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דברים אחדים
תשרי ה' תשע"ט

בסייעתא דשמיא

השיר והשבח לחי העולמים בהעלותנו על שולחן מלכים ברכה ערוכה ,ספר 'עריכת ברכות'
אשר ערוכים וסדורים בו מערכות ,הערות ועיונים ,על מסכת ברכות מרישא ועד גמירא.
נסדר ונערך ברב עמל ויגיעה בטוב טעם ודעת ע"י בני החבורה ביני עמודי ישיבת מיר
המעטירה בביהמ"ד פינסק קרלין )למעלה( בשנת ה' תשע"ח בלימוד המסכת בהאי שתא ,בג'
הסדרים.
במכלתין )ס"ג ע"ב( 'ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש הסכת ושמע ישראל היום הזה
נהיית לעם וכו'' ,הסכת' עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה
כדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב חרב אל הבדים ונאלו ,חרב על
שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה' ,עכ"ד הגמ'.
ובמהרש"א בחידושי אגדות כאן ציין לדבריו במכות )י' ע"א( כתב ז"ל חרב על הבדים כו'
חרב על שונאיהם כו' .הוא מבואר שמדרך למוד תורתנו מתוך עומק ענינים לא יבא האדם על
בוריה של תורה ועל אמתתה רק ע"י פלפול וחדוד עם חבירים וכו' עכ"ל.
עוד שנינו במכלתין )ו' ע"א( 'מנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם וכו' ,ומנין
שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו וכו'' ,ומקשינן בגמ' וכי מאחר דאפילו חד
תרי מבעיא ,ועלה מתרצינן 'תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא מכתבן מליה בספר
הזכרונות' ,והיינו דאיכא מעלה לשניים יותר מן האחד.
ופירש המאירי וז"ל 'אף על פי שבכל צד נאה ומשובח אם הם שנים הדבר נאה יותר
שמביניהם יבחן האמת ביותר ועוד שמתוך שאחד נושא ונותן עם חברו הדברים חקוקים
בדמיונם יותר ויותר והוא שכיון באמרו שנים מיכתבן מילייהו בספר הזכרונות' עכ"ל ,ונוסף
ע"ד במהרש"א וז"ל 'לפי ששנים מתוך משא ומתן שלהן בד"ת יבואו ברוב על האמת שניתן
ליכתב מלייהו בספר זכרונות לפניו ית'' עכ"ל ,ובזה יתפרשו אף דברי הרש"ש דמילייהו דהכא
הוי דברי תורה שלהם.
אמת מה נהדר כשהדברים ערוכים וסדורים ע"י בני החבורה ,העמלים יחדיו בפלפול וחידוד
עם החברים ,ושונים זה את דברי זה ,ומתחדדים בעומקה של תורה ,ועומדים על אמתותה,
וזכו שתהיה התורה חקוקה בליבם ,וראויים הדברים להכתב בספר.
בהדרת כבוד וברגשי הכרת טובה מרובה יעמוד על הברכה מורינו ראש הישיבה שליט"א
הנושא על ליבו במסירות את חבורתינו ,ומקיימה ברוחניות וגשמיות ,יתן ה' בידו להוסיף
ולהגדיל ולהאדיר התורה ,ולהמשך הרבצת התורה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.
ובזאת נודה למורינו הגאון ר' מאיר קאופמן שליט"א אשר נטה שכמו ושם לילות כימים
להורות ולסלול נתיבות בלימוד הסוגיות ,והאיר באור תורתו במסירת שיעוריו ,ומראי מקומות
סדורים וערוכים.
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ואף אנן יש לנו לפתוח בכבוד התורה ,ומאחר והרבה עניני הפסק נשנו במכלתין בדיני
הפסק הן לענין תפילה וקרי"ש והלל ,הן בין ברכה לאכילה ולמצוה ,בנותן טעם הוא לבאר
ענין הפסק בלימוד התורה הקדו'.
אשר אף היא נרמזת במכלתין ,בפרק הרואה )דף נ"ג( לענין ביטול בית המדרש ,דלכן לדעת
ב"ש לא יפסיקו לברך בהביאו לפניהם האור ,אלא כל אחד מברך לעצמו ,ואף ב"ה דפליגי רק
משום ברב עם הדרת מלך ,הא לאו הכי לא ,אלא דלכאו' לא הוזכר ענין ההפסק בלימוד התורה,
אלא רק ביטול בית המדרש ,דהא קמן דיחיד מצי לאפסוקי לצורך קיום מצוה זו ,ועיקר דין
ביטול בית המדרש צ"ב.
בהקדם דמצינו ב' עונשים באחד המפסיק ממשנתו ,דהנה במשנה באבות )פ"ג מ"ז( מבואר
'רבי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר
זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו' ע"כ ,ואילו בגמ' ע"ז )ג' ע"ב( מבואר 'אמר רבי לוי
כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמים שנאמר הקוטפים מלוח
עלי שיח ושורש רתמים לחמם' ע"כ.
ונראה דחלוק האמור בעונש והוא מחמת החילוק בצורת ההפסק ,דבגמ' בע"ז עסקינן
ביושב ועוסק בתורה ופוסק ועוסק כלשון הגמ' בדברים אחרים ,דבזה איכא עונש דמאכילין
אותו גחלי רתמים ,דההפסק הוי איסור ,אך באידך מתני' דאבות עסקינן במהלך בדרך ,והרי זה
לימוד רק בדרך הילוכו ,בזה לא כתוב ועוסק בדברי שיחה ,לעומת העסק בתורה ,אלא ואומר
מה נאה ,וע"ז לא כתוב עונש אלא הרי זה וכו' ,ויעויי"ש ברבינו יונה דמשמע דהוי בזיון
דמשתמש בכתרה של תורה.
יסוד הדברים דמהלך בדרך שאני ,מבואר כבר בדברי המאירי ע"ד המשנה שם ז"ל 'אמר
שלא סוף דבר בעוסק במשנת קבע ואין לו להפסיק לעסקי העולם אלא אפי' במשנת עראי
כגון המהלך בדרך להכרח צרכיו ושונה בדרך הלוכו אין לו לפסוק ממנה לשיחה בטילה ואם
עשה כן מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו' עכ"ל) ,ויעויין מהר"ל בדרך חיים דפי' דענין אחד
להנהו תרי הפסק ,וכ"מ בדברי הגר"א בביאור האי דינא ,דדימה כל עניני הפסק להדדי ואף פרישה

והרפיה מד"ת יעויין בדבריו וצ"ע(.
ובביאור החילוק יתכן ע"פ השנוי במכלתין בהסוגיא דוהיה מחניך קדוש דהאיסור באמירת
דברי קדושה ,הוא כאמור בקרא 'כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך' ,אך יש להביא דברש"י
שבת )ק"נ ע"א( מתבאר דדבר זה שנוי על כל לומד תורה ,ולא רק ביוצא למלחמה ,דז"ל 'והיה
מחניך קדוש ולא כתיב ביה דבר ,אלא מקום חנייתך תהא בקדושה ,וטעמא משום דישראל
מהרהרין תמיד בדברי תורה' עכ"ל ,וכעי"ז אף בתר"י במכלתין )ט"ז ע"ב( לגבי הילפותא דמ"ר
באיסורו כנגד העמוד ,וז"ל 'מפני שבמחנה מדברים דברי תורה תמיד ואם היה משתין שם היה
אסור לדבר דברי תורה בשעת קילוח וכו'' עכ"ל.
וראיתי עוד למהר"ל ע"ד המשנה )אם כי ביסוד דבריו מבואר דלא כהמאירי כנ"ל( ,דמבאר
דהאיסור להפסיק בלימודו ז"ל 'כאשר הוא פורש מן התורה הוא פורש ממי שהוא עומד עמו
כאשר הוא שונה כי האדם שהוא עומד ומדבר עם המלך ועובר שם אדם פוסק מלדבר עם
המלך ומדבר עם אחר הרי זה פורש מן המלך ,שלא ירצה להיות עמו ודבר זה הוא נגד המלך'
עכ"ל.
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מבואר בדבריו דחשיב ממש עם המלך והפסק עמו ,וכדהובא לעיל הגמ' דמכלתין )ו' ע"א(
דהיושב ושונה שכינה עמו ואפי' באחד ,וכ"ה בילקוט איכה )תתרלד( ז"ל 'נכח פני ה'' ,מכאן

אמרו כל תלמיד חכם שיושב בינו לבין עצמו וקורא ושונה כביכול הקדוש ברוך הוא יושב
כנגדו וקורא ושונה עמו' ע"כ ,וכ"ה בתנא דבי אליהו )פרשה י"ח( ,וכ"ה בתמיד )ל"ב( והיינו דחשיב
ממש כנגדו ועמו.
וא"כ יתכן דכ"ז אמור בקרא 'ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך' ,והיינו דבעת הלימוד הרי הוא
כביכול יושב ושונה וה' מתהלך בקרב מחנהו ,ובכל עת אשר הוא מפסיק הרי הוא כעוזב את
המלך) ,ויש לדון אי דיני ההפסק הוא כבעומד לפני המלך(.
בזה מתבאר החילוק דכל שלימודו הוא כמדוייק בשיעור של יושב ושונה ועוסק ,אז בא
הוא לדרגה זו דחשיב כעומד לפני המלך ,וההפסק בה חשיב כמפסיק עצמו מן המלך ,ועונשו
הוא דמאכילין אותו גחלי רתמים ,אבל במהלך בדרך ושיעור לימודו הוא פחות מזה ,כי אז
שיעור ההפסק אינו אלא כבזיון ומשתמש בכתרה של תורה ,ואמור בו רק מעלה עליו הכתוב
כאילו מתחייב בנפשו.
ולפי"ז יש להוסיף דמצינו בדברי הרי"ד בחולין )פ"ז ע"א ,ובספר המכריע סי' ס"ו( ,דאסר
להפסיק באמצע עשיית כל מצוה ,ויליף לה מדין הפסק בלימוד התורה ,ומ"מ הביא רק הדין
דהמשנה באבות דמהלך בדרך ,דרק מהא מצי יליף דאי"ז הדין החמור דחשיב כעומד לפני
המלך ושפיר יליף דין הבזיון גם לענין מצוה.
כל זה אמור לגבי יחיד ,אבל ברבים הובא לעיל דנתייחדו שניים לילף להו מקרא אחרינא,
וכ"ה באבות )פ"ג מ"ו( דאיכא ילפותא לענין יושבים ושונים דשכינה עמהם ,לי' ולה' ולג' ולב'
ולא' כ"א יליף לה מקרא אחרינא ,ופי' בזה במהר"ל בדרך חיים שם וז"ל כי אף על גב כי השכינה
עם אחד ,אין דביקות השכינה עם אחד כמו עם שנים ,ויותר יש עם שלשה מבשנים ,ויותר
בחמשה מן בשלשה ,ויותר בעשרה מן חמשה עכ"ל.
באופן דהפסק דרבים הוי ביסוד דינו כהפסק היחיד בלימודו ,ויותר ממנו ,ובזה יתכן לבאר
הדין דביטול בית המדרש ,דאף אמנם כלפי כל יחיד איכא חיוב מצוה ,ושרי לאפסוקי באמצע
הלימוד ,אבל לרבים היושבים דאיכא השראת שכינה יותר ,אין לו לבטל שיעור זה ,דהוא כדין
המפסיק ממשנתו ,דלקיום המצוה סגי בקיום של כל יחיד בפנ"ע ,וזה עיקר הדין דביטול בית
המדרש) ,וב"ה דהתיר דסבר דקיום ברב עם הדרת מלך הוי כקיום מצוה דדחי ללימוד התורה(.
בתנאים אלו של רציפות ושקיעות בתורה ברוב עמל ויגיעה ,ופלפול וחדוד עם חבירים,
באו דברי הספר הזה ,ובברכה שנזכה כולנו להוסיף עוד כהנה רבות ,כאמיתה של תורה.
בברכת התורה
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תוכן הענינים
פרק מאימתי
ב ע"א
ביאור מחלוקת ר"ג ורבנן ,ובדין ק"ש של ערבית לאחר עלות השחר
הגאון רבי מאיר קאופמן שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .א

זמן קריאת שמע
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא

קר"ש ותפלה קודם צאת הכוכבים
הרב אלכסנדר ז .פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו

דין ק"ש מיד בצאת הכוכבים
הרב חיים שמואלביץ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט

בענין פלג המנחה ושעות היום
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כה

בדין קריאת שמע מבעוד יום
הרב יעקב אפשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לב

בזמן קריאת שמע וברכותיה בשיטת רבינו יונה
הרב חיים שמואלביץ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לה

ד ע"ב
בענין אכילה קודם מצוות
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מ

סמיכת גאולה לתפילה
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מד

בדין סמיכת גאולה לתפילה בערבית
הרב יעקב אפשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מט

סמיכת גאולה לתפילה בנשים
הרב אלכסנדר ז .פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נב

ט ע"ב
במעלת קר"ש קודם הנה"ח
הרב יונה שרייבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נח

בענין תפילה כותיקין ,וק"ש בברכותיה
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .סה
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יא ע"ב
בדין הפסק בברכת התורה

הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ע

בענין ברכות התורה
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עו

בדין ברכות מעכבות זו את זו
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פב

בדין אהבה רבה ולא שנה על אתר
הרב יעקב ישראל ברנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פח

יב ע"א
בסוגיא דפתח אדעתא דשיכרא
הרב יעקב אפשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צא

בענין פתח בחמרא וסיים בשיכרא
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צו

פרק היה קורא
יג ע"א
בדין משיב מפני הכבוד
הרב א .שמואל פינקל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ק

יד ע"א
בדין הפסק בין הפרקים
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קז

טו ע"א
בדין דקדוק באותיותיה ושינוי המשמעות בק"ש
הרב א .שמואל פינקל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קיד

טז ע"ב
בדין אבילות ואנינות
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכב

פרק מי שמתו
יז ע"ב
עוסק במצוה באונן
הרב א .שמואל פינקל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכו

כ ע"ב
בענין שומע כעונה
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קל

הרהור כדיבור
הרב א .שמואל פינקל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קלג
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בדין זב שראה קרי
הרב בצלאל הכט  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קלח

בסוגיא דבעל קרי
הרב משה עקיבא גרבוז  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמב

כא ע"ב
בדין טבילה בזב שראה קרי
הרב יונה שרייבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמח

בענין תפילה בציבור
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קנא

כב ע"ב
בענין תפילה במקום האסור בדיעבד
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קנז

בדין הפסק ושהיה ודיבור בתפילה ושאר דברים
הגאון רבי מאיר קופמן שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קסא

באיסור צואה במקומו וכמלא עיניו
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעב

בגדר האיסור במ"ר והמסתעף לדין הפחה
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קפ

כג ע"א
סוגיא דנצרך לנקביו
הגאון רבי מאיר קופמן שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קפח

כד ע"א
ביאור הסוגיא דשנים שהיו ישנים במיטה
הרב א .שמואל פינקל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קצח

קר"ש נגד ערוה בקירוב וכסות אחת
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רו

חזרת פנים דחד בשנים ישנים
הרב משה מנדלסון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רי

באיסור לא יראה דערווה
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ריג

ראייה ונגיעה בערווה
הרב אליהו וינברגר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ריח

בענין ולא יראה בך ערות דבר
הרב בנימין פולמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רכב

כד ע"ב
בדין ליבו ועקבו רואה ערותו וערות חבירו
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רכט
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בדין קורא בכילה גבוהה י' ובדין מחניך בערווה

הרב אלכסנדר ז .פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלה

בדין הוציא את ראשו חוץ לכילה
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמ

כה ע"א
בגדר חיוב הרחקה בריח דצואה
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמה

ביסוד איסור צואה על בשרו
הרב אלכסנדר ז .פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנ

בשיטת הרשב"א דראיית צואה אסורה אפי' ברשות אחרת
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנה

בגדר מחיצה וכיסוי דצואה
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנט

כה ע"ב
מזוזה תפילין וק"ש כנגד צואה
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רסו

בדין ערוה בעששית והמסתעף
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעא

בשיטת המרדכי דערוה אסור אפי' בעצימת עינים
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעח

בגדר דין דהטלת רביעית
הרב אליהו וינברגר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפב

כו ע"א
בדין בית הכסא שאין בו צואה
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפו

איסור אמירת דברי קדושה בבית הכסא
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רצא

פרק תפלת השחר
כו ע"ב
בגדר תפילת תשלומין )ובענין תשלומין למוסף ונעילה(
הרב נפתלי צבי טייטלבוים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רחצ

כז ע"ב
תפילת ערבית רשות
הרב א .שמואל פינקל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שב

בדין קידוש וקריאת המגילה מפלג המנחה
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שי
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כח ע"א
בענין זמן מוסף ומנחה
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שיח

ל ע"א
תפלה נוכח המקדש אחר חורבנו
הרב אלכסנדר ז .פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכב

פרק אין עומדין
לא ע"א
בגדר חיוב אמירת פסוקי דזמרה
הרב יעקב ישראל ברנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכח

פרק שלשה שאכלו
מה ע"א
בענין ברכת הזימון
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שלג

שנים מזמנין רשות
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שלח

בדין וגדר הזימון בשניים
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שמב

בדין צירוף שנים לזימון ולהוציא בברכת המוציא
הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שמז

מה ע"ב
בדין נשים בזימון ובקריאת המגילה
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנא

שניים שאכלו כאחד
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנח

בדין מצווה ליחלק
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסב

בסוגיא דאחד מפסיק לשנים לזימון
הרב שמואל פרידמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעה

בשיטת הראב"ד באחד המפסיק לשניים
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעט

בדינא דאחד מפסיק לשניים
הרב דב צבי קרלנשטיין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפג

מו ע"א
בגדר ברכת הזימון
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפז
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ביסוד דין ברכת הזימון והזן

הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שצו

בפלוגתת הראשונים בדין להיכן הוא חוזר
הרב יצחק ורנר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תג

ביסוד דין ברכת הזימון עד הזן
הרב אלכסנדר ז .פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תיב

מו ע"ב
להיכן הוא חוזר
הרב חנוך קופמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תטו

מז ע"ב
בדין קטן להשלמת מנין י' בזימון ותפילה
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכ

מח ע"א
בדין כזית דגן לזימון
הרב אלכסנדר ז .פאליי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכה

סניף לעשרה ועלה של ירק
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכח

מח ע"ב
בדיני הזכרת רצה בברכת המזון
הרב משה זילבר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תלח

בענין ברית ותורה בברהמ"ז ונוסח ברכות
הרב בנימין פולמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תמד

מט ע"א
בגדר דין הזכרה בברכת המזון
הרב אליהו ברוך דייוויס  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תמט

בדין ההזכרות ביו"ט שחל בשבת בתפילה ובקידוש
הרב משה עקיבא גרבוז  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תנז

מט ע"ב
בדין אכילה שיש בה שביעה
הרב ברוך בער שוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תסג

בגדר הצירוף לזימון בהזכרת ה' בעשרה
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תסז

נ ע"א
בדין שמיעת ברכת הזימון
הרב צבי לודמיר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תעד

שיטות הראשונים בסוגיא דפרחה
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תעט
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נ ע"ב
בסוגיית פרח זימון
הרב שמואל שווי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תפה

בדעת המג"א בדינא דפרח זימון
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תצ

צירוף ע"י שמש
הרב יצחק ורנר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תצד

צירוף שתי חבורות לחובת זימון
הרב שמעון הירשמן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקא

נא ע"ב
בדין ישיבה בברכהמ"ז ובשיטת הרמב"ם בזה
הרב שמואל שמעיה פנטילאט  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקז

תוכן ההערות לפי סדר הדף
פרק מאימתי
דף

דף
דף

דף

דף

ב ע"א
בדין שומע כעונה בק"ש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין קר"ש אחר חצות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
זמן שכיבה וקימה בקרי"ש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בשי' רש"י דהקטר חלבים ואימורים לית בהו הרחקה דעד חצות . . .
בקריאת שמע מבעוד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ג ע"ב
זמני היום לתוס' רא"ש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ד ע"ב
קדימת תפילה לק"ש לריב"ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגאולה דסמכינן לתפילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סמיכת גאולה לתפילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ד ע"ב
בעניין הסייג שעשו חכמים לדבריהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טעימה קודם שהגיע זמן ק"ש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין אמירת ה' שפתי תפתח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
איסור טעימה קודם ק"ש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
איסור טעימה בספק חיוב מצוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ביסוד ק"ש שעל המיטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ה ע"ב
שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין הקיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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דף ז ע"א

זמן תפילה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלד

דף ח ע"ב
גדר חיוב שניים מקרא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלד

דף ט ע"א
בדין ק"ש לאחר עלה"ש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלה

דף ט ע"ב
תחילת זמן תפלת שחרית  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלה
קריאת שמע כותיקין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלז

דף י ע"ב
באיסור אכילה קודם התפילה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלט

דף יא ע"א
עשה כדברי ב"ש עשה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקלט
מקום שאמרו לקצר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמא
בענין עמידה בק"ש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמא

דף יא ע"ב
בדין דברכה"ת אי דאו' או לא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמב
קיום ברכה"ת באהבה רבה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמג
בדין הפסק לאחר ברכת אהבה רבה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמג

דף יב ע"ב
בדין כל פרשה דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמד

פרק היה קורא
דף יג ע"א
בגדר הפסק  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמז
קורא להגיה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמח

דף יג ע"ב
הפסק לעניית אמן של אותה ברכה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקמט
הפסק לקדיש ולקדושה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנ
חוזר וגומרה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנא

דף יד ע"א
הפסק בברכות ק"ש בגוונא שאינו קורא ק"ש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנב
בדין מטעמת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנג

דף יד ע"ב
הפסק שבין ה' אלוקיכם לאמת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנג

דף טו ע"א
קורא ואינו משמיע לאזנו  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנד
בענין לה"ק בהרהור  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנה

פרק מי שמתו
דף יז ע"ב
בדין אונן לענין ברכה וזימון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנז
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דף יח ע"א
בענין תשלומין באונן  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקנט

דף כ ע"א
בדין ספיקות בברכה"ת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקס

דף כ ע"ב
בפטור נשים בברהמ"ז  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסא
בדין שלא יהו הציבור עסוקין והוא יושב בטל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסא

דף כא ע"ב
הרהור כדיבור  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסג
יסוד תקנת בעל קרי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסד
בדין זב שראה קרי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסד

דף כב ע"א
מנהג ט' קבין לתפלה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסה

דף כב ע"ב
דין צדדים בצואה ובברכת כהנים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסו
בדין זבח רשעים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסז
בגדר האיסור לקרות כנגד עמוד של מי רגלים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תקסח

דף

דף
דף

דף

כג ע"א
בדין הוצרך לנקביו באמצע התפילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שיעור פרסה בנצרך לנקביו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
איסור תפילין בבית הכסא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין הצלת כלי חרס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כג ע"ב
שיטת הרמב"ם בדין חולץ תפיליו לסעודת קבע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כד ע"א
אם נגיעה חמיר או ראיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חזרת פנים בישנים במטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדר איסור הרהור בערוה בקר"ש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין שניים בכיסוי אחד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דין דיעבד בקורא נגד ערוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חילוק בין ערות אשתו לבניו הקטנים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
באיסור הרהור בעריות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טפח באשה דרבנן או דאורייתא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בענין שער באשה ערוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תליית תפלין וס"ת בידיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כד ע"ב
חילוק המתעטש ממים שותתין על ברכיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדעת הרמב"ם בגדר איסור דלבו רואה את הערוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בענין לבו רואה את הערוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הרהור במקום מטונף . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
צואה עוברת וקורא מהלך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תקסט
 .תקעא
 .תקעב
 .תקעד
 .תקעד
 .תקעה
 .תקעז
תקעט
 .תקפא
 .תקפד
 .תקפד
 .תקפה
 .תקפו
 .תקפז
 .תקפח
תקפט
 .תקצ
 .תקצא
 .תקצג
 .תקצד
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דף כה ע"א
בענין צואה על בשרו . . . . . . . .
בעניין כל הנשמה תהלל י-ה . . .
בדין צואה על בשרו ,ובמקומה . .
בדין הרחקה מריח רע . . . . . . .
דף כה ע"ב
בדין מים לערוה ולצואה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין הפסק מים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין עצימת עינים בערוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין לא יראה בצואה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין כיסוי ומחיצה בצואה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיסוי צואה במים צלולים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיסוי בסנדלו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין קריאת דבר שבקדושה כנגד ערות קטן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שני כיסוים לענין עשיית צרכיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיסוי ספרים כלי בתוך כלי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיסוי כלי בתוך כלי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גדר כיסוי בצואה ובספרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גרף המיוחד לעוד תשמישים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דף כו ע"א
בענין ביהכ"ס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 .תקצה
 .תקצה
 .תקצו
 .תקצח
תקצט
 . .תרא
 . .תרב
 . .תרג
 . .תרה
 . .תרז
 . .תרז
 . .תרח
 . .תרט
 .תריא
 .תריב
 .תריג
 .תריד
 .תריד

פרק תפלת השחר
בדין תפילת תשלומין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תריז
בדין לא התפלל ערבית מתפלל שחרית  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תריח

דף

דף

דף

דף

דף

כו ע"ב
תפלת תשלומין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תפלות אבות תקנום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בענין תפילה בטעות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אם זמני התפלות נקבעו לפי זמן ההקרבה בפועל או לפי זמן ההקרבה בדין . .
בענין תפילות כנגד תמידים תיקנום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדרי פלג המנחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כז ע"א
זמן תפילת מוסף . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין קידוש בתוספת שבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כז ע"ב
בענין לישב ולעבור לפני המתפלל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בענין תפילת ערבית רשות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כט ע"א
בדין הזכרה דותן טל ומטר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדר תקנת הבדלה בתפילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כט ע"ב
בדין חיוב הזכרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 .תרכ
תרכא
תרכה
תרכז
תרכט
 .תרל
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פרק אין עומדין
דף לא ע"א
בדין סידור שבחו של מקום לפני התפילה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תרמג
בדין המשמיע קולו בתפילתו  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תרמג

דף לג ע"א
במקום ברכת הבדלה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תרמד
בדין עשה מלאכה קודם הבדלה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תרמד
בענין הבדלה בתפילה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תרמה

פרק שלשה שאכלו
דף מה ע"א
אכל הקדש ומע"ש . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בענין ברכה על אכילת איסור . . . . . . . . . . . .
אכילת איסור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
זימון על אכילת איסור במקום סכנה . . . . . . .
בדין ביטול הצטרפות לזימון . . . . . . . . . . . .
מ"ה ע"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
האם צריך ג' שאכלו כאחד . . . . . . . . . . . . .
אכל אכילה גסה אם מזמן ומוציא אחרים . . . .
מצווה ליחלק בברכת מעין שלש ובורא נפשות .
בדין קביעות בברכת קידוש . . . . . . . . . . . . .
מ"ה ע"ב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין שומע כעונה כשאינו מבין . . . . . . . . . . .
דף מה ע"ב
בטעם דאי"צ לחזר אחר ב' לזימון . . . . . . . . .
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א

פרק מאימתי
ב ע"א

78
ביאור מחלוקת ר"ג ורבנן
ובדין ק"ש של ערבית לאחר עלות השחר

`"hily onte`w xi`n iax oe`bd

ובפשוטו

˘¯Â‡È·· ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂËÈ
Ô·¯Â ‚"¯ ˙˜ÂÏÁÓ

א[ מבואר

כונת הגמ' כמבואר ברא"ש
ורשב"א שכיון שזה רק מצד

במתניתין דזמן ק"ש של

סייג זה רק סיבה שלכתחילה צריך לקרוא

עד

קודם חצות אבל אם לא קראו צריך לקרוא

אשמורה הראשונה דעד אז דרך אנשים

לאחר חצות והנה הגמ' אומרת הלכה כר"ג

ללכת לשכב ורבנן אומרים עד חצות ור"ג

ומבואר שיש כאן מחלוקת וביארו הרא"ש

אומר עד שיעלה עמוד השחר ונאמרו כמה

והרשב"א שהכונה שלר"ג אין סייג ואפשר

מחלוקתם

לקרוא עד עלות השחר לכתחילה והלכה

ערבית

שיטות

בראשונים

ר"א

בביאור

אומר

וכדלקמן.

א .והנה

מבואר בגמ' שרבנן גם מודים

כר"ג כמבואר בגמ'.

ועיין

בה"ל שהביא עוד ראשונים שס"ל

שמעיקר הדין הזמן הוא עד

שאין סיג לקרוא עד חצות והנה

עלות השחר רק כדי להרחיק את האדם

הגמ' ד .שואלת מה הטעם של רבנן שעד

מהעבירה אמרו שזה עד חצות ומבואר

חצות ומביאה בריתא שחכמים עשו סייג

במשנה שבני ר"ג לא קראו עד חצות

לדבריהם שלא יאמר אדם אוכל ואישן

ושאלו את אביהם מה לעשות ואביהם

ונמצא שהפסיד הזמן לכן קורא בבית

אמר להם שכיון שזה סיג יקראו עד עלות

הכנסת וקורא ק"ש ורק אחרי זה אוכל

השחר והגמ' מבארת ששאלת בניו של ר"ג

וישן וכל העובר על דברי חכמים חייב

האם רבנן חולקים עליך וממילא יחיד

מיתה וביארו הנ"ל שבריתא זו היא לכו"ע

ורבים הלכה כרבים או שרבנן סוברים

רק שכונת הגמ' שכמו שעשו סיג זה ה"ה

כמוך וזה רק מצד סיג וענה להם שזה רק

עשו סיג עד חצות ומהו הסיג של הבריתא

מצד סייג.

שעל זה חיב מיתה שאסור לאכול או לישן

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א

ב
קודם קריאת שמע ובפשוטו מי שעובר על

רבנן יכולים לעקור שלא יצא מצוה

דין זה שאוכל קודם ק"ש חייב מיתה וכן

דאוריתא עיין תוס' סוכה ג .ובפמ"ג

הוא בט"ז ]אמנם להלכה שמעריב רשות

בזה

בפתיחה

אין על זה חיוב מיתה כמבואר בגמ'[.

ב .אמנם

עיין תר"י שנקטו שעיקר הסייג

להלכות

ק"ש

שהביא

מחלוקת ראשונים[.

והנה

בפשוטו במקום זה שמדאורייתא

המבואר בבריתא זה שחייבים

יכול לקרוא ורבנן אמרו שלא צריך

לקרוא ק"ש מיד בתחילת הלילה ואסור

לקרוא אם רוצה יכול לקרוא ובאמת לא

להשתהות ורק לכן אסור לאכול דהינו

מקיים בזה מצוה אמנם עיין שאגת אריה

שמצד האיסור הרגיל של קודם מצוה כאן

סימן ד' ובביאור מרדכי סקי"ד ]במוסגר[

שזה קודם הזמן זה לא סיבה לאסור ]וצ"ב

שנקטו שיש איסור לקרוא ובפשוטו מצד

הטעם ועיין ראש יוסף כיון שזה רק פסוק

שנקטו שרבנן לא יכולים להפקיע את עצם

אחד[ ורק מחמת שתיקנו שעיקר הזמן הוא

מציאות קיום המצוה ובהכרח שהגזירה

בתחילת הזמן לכן אסור לאכול ובזה כולם

היתה שלא יקרא אמנם לנ"ל אינו מוכרח.

מודים ולרבנן יש עוד סייג עד חצות וצ"ב
מה הסייג המיוחד כיון שלכתחילה הרי

ועיין

ואמרתי ואילך[ שהביא שנחלקו

לכו"ע חייב לקרוא מיד.

וביארו

הנ"ל או שלאחר חצות יקרא ללא
ברכות או שרבנן הפקיעו קיום

המצוה והביא תר"י שני מקורות שרבנן
יכולים להפקיע המצוה א .משופר בשבת
שרבנן פטרו מלתקוע ב .מסדין פשתן
שפטור ממצות תכלת ומשמעות לשונו
]כמבואר בראש יוסף[ שכאן בהכרח
הפקיעו אפשרות קיום המצוה דהרי יש
איסור ללבוש בגד ד' כנפות ללא ציצית
וא"כ יש כאן עקירה בקום ועשה ובהכרח
שיש בכוחם להפקיע החיוב מצוה וממילא

פרי יצחק ח"ב סימן ב' ]ד"ה

בזה הבעל המאור והראב"ד לגבי אחרי
עלות השחר במזיד שלשון הבעל המאור
שאסור לקראו והראב"ד השיג שאין שום
איסור רק שלא יוצא מצות ק"ש ובלשון
הרשב"א

מבואר

גם

שאסור

וע"ש

דבפשוטו זה תלוי בגירסאות שהבעל
המאור גרס שר"ג אמר להם מותרים אתם
לקרות א"כ מבואר שיש כאן מקום לדון
שיש איסור לקרות אמנם רש"י גרס חייבים
אתם לקרות א"כ באמת אין כאן צד איסור.

ועיין

רל"ה שער הציון ל"ז בשם הפמ"ג

אין כאן שום ביטול ]וזה דלא כמרדכי

שנקט פשוט שמותר לקרוא לאחר

שנקט שאין איסור ללבוש בגד ד' כנפות

עלות השחר ]אמנם אין להוכיח מרש"י

ללא ציצית אלא זה רק מצוה לעשות

דהוא מדבר שכל הצד שלא יקראו מצד

ציצית ונפק"מ בשבת שיכול ללכת בגד ד'

שמעיקר הדין זה עד חצות וא"כ וודאי

כנפות ללא ציצית כי הוא אנוס מלעשות

שאין שום סיבה שלא יוכלו לקרות דזה

ציצית[ וה"ה כאן הפקיעו את החיוב מצוה

כמו לאחר ג' שעות ואין לדון שיש כאן בל

וה"ה את קיומה ]ובעיקר הנידון הנ"ל האם

תוסיף דמשמעות הדברים שאין בזה בל
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תוסיף ושמעתי לבאר הטעם שכאן לא

ובזה גם הוא מודה וכל דבריו לגבי

מוסיף עוד מעשה מצוה כגון עוד יום

בדיעבד ולפ"ז א"ש לשון הגמ' הלכה

לסוכות או לולב אלא שמוסיף זמן לקיים

כר"ג שכונתה לאפוקי מפשטות לשון

את המצוה האחת הקימת ואין זה בל

חכמים שגם בדיעבד אין לקראו לאחר

תוסיף[ אמנם יש מקום לומר שסברת

חצות ועיין בספר הליקוטים שהביאו כן

הראשונים שרבנן אסרו לו לקרוא מצד

מתשובת ר"א בן הרמב"ם.

דאל"כ לא יהיה איכפת לו להתעכב ולא
יתיחס לדברי רבנן שעקרו המצוה וצ"ע.

אמנם

עיין ב"ח וביאור הגר"א שכתבו
שהרמב"ם ס"ל כתר"י שלרבנן

והנה

בפשוטו לתר"י לר"ג אין שום סייג

אפילו בדיעבד לא יוצאים ]ועיין ביאור

נוסף עד חצות דהרי בין כה צריך

הגר"א שהביא כן מהירושלמי[ והגמ'

לקרוא מיד וכן הוא בקרן אורה ולהלכה

פסקה כר"ג שבדיעבד יוצא אבל לכתחילה

קי"ל כר"ג שגם בפשע יכול לקרוא עד

ודאי אסור לקרוא לאחר חצות והנה

חצות.

בפשוטו דברי התר"י הנ"ל נסתרים מהגמ'
שהרי בני ר"ג שאלו אותו שאם רבנן

ג .עיין

רמב"ם וכן הוא ברמב"ן

חולקים עליו יחיד ורבים הלכה כרבים

במלחמות שכתבו שלכו"ע

וא"כ מה עוזר מה שענה להם שזה רק מצד

יש גדר דרבנן שאין לקרוא רק עד חצות

סיג אבל כיון שהם סוברים שזה סיבה

ועיין חידושי הרא"ה שביאר שזה כוונת

שלא יצא בדיעבד א"כ זה סיבה שהם לא

הבריתא שמי שעובר על דברי חכמים חייב

יקראו.

מיתה דהינו שדחה הק"ש לאחר חצות וזה
גם לר"ג וקי"ל שבדיעבד גם אם פשע ולא
קרא עד חצות יכול לקרוא גם לאחר חצות.

ועיין

ב"ח שדחק שכיון שכל טעם רבנן
מצד סייג א"כ מסתבר לפסוק כר"ג

וכן הוא בראש יוסף בסוגין ובבית הלוי

והנה

בפשוטו קשה עד כמה שר"ג מודה

ח"א סימן ל"ד אות ד' ביאר שכיון שכל

לסייג של חצות א"כ במה נחלק על

מחלוקתם בגדרים דרבנן א"כ אפשר

רבנן והכס"מ ביאר שבאמת פסק כרבנן

לסמוך על היחיד במקום הדחק וכל זה

ומה שהגמ' פסקה כר"ג זה לאפוקי מר"א

דוחק ועיין ביאור הגר"א סימן רל"ה ס"ג

והאחרונים תמהו שלמה שהגמ' לא תגיד

בסופו שכתב שר"ג באמת חולק על ת"ק

שהלכה כרבנן הרי עד כמה שיש מחלוקת

דהינו שלת"ק לרבנן זה מעכב בדיעבד

בין ר"ג לרבנן ודאי שלשון זה מטעה

ור"ג חולק ולפ"ז הלכה כר"ג לגבי חלק זה

שהלכה כר"ג אמנם עיין בה"ל שביאר

שזה לא סיבה לעכב בדיעבד ולכאורא

שר"ג בא לבאר שאין מחלוקת בינו

הכונה שלר"ג גם לכתחילה אפשר רק

לחכמים שכל דבריהם מחמת סיג וממילא

שבזה קי"ל כרבנן ]וביאור זה לא משמע

מה שאמרו שעד חצות זה רק לכתחילה

כלל בתר"י[.
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אמנם

בפשוטו הביאור כמבואר ברשב"ץ

לקרוא מיד בתחילת הלילה ובפשוטו זה

ט .ובראש יוסף ובפרי יצחק ]ח"ב

כתר"י כמבואר בבאר הגולה ועיין מג"א

ס"ב ד"ה אולם[ דהנה רש"י כתב שאם הם

שכתב ואסור לעשות כל מלאכה כמבואר

סוברים כמהו היכי דאיתניס יכולים לקרוא

ברשב"א.

עד עלות השחר ומבואר ברש"י שאם היו
מזידים באמת לא יכולים לקרוא עד עלות
השחר וכתר"י ולפ"ז א"ש שר"ג באמת
ס"ל שגם במזיד אפשר אבל בזה באמת
רבנן קנסו רק אמר להם שפה שהם לא
פושעים וודאי אפשר לקרוא בדיעבד והנה
ברש"י משמע שהם בגדר אונס אמנם
ברא"ש נקט שהם היו פושעים ולכן לא
יכול לקרוא לאחר עלות השחר אמנם יתכן
שהם לא מזידים ממש וכה"ג אחרי חצות
זה לא סיבה לקנוס.

כתר"י

אין

דין

מיוחד

במלאכה אלא כל השתהות אסור וע"ש
שזה כמו בליל בדיקת חמץ שהזמן
בתחילת

הלילה

שגם

ללמוד

אסור

]ובפמ"ג

משמע

שישב

שכאן

מקרי

עברינא דהינו שזה איסור יותר חמור[
אמנם בפשוטו הביאור דס"ל למג"א
שבאמת לא קי"ל בזה כתר"י שלא מצאנו
לו חבר ברבותינו הראשונים וכל דין
כמבואר

בלבוש

מצד

זריזין

מקדימין למצוות וכן הוא במ"ב סקכ"ו

מהנ"ל דדעת הרא"ש
והרשב"א

שפסק

השו"ע

·Ï"· ‰ÎÏ‰ ˜ÒÙ

ב[ העולה

ועיין

ראש יוסף בסוגין שהקשה שהשו"ע

דלכתחילה

יכול לחכות עד חצות וכן פסק השאגת
אריה והבה"ל כתב שבמקום ביטול תורה
דרבים אפשר לסמוך על זה ודעת הרמב"ם
וסיעתו כמבואר בבה"ל שלכתחילה צריך

]ולכן נקט שם סקי"ז גם שמועיל שומר[
וזהו כדין המבואר בסימן נ"ח שגם מי
שלא קרא ק"ש לאחר הנץ יש דין זריזין
מקדימין למצות לקרוא מיד ]ועיין לשון
הרי"ף ,והרא"ה ביארו כרמב"ם אמנם עיין
קרן אורה שזה יותר משמע כתר"י ע"ש[.

לקרוא עד חצות וכן פסק השו"ע.

]ובפשוטו

לדעתו אין מקור לקריאה
לכתחילה מיד דאל"כ אין

שום מקור לדין חצות כמבואר בקרן אורה
אם לא דנימא שנקט מסברא כי זה דומה
לקדשים ועיין רשב"ץ שנקט בדעת הרי"ף
שיש דין חצות לכתחילה וגם נקט כתר"י
שעיקר זמנה מיד בתחילת הלילה[.

ודעת

·„˙ÏÈÎ‡Â ÌÈ˘„˜„ ‚ÈÈÒ‰ ÈÈ
‰ˆÓ

ג[ והנה

מבואר פשטות המשנה
שבאכילת קרבנות יש סיג

גם לר"ג שזה רק עד חצות ודעת רש"י
שזה רק באכילת קדשים אמנם דעת תוס'
בפסחים וכן פשטות הרא"ש תחילת סימן
ט' שגם בהקטרת חלבים יש את הסיג

תר"י שיש חיוב לקרוא מיד

דרבנן וצ"ע לדעת הרא"ש שלר"ג אין סיג

בתחילת הלילה והנה השו"ע

למה כאן זה אחרת והנה באמת שיטת

פסק בסימן רל"ה ס"ג דלכתחילה צריך

רש"י שבהקטר חלבים אין סיג וצ"ל
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שאכילה יש חומרא שיש בזה כרת של

סברת השאגת אריה שם שכאן שיש חשש

נותר משא"כ בהקטרה וזה עצמו החילוק

איסור זה סיבה גם לפסול כיון שאם לא

בין זה לק"ש אמנם לראשונים הנ"ל צ"ב.

נפסול הוא יבוא לעשות עכשיו איסור

ועיין

שאגת אריה סימן ד' שביאר
שבקדשים שיש איסור לאחר

עלות השחר של נותר או הקטרה לאחר
זמנו כי זה נפסל לכן עשו סיג משא"כ כאן
שרק יפסיד מצוה זה לא סיבה לסייג והנה
לגבי אכילת מצה עיין רא"ש סוף פסחים
שנסתפק האם יש סיג של עד חצות וצ"ב
לשיטתו שפסק כר"ג מה זה שונה מק"ש
ועיין פרי יצחק ח"ב ס"ג שביאר שיתכן
שכיון שזה הוקש לפסח ממילא גם בדרבנן
זה כמו פסח והנה דעת הרמב"ם איפכא
שכאן מותר לכתחילה לאכול עד עלות
השחר וצ"ב מה זה שונה מק"ש וצ"ל
שכאן שזה מצוה פעם אחת בשנה יש
פחות חשש שיפסיד.

והנה

משא"כ במקום שזה רק ביטול מצוה בזה
הענין שפעם הבאה לא יפסיד המצוה זה
לא סיבה שעכשיו יפסיד המצוה ועין אבי
עזרי שכתב לדון שבקדשים כיון שקבעו
שזה הזמן ממילא זה נהיה נותר משא"כ
לגבי ק"ש זה לא שייך ]ועיין תוס' מנחות
כ :ד"ה נפסל שנקטו שאם דרבנן זה סיבה
למחשבת פיגול גם מחשבת אכילה לאחר
חצות זה פיגול ועיין קרן אורה שם[.

]ובעיקר

הדין סיג באכילת פסחים
פשטות הגמ' בזבחים מבואר

שמדרבנן יש סיג ועיין רשב"א שכתב
דמסוגין דהגמ' רוצה שזה יהיה כצוב
במשנה חזינן שיש סיג אמנם דחה שכונת
הגמ' כמו הקטר חלבים שאין בזה סיג

לדעת הרשב"א והרא"ש מבואר

אמנם כל זה לרש"י והנה לפ"ז לדעת

מדברי ר"ג שכיון שזה רק סיג זה

הרמב"ם ודאי שיש סיג ולדעת רש"י יש

לא סיבה שאם לא קרא שלא יקרא אחרי

להסתפק ונפק"מ לאכילת מצה למה דדימו

זה ועיין תוס' פסחים ק"כ :שכתבו

הראשונים[.

שממילא גם לגבי שאר דיני המשנה דהינו
אכילת קדשים והקטר חלבים שלכתחילה
צריך עד חצות בכל אופן אם לא אכל או
הקטיר עד חצות יאכל או יקטיר אחרי
חצות.

אמנם

··‡Â¯˜Ï ¯˘Ù‡˘ ÔÈ„‰ ¯Â‡È
˜"˘ „˙ÂÏÚ ¯Á‡Ï ˙È·¯Ú
¯Á˘‰

ד[ מבואר

בסוגין ח :שאפשר לקרוא

עיין שאגת אריה סימן ד' ובראש

ק"ש לאחר עלות השחר עד

בדעת

הנץ החמה כיון שזה זמן שכיבה עדין

הרמב"ם שנקט שבאכילת פסחים והקטר

ובפשוטו מבואר שיסוד דין קריאת שמע

חלבים אם לא אכל או הקטיר עד חצות

אין לו ענין כלל ליום ולילה אלא כל חיובו

אסור לאכול או להקטיר לאחר חצות וצ"ב

הוא מעשה קריאה אחת בזמן קימה

מה זה שונה מק"ש ובפשוטו צ"ל על דרך

ומעשה קריאה אחד בזמן שכיבה אמנם יש

יוסף

בסוגין

שהוכיחו
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לדון מכמה דוכתי בסוגין דאינו כן

סימן נ"ח סק"ו מה שהקשה על זה אמנם

כדיבואר לקמן.

עיין רשב"א שכתב לישב שזה מיעוטא

א .והנה

עיין בעל המאור שכתב
שלבריתא שאפשר לקרוא

ק"ש שחרית לאחר עלות השחר אין לקרוא
של ערבית ולשיטות שאפשר לקרוא של
ערבית אי אפשר לקרוא של שחרית והנה
ע"ש דביאר דעיקר סברתו שלא יתכן זמן
שהוא גם של ערבית וגם של שחרית.

וצ"ב

כונתו הרי כאן זה לא דין יום ולילה

דמיעוטא ורק לגבי יום זה מועיל אבל
לגבי קריאה של לילה זה לא מועיל והנה
אם נימא שכל דין הקריאה כאן הוא לפי
גדרי זמן שכיבה וקימה א"כ איזה מעלה
יש שזה יום ביחס לזמן קימה ומבואר
כנ"ל שודאי שיסוד הדין הוא קריאה של
היום וקריאה של הלילה רק גדרי יום
ולילה שונים ולכן בזמן שהוא יום ורק
מיעוטא דמיעוטא ישנים זה לא יכול
להחשב כלילה לגבי ק"ש.

אלא זמן שכיבה וקימה אמנם
מבואר כאן שודאי יסוד הדין זה קריאה
של יום וקריאה של לילה רק שהגדר יום
ולילה כאן זה נקבע לפי גדרים אחרים
ולכן לא יכול להיות שיהיה זמן שהוא גם
יום וגם לילה ובאמת עיין רמב"ן שביאר
שקושית הגמ' בתחילה שאם זה לילה איך
יוצאים של יום דהכונה שכיון שיוצאים
של לילה א"כ זה סברא שלא יצאו של יום
ומבואר גם כנ"ל שעיקר הקובע זה גדרי
יום ולילה והגמ' עונה שיכול להיות זמן
שמתיחס לשני הזמנים ובזה מיושב סברת

ועיין

ברמב"ן וברא"ש שחידשו שאי
אפשר לקרוא באותו יום בין עלות

השחר לנץ החמה גם של מעריב וגם של
שחרית ומשמע שזה כעין סברת תרתי
דסתרי והנה צ"ב הסברא בזה דכאן
דהתורה אמרה זמן שכיבה וקימה א"כ אם
יש זמן שיש בו גם זמן שכיבה וגם זמן
קימה מה סתירה יש כאן ]ואין זה ענין
לדין מעריב ומנחה לאחר פלג המנחה
ששם זה מחלוקת אבל כאן הריב שני ימים
ודאי אפשר[.

ר"ת שאפשר לקרוא מפלג המנחה וביאר
התרוה"ד שזה תלוי ביום ולילה ובפשוטו

ובפרט

זה צ"ע מסוגין ולנ"ל א"ש שיסוד הדין

דבפשוטו כל דבריהם זה רק
סברא

מדרבנן

וכן

הוא

הוא קריאה של לילה וקבעה התורה שזה

במשכנות יעקב סימן ע"ח אמנם עיין שם

לפי גדרי שכיבה אמנם זמן שהוא נחשב

דתמה על הב"י דמשמע שגם במקרה שלא

לילה ודאי אפשר לקרוא בו.

יוכל לקרוא של שחרית כלל ויפסיד

ב .והנה

מבואר בגמ' שאין לקרוא לאחר
נץ החמה והקשה הרשב"א הרי

בני מלכים ישנים אז ולכן לגבי קימה זה

המצוה גם לא יקרא תרתי דסתרי ומשמע
שזה סברא דאוריתא וצ"ע כנ"ל.

ובפשוטו

מבואר כנ"ל שודאי שיסוד

מועיל והרמב"ן ישב שהם רק שוכבים

הדין הוא קריאת שמע של

במיטתם אבל הם לא ישנים ועיין מג"א

לילה וקריאת שמע של יום ולכן יש כאן
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סברא שלא שייך על אותו זמן באותו יום

ברשב"א שמדאורייתא בכל אופן יוצא רק

ליחס קריאה ליום וליחס קריאה ללילה

שרבנן קנסו אותו כדי שלא יפשע וכן הוא

והנה בפשוטו לחולקים שאפשר באותו

ברמב"ן במלחמות אמנם עיין כס"מ פ"א

יום אין חיסרון כלל ויכול גם לקרוא קודם

ה"י שכתב שזמן ק"ש מסרו הכתוב

של יום ואחרי זה של לילה אמנם עיין

לחכמים והם אמרו שרק בנאנס יכול

פמ"ג מ"ז ג' שנקט שבזה ודאי לא מועיל

לקרוא אז ולא בפשע ובפשוטו שכיון שזה

דהינו ששיך את הזמן של עלות השחר

כבר לא לילה זה סברא שזה לא עיקר זמן

לחלק לשנים אבל ודאי אם כבר נהג שזה

ק"ש ולכן כאן יש מקום לקבוע גדרים מתי

כיום לא שייך לקרוא בתור קריאה

יוצאים ומתי לא יוצאים ]ועיין עונג יו"ט

שמתיחסת ללילה ודו"ק בזה.

ח"א סי"ד שהאריך בזה[.

והנה

יש מקום עיון לשיטות שמועיל

והנה

עיין שאגת אריה סימן ד' שהקשה

באותו יום לקרוא ערבית ושחרית

על תר"י שלרבנן לא יוצא לאחר

בין עלות השחר לנץ החמה דלכאורא למה

חצות שלא מסתבר שיבטלו קיום מצוה

צריך לקראו פעמים יש לו חיוב לקרוא

עכשיו כדי שלא יבוא פעם אחרת לא

בזמן שכיבה ויש לו חיוב לקרוא בזמן

לקיים ועיין פרי יצחק ח"ב ס"ב שהקשה

קימה ועכשיו שבאותו זמן יש קיום של

הרי לגבי לאחר עלות השחר דבר זה

שני הזמנים למה שלא יועיל.

מפורש בכל הראשונים אבל לכס"מ הנ"ל

ויש

א"ש.

לדמות לברכת המזון דמבואר
ברא"ש בחולין פ"ו שגם אם שינוי

והנה

מצאנו בזה גדר יותר מחודש בפנ"י

מקום חשיב סעודה נפרדת ומחיב נפרד

בסוגין שזה רק מדין תשלומין ולכן

אבל מועיל ברכת המזון אחד וכן נקטו

חידש שמי שהיה לו פטור עוסק במצוה

האחרונים לגבי אשר יצר שאם עשה צרכיו

אין לו דין תשלומין ובזה ביאר שבני ר"ג

פעמים מספיק לברך פעם אחת.

לא היו צריכים לקרוא אחרי עלות השחר

וי"ל

שיסוד החיוב הוא מצוה אחת לקרוא
פעמים ביום אחד ביום ואחד בלילה

וכן הוא לשון הרמב"ם בסה"מ אמנם לנ"ל
יש מקום לישב שכיון שיסוד הקריאה שזה
קריאה של יום וקריאה של לילה זה ודאי
לא יתכן אותה קריאה ליחסה לקריאה של
יום וקריאה של לילה.

והנה

ע"ש ובפשוטו אין זה כדין תשלומין של
תפילה דמה שייך כזה דבר בדאוריתא אלא
הכונה שיסוד הדין קריאה זה פעם ביום
ופעם בלילה ורק נתחדש שאת הקריאה
של הלילה אפשר לעשות כל שזה זמן
שכיבה אבל כיון שהחיוב הוא של לילה
כל שבלילה הוא פטור לא שייך לחייבו
ביום אמנם עיין מנח"ח מצוה ת"כ שדן

בעיקר הדבר דמבואר שאפשר

בזה לגבי גר שנתגייר לאחר עלות השחר

לקרוא ק"ש של מעריב עד הנה"ח

האם צריך לקרוא ק"ש וכתב להוכיח

רק בנאנס בפשוטו הביאור כמבואר

מהמג"א סימן תרפ"ז שדן בזה לגבי

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א

ח
מגילה האם לדמות לק"ש וכתב שזה

החמה ויוצא בהם אחת של יום ואחת של

סברא מיוחדת שזה תלוי בשכיבה אבל אין

לילה והגמ' שואלת שבתחילה הוא אומר

זה שייך למגילה ומבואר שגר שנתגיר

שזה יום ואחרי זה אומר שיוצאים של

לאחר עלות השחר בק"ש חייב.

לילה והגמ' אומרת שבאמת זה יום רק כיון

]ובעיקר

דברי המג"א עיין פמ"ג שם
שהקשה שהרי התרוה"ד למד

מק"ש

שמועיל

מפלג

המנחה

שיש אנשים שישנים בזמן הזה לכן אפשר
לקרוא של לילה ואמר ריב"ל הלכה
כרשב"י שאמר משום ר"ע.

וכתב

שלר"ת זה תלוי בלילה ולא בשכיבה
ובאמת דעת הט"ז סימן תרפ"ו סק"ו

והגמ'

שהשתכרו ולא קראו עד עלות

שבשעת הדחק אפשר לקרוא עד הנץ

השחר ושאלו את ריב"ל ואמר להם שכדאי

החמה שדימה לק"ש והביאור לכאורא

הוא רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק

כנ"ל שאפילו שלומדים מלשון שכיבה

ודעת הרי"ף ורוב הראשונים שזה רק

אבל ודאי שיסוד הדין הוא יום ולילה רק

במקום אונס אבל בפשיעה לא יכול לקרוא

שכאן גדרי יום ולילה הוא לפי זמן שכיבה

לאחר עלות השחר קריאת שמע של מעריב

וקימה ולכן שייך לדמות גם לגבי מגילה[.

ועיין משכנות יעקב שבפשוטו זה הנפק"מ

אומרת שמכללא איתמר שהיה זוג

במה שזה מכללא איתמר אמנם דעת הבעל

·¯Â‡È·· ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂËÈ˘ ¯Â‡È
ÔÈ· ˙È¯Á˘Â ·È¯ÚÓ„ ˘"˜„ ˙Â˙È¯·‰
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ה[ הגמ'

ח :מביאה בריתא תניא רשב"י

המאור שגם בפשיעה יכול לקרוא עד הנץ
החמה.

והנה

בעיקר סוגין נאמרו כמה שיטות

אומר פעמים שאדם קורא ק"ש

בראשונים וכדלקמן א .הבעל

שתי פעמים בלילה אחת קודם שיעלה

המאור כתב שבאמת יש כאן מחלוקת

עמוד השחר ואחד לאחר שיעלה עמוד

דהבריתא הראשונה ס"ל שמעלות השחר

השחר ויוצא בהם ידי חובתו אחד של יום

זה זמן קימה ואי אפשר לקרוא ק"ש

ואחד של לילה והגמ' שואלת שבתחילה

דמעריב והבריתא השניה ס"ל שזה זמן

הוא אומר שזה לילה ואחרי זה אומר

שכיבה ואפשר לקרוא ק"ש של ערבית ואי

שיוצאים של יום והגמ' עונה שבאמת זה

אפשר לקרוא ק"ש של שחרית רק מהנץ

לילה רק שיש אנשים שקמים באותו זמן

החמה ועיין לעיל מה שביארנו בזה.

ולכן אפשר לקרוא של יום ומסיימת
אריב"ל הלכה כרשב"י.

ואיכא

והנה

עיין רמב"ן שהקשה על זה דהרי
רוב בני אדם קמים אז ורק מיעוט

דמתני לריב"ל על בריתא אחרת

ישנים ועד כמה שצריך לקבוע לזה זמן

דתניא רשב"י אומר משום ר"ע

אחד מסתבר לומר שזה זמן של יום ולא

פעמים שאדם קורא ק"ש שתי פעמים ביום

זמן של לילה וצ"ל שכיון שזה המשך של

אחת קודם הנץ החמה ואחד לאחר הנץ

הלילה זה סברא לקבוע שזה לילה ויתכן
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ט

עוד דהנה בחידושי הרשב"ץ ביאר דבאמת

החמה ועיין רמב"ן במלחמות שהביא

אין פה מחלוקת בין שני הלשונות האם זה

תירוץ אחד שהעדיפו לחדש שק"ש של

יום או לילה אלא שלאחר עלות השחר

שחרית אפשר סמוך ממש לעלות השחר

רובם עדין ישנים וקודם הנץ רובם ערים

וכן ק"ש של ערבית אפשר ממש סמוך לנץ

ולפ"ז עד כמה שחז"ל הבינו שלא ראוי

וברשב"א כתב שהבריתא הראשונה רצתה

מדאוריתא לחלק את הזמן שמעלות הנץ

ששני המקרים יהיו אותו דבר והרי ערבית

החמה אין כאן עדיפות לערים על הישנים

לאחר הנץ זה רק במקום אונס וכן הבריתא

ודו"ק.

השניה רצתה ששני המקרים זה בדיעבד

ב .עיין

רא"ש שנקט שאין כאן שום

ע"ש ]ועיין רא"ה וריטב"א שגם כתבו
סברות על דרך זה[.

מחלוקת ושני הבריתות ס"ל
שק"ש של ערבית רק באונס אפשר לקרוא

אמנם

עיין רמב"ן ורא"ש שכתבו

אחר הנץ ושניהם ס"ל שבשעת הדחק

שבאמת באותו יום אי אפשר

אפשר לקרוא ק"ש מעלות השחר רק

לקרוא שניהם בין עלות השחר לנץ החמה

ששניהם דיברו על מקרה אחר והרמב"ן

לכן הוכרחו לומר שאחד מהקריאות היו

והרשב"א גם ביארו על דרך זה רק שנקטו

בזמנו והנה בלשון הרא"ש בסימן ט'

שרשב"י בשם ר"ע ס"ל שגם במזיד יכול

מבואר שהמקרה שלא יכול לקרוא של

לקרוא לאחר עלות השחר ורק שאנן ס"ל

שחרית אם קרא של ערבית זה במקרה

שזה רק מועיל בשעת הדחק דהינו באונס

שמקדים לצאת ומשמע קצת שרק אם

ולכן ר"ג לא אמר לבניו לקרוא רק עד

שניהם זה אותו זמן אבל אם של ערבית זה

עלות השחר מצד שהם לא היו אנוסים

קודם שיראה את חברו ושחרית לאחר

ולפ"ז כתב הרשב"א שיתכן שבריתא

שיראה את חברו אפשר לקרוא אמנם

הראשונה סוברת שבאמת ק"ש של ערבית

בפסקי הטור מבואר שגם כה"ג אי אפשר

רק באונס אפשר לאחר עלות השחר ובזה

לקרוא ועיין פמ"ג מ"ז ג' שהביא בזה

נחלקו שני הבריתות וע"ש שכתב שבזה

מחלוקת בין האחרונים.

גם נפק"מ הפוך כמה זה בדיעבד לקרוא
מעלות השחר דלבריתא שגם בפשע אפשר
עד הנץ החמה במעריב כ"ש שאפשר ק"ש
של שחרית מעלות השחר ע"ש.

והנה

והנה

יש כאן הערה בדברי הרא"ש
דבקושיא על הבריתא הראשונה

למה לא אמרה שניהם לאחר עלות השחר
כתב כיון שאי אפשר שניהם באותו יום

הקשו הראשונים עד כמה שלשני

לאחר עלות השחר אמנם בבריתא השניה

הבריתות אפשר לקרוא גם ק"ש

הקשה למה כתוב לאחר הנץ הרי לר"ע

של שחרית וגם של מעריב מעלות השחר

אפשר קודם וכתב או שזה תרי תנאי

עד הנץ החמה א"כ למה הבריתות לא

אליבא דר"ע או שבאמת גם אפשר קודם

נקטו חידוש יותר גדול שאדם יכול לקרוא

הנץ רק רצה לחדש שאפשר מעריב עד

שני ק"ש לאחר עלות השחר ולפני הנץ

הנץ וצ"ע למה לא ישב כמו שכתב

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א

י
בתחילת דבריו כי באותו יום אי אפשר

מעריב אחרי עלות השחר אמנם הבריתא

ובאמת לקמן כשדן בזמן לכתחילה כתב

השניה של שחרית לאחר הנץ מודה

באפשרות שלישית שלא כתוב כאן קודם

שאפשר גם שניהם בין עלות השחר לנץ

הנץ החמה כי באותו יום אי אפשר ומבואר

רק שנקטה דוגמא זו של שחרית לאחר

שבבריתא השניה יש יותר חידוש לומר

הנץ שרצתה לחדש שאינו יוצא בשל לילה

שאי אפשר באותו יום וצ"ב הסברא לחלק.

לאחר הנץ דהינו שמצד הסברא לא
סוברים כבעל המאור שלא יתכן אותו זמן

ועיין

ספר ביאור מרדכי סקי"ד שכתב

שיש בו שני קריאות רק שהבריתא

שהיה מקום לחלק שרק כלפי

הראשונה ס"ל שזה ודאי יום ולא שייך

קריאה שהיא בדיעבד כגון קריאת שחרית

ק"ש של מעריב והבריתא השניה סברא

ממש לאחר עלות השחר בזה בתרתי

שזה עדין זמן ק"ש של מעריב והנה עיין

דסתרי אין לקרוא אבל קריאה שהיא

מהרש"א שהקשה למה לא כתבו אותו

לכתחילה כמו כאן ששל יום זה קודם הנץ

תירוץ גם על הבריתא הראשונה שרצו

החמה בזה אין הסברא של תרתי דסתרי

לחדש שאפשר לקרוא ק"ש של שחרית

]ועיין משכנות יעקב שהאריך גם בסברא

אפילו סמוך ממש לנץ החמה אמנם עיין

זו[ עוד כתב לישב דאם קורא אחד קודם

צל"ח שישב בפשיטות דהרי תוס' נקטו

משיכיר ואחד אחרי אין זה תרתי דסתרי

שעלות השחר זה לאו דוקא אלא הכונה

ולכן בבריתא הראשונה שבאה לחדש

משיראה וממילא לא שייך לומר שבאים

שאפשר לקרוא קודם משיכיר כה"ג שניהם

לחדש סמוך דוקא שהרי הלשון לאו דוקא.

ממש באותו זמן יש תרתי דסתרי אבל
בבריתא השניה קשה למה לא כתוב אחד

והנה

לגבי הנידון האם יש תרתי דסתרי

לאחר עלות השחר קודם שיכיר ואחד

דעת הרא"ש והרמב"ן שיש כזה

אחרי שיכיר ולזה הוצרך הרא"ש לתשובה

חיסרון אמנם דעת רשב"א רא"ה ריטב"א

אחרת אמנם בסופו כתב שהסברא של

ראב"ד ורמב"ם שאין כזה חיסרון ולכן

תרתי דסתרי זה תמיד.

תמהו

האחרונים

למה

השו"ע

פסק

להחמיר ובפרט דבפשוטו יש כאן רק נידון

ג .עיין

תוס' דנקטו שהבריתא הראשונה

מדרבנן ]ועיין משכנות יעקב שהאריך

ודאי לא סוברת שאפשר לקרוא

בזה[.

עריכת ברכות  /זמן קריאת שמע

יא

ב ע"א

זמן קריאת שמע
oiihyplxw iav ac axd

ובתוס'

‡

מאימתי

קורין את שמע בערבין משעה
שהכהנים

נכנסים

לאכול

הק' ע"ד שהיה לו לקרות ג'
פרשיות והיינו שסברו שכן היא

האופן

לקיום

דקריא"ש

בקריאת

ג'

בתרומתן .ועוד נחלקו בגמ' דף ב ב'

פרשיות ,ועוד דבעי' ברכות ב' לפניה וב'

בשיעור זמן קיום קריאת שמע אם דינו

לאחריה ,ועוד שא"כ סבר כריב"ל דתפילה

בזמן שיכנס העני לסעודתו או בזמן

בין שני הקריאות שמע תקינו ולא כר"י

שיטבלו הכהנים מטומאתם וכו' עי"ש.

דבעי' סמיכת גאולה לתפילה ,ובפשטות

ובפשטות הנידון הוא בגדרי זמן שכיבה,

כונתו שכיון שאינו קורא קריא"ש כדין

דבקרא נאמר שזמן קריאת שמע הוא

ואינו יוצא בה יד"ח אי"ז נחשב סמיכת

בשכבך ובקומך ובזה נחלקו אימתי הוא

גאולה לתפילה ,אלא שמבואר לפי"ז

זמן שכיבה.

שסברו התוס' שסמיכת גאולה לתפילה
תלויה באם יוצא יד"ח בברכת הגאולה

והנה

כתב רש"י במתני' על הא דאמרי'
משעה שהכהנים נכנסים לאכול

בתרומתן בזה"ל ומקמי הכי נמי לאו זמן
שכיבה ,לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא
ידי חובתו ,אם כן למה קורין אותה בבית
הכנסת ,כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי
תורה,

ולא די באמירת קריא"ש.

והכי

תניא

בברייתא

בברכות

ירושלמי ,ולפיכך חובה עלינו לקרותה
משתחשך ,ובקריאת פרשה ראשונה שאדם
קורא על מטתו יצא ,עכ"ל .ומבואר בדברי

וכן

מתפילה ה"ז שכתב שם הרמב"ם
שיכול להתפלל ערבית קודם צאה"כ ואחר
צאה"כ יחזור ויקרא את שמע ,ובראב"ד
שם כתב שאין ראוי לעשות כן אלא לצורך
שעה והלא צריך לסמוך גאולה לתפלה.
ומשמע דאם לא יצא יד"ח בקריאה
שבתפילה אי"ז נחשב סמיכת גאולה
לתפילה.

רש"י ראשית שאע"פ קודם לזמן שכיבה
לא יצא יד"ח כלל בקריאת שמע עכ"ז

מבואר בראב"ד על הרמב"ם פ"ג

והנה

כתב הרמ"א בסי' מ"ו סעי' ט' וטוב

אי"ז מעכב לעיקר זמן תפילת מעריב ,ועוד

לומר בשחרית אחר שמע ישראל

מבואר שאמירת פרשה ראשונה שבשמע

בשכמל"ו ,כי לפעמים שוהין עם קריאת

היא עיקר החיוב ובה יוצא יד"ח.

שמע לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה.

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א
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והיינו

שיקרא

את

שמע

באמירת

יד"ח

קריא"ש

כדי

להסמיך

גאולה

הקורבנות ,ובביאור הגר"א שם כתב ול"נ

לתפילה ,ואמנם יתכן שאה"נ ואין העיקר

שאין נכון בזה לצאת בלא ברכות וגם

הוא משום קריאת שמע אלא משום פרשה

מחמת זה לא יסמוך גאולה לתפלה.

שלישית

מצרים

ומשמע בהגר"א נמי כנ"ל שאם כבר יצא

שלכאורה בה מוזכר עניין הגאולה ואתו

יד"ח קרי"ש שוב אינו מקיים סמיכת

סומך לתפילה ,ובאמת שכ"כ המג"א בסי'

גאולה לתפילה] ,ואמנם מהרמ"א אין

ע' שביאר שנשים שפטורות מקריא"ש

להוכיח לא כן שיתכן שסבר שסו"ס אף

חייבות לומר אמת ויציב להזכרת יציאת

אם כבר יצא יד"ח וחוזר וקורא את שמע

מצרים ולסמוך גאולה לתפילה ומשמע

עדיין יז בזה סמיכות גאולה לתפילה[.

שזה הנצרך לסמיכת גאולה לתפילה,

ואמנם

הביאוה"ל שם הק' ע"ד שהרי
כתב כהמג"א לקמן סי' ס"ו סעי'

י' שביאר שם שבאנוס ואין לו פנאי
להתפלל יקרא קריא"ש ואח"כ יאמר
הברכות ויתפלל ,ומבואר שאי"ז מעכב

ולפי"ז סבר רש"י נמי שרק קריא"ש יוצא
אחר התפילה ואמנם דבריו צ"ב שהיאך
יוצא ידי הזכרת יצי"מ בלילות שהרי מיירי
שקרא קודם הזמן ואח"כ על מטתו ביאר
רש"י שיקרא פרשה ראשונה ולא של
יציאת מצרים.

לענין סמיכת גאולה לתפילה שא"כ יאמר
בתחילה קריא"ש עם ברכות ,וע"כ שאומר

של

הזכרת

יציאת

ואמנם

יתכן לומר שאין כונת התוס'

רק לבסוף כדי להסמיך גאולה לתפילה

להק' ממחלוקת ר"י וריב"ל

ואין מעכב שיקיים דוקא את חיוב

משום דין סמיכת גאולה לתפילה אלא

קריא"ש ,ומבואר שאין חיוב קריא"ש הוא

דנחלקו מהו סדר האמירה אם מקדים

שגורם לסמיכת גאולה לתפילה ,וע"כ

קריאת שמע לתפילה או מקדים תפילה

ביאר הביאוה"ל שכונת הגר"א שאם יאמר

לקריאת שמע ,ועין בטור בסי' רל"ג דכתב

מיד ברכות אז לא יסמוך בשעה שמתפלל

שנחלקו אימתי זמן תפילת ערבית דלר"י

גאולה לתפילה ,ואמנם לפי"ז נראה

זמנה אחר קריאת שמע ובירכותיה ולריב"י

דפשוט לביאוה"ל שאין לומר כן ,ואמנם

זמן התפילה הוא קודם קריאת שמע ,וא"כ

בראשונים שהבאנו משמע שאם אינו יוצא

הק' התוס' דלרש"י שמקדים תפילה קודם

יד"ח בקריאה זו אינו סומך גאולה

לזמן קריא"ש נמצא שסבר כריב"י ולא

לתפילה.

כר"י דזמנה אחר קריאת שמ וברכות ואין

אמנם

עכ"פ לפי"ז מבואר דשיטת רש"י

כונת התוס' כלל להק' משום סמיכת
גאולה לתפילה.

אינה כן ויתכן סמיכת גאולה
לתפילה אפי' שאינו יוצא ידי קרי"ש,

ובאמת

שהתר"י בסוגיין הק' להדיא

ובאמת שדברי הראשונים צ"ב שלכאורה

היאך מקיים סמכית גאולה

נראה שדין סמיכת גאולה לתפילה הלכה

לתפילה וביאר שרש"י סבר שיוצא ידי

היא בסדר התפילה וא"כ מ"ט נצריך שיצא

הזכרת יציאת מצרים אף קודם זמן קריאת

עריכת ברכות  /זמן קריאת שמע
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שמע וביאר שכיון שלא נאמר להדיא

ודאי אחר שקיעה הוי נמי זמן לילה לכה"פ

בקרא דבעי' הזכרת יציאת מצרים בלילה

לעניין הזכרת יציאת מצרים.

אלא ילפותא היא ודי אם קורא בפלג

··È¯ÚÓ ˙ÏÈÙ˙ ÔÓÊ· .

המנחה שאז הוי מקצת לילה לעניין זה
ועי"ש ,ועכ"פ לפי"ז א"ש שסבר רש"י

והנה

שודאי שפיר הוי סמיכת גאולה לתפילה

מבואר ברש"י באופן פשוט
שתפילת

מעריב

ודאי

מצי

כיון שבשעה שהתפלל יצא יד"ח בהזכרת

להתפלל ולא דנו אלא לענין קריא"ש

יצי"מ.

והזכרת יציאת מצרים דזמנה בצאת
הכוכבים ונמצא קורא קודם הזמן ,אבל

אלא

שתר"י הביא ראיה לדבריו שיכול

מעריב פשוט ליה שיכול להתפלל בשעה

ליצאת יד"ח במצות הזכרת יציאת

זו וצ"ב מ"ט הא הוי קודם זמן דצאת
הכוכבים.

מצרים קודם צאה"כ מדאמרי' לקמן ב'
שבאנוס ולא קרא קריא"ש בזמנה יכול
לקרות את שמע אחר עלות קודם הנץ,
וכיון שאפי' כשמתחיל היום לבא אמרו
שיוצא אחר שיעלה עמוד השחר מק"ש
כ"ש הכא שמתחלת כבר הלילה אף על פי
שלא יצאו עדיין הכוכבים שיכול לומר
מדת הלילה .ודבריו צ"ב שהרי אינו קורא
את שמע לשיטה זו קודם צאה"כ וביאר
התר"י דהוא מכיון שאינו לילה ואינו זמן
שכיבה ,משא"כ אחר עלות קודם הנץ דהוי
בכלל שכיבה אלא שאי"ז לילה ,וא"כ אין
לדמות דין זכירת יציאת מצרים אחר
שקיעה קודם צאת הכוכבים לקורא את
שמע אחר עלוה"ש דשם הוי מטעם דהוי
בכלל בשכבך ,משא"כ לענין זכירת יציאת
מצרים שבעי' לילה.

ואמנם

אפשר שעיקר כונתו להוכיח שיש
לדון את הזמן של אחר עלות או

אחר שקיעה שאינו זמן של יום או לילה

והנה

נחלקו לקמן כו ב' ר"י ורבנן אם זמן
מנחה עד פלג המנחה ואחריו יכול

להתפלל מיד מעריב או שזמן מנחה עד
לערב ,וברש"י ביאר שעד לערב הוי עד
שתחשך וצ"ב כונתו ,ובתר"י ביאר שם
דמיירי מיד אחר השקיעה ,ולפי"ז לר"י
אחר פלג שאי"ז זמן הקרבת התמיד נגמר
זמן המנחה ובא זמן מעריב ולרבנן אחר
השקיעה נגמר זמן מנחה והגיע מיד זמן
ערבית ,ולפי"ז אפשר שלרש"י באמת אף
אם מפלל מיד אחר השקיעה יצא יד"ח
ואזיל אף לרבנן שזמנה אחר השקיעה,
אלא שעדיין לא הגיע זמן קריא"ש
ומשו"ה אינו יוצא אלא ידי חובת ערבית
ולא ידי חובת קריא"ש .ובאמת שלשון
התוס' שהביא את ר"י כתב דהוי מבעוד
יום ואמנם בראשונים הובא שיטת רש"י
שמתפלל קודם הזמן דהיינו קודם זמן
קריאת שמע וא"כ אפשר דהוי אחר
שקיעה וכנ"ל.

גמורים כזמן שיש בו צד לילה לעניין קיום
דין קריא"ש או הזכרת יציאת מצרים,
ושפיר הוכיח שאם בעלות הוי זמן לילה

ושמעתי

לבאר דהנה לפי"ז ילה"ק
לדברי התר"י שנמצא שלא

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א
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נחלקו ר"י ורבנן אלא בהפרש של כמה

דהיינו סמוך לציה"כ ולא מיד אחר

דקות כיון שפלג המנחה הוא שעה ורבע

השקיעה.

מציה"כ שהוא סמוך ממש לשקיעה
ראשונה א,

ומשקיעה

זו

יכול

לרבנן

להתפלל ערבית וא"כ כמעט אין נפק"מ
במחלוקתם ,ובשלמא אם אינו מתפלל רק
אחר ציה"כ ודאי יש נפק"מ טובא אבל
לתר"י מתפלל מיד אחר השקיעה ואין
נפק"מ כ"כ ,וע"כ צ"ל שסבר שפלג
המנחה

נידון

מהשקיעה

ולא

מצאת

הכוכבים .ועין במג"א בסי' רל"ג סק"ג
דהביא נידון בזה אם דנים כל יום לפי נץ
ושקיעה או לפי עלות וציה"כ.

ואמנם

עכ"פ ברש"י שהובא לעיל משמע
קצת שזמן ערבית לרבנן אינו

אלא שתחשך וכן פסק השו"ע להלכה בסי'
רלג ס"א וז"ל ואסיקנא דעבד כמר עבד

ועכ"פ

הלילה וערבית זמנה בציה"כ
ואם נאמר שזו כונת רש"י שם שעד הערב
היינו עד שתחשך שוב צ"ב היאך מתפלל
ערבית מיד מבעוד יום ,ולזה לא מהני מידי
שלבסוף קורא את שמע ויתכן שבאמת
לפי"ז מתפלל קודם הזמן וכר"י שהרי
עביד כמר עביד ,ויש שהק שא"כ מ"ט
הראשונים לא הק' תרתי דסתרי רק לביאור
ר"ת שקורא את שמע קודם הזמן ,הרי גם
לרש"י מתפלל ערבית קודם המזן ומתפלל
מנחה עד לערב ,ואולי אה"נ ולאו דוקא
הוא ,ויש שתי' שאולי רק קריא"ש שנאמר
בו זמן בשכבך הוא דסותר לתפילת מנחה
ולא רק זמן לתפילה שאינו מדאורייתא ומן
הדין ועוד צ"ב בזה.

ודעבד כמר עבד ,והוא שיעשה לעולם
כחד מינייהו ,שאם עושה כרבנן ומתפלל

משמע דלרבנן זמן המנחה עד

אמנם

הרשבא הק' רק לר"ת ולקמן כז א'

מנחה עד הלילה ,שוב אינו יכול להתפלל

ביאר שאמרי' תרתי דסתרי גם

ערבית מפלג המנחה ולמעלה וכו' ומבואר

בערבית ומנחה ולא רק בקירא"ש שהרי

דמתפלל מנחה עד הלילה ודוחק לומר

סבר כרש"י שחוזר וקורא את שמע וא"כ

שבשקיעה הוי לילה ,ואמנם בהמשך שם

ילה"ק מ"ט לא הק' לרש"י בסוגיין דהוי

כתב וז"ל ועכשיו שנהגו להתפלל תפלת

תרתי דסתרי ,ואמנם לשון הרשב"א

מנחה עד הלילה ,אין להתפלל תפלת

בסוגיין שהביא את רש"י שמתפלל קודם

ערבית קודם שקיעת החמה .ומשמע דאחר

זמנה ולא כתב מבעוד יום וא"כ אפשר

שקיעת החמה יכול התפלל ערבית אמנם

שסבר שמתפלל אחר השקיעה ולרבנן נמי

כתב המשנ"ב שם שכונתו לסוף השקיעה

מצי להתפלל אז ,וצ"ב.
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הק'

דווקא היכא דליכא תרתי דסתרי ,אך אנו

הראשונים איך אנו קוראים קר"ש

נוהגים להתפלל גם מנחה אחר פלג

בביהכ"נ קודם צאה"כ ,הא אמר

המנחה כרבנן ,וגם מעריב קודם השקיעה

במתני' דזמן קר"ש אינו עד צאה"כ,

כר' יהודה ,והרא"ש הק' דאף אם נסכים

ולמעשה מצינו בזה ד' שיטות:

דפלג המנחה חשיב לילה לר' יהודה אך
עכ"פ קר"ש וודאי א"א לקרות מפלג

דעת

א

רש"י וסייעתו – דיוצא בקר"ש שעל

המנחה ,דסו"ס אינו זמן שכיבה,

המיטה ,ואף שאינו קורא רק פרשה

והרשב"א תמה על עיקר דברי ר"ת דפלג

ראשונה ,כ' הרשב"א דכיוון דרק פרשה

המנחה דינו כלילה ,והק' דלא אשכחן הכי

ראשונה דאורייתא ,משו"ה על פרשה

לר' יהודה מעולם ,וכל מה שנחלקו ר'

שנייה דרבנן סמכו על מה שקרא כבר

יהודה וחכמים הוא בדין תפילת מנחה ,אם

בביהכ"נ ,ועיין לקמן מה שנבאר בזה.

עד שקעה"ח או עד פלג המנחה ,ויסוד
המחלוקת תלוי בזמן התמיד ,וא"כ וודאי

דעת

ר"ת – דכיוון דקיי"ל בפלוגתא דר'

אינו עניין לדונו כלילה ,ורק לעניין

יהודה וחכמים בדינא דפלג המנחה,

תפילות מהני לן פלג המנחה דר' יהודה,

דעביד כמר עביד ,א"כ יש לסמוך על ר'

דכיוון דתמיד אינו קרב רק עד פלג,

יהודה אף לעניין קר"ש ,דלדידיה מפלג

ממילא התחיל זמן מעריב מפלג המנחה.

המנחה חשיב כלילה ,אך הראשונים תמהו
עליו מכמה תמיהות ,ובהקדם הק' התוס'
דאף דקיי"ל דעביד כמר עביד ,היינו

`.

]והנה

מבואר דאף החולקים על ר"ת לא
הושוו בטעמיהם ,דהתוס' הסכימו

`pipg 'x zrc ixdc ,y"ixw onf ligzic gixkn epi` dlil oicc gken 'nba ixdc ,eziiyew lr siqedl yie
i`g` 'xc onf y"ke ,k"d`vn xge`n dfc 'nbd zpwqne ,ezit lek`l qpkp iprdy dryn y"ixw onfc

n"n dlild ligzn k"d`vn i`ceec s`c x`eane ,[i"yxita oiire] ith xge`n `edc miqpkp mc` ipay dryn
`.daiky onf epi` q"eqc ,y"ixw onf ligzic gxkd oi
`pn r"ve jnewae jakya yixc `l dcedi 'xc 'ke ,dfa ecnr ,dil xn` d"c :a onwl 'qezd zn`a dpde
op` `dc `da dcedi 'xk weqtl `"` i`cee f"itlc cere ,dltz oiiprl `l` ixii` `l dcedi 'x ixd ,`d ol
.r"ve ,minrt ipy `xew mc`y minrt :g onwlc `iibeqa x`eank dniwe daiky xza opilf`c l"iiw

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א

טז
לעיקר דינא דר"ת אף לעניין קר"ש ,ולא

להם עיקר מה שאנו מתפללים מעריב

הק' רק מטעם תרתי דסתרי ,והרא"ש

קודם צאה"כ ,ולדעת ר"ת ניחא דבאמת

הסכים לעיקר דינא דר"ת דפלג המנחה

הביאור לשניהם שווה ,דקיי"ל כר' יהודה

כלילה ,וכן מבואר בדבריו לקמן פרק ד'

ומדינא דפלג המנחה ,אך לדעת ר"י דפליג

סימן ו' שהק' למה לר' יהודה לא אוכלים

על ר"ת וס"ל דלא מצינן למיעבד כר'

מצה מפלג המנחה ,אך לעניין קר"ש

יהודה דהוי תרתי דסתרי ,א"כ צ"ע איך

דתליא בזמן שכיבה פליג עליה ,והרשב"א

נתיישב לו עיקר מה שאנו מתפללין

פליג על עיקר השייכות של פלג המנחה

מעריב ,וצ"ע.

לשאר דינים חוץ מתפילה[.

דעת

ר"י – דמה שאנו קוראים קודם
צאה"כ הוא כהנך תנאי בגמ'

דמקדימים

זמן

קר"ש

לפני

צאה"כ

משקידש היום או זמנים אחרים ,וכך נקט
הרא"ש ליישב המנהג ,אלא שהרא"ש
למעשה לא הסכים לעיקר דינא עם זה
ודעתו כרבינו יונה.

דעת

רבינו יונה – דאין יוצאים בקר"ש
שבביהכ"נ ,וגם אין לצאת בקר"ש

שעל המיטה מכמה טעמים דאין נזהרים
בה כ"כ ,ואין מכוונים לשם מצווה ומצוות
צריכות כוונה עכ"פ לכתחילה ,ואין
קוראים אותה בכוונת הלב בקבלת עול
מלכות שמים ,ואין נזהרים שלא לאכול
לפניה ,וע"כ לדעתו יש לקרות קר"ש ג'
פעמים ,בביהכ"נ קורא כמ"ש בירושלמי
ליכנס לתפילה מתוך ד"ת ,ואח"כ קורא
אותה לצאת יד"ח ,ועוד קורא אותה על
מיטתו משום המזיקין.

והנה

לדעת רש"י אף שלא ס"ל לסמוך
לגבי קר"ש על ר' יהודה ,אך י"ל

דס"ל אי כהרא"ש אי כהרשב"א דפליגי
על ר"ת דלגבי קר"ש לא שייך כלל פלג
המנחה ,אך עכ"פ לעניין תפילה שפיר
מצינן להתפלל מפלג המנחה כר' יהודה,
עוד יתכן בדעת רש"י ,דבאמת יש עוד
חידוש גדול בדעת ר"ת דאיכא למיסמך על
ר' יהודה אף לדינים דאורייתא ,ובפשוטו
י"ל דכל מה שאמרו בגמ' דעביד כמר
עביד היינו דווקא בתפילה רבנן ומטעם
ספק דרבנן לקולא ,אך קר"ש דאורייתא
לא סמכינן על ר' יהודה ,וא"כ י"ל דזה אף
דעת רש"י דלעניין קר"ש ליכא למיסמך
על ר' יהודה אך לעניין תפילה שפיר
סמכינן על ר' יהודה] ,ולפי"ז יתכן ליישב
הקושייא על רש"י איך סגי בקריאת פרשה
ראשונה ,ולפי"ז ניחא ,דדווקא בפרשה
ראשונה דאורייתא לא סמכינן על ר'
יהודה ,אמנם בדברי הרשב"א וודאי א"א
לפרש כן ,דהוא ס"ל דדינא דפלג המנחה
לא שייך רק לתפילה דכנגד תמידין

·

והנה

עיקר דברי הראשונים באו על
הקר"ש ,ובאמת צע"ג איך נתיישב

תיקנוה ,וכנ"ל[ ,אך עכ"פ לדעת ר"י צע"ג
מה

נתיישב

לו

על

עיקר

שמתפללים קודם צאה"כ.

התפלה

עריכת ברכות  /קר"ש ותפלה קודם צאת הכוכבים
‚

אך

יז

הוקשה להם דסו"ס עדיין אינו לילה,

דבר חדש מצינו ברבינו יונה ,דיעויין

וברור.

בדבריו שהק' איך מצינן לברך ברכות
קר"ש קודם צאה"כ ,וכ' וז"ל ויש לומר

„

שאע"פ שאינו לילה ממש מפני שלא יצאו
הכוכבים אפילו הכי כיון ששקעה חמה

והנה

מש"כ בדעת רבינו יונה ,אף דוודאי

והוי לילה לעניין תפלה של ערבית

הוא מוכרח כמש"כ וא"א לנטות

כדלקמן הכא נמי דיינינן ליה לילה

מזה ,אך בדברי הגר"א לכאורה מבואר לא

לקריאת הברכות ,והנה המעיין בדברי

כן ,דיעויין בדבריו סימן רל"ה סעיף א'

רבינו יונה יראה שלא נזכר בכל אריכות

שהעתיק את דברי רבינו יונה וכ' שם וז"ל

דבריו רמז לדינא דפלג המנחה דר' יהודה,

כ' תלמידי רבינו יונה וכו' וגם הברכות

וודאי אין כוונתו דמה שקוראים הברכות

יכול לקרות כיון ששקעה חמה הוי לילה

הוא מדינן פלג המנחה ,וביותר הוא

קצת לעניין זה וכמו שנחשב ערבית לעניין

מוכרח דהרי כ' להדיא אפילו הכי כיוון

תפלה לר"י אף שלעניין ק"ש אינו לילה

ששקעה חמה וכו' ,ומבואר וודאי דאין

דאינו זמן שכיבה ,ומבואר להדיא בדבריו

כוונתו כלל לדינא דפלג המנחה ,ואפ"ה

דכל דברי רבינו יונה דיכול להתפלל

חדית לן רבינו יונה דלעניין ברכות ותפילה

מעריב קודם צאה"כ ,הוא כר' יהודה ,אך

שפיר הוי לילה אחר שקעה"ח קודם

באמת צע"ג דוודאי כמש"כ א"א להעמיס

מפורשים

כלל דכוונת רבינו יונה לדינא דר' יהודה,

צאה"כ,

ובאמת

דהדברים

וצ"ע.

ברבינו יונה בפ"ד ולזה כוונתו מש"כ
כדלקמן ,שכ' שם שכדי שלא יהיו מנהגיו
סותרים זא"ז יעשה כל שעה כרבנן ויתפלל

אך

דברי הגר"א מזוקקים מאוד ,וכוונתו

מנחה עד שקעה"ח ותפילת מעריב אח"כ,

לבאר לעיקר סברת רבינו יונה מ"ט

הרי להדיא כנ"ל דאי"צ להמתין לצאה"כ

מודו רבנן דלתפלה כשר משקעה"ח הרי

אפילו לרבנן.

סו"ס אכתי לאו ליליא הוא ,אך לזה הביא
הגר"א מדינא דר' יהודה דלדידיה תפלת

ולפי"ז

נוכל ליישב בשופי את דעת ר"י

מעריב מתחלת מפלג המנחה ,והטעם לזה

ורש"י מה שלא הוקשה להם על

הוא משום דלדידיה התמיד היה קרב רק

המעריב איך מקדימים אותו ,דבאמת נראה

עד פלג המנחה וכיוון שעבר זמן תמיד של

בראשונים דהמנהג היה להתפלל קודם

בין הערביים מיד מתחיל זמן מעריב ,וא"כ

צאה"כ ,אך היה אחר שקעה"ח ,וא"כ מצד

ה"נ לרבנן אף דוודאי עד צאה"כ לאו

התפילה וברכות קר"ש לא הוקשה להם

ליליא הוא ,מ"מ כיוון ששקעה חמה ועבר

כלל ,דוודאי מצינן להתפלל אף לרבנן דר'

זמן התמיד של בין הערביים ,מיד מתחיל

יהודה וכמש"כ רבינו יונה ,ורק על הקר"ש

זמן מעריב ,וברור.

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א

יח

אלא

דלפי"ז נפל בבירא מה שתירצנו

רק מטעם תרתי דסתרי ,והדק"ל וצ"ע.

לשיטת ר"י ,דלהמבואר בגר"א
יסוד חידוש רבינו יונה דמהני להתפלל

אך

באמת בזה אני נבוך ,דהרי רבינו יונה

ערבית משקעה"ח הוא משום דמיד שעבר

גופיה כ' שם דזמן קבלת שבת הוא

זמן המנחה מתחיל זמן ערבית וכדאשכחן

מפלג המנחה ,ופשוט דיסוד שיעור זה

בדעת ר' יהודה ,אך באמת כל זה ניחא

נלמד מדינא דר' יהודה ,וס"ל לרבינו יונה

לדעת הרשב"א דס"ל דדינא דפלג המנחה

דאף רבנן מודים לעיקר הזמן שפלג

דר' יהודה הוא מטעם זה דמיד שעבר זמן

המנחה נידון קצת כתחילת הלילה ,אך אם

המנחה התחיל זמן ערבית ,אך שאר

כהרשב"א דר' יהודה לא חדית כלל

הראשונים שהסכימו דהיה בדין לר' יהודה

בשיעור זמן יום ולילה ,וכל דינא דר'

לקרות קרי"ש מפלג המנחה ,א"כ בהכרח

יהודה הוא דכיוון שעבר זמן המנחה

ס"ל דעיקר טעמא דר' יהודה הוא משום

מתחיל זמן ערבית ,א"כ מהיכ"ת להמציא

דמפלג המנחה מתחיל הלילה ,ולא ס"ל

שיעור זה דקבלת שבת מפלג המנחה,

לסברת הרשב"א דמיד שעבר זמן התמיד

ומבוא לכאורה בהכרח דאף רבינו יונה

מתחיל זמן תפלת מעריב ,ולדידהו בהכרח

אזיל בשיטת התוס' והרא"ש דיסוד דינא

ליתא לסברת רבינו יונה דאף לרבנן תפלת

דר' יהודה הוא דמפלג המנחה מתחיל

מעריב מתחלת משקעה"ח ,והרי ר"י

הלילה ,ולא כמש"כ בדעת הגר"א ,וצל"ע

הסכים לעיקר כשיטת ר"ת ולא פליג עליה

בכל זה.

עריכת ברכות  /דין ק"ש מיד בצאת הכוכבים

יט

ב ע"א

דין ק"ש מיד בצאת הכוכבים
uial`eny miig axd

בשו"ע
במ"ב

סי' רל"ו ס"ג פסק דלכתחילה יש

אלא עד חצות ,ואח"כ פטרוהו חכמים

לקרוא ק"ש מיד בצאה"כ ,ופירש

ואינו יוצא יד"ח ,ולר"ג לא עשוי סייג

טעמו

זריזים

משום

מקדימין

ויכול לקרוא עד עלוה"ש.

למצוות ]ומקורו מהלבוש[ .ולפ"ז אין כאן
חובה מיוחדת בק"ש דערבית ,ולא משמע

ולדעת

כן בדברי השו"ע ,וכמדו' שלא נזכר כן
בכל המצוות ]זולת מילה[ שיש להזדרז
תיכף ולקיים המצוה ,וצ"ב.

הרשב"א

)ט' א'(

והרא"ש )ס"ט(,

אף לחכמים יכול לקרוא בדיעבד
עד

עלה"ש,

לכתחילה,

ולא

פליגי

דלחכמים

יש

אלא

בזמן

לקרותה

לכתחילה עד חצות ,אבל לא פטרוהו

והנה,

בבאר הגולה ובביאור הגר"א ציינו

מהמצוה אחר חצות ומחוייב לקרוא ק"ש

שכ',

עד עלה"ש .ולר"ג יכול לקרוא לכתחילה

מיד

עד עלה"ש.

דמקור השו"ע מתר"י
דלכו"ע

לכתחילה

בצאה"כ,

והוא

יש
דין

)א' א'(

לקרותה
מסויים

בק"ש

שהצריכו לקרות תיכף בשהגיע זמנה ,ולא
משום דין זריזין שישנו בכל המצוות א.
ויל"ע אמאי מיאן בזה המ"ב.

והנה

לענין הדין קריאה לכתחילה מבואר
בדברי ת' רבינו יונה ז"ל' ,כולהו

מודו דלכתחלה צריך לקרותה מיד בצאת
הכוכבים .תדע ,דהא אמרינן לקמן

והנה

)ד'

ב'(,

בסו"ז ק"ש דערבית פליגי תנאי

כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב

במתני' ,דלחכמים אומרים עד

וכו' ,ורוצה לומר שאפילו כשיבא מן

חצות ,ר"ג אומר עד שיעלה עמוד השחר.

השדה קודם זמנה ,אין לו לומר כיון שלא

ובגדר פלוגתתן פליגי הראשונים ,דלדעת

הגיע עדיין עונת זמן קריאת שמע אוכל

ז"ל' ,חכמים סבירא

ואשתה תחלה ,אלא יש לו לקרות תחלה

להו דאפילו בדיעבד אינו יוצא אלא עד

או לשנות עד יציאת הכוכבים ,ויקרא

חצות משום סייג ,ור"ג ס"ל דבדיעבד יוצא

קריאת שמע ויתפלל ואח"כ יאכל ,וכיון

כל הלילה' ,והיינו לחכמים א"א לקרוא

דחזינן דאפילו כשיבא קודם זמנה חששו

ת' רבינו יונה

`.

)א' א'(

yiy oifixf oica ibq `le ,y"w ipica zniieqn daegl opira i`n` r"lic ,jtidl xirdl yi p"d zn`ae
ly cinz hegyl micwdl ie`x did oifixf oicny ,hgyp cinz wxt yix i"yxa x`eanke] zeevn lka

.oldl dfa oiire .[dvgne yya r"da
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כ
שמא יבא לידי פשיעה והצריכוהו לקרות

לכתחילה חייב לקרות מיד בצאה"כ.

או לשנות כדי שיתפלל מיד ,שמעינן

ולרשב"א דמפרש זמן חצות דחכמים רק

דדברי הכל שצריך לכתחלה לקרות מיד

לענין לכתחילה שאינו רשאי להתעכב עד

ביציאת הכוכבים ,ופלוגתייהו לא הוי אלא

חצות ,לא מצי למימר דלכתחילה יש

בדיעבד' ,עכ"ל .תוכן דבריו שהוכיח מהא

לקרות מיד ,משום דכל זמן חצות הוא רק

דאסור לאכול ולשתות אפילו קודם זמנה

לכתחילה .וכן מבוארים הדברים להדיא

דיש חיוב לכתחילה לקרותה מיד לכו"ע.

בדבריהם.

אולם

ברשב"א הנ"ל פליג עליה וז"ל,

והנה

דעת השו"ע דזמנה לכתחילה עד

'ואפי' לרבנן נמי לאחר חצות הוא

חצות ,ובדיעבד אם עבר ואיחר

דאינו יכול להתעכב מדעת ,אבל אלו רצה

וקרא קודם עלה"ש יצא ,ומבואר דזמן

ולהתעסק

דחצות אינו אלא לכתחילה] .ומקורו

במלאכתו עד חצות רשאי .והא דתניא

מהרמב"ם ,והאחרונים נתחבטו הרבה

חכמים עשו סייג לדבריהם שלא יהא אדם

בדעתו אם כוונתו לפסוק כחכמים ,וס"ל

בא מן השדה בערב וכו' ,דוקא אוכל וישן

דזמן דחכמים אינו אלא לכתחילה .או

קאמר דלא כדי שלא יבא לידי פשיעה

שפסק כר"ג וס"ל דאף לדעתו איכא זמן

,ואפילו רבן גמליאל מודה בדבר זה מפני

לכתחילה עד חצות[.

להתעכב

לקרות

ולשנות

שהן דברים שמביאין לידי פשיעה ,וכיון
שנכנס אדם בתוך זמן חובתו ,אינו רשאי
לאכול ולישן עד שיקרא ויתפלל' ,עכ"ל.
תוכן דבריו דלכו"ע לכתחילה אפשר
להתעכב מלקרות עד חצות ,זולת בענינים
המביאים לפשיעה.

ומתוך

הרי

מעתה מבואר היטב מ"ט מיאן המ"ב
לפרש בדברי השו"ע דהטעם שצריך

לקרות מיד ,הוא משום חיוב מסויים בדיני
ק"ש ,דהא כ"ז א"ש רק לשיטת רבינו יונה
דזמן דחצות הוא דאפילו בדיעבד אינו
יוצא יד"ח ,הוא דאיכא למימר דזמן

הדברים עולה שת' רבינו יונה

לכתחילה תיכף בצאה"כ אבל בשו"ע

והרשב"א פליגי בתרתי .חדא

שפסק זמן ד'חצות' ומ"מ פסק שיש לקרות

לענין לכתחילה ,דלרבינו יונה צריך לקרות

מיד בצאה"כ א"א לפרשו משום שיש

מיד בצאה"כ ,ולהרשב"א רשאי לכתחילה

לכתחילה לקרות מיד ,דהא לכתחילה

להתעכב .שנית לענין בדיעבד בדעת

רשאי לקרוא עד חצות ]ובדיעבד יוצא כל

חכמים ,דלרבינו יונה לחכמים אינו יוצא

הלילה[ ,ומש"ה פירש המ"ב רק מטעם

ידי חובתו אחר חצות ,ולרשב"א אין חצות

זריזין בלחוד .וצ"ב דעת הגר"א דציין לזה

אלא 'זמן לכתחילה' בלחוד.

דברי התר"י.

וב'

הפלוגתות תלויין אהדדי ,דלרבינו

ונראה

שיש לומר בדעת הגר"א ,דהך

יונה שמפרש זמן חצות דחכמים

חיוב דאל יכנס לביתו ויאכל

לענין בדיעבד ,שפיר איכא למימר דלגבי

וישתה וכו' ,שמזה למד רבינו יונה
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כא

שלכתחילה יש חיוב לקרוא ק"ש מיד

בשעת צאה"כ .ועוד ,דלפ"ז פליגי רבנן

בשעת צאה"כ ,אי"ז חיוב בזמן הק"ש,

ור"ג בתרתי ,חדא ,האם יש חיוב לקרוא

ולא ניתן בתורת זמן בחובת ק"ש ,אלא

מיד בצאה"כ .והשנית ,האם זמנה עד

הוא חיוב שהטילו חכמים על האדם

חצות .ומדבריו משמע דתליא הא בהא,

להקדים קריאתו ]כיון דשכיחא פשיעה[.

ואינו מבואר מדוע.

והיינו שהוא רק 'חובת גברא' ולא מתורת
זמן ק"ש .ובאמת דה"נ מסתברא ,דהא אין
בצאה"כ שיעור זמן שנאמר שכבר עבר
זמן ק"ש דלכתחילה ,אלא שהדין הוא רק
שיש להקדים ככל האפשר .ומש"ה שפיר
פירש הגר"א ,דמש"כ השו"ע דחצות הוא
'זמן לכתחילה' ,היינו בתורת זמן בקיום
ק"ש ,שבחצות עבר הזמן לכתחילה של
חובת ק"ש .אבל צאה"כ אינו בתורת זמן
ק"ש אלא משום חובת גברא.

והנה

עיין בבית יוסף

והנה,

בעיקר זמנה עד חצות לחכמים
דהויא רק זמן לכתחילה לדעת

הב"י ]וכ"ה דעת הרשב"א והרא"ש[ ,יל"ע
טיבו של זמן זה ,הא בדיעבד יוצא אף
לאחמ"כ ,והן אמנם דנקנסה מיתה עבור
המאחר אחר חצות ,וכמ"ש בגמרא

)ד' ב'(

כל העובר ע"ד חכמים חייב מיתה ,לכאו'
אי"ז שורש החיוב דרבנן שיש לקרותה עד
חצות ,אלא רק העונש והגמול ע"ז ,ומכל
מקום עדיין לא מבואר עצם קביעות הזמן

שכ' ,דלדעת

מהו שורש הך דינא לקרוא עד חצות ,ומה

הרמב"ם מה שאמרו חכמים עד

גדר החיוב שיש לו לקרות ק"ש קודם זמן

)שם(

חצות אי"ז אלא לכתחילה ,וקיי"ל בהא
כחכמים ]שלכתחילה עד חצות ובדיעבד
עד עלה"ש[ .והוסיף ז"ל' ,מכל מקום

זה.

ונראה

מקדימין

למצות

הח'

ומלין מיד בבוקר ,כ"פ השו"ע

)יו"ד סי'

משמע דלחכמים כיון דעבדי סייג עיקר
מצותה לקרותה בצאת הכוכבים מיד',

בזה ,דהנה מצינו לגבי מילה ביום
דזריזין

ס"א( .והנה ,אנו אין אנו נוהגין

ע"כ .הרי שהוציא מדברי חכמים דזמנה

רס"ב

לכתחילה עד חצות ,שיש חיוב לכתחילה

להקדים הברית ולהסמיכה סמוך לנה"ח,

לקרוא מיד בצאה"כ .וזהו מה שפסק

ואאמו"ר

שמצינו

בשו"ע בס"ג .ומשמע מדבריו לר"ג דזמנה

בפוסקים בכ"ד דשיעור זריזות לכה"פ הוא

עד עלה"ש אין חיוב לקרוא מיד בצאה"כ,

עד חצות היום.

]וע"ש שהוסיף דדעת רבינו יונה דאף
לר"ג מצוותה מיד בצאה"כ[ .ומשמע שם
שלדעת הב"י החובה לקרות ק"ש מיד
בצאה"כ תלויה בפלוגתא דחכמים ור"ג.

והדבר

דיעוין

שליט"א

הראני

בלבוש סי' תקפ"ד גבי מילה בר"ה
דכ' וצריכים למול קודם חצות

משום זריזין מקדימין למצוות ]ומקורו
מאו"ז הל' ר"ה סי' ער"ה ,ע"ש[ .וע"ע

צ"ע וביאור ,מה ראה הבית יוסף

בב"י או"ח תקנ"ט ממרדכי תענית ,גבי

זמן

מילה בת"ב דהמתעכבין עד אחר חצות

דחצות לכתחילה ,שיש חיוב לקרוא תיכף

הרי הם מבטלין הקדמת זריזין .ונראה

בסייג

דחכמים

שתיקנו
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כב
שזהו מקור השבות יעקב ח"א סי' ל

ואחר חצות חשוב 'מתאחר' ,וזהו גדר

דכשיש ברית בשבת ומאריך הש"ץ במוסף

הזמן דרבנן שקבעו] .ולא שיש תורת 'זמן

אחר חצות יש בזה משום ביטול מצות

ק"'ש' לענין לכתחילה[.

זריזין ,ומבואר דנקטו הפוסקים דעד חצות
הוי קיום דזריזין.

והנה

שו"ר בתשו' רשב"א ח"ד סי' צ"א
גבי נשבע לבטל המצוה ,שכ' שם

ז"ל' ,אם נשבע שלא ימול בבקר עד ארבע
וחמש שעות וכו' מקיים שבועתו ,משתהא
עד זמן שנשבע' ,ואיירי שם שכל שיש
שהות לקיים המצוה ל"ח שבועה לבטל
המצוה ,אולם נקט בלשונו לאחר עד ד'
וה' שעות ,ומשמע בלשונו דבאמת חייב
למול בבוקר ,ואילו נשבע לבטל אחר
חצות היום מבטל הזריזות ,וחשיב מבטל
מצוה ]ולא א"ש אי נימא דבעינן מצוה
מפורשת[ ,ורק אם מתעכב עד קודם חצות
הוא דחלה השבועה ,ויש לדחות.

ומבואר

דמצוה שזמנה כל היום עד
חצות עדיין הוי מכלל זריזין,

ורק אם מתאחר עד אחר חצות ביטל
הזריזין ,וההסבר בזה ]לפו"ר[ ,דאחר
חצות חשוב 'איחור' וכדמצינו בלשון
הגמ' גבי הקרבת העומר 'דאין ב"ד
מתעצלין בו' .ומש"ה נחשב שמבטל
הזריזין.

ולפ"ז

ולפ"ז

מאירים דברי הבית יוסף שיש
לקרוא מיד בצאה"כ ,כיון שגדר

החיוב חכמים הוא 'להקדים לקרותה',
ממילא איכא מצווה להקדים לקרותה מיד
בצאה"כ ,דכמה שמזדרז יותר מקיים דברי
חכמים באופן היותר נעלה ,משא"כ לר"ג
שאין חיוב להקדים לקרוא וזמנה עד
עלה"ש אינו חייב לקרותה מיד בצאה"כ.

ואף

דברי הגר"א יתיישבו על הלב טפי,
דלעיל נתבאר בדעתו שגדר זריזות

בתחילת זמן ק"ש הוא חובת גברא ,אולם
למש"נ בבית יוסף יש להוסיף בביאורו,
דחובת הקריאה מיד ,יסודה בדין זמן
לכתחילה ,ומשום שגדר הך זמן הוא
שרבנן הטילו עליו להזדרז ,ומש"ה כל
שמקדים לקרוא מקיים הך דינא טפי.

ויש

להעיר לפי זה הערה גדולה לדינא.
דהמ"ב

ס"ק

י"ח

כתב

דמהני

להתחיל לאכול היכא שביקש מאחר
שיזכירנו] ,וראה בשעה"צ שלמד זה
מהאמור בסי' רל"ב גבי מנחה[ .ונראה
דכ"ז

רק

לדידיה

שחובת

הקריאה

נראה ,דה"ה לענין זמן קריאת

לכתחילה אינה אלא בחצות ,והאיסור

שמע דערבית ,דגדר זמן דחצות

אכילה יסודו כאיסור אכילה של כל

לדעת חכמים שהוא רק זמן לכתחילה,

המצוות ,וכמו שנת' בסי' רל"ב לגבי

שהדין הוא 'להזדרז לקרוא הק"ש',

מנחה .אבל לשיטת הגר"א ודעימיה ,הרי

והטילו רבנן חובת זריזות שלא יתאחר

יש חיוב בק"ש לקרותה מיד ,ומחמת זה

מלקרוא ,ומש"ה עד חצות חשיב שמקיים

הטילו חובת זריזות בקריאתה ,וא"כ מה

דברי חכמים שהזהירו להקדים ולקרוא,

יתן לן שמעמיד על עצמו שומר ,הא מכל
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מקום לא קיים הזריזות שהטילו עליו

כג

ובפשוטו

חכמים.

י"ל ,דעיקר תירוץ המג"א הוא
במש"כ 'בכניסתו וביציאתו',

דעיקר קידוש והבדלה הוא בין קודש

ובאמת

הכי איתא בהגרע"א דפירש

לחול ,ומש"ה אסור לו לאכול בינתיים,

משמעות התוס' ד' ב' ,דלמדו

אלא יש לו לסמיך לכניסה ויציאה ,ובאמת

ממש"א בגמ' שם דעשו חכמים סייג שלא

מצד 'תחילת הלילה' לא היה סגי לאסור

יאמר אוכל קמעא וכו' ,כתבו התוס',

בזה טעימה כלשהי ,אלא רק מחמת

דמכאן משמע שיש איסור לאכול סעודה

דבעינן 'כניסה ויציאה' ,הוא דהוי סתירה

משהגיע זמן ק"ש וכו' ,ע"ש .ופירש

לזה אפילו בטעימה כלשהי.

הגרע"א דהא ודאי אסור לאכול משהגיע
זמן מעריב ,וכדאיתא בשבת ,אלא ע"כ
איסור טעימה אתי לאשמעינן] .ועוד
בביאור דברי התוס' יעוי' בחלק ההערות
במש"נ בזה[.

והיינו

שנתחדש בדין זריזות שהטילו
חכמים בקריאת שמע של ערבית

עוד איסור טעימה מלבד האיסור סעודה
שיש בכל המצוות שהגיע זמנן ,ומשום
דאף כשטועם מ"מ ביטל זריזות זו.

אכן

למש"נ לעיל יש לבאר עוד ,דבק"ש
בעצמותה אין בה חובה מיוחדת

לקרותה מיד עם צאה"כ ,אלא שחכמים
הטילו עליו עוד דין 'להזדרז בקריאתה',
והוא הסייג שאמרו לקרותה עד חצות ,ורק
ממילא הוא דילפינן דה"נ כל שמקדים
לקרות מקיים הך זריזות טפי ,משא"כ
קידוש והבדלה ,הלא בעצמותם זמנם
בתחילת הלילה כמש"כ המג"א ,וחלוקין
טובא מק"ש שזמנם בעצם הוא בתחילת
הלילה.

ודכוותה נלמד לענין שומר ,דלא יהני
השומר כל שחובתו להזדרז לקרוא ק"ש.
ועוד צ"ע.

והנה

המג"א סק"ד כתב להתיר טעימה
כלשהי ,וכתב דחלוק מקידוש

והבדלה שאסור אפילו טעימה ,משום
'דהנהו אתקן דוקא בתחילת הלילה

אלא

דאכתי יש להעיר עוד ,דהא אף בלא
דין בפנ"ע בק"ש דערבית להקדים

ולקרוא איכא עוד דין זריזין מקדימין
למצוות .ומ"ט בעי' הב"י לדינא דחכמים
כדי שיתחייב לקרוא מיד בצאה"כ.

אולם

בפשוטו ]בלא עיונא[ יש ליישב

בכניסתו וביציאתו' .והקשה הראש יוסף

בב' דרכים .או דנ"מ בזה באופן

דאכתי קשיא מאי שנא ק"ש ,הא

שרוצה לקיים את המצוה באופן יותר

להמבואר בשו"ע יש חיוב בק"ש לקרותה

מהודר ,כגון בכוונה יותר ,או ברוב עם

מיד בצאה"כ ,והוא חובה מיוחדת שהטילו

]שדנו האחרונים אי עדיף על זריזין[ .או

חכמים לקרות ק"ש מיד כמש"כ רבינו

שרוצה לעסוק במצוה אחרת וכדו' .וי"ל

יונה ,וא"כ אכתי קושיית המג"א במקומה

דאי הוי דין זריזין דכל המצוות שפיר יתכן

עומדת ,מה החילוק בין קידוש להבדלה.

שקיום המצוה גופה באופן מעולה יותר

)ד' ב'(
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עדיף מלהזדרז ,או אם רוצה לעסוק

המרדכי

במלאכת שמים יכול להתאחר .אבל אי

בת"ב שאם מתאחר אחר חצות חשיב

רבנן הטילו דין זריזות בזמן קריאת שמע,

ביטול זריזין ,אין המכוון משום עיכוב

שיש להזדרז בקריאתה ,בהא ודאי יש

המילה בלחוד ,אלא דכיון שטעם האיחור

להקדים ולקרותה ,דחשיב כקיום במצוה

הוא משום 'שש אנכי על אמרתך' חשיב

גופה.

שנקבע הזמן מאוחר יותר ,אבל עיכוב

)הו"ד בב"י סי' תקנ"ט(

לגבי מילה

בעלמא לא חשיב ביטול זריזין ,אולם

עוד

יש לדון ,דדלמא י"ל שחסרון זריזין

באו"ז לגבי מילה בראש השנה ,מבואר

במצוות הוא רק באיחור קביעות

להדיא שאף שמתעכב עד גמר מוסף,

הזמן ולא מצד שמתאחר בקיום המצוה,

חשיב ביטול זריזין ,ואף שאין בזה משום

מיירי לגבי

קביעות איחור[ .ומ"מ צ"ע דאף אי נימא

)ריש תמיד

דעיכוב בעלמא לא חשיב ביטול זריזים,

לענין תמיד של בה"ע ,נמי מיירי

מכ"מ מסתבר שיש דין זריזין לענין

דבגמ' ריש פסחים

)ד' א'(

קביעות זמן הבדיקה ,וברש"י
נשחט(

לענין קביעות הזמן] .וי"ל נמי דמש"כ

להקדים כמה שיותר ,וצ"ע.
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ב ע"א

בענין פלג המנחה ושעות היום
aey xra jexa axd

בתוס'

כתבו על מה שנוהגים לקרות ק"ש

וכלשון הרמב"ם פכ"ט משבת הי"א ,יש

בביהכנ"ס קודם הלילה ,אע"ג

לו לאדם לקדש על הכוס מבעו"י אע"פ

דמבואר במשנה שזמנה מצה"כ ,וכתבו

שלא נכנסה השבת ,וכן מבדיל על הכוס

בשם ר"ת דאנן קי"ל כר"י דמפלה"מ הוא

מבעו"י אע"פ שעדין היא שבת ,שמצות

לילה ,ולכן אפשר כבר לקרות ק"ש ,ודלא

זכירה לאמרה בין בשעת כניסתו ויציאתו,

ככל התנאים במשנה ובבריתא כאן ,ור"י

בין קודם לשעה זו כמעט ,והיינו דמאז

הק' ע"ז דהרי אנו מתפללים מנחה אחר

הוא נחשב סמוך.

פלה"מ ,וא"כ הוי תרתי דסתרי ,ולכן אור"י
דסמכינן אמ"ד בגמ' דהזמן קצת קודם

ובדעת

צה"כ ,ומאז אפשר לקרות ק"ש ולהתפלל,
ולכן לא הוי תרתי דסתרי.

הרא"ש דס"ל דא"א לקרות ק"ש,
ורק לגבי תפילה אפשר להתפלל

משום שהוא זמן הקרבת אברים ,ולכאו'
ס"ל דאינו נחשב לילה ,וצ"ע מדבריו

והרא"ש

הק' על ר"ת דהזמן של פלה"מ

בר"פ ע"פ שכתב דא"א לאכול מצה

תפילות,

מבעו"י ,דפסח אינו נאכל אלא בלילה,

דתפילות כנגד תמידין תקנו ,ותמיד היה

ומצה איתקש לפסח ,ומשמע דבלא זה היה

קרב עד פלה"מ ,ולכן אז נגמר זמן מנחה,

אפשר לאכול מבעו"י ,והרי לשיטתו עדין

ולכן מאז כבר אפשר להתפלל ערבית,

אינו לילה ,ורק לגבי קידוש אפשר משום

אבל לגבי ק"ש דתלוי בזמן שכיבה

שהוא סמוך לכניסתו ,וכמו שביארנו לעיל,

מהיכ"ת דאפשר מפלה"מ ,ולכן כתב כר"י

אבל לגבי מצה מהיכ"ת.

שייך

רק

לגבי

עי"ש ,וכעי"ז כתב הרשב"א עי"ש.

וצ"ל
ולכאו'

לשיטת

הרא"ש

דגם הרא"ש מודה דמדין תוספת

והרשב"א

אפשר להחשיב מפלה"מ ללילה,

מפלה"מ עדין אינו כלילה,

כיון שכבר היה שקיעה ראשונה ,אלא

אלא דמעריב אפשר להתפלל אז כיון

דביום חול אין מה שיקבע שמעכשיו יהא

שכבר נגמר זמן מנחה ,וצ"ב דא"כ איך

לילה ,משא"כ בשבת שיש דין תוספת,

אפשר לומר קידוש והבדלה מפלה"מ

ולכן גם בפסח זה היה יכול לקבוע שכבר

כמבואר בדף כז,ב ,ולכאו' צ"ל דס"ל

יהא לילה ויצא י"ח מצה ,לולי הלימוד

דקידוש והבדלה אפשר לומר גם לרבנן,

ממצה.
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ולפי"ז

·

מיושב הא דאפשר לקדש ,דהיכא
דיש דין תוספת ודאי שאפשר גם

ובדעת

לקדש.

ולגבי

ק"ש גם בשבת א"א לקרוא ק"ש
לדעת הרא"ש ,דאע"ג דבשבת

כבר נקבע שזה לילה ,אבל הרא"ש הזכיר
גם סברא דכיון דזמן ק"ש תלוי בזמן

דמפלג המנחה הוא נחשב לילה,
וכנראה שלר"ת מה שלר"י לא היו
מקריבים תמיד אחר פלה"מ ,זה משום
שזה כבר נחשב לילה ,אבל הא גופא צ"ב
מנ"ל מה"ת דין זה דאחר פלה"מ הוא
נחשב קצת לילה.

שכיבה ,אי אפשר לקרא מפלה"מ ,וממילא
גם בשבת לא מהני ,רק שבתחילת דברי
הרא"ש חזינן דס"ל דמפלה"מ לא הוי
לילה כלל.

ובדעת

ר"ת צ"ל דס"ל דאע"ג דבעינן
זמן שכיבה ,כ"ז רק קודם הלילה

שאפשר לקרוא רק מזמן שכיבה ,אבל
מזמן שהוא כבר לילה ,הלילה גופא
מחשיב את זה לזמן שכיבה ,וכך מוכח
מהירו' כאן דאם קורא בבהשמ"ש הוי
ספק אם יצא או לאו ,ולכאו' ממ"נ ניחזי
אנן אם הוי זמן שכיבה או לאו ,ובע"כ
דאם שקיעה הוי לילה ,לא בעינן שיהא אז

והנה

ולפי"ז

מפלה"מ גם לפי הרא"ש ,אבל

בכמה ראשו' משמע דהזמן של
פלה"מ ,הוא משום הזמן של

שקיעה ראשונה לר"ת ,ועי' בחי' הרא"ה
כז,ב ,שכתב שלכן לר"י אפשר להתפלל
מפלה"מ משום שעד שיגמור תפילתו כבר
יהא שקיעה ראשונה ]וע"ע ברא"ה יג,ב[
וכך כתב הרמב"ן בתוה"א בענין אבילות
ישנה ,וכ"כ הריטב"א שבת לה,א ,וכ"כ
הרשב"א נא,ב ,דאע"פ שמבדילין מבעו"י,
מ"מ מכי מטי שקיעה ראשונה כבר הוי
כיום הבא ,ועי' מאירי כז,א ,שכתב
דמפלה"מ כבר אין החמה מאירה כ"כ
ולכן זה נחשב כלילה.

זמן שכיבה במציאות.
לגבי סוכה יש כבר מצות סוכה

ר"ת צ"ב באמת מהיכ"ת מה"ת

ולפי"ז

יתכן לומר דה"ט דר"ת דמפלג
המנחה

חשוב

לילה,

משום

יתכן שגם זה רק פלה"מ שמצה"כ שהוא

שכבר היה שקיעה ראשונה ,ולגבי דם

כבר קרוב לשקיעה ראשונה ,משא"כ

קי"ל דנפסל בשקיעה ראשונה ,וילפי'

פלה"מ שהוא שעה ורביע קודם השקיעה,

מקרא בזבחים נו,א ,עי"ש בתוס' ,ומזה

בזה א"א לעשות רק קידוש שעושים אותו

ילפינן שנחשב קצת לילה ,וכבר אפשר

סמוך לכניסתו ,וכמש"כ הרמב"ם ,ועי'

לקים בו מצוות שזמנם בלילה ,וכ"כ

מט"א סי' תרכ"ה שכתב שא"א לשבת

להדיא רבינו מנוח פ"א מקר"ש ה"ט

בסוכה בתוספת ,ועובר בבל תוסיף,

שלר"ת אפשר לקרוא קר"ש כיון שהיה

ולפמש"כ זה תלוי בשיטות בפלה"מ.

שקיעה ראשונה עי"ש.
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כז

ר"ת זה הכונה שעד אז תמיד קרב,

אפשר לקרות כבר ק"ש ,והמקור הוא מזה

דהיינו שהזריקה היא עד אז שאח"כ

גופא שאפשר כבר לקדש.

כבר נפסל הדם ,ורבנן שאומרים שקרב עד
הערב ,הכונה על האברים ,דאע"ג דאפשר

ולפי"ז

מתפללים מנחה לאחר פלה"מ,

להקריבם כל הלילה ,מ"מ לכתחילה צריך

דקר"ש שאני וכנ"ל.

להקריבם ביום ,עי' מנחות עב,ב ,ועד
צה"כ עדין אפשר להקריבם ]ועי' רא"ה
כז,א ,ביאור אחר בזה[.

מיושב קו' ר"י דהרי אנחנו

אבל

בלא"ה צ"ב אם היו מתפללים מנחה
לאחר פלה"מ איך היו מתפללים

ערבית מבעו"י ,אבל זה לא קו' על ר"ת,

ולפי"ז

מיושב משה"ק השאג"א סי' ג'

ועי' פנ"י שביאר דלגבי תפילה דרבנן לא

ורעק"א בחי' כאן ,דהרי בדף

איכפת לתוס' שיהא תרי קולי דסתרי

כז,א ,קי"ל דלא איתמר הלכתא אי כר"י או

אהדדי ,ובזה מיושב גם לר"ת.

כרבנן ,ודעביד כמר עביד ודעביד כמר
עביד ,והניחא לגבי תפילה דרבנן ,אבל
לגבי ק"ש דאוריתא צריך להחמיר מספק,
ובאמת כה"ג יש להק' דמה שמבואר בגמ'
שם דאפשר לקדש מבעו"י ,והרי קידוש
הוא מה"ת ,ואם התפלל וקדש מבעו"י הרי
לא יצא מה"ת ,אם לא שסומכים על ר"י,
אא"כ נימא כרמב"ם דלכו"ע אפשר
מבעו"י ,ועי' טור סי' רצ"ג בשם ריצ"ג
שחולק על הרמב"ם ,וכך משמע בעוד
ראשו'.

אבל

לפי הנ"ל י"ל דס"ל לר"ת דלכו"ע
כבר מיקרי לילה ,אלא דלגבי

תפילות ס"ל לרבנן דאזלינן בתר הקרבנות,

‚

ועכ"פ

לפי כ"ז יוצא שכל מה ששיך
להקל כר"ת דמפלה"מ נחשב

לילה ,זה דוקא אם מחשבים את השעות
עד צה"כ ,ואז יש לפלה"מ דין לילה כיון
שהוא סמוך לשקיעה ראשונה ,אבל אם
מחשבים כדעת הלבוש והגר"א מהנה"ח
עד שקיעה ,נהי דיש לזה דין פלה"מ
שמותר להתפלל ערבית ,וגם הבדלה ,אבל
אין צד שזה יחשב לילה ,דר"ת שאמר שזה
לילה ס"ל דהוא קרוב לשקיעה ראשונה א.

ולפי"ז

גם מה שמבואר בסי' תרע"ב ס"א
דיש

דעות

דמפלה"מ

אפשר

וכיון שעדין היה אפשר להקריב אברים

להדליק נ"ח ]והוא דעת הארחות חים[ זה

ופדרים הוי זמן תפילה ,אבל לגבי ק"ש גם

רק משעה ורביע קודם צה"כ ,ולא קודם

לרבנן היה אפשר לקרות ,אלא דהתנאים

שקיעה ,ובאמת המשנ"ב שם כתב שעה

בבריתא כאן פליגי ע"ז ,אבל רבנן דתפילת

ורביע קודם צה"כ ,ולא הזכיר שלדעת

השחר מודים לר"י מעיקר הדין ,ולכן

הגר"א אפשר משעה ורביע קודם שקיעה,

`.
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והוא כנ"ל דקולת פלה"מ שייך רק קודם

ובביה"ל

צה"כ.

וכן

קריאת

דאפשר

לקרוא

מפלה"מ ,והוא ע"פ התה"ד סי' ק"ט דכמו
שלר"ת אפשר לקרוא ק"ש מפלה"מ ,ה"ה
דאפשר לקרוא מגילה ,גם בזה אפשר רק
משעה ורביע קודם צה"כ ,וכך משמע

ולפי"ז

יתכן שמה שמבואר בסי' רס"ג
לקבל

דאפשר

שבת

ולהדליק נרות רק מפלה"מ ולא קודם לכן,
כ"ז דוקא לפי ר"ת דיש קודם השקיעה,
זמן של שקיעה ראשונה ,וממילא אמרי'
דיכול לקבל ע"ע שבת רק מפלה"מ ואילך,
אבל אם נאמר דמשקיעה ראשונה הוא
לילה גמור ,ובע"כ דהתוספת הוא בזמן

הוא

מדרבנן,

ומשקיעה ראשונה הוא מה"ת ,וצ"ב
דלכאו' מהמחבר משמע שאפשר רק
משקיעה ראשונה ,אבל לפמש"כ לעיל
דהזמן של פלה"מ הוא משום שהוא סמוך
לשקיעה ראשונה ניחא ,שהכונה שיכול
לקבל כבר מפלה"מ ,כדי שמשקיעה
ראשונה כבר יהא בתוך שבת.

במשנ"ב שם.

ס"ד

הביא

דמפלה"מ

במה שמבואר בסי' תרצ"ב ס"ד לגבי
המגילה

שם

בשם

הפמ"ג

„

אבל

לכאו' יש להק' על כ"ז מהתה"ד סי'
א' שכתב דבימי חרפו ראה בתוס'

בברכות שמחשבים השעות לפי אורך
היום ,וכן ראה תשובה מאחד מהגדולים,
ולפי"ז אפשר להקדים את זמן פלה"מ,
ומאז אפשר לקרא ק"ש ,ומשמע לכאו'
שזה לא תלוי בשקיעה ראשונה.

קודם לזה ,מהיכ"ת שיכול להוסיף רק

אבל

כמ"ש בד"מ סי' רס"א בשם המהרי"ל ,או

להקדים קודם שקיעה ראשונה ,אבל אם

שיעור אחר ,אבל לא מוכרח שהשיעור

פלה"מ יהא יותר מאוחר א"א לקרוא עד

הוא פלה"מ ב.

זמן פלה"מ ,שעד אז הוא עדין נחשב יום

מפה"מ ולא קודם ,ואולי השיעור ב' שעות

והרמ"א

סי' רס"א ס"ב כתב שיכול
לקבל ע"ע שבת מפלה"מ,

וכ"כ המחבר סי' רס"ז ס"ב ,וכן משמע
מהמחבר

הנ"ל

בסי'

רס"ג

שאפשר

להדליק מפלה"מ ,וצ"ע מהמחבר בסי'
רס"א שם שהביא דברי הרמב"ן שיכול
לעשות תוספת שבת רק משקיעה ראשונה
ואילך.
.a

נראה דגם אם נאמר שזה תלוי
בשקיעה

ראשונה,

נהי

דא"א

מדרבנן לכה"פ ,וממילא אם היו הולכים
אחר שעות שוות ,נהי דהוא אחר שקיעה
ראשונה לא היה אפשר לקרוא ,אבל כיון
דאזלי' בתר שעות זמניות ,ממילא כיון
דהוא גם אחר שקיעה שניה ,אפשר לקרוא.

ולפי"ז

יוצא שהזמן של ד' מילין בין
שקיעה"ח לצה"כ לר"ת הוא גם

לפי שעות זמניות ,כדעת המנח"כ הו'

,n"dlt mcew mb k"dei lawl xyt`y mixaeq `"hne y"dgny 'zky h"iwq g"xz 'iq v"dry 'ire
,y"ir mdilr wleg my v"dryde
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כט

בביה"ל סי' רס"א ,ודלא כפמ"ג שהם

במציאות ,ממילא גם פלה"מ תלוי בשעות

שעות שוות ,דאם הם שעות שוות ,יוצא

זמניות.

שפלה"מ של שעות זמניות הוא קודם
שקיעה ראשונה ,ולהנ"ל זה צריך להיות
לאחר שקיעה ראשונה.

וכך

יוצא גם מהראשו' הנ"ל שכתבו
דהזמן של פלה"מ הוא משום שעד

שיגמור תפילתו יהא שקיעה ראשונה,
וקשה דביום ארוך מא"ל ,ובע"כ שגם את
זה מונים בשעות זמניות.

והנה

‰

ובעיקר

הנידון אם פלה"מ הוא לפי צה"כ
או לפי שקיעה ,באמת זה כבר

מח' ראשו' ,כמו שביאר במעיו"ט בפירקין
או' ט' ,דהתה"ד שם ס"ל דאזלינן בתר
עלוה"ש וצה"כ ,אבל מהרמב"ם מוכח
דהוא לפי שקיעה"ח ,דהרמב"ם כתב
שמיל הוא שני חומשי שעה ,ולפי"ז יוצא

הפנ"י בליקוטים לברכות ב,א ,הביא

שיש י"ב שעות בין הנה"ח לשקיעה,

דברי השבו"י שרצה ללמד זכות על

ובע"כ שמחשבים את השעות מהנה"ח
ולא מעלוה"ש.

מה שנוהגים בתענית שמתפללים מערבי
קודם פלה"מ ,ורצה השבו"י לומר דס"ל
דמונים את שעות היום לפי שש שעות
קודם חצות ושש שעות לאחר חצות,
ומשעה ורביע קודם השש שעות הוי לילה,
והפנ"י דחה דבריו מכל וכל.

והנה

הפנ"י עצמו בליקוטים ג,א ,כתב
דנראה לו ברור דכל שעות היום

הם שעות שוות ולא זמניות ,ודלא

ולפמש"כ

א"ש המקור של התה"ד
לחלוק על הרמב"ם ,דכ"ה

שי' ר"ת שכתב דטובלים סמוך לשקיעה
ראשונה ,וכ"ה גם דעת הרמב"ן רשב"א
רא"ה ריטב"א ,שכולם כתבו דפלה"מ הוא
סמוך לשקיעה ראשונה ,אבל הגר"א בסי'
תנ"ט ס"ב כתב דגם שיטת תוס' דמנינן
מעלוה"ש כרמב"ם הנ"ל עי"ש ,ועי' בזה
לקמן.

כרמב"ם בפיה"מ שכל השעות שהם שוות
]וכבר כתב כן התוהרא"ש בברכות שם,
שו"ר שיש שדחו הראי' מתוהרא"ש[

והתה"ד

רביע שעה וחלק מעשרים מן

ולפי"ז לכאו' צריך למנות את זה לפי

השעה ,והוא לפי החשבון דיב"ש הוא

חצות ,וא"כ למה דחה את דברי השבו"י

מעלוה"ש עד צה"כ ,ובזה יש מ' מילין,

לגמרי ]ועי' מנח"א ח"א סי' ס"ט שכתב

והוא לשיטתו כנ"ל ,וכ"פ השו"ע שם ,וכן

דלפי הפנ"י לאו כללא הוא בכל מקום,

ביאר המג"א שם ,והביא שהמהרי"ל כתב

וצ"ב מתי הוא שוה ומתי זמני[.

שהשיעור ב' חומשי שעה ,והוא משום

אבל

לפמש"כ ניחא דלעולם ס"ל דאזלינן
בתר שעות שוות ,אבל לגבי פלה"מ

שתלוי בשקיעה ראשונה ,שהיא זמנית

סי' קכ"ג כתב דשיעור מיל הוא

שס"ל דמנינן מנה"ח עד צה"כ.

והגר"א

שם הק' דהרי ידוע ע"פ התוכנים
שבימות ניסן ותשרי יש יב"ש
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ל
מנה"ח עד שקיעה"ח ,ובע"כ דלא מנינן

הראשו' למדו כך ,ובע"כ דכונתם לשעה

מעלוה"ש ,ולכן האריך שם דלא כשי'

וחומש זמניות ,וזה גם כונת המחבר.

התוס' ,וע"ע בפמ"ג וח"י מה שהק' כעי"ז
על המג"א שם עי"ש.

ולפי"ז

יוצא שלפי רוב הראשו' ,שיעור
מיל הוא כ"ב וחצי דקות ,ולא

לכאו' צ"ל בדעת התה"ד דמש"כ

י"ח דקות כהגר"א ,והוא כהכרעת הביה"ל

רביע שעה וחלק מכ' מן השעה,

סי' תנ"ט ס"ב דבהפ"מ אפשר לסמוך על

כונתו לשעות זמניות ,דמעולם לא הזכיר

השיעור שמיל הוא כ"ב מינוט ,והחזו"א

התה"ד את החלוקה של השעה לס'

סי' קכ"ג סק"א כתב שאין מקום להקל

מינוטין ,והממוצע של שעות זמניות בערך

בזה משום דעת הגר"א ,אבל להנ"ל הרבה

שעה ורביע ,ומזה מנחשבים את הזמן של

ראשו' סוברים כדעה הנ"ל.

אבל

חימוץ ,וזה כונת המג"א דאם מחשבים את

Ê

השעות שמעלוה"ש לנה"ח זה רביע ואחד
מכ' ,ואם מחשבים את השעות שמנה"ח

והנה

בשו"ת משנת ר' אהרן סי' ב' כתב

לשקיעה"ח ,בזה הוא שני חומשי שעה,

דכל המחלוקת אם מונים מעלוה"ש

וכבר צידד הח"י שם לפרש כן ,רק שכתב

או מנה"ח ,זה רק לפי ר"ת שעד ד' מיל

שהוא דוחק ,אבל במג"א צריך לפרש כן.

לאחר השקיעה הוא עדין יום ,וממילא

ובזה

מונים מעלוה"ש שהוא ד' מיל קודם
מיושב התוס' בפסחים יא,ב ,שהביא

הנה"ח עד צה"כ שהוא ד' מיל אח"כ ,ואז

הגר"א שם ,שכתבו שמעלוה"ש עד

חצות יוצא באמצע בין נה"ח לשקיעה ,ואז

נה"ח הוא שעה ומחצה ,והוא שמינית

באמת חמה עומדת בראש כל אדם ,אבל

היום ,והוא ה' מיל ,והכונה שעה ומחצה

לפי הסוברים כהגר"א דמג"ר מיל הוא

זמניות ביחס ליום ,וממילא הוא שמינית

כבר לילה ,והוא כשיטת הגאונים הו'

מהיום ,ולכן גם נקטו תוס' ה' מיל ,כדי

בש"ך סי' רס"ו סקי"א ,וכך מנהג אר"י,

שזה יהיה שמינית היום מצומצם ,והגר"א

א"כ אין מקום לומר דמונים מעלוה"ש עד

שם כתב שהוא ט"ס בתוס' ,אבל כבר הק'

צה"כ ,שא"כ לא יצא חצות באמצע ,וכ"כ

עליו שכ"ה גם בתוס' סנהדרין מא,ב.

כעי"ז במנח"י ח"ד סי' נ"ג ,והביא כך גם

וכך

בשם הרב מיכל שלזינגר עי"ש.

מוכח גם מהראשו' הנ"ל שכתבו
דפלה"מ הוא שעה וחומש קודם

אבל

דבריו צ"ע דא"כ לפי כל הני ראשו'

שקיעה ,ובע"כ כונתם לשעה זמנית ,והם

דמונים עד צה"כ ,למה לא פשטו

דימו את זה לד' מילין של שקיעה עד

את הספק של ביהשמ"ש ,מהא דחצות

צה"כ ,ולכאו' מהיכ"ת דמיל הוא י"ח

הוא כשחמה עומדת בראש כל אדם ,ואם

מינוט ,הרי לשיטתם השעות הם עד צה"כ,

הלילה מתחיל בשקיעה"ח ,הרי אין

והגר"א כתב בשי' הרמב"ם דכל המ' מיל

החצות באמצע ]ולפמש"כ דביהשמ"ש

הוא עד השקיעה ,אבל לא משמע שכל

הוא ספק ודאי יש לישב קצת[.
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והגרימ"ט

לא

נקט משום קו' זו דגם

]ובמשנת ר' אהרון שם כתב דמה שהמג"א

מונים

עצמו מחלק בין זמן ק"ש לפלה"מ ,אין

מעלוה"ש צריך למנות את השעות עד ד'

לזה שיכות לזה ,ולא זכיתי להבין ,ושו"ר

מיל שהוא זמן צאת כל הכוכבים גם

כדברינו באשר לשלמה ח"א סי' ג'[.

להגר"א,

אם

להגר"א כמבואר בביהגר"א סי' רס"א,
אבל זה תמוה דכיון דאינו קובע שום דין
ביום ,מהיכ"ת שמונים לפי"ז את השעות,
וכבר תמהו בזה.

ובשבה"ל

אבל

בסי' תמ"ג לגבי ד' שעות של
אכילת חמץ ,דהרי שם השיעור ב' שעות
קודם חצות ,ואם חצות תלוי בנה"ח ,למה

חי"א סי' כ' כתב דלגבי חצות
לכו"ע מנינן מנה"ח ,וצ"ע

דא"כ לגבי שחרית שהוא עד חצות מנינן
מנה"ח ,וא"כ ה"ה לגבי ד' שעות לתחילה,

שד' שעות לא יהיו תלוייים בנה"ח ,ואין
לומר דהתם החצות הוא לפי עלות השחר,
ולא לפי הנה"ח ,דהרי הזמן של שש שעות
נלמד מזמן שחיטת ק"פ ,ולגבי זה הוא
תלוי בחצות של נה"ח.

שהוא מדין תן בוקר לבוקר עי' בדף כז,א,
וצריך לשער את זה לפי החצות ,וא"כ אין
השיעורים במשנה שוים ,דלגבי ק"ש הוא
מעלוה"ש ,ולגבי תפילה מנה"ח.

אבל

לפי"ז קשה הא דנחלקו האחרונים

באמת לפי המג"א רסי' נ"ח שכתב

וצ"ל

לר"ת דהצה"כ הוא ד' מיל אח"כ,
ואז באמת תמיד זמן חצות הוא לפי
עלוה"ש ,אבל לפי הגאונים ולדידן ,ודאי
שהזמן הוא לפי נה"ח.

דגם לסוברים דמנה"ח מנינן ,לגבי
ק"ש מנינן מעלוה"ש ,א"כ בע"כ דהזמנים

דהמחלוקת שם הוא באמת רק

ויוצא

מזה שגם למחמירים באר"י

במשנה מחולקים ,דהרי לגבי תפילה הזמן

כמג"א ,אין להחמיר רק לגבי

מעלוה"ש,

ק"ש ,אבל לגבי תפילה ולגבי סו"ז אכילת

וממילא יתכן שגם לדידן הוא כך ,ולפי"ז

חמץ אין מקום להחמיר רק למי שחושש

גם פלה"מ יהא תלוי בשקיעה ולא בצה"כ

לר"ת.

הוא

מנה"ח

ולגבי

ק"ש
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תוד"ה

ושל ערבית באותו הזמן ,ולשונם הוא

מאימתי לכן פיר"ת וכו' ,והנה על

משום דכיון דשוייהו ללילה אינו יכול

עיקר דברי ר"ת מצינו חילוקי

לעשותו ליום ,וצ"ע דהרי בלא"ה הוא יום,

לשונות בראשונים בקושייתם על דבריו,

ורק דאפשר לקרוא ק"ש כיון דהוא זמן

דיש שהקשו על דבריו דמה יהני לן דפלג

קימה.

המנחה חשיב ללילה ,הרי מ"מ אינו זמן
שכיבה ולדין ק"ש לא סגי במה שהוא
לילה אלא צריך דווקא שיהיה בזמן
שכיבה .ואולם בחלק מהראשונים הקשו
באופ"א ,ולא הקשו כן ,ומבואר דזה לא
היה קשה להם.

ולכאו'

והנה

רבינו יונה כתב דאפשר להתפלל
כבר מהשקיעה דכבר חשיב לילה

לענין זה ,והוסיף שם דאפשר לברך בזמן
זה גם ברכות ק"ש ,ואף שאינו יד"ח זמן
ק"ש ,מ"מ כמו דמצינו להלן דאפשר לברך
ברכת ק"ש אפי' לאחר עלות השחר,

צ"ל בזה ,דהנה בפשוטו הדין זמן

והקשה דא"כ מאי טעמא א"א לקרוא ק"ש

שכיבה הוא דין זמן מסוים שאינו

מהשקיעה ,וכתב דשאני התם שהוא זמן

שייך כלל ללילה ,אלא הוא דין בפני עצמו

שכיבה משא"כ הכא שאינו זמן שכיבה.

דהק"ש תלוי בזמן שכיבה ,וכ"ה בפשוטו

ודבריו תמוהים מאד ,דאם כבר כתב לחלק

מוכח מהסוגיא להלן בדף ט' ע"א דפעמים

מהסוגיא דשם ,א"כ איזה ראיה יש כלל

אדם קורא פעמים ק"ש אחד קודם הנץ

משם ,הרי שם הטעם משום דהוא זמן

ואחד לאחר הנץ ,ואף דלענין כל התורה

שכיבה ,ואילו הכא אינו זמן שכיבה ,וא"כ

מעלות השחר חשיב יום ,מ"מ לגבי ק"ש

אפשר דאין לברך כלל ברכות ק"ש.

לא הואיל ואיכא דגנו ,הרי מבואר לכאו'
דאין הדין ק"ש תלוי כלל בדין יום ולילה
דכה"ת אלא הוא דין זמן בפני עצמו של
זמן שכיבה ,וכן לכאו' מוכח מק"ש של
שחרית דקוראים אותו רק עד ג' שעות
דהוא משום דרק זמן זה הוא זמן קימה.

ואולם

ולכאו'

צ"ל בזה ,דבאמת בכל הסוגיא
בדף ח' ע"ב ובדף ט' ע"ב ,לשון

הגמ' שם הוא דלענין ק"ש הוי לילה או
יום ,ונראה בזה דדין זמן שכיבה וזמן
קימה אין זה דין זמן בפני עצמו ,הוא ג"כ
שיעור וזמן בהשם יום והשם לילה ,דזמן

יש להוכיח לא כן ,ממה דכתבו

שכיבה הוא תוספת שם בשם לילה,

הראשונים על הסוגיא בדף ט'

ונתחדש בדין ק"ש שלא סגי לזה עצם

ע"א ,דאינו יכול לקרוא ק"ש של שחרית

השם לילה אלא דצריך לזה השם לילה של
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זמן שכיבה ,אבל בוודאי דסופו של דבר

ובזה

דהוא תלוי בשם יום ושם לילה.

לג

יבואר היטב דברי רבינו יונה,
דשפיר

הוכיח

ממה

דאפשר

לקרוא ק"ש לאחר העלות דחשיב לילה,

ובאמת

דיש להוכיח כן עוד ,ממה

דאילו לא היה לילה לא היה אפשר לקרוא

דשיטת כמה ראשונים דאפשר

אז ק"ש ,ומזה הוכיח דהדין ליום ויום

גם להתפלל מעריב לאחר עלות ,ובוודאי

לגבי ק"ש וברכותיה אינו תלוי בהשם

דברכת ק"ש אפשר לברך אז ,כמבואר

לילה לגבי כל התורה ,ודו"ק.

בגמ' דרק השכיבנו לא יאמר ,וצ"ע
דמהכ"ת שיוכל להתפלל וגם לומר ברכת

·‚„¯ ‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ„ ÔÓÊ

ק"ש ,שהם תלויים בהשם לילה ,ואין זה
שייך כלל לק"ש דתלוי בזמן שכיבה.

והנה

עוד יש לתמוה על עיקר שיטת ר"ת
דלא תלוי בזמן שכיבה אלא סגי

והמבואר

בזה ,כנ"ל דכדי שיהיה זה זמן

במה שהוי לילה ,וצ"ע טובא ממה דאיתא

ק"ש בע"כ דהוא ג"כ חשיב

להלן בדף ח' ע"ב ,דאפשר לקרוא ק"ש

ללילה ,ורק דאף דבכה"ת לא חשיב

של לילה אפי' לאחר עלות השחר כיון

ללילה ,מ"מ לענין ק"ש דתלתה התולה

שהוא זמן קימה ,הרי מבואר דאפי' דלאחר

הלילה בזמן שכיבה ,הרי כך נקבע השם

עלות השחר הוי יום לכל דיני התורה

לילה לפי זמן שכיבה ,וס"ל לגמ' דכיון

אעפ"כ לגבי ק"ש חשיב לילה כיון שהוא

דחשיב אכתי לילה ממילא גם לגבי ברכות

זמן קימה ,וא"כ צ"ל הדין כן גם להיפך,

ק"ש ולגבי תפילה ג"כ חשיב ללילה.

לגבי מפלג המנחה דאף דחשיב לילה לכל
דיני התורה ,מ"מ כיון דאין זה זמן שכיבה

ומעתה

איך יהני לק"ש.

מבואר שיטת ר"ת ,דכיון
דנתחדש בדין פלג המנחה

דחשיב כבר כחלק מהלילה וכמו שהתחיל

וכמו

כן יש להעיר בדברי רבינו יונה,

כבר הלילה הרי הוא חשיב כבר חלק

דהנה שיטתו שם דאפשר להתפלל

מהזמן של הזמן שכיבה ,ושפיר אפשר

מעריב מהשקיעה דכבר חשיב לילה לענין

לקרוא אז ק"ש ,ואלא דלכאו' תמוה שהרי

זה ,והקשה דמ"מ איך אפשר לברך ברכות

אפי' תחילת הלילה לא חשיב לילה לענין

ק"ש ואיך אפשר לברך הברכה דגולל אור

ק"ש אא"כ הוא זמן שכיבה ,וא"כ איך

מפני חושך עיי"ש ,ומבואר מדבריו דכל

יתכן דפלג המנחה עדיף טפי ,ואולם יעוי'

מה שהוקשה לו על המנהג שלהם שהיו

להלן שיתבאר בגדר פלג המנחה דאין

מברכים ,וצ"ע דמאי טעמא לא הוקשה לו

הפי' דהוא בעצמו חשיב לילה ,אלא דדין

על מה דאיתא להלן דרב צלי של שבת

פלג המנחה הוא דהוא מצטרף ונעשה

בע"ש ובוודאי דהיה גם אומר ברכות

חלק מהלילה ,וא"כ כמו כן גם הוא

ק"ש ,דלא מסתבר דלא היה מקיים דין

מצטרף לדין הזמן שכיבה ,ועי' עוד להלן.

סמיכת גאולה לתפילה.
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לד

ונראה

ליישב בזה ,ובהקדם דהנה העירו

מדין האיסור לאכול קודם מעריב ואפי'

דמאי טעמא לגבי ספירת העומר

למי שנוהג להתפלל מפלג המנחה ,וצ"ב

הדין פשוט דלא מהני לזה פלג המנחה,

הטעם בזה .ולכאו' יש לבאר בזה דבאמת

אלא צריך לספור דווקא בלילה ,כמש"כ

בפלג המנחה ליכא חיוב להתפלל ,אלא

הב"י בסימן תפ"ט] ,ואמנם הביא דיש מי

הוא רק דין שיכול לקיים בזה חיובי היום,

שסובר כן דמהני פלג המנחה לזה ,ודחה

ולכך אין בזה איסור אכילה קודם.

דבריו[.

ומעתה

דדין פלג המנחה הוא מצ"ע לא

הביאור הוא ,דהנה מה דפלג

חשיב חפצא של לילה ,ורק

אין

דכבר חשיב חלק מהלילה לענין זה דיכול

הכוונה דהוי זה לילה בחפצא ,אלא דדין

לקיים בזה החיובים של הלילה ,א"כ לענין

פלג המנחה מהני דכבר נחשב כחלק

זה פלג המנחה עדיף מאשר לאחר עלות

מהלילה רק לגבי הדינים והחיובים שחייב

השחר ,דבפלג המנחה בלא"ה לא הוי

לעשותו בלילה ,דיכול לקיימו כבר מפלג

לילה ורק דהוי חלק מהלילה לענין דיכול

המנחה] ,וכדוגמת מה דמצינו דין תוספת,

לקיים בזה החיובים ,וא"כ לא אכפ"ל במה

דלא נעשה חפצא של היום ,אלא רק דיש

שאינו זמן שכיבה ,דאין צריך לדון שם

בו דיני היום ,כמו כן בפלג המנחה לר"י,

הזמן שלו מצ"ע ,אלא דדינו הוא משום

דהוא מישך שייך ללילה לענין שאפשר

דנעשה כחלק מהלילה ,משא"כ לאחר

לקיים בו דיני הלילה[ משא"כ דין ספירת

עלות השחר אנו דנים על זמן זה מצ"ע

העומר אין זה רק דינים מחיובי היום

האם חשיב יום או לילה וע"ז אמרינן דכיון

שצריך לספור ,אלא דספירת העומר הוא

דהוא אכתי זמן שכיבה חשיב עוד ללילה.

מצוה לספור החפצא של היום ,וכיון

ומבואר

ולכאו'

המנחה

ללילה,

חשיב

דהחפצא של היום מתחיל רק מהלילה,
ל"ש ספירת העומר קודם.

ובאמת

דסובר דמפלג המנחה הוי לילה
היינו דכבר יש לזה דין לילה לענין שיכול

דיש להסתפק האם לר"י מפלג
המנחה הוא מחויב להתפלל

ערבית ,או שהוא רק דין שיכול לקיים את
החיובים של היום ,אבל לא שהוא כבר
מחויב בחיובי היום ,דבוודאי דלא נעשה
כבר החפצא של היום הבא שכבר יתחייב
בחיובי היום.

והנה

היטב גם דברי רבינו יונה ,דלר"י

לקיים בזה החיובים של היום הבא ,לפי"ז
לא קשה איך יכול לברך הברכות ,דאף
דזמן זה אכתי לא חשיב גולל אור ,אבל
בלא"ה לא משום דזמן זה הוא חושך הוא
מברך ,אלא משום דכבר חשיב חלק
מהלילה ויש לו דיני לילה ,ורק לפי מה
דלא נהגו כר"י אלא דהתפללו רק
מהשקיעה ,והיינו משום דס"ל דזמן זה

עי' במ"ב ובשעה"צ בסימן רל"ה

עצמו חשיב לילה ,ע"ז הוקשה לו דמ"מ

זקנים

לענין ברכת גולל אור איך שייך לברך אז

שהביא

מדברי

העטרת

דליכא איסור אכילה קודם פלג המנחה

הרי אין זה זמן חושך.
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ב ע"א
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בתר"י

כ' ,דאית דאמרי סבירא להו דאחר

הכוכבים ,מכל מקום כיון ששקעה חמה

חצות קורא הק"ש בלא ברכות,

והוי לילה לענין תפלה של ערבית ,ה"נ

ומשום שהברכות מדרבנן יכולין בשלהם

דיינינן ליה לילה לקריאת הברכות ,וע"ש

למנוע שלא יאמר אותן אחר שעבר זה

עוד.

הזמן וכו' .והקשה מאי שנא בשחרית דאף
אחר זמנה קורא אותה בברכותיה כמבואר
בגמרא

ומשמע

דברכות ק"ש אינן תלויות בזמן

ב'( ,ותי' ,דהחמירו יותר בזמן

ק"ש אלא בזמן מעריב ,וכל

ק"ש של ערבית משום שהלילה זמן שינה

דהוי זמן מעריב שפיר אפשר לברך למרות

ואם ידע שיכול לצאת מחיוב ק"ש וברכות

אין זמן ק"ש ,ולפ"ז צ"ע היאך כ' לדון

אחר חצות יאמר בלבו מה לי ולצרה הזאת

דאחר חצות א"א לומר אף ברכותיה ,והא

להכריח עצמי לקרוא מיד כיון שאוכל

אכתי הויא זמן מעריב וממילא לא עבר

לצי"ח אחר חצות וכו'.

זמן ברכותיה דתלוי במעריב ולא בק"ש.

)י'

]ורחוק לומר דאף דביסוד הדין ברכות

ומבואר

בדבריו שעיקר זמן ברכות ק"ש

ק"ש זמנן כתפילה ולא כק"ש ,משום

תלוי בק"ש ,ומש"ה אחר חצות

התקנה והסייג לקרוא קודם חצות תיקנו

שעבר זמן קרייתה לחכמים כבר עבר זמן

שיהיה זמנה עד חצות כק"ש ,ומשמע שם

הברכות ,ומשום שינה החמירו לתקן זמן

שמעיקר הדין כל שקבעו חכמים זמן ק"ש

הברכות בזמן קרייתה ,וחלוק מביום

עד חצות ,הרי ממילא לכל הפחות לענין

שתיקנו הברכות בתורת תפילת שחרית,

ברכותיה שהן מדרבנן זמנה עד חצות ,ולא

ומש"ה אף אחר שעבר זמנה עדיין לא

משמע דבעי' עוד תקנה לתלות הברכות

הפסיד את ברכותיה.

בזמן קריאת שמע[.

וצ"ע

דהא לקמן )סוה"ע( כ' שאין זמן ק"ש
קודם צאה"כ ,ומה שקורין שמע

ונראה

בזה ,בהקדם מש"כ עוד בתר"י
)ע"ב(

באותו ענין

של

ק"ש

בברכותיה בביהכנ"ס ,אין יוצאין יד"ח,

בביהכנ"ס קודם צאה"כ ,דנתקשה היאך

ושוב חוזר וקורא את שמע בכוונה ובמורא

אפשר להזכיר מידת לילה בברכות ק"ש

לצאת יד"ח .והקשה היאך אנו אומרים

והא אי"ז לילה גמור .ופירש דהוי מקצת

ברכותיה קודם זמן ק"ש ,ותי' שאע"פ

לילה וסגי לענין ברכות ק"ש .וכתב' ,והכי

שאינו לילה ממש מפני שלא יצאו

חזינן לקמן )ח' ב'( ,שהקורא ק"ש של לילה
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קודם הנץ החמה ,ואע"פ שהוא יום שכבר

בבהכנ"ס הוא משום שעדיין אין זמן ק"ש,

עלה עמוד השחר מזכיר מדת הלילה ,וכיון

אבל התם אחר עלה"ש לא קשיא כלל,

שאפי' כשמתחיל היום לבא אמרו שיוצא

דהא כיון שעדיין זמן ק"ש ,מיושב שפיר

אחר שיעלה עמוד השחר מק"ש ,כ"ש

אמאי מברך ,דכל שזמן ק"ש אמאי לא

הכא שמתחלת כבר הלילה אע"פ שלא

יקרא אותה עם ברכותיה ,והיאך הוכיח

יצאו עדיין הכוכבים שיכול לומר מדת

לגבי אמירת ברכות ק"ש קודם זמן

הלילה ,אע"ג שאינו יכול לקרוא ק"ש

קריאתה] .ודוחק לומר דס"ל דהך הלכתא

עצמה .וכי תימא כמו שיוצא לשם בדיעבד

דקודם הנה"ח דאי"ז שייך כלל לק"ש,

מק"ש עצמה של לילה ,אף על פי שאינו

ואינו אלא הלכה בלילה ,וצ"ת אי שרי אז

לילה ממש ה"נ אמאי אינו יוצא בדיעבד

להתפלל מעריב[.

אחר שקיעת החמה אף על פי שאינו לילה
ממש ,י"ל ,שכיון שהתורה תלתה אותה
בזמן שכיבה ,ובשקיעת החמה אינו זמן
שכיבה לשום אדם ,לפיכך אינו יוצא
באותה שעה כלל ,אבל בבקר אף על פי

ועוד,

לגבי ק"ש ,שכ' 'וכיון שאפילו
שמתחיל היום לבא אמרו שיוצא אחר
שיעלה עמוד השחר מק"ש' ,הרי מוכח
דקאי אק"ש ולא רק אברכותיה.

שהוא יום יוצא בדיעבד מפני שעדיין זמן
שכיבה הוא שקצת בני אדם שוכבין בבקר
במטותיהן' ,עכ"ל.

ודבריו

צ"ב ,דהא לקמן אמרינן שיוצא
ידי קריאת שמע ומשום דאיכא

דגנו בההיא שעתא ,ומה שיאטיה כלל

בלשונו יש להוכיח דודאי איירי אף

ותו,

מה חזר והקשה שייצא ידי חובת
ק"ש אחר שקה"ח קודם צאה"כ,

והא לא הוכיח מעלוה"ש אלא לגבי
הברכות ,ומה נשתנה לו ממה שהביא דין
קריאתה לאחר עלוה"ש לגבי עצם הקריאת
שמע.

לזמן הלילה ,והיכן מצינו דין 'מידת לילה'
אחר עלה"ש .אולם בפשוטו יל"פ שכוונתו

ונראה

להוכיח ממה שאמרו שם להלן 'ובלבד

מוכח מזה ,דבעיקר חובת ק"ש
איתנייהו

תרתי,

חדא,

עצם

שלא יאמר השכיבנו' ,ופליגי שם רש"י

החובה לקרות שמע והמחייב לזה הוא זמן

ותוס' אהי קאי אי על קורא סמוך

שחרית וזמן ערבית ,ועצם חילוק הזמן

לעלוה"ש או על אחר עלוה"ש .ויל"פ

תלוי ביום ובלילה כדינייהו .והשנית,

דדעת התר"י כדעת התוס' שם דקורא אחר

שכיון שניתן בשם 'ובשכבך ובקומך'

עלוה"ש ק"ש עם ברכותיה ,ומש"ה הוכיח

הוגבל קיום הקריאה לזמן שכיבה וזמן

שאפשר לברך ברכות ק"ש למרות שאי"ז

קימה ,אבל עצם המחייב תלוי ביום ולילה.

לילה גמור ולכל דיני התורה הוי יום.

]אולם עדיין צ"ב מקורו לב' הגדרים הללו,

ואכתי

ולהלן יתבאר בס"ד[.

יש להוכיח דאיירי נמי אקריאת
שמע גופה ולא רק אברכותיה,

חדא ,הא הכא כל מה שנתקשה בקריאתה

ולפ"ז

יתיישב ,היאך קורא ברכות ק"ש
למרות שעדיין אי"ז זמן ק"ש,
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ומשום שכבר התחיל הלילה והוא מכלל

מדרבנן עבר זמנה ,וכיון שעבר עיקר הזמן

זמן ק"ש דלילה ,ונהי דלקיום ק"ש גופה

ה"נ א"א לקרותה עם ברכותיה .אבל קודם

בעי' שיהיה בשעה שבנ"א שוכבין ,אבל

צאה"כ ודאי מצד עצם הזמן שפיר הוי

לענין הברכות שפיר הוי מכלל הזמן,

לילה דנוהג בה מקצת לילה ,וכמו שהוכיח

דאי"ז תלוי בקיום הקריאה בפועל אלא

מקריית שמע אחר עלוה"ש .וחלוק מאחר

בחובתה ,ושם חובה דק"ש הוא 'לילה'.

חצות דכבר עבר הזמן לגמרי ]מדרבנן[.

אלא

שנתקשה בזה ,דקודם צאה"כ לא

ובזה

יבואר נמי גדר החילוק משחרית,

גרע רק בזמן השכיבה ,אלא אף

דבשחרית הלא אף אחר ג' שעות

ב'שם לילה' מגרע גרע דעדיין אי"ז זמן

אכתי ביממא קאי ]ומכל מקום עד ד'

דלילה כלל עד צאה"כ .וזהו שהביא ממה

שעות ב'שחר' קיימינן[ ,אלא שעבר זמן

שקורא אחר עלוה"ש ,שמשם הכריח

קרייתה משום דאי"ז 'ובקומך' ,אבל כיון

דל'שם לילה' לא בעינן אלא שיהיה בו

שעדיין זמן 'שחרית' שפיר אומר את

מקצת לילה ,ולא בעי' לילה גמור .דאילו

ברכותיה ,וכמש"נ .אבל חצות שתיקנו

בעי' לילה גמור ,לא מהני דגנו אינשי

חז"ל להרחיק את האדם מהעבירה ,לא

בההיא שעתא ,דאף שמצד זמן שכיבה הוי

תקנו רק שיפקע קיום הקריאה אלא

'בזמן שבנ"א שוכבים' ,מ"מ הרי נתבאר

שלדידהו עבר הזמן ,וממילא אף ברכותיה

שהחובה תלויה בלילה ,וכיון דסו"ס לאו

אינו יכול לומר] .ולפ"ז יש לפרש ,שמה

לילה הוא אי"ז זמן קרייתה ,ולא יהני זמן

שהקשה בתר"י גופיה מ"ש אחר חצות

שכיבה בלחוד בלא לילה ,אלא מזה מוכח

מק"ש דיממא ,המכוון לתקנת הסייג,

דכיון דלא בעי' לילה גמור ה"נ אחר

דהוקשה לו אמאי מדרבנן לא אמרינן

שקה"ח קודם צאה"כ חשיב כלילה כלפי

שכלה הזמן אחר ג' שעות .וע"ז תירץ,

קיום ברכות ק"ש.

דביום לא חיישינן לשינה ומש"ה לא

וכיון

תיקנו משום סייג ,אולם עיקר הטעם
דאיירי נמי על זמן ק"ש דסגי לזה

שיכול

במקצת לילה ,שפיר הקשה דאי

שעדיין חשיב מכלל 'זמן שחרית' ,ורק

אכתי הוי בזמנה למרות מידת היום שישנה
אחר עלוה"ש ,ה"נ נימא אחר שקעה"ח,
וע"ז שפי' תירץ שזה תלוי בזמן ששוכבין
ולא סגי בזמן לילה לחוד.

ולפ"ז,

עדיין

לומר

ברכותיה,

משום

קיום ד'ובקומך' הוא דליתא[.

ואשר

יש להוסיף בזה עוד ,דהנה בתר"י
הנ"ל כתב דחוזר וקורא את שמע

בכוונת הלב ובמורא ,ודן האם יש חיוב

יבואר היטב הא דאחר חצות אינו

לברך כשקורא הק"ש בעונתה וזה לשונו,

למרות

'וכתב רב עמרם ז"ל ,שבשעה שקורא

שעדיין הוא זמן תפילת מעריב ,והברכות

אותה יברך אקב"ו לקרוא ק"ש ,ואומר

אינן תלויות בזמן קרייתה ,וכדחזי' מלאחר

מורי הרב שאין זה נכון ,שברכה זו לא

שקיעה קודם צאה"כ ,ומשום דאחר חצות

מצינו אותה בשום מקום ,ולפיכך נראה לו,

מברך

ברכות

ק"ש,

עריכת ברכות  /ברכות ב ע"א

לח
שיותר נכון שיאמר אהבת עולם שנתקנה

קריאת שמע בקריאתו שנית מחייבו

אצלה ,ואפילו על קריאת הפסוקים או

בברכת אהבת עולם היאך אומר הברכה

קריאת תלמוד תורה מצינו שנפטר מברכה

מתחילה קודם שיוצא ידי ק"ש ,ואי העיקר

באמירתה' ,עכ"ל וע"ש שהאריך עוד.

מה שאומר בתחילה עוד קודם זמן ק"ש,
מהיכ"ת שיוצרך לברך לבסוף.

וצ"ב

טובא בדבריו ,אי הסכים ביסוד
סברת רב עמרם דבעי' ברכת

וכדי

לבאר מהו שכתב לברך אהבת עולם

המצוות על ק"ש ,אמאי בעי להוכיח מהא

ומדמי לה לברכת התורה ,יש

דיוצאין יד"ח ברכה"ת בברכת אהבת

להקדים בזה עוד מילתא ,דהנה ,לעיל

עולם ,הא בהכרח יוצאים ברכת המצוות

נתבאר ,שתיכף בתחילת מקצת מהליל

באהבת עולם ובהא אף רב עמרם מודה –

מתחיל זמן הק"ש ,אף שהקיום בפועל

דהא קחזינן בכל ק"ש שקורא בזמנה

תלוי בזמן ה'שכיבה' .ונראה להוסיף בזה

שבהכרח יוצא ברכת המצוות באהבת

מילתא ,שהרי בדין ק"ש מצינו ב' קיומים,

עולם .ואי נימא שלא ברירא ליה כלל אי

חדא קריאתה לקבלת עול מלכות שמים,

בעי ברוכי ,מה הוכיח מהא דיוצאים ידי

אשר צריך לקרותה בכוונת הלב ובמורא

ברכה"ת שיהיה חיוב לברך על הק"ש.

כמש"כ בתר"י .והשנית ,האמור במנחות

]ושמא י"ל דמשום דאי לא היה כברכת

צ"ז לקיום לא ימיש שקורא שחרית

המצוות על ק"ש לא הוי אפשר לצאת

וערבית יצא .ומתחילת הלילה ]לכה"פ

יד"ח ברה"ת בזה ,דהא אינו אלא ברכת

מדרבנן[ איכא כבר זמן ק"ש לענין דברי

השבח ,ורק מחמת דהוי נמי ברכת המצוות

תורה שבקריאתה ,ומתקיים בה הדין

לגבי ק"ש הוא דאפשר לצאת בה יד"ח

ד'פרק אחד ערבית' שפיר ,אלא משום

ברכת התורה .וזה צ"ע ,דלפ"ז הקורא אחר

דכתיב 'ובשכבך' אינו יוצא יד"ח קבלת

ג"ש אינו יכול לצאת יד"ח ברה"ת ,דהא

מלכות שמים שבה עד זמן השכיבה.

ברכה זו כבר אינה ברכת המצוות[ א.

ויתבאר היטב הנך תרי דינים שהוזכרו
לעיל ,חדא דתלוי בלילה ,והשני דתלוי

אלא
`.

נראה בזה ,שכך הוקשה לו,

בזמן שכיבה .וכיון שמצד חובת הק"ש של

דממנ"פ ,אי מה שיוצא יד"ח

'דברי תורה' ,איכא תורת קיום ק"ש כבר

,zeevnd zkxal meiw dfa yiy `l` ,y"wl gayd zekxa zpwz `ed eceqiac ,yxit `"hily hkd a"xde
``linna `veie gayd zkxa zxeza jxanyk xg` wx `ed zeevnd zkxak meiw yiy dn lkc c"q la

.gayd zkxa cvn y"w` dkxa i`w mlerle ,ef devn lr gayd zkxa miiwy i"r ,zeevnd zkxa zaeg ici
jiiy `l `linne ,gayd zkxa ici `vi xak ixd ,q"pkdiaa y"w zekxa jxiay xg`c ,i"xzc c"q d"yne
zlreny s` ,gayd zkxa `l` f"i` dceqia `dc ,zeevnd zkxa meyn jxaie xefgi g"ci `vi `ly zngnc
,f"r gayd zkxak i`w `ly zexnl ,dxezd zkxal ipdnc `dn giked dfle .zeevnd zkxa g"ci z`vl
llka d"l xaky zexnl ,zeevnd zkxa oic da miiwl ipdi xity p"de ,ef dkxal zeevnd zkxa my s` gxkdae
.gayd zkxa

עריכת ברכות  /בזמן קריאת שמע וברכותיה בשיטת רבינו יונה

לט

קודם צאה"כ שפיר נתקנו עמה אף

'קריאה בתורה' שפיר מקיים אף קודם

ברכותיה.

צאה"כ ,כל שיש מקצת לילה .אלא שעדיין

ונראה

עוד ,שזהו מש"א לקמן גבי ק"ש
דשחרית' ,הקורא מכאן ואילך לא

חייב לקרוא ק"ש בזמנה ומברך עליה
אהבת עולם כדינה ,ומשום חובת הק"ש
של קבלת מלכות שמים.

הפסיד כאדם הקורא בתורה' ,שפירושו
והילך

דמכאן

לא

הפסיד

ברכותיה,

וכפשוטו אינו מובן ,מהו ענין 'כאדם
הקורא בתורה' ,והא לכאו' אי"ז משום
הקריאה בתורה אלא משום דברכות ק"ש
תלויות בשחרית .ולמש"נ מיושב היטב,
ומשום דזמן הק"ש התלוי בקימה אינו
אלא

לענין

חובת

קריאתה

לקבלת

מלכו"ש ,אבל לענין 'קריאה בתורה' שפיר
עדיין הוי זמנה כל שעדיין הוא מכלל
'שחרית' ,ומש"ה לא הפסיד את ברכותיה.

ולפ"ז

ואשר

יש להוסיף בזה עוד ,דהא דיוצאים
ידי חובת הזכרת יציאת מצרים

קודם צאה"כ ומשום דהוי כבר מידת
לילה ,אין כוונת התר"י שהזכרת יצי"מ
אינה תלויה בזמן ק"ש ,שהרי בירושלמי
איתא להדיא שצריך להזכיר יצ"מ בזמנה,
וכמו שעמד בזה כבר בתר"י גופיה .ועוד
שהרי עיקר הקושיא שהקשו הראשונים על
רש"י ]שיוצא יד"ח ק"ש בק"ש שעל
מטתו[ מסמיכת גאולה לתפילה ,יסודה

נראה לבאר שזהו מה שתירץ רבינו

משום שזמן התפילה תלוי בזמן הגאולה

יונה גבי ברכת אהבת עולם בק"ש

וזה תלוי בזמן הק"ש ,וכמש"נ בזה

שניה ,דנת' לעיל דהוקשה לו שאם נתקנה

במקו"א ,וא"כ היאך מזכיר יצ"מ ומתפלל

כברכת המצוות על ק"ש אמאי מברך

מעריב קודם הזמן.

כשקורא

ק"ש

בפעם

ראשונה

קודם

צאה"כ ,וע"ז שפיר תירץ דהוי ברכת

אלא

נראה מבואר בזה ,כמש"נ ,שאף

המצוות גם על ברכת התורה ,ואפילו על

קודם זמן השכיבה יש בקריאתו

ברכה"ת מהני לברך כדי לצאת יד"ח,

את שמע משום קיום מצוות ק"ש ,וע"ז

ומש"ה מחוייב לומר אהבת עולם בק"ש

סגי לקיום זכירת יצ"מ ,ולא בעינן דוקא

'ראשונה' .והיינו משום דנהי שאינו מקיים

דין זמן ק"ש התלוי בשעת שכיבה,

חובת ק"ש קודם צאה"כ ,מ"מ מצד

וכמש"נ.

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

מ
ד ע"ב

בענין אכילה קודם מצוות
aey xra jexa axd

בגמ'

שלא יאמר אדם אלך לביתי ואוכל

תלוי במח' ראשו' ,דבשבת ט,ב ,פריך איך

קימעא ואשתה קימעא ,ונמצא ישן

אמרי' דאם התחילו לאכול קודם מנחה אין

כל הלילה ,אלא אדם הולך לביהכנ"ס,

מפסיקין ,הרי לריב"ל אסור לטעום קודם

ושונה פירקו ,וקורא ק"ש ומתפלל ,וכתבו

מנחה ,ומסיק דמיירי במנחה גדולה ,וכת'

תוס' מכאן מוכח דמשהגיע זמן ק"ש,

תוס' שם דאע"ג דבברכות כח,ב ,קי"ל

אסור לאכול סעודה בלילה ,וכך נפסק בסי'

דלא כריב"ל ,מ"מ לגבי הא דאם התחילו

רל"ה ס"ב.

מפסיקין כשמגיע מנחה קטנה קי"ל

ובמג"א

שם סק"ד ,הביא מהתה"ד סי'
ק"ט דס"ל דאפי' טעימה אסור,

כיון שק"ש הוא מה"ת ,וכתב המג"א

כוותי' ,ויוצא לפי תוס' שמה שצריך
להפסיק במקום שחיבו חז"ל להפסיק,
אינו משום מה שאסור לטעום ,רק שיש
חיוב להפסיק.

דמתוס' שכתבו שאסור לאכול סעודה
מוכח דטעימה שרי ,ודלא כתה"ד ,וכ"פ
שם במשנ"ב.

ובסי'

תרנ"ב סק"ד כתב המג"א דה"ה
דמותר טעימה קודם נטילת לולב

אפי' ביוט"ר ,אלא שנשאר שם בצ"ע
עי"ש ,אבל הביכור"י שם כתב דיש
להחמיר שלא במקום צורך ,וכ"כ החי"א,
וכ"פ המשנ"ב שם ,וצ"ע מ"ש ק"ש
מלולב ,עוד צ"ב דבסי' תרצ"ב סק"ז כת'

אבל

הבעה"מ שם ורוב הראשו' פסקו
דאם התחיל ,אי"צ להפסיק אפי'

בזמן מנחה קטנה ,דלא קי"ל כריב"ל,
ויוצא לפי"ז שהחיוב להפסיק הוא משום
האיסור לטעום ,ולפי"ז ה"ה במצוה
דאוריתא ,שהדין שאם התחיל באיסור
צריך להפסיק ,כמבואר בסוכה לח,א ,יש
איסור לטעום ,וכיון שכך דעת רוב הראשו'
צריך להחמיר כך לא לטעום קודם מצוה
מה"ת ,וכ"פ בדע"ת שם.

המג"א דלגבי מגילה אין להקל רק במקום
צורך גדול ,וכ"פ המשנ"ב שם ,והרי
המקור של התה"ד לאסור במגילה הוא
מק"ש ,ואיך יתכן דבמגילה מחמרינן ולא
בק"ש.

ובבית

ובדעת

המג"א והאחרו' החולקים נר'
דס"ל דאין לזה שייכות ,דהא

דאסר ריב"ל לטעום קודם מנחה ,הוא
משום דס"ל דכמו שקודם שחרית אסור

מאיר שם כתב דהנידון אם מותר

לאכול כיון שהוא קודם תפילה ,ה"ה

לטעום קודם מצוה דאוריתא,

דאסור לאכול קודם מנחה ,וכ"מ ברמב"ם

עריכת ברכות  /בענין אכילה קודם מצוות
פ"ו מתפילה ה"ד ,דכתב דקודם מנחה

מא

ובדע"ת

שם הביא בשם שו"ת השיב

מותר לאכול ,ודלא כשחרית שאסור,

משה סי' י"ט דשתיה מותר,

ומשמע דאתי לאפוקי מריב"ל ,וכ"מ

ולכאו' לפי"ז מוכח דאינו איסור עצמי,

בברכות כח,ב ,דמנחה לריב"ל הוא כמו

וממילא ה"ה דאפשר לסמוך על שומר,

מוסף לר"ה שאסור לטעום קודם.

ובהערות ברכות כתב דבדאוריתא יש
מקום להחמיר דלא מהני שומר ,והוא

וכיון

שכן סברה הגמ' דגם אם התחיל

לשיטתו בקו"ת שכתב בשם ההשיב משה

צריך להפסיק ,כיון שהוא איסור

הנ"ל דגם שתיה אסורה ]ויל"ע בפנים[.

עצמי ,והא דמשמע שם בתוס' דאם התחיל
בהיתר גם לריב"ל אי"צ להפסיק זה

ובדעת

והמשנ"ב

המג"א

דמשמע

משום

דמחלקי בין ק"ש ללולב י"ל

שימשך ,ולכן צריך להפסיק ,אבל לפי

דס"ל שבמצוות תמידיות לא גזרו את

הראשו' באמת אין נפק"מ בין התחיל

האיסור הכללי לא לאכול לפני מצוה ]עי'

בהיתר או באיסור.

שטמ"ק מנחות מא,א ,שלא ענשי אמצוות

לשיטתם

דהדין

דריב"ל

הוא

שאין זמנם קבוע[.

וממילא

כ"ז שייך רק קודם מנחה ,אבל
במצוה דאוריתא שיש חיוב

להפסיק ,שם ל"ש לומר שהוא איסור
עצמי לאכול קודם המצוה ,ובע"כ דהוא
משום חשש דילמא ישכח ,ולכן זה לא
סיבה לאסור טעימה ,שאין בזה חשש
שמא ישכח.

ובדעת

הבית מאיר שאסור גם טעימה,

וכעי"ז

אשכחן בדרבנן דבכל מצוה דרבנן
אסור לאכול קודם כמבו' בסוכה

שם ,ולגבי מנחה יש מ"ד שמותר סעודה
קטנה ,ועי' ב"ח סי' רפ"ו שנקט שקודם
מוסף עוד יותר קל ממנחה ,ועי' מג"א שם,
ועי' חת"ס סי' ס"ט ,ובכ"ז קשה מ"ש מכל
מצוה דרבנן ,ובע"כ שבמצוות תמידיות
לא גזרו רק מה שאסור אסרו ומה שלא
אסרו לא אסרו.

יל"ע אם הוא סובר שזה איסור
עצמי לאכול קודם מצוה ,או שגם בטעימה
יש חשש שמא ישכח ,ונפק"מ אם מועיל
שומר במצוה דאוריתא ,ועוד נפק"מ אם
מותר שתיה במה שאסור קודם שחרית,
דאם הוא איסור עצמי אסור גם שתיה ,ואם
הוא שמא ישכח י"ל דשתיה מותר,

ובדרבנן

יש לתרץ ע"פ הב"ח סי' תל"א
שבדבר שלא נוהג כל השנה

יותר חוששים שמא ישכח ,אבל לפי
האוסרים טעימה אי נימא שהוא איסור
עצמי א"א לומר כן ,וצ"ל כמש"כ לעיל.

ובמג"א סוסק"ד כתב דאפשר לסמוך על

·

שומר ,וכ"כ המשנ"ב ,אבל י"ל דזה
לשיטתם דטעימה מותרת ,אבל לפי הבית
מאיר יל"ע וזה תלוי בסספק הנ"ל.

ובדעת

הט"ז נראה דס"ל דהאיסור
אכילה הוא איסור עצמי ,דהנה

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

מב
הט"ז שם בסי' תרנ"ב סק"ד כתב על הדין

ובאמת

דאם התחיל בהיתר אי"צ להפסיק אפי'

עיקר הדבר הוא מח' ראשו',
דבתוס' סוכה לח,א ,הק' על

דבדאוריתא

ללולב דאוריתא ,דדין זה שכתב הב"י

הדין

בשם הר"ן ,תמוה ולא קי"ל הכי ,דבסי'

מהמ"ד

פ"ט קי"ל דקודם שחרית אפי' אם התחיל

להפסיק ,והרי קידוש הוא מה"ת ,ותי' תי'

לאכול בהיתר פוסק ,וכן בסי' תל"א לגבי

א' דקידוש שאני דיש לו זמן כל הלילה

בדיקת חמץ ,וק"ו במצוה דאוריתא ,עכ"ד.

וכל היום ,ותי' ב' דסעודת שבת מזכירה לו

בפרק

אם

ע"פ

התחיל

פוסק,

דבקידוש

אי"צ

הקידוש ,ומוכח משני התירוצים דצריך

ופשטות

הט"ז נראה דכונתו דבכל מצוה

להפסיק אפי' בהתחיל בהיתר ,דהרי

דאוריתא צריך להפסיק גם

בקידוש מיירי בהתחיל בהיתר.

בהתחיל בהיתר ,וכ"כ הצל"ח כאן ,ודלא
כפמ"ג שם שנדחק בדברי הט"ז ,והנה
לגבי שחרית מבואר ברא"ש הטעם משום
דאסמכוה אקרא דלא תאכלו על הדם,
והיינו משום דהוא איסור עצמי ,וא"כ

אבל

מתוס' עצמו מוכח דאינו איסור
עצמי ,מהא דמהני הסברא דסעודת

שבת מזכירה לו לקדש ,ומוכח מתוס'
דמהני שומר גם בדאוריתא ,אבל מהט"ז
לא משמע כן כנ"ל.

קשה מה דימה הט"ז שחרית למצוה
דאוריתא ,ובע"כ דס"ל דבכל מצוה

ובתוס'

דאוריתא יש איסור עצמי.

שם כתבו דגם למסקנת הגמ'
בפסחים דצריך להפסיק ,זה רק

בקידוש דמקמי סעודה איתקן ,והק' בחי'

ולפי

הט"ז לכאו' גם בק"ש צריך להפסיק

רעק"א סי' רע"א על המג"א סק"ו ,מה

גם בהתחיל בהיתר ,וכ"כ להדיא

הקו' הרי שם הוא איסור עצמי לאכול

הצל"ח ,וצ"ע דבשו"ע כאן כתב אם

קודם קידוש ,ולכן צריך להפסיק ,משא"כ

התחיל אחר שהגיע זמנה פוסק וקורא

קודם מצוה ,ולכאו' היה משמע מתוס'

ק"ש ,ומשמע דאם התחיל בהיתר אי"צ

שגם במצוה הוא איסור עצמי ,אבל להנ"ל

להפסיק ,וכמו שכתב הב"י בשם המרדכי,

גם מתוס' מוכח דאינו איסור עצמי.

והט"ז עצמו כאן העתיק דברי המרדכי.

ואולי

הט"ז פירש ,אם התחיל ,אז
כשמגיע זמנה צריך להפסיק,

ואפי' בהתחיל בהיתר ,ומה שהביא כאן
דברי המרדכי ,הוא רק להביא ממנו ראיה
דאי"צ לא להתחיל מחצי שעה קודם
עי"ש.

ולכאו'

י"ל דזה גופא כונת תוס' במש"כ
דמקמי סעודה איתקן ,דהיינו

שזה צריך להיות בתחילת היום ,ולא יהא
אכילה קודם ,ולכן צריך להפסיק.

והט"ז

הנ"ל אזיל לשיטתו שכתב שם
דבמעריב מותר לאכול בחצי

שעה קודם ,ודיק כך מלשון התוס'

עריכת ברכות  /בענין אכילה קודם מצוות
שמשהגיע הזמן אסור לאכול ,וביאר
הצל"ח שם שהוא משום שכשיגיע הזמן

מג

וביאור

דברי הצל"ח נראה דהאיסור
בחצי

שעה

אינו

משום

יהא צריך להפסיק אפי' בהתחיל בהיתר,

שחוששים שלא יזכר כשיגיע הזמן ,רק

ולכן אי"צ להפסיק בחצי שעה קודם ,ולכן

שאם יהא מותר לו להמשיך אח"כ ,זה

לפי המשנ"ב שפסק שאי"צ להפסיק

נחשב שהוא מתחיל בזמן של מנחה

בהתחיל בהיתר ,פסקינן גם דאסור בחצי

עצמה ,כיון שאז הוא ימשיך ,משא"כ

שעה.

במקום שהדין הוא שצריך להפסיק.

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

מד
ד ע"ב

סמיכת גאולה לתפילה
ontew jepg axd

במתני'

לעיל ב' מאימתי קורין משעה

חוזר ומברך ,והיינו דע"כ מאיזה טעם עלו

שהכהנים וברש"י ומקמי הכי

לו הברכות בקריאה בביהנ"ס ,וא"כ מאי

נמי לאו זמן שכיבה ,לפיכך הקורא קודם

קשיא ,הא לכאו' ענין סמיכת גאולה

לכן לא יצא ידי חובתו ,א"כ למה קורין

לתפלה עיקרה הוא לסמוך גאולת מצרים

בביהכנ"ס כדי לעמוד וכו' והכי תניא

תפלה,

בפרשה

בירושלמי ,וכת' דלפיכך חובה עלינו

שלישית ובברכת אמת ואמונה ,וכיון דזה

פרשה

אמר בביהכנ"ס הרי סומך גאולה לתפלה

משתחשך,

לקרותה

ובקריאת

ראשונה שאדם קורא על מטתו יצא.

והתוס'

הק' בזה על שי' רש"י כמה קו'

ועיקר

הגאולה

הוא

שפיר.

ואולי

התוס' הק' בדרך ממ"נ דהק' הא

דהא בעינן ג' פרשיות ,והק' עוד

לא בירך שתים לפניה וכו' ,וכן לא

דק"ש בעינן בברכותיה ולרש"י ע"כ מברך

קרא שלישית ,ואי ע"כ חוזר וקורא כל ג"פ

שלא בזמן קריאתה ,והתוס' הק' עוד דא"כ

א"כ אינו סומך גאולה לתפלה ,אך אי"ז נר'

פסקינן כרבי יהושע בן לוי דאמר תפלות

בלשון התוס' ,ואפשר נמי דע"כ עיקר קו'

באמצע תקנום ,היינו בין ב' ק"ש ,ואנן

מדברי ריב"ל דתפלות באמצע תיקנום

קיי"ל כר' יוחנן דאמר איזהו בן העולם

ולרש"י הכי הוי ,ולאו משום מיסמך

הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה,

גאולה לתפלה ,אמנם זה צ"ע דהא בריו"ח

ויעוי' דעת התוס' בשי' ר"ת דנפיק מפלג,

אינו מבוא' לא כן ,אלא דסומך גאולה

עוד הביאו בזה שי' ר"י דקיי"ל דזמנה

לתפלה ,ולרש"י באמת מקיים שניהם

קודם משעה שעני נכנס לכך מקדמינן

בכה"ג ומאי קשיא להו ,אף דקיי"ל

וקורין.

כריו"ח מקיימין סמיכת גאולה לתפלה.

והנה

בקו' אחרונה דתוס' דהא בעינן

והנה

הא דמהני ברכות ק"ש קודם זמנה

מסמך גאולה לתפלה ,צ"ב קו' הא

לרש"י ,יעוי' בתר"י דכת' די"ל

כיון דכת' דע"כ מבוא' ברש"י דעיקר

דאע"פ שאינו לילה ממש מפני שלא יצאו

קריאת ג' פרשיות הוא מקודם ,ואינו חוזר

הכוכבים ,אפילו הכי כיון ששקעה חמה

וקורא כל פרשיות דק"ש ,א"כ מאי קשיא

והוי לילה לענין תפלה של ערבית ,ה"נ

להו הא ע"כ סמך גאולה לתפלה ,וג"ז

דיינינין ליה לילה לענין הברכות ,והיינו

מבוא' בתוס' דנקטו בדברי רש"י דאינו

דזמן ואמירת הברכות מהני בדין ושם

עריכת ברכות  /סמיכת גאולה לתפילה

מה

לילה דתפלה ,אף דק"ש עצמה אינו יוצא

אותו בלילה ממש ,ובאמת צ"ע הא ודאי

בזה.

ביום ממש לא אמרי ליה ומאי מעליותא

ובתר"י

הוסיף בזה גבי ברכת גאל
ישראל,

וז"ל

וברכת

גאל

ישראל נמי אף על פי שהתקינו לאומרה
בלילה כנגד יציאת מצרים שהיתה בלילה,
אפ"ה כיון שלא למדנו זכירת יציאת
מצרים בלילה ,אלא מרבוי דכל ימי חייך
ואין כתיב שם לילה בפירוש ,אלא מייתור
כל בלבד דרשינן ליה ,לא חיישינן אם אין

דלילה הוי לענין תפלת ערבית ,ונר'
מדבריו דענינו דכיון דהוא זמן לתפלת
ערבית אף דקיום דלילה ליכא ,מתייחס
אמירתו ללילה והיינו דכיון דמשוי ליה
כלילה בתפלת ערבית היינו דשייך בזה
לייחס מעתה אמירת גאולה זה ללילה,
ועיקר זמן אמירת גאולה הוא בלילה אך
יכול לייחס בזה ענין אמירה ללילה כבר
מזמן תפלת ערבית.

אנו אומרים אותה בלילה ממש ,דכיון
שלילה הוא לענין תפלת ערבית ,לילה הוי
להזכיר יציאת מצרים.

והא

דאינו יוצא בק"ש משום הא כת' בזה
בר"י דעיקרו תלוי בשכיבה וכיון
דאינו זמן שכיבה לא מהני.

והנה

אמירת גאולה בלילה אי"ז הזכרת
גאולת מצרים בלילה ,אלא הזכרת גאולת
לילה ,וקיום הזכרת גאולת לילה הוא במה
שמזכיר בזמן השייך ללילה וע"ז אמר
דמזמן זה משוייך להיות בו נקרא אמירת
גאולת לילה.

בדברי ר"י מבוא' בעיקר קו' דדין
אמירת גאל ישראל בלילה אינו רק

מטעם דילפי' מכל ימי חייך דבעינן יום
ולילה ,אלא הוא משום דתקנת גאל ישראל
הוא כנגד יציאת מצרים דבלילה ,והיינו
דדין גאולה מסוים דהיה דוקא בלילה,
וזהו צורת תקנת גאל ישראל כנגד גאולת
לילה ,ואין ענינו הזכרת גאולת מצרים
ביום ובלילה ,אלא הזכרת גאולת לילה
בלילה ,והזכרת גאולת יום ביום ,ובאמת
כ"נ מלישנא דגמ' דף ד' בפלוגתא דריו"ח
וריב"ל גאולה מאורתא נמי הוי ,וגאולה
מאורתא לא הוי ,היינו דדין הזכרת גאולה
בלילה הוא הזכרת גאולת לילה ,ולכך
לריו"ח בעי למסמך גאולה לתפלה.

והנה

ויותר

מבוא' רבינו יונה לשי' דעיקר דין

ודוגמא

לדבר יעוי' ברשב"א דף ח'
דעמד

מ"ש

לענין

ק"ש

דשחרית דעד ג' שעות קרינן ליה בקומך,
א"כ אף בשכבך יהא ויצא בה יד"ח ,דאי
זמן קימה ע"כ דעדיין זמן ששוכבין נמי,
וביא' דכיון דמחמת יממא חייב רחמנא לא
אהני אלא לענין בקומך ,ויעוי"ש בכל
דברי הרשב"א ,נראה מדבריו דעיקר חיוב
ק"ש הוא מחמת יום ולילה ,אלא דמחמת
זמן שכיבה וקימה אפשר לשייך בזה ענין
הקריאה ליום וללילה ,והיינו דאי"ז דין
קריאה ביום ובלילה אלא לקרות ק"ש
דלילה ,ומתקיים במה דהוא זמן שכיבה
ובכך שייך ללילה ,וכן להיפך .והוא דרך

בביאו' יישובו דר"י דכיון דילפי'

יסוד רבינו יונה ,דמשייך ענין אמירת

מכל ,לא חיישינן אי אין אומרין

גאולה ביום ומשוייך ללילה.

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

מו

והנה

לדעת רש"י הא דיוצא בתפלת

ולפי"ז

י"ל ליישב מה דהק' התוס' על

ערבית ע"כ ענינו כר"י דמפלג

רש"י דלא מקיים סמיכת גאולה

המנחה מתפלל ערבית ,כהא דרב צלי של

לתפלה ,היינו דעיקר דין סמיכת גאולה

שבת בע"ש ,וענינו הא דמהני דודאי עיקר

לתפלה הוא בהסמכת הזכרת גאולת לילה,

זמנה הוא בלילה וכשבת עצמה אלא

וזה לא הק' התוס' דהא אינו מקיים הזכרת

דמ"מ מישך שייך הוא זמן היום דפלג

גאולה מצרים ,דשפיר יכול לקיימו אף

לקיים בזה חובות דלילה.

קודם הלילה וכמו תפלת ערבית ,אלא
דס"ל לתוס' דענין ההזכרת הגאולה הנוסף

והנה

בגמ' דף ד' מבא' פלוגתת ריב"ל

בדברי ריו"ח ,דענינו הזכרת גאולת לילה,

וריו"ח אי תפלות באמצע תיקנו,

ובו אמור דין סמיכת גאולה לתפלה ,זה

או דסומך גאולה לתפלה ,אי בעית אימא

שייך דוקא בהזכרת הגאולה בלילה ,דקיום

סברא ,דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי

הזכרת גאולת לילה הוא במה דמזכירו

הוי ,אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא

בלילה ,ובענין הזכרה זו דייקא הוא קיום

עד צפרא ,ורבי יהושע בן לוי סבר כיון

הזכרת גאולת לילה במה שמזכירו בלילה,

דלא הויא אלא מצפרא ,לא הויא גאולה

ובו איכא הך דינא דסמיכת גאולה לתפלה.

מעלייתא ,והנה דברי הגמ' צ"ב הא ע"כ
תיקנו ברכת גאל ישראל ומחוייב נמי
בהזכרת יציא"מ בלילה ,וא"כ מהו סברת
ריב"ל הא ע"כ איכא קיום אמירת גאולה
ובמה דמזכיר גאולה יסמוך לתפלה.

ונר'

דיסוד פלוגתתם כנתבא' לעיל בדעת
ר"י אי דין הזכרת גאולה בלילה אי

עיקר דינו הוא להזכיר גאולת מצרים
בלילה ,או דענינו להזכיר גאולת לילה,
ולירב"ל אין ענינו אלא להזכיר גאולת
מצרים בלילה ואי"ז משוייך לתפלת

וזהו

קו' התוס' דכיון דאינו מזכיר גאולה
באורתא ממש אף דיוצא חובת

הזכרת גאולה מ"מ אינו הזכרת לילה ,ולא
ס"ל דברי ר"י דמהני כלפי זה הזכרה ביום,
דאדרבה ענין קיום הזכרת לילה הוא במה
דהוא מזכירו בלילה,

הזכרת יציא"מ ולכך שפיר מקיים קודם ,אך לתוס'
תרוייהו איתנהו וקיום הזכרת לילה במה דהוא מזכירו

בלילה( ,וכיון דליכא הך קיום גם סמית
גאולה לתפלה ליכא דבו תלוי הך סמיכת
גאולה כמבוא' בדברי ריו" גאולה מאורתא
נמי הוי.

הלילה ,דענינו הזכרה נמי בלילה ובזה לא
בעינן סמיכת גולה לתפלה ,אך דעת ריו"ח

)ולדברי ר"י זהו כל דין

וביאו'

הא דדוקא הזכרת לילה שייך

דעיקר דין הזכרת גאולה בלילה הוא

לסמיכת גאולה לתפלה לכאו'

להזכיר גאולת מצרים לילה היינו מה דהיה

ענינו דדין הסמיכה הוא במה דענינו

בגאולת לילה ,ולכך לריו"ח בעינן סמיכת

בהזכרת לילה דוקא ,ולא במה דצריך

גאולה לתפלה דענין הסמיכה הוא לסמוך

להזכיר ב' פעמים א' ביום וא' בלילה,

תפלה לענין הגאולה דשייך בזמן הלילה,

ובמה דהוא שייך ללילה בו שייך ענין

ועדיין צ"ב בזה.

הסמיכה.

עריכת ברכות  /סמיכת גאולה לתפילה

ובאופ"א

מז

נר' ליישב דברי התוס' בקו' על

רשות והתוס' חלקו דבמה דמתפלל איכא

רש"י ,דהנה בדברי הגמ' דף ד'

סמיכת גאולה ולא איכפ"ל אי רשות אי

מבוא' פלוגתת ריב"ל וריו"ח אי סומך
גאולה ,או באמצע תפלות באמצע תיקנום,
והנה לכאו' בדברי הגמ' נפ' בזה ב'

חובה.

ודעת

רב עמרם צ"ב מאי איכפ"ל דרשות

פלוגתות חדא אי בעינן סמיכת גאולה,

הא מ"מ מתפלל ,והאריכו בזה אי

והב' אי באמצע תיקנו ,דהיינו ריב"ל פליג

דין סמיכת גאולה הוא בק"ש או בתפלה,

בתרתי חדא דלא בעי סמיכת גאולה ,ועוד

דלרב עמרם הוא הוא בתפלה ,אך בדברי

דג"כ לא ליעביד הכי אלא תפלות באמצע,

הגמ' יותר נראה דבק"ש דתליא בשם

וצ"ב בזה במאי דפליג בתרתי ,עוד צ"ע

גאולה ,אי לא הויא מעליא לא בעינן

דבגמ' לא הוזכר בעיקר טעמו דלא בעינן

סמיכה.

סמיכת גאולה לתפלה.

ובגמ'

ויעוי'

ברש"י דאחר דמרצהו יש לו

קאמר ב' טעמים או סברא אי בעינן

לתבוע ,והיינו דאחר הק"ש ע"כ

סמיכת גאולה אי הוי מאורתא אי

נצרך בזה דיהיה תפלה נר' דענינו מחמת
הק"ש.

לא ,וטעם שני הוא בקראי ,שניהם מקרא
א' דרשו ,בשכבך ובקומך ,רבי יוחנן סבר
מקיש שכיבה לקימה מה קימה קריאת
שמע ואחר כך תפלה ,אף שכיבה נמי
קריאת שמע ואחר כך תפלה ,רבי יהושע

ומה

לתפלה שייכא בתרוייהו וענינו
בסדר וצורת סדר לסמוך הדבר ,והיאך
תיקנו סדר התפלה.

בן לוי סבר מקיש שכיבה לקימה ,מה
קימה קריאת שמע סמוך למטתו ,אף
שכיבה נמי קריאת שמע סמוך למטתו.

והנה

טעמא דקראי הוא לכאו' אסמכתא
אך זה צ"ע דאינו שייך כלל לדברי

ריו"ח דבסברא תלי לה בדין סמיכת
גאולה ,ובקרא תלי טעמא בק"ש ,ולריב"ל
מבוא' עיקר טעמו משום ק"ש אך לריו"ח
צ"ע דהכא תלי בדין גאולה ובקרא משום
ק"ש ,ואינו שייך כלל בסמיכת גאולה
לתפלה.

והנה

דנראה דעיקר דין סמיכת גאולה

ויעוי'

בטור רל"ה כשיגיע הלילה יתפלל
תפלת ערבית ,ואינה חובה שלא

נתקנה אלא כנגד איברים ופדרים של תמיד
של בין הערבים שלא נתעכלו ביום
שקרבין והולכין כל הלילה ,ומ"מ מצוה
איכא ואין לבטלה ,ורב אלפס כתב
דהאידנא קבעוה חובה ואין לבטלה כלל,
וזמנה אחר ק"ש של ערבית ,דלא כריב"ל
דאמר תפלות באמצע תקנום פי' בבקר
ק"ש ואח"כ תפלה ובערב תפלה ואח"כ
ק"ש ,אלא כרבי יוחנן דאמר ר"י איזה בן

בתוס' כת' בשם רב עמרם דהא

העוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה ואפילו

דאמרי' קדיש בערבית דלא בעינן

ק"ש

סמיכת גאולה לתפלה כיון דתפלת ערבית

של

ערבית

הלכך

זמנה

וברכותיה.

אחר

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

מח

נר'

מדברי הטור דעיקר הדין האמור

דין סמיכה דליכא חיוב תפלה דנימא

בסמיכת גאולה לתפלה הוא זמן,

דזמנה מחוייב בסדר הזה ,דהק"ש חיוב

דזמן תפלה הוא אחר ק"ש ,והיינו דנח'

והתפלה רשות.

ריו"ח וריב"ל מתי קבעו זמן תפלת ערבית
דלריו"ח קבעו זמנה אחר ק"ש ,ולריב"ל

ומעתה

יש לבאר היטב דעת התוס' דהק'

קבעו זמנה דוקא קודם ק"ש ,ובאמת אף

לשי' רש"י ,דע"כ דין תפלה הוא

דעיקר טעם לזמן תפלת ערבית הוא מחמת

אחר ק"ש ,והוא כולל בזה נמי פרשה

הגאולה מ"מ אמרו בזה ע"כ ענין זמן אחר

ראשונה ,וכיון דאין יוצא בק"ש ע"כ לא

ק"ש ,וכיון דסדר ק"ש קבעו ע"כ בג'

מקיים סמיכת גאולה לתפלה דהיה בזה

פרשיות בהזכרת יציא"מ ,ובברכות גאולה,

צורת סדר התפלה היאך יהיה ולרש"י א"כ

א"כ נקבע בכאן זמן תפלה אחר זמן ק"ש,

קיי"ל כריב"ל.

ואין אנו מתייחסין לאמירת הגאולה לבד,
אלא סמיכת הגאולה הוא הסיבה לתקנת

ועוררני

הרא"ב דיוויס שליט"א ,לדברי

זמן וסדר תפלת ערבית אחר ק"ש ,דכך

הרא"ש פ"ד' ו' אהא דרב צלי

קבעו חכמים דסדר תפלה ,יהא מחמת דין

של שבת בערב שבת וכו' ולאחר יציאת

)וכמו תקנת

הכוכבים היה קורא קריאת שמע בעונתה,

פסוקי דזמרה לסדר קודם וצורת תפלה היאך יהא

ואף על פי שלא היה סומך גאולה לתפלה,

קודם( ,והיינו דעיקר פלוגתת ריב"ל בסדר

כיון שהיה מכוין למצוה להוסיף מחול על

ותקנ"ח היאך קבעו ,דלריו"ח מחמת דין

הקדש ,לא חייש לסמיכה ,והנה ברא"ש

גאולה קבעו קודם ק"ש ,והוא כולל כל

מבוא' דחוזר וקורא ק"ש ולא אמר

ענין ק"ש ,וזהו דמסמיך לה קראי דכך

דברכותיה נמי קורא ובפשוטו זה היה עם

תיקנו ק"ש ואח"כ תפלה וזהו דיליף

תפלתו ,ולכאו' א"כ משום מאי לא הוי

מקראי ,ולריב"ל התקנה היה להיפך

סמיכת גאולה לתפלה ,וע"כ דדין סמיכת

דתפלה קודם לק"ש.

גאולה הוא במה שהוא קיום דין ק"ש וזה

גאולה ,הוא ק"ש ואח"כ תפלה,

צורתה לסדר ק"ש עם ברכות וזמן ערבית

ומעתה

מבוא' דעת ר"ע דכיון דהוא

הוא אחר זמנה ,וכ"נ ג"כ בדברי הרא"ש

רשות ע"כ לא נקבע לו זמן

פ"א א' מרה"ג ,דאי"ז סמיכת גאולה אי

בדוקא דאינו מחוייב לבא וכיון שכן ליכא

לית ביה תורת קריאת ק"ש.
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מט

בדין סמיכת גאולה לתפילה בערבית
oiihyt` awri axd

התוס'

הביאו שיטת ר' עמרם גאון דאין

ולכאו'

יש לומר בזה ע"פ מש"כ בחי'

סמיכת גאולה לתפילה במעריב

רבינו חיים הלוי ,דדין תפילת

כיון שתפילת ערבית רשות ,והוכיח כן

ערבית רשות אין זה רק דין בהחיוב שאינו

ממה שאומרים קדיש בתפילת מעריב ולא

חייב אותה אלא בשיעור דין רשות ,אלא

חיישינן להפסק גאולה לתפילה ,ואולם

הוי זה דין בחפצא של התפילה דהיא

התוס' הוכיחו שלא כדבריו ,אלא דיש דין

תפילת נדבה ולא תפילת חובה ,ולכך כתב

סמיכת גאולה לתפילה גם במעריב.

שם דמצטרף עם תפילת נדבה אחרת

והנה

אפי' לדעת התוס' מצינו דיש
חילוקים

בין

תפילת

ערבית

לשחרית ,והנה מה שמצינו לגבי ענית
איש"ר וכו' שמותר לענות במעריב ,יש
לומר דכיון דכל יסוד הדין דסמיכת גאולה
לתפילה בא מכח דין תפילת ערבית רשות
אין זה אלים כ"כ לדחות ענית איש"ר
וכדומה ,וכן מה דמצינו דמהני להתיר
להכריז יעו"י וכו' ,י"ל דהחשש של ברכה
שלא כדינה עדיף טפי ,וכן מה דמצינו
לגבי פריסת שמע אחר הגאולה א"ש.

אולם

עיקר מה שצ"ע מה דמבואר
להלכה דעדיף תפילה בציבור

מסמיכת גאולה לתפילה כיון שתפילת
ערבית רשות ,והלא ממ"נ כל כמה דדנים
התפילת ערבית רשות הרי גם הדין תפילה
בציבור הוא רשות.

ואשר

עיי"ש ,וי"ל דעיקר דין סמיכת גאולה
לתפילה הוא בדווקא בדין תפילת חובה
שהיא חשיבא סמוכה לגאולה ,אבל תפילת
ערבית שהיא בחפצא נדבה ורק שהוא
חייב להתפלל אותה בתורת נדבה לא
מתקיים בזה עיקר דין סמיכת גאולה
לתפילה ,דהרי היא תפילת נדבה בעלמא,
ולא חל בה שם סמוכה לגאולה ,ויל"ע.

ונראה

בזה בב' אופנים ,א' י"ל דהנה דנו
האחרונים ביסוד מעלת סמיכת

גאולה לתפילה האם הוא דין מצד הגאולה
או דין מצד התפילה ,והוכיחו דתרוייהו
איתנהו דהוא גם מעלה בגאולה וגם מעלה
בתפילה ,ומעתה י"ל דגם אם סמיכת
גאולה לתפילה ישנה בתפילת ערבית
רשות בע"כ אין זה מעלה מצד הק"ש,
אלא כל המעלה הוא רק מצד התפילה
דכ"כ דיש התפילה יש מעלה בסמיכתה

מבואר בזה דכיון דתפילת ערבית

לגאולה ,משא"כ לגבי הק"ש בוודאי דאין

רשות יש קולא בעצם הדין סמיכת

זה מעלה .ומעתה י"ל דכל מה דסמיכת

גאולה לתפילה של מעריב והדברים צ"ב.

גאולה לתפילה עדיף מתפילה בציבור אין

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

נ
זה מחמת מעלת התפילה ,כי אם מצד

ומעתה

מעלת הק"ש.

י"ל בביאו"ד התוס' דס"ל דאם
מצד החיסרון הקיום של סמיכת

גאולה לתפילה ,י"ל דמשום זה בוודאי

ועי'

להלן דף ל' ע"א ,דמבואר ברש"י

דהיה מותר לענות איש"ר וכו' ,ואו משום

דכל הצד דתפילה מעומד עדיף

גאולה

דהוא

עדיף

ממעלת

סמיכת

מסמיכת גאולה לתפילה הוא רק קודם

לתפילה ,ואו משום דאין זה סותר לקיום

שהגיע זמן ק"ש ,ויש לומר הביאור כנ"ל,

סמיכת גאולה לתפילה הואיל והוא מענין

דרק באופן שלא הגיע זמן הק"ש ,וכל

התפילה ,אלא רק מחמת דמכח דין סמיכת

הנידון מצד התפילה שייך לדון מצד

גאולה

הגאולה

מעלות התפילה ,משא"כ כשהגיע זמן

והתפילה לחפצא וסדר אחד לכך אין

הק"ש ויש מעלה מצד הק"ש לא דנים על

להפסיק בזה כמו שאסור להפסיק באמצע

מעלות התפילה כדי לגרע בדין הק"ש.

הברכה.

ועוד

יש לומר בזה באופ"א ,דהנה התוס'
להלן דף י"ג ע"ב ,כתבו דכמו דאין

לענות איש"ר בין גאולה לתפילה כ"ש
דאסור לענות באמצע התפילה ,וצ"ע דמה
ענין זה לזה ,הלא כאן הנידון הוא מצד
ביטול מעלת סמיכת גאולה לתפילה ,ואילו
שם הנידון מצד ההפסק .ועי' בשו"ת באר
שבע שציין רע"א שבאמת תמה ע"ז.

ואשר

לכאו' צ"ל בביאור דברי התוס',
דס"ל דדין סמיכת גאולה לתפילה

אין זה רק דין בגברא שצריך לעשות קיום

ומעתה

וכסדר אחד של גאולה ותפילה כאחד,

לתפילה

לגבי מעריב נראה פשוט דאף
דגם בתפילת ערבית רשות שייך

דין סמיכת גאולה לתפילה ,אבל זה רק
לענין לקיים הסמיכת גאולה לתפילה ,אבל
מ"מ לא שייך לומר שכבר נעשו הגאולה
והתפילה לחפצא אחת ,ולפי"ז מבואר
היטב מה שמותר לענות איש"ר במעריב,
שהרי להמתבאר בדברי התוס' כל האיסור
לענות איש"ר הוא רק רק מחמת הדין
הפסק ולא מצד ביטול מעלת סמיכת
גאולה לתפילה ,וכיון דלגבי מעריב לא
שייך איסור הפסק לכך מותר לענות
איש"ר.

סמיכת גאולה לתפילה ,אלא דמכח הדין
סמיכת גאולה לתפילה נעשה כבר כחפצא

כבר

נעשה

ומעתה

י"ל דכל מה דסמיכת גאולה
לתפילה

עדיף

על

תפילה

והמפסיק בינהם הרי הוא כמפסיק באמצע

בציבור אין זה מחמת קיום מעלת סמיכת

הברכה ויש בזה איסור הפסק .ועי' במאמר

גאולה לתפילה ,דאילו מחמת המעלה

מרדכי שכתב דכל מה דסמיכת גאולה

עדיף טפי תפילה בציבור ,ורק מחמת

לתפילה לא עדיף מתפילה בציבור הוא רק

האיסור הפסק דהוא מילתא דאיסורא לא

עיי"ש,

מעדיפים דין תפילה בציבור ,ומעתה

דמבואר מדבריו דיש יותר איסור כשכבר

במעריב דלא שייך הדין הפסק עדיף טפי

התחיל לקרוא הגאולה ,והוא כנ"ל.

תפילה בציבור.

כ"כ

שכבר

התחיל

הגאולה

עריכת ברכות  /בדין סמיכת גאולה לתפילה בערבית

ובזה

נא

יבואר ג"כ דברי רש"י בדף ל' ,די"ל

שהוכיח ר' עמרם ממה שאומרים קדיש

דרק כשדנים מצד מעלות מעלת

במעריב דש"מ דסמיכת גאולה לתפילה

מעומד עדיף טפי מסמיכת גאולה לתפילה,

לא שייך לגבי מעריב ,ולפי המבואר י"ל

משא"כ כשהגיע זמן ק"ש והוי כבר

דכל הוכחת ר' עמרם הוא רק לשיטתו

מילתא דאיסורא בזה כבר עדיף הסמיכת

שסובר דדין סמיכת גאולה לתפילה רק

גאולה לתפילה.

בכה"ג שנעשה לחפצא אחת ,ואם היינו

ונמצא

דיסוד מחלוקת ר' עמרם הוא דר'
עמרם סובר דכל קיום דין סמיכת

גאולה לתפילה שייך רק בכה"ג שנעשה
הגאולה והתפילה לחפצא אחת של סדר
של גאולה ותפילה ,וממילא דלגבי מעריב
דלא שייך לומר כן לא שייך כלל דין
סמיכת גאולה לתפילה ,והתוס' חידשו
שלא כדבריו אלא דיש קיום בסמיכת
גאולה לתפילה גם כשלא נעשה לחפצא
אחת.

ובזה

דנים כן גם לגבי מעריב היה אסור להפסיק
בקדיש כמו שאסור להפסיק באמצע
הברכה לקדיש ,אבל לפי מה שחולקים
התוס' על דבריו וסוברים דשייך מעלת
סמיכת גאולה לתפילה גם שלא בתורת
שנעשה לחפצא אחת של גאולה ותפילה,
אלא שיש מעלה בעצם סמיכת גאולה
לתפילה ,לפי"ז י"ל דלא קשה כלל ממה
שאומרים קדיש ,די"ל דקדיש כיון שהוא
צורך התפילה לא חשיב ביטול על מעלת
סמיכת גאולה לתפילה ,וכמו שמבואר

יתיישב מה שיש להעיר עוד על

מדברי התוס' דאמירת איש"ר לא חשיב

דברי התוס' ,שלא תי' על מה

ביטול על מעלת סמיכת גאולה לתפילה.

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

נב
ד ע"ב

סמיכת גאולה לתפילה בנשים
iil`t .f xcpqkl` axd

יש

לדון באשה שעומדת בין גאל ישראל

ליום ,ואם בלילה פטורות בהכרח הם

לשמונה עשרה ,אם חייבת לסמוך

פטורות אף ביום מדינא ,ופשוט.

גאולה לתפילה ,ואסור לה להפסיק ,ואם
שמעה ברכה אסור לה לענות אמן כמו
איש ,או דאינה מצווה לסמוך גאולה
לתפילה ,ומותרת להפסיק ,וחייבת לענות
אמן.

ומעתה

היה נראה ,דכיוון דפטורות
מעיקר זכירת יציאת מצרים,

וודאי

אף

פטורות

גאולה

מסמיכת

לתפילה ,דאיך נזקיקם לסמוך לתפילה,
גאולה שאינם מחוייבות בה כל עיקר,
וא"כ היה נראה בפשוט ,דאף אם למעשה
הזכירו יצי"מ ואמרו אמת ויציב ,מ"מ לא

‡

ויסוד

הנידון הוא בפלוגתת האחרונים
בדין נשים בזכירת יציאת מצרים,

יתכן

גבייהו

חיובא

לתפילה ,וצ"ע לדינא בזה.

דהנה נחלקו האחרונים אם נשים חייבות
בזכירת יציאת מצרים ,ודעת המג"א סימן
ע' ס"ק א' דכיוון דיצי"מ נוהגת ביום
ובלילה ,לא הוי מ"ע שהז"ג ונשים חייבות
בה מדאורייתא ,והמשנ"ב הביא בזה דדעת
הפמ"ג דכל החיוב של זכירת יצי"מ
בלילה

אינו

אלא

מדרבנן,

וא"כ

מדאורייתא הוי מ"ע שהז"ג ,ורק מדרבנן
מחייבינן להו ,ועוד הביא דדעת השאג"א
דזכירת יצי"מ הוי מ"ע שהז"ג ,ואף

·

ולכאורה

נחלקו ר' יוחנן וריב"ל אם צריך לסמוך
גאולה לתפילה אף במעריב ,ודעת ר' יוחנן
דאיכא חיובא אף בערבית ,ולריב"ל דווקא
בשחרית איכא חיובא דשחרית הוא זמן
עיקר הגאולה ,אך גאולה דלילה לא הויא
גאולה מעלייתא

ולא

צריך

לסומכה

לתפילה.

והביאו

התוס' מרב עמרם שפסק הילכתא
דלא

והנה

ביסוד

דין

זה

נחלקו

הראשונים ,דהנה בדף ד:

שנוהגת ביום ובלילה ,באמת שני מצוות
הם ,ונשים פטורות אף מדרבנן.

לסמוך

הגאולה

בעינן

לסמוך

גאולה

מנהג העולם כהשאג"א ,ונשים

לתפילה בערבית ,אך מטעם אחר ,דהא

שלנו לא הקפידו על זכירת יצי"מ

קיי"ל דתפילת ערבית רשות ,וא"כ לא

בלילה ,וודאי אין חילוק כלל בין הלילה

בעינן לסומכה לתפילה ,וריו"ח שהזקיק

עריכת ברכות  /סמיכת גאולה לתפילה בנשים

נג

לסמוך גאולה לתפילת ערבית ,בהכרח

יאמרוה כלל ,אך בתורת רשות ,לכאורה

ס"ל דתפילת ערבית חובה ,אמנם התוס'

באנו לפלוגתת רב עמרם והתוס' וכנ"ל.

נחלקו על רב עמרם ,ודעתם דאי"ז סתירה,
ואף דקיי"ל דתפילת ערבית רשות ,מ"מ
שייך להזקיק סמיכות גאולה לתפילה.

ומעתה

אין הדברים מוכרעים כלל ,וכמו
שנבאר ,אך צריך להקדים בעיקר דין
סמיכות גאולה לתפילה.

נשים דכל גאולה דידהו אינו
אלא

בתורת

רשות,

באנו

לפלוגתת רב עמרם והתוס' ,דלרב עמרם
כמו דתפילה רשות אינה מחייבת סמיכת
גאולה לתפילה ,א"כ נראה דה"ה נמי
דגאולה רשות אינה מחייבת סמיכת גאולה
לתפילה ,אך לדעת תוס' דיתכן סמיכות
גאולה לתפילה אף בתפילה רשות ,א"כ
ה"ה נמי גאולה רשות שייך בה סמיכת
גאולה לתפילה.

והנה

הנה

כן היה נראה לפום ריהטא ,אך באמת

בעיקר פלוגתת התוס' ורב עמרם יש

‚

דהנה

חקרו קמאי ביסוד דינא דסמיכת
גאולה לתפילה ,היכן

נאמרה

ההלכה ,האם הגאולה היא המחייבת
שיסמכו לה את התפילה ,או דלמא הוא
הלכה בדיני התפילה ,לסומכה לגאולה,
ועיקר העניין הוא עבור התפילה שתהא
סמוכה לגאולה ,ויתכן בחקירה זו כמה
נפק"מ כלקמן.

ובהקדם,

מצאנו בראשונים שנזקקו ליתן

להקדים ,דוודאי לא יתכן לדון חיוב

טעם לדינא דסמיכת גאולה

סמיכת גאולה לתפילה היכא דחד מינייהו

לתפילה ,ויש לדקדק בזה לפי דבריהם,

רשות ,דכיוון דאם ירצה לא יתפלל כלל,

דהנה רש"י כ' וז"ל ואמרינן בברכות

איך נוכל לחייבו לסמוך את התפילת רשות

ירושלמי מי שאינו סומך גאולה לתפילה

לגאולה ,וברור ,ובהכרח כל פלוגתת

למה הוא דומה לאוהבו של מלך שבא

התוס' ורב עמרם היא בתורת רשות ,דדעת

ודפק על פתחו של מלך יצא המלך ומצאו

רב עמרם דכל שהתפילה רשות ,לא שייך

שהפליג ,אף הוא הפליג ,אלא יהיה אדם

תו סמיכת גאולה לתפילה אפילו בתורת

מקרב להקב"ה אליו ,ומרצהו בתשבחות

רשות ,אך התוס' נקטו דבתורת רשות

וקלוסין של יציאת מצרים ,והוא מתקרב

עכ"פ שייך סמיכת גאולה לתפילה אף

אליו ,ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע

בתפילת רשות.

צרכיו ,עכ"ל ,הנה דברי רש"י מורים
להדיא ,דדינא דסמיכת גאולה לתפילה הם

ועכ"פ

כשבאנו לדון לעניין נשים ,הנה

מדין התפילה ,דבכדי שיתרצה לו הקב"ה

זה וודאי לא שייך גבייהו חיובא

הוא צריך להקדים לרצותו בקילוס של

דסמיכת גאולה לתפילה ,וכמשנ"ת דכיוון

יצי"מ ,וברור ,אמנם ברבינו יונה כ' טעם

דכל הגאולה דידהו אינה אלא רשות לא

אחר וז"ל וכשהוא מזכיר יציאת מצרים

שייך ביה חיובא ,שהרי אם ירצו לא

ומתפלל מיד מראה שכמו שהעבד שקונה

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

נד
אותו רבו חייב לעשות מצות רבו ,כן הוא

ציבור שמתפללים קודם צאה"כ ,וכ' רב

מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו הבורא

האי גאון ,דמי שרוצה להחמיר על עצמו

ושהוא עבדו ועובד אותו ,עיי"ש באריכות

שיתפלל עם הציבור ,ואח"כ בביתו יקרא

דבריו ,ובדבריו מפורש וודאי דהוא מדין

קר"ש

גאולה

הזכרת הגאולה ,שע"י שסומך לה התפילה

לתפילה ,ומבואר להדיא ברבינו יונה

הוא מגלה שהוא מכיר בחיובו לעבוד את

האי,

הקב"ה

שקנאו

בגאולת

והרא"ש

דכוונת

שהעמידו

רב

אך

שיתפלל עם הציבור לשם נדבה ,ואח"כ

יעויי"ש שכ' עוד טעם אחר ,ובטעם השני

בביתו יתפלל לשם חובה ,ומבואר וודאי

יש להסתפק אם הוא מדין הגאולה או מדין

בדבריהם דדין סמיכת גאולה לתפילה הוא

התפילה עיי"ש.

דין בתפילה ,ומשו"ה בעינן שהתפילת

וברמב"ם

מצרים,

ויתפלל

שוב

ויסמוך

מצאנו שהביא דינא דסמיכת
גאולה לתפילה בהל' תפילה

חובה היא תהיה סמוכה לתפילה ולא
להיפך ,וברור] ,וצ"ע דכבר הוכחנו בדעת
רבינו יונה להיפך[.

ולא בהל' קריאת שמע עם זכירת יציאת
מצרים ,וזה וודאי נראה מורה דהוא דין

ועוד

יעויין ברבינו יונה שם שכ' דכשחוזר

בתפילה ולא בגאולה ,אלא שיש לדחות

ומתפלל בביתו אי"צ לחדש דבר

דס"ל דעיקר הגאולה שסומך לתפילה היא

בתפילתו ,דזה שסומכה לגאולה סגי

בברכות קריאת שמע ,וכיוון שביאר שם

ליחשב חידוש ,והנה אם דינא דסמיכת

סדר התפילה וכ' את הל' ברכת קר"ש,

גאולה לתפילה הוא מדין הגאולה ,וודאי

משו"ה הביא שם דינא דסמיכת גאולה

אינו עניין לדון בזה חידוש בתפילה ,וע"כ

לתפילה.

כנ"ל דהוי דין בתפילה ומשו"ה חשיב
חידוש בתפילתו] ,ובעיקר מה שהזקיק

„

והנה

רבינו יונה שיחדש דבר בתפילתו שבביתו,

נפק"מ טובא בחקירה זו ,אי סגי

הדברים צריכים עיון רב ,דלכאורה הדין

לקיום סמיכת גאולה לתפילה,

לחדש דבר זה דווקא בתפילת נדבה ,והרי

שיתפלל תפילת נדבה ,דאם יסוד הדין הוא

בדבריו שם א"א לנטות ממש"כ דהתפילה

נפקותא

שבביתו היא תפילת חובה עיי"ש ,וצריך

מחמת

הגאולה,

א"כ

ליכא

לכאורה אם יתפלל תפילת חובה או תפילת

עיון בזה[.

נדבה ,אמנם אם יסוד הדין הוא בשביל
התפילה ,א"כ נראה ברור דלא יהני ליה
מידי אם יסמוך תפילת נדבה ,דסו"ס יש לו
דין לסמוך את התפילת חובה דידיה
לגאולה.

ובדין

‰

אמנם

מאידך גיסא מצאנו ראייה גדולה
דהוא דין בגאולה ,דהנה לקמן דף

ל .נחלקו בגמ' במי שיוצא לדרך קודם

זה מצאנו דברים מפורשים

שהגיע זמן קר"ש ,היכי עדיף שיעשה,

בראשונים בריש מסכתין ,לעניין

דלחד מ"ד עדיף שיתפלל בביתו מעומד

 סמיכת גאולה לתפילה בנשים/ עריכת ברכות

נה

 ולמה דפסק השו"ע דתפילה מעומד,זו

 ואף,וכשיגיע זמן קר"ש יקרא קר"ש

 א"כ יקרא קר"ש וברכותיה בדרך,עדיף

 מ"מ,שמפסיד בזה סמיכת גאולה לתפילה

ויתפלל במלון מעומד אף שמפסיד בזה

עדיף תפילה מעומד מסמיכת גאולה

 אמנם הגרעק"א,סמיכת גאולה לתפילה

 אך איכא מ"ד דעדיף סמיכת,לתפילה

 וס"ל דכל מה שאמרו,שם חולק עליו

 וכשיגיע, מתפילה מעומד,גאולה לתפילה

דתפילה מעומד עדיף מסמיכת גאולה

,זמן קר"ש יקרא את שמע ויתפלל בדרך

 היינו דווקא כשעדיין לא קרא,לתפילה

'ולהלכה נפסק בשו"ע סימן פ"ט סעיף ח

 ועדיין לא חייל עליה חיובא,קר"ש

,דתפילה מעומד עדיף ויתפלל בביתו

 אך בגוונא,דסמיכת גאולה לתפילה

]אמנם המג"א שם כ' דמנהג העולם כאידך

דהמג"א דאדרבא הוא מקדים את הגאולה

.[מ"ד להתפלל בדרך עיי"ש

 בזה לא אמרו דשרי,ושוהה עם התפילה
ובאמת

א

,ליה שלא לסמוך גאול"ת

 מי,המג"א שם ס"ק י"ז דה"ה להיפך

הדברים מפורשים בדברי רש"י בסוגייא

שהולך בדרך ורואה שמגיע סו"ז

.ב

. וכבר ציין לזה הגרעק"א עצמו,שם

'וכ

 ובהכרח צריך לקרותה בדרך קודם,קר"ש
 או להתפלל, והברירה בידו,שיגיע למלון

אם דינא דסמיכת גאולה לתפילה
 אין,הוא מדין התפילה וכנ"ל

והנה

 או להתפלל,בדרך ולסמוך גאולה לתפילה
 א"כ באנו בזה לפלוגתא,במלון בעמידה

`la y"xwd `xwiy ezpeekc cinrd l"de`iad mpn` ,jxca lltziy `"wrxbd zpeek dxe`kl dpde

.`

dlitz mbe ,dlitzl dle`b zkinq mb gieexi dfae lltzie zekxad xn`i oelnl ribiyke ,jxca dizekxa
`"bndl mikqn `"wrxbd l"de`iad c"itle ,eixaca oiir ok zeyrl rixkd envr `"bnd zn`a j` ,cnern
m`c heytc ,ezxaql ycgl el did `l `"wrxbd zpeek ef m` ,xzeiae ,`"wrxbd ixaca llk ok d`xp `le
meyn m`e ,dlitzl dle`b zkinq ciqtdle jxca zekxad jxal el xn`p z"kidn mdipy miiwl xyt`
zpeekc heyt j` ,dlitzl dle`b zkinqn sicrc ep`vn `l f"r ,dizekxa mr y"xwd `xew epi`y ciqtny
wlg `id y"xwdc `"wrxbdl l"q gxkda ,zekxad mr oizndl lkeiy s`e ,jxca lltziy k"ynk `"wrxbd
ixaca yxetn oke ,dlitzl y"xwd ly zekinqd ciqti q"eqc zekxad mr oizniy dil ipdi `le dle`bdn
ilel j` ,y"iieri ce`n eixac wgce `"xbd zpeeka ok yxtl o`in my l"de`iad mpn`e ,e"n oniq seq `"xbd
zn`ae ,dlitzl `aeigc y"xwd z` s` jinqiy ,dlitzl dle`b zkinqd oicne ohytk mixacc d`xp eixac
,`aeigc y"xwa `weec `id dlitzl dle`b zekinqc epixack inp dxen ,i"yx lr eziiyewa .a 'qezd zhidxc
dle`b `ied `zxe`c dle`b i` 'nba ewlgpy dn xe`iaa mixac zekix` ilv` yi xacd mrhae] ,y"iieri
dfe cegiid zbdpd cvn d`ay dle`bd lr `ed z"le`b zkinq ceqic ,oiiprd zivnze ,dltzd dl jenql
f`y `xtvc dle`b lr i`we 'ek f"r icaer elld dxn` oicd zcnc yxcna `zi`c `xtvc dle`ba `weec
dle`bd xwirc edfe ,zexigd wx mlv` ycgzp `l oiicr `zxe`n k"`yn ieb axwn ieb el zgwl miiwzp
.[oade ,jxazi ecegii `idy y"xwa zlgzn
z` micwiy xwirde ,y"xwl dlitzd z` micwi m` s` ibq `lc d`xp [opifg `l d"c] i"yx ixacn dpde

.a

l"de`iaa mpn` ,dlitzl dle`b jenql eilr deevn y"xwc `aeig dilr liigc lke ,y"xw onfl dlitzd
.eixaca oiir ,dfl zigp `lc d`xp my

עריכת ברכות  /ברכות ד ע"ב

נו
מקום לדברי הגרעק"א ,דמאי נפק"מ אם

דלא שייך גבייהו סמיכת גאולה לתפילה,

כבר נתחייב בקר"ש או לא ,הרי הדין

ורק כשהגאולה מחוייבת בזה הוא דסברי

סמיכת גאולה לתפילה הוא מדיני התפילה

התוס' דבעינן לסמוך ,וכן לאידך גיסא,

ואינו עניין אצל החיוב קר"ש ,אך המוכרח

י"ל דהכא רב עמרם מודה להתוס' ,וכל מה

לכאורה בסברת הגרעק"א ,דדין סמיכת

דבערבית ס"ל דלא בעינן לסמוך היינו

גאולה לתפילה הוא חיוב מצד הגאולה,

כנ"ל דכיוון דהוא דין בתפילה והתפילה

ומשו"ה היכא דכבר נתחייב בגאולה ,חייל

היא רק רשות ,ממילא לא שייך בזה דינא

עליה חיוב אף לסמוך הגאולה לתפילה,

דסמיכת גאולה לתפילה ,אך כשבאנו לדון

וברור.

בנשים ,דאדרבא התפילה גבייהו חובה,
ורק הגאולה רשות ,בזה שפיר מצינן
להזקיקם עכ"פ בתורת רשות לסמוך

Â

עכ"פ

נת' דיש לדון ביסוד דינא דסמיכת
גאולה לתפילה ,אם הוא מדיני

התפילה ,או מדין הגאולה ,ומעתה היה
מקום לתלות דפלוגתת התוס' ורב עמרם
היא בדין זה ,דרב עמרם ס"ל דכיוון

גאולה לתפילה דחיובא ,ודו"ק וברור.

עכ"פ

אם צדקנו בדרכינו זאת נמצא
דלעניין נשים נתהפכו השיטות,

והתוס' יסכימו דאינם צריכות לסמוך ,ורב
עמרם יסכים דצריכות.

דערבית רשות תו לא שייך דינא דסמיכת
גאולה לתפילה ,והיינו דהוא ס"ל דסמיכת
גאולה לתפילה היא מדיני התפילה,
ובתפילת רשות לא שייך סמיכת גאולה
לתפילה ,אמנם התוס' שנחלקו על רב
עמרם ,הם סוברים דעיקר דינא דסמיכת
גאולה לתפילה הוא מדין הגאולה ,וא"כ
כיוון שהגאולה היא חובה ,לא איכפ"ל
שהתפילה רשות ,דהרי העיקר הוא בשביל
הגאולה ,ואמנם זה וודאי לא שייך לחייבו
להתפלל

כדי

לקיים

סמיכת

גאולה

לתפילה ,וא"כ בהכרח אי"ז כחובה גמורה
לקרותו עבריין וכנ"ל ,אך מ"מ בתורת
רשות וודאי שייך דין זה אף בקר"ש
דערבית.

והנה

Ê

עוד

יש לדון דאין לדמות דינא דרב עמרם
לנידו"ד ,די"ל דדווקא לעניין ערבית

דהתפילה רשות ,בזה הוא דס"ל לרב
עמרם דלא יתכן להזקיקו לסמוך הגאולה
לתפילה ,שהרי התפילה עדיין לא בא
חיובה לעולם ,והכל תלוי ברצונו ואם
ירצה לא יתפלל ,ויתכן לדון דבזה אף אם
יתפלל מיד לא נוכל לחושבו שהסמיך
הגאולה לתפילה ,דמה שהתפלל הוי
כנמלך ,דהרי בשעת הגאולה לא היה עומד
להתפלל דהא תפילה רשות ,ואי"ז סמיכות
ודו"ק ,אך לעניין נשים דאדרבא הגאולה

אם כנים הדברים ,נמצא דכשבאנו

היא רשות ,אך התפילה גבייהו חובה ,א"כ

לדון בנשים ,דאדרבא הגאולה היא

וודאי א"א לדון כן ,דוודאי בשעה

רשות אצלם ,בזה י"ל דאף התוס' מודים

שאומרת הגאולה היא עומדת בהכרח

עריכת ברכות  /סמיכת גאולה לתפילה בנשים

נז

להתפלל ,ושפיר שייך להזקיקה לסמוך

דלדידן נשים אינם צריכות לסמוך גאול"ת

התפילה לגאולה ,ודו"ק.

ואם שומעות ברכה יתחייבו לענות אמן,
וצ"ע לדינא.

Á

והנה

הזכרנו דדעת המג"א דנשים
חייבות

יצי"מ

בסמיכת גאול"ת בערבית כגון להכריז

מדאורייתא ,וכ' שם סימן ע' ס"ק א' וז"ל

יעלה ויבוא ולענות ברכו ,שייכות אצל

אך נ"ל דמ"מ מחוייבים לומר אמת ויציב

נשים

רשות

דזכירת יצי"מ הוא דאורייתא כמ"ש סימן

ופשוט ,אך יעויין במג"א סימן ס"ט ס"ק

ס"ו ,וא"כ צריכים לסמוך גאולה לתפלה,

ח' דעיקר ההיתר להפסיק בערבית לברכו

הנה מבואר להדיא במג"א דכל מה

הוא משום דבלא"ה מפסיקים בפסוקים

גאולה

של יראו עינינו ,ולפי"ז בשחרית אין

לתפילה ,היינו רק אחר שייסד דנשים

להתיר אף במקום דהוי רשות ,גם צ"ע אם

חייבות בזכירת יצי"מ ,אך אם היו פטורות

לעולם שרי לענות ברכו בערבית דאפשר

וכמו דבאמת קיי"ל ,אה"נ לא היו זקוקות

דזה היתר דווקא בש"ץ שמוציא אחרים,

לסמוך גאול"ת ,ולכאורה זה ראייה גדולה

וצ"ע לדינא בכל זה.

שהזקיק

את

בזכירת

אך

הא מיהת נראה ,דכל הקולות שנאמרו

הנשים

לסמוך

אף

בשחרית,

דתרוויהו

 ברכות ט ע"ב/ עריכת ברכות

נח
ט ע"ב

במעלת קר"ש קודם הנה"ח
xaiixy dpei axd

ואמרו

שם בגמ' דקאי אפי' כר"י דזמן
קר"ש הוא שלש שעות מ"מ קאי

שם רבינו יונה שכ"ז אמרו חכמים

 כדי לצאת יד"ח,לקרוא ק"ש בלא ברכות

וכתב

בק"ש בזמנה דלכתחלה כדי שלא
תעבור הנץ החמה שלא חששו למה שלא
היה סומך גאולה לתפלה א ולא הצריכוהו
לעלות ולהתכסות אלא שיקרא בתוך
 והיינו שלא היה מתפלל שם בתוך,המים
.המים אפ"ה מצוה לקרותו קודם הנה"ח

.ברכות קר"ש במים ב

יל"ע

יכול להתפלל עכשיו האם צריך

.כותיקין שהיו קורין אותה עם הנה"ח

יונה נראה שג"כ היו אומרים כל

 ואינו,באחד שנמצא קודם הנה"ח

וברבינו

 או"ד שאין, ואח"כ יתפלל,קר"ש כעת
נכון לקרות ק"ש בלא ברכות ועדיף
שימתין עד זמן שיוכל לומר קר"ש עם
.ברכותיה ויסמוך גאולה לתפילה
:היא משנה ערוכה בברכות כב

ובפשוטו

דבעל קרי שירד לטבול אם
יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא
תהא הנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא ואם
.לאו יתכסה במים ויקרא

lltzdl ie`x epi`y) ,dqkzny oeiky zngn dlitzl dle`b jenql `"`y (:`i) w"ta dpei epiax azke

.`

iptn ile`e ,yecig `ede] ,dfn lecb wqtd jl oi` ,(l`xyi jiwel` z`xwl oekid meyn mind jeza
.[xg` xaca wqrzny
dle`b jneq epi` dnl zekxa `la `xew did m`e ,dlitzl dle`b jenq did `ly dpei epiax k"ynn p"k

.a

.y"xw zekxa k"g` xn`ie y"xw `xwi ixd dlitzl
jenqie lltzie y"xw zekxa `xwie dqkzie dlrie mina y"xw `xwiy dpei epiax azk `l dnl r"li la`
epiax ixaca ixd jka dn n"n l`xyi l`b zkxa onf rvn`a g"dpd onf didi xaky t"r`e dlitzl dle`b
,s"ixd ixac my 'it jke dpey`x dyxt wx `ed g"dpd mcew zeidl jixvy y"xw xwiry d`xp diteb dpei
lltzny lky dpei epiaxl oexqg mey dfa oi` g"dpd xg` lltzny dn k"be .k"k wcwcl `"` epipnfay azky
.yny mr je`xii aygp g"dpd xg`l
,dlitzl dle`b zkinq ciqtn ixdy wgece ,miizpia dqkzny dn y"xwl zekxad oia wqtd aygp ile`e
.dfk wqtd yyg iptn [x"yi` ziipra elit` xeq`y]
.g"dpd mcew epiidc dligzkl y"xwd onf jez y"xw zekxa k"b didiy jixv dligzkly l"ve
,da g"ci mi`vei oi`e dpnf mcew q"pkdiaa y"xw oixewy azky jetidl d`xp t"xa lirl dpei epiaxa j`
.y"xw zekxa g"ci wxe
ly dligzkl oiiprl y"xw oick y"xw zekxa onf oecl ie`x oi`y onfd zligz oia wlgl mewn yi ile`e
.y"xw onfa y"xw zekxa zexwl mb dligzkl jixvy onfd

 במעלת קר"ש קודם הנה"ח/ עריכת ברכות

נט

וכתב

כרבי יהודה הנשיא משום דק"ש בציבור

הכס"מ בפ"ב מקר"ש ה"ז בשם

 ולכך קורין אותו,הוי אחר הנץ החמה

הא"ח בשם הרשב"א מסתברא

פסוק קודם שמא שעת קריאת אותו פסוק

דחוזר ואומר ברכות בפני עצמן ואף על פי

 ואפילו אם יהיה,יהיה קודם הנץ החמה

שאינו קורא קריאת שמע שהברכות לא

אחר הנץ מכל מקום טוב למהר ולהקדים

נתקנו על קריאת שמע שהרי אין אומרים

.ק"ש דאורייתא כל מה שאפשר

אשר קדשנו במצותיו וצונו על קריאת
. והובא ג"כ בב"י בסי' מו ג.שמע

דאפילו בשביל מצות זריזין
בלא

קר"ש

לקרוא

ומבואר

אפשר

ומיהו כבר כתבו האחרונים

שם הב"י ועכשיו נהגו העולם
,ברכות ד

והוסיף

לומר פסוק ראשון של ק"ש

dlitzl dle`b jneq epi`y dpei epiax k"yn j` ,mina y"xw zekxa xne` epi` p"d`y xnel mewn dide]
`xwy o`k k"`e ,y"xw zevn i"r mb dlitzl dle`b zkinq yiy c"ezn x`eany en q"eqa `"xbd c"itr `ed
.epnf xgi` d"`la xak y"xw
zkinqc `pic miiwn y"xw `ll y"xw zekxa `xewdy my d`xpc .lirl dpei epiax ixacn p"i` f"b j`
.[dlitzl dle`b
oiznie y"xw `xwi ,xeaivd mr `exwl oizni m` y"xw onf xeariy d`exy iny azk c"wq aiw 'iqa a"nae
m` ixd my j` ,y"xw onf jeza y"xw zekxa `exwl citwdl v"`y x`eane ,aivie zn`l xeaiv ribiy cr my
`"xbde `"nxd zzbelta ielz dfe ,xeaiva dlitz ciqtie dlitzl dl`b jenql jxhvi y"xw zekxa `xwi
.ef dvr xikfd `l d"wq gp 'iqa a"nae ,sicr dn en q"eqa
.epiptly `"ayxa p"ly my exirde .leahl cxiy inc 'ipzn oiprl exn`p `"ayxd ixacy x`ean i"aae

.b

.`zil epiptl g"`a k"be
y"xw `exwl lekic x`ean dpei epiaxle zekxa `la y"xw `exwl leki oifixfc `pic liaya i"adlc x`ean

.c

.zekxa `la y"xw `exwl xyt` xeaiva dlitz liayac d`xp (en q"eq) `"nxae ,h"dn g"dpd mcew
ikiyy k"re ceakd iptn `l` y"xwl y"xw zekxa oia wiqtdl xeq`c zekxac a"txa exn` ixdy r"lie
xeq`y (c"q `p 'iq) `"nxa x`ean devn jxev iptn k"be ,wiqtdl xzen oifixf zlrn iptn eh`e ,iccd`
xzeny enk wiqtdl xzen mewn ly egay k"b `dy iptn ile`e .xeaiva dlitzl wiqtdl xzen i`n`e wiqtdl
.x"yi`a wiqtdl
zekxay oeik ixdy iccd` y"xw zekxa jneq oi`y zngn wx epiid wiqtdl xeq`y dny xnel oi`e
xzn cgi mze` jinqie cegl zekxa `xwi m` k"`e .wiqtdl xeq` jkl jexaa oigzet opi`y od zekenqd
xazqne y"xwd seba dwqtd zngn epiid wxtd rvn`k epicy y"xw rvn`a ixdy `"f ,y"xw rvn`a wiqtdl
.y"xwd wqr rvn`a wiqtny dzxagl dyxt oia wiqtdl xeq` k"b h"dny
,dwqtd xeqi` ded h"dne ,cgi epwzipy zngn epiid y"xwl y"xw zekxa oia witdl xeq`y dny k"re
`xewy f"ky l"ve mixg` mixaca wqrzdle wiqtdl el xeq` dizekxae y"xw rvn`a wqeryk `ed epipr n"n
o`k oi` ,zekxa `la y"xw wx `exwl `a m` la` ,xg` xaca wqrzny ,mdipia wiqtny oexqg yi cgi mz`
.wqtd llk jiiy oi` zrk ez`ixw `ed f"ky wqtd xeqi` mey
oikxany gken g"xc lld rvn`a wiqtdl xeq`y dnn m`d .ci zekxaa mipey`xd zzbeltl oecip f"i`e
,lld lr oikxany c"ixde d"`xde `"ayxde 'qez egiked df gekne dfa jiiy wqtd dn k"l`c lldd lr

 ברכות ט ע"ב/ עריכת ברכות

ס

 ולפי"ז ג"כ ע"כ שאינו מתפלל דלא נזכר כלל,ברכות

שבשביל דינא דזריזין אין לבטל תקנ"ח

.('במתני

.ולקרוא קר"ש בלא ברכותיה ה

הדברים שעיקר זמן קר"ש היינו

ויסוד

בהגר"א בסי' ס' ס"ב מבואר דפירש

וג"כ

קודם הנה"ח מבואר ג"כ ברמב"ן

המשנה דבעל קרי שאומר קר"ש

 דלכתחילה מצוה לקרות.במלחמות בד"ח

)והיינו בפשוטו משום דלא קתני

שמע דווקא מזמן שיכיר את חבירו עד זמן

במתני' אלא דקורא ק"ש ולא נזכר כלל שמברך

,בלא ברכות

my `wecc `"fc ,wiqtdl el xeq` mewn ly egaya wqery lk n"n oikxan oi` m` lit`y wleg my i"xzae
epi`y exne`l daeg epi`y oeik ewiqtda xeqi` mey o`k oi` eilr oikxan oi`y `zi` m` `nlra bdpn `edy
xeq` dkxaa wqtd xeqi` zngn wxe ,ezxin`a wiqtdl k"b leki exne`l `ly lekiy enke ,bdpn `l`
.wiqtdl
mkneqy lk n"n ,opaxcn mkneql v"`y t"r` opaxcn epiid y"xw zekxa ly daegdy c"ecpa k"`yn
.dxe`kl d`xp did jk .opaxc devna `ed wqery mda wiqtdl xeq`
zngn wx gqt ly mini 'ea elit` lld z` mixneb oi`y minia wiqtdl xeq`c x`ean my d"`xa mpn`
my l"qy t"r` ,lld z` `exwl yiy aeig zngn `le ,(gqt ly mini 'ea `piaxc `caer cinrdy) dkxad
xqe` oi` devna wqery dn mvrc x`eane ,gqt ly mini 'ea lld `exwl opaxcn aeig yiy o"anxd zhiyk
.wiqtdln
azk `le dkxad zngn wx epiid dlibnae y"xwa wiqtdl xeq`y dny azk flwz 'iq z"xl i"dqa oke
.devnd zngn
la` ,y"xw rvn`a wqer `edy zngn `ed y"xwa wxtd rvn`a wiqtdl oiprly azk eq 'iqa l"daae
k"b el xeq` zekxa `la y"xw `xewyk m`d my oc reny m` didel rny oia epiid y"xwa miwxtd oia
.y"xw zekxa oia elit` xeq`y `"ayxd mya my `iade ,wiqtdl el xzen e` wiqtdl
zeiyxtd oia wiqtdy t"r` g"ci `vie dxeza `xew didy my x`eanc `xew did t"xc 'ipzn f"itle]
ixii` dxeza `xew didy 'ipzn f"itle .`"ayxd y"ynke .y`xl xfeg epi` dlek z` xenbl ick ddyc gekn
.[wiqtdl el xeq` dligzklc oick dyr `ly
,dkxal dkxa oia mc` lkl l`ey elit`e aiyn epi` dn iptn r"kl dnz ip` azk .ci zekxa `"ayxa oke
dkxa oia k"` dlgzkl 'it`e ,dipyd z` oigipne zg` oixew eid xnyn iyp`e zeakrn zekxa oi` `dc
zeakrn zekxad oi`y t"r`c xn`p `nye ,cg` lkl mely le`yl elit`e dvx m` wiqti diipyl dpey`x
gipde) .inc carick xe` xvei onf `hn `lc oeik xnyn iyp`e ,mdipia wiqtdl xeq`e zeakrn dlgzkl n"n
.c"kr (ixn` eed xe` xvei c"nl `iyewa
wx `exwl e`ay mzd ip`yy uxiz `le ewiqtd xnyn iyp` dnl wiqtdl xeq` m`y el dywed dpde
.mxagl oic el yi zg` dkxa wx zexwl `aa elit`y x`eane zg` dkxa
.dizekxal y"xw jinqdl oic miiwn epi` ixd ,r"v oifxf oic iptn wiqtdl xizdy l"pd i"ad ixac dzrne
.r"ve
`vi `l ziaxr dpen`e zn`e zixgy aivie zn` xn` `ly lk .ai zekxaa exn` ixdy r"v i"ad ixace

.d

xizp oifixf iptn ike k"`e .zeakrn oi` zekxay t"r` dpewzk y"xw ici `vi `ly xehd 'ite .ezaeg ici
seqa xn` m` la` ,zekxad llk seqa xn` `ly ote`a ixii`y mzd ip`yy l"ece .epewizk `ly zexwl el
.dpewizk dvin `vi zekxad

עריכת ברכות  /במעלת קר"ש קודם הנה"ח
הנה"ח שהוא זמן קימה לרוב העולם דכל

ובא

סא

אביי לומר שלעולם יעשו כל אדם

לכתחילה בזמנים של רוב העולם אזלינן,

עצמן כותיקין כל שאפשר משום

דכיון דכתיב בקומך לכתחילה היינו בזמן

הכי אמר לק"ש כותיקין דבעי סמיכת

שרוב העולם קמים ו.

גאולה לתפלה ובעי תפלה עם השמש
כלומר סמוך להנץ מאחריו מיד ,והלכך

וברמב"ן

במלחמות שם כתב שצורת

הותיקין גומרים עם הנץ ,ושאינו יכול

הגמ' מוכחת שמנהג חכמים

לכוון כן מתחיל עם הנץ וסומך תפלה

היה שלא לסמוך גאולה לתפלה והביא

להנץ בכל כחו ,וזהו סימן של נברשת של

כמה ראיות לזה ,והוסיף שהרי דבר גדול

הלני לשאר עמא דבירושלים דכשניצוצין

הוא אפילו לאדם גדול שהרי המלך חזקיה

נתזין הימנה אחר הנץ החמה .ע"כ דבריו.

התפאר בעצמו ותלה בזכותו מפני זה ,הוא
נראה שהוא שבח גדול ,ודבר שאי אפשר

ומבואר

ברמב"ן שמנהג החכמים היה

לקיימו בכל יום ,לפי שאין אדם יכול לכוין

להעדיף קר"ש קודם נה"ח

ולקרות בכדי שיגמור עם הנץ ולהתפלל

ותפילה אחר הנה"ח ולא לסמוך גאולה

מיד ביום והיו החכמים מקדימין וקורין

לתפילה ,וחידש אביי שעדיף שיעשו

ק"ש ולא היו רוצים להתפלל אלא עם

שניהם אחר הנה"ח ויסמוך תפילה להנץ

השמש לפיכך לא היו סומכין גאולה

בכל כוחו ,כדי לקיים דין סמיכת גאולה

לתפלה והיו משבחין הסומך גאולה

לתפילה.

לתפלה.

ולא

ולאביי

הא דתנן גבי בעל קרי שקורא

אמרו בגמ' הקורא ק"ש בעונתה ,או

קר"ש קודם הנה"ח ,ע"כ שסומך

המתפלל בעונתה ,משמע שהכל היו

ג"כ גאולה לתפילה ,ומתפלל שם כשהוא

עושין כהלכה שהיו קורין קודם הנה"ח

מכוסה במים ,או שאינו הפסק בין גאולה

ומתפללין אחר הנה"ח ,אלא שלא היו

לתפילה מה שמתכסה בצאתו מהמים.

סומכין גאולה לתפילה .ולא נאמרו דברי
ותיקין אלא למצוה מן המובחר ובשבחן

ונראה

עוד דלהרמב"ן ע"כ שאומר ג"כ

של ותיקין דברו חכמים ,שהיו קורין קודם

ברכות קר"ש במים ,שהרי דעת

נה"ח ומתפללין אחר נה"ח ואעפ"כ היו

הרמב"ן שהאומר קר"ש בלא ברכות אינו

סומכין גאולה לתפילה.

יכול לומר שוב ברכת אה"ר.

.e

xgy ly cinz iab o"anxa my d`xp oke ,jnewa onf jka miiwn xzeiy `ziixe`cn epiid eheytae
ezeevn ,devn ezncwdy cinz n"n ,g"dpdn ezeevn meia xykd xac lky t"r` y"drn ezevny

ezevn dligzkl n"n ,'nba y"nk zery 'c cr xweaa miiwzny t"r`e ,xweaa xweaa aizkc epiide ,y"drn
.ef dnicw `ziixe`cn `ede xweaa ynn didiy
wx epiid g"dpl y"xw znicwy d`xpe ,g"dpd cr epiid opaxcn y"xw onfy epeyl :h"ca dpei epiaxae
.r"ve .opaxcn

עריכת ברכות  /ברכות ט ע"ב

סב

שהרי

כתב בדי"א :שברכת אה"ר היא

היה מאחר קרייתה לאחר הנה"ח שלא

ברכת המצות לק"ש וככל המצות

יפסיד ברכת אה"ר.

שצריך לברך עליהם עובר לעשיתם ,והביא
ראיה משמעת דברכות יא :דאמר להם

ולפי"ז

הניעור קודם הנה"ח אין לו

הממונה ,ולפו"ר ראיתו ממה שמבואר שם

לקרוא קר"ש לחודיה בלא

בגמ' שאם בירכו רק ברכת יוצר אור ולא

ברכות ,וכדחזינן שחידש אביי לקרוא את

אהבה רבה ,ע"כ שברכות אין מעכבות זו

שמע ולהפלל אחר הנה"ח ,ולא הונח לו

את זו ,ואם בירכו ברכת אה"ר ולא יוצר

שיקראו קר"ש קודם הנה"ח לקיים עיקר

אור אין ראיה שברכות מעכבות זו את זו,

זמן דבקומיך ,ולהתפלל אח"כ.

די"ל שאח"כ אמרו יוצר אור ,ורק סדר
ברכות אינו מעכב ,ומבואר שאם אומרים
יוצר אור וקוראים את שמע א"א אח"כ
לומר אה"ר ז ,והיינו משום שברכת המצות
היא.

וא"כ

פשיטא דבעל קרי עדיף לו לאחר
הקר"ש אחר נה"ח ,ולאומרה עם
ברכותיה ולא יפסיד הברכות.

ויתרה

ולענין

הלכה

הרי

הוא

במחלוקת

ראשונים דלפי"ד רבינו יונה
והרשב"א והגר"א וק"ו להב"י ,צריך
לקרוא את שמע קודם הנה"ח .ולהרמב"ן
אין לעשות כן.

ויתכן

דכל מקור דברי הרמב"ן לפרש
המשנה דבעל קרי שג"כ מתפלל

היינו משום דאזיל לטעמיה שא"א לחלק
הקר"ש וברכות קר"ש ,ס"ל שע"כ הבעל

מזו כתב הרמב"ן במלחמותיו

קרי שנמצא במים שדינו לקרוא שמע ע"כ

שהיינו טעמא דתניא הקורא את

שג"כ אומר ברכות ,וע"כ שג"כ מתפלל.

שמע עם אנשי משמר לא יצא יד"ח ,משום
שלא הגיע זמן יוצר אור ח ,וא"י לומר

אבל

לדידן דקי"ל דלא כהרמב"ן שאין

ברכת יוצר אור ,והיינו שאינו יוצא יד"ח

ברכות קר"ש צריכים לקר"ש א"כ

המצוה כתיקונה ,שהרי עיקר ברכת יוצר

י"ל דמתני' כפשוטו שקורא רק קר"ש

אור בוודאי יכול לומר אחר שקורא קר"ש

במקוה בלא ברכותיה כמ"ש הרשב"א

וכמ"ש בגמ' בדי"ב ,.ואע"פ אמרו עליו

והגר"א ,או שנימא שאומר ג"כ ברכות

שלא יצא יד"ח.

קר"ש כמ"ש רבינו יונה ועדיף לומר קר"ש
וברכותיה קודם הנה"ח אע"פ שאינו סומך

א"כ
.f

פשוט דבעל קרי שקורא קודם

גאולה לתפילה ,כמו שנראה בדברי רבינו

הנה"ח קורא עם ברכותיה ,שאל"כ

יונה.

`ixn` `l ezc k"r dipnif `hny t"r` ,dax dad` `le xe` xvei mixne` eid m`y yxit my i"yx j
.ef z` ef zeakrn oi` zekxay k"re dax dad`l .llk dl

.g

.e"wq gp `"bna c"ed zenglna o"anxd k"ke ,y"dr zryn xe` xvei xnel `"`c x`eane

עריכת ברכות  /במעלת קר"ש קודם הנה"ח

והא

סג

דלא תיקן אביי לשאר עמא

בתורת שיעור עד סוף ג' שעות ,משא"כ

היינו

זמן דלכתחילה י"ל דתלוי ברוב בנ"א

דירושלים

לעשות

כן,

דרבינו יונה לטעמיה דפי' שמה ששאר
עמא דירושלים לא היו נוהגים כוותקין
שלא היו קמים כל כך בהשכמה .משא"כ
הרמב"ן פירש ששאר עמא דירושלים לא
היו נוהגים כוותיקין שלא היו יכולים לכוין
השעה כ"כ א"כ ע"כ צ"ל שאין לקרות
קר"ש בלא תפילה קודם הנה"ח כש"נ.

ולפי"ז

אך

בלשון המ"ב סי' נח סק"ו נראה קצת
שג"כ בזמה"ז שייך ענין זה דקר"ש

קודם הנה"ח שהרי לפי"ד רבינו יונה זהו
עיקר מעלת וותקין ,שהיו קורים קר"ש
קודם הנה"ח וסומכין גאולה לתפילה.
]ובוודאי יש ענין וותיקין גם בזמה"ז כמו
שנראה מד' כה"פ[.

הניעור קודם הנה"ח צריך לקרוא
שמע כיון שלא קי"ל כהרמב"ן.

רק

בפועל.

ועוד

יל"ד עפי"ד הבה"ל

)בסי' נח(

שדקדק

אילו נימא שמה שהעיקר מצות קר"ש

מהא דירד לטבול שקר"ש קודם

הוא קודם הנה"ח היינו מחמת שרוב

הנה"ח עדיף אפילו בלא תפילין ,מקר"ש

בנ"א קמים אז ונחשב עיקר ובקומך דקרא,

לאחר הנה"ח עם תפילין וכתב שה"ה

מ"מ בזמנינו שאין הדבר כן ,אולי א"צ
להקפיד על כך ט.

ואע"פ

שבוודאי אין לאחר קר"ש יותר

לתפילה בציבור כן

.h

והוסיף הבה"ל

שהוא למי שרגיל בכך להתפלל ותיקין.

ונראה

מג' שעות אף אם יתאחר זמן
קימה ,היינו שאני התם שניתן זמן קר"ש

הוא י.

דבדווקא קתני שהרי משנה זו
דירד

העמידוה

בגמ'

לטבול
אפילו

קודם

הנה"ח

כרבי

יהושע

onf xwir edfy epiid g"dpd mcew y"xw `exwl mrhd xwiry o"anxdl ecen r"ekc `xaqn d`xp did ok
.g"dpd xg` wx dligzkl miyer oi` zevn x`ya ixd g"dpd mcew `exwl mrh dn k"l`c .`niw
`,k"k minw eid `ly upd xg` `exwl milyexic `nr x`yl owiz iia`c azk dpei epiaxc oiirl yi j

.g"dpd mcew dniw onf xwir did `ly x`eane

.i

xeaiva dlitzy d`xpe .`weec dxyr oipn mr alae oiwizek zixgy lltzdl azk dk ze` ax dyrn
zeaeyz ihewilae ,y"dr mcew zecigia y"xw sicry x`eanc leahl cxic 'ipznn denze ,oiwizen sicr

.dicegl y"xw xne` `l` lltzn epi`y mzd ip`yy ayii (gi oexeyiae ,g"etc x"yrna 'cp) myld lran
.oiwized zlrnn sicr xeaiva dlitz la` ,xeavd mr lltzi k"g`e
zkinqy miwqetd znkqde ,dlitzl dle`b jneq epi` k"` zekxa m` y"xw xne`y ezpeek m` dpde
xne`y ixii`y `icdl x`ean a"q q 'iqa `"xbd xe`iaay mb dne .xeaiva dlitzn `ticr dlitzl dle`b
xn` k"ng`e g"dpd mcew dicegl y"xw xn`y ixii` 'ipzny myld lra zpeek `l` .zekxa `la y"xw wx
.lltzde y"xw zekxa
.oiwizek bdep didi `ly t"r` xeaiva lltzi k"g`e zekxa `la y"w `xwi g"dpd mcew xerpd lk c"itle
xy`n dizekxa mr y"xw `exwle zecigia lltzdl sicry `"xbd zrca azk en q"eqa l"daae
zekxa `la y"xw xnel sicr i` f"itle .zekxa xnel k"g`e dlitzd mcew y"xw `exwle xeaiva lltzdl

עריכת ברכות  /ברכות ט ע"ב

סד
ודכוותקין ,וכתבו רוב הראשונים דרבי

לענין לדחות תפילה בציבור אין דינו לכל

יהושע לא פליג על וותיקין .ומהא

אדם אלא למי שוותיק ורגיל בכך .ואף אנו

שהעמידוהו בגמ' רק כוותיקין ע"כ דאדם

נאמר שלענין לקרוא שמע בלא תפילין

רגיל אין לו לעשות כן לקרוא קר"ש במים

)שעדיף מתפילה בציבור כמ"ש המ"ב בסי' סו סק"מ(

כדי שיהיה קריאתו קודם הנה"ח ,ורק מי

היינו דווקא ברגיל בכך שרי לקרות קודם

שהו ותיק שרי ליה .וא"כ דן הבה"ל שה"ה

הנה"ח. .

wlgl `ly ick dizekxa mr y"xw `xwie oiwizek zecigia lltziy e"w k"` ,leahl cxic 'ipznk g"dpd mcew
.`"xbd zrca l"dad y"nk zekxadn y"xwd
]mcew y"xwne ,xeaiva dlitzn `ticr oiltz mr dlitzy n"wq eq 'iqa l"iwy oeik ixd oic oin xae
.[myldk `lc edf 'e`kle ,xeaiva dlitzn sicrc k"r ,l"daa y"nk oilitz mr y"xwn `ticr g"dpd
oiwizea q"pkdiaa lltzi `ly `l` ,xeaiva dlitz lr dpeekd oi`y 'ity yi ax dyrnd 'c xe`iaae
.xeaivd zlitzl ezlitz micwn `di `ly k"g` ea elltzi xeaivdy

עריכת ברכות  /בענין תפילה כותיקין ,וק"ש בברכותיה

סה

ט ע"ב

בענין תפילה כותיקין ,וק"ש בברכותיה
aey xra jexa axd

בגמ'

לק"ש כותיקין דהיו גומרים אותה

ובבעל

המאור גם נראה כשי' הרמב"ם

עם הנה"ח ,תנ"ה ותיקין היו

דזמן ק"ש לכתחילה הוא קודם

גומרים אותה עם הנה"ח כדי שיסמוך

הנה"ח ,אלא דהבעה"מ כתב שזה למצוה

גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום.

מן המובחר ,ודלא כרמב"ם שכתב שאסור
לקרוא אח"כ רק בדיעבד יוצא.

וביאר

רבינו יונה כאן דמה שהיו קורים
אותה עם הנה"ח ,הוא משום

שמצוה

מן

המובחר

לקרותה

קודם

הנה"ח ,אלא שהיו מסמיכים את זה
לנה"ח כדי שיוכלו להתפלל ולסמוך
גאולה לתפילה ,והק' רבינו יונה אולי מה
שהיו מסמיכים אינו משום הק"ש קודם
הנה"ח ,אלא כדי להתפלל מיד בנה"ח,
משום ייראוך עם שמש ,ותי' רבינו יונה
דמשום ייראוך עם שמש אי"צ להתפלל
מיד בנה"ח ,ואפשר גם אח"כ ,ובע"כ הא
דהתפללו בנה"ח משום שרצו לקרות ק"ש
קודם הנה"ח.

וכרבינו

אבל

דהרא"ש כאן כתב דקורים עם
הנה"ח כדי להתפלל מיד עם הנה"ח,
והביא כך מהירו' אבל אמרו מצותה עם
הנה"ח כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא
מתפלל ביום ,משום ייראוך עם שמש,
אמר מר עוקבא ותיקין היו משכימין
וקורין אותה ,כדי שיסמוך תפילתו עם
הנה"ח ,ומוכח להדיא מדבריו דהענין הוא
רק כדי להתפלל עם הנה"ח ,וכ"ה בתוס'
יומא לז,ב ,וכך משמע בתוס' כאן ,וכ"ה
ברשב"א כאן ח,ב ,ובראב"ד בהשגות על
בעה"מ ,ולפי"ז אין מעליותא בק"ש לבד
עד הנה"ח.

יונה משמע ברמב"ם פ"א מק"ש
הי"א שכתב ואיזהו זמנה ביום,

מצותה שיתחיל לקרות קודם הנה"ח כדי
שיגמור לקרות ולברך ברכה אחרונה עם
הנה"ח ,ואם איחר וקרא ק"ש אחר שתעלה
השמש יצא י"ח שעונתה עד סוף שלש
שעות למי שעבר ואיחר ,וממה שהוצרך

ולשון

משום הזמן של ק"ש.

הטור ר"ס נ"ח שזמנה עד ג' שעות,
אבל מצוה לקרותה עם הנה"ח,

כדי שיתפלל אח"כ וסומך גאולה לתפילה,
וכ"ה לשון השו"ע שם ,ומשמע שפסקו
כראשו' הנ"ל שהענין הוא רק משום
התפילה.

לומר שבדיעבד יוצא י"ח אח"כ ,מוכח
דמה שצריך לקרות קודם הנה"ח הוא

נראה דרוב הראשו' חולקים ע"ז,

והנה

לקמן כה,ב ,ירד לטבול אם יכול
לעלות ולקרוא עד הנה"ח יעלה
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סו
ויתכסה ויקרא ,ופריך לימא כר"א דאמר

בזה בין גברא לגברא ,בין מי שרגיל

עד הנה"ח ,ומתרץ הכא כותיקין דותיקין

להתפלל כותיקין למי שאינו רגיל ,ונראה

וצ"ב

דכ"ז לפי"מ שדן שם שיהא מותר להתפלל

דבשלמא לרבינו יונה דהענין הוא משום

משום זמן ק"ש ,והביא שהרמב"ם כתב

ק"ש ניחא ,אבל לראשו' שהענין הוא רק

שזה רק בדיעבד ,ולכן מותר להתפלל

משום תפילה ,מה מרויח במה שעולה

ביחידות ,ובזה לא מסתבר לחלק בין גברא

וקורא ק"ש ,וצ"ל לכאו' שהוא גם מתפלל,

לגברא ,אבל לפמש"כ שהוא משום הענין

והא דתנן ואם לאו יתכסה במים ויקרא,

של ייראוך עם שמש ,י"ל שרק מי שמקים

אע"ג דאסור להתפלל כך כמבואר בגמ'

את זה בקביעות יש לו היתר לא להפסיד

שם ,צ"ל שאחר ק"ש מיד יתלבש ,וזה

את מה שהוא מקפיד ע"ז ,וכ"כ הגריש"א

עדין נחשב סמיכת גאולה לתפילה ]וכך

בעצמו בקו"ת ח"ג סי' ט'.

היו

קורין

אותה

עם

הנה"ח,

מבו' בביהגר"א סי' ע"ד ס"ב עי"ש[.

ובביה"ל

ולפי"ז

יוצא שמי שלא מתפלל בקביעות

בסי' נ"ח כתב דמי שרגיל

סמוך להנ"ח ,אין לו להתפלל

להתפלל כותיקין ,מותר לו

ביחידות ,וממילא גם אין לו ענין לקרוא

להתפלל אפי' ביחידות אם אין לו מנין,

ק"ש לבד ,דלפי רוב הראשו' אין ענין

אפי' שיהא לו מנין אח"כ ,וראיה מהמשנה

לקרוא ק"ש לבד ,ומצד שני הוא מפסיד

הנ"ל דקורא לבד קודם הנה"ח ,ובקו"ת

בזה שי' הרא"ה והרמב"ן הו' בב"י סו"ס

ח"א סי' ט"ו כתב דלפמש"כ הב"י סי' מ"ו

מ"ו דלכתחילה אין לקרוא ק"ש בלא

בשם הארחות חיים בשם הרשב"א דשם

ברכות.

הוא קורא רק ק"ש ,ואח"כ מתפלל ,אין
ראיה דבאמת אינו מתפלל ביחידות ,אבל
לפמש"כ א"ש ראית הביה"ל לרוב הראשו'
דס"ל דכל ענין הנץ הוא בשביל התפילה,
ובע"כ שהוא גם מתפלל ביחידות.

ומש"כ

ובשבה"ל

קודם הנה"ח ,ואם רוצה יקרא
בלי ברכות ,וכנראה שכונתו שיש בזה
צדדים לכאן ולכאן ,ועי' לקמן עוד סיבה
לא לקרוא קודם הנה"ח.

הב"י בשם הרשב"א ,אע"ג
דלפמש"כ הרשב"א ס"ל כרוב

הראשו' דהוא משום התפילה ,כבר העירו
בטור המאור דבארחות חיים שלפנינו הביא
דברי הרשב"א על היה קורא בתורה והגיע
זמן המקרא ,דאם כון לבו יצא ,ולא על
המשנה הנ"ל ,דהתם מיירי באמת בתפילה.

ובביה"ל

ח"י סי' ט' כתב דאי"צ לקרוא

·

והמשכנ"י

סי' ס"ד האריך להוכיח כשי'
ר"ח ור"ת בתוס' יומא שם,

דאסור לקרות עד הנה"ח בעצמה ,אבל כבר
נדחית שיטה זו מהלכה ,וגם לפי הרמב"ם
אסור לקרותה רק קודם הזמן שסמוך

שם כתב דמי שרגיל להתפלל,

לנה"ח ,אבל סמוך לנה"ח ודאי דמותר

ומשמע לכאו' דרק מי שרגיל,

לקרותה ,וגם לפי ר"ח ור"ת עצמם בדיעבד

והגריש"א כתב שם דלא מסתבר לחלק

יוצא גם קודם ,כמש"כ המשכנ"י עצמו.

עריכת ברכות  /בענין תפילה כותיקין ,וק"ש בברכותיה

אלא

דבקורא ק"ש לבד קודם הנה"ח,

והביא כן מהירו' דגם לגבי ציצית בעינן

מלבד מש"כ לעיל דאין בזה מעלה

וראיתם אותו.

לרוב הראשו' ,וגם לא קורא עם ברכות,
יל"ד ע"פ המבואר ברשב"א בברכות שם
דמעיקר הדין זמן ק"ש לכתחילה הוא
לאחר הנה"ח ,כמו כל מצוות התלויות
ביום ,אלא דותיקין היו מקדימים כדי
שיוכלו להתפלל עם הנה"ח ,וגם לסמוך
גאולה לתפילה ,ולפי"ז יתכן דאם קורא
ק"ש לבד אין לו היתר לקרוא קודם
הנה"ח,

סז

כמו

בשאר

מצוות

שצריך

לכתחילה לעשות מנה"ח ,אבל יותר

ונראה

דראבי"ה ס"ל דבדבר שתלוי ביום
החמירו לא להחשיב יום עד

הנה"ח ,אבל בציצית דתלוי בראיה,
ומעלוה"ש כבר יש קצת אור ממילא ודאי
דכבר יש מצות ציצית ,ובק"ש החמירו לא
לקרוא משום דעדין אינו כ"כ זמן קימה,
אבל אין לזה שייכות לציצית ,ובתפילין
י"ל דמודה הראבי"ה דעד אז עדין יש
חשש שינה ,ואין להניח עד כדי שיכיר.

מסתבר שכיון שיש מעלה של קודם

‚

הנה"ח כבר לא תקנו בזה את הדין

ובמש"כ

לכתחילה רק מהנה"ח.

לעיל דעת הרא"ה דאין לקרוא
ק"ש בלי ברכות ,הנה הגר"א

וכ"ז

בק"ש אבל בתפילה ברור שיש את

סו"ס מ"ו כתב כדעת הרא"ה ,והוסיף

הדין לכתחילה להתפלל רק מנה"ח

שהוא גם לא מקים בזה סמיכת גאולה

כמו בכל המצוות ,ורק בק"ש הקילו כדי

לתפילה ,וכונתו כנראה דצריך לסמוך גם

שיסמוך ,ודלא כמש"כ באג"מ או"ח ח"ד

את הגאולה שבפרשת ויאמר לתפילה ]ועי'

סי' ט' דכל מה שצריך רק לאחר הנה"ח

ביה"ל שם שפי' דברי הגר"א באופ"א אבל

הוא רק בשביל מעלת ותיקין ,אבל אם

הוא דחוק עי"ש[.

אינו יכול להתפלל כותיקין יכול להתפלל
גם קודם ,ואינו נכון כמבואר ברשב"א
דאפי' בק"ש היה צריך מעיקר הדין
להמתין לנה"ח.

והנה

המרדכי

במגילה

אבל

לחידוש זה לא מצינו מקור בראשו'
לומר שסמיכת גאולה לתפילה תלוי

בקר"ש ,דבפשטות זה תלוי רק בברכת גאל
ישראל ]ובהליכות שלמה כתב שכדברי

כתב

בשם

הראבי"ה דציצית אפשר ללבוש

הגר"א כ"ה ברבינו יונה ,ול"מ שם[.

והנה

רה"ג כתב הו' ברא"ש פ"ק דברכות

בברכה מעלוה"ש ,ואינו דומה לשאר

דאם הציבור מתפללים מבעו"י,

עד

יתפלל אתם ,אבל ק"ש יקרא בלילה,

הנה"ח ,כיון דרחמנא תליי' בראיה ,והו'

דעדיף לקרוא ק"ש בעונתה מלסמוך

ברמ"א סי' י"ח ,והגר"א שם תמה דאדרבה

גאולה לתפילה ,ומשמע שמברך ברכות

כיון דתליי' רחמנא בראיה א"א לברך עד

קר"ש רק בלילה ,וצ"ב למה לא יברך מיד,

כדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות,

ולכאו' מוכח מיני' או כשיטת הרא"ה דאין

מצוות

דלכתחילה

אין

לעשותם
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סח
לקרוא ק"ש בלי ברכות ,או כשי' הגר"א

קר"ש

שצריך להסמיך ויאמר ,דאל"ה למה לא

שלכתחילה צריך לגמור ברכות קר"ש

יברך אתם ברכות קר"ש ,ובלילה יקרא

בתוך זמן קר"ש.

ק"ש.

והנה

בלא

ברכותיה

קשה,

ובע"כ

לגבי ק"ש של ערבית ,דעת רוב

באמת י"ל דאי"ז כונתו רק כונת

הראשו' דיברך ברכות ק"ש עם

רה"ג דלכתחילה צריך לקרוא גם

הציבור ,ויחזור ויקרא ק"ש בביתו ,ולכאו'

ברכות ק"ש בזמן ק"ש ,כמו שמבואר

מוכח דלא ס"ל שאסור לקרוא ק"ש בלי

בלשון הרמב"ם הנ"ל דצריך לגמור ברכות

ברכות ,אבל י"ל דס"ל דתפילת ציבור

ק"ש עם הנה"ח ,וכ"כ הזית רענן סי' א'

עדיפא ,וכ"כ הרא"ה עצמו בברכות יג,ב

הלכה א' או' ה' הו' בקו"ת שם ,וכ"פ

עי"ש ,ולפי"ז אם הולך לעבור זמן ק"ש

הגריש"א דיש להחמיר לגמור ברכות ק"ש

ודאי שאין לו היתר להתפלל ביחידות ,כדי

בזמן מג"א ,ולכן אין לומר ברכות ק"ש

לקרוא ק"ש בברכות.

אבל

מבעו"י ,כיון שעדין אינו זמן ק"ש.

אבל

את הדיוק מהרמב"ם יש לדחות
שכונתו

כדי

שיוכל

להתחיל

שמו"ע מיד בנה"ח ,דברמב"ם משמע
שיש ענין גם מצד התפילה שתהא עם
שמש ,וגם בדברי רה"ג י"ל דמסתבר לי'
שלכתחילה א"א לברך ברכות קר"ש בזמן
שא"א לקים מצות קר"ש ,ול"ד ללאחר
זמנה שאפשר לברך כיון שכבר חל חובת

אבל

הגר"א במע"ר כתב שעדיף להתפלל
בלילה

להתפלל בציבור קודם זמנה ,אבל י"ל
שגם זה לא משום הברכות ,רק משום
דאינו נחשב סמיכת גאולה לתפילה ,אם
אינו קורא ק"ש בזמנה ,אבל לפי"מ שפסק
השו"ע סי' רל"ה דבלילה עדיף תפילה
בציבור מסמיכת גאולה לתפילה ,לכאו'
היה עדיף להתפלל בציבור ,וכנר' שהגר"א
חולק ע"ז.

ברכות אבל קודם זמנה א"א לברך.

ולכאו'

יש להוכיח כן מדף ל,א ,שרב
אשי היה קורא קר"ש בברכותיה

ומתפלל מיושב ואח"כ חזר והתפלל
מעומד ,ול"ל כולי האי שיאמר רק קר"ש
ואח"כ

יתפלל,

ואין

לומר

שכשגמר

השיעור כבר היה לאחר זמן תפילה ,דהרי
רב אשי אמר טריחא לי מילתא ,ואם היה
מאחר זמן תפילה מה ההיתר ,ובשלמא

„

ובעיקר

לפי הרמ"א שמותר לכתחילה לקרוא

הנידון אם מותר לקרוא ק"ש בלי
ברכות ,נר' דתלוי במחלוקת אם

ברכות ק"ש הם ברכות על הק"ש או לא,
דהב"י סי' נ"ט הביא בשם תשו' הרשב"א
דברכות ק"ש אינם ברכות על ק"ש ,והביא
ראיה מהא דקורא לאחר ג' שעות לא
הפסיד ברכות.

לפי השיטות שצריך קר"ש בברכותיה או
שמבטל בזה סמיכת גאול"ת א"ש ,אבל

ביחידות

בזמנה,

מאשר

אבל

הרמב"ן בליקוטים לברכות כתב
דאסור להפסיק בין ברכות ק"ש
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סט

לק"ש ,דכמו שכל המצוות טעונות ברכה,

הק"ש ,וזה צ"ע דאדרבה מפורש ברמ"ה

גם ק"ש טעונה ברכה ,ואסור להפסיק בין

דיש איסור להפסיק ,רק שלענות אמן

הברכות לק"ש ,ומוכח מיני' דס"ל דברכות

מותר מדין משיב שלום לכל אדם ,וכך

ק"ש הוא ברכה על הק"ש ,וכ"ה דעת

משמע ברמב"ן דהרמ"ה הסכים אתו

רע"ג דאם קורא על מטתו צריך לברך

מעיקר הדין ,ולפי"ז מש"כ הטור שמותר

אקב"ו על ק"ש ,ומוכח מיני' דק"ש הוא

להפסיק היינו שאם שמע צריך לענות

דבר שטעון ברכה.

ולכתחילה אסור.

והנה

הרמב"ן כתב שם שלכן אסור
להפסיק בין אה"ר לק"ש באל

מלך נאמן ,ומשמע מיני' דגם באמן אסור
להפסיק ,והביא שם ששלח לשאול את
הרמ"ה ,ופסק כדבריו שאסור להפסיק,
אבל בטור סי' ס"א הביא בשם הרמ"ה
דמותר לענות אמן על ברכת החזן ,דלא גרע
מלהשיב שלום שמותר בין הפרקים ,וגם

ולפי"ז

בסי' ס"א ס"ד דעונים אמן אחר
ברכת החזן ,ודלא כמחבר סו"ס נ"ט ,דגם
הרמ"א חושש לדעות שהברכה היא על
הק"ש ,אלא דאמן אינו הפסקה כיון שהוא
מענין הברכה וכשי' המאירי ,והמשנ"ב
פסק דלכתחילה יסים עם החזן כדי שלא
יצטרך לענות אמן עי"ש.

בין ברכה שניה לשמע ,כמפורש במשנה.

וצ"ב

באמת בדעת הרמ"ה דאם יש איסור

יל"פ כך גם במה שפסק הרמ"א

וכך

מוכח בר"ח הנדמ"ח ברכות נא,א,

הפסק איך מותר לענות על ברכת

שכת' שיש להביא ראי' שמי ששכח

החזן ,וגם על הרמב"ן זה קשה איך מותר

ולא בירך מברך אם יש לו עוד לאכול מהא

להשיב שלום לכל אדם ,ועי' במגן אבות

דתנן הקורא מכאן ואילך לא הפסיד,

למאירי ענין הראשון שחולק על הרמב"ן

ומוכח מזה דס"ל שמעיקר הדין הוא ברכה

מטעם דאמן אינו הפסק ,כיון שהוא מעין

על קר"ש ולכן היה הו"א שכיון שביטל

אותה ברכה שבירך ,אבל מעיקר הדין הוא

ברכות קר"ש לא יברך גם על החלק שאינו

מודה שיש איסור הפסק ,וגם עליו קשה

על המצוה ,וע"ז אמרי' הקורא לא הפסיד.

ממשיב שלום.

וצ"ל

שיש גזיה"כ ודברת בם כמבו'
ביומא יט,ב ,דילפי' מזה שמותר

לדבר בין הפרקים ,וילפי' מזה גם שדיבור
לצורך אינו סתירה לקר"ש וממילא גם
אינו הפסק ,משא"כ באמן שהוא לכבוד
שמים.

ובביהגר"א

ומכ"ז

יוצא דהרא"ה והרמב"ן דס"ל
דצריך ברכות על הק"ש ,ס"ל

דלכתחילה אסור לקרות בלי ברכה ,אבל
לרשב"א מותר לקרוא ,וגם לרא"ה ורמב"ן
במקום צורך או תפילת ציבור וכדו',
אפשר לקרוא גם בלי ברכות ,ולכן פסק
הרמ"א סו"ס מ"ו דאם הוא ירא שיעבור

סי' נ"ט כתב דהרמ"ה ס"ל

הזמן טוב שיכון לצאת בלעולם יהא אדם,

כרשב"א דאין הברכות על

דס"ל שגם זה נחשב צורך שלא ישכח.
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בדין הפסק בברכת התורה
onyxid oerny axd

בתוד"ה

שכבר ז"ל דעיקר אהבה רבה

אחרת כשאנו מתחילים ללמוד ,ולא

לק"ש נתקן ובשביל היא אינו

הוקשה להם על עצם הברכה שבירך

נפטר מברכת התורה אלא אם ילמוד מיד
וגם לא יעשה היסח הדעת .צ"ע כפל הלשון
שכתבו התוס' דבעינן שילמד מיד וגם לא
יעשה היסח הדעת ,הרי מאחר שהוא לומד
מיד בממילא דליכא היסח הדעת ,שהרי
אינו מפסיק בין הברכה ללימוד.

ובפשוטו

בשחרית ,דהו"ל ברכה לבטלה.

וגם

מבואר זה ממש"כ התוס' לדמות
נידון

זה

דבעינן

שילמד

מיד,

להנידון אם ברכה"ת פוטרת כל היום או
רק את הלימוד הסמוך להברכה ,דמאחר
דבעינן שילמד מיד ,הרי דבממילא שאם

לק"מ ,כי כוונת התוס' במש"כ

הפסיק אח"כ מלימודו צריך לחזור ולברך

דלומד מיד ,אין כוונתם שהוא

כאשר יחזור ללימודו.

לומד מיד אחר ברכת אה"ר ,כ"א מיד אחר
תפילתו ,ובזה שפיר כתבו התוס' דאם

ומבואר

מזה ,דגם אחר דליכא חיסרון

הסיח דעתו באמצע מללמוד ,לא יהני ליה

דהפסק ,אכתי מאחר דברכת

מה שהוא לומד מיד .אלא דקצ"ב ענין זה

אה"ר אי"ז נידון כחפצא של ברכה"ת

של היסח הדעת ,דמאחר דבלא"ה לא

מצ"ע ,אף דמ"מ כאשר לומד הוא בסמוך

בעינן שילמד כ"א אחר התפילה ,מה

לברכה זו ,לא חשבינן ללימודו כת"ת בלא

חיסרון היסח הדעת שייך כה"ג ,הרי באמת

ברכה ,אבל מ"מ החפצא של ברכת אה"ר

לומד הוא מיד אחר תפילתו.

אי"ז ברכה"ת.

ומזה

היה נראה דכוונת התוס' במש"כ

ולפי"ז

הרי נמצא דגם באופן שלמד מיד

דבעינן שלא יעשה היסח הדעת,

אחר התפילה ,אם אח"כ הפסיק

מה טעם קאמרי ,מה טעם בעינן שילמד

מלימודו ולאח"ז הוא חוזר ללמוד ,מן

מיד ,דבל"ז חשבינן ליה כהיסח הדעת.

הדין שיצטרך לברך שוב ,כיון שלא בירך

דהנה,

הרי מדברי התוס' נראה שלא היה
להם נידון בהלכות הפסק בין

הברכה ללימוד ,כמו בעלמא כשמפסיק

עדיין ברכה"ת ,מאחר דברכת אה"ר לא
חשיבא מצ"ע כחפצא של ברכה"ת ,ונמצא
דלימודו עתה הוא בלא ברכה"ת ,ועליו
לברך שוב.

בין הברכה למעשה מצוה ,דמזה לא קשיא
להו לתוס' כלל ,וזה מבואר מקושית
התוס' שהקשו למה אין אנו מברכים פעם

וזהו

שכתבו התוס' דבעינן שילמד מיד
וגם לא יעשה היסח הדעת ,שאין
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נידון התוס' בהלכות הפסק שבין הברכה

אם צריך הוא לחזור ולברך או לא ,וכש"נ

למצוה ,כ"א דהנידון הוא האם זה שהוא

דהכל תלוי בהגדר של ברכת אה"ר ,כמה

לומד עתה מחוסר זה ברכה"ת או לא ,ולזה

חשבינן לה כברכה"ת.

בעינן שלא יהא היסח הדעת ,אבל מ"מ
אין הנידון בהלכות הפסק.

ועכ"פ

מבואר מדברי התוס' ,דבברכה"ת
דאשר בחר וכו' ,מאחר דהך

למידים ,דהנידון אם צריך

ברכה חשיבא כברכה"ת מצ"ע ,הרי

ללמוד מיד ,והנידון אם יש לו

דמועיל זה להלימוד שלומד כל היום כולו,

לברך אח"כ כאשר חוזר הוא ללמוד אחר

כיון דמ"מ כבר בירך בשחרית ברכה"ת,

שכבר הפסיק ,הכל נידון אחד ,האם ברכת

וסגי בהכי ,וההפסק שבנתים לא איכפ"ל

אה"ר חשיבא מצ"ע כברכה"ת או לא,

כלל ,אם עכ"פ לא הסיח דעתו באמצע.

ונמצאנו

דלהך צד דלא חשבינן לה כברכה"ת ,אף
דמהני זה להלימוד שסמוך לתפילתו ,מ"מ
אם לא למד מיד אחר תפילתו ,או גם
כאשר למד מיד ,אם מ"מ הפסיק אח"כ
מלימודו ,כאשר חוזר הוא ללמוד צריך
לחזור ולברך שוב.

ואילו

הוי

חשבינן

לברכת

ואילו

ברכת אה"ר דלא חשיבא כברכה"ת
מצ"ע ,הרי דאין היא מועלת כ"א

להלימוד שסמוך לברכה זו ,לדון דלימודו
זה אינו מחוסר ברכה"ת ,אבל לא דברכת
חשיבא

אה"ר

כברכה"ת

בעצמותה,

ובממילא דצריך לברך שוב כאשר חוזר
אה"ר

ללימודו ,ועוד יבואר בזה בסמוך.

כברכה"ת מצ"ע ,הרי שבזה
בודאי לא היה צריך ללמוד מיד אחר

·

ברכה"ת ,אם עכ"פ ליכא ריעותא מצד
ההפסק שבין הברכה למצוה ,וגם לא היה

והנה,

התוס' דס"ל דלא בעינן שילמד

צריך לחזור ולברך כאשר חוזר ללימודו,

אחר ברכה"ת ,כ"ה גם דעת הרא"ש בסי"ג,

כיון דמ"מ כבר בירך ברכה"ת ,כמבואר כן

דהרא"ש כתב דהטעם דבעינן שילמד מיד

בתוס' להדיא דבברכה"ת ממש אינו חוזר

אחר תפילתו הוא משום דאל"כ לא מתחזי

ומברך אח"כ כשחוזר ללמוד.

וכ"ז

מפורש להדיא ברשב"א שכתב,

בדברי הפוסקים מבואר ,דכדעת

לשם ברכה"ת ,עי'

אולם,

בדבריו א.

בדברי הרא"ש לפנינו מבואר

דהחילוק בין אה"ר לברכת אשר

לכאו' לא כן ,שהרי הרא"ש כתב

בחר ,הוא בהך דינא גופא ,כאשר הפסיק

דהמברך ברכה"ת ולמד א"צ לחזור ולברך

למלאכתו אחר שלמד ואח"כ חזר לקרוא,

אם הפסיק באמצע.

`.
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ומבואר

להדיא,

דמש"כ

הרא"ש

שאני

מאה"ר,

דברכה"ת

וזהו

שכתב הרא"ש דנידון הירושלמי הוא
כלפי

הך

דינא,

דלא

מיתחזי

אי"ז כלפי ההפסק שבין הברכה למצוה,

כברכה"ת ,ומה"ט הוא דל"ש זה בברכה"ת

כ"א לענין זה אם חשבינן לברכת אה"ר

דעלמא .ואף דלכאו' בברכה"ת דעלמא

כחפצא של ברכה"ת או לא ,ומש"כ

בלא"ה איכא ריעותא במה דאיכא הפסק

הרא"ש דלכך הוצרך הירושלמי לומר

בין הברכה למצוה ,מ"מ עיקר כוונת

והוא ששנה לאלתר על אה"ר ולא על

הרא"ש לומר ,שאילו נידון הירושלמי

ברכה"ת ,אין נידון הרא"ש בהלכות

במש"א שם דוהוא ששנה לאלתר היה זה

הפסק שבין ברכה למצוה ,כ"א כלפי

כלפי מי שהפסיק אחר לימודו וחזר שוב

החפצא של הברכה ,דברכת אה"ר לא

ללמוד ,דבעינן שיברך שוב ,דזה שייך גם

חשיבא כברכה"ת אילולי זה שהוא לומד

בברכה"ת ,ואין חילוק בפרט זה בין

מיד.

ברכה"ת לאה"ר ,אחר דגם אה"ר כבר חייל
בה ענין זה של ברכה"ת.

והיינו,

דכדי לקבוע את ברכת אה"ר
כברכה"ת ,הוא בצירוף הגברא,

דכאשר לומד הוא מיד ,הרי דמהני זה
לקבוע את ברכת אה"ר כחפצא של
ברכה"ת ,אבל אם אינו לומד מיד ,אי"ז
עומד כחפצא של ברכה"ת.

ושיעור

התוס' והרשב"א דס"ל דגם אם למד מיד
אחר תפילתו ,מ"מ אם חזר אח"כ
ללימודו חוזר ומברך ,וכש"נ דהטעם בזה

דברי הרא"ש כ"ה ,דבגוונא

אה"ר כחפצא של ברכה"ת ,ובממילא

שמפסיק בין הברכה ללימוד

דאי"ז מועיל כ"א להלימוד שלומד על

שבין הברכה למצוה ,וכלפי זה בודאי
דעכ"פ בברכה"ת שייך הך ריעותא .ואילו
באה"ר י"ל דאי"ז הפסק ,ואם כי לא ידענא
דמילתא,

אבל

מאחר

דחזינן

דהתפילה עצמה אינה הפסק ,ואילו
בברכת המצוות דעלמא פשיטא דגם הפסק
כה"ג חשיב הפסק ,וע"כ דבאה"ר ל"ש הך
ריעותא כלל.

ונמצא

בדעת התוס' והרשב"א ,כי לדעת

משום דלדעת התוס' לא חשבינן לברכת

יש בזה ב' נידונים ,האחד ,בהלכות הפסק

טעמא

ודברי

הרא"ש בזה באו כנגד מש"נ לעיל

דהנידון בשאינו לומד מיד אחר

אתר ,ולא על מה שלומד אח"כ.

והגדר

הוא ,דזה שהוא לומד על אתר,
אף אם ברכת אה"ר לא חשיבא מצ"ע
כברכה"ת ,מ"מ הלימוד שלומד בסמוך
לברכה זו ,לא חשיב כלימוד בלא
ברכה"ת ,אבל לא אהני לימודו לענין
לקבוע את ברכת אה"ר כברכה"ת ,כ"א
דגם אחר דלא חשיבא הך ברכה כברכה"ת,
עכ"ז אינו צריך לברך על מה שלומד
בסמוך לברכה זו.

התפילה ,הוא מצד דלא מיתחזי
כברכה"ת ,ולזה אמרו בירושלמי דמה"ט
צריך הוא לשנות מיד.

בהך דינא דוהוא שלמד על אתר

וע"ז

כתב הרא"ש ,דלא זהו נידון
הירושלמי ,כ"א דעיקר הנידון
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הוא ,איך לקבוע את ברכת אה"ר כחפצא

גופא ,האם ברכת אה"ר נוכל לקובעה

דמבואר

כחפצא של ברכה"ת או לא ,דהתוס' ס"ל

בירושלמי שאם למד מיד בסמוך לברכה

דלעולם א"א להחשיב את ברכת אה"ר

זו ,הרי דמתחזיא הך ברכה כברכה"ת,

כחפצא של ברכה"ת ,ואך דמ"מ הלימוד

והיינו דאהני לימודו שהוא לומד בסמוך

שהוא לומד בסמוך להך ברכה ,אי"ז ת"ת

לברכה זו ,לקבוע את הברכה כברכה"ת

בלא ברכה ,אבל מ"מ גם מה שלומד אחר

בחפצא ,ושוב ממילא דדין ברכת אה"ר

ברכת אה"ר אי"ז קובע את הברכה

ודין ברכה"ת שוו בהדדי ,ובשניהם אינו

כברכה"ת מצ"ע ,וזהו עיקר הדין דשנה

צריך לחזור ולברך כאשר חוזר ללימודו,

על אתר ,דמה שלומד על אתר אינו

אה"ר

מחוסר ברכה ,אבל מאחר שעדיין לא

של

ברכה"ת,

מאחר

דע"ז

איקבע

דכבר

הוא

ברכת

כברכה"ת ,ואין חילוק ביניהם.

ואם

בירך ברכה"ת ,הרי דבממילא דאם חוזר
אח"כ ללימודו עליו לברך שוב.

מ"מ יש חילוק ביניהם ,היינו רק
לענין

אם

מתחזיא

הברכה

וע"ז

פליג הרא"ש וס"ל ,דאם לומד מיד,

כברכה"ת ,דבזה שאני ברכה"ת מברכת

הרי דמהני זה גם לענין לקבוע את

אה"ר ,דאה"ר אינה נקבעת כברכה"ת כ"א

ברכת אה"ר כחפצא של ברכה"ת ,וזהו

בצירוף מה שהוא לומד על אתר ,אבל אחר

נידון הירושלמי בהא דבעינן שילמד מיד

שלומד על אתר ,הרי דכבר איקבע הך

אחר ברכת אה"ר ,כדי לקבוע ברכה זו

ברכה כשאר ברכה"ת ,ואין מקום לחלק

כברכה"ת ,ושלא כדעת התוס' דגם אם

ביניהם ,והילכך אינו צריך לחזור ולברך

ילמד אי"ז מועיל לקביעת החפצא של

כאשר חוזר ללימודו ב.

הברכה כברכה"ת ,כ"א דמהני זה לגבי
הלימוד ,שלא יחשב כלימוד בלא ברכה"ת

ועיקר
.a

מחלוקת הרא"ש והתוס' הוא בהא

וכש"נ ג.

,jxale xefgl jixv m` cenll xfeg k"g`e cenild rvn`a wiqtna oecipd did m`y ,y"`xd azky edfe
x"d` iablc 'ixn` j` m`e ,deey oecipd mdipyae ,`nlrc z"dkxal x"d` zkxa oia welig oi` df hxta

xg` ,x"d` zkxa mb ik ,jxale xefgl jxhvi z"dkxaa d"dc ixd ,cenll xfeg xy`k jxale xefgl jixv
wqtdd itlk oecl ep`a m`c `linn aeye ,z"dkxak ef dkxa drawp xakc `linnac ixd ,xz` lr cnl xaky
.inlyexid oecip edf `le ,z"dkxal deey x"d` zkxa dfay ixd ,cenll xfeg k"g`e eceniln wiqtny

.b

`"k ,devnl dkxad oiay wqtd oexqig cvn epc `l y"`xd mbe 'qezd mbc ,micinl ep`vnp l"pd lkne
zkxa xg` cnel `edy df ipdn dnk ,z"dkxak x"d` zkxa zriaw itlk `ed mdixaca oecipd xwirc

`.z"dkxak x"d` zkxa z` reawl ick x"d
``nlyae ,cenildl z"dkxa oiay wqtdc `zerix `kil mrh dne ,`zlinc `nrha r"v oiicry `l
zn`a xy`ke ,cenildl dkxad oiay wqtdc `zerix `ki` zn`ac l"q edi`c oecl mewn did y"`xd zrca
y"`xdl l"qc `ed x"d` zkxa iabl wxe ,cenildl z"dkxa oiay wqtda `lew mey xkfp `l y"`xd ixaca
z"dkxa oia wiqtny dna `zerix `kil z"dkxaa mbc `icdl x`ean ixd 'qezd ixaca la` .wqtdc `kilc
.ax r"v dfe ,ecenill
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והנה,

ואילו

זה שכתבו התוס' בהריעותא

כבר נודעו דברי הרמב"ן בדף י"א:

שבברכת אה"ר ,דאם אחר שהוא

שכתב ,דאם הפסיק בין אה"ר

שונה לאלתר אם הפסיק מלימודו באמצע

לק"ש ,חוזר ומברך ברכת אה"ר ,כיון

ואח"כ

ומברך

דברכת אה"ר הוא ברכת המצוות ,וכאשר

ברכה"ת ,יתכן מאוד דפרט זה אינו נסתר

מפסיק הוא בנתיים ,הו"ל זה כהפסק בין

כלל מדברי הרמב"ן ,וגם הרמב"ן יתכן

הברכה למצוה ,והרמב"ן כתב דזהו

שמודה לזה ,שהרי אף לדעת הרמב"ן לא

דאמרי' בגמ' שכבר נפטר באה"ר ,דברכת

חשבינן לברכת אה"ר כברכה"ת ממש,

שינון תורה היא ,והילכך בשהפסיק בין

וכדחזינן דבין אה"ר לק"ש מותר להפסיק

אה"ר לק"ש חוזר ומברך.

מפני השלום והיראה ,ואילו בין ברכה"ת

והנה,

הן אמנם שמסתימת דברי הרמב"ן
נראה ,דהק"ש מצטרפת להיחשב

כת"ת של ברכה"ת ,ושלא כדברי התוס'
ושא"ר בסוגין דסגי במה שלמד אחר
תפילתו ,שהרי לדעת הרמב"ן אם הוא
מפסיק בין אה"ר ללימודו הו"ל זה הפסק
בין הברכה למצוה .וגם מדברי הרמב"ן
מבואר לכאו' דגם בברכה"ת אינו רשאי
להפסיק בין ברכה"ת ללימודו ,ושלא
כדעת התוס' בפרט זה.

אבל

חוזר

ללמוד,

דחוזר

ללימודו אסור לו להפסיק גם לזה ,וז"ב.

וע"כ

דמש"כ הרמב"ן דהיא ברכת שינון
תורה ,עיקר כוונתו דהקיום של

הברכה הוא במה שמסמיכה לק"ש ,ולענין
זה הוא דחשבינן לה כברכת שינון תורה,
והיינו דאיכא שייכות בין הברכה להק"ש,
אבל לא דהוא חפצא של ברכה"ת מצ"ע.

ובממילא

דיתכן דזהו כוונת התוס'
במש"נ בדעתם דמהני זה

מלבד כ"ז נראה ,דדברי הרמב"ן

רק להלימוד הסמוך להך ברכה ,ואי"ז

סתרן עוד לדברי הרא"ש הנ"ל

פוטר אם הפסיק בינתיים ,דלענין זה

שכתב ,דהא דהוצרך הירושלמי לומר והוא

חשבינן לברכת אה"ר כברכה"ת ,לענין

ששנה לאלתר הוא משום דאל"כ לא

דגם הך ברכה קיומה הוא בתורת ברכה"ת,

מיתחזי כברכה"ת ,ולדעת הרמב"ן לכאו'

דאף דהחפצא של הברכה אי"ז ברכה"ת,

א"א לפרש כן ,שהרי לדעת הרמב"ן הרי

מ"מ קיומה הוא במה שמעמיד אותה על

כל החפצא של ברכת אה"ר הוא מצד

שינון תורה ,אבל כאשר נבוא לדון על

דברכת שינון תורה היא ,ולדבריו א"א

הברכה בעצמותה ,אם ברכה"ת היא או

לכאו' לדון הך ריעותא שכתב הרא"ש דלא

לא ,בזה מודה הרמב"ן דאי"ז חפצא של

מתחזיא הך ברכה כברכה"ת ,כאשר כל

ברכה"ת,

הנודעים

האיסור להפסיק בין ברכת אה"ר לק"ש

בתשובה דאין בברכה זו מטבע של אקב"ו

הוא משום דברכת שינון תורה היא.

וכו' ,וע"כ דהוא סברא בהקיום של

וכדברי

הרשב"א
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הברכה ,אבל לא דזהו החפצא של הברכה

הוא בצירוף מה שלומד אחריה ,ובממילא

מצ"ע.

דבעינן שיסמיך לה את הק"ש.

ולפי"ז

יתכן דגם התוס' מודו להרמב"ן

אולם,

כ"ז בדעת התוס' ,אבל דברי

דאם הפסיק בין אה"ר לק"ש,

הרא"ש לא נוכל לכאו' לקיימם

שחוזר ומברך ,ואין מזה סתירה כלל

עם מש"כ הרמב"ן ,דלכאו' הך ריעותא

למש"כ התוס' דבברכה"ת ליכא ריעותא

דלא מיתחזי כברכה"ת ענינו דהך ברכה

שאי"ז

היא ברכת השבח מצ"ע ,בלא שום שייכות

דהפסק,

דשאני

ברכת

אה"ר

ברכה"ת מצ"ע ,ורק דהקיום של הברכה

לת"ת ,וזה אינו מתאים עם הרמב"ן.
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בגמ'

השכים לקרות עד שלא קרא ק"ש

ושני

התי' צ"ב ,דלכאו' הא דבעינן שלא

צריך לברך ,משקרא ק"ש אי"צ

יהא הפסק עד תחילת המצוה הוא

לברך שכבר נפטר באה"ר ,והביאו תוס'

משום דבעינן שיחול הברכה על המצוה,

מהירו' דאיתא התם והוא ששנה על אתר,

ואח"כ הוא כבר רק המשך ,אבל אם לא

וכתבו תוס' דאפשר דלא קי"ל כהאי ירו',

חל הברכה על המצוה ,מה זה עוזר שיש

וגם לירו' אפשר דדוקא באה"ר דלא נתקן

הוכחה במצוה שהיה קודם ברכה.

על הלימוד ,אבל בברכה"ת שנתקן על
הלימוד פוטר גם אם לא שנה על אתר,
ומוכח בסוף התוס' שהכונה שאפי' אם לא
למד בכלל מיד רק לאחר זמן הוא ג"כ
נפטר בברכה"ת ,וכ"כ הב"י סי' מ"ז,
והד"מ והב"ח שם חולקים עליו ,דגם כונת
תוס' הוא רק אם למד קצת על אתר עי"ש
]וע"ע באמרי נועם להגר"א כאן ,ובמו"ק
ליעב"ץ[ אבל פשטות התוס' משמע כב"י.

והק'

ולכאו'

דברכה"ת הוא ברכת השבח,
על שנתן לנו התורה ,מעין מש"כ הרא"ש
בכתובות דברכת קידושין הוא ברכת
השבח שקדשנו במצוותיו ,וה"ה בתורה
שהוא על עיקר נתינת התורה ,וי"ל דס"ל
דבברכת השבח לא מפריע הפסק ,שהעיקר
שהוא מברך על נתינת התורה ,אלא שצריך
שיהא ניכר שמברך על התורה ,וע"ז כת'
הב"י את שני הסברות הנ"ל.

הב"י מ"ש מכל המצוות שאם
הפסיק

בין

הברכה

לתחילת

המצוה צריך לחזור ולברך ,ורק לאחר

י"ל דס"ל לתוס' והראשו'

והנה

הרא"ש בדף ס,ב ,כתב דהא
דמברכים

כל

ברכות

השחר

התחלת המצוה אם לא הסיח דעת אי"צ

בביהכנ"ס ,אע"ג דאמרי' כל המצוות

לברך ,ותי' תי' א' דבכל מקום צריך

מברך עליהם עובר לעשיתן ,ה"מ בברכת

הוכחה בתחילת המצוה שבירך ,אבל

המצוות ,אבל בברכות השבח אפשר לא

בלימוד שהוא חיב ללמוד כל היום ,לא

לסמוך לעשיתן ,והר"ן בפסחים ז,ב ,הק'

מוכחא מילתא שלא בירך ,דאיכא למימר

ע"ז מהא דאמרי' בירו' בשומע ברכת

דבתחילת היום בירך ולמד ,ועוד תי' תי' ב'

רעמים שיכול לברך ע"ז רק בתוכ"ד,

דכיו שגם בזמן שהפסיק היה מחויב

ומוכח דגם בברכת השבח צריך לברך

ללמוד ,לא מיקרי הפסק ,כיון שכל הזמן

סמוך לדבר ,ולכן כתב הר"ן הטעם

היה מחויב ללמוד.

שמברכים בביהכנ"ס ,משום דעל מנהגו
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של עולם הוא מברך ,ואפי' אם לא שמע

שהחיוב לשבח חל רק על מי שלומד ,אבל

כלל מברך ,ולכן אי"צ להסמיך לדבר א.

אם לומד גם אח"כ יכול לברך.

ובדעת

הרא"ש נראה דלא כל ברכות
השבח שוות ,דכשמשבח על

דבר שהוא קבל ,יכול לברך גם אח"כ,
דלמעשה הוא קבל ,אבל כשמשבח על

ובמשנ"ב

וב"ח דחולקים על הב"י
דהפסק קודם תחילת המצוה ודאי פוסל,
אבל לכאו' ממה שהרמ"א לא הגיה בשו"ע
משמע דחזר בו ויל"ע.

מע"ב ,לאחר כ"ד כבר אין על מה לברך,
וכך משמע בריטב"א פסחים שם דרק חלק
מברכות השבח אין טעונות סמוך לעשיתן,
וע"ע ברבינו דוד שם.

וגם

לדעת הט"ז ביו"ד סי' א' דברכת
השחיטה היא ברכת השבח כמו

ברכת קידושין ,ומ"מ הפסק פוסל את
הברכה ,שאני התם דהשחיטה היא לא
מעלה לכל אחד ואחד ,רק למי שאוכל
בשר ,לכן יכול לברך את זה רק כששוחט

וכדברינו

דהוא ברכות השבח ,משמע
להדיא

בהשמטות

למ"ע

ברמב"ן
מצוה

ט"ו

בסה"מ
שכתב

שנצטוינו להודות לשמו בכל עת שנקרא
בתורה ,על הטובה הגדולה שעשה לנו
בתתו תורתו לנו ,והודיענו המעשים
הרצויים לפניו ,אבל י"ל שזה רק אם
ברכה"ת מה"ת ,דמשמע בגמ' כא,א ,שזה
כמו בהמ"ז ,ואז אומרים שזה ברכות
השבח.

שהוא מתעסק בהיתר הבשר ,ולכן צריך
שלא יהיה הפסק בין הברכה לשחיטה.

פסק כדעת הד"מ ומהרש"ל

והנה

בסו"ס מ"ז כתב השו"ע דנשים ג"כ
מברכות ברכה"ת ,וביאר הב"י בשם

ולפי"ז

נראה דכמו שהפסק לא פוסל

האגור דגם הם מצוות ללמוד את המצוות

בברכות השבח אם הברכה היא

שלהם ,והגר"א הק' ע"ז דהפסוק צווח את

לאחר הדבר ,ה"ה דאינה פוסלת אם מברך

בניכם ולא את בנותיכם ואיך תאמר וצונו,

לפני הדבר ,דהוא מברך על נתינת התורה,

וכתב הגר"א דהא דמברכות כמו בכל מ"ע

אלא דאם אינו לומד כלל אינו יכול לברך,

שהז"ג שנוהגות שמברכות ,אבל לפמש"כ

`.

xgyd zekxa lk lry 'zky e"n 'iq xeh 'ire ,jxan epi` dpdp `l m`y my 'zky ezhiyl lif` y"`xde
[ewizrdy a"pynd lr r"ve] y"`xd 'iyk `ede ,dkxa `la dpdiy mc`l el xeq`y llkd z` yi
mikinqn `l dnl d"l`c ,oyi `l m` mb jxal xyt` dnyp idl` mby gken o"xdnc 'zk oeleaf ixrya

d"ke ,cigi 'la xnel leki epi`y meyn oyi `la mikxan `ly dny zvw rnyn e"n 'iq z"rya la` ,ef dkxa
ea yi onfd lky l"pd 'ewd w"l dnyp idl`ay l"ier ,mikneq `ly dnn 'i`x oi` f"itle ,a"wq `"` b"nta
`,eztitkn swfpy dn lr wx `edy mitetk swefa k"`yn ,dnypd z
`xake ,mlerd bdpn lr jxan dnyp idl`ay 'zk xehd ixdc edil` dfgnd mya my w"dyn dyw la
`edy rnyn f"itle ,litnd zkxal dkenq dnyp idl` zkxay 'zky hwld ilaya 'ieri la` ,c"ldzd ok 'wd
,oeyil jled epi` m` litnd xnel `"`y enk envr lr dkxa
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מיושב דעת האגור דבברכה"ת זה לא שייך
משום שהם לא נצטוו ,ואינם יכולות לברך

ובשו"ע

ברכת השבח ,ורק משום שגם הם מצוות
גם הם יכולות לברך ב.

כתב דהישן ביום שינת קבע
מברך אח"כ ברכה"ת ,וי"א

דאינו מברך ,וכן נהגו ,ובב"י הביא שכ"כ
האגור בשם אביו ,וביאר שהוא משום

וממילא

מיושב קו' הגר"א דהפסוק צווח

דשיטת ר"ת דהמשכים באמצע הלילה

את בניכם ולא את בנותיכם,

אי"צ לברך ברכה"ת ,דברכה"ת פוטרת עד

דכאן שאני דהוא ברכות השבח ]ועי'

הבוקר שלמחר ,ואע"ג דלא קי"ל כר"ת,

כעי"ז בחי' מרן ריז"ה הל' חנוכה בשם

מ"מ בישן ביום אינו מברך ,וצ"ב דעה זו

הגר"ח[ ומה שמברכים וצונו ,הוא כמו

דהא שינת קבע הוי היסח הדעת גמור.

בקידושין שמברכים ואסר לנו ,ומ"מ לפי
הרא"ש הוא ברכות השבח.

ולפמש"כ

דהוא ברכת השבח א"ש,
דמברכים ברכת השבח רק

ולפמש"כ

דהוא ברכת השבח ,מובן

פ"א ביום ,כמו כל ברכות השחר שגם אם

המחלוקת בגמ' אם רק על

נהנה כמה פעמים אינו מברך אלא פעם

מקרא צריך לברך או גם על משנה או גמ',

אחת ,ולכן לר"ת אין מברכים עד הבוקר,

ואם הוא ברכת המצוות מאי נפק"מ אם

כמו לגבי אלהי נשמה ,שכתב המשנ"ב

במשנה או בגמ' ,והרי ודאי שהוא מ"ע

סו"ס מ"ו שאם דעתו להמשיך לישון לא

דאוריתא לא פחות ממקרא ,אלא ע"כ

יברך עד השינה האחרונה ,ולא דמי לשאר

דהוא ברכת השבח ,ולכן יש מ"ד דמברך

ברכות השחר שיכול כבר לברך ,דלגבי

רק על מקרא דהוא עיקר הלימוד שניתן.

ברכות השחר זה תלוי בהשכמה חדשה

ובשבה"ל

שאין לה שייכות לאתמול ,אבל בברכה"ת
חי"א כתב דצריך לעמוד

זה תלוי ביום חדש ,וס"ל לר"ת דעדין אינו

בברכה"ת ,כמו בכל ברכת

יום חדש עד שחרית ]שו"ר כעי"ז

המצוות ,ולפמש"כ לכאו' זה לא ברכת

בישועות יעקב סי' מ"ז סק"א ,ובשו"ת קרן

המצוות ,אלא דגם בברכת השבח יש מח'

לדוד סי' י"א ,עי"ש[.

הפמ"ג בפת"כ להל' ברכות סובר דברכות
השבח אינם בעמידה ,והיעב"ץ בסידורו
הל' נט"י וסבר דכל ברכות השבח
בעמידה ,ועי' שערי זבולון או"ח סי' ד'.
.a

אבל

לדידן קי"ל דגם ברכה"ת תלוי
בהשכמה חדשה ,ולכן אפשר כבר

לברך באמצע הלילה ,כמו בשאר ברכות

'e`kle ,miptle iptl qpkpy b"dkk `ed ixd ely zeevnd z` cnely ieby 'ean ,`,hp oixcdpqa dpde
zcnel dy` m`y xeb`l l"qc l"i f"itle ,devnd ipic z` cenll jixv devna jiyy in lky dfn rnyn

``l` dyere deevn epi`k wx epi` la` ,cenll zaig dpi`c `l` ,devn zniwn zn`a `id dly zeevnd z
xazqn `lc ,dyere deevn epi` oicn `ed xky el yiy dn ieba mby xnel xazqn `le ,zineiw devn enk
,aeig llkl eze` zeqipkn ely zeendy k"rae ,dxeza wqery ieb oicd z` dgci dfy
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השחר ,אבל בשינת קבע ביום לא מיקרי

ובאשי ישראל בתשו' הגרח"ק כתב

השכמה חדשה כיון שזה ממש באותו יום

שהחזו"א פקפק בזה דהטעם דעל שינת

שבירך את הברכה בבוקר.

קבע ביום לא מברכים משום דשינת קבע

ובס"י

ביום אינה שינת קבע ]כסברת הב"י בסי'
איתא דכניסה לביהכ"ס לא הוי
הפסק לברכה"ת ,וכתב הגמ"י

הטעם משום דאין מסיח דעת מהתורה,

מ"ד לגבי שינת קבע בתפילין[.

אבל

לפמש"כ מוכח מהב"י שדימה את

וכתב הגר"א וצ"ע מ"ש מתפילין דכניסה

זה לסברת ר"ת שלא זה הסברא

לביהכנ"ס הוי הפסק ,אבל להנ"ל ניחא

אלא דרק יום חדש מחיב ,ולכן אם הגיע

דעת השו"ע דהוא ברכות השבח ולא

יום חדש ודאי דמברך ,וכ"פ גם בסידור

איכפ"ל דיש הפסק ,וגם לדעה שמברכים

היעב"ץ ,ובליקוטי חב"ח מנהגי החת"ס

על שינת קבע ביום ,כתב הט"ז דהוא

שבועות כתב שגם החת"ס סמך ע"ז.

משום דס"ל דגם בשינה ביום הוי בריה
חדשה ,משא"כ בכניסה לבית המרחץ.

ומה

שצריך להגיע לסברא דאינו מסיח
דעתו ,דאל"ה זה היה כמו סילוק

ולפי"ז

נר' דגם לגבי ברכת רעמים
דמברך פ"א כל היום ,אם לא

נתפזרו העבים ,אם השכים באמצע הלילה
עדין אינו מברך עד למחר ,דזה תלוי ביום
חדש.

מהתורה ,שאם נסתלק מללמוד ,צריך
אח"כ לחול עליו חיוב חדש ,שהחיוב הוא

‚

רק על מי שלומד ,וכן מבואר ברבינו יונה
כאן דאם כשגומר ללמוד היה מסתלק

והנה

נחלקו הראשו' אם הוי הפסק או

מללמוד ,היה צריך לברך עוד דפעם.

וגם

לגבי שח בין שחיטה לשחיטה

לא ,ולכאו' למ"ד דהוי הפסק היה צריך
לפי הפשטות ברא"ש שמה שצריך

להיות ששיחה באמצע ד"ת יהיה הפסק,

לברך בישן ביום הוא משום הפסק,

שכל לימוד הוא מצוה בפ"ע ,ומוכח מזה

י"ל שזה משום סילוק וכנ"ל ,וי"ל שזה רק

כמש"כ דבבברכה"ת ל"ש הפסק דהוא

בישן שמסיח דעת ,ולא דמי לתפילין דהוי

ברכת השבח ,אלא דאם הסתלק צריך

סילוק גם בנכנס לביהכ"ס ,דהתם הוא

לברך עוד פעם ,אבל כאן לא הסתלק.

ברכת המצוות והוי סילוק מהמצוה ,אבל
כאן שהוא ברכת השבח ,רק שסילוק מחיב

והנה

בראבי"ה ח"ב סי' תקנ"ב הביא מח'

ברכה שנית משום שהסתלק מהחיוב

רבינו יואל ורבינו אפרים בשח

לברך ,בזה אם דעתו עדין ללמוד לא

באמצע קריאה"ת לאחר ג' פסוקים אם

הסתלק מהחיוב לברך.

צריך לחזור ,דדעת רבינו יואל דצריך
לחזור ,ודעת רבינו אפרים דאי"צ ,והו'

ולפי"ז

מובן מש"כ רעק"א דאם ישן ביום

בב"י סי' ק"מ ,ופסק שם דאי"צ לחזור,

והיה ער בלילה יכול לברך ממ"נ,

וכ"פ בשו"ע סי' ק"מ ס"ב.
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וטעמא

דרבינו אפרים מבואר שם משום

לא הוי הפסק לאחר שכבר חל ,ולכן

דשיחה באמצע מצוה לא הוי

תמימות,

הוצרך

להגיע

לסברא

של

הפסק ,ורבינו יואל כתב דשאני תורה

והביאור בסברא זו נראה דבקריאה"ת

דבעינן תמימה ,כדאי' בירו' דמי שקרה

בעינן ברכה על כל משהו ומשהו ,ולא כמו

בתורה ונשתתק ,צריך השני לברך ,דאל"כ

באכילה דהוא ברכה אחת על כל האכילה,

לא יתברכו הפסוקים מלפניהם ,וכתיב

ולכן צריך שלא יהיה כלל הפסק בשיחה.

תורת ה' תמימה עי"ש.

וזה

גם סברת הירו' דהברכה של הראשון

קשה דהראבי"ה שם סי' תקל"ו

לא יכולה לפטור את שני ,דאע"ג

כתב דהא דשח בין תפילין

דהברכה כבר חל על קריאה"ת ,אבל היא

לתפילין צריך לברך ,ובאמצע מצוה אי"צ

לא יכולה לחול על הקריאה"ת של השני

לברך ,משום דמצוה אחת לא סגי דלא גמר

בפ"ע ,דהראשון בירך ולא השני ,ובתורה

לה ,ולכן לא הוי הפסק ,ולכן גם בתקיעות

בעינן תמימה.

ולכאו'

אם שח באמצע ,אי"צ לחזור ולברך,

„

ולכאו' לפי סברתו דלא סגי דלא גמר לה,
בקריאה"ת דיכול לגמור לאחר ג' פסוקים,

והנה

הרי"ף כתב בסוף ר"ה לגבי תקיעות

א"כ שיחה צריכה להיות הפסק ,ומ"ט

דאסור לדבר בין תקיעות דמעומד

דרבינו אפרים ,וגם רבינו יואל שחולק הוא

למיושב ,אלא דאם שח אינו חוזר ומברך,

רק מטעם דבתורה כתיב תמימה ,ולכאו'

והביא ראיה דאסור לדבר מהא דאסור

גם בשאר מצוות היה צריך להיות כך.

להשיח בין תש"י לתפילין ש"ר ,וצ"ב מה

אבל

באמת הטעם שאסור לדבר ,ולפי הראבי"ה
להנ"ל נראה דהנה בעצם קשה בהא

יש לבאר דכיון דהברכה צריכה ללכת על

דהראבי"ה צריך להגיע לטעם שלא

כל המצוה ,אלא דאם כבר התחיל יש

סגי דלא גמר לה ,ולכאו' מ"ש מהא

סברא דלא סגי דלא גמר ,ולא הוי הפסק

דשיחה באמצע סעודה לא הוי הפסק,

בדיעבד ,אבל לכתחילה צריך לא להפסיק,

אע"ג דשם ל"ש הסברא דלא סגי דלא גמר

משא"כ בסעודה דגם לכתחילה הברכה לא

לה ,ובע"כ דבמצוות יש יותר סברא שיהיה

צריכה ללכת על כל הסעודה.

הפסק,

משום

דבמצוה

בעינן

עובר

לעשיתה ,ובעינן עובר לכל עשיתה,
משא"כ בסעודה שצריך רק שהברכה
תחול על משהו.

ולפי"ז

והר"ן

הק' שם על הרי"ף מה הראיה
מתפילין ,הרי שם האיסור משום

שגורם ברכה שאי"צ לברך על הש"ר,
ולכאו' צ"ל דהרי"ף ס"ל כרש"י מנחות

ניחא הא דבקריאה"ת צריך להגיע

לו,א ,דהא דסח בין תפילין לתפילין עבירה

משום

היא בידו מיירי בלא בירך על הש"ר ,אלא

דברכה"ת הם ברכות השבח ,ואין בזה דין

דרש"י סובר דאם מברך מצוה קעביד,

עובר לעשיתן כמו שביארנו באו' א' ,ובזה

כמש"כ תוס' שם ,אבל הרי"ף ס"ל דתקנו

לטעם

של

תמימה,
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רבנן לא להשיח כדי שלא ישיח וישכח

לדבר הרשות ,מוכח דמברכים על הלל,

לברך ,ומזה הוכיח הרי"ף דק"ו כאן שאינו

דאל"ה מה איסור יש להפסיק ,ומוכח

יכול לחזור לברך ,דלכתחילה אסור לו

מתוס' שאין איסור להפסיק באמצע מצוה,

להפסיק כדי שהברכה תחול על הכל.

רק במקום שיש ברכה ,והכונה כמו
שביארנו ע"פ ראבי"ה ,ובביהגר"א סי'

ובתה"ד

ח"ב סי' ק"ז כתב דמי שמניח

תקצ"ב ס"ב על הדין דאסור להשיח בין

תפילין בחוה"מ בלא ברכה גם

מיושב למעומד ,ציין לדברי תוס' הנ"ל,

אסור לו להשיח ,וראיה מהרא"ש סוף

וכנראה שכך פי' את דברי הרי"ף.

ר"ה ,וכונתו דבתקיעות הרי אי"צ לחזור
ולברך ,ומ"מ אסור להפסיק ,ובע"כ דיש

ועי'

שערי זבולון ר"ה סי' ט"ו שהוכיח

איסור להפסיק באמצע מצוה ,וה"ה

דהראבי"ה לא פי' כתה"ד הנ"ל,

בתפילין ,וזה דלא כהביאור שביארנו ,וכן

ממש"כ הראבי"ה דלצורך התקיעות מותר

מוכח מהתוס' חולין פז,א ,שהביא שם

מידי דהוא אגביל לתורא ,ולפי התה"ד

עי"ש.

שהאיסור הוא משום שאסור להפסיק
מהמצוה ,ודאי שזה לא שייך אם זה

אבל

בתוס' ברכות יד,א ,כתבו דמהא

לצורך ,ול"צ להגיע לסברא של גביל

דאסור להפסיק באמצע הלל בר"ח

לתורא ,ולהנ"ל א"ש דהראבי"ה לשיטתו.
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בדין ברכות מעכבות זו את זו
onyxid oerny axd

בגמ'

זאת אומרת ברכות אין מעכבות זו

אור ,לכאו' ג"כ תיקשי ,דהתינח מה

את זו .אי אמרת בשלמא יוצר אור,

שאמרו בתחילה אה"ר לחוד ,כיון דלא

הוו אמרי היינו דברכות אין מעכבות זו את
זו ,דלא קא אמרי אהבה רבה וכו'.

א .פשטן

של דברים ,דהך דינא דברכות
מעכבות זא"ז היינו ,דהני ב'

מטי זמן יוצר

זימניה הוא דרשאי לומר ברכה אחת.
ועכ"פ עיקרא דהך מילתא הוא דין
בהברכות ,לאומרם יחד לעיכובא .והגם
דבהך צד דברכה אחת היינו יוצר אור ,הרי
אח"כ אמרו אה"ר ,כמש"כ בב"י סי' מ"ז א,

דברכות מעכבות זא"ז ,איך אמרו יוצר אור
לחוד ,הרי ברכות מעכבות זא"ז ,ואיך
אמרו יוצר אור לחוד ג.

שמא

אלא

`.

תאמר ,היינו מאי דאמרי' בגמ' סדר
ברכות אינו מעכב ,לדון דמהני מה

שאחר גמר תפילתו יש לו גם את הק"ש
וגם את ברכותיה ,ורק דהוא שלא כסדרן,
ולזה אהני מה דאמרי' בגמ' דסדר ברכות
אינו מעכב.

מ"מ בעינן שיאמרם יחד ,ואינו רשאי
להפסיק ביניהם.

אבל במה שאח"כ

אמרו יוצר אור ,תיקשי לכאו' ,דמאחר

ברכות נתקנו לאומרם יחד ,וא"א לו לומר
ברכה אחת בלבד .ודווקא בגוונא דלא מטי

אור ב,

הנה,

מדברי הירושלמי ברפ"ב למדנו לא

שהרי בהך צד דברכה אחת היינו

כן ,דבירושלמי ברפ"ב מבואר,

אה"ר ,ולכי מטי זימניה אמרו יוצר

דלמד"א דברכות מעכבות זא"ז לא א"ש

`yi oibeqnc ,azk my o"anxd ixdy ,x"d` k"g` exn` `ly 'e`kl x`ean `"i sca o"anxd ixaca ,mle
`dn `ed o"anxd zii`xc mipexg`d eazk xake .ezii`x a"ve .zeevnd zkxa `id x"d` zekxac di`x

exn` k"g` `ny ,di`x i`ne ,f"`f zeakrn zekxac n"y xe` xvei epiid dpey`x dkxa m`c 'nba 'ixn`c
``ly x`ean f"n 'iqa i"ad ixacn ,xen`k ,mle` .f"r 'iq i"pkyn 'ire .zekxa xcqa oexqig `"k o`k oi`e ,x"d
.f"`f zeakrn zekxac oexqigd dfa jiiy n"n x"d` ekxia k"g` m` mbc ,o"anxd ixack

.a

xne`y dna `zerix `kil ,xe` xvei zkxaa oiicr aiegn epi`y b"dkac ,`ed dfa `xaqd xwirc p"dtke
.zg` dkxa wx

.b

zeakrnc `pic jdc xg`nc ,dze` jxal v"` aey ,x"d` zkxa g"ci e`vi xaky xg`nc ,xnel wegxe
,zg` dkxa wx dzr jxany dna `zerix `ki` mlerlc `vnp k"` ,iccda zekxa 'a opirac epiid f"`f

zkxa itlk la` ,`pnif ihn `lc 'nba `"yn ipd` `teb dflc ,`zerix `kil r"vn x"d` zkxaac mpn` odc
.a"ve .dkxa dze` z` jxan epi` `ede ,x"d` onf ihn xakc dna `zerix jiiy izk` xe` xvei
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דין המשנה דהיה קורא בתורה דאם כוון

עוד ברכה ,אף אם לבסוף יברך גם את

לבו יצא ,ואמאי ,הרי ברכות מעכבות

האחרת ,מ"מ כבר א"א לצרף ביניהם,

זא"ז .ולכאו' צ"ב ,דמאחר דבודאי אח"כ

והדר ביה החיסרון דמעכבות זא"ז.

מברך הוא את שניהם ד ,א"כ נמצא דאין
כאן כ"א חיסרון בסדר הברכות ,וסדרן הרי
אינו מעכב.

ובאמת

ולפי"ז

הדר תיקשי לן ,דבהך צד דברכה
אחת היינו אה"ר ,איך בירכו

אח"כ ברכת יוצר אור לבדה ,ולמה לא

דבדברי הטור בסי' ס' מבואר כן,

בעינן שיחזור ויברך גם ברכת אה"ר,

דגם אם ברכות מעכבות זא"ז,

בשביל קיום הדין דברכות מעכבות זא"ז,

מ"מ מאחר שלבסוף מברך הוא את

דא"א לו לברך ברכת יוצר אור לבדה,

הברכות ,אין כאן כ"א חיסרון בסדר

וכמו דל"מ מה שקרא ק"ש בתחילה גם

אבל כלפי

אם את הברכות בירך אח"כ ,כפשטות

הדין דמעכבות זא"ז ,הרי דמאחר שלבסוף

הירושלמי ,ה"נ לא יהני מה שמברך עתה

בירך את ב' הברכות ,ל"ש כה"ג הך

ברכת יוצר אור לחוד.

הברכות,

)וסדר ברכות אינו מעכב(

ריעותא.

אלא

ומלבד

זאת ,אם נימא דגם למד"א

דהנה ,עי' בבאה"ל סי' ס' שהעתיק

מעכבות זא"ז רשאי הוא לקרוא

דברי הפמ"ג ,דהא דבקרא ק"ש

ק"ש ואח"כ לברך את הברכות ,א"כ מאי

בלא ברכות דחוזר ומברך ברכותיה,

קשיא להגמ' להך צד דברכה אחת היינו

ולכתחילה יקרא שוב ק"ש ,דהטעם בזה

יוצר אור ,דש"מ דאין מעכבות זא"ז ,הרי

מצד הדין דמעכבות זא"ז ,והבאה"ל

מאחר שאח"כ אמרו אה"ר ,א"כ אין כאן

הסכים עמו ,אלא שתמה דמאחר שבשעת

כ"א חיסרון בסדר הברכות ,ואילו בגמ'

ק"ש היה בדעתו לברך הברכות ,א"כ אין

מבואר דכה"ג איכא ריעותא דברכות

כאן כ"א חיסרון דסדר ברכות ,אבל אם לא

מעכבות זא"ז ,הגם דאח"כ בירך ברכת

היה בדעתו ,הרי דשפיר צריך הוא לחזור

אה"ר ,ורק בהך צד דברכה ראשונה היינו

ולקרוא ק"ש שוב ,עיי"ש.

אה"ר ע"ז הוא דאמרי' בגמ' דאם סדר

ועיקר

הביאור בזה ,דכל מה שסדר
הברכות אינו מעכב ,כ"ז היינו

במקום שהוא בא להעמיד הכל בב"א,

ברכות אינו מעכב ליכא ריעותא כה"ג .ולא
כן בהך צד דברכה אחת היינו יוצר אור.

ולהלן

ברפ"ב

הביאו

הראשונים

הק"ש עם ברכותיה ,ורק שמשנה את

להירושלמי ,בהך דינא דהיה

סדרן .אבל באופן שעכשיו מעמיד הוא רק

קורא בתורה דאם כוון לבו יצא ,דש"מ

ברכה אחת בפנ"ע ,ואין בכוונתו להעמיד

דברכות אין מעכבות זא"ז ,וכבר תמהו

.c

xcqa oexqig `"k o`k oi`e ,zekxad jxane xfeg k"g` ixd ,mzdn inlyexidl `iyw i`n k"l`c
.zekxad
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האחרונים ע"ז ,דמאי שייטי' הך דינא

אמנם דאם כבר בירך אחת מהברכות ,שוב

בהדי הדין דמעכבות זא"ז ,הרי הנידון

כבר לא יוכל לברך אותה ,כיון דלגבי

במשנה שם הוא ,האם יוצא יד"ח ק"ש

הברכות י"ל דהם אינם תלויות זב"ז כלל,

בלא ברכות או לא ,ומה שייכות יש לזה

אבל כל שלא בירך עדיין את הברכות ,הרי

עם הדין דמעכבות זא"ז.

דאף שכבר קרא ק"ש ,מ"מ מוטל עליו

ועי'

פר"י

)סי' א'(

שהקשה עוד ,דבהך צד

דברכה אחת היינו אה"ר ,למ"ל
להגמ' לומר דהא דיוצר אור אינו מעכב,
משום דלא מטי זימניה ,הרי לדעת הני

לחזור ולקרוא ק"ש שנית ,כיון דזה
שהברכות הם ברכות ק"ש ,הם לעיכובא
בהק"ש ,דבל"ז איכא חיסרון מדרבנן
בהקיום של ק"ש ,ועליו לחזור ולקוראה
בברכותיה.

ראשונים דאית להו דברכת אה"ר היא
ברכת המצוות ,פשיטא לכאו' דרשאי לומר

ואבאר

הך ברכה לחוד ,בלא ברכת יוצר אור ,כיון
דהיא ברכת המצוות.

ובכלל

יוצר אור לאה"ר ,דלפום פשטא
ליכא שום שייכות בין ברכה אחת
לחברתה ,ולדעת הרשב"א בדף י"א.
לא חשיבי הני תרי

ברכות סמוכות זל"ז .ואף דהרשב"א שם
כתב ,דלמד"א דמעכבות זא"ז ,חשיבי
סמוכות זל"ז ,אבל בדבריו שם מבואר,
דהוא

דווקא

משום

דלא

האם ברכת יוצר אור ואה"ר
חשבינן לשניהם כברכות השייכות לק"ש,

יל"ע בעיקר השייכות שבין ברכת

)ובתשובה סי' שי"ח(

בזה עוד ,דהנה ,בעיקר הנידון

הנה ,הרי כבר כתב הרשב"א בתשובה בסי'
שי"ט,
בפנ"ע,

גם

למד"א

דמעכבות

זא"ז,

כמבואר כן למעיין בדבריו שם ,ואילו
בדברי הירושלמי בריש פ"ב מבואר לכאו'
היפך הדברים ,דאם ברכות מעכבות זא"ז,
א"א להפריד בין הק"ש להברכות ,ואשר
בפשוטו כוונת הירושלמי שאינו יכול
לומר הברכות.

משכח"ל

שנאמרת בפנ"ע ,אך לא דדמי זה לתפילת

דהברכות

יכול

הוא

לאומרם

אבל

למש"נ נראה פשוט דב' נידונים הם,

י"ח דהברכות חשיבי סמוכות זל"ז ,מצד

הנידון האחד הוא כלפי תקנת

עצם החפצא של התפילה ,לקובעם כעין

הברכות מצ"ע ,כמה נתקנו לאומרם יחד

ברכה אחת .וצ"ב.

עם ק"ש ,ולזה באו דברי הרשב"א

ב .ונראה

מבואר מכ"ז ,דהך דינא
דברכות

מעכבות

זא"ז,

בתשובה ,דלכו"ע יוכל לאומרם בפנ"ע,
דאיכא קיום בהנהו ברכות גם כאשר
אומרם בפנ"ע.

אי"ז דין בהברכות ,לאומרם יחדיו ,כ"א
דהוא דין מדיני הק"ש ,דהק"ש צריכה ב'

ואילו

נידון הירושלמי נידון אחר הוא,

ברכות ,וכאשר קורא הוא ק"ש בלא ב'

האם את הק"ש יוכל לקיים

הברכות ,איכא חיסרון בהק"ש ,בעצם

מדרבנן בלא ברכות ,או דהק"ש טעונה את

הדבר שלא בירך לפניה ב' ברכות ,והן

הברכות שלפניה ואחריה ,לעיכובא ,וזהו
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דין מדיני ק"ש ,דהקיום שבק"ש הוא

וכו' ,אף ידי ק"ש כתקנה לא יצא ולמאן

בצירוף הברכות שלפניה ואחריה ,וכאשר

דאמר ברכות אינם מעכבות זו את זו אם

מפריד הוא בין הק"ש לברכות ,איכא

קרא ק"ש בלא ברכותיה ידי ק"ש מיהא

ריעותא בהקיום של ק"ש ,ואי"ז נידון

יצא .ומבואר להדיא ,דעיקר המחלוקת

ריעותא

האם ברכות מעכבות זא"ז הוא כלפי

בהברכות כאשר אינו מברך אותם יחד עם

הק"ש ,האם יצא יד"ח ק"ש כאשר קוראה

כלפי

הברכות,

האם

איכא

ק"ש ,דכלפי זה בודאי דמקיים בזה את

בלא

ברכותיה ו.

תקנת הברכות ,ורק כלפי הק"ש הוא
דאכתי איכא ריעותא ה.

ולזה

אמרי' בגמ' ,דבשלמא אם ברכה
אחת היינו יוצר אור ,אזי אף אם

וזהו

הנידון בסוגין ,האם ברכות מעכבות

אח"כ מברך הוא אה"ר ,ואשר בברכת

זא"ז ,דלא מיירי הגמ' בהנידון האם

אה"ר ליכא ריעותא כלל ,ובודאי שיוכל

אפשר להפריד בין הברכות מצ"ע ,דבזה

לברך אה"ר גם אח"כ ,כיון דהברכות

פשיטא שגם למד"א דמעכבות זא"ז יוכל

מצ"ע נתקנו לאומרם גם בפנ"ע .אבל עיקר

להפריד ביניהם ולאומרם כל אחת בפנ"ע,

קושית הגמ' הוא ,דאמאי לא קראו אח"כ

ואך דמ"מ כאשר קורא הוא ק"ש בלא

ק"ש שנית ,מאחר דבהק"ש שקראו

ברכותיה ,אזי מחויב הוא לחזור ולקרוא

בתחילה איכא חיסרון בהקיום מאחר שלא

אח"כ ק"ש שנית בברכותיה.

היה זה יחד עם כל ברכותיה ,ובממילא
דמן הדין שיצטרך לחזור ולקרוא שנית

והדברים

מפורשים בדברי הב"י בסי' ס',

ק"ש ז ,בשביל קיום הדין דק"ש בברכותיה,

וז"ל הצ"ל :ומשמע מדבריהם

דלמש"נ הוא דין בקיום הק"ש ,דבעינן

דלמאן דאמר ברכות מעכבות זו את זו
.d

שיקראנה יחד עם ברכותיה ח.

df ,y"w mr `weec mxne`l epwzp `l zekxadc `zlin jdc ,x`ean f"n 'iq daeyza `"ayxd ixacae
,zekxad itlk oecip `ed zekxa xcqa oecipdc epiide .eixaca y"iir ,akrn epi` zekxa xcqc `dn cnlp

.y"w `la mb ,r"pta xnel lkei zekxad z` m`d

.e

`xwir n"n ,zekxad itlk epiid f"`f zeakrnc `dc `nip m` mb ik ,di`x oi` i"ad ixacny d`xp la
itlk mb meiwda `zerix b"dk `ki`c `linnae ,zekxadn wlgk `aiyg y"wd mbc ,xnel i"ad zpeek

.r"ve ,`vi `l zekxad g"ci 'it`c my c"eza i"ad oeyl mb .zekxad

.f

i"aa ok x`eank ,x"d` ekxia k"g`c xg`nc `"k ,cala zg` dkxa ekxia ji` 'nbd oecip oi`c ,epiide
`kil dfa ,cegl zg` dkxa dligza ekxiay xacd mvr cvn la` .zipya y"w e`xw `l i`n` ,f"n 'iqa

.zekxad itlk `le ,y"wd itlk oic `ed ,f"`f zeakrnc `dc mipta p"yke ,`zerix mey
`zg` dkxa xnel el `"` ,f"`f zeakrnc `"cnlc ,zvw d`xii g"iy 'iq daeyza `"ayxd ixacny `l
.`weec cgi mdipy z` jxaiy opirae ,r"pta

.g

mze` jxia xak m` zekxad z` jxal lkei `l ,dizekxa mr ,zipya dzexwl `eai xy`k mb ,mle`e
liaya zipy y"w `exwle xefgl jixv didy 'nba x`ean f"rc ,xe` xvei epiid zg` dkxa `"cnle ,r"pta

עריכת ברכות  /ברכות יא ע"ב

פו

וע"ז

אמרי' בגמ' דאם ברכה אחת היינו

יד"ח ואינו צריך לחזור עוד ולקרוא ק"ש

אה"ר ,הרי דבכה"ג מאחר דאכתי

שנית ,וזהו קושית הירושלמי.

לא מטי זימנא דברכת יוצר אור ,הרי
דבכה"ג אין כאן שום ריעותא בהק"ש

ג .ויש

במה שלא קראוה יחד עם ברכת יוצר אור,

להוסיף בכ"ז ,שהרי כבר כתב
הרשב"א

בתשובה

בדעת

דמאחר דאכתי לא מטי זמנה הרי דהק"ש

הרמב"ם דס"ל דבספק קרא ק"ש ,שחוזר

אינה טעונה את ברכת יוצר אור כלל,

וקוראה בברכותיה ,אף דהברכות דרבנן,

וליכא שום ריעותא בהך ק"ש .ואילו כלפי

וסד"ר לקולא ,מ"מ כל שהוא חייב

אמירת ברכת יוצר אור אחר דמטי זמנה,

לקרותה ,חוזר הוא כעיקר תקנתו ,והיינו,

בזה ליכא שום ריעותא ,וכש"נ לעיל

דהוא דין מדיני הק"ש לקוראה בברכותיה.

דבהברכות מצ"ע בודאי דליכא שום

ולמש"נ לעיל הרי זהו ממש הנידון

ריעותא ,וגם אם אומרם בפנ"ע מתקיימת

דברכות מעכבות זא"ז.

תקנת אמירת ברכות.

אולם
וזהו

נראה דאכתי אי"ז שייך ,דנידון
הרשב"א

נידון הירושלמי הנ"ל ,דאם ברכות

לגבי

חוזר

וקוראה

מעכבות זא"ז ,הרי דעליו לחזור

בברכותיה ,עיקר הדין האמור בזה הוא,

ולקרוא אח"כ ק"ש שנית ,יחד עם

דאת הק"ש שהוא מחויב בה ,עליו

ברכותיה ,מאחר דאיכא ריעותא בהקיום

להעמידה יחד עם ברכותיה ,אבל אחר

של ק"ש ,בעצם הדבר שלא קראה יחד עם

שכבר יצא יד"ח ק"ש ,הרי דליכא שום

ברכותיה ,ואילו במשנה שם מבואר דיצא

ריעותא בהקיום של ק"ש ,ואך דהוא דין

.zipy jxai `l xe` xvei zkxa la` ,x"d` zkxa `"k zipy jxaie xefgi `l n"nc ,dizekxa mr y"w cinrdl
mb jxale xefgl jxhvi `l dnl ,dizekxaa d`xw `ly dna y"w ly meiwda `zerix `ki`c xg`nc ,a"ve
.k"g` xe` xvei zkxa
dna oexqig `ki`c j`e ,xe` xvei jxia dpey`xa `xwy y"way dna ibq df oiprlc ,`nipc did okzie
opira `le ,minrt 'aa df miiwzne ,x"d` zkxa mr cgi y"w `xew k"g`y dn ipdi dfle ,x"d` jxia `ly
y"w o`k `ki` mdipy sexivae ,eicgi ze`ixwd 'a itxhvn `l` ,y"w mr cgi zekxad 'a z` mlerl jxaiy
.zekxa mr
`mze` z` jxal lkei `l ,y"w zexwl `a k"g`e ,y"w zekxa jxia xak m`y ,mixac ly ohyt la
`ed f` ,y"w zekxa jxia `l oiicr m` `weece .f"`f zeakrnc `"cnl epiidc ,y"w ly meiwd liaya zekxad
.f"`f zeakrnc oicd meiw liaya y"w `exwle xefgl jxhviy
`weec `ed f"k n"n ,dizekxaa d`xew epi`y dna y"w ly meiwda `zerix `ki`c mbdc ,dfa `xaqde
y"wdc `l la` ,y"w ly meiwdn wlgk cinrdl aiegn `ed mze` ,mda aiegn `edy zekxad z`y df oiprl
`le ,dnvrl dpwz `id zekxa zpwz r"ekl h"iy daeyza `"ayxd k"ynl ixdy ,zekxada eze` zaiign
xak xy`ke ,zekxad sexiva y"w ly meiwd z` cinrdl ,y"wda oic `edc `"k ,zekxad z` aiign y"wdc
.r"ve .aey mze` jxai ji` ,zekxad g"ci `vi
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מסוים להעמיד את הק"ש יחד עם

למד"א דברכות אין מעכבות זא"ז ,אשר

ברכותיה .ואילו למד"א דמעכבות זא"ז,

לדידיה בודאי דליכא ריעותא בהקיום של

עיקר הדין האמור בזה הוא ,דאיכא חיסרון

ק"ש מצ"ע גם כאשר אינו קוראה

בהקיום של ק"ש ,כאשר קוראה בלא

בברכותיה ,אף אם קריאתה כתיקונה הוא

לחזור

בצירוף הברכות ,מ"מ אי"ז מגרע בהקיום

ברכותיה,

דמה"ט

צריך

הוא

ולקוראה שנית בברכותיה ,מה דל"ש

של ק"ש מצ"ע וכש"נ.
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בדין אהבה רבה ולא שנה על אתר
oiihypxa l`xyi awri axd

התוס'

הביאו דינא דירושלמי דהא

ובעכדצ"ל שתוס' הקשו לתירוץ הראשון

דאמרי שכבר נפטר דבאהבה

דס"ל לירושלמי דהוי ברכת המצוות] .ועין

רבה והוא שישנה על אתר והקשו מדוע לא

פנ"י[ והנה צ"ב מדוע באמת ס"ל לבבלי

נהוג לברך שוב פעם דלא מקיימים דין

דברכת התורה אין דין ברכת המצוות

שנה על אתר ומישבים דזה מח' בבלי

ומ"ש מכל המצוות י"ל ע"פ מה שיסד

וירושלמי ונראה דהמח' היא בדין ברכות

האור זרוע ח"א ק"מ דאותן מצוות

התורה האם הוי ברכת המצוות ואז הוי

התמידיות אין שייך לברך עליהם ואף כאן

הפסק או הוי ברכת השבח תירוץ שני

בת"ת חיב להגות יומם ולילה ,עי"ל

בתוס' דכל דינא דירושלמי זה כשנפטר

דמכיון דיש אפשרות לקים מצות ת"ת

באהבה רבה ולעולם בברכת התורה אין

בהרהור ואין ברכה על מצוות שבלב

דין שנה על אתר והינו דאף להירושלמי זה

ממילא אף אם מקים בדיבור אין חיוב

ברכת השבח אלא זה דין במסוים באהבה

ברכת המצוות.

רבה וכתבו תוס' דזה משום שעיקר אהבה
רבה לק"ש נתקן והרא"ש סימן י"ג כתב

והנה

מכמ"ק יש להוכיח דאין דין ברכת

דזה לא מתחזי לשם ברכת התורה אא"כ

המצוות בת"ת :א .מגמ' יא :דיש

שנה על אתר והביאור בזה דכדי שזה יהיה

מח' אם מברך רק למקרא או מדרש ומשנה

ברכת השבח על תורה צריך שיהיה ניכר

ואם זה ברכת המצוות מ"ש ,ב .מעצם

שמשבח את התורה ורק ע"י שלומד אח"כ

הדין דאהבה רבה פוטר ואם יש דין ברכת

זה ניכר שאכן שבח את התורה ,ובזה

המצוות אין כאן נוסח של ברכת המצוות,

יבואר מה שילה"ק דידוע שבק"ש מקים

ג .הגמ' דף כא .מנין לברכת התורה ומ"ש

מצות ת"ת ומדוע צריך לשנות על אתר

מכל ברכת המצוות שלא מחפשים מקור,

ולהנ"ל א"ש מכיון שצריך שיהיה ניכר

ד .הגמ' שאם על חיי שעה מברך על חיי

שמשבח את התורה ובזה שקורא ק"ש הוי

העולם כ"ש מכ"ז חזינן שאי"ז ברכת

קבלת עומ"ש ואי"ז הכר על הברכה שהוי

המצוות.

שבח על התורה.

ולפי

כ"ז צ"ב מה תוס' שואלים מ"ש

)אמנם עיין ברמב"ם פי"א הי"א מהל'

תפילה דכתב ברכת ס"ת עם כל ברכת המצוות וצ"ע(.

וא"כ

קשה מדוע יש דין שנה על אתר

ישיבת סוכה שצריך לברך על כל

וי"ל דזהו דין כללי בברכת השבח

ישיבה וישיבה דודאי זה חלוק דבסוכה

דהשבח צריך ליתיחס אל הדבר שאותו

הוי ברכת המצוות וכאן הוי ברכת השבח

משבחים ובת"ת אם לא ילמד לאלתר אין

עריכת ברכות  /בדין אהבה רבה ולא שנה על אתר

פט

דבר שעליו מתיחס השבח ובכל ברכות

יד :ארי' הרוצה שיקבל עליו עומ"ש

השבח כגון ברכות השחר זה מתיחס דיש

שלימה וכו' ויקרא ק"ש ויתפלל וזו היא

כאן מציאות שאותה משבח אך ת"ת שאני

מלכות שמים שלימה ובתוד"ה ומנח דן

ובעי לשבח את עצם מציאות התורה ובזה

לגבי מצוות שהוי הפסק בין גאולה

אם לא ילמד סמוך לשבח אין לשבח על

לתפילה ומחלק תוס' דדוקא תפילין אי"ז

מה ליתיחס ולכן הקשו תוס' מ"ש מברכת

הפסק דעיקר ק"ש ותפילה שיכי בתפילין

לישב בסוכה דחשיב הפסק ה"ה כאן יהיה

וצ"ב מה שייך כאן ק"ש והרי הנידון זה

)וכשם דהתם חשיב מצוה חדשה

שההנחת תפילין תהיה הפסק לתפילה

הכי נמי הוי לימוד חדש לענין דליבעי עוד ברכת

חזינן בתוס' דמאותו סיבה שצריך תפילין

השבח(.

בק"ש צריך תפילין בתפילה דהוי עומ"ש

חשיב הפסק,

והנה

בשו"ע סימן מז ס"ח מסתפק אי סגי
בקורא ק"ש סמוך או לא ובב"י כתב

וז"ל ועוד י"ל דק"ש ותפילה לא חשיבי
לימוד לענין זה דדברי תחנונים ותפילה
לחוד ודברי ת"ת לחוד וק"ש כדברי
תפילות הוא עכ"ל.

ובפשוטו

זה צ"ב דודאי יוצא ידי"ח ת"ת
בק"ש כדמוכח בכמה דוכתי

אך יש לדיק לשון הב"י שכתב בלא חשיב
לימוד לענין זה והינו דרק כלפי ברכות
התורה לא חשיב לימוד דיש דין שדברי
השבח יתיחסו על התורה ובק"ש זה קבלת
עומ"ש אין כאן הוכחה שזה קאי על הד"ת

שלימה והתפילה זה השלמה לק"ש
לקבלת עומ"ש ובכך הוי שלימה ,וא"כ
שזה חלק מהק"ש ממש מה"ט אי"ז הפסק.

והנה

יל"ע אם דין שנה על אתר מקימים
בהרהור ובשו"ע סימן מ"ז ס"ד

נפסק דעל הרהור ל"צ ברכות התורה
והגר"א פליג ולכאו' להגר"א יקים גם דין
שנה על אתר בהרהור ]ואין להוכיח דא"כ
בכל ק"ש יש הרהור בד"ת שיקים בזה דין
שנה על אתר דכאן גרע דבפיו אומר ק"ש
ונראה הברכה כברכה על הק"ש וכפי
שנתבאר לעיל[ א"ד דברכת אהבה רבה
דבעי הכר שזה יהיה על ד"ת ל"מ לזה
הרהור.

שבזה וחסר בהיתיחסות השבח אל הת"ת.

הקשה

הפנ"י מדוע מהני ששנה אל אתר

שיטת

ר"ת דברכת התורה פוטר משחרית

לאחר התפילה ומדוע התפילה זה

עד שחרית ,ותוס' חולק,והינו

לא הפסק ומישב דהתפילה וק"ש ענינם

די"ל לתוס' דשינה הוי הפסק וצ"ב סברת

אחד של קבלת עומ"ש ואי"ז הפסק ,ועדין

ר"ת דהרי כתבו תוס' לעיל הטעם דבתורה

צ"ב מדוע מה שמקבל עומ"ש אי"ז הפסק

אין הפסק דלא מיאש דעתו ודעתו כל

וי"ל דכיון שזה קיום של הברכות ק"ש

הזמן ללמוד ובשינה זה ל"ש ומדוע ס"ל

ובברכות ק"ש כלול ג"כ ברכות התורה

לר"ת דאי"ז הפסק ,והנה כתב הט"ז

ומכיון שמקים את דין הברכה אי"ז הפסק

בסק"ט דבשינת קבע נעשה כבריה חדשה

לקיום הנוסף ,וי"ל ביותר דהנה איתא בדף

ומה"ט מחויב בברכות התורה וצ"ב כנ"ל

עריכת ברכות  /ברכות יא ע"ב

צ
דתפ"ל שיש כאן הפסק והסח הדעת ,וי"ל

על כל התורה ולומר פסוקי ברכת כהנים

דיש לדקדק בתוס' שכתבו דהטעם שאין

ואף אחרונים אלו ס"ל דזה ברכת השבח.

כאן הסח הדעת זה משום שיש חיוב תמידי
על האדם וא"כ אף כשישן הוא חיב
והחיוב הוא הגורם שאין כאן הפסק ,אמנם
הרא"ש כתב דהטעם הוא שרגילים ללמוד
ואין הסח דעת בפועל לכן כתב דשינה הוי
הפסק ולכן הוצרך הט"ז לסברא דהוי
בריה חדשה ומה"ט הברכות התורה שברך
מקודם לכן אינם מתיחסות למצב שבו

הביאוה"ל

ראשונים אם צריך כונה
לפטור באהבה רבה וצ"ב מדוע שלא יהיה
צריך כונה לפטור י"ל דיסוד ברכת השבח
זה לשבח והרי שבח ומי שס"ל דבעי כונה
זה משום שבעי שהשבח יתיחס על ת"ת
ורק ע"י שמכוין לפטור הריהו מיחס את
השבח לת"ת.

נעשה כבריה חדשה.

יש

לדון בקטן שהגדיל האם צריך ליפטר
באהבת עולם דמעריב או לסמוך על

ברכות התורה שברך בקטנותו דאף אי
נימא שהוי ברכת השבח בעי שבח על
תורה שמחויב בה ,דרק עי"ז יש שיכות
לתורה שאותה משבח.

כתבו

האחרונים דנשים מברכות ברכת
התורה משום שהם מצוות ללמוד

את דיניהם וקשה א"כ איך יוצאות דמה

בדין

ברכת התורה על הרהור עין שו"ע
מז ס"ד דל"צ לברך והגר"א פליג

וכי ליכא מצוה בהרהור והפשט הוא דכל
שיש בזה מצוה יש דין לשבח ובנשמ"א
כלל ט' סק"ב כתב דכיון דילפי' מקרא דכי
שם ה' אקרא וקריאה הינו דיבור לכן לא
תקנו על הרהור לברך כיון שאינו ניכר
]וכ"כ השאג"א סימן כ"ד קנו"א[ ולהנ"ל
הביאור כיון שבעי שהשבח יתיחס על
התורה שאותה שונה לכן בעי שיהיה
דיבור הניכר.

שקוראות את הפסוקים של ברכת כהנים.

ובדין
ובמנ"ח

סימן מז ס"ז מביא מ"ח

קריאת פסוקים דרך תחנונים בסימן

כתב דנשים חיבות משום שזה

מ"ו ס"ט מובא מח' בזה והנה ודאי

ברכות ה ש בח וי"ל דאף שזה

דמקים בזה מצות ת"ת רק להנ"ל בעי

ברכות השבח בעי שיכות לשבח ואם

שיתיחס השבח ע"ד התורה וכדברי

פטורות מת"ת אין להם שיכות לשבח ולזה

הנשמ"א גבי הרהור וקריאת פסוקים דרך

בעי שיהיה להם שיכות עכ"פ בדינים שהם

תחנונים אי"ז ניכר כת"ת ]ועין קה"י סימן

מחויבות ללמוד ושוב כבר יכולות לשבח

י"ח[.
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א .פשיטא,

היכא דקא נקיט כסא

מבואר חידוש גדול דיש צד דמהני גם

דחמרא בידיה וקסבר

לתקן לאחר כדי דיבור ,וצ"ב.

דשכרא הוא ופתח ומברך אדעתא דשכרא
וסיים בדחמרא יצא ,דאי נמי אם אמר

ואולם

הנה הגאונים לא פי' מה היה

שהכל נהיה בדברו יצא ,דהא תנן על כולם

הספק ,ובלשון הגמ' הרי נראה

אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא ,אלא

דהספק הוא האם אזלינן בתר פתיחה או

היכא דקא נקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר

בתר חתימה ,וצ"ב לפרש לשון הגמ' לפי

דחמרא הוא ,פתח ובריך אדעתא דחמרא,

פירושם.

וסיים בדשכרא ,מאי בתר עיקר ברכה
אזלינן ,או בתר חתימה אזלינן.

ואשר

נראה דגם להגאונים יסוד הנידון
הוא כמו לרש"י ,האם אזלינן בתר

ונחלקו

הראשונים בפי' סוגית הגמ',

הפתיחה או בתר החתימה ,והיינו דזה

דשיטת רש"י דהנידון באופן

פשוט דכל כמה שדנים מצד החתימה

שבתחילת הברכה היה סבור לחתום

עצמה בוודאי דמהני לתקן החתימה או

הברכה באופן שהיא חתימה שלא כתיקונה

תוכד"ד או אפי' לאחר כדי דיבור ,אלא כל

ולבסוף סיים הברכה כתיקונה האם מהני

הנידון שלא יהני התיקון הוא משום

או לא .ועי' ברשב"א שהוסיף לבאר

דאזלינן בתר פתיחה ,ורק דהם סוברים

בדבריו דהנידון האם האם החתימה גוררת

דכדי שיחשב לפתיחה לא סגי במה שכיון

את הפתיחה או לא ,ועי' בזה להלן.

לפתיחה שלא כתיקונה דכוונה בעלמא לא
מגרעא מידי ,אלא רק במה שסיים את

ואולם

בראשונים[

הברכה שלא כתיקונה ,זה מהני לקבוע את

מפרשים דאיירי בכה"ג שהוא

הפתיחה דנעשה הפתיחה לצורך מה

חתם שלא כהוגן ואח"כ תיקן חתימתו.

שסיים ,ונמצא דמה שצריך את החתימה

והנה לא פי' הגאונים אימתי איירי כשהוא

הוא רק לקבוע את הפתיחה דעי"ז הוי

מתקן האם איירי כשהוא מתקן דווקא

הפתיחה כפתיחה שלא כתיקונה ,וע"ז לא

תוכד"ד או אפי' לאחר כדי דיבור ,ועי'

מהני מה שמתקן את החתימה ,דהתיקון

במג"א בר"ס ר"ט ,ובפמ"ג שביאר דבריו,

מועיל רק לגבי הדינים של החתימה

דיבור,

בעצמה ,משא"כ אם אזלינן בתר הפתיחה,

דבתוכ"ד מה היה הנידון כלל ,ולפי"ז

דלפי"ז אין דנים על החתימה בעצמה,

דבהכרח

הגאונים

כוונתם

]הובא

לאחר

כדי
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אלא רק שע"י החתימה ממילא נעשית

הכל הולך אחר החתום ,כללו של דבר

הפתיחה פתיחה שלא כהוגן לא מהני ע"ז

לאתויי מאי לאו לאתויי הא דאמרן ,לא,

תיקון החתימה ,דסו"ס הפתיחה היתה

לאתויי נהמא ותמרי ,היכי דמי אילימא

שלא כתיקונה.

דאכל נהמא וקסבר דתמרי אכל ,ופתח

ולפי"ז

יש לדחות ראית הפמ"ג מהגאונים
דמהני לתקן גם לאחר כדי דיבור,

די"ל דלעולם לא מהני לתקן אלא תוכד"ד
והגמ' דנה באופן שתיקן תוכד"ד ,אלא

אדעתא דתמרי וסיים בדנהמא היינו בעיין,
לא צריכא כגון דאכל תמרי וקסבר נהמא
אכל ,ופתח בדנהמא וסיים בדתמרי יצא,
דאפילו סיים בדנהמא נמי יצא ,מאי טעמא
דתמרי נמי מיזן זייני.

דאעפ"כ יש צד בגמ' דלא יהני התיקון,
משום דכל מה דמהני תיקון דתוכד"ד הוא
רק לגבי לתקן החתימה ,אבל אם אזלינן
בתר פתיחה נמצא דאין החיסרון רק מצד
החתימה אלא דע"י החתימה ממילא

וגם

כאן צ"ב טובא דלפי"ז דטעם
הברייתא הוא משום דתמרי נמי

מייזן זייני ,מה זה שייך למה שהכל הולך
אחר החיתום.

נעשית הפתיחה כפתיחה שלא כהוגן ,וע"ז
כבר לא מהני מה שמתקן את החתימה.

ב .והנה

בהמשך הגמ' איתא ,תא שמע
שחרית ,פתח ביוצר אור וסיים

במעריב ערבים לא יצא ,פתח במעריב
ערבים וסיים ביוצר אור יצא ,ערבית פתח
במעריב ערבים וסיים ביוצר אור לא יצא,
פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים יצא,
כללו של דבר ,הכל הולך אחר החתום,

והנה

עוד יש להעיר על הגמ' ,דמאי
טעמא הוצרכו להעמיד בהכ"ת

חדשה באכל נהמא וקסבר דתמרי אכל
וכו' ,והרי יש להעמיד בהכ"ת שאמרו
בתחילה דאיירי בנקיט כסא דחמרא בידיה
וקסבר דשכרא הוא ופתח ומברך אדעתא
דשיכרא וסיים בדחמרא ,דבזה בוודאי
דמהני מטעם דעל הכל אם אמר שהכל
נהיה בדברו יצא.

וכו' ,אלא ,כיון דאמר רבה בר עולא ,כדי
להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום,
כי קאמר ברכה ומלכות מעיקרא אתרוייהו
קאמר .וצ"ב טובא ,שהרי בברייתא איתא
דהטעם שיוצא הוא משום דהכל הולך
אחר החיתום ,ואם הטעם דיוצא הוא
משום דצריך להזכיר מידת יום בלילה
וכו' ,לפי"ז מה זה שייך למה שהכל הולך
אחר החיתום.

וכמו

ג .ונראה

בזה ,דהנה לפי פשוטו יסוד
הספק של הגמ' הוא במעשה

הברכה

עצמה,

די"ל

דכיון

דבשעת

הפתיחה היה בדעתו לסיים הגפן ממילא
דפתיחת הברכה ג"כ מעשה ברכת הגפן
עליה ,ולא מעשה ברכת שהכל ,ואפי'
שלבסוף סיים ברכת הגפן ,אבל כיון
דבשעת פתיחת הברכה היה מעשה ברכת

כן יש להעיר בהמשך הגמ' ,דאיתא

הגפן חשיב דהפתיחה היא מעשה ברכת

תא שמע מסיפא ,כללו של דבר

הגפן ולא מהני לפטור את השיכרא.
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ואולם

צג

לכאו' א"א לומר כן ,ממה

על ספירת העומר ,ואעפ"כ יש צד דלא

דאמרינן בגמ' דבהתחיל ע"ד

יהני כיון דבשעת הפתיחה היה בדעתו

לגמור שהכל ולבסוף גמר בפה"ג בוודאי

לברך על יום אחר ,ומבואר מזה כמש"נ

דמהני כיון שעל הכל כשאמר שהכל נהיה

דאין הנידון כאן מצד מעשה הברכה ,אלא

בדברו יצא ,וצ"ב דאף שהוא יוצא על יין

הנידון הוא מחמת שהיה דעתו שתהיה

גם בברכת שהכל ,אבל הרי מ"מ מצד

הברכה נתפסת על ספירה של יום אחר

המעשה ברכה הרי הם ברכות חלוקות,

שאין זה ספירת היום ולא חל ע"ז הברכה,

ואף את"ל דשאני שהכל שהוא כמו שבירך

וממילא דלא שייך שתתפס על ספירה של

על כל דבר ובכלל זה הגפן ,הרי אמרינן

יום זה.

להלן דכמו כן הוא גם לגבי תמרים שהוא
יוצא בברכהמ"ז ,דג"כ הדין דאם התחיל
על דעת לסיים ברכהמ"ז ולבסוף סיים על
העץ דיצא ,ובוודאי דמעשה ברכת המזון
הוא מעשה ברכה אחרת מברכת על העץ.

והנראה

ויש

לדון נפק"מ לפי"ז גם לקולא
דבברכות התורה לא יהיה דינא

דסוגיין ,כגון אם יהיה בדעתו לפתוח
בברכת לעסוק בדברי תורה ולבסוף סיים
בברכת אשר בחר בנו בוודאי דיהני ,כיון

מזה לכאו' דאין יסוד הנידון

דשם כל הברכות באות לחול על דבר

מצד מעשה הברכה ,אלא יסוד

אחד ,והחילוק שיש בין הברכות הוא רק

הנידון הוא בהקיום של הברכה ,דכיון

במעשי הברכה ,ולגבי מעשה הברכה אין

שבתחילה היה בדעתו שתהיה הברכה

כלל חיסרון במה שפתח אדעתא דהכא

באופן שלא מהני להיות נתפסת על דבר

וכמש"נ.

זה ,ממילא הברכה מופקעת מלחול ע"ז,
ואפי' אם לבסוף נסתיימה הברכה באופן
שמהני להתפס על דבר זה ,מ"מ כיון
שבפתיחה היתה הברכה מופקעת מלחול
על דבר זה ממילא דלא מהני ,וה"נ גם
ביוצר אור ומעריב ערבים במה שבא
להתפיס חלות הברכה על שבח זה של
יוצר אור אינו יכול להתפס על שבח אחר.

ויש

ומעתה

יבואר היטב מאי טעמא בפתח
אדעתא דשיכרא מהני משום

דעל הכל אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא,
וכן בפתח אדעתא דברכהמ"ז דמהני
משום דבברכהמ"ז פוטר גם את ברכת על
העץ ,דאה"נ מצד מעשה הברכות הם
מעשי ברכות חלוקות ,אבל הואיל ונתבאר
דאין החיסרון מצד מעשה ברכה אלא

להביא ראיה ברורה לזה ,ממה

מחמת שבתחילת הברכה היתה הברכה

העומר

מופקעת מלחול ע"ז ,ממילא ברכת שהכל

בפוסקים בסימן תפ"ט ,דאם בשעת

שהיא ברכה שחלה על הכל אין בה חיסרון

הברכה היה בדעתו לספור יום אחד

זה ,וכן ברכהמ"ז שיכולה לחול על

ולבסוף היה בדעתו לספור יום אחר גם זה

התמרים אין בה חיסרון זה ,כיון דכבר

בכלל נידון הגמ' ,והנה שם הרי המעשה

משעת הפתיחה היתה הברכה ראויה לחול

ברכה הוא אותו ברכה דמ"מ מברך הוא

על השיכרא ועל התמרים.

דמצינו

לגבי

ספירת
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והנה

להמתבאר אכתי צ"ב דמאי טעמא

להתפיס הברכה אם חשיב דבר אחר,

אין חיסרון מצד מעשה הברכה

דברכת יוצר אור נתפס על שבח היום

דבפתיחה חשב שיהיה מעשה ברכה של

וברכת המעריב ערבים נתפס על שבח

יין ולבסוף נעשה למעשה ברכה אחר,

הלילה ,ע"ז הוא דאמרינן דלא חשיב דבר

ובפשוטו צ"ל דמצד המעשה ברכה אין

אחר ,כיון דבשניהם מברכים על היום ועל

חיסרון כלל ,אלא כל החיסרון הוא רק

הלילה ודו"ק בזה.

מצד הקיום של הברכה.

ואולם

נראה דע"ז אתיא הברייתא לפרש
הטעם משום דהכל הולך אחר

החיתום ,דמעשה הברכה חשיב שפיר
מעשה ברכה רק משום דהכל הולך אחר
החיתום ,והיינו דכיון שבפועל הוא חתם
כדין ממילא דחשיב מעשה ברכה ,ורק
דאעפ"כ יש כאן עוד נידון מצד חלות
הברכה ,שהרי תחילת הברכה מופקעת
מלחול על דבר זה.

ומעתה

יבואר היטב מה דמסקינן בגמ'
דביוצר אור ומעריב ערבים

בוודאי דמהני כיון שצריך להזכיר מידת
יום בלילה ולילה ביום ,והקשינו ע"ז דהרי
ע"ז איתא בסיפא דמה דמהני משום דהכל
הולך אחר החיתום ,ואם טעמא משום
דאין כלל סתירה בין הברכות אין זה שייך
כלל למה שהכל הולך אחר החיתום.

ולפי

ולפי"ז

יש לדון ליישב מאי טעמא לא
אמרו שבא לרבות הגפן ושהכל

כמו שאמרו בתחילת הסוגיא דע"ז בוודאי
דמהני כיון שעל הכל אם אמר שהכל נהיה
בדברו יצא ,והוצרכו למצוא אופן אחר
כגון ברכת המזון וברכת על העץ.

ואולם

לפי המבואר י"ל בזה ,דשהכל
עדיף טפי ,דשהכל חשיב ברכה

כללית ,וגם בגוף מעשה הברכה נחשב
אותו מעשה ברכה כמו המעשה ברכה של
הגפן ,וא"כ מה דשם מהני אין זה שייך
למה שהכל הולך אחר החיתום ,אלא
דבלא"ה מהני משום דיכול להועיל גם
בתורת הברכה של הגפן ,ולכך הוצרכו
לאוקמי דאיירי בכה"ג של תמרי ומזוני,
והוא

ע"פ

מה

שביארו

כבר,

דמה

דברכהמ"ז פוטר ברכת מעין ג' ,אין זה
כמו דברכת שהכל פוטר הכל ,דמה דברכת

המבואר א"ש ,דאם היינו דנים מצד

שהכל פוטר הכל ,היינו דברכת שהכל הוי

מעשה הברכה לא מהני מה שצריך

זה ברכה על הכל ,משא"כ ברכהמ"ז לא

להזכיר מידת יום בלילה ולילה ביום,

חשיב ממש ברכה של התמרים ,אלא

דסו"ס ב' מעשי ברכות הם ,דזה ברכת

דמ"מ כשבירך ברכהמ"ז על התמרים

יוצר אור וזה ברכת מעריב ערבים ,אלא

יד"ח כיון דזייני ושייך שיהיה נתפס

מה דמהני הוא רק משום דלגבי המעשי

ברכהמ"ז על התמרים הואיל וזייני ,וא"כ

ברכה אזלינן בתר החיתום וכמש"נ דכיון

בגוף מעשה הברכה לא חשיב אותו מעשה

דלבסוף חתם כדין שפיר חשיב מעשה

ברכה ,וגם בלא"ה בוודאי דבגוף מעשה

ברכה ,אלא רק כשבאנו לדון על מה שבא

הברכה לא חשיב אותו ברכה ברהמ"ז ועל
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העץ ,אלא הטעם הוא רק משום דהכל

זה רק כשהיה דעתו בשעת הברכה לסיים

הולך אחר החיתום ,וכמתבאר.

כדין.

ד .הנה

התוס' כתבו דאפי' לדעת רש"י
מ"מ מהני תיקון של תוכד"ד,

והנה התוס' כתבו כן בלשונם ,באופן
שהיה יודע בתחילת הברכה ,ובפשוטו י"ל
דכוונתם דאם לא היה יודע הרי תיפוק"ל
דאינו יוצא משום דיש צד דאזלינן בתר
פתיחה ,וכ"ה באמת בביאור הגר"א בסימן
תפ"ז ,שהוא כתב לבאר מה שהעתיק
השו"ע בסימן תפ"ז דינא דהתוס' רק
באופן שהיה יודע ,ופי' דהוא משום דאם
לא היה יודע הרי יש צד דאזלינן בתר
פתיחה.

ואולם

צ"ב דהתוס' כתבו כן רק בתורת
חומרא ולא כתבו כן בתורת ודאי,

ואמנם עיי"ש בבהגר"א שכתב דמחמירינן
בזה משום דספק התפלל חוזר ומתפלל,
וצ"ב דהרי כתב המ"ב בסימן ק"ז דכל דין
זה דחוזר ומתפלל זה רק בחול ,אבל
בשבת אינו חוזר ומתפלל ,כיון דצריך
להתנות בנדבה ,וא"כ א"א לומר לכאו'
דמטעם זה צריך שידע .ואולם הנה המ"ב
כתב כן גם לגבי ברכות ,עי' בדבריו בסימן
ר"ט לגבי בורא מיני בשמים עייש"ה.

והביאור

התוס' דמהני תוכד"ד היינו
דמהני לעקור ולשנות את הברכה בעצמה
דהוי כמו שבירך כפי איך שתיקן ,ואולם
יש לומר שאין זה כן ,דלא מהני תוכד"ד
לעקור את הברכה שעשה ,אלא מה דמהני
תוכד"ד הוא ,דהנה עי' ברשב"א שביאר
יסוד הספק של הגמ' לפי רש"י דהנידון
האם החתימה גוררת את הפתיחה או שלא,
וביאור הדברים דיש כאן סתירה בהברכה
דפתיחת הברכה היה ברכה אחת ולבסוף
היה ברכה אחת וצריך לדון מה עוקר את
מה ,ונמצא דבאופן שהפתיחה היתה כדין
הרי כדי לפוסלה צריך שהחתימה תגרור
את הפתיחה ,וממילא דע"ז שייך דין
עקירה תוכד"ד לעקור מה שהחתימה
עקרה את הפתיחה .משא"כ באופן שעשה
ברכה שלימה שלא כדין הרי זה הברכה
שעשה ולא שייך ע"י עקירה לעשותה
לברכה אחרת ,דדין תוכד"ד מהני רק
לעקור חלות העקירה שעשה ע"י החתימה
משא"כ כשהיה ברכה שלא כתיקונה והוא
בא ע"י דין תוכד"ד לעשותה לברכה
אחרת ע"ז לא מצינו דיהני דין תוכד"ד.

וביותר
ולכאו'

בזה דהנה בפשוטו מה שכתבו

יש להוסיף לפי המבואר בתוס'

היה נראה שהוא מפרש דלא

והראשונים דהנידון הכא שייך

כהגר"א דהטעם דצריך שיהיה

לדין מצות צריכות כוונה ,הרי לפי"ז יש

יודע הוא משום דבלא"ה הרי חיישינן

לפרש בפשיטות ,דכל מה דשייך עקירה

להצד דאזלינן בתר פתיחה .אלא דהוא דין

הוא על הדין כוונה ,ולא על עצם החפצא

בוודאי דכל מה דמהני התיקון של תוכד"ד

של הברכה ,ודו"ק בזה.
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צו

בענין פתח בחמרא וסיים בשיכרא
aey xra jexa axd

בגמ'

איבע"ל נקט כסא דשיכרא בידי'

במחשבה כעין זו ,ולפי מהלך זה ברש"י

ופתח בדחמרא וסים בשיכרא מאי,

ל"ק דהא מצוות אצ"כ דכאן שאני שהוא

בתר פתיחה אזלי' או בתר חתימה אזלי',
ופירש"י דכשאמר תחילת הברכה כיון על
יין ,והאיבעיא אם כיון שאז היה דעתו על

כברכה אחרת.

והרמב"ם

פ"ח מהל' ברכות הי"א גרס

דבר אחר לא מהני ,והק' תוס' הא מצוות

להיפך שפתח בכונת שהכל,

אינם צריכות כונה ,ותי' דהיינו בשומע

וסים בבפה"ג ,והספק אם יוצא בזה או לא,

אחורי ביהכנ"ס ,אבל כשנתכון לברך על

וכתב שם שכ"ה גם בפתח בפה"א וסים

יין ונמצא שכר לא מהני ,וכונת תוס'

בפה"ע ,וכן בדבר שמברכים במ"מ ובירך

כמש"כ רבינו יונה בשם הרשב"ם דאם

עליו המוציא ,וצ"ב איך שייך לצאת בכונה

מתכון לא לצאת לא מהני ,והכא הוי ככונה

לבד ,ובע"כ הביאור כמו ההסבר השני

שלא לצאת.

בדעת רש"י דהכונה קובעת איזה ברכה זה
נחשב.

וצ"ב

מה קושיתם הא מבואר בסי' ר"ו
בשם הירו' פרק כיצד מברכין דאם

ועדין

קשה דהא לא היה לו חתימה,

בירך על דבר ונפל מידו צריך לברך פעם

דבחתימה חתם דבר אחר לגמרי,

שנית ,דהברכה חלה רק על מה שחשב

וכתב הרמב"ם בתשו' הו' במג"ע דהכונה

לאכול ,וכאן הרי חשב לשתות יין ,וצ"ל

כאן רק בשכר של ענבים ,והכונה דנהי

דכיון שחשב לשתות כוס זה ,לא איכפ"ל

דאם בירך על שכר של ענבים בפה"ג לא

שחשב שזה יין ,רק החסרון הוא שחשב

יצא גם בדיעבד ,זה משום שזה לא מספיק

לברך ברכה אחרת ,ולכן הק' תוס' דהא

לקבוע את הברכה על מין זה ,אבל אם

מצוות אצ"כ ,ותי' דכאן הוא היפך כונה.

בתחילת הברכה כבר נקבעה הברכה ע"ז,

והראב"ד

מספיק חתימה ששיכת למין זה כמו
בהשגות על בעה"מ והרמב"ן

בפה"ג ,ומיושב קו' הכס"מ שם ,וכן

הק' על רש"י שלא מצינו

הסכים הט"ז סי' ר"ט סק"א דכונת

מעולם פגם בברכה במחשבה כעין זו,

הרמב"ם דוקא בשכר של ענבים דלא

ומשמע שהבינו ברש"י שהכונה מחשיבה

ככס"מ שם.

את זה לברכת בופה"ג ,כלשון הגמ' בתר
פתיחה אזלי' ,דמשמע שזה קובע על מה
יחול הברכה ,וע"ז הק' דלא מצינו פסול

וכן

בפתח ע"ד לומר בפה"א וסים בפה"ע
הרי עכ"פ הוא בירך על פרי ,אלא
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צז

שיחד את זה רק לעץ ,אבל כיון שבתחילת

בזה משמעות שמבטל רק את המודעא

הברכה כבר קבע את זה על פרי אדמה

ואפשר דמבטל שניהם ,דבמי שאמר

יצא ,וכן בהמוציא לחם שגם כל מאכל

בפה"ג שהכל אטו חזר בו חלילה שלא

נקרא לחם ,רק שבלי כונה בתחילה אינו

יתברך מי שברא פרי הגפן ,אלא דהכרכה

יוצא ,ולפי"ז מוכח מהרמב"ם שאם בירך

נמשך אתרוויהו עכ"ל.

המוציא על תבשיל של במ"מ לא יצא.

ובמשנ"ב

סי' ח' סקמ"א מבואר דמי
שהתחיל לברך אקב"ו על

טלית ,ולקחוהו ממנו ,יכול לסים להניח
תפילין ויוצא בזה א ,וזה לפי הצד דבתר
חתימה אזלי' ,ולפי"ז אפשר לקבוע על מה
הברכה בסוף הברכה ,אבל אין לומר דהוא
משום סברת הראשו' דכונה לא איכפ"ל,
דכאן דכון על חפץ אחר ,ודאי דכונה
מעכבת לכו"ע ,אלא דחתימה מהני.

ולפי"ז

ל"ק מכה"ת ,דבכה"ת הוא חוזר
בו ,אבל כאן הוא לא חוזר בו,

אלא שהוא מברך גם שהכל ,אבל כיון
שאמר גם בפה"ג ,הפתיחה מתיחסת
לבפה"ג ,רק שיש לו גם חתימה של
שהכל ,ובזה האיבעיא אם חתימה סגי בלא
פתיחה ,והא דלאחר כדי דיבור לא מהני,
משום

דכבר

נגמרה

הברכה

ולאחר

שנגמרה הברכה ,א"א לחזור ולשנותה,
אבל בתוכ"ד שעוד לא נגמר ,יכול להוסיף
אבל אינו חוזר בו.

·

ורוב

הראשו' פירשו שהכונה שפתח
בכונת בפה"ג ואמר בפה"ג ואח"כ

חזר ואמר שהכל אם יוצא ,ומבואר בשו"ע
שם דרק אם התיקון היה בתוכ"ד יש צד
שמהני ולא אח"כ ,והמג"א כתב שם
דבתוס' משמע דמהני גם לאחר כ"ד,
והגר"א דחה ראיתו עי"ש.

ותמה

והרמב"ן

במלחמות פי' את האיבעיא
להיפך ,דהיה לו שיכרא ופתח

בשהכל וסבר דהוא חמרא וסים בבפה"ג,
והאיבעיא אם בתר חתימה אזלי' וזה פוסל
או בתר תחילת ברכה אזלי' ,ויש שפי'
שהאיבעיא אם תוכ"ד יש לו כח לפסול
]עי' דע"ת סי' קי"ד בהג' נכהמ"ח[ אבל
מהגמ' לא משמע כן ,דא"כ זה לא שייך

הפמ"ג שם אם התיקון היה

לבתר חתימה ,אלא שלתוכ"ד יש כח

בתוכ"ד למה שלא יועיל ,מ"ש

לקלקל.

מכה"ת דבתוכ"ד מהני תיקון ,ונראה לבאר
ע"פ החת"ס אהע"ז ח"א סי' צ"ז שכתב

ומוכח

גם מזה כחת"ס דודאי דמה שאמר

במי שאמר שמבטל הגט ובתוכ"ד אמר

קודם נשאר ,אבל כיון שהוא

המודעא ,וכתב החת"ס דלא מהני דאאין

מוסיף גם הפה"ג ,נהיה חתימת הברכה

`.
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בפה"ג ,ואם בתר חתימה אזלי' זה ברכה
שלא שיכת לשכר.

ולפי"ז

מובן לפי הצד דבתר פתיחה
אזלי' ,וקשה דמ"מ סיום הברכה

ליהוי הפסק ,ולכאו' זה תלוי במח' האחרו'
אם דיבור בטעות הוי הפסק או לא ,ועי'
מג"א סי' רע"א סקל"ב ובחי' רעק"א שם
]ושם משמע במשנ"ב שפסק כמג"א דלא
הוי הפסק[ ובביה"ל סי' רח"צ בשם
רעק"א דהוי הפסק ,ועי' שש"כ פמ"ז הע'

ועפי"ז

שכתב דאם רצה לומר פוקח
עורים ,וטעה בדיבורו ואמר מלביש
ערומים ,צ"ע אם מהני חזרה תוכ"ד ,והק'
האחרו' מ"ש מהא דקי"ל לגבי ברכה"נ
דמועיל תיקון ,עי' פמ"ג ועוד ,והמחה"ש
כתב דהתם אזלי' לקולא דמהני תיקון,
משא"כ כאן שהוא ספק במה יצא עי"ש.

אבל

רט"ז בשם הגרשז"א ,ועי' שבה"ל ח"ה
סי' ל"ה או' ג'.

אבל

לפמש"כ לעיל ניחא דהכל מצטרף
לברכה אחת שיש בה הוספת שבח

להקב"ה ,ולכן אינו הפסק רק ששם
הברכה נקבע לפי פתיחתה או סופה ,וכך
משמע ברשב"א כאן שהק' דודאי דלא
פוסל מה שהוסיף לאחר ברכתו אפי' כמה
דברים ,ומשמע דהוא הוספה ,וכ"מ

יש לבאר דברי המג"א סי' ר"ט

הדגמ"ר חילק דשאני התם דאוחז
בידו דבר ,וזה מכיח שכונתו כמו

מה שחזר בו ,אבל אם אין הוכחה אינו
יכול לחזור ,וכ"כ היד אפרים שם ,והביא
דבריו במשנ"ב סי' מ"ו דהוא ספק במה
יצא ,וצ"ל לדבריו דגם ביוצר אור יש
הוכחה כיון שעכשיו הוא יום ,אבל עיקר
הדבר צ"ב מאי נפק"מ אם יש הוכחה או
לא ,הרי במציאות לזה הוא התכון.

ולפמש"כ

יש לבאר דכיון דבברכה הוא

ברשב"א יא,א ,עי"ש ,וכ"כ הרשב"א

אמר את שני הדברים ,ממילא

בתשו' ח"א סי' ל"ה על מה שיוצא אם

הברכה מתיחסת יותר למה שיש הוכחה

בסוף תיקן את עצמו כדין ,דהוא משום

שע"ז בירך ,ובזה הוא יוצא ולא בשני,

שהוא כמוסיף שבח באמצע הברכה ,וכ"כ

והצד השני של המג"א דהכונה קובעת

להדיא המאירי במגן אבות סי' א' שזה

למה הברכה יותר מתיחסת ,וסגי בזה.

הטעם שאינו הפסק.

ולפי"ז

„

למעשה אין שום צד שתוכ"ד
מועיל לקלקל ,ולא דמי לקנינים

והנה

בגמ' מבואר דגם מי שפתח במעריב

שהוא חוזר בו ,אבל כאן ל"ש לחזור בו,

ערבים וסים ביוצר אור ,זה גם תלוי

כמש"כ החת"ס דהרי הקב"ה ברא פה"ג,

בנידון הנ"ל ,ופירש"י שהנידון במי שאמר

והכונה שמדבר שבמציאות לא שייך

מעריב ערבים יוצר המאורות,

וכ"כ

לחזור רק מדבר שהוא עושה ,וכמו"כ

הרא"ש והטור ,אבל הרשב"א כתב בשם

בספיה"ע מי שספר כדין וחזר בו ,לא

הראב"ד דכאן אי"צ להגיע לזה ,וסגי

יעזור ,שכבר אמר את המציאות הנכונה.

דבסוף הברכה אמר יוצר המאורות.
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ונראה

ביאור המחלוקת דרש"י ס"ל

צט

ט'.

דכיון שצריך פתיחה וחתימה,
לא מהני שיהיה לו רק חתימה כדין ,ורק

והגר"א

פסק כרשב"א דסגי גם בחתימת

בברכה קצרה שאין פתיחה ,ורק תחילת

הברכה לבד ,ולכאו' לפי"ז ה"ה

הברכה וסופה מהני הסוף או ההתחלה

לפי הצד של הגמ' דבתר פתיחה אזלינן

לקבוע ,אבל כאן בעינן גם פתיחה וגם

סגי בפתיחה לבד ,ועי' באחרו' סי' תפ"ז

חתימה ולא מהני חתימה לבד.

שחולקים ביו"ט שחל בשבת וסים רק
בשל יו"ט ,ולכאו' לפי הגר"א ודאי דיוצא

ובשו"ע

סי' נ"ט ס"א פסק כרש"י

דלא נפשט האיבעיא ואפשר דאזלינן בתר

והרא"ש דבעינן גם פתיחה,

פתיחה ,ועי' שבה"ל חי"א סי' ק"ו.

והמשנ"ב שם הביא דעת הפמ"ג בשם
הב"ח והפרישה דבעינן שיתקן בתוכ"ד

]וע"ע

בביה"ל סי' ס"ח ע"פ הגר"א סי'

מתחילת הברכה ,אבל דעת הדה"ח דלא

קפ"ז שגם התחלה לבד מועילה,

בעינן תוכ"ד ,ועי"ש בביה"ל מש"כ לבאר

ודלא כרשב"א יא,א ,ויל"ע אם זה רק

מ"ש מהא דסי' ר"ט דבעינן דוקא בתוכ"ד.

במקום שלא אמר את החתימה כלל ,או גם
כשאמר והיה לו טעות[.

ולפמש"כ

י"ל דבעצם גם ביותר מכדי
דיבור אפשר להחשיב את

ובמג"א

סי' רס"ח כתב לגבי מי שהתחיל

הכל להוספת שבח ,ואם בתר חתימה אזלי'

תפילת חול שאמר אתה ע"ד

מהני ,אלא דבסי' ר"ט שכבר גמר הברכה,

חול ,אבל זה גם התפילה של שבת ,ותלה

כבר לא שייך לשנות את הברכה ,משא"כ

את זה במח' הראשו' לגבי אם כונה מעכב

כאן שלא גמר את הברכה ,וכן הביאו

בברכות ,אבל אין לזה שיכות לפתיחה

סברא זו דבאמצע הברכה הוי כתוכ"ד

וחתימה ,רק אם כונה מועילה להגדיר את

מהא"א ]בוטשאש[ ועי' בר אלמוגים סי'

ברכה או לא ]ודלא כמש"כ בספר חו"ב[.
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א .הנה

מדאו' אין איסור להפסיק בדיבור

כולה חוזר לראש וחזי' לכא' דבעי' שיהיה

באמצע ק"ש דדרשו בירושלמי

כחטיבה אחת אבל לצד שני די"ז הוא רק

הובא בתוס' ברכות יג .ודברת בם מכאן

באנוס וחזי' דאי"צ חטיבה אחת גם דלגבי

שיש לך רשות לדבר בם ורבנן אסרו

ברכה שיעור ההפסק אינו כדי לגמור את

והתירו רק מפני היראה והכבוד ויל"ע אם

כולה[.

מדאו' ג"כ אין להתיר רק לצורך ורבנן
קבעו הגדר מה חשיב צורך או דמדאו'
הכל שרי ורק רבנן אסרו.

ויש

ב .דבדיני

הפסק לא מצינו חילוק אם
מפסיק מפני הכבוד והיראה

או שלא לצורך דאפי' שח בין הברכה

לדון אם גדר האיסור מדרבנן הוא

למצוה מפני הכבוד חוזר ומברך עי' מג"א

ככל דיני הפסק שאף שמדאו' אין

סי' רו סק"ד דבין ברכה לאכילה אין

איסור בהפסק מדרבנן בעי' שיהיה הק"ש

להפסיק אפי' מפני היראה דפשוט דבדיני

חטיבה אחת כמו תפילה ואם מפסיק הרי"ז

הפסק חשוב הפסק.

כמי שהפסיק בין הברכה למצוה או דלא
חידשו מדעתם לאסור הפסק רק אסרו
משום זילזול בק"ש דהשח מראה שאין
מחשיב מה שאומר.

ויש

אמנם

כ"ז מצד הק"ש עצמה אבל מצד
הברכות

הנה

נח'

הרמב"ן א

והרשב"א אם ברכות הק"ש הם ברכת
המצוות דק"ש ולדעת הרמב"ן ברכות יא.

להוכיח דלא קבעו דין הפסק בזה א.

ברכת אהבה רבה היא ברכת המצות וכ'

דאפי' שח בק"ש במזיד אין חוזר

דהמפסיק בין אהבה רבה לק"ש לאמר אל

לראש ]ובאמת אם שהה כדי לגמור את

מלך נאמן חוזר ומברך ולפי"ד לכא' י"ל

`.
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דכמו"כ הברכה צריכה להיות סמוכה

כנגד רוב הפוסקים אמנם כ' שם דטוב

לק"ש ואם פוסק חשיב הפסק כן בק"ש

שיקרא גם ק"ש עם הברכות שאח"כ

עצמה שייך הפסק בין הברכה לשאר

ומשמע דחשש עכ"פ לדעת רוב הראשונים

הק"ש אבל לא מצד הק"ש.

אבל הגר"א כ' שם דהטעם שיקרא ק"ש

ולדעת

הרמב"ן דיש כאן משום הפסק

הוא כדי שיעמוד בתפילה מתוך ד"ת
וצ"ב.

בין הברכות לק"ש לכא' ק' ממה
שאין חוזר לראש בשח במזיד וגם איך

Â‡ ‰ÈÂÁ„ „Â·Î‰ ÈÙÓ ·È˘Ó
‰¯˙Â‰

התירו להשיב מפני הכבוד וצ"ל דמשום
ההפסק בין הברכות לשאר הק"ש אי"צ
לחזור לתחילת הק"ש כמו שאי"צ לחזור
על הברכה כמבו' ברמב"ן דרק קודם
הק"ש כ' דהוי הפסק והביאור בזה דהוי
כמו התחיל במצוה דכבר חלה הברכה על
המצוה ב

תחילת

ונמצא דהדין שאסור

לדבר בק"ש הוא דרבנן דמדין התחיל
במצוה מותר מדינא לדבר.

וא"כ

גם לפי הרמב"ן אין לדון כאן משום

ב .נמצא

להפסיק בק"ש אינו מטעם
הפסק ומעתה יש לדון אם ההיתר דמפני
הכבוד הוא דחייה לאיסור שיחה ואפי'
מפני הכבוד ג"כ שייך לאסור שיחה רק
דכבוד האדם חשוב טפי ולא העמידו
דבריהם במקום כבוד הבריות ואוקמוהו
אדאו' או דל"ש כלל טעם האיסור בכה"ג
דכל האיסור הוא הזילזול ומפני הכבוד אין
זילזול דשח לאונסו.

הפסק רק בין אהבה רבה לק"ש ועי'
ברא"ה יג :שהק' על הרמב"ן איך משיב
מפני הכבוד בין אהבה רבה לק"ש וצ"ע.

ובעיקר

דברי הרמב"ן דהברכות הם
ברכות ק"ש הסכים גם הרא"ה

ונפק"מ

לכא' באופן שיכול להשיב
בשפה אחת שלום בב' מילים

ובשפה אחרת במילה אחת אם חייב לקצר
דאם ההיתר להשיב הוא דחייה כל כמה
שיוכל לצמצם טפי עדיף.

וכ"נ ג"כ בדברי התוס' ב .שהק' לפרש"י
דקורא ק"ש מבעו"י איך יוצא ע"י מה

לדעת הרשב"א דהאיסור

גם

י"ל דנפק"מ אם יודע שיהיה צריך

שחוזר וקורא בלילה הק"ש הרי אינו

להפסיק באמצע להשיב מפני השלום

אומרה בברכותיה ומשמע דהברכות הם

ויכול לקרוא ק"ש גם אח"כ באופן שלא

ברכות הק"ש ולהלכה פסק השו"ע סי' ס

יפסיק באמצע דאם חשיב דחייה י"ל

ס"ב דאם קרא ק"ש בלא ברכות חוזר

דעדיף שיקרא בלא הפסק אפי' הפסק

ואומר הברכות בלא ק"ש מבו' דלא שייכי

דהיתרא לכא' משא"כ אם הוא היתר גמור

הברכות לק"ש וכהרשב"א וצ"ב שפסק

ועי' מ"ב סי' נא סקי"ב שהביא מהדה"ח

.a

ji` '` dyxt lr dkxa dpwzp `l m`c jxai m` '` dyxt wx `xew m` o"anxd ixacl m` oecl ipexrd
wlgl yie ceakd iptn 'it` y"wa llk wiqtdl xzen
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קב
דאם יכול לסיים הפרק ולא לענות באמצע

לגרום שיפסיק ויש לדון בזה אם בדין

הפרק עדיף חזי' דמעוטי בהפסק עדיף

מכניס עצמו לאונס יש איסור גם על אחר

אבל ק' דמ"ש דלגבי אבל לקמן יט .דאם

להכניסו לאונס ואטו יהיה אסור לאביו

יכולין להתחיל אפי' פסוק א' יתחילו וצ"ל

לעבור אצל בנו שקורא ק"ש מפני שיהיה

דאיירי שם בא"א אח"כ.

מחויב לשאול לו.

ואולי

י"ל גם דנפק"מ אם מותר מפני
הכבוד להפסיק יותר מכדי שאילת

שלום דבמאירי הביא בזה ב' דעות לגבי
שאילת שלום ובתר"י כ' דאסור לענות
ברוך ד' המבורך לעולם ועד רק ברוך ד'
המבורך דהוא כדי שאילת שלום ובתוס'
ר"י החסיד כ' דהותר רק מילת שלום הובא
בבאה"ט ויל"ע אם פליג בזה על תר"י
די"ל דאיירי באופן שאי"צ להפסיק יותר
ובזה ודאי אין טעם להתיר יותר ממילת
שלום אבל לתר"י ז"ב דלא התירו יותר

ולפי

המבו' דאין דין הפסק בק"ש א"כ
לכאו' הביאור דמפני הכבוד ל"ש

כלל טעם האיסור דאין כאן זילזול ולכא'
נידון זה תלוי בנדון דלהלן אם ההיתר
במשיב הוא רק משום שאינו פותח או
משום הזילזול דאם ההיתר רק משום
הזילזול י"ל דחשיב דחיה דכבוד האדם
הוא הדוחה לאיסור הפסק אבל אם ההיתר
רק משום שאינו פותח בשאילה אפשר
דחשיב כהותרה וכפי שיתבאר להלן.

אפי' צריך שהרי לא התיר לאמר לעולם
ועד ג.

ואולי

תלי בזה דאם האיסור הוא מטעם
הפסק בכל מילה שייך הפסק אבל

מצד זילזול יש להתיר כל מה שצריך לפי
הענין ולתר"י שהתיר רק בכ"ד לכא' חזי'
דיש בזה משום הפסק ושמא כוונתו
כהרמב"ן דההפסק הוא בין הברכה לק"ש
אמנם להלכה הרי התירו התוס' יג :לענות
אמן יש"ר שהוא יותר מכ"ד וכ"פ השו"ע
ומבו' דאין כאן נידון של הפסק.

והנה

˘"˜· ˘È„˜ ˙ÈÈÚ

ג .והנה

הראשונים נח' לגבי עניה לקדיש
שהתוס' כ' דפוסק דאין לך מפני

הכבוד גדול מזה ובתר"י והרא"ש הביאו
די"א שאינו פוסק דעוסק בשבחו של
מקום ולכא' זהו רק טעם שאין חיוב לענות
אבל י"ל דבאמת ל"ח הפסק וביאור שי'
התוס' דכיוון דזה שבח גדול טפי או מצ"ע
או מצד שהוא דבר שבקדושה או משום
שהוא בציבור א"כ אם אינו מפסיק הוי
זילזול ולהלן יתבאר אם כוונת התוס' מפני

המג"א כ' להתיר לשאול למי

הכבוד דהקדיש הוי כמו שאילה ומפני

שקורא ק"ש אף שיהיה צרך

הכבוד היינו מה שעונה לקדיש או דדמי

להשיב ולכא' יש להוכיח דחשיב היתר

לשואל אלא שהוא יותר חיוב דהוי זילזול

גמור ולא דחיה דאיך נתיר לכתחילה לאחר

ולכך אין לך מפני הכבוד גדול מזה.

.b

c"kn xzei miwxtd oia xzen i"xzl mbc oecl yi
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ובביאור

דעת החולקים י"ל דס"ל דאפי'

כשואל מבו' דנח' אם ברכת הרעמים

לשבח גדול אין להפסיק דהרי

חשיב שואל או משיב.

בדין עוסק במצוה אף עוסק במצוה קלה
אין מפסיק למצוה חמורה ואמנם ל"ד
לעוסק במצוה דא"כ אסור להפסיק ולכא'
אין כוונת תר"י דיש איסור רק דסברא הוא
דאי"צ להניח השבח שעוסק בו ולעסוק
בשבח אחר.

והטעם

קג

ובי'

רעק"א כוונת התוס' דבאמת אי"ז
משיב רק דשווה כדרגת משיב כיוון

דכל הציבור עוסקים באמירת הקדושה
ומשא"כ ברעמים אין לברך דחשיב שואל
אבל לדעת המג"א צ"ל דהקדיש הוי ענייה
ממש ואי"ז רק שמעתה חשיב זילזול אלא

דל"ח באמת עוסק במצוה הנה

דיש חיוב כבוד וכמו"כ י"ל דאחר ששמע

הרשב"ץ באמת כ' דשייך כאן

הרעמים חשיב כמשיב לפי המציאות

עוסק במצוה ולפי"ז באמת אסור להפסיק

דחשיב שהרעם הוא השואל כביכול ולהלן

אבל הפוסקים לא הזכירו דבריו ובכה"ח

יתבאר עוד דאי"צ שאילה ממש.

כ' כמה טעמים בזה דל"ח כעוסק במצוה
ועי"ש די"ל דעוסק במצוה אחת פטור
ממצוה אחרת אבל כאן אי"ז מצוה אחרת
אלא הוא השבח עצמו.

והנה

סברא זו היא רק אם ענין הק"ש הוא
עומ"ש ניחא דזה מיקרי שבח אבל

אם ענין הק"ש הוא ת"ת ניחא טפי דבת"ת
אין את הפטור של עוסק במצוה דהיא
מצוה תמידית וכן בפסוד"ז ג"כ י"ל דל"ש
לפטור מטעם עוסק במצוה כמו שאין
פטור בעת פסוד"ז משאר מצוות אם
יזדמנו לו ]אבל בכה"ח נראה דתירוצו
מספיק לק"ש[.

אמנם

באמת יש להעיר על דברי רעק"א
דאף של' התוס' דחשיב משיב

אבל תר"י והרא"ש דקדקו להוסיף שהרי
שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד
ולפי"ז נח' התוס' והראשונים אם קדיש
חשיב ג"כ מפני היראה ובביאור המח' אם
קדיש חשיב מפני היראה או הכבוד עי"ש
ברעק"א די"ל דתוס' פי' מפני היראה
כרש"י דמפני היראה היינו שלא יהרגהו
וע"כ קדיש ל"ח מפני היראה דאינו בא
להרגו אבל למה דקיי"ל אפי' אביו או רבו
שפיר חשיב מפני היראה ג"כ.

ובביאור
È·‚Ï ‡"˜Ú¯Â ‡"‚Ó‰ ˙˙‚ÂÏÙ
¯ÌÈÓÚ

ד .הנה

פלוגתת המג"א ורעק"א אם
קדיש חשיב שואל י"ל בהקדם

דיש לדון אם מעלת משיב היא משום

המג"א סי' סו סק"ה התיר לברך

שאינו פותח או רק בצירוף מה שהוא

על רעמים וכ' דכמו שמותר

זלזול טפי שלא להשיב משלא לשאול

לענות קדיש מה"ט יש להתיר ג"כ לברך

ונפק"מ במי שמכבדים אותו לשאול דאם

על רעמים ורעק"א תמה עליו דהתוס' כ'

תלוי בפותח י"ל דמעתה דינו כמשיב

דדמי למשיב מפני הכבוד ורק משום

מאחר שאינו פותח ולכא' דומה לזה מי

דקיי"ל כר"י אבל אסור לשאול וזה חשיב

שקראוהו לעלות לתורה

)רק שקראוהו לעלות

עריכת ברכות  /ברכות יג ע"א

קד

לתורה לא תלי בזה משום דקריה"ת אינה כקדיש אבל
לא מצד המשיב שבזה(

כשואל דאין לו לפתוח דכאן הוא כבר

ועי' להלן בזה ולפי"ז

מחויב.

י"ל ג"כ בקדיש דנח' אם מה שאינו פותח
חשיב משיב או דבעי' לסברא דכל הציבור
עוסקים בעניית הקדיש ד ]ובאופן אחר י"ל
דלכו"ע סגי אם אינו פותח רק נח' אם
אמירת הש"ץ חשיבא כפותח דאינו שואל
לו דווקא אלא למי שיענה ואם ל"ח
פתיחה בעי' לסברא דכל הציבור עוסקים
בעניית הקדיש[.

ולמעשה

המ"ב סקי"ט לא הכריע במח'

˘"˜· ‰¯Â˙Ï ‰ÈÏÚ

ה .והנה

לענין אם קראוהו לעלות לתורה
נח' המנהיג והרשב"א בתשו'

אם יעלה או לא ופסק השו"ע סי' סו ס"ד
שלא יעלה וכ' המ"ב דהמנהג כהמנהיג
שחוששים לכבוד התורה ועולה אבל לא
יקרא עם הבעל קורא ונמצא בדעת השו"ע
דקדיש עדיף מעליה לתורה דפוסק לקדיש
ואין פוסק לעליה לתורה.

זו רק לענין בין הפרקים התיר
לברך כהמג"א ]והנה במ"ב כשהביא דברי
המג"א כ' שהרי שואל מפני הכבוד ולכא'

ויל"ע

קורא אם ק"ש ענינה קיום מצוות

הרי כל טעמו של המג"א דחשיב משיב

ת"ת למה הפסק לת"ת חשוב הפסק הלא

דאסור לשאול באמצע הפרק והיה נראה

ענין אחד הוא ולכא' מוכח דק"ש ענינה

כוונתו לכא' דאף שאסור לשאול באמצע

קבלת עומ"ש כמש"כ הרשב"א יג :אמנם

הפרק מפני הכבוד בזה דאין לך מפני

י"ל דהרי הקורא ק"ש בלא תפילין כמעיד

הכבוד גדול מזה התירו טפי אבל באמת

עדות שקר והקורא בתורה לא מצאנו שאם

י"ל דכ' ל' זה לפי מה שפסק דרק בין

קורא פרשת ק"ש שצריך להניח תפילין

הפרקים יש להתיר כהמג"א[.

והטעם דקורא בתורה הוא קורא מה

ויל"ע

אם אכל פת ושכח לברך ונזכר
באמצע הפרק ואם ימתין יעבור

שיעור עיכול ויש לדון בזה מצד כמה

שכתוב בתורה אבל אין תוכן הקריאה
התחייבות לקיים משא"כ בק"ש וא"כ י"ל
דקריאה כזו חשיבה הפסק דיש בזה ענין
המוציא מידי מצות ת"ת.

צדדים לרעק"א יש לדון שמא דאו' חמיר
ולהמג"א יש לדון דשמא חשיב עניה מצד

והנה

האכילה שהיא מחייבת הברכה ול"ח
.c

מ"ט לכו"ע לא יקרא עם הבעל

לכא' דברי השו"ע סתרן אהדדי
דלגבי

קדיש

פסק

בפשיטות

yi l"pdle minrx enk zxaer deevn f"i`c minrxd zkxal dpald zkxa zencl oi`c 'ky `"b`y 'ir
envr qipknc xeq` `"bnl mbe aiynk g"l dpald ze`xl envr oinfn `edc oeeikc h"eha eixac mirhdl

m`c rnyn `"b`yd ixaca mpn` dfa k"`yn gzet epi`y dn aiynd oipr lk dfc aiynk epi` aiyn zeidl
aiegn d`ex epi`yk mb `ed dpal yeciwa aeigdc l"qc l"ve `"bndl xzen did devnd lhan i`ce did
f"ixd aiyie el l`yiy ick eipt liawdl jlede ceakd iptn eaiydl aiigy mc` d`exd f"itle ze`xle z`vl
`l`eyk `l` aiynk epi` aiynl envr qipknc eaiydl xeq
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שעונה אפי' באמצע הפרק ולגבי קריה"ת

למפני הכבוד ובפרט דכל ענין ההשבה

פסק שאינו עולה אמנם שיש לדון אם

הוא להשכין השלום בינו לחבירו אבל

חשיב משיב בכה"ג דכיבדוהו לפתוח

אפשר שלא התירו כי אם באופן שנוגע

וכנ"ל ובפשוטו נרא' דז"ב דמצד זה דינו

אליו ולא לאחרים ובביאור הדבר שמעתי

כמשיב אלא שדנו אם קריה"ת דומה

דהתירו רק שלא יהיה הק"ש סיבת הזילזול

לקדיש ובזה חילק השו"ע דל"ד לקדיש

בכבודו אבל מה שאינו מחמת הק"ש אלא

לא מצד ענין המשיב אלא מצד החילוק

שבזמן הק"ש ג"כ נזדמן אפשרות להשכין

שבין קריה"ת לקדיש ובאמת שיש בזה

שלום לא דאין הק"ש גורם התקלה.

דוחק דבשלמא קריאה מסתבר דל"ח
משיב אבל השו"ע כ' דאפי' לעלות ולברך

ויש

לדון אם היה קורא ק"ש או מברך

אינו עולה אף בלא קריאה ואולי דעת

ברכה ארוכה כמו אשר יצר שדינם

הרשב"א דאין הקריאה לעלות לתורה

שוה ובדרך הילוכו פגע באחר בגופו

מתפרשת כשאלה אלא שמכבדים אותו אם

ובאופן שאם יבקש מחילה ינוח כעסו

ירצה לזכות.

דלכא' י"ל דמותר להמג"א דחשיב כמשיב
אבל לרעק"א לא ועכ"פ בין הפרקים ודאי
מותר ואולי יש לדון להתיר אפי' לרעק"א

Ê"‰ÓÊ· „Â·Î‰ ÈÙÓ

בכבוד אדם דבזה חשיב מה שהשני מצפה

הביא בשם הפוסקים דאין נוהג

ממנו להחשיבו משיב אמנם בד"כ הרי

בזמננו הדין דמשיב מפני

אפשר לסמן עם היד על בקשת מחילה

הכבוד והביא ג"כ מהחינוך דאם אין

ובזה ודאי אסור האמירה וכן א"ל הרב

חבירו מקפיד לא יפסיק ]וזה ניחא אפי'

יצחק בלוי שליט"א דמותר לדבר לפי

אם חשיבא ההשבה כהותרה דכיוון דאין

הצורך בכה"ג ודימה ד"ז לשואל שמו במי

מקפיד אם לא ישיב לו שוב חשיב זילזול

שבירך.

ה .המ"ב

ואין סיבה להתיר[.

ובאמת
אמנם

כ' הביאוה"ל דבנכרי שהוא לעולם

דחזי' בדי"ז חי' דהרי אפשר
דאין

החזן

מאלו

שחייב

מקפיד שרי ולכא' ה"ה בזמנינו

בכבודם ואמאי דייני' ליה כמפני הכבוד

במי שאינו שומר תומ"צ כי אינו רואה

ואפש"ל דהיינו כבוד הציבור אבל לפי"ז

טעם לשלא ישיבנו וכן הביא המ"ב שאם

אם אין שואל לו בקול רם יהא אסור ולא

קראוהו לעלות לתורה ולפי המנהג שעולה

משמע כן רק י"ל דכיוון דלפי המציאות

בק"ש אם שכח החזן שמו במי שבירך

הוי קפידה בזה חשיב משיב א"כ ה"ה

מותר להזכירו.

בעניננו אפי' אין הנפגע מאלו שחייב
בכבודם הרי יש כאן קפידא ובאמת שז"ב

והנה

אם צריך להשכין שלום בין ב'

שאין ענין הכבוד שבכאן לפי האמת לפי

ניצים בק"ש היה אפשר לדון דדמי

מה שמחויב בכבודו אלא אפי' מי

עריכת ברכות  /ברכות יג ע"א

קו
שמחשיב עצמו ואם לא ישיבנו יקפיד שרי

אבל שלא להשיב ברמיזה י"ל דמקפידים

דהכל תלוי במה שיקפיד.

אפי' בזמה"ז.

וראי'

אלימא לדי"ז דאי"צ שאילה ממש

והנה

המג"א כ' דאין איסור לשאול

להחשב שואל יש במאירי יט .לגבי

לשלום הקורא ק"ש אף שיהיה

ניחום אבלים באמצע ק"ש וז"ל אבל כל

צריך להשיב ויש לדון אם גם מותר לשאול

שיכולין להתחיל ולגמור אפי' פרק אחד

באופן שיהיה צריך להשיב ע"י קריצה

או פסוק אחד יתחילו וכשיגיעו לשורה

ורמיזה דשאילת שלום ודאי שרי בזה אבל

יפסיקו שהרי אף באמצע הפרק משיבין

רמיזה לענין אחר י"ל דרק שאילת שלום

ואבל הואיל ומתעכב שואל הוא עכ"ל

הותר ולא לענינים אחרים.

מבו' דעי"ז שמתעכב ע"י חבירו כבר
מחשיב לחבירו עי"ז למשיב.

המ"ב

סי' צו סק"ז כ' דאם נתבלבל
באמצע תפילתו דמותר לילך

וראיתי

שנשאל מרן הגראי"ל זצוק"ל

להביא סידור ואם נסתפק באיזה דין

באופן שסיים הרב הק"ש קודם

בתפילה זכורני דמותר להפסיק ויש ראי'

הש"ץ אם יכול הש"ץ לאמר ד' א' אמת

אלימא לזה מגמ' עכ"פ לגבי ק"ש דלקמן

באמצע הפרק והשיב דאפשר דדמי למפני

כד :אי' דר' אבהו אזיל בתריה דר"י והוי

הכבוד ולכא' להנ"ל חשיב כמשיב ולא

קרי ק"ש כי מטי למקומות המטונפים

כשואל.

הפסיק ואח"כ שאל לר"י מהו לגמור מבו'
דהפסק בדיבור באמצע ק"ש כדי לברר
הדין.

‰ÊÈÓ¯Â ‰ˆÈ¯˜· ·È˘Ó

ו .ביומא

יט :אי' דאסור לקרוץ ולרמוז

צ"ב

מ"ט לגבי ענייה לק"ש בזמן

בפר' ראשונה דק"ש משום

שהציבור קוראין אם הוא באמצע

דנראית קריאתו כעראי ויש לדון במשיב

פסוד"ז פסק השו"ע שלא לענות ולגבי

בקריצה ורמיזה אם יש בו את הקולא של

ענייה לאשי"ר באמצע פסוד"ז פשוט

משיב וכגון משיב מפני הכבוד בזמה"ז

שעונה דלכא' הנידון הוא אחד בזה דאם

דאין מקפידים אם באופן ששאלו לו

ק"ש חשיב אותו השבח דפסד"ז וע"כ

באמצע הפרק מותר להשיב מפני הכבוד

אי"ז הפסק לענות אי"שר א"כ אף לענות

ברמיזה וכן בין הפרקים לכל אדם ג"כ יש

לק"ש באמצע פסוד"ז אי"ז הפסק ויש

לדון כה"ג דשמא די לנו שאסרו להשיב

לחלק.

 בדין הפסק בין הפרקים/ עריכת ברכות

קז

יד ע"א

בדין הפסק בין הפרקים
onyxid oerny axd
, הרי דל"ש בזה איסור הפסק כלל,עליו
.בביה"פ א

כתבו להוכיח דהלל של ר"ח
דנאסר

עכ"פ

מהא

,עליו

'התוס

מברכים

 ואם,להפסיק באמצע הלל שלא לצורך
 דגם לדעת,באה"ל סי' ס"ו שכתב

'ועי

 הרי, אמאי לא יפסיק באמצע,בשלא בירך

הנך ראשונים דאית להו דאם אינו

 וע"כ דמברכים.אינו מפסיק שום ברכה

 כ"ז הוא דווקא,מברך ליכא איסור הפסק

 ומה"ט הוא דנאסר להפסיק באמצע,עליו

 אבל באמצע הפרק לכו"ע איכא,בביה"פ

 והיינו לכאו' משום ההפסק שבין,הלל

,איסור גם אם קורא ק"ש בלא ברכותיה

.הברכה למצוה

 דההפסק שביה"פ הוא בצירוף,והטעם

אולם

, ע"י דהברכה קושרת אותם יחדיו,הברכה

לדעת שא"ר דס"ל דהלל של ר"ח

ובממילא דבקוראה בלא ברכותיה אין

 בע"כ מבואר,אין מברכים עליו

 ולא כן,שייכות בין פרק זה לפרק זה ב

 דגם בלא ברכה איכא איסור,בדעתם

 דבודאי חשיב,ההפסק שבאמצע הפרק

 והיינו משום דבעינן שאת כל,להפסיק

 ובעינן שגם קריאת פרק,הכל כחפצא אחת

 וע"י שמפסיק באמצע,ההלל יקרא כאחת

 ואינו רשאי להפסיק,זה תהא כאחת

 וע"ז.אין כאן חפצא של קריאה אחת

.באמצע

פליגי התוס' וס"ל דאם אך אין הוא מברך

wxtd rvn`a wiqtn `edy i"rc ,xeqi` `ki`c ecen 'qezd mbc okzi dfa ,wxtd rvn`a wqtd iable

.`

.mipta cer 'ire ,df mieqn wxt z`ixw z` miiwn `ed oi`
zeakrn oi`y meyn ,dyxt dze` g"ci `vi zg` dyxt wx `xw m`c mrhdc c"q 'iq l"d`aa k"yn 'ire

.a

ileli`c ,eicgi mze` zxyew dkxadc e"q 'iqa k"yna l"d`ad zpeek edfc oecl did okzie .y"iir ,f"`f
.f"`f zeakrn oi` ixdy ,xeqi` `kil dkxad
`l 'e`kl lldd z` xneb cigid oi`y miniae ,f"k y"l llda eheyta ixdy ,ok oecl `"` 'e`klc `l`
ddyac ,azky a"kz 'iqa g"ad c"ezn x`azn dfe ,`weec lldd lk zexwl el yie ,cg` wxt wx `exwl lkei
llda `weec f"i`c ixd ,g"ad ixack `nip `l m` s`e .y"iir ,g"xc llda mb y`xl xfeg dlek z` xenbl ick
,opaxcn exwiry xaca eilr exingd `ly ,y`xl xfeg epi` lldd z` mda mixneby minia s` `l` ,g"x ly
,e,btw 'iqa l"d`ad k"ynk ,y`xl xfeg epi` ,f"`f zeakrn opi` m` ik ,f"`f zeakrnc k"re .miwqeta y"iir
.f"`f zeakrnc n"y y`xl xfegcne .y"iir
,f"`f zeakrn oi`c oeik ,wqtd xeqi` `kil dkxad ileli`c k"yna l"d`ad zpeek oi`y i`ceac dpine
,wqtd xeqi` `kil dkxa `lac l"qc mipey`x jpdl t"diaa wqtd xeqi` 'e`kl `kil llda mbc onw `dc
.df hxta a"v cere .t"diaa wqtd xeqi` `kil f"`f miakrny mewna mbc k"re ,df mrh y"l lldac mbd
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קח

והנה,

לדעת התוס' שתלו את האיסור

ואילו איסור ההפסק הוא ע"י דהך הפסק

להפסיק בהברכות ,והיינו ,במקום

סותר את הצירוף שבין הברכות להק"ש.

שקורא ק"ש בברכותיה ,יל"ע האם כוונתם
דבמקום שקורא ק"ש בברכותיה הו"ל
ההפסק כהפסק בין הברכה למצוה ,או
דלאו מה"ט אתינן עלה .ובדברי הבאה"ל
הנ"ל מבואר ,דאי"ז שייך בהדי הדין
דהפסק בין הברכה למצוה ,כ"א דע"י
הברכה שוב איכא שייכות בין פרשה אחת

ומה"ט

לחברתה ,כי אף אם מצד זה
לחוד לא הוי אסרינן ,דמה שייכות יש בין
ברכה אחת לחברתה ,אבל אכתי יש כאן
הפסק כלפי הק"ש עצמה ,דהק"ש לא
חשיבא בכה"ג כנאמרת עם ברכותיה ,ע"י
שהפסיק בנתים.

לחברתה ,ועי"ז הוא דהדר דינא לאסור את
ההפסק שביה"פ ,ולא משום ההפסק בין

ולפי"ז

הברכה למצוה ,כ"א דהברכה קושרת את
כל הפרקים יחדיו.

אלא

שמלבד שאי"ז ברור כ"כ מסברא,
דמה שייכות יש בין פרשה אחת

לחברתה מחמת הברכות ,מלבד זאת ,הרי
איסור ההפסק דאיכא בק"ש וברכותיה
הוא גם בין ברכה אחת לחברתה ,ובזה
בודאי צ"ב ,שהרי לכאו' כאשר באים אנו

נאסר עליו להפסיק גם בין ברכה

נמצא,

איסור

דהך

דאיכא

בההפסק שבין הברכות לק"ש
ובביה"פ שבק"ש עצמה ,אי"ז שייך כלל
להאיסור הפסק שבין הברכה למצוה ,דזה
בודאי ל"ש בק"ש כלל ,מאחר דברכותיה
אינן ברכות המצוות ,וע"כ דהאיסור הוא
מצד דבעינן שהברכות יעמדו כחלק
מהק"ש ,וע"י ההפסק נגרע ענין זה.

והטעם,

כי כאשר מפסיק הוא באמצע
ק"ש,

לדון כלפי הברכות מצ"ע אין לכאו' שום

הרי

דנמצא

דהק"ש

שייכות ביניהם ,ומה טעם נאסר עליו

מתחלקת לשנים ,ואחר שהיא מתחלקת

להפסיק בין הברכות ,וצ"ע.

לשנים ,נמצא דהברכות שבירך בתחילה

ונראה

א"א עוד לשייכם לכל הק"ש ,דמה
הביאור בזה ,דענין האיסור

שממשיך אחר ההפסק אינו שייך בהדי מה

להפסיק באמצע ,משום דעי"ז

שקרא קודם לכן ,ובממילא דהברכות אינם

מתחלק הק"ש לשנים ,ואף אם זה מצ"ע

מתייחסות עוד אל הק"ש שקורא אח"כ,

אינו טעם לאיסור ,אולם ,מאחר דהקיום

ונמצא דאין הק"ש נקראת יחד עם

של ק"ש הוא בצירוף הברכות ,הרי

ברכותיה.

דכאשר מפסיק הוא באמצע נמצא ,דהך
הפסק גורם לכך שלא נוכל לצרף את
הברכות בהדי הק"ש ,ובממילא דהו"ל
כקורא ק"ש בלא ברכות.

ונמצא

ובזה

באו כל הני חילוקים דמפני הכבוד
והיראה ,דכאשר מפסיק הוא מפני

הכבוד והיראה ,הרי דזה לא חשיב כסתירה
להחפצא של ק"ש ,דמה"ט הוא דשרי

לפי"ז דהמעשה הפסק קאי כלפי

להשיב מפני הכבוד והיראה ,דהך הפסק

הק"ש ,דהק"ש מתחלק לשנים,

אינו נידון כמחלק את הק"ש לשנים,

עריכת ברכות  /בדין הפסק בין הפרקים
ובממילא דאי"ז סותר גם את השייכות

קט

וע"כ

שבין הק"ש לברכותיה.

ואם

והתחיל בקריאת ההלל ,שוב ל"ש

כנים הדברים ,נמצאנו למידים
דלדעת

הראשונים

כל

עיקר

האיסור להפסיק באמצע ק"ש הוא מה"ט,
משום שעי"ז מתחלק הק"ש לשנים ,ואין
הוא קורא אותה כחפצא אחת ,ואך דמ"מ
נחלקו הראשונים האם סגי בהכי כדי
לאסור את ההפסק ,דבעינן שתהא הקריאה
מצ"ע כאחת ,וע"י ההפסק נגרע זה .או
דכ"ז הוא בצירוף הברכות ,דחלק זה של
הק"ש אחר שהוא מפסיק ,אינו שייך עוד

עוד נידון זה דהפסק בין הברכה למצוה,
כיון שכבר התחיל בהמצוה ,ואם מ"מ
איכא איסור הפסק ,אף אם כ"ז הוא
בצירוף הברכה ,מ"מ יסודו במה שע"י
ההפסק

עד ההפסק לבין מה שקרא אח"כ ,וע"י
דאיכא הפסק בין שני חלקי ההלל,
בממילא הוא דאין הברכה שייכת עוד אל
חלק זה של הלל ,בצירוף מה דכלפי
המצוה מצ"ע דיינינן דין הפסק.

אבל

·

חשבינן

להמצוה

כמחולקת

לשנים ,כמי שאין שייכות בין מה שקרא

להברכות ,מחמת שנתחלק הק"ש לשנים.

והנה,

אתה אומר ,דאחר שכבר בירך

אם כלפי המצוה מצ"ע ליכא
ריעותא של הפסק ,באופן שאין

אף אם לגבי דין ההפסק שבק"ש

המצוה נידונת כמחולקת לשנים מכוח

וברכותיה נתבאר לן דאי"ז שייך

ההפסק ,הרי שבממילא לא נוכל להחשיב

בהדי דין הפסק שבין הברכה למצוה ,הרי

את ההפסק גם כלפי הברכה מצ"ע ,דכל

מ"מ כ"ז הוא משום דברכות ק"ש לא

מה דדיינינן הפסק בין הברכה לההלל ,כ"ז

חשיבי כברכות המצוות ,והילכך ל"ש בזה

הוא בצירוף מה שההלל עצמו מתחלק

הך איסור דבין הברכה למצוה ,וכל

לשנים ,אבל אם כלפי ההלל ליכא להך

האיסור הוא מצד דהק"ש עצמה מתחלקת

ריעותא ,ואין הוא נידון כמתחלק לשנים,

הברכה

שוב הדר דינא דהברכה חיילא גם על מה

לשנים,

ובממילא

הוא

דאין

מתייחסת להק"ש.

אולם

אכתי יל"ע בהך איסור הפסק
שבאמצע הלל ,אשר גם בזה

כתבו הראשונים דכ"ז הוא רק בצירוף
הברכה ,ובזה כבר יל"ע ,שהרי לכאו'
ברכת הלל היא ככל ברכת המצוות ,ולגבי

שקרא אחר ההפסק וכש"נ.

וא"ש

להפסיק מפני הכבוד והיראה,
דבהך הפסק לא נוכל לדון דהמצוה מצ"ע
מחולקת לשנים ,והדר דינא דגם הברכה
חיילא על כל מה שקורא אח"כ.

הפסק שבין ברכה למצוה הא ל"ש כל הני
חילוקי דמפני הכבוד והיראה ,וא"כ

לפי"ז הא דשרינן גם באמצע הלל

והן

אמנם ,דבשח בין שחיטה לשחיטה,

תיקשי בהא דאמרי' בגמ' דגם בהלל שייך

לדעת הנך ראשונים דאית להו דשח

כל הני התירא דמפני הכבוד והיראה,

בין שחיטה לשחיטה חוזר ומברך ,דבזה

להתירו להפסיק בין הברכה למצוה .וצ"ב.

בודאי אינו רשאי להפסיק גם מפני הכבוד

עריכת ברכות  /ברכות יד ע"א

קי
ושאני

והיראה,

זה

מהלל.

והחילוק

ובממילא

דהלל דומה בפרט זה לתקיעת

ביניהם ,כי בשחיטה אין כל שייכות בין

שופר ,דגם אחר דאיכא איסור

שחיטה אחת לחברתה ,ואם מ"מ חיילא

להפסיק באמצע הלל ,מ"מ אין האיסור

הברכה גם על השחיטה השניה ,היינו

בזה מצד ההפסק שבין הברכה למצוה,

משום דהברכה חיילא על השחיטה השניה

כ"א דע"י שהמצוה מתחלקת לשנים,

בפנ"ע ג ,ובזה בודאי דגם הפסק מפני

בממילא דזה מנתק גם את הברכה שלא

הכבוד והיראה חשיב כהפסק גמור.

תחול על מה שקורא אחר ההפסק ,אבל

ודווקא

במצוה אחת הוא דליכא איסור
להפסיק באמצע המצוה מפני

הכבוד והיראה ,וכגון להפסיק באמצע
תקיעות ובדיקת חמץ ,שבזה בודאי מותר
להפסיק מפני הכבוד והיראה ,ולא כן
בהפסק שבין שחיטה לשחיטה.

והביאור

במקום שכלפי המצוה מצ"ע אי"ז נידון
כהפסק ,בממילא דגם כלפי הברכה אין
כאן הפסק ,מאחר דהברכה חלה על מצוה
זו בכללותה ,וכל שכלפי המצוה אין כאן
הפסק מהני זה גם לענין הברכה ,שלא
נוכל לדון בזה הפסק בין הברכה למצוה
וכש"נ.

בכ"ז ,דבמקום דהו"ל מצוה

‚

אחת נמצא דהברכה חלה על
המצווה בכללותה ,וכל שכלפי מצוה זו

עד

הנה היו דברינו בדעת הנך ראשונים

מצ"ע ליכא ריעותא דהפסק ,בממילא

דס"ל דברכות ק"ש לא חשיבי כברכת

דהברכה חלה גם על מה שאחר ההפסק.

המצוות ,ואשר בזה בא הנידון האם

אבל בב' מצוות דאין שייכות בין המצוה

האיסור להפסיק הוא בצירוף הברכה או

הראשונה לשניה ,והיינו בשחיטה ,בזה לא

דגם בלא ברכה איכא איסור להפסיק .אבל

נוכל לדון דהברכה חלה על השחיטה

לדעת הרמב"ן ודעימיה דס"ל דברכות

השניה ע"י דבין שחיטה לשחיטה אין כאן

ק"ש חשיבי כברכת המצוות ,לדידהו

הפסק ,כיון דבעינן שהברכה תחול על

פשיטא דהטעם דאסור להפסיק באמצע

השחיטה השניה בפנ"ע ,ולא כן בתקיעת

ברכות ק"ש ,משום דחשבינן ליה כהפסק

שופר דע"י דכלפי התקיעות מצ"ע ליכא

בין הברכה למצוה ,עכ"פ בין ברכת אה"ר

הפסק ,אשר בזה הוא שבודאי נוכל לדון

לק"ש ,ואין אנו זקוקים לכל מש"כ

דבממילא ליכא הפסק גם בין הברכה

דההפסק הוא כלפי המצווה מצ"ע לדונה

למצוה ,כיון שהברכה באה על מצוה זו.

כמתחלקת לשנים ,כ"א דהכל הוא משום

ודו"ק היטיב.

דהברכה צריך שתחול על כל הק"ש,

.b

wiqtdl xeqi`dc s` ,dhigyl dhigy oia diidya wiqtdl xeqi` oi` eheyta ixdy ,ax z"v df oipre
,dpey`xd dhigyd lr dlg xak dkxady dna ibq df oiprlc k"re .diidya mb `ed devnl dkxad oia

dipyd dhigyd lr dlg dkxadc opipiicc `ed dfa ,dkxa dperh dhigydc dna ,dkxa zeklday wxe
.dfa l"nk`e

עריכת ברכות  /בדין הפסק בין הפרקים

קיא

וכאשר מפסיק הוא בשיחה אין הברכה

דבלא ק"ש ליכא קיום בהברכות מצ"ע,

חלה על כל הק"ש ד.

ונפק"מ דאינו רשאי לברך הברכות בלא
ק"ש ,אבל לא דהברכות מצ"ע חשיבי

אלא

דהנה ,הרי כבר תמהו רבותינו

כברכת המצוות ה.

האחרונים על דעת הני ראשונים
דס"ל דברכת אה"ר היא ברכת המצוות,

ונמצא

לפי"ז ,דבודאי בפרט זה חלוק
טובא

דא"כ איך מותר להפסיק בין אה"ר לק"ש

ברכות

ק"ש

מברכת

מפני הכבוד ,הרי בעלמא אין כל היתר

המצוות דעלמא ,כי בברכת המצוות בעינן

להפסיק בין הברכה למצוה גם לא מפני

שהברכה תחול על המצוה ,במה שהוא

היראה ,ואיך הותר לו להפסיק מפני

מברך על המצוה ,ולא כן בברכות ק"ש,

הכבוד והיראה בין אה"ר לק"ש.

שאין ברכות ק"ש חלה על הק"ש ,אף אם
מ"מ כל הקיום דידהו הוא בתורת

ונראה

מבואר מזה ,דבודאי גם הנך

שנאמרים הם בתורת ברכות קודם ק"ש.

ראשונים שכתבו דברכות ק"ש
חשיבי כברכת המצוות ,מ"מ אי"ז דומה

ואם

כנים הדברים ,אזי נמצא דלכל היותר

לברכת המצוות דעלמא ,וכמש"כ כבר

נוכל לדון גם את הברכות כחלק

הרשב"א בתשובה שאינו מברך אקב"ו

מהק"ש עצמה ,ובממילא דכל מה שאינו

וכו' ,והא דמ"מ חשבינן לברכות ק"ש

נחשב כהפסק כלפי ק"ש ,לא יחשב

כברכת המצוות ,היינו לענין זה דהקיום

כהפסק גם כלפי הברכות ,ועד כמה

דאיכא בהברכות הוא בצירוף הק"ש,

דהפסק באמצע ק"ש מפני הכבוד והיראה

.c

`l dkxadc meyn `ed wqtdd xeqi`c mzd ip`yc ,zeriwz rvn`ay dgiy wqtdn sicr dfc okzie
`pic xcd `linn aey ,dkxad dlg xaky xg`c `linnae ,mdipia wiqtn xy`k zeriwzd lk lr `liig

dkxadc `linna ,zeriwzda wqtd `ki`c i"rc ,dkxad itlk `le ,zeriwzd itlk wqtd `"k `kd `kilc
.wqtdd xg`y zeriwzd itlk `liig `l
mr y"wd lk z` `xew `edy dna `ed x"d` zkxa ly meiwdc okzi dfa ,y"w rvn`ay wqtdd eli`e
y"wdc `dl dfa ep` mikixv m` s` ,miizpa `ed wiqtn xy`ke ,x"d` zkxa ly meiwd edfc ,ef dkxa
.r"vn dkxad itlk `ed `zerixd n"n la` ,mipyl zwlgzn
.x"d` zkxa jxal i`yx epi` o"anxd zrclc ,zg` dyxt `"k zexwl leki epi`y cg`a ,dfa n"wtpe
zvwna mb meiw `ki`c `nip t"kr m` ,zeriwzd lk rewzl leki epi`y rceiy in s` ,zeriwz iabl eli`e
dn sexiva `ed dneiw lk xy` ,x"d` zkxa ok `le .el` zeriwz lr jxal aiigy i`cea ixd ,zeriwzdn
.w"ece .`nlrc zeevnd zkxan dkxa jd `ticrc `vnpc ,y"w `xewy

.d

zekxa iaiign `kile ,y"wd zngn `ed zekxad iaiignc meyn epiid ,r"vn zekxada meiw `kilc mrhde
minec df hxta mbe .zekxad ez`c `ed y"wd gekne ,diptl zekxa ediy zaiign y"wdc `"k ,r"vn

oic `ede ,dkxa da `diy zaiign deevndc `ed zeevnd zkxa oic ixwir ixd ik ,zeevnd zkxal y"w zekxa
`kile ,diptly zekxad exn`iiy zaiign y"wdc ,y"wd zngn `ed y"w zekxaa p"de ,deevnd ipicn
.r"pta aiign zekxada

עריכת ברכות  /ברכות יד ע"א

קיב
לא חשיב כהפסק ,ה"ה דבין ברכת אה"ר

דליכא ביה מעלת הפסק דמפני הכבוד

לק"ש עצמה לא יהא זה הפסק ,מאחר דלא

והיראה ,ואך דמ"מ מותר להפסיק בהך

בעינן שהברכה תחול על הק"ש ,כ"א

אמירה ,ע"י דלא חשבינן לה כחפצא של

שהברכה תהא חלק מק"ש ,ע"י שהברכה

הפסק כלל.

באה מחמת הק"ש וכש"נ.

אלא

ובממילא

דכ"ז הוא דווקא עד כמה

דא"כ צ"ב במש"כ הרמב"ן בדף

שהנידון הוא כלפי הק"ש,

יא,ב דאמירת קל מלך נאמן חשיב

אבל אם נבוא לדון כלפי הברכות ,הרי

כהפסק בין ברכת אה"ר לק"ש ,והיינו

שבזה אין כל משמעות לזה דאמירת אמ"נ

משום דחשיבי הך ברכה כברכת המצוות.

חשיבא חלק מהק"ש ,דכ"ז כלפי הק"ש

ואילו לדעת הרשב"א הנ"ל דס"ל דאין

מצ"ע ,אבל כלפי הברכה לא נוכל לדון

ברכת אה"ר כברכת המצוות ,לדידיה ליכא

אמירה זו כחלק מהק"ש.

איסור באמירת אמ"נ.

והדברים

צ"ב רב ,שהרי גם להרשב"א
אין כל היתר להפסיק בין

ברכות ק"ש לק"ש בדברים שאינם מפני
הכבוד והיראה ,ואם מ"מ הותרה אמירת
אמ"נ ,בע"כ דחשבינן גם להך אמירה
כעניה מפני הכבוד והיראה ,וא"כ צ"ב
מש"כ הרמב"ן דאמירת אמ"נ חשיבא
הפסק בין ברכת אה"ר לק"ש .וצ"ע.

והפשוט

וא"ש

לפי"ז מש"כ הרמב"ן לאסור את
הך אמירה ,כיון דכלפי ברכת

אה"ר יש כאן הפסק בין הברכה לק"ש.
ושאני עניית דברים שבקדושה והפסק
מפני הכבוד והיראה ,דבזה עיקר ההיתר
להפסיק משום דאי"ז נחשב כהפסק לא
כלפי הברכה ולא כלפי הק"ש ,כיון שאין
ההיתר להפסיק בהם משום דחשיבי חלק
מהק"ש ,כ"א דעל אף שאי"ז חלק מהק"ש

בזה ,דשאני אמירת אמ"נ

מ"מ הותר בהם ההפסק ,ובממילא דלא

מעניית קדיש וקדושה ,כי הך

חשבינן להו כהפסק לא לגבי הק"ש ולא
לגבי הברכות.

אמירה דאמ"נ הרי כל מה דלא חשבינן לה
כהפסק ,אי"ז משום דהו"ל כהפסק דמפני
הכבוד והיראה מצ"ע ,כ"א משום דהו"ל
זה חלק מהק"ש עצמה ,אבל בודאי דאי"ז
שייך כלל בהדי ההפסק דמפני הכבוד
והיראה ,דשאני התם דהך הפסק חשיב
מצ"ע כהפסק ,ואך דמ"מ הותר הפסק זה,
ע"י שאינו סותר להק"ש.

ולא

ולא

כן ההפסק דאמ"נ ,אשר כל מה
שהותר להפסיק באמירה זו ,הוא

מפני שייכותו אל ק"ש ,ובממילא דכ"ז
הוא כלפי הק"ש מצ"ע ,אבל מאחר דאי"ז
חלק מהק"ש ממש ,הרי שלגבי הברכות
לא דיינינן להך אמירה כחלק מהק"ש,
ונמצא

דאיכא

ריעותא

בהקיום

של

כן הך הפסק דאמירת אמ"נ ,דאם אך

הברכות ,שאינם מתקיימות אלא בסמוך

היה זה מעשה הפסק ,כי אז כבר היה

כהפסק

נאסר עליו להפסיק בהך אמירה ,מאחר

לק"ש,

והך

אמירה

חשיבא

באמצע.

עריכת ברכות  /בדין הפסק בין הפרקים

ואילו

קיג

לדעת הרשב"א דס"ל דברכת אה"ר

תמהו עליו הפוסקים ,שהרי אסור להפסיק

אי"ז ברכת המצוות ,לדידיה בודאי

באמצע הפרק.

דיש להתיר גם אמירת אמ"נ ,משום
דלדעת הרשב"א סגי לן גם במה שכלפי
הק"ש חשבינן לה להך אמירה חלק
מק"ש ,אף אם כלפי הברכה אי"ז חלק
מהק"ש ,דמאחר דלדעת הרשב"א כל
האיסור להפסיק הוא משום דהמצווה
מתחלקת לשנים ,ובממילא דכל מה
שכלפי הק"ש לא חשיב כהפסק ,בממילא
דאי"ז מפסיק גם כלפי הברכות ,והילכך
יש להתיר אמירת אמ"נ.

והפשוט

בדעת המג"א ,דעניית אמן של
אותה ברכה לא חשיבא כהפסק

כלל ,שהרי גם להנך פוסקים דאית להו
דעניית אמן של שאר ברכות לא הותרה גם
בביה"פ ,מ"מ באמן של אותה ברכה ליכא
איסורא ,וע"כ הטעם משום דעניית אמן
על אותה ברכה חשיבא חלק מברכה זו
עצמה ,ובממילא דלטעם זה אין חילוק בין
ענייתה בביה"פ לעניית אמן באמצע
הפרק ,וז"ב.

ולפי"ז

„

י"ל ,דמאחר דעיקר ההיתר לענות

הב"י בסי' נ"ט כתב ,דלדעת

אמן אחר אותה ברכה שהוא

הרמב"ן ושא"ר דס"ל דברכת

עומד בה הוא ,משום דחשבינן לה חלק

אה"ר חשיבא ברכת המצוות ,אין לענות

מהברכה עצמה ,א"כ כ"ז היינו דווקא

אמן אחר ברכת הבוחר בעמו ישראל

כלפי הברכה מצ"ע ,אבל כאשר נבוא לדון

באהבה ,דהו"ל הפסק בין הק"ש לברכות.

כלפי הק"ש ,הרי שלגבי זה ל"ש הך

והנה,

מעליותא

ולכאו'
דגם

צ"ב ,שהרי להפסיק בשאילת

מהברכה ,דכ"ז רק כלפי הברכה מצ"ע,

שלום ליכא איסורא ,ומאחר

ולא כלפי הק"ש ,ובממילא דהדר דינא

עניית

אמן

הוא

בכלל

ההיתר

דלהפסיק באמצע ברכות ק"ש ,דהא מה"ט
מותר להפסיק בעניית אמן של יוצר
המאורות ,א"כ מה טעם נאסר להפסיק
בעניית אמן אחר ברכת אה"ר.

ולמש"נ

דעניית

אמן

חשיבא

חלק

לאשוויי לה הפסק בין הברכה לק"ש.

וכ"ז

לדעת הרמב"ן ,אבל לדעת הרשב"א
דאית ליה דברכת אה"ר לא חשיבא

ברכת המצוות ,וכל האיסור להפסיק הוא
רק משום דבעינן שהק"ש וברכותיה

הרי הדברים מאירים וברורים,

ייאמרו כחפצא אחת ,בזה י"ל דסגי בעצם

דהנה ,הרי מה דעניית אמן על

הדבר דכלפי ברכת אה"ר אי"ז נחשב

אותה ברכה אי"ז הפסק ,היינו משום

כהפסק ,דבממילא דאין כאן הפסק לדון

מהברכה,

דאי"ז נאמר כחפצא אחת ,כיון דהך ענייה

וכמבואר כ"ז מדברי המג"א בסי' סו,יא

חשיבא חלק מהברכה ,ובממילא דלא נוכל

שכתב ,דמותר לענות אמן אחר ברכת גאל

לדון דזה מתחלק לשנים במה שהוא עונה

ישראל אם עומד ב'שירה חדשה' .וכבר

אמן אחר ברכה זו.

דעניית

אמן

חשיבא

חלק

עריכת ברכות  /ברכות טו ע"א

קיד
טו ע"א

בדין דקדוק באותיותיה ושינוי המשמעות בק"ש
lwpit l`eny .` axd

א .קרא

ולא דיקדק באותיותיה ר' יוסי

וצריך

בירור באופן שמשנה הניקוד וכן

אמר לא יצא ר' יהודה אומר

אם משנה הנגינה ועי"ז מחבר

יצא ובגמ' תני רב עובדיה ולמדתם שיהא

הנפרדים או מפריד הדבקים או שמפסיק

לימודך תם עני רבא כגון על לבבך וכו'

בשהיה

שמשנה

ולכא' הוא דאו' וקיי"ל דיצא ובביאור

המשמעות אם הוא בכלל לא דיקדק

האופן דלא דקדק באותיותיה יצא אי'

באותיותיה ויצא בדיעבד ויתבאר להלן.

במד"ר

)ואתחנן פ"ב(

בין

התיבות

באופן

דהיינו כמו בכל

לבבכם אבל בתר"י כ' דאי"ז רווח בין

˘È"Ú ÈÂÈ˘Â ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÈÂÈ
‚‰È

הדבקים שפי' רבא דהוא ענין אחר אלא
שלא ידגיש הרפה וירפה הדגוש וכ"ה
ברא"ה

)ואינו מחוור דלר' יוסי אם הדגיש הרפה לא

ב .הגר"ז

כ' דדיני טעות בק"ש קחנו

יצא ואם לא נתן רווח בין הדבקים יצא( אבל שא"ר

מדיני קריה"ת והנה לגבי

הביאו גם רווח בין הדבקים בכלל דקדוק

דברי הרא"ש

קריה"ת הביא הטור

)סי' קמא(

דאם אין החזן יודע לקרות אינו מוציא

אותיות עי' מאירי.

אחרים י"ח אולם בסי' קמב הביא מח'

עכ"פ

מבו' דאם קרא על לבבך בלי

המנהיג והרמב"ם אם טעה בקריאה אם

להפריד בין הדבקים דאי"ז מעכב

חוזר או לא והק' מהר"י בן חביב הובא

וצ"ב דכיוון שלא הזכיר הל' אלא פעם

בב"י דהטור סתר משנתו דבסי' קמא כ'

)ח"ה סי'

בלא חולק דא"י לקרוא דהוה כטעה לכא'

תי' דזה חשיב ג"כ לשון כיוון שרגילין

דאין יוצאין ותי' בתרי אנפי א' דדברי

כך האנשים לדבר ולפי"ז מהני מדין כל ל'

הרא"ש הם רק לכתחילה ולא לעכב ב'

אפי'

דהרא"ש

המשמעות

לכתחילה יקרא כן ובאופ"א י"ל דא"א

והמנהיג

אחת איך עולה לו שתים ובאג"מ
ד(

והק'

הרב

ש.

הירשמן

דא"כ

איירי
איירי

בנשתנה
בלא

נשתנה

ולפי"ז

בנשתנה המשמעות מעכב.

באמת להדביק על ללבבך רק דכ"ה נשמע
שהרי הל' דעל היא בשוא נע והל' של
לבבך היא בשוא נח ובאמת שא"א לחבר
שום תיבות זל"ז רק החיבור הוא 'שמעי'
לא אמיתי וע"כ יצא.

אולם

בדרישה תי' באופ"א דהרא"ש
איירי באין החזן יודע הקריאה

אבל אם יודע וקרא שלא כהוגן אי"ז מעכב

עריכת ברכות  /בדין דקדוק באותיותיה ושינוי המשמעות בק"ש
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וכן תי' עוד אחרונים וצ"ע מה איכפ"ל אם
יודע כיוון שלא קרא כהוגן ויתבאר להלן.

קטו

ג .ויש

להק' דבפסחים

)נו(.

אי' דאנשי

יריחו היו כורכין את שמע ולא

להלכה

דישוב

מיחו בידם חכמים ובגמ' שם וכורכין את

שאין להם מי שיודע לקרות

שמע היכי עבדי אמר רב יהודה אומרים

ונח'

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ולא היו

האחרונים אם איירי אפי' אם יטעה בטעות

מפסיקין רבא אמר מפסיקין היו אלא שהיו

המשנה המשמעות או דאיירי רק באופן

אומרים היום על לבבך דמשמע היום על

שיקרא ברצף אחד דדעת הלבוש והא"ר

לבבך ולא מחר על לבבך ובתוס' לא היו

והמטה יהודה וחי"א דאפי' משתנה

מפסיקין בין שמע ישראל לשם דמשמע

המשמעות אבל דעת הפר"ח והפמ"ג דרק

דאומר לשם שישמע ישראל ויענם ופסק

אם קורא ברצף ואין שינוי משמעות אבל

השו"ע די"ז

אם יחליף חלב בפתח בחלב בצירי לא

דמשתנה המשמעות ע"י שמצרף התיבות

אפ"ה

פסק השו"ע
יקראו

)סי' קמב ס"ב(

בתורה

יברך והמ"ב

)סק"ז(

בברכה

לא הכריע בזה.

)סי' סא סי"ד וט"ו(

ומבו' דאף

שלא כחובת קריאתן אי"ז מעכב דלא מיחו
בידם חכמים וצ"ע דהאחרונים נח' בזה

לגבי

וכנ"ל.

נשתנה הענין ע"י הנגינה הביא
המ"ב

)סי' קמב סק"ד(

מס' שולחן

עצי שיטים דאם הענין משתנה עי"ז כגון
שקרא משרת במקום מפסיק מחזירין אותו
כמו שינוי הניקוד.

ובביאוה"ל

)ד"ה מחזירין(

דאף

במשמע היום ולא למחר אינו
עקירת המשמעות כ"כ כמו שינוי בנגינה
דאם היו קוראין מצוך באתנחתא אז מילת

בשם החי"א כ'

ששינוי

והביאור

י"ל דאף דהיום על לבבך יש

המשמעות

מעכב אם גמרו לקרוא אין חוזר לקרוא
בברכה דיש ספק אם מה שכ' הרמב"ם
דחוזר הוא דווקא תכ"ד קריאה או אפי'
אחר הקריאה ]ובאמת לכא' תלוי בב' תי'

היום היה קאי אעל לבבך מצד הנגינה אבל
מה שהפסיקו לבד ל"מ לעוקרו ממקומו
ואין בקריאתו בצירוף על לבבך חיבור
ושייכות באמת לקלקל תוכן 'האמירה' רק
קילקול 'השמיעה' לענין לכתחילה א.

ובאופ"א

י"ל דבאמירת היום על לבבך

הב"י דלתי' קמא הר"מ איירי לענין דיעבד

אין טעם לעכב הק"ש רק

לכא' מחזירין אף אחר שגמר אבל לתי'

דמשתמע כסילוף דלמחר לא יהא על לבבו

בתרא דהר"מ איירי בלא נשתנה הענין ע"כ

אבל לא שנקבע באמת למשמעות דלא

חוזר היינו דווקא תכ"ד קריאה[.

למחר רק דכך משמעות דבריו.

`.

`la `xwi onfd xeari wecwica y"w `xwi m`y ote`ac q"fixbd mya `iad en 'rd k"t l`xyi iy` 'qa
meidc 'nbd cbp dfc dfl oin`dl `"` '`kle onfd xeari 'it` exkyz e` sxge `exwl oi` la` wecwic

y"ne akrn oi` jaal lr
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ד .הנה

ביבמות

חילוק בין לא אבה יבמי ללא חפצתי

אי' אמר אביי האי

לקחתה וכ"כ הרמב"ם דאם אינה יודעת

מאן דמקרי גט חליצה לא ליקרי

לקרוא לא אבה יבמי כאחת מלמדין אותה

לדידה לא לחודיה ואבה יבמי לחודיה

ולפי"ז אם אין האשה יכולה לקרות

דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי ולא

בנשימה אחת כמבו' שם בר"מ דבעי' בלי

ליקרי לדידיה לא לחודיה חפצתי לחודיה

הפסק נשימה אינה ראוי לבילה אבל אם

דמשמע חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי

יכולה לקרות כאחת אין מעכב אם יש

לקחתה רבא אמר אפסוקי מילתא היא

שיהוי אבל לרש"י אם אומרת אבה יבמי

)קו(:

ואפסוקי מילתא לית לן בה רב אשי
אשכחיה לרב כהנא דקמצטער ומקרי לה
לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר ליה מר
להא דרבא אמר ליה מודה רבא בלא אבה
יבמי וברש"י מודה רבא בלא אבה יבמי
דבעינן שלא יפסיק דאי מפסיק משמע
דהאי לא ארישא קאי דאמרה מאן יבמי
להקים לאחיו שם בישראל לא ,כלומר לא
מאן אלא אבה יבמי אבל בלא חפצתי
לקחתה שהיא פתיחת קריאתו ליכא למימר
הכי לא לעיל קאי ואי מפסיק לית לן בה.

מעכב

וברשב"א

הטעמים.

הק' ע"ז דמ"ש כאן ראוי
לבילה דהיינו רק כדי שלא

ישמע אבה יבמי ואי"ז מגזה"כ אלא
חששא בעלמא ומבו' דאי"ז דאו' וביאו"ד
במה שכ' דהוא חששא בעלמא דראוי
לבילה מהני אם לא עשה איזה דבר דסגי
במה שיכול לעשות אבל אם עשה דבר
מקולקל ל"מ מה שראוי לעשות כהוגן
ליחשב שעשה כהוגן ואם קרא אבה יבמי
הרי"ז קריאה מקולקלת.

ולפי"ז מבו' דהפסק שהיה חשוב הפסק
אם משתנה המשמעות עי"ז אף בלא שינוי

לכא' ב.

ולפי

מה שנתבאר לעיל דהיום על לבבך
אי"ז עקירת משמעות יש ליישב

ג"כ שי' רש"י דאבה יבמי מעכב והיום על

אבל

הרי"ף פי' הטעם דאסוקי מילתא

לבבך אין מעכב וק' דמ"ש והביאור דאבה

ל"ל בה למסקנא משום דראוי

יבמי הוא היפך החליצה אבל היום על

לבילה כמו שאמרו שם דאמירה לא

לבבך אע"פ שמקלקל בזה משמעות

מעכבא אם ראוי לבילה ופי' דמודה רבא

המילים אי"ז מעכב דאף אם פי' היום ולא

בלא אבה יבמי דאסוקי מילתא ולפי"ז אין

למחר ח"ו יוצא י"ח ק"ש ג.

.a

'eke `ax dcen l"` `axc `dl xn dl xaq `l l"` 'eke ixwne xrhvnc k"xl digky` `"xc my 'eank
akrn dfc xrhvnc l"tki` `lc gken

.b

(dheq 'xt enk) d`ixw zeevn enk `id dvilga dxin`d m` ielzc l"i dfa s"ixde i"yx zzbelt xe`ia
`wx f"itle inai da` zxne` m` 'ictwc l"i dly dxin` `id dxin`d m`c dpevx dfa dlbn mbc e

y"wa `le akrn meaiia
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נמצא

לפי"ז דנח' הראשונים דדעת

וליישב

קיז

דברי הדרישה דאם יודע לקרוא

הרי"ף והר"מ דהפסק שהיה

אין הקריאה מעכבת י"ל דהנה

ל"ח כשינוי משמעות כל שראוי לבילה

יש לדון אם בקריה"ת ובק"ש קיום המצוה

אבל לדעת רש"י והרשב"א וכ"ד הרא"ש

הוא בקריאת התיבות רק דיש דין לקרוא

שם הפסק התיבות מקלקל המשמעות רק

כסדרן או דשלא כסדרן אי"ז קריאה

תלוי אם קלקול המשמעות הוא בעיקר

שאינה כדין רק אי"ז קריאה כלל ובאופן

הענין כמו חליצה אז מעכב אבל אם מסלף

שיש לדון אם שינוי המשמעות הוא

במה שאינו עיקר אינו מעכב.

מדאו'.

ולמעשה

השו"ע )סי' קסט סכ"ט( העתיק ל'

ונראה

דדעת הדרישה דחשיב קריאה רק

הר"מ דלכתחילה בעי' שיאמר

דאי"ז קריאה כדין ובזה שייך

בנשימה אחת ואי"ז מעכב אבל אין יכולה

לדון דהוי ראוי לבילה דל"ח כלא קיים

לאמר בנשימה אחת מלמדין אותה ומשמע

המצוה כלל אלא כמו שלא קיימה כדינה

דמעכב ולפי"ז גם לגבי ק"ש ק' מ"ט לא

ובתנאי המצוה שייך שפיר ראוי לבילה

הזכירו דצריך לכתחילה לאמר אנכי מצוך

והיינו

וס"ל

היום בנשימה אחת וצ"ל כנ"ל דמצוך

להדרישה דעיקר הקריאה לעיכובא היא

היום אי"ז משמעות הפכית כמו אבה יבמי.

רק קריאת התיבות והמשמעות אינה אלא

וצ"ע

במה

לכתחילה.

דלגבי קריה"ת דנו כל הפוסקים
בשינוי המשמעות אם מעכב ולא

שהוא

לכתחילה

ולכא'

נראה דנח' בזה רש"י והראשונים

הזכירו מסוגיא זו כלל והרי פסק השו"ע

לגבי למפרע דרש"י

)יג(.

פי'

דאפי' נשתנה המשמעות אין מעכב כל

דהיינו שקרא בהיפוך התיבות וכ"פ

שראוי לבילה ולכא' דחלוק שינוי ע"י

הרא"ה ובטו"א

טעמים משינוי ע"י פיסוק דשינוי ע"י

פשיטא ולפי"ז אם היפך סדר הפסוקים

טעמים הוי עקירה טפי ולפי"ז אם תאמר

אפשר דיצא אבל י"ל דזה ג"כ קרי למפרע

לא אבה יבמי באתנחתא בהפסקה בין לא

פי'

לאבה יבמי יעכב.

אבל

באמת אין שייך כאן ראוי לבילה
דראוי לבילה הוא דין להחמיר

מדרבנן

שא"ר

הראשונים

דלמפרע היינו שהיפך הפסוקים אבל סדר
הפרשיות אין מעכב לכו"ע כ"ה בר"מ
ברשב"א ורא"ה וריטב"א ושיטמ"ק וכ"פ
השו"ע )סי' סד ס"א(.

במקום שאין מעכב שיהיה עכ"פ ראוי
ומש"כ הרי"ף דאין מעכב היינו משום

אבל

)מגילה יז(:

תמה עליו דזה

והנה

אם היפך התיבות מסופם לתחילתם

דאפי' לא אמרה כלל אי"ז מעכב שייך

הרי משנה המשמעות וכן אם מהפך

להחמיר להצריך שיהיה עכ"פ ראוי לבילה

סדר הפסוקים וא"כ י"ל דזה מקור הדין

אבל בקריה"ת דצריך לקרוא א"א לצאת

דשינוי המשמעות מעכב מדלגבי למפרע

ע"י מה שראוי.

חוזר רק דנח' הראשונים אם רק קילקל
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קיח
המשמעות דהיפך התיבות מעכב מדאו'

ש"ש לבטלה וכן ביאר בערל"נ כוונת

דהוא קילקול גמור או דגם קילקול סדר

התוס'.

הפסוקים ג"כ מעכב מדאו'.

ובאמת

ומקו'

דאפי' היפך סדר הפרשיות יש בו
קילקול המשמעות קצת ופרט

לפי מה שנקט בס' אבי עזרי דפר' ראשונה
ושניה הם פי' לקבלת עומ"ש דתוכן

ללא חפצתי או דזו"ז מעכב או
דזו"ז לכתחילה אבל להרי"ף והר"מ כ'
הערל"נ שם די"ל דכוונת רבא בסוכה רק
לכתחילה

מה קיבל והן בפרשיות שאינם נכללים
בעומ"ש אמנם זה חי' הראשונים דקילקול
המשמעות כזה אינו מעכב.

נמצא

הפרשיות

אין

וסדר

הפסוקים מעכב ולרוב הראשונים מדאו'
ולרש"י לכא' מדרבנן וסדר התיבות מעכב
לכו"ע מדאו'.

˜ÒÙ‰ È"Ú ÈÂÈ˘ ÔÈ„· „ÂÚ
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ה .והנה

בסוכה

)לח(:

ועכ"פ

מבו' דבהזכרת ש"ש יש חומרא
כמו שינוי המשמעות.

יל"ע

בהפסק שהיה באמצע תיבה אם
חשיב שינוי משמעות לעכב דאף

לפי"ז דג' דרגות בקילקול דסדר
מעכב

ואדרבה

משם

נפקא

להו

דלכתחילה בעי' שיקרא כראוי.

הקבלה הוא עול תומ"צ ואם קרא שלא
כסדר קילקל הן בפסוק ראשון שלא פי'

התוס' מבו' דברוך הבא לרבא שוה

מתבאר בזה עוד

דין חדש דאי' שם אמר רבא

שבין תיבה לתיבה ל"ש קלקול ע"י שהיה
באמצע תיבה י"ל דיש קלקול.

כמו"כ

יל"ע באופן דהתיבה השניה קאי
על הראשונה כמו את ד' א' אם

שהייה חשיבא קלקול המשמעות.

‡·ÎÚÓ ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÂÈ˘ ‰ÊÈ
'Â‡„Ó

ו .והנה

הקורא למפרע מעכב רק
בפסוקים

ולא

בפרשיות

לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה'

ולרש"י אפי' בפסוקים עכ"פ מדאו' ולכא'

אלא ברוך הבא בשם ה' אמר ליה רב ספרא

יש כאן ביטול משמעות וגם סדר הפרשיות

משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי

נתקן דווקא בסדר זה ובפרט למה שכ'

מילתא הוא ולית לן בה.

האבי עזרי דהפרשיות הם פי' לקבלת
עומ"ש דמפרש שמקבל ע"ע עול תו"מ

ובתוס'

הק' דדברי רבא סתרן אהדדי

וכשקורא למפרע ומקדים פר' שניה

דלגבי ברוך הבא ס"ל דאין

לראשונה הרי קילקל בזה גם הקבלת

להפסיק בזה ותי' בב' אנפי א' דקיבלה

עומ"ש וגם את תוכן הקריאה בפר' שניה

מרב ספרא ב' דשמא יש לחלק ולא ביארו

ושלישית אמנם צ"ל דהוא רק מדרבנן

ועי' במאירי בסוכה שם שכ' דרק בפסוק

וא"כ חזי' דלא כל שינויי המשמעות

שיש בו ש"ש אין להפסיק דנראה כמזכיר

שווין.
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ונמצא

המשמעות

דשינוי

קיט

דהיפוך

המשמעות ומה שיקרא אח"כ אין מקיים

התיבות מעכב לכו"ע ושינוי

בזה מצוות ק"ש שכבר אמר אלו התיבות

דפרשיות אינו מעכב לכו"ע ופליגי בשינוי

ונמצא קריאתו מקולקלת ומה שחוזר

כגון שינוי הפסוקים אם הוא מדאו' או

אח"כ

להשלים

מדרבנן ועי' בזה גם לעיל אות ה' דג'

המשמעות

דרגין יש.

לתחילת
אבל

הענין
נמצא

הוא

דק"ש

לחוד

ומשמעות הק"ש לחוד נמצא דכל ענין
דעניה באמצע הפסוק הוא מלתא דשינוי

˘·È˘Ó È"Ú ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÈÂÈ
„Â·Î‰ ÈÙÓ

ז .לגבי

משיב מפני הכבוד פסק השו"ע
)סי' סו ס"א(

דפוסק אפי' באמצע

)סק"י(

הביא מח' אחרונים

הפסוק ובמ"ב

המשמעות.

ואם

קילקול המשמעות כה"ג מעכב
מדאו' ניחא טפי דאסור להפסיק

אבל גם אם מעכב מדרבנן עכ"פ מעכב
הוא.

אם אפי' באמצע הענין או דווקא במקום
דסליק ענינא ומקורו ברבינו מנוח והביאו

ולפי"ז

שיש חיוב לאומרו אבל כשאומר

הכס"מ דאין להפסיק במקום דלא סליק
ענינא.

והנה

די"ז צ"ת דמ"ט לא יפסיק באמצע
הפסוק אם לא סליק ענינא ומה בכך

הלא חוזר וקורא אח"כ מתחילת הענין
ואין לאמר משום שנמצא לפי מה שהפסיק

שאר סדר התפילה מותר להשיב באמצע
הענין ולפי"ז יוצא חי' דבכל פסוד"ז יהיה
מותר להפסיק באמצע פסוק שלא באמצע
ענין לבד באשרי דאמירתו מעכבת דאסור.

והנה

דלהדיא בגמ'

)לג(:

כשחוזר אם חוזר לתחילת הפסוק
או לתחילת הענין הביא המ"ב

דאין התיבות שאמר בכלל ק"ש והוי הפסק
דהחוזר תיבה תיבה או

גם להאוסרים אין אסור אלא במה

סק"ב(

)שם

דנח' האחרונים וצ"ב דבשלמא

פסוקא פסוקא הרי"ז מגונה משמע דמגונה

לתחילת הענין חוזר שהרי קילקלו אלא

ותו לא דלא דייני' ביה משום הפסק

לתחילת הפסוק מה טעם יש בזה וצ"ל דזה

וביאור הדבר ובהקדם דבאמת צ"ע איך

מטעם כל פסוק דלא פסקיה משה וכו'

יצויר הא דאסור להשיב מפני הכבוד

אבל לא משום תחילת הפסוק שהפסיק בו

ולענות קדיש באמצע הפרק הלא יהיה

שהרי הפסיק בהיתר אלא משום סוף

מחויב לענות כל אמן כדין בין הפרקים

הפסוק שלא יאמר חציו.

ולחזור לתחילת הפרק וצ"ל דל"מ מה
שיחזור דכבר יצא במה שקרא ושוב א"א
לבטלו.

ולפי"ז

ונפק"מ

בזה אם לא חזר אחר שהפסיק
מפני הכבוד לתחילת הענין או

הפסוק דמטעם כל פסוק דלא פסקיה משה

י"ל דכיוון דקרא תחילת הפסוק

וכו' אי"ז מעכב בק"ש אלא שעשה איסור

כבר יצא י"ח במה שאמר מילים

אבל אם לא חזר לתחילת הענין יש לדון

אלו ואם משיב עכשיו מפני הכבוד קילקל

דמעכב ועכ"פ קריאתו קולקלת.

עריכת ברכות  /ברכות טו ע"א

קכ

]יש

לדון אם שייך כל פסוק דלא פסקיה

ולפי"ז

עולה דאם קורא בתורה באופן

משה גם בתרגום ונפק"מ גם אם

שאין לו חיוב קריאה מותר

מותר להפסיק באמצע תרגום לענית אמן

להפסיק במקום דלא סליק ענינא אבל

ועי' תוס' ב"ק ד :דמשמע דבתרגום ליכא

לחזור לתחילת הפסוק יהיה צריך.

דין לא פסקיה משה[.

והנה

ÔÈ„· ÌÈ¯Â¯È·Â ˙Â˜ÈÙÒ ‰ÓÎ
˘˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÈÂÈ

הקורא את ההלל למפרע מעכב
כמבו' בסי' תכב ובמ"ב שם

)סקכ"ו(

הביא דנח' האחרונים אם גם סדר הפרשיות
מעכב בהלל כיוון דכך הוא סידרן בתורה
והניח בצ"ע והנה הטעם שיעכב ביאר

ח .בדין

לכא' י"ל דביטל משרת אין
דינו כביטל מפסיק דיש שביטל המשרת
בלא שהפכו למפסיק.

והטעם שלא יעכב לא ביאר וי"ל דסדר
הפרשיות

שבהלל

ל"ש

בו

קילקול

ויל"ע

בזה אם דווקא היפך משרת במקום
מפסיק מעכב דהחליף למשמעות

המשמעות בהיפוך הסדר ובזה שאני ג"כ
ממגילה די"ל דבה הלמפרע מעכב.

שינוי המשמעות ע"י הנגינה

אחרת או גם אם ביטל המשמעות ג"כ
מעכב וכגון שהסמיך אחד לברוך שם

]ובאופ"א

יש ליישב ספק זה דהרשב"א
ביאר

בדעת

הר"מ

דאין

מעכב סדר הפר' משום שהפ' אינם כסדרם
בתורה וע"כ והיו דכ' רחמנא אפסוקי ולא
אפרשיות אבל כלפי בהלל ל"ש טעם זה[.

והנה

בתהל"ד )סי' סד ס"א( הק' דדברי רבינו
מנוח סתרן אההדי דלגבי הפסק

מפני הכבוד כ' דחוזר לתחילת הפסוק
ולגבי טעה

והפרידו משמע.

)הי"ג(

כ' דחוזר למקום שטעה

והיינו לאותה תיבה והעתיקו דבריו גם
הכס"מ וגם המ"ב

)סי' סד סק"ה ובשעה"צ שם(

ולהנ"ל ניחא היטב דחזרה לתחילת הפסוק
הוא משום דאסור להפסיק באמצע פסוק
ואם השיב מפני הכבוד הרי הפסיק וחוזר
אבל טעה הרי מה שאמר בטעות חשוב

בס'

הליכות שלמה

)פ"ז הע' יא(

כ' דאם

שינה משמעות אף דלא נתפרש
בע"א חוזר משום ביטול המשמעות וכגון
ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ,וזה
צ"ע דהיום על לבבך אין מעכב אף דאינו
מצרף היום למצוך ומבטל משמעות
דמצוך היום אי"ז מעכב דשאני ביטול
משמעות משינוי משמעות אמנם די"ז
אמת באופן שקרא ואכלת באתנחתא דאז
משתנה המשמעות ע"י הנגינה וצריך
ליזהר כשקורא ונתנו על ציצית הכנף שלא
יעשה אתנחתא במילת ציצית אם מפסיק
לנשק הציצית שעי"ז עוקר המשמעות.

אמנם

שיהוי אינו הפסק כמו ברוך הבא

כלא אמר שהרי אין רצונו באמירת תיבות

והדר בשם ד' וכן י"ל דצירוף ג"כ

אלו ומבטלם וא"כ אתי שפיר דאם הוא

אינו הפסק כגון שלא הפסיק במקום שיש

במקום דסליק ענינא חוזר לאותה תיבה.

אתנחתא וביותר דאפי' נשתנה המשמעות
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ע"י הצירוף י"ל דג"כ אינו מעכב כמו אם

בפר'

קכא

וישלח יש דישן בחולם ודישן

קרא אנכי עשיו בכורך כאחד בלא הפסק

בקמץ ויל"ע אם שינה אם מעכב

אע"פ שיש על אנכי פשטא דהוא מפסיק

האם נימא דזה שם אחר או נאמר דאין

וכמו שפרש"י שם אין הצירוף עקירה כ"כ

קפידא בשמות ואולי יש דמות ראי' מסוף

היפכו

הפר' לגבי הדר שיש לו שם שני ניקודים

למשרת עוקרו הנה נתבאר דיש חילוק בין

גם יל"ע בקורא אברהם במקום אברם אם

ביטול המשמעות לשינוי המשמעות דאף

מעכב דהרי אם קורא לאברהם אברם עובר

ששינוי המשמעות מעכב אם אומר באופן

בעשה חזי' דשם אחר הוא.

להוציא

ממשמעותו

ורק

אם

המבטל את המשמעות ואין בו פי' אחר
שפ"ד וכגון אם אומר ונתתי עשב בשדך
לבהמתך ואכלת דאף דעי"ז קילקל מילת
ואכלת דאין בזה משמעות שפ"ד.

יל"ע

מ"ש שהיה בין הברכה לתחילת
המצוה דלכא' מעכב בשיהוי גדול

לבין שיהוי בין תיבה לתיבה דאין מעכב
וצ"ל דהברכה היא ברכת המצוה ושיהוי

עי'

מהר"ם בנעט כ' דיפסיק בין אלוקיכם

מקלקל דלא קאי ע"ז משא"כ רצף הק"ש

לאמת שלא ישתמע כהמשך הפסוק.

דלא קאי תיבות הק"ש זע"ז.

עריכת ברכות  /ברכות טז ע"ב

קכב
טז ע"ב

בדין אבילות ואנינות
onyxid oerny axd

בגמ'

מאי טעמא דרבן גמליאל קסבר

להקשות מסוגית הגמ' בדף י"ח .דמבואר

דכתיב:

בגמ' שם דבמתו מוטל לפניו בשבת ,מותר

אנינות

לילה

דרבנן,

ואחריתה כיום מר ,ובמקום איסטניס לא
גזרו ביה רבנן.

והקשו

התוס' ,דהא בלא"ה איסורא
דאנינות אי"ז כ"א לגבי מעשר,

אבל לגבי רחיצה ליכא כ"א איסור
אבילות ,דאונן מותר ברחיצה ,ולמ"ל
לטעם זה דבמקום צערא לא גזרו ,עיי"ש

גם בתשה"מ לחד תנא,

כ"א משום שלא ינהג קלות ראש ,עי' רי"ו( ,ולדעת
הרמב"ן ,מאחר דהך איסור תשה"מ
דאיתא עליה בזמן אנינות הוא מדאו' ,איך
יתכן להתירו בשבת ,הרי אבל אסור
בתשה"מ בשבת,

ואולם,

דאונן אסור ברחיצה מעיקר
הדין ,והרמב"ן הוכיח כן מסוגין דמבואר
דמצד אנינות היה לנו לאסור הרחיצה גם
במקום איסטניס ,ואך דמאחר שהוא
מדרבנן לא גזרו במקום צער.

גם בתשה"מ בשבת.

ובדברי

מדין אבילות ,ובכל מה שנאסר האבל
נאסר גם אונן ,מדין אבילות דרמי עליה,
ואך דאבילות דאיכא באונן הוא מדאו',
והילכך נאסר גם ברחיצה שאינה של
תענוג.

וכבר

וביותר

יש להקשות ,שהרי בגמ' מבואר
דהטעם להתירו בתשה"מ הוא,

כמו שנתחייב בכל המצוות ,וזה צ"ע ,דהא
פטורו של האבל משאר מצוות הוא מדינא
דעוסק במצוה ,ואילו איסור תשה"מ אינו
שייך כלל בהדי ענין זה ,מאחר שהוא דין
איסור ,ומאי שייטי' בהדי פטורו משאר
מצוות.

הרמב"ן שם מבואר ,דהך איסור
רחיצה דאיכא לגבי אונן ,יסודו

)עכ"פ למד"א דיש אבילות

בשבת ,והכי קימ"ל( ,ואיך ס"ל רשב"ג שמותר

מה שתי'.
הנה ,דעת הרמב"ן בתוה"א,

)וגם מאן דפליג אי"ז

ומכ"ז

מבואר ,דגם הא דס"ל להרמב"ן
דבאונן איתנהו לכל דיני אבילות,

דמ"מ הך דין אבילות אי"ז שייך בהדי דיני
אבילות דרמיין עליה אחר קבורה ,דהך דין
אבילות דרמי עליה כאשר מתו מוטל
לפניו ,הרי דזה גופא הוא המחייבו בניהוגי

תמהו הראשונים על הרמב"ן מכו"כ

אבילות ,במה שמוטל עליו להיות נוהג

דוכתי דמבואר דאיסורי אבילות לא

אבילות במצב זה ,כאשר מתו מוטל לפניו,

חיילי כ"א אחר סתימת הגולל ,וקודם לכן

דהך מילתא הוא קיום בהדין של 'יום מר',

לית ליה שום דין אבילות .וביותר יש

ע"י שהוא נוהג בו ניהגי אבילות.

עריכת ברכות  /בדין אבילות ואנינות

ובממילא

דבשבת,

דמופקע

הוא

קכג

והעולה

מזה ,דבכל מקום דאיכא הפקעה

מניהוגים אלו של מתו

על ענין זה של מתו מוטל לפניו,

מוטל לפניו ,לא משום שבפועל אינו עוסק

בממילא דיש להתירו בכל האיסורים

בקבורת מתו ,כ"א דבשבת ל"ש בו ענין זה

דאיכא באנינות.

שמתו מוטל לפניו ,דהשבת סותרת לניהוג

·

זה שיהא עוסק בקבורת מתו ,הרי
דבממילא דפקעי מיניה גם שאר דיני

ובדברי

אבילות ,כיון דבשבת פטור הוא מלעסוק
בקבורת מתו.

הראשונים מבואר ,דהך התירא
בתשה"מ בשבת ,הוא גם בכל

אופן שאין מתו מוטל לפניו ,כגון שא"א
לו לקוברו ,ואשר הענין בזה הוא כנ"ל,

והך

פטורא דאית ליה בשבת ,הרי אי"ז

משום דבכה"ג ליתא לכל מחייבי ניהוגי

רק משום שא"א לו לעסוק בשבת

אנינות ,כיון שאין מתו מוטל לפניו ,ובכלל

בקבורת מתו ,שהרי בפשוטו במתו מוטל

זה גם להתירו בניהוגי האבילות דרמיין

לפניו בחול ,פטור הוא מכל המצוות גם

עליה ,מצד הנך מחייבים דאנינות וכש"נ.

אם אינו צריך לעסוק בעניני קבורת מתו,
והטעם ,כי זה גופא הוא כבודו של המת,
שלא יעסוק בשום ענין אחר שאינו שייך
להמת א ,ואילו בשבת אין אנו דנים כן,
וע"כ הטעם ,משום דשבת לא חשיבא
כזמן שראוי בו לעסוק בעניני המת,
והשבת סותרת לכל החפצא של מתו מוטל
לפניו ,והילכך נתחייב בכל המצוות
האמורות בתורה.

ובממילא

דה"ה דבתשה"מ יש להתירו

ואולם,

הנה ,בקדשים ומעשר נאסר גם
בשבת וגם בגוונא שא"א לו

לקוברו להמת ,דמ"מ נאסר בקדשים ,וזה
מבואר להדיא ברמב"ן בתוה"א ,והרמב"ן
כתב לחלק בין קדשים לבשר ויין ,דהא
אחר קבורה מותרים בבשר ויין ולא
בקדשים ,ובממילא דגם באופן שקודם
קבורה מותרים הם בבשר ויין ,מ"מ איסור
קדשים דאיכא באנינות לא פקע.

אלא

שצ"ע מש"כ הרמב"ן לתלות זה

בשבת ,כיון דלא חשבינן

בההיתר דבשר ויין אחר קבורה,

להמת כמוטל לפניו ,ובממילא דפקע כה"ג

הרי גם בתשה"מ הוא מותר באופן שא"א

כל מחייבי האבילות דרמיין עליה בזמן

לו לקוברו ,הגם דבתשה"מ נאסר כל יום

אנינות ב.

ראשון מדאו' ,גם אחר קבורה ,כמו שנאסר

`.

.l"nk`e ,devn miiwl exizdl ,mdipy miiwl xyt`c `lewd dfa y"l h"dnc

.a

lka aiigzp b"dkac ,megzd lr jiygn `edy oebk ,zaya znd ipipra wqrzi m` 'e`klc mpn` ode
`edy i"rc l"ic oeik ,mipta k"ynl xzeq f"i` n"n la` ,b"dk exqe`l yi n"dyza mb 'e`klc ,zeevnd

.oiie xyaa b"dk xq`p m` r"ve .eiptl lhenk eznl opiayg aey b"dkac ixd ,znd mr wqrzn
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ברחיצה כל יום ראשון ,כמבואר כן

לנהוג מצב זה של מתו מוטל לפניו ,וזה

בסוגין ,וא"כ איך התירו הראשונים

בודאי פקע כאשר אין המת מוטל בפניו,

תשה"מ בגוונא שא"א לו לקוברו ,ומ"ש

ולא כן איסור הקדשים ,דזה אינו שייך כלל

קדשים מתשה"מ.

לניהוגי הגברא ,כ"א דהוא מדיני הקדשים,
דבממילא דזה לא פקע גם כאשר אין מתו

והפשוט

בזה ,דמאחר דהך איסורא
דאיכא

באנינות

מוטל לפניו ג.

לאכול

בקדשים הוא מדיני הקדשים ,כמש"כ כן

וזהו

כוונת הרמב"ן במש"כ לתלות

הגרי"ז זצ"ל ,א"כ בזה גופא יבוא החילוק,

ההיתר בבשר ויין אחר קבורה,

דניהוגי אנינות ואבילות לא רמיין עליה

דאין כוונתו לתלות זה בההיתר דבשר ויין

בכה"ג שאין מתו מוטל לפניו ,אם בשבת

אחר קבורה ,כ"א להוכיח דהאוסר של

ואם בגוונא שא"א לו לקוברו ,אבל אכילת

בשר ויין הוא בצירוף מה שהמת מוטל

קדשים ,דזה אינו כלל מניהוגי האבילות

לפניו ,ובממילא דהך מילתא פקע בגוונא

ואנינות ,כ"א דהוא מדיני הקדשים ,שלא

שא"א לו לעסוק בקבורתו ,ואף אם

ייאכלו באנינות ,הך דינא אינו תלוי כלל

חלוקים הם תשה"מ מבשר ויין זמ"ז,

בהא דמתו מוטל לפניו ,וכלפי הקדשים

דתשה"מ נאסר עליו כל יום ראשון ולא כן

דיינינן להו אכתי כיום מר.

בשר ויין ,מ"מ איכא שייכות בין שני
ענינים אלו במה דהמחייבים בשניהם הוא

ושאני

איסור בשר ויין ותשה"מ וכיו"ב,

בצירוף מה שהמת מוטל לפניו.

אשר הנך איסורים באים בתורת
ניהוגים של קיום אנינות ואבילות ,וזה בא
בתורת ניהוגים של הגברא ,איך מוטל עליו
.b

והא

דמ"מ נאסר בתשה"מ כל יום ראשון
ולא בבשר ויין ,הנה ,הרי עיקר

,oey`x meia mb gipny `"bnd zrcc ,oey`x meia oilitz la` gipn n"dega m`d mipey`xd ewlgp xake
'iq a"pyn 'ir ,oey`x meia oilitz gipn epi`c l"qe `"bnd lr ewlgp x"`y mpn` .el xn mei f"i`c oeik

.f"hwq g"l
f"k n"n ,el xn mei f"i`c s`e ,n"dega mb xq`p i`cea xyrne miycwac ,d`xp mixacd znizqn ,dpde
mei f"i`c `ed `xabd ibedip itlk wxe .xn meik izk` dl opiayg miycwd ipic itlk la` ,`xabd iabl `ed
.xn meik df mei bdep epi` `xabdc ,xn
m`c ,zelia`d ibedipn e` oilitzd ipicn `ed oilitz gipn epi` la`c `d m` r"li oilitz iabl eli`e
zelia`c dil zi`c r"eyd zrcl hxta) ,n"dega mb eilr df xeq`l yi i`ceac ixd oilitzd ipicn `edc `nip
n"degac k"yna `"bnd ixac ewcv i`cea dfac ,zelia`d ibedipn `ed m` ok `le ,(n"dega zbdep `rpva
.zelia` ibedip jpd dilr `kil
zxizq dfa ercep xak ,zelia`d ipicn e` oilitzd ipicn `ed oey`x meia oilitzd xeqi` m` ,df oiprae
,zelia` oic bidp `lc l"qc m"anxd zrcl dxeaw mcewc ,azky `"rx ixac dfa ercep xake .c"ka i"yx ixac
oi` df itlkc ixd ,xn meia mgipdl oi`y ,oilitzd ipicn `edc `nip m` la` .oilitz zgpda xzeny d"d
.(xfer `"xbd ixeriy 'ir) .oey`x mei lk mda xq`pe ,dxeaw xg` oial dxeaw mcew oia welig
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החילוק בזה ,דבשר ויין אי"ז שייך לניהוג

בתורת ניהוגים של שבעת ימי אבילות,

מסוים של אבילות ,כמש"כ המג"א בסי'

כ"א דהוא דין על הגברא לנהוג באבילות

תקנב,יג ,ובממילא דזה בודאי נפקע אחר

כל עוד מתו מוטל לפניו ,אבל אי"ז דין

הקבורה ,ע"י שבמציאות אין המת מוטל

לקבוע את היום כיום של אבילות ,ואילו

עוד לפניו ,ולא כן איסור תשה"מ ורחיצה

דין שבעת ימי אבילות הוא דין לקבוע את

וכיו"ב ,דהך איסורא הוא מלתא דאבילות,

הימים כימי אבילות ,ובממילא דא"א להנך

ובממילא דהקיום נדרש הימנו כל יום

ניהוגים להצטרף להקיום של שבעת ימי

ראשון.

אבילות ,כיון דשני ניהוגים הם ,זה בתורת

ואחר

כ"ז ,הרי מיושב היטיב הך התירא
דתשה"מ

בשבת,

גם

לדעת

ימי אבילות וזה בתורת דין על הגברא
לנהוג במשך כל יום ראשון בניהוגי אנינות
ואבילות.

הרמב"ן דס"ל דמדינא יש לאסור תשה"מ
בזמן אנינות ,ולמש"נ הרי כ"ז הוא בצירוף

ובאמת

דהדברים מוכרחים ממקומם,

מה שאנו דנים דהמת מוטל לפניו ,דזהו

דהנה יל"ע למה לא אמרי'

מה שמחייבו בכל הנך ניהוגי אבילות

מקצת היום ככולו על יום ראשון של

וכש"נ.

אבילות מדאו' ,כמו שאנו דנים מקצת
היום ככולו על היום השביעי משבעת ימי

‚

ואם

דמה טעם לא מנינן שבעת ימי אבילות
מזמן המיתה ,הא מאחר שנתחייב כבר
בניהוגי אבילות ,א"כ יעלו לו למנין
שבעה.
להאמור לק"מ ,כיון דהנך ניהוגי
אבילות ,לא שייכי כלל בהדי דיני
אבילות דשבעת ימים ,כ"א דהוא דין
בעלמא לנהוג אבילות מצד עצם מצב זה
של מתו מוטל לפניו ,ואילו מחייבי
האבילות דחיילי עליה אחר קבורה ,הוא
דין אחר ,דזהו דין לנהוג שבעת ימי
אבילות.

ויש

שהוא מדאו' .וי"ל.

כנים הדברים ,אזי יש ליישב גם את
אשר הקשו האחרונים על הרמב"ן,

אבל

אבילות ,נימא כן גם כלפי יום ראשון

אבל

למש"נ י"ל בפשוטו ממש ,דכל דין
זה דמקצת היום ככולו שייך רק

היכא שהדין הוא מצד ה'יום' ,דנדרש
הימנו להעמיד 'ימי אבילות' ,וכלפי הך
דינא הוא דמהני מקצת היום ככולו ,לדון
דכבר נתקיים ביום זה ניהוגי אבילות.

אבל

דין האבילות דרמי עליה בזמן
אנינות ,הרי דין זה אינו שייך כלל

להיום ,כ"א דהוא דין על הגברא לנהוג
באבילות 'יום אחד' ,והוא דין כלפי
הגברא ,במשך הזמן שמוטל עליו לנהוג
כן ,ואי"ז דין בקביעת היום לקובעו כיום
של אבילות ,כ"א דהוא משך זמן המוטל

שר"ל בזה בנו"א ,דהנך מחייבים של

עליו לנהוג בניהוגי אנינות ,ובממילא

אבילות בזמן אנינות א"א שיהא זה

דכלפי זה ל"ש כלל דין מקצת היום ככולו.
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פרק מי שמתו
יז ע"ב
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א .מי

אלימות הטעם דעוסק במצוה דאינו רק
עוסק במצוה אלא גם אין אחר שיכול

שמתו מוטל לפניו מטור מכל

לעסוק בזה וע"כ רמיא עליה טפי ולפי"ז

המצוות ונח' הראשונים אם

הוא טעם לכל התורה דאם א"א לעשותה

רוצה להחמיר ע"ע אם רשאי דרש"י פי'

ע"י אחרים אסור להחמיר לעסוק במצוה

דטעם הפטור הוא משום עוסק במצוה

אחרת וגם הטעם דמפני כבודו ל"פ ע"ז רק

דטרוד טירדא דמצוה כמו חתן ולכן

דמחמיר אפי' יש לו מי שישא משאו.

פרש"י יז :ד"ה ואינו דאם רוצה להחמיר
רשאי ובתוס' הביאו דרשא דימים שאתה
עוסק בחיים ולא ימים שאתה עוסק במתים
ובפשטות גם דרשא זו היא משום עוסק
במצוה דהרי אין טעם אחר לפטור אונן
ממצוות ועי' פנ"י וחרדים על הירושלמי
שם ואם רשאי להחמיר ע"ע התוס' ושא"ר
הביאו מהירושלמי דאינו רשאי להחמיר
מפני כבודו של מת אי נמי מפני שאין לו
מי שישא משאו ונפק"מ ביש לו מי שישא
]ובשו"ע נראה דרק רשאי להחמיר אבל
עכ"פ אפי' בכה"ג פטור אבל החזו"א
סט"ו סק"ב כ' דאם רשאי להחמיר ג"כ
חייב[.

ובביאור

דאין

סי' לח גבי כותבי תפילין דאם
השיירא עוברת שפטור מק"ש ולא הזכירו
דאסור וצ"ע דנפק"מ טובא דלכא' אם עבר
וקרא לא יצא כמו אונן דהרי אף לטעם
דאין לו מי שישא משאו אם עבר וקרא לא
יצא דהרי המ"ב סי' עא סק"ג סתם כדברי
רעק"א דעבר וקרא לא יצא ובסק"ה הביא
דנח' רעק"א והבה"ט בדעת השו"ע אם
קיי"ל כטעם דכבודו או כטעם דאין לו מי
שישא משאו ומוכח דאפי' לטעם דאין לו
מי שישא עבר וקרא מעכב וצ"ת[.

‚„¯ ˙Ó‰ „Â·Î ˙ÂÂˆÓ

דברי הירושלמי הנה הטעם
לו

]ולא

ראיתי בפוסקים שהזכירו די"ז עי'

מי

שישא

הוא

ב .בביאור

הטעם דמפני כבודו יל"ע אם
אין כבודו היינו מה שעוזב

עריכת ברכות  /עוסק במצוה באונן
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המת ואין מתעסק בצרכיו או דכבוד המת

להעיר דבאמת הוי ספד"ר ומ"ט מחמרי'

הוא שיבטל מהמצוות ולא יסיח דעתו

גם הק' האחרונים איך הפקיעו רבנן חיוב

ממנו וכל' הגמ' לקמן יט .הם עומדים

מצוות דאו' ולהנ"ל י"ל דודאי כבוד המת

וקוראין ק"ש והוא יושב ומצדיק עליו את

הוא איסור דרבנן אבל רבנן רק הגדירו את

הדין.

החיוב דאו' דכבוד המת דעיקר חיוב כבוד
המת הוא ודאי דאו' ואפשר דילפי' מקבור

והנה

בתוס' מבו' דבשבת לטעם דכבודו

תקברנו ביום ההוא ורבנן הגדירו דכבוד

פטור דשייך כבוד אף בשבת ומבו'

המת הוא אפי' יושב ומצדיק עליו את הדין

דטעם דכבודו הוא גם טעם לפטור ולא רק

וממילא ל"ח ספק דרבנן רק דאו'.

טעם שאסור להחמיר ע"ע וצ"ב מנ"ל
להתוס' הא דבירושלמי מייתי לה אהא
דאין רשאי להחמיר ע"ע.

וביאור

ה"א וז"ל מצות עשה של

הדבר עי' רא"ה שנראה מדבריו
דאין הכוונה דהסברא לאיסור

והסברא לפטור ב' סברות הם אלא דע"י
סברא דכבודו חשיב עוסק במצוה דמדאו'
חשיב עוסק רק בזמן העסק בפועל
ומדרבנן חשיב עוסק אפי' יושב ודומם
דכבוד המת הוא שלא יסיח דעתו ממנו
מבו' דטעם הפטור באונן הוא לכו"ע
משום עוסק במצוה וכבודו הוא טעם
להחשיבו עוסק במצוה.

הב"י

דבריהם לבקר חולים ,ולנחם אבלים,
ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה ,וללוות
האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי הקבורה,
לשאת על הכתף ,ולילך לפניו ולספוד
ולחפור ולקבור ,וכן לשמח הכלה והחתן,
ולסעדם בכל צרכיהם ,ואלו הן גמילות
חסדים שבגופו שאין להם שיעור' ,אף על
פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל
ואהבת לרעך כמוך' ,כל הדברים שאתה
רוצה שיעשו אותם לך אחרים ,עשה אתה
אותן לאחיך בתורה ובמצות.ולכא' פתח

הביא מהראבי"ה בענין אם קיי"ל

דהוי מצוה דרבנן וסיים דנכלל בואהבת

כמ"ד דמפני כבודו דכיוון דהוי

דאו'

ספיקא

דרבנן

נקטי'

לקולא

דרשאי

להחמיר ע"ע אם יש לו מי שישא משאו
אבל הרשב"א והרא"ה נקטו.

כטעמא

והביאור

דרבנן

הגדירו

החיוב

במעשים מיוחדים וחיוב המעשים ההם
הוא מדרבנן וקיומם מדאו'.

]ולפי"ז

אם יהיה ספק ביקור חולים או

דמפני כבודו וכן הביא המ"ב

ספק שמחת חתן י"ל דהוי ספק

בשם מהרש"ל דאסור להחמיר

דאו' לדידן דקיי"ל דכה"ג חשבי' כספק

ע"ע וכן נקט רעק"א בדעת השו"ע ויש
`.

וכדוגמא

לזה יש ברמב"ם אבל פרק יד

דאו' א([.

zllkp zeidl dleki dlert mey oi`e ezenk exiagl ade`y dn d`vezd wx `id devnd `ny r"li '`kl
devnd `idy d`vezl `ian dfc epiid zap`ea llkpc m"anxd k"yne 'e`cn zad`ea
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תחתיו ואין מוטל עליו הדר דינו להיות
כאחר ואין בזה חיסרון כבוד דכבר כבדו

הנידון אם בשבת שייך אנינות

ע"י שמסרו לכתפים.

בסוגין מבו' דבשבת חייב בכל
המצוות

ובתוס'

הביאו

בזה

סתירה

מבו'

דאף דנמסר לכתפים חייב אבל יש

בירושלמי אם בשבת חייב בכל המצוות

לו מי שישא פטור מכל המצוות

וכ' דר"י תי' דפליגי אהדדי ורבינו נתנאל

והחילוק דאם רמי עליה אז חייב לכבדו

תי' דתלוי דאם מחשיך על התחום פטור

משא"כ כתפים ולפי"ז י"ל דשבת ג"כ

ואם לא חייב וכ' התוס' 'ומיהו האי טעמא

חשיב לא רמי עליה ושבת הויא כנמסר

לא שייך לטעמא דמשום כבודו' ולכא'

לכתפים ומיושב סתירת השו"ע דבשבת

כוונתם דחילוק זה שייך כלפי עוסק

חייב אף דנקטי' כטעמא דמפני כבודו.

במצוה אבל לטעם דכבודו לעולם פטור
דכבודו שייך אף בשבת דלכא' יש לו מי

אבל

אכתי הא קשיא דהתוס' כ' דל"ש

שישא דומה לשבת וביש לו מי שישא

ה"ט לטעמא דמפני כבודו והיינו

לטעם דכבודו פטור מן המצוות מבו' א"כ

דלטעם זה פטור בשבת וצ"ל דדברי התוס'

דכבודו היינו מה שאינו מסיח דעתו מן

הנ"ל לא קאי על עיקר דברי התוס' בענין

המת אפי' אינו מתעסק בו.

אם בשבת שייך אנינות אלא רק אדברי ר"נ
שחילק בין אם דעתו להחשיך על התחום

אולם

הק' החזו"א סט"ו סק"ג דדברי

לאין דעתו ע"ז כ' התוס' דחילוק זה שייך

השו"ע סתרן אהדדי דמצד א'

רק כלפי עוסק במצוה משא"כ לטעם

פסק בסי' עא ס"א וביו"ד סי שמא דאין

דכבודו ל"ש חילוק זה אבל באמת דגם

רשאי להחמיר ע"ע והיינו דנקטי' כטעמא

לפי טעם דכבודו יש טעם לפטור אונן

דמפני כבודו ומצד שני פסק ביו"ד שם

בשבת מטעם דחשיב כמו כתפים.

דבשבת חייב בכל המצות ולטעמא דמפני
כבודו מבו' בתוס' דפטור והניח בצ"ע

ובביאור

הא דשבת דמי לנמסר לכתפים

אמנם סתירה זו כבר יש להק' ברא"ה דכ'

יש להוסיף בזה טעם לשבח

דבשבת חייב ופסק כטעמא דמפני כבודו.

דהנה בתפסו מושל בבית האסורים כ'
התוס' דאין נוהג אנינות וכ' הרא"ה דלמדו

וביאוה"ד

י"ל דהנה נמסר לכתפים אי'

דין זה משבת דקיי"ל דבשבת חייב בכל

בשר

המצוות חזי' דכיוון דאין יכול לקוברו לא

ושותה יין וכ' האחרונים דה"ה דחייב בכל

שייכא ביה אנינות וה"נ תפסו מושל

המצוות וזה אפי' לטעמא דמפני כבודו

וברמב"ן בתוה"א וברא"ש כ' דה"ה אם

ולכא' איה כבודו דאינו יושב ומצדיק עליו

האונן בבית האסורים דלא חייל עליה

את הדין וצ"ל דכיוון דהכניס הכתפים

אנינות אבל הרא"ה חילק דדוקא אם המת

בירושלמי

דאוכל

עריכת ברכות  /עוסק במצוה באונן

קכט

בביה"ס לא חייל עליה אנינות אבל אם

מיניה אבל אם המת ציוה שלא יקברנו

האונן בביה"ס חל עליו אנינות.

האונן שמא יפקע ממנו דיני אנינות[.

וביאר

הטעם דכיוון דהמת עומד לקבורה

ולפי"ז

מש"כ הרא"ה דשבת דמי לתפסו

אפי' אם האונן אינו יכול לקברו

מושל למת ולא לתפסו לאונן

חייב בכבודו להיות יושב ודומם דכיוון

חזי' דאין הגדר בשבת כמי שא"י לקברו

דהמת עומד לקבורה האונן מצווה בכבודו

אלא כמי שאי"צ לקברו וביאור הדבר

ולא איכפ"ל באונסו משא"כ אם המת אינו

דהתורה שציוותה על הקבורה ציוותה על

עומד לקבורה לא חייל עליה אנינות

השבת ול"ד ליש לו מי שישא משאו אלא

]וכדוגמא אם האונן נשבע שלא יקבור את

הוי כמו נמסר לכתפים דפקע מיניה חיוב

המת

)אם חל השבועה(

לא פקעה אנינות

קבורה.
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הדגמ"ר

כת' שלנשים אין ערבות,

בזה

מובן מה שדימה המרדכי מגילה סי'

והסתפק שגם אין ערבות על

תשצ"ח לצאת בעצמו כשהוא מחויב

נשים ,וכ"כ הפמ"ג והביה"ל סי' תרפ"ט,

מדרבנן ללצאת מאחר שבשניהם הנידון

וכ"כ החת"ס סי' רע"א ,ולפי"ז מוכח שאם

אם אפשר לצאת במצוה דרבנן חיוב

יוצא לעצמו ל"צ ערבות ,והביאור שכל

דאורייתא.

מה שצריך ערבות כדי להיות מחויב.

בזה

מובן למה חרש ויודע עברי אינו

אם הוא מחויב ל"צ להגיע

מוציא משום שאצלו לא מתקים

לערבות ,וכ"מ בשועה"ר סי'

מצוה ,והירו' דימה את זה לאינו מחויב,

רי"ג ,וכ"כ התיבת גומא פר' בשלח ופ'

והיינו שגם שם הוא חסרון בברכה עצמה,

נצבים ,וכ"כ החזו"א.

ולפי רעק"א קשה הרי שם ודאי יש ערבות.

לפי"ז

לפי"ז

מדין ערבות הוא נהיה מחויב

ומה

שהוצרך הרא"ש לומר שבאשה אין

ממש ,וכך ל' הר"ן בר"ה כמי

ערבות ,באשה אין חסרון של מחויב

שלא יצא הוא דמי ,ובזה מובן מש"כ

שיכולה לקיים מדין אינו מצו"ע ,וכל

הצל"ח שאם הוא מוציא איש הוא יכול

החסרון הוא בערבות שלאשה אין ערבות.

להוציא גם אשה.

מה

שצריך להיות מחויב כי הגדר בשומע
כעונה שהשומע לוקח את הברכה של

לפי"ז

אשה שמברכת לעצמה יכולה
להוציא איש ,וכך מוכח מהגמ'

שאם נשים בבהמ"ז דאורייתא יכולות
להוציא.

המוציא ויוצא בה עצמה ,ואם אינה
מחויבת א"א לצאת בה ,וה"ה בחרש או
ביודע לה"ק שא"א לצאת בזה ,ויסוד זה
מוכח מהרא"ש חולין פו,ב ,שהוכיח מהא
דמי שמברך עלצמו על מצוה מוציא אחר
במצותו דה"ה שאם בירך על מצוה אחת

האגודה

סוכה ל"ח כת' בשם ר"י שגם
אם

יוצאות

לעצמם

אינם

יכולות להוציא ,וצ"ע מהגמ' בבהמ"ז.

רעק"א

הבין שתמיד צריך ערבות ,והגדר

אינו צריך לחזור ולברך על המצוה השניה

שזה שליחות של היוצא ,ומוכח

וכעי"ז מבואר בראב"ד הו' בב"י סי' ר"ו

שגם בנשים יש ערבות ,וגם לאחר הערבות

שממה שכולם יוצאים בטעימה מוכח שזה

אינו מחויב מצ"ע ולכן גם אם מוציא אשה

נחשב שבירך על הכל עי"ש.

אינו יכול להוציא איש.

עריכת ברכות  /בענין שומע כעונה

רעק"א

לשיטתו כת' באו"ח סי' רס"ז

קלא

נח'

שיתכן שמי שלא קבל שבת

הרשב"א והרא"ה מגילה ב,א ,אם מי
שעתיד

להתחיב

חשיב

מחויב,

דלא

חשיב

מחויב,

יכול להוציא למי שקבל ,אבל לפי הצל"ח

הרשב"א

ודאי שאינו יכול להוציא שאצלו אינו

והרשב"א לשיטתו שצריך שזה יהיה קיום

מצוה.

אצל היוצא ,אבל הרא"ה שם כת' שכיון

רעק"א

כת'

שעתיד להתחיב כחד עם חשיבי ,והיינו
לשיטתו בסי' רי"ט שכת' שמי

שכל מה שצריך מחויב הוא רק כדי שיהיה

שלא ניצול מצרה דומה למי

לו ערבות.

שלא מחויב במצוה ,ולפי הצל"ח ודאי
שיש לחלק.

במג"א

סי' קצ"ט הביא מהיש"ש
שמה"ת קטן מוציא בבהמ"ז,

והק' המג"א דהא אין להם ערבות ,וי"ל

הריטב"א

הל' ברכות כת' להדיא שיש
ערבות על נשים ,וכך הוכיח

דודי הגרא"ז מהריטב"א פסחים נד,א,
ולפמש"כ א"ש לשיטתו אבל הרא"ש
חולק.

דס"ל ליש"ש שלקטן יש ערבות ,והמג"א
סובר כרעק"א שמי שלא חיב אין לו
ערבות ,אבל לפי הדגמ"ר רק אם חסר
בקיום או נשים שהם עם בפ"ע משא"כ
קטן ]ועי' הגהות ראמ"ה ברכות מח,א[.

בחת"ס

סי' קס"ז הביא קו' רעק"א על
תוס' ר"ה טז,ב ,שכת' שאם

יש

לתלות בזה המח' אם צריך כונה
להוציא

למ"ד

מצוות

אצ"כ,

והרשב"א ר"ה כח,ב ,כת' שאי"צ והוא
לשיטתו.

יש

לתלות בזה המח' אם מי שששכח

יכול להוציא אחרים זה נחשב זמנו ,והק'

לספור יום אחד יכול להוציא אחר,

הרי הוא כבר קים המצוה ,והחת"ס תי'

ועי' ברכ"י סי' קכ"ד שדימהו למש"כ

שכל ישראל ערבין הוי כאילו הוא עצמו

הריא"ז שאין יצא מוציא להוציא במילת

עדין מחויב ,ואזלי לשיטתם.

בן חבירו ]ולא קי"ל הכי ביו"ד סי' רס"ה
ס"א[ והיינו שצריך שהשני יקים את

במח'

המצוה.

זו' נח' כבר הרשב"א עם הרא"ה
והריטב"א בדף מב,ב ,הרא"ה כת'

שכמו שיצא אינו מוציא כך בלא יצא צריך

יש

לתלות בזה מש"כ התה"ד סי' ק"מ

צירוף ,וכ"כ הריטב"א שם ובהל' ברכות,

שאם אפשר לצאת את ברכה מאחר

והיינו שגם כשיוצא לעצמו צריך שיהיה לו

זה נחשב מרבה ברכות שאינם צריכות,

קשר עם היוצא ,אבל הרשב"א שם תמה

ולכאו' אם זה שליחות הוא ממילא מברך.

למה לא יצא אם שמע אע"פ שלא הסיבו
הרי שומע כעונה ,והיינו ששומע כעונה
ל"צ שום קשר עם היוצא.

במג"א

רי"ג סק"ז כת' שאם בירך ע"ד
לאכול ובסוף לא אכל יוצא,

עריכת ברכות  /ברכות כ ע"ב

קלב
והסכים לזה בחי' רעק"א שם ,ובפמ"ג שם

הדגמ"ר ,אבל לפי רעק"א שצריך ערבות

צין לתבו"ש סי' י"ט סק"ו שדן בזה ,וגם

אינו מובן.

בביה"ל סי' קס"ז ס"ה נוקט שלא יצא ,ונר'
דתליא בזה ,שאם הגדר שכשבא לאכול יש
לו ערבות כבר נהיה לו ערבות ,אבל לפי
הדגמ"ר שצריך שיתקים אצלו ברכה הרי
לא התקים אצלו ברכה.

לפי

שקרא מגילה יכול להוציא נשים,
ולכאו' מוכח שיש ערבות על נשים ,אבל
לפמש"כ נר' שגם במגילה כל פעם שקורא
מקים מצוה ,ומה שהסתפק הפמ"ג אם

רעק"א מהא דקטן חד דרבנן יכול
להוציא גדול חד דרבנן מוכח

שבערבות אין את החסרונות של המוציא,
ומה"ט הק' בתשו' על מש"כ הדגמ"ר
שקטן שהתפלל הוי תרי דרבנן ואינו
מוציא חד דרבנן ,אבל הדגמ"ר הבין שאין
ערבות ]שתמיד לאחר הערבות זה נהיה
תרי דרבנן חסרון אחד של היוצא וחסרון
אחד של המוציא[ ומ"מ אפשר להוציא,
והוא לשיטתו שכשיוצא ל"צ ערבות.

כבר

במג"א

תרצ"ב סק"ה הביא מהב"ח שמי

אשה שקראה יכולה להוציא אשה הוא
משום שלאשה אין מצות קריאה.

בב"י

סי' תקפ"ה כת' שמי שיצא מוציא
אם עושה מצוה של דיבור יכול

לברך שהחינו ואם לאו אינו מברך
שהחינו ,וצ"ב מה החילוק ,ויש לבאר
שבמצוות של קול ודיבור בע"כ צריך
להחשיב שכאילו הוא מחויב במצוה,
וממילא הוא יכול לברך ,אבל במילת בן
סגי בשליחות מעשה מהאב וממילא אינו
מברך שהחינו.

הק' האחרו' איך מי שתקע יכול
לתקוע להוציא נשים הרי אין

בהג"א

ריש חולין כת' בשם או"ז שא"א

הנצי"ב

להוציא אלם בברכה דכיון דאיהו

והיעב"ץ שכל פעם ביום מקים מצוה

ל"מ עביד לא מצי משוי שליח ,ומשמע

וממילא הוי כמחויב ,אבל כ"ז לפי

כריטב"א שהוא גדר של שליחות.

עליהם

ערבות,

ויל"ת

ע"פ
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ס"ד פסק דחולה יכול להרהר ק"ש בליבו

בעל קרי מהרהר בליבו ואינו

והוא מתר"י בסוגין ומשמע דהרהור

מברך לא לפניה ולא לאחריה

כדיבור והסתירה בזה היא כבר בתר"י

וכו' ובגמ' אמר רבינא זאת אומרת הרהור

דפסק דהרהור לאו כד"ד ובסי' צו ס"ו ג"כ

כדיבור דמי וכו' ור"ח אמר הרהור לאו

העתיק הרמ"א דאם א"א לו ליטול ידיו

כדיבור דמי וכו'.

יתפלל בהרהור וגם המג"א סי' קפה סק"א

ולהלכה

שי' רוב הראשונים דהלכה
כר"ח דהרהור לאו כדיבור

פסק דאנוס יכול לברך ברהמ"ז בליבו
וכ"כ הט"ז סי' סב סק"א דצמא בלילה
יכול להרהר הברכה בליבו.

כ"ד התוס' והרא"ש ותר"י ומרדכי והאו"ז
ורי"ו אבל דעת הסמ"ג עשין כז והריא"ז
דהרהור כדיבור וכ"ד הרי"ד בפסקים
ובביאוה"ל סי' סב ס"ד דייק בבעה"מ
בתחי"ד דרק מחמת ספק דאו' דק"ש
וברהמ"ז נקטי' דהרהור לאו כדיבור
ונפק"מ בשאר ברכות ובספק ספיקא.

ברמב"ם

פ"א מברכות ה"ז כ' כל
הברכות כולן צריך שישמיע

לאזנו מה שהוא אומר ואם לא השמיע
לאזנו יצא בין שהוציא בשפתיו בין שבירך
בלבו ולגבי ק"ש נראה ברמב"ם פ"ב ה"ח
דאינו יוצא בהרהור עי"ש וכ' השאג"א סי'

ובישוב

במשב"ז כ' דהשו"ע פסק כשי'
הראב"ד דבאונס הרהור כדיבור וכרבינא
וכ"ה בברכ"י שם ובבה"ט בשם יד אהרן
רק שהפמ"ג כ' דמדאו' הרהור כדיבור
ורבנן החמירו ולא החמירו באונס אבל
בראב"ד מבו' דמדאו' הרהור כדיבור רק
באונס ועי' ביאוה"ל סי' סב שדחה דברי
הפמ"ג ובשל"ה ובפרישה תי' באופ"א
דמש"כ

בהרהור.

בשו"ע

השו"ע

חולה

יהרהר

היינו

שיצטער שאינו יכול לקרוא אבל לא
יהרהר הק"ש אבל המג"א סק"ב דחה
דל"מ כן בתר"י.

ו דהר"מ פסק כרב יוסף ברכות טו :ושאני
ק"ש משאר ברכות דרק לגבי ברכות יוצא

הסתירה נח' האחרונים דהפמ"ג

נמצא

לכא' דדעת המג"א והט"ז והפמ"ג
דבאונס קיי"ל דהרהור כד"ד אבל

לכא' יש סתירה בזה דבסי' קפה

הביאוה"ל סי' סב ס"ד הביא מהא"ר

ס"ב ובסי' רו ס"ג ובסי' מז ס"ד

והפר"ח והמט"י והבנין עולם דקיי"ל

פסק דהרהור לאו כדיבור אבל בסי' סב

דהרהור לאו כד"ד.

עריכת ברכות  /ברכות כ ע"ב

קלד
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ב .ויש

לברר איזה ענין שייך לפלוגתא זו

˘ÓÓ ¯Â·È„Î ÂÈ‡ ¯Â‰¯‰

ג .ואולי

יש ליישב באופ"א ויש להקדים

ואיזה ענין לא דהנה בשבת קנ.

דאפי' אם הרהור כדיבור לא

מבו' דאם הרהור כדיבור דמי אסור להרהר

אלים ממש כדיבור דהנה נח' האחרונים

בשבת בחפציו וכן לס"ד שם אסור להרהר

בטעם דלא חייבו בע"ק להרהר שאר

כנגד ערוה דבתרוייהו כתיב 'דבר' דמשמע

ברכות דרבנן השאג"א סי' ז כ' דלא התירו

דווקא דיבור ולמסקנא הרהור אסור רק

לבע"ק הרהור רק בק"ש דגם בהרהור יש

בביהכ"ס דכתיב מחניך ולכא' הוא הנידון

איסור ולא התירו רק לק"ש דאו' אבל

דסוגין וכן מבו' בבעה"מ והראב"ד ותר"י

רעק"א בסוגין כ' דהטעם הוא דמדרבנן

שהוכיחו דהלכה כר"ח דהרהור לאו

בעי' שיוציא בפיו אפי' לרבינא וכיוון

כדיבור דהכי פסק ר' יוחנן בשבת.

דברכות דרבנן לא יקיים כתיקונן לא
הצריכוהו לברך דכלפי הדרבנן בעי' שיצא

אלא

שהרמב"ם פכ"ד ה"ד משבת פסק

י"ח כל הדינים דרבנן אבל כלפי הדאו' סגי

דהרהור בשבת מותר ולגבי בע"ק

שיצא מדאו' והיינו בהרהור.

פסק פ"ב ה"ח דמהני הרהור כדיבור
ובישוב דעת הרמב"ם עי' שאג"א סי' ו
דהרמב"ם ס"ל דר"ח דפליג דהרהור
לכד"ד היינו רק בק"ש דכתיב בה ודברת
בם אבל בברהמ"ז דלא כתיב בה דיבור
לכו"ע הרהור כד"ד ולפי"ז הרמב"ם פסק
כר"ח דהרהור לאו כד"ד ורק בק"ש בעי'
דיבור ולא בברהמ"ז וכן בשבת א.

באופן

אחר יש ליישב ע"פ מש"כ הפמ"ג
סי' קצט א"א סק"ח ובתשו' ר"ש

והנה

לשאג"א לא ס"ל דדיבור בק"ש הוא
רק

בהרהור והרהור דיעבד הוא אבל לרעק"א
מדאו' יוצא בהרהור לכתחילה ורק מדרבנן
בעי' שיוציא בשפתיו וא"כ לשאג"א ודאי
אין הרהור כדיבור ממש דדיעבד הוא אבל
לרעק"א לכא' הרהור כדיבור ממש מדאו'
אמנם יש ראי' דאף לרעק"א אין הרהור
כדיבור ממש דהרי לא התירו לבע"ק
להוציא בשפתיו רק להרהר וע"כ דהרהור
לאו כדיבור ממש.

איגר ח"א כתבים סי' ג כ' לגבי אילם
דל"ש ביה הרהור כדיבור דאינו ראוי

דרבנן

אלא

דמדאו'

יוצא

ולפי"ז

י"ל דהסוגיא בשבת להרמב"ם לא

לבילה ולפי"ז י"ל דגם בשבת כיוון דאינו

איירי כלל בדין הרהור כדיבור

ראוי לדבר חשיב אינו ראוי לבילה ואז

המבו' בסוגין דכאן הנידון אם במקום

ל"א הרהור כדיבור.

דבעי' דיבור הרהור דינו כדיבור או לא

`.

`w"ral exizdcn `ed c"ck xedxdc `piax gikedy dnc g"lvae my 'itc ezhiyl md eixac lk mpn
enk devn `ed ald oeibd mb z"zac `"xbd zrcl la` f"ndxa jxal el exizdy dnn `le y"w xdxdl

f"ndxan k"re c"ck xedxdc dxezd ipic x`yl `piax giked ji` dta

עריכת ברכות  /הרהור כדיבור

קלה

אבל בסוגיא בשבת הרי ילפי' מקרא

כדיבור דאז חשיב שעיקרו בלב והפה הוא

דדיבור אסור והרהור מותר דמה שאסרה

הגומר ומחשיב אבל במה דהדיבור יש לו

תורה הוא רק הדיבור ואף רבינא מודה

כח מעשה בזה ל"מ הרהור כד"ד דאז

לזה דדרשי' ליה מקרא והסוגיא שם אירי

דייני' לפה כמעשה וכמו שעושה מעשה

אם הרהור הוא כדיבור ממש דאז ל"ש

בידו חשיב מעשה כן בעושה בפיו וע"כ

לחלק דרק זה אסרה תורה ומסקי' דלאו

פיגול הקדש ותרומה דבדיברו קעביד

כד"ד דהרהור אינו ממש כדיבור אבל לא

מעשה ל"ש להרהור כד"ד.

ילפי' משם לכה"ת דאין ראי' רק דשם רק
זה אסרה תורה.

מעשה קנין או סגי במחשבה ונח'

·¯Â·È„Î ¯Â‰¯‰ Ú"ÂÎÏ ‰Ó

ד .בשו"ת

ולגבי

בית שערים סי' שכה הק'
דלגבי הקדש ותרומה יש

פסוק דישנם במחשבה דבבכורות נח

רש"י ותוס' אם לדעת ב"ש בעי' דווקא
דיבור או מהני במחשבה עי' רש"י
קידושין מב :ותוס' ב"מ מג :והוכיחו
מדכתיב 'דבר' פשע ולפי"ד אפש"ל
דרש"י לשיטתו דהרהור כמעשה.

דרשי' מונחשב לכם דתרומה ניטלת
במחשבה ובשבועות כה :דרשי' מכל נדיב

ולגבי

הק' דנח' רש"י ותוס' בכמה מקומות
לגבי פיגול אם סגי בהרהור או דווקא

בדיבור עי' רש"י מנחות יב .ותוס' פסחים
סג .דלגבי פיגול כתיב לא תזבח כל 'דבר'
רע ובשבת קנ .מבו' דהיינו דיבור דווקא
למ"ד הרהור

לאו

וכי תלי

בפלוגתא זו דהרהור כדיבור.

ותי'

ס"א

דנח'

ראשונים

ואחרונים אם יוצאין ע"י שומע כעונה בזה

כדיבור מה צריך קרא.

כדיבור

ספירת העומר עי' ביאוה"ל סי'
תפט

לב דהקדש ישנו במחשבה ואם הרהור

עוד

שליחות יד נח' ב"ש וב"ה אם בעי'

דבמה דבדיבורו עושה מעשה ל"ש
הרהור כדיבור ודומיא דמימר דאי'

בתמורה ג :דל"ח לאו שאין בו מעשה
דבדיבורו קעביד מעשה ולכא' מימר ג"כ
ל"מ במחשבה לפי"ז וביאו"ד י"ל דרבינא

ואם אין יוצאין ידי שומע כעונה ודאי דאין
יוצאין ג"כ בהרהור והביאור בזה הוא ע"פ
הנ"ל דס"ל דספירת העומר ל"ח דיבור
אלא מעשה וע"כ ל"ש בזה שומע כעונה
ולרש"י באמת לכא' אפשר דס"ל דאפי'
בזה מהני ע"י שמיעה או הרהור אבל
עי"ש בביאוה"ל סי' תפט שתלה בדברי
רש"י דאין יוצא ע"י שמיעה וצ"ע.

גם

לגבי ביטול חמץ ס"ל לרש"י דמהני
בלב אע"פ שבדיבורו קעביד מעשה

וצ""ב וכי מה דמהני בלב היינו משום
דהרהור כדיבור ולא רק כהרהור אלא אפי'
כמעשה.

ס"ל הרהור כדיבור אבל לא הרהור
כמעשה דהיינו דרק מה שהדיבור מועיל

ולגבי

הפרת בעל עי' נדרים עז :דאם א"ל

כביטוי כדי שלא יהא דברים שבלב וכדי

טלי ואכלי מהני ובלבד שיפירם

להחשיב הדבר בזה מהני הרהור ליחשב

בליבו ובר"ן ורא"ש פי' דל"מ הפרה בלב

עריכת ברכות  /ברכות כ ע"ב

קלו
רק משום שא"ל טלי ואכלי אבל היראים

קול רם אמנם יל"ע לענין דיעבד בכ"ז

הובא ברא"ש שם פי' דמהני הפרה בלב

דלכא' אינו מעכב.

ומה שא"ל טלי ואכלי הוא רק להודיעה
שהיפר חזי' ג"כ דס"ל להיראים דמהני
הפרה דהויא מעשה בלב וצ"ת וכי לביטול
והפרה ופיגול ושליחות יד בלב בעי' לדין
הרהור כד"ד.

והביאור

לענין

זכירת מעשה עמלק ופר' זכור ל"מ
בהרהור דבגמ' אי' מגילה יח.

דזכירה בפה ולגבי מגילה עי' טו"א מגילה
יט :דבעי' ג"כ זכירה בפה דהרי קראה ע"פ
לא יצא ולענין זכירת יצי"מ בשאג"א סי'

בכ"ז י"ל דבמה דמהני הרהור

יג האריך בזה ומסקנתו דאין יוצא בהרהור

מאלימות

והביא שם מהספרא דרשה דזכור את יום

ההרהור אלא מקלישות המעשה דפיגול

השבת היינו בפה וכן זכירת מעשה מרים

אינו מעשה כ"כ דבעי עשיה בידיים גם

ומשמע מזה דרק הנך דיש דרשא אבל

ל"ב מעשה בפה אלא סגי בהרהור

הוכיח מהבבלי דלא ס"ל כן וכן הסכימו

והדיבור הוא כהרהור דאם בעי' דיבור אז

והשתא

כמעשה

אי"ז

דייני' אם ההרהור הוא ג"כ כדיבור אבל
אם מה דבעי' הוא הרהור אפי' למ"ד
הרהור לאו כד"ד מהני בהרהור ולעולם רק
לגבי דיבור הרהור כדיבור ולא באופן
שהדיבור כמעשה לבד אם אין המעשה
חשוב כ"כ וכנ"ל.

עוד

ריש

הקר"א

מכילתין

ד"ה

והרש"ש יב .והמגן גיבורים סי' סז.

והנה

התוס' ד"ה בע"ק כ' דלמ"ד דק"ש
דאו' התירו לבע"ק מטעם דכל דאו'

התירו לבע"ק אבל למ"ד דק"ש דרבנן
התירו משום יצי"מ דהוי דאו' ולשאג"א
ע"כ דמ"ד ק"ש דרבנן ס"ל הרהור לאו

יש להוסיף בזה דלר' יאשיה ס"ל דף

כדיבור דלרבינא אין להתיר להרהר הק"ש

יד :דפר' שניה מהרהר בליבו לא

בשביל יצי"מ דיצי"מ אינו יוצא בהרהור.

מצינו דס"ל דהרהור כדיבור והביאור כנ"ל
דבמה דבעי' דיבור בזה תלוי בהרהור
כד"ד אבל במה דל"ב דיבור אי"ז מטעם
שההרהור הוא כדיבור.

ÈÈ„ ¯‡˘ ÔÈÚÏ ¯Â·È„Î ¯Â‰¯‰
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ה .לגבי

ברכת כהנים מקרא ביכורים
וברכות וקללות ל"ש שיהיה

בהרהור דבעי' בקול רם ואפי' שומע

ו .לגבי

זה גיטך וכן לא חפצתי לקחתה
ולא אבה יבמי י"ל דל"מ בהרהור דכל דבר
שהאמירה היא לחבירו ל"מ וכן ל"מ בזה
שומע כעונה דאף אם שייך בזה בעצם
הרהור כדיבור ושומע כעונה הרי אין
חבירו שומע ממנו ולא גילה דעתו ואפי'
אם יבין חבירו ע"י רמיזה דעתה הוא
מהרהר ל"מ וכן פר' סוטה ל"מ בהרהור
דבעי' שתשמע.

כעונה ל"מ דברכת כהנים ילפי' מאמור
להם סוטה לח .ומקרא ביכורים כתיב
וענית ל' הרמת קול וברכות וקללות כתיב

אמירה דהרי את מקודשת לי והרי

וקצת

דוגמא לזה דלגבי זימון כ' הכת"ס
סי' כח דאפי' לרבינא א"א לזמן

עריכת ברכות  /הרהור כדיבור
בהרהור לא מיבעיא אמירת נברך דל"מ

קלז

לענין

שבועה בעי' ביטוי עי' שבועות כו:

אלא אפי' אמירת ברוך וכו' ל"מ דבעי'

דלר"ש גמר בליבו סגי אבל לא

שיהיה התאחדות וצירוף ע"י ההזמנה

קיי"ל הכי ולענין נדר בעי' ביטוי שפתיים

ובהרהור אין כאן הזמנה ולפי"ז י"ל דגם

ולהעיד ע"י הרהור ובאופן שיכתוב קודם

בב"ד אם ירצו לאמר מקודש מקודש ע"י

עדותו וידעו כוונתו ל"מ דבעדות יש דין

הרהור דל"מ דב"ד בעי צירוף וכמו בזימון

הגדה כמבו' סנהדרין סה :דעדים זוממין

דל"מ ע"י הרהור.

ליתנהו בלב.

ולפי"ז

בפלוגתת הרא"ש והיראים י"ל

לגבי

דנח' אם הפרה היינו אמירה

הזמנה למ"ד הזמנה מילתא יל"ע
אם מהני בהרהור דלכא' הוי מעשה
וחלות.

לאשה ואז בעי' בפה דווקא או דהפרה
אינה אמירה לאשה אלא לעצמו והאמירה
היא רק להודיעה שהיפר.

יל"ע

אם אפשר לענות אמן בהרהור וגם
להלכה

בתוס'

כגון

באונס

להפמ"ג

ב"מ צ :מבו' דמגדף ישנו בלב

ושמעתי בשם הגריש"א דכיוון ששמע

אבל מקלל אביו ואמו ליתנהו

הברכה כבר אין טעם בהרהור האמן אבל

בלב וצ"ב החילוק ולהנ"ל יש לישב שפיר

באמת אם לא שמע כל הברכה לכא' יכול

דמקלל אביו ואמו הוי בין אדם לחבירו

להרהר אמן ולפי"ז אולי ראוי לדקדק אם

ובזה ל"ש הרהור כדיבור אבל מגדף הוי

מתפלל שמו"ע והש"ץ אומר ברכת שומע

בין אדם למקום ובזה ישנו בלב.

תפילה לענות אמן בהרהור.
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קלח
כ ע"ב

בדין זב שראה קרי
hkd l`lva axd

נת'

במתני' תנן דבע"ק אסור בברכות

ואפשר

לפרש דנחלקו ר"י ורבנן בגדר

ובק"ש .ומוכיחה הגמ' דאפי' ר"י

דאסרו חכמים לבע"ק בתורה.

דמחייבו בברכות מודה בעיקר הדין

דלרבנן איסורו והתירו אינם תלוים בדיני

)והא דמחוייב בברכהמ"ז

טומאה וטהרה .ואין טבילתו אלא כדי

דבע"ק אסור בתפלה.

לפניו ולאחריו ,משום דעשאן כהלכות דר"א(.

להתירו בד"ת .אבל ר"י ס"ל דאיסורו תלוי
בדיני טומאתו ,אבל טבילתו המתירתו אינו

אבל

עדיין נחלקו ר"י ורבנן לקמן כו .בזב

תלוי בטהרתו אלא כרבנן דעצם הטבילה

שראה קרי ,דלרבנן חייב בטבילה

מתירה

)וחלוקים איסורו והתירו ,ויתכן דרק בנטמא

ולר"י פטור מהטבילה .ובגמ' שם דנו האם

דיש עליו שם בע"ק אסרוהו חכמים אבל אין הטומאה

הא דפליג ר"י זה רק בזב שראה קרי או

סיבת האיסור( .ולכן ה"א דזב שראה קרי אין

דגם פוטר בע"ק שראה זיבות.

הטומאה הקלה יכולה לאוסרו ,אבל
בנאסר אסור עד שיטבול ,וקמ"ל דאין

ופרש"י

דאפשר דווקא זב שראה קרי,

טבילה אלא המטהרת דההיתר תלוי

דמעיקרא יש עליו טומאה

בטהרתו.

חמורה דאינה מחייבו בטבילה ותו לא אתי
טומאה קלה ומחייבתו בטבילה .אבל
בע"ק דראה זיבות וכבר נתחייב בטבילה
לא נפקע חיובו ע"י מה דראה זיבות.
ומוכיחה הגמ' ממתני' כו .דגם בכה"ג
פוטר ר"י .וברש"י כב .פי' דע"י הזיבות
נפקעה חיוב טבילה ,דאין טבילה אלא
המטהרת.

ונראה

דחלוקים הה"א והמסקנה בטעמו

בד"ת והיינו כל כמה דהוא בע"ק(.

אבל

ע' בשע"י ש"ב פכ"א דייסד
כמבואר בחי' הגר"ח על הש"ס

סי' תכה' ,בדין דטובל ושרץ בידו .דודאי
דגם אחר טבילתו הוא טמא מחמת השרץ.
ואלא דיש לדון האם הועילה טבילתו לגבי
טומאתו הראשונה .ונ"מ לנכנס לביהמ"ק
דצריך ידיעה לחייבו ,ולא ידע מטומאת
השרץ אבל מטומאתו הראשונה היה לו
ידיעה.

דר"י .דלהה"א הסיבה לפוטרו
הוא משום חיסרון בטומאה לחייבו
בטבילה ,משא"כ למסקנא הטעם לפוטרו
הוא משום דא"א לו לטהר.

)ומסתברא דחכמים תיקנו דבע"ק אסור

והוכיחו

מהירושלמי דטומאה הישנה
עדיין עליו .ועפ"ז פי' נמי

דברי הרמב"ם בהלכות יולדת ע"ש .וטעם

עריכת ברכות  /בדין זב שראה קרי

קלט

הדבר דמכיון דטבילה ענינה טהרה ,כל

אוסרת בתורה ותפילה ,ולכן יש חומר

טבילה שאינה מטהרת אין שם טבילה

בבע"ק מבזב דטומאת קרי אוסרת בתו"ת

עליו כלל .והוי כעין דין דשבעה לה

משא"כ זב .ור"י סבר דאין תקנת עזרא

טומאה ,דאין טומאה קלה חלה על טומאה

הועמד כדין מדיני בע"ק ,אלא דחכמים

חמורה .דמכיון דאין משמעות לטומאה

אסרו את הבע"ק בתו"ת

)כל זמן דיכול ליטהר

לא נתפסת דינה ,וכעין אין איסור חל על

ואינו

איסור )הגרש"ש( .ולכן באמת מבואר

הזב ואין טומאת קרי חלה על הזב ,וגם

בירושלמי דיש נ"מ בין טומאה הראשונה

אינו יכול ליטהר מקריו כל עוד שהוא זב.

קלה או חמורה מהראשונה .דאם יש חומר
בטומאה הראשונה על השנייה ,מועיל
הטבילה לטהרו דבנקודת החומר יש
משמעות לטהרה .וכן הדין לגבי שבעה לה
טומאה דאם יש חומר בשני על הראשון
לא אמרינן שבעה לה טומאה.

וע"פ

יסוד זה ביאר דברי רש"י בדעת ר"י
דאין טבילה אלא המטהרת ,דהיינו

דהתירו תלויה בטהרתו .אבל א"א לו
ליטהר כשיש לו טומאה חמורה דאינו
יכול ליטהר הימנה ,דהוי טובל ושרץ בידו
דאין לו טהרה אפי' כלפי הטומאה הקלה.
וכן במה דאין זב נעשה בע"ק הוא מדין
דשבעה לה טומאה.

וכתב

בגדרי

האיסור

וצ"ב

בדבריו מה הה"א דזב שראה קרי
פטור ובע"ק שראה זיבות חייב.

דממ"נ אם אין חומר בבע"ק ולכן זב
שראה קרי מותר דשבעה לה טומאה,
ממילא לא תועיל טבילתו ליטהר.

ועוד

קשה דבהמשך הסוגי' מבואר דעיקר
התקנה היתה על ברי המרגיל,

ואח"כ הוסיפו בריא לאונסו וחולה.
ולחלק מאלו שניתוספו תיקנו שפיכת ט'
קבין במקום טבילה .וזה ברור דע"י הט'
קבין אינו ניטהר מטומאתו והיאך מותר
בתו"ת .וע"כ דאינו צריך ליטהר כדי
שיותר .ואין איסורו תלויה בטומאתו .וי"ל
בדוחק דזה רק בהמשך הגזירה דהתירו

דהא דנחלקו ר"י ורבנן ,אין זה
דבע"ק.

מיטהר( .וא"כ דיני הבע"ק קילי מדיני

אלא

ע"י ט' קבין .משא"כ בעיקר התקנה
המצריכה טבילה ,שם איסורו מחמת
טומאתו.

דנחלקו האם אפשר לטומאת בע"ק לחול
על זב או לא ,וכן לגבי טהרתו האם יכול
ליטהר מקרין בעודו זב .ויסוד הנידון הוא

ואלא

דבע"ק שהתירו תלויה בט' קבין

אם יש חומר בבע"ק מזב ,דע"י חומרה זו

יודה ר"י לת"ק אפי' בזב שראה קרי

לא נאמר דשבעה לה טומאה וגם יש מקום

דאסור .מכיון דאין כאן החיסרון דשבעה

לטהרתו ליתפס.

לה טומאה .וזה לא שמענו.

והביאור

במחלוקתם פי' ,דת"ק סבירא

דאם נכונים הדברים צריך לצאת,

והנראה

דאיסורו ודאי דתלויה בטומאה.

דהעמידו תקנת עזרא בדיני

ורק בהתירו יש לדון האם

הטומאה .והיינו דתיקנו דטומאת קרי

תלויה בטהרתו או לא .והטעם בזה דלא
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קמ
אסרו חכמים אלא למי דנתפס עליו דין

חכמים .ובגדר זה הוא דתיקנו המשך

דבע"ק אבל באין עליו שם דבע"ק אין

הגזירות דלאונסו וחולה.

מקום לחכמים לאסרו בתו"ת .אבל אין
עצם הטומאה גורם את האיסור .ואתי

ודנו

הפוסקים בבועל ללא השכ"ז ,האם

שפיר דסגי בט' קבין להתיר אע"ג דאינו

אסור בתקנת עזרא או מכיון דאין

נטהר .ובזה יובן ה"א דגמ' לחלק בין זב

קרי מותר .ובאגר"מ אה"ע ח"א סי' עב'

בע"ק(,

הביא דברי הרה"ג רצ"פ פראנק דנקט

ובע"ק שראה זיבות דאסור אע"פ דאינו

כפשוט דאין טומאת קרי ללא הוצאת

יכול ליטהר .דאין התירו תלויה בטהרתו.

שכ"ז ,וכ' דהרי המל"מ נסתפק בזה להדיא

דמסתברא דב' התקנות ניתקנו זה כזה.

ענין טומאה .וא' מהדיוקים הוא מרש"י

שראה קרי דמותר

)מכיון דאין לו שם

בסוגיין דכ' דבועלי נדה דמותרין בד"ת,

אבל

אחרי דהוכיחה הגמ' דר"י חולק

מיירא בטבל לקריו ואמאי לא פי' דלא

ומתיר גם בע"ק דראה זיבות ,מוכח

הוציא שכ"ז ,וע"כ דללא הוצשכ"ז אין

דבעיקר התקנה היתירו תלויה בטהרתו.

טומאת בע"ק .ודחה הגרצפ"פ דאורחא

ורק בגזירות שהוסיפו ,שרצו להקל דסגי

דמילתא נקט .אבל כ' דבריטב"א מדוייק

בט' קבין הוצרכו לשנות גדר התקנה

טפי דפי' או דטבל או דלא גמר ביאתו

כבה"א דגמ' דאין האיסור תלוי בשם

דאל"כ הוי בע"ק ע"כ והרי היה לו לפרש

בע"ק. .

במקום דלא גמר דלא הוציא שכ"ז.

ואלא

דעדיין תיקשי לדברי הגרש"ש,

ובצד

דאין טומאה בכה"ג דן האם זה

דבגזירות דט' קבין זב שראה קרי

סיבה דיהיה מותר בת"ת .והביא

לחכמים לכאורא דאסור בדברי תורה .והרי

ראייה להתיר מדר' יהודה ב"ב דמתיר ת"ת

מזה דמועיל ט' קבין מבואר דאין איסורו

לבעל קרי משום דאין דברי תורה מקבלים

מכוח טומאתו ,ושוב הוי טומאת קרי

טומאה ,הרי דללא טומאה אין לאסור

טומאה קלה .והיאך תחול על טומאת זב,

חי' ריב"ב יותר דאף דטמא מותר משום דאין

דהא שבעה לה טומאה.

הטומאה חיסרון לד"ת(.

וגם

בזה צ"ל דמה דכתב הגרש"ש דהכל

והק'

)ושם

דהרי הגמ' ביארה טעם האיסור

תלוי בשם טומאה זה רק בעיקר

משום דאינו יכול להיות באימה

התקנה למסקנת הסוגי' דפליגי רבנן ור"י

וביראה וכו' .ותי' דאע"ג דיש צורך לתקן

גם בזב שראה קרי וגם בב"ק שראה זיבות.

אין חכמים יכולים לתקן אלא בצורה

אבל לפי הה"א פשיטא דאין איסורו תלוי

דתקנתם תועילה בדין .ולכן באם דברי

בעצם בטומאתו .ונחלקו בזה דר"י ס"ל

תורה אינם מקבלים טומאה לא יוכלו

דאין לאסור אלא מי שיש עלין שם דבע"ק,

לתקן .ומעתה עלינו לדון בדעת רבנן

ועל זה פליגי רבנן דעל הרואה שכ"ז גזרו

דפליגי ,האם נחלקו משום דד"ת מקבלים
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קמא

טומאה או דס"ל דגם ללא טומאה שייך

דהטעם משום דאין איסורה לבעלה תלויה

לאסור מחמת הצורך.

בדיני טומאתה .ובשע"י ש"א פי"ט הק'

ולדברי

דהרי טבילה מתירתה ,ואין טבילה אלא
הגרש"ש מוכרח דללא טומאה

לטומאה .וע"כ דאיסורה תלויה בטומאתה,

אין כאן איסור דהרי זה סברת

ואלא דאיסורה תלויה בטומאתה אבל אין

ר"י בזב ,וגם רבנן מודו ליה בעיקר סברתו

הטומאה האוסר .וא"כ אין איסור בלא

ולא נחלקו אלא באם חל עליו טומאת

טומאה אבל יתכן דיש טומאה ללא איסור.

בע"ק.

ובתקנות

דט' קבין עדיין ק' דהוכחנו
דאינם תלויים בטומאת בע"ק,

ואיך תיקנו חכמים תקנה דאינה מועילה.

וע"כ

אבל

הנראה מדבריו דהגרש"ש ,דלא
ניחא ליה דיש טבילה שאינה

לטהר ודלא כדכ' לה"א דגמ' .ויש לחלק.
וע' בפי' הגר"א לברכות דמבואר דיש ענין

דצ"ל דגם ט' קבין דין טהרה יש בו,

דתשובה להיתר דבע"ק לתו"ת ורק דעדיין

וכל התקנות תלויות בדיני טומאה

נשאר עליו הרוח טומאה ע"ש .וא"כ
טבילה

וטהרה .ומתלי תלי בדברי הגרש"ש

לכאורא

דגדר

דנחלקו רבנן ור"י אם טומאתו קלה או

דתשובה

)כדמבואר במנ"ב סי' תרו' ס"ק

חמורה.

הטבילה

הוא

כא'(.

ואין להקשות דלתשובה צריך ליטבול ג'
פעמים .דע' במחצה"ש על המ"א שם ס"ק

ויש

להעיר דידוע מה דנחלקו השב

ח' דהביא מהמהרי"ל דיש טבילה דגר

שמעתתא והשערי יושר באיסור

שנתגייר כקטן שנולד דמי ,ואפשר דזה גם

נדה לבעלה .דבתוס' בב"ק מבואר דספק

גדר הטבילה דכאן ומועיל טבילה א' .ונדה

טומאה ברה"י טמא ,זה רק לטומאה ולא

דודאי אין טבילתה דתשובה שפיר הוכיח

לאוסרה על בעלה .ופי' בש"ש ש"א פי"ג

הגרש"ש.

עריכת ברכות  /ברכות כ ע"ב

קמב
כ ע"ב

בסוגיא דבעל קרי
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בעל

קרי מהרהר ק"ש בלבו ואינו מברך

אל אשה ועל פרישה זו סמך עזרא לתקן

לא לפניה ולא לאחריה וברכת

טבילה לבעלי קריין קודם שיעסקו בתורה

המזון לאחריה נמי מברך ,ובגמ' אמר

דכתיב והודעתם לבניך וכו' ,והנה מקור ד'

רבינא זאת אומרת הרהור כדיבור דמי דאי

רש"י הוא לקמן כא ע"ב אמר ריב"ל מנין

ס"ד הרהור לאו כדיבור דמי למה מהרהר

לבעל קרי שאסור בדברי תורה שנאמר

אלא מאי הרהור כדיבור דמי יוציא

והודעתם לבניך וכו' מה להלן בעלי קריין

בשפתיו ומשני כדאשכחן בסיני ורב חסדא

אסורין אף כאן בעלי קרין אסורין ,ומבואר

אמר הרהור לאו כדיבור דמי דאי ס"ד

דילפינן לה מאיסורא דאל תגשו אל אשה

הרהור כדיבור יוציא בשפתיו וברש"י

האמור בסיני ,אכן בברייתא לקמן דף כב

דהרהור כדיבור דוכל אדם יוצא נמי יד"ח

ע"א נראה דילפינן לה באופ"א דתניא

בהרהור ,ומבואר דלמ"ד הרהור כדיבור

והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר

יוצא יד"ח בהרהור ,אלא דלכאו' אכתי

עמדת לפני וכו' מה להלן באימה וביראה

צ"ב אמאי בברכה אינו מברך בהרהור כיון

ברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה

דלא אסרו הרהור  ,וברע"א כ' דמדרבנן

וברתת ובזיע וברש"י מה להלן באימה

לא סגי בהרהור ובעי' שיוציא בפיו הלכך

כדכתיב וירא העם וינועו וגו' מכאן אמרו

במידי דאורייתא צריך להרהר לקיים הדין

הזבים והמצורעים וכו' אבל בעלי קריין

דאורייתא אך במילי דרבנן כיון דבלא"ה

אסורין וברש"י דבעל קרי הוי מתוך קלות

מדרבנן לא מהני הרהור אין צריך להרהר,

הראש וזחות הדעת .ומבואר דהילפותא

אולם בשאג"א סי' ז ובפמג סי' קא פי'

מהא דבסיני הוי באימה וברתת וממילא

דמדרבנן איכא איסור נמי בהרהור בבעל

דבעל קרי מיתסר דלא הוי באימה וברתת.

קרי ומ"מ לא אסרו חז"ל ההרהור במקום
דאורייתא ,ולכאו' אכתי לא ברירא דאי
איכא נמי איסור בהרהור מאי שנא דהא
שרי במקום דאורייתא ,ועוד צ"ב דכיון
דמבואר דילפינן מסיני היכא נתחדש
איסור נוסף על הרהור .

ונראה

ואשר

י"ל בזה דבאמת חלוקים הם
ביסודם הנך ב' דרשות דלריב"ל

דילפינן לה מאיסורא דבעל קרי הרי נאמר
בזה דין איסור דאסור בדברי תורה
וכאיסור דברי תורה במבואות המטונפים,
 ,אבל בהך ילפותא דילפינן לה מדינא

בזה בהקדם דהנה ברש"י כ' אהא

דאימה ורתת לא נאמר בזה כלל דין איסור

דילפינן מסיני וז"ל :כדאשכחן

אלא יסודו הוא דין בהלכות ת"ת דתלמוד

בסיני שהפרישן מאשה דכתיב אל תגשו

תורה צריכה ליעשות מתוך אימה ורתת
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קמג

וכל דהוי בעל קרי לא הוי באימה וברתת,

ולילה ,ומעתה צ"ע דא"כ אמאי לא מיתסר

ובזה הוא דנאמר בזה החילוקים איזה

בעל קרי בד"ת אף אי הרהור לאו כדיבור

לימוד הצריכו בו תנאי אימה ורתת.

דהא מיהת דלענין ת"ת הוי הרהור כדיבור,

ומעתה

י"ל דמה שהביא רש"י להך
דרשא דריב"ל הוי בדקדוק

די"ל דהא דאמרי' דלא נאסר אלא דיבור
דומיא דסיני היינו דוקא לענין דין איסור
האמור בסיני דדוקא דיבור של תורה הוא
דמיתסר בבעל קרי אבל הא דילפינן מקרא
דבעינן אימה ורתת דהוי מהלכות ותנאי
תלמוד תורה הא הוי נמי בהרהור ,דעכ"פ
תורה היא ,ובהא איכא למימר שפיר דהא
דאסור הרהור היינו דוקא היכא דלא
יתבטל מצות ק"ש ות"ת אבל במקום
דאיכא למצוה דאורייתא לא נאסר משום
הא ,אבל הא דילפינן ממאיסורא דאל
תגשו אל אשה דהוא דין איסור דדברי
תורה אסורים בבעל קרי בהא אף במקום
מצוה דאורייתא איכא לאיסור ,וע"כ אי
לאו דאמרי' דבסיני לא נאסר אלא דיבור
לא הוי שרי אף במקום דאורייתא.

ב .הנה

בפשוטו מבואר בסוגיין דדין
הרהור כדיבור אהני לן לתרי

מילי חדא דיוצא בהרהור ידי מצות קריאת
שמע ובהמ"ז ועוד דחשיב כדיבור לענין
איסור דבעל קרי בדברי תורה ,דהרהור נמי
אסור בו.

ולענין

וכבר בכעין זה עמד שם בביה"ל מהא
דבשבת פריך מי א"ר יוחנן הרהור לאו
כדיבור והא א"ר יוחנן בכל מקום מותר
להרהר בד"ת חוץ מבית המרחץ וכו' הרי
דאף לענין דברי תורה הרהור לאו כדיבור,
וכ' שם הביה"ל בזה דטעמיה דהגר"א לאו
משום דהרהור כדיבור לגבי ת"ת אלא
דלענין מצות ת"ת לא בעינן דיבור כלל,
וא"כ ממילא שפיר לענין כל מילי אף דברי
תורה הרהור בהו לאו כדיבור ומש"ה
שפיר גבי איסור בעל קרי דלא מיתסר אלא
דיבור בהא הרהור לאו כדיבור.

אלא

דבאמת צ"ע בזה דהנה בראשונים
כאן כ' בשיטת רב חסדא דהרהור

לאו כדיבור לענין ק"ש דע"כ צ"ל דס"ל
כר"מ דאינו יוצא ידי קר"ש ולא דריש מעל
לבבך דסגי בהרהור ,וצ"ת דאמאי לא נימא
נמי דאף דבקר"ש מהני הרהור אי"ז משום
דהרהור כדיבור אלא דלמצות קר"ש
ילפינן מעל לבבך דלא בעי' כלל דיבור
ומ"מ לענין איסור דבעל קרי דבעי' דיבור
לא הוי כדיבור ,ומ"ש ממצות ת"ת
להגר"א דאמרי' דהמצוה אינה צריכה כלל
דיבור .ושמא כיון דכתיב להדיא ודברת
בם ע"כ דהא דמרבינן מעל לבבך לא הוי

מצות ת"ת אשכחנא בהא דמבואר

אלא דהרהור כדיבור] .ובאמת דממקומו

בשו"ע סי' סח דאין מברכין על

קצת נראה כן דהגמ' תלי דלר"מ אי יוצא

הרהור דדברי תורה ,דהרהור לאו כדיבור

ידי קריאת שמע נמי בהרהור ה"ה נמי

דמי אולם בביהגר"א שם פליג בזה וכ'

לענין תרומה ובהמ"ז  ,וע"כ דהתם הנדון

דאף אי הרהור לאו כדיבור דמי מ"מ אית

הוא אי הרהור כדיבור ולא דהמצוה הוי

בזה מצות ת"ת דהא כתיב והגית בו יומם

בהרהור[.
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קמד

ובעיקר

הדברים נמי צ"ב מאי האי

ממצות ת"ת ,אך נראה להנ"ל א"ש דחלוק

דחשבי' הרהור כדיבור ומאי

הוא ממצות ת"ת דאין זו מצות לימוד אלא

חשיב דלא בעי' כלל דיבור ,והיה אפש"ל

מצות קריאה ואך דס"ל להך מ"ד דלא

בזה עפ"י מש"כ בס' אור ישראל סי' כז

ניתנה בזה פרשה מסוימת לקריאה ויכול

דאיכא תרי ענינים במצות ת"ת חדא מצות

לקרוא כל פרשה שהיא.

לימוד התורה דהיא מוהגית בו יומם ולילה
ושנית מצות ידיעת התורה דילפינן לה

והנה

בתורא"ש כאן הק' למאן דאמר

מושננתם שיהו דברי תורה מחודדין בפיך

דהרהור כדיבור דמי דהא מבואר

שאם ישאלך אדם וכו' ,וא"כ אפשר דהא

לענין איסור דהרהור בבית הכסא דאי לאו

דאיכא מצוה בהרהור היינו לאו משום

קרא דוהיה מחניך קדוש לא אסרינן

דחשיב כלימוד אלא משום מצות ידיעת

ההרהור משום ולא יראה בך ערות דבר,

התורה ,ולא חשיב כלל כדיבור לענין

דהוא אמינא דוקא דיבור אסור אבל הרהור

תלמוד תורה אלא דשפיר מתקיים עי"ז

מותר ,ותי' די"ל דשאני ת"ת דעיקרו הוא

ידיעת התורה  ,ומש"ה לא חשיב כדיבור

בדיבור כדדרשינן כי חיים הם למוצאיהם

לענין איסור מבואות המטונפים ואיסור

ולכל בשרו מרפא למוציאיהם בפה הלכך

דבעל קרי ,איברא דבד' הגר"א אי"ז

הוא אמינא דוקא בכי האי גונא אסור בבית

מתיישב דהא בד' שם מבואר דיליף לה

הכיסא אבל הכא לענין ק"ש כתיב על

מוהגית בו יומם ולילה ובהא הא קאיירי

לבבך הלכך הוי הרהרו כדיבור ,וצ"ב

במצות לימוד תורה ולא ידיעת התורה

טובא לפי"ז דא"כ אמאי פשיטא להו לגמ'

וכמש"כ שם באור ישראל ,הרי דאף לענין

דלענין איסור דבעל קרי דאי הרהור

מצות לימוד התורה מהני הרהור כדיבור.

כדיבור אסור נמי בהרהור והא לענין ת"ת

אך

נראה הבי' בזה דגבי ת"ת לא הוי
מצות קריאה אלא מצותו הוא לימוד

ועסק התורה וע"כ שפיר אף בהרהור איכא
בזה תורת לימוד אבל בקריאת שמע דהוא
דין קריאה מסוימת בהא ע"כ אי מהני
היינו משום דהרהור כדיבור דמי.

ובזה

הרהור לאו כדיבור וכדאשכחן גבי איסור
ת"ת בבית הכיסא ,וא"כ נימא נמי לענין
איסור דבעל קרי דגבי תורה הרהור לאו
כדיבור ולהכי בעל קרי מותר בה.

ושמא

י"ל דאי הרהור כדיבור לענין
קר"ש הא מיהא דקר"ש הוי לן

נראה נמי לבאר הא דמבואר לקמן

למיסר בבעל קרי משום דביה הרהור

דאיכא למאן דס"ל דקריאת שמע

כדיבור ,ובבי הדברים י"ל דהלא אשכחן

דרבנן ובתר"י כ' דוודאי איכא מצות עשה

נמי איסור דבעל קרי בתפילה לחודה וא"כ

דאורייתא אלא שאין צריך לקרוא דוקא הך

י"ל דה"נ הא דאסרו בקריאת שמע לאו

פרשה ,ולכאו' צ"ב דהא ודאי הוי מצוה

משום ד"ת נגעו בה אלא משום דינא

חלוקה ממצות ת"ת ואי אין צריך לקרות

דקר"ש ,והיינו דמדין ק"ש הזקיקו ליטהר

דוקא הך פרשה מה נתוסף בה יותר

מטומאת קרי ,וע"כ כיון דלענין קר"ש
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קמה

הרהור כדיבור מש"ה אית ביה דין איסור

מציע הוא אף את הגמרא ובלבד שלא

דטומאת קרי ,וצ"ת .

יאמר אזכרות שבו ,ולקמן מייתי נמי דרבי

והנה

מאיר קאמר דמציע את המשנה ואינו מציע
ברבינו יונה דכ' דהא דאמרי' דאין

את הגמרא ועיין ברש"ש דבברייתא

דברי תורה מקבלין טומאה היינו

הראשונה י"ל דלמאן דס"ל דמציע את

דוקא משום קר"ש אבל דברי תורה אסור

המשנה היינו ברגיליות אבל ר"מ בברייתא

בהו דהא דברי תורה אסורים במבואות

משמע דבמשנה אף שאינן רגיליות ,וי"ל

המטונפים ,משום כי דבר ה' בזה ,וכבר

דאדרבא דברגילות ליכא כלל חילוק בין

תמה בד' בב"י דהא קריאת שמע נמי

גמרא למשנה  ,וא"כ יש לדון דבקריאת

אסירא במבואות המטונפים ,ובדרישה כ'

שמע הא ודאי דהוי כרגיליות א ,וא"כ מדין

בבי' הרבינו יונה דהא דאית ביה כי דבר ה'

דברי תורה לית לן למיסר כלל ורק דמדין

בזה היינו דוקא בת"ת ולא בק"ש ,אך צ"ע

קר"ש הוא דמיתסר,

בדבריו דהא לקמן מייתי נמי להא דכי דבר

יהודה דעשאן כהלכות דרך ארץ( ,אך י"ל דלת"ק

ה' בזה נמי לענין ק"ש וברבינו יונה שם

דפליג היינו משום דמדין קריאת שמע הוא

הק' אמאי לא ס"ל ריב"ל שם למידרש נמי

דמיתסר ולא משום ד"ת גרידא ובהא הוא

מהא דכי דבר ה' בזה וכ' דס"ל דהיכא

דאמרי' דאין דברי תורה מקבלים טומאה,

שהתחיל שלא במקום המטונף ורק לא

והחילוק בזה דכיון דבדברי תורה איכא

פסק בשל כך אינו כי דבר ה' בזה הרי דאף

לחילוק דינא דרגיליות הרי ע"כ דלאו

בקריאת שמע הוי בכלל כי דבר ה' בזה.

משום עצם הת"ת דמיתסר וכדגבי מבואות

וצ"ע.

המטונפות דלא אשכחן בהו הנך חילוקים

ולהנתבאר

אפשר דהא דפשיטא ליה
דאיכא איסור בד"ת וודאי

היינו נמי בקריאת שמע דאיכא איסור
משום דהוי בכלל דברי תורה אבל הא
דאמרי' הכא דאין דברי תורה מקבלין
טומאה היינו דלענין קריאת שמע לא

וע"כ

דהוא

מהלכות

ומדיני

ת"ת

וכדנתבאר לעיל ועל כן נאמר בזה חילוק
דדוקא בדברים המצריכים לימוד בהא הוא
דמיתסר ,אבל בקריאת שמע דבעי' למיסר
היינו דכיון דהוי חפצא של תורה מיתסר
בהו ובהא אמרי' דאין דברי תורה מקבלין
טומאה.

מיתסר משום ד"ת די"ל דהנה בברייתא
פליגי דלרבי יוסי שונה הוא ברגיליות

)והא היינו טעמא דר'

ולהנתבאר

לעיל דחלוק הוא ביסודו

ובלבד שלא יציע את המשנה ולרבי יונתן

הדין איסור דבע"ק אליבא

בן יוסף מציע הוא את המשנה ואינו מציע

דריב"ל דהוא דין איסור על דברי תורה

את הגמרא רבי נתן בן אבשחלום אמר

בטומאת קרי וכד"ת במבואות המטונפים,

`.

`dcedi iaxlc 'ifg `dc xyt`e ,xqzil edcic meyne zexkf`l rny z`ixwa `ki` t"kr `dc c"li j
exq` yxcn oiprl `wecc inp l"i k"`e zexkf` zekxaa `ki`c ol ztki` `l ux` jxc zeklda xiznc

`.z"ve zexkf` eda zi`c icina s` xzen zeilibxa la` zexkf

עריכת ברכות  /ברכות כ ע"ב

קמו
מהא דיליף בברייתא דהוא דין מהלכות

כדיבור דמי לא מיתסר הרהור בבעל קרי

ותנאי תלמוד תורה דבעי' שיהא באימה

ודוקא בקריאת שמע הוא דחשיב הרהור

שיטות

כדיבור ,ואף דבלא ד' התורא"ש נמי הא

המבוארות בברייתא דאיכא חילוק אזהו

ע"כ

בגמ'

לימוד האסור בבעל קרי היינו דוקא למאי

כדאשכחן בסיני ,אלא דהא מיהא מ"מ

דאתי' עלה משום הלכות תלמוד תורה

מבואר דדוקא במקום דאורייתא הוא דשרי

בהא אמרי' דדוקא לימוד הצריך עיון הוא

הרהור אבל במידי דרבנן אסור ההרהור,

דהצריכו בו תנאי אימה ורתת אבל לימוד

וא"כ היכא דליכא חיוב ת"ת

וברתת,

א"כ

י"ל

דכל

הנך

מותר

בהרהור

וכדאמרי'

)או אי אשכחנא

הרגיליות אין בו הך דין דאימה ורתת ,אבל

לת"ת דאינו מחויב אלא מדרבנן(

למאי דיליף לה מאיסורא דאל תגשו אל

למיסר הרהור ,אבל להנתבאר בתורא"ש

אשה דהוא דין איסור דקרי בד"ת בהא

דגבי תלמוד תורה הרהור לאו כדיבור

ליכא כלל חילוק בין משנה וגמרא ובין

ודוקא בקר"ש הוא דחשיב כדיבור א"כ אף

רגיליות ואין רגיליות דכולן דברי תורה

במקום דליכא חיוב ת"ת נמי יהא מותר

ננינהו וכמו דבכולן איכא איסור דמבואות

להרהר בד"ת.

לכאו' אית לן

המטונפים  ,וא"כ י"ל דלהכי דייק רש"י
למינקט דרשא דריב"ל דלת"ק דאסר כל

ג .הנה

מידי דד"ת ע"כ דיליף לה מאיסורא דאל
תגשו אל אשה.

אולם

הנה בתורא"ש כ' בהא דאמרי'
דהרהור כדיבור לענין איסורא

דבעל קרי וז"ל :כיון דשרית ליה הרהור
אע"פ שהוא כדיבור לצאת בו ידי קר"ש
א"כ הוי נמי כעוסק בתורה וכמו דשרית
ליה להרהר התיר לו גם הדיבור ,ולכאו'
נראה בדבריו דבאמת הא דחשיב כדברי
תורה היינו דזה גופא דמשוי ליה שם
קריאת שמע הא גופא מחשיבו כד"ת,
והיינו די"ל דבאמת משום הרהור דד"ת
לאו כדיבור הוא כלל וכמש"כ התורא"ש
לעיל אלא דכיון דאהני ליה לענין קר"ש
זה גופא מחשיבו כעוסק בדברי תורה,
וע"כ שפיר אית ביה איסור דבעל קרי.

ולשי'

התוס' לקמן הק' בהא דלרבינא
הוי ניחא להו לגמ' הא דאיכא

חילוק בין ק"ש דבק"ש מהרהר בלבו
ואילו בברכות אינו מברך ,ודוקא לרב
חסדא הוא דפריך מאי שנא הק"ש
מברכותיה .וברש"ש כ' ליישב דבאמת
בתפילה לא מהני כלל הרהור ולהכי אינו
מברך בהרהור ,אלא דצ"ע בזה דא"כ היכי
מברך ברהמ"ז ועיין בתר"י דהוי נמי
בהרהור ,ועיי"ש בזכר"ש שם שכ' לבאר
דבאמת

היינו

דמברך

ברהמ"ז

בפיו

ובקר"ש דאיכא היכ"ת דהרהור אסרו
הדיבור אבל היכא דליכא היכ"ת דהרהור
לא אסרו נמי הדיבור  .אלא דא"כ הרי הדר
צ"ל דאיכא חילוק דמ"מ בברכות דרבנן
אסרו הדיבור אף דליכא היכ"ת דהרהור.
ולפי"ז איכא כאן עוד פלוגתא דהא למאן
דס"ל דהרהור לאו כדיבור אסור לברך ולא

התורא"ש לכאו' עולה דגבי תלמוד

אמרי' דלא העמידו דבריהם במקום

תורה אף למאן דאמר דהרהור

דאורייתא.

עריכת ברכות  /בסוגיא דבעל קרי

וכ'

שם בזכר"ש לבאר באופ"א דהנה

קמז

ומעתה

לפי"ז כ' די"ל דגבי תפילה אסרו

בטור סי' פח נמי כ' וז"ל :כל

החפצא של תפילה ולהכי כיון

שמע

דאף הרהור חשיב תפילה ממילא אסור נמי

ומתפללין חוץ מבעל קרי שבא מקלות

 ,ורק במקום דאורייתא לא העמידו

ראש לכך אסור בדברי תורה בקריאת שמע

דבריהם ולהכי בברהמ"ז מברך בהרהור,

ובתפילה ,אולם ברמב"ם פ"ד מהלכות

ולהכי לא הק' התוס' לרבינא דמאי שנא

כ' וז"ל  :כל

ברכות מק"ש דשאני ברכה דאף ההרהור

הטמאים

קורין

תפילה ה"ד

בתורה

)וכ"ה נמי בשו"ע(

וקורין

אסור.

הטמאין רוחצין ידיהן בלבד כטהורין
ומתפללין אע"פ שאיפשר להם לטבול
ולעלות מטומאתן אין טבילתן מעכבת

אולם

וכבר ביארנו שעזרא תיקן שלא יקרא בעל

לכאו' צ"ע דהא מבואר דגבי ברכה
נמי

איכא

ההיתרים

דת"ת

קרי בלבד דברי תורה עד שיטבול ובית דין

וכדמבואר דלר' יהודה אמרי' דעשאן

שעמדו אחרי כן התקינו שלא יתפלל בעל

כהלכות דרך ארץ ומש"ה מותר בהם בעל

קרי עד שיטבול ולא מפני טהרה וטומאה

קרי ,ואי נימא דברכה ותפילה הוי הלכה

נגעו בה אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים

בפנ"ע מאי שייטא כלל להלכות דרך ארץ.

מצוין אצל נשותיהם כתרנגולין ומפני זה

וע"כ דאף ברכה ותפילה נמי הוו כד"ת,

תיקנו טבילה לבעל קרי לבדו והוציאוהו

וא"כ לכאו' ה"ה דהרהור נמי נילף מסיני

מכלל הטמאים .ובפרישה תמה בד' השו"ע

דמותר.

דמנין לו טעם זה ,דהא בגמ' מבואר משום
אימה ורתת] ,ויעוין ברשב"א שכ' אהא

אך

י"ל דאה"נ דודאי נמי מיתסרא משום

דילפינן מסיני דאי"ז אלא אסמכתא ועיקר

דברי תורה ,אלא דמ"מ איכא עוד

הטעם כדאמרינן לקמן דגדר גדול גדרו,

הלכתא בפנ"ע בתפילה דאסרו בה בעל

ומתבאר בד' הרשב"א דאדרבא עיקר

קרי וכדחזינן בהנך שי' מהראשונים דס"ל

הטעם הוא משום שלא יהו מצויין אצל

דאף דבטלו דין טבילת קרי לענין תורה

נשותיהן כתרנגולין והוא מה דמבואר בגדר

מ"מ לתפילה בעי ,וע"כ דאיכא עוד דין

גדול ,ורק אסמכוהו אקראי דסיני[.

בפנ"ע דבעל קרי אסור בתפילה ואפשר
דזהו מטעמא דהרמב"ם דלא יהו מצויין

וברבינו

מנוח בי' בשי' הרמב"ם דחלוק

אצל נשותיהן ,והא דהוצרכו להך תקנה

דינא דבעל קרי אסור בד"ת

י"ל משום הא גופא דליתסר בהרהור דהוא

דהוא משום דאתי מקלות ראש וכדילפינן

רק משום תקנת תפילה ,וכן י"ל דלהנך

מוהודעתם לבניך וכו' אבל גבי תפילה

תנאי דרגיליות מותר בדברי תורה א"כ

דלא שייך האי טעמא דהא קרא דוהודעתם

להכי הוצרכו בתפילה תקנה בפנ"ע לאסור

קאי בדברי תורה ,וע"כ אי"ז אלא משום

התפילה ,ומש"ה גבי תפילה דהרהור נמי

שלא יהיו מצוין אצל נשותיהן כתרנגולין

ההרהור

וכ"ה בפמ"ג .

חשיב

תפילה

אסור

וכדנתבאר.

נמי

עריכת ברכות  /ברכות כא ע"ב

קמח
כא ע"ב

בדין טבילה בזב שראה קרי
xaiixy dpei axd

בדברי

רבי יהודה שזב שראה קרי א"צ

שהחסרון הוא בטהרת הטבילה ,ולא

טבילה מבואר ברש"י בדכ"ו.

בהעדר טומאה[.

שמותר בד"ת.

)ולשון רש"י בדכ"א :דחוק קצת

לפי"ז( ,ובטעמא דמילתא יל"פ בב"א.

ב .שאין

מושג של טבילה שאינו
מטהרתו בשום דין מסויים

א .כיון

שאין בו אפשרות של טבילה לא

וכיון שאיסור בע"ק מד"ת הוא רק דרבנן,

תיקנו לו טבילה ומימלא מותר

א"כ מדאורייתא לא עשה ולא כלום

בד"ת כיון שאי"ל אפשרות לטבול ,לא

בטבילתו ולכך אינו מועיל לרבי יהודה.

החמירו עליו ,וע"ז אמרו בגמ' שהיה ס"ד
שאם חל עליו קודם איסור ד"ת איסור
שהיה עליו קודם לכן לא פקע,

ואף

דאורייתא

)ואולי להס"ד

יועיל לו טבילה ג"כ לאיסור זה(.

אי נימא שאיסור בע"ק הוא
)כדס"ד בגמ'(

מ"מ הוא

תולדה מתורת טומאה שאין איסורו משום
טומאה אלא משום קלות ראש וכיון

ב .שעיקר

הטעם שטבילה מהני לאפוקי

שלעיקר הטומאה לא מהני ליה טבילה לא

מתורת קלות ראש היינו

מהני ליה ג"כ לענין התולדה שלו.

מחמת שהוא בעל קרי ,אבל אם אינו בעל
קרי אין שום שייכות לטבילה לענין הקלות
ראש ,ולכך מותר בד"ת אף קודם שיטבול

אך

לפי"ז קשה למה לא יועיל לו ט' קבין
)או מים שאובים(

כיון שכל ענינו היינו

שאינו מחוסר טבילה .דרק מתי שמחוסר

להתיר בד"ת ,ואינו מועיל לענין טהרה

טבילה נחשב חסרון של ק"ר אם אינו

בעלמא .ואולי לא תיקנו ט' קבין במקום

טובל.

שמקוה לא מהני] .ועוד שאולי ט' קבין
ענינו טהרה מסויימת וכיון שהוא טמא

ובעיקר

סברת ר"י יל"ד בב' אופנים.

ואין מועיל לו טהרה לר"י גם ט' קבין אינו

א .שלא חל בו שם בעל קרי

מועיל ,ומיהו כ"ז רק אי נימא שמה שאינו

כיון שטומאת זיבה היא טומאה חמורה

מועיל טהרה לענין ד"ת שהוא תולדה

יותר ואף כשחל בו קודם טומאת קרי מ"מ

מהאיסור טומאה ,אבל אי מחמת שהא

אחר שחל בו זיבה פקע מיניה טומאת בעל

מדאורייתא ,א"כ ט' קבין שהוא רק

קרי.

]אך

לשונות

הראשונים

נראה

מדרבנן למה לא יועיל בזב שראה קרי[.

עריכת ברכות  /בדין טבילה בזב שראה קרי

ג .בתוס'

קמט

במו"ק טו .הקשו למה קאמר

נשאר בו טומאת זיבה ,ומה לי נשאר בו

שבועל נדה מותר בד"ת הרי

טומאת קרי ,ע"כ דבתקנת ט' קבין א"צ

אסור מצד קריו א .ותירצו שאיירי טבל

שיהא טהור כיון שאינו מטהר ככל מקוה.

לקריו ,ורק הקשו לר' יהודה שאין טבילה

והא דבזב שראה קרי לא מהני לר"י טבילה

מועילה לבעל קרי אא"כ מטהרתו לגמרי

בט' קבין או במ' סאה שאובין צ"ל

א"כ מה יועיל טבילה לר"י .ובפשטות

שבמקום שמקוה גמור אינו מועיל לו ,אינו

כוונתם דלר"י בעל קרי אסור בד"ת מחמת

בדין שט' קבין יועילו לו.

שאין הטבילה מועילה ,וא"כ למה קתני
שבועלי נידות מותרין לקרות בתורה ב.
ומבואר מדבריהם דלר"י אסור בועל נדה
בד"ת מחמת שהוא בעל קרי ,אע"פ שאינו
יכול להיטהר מטומאת בעל קרי עד ז'
ימים שיוכל להיטהר גם מטומאת בועל
נדה. .

ועוד

שמשתלח רק ממחנה שכינה

)כמבואר

וכאשר יש לו טומאת קרי

משלח מב' מחנות מ"מ אין טבילה
מועילה לקרי .והיינו שטעמו של ר"י שאין
טבילה מועילה אא"כ מטהרתו לגמרי,
וטבילה שאינה מטהרתו לאו שם טבילה
עלה ,ועדיין באיסור בעל קרי עומד
להשלח

חוץ

לב'

מחנות.

והדברים

מחודשים ג.

ולפי"ז
`.

טבילה בבועל נדה לאפוקי מיניה
טומאת קרי היינו מחמת שאין מועיל בר"י
טבילה לענין ד"ת אע"פ שזב מותר בד'"ת
ע"כ שפירשו בדעת ר"י שכל טבילה
שאינה מטהרתו לגמרי לאו שם טבילה
עלה .ומעתה ה"ה בבועל נדה אין מועיל

מבואר בדבריהם שבועל נדה אע"פ

בפסחים סח(.

ויתכן

דמקור דברי תוס' דלר"י לא מהני

לו טבילה לענין להשתלח חוץ לב' מחנות.

ובאחרונים

הקשו מ"ט דרבנן דמהני
טהרה רק מטומאת קרי הרי

אמרו במנחות דכ"ד שאין טומאה חלה על
טומאה אם הטומאה השניה טומאה קלה,
ותי' בשער"י ש"ב פכ"א ששאני טומאת
קרי דאסרה ליה מדברי תורה תורה נחשבת
טומאה חמורה יותר .וביאר שם דמה"ט
מהני ליה טבילה רק לקרי לחוד אע"פ
שא"א להיטהר מטומאה אחת כשיש לו

הא דמהני לר"י ט' קבין ד אע"פ

טומאה אחרת כמש"ש ,מ"מ שאני טומאת

שנשאר בטומאתו ומה לי אם

בעל קרי דאסרה ליה ג"כ מדברי תורה

,ixw z`neha `nh rxf `ived `lyk k"bc x`ean rxf `ived `la ixii`y 'qez evxiz `ly dnne
.`xfr zliah oic eilr oi` ez`ia xnb `lykc x`ean oiibeqa c"a`xd mya `"ayxae

.a

oi`y i"xle ,rife zzxe d`xie dni` llka `ed dcp lreay 'nba y"nr 'qez zpeeky l"x i"p onceb i"xde
.wgece .lah `ly oeik d`xie dni` llka epi` k"` dliah mcew s` z"ca xzene el dliren dliahd

.b

.`xaq i`d l"lc x`ean :ck zegpna 'qezae

.c

j` ,eqpe`l dlega s` oiaw 'h mewn meya liren oi` i"xlc x`ean c"n cgl a"ra j` ,r"deqa x`eank
.ez`neha `nh oiicry t"r` ipdn oiae`ya dliah t"kr
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קנ
דיינין ליה כטומאה חמורה] .ור"י ס"ל

ולא מפני טומאה וטהרה נגעו בה אלא כדי

שמה שבעל קרי אסור מד"ת היינו תוצאה

שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל

משם בעל קרי ולא דין טומאה הוא[.

נשותיהן כתרנגולים ,ומפני זה תקנו

אמנם

קצת תמוה שכיון שמדאורייתא
נשאר בו טומאת קרי

שהקרי קדם(

)עכ"פ באופן

א"כ מה מועיל בו טבילה הרי

מדאורייתא נשאר בעל קרי כמו שהיה,
ומה הועיל בטבילתו כין שנשאר בעל קרי
כמו שהיה קודם לכן.

ובדברי

מועיל טהרה אע"פ שהוא טמא(

הטמאין לפיכך היו אומרין בזמן תקנה זו
שאפילו זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת
זרע ומשמשת שראתה דם נדה צריכין
טבילה לקריאת שמע וכן לתפלה מפני
הקרי אף על פי שהם טמאין ,וכן הדין נותן
שאין טבילה זו מפני טהרה אלא מפני

הרמב"ם הלכות תפילה פ"ד ה"ד
מבואר תירוץ אחר לזה

טבילה לבעל קרי לבדו והוציאוהו מכלל

הגזירה שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן
תמיד.

)האיך

שכתב כל

הטמאין רוחצין ידיהן בלבד כטהורין
ומתפללים אף על פי שאפשר להם לטבול

ומבואר

להדיא מדבריו שאילו תקנת
טבילת בעל קרי הוא מפני

ולעלות מטומאתן אין הטבילה מעכבת,

הטומאה להטהר מטומאת קרי א"כ זב

וכבר בארנו שעזרא תיקן שלא יקרא בעל

שראה קרי לא היה מועיל לו טהרה שסו"ס

קרי בלבד בדברי תורה עד שיטבול ,ובית

אכתי טמא הוא ,ורק מחמת שאין טבילה

דין שעמדו אחר כן התקינו אף לתפלה

זו מפני הטהרה מועיל לו טבילה] ,ור"י

שלא יתפלל בעל קרי בלבד עד שיטבול,

ס"ל שמ"מ תיקנוהו ככל הטבילות[.

עריכת ברכות  /בענין תפילה בציבור

קנא

כא ע"ב

בענין תפילה בציבור
aey xra jexa axd

הנכנס

לביהכנ"ס ומצא ציבור מתפללים,

ומשמע

מהרשב"א דאין איסור לבטל

אם יכול לגמור עד שיגיע ש"ץ

מעצמו שלא ישמע קדושה,

לקדושה ומודים יתפלל ,ואם לאו אל

אלא שאם הוא בביהכנ"ס הוא מחויב

יתפלל ,ומבואר שם דהטעם דקדושה

בקדושה ,וממילא אסור לו להתפלל

משום דאין יחיד אומר קדושה ,והא דצריך

שמו"ע ,שעי"ז הוא גורם שלא יקים חיובו,

להמתין למודים אע"ג דיחיד אומר מודים,

וצ"ב דא"כ מה האיסור להתחיל להתפלל

כתבו רש"י ותוס' שאם יהא באמצע

אע"פ שיצא רק מדין שומע כעונה ,הרי

שמו"ע ולא ישתחוה ,יראה ככופר במי

סו"ס את חיובו הוא יקים ,ואת ההידור

שהציבור מודים לו.

מצוה של קדושה הוא לא יקים גם אם יצא
מביהכנ"ס.

והביאו

תוס' מבה"ג ורש"י דאם שמע
קדושה באמצע שמו"ע ,ישתוק

ויצא מדין שומע כעונה ,והק' תוס' דא"כ
למה לכתחילה אינו עושה כן ,ותי' דמ"מ
הידור מצוה טפי לענות בעצמו ,ודבריהם
צ"ב דהרי הוא מפסיד בזה תפילה בציבור,
ובודאי דתפילה בציבור עדיפא מהידור זה
לא לצאת בשומע כעונה ]עי' מנח"י ח"ז
סי' ו' שהאריך להוכיח דתפילה בציבור
הוא חיוב[.

והנה

בשע"ת סי' ק"ט הביא מהצרור
החיים בשם הרשב"א דאם רוצה

ובמג"א

כאן כתב דאם כבר שמע קדושה
מותר לו להתחיל להתפלל גם

אם לא יספיק ,ומשמע לכאו' דהוא חיוב
גברא לשמוע קדושה ,ולכאו' זה סותר
לצרור החיים הנ"ל ,אבל באמת אי"ז סותר
דאם כבר יצא י"ח קדושה ,גם אם הוא בא
לציבור אחר ,לא חוזר עליו חיוב קדושה,
דהחיוב הוא רק פעם אחת בתפילה ,כמו
בברכת כהנים המבו' בסי' קכ"ח דלישא
פעם שניה ביום הוא רשות ,גם אם בא
לציבור אחר ,וכ"כ בתשוה"נ ח"ו סי' ל'.

ולכן

כתב המג"א דגם אם שמע קדיש

לצאת מביהכנ"ס ולהתפלל בחוץ מותר לו

הוא צריך להמתין לקדיש ,דלקדיש

גם אם לא יגיע למודים ,והודה לו הרמב"ן,

אין קצבה ,והכונה שבקדיש החיוב הוא

ובמקור הדברים בצרור החיים כתב שכמו

לא קדיש אחד לתפילה ,אלא לשמוע את

שאם רוצה לילך לביתו רשאי ,ה"ה דמותר

הקדיש של החזן ,ולכן בכל ציבור שהוא

לו לעמוד מחוץ לביהכנ"ס ולהתפלל.

בא הוא חיב לשמוע את כל הקדישים.
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קנב

והנה

ברמב"ם פ"י מתפילה הט"ז כתב

ונר' דאע"ג דגם תפילה עם הש"ץ מיקרי

שאם אינו יכול להספיק קדושה,

תפילה בציבור ,מ"מ זה רק אם מתחיל עם

לא יתחיל אלא ימתין לחזן שיתחיל ויאמר

הש"ץ ,אבל אם מתחיל באמצע תפילת

עמו את כל חזרת הש"ץ עם הקדושה,

ש"ץ ,אין לו מעלת תפילה של ציבור ,אלא

והוא מהרי"ף כאן בשם רה"ג ,ומשמע

תפילה בציבור כמשי"ת בעז"ה ,ולהמתין

מהרמב"ם דבאמת אינו צריך להפסיד

עדיף ,משא"כ במעריב שיהיה לו תפילה

תפילה בציבור בשביל קדושה ,אלא דכאן

של ציבור.

הוא יכול להתחיל עם החזן ,שזה גם נחשב

·

תפילה בציבור כמשי"ת לקמן בעז"ה.

אבל

לפי"ז צ"ב הדין שצריך להמתין כדי
שיוכל לענות איש"ר ,ובע"כ דמיירי

שמתחיל באמצע חזרת הש"ץ ,לאחר
קדושה ומודים ,וכן הדין דמודים בע"כ
דמיירי שמתחיל לאחר קדושה ,ומוכח
מזה דאע"ג דאח"כ כבר לא יכול להתפלל
עם החזן ,והוא יתפלל ביחידות ,הוא צריך
להפסיד תפילה בציבור בשביל הדברים
הנ"ל.

והנה

המג"א סק"ב כתב שאם בא במנחה
סמוך לקדיש ,ואם ימתין עד אחר

קדיש לא יוכל להתפלל ערבית עם

והנה

במתפלל עם החזן כתב החת"ס
בקו"ת סי' ד' דזהו עיקר תפילה

בציבור ,דמה שכל אחד מתפלל זה נחשב
יחידים ,ורק מה שהחזן מתפלל בשביל
כולם ,זה נחשב תפילת ציבור ,וכ"כ
בחת"ס עה"ת פר' ויקרא ,וע"ע בחי' ר"ה
לד,ב ,וכך נקט גם החזו"א סי' י"ט סק"ז
]ודלא כפמ"ג בא"א סק"ד ובסי' נ"ב א"א
סק"א שכתב שאי"ז תפילה בציבור[ וביאר
בשבה"ל ח"ד סי' י"א דודאי דגם אם
מתפללים בלחש מיקרי תפילת ציבור,
אלא דשם הוא ציבור שמתפללים ביחד,
וכאן הוא תפילה אחת שהיא תפילת
ציבור.

הציבור ,יתחיל ואע"פ שלא ישמע קדיש,
דתפילה בציבור עדיפא ,והק' הפמ"ג
ושאר אחרו' דהא בכל בא לביהכנ"ס

ולכאו'

התפילה שלו אינה תפילה של

באמצע תפילה ,מצריכים אותו להמתין

ציבור ,אלא שהוא מתפלל עם הציבור,

לקדיש ,אע"פ שמפסיד בזה תפילה

וא"כ מה המעלה יותר משאר תפילה

בציבור ,וכתב הפמ"ג דצ"ל דכשבא

בציבור ,וצ"ל דכיון דהש"ץ הוא גם שליח

באמצע לא הוי ממש תפילת ציבור ,ולכן

שלו ,ותפילתו שבשליחות הש"ץ נחשבת

עדיף קדיש ,וסים שזה דוחק.

תפילת ציבור ,ממילא גם התפילה שלו

ולפמש"כ

לעיל יוצא שבבא באמצע
התפילה ,ל"ק הקו' הנ"ל

צ"ב דגם במתפלל עם החזן ,הרי

מצטרפת ונהיית תפילת ציבור.

ולפי"ז

מי שמתפלל עם החזן ומתחיל

דבאמת מצריכים אותו להתפלל עם החזן,

באמצע חזרת הש"ץ ,החזן לא

רק הקו' היא מבא באמצע חזרת הש"ץ,

נחשב שליח שלו ,שהרי לא יצא בתחילת
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התפילה ,וגם אינו נחשב שמתפלל עם
שמתפללים,

ציבור

אבל

לכאו' צריך להגי' כמו שהגיהו בטור

הציבור

החדש ,סי' קכ"ד ,דשם כתב הטור

מתפללים רק דרך שליחות החזן ,והוא לא

שלא יתחיל עם החזן ,ואם התחיל אומר

מתפלל דרך החזן ,וממילא כאן גרע מכל

מלה במלה ,ולא ביאר טעמא ,ויש לבאר

תפילת לחש ,ובשביל זה לא התירו לו

הטעם דצריך לכון בתפילה ,ואם הוא מכון

להתחיל אם יפסיד קדושה.

לא יוכל לכון להגיע עם הש"ץ לקדושה,

ואע"פ

דהרי

קנג

שודאי שזה נחשב זמן שהציבור
מתפללים,

אבל

כיון

שאינו

ואולי גם לא ישמע שאומרים קדושה ולא
יצא מדין שומע כעונה ,וכעי"ז כתב
הפר"ח כאן לגבי מודים.

תפילת ציבור ותפילה בזמן שהציבור
מתפללים אינו חיוב עדיף שלא יפסיד

ולפי"ז

אם הוא יודע שיוכל לכון עם

מעלת קדושה בעצמו.

ובביה"ל

דן במי שדרכו להאריך בתפילה
ואינו מגיע לקדושה אם מותר

לו להתחיל להתפלל ,וכתב הביה"ל
דמותר לו דרק במתחיל באמצע התפילה
שאי"ז תפילה בציבור גמורה כמש"כ
הפמ"ג הנ"ל ,בזה אסור לו להתחיל ,אבל

הש"ץ מותר לו גם לכתחילה
להתחיל להתפלל עם החזן ,ובפמ"ג הק'
על

הרמ"א

לכתחילה ,ולהנ"ל יתכן דמיירי במי שיודע
שיכוין ,וכ"פ המשנ"ב שאם מכוין עם
הש"ץ מותר להתחיל לכתחילה.

ובחת"ס

אם מתחיל עם הציבור מותר לו.

ולפמש"כ

אין מקור לדברי הפמ"ג שזה
רק בדיעבד ,אלא דלפמש"כ

בלא"ה אי"צ להפסיד תפילה בציבור

שתפילתו מצטרפת עם תפילת הש"ץ,
ולפי"ז לפמש"כ דאם התחיל אחר החזן,
אין מצטרף תפילתו ,באמת יהא הדין
שאינו יכול לומר קדושה.

והנה

כאן הרי גם אם יתחיל עם החזן לא יספיק,
וממילא מותר לו להתפלל בכל גוני.

והנה

הרמ"א בס"ב כתב דלכתחילה לא

הרמ"א כתב בס"ג דאם הוא
בשחרית

והחזן

במוסף

יכול

לענות אתו ,ולפי החת"ס יהיה ראיה מכאן
שזה נחשב תפילת ציבור ,אע"ג דאינו
אותו תפילה.

יתחיל עם החזן ואם התחיל יאמר
עמו קדושה ,ובד"מ לפנינו כתב וכן

שם משמע שכל ההיתר לומר
קדושה עם הש"ץ הוא משום

בשביל קדושה ,רק באופן שהוא יכול
להספיק קדושה אם יתפלל עם החזן ,אבל

מהרמב"ם

הנ"ל

דמותר

ולפי"ז

מוכח דגם מי שלא אומר מלה

מצאתי לקמן סי' קכ"ה ,והמג"א הבין

במלה עם החזן ,אם הוא אוחז

כונתו דמבואר שם דצריך לשמוע הקדושה

בקדושה הוא יכול לומר עם החזן אם

מהחזן ,ואם יתחיל עם החזן צריך לומר

התחיל לפני החזן ,דהרי במוסף אינו אומר

עמו מלה במלה ,וצ"ע לומר דבשביל זה

מלה במלה עם החזן ,ולפי הרמב"ם שם

יפסיד מעלת תפילה בציבור.

תמיד אינו גומר תפילתו עם החזן עי"ש.
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קנד

ולפמש"כ

לעיל מוכח מזה דזה נחשב

אבל

לפמש"כ לעיל או' ב' אפשר לצרף

תפילה בציבור גם אם אינו

מי שעומד בתפילה ,רק אם יש

אומר מלה במלה עם החזן ,ובלהורות נתן

ששה מאזינים חוץ ממנו ,אבל אם אין

ח"ג סי' ג' כתב דלא מיקרי תפילת ציבור

ששה

דהתפילה

רק אם אומר מלה במלה עם החזן ,והביא

מתיחסת גם אליו ,אבל צריך לכה"פ רוב

ראיה מתשו' ר"א בן הרמב"ם במער"ק

ציבור ששומעים ,אא"כ הוא מתפלל מלה

שכתב שאם הציבור מתפלל עם החזן,

במלה עם הש"ץ.

מאזינים

לא,

דנהי

ובסוף התפילה הם ממהרים כדי להספיק

‚

ברכת כהנים ,אין זה לא תפילת יחיד ולא
תפילת ציבור ,כי כשמתפללים עם החזן זה

והנה

באג"מ או"ח ח"א סי' כ"ט כתב דמי

תפילת ציבור ,וכשמתפללים לעצמם זה

שמתפלל במנין שרק רובם לא

תפילת יחיד ,וכאן בסוף זה לא תפילת

התפללו ,אינו כמתפלל בציבור ,דרובו

ציבור ,ומוכח מזה דאם הם לא גומרים עם

ככולו מהני רק לומר דבר שבקדושה ,אבל

החזן אי"ז תפילת ציבור.

לגבי תפילה בציבור סו"ס הרי הציבור לא
מתפלל עכשיו ,ואין לומר דיש בזה מעלה

אבל

נראה דאי"ז ראיה ,דנהי דתפילתו

של עשרה שמתפללים המבואר בברכות

מצטרפת לתפילת הציבור ,גם אם

ו,א ,דשכינה עמהם מקרא דאלוקים נצב

אינו באותו מלה שהחזן מתפלל ,אבל

בעדת קל ,דהא בביהכנ"ס תמיד יש שכינה

עכ"פ רוב שומעים מיהא בעינן ,דבלי זה

מאותו פסוק כמבואר שם ,ומ"מ בעינן

אינו נחשב שליח ציבור כלל ,דאינו מוציא

עשרה ,ובע"כ דבעינן תפילה של עשרה,

את הציבור ,והר"א בן הרמב"ם מיירי

ופחות מזה אינו תפילה בציבור.

במקום שמנהגם שכולם מתפלללים עם
הש"ץ ,ובזה כשכולם ממהרים ,אין תפילת
הש"ץ נחשבת תפילת ציבור.

בהליכות

שלמה דן אם אפשר לצרף
למנין מי שמתחיל עם החזן,

ולפמש"כ נר' דאפשר לצרף ,דמה דא"א

אבל

השכינה שיש במנין ,זה אותו
השראת השכינה שיש תמיד בביהכנ"ס ,גם
מנין עדיף שבזה המתפללים מביאים את
השכינה ,ולא שהשכינה נמצאת שם
בלא"ה ,ולכן יש ענין תפילה בציבור גם
אם רק רובם מתפללים.

לצרף מי שמדבר בחזרת הש"ץ ,כמש"כ
הרא"ש הו' בסי' קכ"ד דקרוב להיות

נראה דמלבד דמאן יימר שהשראת

וע"ע

בבית אלוקים למבי"ט שער

ברכותיו ברכה לבטלה ,היינו משום שמי

התפילה פ"ה שכת' שהכונה

שמדבר לא יוצא בחזרת הש"ץ ,אבל מי

במקום רנה שם תהא תפלה ,היינו מקום

שמתפלל בזמן חזרת הש"ץ שמצטרפת

שיש שם רנה שהוא דברים שבקדושה

תפילתו לתפילת הציבור כמש"כ החת"ס,

שאינם בפחות מעשרה שם תהא תפלה,

בזה אפשר לצרפו.

ולפי"ז יוצא של"צ תפילה של ציבור אלא
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קנה

מקום שראוי לומר דברים שבקדושה וגם

ראשונות ,אבל בשביל חזרת הש"ץ בעינן

ברוב שלא התפללו סגי.

ו' שלא התפללו שזה תפילת ציבור ,ואז

וביותר

נתקן חזרת הש"ץ.

דלא מצינו שעשרה נחשבים
ציבור ]עי' ראשו' מגילה ג,ב,

וכ"כ

בשבה"ל חי"א סי' כ' שזה נחשב

שרק כל ישראל נחשב ציבור[ ומה

תפילה בציבור ,וכן האריך במנח"י

שלהתפלל בעשרה נחשב להתפלל בציבור

ח"ט סי' ז' שזה נחשב תפילה בציבור,

משום שהם מספר חשוב של ישראל

והביא כך מכמ"פ ]מלבד היד אליהו

שראויים להביא שכינה ,והם חלק חשוב

שחולק ע"ז[ וכ"מ מלשון הרמב"ם עי"ש.

מהציבור ,וכשמתפללים שם זה נחשב
תפילה בציבור ,אבל אין לזה שייכות

ומ"מ

י"ל

שעדיף

שיהא

עשרה

למנין האנשים שמתפללים ,דא"כ גם אם

מתפלללים ,שבזה זה נחשב

יתפללו עשרה כ"א מביתו יחשב זמן

תפילה של ציבור ,ולא רק שיש השראת

שהציבור מתפללים.

השכינה ,וכמו שהוכחנו לעיל מהמג"א

וכך

דאם מתפלל עם הציבור עדיף מתפילה
מוכח מהמג"א סי' ס"ט סק"ד שכתב

במקום שציבור מתפללים ]וגם לפמש"כ

שאם יש שש שלא התפללו ,יכול

שלא המנין גורם רק מה שמביאים

החזן להתפלל תפילת ש"ץ ,ואם התפילה

השכינה ,מ"מ י"ל שעדיף שכל מי שמביא

שלהם בלחש נחשבת תפילה ביחידות ,לא

את השכינה יתפלל[ וכ"כ במנח"י שם

מסתבר שזה עדיף מהתפללו כ"א בפ"ע

דלכתחילה בעינן עשרה מתפללים ,אלא

שאינן יכולים להתאסף ולהעמיד ש"ץ,

שלא ביאר גדר הדברים.

ואע"ג שכאן בשעת תפילת לחש כבר היה
מנין שראוי לתפילת ש"ץ ,לא מסתבר שזה
מוסיף לתפילת ש"ץ ]ועי' אג"מ שם סי' ל'
שדחק מאוד בכונת המג"א[.

ובאמר"י

ולכאו'

ילה"ק על מש"כ ממש"כ הרא"ש
שאם אין י' שומעים הוי ברכה

לבטלה ,ולפמש"כ למה לא מספיק ו'
שומעים ,כמו שו' מתפללים מועיל ,ונר'

ח"ב סי' ט' כתב דבדיעבד אם

דס"ל לרא"ש שרק בתפילת לחש שכ"א

לא היה ששה מתפללים אפשר

לבד יכול להתפלל אם יש רוב ציבור זה

לעשות חזרת הש"ץ גם בשביל יחיד שלא

נחשב תפילה בציבור ,אבל בתפילת ש"ץ

התפלל ,לכה"פ באופן שהיה י' אנשים

שכ"ז שזה לא נחשב תפילה בציבור אינו

בעת התפילה ,והבין כך מלשון שועה"ר

נעשה שליח ,לא מהני רובו שהרי המיעוט

]ונמשך אחריו במנח"י ח"י סי' ק"ז[ וכן

לא עושה אותו שליח.

בביה"ל סי' ס"ט נסתפק בזה ,ולדבריהם
אולי אין כ"כ ראיה משם ,אבל כבר השיג

ובמג"א

סי' נ"ה סק"ח הביא ממהרי"ל

עליו בשבה"ל ח"ג סי' ט' דאין זה כונת

שכת' שאע"פ שכת' הרא"ש

שועה"ר ,אלא דאומר רק ג' ברכות

שצריך שיהיו עשרה שומעים לא נהגינן
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קנו
כמהרי"ל דהא חזינן שמצרפים גם מי

וצ"ל

שמשיח ,ולשיטתו נר' שמדין רובו ככולו
אשר להחשיב שהוא שליח של כולם.

דגם אם התקנה היא גם בשביל
קדושה אבל גדר התקנה שיהא

תפילת ציבור ובזה יאמר גם קדושה ,והא
דאם א' לא שמע קדושה חוזרים בשבילו
רק ג"ר צ"ל דהוא תקנה מיוחדת אבל

„

ובמש"כ

כשאפשר להתפלל תפילת ציבור לא התירו

הרא"ש שאם אין עשרה
מאזינים

קרוב

להתפלל בשביל קדושה.

להיות

ברכותיו לבטלה צ"ב דהא שי' הטור סי'

ולפי"ז

יל"פ כונת הרא"ש במש"כ קרוב

קכ"ד שחזרת הש"ץ נתקן גם בשביל

להיות ברכותיו לבטלה ,וצ"ב

קדושה ,ומסתבר שבשביל קדושה אע"פ

דממ"נ או שהוא ברכה לבטלה או שאינו

שצריך לומר ג"ר בקו"ר מ"מ ל"צ רק ו'

ברכה לבטלה ,ולהנ"ל י"ל דלאחר שבירך

צריך

לא מחשבינן לי' שבירך ברכה לבטלה,

שהקדיש יהא קדיש של הציבור ,והוא

דל"ג מפורס על שמע ,רק כיון שלכתחילה

צריך להיות שליח של הציבור ,אבל כאן

היה אסור לו לברך זה קרוב לברכה

צריך רק שהקדושה תאמר בציבור[.

לבטלה.

מאזינים

]ול"ד

לקדיש

ששם
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כב ע"ב

בענין תפילה במקום האסור בדיעבד
aey xra jexa axd

היה

מתפלל ומצא צואה במקומו ,אע"פ

שיכור ,ובבהמ"ז שאינו עומד לפני המלך

שחטא תפילתו תפילה ,מתקיף לה

ל"ש חסרונות אלו ,ונהי דלכתחילה אסור

רבא זבח רשעים תועבה ,אלא אמר רבא

לקרות אבל אינו חסרון בעצם התפילה.

כיון שחטא תפילתו תועבה ,וכתבו תוס'
בפי' השני שצריך לחזור ולהתפלל ,וכ"פ
השו"ע סי' ע"ו ס"ח.

אבל

הרמב"ן נקט בפשטות שאין זה
שייך לדין עומד לפני המלך ,ולכן

גם בבהמ"ז כיון דעבר איסור צריך לחזור

ובתוס'

עירובין סד,א ,נסתפקו מה הדין

ולהתפלל ,דכל דבר שהוא שבח להקב"ה,

במי שבירך בהמ"ז כנגד צואה

אם הוא נעשה באיסור מיקרי זבח רשעים
תועבה.

אם צריך לחזור ולברך ,דאין להשוות
בהמ"ז לתפילה ,דהרי שתוי אסור לו
להתפלל ,ומ"מ ודאי דמותר לו לברך

ובביה"ל

סו"ס ע"ו הביא מהפמ"ג סי'

בהמ"ז ,ואולי ה"ה לענין מצא צואה שלא

ע"ט והנשמ"א שכתבו דהא

יחזור בדיעבד ,ונשארו בספק ,וכך הביא

דחוזר ומתפלל הוא רק מדרבנן ,ולהנ"ל

השו"ע סו"ס קפ"ה.

לפי תוס' ודאי מסתבר כך ,דהוא רק חסרון
בעומד לפני המלך ,וגם לפי הרמב"ן יש

והרמב"ן

בחי' כאן השיג עליהם דכיון

מקום לומר שזה רק מדרבנן ]ובביה"ל סי'

דגם תוס' מודים דלכתחילה

קפ"ה כתב דאם עבר במזיד ובירך נגד

אסור לברך בהמ"ז כנגד צואה מה"ת ,למה

צואה ודאי צריך לחזור מה"ת ,שהרי זה כי

שלא יהיה צריך לחזור ולברך ,דזבח

דבר ה' בזה ,וצ"ב מה המקור שזה מצריך

רשעים תועבה ]וכ"פ המשנ"ב שם[ וצ"ב

לחזור גם בדיעבד[.

מה סברת התוס' ,וגם צ"ב הדימוי של
תוס' להא דשתוי יכול לברך ,דהתם הוא
דין לכתחילה ,אבל כאן דלכתחילה אסור,
מהיכ"ת להקל בדיעבד.

ובביה"ל

בהקדמה לסי' ע"ד הביא
מהפמ"ג דלפי רבא דאי עביד

לא מהני ,מי שקרא נגד ערוה צריך לחזור
ולקרות מה"ת ,והוא מהפמ"ג סי' ע"א

ונראה

דס"ל לתוס' ,דהא דחוזר ומתפלל

א"א סק"ה ,אבל בפמ"ג בסי' ע"ט במש"ז

הוא משום שאינו מכובד לעמוד

סק"א כתב דבקורא נגד צואה ל"ש לומר

לפני המלך כשיש שם צואה או כשהוא

אי עביד לא מהני ,כיון דהמקום גורם,
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קנח
ולכאו' חזר בו ,וצ"ע על הביה"ל שהעתיק

האיסור להתפלל ,וא"כ ה"ה בקורא בצד

שניהם ,אם לא נחלק בין ערוה לצואה,

המת ,ולפי הרמב"ם לכאו' גם בבהמ"ז

דבערוה הוא חסרון בקר"ש גופא.

צריך לקנוס ,דאינו מצד עומד בפני המלך,

והרמב"ם

וכ"מ בפר"ח סו"ס ע"א.

פ"ג מק"ש ה"ב כתב אין
קורין לא בבית המרחץ ולא

אבל

בהגמ"י שם או' ח' כתב בשם רבינו

בביהכ"ס ,ולא בביה"ק ולא בצד המת ,וכל

שמחה דאסור אפי' בד"ת כ"ז

מי שקרא במקום שאין קורין צריך לחזור

שגופו משוקץ מחמת שיהוי הנקבים ,וכ"פ

ולקרות והשיג הראב"ד אם אמר על מי

הרמ"א סי' צ"ב ,ולפי"ז אין ראיה מהא

שקרא בצד המת שחוזר וקורא לא אמר

דהתם חוזר ומתפלל דהתם גופו משוקץ,

כלום ,וכתב הכס"מ בפי' השני דס"ל

ויש חסרון בעצם התפילה ,משא"כ בדבר

לרמב"ם דכיון דעבר על דברי חכמים,

האסור שאינו חסרון בעצם התפילה.

קנסוהו

לחזור

ולקרות,

ומקור

דברי

הרמב"ם כתב הגר"א סי' פ"ג מהגמ' דזבח

ובשו"ע

סו"ס ע"א פסק כרמב"ם דמי

רשעים תועבה ,ומוכח מהרמב"ם דהדין

שקרא בביה"ק חוזר וקורא,

דצריך לחזור ולקרות הוא רק מדרבנן,

אבל אינו מוכרח דקי"ל כוותי' גם

דשם ל"ש לומר שהוא מה"ת ,אלא

בברכות ,די"ל דרק לחומרא פסק כוותי',

דמהרמב"ם אין ראיה דלשיטתו הוא גדר

דאל"ה לא מובן למה בבהמ"ז יש צד

של קנס ,ולתוס' הוא מעיקר הדין ,וכ"ד

שאי"צ לחזור אם מצא צואה ,דהרי

הראב"ד.

לרמב"ם הוא קנס ואין חילוק בין תפילה
לבהמ"ז ]ובאול"צ כתב דלבני ספרד מותר

ובדעת

הרמב"ן יל"ע אם סובר כרמב"ם

ללמוד

שבכל מקום שעבר איסור צריך

הרמב"ם הנ"ל ,אבל להנ"ל יוצא שתוס'

לחזור ולהתפלל ,או שסובר שבכל שבח

והרמב"ן קאי בשיטת הגמ"י ,והמחבר לא

יש חסרון של מקום שאינו מכובד ,אבל

פסק כרמב"ם אלא לחומרא[.

כשצריך

לנקביו,

משום

שי'

בקורא בצד המת יתכן שאינו חוזר.

ויתכן

·

דמקור דברי הרמב"ם הוא מהגמ'
כג,א,

דמי

שצריך

לנקביו

והנה

הנשמ"א כלל ג' הק' למה לגבי

שהתפלל ,הוי גברא דחויא וצריך לחזור

בהמ"ז פסק המחבר דהוא ספק אם

ולהתפלל ,והנה הרמב"ם פ"ד מתפילה

חוזר וקורא ,ולגבי קר"ש פסק בסי' ע"ו

ה"י כתב דהא דאסור להתפלל כשצריך

בפשיטות דחוזר וקורא ,ורצה להוכיח מזה

לנקביו ,הוא משום דברים החופזים אותו,

דכיון דלתוס' הוא ספק ,בקר"ש החמיר

ולפי"ז הרי אין חסרון בעצם התפילה,

דחוזר וקורא ,ובבהמ"ז לא יחזור מחשש

ומצד מה שלא כון ,הרי כונה אינה

ברכה לבטלה ,ולפמש"כ אי"צ להגיע לזה

מעכבת ,ובע"כ דהוא קנס כיון שעבר על

דבקר"ש החמיר מצד הספק של תוס' ,אלא
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קנט

דבקר"ש החמיר כשי' הרמב"ם דקנסינן

שכל ברכה נחשב עומד לפני המלך ולא

שלא יצא ,כדמוכח ממה שפסק בביה"ק.

קי"ל הכי[.

ובביה"ל

סי' קפ"ה השיג על החיי"א

והנה

הפמ"ג בסי' צ"ב בא"א כתב לגבי

דלא דמי קר"ש לבהמ"ז,

צריך לנקביו ,דאע"ג דבתפילה גם

דקר"ש דמי לתפילה ,כמו שפסק הרמ"א

בדיעבד צריך לחזור ,מ"מ בקר"ש אי"צ

סי' צ"ט ס"א דשיכור אסור בקר"ש כמו

לחזור ,והביאו במשנ"ב שם ,וכתב דאע"ג

בתפילה ,והוא מהגמ"י ,וממילא ה"ה לגבי

דבסי' קפ"ה במש"ז הביא הפמ"ג בשם

מצא צואה צריך לחזור ולקרות בתורת

לחם יהודה דבקר"ש צריך לחזור ,ומשמע

ודאי.

שגם הפמ"ג חזר בו ,מ"מ האמת כמש"כ

והנה

גם בדין של שיכור בקר"ש ,הרמב"ן
שם חולק ,והביאו במשנ"ב שם,

אלא שכתב שיש להחמיר ,שלפי פי'
הגר"א בירו' כ"ה מסקנת הירו' ,והביאור

כאן ,שכ"ה מפורש ברמב"ן במלחמות
כד,ב ,דמצינו חומרות בתפילה יותר
מבקר"ש ,כמו שמצינו בסוגיא שהחמירו
לגבי צריך לנקביו לגבי תפילה ולא מצינו
שהחמירו לגבי קר"ש.

בזה דגם קר"ש נחשב עומד לפני המלך,
וכמו שביאר המאירי במגן אבות ענין
השלישי.

אבל

דברי הביה"ל צע"ג ,דהרמב"ן
לשיטתו דקר"ש לא נחשב עומד

דדעת המאירי שם שגם בבהמ"ז

לפני המלך ,ולכן כתב שאין חומרא זו

הוא נחשב עומד לפני המלך לגבי

בקר"ש ,אבל לפי"מ שפסק הרמ"א שזה

צואה ושיכור ,וגם בשאר ברכות הדין כן

נחשב עומד לפני המלך ,ולפי הביה"ל

עי"ש ,ובזה לא קי"ל כוותי' רק בקר"ש

בסי' קפ"ה גם המחבר בסי' ע"ו פסק כך,

שהוא קבלת עומ"ש.

ודאי שגם בקר"ש יש את החומרא של

אלא

צריך לנקביו.

]ועי'

במאירי קו' בית יד שכת' כמ"פ שגם
לברכות

צריך

נט"י

אם

ידיו

ובאמת

הפמ"ג שם אזיל לשיטתו שכתב

מזוהמות ,והביא שכך אמרו בהגדה כל

הפמ"ג שם דהא דביותר מפרסה

המברך צריך נטילה שנאמר שאו ידיכם

אסור להתפלל לכתחילה הייינו דוקא

קודש וברכו את ה' ,ועי' משנ"ב סי' ד'

בתפילה ,אבל בקר"ש מותר ,והביאו

והגר"א

המשנ"ב שם וכתב דבשע"ת סי' ו' סק"ב

דלברכות סגי בנקיון בעלמא ,והביא בשם

מחמיר בזה ,ונראה דהפמ"ג לשיטתו קודם

ליטול,

חזרה דבקר"ש אין דין עומד לפני המלך,

ובשע"ת כת' שבזוהר אוסר לברך ברכות

אבל לפי"מ שחזר בו בסי' קפ"ה דגם

השחר קודם שנטילה ,ומשמע דשאר

לקר"ש יש דין עומד לפני המלך ,ודאי

ברכות מותר לברך ,וי"ל דהמאירי לשיטתו

דאסור לכתחילה גם לקרוא קר"ש.

סקס"א
השע"ת

שכת'
בשם

בשם
הזוהר

הפמ"ג
שצריך
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והנה

הפמ"ג סו"ס ע"ו בא"א כתב לגבי

מהגמ"י שהק' למה נקטו באשתו ולא

מי שעבר וקרא נגד מ"ר ,דבשו"ע

באשה אחרת ,ומזה הוכיח הפמ"ג שלא

משמע דצריך לחזור ולקרות ,והק' ע"ע

מדובר לגבי לכתחילה דהרי בלא"ה אסור

דבסי' קפ"ה משמע דגם במזיד אי"צ

והסתכל

שגם

לחזור ולקרות ,וכתב דבהמ"ז קיל טפי,

בדיעבד צריך לחזור ולקרות ,ומהב"ח

והנה הסברא לחלק להקל בבהמ"ז זה

משמע שבדיעבד ל"צ לחזור ,אבל הדה"ח

משום שאינו עומד לפני המלך ,ומשמע

כת' שצריך לחזור.

באשה

אחרת,

ובע"כ

דבקר"ש הוא נחשב עומד לפני המלך,
והוא ג"כ כדבריו בסי' קפ"ה ]ועי' קנה

ובמשנ"ב

בושם ח"א סי' ז'[.

ובסי'

קפ"ה חזר בו הפמ"ג שגם בבהמ"ז
במזיד זה תלוי בספק התוס' אם

צריך לחזור ולברך ,והוא כמו שביארנו
לעיל דהספק הוא אם כל דבר של שבח
להקב"ה ,יש בו זבח רשעים תועבה.

והנה

לא ביאר במה נח' ,אבל
במשנ"ב סק"ה כת' שפחות

מטפח באשה אחרת לכו"ע הוא רק דרבנן,
ומשמע מהמשנ"ב שהמח' בסק"ד הוא אם
טפח הוא דאורייתא או דרבנן ,אבל
בנשמ"א שם הסתפק אם טפח הוא
דאורייתא או דרבנן ]ולא הביא בזה מח'[
וע"ז כת' שטפח באחרת הוא ודאי דרבנן.

במשנ"ב סי' ע"ה סק"ד הביא בשם
הפמ"ג שמי שקרא נגד ערוה

שאסורה מדרבנן יש בזה מח' אם צריך
לחזור ולקרוא ,ועי"ש בפמ"ג שהוכיח

ובביאור

המח' יתכן שנח' אם בדרבנן
במזיד צריך לחזור ולקרות או

לא ,אבל בשוגג לכו"ע ל"צ לחזור.
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א[ הגמ'

הדברים שבשתיתה גם אם זה מגולה אין
איסור דאוריתא וכנגד העמוד גם במכוסה

אומרת ת"ר היה עומד

יש איסור דאוריתא אמנם בריטב"א בר"ה

בתפילה ומים שותתים על

ביאר שכיון שכל האיסור רק אם זה

ברכיו פוסק עד שיכלו המים וחוזר

מגולה א"כ כאן שזה מכוסה אין איסור

ומתפלל ולהיכן הוא חוזר רב חסדא ורב

ולפ"ז בפשוטו אין שום מקור ששותתים

המנונא חד אמר חוזר למקום שפסק וחד

וזה מגולה יהיה מותר והנה בפשוטו לפ"ז

אומר חוזר לראש לימא בהא קאמיפלגי

בהפסיק באמצע תפילתו ויצא לבית

דמר סבר שהה כדי לגמור את כולה חוזר

הכסא שזה גברא דחוי לגמרי בין במי

לראש ומר סבר למקום שפסק אמר רב

רגלים ובין בצואה יחזור לראש וצ"ע מה

אשי האי אם שהה ולא שהה מיבעי ליה

שכתב הרשב"א שכיון שקי"ל שגברא חזי

אלא דכו"ע שהה כדי לגמור את כולה

אין נפק"מ בדין דחוי דסוגין הרי נפק"מ

חוזר לראש והכא בדלא שהה קא מיפלגי

לנ"ל ועיין לקמן לענין הלכה.

דמר סבר גברא דחויא הוא ואין ראוי ואין
תפילתו תפילה ומר סבר גברא חזיא
ותפילתו תפילה ע"כ ובביאור סברת הגמ'

והנה

מבואר במשנה במגילה שקראה
סירוגין

ומתנמנם

יצא

ובגמ'

דגברא דחויא הוא מצאנו שני ביאורים

מבואר שנחלקו אמוראים האם בשהה כדי

בראשונים רש"י ביאר שכיון שהתחיל

לגמור את כולה חוזר לראש ומבואר בגמ'

להתפלל והא נצרך לנקביו אין תפילתו

בר"ה ל"ד :שאותו נידון גם לגבי הלל

תפילה דהינו לא רק מצד שהפסיק וכן

ותקיעת שופר וקריאת שמע ולענין הלכה

במלחמות

נתחבטו הראשונים דבסוגין מבואר בגמ'

ובראב"ד בהשגותיו לבעל המאור ,אמנם

שכו"ע חוזר לראש ומשמע שכך הילכתא

עיין רשב"א בסוגין וכן בריטב"א בר"ה

וכן משמעות הגמ' בע"ב שר' יוחנן אמר

שביארו שהכונה שכיון שבזמן שמים

לר' אבהו שאם שהה כדי לגמור את כולה

שותתים על רגליו הוא דחוי מצד גופו

חוזר לראש ומאידך בגמ' בר"ה ר' יוחנן

כה"ג חשיב הפסק ובביאור המ"ד שחולק

אומר שמע תשע תקיעות בתשע שעות

עיין רא"ש שביאר שכיון שמים שותתים

ביום יצא והגמ' שואלת הרי זה שהה כדי

זה רק דרבנן ומדאורייתא הוא ראוי לכן

לגמור את כולה והגמ' אומרת שר' יוחנן

לא דנים אותו כגברא דחוי ומשמעות

ס"ל שאין חיסרון והגמ' שואלת ממעשה

הוא

משמעות

הרמב"ן
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דר' אבהו שר' יוחנן אמר לו אם שהית וכו'

שהיה מקום לומר שכאן שיש דיני הפסק

והגמ' עונה שענה לשיטתו אבל הוא לא

חמורים מה שמפסיק זה יותר מחלק ,אמנם

ס"ל ובפשוטו לפ"ז צריך לפסוק כר' יוחנן

מדברי הראשונים הנ"ל חזינן לא כך[.

נגד ר' אבהו ומצאנו בזה כמה שיטות
בראשונים וכדלקמן.

א .דעת

ד .דעת

תוס' בשם הר"ש מקוצי שאין
הבדל בין תפילה לשאר דברים

תוס' בר"ה שקי"ל כפשטות

אלא שיש הבדל בין שהה מחמת אונס

סוגין דשהה כדי לגמור את

כגון שהמקום לא ראוי שכה"ג חוזר לראש

כולה חוזר לראש וכר' אבהו ודלא כר'

לבין שהה סתם ובזה ביארו את מה שר'

יוחנן ועיין מ"ב סק"ד דכתב דראוי

יוחנן אמר לר' אבהו כ"ד :לשיטתך חוזר

לכתחילה לחוש לשיטה זו ולהיזהר שלא

לראש דהכונה שלשיטתך שאסור בק"ש

מבואר

אז הדין שחוזר לראש כיון שזה מחמת

שלכתחילה לכו"ע ראוי שלא לשהות

אונס והנה בסוגין שהוזכר כל הנידון של

שיעור זה.

מבואות המטונפות א"ש שכוונת ר' יוחנן

לשהות

ב .דעת

כשיעור

זה

ובמג"א

הבעל המאור ותר"י וכן פשטות
תוס' במגילה שקי"ל כר' יוחנן

לגבי שופר וממילא בכל המקומות שהה
כדי לגמור את כולה אינו חוזר לראש.

ג .דעת

הרי"ף לחלק בין תפילה לשאר
מצוות

דבתפילה

שהה

כדי

לגמור את כולה חוזר לראש ובכל שאר
הדברים אינו חוזר לראש אלא למקום
שפסק וטעמו דפשטות סוגין דלכו"ע חוזר
לראש זה בנידון הכללי ולענין שאר מצוות
מבואר בגמ' בר"ה שר' יוחנן שאמר לר'
אבהו שיחזור לראש זה לשיטת ר' אבהו
אבל הוא לא ס"ל כן וע"ש שביארו שכיון
שכאן אסור להפסיק לשום דבר חזינן
שההפסק יותר חמור ולכאורא הכונה דכאן
זה צריך להחשב יותר מעשה אחד ועיין
בלשון הראב"ד בהשגות על הבעל המאור
שכתב שכאן ההפסק מחסר בצורת העומד

לשיטתך בדין הפסקה אבל בסוגיא דר"ה
שלא

הוזכר

כלל

שר'

יוחנן

ס"ל

שבמבואות המטונפות לא צריך להפסיק
הדבר דוחק מאוד כמבואר בנחלת דוד.

ה .ודעת

הרשב"א בסוגין וכן הריטב"א
בר"ה שצירפו את שני השיטות

דהינו

שבתפילה

תמיד

חוזר

לראש

ובקר"ש ובשאר מצוות אם זה היה מחמת
אונס חוזר לראש ואם זה שלא מחמת אונס
אינו חוזר לראש ומקורם מצד שסוגין
שהגמ' לא אמרה שכו"ע ס"ל שאינו חזר
משמע שתמיד חוזר לראש ולא רק במקרה
של אונס ועוד מצד טענת הרמב"ן שאם
רק כאן יש דין מיוחד שאינו חוזר לראש
כי זה אונס היו צריכים להזכיר דבר זה
ומכח הגמ' של מבואות המטונפות מבואר
שבמקום שלא ראוי ר' יוחנן מודה.

ו .עיין

ראב"ד הובא ברשב"א שבשהה

לפני המלך ועיין ברמב"ן שדימה לחילוק

סתם אינו חוזר לראש כלל

לגבי נצרך לנקביו שזה רק בתפילה ]דהינו

ובשהה מחמת אונס בזה קי"ל שבתפילה
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אפילו שהה קצת חוזר לראש מצד שנקט

הראב"ד וכן מפורש בריטב"א בר"ה ]ע"ש

שהלכה כמ"ד שגברא דחויה ובשאר

שרק בתרתי לריועתא חזור לראש[ וכן הוא

מצוות רק בשהה כדי לגמור את כולה חוזר

פשטות תוס' בסוגין שהקשו שהגמ' תגיד

שבמבואות

שלכו"ע בעלמא אינו חוזר לראש ונחלקו

המטונפות ]וצ"ע מה זה שונה מהגמ' שאם

באופן כזה ]דהינו שהה כדי לגמור את

אחד מפיח באמצע התפילה שלא חוזר

כולה[ שהוא דחוי האם חוזר לראש והנה

לראש וכמו שהקשה בתוס' רי"ח ואולי כל

צ"ב קושיתם דהרי הגמ' בתחילה אמרה

סברת הראב"ד שגברא דחויא זה רק

שחולקים בשהה כדי לגמור את כולה

באיסור דאוריתא[.

ודחתה שא"כ אם שהה מיבעי ליה וביאר

לראש

וכמבואר

בגמ'

רש"י שהיו צריכים לומר שרק בכה"ג זה

··ÌÈÂ˘‡¯‰ ÔÂ„È ¯Â‡È
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ב[ והנה

מבואר בתוס' וברא"ש ועוד
ראשונים

שדנו

להוכיח

שקי"ל ששהה כדי לגמור את כולה חוזר
לראש מהא דהגמ' לא אמרה דכו"ע אינו
חוזר לראש ונחלקו האם גברא דחויה או
לא והנה פשטות כוונתם לשאול שהכונה
דבעלמא אינו חוזר לראש ורק כאן נחלקו
האם יש סברא של גברא דחויה וממילא גם
בלא שהה חוזר לראש או שאין סברא של
גברא דחויה וממילא זה סברא שלא יחזור
לראש כלל ועיין תר"י דמשמע שדחה מצד
הלשון שלא שייך לומר דכו"ע אינו חוזר
לראש דהמשמעות שבמקרה שלנו לא
חוזר לראש דהרי יש מ"ד שכאן זה גרע
ועיין רמב"ן שתמה על זה שהרי הגמ'
יכלה לא להתיחס כלל לענין שחוזר לראש
כיון שכאן מדובר מצד נידון אחר
ובמהרש"א ביאר שכונת תוס' לישב שאם
מקילים בשהה כדי לגמור את כולה אין
סברא להחמיר בגברא דחוי.

אמנם

לא מועיל וא"כ מה הקשו שהגמ' תעמיד
כך ולכאורא מוכרח שנקטו שקושית הגמ'
דלא כרש"י שהאמוראים היו צריכים
לפרש אלא קושית הגמ' שאם נחלקו
בשהיה שלא קשור למי רגלים א"כ למה
נחלקו בהיו מים שותתים היו צריכים
לדבר סתם בשהה כדי לגמור את כולה
ובהכרח שדין הבריתא בגלל שהיו מים
שותתים ולכן הקשו הראשונים דנימא
שהמחלוקת רק בשהה כדי לגמור את
כולה וסיבת המחלוקת מצד המים שותתים
דבאמת ללא זה ודאי אינו חוזר לראש
]והנה היה מקום לומר דאין סברא לצרף
שרק שהה לגמור אם גברא דחוי זה סיבה
לחזור אמנם בפשוטו כיון ששהה כדי
לגמור זה סיבה וגברא דחוי זה סיבה
ממילא ודאי ששני הדברים יחד זה יותר
סיבה וכדהקשו התוס' [ ומכח זה יש
ראשונים שהוכיחו שבאופן דסוגין ודאי
חוזר לראש והראב"ד כתב כי הגמ' רצתה
לומר שיש מ"ד שגם בלא שהה חוזר
לראש ועיין תוס' הרא"ש וכן פשטות תוס'
שישבו שאם בשהה כדי לגמור את כולה

עיין בתוס' רא"ש בסוגין ובר"ה

אינו חוזר לראש אין סיבה שיחשב גברא

וכן מפורש ברשב"א בסוגין בשם

דחוי וצ"ב הסברא אמנם המעיין היטב

עריכת ברכות  /ברכות כב ע"ב

קסד
בתוס' רא"ש יראה שכתב שהסברא של

שהה כדי לגמור וכו' אינו חוזר לראש לא

גברא דחוי זה שאדם שנעמד להתפלל

שייך לומר הסברא של גברא דחויה וכונתו

בצורה שאולי יצטרך באמצע לשהות כדי

לנ"ל בביאור דחית התוס' והרא"ש לראיה

לגמור את כולה וזה סיבה לחזור לראש

מסוגין אמנם לכאורא למאי דקי"ל שזה כן

לכן מראש אין תפילתו תפילה אבל אם

ראיה מסוגין ולכן באונס חוזר לראש א"כ

נסבור שאינו חוזר לראש א"כ אין שום

בהכרח דלא כדחיה הנ"ל וכל דברי

סיבה שזה יחשב גברא דחוי.

הרא"ש לישב השיטות שתמיד לא חוזר
לראש וצ"ע אמנם בפשוטו מדין ספק לא

·‡ÈÂÁ„ ‡¯·‚ È·‚Ï ‰ÎÏ‰ ˜ÒÙ

ג[ והנה

חוזר לראש כיון שיש כאן מחלוקת

במים שותתים על בירכיו ולא

ראשונים וספק דרבנן לקולא וכמבואר

היה כדי לגמור את כולה דעת

בכל שאר המחלוקת שיש בסוגין.

הראב"ד לפסוק שקי"ל כמ"ד גברא דחויא
אמנם דעת רוב הראשונים שקי"ל כמ"ד
גברא חזיא ועיין הגהות מימוני שזה מצד
ספק

דרבנן

לקולא

]ומבואר

חידוש

·¯ÂÓ‚Ï ‰‰˘ È·‚Ï ‰ÎÏ‰ ˜ÒÙ
·‡ÒÂ

ד[ והנה

לענין הלכה השו"ע פסק כדעת

שאפילו שאם צריך לחזור לראש א"כ כל

הרי"ף דבתפילה בשהה כדי

שאר הברכות זה לבטלה דהרי ברכות

לגמור את כולה חוזר לראש אבל בשאר

שמונה עשרה מעכבות זו את זו בכל אופן

הדברים אינו חוזר לראש אפילו בשהה

שייך כאן ספק דרבנן לקולא ועיין קה"י

מחמת אונס אמנם הרמ"א כתב שהמנהג

סימן י"ג שהאריך בזה אמנם כאן זה

כתוס' דהינו שרק בשהה מחמת אונס חוזר

מחלוקת אמוראים דבזה יתכן שהוא בכלל

לראש ולא רק בתפילה אלא ה"ה בק"ש

בדברי סופרים הלך אחר המיקל שזה כלל

]ומבואר שמבואות המטונפות זה אונס

אחר אמנם גם במחלוקת ראשונים כגון

אפילו שיכול לצאת וכן מבואר במ"ב סימן

שהה באמצע שמונה עשרה ללא אונס

ע"ח דנמצא צואה בבית הכנסת בק"ש

קי"ל שמספק ימשיך להתפלל[ אמנם עיין

אפילו שיכול לצאת חשיב שהה כדי לגמור

בה"ל סימן צ"ב ס"ב שדן שכל הסיבה

את כולה ועיין בה"ל סימן ק"ג דידיו

כמבואר ברא"ש וברשב"א ובריטב"א

מלכולכות אם צריך נט"י חשיב גברא דלא

שכיון שמים שותתים זה דרבנן אבל לפ"ז

חזי ואם מועיל לנקות בצרור וקיסם חשיב

אם אדם יצא באמצע תפילתו לבית הכסא

גברא חזי ועיין לקמן לגבי אונס חיצוני של

והתפנה כדרכו יצטרך לחזור לראש ולא

הפרעה[ והנה הטור לגבי הלל כתב שגם

הוזכר דבר זה בפוסקים וע"ש שכתב

קראה לסירוגין יצא ולא כתב שבשהה

שלביאור רש"י בסוגין א"כ כל הסברא

מחמת אונס חוזר לראש ועיין ב"י שהלל

שמראש זה לא תפילה אבל לא שעצם

שזה רק מחמת מנהג א"ש שהוא קיל ]ויש

ההפסקה היא סיבה לחזור עוד כתב

עוד לדון כמבואר בנוב"י שגם אם יגיד

דברא"ש ובתוס' בשם ר"י מבואר שאם

פחות ממה שנהגו יש לזה תורת חצי הלל

עריכת ברכות  /בדין הפסק ושהיה ודיבור בתפילה ושאר דברים

קסה

ויצא ידי חובתו אמנם לא יוכל לומר

שהפסיק באמצע ברכה חוזר לראש אמנם

יהללוך וצ"ע שלא העירו הפוסקים בזה[

להלכה הבה"ל הביא שהדרך החיים

אבל בהלל שלם שזה מעיקר הדין צ"ע

והגר"ז נקטו שזה חמור כמו ק"ש וכן נקט

למה הטור לא הזכיר שבמחמת אונס חוזר

סק"ה ]אמנם בסימן ע"ח סק"ה סתם שאין

לראש והנה יש אחרונים שנקטו שבאמת

בזה דין חזרה[ ועיין תהלה לדוד שהפמ"ג

בכל דבר חוזר לראש גם בהלל ומגילה

סימן ע"ח וכן הלבושי שרד שם נקטו שזה

וברכת המזון ותקיעת שופר אמנם הדרכי

דרבנן והוא כמו הלל ומגלה ובאמת צ"ע

משה כתב שרק בדאוריתא חוזר לראש

מהיכי תיתי שברכות ק"ש כשהנידון

דהינו ק"ש ועיין מ"ב שה"ה תקיעת שופר

עליהם לבד זה יהיה חומר בדיני הכרעות

וע"ש שבפשוטו הכונה כגון שנצרך

כמו ק"ש וצ"ע.

לנקביו או במקום צואה וכתב שיש כאן
חידוש שאסור לעשות מצוה במקום זה
אמנם לכאורא יתכן נפק"מ בנשתטה וחזר
ונשתפה או אם הוא היה אונן שפטור

‡˙È¯Â‡„ ‡Â‰ ‰È‰˘ ÔÈ„ Ì‡‰
¯Ó‡ ‰Ê ÌÈ¯·„ ‰ÊÈ‡·Â

ה[ והנה

יש לדון האם דין זה שחוזר

מהמצוות ואסור לו לקיים המצוה ועיין

לראש לחד מ"ד או בשהה

מג"א שנסתפק לגבי ברכת המזון האם זה

באונס שגם להלכה זה מעכב הוא

כמו ק"ש ותפילה או שזה קיל כדמצאנו

דאוריתא או דרבנן ועיין טורי אבן סוף

לענין צואה והנה בפשוטו דן שאולי על זה

ר"ה שהוכיח שזה דרבנן מהא דבתקיעות

הגמ' לא דיברה ועיין בה"ל שתמה דהרי

דמעומד מפסיקים בתפילה בין אחד לשני

אפילו הלל ומגילה התוס' כתבו שבאונס

דהינו שנקט שהדין של ר' אבהו זה גם בין

חוזר לראש שזה ודאי לא עדיף מברכת

סדר ללסדר וכן משמעות התוס' בר"ה

המזון ובפשוטו צ"ל שכונת המג"א לדון

אמנם עיין ריטב"א שכתב שכל הנידון של

בהכרעת הרמ"א וצ"ע דמהיכי תיתי לדון

הגמ' שיחשב הפסק זה רק באותו סדר של

חלוקים אלו בהלכות הכרעות ולענין

שלש ולא בכל התשע ]וכן הוא בפשוטו

הלכה לענין ק"ש ודאי מחמירים ולענין

שיטת תוס' סוכה נ"ד .ועיין שפת אמת

מגילה והלל המ"ב הביא מחלוקת וכתב

בר"ה[ ולכאורא הביאור בזה שכל יסוד

לחזור ללא ברכה ולענין ברכת המזון נקט

הדין דשהה כדי לגמור את כולה שכיון

שחוזר ומברך ]ולפ"ז ה"ה בברכת כהנים

שיש כאן עשיה אחת שבזה מקימים את

ובקידוש שזה דאוריתא[ ולענין פסוקי

המצוה כל שזה מחולק לשנים זה לא טוב

דזמרא המ"ב סימן נ"ג סק"ו כתב שלא

וממילא וודאי יתכן מצוה שמורכבת

יחזור וצ"ע איך יכול לברך ישתבח ולמה

מכמה חלקים אבל אין הגדר שזה עשיה

שלא יחמיר לומר עוד קצת פסוקי דזימרא

אחת אלא זה כמה מעשים נפרדים וכגון

כה"ג ]והרי לענין דיבר לאחר ברוך שאמר

ספירת העומר לשיטות שכל הימים מעכב

קודם הודו כתב בסימן נ"א סק"ד שיחזור

זה את זה ודאי אין הגדר שזה מעשה אחד

ויברך[ ולענין ברכות ק"ש לתוס' ודאי

אלא המצוה לעשות כמה מעשים ולפ"ז

עריכת ברכות  /ברכות כב ע"ב

קסו
חידש הריטב"א שתקיעת שופר אין זה

איפה מצאנו שנידון בדאוריתא זה יותר

מעשה אחד של תשע תקיעות אלא שלש

חמור אמנם יש לדון שאם תנאי דרבנן זה

מעשים ולכן רק כל סדר הוא כמעשה אחד

מעכב בקיום דין דאוריתא וכשיטת תוס'

ולכאורא יש לדון נפק"מ לארבעת המינים

בסוכה ג .א"כ הוי ספק דאוריתא ]ועיין

שמעכבים זה את זה דאם יקח אחד אחרי

פמ"ג בפתיחה להלכות ק,ש מה שהביא

השני אפילו אם יהיה הפסק ביניהם

בזה[ אמנם בפשוטו גם לתוס' גדרי ספק

בשיעור של שהה כדי לגמור את כולה

עדין זה כדין ספק דרבנן לקולא וכמבואר

באונס וודאי שזה לא חיסרון דאין דין שזה

בפמ"ג ק"ד סק"ו וצ"ע בזה.

יחשב כמעשה אחד אמנם לדעת ר"ת
דצריך שכולם יהיו מונחים לפניו ]עיין

·˘˘"˜· ‰È‰˘‰ ¯ÂÚÈ
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‰È˙ÂÎ¯·Â

סימן תרנ"א השיטות בזה[ לכאורא צריך
שיחשב כמעשה אחד אמנם יתכן שבדבר

ו[ והנה

בעיקר הנידון דשהה כדי לגמור

שהוא על ידי מעשה אין דין הפסק ורק

את כולה בפשוטו יסוד החיסרון

בדבר שהוא דיבור או שמיעה שייך דיני

שכיון שהדבר צריך להעשות כמעשה אחד

הפסק וצ"ע בזה ]עוד יש לדון בהא דדן

כל ששהה כדי לגמור את כולה לחד מ"ד

המ"ב שיש דין שהיה בברכת כהנים ונקט

או שהיה באונס הוי הפסק ומחלק את

שחוזר לראש וצ"ע דמנ"ל דגדר הדין שכל

המעשה לשנים וממילא לא יוצא ובפשוטו

השלשת ברכות יהיו דבר אחד אולי זה

זה רק שייך בדברים שמעכבים אחד את

שלשה מעשים וכן צ"ע מנ"ל שמעכבים

השני אבל בדברים שלא מעכבים אחד את

זה את זה אמנם המ"ב נקט שיש בזה לא

השני ואפשר לעשות כל אחד בנפרד

תגרע וצ"ע בזה[.

לכאורא אין שום חיסרון במה ששהה
באמצע אפילו אם לכתחילה צריך לעשות

אמנם

עיין גר"ז סימן קפ"ה ובפמ"ג ק"ד

ביחד ולכן כתב הבה"ל סימן קפ"ג דלגבי

סק"ו ובבה"ל סימן ס"ה ד"ה חוזר

ברכת המזון אם ננקוט שברכות אין

בסופו דנקטו שודאי שזה דין דרבנן וכן

מעכבות זו את זו ודאי שאם שהה כדי

משמעות הגמ' במגילה שדנה האם זה

לגמור את כולה והנה עיין רשב"א י"ג.

מאיפה שאוחז עד הסוף או מתחילה

שהוכיח שקי"ל שבק"ש לא מפסיק שהיה

ואומרת שזה מתחילה דאל"כ נתת דבריך

מהגמ' שהיה קורא בתורה והגיע זמן ק"ש

לשיעורים והנה עד כמה שזה מדאוריתא

יצא והרי יש הפסק גדול בין הפרשיות

וזה מסברא מה שייך לומר נתת דבריך

וצ"ע שלכאורא אין הפרשיות מעכבות זו

לשיעורים ובהכרח שזה רק דין דרבנן שיש

את זו ובפשוטו מבואר כאן חידוש

שיעור של שיהוי שהוא הפסק ובזה דנה

שמדרבנן מעכבות זו את זו ולכן שייך

הגמ' מה השיעור ולפ"ז צ"ע הכרעת

לומר שחוזר לראש וכן הוא סתימת

הרמ"א בדאוריתא כתוס' ששהה מחמת

הפוסקים ששהה באמצע פרק שני חוזר

אונס הרי כיון שכל הנידון רק מדרבנן

לראש ]וכן משמעות הפוסקים שדנו שאין

עריכת ברכות  /בדין הפסק ושהיה ודיבור בתפילה ושאר דברים

קסז

חיסרון למפרע בסדר הפרשיות ואם אין

ברכות אין מעכבות זו את זו אבל השיעור

קשר בין אחד לשני לא שייך נידון הנ"ל

שהיה ודאי נקבע לפי הכל ויש מקום לומר

אמנם הבה"ל סימן ס"ד ד"ה אע"פ נקט

שגם ברכה רביעית מצטרפת ודלא כמ"ב

שאין הפרשיות מעכבות אחד את השני

שם[ והנה עיין רמב"ן במלחמות מ"ו :שדן

אפילו מדרבנן וצ"ע[.

שאם ברכות אין מעכבות זו את זו הדין
שהה של ברכת הזימון הוא לבד אפילו

ועיין

בה"ל סימן ס"ה שהביא מהירושלמי

שבפועל אומרים את זה אם הברכת המזון

שנסתפק האם השיעור הוא בק"ש

]והנה יש להסתפק האם זה שיעור קבוע

אם ברכותיה או בברכות לבד או ק"ש לבד

ולצד הירושלמי שזה ברכותיה אם ק"ש זה

ועיין בה"ל שביאר שעד כמה שק"ש אם

גם אם אמרם ללא ק"ש או שהכונה שאם

ברכותיה א"כ גם צריך לחזור ביחד אם

אומר ק"ש הכל נחשב אותה אמירה וכן

הברכות והדבר צ"ע שכיון שברכות אין

מסתברא ויש לדון האם הזכרות שלא

מעכבות זו את זו א"כ איך יתכן שמה שיש

מעכבות כגון על הניסים ויעלה ויבוא

הפסק באמצע ברכה זה סיבה לחזור על

בליל ר"ח דבפשוטו זה ודאי מצטרף

הכל אמנם בפשוטו כוונת הירושלמי דהנה

לשיעור אבל אם בסוף שכח האם שיעור

הירושלמי דן ק"ש אם ברכותיה וצ"ע

השהוי משתנה ומסתבר שכיון שלכתחילה

לדעת הראשונים שאפשר לקרוא ק"ש

היה צריך להזכיר זה מצטרף אמנם יש

לפני התפילה ואין דין שזה יהיה ביחד

לדון בהפסיק בברכת שים שלום לאחר

א"כ למה שהברכות ק"ש יצטרפו ובהכרח

שכבר שכח ההזכרה האם חשיב שיום זה

שיש כאן סברא לגבי לדון מה השיעור

שיעור התפילה הוא כך או כיון שבתפילתו

שיחשב הפסק א"כ כיון שכאן אמר את

לא הזכיר זה לא מצטרף וכן מסתבר

הק"ש אם ברכותיה זה מצטרף לדבר אחד

ובפרט למבואר בירושלמי שזה כל אדם

ולא חשיב שהה כדי לגמור את כולה

לפי אורך תפילתו ולפ"ז משכחת ליה

ובפשוטו גם לגבי הברכות זה ודאי שלא

שמה שלא הזכיר על הניסים זה גורם

יצטרך לחזור אלא על הברכה שהפסיק

עיכוב בתפילה .ועיין אפיקי מגינים

באמצע והירושלמי רק דן שהשיעור של

דמשמע שהוספות של בקשות בתפילה לא

ההפסק הוא

כפי

כל הברכות

מצטרף[.

ומה

שהירושלמי דן שברכותיה ולא היא יתכן
שהיא הנותנת שכיון שיכול לומר הק"ש
לפני התפילה זה סברא שזה לא יצטרף
לשיעור והנה הירושלמי דן גם לגבי הק"ש

·Ì‡‰Â .‚"Ï 'ÒÂ˙ È¯·„ ¯Â‡È
‡ÒÂ‡ ·È˘Á È„„ˆ ÒÂ

ז[ עיין

תוס' ל"ג .דבהפסיק בשמונה

וגם לגבי הברכות ולפ"ז יש כאן שני

עשרה מחמת סכנה יש לדון

ספיקות האם הק"ש לבד והברכות לבד או

האם חוזר לראש וכתבו שחוזר לתחילת

שניהם יחד והנפק"מ לגבי ק"ש ולגבי

הברכה

לראש

הברכות ]ולפ"ז גם בברכת המזון גם אם

ובאחרונות חוזר לרצה כמבואר בגמ' לגבי

ובג'

ראשונות

חוזר

עריכת ברכות  /ברכות כב ע"ב

קסח
שכח הזכרה או לגבי חזן שטעה שכל ג'

הוא באמצע שמו"ע לגבי הברכות שקודם

ראשונות ואחרונות זה כמו אחד ועיין ב"י

לגמר השמו"ע לגבי הכל וצע"ג[.

סימן ק"ד שהביא מהרשב"א שהקשה
שאם שהה כדי לגמור את כולו א"כ לרי"ף
חוזר ולראב"ד כיון שזה לא מחמת אונס
שהמקום לא ראוי אין סיבה שיחזור דהינו
דשיטת הרשב"א וכן ס"ל לגר"א שאין
שום חומר בשמונה עשרה יותר משאר
דברים ועיין ב"י שישב ששמונה עשרה זה
חמיר משאר דוכתי אמנם הדבר מחודש
דמסברא חידשו דין הפסקה חדש והנה
בעיקר דברי תוס' שנסתפקו שאולי חוזר
לראש צ"ב ספיקם ועיין ט"ז שנקט שודאי
שאונס דעקרב הוי אונס ובשהה כדי לגמור
את כולו חוזר לראש ותוס' דיברו בלא
שהה כדי לגמור את כולה ודנו מצד שלרב
אשי יש מחלוקת אמוראים במי רגלים ודנו
האם כאן זה אותה מחלוקת וצ"ל שהיה
מקום לומר שכאן שזה אונס מציאותי
חמיר ולכו"ע הוי כגברא דחויא שחוזר
לראש ועיין מג"א סימן ס"ה שגם נקט
דפשטות התוס' שכה"ג חשיב אונס אמנם
עיין ב"ח שביאר שבאמת מדובר בשהה
כדי לגמור את כולה ולכן דנו התוס' שזה
סיבה שיחזור לראש וכתבו שכה"ג לא
חשיב כאונס ולכן לא חוזר לראש דהינו
דדנו האם אונס מחמת הפרעה צדדית
חשיב אונס והכריעו שזה לא אונס וכן
מבואר שפשיטא ליה לרשב"א הנ"ל
]ולענין הלכה באונס כה"ג המג"א נקט

ועיין

שבאמת דן כביאור הב"ח שרק
בכה"ג ששהה כדי לגמור את כולה
נסתפקו תוס' שיחזור לראש הברכה אבל
בלא שהה כדי לגמור את כולה לא חוזר
כלל דאל"כ מה שיעור שיחשב שהיה
אמנם השו"ע פסק כרי"ף והעתיק את תוס'
על דוגמא פחות משיעור כדי לגמור את
כולה אמנם עיין בה"ל שדן שרק לשו"ע
שבשהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש
ה"ה בקצת חוזר לתחילת הברכה אבל
לתוס' לא שייך דין זה רק בשהה מחמת
אונס וצ"ע שזה רק שייך לביאור הט"ז
אבל לב"ח בהכרח שלא על זה תוס' דיברו
ועיין גר"ז ודרך החיים שהעמידו שכל
נידון תוס' בשהה על ידי דיבור.

והנה

עיין חיי אדם שדן שכל סברת התוס'
רק לגבי לכתחילה אבל אם כבר

המשיך הלאה לא חוזר לראש דהינו שזה
רק סברא לגבי לכתחילה לחזור לראש
הברכה אמנם הדבר תמוה כמו שתמה
בתהילה לדוד דהרי מבואר בראשונים
שבג' ראשונות חוזר לראש וצ"ל שעיקר
סברת החי אדם לא שזה לא סיבה לומר
עוד ברכה אלא שזה רק סברא כשאוחז
באותו מקום וג' ראשונות זה כמו אותו
מקום.

שבתפילה חוזר בצירוף דעת הרי"ף אבל
בק"ש לא חוזר ועיין מ"ב סקט"ו דבסיים

מ"ב שהביא מהמגיני גבורים

והנה

בהא דנתבאר דבהפסיק בג'

השמונה עשרה לא יחזור לראש דיתכן

ראשונות חוזר לתחילת שמונה

שזה לא חשיב אונס וצ"ע מה ההבדל אם

עשרה נקטו האחרונים שכל שהפסיק

עריכת ברכות  /בדין הפסק ושהיה ודיבור בתפילה ושאר דברים

קסט

בדיבור זה כמו דין התוס' אמנם עיין חיי

ותמיד חשיב כדבר אחד א"כ למה שלא

אדם שכתב שכל זה בגמר הברכה אבל

יחזור לרצה או לרחם לשיטות שלא

בלא גמר הברכה חוזר לתחילת הברכה

אומרים שכל ברכת המזון זה כדבר אחד

והוכיח דבר זה מהא דבהזכיר מוריד

אלא שכל שהתחיל הטוב והמטיב זה כמו

הגשם אפילו שחוזר לראש אבל אם לא

עקירת רגליים ,והיה מקום לומר שבאמת

סים הברכה חוזר לתחילת הברכה וחזינן

כל הגמ' זה בשכח הזכרה שבאמת את

שרק בגמר הברכה וצריך לתקנה חוזר

עיקר חיוב ברכת המזון הוא גמר וכן

לראש אבל לא בדיבר ולא גמר הברכה

בשמונה עשרה אבל אם שכח ברכה

שאז חוזר רק לתחילת הברכה אמנם עיין

שלימה בזה תמיד חשיב שהוא באמצע

פמ"ג קי"ד סק"ט שכתב שרק במוריד

ויכול לחזור לברכה שדילג אמנם עיין דעת

הגשם שזה נחשב כחלק מהברכה רק יש

תורה סימן קי"ט שהביא דהבה"ג כתב

חיסרון שצריך להראות שרוצה לבטל בזה

שאם שכח ברכה ועקר רגליו חוזר לראש

לא צריך לחזור לראש משא"כ בשאר

וכן סתימת הפוסקים גם בטעיות שחשיב

טעות וכן האריך החזו"א י"ח י"ג דהזכרה

שכאילו לא בירך שבכל אופן בעקר רגליו

בטעות זה חלק מהברכה ורק שיש חיסרון

חוזר לראש וכן מפורש בט"ז סימן ק"ד

שזה ברכה מקולקלת ובזה עוזר לחזור

ובגר"ז בביאור הרגב"ש שחוזר לראש

לתחילת הברכה משא"כ במקום שסתם

שזה מצד שדיבר באמצע ברכה וקלקל

מדבר בזה עד כמה שזה קלקול בברכה לא

הברכה ]דהינו שנקטו שגם חיסרון הזכרה

יעזור לחזור לתחילת הברכה דתמיד ישאר

כיון שצריך לחזור לברכה זו חשיב שלא

הפסק ע"ש ובזה ביאר שהזכרה שלא

גמר השמונה עשרה ואם מבואר שעקירת

במקומה חמירה שגם אם כל דיבור ס"ל

רגלים גומר השמונה עשרה ה"ה בשכח

לגר"א שלא חוזר לראש אבל כה"ג כתב

ברכה[

ודאי

בסימן ק"ח בסופו שחוזר לתחילת הברכה

השמונה עשרה צריך להיות כמעשה אחד

ועיין תהלה לדוד סימן ק"ד ובפשוטו לפ"ז

וכל נידון סוגין מה מחלקו לשנים אבל כל

גם בהפסיק בין ברכה לברכה יחזור לראש

שעקר רגליו הסיח דעתו מלהמשיך את

וכן נקט הגר"ז וכן משמע בבה"ל ד"ה דינו

שמונה עשרה זה ודאי מחלק הדבר

לגבי ברכת המזון ]אמנם זה סותר לחיי

לשתים.

ובפשוטו

מבואר

שזה

אדם וצ"ע[.

והנה
·„ÏÎ· ‰Ê Ì‡‰ ÂÈÏ‚¯ ˙¯È˜Ú ÔÈ
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ח[ והנה

יש לדון האם זה רק בשמונה עשרה
או בכל דבר והנה בפשוטו מהא

דאיכא מ"ד שתמיד חוזר לראש חזינן

מבואר בגמ' ברכות כ"ט שאם

שצריך להיות דבר אחד ובדבר זה שהיסח

שכח יעלה ויבוא ועקר רגליו

הדעת מחלק בזה לא מצאנו חלוקה אמנם

חוזר לראש וכן הוא לגבי ברכת המזון

לדעת הרי"ף יתכן שבאמת הטעם ששהה

וצ"ע עד כמה שאין מושג של הפסק

לגמור את כולה לא חוזר לראש כי אין דין

עריכת ברכות  /ברכות כב ע"ב

קע
שזה יעשה כמעשה אחד ויתכן עוד שכמו

וצ"ב הראיה דאולי הצורך לענות זה סיבה

ששהיה חלוק שמונה עשרה משאר דברים

גם לחזור ולברך ואין בזה ברכה שאינה

ה"ה עקירת רגלים ויתכן עוד דיסוד

צריכה ויש מקום לדון לנ"ל שכונתו שהצד

החילוק דבשאר דברים תמיד זה נחשב

לחזור ולברך דזה מחלק המצוה לשתים

כדבר אחד ,אמנם לדעת תוס' וודאי אינו

וא"כ היה צריך לחזור לראש ולפ"ז במקום

כן ובפשוטו כיון דמבואר בגמ' מ"ט.

שחשיב היסח הדעת וחוזר ומברך בהכרח

דבשכח הזכרה בברכת המזון חוזר לראש

שחוזר לראש.

וביארו הראשונים שזה מדין עקירת רגליו
והרי חזינן דמדין שכיחת הזכרה הוכיחו

והנה

עיין מ"ב סימן תכ"ב לגבי הלל וכן

לשיכחת ברכה ובהכרח שמסברא זה

בסימן תר"ץ לגבי מגילה בדילג

כאילו הוא עדין באמצע ובכל אופן יש

תיבה או פסוק האם צריך לחזור ולברך

מושג עקירת רגלים א"כ מפורש שזה גם

ומבואר שדבר שמעכב ודאי צריך לחזור

בשאר מצוות אם לא דנימא דדין עקירת

ולברך ובפשוטו הסברא כמבואר בשונה

רגלים בשמונה עשרה הוא מסברא וזה לא

הלכות סימן תר"ץ שכיון שלא שם לב

שייך בשאר מצוות וכל זה דוחק ]והנה

שדילג וגמר הסיח דעתו לגמרי ולכן צריך

עיין מ"ב סימן ס"ד סק"ו דדילג בפרשה

לחזור ולברך ולנ"ל יצטרך גם לחזור

ראשונה ונזכר בפרשה שניה חוזר למקום

לראש ויש בזה נפק"מ מצויה בברכת

שדילג ולא דנים שזה כמו שגמר המצוה

המזון שאדם טועה ובירך על המחיה

של פרשה ראשונה אמנם הרי חזינן שזה

ולאחר שגמר והסיח דעתו נזכר שאכל

הכל כמצוה אחת ושיש בזה דין שהה

לחם דבפשוטו יצא ברכה ראשונה וצריך

לגמור את כולה ויתכן שאם גמר ק"ש חוזר

לברך את שני הברכות האחרונות אמנם

לראש[.

לנ"ל חשיב כעקר רגליו וחוזר לראש אמנם
אם נימא שהדין עקירת רגליו זה רק

והנה

מבואר בגמ' ששמע תשע תקיעות

בתפילה א"כ רק ישלים את שני הברכות

בתשע שעות יצא ובפשוטו יש

]אמנם יש מקום לחוש לבה"ל שברכות

היסח הדעת גמור ביניהם ובכל אופן לא

אין מעכבות זו את זו ואינו חוזר לראש

חוזר לראש אמנם שם הרי דעתו להמשיך

והגר"נ קופשיץ אמר לי שמסברא חוזר

וליכא היסח הדעת וכמבואר בריטב"א

לראש אמנם אמר שהגר"מ אטיק הורה

ובכל בו הלכות כיסוי הדם שגם לא צריך

שימשיך בברכה שניה[ ועיין סימן תרנ"א

לחזור ולברך ובהכרח שכיון שדעתו

במג"א שהביא מהראשונים שאם לקח ד'

להמשיך חשיב שלא היה היסח הדעת וגם

מינים ולאחר זה מצא שחסר ערבות יברך

בשמונה עשרה לדעת תוס' לכאורא לא

על הערבות ולכאורא צ"ע למה זה לא כמו

חשיב הפסק והנה הרי"ף הוכיח שבדיבר

עקירת רגליו והנה בפשוטו כאן זה ארבע

באמצע מצוה לא צריך לחזור ולברך מהא

מעשים ואין דין שיחשב כמעשה אחד

דמותר לענות בין הפרקים מפני היראה

אמנם לר"ת שצריך שהכל יהיה לפניו יש

עריכת ברכות  /בדין הפסק ושהיה ודיבור בתפילה ושאר דברים
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לדון שזה חיסרון ואולי כל החיסרון של

בשוגג ולא אם זה במזיד וביאר הנ"ל

הפסק במעשה זה רק בדבר של דיבור או

דמבואר כאן דבמזיד חמיר וכל הפסק זה

שמיעת שופר ולא במעשה וצ"ע אמנם

סיבה לחזור לראש וע"ש שביאר שזה

ודאי שפשטות הדברים שבדילג בהלל

סברת הראשונים הנ"ל ובדעת הב"י

חזור ואו במגילה ולא הוזכר שחוזר לראש

הפר"ח כתב שנקט שלשון הראב"ד זה כל

משמע שגם בעקר רגליו אין דין חזרה

שזה לא ברשות אפילו שזה בשוגג אבל

לראש ובפשוטו לפ"ז גם בדילג ברכה

במזיד הוא מודה אמנם המ"ב הביא שיש

בברכת המזון וגמר לא יחזור לראש אלא

שנקטו שזה סברא מיוחדת בהזכיר הזכרה

לברכה שדילג לראשונים שזה לא כמו

שלא צריך ועיין פמ"ג שזה קנס מיוחד

ברכה אחת וצ"ע בזה.

בלא הזכיר מה שצריך במזיד או שהזכיר

]ומצאתי

בברכי יוסף סימן רפ"ב בסופו
לענין מי שבקריאת התורה

בטעות אמר קדיש ולא בירך ברכה
לאחריה וכתב שיברך אחרי זה ולכאורא
כה"ג יש כאן היסח הדעת גמור ועיקרת

מה שלא צריך וצ"ע הסברא בזה ועיין
גר"ז שהעתיק את הט"ז שרק בהפסיק
באמצע ברכה חוזר לראש ולא בין ברכה
לברכה אמנם הבה"ל האריך דלמג"א שזה
קנס מיוחד על מזיד זה גם בין ברכה
לברכה.

רגלים ואין סיבה שיוכל לברך וכן נפק"מ
בטעה ולא אמר ישתבח והתחיל ברכת
יוצר אמנם לפעמים עשה מתוך הרגל ועוד
לשים לב ולומר ישתבח ויתכן שזה לא
חשיב היסח הדעת וצ"ע בזה[.

והנה

המג"א סימן ס"ה דן האם דין זה
דמזיד הוא רק הלכה בשמונה

עשרה או גם בק"ש וברכת המזון והכריע
שזה בהכל וכן נקט בסימן קפ"ג לגבי
ברכת המזון ועיין ביאור הגר"א דהביא

·„¯Â·È„· ‰˜ÒÙ‰ ÔÈ

ט[ עיין

דבשו"ת הרשב"א הובא בד"מ סימן תר"צ

בב"י סימן ס"ה שהביא

מפורש שגם אם סח במגילה במזיד לא

הפסק

חזור לראש וכן מבואר לגבי ק"ש וע"ש

בדיבור זה כמו שהיה ובתפילה אם זה כדי

שנקט דבאמת הרשב"א חולק אמנם עיין

לגמור את כולה חוזר לרי"ף ולדעת תוס'

פר"ח שכתב שכל דין השו"ע זה רק

רק אם זה מחמת אונס ובסימן ק"ד הביא

בשמונה עשרה שזה עומד לפני המלך ולא

מהראב"ד והרגב"ש שמי שדיבר בתפילה

בשאר דברים ולפ"ז לא מצאנו בראשונים

חוזר לראש ותמה עליו וכתב שאין לומר

מי שחולק על הראב"ד ראבי"ה ורגב"ש

שכל דיני הפסק זה ברשות אבל כאן זה

אמנם הדבר מחודש לקנוס ללא כל מקור

בלא ברשות שאין בזה חילוק אמנם עיין

בגמ' ובראבי"ה דייק מלשון הגמ' טעה

ב"ח שהביא מהטור סימן קי"ד שכתב

אמנם בפשוטו ההוה נקט וצ"ע והמ"ב

שכל דיני טעות שלא חוזר לראש זה רק

הכריע להקל בזה מספק.

מהראבי"ה

שדיני

עריכת ברכות  /ברכות כב ע"ב
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באיסור צואה במקומו וכמלא עיניו
qieeiic jexa edil` axd

והנה

‡

בגמ'

אי נימא כדעת הרא"ש דהעיקר הוא

המתפלל וראה צואה כנגדו מהלך

רשות ולא אכפת בראיה בכה"ג

לפניו כדי שיזרקנה לאחריו ד"א

דאינו במחניך ,א"כ הכא אינו במחניך כיון

ומקשינן בגמ' והא תניא לצדדין ומת' ל"ק

דהוי ליה בריחוק ד"א ,ושוב לא איכפת לי

הא דאפשר הא דלא אפשר והיינו דעדיפות

אי הוי ראיה ומכל מקום הא איכא דין מלא

הוא דאף דמרחיק ד"א יוליכו לאחריו ,אך

עיניו וזה רק לפניו.

בדלא אפשר ילך לצדדיו ד"א.

ולפום

פשוטו הדבר צ"ב דמה שייך הכא
לכתחילה ובדיעבד ,הא כיון דהוי

ליה דין דראיה דערוה א"כ ממ"נ אי חשיב
ליה ראיה א"כ יאסר ואי לאו מדוע הוי
בדיעבד ,הא לא הוי בתוך ד' אמות ואף
אינו רואה וא"כ מה חסרון יש בזה.

וקושיא

זו באה לדין בתורת ממ"נ ,דהנה
יסוד לכל האי סוגיא הוא מח'

ובגדר

הוב"ד בביה"ל ריש סימן ע"ט
ד"ה ומלפניו ,דלדעת הרשב"א איסורו
איסור דאורייתא ,אך לדעת הרא"ש הוי דין
מלא עיניו רק דין דרבנן ,והנה אי נימא
דהוי רק דין דרבנן ניתן לומר דבאמת אף
מהצדדין הוי מלא עיניו אלא דהוי שיעור
כזה דצורת המלא עיניו מחוסר הוא כיון
דאינו עומד למולו ולכן בכה"ג רבנן לא
גזרו.

הרא"ש והרשב"א להלן בשמעתתא דריח
רע שאין לו עיקר ,דהנה דעת הרא"ש
בסימן מ"ו דאי איכא מחיצה אפי' רואה
את הצואה אינו טעון הרחקה והייינו דדין
מלא עיניו אינו קיים ברשות אחרת.

ואילו

זה הדין כבר כתב החיי אדם

אך

כבר הביא שם הביה"ל דלאו מילתא
פשיטא היא בדעת הרא"ש דהוי

דרבנן ,והיינו דאדרבה במג"א סק"א
משמע דהוי דאורייתא דהביא על דין

הרשב"א דעתו שם דלעולם כל

צואה מלא עיניו בלילה ,דאינו רואה

שרואה אותה הרי הוא בכלל

בפועל דמ"מ אסור דאיכא איסור דוהיה

האיסור ולא מהני רשות אחרת כלל אלא

מחניך קדוש א ,והיינו דלמד הדין דמלא

אם אינו רואה ,והיינו דאף דאינו במחניך

עיניו אף דמבואר בסו"ס ע"ה דדעת הב"י

דהא אינו ברשותו מוסיף הרשב"א דמ"מ

דבערוה כה"ג ליכא איסור ,אך בצואה

)ועוד

אסור וטעם הדבר הוא דכיון דהוי ליה

איכא איסור מצד ראיה ולא יראה בך,
יבואר להלן גדר הדין(.

מחניך קדוש הרי דדין מלא עיניו הוא דין

 באיסור צואה במקומו וכמלא עיניו/ עריכת ברכות
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)ומ"מ דעת הרא"ש כאמור דברשות אחרת

,האיסור במלא עיניו בראיית צואה

בגוף

,מחניך

לא יועיל הראיה ליצור ע"ז תורת מחניך ורק ברשות

.(אחת מחוץ למחניך דד"א

מבואר בדברי הרשב"א דחלוק הוא
 דאית ליה בכה"ג דין,מדין צואה במקומו

באופן

 דבמלא עיניו אם ראה הרי,תפילתו תועבה

דאי מלא עיניו הוי דין דאורייתא

 והנדון בכה"ג דלא ראה ושוב,ודאי דאסור

א"כ צ"ב ממ"נ אי צדדין בכלל

מצאה בכמלא עיניו דבכה"ג לא חשיב

מלא עיניו וחשיב ליה כך בדיני ותנאי

.תפילתו תועבה

מחניך קדוש א"כ אסור בכל גווני ומה
 ואי אינו,שייך דיעבד ולכתחילה בזה

הדבר פי' הרשב"א וז"ל ובודאי

ובטעם

.בכלל מ"ט נאסר

הפרש יש בין ראה צואה כנגדו

'ואפי

ובין נמצאת במקומו דבמקומו כיון דבעינן

לדעת הרשב"א דדין מלא עיניו

מחנך קדוש היה לו לבדוק אבל כנגדו

וכמבואר

דליכא אלא משום לא יראה בך וזה לא

,בדבריו דהאיסור הוא מצד ולא יראה בך

ראה אותה כשהתחיל לא פשע בכלום

)ויבואר עוד להלן( וא"כ הוא דין בעצם דאסור

שלא הטריחו לבדוק כמלא עיניו ואי

 שוב ממילא ממ"נ אי צדדין,ראיה בצואה

משום לא יראה בך זה לא ראה עד עתה

חשיב ליה רואה א"כ יאסר ואי לאו לא

.עכ"ל ב

. ומה איכפת לי בצדדין,יאסר

היא

דראיה

מילתא

jipgn `le di`x ipica `ed `"ayxd zrcl eipir `ln xeqi` `ldc miptl mikixv `"bnd ixacc zn`ae

.`
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d`xi `le oeeknd oi` ipeeb lka 'e`kl `d ,xeqi`d llka `neq 'it`e dlila 'it`c opixn` dexrc ja d`xi
s` ,lreta di`x oic oi`c i"ad e`iad gwexa xak d"ke g"ad zrck dyrnl hwepe) ,my dnz jk lreta ja
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z` `icdl hwep `"ayxd x`eankc a"v `teb dfc `l` ,dexrc ja d`xi `lec di`x oicn `ed welg k"r `de
.z"v jipgn ly xqe`d oica ja d`xi `le oic
oecpd xwire ,yecw jipgn oicn `ed eipir `ln xeqi` y"`xdlc yxitc h"r 'iq yix n"xtd ixaca oiierie
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והיינו

דמבואר בדבריו דבכה"ג דבעינן

והיינו צואה בעששית ,דתרתי בעינן או

מחניך קדוש היה לו לבדוק ,וכאן

מחנהו ונראית מגולה ואפי' לאחרים ,או

דהוי דין מלא עיניו ,לא בעינן בדיקה,

שלא במחנהו ונראית לו ממש וכו' עכ"ל.

וטעמו כיון דלא ראה אותה ,ואילו מחניך
היה לו לבדוק ,ויש לבאר מדוע על ראיה
אין דין של בדיקה ומ"ש ממחניך ,והיינו
מדוע בדין מחניך קדוש בעינן בדיקה
יותר.

ועוד

ועיקר

דבריו לכאו' היו מתפרשים
דהעיקר הוא דין ראיה ,אלא

דבדין דבצואה נוסף עוד שני הלכות בהאי
ראיה והוא דין מחניך ולכן אפי' נראית
לאחרים במחניך ודין כיסוי דלכן אינו

אי נימא דאין דין בדיקה מה צריך

במחניך ואפי' נראית ,ומ"מ מבואר להדיא

להאריך בדברים בזה הא העיקר

דבאם יש אינו במחניך דעלה אזיל

דאין דין בדיקה ולכן כאן לא ראה ,ובכלל

הרשב"א בתחילת דבריו כגון רשות אחרת

יש להבין בגוף דבריו דפתח בכך דזה לא

ע"י ראיה אהני ,וזה צ"ב מדוע מתקיים

ראה אותה שלא הטריחוהו לבדוק ,ושוב

כאן התנאי דמחניך ודברי הרשב"א

מוסיף ע"ז ואי משום לא יראה בך זה לא

צריכים ביאור ופירוש.

ראה עד עתה ,ומתחילה מאי קסבר ,ולסוף
מאי קסבר ,הא לכאו' כל דין מלא עיניו
שייך לדין לא יראה בך ,וזה כבר אמר דלא
פשע כיון דלא ראה ומה מסיים בסו"ד.

וזה

ולגוף

ענין דברי הרשב"א בסוגיין יעויין
באמת

בדברי

התר"י

וכ"ה

בהרא"ש כאן משמו דלעולם עסקינן
בראיה כזאת שהיא במקום שאין חיוב

יש להוסיף דגוף דברי הרשב"א הם

בדיקה,

ע"פ יסוד דבריו באורך להלן דף כ"ה

דלא בעינן בדיקה ,אך מ"מ לא העמיד באוקימתא

)וכמבואר הנדון ברשב"א דיש מקומות

ע"א וזת"ד התם דהקשה בעיקר דין איסור
ראיה בצואה הא קרא דולא יראה בך
אערות דבר אזיל וא"כ מה ענין ראיה
למחניך ותי' וז"ל וי"ל בזו דלכ"ע
מדערבינהו רחמנא וכתבינהו אתרויהו
קאמר שלא יראה ,דלא חלקן הכתוב
בוהיה מחניך קדוש אלא כדי להתיר
לקרות קרית שמע תוך ארבע אמותיה של
ערוה ואי נמי תוך ארבע אמות של צואה

מעין זו(.

והא

דהרשב"א לא ישב כך והיינו דנראה
דלא היה זקוק להעמיד באופן

מסויים ,הוא רק מחמת יסוד דבריו דדין
מלא עיניו אינו שייך לעצם דין מחניך אם
מדאורייתא ואם מדרבנן אלא לעולם הוא
משוייך לדין ראיה ,ולכן שפיר מחלק
כאמור לעיל וכאמור דבריו אכתי צ"ב.

כל שאינה במחנהו ,דהיינו בשאינה

„

מגולה ,אבל בראייה כאן וכאן אסור אלא
שגלה לך הכתוב שאין ההקפדה בראיית

ובביאור

הענין נראה דיש להקדים עוד

צואה אלא כשהיא מגולה ,הא כל שהיא

ביסוד האיסור דמחניך קדוש,

מכוסה שרי דכתיב ושבת וכסית את צאתך

דהנה חזינן חילוק גדול בין לשונות
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המקרא לגבי ערוה וצואה והיינו כך דקרא

צואה והוי דין במקום הקדוש דלא יהיה בו

כתיב דברים כ"ג י"ד וט"ו 'ויתד תהיה לך

צואה.

על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה
ושבת וכסית את צאתך :כי ה' אלהיך
מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך
לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך
ערות דבר ושב מאחריך'.

‰

ונראה

יותר מכך דהרי מבואר הנדון האם
יש דין לבדוק המחנה ושיעור דין

הבדיקה כמבואר באורך בדברי הרשב"א,

דדין צואה הוא כאמור מתחילה

ולכאו' מהו הך בדיקה הא איכא תורת

תלוי בכיסוי וענינו כאמור בקרא

איסור כלפי הגברא הרי המציאות היא כך

דעי"ז מפקיע ממנו תורת מחניך וזהו

וכמו בערוה דלא אמרינן יבדוק אם רואה

פשוטו של מקרא ,ועלה נוסף עוד ולא

ערוה ,והיינו דאיה"נ אין איסור אם לא

יראה בך ערות דבר ,ומינה מוקמינן כל

רואה ,אבל הא גופא כל תורת הבדיקה

דיני ערוה.

הוא כלפי המקום והיינו דיסוד הדין

והיינו

דבעינן דהמחנה שבו יש קדושה יהיה

ולכאו'

חלוק היחס בקרא בין ערוה והיינו

במצב קדוש ,ואי"ז דין כלל כלפי הגברא

דבצואה היחס דמחניך הוא קדוש

דלא יקרא כנגד הצואה דייקא ,אלא הוי

ואילו בערוה היחס הוא לגברא דייקא ,ולא

דין דכיון דקרא במחנה לא ראוי ,וזה כפי

יראה 'בך' ,אך לכאו' מצינו יותר בזה.

שיתבאר עוד להלן יסוד החילוק בין ראיה

דהנה

לישנא דגמ' מבואר לעיל דיזרקנה
לאחוריו ,ויש להעיר מדוע לא

דבעי' ראיה בפועל ואפי' דיש איוסר מלא
עיניו אכתי בעינן בפועל ואין דין חיפוש
ובדיקה בזה.

אמור לישנא דיתרחק ממנה ,ומדוע היחס
להצואה ,וכן להלן בדף כ"ה ע"א אמר רב

באופן

דעיקר דין צואה וכל דמאיס תורת

יהודה ספק צואה אסורה ספק מי רגלים

איסורו הוא ביטול תורת קדושה

מותרים איכא דאמרי אמר רב יהודה ספק

מהמחנה

באופן

צואה בבית מותרת באשפה אסורה עכ"ד

דבפשטות כל ענין הראיה זר הוא בעצם

הגמ' ולכאו' מדוע כתוב מותרת אסורה

מציאות האיסור דראיה בגברא תלי לה.

כלפי הצואה ומ"ר ולא כתיב ספק צואה
אסור להגברא והיינו דהרי לכאו' האיסור
הוא כלפי הגברא דבמקום צואה אסור לו
לקרות ומדוע היחס הוא להצואה.

אלא

ולכן

כיסוי

מועיל,

דהא גופא הרי כפי שהובא לעיל
בהערה דברי השו"ע דחלוק ביסודו

להלכה תורת האיסור בערוה מצואה והוא
לענין לילה וסומא דבערוה מבואר בסע"ה

אלא

דכיון דקרא נקיט להא לגוף האיסור

ס"ו דמותר ואילו בצואה מבואר בסי' ע"ט

לא ביחס לגברא אלא ביחס למחניך

ס"א דלילה וסומא אסורין וכבר תמה הט"ז

והיינו דבעינן במקום קדוש לא יהיה בו

בסי' ע"ה דלכאו' הא כולהו מולא יראה בך
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Â

ומה שייך לחלק ,אך דעת הב"י דחלוק והא

והביאור

גופא טעמא בעי.

ומש"כ

המג"א בטעם הדבר דהוא משום
והיה מחניך קדוש והיינו דבהא

דבצואה אסור והא משום האי טעמא ,צ"ב
הא להדיא בדברי הרשב"א דהוא המקור
גם לסומא דכל דין חוץ לד"א דצואה הוא
מדין ולא יראה בך ומ"ש.

בזה דכיון דלעולם דין הצואה
הוא בדין מחניך כפי שהתבאר

ודינו הוא במקום והיינו במחניך ולא
בהגברא,

ממילא

גדר

הראיה

יכול

להתפרש חוץ מעצמו של הראיה גם ביותר
מכך ,והיינו כיון דבעינן שיהיה מחניך
והיינו דכיון דאין איסור סתם לראות כמו
בערוה דהתם האיסור מתחיל כי יש בעיה

דיסוד ההלכה בזה הוא כך דהאי

בגוף הראיה אבל כאן לעולם אין ענין

ערבינהו דקרא מורה דיסוד ההלכה

לאסור את גוף הראיה אלא כל הענין הוא

דצואה דמוגבלת היא למחניך הוא כיון

להעמיד את האיסור דע"י הראיה שוב

דזה שם האיסור בזה דבעינן מחניך קדוש

ממילא הוי ליה מחניך והיינו דלעולם אין

ולא דין הכנגדו אלא דהוי דין דבמקום

טעם לגוף האיסור אלא בכך דמוגדר ע"ז

קדוש והיינו מחניך הקדוש ולא ימצא מידי

תורת מחניך ,דממקום שבאת דתורת

דצואה ,והרחבת הדין הוא דאפי' ע"י ראיה

האיסור קבעתו תורה כאיסור דבעינן

מצינן להעמיד את המקום כמקום דאינו

מחניך קדוש ולא שלא תראה צואה,

ראוי.

ממילא גם אחרי הראיה בעינן לקבוע לו

וע"כ

וכאן

תורת מחניך.

חלוק דמחד דין הראיה בפועל הוא
המעמיד

של

הדבר,

וכמבואר

ובכאן

אתאנו לביאור החילוק בענייני

ברשב"א בסוגיין דבעינן ראיה בפועל,

הראיה ,דמחד יתכן דראיה היא

ומאידך אפי' בלילה ואפי' סומא אסור

עצמה תיצור מצב של הרחבת המחנה וזה

ולכאו' הא אינו רואה בפועל.

ע"י ראיה בפועל ,והיינו דזה גופא דרואה

ועוד

חזינן דין נוסף בעיקר דברי
הרשב"א להלן כ"ה ע"א לגבי

רשות אחרת דמבואר דבכה"ג דאינו רואה
או בעצימת עיניים יועיל ,וכן לילה וסומא,

זה עמו מגדיר עוד תוכן למחנהו,

מחמת סימן דזה עצמו דיכול לראות זה מגדיר את
הדבר כמחנהו דידיה דהא קמן דיכול לראות ,דאי"ז
המכוון וכפי שיתבאר כאן בהערה ג ,אלא מחמת
הבפועל של הראייה(.

כן פסק בשו"ע סי' ע"ט סעיף ב' והיינו
אפילו דהתבאר דבכמלא עיניו לא מהני
מ"מ ברשות אחרת מועיל עצימת עיניים
וצ"ב.
.b

)ולא

אך

גם אחרי ראיה זו לא איכפת לי בעצם
הראיה אלא בכך דקובע ע"ז תורת

מחנהו ,וע"ז יש הגבלה דכלפי הרחבה זו

xedxd xzid iabl 'a sirq h"r oniqa dkldl l"diaa c"aede `"iiga d"ke n"xtd ixac oldl oiieric
edpgn oi`c epiide edpgn edn xcbk `ed d`evc di`xc oicd xcbc `nip i`e di`x i"r `ac mewna d`eva
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לא יחייב בדיקה ,כיון דהראיה היא בעצם,

החילוק הוא דלעולם כאמור ע"י הראיה

ולכן אם לא ראה אין ענין לדבר אצל

בעינן לאשווי תורת מחנהו על ראיה זו,

מחנהו דאכתי אינו כאן ,וכל תורת הבדיקה

דאל"כ אינו מכלל האיסור של צואה כל

היא לענין מחנהו.

עיקר.

אבל

מאידך כאן אמור דאפי' בלילה

ולכן

באם הוי רשות בעצם אחרת ממילא

ואפי' סומא מועיל ,ואע"פ דראיה

רק הראיה בפעול מרחיבה וכל שאין

בפועל בעינן וכאמור דבעינן תנאי ראיה,

בפועל לא שייך להגדיר ע"י יכולת ראיה

בזה יש להעמיד כך ,דזה אין לתמוה רק

וכדו' הרחבה של מחנה כי המחנה חלוק

בסברא ולא בסתירה ממשית והיינו דהיה

בעצמותו ,אבל במקום דאי"ז רשות אחרת

מקום לתמוה דהרי סומא ולילה אינו רואה

אלא דבסתם שיעור מקומו של אדם

בפעול ומ"ש מדברי הרשב"א בלא ראה

ומחנהו הוא בד' אמותיו ,בהכי אמרינן

בפועל ,דכלפי זה הביאור דלעולם חזי

דע"י ראיה שפיר מצי להרחיב המקום

לראיה והוא במצב דבאם יוסר מעליו

ושוב בכה"ג אפי' אינו רואה בפועל מזמן

מניעה זו יראה ממילא הרי הוא במצב

דראה בפועל

שכלפי מחנהו יש כאן תורת מחנהו ,אבל

דבהסרתה ממנו או משאר בנ"א יראה לפניו הדבר(

במקום דאכתי לא ראה ,א"כ לא יתכן לומר

והוא כמלא עיניו יאסר עליו והוא כיון

דכשיוסר מניעה וכדו' דאין כאן תחילת צד

דהוי בכלל מחנהו ע"י הראיה והאפשרות.

ראיה ,וסימנך דבאותו מצב אחר רואה
אילולא המונע ,וכמבואר להדיא בדקדוק

אבל

)או עכ"פ בכה"ג דיש איזה מניעה

ברשות אחרת רק הראיה בפועל

הדבר ברשב"א ח"א תשו' קס"ח לגבי

יכולה לעשות זאת כיון דבעצם

סומא וז"ל איברא צריך הוא להרחיק

חלוק הרשויות והרי הוא כאילו מכניס את

כמלא עיני הרואין עכ"ל והיינו עיני

הדבר לרשות שבו הוא נמצא ע"י הראיה

הרואין נותן לזה תורת מחנהו ודו"ק.

ובאם אינו רואה כלילה או עצימת עיניים
בכה"ג לא שייך להגדיר זאת

Ê

וכאן

אשר

מחנהו ד.

לפי"ז יתפרשו דברי הרשב"א בכפל

יש נקודה אמצעית והוא דכאמור

לשונו ועצם תוכן דבריו והוא

בעצם עצימת עיניים לא מהני

דכאמור דין הראיה היא לאשווי ממילא

בכמלא עיניו ואילו לגבי רשות אחרת

הרחבה למחניך למקום שאתה רואה,

אמרינן דמועיל עצימת עיניים ,ושיעור

וכאמור בדיני הראיה אין מקום לחייב

eixacl oi` k"` lreta di`xd mvrl jiieyn epi`c epiide ,`xabd ly ezii`x geehe xeriy lk `l` `"c wx
.xacd xcba cer oldl yxtzie di`xd mvrl opipiicc gxken mdixacne ,llk mewn

.c

z` dqipkn di`xdy yie (dpgnd epiid) ely zeyxd z` daigxn di`xdc yic ,zei`xd miwelg mvrae
.edpgnl eil` xacd
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בדיקה כיון דזה סתירה לעצם הדין והיינו

בכה"ג דרואה צואה ג"כ יהיה מותר

דכאן יש נגיעה בנקודה דקה ,דבעצם עיקר

להרהר ,ולכאו' הא כיון דאמרינן דתורת

ראיה נלמד מדין ראיה דערוה והתם כל

הראיה משווי ליה תורת מחנהו וכמבואר

תורת הערוה הוא בראיה בפועל ,וא"כ

בכל הדברים בהרשב"א א"כ הרי על ראיה

בעצם דיו לבא מן הדין להיות כנדון והיינו

זו חל תורת מחנהו וא"כ יאסר בהרהור.

דא"א להטיל על דין מחנהו יותר מהתם
וכשם דהתם לא שייך לומר צא ובדוק
ותראה ותאסור עצמך ,כמו"כ אל תבדוק
ושוב ממילא כאן לא מחייבינן לך תראה
ותיצור מחניך.

אלא

דא"כ יש להבין הרי כאמור תנאי
הראיה במחניך הרי לכאו' עדיין

חלוקים הם דהא אי נימא דהוי דיו לבא מן
הדין א"כ גם עצימת עיניים יועיל וככל

וע"ז

הביאור דדיו לבא מן הדין והיינו
דכיון דכל תורת מחנהו מחמת

ראיה הוא בה ושיעור ראיה אנו יכול
לאסור בהרהור א"כ לעולם לא קיים לך
מחנה על יותר מהראיה והראיה בעצמה
היא לא משוייכת להרהור דהרהור שייל
למציאות של מחנה בעצם ולא בהרחבת
ראיה ודו"ק ,דזה חסרון באב האוסר והיינו
דהראיה היא המולדתו וחסר בגוף הראיה
בכדי לאסור הרהור.

דיני הראיה ומ"ש.

והברור

בזה דחלוק עצם הראיה מתולדת
הראיה והיינו דאחרי שהוא רואה

או עכ"פ עומד בראיה וכנתבאר דזה רק
מניעה ואז גדר החרון הוא לא בעצם
הראיה אלא בתולדתו אז אמרינן דכיון
דבערוה התולדת הראיה היא עצמה של
הראיה וכאן אינה קיימת שוב אין דין ולא

Á

באופן

דתורת האיסור הבא ע"י ראיה
אינו מחייב בדיקה וא"כ בזה

פותח הרשב"א דכיון דהוי ליה דין ראיה
ממילא ליכא דין בדיקה אחריו כיון דבגוף
הראיה בעינן ראיה בפועל

)וכמו ששיעור

הראיה אינו פחות מכך דהוי ליה ראיה ולא

יותר(,

בך ,אבל הכא דתולדת הראיה היא המצב

ולכן אינו פושע ולא שייך תפילתו תועבה.

אחרי דיש את הראיה שוב תולדתו אינו

ושוב

שבו מוגדר הדבר כמחניך שוב ממילא
מחוייב לתנאי דיו לבא מן הדין ודו"ק.

דן דהרי בראיה יש כאמור הרחבה
של המחנה למקום הראיה וזה אינו

קיים אבל יש

ונראה

)כפי מה שנתבאר לגבי רשות אחרת(

לדון בסברא זו עוד דהנה הפר"מ

דע"י הראיה אתי לרשותו וע"ז כלל לא

)וכ"ה בחיי"א הוב"ד בביה"ל בסעיף ב'(

מתורת בדיקה דמחנהו אלא הוי להיפך

דן בדעת הרשב"א כך דהנה מבואר

דהראיה מביאתו למחנהו וזה אומר

בסוגיא בשבת דף ק"נ ע"א דהרהור בד"ת

הרשב"א ג"כ לא היה כאן ,והיינו דכיון

בצואה אסור ובערוה מותר ,ודן דלפי"ז

דיש ע"י ראיה הרחבה של מחנהו בתרי
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דהדינים שלפנינו ברורים היטב

להיפך דמקום הראיה בא הוא לתוך

לדעת הרשב"א ונראה דזה מכוון

המחנה ,דן הרשב"א מצד הנהו תרי ראיות

דברי המג"א דפירש דיסוד הדין דלילה

דמקום דאינו רואה ליכא הרחבת המחנה

וראיה הוי דין מחניך קדוש ואין בהכרח

להתם ושוב אין תורת בדיקה כיון דאי"ז

דכוונתו לדעת הרא"ש דווקא אלא יתכן

המחנה ושוב ע"ז דן דאיה"נ מחנה זה

דהמכוון הוא דכיון דע"י ראיה אתינן לדין

עדיין לא אבל אכתי נדון מצד הכנסה אל

מחניך שוב ממילא א"ש דחשיב מחניך

תוך המחנה הקיים גם זה ליכא דהא לא

ובעינן בו קדוש ולכן לא איכפת לן בלילה

ראה.

וסומא דלא כעיקר דין ראיה.
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כב ע"ב

בגדר האיסור במ"ר והמסתעף לדין הפחה
qieeiic jexa edil` axd

בגמ'

היה עומד בתפילה ומים שותתין לו

דין המ"ר גופייהו דבכה"ג לא דנים את

על ברכיו פוסק וממתין ,וכתב

האיסור כלל.

הרשב"א דמסתברא דאינו טעון הרחקה
מהמ"ר ,והטעם בזה כתב וז"ל וטעמא
דמלתא משום דבצואה בעינן מחנך קדוש
אבל מי רגלים אינו אסור דאורייתא אלא
כנגד עמוד ,ומדכתיב ולא יראה בך ערות
דבר וכדאי' לקמן ,והלכך אם לא התחיל
מרחיק מדרבנן אבל בעומד בתפלה לא,

והנה

נראה היה לדון דהרא"ש חלק ע"ד
הרשב"א והוא דכתב בסימן כ"ג

בתוך ביאור פלוגתת ר"ח ור"ה דלהיכן
חוזר וז"ל דאפילו בשעה שהמים שותתין
הוא ראוי להתפלל דלא אסרה תורה במי
רגלים אלא כנגד העמוד ושותת לא חשיב
כנגד העמוד עכ"ל.

ועוד נראה שאפילו בא לפסוק ולרחוק
אסור עכ"ל.

והיינו

דבדברי הרשב"א מבואר להדיא
דכל הנדון אחרי דגמר להטיל

והיינו

דדין מ"ר דלא בעו הרחקה זה

מ"ר אבל בשעת המ"ר גופיה ושותתין הן

מחמת דהאיסור דאורייתא הוא

על ברכיו הוי בכלל כנגד העמוד ,ודן רק

רק בכנגד העמוד ,ואיסורו הוא מדין ולא

על המ"ר דלאחמ"כ דלא איפכת לי בהן,

יראה בך ,וכל שאר דיני מ"ר הינם איסור

אבל הרא"ש מבואר דסבר דאין תוכן של

רק מדרבנן ,ולכן אסור לו להפסיק

כנגד העמוד בכה"ג.

ולהתרחק באמצע התפילה.

ומלבד

עצם הדבר דהאיסור הוא מדין
ולא יראה בך האמור לגבי ערוה,

ולכאו' הכא הא בדיני והיה מחניך קדוש
עסקינן ,גם יש להוסיף דא"כ מדוע נאסר
רק כנגד העמוד.

יש

גם מקום להוסיף עיון בזה דהב"י סי'
ע"ח העתיק את דברי הרשב"א בלא

ולפו"ר

לא ברירא שיעור פלוגתתם ,אך
אי

נימא

כהגירסא

לפנינו

ברשב"א דדן דין כנגד העמוד מדין ולא
יראה בך ,שפיר יש לומר דלעולם להרא"ש
דין כנגד העמוד אינו שייך ללא יראה בך
ולכן חלוק כנגד העמוד משותת אבל
להרשב"א דדין כנגד העמוד מישך שייך
ללא יראה בך הרי דשייך הדבר להדדי.

ובאמת

גוף הדבר תמוה כאמור גם דהרי

תוספת זו דולא יראה בך ,אלא חילק בין

הפסוק אזיל אערוה ,וביותר

האיסור כנגד עמוד דהוי דאורייתא לבין

מדוע באמת שותת שייך לזה ,ובפרט דכ"ז
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קפא

אינו ענין לגוף המ"ר ,דהא א"כ היה בזה

דבצואה גוף הצואה היא אסורה לעומת

החסרון דוהיה מחניך.

מ"ר דרק בשעת הטלתם ,והיינו דמהאי

והנה

עצם הדבר דאינו סותר את והיה
מחניך קדוש הוא מחמת דעצם

המ"ר חסר במאיסותם והיותם סתירה

קרא לא מצינן למיפק רק דאשעת הטלה
קפדינן ,ולא על עצם המ"ר ,אבל לא
מבואר שום חילוק בין שותת לעמוד
למגולה או למכוסה.

לקדושה ,אבל א"כ הא גופא מדוע בכנגד
העמוד אסור ,שמא תאמר דדין אחר הוא

באופן

א"כ צ"ב טובא מהו שם האיסור ובפרט

בעי כיסוי ,וא"כ מ"ט דהרשב"א דנקיט לה

ואינו שייך כלל לוהיה מחניך קדוש ,הרי
דבדיני ערוה אמור קרא.

דבפשוטו קרא מוכיח דהוי על
מ"ר ושיעור האיסור הוא דלא

להאי קרא דולא יראה בך ערות דבר ,וכן
להרא"ש צ"ב מדוע שותת אינו מן הכלל.

·

ובאמת

דאף בדעת הרא"ש צ"ב דהרי
הכא בשותת עסקינן דערוותו

מכוסה ,וא"כ הרי מבואר להלן דף כ"ה
ע"א לגבי צואה על בשרו דאיכא איסור
דכל הנשמה תהלל קה ,והיינו דבעצם לא
מהני הכיסוי ושוב א"כ אם במצב בו מטיל
את מימיו הרי הוא במצב של צואה א"כ
אפי' במכוסה וכהך דשותת יהיה זה כמו
בכנגד עמוד ומ"ש.

שמא

ואיה"נ

דנחלקו הרא"ש והרשב"א ביסוד
הדין להלן דף כ"ה ע"א האם האי

קרא דולא יראה בך משוייך הוא אצל
מחניך,

וכן

גם

היה

מאד

מדוקדק

דהריטב"א נוקט כהרשב"א לגבי מ"ר ,וכן
מבואר בדבריו דתפס כהרשב"א בעיקר
מילתא דולא יראה בך ,אבל הא מיהא
לכאו' אכתי יש ליישב עצם הדבר מדוע
על גוף הדין אין מחניך להרשב"א ,וכן
להרא"ש יחשב שותת כמחניך.

תאמר דמ"ר כל איסורם בכנגד
העמוד הוא בכה"ג דהטלתם הוא

והיה

מקום לדון בעוד אופן את דין דכנגד

בלי כיסוי דאז מאיס טפי א ,הא לא מסתבר

עמוד דמילתא דגילוי ערוה הוא,

דהרי סוגיית הגמ' בדף כ"ה להעמיד

דהנה בגוף הדין דערוה מבואר דאם הוא

דכנגד העמוד הוא דין דאו' ,ואילו עצם

מכוסה אין איסור אף נמצא במצב מגולה

המ"ר הוי רק איסור דרבנן ,נלמד מהא

ובשני רשויות כגון ערום וראשו לחוץ

דמבואר סתירה בקרא דויד תהיה לך לא

וכוד' מבואר במג"א ריש סי' ע"ד דאפי'

כתוב כיסוי ,ואילו בקרא דויתד תהיה לך

להרא"ש בכה"ג חשיב ערות דבר ונלמד

מבואר דיש דין כיסוי ,והיינו דמינה נפקי

זאת מדין ערום לא יתרום.

`.
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קפב

והיינו

דמציאות גילוי ערוה חסרון הוא,

בכה"ג דהוי דבר מועט ,ומכוסה בבגדיו

וכ"ה בהב"ח והט"ז ביו"ד סי' ר'

שאני.

דאיכא איסור גילוי ערוה ,והיה מקום לדון
את כנגד עמוד באיסור גילוי ערוה ושותת

והיינו

דמבואר בדברי הריטב"א דכל

שאני דמכוסה הוא ,אך הא גופא א"כ מה
ענין הכנגד עמוד בעצם הגילוי סגי.

וע"כ

הנדון הוא בדרבנן והיינו דההג'
מימנוי דן דאפי' אי הוי דרבנן איכא איסור,
ואילו הריטב"א דן בזה בתורת פשרה,

דיש איסור בהטלת מ"ר ,וא"כ צ"ב

והרשב"א דן דכיון דהוי דרבנן ועומד הוא

מדוע שותת שאני ,וכמו"כ בדברי

בתפילה לא חיישינן כלל אחר דעבר כבר

הרשב"א מדוע הלך לו אצל איסור דולא

הדאורייתא.

יראה בך ,ולא בגוף האיסור.

ומכאן
‚

והנה

באגר"מ ח"א תשו' כ"ז ,יצא לדון
בדבר דכיון דהעמוד מחובר הוא

להערוה א"כ זהו איסורו דהוי ליה כהערוה
עצמה בכך ,וחידוש הוא.

יש להעיר ע"ד האגר"מ הנ"ל
דהוא מוסיף לדון דדין ערוה

עליה ולכן הרשב"א לא חשש למ"ר אבל
שא"ר סברו דהוי דין צואה ולכן חששו,
והלא הכא חזינן להדיא דלא כולהו בדעה
אחת הן אלא דנו בשיעור האיסור
דאורייתא דהרי מיניה וביה ברשב"א עצמו

יש להוסיף דע"ד הרשב"א יש עוד

מוכרח דיש אסור על המ"ר מדרבןנ ואי

מח' בעצם דינו דדן דליכא איסור

נימא רק מצד הערוה מה שייך איסור על

במ"ר כלל לענין להמשיך בתפילתו ,וכפי

מ"ר דאינם ערוה ,וע"כ דשיעור המאיסות

איך שדקדק מדלא כתיב עד שיזרקם

הוא בשעת הטלתם אם מצד הקילוח אם

לאחוריו כהאמור בצואה ,ואפי' איסור

מטעם אחר ,אבל לעולם כל פלוגתת

איכא להרחיק כיון דבאמצע התפילה

הראשונים כדמוכח הכא הוי סברא עד

הוא,אבל תוס' הביא הצד דבעינן שיבלעו

כמה אסרו דרבנן האי מ"ר אחר הטלתם

במהרה ,וכן הביא ההג' מיימוני פ"ד מהל'

וא"כ יש לעיין בכל תלייתו.

עוד

תפילה הי"ג סק"י כתב דצריך להרחיק
והניצוצות שעל רגליו בעו נקיון והסרה,
ודלא כדעת הרשב"א בזה.

באופן

דפשטות הראשונים נראה כאן
מח' בשיעור הדין דרבנן דיש על

מ"ר וג' שיטות הם בשיעור האיסור בכה"ג

ובתר"י

וכ"ה הריטב"א מבואר סברא

דהוי באמצע התפילה האם לא איכפת כלל

אמצעית דגוף המ"ר בעינו

או דלעולם איכפת לי אפי' דהוי דרבנן או

שיבלע בקרקע ,ומה שעל ברכיו ועל בגדו

דאיכא פשרה בשיעור וכמות המ"ר ,ורק

בעצם אסור כצואה על בשרו אף במכוסה,

אכתי יש להבין בגוף האיסור גופיה דשעת

מ"מ מ"ר שאני דכיון דהוי דרבנן ממילא

הטלתם ובפרט להרא"ש דחלוק צורת
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הטלת המ"ר אי הוי בכנגד עמוד או במים

ובאמת

שותתים.

ועוד

הוסיף האגר"מ הלכה בכנגד העמוד
דאפי' בעששית יאסר כיון דדין
ערוה עליו לדעת הרשב"א.

והנה

קפג

דיש שיטות דמבואר להדיא
דבעינן כלה הריח דיעויין

ברא"ש דכתב בסי' מ"ז וז"ל בדברי תורה
נמי לא אמרן אלא בדחבריה אבל בדידיה
לא עד שיכלה הריח עכ"ל ,ובאמת ראיתי
להאליה רבה סי' ע"ט סקי"ז דהביא את

בגוף דברי הרשב"א הרי כבר

דברי הרא"ש בתשו' בכלל ד' א' דכתב

מבואר ברשב"א דהנהו מקראות

התם וז"ל עד שיכלה הרוח והוציא מינה

מעורבין הם זה בזה והיינו דאף בדין

דסגי בגמר הרוח ולא הריח ,ועיעויין

מחניך יש יחס לולא יראה בך וכמבואר

מאמר מרדכי דכבר תמה בכ"ז בסק"ז

בדין מלא עיניו וצואה ברשות אחרת,

דהב"י הביא את הרא"ש על ריח ולא על

באופן דלעולם יש לדון טובא האם מכוון

הרוח ,ודן בזה.

דבריו הוא ערוה ממש או לאו ,מלבד מה
דהובא לדון.

ואי

נימא דעיקר האיסור בשעת ההפחה
א"כ הוי כמו מ"ר ממש ואי נימא

„

אך

דלא הוי בשעת הפחה א"כ אפשר או

ביותר יש לדון בגוף האיסור האמור

דנימא דבאמת שונה או דנימא דלענןי

בכנגד העמוד דהנה מצינו דין נוסף

הפחה כל עוד יש ריח מיוחס הוא אצל

האמור בו הגבלות ולענ"ד יש דמיון ביסוד

המפיח דהא קמן דלעול אסור רק למפיח

איסורו ,והוא נדון הגמ' בדף כ"ד ע"ב

וכדברי הרא"ה דכל סברתו דאחר שכלה

ובדף כ"ה ע"א והוא דין הפחה דמבואר

להפיח אפי' יש ריח מה לי הוא מה לי

דאיכא ביה איסור ובגמ' במאור הגבלה לא

חבירו ,וא"כ בהכחר צ"ל דחלוק.

אמרן אלא לדידיה אבל לחבריה לא.

והיינו

דאיכא איסור לדידיה ויש לדון בזה
בתרתי דבפשוטו מבואר ברא"ה

דשיעור האיסור לדידיה הוא ג"כ רק
בשעת הפחה ,אבל לאחמ"כ כתב הרא"ה
וז"ל אבל לאחר הפחה מה לי דידיה מה לי
דחבריה הא ליתא להפחה בעולם עכ"ל.

והיינו

או

דנימא בדרך שלישית דאף בהפחה
דעת הרא"ש דלעולם אין תוכן

למעשה ההפחה וכמו שלמד הרא"ש
בהטלת מ"ר דדינו דוקא בכנגד עמוד
ושותת אף דהוא שעת הטלה דמ"ר לא
איכפת לי ולא הוי דאורייתא והיינו דאינו
דן שום צד העדר קדושה בגוף הוצאת

דמבואר בדבריו להדיא דכל

הרעי ,אלא בדין אחר שעמו ולכן גם דן את

האיסור הוא בשעת הפחה והוא

הריח ,וכאמור בב"י העתיק את הרא"ש

כעין שעת שתיתא והקילוח מ"ר והיינו זמן

דבין בהלכותיו ובין בפסקיו כ"ה דעד

הטלת מ"ר.

שכלה הריח ולא יותר מכך.
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קפד

ודרך

זה אליבא דאמת יש לעיין דהשו"ע

אך

כאן באנו לדון בדין הנוסף האמור

בסי' ע"ט ס"ט פוסק להלכה

בדיני ולא יראה בך והוא הדין

דהעיקר הוא דבעינן כלה הריח וכ"פ

האמור בסוגיא דסוכה דערום לא יתרום

הרמב"ם הל' קר"ש פ"ג הי"ד דבעינן כלה

וכדהובא לעיל דברי הפוסקים דיש איסור

הביאוש ,וא"כ הרי בשו"ע חזינן דאינו

בגוף הגילוי ערווה בלי יחס דראייתה,

תלוי בזמן ההטלה ,ולכן נראה לעיקר לדון

וענינה נראה דיש דין של ולא יראה 'בך'

דלעולם הפחה יש לה יחס של זמן ההטלה

והיינו דכשבך יש מצב מגולה זהו ג"כ

עד שכלה הריח יותר ממ"ר.

חסרון ,ולכן יש איסור גילוי ערווה בלי
יחס לראייתה בפועל וזהו הדין אצל ערוה.

והנה

זה נראה דלעולם לגבי דידיה הוי
איסור דאורייתא ,ולא כמו החלוקה

ולולא

דמסתפינא הייתי דן דהעירוב
פרשיות

דאיכא אצל אחרים דהוי דרבנן ,ולכן

דוהיה

מחניך

ודין

מבואר בגמ' דמחלקינן בין ק"ש לתורה

הערוה ,הוא בזה דהמצב המגולה האמור

דזה יכול לצאת למקו"א וזה אינו יכול

לגבי ערוה קיים גם לגבי דין מחניך ,וזה

וא"כ הרי צ"ב מהו ענין עצם מעשה

הטלת המ"ר או ההפחה ב ,וכאן יש מקום

הוצאת הרעי.

לדון חידוש

)ולא מצאתי בזה ג(

דלעולם

שיעור האיסור הוא רק כלפי ה'בך' היינו
כלפי דידיה ,וגם דין דכנגד העמוד הוא דין

‰

ונראה

רק כלפי מטיל המ"ר אבל אחר לא,

בזה דהרי הרשב"א כבר יסד לן

וחידוש הוא ,וכן הוי דלא כהאגר"מ

כאמור דדין ולא יראה בך יש לה

דהובא לעיל ולא רק מצד סברתו ודו"ק.

חלק בדין מחניך וא"כ נראה להבין דמכוון
דבריו בכנגד עמוד הוא דביסוד הדין

והא

דכתב המשנ"ב לגבי מ"ר דקטן

דוהיה מחניך קדוש ודין דולא יראה בך

בסימן פ"א סק"ו דמבואר בשו"ע

ערות דבר חזינן ברשב"א דיש שייכות

מאיזה גיל צואת קטן מיחשיב לענין

בדיני האיסור.

הרחקה ,וכתב במשנ"ב ז"ל נראה דכיון
שהגיע לשיעור זה גם נגד עמוד שלו הוא

ובפשוטו

היחס הוא או דע"י ראיה הרי

אסור מן התורה כמו של שאר אדם גדול

זה קובע דהמחניך הוא עד

עכ"ל והיינו דהיה נראה דדין העמוד שלו

למקום הראיה ,או להיפך דהראיה היא

הוא לענין דיחשב האיסור בגוף ראיית

מביאה את מה דרואה אל מחניך.

העמוד.

.a

.oldl r"re ,jipgn oic `ede d`ev oick oldl cer x`eaic dn itk cnlpc okzi diteb dgtdd p"di`e

.b

t"krc d`xp k"re ozxevk `"ayxd ixac z` wizrd `l s`c oeikn `edc okzi xkfed `l r"eyac `de
.w"ece oicd `ed jk `"ayxd zrca
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אך

לענ"ד מכוון דבריו הוא דכיון דחשיב

ויש

קפה

להביא דלכאו' זהו מכוון דברי

ליה שיעור מ"ר דכנגד עמוד שלו

הפרישה לענין הפחה דכתב בסימן

חשיב כמציאות כנגד עמוד של גדול ,שוב

ע"ט סק"א וז"ל וראיה מהפחה היוצאת

ממילא שייך במימי רגליו גזירה כדין מ"ר

מגופו שהיא גם כן באה מצואה אלא

לאחר הטלתן דהוי דין דרבנן ובעינן

שכיון שהצואה מכוסה בגופו אין לו עיקר

הרחקה מהן ד.

קרינן ליה וכן כתב ב"י בסוף סימן זה
ריח(

ובאופן

)ד"ה

זה לשונו כתב בארחות חיים בשם

דלעולם שעת ההטלה הוא מצב

הרשב"א דריח רע שאין לו עיקר היינו

של אי קיום קדושה במחניך וזה

צואה מכוסה עכ"ל.

תוכן דברי הרשב"א דתלאה בדין ולא
יראה בך והיינו דאין המכוון דהוי דין

והיינו

דדין הפחה הוא כצואה אלא דהוי

חיבור לערוה וכערוה הוא אלא הוי סברא

מכוסה ושוב נראה דזה יסוד הדין

לענין דיני מחניך קדוש דבכה"ג חשיב ליה

דבעצם הוי ליה צואה אבל הוא רק כלפי

אי מחניך קדוש כיון ד'בך' קיים מצב של

דידיה) ,ודו"ק דכך הביא מהרשב"א(.

אי קדוש דהוא או מטיל או מפיח ושיעור
זמן המוגדר מפיח מבואר אולי דהוא עד
שעה שכלה הריח.

ובדעת

הרא"ש יש מקום לדון דחולק על
עירוב פרשיות זה דערוה וצואה

בהדדי ,ולכן סובר דבעינן כלה הריח

והרשב"א

דהביא דין ולא יראה בך לא

בהפחה ,ולכן גם חולק על שותת ,כיון

הגמ'

דאין תוכן לעצם מעשה ההטלה ,אלא

דמבואר טעם אחר אלא להעמיד את תוכן

לגוף כנגד העמוד ,ולכן גם לא חשיב ליה

האיסור בהאי הטלה וכנגד העמוד הנלמד

כהסוגיא דצואה מכוסה דאיכא חסרון דכל

מיניה ,ולכן לעולם עיקר הנדון הוא על

עצמותי תאמרנה ,והיינו דלכן שותת אינו

שעת הטלה.

מן הדין כיון דכל האיסור הוא עצם מעשה

אזיל

.c

לה

מדברי

ixac xeaic itlk iedc eixac zernyne ,cenrd cbpkc xeqi`a s"ixd itcn a"r f"h sca i"xzd k"ynae
opiwqr dxezd oic itlk `dc geliw xg`lc opaxcd lr iedc xninl `kil `kde) ,xg`d itlke ,dxez

dpgnl uegn jl didz cie aizk xg` weqta miphw min lr xidfdyk la` l"fe ,(x"na ieqik xen` `l recn
did m`e ,cinz dxez ixac mixacn dpgnay iptn dpgnl ueg oizyiy `l` ieqk jixvd `l ueg dny z`vie
iptn ieqik jixvd `l uega la` xeq` jkitle ozyd geliw zrya dxez ixac xacl xeq` did my oizyn
mixacnc oeikc eixac zpeeka x`al yi ,l"kr milbx in my eidie z"c mixacn m` xeq` epi` geliwd xg`y
d`evay mykc `aeh dyw mixg` itlk ied i` `dc d`xp oke ,envr itlk ied xeaic icil ede`iai mixg` my
`epiide ,zeqkl jxhvi cenrd cbpka `kd k"enk icinz cenil dpgnln uegn cenild oi`c 'it`e ieqik oic `ki
itlk ied k"re ,y"n k"` ,icinz xac f"i`yk mb aeig yic opifge mixg` itlke ieqik oiprl `id `xaqd lk i`c
zry itlk wx `ed xeqi`d lke llk dfa xeqi` oi`c `kil x"nd lr `kil ieqikc miiw weligd xity f`e envr
.a"fe dlhdd zrya xaci mixacn zrd lk dpgnac oeikc xaci m`d envr itlk 'igd f"re dlhdd
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קפו
ההטלה בכנגד העמוד ממש ,וכל השאר

הוא בדין בית הכסא וכדלהלן דהנה סוגיית

אינו מן הדין והפחה ג"כ אינה מן הדין.

הגמ' בדף כ"ג ע"א היא על תפילין דהנכנס

אבל

א"כ הא גופא טעמא בעי מהו תורת
האיסור בכנגד העמוד לדעתו יותר

משותת וכן בשו"ע דפסק דבריח עד שכלה
הריח ובשותת באמת סתם והיינו דכתב
כנגד העמוד ורק המג"א ועוד הביאו

לבית הכסא עראי דינו דחולץ ואוחזן בידו
ונפנה בהן בביהכ"ס זה ואח"כ מרחיק
ד"א כיון דבכך נהפך להיות ביהכ"ס
דקבע ,והיינו דבידו כלל אין חסרון וכל
הדין הוא עליו וע"ז כתוב דאחר שנפנה
בעינן הרחקה כדין.

הדו"ד בשותת ,וגם די"ל כהאמור דבריח
יש יחס יותר לשעת ההפחה עד שכלה היח

ואילו

יותר ממ"ר ,אבל בדעת הרא"ש אי נימא
כהך אכתי צ"ב.

אא"כ

בביהכ"ס קבוע לענין מ"ר מבואר
בגמ'

דלכ

צד

האיסור

אפי'

בההטלה גופיה היא רק שמא יפיח

נימא דהרא"ש ג"כ סובר דיסוד
הסברא הוא לאסור מצד המצב

של הטלת הרעי ,ורק דכיון דאינו מיוחס
לגילוי ודינים נוספים ,אלא דין במחניך
קדוש ,לכן דן דרק ראיה של הטלת המ"ר

בהתפילין או שמא יפנה בהן ,והיינו
דליכא איסור בתפילין כלל בזמן הטלת
מ"ר ,אך יעויין בראשונים דהביאו הגירסא
דאיכא איסור בביהכ"ס קבוע ובעינן
הרחקה ד' וכהא דאמרן דבעינן לבישה
בריחוק ד"א אחר שנפנה.

זהו תוכן של אי קדושה במחניך ,ומודה
לסברא דמעשה ההטלה זה החסרון אבל

אך

דאינו בדרך קדושה ,ולכן בכה"ג דמכוסה

דנפנה ועלה גזרינן דבאם אתי לידי כך ע"י

שיעור חסרונו הוא עצם מעשה ההטלה
שפיר הוא.

והיינו

הצואה ,ואי"ז כצואה מכוסה,
אלא הוי דבר בפנ"ע דכל האיסור הוא
ההטלה בצורה מגולה ,וזה סתירה למחנה
קדוש,

ואדרבה

כיון דכל יסוד האיסור הוא במה
כניסתו לביה"כ קבוע אסרינן או אפי' אם

דנימא דבמכוסה חסר בעצמות

מודה

דעת הרשב"א בזה דאינו צריך להסיר

לעצם

היסוד

במעשה ההטלה אבל כיון דהוי רק
מהלכות מחניך קדוש לכן מוגבל הוא
לכנגד עמוד ולא לשותת וא"ש.

לא יגיע לידי כך אם כבר נפנה הרי נאסר
עליו כיון דהגזירה היא בכה"ג דנכנס
למקום ויש בו צד פיוי אם מחמת כניסתו
אם מחמת היותו כבר כאן ,ואיה"נ בכה"ג
דהוי ארעי מתחילה אין איסור אף דנכנס
ליפנות ,כיון דיסוד הגזירה הוא במה
דנכנס לבית הכסא קבע ,ולכן אפי' אם הוי
למ"ר שפיר מותר לו ,ורק אי הוי לצורך
ליפנות ובארעי ליכאך הגירהו כמבואר
כ"ז בדבריו.

Â

ביסוד

הדבר דאיכא איסור יותר בשעה
שהוא נפנה נראה דדבר זה ברור

ומבואר

להדיא דיסוד האיסור בביה"כ
קבע ושאינו כולו הוא רק במה
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דנפנה וכל הנדון בהרחקה ושאר הדינים

וכאן

הינם גזירה למצב בו הוא נפנה וצ"ב מה
יסוד האיסור במה דנפנה.

קפז

מבואר ברשב"א תוספת דבעצם
עיקר דין והיה מחניך קדוש הוא

בשעה שנפנה ובכ"ז לגבי מ"ר כתב דהוי
מחמת ולא יראה בך ערות דבר ,ונראה דזה

ובאמת

דהרשב"א ברור מללו בדבריו

בעצם מה דהכריח את יסוד האגר"מ דדין

לגבי האי ביה"כ ארעי דכתב

אחר עם מ"ר דהא אי אמרינן הכא דאיכא

לאחמ"כ וז"ל הא דאמרינן אבל בית הכסא

דין בשעה שנפנה מדוע מ"ר אינו כדין

עראי חולץ תפיליו ונפנה לאלתר ,קשיא לי

בשעה שנפנה ,ומכך הוציא דכל יסוד

היכי נפנה לאלתר דהא מ"מ בעינן והיה

האיסור הוא איסור של ערוה וכנתבאר

מחניך קדוש וליכא בשעה שהוא נפנה

בדבירו.

עכ"ל.

אך
הרי

באמת איכא למימר דלעולם יסוד

דדן איך מהני אפי' תפיליו בידו והא

האיסור הוא מצד דיני מחניך קדוש

בעינן מחניך קדוש וליכא והיינו

אלא דכגוף הדין דאמרינן בגמ' האי סתירה

להדיא דכל האיסור האו רק בשעה שנפנה

בקרא ומיניה ילפינן דיש צאתך דלא בעי

וכל השאר הוי רק גזירה אטו הך ולכן כל

כיסוי והיינו דאין איסור אלא בגוף ההטלה

צד ליפנות הוי ליה בכלל הגזירה.

והוא בכנגד עמוד ,מיניה דן הרשב"א
דגדר האיסור הוא בהכרח לא מחמת

באופן

דיסוד האיסור דוהיה מחניך קדוש

המצב בו הוא נפנה לזה דייקא דמה איכפת

והיינו

לי במה דנפנה עד כמה דהוא נפנה לדבר

הוא רק באם הוא

נפנה ה

המותר.

להדיא דיש איסור דאו' בשעה שנפנה וכל
השאר הוא גזירה דרבנן ,וביותר דמבואר
לכן דאסור אפי' תפיליו בידיו ,דרק אז
ליכא מחניך קדוש.

וע"כ

דן הרשב"א דודאי אי"ז מגוף הדין
דוהיה מחניך אלא מחמת יסוד

דבריו להלן דף כ"ה כנתבאר דמדערבינהו

הרי

דיסוד האיסור דוהיה מחניך קדוש

וכו' ,והיינו דעצם הדין גילוי נותן דין על

הוא לעולם בשעה שנפה וזה יסוד

גוף הטלת המ"ר דליחשב בכלל ,וכ"ז כיון

ההלכה האמורה בדין כנגד עמוד ובדין

דזהו עצמו דדין ביה"כ דהאיסור הוא

הפחה דיסודו הוא במה דהוא בשעה

בהטלת הצואה כמו"כ הוא לגבי הנלמד

שנפנה.

במ"ר.

.d

oiprl `kd la` jipgnl jiieyn `edc d"k scc 'ecke d`ev oic yi i`ce `dc b"dka xeq`l oiprl epiid
.ecia oilitz
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קפח
כג ע"א

סוגיא דנצרך לנקביו
`"hily ontew xi`n iax oe`bd
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א[ מבואר

הדברים עיין תר"י שכתב שסתימת מימרא

בגמ' שנצרך לנקביו אל

דר' יונתן משמע שבכל מקרה אסור ]וצ"ע

התפלל

שהרי לשון הבריתא היא גם בסתמא ובכל

תפילתו תועבה והגמ' מעמידה שהדין

אופן את הדין בדיעבד העמידה הגמ' רק

שאין תפילתו תפילה זה רק באינו יכול

באינו יכול להעמיד את עצמו וצ"ל שכיון

להעמיד עצמו עד פרסה אבל ביכול

שהדין לכתחילה הוא תמיד לכן הבריתא

להעמיד עצמו עד פרסה תפילתו תפילה

לא פירשה וצ"ע[ ובלח"מ כתב שהלשון

]בעיקר השיעור פרסה עיין ב"ח דזה

תפילתו תפילה משמע שזה רק בדיעבד

שיעור תפילה וצ"ע א"כ בברכת המזון זה

אבל לכתחילה אסור וצ"ב החילוק שאם

אחרת וכן אם יודע שבסוף התפילה לא

אינו יכול להעמיד עצמו זה גם בדיעבד

יכול להעמיד עצמו גם יהיה בסדר אמנם

ואם יכול להעמיד זה רק לכתחילה.

יתפלל

ואם

לכאורא הביאור שודאי שיסוד החילוק
שיש שיעור דזה יותר משוקץ וחז"ל רצו
לקבוע שיעור וקבעו לפי זמן תפילה[
ובהמשך הסוגיא הגמ' מביאה מימרא דר'
יונתן דהנצרך לנקביו לא יתפלל משום
שנאמר היכון לקראת אלקיך ישראל והנה
עיין רי"ף שגרס בגמ' שאם יכול להעמיד
עצמו

מותר

להתפלל

אמנם

שאר

הראשונים גרסו תפילתו תפילה ולפ"ז לא
נתפרש בגמ' שמותר לכתחילה אמנם עיין

והנה

שזה מצד היכון לקראת אלקיך
ישראל דהינו שאדם צריך להעמיד עצמו
בצורה מכובדת להתפלל וכמו הגמ' בשבת
י .דלכן צריך להתלבש יפה לתפילה
ובפשוטו מצד העמידה לפני המלך שבזה
ועיין גר"ז שכתב שזה טעם האיסור גם
באין יכול להעמיד עצמו דהינו דיש
חיסרון שהוא סיבה לעכב בדיעבד ויש
דרגא שזה רק דין לכתחילה.

רש"י שגרס כגירסתינו ובכל אופן כתב
שמותר לכתחילה וצ"ל מצד

שלמד

בעיקר האיסור בסוגין בגמ' מבואר

ועיין

רמב"ם פ"ד ה"י שכתב פ"ד ה"י

שהלשון בד"א משמע שזה הולך על כל

דברים החופזין אותו כיצד שאם

דין הבריתא גם על הבדיעבד וגם על הדין

היה צריך לנקביו אל יתפלל וכל הצריך

לכתחילה אמנם דעת הרא"ש ותר"י

לנקביו והתפלל תפילתו תועבה וכו' ואם

והרמב"ם שלכתחילה אסור אפילו אם

יכול להעמיד עצמו עד פרסה תפילתו

יכול להעמיד עצמו עד פרסה ובמקור

תפילה ואע"פ כן לכתחילה לא יתפלל עד

עריכת ברכות  /סוגיא דנצרך לנקביו

קפט

שיבדוק עצמו יפה ויפקוד נקביו ויסיר

תועבה לא יעזור הכבוד הבריות ]וצ"ב

כוחו וניעו וכל דבר הטורדו להתפלל

למה שאת איסור זה זה לא יתיר וצ"ל

עכ"ל ומבואר שנקט שאין הכונה כי יש

שברכה לבטלה זה איסור חמור וכמו לאו

חסרון כבוד בזה שנצרך לנקביו אלא שזה

מצד לא תשא וצריך כבוד הבריות גדול

מצד שזה מפריע את הכונה בתפילה דהינו

וכן הוא בלשון הבה"ל[ וכתב שאולי כל

שדין ההכנה לתפילה הוא גם שיוכל לכוין

שמותר לו תפילתו תפילה דהינו שדן

בתפילתו ומשמעות דבריו שזה גם הסיבה

לחדש שהדין שאין תפילתו תפילה זה

שמעכב דהינו שכאן שהחיסרון כונה הוא

מצד האיסור שבזה וכמו במקום צואה

בעצם מציאותו חמיר וזה סיבה לעיכובא

וערוה דהינו שודאי שיש בזה חומר ככל

ועיין לשון הר"י מלוניל שאין תפילתו

הנ"ל אבל הדין עיכוב הוא מצד הקנס

תפילה כי הוא לא כיון והוא על דרך הנ"ל.

שבדבר ויתכן עוד שכל הסיבה שזה לא

אמנם

עיין חידושי הרשב"ץ שכתב
שהטעם של היכון זה רק סיבה

לכתחילה ומשמעות דבריו שיש כאן
באמת שני סיבות לאיסור א .מצד היכון
וזה סיבה גם ביכול להעמיד עצמו אבל זה
רק סיבה לכתחילה אמנם יש עוד סיבה
שזה לא מצד היכון וזה גם סיבה בדיעבד
ובפשוטו הכונה כמבואר בחיי אדם
]ומקורו מההגהות מימוני[ שכיון שגופו
משוקץ אם צואה יש כאן חיסרון של וכל
קרבי את שם קדשו דהינו שזה לא רק דין
היכון שיסודו להוסיף כבוד לתפילה אלא
יש כאן מצב של חיסרון ופגם בצורת
התפילה ויתכן עוד שזה לא חיסרון מצד
העומד לפני המלך אלא מצד החפצא של
ההתפילה שאין זה מכבוד הדבר שקדושה
שבזה שיעשה בכזו צורה וכדין כל
עצמותי תאמרנה וכמי מי שאין ידיו נקיות.

והנה

תפילה מצד הזלזול בזה שנעמד להתפלל
בכזו צורה אבל כל שיש לו סיבה לזה אין
כאן זלזול וממילא תפילתו תפילה.

·„˙"„Ï ÂÈ·˜Ï Í¯ˆ ÔÈ
„ÈÒÙÈ˘ ÌÂ˜Ó·Â ˙ÂÎ¯·Â
‰Î¯·‰Â ‰ÏÈÙ˙‰

ב[ והנה

בסוגין מדובר לגבי תפילה ויש
לדון האם זה גם ק"ש ושאר

ברכות וכן לגבי ת"ת דהרי מצאנו חומר
בתפילה מק"ש כגון להפסיק מפני היראה
וכן מצאנו חומר בק"ש משאר ברכות כגון
נקיות ידים לשיטת הרא"ש סוף ברכות
ועיין ברמ"א דהביא מהגהות מימוני
שנצרך לנקביו אסור גם בד"ת כיון שגופו
משוקץ ועיין מ"ב סק"ז דהביא דנחלקו
האחרונים האם איסור זה הוא גם ביכול
להעמיד את עצמו או שזה רק באינו יכול
להעמיד את עצמו וכן הביא דנחלקו

עיין בה"ל סימן צ"ב שכתב לענין

האחרונים האם זה לעיכובא בשאר דברים

ש"ץ שנצרך לנקביו שיש בזה כבוד

דהפמ"ג נקט שאין זה לעיכובא אמנם

הבריות שאם יכול להעמיד עצמו עד

הביא מבעל הלחם יהודה שזה לעיכובא

פרסה יכול להתחיל אבל אם לא יכול

והנה לדעת הרמב"ם שזה מצד חיסרון

להעמיד עצמו דן שכה"ג כיון שתפילתו

כונה בתפילה לכאורא וודאי שאין ללמוד

עריכת ברכות  /ברכות כג ע"א

קצ
מזה לד"ת אמנם לגבי ק"ש יש מקום

החפצא של הדבר שבקדושה שבו ]ותוס'

לדמות אמנם ודאי מצאנו שחלוק הדיני

נסתפקו רק לגבי ברכת המזון אבל לא

כונה שנצרכים לתפילה ממה שצריך לק"ש

לגבי ק"ש[ והנה הרמב"ן לגבי שהה כדי

וממילא אין מהגמ' מקור לדין זה ולשיטות

לגמור את כולה כתב שתפילה זה חמור

שזה מצד היכון בפשוטו דין היכון זה רק

והביא

לנקביו

בתפילה וכמבואר בשו"ע סימן צ"א ס"ב

דמצאנו שזה רק בתפילה ולא בק"ש ושאר

לגבי אבנט שזה מצד היכון וזה רק

דברים ופשטות כונתו שאין איסור כלל

בתפילה ולא בשאר ברכות ומבואר במ"ב

בשאר דברים אמנם הבה"ל כתב שכונתו

שגם ק"ש מותר מצד שרק תפילה חשיב

שהדין לעיכובא זה רק בתפילה ולא בק"ש

עומד לפני המלך אמנם עיין סימן ז'

ושאר דברים והנה ברמב"ן מפורש שיסוד

דמבואר שיש שיטות שגם לאשר יצר צריך

החומר מצד הדין עומד לפני המלך

ידיו נקיות ומבואר בשו"ע שזה מצד היכון

שדימה לדין שאסור להפסיק לשום דבר

ועיין גר"ז שם שזה גם בת"ת דהינו שגם

ומבואר שיסוד הדין עיכוב זה מצד הדין

בזה שייך היכון וכן הוא בסימן צ"ב ס"ז

עומד לפני המלך שבזה וצ"ע.

דוגמא

כמו

דבניצרך

שצריך נקיון ידים לת"ת ועיין בה"ל שם
שתמה מסימן צ"א ובפשוטו מבואר

והנה

דנו האחרונים האם בנצרך לנקביו

שודאי שהדין היכון שם הוא דרגא פחות

ויעבור זמן תפילה האם יתפלל

חשובה אבל זה גם שייך בזה אמנם למה

ועיין בב"ח שנקט שלא יתפלל והמג"א

דביארנו שבאין יכול להעמיד עצמו עד

כתב שיש לסמוך על שיטת הרי"ף אבל

פרסה זה מצד שגופו משוקץ וזה חסרון

באינו יכול להעמיד עצמו ודאי שלא

כבוד בתפילה בזה ודאי יתכן לדמות ק"ש

יתפלל דהינו שנקטו שגם הדין שלכתחילה

וד"ת לתפילה.

זה סיבה לא להתפלל והוא חידוש שהרי
הדין היכון לכתחילה כגון שילבש אבנט

והנה

הבאינו דיש אחרונים שנקטו שאם

בפשוטו אם אין לו אחר זה לא סיבה

יכול להעמיד עצמו אין איסור רק

לדחות זמן תפילה ולא להתפלל ]אמנם

בתפילה ולנ"ל א"ש שהדין יכול להעמיד

לענין לבו מגולה עיין בה"ל סימן צ"ב

שזה רק מצד היכון זה באמת רק בתפילה

ס"א שנקט שעדיף שלא יתפלל[ ועיין

ורק הדין שאין יכול להעמיד עצמו שזה

אפיקי מגינים שהביא דוגמא כמו בסימן

חסרון כבוד מצד החפצא של התפילה בזה

נ"ט שלכתחילה אין לקרוא ק"ש אלא

יש לדמות ק"ש לתפילה והנה הבאינו

משיכיר את חברו ובשעת הדחק אפשר

שהפמ"ג יצא לחדש שרק בתפילה זה

מעלות השחר וצ"ע אמנם לגבי אינו יכול

מעכב ובפשוטו הביאור שמצאנו חומר

להעמיד עצמו בתפילה שזה מעכב בזה

בדיני תפילה יותר מדיני ק"ש אמנם

ודאי שלא יתפלל ]אמנם גם בזה יש מקום

לכאורא כל זה בדין של עומד לפני המלך

לדון שאם זה מצד הלכות תפילה א"כ כמו

אבל לא בדין שמצד כבוד התפילה מצד

תפילה בישיבה שזה מעכב אבל מי שלא

עריכת ברכות  /סוגיא דנצרך לנקביו

קצא

יכול בעמידה מתפלל בישיבה ואם אחרי

ממיטתו ע"ש את כל ברכות השחר ורק

זה יכול בעמידה חוזר ומתפלל אמנם אם

לאחר מכן מוזכר ברכת אשר יצר ובפשוטו

נימא שכאן זה מצד הכבוד של התפילה

אדם בבוקר הוא נצרך לנקביו ועיין מג"א

וזה כאיסור צדדי של צואה וודאי שאין

סימן ד' סק"א שכתב שכל הגמ' באינו

להתיר ודו"ק אמנם יתכן שישיבה זה

נצרך לנקביו ועיין א"ר שם שכתב לדון

תוספת בצורת התפילה שזה לעיכובא

שבשאר ברכות אין איסור נצרך לנקביו

משא"כ כאן אין זה צורת תפילה כלל והרי

והגרעק"א הקשה עליו מהרמ"א שגם

בפשוטו כאן הוא איסור[ אמנם לגבי שאר

בד"ת אסור אמנם בפשוטו הוא דוחק גדול

ברכות אם באינו יכול להעמיד עצמו אם זה

להעמיד את כל הגמ' באדם שלא נצרך

רק לכתחילה וזה לא מעכב בזה יש מקום

לנקביו ואם נימא שבשאר ברכות מותר

יותר להבין שאסור כיון שחזינן שבתפילה

א"ש ]ובפשוטו בשעת הדחק ביכול

זה מעכב אמנם דבר זה תלוי בנ"ל דאם

להעמיד עצמו ודאי יש להקל בד"ת א.

הכל זה מצד היכון רק שבתפילה יש דרגא

שיתכן שזה לא סיבה שלא ללמוד ב .יתכן

של לעיכובא מה שאין בשאר דברים א"כ

שאין איסור כלל בד"ת כפשטות הרמב"ן

מסתבר שזה לא מעכב וכנ"ל אמנם אם

וכן הוא לרמב"ם ג .יתכן שביכול להעמיד

נימא שכאן זה מצד הלכה נוספת של כבוד

עצמו אין איסור כלל כרי"ף וגם לחולקים

התפילה רק שבשאר דברים זה לא מעכב

יתכן שבד"ת מותר[.

בזה יתכן שזה גם סיבה שלא להתפלל
ועיין מ"ב סימן רכ"ז לגבי ברכת הרעמים
שהביא בזה מחלוקת אחרונים שיש שנקטו
שכיון שיפסיד הברכה זה לא סיבה שלא

·„‰ÂÚÎ ÚÓÂ˘Â ¯Â‰¯‰ ÔÈ
·ˆ¯ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ„·Â ÂÈ·˜Ï Í

ג[ והנה

עיין בה"ל סוף סימן ק"ד שנקט

לברך דהינו כנ"ל שכיון שכל הדין הוא

כדבר פשוט שנצרך לנקביו

לכתחילה זה לא סיבה שלא להתפלל אמנם

מותר בהרהור ומקורו מהברכי יוסף

בפשוטו זה סותר לדבריו כאן ]אמנם

במחזיק ברכה סימן ג' וצ"ב המקור

במקור הדברים בא"ר שם מבואר שטעם

לחידוש זה וע"ש שיש שהביאו מקור מהא

ההיתר שזה כמו התחיל בהיתר וצ"ב כונתו

דמבואר בגמ' ביבמות שכמה אמוראים

שהרי כאן לא היה שום התחלה בהיתר

נתעקרו מהשיעור של רבא אמנם דחה

והרי שם זה מועיל גם בדבר שמעכב

דשם הרי יש גם בל תשקצו ובהכרח שזה

ופשוט לכל הפוסקים שזה סיבה לדחות

מצד כבוד הבריות כמבואר בתרוה"ד סימן

זמן תפילה וצ"ע[.

ט"ז אמנם בלשון ההגהות מימוני לגבי
ד"ת כתב שאסור להוציא מפיו ומבואר

ובעיקר

הדבר האם יש איסור לגבי שאר

שהרהור מותר והנה אם זה מצד כבוד

ברכות הנה מבואר בגמ' סוף

התורה שבזה א"כ בפשוטו זה דומה לידים

ברכות סדר ברכות שלם כשאדם קם

לא נקיות שמותר בהרהור כמבואר בבה"ל

ממיטתו כשפותח את עיניו וכשיורד

צ"ב ס"ז אמנם לכאורא כל זה אם הוא

עריכת ברכות  /ברכות כג ע"א

קצב
הלכה מצד כבוד הדבר שבקדושה אבל אם

והנה

דנו האחרונים האם הדין נצרך

זה מצד הדין היכון יש מקום לומר שזה גם

לנקביו הוא גם במי רגלים והנה

בהרהור דמצד הלקרא אלקיך לא מצאנו

הגמ' לעיל אמרה שמים שותתין באמצע

בזה חילוק אמנם ודאי כיון שלא מצאנו

התפילה שנחלקו האם גברא דחויא או

בגמ' אלא על דיבור אין לנו לחדש שזה גם

גברא חזי וביאר רש"י שהדיחוי מצד

בהרהור.

שמתחילת התפילה היה צריך לנקביו והנה
עיין בהשגות הראב"ד על הבעל המאור

ועיין

בה"ל סוף סימן ק"ד שדן לגבי

שכתב שלכן זה סיבה לפסוק כמ"ד שגברא

שומע כעונה האם מותר בנצרך

דחיה דהרי קי"ל שתפילתו תפילה אמנם

בתפילה

אנן קי"ל כמ"ד גברא חזיא ועיין מג"א

שבשומע כעונה מותר דהינו שחזינן שזה

שלמד מזה שבמי רגלים תפילתו תפילה

לא גדר דיבור והנה לכאורא כל זה אם

אמנם עיין א"ר דהביא משו"ת הרשב"א

יסוד הנידון בסוגיא הוא מצד הכבוד של

ושו"ת הרמ"א שגם בזה אין תפילתו

הדבר שבקדושה יש לדון בגדרי שומע

תפילה ובפשוטו מצד שלמדו הסוגיא

כעונה אבל עד כמה שיסודו מצד הדין

שגברא דחיה הכונה בזמן שהטיל מים

עומד לפני המלך לכאורא כל שהוא חשיב

ולפ"ז אפשר לומר שמדובר שלא היה

מתפלל ועומד לפני המלך יש דין היכון

נצרך לפני התפילה והנה בעיקר הסברא

וזה לא משנה אם זה דין דיבור או לא וכמו

לחלק לכאורא לדעת הרמב"ם שזה מצד

שלגבי דין עמידה בשמונה עשרה ודאי

חוסר כונה בתפילה אין סברא לחלק ורק

שגם שומע כעונה צריך לעמוד כמבואר

אם החיסרון מצד הדין היכון או שגופו

בסימן קכ"ד לגבי חזרת הש"ץ אמנם

משוקץ בזה יש לחלק שצואה זה יותר דבר

מקורו מהגהות מימוני שאסור גם בד"ת

מלוכלך ממ"ר.

לנקביו

ודימה

לדין

הפסק

והרהור מותר דהינו שזה חוסר כבוד
בדיבור של התפילה ולכן יש לדון בשומע
כעונה האם זה כגדרי דיבור אמנם אם
נימא שיש דברים שבתפילה זה לעיכובא
ובשאר דברים זה לא לעיכבוא ובפשוטו

·„¯Â‡È·Â ¯˙È‰· ÏÈÁ˙‰ ÔÈ
˘‡"·˘¯‰ ˙"Â

ד[ והנה

עיין בשו"ת הרשב"א שנשאל
במי

שהתחיל

להתפלל

זה מצד החומר של עומד לפני המלך

ובאמצע נצרך לנקביו ומעמיד עצמו

כמבואר ברמב"ן וזה לא מצד הדבר

שיכול לגמור תפילתו ולחכות עד שיעור

שבקדושה שבתפילה בפשוטו זה לא

מיל ]וצ"ב מה עוזר שיכול להעמיד עד

משנה אם זה דיבור או שומע כעונה אמנם

מיל הרי השיעור בסוגין הוא פרסה[ האם

אפשר להעמיד ספיקו דהבה"ל בשאר

ימשיך תפילתו או שיפסיק ]ועיין בספר

ברכות אם נימא שזה לא מעכב וזה רק

אוהל מועד שער התפילה שנקט שאם לא

מצד היכון וצ"ע בזה.

יכול להעמיד עד פרסה יפסיק באמצע

עריכת ברכות  /סוגיא דנצרך לנקביו

קצג

תפילתו ואין היתר של התחיל בהיתר[

להפסיק ]ובעיקר דברי הרשב"א לגבי ק"ש

ועיין ברשב"א שכתב שאם כשהתחיל

שהרי שם אין את האיסור יש מקום לומר

להתפלל לא היה נצרך לנקביו כלל

שדעתו שק"ש אין איסור כלל ורק דן האם

ובאמצע התפילה נצרך לנקביו בזה לא

מותר ודו"ק עוד יתכן שנקט שהדין

יפסיק אפילו אם לא יכול להעמיד עצמו

שמעכב זה רק מצד קנס וכיון שלמד

עד פרסה ואסור לו להפסיק ולמד דבר זה

שכה"ג ההנהגה שלא להפסיק ממילאא ין

מהא דמבואר בגמ' דבמים שותתים לא

סיבה שאין תפילתו תפילה עוד יש לדון

צריך להרחיק ד"א ממקום המים דהינו

שהביא ראיה שגם במקום שמעכב יש

שאם הקילו רבנן כדי שלא יפסיק בתפילתו

סברא של התחיל בהיתר ובאמת הכל כי

להתפלל תוך ד"א למי רגלים כ"ש שיכול

אסור להפסיק ומה שבק"ש גם לא חיב

להמשיך להתפלל וע"ש שסיים שלגבי

להפסיק דיתכן דרק בדבר שמעכב בדיעבד

ק"ש יכול גם להמשיך אבל לא חייב

הוצרך לראיה אבל ק"ש אפילו אם נקט

להמשיך ]ובגר"ז דייק מלשונו שרק למי

שאסור אבל נקט כפמ"ג שזה לא מעכב

רגלים מותר להפסיק ולא לגדולים ומצד

וכל זה מחודש[.

שזה הפסק גדול שגם בק"ש אסור[ והנה
צ"ב מה ראיתו לגבי ק"ש הרי בתפילה שם
יש איסור להפסיק לכן גם יכול להמשיך
אבל כאן שמותר להפסיק למה שלא יהיה
חייב ובפשוטו משמע שדבר זה שכיון
שהתחיל יכול להמשיך דבר זה דן מסברא
ורק הוכיח שאסור להפסיק ובפשוטו הוא
מוכח שעד כמה שכאן לא עוזר מה
שהתחיל א"כ אין זה דומה לדין מ"ר ששם

והנה

עיקר דינו מהא דמתפלל עד שמים
שותתים הרי ודאי שגם קודם שזה שתת
היה מצב שנצרך לנקביו וכמבואר ברש"י
ואולי כיון שיש לדחוק שמי שנצרך באמת
הפסיק אמנם אם נימא דס"ל כמג"א שבמי
רגלים זה לא מעכב א"ש אמנם משמעות
דבריו שם שהסכים אם השואל שגם במי
רגלים זה מעכב התפילה.

כל הסיבה שזה יעכב מצד האיסור שבדבר
אבל כאן זה סברא מצד הלכות תפילה

צ"ב למה הרשב"א לא הוכיח את

והנה

בעיקר הדין דמבואר שמועיל

שאין זה צורת תפילה ובזה יש מקום לומר

התחיל בהיתר בפשוטו זה קולא

שעד כמה שזה מעכב לא יעזור מה שהוא

כדין התחיל בהיתר והנה לפ"ז מסתבר

באמצע התפילה ובהכרח שהרשב"א דן

שאם התחיל כשהיה יכול להעמיד עצמו

דבר זה מסברא ובזה מיושב קושית

ואחרי זה לא יכול להעמיד עצמו באמת

הבה"ל דלמה השו"ע העתיק את דין

כרגע צריך להפסיק כיון שמראש התחיל

הרשב"א כיון שראיתו מהגמ' של מי

בצורה שתפילתו תהיה שלא כדין וכן הוא

רגלים אבל אנן לא קי"ל כן אמנם לנ"ל

בלשון הרשב"א שאפילו שגרס כרי"ף בכל

עיקר הדין שיכול להמשיך הוא מסברא

אופן כתב שאם התחיל ולא היה צריך כלל

ורק מה שאסר להפסיק הוא מכח הראיה

וכן הוא בלשון המ"ב סק"ח אמנם עיין

אמנם עדין צ"ע על מה שפסק שאסור

בלשון רש"י ]וכן העתיק המ"ב סק"ד[

עריכת ברכות  /ברכות כג ע"א

קצד
שכתב ועד כמה יוכל להעמיד עצמו

בפשוטו זה כסברת הראב"ד כי זה מחסר

שיהיה מותר להתחיל להתפלל ומשמע

בכל צורת התפילה וא"כ לכאורא אין

שכל שבתחילת התפילה יכול להעמיד

סברא לחלק בין האיסורים דרבנן וצ"ל

עצמו יכול להתחיל דהינו שכל יסוד

שרק איסור שהוא קשור לצורת התפילה

האיסור להעמיד עצמו להתפלל בכזו צורה

הותר ולא איסור של והיה מחניך שזה לא

ולא שבאמצע התפילה הוא במצב זה

מדיני התפילה ולכן בזמן השתיתה שזה

וצ"ע.

מצד והיה מחניך מדרבנן אין זה מכלל
ההיתר וצ"ע בזה.

·‡"Ó¯‰ ˙·Â˘˙ ¯˙È‰
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ברש"י שבדין של שמור
נקביך מבואר שיש איסור

להפיח באמצע התפילה ועיין שו"ת
הרא"ש הובא בשו"ע סימן פ' שנקט שאם

ו[עיין

האם שומע כעונה מותר בנצרך

יודע שודאי יצטרך להפיח באמצע ק"ש

לנקביו וע"ש שביאר ספיקו דהנה מבואר

ותפילה לא יתפלל ויקרא ק"ש והרמ"א

בגמ' כ"א :דאסור להפסיק באמצע שמונה

דייק מדבריו שרק כאן שזה משהו חד

עשרה וקדיש ולקדושה והביאו תוס'

פעמי ובתפילה הבאה יוכל להתפלל אבל

מרש"י ובה"ג שמותר לשתוק ולשמוע

אם זה דבר קבוע האיסור הנ"ל נדחה מפני

והתוס' הביאו בשם ר"י ור"ת שאסור

מצות תפילה ולכן גם במי רגלים שותתים

ושהמנהג כרש"י ועיין בה"ל שכתב

באמצע התפילה אפשר להקל ומבואר

שלשיטות שאסור לשתוק לשמוע ה"ה

אסור

כאן אסור אמנם לשיטות שמותר יש לדון

להתפלל ובפשוטו מבואר שלא הותר אלא

האם שומע כעונה מותר או שזה גרע וע"ש

האיסור של להפסיק באמצע התפילה

שכתב שאפילו שבעל קרי אסור אבל יתכן

לנקביו אבל לא שאר איסור דרבנן וכן

ששם זה חמיר והוסיף שבפמ"ג יש ספק

מבואר במג"א בשם הרדב"ז לגבי מי שיש

כעין זה והוא לגבי מי שאין ידיו נקיות.

בפר"ח

שבזמן

שזה

מטפטף

בבה"ל סוף סימן ק"ד שנסתפק

ריר אם צואה שיצא כל הזמן מפי הטבעת
שאסור לו להתפלל כלל ]ועיין לבושי שרד
שכתב כי זה דאוריתא וצ"ע דבפשוטו

והנה

בעיקר המחלוקת דרש"י ור"ת האם
מותר

להפסיק

לשמוע

קדושה

הדין צואה בפי טבעת זה רק דרבנן[ והנה

באמצע שמונה עשרה יש לבאר בשלשה

לכאורא כל זה חילוק נכון אם יסוד

אופנים א .בריטב"א ור"ן בסוכה ]וכן

האיסור מצד חוסר הכבוד של ההפסקה

בשיבולי הלקט סימן כ' הביא מר' אברהם

באמצע התפילה אבל כיון שמבואר

בן ר' שלמה[ ביארו שזה סברא שכה"ג לא

לעכב

שייך שומע כעונה כיון שרק אחד שיכול

שהחומרא

בתפילה

זה

סיבה

עריכת ברכות  /סוגיא דנצרך לנקביו

קצה

לדבר יש בו דין שומע כעונה ולא אחד

כעונה ]ועיין שער הציון סימן תפ"ט

שלא יכול לדבר ועיין שאגת אריה סימן ו'

שחשש לדבריו[ וכן מבואר בדברי הבה"ל

שכתב שזה כדעת ההגהות אשר"י פ"ק

כאן שדן לגבי האם נצרך לנקביו יש דין

דחולין שדן שאילם לא יכול לצאת מדין

שומע כעונה וכתב לתלות ברש"י ור"ת

שומע כעונה כיון שלא יכול לדבר אמנם

דהינו שאם זה כדיבור וודאי שגם כאן

ברא"ש וברמב"ם וכן נפסק בשו"ע סימן

אסור ואם זה לא כדיבור יש מקום לדון

א' ס"ז שהוא יוצא מדין שומע כעונה

שהוי כהרהור שאין בזה איסור דעד כמה

וע"ש שהאריך להוכיח כן ולפ"ז מבואר

ששם זה רק נידון בדיני הפסק אין זה ענין

שגם אחד שלא יכול לדבר יש בו דין

לכאן.

שומע כעונה ב .ועיין קה"י סימן י"ב
שכתב לדון שזה ודאי ששומע כעונה הוי

והנה

דנו האחרונים האם מועיל שומע

כדיבור ממש אלא שיתכן שלגבי הפסק

כעונה נגד ערוה ועיין מג"א סימן

בשמונה עשרה זה לא תלוי בחלות דין

פ"ה דמבואר שלא מועיל ומשמעות דבריו

דיבור אלא בדיבור מציאותי דהינו שיש

מצד שכיון שלא יכול לדבר לא מועיל

כאן מחלוקת בדין הפסק בתפילה האם רק

שומע כעונה וכמו שדיק הגר"ז מלשונו

דיבור בפועל או גם חלות שומע כעונה זה

]וכן הוא בפתיחה לבה"ל סימן ע"ד[ אמנם

חיסרון ויתכן שדעת האוסרים שגם דבר

בפשוטו הוא תמוה דהרי קי"ל שמועיל

שהוא לא חלות דיבור הוא הפסק ג.יתכן

לשמוע באמצע שמונה עשרה ואולי יש

לבאר שנחלקו בגדר דין שומע כעונה האם

לחלק שרק אמצע שמונה עשרה זה משהו

חשיב כמדבר או שזה לא חשיב כדיבור

חיצוני אמנם כבר הבאינו דהשאגת אריה

שאם זה כדיבור ממש א"כ כמו שלענות

הוכיח מאלם שאין כזה חיסרון ועיין ש"ך

חשיב הפסק ה"ה לצאת מדין שומע כעונה

וט"ז ביור"ד שכתבו שכיון ששומע כעונה

אמנם יתכן שזה לא כדיבור ממש וממילא

זה כדיבור לכן אסור וכן הוא בלשון המ"ב

אפילו אם אם דיבור הוי הפסק אבל שומע

סימן ע"ה בסופו ]ועיין גר"ז בקו"א שעמד

כעונה זה לא הפסק.

על שינוי הלשונות[ אמנם הא"ר סוף סימן
ע"ה כתב לדון שבאמת מותר ודימה להא

והנה

ועיין ברמ"א סימן ס"ח שכתב שאם

דמותר לשמוע באמצע שמונה עשרה

הרהור כדיבור היה אסור לשמוע

חזינן שזה לא דיבר גמור וצ"ב סברת

ומבואר כנ"ל שעד כמה שזה דין דיבור

האוסרים מה זה שונה מהא דמותר לשמוע

חשיב הפסק ורק שומע כעונה כי זה לא

קדיש וקדושה וכנ"ל מצד שלא חשיב

חשיב כדיבור גמור וכן עיין צל"ח כ"א:

כדיבור.

שכתב לדון האם שומע כעונה יש בזה
איסור ברכה לבטלה וכתב לתלות דבר זה

ובפשוטו

הביאור דהנה ידוע חידושו של

במחלוקת רש"י ור"ת הנ"ל ומבואר כנ"ל

הבית הלוי דלא עוזר שומע

שלמד שיסוד מחלוקתם בגדרי שומע

כעונה בברכת כהנים כיון שיש דין קול רם
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קצו
וכמו שאם בירך בשקט זה לא עוזר ושומע

חפצתי לקחתה ולמה שלא יועיל מדין

כעונה זה כדיבור בלחש ועיין חזו"א

שומע כעונה ולנ"ל א" שששם יסודו

שביאר

שכונתו

שדין

שומע

שמדבר אם הבי"ד[.

כעונה

שהשמיעה זה אחד מאופני הדיבור ועיין
חזו"א שהאריך שזה לא כאחד מאופני

ולפ"ז

א"ש שודאי חשיב כדיבור כיון

הדיבור דהרי חשיב כברכה על הכוס

שהוא יוצא בדיבורו של חברו

וכקריאה מתוך מגילה וכן הרי צריך

אמנם כיון שאין כאן דיבור ממש אלא רק

שהמשמיע יהיה בר חיובא וזה יחשב

התיחסות של דיבור או שרק יוצא בדיבור

כחפצא של מצוה והאריך בזה בקה"י סימן

חברו וכה"ג לא חשיב הפסק דהינו שכה"ג

י"ג ובהכרח שחשיב שדיבור חברו מתיחס

זה לא רק בגדר הרהור אלא זה יותר דהרי

אליו ולכן כל הדינים שנצרכים כדי שזה

מתיחס אליו דיבור חברו אמנם אין זה

יחשב כדיבור מתיחס אליו וחשיב שהיה

כדיבור ממש כיון שרק יוצא בדיבור חברו

כאן דיבור על הכוס או קריאה מתוך ספר

ולגבי הפסק צריך דיבור ממש.

ולכן נקט החזו"א שזה גם עוזר בברכת
כהנים ואין בזה חיסרון דקול רם דגם זה

ועיקר

הדבר שמצאנו שזה לא חשיב

לא עוד הלכה אלא הגדרה בצורת הדיבור

כדיבור ממש בפשוטו מבואר

הנצרכת ]ויש מקום לומר יותר דאין זה

בתר"י סוף פ"ח וכן ברשב"א בחולין ק"ו

התיחסות של הדיבור אלא שנתחדש

הובא בב"י סימן קפ"א דמים אחרונים רק

שדיבור חברו שהוא שומע אותו מועיל

המברך צריך ליטול כיון שהוא מזכיר את

בשבילו ועיין רא"ש פ' כיסוי דם שדן אדם

השם ולא כל אלו שיוצאים ועיין בב"ח

שמכסה כמה בהמות האם מברך ברכה

שתמה הרי שומע כעונה וכן עיין סיפן

אחת או כמה ברכות והוכיח מהא דאדם

קפ"ג דכתב הדרכי משה לגבי כיסוי הראש

יכול להוציא כמה בני אדם בברכת כיסוי

בזמן הברכה דמי שרק שומע לא צריך

הדם חזינן שבברכה אחת אפשר על כמה

לכסות ראשו ותמה הב"ח הרי שומע

מצות ובפשוטו צ"ע ששם כיון ששומע

כעונה

כנ"ל

כעונה חשיב שכל אחד בירך על מצותו

שאפילו שחשיב כדיבור אבל אין הוא

ויש כאן כמה ברכות על כמה מצות אמנם

מדבר ממש וזה כנ"ל שרק מתיחס אליו

מבואר ברא"ש שחשיב ברכה אחת על

הדיבור והא יוצא בדיבור חברו אבל לא

כמה מצות דהינו שעל ידי שמיעתם ברכתו

חשיב שהוא ממש מברך ובדינים שזה

מועיל לכולם [ ]ועיין קה"י שכתב לדון

מכבוד הברכה יתכן שזה רק על מי

שלגבי ברכת כהנים שיסודו לדבר לחברו

שמברך בפועל ועיין בבה"ל סימן תפ"ט

בזה לא שייך שומע כעונה ויתכן שזה כונת

דהביא מהראשונים שלגבי עמידה בברכת

הבית הלוי ובפשוטו זה הישוב לקושית

המצות רק המברך צריך לעמוד ולא

היד אברהם יור"ד סימן א' למה אילם לא

השומעים והא כנ"ל שזה רק הלכה במברך

יכול לחלוץ מצד שלא יכול לומר לא

בפועל אמנם בסימן תר"ץ נקט שכולם

ומבואר

מהדרכי

משה

עריכת ברכות  /סוגיא דנצרך לנקביו

קצז

צריכים לעמוד ]ועיין תהלה לדוד סימן

מבואר שזה אסור דהינו שחשיב כדיבור

ק"ד[.

ורק שהוא לא מברך גמור א"כ למה שכאן
זה לא כמו בערוה ולא"ר דשם מותר

אמנם

בעיקר ספיקו דהבה"ל לגבי נצרך

מסתבר שגם כאן עד כמה שזה תלוי בגדרי

לנקביו צ"ע דכיון דלגבי ערוה

דיבור זה מותר.
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קצח
כד ע"א

ביאור הסוגיא דשנים שהיו ישנים במיטה
lwpit l`eny .` axd

‡È‚ÂÒÏ ˙ÈÏÏÎ ‰Ó„˜‰

כתיב

רגלים עד שירחיק 'כך' אסור לקרות כנגד

כי ד' א' מתהלך בקרב וגו' והיה

הערוה ולכא' מאי שייטא דצואה לערוה

מחניך קדוש ולא יראה בך ערות

ומבו' לכא' דתרוויהו משום מחניך קדוש

דבר ושב מאחריך ובשבת קנ .אי' דאסור
להרהר בד"ת בביהכ"ס דכתיב והיה מחניך
קדוש ומק' והא כתיב ולא יראה בך ערות
דבר וס"ד דערות דבר קאי אמחניך קדוש
ומדכתיב ערות 'דבר' משמע דווקא דיבור
ומשני דערות דבר איירי בערוה ולא קאי
אמחניך

ונמצא

דביהכ"ס

אסור

אף

בהרהור דיליף ממחניך וכנגד ערוה דווקא
דיבור אסור אבל הרהור מותר דיליף

והנה

בשו"ע

)סי' עה ס"ו(

פסק דאם היתה

ערוה כנגדו מהני עצימת עינים
והמג"א

)סק"ט(

הביא מהב"ח

דל"מ

'דדוקא חזרת פנים מהני דהוי מחנהו
קדוש דומיא דצואה לאחריו' ובפמ"ג שם
כ' דסמך אסיפא דקרא וכ"כ בסי' עד
)משב"ז סק"א(
)סק"א(

מערות דבר.

ועי'

נאסרו.

לדעת השו"ע אמנם בסי' עט

לגבי עצימת עינים בצואה כ'

המג"א דל"מ משום שנאסר משום מחניך

שבת כג .דהק' כי קאי ערום היכי

קדוש וציין לסו"ס עה ומשמע דהדינים

מברך והא בעי' מחניך קדוש מוכח

שווים.

דזה קאי אף אערוה אבל רש"י שם גרס
והא בעי' מחניך קדוש ולא יראה בך ערות
דבר וגו' ומשמע דהקו' היא מסיפא דקרא
אבל בחי' מהר"ם בנעט שם כ' דמחניך
קאי גם אשלאחריו דגם ערוה נאסרה
ממחניך והרהור מותר מדכתיב 'דבר'.

ולגבי

בית האמצעי דבית המרחץ דיש בו
קצת ערומים פסק השו"ע

)סי' פד(

דאסור לקרות בו ק"ש ודעת הב"ח

)סי' מה(

הובא במ"ב

)סי' פד סק"ג(

דאפי' עכשיו אין

שם אדם אסור והב"י מתיר ובפשטות דעת
הב"ח דחשיב מקום זוהמא כיוון דמיוחד

ל' הרא"ש )פ"ג סי' נב( לגבי מילה שכ'

לערומים וכבית הפנימי אבל אולי אפשר

דאי"צ לכסות הערוה בשעת מילה

דהב"ח לשיטתו דע"י שמיוחד להיות בו

דכיוון דעוסק בדבר מצוה קרי' ביה מחניך

ערומים ולבושים ל"ח מחניך קדוש דאסור

קדוש.

ג"כ מחנה ערוה כמו מחנה צואה בית

וכ"נ

המרחץ וביהכ"ס הוא דאו' אפי' אין בו

וברמב"ם

הלכות ק"ש

)פ"ג הט"ז(

'כשם'

שאסור לקרות כנגד צואה ומי

צואה וכן פי חזיר דמצד מחניך נאסר מקום
זוהמא.
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והנה

קצט

דעת הרשב"א כה .דלא יראה נאמר

אסור ובאג"מ

גם בצואה דאסור לקרוא ק"ש אם

דמסתבר דשכיבה במיטה אחת הוא קירוב

רואה צואה והרא"ש פליג ע"ז ויתבאר

גדול לא פחות מחיבוק ונישוק עי' רמ"א

להלן ולדברי הרשב"א צ"ע למה אסור

)יו"ד סי' קצה סט"ז(

ובביאוה"ג שם דהלאו

להרהר כנגד צואה הא 'דבר' קאי גם ע"ז

דלא תקרבו הוא דווקא במכווין להנאה

כ' דע"כ להרשב"א

ומדרבנן אסור אף באין מתכווין ולכא'

איסור הרהור כנגד צואה הוא רק דרבנן

תלוי בזה ג"כ נידון דידן דאם כוונתו

ומה דאי' שם דבביהכ"ס אסור הרהור

להינות אסור מדאו' ואם אין כוונתו

משום דכתיב מחניך היינו דרבנן אסרו רק

להינות לכא' הוא דרבנן ונפק"מ לענין

בצואה דלא כתיב בה להדיא דבר ולא

דיעבד דבעבר וקרא באיסור דאו' מעכב

בערוה דכתיב בה להדיא דבר.

לכו"ע וחוזר וקרא עם הברכות עי' להלן

ובנשמ"א

)כלל ג אות ב(

)אבה"ע ח"ד סי' ס"ג(

כ'

בענין דיעבד ולכא' אחור כנגד אחור ודאי
אינו דרך חיבה.
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א .הסוגיא

איירי בב' אנשים והאיסור
בפשטות הוא מדרבנן ]עי'

ב .אשה

וחבירתה לכא' הדין כמו ב'
אנשים ובפמ"ג

הביא מהא"ר

)סק"ה(

)א"א סק"ב(

דבעי' הפסק טלית

אפי' אשה וביתה גדולה וא"כ כ"ש
חבירתה אבל המ"ב לא הביאו.

ג .נגיעה

ביד כ' החזו"א

)סק"ו(

דאם נוגע

להלן באריכות אם הרהור הוא דרבנן ותלוי

באשתו בידו במקום שאם היה

)ועי' א"א סי' עג סק"א שכ' אם נאמר דכל

רואה היה אסור משום ערוה אסור בק"ש

אבל שכיבה עם אשה

וכ' עוד דאפשר אפי' חובק פניה או ידיה

אחרת במיטה אחת נאסר לכא' מלא תקרבו

ג"כ אסור דנגיעה ביד חמירא עי' כה:

הגדילו

תוד"ה והלכתא ויש לזה גם סמך במ"ב עי'

זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה ואסור אז

סי' עג סק"ט דבערות קטן פחות מבן ט'

בק"ש ול"מ חזרת פנים ואף לא הפסק

שרי נגבאיעה ובסי' עה סקכ"ד הביא מח'

טלית בנגעי אמנם בלא נגעי עי' שבת יג.

לגבי נגיעה אחיזת המילה בשעת הברית

מקיש אשה נדה לאשת רעהו מה אשת

ולא הכריע ומשמע דביד חמיר.

בזה[

איסורים אלו דרבנן' (

לגלות ערוה כמבו' בקידושין

)פ(:

רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור אף
אשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור
ופרש"י שם דאסור מדאו' כמו ייחוד אבל

‚Ì˘ 'Î Â¯È·Á· Â„È· ‰ÚÈ
„¯˙ÂÓ ‰ÏÚÓÏÂ ÂÈ˙ÓÓ

תוס' כ' דהוי דרבנן אבל לא איירי בנגיעת
הבשר דזה מה"ת ועי' חזו"א )סק"ז( דבשרו

ד .הסוגיא

נט"י אסור לקרות ק"ש כגון

נוגע באשה אחרת אפי' ממתנים ולמעלה

שנוגע בידו בבשר חבירו המכוסה וכן

איירי אף באופן שמצד הל'
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ר
באופן שמצד הל' הרחקה מעריות אסור

בין בעל הערוה ובין בעל הבשר ואף לשי'

כגון שנוגע באשה אחרת ויש הפסק טלית

רש"י כ"כ דס"ל דל"ד נקט ערוה בערוה

דהסוגיא איירי רק כלפי איסור קריאת ק"ש

דאין בזה חומרא טפי מערוה בבשר וע"כ

מצד נגיעה וכן אסור להסתכל באשה כדי

כ' דתרוויהו אסורין דפנים כנגד פנים

להינות אפי' באצבע קטנה ולענין ק"ש

תרוויהו אסורין לקרות אמנם במג"א

דדוקא בטפח

משמע דנגיעת ערוה בערוה חמיר דהב"י

ונפק"מ דמצד נגיעה

הביא מהג"א שהתיר בקטן אפי'

דעת השו"ע
אסור

)סי' עה ס"א(

)עי"ש מ"ב סק"ז(

)ס"ס עד(

דמעכב ]עי'

נגיעת ערוה בערוה והב"י פליג עליה

לח"מ פ"ג מק"ש הט"ז שכ' כן לגבי פחות

ובמג"א

כ' דנראה כהב"י

מטפח באשה אחרת דנפק"מ לפיסול ק"ש

שהרי לגבי ראיה אסרי' בערות קטן בסי'

אבל עי' מג"א סי' עג סק"ג שהק' דאם

עה

אסור בלא ק"ש מה אשמועי' דאסור גם

בערות הקטן אבל לא בבשרו מידי דהוי

בק"ש אבל הק' כן על הרא"ש ובדעת

אראיה.

דעת הפמ"ג

)א"א סי' עא סק"ה(

הרא"ש לכא' נראה דאפשר להשמיע
דאסור גם בק"ש ועי' חזו"א לגבי פחות
מטפח באשה אחרת דודאי כיוון דאסור גם
בלא ק"ש א"א שיהיה מותר אז בק"ש
נמצא דכל מה שאסור מצד הרחקה
מעריות אוסר גם בק"ש למג"א וחזו"א
ולפי"ז צ"ל דשנים ישנים במיטה אחת
מותר מצד הרחקה מעריות ושמא בפנים

)סי' עד סק"ט(

)ס"ד(

ולפי"ז לכא' אין לאסור רק נגיעה

ו .הסוגיא

איירי לענין ק"ש ולכא' דין
ת"ת

הדינים הנזכרים וכן מבו' ביראים הובא
במרדכי

)סי' פ(

דתורה ותפילה דינם שווה

אמנם עי' ברשב"ץ דשוק באשה אינו ערוה
ממש ואע"פ שאסור בק"ש מותר בת"ת
וכ"ה במאירי שם אפי' לגבי טפח באשה
ושער וקול.

כנגד פנים אסור ורק בחזרת פנים דמותר
לשמואל זה שרי גם בדיני אבה"ע דז"ב

שווה

לק"ש

בכל

שנים

שהיו ישנים וכו' אם איירי בנוגעים

דנגיעת בערות חבירו אסורה מטעם הרהור

זב"ז רש"י נקט דאיירי בנוגעים

ולדידהו צ"ל דנגיעת בשרו בבשר חבירו

אברי הערוה זב"ז ואיכא הרהור וכן בקו'

שריא [.

הגמ' והא איכא עגבות פרש"י דנגעי
אהדדי וכ"כ הרא"ה והריטב"א אבל

ה .רש"י

נקט דהאיסור בישנים במיטה

הפמ"ג

אחת הוא משום נגיעת ערוה

דלא פלוג ואסור משום שמא יבא לידי

בערוה וכ"ה ברא"ה בריטב"א ובפסקי

הרהור ולדעת הפמ"ג אסור אפי' פנים

כ'

כנגד אחור למי שפניו כלפי אחורי חבירו

הרי"ד אבל הרמב"ם

)פ"ג מק"ש הי"ח(

משום נגיעת בשר בבשר וכן העתיק

)א"א סי' עג סק"א(

וכן נקט המ"ב

)סק"א(

כ' דל"ד נוגעים

אבל החזו"א

)סק"ט(

ובב"י סי' עד ס"ה כ'

פליג על כ"ז וכ' דאין לזה מקור ונקט כשי'

דכ"ש אם ערותו נוגעת בבשר חבירו

רש"י ובאין נוגעים מותר אפי' פנים כנגד

דאסור ובחזו"א )סק"ב( כ' דתרוויהו אסורין

פנים וכן פליג על מה שכ' המ"ב

השו"ע

)סי' עג ס"א(

)סק"ז(
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רא

דאסור למי שפניו כלפי אחורי חבירו

בהם משום ערוה מבו' דרק א' החזיר פניו

לקרוא דזה ג"כ מה"ט דבפניו כלפי חבירו

ושמא נח' בזה רש"י והראב"ד.

איכא הרהור והוכיח מעגבות דאיך מוכחי'
דאין בהם משום ערוה ממחזיר פניו דאם

השו"ע

)סי' עג ס"ב(

לא נגעי ודאי אין בהם משום ערוה וכ' שם

פסק דהישן עם אשתו

קורא בחזרת פנים ובמג"א

)סק"א(

דבתוס' ר"י החסיד נראה דאיירי אפי' בלא

הביא מהכס"מ דהיינו שיחזירו שניהם

ט"ס

פניהם זל"ז דבחזרת פנים של א' עדיין

נגיעה

אבל

כפיה"נ

דיש

שם

ובשיטמ"ק מבו' ג"כ דאיירי בנגעי.

אסורים שניהם לקרוא אבל הגר"א שם כ'
דאם א' מחזיר פניו סגי ומותר מי שהחזיר

זה

מחזיר פניו וקורא אם הכוונה כאחד או

פניו לקרוא וציין דמקורו הוא מהרמב"ם

בזה אח"ז – בקו' הגמ' והא איכא

ורש"י ד"ה ואשתו שכ' דאסור

)פ"ג הי"ח(

עגבות פרש"י דנגעי אהדדי מבו' דשניהם

משום דערותו נוגעת בערות חבירו ומשמע

החזירו פנים ומשמע שאם רק א' החזיר

דבל"ז שרי וצ"ב מה הביא מרש"י הלא

פניו שניהם אסור וכ"פ הרא"ה הריטב"א

השו"ע פסק כהרמב"ם דנגיעת בשר בבשר

והשיטמ"ק קו הגמ' אבל יש לדחות

ג"כ אסורה ודלא כרש"י וא"כ מנ"ל

דאפשר דנקטו דשניהם מחזירים פנים

דלדידן שרי וצ"ל דמביא ראי' רק דהאיסור

דאיירי בגוונא דשניהם רוצים לקרות ק"ש

הוא משום פנים להדי פנים ובמ"ב

]אמנם ברא"ה כ' דשניהם מחזירים פניהם

כ' דמח' המג"א והגר"א היא דווקא באין

דאל"כ הו"ל נוגע בערוה[.

בשרו נוגע בערוה אבל בשרו נוגע בערוה

)סק"ה(

לכו"ע אסור כמו בסי' עד ס"ה דאם יש

וברשב"א

יש

סתירה

דלפרש"י

בזה
דגרס

לכא'

איזה מאבריו שנוגע בערותו או בערות

עגבות

חבירו אסור לקרוא ק"ש וגם הגר"א
מסכים שם לדברי השו"ע.

דחבריה הק' דהא קתני זה מחזיר פניו
וקורא וזה מחזיר וכו' ומשמע ליה דהיינו
כאחת וזהו שהק' דא"כ אינו רואה עגבות

ולכא'

כל הראשונים דפי' דפנים כנגד

חבריה וכן לפי גירסתו ברש"י פי' דאילו

פנים איירי בנגעי ואם מחזירין

היה מחזיר פניו היה רואה העגבות וע"כ

פניהם נוגעים עגבותיהם זב"ז א"כ אם

אסור ע"כ דתרוויהו החזירו פניהם וכשא'

יחזיר א' פניו יגעו אחורי חבריו בערותו

מחזיר פניו אסור לקרות אפי' זה שהחזיר

ובזה כ' הגר"א דסגי בחזרת פנים דא' ע"כ

פניו כיוון דאם היה מחזיר פניו היה רואה

דאפי' נגעי שרי גם צ"ע דלפי"ד החזו"א

ערות חבירו אבל מדברי הראב"ד שהעתיק

דאיירי בנגעי לכא' בחזרת פנים דחד ג"כ

מוכח דרק א' החזיר פניו שכ' דאסור למי

איירי בנגעי ויעמיד דברי הגר"א אף בנגעי

שהחזיר פניו לקרוא משום גילוי ערוה

ומ"ש מסי' עד ס"ה וכמו שהק' המ"ב

שעגבותיו מגולות לחבירו אם עגבות יש

וצ"ל דאף אם פנים כנגד פנים נגעי אם א'
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מחזיר פניו לפי המציאות יש ריווח ולא
נגעי.

והנה

לפי"ד המ"ב מוכח במג"א דאפי'
לא נגעי אסור שהרי כ' דאפי' אחור

באופן

שנוגע למטה ממתניו דידיה
בלמעלה ממתניו דחבירו כ'

כנגד פנים שניהם אסורים ופי' המ"ב

המג"א

דהיינו אפי' בלא בנגעי וכמו שהוכיח מסי

למעלה ממתניו ובחזו"א

עד נמצא א"כ דמש"כ החזו"א דאין לו

לזה מקור בגמ' אבל אם ערוותו נוגעת

מקור מקורו הוא מהמג"א בשם הכס"מ

אפי' למעלה ממתניו דחבירו אסור.

)סי' עד סק"ט(

דמותר מי שבשרו
)סק"ו(

כ' דאין

שהביא מרבינו מנוח.

פסק

ההלכה במח' רב יוסף ושמואל –
רוב הראשונים פסקו כרב יוסף דבב'

אנשים בעי' הפסק טלית ולא סגי בחזרת
פנים ובאשתו נח' הראשונים אם סגי
בחזרת פנים או בעי' הפסק טלית עי' רי"ף
ורא"ה דסגי בחזרת פנים כרב יוסף ועי'
תר"י ורא"ש שהביאו מר"י דלא קיי"ל לא
כשמואל ולא כרב יוסף אלא כברייתא
דמחמרא בתרוויהו והשו"ע

)ס"ב(

הביא ב'

הדעות וכ' דנכון לחוש לדבריהם להחמיר
ובמ"ב )סק"ו( דצריך מאד ליזהר בזה בק"ש
שעל המיטה שיהיה הפסק טלית ולפי"ד
החזו"א סגי בחזרת פנים אם לא נגעי.

השו"ע

מתקיף

לה רב יוסף אשתו ולא מיבעיא
אחר אדרבה וכו' פרש"י אשתו

כגופו ורגיל בה וליכא הרהור כולי האי
משמע דלרב יוסף האיסור הוא מטעם
הרהור וע"כ שייך טפי באחר מבאשתו
וסברת שמואל אפש"ל דאין האיסור מצד
הרהור אלא מצד גילוי ערוה דע"י נגיעה
חשיבא ערותו מגולה מדרבנן ובזה באשה
אסור טפי או אפשר דפליג אדר"י בסברות
הפוכות דלשמואל באשתו יש הרהור טפי
ולרב יוסף באחר איכא הרהור טפי.

אמנם

ק' מה תי' לקמן דעגבות לית בהו
משום ערוה הא לרב יוסף מצד

פסק דבעי' הפסק

הרהור דיניי' ומה איכפ"ל דליכא משום

טלית ממתניהם ולמטה והנה

ערוה הא איכא הרהור ובאמת גם לדידן

שיעור זה דממתניהם ולמטה מקורו

דעגבות יש בהם משום ערוה אסור לקרות

ברמב"ם

)סי' עג ס"א(

ובביאוה"ג שם כ' וז"ל

בנוגע בהם ובביאה"ל

ממתניהם ולמטה כו' דזהו השיעור לענין

משום

וצ"ל

ערוה כמש"ש כ"ד ב' היתה טליתו כו'

ולברייתא דסברא כוותיה אתי' דלדידהו

וכמ"ש בס"ס ע"ד עכ"ל ודבריו תמוהים

רק מצד ערוה דייני'.

)פ"ג הי"ח(

הרהור

)ס"א(

כ' דהטעם

דרק

לשמואל

לכא' דודאי אין שם ערוה ממתניו ולמטה
ומהני כיסוי לערוה לבד וביאו"ד דכוונתו
רק להוכיח דממתניו ולמעלה אינו בכלל
ערוה וכ"נ בביאוה"ל.

והא

איכא עגבות – בראשונים יש ג'
ביאורים או מצד נגיעה או מצד ראיה

או מצד גילוי ערוה וכפי שיתבאר.
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א .רש"י

לפנינו כ' דנגעי אהדדי וכ"כ

לבעל הערוה רק לחבריה מצד ראיה ומה

ושיטמ"ק

וכ"מ

שהק' מראיה דחבריה ולא מראיה דעגבות

וביאר החזו"א

)סי' טז

דידיה שיוכל לראות אם יחזיר פניו

דלא הרויח כלום ע"י חזרת פנים אם

דעגבות דידיה מכוסים הם כלפי כו"ע ע"י

הריטב"א
ברמב"ן
סק"א(

רג

)שבת יג(.

עגבות חשיבי כערוה.

ב .ברשב"א

הביא מרש"י גי' והא איכא
עגבות דחבריה והק' ע"ז

דהא זה מחזיר פניו וזה מחזיר וכו' קתני
ועוד דא"כ מה מוכיח מאשה קוצה חלתה

הטלית וע"כ לא איכפ"ל שיכול לראות
וכנ"ל אבל עגבות דחבריה אף דמכוסים
הם כלפי כו"ע מגולים הם כלפי חבריה
ודו"ק.

ג .עוד

הביא הרשב"א פי' אחר מהראב"ד

ערומה דהתם ליכא עגבות חברתה ועי'

דהקו' מעגבות היינו עגבות דידיה

דלא נתפרשה

דאי הוה בה משום ערוה היה אסור משום

קושיתו ולכא' כוונתו דלפי גי' זו הקו' היא

גילוי ערוה אף שאינו רואה דלא נאמר לא

כלפי ראיה דהיכי שרי לקרוא אחר שא'

תראה אלא לא יראה היינו לא יראה הרואה

החזיר פניו והא איכא עגבות היינו שרואה

דסגי במה שיכול לראות אבל מצד חבריה

עגבות חבירו וע"ז הק' דבאמת רק מי

לא נאסר דלגבי חבריה תלוי בראיה בפועל

שהחזיר פניו מותר דהא זה מחזיר וקורא

נמצא דרש"י והראב"ד מסכימים דלא

וזה וכו' וכן מה מק' מאשה קוצה חלתה

יראה היינו אפי' אינו רואה בפועל רק

דליכא עגבות חבריה.

לרש"י הוא רק כלפי ראיה ולהראב"ד הוא

פנ"י וחזו"א

)סי' טז סק"ב(

רק כלפי גילוי הערוה.

ובישוב

שי' רש"י עי"ש ברשב"א דיש
לאסור מצד ראיה אפי' מחזיר

בתורא"ש

דאברו נוגע בעגבות חבירו

פניו כיוון דאין סודר מפסיק ויכול להחזיר

ע"כ חשיבי העגבות כמגולה.

פניו ולראות קרי' ביה ולא יראה וצ"ב
דא"כ איך מהני כיסוי הא יכול להסיר
הכיסוי וכן איך מהני שניהם מחזירים
פניהם.

וביאו"ד

ביאר הקו' באופ"א דכיוון

ÔË˜ ˙ÂÂ¯Ú

ואם

היו בניו וב"ב קטנים מותר – מבו'
דמותר לקרוא בלא הפסק טלית ולא

לכא' דגם לרש"י הקשו מצד

נתבאר אם התירו אפי' נגיעה או לא

'גילוי ערוה' וכל' הרשב"א

ובהג"א הובא בב"י

)סי' עג(

כ' דאפי' נוגע

דהא מיגליא וקיימא דכיוון דיכול להחזיר

ערותו בערותן שרי ובב"י כ' דמתר"י מוכח

פניו ולראות הרי"ז 'סימן' דאין הערוה

לאסור והדרכ"מ כ' דאדרבה מוכח שם

מכוסה משא"כ אם היא באמת מכוסה לא

להתיר וכוונתו דהי"מ דשם הוכיחו דמותר

איכפ"ל במה שיכול לגלות ובערוה מגולה

לקרוא כנגד ערות קטן דכמו שהתירו

נאסר אפי' יכול לראות אבל מצד עגבות

בבניו קטנים בלא הפסק טלית ה"ה אף

דידיה לא נאסר דגילוי ערוה אינו אוסר

בראיה ומוכח דסוגיין איירי בנגיעה בערוה
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ועי' מחצה"ש ופסק המג"א

)סי' עד סק"ט(

נאסר[ או מלתא דקלות ראש וחסרון אימה

כהב"י אבל הפר"ח הובא במ"ב )סק"ז( נקט

וכמו שאסרו בעל קרי בת"ת משום חיסרון

בזה שי' אמצעית דאסור נגיעה אבל מותר

אימה עי' לעיל כב .וברש"י שם דבע"ק

פנים כנגד פנים.

אסור בת"ת דבא מתוך קלות ראש וזחות

השו"ע

)סי עה ס"ד(

פסק דאסור לקרוא

הדעת ולפי"ז אינו מדיני גלוי ערוה אלא
מדיני ת.

כנגד ערוות קטן והרמ"א השיג
עליו דקטן שאין ראוי לביאה יש להתיר

וברשב"ץ

והיינו פחות מבן ט' ומקורו כ' בביאוה"ג

כ' דבנגיעה יש משום לא
יראה וכ"כ הגר"ז

)סי' עג(

וז"ל ממ"ש ואם היו בניו כו' ול"ל דרואה

דכל דבר המביא להרהור נקרא ערוה

שאני משום דאיכא הרהור טפי דא"כ מאי

ואמנם טפח באשה וקול ושיער נאסרו

קאמר שם א"י איצטרכא ליה כו' קמ"ל

מדרבנן משום הרהור ולא נאסרו לאשה

דאינהו כו' אלמא דתלי אי מיקרי ערוה או

באשה אחרת דליכא הרהור דהאיסור הוא

לא עכ"ל וש"מ תלת א .דהתיר אפי' נגיעה

מטעם הרהור אבל מחמת ההרהור חשיב

)סי'

ערוה וכדמייתי מקראי דמדרבנן הוי ערוה

עג סק"ט( הביא ראיה זו מהגר"א להתיר קטן

ואסמכוכהו אקרא אבל לגבי נגיעה הרי

אחר וכ' דיש ליישב ]ואולי כוונתו דהגר"א

אין כאן ערוה לפנינו אלא דההרהור משוי

הביא ראיה לרמ"א רק בפחות מבן ט'

ליה לערוה.

כהג"א ב .דהתיר אפי' קטן אחר והמ"ב

דאי"ז ערוה אבל מבן ט' עד יא' אסור
בקטן אחר[ ג .דלא אסרו הרהור אא"כ יש

‰ÓÎ ‰Ê ÔÂ„È· ÈÂÏ˙ '‡ÎÏÂ
˙Â˙‚ÂÏÙ

לפניו ערוה.

א .לכא'
··‰ÚÈ‚ Â¯Ò‡„ ÌÚË‰ ¯Â‡È

הנה

תלוי בזה אם הרהור בלא ראיית
ערוה

לא נתבאר המקור לאסור אמירת דבר

דבאג"מ

שבקדושה בנגעי אהדדי ומצאנו

בקו"א

לפניו

אוסר

בק"ש

)ח"ד סי' טו(

כ' לאסור אבל הגר"ז

)סי' עג סק"ב(

התיר ונגיעה דנאסרה

שהחמירו בו כ"כ עד שלהפמ"ג גזרו אפי'

צ"ל דע"י הרהור דנגיעה חשיבא כערוה

לא נגעי שמא יבוא לידי הרהור ובחזו"א

לפניו אבל באין ערוה לפניו מותר והוכיח

)סי' טז סק"ב(

הסתפק אם הוא מלתא דגילוי

מהב"י

)סי' לח(

דאיירי שם לגבי בחורים

ערוה והיינו דחשיב ע"י הרהור כאילו

שלא היו יכולים בלי הרהור ודן שם רק

ערוה לפנינו וביתר ביאור דכמו דראיה

מצד התפילין ומשמע דהק"ש יכולים

היא גילוי הערוה דהערוה נגלית ע"י

לקרוא בלא פקפוק ועי' בביאוה"ג

הראיה ה"ה בנגיעה חשיב שאין הערוה

ס"ד( דהאיסור אינו תלוי בהרהור אלא בשם

מכוסה דהיא נגלית ע"י הנגיעה ]לכא' זה

ערוה והוכיח מעכו"ם ערום דס"ד דשרי

שייך רק בערוה ולא בבשר אמנם י"ל דגם

)לקמן כה(:

דבשר חמורים בשרם ומייתי

בבשר שייך לדון דשמא משום לתא דגילוי

קרא דערות אביהם לא ראו מוכח דהכל

)סי' עה

עריכת ברכות  /ביאור הסוגיא דשנים שהיו ישנים במיטה
תלוי בשם ערוה ולא בהרהור ולכא' תלוי

ב .עוד

בהנ"ל דלהגר"ז טעם האיסור בנגיעה הוא

רה

יש לתלות בזה דהרמב"ם
הי"ח(

)פ"ג

כ' דבניו קטנים הם

מצד גילוי ערוה ולכך בלא ערוה לפניו

כאשתו דהם בכלל גופו ולפי"ז כ' המ"ב

מותר ולהאג"מ י"ל דנאסר עכ"פ גם משום

)סק"ט( דדווקא בניו אבל לא קטן אחר אבל

לתא דקלות ראש.

בתר"י ובמאירי מבו' דאף קטנים דעלמא
כאשתו ואי"צ חזרת פנים ואפש"ל דאם

בעצם

דברי הגר"ז יש לדחות הראי'

מצד הרהור י"ל דרק בניו ליכא הרהור

מבחורים דב' עניני הרהור יש א'

אבל אם נגיעה מלתא דקלות ראש ובבניו

הרהור לעשות עבירה ממש ב' הרהור

קטנים ל"ש קלות ראש חזי' דבקטן ליכא

דפריצות והרהור דפריצות אינו דאו' אבל

קלות ראש א"כ ה"ה קטן אחר דאין שם

בתפילין נאסר אפי' הרהור פריצות מדאו'

ערוה עליה.

דמשום לתא דקלות ראש הוא ודברי הב"י
לגבי בחורים לא איירי במהרהרים לעשות
זנות אלא פריצות בעלמא ולא נאסר מדאו'
בק"ש רק בתפילין עוד יש לדחות דכיוון
דא"א לא העמידו דבריהם במקום איסור
תורה וכמש"כ המ"ב )סי' עה ס"ק יז( דדר בין
העכו"ם עת לעשות לד' הוא ומותר בק"ש
כששומע קול זמר של אשה ואפי' כלפי
תפילה דרבנן.

ולכא'

אי נימא דאסור רק בערוה לפניו
מ"ט אסרו קול באשה דאין ערוה

ג .בתר"י

כנגד ערוות קטן ואי"צ לכסות
המילה בשעת הברכות והביאו ראי' משנים
שהיו ישנים במיטה ודימו נגיעה לראיה
דאם מותר בנגיעה בבניו קטנים מותר ג"כ
בראי' והר"י דחה דמה טעם יש לדמות
ראי' לנגיעה ולכא' בזה נח' דהי"א ס"ל
דהרהור נאסר מלתא דראיה ומשום גילוי
ערוה ואין איסור בראיה טפי מנגיעה ואם
התירו נגיעה ה"ה ראיה אבל הר"י ס"ל
דנגיעה אינו מלתא דראיה אלא משום
הרהור.

לפניו ולהגר"ז צ"ל דקול הוא ידא אריכתא
של הערוה וחשיב כמו ערוה לפניו ועי'
בגר"ז סי' עה שכ' דקול יש בו משום לא
יראה בך ערוות דבר ועי' בהגה"מ פ"ג
מק"ש הט"ז דקול אסור אף דליכא ערוה
לפניו הרהור מיהא איכא ולכא' שזה
כהאג"מ ,ואולי תלוי בזה אם אסור באין
מכירה דידא אריכתא היינו דמשוי לה

ד .עוד

)חאה"ע סי' נג(

)חאו"ח סי' לג( שהעלה להתיר מדינא רק שכ'
שמכוער הדבר ובעל נפש יחמיר.

לכא' תלוי בזה דהמאירי כ'
דעגבות אין בהם משום ערוה

רק בנגיעה ולא בראיה ולכא' נראה מזה
דנגיעה אינה בכלל גילוי ערוה ולכך ראיה
חמירא

)אמנם להלכה קיי"ל להיפך דעגבות הוו

ערוה לנגיעה ולענין ראיה נח' האחרונים )מ"ב סי' עד
סקי"ז().

כלפניו דיש שהתירו עי' שו"ת מהר"ם שיק
שהתיר ובשו"ת בית שערים

)כה (:הביא די"א דמותר לקרוא

עוד

בזה דלעיל הובא מהתורא"ש לגבי
עגבות דמשמע מיניה דנגיעה משוי
לה לגילוי ערוה.

עריכת ברכות  /ברכות כד ע"א
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קר"ש נגד ערוה בקירוב וכסות אחת
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בעי

מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב

הונא עגבות אין בהם משום ערוה.

יהודה ,שנים שישנים במטה אחת

ולשיטת רש"י יתבאר שמק' הגמ' משום

מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע

מגע ערוה דעגבות ותי' שאינה ערוה

וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע ,אמר

ומשו"ה ליכא הרהור.

ליה הכי אמר שמואל ואפילו אשתו עמו,
מתקיף לה רב יוסף אשתו ולא מיבעיא

אלא

שילה"ק לשיטתו דמשמע דלמ"ד

אחר אדרבה אשתו כגופו אחר לאו כגופו.

דשרי בחזרת פנים הכל תלוי באם

ומבואר מחלוקת בשנים שישנים במטה

הוי מגע ערוה או לאו וכל שאינו מגע

אחת אם מהני החזרת פנים כדי לקרות

ערוה מותר ומשו"ה מגע עגבות מותר,

קריאת שמע או לא מהני חזרת פנים,

והרי מבואר ברש"י דבמגע ערוה עיקר

ונחלקו תנאי אם באשתו מהני ועוד נחלקו

האיסור לקרות בכה"ג הוא משום הרהור

אמוראים למ"ד שאשתו שרי אם ה"ה אחר

וא"כ מה איכפ"ל אם קרוי ערוה או לאו

או וקא אשתו דרגיל עמה משא"כ אחר.

קרוי ערוה יש לדון כל אדם כפי נפשו ואם
במגע עגבות יש הרהור אסור בקריאת

ויש

לדון מאיזה טעם יש לאסור אם אינם

שמע ויאסר אע"פ שאינו ערוה ,ואם אין

בהחזרת פנים ,והנה ברש"י כתב דכל

הרהור אע"פ שקרוי ערוה אינו אסור כיון
שאין הרהור.

זמן שהן פונים פנים כנגד פנים ,פשיטא
ליה דאסור ,דאיכא הרהור נגיעת ערוה על
ידי אברי תשמיש .ומשמע דהאיסור משום

ונראה

מבואר בזה ששיטת רש"י שנאמר

מגע הערוה והרהור אבל אין בו משום

גדר בהרהור ואי"ז איסור משום

איסור דאורייתא של קורא נגד ערוה,

המציאות שהוא מהרהר ,אלא נאמר כאן

ולפי"ז צ"ל דהאבעיא אם שרי לקרות

הלכה שבאופן של מגע המביא הרהור

בחזרת פנים היא מאותו הטעם שאע"פ

אסור משום המגע ולא משום ההרהור,

שאין מגע ערוה עדיין יש מגע אפי' בחזרת

ונאמר גדר דמגע המביא הרהור כמגע

פנים ואיכא הרהור.

ערוה הוא האוסר בקריאת שמע וא"כ לא
איכפ"ל אם למעשה הוא מהרהר או לאו

והנה

בגמ' בהמשך אמר מר זה מחזיר

דנחשב קריאה נגד ערוה מדרבנן כל שהוא

פניו וקורא קריאת שמע ,והא איכא

במגע ערוה שהוא נקבע כמגע המביא

עגבות ותי' מסייע ליה לרב הונא דאמר רב

להרהור.

עריכת ברכות  /קר"ש נגד ערוה בקירוב וכסות אחת

ואמנם

רז

באופן שמהרהר ממש במציאות

ק"ש אלא אם כן היתה טלית מפסקת

אף בלא מגע או באינו נגד ערוה

ביניהם ממתניהם ולמטה .ובפשטו מבואר

כלל יתכן שאסור בקרי"ש ,כיון שעיקר

בזה דדוקא משום מגע אסור ואם הם

האיסור במגע ערוה הוא משום הרהור

רחוקים זמ"ז אע"פ שהם בכסות אחת שרי

ומשמע דבמקום הרהור אסור ,אלא שאין

לקרות את שמע.

מגע אוסר אם אינו מגע ערוה כיון שאינו
בכלל הדברים הנכללים כגורמי הרהור

ואמנם

ודוק'.

במשנ"ב משמע דבהחזרת פנים
לא נאסר אלא במגע וכנ"ל,

אמנם בזה כנגד זה אסור אפי' בלא מגע

וילה"ק

מ"ט לא אמרי' לשיטת רש"י

כלל ולכאורה לפי"ז גדר האיסור הוא

דבזה כנגד זה יש כאן קריאה

משום דשניהם תחת טלית אחת ואיכא

נגד ערוה ממש שהרי ערות חבירו כנגדו,

קירוב והרהור אף שאינו מגע או נגד ערוה,

ולכאורה הביאור בזה שכיון ששניהם

ובאמת שהרי להרמב"ם אפי' כיסה ערותו

מכוסים בסודר אי"ז בכלל קורא נגד ערוה

אבל לא כל בשרו ממתנים ומטה מכוסה

והוי ערוה מכוסה ,ולענין ליבו רואה את

נמי אסור וע"כ שבכה"ג אסור לא משום

הערוה כבר ביארו התוס' דסוגיין כמ"ד

נגד ערוה שהרי ערוה מכוסה בכה"ג קורא

ליבו רואה ערוה שרי בקריאת שמע ,או

כנגדה וע"כ שרק בכה"ג ששניהם שוכבים

דמיירי במכסה בסודר נגד ליבו ,ומשו"ה

במטה אחת איכא קירוב והרהור ע"י מגע

אין איסור אלא משום מגע והרהור.

בגופו ]ולכאורה אפי' בלא מגע ע"י שהם
זה כנגד זה לביאור המשנ"ב שבכה"ג

ויש

לדון לפי"ז למ"ד שלא מהני חזרת

אסורים בלא מגע וצריך טלית מפסקת על

פנים ואסור בקריא"ש וכך קי"ל

כל הגוף תחת המתנים א"כ בזה נמי אסור
כששניהם כמטה אחת[.

להלכה ,אם הוא דוקא בכה"ג שיש מגע או
אפי' בלא"ה אסור ולכאורה בזה אין הזכר
מפורש ברש"י ,והנה ברמב"ם כתב וז"ל

ואמנם

החזו"א פליג על המשנ"ב וביאר

שנים שהיו ישנים בטלית אחת כל אחד

דדוקא ע"י מגע אבל בלא"ה אין

מהן אסור לקרות ,אף על פי שיכסה מתחת

איסור כלל וסבר שאי איסור דקירוב מכח

לבו ,עד שתהא טלית מפסקת ביניהן עד

מיטה אחת אם אי"ז אלא שכיבה של זה

שלא יגע בשר זה בבשר זה ממתניו

כנגד זה.

ולמטה .ומבואר שצריך הפסק כדי שלא
יגעו זב"ז ועוד מבואר ברמב"ם שאף לא

ואמנם

הרשב"א ביאר בשם רש"י

די בכיסוי של עגבות ודוקא בכיסוי כל

בקושיית הגמ' הא איכא עגבות

הבשר שממתנים ומטה שרי ,וכן בשו"ע

וז"ל ואפשר לומר לפי פירושו דכל שאין

עג א' כתב וז"ל שנים שהיו ישנים בטלית

סודר מפסיק ביניהם והם תחת סודר אחד

א' ובשר שניהם נוגעים זה בזה ,לא יקרא

ואם יחזיר זה פניו כנגד זה היה רואה

עריכת ברכות  /ברכות כד ע"א

רח
עגבות חברו ולא יראה ערות דבר קרינן

ערוה וע"כ שאי"ז תלוי ממש בראיה אלא

ביה .ומבואר שתחת סודר אחד בזה כנגד

בכנגדו ועין בט"ז דמשמע כן.

זה יש כאן קורא נגד ערוה ולכאורה פליג
בזה על מה שנתבאר ברש"י דהאיסור הוא
משום מגע בערוה והרהור אלא הוי ממש
נגד ערוה.

וחדית

לן יותר שאם עגבות ערוה אע"פ
שאין פניהם זה כנגד זה אך אם

יחזיר פניו נגד חבירו יראה עגבות בכה"ג
נמי הוי קורא נגד ערוה ,וצ"ב שהרי אינו
נגד ערוה דהרי הוא בהחזרת פנים ,ועוד
צ"ב דלשון הרשב"א דכיון שהם תחת

וא"כ

י"ל דסבר הרשב"א דתחת סודר
אחד ואם יחזיר פניו יראה הוי

כנגדו הוי בכלל ערוה במחנהו ובכלל
יראה ,וכעין הסברא בגמ' לקמן כ"ה ב'
לענין לבו תחת המים עם ערוה שביארו
הראשונים שנחשב שליבו רואה ערוה כיון
שהוא עימו במקום אחד תחת המים ,וה"נ
לענין שניהם בסודר אחד אפי' מחזירים
פניהם זמ"ז יש כאן ערוה במחניך ויראה
בך ערות דבר ע"י ששניהם בסודר אחד
ויכול לראות.

סודר אחד אסור וקשה מה עניינו לקורא
כנגד ערוה אם שוכבים בסודר אחד.

ואולי

הביאור בזה ובהקדם דהנה בקורא
נגד ערוה עיקר האיסור הוא משום

והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות
דבר ,וביאר הרשב"א לקמן כה ב' דעיקר
גדר האיסור בערוה תלוי בראיה וצואה לא
תלוי בראיה אלא במחניך ,ונפק"מ לערוה

ועכ"פ

לשיטתו ודאי אין האיסור תלוי
במגע כלל ואסור משום קורא

נגד הערוה דאיסורו מדאורייתא ,ומשמע
בפשטות שה"ה לס"ד דעגבות ערוה
והאיסור משום קורא נגד ערוה הוי נמי דין
דאורייתא והוי בכלל ערוה במחניך.

ובהמשך

הביא שם שיטת הראב"ד

בעששית שאסור באם רואה ובצואה אפי'

שביאר דהוי משום ערוה

רואה מותר ,ואמנם משמע שם קצת שגם

מגולה כיון שחבירו יכול לראות ערוותו,

בערוה נאמר דין מחניך דכתב דעריבנהו

והוי מטעם ערוה מגולה וזאת לשיטה שיש

וכתבינהו אלא שהגדר בזה תלוי בראיה,

איסור נמי בערוותו מגולה ולא משום

ולפי"ז י"ל שאי"צ דוקא ראיה גמורה ודי

שהוא עצמו קורא נגד ערוותו ,ועכ"פ

בכך שהוי במחנהו כבר יש כאן ק"ש נגד

לשיטתו נמי הוי דין דאורייתא וצ"ב אם

ערוה ואסור ,וראיתי בשם הרס"ג שכתב

לדבריו האיסור דוקא בכסות אחת או אפי'

שתוך ד"א אסור אף בערוה וע"כ כנ"ל,

בלא"ה נמי אסור כיון שסו"ס ערותו

ואמנם אף אם נאמר שלא נאמר מחניך

מגולה ,ובפשטות משמע דכיון שהוא תחת

אלא בצואה עדיין י"ל דהגדר שנאמר

הכסות הוי מכוסה ורק משום הגילוי

בראיה הוא דכנגדו אסור ולא דוקא ברואה

בפועל נגד השוכב עימו בכסות נחשב

ובפרט לשיטת החולקים על השו"ע

למגולה ואולי באמת רק משום קירוב

שסברו שלא מהני עצימת עיניים כנגד

נחשב מגולה וכעין סברת הרשב"א.

עריכת ברכות  /קר"ש נגד ערוה בקירוב וכסות אחת

ולפי"ז

רט

יש לדון מהו באם שוכב עם

בפנים כנגד פנים .ועוד הובא במשנ"ב

או

שאף אם מותר פנים נגד פנים אסור אם

דדוקא בגדול ,ובפשטות משמע דאף

נוגע בערוה דקטן ,ומשמע דאע"פ שאין

בקטן הדין כן שהרי בקטן שיטת הרא"ש

איסור דנגד ערוה עכ"פ במגע אסור

שאין דין ערוה באינו ראוי לביאה

וע"כ דכלפי קטן אסור אף בהלכתא

כמבואר בסי' ע"ה ס"ד ברמ"א ,ובכסות

מגולה לשיטת הרשב"א דבהא עסקינן

אחת מבואר לחלק מהראשונים שאסור

וצ"ב.

קטן

אם

נחשב

מגולה

עריכת ברכות  /ברכות כד ע"א
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זה

מחזיר פניו וקורא וזה מחזיר פניו

אמנם לכאו' זה דוחק ,דהא כל הטעם

וקורא ,וכ' רש"י דכל זמן שהם פונים

שאסר המג"א בהסבת פנים דחד ,הוא

פנים כנגד פנים פשיטא דאסור דאיכא

לכאו' רק מה"ט דערוותו נוגעת בבשר

הרהור נגיעת ערוה ע"י אברי תשמיש,

חבירו ,ואל"כ מ"ל היסב פניו ומ"ל לא

ובביהגר"א בסי' עג' דקדק מלשון רש"י

היסב ,והגר"א שנחלק א"כ הוא אף בבשרו

דמהני הסבת פנים דחד דמשמע דרק פנים

נוגע בערוות חבירו ,וצ"ע אמאי לא נאסר

כנגד פנים אסור ,ולא בעי' דתרויהו יסיבו

משום בשרו נוגע בערוות חבירו וצ"ע.

פניהם ודלא כהמג"א שם .

ובהמשך

ולפו"ר

היה מקום ליישב בפשיטות,

הסוגיא בקושיית הגמ' הא

דהנה מקור האי דינא דבשרו

איכא עגבות פירש"י דנגעי

נוגע בערות חבירו דאסור כתב הב"י דהוא

ההדדי ,ומדבריו מדוקדק דפשיט"ל דאיירי

מכ"ש מעגבותיהם נוגעות זב"ז דאסור,

בהסבו שניהם פניהם ,ולכאו' משום דס"ל

וא"כ לכאו' כ"ז הוא מקור לאסור בנוגע

דהסבת חד וודאי אסור ,ומשמע דלא

בערוות חבירו ,אולם בערוות אשתו

כדקדוק הגר"א הנ"ל והוא כסתירה בדברי

דעגבותיהם נוגעות זב"ז שרי אין מקור

)ובחזו"א סי' טז' ב' כבר הרגיש בדקדוק זה

לאסור נוגע בערוות אשתו ,וכמדומה שזה

רש"י

יעו"ש(.

והנה

טעם האחרונים שהתירו אפי' בחזרת פנים

בשו"ע בסי' עג' פסק הלכתא כר"י
דשרי באשתו בחזרת פנים ,ושי'

המג"א

דבעי'

חזרת

פנים

דתרויהו,

ובביהגר"א נחלק עליו דסגי בחזרת פנים
דחד יעו"ש ,ויש לתמוה אמאי מהני חזרת
פנים דחד הא בסי' עד' אסר השו"ע אפי'
בשרו נוגע בערוות חברו ,וא"כ ה"נ אפי'
היסב פניו עדיין בשרו נוגעת בערוות
אשתו.

ובאמת

דחד.

)ובאמת זה הערה גדולה על דברי המשנ"ב

דאין מקור לאסור נוגע בערוות אשתו כה"ג (.

וסמך

לזה נראה להביא מדברי ההג"א
שהובא במג"א עד' סק"ט ,שהתיר

בקטנים אפי' היכא דערוותם נוגעת בהדדי,
וצ"ע דאף אי ערוות קטן לא חשיבא ערווה
מ"מ יאסר מטעם דערוות הגדול נוגעת
בבשר הקטן ,ועכצ"ל כנ"ל דכל היכא
דעגבותיהם נוגעות בהדדי שרי ,אין מקור

במשנ"ב נקט בפשיטות מכח זה

לאסור בערווה נוגעת בבשר חבירו ,וכיון

דכל מה דמהני חזרת פנים דחד

דבקטן שרי עגבותיהם נוגעות שרי גם

היינו רק בשאינו נוגע בערוות חבירו,

ערוותם נוגעת.
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ואפשר

ריא

דהגר"א והמג"א אזלי' לשיטתם

משום ערווה ,ואף שסתימת הסוגיא משמע

בזה ,דהגר"א בסי' עד' ציין

דעגבות אין בהם משום ערווה ,צ"ל דכל

מקור לדין ערוותו נוגעת בבשר חבירו

קושיית הגמ' והא איכא עגבות היינו

דאסור ,שהוא במכ"ש מעגבותיהם נוגעות

אליבא דשמואל דמתיר אפי' באחר,

דאסור ,וא"כ באשתו דשרי עגבותיהם שרי

ולעולם לר"י דאוסר באחר ומתיר באשתו

אף ערווה ומשו"ה התיר אף חזרת פנים

ל"ק מידי דאשתו כגופו מתיר אפי'

דחד ,והמג"א שם דפליג על הב"י ,יעו"ש

בערווה.

דכ' דהחידוש דאפי' ממתניו ולמעלה
בנוגע בערווה אסור ,וא"כ הוא דין בפנ"ע
דכל דנגיעה בערווה אוסרת ואינו עניין
כלל לאיסור עגבותיהם נוגעות ,ולכאו'
הוא איסור כעין נגיעה בערוות עצמו,
משו"ה אסר אף בחזרת פנים דחד באשתו,
כיוון דסו"ס נוגע בערווה הוא.

ובזה

ואף

דבאשתו שרי ,צ"ל דאשתו כגופו
מתיר האיסור ערווה שבזה ,ואף

דפנים כנגד פנים אסור באשתו אף שהיא
כגופו ,צ"ל דהוא מטעם הרהור ולא משום
נגד הערווה ,עוד ייתכן דטעם האיסור
משום דערוותו נוגעת בבשר חבירו ,דאפי'
בעקבו נוגע בערוות עצמו קימ"ל דאסור

יתיישב סתירת דברי רש"י שהקשינו

וכ"ש אשתו כגופו ,וצ"ל דדין זה אינו אלא

לעיל ,דמש"כ רש"י דאסור רק פנים

בערווה דפנים ,ובעגבות אף אם יש בהם

להדי פנים ושרי בהסבת חד ,היינו רק

משום

גמורה,

באשתו דשרי עגבותיהם נוגעות ,ומה

שתאסור אף בעקבו נוגעת בעגבתו ,וצ"ע.

ערווה

אינה

כערווה

שדקדקנו דאסור בהסבת פנים דחד ,היינו
באחר דאסור בו עגבות ומשו"ה נאסר בו

אמנם

המג"א בסי' רו' כתב דקימ"ל
דעגבות אין בהם משום ערווה

בשרו נוגע בערוות חבירו במכ"ש.

והא דאסרי' בלא הפסק טלית משום

·.

ובטעם

האיסור בעגבות דחבריה נחלקו

משום הרהור בעלמא ,אמנם בתוך דבריו

אי איסורו משום דעגבות הוו

שם הביא מחידושי הרשב"א דעגבות אין

כערווה או משום הרהור בעלמא.

דהנה

דנוגעין ,ולפו"ר כוונתו דבנוגעין אסור

השו"ע יו"ד סי' שכח ובאו"ח סי'
רו' פסק דאשה יושבת וקוצה

חלתה ערומה היינו בפניה טוחות בקרקע,
ומדאיצריך פניה טוחות משמע דס"ל
דעגבות יש בהם משום ערווה  ,וכן נקט

בהם משום ערווה ובנוגע אסור ,ובאשתו
בנוגע מותר ברואה אסור ,והנה אם כוותו
לאסור משום הרהור בעלמא צ"ע א"כ
אמאי אסור באשתו ברואה ,ומשמע דיש
בהם משום ערווה אלא דלאסור משום
נגיעת הערווה בעי' שיהא מיטריד ובלא זה
אינו נאסר וצ"ע.

הב"י ברו' וציין לסי' עג' דקימ"ל כר"י
דבעי' הפסק טלית בעגבות דחבריה ,והיינו
דס"ל דאיסור עגבו דנגעי בהדדי הוא

וייתכן

דס"ל דעגבות אינם ערווה מצ"ע,
אלא דבמקום נגיעה כיון דעגבות

עריכת ברכות  /ברכות כד ע"א

ריב
משוייכים לערווה חשיבי כנגיעה בערווה,

כנגד הערווה או משום דעגבות דידיה

וי"ל.

מגולה כלפי דחבריה או עגבות דחבירה

והנה

שי' הגר"א ביו"ד שם דעגבות אין

מגולות לדידיה יעו"ש מה שהביא מרש"י
והראב"ד.

בהם משום ערווה ,וא"כ טעם
האיסור בעגבותיהם נוגעות אינו מטעם
ערווה אלא משום הרהור בעלמא ,והנה
הגר"א בריש סי' עג' כ' דשיעור האיסור
הוא ממתניהם ולמטה כיון דזהו השיעור
לענין ערוה כמש"ש כ"ד ב' היתה טליתו
כו' וכמ"ש בס"ס ע"ד ,ודבריו צ"ב דההיא
דסו"ס עד' הוא שיעור באיסור ערוותו
מגולה ,וכאן אינו שייך לערווה דהא
עגבות אין בהם משום ערווה אלא הוא
איסור משום הרהור בעלמא וצ"ב א"כ מה
דימם להדדי.

ולכאו'

משמע מזה דאף דס"ל דעגבות

ואם

שלא כדרך זו

)וכן מוכח במאמר מרדכי

ושאר אחרונים דפליגי על הפמ"ג ומתירים
פנים כנגד פנים במקום שלא נגעי בהדדי ומבואר דלא
כהרשב"א דתחת טלית לא חשיב כנגד ערווה(

אלא

כפשטות הגמ' דנגיעת הערווה אוסרת,
וכגירסת רש"י שלפנינו דהאיסור משום
דנגעי אהדדי ,צ"ל דהווה פשיטא לגמ'
דבנוגע אף שאינו רואה את הערווה לא
גרע מרואה דעצם נגיעתו משוויא ליה
לכנגד הערווה אף שאינו רואה.

ויתכן

נפק"מ בין דרכו של הרשב"א

אין בהם משום ערווה היינו

דהוא משום גילוי ערווה לדרך

דמצ"ע לא חשיבי ערווה בלא הרהור אולם

השנית הנ"ל הוא בעבר וקרא דאם הוא

במקום דאיכא הרהור לא נאסר משום

משוום גילוי ערווה צריך לחזור ולקרות

הרהור בלבד אלא דזה עצמו משוויא ליה

כמבואר בסי' עה ..כיון דאיסורו מדאו',

לערווה כיוון דאיכא הרהור בנגיעתם.

ואם הוא משום דנגיעה נמי משוויא ליה

והנה

בקושיית הגמ' והא איכא עגבות
ומוכיח לזה מחלה ,וצ"ע אמאי

פשיטא לגמ' דאיכא איסור ערווה בזה
דהא אין ערוותו מגולה אלא דערוותם
נוגעת זב"ז ומנ"ל דאיכא איסור ערווה
כה"ג ,דלמא איסור הרהור בעלמא יש כאן
ובעגבות ליכא הרהור.

ובאמת

לכנגד הערווה ייתכן דאי"ז אלא מדרבנן
ואי"צ לחזור ולקרות וכן נקט הפר"ח.

ואמנם

עדיין צ"ב דא"כ הו"ה עקבו
ושאר אבריו נוגעים בערוות

חבירו ,ולהלן כה :הוא פלוגתא בגמ' וכאן
מקשה בפשיטות והעיר כן בחזו"א ולכאו'
צ"ל דהוא דין בפנ"ע דהיכא דערוותם נגעי

המעין ברשב"א בסוגיין יראה

בהדדי חמיר טפי ,וצ"ע מהיכא פשיטא

דפירש כל קושיית הגמ' משום

לגמ' כן.

עריכת ברכות  /באיסור לא יראה דערווה
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בגמ'

שנים שישנים במטה אחת ,מהו

להיותו בכלל עיקר דין ערוה ,וכעין מש"כ

שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת

בראבי"ה להדיא דאיסור קריאת שמע כנגד

שמע ,וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע

קול באשה ערוה הוא בכלל לא יראה דזהו

אמר ליה הכי אמר שמואל ואפילו אשתו

ראית הערוה בשמיעת קול ערוה ,ודימהו

עמו ,ורב יוסף פליג  ,דאחר גרע מאשתו,

לדין צואה לפני סומא דאסור דאף דאין

ובאשתו יחזיר פניו ויקרא ובאחר לא ,וכן

רואה בכלל איסור לא יראה בו.

פסק בשו"ע ע"ג ב' דאחר אין מועיל חזרת
פנים ובאשתו מהני.

ובגמ'

מק' והא הא איכא עגבות ,ומשני
מסייע ליה לרב הונא דאמר עגבות

והנה

בהך איסור דישנים במטה אחת בלא

אין בהם משום ערוה ,ומוכיח זה מהא

חזרת פנים פרש"י דכל זמן שהן

דהאשה קוצה חלתה ערומה ,וברש"י פי'

פונים פנים כנגד פנים ,פשיטא ליה דאסור,

והאיכא עגבות דנגעי אהדדי ,ולכאו' כיון

דאיכא הרהור נגיעת ערוה על ידי אברי

בזה דכיון דנגעי אהדדי שוב איכא בזה

תשמיש ,ומדברי רש"י נראה דאי"ז משום

איסור נגיעת ערוה דהו אנמי בכלל לא

ראיית ערוה דליכא ראיה ע"כ כיון

יראה ,וע"ז מדמי ענין גילוי ערוה דכמו

שמכוסין בטלית וכדו' ,וכמש"פ התוס'

דגבי לא יראה אין חשיב ערוה לזה כ"ה

דע"כ משום ראיה ליכא דא"כ יאסר משום

נמי לגבי נגיעת ערוה ,וכיון דאין לזה שם

ראית ערות עצמו וכת' דאיירי דמוציא

ערוה אין נאסר מחמת נגיעת ערוה בזה.

ראשו חוץ ,ומטעם זה ליכא נמי ראית
ערות חבירו.

אך

ברשב"א נראה דבאמת נקט דכל
סוגיין הוא מליתא דאיסור לא יראה,

ואיסורו

נראה בפרש"י דהוא איסור חדש

וישנים במיטה אחת היינו דאיכא ראית

דנגיעת ערוה ,וענינו כמש"כ

ערוה ,ואף בדעת רש"י נראה דנקט כן,

רש"י דאיכא הרהור נגיעת ערוה ,ונראה

וברשב"א תמה בדעת רש"י דמדבריו נראה

דאין כוונתו משום איסור דרבנן דהרהור

דאיסור עגבות היינו עגבות דחבריה ותמה

בערוה ,אלא עיקרו משום עיקר איסור לא

הא מחזיר פניו ואין רואהו ,ועוד תמה מאי

יראה דבכללו נמי נגיעת ערוה והיינו

מייתי מהאשה קוצה חלתה הא התם אי"ז

דאיכא בנגיעה הרהור ע"כ הוא סיבה

עגבות דחבריה.
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ריד

והנה

לכאו' למבוא' בתחי"ד רש"י לכאו'

בכללו לא יראה בך ערות דבר ,היינו לא

לא ק' ,דנראה דאיסורו משום נגיעת

יראה הרואה בך ערוה ,ומשום עגבות

ערוה ואין איסורו שייך בראיה דוקא ,וע"ז

דאשתו ליכא כיון שאינו רואה וכו',

כת' דנגעי אהדדי דבכך שייך ע"כ איסור

ולכאו' ביאו' לדעת הרשב"א דודאי

נגיעת ערוה ,ומדברי הרשב"א מבוא'

בעלמא כיון דמכוסה לא חשיב יראה

דנקט דאף לדעת רש"י סוגיין משום ראית

דמראה ערותו ,אלא דכיון דבמטה אחת

ערוה ולכך נתק' בדבריו.

כלפי הישן עמו חשיב דאיכא בזה יראה

והרשב"א

כת' ליישב שי' רש"י ,דס"ל
דכל

שאין

סודר

מפסיק

בך ערות דבר ,וזה טעם דאיסור ראית
עגבות דאשה דאי"ז משום ראיתה אלא
משום דמראה לאחרים.

ביניהם ,והם תחת סודר אחד ,ואם יחזיר
זה פניו כנגד זה היה רואה עגבות חברו,

והנה

בדעת רש"י נראה דנקט הרשב"א

ולא יראה ערות דבר קרינן ביה ,והלכך אף

דליכא להך איסור דלא יראה בך

האשה שקוצה לה חלה ערומה ,אם איתא

שמראה לאחרים ,מדלא פירש הכא ,אך

דעגבות איכא משום ערוה ,אף זו אסורה

י"ל דהכא ס"ל דל"ח מראה ,כיון דאי"ז

לקוץ ולברך דהא מיגליא וקיימא ,אלא

אלא למי שישן במטה ל"ח דאיכא בכאן

מדשרינן התם ש"מ דעגבות אפי' ברואה

מראה ערוה ,אלא דקצת צ"ע דלגבי עגבות

אותן ליכא משום ערוה.

חבירו חשיב רואה כיון דתחת סודר אחד

והנה

דברי הרשב"א צ"ב באמת הא
מאותו טעם דלא חשיבא דהוא

כנגד ערוה דעגבות דידיה מחמת דמכוסה
וראשו לחוץ ,א"כ אף כנגד ערות חבירו
לא ליהוי ערוה כיון דמכוסה ומהו הך
סברת כיון דאי מחזיר פניו היה רואה ,הא
מ"מ עתה אין רואה ,וע"כ דאין ראשו תחת
הסודר ,דהא א"כ ליאסר מחמת רואה
ערות עצמו.

גם

צ"ע לדברי הרשב"א בדעת רש"י
משום מאי אסור בהאשה קוצה

חלתה מחמת עגבות דידה ,הא מ"מ אין
רואה ערותה ומשום מאי תיאסר.

והרשב"א

וכלפי עצמו אין חשיב מראה וצ"ע.

והנה

בדין איסור ראית ערוה פסק בשו"ע
עה' ו' ,היתה ערוה כנגדו ,והחזיר

פניו ממנה ,או שעצם עיניו ,או שהוא
בלילה ,או שהוא סומא ,מותר לקרות,
דבראייה תלה רחמנא והא לא חזי לה,
אמנם הט"ז ומג"א והרבה פוסקים נח' בזה
על דעת השו"ע דל"מ עצימת עינים
באיסור ראית ערוה.

והב"י

הוכיח דבריו מדברי הרשב"א בהא
דאי' בגמ' דף כ"ה ע"ב ,דיתכסה

במים ויקרא ,ומק' והרי לבו רואה את
הערוה אמר רבי אלעזר ,ואי תימא רבי

פירש בשם הראב"ד ולכאו'

אחא בר אבא בר אחא משום רבינו במים

כן ס"ל בנידון סוגיין ,דאין

עכורין שנו ,וכו' ,וברשב"א כת' דהא

איסור לא יראה דוקא משום רואה אלא

דלעיניו רואות את הערוה ליכא למיחש,
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רטו

דכיון שעיניו חוץ למים ומסתכל בחוץ

כיון דערותה למטה ,והב"ח הק' א"כ

אינו רואה ,והב"י הוכיח מזה דהיינו דמהני

משום מאי יאסר בהאשה קוצה ,ומאי מק'

עצימת עיניו לגבי איסור ראית ערוה ,וזהו

משום עגבות ופי' דע"כ אסור משום לבה

דין דמים צלולין ליכא ראית ערוה.

רואה את הערוה ,אמנם הש"ך והט"ז פי'

והנה

גבי איסור צואה מבוא' בדברי
הירושלמי דאף היכא דאין רואהו

כגון בלילה איכא איסור לא יראה,
וברשב"א כ"ה ע"ב מבוא' באריכות דבריו
דאחר ד"א יסוד איסורו משום לא יראה,
ולא משום והיה מחניך קדוש ,ועכ"ז אסר
בירושלמי אף סומא ובלילה ,ובב"י חילק
דגבי איסור צואה היינו משום מחניך
קדוש ובזה לא איכפ"ל בעצימת עיניו ,כל
מקום שהוא במקום ראייתו אסור ,משא"כ
גבי ערוה דאיסורו משום ראיה מהני
עצימת עינים ,ובדבריו דאף לרשב"א אחר
ד"א גבי צואה שייך הוא מ"מ לאיסור

דאיסורו

משום

גילוי

ערוה,

וכדברי

הרשב"א דגילוי ערוה היינו מגלה לאחרים
אסור ובדברי הב"ח מבוא' לחלוק ע"ז,
אלא דהק' מהא דמים צלולין משום מאי
ליכא איסור דמראה ערותו

)ויעוי'

בדרישה(,

וכת' דכיון דמכוסה במים ליכא משום
גילוי ערוה ,וכל איסורו שייך דוקא משום
ראייתו ,וגלוי ערוה היינו היכא דאין
מכוסה ולגבי גילוי ערוה סגי לן בהא
דמכוסה במים דלא ליהוי גילוי ערוה.

והנה

עד"ז כת' ג"כ דהכא גבי מים דוקא,
מהני עצימת עינים ,כיון דמכוסה

בכה"ג שייך בזה עצימת עינים.

מחנה ,משא"כ גבי ערוה.

ודעת

המג"א לחלוק ע"ד השו"ע ,וכ"ה
בט"ז ,וכת' דל"ש כלל בדברי

הרשב"א ,דכל מה דכת' דמהני עצימת
עיניו ,היינו כיון דמכוסה במים ,והיכא
דאיכא כיסוי כה"ג מהני עצימת עינים,
דל"ח בכאן ראית ערוה.

והנה

דהא בגמ' מבוא' דערוה בעששית
אסור ,דבראיה תלה רחמנא ומה הוסיף לן
כיסוי המים ,ולכאו' סברת הגמ' דערוה
בעששית אסור היינו דעששית כלפי ערוה
אינו כלום ,דהרי נראה לגמרי ,ולכאו' הכא
נמי מאי מהניא כיסוי המים הן לענין

יסוד הדבר דמהני כיסוי דמים

מראה ערותו ,ובפרט למש"כ דחלוק

בערוה מבוא' בדברי הרמ"א ע"ה,

דמהני עצימת עינים היכא דמכוסה במים.

דהיכא דהוציא ראשו ולבו מותר לקרוא
ק"ש ,דל"ח ליבו רואה את הערוה כיון
דערותו מכוסה במים ,וא"כ כלפי זה אין
לבו רואה ,ולעיניו מהני כמש"כ הרשב"א.

וכבר

והנה

באמת צ"ב מה מהני כל כיסוי המים

והנה

הא דחלוק היכא דמכוסה מאינו
מכוסה לענין עצימת עינים ,לכאו'

נראה בזה דהיכא דאינו מכוסה א"צ בזה
לראיה בפועל לאשויי בזה שם איסור

מתבא' כזה בדברי הש"ך והט"ז ר'

דקורא במקום לא יראה ,אלא עצם מציאות

על

זה דהוא בכלל ראייתו ,הוא האוסר ,ובזה

הארחו"ח ,דבאשה ליכא משום ראית ערוה

ל"מ עצימת עינים ,אך היכא דמכוסה

במש"כ

הב"ח

לחלוק
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רטז
דוקא מכח ראייתו נעשה בכאן איסור קורא

לקרוא כנגד ערותו ,או ערות אחרים ,וכל

כנגד ערוה ,ובראייתו יוצר לאיסור כנגד

היכא דהוא כנגד ערותו אסור ,ושיעור

ערוה וזה ל"ש בעוצם עיניו.

הדין דכנגד ערותו היינו כל היכא שהוא

אלא

דבאמת צ"ב הטעם הא כיון דערוה
אין

תלוי

במחנהו

וכמבוא'

ברשב"א ועיקר איסורו הוא משום לא
יראה א"כ מאי נפק"מ אי מכוסה אי לא הא
הכל תלוי ברואה ואינו רואה ,ובהכל או
יהני עצימת עינים או לא ,גם עצם כיסוי
דמים צלולילן צ"ב ,דאין מכסה ראייתו.

והנה

בגמ' סוכה דף י' מבוא' דהישן
ערום בכילה פחותה מי' מהני

הוציא ראשו חוץ לכילה לקרוא ,ואי י'
ל"מ ,ובמג"א ע"ה הוכיח מזה ע"כ דאיכא

ברשות אחת ,ועיניו עם ערותו הוא כנגד
ערוה ואסור ,והיינו בזה דאף דלא ס"ל
לרש"י איסור מגלה ערותו לאחרים,
דאסור ,דאיסורו הוא אי"ז דבראיה לבד
תלוי דין איסורו ,אלא דאיסורו שייך דבלא
יראה איכא בזה דרואה ,והוא קורא כנגד
ערותו ,והוא כעין איסור מחניך עם כנגד
ערותו ,דאמנם לא תלוי במחנה ערוה אלא
תלוי במחנה לענין ראית ערוה ,וזהו ענין
המחנה דערוה האמור היינו כנגד הערוה,
מקום שייכות הראיה בזה ובו נאמר איסור
עיניו רואין את הערוה היינו מה דהוא כנגד
ערותו.

איסור דערותו מגולה ,והיכא דפחות מי'
אין ערותו מגולה ,דאין כאן מקום דמגולה
משא"כ ביותר מי' הרי ערותו מגולה,

ומבוא'

ראשו בתר עיקרו היינו דאיסור

אמנם ברש"י פי' דלאו משום דאיכא גילוי

עיניו רואין את הערוה ,היינו מה שהוא

ערוה ,אלא משום דפחות מי' הר"ז

כנגד ערותו ,ונמצא בחד מחנה ,ומקום זה

כמלבוש ולא שדינן ראשו בתר גופו אלא

איסורו ,ואין אנו מחפשין ראיה ממש אלא

כהוציא ראשו מחלוקו ,משא"כ בי' שדי

מה שהוא כנגד והוא עם ערותו ברשות

ראשו בתר גופו ,ומבוא' דרש"י לא נקט

אחת.

משום איסור גילוי ערותו אלא שדי ראשו
וצ"ב בזה ,ובאמת הוא לכאו' רש"י לשי'
המתבא' בדברי הרשב"א גבי שנים שהיו
ישנים במטה ואיסור עגבות לאו משום
גילוי ערותו ,אלא דצ"ב באיסור בכילה
ומהו שדי ראשו הא אין עיניו רואה את
הערוה.

ומה

ויבוא'

היטב דברי רש"י דבכילה שדי

הך דינא דכת' הפוסקים דמהני
עצימת עינים היכא דמכוסה

במים וכן בעששית ,דמים צלולין ודאי
ל"מ לענין ראית ערוה ,דעדיין רואה
ערותו ,מ"מ חשיב בכך דאינו ברשות ויחד
עם ערותו ,ולזה מהני עצימת עינים דהא
אינו ברשות אחת וכנגד ערוה ,וכל איסורו

דנראה בזה בפרט בדעת רש"י

דמה דהוא עם ערותו הוא מכח דנעשה

דאיסור עיניו רואה את הערוה לא

כאן ראיה בפועל ,וראית ערוה יוצרת כאן

בעינן בזה איסור ראיה ממש ,דמשום

דהוא כנגד ערוה ,ואי"ז מציאות דכנגד

רואה הערוה ,אלא ענינו של איסור דאסור

ערוה ,ולכך מהני עצימת עינים ,אך היכא

עריכת ברכות  /באיסור לא יראה דערווה
דאינו מכוסה לא מהני עצימת עיניו דהא
הוא כנגד ערותו וברשות אחת הוא.

)ויל"ע

בזה בדברי הרשב"א דעיקר דינא
דלא יראה דוקא אמור בערוה ,אי

מ"מ שייך בזה דכלפי ענין הראיה אסור
משום מחנה ראית ערוה(.

ריז

בינו לצואה דאיכא מחיצה ,אך גבי מים
אי"ז

חשיב

כמחיצה

החוצצת

אלא

כמלבוש וכע"י ,ואי"ז יחס של דבר החוצץ
דיותר ע"י כיסוי המים ,דאדבה הוא כנגד
המים והצואה יחדיו ואוסר עליו.

ולכאו'

בזה יש לדון דהנה גבי ערוה ל"מ

הך איסור דערוה באשה דאף דאין

עששית ,היינו דענין ערוה לא סגי

רואה ממש מ"מ כנגד ערותה היא,

לן דאיכא מחיצה דעדין כנגדו הערוה,

והיא וערותה במקו"א ,ולכך נמי בהאשה

ועששית כלום הוא גבי ערוה ,ואי מצינו

קוצה חלתה מק' משום עגבות היינו דמ"מ

דמהני בערוה להפסיק במים צלולין היינו

היא כנגד ערותה ולא איכפ"ל דאין רואה.

דבאמת חלוק ענין המים דאי"ז ענין

ויבוא'

ואפשר

דמפסיק כמחיצה ,דזה לא מחשיב בערוה
דיתבא' נמי דברי הרשב"א

דאין יחס כנגדו דהא כערוה בעששית ,והא

בדברי רש"י דאיסור משום

דמהני מים היינו דמפסיק ועושה דאין

עגבות דחבריה דודאי כלפי עגבות דידיה

הערוה והוא כנגדו ואי"ז ברשות אחת

אי"ז כנגד ערוה דברשות אחרת כיון

ואי"ז מתורת חציצה אלא דאי"ז כרשות

דאיכא הפסק חלוק ,מ"מ גבי חבריה ל"ח

אחת ,ולכך מהני הפסק דמים ובו מהני

דאיכא מלבוש ומפסיק בין עגבות דחבריה

עצימת עינים ,אך גבי עששית דענינו

אליו דמ"מ ברשות אחת וכנגדו במקום

מחיצה בזה לא אהני כלל גבי ערוה,

ערותו אף דאינו רואה.

דערוה אין ענינו להועיל בהפסק מחיצה

והנה

בדברי המג"א מבוא' דאף ערוה
בעששית

מהני

עצימת

עינים,

ולכאו' הוכחתו מהרשב"א גבי מים,
וראיתו לכאו' בכ"ש דגבי צואה מבוא'
דל"מ הפסק מים ועששית מהני ,כ"ש
בערוה דמהני מים ,בעצימת עינים יהני
בעששית ,דהוא יותר הפסק

במקום

שעוצם עיניו.

אלא

אלא מה דאי"ז כנגדו וברשות אחרת ,ולכך
מהני עצימת עינים ,משא"כ גבי מים הוא
הפסק רשות ובו מהני עצימת עינים.

)ומבוא'

בדברי הרשב"א באריכות חילוק
הדין גבי צואה גבי רשות אחרת

דאוסר בראיה ,ועששית דלכאו' היינו
מחיצה דאין אוסר בראיה והיינו דלא סגי
בהפסקת רשות בצואה ושם נדרש יחס

דבאמת יל"ע בזה טובא דהנה טעם

דהפסקה וכיסוי בינו לצואה ,אך לכאו'

החילוק דגבי צואה מהני עששית,

בערוה הוא להיפך דההפסקה ומחיצה אינו

ולא מהני כיסוי דמים ,לכאו' דענין

כלום ,וזה חזינן בערוה בעששית ,ומה

עששית כמש"פ רש"י מחיצת זכוכית,

דמהני הוא מה דאי"ז ברשות אחת

היינו דאיכא הפסק ודבר החוצץ ואין יחס

וכנגדו(.

עריכת ברכות  /ברכות כד ע"א

ריח
כד ע"א

ראייה ונגיעה בערווה
xbxapie edil` axd

הנה

בסוגיין מבואר דגבי נגיעה התירו

ומאידך

גבי איש חזי' בסוגיין דגבי

באשתו בזה מחזיר פניו וזה מחזיר

נגיעה איכא למ"ד דאסור

פניו ואפי' נוגעים בעגבות ולגבי ראיה

ממתנים ולמטה ]כמש"כ הרמב"ם[ ואילו

בטפח

גבי ראי' לית מאן דאסר ממתנים ולמטה

מגולה,ומשמע דראי' חמור מנגיעה וכ"כ

ורק ראיית ערוה עצמה אסור,ועיין עוד

שם הרשב"א בשם הראב"ד וז"ל:והרב

במג"א סי' ע'ה ס"ק ח' שכתב דאף להיש

אלפסי ז"ל שלא הזכיר מכל זה כלום כתב

מתירין לקרות כנגד ערוות קטן כל זמן

הראב"ד ז"ל דאפשר דמשום דאמרינן

שהוא אינו ראוי לביאה מ"מ לא יאחוז

לעיל עגבות אין בהן משום ערוה סבור

המוהל בערוה בשעת ברכה,וסיים שם

איתא

דאפי'

באשתו

אסור

הרב ז"ל דכ"ש טפח ושוק ושערה וקול,

עמ"ש ססי' ע'ד,ועיין שם בסי' ע'ד שכתב

וכתב הוא ז"ל דלא מן השם הוא זה אלא

לאסור בבניו הקטנים כשערוותן נוגעים זה

הכא משום דמטריד וברואה ,ועגבות הא

בזה מידי דהוה ארואה ערות קטן ,ועי"ש

פרישנא דוקא דנפשיה ובאשתו בשאינו

במחה"ש שכתב דהיינו אפי' להיש מתירין

רואה ואף על פי שנוגע ,דכל שאינו רואה

ראיית ערות קטן מכל מקום נגיעה דחמיר

משום נגיעה לבד לא מטריד הואיל וגס

אסור,ומבואר מדבריהם שנקטו בפשיטות

בה,עכ"ל,ועיין עוד ברבנו יונה שכתב

דנגיעה חמור מראי' והדברים צ"ת.

וז"ל:יש שנוהגים בשעה שמוהלים את
הקטן לכסותו בשעת הברכה כדי שלא

ואולי

י"ל בזה דבאשה דמצאנו דאיכא

יראה ערותו וסומכים על זה ויש אומרים

הרהור בראי' וכדחזי' דאיכא בה

)דף כד א(

איסור הסתכלות אף אם אינו מדבר דברי

שאם היו בניו ובני ביתו קטנים והיה ישן

קדושה וכן משום ההרהור אסרי' בה לגבי

עמהם בטלית אחת שקורא קריאת שמע

דבר שבקדושה בטפח ובקול ושיער וכן

ואינו חושש וזו אינו ראיה דהתם אף על פי

גבי נגיעה איכא הרהור בזה אמרי' דהרהור

שישן עמהם בטלית אחת אינו רואה את

דראי' חמיר טפי מהרהור דנגיעה,משא"כ

הערוה ומה טעם הוא לדמותו לראיית

גבי איש דלא מצאנו איסור הסתכלות ולא

שאין צורך לזה דהא חזינן לעיל

הערוה,עכ"ל ,ומבואר נמי דראי' חמור.

`.

מצאנו גביה איסור ראי' מחמת

.my `"yxdnae d"nx ciae i"yxa y"iir .av oixcdpqc `de

הרהור א
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ריט

ורק דנאמר בו לא יראה בך ערות דבר

לית ביה שם ערוה ולכך אסור בנגיעה

דאסור לומר דבר שבקדושה כנגד הערוה

ומ"מ בראי' מותר דמשום הרהור ליתא

ודין זה הוא לאו דוקא משום הרהור אלא

דהוא איש וכנ"ל ודינא דולא יראה בך נמי

הוא דין שאסור לקרות כנגד הערוה ואף
אם נדע בודאי שאינו מהרהר אסור ורק גבי
נגיעה חזי' דאסרי' אף גבי איש משום
הרהור,וא"כ אפשר דבאמת רק גבי איש
אמרי' דנגיעה חמור מראי' דכשאנו דנין
על איסור מחמת הרהור בזה גבי איש
חמור טפי נגיעה מראי' שהראי' י"ל שלא
נאסרה מחמת הרהור ורק גבי אשה
דמצאנו דאף בראי' איכא איסור מחמת
הרהור בזה שוב אמרי' דבראי' טריד
טפי .ב.

ולפי"ז

א"ש דהראב"ד שכתב דראי'
חמור איירי באשה,ורבנו יונה

אף דאיירי גבי ערות איש מ"מ הא נתבאר
דכל מה דאמרי' דגבי איש נגיעה חמור זהו
רק כשאנו דנים על איסור מחמת הרהור

ליתא דלית ביה שם

והנה

ערוה .ג.

עיין ברמב"ם פ"ג מהל' קרי"ש
הט"ז שכתב דאסור לקרות כנגד

הערוה עד שיחזיר פניו אפי' כותי או קטן,
ובפ"ג מהל' מילה כתב דהמל אדם גדול
צריך לכסות ערותו עד שיברך ואח"כ
מגלהו ומל אותו ,וקשה ממ"נ אי איכא
איסור ראיית ערוה בשעת המילה א"כ
אמאי כתב דרק במילת גדול צריך לכסות
הא איסור ראיית ערוה איתא אף בערות
קטן כמש"כ בהל' קרי"ש ואי אמרי'
כמש"כ הרא"ש סימן נב דכיון דלתקוני
המילה קאתי קרינן ביה שפיר והיה מחניך
קדוש ואין בו באותה שעה משום לא יראה
בך ערות דבר א"כ אף בגדול נימא כן.

והיה

אפש"ל דבאמת סבר הרמב"ם

אבל ברבנו יונה שם י"ל דדן דאף אי נימא

כהרא"ש דלא שייך כאן איסור

דגבי קטן ליכא הרהור וכדחזי' דמתירים

דולא יראה בך ומ"מ אסר בגדול משום

נגיעה מ"מ הא אפשר דשם ערוה ביה

הרהור דס"ל דבגדול איכא הרהור אף

ויאסר מדין ולא יראה בך ערות דבר אף

בראי' ובזה חילק הרמב"ם בין קטן לגדול

דליכא הרהור ולכך דחה ראייתם,וזהו נמי

דבקטן ליכא הרהור בראי' ,וכמו דחזי'

מה שדן המג"א הנ"ל דאע"ג דמתירין

דלגבי נגיעה מחלקי' בין בניו הקטנים

ערות קטן שלא בא לכלל ביאה גבי ראי'

לגדולים וכלשון הברייתא אם היו בניו

זהו משום דאמרי' דבהאי קטן ליכא שם

ובני ביתו קטנים מותר,ולפי"ז צ"ל דכל

ערוה אבל מ"מ הרהור שייך ביה אף אי

מה דאמרי' דלגבי איש חמור טפי נגיעה

.a

y"iire dribp ith xing exiag zy`a la` dribpn 'i`x xing ezy`a wxc azky f ze` fh 'iq `"efga oiire
.dlrnle mipznn s` drbp xeq` exiag zy`ac azky

.b
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רכ
הוא רק לגבי קטן ,אלא דלפי"ז נמצא

ערוה הא סוף סוף איכא הרהור וע"כ דתלי

דשפיר מצאנו הרהור בראי' גבי איש ודלא

בשם ערוה ושוב אי חזי' דמותר נגיעה ע"כ

כמשנ"ת לעיל ורק צ"ל דבקטן ליכא

דלית ביה שם ערוה וא"כ ליכא נמי איסור

הרהור בראי' ,אם לא דנימא כמו שיש מי

ראי',ומבואר מדבריו דלמד דאיסור נגיעה

שר"ל לפי מש"כ בקרית ספר דמה שאסר

הוא נמי תלי בשם ערוה ולא תלי בהרהור

הרמב"ם לקרוא כנגד ערות קטן הוא רק

כלל דאי תלי נמי בהרהור היכי מוכיח

מדרבנן וא"כ במילה לא גזרו רבנן ,ושוב

דלית ביה בקטן שם ערוה הא אפשר דאית

לא צריך לפי"ז לכל הני חילוקים,אלא

ביה שם ערוה ורק לית ביה הרהור וע"כ

דיל"ע בדברי הקרי"ס דהא הרמב"ם כתב

דנגיעה בערוה גרידא נמי אסור,והן אמת

אפי' כותי או קטן לא יקרא כנגד ערותן

דאפשר דאסרו נמי נגיעה שיש בה הרהור

ומשמע דקטן הוא דומיא דכותי וכותי הא

אבל מ"מ בנוגע בערוה מבואר בדברי

הוא ודאי דאורייתא דהא ילפי' מקרא

הגר"א דאסור אף האי ליכא הרהור דהא

דערות אביהם לא ראו ,וצ"ע.

הגר"א איירי ע"כ בנוגע בערוה דאל"ה מה
הראי' להתיר ראי' וע"כ דלהני שיטות

והנה

יל"ע בדעת הי"א המובא בתר"י

מותר בבניו הקטנים אף נגיעה בערוה וכמו

דהוכיחו מהא דנגיעה שרי בקטן

שכתב בדרכי משה שמשמע מדברי תר"י

ה"ה ראי' ,ובפשוטו היה נראה דסברו דכל

להתיר נגיעה בערוה בבניו הקטנים ולכאו'

איסורא דולא יראה בך ערות דבר הוא רק

כונתו דאל"כ מה הביאו ראי' להתיר ראי'

בראי' שיש בה הרהור וכיון דחזי' לגבי

דערוה אי גבי נגיעה לא הותר נגיעה

נגיעה בקטן דליכא הרהור א"כ חזי'

בערוה וא"כ אף הגר"א איירי בזה ,

דבקטן ליכא הרהור וא"כ ע"כ דערות קטן

ומתבאר מדבריו דדין נוגע בערוה הוא דין

הוא לאו בכלל איסור דולא יראה,וע"ז

שכיון שנוגע בערוה עצמה מקרי בזה

דחה אותם ר"י דראי' שאני והיינו או

שהערוה מגולה כלפיו והוי כערוה כנגדו

משום דבראי' איכא הרהור טפי או

ואסור ולאו משום הרהור.

כמשנ"ת דבראי' תלי בשם ערוה אף אי
ליכא הרהור,ועיין בביאור הגר"א סי' עה'

והנה

עיין במשנ"ב סי' עג ס"ק ט שכתב

סעיף ד' דביאר דבריהם באופ"א דכתב

גבי הא דאיתא שם בשו"ע דכל

וז"ל:ול"ל דרואה שאני משום דאיכא

ההיתר דנגיעה בבניו הוא רק בבניו

הרהור טפי דא"כ מאי קאמר שם א"י

הקטנים ולא הגדולים ,וכתב ע"ז דה"ה נמי

איצטרכא ליה כו' קמ"ל דאינהו כו' אלמא

קטנים אחרים שאינם בניו ,וכתב שם

דתלי אי מיקרי ערוה או לא,עכ"ל ,וביאור

בסוגריים דכן משמע מהרמב"ם ועיין

דבריו דמהא דחזי' דאצטריך קרא לומר

בביאור הגר"א סימן ע"ה ס"ד בהג"ה ויש

דערות נכרי הוי ערוה ואל"ה היה מותר

ליישב ,והיינו הגר"א הנ"ל והוקשה לו

לקרוא כנגד ערות נכרי ואי איסור קריאה

למשנ"ב דמדברי הגר"א מבואר דבקטן

תלי בהרהור א"כ מה איכפ"ל אי לא מיקרי

לית ביה שם ערוה ולכך מותר בנגיעה

עריכת ברכות  /ראייה ונגיעה בערווה

רכא

וא"כ אף בקטנים שאינם בניו נימא כן כיון

כנגדו וכנ"ל וא"כ צ"ע איך מישב דבריו

דלית ביה שם ערוה ומש"כ דיש ליישב

עם דברי הגר"א.

אולי י"ל דכונתו עפמשנ"ת דבאיש חמור
נגיעה טפי היכא דאסרי' משום הרהור

ובעיקר

וא"כ י"ל דלגבי קטנים אחרים אף דלית

הסברא בזה יש לדון אי שייך
לאסור

משום

הרהור

היכא

ביה שם ערוה מ"מ אסור משום הרהור

דמהרהר בערוה שאין לה שם ערוה

ואף דהגר"א הוכיח דבעי' שם ערוה מהא

דלכאו' הא הוי כמהרהר בעצים ואבנים

דהוצרכו להביא ראי' דערות נכרי שם

ואמאי יאסר ,אלא דבאמת יש לדון בעיקר

ערוה ביה י"ל דזהו רק לגבי ערות איש

איסור דהרהור דחזי' בסוגיין דאסרי' כמה

דבזה ראי' קיל מנגיעה ורק גבי ראי' בעי'

דברים משום זה ,ועיין בחזו"א סי' טז ב

שיהיה בזה שם ערוה כדי לאסור אבל

שדן אם הוא איסור מלתא דגלוי ערוה או

בנגיעה י"ל דאסור אף אי לית בזה שם

משום קלות ראש וחסרון אימה,והנה אי

ערוה ומ"מ הוכיחו שפיר דמהא דמותר

נימא דהוא מלתא דג"ע א"כ ודאי דבעי'

בנגיעה ע"כ דלית ביה שם ערוה כיון שאם

שיהיה הרהור בערוה שיש לה דין ואיסור

היה בזה שם ערוה לגבי לאסור ראי' היה

דג"ע אבל אי נימא דהוא משום קל"ר א"כ

אסור אף נגיעה וכנ"ל,אלא דלכאו' בדברי

לכאו' ליכא חילוק בזה מה יהיה דין

הגר"א עצמו א"א לומר כן דמתחילת

הערוה אלא לעולם צריך לדון אי הוי

דבריו משמע דסבר דאף באיש איכא

הרהור דקל"ר אא"כ נימא דאף זה תלוי

הרהור טפי בראי' מבנגיעה ויל"ע בזה

בשם ערוה ויל"ע בזה.

עיי"ש.

והנה
ובאמת

נחלקו האחרונים אי איכא איסור

דאף בדברי המשנ"ב עצמו א"א

במהרהר לבד בלא נגיעה ובלא

לומר כן ואף א"א לומר דמסכים

ראי' עיין באגר"מ ח"ד סי' טו שכתב

בזה עם הגר,א דלית בהו שם ערוה דעיי"ש

בפשיטות דהמהרהר בערוה אסור בקר"ש

בס"ק ז ח שכתב דזה ודאי שאסור נגיעה

אולם השו"ע הרב בקו"א נקט להיתר

בערותן דבניו הקטנים ויי"ש עוד בס"ק ח

עי"ש שהביא ראי' לזה ,ואולי י"ל דתליא

שכתב דראי' לזה מהא דאסור נוגע בערות

בהנ"ל דאי איסור הרהור הור משום קל"ר

חבירו ומבואר להדיא דס"ל דאית ביה שם

א"כ בודאי דאף הרוהור גרידא אסור אבל

ערוה גמור דאי משום הרהור א"כ מה ראי'

אם הוא משום לתא דגלוי ערוה בזה י"ל

מנוגע בערות חבירו הא אפשר דבבניו

דבעי' חפצא של ערוה שע"י הנגיעה

הקטנים ליכא הרהור וע"כ דסבר דיש בהם

והרהור נדון דהוי הערוה כנגדו דהיינו

שם ערוה וסבר נמי כמשנ"ת לעיל בדברי

הערוה שלפנינו הוי ככנגדו אבל היכא

הגר"א דאיסור דנוגע בערוה הוא לאו

דליכא הכא כלל חפצא של ערוה במה נדון

משום הרהור אלא משום דהוי כערוה

כאן דהוי ערוה לפניו ויל"ע בזה .

עריכת ברכות  /ברכות כד ע"א

רכב
כד ע"א

בענין ולא יראה בך ערות דבר
onlet oinipa axd
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הבטפח המגולה הוי ערוה ואסור לקרוא

א"ר יצחק טפח באשה ערוה למאי

ק"ש ולכך לא משכחת אלא באשתו

)אם אשת איש

דמותר להסתכל בה אלא דהוי ערוה ואינו

בגמ'

אילימא לאסתכולי בה
היא ,רש"י(

דהגמ' בדוקא תי' באשתו דרק כשמסתכל

והא א"ר ששת למה מנה הכתוב

)בפרשת מטות במלחמת מדין(
)אצעדה וצמיד(

יכול לקרוא ק"ש.

תכשיטין שבחוץ

עם תכשיטין שבפנים

דפוס של בית הרחם וכו' ,רש"י(

)כומז

והמשך

לומר לך כל

הגמ' אמר רב חסדא שוק באשה
ערוה שנאמר גלי שוק עברי

המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו

נהרות

מסתכל במקום התורף ,אלא באשתו

וגם תראה חרפתך אמר שמואל קול באשה

ולק"ש

)אם טפח מגולה בה לא יקרא ק"ש ,רש"י(

)ישעיה מז(

וכתיב

)שם(

תגל ערותך

ערוה שנא' כי קולך ערב ומראך נאוה

)שיר

ע"כ ובפשטות תי' הגמ' דלעולם באינו

השירים ב( )מדמשבח לה קרא בגוה שמע מינה מיני

מסתכל ואף דאינו עובר איסור במה שיש

תאוה הוא ,רש"י(

אמר רב ששת שער באשה

נגד עיניו ערוה אבל אסור לקרוא ק"ש

ערוה שנא'

נגדה וא"כ צ"ע למה העמידה הגמ'

והרא"ש כתב דקול ערוה רק לענין איסור

באשתו הא אף באשה אחרת כן דאין

לשמוע ולא לענין ק"ש ורש"י כתב שוק,

איסור דאינו מסתכל רק אסור לקרוא ק"ש

אשת איש :ערוה ,להסתכל וכן באשתו

כשטפח מגולה.

לק"ש עכ"ל ולכאו' מפרש כל הגמ' דקאי

)שם(

שערך כעדר העזים ע"כ

בין לענין איסור להסתכל ובין לענין לקרא

ור"ח

כתב דבאשה אחרת אף בפחות

ק"ש באשתו ועכ"פ בר"ח מפורש כן.

מטפח הוי ערוה וכן הביא הדרכי
משה מהגהות מיימוני אבל במעדני יו"ט

ובדברי

רב חסדא צ"ע מה חדש דשוק

על הרא"ש תי' דלרבותא נקט דאפי'

ערוה הא אמרינן דטפח באשה

באשתו בטפח הוי ערוה וכ"ש באשה

ערוה הרי דכל מקום דדרכו לכסות הוי

אחרת דבטפח הוי ערוה ועיין חזו"א.

ערוה וכתב הרשב"א והא דאמר רב יצחק
טפח באשה ערוה ואוקימנא באשתו

עוד

נראה דלר' יונה שכתב וכן כשמגולה

ובק"ש פירש הראב"ד ז"ל דאפשר דוקא

טפח אינו אסור אלא כשמסתכל בה

ממקום צנוע שבה ועלה קאתי רב חסדא

אבל בראייה בעלמא מותר עכ"ל נראה

למימר דשוק באשה מקום צנוע וערוה

עריכת ברכות  /בענין ולא יראה בך ערות דבר
הוא ואפילו לגבי בעלה אע"פ שאינו מקום
צנוע באיש

רכג

ונראה

דיסוד מח' דלרא"ש לא יראה בך

)ועיין חזו"א או"ח סי' ט"ז סק"ח

ערות דבר היינו ערוה ולא הרהור

דהוכיח מכאן דשוק הוא פרק התחתון מארכובה עד

ולכך לא תלוי דוקא באנשים דיש להם

כף העקב ולכך באיש אינו מקום צנוע אבל מן

הרהור אלא אם הוא דבר תאוה לאנשים

אבל פניה

הוי דבר זה ערוה לכולם ,ולכך סובר דטפח

ידיה ורגליה וכו' ושערה מחוץ לצמתה

באשה ערוה אף כשאינו מסתכל בה וה"ה

)באגרות משה אבן העזר ח"א סי'

באשה אחרת ולק"ש ,ולכך גם הקל דקול

אין חוששין

אינו חפצא דדבר ערוה לאסור ק"ש ורק

להם מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד,

נאסר לשמוע והרשב"א סובר דהאיסור

ובאשה אחרת אסור להסתכל בשום מקום

משום ההרהור ומשום דטריד ולא בדבר

ואפי' באצבע קטנה ובשערה עכ"ל ולכאו'

שהוא ערוה ולכך רק לאנשים דיש להם

משמע קצת גם כמו שכתבתי לר' יונה

הרהור ולנשים דאין מותר ,ולכך רק

דהאיסור לקרא ק"ש רק כשמסתכל וטריד

כשמסתכל הוי ערוה ,ולכך גם קול דיבורה

בהן ולכך הוצרכנו להעמיד באשתו

שהוא זמר הוי ערוה ואסור לק"ש.

הארכובה ולמעלה הוא צנוע בהחלט(

שאינו מתכסה

נח ביאר אפי' ביוצא השער טפח(

שמותר ההסתכלות דבאשה אחרת אסור
להסתכל בשום מקום.

·„·¯˙Â·‚Ú· ‡"·˘¯‰ È

)ולקמיה ביארתי דאין

הכרח לזה כלל(.

ובגמ'

קודם מיתיבי שנים שישנים במטה
אחת זה מחזיר פניו וקורא וזה

עוד

נחלקו הרא"ש והרשב"א דהרא"ש

מחזיר פניו וקורא ותניא אחריתי הישן

כתב לא קשיא הא באחרת והא

במטה ובניו ובני ביתו בצדו הרי זה לא

באשתו לק"ש .ודבר שרגיל להיות מכוסה

יקרא ק"ש אלא א"כ היתה טלית מפסקת

באשה ודוקא באחרת אבל בעצמה הא

ביניהן ואם היו וכו' קטנים מותר בשלמא

אמרי' לעיל האשה יושבת ערומה וקוצה

לרב יוסף לא קשיא הא באשתו

חלתה

)מותר

)ומברכת כיון שערותה מתכסה כשיושבת(

להחזיר פניו ולקרות כדאמר רב יוסף דאשתו כגופו

עכ"ל ומשמע דמחלק דטפח באשה הוי

ופירש"י ורגיל בה וליכא הרהור כולי האי ,ובלא

ערוה דוקא לאשה אחרת אבל לעצמה לא

שיחזיר פניו כל זמן שהן פונים פנים כנגד פנים

הוי ערוה וכן פירש בדבריו המעדני יו"ט

פשיטא ליה דאסור דאיכא הרהור נגיעת ערוה על ידי

עיי"ש

)והרמ"א בסי' עה ס"א ,אמנם עיין משנ"ב

שם סק"ח דביאר אחרת(

והרשב"א כתב שוק

אברי תשמיש ,רש"י קודם( הא באחר
בלא הפסקת טלית(

)אסור לקרות

וכו' זה מחזיר פניו וקורא

באשה ערוה ,ודוקא לאחרים ולאנשים

ק"ש והא איכא עגבות

ומשום הרהור ,אבל לעצמה לא דהא קתני

מסייע ליה לרב הונא דא"ר הונא עגבות

האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה

אין בהם משום ערוה לימא מסייע ליה לרב

עכ"ל דמשמע דרק לאנשים הוי ערוה דיש

האשה יושבת וקוצה

להם הרהור אבל לאשה אחרת לא.

הונא

)משנה חלה פ"ב(

)דנגעי אהדדי ,רש"י(

לה חלתה ערומה מפני שיכולה לכסות

עריכת ברכות  /ברכות כד ע"א

רכד
פניה בקרקע וכו' תרגמה רב נחמן וכו'

דהם תחת סודר אחד ואין סודר מפסיק

ע"כ.

ביניהם הואיל ויכולים להחזיר פניהם

ולרשב"א

היה גי' אחרת ברש"י וכתב
והא איכא עגבות פירש"י

ז"ל עגבות דחבריה

)ולא סבר משום דנגעי

אהדדי וע"כ משום דרואה אותן ולכך הקשה(

ותמיה לי דהא קתני זה מחזיר פניו וקורא
וזה מחזיר פניו וקורא
דחבירו(

)ואינו רואה עגבות

ועוד דא"כ כי קאמרי' עגבות אין

בהן משום ערוה ,מאי קמסייע מהאשה
יושבת וקוצה לה חלתה ערומה ,דשאני
התם

דעגבות

דנפשה

איכא

עגבות

דחברתה ליכא .ואפשר לומר לפי פירושו
דכל שאין סודר מפסיק ביניהם והם תחת
סודר אחד ואם יחזיר זה פניו
לראותו(

)לצד חבירו

כנגד זה היה רואה עגבות חבירו,

ולא יראה ערות דבר קרינן ביה .והילכך
אף האשה שקוצה לה חלתה ערומה ,אם
איתא דעגבות איכא משום ערוה ,אף זו
אסור לקוץ ולברך דהא מיגליא וקיימא
אלא מדשרינן התם ש"מ דעגבות אפי'
ברואה אותן ליכא משום ערוה כנ"ל
ליישב פירש"י ז"ל עכ"ל וקשה לעמוד על
דבריו כמו שכתב בחזו"א שם סק"ב
והפנ"י כתב ולא זכיתי להבין דבריו בזה.

והנראה

ולראות קרינן ביה ולא יראה וכו' אלא
דצ"ע מה הביאור בזה מה מועיל מה דהם
תחת סודר אחד וכו' לזה ולקמיה נבאר
כפי השגת הבנתי ואח"כ יישב קושיא
השניה מה מדמה לאשה שעגבותיה
מגולות ואינה רואה עגבות דאחרת דאם
עגבות הוי ערוה לאסור משום דאם יחזיר
פניו יראה ערות חבירו כשהם תחת סודר
אחד ואין סודר מפסיק ביניהם א"כ גם
אשה שעגבותיה מגולות חשיב דערותה
מגולה ועומדת ,וגם בזה אסורה לברך.

והמשך

דברי הרשב"א והנכון בעיני כמו
שפירש הראב"ד ז"ל והא איכא

עגבות דנפשיה שהן ערומות ,ואע"פ
שהוא אינו רואה אותם ,הא לא כתיב לא
תראה ערות דבר אלא לא יראה בך ערות
דבר ,כלומר לא יראה הרואה בך ערות דבר
בשעה שה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך
)כבקרא דברים כג ,טו(

ומיהו משום עגבות

דאשתו ליכא דכיון שאינו רואה ואינו נוגע
אין בכך כלום ,אבל דנפשיה איכא משום
ערוה .ושני ליה עגבות דנפשיה לית בהו
משום ערוה ,ודחבריה דאסור היינו משום

בדברי הרשב"א דתחילה יישב

נגיעה וטעמא משום דמטריד ,אבל באשתו

קושיא הראשונה ,דברש"י בגי'

אפי' נוגע כל שמחזיר פניו ואינו רואה

זו מבואר חידוש בגדר ולא יראה בך

ערותה שרי דמחמת נגיעה לא מטריד

דפעמים אף שאינו רואה קרינן ביה ולא

הואיל וגס בה עכ"ל דפי' ההו"א דגמ' לא

יראה וכו' ומשום דהם תחת סודר אחד

כרש"י דמדמים נגיעה בעגבות לעגבות

ואם יחזיר פניו לכיוון חבירו יראה ערות

דאשה עצמה אלא גם כאן הנידון משום

ואף דבעלמא אם מחזיר

דעגבות

חבירו

)עגבותיו(

דעגבותיו

מגולות

ולמסקנא

פניו מהערוה לא קרינן ביה יראה בך ערות

דעצמו אינו ערוה פי' כרש"י החילוק בין

דבר שם הם לא תחת סודר אחד אבל כאן

חבירו לאשתו.
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רכה

ולולי

דמסתפינא הוה אמינא דאולי כמו

ונמצא

דיש ב' גווני ערוה וכן בעגבות .א.
דהמברך ערותו או עגבתו מגולה

שכתב הרשב"א הנ"ל דולא יראה

והרואה רואה בו ערוה  .ב .ע"י שרואה

בך ערות דבר דרשינן לא יראה בך הרואה

דבר ערוה ומיטרד ומהרהר בה או ע"י

בשעה שה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך

שנוגע בעגבות חבירו ומיטרד ומהרהר

ה"נ דרשינן דלא יראה בך קאי על השכינה

וכמש"כ רש"י בד"ה ואפילו אשתו עמו

שלא יראה ה' בך ערות דבר בשעה שאתה

דכל זמן שהם פונים פנים כנגד פנים

קורא בדברי קדושה ומתהלך ה' בקרב

פשיטא ליה דאסור דאיכא הרהור נגיעת

מחניך ולכך כשהאדם רואה דבר ערוה

ערוה על ידי אברי תשמיש עכ"ל דמבואר

ומסתכל בו ויכול להביאו לידי הרהור

דהאיסור כשנוגע בערוה הוא משום

וטרדא א"כ נמצא בו דבר ערוה והשכינה

דמהרהר.

רואה בו דבר ערוה ואף אם לא הרהר הא
אמרינן לעיל יב :ולא תתורו אחרי לבבכם

·˘Ì"·Ó¯‰Â È"¯˙ ˙ËÈ
·‰Â¯Ú· ˙ÂÏÎ˙Ò‰

ויעוין

ברמב"ם הלכות ק"ש פ"ג הט"ז
שכתב כל גוף האשה ערוה לפיכך

לא יסתכל בגוף האשה כשהוא קורא
ואפילו אשתו ואם היה מגולה טפח לא
יקרא כנגדה עכ"ל ומבואר דאם מסתכל
בגוף אשה ואפי' באופן שמותר לו דהיינו
באשתו אסור לקרות ואפילו שמגולה
מגופה פחות מטפח ורק כשאינו מסתכל
אסור רק אם מגולה טפח ונראה משום
דהוא שיעור דיכול לגרום לו להסתכל
ולהרהר.

ודומה

זו מינות וכו' אחרי עיניכם זה הרהור
עבירה שנאמר

)שופטים יד(

ויאמר שמשון

אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני
וכמו דאמרינן העיניים רואות והלב חומד
וכלי המעשה גומרים

)רש"י במדבר שם(

הרי

דבראיית העיניים דבר ערוה ,יש כאן
התחלה להרהור עבירה שאם יתור אחר
מראה עיניו יפעול הרהור בלבו לכך אף
אם עדיין לא פעל הרהור בלבו במה דראה
בעיניו דבר ערוה והסתכל בו בזה גופא
נמצא בו דבר ערוה וה' רואה בו דבר ערוה
ולרמב"ם כשטפח מגולה אף אם לא
הסתכל בו כיון דמראה זה עלול למשוך
לבו להרהר בו גם בראיה זו שנמצאת בו,
מצוי בו דבר ערוה.

לשיטת ר' יונה דהאיסור לקרות
רק כשמסתכל אלא דלר' יונה אף

כשמגולה טפח האיסור רק כשמסתכל

ואולי

זה יסוד מח' הרא"ש והרשב"א

ולרמב"ם בפחות מטפח האיסור רק

הנ"ל דהרא"ש סבר דדרשינן

כשמסתכל ודבר זה צ"ע איך תלוי האיסור

מולא יראה בך ערות דבר דאסור הקורא

דולא יראה בך ערות דבר רק כשמסתכל

דבר קדושה לראות דבר ערוה ובין אם

ולא במה שעומד לנגד עיניו ורואות

פועל בו הרהור שהוא איש ובין שהרואה

הערוה ובפרט לרמב"ם דכשמגולה טפח

אשה שלא פועל בה הרהור מ"מ גזר

חשוב דרואה ערוה אף כשאינו מסתכל.

רחמנא שלא יראה הקורא דבר ערוה וזה
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רכו
קרוי דבר ערוה כיון שגורם לאנשים הרהור

והב"י

בסי' ע"ה סוף ס"ג כתב מדהשמיט

וכן הקל דבשמיעת קול זמר אשה מותר

הרמב"ם הנ"ל קול ושיער דסובר

לקרות דלא רואה דבר ערוה אלא שומע.

דנאמרו לענין שאסור להסתכל ולשמוע
ולא לענין לקרא ק"ש ואף דלדברינו גם

והרשב"א

סבר דדרשינן כמו שפירשנו

לרמב"ם דרשינן ולא יראה ה' בקורא ערות

דלא יראה ה' בקורא דברי

דבר ואפשר גם ע"י שמיעה הרמב"ם חולק

קדושה דבר ערוה ולכך שייך רק באנשים

מטעם אחר דדבר ערוה מיקרי גוף האשה

שפועל בהם הרהור אבל באשה לא נמצא

כשמגולה ולא שער וקול.

בה ,בשל ראיית עיניה ערוה זו ,דבר ערוה,
וכן החמיר דגם כששומע קול זמר אשה
אסור לקרות אף דלא ראה דבר ערוה מ"מ
ה' רואה בו דבר ערוה בשמיעה זו שעלולה
למשוך לבו להרהור ואין הכרח דסובר כר'
יונה דהאיסור רק כשמסתכל כמו שהבנתי
לעיל לתומי דאפשר דאף בראית דבר ערוה
כיון שעלולה לגרום להרהור וטרדא אף
אם לא הסתכל קרינן ביה ולא יראה בך
ערות דבר.

או

דגם הרשב"א מודה לרא"ש דדרשינן
ולא יראה הקורא דבר ערוה אלא

דסובר דדבר ערוה מיקרי רק אם ביחס
לרואה אותה הוי דבר ערוה שעלולה
לגרום לו להרהור שהוא איש אבל ביחס
לאשה הרואה דלגבה לא הוי דבר ערוה
שלא גורם לה להרהור לא מיקרי שרואה
דבר ערוה ומה דבשמיעת קול זמר אסור
אף שלא רואה דבר ערוה אולי מפרש
דראיה כוללת גם ידיעה והכרה ע"י

ועתה

דעגבות דביאר שיטת רש"י לגי'
דאף כשמחזיר פניו ואינו רואה עגבות
חבירו כיון שהם תחת סודר אחד ואין
סודר מפסיק ביניהם קרינן ביה ולא יראה
וכו' ונאמר דאם הרשב"א פירש כדברינו
דדרשינן ולא יראה בך ה' ערות דבר ולא
קאי קרא אראיית הקורא א"כ אפשר לחלק
דבעלמא רק כשרואה דבר ערוה נמצא בו
דבר ערוה אבל כשמחזיר פניו ולא רואה
לא אבל כששניהם תחת סודר אחד ואין
סודר מפסיק ביניהם כיון שיכול וקרוב
לידי כך שיסתכל ויראה אף שעתה החזיר
פניו ולא רואה נקרא שמצוי בו דבר ערוה
משום מצב זה וקרינן ביה ולא יראה בך ה'
ערות דבר .ואם מפרש כהרא"ש דקרא קאי
אראיית הקורא דבר ערוה אולי כמו דראיה
כוללת ידיעה והכרה ע"י שמיעה גם
כשנמצא במצב כזה הקרוב לידע ולהכיר
ערות חבירו נקרא שיודע ומכיר ערות
חבירו וצ"ע.

שמיעה יעוין בר"ן נדרים פז :בלא ראות ר'
מאיר אומר לרבות את הסומא דכיון דאית

נשוב לדברי הרשב"א בסוגיא

ואח"כ

שמתי לב דכבר כתב כן המשנה

ליה מקצת ידיעה שמרגיש הוא כשבא זה

ברורה בסעיף ד' )י"ט( כנגד ערוה,

אצלו אע"פ שאין לו ידיעה גמורה וכו'

דכתיב כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך

אפ"ה הוי ככל ידיעה עכ"ל עיי"ש.

והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר
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רכז

וגו' ,מכאן למדו חכמים ,שבכל מקום שה'

כה :מערוה בעששית ]וכמו שהבאתי

אלוקינו מתהלך עמנו ,דהיינו כשאנו

מקודם בסוגריים[ וכן מבואר בדברי

עוסקים בקריאת שמע או תפילה או בדברי

הרשב"א

בצואה

תורה ,צריך ליזהר שלא יראה ה' בנו ערות

בברייתא לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד

דבר ,דהיינו שלא יהיה דבר ערוה כנגד פניו

צואת אדם ולא וכו' ואם היה מקום גבוה

של אדם הקורא או המתפלל כמלא עיניו,

עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים יושב

כדמוכח וכו' ,וכן שלא יהיה אז ערום שעל

בצדו וקורא ואם לאו מרחיק מלא עיניו

ידי זה מתראה ערוה שלו ,כלול גם כן

דביאר שם דאם רואה הצואה אסור גם חוץ

במקרא הזה עכ"ל דפירש דקאי אראיית ה'

לד' אמות ואם אינו כנגדו מותר חוץ לד'

ולכך כלול במקרא הזה גם שלא יתראה

אמות דאיסור צואה נלמד מוהיה מחניך

ערוה שלו ]אך המשיך דהיינו שלא יהיה

קדוש כמבואר בגמ' וחוץ לד' אמות אינו

כנגד פניו וכו' כמלא עיניו ויתכן כוונתו

מחנהו וכן אם מקום גבוה עשרה אינו

דדרשינן גם אראיית הקורא ואולי מדנקט

במחנהו ומותר אפילו הצואה כנגדו אך

קרא ראייה להשמיע דמהו הגדר שנמצא בו

אינו רואה אותה מחמת גובה המקום

דבר ערוה ורואה ה' כשהוא רואה דבר

אינו גבוה עשרה אף שאינו רואה מחמת דבר המפסיק

ערוה וכן מוכח מלקמן כה :צואה בעששית

כיון שהוא כנגדו ובלא הדבר המפסיק היה רואה

מותר לקרות ק"ש כנגדה דצואה בכיסוי

וכתב ועוד קשיא לי כל שהוא

תליא מילתא

אסור עיי"ש(

בסוגיא

לקמן

כה

)ואם

והא

חוץ לארבע אמות ,אע"פ שהוא רואה

מיכסיא ערוה בעששית אסור לקרות ק"ש

אותה למה לא יקרא את שמע ,דהא לגבי

כנגדה ולא יראה בך ערות דבר אמר רחמנא

צואה לא הקפידה תורה אלא במחניך

והא קמיתחזיא הרי דראייה קאי הראיה

קדוש וכל שהוא חוץ לארבע אמותיו אינו

דהקורא[ וכן הביא בביאור הלכה בהקדמה

במחנהו ומחנהו קדוש הוא .ואי משום לא

לסי' ע"ד מהפמ"ג בדין ג' רק גילוי ערוה

יראה בך ,ההוא בערוה ממש מוקמינן ליה

הוא איסור מן התורה כמש"כ הרשב"א

וכדאמרינן לקמן

)ברכות כד(

)וכסית את צאתך ,רש"י(

מדכתי' ולא יראה בך ערות דבר

)כה(:

צואה בעששית וכו'

והיינו נמי טעמיה דרב הונא וכו'

)עיי"ש(

יראה לאחרים ולא
ולא כתי' לא תראה אלא ¨ ¥

וי"ל בזו דכולי עלמא מדערבינהו רחמנא

מיבעי אם אחר עומד לנגדו דאסור מה"ת

וכתבינהו ,אתרוייהו קאמר שלא יראה,

רק אפילו אין אחר עומד לנגדו אסור

ולא חלקן הכתוב בוהיה מחניך קדוש אלא

כמש"כ רש"י בחומש דולא יראה בך קאי

כדי להתיר לקרות קריאת שמע תוך ארבע

על הקב"ה עכ"ל.

אמותיה של ערוה ואי נמי וכו' אבל בראיה
כאן וכאן אסור .אלא שגלה לך הכתוב

ומ"מ

גם לרשב"א ולדברינו דולא יראה

שאין ההקפדה בראיית צואה אלא כשהיא

בך היינו דלא יראה בקורא ולא

מגולה לגמרי ,הא כל שהיא מכוסה שרי

יראה ה' או הרואה בך מ"מ דרשינן מיניה

דכתיב ושבת וכסית את צאתך והיינו צואה

נמי שלא יראה הקורא וכדמוכח מלקמן

בעששית ,דתרתי בעינן או מחנהו ונראית
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רכח

)ולכך אם היא כנגדו אף

מגולה אצל אחרים וכו' עכ"ל דמבואר

או

דיש ב' מדרגות בראיית צואה דאם רואה

ונראית לו

אותה ממש יותר חמור ואף שאינה

ממש ,הא וכו' ומקום גבוה ונמוך עשרה

במחנהו אסור ואם אינו רואה אותה ורק

דשרי לפי שאינה נראית לו ואינה במחנהו

נראית לאחרים במקומו כיון דהיא במחנהו

לפי שכל מקום גבוה עשרה או נמוך עשרה

אסור וא"כ מבואר דמולא יראה דקרא

רשות בפני עצמו הוא ואינו מחנהו ,וכל

נלמד גם דאם רואה הערוה והצואה אסור,

שהוא חוץ למחנהו כל שאינה נראית לו

ודברי הרשב"א שם צריכים עוד ביאור

ממש מגולה אינו אסור אע"פ שנראית

במקומם.

מגולה ואפי' לאחרים

אם יש דבר המפסיק שאינו רואה אותה אסור(

שלא במחנהו

)שהוא גבוה י'(

עריכת ברכות  /בדין ליבו ועקבו רואה ערותו וערות חבירו

רכט

כד ע"ב

בדין ליבו ועקבו רואה ערותו וערות חבירו
qieeiic jexa edil` axd

‡

מבואר

אם ליבו אינו סבור דאיכא ביה חסרון

בגמ' פלוגתתא לגבי ישן בטליתו
ואינו יכול להוציא את ראשו,

עקיבו איכא חסרון ,ובפרט דרש"י פירש
את דבר

הקושיא ג

וז"ל קא סלקא דעתך כל

הדין דחוצץ בטליתו על צוארו וקורא,

אבר שאין דרכו לראות את הערוה,

ומבואר דלא מהני עצימת עיניים כל עיקר,

]ורואה[ אותו בשעה שקורא בתורה ,קרינן

ורק ע"י חציצה בטלית א ,ואיכא למ"ד

ביה ולא יראה בך ערות דבר עכ"ל.

דבעינן אף דליבו יהיה חצוץ

מערוותו ב

ופליגי אי איכא חסרון בליבו רואה ערותו

והיינו

או לאו.

דסיבת האיסור הוא דחשיב ולא
יראה בך ולכאו' הא עד כאן לא

שמענו שם איסור על ליבו ואדרבה הגר"ז

והנה

בגמ' בדף כ"ה ע"ב מבואר לגבי

מפרש דכל ענינו דהחמירו חכמים על הלב

ערום בתוך מים וראשו לחוץ

והעיינים ונראה מדבריו דכל זה הוא

דבכה"ג אהני במה דראשו לחוץ ולענין

מחמת חומרא יתירה דכל המקרא נדרש

ליבו בעינן דהמים יהיו עכורין ,ואיכא

במטבע אחד דוהיה מחניך קדוש מורכב

פלוגתתא אי בעינן מים עכורין או לאו,

ממציאות של ראיה בערוה והימצאות

והיינו אי ליבו רואה את הערוה מותר או

בצואה ,ולכן ליבו הרחיבו חכמים דבמקום

לאו.

דיש מחנה שבו ליבו רואה הרי זה ג"כ
מחשיב את המחנה למחנה שאינו קדוש.

ובהאי

סוגיא הוסיפה הגמ' אחר שפשטה
דת"ק דסובר דסגי במים צלולים

·

עד צאוורו הוא משום דאינו חושש לדין
ליבו רואה את הערוה ,אכתי מקשינן והרי
עקיבו רואה את הערוה ,ולכאו' הא אדרבה

באופן

דלעולם דין ליבו אינו שייך לעצם
ראיה אלא לדין ראיה דמחניך

`.
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רל
וכפי דיבואר עוד להלן וא"כ עקיבו בא

גם

יש להבין דמבואר לגבי ליבו ברמ"א

רש"י מפרש דקרינן ביה ולא יראה בך

סי' ע"ד ס"א עפי"ד הטור דבליבו

ערות דבר ,ובתרתי צ"ב גם מהו האי ולא

אפי' רואה ערות חבירו והיינו דעיניו אינם

יראה בך וביותר צ"ב הרי בליבו כל הידן

רואים ,ורק הלב שלו רואה ערוות חבירו

מורכב מראיה עם מחניך.

ג"ז בכלל האיסור ,וא"כ לכאו' אי"ז
כערום דהוא מצב בהגברא גופיה לכאו',

וכאמור

גם צ"ב רב מדוע בעינן לגבי

לענין לראות בליבו ערות חבירו ,וא"כ

עינו מחיצה לגבי הערוה ולא

צ"ב מהו ענין ראיית הלב מחד ומאידך

סגי בעצם עצימת עיניו ועכ"פ אי ראייתו

החציצה דבעינן לגבי עיניו ,ולא סגי

בפועל ,דהרי הרשב"א העמיד את הדין

בעצימת עיניים בלבד.

דעיניו כיון דהם בחוץ למים ואינו רואה
מה חסרון יש והיינו דמשמע דבעינן דיהיו
חוץ למים ולא מדוע לא סגי בתוך המים
בכה"ג דעוצם עיניו ,וכמו"כ בטלית
דמבואר דבעינן חציצה ד.

ובפרט

דמקור

דברי

הב"י

והנה

עצם דין עקיבו המבואר בגמ' היה
לי מקום לדון ביסוד איסורו דהנה

התוס' בד"ה והרי ליבו פירשו דהלכה
דסגי

להרשב"א בערוה בעצמית
עיניים הוא מדברי הרשב"א הנ"ל ,והרי
התם חזינן דהוא בתנאי דהוי ליה עם
חציצה ולכאו' בהלכות ראיה מה איכפת לי
בחציצה זו.

ואיכא

‚

למימר דיסוד הדין הוא דבעינן
דלא יהיו במקום אחד ,והיינו

כמ"ד דליבו רואה את הערוה אסור,
והוכיחו מפשיטות דברי הגמ' דהקשו והרי
ליבו רואה את הערוה מוכרח דכך הוא
ההלכה ,וכבר תמה במהרש"א דלכאו'
אדרבה א"כ אף עקיבו מבואר בגמ'
דהקשו בפשיטות ,וביותר דהרי עקיבו
הקשו אפי' אחרי דהקשו על ליבו ואמרו
דליבו אינו איסור ,ובכ"ז הקשו והרי
עקיבו רואה את ערותו ,וכי האם נימא דגם
בזה ההלכה היא לאסור.

דבכה"ג לא סגי בעצימת עיניו הוא כדין
המבואר בסוגיית הגמ' בסוכה דערום

ולענ"ד

בפירוש הדבר דיסודו הוא

והיינו דבכה"ג איסור איסור מיוחד,

דלעולם לא הקשו על עקיבו

ומלבד דאף עצם האי דינא צריך ביאור הא

לבדו ,אלא עיקר הקושיא היא דאף אם

אינו רואה ערוותו וא"כ מה איכפת לי

סבר מ"ד רק עיניו אסור דליבו לא חשיב

במצבו.

דיו לאסור לבדו ,אבל עכ"פ בדאיכא

.c
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רלא

לליבו ולעקיבו והיינ ומצב כזה שכל גופו

אמור בו דין מלא עיניו וככל המבואר

רואה ערוות וחוץ מעיניו ג"ז יאסור וע"ז

בדיניו.

אמרינן דמ"ד דסובר עיניו זהו רק עיניו
ולא איכפת לי משאר הגוף.

ובאופן

וכמו"כ

הוא לדין ערוה דבמקום בו הוא
מחניך הרי בעינן בו דיהיה קדוש

דחזינן מיניה בתרתי גם דדין

וזה עינו וליבו ,והיינו דיש מ"ד הכל שייך

ליבו אפי' אם הוא לא בדינו

רק לעיניו דמה דעינו רואה זהו חסרון,

יהיה דאם גם עקיבו איכא איסור והיינו

ואפשר דשייך להרהור ,אך יש מ"ד דאף

דלכאו' דהוו באותו מטבע של איסור ,וזה

בליבו שרואה הרי יש בעצם סתירה

צ"ב ,וכן יש להעמיד בדברי רש"י דפירש

למחנה קדוש והוסיף הרמ"א דאפי' ברואה

דקרינן ביה ולא יראה בך ערוות דבר,

ערות חבירו ולאו דוקא ערוה דידיה.

ובעיקר דברי רש"י גם יש להבין על מה
אזיל על ליבו או על עקיבו ותלוי
בגירסאות ה.

„

ובפירוש

הדברים נראה דהרי כבר יסד לן
הרשב"א דף כ"ה ע"א ביסוד

האיסור דצואה דיש בצואה את שבערוה,
והוא מחמת דערבינהו קרא בהדדי ,ולכאו'

אך

דאיכא איסור בראיה לבד ,יש בודאי
יחס דממילא המחנה הוא לא קדוש ,וא"כ
אפשר דזה יסוד הדין בעינן דיהיה חוצץ
בינו לבין הערוה וכמו דמבואר בטליתו
ובמים ,דיסוד הענין דאפי' אם אין ראיה
בפועל אכתי יש כאן מצב בו המחנה נמצא
במצב עם הערוה יחד וג"ז בכלל האיסור,
ואפי' דלליבו אינו מודה.

זה פירוש יסוד דברי הגר"ז בריש סימן
ע"ד דיסוד דין ליבו הוא בהצטרפות היחס

ואפשר

ביאור

האמורה היא כי ה' אלוקיך
מתהלך בקרב מחניך ,וכאן חילקה תורה

כ"ד ע"א לגבי שניים תחת טלית אחת
דאיכא איסור בהאפשרות לראות לגבי
עצמו ודאי דאיכא איסור בכה"ג וכ"ז
בכלל מחניך ודו"ק.

לגבי צואה דאסור דיהיה במחנה ,וזה
בתוך ד"א צואה ,ולגבי ערוה תלוי בראיה,

לדמות זאת לדין המבואר
ברשב"א בדעת רש"י בדף

של מחניך להאי דינא.
הדברים הוא דיסוד ההלכה

כאן יש להוסיף דאף מאן דסבר

וא"כ

זה גופא הקשו בגמ' דעד כאן לא

אבל לעולם יסודו וענינו הוא בכך דבאם

אמרינן דאין איסור אלא בליבו

יש אחד מהנהו תרי הרי זה פגיעה בעיקר

לבדו הרואה ערוה ,אבל הא מיהא כיון

המחנה בו מתהלך ה' אלקויך ,ולכן בצואה

דיש מצב בו יש את כל גופו יחד אולי
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רלב
בכה"ג חשיב אף להאי מ"ד כסתירה

וע"כ דאין דין השייך לראיה כל עיקר ודינו

מחניך וע"ז הקמ"ל שלא.

מביא מהדרישה סי' ר' דהוי רק דין דרבנן,

והיינו

דלעולם יש לדון אף במקום

בש"ך שם וכ"ה בט"ז דמשמע להדיא דהוי
מדין תורה.

דהאיסור הוא ראיית העיניים
מ"מ תורת האיסור הוא בדין מחניך קדוש

וענין

מקום לאסור ליבו ועקיבו יותר מליבו

על דברי רש"י בקרא דהוי על השכינה

מקום בו ה' אלוקיך מתהלך ,ולכן יש
לבדו וע"ז כתוב שלא ,ולעולם אף לדעת
הרשב"א כפי איך שפירשו הב"י בעינן
דאף אם אינו רואה ערוותו דיהיה עכ"פ
מצב בו הוא לא נמצא עם ערוותו יחד,

)וזה

יסוד דין מים וטלית(.

ויתכן

דזהו מכוון דברי רש"י דקרינן ביה
ולא יראה בך ערוות דבר ,והיינו

הדבר דן דהוא נלמד מולא יראה בך
והיינו דלא יוכלו לראות ועוד סמך

שלא יראה כלפיה ,ונראה מכוון

דהוא דאו' כיון דכל ענין ודין לא יראה בך
ענינו דממילא שוב הוי סתירה לאלוקיך
המתהלך בקרב מחניך וכל הדין הוא בדין
מחניך ,דבעינן דיהיה באופן הראוי והנכון
וא"כ הוי שפיר דין דאורייתא ,ולכן יש
איסור בערום וכל זה כפי המתבאר ביסוד
הדין.

לא הוי ראיית ערות דבר אלא קינן ביה
דהוי סתירה למחניך במה דנראה בו ערות
דבר דנמצא במצב של סתירה דהוא במצב
של ערות דברו דו"ק היטב ,והוי בין על
ליבו בין על עקיבו עם ליבו.

הדין ו

ובאמת

דהפר"מ תמה מדוע על דין
ראייה דלא מהני באם יש מים

ועששית ,ואילו בדין ערום במים סגי
להפקיע באם הוא במים הרי בתרוויהו
קרינן ביה ולא יראה בך.

‰

מעתה

יש לדון בדין ערום דזה שורש

ולכאו'

הביאור הוא כהאמור דהעיקר

דינו דהנה כבר הביא הרפמ"ג

בהאי דינא דהוא ממילא מוגדר

ריש סימן ע"ד בחילוק חמשת הדינים

ע"י ראייתו מחנה דערוה ,ולכן בראיה

דעינו ליבו בערותו וערות חבירו והיותו

בפועל שפיר הוי ליה אפי' באם הוא

מגולה ,ובדין היותו מגולה דן דהרי בעינו

בכיסוי וכדו' ,כיון דמ"מ רואה הוא ,אבל

מועיל עצימת עיניים וא"כ שוב יש לדון

אם הוא במצב של ליבו או ערום ושיעור

בכל ערום מה בעינן יותר מעצימת עיניים

ראייתו הוא המצב בעצמו ,בהכי סגי
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בכיסוי דבכיסויו מפקיע ממנו את המצב
הערום וראיית הלב ז ודו"ק.

Â

והנה

אחר דנתחדש לן הכא נראה לדון
בדעת הרמב"ם דהנה פסק דין ליבו

וערום בחדא ביקתא ח בפ"ג מהל' קרי"ש
הי"ז וז"ל ,היה ישן בטליתו והיה ערום
חוצץ בטליתו מתחת לבו וקורא ,אבל לא
יחוץ צוארו ויקרא מפני שלבו רואה את
הערוה עכ"ל.

הרי

להדיא דדין אחד להם לכאו' דליבו
רואה ואם נתפוס כהאמור דדין ערום

הוא דין תורה א"כ יש מקום רב לדון דלעת
הרמב"ם דין ליבו הוא גם דין תורה
ומסתבר לאור המתפרש דכל ענינו הוא

בגדר הדבר .בדעת הרמב"ם עכ"פ יתכן
דדין אחד להון ומן

רואה וכן ראייתו דידיה כולהו סתירה
להאי מחניך.

התורה ט.

Ê

ובעיקר

דין ליבו רואה ערות חבירו
דלכאו' אמור גם בזה דהוי

סתירה ע"י הראיה למחנה הראוי לקדושה,
לכאו' יש לעיין טובא ,דהביא הפרמ"ג שם
דלא מהני כיסוי על הלב בידו כיון דאין
הבשר מכסה הבשר ,וזה צ"ב דמבאור
דלגבי ערוותו שפיר מהני בזרועותיו
ומ"ש.

והביאור

דהנה יסוד דין זרועותיו
דמהנהו הרי צ"ב דמבואר

בס"ג דמהני ופירש המג"א דוהי הפסקה
והיינו דאף דלא הוי כיסוי מ"מ הפסק הוא
ולכאו' מה מכוון בזה.

דליהוי ע"י מצב זה סתירה למחניך אשר
ה' אלוקיך מתהלך בו וא"כ ערום וליבו

רלג

פירוש

הדברים דהרי התבאר דבדין
הפקעת מחנה בצואה וערוה יש

או ע"י כיסוי והוא ביטול הדבר או ע"י
מנחה אחר ובתרוויהו בערוה יש ראיה,

והפר"מ

אינו סובר כ"ז כיון דלדעתו כל

ונוסף דין שלישי הנלמד מבייניהו והוא

צד האיסור בערום הוא מדין

דין מחיצה וענינו התפרש דהוי הפסק

ולא יראה בך כפי איך שהביא ,אבל אחר

ביחס למחנה ולכן מועיל בצואה מחיצה

דזכינו לערבינהו דהרשב"א וכדברי הגר"ז

עששית ,ואף דאי"ז ביטול הצואה.

.f

zg` zeyxa ezeexre eipir oi`c l"fe azkc mixeaib obn oiire miipir znivrl okez oi` b"dka xen`ke
'iqa x`eand itk oaenke ,mvra welig opirac `id dkldd ceqic `icdl eixaca x`eanc epiide ,l"kr

.l"nk`e ipdn `l zeyx la` ipdn dlikac c"wq c"r

.g

ezrcc gxken epi` ik m`) ,dexrd z` d`ex eaill mexr zencl a"r 'i sc dkeqa d"`xa k"kc x"ey
.('e`cn mexr xeq`l

.h

`ki` m"anxd zrca t"kr okle ,oiire `ziixe`c mexr eli`e jipgn oicne opaxc eailc xaeq f"xbde
.xen`dk xninl
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דכיון

דמצינו מעלה ברשות אחרת ומצינו

מחנה דהערוה וזה הגוף שלא הגברא

דין ביטול אזי דרשינן ביטול ביחס

בעצמו.

לרשות ,ודי"ז ענינו דכלפי רשות זו הוא
חצוץ ,ולכן מועיל בצואה.

אבל

לענין ליבו דאז ההפסק אינו קיים
במחנה א"כ כלפי מה יפסיק,

וא"כ

נימא אנן דה"ה בערוה מועיל

ולעולם לא היה הנדון מדין הפסק אלא רק

מקום דיש הפסק וחציצה לגבי

מדין כיסוי ,וכיסוי לא הוי דהוי בשר

מחניך דערוה וזה רק במקום דחוץ בתוך

בבשר ודו"ק.
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בדין קורא בכילה גבוהה י' ובדין מחניך בערווה
iil`t .f xcpqkl` axd

‡

הט"ז

לאינה גבוהה י' ,דבאינה גבוהה י' דיינינן

סימן ע"ד וביו"ד סימן ר' וכן הש"ך

ליה כמלבוש ונמצא דאין כאן גילוי ערווה,

שם ,ייסדו דלבד ממה שמצינו

ומהני מה שיוציא ראשו ולא יראה את

איסור לקרוא כנגד הערווה ,יש איסור

הערווה ,אך בגבוהה י' הוו"ל אוהל ואי"ז

דברים

מלבוש ,והוא עומד בגילוי ערווה ולא יהני

לקרוא

נוסף,

קר"ש

ולדבר

שבקדושה כשהוא עומד בגילוי ערווה,

ליה מה שהוציא ראשו לחוץ.

ואף אם אינו רואה את הערווה שמכסה בין
ראשו וליבו לערווה ,מ"מ כיוון שהוא

אמנם

ברש"י בסוכה שם כ' דמה דבבית

עומד בגילוי ערווה ,קרינן ביה ולא יראה

ובכילה גבוהה י' לא מהני מוציא

בך ערוות דבר ,אמנם הב"ח ביו"ד שם

ראשו ,דשדינן ראשו בתר גופו ,וחשיב

חולק ולדעתו ליכא איסורא אלא בקורא

כמו שראשו בתוך הבית והכילה ,ורק

נגד הערווה אך כל שחוצץ בין עיניו וליבו

בכילה שאינה גבוהה י' לא דיינינן ליה

לערווה ליכא איסורא כלל.

דראשו בפנים ,דכיוון דאינה גבוהה י' לא
הויא רשות למישדי ראשו לאותה רשות,

והנה

ומהני ליה מה דראשו בחוץ.

בסוכה י :אמרו אמר רב תחליפא בר
אבימי אמר שמואל הישן בכילה

ערום מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא

וכ'

הפמ"ג ]אשל אברהם ריש סימן ע"ד[,

קריאת שמע ,מיתיבי הישן בכילה ערום

דמדברי רש"י מבואר דלית ליה

לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא קריאת

לחידוש הט"ז והש"ך ואין איסור קריאה

שמע הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה

בגילוי ערווה ,ומשום כך הוזקק לפרש

הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא הא למה

האיסור מטעם שדינן ראשו בתר גופו,

זה דומה לעומד בבית ערום שלא יוציא

ובאמת

בזה

ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע,

לשיטתיה בסוגיין דלעיל כ"ד .בשוכב עם

שמע מינה ,ע"כ.

אשתו במטה דזה מחזיר פניו וקורא ,והק'

דלכאורה

רש"י

אזיל

בגמ' והא איכא עגבות ,ורש"י שם פירש

ולדעת

הט"ז והש"ך יסוד הדין דהעומד

דהאיסור מטעם עגבות דחבריה דהוא

בבית ערום והוציא ראשו אסור

קורא כנגדן] ,ועיין ברשב"א שם שתמה

לקרוא ,היינו מטעם גילוי ערווה וכנ"ל,

עליו דהרי מחזיר פניו ,אך באמת ברש"י

וזה אף יסוד החילוק בין כילה גבוהה י'

נגיעת

לפנינו

איתא

דהקושייא

מצד
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עגבות[ ,אך הרשב"א שם פירש דכוונת

ערווה וודאי שרי ,וכל האיסור בערווה הוא

הגמ' לאוסרו לקורא מטעם עגבות דידיה,

מצד יראה בך ערוות דבר ,וא"כ ממנ"פ,

דכיוון דעגבותיו מגולות לחבירו ,הרי זה

אם חשבינן ליה כקורא נגד הערווה אף

כקורא בגילוי ערווה וקרינן ביה ולא יראה

שהוציא ראשו ,מה יהני דראשו ברשות

בך ערוות דבר ,והיינו כחידוש הט"ז

אחרת ,ואם אי"ז כקורא נגד הערווה ,מה

והש"ך ,אך רש"י שלא פירש שם כן נראה

איכפ"ל במה דשדינן ראשו בתר גופו,

דלית ליה להאי דינא כלל וכדעת הב"ח

סו"ס הוא אינו כנגד הערווה ,וצע"ג.

וכמש"כ הפמ"ג לדקדק בדעת רש"י

ובאמת

בסוכה.

גם מש"כ לדון האם כשראשו
בחוץ הוי כקורא נגד הערווה,

ריש סימן ע"ד מבואר דנקיט

לכאורה הדבר מוכרע דא"א לדונו כקורא

לפירש"י ,דכל החילוק בין

נגד הערווה ,דהנה זה וודאי צריך להעמיד

כילה גבוהה י' לאינה גבוהה י' הוא מטעם

דלא איירי שהדביק ראשו לחלון ,דא"כ

שדינן ראשו בתר גופו ,ונראה דאף הוא לא

פשוט דהוי כחוצץ בבגד וא"א לדונו

חש לחידוש הט"ז והש"ך ,וכל מה דיש

כקורא נגד הערווה] ,ושמעתי לחלק בזה

לאוסרו לקרוא הוא מטעם קורא נגד

חילוקים דחוקים ולא נראו בעיני[ ,אך

הערווה ,ומשום כך בעינן לדון דשדינן

אכתי לא יתכן לדונו כקורא נגד הערווה,

ראשו בתר גופו וחשיב כקורא נגד

דכיוון דראשו בחוץ הוא אינו רואה את

הערווה.

הערווה ואיך נחשיבו כקורא נגדה ,והן

ובמג"א

אמנם הכריעו הפוסקים דלא סגי בהחזרת
ראשו כנגד הערווה אלא צריך שיחזיר כל

·

אך

גופו ,אך הדבר ברור דכל זה רק מטעם
מופלאים

דקיי"ל ליבו רואה את הערווה אסור,

ותמוהים מאוד ,דמבואר בדבריו

]ומטעם זה התירו עצימת עיניים וחזרת

דיסוד ההיתר לקרוא כשראשו בחוץ הוא

גופו בערווה בעששית ,דבעששית לא

מצד שהראש נמצא ברשות אחרת ,ובזה

אסרינן ליבו רואה את הערווה[ ,ומעתה

הוא דיש לחלק דבגבוהה י' אמרינן שדי

הסוגייא דסוכה שכ' הראשונים דלית ליה

ראשו בתר גופו ואין ראשו ברשות אחרת,

לשמואל ליבו רואה את הערווה אסור,

והדברים תמוהים מאוד ,מה עניין הפסק

דאל"כ יש לו לאסור מטעם ראיית ליבו,

רשות להתיר קורא כנגד הערווה ,הרי

א"כ ברור דסגי בהחזרת פניו לחוד,

הדבר ברור דאיסור קריאה כנגד הערווה

וכשמוציא ראשו לחוץ אין לך החזרת פניו

אינו תלוי בשם רשות ,ואף אם יש ערווה

גדולה מזו ,וצ"ע מה איכפ"ל דשדינן

בד' אמות שלו דלעניין צואה אסור לקרוא

ראשו בתר גופו סו"ס הוא אינו קורא נגד

כיוון שיש צואה במחנהו ,אך מ"מ לעניין

הערווה ,וצ"ע.

באמת

דדברי

רש"י
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לאיסור קריאה בגילוי ערווה ,א"כ ממנ"פ

דברי הפמ"ג היה נראה לי ,דאין

איך יפרש לסוגייא דסוכה ,ומה הנפק"מ

להכריע כלל בדעת רש"י והמג"א

אם גבוהה י' או שאינה גבוהה י' ,דממנ"פ

דס"ל כהב"ח ,וודאי אף הם מודו דיסוד

אם הוא חשוב נגד הערווה לא יהני הפסק

האיסור בכילה גבוהה י' הוא מטעם גילוי

רשות ,ואם אינו כנגד הערווה ,וכמו

ערווה כדעת הש"ך והט"ז ,ואפ"ה הוזקק

שבאמת נראה מוכרח וכנ"ל ,מה איכפ"ל

רש"י לסברת שדי ראשו בתר גופו ,דס"ל

דאין כאן הפסק רשות.

לרש"י דאף בכילה שאינה גבוהה י' לא

„

דיינינן ליה כבגד ,וא"כ הוא עדיין עומד
בגילוי ערווה ,אך מה דשרינן ליה לקרוא

אך

אשר ייראה בשיטת הב"ח ,דהנה

כשראשו בחוץ ,הוא מטעם דלא שדינן

באמת אף דעיקר איסור קריאה נגד

ראשו בתר גופו ,וכיוון דראשו ברשות

הערווה אינו עניין להפסק רשות ,וכנ"ל

אחרת לא אסרינן ליה לקרוא אף דגופו

דברור דאין איסור לקרוא כשיש ערווה בד'

עומד בגילוי ערווה ,דסו"ס כלפי ראשו אין

אמות שלו ,וכן לאידך גיסא היכא דרואה

כאן גילוי ערווה ,דהוא כמו מופסק מגופו

את הערווה וודאי אין נפק"מ אם היא

ע"י שהוא ברשות אחרת ,ואין לנו לאוסרו

ברשותו או ברשות אחרת ,והטעם כנת'

לקורא מצד שהגוף בגילוי ערווה ,ודו"ק,

דיסוד איסור ערווה אינו עניין למחנהו כמו

וזה יסוד החילוק בין כילה גבוהה י'

בצואה ,ורק בראייה תליא מילתא ,אך

לשאינה גבוהה י' ,דבגבוהה חשיבא רשות

באמת כן מצאנו עניין "מחנה" לעניין

גמורה לדון בה שדי ראשו בתר גופו ,ואין

ערווה ,לגבי ליבו רואה את הערווה ,דאף

כאן הפסק רשות ,ויש לאוסרו מטעם

דבפשוטו היה אפשר לבאר דיסוד דינו

שהוא בגילוי ערווה ,אך באינה גבוהה י',

כאיסור קריאה כנגד הערווה הפשוט,

אף דגם זה חשיב כרשות לעצמה ,דהרי

דמדרבנן דיינינן לראיית ליבו כראייה ,אך

מטעם זה שרינן ליה כשראשו בחוץ

ברשב"א מבואר לא כן ,דבדף כ"ה:

דחשבינן ליה כעומד ברשות אחר ,אך

מבואר בדבריו דכשערוותו בתוך המים

מ"מ אי"ז קביעת רשות חשובה לדון בה

ולבו בחוץ מותר לקרוא כל שאינו מסתכל

שדי ראשו בתר גופו ,וכיוון שראשו

בערווה ,וכן פסק הרמ"א סימן ע"ד סעיף

מופסק מגופו לא איכפ"ל בגילוי ערווה

ב' ,והטעם לזה משום דהמים חשיבי

דגופו ,וברור.

כעששית ,ובזה לא אסרינן לבו רואה את

אמנם

אף אם כנים דברינו ליישב את
שיטת רש"י והמג"א ,מ"מ שיטת

הב"ח וודאי צ"ע ,דכיוון דלית ליה להב"ח
`.

הערווה.

והנה

דין עששית דצואה עניינו ברור
דעי"ז הצואה מסולקת ממחנהו,

א

lkne epnn dqekn `weec opirae d`ev myd lehia `ed ziyyr oicc .d"k sca `"ayxd zhidx mpn`e
`ly dvigna ibq `"ayxdl s`c `icdl x`ean ,iyingd oica '` w"q h"r oniq f"ayna b"nta j` ,mc
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וכיוון דמבואר בדברי הרשב"א דערווה

ע"ה ב' דשרי עצימת עיניים וה"ה ליבו

בעששית ליכא איסור לבו רואה את

רואה את הערווה דחדא נינהו ,והיינו כנ"ל

הערווה ,ודין העששית ברור דהוא מדין

דלדין לבו רואה את הערווה בעינן דין

עששית דצואה ,ושמעינן בדברי הרשב"א

מחניך ,וכיוון דהערווה ברשות אחרת אין

דלעניין איסור לבו רואה את הערווה בעינן

לנו לאסור.

דין מחניך ,וכל שהל' מחניך לא דיינינן
לערווה שהיא במחנה ,דיש לה כיסוי
עששית ,א"כ אין לאסור אף שלבו רואה
אותה.

ואף

וכיוון

דאתינן להכי ,מעתה נוכל לפרש
הסוגייא דסוכה כפשטות רש"י,

דבאמת יסוד ההיתר שם הוא מחמת
שראשו נמצא ברשות אחרת ,ואף שתמהנו

דאין איסור לקרוא בד' אמות של

ע"ז דלכאורה לעניין ערווה אין עניין

ערווה ,ומבואר דאף מדרבנן לא

ברשות אחרת דראייה אסרה תורה לא

חידשו דין מחניך בערווה ,אך צ"ל דלבו

מחניך ,אך י"ל דבאמת במוציא ראשו לא

רואה אף דיסודו מדין מחניך מ"מ חמיר

באנו לדון מדין ערווה כנגדו ,אלא מדינא

טפי מערווה בד"א שלו ,דהוי "מחנה

דמחניך שהתחדש בערווה ,והיינו דינא

דראייה" והיינו דמצינו לעניין צואה דיש

דלבו רואה את הערווה ,ובכלל איסור זה

דין מחניך שחל ע"י ראייה ,יעויי"ש

הכריעו הפוסקים דאסור אף כשאינו רואה

דצואה כנגדו אסור עד כמלוא עיניו ,ודעת

את הערווה ממש ,כגון שעוצם עיניו או

הרשב"א דצואה ברשות אחרת אם רואה

מחזיר ראשו ,ואפ"ה אסור כמו לבו רואה,

אותה אסור אף דוודאי צואה בעיא מחניך,

אך מטעם איסור זה שפיר יש לנו להתיר

ומבואר בזה דיש דין מחניך דחייל ע"י

היכא דדינינן שראשו נמצא ברשות אחר,

ראייה ,וזהו אף יסוד דין לבו רואה את

וא"כ אין כאן תורת מחניך כלל וכמו

הערווה ,דהוא דין מחניך דראייה] ,ואף

שצידד הפמ"ג דערווה ברשות אחרת

דמבואר דלבו לא חשיב ראייה אף

ועוצם עיניו שרי.

מדרבנן ,ומשו"ה מהני ביה עששית ,אך
לעניין קביעת מחנה דראייה סגי בראיית
הלב ,ודו"ק[ ,ועכ"פ בערווה בעששית
דהיא מופקעת מדין מחניך ומה"ט בצואה
שרי ,משו"ה אף לבו רואה את הערווה
בעששית שרי דאי"ז מחניך.

ובאמת

‰

אמנם

הקושייא לכל זה היא מה שהק'
כבר לעיל ,דהרי כ' הראשונים

דהסוגייא דסוכה לית לה לדינא דלבו
רואה את הערווה ,דהרי לא נזכר שם שלבו

כן הוא אף לעניין ערווה ברשות

עכ"פ היה מכוסה ,וכיוון דלא סבר שמואל

אחרת ,צידד הפמ"ג במשב"ז

לבו רואה את הערווה אסור ,א"כ אין טעם

jiiyc :d"k sca `"ayxd ixacn i`cee rxken `ed zn`a j` ,r"ve ,mc` lkn dqekn d`evd oi`y s` zikekf
.w"ece deexra ok oecl xazqn `l i`cee ieqik meyn i`e ,deexrd z` d`ex eail iabl ziyyr
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רלט

לאסור בקורא נגד הערווה היכא דאינו

את הערווה ,בזה י"ל דהוי דאורייתא,

רואה ממש ,וכמש"כ דכל מה שהכריעו

ואשכחן לפי"ז מחניך לערווה אפילו

הפוסקים לאסור עצימת עיניים והחזרת

מדאורייתא.

ראשו הוא מדינא דלבו רואה את הערווה,
וא"כ בטלו דברינו לכאורה.

ומעתה

נוכל לתרץ הסוגייא הייטב אף
לשיטת הב"ח ,דלעולם הביאור

אך

הנראה לדון בזה דבר חדש ,דהנה

הוא כמש"כ דהיכא דמוציא ראשו הוי

מצאתי חידוש גדול בדברי החזו"א

כחזרת ראשו וכעצימת עיניו דאין לדון

סימן ט"ז ס"ק ז' ,צידד שם דעצם עיניו

בזה רק מדין מחניך ,ולזה שפיר מהני מה

כנגד הערווה הוי דאורייתא ,ואף שמבואר

דלא שדינן ראשו בתר גופו וכיוון דראשו

בדבריו שם שעצימת עיניים אינה נידונת

ברשות אחרת אין כאן מחניך ואין לאוסרו

רק כלבו רואה את הערווה ,ומשו"ה מהני

כלל ,ואמנם נת' דשמואל לא ס"ל לבו

עצימת עיניים בעששית ,אך עכ"פ בלי

רואה את הערווה ,וא"כ לכאורה ה"ה עיניו

עששית הויא דאורייתא ,אף דלבו רואה

עצומות או מחזיר ראשו נמי לית ליה ,אך

את הערווה הוי רק דרבנן ,והמבואר

באמת להמבואר בחזו"א חמיר חזרת

בדבריו ,דאף דיסוד דין עיניו רואות את

ראשו ועצימת עיניו מלבו רואה את

הערווה הוא כדין לבו רואה את הערווה

הערווה ,דזה דאורייתא וזה דרבנן אף

דהיינו מדין מחניך ,אך מ"מ כל המ מחנה

לדידן ,ושפיר נוכל לדון דאף שמואל דלית

דראייה הוי דרבנן היינו בלבו רואה את

ליה לאסור לבו רואה את הערווה ,מ"מ

הערווה ,דזה לא חמיר כולי האי לחושבו

בעצימת עיניים וחזרת ראשו יודה לאסור,

למחניך לערווה ,אך עיניו עצומות רואות

ודו"ק וברור.
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רמ
כד ע"ב

בדין הוציא את ראשו חוץ לכילה
onyxid oerny axd

הנה

מבואר בסוגיא בסוכה דף י' ע"ב:

ודבריו

תמוהים מאוד ,דמאחר דחשבינן

אמר רב תחליפא בר אבימי אמר

בכה"ג להכילה כמלבוש ,מה

שמואל :הישן בכילה ערום מוציא ראשו

יועיל בזה הך דינא דשדי ערוותו בתר

חוץ לכילה וקורא קריאת שמע .מיתיבי:

גופו ,כיון דמ"מ ערוותו מכוסה ,שהרי

הישן בכילה ערום לא יוציא ראשו חוץ

הכילה מלבוש היא.

לכילה ויקרא קריאת שמע! הכא במאי
עסקינן כשגבוהה עשרה.

א .עי'

רש"י שכתב דעיקר החילוק בין
גבוהה י' לאין גבוהה י' ,דבאין

גבוהה דיינינן להכילה כמלבוש ,ונמצא
דערוותו חשיבא כמכוסה ,ואילו בגבוהה
י' אי"ז נידו כמלבוש ,ושוב הו"ל ערוותו
מגולה .והקשו הראשונים דהא מ"מ לבו
רואה את הערוה ,ותי' דשמואל ס"ל דלבו
רואה את הערוה שרי.

והמג"א

וביותר,

שהרי בהוציא את ראשו לחוד
מחוץ לכילה שאין גבוהה י',

מותר הוא בק"ש ,אף דשדינן ראשו בתר
גופו ,כיון דמ"מ ערוותו חשיבא כמכוסה,
הרי דל"ש כה"ג דינא דשדייה ,מאחר דגם
אחר דשדינן לראשו בתר ערוותו אכתי
ערוותו מכוסה ,ורק בגבוהה י' הוא דאיכא
דינא דשדייה ,ומאחר דבאין גבוה י' ליכא
איסורא דשדי ראשו בתר ערוותו ,מה טעם
כתב המג"א דאם לבו חוץ לכילה שדינן

בר"ס ע"ד הוקשה לו על כך

לערוותו בתר ראשו ,מה בין שדי ראשו

שהפוסקים השמיטו את סוגית

דלא אמרי' לשדי ערוותו ,וצ"ע רב.

הגמ' בסוכה .ותי' ,דסוגית הגמ' בסוכה
ס"ל לבו רואה את הערוה מותר ,אבל

ב .והנה,

המג"א שם בתחילת דבריו

לדידן דקימ"ל דאסור ,א"כ ממנ"פ אסור,

העתיק את דברי הירושלמי

דאף אחר דחשבינן להכילה כמלבוש,

בהיה יושב בתוך מגדל וכו' ,ואשר

אכתי לבו רואה את הערוה ,ואסור .ואם

פירשוהו הראשונים דנידון הירושלמי הוא

הוציא גם את לבו לחוץ ,א"כ הרי רו"ר

כלפי הדין דלבו רואה את הערוה .והמג"א

בחוץ ,והו"ל כאילו ערוותו בחוץ .והיינו,

תמה ע"ז ,דא"כ ל"ל למיבעי במגדל ,הו"ל

דשדינן ערוותו בתר גופו ונאסר כה"ג

למיבעי כשלובש טלית או חלוק ולבו

בק"ש ,עיי"ש בדבריו.

רואה את הערוה ,עיי"ש בדבריו.
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והעירוני

רמא

ליישב בזה ,עפי"ד המאירי בדף

בעלמא ,אבל בחלוק דהערוה מכוסה

כ"ד .שכתב ,דבהוציא את ראשו

בפנינו ,בזה ליתא עוד להאיסור דלבו

מחוץ לטלית ,תו ליכא איסורא דלבו רואה

רואה את הערוה.

את הערוה ,והאיסור דלבו רואה את הערוה
היינו דווקא בשגם ראשו מכוסה בטלית א,

ועכ"פ

מדברי הירושלמי למדנו ,דכילה

דאז הוא דבעינן שיחצוץ בין לבו לערוה.

לא דמי למלבוש גמור ,כ"א

ומבואר מזה ,דאם הוא לבוש בבגדים ,אזי

דהוא הפסק בעלמא בינו להערוה ,אך לא

ליתא להחיסרון דלבו רואה את הערוה,

דהערוה מצ"ע חשיבא כמכוסה .וגם

ורק כאשר ראשו מכוסה גם בטלית,

בדברי המג"א הנ"ל ייראה להדיא דמעלת

בכה"ג לא חשבינן להטלית כמלבוש כלפי

כילה שאין גבוהה י' ,אי"ז מלתא דמלבוש,
כ"א דענינו הפסק

מי שנמצא תחת הטלית ,והדר ביה האיסור

בלבד ב.

דלבו רואה את הערוה.

ג .ואם
ולפי"ז

כנים הדברים ,אזי נראה ליישב

י"ל דלא מצי הירושלמי למיבעי

את אשר הוקשה לן על המג"א

בלובש חלוק ולבו רואה את

הנ"ל בכילה שאין גבוהה י' ,דחשיבא

הערוה ,מאחר דכאשר לבוש הוא בחלוק

כהפסק ,ומ"מ אם הוציא את ראשו ולבו

הרי ליכא כלל להאיסור דלבו רואה את

מחוץ לכילה ,שדינן לערוותו בתר גופו,

הערוה ,כיון דראשו חוץ לטלית .והילכך

ונאסר עי"ז ,ושאני זה מהוציא את ראשו

מספק"ל כן להירושלמי דווקא בכילה

לחוד שמותר בק"ש,

שאין גבוהה י' ,דבזה הדר האיסור דלבו

)אילולי הא דלבו רואה את

ערוותו(.

רואה את הערוה ,מאחר דלא חשבינן
להכילה כמלבוש.

ונראה

הביאור בזה ,דבהא דהוציא את
ראשו מחוץ לכילה ,דמותר כה"ג

והיינו,

דהך דינא דלבו רואה את הערוה,

בק"ש ,ולא אמרי' שדינן ,אי"ז מפני

הוא רק בצירוף מה שהערוה

דחשבינן להכילה בכה"ג כמלבוש ,לענין

מצ"ע אינה מכוסה ,ובכילה לא באנו

דנימא דהערוה מצ"ע מכוסה היא ,דבודאי

לדרגת כיסוי ממש ,כ"א דהוא הפסק

י"ל דהכילה מצ"ע לא חשיבא כמלבוש גם

`.
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רמב
אם אין גבוהה י' ,ובממילא דהערוה מצ"ע

מתו"ד הרשב"א בדף כ"ד .בפי' קושית

במקומה מגולה היא.

הגמ' דאיכא עגבות ,עיי"ש.

והא

דמ"מ מהני מה שהוציא את ראשו
חוץ לכילה ,ולא אמרי' שדייה

לראשו בתר ערוותו לאוסרו בק"ש ,אי"ז
מפני דל"ש כה"ג החפצא דשדייה ,כ"א
דגם אחר דינא דשדייה ,הרי מ"מ יש הפסק
בינו להערוה ,דבשלמא בכילה שהיא
גבוהה י' ,בזה כל ההפסק הוא רק מצד
דהכילה היא רשות אחרת ,ולזה מהני מה
דשדינן ראשו בתר ערוותו ,כי אז נמצא
דגם ראשו ברשות אחת עם הערוה,
ובממילא דהוא וערוותו ברשות אחת ,ולא
כן בכילה שאין גבוהה י' ,דעל אף דלא
חשיבא כמלבוש ,אבל מ"מ נוכל לדון
דאיכא כה"ג הפסק בין ראשו לערוותו,
ולא יועיל לנו בזה דינא דשדייה .ודו"ק.

אולם,

כ"ז הוא כלפי הגברא שעומד
מחוץ לכילה ,וכלפי דידיה הוא

דאיכא הפסק בינו להערוה ,ע"י שהכילה
מפסקת ביניהם .אבל כאשר באים אנו לדון
דין שדייה על החפצא של הערוה ,הרי
דמאחר שהכילה לא חשיבא כמלבוש,
א"כ נמצא דע"י דינא דשדייה הרי הערוה

ולפ"ז

לענין לאשוויי את הערוה מצ"ע
כמגולה ,ע"י דשדינן לה למחוץ לכילה,
דבממילא חייל בה תורת ערוה מגולה ,וכל
מה דלא מהני דינא דשדייה בכילה ,היינו
דווקא כאשר אין האיסור מצד ערוותו
מגולה ,וזהו כאשר מקומה של הערוה
בתוך הכילה ,דאז לית בה ריעותא דערוה
מגולה) ,אף אם מגולה היא במקומה וכש"נ( ,ובא
הנידון האם הגברא עומד כנגד ערווה,
ובזה לא יהני מה דשדינן לראשו בתר
ערוותו ,כיון דמ"מ איכא הפסק ביניהם,
ובממילא דאין הוא כנגד ערוותו.

אבל

כאשר באים אנו לדון דין שדייה
כלפי הערוה מצ"ע,

)ולא כלפי הגברא

העומד מחוץ לכילה ,כ"א כלפי הערוה מצ"ע( ,הרי
דבזה בודאי יהני הא דשדינן לערוותו
לחוץ ,לקבוע עי"ז את הערוה כמגולה ,אף
אם הוא עצמו אינו נידון כעומד כנגד
ערוותו ,דלזה מהני הפסק הכילה ,ולא כן
כלפי הערוה מצ"ע ,דע"י דשדינן לה
לחוץ ,חייל בה תורת ערוה מגולה ,וסגי
בהכי כדי לאוסרו בק"ש.

מחוץ לכילה ,ותו ליכא הפסק בינו
להערוה וכשי"ת לפנינו.

נראה ,דדינא דשדייה יהני עכ"פ

ושאני

מלבוש שהוא כיסוי להערוה לענין
זה גופא שלא נוכל לדון בהערוה

דהנה,

הרי שני עניני איסור מצאנו בגילוי

תורת ערוה מגולה כלל ,ובממילא דגם

ערוה ,האחד ,איסור ק"ש כנגד

דינא דשדייה לא יהני בזה .אבל כילה דלא

ערוה .ומלבד זאת ,גם בגוונא דליכא ק"ש

חשיבא כמלבוש ,אף דלא איכפ"ל ממה

כנגד ערוה ,כל דמ"מ הערוה חשיבא

שהערוה במקומה מגולה היא ,כיון דמ"מ

כמגולה ,גם אם אין הוא עומד כנגד ערווה,

קיימא הערוה במקום בפנ"ע ,וסגי בהכי

סגי בהכי לאוסרו .ודברים אלו מתבארים

להתירו בק"ש ,אבל מ"מ אחר דינא
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רמג

 דזהו מה,שהיא קבועה בתוך הכילה
.כמכוסה ג

 והדר דינא לדונה כחפצא,בפנ"ע במקומה

דמשוי לה

 דאם ראשו,נראה נפק"מ

 ומכ"ז.ד

 לא,וערוותו תחת הכילה
,יועיל מה שיחצוץ בין ראשו לערוותו
,מאחר דלא חשבינן להכילה כחלוק
 שהרי באחד שהוא לבוש טלית,והיינו
 הרי פשיטא,גדולה שמכסה גם את ראשו
לכאו' דיהני מה שהוא חוצץ בין צוארו
 דבכה"ג הדר דינא לדון את,לערוותו
 ובממילא דתו,הערוה כמכוסה מצ"ע
 דבערוה מכוסה ליכא,ליכא איסורא
.איסורא כלל
,' אבל בכילה שאין גבוהה י,בחלוק
,מאחר דלא חשבינן לה כמלבוש

דשדייה כבר לא חשיבא הערוה כקיימת
.של ערוה מגולה ונאסר עי"ז בק"ש
אמנם דאילולי דינא דשדייה כבר היה

והן

 על אף היות הערוה,מותר בק"ש
 וכדחזינן דדינא דשדייה,מגולה במקומה
 אבל מ"מ,להערוה מהני לאוסרו בק"ש
י"ל דכל עוד דיינינן למקומה של הערוה
 הרי דזה גופא ג"כ משוי לה,בתוך הכילה
 עי"ז גופא שהיא קבועה,לערוה מכוסה
 דגם זה מהני לדונה כערווה,בתוך הכילה
, אבל אם אך נימא בה דין שדייה,מכוסה
שוב ממילא כבר פקע הימנה כל התורת

וכ"ז

 מאחר דהיא מצ"ע בלא"ה,כיסוי דאית לה
 ואך דמ"מ אהני בה מה,אינה מכוסה

df ipd`e ,dlikd ipdnc `ed wqtd oiprl wxe ,ieqike yealnk `aiyg `l dlikdc mipta k"yn xwira

.b

zaygp dlikd oi`y s` ,dlebn dexrc xeqi`dl b"dk `kilc oiprl mb ,`xabdn dexrd z` wiqtdl
,y"w `xewy leahl cxic `d` 'nbd dywnc :d"k sca 'nbd zibeqn x`azn df oipr ,dpd ,ieqike yealnk
uega cner `edy xg`nc 'ize ,dexrd z` ze`ex eipir mb ixdy ,`"ayxd dywde .dexrd z` d`ex eal `dc
.dexrd z` d`ex `ed oi` ,uega lkzqne
azke i"ad lr bilt my `"bnde .dexra ixy mipir znivrc ,`"ayxd ixacn gikedl azk d"r 'iqa i"ade
,r"ve .dexrl ieqikk mindl opiayg `lc l"qe bilt i"adc x`eane .y"iir ,ziyyrc ieqikk iaiyg mindc
oeik ,eipir mvery dn n"l dicic dexr ielib mewnae ,dlebn ezeexr n"n ixd ,eipir znivr ipdn dn k"`c
.dlebn ezeexr n"nc
,r"vn dqekn dpi`y s` ,mind jeza dreaw deexrdy i"rc `nipc oiprl mind ipd` i`ceac ,l"v 'e`kle
r"vn `idc s` lrc ,dqekn dexr ly `vtgk dpecl ikda ibq ,mind jeza dreaw `idy xacd mvr n"n
`id dreaw cer lkc ,l"i dlebn dexrc `pic jd iabl n"n la` ,i"ad ixaca gken ok xy`k ,dqekn dpi`
`l f"irc ,mind jeza `niiwe `riaw dexrde li`ed ,ynn dlebnk dpecl lkep `ly ikda ibq ,mind jeza
.epipta dlebnk dpecl lkep
,dlebnk dexrdl opiayg `lc dn lk ,yealnc ieqika ik ,yealn i"r dexr ieqikn min sicr df hxtae
,mind jezay dexra eli`e .ixnbl dlebn dexrd dzid xak ieqikd ileli` la` ,dl zi`c ieqikd zngn epiid
draewl liaya ibq df mbc ,r"pta mewna `id dreaw n"nc oeik ,dlebn r"vn dexrdc s` lr opixy b"dka
.'i ddeab oi`y dlika xzidd iabl lirl f"k p"yke ,epipta dlebn dpi`y deexrk
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רמד
ומהני זה רק לענין להפסיק בין העומד

והיינו,

שהרי בעיקר קושית הגמ' דאיכא

מחוצה לה להעומד בפנים ,הרי שאם אך

עגבות ,עי' רשב"א שהביא פי'

יהא ראשו וערוותו תחת הכילה ,לא יועיל

הראב"ד ,דקושית הגמ' הוא מעגבות

עוד מה שיחצוץ בין עיניו לערוותו,

דידיה ,דמגולות הם להשני ,וקרינן ביה

דלעומד בפנים חשבינן להערוה כמגולה

ולא ייראה ,דעגבותיו נראות לאחרים.

לגמרי ,כל עוד לא באנו לתורת מלבוש

ורש"י הרי מיאן בזה ,ופי' קושית הגמ'

וכיסוי לערוה ,וכילה הרי לא חשיבא

מצד עגבות דחבריה .והטעם שמיאן בזה

כמלבוש וכיסוי לערוה ,ורק תורת הפסק

רש"י היינו ,משום דכאשר מכוסים הם

הוא דאיכא בה ,להפסיק בין מה שבתוך

בטלית ,אין כאן חפצא של גילוי ערוה

הכילה לבין מה שמחוצה לה ,וזה ל"ש

בטלית,

לגבי העומד בפנים.

מצ"ע,

מאחר

דמכוסים

הם

דנמצאת הערוה מצ"ע מכוסה ,ואכמ"ל
בזה ,וכ"ז במכוסים שניהם בטלית ,אפי'

עוד

נפק"מ ,לשנים הנמצאים תחת כילה

בטלית אחת ,אבל בכילה ל"ש זה ,דהכילה

והוציאו שניהם את ראשם מחוץ

לא חשיבא כמלבוש ,ואין כאן כ"א הפסק

לכילה ,ובתוך הכילה החזירו פניהם

גרידא ,ובממילא דבזה הדר דינא לאסור

לאחוריהם ,דאף בגוונא דליכא מגע

בק"ש את שניהם ,כל אחד מצד זה

)או באשתו דליכא בה איסורא דמגע

שערוותו מגולה לחבירו ד ,דכלפי העומד

עגבות( ,דמ"מ יש לנו לאוסרם בק"ש ,מצד

בפנים אין כאן תורת כיסוי .ושאני מטלית

דערוות השני מגולה לו ,אילו יחזיר פניו.

דחשיב ככיסוי מצ"ע.

דעגבות,

.c

jeza cnerd oia wqtd `ki` n"nc oeik ,dlika xeq`l oi` ,mlerd lk itlk dlebn `idy dn cvn eli`e
.w"ece ,`zeilrn jd y"l edac ,dnvr dlikd zgz mi`vnpd iabl y"lc dn ,dl dvegn cnerdl dlikd
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רמה

כה ע"א

בגדר חיוב הרחקה בריח דצואה
oiihyplxw iav ac axd

אתמר

ריח רע שיש לו עיקר רב הונא

דמ"ש ריח רע שיש לו עיקר דלרש"י לר"ה

אמר מרחיק ארבע אמות וקורא

קורא אחר ד"א אפי' שיש שם ריח ולא

קריאת שמע ,ורב חסדא אמר מרחיק ארבע

הוזכר שאסור מדרבנן כריח רע שאין לו

אמות ממקום שפסק הריח וקורא קריאת

עיקר ,דלכאורה לכה"פ ריח רע שיש לו

שמע .מבואר מחלוקת ר"ה ור"ח אם ריח

עיקר יהיה דינו כריח רע שאין לו עיקר ולא

רע שיש לו עיקר מרחיק ד"א ממקום

יקרא במקום הריח.

שכלא הריח או שמרחיק ד"א ודי בזה.
וברש"י ביאר דלר"ה שמרחיק ד"א ואפי'

ועוד

ביש שם ריח שרי לקרות ,ולפי"ז מבואר

מבואר בגמ' דבשני רשויות קורא
בצידו אפי' לר"ח ,ובתר"י וברא"ש

בפשטות דר"ה סבר דריח אינו סיבת איסור

הובא

כצואה וצריך הרחקה רק מצואה ,ור"ח

הצרפתים סברו דקורא אפי' במקום שיש

סבר שמרחיק ד"א כיון שריח הוי כחפצא

שם ריח כיון שיש הפסק רשויות ,אבל

דצואה ויש דין הרחקה גם ממנו ,ולפי"ז

הר"מ חלק וסבר דדוקא באין בו ריח ,וכן

ר"ח חדית לן תרתי שאסור ק"ש במקום

התוס' בסוגיין כתבו דביה"כ שיש בו

ריח ,ועוד שריח הוי כחפצא דאיסור

מחיצות הוי כריח רע שאין לו עיקר

כצואה ומרחיק ממנו עצמו ד"א ור"ה פליג

ומבואר דמהני מחיצות לענין הרחקה ד"א

בשניהם ,ונראה דהא בהא תליא שר"ה

אבל עדיין הוא כריח רע שאין לו עיקר

סבר שאין משמעות לריח ומשו"ה מרחיק

ואסור בקריאה ,והנה ברש"י ביאר שריח

רק מן הצואה ,ור"ח סבר דריח כצואה

שאין לו עיקר היינו הפחה ולא ביאר

ומרחיק ממנו ואסור לקרות את שמע

בכה"ג שיש מחיצות או ב' רשויות,

כשמריח ודין אחד הוא.

ומשמע שמותר באלו האופנים אפי' שיש

מחלוקת

ראשונים

דרבותינו

שם ריח ,ולפי"ז י"ל דבזה לא פליג ר"ח

ונתבאר

לרש"י דר"ה סבר דאחר ד"א

ובחילוק רשויות מותר אפי' ביש ריח,

אפי' במקום הריח קורא ,והנה

ובאמת שגם הרא"ה כתב כרש"י דהפחה

בריח רע שאין לו עיקר מבואר בהמשך

הוי כריח שאין לו עיקר ,והוסיף דצואת

הגמ' דלכו"ע אינו קורא כל שיש שם ריח,

בע"ח הוי נמי כריח שאין לו עיקר ומשמע

ואע"ג דמדאורייתא שרי ואי"ז כצואה

ומשמע דבב' רשויות לא] ,אמנם אין

שהרי אין לו עיקר אך נאסר מדרבנן ,וצ"ע

הכרח ממש לזה[.
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רמו

והנה

בשלמא לר"ה שריח אינו אוסר א"ש

מחניך קדוש ,וגמ' היא בשבת קנ א' ושם

שאי"צ להרחיק ד"א כיון שיש כאן

מבואר עוד נפק"מ לעניין איסור הרהור

חילוק רשויות וכבר הוא והצואה כ"א

דבמקום

אסור

במקום אחר א ,אמנם לר"ח דריח אוסר

בהרהור ,ולענין ערוה דתלוי בלא יראה

כצואה ומרחיק ממנו ד"א ,א"כ מה

אסור רק בדיבור ]ועי"ש ברש"י באופן

איכפ"ל דהצואה ברשות אחרת סו"ס הא

הלימוד[.

יש כאן ריח רע ויש להרחיק ממנו ד"א,
ובפרט לפי"מ שנתבאר בשיטת ר"ח דריח
הוי חפצא האסור כצואה ,ואמנם אף
לשיטת הר"מ ילה"ק דמ"ט אינו מרחיק
ממקום הריח ד"א ואפי' שיש חילוק
רשויות הרי ריח הוא כצואה וברשות
שעומד בה ישנו ריח ,ובאמת דהביאוה"ל
הביא שיטת הלבוש שלר"ח מרחיק ד"א
ממקום שכלא הריח אמנם יחידאה הוא
ובפשטות הפוסקים חלקו ע"ד ,ולשון
הגמ' נמי אין מורה כן שאמרי' דבחילוק
רשויות קורא בצידו ומשמע שאינו מרחיק,

והנה

צואה

הנה

במחניך קדוש ושאני מערוה שעיקר
דינו משום לא יראה והביאור בזה ברור
דערוה עניינו תלוי בראיה וצואה הוא
משום שאינו במקום קדוש ,והנפק"מ בזה
דבצואה בעששית שרי אפי' רואה משא"כ
בערוה ,וכן לעניין חזרת פנים שיתכן
בערוה ולא בצואה דכל שהוא תוך ד"א
אסור ,וכן לעניין מהלך דמבואר מחלוקת
אם מהלך אסור במקום צואה וכן בצואה

לעניין צואה ברשות אחרת ורואה
אותו ,דדעת הרא"ש שאין איסור בכה"ג
כיון שאין הצואה במחנהו ,ודעת הרשב"א
דלעניין זה נאמר לא יראה בך דאמנם עיקר
האיסור בצואה הוא משום במחנך קדוש
אבל אם נראה שלא במחנהו נמי אסור,
ואמנם בצואה בעששית דמבואר בגמ' כה
ב' להתיר אפי' נראה ושאני מערוה שאסור
בנראה ,התם כיון שהוא מכוסה אי"ז בכלל
צואה דצואה בכיסוי תלה רחמנא אבל ב'
רשויות ברואה אסור.

ודבריו

שעיקר דין זה נאמר כבר בצואה הנראית
לפניו אפי' באותה הרשות אחר ד"א שדין
ההרחקה בזה הוא כמלא עיניו דבזמן
שרואה הרי הוא כלפניו ,ובביאוה"ל תלה
גדר

האיסור

דהרשב"א

כמלא

והרא"ש,

עיניו

במחלוקת

שלרא"ש

עיקר

האיסור משום מחנהו ולרשב"א משום לא
יראה לך ונפק"מ בזה להרהור דבערוה
שרי.

ובאמת

כן וע"כ משום דתלוי בראיה ולא משום
`.

צ"ב דכיון שאינו במחנהו מהו
גדר האיסור בראיה ,והנה באמת

מהלכת נחלקו אם אסור בקורא תוך ד"א
והנה לעניין ערוה פשוט שלא מצאנו לדון

דתלוי

ידוע מחלוקת הרא"ש והרשב"א

ועכ"פ הדברים צ"ת.
באיסור צואה ידוע דעיקר הדין תלוי

במחנה

.xwir el oi`y rx gixn y"n t"dklc lirl 'wdy enk wx 'we

דהרשב"א כבר חילק בזה לעיל
כב ב' לעניין התפלל ומצא
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רמז

צואה דמן הדין רק במקום שיש לחוש

צואה במחנהו שאסור ולא מהני בזה

לצואה חוזר ומתפלל כיון שהיה לו לבדוק

עצימת עיניים דדוחק לומר שבזה באמת
עיניים ב,

ואמנם כבר הביא

אבל בלא"ה לא שאינו מקרי פושע ,וכתב

מהני עצימת

הרשב"א שם דבנמצאת צואה תוך ד"א

במשנ"ב שלא קי"ל כהב"י ובאמת שאין

במקום שמצוי בו חוזר ומתפלל שהיה לו

נראה כן ברשב"א שם אלא דהוי מטעם

לבדוק ,אבל לפניו חוץ לד"א שאסור רק

כיסוי ואכ"מ[.

משום לא יראה אם מצא צואה אינו חוזר
ומתפלל דבזה אינו מחוייב בבדיקה כיון

ועכ"פ

אחר דאתינן לזה נראה לבאר

שאי"ז בכלל מחנהו ,ונמצא נפק"מ נוספת

לפי"ז באופ"א את דין הרחקה

בדין לא יראה שלא נאמר בדין מחנהו,

מריח רע ,דהנה יש לדון מהו שנאמר בריח

וצב"ק שאם עיקר הדין בצואה תלוי

שצריך להרחיק ממנו ד"א אם באמת הוי

במחנהו ילה"ק מה נאמר בדין לא יראה.

כחפצא של צואה או לא ,ונראה דמבואר

ובפשטות

נראה דגדר האיסור הנאמר
בזה שאע"פ שאין הצואה

במחנהו שהרי יצא מד"א אך עדיין כל זמן
שרואה הוי כלפניו ,ולרא"ש ע"י הראיה
הוי ממש מדין מחנהו קדוש ולא משום
קרא דלא יראה ,ולרשב"א הוי בכלל לא
יראה דהוא גילוי בדין מחנהו קדוש שגם
בראיה הוי כלפניו ומחנהו אך ענינו מדין
לא יראה ,וחזינן לפי"ז שאע"פ שיש טעם
לדון שאין הצואה לפניו אך כל זמן
שנראית לו הוי כלפניו דהראיה גורמת
ליחשב צואה לפניו.

]ואמנם

בזה דריח אין עניינו כחפצא של צואה
שא"כ אף בב' רשויות ירחיק ממנו ד"א,
אלא ע"כ שע"י ריח הוי כצואה עומדת
לפניו וכאותו הגדר שאמרנו בראיה נאמר
נמי בריח רע שיש לו עיקר ,והיינו שאמנם
עיקר האיסור שנאמר בצואה והיה מחניך
קדוש הוא באופן שהצואה אצלו לפניו
במחנה ,אך עדיין כשאינה במחנה כגון
חוץ לד"א ויש ממנו ריח מרחיק מן הריח
ד"א לר"ח כיון שיש לדון את הצואה
כקיימת עד מקום הריח ,אלא שבזה אלים
ריח מראיה דזה פשוט שאין לדון את
הצואה עד מקום הראיה ולהרחיק ד"א

ראיה

ממקום שנראה הצואה ,אלא הראיה עצמה

שמהני

היא שהגורמת לדון את הצואה כלפניו

עצימת עינים בערוה כדחזינן בדבריו

ואם אינו נראה אינו לפניו ,משא"כ בריח

לעניין ערותו תחת למים ועיניו חוץ למים,

דהוי כמילי דצואה ודנים אותה ממש

ולכאורה צ"ע שאם מהני עצימת עיניים

כמונחת שם במקום הריח לפניו ומשו"ה

בערוה ה"ה נמי דאף בצואה אחר ד' אמות

סבר ר"ח שיש להרחיק ד"א ממנו ,ולפי"ז

שרי בעצימת עיניים ואין מסתבר לומר כן

באמת ריח מצד עצמו אינו ממש כצואה

דהא הוי בכלל מחנהו ,וע"כ שחוזר לדין

אלא היכ"ת לדון את הצואה כמונחת שם.

הנה

הב"י

מהרשב"א

.a

הביא
דסבר
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רמח

והשתא

א"ש דבב' רשויות נאמר שכיון

שעומד בה האדם לר"ה או מכח חילוק

שהצואה במקום אחר ממקום

הרשויות לר"ח ,אז גם הריח אינו משוייך

האדם לא מהני ריח רע להחשיבו כעומד

אלא למקום שעומדת בה הצואה ומותר,

עימו ברשות ,ולשיטת רש"י ורבותינו

אבל ריח רע שאין לו עיקר שאז האיסור

הצרפתים משמע דאפי' במקום הריח

הוא עצם הריח בזה נאסר כל שמריח.

לר"ח קורא וע"כ משום שאז אין לדון את
הצואה כעומדת עימו באותה רשות,

ואין

להק' מהפוסקים שסברו דבסילוק

ואמנם להר"מ מרחיק עד מקום שאין בו

אשפה או צואה ויש שם ריח דהוי

ריח אבל ד"א לולי שיטת הלבוש אי"צ

כריח רע שאין לו עיקר והתם הרי הריח

להרחיק ,כיון שעיקר האיסור גם בריח הוא

הוא משום הצואה וא"כ דינו כדין הצואה

רק משום הצואה אבל הריח עצמו אינו

ולא כריח רע שאין לו עיקר ,דזו אינה

אוסר ,וא"כ כשהיא ברשות אחרת לא מהני

קושיה כיון שעתה אחר סילוק הצואה מן

הריח להחשיבו כעומד ברשות שלו משום

המקום הריח נותר כחפצא בפנ"ע ואין לו

החילוק רשויות ,ואמנם לכה"פ אסור

מקום ודינו משום ריח רע שאין לו עיקר.

לקרות במקום הריח ,ובזה יש לדון אם הוי
כריח רע שאין לו עיקר או כריח רע שיש

ואמנם

שיטת הר"מ שמרחיק עד מקום

לו עיקר שהרי לר"ח במקום ריח הוי

שאינו מריח אך אי"צ הרחקת

כצואה לפניו ,ובפשטות כיון שאי"צ

ד"א שכל עניינו של הרחקה היא עד כמה

הרחקה ד"א לכאורה הוא כריח שאין לו

שנדון שהצואה לפניו ,אבל בב' רשויות

עיקר ,ובאמת לדעת הלבוש שמרחיק ד"א

אין הצואה לפניו ואינו מרחיק רק עד

ע"כ שמכח הריח הוי כעומד ברשות ולא

שיכלה הריח שסבר דבזה לא גרע מריח רע

מהני לזה חילוק רשויות משום הריח.

שאין לו עיקר ,שאז אסור משום הריח
עצמו.

ואמנם

עדין צ"ב דעת ר"ה שמותר
בהרחקת ד"א אפי' ביש שם

ובדעת

הלבוש שמרחיק אפי' בב'

ריח ,וכן דעת ר"ח בב' רשויות לשיטה

רשויות ע"כ צ"ל שכיון שיש

שקורא במקום ריח ,שהרי סו"ס כיון שיש

ריח יש לדון שאין הרשות מפסקת ביניהם

ריח לא גרע מריח רע שאין לו עיקר

כלל ,וכסברא זו מצאנו גם ברא"ה

שאסור ,ונראה שאע"פ שבריח רע שאין לו

ובריטב"א בצואה מכוסה שסברו דבזה

עיקר מרחיק אך בריח רע שיש לו עיקר

נמי מרחיק ד"א ממקום הריח דהוי כריח

גרע ואינו מרחיק ,והביאור בזה לפי"מ

רע שיש לו עיקר ,ולא ביארו כרש"י

שביארנו שעיקר האיסור ביש לו עיקר הוא

בסוגיין דאיירי במגולה ולאחריו אחר

משום איסור דצואה ונמצא שיש לריח

ד"א ,וע"כ דסברו שאם יש ריח אי"ז בגדר

מקום שהוא מקום הצואה ,וכיון שאחר

מכוסה ועדיין יש לדון את הצואה כלפניו

ד"א אין לדונו כמונח במקום הרשות

וסבר הלבוש שה"ה נמי לעניין חילוק
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רמט

רשויות] ,ואמנם בריטב"א הובא אף שיטת

דכל איסור ריח הוא משום צואה א"ש

הראשונים דבב' רשויות אין דין הרחקה

דבזה דומה לצואה על גופו שאע"פ שהוא

מריח וע"כ שחילק בין כיסוי לחילוק

מכוסה ישנו במחנהו וק"ו במריח דהוי

רשויות ויתבאר בהמשך אי"ה[ ,ואמנם

הצואה במחנהו ואסור.

רש"י סבר כהרשב"א דמכוסה הוי כריח
רע שאין לו עיקר דבכיסוי תליא רחמנא,

וכן

משמע קצת בשו"ע דכתב וז"ל ואם

ועכ"פ לשיטתם שוב חזינן דריח חמור

יש לה ריח ,לא מהני הפסקה ולא

מראיה דהא ראיה בעשיית מותרת כיון

שינוי רשות ,ויש אומרים דכי היכי

שהיא מכוסה וריח במכוסה אסור וע"כ

דהפסקה מועלת לצואה עצמה ה"נ מועלת

שבריח הוי כלפניו.

לריח רע שלה .ומשמע דאינה מועלת כלל
ואסור כמו שהיא לפניו ובמשנ"ב סקי"ז

ואמנם

יתכן לדון דהלבוש סבר דריח רע

ובביאוה"ל אף הביאו בזה נידון הפוסקים

הוא כחפצא דצואה ומשו"ה אף

אם בזה בעי' נמי ד' אמות ,אך מאידך

שיש הפרדת רשויות כלפי הצואה אך

משמע שם בלשון כי היכי שמועלת לצואה

עדיין יש ריח וממנו יש דין הרחקה וא"כ

מועלת לריח ומשמע קצת דריח הוי חפצא

אפי' ברשות אחרת מרחיק ד"א ,ואמנם

דצואה לעצמה וכן משמע קצת בהגר"א

נראה להוכיח דהוי דין בצואה דהנה

שם ,ואפשר דגם זה אינו סותר לעיקר

בבעה"מ כתב לתלות את המחלוקת דר"ה

דברינו שהרי חזינן שיש לחלק בין ריח

ור"ח לגבי צואה על בשרו מכוסה בבגדיו

שיש לו עיקר לאין לו עיקר ולחלק

במחלוקת דריח מצואה שאם בצואה על

הפוסקים ביש לו עיקר הוי לקולא לעניין

בשרו ומכוסה אסור ק"ו שאסור אף בריח

ב' רשויות ,וא"כ מבואר דעיקר דין הריח

רע שיש לו עיקר ,ודבריו צ"ב דמה עניין

תלוי בצואה ויש לומר דהריח כחפצא

זה לזה דריח הוי דבר האסור משא"כ

דצואה משום שמכוחו דנים את הצואה

מכוסה דאין כאן צואה ,ואמנם אם נאמר

לפנינו] ,ועוד צ"ת[.
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אתמר

על בשרו ,דמה לי אם היא על בשרו ומה

צואה על בשרו או ידו מונחת

לי אם היא בד"א של בשרו ,דדין אחד

בבית הכסא רב הונא אמר מותר

להם.

לקרות קריאת שמע רב חסדא אמר אסור
לקרות קריאת שמע אמר רבא מאי טעמא

אך

לולי דברי המשנ"ב ,יש מקום לחלק

דרב הונא דכתיב כל הנשמה תהלל יה ורב

בזה טובא ,דהנה מבואר דס"ל לרבינו

חסדא אמר אסור לקרות קריאת שמע מאי

המשנ"ב ,דכל האיסור בצואה על בשרו

טעמא דרב חסדא דכתיב כל עצמותי

היא מדין צואה הפשוט דבעינן והיה

תאמרנה ה' מי כמוך ,והראשונים נחלקו אי

מחניך קדוש ,ואף שנת' דבהכרח איירי

קיי"ל להלכה אי כר"ה או כר"ח ,והשו"ע

בסוגיין דהצואה מכוסה בבגדו ,ומטעם זה

סימן ע"ו הביא לשני השיטות והכריע

שרי לרב הונא ,אך הדין מבואר מאוד,

דנכון לעשות כדברי המחמיר.

דכיוון דס"ל לר"ח דבעינן כל עצמותי
תאמרנה ,א"כ בעינן שאף ידו שהצואה

והנה

זה ברור דצואה מגולה על בשרו

דבוקה בה תעמוד במקום נקי מצואה,

כו"ע מודו דאסור לקרות ,דמה

וכלפי היד הרי אין הצואה מכוסה ,וכמו

איכפ"ל שהיא רק על ידו ,סו"ס היא בד"א

דאם העמיד עששית בינו לבין הצואה,

שלו ,וכמו שאם הייתה ע"ג קרקע היה

הדין מתחלק בין מי שעומד אחר העששית

אסור לקרות ,אך בהכרח איירי הסוגייא

דכלפיו הצואה מכוסה ,אך מי שעומד בין

באופן שמכוסה בבגדו וכמו שהעמידו

הצואה לעששית הוא וודאי אסור לקרות

הראשונים ,ופשוט.

דכלפיו אין הצואה מכוסה ,וה"נ הכא ,אף
דכלפי כל גופו הצואה מכוסה בבגדו ,מ"מ

וכ'

המשנ"ב ס"ק י"ב דכיוון דקיי"ל

כלפי ידו שהצואה דבוקה בה אין הבגד

להחמיר כרב חסדא דבעינן כל

מכסה את הצואה ,והוי כצואה בד"א שלה.

עצמותי תאמרנה ,א"כ פשוט דלפ"ז ה"ה
אם אחד מאיבריו הוא בתוך ד' אמות של

אך

באמת מסברא אינו מוכרע כלל לדון

הצואה ג"כ אסור מטעם זה ,ונראה דאין

כן ,דהנה לדין והיה מחניך קדוש

כוונת המשנ"ב להוכיח זה מדין ידו מונחת

בעינן לקבוע דאותו מקום הוא "מחניך",

בביה"כ ,דביה"כ וודאי חמיר מד"א של

ומטעם זה איכא מ"ד בדף כ"ד :דמותר

צואה ,אך כוונתו להכריח כן מדין צואה

לקרות במבואות המטונפות מהלך ,דכיוון
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רנא

שמהלך אינו קובע את מקומו למחנהו,

מחמת הקינוח ,ואינו אוכל עימה ,ולפיכך

וכדעת אביי לעניין צואה עוברת ,ואף דאנן

סבר ר"ח דאף לדברים שבקדושה כיוון

קיי"ל דאף מהלך אסור לקרות ,וודאי אין

דכל עצמותי תאמרנה ,אין היד הזו ראוייה

הכוונה דלא בעינן מחניך ,אלא דאף ע"י

לאמר שירה שהרי דעתו של אדם אוננת

מהלך חשיב מחניך] ,וכמו דאהדר רבא

ממנה ,ועכ"פ מבואר בראשונים דדינא

לאביי דדווקא במצורע אמרה תורה

דסוגיין אינו דין צואה הפשוט ,אלא הוא

מושבו דווקא טמא[ ,וכיוון דבעינן לקבוע

מלתא דאיסור והיה מחניך
איסור חדש ¨

את המקום כמחניך ,לכאורה נראה דדין

קדוש] ,ומ"מ ברור דיסוד האיסור הוא

מחניך אינו תלוי בפלוגתת רב הונא ורב

מדין איסור צואה דוהיה מחניך קדוש,

חסדא אי דרשינן כל הנשמה תהלל ,או

ולפיכך נראה פשוט ,דכל האיסור שחידשו

דכל עצמותי תאמרנה ,דדין מחניך נראה

הראשונים ,היינו היכא דהלכלוך בא לו

לפי

משם צואה ,אך אם ידיו מאוסות מקיא

"המהלל" ומה איכפ"ל דכל עצמותי

שכ' הפוסקים דאין לו דין צואה ,נראה

תאמרנה ,סו"ס השם מחניך לא יקבע ,רק

ברור דאין לו איסור לקרות ,אף שדעת

ע"י האדם ,וזה נראה ברור ומוכרח.

בנ"א אוננת מידיו[ ,וא"כ אף אנו נאמר

ברור

דנקבע

לפי

האדם,

ולא

דכל האיסור של צואה על בשרו אינו מדין

וכיוון

שכן היה נראה בפשוט ,דעיקר

מחניך הפשוט ,אלא הוא איסור חדש

פלוגתת רב הונא ורב חסדא ,אינה

בגופו מלוכלך מצואה.

מדין מחניך ,דזה לא יתכן ע"י ידו לחוד
וכנ"ל ,אך הוא דין חדש ,דכיוון דכל
עצמותי תאמרנה ,יד המלוכלכת בצואה
אסורה לדבר דברים שבקדושה ,והוא
מלתא דאיסור צואה הפשוט ,אך מ"מ הוא
¨
דין חדש ,ואף שיש בזה מן החידוש ,אך

ועכ"פ

לא אשכחן לפי"ז מקור לדברי
המשנ"ב ,דהיכא דאחד מאיבריו

נמצא בד"א של צואה ,שייאסר לקרות,
ודווקא בידו מלוכלכת בצואה ,הוא
דאסרינן ליה לקרות ,וזה פשוט מאוד
לכאורה.

באמת לא נפלאת היא כלל ,דהרי בדברי
הראשונים מצאנו להדיא שדנו בסוגיין

·

דאינו מטעם איסור צואה הפשוט ,אלא
התחדש כאן איסור חדש ,דהרי גרסת

ומצאתי

סמך גדול לדברינו מדברי

הרי"ף והרמב"ם "או שהיו מטונפות מבית

הגר"א ,דהנה כ' הרמ"א על

הכסא" ,וכ' הראשונים דזה וודאי א"א

דין זה דצואה על בשרו ,ושכבת זרע על

להתיר כשידיו מלוכלכות בצואה ,דהרי

בשרו דינו כצואה ,אמנם הגר"א הק' ע"ז

הצואה מגולה ויש לו צואה במחנהו ,אלא

מסוכה כ"ו :דאפילו בשעה שרואה קרי

איירי בלכלוך שאין לו דין צואה ,דאיירי

מותר לקרות ,והמעיין בסוגייא דסוכה שם

שיבש לגמרי ,או שאין בו רושם ,או דאיירי

יראה דלא איירי שם לעניין קר"ש כלל,

שאין לו לכלכוך כלל ,אלא שידו מאוסה

אלא לעניין תפילין ,וכל מה שיש להוכיח

עריכת ברכות  /ברכות כה ע"א

רנב
משם דכשרואה קרי הוא מותר להניח

שמעינן בהכרח דש"ז אינה כצואה,

תפילין ,וא"כ צע"ג איך הוכיח הגר"א

וברור .ב.

מתפילין לקר"ש ,הרי בתפילין אין איסור
כלל נגד הצואה ,דהרי מותר להשתין
בתפילין ולא חיישינן במה דהוי נגד
העמוד ,אף דהוא צואה דאורייתא ,וכן
בסימן מ"ג סעיף ט כ' השו"ע דמעיקר
הדין מותר לרופא ליקח עביט של מי
רגלים בידו ותפילין בראשו ,ואף דעביט
של מי רגלים דינו כצואה ,והגר"א שם
הוכיח זה ממה דשרי להשתין בתפילין אף
דהוי נגד העמוד ,ועכ"פ הדין מבואר וודאי
דאין איסור להניח תפילין נגד צואה,

א

וא"כ מה עניין הסוגייא דסוכה לדינא
דהרמ"א ,ואף אם ש"ז חשיב צואה גמורה
מ"מ אין בו איסור לעניין תפילין ,וצע"ג.

אך

אשר ייראה בהכרח בדברי הגר"א,

‚

והנה

בדף כ"ד :אמר רב הונא אמר רבי
יוחנן

היה

מהלך

במבואות

המטונפות מניח ידו על פיו וקורא קריאת
שמע ,דס"ל דכיוון דמהלך לא חשיב
מחניך וכמו צואה עוברת לדעת אביי,
אמנם צ"ב מהו עניין הנחת ידיו על פיו
ומה מהני ליה ,והפרישה סימן פ"ה הביאו
המשנ"ב שם ס"ק א' פירש דהעיקר בזה
דקורא בלחש עד שאין ניכר כלל שמרחש
בשפתיו ,אך באמת הוא צ"ב ,דכיוון דלא
חשיב מחניך למה לו להסתיר הקריאה,
וצ"ע.

אמנם

הנראה בזה ,דהן אמנם ס"ל לרב

דאף דאין איסור תפילין נגד הצואה,

הונא דמהלך לא חשיב מחניך ,אך

חמיר

מ"מ יש לנו לאסור מטעם אחר דהוי כידו

איסוריה טפי ,וכמו דאסרינן לר"ח כשידו

מונחת בביה"כ ,וכבר נת' דלעניין איסור

מלוכלכת בצואה אף דאי"ז מדין מחניך

זה לא בעינן דין מחניך אלא הוא איסור

קדוש ,וכנ"ל ,וזהו שהוכיח הגר"א דאם

חדש דכשגופו מלוכלך בצואה ,או נמצא

שרי תפילין כשגופו מלוכלך בש"ז,

במקום מטונף ,אסור לו לקרות ,וא"כ מצד

מ"מ

`.

כשגופו

מלוכלך

בצואה

iwqta f"xbd j` ,d`ev cbp oilitz xeqi` oi`c df oic cinrdy 'c sirq b"n oniq dkld xe`ia oiire
lkc xazqn `le ,oilitzd zeqkl jixv mixifg my miievny mixtka jldndc 'k oilitz 'ld xeciqd

,xeq`l `xixa `l zetpehnd ze`eana s`c zn`ae] ,mixifg ea yiy zngn zetpehnd ze`eank dyrp xtkd
.df lka r"lve ,[w"ece 'd sirq my l"de`ia oiire ,xizny r"nxd ixack 'k b"n oniq ely r"eya envr f"xbde
dxe`kl etebn z`vei d`evc oeeikc r"v zn`a ,d`evk epic cenrdc s` oilitza oizydl xzidd xwirae
`ed dptp xeqi` xwirc rnyn zetpehnd ze`ean oiiprl e"twz oniq f"e`ae ,`py i`nc milecbl dptpk ied
oecl yi ile`e ,r"ve d`evk dil opipiicc s` rx gix aiyg `l cenrc okzi f"itle etebn `vei rx gixy mrhn
.oiire ,etebn `veik cenrl opiayg `lc

.a

epxn` ,dlitzl epxn`y jxcac exya lr d`ev oica `ed s` 'ky `"l oniq f"e` g"xdn zeyxca iz`vne
.oilitzl

עריכת ברכות  /ביסוד איסור צואה על בשרו

רנג

זה לא יהני מה דהוא מהלך דהא לא מטעם

עניין צואה על בשרו לדין מבואות

מחניך אתינן עליה ,אך לזה אמר רב הונא

המטונפות ,אך לדברינו הדברים נפלאים

שיניח ידו על פיו ,ואזיל לשיטתיה דכל

מאוד,

דבאמת

הנשמה תהלל ולא איכפ"ל בכל גופו רק

פלוגתא דר"ח ור"ה בכ"ד :היא לשיטתם

בפיו וחוטמו ,וכיוון שהניח ידו על פיו

בפלוגתתם בדין צואה על בשרו ,ומה

ליכא איסור כלל ,ואף דלא נזכר שצריך

דפליג רב חסדא התם הוא משום דס"ל

להניח ידו על חוטמו ,צ"ל דסגי במה

דלא סגי במניח ידו על פיו דסו"ס כל גופו

שמכסה את פיו דהנשמה נמצאת גם בפיו

עומד במקומות המטונפים ,וברור] ,אמנם

וגם בחוטמו ,וסגי שיכסה אותה באחד

הרשב"א

דמבואות

מהם ,ודו"ק ,ואף דלעניין לבו רואה את

המטונפים אינו עניין לדין צואה על בשרו,

הערווה כ' השו"ע סימן ע"ד סעיף ב' דאין

ובפשוטו כוונתו כנ"ל דהתם היא פלוגתא

הגוף מכסה את הגוף ,אך החילוק מבואר,

בדין מהלך אי חשיב מחניך או לא ,אך

דהכא אין יסוד האיסור מצד פיו ממש,

יעויין הייטב בלשון הרשב"א דנראה

אלא מצד הנשמה שבפיו ,ולזה שפיר מהני

כוונתו ע"פ מה שייסד דבצואה יש גם דין

כיסוי בגופו ,ודוגמת מש"כ המג"א שם

ראייה ומשום ראייה הוא דאסרינן ליה אף

ס"ק ג' דמהני כיסוי בידו לשם הכתוב על

שבאמת אינו במחנהו דהא מהלך הוא ,אך

בשרו.

באמת דבריו צ"ע רב דלכאורה לא גרע

אלא

דלפי"ז רב חסדא דס"ל כל עצמותי
תאמרנה ,יש לו לחלוק על דין

מהלך אף אם יסכים לעיקר סברת רב הונא
בדין מהלך דלא חשיב מחניך ,ויתכן לדון
דאה"נ ועיקר פלוגתת רב הונא ורב חסדא

עצמותי ליכא אך מדין מחניך איכא] ,דבגד
וודאי לא חשיב כעששית דיהני מדין
מחניך ופשוט[.

ויעויין

עליו

שם

אף דרואה אותה ,והרשב"א עצמו כשייסד
דראיית צואה אוסרת הביא בקושייתו
דהיינו טעמא דמאן דשרי מהלך דלא סגי
בראייה לחוד ,אך לא נתן טעם למאן
דאסר ,וצ"ע[.

לאמר כן ,וצ"ל דפליג עליה אפילו
באופן שכיסה את כל גופו בבגד דמדין כל

חולק

בדברי

מעששית דכיוון דאינה במחנהו לא אסרינן

בכ"ד :היא לשיטתם ,אך לא משמע כ"כ
לשיטתו בדין צואה על בשרו ,ונפק"מ

דמבואר

ר"ח

„

והנה

במג"'א ריש סימן ע"ד כ' דהעומד
בבית שיש בו צואה והוציא ראשו

לחוץ ,לא מהני ליה דשדינן ראשו בתר
גופו וחשיב כמו שראשו בבית ,והפמ"ג
תמה עליו דמה נפק"מ אם נדון את ראשו

ברשב"א כ"ה .שהביא דדעת ר"ח

בבית או בחוץ ,סו"ס הא קיי"ל כר"ח דכל

לפסוק כרב חסדא בדין צואה על

עצמותי תאמרנה ,ואסור אף אם היה רוב

בשרו דלא גרע צואה על בשרו ממהלך

גופו בחוץ ,והמשנ"ב והחזו"א נדחקו בזה

במבואות המטונפות דקיי"ל בההיא כרב

והעמידו דכוונת המג"א לדעת רב הונא

חסדא דמסתיעא מילתיה ,ואינו מבואר מה

דאין איסור רק בפיו וחוטמו] ,ואף
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רנד
דלהלכה קיי"ל כר"ח ,כבר כ' המשנ"ב

שביארנו דכל דין כל עצמותי הוא בהכרח

דבעת הדוחק יש לסמוך עלך המתירים

דין חדש ולא מדין מחניך ,אך באמת

כרב חסדא ,ושפיר הוזקק המג"א לדבר

ייראה דכל זה אמת היכא דרק ידו נמצאת

לפי שיטתם[ ,וזה וודאי דוחק ,דכל זה היה

עם הצואה ,ובזה נראה דאין היד קובעת

למג"א לפרש ולא לסתום.

שם מחניך ,וכיוון שכן אין לנו לאסור כלל

אך

לדברינו דברי המג"א מזוקקים
שבעתיים ,דבאמת דינא דהמג"א

אינו עניין כלל לפלוגתא דר"ח ורב הונא,
ודווקא צואה על בשרו או ידו בביה"כ או
בממבואות המטונפים ,בזה הוא דאסר רב
חסדא מטעם כל עצמותי תאמרנה ,אך ד"א
של צואה לא אשכחן לאסור רק מטעם
מחניך ,וכיוון שראשו בחוץ ,אי לאו
דאמרינן שדי ראשו בתר גופו אין מקום
לאוסרו מטעם כל עצמותי ,והמשנ"ב
וודאי אזיל בזה לשיטתו דדין ד"א של
צואה שווה לצואה על בשרו ,אך לכאורה
לפמש"כ דברי המג"א ברורים ומאירים.

אך

כמש"כ אף הפמ"ג והחזו"א הרגישו
בקושייא זו ,ולכאורה מבואר דס"ל

כהמשנ"ב דאין חילוק בין צואה בד"א
שלו ,לצואה על בשרו ,ובתרוויהו אמרינן
כל עצמותי תאמרנה ודלא כמו שהארכנו
לפקפק בדברי המשנ"ב.

אך

מטעם מחניך ,אמנם בדינא דהמג"א דכל
גופו בבית עם הצואה ורק ראשו בחוץ,
א"כ נראה ברור דאף אי לא היינו דנים שדי
ראשו בתר גופו ,מ"מ השם מחניך היה
נקבע עכ"פ אף בבית ,דלכאורה קביעות
המחנה תלוייה ברוב גופו ,וכיוון שכן לרב
חסדא דס"ל כל עצמותי תאמרנה ,נראה
ברור ,דאף מחניך של "כל עצמותי" צריך
שיהיה קדוש בלי צואה ,ואמנם ידו לחודה
אינה קובעת כלל תורת מחניך וכנ"ל ,אך
מ"מ רוב גופו וודאי קובע מחניך ,ולרב
חסדא וודאי יש בזה דין והיה מחניך
קדוש ,אמנם לרב הונא ,כיוון דהוא לית
ליה לדין כל עצמותי ,וס"ל דכל הנשמה
תהלל ,א"כ אף אם יקבע שם מחניך לרוב
גופו ,לא איכפ"ל בזה כלל ,דהרי כל הדין
מחניך קדוש מיתלא בפיו וחוטמו ,וכיוון
שראשו בחוץ אי לאו דדיינינן שדי ראשו
בתר גופו ,לא היה לנו לאסור ,וזהו
שהעמידו רבותינו הפמ"ג והחזו"א דכל
דברי המג"א בשיטת רב הונא אמרה ,דלרב

שוב התבוננתי ,דבאמת אף לפי"ד,

חסדא לא בעינן שדי ראשו בתר גופו ,ויש

מתפרשים

לאסור מטעם מחניך דכל עצמותי ,ודו"ק

בהכרח

דברי

המג"א

בדעת רב הונא ,ולא בדעת רב חסדא ,ואף

ונכון.

עריכת ברכות
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כה ע"א

בשיטת הרשב"א דראיית צואה אסורה אפי' ברשות אחרת
ieey l`eny axd

בגמ'

אם היתה הצואה במקום גבוה י'

יראה ההיא בערוה מוקמינן ,וכדאמרינן

טפחים או נמוך י' טפחים יושב

צואה בעששית מותר לקרוא את שמע

בצדו וקורא ק"ש ,ונחלקו הראשונים האם

ערוה בעששית אסור ,מ"ט צואה בכיסוי

נאמר גם כשרואה את הצואה או רק

תליא מילתא דכתיב וכסית ערוה לא יראה

כשאינו רואה.

כתיב והא מתחזיא.

הרא"ש

סי' מ"ו כ' דאפי' רואה את

וכ'

דהיינו נמי טעמא דרב הונא דמהלך

הצואה מותר ,דכיון שהוא

במבואות המטונפים קורא את שמע,

מקום מיוחד והי' מחניך קדוש קרינן ביה,

ואפי' במהלך תוך ד' אמותיה ואפי' ברואה

וכ' דברשות אחרת אפי' ברואה אותה

אותה ,דלא הקפידה תורה אלא במחנה,

ואפי' תוך ד' אמות מותר דהוו"ל כצואה

וכל שהוא מהלך אין כאן מחנה.

בעששית ,ודעת הרשב"א דכל מה שהותר
ברשות אחרת דווקא כשאינו רואה הא
ברואה לעולם אסור.

והקשה

הרשב"א חוץ לד"א אע"פ
שרואה אותה למה לא יקרא

את שמע ,דהא גבי צואה לא הקפידה תורה
אלא במחניך קדוש ,וכל שהוא חוץ לד"א
מחנהו קדוש הוא דאינה במחנהו.

והנה

ברא"ש הנ"ל נראה שגם חוץ לד"א
נאסר משום מחניך כשהוא לפניו,

דכל שיכול לראותו זה משוי ליה למחניך
אפי' אם אינו בד' אמות דידיה.

ותי'

הרשב"א

דמדערבינהו

רחמנא

וכתבינהו אתרוייהו קאי שלא
יראה ,דאם רואה בתרוייהו אסורא ,אלא
דגלי רחמנא שאין ההקפדה בראיית צואה
אלא כשהיא מגולה ,הא במכוסה שרי
דכתיב וכסית והיינו צואה בעששית ,ומזה
הוציא הרשב"א דאפי' ברשות אחרת אם
רואה את הצואה אסור מולא יראה.

והנה

בפשטות מבינים שהרשב"א חידש
איסור חדש בצואה ,דמלבד הוי'

מחניך קדוש נאסר גם משום ולא יראה ,אך
זה לא יתכן דא"כ הדרא קושיא לדוכתא

אכן

הרשב"א סבר דאי מוהיה מחניך

דא"כ למה התיר רב הונא להלך במבואות

לחוד משמע רק מה שהוא בד'

מטונפים ולקרוא את שמע ,דאע"פ דמשום

אמותיו ,וממילא מקשה מנלן לאסור לפניו

והי' מחניך קדוש לא מיתסר דכיון דהוא

חוץ לד"א ,והוסיף הרשב"א דאי מלא

מהלך אינה מחניך ,מ"מ ליתסר מולא

עריכת ברכות  /ברכות כה ע"א

רנו
יראה ,ועוד דא"כ אינו מובן כלל ההיתר

רחמנא דלא להוי במחניך אצואה מכוסה

דהתירה תורה ע"י כיסוי דעששית ,הרי

לא קפיד רחמנא.

עששית לא מעלה ולא מוריד לראיה ורק
שהוי כיסוי ,ואם יש איסור נוסף מולא

ולכאו'

יראה איך מהני לזה כיסוי דעששית.

אפשר להביא עוד ב' ראיות
למש"כ דהרשב"א אין כוונתו

לאיסור חדש של ולא יראה ,אלא שע"י

ועוד

שהרשב"א והרא"ש הביאו מה

הראיה הוא נכלל בכלל והי' מחניך ,א.

דאיתא בירושלמי דאף בלילה

בגמ' בשבת דף קנ .מבואר דאילו היתה

וסומא ועוצם עיניו אסור ,כל שהצואה

צואה נלמדת גם משום והי' מחניך וגם

נמצאת לפניו באופן שאחר יכול לראותה,

מולא יראה הי' מותר הרהור ,דהוה דרשינן

ודברי הירושלמי קאי ברואה חוץ לד'

דבר ולא הרהור ,ומכיון דקי"ל דגם הרהור

אמות ,ואם כל האיסור חוץ לד' אמות הוא

אסור העמידו את הפסוק ולא יראה

משום ולא יראה ,א"כ למה אסור אפי'

אערוה ,וכבר עמד בזה הפרמ"ג בהקדמה

כשאינו רואה ממש] ,ומה שמצינו במרדכי

לסי' ע"ט דפשטות הגמ' בשבת משמע

ועוד

ראשונים

שהביאו

את

דברי

כהרא"ש ,ולהרשב"א ע"כ צ"ל כמש"כ.

הירושלמי גם לענין ערוה אף שאסור מולא
יראה נתבאר במקו"א[.

ב .הביאוה"ל

בהקדמה לסי' ע"ט מביא
בשם

ומבואר

הפרמ"ג

שצידד

מכל זה דבוודאי אין כוונת

שגם להרשב"א דאסור ברואה אפי'

הרשב"א לחדש איסור חדש

ברשות אחרת מ"מ אם יש דלת יודה משום

מולא יראה ,אלא כוונת הרשב"א דולא

דפתח כנעול ,והנה אם האיסור להרשב"א

יראה גלי דכל שיכול לראותו אפי' אינו

הוא משום הראיה ,פשוט דלא שייך ע"ז

בד"א מ"מ בכלל מחניך ,וכמו שהרא"ש

פתח כנעול כלל דסו"ס הוא רואה ,וע"כ

סובר שגם בלי פסוק של ולא יראה ידעינן

דהבין דכוונת הרשב"א משום דעי"ז הוי

דחוץ לד"א אם יכול לראות הוי מחניך,

במחנה ,וממילא י"ל דבפתח כנעול גם

ואילו הרשב"א ס' דרק אחרי הפסוק

הרשב"א מודה דאי"ז מחניך.

ידעינן דהוי מחניך ,וס' דאפי' ברשות
אחרת אם יכול לראות אסור.

ומה

שכ' הפמ"ג הובא בביאוה"ל דיש
נפק"מ בין הרא"ש להרשב"א בדין

וממילא

א"ש דעת רב הונא דהתיר

הרהור ,דלרא"ש דמתסר משום מחניך

במהלך ,דכיון דמהלך אי"ז

קדוש אסור אף הרהור כצואה ,ולרשב"א

מחניך ממילא לא מתסר אף ברואה ,דגם

דמולא יראה שרי בהרהור כערוה ,והלא

זה איסורו משום מחניך ,וגם א"ש מה

נתבאר דאף להרשב"א איסור מוהי'

שהתירה תורה במכוסה בעששית דכיון

מחניך ,צ"ל דמ"מ מדאפקיה רחמנא מולא

דאסר משום מחניך ,אצואה מגולה קפיד

יראה גלי לן בהא להתיר הרהור.

עריכת ברכות

והנה

 /בשיטת הרשב"א דראיית צואה אסורה אפי' ברשות אחרת רנז

המג"א סי' ע"ט סק"ח כ' דאם הוא

הי' לו לבדוק ,אבל כנגדו דליכא אלא

ברשות אחרת ומעצים עיניו או

משום ולא יראה בך וזה לא ראה אותו

בלילה שרי בזה אף לרשב"א כיון שאינו

כשהתחיל,

שלא

רואה ,ולהנ"ל צ"ב כיון דמיתסר מוהי'

הטריחוהו לבדוק כמלוא עיניו ,ואי משום

מחניך קדוש ורק שכל שרואה ה"ה בכלל

ולא יראה בך זה לא ראה אותו עד עתה.

מחניך ,א"כ לכאו' לא תליא ברואה אלא
ביכול לראות ,שהרי הרשב"א כ' שכל
שהוא חוץ לד"א משום ולא יראה הוא,
דכל שהוא חוץ לד"א אינו מחנהו ,ואעפ"כ
מפורש

בירושלמי

והובא

לפום ריהטא נראה ברשב"א דלא
כדברינו ,דמבואר ברשב"א שרק

בד"א נאסר מוהיה מחניך קדוש ,אבל חוץ
לד"א אסור מולא יראה.

ברשב"א

דבמעצים עיניו וסומא אסור אף חוץ
לד"א.

אכן

והנה

לא

פשע

בכלום

אכן

בלא"ה דברי הרשב"א צ"ב מה
חילוק יש בין האיסור והי' מחניך

דמחייב לחזר אחר הצואה ,לאיסור ולא
בלא"ה יש להתפלא על המג"א
דלכאו' דבריו נסתרים מתחילת

דברי הרשב"א ,שהקשה על הברייתא שכ'

יראה דאינו מחוייב לחזר.

ועוד

שבתחילה נר' מדבריו שרק לא

דהי' מקום גבוה י' יושב בצדו וקורא ק"ש

הטריחוהו לחזר אחריו אבל יש

ואי לאו מרחיק מלא עיניו ,והקשה דאי

כאן מציאות של איסור ,וסיים דכיון שלא

ברואה אפי' גבוה י' צריך להרחיק ,וא"כ

ראה אין כאן משום ולא יראה.

מדוע דין זה דמרחיק מלא עיניו נשנה רק
באינו גבוה י' יעוי"ש מה שתי' ,ואי כדברי
מג"א הא איכא נפק"מ דאם אינו גבוה י'
אסור אפי' אם אינו רואה בפועל ,ואם
גבוה י' אסור רק ברואה הא בעוצם עיניו
שרי ,ומבואר מזה לכאו' דלא כמג"א,
שו"ר שכבר עמד בזה בא"ר ומכח זה חלק
על המג"א ,וצ"ע.

והנה

הרשב"א בדף כ"ב ע"ב דייק מהגמ'

וגם

דא"כ דברי הרשב"א סותרים לדברי
הירושלמי שהובא ברשב"א בסוגיין,

שכתב דאסור בכמלוא עיניו אפי' אינו
רואה כסומא או בלילה כל שאילו הי' יכול
לראותו ביום אסור ,ועוד שלכאו' גם
הרשב"א כל מה שהתיר הוא רק קודם
שמצא את הצואה ,אבל אחרי שמצא אסור
בהסבת מבטו.

והנראה

בכוונת הרשב"א דהנה יסוד זה

שם דיש חילוק בין מצא צואה בד'

שחידש הירושלמי דלא רק מה

אמותיו למצא צואה כנגדו ,דבד"א אם

שרואה נכלל בוהיה מחניך ,אלא כל מה

התפלל ואח"כ מצא תפילתו תועבה ,ואילו

שיכול לראותו אפי' בעוצם עיניו או סומא

אם מצא אח"כ צואה כנגדו אין תפלתו

ובלילה נכלל ג"כ במחניך ,אפשר להבינו

תועבה ,וכ' הרשב"א דהחילוק הוא

בב' אופנים או דעצם מה שהצואה נמצאת

דבמקומו כיון דבעינן והי' מחניך קדוש

במקום שהוא בטווח ראיה שלו זהו מה

עריכת ברכות  /ברכות כה ע"א

רנח
שמשוי ליה מחניך ,או י"ל דלא הטווח

ולפי"ז

צ"ל דהירושלמי דאסר בסומא

ראיה משוי ליה מחניך ,אלא מה שהוא

ובעוצם עיניו ובלילה ,היינו

יודע שהצואה לפניו זה נחשב שהוא

דווקא כגון בעובדא דהתם דידעו שיש שם

במחניך ,דאם אינו יודע על קיומו אי"ז

צואה ,ואז ודאי אסור להתפלל ואם

נחשב מחניך ,ורק ביודע על קיומו אע"פ

התפלל הוי פושע ,אבל אם לא ידעו

שאינו רואה הוי במחניך כל שאם יסתכל

שקיימת צואה ומצאו צואה אח"כ ,אין

יוכל לראות.

תפלתו תועבה דלא עבר על איסור דאי"ז
מחניך.

ונראה

דזה תלוי בגדר איסור התורה אם
חייבה לחזר אחר הצואה ,ש"מ

ונפק"מ

מכל זה דלפי"ז יצא דאם רואה

דאין הדבר תלוי בידיעה ,אלא עצם מה

את חבירו מתפלל ויודע שיש

שהוא בטווח ראיתו משוי ליה מחניך ,אבל

כנגדו בכמלוא עיניו צואה שאין חבירו

אם לא חייבה התורה לחזר ע"כ היינו

יודע מזה ,לא יהיה ענין כלל לדעת

משום דתליא בידיעה ,וכל שאינו יודע

הרשב"א להודיעו ולפרישו ,דכיון דאינו

אי"ז נחשב שיש במחנהו צואה שיעבור

יודע כעת אי"ז מחניך ,ואדרבא אם מודיעו

על איסור.

גורם הפסק בחינם לתפילתו של חבירו,
דכיון שידע מזה ממילא יהיה מחוייב

אבל

חוץ לד"א כיון דחזינן דלא חייבתו

להפסיק דממילא הוי במחניך ,משא"כ

תורה לחזר בכמלא עיניו ,ע"כ

לשיטת הרא"ש דכל כמלוא עיניו הוי

דהידיעה היא משוי ליה למחניך ,וע"כ אין

מחניך ואי"צ קרא לזה ,מסתבר דאפי' אם

ענין לחזר דכל שעדיין לא ראה אי"ז בכלל

אינו יודע מזה אסור וממילא מחוייב

ולא יראה ,וממילא אי"ז במחניך.

להפרישו.

 בגדר מחיצה וכיסוי דצואה/ עריכת ברכות

רנט

כה ע"א

בגדר מחיצה וכיסוי דצואה
qieeiic jexa edil` axd
העיקר לכאן או דחשיב כאילו מחניך הוא

‡

'גמ

 וכ"ז זר ורחוק במקום,עד מקום הריח

היה מקום גבוה י' או נמוך י' יושב

 אך אם,דהוי מחנה אחר ע"י מחיצה

 בדין ריח הבא,בצידו וקורא קר"ש

העיקר בריח שיש לו עיקר הוא רק

מבעד למחיצה או בראיית צואה ממחיצה

להחשיב את הריח לריח שראוי להרחיק

נחלקו הראשונים בדינו דהנה הרא"ש כאן

 הריח לא,ממנו א"כ א"ש דאם מגיע ריח

בסימן מ"ו פירש דאם בא הריח מבעד

.כלל א

למחיצה אכתי בעינן מיניה הרחקת ד"א

נמצא במחנה אחר

ואם רואה מבעד למחיצה בהכי לא איכפת
דלדעת הרא"ש לעולם כל צד

באופן

.לי כלל

האיסור בצואה הוא כהאמור

והיינו

בקרא והיה מחניך קדוש וכל שבכלל

דכיון דהוי מאחרי מחיצה שוב

 וכל שאינו א"א לדונו,מחניך אסור

אינו בתחום מחניך ולכן מה יוסיף

 ולכן אף,באיסור כלל אפי' ע"י ראיה

 ולאידך באם איכא ריח חשיב,ראייתו

 דן דהא,בפתח פתוח דהוי ליה כמחיצה

 והיינו,כאילו הריח הוא בעצמו האיסור

 דהא הוי מחנה,דלא איכפת לי בראייתה

דהיה מקום להבין את ריח בעוד תרי אנפי

 והא דרואה הביא הרא"ש דעכ"פ,אחר

 דהיא,או דע"י הריח כאילו הביא הצואה

,eil` d`evd z` `iadl epipr gixdc xaeq 'e`kl i`qxtc ze`qk iza dvign dnicc o`k 'qezd zrce

.`

epiid xwir el yiy gixc ezrc 'e`kl `"ayxa oke ,xwir el oi` aiyg gixd xg` dpgna iedc b"dka okle
okle d`evd z` o`ka `iadl `ed epic xwirc xcbd 'e`kle ipdn `l dqekn ied m`a `d dlebn d`evdc
xninl `ki`c oldl cer x`eaic itke `nip k"`` ,d`evdl `kil dqekna la` ,o`k d`evdc dil aiyg b"dka
xacd xcb mlerlc epiide mc` lkne epnn dqeknc eixacke d`evd lehia `ed xcbd `"ayxdl dqekn d`evc
,xwir ipica 'it`e xwir el oi` xcben gixd 'it` b"dkae d`evle qgeind lehia `l` dpgnd lehia f"i`c
ltltl mb mewn dide ,xg` dpgnl dnec epi`e ,d`evd zxez z` xwer ieqik mlerlc jka dceqi ef `xaqe)
`xaq epi` mlerlc dvign znerl ,ieqikd seba xqg k"` gix epnn yie dqeknc oeikc df ceqi zngn jetida
`"ayxac zxg` zeyx iedc b"dka oicd dn n"wtpe ,(jk `l azk xak `"ayxdc `l` ,d`evd lehial qgia
.`aeh dfa oecl yic c"prl d`xpe xeq`c dfa mixagnl izi`xe oicd yxetn x`ean `l o`k
`ad rx gix my eixaca dnicc `"wq h"r oniqa dyixtd c"itr xen`k oecl c"prlp jk xacd xwirae
zxcbdc epiide sebay d`evd on `a dgixc s`e ,xwir el oi`c rx gix xcbenc dgtd oicl dqekn d`evn
.w"ece xwird on `ad gix my dipin liha d`ev my lhac oeikne ,dipin d`ev my lehia mlerl `ed ieqikd

עריכת ברכות  /ברכות כה ע"א

רס
הוא כדין צואה בעששית דחזינן דאע"פ

אבל

דרואה לא איכפת לי מיניה.

ולכאו'

הא מיהא חזינן בדבריו דבהכרח
תורת כיסוי עליה דהא אפי' ברשות

אחרת לא מהני וא"כ בהכרח דתורת האי
יש לעיין דהא דעששית מבואר

עששית הוא דממילא אע"פ דהוי במחניך

בגמ' דמדין כיסוי אתינן עלה

ורואה מ"מ מכוסה שאני הרי להדיא

ולכאו' לא מדין מחיצה כלל כאמרינן

דפליגי ביסוד דין עששית אי חשיב מכוסה

צואה בכיסוי תלי רחמנא ,ומבואר בזה

או דהאי כיסוי תורת מחיצתא עליה.

דלעולם כיסוי כדין מחיצה הוא ,ואע"פ
דלכאו' ליכא שיעור מחיצה מ"מ אפשר

וכן

פליגי היאך נדיינו לראיה בהדי

דהא גופא מכוון דין הכיסוי והיינו

מחיצתא דלדעת הרשב"א אפי'

דליחשיב להכיסוי כדין מחיצה ,והיינו

בצואה כה"ג אסרינן ליה ,אבל דעת

דכל צד ההפקעה דצואה הוא דלא יהיה

הרא"ש דלעולם מחניך בעינן ולכן לא

במחניך ולכן לומר דיש דין מחיצה ויש

איכפת לי בראיה כלל ב.

דין כיסוי והוא ביטול הצואה בתוך מחניך,
לא מסתבר ,ולכן אדרבה דן דלעולם חשיב
ליה מחניך וכל הצד דאהני כיסוי הוא כדי
לבטל את המחניך.

והנה

דעת הרשב"א היא לכאו' בהיפוך
וז"ל הא כל שהיא מכוסה שרי

דכתיב ושבת וכסית את צאתך והיינו צואה
בעששית ,דתרתי בעינן או מחנהו ונראית

·

ובאמת

היא

מח'

בגירסא

בגמ'

דהרשב"א גריס כדאי' לפנינו בגמ' אך
דעת הרא"ש וכ"ה ברא"ה ועוד דהגירסא
התם הא בעינן מחניך קדוש והא איכא,
והיינו דבאמת לא גרסינן כלל יחס לכיסוי
אלא בדין מחיצה ג וא"ש.

מגולה ואפי' לאחרים או שלא במחנהו
ונראית לו ממש ,הא במכוסה ממנו ומכל

דיסוד האי פלוגתתא בעעשית

אלא

דברש"י צ"ב דלכאו' דהוא גורס

אדם שרי ואפי תוך ארבע אמותיו עכ"ל,

כיסוי כגירסא בגמ' ופי' וז"ל

והיינו להדיא דדין הכיסוי ענינו אפי' בתוך

בעששית לנטירנ"א בלעז ,כלומר מחיצת

מחנהו ומכוסה ,ואע"פ דברשות אחרת

זכוכית או קלף דק מפסיק בנתיים והיא

אוסר אפי' דאינו במחנהו כל שרואה וכפי

נראית .בכסוי תליא מילתא וכסית את

יסוד הרשב"א שם ויבואר עוד להלן.

צאתך עכ"ל.

.a

.opaxc oic iedc okzic l"diad ixaca x`ean eipir `ln oic `ki`c `de

.b

epiide ,ieqik oicn `ed ,d`exe zxg` zeyxa iedca y"`xdl ipd`c `dc hwepc a"q h"r 'iq yeala oiierie
eixac oeekn 'e`kle ,zxg` zeyxa iedc dna ieqik dil aiyg n"ne `"c jeza ied mvrac eixacn rnync

oicn epiide ieqikk dil ied ,ed`exe `"ca iedc o`k p"di` k"` dvign ezeid zngn liren ieqik lkc oeikc `ed
dil ied `kde edpgna yic `"cd itlk n"n dvigndc `picn iedc s`e ,d`evc `pic i`da yic ycgd ieqikd
.ycegnd ieqik oic iedc yxit okl `"ca
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ולכאו'

רסא

מבואר דאע"פ דבכיסוי תלה

זה ,וכל שיש הפסק בינו לצואה שרי ,וזהו

במחיצה

הכיסוי .ולפי זה אם צואה בחוץ ורואה

עששית ,והיינו מחיצה דרואה ומ"מ

תוך החלון זכוכית שרי לכולי עלמא,

מחיצה היא ונראה דלא עסקינן בכה"ג

שהרי מחיצה זכוכית מפסקת ביניהם,

דהוי ליה כיסוי אלא מחיצה גרידא ,ובכ"ז

ואפילו לרשב"א בסעיף ב' דאוסר ברשות

אמרינן דכיון דבכיסוי תלי ליה רחמנא

אחרת ,כשיש מחיצה זכוכית שרי עכ"ל.

רחמנא

סגי

מ"מ

אהני ליה.

ולכאו'

והיינו

להדיא דאף לדעת הרשב"א דראיה

בחשבון הדברים הדבר צ"ב רב

אפי' ברשות אחרת אסור הוא

דהרי לכאו' אי כיסוי הוא הוי

בצואה ,בכה"ג דאיכא מחיצה אפי' רואה

אפי' בתוך מחניך דמחיצה לעולם כל

מבעדה מהני ,ולכאו' אי מדין כיסוי צ"ב

דרואה אותה הוי ליה בכלל איסור כמבואר

מדוע מועיל ,ולכאו' יציבא בארעא הוא

ברשב"א ,וא"כ איך יתכן לומר דהוי ליה

דברשות אחרת ממש דאינו במחניך ראיה

מחיצה ורואה ואהני מ"ש מנמצא ממש

אהני ,וגיורא בשמי שמיא דבתוך מחניך

במחנה אחר.

ותמיהה

ואיכא מחיצתה גרידא
מרשות אחרת(

רבתי היא בדברי הפר"מ

ורואה ובכה"ג לא חשיב

בכלל

במשב"ז בפתיחה לסי' ע"ט

)דלכאו' אינו יותר

האיסור ד

וצ"ב.

דין החמישי וז"ל והוי יודע דעששית

‚

האמור בגמרא ברכות כ"ה ב' עשה רש"י
]שם ד"ה בעששית[ כלומר מחיצה זכוכית

ובעיקר

דינו דהרשב"א דאיכא איסור אף

מפסיק בינו ,וכן אסברה הר"מ ז"ל שם

בראיה ,פירש משנתו וז"ל וי"ל

הלכה י' וז"ל ,היה בינו ובין הצואה

בזו דלכ"ע מדערבינהו רחמנא וכתבינהו

)וערוה "בעששית"

אתרויהו קאמר שלא יראה ,דלא חלקן

הכין הוא( ,ולפי זה אף שאין הצואה מכוסה

הכתוב בוהיה מחניך קדוש אלא כדי

כלל רק מחיצה זכוכית מפסקת ביניהם ,זו

להתיר לקרות קרית שמע תוך ארבע

היא הכיסוי ,ולאו דווקא שיכסה הצואה

אמותיה של ערוה ואי נמי תוך ארבע אמות

מכל צדדיו .ואפילו להב"ח הביאו הט"ז

של צואה כל שאינה במחנהו דהיינו

]ס"ק[ ג' דמקום גבוה בעינן י' טפחים וד'

בשאינה מגולה אבל בראייה כאן וכאן

טפחים על ד' טפחים ,במחיצה לא בעינן

אסור עכ"ל.

מחיצה של זכוכית מותר,

.c

``"`ed dfa xcbdc oeikc mrhde ,dvign jxc d`ex oial dvign ila gzte oelg jxc d`ex ip`yc oecp k
k"`e ,epnn dqekn xacd xicbn envr dfe xac dfi`l cran wx `id ezii`x lk b"dkac y"` ieqik oicn

`"`nip i` 'it` k"`e mc` lkne epnn dqeknc jka ieqik i`dl dl ilz `icdl `"ayxd `dc epi` dfe ,y
d`evd mvr z` eieqika riwtnc dna `ed ieqikd ceqi lkc `"ayxa d`xp izk` ,eitlk ieqik aiygc `xaqc
.b"rv k"`e mc` lkne epnn dqeknc jka
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רסב

והאי

מילתא דכתב דתוד"א ואינה

אך

יש לדון בזה טובא דהרי דברי

במחנהו והיינו באינה מגולה,

הרשב"א דראיה מועילה לענין

דאמרינן דבכה"ג ליחשיב לה חסרון

רשות אחרת ,וא"כ אם מבואר על מחיצה

במחניך לכאו' צ"ב דאי נימא דמכוון

בדברי הפר"מ דבכה"ג אפי' יראה דרכה

דבריו הוא לדין כיסוי ממנו ומכל אדם כפי

לא איפכת לן והיינו מחיצה עששית ,א"כ

מה שיבאר לאחמ"כ א"כ לכאו' אי"ז

אי נימא דמכוון דברי הרשב"א בדין

סברא לגבי מחנהו אלא עיקר הסברא הוא

מחיצה דאינו מחניך א"כ מ"ש מחניך

לדין הצואה דהוי ביטול הצואה ,והא קמן

מצואה.

דהרשב"א נוקט דריח מצואה מכוסה לא
חשיב ריח עם עיקר וא"כ בע"כ דבטל
תורת הצואה.

וא"כ

וע"כ

צ"ל דמכוון דברי הרשב"א להעמיד
את

ענין

מחיצה

בזה,

והיינו

דכלשונו דדין מחיצה היינו אינו מגולה ה,

לא מסתבר כלל לומר דהוי ליה
ביטול לענין מחניך אלא הוי

ביטול בעצמו של הצואה ,באופן דמה
כוונת הרשב"א צואה שאינה מגולה ,ומהא
דלא אמר את תוספת הדבר דהוי ממנו
ומכל אדם כפי הדגש שלו לאחמ"כ
בכיסוי ,מוכרח וכך האירני הרא"ז דמכוון
דברי הראשב"א למחיצה דאינה מגולה

ואינו לא מדין מחניך ולא מדין כיסוי
דמחניך היינו דאיכא רשות אחרת ואילו
כיסוי הוי סברא דהוי ביטול הצואה כדברי
הרשב"א ברור מללו מכוסה ממנו ומכל
אדם ,וא"כ הכא דהוי רק מחיצה גדר הדבר
דהוי כיסוי הצואה כלפי מחניך ,והיינו
דכשם דאהני ביטול הצואה כמו"כ אהני
עכ"פ כיסוי כלפי הצואה ,והוי סברא ביחס
לצואה דהוא מכוסה.

וזה דין נוסף בדין מחנהו דהיינו יש
מציאות של מחנה ויש כיסוי של מחנה.

ועדיפות

יש לכיסוי זה דבכה"ג אף
בדאיכא ראיה לא איכפת לן

ויש

דין שלישי וזה כוונת הרשב"א כאן

ואף דאי"ז ביטול הצואה והוי לכאו' כמו

מחיצה וכאן הנדון מה גדר האי

רשות אחרת ,דרשות אחרת צד ההפקעה

מחיצתא והיינו דזה ודאי דהוי דין במחניך

הוא מדין אינו במחניך וע"י ראיה הדר ליה

אך הא גופא כיצד מוגדר הדבר ביטול

מחניך ,אבל כאן בעצם הוא במחניך ומ"מ

מחניך ואפשר לדון דהוי כמו רשות אחרת,

כיון דהוי ליה כיסוי ממחניך לא יועיל

וא"כ הרשב"א לא חדית לן בזה אלא

הראיה כי הצואה מכוסה היא מהמחנה,

ולכאו'

והפקעת כיסוי עדיף ודו"ק ,ועוד יבואר

דמחיצה

הוי

כרשות

אחרת,

בהלכות רשויות ליכא כל חידוש בזה.

.d

בזה להלן.

ynndc wcwce ,ynn el zi`xp dpi`y lk edpgnl ueg lke l"fe azkc `"ayxa ztqep oeyl wiic f"pa`ae
s` liren dexr oiprl f"ka edi`xd mvra zrxbn ziyyrc `nip i` wx liren df la` ,ziyyr epiid

.z`fk di`x
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ולהדיא

„

וביאור

רסג

דכיון דבראיה תלי כל דאינו

הדבר דהנה הרשב"א הרי דן לגבי

רואה בפועל לא איכפת לי

צואה דיש דין ראיה ויש לדון

ביכולת לראות וכדו' וא"כ כל דנלמד

היאך לידיינוה ,בגוף דברי הרשב"א יש

מהאי דין ראיה דיו להיות כנדון וכשם

לעיין דהנה הרשב"א כבר לעיל דף כ"ב

דבערוה מותר ה"ה בצואה כ"ה.

ע"ב נוקט דדין מלא עיניו בצואה נלמד
מלא יראה בך ,ושוב הביא בסוגיין דדין
מלא

הירושלמי,

ומלפניו ,צריך להרחיק מלא

עיניו

דמבואר התם דדמי האי מלא עיניו לדין

עיניו ,אפילו בלילה ,או שהוא סומא

לילה דאף דאינו רואה מ"מ בצואה בעי

)תשובת הרשב"א סי' קס"ח וב"י בשם הר"י( שאינו

הרחקה ,ושוב מביא אף לאחמ"כ בסו"ד

רואה אותה ,צריך להרחיק עד מקום שאינו

דצואה כנגדו בלילה אסור וה"ה לסומא

יכול לראות ביום עכ"ד ,וא"כ מבואר

דהוי כמו אדם סומא ביום דמקרהו גרם

להדיא דאף דמקור הדבר עכ"פ בדברי

לאי ראיה עכת"ד.

הרשב"א הוא מדין ראיה ע"כ אינו כראיה

ולכאו'

נלמד

מדברי

ובשו"ע

ע"ט ס"א פסק להדיא לא ז"ל

היינו דאף מילתא דנלמד מדינא
דלא יראה בך מ"מ מבואר דלא

בעינן ראיה בפועל ולילה וכד'ו לא איכפת
לי בזה.

ודבר

דערוה ומה פירוש הדברים.

ובסתירה

זו יש להוסיף סתירה נוספת
והיא לגבי עצימת עיניים

דמבואר דאי הוי ברשות אחרת ורואה

זה הרי צ"ב דבדין ערוה גופיה

אותה דהרשב"א אסר ,מ"מ כתב המג"א

הדבר לא מוכרע דהנה מבואר

סימן ע"ט סק"ח דבכה"ג עצימת עיניים

בשו"ע סימן ע"ה סעיף ו' ז"ל היתה ערוה

מועילה וכן בלילה ז ,ולכאו' מ"ש מלא

כנגדו ,והחזיר פניו ממנה ,או שעצם עיניו,

עיניו דלהרשב"א הוא מדין ראיה ,לדין

או שהוא בלילה ,או שהוא סומא ,מותר

רשות אחרת דג"כ כל דינו הוא מדין ראיה,

לקרות ,דבראייה תלה רחמנא והא לא חזי

דהא רשות אחרת ואינו מחניך ,ובכ"ז

לה עכ"ל ו.

בכה"ג דיינינן כדיני ראיה.

.e

ynn mipt zxfgd `ki` m`a wxc mzrce miwlegc my `"xbda d"ke k"epd lka xak x`eand itke
)la` ,liren (di`xk dil ied ezii`x geeha `edc lk mlerle ,ecbpk aiyg `l f`c eteb lka x`eanke

meyn elek `dc azke ,ipdn `lc d`ev iabl inlyexid ixac z` `iad daxc`e ,ipdn `l `wiic mipiir znivr
oicn elek `kd ixdc `xaqd sebae ,oldl x`aziy itk r"eyd zxaq ceqi lr bilt mvrae ,eipir `lnk di`x
.w"ece `ed di`x

.f

wqet lirl `aedy itk r"eydc epiide miipir znivr ipdn `lc ja d`xi `ln y"nc c"r oc n"xtae
b"dka wxe ,dexra miipir znivr ipdn `lc jk `l n"xtd oc xak my j` ,miipir znivr xity ipd`c

oniqa n"xtd ea xfg a"pyna mzd x`eank 'e`kl j` mipiir znivr lirenc oc f` zxg` zeyxa `id dexrdc
ilzc s`c dexra ziyyr lirei zxg` zeyxac cer k"yn h"k w"q d"r oniqa a"pyna oiierie ,`pic i`dn h"r
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רסד

ובתוך

האי דינא מבואר בפרמ"ג הוב"ד

דאינו מחניך מ"מ ע"י הראיה שוב הדר

בסק"ג

עליה תורת מחניך ,אבל כיון דהוי ראיה

דבמלא עיניו מחוץ לד"א מותר להרהר

דבעינן לאשווי עליה מחניך ,מעלה איכא

בד"ת כדין לא יראה בך ,והיינו דלגבי זה

ביה דשוב לא בעינן ראיה ממשית אלא כל

שפיר הוי כדין ערוה ,ולכאו' מחמת דנלמד

דיכול לראות וכדו' דבעצם יש כאן מצב

מדין ולא יראה בך והרי חזינן דמלא עיניו

של ראיה ורק איש עיכוב בהראיה כיון

רכיב אתרי ריכשי דמחד לענין הרהור הוי

דלעולם תורת הראיה הוא בתנאי מחניך

כדין ראיה ואילו לענין מלא עיניו להדיא

בכה"ג אין שום סיבה דלא יחשב מחניך

דלא מהני עצימת עיניים.

דמה לי רואה מה לי אינו רואה העיקר

במשנ"ב

סימן

ע"ט

דעומד לראיה ולכן כל דהוי עיכוב כסומא

‰

וע"כ

גדר הדברים דהאי ראיה לאו ראיית

וכלשון הרשב"א דדמקרהו גרם או לילה
אי"ז יכול לגרע את הראיה ביחס למחנהו
ודו"ק.

ערוה הוא אלא כמטבע הלשון
דטבע בה הרשב"א דמדערבינהו רחמנא

אבל

לאידך גיסא לגבי דין הרהור שפיר

וכתבינהו אתרוויהו קאמר דלא יראה ,אבל

הוי ליה בתורת ראיה כיון דעכ"פ

בזה כ"א כדינו והיינו דודאי עיקר הדין

צד המחניך בא לו מדין ראיה ושיעור

הוא מחניך וזה יסוד דין צואה דיהיה

מחניך כזה לא יכול להיות יותר מעצם

מחניך קדוש ,אלא דאף ראיה שייך לדין

הראיה והוא דהוי בהיתר הרהור ודו"ק.

מחניך ובתנאי מחניך הוא ,ומאידך אף
בערוה מבואר דאיכא דין ראיה והתם
באמת עיקר הראיה הוא להעמיד את
הראיה בעצמה.

ולכן

ולפי"ז

אף ברשות אחרת דאמרינן
דבכה"ג עצימת עיניים תועיל

הוא משום דגם כאן כיון דכל תורת
המחניך בא לנו מדין הראיה א"א דבכה"ג

לעולם אף כשרואה צואה ואמרינן

דאי"ז מחניך יועיל ,ואע"פ דלגבי מלא

דאיכא דין ולא יראה בך בעי

עיניו אמרינן דאע"פ דהוי מדין ראיה מ"מ

לאחשובי להאי ראיה דיחשב מחניך ואי

בדין מחניך הוא ולכן לא איפכת באם

לאו אינו בכלל האיסור ולא יועיל מה

ליכא ראיה בפועל ואפי' בלילה ,וא"כ

דרואה.

מ"ש מנמצא ברשות אחרת ממש.

ולכן

גם כשאמור ברשב"א דמלא עיניו
דינו מדין ולא יראה בך היינו דאף

ואפשר

לחלק בין נמצא ברשות אחרת
דאז לעולם גדר הדבר דהוא

zeyxa di`xd cv lkc oeik ixdc denz `xaqa dfe ,liren zxg` zeyx iedc b"dka n"n di`xa `pngx dl
`dn k"`e ,`pngx dil ilz di`xa x`eank ziyyrn llk il ztki` `l di`x oiprle di`x oicn `ed zxg
izxz da ocinl `ki` ike di`x ipicc dea` md edieexz `d zxg` zeyxa ziyyra di`x iedc dn zz siqen
.mipta oiire ,c`n denze `zerixl
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רסה

מביא את הרשות האחרת אליו ובעינן

ביחס להצואה והיינו לא בדוקא דחשיב

ראיה ממשית ,דכיון דאי"ז ברשותו והוי

שלא במחניך אלא יש כאן עוד מעלה דאף

רשות אחרת ממש ,שוב אם אין לו ראיה

עצמו של צואה מבודלת היא ממחניך,

ורק יכולת לראות לא מהני ,לעומת כמלא

והוי הפקעת הצואה ביחס למחניך.

עיניו ,דלכאו' גדרו דהוא מרחיב את
המחנה עד למקום ראייתו בכה"ג אמרינן
שפיר דאהני אף בכה"ג.

ולכן

בכה"ג אפי' רואה אותה לא איכפת
לי ,דכיון דנתייסד לן דלעולם כל צד

הראיה לא עומד בפנ"ע אלא כל ענינו

מלא עיניו גופיה מורה על כך דענינו

להביא ע"י להיות מוגדר מחניך ,שוב הכא

שונה דע"י ראיה מוגדר מחניך דהלא

דאיכא למחיצה המפקיעתו ,כיון דהכיסוי

הלשון כמלא עיניו ,ולכאו' העיקר היה

הוא ההפרדה של הצואה ממחניך ממילא

צריך להיות לפניו כפי ראייתו ,וע"כ דכיון

לא איכפת לי בהראיה ודו"ק.

ודין

דנתייסד לן דיסוד ענין הראיה הוא מדין
ולא יראה בך ,ואעפ"כ אכתי יש לדון דיש
לו ענין ביחס למחניך והיינו דלעולם
הראיה צריכה להעמיד את המחניך ,שוב
כל כה"ג דאמרינן ביה יחס של מלא עיניו,
הגדר הוא דכיון דרואה הרי זה מחניך ח.

באופן

ובאמת

דאפשר לראות מבעדה אבל לא
כעששית אלא דאיכא בהמחיצה חור
וכדו' ,דאיכא למימר דמצד המחיצה גופא
הרי הוא ביטל את הצואה ביחס למחניך
וזהו מעלת מחיצה הנלמד מכיסוי ,ושוב
לא איכפת לי בראייתה.

דלעולם כדי לדון את הדין ראיה
במחניך יש לו את דיני הראיה

דיש מקום לדון לפי"ז במחיצה

דאיה"נ

אם נדון את מחיצה כרשות

ולא את תולדות הראיה והיינו דיש את

אחרת א"כ לכאו' מ"ש רשות

היחס ששיעור דינה הוא כדין מה שנותן

אחרת דבאם רואה הוי ליה מחניך ה"ה

ראיה אך עצם הראיה היא כראיה דמחניך.

הכא אם רואה ,אלא דא"כ הא גופא קשיא
מה ביאור דין מחיצה עששית ורואה

Â

אמור

מעתה דלעולם מחיצה עששית

מבעדה דאמרינן דלא איכפת לי בה.

ולכאו'

בע"כ מוכרח כאמור דכיון

הטעם דבכה"ג אף דאיכא ראיה

דמחיצה דינה בשיעור של

מ"מ לא איכפת לי בראיה זו ואף

כיסוי ביחס למחניך וככל המתבאר א"כ

דלהרשב"א בכל צואה ג"כ איכא לדין

שפיר בכה"ג הוי ליה הפקעת הצואה דלא

ראיה ,מ"מ אפשר דתורת המחיצה בה הוא

איכפת לי בראייתה.

.g

df k"ra f`e xacd l` envr axwn `ed ixd eipir `lnkc `ed mdpiia weligd mipic ixz edpd mvrae
dpi`xd lr xnel xyt` wxe miiwd jipgn zxez lhal di`x i"r `"` ,zxg` zeyxa la` ,jipgn ly xcb

.xacd l` envr axwnl elv` xacd axwn ipy`c y"` `linn aeye ,eil` xacd z` axiw `linnc diteb
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רסו
כה ע"ב

מזוזה תפילין וק"ש כנגד צואה
onyxid oerny axd

בגמ'

אם היה מקום גבוה עשרה טפחים

צואה לענין זה הוא ,לפי הלכות רשויות

או נמוך עשרה טפחים יושב בצדו

דשבת ,ומאחר דבחילוק רשויות דשבת

וקורא קריאת שמע .נחלקו הב"ח והט"ז

בעינן מקום גבוה י' ורחב ד' ,הרי

האם מקום זה שהוא גבוה י' ,בעינן שיהא

דבממילא דה"ה נמי לגבי צואה ,דאם אין

רחב ד' ,ורק בצירוף זה הוא דחשבינן ליה

המקום רחב ד' ליכא חילוק רשויות ,ואכתי

כרשות בפנ"ע ,או דסגי בגבוה י' אף אם

איכא איסורא דק"ש במחנה צואה.

אינו רחב ד'.

ועי'

בט"ז יו"ד רפו,ה שכתב ,לגבי מזוזה
במקום שמצוי שם טינופת ,דמהני

בזה מה שהמזוזה מונחת למעלה מי'
טפחים ,דחשיב זה כרשות בפנ"ע ,ומקור
הדברים בב"י שם ,עיי"ש שהביא כן
מהסמ"ג.

ויל"ע

ולא

כן האיסור דמזוזה במקום צואה,
אשר בזה אין האיסור כלל משום

דהמזוזה היא במחנה צואה ,כ"א דעיקר
האיסור בזה הוא ,דאסור להניח המזוזה
במקום אחד עם צואה ,וכלפי הך איסורא
נראה ,דמאחר דמקום גבוה י' נידון כמקום
בפנ"ע ,ואי"ז נידון כמקום אחד עם

אם נוכל לדון כן גם לדעת הב"ח

המקום שלמטה מי' ,הרי דבממילא דזה
אינו בכלל האיסור.

דס"ל דמקום גבוה היינו שהוא
רחב ד' ,וא"כ לא יהני מה דהמזוזה נמצאת
במקום שהוא גבוה י' ,כיון שאין מקום זה
רחב ד' .וצ"ב על הב"ח שהעתיק שם את
דברי הסמ"ג ,ויל"ע אם אין דבריו סותרים
למש"כ בסי' ע"ט דמקום גבוה דבעינן
היינו ברחב ד"ט.

ויתכן

ונראה

עוד בזה ,דהאיסור ק"ש במחנה
צואה תלוי הוא לפי מה שהצואה

תופסת את מקומה ,ומאחר דהצואה
תופסת את כל הד"א דידה ,הרי שבממילא
דהק"ש דידיה הוא במחנה של צואה ,והך
איסורא הוא כלפי החפצא של ק"ש ,במה

לדון בזה ,דשאני האיסור דמזוזה

דאיכא ק"ש בתוך מחנה של צואה ,ומחנה

ק"ש

של צואה בודאי נתפס כלפי כל הד"א של

במקום צואה ,כי הנה ,הרי עיקר האיסור

הצואה ,ואשר אם אך ליכא מקום גבוה י'

דק"ש כנגד צואה ענינו ,דנאסר עליו

ורחב ד' ,עדיין חשבינן להצואה כמי

לקרות ק"ש במחנה צואה ,וקביעת מחנה

שתופסת את כל הד"א דידה.

במקום

צואה,

מאיסור
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ולא

רסז

כן האיסור דמזוזה במקום צואה ,בזה

במזוזה שאי"ז נקבע כמקום האסור להנחת

אין האיסור להניח המזוזה בתוך

מזוזה ,כ"א דאיכא איסור ליתן המזוזה

מחנה של צואה ,דזה שהצואה תופסת את

במקום צואה ,ומקום גבוה י' אינו בכלל

מקומה בכל הד"א דידה אי"ז מספיק

מקום הצואה עצמה.

בשביל לאסור את הנחת המזוזה במחנה
זה ,כ"א דהאיסור הוא להניח המזוזה

ואף

שבדברי הרשב"א בדף כ"ג .מבואר,

במקום אחד עם צואה ,ולזה בעינן את

דהאיסור דמזוזה במקום צואה,

הצואה עצמה ,ולא סגי לן במה שהצואה

נלמד אף הוא מדינא דוהיה מחניך קדוש א,

תופסת את כל המחנה ,כ"א דבעינן בזה

אבל מ"מ חלוקים הם בגדריהם ,דלהך

לגוף הצואה עצמה ,ואין האיסור תלוי

איסורא דמזוזה כנגד צואה בעינן שתהא

במה שהמקום הוא מקום צואה ,כ"א

המזוזה כנגד הצואה ממש ,ולא סגי לן

דבעינן להצואה עצמה.

במה שהמחנה נקבע כמחנה של צואה,
ובממילא דמקום גבוה י' אינו בכלל זה

ולפי"ז

בודאי נוכל להבין דעד כמה

שנוכל להחשיב את המזוזה כנגד צואה

שהמזוזה נמצאת במקום גבוה

ממש ,ודו"ק.

י' ,תו לא חשבינן להצואה עצמה כמי
שנמצאת גם במקום זה ,עד כמה שהוא

והנה,

בדברי הט"ז הנ"ל מבואר עוד,

מקום בפנ"ע ,אף אם כלפי התורת מחנה

דמלבד הך התירא דהנחת המזוזה

של צואה לא דיינינן להמקום שלמעלה מי'

למעלה מי' ,עוד יש להתיר במקום

כמחנה בפנ"ע כ"א כחלק ממחנה צואה,

שהמזוזה מכוסה ,ומה"ט השיג הט"ז על

דמ"מ לגבי מזוזה לא איכפ"ל מהא

אותם המקילים שלא ליתן מזוזה במקום

מאחר

הטינופת ,דהא אכתי יוכל לכסות המזוזה.

שהאיסור הוא הנחת מזוזה במקום הנחת

וכ"ה בב"י שם .ומבואר דמהני כיסוי

הצואה ,ובממילא דכל שהמקומות מצ"ע

למזוזה ,דעי"ז תו לא איכפ"ל ממה

חלוקים ,דהמקום שגבוה י' אינו בכלל

שהמזוזה נמצאת במחנה צואה.

דהמחנה

הוא

מחנה

צואה,

מקום הצואה ,אף אם תופסת גם מקום זה,
מ"מ זה אינו בכלל האיסור וכש"נ.

ועכ"פ

ויל"ע,

דהא לגבי ק"ש במחנה צואה לא
סגי במה שיכסה האדם את עצמו,

עיקר החילוק המבואר בין מזוזה

וכל עוד אין הצואה מכוסה אינו רשאי

לק"ש ,דבק"ש נאסר כל המחנה

לקרות ק"ש ,ומה טעם מהני במזוזה מה

צואה ,דמקום זה אסור בק"ש ,ולא כן

שהוא מכסה אותה ,הרי לכאו' הצואה

`.

xy`k zeptil xzed ji` el dywed `"ayxde ,d`ev cbpk oilitzc xeqi`d itlk e`a my `"ayxd ixac
`ed `"ayxd zpeekc azk e"wq b"n 'iqa `"bndc mpn` ode .`kile yecw jipgn opira `d ,eicia oilitzd

x`ean ek,b u"ayzd ixaca la` ,d`ev cbpk oilitzd ielib cvn `le ,oilitz mr k"dial dqipkc xeqi`d cvn
.y"iir ,d`ev cbpk oilitz ielib meyn `ed xeqi`dc `icdl
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רסח
צריכה להיות מכוסה ולא המזוזה ,כדחזינן

מצד הא דלבו כנגד ערוה ,וכדחזינן כן

כן לענין ק"ש במחנה צואה.

בלבו כנגד ערות חבירו.

ולהמבואר

נראה ,דהנה ,עיקר ההיתר

והנה,

לגבי הך דינא דלבו כנגד ערוה,

דכיסוי המזוזה הוא ,דע"י

מהני מה שיכסה את לבו ,או מה

הכיסוי דיינינן להמזוזה כקבועה בפנ"ע,

שהוא חוצץ בבגדו כנגד ערוותו ,דסגי

וא"א להחשיבה עוד כקבועה יחד עם

בהכי שלא יחשב לבו כעומד כנגד ערוה.

צואה.

וצ"ע ,דהא לגבי עיניו רואות את הערוה

ולפי"ז

י"ל ,דהא דל"מ שיכסה האדם את
עצמו ,דמאחר דהאיסור לקרוא

ל"מ מה שמכסה את עיניו או מה שהוא
חוצץ תחת עיניו בין ערוותו לעיניו ,וצ"ע
החילוק.

ק"ש במחנה צואה הוא עצם הדבר דהק"ש
דידיה הוא במחנה צואה ,מה מהני לזה

ונראה

לדון את האדם כקבוע במקום בפנ"ע ,מ"מ

במה דהגברא עומד כנגד ערוה ,מ"מ

כיסוי ,אף אם נימא דמהני כיסוי לענין
הרי גם מקום זה הוא בכלל המחנה צואה,
ובממילא נמצא דהק"ש דידיה הוא במחנה
אחד עם צואה.

ולא

כן האיסור דמזוזה כנגד צואה ,הוא
עצם קביעת המזוזה במקום צואה,

ולא מה שהמזוזה נמצאת במחנה אחד עם
צואה ,ובממילא דבזה שפיר מהני גם
כיסוי המזוזה ,דתו לא נוכל לדון דהמזוזה
קבועה יחד עם צואה ,וזה שבמחנה אחד
הם לא איכפ"ל כלל אם אך כל אחד מהם

מזה ,דהך איסורא דלבו כנגד
ערוותו ,אף דהאיסור מסתיים

תחילת הדין בזה הוא במה שנקבע דלבו
עומד כנגד ערוה ,וכלפי זה בודאי סגי במה
שהוא מכסה את לבו ,דבממילא דאין כאן
שום צד כנגד ערוה ,אבל בגוונא דעיניו
רואות את הערוה ,הרי דהאיסור בזה אינו
שייך להא דעיניו רואות את הערוה ,כ"א
מצד דהגברא עומד וקורא ק"ש כנגד
ערוה ,ולא במה שעיניו עומדות כנגד
ערוה ,ובזה בודאי דל"מ כיסוי לעיניו ,כיון
דמ"מ עדיין הגברא הוא כנגד ערוה ,וזה
גופא הוא האוסר.

קבוע במקום בפנ"ע ,ושפיר מהני כיסוי
המזוזה. .

ומשא"כ

בהא דלבו כנגד ערוה ,אף דגם
בזה סוף דינא משום דהגברא

·

ואשר

הוא כנגד ערוה ,אבל מ"מ כ"ז הוא בצירוף

נראה עוד בזה ,דהנה ,לגבי הדין

מה שהחפצא של לבו הוא כנגד ערוה,

דק"ש כנגד ערוה ,הרי איכלל בזה

ובזה שפיר מהני כיסוי ללבו ,דתו אין כאן

גם הא דלבו רואה את הערוה ,דכל שלבו

תחילת איסור ,כיון דמ"מ הלב מצ"ע אינו

רואה את ערותו או את ערות חבירו ,אסור

כנגד ערוה ,ולא כן האיסור דעיניו כנגד

לקרוא ק"ש .והך דינא דלבו כנגד ערוה,

ערוה ,אשר בזה אין האיסור משום דעיניו

אי"ז שייך לדין ערותו מגולה ,כ"א דהוא

כנגד ערוה ,כ"א דהגברא עומד כנגד ערוה,

עריכת ברכות  /מזוזה תפילין וק"ש כנגד צואה

רסט

והעינים אינם אלא כהיכ"ת גרידא לדון את

חשיבא כמכוסה ,א"כ מן הדין להתירו

הגברא כעומד כנגד ערוה .ודו"ק.

בק"ש.

והנה,

כבר נודעו דברי המאירי בדף כ"ה

אולם

למש"נ י"ל ,דכל דברי המאירי לא

שכתב ,דהך איסורא דלבו רואה

באו כ"א כלפי האיסור דלבו רואה

את הערוה אי"ז כ"א בשראשו תחת

את הערוה ,אבל כלפי הדין דעיניו רואות

הטלית ,אבל אם הוציא את ראשו חוץ

את הערוה ,אשר ענין האיסור בזה הוא,

לטלית ,אף דערוותו ולבו מגולים ,ליכא

מצד עצם הדבר דהגברא עומד כנגד ערוה,

כה"ג איסורא דלבו רואה את הערוה.

הרי דלגבי זה לא נוכל לדון את הערוה

והטעם ,דע"י שהוא מוציא את ראשו חוץ

כמכוסה כלל ,וכל מה דדיינינן לה

לטלית חשבינן עי"ז להערוה כמכוסה ,ותו

כמכוסה ,היינו דווקא לגבי האיסור דלבו

לא איכפ"ל ממה שהלב רואה את הערוה,

רואה את הערוה ,ולא כן במקום שבא

כיון דמ"מ הערוה מכוסה ,ובערוה מכוסה

הנידון כלפי עיניו רואות את הערוה.

לא איכפ"ל מזה שהלב רואה את הערוה.

ולדברי

ובממילא

דכאשר שוכב הוא תחת

המאירי ה"ה שאם יהו שנים

הטלית ועיניו כנגד ערות

שוכבים תחת הטלית ,והוציאו

חבירו ,אף אם חבירו כבר הותר בק"ש,

שניהם את ראשם ,דאין אחד מהם נאסר

ע"י שהוציא את ראשו חוץ לטלית ,אבל

בק"ש מצד שלבו רואה את ערות חבירו,

זה שראשו תחת הטלית נאסר בק"ש

כיון דלגבי זה אהני מה שהוציאו שניהם

מחמת ערות חבירו ב ,דלגבי דידיה חשיבא

את ראשם חוץ לטלית ,דעי"ז חשיבא

ערות חבירו כמגולה ,ואף שלא ייאסר מצד

הערוה כמכוסה ,ושוב ליכא איסורא דלבו

לבו רואה ערות חבירו ,כיון דלגבי זה

רואה את הערוה.

דיינינן להערוה כמכוסה ,אבל מ"מ לגבי

ויל"ע

לפי"ז דא"כ מן הדין דנימא דה"ה
דאם היו שנים שוכבים תחת

האיסור דעיניו רואות את הערוה ,דיינינן
לערות חבירו כמגולה ,והדר דינא לאוסרו
בק"ש.

הטלית ,ואחד הוציא את ראשו וראשו של
השני תחת הטלית ,דנימא דלא ייאסר

והביאור

בזה ,דמאחר שהאיסור בעיניו

בק"ש מצד ראיית ערות חבירו ,כיון דערות

רואות את הערוה הוא מצד

חבירו מכוסה ,ועכ"פ אם יעצום את עיניו

עצם הדבר דהגברא קאי כנגד ערוה ,הרי

בודאי לא נוכל לאוסרו בק"ש ,כיון דערות

שלענין זה לא איכפ"ל מזה שהערוה מצ"ע

חבירו מכוסה ,ואי משום דעיניו כנגד

מכוסה ,כיון דכלפי הגברא אינה מכוסה,

ערוות חבירו ,הרי מאחר דערות חבירו

ובממילא דנאסר .אבל לגבי האיסור דלבו

.a
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ער
רואה את הערוה ,מאחר שתחילת הדין

דמעיקר הדין יש להתיר להכניס תפילין

בזה הוא מצד זה שהחפצא של הלב עומד

לביה"כ ,כיון דהתפילין מכוסות ,עיי"ש.

כנגד ערוה ,ולגבי זה י"ל דכל דהערוה

ומבואר להדיא דמהני כיסוי להתפילין ,גם

מצ"ע מכוסה שוב אין הלב נמצא כנגד

אם הצואה מצ"ע אינה מכוסה כלל .וצ"ב

ערוה מגולה ,ולא כן כלפי האיסור

הטעם.

שהגברא עומד כנגד ערוה ,אשר לגבי זה
דיינינן כלפי הגברא ,האם כלפי דידיה

ולהמבואר

כה"ג כיסוי ,היינו משום

חשיבא הערוה כמכוסה ,ומאחר דלגבי
דידיה אין הערוה מכוסה ,בממילא דליכא

דשאני האיסור היכא דהגברא קאי במחנה
צואה

התירא ,ועוד צ"ת.

לעיל הרי עיקר הטעם דמהני

מהאיסור

היכא

דהחפצא

של

התפילין כנגד צואה ,דבמקום שאין
האיסור מצד דהגברא קאי במקום צואה,

‚

ובעיקר

כ"א מצד שהתפילין עומדות יחד עם

מש"נ לעיל לחלק בין כיסוי

צואה ,כל כה"ג שפיר מהני מה שמכסה

כיסוי

את התפילין בלבד ,ואין הוא זקוק לכסות

המזוזה

דמהני

לבין

האדם דל"מ ,הנה ,כיו"ב כתב המשנ"ב
בסי'

מג,כ,

המטונפות,

לגבי
דמהני

תפילין
מה

את הצואה עצמה.

במבואות

שמכסה

את

ולמש"נ

יתכן דהמקור לכ"ז הוא מהא

התפילין ,דעי"ז אין התפילין כנגד צואה.

דחזינן דמהני כיסוי ללבו שלא

והמשכנ"י בסי' נ"ט כתב ,דהא דמספק"ל

יראה את הערוה ,ושאני מהאיסור דעיניו

לגמ' בדף כג,א ,להתיר להשתין מים

רואות את הערוה ,ואשר עיקר החילוק

בגוונא

הוא ,דשאני היכא דהגברא קאי כנגד ערוה

בתפילין שבראשו ,איירי זה
שמכסה את התפילין,

עיי"ש ג.

מהיכא דהגברא מצ"ע אינו כנגד ערוה,
ואך דמ"מ הלב הוא זה שנמצא כנגד

ובפשוטו
.b

סוגיא ערוכה היא בשבת דף

ערוה ,וכל כה"ג מהני כיסוי ללבו ולא

ס"א ,דמבואר שם בסוגיא

בעינן שיכסה את הערוה דווקא וכש"נ.
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‡

בגמ'

כיון דאינו רואה וז"ל אבל לעיניו רואות

ערוה בעששית אסור ראיה וגו' ,הנה

את הערוה ליכא למיחש דכיון שעיניו חוץ

בפשוטו עיקר הענין הוא דהוי מדין

למים ומסתכל בחוץ אינו רואה הערוה

ולא יראה בך והיינו דתלי בראיה ושוב

עכ"ל.

ממילא מה דהוי עששית הרי הוא רואה
אותה ואין מקום לגרע ראיה זו.

והביא

ע"ז הב"ח וכ"ה במג"א דלכאו'
שפיר מכוון דבריו הוא דכיון

והיינו

דלכאו' הכל תלוי במציאות הראיה
דאם הוא רואה בפועל לא איפכת

דאיכא חציצה לליבו ה"ה לעיניו וזהו
הכוונה אינו

רואה א,

ולכאו' קצת דוחק

לי עששית זו ,ואם אינו רואה אף דיכול

הוא בלשון הרשב"א דמשמע דחסרונו

לראות וכדו' מ"מ אינו רואה וכ"מ

הוא בראיה בפועל ,באופן דבאמת לשון

ברשב"א לגבי דין ליבו רואה את הערוה

הרשב"א משמע דהוי כדעת הב"י.

דעיניו כיון דמסתכל בחוץ לא דנים את
האפשרות לראות כלל ,והיינו לכאו' כל
דאינו עומד ורואה בפעול לא איכפת לי
בהערוה.

·

אלא

דבעיקר הדין פליגי התם ע"ד הב"י
יעויין בב"ח ועוד דלעולם כל ענין

וכך

נפסק בשו"ע סימן ע"ה סעיף ו' ז"ל

הראיה תלוי הוא לא דוקא בראיה בפועל,

היתה ערוה כנגדו ,והחזיר פניו

והביא זאת באופן ברור הגר"א דהרי חזינן

ממנה ,או שעצם עיניו ,או שהוא בלילה,

דלעולם ראיה דצואה והיינו כנגד עיניו

או שהוא סומא ,מותר לקרות ,דבראייה

דהתם מודה הרשב"א דלא מהני עצימת

תלה רחמנא והא לא חזי לה עכ"ל ,הרי

עיניים וכדו' ,וכל הדין נלמד מדין ולא

דכיון דכולה מדין ראיה שוב דינינן

יראה בך וא"כ לא יהא הנלמד חמור

להראיה במציאות אי איכא בפועל אסור

מהמלמד ,ובע"כ לעולם הוי ליה בכלל

ואי לאו מותר.

האיסור.

והב"י

העמיד די"ז מדברי הרשב"א דכתב
בליבו במים דעל עיניו אי"צ מידי

`.

אלא

דהתירו בחזרת פנים וכבר כתב
הגר"א וכ"א בכמה אחרונים מנאן
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ערב
בשער הציון סימן ע"ה סקל"ז דהעיקר

וכ"ה בפרמ"ג דאהני עצימת עיינים לכו"ע

הוא דכל גופו החזיר באופן דחשיב ליה

אך התם עסקינן בכה"ג דהוי עששית

שלא כנגד פניו ,והיינו דאם הוי כנגדו שוב

גמורה ,ולכן אהני עצימת עיניים ,ולכאו'

הדר ליה תורת הראיה.

צ"ב מה ענין עצימת עיניים בכה"ג הא

באופן

דלא הותר בכה"ד דכל המניעה
לראיה היא עצם מה דאינו

מכיון דהוי ליה עששית ולא מועיל כלפי
דיני ראיית ערוה א"כ מה מוסיף תת מה
דהוי בעששית כלפי זה.

מעמיד הראיה אבל אם תלוי בעוד דברים
בגוף חוץ מהראיה בכה"ג אי"ז בכלל ולא

ולשונו

יראה בך.

וע"ז

הביא שם במשנ"ב בס"ק כ"ט דבאם
הערוה היא במחנה אחר איכא

עצימת עיניים ומ"ש ממש"כ
לענין חלון זכוכית ולכאו' מבואר כאן
חילוק בין כיסוי לבין חלון דהוא כדין
מחיצת זכוכית וכ"ז צ"ב.

פלוגתתא אי מהני ביה עצימת עיניים,
ואפי' מאן דלא התיר מ"מ בתוספת דכל
צד הראיה היא דרך עששית ואית ליה
עצימת עיניים בהכי לכו"ע מועיל.

ולכאו'

תמוה מאד גם הצד דמהני עצימת
עיניים ברשות אחרת ומה הנדון

בזה ,וביותר דבאם הוא דרך עששית כו"ע
מודו ,והלא בדעת הרשב"א פסק השו"ע
לכאו' דאהני כל שהוא לא רואה ,ובכ"ז דן
המשנ"ב דאפי' מאן דפליג ע"ד השו"ע
בהכי מודה ,ותמוה הא כל שאינו בזה אחר
זה אפי' בבת אחת אינו והיינו דלכאו' אם
לא מועיל עצימת עיניים ולא מהני עששית
ודאי גם שלא יועיל ברשות אחרת
בהצטרפות כל הנהו.

הוא כיון דמכוסה ממילא מועיל

עוד

הביא הפרמ"ג סי' ע"ד לגבי ליבו
רואה את הערוה דהנה מבואר בגמ'

לעיל כ"ד ע"ב פלוגתתא בגמ' אי איכא
איסור בליבו רואה ,או דליכא ,ומבואר
בדף כ"ה ע"ב בפשיטות דאסור וכ"כ
התוס' ,ושיעור האיסור הוא ודאי

דרבנן ב

וכמבואר כ"ז בדברי הגר"ז בריש סי' ע"ד,
דלעולם כל האיסור הוא על מקומות
החשובים ,וע"ז כתב הפרמ"ג וז"ל והוא
הדין בעששית אף שלבו רואה שפיר דמי
עכ"ל ,והיינו דליבו רואה את הערוה
בעששית לא איכפת לי.

ובביאור

דינו יש להבין דהרי לכאו' רבנן
בהרחיבם את הדין של ראיה

דאף ליבו רואה את הערוה אסור היינו

‚

והנה

דיסוד הדבר הוא דליבו הוא כמו עיניו

ברשות אחת דרך עששית עם

והוא ראיית הלב כמו שכתב במשנ"ב סי'

עצימת עיניים לא דן המשנ"ב וזה

ע"ד סק"ד ז"ל ומצינו לשון ראיה בלב

מכיון דבכה"ג כתב כבר לעיל בסקכ"ה

כדכתיב ולבי ראה הרבה חכמה לפיכך
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רעג

החמירו חכמים בזה עכ"ל והיינו דיש

מדבריו דענינו לא עצם הראיה אלא המצב

ראיה כמו ולא יראה בך גם על ראיית הלב,

בו הוא ערום ,וז"ל היה ישן בטליתו והיה

וא"כ הרי צ"ב איך יתכן דלגבי ראיית העין

ערום חוצץ בטליתו מתחת לבו וקורא,

אמרינן דעששית היא כלום ולכאו' לענין

אבל לא יחוץ צוארו ויקרא מפני שלבו

ראיית הלב עדיין מועיל הוא וצ"ב ג.

רואה את הערוה עכ"ל.

וביותר

דהרי הרשב"א חדית לן בהאי
עששית דחשיב מכוסה ממנו

ומכל אדם דלכן מועיל לגבי צואה ,ולכאו'
ענינו כביטול הצואה ,ועד כמה דבערוה
לא איפכת לי מכל ענין זה כלפי מחניך
א"כ מה מוסיף תת מה דהוא בעששית הא
לכאו' אינו סברא לגבי ערוה.

ובעיקר

דין ערום יש לדון בתרתי גם
דמחד עצם איסורו צ"ב דהלא

לכאו' אין כאן ראיה דערוה וא"כ מהו
איסורו ,אך ביותר לאידך גיסא מבואר
דדינו הוא דאורייתא דהנה כתב הפר"מ
במשב"ז וכ"ה בגר"א בסי' ע"ד דערום הוי
דין דאורייתא וז"ל א"כ למדנו בביאור
בגילוי ערוה אף שאין עיניו ולבו רואות

„

ונראה

לבאר הענין ובהקדם ב' הקדמות
האחד בגדר הדין דראייה דרך

עששית והשני בעיקר דין ליבו רואה

אסור מן התורה עכ"ל,
בסימן ע"ד סק"ד(

וענין

וא"כ הרי יש להבין אי

נימא דהרמב"ם מודה לדבריו א"כ וכי
ליבו ג"כ בדין תורה הוא דהא כתבם
במטבע אחד.

שנתחדש בערוה ,דבר שבצואה לא מצינו
כלל דבר כזה ליבו רואה את הצואה.

)וכן העתיק המשנ"ב

ובביאור

הדין דבאמת יסוד האיסור

הדבר דביסוד הדין דליבו ,והיינו

בערוה הוא כמבואר בגר"ז

מה דהוסיפו חכמים על דין ראיית

דלא ליהוי סתירה למחניך אשר ה' אלוקיך

הלב יש לדון בגדר הדין דהנה ברמב"ם

מתהלך וכדברי הרשב"א דערבינהו קרא

העתיק את הדין דליבו בחדא הלכה

והיינו דבצואה יש דין ראיה ,כמו"כ

דהיותו ערום ואפי' מתחת לטליתו עיין

היחס של הראיה בערוה הוא דליהוי

פ"ג מהל' קרי"ש הי"ז ,והיינו דנראה

ממילא סתירה למחניך וזה בערום וליבו

.b

jeza ezeexra `ede a"q c"r oniqa dklda f"itr wqtp jke 'nba `ed gxken 'e`kl oicd sebc siqedl yie
`d mind jeza eailc zngn wx edf oixekr min opirac mrhd lkc 'nba rnync md oilelv mine mind

rxb `l min 'e`kle ziyyr iedc envr dfc x`eane ,d`ex eail `de oixekr oi` m`a 'it` ipdn ikd e`l
d"k m`d f"itl oecl yie ipdn `lc xaeqe biltc ycg ixta y"iieri zn`ae ,my `"nxd t"ke liren ziyyrn
`"bna oiire ,a"v `teb `de liren ziyyr ealac epcnl `din `d la` ,ieqik xcben epi` minc e` ziyyra
yxtziy dn itle ,`"`a n"xta oiire eail cvn me`n oc epi`e dexra lkzqn epi`e uega eipir oeikc azkc
.y"` oldl
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עדר
רואה את הערוה ,דיתכן דתרוויהו הוי

לאיסורו ,הא בעצם מכוסה הוא ומבוטל

דין דאורייתא ד.

וכל צד החזרתו הוא במה דאית ליה ראיה

באופן

מחודשת ואם רק אינו רואה שוב מה
דיסוד האיסור לעולם הוא כדברי

יאסור.

הגר"ז דענינו ביחס למחניך אבל
ענינו הוא בדאורייתא ,דכיון דחשיב ליה
איסור דהיותו במצב לא ראוי ,ולכן המחנה

וא"כ

רואה את הערוה הרי התבאר

שלו אינו מחניך ראוי ,וזה יסוד ליבו ויסוד

דיסוד האיסור בין אם זה מן התרוה ובין

ערום דתרוויהו הגברא במצב או עכ"פ

אם זה מדרבנן לעולם צד איסורו דחשיב

רואה הוא שוב הוי מחנה שלא קדוש ורואי

ליה מחניך והיינו ראיה דמחניך דכיון

למצב בו ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך.

דליבו רואה חשיב ליה דיש ראיה בהמחנה

ניחזי אנן כל הנהו דינים דבליבו

שלו ,ע"י ליבו ושוב ממילא שפיר עששית

‰

הקדמה

נוספת והוא ביסוד דין עששית

יועיל בזה דכיון דהוי ראיה שאינה מצד
עצם הדין דראיה לגבי זה מועיל ביטול
הדבר.

דהנה מבואר ברשב"א דענינו
דמכוסה ממנו ומכל אדם והיינו דיסוד
הדין הוא דהוי כעין ביטול הדבר ולכן
בצואה אף דהוי בתוך ד"א ואף דהוי
בראיה ואף דאיכא ריח היוצא ממנו חשיב
ליה כביטול הצואה.

ונראה

ואף

דרואה והיינו ליבו רואה ,לא איכפת
לן דכל צד הראיה הוא בתוך כללי

מחניך ולא יהיה זה עדיף ממחניך דכל דין
מחניך הוא במקום דהוי בתוך המנחה שלו
וכאן הרי אינו קיים דהרי מכוסה הוא ושוב
גרע.

דאם עששית חשיב ביטול ה"ה
לגבי ערוה ,בעצם ביסוד הדבר

חשיב ביטול לגבי מחנה ,אלא דכיון דתלי

וכאן

יש להוסיף דאין הגדר רק מכוסה

לה קרא בראיה שוב ממילא הדר ע"י

ואינו מחניך אלא מבוטל הוא,

הראיה להחשב ע"י עצם הראיה ושוב הוי

דהרי ברשות אחרת כפי דעוד יתבאר דגם

סתריה גם למחניך והיינו דלעולם הראיה

אינו במחניך ויש ראיה של עיניו ואז ודאי

היא המחזירתו כיון דבזה הוא תלוי ולכן

אוסר אבל לכאו' ברשות אחרת וליבו

לענין זה לא יועיל כיסוי כזה.

רואה דג"כ יש איסור והתם לא אמרינן
דהוי כעששית אבל הם הם הדברים

אבל
.c

לעולם כל דאינו רואה בפועל או

דלעולם רשות אחרת אי"ז ביטול הערוה

דעוצם עיניו שוב מה יחזירו

והצואה אבל עששית המכוסה ממנו ומכל

`ed mexr oicc xaeq `ede ,opaxcne jipgn ly qgi eail lr oc `ed f"xbdc `ed yecig xacc zn`ae
.x`azpk xninl `ki` xity m"anxd zrca t"kre ,`ziixe`c
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ערה

אדם כמבואר בדעת הרשב"א שפיר הוי

דכל צד האיסור תלוי בראייה וכאן דאין

ביטול הדבר ה.

מה שיפקיע את הביטול שוב הוי ליה

ולכן

ביטול הדבר.

כתב הפרמ"ג לגבי ליבו דמתורת
מחניך הוא דבעששית מותר ואפי'

בדיני לא יראה לך ,ובאמת דזה תמיהה
עצומה בדברי הפרמ"ג גופיה דלא דן מצד
דיני מחניך אלא ראיה ממש ו וכדיבואר
להלן שער ח' וא"כ צ"ב רב בדעתו ,אבל
לעיקר דבריו א"ש דין ליבו בעששית.

ואדרבה

זהו פתחון פה להבין הנדון
בדעת הרשב"א האם מועיל

עצימת עיניים או לא מועיל בכה"ג לדיכא
עששית דלכאו' הא כיון דהכל תלוי בראיה
מה איכפת לי אם יכול לראות ואיה"נ
הרשב"א פירש בצואה דמלא עיניו איכא
איסור מחמת ראיה ,אבל התם גופיה צ"ב
א"כ מהו מלא עיניו ובאמת מהו פירוש כל

Â

ומעתה

אף יתבאר היטב עיקר הדין
דכתב

המשנ"ב

להתיר

בעששית באותו רשות עצימת עיניים
לכו"ע דהביאור הוא דכיון דזה נתבאר לן
דדין עששית ענינו ביטול הערוה וזה כל
דין עששית דהא ליכא מחיצה ביה ז ,ושוב
ממילא בכה"ג כל מה דמבטל את הביטול
זהו רק הראיה דכלפי זה או דלא איתעביד
ביטול ,או אפי' אם איתעביד שפיר במה
דרואה הרי הוא מחזירו ע"י הראיה.

ושפיר
.d

האי דינא.

והביאור

לאור האמור דכיון דערבינהו
קרא וכל הדין הוא על המחנה

אשר ה' אלוקיך מתהלך בו ממילא גדר
הדבר דהראיה בעצם פוגעת המחנה הזה
או עצם מה דיש במחנה כ"א כדינו צואה
בהימצאות ואילו ערוה בראיה ,וא"כ שפיר
איכא למימר דלעולם מלא עיניו פירושו
מצב של מחנה דיש בו ראיה וזה האוסר,
וא"כ בפשוטו היה אפשר לומר וכך דעת

איכא למימר דבעוצם עיניו

הב"י וכך פסק בשו"ע דכ"ז שייך במקום

מראות בהא כו"ע מודו ,דכיון

דהעיקר מחניך שוב לא מתאים לומר

`kil mzde liren minl ueg ealc 'c sirq c"r r"eya x`eanc dxrda lirl x`eank mina d"d f"itle
ald lr `le miipird lr `l` oecl wwfp `l `"bnd okle liren okle eaila oic iedc k"re miipir znivr

.w"ece

.e

hxtae ,dxizq df ald zii`x iabl dnkg daaxd d`x iailc weqtd `vnc a"pynd ixacl m`d oecl yie
y"nc ziyyr oic oecl mewn oi` k"`c a"ve `xw i`dl `kil mzde zxez oic `edc mexr oic epivn ixdc

x`y lr `le df xac `wiic ald lr oecl z"dn jipgn oic ixg` mbc oecl mewn didc ,miipird zii`x oicn
qgi xveic ja d`xi `le llka `ede di`x lv` jiiyd xack z`f cinrd d`x iailc `xw i`d zngne sebd
.ea jldzn jiwel` 'd xy` dpgnl dxizq ly

.f

oecpd o`k j` dvign oica yecig `ed ziyyr oic lkc jtidl 'e`kl x`azn y"`xd zrcac zn`de
.ezrca r"eydk `lce `"ayxd zrca
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רעו
דראיה לבד היא הדין אלא אף בזה העיקר

יועיל ,דרק בעששית דהוי הפקעת עצם

המלא עיניו היינו מצב של העומד לראיה.

הדבר מהני אבל לענין אינו ברשותו אכתי

אבל

לא מהני.

איכא למימר דדון ממחנהו וכמו
דערום וליבו רואה כולהו לכאו'

ובזה

נחלקו האחרונים הפר"מ והדרך

מהאי מילתא דרשינן לה ,ה"ה לכל ראיית

החיים סברי כסברא ראשונה ובחיי

ערוה וכל מלא עיניו אוסר ולכן גם בערוה

אדם והביא המשנ"ב דכ"ה בפר"מ בא"א

דעיקרו ראיה מ"מ אחר דהכל יש לו ענין

דהדר ביה ,אבל הא מיהא זהו הנדון.

בהמחנה ג"ז בכלל.

ורק

ומעתה

יש לדון דבכה"ג דהוי רשות

בעששית דהוי בהפקעה בגוף המחנה

אחרת אפי' אי נימא דבכה"ג

בהא לכו"ע אהני עצימת עיניים

חשיב ליה כמלא עיניו ולא איכפת לן

דבעצם בזה כולהו מודו להב"י כיון דהכא

בראיה ערוה חילוק רשויות ,מ"מ הא איכא

הכל תלוי בראיה גרידא.

הכא מחיצה עששית ובכה"ג יועיל עצימת
העיינים ,וצורת הדברים אמור להתפרש

Ê

אשר

דעכ"פ בכה"ג בעינן החזרת הערוה לכאן

לפי"ז יש לשוב ולדון ברשות אחרת

והיינו דאינו מוגדר כראיה קיימת לענין זה

ועצימת עיניים ועששית ,דהרי בהא

דבעצימת עיינים יחשב העדר הראיה וכ"ז
צ"ב.

דסברי בעינן החזרת פנים ממש נתבאר
שפיר דיסוד הענין הוא דלעולם הראיה
היא מגדירה דממילא יש כאן סתירה
למחניך ושוב אפי' בלי ראיה בפועל.

מעתה

Á

והביאור

דהרי הביא הפרמ"ג לענין צואה
דבאם

ניחזי לגבי רשות אחרת דכאן

יש

מחיצה

עששית

מחד איכא למימר דכל דהוי ליה

מועיל ,ותמהו ע"ד דלכאו' הרי עד כמה

רשות אחרת ממילא ליכא ראיה וא"כ שוב

דמבואר ברשב"א דיש דין ראיה בצואה

מה איכפת לי במה דאיכא ערוה הא הוי

מה יוסיף מחיצה עששית ,והרי כל מה

רשות אחרת ואינו במחניך והרי אף בראיה

דמהני עששית התבאר ברשב"א דהוי

דערוה יש יחס למחניך וא"כ כל דברשות

ביטול הצואה ולכן דהרשב"א האריך

אחרת מגרע גרע.

בביאור מכוסה ממנו ומכל אדם.

או

דנימא לא כך ונאמר דלעולם כיון
דהעיקר הוא ראיה ממילא כל דעומד

לראיה אין מקום לדון דמה דאינו במחניך
.g

ויש

לבאר דיסוד הדין דמחיצה הוא
הנלמד

מבייניהו ח

והיינו דכיון

דמבואר דיש דין מחניך ושוב ממילא

ibeq dnk oecl rwten f"i` okle oieey mlek `le zevigne miwqtd cer epivnc siqedl yic zn`ae
ezrwtd zxezc oeikn dfe ,dexrn d`ev dfaa welgc dagxda min iabl epivnc `ede miwqtde zevign
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רעז

וא"כ

ע"ז בא הפתרון של רשות אחרת עם

איכא כיסוי על הדבר בעצמו ,יש מקום
לדון צואה המסולקת לגבי מחניך וזה ע"י

עששית דכיון דכך הוא ממילא הוי

מיצה דבכה"ג לא איפכת לי מהראיה

ביטול מחניך והרי לעולם הראיה התבאר

דלעולם בצואה הראיה מוגבלת למחניך.

צריך להחזיר לסתירה למחנה אשר ה'
אלקויך מתהלך בקרבו ,ולכן אם ברשות

ונדון

בערוה דבעצם יש כיסוי ויש גם

אחרת דאז אמרינן דהראיה מחזירתו ,ולכן

מחיצה אבל תרוויהו לא מהני

אפי' מלא עיניו ,מ"מ בכה"ג דאיכא

לענין ראיה בפועל ,אך כאמור בעששית

עששית והוא מחיצה לענין האי מחניך הרי

דיש ביטול הצואה ממש אז בעצימת

בא זה והשלים את זה לענין זה דיחשב

עיניים כו"ע מודו.

כעצימת עיניים בעששית ממש והיינו
כיסוי המבטל.

וא"כ

יש לדון דבכה"ג דכל שיעור
העששית

הזאת ט

הוא רק לענין

כיון

דהימצאות ברשות אחרת נותנת תוקף

להחשיבו כמבוטל כלפי מחניך גרידא,

להמחיצה להגדיר את הביטול כלפי

והוא הנלמד מבין תרוויהו כבצואה ,כאן

מחניך בערוה דבכה"ג א"א לדון את הדבר

יש לדון דלעולם לא איפכת לי מחניך

בתוך הראיה אם לא דיש ראיה ממשית,

לענין זה ומתרתי גם כי לערוה אין ענין

דהמחיצה עששית נותן תוקף לחילוק

במחניך אלא בראיה תלי לה וגם כי עד

הרשויות דממילא רק ע"י ראיה בפעול יש

כמה דרואה אין תוכן להאי מחיצתא.

בזה ביטול המחנה.

zevign edpda mipice mixeriy yi `l` ,ynn lehiae ynn jipgn df lkd `lc w"ece zniieqn dxeva `ed
.miwqtde

.h

oeylc b"q c"r oniqa eizerxfa wqtd oic `ede zeyx oic epi`e lehia oic epi`y oic dkldl xak epivne
edin dwqtd ixwn `l ieqikc idpc 'wqtdk dil oipiic l"fe `"bnd my yxite dwqtdk dl opipiic r"eyd

y"dvgna y"iire) c"deza yxtziy dn t"r z`f x`al did d`xpe dwqtd ly ze`ivn yic epiide ,l"kr ied
siqede mc` ly eizerexf i"r dwqtdc df oic `iadc i"aa oiire ,(c"deza xen`dk d`xp c"prle xg` cvn occ
.weligl wqtd oia welig yic f"r miwleg ipdn `l ecia ald ieqikc mixaeqdc xn`z l`c dfa
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בשיטת המרדכי דערוה אסור אפי' בעצימת עינים
ieey l`eny axd

א .כתב

המרדכי גרסי' בירושלמי רב

ריח מהצואה ,אלא כשהצואה נמצאת

אילא וחבריה הוו יתבי קמי

לפניו במלוא עיניו ,וזה משום הראיה ולכך

פונדוקא ]שהוא מקום מטונף[ ברמשא,

שפיר יש ללמוד מזה לערוה דהא תרוייהו

אמרי מהו מימר מילי דאוי' ,אמר לון

בראיה תליא מילתא ,וכ' שכן הסכימו

מכיון דאי הוה יממא הוינן חמיין מה

האחרונים ושכן איתא ברוקח.

קומנין ,ברם כדין אסור ,וכ' ע"ז המרדכי
משמע במקום שראוי לראות את הערוה
אין מועיל העלמת עין.

ולכאו'

דברי הגר"א צ"ב רב דהא גם מה
שנאסר צואה בכמלוא עיניו ,ע"כ

אין הכוונה שהראיה אסורה דהא מהני ליה

והב"י

העיר ע"ז דהא ערוה לא תלה

כיסוי ע"י עששית ,ואי הראיה היתה

רחמנא אלא בראיה ,וכ' דמה"ט

אסורה העששית לא מעלה ולא מוריד

נר' שבלילה או אם הוא סומא או עוצם

לזה ,אלא ע"כ דאסור משום דצואה גלויה

עיניו אפי' ביום שרי ,ולא דמי לצואה

לפניו אלא שהיות שכתוב בפסוק והי'

דאפי' סומא ובלילה אסור לפניו כמלוא

מחניך קדוש והיינו שאיסורו שלא יהיה

עין הרואה ביום ,דשאני ערוה דלא תליא

צואה במחנה דידיה ,ע"כ אמרי' דכל

רחמנא אלא בראיה.

שהוא בכמלוא עיניו דהיינו שזה בטווח
ראיה שלו הוי מחנהו ,ואסור משום

וכוונת

ראיה א

הב"י דהא בגמ' כה :אמר רבא

שצואה גלויה במחנהו ולאו משום

צואה בעששית מותר לקרות

וע"כ אסור גם בלילה ובסומא ועוצם

ק"ש כנגדה ,ערוה בעששית אסור לקרות

עיניו ,משא"כ ערוה דבראיה תליא רחמנא

ק"ש כנגדה ,דצואה בכיסוי תליא מילתא

לכאו' הוו"ל להתיר בעוצם עיניו ובלילה

והא מכסיא ,אבל ערוה ולא יראה בך ערות

וסומא ,שו"ר שכעי"ז הקשה המלא

דבר אמר רחמנא והא קמתחזיא.

הרועים ע"ד המרדכי.

אבל

הגר"א קיים דברי המרדכי דהא
הירושלמי לא איירי באופן שיש

`.

ב .הב"י

הוסיף דכ"נ מדברי הרשב"א
ורבינו יונה גבי רוחץ במים

ezpeek f"i` xqzn di`x meync `"ayxa x"etl 'xpy s`e `"ayxd zhiyl s` f"kc `"ewna x`azpe
.my epx`iacke
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רעט

צלולים ,והיינו דהקשו ע"ד הגמ' דמים

מפני שהוציא ראשו חוץ לחלון ,מ"מ יש

צלולין יושב בהם עד צוארו וקורא ,הא

חסרון מצד שערותו יכולה ליראות וקרינן

עיניו רואות את הערוה ,ותי' שכיון שעיניו

ביה ולא יראה בך ערות דבר ,שלא יאמר

חוץ למים ומסתכל בחוץ אינו רואה

דברים שבקדושה בשעה שערותו נראית

הערוה ,ומזה הוכיח הב"י דחזינן דעצימת

וכמש"כ הרשב"א דף כד .בשם הראב"ד,

העינים מועיל.

וממילא זהו החילוק בין גבוה י' לאין גבוה

אכן

המג"א סי' ע"ה סק"ט כ' ע"ז דאי"ז
ראיה דהתם עכ"פ ערותו מכוסה

במים ,דהא מיקרי חציצה לגבי לבו ה"ה
לגבי עיניו ,ואפ"ה אסור להתסכל בה מידי
דהוי אערוה בעששית ,אבל כשהערוה
מגולה לא מהני עצימת עינים.

וכ"כ

שאר הפוסקים דגם לאוסרים
בעצימת

עינים,

אם

הערוה

מכוסה בעששית סגי עצימת עינים.

י' דאם אין גבוה י' הוי כלבוש ,ואם גבוה
י' אי"ז לבוש ,אכן רש"י שם פי' באופ"א
שכ' דכיון דלאו אוהל הוא ל"א למקום
שרובו שם ראשו נזרק ,וליתסר משום לא
יראה בך ערות דבר ,אלא הרי הוא כמוציא
ראשו מחוץ לחלוקו ,הרי שלא פי' רש"י
החסרון משום שערותו מגולה ,אלא משום
ששדינן ראשו בתר גופו ,והוי ראשו
במקום ערותו ואסור משום ולא יראה.

ולכאו'

מבואר ברש"י שחלק על הראב"ד

זה צ"ב רב דלדעות אלו דאסור

שס' שיש חסרון בערום מצד

בעצימת עינים ,והיינו דילפינן

שערותו מגולה דקרינן ולא יראה ,ורש"י

מצואה דעצם מה שיכול לראות את הערוה

ס' דיש איסור רק לראות וכל מה שאסור

הוי כראיה ,א"כ מה מוסיף מה שהוא

לערום לתרום הוא מצד שיכול לראות את

מכוסה בעששית או במים ,הא לערוה

ערותו.

ודבר

כיסוי בעששית אינו מועיל כלום ,דבערוה
בראיה תליא רחמנא וצ"ע.

ג .בגמ'

)ובאמת

החזו"א סי' ט"ז אות י"א
דמש"כ רש"י שדי ראשו לאו

סוכה י' ע"ב הישן בכילה ערום

דוקא ,וכוונתו דאין הבית מפסיק והוי

מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא

ערום ,משום דהוה פשיט"ל לחזו"א שיש

ק"ש ,מיתבי הישן בכילה ערום לא יוציא

חסרון במה שהוא ערם ולכך דחק לשון

ראשו ויקרא ק"ש ,ומשני הב"ע כשגבוהה

רש"י ,אבל ודאי דלשון רש"י בפשוטו

עשרה ,ה"נ מסתברא מדקתני סיפא הא

מורה כמש"כ(.

למה זה דומה לעומד בבית ערום שלא
יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא ק"ש.

והנה

אכן

אכתי צ"ב דאם החסרון הוא משום
ולא יראה שהוא רואה ערותו ,א"כ

בפשוטו החסרון שם בגמ' שלא

מה שייך לומר שדי ראשו בתר גופו ,הרי

יכול לקרוא ק"ש הוא מפני שהוא

ראשו במקום אחר ואינו רואה ,ויש מחיצה

ערום ,ואע"פ שאינו יכול לראות ערותו

החוצצת ומונעת אותו מלראות ,וא"כ אפי'

עריכת ברכות  /ברכות כה ע"ב

רפ
יהיה ראשו וגופו במקו"א אינו אסור

ועוצם עיניו לכו"ע מותר ,והקשינו מה

משום שאינו יכול לראות ,ולכאו' האי

הצירוף בזה ,ולפמש"כ י"ל דלחסרון זה

עדיפא מעצימת עינים דדמי להחזרת פנים

דרואה את הערוה סגי בעצימת עינים

דמהני לכו"ע.

דממילא שוב אינו רואה את הערוה ,רק

ד .והנראה

בזה דסבר רש"י שיש ב'
חסרונות

שונים

בעיניו

רואות את הערוה ,החסרון הא' הוא דעצם
מה שהוא רואה את הערוה קרינן ביה ולא
יראה בך ערות דבר ,והחסרון הב' הוא
שכמו שיש חסרון בלבו רואה את הערוה
מחמת שהלב הוא איבר חשוב ,ועליו
נאמר וליבי ראה הרבה חכמה ודעת,
ואע"פ שהלב אינו רואה בפועל מ"מ עצם
הדבר שאין הפסק בין לבו לערוה נחשב
שהלב רואה את הערוה ,ה"נ בעיניו גם
באופן שאינו רואה את הערוה מ"מ צריך
שיהיה הפסק בין עיניו לערוה,

שיש את החסרון השני שעיניו רואות את
הערוה וכמו לבו ,ולזה לא סגי בעצימת
עינים כיון דאי"ז חציצה וצריך לחצוץ בין
עיניו לערוה ,ולכן צריך שיהא הערוה
מכוסה בעששית שזה הוי חציצה בין עיניו
לערוה,

וכמו

דמהני

לכיסוי

שבעינן

בצואה ,אך מ"מ יש את החסרון שרואה
את הערוה ולזה צריך עצימת עינים,
ובצירוף שני הדברים אין שום חסרון.

אמנם

בדעת הרשב"א עצמו אי"צ לזה
דלרשב"א יש חסרון מצד שגופו

ערום ,ולכן צריך שיהיה במים כדי שלא

)ושו"ר שכבר

יהיה ערום ,ועצימת עינים כדי שלא יראה,

כתב כן החזו"א סי' ט"ז אות ה' ,ואוכח לה מהא

אכן הפוסקים שכ' דאף ברואה ערות אחר

דאצרכינן לחצוץ בטליתו כנגד צוארו בדף כד :אע"פ

צריך שיהיה עצימת עינים ועששית ע"כ

שמכוסה

בטלית( ,ואפי' שלבו רואה את

כמש"כ.

ערותו הוא איסור דרבנן ,בעיניו רואות
ערותו י"ל דחמיר טפי והוי דאו' אפי
כשאינו רואה.

וממילא

א"ש דברי רש"י דאע"ג דראשו
חוץ לכילה ואין את הבעיה

מצד שרואה את הערוה ,מ"מ אי אמרי'
שדי ראשו בתר גופו אז אסור מצד שעיניו
במקום ערותו ,ואף שיש חציצה שחוצץ
בינו לערוה ,מ"מ אם אמרי' שדי ראשו אז
א"א להחשיבו לחציצה ,והוי כאילו כולו
באותו מקום וליכא חציצה.

ה .ולפי"ז

ולפי"ז

א"ש דברי המרדכי וכמו שביארו
הגר"א

בכמלוא

עיניו,

שדימה
והקשינו

ערוה
דהא

לצואה
צואה

בכמלוא עיניו זה לא מדין ראיה אלא מדין
דחשיב מחניך ,ולפמש"כ י"ל דהא כיון
דאיירי בעוצם עיניו או סומא או בלילה
א"כ אין את החסרון שרואה את הערוה,
וכל החסרון הוא מצד שערוה לפניו ואין
הפסק בין עיניו לערות אחרים ,וא"כ י"ל
דזה גופא היה הנידון מה נחשב ערוה
לפניו ,וסבר המרדכי שכל שהוא בטווח

מובן מאד מש"כ הפוסקים

ראייתו נחשב שערוה לפניו ,וא"כ זהו מה

שאם רואה ערוה בעששית

שדימה לצואה דכמו דהתם אע"פ שהוא
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אינו רואה בפועל כיון שלילה הוא ,כיון

והראוני

רפא

דהדברים מפורשים בשיטמ"ק

שאילו הי' יום הי' רואה והיינו שזה נחשב

שכ' בדף כ"ב ע"ב דהא דאסרי

שהוא בטווח הראיה שלו ,נחשב ראיה

בעיניו רואות את הערוה לאו משום ראית

אע"פ שאינו רואה ,ה"נ בערוה לפניו

העין דווקא הוא ,דסומא שהוא מגולה ומי

אע"פ שאינו רואה משום שהוא לילה או

שהוא מעצים עיניו אסור בק"ש ,אלא

סומא או שעוצם עיניו ,כיון שאם הי' יום

טעמא משום דאינו נאות שתהא ערותו

הי' יכול לראות נחשב שערוה לפניו

מגולה כנגד אבריו הנכבדים ומבואר

ואסור.

כמש"כ.
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א .גמ',

תנו רבנן כמה יטיל לתוכן מים

והנה

עיין ברשב"א שכתב וז"ל :הלכתא

כל שהוא רבי זכאי אומר

כר' זכאי ובין בתחלה בין בסוף

רביעית אמר רב נחמן מחלוקת לבסוף,

צריך רביעית וכדאמר ליה ר"י לשמעי'

אבל בתחלה  -כל שהן ורב יוסף אמר

ולא אמרי' בכי הא ראשון ראשון בטל

מחלוקת לכתחילה ,אבל לבסוף דברי הכל

דהא מי רביעית בתוך מי רגלים מרובים

רביעית ,ע"כ.

בטלין הן מן הדין אלא שהקלו חכמים
בדבר הואיל ומי רגלים עצמן שלא כנגד

ועיין

ברי"ף שפסק כר' זכאי לא שנא

עמוד מדרבנן ,עכ"ל ,ויל"ע על מה הוקשה

בתחילה ולא שנא בסוף ,וכתבו

לו דנימא קק"ב דע"ז כתב ולא אמרי' וכו',

תר"י דמה דלבסוף מועיל נתינת רביעית

אי הוקשה לו על רביעית דבתחילה או

ולא אמרינן קמא קמא בטיל הוא משום

דבסוף ,ואי נימא דהוקשה לו על רביעית

דמטיל אותו בבת אחת ,ומבואר דמה

דבסוף א"כ נמצא דהרשב"א הוא דלא

דמועיל רביעית לבסוף הוא רק היכא

כהתר"י ובאמת אי"צ לשפוך בב"א ומה

שנתנם בבת אחת ואל"ה אמרי' קמא קמא

דלא אמרי' קק"ב הוא משום שהקילו

בטיל.

חכמים ,וכן מבואר מדברי השעה"צ סי' עז
ס"ק ה שכן למד בדברי הרשב"א ,אמנם

ויל"ע

דהא מדברי הרי"ף מוכח דפסק כר'

עיין ברשב"ץ מה שכתב בשם י"א וזהו

זכאי אליבא דרב יוסף דפליגי אף

לכאו' דברי הרשב"א ,עיי"ש ,ושם הביא

על תחילה דבעי' דוקא רביעית ולא סגי

הקושיא בזה"ל :ומיהו רביעית בעי' ואפי'

בכ"ש ,ועיין ברש"י בד"ה אבל בתחילה,

בתחילה ולא אמרי' קק"ב דלאו מתורת

שכתב דהא דאמרי' דמועיל בתחילה כ"ש

ביטול אתי' עלה שאילו מתורת ביטול אינו

הוא משום דאמרי' קמא קמא בטיל ,וא"כ

בדין שיצילו רביעית מים מ"ר מרובין

לכאו' מאן דפליג ע"ז וסבר דאף בתחילה

שהרי בטילין הם אצלם ,אלא תקנתא כל

לא סגי בכ"ש ע"כ דסבר דהכא ל"ש לדון

דהו בעי' לאיסורא דרבנן ובהכי סגי ואפי'

דינא דקמא קמא בטיל ,וא"כ צ"ע אמאי

לכתחילה נמי בעי' הכי ,עכ"ל ,ומבואר

אמרי' דלבסוף אי לאו שנותנם בב"א

דקושיית

רביעית

אמרי' קק"ב הא האי מ"ד ס"ל דהכא ל"ש

דבתחילה ,וכן משמע דפי' הכס"מ בפ"ג

לדון דינא דקק"ב.

מהל' קרי"ש ה"י ,ועיי"ש שכתב דלר'

הרשב"א

הוא

על
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רפג

זכאי מה דבעי' רביעית בתחילה הוא

שקבעו בזה שיעור הוא משום המעשה

משום דבציר מהכא לא חשיב שיעור ,וע"ז

ביטול דבמעשה הטלת שיעור זה הוי

כתב וכן כתב הרשב"א.

מעשה ביטול למ"ר ולכך לא סגי במה

והמתבאר

מדברי הרשב"ץ והכס"מ
הוא ,דהוקשה להרשב"א

אמאי בעי' רביעית בתחילה ולא סגי בכ"ש

דמעורב במ"ר מים בשיעור רביעית דהא
מ"מ לא הוי הכא מעשה ביטול וכנ"ל.

ובאמת

אי נימא כמש"כ השעה"צ הנ"ל

ונימא קק"ב ,וע"ז תי' דהכא לאו מתורת

דהרשב"א פליג על רבינו יונה

ביטול אתי' עלה דהא מועיל רביעית מים

וס"ל דלא בעי' שיתן בב"א ,י"ל דביסוד

להתיר אפי' מ"ר מרובין ,וע"כ דהכא כיון

הדברים אף הרשב"א סבר כנ"ל אלא דבזה

דמ"ר שלא כנגד העמוד הוא מדרבנן,

פליג דס"ל דמעשה הביטול שקבעו

קבעו חכמים דע"י הטלת שיעור רביעית

חכמים בהטלת רביעית מים הוא במה

מים שוב ליכא איסורא וזהו דין ביטול

שמעורב כאן במ"ר רביעית מים ובזה הוא

מ"ר דרבנן ,ומ"מ בעי' שיעור רביעית כדי

הביטול ולא בעי' דוקא מעשה הטלת

לבטל ,וא"כ לפי"ז א"ש דברי התר"י

רביעית ,ולכך לא איכפ"ל אי נימא בזה

דבתחילה לא אמרי' דלסגי בכ"ש דהא לאו

קק"ב כיון דאף בזה לאו מתורת ביטול

מתורת ביטול אתי' עלה וכנ"ל ,ומ"מ

ברוב אתי' עלה ואם בפועל מעורב כאן

לבסוף הא בעי' שיתן שיעור רביעית מים

רביעית מים סגי בזה לבטל ממנו דין מ"ר.

דהא זהו שיעור המים שנצרך לביטול ואי
לא יתנם בב"א א"כ נמצא דאין כאן שיעור
רביעית כיון דאמרי' קק"ב ושוב לא יועיל
הביטול בכה"ג ,דבזה בעי' שיעור דוקא
ולא סגי שיש כאן מעורב רביעית שאינו
מ"ר ואי ליכא לשיעור לא הוי ביטול.

ומה

ב .עיין

בתוד"ה גרף של רעי ,דכתב וז"ל:
פי' רש"י של חרס בלוע משמע

לפירושו אבל כלי דלא בלע כגון זכוכית
אפשר דשרי ,עכ"ל ,ואח"כ מתחיל ד"ה
ובלבד שיטיל בהם רביעית מים וכו' ,ועיין
במהרש"א דכתב דהם באמת ב' דיבורים

שנראה מדבריהם דהביאור בזה הוא

דבכלי זכוכית אי"צ רביעית מים אם אין

דהאי ביטול מ"ר ע"י רביעית אינו

בהם כלום ,וכתב דכן נראה מדברי הרא"ש

דין ביטול מדיני ביטול דתערובות ,אלא

והטור ,עכ"ד ,אמנם עיין בהגהות הגר"א

הוא מעשה ביטול והיינו דקבעו חכמים

שכתב דהוא דיבור אחד ,והיינו דכוונת

דהטלת רביעית מים למ"ר הוא מעשה

התוס' הוא דאף בכלי זכוכית שאינו בולע

ביטול למ"ר ותו לית בהו חיסרון בוהיה

לא שרי עד שיטיל בהם רביעית מים אפי'

מחניך קדוש א ,אלא דס"ל לתר"י דמה

היכי דהם נקיים ,משא"כ בגרף הבולע

`.

`ed opaxcn x"n xeqi` lkc l"ic e` ,a"w 'iq v"kgd k"yn c"r e` ,mipte` dnka l"i dfa lehiad xcbe
xcbc x`ean n"ne ,mipte` cera dfa r"lie ,eqe`in epnn lhan lehiad dyrn i"re qe`ind zngn wx

.lehia dyrn i"r `ed ziriaxd zlhd

עריכת ברכות  /ברכות כה ע"ב

רפד
דאין בהם היתר אפי' ע"י הטלת רביעית

ג .כתב

הרמב"ם בפ"ג מהל' קרי"ש ה"י,

מים ,וכתב הגר"א דכן מוכח במרדכי,

נתן רביעית מים לתוך מי רגלים

עיי"ש ,ובהגהות יד דוד כתב דכן מוכח

של פעם אחת מותר לקרות עמהן בתוך ד'

מדברי הב"י סי' פז' ,וכתב דגם בגמ' ליתא

אמות ,וכן פסק בשו"ע סי' עז' ס"ב:

תיבת "ובלבד".

רביעית שאמרו ,למי רגלים של פעם אחת
ולשל שני פעמים ,שתי רביעיות ולשל

והנה

לכאו' הדבר תמוה אמאי הוצרך

שלש ,שלשה.

הטלת רביעית מים בכלי זכוכית

במשנ"ב שכתב דאפי' השתין הרבה סגי

הא כיון דהני כלי זכוכית אינם בולעים

ברביעית לפעם אחת ,ועיין בביאור הגר"א

וכיון דנקיים מצואה ומ"ר אמאי הוצרך

שהקשה ,וצ"ע דאם השתין והפסיק

הטלת מים ,ואף אי נימא דשם גש"ר ביה

באמצע צריך ב' רביעית ואילו היה משתין

מ"מ מה מועיל האי הטלת מים ואיך

בפ"א א"צ רק אחת ,ועיין עוד במשנ"ב

מתבטל עי"ז שם גרף של רעי מינייהו,

ס"ק ח' שכתב :פסק כדעת הרמב"ם

ובאמת עיין בב"י סי' פז' שכתב דמה

ושארי פוסקים ולא כדעת הרשב"א

להטיל

שמיקל בזה כמו שמבואר בב"י ובמגן

רביעית מים בשל זכוכית לא כתבוהו

גבורים מצדד לומר דאין ביניהם מחלוקת

המפרשים והפוסקים משמע דסבירא להו

ואף הרמב"ם לא קאמר דבעי ב' רביעית

דנתינת מים לתוך גרף ועביט אינו מעלה

לב' פעמים רק בשבאו זה אחר זה כגון

ואינו מוריד ומיהו נראה שצריך שיהא

שהשתין ונתן לתוכו רביעית מים כשחוזר

רחוץ יפה ,עיי"ש ,וא"כ יל"ע אמאי באמת

ומשתין צריך עוד הפעם לתת לתוכו מים

הצריכו התוס' והמרדכי להטיל בהם

וכן לעולם ולא מהני לזה מה שהטיל

רביעית מים.

הרביעית בפעם ראשונה אבל אם השתין

שהצריכו

התוספות

והמרדכי

)הגה :וכן

לעולם( ,ועיין

כמה פעמים ורוצה לקרות כנגדן די

ולפמשנ"ת

א"ש ,דכיון דנתבאר דהאי

בהטלת רביעית לבד עי"ש ובביאור הגר"א

הטלת רביעית הוא מעשה

מסכים ג"כ להלכה דדי בהטלת רביעית

ביטול ולאו משום דעי"ז מתבטלים המ"ר,

לבד בזה עי"ש כי קצרתי ,עכ"ל ,וצ"ב

א"כ א"ש דהכא בכלי זכוכית אף שכיון

מ"ש אם כבר הטיל המים שאז לא מהני

שהוא נקי אין לו דין גרף של רעי מ"מ כדי

לכשחוזר ומשתין לבין אם מטיל מים

לבטל ממנו שם גש"ר הצריכו שיעשה

לאחר כמה פעמים דסגי ברביעית.

מעשה ביטול וכיון דהכא חזי' בסוגיין
דהטלת רביעית מים הוי מעשה ביטול

ובפשוטו

היה

נראה

דצ"ל

דמים

למ"ר שוב הוי נמי מעשה ביטול אף

המעורבים במ"ר לא מקרי

לגש"ר ,ובאמת לפי"ז צ"ל דהוא רק דין

מים לביטול ,אמנם לפמשנ"ת א"ש טפי

דרבנן.

די"ל דכיון דהכא לאו מתורת ביטול ברוב

עריכת ברכות  /בגדר דין דהטלת רביעית

רפה

אתי' עלה אלא משום דהוי מעשה ביטול

פחותים מרביעית דסגי ברוב מים לבטלן

וכנ"ל לכך אם שוב לאחר הטלת הרביעית

וא"צ רביעית דלא אמרו רביעית אלא

הטיל מ"ר א"כ נמצא דלהאי מ"ר

להקל ,וא"כ ע"כ דרק מדין מעשה ביטול

הנוספים לא נעשה מעשה ביטול והמים

אתי' עלה ולכך בעי' שיטיל שוב עוד

המעורבים אף דשפיר איכא הכא רביעית

רביעית ,משא"כ היכא שלא הטיל רביעית

מים מ"מ הא השתא לא נעשה מעשה

מים עד אחר כמה פעמים שהטיל מ"ר,

ביטול דמה שהם מעורבים לא הוי מעשה

דהתם כשנותן אח"כ רביעית מים שפיר

ביטול ,ומדין ביטול ברוב אינו מועיל דהא

הוי מעשה ביטול על כל המ"ר דאיכא

הכא איירי דליכא ברביעית רוב דהא כתב

הכא לכך באמת סגי ברביעית אחת

במשנ"ב בשם החכ"צ דאם המי רגלים הם

לכו"ע.

עריכת ברכות  /ברכות כו ע"א

רפו
כו ע"א

בדין בית הכסא שאין בו צואה
onyxid oerny axd

ז"ל

הב"י בסי' פ"ג :כתב המרדכי בסוף
פרק מי שמתו

)סי' פה ופו(

שא"צ להרחיק כ"א ד"א ,ולא כמלוא

אמר רפרם

עיניו .וצ"ע.

עומד אדם כנגד בית הכסא ברחוק ארבע
אמות וקורא נשאלתי על בני אדם שיש

ובעיקר

הך דינא דבביה"כ שאי"ב צואה

להם ספסל נקוב בחדרם ונפנין עליו אם

א"צ להרחיק כ"א ד"א ולא

מותר לקרא ק"ש והתרתי להם והבאתי

כמלוא עיניו יל"ע ,דמה טעם יש בזה,

ראיה מכאן דכיון שאין צואה על הנקב וגם

ממנ"פ ,אם הביה"כ חשיב כחפצא של

אין הגרף תחת הנקב ועוד שהנקב תדיר

צואה ,מה טעם לא יצטרך להרחיק כמלוא

מכוסה בדף עכ"ל נראה מדבריו דספסל

עיניו .וביותר ,שהרי הך דינא דביה"כ

נקוב זה דין בית הכסא יש לו ולפי זה צריך

שי"ב צואה ,דמרחיק הימנו כמלוא עיניו,

להרחיק ממנו ארבע אמות.

הך הרחקה הוא מהביה"כ ולא מהצואה,
דעצם הך דינא דחייל ביה דין ביה"כ משוי

א .מבואר

מדברי הב"י ,דהקולא בספסל

לה כחפצא של צואה ,ומשכך ,מה בין

הוא רק לענין שא"צ להרחיק

ביה"כ שי"ב צואה לביה"כ שאי"ב צואה.

כמלוא עיניו ,אבל מ"מ צריך הוא להרחיק
ד"א .וכבר כתב המג"א דהמקור לדברי

ויתכן

בזה ,דהנה ,בסוגית הגמ' לעיל בדף

הב"י הוא מהא דאיתא בריש סוגין

כ"ה .פליגי אביי ורבא בצואה

דבביה"כ שאי"ב צואה א"צ להרחיק כ"א

עוברת ,אם מותר לקרות ק"ש כנגדה .ועי'

ד"א ולא כמלוא עיניו .אלא שהמג"א תמה

משנ"ב עו,ח ,שהביא דעת הב"ח והא"ר,

מדברי השו"ע בריש סי' פ"ג דגם ביה"כ

דגם לרבא דאסר לקרות ק"ש כנגדה ,כ"ז

שאין בו צואה צריך להרחיק כמלוא עיניו,

היינו בתוך ד"א דידה ,אבל מ"מ אי"צ

ולפי"ז הרי ליתא כלל להך דינא דספסל,

וצ"ב

להרחיק

וצ"ב.

ויל"ע

להמג"א דס"ל דעיקר ההיתר

הימנה

כמלוא

עיניו.

החילוק.

ונראה

הביאור בזה ,דהנה ,בצואה עוברת

בדברי המרדכי הוא מצד הדין

כאשר דנים אנו אם יש כאן מחנה

דביה"כ שאי"ב בו צואה ,דא"כ למה נקט

צואה ,הרי דלענין זה יתכן דאהני זה שהיא

לה המרדכי בכה"ג דספסל ,ולמה לא נקט

עוברת לענין שלא נוכל לדון עוד דהצואה

כן המרדכי בכל ביה"כ שאי"ב צואה,

תופסת את המחנה ,לדון את המחנה

עריכת ברכות  /בדין בית הכסא שאין בו צואה
כחפצא של מחנה צואה .ובזה מודה רבא

רפז

ההרחקה מתייחסת אל המחנה ,כ"א אל
עצמה א,

לאביי דע"י שאין הצואה קבועה במקומה

הצואה

לא חשיב הך מחנה כמחנה צואה מצ"ע.

הרחקה אינה מתייחסת אל הצואה ,כ"א

ומה

דמ"מ נאסר עליו לקרות ק"ש ,היינו
משום דמ"מ במחנה זה הרי יש

צואה ,ואם כי אין הצואה תופסת את
המחנה ,אבל מ"מ לענין לאסור עליו

דעליו להרחיק מהמחנה שיש בו צואה,
ולא דהד"א של צואה חשיבי כהיכ"ת
להחשיבו כעומד אצל הצואה ,וההרחקה
היא כלפי הצואה ,כ"א דהוא מרחיק
ממחנה שיש בו צואה .ודו"ק.

לקרות ק"ש ,אא"צ לקבוע את המחנה
כמחנה צואה ,כ"א דעצם הדבר דבמחנה

ולא כן הרחקת ד"א ,דהך

ונמצא

לפי"ז ,דדין ההרחקה מצואה

זה יש צואה ,סגי בהכי לאסור עליו לקרות

עוברת ,אי"ז הרחקה מהצואה

ק"ש ,ואין אנו זקוקים לקבוע מחנה צואה

עצמה ,כי כלפי זה י"ל דאהני מה שהיא

לפי הצואה ,כ"א דסגי לן במה שכלפי

עוברת ,דמאחר שאין היא קבועה במחנה

המחנה יש כאן צואה.

זה ,בממילא שאין הוא נדרש להרחיק

והיינו

דהגם דכלפי הצואה מצ"ע אין
נתפס המחנה כמחנה צואה ,מ"מ

כלפי המחנה מצ"ע הרי יש בו צואה ,וזה
שהיא עוברת אי"ז מגרע כ"א כלפי הצואה
ולא כלפי המקום ,דמ"מ מקום זה יש בו

הימנה .ואך דמ"מ אית ליה דין הרחקה
מהד"א של צואה ,דכלפי הך איסורא
דד"א של צואה ל"ש הריעותא דעוברת,
דכלפי זה אין חילוק בין צואה עוברת
לצואה עומדת .והאיסור בצואה עוברת
הוא מצד דחשיב זה כד"א של צואה,

צואה ,וזה גופא הוא החילוק שבין טמא

ובממילא דגם בעוברת איתא להך איסורא.

דהתם דין הטומאה הוא בצירוף מה

אבל

העובר תחת האילן וטהור עומד דטהור,
שנקבע המקום כמקום מושבו של הטמא,

כלפי האיסור דכמלוא עיניו ,אשר
דין

ההרחקה

בזה

הוא

כלפי

ולא כן בצואה עוברת ,דלא בעינן לקבוע

הצואה ,ולא מהמחנה שיש בו צואה ,בזה

את המקום כמקום של הצואה ,כ"א דסגי

כבר הדר החיסרון דעוברת ,דע"י דלא

לן בעצם הימצאות הטומאה במחנה זה,

חשבינן להצואה כמי שקבועה היא כאן,

דבממילא צריך הוא להרחיק הימנה ד"א.

בממילא דאינו צריך להרחיק הימנה ,ורק

והנה,

הך איסורא דכמלוא עיניו ,אי"ז

מהמחנה שיש בו צואה הוא שמרחיק ,ולא
מהצואה עצמה .ודו"ק.

שהוא צריך להרחיק כמלוא עיניו
מהמחנה שיש בו צואה ,כ"א דמהצואה
עצמה יש לו להרחיק כמלוא עיניו ,ואין
`.

ב .ואם

כנים הדברים ,אזי נראה לבאר
החילוק בביה"כ שאין בו צואה

d`evdn `ed eipir `elnkc n"ye ,d`evdn `"k ,dpgndn eipir `elnk wigxdl v"`c heyt 'e`kl ixde
.dcic `"cdn `le
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דמרחיק רק ד"א ולא כמלוא עיניו,

דאף דאהני דינא דביה"כ לדון את הצואה

והביאור בזה ,דהנה ,למש"נ דההרחקת

כמי שקיימת היא בפנינו ,מ"מ כ"ז הוא

כמלוא עיניו הוא מהצואה עצמה ,והך

דווקא לענין לקבוע את המקום כמקום של

דינא הוא גם בביה"כ ,היינו בע"כ משום

צואה ,אבל לא דהצואה מצ"ע קיימת כאן,

דהביה"כ מצ"ע נקבע כחפצא של צואה,

ורק דעל הד"א דידה דנים אנו דחשיבי הני

ובממילא דצריך הוא להרחיק הימנו

ד"א כמקומה של הצואה גם כאשר אין

כמלוא עיניו ,כיון דחשיב זה כצואה

היא בפנינו ,דמ"מ נחשב זה כמקומה של

עצמה.

הצואה.

אבל

בביה"כ שאי"ב צואה ,אף דמ"מ

וזה

אינו ענין בהדי הרחקת כמלוא עיניו,

חייל ביה דין ביה"כ ,מ"מ כיון

דלהרחקת כמלוא עיניו לא סגי לן

דהוא ביה"כ שאין בו צואה ,הרי דבממילא

במה דיש כאן מקום צואה ,כ"א דבעינן

אין הוא נידון כ"א כמקום השייך לצואה,

להחפצא של הצואה ,דהימנה הוא מרחיק

ולא כחפצא של צואה בעצמותו ,וכאשר

ד"א ,ולא ממקומה ,ובביה"כ שאי"ב צואה

דנים אנו את הביה"כ כמקום של צואה,

לא באנו כ"א לזה דהצואה תופסת את

היינו בע"כ דמאחר דהוא מקום שנפנים

מקומה גם כאשר אין היא קיימת בפועל,

בו ,א"כ חשבינן להצואה כתופסת את כל

דמ"מ חשיבי הני ד"א כמקומה של

הד"א של מקום זה ,לענין להחשיב את כל

הצואה .ולא כן כלפי ההרחקה דכמלוא

המקום הזה כמקום של צואה ,ובממילא

עיניו ,דבזה בעינן להצואה מצ"ע ,וליכא

דצריך הוא להרחיק ממקום זה ד"א.

הרחקה ממקום צואה כמלוא עיניו ,ורק

וכ"ז

כלפי הרחקת ד"א ,אבל כלפי

מהצואה עצמה איכא הרחקת כמלוא
עיניו.

ההרחקה דכמלוא עיניו ,בזה י"ל,
דמאחר דאין הצואה בפנינו ,וההרחקה

ובפרט

זה דומה ביה"כ שאי"ב צואה

חיילא כלפי הביה"כ ,ע"י דחשיב זה מקום

לצואה עוברת ,כמו דבצואה

של צואה ,נמצא שאין ההרחקה מתייחסת

עוברת ליכא הך הרחקה דכמלוא עיניו,

כה"ג אל הצואה כ"א אל מקומה של

כיון דהצואה עצמה אית בה דין עוברת,

הצואה ,והך הרחקה הוא רק מד"א ,דהני

ה"ה בביה"כ שאין בו צואה ,דאף דאית

ד"א חשיבי מקומה של הצואה ,וכלפי

ביה דין ביה"כ ,מ"מ כלפי הצואה דיינינן

הד"א חשבינן להצואה כמי דאיתא כאן,

לה כעוברת ,וליכא הרחקה הימנה.

לדון דיש כאן מקום של צואה ,כאילו
הצואה קיימת כאן.

אבל

והן

אמנם דאנן קיימ"ל דביה"כ שאי"ב
צואה מרחיק הימנו כמלוא עיניו,

כלפי הרחקת כמלוא עיניו ,דבזה

אבל כ"ז הוא משום דחשבינן להביה"כ

בעינן להחפצא של הצואה ,ולא

בכה"ג כחפצא של צואה עצמה ,והו"ל זה

סגי לן במה שיש כאן מקום של צואה,

כמי שיש בו צואה ,ובזה שאני ספסל,
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רפט

כבר נחלקו רבותינו האחרונים

, והנה.ג

 עד,דביה"כ דעלמא נטפל כ"כ אל הצואה

 האם,בדין מחיצות של ביה"כ

,דחשבינן ליה מצ"ע כחפצא של צואה

גם המחיצות הם בכלל האיסור דביה"כ או

אבל בספסל שאין הצואה נוגעת בספסל

 ודעת המג"א דאף המחיצות אית בהו,לא

 נמצא דכל מה דהספסל חשיב,כלל

 וצריך הוא להרחיק מהמחיצות,דין ביה"כ

,עליו

.עיניו ד

כמלוא

דמאחר דבספסל שאין הצואה על

מחמת

הוא

כביה"כ

 ולא כן,ובממילא דחשיב זה כמקום צואה

,ויל"ע

הנקב לית ביה דין ביה"כ שיש בו
 א"כ נימא כן, ואינו מרחיק כ"א ד"א,צואה
גם כלפי המחיצות שאין הצואה על
, וגם הגרף אינו תחת המחיצות,המחיצות
.והמחיצות חשיבי לכל היותר כמו הספסל
דבודאי אחר דהביה"כ נידון

דנפנים

,וצ"ל

 דכיון שיש צואה בתוך,בביה"כ שבחפירה
 עי"ז חשבינן להביה"כ,ביה"כ עצמו
 שהרי נטפל הוא,כחפצא של צואה עצמה
.אל הצואה
 שאין הצואה על הספסל,כן בספסל
דבממילא אין הספסל נידון

ולא

,עצמו ב

 ולא כחפצא של,כ"א כמקום של צואה

 ואנו באים,כחפצא של צואה

 הגם, וכיון דהוא רק מקום של צואה,צואה

,לדון עד היכן נתפס החפצא של הצואה

 מ"מ,דסגי בהכי לחייבו להרחיק ד"א ג

בזה בודאי דנים אנו דכל המקום השייך

.אינו מרחיק כמלוא עיניו וכש"נ

sxbd did m`y ,ezpeek 'e`kl ,awpd zgz sxbd oi`c k"yne .awpd lr d`evd oi`c ikcxnd k"yn epiid

.a

.k"dia oic dia zi` lqtqdc `pic xcd b"dkac `"k ,sxbd zngn b"dka xq`p didy `l ,awpd zgz
d`evd oi`c s`c ,k"dia ly dxitgk lqtqdl opiayg b"dkac ixd ,lqtqd zgz reaw sxbdc xg`nc ,mrhde
.ea zwacpd d`evl lqtqd zgz sxb oia welig oi`e ,eizgz `vnp sxbd n"n `d ,awpd lr
drya wxe ,my reaw `ed oi` n"n la` ,lqtqd zgz `vnp sxbd ,my miptpy drya i`ceac mpn` ode
.d`ev ea yiy k"dia oic epnid rxbl ikda ibqe ,df mewna reaw sxbd oi`e ,sxbd mb mi`ian zeptil mivexy
.dfa z"v cere
,dnewnn `le ,d`evdn `"c `"k wigxn epi` mlerl ixdy ,d`ev ly mewnn `"c dwgxd `kilc s`c

.b

jixv jklide ,d`evd ly dnewn iaiyg `"c ipd lky df oiprl o`k zniiwk d`evdl opiayg o`k la`
.`"c wigxdl `ed
,llk d`evd l` zekiiy `la ,d`ev mewnk d`ev a"i`y k"dia jd aiygc oicd lk did eli`y ,epiide
`"k ,dpgndn `"c wigxn `ed oi` d`ev dpgn lka ixdy ,df mewnn `"c wigxdl jxhviy `"` f` ik
c"cipa p"de ,d`ev ly mewnk iaiyg `"cd lkc ,d`evd mewnn `ed dwgxdd xcb n"nc j`e ,d`evdn
md `"cd lkc `linna ,d`evdl df ynyny i"r ,d`evl jiiyd mewnk lqtqd ly `"cd lkl opiaygc
.w"ece ,d`evd ly dnewn
zeyxa `ed m` n"n ,zevigndn eipir `elnk wigxnc l"qc `"bndl mbc azk b"t 'iqa b"ntd ,ab`e

.c

cbpka la` ,mipir znivr n"l h"i deab zeyxac l"qc x"`d zrcl mb ,mipir znivr dil ipdn zxg`
.n"k`e ,zxg` zeyxa `ed t"kr m` ,dcen `ed mb zevignd
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לביה"כ הוא בכלל הביה"כ ,ובממילא דגם

דהאיסור דביה"כ חייל על התורת מקום,

עליו נתפס דין צואה .אבל בביה"כ כזה

דרשות המשמשת כביה"כ ,חייל בהך

דא"א ליתפס בו תורת חפצא של צואה,

רשות דין צואה ,ובזה ס"ל להמג"א דאף

בזה בממילא הדר דינא דאין כאן כ"א

המחיצות הם בכלל הרשות .אבל מ"מ גם

מקום של צואה ,ולא צואה עצמה ,ואם כי

כאשר דנים אנו תורת צואה על המקום

ההרחקה תהא גם מהמחיצות של ספסל

והרשות ,מ"מ שייך בזה ב' דרגות ,או

זה ,אילו משכח"ל שהספסל יהא מוקף

דהרשות חשיב חפצא של צואה ממש,

מחיצות ה ,אבל מ"מ אי"ז בתורת הרחקה

ואשר בזה מרחיק הוא כמלוא עיניו מהך

מצואה עצמה ,כ"א בתורת מקום של

רשות .וגם במקום שלא נוכל להחשיב את

צואה ,ובממילא דלא בעינן כ"א הרחקת

הרשות כחפצא של צואה ,והיינו בדינא

ד"א ולא כמלוא עיניו.

דספסל וכיו"ב ,מ"מ אכתי לא נפיק זה
מכלל רשות של צואה ,ע"י דשייכא הך

ואבאר

בזה עוד ,דהנה ,הרי בעיקר

רשות להצואה ,ובממילא דגם כה"ג איכא

מש"כ המג"א דגם מחיצות

הרחקה מהרשות ,אלא דמ"מ בזה אינו

ביה"כ הם בכל ביה"כ ,מבואר מזה לכאו',

.d

מרחיק כ"א ד"א וכש"נ.

lqtqc `lewdc eazk mdc ,ok `l x`ean x"`de `"gd ixaca la` ,mixacd mipk i"ad zrca m` s` ,dpd
xe`iae .ziad lk `le ,lqtqd mewn lr `"k ,ziad lk lr liig `l k"dia zxezdy ,`teb df oiprl `ed

k"dia ly mewndc `"k ,k"dia zxez r"vn dia zilc f"i` ,lqtqa lwdl ikcxnd k"ync l"q `"gdc ,mixacd
`k"diad ly enewn z` mvnvl df ipd`e ,ayen zia my yiy oeik ,ziad lka `le lqtqd itlk `"k qtzp epi
.k"dia llka mpi` df lqtq ly zevigndc d"dc 'e`kl i`ceac `linnae .ziad lk itlk df `di `ly
`wigxdl yic i`cea dfa ,d`ev a"i`y k"dia df l"edc cvn `ed lqtqc `lewdc ,l"qc i"ad zrcl la
mewnn wx `le ,`"c zevigndn mb wigxny d`ev a"i`y k"dian df rxb `lc ,`"c t"kr ,onvr zevigndn mb
.dxitgd
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כו ע"א

איסור אמירת דברי קדושה בבית הכסא
ontew jepg axd

בגמ'

אמר רבא אמר רב סחורה אמר ר"ה

איסור דרבנן ענינו דקבעו בזה דכמלא

לא שנו אלא לאחוריו ,אבל לפניו

עיניו הוא בכלל מחנהו ,ולכך מק' מהא

מרחיק מלא עיניו ,וכן לתפלה .ובגמ' מק'

דביהכ"ס שאין בו צואה ,היינו דמ"מ

מהא דרפרם אמר ר"ח ,דעומד אדם כנגד

חשיב בראייתו מכלל מחנהו ,בדין דרבנן.

בית הכסא ומתפלל ,ומשני בס"ד הב"ע
בבית הכסא שאין בו צואה ,ומק' עלה

ובפמ"ג

הובא ג"כ בביה"ל ע"ט ,חזרו

מריב"ח דבית הכסא שאמרו אף על פי

לומר עוד דלדעת הרא"ש כל

שאין בו צואה וכו' ומשני בחדתי ,ומק'

מלא עיניו ,נמי איסור דאו' ,דבכלל אין

מהא דמיבעי ליה לרבינא הזמינו לבית

מחניך קדוש כל שרואוהו.

הכסא מהו ,יש זימון או אין זימון ובגמ' כי
קא מיבעי ליה לרבינא למיקם עליה לצלויי
בגויה ,אבל כנגדו לא.

הנה

והיינו

מחנהו קדוש או תוך ד"א דהוא
מציאות דהוא מחנהו ,או דהראיה משוי

ביאור דברי דרב הונא דלפניו ראייתו

ליה דהוא בכלל מקומו ומחנהו ,ולכך

ע"כ משוי ליה דהוא בכלל מחניך,

אסור דלאו מחניך קדוש ,דראייתו ומקום
ראייתו נמי מחניך הוא.

ובכלל אי"ז מחניך קדוש כיון דבמקום
ראייתו איכא צואה.

והנה

דאיכא ב' אופנים דיחשב דאין

ודעת

הרשב"א דף כ"ה ,דפליג אדעת

נחלקו הראשונים בדין איסור צואה

הרא"ש ,ובדבריו מבוא' דאיסור

ברשות אחרת ,דעת הרא"ש דליכא

מלא עיניו חוץ לד"א ,היינו משום לא

איסור בצואה ברשות אחרת אף ברואה,

יראה בך ערות דבר ,וכמו איסור ערוה

כיון דאי"ז מחנהו ומותר ,ולדבריו הא

בזה ,ולכך כת' בזה דאף ברשות אחרת נמי

דאמר ר"ה דכמלא עיניו דלכאו' עיקר

איכא להך איסורא ,וכל שרואהו איכא בזה

מחנהו הוא תוך ד"א ,יעוי' ביה"ל ריש

לא יראה בך.

ע"ט בהקדמתו מהפמ"ג ,דלדעת הרא"ש
הא דאסור כמלא עיניו היינו מדרבנן,

אמנם

למעיין בדברי הרשב"א יראה דאף

ולדבריהם צ"ב קצת כל חידוש דברי ר"ה

דעיקר איסור דכמלוא עיניו ,שייך

מנא ליה ,ומאי מק' בזה סתירה דביהכ"ס

הוא ללא יראה ,מ"מ ענינו ג"כ משום

שאין בו צואה ,אולי לאו חדא מילתא ולא

דלאו מחניך קדוש ,ואי"ז רק דין ראיה

בכ"מ אסרו מדרבנן ,אלא דצ"ל דענין

בלבד.
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רצב

וביותר

בדברי הפוסקים מבוא' דאף

דביהכ"ס ומשני שאין בו צואה ,והנה הא

לדעת הרשב"א איכא חילוק

מיהא דאף דאין בו צואה מ"מ כל התירו

בין רשות אחרת לאותה רשות ,לענין

הוא דוקא כנגדו היינו כמלא עיניו ,ולכאו'

עצימת עינים ,דכלפי מלא עיניו כל

ממ"נ אי הו"ל כדין צואה ,דאף דאין בו

ברשב"א

צואה ,מ"מ עצם זה דהיה מקום צואה

מהירושלמי דאף סומא ובלילה נמי אסור

וביהכ"ס  ,אוסרו ,דחשיב כצואה מה דהוא

והיינו דא"צ ראייה בפועל ,ולגבי רשות

מקום טינוף ,א"כ במה חלוק כנגדו או

אחרת סתם בפמ"ג ע"ט וכ"ד מג"א סק"ח

במקומו ,וממ"נ אי חשיב ליה כצואה יאסר

דמהני עצימת עינים ,והיינו דאף דכולהו

אף כמלא עיניו ,ומ"ש מכל מקום ,ואי

משום לא יראה ,חלוק דברשות עצמו ע"כ

לאו ,א"כ מהו איסור בתוכו ובתוך ד"א,

חוזר להיות חפצא דמחנהו ,ע"י דמקום

ולכאו' הוא איסור חדש וצ"ב.

שבאותה

רשות

מבוא'

ראייתו ולא בעינן ראיה בפועל ,ואי נימא
דהכל הוא דינא דלא יראה מה לי רשות זו
מה לי רשות אחרת ,הא חדא מילתא
בראייתו ,וע"כ דהדר בזה דע"י ראייתו
ע"כ הוא בכלל מחנהו ,דמה שהוא תוך
ראייתו ומקום ראייתו זהו מחנה שלו.

ויתר

ואולי

י"ל דס"ל לגמ' דביהכ"ס ישן דאין
בו צואה היינו דפינו ממנו ,מ"מ

הו"ל כגרף וחשיב מאוס וכצואה נמצאת
בו ,ובזה חלוק דהיכא דתוך ד"א הר"ז תוך
ד"א של צואה ,אך היכא דהוא כמלא עיניו
כיון דאין כאן ראיה בפועל של צואה לא

מזה כת' הב"י סי' ע"ה בדעת

חשיב בכלל איסור דלפניו ,ואף דתוך ד"א

הרשב"א ,דגבי ערוה מהני עצימת

לא חשיב כמכוסה היינו משום דזה עצמו

עינים ובסומא מותר לקרות כנגד ערוה,

כתלי ביהכ"ס וכדו' אית להו כדין צואה

ומאידך גבי צואה לפניו דאסור אף חוץ

דמטונף ,ולא מהני כיסוי ,ומ"מ ליכא ראיה

לד"א ל"מ עצימת עינים וכמפו' בירושלמי

גמורה ,ולא יאסר משום כמלא עיניו,

הביאו הרשב"א ,וע"כ מבוא' דאף דאיסור

ונצטרך לחלק ג"כ דל"ח כבסומא ובלילה,

כמלא עיניו בצואה להרשב"א הוא משום

דהכא בגוף הצואה מה שפינו חשיב דאין

לא יראה ,מ"מ סוף דינו חלוק ואי"ז עומד

נראית כלפי איסור כמלא עיניו ,דאין זה

כאיסור לא יראה אלא דמשום לא יראה

במקום ראיה דאינשי ,א"כ אין נאסר

חשיב ע"כ בכלל מחנהו ,ואולי הוא כעין

בכמלא עיניו ,וחלוק מסומא דהוא במקום

גילוי מה הגדרת שם מחנה דמקומו הוא

ראיה אלא דאין רואהו ,ואף דאסור תוך

בד"א ,וראייתו הוא נמי מקומו ,ומחנהו

ד"א דמ"מ אי"ז מכוסה ,לענין מלא עיניו

הוא במקום ראיית עיניו.

אי"ז כרואה ומקום ראית צואה וצ"ע.

ומ"מ

מתבא' דבדברי ר""ה ,דאמור בזה

והנה

בגמ' מסיק דהא דאסור תוכו דוקא

דינא דכמלא עיניו נמי בכלל

היינו בהזמנה ,דכה"ג כל מה

מחניך קדוש ,אלא דצ"ב מו"מ דברי הגמ'

דאסור הוא דוקא לצלויי בגוייה ,וצריך

דמק' אר"ה דמרחיק מלא עיניו ,מהא

טעם במה חלוק תוכו לכמלא עיניו ,ומ"ש
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מכל ראיית צואה ,וע"כ לכאו' דאי"ז אלא

ובאמת

איסור זילותא לקרוא במקום דשם ביהכ"ס
 ,ולכך דוקא לצלווי בגוייה.

רצג

יל"ע ג"כ בהך איסורא דהזמנה
דקאמר דהיינו לצלוי בגוייה אי

דוקא בתוכו ממש ,או אף בתוך ד"א ,דהנה
בס"ד דגמ' דמק' מר"ח דעומד כנגדו

ולכאו'

א"כ נפק"ל דהוא בכלל איסור

פרש"י דהיינו בריחוק ד"א ,ויעוי' במג"א

חדש בביהכ"ס לקרוא שם ,ואין

פ"ג ה' דמוכרח הוא דאל"ה הו"ל להקשות

שייך לכל דין בהכ"ס דהתם איכא צואה

ממתני' דאסור תוך ד"א ,ומשום מאי מק'

ומיחשיב ביה באית ביה צואה ,משא"כ

אדר"ה ,אך למסק' דאיירי בהזמנה יל"ע אי

בהזמנה הוא דין אחר דזילותא ,ולכך כיון

אף בתוך ד"א או רק בתוכו ממש ,ויעוי'

דהוא איסור בעלמא דזילותא ,ולכאו'

לשון השו"ע פ"ג ב' דמשמע דוקא בתוכו

איסור דרבנן ,לא אסרו אלא בתוכו דכה"ג

דהוא לכאו' איסור דזילותא בעלמא ,ויעוי'

איכא זילותא לקרוא שם ,אך כנגדו לא

משנ"ב בזה דמח' הפוסקים והכרעת רוב

אסרו.

הפוסקים וכ"ד המג"א דדוקא תוכו אסור
ולא תוך ד"א ,אך דעת הדרישה דאף תוך

והא

ד"א אסור כל שהזמינו.

גופא צ"ב דעד עתה לא שמענו כלל
הך איסור דביהכ"ס משום זילותא,

דהא כיון דאיסור ביהכ"ס ישן בין יש בו
צואה בין פינו ממנו הוא אף במלא עיניו,
ע"כ דאיסורו מחמת צואה וטינוף ,ואף
היכא דאין לפנינו חשיב כלפניו ואסור
משום כך במלא עיניו ,ולכאו' א"כ מאי
מספק"ל לרבינא אי יש יד לביהכ"ס  ,ואי

והנה

במרדכי רמז פ"ה פסק להא דרפרם
אמר רב חסדא דעומד אדם כנגד

בית הכסא ברחוק ארבע אמות וקורא
ק"ש ,ומפרש לה בבית הכסא שאין בו
צואה ,וכן בהמשך דבריו

בית הכסא ברחוק ארבע אמות ודוקא בישן
שהיה בו צואה ופנוה.

מהני הזמנה ,מהכ"ת לן דיהא איסור
בהזמנה ,הא לא שמענו עד עתה אלא

)רמז

פ"ו( ,כנגד

ובמג"א

פ"ג ה' תמה דהא לכאו' אף

איסור ביהכ"ס  ,דשם צואה עליו ,אך הכא

כמלא עיניו אסור ולמה פסק

אף למאי דמספק"ל לא יאסר בשם איסור

דוקא תוך ד"א ,וכן דהוא לכאו' נגד סוגיית

דצואה ,דאין נאסר אלא כמלא עיניו ועד

הגמ' דמוקי לה דוקא בחדתי ובלא זה

עתה לא שמענו כלל איסור זה דאיכא

אסור ישן שפינה הימנו כבחדש ,ובמרדכי

איסור חדש דזילותא ,וא"כ מאי מספק"ל

מבוא' דמפרש לה בישן שפינה הימנו,

כלל לרבינא מהכ"ת ,להמציא איסור חדש

ובמג"א ביא' דכיון דע"כ ס"ל למרדכי

בהזמנת ביהכ"ס ,דאסור משום זילותא,

בבעא דרבינא לקולא ,ולא מהני הזמנה,

ולכך מספק"ל אי מהני הזמנה מי יימא לן

א"כ הא דר"ח דקאמר דעומד כנגדו ולא

ומהכ"ת כלל כל הך איסור דזילותא,

פשט ליה דאסור בתוכו ,דע"כ לא איירי

בקריאה ותפלה ,במקום ששם ביהכ"ס

בהזמנה אלא בישן ,ובו אסור תוך ד"א

עליו.

ואין אסור כנגדו.
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רצד

ומתבא'

ג"כ בדעת המרדכי דאך דר"ח

ובדברי

הראב"ד מבוא' בכאן חידוש דין,

התיר כנגדו מלא עיניו מ"מ

דאי הזמנה מילתא היא ע"כ ה"ז

אסור תוך ד"א ולא תוכו ממש ,ויעוי' כן

דאורייתא ,ואיסור אמירת ק"ש ותפלה

במג"א ע"כ בדבריו דלדעתו דעת ר"ח

בביהכ"ס דהזמינו בעלמא הוא דאו',

היינו תוך ד"א ,וצריך ביאור.

ובאמת צריך ביאור דהא כיון דלא היה בו
צואה בעלמא היאך שייך לדון בו דמתפלל

והנה

באמת צריך ביאור וטעם בדעת

כנגד צואה וטינוף ,אף דמיוחד לזה מ"מ

המרדכי בפרט למבוא' בדבריו

עתה אין המקום מטונף ואין בו צואה ומהו

דלמסק' הכי הוא דביהכ"ס ישן לענין

הך איסורא מדאו' בהזמנה להתפלל תוכו.

הרחקת ד"א איכא בזה דין מחניך קדוש,
ומ"מ לענין מלא עיניו מותר ,וצ"ב אי אית
ביה דין צואה ממ"נ יהא אסור בכל גווני,
ואי לא משום מאי יאסר תוך ד"א ,ואף
דבתוכו איכא זילותא צ"ב החילוק בזה,
וכמשה"ק בהו"א בדברי הגמ'.

והנה

ברמב"ם פ"ג ה"ג מק"ש פסק
לחומרא דהזמנה לביהכ"ס מהני,

ואין קורא בתוכו אלא כנגדו ,ומדברי
הרמב"ם נראה דלאו משום ספק לחומרא,
אלא כמש"כ הרא"ש סי' נ"ז ,דמדייק לה
מדברי ר"ח דכה"ג תוכו אסור ,אמנם
בראב"ד כת' ז"ל א"א הרב כתב והזמנה
בבית הכסא לצלויי בגויה בעיא ולא
אפשיטא ,ולא כתב לחומרא כדכתב לענין
צואה דבוקה בסנדלו ,ואיכא למימר בהא
דלקולא דהא קיימ"ל דהזמנה לאו מילתא
היא ,ומשום גזירה או משום בזיון הוא
דאיבעיא לן הילכך ספיקא לקולא.

והנה

בדברי הראב"ד מבוא' דלא פשט
לה מדברי ר"ח ולכאו' באמת צ"ב

ומה

דנראה בזה ובזה יתבאר סוגיית הגמ'
דבאיסור דמחניך קדוש תרתי אית

ביה חדא להתפלל כנגד צואה או תוך ד"א,
דכה"ג חשיב דאין מחניך קדוש ,דאיכא
יחס למתפלל דהוא תוך מחנה דצואה א"כ
אין מחניך קדוש ,אך איסור ביהכ"ס
דקאמר ר"ח דמתפלל כנגדו ולא תוכו ,הוא
דין מחניך קדוש בדין אחר ואי"ז משום
צואה שבו ,אלא עצם זה דהוא שם
ביהכ"ס עליו א"כ אין המקום מחנה
קדושה ,דמקום ששמו ביהכ"ס עליו
מופקע הוא מהיותו מקום קדושה ,ואי"ז
משום הגברא דמתפלל כנגד צואה וממילא
אצלו אין זה מחניך קדוש ,אלא דענינו
מצד עצם המקום שבזה דהוא בעצם שם
המקום אי"ז מחניך קדוש ,ומקום דלא
נתפס בו שם מחניך קדוש כיון דהוא
ביהכ"ס ,ולא יחול בו שם מקום קדושה
להתפלל ,ובזה לא איכפ"ל כלל אי איכא
בו צואה אי לא ,ואי הזמנה בעלמא
מילתא ,א"כ ע"כ שם ביהכ"ס שבו
מפקיעו מהיותו מחניך קדוש ,ואין יכול
להתפלל בו.

משום מאי לא פשט ליה דהא כיון דאמר
דכנגדו מותר וע"כ תוכו אסור ,וצ"ע
דאפשר דלא בא למעט תוכו.

והיינו

דבאמת הך איסור מחניך דגבי
ביהכ"ס ,אינו שייך בהא דצואה,
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רצה

אלא עיקרו דאי"ז מחניך קדוש ,והמקום

דע"כ בפינה הימנו ,והיינו דכה"ג ליכא

עצמו מופקע מהיותו מחנה קדושה ,ולא

איסור משום צואה דאוסר כנגדו ,אלא

ביחס לגברא אלא הוא קביעות במקום

איסורו משום ביהכ"ס ולכך מותר כנגדו,

עצמו ,ובזה נראה דכל היכא דאנו דנים

ואהא מק' דהא אף בפינה הימנו דין צואה

משום ביהכ"ס דהזמנה וכדו' דאי"ז מחניך

אית ליה ויאסר אף כנגדו וע"כ איירי

קדוש ,כל איסורו שייך הוא דוקא במקומו,

בהזמנה.

אך כמלא עיניו לא שייך כלל לאוסרו,
דאי"ז שאין זה מחניך קדוש ביחס לגברא

והיינו

דדנו בזה מחמת ב' הדינים דדל
מהכא איסור דמחנה ביהכ"ס

ומשום צואה וטינוף ,אלא דהמקום עצמו

יאסר מחמת צואה שבו.

אין זה מחנה קדושה ,אך במה דרואהו לא
נהפך ע"י ראייתו למקומו לשם ביהכ"ס,

ובאמת

דעת המרדכי דאף למסק' דינא

ולא שייך לאוסרו משום כמלא עיניו,

הכי ,דביהכ"ס ישן כל איסורו

דאיסור ביהכ"ס נתפס במקומו דאי"ז

משום שם ביהכ"ס עליו ,ואין אסור כנגדו,

מחנה קדוש ,ולא ביחס לצואה וייחודו

והיינו דאין איסורו משום צואה אלא

אלא דהמקום מה שהוא בעצמו שם

משום שם ביהכ"ס .

ביהכ"ס עליו מפקיעו מהיותו מחניך
קדוש ,ומבוא' היטב דעת הראב"ד דאי
הזמנה מילתא דאו' אסור מדאו' בק"ש
ותפלה היינו משום דמקום זה מופקע
מהיותו מחניך קדוש.

ולפי"ז

ונראה

דבזה נח' המג"א והדרישה היאך
לדון תוך ד"א אי קובע נמי חוץ

לד"א דהוא בכלל מחנה ביהכ"ס ואוסר,
אי לא ,דדוקא תוכו אית ביה שם ביהכ"ס,
ואף דודאי לס"ד דס"ל דאף צואה סתם

י"ל דבאמת לדעת הראב"ד אי

מותר כנגדו ,ע"כ בדברי ר"ח היינו חוץ

הזמנה מילתא דאו' באמת כל

לד"א ,כמש"פ רש"י ,אך למסק' דאיסורו

איסורו לא יהא אלא תוכו ,ולא יאסר בו

דוקא משום שם ביהכ"ס ,כל איסורו דוקא

כמלא עיניו ,דל"ש תוכן איסור דכמלא

בשם מקומו דהוא ביהכ"ס ,והוא מחנה

עיניו ביחס לביהכ"ס  ,דכל איסורו במה

דאינו קדוש ,ולא שייך לחוצה לו ,וע"ז

דהמקום הוא שם ביהכ"ס .

נחלקו דאוסר כל ד"א להיות בכלל שם

ומעתה

מקומו.

נראה דבזה כל שו"ט דגמ' בהא
דרפרם אמר ר"ח ,דודאי עיקר

והנה

במסק' הגמ' דמספק"ל לרבינא

דבריו בזה דאיכא איסור ביהכ"ס בשם

בהזמנה ,אף דלכאו' הוא דבר

ביהכ"ס ,דאוסר בתוכו ומותר כנגדו,

ונידון חדש משום זילותא ,היינו משום

דל"ש מחמת איסור ביהכ"ס ליאסר כמלא

דע"כ ס"ל דהא מיהא כל ביהכ"ס הוא

עיניו ,ובס"ד ס"ל להק' דאף דאית ביה

הפקעה בעצם להיותו מחנה קדוש ,והוא

צואה ,ומק' דהא גבי צואה אסור כמלא

סברא דאף אין בו צואה ואין בו טינוף

עיניו ומשום איסור צואה יאסר ,ומשני לה

מופקע הוא מהיותו מחניך קדוש ,וע"ז
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רצו
מספק"ל דע"י עצם ההזמנה אף דלאו דאו'
א"כ אי"ז מחנה קדושה.

ביהכ"ס

דשם

סתירה בזה דהשם ביהכ"ס מופקע להיותו מחנה

קדוש(.

שייך
במקומו.

)וכמו דאסור לעשות

ביהכ"ס לביהכ"נ אי לאו דעוקר לגמרי ,היינו דהוא

לאוסרו

דוקא

ובאמת

משכח"ל דהנה בביה"ל פ"ג כת'
דאף אי הזמנה לאו מילתא הוא

מ"מ היכא דהזמנה ומעשה הוי הזמנה

בתר"י דוקא ישן אבל חדש לא,

מילתא ,וכה"ג יאסר ואף אי אין בו תורת

כלומר אף על פי שאין בו עכשיו

שם צואה ,וכמש"כ במ"ב דאי נשתמש

צואה כיון שהיה אסור מתחלה אסור הוא

דרך מקרה אין נאסר ,מ"מ היכא דאית

מן התורה ,משום והיה מחניך קדוש ,וכל

ביה תורת מעשה יאסר משום הזמנה היינו

דבר שאסור מן התורה ה"נ אסור כנגד ד'

דשם ביהכ"ס עליו ,ולכאו' כה"ג קאי

אמות שלו ,אבל חדש אינו אסור כלל

דברי ר"ח דתוכו אסור אף דכנגדו מותר.

ואפי' בתוכו וכ"ש כנגדו ,ע"כ .נראה בזה

והנה

ויעוי'

מדברי ר"י דפסק כהמרדכי דבאמת ישן
איסורו כנגד ד"א ,ובאמת פסק לקולא
בדברי רבינא כמפו' כאן בדבריו וכן
בהמשך דבריו.

והנה

דברי ר"י צ"ב מהו כיון שהיה אסור
מתחלה אסור מה"ת ,ולכאו' איסורו

בדברי הגמ' דביהכ"ס שיש בו צואה
אסור כמלא עיניו צ"ע היאך איירי

אי אית ביה כתלים א"כ לדברי הרא"ש
לכאו' יהא מותר דהא רשות אחרת ,ומאי
מק' הא בכה"ג איירי ר"ח דבאמת אין
אסור כנגדו ,ולכאו' ע"כ דלית ביה
מחיצות דאל"ה לא יאסר כיון דרשות
אחרת הוא.

דדין צואה אף שפינהו כיון דהוא מקום
טינוף וחשיב עדיין כטינוף ,ונראה בזה
מדבריו דבאמת לא שייך כלל הך איסורא

ולכאו'

דבשו"ע פ"ג פסק דכל הך

וכל איסורו דוקא משום שם ביהכ"ס

דביהכ"ס היינו באין לו מחיצות אך ביש

וכמש"נ במרדכי ולכך כת' ענין איסורו

לו מחיצות מותר לקרות כנגדו ,אך מג"א

כיון דהיה אסור מתחילה ,דזה דין איסורו

וט"ז ועוד אחרונים כת' דאיירי אף באית

דנקבע בשם מחנה דאינו קדוש.

ליה מחיצות אלא דבביהכ"ס הכתלים

והנה

בדעת הראב"ד נראה בזה מעתה
דהא דלא קשיא ליה מדברי ר"ח

דמשמע דדוקא כנגדו מותר אבל תוכו
אסור ,היינו משום דעיקר דברי ר"ח באו
באיסור ביהכ"ס דאיסורו שייך דוקא
בתוכו ולא כנגדו ,ואי משכח"ל דיהא בו
שם ביהכ"ס בלא דחשיב דהוא כנגד
צואה וטינוף בהא שייכא דברי ר"ח

בדין זה נח' בב"י ובמג"א,

עצמן דין צואה להן אף מבחוץ ,ואסור
לקרות כנגדו ,דחשיב כטינוף ואסור כנגדו,
ויעוי' במג"א מה דהאריך להק' בזה בדברי
המחבר דע"כ סתם ביהכ"ס דאית ליה
מחיצות ,וכן בכל סוגיית הגמ' יעויי"ש.

והנה

לכאו' צ"ע לדברי המג"א עצמו אף
דכתלים

אית

להו

דין

ביה"כ

מבחוץ ,מ"מ מחיצות עצמו נמי שייכא
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רצז

לרשות זה ולכאו' חוצץ לעצמו ומכלל

כשהצואה עצמה היא ברשות אחרת,

ולכאו' כ"ז ניחא לדעת

בכה"ג דיינינין ליה להפסק רשות ואי"ז

הרשב"א ,אך לדעת הרא"ש כיון דביהכ"ס

בכלל מחניך ,אך היכא דהרשות עצמה

ברשות אחר ,היאך יאסר לקרוא כנגדו ואף

היא רשות דטינוף וצואה ,נקבע בזה שם

נגד הכתלים מבחוץ.

איסור צואה בעצם הרשות ,ולא איכפ"ל

רשות אחרת,

א

מה דהוא רשות אחרת דהרשות עצמה

ויעוי'

ג"כ בב"י דהיכא דאית ליה מחיצות

נאסר ,דאי"ז מחניך קדוש ,וכל שהוא כנגד

אף פחות מי' מותר לקרות כנגדו,

הרשות הנאסר בזה לא שייך להתיר משום

ובלבד שלא יראה קרקע ביהכ"ס ,ומדברי

דרשות אחרת ויתיישב נמי דברי המג"א.

הב"י נראה בסופו דלעולם בעינן דלא יהא
קרקע ביהכ"ס נראה ,והב"י לא תלה זה
בהרא"ש

והרשב"א,

ונראה

ונמצא

לפי"ז דדין ביהכ"ס בחד אסור

מדבריו

משום שם ביהכ"ס ואוסר דוקא

דלעולם אסור כל שרואה קרקע ביהכ"ס ,

במקום שם ביהכ"ס  ,אך במקום דאית ביה

ולכאו' הא כיון דרשות אחרת יהא מותר.

צואה ג"כ אין איסורו רק משום כנגד
הצואה ,ונתפס שם האיסור ברשות עצמה,

ומה

`.

דנראה בזה דכל מה דשייך דברי

דהוא רשות טינוף ואסור כנגד זה ,ולא

הרא"ש להתיר ברשות אחרת היינו

יתיר מה דהוא רשות אחרת וצ"ע.
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78
בגדר תפילת תשלומין

)ובענין תשלומין למוסף ונעילה(

miealhiih iav ilztp axd

התוס'

דנו מדוע לא שייך בתפילת מוסף

דגברא בר חיובא הוא ומשום כבוד שבת

תשלומין – ולכאורה יש לשאול

לא אטרחוה רבנן אך בתפילת המוספין אם

מה הקשו תוס' דהרי תוס' בע"ב ביארו

טעה והתחיל בתפילת חול פוסק מיד

שאין לשאול איך מי שלא התפלל מנחה

דליכא למימר דבדין הוא דבעי לצלו' י"ח

בשבת מתפלל במוצ"ש ערבית שתיים

שהרי אין י"ח ברכות בתפילת מוסף

הלא הוא מתפלל יותר ממה שהוא חייב

דמעיקרא לא נתקן אלא ז' ברכות דכך

להתפלל שלא היה לו להתפלל כי אם ז'

תקנו תפילת מוסף וא"כ מה דנו התוס'

ברכות והוא מתפלל י"ח דבכך אין לחוש

שיהיה

יוכל

שגם בשבת היה דין שיתפלל כל י"ח רק

להתפלל ערבית שתים הרי לא החסיר אלא

שלא הצריכוהו מפני הטורח ,נמצא

ז' ברכות.

שמרויח

כל

תפילתו,

וא"כ

תשלומין

במוסף

דאיך

מבואר

בדבריהם דכל הטעם שאפשר להתפלל

אמנם

באמת לא קשה כלל דמתוך דברי

י"ח ברכות אף שהחסיר רק ז' ברכות הוא

התוס' מבואר דכשדנו שיהיה

משום שגם בשבת מעיקר הדין היה

תשלומין למוסף לא היה כוונתם שיתפלל

מתפלל י"ח ברכות וטעם זה לא שייך

שתיים של חול כמו בשכח מנחה של שבת

במוסף ,דבמוסף מעיקרא לא נתקן אלא ז'

– אלא כוונתם היתה לשאול שיתפלל את

ברכות שהרי אין תפילת י"ח בחול במקום

תפילת מוסף עצמה במוצ"ש ומבואר כן

מוסף – ומהאי טעמא כתבו הראשונים

מתוך דבריהם דהרי כתבו התוס' בטעם

וכן הרמב"ם בפ"י מה'

הראשון שאין תשלומין למוסף "דהא ודאי

תפילה ה"ז – דאף דבשאר תפילות קיי"ל

אינו מתפלל בערבית דהיאך יקרא את

שאם טעה והתחיל תפילת חול בשבת

הקרבנות וכבר עבר זמן מוסף" ,ולכאורה

גומר כל אותה ברכה הוא דווקא בג'

אם נימא שעד כמה שדנו שיהיה תשלומין

תפילות וכפי שביארה הגמ' לעיל כ"א.

למוסף כוונתם שיתפלל שתים של חול

)רבינו יונה לעיל כא(.
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רצט

וכמו מי שלא התפלל מנחה של שבת

יותר ממה שהיה חייב

שמתפלל ערבית שתים א"כ הרי אם היה

בתוס' עצמם וכאן לא שייך לומר דבדין היה להתפלל

מתפלל מעריב של מוצ"ש שתיים לא היה

י"ח ברכות דבמוסף לא שייך זה וכנ"ל(.

)וכמו שנזכרה טענה זו

מזכיר הקרבנות אלא היה משלים את
התפילה שהחסיר וכמו מי שלא התפלל
מנחה של שבת – שאינו משלים הקדושת

ב .אמנם

באמת יתכן שיותר מזה דאין
הטעם

רק

משום

שאין

שבת שלא הזכיר אלא משלים את התפילה

אפשרות להשלים אלא דכלל לא שייך

את עצם מה שהחסיר תפילה אף שאין

תשלומין ע"ז ודבר זה מתבאר לכאורה

משלים את מה שחיסר את הזכרת שבת

בדברי הט"ז בסימן ק"ח ס"ק ד' שואל

וא"כ ה"ה כאן ישלים התפילה שהחסיר

ממש שאילה זו דמה החסרון שא"א

אף בלי הקרבנות ומה תירצו התוס' שאינו

להזכיר הקרבנות הוא אם ישלים תפילת

יכול להזכיר הקרבנות –וע"כ מוכח

מוסף יאמר תפילת ערבית ב' פעמים ככל

מהתוס' שכל מה שדנו שיהיה תשלומין

התשלומין נמצא שלא יזכיר פסוקי הקרבן

למוסף הוא לא שיתפלל י"ח ברכות

ותי' "די"ל כיון שעיקר תפילת מוסף אין

להשלים התפילה שהחסיר אלא שיתפלל

בה צלותא דרחמי רק תשלומין במקום

את תפילת מוסף עצמה גם בלילה במטבע

קרבן ובזה אין שייך תשלומין" ולכאורה

של תפילת מוסף וע"ז כתבו דתפילת מוסף

כוונתו – דבשאר תפילות שעניינם רחמים

לא שייך שיתפלל בלילה כיון דהיאך יקרא

יש ענין להשלים את עצם התפילה

הקרבנות וכבר עבר זמן מוסף.

שהחסיר ולכן למשל במנחה של שבת –
אף שלא ישלים מה שלא הזכיר את ענין

אמנם

יש להבין למה באמת לא דנו

שבת יש ענין להשלים את עצם התפילה

התוס' שיתפלל ערבית שתים

שהחסיר כיון שענינה לרחמים – משא"כ

להשלים התפילה שהחסיר ואף שלא יקרא

במוסף שלא נתקן משום רחמים ואין ענינו

הקרבנות מ"מ ירויח שישלים את עצם

לזה אלא כל עניינו הוא להתפלל במקום

התפילה שהחסיר ע"י ערבית שתים וכמו

הקרבן מוסף משום "ונשלמה פרים

מי שלא התפלל מנחה בשבת דאף שאת

שפתינו" וע"ז לא שייך תשלומין אלא

קדושת שבת שלא הזכיר לא ישלים מ"מ

בהזכרת הקרבנות דבזה מתקיים ונשלמה

מתפלל ערבית של חול שתים להשלים את

פרים שפתינו ובלא ענין זה אין עוד ענין

עצם החסרת התפילה ולכאורה יש ליישב

להתפלל מוסף וכיון דאת הקרבנות לא

שאלה זו בשני אופנים:

שייך להזכיר אחר הזמן לא שייך כלל
השלמה על תפילה זו דאין ענין להשלים

א .דלא

שייך להתפלל י"ח ברכות

חוץ מענין הקרבן גם את עצם התפילה

התפילה

כמו בג' תפילות ובאופן דומה אמר לי הרב

שהחסיר כיון שאינו מחוייב אלא ז' ברכות

ר.ש.קראוס שליט"א דיתכן דכל החפצא

א"כ איך יתפלל י"ח ברכות דנמצא מתפלל

של תפילת מוסף הוא הענין של הקרבנות

בשביל

להשלים
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ש
ובלא זה אין כזו חפצא של תפילת מוסף

שבלילה יכול להתפלל את תפילת מנחה

)עיין היטב בל' הט"ז וכמדומה שכוונתו כנ"ל().

עצמה אף שעבר זמנה וכמו שהקשו התוס'
לגבי מוסף ומעתה קרוב לומר לכאורה

ויש

להוסיף דלפי הדברים האלה שנתבאר

שכל דין תשלומין כך הוא שאמרו חז"ל

תשלומין

שיכול להתפלל התפילה שהחסיר גם אחר

למוסף אינו שיתפלל מעריב ב' פעמים

שעבר זמנה ולא שמתפלל מעריב ב'

ובזה ישלים תפילת מוסף אלא שאת

פעמים ומשלים בזה את המנחה.

תפילת מוסף עצמה יוכל להתפלל בלילה

שאל"כ מנלן לתוס' שיש מושג להשלים את התפילה

וע"ז כתבו התוס' שאת תפילת מוסף לא

עצמה שהקשו שיתפלל מוסף אולי אין מושג

שייך להתפלל בלילה – לכאורה יש

להתפלל התפילה הקודמת וע"כ שכל דין תשלומין

להוכיח מכאן למה שמסתפקים העולם מה

הבינו שכך הוא הגדר שמשלים התפילה שהחסיר אף

הגדר בתפילת תשלומין למשל באופן

שעבר זמנה.(.

שכהתוס'

דנו

שיהיה

שלא התפלל מנחה שמתפלל ערבית שתים
האם הפירוש שבמקום להתפלל מנחה
נתנו לו לבתפלל פעמים מעריב וזה יעלה
לו במקום המנחה שהחסיר או שהגדר בזה
הוא שחז"ל אמרו שאף שעבר זמן מנחה
יכול עדיין להתפלל תפילת מנחה גם אחר
זמנה אך לעולם שם תפילת מנחה עלה
ולא שם תפילת מעריב

)ומלשון הגמ' מתפלל

ערבית שתים א"א להביא ראיה לפי המתבאר
בחידושי הרשב"א ואדרבא אולי משם ראיה להיפוך(

ולכאורה לפי כל הנ"ל הרי הא מיהא
אפשר ללמוד מדברי התוס' דבשאר
תפילות שלא שייך בהם טענות התוס'

ומה

שמתפלל ערבית שתיים – לכאורה היינו

שבהחסיר מנחה של שבת מתפלל
מעריב שתיים של חול אין זה ראיה

דלא כדברינו דשם הביאור דגם מנחה של
שבת כך דינו שבעצם מחוייב להתפלל י"ח
ברכות רק דבשבת לא אטרחוהו אך
כשמתפלל את חיובו בחול כך המטבע
שיתפלל י"ח ברכות דבכה"ג חוזר לעיקר
דינו שמתפלל י"ח כיון שאוחז בחול
וכמש"כ הרא"ה וז"ל "לא התפלל מנחה
של שבת מתפלל במוצ"ש שתים של חול
דגברא בר חיובא הוא בכל הברכות בשבת
ורבנן הוא דלא אטרחוה וכיון דעברה
שבת חוזר לדינו" וק"ל.

לגבי מוסף שפיר שייך להשלימם גם אחרי
הזמן וכגון מי שלא התפלל מנחה

)וביותר

ויש

להביא עוד ראיה לנידון הנ"ל
לזה הרב קראוס שליט"א(

)והעירני

דהרי להלכה

שיכול להתפלל את תפילת מנחה עצמה

קיי"ל בסי' פ"ט כר"י דזמן תפילת שחרית

אחר זמנה דהרי לגבי מוסף הקשו התוס'

עד ד' שעות מיהו גם בעבר ד' שעות יכול

שיתפלל את תפילת מוסף עצמו ולא

להתפלל עד חצות ובב"י דן בטעם הדבר

שיתפלל ערבית שתים ,אלא שלגבי מוסף

ומעיקרא סבר לומר דכמו דמצינו דלרבנן

תירצו מה שתירצו שלא שייך להשלים את

לאחר חצות יכול להשלים שחרית ע"י

מוסף עצמו משא"כ במנחה שלא שייך

מנחה שתים ה"ה לר"י מדין תשלומין יכול

דחייתם שפיר אפשר להבין שהגדר הוא

להתפלל אחר ד' שעות ולפ"ז דן לומר

עריכת ברכות  /בגדר תפילת תשלומין

שא

דבמזיד לא יוכל להשלים ובמסקנת דבריו

מתפללים נעילה ושם התפילה היתה

הביא ביאור אחר בזה יעוי"ש וביאר בזה

במטבע של חול וא"כ חזינן דמצד עצם

באופן אחר שאינו מדין תשלומין עכ"פ

תפילת נעילה שפיר שייך י"ח ברכות ושוב

לביאור הראשון שהוא מדין תשלומין

י"ל דמה שביו"כ מתפללין ז' ברכות הוא

וודאי מוכח ששם תפילת שחרית עליו

מה"ט דלא אטרחוהו וצ"ע בפוסקים מה

דהרי אחר ד' שעות אינו זמן מנחה אף

הדין באמת בהתחיל אתה חונן אם פוסק

לר"י ומבואר לפ"ז דהמושג של תשלומין

או לא ותליא בשאלה הנ"ל וכעת לא

שיכול להתפלל התפילה עצמה שהחסיר

מצאתי.

אף שעבר זמנה וא"כ אף שאח"כ ביאר
הב"י ביאור אחר בדין זה אין סיבה לומר

אך

שנשתנה הגדר של התשלומין ופשוט.

לכאורה יש לדון כאן גם מצד אחר
דנעילה

אף

שודאי

עניינו

הוא

לאפושי ברחמים וזה הטעם שתקנוהו מ"מ

והנה

הפמ"ג במשבצות זהב על הט"ז

אינו מסדר ג' תפילות שתקנו בכל יום –

בסימן ק"ח אות ה' כתב דמי

אלא שביוה"כ או מחמת שהוא זמן דין או

ששכח נעילה ביוה"כ יוכל להשלימו

מצד היום תענית תקנו עוד תפילה לאפושי

במעריב על ידי שיתפלל בלילה שתיים של

ברחמים וע"ז יתכן שאין ענין לעשות

)וכבר דנו בזה הפוסקים וכמדומה שבעל שבט

תשלומין לזה דכיון שכבר עבר יוה"כ

ישלים( .ולכאורה יל"ע

וכבר בטל הצורך שמחמתו הרבו ברחמים

בדברים – דלכאורה תפילת נעילה דמיא

אין מקום להשלים תפילה זו וצ"ע בכל זה.

חול

הלוי זצוק"ל פסק שלא

בזה לתפילת מוסף דמעיקרא נתקנה בז'
ברכות ואינו במקום י"ח ברכות – דהרי אין

שוב

ראיתי שבחידושי הרשב"א על נידון

תפילת נעילה בחול ומהאי טעמא נראה

התוס' מדוע אין תשלומין למוסף

לכאורה דה"ה לגבי מי שהתחיל להתפלל

כתב "ועוד נראה לי טעם דכל תפילה

של חול בתפילת נעילה דפוסק באמצע

שהיא נוספת מחמת מאורע היום אין ראוי

הברכה וכמו בתפילת מוסף דלא שייך

להשלימה ביום אחר שכבר עבר מאורע

טעמא דגמ' לגבי ג' תפילות דגברא בר

היום ,אבל שאר תפילות כיון שהן ראויות

חיובא דלא תקנו בנעילה י"ח ברכות וא"כ

בכל יום יש להן תשלומין ביום אחר"

מה שייך תשלומין על תפלת נעילה שהרי

ולדבריו לכאורה אין תשלומין בתפילת

מבואר מתוך דברי התוס' דאם מחוייב רק

נעילה שהרי אינה ראויה בכל יום ומה

בז' ברכות אין יכול להתפלל י"ח ברכות

שיש לדון בזה לכאורה הוא רק לשי'

ונמצא מתפלל יותר ממה שהיה חייב,

התוס' וכנ"ל .וכתבתי כל הנ"ל כפי הנראה

אמנם העירני הרב אפשטיין שליט"א

לי אך לא לקבוע דברים באתי ותן לחכם

דשמא י"ל דהרי מצינו גם בתעניות שהיו

ויחכם.

עריכת ברכות  /ברכות כז ע"ב

שב
כז ע"ב

תפילת ערבית רשות
lwpit l`eny .` axd
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א .ברמב"ם

)סק"ד(

דמי ששכח יעו"י בשחרית ונזכר

בעודו מתפלל מוסף אם הוא בג' ראשונות
יסיים תפילתו בשל שחרית חזי' דשחרית

)פ"י מתפילה ה"ו( כ' 'מי שהיה

ומוסף ל"ח תרי מיני לענין זה רק נדבה

עומד בתפלה ונזכר שכבר

וחובה משום דנדבה אינו מצווה.

התפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה ואם
היתה תפלת ערבית אינו פוסק שלא

ובעיקר

דברי הגר"ח שמעתי להוסיף
דיתבאר

התפלל אותה מתחלה אלא על דעת שאינה

היטב

ע"פ

דברי

חובה ובהשגות הראב"ד כ' אין כאן נחת

הגרי"ז עה"ת פר' ויחי עה"פ בחרבי

רוח ובכס"מ פי' דעת הראב"ד משום דס"ל

ובקשתי ות"א בצלותי ובבעותי עי"ש דיש

דגם תפלת ערבית קבלוה בחובה וע"כ דינו

ב' עניני תפילה תפילת חובה ותפילת

שפוסק אפי' באמצע הברכה.

רשות דחובה דומה לחרב שבכח עצמה
מזיקה אבל תפילת נדבה דמיא לקשת דרק

ובחי'

הגר"ח

)פ"י מתפילה ה"ו(

ביאר דעת

הרמב"ם דתפילת חובה ותפילת
רשות חלוקים בעצם החפצא דתפילה ואף
אם יקבל ע"ע חובה לעולם לא יהיה עי"ז
מצווה ואף שנתחייב מלתא דקבלה ונדר
אבל מלתא דתפילה אינו מחויב וע"כ אם
התחיל אדעתא דרשות היינו ממש אדעתא
דנדבה אבל דעת הראב"ד דכיוון דקיבלו
עלייהו חובה עצמותה של תפילה הויא
חובה וע"כ פוסק ולדעת הרמב"ם א"א
לשויא חובה בעצם רק דמצד קבלתו
יתחייב ויהיה מחויב מלתא דנדר ולא
מלתא דתפילה.

ולהבנת

תפילה
השע"ת

יש

)סי' תכב סק"ב(

החץ וע"כ אמרו ילך אצל חכם וכו'.

והנה

בה"ג כ' דאם התחיל להתפלל ת"ע
שויא חובה ושוב מחויב להתפלל

והעתיקו דבריו הרי"ף הרא"ש והרשב"א
אבל הרמב"ם השמיט די"ז וביאר הגר"ח
דהרי"ף שהעתיקה ס"ל כהראב"ד דתפילת
רשות לא שניא בעצמותה מתפילת נדבה
וע"כ אם התחיל להתפלל כבר הכניס
עצמו בחיוב תפילה והתפילה ממילא הויא
חובה אבל הרמב"ם לשיטתו דאפי'
כשמתפלל לשם חובה אין בזה קיום
החובה מצד התפילה רק מצד הגברא.

הענין מה נקרא תרי מיני לענין
להוסיף

ע"י הגברא אם רב גובריה מועיל פגיעת

בעיקר

דברי הבה"ג דכיוון שהתפלל

מש"כ

שויא חובה שמא הביאור כמו

והובא במ"ב שם

דמצינו לענין קבלת שבת שע"י ניהוג של

עריכת ברכות  /תפילת ערבית רשות

שג

שבת חשיב קבלת שבת דמראה בעצמו

הראב"ד לא פליג בזה על הרמב"ם אבל

שכבר שבת אצלו כ"ה בדמיון מה

עכ"פ הבה"ג והרי"ף ודאי חולקים בזה על

המתפלל ערבית דע"י שמתפלל מראה

הרמב"ם וכנ"ל עי"ש.

שהוא חובה אצלו ואמנם אם מכוון להדיא
לרשות ולא לקבל ע"ע חובה כ' הרשב"ץ
דמהני אף לדעת הבה"ג.

והנה

ובעיקר

דברי הגר"ח דהרמב"ם פליג על
דין הבה"ג ז"ב דאין דברי

הבה"ג מוסכמים דברא"ה בסוגין חולק על

בדברי הבה"ג מבו' דהוכרח לאמר

הבה"ג דאף אחר דמתפלל לא הויא חובה

דמי שמתפלל ערבית שויא חובה

וכן התוס'

דק' ליה מהא דרב לקמן

)ל(:

דטעה

הבה"ג דל"מ מה שהתחיל להתפלל
לשוייא חובה.

בתפילת ערבית דר"ח אינו חוזר משום
שאין מקדשין את החודש בלילה וק' דמה
צריך לטעם זה תיפו"ל דת"ע רשות וע"כ
תי' דכשהתפלל שויא חובה ולפי"ד הגר"ח
דהרמב"ם פליג ע"ז הדק"ל מה צריך
לטעם דאין מקדשין וכו' וצ"ל דהרמב"ם
ס"ל דרב סובר כמ"ד חובה וכפי הגי'
שלפנינו דלא נח' בדבר רב ושמואל אלא

עוד

בדברי הגר"ח הנה בביאוה"ל
ס"א(

ובאמת

)סי' קז

כ' דהא דאפי' ב"ע אם התחיל

אדעתא דחובה קיי"ל דפוסק וכהראב"ד
דכיוון דקיבלו עלייהו חובה מסתמא
אדעתא דחובה התפלל מבו' דפי' דאדעתא
דחובה פוסל אפי' אם התפילה היא באמת
רשות וזהו דלא כהגר"ח.

אביי ורבא או דבשי' מ"ד חובה אמרה רב

]ובאבי

וכן תי' הרא"ה.

)יומא פז :וחגיגה ט(:

פליגי על

עזרי כ' דת"ע היא חובה בעצם
ודלא כהגר"ח דהא כתיב ערב

פסק דטעה

ובוקר וצהרים אבל בזוהר פר' חיי שרה

הרמב"ם

בערבית דר"ח אינו חוזר ולא

הק' כן דאיך יתכן דת"ע רשות דהא כתיב

הזכיר הטעם ואפשר משום דת"ע רשות

ערב ובוקר וצהריים ותי' דהא כתיב בתריה

ואף שקיבלו חובה התפילה עצמה רשות

אשיחה ואהמה דדוד התפלל רק תרי

אבל השו"ע

)פ"י הי"א(

)סי' תכב ס"א(

הזכיר הטעם

דאין מקדשין את החודש בלילה ואפשר
ליישב אף לדעת הרמב"ם דלולי הטעם
דאין מקדשין את החודש בלילה היה חוזר
אף דת"ע רשות כיוון דקיבלו עלייהו חובה
והוא לא התפלל דע"י שהחסיר ההזכרה
הוי כלא התפלל וע"כ צריך לחזור לולי
הדין דאין מקדשין וכו'.

בחי'

מינייהו[.

והנה

הגר"ח ביאר דעת הרמב"ם והניח
מלבאר דברי הראב"ד ובביאור

דעת הראב"ד י"ל בתרי אנפי וכפי
שיתבאר להלן יש שרשים בראשונים לכל
אופן א' דדעת הראב"ד כהתוס' דת"ע
חובה רק דפטרו מי שאנוס וממילא דת"ע
תק"ח היא וביסודה הוי תפילת חובה

הגר"ח שם מפ' בענין אחר דברי

אמנם זה שלא כדברי הכס"מ שפי' דעת

הראב"ד ודלא כהכס"מ ולפי דבריו

הראב"ד משום דקיבלו עלייהו חובה ב'

עריכת ברכות  /ברכות כז ע"ב

דש
דהראב"ד ס"ל דקיבלו עלייהו חובה היינו

אבל אם הוא רשות מ"ט לא יקדים של

דקיבלו עלייהו להחמיר לנהוג כמ"ד חובה

מנחה ולכא' י"ל דכיוון דהיא כנגד או"פ

וממילא כשמתפלל אדעתא דחובה הוה

חשיב חובת שעתיה דעתה הוא זמנן

חובה ממש כמו שחרית.

ובטעמא דתיקנו תשלומין בת"ע יתבאר
להלן אות ו.
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הגר"ח דנדבה ורשות חד
מינא נינהו לכא' ק' דאם

ת"ע כנדבה ממש א .למה אי"צ לחדש בה

ג .התוס'

בסוגין

)ובשבת ט :ובכ"מ(

כ'

דבר ב .איך אפשר להתפלל בשבת ת"ע

דלמ"ד רשות אינה רשות

הרי אין נדבה בשבת ג .במה חשוב ת"ע

גמורה אלא מצוה ורק דנדחית ע"י מצוה

כנגד או"פ הרי נדבה היא כנגד קרבן נדבה

אחרת ]ובסוגין הזכירו התוס' מצוה עוברת

ובהכרח דאי"ז ממש נדבה וצ"ב.

ובשבת ט :הזכירו רק מצוה אחרת ומשמע

והביאור

י"ל דת"ע אינה כנגד קרבן
נדבה אלא כנגד או"פ וכנגד

אי"ז טעם סיבת התקנה ואחר שתיקנו כבר
אין משמעות לטעם התקנה אלא הוא גדר

דאפי' אינה עוברת ותי' החת"ס דמצוה
דאו' אפי' אינה עוברת ודרבנן דווקא
עוברת[ וכ"ד הרי"ף והרא"ש והרשב"א.

וראיתי

מי שפי' דבסוף העובדא ששאלו

בתפילה דהיא חלף האו"פ וממילא בת"ע

אם ת"ע רשות אמרו ואותו

מתקיים ענין דאו"פ ולא מתקיים קרבן

תלמיד רשב"י וק' מה בא להשמעינו אמנם

נדבה ותנאי דיכול לחדש בה דבר הוא

י"ל דהוה ק' ליה איך השיבו ר"י רשות הרי

בנדבה דווקא דכשרוצה להתפלל תפילה

רק במקום מצוה הוי רשות אלא דהנידון

שאינה בכלל תקנת התפילות צריך טעם כי

היה כלפי מי שתורתו אומנות כרשב"י

אין לבא אל המלך בלתי הקרוא אבל תקנת

אבל לא לכו"ע ונמצא לזה סמך גדול

או"פ הוא קרוא אל המלך וממילא א"ש

בדברי ר"ן גאון שכ' א"ל כלום חילקנו בין

שיש ת"ע בשבת דאינה גדר נדבה ולפי"ז

חבר לבור א"ל אין מבו' דרק לחבר הקלו

רשות אינה כנדבה ממש אלא רק דלא

דת"ע רשות.

חשיב מין אחר.

באבי

עזרי

)תפילה פ"י ה"ו(

והנה
הק' לשיטת

הרמב"ם דמבו' בר"פ דשכח ולא
התפלל

מנחה

מתפלל

ב"פ

ערבית

בטעמא דת"ע רשות נח' הראשונים
דרש"י ותוס'

)שבת ט(:

כ' דהוא

משום דאברים ופדרים אינם מעכבים
בקרבן אבל הרא"ה והשיטמ"ק

)לעיל כו(:

הראשונה לערבית והשניה למנחה ואם

כ' דהטעם הוא משום דפעמים שלא היה

ת"ע רשות גמורה הלא הטעם לקדימת

או"פ שהיו קרבים מבעו"י ולכא' לטעמא

הערבית הוא משום דהוא חובת שעתיה

דרש"י ותוס' ת"ע אינה רשות גמורה דהרי

עריכת ברכות  /תפילת ערבית רשות

שה

גם או"פ אף דאינם מעכבים בקרבן מ"מ

לצורך שעה דהרמב"ם ס"ל דת"ע היא

מצוה מיהא איכא אבל לטעם הרא"ה

כנדבה ומה דקיבלו עלייהו רשות אינה

אפשר דהוי רשות גמורה דפעמים שלא

ענין לעצם התפילה דאכתי היא כנדבה

היה כלל.

וע"כ כל אימת דבעי מצלי אבל הראב"ד

ולפי"ז

י"ל דמה דהרא"ה פליג על הבה"ג

ס"ל דכשמתפלל שויא חובה גמורה וע"כ
בעי' שיתפלל בזמן שתיקנו.

הוא משום דלשיטתו אזיל דס"ל
דת"ע רשות גמורה ומעיקרא לא תיקנו

עוד

תלוי בזה לכא' ענין סמיכת גאולה

שיהיה חיוב תפילה בלילה וע"כ אפי'

לתפילה בת"ע דהראב"ד שם כ'

התפלל לא שויא חובה ]אמנם אין הכרח

דהטעם דאין להקדים ת"ע דהרי צריך

מדפליג על הבה"ג דס"ל דת"ע הוי רשות

וכוונתו

גמורה דהרי התוס'

גאולה

לסמוך

לתפילה

ס"ל דת"ע

דכשמתפלל מבעו"י אינו יוצא י"ח זכירת

אינה רשות גמורה ולא ס"ל כהבה"ג רק

יצי"מ וסמיכת גאולה לתפילה היינו גאולה

דמשמע מדבריו דאו"פ לא היו קרבין כלל

שיוצא בה י"ח ולהרמב"ם באמת שרי

משמע דאין קבע לת"ע היינו דפעמים אין

להקדים ת"ע אע"פ שמפסיד עי"ז סמיכת

מתפללים ת"ע[.

גאולה לתפילה והטעם כנ"ל דהרמב"ם

ולפי"ז

)יומא פז(:

י"ל דהרמב"ם ס"ל כהרא"ה ות"ע
ביסוד תקנתה אינה חובה דהיא

כנגד או"פ דפעמים שהקריבום ביום
ובכלל התמיד נינהו וע"כ ס"ל דא"א
לשויא חובה בעצם אמנם רוב הראשונים

ס"ל דהוי כנדבה אפי' כשמתפלל ובנדבה
לא נאמר הדין דסמיכת גאולה לתפילה
אבל הראב"ד ס"ל דכשמתפלל הדר שויא
חובה וע"כ בעי' שיסמוך גאולה לתפילה.

בתוס'

) ד (:הביאו מסדר ר"ע גאון דלכך

פליגי ע"ז דת"ע תיקנו שתהא חובה רק

אנו נוהגים לאמר בערבית קדיש

שפטרו מי שאנוס קצת מלהתפלל וע"כ

קודם שמו"ע לאשמועי' דל"ב למיסמך

אם מתפלל שויא חובה וכ"ה דעת הראב"ד

גאולה לתפילה והתוס' פליגי עליה דאפי'

דחשיב חובה וע"כ אם התחיל אדעתא

למ"ד רשות אם מתפלל בעי לסמוך גאולה

דחובה פוסק.

לתפילה ומבו' דנח' בפלוגתת הרמב"ם
והראב"ד אם אחר שמתפלל ת"ע עדיין

„·¯Ú"˙· Â˙ËÈ˘Ï Ì"·Ó¯‰ È
‰ÏÈÙ˙Ï ‰ÏÂ‡‚ ˙ÎÈÓÒÂ È"ÂÚ·Ó

ד .עפי"ד

גדרי רשות עלה ואי"צ לסמוך גאולה
לתפילה או דאז כבר הויא כתפילת חובה.

הגר"ח לכא' יש לפ' דהרמב"ם
והראב"ד לשיטתם גם לענין

זמן ת"ע שהרמב"ם כ'

)פ"ג ה"ז(

דאפשר

להתפלל ערבית מבעו"י בין בער"ש בין
במוצ"ש 'לפי שתפילת ערבית רשות'
והראב"ד השיג עליו דאין לעשות כן אלא

„·¯ÔÈÚ· Â˙ËÈ˘Ï Ì"·Ó¯‰ È
˙¯˙˙¯ÊÁ ÔÈÚ·Â È¯˙Ò„ È
Ú"˙· ı"˘‰

ה .עוד

יש להוסיף דלפי"ז א"ש דעת
הרמב"ם בענין תרתי דסתרי

עריכת ברכות  /ברכות כז ע"ב

שו
דהפנ"י בסוגין כ' דשיטת הרמב"ם דאפשר

דע"כ אין ש"ץ יכול להוציא משום דאי"ז

לנהוג יום אחד כרבנן ולמחרת כר"י ול"ח

בכלל ערבות ולדברי הגר"ח א"ש דאף

לתרתי דסתרי דכיוון דנקט הטעם דת"ע

שכבר מתפלל ערבית הויא רשות וע"כ

רשות משמע דר"ל דלפיכך אין מדקדקין

ל"ש בזה ערבות משא"כ לשי' הראשונים

דדעת

כיוון דמתפלל שויא חובה ומוציא בה

הרמב"ם דא"א לעשות תרתי דסתרי באותו

להחזיר

בדבר אמנם הכס"מ כ'

)פ"ג ה"ד(

רבים

וע"כ

יום ולהנ"ל כיוון דת"ע כתפילת נדבה היא

דלא

הטריחוהו

התפילה .

אין קבע לזמנה ואין בזה תרתי דסתרי
ובאותו יום י"ל דהוא מטעם דשויא יום

נמצא

לדעת הרמב"ם דכיוון דת"ע רשות

והרי מתפלל הנדבה משום שהוא לילה

א .יכול להתפלל קודם הזמן ב .לא

וע"כ סותר ומגרע בתפילת המנחה ע"י

איכפ"ל בסמיכת גאולה לתפילה ג .יכול

הת"ע.

לעשות תרתי דסתרי ד .אין הש"ץ מחזיר

ובזה

א"ש דאף הרא"ה ס"ל דאפשר
לעשות יום א' כר"י ולמחרת

התפילה ה .אם התחיל אדעתא דחובה אינו
פוסק ו .ת"ע רשות ויכול לבטלה אפי'
שלא לצורך מצוה.

כרבנן ואין בזה משום תרתי דסתרי ודלא
כרוב הראשונים.

דהרא"ה

עוד

ג"כ ס"ל כהרמב"ם דע"כ
מתפרשא תפילתו כתפילת

נדבה וא"א לשויא חובה בעצם.

לענין

חזרת הש"ץ בת"ע כ' הרמב"ם

יש להוסיף בדברי הרמב"ם דאף
דס"ל דת"ע רשות ואין מדקדקין

בזמנה וע"כ אם מתפלל קודם זמנה שפי"ד
ואפי' מתפלל בתרתי דסתרי שפי"ד אבל
י"ל דגם הרמב"ם מודה להא דפסק השו"ע

)פ"ט

)סי' ל ס"ה(

דאם התפלל ערבית לא יניח

דבערבית אין ש"ץ מחזיר

תפילין דשויא לילה דזה ודאי דע"י ת"ע

התפילה דכיוון דאין ת"ע חובה לא יברך

מוכח דכלה זמן היום וכמבו' במחצה"ש

ברכות לבטלה שהרי אין אדם שנתחייב

דזה סברא דרבנן דשויא

ה"ט(

בה אבל הרשב"א

)ח"א סי' קפג(

)סי' קח סק"י(

אנפשיה לילה.

כ' הטעם

דש"ץ מוציא רק למי שאינו בקי ואינו בקי
אינו מחויב בת"ע והנה דברי הרמב"ם
דהטעם הוא משום דת"ע רשות צ"ב דכבר
קיבלו חובה ותי' הב"ח דתקנה לא זזה
ממקומה והמ"ב

)סי' רלז(

הביא מהל"ח

וא"ר דלא אלים מנהגא להטריח הציבור.

אבל

‚"‰·‰ ˙Ú„· ÌÈÂ˘‡¯‰ 'ÁÓ

ו .בדברי

הבה"ג דאם מתפלל שויא חובה
בפשטות אפשר דטעמו דס"ל

כדעת הראשונים דת"ע אינה רשות גמורה
וע"כ כשמתפלל הדרא ממילא להיות חובה

עי' באבי עזרי שכ' דביאו"ד

אמנם נראה דזה תלוי במח' ראשונים ואשר

הרמב"ם דת"ע רשות היינו משום

לפי"ז נפקא לדינא טובא דהנה ברי"ף

עריכת ברכות  /תפילת ערבית רשות

שז

וברא"ש משמע דרק התפילה שהתפלל

רבינו מנוח

שויא חובה אבל אינו מחויב מעתה לעולם

עלייהו הוא משום נדר ובפמ"ג סוף

בת"ע וברא"ה כ"כ להדיא דקיבלה חובה

הפתיחה להל' תפילה דנשים דלא קיבלו

כלו' להאי שעתא אבל ברשב"א מבו'

עלייהו חובה אם נוהגים כן ג"פ מתחייבים

דכיוון דהתפלל פעם אחת שוב שויא חובה

מטעם נדר ועיקר הנידון בזה אם מתחייב

ומחויב לעולם וכן הביא הר"ן )שבת ט (:דכ'

לעולם בתפילה אחת כבר דברו בזה התוס'

הגאונים דבחדא זימנא שויא חובה וצ"ב

)יומא פז.(:

)פ"א ה"ו(

דמשמע דקיבלו

היכן חזי' דדעתו היתה לקבוע עצמו לחיוב
עולמי ומטעם נדר לכא' אינו ממחויב אלא

וסימוכין

בעושה כן ג"פ.

והביאור

)סי' קפח(

י"ל דהרשב"א ס"ל דאם
מתפלל פעם אחת לשם ת"ע

הרי"ז כאמר קים לי כהך שיטתא דמחייבא
והדר חיובו כחובה גמורה וגם מה שקיבלו
עלייהו היום לשויא חובה י"ל דהיינו
לנהוג כהך מ"ד וע"כ סגי בנהג כן פ"א
ועי"ז שויא לתפילה עצמה חובה ]ול"ש
לגדרי קים בדיני חו"מ דכאן מה שמקבל
ע"ע להחמיר אפי' כשיטה שנפסק בגמ'
דלא כוותה מהני דהוא משום דמקבל ע"ע

ב.ב .שוב נ"י ביאר באופ"א ע"פ
דברי השו"ע

)יו"ד סי' ריד ס"א(

דאם

קיבל בדעתו לנהוג איזה מנהג ועשה כן
פ"א הוה כנדר אבל לכא' א"כ עיקר חסר
מדברי הבה"ג דאיירי באופן שקיבל קודם
בדעתו להתפלל לעולם וגם הרי"ף לכא'
פי' בדעתו דלא נתכוון לקבל לעולם וגם
דא"כ מהני שאלה על קבלת יחיד זו לפי"ד
הרשב"א דהקבלה היא לעולם והפוסקים
לא הזכירו זה וצ"ע.

ולדעת

שכ' דל"ש קיבלו

עלייהו חובה כ"א במה שיש שיטה
המחייבתם אבל יעו"י בברכהמ"ז בר"ח
כיוון דאין מי שמחייב לחזור אם שכח
ל"ש קיבלו עלייהו חובה ונאמר דמי
ששכח יחזור אבל האחרונים חולקים
ע"ז לכא' דבמג"א
קיבלו

דנשים

)סי' תפט סק"א(

עלייהו

לספור

כ'

ספירת

העומר והרי אין שיטה המחייבתם וגם
רעק"א

)קמא סי' א(

כ' דנשים קיבלו ע"ע

כל מ"ע שהז"ג כחובה וכבר הק' כן
במנ"ח

כחומרא[.

והרב

לדברי הרשב"א יש בדרכ"מ

ולהנ"ל

)מצוה

שו(.

י"ל דתלוי בפלוגתת הראשונים
דהדרכ"מ ס"ל דקיבלו עלייהו

חובה הוא רק מטעם דנקטי' כהך שיטתא
המחייבת וכמאן דאמר קים לי אבל
האחרונים כ' דמטעם נדר אפשר להתחייב
בכל מנהג טוב ויכול לקבל ע"ע כנדר
ואמנם אי"ז כמו קיבלו עלייהו חובה ביש
דעה המחייבתם דצריך דעת לקבל ע"ע או
ג"פ וגם מהני שאלה וע"כ גם אין אשה
מוציאה איש בספירת העומר כמש"כ
הפמ"ג

)סי' תפט סק"א(

דל"ח שנכנסה

הרי"ף והרא"ש לכא' רק אם נהג

בחיוב גמור מלתא דספירה אלא מלתא

כן ג"פ מחויב מטעם נדר עי' גם

דנדר.

עריכת ברכות  /ברכות כז ע"ב

שח
ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙˙‚ÂÏÙ· Ó"˜Ù
·„‚"‰·‰ ˙Ú

ז .ונפק"מ

בת"ע כמו בק"ש עי' צל"ח

)כו(:

דלכא'

צ"ע דהרי ת"ע רשות ואף דקיבלו עלייהו

בין הרי"ף להרשב"א אם יכול

חובה מ"מ מי יתקן עד חצות ולהרשב"א

להוציא אחרים י"ח דאם נכנס

ניחא דבמה דקיבלוהו חובה קיבלו לנהוג

תחת החיוב הגמור שוב ישנו בכלל ערבות

כמ"ד חובה ולדידיה יש לדון אם תיקנו עד

ויכול להוציא אחרים י"ח ולפי"ז אתיין

חצות.

דברי הרשב"א שפיר לשיטתו דהטעם דאין
הש"ץ חוזר התפילה בת"ע דאינו בקי אינו

ויש

להעיר לשי' הרמב"ם דקיבל ע"ע

מחויב אבל לא פי' משום דאינו בכלל

מטעם נדר וכי היכן מצינו תשלומין

ערבות דכיוון דקיבלו עלייהו כנקטו כמ"ד

לנדר שתיקנו תשלומין לערבית והנה

חובה דמי ושפיר מוציא הש"ץ אבל

להרי"ף והרא"ש דהוא מטעם קים לי ניחא

הרמב"ם פי' מטעם ערבות דלא הדר ע"י

דעתה מחויב גמור הוא ולדעת הרשב"א

התפילה לחובה עי' אבי עזרי )פ"י ה"ו(.

צ"ל דס"ל כהתוס' דרשות אינה רשות
גמורה רק היא חובה ופעמים שפטרו

עוד

יש לדון דנפק"מ לענין איסור אכילה

באנוס קצת ובחובה תיקנו תשלומין אבל

מבו' דאסור

לדעת הרמב"ם ק' ולפי"מ שנת' לעיל

לאכול קודם תפילה הן מצד הק"ש והן

דת"ע אינה תפילת נדבה אפי' לדעת

מצד התפילה אמנם איירי שם למ"ד חובה

הרמב"ם י"ל דכנגד או"פ שייך תקנה

אבל למ"ד רשות יל"ע אם יהיה אסור

לתשלומין ואפי' קודם שקיבלו עלייהו

באכילה אם כוונתו להתפלל ולכא' תלוי

חובה.

קודם ת"ע דלעיל

)ד(:

בזה דאם חשיב כאמר קים לי נאסר אבל
אם קיבל להתפלל רשות וכי היכן מצינו

ולכא'

הרמב"ם חולק הן על דברי הבה"ג

שיהא אסור לאכול קודם קיום הנדר.

לדעת הרי"ף והן על דברי הבה"ג
לדעת הרשב"א דהרי הגר"ח דייק מדלא

ועפי"ז

מבו' היטב מש"כ הרשב"ץ דאפ'
להבה"ג

אם

מתפלל

הזכירו מכלל דפליג עליה והרי הרמב"ם

ערבית

לא הזכיר לא כמר ולא כמר.

ומכוון לרשות אינו מתחייב עוד וזהו ע"ד
הרשב"א דאז אין בכלל תפילתו קבלה

בדעת

ודלא כהרמב"ם א .דבסי' רסח

ול"ח כאילו נקט כהך שיטתא והיא תפילת
נדבה ובאמת אינה כנגד או"פ אלא כנגד
נדבה.

השו"ע ז"ב דפסק כהראשונים

)סי"ג(

כ' דבשבת יוצא בדיעבד בחזרת

הש"ץ ומבו' דאפשר לצאת י"ח תפילה
בחזרת הש"ץ ודלא כהמב"ם ב .בסי' קז

ועפי"ד

פסק דאם התחיל אדעתא דחובה

הרשב"א אפשר לבאר מה שדנו

)ס"א(

האחרונים אם תיקנו עד חצות

פוסק אפי' באמצע ברכה ודייק המג"א שם

עריכת ברכות  /תפילת ערבית רשות

שט

מדלא חילק המחבר משמע דאפי'

איסור אכילה קודם ת"ע ולכא' מדפסק

)סק"ג(

בת"ע.

בסי' רסח דבשבת יוצא בדיעבד בחזרת
הש"ץ חזי' דס"ל כהרשב"א וגם הרמ"א

ודלא

כהרמב"ם ג .בסי' רלו

)סק"ב(

לגבי

סמיכת גאולה לתפילה פסק דאפי'

)סי' רלה ס"ב(

דאסור חזי' דקיבלו חובה היינו לנהוג

בערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה.

אמנם

יל"ע אם פסק כהרי"ף והרא"ש
בשי'

הבה"ג

או

כהרשב"א

ונפק"מ כנ"ל לענין להוציא י"ח ולענין

פסק לענין אכילה קודם ת"ע
כמ"ד חובה.

]אבל

יל"ע דמקור פסק הרמ"א הוא
מהרי"ף וצריך לחלק בין קיבלו

עלייהו חובה ובין קיבל עליה יחיד[.
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בגמ'

רב צלי של שבת בערב שבת .אומר
קדושה על הכוס ,או אינו אומר

ערבית שוב אינו רשאי להזכיר של ר"ח אם
תפילת ערבית אינה של ר"ח,

עיי"ש א.

קדושה על הכוס תא שמע :דאמר רב נחמן
אמר שמואל :מתפלל אדם של שבת בערב
שבת ואומר קדושה על הכוס .ולהלן בגמ'
מבואר כן גם לגבי הבדלה ,דמתפלל של
מוצ"ש

ומבדיל

בשבת

על

הכוס.

ובפשוטו ,מאחר שמתפלל של שבת
בער"ש ,הרי שצריך להזכיר של שבת
בתפילתו ,ואם לא הזכיר חוזר ומתפלל,
וכיו"ב בשל מוצ"ש בשבת ,עליו להבדיל
בתפילה.

וכפה"נ

˜È‡˘¯ ÂÈ‡ ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ Ì„Â
ÏÈ„·‰ÏÂ ˘„˜Ï

ומסתימת

הסוגיא שלפנינו נראה ,דהא
דמבדיל ומקדש על הכוס,

כ"ז היינו דווקא אחר שהתפלל ערבית של
שבת ושל מוצ"ש ,אבל אם לא התפלל
ערבית ,אינו רשאי להבדיל ולקדש .וכ"ה
להדיא במג"א הנ"ל ,אשר כל הנידון
בדבריו לגבי הזכרה אחר פלה"מ ,כ"ז הוא

דזהו מילתא דפשיטא ,ואך

בצירוף מה שהציבור התפללו ערבית,
עיי"ש בדבריו.

דמ"מ מספק"ל לגמ' האם יוכל
גם לקדש ולהבדיל על הכוס ,או דמהני זה
רק לענין תפילה של שבת ,לענין שצריך

והטעם

שקודם תפילת ערבית אינו רשאי
לקדש

ולהבדיל,

מתבאר

כן

להזכיר של שבת בתפילתו .והך דינא דאם

מסוגית הגמ' שלפנינו ,שהרי בגמ' אמרי'

התפלל ערבית מהני זה גם לענין הזכרה,

דאם התפללו הציבור ערבית בטעות ,חוזר

מבואר כן במג"א סי' תי"ט דאחר

ומתפלל שוב אחר שחשכה .והדברים

ר"ח

כמתמיהים ,שהרי הך שיעורא דפלה"מ

בברכהמ"ז ,וכן להיפך ,דאם התפללו

הוא אליבא דר"י ,ור"י הרי אית ליה כן

שהתפללו

`.

ערבית

מזכיר

של

`xnel lkei v"rny lila ycwny inc azky y"eric ,ok `l x`ean g"q 'iq l"yxdn zaeyza 'e`kl ,ok
`le v"rny ly yeciw `ed ,ycwl `a `edy yeciw jd ixd ,dpde .y"iir ,v"rny bg mbe zekeqd bg mb

c"eza dxkfed ef dprhe) ,zekeqd bg z` mb yeciwda xikfdl yi mewn dn r"vy dn calne ,zekeq ly
zay ly z` xikfi `l a"eike ,g"x ly cer xikfn epi` dxkfd oiprlc `"bna x`eandlc ixd ,(my l"yxdn
`enevird z` ep` mipc dxkfd oiprl ixd ,llk zekeqd bg z` xikfdl okzi ji` ,y"ven ly lltzd xak m
.r"ve .`xabd zlaw itl mei ly
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מדינא ,דתפילת המנחה עד פלה"מ,

שאחריו ,ובצירוף הך מילתא הוא דרשאי

ואח"כ מתחיל זמן תפילת ערבית ,ומה

להתפלל ערבית .ומאחר דבעינן לזה קבלה

שייך בזה דין טעות.

מסוימת ,במה שהוא מתחייב לנהוג את

וזה

אין לומר דהטעות הוא בהא גופא,
דמאחר דלא קיימ"ל כר"י מדינא ,כל

מה דחשיבא תפילתו כתפילת ערבית היינו
דווקא בצירוף קבלה מסוימת ,ואשר לגבי
הך קבלה הוא דשייך ענין טעות .א"א

היום שלאחריו ,הרי דכלפי הך קבלה
בודאי שייך ענין טעות ,דאם עשה כן
בטעות ,אין הקבלה שקיבל ע"ע חלה,
ובממילא שעדיין לא חייל היום שלאחריו,
והדר דינא שצריך לחזור ולהתפלל ערבית,
ודו"ק.

לומר כן ,שהרי הא דאינו מתפלל מנחה
אחר פלה"מ ל"ש בזה ענין טעות ,דהא

‚ÏÙ ÔÓÊÓ ÈÏÈÈÁ„ ÌÈÈ„‰
‰ÁÓ‰

אילו נהג כל ימיו כר"י ,הרי דמדינא אינו
רשאי להתפלל מנחה אחר פלה"מ ,ול"ש
בזה שום טעות ,ומ"ש מנחה מערבית.

וביותר

תיקשי כן להפוסקים דס"ל דהא
דאמרי' בגמ' דעביד כמר עביד

וכו' ,היינו משום דסד"ר לקולא ,והרי ז"ב
שבעלמא בדינא דסד"ר לקולא לא אמרי'
דבעי קבלה מסוימת ואם עשה בטעות
כשיטה אחת ,דחוזר ומתפלל ,וכ"ז ברור,
וצ"ע מה דבסוגין שייך ענין טעות.

ומזה

הרי נראה מבואר ,דגם אליבא דר"י
גופיה ,כל מה דרשאי להתפלל

תפילת ערבית אחר פלה"מ ,אי"ז מידי
דממילא ,דאחר שנגמר זמן מנחה בממילא
מתחיל זמן ערבית ,כ"א דכ"ז הוא בצירוף

והנה,

המנחה ,כבר נודעו בזה דברי
התרוה"ד בסי' רמ"ח ,אשר יצא לדון
דאחר שהתפללו הציבור ערבית ,שוב אין
אשה רשאית להפסיק בטהרה ,ועיי"ש
שכתב לדון כן לגבי אבילות ונתינת גט,
ובדבריו שם מבואר דמעיקר הדין היה
מקום לדון כן גם לענין ברית מילה.

ובפשוטו

הך קבלה הוא דחייל עיצומו של היום
.a

היינו ,דכל דיני היום תלוים
במה

שהתפללו

הציבור

ערבית ,דעי"ז שהתפללו ערבית חשבינן
להיום שלמחרת כמי שכבר חל ,ובממילא
דחשבינן ליה כזמן לילה ,ואשר זה סותר
למילה ולהפס"ט וכל כיו"ב ב.

קבלה מסוימת ,ואשר ענינה במה שהוא
מנהיג ע"ע את ניהוגי היום שלאחריו ,וע"י

בעיקר הדינים החלים בזמן פלג

ועי'

בתרוה"ד סי' ק"ט שיצא לדון לגבי
קריאת המגילה מפלג המנחה ואילך,

`kil ziaxr zlitz `lac ,ziaxr xeaivd elltzdy dna ielz lkdc x`ean c"dexzd ixacn mb ,ab`e
`icdl ok x`eank ,`pic jda opiniiw i"xc `ail`c xg`nc ,iywize .mei ly enevirda oic zelg mey

mcew didy dnn xzei ziaxr elltzdy i"r sqezip dne ,ziaxr xeaivd elltziy l"nl k"` ,c"dexzd ixaca
ep` oi` ziaxr elltzdy mcewc k"re .n"dlta cin ziaxr onf ligzn i"xc `ail` ixd ,ziaxr elltzdy
ixd ,c"eza my c"dexzd ok k"ynk ,eixg`ly meidl zkiiy ziaxr zlitzy xg`nc ,ziaxr onf eiykrc mipc
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ועיי"ש שתלה לה בדינא דר"ת דס"ל

ובממילא דהך צד לילה מהני רק לענין

דמהני דינא דפלה"מ לענין ק"ש של

לאסור בהפס"ט ,דהוא דין לחומרא ,ולא

ערבית ,דאף דכמה פוסקים לא ס"ל כדעת

לענין להתיר את קריאת המגילה ,ומה"ט

ר"ת ,מ"מ כבר פשט המנהג כדעת ר"ת.

הוצרך התרוה"ד ללמוד כן מדברי ר"ת

והנה,

הרי הך דינא אם רשאי לקרות ק"ש,
בפשוטו

אי"ז

שייך

להנידון

שבסוגין ,כ"א דהוא תלוי בדין זמן

דס"ל ,דדינא דפלה"מ מהני גם לקולא,
דרשאי לקרות ק"ש מפלה"מ ואילך,
ובממילא דה"ה דרשאי לקרות המגילה
אחר פלה"מ.

שכיבה ,ואף אם כל דברי ר"ת לא באו כ"א
אליבא דר"י ,כמבואר כן לכאו' בדברי

אי"ז

נכון לכאו' ,כי מאחר שבסוגין

התוס' לעיל בדף ב ,.אבל מ"מ הך דינא לא

מבואר דמהני דינא דפלה"מ גם

תליא כלל בדינא דסוגין ,אלא נידון בפנ"ע

לקולא ,לענין דרשאי להבדיל על הכוס,

הוא ,ואשר בפשוטו היינו לענין אם נוכל

וכך גם לענין שהוא נפטר מחובת הזכרה

לדון את הזמן שאחר פלה"מ כזמן שכיבה

של שבת אחר שהתפלל ערבית של

או לא.

מוצ"ש ,ואינו נדרש להזכיר עוד של שבת

אלא

דלפי"ז צ"ע מה שתלה התרוה"ד
בהך דינא גם את הנידון דקריאת

המגילה אחר פלה"מ ,ומאי שייטי' בהדי
דינא דר"ת ,הרי לכאו' היה לו להתרוה"ד
לתלות ענין זה דקריאת המגילה אחר
פלה"מ ,בהדי הנידון דסוגין ,ולא בהדי

וביותר,

שהרי בהנידון דהפסק טהרה
אחר

מן הדין דנימא כן גם לגבי קריאת המגילה
וכיו"ב ,להתירו לקרות המגילה אחר
פלה"מ ,כמו דרשאי להבדיל בשעה זו.

ואילו

דינא דר"ת לגבי ק"ש ,הרי לכאו'
נידון אחר הוא לגמרי ,דגם אחר

דחשבינן להזמן שאחר פלה"מ כלילה,

דינא דר"ת.

פלה"מ,

כלל ,כמבואר כן בדברי המג"א הנ"ל ,א"כ

לא

תלה

התרוה"ד את דבריו בדינא דר"ת כלל,
ומאחר דהתם הכריע התרוה"ד דחשיב

אכתי יתכן דלענין ק"ש לא סגי בהכי ,כיון
דאי"ז זמן שכיבה ,ומה"ט לכאו' נחלקו
הרבה מהראשונים על ר"ת ,ועכ"פ נידון
התרוה"ד שייך לסוגין ולא לנידון ר"ת
כלל .וצ"ע.

כבר כלילה לענין שאינה רשאית להפסיק
בטהרה ,א"כ מה טעם לא סגי בהכי גם
לענין להתירו בקריאת המגילה.

מאי
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ובפשוטו

היה נראה ,דמסוגין ליכא

נימא ,דגם אחר פלה"מ אי"ז לילה

הוכחה כלל להך דינא אם

גמור ,ורק צד לילה הוא דאיכא,

רשאי לקרות המגילה אחר פלג המנחה ,כי

izk`c xg`n ,ziaxr ly onfk df onf mipc ep` oi` f"lae ,ok r"r mibidpny dbdpdd sexiva `"k liig `l f"kc
.mei ly enevird liig `l
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קידוש והבדלה ,אשר הם תלוים

העיצומו של יום ,ולענין זה אמרי' דע"י

בגוף הנהגת עיצומו של יום ,ואין

תפילת ערבית חייל העיצומו של יום,

הם דינים שמוטל לעשותם אחר שחל עליו

ובממילא דמהני זה הן לענין חובת קידוש

העיצומו של יום ,כ"א דהם דינים אשר הם

והבדלה והן לענין הזכרת של שבת ור"ח

חלק מהנהגת העיצומו של יום עצמו,

וכיו"ב.

והצד

וכיו"ב

לענין

הזכרה,

דדין

ההזכרה

שבברכהמ"ז ,אי"ז דין שכאשר הוא אוכל
השוה בכ"ז ,דכל הני דינים תלוים

בשבת צריך להזכיר של שבת בברכמה"ז,

בהנהגת העיצומו של יום ,ומאחר

כ"א דהוא חלק מהנהגת העיצומו של יום,

דע"י תפילת ערבית חייל עליה הנך

בעצם ההזכרה שהוא מזכיר בברכהמ"ז,

ניהוגים דעיצומו של יום ,הרי דבממילא

דזהו היכ"ת לנהוג את העיצומו של יום.

דנתחייב בקידוש והבדלה וכיו"ב.

ולא

וכ"ז

כן קריאת המגילה וכיו"ב ,דהקריאה

דווקא לגבי דינים שהם חלק

אינה חלק מהנהגת העיצומו של יום

מהנהגת העיצומו של יום ,אבל

מצ"ע ,כ"א דהוא דין לקרות המגילה ביום

כאשר נבוא לדון לגבי קריאת המגילה

פלוני,

מהנהגת

וכיו"ב ,הרי דמאחר דהעיצומו של יום לא

העיצומו של יום ,ואך דהוא דין דחייל

חייל מצ"ע ,כ"א בצירוף ניהוגי הגברא,

עליה אחר שהעיצומו של יום קיים בפנינו,

הרי דבממילא י"ל דל"מ זה כ"א לגבי גוף

אז הוא דמתחייב בקריאת המגילה ,הרי

הנהגת העיצומו של יום ,ובכלל זה גם

דקבלתו בתפילת ערבית לא אהני מידי

קידוש והבדלה וכשי"ת לפנינו.

בכ"ז.

אבל

ומאחר

דאי"ז

חלק

לגבי קריאת המגילה ,דאי"ז שייך
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לגוף הנהגת העיצומו של יום,
מאחר דהך מצוה דקריאת המגילה הוא דין
שצריך לקרות המגילה ביום פלוני ,ועכ"פ
אי"ז שייך בהדי עצם הנהגת העיצומו של

ונידון

התרוה"ד לגבי הפסק טהרה ,בפרט
זה עדיף מקריאת המגילה ,והטעם,

דהך דינא דאין לה להפסיק בטהרה אחר

יום.

תפילת ערבית ,הרי עיקר הדין בזה אינו

ומאחר

דבפלה"מ לא חשבינן ליה כלילה

דאחר דחייל העיצומו של יום מוטל עליה

מצ"ע ,כ"א דמהני זה כלפי

שלא להפסיק בטהרה ,כ"א דזה מישך

הגברא ,שכבר נתחייב לנהוג את העיצומו

שייך בהדי העיצומו של יום ,מאחר דכל

של יום ,ל"ש זה לגבי מגילה ,אשר

הנך דיני תליין בניהוגי יום ולילה,

הנהגת

ובממילא דמישך שייך זה בהדי הנהגת

העיצומו של יום ,ולא סגי במה שהגברע

העיצומו של יום ,שבכלל זה לנהוג

נתבע לנהוג את העיצומו של יום.

דעכשיו לילה ,והוא דין דממילא דכאשר

קריאתה

אינה

שייכת

לעצם
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שיד
כבר חייל דין לילה ,גם אם הוא רק לגבי

ומ"מ

עדיף זה מקריאת המגילה ,וכש"נ

הגברא ,בממילא דא"א עוד להפסיק

דקריאת המגילה הוא דין השייך

בטהרה ,דזהו עיקר הדין דהפסק טהרה,

ליום מסוים ,ובממילא דבזה נוכל לדון

דא"א להפסיק בלילה ,ואי"ז דין נוסף

דכל עוד לא חייל יום זה מצ"ע ,אכתי אינו

המוטל לעשות ההפסק ביום פלוני ,כ"א

רשאי לקרותה .ולא כן הפס"ט שאי"ז דין

דהוא מידי דממילא בעצם הדבר דכבר

להפסיק ביום פלוני ,כ"א דהוא דינא

איכא צד לילה בפנינו ,ובכלל ניהוגים אלו

דממילא ,דעד כמה דחייל כבר העיצומו

פתיך גם שלא להפסיק עוד בטהרה.

של יום ,בממילא דאינה רשאית להפסיק

ואף

דלגבי קריאת המגילה אין תפילת
ערבית מועלת ,מ"מ כ"ז הוא מדיני

קריאת המגילה ,אשר חיובה מתחיל ביום
מסוים ,ואי"ז שייך לניהוגי יום ולילה ,ולא

בטהרה ,ולענין זה סגי במה דכלפי דידיה
כבר חייל העיצומו של יום ,דבממילא
דכבר חייל ביה צד יום שלאחריו.

ונפק"מ,

כן דין הפסק טהרה ,שזה אינו דין דחייל

דבודאי לא עלה על דעת
התרוה"ד

להתירה

לטבול

עליה ביום מסוים ,כיון דאי"ז דין שנתפס

אחר תפילת ערבית ,והיינו בע"כ משום

על יום מסוים ,ובממילא דסגי לן בעצם

דבודאי אף אחר דכבר חייל העיצומו של

הדבר דכלפי דידיה כבר חייל ניהוגי

יום ,כיון דמ"מ אי"ז כ"א כלפי דידיה ,ולא

העיצומו של יום ,אף דהיום מצ"ע עדיין

דמצ"ע כבר חייל העיצומו של יום ,שוב

לא בא.

ממילא דלא נוכל לדון כן כ"א לחומרא

והילכך

ולא לקולא.

ס"ל להתרוה"ד ,דלגבי ספירת
ז"נ ,שפיר נוכל לומר דמהני

כיו"ב

מבואר בשו"ע סי' יח,א בדברי
הרמ"א

ביה מה שהתפללו ערבית ,דעי"ז כבר אינה

שם

שכתב,

דאחר

יכולה להפסיק בטהרה ,כיון דהך דינא

שהתפללו הציבור ערבית אינו רשאי לברך

דהפסק טהרה אי"ז דין הבא ביום מסוים,

על הציצית ,ומקורו מתרוה"ד

ובממילא דסגי במה דכלפי דידיה כבר

קכ"א( .ובדברי התרוה"ד שם ,מבואר דהוא

חייל העיצומו של יום.

דין אחד עם הך איסורא דהפס"ט אחר

ומ"מ

תפילת ערבית ,עיי"ש.

לא ברירא ליה להתרוה"ד הך
מילתא ,והיינו משום דמאחר

)פסקים סי'

ומ"מ

הרי מבואר בדברי הרמ"א ,דכ"ז

דהך דינא דאין לה להפסיק בטהרה ,אי"ז

הוא דווקא לענין דאינו רשאי

דין מעצם הנהגת העיצומו של יום ,כ"א

לברך על הציצית ,אבל מ"מ אין הוא רשאי

דהוא תלוי ביום ולילה ,הרי דבממילא

לפשוט הציצית גם בהך צד דלילה לאו זמן

דיתכן דל"מ ביה הך דינא ,ושאני קידוש

ציצית ,ואי"ז כ"א לחומרא ולא לקולא,

חלק

והוא מבואר עם האמור ,דלענין זה אין אנו

והבדלה

אשר

אינהו

חשיבי

מהעיצומו של יום מצ"ע.

דנים עליו כ"א צד לילה ,ולא דהוא לילה
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שטו

מצ"ע ,ובממילא דאי"ז מספיק כ"א לענין

גם לענין קריאת המגילה וכיו"ב ,אשר

שלא לברך על הציצית ,אבל לא שיהא

הצד השוה בדינים אלו ,דאין הם דינים

רשאי לפושטם ,כיון דמ"מ אכתי יום הוא

התלוים בניהוגי הגברא ,כ"א דהוא בצירוף

מצ"ע.

מה שהעיצומו של יום כקיים ועומד מצ"ע

ואילו

לגבי קריאת המגילה ,גם אם יהא

בלא שום שייכות לקבלת הגברא.

בזה נפק"מ לחומרא ,מ"מ אי"ז
נחשב כקריאת המגילה כלל ,גם לא בדרגת

˘Â„È˜Ï ˘"˜ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰
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צד ,וכש"נ דקריאת המגילה טעונה את
העיצומו של יום מצ"ע ,ואי"ז תלוי

אלא

בניהוגי הגברא בעיצומו של יום.

דאם נימא כן ,אזי צ"ע מה שמבואר
בסוגין דהכל תלוי ועומד בקבלת

הגברא ,ואילו בדברי ר"ת מבואר דאי"ז

˙"¯ ˙Ú„Ï ˘"˜ ÔÈÚÏ Ó"‰ÏÙ

ואשר

נסתר מסוגין.

זהו שביקש התרוה"ד ללמוד כן
מדברי ר"ת דס"ל ,דמפלה"מ

ואילך רשאי לקרות ק"ש ,ועיקר החידוש
שבדברי ר"ת הוא לענין זה גופא ,דהך
דינא דפלה"מ אהני לא רק לענין ניהוגי
הגברא וכיו"ב ,כ"א דחשבינן להעיצומו
של יום כקיים בעצמותו ,בלא שום שייכות
לקבלת הגברא.

ובפשוטו

מבואר כן מדברי ר"ת דס"ל
דרשאי לקרות ק"ש מפלה"מ

ואילך ,ואשר לא נזכר בדברי ר"ת דצריך
להתפלל תחילה ערבית ,וביותר ,שהרי
ק"ש של ערבית קורא הוא לעולם קודם
שמתפלל ערבית ,וע"כ דבהך דינא דר"ת
אין הוא זקוק לתפילת ערבית כלל ,כיון
דלזה גופא מהני דינא דפלה"מ ,לענין
שאנו דנים את העיצומו של יום כקיים
ועומד מצ"ע ,והילכך הוא דרשאי לקרות
ק"ש.

ואשר

שייך כלל בהדי קבלת הגברא ,וזה הרי

ונראה

מזה ,דאדרבה ,באמת בדינא דר"ת
לגבי ק"ש ,זה אינו תלוי כלל

בקבלת העיצומו של יום ,דמאחר דק"ש
אינו דין התלוי בעיצומו של יום ,הרי
דבממילא דלזה לא בעינן כלל את קבלת
העיצומו של יום ,וגם בלא קבלת העיצומו
של יום רשאי לקרות ק"ש מפלה"מ ואילך.

אבל

הנידון בסוגין ,אשר למש"נ מיירי
זה בדברים התלוים בהעיצומו של

יום ,הרי שבזה י"ל דבלא שיחול עליו
העיצומו של יום ,לא יהא רשאי לקדש
ולהבדיל ,כיון דהנך דינים תלוים המה
בהעיצומו של יום ,ובממילא דלזה בעינן
שינהיג כן ע"ע את העיצומו של יום.

ואילו

ק"ש אחר פלה"מ ,בזה לא בעינן
את קבלת העיצומו של יום ,וסגי

לן בזה בעצם הדבר דמסור בידו לקבל

זהו שביקש התרוה"ד ללמוד

ע"ע את העיצומו של יום ,שעי"ז כבר נוכל

מדברי ר"ת ,דיהני דינא דפלה"מ

לדון דהזמן שמפלה"מ ואילך שייך כבר
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שטז
ליום המחר ,והדר דינא דרשאי לקרות כבר

המגילה קודם תפילת ערבית ,ומבואר דגם

ק"ש.

דין זה מישך שייך בהדי קבלת העיצומו

ומאחר

דהתרוה"ד למד מדברי ר"ת,
להתיר את קריאת המגילה

מפלה"מ ואילך ,ש"מ לכאו' דמאחר
דנתבאר לן לעיל דקריאת המגילה אי"ז
שייך להנהגת העיצומו של יום מצ"ע ,הרי

של יום ,ואשר להמבואר לעיל אי"ז שייך
בהדי הנידון דר"ת כלל ,ולא כן מבואר
בדברי התרוה"ד דתלי לה בתרי דינא ,גם
בדינו של ר"ת אשר אי"ז שייך כלל בהדי
קבלת העיצומו של יום ,וגם בהדי הנידון
דסוגין ,והוא צ"ת רב.

דגם בזה לא בעינן כלל לקבלתו ,וסגי לן
בעצם הדבר דמסור בידו להתפלל ערבית,
דבממילא

שמפלה"מ

גם לכך שיחול עליו העיצומו של

ואילך כזמן השייך ליום המחר ,והדר דינא

יום ,דמאחר דקריאת המגילה הוא דין

דרשאי לקרות המגילה בשעה זו.

השייך לעצם היום ,הרי דלזה בעינן את

וא"ש

חשבינן

להזמן

וצ"ל,

דבקריאת המגילה בעינן לשניהם,

לפי"ז החילוק בין ק"ש לקידוש
והבדלה ,דלגבי ק"ש לא בעינן

שיתפלל תחילה ערבית ,ולא כן לגבי
קידוש והבדלה ,והטעם בזה להאמור,
דקידוש והבדלה תלוי בהנהגת העיצומו
של יום ,וא"א שיחול זה בלא תפילת
ערבית ,ולא כן ק"ש וקריאת המגילה ,דהם
אינם טעונים כלל את הנהגת העיצומו של
יום ,אלא דעצם הדבר דשייך כבר זמן זה
בהדי הזמן שלמחרת ,סגי בהכי כדי לקבוע
דקריאת המגילה מתייחסת כלפי יום
המחר.

קבלתו שיקבל את העיצומו של יום.

אולם,

בהא לחוד לא סגי ,וכש"נ הטעם
לעיל,

שייך

דאי"ז

להנהגת

העיצומו של יום ,כ"א דהוא דין שהוא
חייב לקרות המגילה ביום פלוני ,ואשר
מה"ט הוצרך התרוה"ד ללמוד כן מדינו
של ר"ת ,אשר אלו הם עיקר דברי ר"ת
לדון דהיום חשיב כקיים מצ"ע מפלה"מ
ואילך ,ואחר שנתקיימו שני התנאים הללו,
הן דחייל עליה העיצומו של יום ,והן דכבר
חשיב הזמן שמפלה"מ כזמן השייך ליום
המחר ,אז הוא דרשאי לקרות המגילה
מפלה"מ ואילך ג.
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אלא

שהרי בדברי התרוה"ד מבואר
להדיא,

.b

ונמצא

דאינו

רשאי

לקרות

לפי"ז

ג'

דפלה"מ.

דרגות
א.

לגבי

בשיעורא
תפילת

ערבית ,קידוש והבדלה והזכרה ,דזה תלוי

`a `edy xg`nc ,dfa mrhde ,ezlaw mvra ol ibqc `"k ,r"vn mei ly enevird legiy opira `l n"ne
miiw `diy jkl opira m` s`c ixd ,jli`e n"dltn epiidc ,xgnd meil jiiyd onfa dlibnd zexwl

enevird bdped xak `xabd itlky dna ol ibqc `"k ,r"vn miiw df `diy opira `l n"n ,mei ly enevird
.r"v cere ,mei ly
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רק בקבלת הגברא .ב .לגבי הפס"ט ,דזה

שמפלה"מ ואילך שייך ליום המחר ,זה

תלוי ג"כ בקבלת הגברא ,עכ"פ לענין

אינו כ"א רשות גרידא ,לדון דרשאי לקרות

לאוסרה להפסיק אחר תפילת ערבית .ג.

כבר ק"ש .ואילו הך דינא דתלי בקבלת

לגבי ק"ש של ערבית ,דזה אינו תלוי כלל

הגברא ,הרי דעצם הדבר דקביל עליה את

בהעיצומו של יום ,כ"א דעצם הדבר

ניהוגי יום המחר ,כבר נתחייב בזה,

שמסור בידו להתפלל כבר ערבית ,סגי

ובממילא דייאסר עליו לקבוע סעודה אחר

בהכי וכש"נ.

שהתפלל ערבית.

‡˘"˜ Ì„Â˜ ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ
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ונראה

עוד נפק"מ לדינא בין דינו של
ר"ת לגבי ק"ש מפלה"מ ואילך,

להדין דחייל בפלה"מ לענין קידוש
והבדלה ,דהנה ,הא דס"ל לר"ת דרשאי
לקרות ק"ש מפלה"מ ואילך ,הרי אי"ז
כ"א רשות גרידא ,אבל אינו חייב לקרות
אז ק"ש ,וגם אם יודע דאח"כ יהא אנוס
ולא יוכל לקרות ק"ש ,הרי דמ"מ אינו
חייב לקרות אז ק"ש.

וראיה

לזה ,מהא שאינו נאסר באכילה
קודם ק"ש מפלה"מ ואילך ,דלא

שמענו מעולם שנאסר לקבוע סעודה אחר
פלה"מ .ואילו אחר שהתפלל ערבית,
דעי"ז הוא זמן הראוי לקידוש והבדלה,
הרי דבודאי ייאסר בקביעת סעודה אח"כ
כל עוד לא קידש על היין.

והחילוק

.c

עוד

רגע אדבר ,והוא ,בהנידון המבואר
בדברי הפוסקים לגבי קבלת תענית,

דאחר תפילת ערבית ,חייב להתענות ד,
ולהמבואר לעיל ,הרי לכאו' היה נראה
לדמות ענין זה בהדי קריאת המגילה
וק"ש ,ואשר להמבואר אי"ז מוטל עליו
בתורת חובה כ"א דרשות בעלמא הוא
דאיכא לקרות ק"ש ומגילה ,וא"כ נימא כן
גם לגבי תענית ,ומה טעם נתחייב
להתענות אחר הבדלה.

ומבואר

מזה ,דמאחר שעיקר דין התענית
הוא לקבוע את יום פלוני

לתענית ,הרי דעצם הדבר דכבר חייל עליה
העיצומו של יום ,אף אם הוא רק בדרגת
קבלה גרידא ,אבל מ"מ כיון דחובת
התענית הוא לקבוע יום זה ליום של
תענית ,הרי דכ"ז הוא מכלל חיובו

ביניהם ברור ,כי דינא דר"ת

בהקבלה דידיה ,אף אם אי"ז עצם קביעת

אשר תלוי הוא במה דהזמן

ניהוגי העיצומו של יום ,ועוד צ"ת.

zlitza ibqc `"k ,dlcad `weec e`lc d`xp mle` .`weec dlcad xg` ok azk e"pwz 'iqa `"bnd ,dpd
k"`e ,ziaxr lltzdy xg`n `ed licadl i`yxc dn lk ixd ,ziaxr zlitzl dlcad oia dnc ,ziaxr

.dlcada `le ziaxr zlitza ielz xwird
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שיח
כח ע"א

בענין זמן מוסף ומנחה
aey xra jexa axd

מבואר

דר"י ס"ל דזמן מוסף עד שבע

ובפשטות משמע שעד שבע שעות הוא

שעות ,ורבנן ס"ל דכל היום,

זמנו לכתחילה ,ולהנ"ל ניחא דכיון דזמן

ומ"מ גם לרבנן נקרא פושע עי"ש ,ואמרי'

הקרבת מוסף הוא לאחר חצות ,עכ"פ אין

התם כל המתפלל מוסף לאחר ז' שעות

ענין להתפלל קודם.

לר"י ]וי"ג דר"י ,עי' בהגו"צ[ עליו הכתוב
אומר נוגי ממועד ,והיינו דהוא עצלות

והפמ"ג

להתפלל מאוחר.

וצ"ב

לפי רבנן למה דוקא לאחר ז' שעות
זה נחשב איחור ,וצ"ל לכאו'

דלכו"ע היו מקריבים את המוסף עד ז'
שעות ,עי' פסחים נח,ב ,אלא דלרבנן זמנה
מעיקר הדין כל היום ,אבל אם הוא מאחר
לאחר הזמן של ההקרבה ,והוא מפסיד את
מעלת זמן ההקרבה זה נחשב עצלות.

וגם

לפי הגר"א ר"ס רל"ג דמותר להתפלל
מנחה גדולה לכתחילה ,אע"ג דעדין

לא הגיע זמן הקרבה ,שאני התם שמקדים
להתפלל ,אבל אם מאחר לאחר זמן
הקרבה ,זה נחשב עצלות ,ועי' לקמן דגם
להגר"א למצוה מן המובחר צריך להתפלל
מנחה קטנה.

ולפי

סי' תר"כ כתב דאם מתחיל
קודם ז' שעות וממשיך אח"כ,

י"ל דלא מיקרי פושע וצ"ע ,ויש שביארו
כונתו דהחסרון הוא רק שהוא מתעצל,
וכאן זה לא נחשב שהוא מתעצל ,וזה
תמוה ,ונר' כונתו דהיכא שאח"כ כבר אינו
זמן תפילה ,צריך לגמור את כל התפילה
בזמן ,אבל כאן דצריך עד ז' שעות ,משום
שאז היו גומרים בביהמ"ק ,אם מתחיל
בזמן ההקרבה סגי.

ויש

להוכיח כך מהטור סי' רפ"ו וסי'
תר"כ שכתב דהרא"ש היה מתפלל

מוסף ביחידות כדי להתפלל אותה בזמנה,
ולכאו' כונתו כדי להתפלל קודם ז' שעות,
ואם החסרון לאחר ז' שעות היה רק חסרון
של עצלות ,מסתבר דאם עושה את זה
בשביל תפילה בציבור אי"ז נחשב עצלות,

הנ"ל ניחא הא דבמוסף לא צריך

ובע"כ שזה חסרון בעצם התפילה כיון

לכתחילה להתפלל קודם חצות

שהיא לא בזמן הקרבה ,ולכן זה עדיף על

מדין זריזין מקדימין ,ומבו' בשבו"י ח"א

תפילה

תפילה

סי' ל' דזריזין מקדימין הוא עד חצות ]עי'

כהלכתה בשם הגרש"ו דעדיף מוסף בזמנו

שערי זבולון פסח סי' ח' שהאריך בזה[

מתפילת ציבור ,והביא שהגריש"א חולק[.

בציבור

]וכ"כ

בספר
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ובאג"מ

שיט

או"ח ח"ד סי' ס"ח כתב דכונת

טעם אחר משום דדומיא דתמידין תקנו

הטור ,שהציבור היו מאחרים

דתמיד קודם למוסף ,וכמש"כ האג"מ שם,

מוסף עד לפני שבע שעות ,והרא"ש היה

וכך הביא במנח"י ח"ו סי' ל"ו בשם כמה

מתפלל ביחידות משום שחשש לשיטות

אחרו' עי"ש.

דמנחה קודם למוסף ,ולכן התפלל מוסף
קודם שש ומחצה ,וזה דחוק בלשון הטור
כדי להתפלל בזמנה ,ולפי דבריו אינו כדי
להתפלל בזמנה ,אלא כדי לא להקדימה
למנחה ,ואע"ג דהנידון שם בטור הוא
בענין להקדים מנחה למוסף ,מ"מ כיון
שהביא הטור המנהג לאחר מוסף ביהכ"פ,
ונהגו לאחר לאחר ז' שעות ,לכן הביא
מנהג אביו הרא"ש.

ובאג"מ

שם הוכיח מזה דתדיר קודם
לתפילה בציבור ,ודלא כהבאר

יצחק או"ח סי כ' שכתב דתפילה בציבור

·

ובעיקר

הנידון של הטור שם ,דמה
שנוהגים

ביוה"כ

להתפלל

מוסף ואח"כ מנחה ,ולכאו' הוא נגד הגמ'
דקי"ל מתפלל מנחה ואח"כ מתפלל מוסף,
והביא הטור שם די"א דדוקא אם צריך
להתפלל עכשיו שניהם כגון שנכנס
לסעודה גדולה ,ואסור לו לאכול לפני
מנחה ,ואז הוא צריך להקדים מנחה ,אבל
אם מתפלל עכשיו מוסף ,ומנחה יתפלל רק
בזמן מנחה קטנה ,בזה אי"צ להקדים
מנחה ,והוא מתוס' כאן.

מיקרי מקודש ,ולפי דברינו אין ראיה
משם ,ועוד דלפי שיטת הא"ר בסי' רל"ו

ובפשטות

מיקרי תפילה בציבור ,היה הרא"ש יכול

אם אינו עושה אחד מהם ,אין לו דין

דאם מתפלל עם הציבור תפילה אחרת ג"כ
בזמן שהציבור התפללו מוסף להתפלל
מנחה ,ובע"כ דהתפללו מוסף לאחר ז'
שעות ,ולכן הקדים הרא"ש להתפלל

הולך לעשות שניהם ,אבל
להקדים תדיר ,וה"ה אם עכשיו אינו הולך
לעשות התדיר ,אין לו דין להקדימו ,וכ"מ
ברשב"א כאן.

בזמנה.

אבל
וע"ע

הכונה דתדיר הוא רק אם

צ"ב לפי"ז למה הוצרכו תוס' להא

במנח"י ח"ט סי' נ"ו ובתשוה"נ

דיש לו שהות להתפלל מנחה

ח"ב סי' רמ"ח בשם החזו"א

בזמנה ,ומשמע דהסיבה היא כיון שאח"כ

שהתיר לספור ספיה"ע בציבור ,גם לפני

יש לו את המעלה של מנחה קטנה ,והרי

מעריב אע"ג שהוא תדיר ,משום מעלת

לכאו' גם לאחר זמן מנחה קטנה ,אם עדין

ספירה בציבור ,וק"ו תפילה בציבור.

אינו מתפלל מנחה יכול להתפלל קודם
מוסף ,ובתוס' לא משמע כן ,וכ"ה להדיא

אבל

בעיקר הנידון של האג"מ שם ,במי

ברבינו יונה כאן דמשהגיע זמן מנחה

כשמתפללים

קטנה צריך להקדים מנחה בכל אופן

מוסף ,אם יתפלל שחרית או מוסף ,יש

עי"ש ,וכ"ה ברמ"א סי' רפ"ו ס"ד ,וצ"ב.

שמגיע

לביהכנ"ס
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שכ

וצ"ל

דאם הוא כבר בזמן מנחה אלא

דהרי בקרבנות מסתבר דצריך להקדים

שאין רצונו להתפלל עכשיו ,זה

תמיד בכה"ג ,כיון דתמיד קודם ,וקושיתו

שצריך

לא מובנת דאה"נ גם בתמיד מסתבר דכיון

להתפלל מנחה אח"כ ,ומה שעושה הפסק

דעדין אינו זמן מנחה קטנה אי"צ להקדים

באמצע לא איכפ"ל ,ורק אם עדין לא הגיע

תמיד ,ועוד דכיון דיש דין עליה השלם

זמן מנחה לכתחילה ,אז כיון שהוא רוצה

ודאי דמאחרים את התמיד ,ואע"ג דאם לא

לעשות לכתחילה ,עדין לא הגיע המצוה

שחטו עד אחר התמיד מקריבים את

לפניו ,ולכן מותר להקדים מוסף ]ועי'

המוסף ,כמש"כ תוס' ר"ה ל,ב ,אבל

ריקאנטי סי' ט"ז שכתב השתא סעודה

לכתחילה ודאי דמאחרים התמיד.

נחשב

ששניהם

לפניו,

כיון

שהיא רשות מותר לאכול במנחה גדולה,

‚

ק"ו מוסף שהיא מצוה ,ולכאו' לא מובן
הק"ו ,ולהנ"ל ניחא דכונתו דגם ההיתר

ובעצם

לאכול הוא משום שלא הגיע הזמן
לכתחילה ,עי' לקמן[.

אבל

עדין צ"ע דלא מצינו בשאר מצוות
שאם הוא מחויב במצוה והוא עתיד

לקימה לאחר כמה שעות ,שאם היא תדיר
שיהא מחויב להקדימה ,והביאור משום
שזה לא נחשב הקדמה שאין שייכות בין

קטנה יכול להתפלל מוסף ,לכאו'
הניחא לשי' הרמב"ם דמנחה גדולה הוא
רק בדיעבד ,וכ"פ בשו"ע ר"ס רל"ג ,אבל
לפי

הטור

וצ"ל

שם

דמנחה

גדולה

הוא

לכתחילה ,וכתב הגר"א שם שכ"ד ש"פ,
א"כ מאי נפק"מ בין מנחה גדולה לקטנה.

ובאמת

לשון הרא"ש והטור הוא שאח"כ
יתפלל מנחה עם דמדומי חמה,

שניהם ,כיון שאינו מקים אותם ביחד,
וא"כ מ"ש מוסף ומנחה.

הדבר שכ"ז שלא הגיע זמן מנחה

ומשמע דבאמת מה שמותר לו להקדים
מוסף ,הוא משום מעלת מנחה עם דמדומי

דבמוסף ומנחה כיון ששניהם חובת

חמה ,ולא משום מנחה קטנה ,ולפי"ז

היום ,ממילא בכל אופן זה נחשב

הרמ"א שפסק דתלוי במנחה קטנה ,אזיל

שהקדים מנחה למוסף ,אלא דאם לא הגיע

לשיטתו בר"ס רל"ג דמשמע שמסכים

הזמן לכתחילה ,אינו מחויב להמתין עד

למחבר שהזמן לכתחילה הוא רק ממנחה

שיגיע זמן מנחה לכתחילה ,אבל אם יכול

קטנה ,וכן בסי' רל"ד ס"א לא הגיה על מה

לקים שניהם הוא מחויב ,כדי שזה לא

שפסק המחבר כרמב"ם להתפלל מנחה

יחשב הקדמת שאינו תדיר ,וזה גם הסברא

גדולה רשות והקטנה חובה ,והרא"ש

של השיטה שתמיד צריך להקדים מנחה

חולק ע"ז ,ומשמע שהסכים הרמ"א

למוסף.

למחבר.

ובחזו"א

מנחות סי' ל"ג סקי"א הק' על

ואולי

י"ל דגם לשיטת החולקים ,הרי

שיטה זו דאם עדין לא הגיע

כתב הגר"א שם דעיקר זמנה הוא

זמן מנחה קטנה ,צריך להקדים מוסף,

ממנחה קטנה ,וזה מוכח מהגמ' שבת ט,ב,
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שכא

דיש חילוק בין סמוך למנחה קטנה או

מתפלל לאחר ד' שעות יהבינן לי' שכר

סמוך למנחה גדולה ,ואם שניהם עיקר

תפילה רק לא תפילה בזמנה ,ממילא

זמנה מאי נפק"מ הרי כבר התחיל זמן

בתפילה

מנחה ,ולכן מותר לו להתפלל מוסף

בשביל

בזמנה

תפילה

סגי

ראשונה ,והאינו בקי נגרר אחר הציבור.

עכשיו כדי להתפלל מנחה בעיקר זמנה.

אבל

עיקר הגדר הנ"ל צ"ב מה זה עיקר
זמנה ,ואם זה לכתחילה קודם ,למה

זה לא עיקר זמנה ,ולכאו' היה אפ"ל
דהכונה שהוא רק למצוה מן המובחר
להתפלל ממנחה קטנה ,אבל הפמ"ג שם
כתב דגם לפי הרמב"ם מה שצריך

ובעיקר

פ"ט דכיון דרבנן אמרי עד
חצות ,לא משוינן פלוגתא רחוקה ,וגם
לר"י מיקרי תפילה עד חצות ,והגר"א שם
לא הסכים לתי' זה ,וכונתו דהא לר"י זמן
הקרבת תמיד הוא רק עד ד' שעות,
ומהיכ"ת שיוכל להתפלל אח"כ.

להתפלל מנחה קטנה הוא רק למצוה מן
המובחר,

וכנר'

דהגר"א

חולק

ע"ז,

וכפשטות לשון הרמב"ם דמנחה גדולה
הוא רק בדיעבד ,ועכ"פ לפי"ז י"ל דגם
להגר"א מותר להתפלל מוסף אם עדין לא
הגיע זמן מנחה קטנה.

דברי הרי"ף הנ"ל ביאר הב"י סי'

ונראה

לבאר דברי הב"י ,דכיון דמצינו
שכל

זמני

התפילות

סמוכים

להדדי ,כמו במעריב שלר"י מתפלל
מפלה"מ ,אע"ג דהא דמנחה עד פלה"מ
משום דאינו זמן תמיד ,אבל עדין אינו
לילה ,ומ"מ כבר אפשר להתפלל מעריב,

„

ובדברי

הפמ"ג בסי' תר"כ שאם התחיל
מוסף בזמנה יכול לגמור אח"כ,

ומשמע שכ"ז רק לגבי מוסף ,אבל
בשחרית וכדו' ודאי צריך לגמור בזמנה,
וצ"ע מדברי הראשו' הנ"ל שדנו על מה
שמתחילים מוסף לאחר ו' ומחצה ,ומשמע
שהיו גומרים שחרית אחרי ד' שעות,
ובשלמא אם התחלה סגי ניחא ,אבל
להנ"ל לכאו' התחלה לא סגי.

ולכאו'

ממילא ה"ה בשחרית אפשר להתפלל עד
זמן מנחה ]חוץ מהחצי שעה שאחר חצות
שהוא מספק ,עי' באחרו' סי' ק"ח[ אלא
דאינו תפילה בזמנה כיון דאינו זמן הקרבן.

ולפי"ז

יש לבאר דעת הטושו"ע סי' נ"ח
דאפשר לברך ברכות קר"ש רק

עד ד' שעות ,והק' בהג' חת"ס מ"ש
מתפילה שאפשר להתפל עד חצות אפי'
במזיד ,ומסיק להלכה דאפשר גם אח"כ,
ועי' שבה"ל ח"י סי' י' ,ולהנ"ל יש לבאר
הטושו"ע

דרק

בתפילה

שזמני

יש להוכיח מזה דתפילת הש"ץ

דעת

אינה נחשבת תפילה ראשונה של

התפילות סמוכים זל"ז ,תיקנו שאפשר

הציבור ,וא"כ היה צריך לגמור אותה

להתפלל עד חצות ,אבל ברכות קר"ש

בזמנה ,אלא היא נחשבת תפילה שניה של

שתקנו רק בבוקר ,אפשר לברך רק בעיקר

הציבור ,וכיון שכתב הרי"ף כאן דאם

הזמן.

עריכת ברכות  /ברכות ל ע"א
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ל ע"א

תפלה נוכח המקדש אחר חורבנו
iil`t .f xcpqkl` axd

‡

תנו

המתפלל בירושלים מכוין כנגד המקדש,

רבנן סומא ומי שאינו יכול לכוין את

וכן נראה מסתימת הרמב"ם הל' תפילה

אביו

פרק ה' הל' ג' ,אמנם רבינו יונה כ' דאף

שבשמים שנאמר והתפללו אל ה' ,היה

המתפלל בחו"ל מכוין כנגד ירושלים

עומד בחוץ לארץ יכוין את לבו כנגד ארץ

והמקדש וקה"ק ,והמתפלל בא"י יכוון

ישראל שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם,

כנגד ירושלים וכנגד המקדש וכו' ,ועיין

היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד

בכס"מ שם שהעמיד את דברי רבינו יונה

ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך

על דברי הרמב"ם ומבואר דס"ל דהרמב"ם

העיר אשר בחרת ,היה עומד בירושלים

לא פליג על רבינו יונה אף שסתם דבריו,

יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר

ובאמת דיש להביא סייעתא לדבריו ממה

והתפללו אל הבית הזה ,היה עומד בבית

דכייל הרמב"ם לכל אלו הדינים וקבעם

המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי

בשם "נוכח המקדש" ,הרי דאף המתפלל

הקדשים שנאמר והתפללו אל המקום הזה,

בחו"ל צריך להתפלל לנוכח המקדש וזה

וכו'.

לכאורה כדעת רבינו יונה דאף הוא צריך

הרוחות

הרי

יכוין

לבו

כנגד

דיליף ה' דרגות בתפלה ,א .והתפללו
אל ה' ,וזה קאי על סומא ושאינו

יודע לכוין הרוחות דמכוין כנגד אביו
שבשמים ,ב .והתפללו אליך דרך ארצם,
וקאי על המתפלל בחוצה לארץ שמתפלל
כנגד א"י ,ג .והתפללו דרך העיר ,וקאי על
המתפלל בארץ ישראל דמכוין כנגד
ירושלים ,ד .והתפללו אל הבית הזה ,על
העומד בירושלים דמכוין כנגד המקדש ,ה.

לכוין כנגד המקדש וקה"ק ,וכן בשו"ע
סימן צ"ד פסק כרבינו יונה דלעולם צריך
לכוין כנגד המקדש וקה"ק אף כשמתפלל
בחו"ל ,אמנם וודאי פשטות הרמב"ם דלית
ליה לדינא דרבינו יונה ולקמן נכריח כן
בראייה מכרעת] ,וכבר מצאנו בריטב"א
שלכאורה חולק על רבינו יונה ,שפירש מה
שאמרו בגמ' נמצאו כל ישראל מתפללין
למקום אחד ,דהיינו ארץ ישראל ,עיי"ש
ולא פירש דהכוונה לקה"ק[.

והתפללו את המקום הזה ,על העומד
במקדש דמכוין כנגד קה"ק.

והנה

פשטות הגמ' דהמתפלל בחו"ל אינו

·

והנה

בהקדם יש לבאר לדעת רבינו יונה

מתפלל אלא כנגד א"י ,וכן המתפלל

דלכאורה קשה לדידיה מאיזה טעם

בא"י אינו מכוין אלא כנגד ירושלים ורק

חילקו בגמ' בין העומד בא"י לעומד
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בחו"ל וכו' ,הרי סוף הדין של כולם אחד

ואכתי

שכג

צ"ת מהיכא יליף תנא דמתני' דין

שיכוין למקדש וביותר קשה דהרי הכתוב

זה ,והרי במקראות לא אשכחן

כבר מחלק וכמו שדרשו שם דהעומד

לכאורה אלא לכוון את גופו וכנ"ל

בחו"ל מתפלל "דרך ארצם" ,והעומד

דמשו"ה חלק הכתוב בין העומד בחו"ל

בא"י מתפלל "דרך העיר" ,וודאי זה מורה

לעומד בא"י והעומד בירושלים ,אך מקור

כהרמב"ם דהעומד בחו"ל אינו מתפלל

הלכה זו הוא כמבואר בביאור הגר"א על

לנגד המקדש ,וצ"ע ,אמנם המכוון בזה

מש"כ השו"ע דצריך העומד בחו"ל לכוין

וודאי ע"פ מש"כ המשנ"ב בשם הפרישה,

אף כנגד ירושלים והמקדש וכ' הגר"א כן

דאין כוונת רבינו יונה שהעומד בחו"ל

מפורש בהני מקראות שמביא גמ' עכ"ל,

מכוין את עצמו כנגד המקדש דזה וודאי

וכוונתו דהרי אמר הכתוב והתפללו דרך

א"א לכוין כ"כ ,אלא הכוונה שיכוין את

ארצם והבית ,דרך העיר והבית ,הרי דאף

ליבו ורעיונו ויחשוב כאילו עומד במקום

המתפלל דרך א"י מתפלל אף דרך הבית,

המקדש ,ולפי"ז ניחא אף מה שחילקו בין

וכן המתפלל דרך העיר מ"מ מתפלל נמי

העומד בא"י להעומד בחו"ל ,דהגמ'

דרך הבית ,והיינו כנ"ל ,דגופו כנגד א"י או

והכתוב איירי בכוונת גופו שיחזיר את

ירושלים ,וליבו כנגד הבית.

עצמו כנגד א"י וירושלים ,ובזה וודאי יש
חילוק בין העומד בחו"ל להעומד בא"י
ולעומד בירושלים ,ורק בכוונת ליבו
ורעיונו בזה הוא דחדית רבינו יונה
דלעולם יש לו לכוין כנגד המקדש.

אלא

דבאמת צ"ע היכן מצינו כוונה זו,
והרי בגמ' לא נזכר רק מה שמכוין

את גופו כנגד המקדש ,אמנם באמת מקור
דין זה הוא ממתני' שם כ"ח :ששנינו שם
היה רוכב על החמור ירד ויתפלל ואם אינו

‚

והנה

סימן י"ט אות ס"ז[ ,הוכיח ממתני'
כדברי רבינו יונה ,דהא וודאי לא איירי
שהיה רוכב על החמור בבית המקדש,
ואפ"ה אמרו דיכוין את ליבו כנגד קוה"ק,
וחזינן דאף שחילקו בין העומד בחו"ל
לעומד בירושלים וכו' ,מ"מ כולם צריכים
לכוין ליבם לבית קדשי הקדשים ,וזה
באמת קושייא גדולה על הרמב"ם.

יכול לירד יחזיר את פניו ואם אינו יכול
להחזיר את פניו יכוין את לבו כנגד בית

הדברי חמודות על הרא"ש ]פרק ד'

אך

באמת חזינן דהרמב"ם לא פסיק להך

קדשי הקדשים ,הרי דאף במקום דלא שייך

מתני' ,דהרי במתני' אמרו דכשא"א

חזרת פנים מ"מ בעינן שיכוין את ליבו

לו לכוין את עצמו כנגד ירושלים והמקדש

כנגד המקדש ,והיינו כפירוש הרמב"ם שם

עכ"פ יכוין את ליבו כנגד קוה"ק ,ואילו

בפיהמ"ש ,שיחונן דעתו וישים במחשבתו

הרמב"ם פסק דאם היה סומא או שאינו

שהוא כנגד קדש הקדשים ,והיא הכוונה

יודע לכוין הרוחות יכוין ליבו כנגד

שהזכיר המשנ"ב שיחשוב כמו שהוא

השכינה ,ולא הזכיר כלל מהכוונה דמתני'

עומד כנגד קוה"ק.

שיכוין ליבו כנגד קה"ק ,ובאמת כן מבואר
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שכד
בברייתא הנזכרת בגמ' שם ל .דסומא ומי

דהעומד בחו"ל יכוין כנגד המקדש ,מ"מ

שאינו יודע לכוין הרוחות יכוין את ליבו

כ' דמי שאינו יודע לכוין הרוחות יכוין

כנגד אביו שבשמים ויליף לה מהכתוב

ליבו כנגד השכינה ,וזה כהרמב"ם דלית

פסק

ליה כוונת הלב כנגד המקדש ,וצ"ע טובא,

כהברייתא ,ולפי"ז וודאי ליכא קושייא

מה גרע אותו שאינו יודע לכוין הרוחות

ממתני' דהרי בהא תליא ,דלתנא דמתני'

מאותו שעומד בחוצה לארץ דאמרינן ליה

דאית ליה כוונת הלב שיחשוב ברעיונו

דיכוין כנגד המקדש ,וה"נ אף שא"א לו

כאילו הוא עומד במקום כנגד המקדש,

לכוין עצמו כנגד ירושלים והמקדש ,מ"מ

לדידיה וודאי אף העומד בחו"ל ובשאר

יכוין ליבו כנגד המקדש ,וצע"ג.

והתפללו

אל

ה',

והרמב"ם

א"י יכוין ליבו כנגד קה"ק ,דלמה יגרע
ממי שאינו יודע לכוין הרוחות ,אך לתנא

„

דברייתא דלית ליה כלל כוונה זו ,וכשאינו
יודע לכוין הרוחות יכוין כנגד השכינה,

אמנם

זה יש עלינו לבאר מאיזה טעם

מעתה אף העומד בחו"ל ובשאר א"י אין

פסק הרמב"ם כתנא דברייתא נגד

לו לכוין כנגד המקדש דהרי כמש"כ בשם

תנא דמתני' ,והרי אפילו מחלוקת במתני'

המשנ"ב ,לא שייך כוונה זו רק בכוונת

וסתמא דברייתא אין הלכה כסתם דרבי לא

הלב ,וכוונה זו הרי לית ליה להרמב"ם

שנאה ר' חייא מנא ליה ,ומה ראה הרמב"ם

ולתנא דברייתא ,ופשוט.

לפסוק הלכה כברייתא דלא כמתני' ,וצ"ע.

דזה ראייה מכרעת דהרמב"ם לית

אך

ונראה

באמת נראה בס"ד לדון דבר חדש,

ליה לדינא דרבינו יונה ,דאי אית

דהרמב"ם ס"ל לקיים גם לתנא

ליה כוונת הלב כנגד קודש הקדשים למה

דמתני' וגם לתנא דברייתא ולא פליגי,

לא הצריך את הסומא ואת שאינו יודע

דדינא דתנא דמתני' דיכוין ליבו כנגד בית

לכוין הרוחות ,שעכ"פ יכוין ליבו כנגד

קדשי הקדשים ,זה איירי בזמן שביהמ"ק

קוה"ק ,אלא וודאי סובר הרמב"ם דלא

היה קיים ,ובאותו הזמן אף העומד בחוצה

שייך כלל כוונה זו וכל מה דאשכחן לכוין

לארץ היה מכוין כנגד המקדש כדעת רבינו

הוא כוונת גופו ולפיכך סומא יכוין כנגד

יונה דלא גרע מזה שאינו יודע לכוין

השכינה ,וה"ה העומד בחו"ל כיוון שא"א

הרוחות ,אמנם תנא דברייתא איירי אחר

לו לכוין כנגד המקדש לא אמרינן ליה

שחרב הבית ,והכי מוכח ממ"ש היה עומד

לכוין את ליבו דליתא להך כוונה ,וצ"ע על

בבית קדשי הקדשים ,ואם בזמן שביהמ"ק

מרן הכס"מ שלא השגיח בזה.

קיים הרי אסור להיכנס שם אלא כה"ג
ביוה"כ והוא לא היה מתפלל שם אלא

אך

ביותר תמיה לי על דבריו בשו"ע,

בבית החיצון ,אלא ע"כ דאיירי אחר

שאף שהסכים לדינא דרבינו יונה

החורבן דאז נראה דטהורים יכולים
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שכה

להיכנס שם עכ"פ ע"י השתחוואה ,א ואחר

אל ה' דרך העיר" ,אמנם על המקדש אמר

חורבן הבית לא שייך כוונת ליבו רק חזרת

הכתוב "ושמעת אל תחינת עבדך וכו' אשר

גופו ,ולפיכך זה שאינו יודע לכוין

יתפלל אל המקום הזה"" ,והתפללו אל

הרוחות ,יכוין ליבו כנגד השכינה ולא

המקום הזה"" ,ופרש כפיו אל הבית הזה",

כנגד המקדש ,וה"נ זה שעומד בחוצה

"ובא והתפלל אל הבית הזה" ,הרי דלעניין

לארץ ואינו יכול לכוין עצמו כנגד

ירושלים וא"י הזכיר שהתפילה היא "דרך"

המקדש ,לא אמרינן ליה לכוין את ליבו

העיר ו"דרך" א"י ,אמנם בביהמ"ק יסוד

כנגד המקדש ,דכוונת הלב לא שייכא אלא

הדין הוא להתפלל אל הבית ]והיינו למי

בזמן שביהמ"ק קיים וכיבואר בסמוך,

ששוכן בתוכו[ ,וסובר הרמב"ם דבזה

לדינא

תלוייה כל כוונת הלב הנזכרת במתני',

האידנא

דעל א"י וירושלים לא שייך כלל שיכוין

שבעוונתינו חרבה עירנו ושמם בית

ליבו כאילו הוא שם ,דהרי אין התפלה

מקדשינו ,ותו לא שייך אלא כוונת גופו אך

לירושלים ולא"י אלא דרכם ומה לנו

לא כוונת ליבו.

שיהיה שם במחשבתו ולא שייכא גבייהו

ועכ"פ

זהו

דהברייתא,

ועיקר

דנקט

הרמב"ם

דהרמב"ם

איירי

יסוד החילוק בין זמן שביהמ"ק
היה קיים לאחר חורבנו ,נראה

הביאור בזה ,דהנה מדקדוק הכתוב מבואר
דחלוק ביסודו דין התפלה כנגד ארץ

אלא כוונת גופו שתעבור התפילה דרך
שם ,ורק בביהמ"ק דיסודו תפלה אל
הבית ,בזה הוא דבעינן שיחשוב כאילו
הוא עומד שם דעי"ז הוא מקיים תפילה
אל הבית ודו"ק.

ישראל וירושלים ,מדין התפילה כנגד
המקדש ,דעל ארץ ישראל וירושלים הזכיר
"והתפללו אליך דרך ארצם"" ,והתפללו
`.

וזהו

שחילק הרמב"ם ע"פ הברייתא בין
זמן שביהמ"ק היה קיים לזמן שאינו

qpkidl xedhl xeqi` oi` oaxegd xg` n"n ,l"zrl dycw dpey`x dyecwc s`c d`xp did `xaqn dpd
k"ky n"eye mewnd zyecwa `le ziad zyecwa `ed exeqi` ceqic d`xp dxe`klc ,w"dwl e` lkidl

qpkidl `xeqi` `kil n"n ,l"zrl dycw dpey`x dyecw m` s`c ,'b f"h `xwie dix` xeb extqa l"xdnd
qpkidl xeq` f"dfa s`c hwp c"tw deevn jepigd mpn` ,`xw` dl jnq`c y"iir zipwix d`iaa w"dwl
m"anxd zrc zehyt ixdc ,d`eegzyd i"r xizdl d`xp n"n ezhiy itl s` j` ,dcear jxevl `ly ycwnl
mpn`e ,my g"gpnd k"ynke f"dfa d"de n"qka y"iire miiw ziady onfa s` ixyc 'c 'ld ycwn z`ia 'ld a"t
zicgc s`c l"i izk` j` ,xzen k"deia b"dk wxe d`eegzyd i"r s` xeq` i`cee w"dwa j` lkida df lk
`xwn witpc dcear zrya `ly lkidl dqipkd xeqi` lr wx epiid ,f"dfa s` jiiy ycwn z`ia xeqi`c jepigd
xeqi` j` ,"ycew" llka `de l"zrl dycw `dc zia oi`yk s` bdep df xeqi`e ,ycewd l` zr lka `eai l`c
xyt`e] ,epiipaa w"ndiayk epiide zkext yiyk `weec ielz df ,"zkextl zian"c `xwn witpc w"dwl dqipk
,"ccey ild` zllide zgU ± ccapk ycew zian miycwd ycew" c"k dpiw a"zl zepiwa xilwd cqiiy edfc
dfc l"i mb ,l"zrl dycw dpey`x dyecwc `xwirnck ezyecwa cner lkiddc ,w"dw `weec xn`l wiice
`kil `pci`dc `vnpe [w"ece ,ezyecw dlhazp f"ire lkidd on ccapy epiid ,"ccapk ycew zian" dpeekd
`.d`eegzyd i"r ixye lkidd enk `l` w"dwa `xeqi

עריכת ברכות  /ברכות ל ע"א

שכו

‰

קיים ,דכל מה דאמרינן דבביהמ"ק התפלה
היא אל הבית ,היינו בזמן שהבית קיים

ולפי"ז

נראה ביאור נפלא בחילוק

והקב"ה שוכן בתוכו ,אך אחר החרבן

המקראות בין מלכים לדברי

שנסתלקה שכינה ,שוב לא שייך תפילה

הימים ,דהנה במלכים פרק ח' פסוק מ"ח

"אל הבית" וכל מה דשייך הוא תפלה דרך

כתיב "והתפללו אליך דרך ארצם אשר

הבית כמו א"י וירושלים ,ובדין "דרך" לא

נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית

שייך כוונת הלב רק כוונת גופו וכנ"ל.

אשר בנית ]קרי בניתי[ לשמך" ,אמנם
בדה"י ב' פרק ו' פסוק ל"ח כתיב

אלא

דצ"ת ,כיוון דכל מעלת התפלה אל

"והתפללו דרך ארצם אשר נתתה לאבותם

הבית שייכת בזמן שהבית קיים,

והעיר אשר בחרת ולבית אשר בניתי

מעתה מנ"ל דאחר שנחרב הבית אכתי

לשמך" ,הרי ג' חילוקים בין הפסוקים ,א.

שייכא תפלה "דרך הבית" ,אך באמת קרא

במלכים הוא אומר והתפללו אליך ,אך

מפורש הוא שם ,והתפללו אל ה' דרך

בדה"י לא מזכיר אליך ,ב .במלכים הוא

העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי

אומר והבית ,אך בדה"י אומר ולבית ,ג.

לשמך ,הרי שאף על הבית נזכר עניין זה

במלכים כתיב בנית ,אך בדה"י כתיב

של דרך ,דזהו שאמר והתפללו דרך העיר

בניתי.

ודרך הבית ]ולהרמב"ם היינו ,להעומדים
בשאר

א"י

דרך

העיר,

ולהעומדים

ולדברינו

הכל בא כמין חומר ,דבדה"י

בירושלים דרך הבית[ ,וכן באידך קרא,

איירי בזמן שביהמ"ק קיים,

והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה

וזהו שאומר והתפללו לבית ,וכמו בכל

לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר

המקראות שהזכרנו לעיל ,דעיקר הדין

בניתי לשמך ,הרי שגם על הבית הזכיר

במקדש הוא תפילה אל הבית ,ולכך אף

דרך כמו על הארץ ועל העיר ,והנפק"מ

הוא אומר ולבית אשר בניתי ,דאיירי

בזה היא לזמן שאין הבית בבניינו ואין

כשהבית של מטה שבנה שלמה בבניינו,

השכינה שורה עליו וא"א להתפלל אל

אמנם במלכים איירי על הזמן שלא יהיה

הבית ,דמ"מ יש לנו להתפלל דרך הבית
כמו דרך העיר והארץ.

.a

ביהמ"ק קיים,

ב

ומשו"ה כתיב הבית אשר

בנית ,דהיינו ביהמ"ק העליון המכוון כנגד

meaye 'ek jl e`hgi ik [e"n weqt my] aizk miklna dpdc ,my oiiprd zligza s` dfl fnx `evnl yie
aizk i"dca mpn` ,'eke mvx` jxc jil` elltzde xn` f"re ,daexw e` dwegx aie`d ux` l` mdiay

]xikfd `l i"dca eli`e "aie`d ux`" xikfd miklnac ixd ,daexw e` dwegx ux` l` mdiaey meaye [e"l my
oaxg lr ogky` izkec dnkae ziad oaxeg xg`ly zelba ixii` miklnc `xwac ,x`ean weligd epixacle ,ok
epin`d `l" ,"dizepnx` zeneg aie` cia xibqd 'ek eycwn 'd gpf" ,`weec aie` i"r `edc dpikyd weliqe ziad
,ze`xwn dnka `ed oke ,"aie` iptn epini xeg` aiyd" ,"milyexi ixrya aie`e xv `eai ik 'ek ux` ikln
.w"ece ,miiw ziady ixii`c i"dca k"`yn aie`d ux` ea xikfd d"eyne

עריכת ברכות  /תפלה נוכח המקדש אחר חורבנו

שכז

ביהמ"ק של מטה ,דאילו ביהמ"ק של

ובמדרש אמר הקב"ה לא אבוא בירושלים

מטה כבר חרב ,ובזמן זה התפילה היא

של מעלה עד שאבוא בירושלים של

כנגד השכינה כמבואר בברייתא ]דאף

מטה[ ,וזהו שאמר והתפללו אליך ,אך

שביהמ"ק של מעלה בנוי ומתפללים

אינו מתפלל לבית ומשו"ה אמר דרך

דרכו ,מ"מ אין השכינה שורה בו שנוכל

ארצם והבית דהיינו דרך הבית ,ודו"ק

להתפלל אליו ,וכמו שאמרו בתענית ה.

ונכון.

עריכת ברכות  /ברכות ל ע"א

שכח

פרק אין עומדין
לא ע"א

78
בגדר חיוב אמירת פסוקי דזמרה
oiihypxa l`xyi awri axd

בתוס'

ד"ה רבנן כתבו דטעם דין אמירת

דהוי ד"ת וביותר דברש"י דף ב .הביא את

שחרית

הירושלמי דדין אמירת ק"ש של ערבית

ואשרי במנחה דבעי להכנס לתפילה מתוך

דביהכנ"ס הוא ליכנס לתפילה מתוך ד"ת

שמחה של מצוה כגוון שעסק בדברי תורה

וא"כ מ"ש תפילת שחרית מערבית לענין

ובטור סי' נא כתב דהטעם לאמירת פסוקי

זה ואפש"ל דמכיון דבשחרית קורא ק"ש

דזמרה הוא מדינא דר' שמלאי דאמר

לשם מצות ק"ש לא סגי בהך ד"ת לענין

לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ

קיום דין ליכנס לתפילה מתוך ד"ת וכל

יתפלל ועין בספר האשכול דכתב דמה"ט

מאי דאיתא דמהני ק"ש זה רק בק"ש שלא

אסור להפסיק בין ישתבח ליוצר דהוי

יוצא בה יד"ח ק"ש אלא שצר"ע דיצא

הפסק בין שבחו של מקום לתפילה וצ"ב

חידוש לדינא דבעי לברך ברכות התורה

מדוע אמירת קר"ש אי"ז הפסק והתינח כל

לפני פסוד"ז דבעי למימר פסוד"ז לשם

ברכות קר"ש הוי ג"כ שבחו של מקום אך

ת"ת וא"כ צ"ב ב' דברים אלו א .מ"ש

אמירת ק"ש לכאו' אין בזה אמירת שבחו

שחרית ומנחה דיש בזה פסוד"ז ומעריב

של מקום וכן צ"ב לפי תוס' התינח קר"ש

לא

אי"ז הפסק דהוי ד"ת אך מדוע ברכות

תקנו בעד כמה שקבלו עליהו חובה מדוע שלא יקים

ק"ש אי"ז הפסק לד"ת של פסוד"ז וצ"ל

ב .צ"ב מדוע לא סגי

פסוקי

דזמרה

קודם

)ואין לומר דמכיון דתפילת ערבית רשות לא

צורת תפילה כתיקונה(

דלתוס' היסוד הוא שמחה של מצוה

בק"ש לענין זה.

ומדוקדק לשון תוס' כגון ד"ת וברכת ק"ש
ג"כ הוי שמחה של מצוה לענין זה דעכ"פ

והנה

בגמ' שבת קי"ח :א"ר יוסי יהא

לא הוי הפסק .עי"ל דל"ג מהמבואר סימן

חלקי עם גומרי ההלל בכל יום

נ"ד דלצרכי מצוה שרי להפסיק ויל"ע,

איני והאמר מר הקורא הלל בכל יום הרי"ז

וצ"ב לשיטת תוס' אם בעי ליכנס לתפילה

מחרף ומגדף כי קאמרינן בפסוקי דזמרא,

מתוך עסק ד"ת למה לא סגי לזה ק"ש

ומבואר דיסוד דין אמירת פסוד"ז הוא

עריכת ברכות  /בגדר חיוב אמירת פסוקי דזמרה
מדין אמירת הלל בכל יום ולא כטעמים

והנה

שכט

נראה לכאורה שנחלקו ראשונים

שכתבו תוס' והטור ,אמרם אי"ז סתירה

ואחרונים בעיקר גדר החובה דהנה

אלא יסוד החיוב הוי חיוב אמירת הלל

הטור סימן נ"ב הביא את שיטת רב

בכל יום ותוס' והטור רק נתנו טעמים

נטרונאי באדם שדילג פסוד"ז דלא יאמרם

מדוע תקנו לומר פסוד"ז קודם התפילה

לאחר התפילה וביאר הב"י דהיינו בברכה

ולא בזמן אחר ביום לזה אמרו תוס'

והנה אם גדר החיוב הוא חיוב אמירת הלל

בשביל להכנס לתפילה מתוך ד"ת בעינן

אלא שתקנו לאומרו קודם התפילה בכדי

להכנס לתפילה מתוך ד"ת של הלל ומה"ט

שיהיה גם קיום של דינא דר' שמלאי מדוע

הוי שמחה של מצוה ומה"ט מקיים דין זה

לא יאמרו לאחר התפילה ובברכה ומוכח

דווקא בפסוד"ז ולא בק"ש אף דהוי ד"ת,

דס"ל דגדר החיוב הוא חיוב מדר' שמלאי

אך אי"ז ד"ת של הלל .ויש להוסיף

לסדר שבחו של מקום אלא שאמרו לומר

עפמש"כ הרמב"ן בספר המצוות דחיוב

סוג שבח של הלל.

אמירת הלל במועדים זה מדין חיוב שמחה
ובאמירת הלל מקים דין שמחה א"כ
באמירת הלל דפסוד"ז מקים דין תפילה
מתוך שמחה דהלל .ומה"ט י"ל דדין
פסוד"ז הוי בשחרית ומנחה ולא במעריב
עפמש"כ .בגמ' מגילה דף כ' דאמירת

וברכת

ש"מ ובשיטת החולקים וס"ל
שאף לאחר התפילה יאמר בברכה נר"ל
דס"ל דגדר החיוב הוא חיוב אמירת הלל
בכל יום ומה"ט יאמרנו אחר התפילה
בברכה.

ההלל זה רק ביום וילפי' מקרא ממזרח
שמש ומכיון שפסוד"ז זה גדר של הלל
בכל יום זה רק ביום וצ"ע מדברי הלבוש
שכתב דטעם אמירת פסוקים קודם סליחות
דהוי כפסוד"ז ולפי"ז יצא חידוש לדינא
דאין להתחיל פסוד"ז של שחרית קודם
עלות השחר ,ובספר אשי ישראל הביא
מח' בזה

)ועיין משנ"ב סימן קח דע"פ קבלה אין

לומר אשרי קודם מעריב(.

פסוד"ז זה ברכה על סידור שבחו

עוד

נראה לתלות בזה את מה שנחלקו
ברמת החיוב של אמירת פסוד"ז

דהנה לשון הר"מ פ"ז מתפילה הי"ב
ושבחו חכמים הראשונים למי שקורא
זמירות מספר תהלים בכל יום וכו'.

ומבואר

דזה רק משובח ואי"ז חובה וכן
לשון תוס' ברכות לא .דנהגו

לומר פסוד"ז דהוי מנהג אמנם המשכנות

ובזה

י"ל דחובת ברכת פסוד"ז זה רק

יעקב בסימן מ"ז למד דהוי חיוב גמור

בשחרית אך במנחה אין ברכה דאת

דמקשה עמש"כ סימן נ"ב במי ששהה

דין אמירת ההלל מקים בשחרית ואילו

לבא לביהכנ"ס ואין לו שהות לומר

במנחה הוי רק מדין ליכנס מתוך ד"ת או

פסוד"ז דידלג ויקרא ק"ש וברכותיה עם

מדין דר' שמלאי ,רק הגדר הוא ג"כ

הציבור ובמשנ"ב סק"ו הביא את דברי

במנחה כמו בשחרית.

המשכ"נ שחולק שמוטב יתפלל ביחידי

עריכת ברכות  /ברכות לא ע"א

של
כיון שזה תקנה קדומה מימי התנאים

ד"ת דהוי שמחה של מצוה ,ולפי"ז אין כל

ומוכח שס"ל שהוי חוב גמור ומה"ט אין

ראיה מדברי תוס' ברכות לא .שס"ל דהוי

לדלג ע"ז וכן עיין ביאור הלכה בסימן נ"ג

מנהג ופליג על הטור דגם תוס' שם אירי

בדברי מי ששכח ב"ש ונזכר לאחר שגמר

רק בטעם הדין שתקנו לומר פסוד"ז ולא

פסוד"ז אין לומר שוב ב"ש שכבר יצא

שבחים אחרים אך באמת הוי חיוב לומר

יד"ח ויל"ע דלכאורה עליו לומר ב"ש

שדינא דר' שמלאי ,אך גם לשיטה זו

ושוב יאמר פסוד"ז כיון שהוי חובה גמורה

הברכות זה לא על חיוב סידור שבחו ש"מ

ונראה דלא יהני לי' לומר שוב פסוד"ז כיון

דא"כ גם במנחה יצטרכו ברכה אלא

שכבר אמר פסוד"ז ויצא יד"ח אמירתן

הברכה ז על אמירת ההלל ורק חובת

שוב אין לברכת ב"ש על מה לחול.

האמירה זה מדין סידור שבחו ש"מ וצ"ע

ונראה

לומר דבזה זה תלוי דאם זה מדין
סידור שבחו של מקום הוי חובה

גמורה וכמש"כ הטור דזהו פשט דברי ר'
שמלאי אלא שחז"ל אמרו את האופן
לקיים שבחו ש"מ ע"י פסוד"ז ,אך אם הוי
דין אמירת הלל הוי רק שבח ששבחו
חכמים לאמר פסוד"ז כלשון הר"מ וכדברי
הגמ' בשבת דקאמר יהי חלקי עם גומרי
ההלל בכל יום דכנראה מכאן מקור דברי
הר"מ דהוי רק שבח ולא חובה דרק אמר
בלשון יהי חלקי ולפי"ז דינא דר' שמלאי
מתקיים בג' ברכות ראשונות של שמו"ע
אלא שחז"ל אמרו לקיים את אמירת ההלל
קודם התפילה כדי שיהיה בזה ג"כ מעלת
סידור שבחו ש"מ קודם התפילה.

ויש

א"כ מדוע במעריב אין חובה זו ועוד יל"ע
לפי"ז האם גם במנחה רמת חיוב אמירת
אשרי שוה לחיוב פסוד"ז דשחרית וצ"ע,
ובראש בברכות פרק אין עומדין סימן ו'
כתב דעצם חיוב האמירה זה מדין כל
האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו
שהוא בן עוה"ב ואגב אותו מזמור תקנו
לומר עד סיום תהלים ,וצ"ב מדוע א"כ זה
רק בשחרית ולא במנחה אם אגב זה תקנו
לומר עד סוף תהלים וי"ל דעין בגליון
הש"ס דף ד שכתב דלהרא"ש אין דין
אמירת תהלה לדוד ג"פ ביום אלא רק פעם
אחת ביום וא"כ א"ש דרק כשיש דין
אמירת תהלה לדוד בדוקא אז תקנו לומר
אגב זה עד סוף התהלים .עי"ל דאי"ז סתם
דין אגב אלא נאמר כאן שאגב שמקיים דין

להקשות סתירה בזה בדברי הטור

אמירת תהלה לדוד יסיים אמירת תהלים

דבסימן נ"א כתב דהוי תקנה לומר

ויקיים גם דין הלל בכל יום .וקצר"ע

פסוד"ז ובסימן צ"ג כתב דהוי מנהג

שהטור לא הביא את דברי אביו הרא"ש

והישוב בטור הוא מיני' ובי' דבסימן נ"א

שזה רק דין אגב.

אירי מדינא דר' שמלאי ובזה כתב דהוי
תקנה לומר פסוד"ז אך בסימן צ"ג דכתב

ועיין

בספר לבקר רינה דהביא ב ראיות

דהוי מנהג זה רק ביחס לטעם הדין שקבעו

שגדר החיוב הוא כגדר אמירת הלל

לומר בדוקא פסוד"ז ולא שבחים אחרים

כתב המג"א תכב .דבר"ח שיש מח' אם

ובזה כתב כיד ליכנס לתפילה מתוך עסק

מברכים על אמירת ההלל על כן מי שאומר
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שלא

פסוקי דזמרא בשעה שהציבור אומרים

שבחים

הלל יצטרף עמהם ויאמר הלל בלא ברכה

מהפסוקים דשירת הים יעו"ש ומה"ט י"ל

דלמה יברך פעמים חזינן מזה דברכת ברוך

שאמרינן שירת הים אף שאי"ז שירי דוד,

שאמר הוי כברכת ההלל וזה עולה במקום

עי"ל דאכן עיקר הדין זה לומר שירי דוד

ברכת ההלל ,ועפ"ז י"ל דמה שאומרים

אלא דזה גריעותא לומר שבחו של מקום

בנוסח הברכה נהללך הוי משום שאכן הוי

ולא לומר את השבח הגדול של יציאת

אמירת ההלל ]ובגוף דברי המג"א דברכת

מצרים

ברוך שאמר עולה במקום ברכת המצוות

כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה ואת

יש לדמות ד"ז למה שאהבה רבה פוטר

הנחלים ארנן ופירש"י דכשמספרים ניסים יש לספר

ברכות התורה ואף שלהר"מ הוי ברכת

גם ניסים אלו ולהנ"ל י"ל דאל"כ הוי גריעותא בסיפור

המצוות(.

השבח(.

ב .מביא

מדברי המחזור ויטרי אות רכו
דכתב לברך על הלל בר"ח

בנוסח דומה לנוסח ברכת ברוך שאמר ולא
בנוסח ברכת המצוות חזינן בגדר אמירת
פסוד"ז הוא גדר אמירת הלל בכל יום .ויש
עוד להוכיח מהשיטות שחותם בהלל בליל
פסח בברכת ישתבח וכנוסח חתימת
ישתבח עיין משנ"ב סימן ת"פ חזינן דגדר
פסוד"ז והלל שוה ומה"ט שייך שיהיה
חתימה אחת לשתיהם.

והנה

ועפ"ז

שבישתבח

דורש

במכילתא

)ובזה יש לפרש מש"כ בבמדבר כ"א י"ד על

יש לישב את קושית הערוך
השולחן בסימן נ"ב שהקשה

למה קבעו את שירת הים בסוף פסוד"ז
ומ"ש דגבי מלכויות זכרונות ושופרות
אמרינן בשילהי ר"ה דתורה קודם לנביאים
וכתובים ועי"ש שישב דמה"ט לשיטת
הר"מ שירת הים זה דין אמירה בפנ"ע
ואינו קשור לפסוד"ז ועוד עין שהביא
שהזוהר הקשה כן ומה שמתרץ ולהנ"ל
א"כ להטור י"ל דזה כעין הקדמה לברכת

שיטת הר"מ בפ"ז הי"ג דאמירת

ישתבח מכיון שכל סיבת אמירתה דהט"ו

שירת הים אינה בכלל פסוד"ז אלא

שבחים שבישתבח לקוח מזה ,וכן לביאור

הדין לאומרה לאחר ישתבח וצ"ב אמאי

השני י"ל דמכיון דעצם החיוב הוא חיוב

לא הוי בכלל פסוד"ז ,וח"א ביאר ע"פ

אמירת הלל דשירי דוד וכל מה שאמרינן

הנ"ל דדין פסוד"ז זה דין אמירת הלל

שירת הים זה דאל"כ הוי גריעותא בשבחו

ובדין הלל נאמר שצריך להאמר דוקא

של מקום שלא אמרינן את השבח הגדול

משירי דוד ולכן הלל נאמר מפסוקים דוקא

וא"כ י"ל שכל הדין להקדים תורה

של ספר תהלים ושירת הים שאי"ז משירי

לנביאים וכתובים זה רק כשעצם חיוב

דוד אי"ז הלל ומה"ט שירת הים זה לא

אמירתם שוה ולא כשאדרבא כל חיוב

חלק מפסוקי דזמרה ואף בדעת שאר"ר

אמירת פסוקים אלו של תורה זה בגלל

דאומר שירת הים קודם ישתבח י"ל

אמירת הפסוקים מתהילים ,ובטור כתב

כמש"כ בטור סוף סימן נ"א דאותם ט"ו

דיש לכפול אמירת כל הנשמה דבזה

עריכת ברכות  /ברכות לא ע"א

שלב
מסתיים פסוד"ז ולהנ"ל בזה מסתיים

דוד ואילך דמהתם אי"ז בכלל פסוד"ז

ההלל דזה ענין פסוד"ז ועפ"ז י"ל דגדר

אמנם עיין ערוך השלחן דחלק בזה.

אמירת ברוך ' לעולם וכו' זה גדר ברכה
מכין שסיים את ההלל ועוסק בשבחים
נוספים לכן יש חוב לברך מעין ברכה.

ויש

להוכיח ד"ז מדברי התשב"ץ הובא
בב"ח סימן נ"א דכשהיה צריך

להפסיק באמצע פסוד"ז היה אומר ברוך
ה' לעולם וכשחזר למקום ג"כ היה אומר
זה בכדי שיהיה לפסוד"ז לעולם ברכה
תחילה וסוף וכ"כ ב"י בשם אבודרהם,
א"כ מבואר שמאמירת ויברך דוד אי"ז
אותו גדר של אמירת פסוד"ז ,ויל"ע לפי"ז
בתשלומי פסוד"ז בדילג על אמירת ברוך
ה' לעולם אם עליו להשלים ד"ז כיון שכל
חובת אמירה זו זה כעין חובת ברכה
עיל"ע באין לו שהות לומר מויברך דוד
ואילך האם יש ענין באמירת ברוך ה'
לעולם לחוד כיון שבין כך אומר ישתבח
ולהנ"ל כל ענין אמירה זו כיון שעוסק
בשבחים נוספים עליו לברך מקודם לכן.
וביסוד הזה של הטור מבואר טעם דין
הרמ"א בהלכות דילוגים דמי שנשתהה
לבא לביהכנ"ס אמירת מזמורים הללו
והודו קודמים לשאר הפסוקים דמויברך

המג"א

סימן נד סק"ב הביא מהכתבים
דטוב לומר בעשי"ת בין ישתבח

ליוצר מזמור ממעמקים קראתיך ה' וכתב
ע"ז המג"א וצ"ע וכונתו להקשות מדוע
אי"ז הפסק והדגמ"ר הביא את דברי הר"מ
דס"ל שנוהגים לומר שירת הים בין
ישתבח ליוצר א"כ כמו ששירת הים אי"ז
הפסק כך מזמור דממעמקים אי"ז הפסק
ובדעת המג"א נראה לחלק בין שירת הים
דאי"ז הפסק למזמור דממעמקים דהוי
הפסק לשיטת תוס' דדין פסוד"ז זה מדין
תורה של הלל א"כ אף שירת הים הוי ת"ת
של שירה אלא שמכיון שאי"ז הלל זה לא
חלק מפסוד"ז אך סו"ס אי"ז הפסק בין
ישתבח ליוצר משא"כ מזמור דממעמקים
דהוי דברי תחנונים וכן לפי"ד הטור דדין
פסוד"ז זה מדין לסדר שבחו של מקום
לפני התפילה א"כ שירת הים הוי חלק
משבחו

של

מקום

משא"כ

מזמור

דממעמקים הוי דברי תחנונים.

עיל"ע

בעיקר קושית המג"א סהוי הפסק
בענין זה של אמירת שיר המעלות

ל"ג מצד כי מצוה דשרי להפסיק.
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שלג

פרק שלשה שאכלו
מה ע"א
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בענין ברכת הזימון
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שלשה

שאכלו כאחד חיבים לזמן,

וממילא נשאר הקביעות ]וכעי"ז כת'

ומבואר שם בגמ' דילפי' מקרא

הגרש"א בהסכמה לספר מנחת צבי[.

דגדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו,
ומבואר שם בע"ב דבשלשה שאכלו יכול
המזמן להוציא אותם לכתחילה ,אבל
בשנים שאכלו מצוה ליחלק ,אא"כ אחד
בקי ואחד בור שסופר מברך ובור יוצא.

ויל"ע

בגדר חובת זימון ,אם החיוב הוא
לברך בהמ"ז יחד ,או שהחיוב הוא

רק לזמן ,דהיינו להוסיף ברכה על המזון
בדרך

שמשבחים

יחד,

ולפי

הזימון שם ומלכות משום שהוא רק
ברכה דרך התעוררות והזהרה ,אבל
ברשב"א נד,א ,כתב תי' אחר למה אין שם
ומלכות ]והראב"ד שם הוכיח מזה שיש
ברכות של"צ שם ומלכות[ ולכאו' נח'
במח' הנ"ל אם זימון הוא הכנה לברך
בהמ"ז יחד או שהוא חיוב להוסיף שבח
ולכן הוא ברכה בפ"ע.

האופן

הראשון מה שאפשר להוציא בבהמ"ז
במקום שיש זימון משום שזה כל מהות
הזימון ,אבל לפי האופן השני צ"ל
שבהמ"ז של שלוש חשיבא טפי ואפשר
להוציא בה כמו שאפשר להוציא בחזרת
הש"ץ בי'.

ובנוס"א

ועי'

י"ל שמה שא"א להוציא בלי

מאירי מה,א ,דהא דאין בברכת

ודעת

רש"י מה,א ,דגם בברכה ראשונה
א"א להוציא רק בשלושה ומוכח

שמה שיש מעלה בעצם בברכה של ג',
והוא משום שבשלושה יש ברוב עם,
כמש"כ הכס"מ פי"א מברכות ה"ב בשם
הרמ"ך ,והוא כאופן השני שכתבנו.

והנה

הרמ"א סי' קצ"ג ס"ב כתב דגם

זימון משום שבבהמ"ז כבר

במקום שלא הסבו שאין אחד יכול

אינן מצורפים ,כמש"כ תוס' מה,א ,וע"י

להוציא חברו בבהמ"ז ,מ"מ אם הם רוצים

החיוב זימון הם לא יכולים להפרד

הם יכולים לזמן ,ולהנ"ל א"ש ,דהחיוב

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"א

שלד
לזמן אינו תוצאה ממה שמברכים בהמ"ז

להוציא בבהמ"ז ,דשם לא חסר בקביעות,

יחד ,אלא הוא שבח בפ"ע ,אבל גם במקום

אלא שאין חיבים בזימון אא"כ הגיע זמן

שא"א להוציא כיון שלא הסבו ,אבל

בהמ"ז ,דהיינו שגמרו ביחד ,או שהתחילו

אפשר לכה"פ לברך ברכת הזימון.

ביחד שאז הם מחויבים לגמור ביחד ,ובלי

ומה

שאין חיוב זימון בלא הסיבו נר'
דהמחיב

של

זימון

הוא

זה אין להם חיוב ,אבל לא חסר בקביעות
ויכולים לזמן.

מה

שמברכים בהמ"ז ביחד ,ואם לא הסיבו

ויל"ע

במי שכון לא להצטרף לגבי זימון,

שאינם יכולים להוציא בבהמ"ז אינו נחשב

שכתב האג"מ או"ח ח"א סי' נ"ו

שמברכים ביחד ,אבל לעולם ברכת זימון

דאינו מצטרף ,וכבר כת' כך הגרש"ק סי'

אין לו שייכות למה שמוציאים זא"ז.

קצ"ג ,והראש יוסף מז,א ,מה הדין אם

וגם

לפי המג"א שחולק דבכל מקום
שא"א להוציא בבהמ"ז א"א לברך

ברכת הזימון ,וכ"פ המשנ"ב ,גם הוא

רוצים לזמן עליו ,או אם רוצה להוציאם
בבהמ"ז.

ונר'

שזה תלוי בביאורי האחרו' בהא
דאפשר

מודה דהעיקר הוא ברכת הזימון ,אלא

לכון

לא

להצטרף

דס"ל דגם כדי להוציא בברכת הזימון

דהגרש"ק והראש יוסף כת' שאינו נקבע

צריך שיסבו יחד.

אתם ,ולפי"ז אינו יכול להוציא בבהמ"ז

ובזה

וכ"כ הגרש"ק להדיא ,ולפי"ז גם אם רוצה
יל"פ גם מה שמשמע בתוס' מה,א,

לזמן אינו יכול ,אבל אם נפרש שהחיוב

דלמ"ד אם רצו לזמן מזמנים בע"כ

לזמן הוא רק משום שקיבלו ע"ע לזמן

דאחד יכול להוציא את חבירו ,והוא משום

ויכול לכון שאינו מתכון לזמן א"כ אם

דאם אינו יכול להוציאו ,א"א להוציא גם

רוצה לזמן יכול לזמן.

בברכת הזימון ,וכמג"א הנ"ל.

ובדעת

ובשם

הרמ"א שחולק נר' דס"ל שכיון

החזו"א כתבו דאפשר לכון לא
לזמן

בעשרה

רק

בשלושה,

שגם אם לא הסיבו בדיעבד אחד

והדברים צ"ב דהרי הוא מצורף עם כאו"א

יוצא בברכת חבירו כמו שפסק השו"ע סי'

מתוך הי' ,וכנר' שפי' שהכונה היא שאינו

קס"ז ממילא לגבי זימון תמיד הוא

מתחיב לזמן ולכן יכול לכון שאינו מתחיב

כדיעבד ואפשר להוציא בזה ,והמג"א ס"ל

בזימון של י' ,ועי' לקמן דאזיל לשיטתו.

שכיון שהוא רק רשות עדיף לא לברך את
זה באופן בדיעבד.

ונראה

והנה

נח' האחרו' אם בברכת הזימון צריך
לשמוע כל הברכות מפי המברך,

דהיכא דלא התחילו ולא גמרו

שהב"ח סי' קצ"ג והפמ"א ח"א סי' נ"ז

ביחד ,שכתב המשנ"ב קצ"ג

כת' שצריך לצאת הכל מהמזמן והוכיחו

סקי"ט שאין מתחיבין בזימון ,גם לפי

כן מעובדא דיהודה בר מרימר וחבריו

המג"א רשאים לזמן ,ונראה דהוא גם יכול

שלא זימנו כיון שסברו שחילוק ברכות

עריכת ברכות  /בענין ברכת הזימון
עדיף ולמה לא זימנו ואח"כ כ"א יברך
לעצמו,

שצריך

ובע"כ

לצאת

שלושה ,וכ"מ בר"ן במגילה טו,ב ,מדפי

הכל

מהמברך.

אבל

שלה

הרי"ף.

וביאור

ד' החזו"א נר' שסובר שלא

שאר האחרו' לא נקטו כן וגם הד"מ

מחיבים בזימון אם לא קיבל

והמג"א סי' קצ"ג לא כת' רק שצריך

ע"ע להתחיב בזימון ,ורק עי"ז שהתחיל

לשמוע החתימות ולענות אמן ,וצ"ב מה

או גמר ביחד זה נחשב שקיבל ע"ע לזמן,

יתרצו על עובדא דיהודה בר מרימר ,ועי'

וכנר' שזה מקורו שאפשר לכון לא לזמן.

חזו"א סי' ל' מש"כ בזה.

ולפמש"כ

והנה

בחזו"א משמע שמה שמזמנים הוא

נר' דהני אמוראי דסברי שאם

סיבה שיוכלו להוציא ,ואין לומר

לא מוציאים זא"ז אין חיוב

דכונתו שכשיש זימון הקילו ,שלמה יקלו

זימון סברו שמהות זימון הוא הכנה לברך

יותר מברכה ראשונה ,ולפי"ז יש להסתפק

ביחד ,ולכן אין ענין שיזמנו ואח"כ יברך

לפי"ד האם זימון של רשות הוא סיבה

כ"א לעצמו ,אבל לדידן שגם אם כ"א

שיוכלו להוציא או לא ,ואם נאמר שרשות

מברך לעצמו יש חיוב זימון בע"כ שברכת

לא יכול לצרף ,א"כ למ"ד שנים בע"כ

זימון הוא תוספת שבח שיש כשמברכים ג'

שההסיבה לבד מחיבת ,וא"כ מה ההוכחה

בב"א ,וא"כ אפשר לזמן ואח"כ כ"א יברך

מתלמידי דרב שצריך הסיבה הרי הם סברו

לעצמו.

כרבם.

ואין
·

והנה

לומר שגם רשות יכול לצרף ולפי"ז
מוכח שהוא קיום של זימון ,דבתוס'

בברכה ראשונה הצריכו הסיבה

חולין קו,ב ,כת' שאם אפשר לזמן בשנים

אחד

ה"ה דאפשר לזמן בפירות ,ואם בשנים יש

כמש"כ הר"ן במגילה ,ולכאו' גם בברכה

קיום של זימון מהיכ"ת שגם בפירות,

אחרונה מה שצריך הוא מה"ט גופי' ,אלא

ובע"כ שהוא רשות בעלמא ,ורב סובר

שגם בזה לא הקילו משני הטעמים שכת'

יותר

והוא

כדי

שיהיו

כגוף

שלא

החמירו

תוס' או משום שהוא דאורייתא או משום
שדעתם להפרד.

אבל

בברכה

אחרונה

מבראשונה.

ולכאו'

יש להוכיח מתוס' מח,ב ,כחזו"א

החזו"א סי' ל' סק"א כת' שבברכה

שכת' תוס' שמה שא"א להוציא

אחרונה מה שצריך הסיבה הוא רק

לומר

בברכהמ"ז משום שאינו יכול

כדי לחיב בזימון ]ולכאו' כך משמע

שאכלנו ,ולמה לא כת' תוס' משום שלא

ברבינו יונה ר"פ ,אבל המעין ברבינו יונה

הסיבו ,ובע"כ שבבהמ"ז תלוי רק בזימון

בדף מב,א ,יראה שאינו משום זימון[

וכיון שגם אוכל ירק יכול להצטרף היה

ולכאו' י"ל שצריך הסיבה כמו בברכה

יכול גם להוציא ,ומה שצריך הסיבו הוא

ראשונה ,אלא שהחמירו להצריך גם

רק משום שצריך הסיבו לזימון.

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"א

שלו

אבל

לפמש"כ שזימון לבד אינו סיבה

והנה

לכאו' יש להוכיח של"צ הסיבו

בע"כ צ"ל שתוס' מירי בהסיבו

לעצם ההוצאה ,דהרי כת' תוס'

שהוא כגוף אחד ,וצ"ל שגם אם אינו

שבהמ"ז הוא ברכת המצוות ,וא"כ מה

מחויב בבהמ"ז הוא כגוף אחד כיון שחיב

צריך הסיבו ,ובע"כ שזה נצרך רק בשביל

בברכה אחרונה אחרת ,כדחזי' בהא

החיוב זימון.

דמצטרף
לשאכלנו,

לזימון,
וכמו"כ

ובזה

צריך

להגיע

מה

שדן

המג"א

אבל

באמת בתוס' מה,א ,משמע להדיא

שבשנים ל"צ כזית דגן כיון שאינו אומר
שאכלנו ,לפמש"כ היינו היכא דהסיבו.

שמה שא"א להוציא בשנים משום
שלא הסיבו ואם גם בשנים היה נחשב
הסיבו היה אפשר להוציא ובע"כ שגם

וכך

מוכח בהא דבב' חבורות בב' בתים

בברכת המצוות שייך הסיבו ,אבל באמת

בעינן שיכנסו מתחילה ע"ד כן,

צ"ב מאי צריך הסיבו בברכת המצוות.

ומבו' בראשו' שהוא מאותו טעם שצריך
הסיבה ,והיינו שבשביל שיחשבו ציבור

והנה

בתוס' מג,א ,דנו איך מוציאים

אחד סגי במה שהצטרפו בסוף ביחד ,והא

בהבדלה

בברכת

בפה"ג

]עי'

דבעינן שיכנסו מתחילה ע"ד כן הוא מדין

בהגו"צ שם בשם המרדכי[ הרי בברכת

הסיבו ,ואי נימא שבמקום זימון הקילו

הנהנין

קביעות,

שאפשר להוציא גם בלי הסיבו גם שם

ובעמידה לא מיקרי קביעות ,והק' החזו"א

יזמנו כולם ביחד ויוציא את כולם ,ובע"כ

סי' י"ט סק"ח דהא בר"ה כט,ב ,מבואר

שלא הקילו רק אם יש הסיבו שמעיקר

דברכת היין של קידוש מיקרי חובה ,כיון

הדין אפשר להוציא.

שהקידוש הוא חובה ,וא"כ דינו כברכת

א"א

להוציא

בלא

המצוות ,ובברכת המצוות לא בעינן

והנה

הסיבה ,ונשאר בצ"ע.

יל"ע אם הדין שסופר מברך ובור
יוצא הוא רק בהסיבו או גם בלא

הסיבו ,ולפמש"כ אין מקור לומר שגם

ונראה

אלא

בלא הסיבו ,וגם לפי החזו"א אין לזה
מקור כיון ששם אין זימון שמחבר.

דגם בברכת המצוות צריך הסיבה
שבדברים

של"ש

בהם

הסיבה ל"צ הסיבה אבל אינו תלוי בדברים
שצריכים ערבות ודברים של"צ ערבות.

ונר'

שזה תלוי במח' הראשו' אם יוצאים
בדיעבד ,שאם בדיעבד יוצאים גם

וכך

משמע ברשב"א נג,א ,שכתב דהא

בלי הסיבו אם הוא בור יוציא אותו דל"ג

דבמאור לא בעי הסיבה משום

מלא הסיבו ,אבל אם גם בדיעבד לא

דאוכל הוא חשוב ורגילים להסב עליו ולא

יוצאים אינו יוצא ,אא"כ לפי הראשו'

במאור ,ואח"כ הוסיף הרשב"א ביאור

שבהמ"ז מעיקר הדין הוא כמו ברכת

דהוי הנאה כעין חובה ,וכעי"ז כתב

המצוות ,וכ"מ בביהגר"א סי' קס"ז עי"ש.

הרא"ש שם ,ומשמע דאין כונתו משום

עריכת ברכות  /בענין ברכת הזימון
דהוא ברכת המצוות ,אלא דהוא דבר שאין
הדרך להסב ,ולולי זה היה צריך הסיבה,
ונר' שזה גם כונת המאירי מה,א עי"ש.

שלז

אבל

בריטב"א פסחים שם משמע להדיא
דרק בברכת במ"ב א"א להוציא,

אבל בברכת במ"ה אפשר להוציא גם בניו
גדולים עי"ש ,ומשמע דאפשר להוציא

והחזו"א

סי' ל"ה סק"ז הוכיח ממה

בזה ,וכ"מ במשנ"ב סי' רח"צ סקל"ד בשם

שהוצרכו הראשו' לטעמים

הפמ"ג ]ורק לגבי בשמים כתב המשנ"ב

הנ"ל ,ולא כתבו משום דהוי ברכת

סו"ס רצ"ז דא"א להוציא[ וכך יוצא

המצוות ,והוכיח מזה דברכת הנר אינה

לפמש"כ הרמב"ן בדף נב,ב ,דהוא ברכת

ברכת המצוות ,וכתב דצ"ל דהא דאמרי'

השבח כברכות השחר ,ובזה יש יצא

בפסחים נד,א ,חוזר ואומרה על הכוס

מוציא כמבואר במשנ"ב סי' ו' סק"י,

להוציא בני ביתו ,מיירי רק בקטנים.

ובע"כ צ"ל כמש"כ לעיל.

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"א

שלח
מה ע"א

שנים מזמנין רשות
ontew jepg axd

גמ'

שנים שאכלו כאחת ,פליגי רב ורבי

זימון דג' ,מהא דאין מתחייב ,וא"כ מאי

יוחנן ,חד אמר אם רצו לזמן מזמנין,

קשיא ליה כיון דאינו מקיים חפצא דזימון

וחד אמר אם רצו לזמן אין מזמנין.

בב' כבג' לכך אין רשאין לחלק ,ואפשר
דזהו גופא דחיית הגמ' דאיקבעו להו

הנה

ביאו' פלוגתת רב וריו"ח לכאו' הוא

בחובה היינו דאי"ז אותו הזימון וצ"ע

ביסוד תורת זימון אי שייך הוא

בלישנא דגמ'.

בשנים או דכל מהות הזימון הוא בג'
דייקא ,דהנה בתחי"ד הגמ' ילפי' לה להך
מילתא דברכת הזימון בשלשה מגדלו לה'

אך

יעוי' ברש"י שאני התם דהוקבעו
בחובה מעיקרא ,ואי אזיל הוא

אתי ,או מכי שם השם אקרא הבו גודל,

מפקעת להו חובה ,וקמו להו ברשות,

והיינו דמהות הזימון הוא מה דקורא

וגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה

ועונין אחריו ב' ומצרף שנים עמו ,וע"ז

ועושה ,וכ"ה בדבריו בע"ב ,דניחא להו

נח' בגמ' אי עדיין איכא חפצא מסוים של

דמקבע להו בחובה ,דגדול המצווה

זימון אף בב' דאיכא בזה ענין זימון ,ורב

ועושה ,מפו' בדברי רש"י דאי שנים

ס"ל דאף דחובה ליכא מ"מ בתורת רשות

מזמנים רשות כל תורת זימון להם ,והר"ז

יכולין לקיים חפצא דזימון ,ולריו"ח כל

חפצא דזימון אלא דאינו מצווה ועושה,

חפצא דזימון הוא בג' ולא שייך בפחות

ולכאו' באמת צ"ב מנלן דהכי הוא דהא אי

מכאן.

לריו"ח ליכא זימון בשנים היינו דאין בזה
תורת זימון ה"נ לרב בהא דרשות אי"ז

אלא

דהנה בגמ' ת"ש שלשה שאכלו

אותו תורת זימון ,ומדברי רש"י נראה

כאחת חייבין לזמן ואין רשאין

דלכאו' לאו בהא נח' אי איכא תורת
וחפצא דזימון בשנים אי לא.

ליחלק ,שלשה אין ,שנים לא שאני התם,
דקבעו להו בחובה מעיקרא ,ודברי הגמ'
צ"ב מאי קשיא ליה ,דהא ע"כ אי בג'

ובגמ'

בע"ב ת"ש נשים מזמנות לעצמן,

דווקא איכא חובה ולא בב' ,ע"כ דעיקר

ועבדים מזמנים לעצמן ,נשים

חפצא ומהות הזימון הוא בג' ,דאי איכא

ועבדים וקטנים אם רצו לזמן אין מזמנין,

לעיקר חפצא דזימון נמי בב' ,משום מאי

והא מאה נשי כתרי גברי דמיין ,וקתני

לא הוי אלא רשות ,יתחייב כבג' ,וע"כ

נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנין

דאף למא"ד דרשות לזמן ,ע"כ אינו תורת

לעצמן שאני התם ,דאיכא דעות ,והנה

עריכת ברכות  /שנים מזמנין רשות

שלט

ראית הגמ' מנשים צ"ב הא התם איכא

אין בהם מעלת שלשה ,כמו דאין בהן

שלשה ומבוא' בדברי הגמ' דמ"מ ל"ח

מעלת י' לתפלה ,והיינו דמוכיח משנים

אלא כתרי.

דבנשים חשיב שנים ,והוא דומה ממש

ובביאו'

הא דכתרי כת' רש"י ד"ה
דאפילו ,לענין חובה ,דאין

למציאות דשנים מזמנים ,דנח' רב וריו"ח.

ובגמ'

דחי שאני התם דאיכא דעות,

חייבות לזמן ,ואם רצו מזמנין ,והוא הדין

וברש"י מתבא' דבאמת למסק'

לשנים ,נראה מבוא' מדברי רש"י דהשואת

הא גופא דחיית הגמ' דבשנים אין מזמנין

זימון דנשים ,להא דשנים מזמנין רשות,

דליכא גדלו וחסר בחפצא דזימון ,משא"כ

אינו לענין חפצא ותורת זימון בשנים ,אלא

בנשים איכא ג' ולכך שייך תורת זימון אף

נידון דברי הגמ' אי שייך תורת זימון

דרשות ,ולפי"ז ריו"ח מודה בעיקר דינא

ברשות ,ואי כל מציאות דזימון הוא דוקא

לרב ,דשייך תורת זימון ברשות ,אלא

בחובה ,ולא שייך ענין זימון ברשות ,או

דבשנים ליכא חפצא דזימון ,אך גבי נשים

דילמא שייך נמי תורת זימון במקום שאינו

איכא תורת זימון ,וזה צ"ע דבאמת חזרו

חובה אלא רשות ,ובזה נח' רב וריו"ח אי

בגמ' מכל הך פלוגתא ,ואולי נח' מ"מ אי

שנים מזמנים רשות היינו אי כיון דאין

שייך מציאות דצירוף בשנים וצ"ב.

להם חובה ,אי שייך בהם להתחייב בזימון,
או דילמא כל תורת זימון הוא מכח חובה,
ובלא זה מופקע תורת זימון.

וע"ז

מייתי בגמ' מנשים ,דנשים הרי דין
זימון שלהם הוא לעולם רשות ולאו

חובה ,וכ"ה באמת דעת רש"י דהכי הוא

אך

דעת הרא"ש סי' ד' דלמסק' דגמ',
דשאני התם דאיכא דעות היינו

דנשים חייבות בזימון ,ולאו רשות אצלם,
ולפי"ז דברי הגמ' כדקאי דנח' אי איכא
תורת זימון ברשות ,ובנשים חובה להן
הזימון ואית להם זימון גמור דג'.

למסק' דרשות לנשים לזמן ,והוא כהמשך
למש"כ רש"י מקודם ,דכד דחי בגמ' שאני

והנה

ברשות יש לבאר למש"כ הרמב"ן

התם דאיכא דעות ,כת' רש"י דאע"ג

כאן ,דגבי צירוף ברכהמ"ז לא בעינן

דלענין חובה אינן חייבות ,לענין רשות

הסיבה ,וביא' דטעמא דאעפ"י שלא הסיבו

דעות שלשה חשיבי להודות טפי משני

היא ,דחובת זמון קובעת אותם בחבורה

אנשים ,דאיכא משום גדלו לה' אתי,

דהא אינם רשאין ליחלק ,משא"כ גבי

ומבוא' ע"כ ברש"י דזהו באמת היה דו"ד

ברכה בתחילה יעויי' בדבריו.

בדברי הגמ' ,אי שייך תורת זימון ברשות,
ובזה נחלקו ,וע"ז מדמה ענין נשים דנמי
רשות להם ואית להו תורת זימון.

אמנם

ביאו' הא דנח' אי איכא תורת זימון

ולכאו'

יש לבאר בזה נידון דברי רש"י
דגבי שלשה ע"כ איכא צירוף

בברכה ,היינו דכיון דחייבין בזימון ע"כ

בתוס' מבוא' דהא דמדמי נשים

קבועין ומצורפין ,ולכך ע"כ איכא תורת

לשנים מזמנין ,דלעולם בנשים

זימון וצירוף לברך כא' ,אך בשנים כיון

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"א

שמ
דאין חובה עליהן לזמן א"כ אף אי רצו

מינה אין נטילת ידים לפירות ,וש"מ אין

לזמן אין מזמנין ,דחסר בכל קביעותן

מזמנין על הפירות ,ושמע מינה שנים

לצרפן לעשות זימון ,והיינו משום דעיקר

שאכלו מצוה ליחלק.

ענינו דזימון דמצורפין בברכה כאחד ,ואף
דשייך תורת ברכת הזימון בשנים ,מ"מ
מכיון דאין חובה עלייהו לזמן א"כ חסר
לקובען לעשותן כאכילה וקביעות אחת
דמצורפין לזמן ,ומה דהוי רשות הוא גופא
המפקיע בזה תורת זימון] ,ולכאו' אף
הסיבה לא יהני בזה דכל חפצא דצירוף
דזימון לא יעשה בהסיבה אלא כל מה
דמצורפין הוא מכח חובה ,וע"ז נח' אם
אפשר ליצור הצירוף ברשות[ ,וכ"ה נמי
גבי נשים כיון דלאו חובה עלייהו חסר
בצירופן לעשות זימון דיהיה קביעות
דמצורפין,

ואף

דברמב"ן

מבוא'

דלהמוציא מוציאין בהסיבה אף בלא
חובה ,היינו שלא בתורת זימון אך זימון
ענינו צירוף היותר מזה וזה ל"ש אלא
במקום חובה דמצורפין בעצם.

ולפי"ז

ובתוס'

הק' שם דמנלן דמצוה ליחלק
דלמא רשות ליחלק ,וכמא"ד

שנים מזמנים רשות ,וב' הק' תוס' מאי
ראיה מהא דפירות דמצוה ליחלק הא
בפירות לכו"ע אין מזמנין לכך נמי מצוה
ליחלק משא"כ בפת ,ובתוס' תי' וי"ל
דה"ק ש"מ אין מזמנין על הפירות ,פירוש
אין חובה לזמן על הפירות אפילו כשהן
שלשה ,מדלא נתנו לו ,ואין חילוק בפירות
בין ג' לב' ,ואכתי לא ידעינן אם יכול לזמן
בשנים בפת ,או בפירות אפילו בג' ,או
אסור כמ"ד אם רצו לזמן אין מזמנין ,אלא
מדבריך כל חד וחד לחודיה שמע מינה
דמצוה ליחלק ,דאם איתא דמותר לזמן,
לא היה מברך כל אחד לעצמו ,אלא היה
מברך אחד לחברו ,ואומר נברך שאכלנו
משלו כדי להוסיף שבח למקום.

ביאו' דברי רב דשנים מזמנין
רשות היינו דכמו דע"י חובה

והנה

בדברי התוס' מבוא' דנידון הגמ' אי

איכא צירוף וקביעות לזמן ,אף בשנים אי

מזמנים בשנים רשות הוא ג"כ נידון

רצו יכולין לקבוע ולהחיל על עצמן להיות

דברי הגמ' שם אי איכא רשות זימון

עצמן

בפירות בין בב' בין בג' אף דליכא חובה,

מצורפין ,ולריו"ח ליכא כלל צירוף באין

וע"ז מוכיח ממצוה ליחלק היינו דליכא

מחוייבין ,ומ"מ בב' כה"ג מופקע מינייהו

דין זימון רשות בפירות ואדרבה בדין

תורת צירוף.

שיחלקו כיון דליכא זימון ,דכל היכא

עליהן

ויסוד

תורת

צירוף

ולעשות

הדברים מבוא' בתוס' בחולין ק"ו
דהנה בגמ' חולין שם אי' אמר

רבב"ח הוה קאימנא קמיה דרבי אמי ורבי

דליכא זימון בסוף ברכה בדין שיחלקו
כיון דקיבעותן בטלה ,וע"ז אמר דמצוה
ליחלק היינו דע"כ דלא ס"ל דאיכא רשות
דזימון.

אסי ,אייתו לקמייהו כלכלה דפירי ,ואכלו
ולא משו ידייהו ,ולא יהבו לי מידי ,ובריך
חד חד לחודיה ,שמע מינה תלת ,שמע

והנה

בדברי התוס' מפו' דאף בג' נח' אי
מזמנין רשות ,והוא ג"כ נידון בכל

עריכת ברכות  /שנים מזמנין רשות

שמא

פירות אי איכא זימון רשות ,וע"כ דלא

היינו רשות ,ומ"מ קאמר דכיון דאיכא

שייך בפלוגתא בתורת שנים אי שייך

דעות יכולות לזמן ,ומ"ש גבי פירות

חפצא דזימון ,אלא אי ברשות ובמה דע"כ

דאיכא ג' ואמרי' מצוה ליחלק וליכא זימון

אין תורת חיוב ,אי שייך זימון במקום דאין

רשות ,ומ"ש גבי נשים דאמרי' דאיכא

מחייב דזימון ,והיינו דחסר בקביעות

דעות.

לחיוב ,ואי יכול ליצור מחייב זה דזימון
נח' בזה והיינו אי מזמנין בשנים רשות

ואולי

יש ליישב ,דחלוק גבי נשים דעיקר

ויכולין לחייב וליצור קביעות דזימון וכ"ה

מה דרשות אי"ז חסרון בעיקר

נמי בפירות ובנשים אי מזמנין במקום

קביעותן ,ואיכא בזה קביעות אכילה

דליכא חיוב.

גמורה ,דשייך בזה לומר דאיכא תורת
זימון ,משא"כ גבי פירות אף דאיכא דעות

אלא

דבאמת יל"ע למש"כ התוס' שם

ל"מ ,דרשות הוא מחמת דחסר בעצם

דמסיק בגמ' דמצו ליחלק נמי

קביעות אכילתן ,ובאמת עיקר טעמא

בפירות ,וליכא זימון רשות נמי בג'

דמצוה ליחלק וליכא זימון רשות הוא

בפירות ,ולכאו' מ"ש מזימון בנשים

מאותו טעם דליכא זימון על הפירות

דמסיק דכיון דאיכא דעות מזמנים ,ובדברי

בתורת חובה ,דכ"כ מופקע מזימון דאף

רש"י ותוס' מבוא' דדין דנשים מזמנות

צירוף וקביעות בתורת רשות ליכא וצ"ע.

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"א

שמב
מה ע"א

בדין וגדר הזימון בשניים
qieeiic jexa edil` axd

‡

בגמ'

באופן

דא"כ שניים שאכלו בחבורת ג'

איתמר שניים שאלכו כאחת פליגי

מחויבים הם בזימון ושוב איה"נ

בה רב ורב יוחנן חד אמר אם רצו

דלית להו ג' אבל אי הוי זימון בשניים

לזמן מזמנין וחד אמר אם רצו לזמן אין

רשות שוב הדר מצו לקיומי חיובם ע"י

מזמנין עכ"ד הגמ' ,בפשוטו הנדון בזה

זימון בתרי ואיה"נ זימון בתרי אין בו כדי

דקיום זימון בשניים נדון הוא האם איכא

להעמיד מחייב של זימון אבל קיום שפיר

אפשרות לקיום זימון בתלת או דליכא

מצינן לקיים ע"י זימון בתרי.

קיום.

אך

ומבואר

להדיא בסוגיית הגמ' לא כך

יש להוכיח לא כך דהנה אי' בגמ'

דע"י שניים לא אהני ,וברש"י

לאוחוכי האי מילתא אי רשות או

הוסיף ביתר חידוד דהוי כאינו מצוה

חובה מדין דג' אין רשאין ליחלק ,ואי

ועושה ,ולפו"ר הרי צ"ב מדוע הוי אינו

איכא קיום בתרי שפיר יקיימו ותי' שאני

מצוה הא כיון דאכל בג' שפיר מחויב הוא

התם דאיקבעו בחובה ,והיינו דכיון דחל

בדבר וא"כ הוי מצוה ועושה ע"י קיום של

עלייהו חיוב שוב שאני מתרי.

שניים ובר"י מבואר דכיון דהוי שניים הוי

ולכאו'

קיום אחר לגמרי עד כדי דאינו משוייך כלל
לפי המבואר בסוגיא להלן דף נ'

לתורת החיוב שיש עליו מאכילת בחבורת

ע"א דמבואר דג' הבאים מג'

שלשה ,והוי תורת זימון אחר לגמרי.

חבורות רשאין להצטרף מבואר להדיא
דאיכא תורת מחייב בזימון ואיכא קיום

וכדבריו

החיוב והיינו דע"י היותו חלק מחבורת ג'

גם כאן וגם לאחמ"כ בראיית
הגמ'

מדין

דבעו

דהשמש

צירוף

שמש,

ממילא חל עליה תורת חיוב לזמן והקיום

דמבואר

מצי למיעבד בהדי ג' אחרים ועלה אתי

שיחשבו מצווים ועושים ,ואיה"נ התם

דינא דפרח זימון.

איכא למימר דכל המכוון הוא דבשניים הוו

וכן

יצטרף

כדי

רק מקיימים בלי חיוב ובג' אף חיוב איכא.
מהדין דאחד מג' שבירך נפקו אינהו
בזימון דידיה והוא אינו יוצא ג"כ

אבל

הכא דמבואר דאחרי שחל עלייהו

מוכח דיש מקום להעמיד מחייב בלי קיום,

חיוב עדיין אומר רש"י דבתרי

והיינו דע"י אכילה בחבורה בכדי חיוב

מיחשיב כאינו מצוה ועושה ,ולכאו' הא

הרי הוא מתחייב בהעמדת זימון.

מצווה הוא דהא כבר נתחייב ,וע"כ דכלפי

עריכת ברכות  /בדין וגדר הזימון בשניים

שמג

קיום תרי אי"ז קיום ג' כלל ,והיינו דגם

מציאות דגדלו לה' איתי ,וזה תורף כוונת

בצד הרשות דזימון בתרי אי"ז תורת זימון

דעות דו"ק.

כלל דג'.

ואל

אבל

בשניים אף אי נימא דהוי רשות,

תאמר דכיון דאזיל ליה חד ממילא

אכתי רשות אחרת היא דאין כאן

פרח זימון מינייהו ,והיינו דהפקיע

עניית שניים לאחד ,אלא או אחד לאחד או

את החיוב ,דהרי כמבואר בעצם דינא

שניים אומרים יחדיו בלא ענייה וזה מחוסר

דהגמ' להלן נ' ע"א דפרח זימון מוכח רק

צורת זימון בעצם ,ולכן גם הצד רשות

שניים יכולים להפקיע חיוב מחד ,וכן

כאמור רשות אחרת קיום אחר בשיעור

מעצם הדין דאחד שבירך מועיל לקיום

דהוי אפי' במחוייב כאינו מצוה ועושה.

החיוב של הג' מוכח דאחד אינו מפקיע
את החיוב לשניים ,דהא קמן דיש מקום
להעמיד החיוב ואף דאחד בירך מכבר.

אמור

ונראה

לדון גם לאידך גיסא נפק"מ באם
אכלו ארבעה יחד והלך אחד וענה

לחבירו ונשארו שניים דיוכל להצטרף גם

מעתה דדין זימון דתרי אפי' דהוי

בלא עוד אכילה ובלא מידי כיון דכלל לא

רשות מלבד מה דהוי אינו מצוה

קיים את החיוב המחוייב בשלשה.

ועושה ,גם העושה שבו היינו קיום הזימון,
אינו מעמיד את הדין זימון דחיוב כלל,

וכן

כאחד ואזיל אחד מהן שלא כדין,

והוי קיום אחר ,ויש להעמיד נכונה את
תורת הקיום והצד רשות דאיכא ביה.

יש לדון נדון מה הדין בג' שאכלו

ועבדו שניים מהן שלא כדין בכך דעשו
זימון רשות ביניהן להאי מ"ד דאהני,

·

ונראה

פשוט דהרי הגמ' מביאה את הנדון

דבודאי אם יחזור האחד או דאיכא קרי ליה
ועני או דיוכלו לצרף אחד אחר ,יהיו שוב
מחוייבים כדין חיובם.

מנשים דמזמנות לעצמן ולכאו'
אינם בחיוב ומתרצי' דאיכא דעות בנשים

וכאמור

הרשות דאיכא הא לכאו' מחסר

וענין הדבר מבאר רש"י דכיון דאיכא כמה
דעות הוו בכלל הודאה לגדלו לה' איתי.

וביאור

כוונתו דכיון דצורת הזימון הוא
במה דאחד מעמיד את השניים

דבר שבשניים אינו קיים ולכן איה"נ רשות
יש בחיוב ,אך בקיום בעינן קיום נכון והוא
בכך דשניים עונים לאחד כצורת גדלו לה'

בהאי זימון עצמו של זימון ,דהא אין כאן
תורת עניה בצורת גדלו לה' איתי ,ואולי
ניתן לפלפל במקראות הדרשה דאם נלמד
מגדלו הרי תורת הקיום הוא בצורת
דהגדלו היינו תרי הם איתי היינו עונים עם
האחד המברך,

ותורת הזימון הרי הוא כדינו ממש דאיכא

)וכשם שדרשינן מיניה דבעינן

עניה בשיעור קול המברך ולא יותר(.

איתי ולכן נשים שפיר רשות מזמנות,
והיינו דמצד החיוב הוי רשות אבל צורת

הא גופא צ"ב א"כ מהו תורת

אבל

אי הוי דרשה כי שם ה' אקרא הבו
גודל היינו דהבו הוא לא איתי היינו

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"א

שדמ
יחד עם המברך אלא הוי לעצמם ואיה"נ

גופא קשיא איך מתפרש הך אחשביה

בעינן כי ה' אקרא היינו דיעמוד כעניה,

להחשב כג' ,היינו הא איכא תרי.

אבל ודאי דניתן להבינו כצורה של קיום
בעצם עד כמה דאי"ז בתורת איתי היינו
יחד עם המברך אלא לעצמו הוא ודו"ק.

‚

והנה

ובאמת

לעיל על דעת רש"י בפי' דין
דאין רשאין ליחלק דניתן לומר דכל הדין
הוא כלפי האחד דאינו יוצא ,ותוס' פי'
באופ"א דהוי על ד' דאינם יכולים לעמוד

בעיקר דינא דנשים רש"י פי' וכ"ה
במאירי דהקשו דכיון דהוי בדרגת

חיוב כבשניים ומ"מ מזמנות ותי' דצורת

כתרי וצ"ב דעת רש"י.

ויתכן

בזה דכיון דיסוד דין זימון בשניים
לדעת רש"י הוא דין זימון הבא

הזימון שונה הוא.

ובתוס'

דהיה מקום לדון דתוס' הקשו

בתורת זימון של שניים ואינו משוייך כלל
מבואר דפליג על דעת רש"י

לג' א"כ לא מסתבר לפרש דהוי על האחד,

בפירוש הגמ' ,דלדעתו עיקר

דהרי בעצם פוקע תורת זימון מכולהו

הכוונה כשניים הוא לא על החיוב

דהרי גם השניים המזמנין אינם מזמנים

דשיעורו הוא כשניים אלא הוי בעצם

זימון דג' אלא זימון חדש ,וא"כ כשכתוב

כאחד דהרי לא מצטרפי לי' ולשאר דבר

אין רשאין ליחלק הוי על כולם וזה הגמ'

שבקדושה ,אלא דמ"מ החשיבום כג',

ידעה גם בהו"א וכל הנדון היה האם יש

והיינו דהנדון הוא להחשיב אחד כג'

קיום לשניים ושפיר מצינו קיום כנתבאר

וכמו"כ נחשיב שניים לג' ,וע"ז גופא התי'

וע"ז גופא אמרינן דכיון דהוי קיום אחר

דהכא אין את מי להחשיב והכא איכא,

אכתי קיום הראשון נפקע מנייהו.

והיינו דגם בהו"א ידעו דכדי לזמן בעינן
בהכרח ג' והגמ' רק הביאה דחזינן

והיינו

האחד אבל הרי באמת הוי על

דמחשיבנן מאן דלא חשבי כאילו חשיב.

וכאמור

רש"י פי' דלעולם ההו"א היתה
דתורת הזימון הוא זימון מחודש

אף דאינם נחשבים ושפיר אמרינן דבנשים
יש קיום לזימון הרגיל ושפיר שאני.

באופן

דלכאו' לדעת התוס' לא מתבאר
יסוד זה דתורת זימון בשניים הוא

שונה והיינו הרשות אלא אדרבה מעולם
לא שמענו לדעת התוס' תורת זימון בתרי
אלא בכך דמחשבינן ליה לג' ,ולכן הוי
בעצם כעין זימון ובזה הוי רשות ,והא

דאיה"נ יש מקום לומר דהוי על

כולם ורק בכ"ז הגמ' הבינה בהו"א דמה
איכפת לי אי איכא קיום אחר העיקר דיש
קיום של העמדת גודל לאלוקינו.

אבל

כ"ז הוא לדעת רש"י אך לדעת
התוס' דסובר דלעולם קיום דתרי

מאיזה טעם שאכתי לא נתבאר הוי קיום
זימון דג' ועכ"פ באותו מטבע ורק בתורת
החיוב שונה הוא א"כ שפיר הקשה ודו"ק.

ובעיקר

דינו של תוס' דמבואר דמחשבינן
ליה

כתלת

יש

לדון

האם
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שמה

במציאות כך הוא צורת הזימון היינו

ושוב ממילא בעינן בהכרח דהאחד יענה

דאיכא אחד המברך והוא וחבירו עונים

דאל"כ חסר בזימון דאין כאן ג' עונים.

לברכתו וכך מיחשיב כג' ובעצם אחד
עומד במקום מברך ועונה ,או דלמא אפי'
דאחד עונה אכתי מיחשיב כאילו ג' ענו
ולא דריש לכל הנהו מקראות.

והנה

ועכ"פ

מבואר דאחד העונה מעמיד קיום
לגדלו ואיה"נ יש מעלה לכך

דהמברך מעמיד את דבריו ביחס לשניים
ואף דאחד אינו עונה ,משא"כ במקום

במה דפי' דבעינן דיעמוד כג' חזינן

דאיכא תרי ,דאפי' דבריו אינם עומדים

דחשיב ליה להנהו מקראות ולכאו'

ביחס לשניים אבל בקיום בפועל הרי חסר

א"כ בהכרח מיחשיב כג' ואפשר מחמת
הטעם הראשון אך לכאו' סתום הדבר.

דאין כאן שלשה.

והנה

ע"ז מבואר דלעומת אחד המספיק
איכא גוונא דשניים מפסיקין לאחד

„
יש לדון בדבר ע"פ המתבאר

ובכה"ג הוי רק רשות ,ומ"מ אהני אף בזה

בדין דקרי ליה ועני ,ובשיעור

הפסקה א ,ולכאו' בכה"ג ודאי לא יועיל אם

ההפסק דאחד מפסיק לשניים ,והיינו דהרי

לא יענו ,והיינו דאי"ז דבר והיפוכו ,למאן

התם איכא פלוגתא רבתי דרבותאה האם

דמפרש דלא בעינן ביה עניה ממש ,דלמאן

עסקינן דהג' עונה או דהוא רק שומע,

דשפיר בעינן עניה ממש איה"נ אף הכא

והיינו כך דהנה דעת רש"י דקרי ליה ועני

שפיר ענו תרוויהו ,אך למאן דלא בעי

פי' באמת דעונה כפשוטו ,אך הנה דעת

לכאו' מ"ש.

ולענ"ד

מהראשונים

כמה

דאינו

עונה

אלא

מודיעים לו שעושים זימון ואף אם לא
יענה הרי לנו כאן זימון.

והיה

וע"כ

יסוד הדבר הוא דזימון דאחד לעולם
אינו

מעמיד

את

הזימון,

ואף

דמעמיד לפניו שני שומעים ואומר לפניהם

מקום לדון דאיה"נ לכו"ע תורת

דבעינן מציאות של עניה ומה היא ,ונראה

זימון הוא ע"י ג' ורק בכדי

לענ"ד דזה היסוד דכשיש אחד העונה

להעמיד צורה של זימון המברך צריך

ממילא עניית המברך מצטרף לעניה והוי

להעמיד את היחס בינו לבין עוד שניים

כשניים העונים ושפיר מתקיים השניים

כאומר גדלו איתי היינו עוד תרי.

אבל כשאין עונה ממילא אין כלום.

אך

אפשר דעומד כאן יסוד המח' האם

באופן

דשפיר הוי ליה ג' אף דרק אחד

זימון בעצם הוא בב' אית ליה תורת

עונה ,וה"ה בשניים המפסיקין

ג' כמבואר בתוס' ושוב ממילא לא בעינן

ורק אחד יענה גם יועיל ,כיון דעכ"פ עניית

עניה בכה"ג או דלמא הוי ליה עניה כתרי

המברך הוי ליה עניה כראוי ,בכדי

`.
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שמו
להצטרף לעניית השומע להחשב כשניים,

דיבואו מתוך ג' ולכן לא נחש פרח

ושוב עולה דיש מקום להחשיב זימון

זימון ב.

דשניים כשלשה ויש מקום לדונו רק כתרי
והוי דין זימון אחר וא"ש.

אך

הנה האמת דנדון זה הובא להלן לגבי
סוגיית פרח זימון דהנה בדברי

הרמ"א בסי' קצ"ז ס"ד ודבריו התם אזלו
לגבי דין זימון למפרע דאם אחד הלך

‰

והנה

יש מקום לדון כך בעיקרא דדינא

וזימן לעצמו לא יועיל לזמן עליו עוד כמו

דשניים שהלך אחד מהם דבפשוטו

באחד שבריך לעצמו ,כך הביא מהב"י
בשם הרשב"א.

כאמור אין מקום להפקיע זימון דלא גרע
ממקום שכל הג' הלכו להם ,אלא דבדברי
הראשונים מצינו נדון בזה דהנה בע"ב
מבואר לגבי קרי ליה ועני דעת הרא"ה
דהחידוש הוא דלא אמרינן יפקע מנייהו
זימון.

והיינו

אך

דלצרף אחר יועיל ,אך תלה זאת
בפלוגתתא דהרע"א והאליה רבה ועוד
דלא כחיי אדם דמבואר מדבריו דבאם
נשארו תרי הרי הוי ליה חובת זימון ולא

דאי אזיל ליה חד אף דמצו לצירופי

שייך לומר פרח זימון מינייהו כי עיקר
הקביעות והחבורה עדיין קיים.

בהדייהו עוד אחד וכדו' ,מ"מ פרח
מינייהו

זימון

והחידוש

דאף

דאזיל

הראשון כל דקרי ועני הוי ליה צירוף
בהדייהו ,באופן דלכאו' לא שייך כלל
בשניים תורת חיוב כלל.

וא"כ

כבר כתב המשנ"ב והשעה"צ שם

בכל שניים דאזיל אחד מינייהו הרי

ולכאו'

אלא דהכא יש לדון דכל הדין
הוא בזימן אחד לעצמו והכא הא לא זימן
ועכ"פ לא מבואר דזימן ,וה"ה אם לא
זימן ,ושוב א"כ לא פרח מיניה זימון והדר
כל המבואר לעיל.

פרח הזימון ושוב מיחשיב כאינו
מצוה ועושה כנתבאר ודו"ק.

א"כ היה מקום לדון דתלי בהא,

ורק

לדעת הרא"ה יש לדון דשאני והיינו
דבדבריו מבואר דבהלך הוי הפקעה,

ובאמת

הרא"ה להלן בסוגיא בדף נ'

והמקום היחיד שלא נחשב זה בבירך

ע"א לגבי פרח זימון פירש

לעצמו כמבואר להלן דף נ' דהוא מצטרף

בפשיטות דהעיקר הוא דאם ישארו תרי

לזימון שלהם ,אבל אם הלך מפקיע החיוב

ממילא הוי ליה פרח זימון ולכן בעינן

מינייהו.
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שמז

מה ע"א

בדין צירוף שנים לזימון ולהוציא בברכת המוציא
xincel iav axd

א .גמ'

איתמר ,שנים שאכלו כאחת,

ולפ"ז

מבוארים דברי התוס' שהטעם

פליגי רב ורבי יוחנן ,חד אמר

למ"ד ששנים שאכלו כאחת אם

אם רצו לזמן מזמנין ,וחד אמר ,אם רצו

רצו לזמן אין מזמנין ,הוא מפני שמצוה

לזמן אין מזמנין .ולא נתבאר בדברי הגמ'

ליחלק והוא אף אלים על מצות הזימון,

מהו שורש מחלוקתם אם שנים רשאין

וע"ז כתבו התוס' שכן לעניין ברכת

לזמן או לאו.

המוציא ושאר ברכות שאין האחד מוציא

והנה

בתוד"ה אם רצו ,כתבו וז"ל אם רצו
לזמן אין מזמנין ,פירש"י וכן לענין

המוציא ושאר ברכות ,אין האחד מברך
להוציא חברו ,לגבי הא דאמר אביי,
נקטינן שנים שאכלו כאחת מצוה ליחלק
ולברך כל אחד לעצמו ,בין ברכת המוציא
בין ברכת המזון לשון רש"י לקמן.

והנה

את חבירו.

לא נתבאר מאי שייטיה דדברי
התוס' הכא ,והרי דברי רש"י הם

בע"ב על דברי אביי שנקיטינן שנים
שאכלו כאחת מצוה ליחלק ,וכמו שכתבו
התוס' בעצמם ,ומדברי התוס' נראה שאין

והנה

שרשאין

שווה וצ"ע.

ב .והנה

לזמן,

היינו

שחזינן

שעדיף מצוות הזימון שהיא רשות ,משלא
להוציא אחד את חבירו ,ותי' הגמ' דאיכא
דיעות ,שלכמה מהראשונים היינו שנשים
כיון שאיכא דיעות חייבות לזמן ,ולרש"י
ותוס' היינו שזה רשות ,והיינו שבכה"ג
עדיף מצוות הזימון שהיא רשות על
המצוה ליחלק ושלא להוציא אחד את
חבירו ,ויעוי' ברש"י שכתב שבג' נשים יש
גדלו לה' איתי מה שאין כן בשנים שאין
גדלו לה' איתי.

מזמנין וכן לעניין ברכת המוציא ,והיינו
שדין הזימון והדין להוציא אחד את חבירו

לדבריו מה שהק' הגמ' מנשים

ולכאו'

יש להקשות לפי דבריו ,שהנה
בע"ב איתא ששנים שאכלו

בפנ"י דן לן לבאר את הפלוגתא,

כאחת מצוה ליחלק ,במה דברים אמורים,

שבאמת מצד אחד יש כאן

כששניהם סופרים ,אבל אחד סופר ואחד

מצוות זימון רשות ,ומאידך לכתחילה

בור ,סופר מברך ובור יוצא .ולכאו' בכה"ג

מצוה ליחלק ושלא יוציא אחד את חבירו,

באחד סופר ואחד בור ,שהסופר מוציא את

ונחלקו האמוראים מה עדיף.

הבור ,צריך להיות שיהיה בזה מצוות

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"א

שמח
זימון רשות ,ולא נזכר כן בשום מקום

ג .והנראה

שבכה"ג יזמנו.

וכן

ובהקדם דהנה שי' רש"י

יש להקשות עוד שהנה לרש"י אף
שבשניים אין אחד מוציא את חבירו

בברכת המוציא ,אפ"ה בשלושה בוודאי
אחד מוציא את חבירו בברכת המוציא,
וא"כ מה קושיית הגמ' מג' נשים מדוע שם
רשאין לזמן ,כיון שבג' אחד יכול להוציא
את חבירו ,ויש שם רק את המצוות זימון.
ויעוי' לקמן באות ג' מ"ש שנים משלושה
לברכה ראשונה.

והיה

בעז"ה בביאור דברי התוס',

ששנים שאכלו כאחת מצוה ליחלק בין
לעניין ברכת המוציא ובין לעניין ברהמ"ז,
וצ"ע דהרי ודאי שבשלשה אחד יכול
להוציא את חבירו בברכת המוציא ,וכן
מוכח מתוס' שבג' לרש"י אחד יכול
להוציא כולם ,ולכאו' מ"ש שנים משלשה,
וכן ילה"ק על ברהמ"ז מדוע אחד יכול
להוציא את חבירו בברהמ"ז ,ובשלמא על
ברהמ"ז אפשר ליישב בדוחק שהוא מפני
חיוב זימון ,אבל מה נאמר על ברכת
המוציא.

יתכן לבאר בדברי התוס' ע"ד
הפנ"י ,ובהקדם שבאמת המחלו'

וכן

יל"ע לשי' רש"י ,לפי המ"ד ששנים

אם יש מצוה לזמן בשנים או לאו ,זהו

אם רצו לזמן מזמנין ,אם בשנים אחד

נידון שאינו שייך לדברי התוס' ,אלא

יכול להוציא את חבירו בברכת המוציא,

שהוק' לתוס' הלשון שאם רצו לזמן אין

ולכאו'

הסוגיא,

מזמנין ,ולא כתוב שאין מצוות זימון כלל,

שבפשוטו אביי בא להכריע בנידון האם

ומשמע שמלבד שאין מצוה יש איסור

שנים מזמנין או לאו ,וע"ז אומר שנקטינן

לזמן ,ולמדו התוס' שטעם האיסור לזמן,

שנים שאכלו כאחת מצוה ליחלק ,וכתב

מפני שאין אחד יכול להוציא את חבירו

ע"ז רש"י שמצוה ליחלק ,ולברך כל אחד

בברכת הזימון ,וזה מש"כ שכן לעניין

בפני עצמו ,בין ברכת המוציא בין ברכת

ברכת המוציא אין אחד יכול להוציא את

המזון ,הרי שלמ"ד ששנים אם רצו לזמן

חבירו.

מזמנין ,ה"ה שגם בברכת המוציא אחד

אמנם

מוציא את חבירו.

א"כ יל"ע דא"כ לפי מנהגינו שאין
אחד מוציא את חבירו בברהמ"ז,

יש

להוכיח

מגוף

ונראה

בזה ,שלרש"י הפלוגתא האם

א"כ מדוע אין שנים מזמנין .ועוד מצינו

שנים רשאין לזמן או לאו ,הוא

תוס' בחולין קח :שכתבו שהטעם שיש

האם שנים הם בני צירוף ויכולים להצטרף

איסור לזמן כשאין צריכים הוא משום

לחבורה ,או שרק שלשה הם בני צירוף,

הנברך ,ויש כאן ברכה לבטלה ,וא"כ

ושנים אינם בני צירוף ואי"ז חשיב חבורה,

לכאו' יסתרו דברי התוס' אהדדי ,שבתוס'

וסובר רש"י שלמ"ד ששנים מזמנין ויש

מפני

כאן צירוף ,אזי כמו שהם יכולים לזמן

שלכתחילה אין אחד מוציא את חבירו,

ה"ה שאחד יכול להוציא את חבירו

ובתוס' בחולין נראה שהוא מפני הנברך.

בברכת המוציא ,אבל למ"ד שאין שנים

בסוגיין

נראה

שהאיסור

לזמן
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מזמנין והיינו שאינם בני צירוף והר"ז

ולכן

שמט

כתבו ,וז"ל ע"כ נ"ל דבברכה

כאילו כל אחד ואחד אוכל לבדו ,א"כ גם

ראשונה מוציאין זה את זה שנים

לגבי ברכת המוציא אין אחד יכול להוציא

לכ"ע ,והטעם הואיל ויושבין לאכול יחד

צריך

דעתן לצרף ,ואחד מברך להוציא חברו,

שיצטרפו יחד] ,וכמו שצריך הסיבה

אבל בברכה של סוף סעודה שמסתלקין זה

וקביעות כדי להוציא[.

מזה צריך לברך כל אחד לעצמו ,ויש

את

אבל

חבירו,

שבשביל

להוציא

מתרצים ,דיש חלוק בין ברכת המוציא,
בשלשה כיון שהם בני צירוף ,והם

דלא הויא כי אם דרבנן ,ע"כ מוציאין זה

יכולים

את זה ,אבל בבהמ"ז שהיא מדאורייתא

חשובים

חבורה,

שוב

להוציא אחד את השני בין בברכת המוציא

לשם החמירו.

ובין בברכת המזון.

וזה

מש"כ התוס' שלמ"ד ששנים אין
מזמנין ,וכן לעניין המוציא ושאר

ברכות שאין אחד מוציא את חבירו ,והיינו
שכמו שלגבי זימון אינם בני צירוף ,ה"ה
לברכת המוציא ושאר ברכות.

וקו'

הגמ' מג' נשים שכיון שהם חשובין
כתרי ,ואינם בני צירוף וכמש"כ

התוס' שם שאינם בני צירוף לדברים
שבקדושה ,ואפ"ה הם רשאין לזמן ,ותי'

והנה

בדברי התוס' יל"ע טובא ,שא"כ
מדוע בשלשה יש מצוות זימון,

ואחד מוציא את חברו ,והרי בברכה של
סוף סעודה שמסתלקין זה מזה ,אין עכשיו
צירוף .וכן יל"ע למ"ד ששנים אם רצו
לזמן מזמנין והרי הם מסתלקין זה מזה,
ולכאו' מה מחלוקתם בזה.

ה .והנה

להנ"ל יש לדון בשי' התוס'
ששנים

מוציאין

את

כ"א

הגמ' שאני הכא דאיכא דיעות ,והיינו או

בברכת המוציא ,אם הביאור שפליגי על

שהם חייבים בזימון ,ולרש"י היינו שיש

רש"י ששנים הם בני צירוף ממש כשלשה,

כאן צירוף של רשות לזמן.

ומטעם אחר אינם רשאין לזמן ,והיינו
מטעם שכתבו שבסוף סעודה שמסתלקין

ד .והנה

התוס' הקשו על רש"י וז"ל ולא

זה מזה ,זהו סברא לבטל את הצירוף ,או

נהירא דלעיל פרק כיצד מברכין

שבאמת בשנים בוודאי אינם בני צירוף

בעובדא דבר קפרא ,נתן בר קפרא

לצירוף גמור ולחבורה אחת ,כמו שלשה,

רשות לאחד לברך ושנים הוו התם ,ועוד

אלא שיכולים להצטרף רק לברכה ראשונה

אי הוו שלשה התם לא היו שם אלא פירות,

שהוא תחילת הסעודה ודעתן להצטרף,

דעל המאור

אבל ברכה אחרונה שמסתלקין זה מזה,

אחד מברך לכולן ,והיינו שקו' התוס'

אין הצירוף שהיה להם מתחילה ,חשוב

שבכל המקומות שם אין שם צירוף של ג'

כדי לקבוע אותם עד סוף הסעודה ,ונראה

ואחד יכול להוציא את חבירו.

עיקר כהצד הב'.

)דף לט(.

וכן נמי אמרינן לקמן

)דף נג(.
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שנ

ולפי

זה יתבאר שבשלשה שהוא צירוף

יש דבר שמחייב אותם להישאר יחד

גמור ,וכן למ"ד ששנים רשאין

ומחמת כן אינם עומדים להסתלק זה מזה,

לזמן והם בני צירוף ,א"כ אחד יכול

זה מהני לצרפם יחד .ולכן בשלשה

להוציא את חבירו בברהמ"ז ,כיון שכבר

שחייבין לזמן ,זה גורם שאינם עומדים

נקבעו בשעת האכילה לחבורה גמורה,

להסתלק זה מזה.

אי"ז נפקע כשעומדין להסתלק.

ובשנים
וכן

למ"ד שאם רצו לזמן מזמנין,

נראה מהתי' הב' של התוס' שיש כאן

יתכן שכיון שהוא רשות לזמן,

צירוף לדרבנן ולא לדאורייתא ,והיינו

א"כ אם רוצים לקיים את המצוה זה גורם

שצירוף של ב' אינו צירוף גמור ,ומהני

שאינם עומדים להסתלק זה מזה.

לדרבנן ואינו מהני לדאורייתא.

ולפ"ז
ו .אמנם

יתכן לבאר את דברי הגמ' שאני

באמת יתכן כהצד הא' בביאור

הכא דאיכא דיעות ,ולתוס' וכמה

דברי התוס' ,שבאמת שנים הם

ראשונים היינו שלכן נשים אם רצו לזמן

בני צירוף ממש כמו שלשה ,ודלא כרש"י,

מזמנות ,ויתכן עפמש"כ רש"י שיש בזה

וכמו שהוכיחו שבשנים אחד מוציא את

גדלו לה' איתי ,וכיון שכך אזי הם רוצות

חבירו בברכת המוציא ,ורק שלגבי ברכת

בזימון כזה ,ודעתן להצטרף יחד ולקיים

המזון יש כאן טעם להפקיע את הצירוף

המצוה ,וא"כ אינם עומדין להסתלק בסוף

כיון שעומדים להיפרד זה מזה ,אמנם אם

הסעודה.
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שנא

מה ע"ב

בדין נשים בזימון ובקריאת המגילה
onyxid oerny axd

אתמר

שנים שאכלו כאחת פליגי רב ורבי

ובגמ'

להלן מדמינן להך דינא דאין זימון

יוחנן חד אמר אם רצו לזמן

בשנים ,את הדין דאין זימון

מזמנין וחד אמר אם רצו לזמן אין מזמנין.

בנשים ,עכ"פ בתורת חובה ,והרי בנשים
בודאי דאין החיסרון מצד הקביעות לדון

א .בעיקר

הטעם דליכא זימון בב'

דאינן קבועות יחד ,דבודאי אין שום טעם

שאכלו כאחת ,עי' בתוס'

בזה.

בחולין דף ק"ו .שכתבו לדמות זה להא
דאין זימון בפירות ,ואשר עיקר הטעם
דליכא זימון בפירות הוא מצד חיסרון
קביעות ,כמש"כ שם התוס' ,והיינו לכאו',
דליכא חשיבות של קביעות כ"א בג'
שאוכלים יחדיו ,דאין כאן חבורה חשובה
לענין שיוטל עליהם דין זימון.

ולזה

זימון בפירות ,הרי דבע"כ דסגי לן
בכל צד קביעות ,ולא בעינן להך חשיבות
דג' ,דלענין פירות אין חילוק בין ב' לג',
כמש"כ שם התוס' ,וזהו הדמיון שבין
שנים שאכלו כאחת לזימון בפירות,
דבשניהם

עיקר

החיסרון

חשיבות בקביעותם .וכ"ז פו"ב.

`.

בגמ' דנשים אפי' מאה כתרי
דמיין ,והביאור בזה ,דכמו דחזינן דליכא
תורת ציבור בנשים ,גם בדברים שהן
חייבות ,וכגון בקרה"ת ,לדעת המג"א בסי'
רפ"ב דס"ל דנשים חייבות בקרה"ת ,ומ"מ
אינן מצטרפות להיחשב כציבור ,ומהטעם

כתבו התוס' ,דאילו היה הדין דיש

הוא

ועיקר

החיסרון בנשים הוא ,כמבואר

המבואר בגמ' דמאה נשים כתרי דמיין,
וע"כ דהחיסרון בהם דאין נתפס בהם
תורת ציבור ,וכמו דאין נתפס בהם תורת
ציבור ,ה"ה דאין נתפס בהם תורת חבורה
של ג' ,וזהו עיקר החיסרון לגבי נשים א.

אבל

מצד

אילו היה הדין דשייך זימון גם
בשנים ,והיינו בע"כ דלא בעינן

חשיבות צירוף של ג' ,הרי דזה שייך גם

`oipnl dlery xg`n ,z"dxwa 'i oipn milydl sxhvn ohwc ,d"p 'iqa `"bnd zrc ,dpdc ,cer dfa x`a
,z"dxwl sxhvn epi` ohwc b"nw 'iq r"eya `id zyxetn dkldc miwqetd dfa ednz xake) .y"iir ,'f

'i oipn milydl ztxhvn dpi` n"ne ,dray oipnl dler dy` mb ixdy ,midinznk mixacde .(l"nk`e
.dray oipnl dler ohwdc `dn `"bnd gikedy edne ,z"dxwl
`qtzp `lc meyn epiid ,'i oipn milydl ztxhvn dpi`y dy`a oexqigdc ,ce`n heyt dfa xe`iad mle
,xeaiv oic milydl zeaiyg da zil dy`c ,epiide ,oiinc ixzk miyp d`nc 'nbd oeylke ,xeaiv zxez da
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שנב
בנשים,

ובממילא

דמן

הדין

שיוכלו

ב .והנה,

להצטרף ולזמן עכ"פ בתורת רשות ,מאחר

הר"ן במגילה הביא ב' דעות
בראשונים

י'

לקריאת

דכל הך דינא דאין זימון בנשים הוא ג"כ

מצטרפות

כעין הטעם דאין בנשים חלות דין ציבור,

המגילה ,דדעת העיטור דנשים אינן

דה"ה דאין בחבורתם חשיבות של חבורה

מצטרפות להשלים מנין י' ,אף דנשים

של ג' ,מה דל"ש כלל להך מד"א דשנים

מוציאות את האנשים בקריאת המגילה,

מזמנים רשות וכש"נ.

מ"מ אינן מצטרפות להשלים מנין י' ,כמו

ובעיקר

להשלים

האם

נשים

מנין

דבזימון אינן מצטרפות לזימון ,מסברת
הדין דאין זימון בנשים ,בגמ'

פריצותא ,והך סברא שייכא גם לגבי

מבואר דמ"מ מזמנות לעצמן,

קריאת המגילה .והר"ן דחה שיטה זו

מחמת דאיכא ריבוי דעות .ואילו לענין

באמרו ,דשאני התם דהחיסרון הוא לענין

דאיכא

שאין מוציאות את האנשים ,ויבוארו

צירופם

האנשים,

עם

מאחר

פריצותא ,שוב אינן מצטרפות עמהם כלל,
וגם לדעת הרא"ש והגר"א דס"ל דבנשים
איכא זימון דחובה ,מ"מ אינן מצטרפות
יחד עם ב' אנשים לענין זימון ,משום

הדברים לפנינו.

דהנה,

בעיקר דעת העיטור דס"ל דגם
אחר דנשים חייבות בקריאת

המגילה ,מ"מ אינן מצטרפות להשלים

סברת פריצותא.

מנין י' ,מצד סברת פריצותא ,יל"ע אם

והך

סברת פריצותא ,לכאו' הוא סברא

אי"ז סותר למש"כ בבאה"ל בסי' קצ"ט,

דאין

דגם אחר דנשים מצטרפות לזימון ,והיינו

הנשים מצורפות יחד עם האנשים לחבורה

אחר דאיכא כבר ג' אנשים ,דאז הנשים

מסוימת

בעיקר

הצירוף,

אחת ,דאין חבורתן נאה.

מצטרפות להתחייב

בזימון ב,

דמ"מ א"א

oipna qtzp epi`y ,xeaiv myda oexqig `ede ,oiinc ixzkc oeik ,z"dxw zaeg mda oi` miyp 'ic `ed h"dne
.miyp ly
ink `ed ohwdc `"k ,xeaiv zxez ea y"lc meyn f"i` ,dicic oexqigd xwir ohwa la` ,dy`a f"ke
epi`c `ed h"dne ,dyecway xacd icda zekiiy el oi` ohwdc ,epiide ,dia zi`c zrc oexqig cvn ,eppi`y
.eppi`y ink `edc `"k ,'xeaiv' zeklda `ed dicic oexqigdc `l la` .sxhvn
llk ol lirei `l dfa ,xeaiv zxezda `ed edcic oexqigdc miyp itlkc ,`"bnd ixac aihid y"` dzrne
`kil q"eq ,dray oipnl dler dy`c df ipdi dne ,xeaiv zxez da zil n"nc oeik ,dray oipnl dlery dn
.xeaiv zxez da
`oi` ohwdc mewna `weec `ed f"kc ixd ,llk dizilc o`nkc meyn wx `ed dicic oexqigdc ohwd la
,xg` mrhn m`e ,z"z ly meiw ea jiiy ohwc meyn m` ,ohwa mb df jiiyc z"dxwa la` ,oiprda zekiiy el
oipnl milydl etxvl lkep xak `linna ,dyecway xacd icda zekiiy dil zi` ohwd j` m` ,jk oiae jk oia
.'i

.a

`aiyg dy` lkc `dn z`f ep` micinl 'e`kl dfa mixacd ceqie .b"nqdn exewne ,r"eya x`ean df
zrcl ,z"dxwa zeaiig miypc `dn cnlp dfe ,dy`d icrla xeaiv `ki` xakc xg` xeaivdn wlgk
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שהאשה

תהא

המזמנת

להוציא

את

האנשים בברכת הזימון.

ולכאו'

שנג

בקריאת המגילה ,כמבואר כן להדיא
בדברי העיטור ,וכל החיסרון הוא רק בהדי
חלות דין ציבור.

הרי מזה מבואר דהחיסרון
בצירוף נשים בהדי אנשים

ג .אולם

הביאור בזה ,דהעיטור אית ליה

לגבי זימון הוא ,מצד דהאשה אינה חלק

דהחיסרון דאשה גם בברכת

ממחייבי הזימון ,והילכך אינה מוציאה את

הזימון ,אף דהנידון בא כלפי מחייבי

האנשים ,גם אחר דהאשה חייבת בזימון,

הזימון ,אבל מ"מ עיקר החיסרון בזה אינו

דמ"מ א"א לדונה כחלק ממחייבי הזימון,

שייך כלפי מחייבי הזימון ,כ"א דעיקר

ומאחר דאינה מצטרפת לענין מחייבי

הריעותא הוא מצד דאין אשה מצטרפת

הזימון ,הרי שה"ה במקום דמצטרפת

בהדי אנשים לעיקר דין ציבור ,דלא חייל

לזימון ,אחר דכבר איכא ג' ,מ"מ א"א

תורת ציבור ע"י נשים ,וזהו עיקר החיסרון

להוציאם בברכת הזימון ,כיון דאינה
שייכת בהדי מחייבי הזימון.

ואם

בין לגבי

והיינו,

זימון ג

ובין לגבי קריאת המגילה.

דגם במש"נ בדעת הבאה"ל הנ"ל,
דהחיסרון

נימא כן ,אזי אין כל שייכות בין

לגבי

אשה

הוא

הנידון דצירוף אשה לזימון לצירוף

במחייבי הזימון ,דאינה מצטרפת למחייבי

אשה בקריאת המגילה ,שהרי בקריאת

הזימון ,אבל מ"מ עיקר הטעם בזה משום

המגילה אין הנידון מצד המחייבים ,שהרי

דלא חייל תורת ציבור של ג' ע"י צירוף

בקריאת

אשה .אלא דאחר שאנו דנים דהחיסרון

המגילה ,ואך דמ"מ יתכן דאשה אינה

הוא בחלות תורת ציבור ,שוב ממילא א"א

מצטרפת לתורת 'ציבור' ,ומה שייכות יש

שתוציא האשה את האנשים בזימון ,כיון

לזה בהדי דין זימון אשר התם בא הנידון

שלא נוכל לדון דמחייבי הזימון אתיין

לגבי מחייבי הזימון.

מחמת האשה ,שהרי הא דחייל כאן תורת

בפשוטו

וביותר,

כ"א

חייב

בפנ"ע

ציבור ,אשר נצרך הוא בשביל שיחולו
שהרי הא מיהת חזינן דחלוק

מחייבי זימון ,אינה בא מחמת האשה.

קריאת המגילה מזימון בפרט
זה גופא ,אשר לגבי זימון א"א שתוציא

ואילו

לגבי קריאת המגילה ,אף דגם התם

האשה את האנשים בזימון ,ואילו בקריאת

א"א שיחול תורת ציבור ע"י

המגילה שפיר מוציאה האשה את האנשים

האשה ,אבל מ"מ אחר דכבר חייל תורת

,z"dxw g"ci z`vl lkez dy`c l"gkyn ikid k"` ,xeaiv zaeg `ed z"dxwc `nip m` ixde ,dinirce `"bnd
`l aey ,z"dxw `ki` xakc xg`c l"xy yie) .z"dxw g"ci `vz ji`e ,xeaivdn wlg zaygp `id oi` ixd
ixd ,epipta xeaiv `ki` xakc xg`c ,dfn x`ean eheytae .(xeaivdn wlg aygi mirneydn cg` lky opira
.w"ece ,'i oipnl dnilyn dpi`c s` ,xeaivdn wlg zeidl ztxhvn dy` mb `linnac

.b

.r"pta xeaiv zxez eda liigc ,od zepnfn onvrl ixdy ,miyp` ly xeaivn epiid

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שנד
ציבור בלעדי האשה ,ואשר אז שפיר

סברת פריצותא ,ומנ"ל להר"ן הך דינא

מצטרפת היא בהדי הציבור ,שוב כבר

דאינן מוציאות את האנשים בברכתן.

ליכא שום ריעותא שתוכל להוציא את
האנשים

בקריאת

המגילה,

מאחר

דהמחייבים בקריאת המגילה אינם שייכים
לציבור דווקא ,שהרי כל יחיד ויחיד חייב
בקריאת המגילה ,ושפיר תוכל להוציאם
בקריאת המגילה.

ועכ"פ

לדעת העיטור עיקר החיסרון
דאשה הוא ,מצד עצם חלות דין

והמבואר

מזה ,דהר"ן ס"ל דאדרבה ,אם
באת לדון מצד הצירוף דנשים

בהדי אנשים לעיקר חלות דין ציבור ,הרי
דבזה ליכא שום ריעותא באשה ,דגם אשה
מצטרפת שפיר אל אנשים למנין ג' ,ושפיר
חייל דין ציבור גם ע"י אשה,

)ומה"ט ס"ל

להר"ן כן גם בקריאת המגילה ,דלענין זה אין חילוק

בין זימון לקריאת המגילה(.

ציבור ,דלא חייל דין ציבור ע"י צירוף

והריעותא

המגילה ,אשר בתרוויהו לא חייל דין

ברכת הזימון ,דאין האיש מצטרף אל

אשה ,ובפרט זה הוא דשוו זימון וקריאת
ציבור ,אלא דבזימון מהני זה בממילא גם
לענין זה שלא נוכל לדון דמחייבי זימון
חיילי מכוח האשה ,ולא כל בקריאת
המגילה ,אשר בזה יבוא הנידון לגבי
מעשה קריאת המגילה ,דבעינן שתהא
קריאתה בציבור ,וחלות דין ציבור לא
יבוא ע"י אשה וכש"נ ד.

ד .וע"ז

אנשים לזימון ,הוא מצד
האשה בברכת הזימון ,דמאחר דברכת
הזימון הוא 'נברך' ,הרי דכלפי הך ברכה
איכא סברת פריצותא ,שלא יוכל האיש
להצטרף אל האשה בברכתה .והיינו ,שאין
החיסרון מצד הצירוף בעיקר השם ציבור
דאיכא בהו ,כ"א מצד הצירוף דידהו
לברכה אחת ,דלא מצטרפי תרוויהו
לברכה אחת ה.

נחלק עליו הר"ן ,וז"ל :וא"א
דהתם הוא שאינן מוציאות

דאיכא בצירוף אשה בהדי

ובממילא

דאחר דבברכת הזימון אין

אנשים בברכתן וכו' .וצ"ב דמנ"ל להר"ן

האיש מצורף אל האשה,

הך מילתא דהנשים אינן מוציאות את

שוב הדר דינא דכבר פקעי כל מחייבי

האנשים בברכתם ,היכן מבואר כן בגמ',

הזימון ,כי מחייבי הזימון תלוים ועומדים

הרי כל מה דמבואר בסוגין הוא רק דאין

באפשרות זו שיוכל האחד להעמיד ברכת

הנשים מצטרפות בהדי אנשים ,מחמת

זימון בשביל כולם ,מה דל"ש בצירוף

.c

`"k ,miyp iabl wx f"i` `zerix jd ,dpd ,miyp icda xeaiv oic liig `lc xehird zrca p"yn xwira
`ki`c `peeba oebk ,miypl xeaiv oic milydl mdl `"`c ,`zerix jdl `zi`c `ed miyp`d iabl mbc

sexivd mvr itlk d`a `zevixt zxaqc ,miypd oipn z` 'i oipnl milydl sxhvn epi` cg` yi`c ,miyp 'h
.heyte ,dlibnd z`ixw iabl ode oenif iabl od ,`weec miyp itlk `xaq f"i`e ,eicgi miyp`e miypc

.d

la` ,dy`d zkxaa g"ci mi`vei mpi` mdy ,miyp`d itlk `weeec `ed oexqigdc d`xii o"xd oeyln
oeyla ok x`eanke ,`zerix mey `kil df oiprl ,miyp`d zkxaa z`vl dy`d lkezy oiprl ,jtidl
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שנה

אנשים ונשים ,ובממילא דפקעי כל מחייבי

כן גם לגבי מגילה ,דלא תוכל האשה

הזימון מחמת סברא זו גופא ,דא"א

להוציא את האנשים בקריאת המגילה.

לצרפם כאחד בהדי מעשה הברכה.

והעיטור לית ליה דיש חילוק בין להוציא

אבל

כאשר נבוא לדון בעיקר הצירוף
דנשים בהדי אנשים בשביל עיקר

חלות דין ציבור ,הרי דבנשים ליתא להך
ריעותא כלל וכש"נ.

וזהו

בברכת הזימון לבין להוציא בקריאת
המגילה ,אשר לדעת הר"ן בהך דינא גופא
חלוק קריאת המגילה מזימון כמבואר כן
להדיא בדבריו ,דהעיטור ס"ל ,דאם אך
נימא דהחיסרון בצירוף נשים הוא משום

עיקר קושית הר"ן על העיטור ,דאין
ראיה מזימון כלל ,דשאני זימון

דהחיסרון הוא בהמעשה זימון ,ולא בהדי
עיקר חלות דין ציבור ,ובממילא דבמגילה

דאינן מצטרפות לענין להוציא האנשים
בברכתם ,הרי דה"ה דבקריאת המגילה לא
תוכל אשה להוציא האנשים.

ומאחר

דל"ש הך ריעותא דצירוף נשים בהדי

דבודאי דנשים מוציאות האנשים
בקריאת

המגילה,

ש"מ

הברכה ,ומאחר דליכא חיסרון בהצירוף

דהריעותא בצירוף אשה בהדי ט' אנשים

דנשים בהדי אנשים גם בזימון לעיקר

הוא ,משום דאין נשים משלימות דין

חלות דין ציבור ,שוב ממילא דגם במגילה

ציבור ,ובזה בא החילוק בין אם איכא

שפיר נוכל לצרף אשה בהדי אנשים

ציבור בלעדי האשה או דליכא ציבור

להשלים מנין י' ,כיון דבמחייבי הזימון

בלעדיה.

ליכא ריעותא כלל וכש"נ ו.

ה .ואילו

ובדברי

הר"ן נראה ,דעיקר השגתו על

העיטור פליג על הר"ן בהא

העיטור הוא ,דאם אך נימא

א"א

דהחיסרון בצירוף אשה הוא כלפי חלות

דהחיסרון דצירוף אשה הוא משום דאינה

דין ציבור ,כי אז א"א דאחר דאיכא י'

מוציאה את האנשים בברכתה ,דא"כ נימא

שתוכל האשה להוציאם בקריאת המגילה,

גופא,

וס"ל

דבע"כ

,miyp`d zkxaa g"ci ze`vei miypd oi`c o"xd azk `le ,ozkxaa miyp`d z` ze`iven oi`c ,azky o"xd
.llk `zerix `kil dfac oeik
``nip `l dnle ,ozkxaa miyp` ze`iven oi`c o"xdl dil `iyw i`n k"`c ,ok yxtl `"` 'e`kl la
.dy` i"r `le yi` i"r `dz oenifd zkxa xy`k oenifl od zetxhvnc
miyp`d oi`c mb df llkae ,`ed `weec e`l ,miyp`d z` ze`iven opi`c azky o"xd oeylc k"re
xzeq `teb dfe ,`zevixt zxaq cvn ,oenifd zkxaa cg`k itxhvn `lc ,oenifd zkxaa miypd z` mi`iven
.mdipiay sexivdl

.e

elkei `l i`ceac ,miyp` 'b `ki`c xg` ,oenifl zetxhvn miypdc xg` mb 'e`kl ,o"xd zrcl ,ab`e
zkxa icda ztxhvn dy`dc s`e .dy`d zkxal mitxhvn miyp`d oi`c oeik ,miyp`d lr onfl miypd

zqgiizn dkxadc meyn `ed f"k n"n la` ,miyp` `zlz `ki`c xg` oenifa dy`d zaiig h"dnc ,miyp`d
.r"v cere ,oenifd zkxa z` ze`veic `ed `linna miypde ,miyp`d l` b"dka

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שנו
וע"כ דאשה מצטרפת לציבור גם בדליכא

מ"מ אחר דאיכא מנין י' ,שוב מוציאות הן

י' בלעדיה ,ושוב ממילא תוכל גם

גם את האנשים.

להוציאם בקריאת המגילה ,אבל אם אשה
אינה מצטרפת להשלים דין ציבור ,הרי
דבממילא דה"ה אחר דכבר איכא דין
ציבור של אנשים ,שלא תוכל האשה
להוציאם בקריאת המגילה .וע"כ דנשים
משלימות גם למנין י' ,וחייל דין ציבור גם

להשלים

דבמקום דאשה אינה משלימה מנין
י' אינה מוציאה את הרבים יד"ח ,דהא קמן
דבקרה"ת מוציאות הן את האנשים על אף
דאינן מצטרפות להשלים מנין י'.

ויתכן

בצירוף נשים.

ונמצא

וזה

לכאו' סותר לטענת הר"ן דס"ל

דבתרתי פליגי הר"ן והעיטור,
חדא,

האם

אשה

מצטרפת

דין

ציבור

בזימון

וקריאת

המגילה ,ועוד פליגי ,בהך צד דאין אשה
מצטרפת להשלים דין ציבור ,האם מ"מ
אפשר שתוציא האשה את האנשים בברכה
וקריאת המגילה ,דלדעת העיטור אי"ז

היה דנימא ,דשאני קרה"ת דהוא
חובת ציבור ,ובעינן רק להעמיד

קריאה בציבור ,ולענין זה מודה הר"ן דאין
שייכות בין זה שאינה מצטרפת למנין י'
להא דיכולה להוציא את הציבור בקרה"ת,
דשאני חובת ציבור דאי"ז נחשב כמי
שהנשים מוציאות את האנשים.

אלא

דאי קשיא הא קשיא ,מהא דברמ"א
שם מבואר דאשה עולה גם לקריאת

סתירה שתוכל להוציא את האנשים ,ואילו

זכור ז,

וזה לכאו' בודאי סותר להר"ן

הר"ן ס"ל דאם אינה משלימה למנין י' הרי

פרשת

דא"א עוד שתוציא האשה את האיש ,וע"כ

דס"ל ,דבמקום אינה מצטרפת להשלים

דמשלמת למנין י'.

מנין י' אינה יכולה להוציא את הרבים
יד"ח בקריאת המגילה ,דהא קמן דבפרשת

·

ו .ובעיקר

קושיא זו שהקשה הר"ן
דבמקום שהאשה מוציאה

זכור אינה מצטרפת להשלים מנין י' ,ומ"מ
מוציאה היא את הציבור בקריאת פרשה זו.

ז .ונראה

דל"ק כלל ,ושאני הנידון

את האנשים ,בע"כ דמצטפת ומשלמת

דמגילה וזימון מקרה"ת,

למנין י' ,דמזה הכריח הר"ן דהחיסרון

דהנה ,הרי עיקר הטעם דאין אשה

דאיכא בצירוף אשה היינו רק לגבי ברכת

מצטרפת למנין י' בקרה"ת ,הוא משום

נברך ,יל"ע אם אי"ז סותר להא דקיימ"ל

דהו"ל קרה"ת דבר שבקדושה ,ובדבר

בסי' רפ"ב ,דאשה עולה למנין שבעה,

שבקדושה בעינן י' זכרים ,דאף דגם זה

ובכלל דין זה דמוציאה את האנשים

מישך שייך לדין ציבור ,אבל מ"מ אשה

בקרה"ת .ומזה הרי מבואר דעל אף דאשה

אין נתפס בה תורת ציבור כלפי דבר

אינה מצטרפת להשלים מנין י' לקרה"ת,

שבקדושה.

.f

.my r"eya mixacd zehyt itl ,dy` iabl d"dc `nzqn la` ,ohw iabl ok azk my `"nxd ,dpd
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ומאחר

שנז

דכל החיסרון הוא מצד הדין דבר

בזה הוא דס"ל להר"ן דאין חילוק בין

שבקדושה ,ואילולי הך דינא כבר

שאינן

לעיקר

צירופם

הדין

ציבור

היתה מצטרפת גם למנין י' ,הרי דשפיר

מצטרפות ,לבין הדין דיכולות להוציא את

נוכל לומר דאחר דחייל כאן תורת ציבור,

האנשים ,וסברת פריצותא אם היא סותרת

ואז הרי חשבינן להאשה חלק מהציבור ח,

את עיקר הצירוף כ"ש שיסתור זה לענין

שוב כבר יכולה היא להוציא את האנשים

להוציא את הציבור יד"ח.

בקרה"ת ,ואף בקריאת פרשת זכור תוכל

ואדרבה,

האשה להוציאם.

גם אחר שאין מוציאות את
הציבור ,כגון בזימון ,אכתי

ואי"ז

סותר להר"ן שכתב דבמקום שאינה

ליכא חיסרון בעיקר הצירוף למחייבי

מצטרפת למנין י' א"א שתוציא את

זימון ,אבל לא להיפך ,דלא יתכן שלא

שאינה

תצטרף האשה להשלים מנין י' ומ"מ תוכל

מצטרפת הוא מצד דין דבר שבקדושה,

להוציאם ,דזהו דבר שא"א כלל ,ומזה

ל"ש הך ריעותא כלל ,ואף אחר שאינה

הוכיח הר"ן ,דאחר דחזינן שהיא מוציאה

משלימה למנין י' ,אכתי תוכל להוציאם,

את הציבור כ"ש שמצטרפת להשלים מנין

דכלפי זה ל"ש עוד החיסרון דדבר

י'.

האנשים,

כי

במקום

דהטעם

שבקדושה.

וכ"ז,
ונידון

כאמור ,אינו ענין בהדי קרה"ת ,כי

הר"ן הוא ,במקום דהחיסרון דאשה

בקרה"ת אין החיסרון בהצירוף

הוא מצד סברת פריצותא ,דהך

דנשים ואנשים יחדיו ,כ"א דהוא דין מדיני

ריעותא אי"ז משום דבנשים לא נתפס

דבר שבקדושה ,דאשה אין בכוחה ליצור

חפצא של ציבור ,שהרי י' נשים קוראות

תורת ציבור במקום דבר שבקדושה ,ולא

המגילה ויוצאות בזה יד"ח ,ואך דהוא

כן במקום דהנידון הוא מצד סברת

סברא בהדי הצירוף שבין אנשים לנשים,

פריצותא ,וכ"ז ברור מאוד.

.g

.dfa l"nk`e ,xeaivdn wlg `ed `diy opira mlerlc okzic ,z"dxwa g"ci `id z`vei m` r"li k"l`c

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שנח
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שניים שאכלו כאחד
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אמר

אביי נקיטינן שנים שאכלו כאחת

לדברי התוס' דבעי' קביעות ומהא"ט

מצוה ליחלק ,תניא נמי הכי שנים

חילקו דברכה ראשונה דבנכנסים לאכול

שאכלו כאחת מצוה ליחלק .וברש"י ביאר

יש כאן קביעות משא"כ בברכה אחרונה

דהוי בין לעניין ברכת המוציא ובין לעניין

דמסתלקים ושוב אין כאן קביעות ,וצ"ב

ברכת המזון ,ומשמע ברש"י דאע"פ שאין

מהו הטעם דבעי' קביעות ,ובראשונים

טעם לומר שלא יכול מן הדין להוציא

מבואר דבכה"ג שיש כאן קביעות הוי

חבירו בברכה שהרי בברכת המוציא

תרוייהו כגוף אחד ונהנין יחד ומשו"ה מצי

מוציא יד"ח ,עכ"ז מצוה ליחלק ובפשטות

להוציאו יד"ח ,ומשמע דבברכת הנהנין

היינו משום שעדיף שכ"א הוא שיברך

אין די בשומע כעונה כיון שאי"ז כברכת

לעצמו כיון שמצוה בו יותר מבשלוחו

המצוות או חיוב ברכה אלא שמברך על

וראוי שהוא יברך ולא אחר יוציא אותו.

ההנאה וממילא רק ע"י דהוו כגוף אחד יש
לדון שיצא יד"ח בברכתו.

ואמנם

בתוס' בע"א כתבו דודאי יכול
להוציא חבירו בהמוציא ואין

ואמנם

יש לדון בזה אן הוי לעיכובא או

מצוה ליחלק אלא לעניין ברכה אחרונה

דבדיעבד בלא קביעות יוצא

דברה"מ כיון שבזה לכתחילה אינו מוציא

ובאמת דבסוגיין מבואר אף לשיטת התוס'

את חבירו ,ובטעם לחלק בין הברכות

דבברכת המזון מצוה ליחלק כיון שאין

ביארו התוס' דמשום שבאים לאכול יחד

קביעות אבל לא מבואר שאינו מוציאו

ויש כאן קביעות משא"כ בגמר האכילה

יד"ח ,וגם אם נאמר דבבקיאים אינו יכול

שמסתלקים ושוב אין קביעות ,ועוד שיש

להוציאו יד"ח לכה"פ בבור יכול הבקי

לחלק בין ברכה דאורייתא לדרבנן .ועכ"פ

להוציאו יד"ח וע"כ שאי"ז לעיכובא.

מבואר דבעי' קביעות להוציא אחר יד"ח
בברכה וצ"ב מ"ט.

ואמנם

כתב הרא"ש בסי' ל"ג וז"ל הלכך
מתניתין

והנה

איירי

בין

בברכה

לעיל מב ב' במתני' היו יושבין כל

ראשונה בין בברכה אחרונה ,בברכה

אחד מברך לעצמו הסבו אחד

ראשונה אפילו בשנים אחד מברך והשני

מברך לכולן ,ומבואר דברכת הנהנין צריך

יוצא אם הסיבו ,אבל אם לא הסיבו אף על

הסיבה של המוציא והיוצא בסעודה אחת

גב דשומע כעונה ואפילו אמר אמן לא

ורק בכה"ג מוציאו ,ולכאורה זה המקור

יצא .ומבואר ברא"ש דהסבה הוי מעכב

עריכת ברכות  /שניים שאכלו כאחד

שנט

אפי' בדיעבד שלא יצא יד"ח ,ואמנם

מוציא יד"ח אף בלא קביעות ואמנם

בראשונים חלקו דבדיעבד מהני ויצא יד"ח

בפשטות הטעם הוא משום ערבות ושומע

עיין שו"ע קס"ז י"ג בשם הרוקח שאם לא

כעונה ,ובפשטות יתכן היה לומר דע"י

קבעו בדיעבד יצאו.

ערבות נמצא דינו שוה לדין ברכה דברכת

ובמג"א

שם הניח בצ"ע שהרי הרא"ש
ועוד

ראשונים

חלקו

ע"ז,

והגר"א כתב דקי"ל כהשו"ע וראייתו
מברכת המזון דחזינן שמברך ומוציא אפי'
בשניים ושניים בבירכה"מ הוי כמו בלא
הסיבה ,וראייתו מתוס' הנ"ל דבירכה"מ
מסתלקים ואין כאן קביעות ומוציא
בדיעבד כדחזינן דאמרי' מצוה ליחלק ולא
אמרי' דלא יצא יד"ח .וביאר הגר"א דע"כ

הנהנין ,ואמנם מצאנו בזה חילוק דהנה
בשו"ע סי' ח' מבואר דכמה שמתעטפין
טליתות יברך כ"א לעצמו ואם רצו אחד
יברך לכולם וכתב ע"ז הגר"א שם דמשמע
דראוי שכל אחד יברך לעצמו ואם רצו
יברך אחד ,והנה בברכת הנהנין מבואר
בתוס' דלכתחילה אם נקבעים לאכול יחד
יברך ברכה אחת לכולם וצ"ב מ"ש.

ולכאורה

נראה ע"פ המבואר בראשונים

להרא"ש שבדיעבד אינו יוצא יד"ח יש

שע"י קביעות לאכילה הוי

לחלק בין נקבעו מתחילה ומסתלקים

כגוף אחד הנהנה א"כ בזה יש לדון דהוי

בבירכה"מ ללא קבעו כלל מעיקרא

ברכה ראויה טפי ואף ע"י אחר הוי כמו

ובכה"ג שבתחילה נקבעו יוצא יד"ח

שהוא מברך משא"כ בברכת המצות דהוי

בדיעבד.

רק מטעם ערבות ושומע כעונה בזה י"ל

ועכ"פ

שראוי שהוא יברך לעצמו ולא אחר יציאו
מבואר לפי"ז ב' ביאורים בדברי
הגמ' דמצוה ליחלק דשיטת רש"י

דהוי בין בברכת המוציא ובין בברכה"מ
ע"כ דמצוה ליחלק כיון שעדיף שכ"א
יברך לעצמו ,ובמקום שאין קביעות
ביניהם כלל אפשר שאינו יוצא יד"ח
וכשיטת הרא"ש ]ובאמת המג"א הביא דזו
נמי שיטת רש"י וכן הגר"א שם[ ,ולתוס'
הטעם שמצוה ליחלק כיון שאין כאן
קביעות ואע"פ שבדיעבד יוצא יד"ח עכ"פ
לכתחילה מצוה ליחלק.

ומבואר

ודוק' בזה.

אלא

שילה"ק טובא דהנה מחד מצאנו
בתוס' נג א' שצריך לישב בהבדלה

כשמברך על הגפן כיון שבעי' קביעות
סעודה ,ומאידך בסוף פ"ג דר"ה אבעיא
בגמ' אם יצא מוציא בקידוש והבדלה אף
על ברכת הגפן או לאו והטעם שמוציא
אע"פ שבכל ברכת הנהנין אם יצא אינו
מוציא היינו משום שכאן ברכת הגפן
חובה היא משום ההבדלה והקידוש וכך
מסקינן שם דמברך אע"פ שיצא ומוציא,

לפי"ז שאם נקבעו לאכילה

ומבואר דאין לברכת הגפן בקו"ה דין

לרש"י עדיין מצוה ליחלק

ברכת הנהנין אלא ברכת המצות ומשו"ה

ולתוס' מוציא לכתחילה ואין מצוה אלא

יצא מוציא ומאידך בתוס' כתבו דישבו

באם חסר בקביעות ,והנה בברכת המצות

יחד לקביעות וצע"ג.

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שס

ואולי

להריטב"א מ"ג א' א"ש דכתב שם

עצמה ממש ומשו"ה נתבאר בהגר"א

כמו שדין הוא שהיוצא אינו מוציא

דראוי דכ"א יברך לעצמו אע"פ שברכת

בברכת הנהננין כך אם לא קבעו סעודה

הנהנין לכתחילה אחד מברך ]אלא שיש

ואכילה יחד אינו מוציא את חבירו ,וצ"ב

אופנים שבהם עדיף שחד יברך לכולם

מה הקשר בין דין יצא מואינו מוציא

אפי' בברכת המצות כיון שברוב עם הדרת

שדכיון שאין דין ערבות בברכת הנהנין

מלך בשופר וכדו' והגדרים בזה נתבארו

אינו מוציא לדין דבעי' קביעות כדי

בהגר"ז דתלוי אם נעשה המצוה כאחד ע"י

להוציא בברכה ,ונראה דביאור הדברים

הקהל או שכ"א מקים לעצמו עי"ש[.

הוא שעניינו של ברכת הנהנין שהנהנה
הוא שמברך וא"כ מהא" גופא אמרי' דאם
יצא אינו מוציא כיון שאין המברך הנהנה
ובכה"ג לא מהני ברכתו מידי ,ומהא"ט נמי
אם אינם קובעים יחד סעודה אינו מוציא
חבירו כיון שעיקר הדין הוא שהנהנה יברך
וכל שאין ההנאה משתייכת למברך אין
כאן ברכת הנהנה ורק ע"י קביעו דהוי כגוף
אחד אז יש לדון שהברכה היא של הנהנה,
ובכך מוציא את חבירו שנהנה עימו שיש
כאן ברכת הנהנין ויוצא ע"י יד"ח בזה,
ולפי"ז א"ש דודאי דין יצא אינו מוציא
וקביעות לברכה חד עניינא הוא.

ונראה

קביעות

לברכת

שיש לחלק בזה ואע"פ שאמרנו
דיצא מוציא בברכת הגפן שבהבדלה
וקידוש כיון דהוי ברכה של חובה ,אך
סו"ס הוי ברכת הנהנין ולענין להוציא
חבירו בלא שקבעו סעודה חסר באופן
הקיום של ברכה של נהנה ומברך כלי כל
שותה השומע ואינו מברך ,ובזה סברו
התוס' דבעי' קביעות וחלוק מיצא מוציא
לעניין זה שאע"פ שיצא אבל ערב הוא
ויכול להוציא ואין להק' שאם יצא אינו
קובע עימוד אדרבא ישתה מן הכוס ויקבע
עימו בהנאה זו אלא כל הפגם הוא שהוא

להוסיף דבזה שאני ברכה ע"י
הזימון

ולפי"ז

א"ש נמי הסתירה בתוס' דסברו

כמו

שכתב רש"י דברכת הזימון עניינה ברכה

אינו יוצא ואי"ז ברכה של הנהנה שכבר
קיים ברכה קודם ואינו נחשב אותה ברכה
שנצרכת להנאה זו ,וכאן שהוי חובה יכול
להוציא מדין ערבות ,ודוק.

אחת של שניהם ואי"ז רק שחד מוציא את
חבירו אלא כשלשה שמקיימים הבו גודל

ב.

לאלוקינו וברכה אחת היא ,משא"כ
בברכה של קביעות שאמנם הם כגוף אחד

והנה

שיטת רש"י נתבאר דבשנים שאכלו

הנהנה כאחד וברכה של הנהנה היא אבל

מצוה ליחלק מיירי בין בברכה

אי"ז ברכה אחת של שניהם אלא כ"א

ראשונה ובין בברכה אחרונה וכל שאכלו

מברך ואחד מוציא את חבירו כיון

שנים מצוה ליחלק וכ"א יברך לעצמו,

שמתקיים הברכה על ההנאה ממש,

ומבואר דבשלש שאכלו אחד מברך לכולם

ובברכת המצות שהוי רק מדין ערבות

והנה בשלמא ברכה אחרונה מברך בזימון

ושומע כעונה אז אי"ז כברכה במצוה

וודאי אחד מוציא אתת כולם וכמבואר

עריכת ברכות  /שניים שאכלו כאחד

שסא

ברש"י דברכה אחת היא לשניהם אבל

קביעות גרידא וכשיטת התוס' בשתיים

לעניין ברכה ראשונה צ"ע שהרי אין כאן

הקובעים סעודתם דוי כגוף אחד כמבואר

זימון ומ"ט אחד מברך לכולם ומהי מעלת

בראשונים במב א' ובאמת אין מעלת זימון

קביעות אכילה בשלש יותר משנים.

יתר על שאר ברכת הנהנין בקביעות ,אמנם

ובתוס'

הק' על רש"י דחזינן לעיל בכ"מ
דנתן לאחד משנים רשות לברך

לכולם ,ועוד שאף אם היו שלשה מיירי
בפירות ואין כאן קביעות גמורה כזימון,
וכן הק' מברכה על המאור דחד מוציא את
כולם .ועכ"פ משמע בתוס' דסברו דעיקר
מעלת הקביעות בשלשה אף לברכה
ראשונה היא כמעלת הצירוף לזימון,
ומשמע דברכה ראשונה אליבא דרש"י
מוציא אחרים לכתחילה רק בקביעות
דשלש שאז יש כאן צירוף וקביעות
כצירוף דזימון ,ומשו"ה הק' שבפירות ג'
כב' והיאך מוציא את חבירו.

ויתכן

לפי"ז דשיטת רש"י דיש קיום של
צירוף כמו של זימון גם בברכה

ראשונה ומשו"ה מוציא אחרים לכתחילה

בפשטות כן משמע דיש מעלה בברכת
הזימון על שאר ברכות דהרי נצרך להוציא
שאר המברכים בברכתו משום דין זימון
ומשמע דכך צורת הברכה כנתבאר וצ"ב
א"כ דאין דין זה אמרו בברכה ראשונה[.

ואולי

ראשונה בצירוף דג' ,אבל ברכה
ראשונה ואחרונה שוים הם לעניין דבעי'
קביעות לצירוף בברכה ומעלת צירוף דג'
אמור אף בברכה ראשונה ואז חל בהם
קביעות של כגוף אחד ובשניים חסר
בקביעות זו וממילא לכתחילה כ"א יברך
לעצמו ,ולפי"ז יבואר גם ברש"י כשיטת
התוס' שעיקר הטעם דכ"א יברך לעצמו
כיון שחסר בקביעות אלא דסברא דחוקה
היא לומר שיש מעלה בג' סתם לקביעות
בברכה ראשונה.

בברכתו ואין דין לכתחילה שכ"א יברך
לעצמו ,ואמנם לפי"ז עולה דהוי ברכה
אחת של שניהם אפי' בברכה ראשונה
וחידוש גדול הוא ,ובפרט לדברינו שהטעם
שנחשב ברכה אחת של שניהם כיון שכך
חיוב הברכה בג' דהבו גודל לאלוקינו
וממילא חיוב הברכה הוא ע"י ג' שאחד
מברך להוציאם ,אמנם בג' לברכה ראשונה
לכאורה לא נאמר האי דינא דהבו גודל
וא"כ היאך נדונם כברכה אחת שלהם.

]ואמנם

י"ל דבאמת שאני זימון מברכה

ואמנם

בשלטי גיבורים כתב דבג' אנשים
נעשים אגודה ואמרי' ברוב עם

הדרת מלך ולפי"ז א"ש דברכה ראשונה
צריך לג' כדי לקיים ברוב עם ובלא"ה
עדיף שכ"א יברך לעצמו ,ובברכה אחרונה
שיש זימון בזה די בכך שמצטרפים לזימון
וכבר הוי ברכה אחת של שניהם ועניינה
קיום ברכה אחת של שלש אנשים ובכה"ג
עדיף מקביעות שנעשים גוף אחד דבזה

יתכן שבאמת אין מעלת ברכה

אי"צ ליחלק ואחד מוצא את כולם אף בלא

אחת של שניהם אלא עניינו

סברת ברוב עם הדרת מלך ודוק' בזה.

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שסב
מה ע"ב

בדין מצווה ליחלק
ontew jepg axd

אמר

אביי נקטינן שנים שאכלו כאחת,

לא היו שם אלא פירות ,והוכיח עוד מעל

מצוה ליחלק ,ור"ל לכאו' ג"כ

המאור דא' מברך לכולן ,ולכך כת' התוס'

דנקטינן להכריע בזה ,דקיי"ל דאין שנים

לחלק דחלוק ברכה ראשונה דבזה א'

מזמנין רשות ,משום דמצוה ליחלק ,דאי

מוציא לכולן וליכא מצוה ליחלק ,אך גבי

מזמנים רשות אדרבה יקיימו מצות זימון

ברכה אחרונה מצוה ליחלק ,וביא' דמשום

ולא יחלקו.

דקובעין עצמן לסעודה יכולין להוציא
משא"כ כשמסתלקין אין מוציאין ,ודוקא

וברש"י

מצוה ליחלק ולברך כל אחד

במקום זימון מצוה בזימון ולא ליחלק,

בפני עצמו ,בין ברכת המוציא

עוד חילקו בין דאו' לדרבנן ,דבברכה

בין ברכת המזון ,מבוא' בדברי רש"י

דרבנן מוציא ובדאו' אין מוציא.

א.

דחדית אביי דאף גבי ברכת המוציא בדין
ליחלק ולא יצא אחד מחבירו.

ובדברי

התוס' מבוא' דנקטו דבב"ק
איירי בשנים ,ומשום הא כת'

ובתוס'

בע"א ד"ה אם רצו הביאו דברי

דיש לחלק דבשלשה מ"מ מוציא ,ואין

רש"י בתחילת הסוגיא ,ותמהו

מצוה ליחלק ,והתוס' דחו זה דלא שנא

ע"ד מהא דדף ל"ט בעובדא דב"ק דנתן בר

כיון דלא היה אלא פירות ,וא"כ אין מעלת

קפרא רשות לאחד לברך ושניים הוו התם,

ג' ,ולכאו' כוונתו דהא אין מזמנין על

והוסיפו התוס' ועוד אי הוו שלשה התם

הפירות וא"כ מה יוסיף שנים או שלשה.

`.

dcerq zligz welgc 'qezd ixaclc 'b oirnc dkxa oic didi dn 'qezd ivexiz 'a oia n"wtp 'e`kl dpde
oi` f"ndkxa `wec opaxca e` 'e`ca ielz i` j` ,`ivei `l p"xea e` 'b oirnc dkxa s`c oica k"` seqn

.`iven
`cg `ivei wlgil devn i`n meyne wlgil devnc xn`we zexit` i`w e"w oileg 'nba `dc r"vc `l
wlgil devn jkle ,o`k ixi`na k"ke 'e`c 'b oirn 'qezd zrclc gxken 'e`kle ,f"ndkxa f"i`c oeik dixagl
`.'b oirna s
`'wi eixacl dpde ,onfl aiig mipin 'f zlik`ac d"ia`xd mya d"pw ikcxna `aed b"dx zrc dpd j
epiid my 'nbd ixac 'it dcicl k"re ,mipnfnc 'zk `de ,zexitd lr oipnfn oi`c xn`wc oilega 'nbd ixacn
oi` eilre zeytp `xea zkxaa `l` ,mipnfn eac 'b oirn zkxaa ixii` `l k"re ,mipin 'fn `le `nlrc zexita
k"rc 'etne ,zeytp `xea zkxaa my ixii`c i`na epiid my wlgil devnc xn`wc `d k"r f"itle ,mipnfn
oilega ixii` k"r `dc ,opaxcl 'e`c oia 'qeza welig jdk `lc edfe ,wlgil devn `ki` opaxca s`e 'qezd bilt
'fa `wec dl opinwen k"r 'qezd ixaclc b"dx` bilt 'qezc k"re ,wlgil devn xn`w eae zeytp `xea zkxaa

עריכת ברכות  /בדין מצווה ליחלק

והנה

ס"ד דתוס' צ"ב מאי ס"ל הא

הפרש בין ב' לג' ,ואי בשנים מצוה ליחלק

דלכאו' מעלת שלשה ,הוא במה

בשלשה נמי.

דאיכא זימון ומה יוסיף לן ב' או ג' ,ואף
דזה גופא דחו התוס' דהא אין מזמנים על
הפירות ,מאי הוה ס"ד דהא לכאו' כל ענין
שלשה הוא במה דאיכא זימון ולכך אין
מצוה ליחלק ,ונראה מדברי התוס' דעצם
מה דהן שלשה היה לו בזה ס"ד ,דהוא
סיבה דליכא מצוה ליחלק.

אלא

שסג

דביותר צ"ב דבדברי התוס' מבוא'
דאי מזמנין על הפירות ניחא להו

הא דב"ק אי הוו שלשה דאין מצוה

)וע"כ

דהתם פירות ,היינו דמהא דאין
מזמנין על הפירות חזינן דל"ח קביעות
בפירות ,והג' שבו לא יוצר כאן ענין צירוף
ואינן מצורפין ,דחשיב אכילת יחידים,
ודוקא באכילת פת מהא דמצורפין לזימון
שייך נמי צירוף בתחילת אכילה לברכת
המוציא ,ולכאו' ענינו דחד טעמא דאי"ז
קביעות לכך ל"ש צירוף ,והיכא דאיכא
זימון ע"כ איכא קביעות בזה ושייך ענין
צירוף(.

ליחלק ,ולכאו' הא התם גבי ב"ק איירי
בברכה ראשונה ,ומה יועיל לן מה

לכאו' לפי"ז דעיקר טענת התוס'

והנה

בדברי רש"י בחולין קו' מפו' באמת

דמזמנים ,ולכאו' נר' מדברי התוס' דאי

דחילוק הדין דמצוה ליחלק הוא בין

איכא ג' לברכה ראשונה דהמוציא ,בזה

ב' לג' ,דכת' שם בדברי הגמ' גבי אין

הוה ניחא ליה דברי רש"י דכיון דמזמנים

מזמנין על הפירות ,ומצוה ליחלק וז"ל

על הפת א"כ אהני נמי ג' דמוציא א' את

רש"י שמע מינה בשנים מצוה ליחלק,

כולן בברכה ראשונה ,והוא צ"ב וטעם ,הא

הואיל ואין כאן שלשה ,מפורש בדברי

כלפי ברכה ראשונה ליכא זימון ומה

רש"י דדין מצוה ליחלק הוא דוקא בב'

zrcc xnel jxhvpe ,zexitd lr mipnfn oi`c xn`we ,wlgil devnc `pic jd jiiy f"rc ,'e`c ozkxac mipin
.'qeza oey`xd weligk k"r b"dx
)``xaqd xwir 'e`kle ,mipnfn oi` zn`a i`n meyn 'e`c mipin 'f zkxac 'qezl l"q i` a"v zn`ac `l
.(mipnfn oi` jkle zexit zlik`a zeriaw k"k f"i`c dfa xen`d
`j`ide ,opaxce 'e`c e` ,dpexg`l dpey`x dkxa oia 'qezd iwelig 'a `iad f"pw ikcxnac w"dlic `l
'fa epiid oilega 'nbd ixac k"rc f"r biltc 'qezd ixacn gxkda `iad k"g` `d ,b"dx ixac `nzqa wizrd
.b"dx ixack k"b mzqe 'qezd ixac wizrd j`id ,eixaca dniz `ede ,mipnfn oi`c xn`w f"re mipin
f"ndkxac `inece 'e`c dkxa `ed eceqia dpey`x dkxa oia wlgl 'qezd 'iz zpeek xwir zn`a ile`e
weligl oicd xwira dcene ,dpexg` dkxaa wlgil devn n"n opaxcc `kid s`e dpexg` dkxa x`yl epwiz
.r"ve ,owzip 'e`c f"ndkxa oicka exwirc meyn `nrhc l"qc `l` 'qeza oey`xd
wizrdy enke b"dx zrck oipnfnc l"qc xyt` dfae 'e`c i`ce 'b oirn 'qez zrclc dfl oeinca l"i n"ne
`xea zkxac ,opaxcc s` wlgil devn xn`wc `de `nlrc zexita ixii` e"w oilega 'nbd ixace ,ikcxnd
inp epic dey `di jkle ,'b oirn cbpk owzp xeriy itlkc h"l 'qeza '`eanke ,'b oirn zkxa oirk owzp zeytp
.wlgil devn oiprl
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שסד
ולא בג' ,ואף בפירות דאין מזמנין עליו,

מזמנים ואיכא זימון ממילא יפקע הך

בב' מצוה ליחלק ולא בג' ,וביותר מבוא'

דמצוה ליחלק ,ולריו"ח כיון דליכא זימון

ברש"י דהא גופא כיון דאינם ג' הוא סיבה

ע"כ מצוה ליחלק.

ליחלק ובג' אדרבה הוא בעיקר טעמא
דאין להם בדין ליחלק ,ובאמת צ"ב וטעם
מה חילוק בין ב' לג' ומשום מאי בב'
מצוה ליחלק ובג' יוצאין ע"י אחד.

והנה

בברכהמ"ז דבר מוסכם הוא דחלוק
שנים

משלשה

דבשנים

ולכאו'

ליחלק ,ולדעת התוס' היינו
בברכהמ"ז ,והוא לכאו' דמדברי אביי
מוכרח דנקטינן דאין שנים מזמנין רשות,
דאי מזמנין רשות א"כ לא היה בדין
שיחלקו .ב.

מצוה

ליחלק ,ובשלשה א' מברך לכולן ומזמן,
והחילוק בפשוטו לדעת התוס' ושא"ר
דבעלמא מצוה ליחלק בברכה אחרונה,
וליכא חילוק בין ב' לג' ,אלא דבמקום
זימון הוא מפקיע הך דינא דמצוה ליחלק
וכיון דאיכא זימון אין בדינו ליחלק ,ואף
בברכהמ"ז א' מברך לכולן דברכהמ"ז
וזימון שייכא הא בהא ולכך א' מברך

כוונת אביי דנקטינן דמצוה

אך

דעת רש"י צ"ב וטעם ,משום מאי
חלוק שנים משלשה ,הא בתרוייהו

ליכא זימון ,ומשום מאי בשנים מצוה
ליחלק ולא בשלשה ,וביותר מנלן לרש"י
ומהו מקור הדבר לחלק בין שנים לשלשה
בכל ברכה ,ומה חילוק ביניהם.

ולכאו'

דברי רש"י ומקור דבריו לחלק

לכולן ,אך בשנים או במקום דאין זימון

בין שנים לשלשה הא גופא יליף

מצוה ליחלק ,ולכאו' במח' רב וריו"ח אי

מדין זימון ,דכמו דמצינו דזימון בג' דוקא

שנים מזמנים רשות ,היינו דלרב דשנים

ולא בב' כ"ה נמי בכל ברכה דא' מברך

.a

mipyc `ibeqd zligza iia`a i"yx ixac e`iad 'qezc dn cnre ,`"te`a zvw dfa '`iac i"pta 'ierie
k"r wlgil devnc oeikc ,jtidl `ed mixacd xcqc '`ean c"ezne ,'`iay dn y"iieri ,zeyx mipnfn

xwir dylya j` ,wlgil devnc `dl dfa ekxved mipy iab `wecc '`ean eixaca n"n j` ,mipnfn oi` jkle
i`n d"l`c wlgil devnc `nrhl jxvedc `dc eixacae ,oenif `ki`c meyn epiid wlgil devn `kilc `nrh
`.dlhal dkxa `kil `d mipnfn i` l"tki
`eixaca '`azne ,inp 'aa ,wlgil devn oi` oenif `ki`c oeik 'bac dnk crc eixacl r"li zn`ac `l
,oenif zeyrl ,'ecke xingdl xeq` mbc xnel dfa e`a iia` ixace ,'gp `teb dfa mipya oenif `kilc `dc
`cg mipipr 'a `ed 'e`kl eixacle ,wlgil devn meyn ,dlhal dkxa dfa y"lc s` oenifa xeqi` `ki`c
f"re ,iia` meyn oenifc xeqi` `ki` mbc 'ae ,'eke miypn iziin f"re ,oenif zlrn oi`c epiid mipnfn oi` mipyc
.f"ndkxaa ewlgi mrhl jxved
`,mipya oenif zxez `kile wlgil devnc `teb df xnel `ac epiid opihwp xn`wc iia`c 'e`kl eheyta j
. .g"eixk dfa wqte
`dfl k"re dlhal dkxa f"i` `d mrh dn 'wdc mipnfn oi`c jd epiid zn`ac i"pta 'ieri oeird xg`l j
d`xp .eixaca aeh oiirl yie oenif zxez jiiy `lc `teb `dc epiide ,dkxaa g"eixl diradc iia` ixac jixv
a"ve oenifd xwira dira oi`y
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שסה

לכולן דוקא בג' ולא בב' ,והוא צריך ביאור

היה דין מצוה ליחלק ,והיינו דאביי חדית

באמת מה ראו בזימון ,ומה שייך במקום

ב' דברים ,וכלל דרך אגב לישמע מינה דאין

דאין זימון.

שנים מזמנים רשות והוא תימה.

והנה

תוס' העמידו דברי אביי דנקטינן

ויותר

מזה יש לתמוה בדברי התוס' חולין

דמצוה ליחלק בתחילת הסוגיא

ק"ו דפי' שם דברי הגמ' דקאמר

דשנים מזמנים רשות ,ודברו בדברי רש"י,

דאין מזמנים על הפירות היינו דליכא

ועמד בזה בפנ"י דנראה דעיקר דברי אביי

חובה ,ועדיין מספק"ל אי מזמנים רשות,

דמצוה ליחלק דתלוי נמי אי שנים מזמנים

וע"ז מייתי דברי אביי דמצוה ליחלק,

רשות ,ובפשוטו נראה בזה מבוא' דלדעת

ולכאו' הוא צ"ת הא אי איכא תורת זימון

רש"י בהמוציא ושאר ברכות נמי מיתלי

אף ברשות לכאו' זה יפקיע מצוה ליחלק,

תלי בפלוגתא דרב וריו"ח אי שנים מזמנים

ולמה אמרו בזה לשון מצוה ליחלק היה

רשות ,והיינו דלדעת רב דשנים מזמנים

לומר דליכא זימון רשות ,דשם הוא תחי"ד

ליכא מצוה ליחלק וא' מברך לכולן אך

אי מזמנים רשות וממילא אי מצוה ליחלק

בב' להמוציא ושאר ברכות ,משא"כ לדעת

בכה"ג אי לא.

ריו"ח.

ולכאו'

ולכאו'

הוא באמת מוכרח לדעת רש"י אי
מקור דבריו לחלק בין ב' לג' הוא

מזימון ,א"כ למאן דס"ל דזימון איכא נמי
בב' א' מברך לכולן בשאר ברכות נמי

מה דמוכרח דדברי אביי דמצוה
ליחלק היינו הך דאין מזמנים

רשות ,ואי"ז טעם צדדי אלא הוא עצם
הטעם דמפקיע ואומר דאין מזמנים רשות,
דמצוה ליחלק ולא שייך לזמן ברשות,
וצריך לבאר הדברים.

איכא בב' וליכא נמי מצוה ליחלק ,וצ"ב
מהו הך פלוגתתא בכ"מ גבי שנים.

עוד

יש לעמוד בזה דבגמ' מייתי מאביי
דנקטינן

דשנים

שאכלו

דמצוה

ליחלק ,ולכך אין שנים מזמנים רשות,
ולכאו' עיקר דברי אביי הן לתוס' ובפרט

ובקודם

מברך לכולן ,מהא דבשאר
ברכה לכה"פ ברכה אחרונה מצוה ליחלק,
נראה דענין ביאו' מתבא' בדברי רש"י
דהוא חלוק בעיקר תוכן דברכה דמוציא
לכולן.

לדברי רש"י לא איירי דוקא בברכת המזון
להיכא דאיכא זימון ,אלא איירי בכ"מ

בעיקר חילוק דין זימון דא'

דהנה

בגמ' מוכיח דריו"ח הוא דס"ל

דמצוה ליחלק ,והנה אי שנים מזמנים רשות

דאין שנים מזמנים רשות ,מהא

לכאו' ל"ש בזה כלל דברי אביי ,דהא בג'

דארבב"ח אריו"ח שנים שאכלו כאחת

דאיכא זימון מפקיע הדין ליחלק ,וה"ה נמי

אחד מהן יוצא בברכת חבירו ,והוינן בה,

בב' ,וע"כ דבדברי אביי אמור בזה תרתי

מאי קמ"ל תנינא שמע ולא ענה יצא ואמר

חדא דמצוה ליחלק ,ומתו"ד נשמע דגם אין

רבי זירא לומר שאין ברכת הזימון ביניהם,

שנים מזמנים רשות ,דאי היו מזמנים לא

וברש"י לא בא ללמדנו אלא שאין צריכין

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שסו
זימון ,דכיון דאחד יוצא בברכת חברו

וברמ"א אף על פי שאינן מבינות ,והוא

אשמעינן דאין זימון ,דאי יש זימון ברכת

לכאו' סותר דבריו דבסי' קצ"ג לא השיג

שניהם היא ,שהרי אומר נברך והוא עונה

ומשמע דבעינן שיבין וכאן פסק דאע"פ

ברוך הוא.

שאין מבינות ,גם דברי השו"ע נראה

נראה

מבוא' ברש"י דחלוק ברכת זימון
דא' מברך לכולן ,דאין ענינו דא'

מוציא את כולן ואיכא דין מסוים דבמקום
זימון ליכא מצוה ליחלק ,אלא הוא חלוק
ביסודו וביאו' דכל מה דמצוה ליחלק הוא

בסתימת דבריו שכת' ויוצאות בזימון שלנו
דכיון בזה לדברי הרמ"א דיוצאות אע"פ
שאינן מבינות,

)דהא חובת זימון אין חייבות

מ"מ( ,ולכאו' סותר משנתו בזה.

ויישוב

לזה מתבא' מדברי הביה"ל

משום דא' מוציא את חבירו ,ואינו בדין

שהביא מש"כ הברכת אברהם

שא' יצא ע"י חבירו ,אך היכא דאי"ז

)הובא בשכנה"ג ס"ב ועוד

אחרונים( ,דסתימת

מוציא ,אלא דהוא ברכת שניהם בזה לא

דברי המחבר דאין יוצאין באין מבין גבי

שייך כלל מצוה ליחלק ,דהא אין זה כלל

שנים ,ולענין שלשה אפילו לדעת המחבר

מוציא בברכה דנימא בזה מצוה ליחלק,

היינו דוקא ביחיד המוציא ליחיד ,אבל

ואדרבה הוא ברכה דשניהם ולמה להן

בזימון שלשה שאחד מוציא לשנים ,או

ליחלק ,והוא כעין ברכה כללית מכולן יחד

בעשרה שאחד מוציא לתשעה ,אפילו

ברכת חבורה ,דהרי כולן מברכין ע"י אחד.

אינם מבינים יחיד מוציא את הרבים.

ויסוד

הדברים מתבא' לכאו' בדברי
השו"ע דבסי' קצ"ג כת' גבי שנים

שאכלו דמצוה ליחלק בברכהמ"ז ,והיכא
דאין יודע חבירו מוציאו ,אך הוסיף דזה
דוקא אם מבין לשון הקודש אלא שאינו
יודע לברך ,אבל אם אינו מבין ,אינו יוצא
בשמיעה ,ושם אבל ג' שאכלו אין רשאין
ליחלק וכו' ,והוא נידון הראשונים כאן אי
נשים אין מבינות אי יוצאות יד"ח כיון
שאין מבינות הלשון ,וסתם לכאו' כדברי
הראשונים דהיכא דאין מבינות אין יוצאות.

והנה

הביה"ל הביאו גבי זימון ,ויש
מן הפוסקים שהזכירו בסתמא דחלוק ג' או
י' מיחיד מוציא את היחיד ,והנה לכאו'
צ"ב דהא דאין יוצאין היכא דאין מבינות
היינו דל"ח בזה שומע כעונה דחסר בכל
מה דשומע כיון דאינו מבין ומה יועיל בזה
שלשה ,ולכאו' מתבא' בדברי הברכת
אברהם דמה דיוצאין בג' ולכה"פ בזימון
אי"ז א' מוציא את חבירו דבזה ל"מ היכא
דאין מבינות ,אלא ענינו דנעשה ברכת
שניהם וזהו תוכן הברכה דא' מן החבורה

בסי' קצ"ט פסק נשים מזמנות

ולכה"פ מזמן הוא מברך ברכה אחת

לעצמן ,רשות אבל כשאוכלות עם

מכולן ,והיינו ברכת שניהם ובזה ל"ש הך

האנשים חייבות ויוצאות בזמון שלנו,
.b

ומבוא'

דחלוק שלשה מב' ובדברי

חסרון דאין מבינות.

ג.

'e`kle ,mdxa` zkxak l"q `lc '`eanc h"vw yealdn oke ,b"vw g"ad ixacnc dfa xirdc l"dia 'ierie
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ומעתה

שסז

נראה בזה דבאמת דעת רש"י

יכולין לזמן משום דאף ב' ברכת שניהם

דכת' דהא בזימון אומר ברוך

הוא כשא' מוציא את חבירו ולכך אפשר

הוא וכו' אי"ז דדוקא גבי זימון הוא ברכת
שניהם אלא דבכ"מ דמוציא אחרים
לכתחילה ,וכגון בג' דכת' רש"י בכ"מ
דכה"ג ליכא מצוה ליחלק ,ס"ל לרש"י
דהא דמוציא ומצוה ליחלק היינו משום
דברכת שניהם ,ומש"כ רש"י והרי אומר
ברוך הוא וכו' הוא הוכחה דזימון וכה"ג
ע"כ ברכת שניהם ,אך באמת ענינו דבכ"מ
הא דא' מוציא את חבירו וליכא מצוה
ליחלק בג' היינו דחשיב ברכת שניהם.

ובכך

ביאו' הסוגיא לרש"י דנידון דברי
הגמ' אי בכל מקום בשנים אי

רוצין יכולין לצטרף וליצור מציאות זה
דחבורה אחת ויהא בכאן ברכת שניהם ,או
לא ,והיינו כמתבא' בתחילה דדעת רש"י
דסוגית הגמ' אי שנים מזמנים רשות הוא
משום הא גופא דאי"ז חובה אי יכולין
ליצור זימון במה שהוא רשות ,ודעת רב
דאף שנים מזמנים רשות היינו דאי רוצין

בזימון.

וע"ז

שנים מזמנים רשות ומצוה ליחלק,
היינו דאין נעשה בזה ברכת שניהם ,ולכך
מצוה ליחלק דלא יוציא א' את חבירו ,דלא
נעשה ברכתו ,וזהו טעמו דריו"ח דאין
שנים מזמנים רשות ,משום דשנים לאו
ברכת שניהם הוא ולכך לא שייך זימון,
והוא הוא טעמא דיחלקו דהוא להוציא א'
לשני בברכתו ,ולאו ברכת שניהם הוא.

היוצא

מזה דלדעת רש"י פלוגתת רב
וריו"ח אי שנים מזמנים רשות,

היינו כיון דליכא חובה אי שייך ליצור
מציאות דזימון ברשות ,ויסוד הנידון אם
אפשר לעשות שיהיה ברכת שניהם ותורת
ברכה דחבורה וברכה אחת לכולם ,ובין
בברכהמ"ז דיהיה זימון בשנים ובין
בברכת המוציא וכו' ,דלא יהא מצוה
ליחלק דא' מברך ברכת כולם.

יכולין ליצור הך צירוף להיות כחבורה
אחת ולברך וברכה זו תהא ברכת שניהם,

מייתי מאביי דנחלק בהא גופא דאין

)והנה

גבי נשים קיי"ל דמזמנות רשות

ולרש"י כ"ה נמי סוגיין בכל מקום אף

ולכאו' צ"ב אי הדרה בה הגמ'

בברכת המוציא דלרב יכולין לעשות בזה

ואין נידון בכל זימון דרשות אם אפשר

)דלרש"י ע"כ היינו הך נידון אי

ליצור דבר זה ,והוא תימה לומר דחזרו

רשות( ,וזהו גופא הטעם דלרב

בזה ,ולכאו' ע"כ דגבי נשים ענין הרשות

ברכת שניהם,
שנים מזמנים

iab `wec `edc ,h"vwa `"nxd ixac ecinrde ,r"eyd ixac zxizqa ok eayii `lc h"vw `"bnn k"b gken ok
.mdxa` zkxa c"r oiwlegc 'e`kle ,f"ndkxa iab `le oenif
dnze ,mdxa` zkxad c"itr ayiil dvxe `"nxd ixac zxizqa dfa cnrc h"vw x"`a dfa iz`vne
miypc azky ,[f"qx] sc diteb mdxa` zkxa xtqa izpiire l"fe eixaca miiqe ,ok `l '`eanc yeald ixacn
'b `ki`ca zeaiigc 'e`kl w"nqd zrcl s`c epiide ,cigi `ivend cigik oiied zetxhvn oi`y oeik oenif oiprl
`s`c dphwd cidn h"vw l"dia 'ierie ,r"ve mdl mdipy zkxa f"i`e ,zelth wxe oenifd seb opi` n"n miyp
.mdipy zkxa edl g"le ,oenifl zelth wx mdc 'e`klc epiide ze`iven opi` zeaiigc `kid
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שסח
אינו חסרון בעיקר שם חבורה דהא אף
דאיכא דעות מ"מ הוי רשות ,ואולי חסר
להם במעלת הברכה ,וצ"ע(.

ויש

בידך לברכת הנהנין שכשם
שיצא אינו מוציא ,כך אע"פ שלא יצא אינו

לבאר לפי"ז נמי דעת התוס' בחולין
דפי' דברי הגמ' אי בפירות מ"מ

איכא רשות לזמן וע"ז מייתי מאביי,
דהיינו נמי הך דמספק"ל לגמ' אם אפשר
ליצור ברכת שניהם במקום דרשות הוא
ואין חיוב ,והיינו אי שייך לזמן ,והוא נידון
גופא דאביי ,דמצוה ליחלק ואין בכאן
ברכת שניהם אלא א' מוציא את חבירו,
וכיון שכן נמי ל"ש זימון דזימון שייך רק
אי ברכת שניהם הוא ,וקאמר אביי דמצוה
ליחלק וליכא בזה ברכת שניהם.

אלא

ובדברי

הריטב"א בדף מ"ב ונקוט כללא

מוציא אלא כשהן דרך קביעותן וחבורה
לפי שהן כגוף אחד וחשוב כאילו כל אחד
ואחד מברך ,וכ"ה ברא"ה ומבוא' דעיקרא
דמילתא דהיכא דהסבו ,וא' מוציא את
כולן היינו דחשיב גוף אחד ,וביאו' דהא
מבוא' בגמ' ר"ה דבברכת הנהנין אין
מוציא א' את חבירו ,דלא שייך ערבות בזה
ודוקא בלא יצא מוציא ,וענינו דהיכא
דאוכל ג"כ כה"ג דהסבו מוציא ,דשייך
הוא באכילת חבירו ,וחשיב כמברך על
אכילתו ,והיינו דע"י קביעות והסיבה איכא
בזה ענין אכילת חבורה אחת וחייל בזה

דאכתי פש גבן לבאר מה דמבוא'

שם גוף אחד וברכה אחת ,וכיון דהם גוף

ברכת

אחד יכול להוציא חבירו בברכה דשייך

המוציא ,היכא דאיכא שלשה א' מוציא את

הוא באכילתו נמי ,וכאכילה אחת מיחשיב,

כולן ,והר"ז ברכת שניהם ,ובב' אין זה

והרי הוא בכלל הנאת חבירו ,ותוכן הדבר

אלא ברכה דכ"א וא' ומצוה ליחלק ,מה

בזה ,דעי"ז דאכילה אחת הוא אכילת

חילוק בין ב' לג' גבי ברכת המוציא ,וגם

חבורה ,ובכך מיחשיב ברכת שניהם,

עצם הדבר דברכת שניהם צריך טעם

דחשיב חבורה אחת וברכה אחת ע"י דהן

וביאור.

כגוף אחד .ד.

מדברי רש"י דאף גבי

.c

el` ixd ,on` mlek epre odn cg` jxiae oii zezyl e` zt lek`l ecrezpy miax ,a"id `"t m"anxae
it lr s` ,envrn `a dfe envrn `a df `l` cg`k lek`l epeekzp `l m` la` ,zezyle lek`l oixzen

milke` x`y la` cala oiie zta mixen` mixac dna ,envrl jxan cg`e cg` lk cg` xkkn oilke` ody
`ly t"r s`e ,oizeye milke` el` ixd on` olek epre odn cg` jxia m` `l` daiqd oikixv opi` oiwyne
.cg`k aqdl epeekzp
,ibq dperk rneya dkxa lkac s` z`vl oipdpd zkxaa on` ziipr opirac '`ean epeyl wecwc m"anxae
dkxa lka on` ziipr xikfdc oenif iab m"anxd ixaca cnry ,c"ixbd ixeriy 'ierie ,on` ziipr ira meyne
`ed `ivenc dn lke ,mdipy zkxa meyn oipdpd zkxa ipdnc dn k"rc '`ean m"anxac 'xp f"cre ,b"d d"ta
opirae ,dperk rneya `kd ibq `l jkle ,mdipy zkxa `edc ,exiag `ivenc epipr dfe zg` dxeag dfc dna
.dkxad seba od oikiiyc dkxac zxg` `vtg dfa didie ,mdipy zkxa didic ,on` ziipr
`ki` `l` ezrinya `veic wx f"i`c epiide jxan oirk dyrp `ede ,xzei dfa aiyg on` ziiprc f"ce
iyecig 'ieri .` ,zenewn dnka '`azn ,on` ziipr gkn dxin`d xwir eil` qgeinc jxank aiyge diipr o`ka
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ובזה

שסט

יש לבאר דחלוק שנים משלשה דכל

שבת גברא ,ויק' אף אי גברא וכי שבת

מה דחשיב קביעות באכילה ואיכא

אכלה ,והא דמהני לצירוף ג' לכה"פ בעינן

בכאן הסיבה וקביעות הוא ע"י אכילת

אכילת ירק ולהרבה מהראשונים בג' בעינן

שלשה ,דע"י שלשה חשיב יותר כחבורה

פת ,וא"כ מהו מעלת שבת דיצטרף

וקביעות וצירוף ,אך בשנים חסר בקביעות

לשלשה ,ואף מסקנת הגמ' דמוקים לה בב'

וממילא אין בזה אכילת חבורה אלא

ת"ח המחדדין צ"ב היאך חשיב שלשה.

אכילת יחידים ,ולכך אין אחד מוציא את
חבירו ומצוה ליחלק ,אך בשלשה אף גבי

וביאו'

המוציא חשיב בזה כגוף אחד ואיכא בזה

נראה דהא דס"ל לגמ' דמהני שבת
היינו

דכה"ג

חזינן

לשנים

קביעות ,ולכך ליכא מצוה ליחלק וא'

דחשובין כשלשה ,וכ"ה כל סדר הגמ' שם

מברך לכולן דברכת שניהם ,אך בשנים

דפעמים דהתשעה חשובין עשרה ,וה"נ

חסר בקביעות להיותן כגוף אחד ולכך

השנים יש להן מעלת שלשה ,דאכילת

מצוה ליחלק .ה.

השנים הוא כאכילת שלשה ,וביאו' דענין

והנה

בגמ' לק' מ"ז ע"ב אמר רבי אמי
שנים ושבת מצטרפין ,אמר ליה רב

נחמן ושבת גברא הוא ,אלא אמר רבי אמי
שני תלמידי חכמים המחדדין זה את זה
בהלכה מצטרפין.

וצריך

אכילת שלשה משום קביעות ,ושבת קבעה
להו נמי באכילתן,
יין

)ויעוי' לעיל מ"ב גבי קביעות

בשבת( ,ואף באכילת שנים נוצר בזה

קביעות דהרי הן כקביעות וכאכילת
שלשה ,דיהא בכאן ברכת שניהם ושייך
בהו זימון ,אלא דבגמ' מק' דאכתי שבת

בזה ביאור בדברי הגמ' היאך ס"ד

לאו גברא היינו דאי"ז מתוך השנים

דמהני שבת לצירוף לשנים דחשיב

ליחשב כשלשה ,ודוקא בב' ת"ח דע"י

בזה שלשה לזימון ,וביותר דבגמ' מק' וכי

דמחדדין בהלכה זה עצמו יוצר קביעות,

n"n ,dperk rneya ze`vei oi` w"dla zepian oi`y miypc mipey`xd ewqnc s`c a"r d"n sca ,p"`a `"xbd
ipdn on` ziiprc my '`aznc ,`"i zekxan `"t m"anxd ixaca k"b 'ieri .a .b"dk g"ci ze`vei on` zepera
ipr `lc `kidc s`e ,inlyexid ixaca epiptl 'iba 'k n"draa d"ke ,opaxc aiiegnn 'e`c dkxaa g"ci z`vl
`,`ki` dkxac `vtgc oeik dperc `kid n"n ,ezrinya z`vl xaca aiiegn oi`k aiygc z`vlv melk g"l on
`ede) ,on` dpera ipdnc xg`n lnebd zkxa iab y"`xdn h"ix g"e` xeha 'ieri .b .on` ziipra dfa `vei
epiid `iven `vi i`c zeevnd zkxa lkl dfn `ivedc my `"rx 'ierie ,(epipr oecl yi 'nbac `l` 'nba '`azn
.y"ieri ,on` dpra

.d

(y"`x 'ieri) mipey`xd 'gpe ,oenif `kilc 'ipzna '`ean xeqi` zlik` iab dpdc i"yx zrcl wtzqdl yie
`oitxevn oie zg` dlik` `kilc ,oenifa drwtdc e` ,xeqi` lr oikxan oi`c dkxa zxez lkn oirwten i

oenif oic dey i"yxl i` r"lie ,oenif `kil f"nf oixcen edlek i` d`pd cen iabc 'qez 'ierie ,onfl efk dlik`a
oi`e 'bc zeriaw riwti ,xeqi` zlik` lk` cga oke ,d`pd xcena `ivedl y"lc `ivend zkxaa inp `ivedl
.`ivenda exiag z` '` `iven oi`e ,mdipy zkxae zg` dlik` o`k

 ברכות מה ע"ב/ עריכת ברכות

שע

 וטעם הוא מן,צירוף ובירך זה להוציאם

והן מצד עצמן קובעין בזה קביעות

.הכוס הרי הוא כאילו שתו כולם ונפטרו

. ו.דשלשה

בדברי הריטב"א דאף דא' מוציא

'ומבוא

את חבירו לא איכפ"ל אלא שלא
 ושאר היוצאין יד"ח,ישיח המברך עצמו
 ובדבריו דמשום,אף בשחו יצאו ידי ברכה
לתא דצירוף והוא צ"ב היאך מהני אחר
.שהפסיקו בשיחה לצאת מברכת המברך
ג"כ דעת הרוקח ואו"ז נפסק ברמ"א

וכ"ה

'בריטב"א הל' ברכות ג' י"ח כת

והנה

 הרי אמרנו שהיין שלאחר,וז"ל
המזון או שלפני המזון כשיש שם קביעות
 ואף על פי,וצירוף אחד מברך לכולם
,שאין שותין מכוסו כלל אלא מכוס אחר
ואפילו ביין שבתוך המזון היו יוצאין אלא
 ואף על פי שזה,שאין בית הבליעה פנוי

 והא דאם שח, וז"ל,או"ח קס"ז

שותה וזה אוכל ואחר כך נוטל חבירו כוס

 היינו,דברים בטלים צריך לחזור ולברך

 שכיון שעשו, ושח בינתים,אחר ושותה

,oenifd zkxa okid crc `da y"xe p"x 'gpc 'tn i"yxc ,e"n i"yx zrc xwirn inp dfa gikedl yi dpde

.e

jxan epi` y"xle ,jxan p"xlc ofd zkxa jxan cigia i` 'gpc 'tn i"yxe ,ofd cr y"xle jxap cr p"xlc
'ba `weca `ed jiiy oefnd lr dkxa `edy ofd zkxa i`n meyn a"v zn`a `ede ,oenifd zkxa llka `edc
`le dylya `weca `ed jiiyc `nipc eicgi jxal dxin` f"i` `d ,cigia s` dkxa jd `kiiy `l i`n meyne
.dylya `weca `ed jiiy i`n meyne ,cigia
mewnl oixn` opaxe ,y`xl xfeg iia`c dinyn ciaf axl xfeg `ed okidl 'gp a"ra 'nbac dfn xzeie
`kid ofd crc zyy axc `ail`e ,mipyl wiqtn '`a epiide oenifl sxhvpy in` i`wc i"yx yxtne ,wqty
dlgzay oenifa aiigzp ixdy i"yx yxite ofd zlgzl ciaf axl ,xfeg `ed okidl 'gp ezcerq xnbe df xfgc
.ux`d zkxal wqty mewnl ibiltc opaxle ,dylya rawed
'`eank k"r `nrhe ,jxap zkxal epiid y`xl xfege p"xk inp i`wc xninl c"q ded `l i"yx dpde
ekxal okzi ,dylya `l` epi` ofd zkxac s`c i"yxa '`ean f"kre ,dylyc dkxa `ed ef dkxa lkc y"`xa
i`n xzeia 'wi 'e`kle ,cigia inp `ed jiiy dkxac `vtgc epiide ,dyly zlik`l xakn sxhvpc `peeba cigia
.dylya `weca epkez oi` `d ,cigia `le dylya `l` ef dkxa jxan epi` `nrh
,ofd zkxa jxan oi` lke`d cigi `nlrac s` mnr lk`e sxhvpc oeikc a"ra i"yx ixac mvr 'w xzeiae
.ofd zkxa jxane xfeg mipyl wiqtn '`a
lke`c dlik`e ,ezlik`a zeriaw xzei o`ka `ki` elk`y 'b mewnac i"yx zrc dfa '`ean d`xpc dne
dlik`c ,ofd zkxa zaiign `ide xzei zaiign efk dlik`c ,ezlik`a zeriaw xzei dfa aiyg dylyae dxeaga
jkle ,ofd zkxa aiigne dxeage daiqda daeyg dlik` o`ka `ki`c ,ofd zkxal aiign xzei aiyg 'b sexiva
aiyginc `kid lk inp oke ,ofd zkxa ezlik`a jxal xzei jiiy `edc dylya zaiiegn ef dkxac i"yxl l"q
zlik` llkn ezlik`c xfeg `ed okidl epiide ,ofd zkxaa `ed aiiegi dkxaa sxevn oi`c s` 'b zlik` ezlik`
`edc `l` ,oitxhvn jkle dxeag zlik`e zeriaw `ki` 'b `ki`c `kidc '`azpy c"r lkd epiide) .dxeag
.(ofd jxanc daeyg dlik` dfa lke`c cigie cigi lkl mb ipdn
f"ndkxac xg` qtehe dxev inp xen` eae dkxac xg` `vtge xg` oipr o`ka dyrp ixd od 'bc `kid lke
.llka ofd zkxac

עריכת ברכות  /בדין מצווה ליחלק

שעא

דוקא ששח קודם שאכל הבוצע ,אבל

אגודה לקיום ד"ז דדבר שבקדושה דא'

אח"כ לא הוי שיחה הפסק ,אעפ"י שעדיין

יוציא את כולן.

לא אכלו אחרים המסובים ,כבר יצאו כולם
באכילת הבוצע ,כי אין צריכים כולם
לאכול מן פרוסת הבוצע ,רק שעושין כן
לחבוב מצוה.

ודבריהם

וביאו'

דעיקר דין דבר שבקדושה בי'
דע"י ש"ץ מוציא את הרבים

וכפי שהובא מברכת אברהם דכה"ג לא
בעינן שיבינו היינו משום דהר"ז דהש"ץ

צ"ב מאי איכפ"ל דא"צ לאכול

מוציא את כולן וחשיב בזה ברכת שניהם,

מככר הבוצע מ"מ היאך יצאו

ולכך מהני אף באין מבין ,ובזה נתח' דגבי

בברכה אחר ששחו והפסיקו ולא חייל

ברכה כל ג' אית להו מעלת אמירה בפניהם

הברכה עלייהו ,ובמ"ב הביא דדעת רוב

דחשיב כאגודה לקיום בזה כלפי הך דינא

הפוסקים מג"א ט"ז וא"ר ועוד ,דחולקים

דדבר שבקדושה ,ובכה"ג חשיב ברכת

אהך דינא דהרמ"א ,ובביה"ל פקפק ג"כ

שניהם ,ולא א' מוציא את חבירו.

בראיתו מדברי האו"ז והרוקח ,ומ"מ דעת
הרמ"א צ"ב.

ומה

וכ"ה

בשלט"ג כאן מהריא"ז ,וז"ל בפסקי
הריא"ז פ"ו ברכות ,דאף בברכה

דע"כ מבוא' חדא מה דנתבא'

אחרונה של יין ושל שאר פירות אחד

בתחיה"ד דחבורה האוכלין וא'

מברך לכולן ,והוא שיהיו שלשה או יותר

מוציא את כולן אי"ז מוציא בתורת מוציא

מכן ,שהן חשובין אגודה וראוי לומר בהם

את חבירו אלא ענינו דברכת שניהם הוא

)ברוך(

ברוב עם הדרת מלך ,אבל אם היו

וזהו תוכן מוציא את חבירו דברכת שניהם,

שנים מצוה ליחלק ,וכל אחד מברך לעצמו

ואף בברכה לפניה ,ומבוא' ג"כ דעיקר

בין בברכה שלפניהם ,כגון ברכת המוציא

טעמא דברכת שניהם דחשיב בכולן

ושאר ברכות ,בין בברכה שלאחריהן,

אכילה אחת וקביעות אחת ,ולכך א' מוציא

ומבוא' דעתו כדעת רש"י דחלוק שנים

את חבירו ולא איכפ"ל דשח דביחס

משלשה אף בברכת המוציא ,וביא' בזה

לאכילת חבורה וקביעות אכילתן סגי במה

דחשיב אגודה וברוב עם ,נראה מדבריו

שהתחיל המברך אכילתו.

דהוא קיום מסוים בשלשב דרוב עם וכעין

אך

דבר שבקדושה.

יש לבאר באופ"א דברי רש"י מה
דחלוק שנים משלשה ,דענינו דע"י

ויעוי'

עוד בשיטמ"ק בהא דר"ז אמר

ג' חשיב בזה מעלה מסוימת דדבר

ריו"ח ע"ד דברי רש"י דברכת

שבקדושה הנאמר בשלשה ,אף דכל עיקר

שניהם ,דבגמ' קאמר מאי קמ"ל תנינא

דבר שבקדושה היינו בעשרה ,מ"מ גבי

שמע ולא ענה יצא ,פירוש דליכא למימר

ברכה וזימון אף שלשה מהני לזה ובעינן

דברכת זימון קאמר דההוא לאו ברכת

בזה חבורת שלשה כעין דבר שבקדושה

חברו הוא ,דכשהן מזמנין יחדיו קרינן לה,

דמהני בכאן בשלשה ,אך בשנים ל"ח

לומר שאין ברכת זימון ביניהם ,כלומר

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שעב
דדוקא בברכת חברו הוא יוצא ,אבל זימון

ויעוי'

ג"כ לשון הריטב"א מ"ה ב' משום

אינן רשאין ,שהזימון כעין דבר שבקדושה

שזימון הוא כעין דבר שבקדושה

הוא ואינו נוהג בפחות משלושה ,עכ"ד

ואינו נוהג בפחות משלשה ,ומבוא' דאיכא

ומבוא' בדבריו כמש"כ רש"י דזימון היינו

מעלת שלשה כלפי דבר שבקדושה.

ז ח.

יחדיו ולאו מוציא אלא ענינו ברכת
שניהם ,ולכך זימון הוא דוקא בשלשה

ובאמת

יש להוכיח ג"כ עיקר ד"ז מלשון

דהוא כעין דבר שבקדושה ,ומתבא' בזה

רש"י חולין ק"ו ,בהא דאי' התם

בדבריו דכלפי דבר שבקדושה דזימון מהני

דמצוה ליחלק ופרש"י ,וש"מ ,מדברכו כל

בזה ג' ,היינו אף דבכ"מ בעינן י' איכא נמי

חד וחד לחודיה לאחריהם ,ולא יצא האחד

מעלה בג' לדון בו דבר שבקדושה ,ולכך

בברכת חבירו ,שמע מינה בשנים מצוה

בהו שייך ברכת שניהם ,דהיכא דנעשה

ליחלק ,הואיל ואין כאן שלשה ,נראה

בצורה זו דדבר שבקדושה אגודה אחת הן,

מדברי רש"י דמה דאין כאן שלשה הוא

ומהני א' להוציא את כולן דהוא ש"ץ

והיינו

לברך ברכת כולן.

מחייב

מציאות

זה

דיחלקו,

דהשלשה הוא סבה לבד דלא ליחלק,
ומתאים מאד עם דברי הריא"ז ,דכיון

אלא

דרש"י ס"ל דמהא דמהני שלשה

דאיכא שלשה ע"כ אדרבה איכא בזה ברוב

לזימון היינו דאיכא מעלת שלשה

עם ,והיינו דכה"ג ראוי להיות אגודה,

כעין דבר שבקדושה ואגודה וכו' ,מהני

וכעין דבר שבקדושה ,דזה עצמו סיבה

נמי ובדוקא להוציא בשאר ברכות ודוקא

שלא יחלקו ,מה דהם שלשה.

כה"ג ,אך בשנים הר"ז א' מוציא את
חבירו ,ולאו ברכת שניהם ולכך מצוה

והנה

ליחלק.

.f

למתבא' בדברי רש"י דבג' נעשה
ברכת שניהם ,יל"ע במה נח' אי

dyecway xaca mieqn meiwl 'b ipdnc k"r epiide dyecway xac oirk aiyg dylyc oenifc df mvrle
zeyx mipnfn mipy 'nba incnc `dc 'qeza '`aznc dnn `ede ,'g 'l g"e` `"efgd ixaca k"b '`azn

,dxyray xac lk oiprle dltz ueaw oiprl 'qeza 'ite ,oiinc ixab ixzk iyp d`n `de 'nba xn`we miypl
oirk `ed dyly zlrnc oda legi `l dyly zlrnc epiide ,mipyl d"de ,dylyk edl opiayg ikd elit`e
sxvl y"le ,`zlin jda `ed jiiy oenifa xen`d dyly s` ,dxyr ueaiw ipa e`l miypc mrh eze`ne oipn
.miyp

.g

mipy zlrne dlik`a zeriaw meyn dyly zxeza ipdnc 'nbl l"qc `d zay iabc '`azp lirl dpde
xacc dxin`k aiyge 'b ipta dxin`k aygil zay oitxvnc epipr zn`ac x`al yie ,dylyk o`ka

.r"v j` ,itxhvn oex`e dryzc l"xc enke b"dk dyecway
`,`ed `xab dkld ike ayii dn a"v `edc ,dklda f"`f eiccgnd g"z 'aa epiidc mzd wiqnc 'wqna j
epiprc `nip i` j` ,oaen df oi`e y"`xeza d"ke ,ziyily zeidl ztxhvn dkldd 'it l"fe my c"ix iwqt 'ierie
,mdipia dpiky dxeza oiwqere mipy c"r zvw '`azi dyecway xac meyn `l` zeriaw meyn e`l dylyc
.dyecway xac meiw dfa aiyg b"dk epiide

עריכת ברכות  /בדין מצווה ליחלק
שנים מזמנים רשות ,ונתבא' ברש"י דנח'

שעג

והנה

לעיל הובא בזה דבדברי התוס'

אי יכולין ליצור קביעות בשנים וליעשות

מבוא' דס"ל שפיר לחלק בדעת

בחבורה אחת וברכת שניהם ,והנה בשלמא

רש"י דלגבי המוציא בג' שאני וא' מוציא

אי אכילתן כגוף אחד יש לבאר יותר דח'

את חבירו משא"כ בב' ,אלא דהתוס' הק'

אי שייך ענין צירוף זה ,אך אי ענינו כדבר

דהא גבי פירות כיון דאין מזמנים על

שבקדושה מסוים ,צ"ב מאי ס"ד בשנים.

הפירות ליכא חילוק בין ב' לג' ,דשוין הן,
ותמהנו דהא אף בםת הא איירי' בברכה

ויראה

בזה בדברי הירושלמי כאן ,ר'
אבא בשם רב הונא ר' זעירא

בשם אבא בר ירמיה ג' חובה שנים רשות.
אמרה רבי זעירא קומי רבי יסא א"ל אני
אין לי אלא משנה שלשה שאכלו כאחת
חייבין לזמן .רבנן דהכא בדעתון ורבנן
דהתם בדעתון .שמואל אמר שנים שדנו
דיניהן דין אלא שהוא נקרא ב"ד חצוף.
רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש תרויהון
אמרי אפילו שנים שדנו אין דינן דין ,והנה
הירושלמי תלי לה בפלוגתתא דשנים שדנו
אי דיניהם דין ,והוא דבר תימה ,ויעוי'
פנ"מ שם מש"כ ,ועמד בזה בפנ"י כאן.

ומה

דלכאו' מבוא' דבירושלמי ביא' דנח'

ראשונה ומאי אהני לן דאיכא זימון.

אך

למתבא' נר' מבוא' דהתוס' הוה ניחא
להו דכל היכא דאיכא זימון היינו

דאיכא קביעות וחשיב גוף אחד ,ולכך נמי
אף בברכה ראשונה מוציא א' לכולן וליכא
מצוה ליחלק ,דחשיב ברכת שניהם ,ואי
איכא זימון וקביעות בסוף ,אף בתחלה
קבועין הן ,אך גבי פירות מהא גופא
דליכא זימון,

ג' דאו',וכמו שהכרחנו בהערה א' ,ועכ"ז אין מזמנים
על הפירות ,וטעמא ע"כ דל"ח קביעות בפירות ולכך

ל"ש זימון( ,ע"כ דל"ח חבורה ואגודה ,ולא
נעשה בזה קביעות ,ואי"ז ברכת שניהם,
ולכך נמי בברכה ראשונה לא יועיל בזה ג'
ולא יוציא א' את חבירו.

אי איכא תורת צירוף מסוים בשנים,
ואי חשיב ב' יחידים ,או דאיכא בזה צירוף

)ובפרט אי נימא דלדעת התוס' מעין

ובדעת

רש"י י"ל דס"ל דמעלת ג' לאו

מסוים דשנים ,דאי גבי ב"ד חשיב שנים

דוקא בקביעות הוא אמנם דגבי

ע"כ דאיכא בזה תורת צירוף וה"נ חייל

זימון בעינן קביעות באכילה ,ובו מהני

בזה גבי זימון ,דמהני להוציא א' לשני

דוקא בג' דחשיב כגוף א' לזמן ,אך גבי

ואיכא ברכת שניהם דהוא ברכה משנים,

שאר ברכות אף במקום דליכא זימון ,כיון

ואי,ז ב' יחידם אלא איכא בזה צירוף ,ויש

דג' הן וראוי להיות בכאן ברוב עם ,והוא

לבאר בזה נמי למתבא' בדעת רש"י דנידון

כעין דבר שבקדושה ליכא מצוה ליחלק,

דברי הגמ' היאך לדון בזה אי כמעלת ג'

אלא א' מוציא לכולן ,ולכך גבי ב"ק אף

דאית ביה שם מסוים דדבר שבקדושה,

דהוי פירות י"ל דכיון דהוי ג' א מוציא

וצ"ע.

לכולן בברכה ראשונה ,אף דל"ש זימון
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שעד
בפירות ובברכה ראשונה ,מ"מ מהני ג' דא'

ויש לפרש דבגמרא קאמרינן דאין מברכין

ברכת

עליו אלא מצוה לחלק דהוו כשנים שאכלו

מוציא,

ואפשר

דכה"ז

חשיב

שניהם .ט.

שמצוה ליחלק ,ואין זה האונן מצטרף
עמהן ,ואין מזמנין עליהן עמהן לומר נברך

ויש

להשלים בזה דהנה בדף י"ז ע"ב ,גבי

שאכלנו משלו ,ואי לא הוה תני אלא חדא

אונן ,ואינו מברך ,ואינו מזמן ,ואין

הוה אמינא לענין נברך שאכלנו משלו

מברכין עליו ואין מזמנין עליו .ובפרש"י

דאין מצטרף אבל מצטרף להיות להם דין

רש"י דאינו מברך ,אינו צריך לברך ברכת

שלשה לברך אחד מהן בעבור חברו ,להכי

המוציא ,ואין מברכין עליו ,אין צריך

תני תרתי.

שיברכו לו אחרים בברכת הלחם ,והנה
דברי רש"י צ"ב מאי ס"ד דמברכין עליו,

והנה

בדברי התוס 'לא נתבא' אי כוונתו

ובדברי רש"י דהא מיהא דפטור ורשאי,

ליישב בדעת רש"י ונר' דחזרו בהן

ומאי הוה ס"ד דאית ליה חיוב דאחרים

דקאי באמת אברכהמ"ז ,אך למתבא'

יברכו עליו ,ולכאו' כיון דהוא אינו חייב

בדעת רש"י באמת איכא ב' עניני ברכה אף

אף דיכול ,משום מאי ס"ד דיהא חייב

בברכת המוציא ,והיכא דמברך לבדו הוא

לצאת שמיעה מאחרים וזה יהיה חיוב,

ברכה שלו וע"ז אמר דאין מברך ,אך

ובשלמא אי הוה ס"ל לרש"י דאין רשאי

בשלשה שאכלו נעשה בזה צירוף דשלשה

לברך בזה י"ל שפיר דהיכא דהוא אינו

ואיכא בזה מברכין דהוא ברכת שניהם,

המברך מחוייב בלשמוע ,אך לרש"י

ובזה שפיר הוה ס"ד דאדרבה בחיוב ברכת

לעולם יכול לברך משום מאי יעשה חיוב

שניהם בזה אינו נפטר ומחוייב בהא

לצאת מאחרים.

דמברכין עליו ,ומיושב נמי קו' התוס'
דאיכא נמי צירוף בברכת המוציא כמתבא'

ובתוס'

מו"ק כ"ג לכאו' עמד בקו' כעי"ז,

ברש"י בכ"מ דבשלשה ליכא מצוה

וז"ל ואין מברכין עליו פירש

ליחלק ,וא' מברך לכולן ,והיינו דנשעה

בקונטרס בברכות פרק מי שמתו ברכת

בזה ברכת שניהם ,ובזה הוה ס"ד דאיכא

המוציא ,ואין מזמנין ברכת המזון ,ותימה

חיוב צירוף ,ואיכא חיוב ברכה בברכת

גבי המוציא מה שייך לומר אין מברכין

שניהם ,ומהא לא נפטר ,ובאמת אמור בזה

עליו ,בשלמא גבי ברכת המזון שייך

ע"ד אין מזמנין עליו דאין מברכין דבאמת

צירוף ,אלא גבי המוציא מאי שייך צירוף,

חד ענינא הוא.

.h

'` sebk eidic opira dfae ,oenif iab oecip mipecip 'a `ki` zn`ac i"yxa xg` 'e`ia dler df jxcle
oecip `ki` df caln j` ,zeyx mipnfn mipyc oecip `ki` f"re ,oenif jiiy eae ,zg` dxeag mde dlik`a

'ba znieqn dlrn `ki` n"nc `l` ,mipnfn oi`c oeik zg` dlik`e cg` sebk g"lc ,dkxaa `ivedl iab 'bc
.r"ve dyecway xac oirke mr aexac
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שעה

מה ע"ב

בסוגיא דאחד מפסיק לשנים לזימון
oncixt l`eny axd

הנה

ג' פירושים נאמרו בדין דאחד

ולברך ואם לא רצו להפסיק וזימן הוא

מפסיק לשנים דרש"י כ' דזה חיוב

עליהם לא עשה ולא כלום,

מדין דרך ארץ ואילו ברשב"א מבואר דזה
חיוב מדינא דחיב לענות לשנים וגם אם

ובפשיטות

נראה מדברי הרשב"א במה

לא עונה לזימון הם מזמנים בע"כ ,ושיטת

שהוסיף דהלכך אין חיוב

הרבינו יונה דחיב לענות ,אך לא מקיים

זימון חל עד שיתרצו להפסיק ולברך וכו'

חיובו ואין עונה להם אין הם מזמנים

דבא לבאר החילוק בין מה דיש זימון

בע"כ

היכא דשנים מזמנים להיכא דאחד מזמן

והנה

ביסוד החילוק בין שנים דאין
מפסיקין לאחד ובין אחד דמפסיק

דכיון דמבואר בראב"ד דגם היכא דאין
האחד עונה לזימון יש יש כאן זימון א"כ
ה"ה באחד שיהיה כאן זימון

לשנים יש לומר בזה בשתי פנים

א.

דדוקא בשנים דיש צורה של זימון בזה
יכולים לכפות את האחד ומשא"כ

באחד שרוצה לזמן דאין כאן כלל תורת
ולשון של זימון בזה אין האחד יכול
לכפות אותם

ב .יש

ועל

זה כ' הרשב"א ,דב' דאין צריכים
להפסיק ,ע"כ אין חיוב זימון חל,

עד שיתרצו להפסיק ,והיינו דבכה"ג דאין
רוצים להפסיק ,אין חל עליהם אכתי חובת
זימון ,ע"כ בכה"ג דהאחד מזמן ,אם אינם
עונים אין כאן זימון ,כיון דלא חל כאן

שהביאו ,ממה דמבואר ברשב"א

חובת זימון ]ואף שבודאי יש להם חובת

דמפסיק

זימון גם לפני שגמרו צריך לומר שכונת

לשנים ,אפ' לא עונה להם מ"מ יצאו ידי

הרשב"א דיש להם חובה לזמן כשייסמו

חובה ,וביארו הטעם וז"ל אחד מפסיק

אבל אכתי אין חובת זימון בפועל[.

ובריטב"א,

דבאחד

לשנים שנים אין מפסיקין לאחד ,נראה
דהכי פירושו ,אחד מפסיק על כרחו

אמנם

בראב"ד שהובא בריטב"א לק'

לשנים ,ועונה עמהם ,ואפילו לא רצה

נראה בזה ביאור אחר דיסוד

להפסיק ,הן מזמנין עליו בין עונה בין אין

ההבדל בין שנים לאחד זה דבשנים שהם

עונה ,כל שהוא עומד שם ,אבל ב' אין

רבים שיך בהם לשון הזימון ומשא"כ

מפסיקין לא' אין חייבין להפסיק ,והלכך

באחד שמזמן דאין כלל לשון זימון וז"ל

אין חיוב זימון חל עד שיתרצו להפסיק

הריטב"א נ :בד"ה אמר רבא הני תלתא
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שעו
דכרכי ריפתא בהדי הדיי וקם חד מינייהו

הרשב"א וזה הוא יסוד הדין מדוע אין

ובריך לנפשיה וז"ל וכתב הראב"ד דבקדם

זימון בע"כ ביחיד שמזמן ומשום דלא חל

חד ובריך אפ' קדם ובירך בזימון עליהם

עתה חובת זימון ולא משום דאין חיבים

לא כלום הוא שאין הזימון נמסר לאחד לא

לזמן עתה עם האחד

בלשון נברך ולא בלשון ברכו וכן הלכה

והיינו

דהמשנ"ב ביאר דאין חיוב זימון

דמבואר בראב"ד דאחד שמברך

חל היינו דאין חיבים עתה לזמן

על השנים אין כאן זימון דאין

וא"כ לדברי המשנ"ב אכתי תיקשי מדוע

הזימון נמסר ליחיד משום דאין כאן לשון

באחד שמזמן ואין עונין לו לא חל זימון

של נברך ומעתא צ"ב מדוע הריטב"א הכא

ובפשוטו יש לומר דכיון דאין חיבים

היה צריך לומר דאין מהני מה דיחיד מזמן

להפסיק לו ע"כ רבנן הפקיעו את התורת

על השנים משום דלא חל אכתי חובת

זימון של האחד בכה"ג שאין הם עונים לו

זימון והרי לפי מה דהביא לק' בשם

אמנם

והיינו

הראב"ד טעם אחר משום דאין זימון נמסר
ליחיד לא בלשון נברך ולא בלשון ברכו
את"ש גם כאן

ונראה

נראה לומר ביתר ביאור דהנה
לכאו' יש להקשות סתירה בדברי

הריטב"א

דהכא

לבאר דהנה בשו"ע פסק את הך

שאין מפסיקים לאחד ולשון השו"ע הוא

חל עלייהו חיוב זימון ואילו לקמן הביא
את דברי הראב"ד דההבדל בין שנים
לשלשה זה דבאחד המזמן אין כלל תורת
זימון

כלשון הרשב"א
השו"ע ס' ר' שלשה שאכלו
כאחד,אחד

מפסיק

כ'

הריטב"א דשנים דאין מפסיקים לאחד לא

דינא דאחד מפסיק לשנים ושנים

וז"ל

בסוגין

כלשון

על

כרחו

לשנים ועונה עמהם ברכת זימון .ואפילו
לא רצה להפסיק ,מזמנין עליו בין עונה
בין אינו עונה כל שהוא עומד שם אבל
שנים אין חייבים להפסיק לאחד ,והלכך
אין חיוב זימון חל עד שיתרצו להפסיק

וביותר

דאם הטעם באחד המזמן זה
משום דאין כאן תורת זימון ולשון זימון
כלל א"כ אפ' בכה"ג דהם חיבים להפסיק
וכגון דהם כבר גמרו את הסעודה ]דכתב
הביאור הלכה דבכה"ג הם חיבים לענות[
ומזמן האחד לא יהיה כאן זימון כיון דאין
כאן תורת ולשון זימון כלל

ולברך ,ואם לא רצו להפסיק וזימן הוא
עליהם ,לא עשה כלום עכ"ל .וכ' על זה

דלכאו' איכא נפק"מ בין הטעמים

וע"כ

נראה לומר דאין כאן פלוגתא כלל

המשנ"ב ]ס"ק ד'[ אין חיוב זימון חל וכו'

בין הראשנים בביאור החילוק בין

 -הלשון מגומגם קצת והכוונה דאין

אחד דמפסיק לשנים לשנים דאין מפסיקין

חייבים עתה לזמן עם האחד עכ"ל וצריך

דאחד אי משום דרק היכא דרוב הסעודה

ביאור דברי המשנ"ב במה שכ' דהלשון

הופסקה

להפסיק

הוא מגומגם והרי זה הוא כל תוכן דברי

הסעודה דנגרר אחר הרוב אי משום כעין

מחויב

האחד

גם
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שעז

טעמא דהראב"ד הנ"ל דבשנים דיש להם

המשנ"ב דביאור האי לישנא היינו דאין

שם ותורת זימון ומש"ה מחיוב האחד

חיבים עתה לזמן

להפסיק לשנים ולאפוקי היכא דאחד רוצה
להפסיק דאין לו כלל תורת זימון ובזה אין

ומה

דהמשיך הרשב"א דאם לא רצו

משועבדים להפסיק ]ונפק"מ בין הטעמים

להפסיק וזימן הוא עליהם לא עשה

הנ"ל בכה"ג דיש ה' בנ"א ושנים רוצים

ולא כלום אין זה מחמת זה דאין מחויבם

להפסיק[

לזמן אלא זה ענין בפנ"ע אלא זה מתיחס
להמשך דבריו דכ' דהלכך אם לא רצו

הרשב"א והריטב"א שכתבו דשנים

להפסיק אף הוא אינו רשאי לברך והיינו

אין מחויבים להפסיק לאחד הלכך

כנ"ל דרק מפני שהם אינם מחובים עתה

אין חל עליהם חובת זימון לא באו לבאר

בזימון ע"כ אינו רשאי לצאת אבל אם הם

מדוע לא חל זימון של יחיד בע"כ של

היו מחויבים ולא היו רוצים לענות היה

השנים אלא נראה דכוונתם בהקדם מה

הוא יכול לצאת

ולשון

דיש לדון במה שכ' המשנ"ב בביאוה"ל
דבכה"ג שסיימו השנים דמחויבים לענות
להאחד דכל מה דאין צריכים ,זה משום
דלא

מוטל

עליהם

להפסיק

באמצע

סעודתן ,אבל אם כבר גמרו הסעודה שפיר
מחויבים לענות לאחד ,ויש לדון בכה"ג
דרוצה לזמן ,והם אינם רוצים ,דנראה
פשוט דאין הם יכולים לעכב עליו ,דמה
דאין הם רוצים לזמן אלא לאחר זמן ,אינו
מחיוב לזה דאין בידם לעכב עליו שלא

ובזה

דמה שהביא דברי הראב"ד דאחד
דמזמן לא שייך לשון זימון זה הוא טעם
אפ' היכא דהם מחויבים לענות לו ואת"ש
מה הנדון של הריטב"א שם ולא הזכיר את
דברי הגמ' הכא משום דהתם לא איירי
לענין אם השנים מחויבים לענות לו ,אלא
אפ' היכא דמחויבים ,כיון דאין שייך לשון
זימון באחד אין כלל זימון אפ' היכא דהם
מחויבם לו

ללכת

וא"כ

מיושבים דברי הריטב"א אהדדי

ובזה

מיושב מש"כ הביאוה"ל דאם

נראה לומר דמה דכ' הראשנים

שהשנים כבר פסקו מלאכול ורק

דהלכך אין חובת זימון חלה

דאינם רוצים לברך עתה מחיובים לענות

עליהם היינו כמו דנראה מדברי הרא"ה

וקשה מה הפשט דחיבים להפסיק אך לפי

דמה שבאו לומר דשנים אין מפסיקין

הנ"ל מבואר דבלי שיפסיקו הוא יכול

לאחד זה כלפי החיוב שלהם דאם הם היו

ללכת ,ומדין זימון חיבים

מחויבים להפסיק ולא היו מפסיקים היה
האחד יכול לילך לדרכו ורק כיון דהם

בקוצר

אמרים – מה דהוסיפו הראשנים

אינם מחויבים להפסיק באמצע סעודתן

דאין מחויבים להפסיק ליחיד

כדי לקיים את חיוב הזימון שלהם ע"כ אין

היינו דאם היו מחויבים להפסיק ולא היו

חובת זימון חלה עליהם וזה מש"כ

מפסיקים היה האחד יכול ללכת או דאם

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שעח
היו מחויבים להפסיק א"כ בשביל החיוב

אין

שלהם היו צרכים לזמן כדי שלא ילך לו

הרשב"א דאם זימן הוא עליהם לא עשה

אפ' היכא דעושה שלא כדין שהולך מ"מ

ולא כלום אין זה משום דלא חל עליהם

בשביל החיוב שלהם היו צריכים לזמן

חובת זימון אלא מכח זה דלא נמסר

מחובים

להפסיק

ומה

שהוסיף

הזימון בלשון יחיד

ויותר

נראה בלשונם דאין חיבים להפסיק
והלכך אין חיוב זימון חל היינו

דאין הם צריכים להפסיק כדי לקיים את
החיוב שלהם ואפ' ילך לו אל ארצו מ"מ

ומה

דדן הראב"ד לק' נ .זה אפ' במקרה
דמחויבים להפסק וכגון דכבר סיימו
הברכה רק לא ענו לו.

עריכת ברכות  /בשיטת הראב"ד באחד המפסיק לשניים

שעט

מה ע"ב

בשיטת הראב"ד באחד המפסיק לשניים
ieey l`eny axd

ברא"ש

סי' י"ב והרשב"א הביאו בשם

הוא איך יברך ברכה א' ויאכל ואח"כ

הראב"ד ובשם רב האי דבאחד

זו

הברכות,

ישלים

ובפשוטו

טענה

המפסיק לשנים צריך לברך המוציא ,דכיון

מכריחה שיגמור כעת את כל ברכהמ"ז,

שהפסיק יצא ידי"ח ברכה למפרע ,וצריך

וצ"ב לדברי הב"י שסגי במה שמברך

ליטול ידיו ולבצוע.

המוציא א"כ איך נתיישבה טענה זו לדעת

והראב"ד

הראב"ד ,דאכתי תיקשי איך מפסיק
הביא לזה ג' ראיות ,א.דהוי

באכילתו באמצע הברכות.

כבני חבורה שעקרו שצריכים
ברכה בתחילה ,ב.דכיון שהפסיק אכילתו

וצ"ל

ג.דאיך יתכן שיאכל באמצע הברכה ,כי

וממילא היה סגי במה שבירך ברכת הזן

הזימון אחת מן הברכות ,ואיך יברך ברכה

באמצע הסעודה שיועיל גם בשביל

אחת ויאכל ואח"כ ישלים הברכות.

האכילה אח"כ ,וממילא כשמסיים אכילתו

בברהמ"ז מיכל וברוכי בהדי הדדי א"א,

והנה

הרשב"א הוסיף דדעת רב האי
והראב"ד דכיון שהפסיק חל עליו

חיוב ברכה דלבסוף והלכך חייב לברך
לשעבר ,והיינו שצריך גם לסיים את
ברהמ"ז וגם לברך המוציא.

אבל

דאם לא היה מברך ברכת המוציא
היה

נחשב

הכל

כסעודה

א',

ומשלים את שאר הברכות לא היה חוזר על
ברכת הזן ,וממילא הוי הפסקה באמצע
הברכות ,אבל כעת שחידש הראב"ד
שצריך לברך ברכת המוציא ,ולכך הוי
סעודה חדשה ,וממילא כשמסיים אכילתו
צריך לברך שוב ברכת הזן ,כיון שמה

הרא"ש הזכיר רק שצריך לברך

שבירך לפני"כ לא פטר גם אכילה זו שזה

דמשמע

אכילה נפרדת ,וממילא אי"ז הפסקה

המוציא,

ודייק

הב"י

באמצע הברכות.

מהרא"ש שאי"צ לגמור את ברכהמ"ז,
אלא יענה עד הזן ואח"כ יטול ידיו ויברך
המוציא ,ואחרי שיסיים אכילתו יגמור
שאר הברכות ,ודלא כמש"כ הרשב"א
בדעת הראב"ד.

ובאמת

ברא"ש בסו"ד כ' דכיון דאכל
אח"כ צריכים לברך ברכת הזן

דברכת הזן דאוי' ,ולא מסתבר שיצאו ידי
חובת הזן במה שהפסיקו לשלישי באמצע

והנה

הטענה הג' של הראב"ד היא

אכילתם ,מבואר מזה שהרא"ש כשנחלק

דהואיל והזימון א' מן הברכות

על הראב"ד בא להפקיע סברא זו דלא

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שפ
נימא דאע"פ שממשיך באכילתו אח"כ

שהוא ברכת הזימון לר"ש מהמזמן ,וכיון

מ"מ סגי במה שכבר בירך ברכת הזן

שבכל מקרה הוא יוצא בברכת הזימון

שיועיל גם על מה שאכל אח"כ ,והיינו

מהמזמן כדי לצאת ידי"ח זימון ,לכך אפי'

כמש"כ שהרא"ש פי' בדעת הראב"ד שאם

אם היה בדעתו לאכול כל שלבסוף לא

אינו מברך ברכת המוציא הוי סעודה א',

אכל אינו צריך לברך ברכת הזן ,ורק אם

ולכך אי"צ לברך שוב ברכת הזן ולכך

בסוף אכל מחויב לברך על מה שאכל

נחשב שמפסיק באכילתו באמצע הברכות.

אח"כ.

ב( רבינו

יונה כ' לחלק דתליא אם לא

והנה

החזו"א דייק מדברי הרא"ש ססי"ב

היה בדעתו להמשיך ולאכול

שכ' דג' ברכות צריך לברך על מה

מברך אח"כ מנודה לך ]אם לא המשיך

שאכל אח"כ דס' כהר"מ מאיברא דרק על

לאכול[ ,ואם היה בדעתו לאכול אפי' אם

מה שאכל אח"כ צריך לברך ,אכן ממש"כ

בסוף לא אכל צריך לברך גם הזן ,וביאור

הרא"ש לפני"ז דלא מסתבר שיצא ידי"ח

הדבר דסבר שאי"ז מחובת זימון לצאת ידי

הזן במה שהפסיקו לשלישי באמצע

חובת ברכת הזן מהמזמן ורק שזה הדרך

אכילתם ,משמע שצריך לברך גם על מה

המובחר לצירוף זימון ,וע"כ אם אין

שאכלו לפני"כ ,דאל"כ מה הצד שיצא

בדעתו להמשיך ולאכול אמרי' ליה שיצא

ידי"ח במה שהפסיקו לשלישי ,וע"כ דסבר

ידי חובת ברכת הזן מהמזמן שזהו

כרבינו יונה דכשדעתו לאכול אפי' אם

הלכתחילה ,אך אם בדעתו להמשיך

בסוף לא אכל צריך לברך על כל אכילתו,

ולאכול שאז יצטרך לברך הזן בגמר

כיון שלא כיון לצאת ידי"ח בברכת המזמן,

אכילתו ,עדיף טפי שלא יצא ידי"ח ברכת

וע"כ שמש"כ הרא"ש שצריך לברך על מה

הזן מהמזמן כדי שלא יברך פעמיים ,וכיון

שאכל אח"כ כוונתו שצריך לברך כיון

שמכוין שלא לצאת ידי"ח בברכת המזמן

שהיתה כוונתו לאכול אח"כ.

ממילא אפי' אם בסופו של דבר לא אכל,
מ"מ צריך לברך ברכת הזן על מה שאכל
לפני"כ כיון שעדיין לא יצא ידי"ח.

אכן

בביאור הגר"א ובחזו"א כ' בדעת
הר"מ מאיברא שהובא בתוס' ד"ה

להיכן דס"ל דאפי' אם היה בדעתו
להמשיך ולאכול אם בסוף לא אכל אינו
מברך ברכת הזן ,ורק אם בסוף אכל עוד
צריך לברך על מה שאכל אח"כ.

וביאור

ג( הרא"ש

כ' לדחות טענת הראב"ד
דל"ד למש"כ הגמ' דמיכל

וברוכי בהדי הדדי א"א ,שהרי אינו מברך
אלא מפסיק סעודתו כדי שיזמנו עליו.

ובפשוטו

כוונתו דכיון שכל מה שמפסיק
לברכת הזן אין כוונתו לצאת

בזה ידי"ח ברכת הזן של ברכהמ"ז ,ורק
כוונתו להצטרף לזימון ולכן אין בזה מיכל
וברוכי בהדי הדדי,והיינו דהראב"ד נקט

הדברים נר' דס"ל דמחובת

כהר"מ מאיברא דהזימון מחייב לצאת

הזימון שיצא ידי"ח ברכת הזן

ידי"ח הזן מהמזמן ,וממילא עניתו הוי

עריכת ברכות  /בשיטת הראב"ד באחד המפסיק לשניים

שפא

כמיכל וברוכי בהדי הדדי ,ולכך צריך

שכוונת הרא"ש דאין כוונתו כלל לצאת

לברך שוב ברכת המוציא ,וע"ז תי'

ידי"ח בברכת הזן וכמש"כ.

הרא"ש דאי"צ לצאת ידי"ח ברכהמ"ז
ולכך לא הוי מיכל וברוכי ,ולפי"ז גם
בדברי הרא"ש הללו מבואר כרבינו יונה.

והחזו"א

ומצאתי

כדברנו בביאו"ל סס"י ר' שכ'
דהרא"ש פליג על הראב"ד

מטעם שאינו מברך אלא מפסיק סעודתו

שנקט שהרא"ש דעתו כהר"מ

כדי שיזמנו עליו ,ולדידיה היכא שחוזר

מאיברא וכמו שהזכרנו ,פי'

לסעודתו לא כיון לצאת מתחילה בברכת

דברי הרא"ש באופ"א דאע"ג שכוונתו

הזן ,אבל אם כיון לצאת בברכת הזימון

לצאת ידי"ח ברכת הזן מהמזמן ,מ"מ כיון

דהוי כאילו בירך הוא עצמו ,בודאי גם הוא

שממשיך לאכול ולבסוף יברך ברכהמ"ז,

מודה שאסור לאכול שום דבר באמצע

ממילא אין הברכת הזן נצרכת בעצם מצד

ברכהמ"ז קודם שגומר אותה ,ומבואר

מה שאכל כיון שיכול ליפטר במה שיאכל

מדבריו כמש"כ שזה מחלוקת הראב"ד

בסוף ,ורק כדי לצאת ידי"ח זימון הוא

והרא"ש דהראב"ד ס"ל כהר"מ מאיברא

צריך לכוין לצאת ידי"ח מהמזמן ,ולכן אין

והרא"ש ס"ל כרבינו יונה.

בזה משום מיכל וברוכי שזהו רק משום
שהברהמ"ז הוי סילוק לאכילה ,אבל ברכה
שאינה סילוק האכילה לא נאמר בזה אכולי
וברוכי ,וכמש"כ התוס' בחולין דף פז'
שלכן בעניה על ברכת הברק ורעם אין

ד( והנה

הראב"ד הם גם לדעת ר"נ
דס"ל דברכת הזימון עד נברך ,שהרי
הרשב"א כ' דמסתברא כדברי הגאונים
שפסקו כר"נ והביא דעת הראב"ד.

אכולי וברוכי כיון שאין כוונתו לסלק את
האכילה.

החזו"א כ' להוכיח שדברי

ועוד

הוכיח כן מטענת הראב"ד שהובאה

לכאורה יש לתמוה טובא על דברי

ברא"ש דהואיל והזימון א' מן

החזו"א ,דהלא מבואר בגמ' בחולין

הברכות היא ואיך יברך ברכה א' ויאכל

שם דאם לא היה אפשרות לשחוט ולכסות

ואח"כ ישלים הברכות ,וכ' החזו"א דע"כ

ביחד היינו אומרים דהכיסוי הוא סילוק

כוונתו לברכת נברך דברכת הזן הרי צריך

לברכת השחיטה אפי' שבדעתו לשחוט

לברך על מה שיאכל אח"כ.

אך

עוד ,וע"כ דאי"ז תלוי בדעתו כלל אלא כל
שמברך ברכה שהיא גמר הדבר וא"א
לעשותם כאחד זה מהוה סילוק לברכתו,
ושאני ברכת רעם וברק שאין עניינו סילוק
האכילה ,והכי דייק לשון התוס' בחולין

והנה

של הראב"ד דכיון דנברך היא
מהברכות של ברכהמ"ז ממילא כיון
שאמר

בדעתו להמשיך ולאכול ,ולכאו' זה מכריח

נברך

ה"ה

כמו

באמצע

ברהמ"ז,ודבריו מחודשים מאוד.

יעוי"ש ,וא"כ ברכהמ"ז שעניינו סילוק
האכילה מסלקת את הברכה אפי' אם היה

לפי דברי החזו"א מתפרשת טענתו

גם

כ"ז ניחא רק לשיטתו שנקט שכוונת
הרא"ש בתי' שעצם זה שמה ששומע

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שפב
הוא משום הזימון ולא כדי לסיים את

היא הוא מחוייב לגמור את כל ברהמ"ז,

אכילתו לכך אין בזה משום מיכל וברוכי,

וא"כ מבואר דלא כמש"כ הב"י.

אבן לפמש"כ דכוונת הרא"ש בתי' הוא
משום שלא התכון לצאת בברכת הזן,
ממילא מוכח שהרא"ש הבין שטענת
הראב"ד שהזימון א' מן הברכות היינו
שמצד ברכת הזימון הוא צריך לכוין לצאת
ידי"ח ברהמ"ז מהמזמן ,וזה כמובן שייך
רק לר"ש שברכת הזימון עד הזן ,ויעויין
גם במעיו"ט אות ס' שמבואר מדבריו
שהבין שכל הנושא הוא רק לר"ש.

וע"כ

כוונת הראב"ד שהזימון א' מן
הברכות כוונתו לברכת הזן ,ומה

שהקשה החזו"א הרי הזן צריך לברך עוד
פעם בשביל מה שאכל אח"כ ,ל"ק כלל
לפמש"כ באות א' בדעת הראב"ד שאם לא
היה מברך המוציא היה יוצא ידי"ח הזן גם
על מה שאכל אח"כ במה שבירך ברכת הזן
באמצע סעודתו ,וממילא אח"כ לא צריך
לברך כלל ברכת הזן אח"כ.

ה( והנה

אכן

קושיית הראב"ד היא רק לר"ש
דברכת זימון עד הזן ,והבין הראב"ד
שבשביל זה צריך לצאת ידי"ח ברכת הזן
מהמזמן ,וע"ז הק' דאיך מפסיק באמצע
ברהמ"ז ,לזה סגי שיברך ברכת המוציא
שע"י זה הוי סעודה חדשה וכמו שביארנו
באות א' ,ואי"צ לסיים כל ברהמ"ז ,וא"ש
דברי הב"י שכ' לדייק מהרא"ש שמספיק
לברך המוציא ,ומוכח מדבריו כמש"כ.

ולפי

מה שנתבאר עולה שישנם ב' הבנות
שונות בראשונים בדברי הראב"ד,

שהרשב"א הבין שגם לר"נ שברכת הזימון
עד נברך מ"מ כיון שזה חלק מברהמ"ז
לכן מחוייב לסיים את הברהמ"ז ,ובאמת
הרשב"א לשיטתו שכ' שטענת הראב"ד
היא גם לר"נ ,כ' שהראב"ד הצריך גם
לסיים את כל הברהמ"ז ]וממילא צריך גם
לברך המוציא[.

החזו"א תמה על הב"י שכ'
שמדברי הרא"ש מבואר דגם

לפמש"כ דמוכח ברא"ש שכל

אבל

הרא"ש סבר שכל דברי הראב"ד

לראב"ד אי"צ לגמור ברהמ"ז ורק המוציא

הוא רק לר"ש ,והיינו שהזימון

צריך לברך ,מלשון הרא"ש שכ' שהזימון

בעצמו אינו מכריח להסמיך את שאר

א' מן הברכות ואיך יברך ברכה א' ויאכל

ברהמ"ז ,ורק משום שיצא ידי"ח ברכת הזן

ואח"כ ישלים ברכתו ,ונקט החזו"א

מהמזמן ,לכן כ' הרא"ש שהראב"ד רק

דמבואר מזה דגם לר"נ דברכת הזימון עד

הצריך שיברך המוציא שע"י זה הוי סעודה

נברך ,מ"מ כיון שהזימון א' מן הברכות

חדשה וכמו שדייק הב"י.

עריכת ברכות  /בדינא דאחד מפסיק לשניים

שפג

מה ע"ב
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מבואר

וממילא אינו הפסק ,משא"כ לראב"ד הוי

בגמ' מה ב' דאחד מפסיק לשנים
ונחלקו שם הראשונים אם אחר

שהפסיק האחד ורוצה לחזור שוב ולאכול
אם חייב ליטול ידיו ולברך המוציא כיון
שהפסיק ונתחייב לברך ברכה"מ או
ממשיך לאכול כדרכו ואי"צ לחזור ולברך,
שיטת הראב"ד שחייב לברך ברכה"מ
ולחזור ולברך על הפת וכן הסכים לדבריו
הרשב"א ,והטעם בזה כיון שהוי הפסק
כמו בעקרו לקראת חתן או משום דמיכל

ברכה ונחשב מברך.

ודבריו

בברכת הזן ע"כ יוצא בברכה
והוא מברך ואוכל ,ובפשטות הסברא
דמיכל וברוכי בהדי הדדי א"א היינו
שברכה היא גמר האכילה וא"כ אינו
ממשיך ואוכל ולכאורה מתקיים זאת גם
אם ברכת הזן עניינה בתורת מזמן דסו"ס
נצרך לזימון ברכה אחרונה שהאי גמר
האכילה ,והדברים צ"ת.

וברוכי בהדי הדדי א"א ,וברא"ש הביא
שיטתו וחלק עליו משום שלא דמי למיכל
וברוכי בהדי הדדי שהרי אינו מברך אלא
מפסיק סעודתו כדי שיזמנו עליו עכ"ל.
וצ"ב במה פליג סו"ס הרי הוא מברך.

ובפשטות

הנידון הוא אם כשעונה ברוך
שאכלנו משלו נחשב בכך

כמברך או שאינו מברך ,ושיטת הראב"ד
דהוי כברכה ומשו"ה הוי הפסק דמיכל
וברוכי בהדי הדדי א"א ,ולרא"ש אע"פ
שיש כאן ברכת הזימון אי"ז כמברך ברכה
אחרונה ובזה לא שייך סברת מיכל וברוכי
בהדי הדדי א"א ,ואמנם בחזו"א סי' ל"ב
ביאר דנחלקו אם צריך לצאת בהזן

צ"ב כיון שאם צריך לצאת

·

והנה

בדף מו א' עד היכן ברכת הזימון רב
נחמן אמר עד נברך ורב ששת אמר

עד הזן .וברש"י ביאר דנפק"מ שאם ברכת
הזימון היא עד הזן ע"כ אינה ברכה ליחיד
אלא במקום זימון ,ובתוס' הק' שהזן ודאי
ברכה דאורייתא היא והיחיד ודאי חייב
בברכה ,וביארו דהמחלוקת היא בחד
המפסיק לתרי אם מפסיק עד אחר הזן או
עד אחר נברך ,והטעם שמפסיק עד אחר
הזן כתב הרא"ש שבעי היכר דזימנו עליו
ורק אחר ברכת הזן יש היכר לכך.

ואמנם

יתכן שהטעם הוא דכיון שברכת

מהמברך בתורת ברכה או שכיון שאי"צ

הזימון היא עד הזן ע"כ צריך

לצאת אלא בתורת מזמן אי"ז ברכה

לשמוע עד סוף ברכת הזן ,ואע"פ שחלק

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שפד
על רש"י ואפי' יחיד אומר ברכת הזן אבל

הזימון עד הזן אין לחלק בין נברך להזן

נצרך לזימון את קיום הברכה בפועל

דהכל ברכה אחת היא ונמצא ברכת המזון

ומשו"ה עד ברכת הזן היא בכלל הנצרך

שניים ,ולכאורה לביאור הרא"ש אין ברכת

בזימון.

הזן ממש בכלל ברכת הזימון אלא שבעי'

וברשב"א

הק' ע"ז דלראב"ד שחייב מיד
בברכה

לא

לבאר

יתכן

כהתוס' שהרי חייב לברך מיד ברכה"מ,

היכר שמצטרף לזימון וא"כ מ"ט אין
לחלק בין ברכת הזימון לברכת הזן.

ועוד

צ"ב דהנה בגמ' בע"ב מבואר

וביאר דע"כ מיירי באחד שיצא לשוק ובזה

דנחלקו להיכן חוזר וביארו התוס'

נחלקו עד היכן ברכת הזימון שימתין

בשם הר"מ מאייבר"א שמיירי ביוצא

עמהם כדי שיצא ידי זימון ,וברא"ה ביאר

לשוק והנידון הוא אם כשמברך לבסוף

דהנידון הוא ביוצא לשוק עד אימתי ימתין

חוזר להזן או לנודה לך שהרי כבר יצא

עמהם כדי להשלים לצירוף ,ולדבריו

בברכת הזן ,ולכאורה לא ביאר דמיירי

היוצא אי"צ כלל שישמע את ברכת הזן

באחד מפסיק כיון שדעתו להמשיך לאכול

אלא בעי' צירוף עד ברכת הזן.

ופשיטא שיברך מהזן ,אבל ביוצא לשוק

והנה

לביאור התוס' לשיטת הרא"ש
באחד

המזמן

לשנים

שצריך

להמתין עד אחר הזן משום היכר שזימנו
עליו ,משמע לפי"ז דכל הטעם שימתין
אינו מעיקר הדין של הזימון אלא כיון
שצריך

היכר

בזימון,

ואמנם

שפיר יצא כבר בהזן ,והדברים צ"ב שהרי
בתחילה יצא בהזן מהמזמן ואחר שהפסיק
והלך לשוק חזר וברך את שאר הברכה
והרי שיש כאן הפסק גדול והיאך יוצא
יד"ח בברכת המזון ,וכן הק' בראשונים על
ביאור זה.

בשאר

הראשונים מבואר דהוי בכלל קיום הזימון

ואין

לומר שאין חסרון דהפסק דמבואר

והוא חלק מעיקר הברכת זימון ,וצ"ע

ברמב"ן דביאר דחוזר לנברך משום

לשיטת הראש שהרי לשון הגמ' היא עד

שהפסיק כדי לגמור את כולה והיינו

היכן ברכת הזימון ומשמע דדין הוא

שברכת הזימון ברכה לעצמה היא ומשו"ה

בזימון ומשו"ה צריך להמתין עדאחר הזן

אין לדון את ההפסק בשיעור שיגמור כל

ואי"ז רק הלכה בצירוף דבעי' היכר.

הברכות ומשמע דכלוהו מודו בזה דכדי

ועוד

צ"ב שבהמשך הגמ' מבואר שנחלקו

שיעור דכל הברכות הוי הפסק וא"כ צ"ע
על שיט התוס' כנ"ל.

ר"נ ור"ש אם ברכת המזון שנים
ושלשה או שלשה וארבעה ולתוס' הביאור
בזה

כביאור

הרי"ף

שמיירי

ולכאורה

הביאור הנראה בזה הוא שכל

לעניין

פגם דהפסק בתוך הברכה היא

שמוציאים זה את זה בברכה"מ ודין הוא

רק אם הברכה היא בכלל הברכה"מ ובעי'

שאין אחד מוציא חצי ברכה אלא בעי'

שיברך הברכות כאחד וא"כ בהפסק גירע

ברכה שלימה ,וממילא כיון שברכת

ואינו יוצא יד"ח ,אמנם בברכת הזן שהוי

עריכת ברכות  /בדינא דאחד מפסיק לשניים

שפה

בכלל ברכת הזימון יתכן לומר שיצא בה

הוא ,ועוד שא"כ יתכן אופן שחד יברך

בתורת ברכת הזימון ואע"פ שבפועל יצא

ברכת הזימון וחד יברך ברכת הזן ואי"ז

נמי ידי ברכת המזון אך נקבע לברכת הזן

נחשב בכל גוונא לברכה אחת ,וקשה

גדר ברור ותוכן אחר לברכה שהאי בכלל

שא"כ מ"ט לא אמרו למ"ד דברכת המזון

ברכת הזימון וא"כ בכה"ג לא איכפ"ל

ב' וג' דאפשר נמי דהוי ג' וד' שהרי בי'

שהפסיק.

מצי חד לברך ברכת הזימון וחד ברכת הזן

והנה

בשלמא להראשונים א"ש מה
שביארנו כיון שנתבאר דברכת

וכל סברת התוס' שם שלא יתכן לחלק בין
ברכת הזימון לברכת הזן ובי' נמצא דב'
ברכות הם.

הזן הוי בכלל הברכה וא"כ יש לדון דהוי
ברכה לעצמה ושהיא בכלל ברכת הזימון,
אמנם כיון שנתבאר ברא"ש דהוי לצורך
היכר על שמצטרף עמהן לזימון א"כ מה
הטעם שאין כאן הפסק סו"ס ברכת הזן
אינה מן הזימון ודינה בכלל ברכה בברכת
המזון וא"כ מ"ט אי"ז הפסק.

ועוד

צ"ב דהנה לגבי זימון בעשרה כתב
הטור בשם ר' יחיאל שיכולים

שלשה מתוכם לחזור ולזמן ומברכים
מתחילת הזן ולא מנודה לך כיון שלא
הצטרפו לי' רק לעניין עניית נברך אלוקינו
ולא לברכת המזון ,ובב"י ביאר שיטתו שם
דסבר כהראש דבעי' עד הזן להיכר
שמצטרף וממילא בי' שמזכיר את ה' קודם

וע"כ

נראה דעיקר מחלוקת דר"ש ור"נ
אם ברכת הזימון עד הזן או עד

נברך היא אם צריך לברכת הזימון ברכה
בפועל והיינו שהזימון הוא קביעות צירוף
לברכה והברכה בפועל היא הקיום לצירוף
והיא ברכת הזן ,או שאי"צ לזה קיום ודי
בזה שזימנו יחד דברכת הזימון ברכה היא
לעצמה ואי"צ קיום נוסף של ברכה
מברכה"מ ,ולפי"ז יתבאר כונת הרא"ש
דלמ"ד עד ברכת הזן בעי' היכר שמצטרף
עימם לזימון ,והיינו שכיון שהברכה היא
הקיום של הצירוף וזימון צריך קיום
בפועל ממילא כשצריך היכר בצירוף אז
ההיכר הוא ע"י ששומע גם לקיום הברכה
בפועל בברכת הזן.

ברכת הזימון שוב אי"צ היכר נוסף וקיימו
זאת בזימון.

ולכאורה

ולפי"ז

בזימון שצירוף עשרה שמזכירים

לדבריו עולה שאין ברכת הזן

את השם כבר בברכת הזימון

בכלל הזימון רק לצורך הזכרת

עצמה בזה אי"צ שימתין עד אחר הזן כיון

שם וכיון שמזכירים את השם בנברך

שיש קיום לצירוף ע"י הזכרת ה' דהוי כעין

אלוקינו אינם מצטרפים אלא לזימון ולא

ברכה ,וכיון שמנכר צירופו באותה הברכה

צריך ברכה ,ולפי"ז צ"ב דכל הסוגיא

עם ההזכרה די בזה ואי"צ לשמוע ברכת

בע"א דעד היכן ברכת הזימון ושיטת ר"ש

הזן ,אמנם עדיין אמת היא שעיקר קיום

דעד ברכת הזן לא איירי לעניין י' שהרי

הצירוף לזימון הוא בקיום ברכת המזון

אי"צ ברכה ממש ודי בהזכרת השם ודוחק

בפועל.

עריכת ברכות  /ברכות מה ע"ב

שפו

וא"כ

מתבאר שפיר שר"ש דסבר דעד

יש היכר בברכת הזימון עצמה ע"י

ברכת הזן היא הזימון אמת הוא

ההזכרת שם ,ואמנם עדיים יש לדון

גם בזימון של עשרה שבכל גוונא בעי'

דברכת הזימון וברכת הזן חדא ברכה

קיום בפועל לברכת הזימון ,אלא שאז

היא ואין שנים מברכים להוציא אחרים

אי"צ שישמע עד אחר הזן כיון שכבר

יד"ח.

עריכת ברכות  /בגדר ברכת הזימון

שפז

מו ע"א

בגדר ברכת הזימון
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הב"י

לנפשיה ,אתו לקמיה דאמימר א"ל ידי

בסי' קפ"ג ס"ז כ' בשם שבלי הלקט

ברכה יצאתם ידי זימון לא יצאתם ,וכ"ת

בשם ר' אביגדור שבזימון חייב כל

נהדר ונזמן אין זימון למפרע.

א' מהמסובים לומר בלחש עם המברך כל
ברכה וברכה ,ומבואר מדבריו שאי"צ

והנה

לצאת ידי"ח ברכהמ"ז מהמזמן.

מלשון הגמ' נראה שגם במקום
דליכא גדול מתקיים דין זימון אם

יזמנו ,אלא דבכה"ג כיון שאין הזימון

וכן

הביא בשם האורחות חיים בשם רבינו

בשלמות לכן חילוק ברכות עדיף טפי.

פרץ שיש לכ"א לברך ברכהמ"ז אף
כשזימנו ,לפי שאין יכולים לכוין כל תיבה

וצ"ב

הא אפשר לקיים שניהם שיזמנו

ותיבה מפי המזמן ,אלא שכ' שמהר"ם לא

ואח"כ יחלקו לברך כ"א לחודיה,

היה מברך בלחש אלא היה יוצא מהמזמן,

ומשמע מזה שכל הקיום של הזימון הוא רק

וכ' הב"י דלענין הלכה נראה לנהוג כדברי

כשא' מברך והאחרים יוצאים ,ולכן כיון

הר"פ והשבלי הלקט ,וכך פסק בשו"ע

שחילוק ברכות עדיף א"א לקיים את

שם.

הזימון ,וכך העירו הב"ח שם ופנים מאירות
ח"א סי' נ"ז וחמד משה סי' קצ"ג ג'.

והנה

כמה אחרונים תמהו על פסק השו"ע
דבכמה גמרות מבואר דהקיום של

ואמנם

אפ' לפרש בגמ' שהכוונה

הזימון תלוי במה שמכוון לצאת ידי"ח

דבמקום שליכא גדול ליכא

ברכהמ"ז מהמזמן ,ובלי זה אין יוצאים

זימון כלל ,דזימון שייך רק כשאיכא גדול

ידי"ח זימון ,ונסדר הראיות בס"ד:

וממילא כיון דליכא זימון לכן חילוק
ברכות עדיף ,וכך מבואר בריטב"א שכ'

א .מה:

יהודה בר מרימר ומר בר ר' אשי

דסברו דליכא זימון רק כשאיכא גדול

ור"א מדפתי כרכי ריפתא בהדי

דומיא דמשה ,דהא יליף מכי שם ה' אקרא,

הדדי ,לא הוי בהו חד דהוי מופלג מחבריה

וזה א"ש לגירסת הרי"ף יעוי"ש ,אבל ודאי

לברוכי להו ,יתבי וקא מיבעיא להו הא

דפשטות הגמ' הוא שאע"פ ששייך זימון

דתנן ג' שאכלו כאחד חייבים לזמן הנ"מ

כה"ג מ"מ אין מזמנים ,ומשום שחילוק

דאיכא גדול ,אבל היכא דכי הדדי נינהו

ברכות עדיף ,וממילא מוכח דאין זימון

חלוק ברכות עדיף ,בריך איניש איניש

בלי לצאת מהמזמן.
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שפח

ואף

שאפשר לדחות שכך הם סברו ואנן

מקצרים ימיו ,דכתיב ואברכה מברכיך

לא קיי"ל בהא כוותיהו ,דהא לא

והמברך ברכהמ"ז הוא מברך לבעה"ב,

קיי"ל כוותיהו במה שתלו הזימון בגדול,

ומשמע שלא שייך לברך לבעה"ב אם אינו

וכמו שא"ל מרימר דהי' ראוי שיזמנו ,מ"מ

המזמן ,משום שיצטרך לצאת בברכת

לא מסתבר שיחלקו בכל מהות הזימון.

המזמן.

ב .ובחמד

משה שם הוסיף דיש להעיר

ד .החמד

משה סי' קצ"ג סק"ד הוכיח

מה החידוש במה שאמר

עוד מהא דהפוסקים הביאו

להם ידי ברכה יצאתם פשיטא הא בירכו,

רק את דברי אביי דאמר נקטינן שנים

ומזה הוציא דע"כ דעיקר הזימון הוא

שאכלו כא' מצוה ליחלק ,ולא הביאו את

לצאת את הברכת המזון מהמזמן ,ולכך

דברי רב יוחנן דאמר שנים שאכלו כא' אין

הוצרך לומר להם שאע"פ שלא בירכו

מזמנים ,ומשמע מזה שכיון שהביאו את

באופן זה מ"מ יצאו ידי חובת ברכהמ"ז,

דברי אביי דאמר מצוה ליחלק א"כ פשיטא

אלא שכ' דיש לדחות שקמ"ל דאע"פ

דאין מזמנים ,דלא שייך זימון אם נחלקים

שנתחייב בזימון יצא ידי חובת ברכהמ"ז

אח"כ.

בלא זימון.

ג .הפנים

ולכאו'

נקטינן משמע דבדברי אביי יש

מאירות הוכיח עוד מהגמ' מו.
שמבואר שאע"פ שהי' ראוי

אפשר להוסיף דגם לשון הגמ'

פשיטות לפלוגתת רב ור' יוחנן.

שבעה"ב יברך ,מ"מ אמרו שאורח מברך

ה .הפנים

לבעה"ב לברך והאורח ג"כ יברך לעצמו

זימון מחבירה לחייב לשלם מ' זהובים,

כדי שיברך לבעה"ב ,וק' מדוע לא נתנו
ויכלול ברכת האורח בברכתו ,אלא ודאי
משום דלא שייך זימון אם לא יצא בברכת
בעה"ב.

וכעי"ז

משמע בגמ' נג :חטוף ובריך וכו',
ומשמע דא"א גם לברך וגם לענות

מאירות הוכיח מהגמ' חולין
פז .דמבואר שם שמי שחטף

ומשמע דחטיפת הזימון הוי כחטיפת כל
הברכת המזון ,והיינו משום שהמזמן
מוציא את כולם בכל הברכת המזון ,וכיון
שמברך עדיף נחשב שהפסידו כל הברכות
כיון שלא יוכל כעת לברך לעצמו .א.

אמן.

וכעי"ז

בגמ' נה .דמבואר שמי שנותנים
לו כוס של ברכה ואינו מברך

`.

·

והנה

כמה אחרונים הוציאו מזה שכל
הקיום

של

הזימון

הוא

ע"י

r"k iyee`c meyn `zlz `zlz opikxan `zelb yix ia `plik` i`c `ax ixac `iad f"k 'iq y"`xae
eid `ly oefnd zkxaa mi`vei eid `ly dnn df mdl aeh dxyra oenifa eaiigzpy t"r`e ,erny `le

'ire ,oenifd zkxa l"vc 'k i"aa ok` ,oefnd zkxa zaeg ici z`vl jixvy rnyne ,jxand z` renyl mileki
.mipte` cera 'izy my dyixte dyn ikxca cer
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שיוצאים ידי חובת ברכהמ"ז מהמזמן,

הזימון אי עד נברך או עד הזן ,אבל יותר

ולכאורה כוונתם דברכהמ"ז של העונים

מזה אינו חייב אפי' לשמוע ,והיכא דקרי

הוא ממהות הזימון ,שהקיום של הזימון

ליה ועני וא' המפסיק לשמוע אינו חייב

הוא ע"י שיצאו את הברכהמ"ז דידהו

לשמוע יותר מזה ,ואפי' עד הזן אינו

מהמזמן.

מוסכם שצריך לצאת ידי חובת ברכת הזן,

והנה

מלבד שדבריהם צ"ב מסברא
דמהיכי

דבמקום

תיתי

זימון

יצטרך לצאת ידי חובת ברכהמ"ז מהמזמן

ומבואר שאי"ז מעיקר הזימון שיצאו
השומעים ידי חובת זימון מהמזמן ,וצ"ב
מכל הראיות שהובאו לעיל שזהו מעיקר
הזימון..

בדווקא ,לכאו' יש גם כמה הוכחות שלא

ג .מו:

כדבריהם.

א[ בגמ'

מח .מבואר דאפי' אכל עלה של
ירק מצטרף ואפי' שאינו מברך

כלל

ברכת

ומבואר

המזון,

שאין

הברכהמ"ז של השומעים ממהות הזימון,
וכעי"ז הקשה הרשב"א דף מח' סוע"א
דכיון שאינו יוצא בברכתם האיך מצטרף
והיאך יזמנו עליו והוא אינו בן זימון.

ב[ בגמ'

נ .הני תלתא דכרכי וקדים חד
מינייהו ובירך אינהו נפקין

בזימון דידיה ,איהו לא נפיק בזימון דידהו
לפי שאין זימון למפרע ,ומבואר שהם
יוצאים בזימון שלו אפי' שכבר בירך
ברכהמ"ז ,ומבואר שסגי בעניה שלו אפי'

תוס' ד"ה להיכן הוא חוזר פי'
בשם

לראש ,קאי אשלושה שאכלו ויצא א' מהם
לשוק קוראים לו ומזמנים עליו ,ואליבא
דר"ש דברכת הזימון עד הזן נחלקו אם
חוזר למקום שפסק דהיינו מנודה לך ,או
שחוזר לראש ברכת המזון.

וברמב"ן

ג[ עוד

הנ"ל וכן בעובדא דמרימר דאי
לאו דאין זימון למפרע היו יוצאים ידי
חובת זימון במה שזימנו אחר ברכהמ"ז,
ומבואר דאי"ז מעכב בזימון.

ד[ וביותר

במלחמות

פי'

מחלוקתם

דלכו"ע צריך לצאת ידי
חובת ברכת הזן דברכהמ"ז מהמזמן ,אלא
שנחלקו הואיל והפסיק אי הוי כשהה כדי
לגמור את כולה ,אך מסתימת התוס' שלא
הזכירו ענין ההפסק לא משמע שפי'
כהרמב"ן.

ולכאו'

יש להוכיח מהא דמבואר בגמ'

הר"מ

דנחלקו אם חוזר למקום שפסק או שחוזר

שאינו יוצא ידי חובת ברכת המזון
מהמזמן.

מאיברא

דהא

היה נראה לפרש דלהתוס' נחלקו
בהא

גופא

לדעת

רב

ששת

שברכת הזימון עד הזן ,אם הכוונה שצריך
לצאת את ברכת הזן דברכהמ"ז מהמזמן,
או דסגי בשמיעת ברכת הזן מהמזמן גם
בלי לצאת ידי חובת הזן דברכת המזון,
דמ"ד למקום שפסק סובר דלרב ששת

מוכח כן דהא נחלקו ר"נ

הקיום של ברכת הזימון הוא רק כשיוצא

ברכת

מהמזמן את ברכת הזן ,ולכך חוזר למקום

ור"ש

עד

היכן
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שצ
שפסק כיון שברכת הזן כבר יצא מהמזמן,

שפסק שצריך לצאת ידי חובת ברכת הזן

ומ"ד חוזר לראש ס' דלקיום ברכת הזימון

מהמזמן ,א"ש דממילא ש"מ שנחשב הכל

אי"צ דווקא שיצא ידי חובת ברכת המזון,

כחדא ברכה ,אבל למ"ד דחוזר לראש

וסגי במה שישמע את ברכת הזן שמברך

ומשום שרק צריך לשמוע את ברכת הזן,

המזמן ויענה אחריו אמן ,וכיון שעדיין לא

א"כ איך נלמד מזה דחשיב חדא ברכה

יצא ידי חובת ברכהמ"ז להכי חוזר לראש,

ולמה תליא בהא ,ויעויין בחזו"א סי' ל"ב

וכבר פי' כן החזו"א בסי' ל"ב אות א'.

אות א' שהרגיש בכ"ז ויעויין מש"כ.

אך

לכאו' תמוה לומר כן דלפי"ז יחלקו

„

ר"נ ור"ש בכל מהות הזימון ,דלר"נ
היינו שיאמר נברך ויענו ברוך הוא ,ור"ש

בשו"ע

השבלי הלקט שנכון הדבר שכל

חידש מושג חדש של זימון ע"י שיוצאים
את הברכהמ"ז מן המזמן.

ולהר"מ

סי' קפ"ג ס"ז העתיק את דברי

א' מהמסובים יאמר בלחש עם המברך כל
ברכה וברכה ואפי' החתימות ,ולכאו' היה

מאיברא יחלקו האמוראים

נראה דדין זה שצריך לומר מילה במילה

בדעת ר"ש גופיה אי ברכת

עם המזמן לאו מלתא דזימון הוא ,דהא

הזימון הוא ע"י ששומע מפי המזמן ,או

בשו"ע סי' ר' פסק כר"נ דברכת זימון עד

במה שיוצא ידי חובת הזן דברכהמ"ז

נברך ,ומבואר שאפי' ברכת הזן אינו מן

מהמזמן ,וכ"ז פלא גדול.

הזימון וכ"ש שאר ברכהמ"ז ,אלא מדיני

גם

יש לתמוה דלפי"ז למ"ד למקום

ברכת המזון הוא דעדיפא שתהא ברוב עם,
ע"י שיברכו כא' ויענו אמן.

שפסק צריך לצאת ידי חובת ברכת
הזן מהמזמן ,וצ"ב כיון דפסקינן כמ"ד
למקום שפסק א"כ איך אנו נוהגים שכ"א

וכן

ושמע כל ברכת המזון מפי המזמן,

מברך לעצמו ,שזה לכאו' דלא כהלכתא.

לכאו' הי' נראה ג"כ שהוא מדיני ברכהמ"ז

וכן

צ"ב בכל א' שמפסיק לשנים ובדעתו
לאכול אח"כ להראשונים שסוברים

שאז לא יצא ידי חובת ברכת הזן מהמזמן
כיון שחושב לאכול עוד ]יעויים בתר"י[,
א"כ איך מקיים בכה"ג ברכת הזן כיון
שאינו יוצא מהמזמן.

עוד

מה שהביא הב"י בשם מהר"ם ששתק

שיהיה ברוב עם ע"י שא' יוציא את
האחרים ,דהא בב"י פסק דברכת הזימון
עד נברך וא"כ איך יתכן שיהיה זה מדיני
הזימון ,אכן במשנ"ב סקכ"ח כ' על דברי
המחבר דכ' דנכון שישמעו כל הברכות,
דעכ"פ יזהרו לומר בלחש ברכה ראשונה
דאל"ה להרבה פוסקים לא מיקרי זימון

צ"ב דבתוס' ע"א ד"ה ולמאן מבואר

כלל וכדלקמן סי' ר' דברכת הזימון עד

דלרב ששת דברכת הזימון עד הזן

הזן ,ומבואר דנקט דמדין זימון צריך לומר

מבואר דנברך לבד לא חשיב ברכה והוי

מילה במילה עם המזמן ,וצ"ב למה באמת

כחצי ברכה ,ולכאו' בשלימא למ"ד למקום

הזימון מחייב לומר מילה במילה דווקא,
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שצא

וגם איך אפשר ללמוד דין זה מהמחבר

וז"ל עיין סי' קפ"ג ס"ז אבל עיקר ברכת

שכ' שצריך לומר מילה במילה עם המזמן

הזימון שיהיו כולם שומעים כל ברכת

אפי' שפסק דברכת זימון עד הזן.

המזון כמש"כ בכמה מקומות ,ומבואר ג"כ

והנראה

בזה דהנה ברמב"ם פ"ה
מברכות ה"ב כ' ואיזו היא

ברכת הזימון וכו' ואומר נברך שאכלנו

דלכתחילה

ברכת

הוא

הזימון

בכל

הרהמ"ז ,ונר' מדברי הגר"א שפירש גם את
הדין של השו"ע שיאמר כל הברכת המזון
שהוא מהאי טעמא.

משלו וכו' ,ובהלכה ג' כ' ואח"כ אומר הזן
את העולם עד שגומר ד' ברכות והם עונים

‰

אחר כל ברכה וברכה.

ומדכלל

הרמב"ם דין זה יחד עם שאר
דיני זימון ,מבואר שאע"פ שפ'

הרמב"ם דברכת זימון עד נברך וכמש"כ
שחייב לברך ברכת הזימון קודם ברכת
המזון ,ומבואר שפסק שהזן לאו ברכת

ונראה

נלמד מגדלו לה' איתי ,שפי'
שהמזמו מודיע שהוא עומד לברך את ה'
בברכהמ"ז והוא מזמן האחרים להצטרף
לברכתו ,ממילא צריכים הם להצטרף
לברכת המזון של המזמן.

זימון הוא וכ"כ הב"י סי' ר' ,ומ"מ כ'
שהמזמן מוציאם בכל ד' ברכות והם עונים
אמן אחר כל ברכה וברכה.

טעם הדבר דכיון דענין הזימון

ונראה

שיש כמה אופנים להצטרף
לברכת

המזון

של

המזמן,

מזה שנקט שכל המחלוקת אם

והצירוף המעולה הוא ע"י ששומעים ממנו

ברכת זימון עד נברך או עד הזן

את ברכתו ויוצאים ממנו ידי חובת

הוא רק כמה מעכב בדיעבד ,אבל עיקר

ברכהמ"ז ועונים אחריו אמן ,כמש"כ

הזימון הוא ע"י שישמעו את כל ברכת

הרמב"ם שזהו הצירוף המעולה של הגדלו

המזון וכדיתבאר.

לה' איתי.

ומבואר

וכך

מבואר בדרכי משה סי' קצ"ג שכ'

אלא

שבימינו א"א לעשות אופן זה

דאע"ג דמברך בלחש מ"מ שומע

משום דאין מכוונים לשמוע את

ג"כ מהמברך ועונה אחריו אמן על כל

כל ברכת המזמן לצאת בברכתו ,וכן באופן

ברכה וברכה ,משא"כ כשמברך לעצמו

שמפסיק באמצע אכילתו שאז אינו יוצא

לגמרי ואינו שומע מהמברך ,ואע"ג

בברכת המזון של המזמן ,ובכה"ג יש

דאמרינן עד היכן היא ברכת זימון עד הזן

אופנים נוספים להצטרף לברכהמ"ז של

היינו לשום צורך ,אבל בלא צורך צריך

המזמן ,או ע"י ששותק ושומע מהמזמן

לשמוע כל הברכות מפי המברך ולענות

ועונה

הכוונה

אמן ,וכ"כ הב"ח סי' קצ"ג דלכתחילה

שבשמיעה זו הוא יוצא ידי חובת זימון

צריך שיצטרפו לכל הברכות ,וכ"ה במג"א

מהמזמן ,אלא שעצם השמיעה היא עצמה

שם סק"ד ,וכ"כ הגר"א סי' קצ"ה סק"ה

הצירוף.

אמן,

ונראה

שאין
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שצב

ואופן

נוסף של צירוף הוא ע"י שמברך

לצאת מהמזמן או לשמוע מהמזמן או

מילה במילה עם המזמן ,ובזה אפ'

לברך יחד עם המזמן הכל הוא כהיכי

לבאר שע"י שאומר מילה במילה יכול תוך
כדי אמירתו גם לשמוע ,וכיון שאינו צריך
ידי"ח

לצאת

לשמוע

רק

ולהצטרף

תמצי להצטרף לברכת המזמן.

וכשבא

ר"ש וחידש שברכת הזימון עד
הזן פי' שסובר שההצטרפות

בשמיעתו ,ממילא שייך לעשותו כאחד גם

לברכת המזמן מעכבת עד הזן ,אך כו"ע

לברך וגם לשמוע.

מודו דעיקר דין זימון הוא להצטרף

אך

נראה עוד דע"י אמירתו כאחד זה
עצמו הצירוף ע"י שאומר מילה

במילה עם המזמן ,וכמש"כ הגר"א בסי'

לברכת המזמן בכל הברכת המזון.

ולכתחילה

צריך בדווקא ע"י שיצא

נ"א שזה הטעם למה כשמסיים ברכה עם

מהמזמן ,וכשא"א אז יצא

המברך אינו עונה אמן ,דהוי כעונה אחר

או ע"י שישתוק וישמע או ע"י שיברך יחד

ברכותיו דאחר שמברך בעצמו מה צריך

עם המזמן ,וזה מש"כ הגר"א דאע"ג

עוד לקבלתו .ב.

דעיקר זימון הוא לצאת בברכת המזמן
מ"מ אפשר גם ע"י אמירה יחד וכמש"כ

ומצאתי

שהדברים מפורשים בגר"ז בסי'

השו"ע ,וגם בט"ז סי' קפ"ג ס"ז כ'

קפ"ג סי' שכ' ואע"ג שאין

דלכתחילה ראוי לעשות כמו שעשו בזמן

מזמנים אלא כשמצטרפים לברך כולם

חז"ל שהיו שותקים ומכוונים למזמן,

ברכת המזון בב"א שא' מברך לכולם

ומ"מ כ' דבשביל חסרון כונה יש לנהוג

שכל

כמש"כ השו"ע לברך יחד ,והיינו כמש"כ

ברכהמ"ז עד החתימה אומרים כולם יחד

שגם בזה מתקיים הצירוף לברכת המזמן

מילה במילה עם המברך ברכהמ"ז ה"ז

וזה תחליף למה שעשו בזמן חז"ל ע"י

כאמירה א' ,וגם החתימות הם חוזרים

שיצאו בברכת המזמן.

כמש"כ

סי'

קצ"ג,

מ"מ

כיון

ושומעים מפי המברך ועונים אמן אחריו
כמו שא' מברך לכולם ממש.

וכ"ז

מבואר במשנ"ב בקפ"ג סקכ"ז שכ'
שמה שהצריך השו"ע לומר מילה

במילה הוא כדי שעי"ז יהא נקרא ברכת

Â

ולפי"ז
.a

הזימון ,ומתקיים מה שאמר הכתוב גדלו

מבואר שיש ג' דרכים להצטרפות

לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו דמזה ילפינן

לברכת המזמן ,וכל מה שצריך

ברכת זימון.

cgi jxany dn mvry k"re ,[i"q h"vw 'iq] rney epi`y t"r` oenifl sxhvny yxgn dfl di`x 'e`kle
mby gixkn df ile`e ,dkxad oirney oi` m` yegl oi`c my 'k envr dyn ikxcde sexiv ied onfnd mr

`l` dkxad mirneyy ezpeek oi` ,on` mipere mirneyy i"r mitxhvnc b"vw 'iqa dyn ikxcd k"yn
.on` zeprl izn mirceie mirneyy
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ולפי"ז

שצג

Á

א"ש מש"כ המשנ"ב דמזה ילפנין
דלדידן שפוסקים כר"ש צריך

ולפי"ז

לכה"פ לומר מילה במילה ברכת הזן ובלא

א"ש דלא נחלקו ר"נ ור"ש בכל
מהות

הזימון,

דכו"ע

מודו

זה אינו מקיים מצוות זימון ,ומשום שזה

דבמהות הזימון הוא הצירוף של כל

הצורה של הקיום של הצירוף לברכת

הברכות לברכת המזמן ,ורק נחלקו כמה

הזימון בזמננו.

הוא לעיכובא דלר"ש ברכת הזן הוא
לעיכובא ולר"נ אינו לעיכובא.

Ê

והנה

בביאוה"ל סי' קצ"ג ס"א הביא
בשם ברכת אברהם שכ' דאפי'

לדעת המחבר שאין א' יכול להוציא חבירו
רק אם הוא מבין הלשון ,מ"מ דווקא
ביחיד המוציא ליחיד ,אבל בזימון שלשה
שא' מוציא לשנים אפי' אין מבינים א'
מוציא את הרבים ,וכ' שהעתיקו דבריו
הרבה אחרונים.

ומבואר

ולפמש"כ

נר' דגם למ"ד למקום שפסק
אין הכוונה שהכונה לצאת

מעכבת בזימון ,דהא בא' המפסיק לשנים
ששומע עד הזן ולא מכוין לצאת בברכת
הזן ומ"מ יוצא ידי חובת זימון ,וכן מוכח
מדידן דמברכים עם המזמן אפי' שפוסקים
כמ"ד למקום שפסק ,אלא שסבר דכיון
שזוהי הדרך המעולה לצירוף לזימון ,לכן
גם באופן ששומע רק עד הזן ראוי לכוין

מזה שסבר שבזימון אי"צ לדינא

לצאת ידי חובת הזן כדי שיצטרף בדרך

דשומע כעונה ,אלא כיון שהם

המעולה ,ומ"מ לדידן דאין אנו מכוונים

מצורפים יחד נחשב ברכת המזון ברכת
כולם ,וכעי"ז כ' המאירי בדף מה:
בשמעתתא דקרו ליה ועני דאפי' שיש דין

כ"כ טפי עדיף שיברך יחד עם המזמן.

ומ"ד

חוזר לראש סבר דכיון ששומע רק

שצריך לברך ברכהמ"ז במקומו דוקא,

ברכת אחת אינו כדאי שיכון לצאת

מ"מ בזימון אינו צריך שהשומע יהיה

בברכה אחת ואח"כ יפסיק בינתים ,ולכך

במקומו ,דסגי במה שהמזמן במקומו דכח

סבר דעדיף טפי לכוין שלא לצאת ידי

הזימון מושכו למקומו ,ומבואר ג"כ כנ"ל

חובת הזן דברכת המזון ויצטרף בשמיעה

דברכת

המזון

נחשבת

ברכת

כולם

והדברים עתיקים.

אכן

לבד.

וגם

א"ש מש"כ התוס' בע"א דלר"ש

נראה דגם לפי"ז אין הכוונה שזה

דברכת זימון עד הזן נחשב הנברך

מהות הזימון ועי"ז מתקיים הזימון,

חצי ברכה ,ואפי' למ"ד שאינו מצריך

דא"כ יקשה איך מתקיים כשמפסיק

שיצא ידי חובת ברכת הזן ,מ"מ נקטו

באמצע סעודתו וכך כשמברך יחד עם

התוס' דעצם מה שמצריך ר"ש להצטרף

המזמן ,אלא נראה דאדרבא כיון שענין

לברכת המזמן עד הזן והוי לעיכובא ,הוא

הזימון הוא הצירוף עם המזמן לכן אי"צ

משום שסבר שברכת הזן היא חדא ברכה

דינא דשומע כעונה.

עם ברכת נברך ,ואין הכוונה דכלפי
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שצד
השומעים הוא חצי ברכה אלא כלפי

בזמנינו שאין מכוונים טפי עדיף שכולם

המזמן ,דברכת הזן הוא חצי ברכה של

יזמנו ,ולכן אע"פ שבזמן חז"ל הי' האורח

ברכת נברך שבירך ומש"ה א"א לחלקו

צריך לזמן כדי לברך ברכת האורח בזמננו

לתרי גברי.

שא"א לעשות כן שייך שיברך ע"י שיצרף
הברכה לברכתו.

Ë

ומעתה

וכן

א"ש הגמ' בחולין שכ' שמי שחטף

יתיישבו הסתירות שהבאנו אם

כוס של ברכה צריך לשלם מ'

צריך לצאת ידי חובת ברכת

זהובים ,ומשום דלהוציא את כולם היא

המזון מהמזמן ,דאף דודאי אינו מעכב

הדרך המעולה לצירוף לזימון ולכן מי

וכמו שהוכחנו דהא ברכת הזימון עד הזן

שחטף את הזימון ממילא הפסידו בכל

ואח"כ יכול לצאת ,וכן מא' מפסיק לשנים

שאר הברכות.

וקדים חד ובריך שלא יצא ידי חובת
ברכהמ"ז ואפ"ה מתקיים בזה חובת זימון,

ומה

שהקשה החמד משה מהא דמשמע
שדברי אביי דאמר נקטינן שנים

וכן מעלה של ירק שמצטרף.

שאכלו כא' מצוה ליחלק הם פשיטות להא

ואף

דלכתחילה צריך לצאת ידי חובת

דשנים שאכלו כא' דאין מזמנים ,יעויין

ברכת המזון מהמזמן כדי שיצטרף

בשעה"צ סי' קצ"ג סקכ"ב שכ' שהטעם

לברכת המזמן ,מ"מ כשא"א כמו באכל

למה א"א לזמם כשאין הא' יכול להוציא

עלה של ירק או כשהוא באמצע אכילתו,

את חבירו ,הוא משום שאיך יאמרו נברך

בכה"ג מתקיים הצירוף ע"י השמיעה

והכוונה שיברכו יחדיו כדמפיק מגדלו וכו'

ששומע מהמזמן את הברכהמ"ז ,ועד הזן

שלבסוף

לעיכובא לר"ש .ג.

ונרוממה שמו יחדיו אחרי

מוכרחים הם להתחלק שאין א' יכול
להוציא את חבירו ,וממילא י"ל דה"נ

ומ"מ

מיושב מש"כ בגמ' דכדי לברך

דמצוה ליחלק אין יכולים לעשות זימון

ברכת האורח צריך לזמן ,והיינו

ולומר נברך כיון שיצטרכו ליחלק.

משום שעיקר הצירוף לברכת המזמן הוא
ע"י שא' מברך והאחרים יוצאים ,ולכן
בזמן חז"ל עשו באופן הזה בדווקא ,ומ"מ
.b

אך

לכאו' הדבר צ"ב דכיון שיש ג'
אופנים לצירוף א"כ מה בכך שאינם

jke ,ofd cr t"kre oefnd zkxad z` rnyi m` wx `ed ezetxhvd lk wxi lke` mby x`ean k"yn itle
meyn sxhvn oi` min dzeyc my v"dryae a"iwq f"vw a"pyna `aed dyn cngd mipexg`d zehyt

`"efgk `lc my x"dreyd k"ke ,ofd zkxal jiizydl jixvy x`eane lkd z` ofdl zekiiy el oi`e ipiif `lc
.a"wq `"l
`weec edfy `"ewna x`azi v"i`y 'k 'iq xeha rnyny dne ,ofd cr renyl mikixv dxyra mby heyte
.ofd cr k"g` ernyie r"pta 'ba k"g` epnfiyk
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שצה

יכולים להצטרף באופן שא' יוציא חבירו

לברכתו ,אבל כשליכא גדול אין ענין שא'

מ"מ יכולים להצטרף בשמיעה או ע"י

מהם יעמוד ברכת המזון שיטפלו אליו.

שיברכו יחד.

וממילא
וע"כ

נראה דסברא זו היא לאו
בדווקא

נראה בנוסח אחר דאם אין א' יכול

ביחס

ללהוציא

שחסר

בברכתו ,דהרי גם ב' האופנים האחרים של

בצירופם ,א"כ גם באופנים האחרים אינם

צירוף דהיינו שתיקה ושמיעה או שיברכו

יכולים להיות מצורפים שיצטרף השומע

יחד ג"כ ענינם הצטרפות לברכת המזמן,

לברכת המזמן.

ולא שייכא היכא דליכא גדול ,וממילא אפ'

להוציא

חבירו

הפי'

ליישב גם לגירסת גמ' דילן שנסתפקו

והנה

באות א' הובאו דברי הריטב"א

והכריעו

דס"ד דיהודה בר מרימר וחבריו

דהחילוק ברכות עדיף ,שאין הכוונה

הי' דלא שייך זימון רק במקום דאיכא

חילוק ברכות שכ"א יברך לעצמו ,אלא

גדול כמשה ,ונראה סברתו דכיון דמהות

שיהיו מחולקים בברכות ולא יצטרפו

הזימון הוא להצטרף לברכת המזמן וכמו

לזימון ,וכעי"ז שמעתי מידידי ר' ר"ש

שנת' ,ולכן סברו דכל זה הוא דווקא

משום

כשאיכא גדול שאז ראוי שכולם יצטרפו

קראוס

שלא

שליט"א

לעשות

והיינו

זימון

כנ"ל

משום

דהזימון הוא הצטרפות לברכת המזמן.
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שצו
מו ע"א

ביסוד דין ברכת הזימון והזן
qieeiic jexa edil` axd

גמ'

עד היכן היא ברכת הזימון רב נחמן

ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני השם

אמר עד נברך רב ששת אמר עד הזן

אלוקיכם וכתב וז"ל שתברכו את שמי על

וברש"י ז"ל דקסבר ברכת זמון עד הזן,

המזון .כענין שכתוב:

"ואכלת

וכשהם שנים אין אומרים אלא ברכת

ושבעת וברכת את ה' אלהיך" ,ומכאן

הארץ ובונה ירושלים עכ"ל.

והיינו

אמרו רז"ל:

)דברים ח ,י(

)ברכות מח ב(

משה תיקן להם

לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן
דדעת רש"י דלעולם האי ברכה זו

עכ"ד.

דברכת הזן אינה עומדת לעצמה
אלא כחלק מברכת הזימון ורק בכה"ג
מתחייב.

ויש

ויש

להעיר מה"ת מהכא מקור להאי דינא
דברכת הזן והיינו דמבואר באמת

בדבריו דמה דכתיב וידעתם כי אני ה'
לעיין דלהלן מ"ח ע"ב מבואר בגמ'

אלוקיכן זהו מקור לברכה ויש להבין ענין

אמר רב נחמן משה תקן לישראל

המקור.

ברכת הזן בשעה שירד להם מן ,והיינו
דע"ז נתקן ברכת הזן ,ולכאו' א"כ הוא
דנתקן ברכת הזן מה"ת לדון דהוא מותנה
רק בזימון ,וכי האם באמת איכא הכא מח'

·

ובגוף

הדבר דמשה תיקן בשעה שירד
המן

או דאי"ז סתירה.

מצינו

בדברי

האחרונים

דלכאו' אי"ז כפשוטו דבשע שירד להם

ויש

לדון בתרתי גם בעיקר האמור התם

המן אז מיד תיקן ,דהנה עצם ירידת המן

דמשה תיקן מתי תיקן ומה הוי

היה זה קודם מתן התורה ,באופן דיש

מדאורייתא ,וכמו"כ יש לדון לאידך גיסא

מקום דלכאו' משה תיקן את כל מציאות

בעיקר דברי רש"י וטעמו מדוע הוי רק

הברכה.

בברכת הזימון ,והאם במאת משה תיקנו
דוקא לענין ברכת המזון ,ולפי"ז יתכן
ליישב הענין וכדיבואר.

דהרי

המן מבואר בדברי רש"י וכמבואר
בסוגיא בגמ' קידושין ל"ח ע"א

דהתחיל לדרת בט"ז ניסן כפי שכתב בפס'

דהנה

בעיקר האי מילתא דרב נחמן פירש

ל"ה והלא חסר שלושים יום ,שהרי

ברבינו בחיי בפר' בשלח דמקורו

בחמישה עשר באייר ירד להם המן תחלה,

דבאמת משה הוא דתיקן הוא מהאי קרא

ובחמישה עשר בניסן פסק ,שנאמר

)יהושע
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ה יב(

וישבות המן ממחרת ,אלא מגיד

שצז

אך הא גופא גם החזו"א אומר דהיה זה

שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו
בהם טעם מן ,ועיין רא"ם דהכוונה סוף
ט"ו היינו ט"ז ,כמבואר ברש"י בתחילת
הדברים ,ועכ"פ ירד קודם מתן תורה וא"כ
יש לדון האם באמת ברכת הזן היה קודם
מתן תורה.

לאחר מתן התורה.

וז"ל

החזו"א שם ובס' מעיו"ט ,כ' דבה"ז
נתקנה בסוף מ' שנה בערבות מואב,

כמו שנכתבה במשנה תורה שנאמרה
בערבות מואב ,ולא נראה כן דכל תרי"ג
מצות בסיני נאמרו ,וכדאמרינן בכ"ד ,ועי'

מה נוסף בהאמור בקרא ואכלת

חגיגה ו' ,דבין לר"י ובין לר"ע ,כללות כל

ושבעת וברכת דמבואר בגמ' מ"ח

המצות נאמרו בסיני ,ובאהל מועד כבר

ע"ב דמיניה ילפינן לדין הזן ,ולפי"ז גדר

נאמר הפרטות ,ולר"ע גם פרטות בסיני

הדבר דהיה כבר ברכה ואז נוסף עלה עוד

נאמרו ,ונשנו בא"מ ,ונשתלשו בערבות

חיוב מן התורה.

מואב ,ועי' בפרש"י והרמב"ן ריש פרשה

וא"כ

בהר ,וכ"מ הלשון בשעה שירד להם מן,

ומצינו

בזה במעדני יו"ט דפי' ע"ד
הרא"ש

בסימן

כ"ב

דעיקר

התקנה היתה באמת רק במשנה תורה
בערבות מואב ,דהתם אמור האי קרא,
ובזה יישב את דברי הרא"ש שם דהקשה
על ברכת בונה ירושלים דמבואר בגמ'
דדוד ושלמה תיקנוה ,וא"כ הרי בקרא כבר
נאמר בערבות מואב ,והקשה מ"ט לא
הקשה זאת על ברכת הזן והארץ ומ"ט

מיהו ע"כ לאו בהתחלת ירידת המן,
שהתחיל לירד קדם מתן תורה עכ"ל.

באופן

דאף בדברי החזו"א יש לדון דהרי
מקרא מלא אמר רב נחמן בשעה שירד
להם המן ואיך באמת מתפרש דבר זה,
וכפי שהובא דברי הרבינו בחיי במש"כ
דמבואר הוא בקרא להדיא דהוי דין ברכה
בזמן שירד המן וצע"ג.

הקשה רק על ברכת ירושלים.

והוכיח

מיניה דמשה ויהושע תרוויהו
תיקונה בזמן האמור בקרא וזה

דדברי המעדיו"ט צ"ב אך באמת

‚

ולבאר

הענין נראה כך דבאמת יש

זמן קודם כניסה ווהוא בערבות מואב,

להעמיד דכאמור דעת רש"י

ולכן הקשה הרא"ש שפיר רק על דוד

היא דאיכא למ"ד דברכת הזן מישך שייך

ושלמה.

הוא לזימון דוקא ,וביותר חזינן בדעת

ובאמת

דראיה היא דדברי הרא"ש צ"ב
מדוע

הקשה

רק

מבונה

רש"י בהאי מילתא דאי"ז רק חלק מזימון
אלא גדר הדין הוא דהוי דין ברכה בברכת
הזימון וכדלהלן.

ירושלים ,אך בדברי המעדניו"ט כבר הק'
בחזו"א בסימן כ"ח סק"ח דהרי כל
הכללות נאמרו בסיני וודאי תיקנוה קודם,

דבע"ב

מבואר להיכן הוא חוזר ומבואר
ג"כ פלוגתתא בזה ,האם להיכן

עריכת ברכות  /ברכות מו ע"א

שצח
שפסק או חוזר לראש ,ומבואר ברש"י

מוגדר תקנת משה ומה ילפינן

דהאי פלוגתתא הוא מאחר ועיקר הברכה

מכניסו בתוך ברכת הארץ ,עוד יש נוסח

דברכת הזן הוא חלק מברכת הזימון מי

דאומר מתחילת הזן ,ומחברו לברכת

שזימן ולא בירך מיד ולאחמ"כ בא לחזור

הארץ ,אבל תרוויהו הוי רק סברא דבאמת

האם יחזור לברכת הזן דכבר נתחייב בה

אין ברכה בפנ"ע ולכן ישבו את הדאו' ,אך

או כשאר יחיד ויברך מברכת הארץ.

הא גופא מ"ט נשתנה.

ומבואר

בזה דיש מקום לדון דכבר

ובעיקר

מקרא( ,ולכן הזן

כאמור צ"ב מדוע לא אמור משה

נתחייב בהברכה והיינו דדין

תיקן להן ברכת הזן והזימון,

הזימון הוא לא דהוי כחלק מהזימון דהא

דהא אם ברכת הזן היא רק בזימון א"כ זהו

אין צד לדעת רש"י לחייבו בברכת ברוך

לכאו' גם היה בתקנת משה ולא הוזכר

שאכלנו ,אלא רק בברכת הזן ,והיינו

מידי בזה.

דברכת הזן הוי בעצם ברכה לעצמה ומקום
חיובה הוא במקום דיש זימון ,ולכן יש

„

הנדון האם כיון דכבר נתחייב הרי יש לו

ולבאר

דאי הוי בגדר חיוב ברכה באמת מ"– הוי

וברכת ברכת הזימון הזן והארץ ובונה

חיוב להעמיד אף את זו הברכה ,וכ"ז צ"ב
רק בזימון.

ובגוף

דהא

דילפינן מקרא ואכלת ושבעת
ירושלים כמבואר בוסגיית הגמ' מ"ח ע"ב

דעת רש"י כבר הקשו בראשונים
סוגיא

הענין יש להקדים בעיקר הא

ערוכה

היא

דמדאורייתא איכא חיוב כמבואר בקרא
ואכלת וגו' ודרשינן בדרשא זו אף את
ברכת הזן ,וא"כ מ"ש יחיד ,ויעויין בדברי
ב"ח סי' ר' שיצא לדון בדעת רש"י דמודה
לעיקר מילתא עיי"ש ,ותמוה הרי רש"י

יש להעמיד דהרי שני גירסאות נשנו
בדברי הגמ' דלפנינו הגירסא תנו רבנן מנין
לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת
ושבעת וברכת זו ברכת הזן את ה' אלהיך
זו ברכת הזמון על הארץ זו ברכת הארץ
הטובה זו בונה ירושלים עכ"ד הגמ'.

והיינו

דסדר ילפותות הוא למילף מקודם

מבאר להדיא לא כך דכתב וז"ל דקסבר

ברכת הזן ושוב ברכת הזימון ,ואף

ברכת זמון עד הזן ,וכשהם שנים אין

דסידורן של דברים הוא דהוי קודם זימון

אומרים אלא ברכת הארץ ובונה ירושלים

ורק לאחמ"כ הזן ,וא"כ מ"ט כתב לה קרא

עכ"ל ,הרי דפירש דבשניים ליכא לברכת

בהאי גוונא.

הזן כלל.

ועוד

ובאמת

דהגר"א הביא הגירסא דהיא

דרך יש לדון בישוב דעת רש"י

להפיך דקודם דרשינן ברכת

בדברי הפנ"י ועוד ,דבאמת רש"י

הזימון ואח"כ ברכת הזן ,ויתכן דבאמת

מודה דמזכירו רק סובר דלא בעינן לסדר

זהו עיקר מילתא ,והיינו דדעת רש"י

)ויש דעות בראשונים כעי"ז בישוב מה

כהגירסא ברכת הזן היינו קודם זימון,

ברכות
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וא"כ בהכרח ברכת הזן מישך שייך הוא

שצט

וטעם

וסיבת התקנה ,כיון דבירידת המן

לזימון ,ואילו דעת שא"ר כהגירסא השניה

היה מציאות של וידעתם כי אני ה'

וכפשטות הדברים ,שו"ר דכ"פ בפנ"י

אלוקיכים דהיה זה לחם מן השמים,

בדעת רש"י.

ופשוטו של מקרא מתפרש דע"י המן תדעו
כי אני ה' היינו אדון הכל הוא אלוקיכם

אלא

דבאמת עיקר האי מילתא צ"ת
דלכאו' עיקר מה דילפינן מהאמור

קרא את ה' אלוקיך צ"ב כיצד ילפינן
מתיבות אלו דבשלמא וברכת ניחא וכן על
הארץ הטובה ג"כ ניחא דהוי על מה
מברכים אבל את ה' אלוקיך לכאו' מה ענין

והיינו בעל הכוחות כולם ודו"ק.

באופן

דתקנת משה היתה לברך ברכת
הזן בזמן כזה דיש תוכן של

וידעתם וגו' וכ"ז היה זה היה מ' שנה עד
בואם אל קצה ארץ נושבת והוא בערבות
מואב.

הילפותא לענין או ברכת הזן או ברכת
הזימון היכן חזינן בהנהו תיבות ענין ברכה
זו כ"א כפי גירסתו.

וכבר

המעדיו"ט שבכניסה לארץ היה

הק' כן במהרש"א בח"א ודן
דבשלמא

להגירסא

וא"כ

יתכן לדון בצד אחד בדברי

דאלוקיך

שייך לברכת הזימון ניחא ,דהרי בעשרה
אומרים אלוקינו א ,אך להגירסא השניה
נשאר בצ"ב.

שינוי בפועל ,וזה או כיון דכאן נתקן ע"י
יהושע עוד ברכה של הארץ ,או דנימא וזה
העיקר דאפי' להצד דהיה כבר קיים
הברכה מתחילה ,מ"מ בהכניסה לארץ
דנשתנה סדרי המזון של ישראל דהא כלה
המן ,ואף שבידיעת האמונה אין חילוק
אבל ודאי דהצורה שונה.

‰

ואשר

יראה דהרי התבאר בדברי הרבינו
בחיי דעיקר הדין דברכת הזן,

נדרש מהאמור בקרא ,וידעתם כי אני ה'

ולכן

לכל יחיד כפי מה דמשה תיקן זאת
לישראל אלא כל צד הקיום הוא עכ"פ לחד
מ"ד במקום זימון וכדיתבאר.

אלוקיכם ,ויש לבאר מהיכן ילפינן לה
והיכן אמור האי מילתא בקרא ,ונראה

כאן כבר לא עומד ברכת הזן כברכה

דבזה

עומד מח' רב ששת ורב נחמן האם

ברור דודאי אין דברי ר"נ יוצאים מידי

בעצם לא השתנה כלום דהרי

פשוטם ,ותקנת משה היתה כשירד המן,

למעשה כל מזונו של אדם הלא כולו מאת

וקודם מתן תורה כבר נתקן.

הבורא ,או דהיה שינוי ולכן בעצם אין את

`.

aizkcn opitli oenf zkxa l"f `ziixe`c ied 'ic d"t zekxa 'lda q"xwd ixacl `ki` ixdc siqedl okzie
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`.eixac zpeek y"` k"`e ,l"kr opaxcn `l` ied `l dylyc oenf la
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ת
סיבת התקנה במצב זה ,ואדרבה לכן צירפו

תוכן לאת ה' אלוקיך וזה במן בעצם

זאת לברכת הארץ ,וצורת הצירוף כאמור

אכילת המן ואילו בלחם מן הארץ קיומו

דעת הפנ"י דצורת העמדת הברכה היא

הוא בשעת הזימון וכמפורש בקרא דמינה

במה דמזכיר בסוף ברכתו על הארץ ועל

ילפינן דין זימון וא"ש היטיב צורת

המזון ומזכיר את המזון ,ואילו במרומי

הילפותא ותוכן הילפותא.

שדה פי' דהמכוון הוא דמתחיל את הזן עם
ברכת הארץ בברכה אחת והיינו דאין לזה
מספיק סיבה להחשב כברכה בפנ"ע,
ועכ"פ הא מיהא אין זה עומד לעצמו.

ועוד

יש להוסיף דאף ר"נ מודה דברכת
הזן לעצמו ,ולכן נתקנה קודם ברכת

הזימון אצל משה ,ויסוד החילוק כי המן
הוא על עצם המזון ,ואילו בקרא דברכת

דרש לה רב ששת מקרא דכנתבאר

המזון העיקר הוא ביחס לארץ שממנה בא

דרש לה לקרא דברכת הזן קודם

הלחם ,ושני ענינים חלוקים הם ,ותוכנם

לזימון ולכן הוי רק חלק מזימון וזה גופא

אחד דכולהו מיד ה' אלוקיך ושפיר

האמור בערבות מואב ,ואף דנשנה כבר

תרוויהו ילפינן מהאי קרא גם ברכת הזן

בסיני מ"מ הדין נשאר וצורת קיומו נשתנה

דמשה וגם ברכת הזן דידן ,והכל א"ש.

וכ"ז

דבזה שאני מן מהשמים מלחם הארץ,
ולכן שפיר הוי רק במקום זימון ,והא גופא
אכתי צ"ב מה יש בזימון.

Ê

ואוסיף

עוד בדרך הפלפול בזה דבדף
מ"ה ע"א ילפינן מתרי קראי דין

Â

ומה

דיש לומר דכמבואר גוף הילפותא
לזימון צ"ב היכן חזינן זימון בהאי

קרא ,ונתבאר במהרש"א דיש שייכות
ובאופן דלעולם בזמן של זימון יש את
הקיום של אלוקיךף והוא כפי שבזמן דיש
י' יש כאן בעצם עדה שאז אומרים אלוקינו

זימון או מקרא דכי שם ה' אקרא הבו גודל
לאלוקינו ,ואז מתפרש היטב לאור האמור
דהזימון ענינו דאף דמברך ומקיים כי שם
ה' אקרא מ"מ נוסיף עוד והבו גודל
לאלוקינו ,והיינו כאמור כאן בקר וידעתם
כי אני ה' אלוקיכם ונלמד לדעת רש"י
זימון מיניה ,וזה מתקיים ע"י זימון.

גם בג' לענין ברכת המזון איה"נ אי"ז שייך
אצל אלוקינו אבל רואים שיש לזה דין

ואילו

איתי והיינו דלא מוזכר תוספת

ציבור וקיום לברב עם הדרת מלך כמבואר

האלוקיכם כאן אין מקור ליותר מכך

כמ"פ בפוסקים.

ודו"ק ,ואולי בזה נחלקו גם והוא מה

באופן

להצד דזה נלמד מהאמור גדלו לה'

המקור לברכת הזימון.

דקיום הדין לדעת ר"ש דלעולם
ברכת הזן הוא ברכה לעצמו

וביותר

דהרי מבואר בדברי הגמ' מ"ח

וכמבואר כבר מסוגיית הגמ' דלהיכן הוא

ע"ב דאיכא מ"ד דלא דרשינן

חוזר ,ומ"מ דין קיומו הוא רק בזמן דיש

כלל את תיבות ה' אלוקיך ,ודריש לה
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Ë

לזימון מגדלו לה' ,והיינו דאין ענין
בהזימון מחמת האי טעמא ודו"ק היטב.

ולפי"ז

יש לדון עוד בדין זימון בחילוק
בין עשרה לשלשה ,ועיקר הענין

Á

והנה

ביניהם ,דביסוד הדברים היה מקום לדון

דעת הרמב"ם דרק ברכת הזן

דעיקר דין זימון הוא בשלשה כאמור

מדאורייתא וכל שאר הברכות

בקרא וסמכינן עלה כי שם ה' אקרא הבו

הינם אסמכתא בעלמא ,כך פירש הב"י

גדל לאלוקינו ,והיינו הבו זה לשניים.

בדבריו ,דלשון הרמב"ם במצוה י"ט הוא
שצונו לברכו יתעלה אחר כל אכילה והוא
אמרו

באופן

דצורת הזימון הוא להעמיד יחד

ואכלת ושבעת וברכת את

ובשניים סגי לענין זה ,אלא דהא

ברכת

מיהא אוספי דאי איכא עשרה מוספינן

המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת

עליה דין ברכת אלוקינו והוא תוספת על

וברכת את י"י עכ"ד ,ומהא דלא פירט

הזימון הקיים ואי"ז זימון אחר של עשרה.

)ר"פ עקב(

י"י .ולשון התוספתא

)ברכו' רפ"ו(

פרטי החיוב והברכות ע"כ סבר דרק ברכה
אחת בכלל כך פירשו בדבריו.

והנה

לפו"ר מדקדוק דבריו אתה למד
דכתב רק את ה' ולא כתב את ה'

אלוקיך נראין דבריו דלא דרש המקרא
כמבואר בגמ' לחלק הדבר לשניים ,היינו
וברכת לחדא מילתא ,ואת ה' אלוקיך
לילפותא נוספת ,ובאמת הרי לא מצאנו
כלל דבר זה ,דלרבי הרי לא נדרש אלא

ולכאו'

ע"ב ,דמבואר דקטן בעריסה
ואפי' רוב י' מצטרפין ואילו לעיל מיניה
בדף מ"ה ע"ב לגבי דין דקרי ליב ועני
מבואר דבי' לא מהני ואילו בג' מהני וצ"ב
מ"ש דהכא בי' דיינינן ליה לחומרא ואילו
התם לקולא ,ובאמת כבר עמדו בזה
הראשונים בחילוקי נוסחאות יעויין דברי
הרשב"א והתר"י ואכמ"ל.

וברכת ,ואילו לת"ק דרשינן לתרי ,ואפשר
דלאו בדוקא נקט אלא עיקר דבריו הוא
להעמיד את חיוב הברכה והעתיק כך ב.

ולאור

כך מתבאר בדברי הגמ' במ"ז

ונראה

לבאר בדבריהם בגדר הדבר
דאיה"נ דין עשרה הוי דין

המתבאר יתכן דעיקר כוונתו

תוספת על ג' ,ודין י' הוא דין עדה ושיעור

דוברכת אזיל רק וברכת את ה'

מסויים ולא רק דין הצטרפות כבדין ג'

אלוקיך ,והסדר הזה רק הוא אמור בברכת

ולכן שפיר לענין שיעור הי' שפיר מהני

הזן ,ולכן הוי באותו סדר ,וסובר דרק זה

אפי בקטן אבל דין קרי ליה ועני הוא דין

הוא מדאורייתא ,כיון דרק בהכי קאמר

הצטרפות ממקום אחר וזה לענין מציאות

קרא וברכת את ה' אלוקיך ודו"ק.

י' במקום אחד לא קיים דו"ק היטב.

.a
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באופן

דעיקר דין זימון הוא בג' ועשרה

ענינם לאכילה זו ע"י איזה אכילה מצטרפו

הוי רק תוספת לאמירת אלוקינו,

לענין זה.

וכאמור כ"ז הוא כיון דכבר בשלשה אתינן
לידי קיום כי שם ה' אקרא הראוי להביא
בזה גודל לאלוקינו ,ורק חסר עדיין
האפשרות להזכיר אלוקינו וע"ז בעינן

אבל

בג' דבעינן ליצור מציאות של הבו
גודל וכ"ז לא שייך אלא בדאכלי ג'

יחד כראוי ,ולא סגי במה דאיכא קיום
גרידא.

עדה ושיעור של שכינתא שריא כדי
שיועיל לענין צירוף.

ובזה

אף יש לבאר דברי הרי"ף לגבי עלה
של ירק דף ל"ה ע"ב מדפי הרי"ף,

דדעתו דמהני רק לענין י' ואילו לענין ג'

וכ"ז

מצב

הראוי

להביא

גודל

וזה

בדאיכא ג' וכל השאר הוי תוספות על
עיקר הדין ולא אותו דין צירוף ,ולכן נלמד
כל השיעור מאותו הפסוק.

לא מהני.

ובזה
ועיקר

ע"פ המתבאר דדין זימון ענינו שיש

יש לבאר גם בדעת הקר"ס בפ"ה

הענין בזה הוא ג"כ בחילוק זה

במש"כ דרק י' הוי זימון דאורייתא

דדין י' אינו ענין של הצטרפות

ודריש לה מקרא ,דזה ודאי דרק בי' אמרינן

אלא תוספת של אמירת אלוקינו במקום

אלוקינו ,ולכן צורת הילפותא לפי דעתו

דאיכא עשרה ולכן כל דאיכא לי' מהני

היא שיהיה קיום לוברכת את ה' אלוקיך

אכילת עלה של ירק דרק צריך שיחשב

והיינו דזהו לדעת ענין ההבו גודל במה

כאילו איכא בהכא י' ג ואי לא אכלו מה

דמקויים בזה לאלוקיך.

.b

s` `ki``e dkxad eze` jxan epi` ixdc dkxal zetxhvd meyn da oi` wxi zlik`c `picc epiide
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מו ע"א

בפלוגתת הראשונים בדין להיכן הוא חוזר
xpxe wgvi axd

עד

היכן ברכת הזמון רב נחמן אמר עד

הרי

דפי' בתוס' שהענין אינו לענין

נברך ורב ששת אמר עד הזן.וישנה

הברכה אי מברך אי לאו אלא עד

מח' מהותית מהו הספק בגמ' .שרש"י פי'

הכין ממתין כששומע זימון ופי' דלר'

עד היכן ברכת הזמון שצריכין להיות

ששת ממתין עד סוף ברכת הזן דכיוון

שלשה ,וכשהן שנים לא יאמרוה ,הרי

דנברך אינה ברכה לא יאמרך לבדה.

דס"ל שברכת הזן לא נאמרת ביחיד ורק
בזימון היא נאמרת.

ובראש

)ז סי' יב(

ז"ל

ומק'

כ' עוד טעם בהפסקה זו

הלכך

מסתבר

שיפסיק

כל הראשונים וכן הק' בתוס' ד"ה

אכילתו בשביל ברכה אחת כדי שיהא ניכר

עד היכן ברכת הזמון וכו' פירש

שמזמנין עליו ולאו משום דחשוב ברכת

רש"י ממתין עד הזן והזן בכלל שנים אינם

הזן ברכת הזימון דהא כל יחיד נמי אומר

מברכין הזן ולא נהירא דברכת הזן

הזן אלא לענין זה שיפסיק עד שיברכו

דאורייתא ואיך יחיד פטור מינה וכ"ו לכן

ברכה אחת .א.

יש לפרש דקאי אדלעיל דקאמר אחד
מפסיק לשנים ובעי נמי עד היכ' צריך
להמתין עד שיברכו השנים עד נברך ורב

אמנם

שבתוס' בע"ב פי' באופ"א את
מח' ר"נ ור"ש .דאי' בגמ'

)מו(:

ששת אמר עד שיגמרו הזן ומשם ואילך

להיכן הוא חוזר רב זביד משמיה דאביי

יכול היחיד לאכול ולא משום דחשיב

אמר חוזר לראש ורבנן אמרי למקום

ברכת הזן מזמון דודאי יחיד נמי מתחייב

שפסק והלכתא למקום שפסק .ופי' רש"י

מהזן אלא משום דכיון דנברך אינה ברכה

להיכן הוא חוזר מי שנצטרף לזימון,

אינו אומרה לבדה אלא יגמור עמה גם

ואמרן לעיל אליבא דרב ששת :ברכת

ברכת הזן שהיא ברכה והשתא ניחא

זימון עד הזן ,והוצרך זה להיות מפסיק

דקיימא לן שפיר כרב ששת וכפירוש זה

אכילתו עד שיגמור המברך ברכת הזן,

איתמר בירושלמי.

וחזר זה שהפסיק לשנים וגמר סעודתו,

`.

`kiiy d"t` k"b dze` xne` cigid ixdc `id oenif zkxan ixnbl e`l ofd zkxac s`c ex`iay yie
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epew z` jxany devna wqer `ed ixd ,on` dpere rneyd la` 'ke dfa x`an (bl 'iq zekxa) `"efgd mbe

.envra jxank f"ir aiyg `l` `cixb dwizy f"i`c x`iac ixd l"kr zegayze zexiy x`y xne`k `ed ixde
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להיכן הוא חוזר לברך לאחר שיגמור

ברכת הזן ואי"צ לברכה אח"כ שוב אי לא

סעודתו.

סעד ובאמת הספק כאן כן מיירי ג"כ במח'

אמנם

שבתוספות פי' להיכן הוא חוזר
פירש רש"י דקאי לאחד דפסיק

לשנים וממתין לאחרים עד הזן והיכן חוזר
לאחר סעודתו רבנן אמרי למקום שפסק
והלכתא למקום שפסק ותימה דא"כ היכי

ר"נ ור"ש עד היכן ברכת הזימון דלר"נ לא
יצא בברכת הזן ולר"ש יצא בברכת הזן
ואי"צ לברכת הזן אח"כ אלא מתחיל
מברכת הארץ .ואי כדברי הר"מ מאיברא
א"כ בכל זימון אי"צ אח"כ לחזור על
ברכת הזן.

הלכתא למקום שפסק אחרי שאכל אחר
כך פשיטא דיחזור אפילו להזן דהא הזן
דאורייתא ע"כ צריך לומר דקאי אהא
דאמרינן

לעיל

דהמברך

אומר

נברך

שאכלנו משלו והמסובין עונים ברוך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו להיכן הוא
חוזר המברך לאחר שיענו המסובין חוזר
לראש שהמברך חוזר ואומר נברך שאכלנו

והדבר

ברכת הזן ואינו צריך אח"כ
לברכה שהרי הוא באמצע אכילתו וא"כ ק'
א' אי לא מברך אח"כ הא על מה שאוכל
אח"כ לא ברך ברכת הזן ב' אי יצא הוא
בעצם באמצע ברכהמ"ז ואיך יכול לאכול
באמצע ברכהמ"ז.

משלו ובטובו חיינו ורבנן אמרי למקום
שפסק שאומר ברוך שאכלנו משלו וכן
הלכתא והר"מ מאייבר"א פירש דקאי
אשלשה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק
קוראים לו ומזמנים עליו ולעיל נמי הכי
פירושו עד היכן מקום זימון שצריך להו
לאותו אחד דקרו ליה ועני עד נברך ומכאן
ואילך ילך לדרכו ואינם צריכים האחרים
עוד לצירופו והכא בעי לאותו מן השוק
להיכן הוא חוזר למקום שפסק דהיינו למר
מהזן ואילך ולמר מנברך והשתא ניחא
דלא קשה מהזן שהרי לא ספר בינתיים.

הרי

צ"ב איך ייתכן לומר שיצא ידי

והנה

ברא"ש
כתוב

)פרק ז סימן יב(

משום

רב

כ' וראיתי

האי

שאחד

המפסיק לשנים צריך לברך המוציא וכן
כתב הראב"ד ז"ל דכיון שהפסיק יצא ידי
ברכה למפרע וצריך ליטול ידיו ולבצוע
דהוה ליה כבני חבורה שעקרו רגליהם
לצאת לקראת חתן וצריכין ברכה למפרע
וכשחוזרים צריכין ברכה לכתחלה ועוד
כיון שהפסיק אכילתו בבהמ"ז מיכל
וברוכי בהדי הדדי אי אפשר

)ועוד(

איך

יתכן שיאכל באמצע הברכה כי הזימון

דהתוס' פי' דאיירי כלל אברכת

אחת מן הברכות ואיך יברך ברכה אחת

הזימון מהי ולא קאי על עד היכן

ונ"ל

ויאכל

ואח"כ ישלים הברכות.

ברכת הזימון ומח ר"נ ור"ש .הר"מ

דלישנא דמפסיק לא משמע כדבריהם ז"ל

מאיברא פי' דמיירי במקום שיצא א' מהם

דלדבריהם אין כאן הפסק סעודה אלא

לשוק מהיכן הוא חוזר לברך במקום שלא

סעודה אחרת היא לגמרי ולא דמי לבני

בינתיים .הרי דלר"מ מאיברא

חבורה שעקרו רגליהם דהכא אינו זז

לא רק ששמע ברכת הזן אלא גם יצא יד"ח

ממקומו גם אין כאן היסח הדעת ולא דמי

ספר

)סעד(
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למיכל וברוכי בהדי הדדי שהרי אינו מברך

אמנם

תה

שהרא"ש נח' עליו שאי"ז הפסק
כיוון שכאן אינו מסיח דעתו

אלא מפסיק סעודתו כדי שיזמנו עליו.

מאכילה וגם אינו זז ממקומו .א"כ מצינו

וכן

כתב בה"ג היכא דבעי למיפק חד

עכ"פ שיטת ראב"ד שאי"צ לחזור על

מינייהו ובעי חבריה למעבד לפנים

ברכת הזן והראש נח' עליו.

משורת הדין פסקין סעודתייהו ומזמנין
עליהם עד הזן וגמר איהו ברכה כולה
ונפיק וחוזרין ואוכלין וגומרין סעודתן
ומברכין אלמא שאין צריכין ליטול ידיהם
ולברך המוציא אבל לענין חזרה להיכן
הוא חוזר בזה לא דבר בה"ג כי הוא פירש
להיכן הוא חוזר כמו שפירש רב אלפס ז"ל
דמיירי באותו שאומר ברוך שאכלנו משלו

וברי"ף

)לד(.

כ' להיכן הוא חוזר כשהוא

אומר נברך שאכלנו משלו רב
זביד משמיה דאביי אמר חוזר לראש
ואומר נברך שאכלנו פעם אחרת ורבנן
אמרי למקום שפסק שאומר ברוך שאכלנו
משלו ובטובו חיינו וכן הלכתא.

ורבינו

יונה שם כ' להיכן הוא חוזר רב

ואפשר דאע"ג שפירש דפסקין סעודתייהו

זביד אמר משמיה דאביי חוזר

עד הזן מ"מ כיון שאכלו אח"כ צריכים

לראש וכו' .פירש"י ז"ל דלמאי דאמרי'

לברך ברכת הזן דשלש ברכות דאורייתא

לעיל אחד מפסיק לשנים קאי ורוצה לומר

נינהו ולא מיסתבר שיצאו ידי ברכת הזן

כשהאחד מפסיק אכילתו כדי שיזמנו עמו

במה שהפסיקו לשלישי באמצע סעודתן

השנים ואח"כ חוזר לאכילתו ומברך

וכדאי לסמוך על רב אלפס ועל ה"ג ויחיד

לאיזה מקום חוזר רב זביד משמיה דאביי

המפסיק לשנים צריך שיחזור לתחלת

אמר חוזר לראש אמר שצריך לברך כל

ברכת הזן דנהי דיצא ידי זימון במה שאכל

הברכה מתחלה ורבנן אמרי למקום שפסק

במה שהפסיק להם מ"מ שלש ברכות צריך

דס"ל דכיון דשמע ברכת הזן עם השנים

לברך על מה שאכל אחריהן.

א"צ עכשיו לומר אלא מנודה לך ואילך
ואין זה נכון שמאחר שאכל אחר כך היאך

נמצינו

למדים שאה"נ לר' האי והראב"ד

אפשר לומר שלא יצטרך לברך כל הברכה

א' חייב לגמור ברכהמ"ז שהחל

ורבנן נמי היאך היו אומרים שלא יאמר

בה ב אח"כ צריך לטול ידיו ולבצוע

ברכת הזן שהיא מן התורה ע"כ נראה כמו

וטענותיו של הראב"ד הם .א .שהוא כבני

שפירשו בהלכות גדולות והרי"ף ז"ל דהכי

)ופי'

קא מיבעי ליה כשהא' מברך ופוטר את

ב .מיכל

האחרים אחר שאמר נברך שאכלנו משלו

)חולין פז א

ועונין אחריו ברוך שאכלנו משלו ובטובו

דעת( ,ג .איך ייתכן שיאכל

חיינו המברך לאיזה מקום חוזר רב זביד

)ונראה שהענין הוא משום שהוא

משמיה דאביי אמר חוזר לראש ואומר

חבורה שעקרו שצריכים ברכה למפרע
שם שטעונים גם ברכהמ"ז וגם נט"י(

וברוכי בהדי הדדי אי אפשר
משום היסח

באמצע הברכה

באמצע ברכה(.

פעם אחרת נברך שאכלנו משלו.
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הרי

דמצינו שכ' ר' יונה דלא כר' האי

חזינן

אלא צריך לברך אח"כ מתחילה
כיוון שאכל אח"כ וא"כ אי לא אכל אי"צ
לחזור ולברך אלא חוזר למקום שפסק.

שלרא"ש ושו"ע ורמ"א אי שמע
זימון ולא אכל אח"כ פת אי"צ

להתחיל ברכתו אלא מברכת הארץ.

ובביאור

הלכה )שם( כ' לחזור ולאכול פת

כ' אינו צריך

אבל אם לא היה בדעתו לאכול

להפסיק אלא עד שיאמר:

רק פרפרת או בשר ודגים וכיו"ב יצא ידי

ברוך שאכלנו משלו וכו' ,וחוזר וגומר

חובת ברכת הזן וא"ל להתחיל מתחלת

סעודתו בלא ברכה בתחלה .הגה :וי"א

ברכת המזון רק מברכת נודה לך ואילך

שצריך להפסיק עד שיאמר :הזן את הכל,

ויזהר לכתחלה שלא ישיח בינתים ואחר

)הרא"ש ותוס' והר"י בשם בה"ג

בהמ"ז יברך מעין ג' שהיא ברכה אחרונה

והטור( .ואם היה דעתו לחזור ולאכול פת,

על הפרפרת שהיא מחמשת המינין כי לא

אף על פי שלא אכל אחר כן ,כשרוצה

נפטרה בברכת המזון הואיל ולא בירך בה

לברך מברך מתחלה ברכת הזן; וכל שכן

ברכת הזן ועיין בפמ"ג שמסתפק בדברים

ובשולחן

וכן נוהגין

ערוך

אם חזר ואכל

)ר ב(

)הר"י פרק ג' שאכלו(

)טור(.

שברכתן בנ"ר אם צריך שוב לברך או
אפשר שיצא בברכת נודה לך וגם ברכה

הרי

שהשו"ע סתם דבריו וברמ"א נראה

ראשונה צ"ע אם יש לברך ע"ש .העתקתי

דפסק דאי לא כוון לאכול אח"כ פת

דברי האחרונים בזה.

)ואפי' הפסיק ואכל פרפרת(

אי"צ לחזור ולברך

הזן ודלא כראב"ד וצ"ע להל'.

אך

לבי מגמגם דממ"א משמע קצת דגם
לכתחלה מותר לאכול דבר שאינו פת

והטור

)ר( כ' כתב רב האי שאחד שמפסיק

אחר שהצטרף לזימון ויצא בברכת הזן

לשנים צריך לחזור ולברך המוציא

ולענ"ד לא נהירא דנהי דבשב"ל המעיין

וכ"כ הראב"ד שצריך ליטול ידים ולבצוע

בו משמע קצת כן מ"מ הראב"ד המובא

דהוה ליה כבני חבורה שיצאו לקראת חתן

ברא"ש סימן י"ב בפ' ג' שאכלו מוכח

שצריכין ברכה למפרע .וכתב א"א ז"ל

בהדיא דלא ס"ל כן וגם הרשב"א הסכים

ונ"ל דלישנא דמפסיק לא משמע כדבריהם

לדבריו ע"ש וגם הרא"ש גופא לא פליג

דלדבריהם אין כאן הפסקת סעודה ולא

עליה אלא מטעם שהרי אינו מברך אלא

דמי לבני חבורה שעקרו רגליהם דהכא

מפסיק סעודתו כדי שיזמנו עליו ולדידיה

אינו זז ממקומו וגם אין כאן היסח הדעת

היכא שחוזר לסעודתו מסתמא לא כוון

אלא חוזרים וגומרים סעודתן בלא ברכה

לצאת מתחלה בברכת הזן אבל אה"נ דאם

וכ"כ בה"ג .ב הרי דפסק כרא"ש אביו.

התכוין לצאת בברכת הזימון דדומה כאלו

.a

zt lke`yk `l` lk`e xfg ixwin `lc diryi x"d mya azk (hpx 'iq) xeb` `iad (a my) dyn ikxcae
`.wqty mewnl xfeg zxtxt lk` la
.y"n a"ve xfeg epi` zxtxt la` zt lk`ya f"'k y`xl xfeg i`ce lk` i`y `"nxl mbc ixd
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הוא מברך בעצמו בודאי גם הוא מודה

שמפסיק עד ברכת הזן אי"ז מחיוב הזימון

דאסור לאכול שום דבר באמצע בהמ"ז

כמש"כ ברא"ש שהוא משום שהיא ברכה.

קודם שגומר אותה וצ"ע.

וא"כ

ובחזו"א

ביאר בזה שהמח' בין ר' זביד

צ"ב למעשה אי שמע זימון וכוון

משמיה דאביי ורבנן להיכן

לצאת אי שרי ליה לאכול בינתיים

הוא חוזר היא היא גופא המח' אליבא

אי לאו שמהראשונים נראה דשרי לאכול

דר"ש שברכת הזימון עד הזן מה ענין

והביה"ל מגמגם בזה.

השמיעה עד הזן דר"ז משמיה דאביי שכ'

הרי

לנו מח' א ,שהרמב"ם והרי"ף כלל
פסקו כר"נ שכל הזימון הוא עד

נברך וא"כ אין כאן נדון כלל אי יצא .ב.
והראב"ד ס"ל שיצא יד"ח בזימון אמנם
שכיוון שיצא נתחיב בברכהמ"ז למפרע
ומיכל וברוכי בהדי הדדי אי אפשר וחיב
לברך שוב ברכהמ"ז והמוציא ג והרא"ש
ס"ל דלא שייך כאן מיכל וברוכי כיוון
שלא הסיח דעתו מלאכול שהרי כוונתו
לאכול אח"כ וכיוון שכן יכול לאכול
אח"כ ומברך אח"כ ברכהמ"ז מתחילה
אמנם אי לא אכל אח"כ יצא וחוזר למקום
שפסק .ד .ויש לבאר בין לשיטת הראב"ד
ובין לשיטת הרא"ש איך ע"י ששומע את
ברכת הזימון יצא יד"ח ברכת הזן.

שחוזר לראש אע"פ ששמע כבר ברכת הזן
וחייב לשמוע אותה מ"מ אין חיוב עליו
לצאת ידי חובתו ,ול"א כיון דאינו יוצא
בברכת הזן ,הרי הוא כלא שמע ,ולא הוי
הזימון בג' דכיון דלא הוי ברכת הזן אלא
לתקוני ברכת נברך ,כיון שהוא שומעה,
ומתכוין לתקן בשמיעתו ברכת נברך,
שפיר נתקנה בשמיעתו ,ואף דיכוין שלא
לצאת בברכת הזן יד"ח] ,ואין לומר כיון
דלא יצא לאו שם ברכה עלה כלל לגבי'
דידי' ז"א דדוקא במברך בעצמו יש איסור
בברכה לבטלה ,דלא נתנה רשות לאדם
לברך את קונו בברכה אלא כפי מה שקבעו
חכמים אבל השומע ועונה אמן ,הרי הוא
עוסק במצוה שמברך את קונו והרי הוא
כאומר שאר שירות ותשבחות[ וכיון

דסבר הראב"ד דיש חיוב בשומע

שברכת הזימון שפיר הוי ברכה אף דלא

זימון שיכוון לצאת ידי חובה ולכן

יצא בברכת הזן ,צריך שיכוין שלא לצאת

חוזר למקום שפסק שכבר יצא ,ומאידך

כדי שיוכל לגמור כל בה"מ בלי הפסק,

כיוון שחיב לצאת מיכל וברוכי בהדי הדדי

ואף אם אינו מכוין בהדיא שלא לצאת,

אי אפשר ולכן חייב לברך למפרע

מ"מ כל שלא כיון לצאת בסתמא אינו

ברכהמ"ז והמוציא שהסיח דעתו והיא

יוצא ,כיון דהכי עדיף טפי ,ורבנן דאמרי

סעודה חדשה.

למקום שפסק ס"ל דלא נתקנה ברכת

וצ"ל

הזימון אלא א"כ כל הג' המזמנין יסמכו

ואילו

הרא"ש דס"ל דחוזר לראש לכאו'

לה ברכת הזן ויפקו בה יד"ח ,דדוקא

סבר שאין השומע חייב לכוון

הברכה שיוצא בה יד"ח דהוי עלה תורת

לצאת יד"ח ולכן חוזר לראש ,וא"כ מה

ברכה ,מתקנת ברכת הזימון ,והלכך על
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תח
אותו שעונה להן מן השוק ,לשמוע ברכת

והטור

שחלק בא' המפסיק לב' ,דמשמע

הזן מפי המברך ולצאת בה ,ואף אם לא

דדעתו עוד לאכול ,אפ"ה מחלק

כיון בהדיא לצאת ,סתמי' כפירושי' כיון

בין אכל ללא אכל .נראה דעתו דלא כהר"י

דהכי עדיף טפי ובלא"ה לא קיים ברכת

אלא שצריך לצאת יד"ח ,בברכת הזן,

זימון ,והלכך כשהוא חוזר ,חוזר למקום

עכ"פ ,ואינו חייב ברכה על העבר ,אלא על

שפסק.

מה שיאכל ,והלכך דוקא כשאכל פת ,אבל
אם לא אכל אלא דברים שאין מברכין

הרי

דרבנן דחוזר למקום דפסק ס"ל

עליהן בה"מ ,א"צ לברך הזן ,וכ"נ דעת

דחייב לצאת יד"ח ברכת הזן ובל"ז

הרא"ש ,שכתב שצריך ג' ברכות ,משום

לא יצא ידי לובת זימון והשתא נבוא לבאר

מה שאכל אח"כ ,ולפ"ז צ"ל בדעתם

לפי"ז שי' הראשונים בזה .דא"כ תיקשי

שכתבו ,דא"צ ברכה מתחלה ,דלא כר"ה

מדוע אי לא כוון לאכול מודה ברא"ש

והראב"ד ז"ל ,דטעמם דכיון דמן הדין,

שחוזר למקום שפסק ומתחיל מברכת

אינו חייב בבה"מ ,כל שלא גמר סעודתו,

הארץ הא ס"ל דלא יצא בסתמא יד"ח דהא

אלא שבשביל לצאת ידי זימון ,הוא מברך

שרי ליה לאכול אח"כ וא"כ איך יצא אי

ברכה אחת ומפטר ממאי דאכל ,מ"מ אינו

אין כוונתו לאכול.

חייב לגמור בה"מ ,כיון דדעתו לאכול
עוד ,ויברך עוד כל ג' ברכות ,ונהי דאילו

ואפש"ל

בזה בב' אנפי .בפשטות ההבנה

ברך בעצמו באמצע סעודתו ,בעוד שהיה

בביה"ל היא שכל מה שחוזר

דעתו לאכול עוד פת ,וכיון למפטר מה

לראש הוא משום שלא הסיח דעתו

שאכל ,עביד איסורא ,אבל לשמוע מפי

מאכילה ולא יצא יד"ח ובאמת אינו חייב

המברך ,מותר לכתחלה ,והלכך כיון שלא

לצאת יד"ח אבל ודאי שבמקום שאין

נתחייב לגמור בה"מ ,יכול לאכול אח"כ,

דעתו לאכול אח"כ א"כ מסתמא כוון

בלא ברכה ,ול"ד להא דאמר בפ' כ"ה פ"ז

לצאת יד"ח וא"כ ודאי שבהכי יחזור

א' משתי וברוכי בהדי הדדי לא אפשי,

למקום שפסק.

והלכך טעון ברכה אחר בה"מ ,דדוקא
כשאין עוד דעתו לאכול ולשתות ,והוא

אמנם

שהחזו"א ביאר באופ"א ,שהרי

מברך ,הוי בה"מ הפסק ,אבל הכא שאינו

שחוזר

מברך אלא בשביל לצאת יד"ח זימון הוי

למקום שפסק הוא כיוון דבכל זימון חייב

כמברך ברכה אחרת באמצע הסעודה,

לצאת יד"ח בברכת הזן וא"כ לכאו' בין

שאינו חייב בשבילה לחזור ולבצוע ,אף

לראב"ד ובין לרא"ש איירי שחייב לצאת

דמיכלי וברוכי לא אפשי ,וכמש"כ תו' שם

וא"כ מדוע ברא"ש שרי לו לאכול בסתמא

ד"ה מישתי עיי"ש ,ונראה דאף אם התחיל

הרי חייב לצאת וא"כ איך ייתכן שיאכל

לברך בעצמו ודעתו לאכול עוד ,וכיון

באמצע ברכה .וחידש בזה החזו"א בדעת

לפטור את מה שאכל ,ולחזור לסעודתו,

הטור שדעתו כרא"ש.

פוסק ואוכל בלא ברכה.

ס"ל

לחזו"א

דלרבנן
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דביאר בזה שאע"פ שחייב לצאת

ויאכל ואחר כך ישלים כל ברכותיו ,ונראין

יד"ח בברכת הזן מכ"מ עד כמה

הדברים ,הרי דס"ל כראב"ד.

שאין דעתו לברך ומן הדין אינו חייב
בברכהמ"ז אינו חייב לגמור ברכהמ"ז.
והענין שאי ברך בעצמו ודאי אסור לו
לאכול באמצע ברכה אבל כאן אע"פ
שחייב מדינא לצאת אי אין כוונתו לצאת
אי"ז אוסר עליו לאכול.

ואח"כ

ולגבי

א' מפסיק לב' פי' ויש מפרשים
דקאי אאחד מפסיק לב' ,כלומר

עד היכן ברכת זימון שהאחד מפסיק
לשנים ואינו יכול לחזור ולאכול עד
שיברכו אותה ,וגם זה אינו מחוור לפי מה
שכתבנו למעלה בשם גאון והראב"ד ז"ל

מק' עוד שגם אי לא חשיב אכילה
באמצע ברכה מכ"מ מיכל וברוכי

בהדי הדדי אי אפשר ויצא ידי חובת ברכה

שאמרו שאין יכול לחזור ולאכול אלא
צריך לגמור ברכותיו עם השנים ואח"כ
אלו רצה לחזור ולאכול צריך נטילת ידים
והמוציא.

וע"ז מייסד עוד שכיוון שאין כוונתו לברך
אין כאן היסח הדעת שבדעתו אי"ז סעודה

והפירוש

אחרת ואי"צ לברך עלה שוב.

הנכון דקאי אשלשה שאכלו
ויצא א' מהן לשוק קוראין לו

ומזמנין עליו ,כלומר עד היכן צריך

אמנם

שבשיטת הרשב"א קצת צ"ב.

להתעכב ולשמוע עמהם ,וכן אם נצרך

אחד

היחיד לצאת ואינו רשאי ליחלק עד היכן

שמצד

א'

פי'

בענין

שמפסיק לשנים פירש רש"י ז"ל וכ"ו אבל
ר"ה גאון ז"ל כתב כשהשנים גומרין אם
רצה האחד לחזור ולגמור סעודתו מתחיל
ומברך המוציא ,נראה מדבריו דכיון
שהפסיק כבר חל עליו חיוב ברכה דלבסוף
והלכך חייב לברך לשעבר ואם רצה עוד
לחזור ולאכול צריך לברך המוציא להבא,

הוא צריך להתעכב כדי שיצא ידי זימון.

ומזה

שיצא לשוק ולא פי' שהוא לענין
א' שמפסיק לשניים עד היכן צריך לשמוע
משמע דלא כרא"ש אלא כראב"ד שבא'
ששמע הזימון אינו יכול להמשיך סעודתו
אלא נתחיב בזימון.

ואף הראב"ד ז"ל כן כתב דכיון שהפסיק
יצא ידי ברכה למפרע וצריך ליטול ידיו

שהוצרך לפרש דמיירי לענין א'

אמנם

שבע"ב כ' הרשב"א לענין להיכן

ולבצוע אם ירצה לאכול עוד ,דהו"ל כבני

הוא חוזר ופי' כרי"ף שהוא לענין

חבורה שעקרו רגליהם לצאת לקראת חתן

הנברך ומביא את הראב"ד שהוא לענין

שצריכין ברכה למפרע וכשחוזרין צריכין

להיכן הוא חוזר וכ' עלה וזה דבר של

ברכה לכתחלה ,ועוד נותן טעם לדבר

תימה שיהא זה מברך ברכה אחת ויצא

דכיון שהפסיק אכילתו בבה"מ מיכל

למלאכתו וחוזר ומתחיל ממקום הברכה

וברוכי בהדי הדדי לא אפשר ואיך יתכן

השניה שפסק בה ונראה מדבריו שגם אי

שיאכל באמצע הברכה כי הזימון אחת

יצא שמע זימון חוזר לראש הברכה וזה

מהברכות של מזון ואיך יברך ברכה אחת

צ"ע דאי ס"ל כראב"ד א"כ כיוון דיצא ידי
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תי
ברכה אי"צ לחזור מראש הברכה שכל

כשאומר נברך הוא באמצע ברכה ואיך

האיסור לראב"ד הוא כשרוצה לאכול שאז

ייתכן שיאכל באמצע ברכה ,וא"כ אין

זה אסור למיכל וברוכי וכ"ו אבל אין

חילוק בין ברכת הזן לשאר ברכהמ"ז ואי

הענין הוא משום ההפסק שבזה.

אסור לו להפסיק בברכת הזן אסור לו

ועוד

תימה שכ' הרשב"א דה"ל כר"נ

להפסיק בכל ברכהמ"ז דמאי שנא הזן
מברכת הארץ.

שברכת הזימון עד הזן וא"כ צ"ע
איך מתחיל הנדון כאו שיצא יד"ח ברכת

משא"כ

הב"י ס"ל דכל הספק כאן הוא

הזן הא אי"ז כלל חלק מברכת הזימון
וא"כ איך יצא יד"ח וצע"ג.

עוד

דהזימון

מצינו שבדעת הראב"ד עצמו מצינו
בזה

שנתחיב

דעות,
בברכה

שברשב"א
וצריך

כפשטיה אך ורק אילבא דר"ש

משמע

להשלים

כל

ברכהמ"ז ואילו בב"י כ' דלראבד אף דבעי
לברך המוציא על האכילה אינו צריך

כשהראב"ד כ' דאיך ייתכן שיאכל באמצע
ברכה ודאי כוון לברכת הזן ,וא"כ כשרוצה
לאכול אי"צ לסיים ברכתו אלא מברך
המוציא ואח"כ מברך מתחילה.

וא"כ

להשלים ברכהמ"ז וצ"ב במאי פליגי.

ובחזו"א

הק' על הב"י מדוע כ' בדעת
הראב"ד שאי"צ לגמור הברכה

הא מלשון הרא"ש נראה דדעת הראב"ד

ונראה

הראב"ד הוא משום שאיך ייתכן
שיאכל באמצע ברכה

)וממילא כיוון שהוא

באמצע הברכה מיכל וברוכי בהדי הדדי אי אפשר(.

ובזה

נח' הרשב"א והב"י בהבנת דבריו,
והוא דהרשב"א הבין דמיירי הכא

אליבא דר"נ שברכת הזימון היא עד נברך
ותו לא ,וא"כ תיקשי א"כ מה הוקשה
לרשב"א איך ייתכן שיאכל באמצע ברכה
הא אינו כלל באמצע ברכה.

אלא

אפש"ל שזה גם מה שהוקשה
לחזו"א על הב"י מדוע ס"ל

שאי"צ לגמור הברכה שהבין שהוא כר"נ
משא"כ הב"י הבין שהוא אליבא דר"ש.

אמנם

דצריך לגמור הברכה.
לומר בזה כך ,שעצם טעמו של

עד

ברכת

הזן.

וממילא

שעדיין יש להעיר דאי כר"ש
שברכת הזימון היא עד הזן א"כ

יכול לראב"ד להפסיק שם ולטול ידיו
ולברך המוציא וחזינן שלא איכפ"ל במה
שמפסיק באמצע ברכהמ"ז .ובזה אפש"ל
שהענין הוא שסו"ס אח"כ מברך מתחילה
ולא איכפ"ל במה שעצר באמצע.

אמנם

לרא"ש מצינו יותר שאי לא בעי
למיכל פת אלא לפתן אי"צ אפי'

לברך מתחילה אלא מברך ממקום שפסק
והוא צ"ב שעוצר באמצע ברכהמ"ז ולא
איכפ"ל במה שמפסיק ,ובאמת במג"א כ'
ומ"מ יזהר לכתחלה שלא יסיח בנתיים
הרי חידוש שלאכול שרי ולדבר

ס"ל דע"כ ס"ל לראב"ד דכשחייב

)ש"ל וגר"ז(

בברכת הזימון של נברך היא

אסור והוא לכאו' משום שהאכילה היא

נעשית חלק מברכהמ"ז וכיוון שכן כבר

מענין הברכה שבאה על אכילה משא"כ
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תיא

דיבור שאסור אך עדיין חזינן שלא איכפ"ל

לאכול פת דהוא דלא כראב"ד והרשב"א

בעצם ההפסק.

והדבר צ"ב מאי הוקשה לו הא ברא"ש
והטור נח' עליו וכן מדוע לא העמיד ג"כ

א"כ

יוצא לדינא לשיטת הרא"ש דאין

ברא"ש שחייב לצאת יד"ח דהא אי לא

חיוב לצאת יד"ח בברכת הזימון

חייב הדבר צ"ב מהיכי תיתי לומר שאי

אמנם דכאן אמדינן דעתו דאי אכל פת

אכל פת לא כוון לצאת ואי לא אכל כוון

מסתמא לא כוון לצאת משא"כ אי לא אכל

לצאת ומהיכי תיתי לחלק בהכי ועוד

פת מסתמא כוון לצאת וא"כ חוזר למקום

שא"כ יוצא דבר תימה שאי לא אכל פת גם

שפסק.

אי אכל לפתן יצא וחוזר למקום שפסק
וצ"ב מדוע בזה ג"כ יכוון לצאת יד"ח הא

וישנה

באמת נפק"מ למעשה בין הבנת
החזו"א

ברא"ש

לבין

הוא באמצע הסעודה.

הבנת

הביה"ל ברא"ש שהחזו"א הבין שלרא"ש

וצ"ל

שהשו"ע נח' עליו ופסק שתלוי אי

החילוק בין אכל פת ללא אכל פת הוא

דעתו לאכול פת אי לא וא"כ ודאי

תלוי באכילה בפועל משא"כ לביה"ל הוא

שהוא אינו חיוב .אמנם אפשל ג"כ לקו'

תלוי אי דעתו לאכול פת ולא באכילה

הב' מדוע אמדינן דעתו לצאת יד"ח

בפועל והטעם פשוט שלביה"ל הטעם הוא

ובפרט במקום שאכל אח"כ לפתן ייתכן

שאי דעתו לאכול פת ממילא לא כוון

שהוא משום שגם אי אין חיוב לצאת יד"ח

לצאת ולא איכפ"ל אי אכל אי לאו משא"כ

ברכת הזן בזימון אך מכ"מ עדיין הוא

לחזו"א ממילא הוא חייב לצאת יד"ח

בגדר של שירות ותשבחות בשמיעתו

ברכת הזן רק שאי אכל פת חשבינן ליה

וכמש"כ' החזו"א בשי' ר"נ וא"כ כיוון

שיצא רק מחמת החיוב ויכול להמשיך

שיש ענין בשמיעתו שהוא חלק מהברכה

סעודתו וממילא אי אכל יצא יד"ח.

משו"ה נאמר שכוונתו היא ג"כ לצאת
יד"ח שאי"ז סתם שומע ברכה ומהיכי

ויש

.b

להעיר שבביה"ל מתקשה אכל הני

תיתי לומר שמתכוון לצאת אלא הוא חלק

ראשונים שיכול להפסיק אם לא בא

מהברכה ולכן כוונתו לצאת יד"ח בזה .ג.
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‡

עד

אמנם

צ"ע ,איך מהני ליה מה ששומע

היכן ברכת הזימון רב נחמן אמר עד

ברכת הזן ,הרי בהמשך הסוגייא

נברך ורב ששת אמר עד הזן ,ודעת

מבואר דלדעת רב ששת דבעינן לסמוך

תוס' דהפלוגתא היא ביחיד המפסיק

ברכת הזימון לברכת הזן ,א"א לחלק את

לשניים עד היכן הוא צריך לפסוק

ברכת הזימון לאחד ואת ברכת הזן לאחר,

מאכילתו ולשמוע ,דלר"נ צריך להפסיק

היינו שאחד מהג' יוציא את כולם בברכת

עד נברך ומיד יחזור לאכילתו ,ולרב ששת

הזימון ,ואחר יוציא את כולם בברכת הזן,

צריך שישמע כל ברכת הזן ,ופירשו התוס'

דלא מהני לצרף הברכות אלא ע"י שאחד

דאף דברכת הזן אינה מכלל ברכת הזימון,

מברך את שניהם ,אך כשאחד מברך לזו

מ"מ כיוון דנברך אינה ברכה ,אינו אומרה

והשני שומע ממנו ,וחוזר זה השני ומברך

לבדה אלא יגמור עמה גם ברכת הזן שהיא

את ברכת הזן ,אי"ז מועיל כלל לדונם

ברכה ,ומשו"ה צריך שישמע אותו יחיד

כמצורפות זל"ז ,דאף שהצטרף זה השני

עד ברכת הזן ,דהרי צריך לסמוך את ברכת

לברכת הראשון ויצא ממנו ,מ"מ לא

נברך עם ברכת הזן.

חשבינן ליה שהוא עצמו המברך ,אלא רק
שומע ,ומה שהשומע סומך את ברכת הזן

ופשטות

לשון התוס' נראה ,דבאמת אין

לברכת הזימון לא מהניא כלל ,ועכ"פ

ברכת הזן שייכת כלל עם ברכת

כיוון דנת' דלא מהני לחלק את ברכת הזן

הזימון ,אלא דבכדי לקבוע שם ברכה

מברכת הזימון לברך זו בענייה וזו בשומע

לברכת הזימון מוכרחים לסומכה לברכה,

כעונה ,א"כ מה מהני לאותו יחיד לשמוע

ועי"ז היא נתקנת כברכה ,וצ"ב] ,ומסתמא

את ברכת הזן ,ואיך מתקן בזה את ברכת

דווקא ע"י ברכת המזון היא נתקנת

הזימון דידיה ,הרי אינו מברך את ברכת

דשייכא בה[ ,ומ"מ בעינן שכל אחד מהג'

הזן רק בשומע כעונה ,וזה לא מהני ליה

יסמוך ברכת זימון דידיה לברכת הזן,

כלל ,וצ"ע.

ומשו"ה בעינן שישמע עד סוף ברכת הזן
ומהניא ליה כדין שומע כעונה לחושבו
שסמכה לברכת הזימון ,ואף שאינו יוצא

והנה

באמת הקושייא היא בכל זימון
דעלמא,

דאת

הזימון

יוצאים

בברכת הזן ששומע ,מ"מ יכול הוא

בענייה ,ואילו את ברכת הזן יוצאים כדינא

להצטרף לה שתיחשב לו כסמיכות לברכת

דגמ' בשמיעה ,ונמצא דכלפי השומעים

הזימון ,ועיין חזו"א שהוסיף בזה.

אין כאן סמיכות של ברכת הזן לברכת
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שמעתי מהר"ר אליהו ברוך דייויס,

דא"א לחלק את ברכת הזימון לאחד ואת

דאולי יתכן לחלק ,דכל מה שאמרו

ברכת הזן לאחר ,והיה מקום לתרץ דסגי

דלא מהני לצרף חציו בשמיעה וחציו

במה שהמזמן צירף את ברכת הזימון

בענייה,

השומע

דידיה לברכת הזן ובכך הוא מועיל לכולם,

משניהם ,היינו השלישי שלא ענה בעצמו

וצ"ב ,אך בסוגיין מפורש וודאי לא כן,

לא את ברכת הזן ולא את ברכת הזימון,

דהרי מבואר דכל הג' צריכים לשמוע עד

ומצידו דווקא אמרו דא"א לחלק את ברכת

סוף ברכת הזן כדי לצרף ברכת הזימון

הזן מברכת הזימון ,אך כלפי העונים

דידהו לברכת הזן ,וא"כ הדק"ל דהרי זה

בעצמם ,להם סגי לצרף אף כשחציו

אינו צירוף כלל מה ששומעים ברכת הזן

בשמיעה ,והלכך בזימון דעלמא שכל

מאחר ,וצ"ע רב.

המצטרפים ענו בעצמם את ברכת הזימון,

היינו

דווקא

כלפי

שפיר הם מצרפים את ברכת הזימון דידהו

·

ולחומר

לברכת הזן ששומעים מהמברך ,ורק

הקושייא שמעתי מהר"ר שמעון

כשאין המצטרפים יודעים לברך ברכת

הירשמן לדון ,דאה"נ כל קיום

הזימון ורצים לצאת אף אותה מהמברך,

הזימון הוא מכח מה שהמזמן חוזר ואמר

בזה דווקא אמרו שצריך שהוא יהיה אף

ברוך שאכלנו ,ובזה הוא מוציא את כל

המברך ברכת הזן ,ודו"ק בזה הייטב,

השומעים ונמצא דהם שומעים ממנו גם

ובאמת דעיקר הסברא לחלק בזה צ"ת רב,

את ברכת הזימון וגם את ברכת הזן ,ויש

אלא דשוב נמצא כסברתו בחזו"א סימן ל'

בזה נפק"מ עצומה דצריכים לשמוע מה

אות ב' ,ועיי"ש.

שחוזר המזמן ולהתכוון לצאת בזה] ,והנה

‚

הביאו סייעתא לדבריו מדברי המשנ"ב
סימן קצ"ז ס"ק י"ג ,שביאר הטעם דמי

ולגודל

התמיה נראה לי מהלך חדש

שאכל ירק אינו יכול לזמן ,לפי שאינו יכול

בביאור הסוגייא ,דבאמת אין

להוציאם בברכת הזימון ,ומבואר דהמזמן

חיסרון כלל לחלק את ברכת הזן מברכת

מוציא לכל השומעים בברכת הזימון ,וכן

הזימון ,ושפיר מתקיים הצירוף במה

מבואר בדבריו סימן בשעה"צ סימן קצ"ט

שישמע את ברכת הזן כשומע כעונה אף

ס"ק י"ט דכל מה דקטן בן י"ג מזמן ,הוא

שאת ברכת הזימון בירך בעצמו] ,ואי"ז

משום דזימון דרבנן וסמכינן אחזקה

עניין כלל לדינא דחציו בענייה וחציו

דרבא ,ומבואר דאי הוי דאורייתא אמנם

בשומע כעונה ,דהתם בעינן לצרפם

כבר דחו דוודאי לא לזה כיוון המשנ"ב,

לברכה אחת ,אך הכא הוא רק דין סמיכות

אלא כוונתו דהוא מוציאם במה שהוא

לברכה ,ועיין חזו"א שחילק כן בעצמו[,

המזמן ,דהרי כך הוא סדר הזימון שיש

ומשו"ה אותו שמפסיק שפיר מהני ליה מה

מזמן שמזמנים עימו ,ובעינן שהמזמן יהיה

ששומע את ברכת הזן מהמברך ,וכן בכל

בר חיובא בזימון ,ודו"ק[.

זימון אף שכולם שומעים מהמברך שפיר

עריכת ברכות  /ברכות מו ע"א

תיד
הם מצרפים בזה ברכת הזימון דידהו

כמש"כ בעצמו בסימן קצ"ד ס"ק א' ,דשם

לברכת הזן ששמעו מהמברך ,אמנם מה

בשו"ע הביא לדינא דאין זימון למפרע,

שאמרו בסוגיין דא"א לחלק את ברכת

ואם שלשה אכלו כאחד ושכחו לזמן

הזימון לאחד ואת ברכת הזן לאחר ,הוא

ובירכו כבר ברכת המזון אינם יכולים

מטעם אחר כמו שאבאר.

לחזור ולזמן ,וכ' שם המשנ"ב טעם הדבר

דהנה

עד השתא ביארנו את כוונת התוס',
דבאמת ברכת הזן אינה שייכת כלל

לברכת הזימון ,והיא רק מתקנת את ברכת
הזימון ע"י שסומכה לברכת הזן ,אך באמת
במשנ"ב מבואר דלא הבין כן ,וס"ל דאף
לפמש"כ התוס' דברכת הזן אינה מכלל
ברכת הזימון ,מ"מ מישך שייכא היא
לעיקר הזימון ,דהנה בסימן קפ"ג סעיף ז'
כ' השו"ע דנכון שכל אחד יברך בלחש עם
המזמן ולא יצאו בברכתו ,וכ' המשנ"ב ס"ק
כ"ז הטעם ,דהאידנא חיישינן שיסיחו דעת
מברכת המברך ולא ייצאו בברכת המזון,
לכך נכון כהיום יותר שהמסובין יאמרו
בעצמן בלחש כל מלה ומלה עם המברך
כדי שיברכו יחדו ,והוסיף המשנ"ב וז"ל
ונקרא עי"ז ברכת זימון ומתקיים מה שאמר
הכתוב גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו,
הנה מבואר שהוקשה למרנא המשנ"ב
דלכאורה אם יברכו כל אחד מהמסובין
לבד ,לא מקיימים בזה מצוות זימון ,ותירץ
דכיוון דהם מברכים יחד חשיב נמי גדלו
לה' איתי ,ותמוה ,מה עניין ברכת המזון
לברכת הזימון ,הרי כ' התוס' דברכת הזן
אינה שייכת לברכת הזימון ורק שצריך
לסמוך לה את ברכת הזימון כדי לתת לה
תורת ברכה ,וא"כ כל קיום הגדלו לה' איתי
הוא בברכת הזימון ,ולכאורה אין עניין כלל
שגם את ברכת הזן יברכו יחד ,וצ"ע.

אמנם

דעת המשנ"ב מבוארת להדיא

וז"ל דלמאי יזמנו זה את זה ,והרי כבר
ברכו בהמ"ז ואין לשון זימון אלא שאחד
יזמן

השנים

שיהיו

מוכנין

ומזומנין

להצטרף יחד לברכת המזון ,ע"כ ,והוא
מהלבוש ,הרי שביאר לנו המשנ"ב ,דאף
שייסדו התוס' דברכת המזון אינה נכללת
בברכת המזון ,מ"מ כל מהותו של הזימון
הוא ברכה שמזדמנים בה לברכת המזון,
ולפיכך כשכבר בירכו ברכת המזון ,אין
מקום לזימון כלל ,וזהו שהוקשה למשנ"ב
איך מקיימים מצוות זימון כשכל אחד
מברך בעצמו ברכת המזון ,דבאמת זה כל
עיקר הזימון ,מה שהזדמנו לברך ברכת
המזון יחד ,וס"ד דכשאין יוצאין כולם
מאחד אי"ז גדלו לה' איתי.

ולפי"ז

נראה לדון ,דמה שהזקיקו בסוגיין
שהמזמן הוא עצמו יברך ,אך א"א

לחלק ברכת הזימון לאחד וברכת הזן
לאחר ,טעמו של דבר הוא ,דכיוון דכל
עיקר ברכת הזימון הוא ההזדמנות לברך
ברכת המזון ,והזדמנותם הייתה בתורת
שהמזמן יברך והם יגדלו לה' איתו ,והיינו
שהוא יהיה עיקר הברכה] ,ומה"ט אף
האידנא דאין יוצאין מהמזמן ,מ"מ כ'
השו"ע דיברכו עימו בלחש דווקא ,דבעינן
דהוא יהיה העיקר כמו שאמרו בזימון
גדלו איתי[ ,ומשו"ה א"א שאת ברכת הזן
יברך אחר ,דבזה ביטלנו לכל עיקר תורת
הזימון שכולם מברכים עם המזמן.

עריכת ברכות  /להיכן הוא חוזר

תטו

מו ע"ב

להיכן הוא חוזר
ontew jepg axd

בגמ'

לעיל ע"א נח' ר"נ ור"ש עד היכן

רש"י שהרי נתחייב בזימון שבתחלה

ברכת הזמון ,לר"נ עד נברך ולרב

הוקבע בשלשה ,ולרבנן דפליגי למקום

ששת עד הזן ,רש"י מפרש דנח' אי ברכת

שפסק לברכת הארץ.

הזן הוא מכלל הזימון דלר"נ לאו מכלל
הזימון ,ולרב ששת הוא מכלל הזימון

והנה

רש"י לא הוה ס"ד למימר דקאי נמי

עצמו ,וע"ז מייתי מהא דשנים ושלשה

כר"נ וחוזר לראש היינו לברכת

דלרב ששת כל ברכתו דברכת הזן הוא

נברך ,וטעמא ע"כ כמבוא' ברא"ש דכל

דוקא בשלשה ויחיד אינו מברך כלל להך

ברכה זו הוא ברכה דשלשה ,ועכ"ז מבוא'

ברכה ,ולרב נחמן ברכתו לא שייכא דוקא

ברש"י דאף דברכת הזן אינו אלא בשלשה,

בזימון ובג' נמי מברך.

יתכן לברכו ביחיד בגוונא דנצטרף מכבר
לאכילת שלשה ,והיינו דחפצא דברכה

והנה

דעת רש"י יעוי' משהק' בתוס' על

שייך הוא נמי ביחיד ,ולכאו' יק' ביותר

דבריו דהא לכאו' קיי"ל כרב ששת

מאי טעמא אינו מברך ברכה זו אלא

והיאך אנו מברכין ברכת הזן ,והנה גם

בשלשה ולא ביחיד ,הא אין תוכנו בדוקא

עצם דברי רש"י דברכת הזן הוא דוקא

בשלשה.

בשלשה צ"ב ,דהא ברכה זו היא על המזון
ומשום מאי יברכו דוקא בשלשה ,בג'

וביותר

ק' עצם דברי רש"י בע"ב ,דכיון

ומשום מאי לא שייכא הך ברכה אף

דנצטרף ואכל עמם ,אף דבעלמא

ביחיד ,הא אי"ז אמירה לברך יחדיו דנימא

יחיד האוכל אין מברך ברכת הזן ,בא'

דשייך הוא בדוקא בשלשה ולא ביחיד,

מפסיק לשנים חוזר ומברך ברכת הזן,

ומשום מאי שייך הוא בדוקא בשלשה.

ומאי טעמא היכא דנצטרף לשלשה הדר
בזה דאית ליה חובת ברכת הזן ,הא יחיד

והנה

הוא עתה.

בגמ' בע"ב נח' להיכן הוא חוזר,
לרב זביד משמיה דאביי חוזר

לראש ,ורבנן אמרין למקום שפסק ,ומפרש

ומה

דנראה מבוא' בזה דעת רש"י

רש"י דקאי אמי שנצטרף לזימון והיינו

דבמקום ג' שאכלו איכא בכאן

בא' מפסיק לשנים ,ואליבא דרב ששת דעד

יותר קביעות באכילתו ,ואכילה דאוכל

הזן היכא דחזר זה וגמר סעודתו נח' להיכן

בחבורה ובשלשה חשיב בזה יותר קביעות

הוא חוזר ,לרב זביד לתחלת הזן ופירש

באכילתו ,דאכילה כזו מחייבת יותר והיא

עריכת ברכות  /ברכות מו ע"ב

תטז
מחייבת ברכת הזן ,דאכילה בצירוף ג'

לברכת הזן ,ומ"ש משאר יחיד ,דהא

חשיב יותר מחייב לברכת הזן ,דאיכא

אכילה זו אכילת יחיד הוא.

בכאן אכילה חשובה בהסיבה וחבורה
ומחייב ברכת הזן ,ולכך ס"ל לרש"י
דברכה זו מחוייבת בשלשה דהוא שייך
יותר לברך באכילתו ברכת הזן ,וכן נמי כל
היכא דמיחשיב אכילתו אכילת ג' אף דאין
מצורף בברכה יחוייב הוא בברכת הזן,
והיינו להיכן הוא חוזר דאכילתו מכלל

והביאו'

דחוזר ואוכל חשיב בזה המשך
אכילה ,ומישך שייך לאכילה קמייתא ולכך
חוזר לברכת הזן ,דבאמת אכילתו הוא
שייך באכילה קמייתא ,וחייב אף באכילה
זו בתורת אכילת קביעות ואכילת חבורה,
ומחוייב בזה נמי בברכת הזן.

אכילת חבורה.

והנה
וביותר

דנר' בדברי רש"י דבאמת אף מה

דעת ר"י ברא"ש בס' י"ז דמפרש

אי נימא דבג' איכא בזה שם

הא דנח' רב ששת ור"נ עד היכן

ברכת שניהם וכמבוא' ברש"י

ברכת הזן ,היינו באחד המפסיק לשנים עד

דף מ"ה ע"ב היינו דבחבורה אחת איכא

היכן צריך לשמוע ,אי סגי בברכת הזימון,

חובת זימון וברכת הזן על החבורה לברך

או דחשיב חדא ברכה ,וצריך לשמוע נמי

ברכת שניהם ,וזהו שם ברכה דילהו וכך

ברכת הזימון ,והא דאי' בברייתא דשנים

חייל עליהם חיוב זה דבאכילת חבורה

ושלשה מפ' הרא"ש דקאי אאחד מפסיק

איכא בזה אכילה יותר חשובה ומחייבת,

והיינו כדברי ר"ז דחוזר למקום שפסק

ואיכא בזה חיוב לברך ברכת החבורה

דהיינו דיחיד שהפסיק לשנים חוזר למקום

ברכת שניהם ,ובברכה זו אמור טופס

שפסק ,דאינו צריך לחזור לברכת הזן

וצורה דברכת הזן לברך ברכת שניהם.

ומתחיל מנודה לך ,ומאן דפליג ס"ל דחוזר
לראש ,דכיון דהמשיך סעודתו צריך לברך

והנה

ברכת הזן.

בעיקר דברי רש"י צ"ב במה
דלמא"ד חוזר לראש היינו דחוזר

לברכת הזן ,והנה גבי אכילה ראשונה
לכאו' יצא בזה בברכת שניהם ויצא
בשמיעתו ברכת הזימון וברכת הזן ,ומשום
מאי חוזר לראש ,ומדברי רש"י נראה
דבאמת חיוב ברכה הוא על אכילתו שאכל
עתה ,וזש"כ להיכן הוא חוזר לאחר
שיגמור סעודתו ,ומאן דסבר למקום שפסק
כת' כשאר יחיד ,ונ' מדבריו דעל אכילה

והנה

ארש"י וס"ל דלעולם יחיד מברך
ברכת הזן ,אלא דבא' המפסיק לשנים,
דלרב ששת שמע ברכת הזן ויצא בה שוב
אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק ,והוא
דברי תימה הא כיון דהמשיך סעודתו היאך
יפטר המשך אכילתו ע"י ברכת הזן דבירך
מתחילה הא מ"מ עתה נתחייב שוב
בברכת הזן ,ומשום מאי יפטר.

בתרייתא נמי מחוייב הוא בברכת הזן,
ומחמת זה מברך ברכת הזן שאינו בשאר
יחיד ,ולכאו' צ"ב וטעם משום מאי חוזר

דברי ר"י צריכין ביאו' דהוא פליג

ומה

דמבוא' בדעת ר"י דהוא להיפך
מדעת

רש"י

בביאו'

פלוגתא
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תיז

דלהיכן הוא חוזר ,אלא דביסודו ס"ל

הסעודה ,ושתייה זו מישך שייך לסעודה,

כרש"י דהך אכילתו מישך שייך באכילה

נמי מיפטר בברכהמ"ז ,והיינו דהברכה

קמייתא ,אלא דהוא בסברות הפוכות

תוכל לחול אף על מה שאכל אח"כ ,ואף

במא"ד אלו ,דלמא"ד דחוזר לראש היינו

דכבר בירך כיון דמישך שייך לאכילה חייל

דס"ל דל"ח המשך אכילה ,ולכך צריך

ברכהמ"ז אף על מה שיאכל אח"כ.

ברכה ,דברכת הזן מתחילה ככל יחיד
החייב בברכת הזן ,ומאן דס"ל דלמקום
שפסק היינו משום דדיניין ליה כהמשך
אכילה ולכך כיון דבירך כבר ברכת הזן,
ונעשה בזה ברכת שניהם ,ממילא עתה
ע"כ יהא בו נמי הך ברכה על הך אכילה
דהברכה הוא ברכת החבורה ,ומהני נמי

ולפי"ז

דאכילה זו מישך שייך לאכילת
שלשה דהוא אכילת חבורה ומישך שייך
הך אכילה לאכילה קמייתא חייל עליה נמי
הך ברכה דברכהמ"ז ,וברכת שניהם על כל
מה דשייך לאכילת חבורה זו ,וחוזר
ומתחיל מנודה לך ,וצ"ע.

על המשך אכילתו ,דהוא חד אכילה וא"צ
לחזור ולברך ברכת הזן.

אלא

דבאמת הוא דבר תימה דבשלמא
לדעת רש"י ניחא דחוזר ומברך

הזן ,דחד אכילה לדון בו דמחייב ברכת
הזן ,אך לדעת ר"י אף דחדא אכילה הוא
היאך יצא בברכה דברכהמ"ז הא המשיך
לאכול ועל המשך אכילתו לא בירך ,והוא
תימה.

ולחומר,

היה נראה בזה למש"כ הרא"ש
בפ"ו מברכות סי' כ"ז וז"ל ועל

היין של כוס ברכת המזון ,כתב בעל ה"ג
שא"צ לברך אחריו על הגפן ,ומילתא
דתמיה היא ,ושמא חשבו דבא מחמת
סעודה ,אף על פי שהפסיק בברכת המזון,

נימא דאף לדעת ר"י כ"ה דכיון

והנה

בסוגיא דפרח חובת זמון ,דג' שבאו
מג' חבורות ,כת' הרא"ש סי' כ"ט

דקמ"ל דאף באכלו כ"ה דאין מתחייבין
אלו השלשה שוב בזימון ובאמת צ"ב
משום מאי לא יתחייבו עתה בברכת
הזימון הא איכא אכילה חדשה דג' אלו
ויתחייבו משום כך בברכת הזימון ומאי
איכפ"ל דבירך על תחילת אכילתו.

ומה

דנראה דע"כ מבוא' נמי הך סברא
ברא"ש דאף אכילה זו שאוכל עתה

הוא המשך אכילה קמייתא ומישך שייך
לאכילה דכבר נעשה בו זימון ולכך אין
חוזרין ומתחייבין בזימון.

ולמעיין

ולא מסתבר כוותייה וכו'.

ומדברי

ה"ג מבוא' דיכול לחול בזה
ברהמ"ז אף על מה שיאכל

דפרח זימון מינייהו ,אפי' על
מה שאכלו אחר מכן כיון דזימנו ,כבר על
תחלת סעודה ,וכל אחד חוזר למקום
שפסק.

אח"כ והיינו דאף דבעלמא ודאי דחשיב
אכילה חדשה ,כיון דהוא כוס דברכהמ"ז,
ושייך בסעודה וברכהמ"ז הוא על כל

ברא"ש וז"ל אינם יכולים לזמן

והרא"ש

הביא בזה לישנא דהך למקום
שפסק היינו לומר בזה דהתם

עריכת ברכות  /ברכות מו ע"ב

תיח
חזינן בזה דנידון כהמשך אכילה והיינו

פשיטא ליה דבכל י' שייך נמי זימון ג',

למקום שפסק ואינו נידון כאכילה חדשה.

וליכא פרח חובת זימון ,מ"מ יש כאן

ויעוי'

דעת רבינו יחיאל בטור ר' דהק'

מחייב נוסף לזימון ,ומ"מ יצא יד"ח ברכת
הזן וצ"ב וצ"ע.

לאביו הרא"ש ,דלדעת ר"י דחוזר
למקום שפסק ,היינו דחוזר לנודה לך אף
דיחיד חייב בברכת הזן

עוד

יש בזה לעיין בדברי הר"מ מאייברא,

כרש"י(,

דהנה כת' התוס' והר"מ מאייבר"א

ונסתפק מה דינו בזימון בעשרה ,והיו ג'

פירש דקאי אשלשה שאכלו ויצא אחד

שהפסיקו להן ,והמשיכו לאכול ,היאך

מהם לשוק קוראים לו ומזמנים עליו,

יחזרו ויזמנו ,אותן הג' אי יזמנו ויתחילו

ולעיל נמי הכי פירושו עד היכן מקום זימון

מנודה לך וכו' ,ויעויי"ש תשו' הרא"ש

שצריך להו לאותו אחד דקרו ליה ועני ,עד

דבי' עיקר הזימון הוא אמירת אלקינו,

נברך ומכאן ואילך ילך לדרכו ,ואינם

וודאי אין ברכת הזן בכלל.

צריכים האחרים עוד לצירופו ,והכא בעי

והנה

)דלא

דברי רבינו יחיאל לכאו' דהוה
פשיטא ליה דאותן ג' חוזרין

ומזמנין ,ובפשוטו לא נסתפק על עצם

לאותו מן השוק להיכן הוא חוזר למקום
שפסק ,דהיינו למר מהזן ואילך ולמר
מנברך ,והשתא ניחא דלא קשה מהזן
שהרי לא ספר בינתיים.

הזימון ,ואי היה ספיקו על עצם הזימון,
משום מאי מספק"ל דוקא לר"י ,היה לו
להסתפק כה"ג אי פרח חובת זימון אי לא,
ושייך שוב זימון ,והא דמספק"ל דוקא
לר"י היינו היאך יהא הזימון דיהיה משוייך
לברכת נודה לך ,דהא יצאו בהזן.

והנה

יל"ע משום מאי לא פי' הא דעד
היכן בא' המפסיק לשנים ,וגם

נראה דלהיכן הוא חוזר לאו משום הפסק
פי' בכה"ג דקרי ליה ועני ,ומקום י"ל
דס"ל דבא' מפסיק לשנים ע"כ יוצא

לכאו' דברי תימה הן ,דהא לדעת

בברכת המזון וחייב לברך שוב ,וכדעת

ר"י דיוצא בהזן ,דהוא לכאו' דבר

הראב"ד דמיכל ומישתי וברוכי בהדדי

תמוה הא חזר ואכל ומה יעלה לו על

א"א כמש"כ הרשב"א מ"ה וברא"ש כאן,

המשך אכילתו ,וע"כ דיוצא בהזן ,דאכילה

אך באמת לא הוזכר בזה בדבריו.

והנה

זו משוייכת לאכילה הקודמת ,ולכאו'
מאותו טעם דאכילה זו נפטרת מברכת הזן,
דשייכא באכילה הקודמת ממילא גם יחול
בה דין זימון והוא תימה ,אי ס"ל דאין
חוזר להזן ,א"כ משום מאי יחזרו ויזמנו
הא אכילה ראשונה היא .וצ"ע.

ואולי

אך

באמת למעיין נר' דעיקר טעמא דבא'
מפסיק לשנים לא בעינן לכו"ע

דיפסיק עד הזן ,דעיקרא דמילתא דצריך
צירוף עד הזן ולא בעינן שיצא בו וכמש"כ
ברא"ה דהיכא דמפסיק לשנים אין צריך
לכו"ע לשמוע עד הזן ,דעיקר דינא דעד

יש לחלק דס"ל דחייל ב' חיובי

הזן הוא עד היכן צריך שיהיה הצירוף,

זמון בכל עשרה ,ולכך הוה

ובזה נח' אי יכולין לבטל הצירוף אחר

עריכת ברכות  /להיכן הוא חוזר

תיט

הזימון ,או אחר ברכת הזן ,ולכך לא מפ'

ולאו משום דבא' מפסיק לשנים לא יצא

אלא בקרי ליה ועני עד מתי צריכין

בזה ,אלא דלא בעינן כלל דהצירוף קיים

לצירופו וכך הוא לשון הר"מ מאייברא,

אף בממשיך אכילתו.

עריכת ברכות  /ברכות מז ע"ב

תכ
מז ע"ב

בדין קטן להשלמת מנין י' בזימון ותפילה
onyxid oerny axd

אמר

רבי יהושע בן לוי :אף על פי

ולגבי קראה"ת ,עיי"ש בפמ"ג,

שאמרו קטן המוטל בעריסה אין

במשנ"ב( ,דהך מילתא לא ברירא כולי האי,

מזמנין עליו אבל עושין אותו סניף

ואף אם ישן מצטרף לקדיש וקדושה ,מ"מ

לעשרה .ואמר רבי יהושע בן לוי :תשעה

לקרה"ת יתכן דאינו מצטרף.

)והו"ד

ועבד מצטרפין .צ"ב חילוק הלשונות
דלגבי קטן איתא בגמ' דעושין אותו סניף

ואילו

לגבי צירוף קטן איפכא שמעינן,

לי' ,ואילו לגבי עבד נקט הלשון תשעה

דלגבי קדיש וקדושה אין הקטן

ועבד מצטרפים ,מהו סניף ומהו צירוף,

מצטרף לדעת רוה"פ ,ואילו לקרה"ת

הרי לכאו' תרוויהו ענין אחד יש להם ,דאף

מצטרף גם הקטן ,כמש"כ המג"א בסי'

דאינם מצטרפים לעיקר מחייבי הזימון,

נ"ה ,וצ"ב ,דלכאו' סברות הפוכות חזינן

מ"מ מצטרפי לאשוויי שם עשרה ,ומהו

כאן.

שינוי הלשון דנקיט הגמ'.

ולהלן

איתא בגמ' ,דקטן הפורח מזמנים
עליו ,והתוס' הקשו דהא לעיל

אמרי' דגם מוטל בעריסה מזמנים עליו,
וכתבו דחילוק יש בין ג' לי' ,דלי' מצטרף
גם קטן המוטל בעריסה ,ואילו דינא דקטן
פורח איירי בצירוף לג' ,ולא נתברר סברת
החילוק בזה.

והנה,

עוד

אשר יל"ע ,דבהך דינא דעושין אותו
סניף לי' ,עי' בעה"מ שכתב דלאו

דווקא קטן אחד ,אלא ה"ה שנים ושלשה,
כל שעדיין יש ו' או ז' גדולים .ובהך דינא
דקטן פורח דמצטרף לזימון ,עי' במג"א
סי' קצ"ט שכתב ,דהיינו דווקא קטן אחד
בלבד ,ולא שנים או שלשה ,בין לזימון דג'
בין לזימון די' ,ולכאו' הדברים תמוהים,

מהך דינא דקטן המוטל בעריסה

דאם קטן המוטל בעריסה שאינו בר דעת

מצטרף לזימון ,יצאו הפוסקים

כלל ,נוכל לצרף גם ג' קטנים המוטלים

לדון דכ"ה הדין לגבי קדיש ,דאם האחד

בעריסותיהם ,כ"ש לגבי קטן פורח שנוכל

ישן או מתפלל ,הגם שאינן עונה אמן

לצרף ג' או ד' קטנים ,דהא קטן פורח

אחריהם ,מ"מ מצטרף הוא למנין עשרה.

מצטרף יותר בהדי עשרה מקטן המוטל

והמקור לזה ,מהא דקטן המוטל בעריסה.

בעריסה א ,והדברים סתומים וחתומים.

`.

mitxhvn n"dra zrclc ce`n okzic epiide ,n"dra zrck l"niiw op`c dfl xewn mey oi` zn`a ,dpd
mbc epiid ,cg` ohw wx sxhvn gxetac l"niw op`c `de .cg` ohw wx `le ,migxet mdy miphw 'a mb

.g"wq d"p 'iqa `"bnd ixaca d`xi oke .mipy `le cg` ohw `"k sxhvn oi`c ikd l"niiw dxyrl sipq iabl

עריכת ברכות  /בדין קטן להשלמת מנין י' בזימון ותפילה

והפשוט

תכא

בכ"ז ,דבאמת לגבי צירוף קטן

וזהו עיקר דינא דישן .וכבר מבואר כן

למנין י' יש בזה ג' נידונים

בפוסקים דמעיקר הדין מצטרפי גם ג' וד'

נפרדים ,האחד ,האם הך דינא דדברים

בנ"א הישנים ,כיון דסוף דינא מהני זה

שבקדושה אינם נאמרים אלא בי' ,האם

מדין רו"כ ,ומאי נפק"מ איכא בין אחד

בכלל זה ,או דהקטן חשיב

לשנים ושלשה ,עי' א"ר סי' נ"ה מש"כ

קטן

)ואשה(

כמאן דליתא ,ובממילא דליכא הכא י'.
השני ,האם הקטן נידון כמצורף ממש אל
הי' ,וחשיב כאילו היה גדול ,וצירופו הוא
ע"י שנידון כגדול .ועוד בה שלישיה ,האם
הקטן חשיב בר חיובא בהך דינא ,ונידון זה
שייך בעיקר לגבי אם הקטן יכול להוציא
את הגדול ,ועי' להלן.

ונראה

דהנידון אם קטן המוטל בעריסה
עושים אותו סניף לי' והנידון אם

קטן פורח מצטרף לזימון ,שני נידונים הם,
ואין כל שייכות ביניהם ,דהנידון אם קטן
המוטל בעריסה עושים אותו סניף לי' הוא,
אחר שכבר ידענו דהקטן אינו מצטרף
להשלים מנין י' ,ואך דמ"מ באים אנו לדון
האם בעינן שיהו כל הי' גדולים ,או דסגי

בזה.

וזהו

עיקר דינא דקטן המוטל בעריסה,
אשר קטן זה בודאי אינו יכול לענות

ולהצטרף עם הציבור ,ומ"מ בא הנידון
האם נידון הוא כחלק מהציבור ,עכ"פ
לענין דאחר שהוא נמצא כאן ,כבר סגי
ברוב מהי' ,דהיינו ו' בלבד וכש"נ.

ובהך

דינא דסניף לי' ,ע"ז הוא שכתבו
התוס' ,דאי"ז שייך כלל כ"א בי'

ולא בג' ,מאחר דהך צירופא דסניף הוא
דין מדיני ציבור ,דסגי ברוב ציבור ,מדין
רו"כ ,ול"ש זה כלפי צירוף ג' ,דהתם
בודאי לא סגי ברוב מהג' ,מאחר דמנין ג'
אינו שייך לדין ציבור ,וישן בודאי אינו
מצטרף לג'.

לן ברוב גדולים ,מדינא דרובו ככולו ,בזה
אהני דינא דמוטל בעריסה ,שעושים אותו

·

סניף לי' ,והיינו ,לענין דחשיב שיש כאן י',
דאף דאין כולם מצטרפים להחיוב ,מ"מ

אלא

דכ"ז הוא דווקא במקום שאין הקטן

סגי לן ברוב ,ורובו ככולו ,ומ"מ בעינן

מצורף לעיקר המנין ,ואך דמ"מ

שהקטן יהא כאן ,דאל"כ ל"ש בזה גם

באנו לדון האם סגי ברוב מהציבור ,והיינו

דינא דרו"כ.

דינא דישן ,וקיי"ל אנן דסגי ברוב ,והישן

וזהו

הנידון בשו"ע האם ישן מצטרף לי',
דהישן בודאי אינו נידון כחלק

מהציבור ,שהרי אינו עונה על אמירת
הקדיש ,והוא אינו יוצא יד"ח כלל ,ואך
דמ"מ אהני מה שהוא נמצא כאן ,לענין
לדון דיש כאן עשרה ,דאף דאין כולם
מחויבים ומצטרפים ,מ"מ סגי לן ברוב,

מצורף לענין זה ,ולגבי קטן קיימ"ל דגם
לגבי זימון וגם לגבי קדיש וקדושה אינו
מצטרף ,ואין עושים אותו סניף לי' ,דהקטן
חשיב כמאן דליתא ,וכאילו אין כאן י'
כלל ,ובממילא דל"ש כה"ג הדין דרו"כ.

אולם,

אילו היה נידון הקטן כמצורף
באופן חיובי בהדי הי' ,והיה

עריכת ברכות  /ברכות מז ע"ב

תכב
נידון כאחד מהם ממש ,והוא משלים

ובזה

כתב המג"א ,דאין לנו לצרף כ"א

למנין י' ,וכגון דאיכא חמשה אנשים וקטן

קטן אחד ולא שנים ,דהך צירוף

אחד ,ועוד ד' אנשים שהם ישנים ,אילו

דקטן להיחשב כגדול ממש ,אי"ז כ"א

היה הדין דהקטן נידון כחלק מהציבור

בקטן אחד ולא ביותר ,ואי"ז שייך כלל

ממש ,ודינו כגדול ,כבר היה נחשב זה

בהדי הדין דנעשה סניף לי' ,דבזה גם שנים

כאילו יש כאן ציבור גמור ,מאחר דהקטן

מצטרפים ,וכש"נ דשני דינים חלוקים הם

מצטרף לענין להשלים את המנין י'.

מיסודם ,ושפיר כתב המג"א לענין צירוף
קטן פורח ,דהוא רק באחד ולא בשנים,

והיינו,

דהנידון דקטן נעשה סניף לי' ,הוא

דרק קטן אחד נידון כגדול ,ולא יותר.

במקום שאין הקטן משלים למנין
י' ,ואך דמ"מ מהני זה רק בשביל לדון דיש

ואלו

כאן חפצא של ציבור ,לענין דליסגי ברובא

הם דברי המג"א בסי' נ"ה שכתב,
דגם לענין קרה"ת מצטרף קטן,

מינייהו ,אבל אילו היה הקטן נידון כאחד

כיון

מהם ממש ,כי אז לא בעינן ביה לדינא

במחה"ש שכתב דהקטן נידון 'קצת' כבר

דסניף ,שהרי משלים הקטן למנין י'.

חיובא לענין קרה"ת ,וצ"ב ,שהרי פשיטא

שעולה

למנין

שבעה,

ועיי"ש

לכאו' דאין הקטן חייב בקרה"ת ,ולכל

אמנם,

דהא גופא תיקשי לן ,כיצד זה

היותר איכא ביה חובת חינוך ,וזה הרי

אפשר לנו לצרף הקטן להיותו

שייך גם לענין קדיש וקדושה וכו' וכו' .גם
צ"ב ענין קצת בר חיובא.

נידון כגדול ,הרי דברים שבקדושה אינם
נאמרים אלא בי' שהם גדולים דווקא.

וע"כ
אי"ז

דאין הכוונה דהקטן חייב בקרה"ת,

נכון כלל ,דבאמת אין שום טעם

כ"א דהקטן שייך בקרה"ת ,דקיום

לומר דבעינן דווקא י' גדולים ולא

של ת"ת איכא גם בקטן ,ובממילא דמן

קטנים ,וכל מה דבעינן גדולים דווקא,

הדין לצרפו למנין י' לענין קרה"ת ,כמו

היינו אחר שהקטן אינו מצטרף עמהם,

שהוא מצטרף לזימון בגוונא דשייך בהדי

מאיזה טעם שיהיה ,אבל אילו היה הקטן

זימון ,דהיינו בקטן פורח.

מצטרף עמהם ,כי אז היה הך דינא
דנאמרים בי' ,מתקיים גם ע"י קטן.

אכן,

כ"ז דעת התשב"ץ דס"ל דקטן
מצטרף להשלים מנין י' בקרה"ת,

והיינו

דינא דקטן פורח ,דבהך דינא

אבל דעת השו"ע בסי' קמ"ג דקטן אינו

למדנו דהקטן מצטרף כ"כ אל

מצטרף לקרה"ת ,ושלא כדעת התשב"ץ,

הגדולים להיחשב כחלק מהם ,עד שנידון

וצ"ע החילוק בין קרה"ת לזימון.

הוא כגדול ממש ,ע"י צירופו אליהם ,ואף
להוציאם יד"ח יוכל הקטן ,כיון שהוא
נידון לענין זה כגדול.

וצ"ל

דהשו"ע אית ליה ,דגם אחר דקטן
מצטרף למנין שבעה ,מ"מ ענין זה

עריכת ברכות  /בדין קטן להשלמת מנין י' בזימון ותפילה

תכג

של קרה"ת אינו שייך בקטן ב ,ושאני זימון

קרה"ת ,הרי בהך צד שהוא מצטרף אי"ז

דזה שייך גם בקטן ,עכ"פ בקטן פורח ,ע"י

שייך כלל בהדי דינא דסניף ,כ"א שהוא

שהוא יודע למי מברכים ,דזהו מה דמשוי

דין דהקטן חשיב כגדול ,ע"י דהוא שייך

ליה כישנו בתורת זימון ג.

בהדי ענין קרה"ת וכש"נ ,וכל כה"ג דנים
אנו דהצירוף דידיה מהני להשלים למנין

ואם

כנים הדברים ,אזי מיושב היטיב מה

י' ,ואי"ז שייך כלל בהדי הנידון של צירוף

דקטן עדיף מישן לגבי קרה"ת,

דישן דבודאי ל"ש ענין זה לדונו כמשלים

ושאני מקדיש וקדושה דבזה ישן עדיף

למנין י' ,כיון שאינו שומע ,ובעינן ביה

מקטן ,והחילוק ביניהם ,כי ענין הצירוף

לדינא דסניף דווקא.

דישן הוא מדינא דסניף ,וי"ל דדינא דסניף
ל"ש לגבי קרה"ת ,אם משום דבעינן י'

ואילו

לגבי קדיש וקדושה ,דזהו מילתא

שלא שמעו קרה"ת ,כאשר כן כתב לצדד

דל"ש בהדי קטן ,ובממילא דחשיב

בבאה"ל ר"ס קמ"ג ,ואף אם נימא דסגי

הקטן כמאן דליתא ,ובפרט זה בודאי עדיף

ברובן שלא שמעו ,אכתי י"ל דבעינן

ישן מקטן.

שהקרה"ת תיקבע כקרה"ת של ציבור,
ובישן ל"ש כ"ז ,בין כך ובין כך ההפקעה
דישן היינו כלפי הדין דסניף ,דדינא דסניף
ל"ש עכ"פ לגבי ישן.

כללו

של דבר :עיקר החיסרון דצירוף
קטן ,הוא משום דחשיב כמאן

דליתא ,ואשר מה"ט אינו נעשה אפי'
כסניף ,אבל אם אך יחשב הקטן כמאן

וכ"ז
.a

לגבי דינא דסניף ,אבל כאשר באים

דאיתא ,והיינו במידי דאית ליה שייכות

אנו לדון על צירוף קטן בהדי

בהדייהו ,אם לגבי זימון ואם גם לגבי

dywdy `"bnd ixaca `icdl ok x`eank ,dyecway xacl ohw sexiv meyn oexqigd oi` m` s`c
ohw sexiva oexqigd oi`c 'e`kl x`eane ,dyecway xack aiyg `l i`cea dlibne ,dlibnc sexivdn

ixd dfne ,ohwdl dil opitxvn n"ne dyecway xac aiyg 'ic oenif mb ixdy ,xzeiae .dyecway xac meyn
z"dxw oiprl n"n la` ,dyecway xac aiygc `dn l"tki` `l aey 'zxeza epyi' ohwdc mewn lkc x`ean
inl rceiy i"r ,ohwd jiiyc `ed oenifa `weece ,sxhvn epi` jklide ,dfa jiiy epi` ohwdc r"eydl l"q
.mikxan

.b

zperl ribda epiid mipey`xdn wlg zrcl xy` ,oenifl sxhvn gxet ohwc oibeqa x`eanc `d xwira
f"irke ,mipy oipnl ribd `le zexry 'a ea yic xg` epiidc x`ean ixd oibeqa i"yx zrca ,dpd ,zehertd

.oenif sicr i`nae ,gxet ohw ly zelcb xeriya ibq `l dxezd ipic lkl ixdy ,a"ve ,'qezd mb eazk
`icda etxvl oicd on xak ,a"eike oenif zxeza epyik oecip ohwdy dnk lkc ,`vnp ixd mipta k"ynl la
sexivd z` riwtdl mrh `teb dfc ixd ,`ed ohw n"nc xg`n n"nc j`e ,mdn wlgk oecip ezeidl ,xeaivd
on yi xak `d ikac ,gxet `edc dn ipdn xak ile` df oiprle ,z"dxwa `"bnd k"ynk ,milecbd mr dicic
dnk ,oecipd edf `lc ,oenifa eaeig xeriya oecipd oi`y xg`n ,lecb epi` lreta m` s` ,lecbk eze`xl oicd
.dfn xzei opira `le ,gxet `edy dna ol ibq df oiprle ,milecbd mr `ed sxhvn dnk `"k ,oenifa `ed aiegn
.w"ece

עריכת ברכות  /ברכות מז ע"ב

תכד
קרה"ת ,בממילא דחשיב הקטן כגדול,

נעשה סניף לי' ,בממילא דגם בעבד שייך

והדר דינא דמשלים הקטן למנין י'.

הך מעליותא ,וכל החילוק שבין עבד לקטן

ואילו

החיסרון בצירוף ישן בקרה"ת
ושאר דברים שבקדושה ,אי"ז

משום דהישן הוא כמאן דליתא ,כ"א מצד
דבפועל אינו מצטרף בהדייהו ,שהרי אינו
עונה עמהם ,ובפרט זה טפי איכא ריעותא

הוא לענין הצירוף ,דהיינו לענין הנידון אם
חשיב הוא כישראל גדול ,דזה שייך רק
בקטן ולא בעבד ואשה ,אבל בדינא דסניף
לי' ,בזה אין חילוק בין עבד לקטן ,עי'
היטיב בבאה"ל שם סעי' ד' ,ועי' עוד
בשועה"ר שם מש"כ בזה.

לגבי קרה"ת ,ע"י דהתם בעינן י' שלא
שמעו קרה"ת.

ומיושב

היטיב לשון הגמ' לגבי קטן
המוטל בעריסה ,דבזה הנידון

הוא רק לגבי אם נידון הוא כסניף לי',
שהרי בודאי א"א לדונו כגדול ,דהא אינו
עונה עמהם ,ורק מדינא דרובו ככולו הוא
דמהני הך צירוף.

אלא

דאכתי יתכן ,דאדרבה ,הך מימרא
דעבד הרי בגמ' נקטינן לה אחר הך

מימרא דקטן נעשה סניף לי' ,והיינו
דבממילא פשיטא דגם עבד נעשה סניף
לי' ,ע"י דלא גרע מקטן ,וע"ז אמרי' בגמ',
דלא זו בלבד שהעבד נעשה סניף לי' ,עוד
יש בו מעליותא במה שהוא מצטרף
לזימון ,דנידון הוא לענין זה כישראל
גדול.

‚

והנה,

כ"ז לגבי צירוף קטן לזימון ,אבל

ועדיין

צ"ב בזה בהא דאמרי' בגמ' דעבד

לגבי צירוף עבד לזימון הוא

מצטרף להשלים מנין י' ,ולמאי

להיפך ,דעבד בודאי אינו נעשה סניף לי',

נפק"מ בהך דינא דמצטרף ,תיפו"ל

דבצד פטורו חשבינן ליה כמאן דליתא

דבלא"ה נעשה סניף לי' .אלא דאכתי יתכן

כלל ,ואך דאילו היה הדין דמצטרף

דהנפק"מ הוא לגבי קרה"ת ,דבזה ל"ש

לזימון ,הרי כבר בממילא דליכא כל

דינא דסניף ,כמש"כ הפמ"ג ,ובזה אהני

ריעותא במה שאנו מצרפים אותו יחד עם

דינא דמצטרף ,דנידון הוא כגדול גם לענין

כל השאר ,אבל אילולי הא דמצטרף ,כבר

כן

זה,

להתשב"ץ.

נידון הוא כמאן דליתא כלל ,ואף לסניף
אינו מצטרף ,וא"ש היטיב לשון הגמ'
דאמרי' תשעה ועבד מצטרפים ,דבהלכות
צירוף דיינינין ליה ,ולא בדין סניף ,דזה
בודאי אינו שייך בעבד.

אולם,

וכמו

קטן

בקרה"ת

כדס"ל

או

דנפק"מ אם יוכל להוציא את השאר,
דבדינא דסניף בודאי אינו יכול

להוציא את השאר ,שהרי אין הוא חלק
מהציבור כלל ,וכש"נ דעיקר הך דינא הוא

הנה ,בדברי הפוסקים בסי' נ"ה

מצד דין רו"כ ,ואילו בדין מצטרף לי',

מבואר ,דגם בעבד שייך הנידון

אהני זה גם לענין שמוציאם יד"ח ,ועוד

דנעשה סניף לי' ,ואם אך קיימ"ל דקטן

צ"ת בזה.

עריכת ברכות  /בדין כזית דגן לזימון

תכה

מח ע"א

בדין כזית דגן לזימון
iil`t .f xcpqkl` axd

‡

אמר

אכילתם ,וכל עיקר מה שבאו לדון שם

רבי יהודה בריה דרב שמואל בר

הוא דכיוון דאינו יושב עימהם אין כאן

שילת משמיה דרב תשעה אכלו דגן

התכנסות של י' ,ובזה וודאי חמיר טפי

ונחלקו

זימון של י' מזימון של ג' ,דבג' לא

הראשונים דדעת רבינו יונה והרא"ש וחלק

איכפ"ל בהתכנסות שישבו יחד דהא לא

מבעלי התוס' דדין זה שייך אף לזימון של

בעינן ביה השראת שכינה ,וסגי בצירופם

ג' ,אמנם דעת הרי"ף והרשב"א ועוד

ע"י האכילה ,ורק בזימון של י' דיסודו

ראשונים ,דדווקא לזימון של י' להצטרף

מצד השראת שכינה ,בזה בעינן התכנסות

לאמר אלוקינו ,בזה הוא דמצטרפי ,אך

גמורה ובעינן שישבו יחד.

ואחד

אכל

ירק

מצטרפין,

לזימון של ג' לא סגי עד שיאכלו כזית דגן.

והנה

הק' רבינו יונה והרא"ש על הרי"ף,
דמבואר לדעתו דהצטרפות לזימון

של ג' חמירא טפי מהצטרפות לעשרה,
ואילו לעיל מ"ה :מבואר להיפך ,דמי
שיצא לשוק וקרו ליה ועני מצטרף לזימון
של ג' אך לזימון של י' לא סגי עד שישב
עימהם ,וזה היפך סברת הרי"ף ,אך כ'
לתרץ דהם שני דינים חלוקים ,ואה"נ
לעיקר ההצטרפות וודאי לזימון של ג'
בעינן צירוף יותר ,דבא לקבוע את עיקר
הזימון ,אך לזימון של י' עיקר מה דבעינן

והנה

באמת לעיל מ"ז :אמרו בגמ' דקטן
המוטל בעריסה אף שאינו מצטרף

לזימון של ג' ,מ"מ עושין אותו סניף
לעשרה ,עוד שם דתשעה וארון מצטרפין
וקטן פורח מצטרף וכו' ,ומבואר דכל הנך
אף דלצירוף ג' וודאי לא מהני ,מ"מ
מצטרפים הם לזימון של עשרה ,וזה וודאי
כסברת הרי"ף דזימון של י' קיל טפי
מזימון של ג' ,ומעתה צ"ע על הרא"ש
ורבינו יונה מה הוקשה להם על הרי"ף
מדינא דקרו ליה ועני ,הרי הוא כבר תמיה
בדברי הגמ' הנ"ל ,דמבואר דזימון של י'
קיל מזימון של ג' ,וצ"ע.

הוא התכנסות עשרה כדי שתשרה שכינה
ויוכלו להזכיר את השם ,ומשו"ה חילק

אמנם

החילוק בזה פשוט ,דוודאי לא

הרי"ף דעלה של ירק מהני לזימון של י'

עלה על דעת הראשונים לדמות

דווקא ולא לזימון של ג' ,אמנם בסוגייא

דכל המצטרף לעשרה בהכרח יצטרף

דקרו ליה ועני ,שם אין החיסרון מצד

לשלשה ,ואף דזימון של ג' בעינן דווקא

ההצטרפות ,דהרי הם מצורפים כבר מצד

שלשה גדולים המחוייבים בברכת המזון,
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מ"מ להצטרפות לי' שפיר מצרפינן אף

שיצטרפו

קטן או ארון למאן דאית ליה ,וכל עיקר

האחרונים דקטן בעריסה לכאורה לא אכל

דימוי הראשונים הוא בשיעור ההצטרפות,

כזית וצ"ע[ ,ומה זה ראייה לדינא דאכל

דלעניין ההצטרפות וודאי שמעינן בסוגייא

עלה של ירק דהחיסרון הוא בהצטרפות.

דמ"ה :דלזימון י' בעינן הצטרפות חמירא
יותר ,וא"כ באכל עלה של ירק דחזינן
דסגי בשיעור הצטרפות כזה לזימון של י',
בזה וודאי יש לנו לדמות דאם נצטרפו
לזימון של י' כ"ש שמצטרפים ע"י אכילה
זו לזימון של ג' ,דהרי בשיעור ההצטרפות
שמעינן דזימון של י' חמיר טפי ,אך מ"מ
חילקו הרא"ש ורבינו יונה ,דאף בשיעור
ההצטרפות הדין חלוק ,דהיכא דהחיסרון
עומד בהתכנסות ,בזה וודאי זימון די'
חמיר טפי ,אך היכא דהחיסרון בהצירוף,
בזה זימון של שלשה חמיר.

אמנם

צירוף

גמור,

עמדו

]וכבר

המבואר וודאי בדברי הרשב"א,
דס"ל דזה כל יסוד החיסרון

בעלה של ירק ,ואה"נ מצד ההצטרפות לא
באנו עליו כלל ,דכיוון דסו"ס אכל עימהם
כזית ירק שפיר הוא מצורף עימהם ,וכל
מה שבאנו לדון עליו הוא דכיוון דסו"ס
אינו מחוייב בברכת המזון אין לצרפו
לזימון דבעינן בזימון דווקא אנשים
מחוייבים ,וזה חידשו דלזימון של י' לא
בעינן דווקא מחוייבים וסגי בעשרה
שאכלו כאחד ,והוא ממש כדינא דתשעה
דבזה

וארון,

כמשנ"ת

לא

הוקשה

לראשונים איך מקילינן בזימון של י' יותר

·

והנה

דעת הרשב"א כהרי"ף דדווקא

מזימון של ג' ,דפשוט דאין הכרע דנצטרך
בזימון של י' דווקא מי שראוי להצטרף
לג' ,וברור.

בזימון של י' סגי בעלה של ירק
אך לג' בעינן דווקא שיאכל כזית דגן ,וכ'

‚

הרשב"א וז"ל ,אלא שבזו יש לומר
דלהצטרף להזכיר את השם הוא דבעי ולא

והנה

בגמרא לא נזכר שיעור הירק שצריך

בעינן שיאכל ,דהא אמרינן לעיל דארון

לאכול ,אך בשו"ע קצ"ז ב' מבואר

מצטרף וקטן מוטל בעריסה מצטרף ,ואף

דבעינן שיאכל עכ"פ כזית ירק ,והגר"א

על גב דלא קיי"ל כוותייהו מ"מ שמעינן

חולק וכפשטיה דגמרא ,ובטעמא דהשו"ע

מינה דלצירוף הזכרת השם לזימון עשרה

כ' הפמ"ג דכיוון שצריך לאמר "שאכלנו",

לא בעינן מחויב ממש בברכת המזון ,אלא

בעינן עכ"פ שיעור אכילה דכזית ,אמנם

כל שהוא גדול וחייב בברכה כלל מצטרף,

ברשב"א הנ"ל מבואר כדברי השו"ע שהרי

והנה מבואר להדיא בדברי הרשב"א

כ' אלא כל שהוא גדול וחייב בברכה כלל

דדימה דינא דעלה של ירק לדינא דתשעה

מצטרף,

וארון ,ולהנת' אין הנידון דומה כלל,

דמצרפינן ליה לזימון י' הוא דווקא אם

דהתם שמעינן דסגי אף בקטן וארון

הוא מחוייב בברכה כלל ,והיינו שאכל

להצטרפות עשרה ,אך מ"מ י"ל דבעינן

שיעור ברכה אחרונה ,אלא שהוא נתן טעם

ומבואר

בדבריו

דכל

מה
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אחר מהפמ"ג ,ולא רק מצד הנוסח

להתחייב בזימון ,ולדידהו לא שמעינן

שאכלנו ,אלא הוא מעיקר דין הצירוף דלא

לסברת הרשב"א דלזימון בעינן דווקא ג'

מצרפינן אלא את המחוייב בברכה כלל,

מברכים ,אלא כל ברכת המזון שבאה ע"י

ועיין במשנ"ב שהביא לשני הטעמים,

אכילת חבורה מחייבת בברכת הזימון ,ואף

ובאמת דיש לדון בזה נפק"מ גדולה

אם רק אחד מחוייב בברכת המזון היה

לדינא,

בשתה

כזית

משקין,

דברכה

בדין לחייב ברכת הזימון.

אחרונה קיי"ל בסימן ר"י דאינו מברך עד
רביעית ,אך הוא משום דבשתייה בעינן

ומעתה

י"ל ,דעיקר מה דחדית הרשב"א

שיעור שביעה כמפורש בראשונים עיין

דאף לזימון של י' בעינן שעכ"פ

ב"י שם ,וא"כ לטעמא דהפמ"ג סגי בכזית

יאכל כזית דגן דבעינן שיתחייב בברכה,

משקה ולהרשב"א בעינן רביעית דווקא,

כל זה לשיטתו דיסוד ברכת הזימון תליא

והשו"ע הזקיק רביעית וזה רק לטעמא

בשם ג' מברכים ,וה"ה לזימון של י' בעינן

דהרשב"א וצ"ע] ,אך גם לדעת הרשב"א

עכ"פ י' מברכים דזהו הרי כל עיקר ברכת

צ"ע דהרי בסימן ר"י מבואר דמספק"ל

הזימון ע"י ג' או י' מברכים ,אמנם לרבינו

להמחבר אי סגי ברביעית או כזית ,וא"כ

יונה והרא"ש דיסוד החיסרון במי שלא

בשלשה עכ"פ שאינו מזכיר את השם היה

אכל כזית הוא רק מצד הצירוף ,אך לא

לו לחייב אף בכזית וצ"ע[.

שמעינן דלזימון בעינן ג' מברכים דווקא,
לשיטתם נראה דבזימון של י' שנת' בגמ'

אך

נראה לדון דהרשב"א אזיל בזה

דלא איכפ"ל בכזית דגן ,וצירופם חייל אף

לשיטתו לעיל ,דהנה נת' בדברינו

באכילת ירק ,בזה שפיר מצינן לדון דאף

דנחלקו הראשונים ביסוד החיסרון במי

בפחות מכזית ,דיסוד ברכת הזימון אינו

שלא אכל כזית דגן ,דלהרשב"א יסודו

תלוי בג' מברכים דווקא ,ודו"ק] ,אמנם

מצד הגברא ,דכל שלא אכל כזית הוא

יעויין בפמ"ג א"א קצ"ט ח' שנקט

כקטן וארון שאינם מצטרפים לזימון,

בפשיטות כהמבואר ברשב"א דלזימון של

דלזימון בעינן דווקא ג' "מברכים" ,אמנם

ג' בעינן ג' "מברכים" ומטעם זה פסל

לרבינו יונה והרא"ש יסוד החיסרון במי

אילם לזימון ,ואפ"ה לגבי זימון של י'

שלא אכל כזית ,הוא מצד הצירוף ,דדווקא

נזקק לטעם חדש שאינו יכול לאמר

ע"י אכילת כזית דגן חייל צירוף ביניהם

שאכלנו[.
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סניף לעשרה ועלה של ירק
onyxid oerny axd

תשעה

אכלו דגן ואחד אכל ירק -

קמ"ג דמספק"ל לגבי קרה"ת ,האם בעינן

מצטרפין .הקשה החזו"א ,להנך

י' שלא שמעו קרה"ת ,או דסגי ברובן שלא

ראשונים דאית להו דצירוף עלה של ירק

שמעו ,ועיי"ש שהביא את דברי הר"ן

הוא רק לזימון די' ולא לזימון דג' ,למ"ל

במגילה ,אשר מדבריו מבואר דסגי ברובן

להך מילתא דאכל עלה של ירק ,תיפו"ל

שלא שמעו .וכבר נודעו דברי הגר"ח שפי'

מדינא דסניף לי' ,אשר דין זה בפשוטו

דברי הר"ן בענין אחר ,ולדבריו אכתי

אינו צריך כלל לאכילת ירק ,אלא גם בלא

איכא לספוקי דילמא בעינן י' שלא שמעו.

שיאכל כלל ג"כ מצטרף.

כיו"ב,
והנה,

עי' משנ"ב סי' נ"ה שהביא דברי

בעיקר דינא דאכל עלה של ירק,

הפמ"ג שצידד לומר ,דהגם דישן

לכאו' עיקר החידוש בהך דינא

מצטרף למנין י' ,לגבי קדיש וקדושה ,אבל

הוא ,דדיינינן לחובת זימון כחובת ציבור,

מ"מ לגבי קרה"ת יתכן שאינו מצטרף,

והיינו ,דאי"ז חובה דחיילא על כאו"א

דבעינן י' שישמעו קרה"ת.

מתוך אוכלי הפת ,כ"א דהוא חובה על
החפצא של החבורה ,דחבורת אוכלי פת

ולמראית

עין היה נראה ,שהנידון

חייבת בזימון ,ובזה בא דין עלה של ירק,

בשניהם אחד הוא ,דהתורת

לדון דאף הוא מצטרף לענין קביעת תורת

ציבור דבעינן לגבי קרה"ת הוא ,ע"נ

חבורת אוכלי פת ,ובממילא דחייל על הך

דאיכא בפנינו י' שיוצאים יד"ח בקרה"ת,

חבורה חובת זימון.

ומה"ט אין ישן מצטרף ,כיון שאינו יוצא
יד"ח בקרה"ת ,וכיו"ב בדליכא י' שלא

והך

מילתא ,לכאו' נלמד גם מדינא

שמעו קרה"ת ,דנמצא דלא כל הי' יוצאים

דנעשה סניף לי' ,דגם הך דינא

יד"ח בקרה"ת .ושאני מקדיש וקדושה

מישך שייך בהדי הך מילתא דאמרי'

דהתם מצטרף גם ישן וגם דסגי ברובן

דזימון הוא מכלל חובת ציבור ,דאם לא

שלא שמעו.

דזימון חשיבא כחובת ציבור לא היה שייך
דינא דסניף כלל .וז"ב.

אכן,

נראה פשוט דשני נידונים נפרדים
הם ,ואין כל שייכות ביניהם .הנידון

אלא

דמ"מ נראה דשני נידונים יש כאן,

האחד ,הוא לגבי מחייבי הקרה"ת ,והיינו,

ובהקדם ,דהנה ,עי' באה"ל ר"ס

דמאחר שחיוב קרה"ת עומד כחובת
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ציבור ,ובממילא שיש לדון האם התורת

דווקא י' .ויתכן גם להיפך ,דאם אם לגבי

ציבור דבעינן למחייבי קרה"ת הוא ,ע"י

שמיעת קרה"ת בעינן שישמעו כל הי',

דאיכא עשרה שלא שמעו ,ובפחות מכך

אכתי לא בעינן י' שלא שמעו כדי

לא חייל חיוב קרה"ת על ציבור זה כלל.

להתחייב בקרה"ת .ודברים אלו מתבארים

או דסגי בעצם הדבר דאיכא בפנינו חפצא

מתו"ד הבאה"ל בסו"ס

קמ"ו א.

של ציבור ,וסגי בהכי לחייבם בקרה"ת.
ועכ"פ עיקר הנדון בזה הוא לגבי חלות

ואמנם,

עיקר חיוב קרה"ת.

ואילו

יד"ח קרה"ת בהך קריאה ,דלענין

נידון הפמ"ג לגבי ישן בקרה"ת,
זהו לגבי הקיום של קרה"ת ,בהך

דינא דבעינן שהקרה"ת תהיה בציבור ,ובא
הנידון האם סגי לן במה דאיכא ציבור
בפנינו ,לדון דסגי לן בזה בשביל המעשה
קרה"ת ,והיינו ,במה דאיכא הכא חפצא
של קריאה בציבור ,או דבעינן שהקרה"ת
תהא ע"י דאיכא קרה"ת של י' .ובקצרה:
האם בעינן מעשה קרה"ת בפני עשרה ,או
מעשה קרה"ת של עשרה.

ושני

זה ודאי דלא בעינן שכל הי' ¥יצאו

זה בודאי אהני הא דהו"ל קריאת ציבור,
דאם אך נתקיים כאן חפצא של קריאת
ציבור ,ואך דבא הנידון דאחד מהם אינו
יוצא יד"ח קרה"ת ,אם ע"י שמכוון שלא
לצאת ואם מטעם אחר ,בין כך ובין כך,
סגי לן במה דאיכא מעשה קרה"ת של
ציבור ,וזה שבפועל אחד מהם אינו יוצא
יד"ח קרה"ת ,לא איכפ"ל מזה כלל.

נמצאנו

למידים ,דג' נידונים יש בכל
מקום שהחובה הוא חובת

נידונים אלו אינם תלוים אחד

ציבור .א .איך חייל עליהם החיוב ,האם

מאוד,

בי' דשייך בהו חיוב או דסגי ברוב .ב.

דבשביל מחייבי קרה"ת בעינן לעיכובא י'

לגבי המעשה ,האם בעינן שיהא זה קרה"ת

שלא שמעו .ואילו לגבי המעשה קרה"ת,

של ציבור או דסגי במעשה בפני ציבור .ג.

בזה לא בעינן שישמעו כל הי' ,דלגבי

לגבי לצאת יד"ח קרה"ת ,דלזה לכו"ע לא

השמיעה סגי לן במה שרוב ציבור

בעינן שרוב הציבור יצאו יד"ח קרה"ת

שומעים ,ואילו לגבי המחייבים בעינן

וכש"נ.

בחבירו

`.

כלל,

דיתכן

sxhviy dn lirei xak df oiprly ixd ,oyi dxyrd jezn cg`e ,erny `ly 'i `ki` m`c ,dfa n"wtpe
`.z"dxw eiykr `ed rney t"kr m` ,z"dxw rny xaky weyd on xg` mdil
oiprl `weec epiid ,sxhvn oyid oi`c `de ,sxhvn oyid mbc i`cea dfl ,z"dxw aeigd oiprlc ,mrhde

opirac ,'ia z"dxwda `"k ,xeaiv jda z"dxw ly aeigda `l oexqig `ede ,rney epi`c i"r ,z"dxw dyrnd
.mirneyy 'i `ki`c i"r wx miiwzn dfc ,xeaiva z"dxw ly `vtg cinrdl ick ernyiy 'i
ly meiwd iabl la` ,miaiignd iabl wx `ed f"k ,erny `ly 'i oipra `l m` mbc ,jtidl mb okzie
'i ediy opira n"n ,zg` mrt erny xak mzvwn m` s` ,z"dxw mirneyy 'i ediy opirac l"i dfa ,z"dxw
.z"dxw dzr mirneyy
.z"dxw dyrnd iabl ipyde ,z"dxw ly aeigd iabl cg`d ,o`k yi mipecip ipy t"kre
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וככל

של ירק ,ובפשוטו הנידון בעלה של ירק

החזיון דאיכא בקרה"ת ,נוכל לדון

הוא לגבי חלות חובת זימון ,האם בעינן ג'

גם לגבי זימון ,וג' נידונים הנ"ל

ברוב

המחויבים

בזימון,

או

דסגי

שייך גם לגבי זימון ,א .האם בעינן ג'

המחויבים בזימון .וזה דומה לנידון

דשייך שיחול עליהם חובת זימון ,ואם

הבאה"ל הנ"ל לגבי קרה"ת אם סגי ברובן

ליכא ג' דשייך בהו זימון ,לא סגי ברוב

שלא שמעו או דבעינן עשרה שלא שמעו,

המחויבים כדי להתחייב בברכהמ"ז ,אלא

וה"נ בא הנידון בזימון ,האם בעינן ג'

בעינן דווקא ג' המחויבים בקרה"ת .וכמו

המחויבים בזימון או דסגי ברוב אוכלי פת.

דלגבי קרה"ת בעינן דווקא י' שלא שמעו
ה"נ בעינן דווקא ג' שאכלו פת.

ב .לגבי

ואילו

סוגיא דסניף איירי ,לגבי הקיום של
זימון ,האם בעינן שיצטרפו כל הי'

המעשה זימון ,האם בעינן

למעשה הזימון ,או דסגי ברובן ,וזה דומה

מעשה זימון של ג' ,או דסגי

מאוד להנידון אם ישן מצטרף לקרה"ת,

במה שהמעשה זימון הוא בפני ג' ,כמו

ואשר הנידון בזה הוא האם בעינן שיהא

דסגי בקרה"ת ,ונפק"מ לישן וכיו"ב.

הזימון מעשה זימון של ג' ,ולא סגי

ג .האם

במעשה זימון בפני ג'.
בעינן שכל הג' יצאו יד"ח בהך
זימון ,או דסגי במה שרובן

וא"ת,

אם חזינן דאחד שלא אכל נעשה
סניף לט' שאכלו ושייך ביה זימון,

יוצאים יד"ח בהך זימון.

א"כ תיקשי לן למ"ל לדינא דאכל עלה של

ולגבי

הנידון השלישי ,האם בעינן שכל

ירק ,הרי גם אילו לא אכל כלל ג"כ מצטרף

הג' יצאו יד"ח זימון או דסגי

לזימון.

ברובן ,דין זה יש לנו ללמוד לכה"פ מב'
מקומות דסגי ברובן שיוצאים יד"ח זימון,

אולם

למש"כ אי"ז נכון כלל ,כי דינא

נפרטם בקצרה :א .בהא דקדים חד מינייהו

דסניף לא אהני כלל לגבי עיקר

ובריך דמצטרף עמהם לזימון ,דזה בודאי

חיוב הזימון ,ואך דאחר דכבר חל בהו

דהוא אינו יוצא יד"ח זימון בהך זימון,

חובת זימון ,ובא הנידון לגבי הקיום של

דלענין זה בודאי אהני דינא דאין זימון

זימון ,אם רשאים הם לקיים את הזימון

למפרע .ב .בהא דקרי ליה ועני ,דלדעת

בצירוף אחד שאינו חייב ,בזה נתחדש

רי"ו בדף נ .אין הוא יוצא יד"ח זימון,

דמעשה הזימון אינו טעון זימון של עשרה,

ומ"מ מצטרף בהדייהו לזימון.

אלא סגי לן במה שהזימון נעשה בפני
עשרה ,וזהו עיקר דינא דסניף .אבל כ"ז

ולגבי

ב' הנידונים הראשונים ,הנה ,לכאו'

הוא דווקא אחר שאנו דנים אותם

בזה באו ב' הסוגיות שלפנינו,

כמחויבים בזימון ,אילולי דינא דסניף,

הסוגיא דנעשה סניף לי' ,והסוגיא דעלה

ואחר שהם מחויבים ובא הנידון כלפי

של ירק .ותחילה יש לבאר הנידון בעלה

הקיום ,בזה שייך דינא דסניף.
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וההיכ"ת

תלא

‚

שיהו חייבים בזימון ולא
יצטרכו לצרף אחר מן השוק

והנה,

כבר הקשה הרשב"א אהך צירוף

כ"א לענין מעשה הזימון הוא ,באופן

דעלה של ירק ,דמאחר שהוא אינו

שאכלו י' כאחת ,וקודם שזימנו פירש אחד

בן זימון איך יצטרף עמהם .ותי' ,דאיירי

מהי' ,דנמצאו הט' הנותרים חייבים בזימון

בזימון דעשרה.

ולזה נתחדש דרשאים להביא אחד מן
השוק שיצטרף עמהם בהדי מעשה הזימון.
אבל בלא שיהו מחויבים בזימון בודאי
א"א דדינא דסניף ישלים להם את חיובם.

ונמצא

ביאור

הדברים :הרשב"א לא הוקשה לו
על עצם הצירוף לזימון ,דבודאי

אהני הצירוף דידיה לענין זה גופא ,דנימא
דסגי ברובן שאכלו פת ,ולא בעינן שכל

דבפרט אחד עדיף דינא דסניף

הי' יהו מאוכלי פת ,וכעין נידון הבאה"ל

ובפרט אחד עדיף דינא דעלה

לגבי קרה"ת דסגי ברובן שלא שמעו ,ה"נ

של ירק .דדינא דסניף עדיף ,משום דזה בא

סגי ברובן שאכלו פת ,דכיון דזימון הוא

אחר דכבר חייל בהו חובת זימון ,מאיזה

חובת ציבור ,הרי דמהני מה שרובן אכלו

טעם שלא יהיה ,ובא הנידון לגבי מעשה

פת אף אם אחד מהם לא אכל פת.

הזימון ,אשר בזה יתכן דמהני לצרף גם
אחד שלא אכל כלל ,כיון דאף אם למחייבי

וקושית

הרשב"א באה כלפי מעשה

הזימון בעינן י' שיתחייבו בזימון ,אכתי

הזימון ,והיינו ,דהרשב"א אית

לגבי מעשה הזימון סגי במה דרובן יוצאים

ליה דלזימון בודאי א"א לצרף אם אחד

יד"ח בהך זימון ,והקטן נידון לענין זה

מהם ישן ,וזה שאכל עלה של ירק נידון

כישן ,דמצרפינן ליה בכל מקום דבעינן

כאחד שישן ,לא מפני שאינו יוצא יד"ח

מעשה בפני ציבור כל עוד דלא בעינן

בהך זימון ,כ"א דעצם המעשה זימון ל"ש

שיהא זה מעשה של ציבור.

בדידיה ,והוא אינו עומד כמזמן עמהם,

ודינא

דעלה של ירק עדיף בפרט אחד,
והוא ,לגבי מחייבי הזימון ,דזה

שאכל עלה של ירק מצטרף בהדייהו לענין
שיחול עליהם חובת זימון ע"י צירוף אוכל
העלה .ואילו בדינא דסניף ,בודאי דא"א
לצרפו בשביל יצירת המחייבים ,ואך
דמ"מ נוכל לצרפו רק אחר דכבר חיילי
מחייבי

הזימון,

או

אחר

וכמו דבקרה"ת ל"מ אם אחד מהם ישן,
כיון שהוא אינו שומע ,אף דאי"ז מגרע
בהמחייבים ,מ"מ מגרע זה בהמעשה
קרה"ת

ששומעים ה"נ בעינן בזימון שיהא זה בי'
דהמעשה זימון דידהו חשיב מעשה זימון,
והיינו ,דשייך שיצטרפו בהדי המעשה
זימון.

דאמרי'

דלהמחייבים ג"כ סגי ברובן שחייבים

דבעינן

שיהא

זה

בעשרה

והטעם

דזה שאכל עלה של ירק ל"ש

בזימון .ועכ"פ שני נידונים נפרדים הם,

בדידיה זימון ,היינו משום דאינו

ואין שום שייכות ביניהם ,זה לגבי מעשה

שייך בהדי ברכהמ"ז ,ועד כמה שהמעשה

הזימון וזה לגבי מחייבי הזימון.

זימון הוא בצירוף ברכהמ"ז ,הרי דמאחר
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תלב
דבדידידה ל"ש ברכהמ"ז ,א"כ א"א

להתחייב בזימון ,מ"מ לגבי מעשה הזימון

שיצטרף עמהם בהדי מעשה הזימון.

בעינן שכל הג' והי' יהו מצורפים במעשה

ולזה

תי' הרשב"א ,דשאני זימון די',

הזימון ,ואך דלזה סגי בדינא דסניף
כמש"כ הרשב"א.

דלהצטרף בהדי הך מעשה זימון
לא בעינן שיהא זה בצירוף הברכהמ"ז,

ובסו"ד

כתב הרשב"א לתרץ עוד,

וסגי בהזימון לחוד דהזכרת השם ,ולענין

דמצטרף הוא לזימון .וביאור

זה שפיר מצטרף זה שאכל עלה של ירק,

דבריו בהך תי' ,דכל מאי דקשיא ליה

דשייך בהדי הך מעשה זימון .ולא שהוא

להרשב"א שהוא אינו בן זימון ,כיון

מתחייב בזימון ,דבודאי א"א לדון דהוא

דליכא גביה ברכהמ"ז ,לזה כתב הרשב"א,

מתחייב בזימון ,ואך דמ"מ על הך חבורה

דמעשה הזימון מתקיים גם באחד שלא

חייל חובת זימון ,ואך דמ"מ בעינן שיהא

אכל פת.

שייך במעשה הזימון ,אף אם אינו יוצא
יד"ח בהך זימון מאחר שאינו חייב בזימון.
ובפרט זה גם בעלה של ירק דיינינן דשייך
ביה מעשה זימון.

וזהו

ועיקר

החילוק בין התי' הראשון לשני,
דלתי' הא' דנים אנו את ברכת

הזימון כחלק מברכהמ"ז ,ומאן דל"ש ביה
ברכהמ"ז ,א"א

שיצטרף עם מעשה

שדימה לה הרשב"א לדינא דסניף,

הזימון .ואילו להתי' הב' מעשה זימון

אשר להמבואר עיקר הנידון התם

שייך גם באחד שאינו חייב בברכהמ"ז,

הוא לענין צירוף במעשה הזימון ,ולא

ובממילא דשפיר מצרפינן ליה להאוכל

במחייבי הזימון ,ואין כוונת הרשב"א דכל

עלה של ירק ,דממנ"פ ,חלות חיוב הזימון

עיקר דינא דעלה של ירק שייך לדין סניף,

חייל על החבורה מצד דאיכא רוב אוכלי

כ"א דלענין מעשה הזימון הוא דבעינן גם

פת .ואילו מעשה הזימון ,דלזה בעינן

להך דינא דסניף ,אבל לעיקר מחייבי

שיהא מעשה הזימון שייך לכל הג' ,ולא

הזימון ,בזה בודאי מודה הרשב"א דסגי

סגי ברובן ,לזה הוצרך הרשב"א לומר,

ברוב אוכלי פת ,ולא בעינן שכל החבורה

דזה שייך גם באחד שלא אכל פת.

יחול עליה חובת זימון ,דזהו עיקר דינא

„

דעלה של ירק.

ונידון

הרשב"א הוא ,אחר דכבר חייל
אהך חבורה חובת זימון ,דמ"מ

א"א להם לקיים את הזימון יחד עמו ,כיון
דאיהו ל"ש בהדי מעשה הזימון ,ואשר
לזה בעינן לדינא דסניף.

נמצאנו

ואחר

כ"ז ,מיושב היטיב קושית החזו"א
הנ"ל ,דלמש"נ הרי שני נידונים

נפרדים המה ,דהנידון בעלה של ירק הוא
לגבי עיקר חובת הזימון דחייל אהך
חבורה ,ואשר בזה ל"ש כלל לדינא דסניף,
כיון דדינא דסניף הוא רק אחר שכבר

למידים ,דגם אחר דלעיקר חובת

חייבים המה בזימון ,ולא כן דינא דעלה

הזימון סגי לן ברוב חבורה כדי

של ירק דמהני זה לעיקר חובת הזימון
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שיחול בהך חבורה ,דנתחדש דלא בעינן ג'

תלג

והסוגיות

משלימות זא"ז ,סוגיא דעלה

אוכלי פת כדי להתחייב בזימון ,אלא סגי

של ירק באה כלפי קביעת

לן ברוב ,כמו דלגבי קרה"ת סגי לן ברוב

חובת הזימון ,איך חייל על החבורה

שמחויבים בקרה"ת ה"נ סגי לן ברוב

חובת זימון .וסוגיא דסניף באה כלפי

אוכלי פת.

ואילו

קיום

הזימון,

איך

מתקיים

הזימון

נידון הסוגיא דסניף ,זה בא לגבי

בחבורה שכבר נתחייבו בזימון ,אלא דרק

הקיום של הזימון ,דהמעשה זימון

רובן חייבים בזימון ולא כולם ,ואשר בזה

מתקיים עם רוב אוכלי פת ,ואי"ז שייך

באה סברת נעשה סניף ,דלענין הקיום

בהדי חלות חובת הזימון ,אשר בזה ל"ש

של הזימון סגי גם בצירוף אחד מן

דינא דסניף כלל.

השוק.
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המג"א

בר"ס ר' העתיק דברי הב"ח

בתחילה ,דהלך לו ושוב אינו חוזר וניעור,

שכתב ,דאחד שהפסיק לשנים

ולא כן כלפי מחייבי זימון שמתחדשים

יכול להצטרף אח"כ בהדי שנים אחרים מן
השוק אם אוכל עמהם ,ול"ש חיסרון
פרחה ,כיון דהשנים האחרים לא זימנו,
ובדברי הב"ח מבואר דדין זה נלמד מדין
אכל עלה של ירק .וצ"ב דהא אנן קיימ"ל
דבג' ל"ש הך דינא דעלה של ירק.

ובעיקר

דין זה ,הנה ,למראית עין היה
נראה כוונת המג"א במש"כ

דבעינן שיאכל עמהם ,דעי"ז חייל ליה
צירוף מחודש בהדי השנים מן השוק,
ובממילא דחייל דין זימון מחמת צירוף
מחודש זה .ואם נימא כן ,אף דלפי"ז א"ש
הטעם דליכא ריעותא דפרחה כה"ג ,כיון

עליו.

אבל

בדברי המג"א לא ייראה דצריך
לאכול עמהם תחילה וסוף ,אשר

זהו עיקר הצירוף לזימון גם באכל עלה של
ירק א .והטעם שאינו צריך לאכול עמהם
בתחילה וסוף נראה ,דבאמת אין כוונת
המג"א לכך דחייל עליה חובת זימון
מחודשת ,כ"א דהצירוף דידיה הוא מכוח
הזימון שהיה בו בחבורתו הראשונה ,ואך
דמ"מ חייל בהך זימון דין פרחה .ולזה
אהני דינא דעלה של ירק ,דכלפי הך צירוף
דעלה של ירק ליכא ריעותא דפרחה.

אלא

שהדברים צ"ת רב ,דמה טעם באמת

דחיילי הכא מחייבים מחודשים ,ודינא

ליכא ריעותא דפרחה כה"ג ,הרי

ד'פרחה' הוא לגבי הזימון שהיה חייב בו

אילו אכל בתחילה ביחיד ולא בחבורה של

`.

sexiv dfa y"lc okzi k"` ,xeriykn zegta ibq wxi ly dlrac `nip m` ik ,llk `xixa `l `zlin jd
.l"nk`e ,seqe dligz ly

עריכת ברכות  /ברכות מח ע"א

תלד
ג' ,כי אז כבר א"א היה לו להצטרף בהדי

תורת ג' שאכלו ,לדון דיש כאן חפצא של
פת' ב,

אחרים לזימון ,אם עכ"פ לא נשלמו בו

'חבורת אוכלי

תנאי הצירוף לזימון ,דהיינו שיאכל עמהם

ברכהמ"ז ,הרי דא"א לדון הצירוף כלפי

עכ"פ תחילה וסוף .ומאחר דדין פרחה

זימון ,מאחר דהוא ל"ש בו ברכהמ"ז.

מפקיע הימנו דין זימון ,א"כ שוב נידון
הוא כיחיד שאכל ,כמבואר כן בדברי
הראשונים שם ,וביחיד שאכל בודאי אינו
מצטרף בהדי שנים מן השוק לזימון כל
עוד לא נשלמו בו תנאי הצירוף לזימון,
דהיינו בתחילה וסוף ,וצ"ב הטעם דל"ש
כה"ג דין פרחה.

ונראה

מבואר מזה ,דהנה יל"ע במש"כ
הראשונים דדין עלה של ירק ל"ש

בזימון דג' ,האם החיסרון הוא משום
דהדין ג' שאכלו ,אשר הוא מחייב את
הזימון שביניהם ,הוא אינו חל בפחות מג'
שאכלו פת ,והיינו דהחיסרון הוא כלפי
מחייבי הזימון ,דלמחייבי הזימון בעינן
תורת 'שלשה' שאכלו פת ,וזה שאכל עלה
של ירק אינו מצטרף לקביעת שם שלשה.

או

והטעם,

כי לגבי מעשה הזימון בעינן
שיהא זה זימון של שלשה ,ולא

סגי בחבורה דאיכא גבה ברכהמ"ז ,כ"א
דבעינן

שיהו

בפנינו

ג'

שמברכים

ברכהמ"ז ,דאז הוא דמצטרפים לזימון,
וזהו סברא מסוימת במעשה הזימון.

ומדברי

הרשב"א בדף מ"ח .נראה כצד
זה ,דהחילוק שבין ג' לי' הוא

מה"ט ,כיון דבג' בעינן שכל הג' יהא בהם
ברכהמ"ז ,ואין החיסרון כלפי עיקר
הצירוף בהדייהו ,לדון דעלה של ירק הו"ל
כמי שלא אכל עמהם ,כ"א דהוא חיסרון
בהזימון ,דבעינן שיהא הזימון כלפי כל
הג' ,וזה שאכל עלה של ירק ל"ש בו
זימון ג .ואילו בזימון די' דהצירוף דידיה
הוא רק להזכרת השם ,כמש"כ שם
הרשב"א ,ל"ש הך ריעותא.

דנימא דהחיסרון דעלה של ירק הוא,
כלפי מעשה הזימון ,דבזימון דג'

אבל מאחר דלית ביה

ואם

נימא כן ,הרי שבאמת דברי הב"ח

בעינן שיהא הזימון בצירוף ברכהמ"ז של

קשים מאוד בסברא ,דמאי אהני דין

שלשה ,ובפחות מזה ל"ש זימון ,ומאחר

עלה של ירק ,הא אף אם נימא דלית ביה

דזה שאכל עלה של ירק לית ביה

החיסרון במה שאינו מברך ברכהמ"ז ,כיון

ברכהמ"ז ,אף אם מצטרף הוא לקבוע

שעדיין לא בירך ,ואכתי שייך ביה

.a

,zt lk` `l mdn cg`c `dn l"tki` `l jklide ,xeaiv zaegk zcner oenif zaegc `nipc i"r ,epiide
.'zt ilke` zxeag' zelg b"dk ediilr liigc ,zt ilke` aexa ibqe

.b

icda sxhvdl lkei b"dkac ,wxi zifk lke`ya wx `ed wxi ly dlrc `picc `"ayxa x`ean h"dne
zriaw itlk wxe ,oenifd itlk f"i` d"`la dicic sexivdc `nip m`c .dpexg` dkxa dia jiiyc oeik ,oenif

izk`c j`e .oenifl etexiv itlk oecipd oi` d"`lac oeik ,zifkn zegta mb jiiy dfc okziy ixd ,elk`y dyly
zrcl wx `ed dpexg` dkxaa zifkd zelzl `xaq jd t"kre .zegta `le zifka wx rawp dlik` myc okzi
.oiire ,`"ayxd
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ברכהמ"ז ,אבל הברכהמ"ז דידיה אי"ז

המחייבתם בזימון ,כיון דמחייבי הזימון

שייך בהדי ברכהמ"ז של זימון ,מאחר

טעונים ג' אוכלי פת.

דע"ז גופא חייל ביה דין פרחה ,ושוב א"א
לדון דיש בפנינו ברכהמ"ז של שלשה,
מאחר שהוא עומד כיחיד ע"י דינא
דפרחה ,ובממילא אין כאן ברכהמ"ז
דשייך בה זימון ,כיון דהברכהמ"ז דידיה
הוא ברכהמ"ז של יחיד ,כאילו אכל יחידי
מתחילת הסעודה.

ובשלמא

ואמנם,

אילו יצויר דיהני הצירוף דידיה
בהדייהו ,לצרפו בהדי שנים אלו

ולדונו כאחד מאוכלי הפת ,ויחול כה"ג
תורת שלשה שאכלו ,אף אם אכתי אין הוא
שייך בהדי מעשה הזימון ,מאיזה טעם
שלא יהיה ,מ"מ לגבי מעשה הזימון סגי לן
בשנים שמזמנים ,דלגבי הזימון סגי לן

במש"כ הרא"ש לדמות הך

במה דאיכא חבורה דאיכא בהו ברכהמ"ז,

מינייהו

ברכהמ"ז.

דינא

חד

דקדים

ולא

בעינן

ג'

שמברכים

ובריך לדין עלה של ירק ,בזה נוכל לומר

והריעותא דאיכא בעלה של ירק ,היינו

דאיכא ביה גם חובת זימון ,אלא דא"א לו

לגבי קביעות ג' אוכלי פת.

לקיים הזימון ,כמש"כ כן הריטב"א
להדיא ,ונימא דבכה"ג ליכא ריעותא
דצירוף.

אבל

ואם

נימא כן ,הרי דברי הב"ח מאירים
ופשוטים ,כי הנה ,הרי בסוגית הגמ'

דפרחה

מבואר

בדברי

רש"י,

דע"י

בניד"ד ,הרי דינא דפרחה אהני

שמצטרף בהדי חבורה אחרת ,הרי דעי"ז

לענין זה גופא ,לדונו כיחיד

כבר הדר ביה תורת ג' שאכלו ,ואך דמ"מ

הרי

חובת הזימון שהיתה בו היא זו שאינה

דבממילא דהא דנתחייב בברכמה"ז אי"ז

חוזרת ,דזה גופא נלמד בדינא דפרחה,

מועיל לו כלל ,מאחר דזימון ל"ש גביה,

דחובת הזימון שהיתה בו הלכה לה,

והו"ל זה ככל יחיד שאכל ובא להצטרף

ומאחר שהלכה לה שוב אינה חוזרת

עם שנים אחרים מן השוק.

וניעורת.

באכילתו,

שיחיד

ומאחר

הוא,

אלא

·

ואשר

מבואר בדעת הב"ח ,דהחיסרון
בעלה של ירק בצירוף לג' ,הוא

כלפי עיקר הצירוף בהאכילה עצמה ,במה
דבעינן שיעמדו בפנינו בתורת שלשה
שאכלו ,דלא סגי במה דאיכא בפנינו
'חבורת אוכלי פת' ,אלא בעינן 'שלשה

בהדי שנים אחרים ,שאף לגבי
דידהו איכא דין פרחה ,אבל כאשר בא
להצטרף בהדי שנים מן השוק שלא זימנו
כלל ,הרי דמאחר שהוא בא מחבורה של
ג' ,נמצא דתורת ג' שאכלו הדר חייל ביה,
כמש"כ רש"י דע"י שהוא מצטרף בהדי
אחרים הדר ביה תורת שלשה.

אוכלי פת' והך מילתא לא חייל ע"י עלה
של ירק ,דזה שאכל עלה של ירק לא אכל
פת,

ובממילא

דליכא

כה"ג

חבורה

דכ"ז הוא דווקא ,אם בא להצטרף

ואך

דמ"מ גם אחר דאית ביה תורת ג'
שאכלו ,הרי מ"מ פרח הימנו דין
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זימון ,וחובת הזימון שהיתה בו א"א לו

וסגי בשנים שמזמנים ,דיכול השלישי

לחזור ,ול"ש בדידיה מעשה זימון כלל,

להצטרף עמהם אף אם הוא ל"ש גביה

אבל בזה כבר יהני דינא דעלה של ירק,

זימון ד.

אשר כל הטעם דל"ש הך מילתא בזימון
דג' ,כ"ז משום דלא חייל צירוף דשלשה

ובאמת

בהדי זה שאוכל עלה של ירק.

ולא

כן בניד"ד ,דתורת שלשה הדר ביה
כדברי רש"י הנ"ל ,עי"ז גופא

שמצטרף בהדי שנים אחרים מן השוק,
ועי"ז חוזר וניעור לגבי דידיה תורת ג'
שאכלו ,ומצטרף הוא להיות נקבע עמהם,
לדון דיש כאן 'שלשה אוכלי פת' ,ומאחר
דחייל ביה תורת ג' שאכלו ,שוב ממילא
הדר דינא דמצטרף הוא בהדייהו למעשה
הזימון ,גם אם הוא אין בו זימון ,דלענין
זה כו"ע מודו דמהני עלה של ירק גם בג'.

וכל

נראה ,דזהו גם עיקר החילוק
בדין זה דעלה של ירק ,לצרפו

רק בהדי י' ולא בהדי ג' ,דאין הטעם משום
דמצטרף להזכרת השם בלבד ,כ"א דהוא
משום דבצירוף לי' לא בעינן שיחול כאן
תורת עשרה שאכלו ,וסגי לן בכל צירוף
באשר הוא כדי שיוכל להצטרף עמהם
לזימון ,ורק בשלשה הוא דבעינן שיחול
תורת שלשה שאכלו ,וזה לא חייל בעלה
של ירק ,ולא כן בצירוף לי'.

ושיעור

מחלוקת

הרשב"א

והב"ח,

דלהרשב"א בעינן דהצירוף

מה דאנן לא קיימ"ל הך דינא בג',

דעלה של ירק ,יהא

היינו רק מצד חיסרון דלא חייל בהו

הזימון ,דנוכל לצרפו בהדי מעשה הזימון,

תורת 'שלשה אוכלי פת' ,ולא כן בניד"ד,

ע"י דשייכי זימון בדידיה ,וא"כ ל"ש זה

דלענין זה הו"ל כמי דלא חייל ליה דין

בגוונא דפרח זימון מיניה ,דאיהו ל"ש

פרחה ,כמש"כ רש"י ,ושפיר מצטרף

כה"ג בזימון כלל .ואילו להב"ח הוא

בהדייהו לענין קביעת שלשה שאכלו ,ואך

להיפך ,דבעינן שיהא מצורף בהדי אוכלי

דמ"מ ה'זימון' לא הדר ביה ,דלענין זה

הפת ,ואילו לגבי מעשה הזימון ,לא בעינן

נשאר דין פרחה .אבל לענין זה כו"ע מודו

כלל לצרפו ,דלזה סגי לן בשנים ,ומה"ט

דלא בעינן שכל הג' יהא שייך בהם זימון,

לא איכפ"ל מהא דפרח זימון מיניה.

.c

)גם(

לגבי מעשה

`xaq jdl y"`xd zpeek oi`y ,wxi ly dlrl jixae cg micwc `pic zencl azky y"`xd ixac md el`e
zn`ac ixd ,oenif zaeg diab `ki` m` oecl ep`a m` i`ceac ,dpwz el oi`c wxe oenif zaeg diab `ki`c

.oenif zaeg xwir lk epnid rwt ,jxia xaky xg`n
`l `zlin jdc ,elk`y dyly ly `vtg `kd `ki`c meyn ,ediicda dicic sexivd ipd` n"nc j`e
xen`d oicd xwir xy` ,ynn wxi ly dlrc `pick mdnr sxhvnc `pic xcd aeye ,dxeagd itlk oiicr rwt
sexiva ol ibq n"n ,oenifa iyilyd z` aiigl sexivd lirei `l m` s` ,ediicda sexiv el legi j` m`c ,dfa
jezn mizya ibq r"ekl dfa ,oenifd itlk eli`e ,elk`y dyly zxez mdl legiy ick ,dnvr dlik`d itlk
.dyly

עריכת ברכות  /סניף לעשרה ועלה של ירק
‚

ואם

כנים הדברים ,אזי נראה כוונת
המג"א במש"כ דאוכל עמהם,

דאין כוונתו לדין עלה של ירק ,דכמו
דבעינן דהתם יאכל לכה"פ עלה של ירק,
ה"ה בניד"ד ,דכ"ז הוא לגבי מחייבים
מחודשים של זימון ,ולא זהו נידון המג"א
כלל.

אלא

תלז

אם בדינא דעלה של ירק אינו מצטרף בלא
כזית ,כדס"ל כן

והחילוק,

הכא שאני.

כי בעלה של ירק דבעינן כזית
היינו ,משום דבל"ז לא נוכל

לדונו כמצטרף עם השנים ,ולא כן בניד"ד
דהצירוף דידיה חייל ע"י שכבר היה
בתחילה בחבורה אחת ,דזה מהני שיוכל
להצטרף בהדי חבורה אחרת גם בלא
אכילת כזית ו.

עיקר כוונת המג"א ,דהא בסוגיא
דפרחה ,כאשר זימן פעם אחת עם

להמג"א ה,

ועוד

נפק"מ נראה ,דאם אכל בהדי שלשה
ונפרד

חבורתו הראשונה ,כבר כתב הרא"ש שם,

מהם

קודם

זימון,

ובא

דגם אילולי דין פרחה ,א"א היה לו

להצטרף לשנים אחרים מן השוק ,דיתכן

להצטרף בהדי אחרים כ"א בצירוף מה

מאוד דיהני צירופו בהדי השנים האחרים

שיאכל עמהם ,דבלא שיאכל עמהם א"א

גם אם לא יאכל עמהם כלל .ודין זה הרי

לקבוע דזהו החבורה דידיה ,ואין כאן

מבואר להדיא בסוגית פרחה ,דאם לא

תחילת צירוף בהדי האחרים ,ורק ע"י

זימנו בחבורתו הראשונה ,יוכל להצטרף

שיאכל הוא דחייל ליה הצירוף ,לא כצירוף

עם שנים אחרים גם אם אינו אוכל עמהם

המחייבו בזימון מחודש ,כ"א דהוא צירוף

כלל ,וה"נ בניד"ד נוכל לדון כן ,דע"י

לענין קביעת תורת שלשה שאכלו בהדי

דאיהו אית ביה תורת שלשה שאכלו,

החבורה השנית.

עכ"פ קודם זימון ,הרי דמהני זה לענין
שיכול להצטרף עם שנים אחרים גם בלא

וב'

נפק"מ נראה בזה ,חדא ,דיתכן דלא

שיאכל עמהם ,כמו דמהני זה בשלשה

בעינן שיאכל עם השנים כזית ,ואף

שנפרדו מחבורתם קודם זימון ,ודו"ק.

.d

.`weec zifk lk`iy opira r"eklc l"d`aa azk 'bc oenifae

.e

`la mdn cxtp cg`de epnif mipyd m`c ,(e,bvw r"ey) dgxtc `pica miwqetd k"ynn 'e`kl x`ean dfe
mbe ,mdnr sxhvny mixg`d mipyd mr lk`iy dn lirei n"n ,dgxt oic `ki` b"dk mbc s`c ,oenif

mipyd icda elk`y dyly zxez reawl ick wx epiid mdnr lk`iy opirac dne ,llk zifk opira `l mzd
.enewna x`eane heyt f"ke ,mixg`d
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בדיני הזכרת רצה בברכת המזון
xalif dyn axd

בב"י

סי' קפ"ח הביא הרא"ש בתשו' שכ'

שלאו שם תפלה עלה ,הכא מאי .מי נימא

אם אכל בשבת ומברך במוצ"ש ,לא

שגם פה חוזר הגם שלא מתקן ,מ"מ אז

אומר רצה .ולומד זאת מתפילת תשלומין

היה חסרון בנוסח וכעת אין חסרון בנוסח.

שמתפלל כדהשתא ,אפי' שהיא בשביל

או דלמא שזה הכל שייך בתפלה שהיא

תפלה של שבת למשל] .ומבואר בו חידוש

תשלומין ,שאין לו את התפלה של אתמול,

בגדר תפילת תשלומין ,שהיא בשביל

ובמקום זה מתפלל תפלה אחרת של היום,

התפלה של אתמול ,ורק יש דין להתפלל

והיום הוא נוסח טוב ,ושפיר דמי .אבל פה

כמו השתא.[.

שצריך לחזור ולברך את אותה ברכת

והנה

לענין תפילת תשלומין נחלקו בתוס'
ברכות כו :אם שכח הזכרה בר"ח

וכעת כבר לא ר"ח ,אם צריך לחזור
ולהתפלל .ומבארים בזה שאם בלי הזכרה
חשיב כמו שלא התפלל ,צריך לחזור
ולהתפלל ,משא"כ אם רק חסרה לו הזכרה
מה יהני מה שיחזור ויתפלל.

ויל"ע

בבירך ברכהמ"ז ביו"ט בסעודת
היום ,והיה סמוך לחשיכה ]דאם

עבר כדי עיכול לא מברך ברכהמ"ז[ ,ואחר
שחשכה נזכר שלא אמר יעלה ויבוא .האם
פה גם יהיה תלוי במחלוקת הנ"ל ,או
שלכו"ע לא יחזור .ונצא מתוך הנחה שאין
הבדל בין תפלה לברכהמ"ז לענין גדר
חיוב הזכרה.

וזה

המזון על האכילה שאכל ,שאין כאן דין
תשלומין אלא דין חזרה ,ייתכן שלכו"ע
נימא שלא יחזור דמה ירויח בזה .אמנם
העירו שהרי הרא"ש למד את דינו
מתשלומין ,ומבואר שדימה זה לזה משום
שלמד שגם תשלומין היא תפלה של
אתמול ,ועי' מג"א כאן שהביא באמת
שחולקים עליו מהאי טעמא.

ואם

נימא כצד א' שגם פה יצטרך לחזור,
ייצא דין מחודש ,שאם סיים בונה

ברחמיו ירושלים ,ונזכר ששכח ,וברגע זה
חשך היום .שאם היה ממשיך שבת היה
מברך אשר נתן ,ופה יצטרך לחזור .ועוד
שמעתי להעיר דהנה בזכרון שמואל כ'
שרצה ויעלה ויבוא דינם להאמר בכל
הברכות ,ומה שאומרים ברחם מועיל לכל

פשוט שלצד ששם לא צריך לחזור כי

הברכות ,עיי"ש ]שיישב בזה למ"ד שאין

שם תפלה עליה ,הוא הדין פה .כי

ברכות מעכבות מדוע לא יכול לומר יעלה

קמיבעיא לי למ"ד שם שחוזר ,משום

ויבוא בנפרד[ .ולפי"ז אם התחיל לברך
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וכשסיים ברכה ראשונה חשכה עליו שבת,

והמשיך

יצטרך לחזור מראש ברכת המזון ,והוא
מחודש מאוד ,וצ"ע.

תלט

הבה"ל וכתב ואם תרצה לחלק
ולומר דלענין בהמ"ז שאני

דחשבי רבנן סיום ברכה מכיון שגמר
ברכת בונה ירושלים ואפ"ה היכא דהוא

ב[ קיי"ל

שאם שכח רצה או יעלה ויבוא

מברך בשביל מעין המאורע ברכה מיוחדת

בברכת המזון .אם לא התחיל

הקילו ולא הטריחו לחזור לראש כשנזכר

הטוב והמטיב מברך אשר נתן וכו' .ואם

כל זמן שלא התחיל ברכת הטוב והמטיב

התחיל הטוב והמטיב ,אם הוא שבת וכדו'

זה אינו דהא הביאו ראיה לדינם הנ"ל

שמצוה לאכול דוקא פת ,חוזר לראש

מעניננו דמהני תקנה קודם שהתחיל הטוב

ברכת המזון ,ואם הוא ר"ח אינו חוזר.

והמטיב אלמא דלא חשיב סיום ברכה
קודם שהתחיל ברכה שאחריה ואם באת

וכתב

הט"ז סי' קפ"ח שאם לא התחיל

לדחוק ולחלק כמו שכתבנו אין מקור

הטוב והמטיב ,אבל לא יודע כלל

לדינם .ומסיים הבה"ל שאיברא עיקר הדין

את נוסח הברכה ,גם לא הברכה והחתימה.

דסי' קי"ד שיכול לומר לפני שהתחיל

והוא בשבת וכדו' חוזר לראש .וסתם ראש

ברכה שאחריה אינו מוסכם ,ומ"מ לדעת

הכוונה לראש ברכת המזון .וכ' הבה"ל

השו"ע שפסק שם כך צ"ע למעשה .ע"כ

שצריך עיון האי דינא ,שהרי קיי"ל בסי'

דבריו .א.

קי"ד שאם שכח יעלה ויבוא בתפלה או
שאר הזכרות וכבר סיים הברכה ,אם טרם

והנה

מקור האי דינא שאפשר לומר

התחיל הברכה של אח"כ יכול לומר היכן

ההזכרות אחרי שסיים הברכה,

שאוחז .שכל זמן שלא פתח בברכה

הביא הטור סימן קי"ד מאבי העזרי .וז"ל

שלאחריה הוי כאי' הוא עדיין באמצע

שם כתב אבי העזרי אם שכח להזכיר עד

הברכה .וא"כ גם פה יוכל לומר רצה היכן

שסיים מחיה המתים ונזכר קודם שהתחיל

שאוחז ,ולא יצטרך לחזור לראש .שהגם

אתה קדוש א"צ לחזור אלא אומר משיב

שפה תקנו לכתחי' לברך ברכת אשר נתן

הרוח ומוריד הגשם בלא חתימה וכן

שבתות וכו' ,מ"מ אם לא יודע יכול לומר

בשאלה אם נזכר קודם שהתחיל תקע

רצה.

בשופר אומר ותן טל ומטר ואח"כ תקע

`.

dgizt `eaie dlrid e` dvxd lr yiy aiyg mgx jezay oeiky 'iz ogleyd jexrdy e`iad eyxcae
,'eke wqtd iedy my i"ad 'ky enk mileki `l dltza wxe ,dnizge dgizt mr jxal jixv k"` ,dnizge

jxal ly dxev epwz `le ,'eke dgizt mr jxany oicdy oefnd zkxaa la` .minrh 'a ogleyd jexra y"iir
ixdy ,llk uxzn `l df 'izc .ogleyd jexra zerh elze d`exa eby mceakn dlignae .dgizt `la
,akrn `l dltzay edl `pn ,akrn dfe dgizt `wec jixvy `xaq yi m`e ,dtn egiked c"iw 'iqa mipey`xd
`cnr wx ogleyd jexrde .'eke wqtd meyn xyt` i` dkxa siqedly ,y`xl xefgl jixv okle akrn mb ile
.`l r"enyae dkxa epwz dt zn`a recn
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תמ
כדאיתא בפ"ג שאכלו

)מח א(

טעה ולא

וברשב"א

הקשה ואינו מחוור בעיני כלל

הזכיר של ר"ח בבה"מ אומר ברוך שנתן

שאם אתה אומר כן אפילו כי

ראשי חדשים לעמו ישראל וכן בשבתות

לא פתח בהטוב והמטיב נמי יחזור לראש

וי"ט וקאמר עלה לא שנו אלא שלא פתח

שהרי גמר כל ברכות התורה .ע"כ .ועי'

בהטוב והמטיב אבל פתח הטוב והמטיב

ריטב"א מה שכ' ,וצ"ע שהרי בדף כט:

חוזר לראש וה"ה נמי הכא אם לא פתח

מבואר שאם סיים תפלתו ולא עתיד לומר

בברכה שלאחריה א"צ לחזור וכן ביעלה

תחנונים או שכבר אמר תחנונים הוי כעקר

ויבא אם לא פתח במודים א"צ לחזור אלא

רגליו .ולא צריך שבפועל יעקור רגליו.

אומר יעלה ויבא אבל אם פתח במודים

וה"נ פה מכיון שסיים ברכת רחם ,הוי

חוזר לרצה אם לא עקר רגליו אבל אם עקר

כעקר רגליו] .ועי' בה"ל סימן קפ"ח סעיף

רגליו חוזר לראש.

ו' ד"ה עד שהתחיל[.

וצ"ב

טובא מה מוכיח מסוגיין ,הרי כאן
מברך ברוך אתה ה' וכו' אשר נתן

שבתות וכו' ,והיא ברכה לעצמה ולא צריך
שנחשיב אותו כעומד עדיין בברכת רחם,
ובאמת לכאו' לא דנים אותו כעומד
באמצע ברכת רחם .ומה ראיה היא

ובאמת

מדוע חוזר לראש ולא לרחם,
ולא על עצם הדין מדוע לא יכול לברך
אשר נתן .ומ"מ מבואר ברשב"א שאם
חשיב כעקירת רגלים גם לא יוכל לברך
אשר נתן .ב.

להזכרות ששייכות לברכה שסיים כעת.

ומה

שצריך לומר בזה ]שמעתי[ ,דהנה
בהך

ואם

נימא שאבי העזרי למד כרש"י ,י"ל

בהטוב

שזהו שהוקשה לו .ועל זה התירוץ

והמטיב חוזר לראש ,ומדוע לא לתחילת

שמכיון שצריך עדיין לומר ברכת אשר

רחם ,נחלקו הראשונים .רש"י כתב שהוא

נתן ,גם אם לא נזכר ששכח יעלה ויבוא עד

כמי שעקר רגליו .והרא"ש הקשה עליו

שכבר סיים לגמרי ברכת בונה ברחמיו

שמכיון שיש לפניו לומר הטוב והמטיב,

ירושלים ,מ"מ זה גופא שטרם בירך כל

לא גרע ממי שעומד לומר תחנונים אחר

מה שצריך לברך בהך ברכת המזון ,יחשיב

תפלתו שאין לו דין של עקר רגליו .ועי'

שלא עקר רגליו .ודימו משל לזה ,למי

בה"ל מה שתי' על רש"י שתחנונים הוי

ששכח שיש ברכת שים שלום ,וחשב

המשך התפילה ,משא"כ ברכת הטוב

לעקור רגליו ,האם ייחשב עקירת רגלים,

והמטיב שהיא ברכה דרבנן ואת הברכות

שודאי אפשר לשמוע שלא הוי עקירת

דאורי' סיים ,עיי"ש.

רגלים.

.a

דינא

שאם

פתח

יש לדון בזה ,שרש"י איירי לענין

`y"`xl k"r ixdy ,ozp xy` jxan `le xfeg aihnde aehda gzt m`y `teb dfn df gikedl oi` mpn
xnel leki xhne lh oze gky m`y oicd `ed dfl `nbece .xg` mrhn `ed milbx zxiwr df oi`y xaeqy

.epilr jxal xak xefgl jixv eplew rnya gky m`e ,eplew rnya
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אמנם

תמא

עדיין היה אפשר לדון בזה ,שהגם

שמכיון שבא לחזור כעת על רחם ולומר

שלא הוי עקירת רגלים ,מ"מ הא

יעלה ויבוא שם ,א"כ לא הולך כעת

סיים הברכה .וסבר אבי העזרי שכמו שאין

במהלך של ברכת אשר נתן .ועד כמה שלא

כאן סיום התפלה ,ה"נ אין כאן סיום

הולך עם ברכת אשר נתן אלא חוזר ,א"כ

הברכה ,שכפי הנראה פשוט לו שאם

כבר סיים ברכת המזון דאורי' ,ודו"ק.

מתחילה היה דעתו להזכיר אחרי ברוך
אתה ה' מחיה המתים ,שפיר הוי כאמצע
הברכה ומה שאמר ברוך אתה ה' לא
מחשיב בע"כ לסיום הברכה .וזהו שהוכיח
שגם אם לא חשב להמשיך ,מ"מ כיון
שבאמת לא הזכיר כל מה שצריך באותה
ברכה ,הוי כבאמצע ברכה.

ויל"ע

וכעת

נבוא לקושית הבה"ל מדוע לא
יוכל לומר רצה אחרי בונה

ברחמיו ירושלים ,וכמו שמצאנו בתפלה.
דיש לדון בזה ,שהרי תקנו חז"ל שאם
שכח יעלה ויבוא או רצה מברך ברוך אשר
נתן ולא אומר ההזכרה לבד .וברכת אשר
נתן לנו היא ברכה בפני עצמה ואינה חלק

שגם אם שכח יעלה ויבוא בתפלה

מברכת רחם נא .וכל דינו של אבי העזרי

למשל ,וסיים שמו"ע ולא עקר

הוא מכח מה שנחשב כמו באמצע הברכה

רגליו שנחשיבנו כמי שלא סיים התפלה

משום שחסר לו הזכרה שצריכה להאמר

משום הדין שלו לחזור .וצ"ל שזה כבר

בברכה זו] .ובב"י במקו"א דן שרק הזכרה

דומה למי שפתח בהטוב והמטיב ,שלא

המעכבת מחשיבה כמו שהוא באמצע

שייך לומר שיש עוד דבר שהוא צריך

הברכה ,ועי' קה"י בברכות מש"כ בזה[.

לומר אחרי ברכת שים שלום ,אלא שדינו

אמנם אחרי שתקנו שאם שכח דינו לברך,

לחזור אחורה ,ואכתי צ"ב בזה ,דהרי אם

אזי שפיר מחשיבים ליה כגמר ברכת רחם

הטוב והמטיב היה חלק מברכת המזון לא

נא ,ומוטל עליו ברכה אחרת .וגרע

היה נחשב עקירת רגלים ,וצ"ע .עכ"פ

מהזכרה שלא מעכבת ,שפה אחרי שסיים

יוצא נפק"מ אם שכח בספר חיים ואוחז

ברכת רחם ,דינו לומר אשר נתן ולא

אחרי המברך את עמו ישראל בשלום ,גם

הזכרה ברחם .והבה"ל למד שהגם שתקנו

אם לא חשב לומר תחנונים יוכל לומר כאן

לו ברכה ,שכך עדיף טפי ,מ"מ אין

בספר חיים ,וממילא גם לגבי שאר דברים

הפירוש שלא עומד לפניו אמירת יעלה

אין כאן עקירת רגלים.

ויבוא ,ועי' להלן.

ג[ והנה,

יל"ע בט"ז שכתב שחוזר לראש

ואכתי

צ"ע שהרא"ש הביא האבי העזרי

וכן העתיק המשנ"ב .מדוע

בפ"ק דתענית בסוף סי' א',

חוזר לראש ,הרי אין כאן עקירת רגלים

והרא"ש הרי אזיל בסוגיין מצד ג' ברכות

כמו שנתבאר .שאילו היה עקירת רגלים

ראשונות חשובות כאחד .וראיתי בגר"ז

לכאו' גם לא היה יכול לומר אשר נתן,

כאן שכ' וכל זה כשנזכר קודם שהתחיל

ועכ"פ באבי העזרי מבואר להדיא שהוי

ברכת הטוב והמטיב שכיון שמזכיר

כאוחז עדיין בברכת רחם .ושמעתי ליישב,

קדושת היום מיד אחר סיום בונה ירושלים
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תמב
קודם שפתח בברכה שלאחריה הרי זה

עכ"פ כשאמר ברוך אתה ה' חשב אדעת

כאלו הזכיר קודם סיום ברוך בונה

ברכה רביעית וממילא כבר הסיח דעתו

בברכה

מברכה שלישית וע"כ דינא דח"א צע"ג:

שלאחריה לא נקרא סיום ברכה לענין

ועי' בגר"ז שכ' שאפי' התחיל תיבת ברוך

דברים שמחזירים אותו כמו שנתבאר

שוב לא יכול לברך אשר נתן אלא חוזר

בסימן קי"ד אלא שבתוך בונה ירושלים די

לראש.

ירושלים

שכל

שלא

פתח

בהזכרה לבדה בלא ברכה כיון שמזכיר
בתוך הברכה מה שאין כן כשמזכיר אחר
החתימה צריך להזכיר בברכה בשם וגם
במלכות .ע"כ .מבואר שלמד שגם לרא"ש
יש לומר שיש דין להזכיר שבת ומועדים
דוקא בברכת ירושלים ,וכל מה שמהני
לומר אשר נתן ולא צריך לחזור הוא ממש
הדין של סימן קי"ד ,ורק נאמר שכיון
שבתוך רחם יש לו פתיחה וחתימה צריך
כשאומר מחוץ לרחם לומר עם פתיחה
וחתימה ,אבל מתקיים בזה הדין לומר
בתוך רחם ,ולא דנים כברכה אחרת שהיא
מחוץ לרחם.

ולפי"ז

היכר ,הרי למי שלא יודע מה יש
בלבו יכול לחשוב שהולך כעת לברך אשר
נתן וכו' .שנית למשנ"ת הטעם מדוע רק
בהתחיל הטוב והמטיב הוי עקירת רגלים
משום שעצם מה שמחויב עדיין להזכיר
ברכה זה מחשיב שהוא עדיין באמצע
ברכות דאורי' ,ורק אם התחיל ברכת הטוב
והמטיב הוי עקירת רגלים ,א"כ כשנדון
בלי עקירת רגלים הרי אם פתח בברוך
אתה ה' וכו' מחויב כעת לסיים אשר נתן
שבתות וכו' ,וא"כ אין כאן עקירת רגלים.
ומבואר במשנ"ב שלמד אחרת ,שהוא ענין

הדרא קושית הביאור הלכה

של היער שהסיח דעתו ]וגם בזה צ"ע

]ואולי כך למד הבה"ל[ .וגם

וכנ"ל[.

הקושיא על הט"ז מדוע חוזר לראש ולא
לברכת רחם ,יל"ע לפי"ז אם מיושב.

ד[ עי'

וצריך

לי עיון ,ראשית מדוע יש כאן

ה[ בערוך

השולחן סעיף ח' דן לענין
הזכיר בברכה אחרת שבגמ'

משנ"ב קפ"ח סקכ"ג שהביא ח"א

נחלקו בזה אם יוצא בדיעבד ,ולא כתבו

שכ' אם אמר רק בא"י אמ"ה

הפוסקים בזה איך נפסק .וכ' להוכיח מהא

יסיים אשר נתן שבתות למנוחה וכו'

שאם התחיל בברכת הטוב והמטיב חוזר

ואח"כ יחזור ויאמר ברכת הטוב והמטיב.

לראש ,ואי ס"ד דאינו מעכב בדיעבד

ובבה"ל שם כ' והנה משארי אחרונים

הזכרתה בבונה ירושלים יזכרנה שם דלא

משמע דמשהתחיל ברכה זו שוב אין תקנה

גריעא הזכרה בפ"ע מהזכרה בברכה אחרת

וחוזר לראש דלא כח"א ונ"ל דס"ל דהא

אלא וודאי דגם בדיעבד מעכב כחכמים.

דאמרינן בש"ס דכשפתח בהטוב והמטיב

ע"כ .ולא זכיתי להבין ראיתו ,דגם אם יכול

חוזר לראש הוא משום שעי"ז ניכר שכבר

להזכיר בברכה אחרת מברכהמ"ז ,מ"מ

הסיח דעתו מברכה שלישית וכו' ולפ"ז

צריך להזכיר בתוך ברכת המזון דאורי',

מאי מהני שיגמור אשר נתן מנוחה הרי

ולא מיבעיא למ"ד שחשיב עקירת רגלים

עריכת ברכות  /בדיני הזכרת רצה בברכת המזון

תמג

מה שפתח בהטוב והמטיב ,אלא אפי' אם

להזכיר של חנוכה כדאיתא בגמרא :וצ"ב

גרע

מדוע בחנוכה לא נימא יום הוא שנתחייב

מתחנונים ,מ"מ מקום ההזכרה חייב להיות

לענין שיהא רשות כמו כל פעם שמברך.

בתוך ברכת המזון .ומה שמהני בברכה

והסבר דבריו ,דבאמת כשבירך בפעם

אחרת משום שהכל בתוך ברכת המזון

הראשונה והזכיר של ר"ח ,כבר נפטר

דאורי' .ויותר מובן מחלוקתם למה שהובא

מהזכרת ר"ח של אכילה זו ,שכבר בירך

לעיל מהגר"ש זצ"ל שחיוב ההזכרה הוא

עליה כלפי ר"ח .ורק שבת היא זאת

בכל הג' ברכות ,ונחלקו היכן מקום

שמחייבת לברך שוב ,אלא שיש ענין של

ההזכרה ,ודו"ק.

יום הוא שנתחייב ,שלכן צריך להזכיר של

לא

חשיב

עקירת

רגלים

דלא

ר"ח בברכת המזון השניה .וכל הך דין של

ו[ במג"א

סימן קפ"ח ס"ק י"ג ,כתב גבי

יום הוא שנתחייב ,שייך רק לגבי דברים

זכר יעלה ויבוא דר"ח ושכח

שמחוייבים בהזכרה ,כגון הזכרת ר"ח

רצה כשפתח בהטוב והמטיב דחוזר לראש

בשבת ,משא"כ לגבי חנוכה שהוא רשות

לכ"ע מזכיר של ר"ח דבכל ברכת המזון

לענין הזכרה בברכת המזון .ופה שכבר

מזכיר של ר"ח דומיא די"כ שהוא יום

הזכיר בברכת המזון הראשונה על אכילה

שנתחייב בד' תפלות ונ"ל דחנוכה בשבת

זו ,ובא להזכיר שוב מדין יום הוא

והזכיר של חנוכ' ולא של שבת חוזר לראש

שנתחייב ,כלפי חנוכה שהוא רשות אין

ואינו מזכיר של חנוכה דהא אינו חובה

כלל יום הוא שנתחייב.
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תמד
מח ע"ב

בענין ברית ותורה בברהמ"ז ונוסח ברכות
onlet oinipa axd

‡

בגמ'

אמר רב דאמר וכו' לא אמר ברית ותורה

תניא ר' אליעזר אומר כל שלא אמר

ומלכות יצא ,ברית לפי שאינה בנשים,

ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת

תורה ומלכות לפי שאינן לא בנשים ולא

בארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים לא

בעבדים ,ואת שבקת כל הני תנאי ואמוראי

יצא ידי חובתו נחום הזקן אומר צריך

ועבדת כרב

שיזכור בה ברית

)בברכת הארץ שע"י ברית נתנה

לאברהם בפרשת מילה וכו' ,רש"י( רבי יוסי אומר
צריך שיזכור בה תורה

רב וכן אמר ר' אליעא בשם רב דלא יצא ועיין רש"ש
דגרס משום כן ועבדת כרב חננאל(

ע"כ.

)שאף בזכות התורה

והמצות ירשו את הארץ שנאמר למען תחיון וכו',

ובגמ'

)בשלשה

רבינא

רש"י(

)וקשה דלעיל מבואר דר' אבא דהיינו

המזון בעא מיניה

פלימו אומר צריך שיקדים ברית

לתורה שזו נתנה בשלש בריתות

לעיל כ :נשים חייבות בברכת
מרבא

נשים

)לפנינו הגי' א"ל(

המזון

בברכת

מקומות נתנה התורה לישראל בסיני ,באהל מועד,

דאורייתא או דרבנן למאי נפקא מינה וכו'

ובהר גריזים )עיין בהגהות ב"ח דמח' תנאים אם

כתב הרשב"א וא"ת מאי קמיבעיא ליה

להוציא הר גריזים או דאהל מועד הוא השלמה להר

והא מצות עשה שלא הזמן גרמא היא

סיני דבהר סיני כללות ובאהל מועד פרטות(,

פרש"י ז"ל משום דכתיב וברכת על הארץ

ובערבות מואב ,ובכל אחד נכרתה ברית וכו' ,רש"י(

הטובה אשר נתן לך ונשים לא נטלו חלק

)בפרשת מילה

בארץ וא"ת א"כ אף בעבדים ]וגרים[ כן

ר' אבא

שאף הם לא נטלו חלק בארץ ולבעי מיניה

צריך וכו'

נשים ועבדים וי"ל דשאני גרים שהם

וזו

)מילה(

נתנה בי"ג בריתות

שנתנה לאברהם אבינו הם כתובים ,רש"י(

אומר

)הך תנא זה הוא רב ,מערוך(

וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת

ושם זכרים נטלו חלק בארץ
זכרים ¥

הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים לא

תי' נראה לא משום דכיון דזכרים אחרים נטלו חלק

יצא ידי חובתו מסייע ליה לר' אילעא

יכולים זכרים אלו לברך על מתנת זכרים אחרים אלא

דא"ר אילעא א"ר יעקב בר אחא משום

דזה דהברכה על מתנת הארץ מפרש דהמצוה לזכרים

כל שלא אמר

ולא לנקבות שלהם נתנה אבל בזכרים עצמם לא

ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית

חלקה תורה לצוות רק המקבלים המתנה(

ויש

דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו

מפרשים

וכו' ואמאי דלא אמרי לא ברית ולא תורה

דאמרינן לקמן בפ' שלשה שאכלו

ולא מלכות ,ואמאי לא אמרת כדרב חננאל

דכל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ

רבינו

)לעיל כב .פירש"י רב(

)התוס' שם(

)וביאור

דאיסתפקא ליה משום
)בסוגיין(
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תמה

לא יצא ידי חובתו והלכך נשים דלא אפשר

מלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא

להו למימר ברית ותורה אף הן אינן

ידי חובתו.

חייבות דאורייתא ,ולית ליה הא דרב
חננאל(

)לרב

דאמר התם יצא לפי שאינו בנשים
עכ"ל.

ונראה

רב דרב חננאל הוכיח מדהמצוה מן
הסתם לכולם אף לנשים

דמבואר מתי' התוס' דהא דצריך
להזכיר ברית ותורה ומלכות בית

דוד הוא מדאורייתא

ומח'

רב חננאל עם שאר אמוראי בדעת

)וכ"כ הב"ח סי' קפ"ז

והפמ"ג בא"א והטור שם הביא דאחיו הר' יחיאל
הסתפק אם מעכב כשלא אמר או שלא יוצא י"ח

מדאורייתא(

)וכנראה סבר דחייבות

ע"כ דאין חובה להזכיר מעיקר

המצוה ברית ותורה ומלכות בית דוד
ורבינא דהסתפק דחייבות מדרבנן משום
דסבר דמכלל המצוה להזכירן וכדעת שאר
אמוראי ואולי מגלה דקרא לא חייב נשים.

מצוה מן המובחר והפנ"י הביא ראיה דלא יצא ומעכב
ורק לרב חננאל יוצא בדיעבד(

·

מעיקר המצוה

ולכך פירשו דנשים פטורות משום דאינן

ויעוין

ברשב"א לעיל יא .במשנה שם

בכך וביאור הענין נראה דמכלל המצוה

דכתב ונראה לי דמאי דקתני

לברך על נתינת הארץ היא להזכיר הדברים

מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך

שע"י ובזכותן נתנה הארץ ואולי גם

מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר,

להודות עליהם דהמצוה להודות על

לאו למימרא שאינו רשאי לקצר ולהאריך

המתנה ,בכללה להודות על השרשים

בנוסח הברכה כלומר לרבות ולמעט

שע"י באה מתנה זו וכן מלכות בית דוד

במלותיה ,דא"כ היה להם לתקן נוסח כל

פירש"י שעל ידו נתקדשה ירושלים ולכך

ברכה וברכה במלות מנויות ובענינים

בכלל ההודאה על טובת הארץ כדדרשינן

ידועים ולהשמיענו כל ברכה וברכה

לעיל מיניה בגמ' הטובה זו בונה ירושלים

בנוסחתה ,וזה לא מצינו בשום מקום .ולא

וכן הוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון( זו

אמרו אלא המילות שיש הקפדה בהן לבד,

ירושלים להודות על מתנת מלכות בית דוד

כמחלוקתן בהזכרת גשמים וטל ורוחות

שעל ידו נתקדשה ירושלים

)ובזמן החורבן גם

ונשים

כל שלא אמר ברית בארץ או שלא הזכיר

)עיין ב"ק פח .מקרב

מלכות בית דוד בבונה ירושלים מחזירין

לבקש על חזרתה ועל בנין ירושלים(

ועבדים דאינם במלכות

)תענית ג (.וכן בברכת המזון שאמרו

)בסוגיין(

אחיך תשים עליך מלך ועיין רמב"ם בהלכות מלכים

אותו ,ואם

)נדצ"ל וכן אם(

לא הזכיר תורה

ואין מברכים על

בארץ וכן בכיוצא בזה בקצת מלות באמת

המלכות אינם מברכים על בנין ירושלים

ויציב כגון יציאת מצרים ומלכות וקריעת

דאם לא מברך על מלכות בית דוד חסר

ים סוף ומכת בכורות

בברכה על בנין ירושלים כמו שנתבאר,

בשאר נוסח הברכות לא נתנו בהן חכמים

וזהו שאמר ר' אליעזר כל שלא אמר

שיעור שיאמר כך וכך מלות לא פחות ולא

פ"א ה"ה מלך ולא מלכה(

)תוספתא פ"ב(

אבל
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תמו
יותר ,ולא אמרו כמה מלות יאמר בזו

שהודעתנו(

ותקרא ארוכה או קצרה ,ולא עוד אלא

שחוננתנו עכ"ל ובד"ה שתי מלכיות,

שבפירוש אמרו בשמונה עשרה של תפלה
וכו' ובברכת הפירות אמרו בסמוך

)יב(.

ועל חיים

)בהטוב והמטיב(
הקל(

)ואנו מוסיפים חן וחסד(

כגון אבינו

)ואנו מוסיפים קודם

מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו

)ואנו

נקיט כסא דחמרא בידיה וקסבר דשיכרא

מוסיפים יוצרנו(

הוא וכו' וברכת הזן ארוכה קרינן לה

רועה ישראל המלך הטוב והמטיב לכל

ובירושלמי ואפי' הכי

וכו' עכ"ל דנקט לשון כגון דאין חיוב

אסיקנא גבי מנימין רעיא בפרק שלשה

לומר דוקא בנוסח זה ובמלות אלו אלא

בתוספתא
שאכלו

)פ"א(

)איתא בפרק כיצד מברכין מ(:

דאפילו

קדושנו קדוש יעקב רוענו

הוא אחד האופנים לברך בנוסח זה.

אמר בריך רחמנא מריה דהאי פיתא יצא,
בגמ'

ומשמע התם

דאפי'

לכתחילה

ובגמ'

קודם איתא אמר רב נחמן משה

מדמייתינן עלה אלו נאמרים בכל לשון,

תקן לישראל ברכת הזן וכו'

וההיא אפילו לכתחילה וכדמשמע עלה

יהושע תקן להם ברכת הארץ וכו' דוד

וכן ההיא וכו' לא

ושלמה תקנו בונה ירושלים דוד תקן על

אמר אני ה' אלוקיכם אינו אומר אמת

ישראל עמך ועל ירושלים עירך ושלמה

)ה'

תקן על הבית הגדול והקדוש ]וכתב

אלוקינו שהוצאתנו מארץ מצרים וכו' לקמן יד:

הרשב"א ובודאי דקודם כיבוש הארץ

עי"ש( ,ואע"פ שאותו נוסח קצר מאד מן

ובנין ירושלים לא היו אומרין כמטבע

הנוסח המתוקן למי שאומר אני ה' אלקיכם

שאמרו לאחר כיבוש ובנין ,וכמו שאין אנו

וכמו שאמרנו למעלה ,אלא ודאי נראה

אומרים כאותו מטבע שתקנו דוד ושלמה,

דאין ההקפדה ברבוי הנוסח ומיעוטו ,אלא

שאנו מבקשים להחזיר המלכות ולבנות

שיש

הבית והם היו מבקשים להעמיד המלכות

בברכות שפותחות בברוך וחותמות בברוך

ולהעמיד הבית ולהמשיך שלות הארץ

והיא שנקראת בכל מקום ארוכה ,וכו' ויש

עכ"ל[ וביאר הרשב"א שם דאף דג' ברכות

מן הקצרות שפותחות ואינן חותמות

דאורייתא אבל אם רצה לאומרה באי זה

עכ"ל

מטבע שרצה אומרה ואתו משה ויהושע

]ובההיא דמנימין רעיא פירש הרשב"א

ותקנו להן מטבע לכל אחת ואחת בזמנה

שם דגם חותם בה בריך רחמנא דזן כולא

והוכיח זה מגמ' דמנימין רעיא דהקשתה

וכיוצא בזה דאם משנה מטבע חכמים

מאי קמ"ל אע"ג דאמרה בלשון חול יצא

ומקצר לא יצא ולר' יוחנן דברכה צריכה

תנינא

מלכות צריך שיאמר בריך רחמנא מלכא

וכו' וברכת המזון ,ותי' איצטריך סד"א

מריה דהאי פיתא[ ולדבריו מיושב לשון

היכא אמרי' כי אמרה בלשון חול יצא

רש"י בד"ה צריך שיקדים ברית לתורה,

היכא דאמרה כדתקינו לה רבנן אבל כי לא

כגון על בריתך שחתמת בבשרנו ועל

אמרה וכו' לא יצא קמ"ל דמבואר דרבנן

)ואנו מוסיפים ועל חוקיך

תקנו רק מטבע הלשון ולס"ד בלשון חול

נמי בירושלמי
)ואמונה וכו'(

במטבע

כברכת

)פ"ו ה"ב(

ואומר מודים אנחנו לך

שטבעו

הפירות

תורתך שלמדתנו

חכמים,

והמצות

והוא

וכו'

)בסוטה לב(.

אלו נאמרים בכל לשון
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תמז

אפשר כמטבע שתקנו בלשון הקודש

ועוד מוכח מתי' א' דהגמ' דמינימין רעיא

וקמ"ל דאף בלשון חול אפשר בכל מטבע

אינו יוצא לכתחילה ומותר לשנות הנוסח

לשון.

כהרשב"א אלא רק בדיעבד יצא.

ומצאתי

דמהרמב"ן במלחמות משמע

וכן

הרמב"ם חולק על הרשב"א דכתב

דמפרש ההיא דמנימין דלא

בהלכות קריאת שמע פ"א ה"ז

חתם דלא כהרשב"א דכתב בסוף פ"ק דף

ברכות אלו עם שאר כל הברכות הערוכות

יב .גבי ת"ש שחרית פתח ביוצא אור וסיים

בפי כל ישראל עזרא ובית דינו תקנום ואין

)כרי"ף

אדם רשאי לפחות מהן או להוסיף עליהן

שבירך הברכה כולה ביוצר אור

מקום שהתקינו לחתום בברוך אינו רשאי

)ודלא

שלא לחתום ומקום וכו' כללו של דבר

במעריב ערבים לא יצא ומפרש
והגאונים(

וחתם ברוך אתה ה' המעריב ערבים

עכ"ל.

כרש"י דפתח והזכיר ה' אדעתא לומר יוצר אור ועד"ז
בסיפא(

וכתב על סיפא אבל פתח במעריב

ערבים ובירך כולה בשל ערבית וחתם בה

ובהלכות

ברכות פ"א ה"ה כתב ונוסח

ברוך אתה ה' יוצא המאורות וכו' אבל

כל הברכות עזרא ובית דינו

בברייתא כיון שיש בה חתימה עדיין

תקנום ואין ראוי לשנותן ולא להוסיף על

מתורף ברכות הוא וכל זמן ששינה לא יצא

אחת מהן ולא לגרוע ממנה וכל המשנה

ומיהו בסיפא אע"פ ששנה בפתיחה יצא

ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא

שהכל הולך אחר החיתום שיש בו ברכה.

טועה וכל ברכה שאין בה הזכרת השם

ואם תקשה במה יצא במה שאמר ברוך

ומלכות אינה ברכה וכו' עכ"ל ומשמע

אתה ה' יוצא המאורות )בסיפא( והלא שנינו

מדבריו דלא רק לקצר ארוכה ולחתום וכו'

אין רשאי לקצר איכא למימר הא אם קצר

אסור אלא גם לשנות הנוסח אין ראוי ואינו

יצא והכי נמי מוכח בפרק כיצד מברכין

רשאי והמשנה טועה ודלא כהרשב"א דרק

אי נמי וכו' עכ"ל דהוכיח ממנימין

לחתום ושלא לחתום אסור אבל שאר

רעיא דאף דקצר ברכה ראשונה דברכת

הנוסח מותר לשנות לכתחילה ומה דהוכיח

המזון ולא חתם בה יצא וסובר דאין רשאי

זה הרשב"א מדהקשתה הגמ' על מנימין

לקצר לא מעכב בדיעבד שקיצר ויצא ולכך

רעיא דמאי קמ"ל תנינא ואלו נאמרים בכל

)ומה דברישא

לשון דמשמע לכתחילה נראה דאף דשם

לא יצא משום דחתם במעריב ערבים ולא אמרינן דל

נאמרין לכתחילה בכל לשון היינו כשאמר

מהכא החתימה ויצא בפתיחה נראה דיותר גרע אם

כעין לשון שתקנו ,אבל קושית הגמ' משום

ובתי' השני כתב אי נמי לא

דמה דרב אמר דיצא בדיעבד אף בלשון

דמי ההוא דמצלי וטעי לההיא דלא מצלי

חול תנינא דלומר בכל לשון אינו מעכב

וטעי עכ"ל דחלק דאין רשאי לקצר גם אם

ומותר לכתחילה וכאן דיש חסרון אחר

מעכב בדיעבד ולא יצא הוא כשקצר

דשנה מהנוסח ומטבע חכמים עכ"פ

בכוונה אבל כשהתפלל וטעה וקצר יצא

פשיטא דיצא בדיעבד ועל חסרון זה

)מ(:

גם בחתם יוצר המאורות יצא

השינוי בחתימה(
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תמח
דשינה מהנוסח שתקנו לא דנה הגמ' ובזה

בדיעבד לא יצא קמ"ל רב דאף בזה יצא

פשוט שלא עשה כהוגן ואינו רשאי ויוצא

בדיעבד )ולרשב"א לא הסתבר לחלק בכך(.

בדיעבד והרשב"א כנראה פי' דההוכחה
מהמשנה בסוטה דנאמרין בכל לשון היא
על ב' הענינים דבכל לשון היינו גם בכל
נוסח ומטבע לשון וקתני דנאמרין כך
לכתחילה.

ויסוד

מח' הרשב"א והרמב"ם היא בגמ'
זו כפי שביארנו דהרשב"א נתקשה

איך מביאים ראיה מהמשנה בסוטה דיצא

ומה

דכתב הרמב"ם בקריאת שמע שם
בסוף ההלכה כללו של דבר כל

המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
הרי זה טועה וחוזר ומברך כמטבע עכ"ל
דמשמע דאינו יוצא ואף בשינוי הנוסח
ומטבע הלשון או שנדחוק דקאי רק אסוף
דבריו בשינה בחתם ולא שקיצר והאריך,
דשינוי כזה אינו יוצא בדיעבד אבל שינוי
הנוסח רק אין רשאי.

במנימין רעיא ששינה מהנוסח הא שם
איירי לענין אחר שאפשר בלשון אחרת
מלשון הקודש ופי' דע"כ בכל לשון כולל
גם בכל נוסח אף לא במטבע חכמים וקתני
דנאמרין לכתחילה בכל לשון והרמב"ם
פי' דההוכחה משם רק לענין זה דיוצא
בלשון אחר ואף לכתחילה ומה דשונה
מהנוסח דחכמים ע"ז לא דנה הגמ' דהיה
פשוט דאינו מעכב אלא דהמשנה טועה
ואינו רשאי לעשות לכתחילה כן.

וכן

נראה ברמב"ם שם ה"ו כל הברכות

או

שנאמר כתי' ב' דרמב"ן במלחמות
דמדבר

דמשנה

ממטבע

חכמים

בכוונה דבזה קנסו להראות טעותו דחוזר
ומברך ובהלכות ברכות שם כתב רק
דטועה ולא נכנס לבאר דאם בכוונה לא
יצא דבא לחלק בין שינוי בנוסח דעדיין יש
כאן ברכה רק דטועה לבין בלא אזכרה
ומלכות דאין כאן ברכה מעיקר הדין ולא
רק משום קנס.

אלא

דיש חילוק בין הרמב"ן לרמב"ם

כולן נאמרין בכל לשון והוא שאמר

דרק בשנוי הנוסח אינו מעכב

כענין שתקנו חכמים ואם שינה את

עכ"פ בטעה אבל אם שונה ולא חתם לא

המטבע הואיל והזכיר אזכרה ומלכות

יצא ולרמב"ן אף בלא הפתיחה כמעריב

וענין הברכה ואפילו בלשון חול יצא עכ"ל

ערבים בשחרית או בלא חתימה כמנימין

ותי' הגמ' שם דס"ד דמה דמועיל בכל

רעיא אינו מעכב עכ"פ בטעה ולרמב"ם

לשון היינו רק כשאומר כעין הנוסח

דבלא חתימה לא יצא קשה ממנימין רעיא

שתקנו אבל בנוסח אחר אף דזה לבד לא

ואולי יעמיד כהרשב"א דחתם בריך

מעכב מ"מ בזה לא יועיל בכל לשון ואף

רחמנא דזן כולא.
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בגדר דין הזכרה בברכת המזון
qieeiic jexa edil` axd

‡

יתיב

הרי

דיסוד הדין דקבעו ברכה אינו עוד

רבי זירא אחורי דרב גידל ויתיב רב

דין הנוסף על ההזכרה אלא הוא

גידל קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר

מעצמו דהזכרה דכיון דמחוייב הוא

טעה ולא הזכיר של שבת אומר ברוך שנתן

להזכיר,

להזכירו

שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה

בברכה ,ורק דאם יכול לכלול בתוך

לאות ולברית ברוך מקדש השבת אמר ליה

הברכה דברכת המזון שפיר יכללנו ואם

מאן אמרה רב הדר יתיב וקאמר טעה ולא

שכח יזכיר ברכה בפנ"ע ובמקומה.

גדר

ההזכרה

הוא

הזכיר של יום טוב אומר ברוך שנתן ימים
טובים לעמו ישראל לשמחה ולזכרון ברוך

באופן

מקדש ישראל והזמנים עכ"ד הגמ' ,ומובא
אף לדון כך לענין ר"ח.

אך

בסוגיא שם בע"ב מבואר דבראש
חודש בברכת המזון אין מחזירין

אותו ואילו בשבתות מחזירין וטעמא

בתורת הזכרה בברכה ולכן אי"ז
סתירה להא דבר"ח אינו מחוייב לחזור
דכל הדין חזרה הוא כמעקב אבל דין
הברכה הוא עצמו של דין ההזכרה דתהיה
בברכה ומתקיים הוא כשמכניסו בכלל
הברכה.

דמילתא דחלוק שבת מ"ר מבואר בגמ'
ברכת מזונא דאי בעי אכיל אי בעי לא
אכיל אין מחזירין אותו אלא מעתה
שבתות וימים טובים דלא סגי דלא אכיל
הכי נמי דאי טעי הדר אמר ליה אין דאמר
רבי שילא אמר רב טעה חוזר לראש עכ"ד
הגמ'.

וכמבואר

דגדר ההזכרה בברכת המזון הוא

מבואר

בכ"ז דיסוד דין הזכרה בברכת
המזון הוא הזכרה בברכה וצ"ב

מהו ענין הזכרת הברכה ומדוע תיקנוה כך.

ביותר

דהרי בתפילה לא מצינו גדר זה
כלל והיינו דאחד דלא אמר יעלה

בגמ' החילוק הוא דאם התחיל

ויבא ברצה לא תיקנו לו כלל הזכרה

ברכת הטוב והמטיב אינו חוזר

בברכה וא"כ יש להבין מהו החילוק בין

ואם לא התחיל ולא אמר יאמר ברוך אשר

תפילה לברכת המזון ובקושיא זו כבר עמד

נתן בין בשבת בין בר"ח ובין ביו"ט וכל

הביה"ל בסימן קפ"ח ד"ה שנתן דמ"ש

סברת אי בעי אכיל היינו סברא לענין

מתפילה דבסימן תכ"ב פסק השו"ע דיזכיר

לחזור.

מיד אחר גמר הברכה בלי ברכה.

עריכת ברכות  /ברכות מט ע"א

תנ

והיינו

דבאמת לענין תפילה כבר הביא

מחמת

התוספת ב( ,אך לכאו' בברכת המזון
מה הענין להזכיר הזכרה זו.

הב"י בסימן קי"ד מהרמב"ם דאם
יתקנו ברכה הרי זה הפסק ברכה באמצע
שמונ"ע ,ויעויין בט"ז מש"כ.

אבל

הא מיהא התמיהה היא דאם אפשר
בהזכרה בלא ברכה א"כ מ"ש

תפילה מברכת המזון דכאן בעינן ברכה,
דהא נימא דאהני בברכת המזון אף בלא
ברכה ,וע"כ דשאני גדר התקנה וכ"ז
צ"ב א.

ולכאו'

יסוד הדברים ע"פ הנלמד מקרא
בפר' בהעלותך פ"י פ"י 'וביום

שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם
ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי
שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם
וגו'' ,ומבואר דיש דין להזכר לפני ה'
בימים האלו ג ,ומינה כתב הלבוש למילף
דין הזכרה בר"ח ויו"ט ,וכפי מה דיתבאר
לכאו' נחלק בזה המנהיג וכדיבואר.

·

ולבאר

ענין נראה להקדים דבאמת הרי

אך

מקודם יש לעמוד דכ"ד הם לגבי

תמוה עיקר סברת אי בעי אכיל

הזכרה בר"ח ויו"ט ואדרבה דן

אי בעי לא אכיל דלכאו' מה איכפת לן בזה

בדבריו דלגבי שבת אין דין הזכרה על

והיינו דאי אמרינן דמצי להזכיר והיינו

עיקרו א"כ מלבד עצם דבריו דחלוקים הם

דשייך בה הזכרה א"כ מ"ט שלא יחזור

אכתי תמוה מה ענין ההזכרה בשבת.

דמאחר דכבר אכיל ושפיר שייך ביה
הזכרה ואל הוי הפסק וכדבר דאין בו טעם
א"כ מדוע הוי חסרון בהזכרה.

ובאמת

‚

דהנה

דבריו אלו בסימן תפ"ז על דין

דעיקר דין הזכרה בברכת המזון

הזכרה של שבת יו"ט או שבת

תמוה דמ"ט מדכרינן בה ,והיינו

ור"ח דחלו בהדדי האם יש שייכות בין

דבשלמא בתפילה יכול להתפרש הענין

הזכרותיהם או לאו ,ותוכ"ד שם הוא

דתפילות כנגד קרבנות תקנום ולכן שפיר

דאזיל על אחד הרוצה להזכיר בתפילה

בעינן להעמיד את התפילה של שבת כנגד

בתוך זכרון המועד להזכיר גם את השבת,

)וכמבואר כבר

והיינו כמו באתה בחרתנו ומביא ששמע

קרבנות השבת ,וכן ביו"ט,

בגמ' בזבחים צ"א ע"א דכל קרבנות היום קדישי

`.

מכמה חזני קשישאי דאין להזכיר.

oi` dkxa lreta xikfi `l m` milyexi dpea lr on` xn`c oeik oefnd zkxac welgc x`ean g"lvae
.w"ece diptly dkxal `ed sxhvn xity dlitza eli`e etxvl dnl

.a

ycewn `nlc e` xiczc meyn mcew xicz mcew mdn dfi` ycewne xicz edl `irai` 'nb my 'nbd c"fe
oicinzl i`pd` oitqenl zay eh` iyicw oitqenc b"r s`e ,oitqenl oincew oicinz rny `z yicwc micw

.y"iir 'eke i`pd` `l

.b

.dfa oiire ,xtkl xiry mi`ian `dc oic inik mlek mzeid zngn epipr m`d oecl yie
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וסיים

תנא

וז"ל וכמדומה לי ששמעתי טעם

מילתא דליכא דין הזכרה במה נגרע שבת

נכון שלא להזכירו ,שהרי עיקר

מיו"ט ור"ח.

יעלה ויבא לא נתיסד אלא על הזכירה

„

והפקידה ואין שייך זכרון אלא בראש
חודש וביו"ט ,דכתיב ]במדבר י ,י[ וביום

ובפרט

זה בדברי הלבוש יראה לבאר,

שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם

ובהקדם דהנה עוד מבואר דין

וגו' והיו לכם לזכרון וגו' ,ולא הוזכר שבת

בראשונים

בסוגיא

באותה פרשה ,לפיכך אין צריכין להזכיר

בעירובין ל"ט ע"א דמבואר במשנה דעת

שבת במקום שעיקרו משום זכרון שהוא

רבי דוסא בן הרכינס דהעובר לפני התיבה

משום ראש חודש ויו"ט עכ"ל ד.

ביום טוב של ראש השנה אומר החליצנו

מהאי

קרא

והוא

ה' אלהינו את יום ראש החדש הזה אם

והעמיד

בזה דחלוק שבת מיו"ט דבשבת

היום אם למחר ולמחר הוא אומר אם היום

אין דין הזכרה כלל ,ואילו ביו"ט

אם אמש ולא הודו לו חכמים עכ"ד
המשנה.

יש דין הזכרה ולכן לא יועיל מה דהוא
אומר שבת ביו"ט ,ובאמת להלכה כך
מצינו נפסק בשו"ע בסימן תפ"ז באחד
דלא הזכיר של שבת באתה בחרתנו האם
יועיל להזכיר ביעלה ויבוא ,וכתב הרמ"א
וכ"ה בב"י מהאורחות חיים ,דאף בשבת
אם לא אמרו ,ואומרו ביעלה ויבא מועיל.

אך

כתב מהמהרי"ל בתשו' דלא כהלבוש
הנ"ל והיינו דבעינן להזכיר בין באתה

בחרתנו ובין ביעלה ויבוא ,מ"מ אם לא
הזכיר אין צריך לחזור ,וכתב במשנ"ב שם
ס"ק ט"ו דהמנהג לכתחילה לא להזכיר
והביא את דברי הלבוש כאמור.

ומבואר

צריך באמת להזכיר ר"ח בר"ה,
ומבואר בהטעם דלא בעינן דזכרון אחד
עולה לכאן ולכאן ,וברש"י לפו"ר פי' בזה
דכיון דר"ה איקרי זכרון ובסגורים מבואר
דאף ר"ח איקרי וכאמור בקרא הנזכר,
ועיין ברש"ש דאי"ז הגירסא ברש"י ,אבל
עכ"פ בתוס' התם מבואר כך להדיא
דתרוויהו איקרי זכרון ושפיר אידכרי,
והיינו דילפינן מהאי קרא דכולהו ענין של
זכרון ,ובפשוטו גדר הדברים הוא דכיון
דאיקרי זכרון ממילא זכרון אחד הוא.

אך
ובאמת

בגמ' בדף מ' ע"א נדון האם

הנה באמת יש לתמוה על מאן דאמר

דיש לתמוה א"כ הוא דאין דין

להזכיר במה פליגי ,וביותר מהו ענין

הזכרה בשבת ,א"כ מ"ט באמת

והחליצנו הלא כבר נתבאר דחלוק שבת

איכא לדין הזכרה דרצה ,וכן בעיקר האי

מר"ח דבזה אומרים יעלה ויבא ובזה רצה,

.c

xird xakc x"ey zepaxwd iedc s`e zezayd el` lr ied mkzgny meiaec ixtiqd c"itr denzl yie
.w"ece 'n oiaexir `"ty
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תנב
ולא שמענו לר' דוסא דבכל ר"ח אומר

החליצנו .אבל בכל ר"ח או לדידן לכו"ע

והחליצנו ,ובמה נשתנה בנוסח כאן.

אמרינן זכרנו כלשון הפסוק ונזכרתם
עכ"ל.

והיינו

‰

ולכאו'

דנקט דהעיקר הוא דבעצם ר"ה הוי

החילוק מכל ר"ח הוא דשאני

הזכרה על כל השנה ,וא"כ כשבא

הכא דיש כבר הזכרה אחרת

להזכיר יעלה ויבא אין ענין בהזכרה ולכן
מוסיפים.

והיינו דכיון דמזכיר ר"ה ומאיזה טעם לא
מזכירו בהדדי עם ר"ח ,וכמבואר ברמב"ם
בפי' המשנה דכיון דהחודש מתכסה בו
שוב אין אומרים אותו ,וז"ל ועוד כלל
אצלינו שאין מזכירין ראש חדש בתפלת
ראש השנה אלא אומר זכרון אחד ועולה
לכאן ולכאן ,ואמרו בכסה ליום חגינו חג
שראש החדש מתכסה בו עכ"ל ,ןוהיינו
דבזה נתפרש מדוע לא מזכירים יחדיו.

וא"כ

יתכן דאיה"נ לא מזכירין יחד ,אך
כיון דכבר אמר יעלה ויבא שוב לא

חוזר ואומר את אותו הדבר אלא אומר
אותו כדבר בפנ"ע ,אך הא גופא צ"ב מהו
מעלתו ,וענין נוסח זה שהועתק מהזכרה
דשבת.

ומצאתי

ונראה

מכוון דבריו כך דבעצם מהו כל
ענין הזכרון הזה ענינו הוא

להזכיר אותנו אצל הקב"ה ולכן במקום
דכבר הזכיר שוב קיים את ההזכרה ה ומה
הענין להזכיר ולכן מפרש בע"כ הענין הוא
דבחודש זה יש תופסת בקשה והוא
החליצנו וכמבואר בתרגום על הפסוק
חלוצים זריזות והוא שהקב"ה יזרז את
הענין וכ"ז מחמת דכיון דכבר הוזכר אצל
הקב"ה שוב אין ענין בתוספת ההזכרה
אלא עם תוספת מרובה על העיקר ,כי זהו
כל

התכלית

הזכרון

להיות

נזכרים

ונפקדים ,וכלישנא דקרא והיו לזכרון.

וא"כ

במקום דיש זכרון ,התפילה היא על
רצה והחליצנו והיינו בזירוז יותר

במרומי שדה דפי' הענין

וכלישנא דחילוץ בכל מקום.

באופ"א וז"ל ונראה דרק
משום דלכל דבר מזכיר שניהם ,היינו

Â

זכירה דרה"ש על כל השנה לטובה .וא"כ
נכלל הזכרתו של חדש זה בכלל .ומשו"ה
מוכרחים אנו לומר לשון באופן שיהא

ואחר

שזכינו לזה נראה לבאר החילוק
בין

שבת

לר"ח

ויו"ט

והוא

במשמע איזה תועלת בזכירה זו ,היינו לזרז

דביו"ט ור"ח דהוא ימים שבהם ישראל

קאמרינן

מקדשי לזמנים ,איתערותא דלתתא ,אז

הברכה
.d

בחדש

זה,

מש"ה

xakc oeikc oiprd `l` ,dpyd zeni lk ly oexkf ied d"xy yxtn `edy ji` itk dpeekd oi`c xyt`e
`ede jkn xzei opira b"dka okle ,ltkd oipr dne envr z` xikfd xak ixd aey envr xikfiy il dn xkfp

.dvx zkxaa
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תנג

ודאי בעינן זכירה דזה כל הצורה שבנ"י

אחר אם ע"י דבעצם נזכרים לפניו ,ע"כ

פונים להקב"ה.

צורת ההזכרה היא בתוספת.

אבל

שבת הרי כל עצמו של יום הוא

Ê

זכירה שהקב"ה מגיע ומעמיד
מלכותו יום של הקב"ה וכדחתמיןנ מקדש

עד

כאן שמענו דענין יעלה ויבא הוא

השבת והיינו דלא ע"י ישראל הוא ,והוי

הזכרה ,ואין בשבת דין הזכרה ,ולכן

באיתערותתא דלעילא ביום כזה באמת

שפיר מזכיר בלשון רצה והחליצנו ,ואין

כפי איך שאמר הלבוש לא הוי יום הזכרה

מקום להזכירו ברצה ,וכפי שהובא לכאו'

ואין לו ענין בהזכרה כלל וכלל ,אלא כל

ברמ"א כבר הביא החולקים והלבוש עצמו

ענינו הוא יותר מהזכרה והוא דהוי יום

הביא בזה מנהגים.

שכבר נכרים ולכן כל הפניה היא רצה
והחליצנו בתוספת ו.

אך

כבר הובא דלכאו' בחשבון הדברים
מצינו חולק על יסוד דברי הלבוש,

אלא

דכאמור באמת עדיין צריך להבין

דהנה בראב"ן בספר המנהיג לכאו' יסד

עצמו של דבר מה מקור וענין

בזה דלא כהלבוש דהנה הוא פירש על

הזכרה זו דרצה הלא אדרבה כבר מוזכר,

כה"ג דבא בברכת המזון להזכיר בכה"ג

ובשלמא ר"ח בר"ה יש ענין כדילפינן

דחל גם ר"ח או יו"ט את שבת בתוך יעלה

מקרא ,אבל כאן מה ענינו ,וביותר הרי

ויבא והיינו שלא יאמר רצה ,דלא יעשה

להלכה אם לא אמר מחזירין אותו ,אבל

זאת ומטעם דמבאר באורך ענין ברכת
כאן ז

כהאמור הא מיהא שמעינן מיניה דבמקום

יעלה ויבוא עיין הערה

דכבר יש הזכרה אם ע"י דמזכיר מטעם

ועל כן אם חל י"ט או ר"ח בשבת אין

.e

ומסיים וז"ל

mixacd xcqa `d `aie dlri k"g`e mcew zay ly xikfnc df oipr dn f"itl `aeh xirdl yic zn`ae
`d h"ei g"x zxkfd opira llka recn k"` opiwqr zayac oeik ixdc oiirl yi xzeiae ,xkfed xak ixd

cer siqedl xyt`e .w"ece h"eid cvn `le xkfen zayd cvnc envr dfc xnel yie ,zayd zngn xkfen xak
h"n 'e`kle xicz epi`ye xicz meyn `edc `aie dlri k"g`e dvx mcew xne`c dna oecp miwqeta epivn ixdc
j` ,df xac ayiin mcew xiczdc `l` dvx aeye `aie dlri mcew micwic xnel yi mixacd xe`le ,epnicwi
g"x z` mb dvx jeza xikfdl cv azkc g"tw oniqa xehd yxtna c"aed b"nqd ixaca mb dfa cer oiieri
yi oke ,ahid y"`e ,oexqg dfa d`x `l n"ne miinrt jixv dnle `aie dlria k"g` xikfic azk wxe h"eie
rvn`a mei ly xikfn dlitza h"eie zay lgac wqtc f"h dviaa d"a zrc epivnc dfa oeir cer siqedl
yie eipiprn epi` e` jiiy df m`d `aeh oiirl yie ,rxb rxbn zaya h"ei oicc epiide da miiqne zaya ligzne
.oiire 'gn my

.f

eidi cin ozkldk 'ezay izy l`xyi exnyiy zayd zekf ici lry mrhde e"tw 'nr zay zekld l"f
'iywan ep` df lre ,zenvr uelga 'ifxefne mipiiefn ,l`xyi ux`l elrie zelbd on oihnype oil`bp

'eke iriayd mei zevnae jizevna epvilgde dvx 'ne` ep`y dfe] .igxid o"a` .epvilgde dvx xnel 'ippgzne
[mdl zrced jycw zay z`e zevne dxez mdl ozze `xfra '`py `ed zevnd lkk zay zevn dlewyy itl
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תנד
לדלג רצה והחליצנו ,ולהזכיר שלשבת

בסנסטיל ,בהסוגיא בברכות מ"ד לגבי

ביעלה ויבוא ,לפי שרצה והחליצנו בקשת

הזכרה במעין ג' דכל הדין מעין ג' הוא דין

הגאולה היא ,כנגד השבת עכ"ל.

על ברכה ,ולא על הזכרות שבו ,ולכן דן

והיינו

דמבואר בדבריו דהוי רק חסרון
בעלמא דכיון דיש כאן בקשה

גדולה שוב אם יזכיר של שבת ביעלה ויבא
יפסיד מעלת הבקשה של רצה דהוא בזכות
השבת אבל אי"ז בעצם הדבר דאין בשבת
ענין של הזכרה ולכאו' פליג ע"ד הלבוש

דחלוק הזכרת יעלה ויבוא מהזכרת על
הניסים דהוי דין הזכרה ולא דין ברכה,
וכמו"כ מבאר בזה מדוע לא אמרינן ברית
ותורה בברכת המזון ומכל דבריו אלו
חזינן דעיקר הדין הוא דין ברכה וכך הוא
צורתה בברכת המזון ,וגדר האי תקנה
צ"ב.

אך לקושטא דמילתא אי"ז מח' וכידבואר.

Ë

Á

דכבר

התבאר תמיהת הביה"ל בחילוק
בין

הזכרה

בתפילה

להזכרה

בברכת המזון דכאן איכא צורת הזכרה רק
בתורת ברכה ואילו הכא הוי אף בלא
ברכה,

)ובאמת דהערוך השולחן קפ"ח סי"ד כתב

דברכת המזון נתקן כברכה ,ועוד הוסיף בסו"ד דאין
חסרון בתוספת הברכה כיון דהכל נכלל וברכת את ה'

אלוקיך ולכן לא איפכת לי בתוספת הברכות יעוי"ש(.

ויש

להוסיף עוד דגדר האי ברכה הוא דין
בעצם ההזכרה ובזה פי' הגר"ח

ונראה

מבואר בזה דיסוד ההלכה היא
דבעינן בשבת ברכה הקובעתה

דהרי הדין כפי שהובא דהכלל לענין חזרה
הוא בתנאי דאי בעי אכיל אי לא בעי אכיל,
והיינו דכל הצד דלחייב הוא בחיוב
האכילה ולכאו' כפי שכבר הובא תמוה
מאד מה ענינו אם יש ענין גרידא להזכר
ולזכור העיקר דיש זכרון ומהו צירוף זה,
וע"כ דיש שייכות ביניהם ,דע"י הוא
קובע ,וזהו ענין בברכה דע"י נקבע חלות
על הסעודה דהוא סעודת

שבת ח.

zay zekfa hxtae zevnd zekfa jizevna epvilgde dvx dywad edfc eixac t"r yxtl iztqede ,l"kr
xewnl dxfgde zexywzdd `ed dgepnd oipr epiide ea gepl yecwe lecb df mei ik zevnd lk cbpk dlewyy
dywa mitiqene jipevx zevnk dad`a dgepnd oipr dfe ,`zkln zayd ixaca x`apzke mc`d ly ipgexd
ep`xde meiqd znlyd f"itlc w"ece ,ezngn epvgl ie`xy dfk mei zeidl epipr xwir la` ,dgepnd mvr lr
eki ep`xde k"`e oeiv zngp lr dywa cber azya mitiqenc 'nba oiieric `l`) ,ynn jynd `ed ixd zngpa
`eaie dlri siqen ep`xde mcew f`e dvx xne`c `"hily ycew cad x"en bdep izi`x okke dpeal ztqez zeidl
.(w"ece
d"ke ,lirl xen`k fexif mivelg meyn miyxtn yie zenvr uelig oeyln mivelg zyxtn `edc oiierie
bidpna oiir dvx cqiizpc aezk f"re miyxtn yie ,yxity dn lk y"iir `"nyz 'nr fnw dlitzd xeciq gwexa
.y"iir dgepn epipr lrpd uelg oeyln `edy xda 'xt yxcna oke l"pd

.g

dlri oial xfeg oi`c miqipd lr oia weligd yxit `"r b"l zekxaa o"anxd dpdc dfa siqedl yi cere
xikfdl `ed jixv cren ly elege g"x la` l"fe azk sqen oda mixne`y mini 'nbd ixacke e`aie
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תנה

וא"כ

אפי' דענין ההזכרה בתפילה הוא

באופן

דההזכרה והברכה בברכת המזון
מוכיח דיסודו הוא ברכה על

הזכרה ושבת אינו ענין של הזכרה

הסעודה ולכן גם בשבת בעינן ואין ענין

ואינו יכול לכלול זאת מ"מ לענין ברכת

ההזכרה בשבת וביו"ט מצד הדין זכרון

המזון כיון דהעיקר להעמיד ברכה שתקבע

האמור בדברי הלבוש אלא כל ענינו כדי

את הסעודה ושפיר חל ע"י ברכתו כיון

לקבוע את סעודתו מה היה אכילתו ט.

דהזיכרו א"כ לא חסר מידי ,ורק כתב
המנהיג דהפסיד אמירת התוספת.

ולכן

שפיר רק בחייב באכילה דהיינו

È

דמחוייב לקבוע הדבר אז מחוייב
לחזור כיון דאם לא קבע חסר בעיקר

וראיה

ברורה להיסוד האמור בחילוק בין

הזכרתו ,אבל בר"ח דאי בעי אכיל אי בעי

תפילה לברכה ,דהנה לעיל בדף

לא אכיל והיינו דאינו מחוייב בעצם הדבר

כ"ו ע"ב מתבאר בדברי הראשונים מח'

לקבוע סעודתו כסעודת היום א"כ שפיר

רבינו יהודה וחכמי פרוביניצא הוב"ד

אינו מחוייב בברכה ואינו מחייב חזרה,

בתוס' שם ובדברי הרא"ש סי' ב' דבלא

וככל המבואר י.

התפלל מוסף אין השלמה אבל אם לא
הזכיר יעלה ויבא במנחה ורוצה להתפלל

אשר

לפי"ז א"ש היטיב דבאמת חלוקים

במעריב האם יש כאן דין השלמה דמחד

דברי הלבוש מהמנהיג דהמנהיג

לא הזכיר וכעת גם לא יזכיר וא"כ הנדון

עוסק בענין ברכת המזון דאז עיקר ענינו

לכאו' האם חסרון הזכרה פוגע בכל

לקבוע את סעודתו שיעמוד לחיוב היום,

התפילה או לא ,ונפסק בשו"ע הדבר

ומשא"כ הלבוש דן לגבי דיני תפילה דהוי

כספק ,ועיין תר"י שם מש"כ לעשות

דין הזכרה ובזה שפיר חלוק שבת מר"ח

שיתפלל נדבה ,ואי"צ להוסיף בה ,ואין לך

ויו"ט.

תוספת גדולה מזה שמתפלל עיי"ש.

aiig oky oeike ztqep dltz ozxkfd aeigl oitiqen ep`y cr oaxw dxez ea dycgy oeik mipt lk lr rxe`nd
okl sqend zngn dlitz erawc oeikc xacd xcb edn 'e`kle ,l"kr xikfne xfeg xikfd `l m`e xikfdl `ed
jeza xikfdl `nlra dxkfd mzq f"i`e dlitzd zxcbd oipre ceqi mvra `ed dxkfdd oipr ceqic d`xpe xfeg
yie dfd oicd mb ea yi daxc`c xen`d z` xzeq f"i`c okzi ik m` ,envra xacd z` reawl `l` dlitzd
.w"ece e"k zekxa mipey`xa 'gnd dlitzd oipra x`azic dn oldl r"re dxkfd ea didic xen`d oicd mb ea

.h

minkg eraw n"n ,xikfdl oipr oi` 'e`klc s`e dvx i"r `id dkxad zxevc `dc x`ale siqedl yie
dle`bd fexifl dlitz ly oipr `ed epvilgde dvxd oiprc x`azpy dn itke ,z`fk dxeva df didic

z` minkg etiqed wxe dkxa `ed oiprd p"di` la` ,`bxc dfka eraw f` dxkfda v"i` xakc b"dkac epiide
eraw dkxad z` mb la` dxkfd f"i` p"di`c xen`d lkl dxizq o`k oi`e) ,xexae t"fe dfd ote`a dxevd
.(dlitz ly dxeva

.i

ohiitd ixac mb x`al izrnye ,dcerq cera aiiegn didi m`d xikfd `l m`a f"itl xewgl yic zn`ae
.x`azpk dcerqd lr dkxa opirac epiide minrt yly jxal ea micreq xn`y iriay ycwn lkc oenfta
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תנו

ובשו"ע

לענין האי מילתא נפסק דהוי

מבתפילה ,דבברכת המזון הרי הוא קובע

ספק ,ואילו לגבי ברכת המזון

בברכתו את הסעודה ,ולכן א"ש היטב

בכה"ג דשבת והיה ג"כ ר"ח או יו"ט בו,

דלעולם כיון דבעינן לקבוע כאן הסעודה,

ולא הזכיר את של שבת דנפסק בסימן

ולא קבעה כראוי דהרי לא הזכיר רצה,

קפ"ח ס"ז דחוזר ומברך ומזכיר שניהם.

ממילא חסר בכל תורת ברכתו ,שוב הוי

וכתב

המג"א וכ"פ במשנ"ב בס"ק כ"ט
וכ"ה בגר"א דכמאן דלא בירך

דמי ,ולכאו' מ"ש מתפילה דנחלקו והוי
ספק ואי"ז פשוט ,וקושיא זו כבר הקשה
בזכרון שמואל בסי' כ"ב ולא מובא שם
ישוב לדבר.

ולפי

דין

ההזכרה

ולא הוי ברכת המזון דשבת.

ומשא"כ

בתפילה באמת הוי מח' ולכן
שפיר פסק השו"ע דהוי ספק

ולא שייך לומר דכמאן דלא התפלל
בפשיטות דהוי דין הזכרה בעצם ולא כדי

כל המתבאר הרי ברור דחלוק ביסוד
בברכת

כמאן דלא בירך דהוי ברכת המזון דחול

המזון

לקבוע בו כבברכת המזון דהוי בתורת
ברכה לקבוע את סעודתו.
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תנז

מט ע"א

בדין ההזכרות ביו"ט שחל בשבת בתפילה ובקידוש
feaxb `aiwr dyn axd

גופא

רבי אומר אין חותמין בשתים

והנה

לכאו' אכתי לא סגי לן בטעמא

איתיביה לוי לרבי על הארץ ועל

דהצל"ח אלא בהא דלא ס"ל כרבי

המזון ארץ דמפקא מזון וכו' מקדש

דחותם בשל שבת ויו"ט ,אך לכאו' צ"ב

ישראל והזמנים ישראל דקדשינהו לזמנים

דהא הלא כשהם חלוקים בפני עצמם

וכו' מקדש השבת וישראל והזמנים חוץ

לכו"ע ביו"ט חותם בשל יו"ט ובשל שבת

מזו ומאי שנא הכא חדא היא התם תרתי

חותם בשל שבת והיינו דמתקנת דין

כל חדא וחדא באפי נפשא ,ומקורו הוא

הזכרת השבת והיו" ,דיזכיר קדושת היום

בביצה יז ע"א ת"ר יום טוב שחל בשבת

בברכה וא"כ מאי טעמא כד חיילי כאחד

בית שמאי אומרים מתפלל שמונה ואומר

סגי בהזכרת יום טוב באמצע ואין זוקק

של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני

כ"א ברכה בפנ"ע או עכ"פ שיחתום נמי

עצמה וב"ה אומרים מתפלל שבע מתחיל

בשל יום טוב וכרבי ,ודוגמא לדבר דהנה

בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר

אשכחן לשי' האשכול ודעימיה דכ' דאין

קדושת היום באמצע רבי אומר אף חותם

כוללין ברכת על המחיה ועל העץ לברכה

בה מקדש השבת וישראל והזמנים .ועלה

אחת משום דאין חותמין בשתים ,אלא

הוא דפריך הכא דחתמי' בשבת וישראל

מברך על המחיה בפנ"ע ועל העץ בפנ"ע.

רבי

ומבואר דהא ודאי לא אמרי' דיברך

היא(דקיי"ל כוותיה .ובטעמא דב"ה דאין

לתרוויהו ויחתום בחד מינייהו ,דאין

חותמין נמי בשל יו"ט והנה בטעמא דבית

מתקיים בזה חובת ברכה לכל אחד ,והיינו

הלל דמתחיל ומסיים בשל שבת ואומר

דכיון דאיכא לכל אחד מחייב דברכה

קדושת היום באמצע ,כ' בצל"ח לבאר

בפנ"ע ואינו יכול לכוללם כאחד דאין

דב"ה סברי דאיכא בהא נמי דינא דאין

חותמין בשנים ,אזי מברך כל אחד בפנ"ע

חותמין בשתים ,והוא עפ"י המבואר הכא

 ,וא"כ אמאי הכא אין חותמין אלא בשל

בברכות דאין חותמין בשתים משום דאין

שבת כיון דאית ליה מחייב דברכה לשבת

עושין מצוות חבילות חבילות ,ופריך עלה

ומחייב דברכה ליו"ט.

והזמנים

דהיינו

כרבי

)והכא

נמי

התם מהא דחתמינן מקדש השבת וישראל
והזמנים ומשני הכא חדא עיי"ש היטב

וע"כ

צ"ל בזה או דב"ה סברי דביו"ט

]ויתבאר בזה עוד לקמן[ ולפי"ז כ' די"ל

דחייל בשבת אין קדושת היו"ט

דב"ה ס"ל דאך בהא שייך דינא דאין

חשיבא לחייב ברכה בפנ"ע אלא סגי בה

חותמין בשתיים ולא סברי דחשיב כחדא.

בהזכרה גרידא ,וע"כ לא בעיא ברכה בפני
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תנח
עצמה ולהכי אינו חותם אלא בשל שבת,

ולכאו'

נראה פשוט לפי זה דכל הך

או דס"ל דלעולם אין חיוב הזכרת היום

פלוגתא אינה אלא בדין הזכרה

מחייבו להזכירו בברכה אלא כיון דצריך

דתפילה אבל בקידוש אף לב"ה מודו

להזכירו לא שייך הזכרה אלא בתוך ברכה

דחותם נמי בשל יו"ט ,דבקידוש כיון

וכיון דבטלו ברכות דשמו"ע הרי חותם

דמחויב הוא בקידוש של יו"ט בברכה

בשל ההזכרה ,וע"כ היכא דבלא"ה איכא

לא סגי בהזכרה גרידא ,ותו דלא מצינו

חתימה מחמת השבת אינו צריך לחתום

כלל ענין הזכרה אלא בתפילה ולא

נמי בשל יו"ט.

ולכאו'

לפי"ז דין ההזכרה לב"ה ביו"ט
דחייל בשבת אינו אלא כהזכרת

יעלה ויבוא דר"ח וחול המועד ברצה אלא
דחלוק הוא מקום ההזכרה דאינו בברכת
רצה אלא בברכת קדושת השבת אבל
בשרשם דין אחד הוא.

והנה

בברכת

קידוש .א

ונפק"מ גדולה נראה

בזה נמי לדידן דקיי"ל כרבי דחותם נמי
בשל יו"ט דהנה במשנ"ב בסי תפז כ'
להכריע בדין מי ששכח לחתום בשל
יו"ט דכ' די"ל דאי"צ לחזור ,וכ' הטעם
דנראה דרבי נמי קאי בשי' ב"ה דעיקר
הדין סגי בהזכרה בתוך הברכה ,ולא
פליג אלא דלכתחילה חותם בזה נמי,

לד' הצל"ח הא מתבאר לן דלב"ה

והביא ראיה לזה דבירושלמי איתא דשי'

איכא הכא חסרון דאין חותמין

רבי דפותח בשל שבת וחותם בשל שבת

בשתים ,וצ"ב א"כ דכיון דטעמא דאין

ומזכיר של יו"ט בנתיים והיינו ממש

חותמין בשתים אינו אלא משום אין עושין

כשי' ב"ה דביצה ,וע"כ כ' ליישב דהא

מצוות חבילות חבילות א"כ אמאי כשאינו

דאיתא בירושלמי היינו דעיקר נוסח

חותם בשל יו"ט ליכא חסרון דמצוות

הברכה לרבי הוי נמי כב"ה אלא דלרבי

חבילות חבילות כיון הא מיהא דקיים

לכתחילה צריך לחתום נמי בשל יו"ט.

חובת הזכרה דשל יו"ט ושל שבת בברכה

ומעתה לפי"ז נראה דבקידוש אם שכח

אחת .ולהנתבאר מבואר טפי דדוקא

לחתום בשל יו"ט יהא צריך לחזור

בחתימה דהוא מגופו של ברכה בהא הוא

דבקידוש ב"ה נמי מודו דבעי' נמי

דאיכא דינא דאין חותמין בשתים משא"כ

חתימה בשל יו"ט מעיקר חיוב קידוש,

אי לא בעי' חתימה דיו"ט דאז אינו אלא

ודוקא בתפילה הוא דאינו חוזר כיון

הזכרה א"כ לא הוי ברכה אחת לשתים ולא

דעיקר טופס הברכה אינו אלא של שבת

שייך בזה חסרון דמצוות חבילות חבילות.

ויו"ט אינו אלא הזכרה גרידא,

`.

)ועיין

opicar yeciwa k"r d"alc `vnp k"` mizya oinzeg oi`c ixaq d"ac g"lvd k"ynl mixacd sxvp m`e
oinzeg oi`c oic `ki`c `nip i` `din `dc d`xp cere .r"ve ,h"eil zg` dkxae zayl zg` dkxa

meyn yeciwa `di dnizg `la s` k"` zeliag zeliag meyn mipnfde l`xyie zayc dnizga d"al mizya
iab 'ixn` cg` qek lr 'it`e ,cg`k edieexzc yeciw miiwn `dc dnizg `la s` zeliag zeliagc oexqg
.meid zycwc oipr xikfn dlcad s`c `nrh e`l i` zeliag zeliagc oexqg `ki`c yeciwe dlcad
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בשש"כ שדימה דין הקידוש בזה לדין התפילה
עפ"י לשון המשנ"ב בין לקידושא בין

עוד

לצלותא(.

נראה לדון דאי אין דינו אלא הזכרה
דיו"ט כדין יעלה ויבוא בברכת רצה

שפיר מהני להזכירו מיד לאחר הברכה,
וכדין שאר ההזכרות דיכול מיד לאחר
סיום הברכה.

אולם

הנה בבי' הגר"א בסי' רח סעי' יב
גבי ברכת על המחיה ועל הגפן

דצריך לכוללם בברכה אחת כ' ,דהטעם
דכוללם בברכה אחת דקיי"ל כב"ה בשבת
ויו"ט דכוללם בברכה אחת .ומתבאר בזה
בד' הגר"א דס"ל דב"ש וב"ה פליגי אי
כוללים בברכה אחת או לאו ובזה קיי"ל
כב"ה ,ועוד נחלקו רבי וב"ה אי חותמין
בשל שתיהן או בשל שבת .ואי נימא דיסוד
דינא דב"ה הוא דהזכרה דיו"ט אינו דין
הזכרה גרידא וכהזכרה יעו"י ברצה א"כ
לא שייטא כלל דפשיטא דלית לן למייתי
מדינא דיעלה ויבוא דכוללים בברכה אחת
דאין זה כלל ברכה אחת אלא דין הזכרה
גרידא ומאי שייטא גבי דין מעין ג' דבעי'
חלות ברכה לכל מין ומין ,וע"כ מבואר
בזה דדינא דב"ה יסודו הוא דין ברכה אחת
לתרוויהו אלא דסגי בחתימה אחת ,ולפי"ז
שפיר י"ל דאף גבי קידוש נמי לב"ה סגי
בחתימה של שבת.

והדברים

תנט

הוא דכיילינן ולאו בפני עצמה ,הרי להדיא
דלענין הזכרתו בעבודה קרי ליה הזכרה
ובהזכרתו בברכת היום קרי לה דכיילינן
ליה בברכת היום והיינו כדנתבאר.

אלא

דצ"ב מאי טעמא דב"ה דסגי
בחתימת שבת כיון דהוי ברכה נמי

ליו"ט ,ואמאי לא בעי' נמי חתימה דיו"ט,
כדין כל חובת ברכה דבעי' בה חתימה.

והנה

בעיקר הדין דיו"ט שחל בשבת
וחתם בשל שבת או מקדש ישראל

והזמנים אי יוצא ידי חובתו או לאו הביא
המשנ"ב דנחלקו בזה האחרונים דהפר"ח
כ' דהוי כמי ששינה ממטבע שטבעו
חכמים ,וכ"נ במחצית השקל ,והחי"א
פליג דבכל דוכתא מהני בדיעבד חתימה
אחת עיי"ש .ולכאו' צ"ע בזה טובא דהנה
בהא דמבואר גבי יו"ט דאם חתם בשל
שבת או להיפך בשבת אי חתם בשל יו"ט
דצריך לחזור הק' במג"א דהא מבואר בסי'
רסח דאם התפלל של חול והזכיר של שבת
בתפילתו אף שלא חתמה בברכה מ"מ
אי"צ לחזור וקשה דא"כ מאי שנא הכא
והא עכ"פ הזכיר של שבת או יו"ט
בתפילתו .וכ' שם במג"א דשאני הכא
דהזכיר של יום אחר בחתימתו גרע טפי,
והיינו דהיכא דחתם בשל יום אחר הרי
קלקל הזכרתו ,ומעתה ביו"ט דחייל בשבת

נראים כמפורשים ברש"י

אמאי חשיב כשינה ממטבע הא שפיר הוי

עירובין דף מ ע"ב דכ' לגבי

חתימה נכונה משום יום השבת ,וא"כ מה

דין הזכרת ר"ח בחל בשבת דכוללו בברכת

לי אי מזכיר של שבת ויו"ט בתפילת חול

השבת וז"ל :והלכך כי מיקלע בשבת

דיצא ומה לי אי מזכיר של שבת בתפילת

אפילו למאן דאמר לקמן דבשבת לא

יו"ט דלא יצא] .ועיין במחזיק ברכה

מדכרינן בעבודה אלא בברכת היום מיכלל

שעמד בזה[.

עריכת ברכות  /ברכות מט ע"א

תס

ונראה

לבאר בזה בהקדם ד' הרבינו יונה

דהוי הזכרה אחת של שבת ויו"ט הרי

בסוגיין בהא דפריך אמאי דחתמי'

שפיר מהני החתימה דשבת אף לקיום

בתרוויהו ]מקדש השבת וישראל והזמנים[
דהא אין חותמין בשתיים ומשני דהכא
חדא נינהו ,וכ' בבי' תי הגמ' דקדושת

ההזכרה דיו"ט דכחדא הוא.

]ואף

דבד' הגר"א הא מיהא מבואר

ישראל תליא בקדושת השבת וכיון שתלוי

דבעיקר חיובם הוי ב' חיובים

זה בזה כמו קדושה אחת דיינינן ליה ,עוד

מדין השבת ומדין היו"ט אך הא מיהא

כ' דרבינו אפרים הספרדי פי' דהא בהא

דמתקיים שפיר הזכרה אחת לתרוויהו

תליא רוצה לומר אע"פ שנראה כשני

משום דהוו כחדא[.

ענינים כיון ששתי הקדושות באות בזמן
אחד כמו קדושה אחת הוי ולפיכך חותם
בשתיהם ,עכ"ד ,ומתבאר בד' דהטעם
דחתמינן בשתים ביו"ט שחל בשבת משום
דלא חשיבי ב' קדושות אלא כקדושה
אחת ,ונראה דהבי' בזה דבאמת השתא דין
ההזכרה דהיןם אינו דין הזכרה ליו"ט ודין
הזכרה לשבת אלא הזכרתו של קדושת
היום היא הזכרת השבת והיו"ט כאחד דזהו
קדושתו.

ומעתה

דבקידוש נמי אינו חותם אלא
בשל שבת ,כיון דיסוד דינם הוא דהוי
ברכה אאחת לתרוויהו וסגי בחתימה
דשבת דאיהי עיקר הברכה .וא"כ לדידן אי
שכח להזכיר של יו,ט אינו צריך לחזור,
וכמש"כ בביה"ל דלדידן נמי דחתמינן
בתרוויהו אי"ז אלא לכתחילה ,דרבי קאי
נמי בשיטתיה דב"ה.

)ויש להוסיף בזה עפ"י המבוא בזבחים

צא דתמיד דשבת חשיב נמי מקודש היכא דחייל

ביו"ט או בר"ח דאטו ר"ח לא אהני ליה לשבת(.

י"ל שפיר דלב"ה ה"ה נמי

ולפי"ז

נראה דמי דלא מהני להזכירו מיד
לאחר הברכה דכיון דטעון הוא

נראה דמשום הכי הוא דהיכא

ברכה בהזכרתו וודאי לא חשיב דהזכירו

דחתם בשל יו"ט אף דהזכיר נמי

בברכה לאחר חתימה אלא רק אי דיינינן

של שבת דאינו יוצא דאף החתימה חשיבא

דמקום ההזכרה הוי בברכה בזאת הוא

כמקולקלת דאינה הזכרתו של היום

דמהני הזכרה ליה] .ועיין בס' עמק ברכה

דהזכרתו של היום הוי קדושת השבת ויו,ט

דכ' להשיג עמש"כ במשנ"ב דאם לא

כאחד.

הזכיר ברית ותורה יכול להזכירו מיד

ומעתה

והשתא

לאחר הברכה דשאני הכא דאי"ז דין
דאתי' להכי א"כ נראה דאדרבה

הזכרה גרידתא אלא הוא מכלל הברכה [ ב.

דיסוד שי' ב"ה אי"ז משום
דס"ל דאיכא הכא חסרון דאין חותמין
בשתים דאדרבא דס"ל דכיון דחשיב כחדא
.a

והנה

בדין מי ששכח בקידוש ביו"ט שחל
בשבת או שבת או של יו"ט אי בעיא

xwirn iedc zexkfdl inc `le milyde xefgl aiig xhne lh zli`yc g"xbd k"ynl jiiy `lc d`xpe
eli`k aiyg exn` `l i`e dlitzd zaeg xwirn `edc `l` g"xbd 'c oi`c inc `l izk`c d`xp dlitzd

עריכת ברכות  /בדין ההזכרות ביו"ט שחל בשבת בתפילה ובקידוש

תסא

להזכיר לתרווייהו כשחוזר ,ראיתי שהביאו

איכפת לן בהא דבהך ברכה לא הזכיר

בזה דבס' יד אליהו ]לר' אליהו רגאלער[

ליעלה ויבוא ,וא"כ בקידוש דלכאו' הא

נסתפק אי צריך לחזור ולקדש רק מה שלא

הקידוש הראשון שפיר מהני ליה לחובת

הזכיר בתחילה או שמזכיר של שניהם ,

קידוש דיו"ט אמאי צריך לחזור ולומר נמי

ולכאו' בהא נמי צ"ב דאמאי בעיא להזכיר

הזכרת היו"ט,

לתרוויהו.

)וכיוצ"ב נמי בברכת המזון גופיה

דאם שכח לומר יעלה ויבוא ואמר רצה דאמברך
ברכת אשר נתן דיעויין במג"א דנקט דאינו צריך

דהנה

בטעמא דחוזר ומזכיר בתפילה של
שניהם מצינו מבואר גבי ברכת

המזון בסי' קפח בטעמיה בדין ראש חודש

להזכיר את יום השבת בברכתו(.

אכן

במג"א שם נראה דהטעם משום דיום

שחל בשבת ואמר יעלה ויבוא ושכח לומר

הוא דנתחייב בהזכרה והיינו דכל

וחוזר

ברכת המזון מחוייבת היא בהזכרת שניהם.

רצה דחוזר לראש

)בסיים ברהמ"ז(

ואומר יעלה ויבוא ורצה ,וכ' בבי' הגר"א
הטעם דכמאן דלא בירך דמי ,ג והיינו דאף
דאמר כבר יעלה ויבוא בברכתו הראשונה
מ"מ צריך לחזור ולומר יעלה ויבוא

ולהנתבאר

ומזכיר שניהם דזוהי אופן
הזכרת קדושת של יום דמזכיר לתרוויהו
כיון דקדושה אחת הם.

כשחוזר ומברך דכיון דשכח רצה והוי
כמאן דלא בירך א"כ לא אהני מידי
הזכרתו

בברכה

הראשונה.

א"ש דלהכי חוזר בקידוש

אלא

דצ"ע א"כ אמאי איצטריך הגר"א

ומבואר

והמג"א להך טעמא תיפו"ל דלא

דבלא"ה דחשיב כמאן דלא בירך לא

הזכיר קדושתו של יום כתיקונו ,אך נראה

dlitz rneya inp exne`l ivnc opifgcke ,mipyd zkxa qtehn zeidl epic oi`c zdin `d j` lltzd `l
leki inp dkxad xg`l ikdle mipyd zkxaa `ed dli`yd mewnc `l` ,mikxv zli`yl rawpd mewn `edc
xg`l etiqedl jiiy `lc `hiyt dkxad ipewze qteh xwirn `edc lkc d`xp `din `d j` ,le`yl oiicr
.dkxad

.b

'qa izi`x inc jxia `lc o`nkc meyn `eaie dlri xikfne xfegc `dc `nrhc `"xbd k"yn xwira dpde
oic dia zi` i` mipey`xd ewlgp `eaie dlric dxkfd gkyy in oica dpdc dfa zeywdl l`eny oexkf

yxeyc l"wevf x"yxbd dfa hwpe ,oinelyz oic `kil `eaie dlri xne` epi` `d dzrc oeikc axrl oinelyz
,zexkfdd xne` epi` dzrc `da il dn k"`e lltzd `lk aiygc `ed xefgl jixvc oicd i` `id mzzbelt
`dzrc `kid ikdle ,lltzne xfeg d"yn zexkfdd xnel jixvc meync r"pta oic epiid xefgl jixvc `dc e
``kd 'k ikid k"`e xefgl jixv i` wtq iedc wqt r"eyac k"` 'wde .xefgl v"i` zexkfdd xnel leki epi
f"ndkxa iabc `hiyt `dc dfa d`xp mpn` .inc jxia `lc o`nkc meyn `eaie dlri xikfdle xefgl jixvc
edeaiig minkgc xninl `ki` dlitza `nlyac dcegl zexkfdd meyn jxale xefgl jixvc xninl jiiy `l
zaeg ici `vi i` oefnd zkxaa la` ,elek meid lk lltzie i`eele 'ixn` `d dlitzac zexkfdd meyn dlitza
o`nk aiygc epiid `vi `lc `dc k"re ,jxaie xefgiy dn icin ipdn `le oefnd zkxa cer ez jiiy `l f"ndxa
x`eanc `d dfl zencl e`iad `dc da erbp `d meyn e`lc opifg 'qezd 'ca 'e`kl eixac xwirae .jxia `lc
.daegd zlitz mcew lltzdc dnlyd zlitz iab s"ixa

תסב

עריכת ברכות  /ברכות מט ע"א

די"ל פשוט דכיון דאיירי בראש חודש דחל

כחדא והוי הקיום דהזכרה דשבת מחמת

בשבת והא משום הזכרה דראש חודש אין

הא הא אי"צ לחזור כלל ,וע"כ בעו

צריך לחזור וא"כ אף מה דאמרי' דחשיבי

לטעמא דכמאן דלא בירך דמי .ופשוט.

עריכת ברכות  /בדין אכילה שיש בה שביעה

תסג

מט ע"ב

בדין אכילה שיש בה שביעה
aey xra jexa axd

בגמ'

ואכלת ושבעת אכילה שיש בה

בנ"ר אין מברכין ,דכיון דהוא טעון ברכה

שביעה ,ומבואר בתוס' כאן דגם

דאוריתא ואפיקתי' מברכה דאוריתא לא

ר"י דפליג ע"ז ,לא פליג אלא מדרבנן,

מחיבים אותו מדרבנן.

אבל מה"ת לכו"ע בעינן אכילה שיש בה
כדי שביעה ,וכדעת רש"י כ,ב ,מב,א,

והיינו

דהראב"ד ס"ל דשיעור כזית אינו

מח,א ,וכ"ה דעת רוב הראשו' ,והרמב"ן

כמו שיעור בכה"ת שפחות מזה

במלחמות כ,ב ,חולק ,ועי' ביה"ל סי'

אינו אכילה ,אלא דכיון דהתורה חיבה רק

קפ"ד שליקט כמה ראשו' דס"ל הכי.

על מינים מסוימים שהם נחשבים מידי
דזיין בבחינה מסוימת ,ממילא צריך

והרשב"א

בדף כ,ב ,הביא דברי הראב"ד

לאכול שיעור שפחות מכזית אינו זייין

דסובר דכזית מה"ת ,וכתב

כלל ,אבל לאחר שרבנן חיבו גם בשאר

שנראין דבריו ]ובדף מח,א ,ומט,ב ,נסתפק

מינים ,ממילא חיב גם באוכל פחות מכזית,

בזה[ וכתב דלכאו' משמע דריו"ח ס"ל

וצריך לברך ע"ז על המחיה שזהו מינו ,רק

דכזית מה"ת ,מדאמרי' לח,ב ,איך מברכים

לא בהמ"ז שזה רק במידי דזיין ,וע"ז הביא

על זית ,כיון דשקלא לגרעיני' בצר לי'

הרשב"א ראיה דגם מעין שלוש ל"ש רק

שיעורא ,וכ"ה בירו' שם ,אלא שיש לדחות

באוכל כזית ,דגם בזה בעינן שיעור זייין,

דכונתו בצר לי' שיעורא דרבנן ,וצ"ב מה

אבל היה מקום לומר שיברך בנ"ר ,וע"ז

היה ההו"א שלו להוכיח מכאן דהוא

כתב הרשב"א דכיון דאפיקתי' מברכה

דאורייתא ,הרי גם במתני' דידן מבואר

דאוריתא ,ממילא אין מברכים עליו כלל.

דמדרבנן השיעור כזית ,ובכל המקומות
משמע

מהרשב"א

שבפשטות

משמע

שהוא מה"ת ,וצ"ב.

וממילא

סובר הרשב"א דבשלמא אם
שיעור

כזית

הוא

מה"ת,

דבשיעור דזיין קצת חיבים מה"ת ,ממילא

ונראה

לבאר ע"פ הרשב"א לז,ב ,שהביא

רבנן לא חיבו בפחות משיעור זה ברכה

מהראב"ד שכתב דאם אוכל לחם

אחרונה ,אבל אם מה"ת בעינן כדי שביעה,

פחות מכזית מברך עליו בתחילה במ"מ

ואין שום מעלה לכזית דזיין קצת ,א"כ

ובסוף על המחיה ,והרשב"א חלק עליו

לאחר שחיבו רבנן בכזית היו צריכים לחיב

והביא ראיה מזית מליח דאין מברכים

גם בפחות מכזית כסברת הראב"ד הנ"ל,

ברכה אחרונה בפחות מכזית ,וכתב שגם

ובשלמא הא דלא מברכים בהמ"ז בפחות

עריכת ברכות  /ברכות מט ע"ב

תסד
מכזית ,משום דבהמ"ז צריך שיעור סעודה

שבע ,אינו חיב מה"ת ,הוא משום דבעינן

ופחות מזה לא יכול להחשב סעודה ,אבל

שביעה ממידי דזיין ,דשביעה אחרת אינה

עכ"פ היה צריך לברך מעין שלוש ,ומזה

חשובה ,אבל כשאכל שיעור שביעה ,הרגע

הוכיח דכזית הוא מה"ת ,וכתב שיש

של השביעה מחיב.

לדחות דמדרבנן החשיבו שרק בכזית הוא
נחשב זיין.

ולפי"ז

ובסק"ה

כתב החזו"א דלפי הצד שברכת
ז' המינים מה"ת ,ל"צ לאכול

משמע דאם בעינן כדי שביעה,

דוקא כדי שביעה ,אלא שאוכלן כדרך

אינו משום שזהו שיעור סעודה,

האוכלים ,וכתב החזו"א שבאחרו' סי' ר"ט

דא"כ היה אפ"ל דמדרבנן שיעור סעודה

לא משמע כן ,ונר' דהחזו"א לשיטתו

הוא בכזית ובפחות מזה לא חיבו ,אלא

דשיעור שביעה הוא משום דרך סעודה,

הוא משום דבעינן שישבע בפועל ,ולכן

ולכן אם הדרך לאכול פחות חיב בפחות,

לא מצינו גדר דומה לכזית מה"ת ,רק

אבל לפמש"כ דעצם השביעה הוא המחיב

שמדרבנן קבעו שיעור זה.

ממילא אם לא שבע אינו חיב.

והנה

הביה"ל סי' קפ"ד כתב דאם אכל
פת ולא שבע ובירך בהמ"ז ,ואח"כ

אכל עוד קצת והשלים לכדי שביעה חיב
מה"ת ,והחזו"א סי' ל"ד סק"ד כתב
דמסתבר דכיון שכבר הסיח דעת מאכילה
ראשונה ,ולא אכל שיעור שביעה בסעודה
אחת ,אינו חיב מה"ת.

והנה

כתב המג"א סי' ר"י דאין חיוב
בהמ"ז רק אם אכל כזית בכא"פ,

וכתב הפמ"ג שם דדוקא בכזית ,אבל אם
אכל כדי שביעה חיב גם אם שהה הרבה,
והעתיקו המשנ"ב שם סק"א ]ובשעה"צ
סק"י מפקפק בזה קצת[ והמנ"ח מצ' ת"ל
נסתפק דיתכן דבעינן כל הכדי שביעה

דסברת החזו"א דשיעור כדי

בכא"פ ,ויתכן דסגי בכזית ,ועכ"פ כזית

שביעה הוא שיעור סעודה ,ואם

אחד ודאי צריך כדי שביעה ]ועי' חסל"א

שיעור סעודה אצלו הוא רק בשיעור

מה"ת סי' י"ח ובאמ"ב סי' ט"ו דס"ל דאין

מסוים ,אם אכל את זה בב' פעמים הוי כל

חיוב רק אם אכל בכא"פ[ ויש לתלות

פעם חצי סעודה ,אבל הביה"ל ס"ל דעצם

המח' בהנ"ל דאם החיוב הוא משום

השביעה מחיבת ,וממילא כשהוא נהיה

השביעה ,ממילא לא איכפ"ל בכמה זמן

שבע הוא חיב מה"ת ,וכך משמע לשון

אכל ,אבל אם החיוב הוא על כל הסעודה,

הראבי"ה סי' קכ"ט שביעת כרס בעינן,

ממילא צריך שזה יחשב אכילה אחת,

ומשמע דתליא בשביעה בפועל ,ולפמש"כ

וצריך לאכול בכא"פ ,ועי' שבה"ל ח"ד סי'

לעיל כך יוצא גם מהרשב"א.

כ"ב.

ונראה

ומה

שצדד הביה"ל שם בשם הפמ"ג

ועי'

כת"ס סי' ל"א שכתב דקטן שאכל

דבעינן שיעור שביעה מפת ,ואם

בקטנותו וכשהגדיל השלים לכדי

אכל דברים אחרים קודם ,וכשאכל פת

שביעה חיב מה"ת ,דסו"ס עכשיו הוא

עריכת ברכות  /בדין אכילה שיש בה שביעה
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ובמש"כ

החזו"א שם דמהרדב"ז שכתב

דכשאוכל קימעא ומתברך במעיו חיב אפי'

שאם השלים שביעתו בפת חיב

בפחות מכזית ]וכ"כ החת"ס סי' מ"ט[

מה"ת ,מוכח דלא כמו הצד של רעק"א

והוא כנ"ל דעיקר החיוב הוא רגע

בסי' קס"ח דמה"ת בעינן שיעור שאחרים

השביעה ,ולפי"ז ודאי דלא בעינן כזית

רגילים לקבוע ,ולכאו' לא מובן מה

בכא"פ.

השייכות דנהי דלשיעור שביעה צריך
שיעור שרגילים לשבוע ממנו ,אבל אם

ובשעה"צ

השלים שיעור זה מפת חיב.

סי' קפ"ד סקכ"ה כתב
דמרש"י

ברכות

מב,א,

משמע דשיעור כדי שביעה תלוי בשאר
אנשים ,ומהחינוך שם משמע דתלוי
בכאו"א ,ולפי החינוך משמע דהשביעה
היא המחיבת ,וגם לרש"י י"ל דאכילה

וכנר'

שהחזו"א הבין שמרעק"א מוכח
שהחיוב הוא רק על מה שקבע

סעודתו על הפת ולזה לא מהני השלמה,
אבל י"ל שזה רק תנאי שצריך שישבע
בצורה של קבי"ס.

במעיו בשיעור שביעה היא המחיבת.

ולפי"ז

גם במש"כ הרמ"א סו"ס קצ"ז
בשם הרא"ם דאם לא שתה והוא

תאב לשתות אינו חיב בבהמ"ז מה"ת עד
שישתה ,אם לאחר בהמ"ז שתה ,הוא
יתחיב שוב בבהמ"ז מה"ת ,דרק עכשיו
נהיה השביעה דושבעת זו שתיה ,אבל זה
רק בדברים שהחיוב מה"ת ,אבל בדבר
שחיב רק מדרבנן ,אין בזה גדר של שביעה
כלל ,ולכן בשבעת המינים לצד שזה
דרבנן ,אפשר לשתות אח"כ ולא יתחיב,
אא"כ נחשוש גם ליראים וגם לשיטות
שהוא מה"ת.

ובשו"ת

והנה

החזו"א סי' כ"ח סק"ד כתב דהא
דאפשר לברך עד שיעור עיכול

אינו משום דנחשב כאילו אוכל כל רגע
ורגע ,אלא החיוב על הרגע הראשון ,רק
שצריך שלא יתבטל הטובה עי"ש ,ונראה
דהחזו"א אזיל לשיטתו דהחיוב אינו על
השביעה אלא על האכילה ,אבל לפי הצד
דהשביעה היא המחיבת ,יש מקום לומר
דכל רגע עד שיעור עיכול הוא המחיב,
ולכן הסתפק רעק"א דגם קטן שהגדיל
בתוך שיעור עיכול יתחיב לברך ,והחזו"א
שם פשיט"ל דאי"צ לברך ,וע"ע בכת"ס
שם ,ועי' מנח"ש ח"א סי' י"ח.

חתן סופר סי' ד' כתב דגם
בשתי'

אם

שתה

·

ביותר

מכא"פ ,אם שתה כדי שיעור שביעה

והחזו"א

משתי' חיב לברך לפי הפמ"ג הנ"ל ,ולפי
הנ"ל אינו כן דרק בדבר שיש חיוב מה"ת
יש מעלת כדי שביעה.

שם כת' להוכיח שלא חיבים
אם רק השלים מפת מהא דלא

מצינו

שאם

השלים

שיעור

שביעה

בפהב"כ שיתחיב ,ולא מסתבר שרבנן
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יקילו בפהב"כ דאורייתא שיברכו עליו רק

משום שלא חיבה תורה רק בפת שקובעים

על המחיה.

עליו.

אבל

לכאו' נר' דיש אופן שמברכים על

וקו'

זו קשה גם על רעק"א שם שכת'

המחיה אע"פ שודאי חיב מה"ת,

שהטעם שלא חיבו רבנן בהמ"ז

והוא באופן שאכל שיעור קבי"ס פחות

משום שבפחות מכדי שביעה אינו מה"ת,

חצי כזית ואכל עוד חצי כזית פת שלא

וכ"כ בשועה"ר ,והרי בכה"ג הוא מה"ת,

מצאנו שבכה"ג יברך בהמ"ז ,והרי כאן יש

ואולי

מברך

שיעור קבי"ס ,ובע"כ שמברכים על

בהמ"ז ,אבל החזו"א שהוכיח מהא דסתמו

המחיה גם באופן שחיב מה"ת ,והוא

משמע שאינו סובר כן וצ"ע.

באמת

לשיטתו

בכה"ג
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מתני'

כיצד מזמנים בשלושה אומר

רצה א' לגמור סעודתו ולצאת אינו רשאי

נברך

אלא ימתין על הזימון ,משא"כ בעשרה

אלוקינו וכו' ,ויש להסתפק בגדר החילוק

לענין הזכרת ד' ,לא אמרו בזה חייבים

בין זימון בשלושה לזימון בעשרה ,האם

לזמן ,אלא אין רשאין לחלק ,דהיינו וודאי

הצירוף לזימון בעשרה הוא אותו צירוף

כל זמן שיושבים יחד בשעת גמר סעודה

של זימון בשלושה וזה אותו מחייב של

אינם רשאים לחלק ולבטל הזכרת ד' ,אבל

זימון ,אלא שאם יש עשרה שעונים לזימון

לא אם ירצו לגמור סעודתם קודם

מזמנים בהזכרת ד' ,וכדין כל דבר

חבריהם.

נברך,

בעשרה

אומר

שבקדושה שצריך עשרה ,או שזימון
בעשרה זה צירוף אחר ומחייב אחר של

ונראה

ביאור דבריו עפ"י הצד האחרון

זימון ,ששלושה שאכלו כאחד חייבים

שכ' ,דס"ל שחיוב הזכרת ה'

בזימון ,ועשרה שאכלו כאחד מחוייבים

אינה מחיובת מכח האכילה אלא הוא דין

בזימון הזכרת ה'.

על הזימון שכשמזמנים בעשרה צריך
לברך בשם ,ולכך כתב דאם לא גמרו

ולהצד

שאין כאן מחייב שונה של זימון,

סעודתם ועדיין לא חל עליהם החיוב

אכתי יש להסתפק האם המחייב

בפועל לזמן ,ממילא אין עליהם כלל חיוב

לזמן בשם הוא מחוייב מכח מה שאכלו

לזמן בשם ורק אחרי שסיימו כולם את

מה

סעודתם וחל עליהם דין זימון נתחייבו גם

כאחד,

שאכילתם

כאחד

מלבד

לזמן בשם.

שמחייבתם לזמן ,היא מחייבתם לזמן
בשם ,או שאין זה מחויב מכח אכילתם,
שאכילתם

רק

מחייבתם

לזמן,

אלא

שעשרה שמזמנים צריכים לזמן בשם.

והנה

הט"ז תמה על הטור ב"י ורמ"א
שהזכירו דין ג' שהפסיקו לז'

שמשמע מזה שחייבים לזמן בשם אפ'

והנה

בט"ז סי' ר' סק"ג כ' וזתו"ד אבל

קודם שסיימו סעודתם ,וגם הפמ"ג שם

לענ"ד נראה מאד תמוה דבר זה

הביא שהא"ר והח"מ חלקו על הט"ז ,וכ'

ששלושה יפסיקו לשבעה ,כי לענ"ד נראה

דאותו לשון שכתבה המשנה בעשרה שאין

דמותר להם לברך בפני עצמם בג' בזימון,

רשאין לחלק כתוב במשנה גם גבי ג',

ולא אמרו חיוב שלא להיחלק אלא בג'

והיינו שזה אותו דין שצריכים להמתין עד

שאכלו כאחד חייבים לזמן ,דהא אפ' אם

שיסיימו סעודתם ויזמנו בשם ,או עכ"פ
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שיפסיקו האחרים להם,ולכאו' טעמם הוא

שהפסיקו לחמשה אחרים יכולים להצטרף

משום שסברו שהאכילה מחייבת כשאכלו

אח"כ לחמשה נוספים לברכת אלוקינו,

י' כאחד שחייבים לזמן בשם.

הוסיף המשנ"ב כשאוכלים עכ"פ כזית פת

ולכאו'

אפשר להוכיח כן גם ממש"כ
הפמ"ג במ"ז קצ"ג ד' ובא"ר

קצ"ד א' דאם היו עשרה וזימנו שלשה
לעצמם ,יכולים הז' לזמן בי' בצירוף אותם
שכבר זימנו ,משום דאכתי לא זימנו בשם.

ולכאו'

כאחד ,ומבואר שנקט שצריך שיאכלו
כולם כאחד דווקא ,וזה מתאים עם מש"כ
בדעת כל האחרונים דפליגי על הט"ז.

ואכתי

יש להסתפק בספק הראשון
שנסתפקנו האם זימון עשרה זה

צ"ב הא כיון דכבר זימנו א"כ

צירוף שונה מהצירוף לזימון בשלושה ,או

פרח זימון מיניהו ואיך חוזרים

שזה אותו צירוף של זימון בשלשה ,אלא

ומזמנים ,ומבואר מדבריהם שזה שני

שאם יש עשרה מתחייבים לזמן בשם.

מחייבים שונים החיוב לזמן והחיוב לזמן
בשם ,וכיון דאכתי לא קיימו החיוב לזמן
בשם מש"ה לא פרח זימון מיניהו ויכולים

וכל

הספק הוא לדעת החולקים על הט"ז
שנקטו

שהאכילה מחייבת

לזמן

לחזור ולזמן בעשרה בשם,וזה לשיטתם

בשם ,ואכתי יש להסתפק אם זה אותו

וכנ"ל.

צירוף ורק שנתחייב לזמן בשם או שזה

ולכאו'

יש נפק"מ נוספת במחלוקת זו אם
צריכים העשרה לאכול כולם יחד,

או שאפשר לצרף גם חבורות שאכלו
לעצמם

לענות

שיצטרפו

הט"ז שאין האכילה מחייבת את ההזכרת
השם אלא שאם יש עשרה שעונים לזימון
מזמנים בשם ,א"כ לכאו' אי"צ שכל הי'
יאכלו יחד וסגי במה שיש כאן י' שאכלו
שיכולים לענות ,וממילא יכולים לזמן
בשם]ואינו מוכרח[ ,אבל לשאר פוסקים
דס"ל שהאכילה מחייבת לזמן בשם ,א"כ
מסתברא מילתא שצריכים שיאכלו כל
העשרה

ביחד,

שעי"ז

מצורפים

להתחייב לזמן בשם.

ומצאתי

נוסף ,פשוט שאי"ז צירוף שונה ]וממילא
הראיות שנביא לצד זה הם ראיות דלא
כט"ז[.

לזימון

בשם]ואח"כ יזמנו לעצמם[ ,דלכאו' לדעת

הם

צירוף שונה,אבל לט"ז שאין כאן מחייב

והנראה

בזה ]והרבה מהראיות נתעוררתי
מאחרים[

דהנה

מצינו

בט'

דוכתי דקיל הצירוף לזימון עשרה יותר
מהצירוף לזימון ג' ,ומצרפים לזימון י' גם
מה שלא מצרפים לזימון ג' ,א .קטן
המוטל בעריסה לדעת ריב"ל דף מז' ע"ב,
ב .נשים לדעת המרדכי סי' קנ"ח ,ג .קטן
פורח לדעת רבינו פרץ הובא בטור סי'
קצ"ט ,ד .אוכל ירק לדעת הרי"ף ועוד
ראשונים ,ה .אוכל פחות ככזית לדעת
הכלבו הובא בב"י וכן דעת הגר"א קצ"ז

במשנ"ב סס"י ר' כשהעתיק

סק"ב ,ו .חרש לדעת הגר"ז סי' קצ"ט ס"י,

שחמשה

ז .אילם,פמ"ג בא"א קצ"ט סק"ח ,ח .ע"ה

דברי

המג"א
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ורשע ,ביאוה"ל סי' קצ"ט ס"ג ,ט .ישן,

מועטים צריך שיאכלו כולם דגן ,אבל בי'

פמ"ג הובא במשנ"ב סי' נ"ה.

כיון שאכלו הז' דגן אפי' אכלו הג' ירק
מצטרפים ,והיינו כמו שביארנו שהג'

ולכאו'
שני

הי' נראה לפרש טעם כל

נצרכים כדי ליצור את הצירוף לזימון ,אבל

החילוקים כהצד השני ,שאי"ז

י' זה רק היכי תימצי להביא את השכינה

צירופים

שונים

הצירוף

לזימון

בשלשה והצירוף לזמן בעשרה בשם ,אלא
גם הצירוף בעשרה הוא אותו צירוף של
זימון בשלשה ,אלא שאם יש עשרה
מזמנים בשם ,וממילא א"ש שבג' שהם
היוצרים את הצירוף בעינן שיהיו דווקא
גדולים ואנשים וכו' ,דבלא"ה א"א ליצור
צירוף לזימון ,אבל בשביל לזמן בשם סגי

כדי להזכיר את השם.

וכעי"ז

צריך שישבו עשרה כא' ובלא זה
לא שריא שכינה ,אבל הכא שהם מועטים
צריך שיאכלו כולם ,וכן העתיק המשנ"ב
סי' קצ"ז סקי"ז דמצטרף כיון דבלאו
דידיה יש חיוב זימון מן האוכלי פת ,ולא
בעינן ליה אלא להזכרת השם.

בעשרה כל דהוא דעל כל ביה עשרה
שכינה שריא ,ואפי' ישן וקטן המוטל
בעריסה לריב"ל מצטרפים לזמן בשם,
כיון שע"י שהם במקום הזימון שכינה
שריא.

ונראה

כ' הרא"ש סי' כ"א וז"ל דהתם

]ויש

לתמוה על הרא"ש סי' כ' שכ'
שריב"ל

שצירף

קטן

המוטל

בעריסה ס' כרב אשי דפליג על מר זוטרא
בריש פרקין גבי קורין לו ומזמנין עליו,

שזה גם כוונת הרבינו יונה
שהקשה על דעת הרי"ף מח.

דאוכל ירק מצטרף רק לזימון עשרה ,וז"ל
איכא למידק דהכא מחמירים טפי בג'
מבי' ,ולעיל מחמירים טפי בעשרה מבג',
דגבי ג' אמרי' שאם יצא א' מהם לשוק

דמיקל טפי בזימון עשרה מבזימון ג',
וצ"ע למה לא חילק כנ"ל ,דהתם דבעינן
להביא את השכינה י' חמיר טפי ,אבל
לצירוף ג' חמיר טפי וצ"ע ,שו"ר שכבר
עמד בזה המלוא הרועים שם[.

ולכאו'

אפשר להוכיח כצד זה גם מדברי

קורין לו ומזמנין עליו ,ואינו צריך שיהיה

הרשב"א ,שבדף מח .תמה איך

עמהם במקום אחד ,ואילו בעשרה אמרינן

מצטרף אכל עלה של ירק או טובל בציר

שאין מזמנין עד שיבוא ,וי"ל דלא דמי

לזימון ,כיון שזה אינו יוצא בברכתם היאך

ומפני

הוא מצטרף והיאך יזמנו עליו והוא אינו

שהשכינה שורה עמהם כשהם עדה,

בן זימון ,אלא שבזו י"ל דלהצטרף להזכיר

כדי

את השם הוא דבעי ולא בעינן שיאכל,

שהשכינה תשרה עמהם כשהם עדה

דהא אמרי' דט' וארון וקטן המוטל

ויזכירו את השם ,אבל בכאן שכבר

בעריסה מצטרפים ,ואע"ג דלא קיי"ל

עומדים עשרה בנ"א ושכינה שורה עמהם

כוותיהו מ"מ שמעינן מינה דלצירוף

ואינו תלוי אלא בענין האכילה ,בג' שהם

הזכרת ה' לזימון עשרה לא בעינן ממש

דהתם
ולפיכך

מיירי

בענין

הצריכו

הישיבה

שישב

עמהם
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תע
מחויב בברהמ"ז ,אלא כל שהוא גדול

רק להזכרת השם ,וכ' ונ"ל דאפי' יש ה'

וחייב בברכה מצטרף.

שהפסיקו מצטרפים עם ה' אחרים לברכת

וכעי"ז

כ' גם הרשב"א במגילה דף כ"ג
דבנשיאות כפים צריך י' כיון

שמזכירים את השם שאומרים יברכך ה',
דומיא דזימון שכשהם עשרה מזכירים את
ה' שאומרים אלוקינו ,ומבואר שנקט שאין
הי' יוצרים את הצירוף לזימון ,אלא שע"י
שיש י' שכינה שריא ומש"ה מזמנים בשם.

וקצת

לאלוקינו אי"ז צירוף לזימון רק לענית
השם,וכן פי' המשנ"ב שם וז"ל ואם אכלו
ביחד אח"כ יכולים לברך בזימון ולא פרח
זימון מיניהו ,כי לא נצטרפו מעיקרא רק
להזכרת השם ,וכן יכולים אח"כ להצטרף
לו' אחרים שאכלו אצלם לזמן בשם ,דלא
שייך לומר פרח זימון דאמירת אלוקינו

אפשר לדייק כן ברש"י נ .ד"ה עד

דאכל ביה עשרה שכינה שריא ,והיינו

עשרה ,שכ' לבאר הטעם למה י'

משום דפרח זימון שייך רק כשצריך את

אין נחלקים וז"ל אבל אם היו י' חלה
עליהם הזכרת השם ואם יחלקו לא יהיה
שם הזכרה ,וכן העתיק המשנ"ב סי' קצ"ג
סקי"ד דאינם רשאים ליחלק לחבורה של
ג' כדי שלא יפסידו מלהזכיר הזימון בשם,
ומשמע מזה שאין כאן צירוף נוסף של
זימון עשרה שמפקיעים אותו ,אלא רק
שמפסידים הזכרת השם.

ולפי

אלוקינו,

והיינו

ג"כ

משום

שצירוף

הצירוף ,וזימון עשרה אי"ז צירוף נוסף.

והנה

במג"א קצ"ג סק"ז כ' דאם צריכים
ללכת לדבר מצווה רשאים ליחלק

ג' ג' ,ומשמע קצת שאת עצם הזימון א"א
להפקיע כדי ללכת לדבר מצווה ,ולכאו'
היינו טעמא משום דזימון בשם אי"ז זימון
שונה ,אלא זה עוד פרט בזימון ,וע"כ
נדחה משום דבר מצווה ,אבל את עצם

צד זה יתבארו דברי הטור סי' ר' שכ'

הזימון א"א לדחות משום דבר מצווה,

בשם הרא"ש שג' שהפסיקו לז'

דהואיל והוא מחוייב בזימון מאי אולמא

יחזרו לראש כדין זימון ,כי לא נצטרפו
אלא לומר אלוקינו ומיד שאמר נברך
אלוקינו היו הג' רשאים לאכול לכך יחזרו

האי מהאי.

]ולכאו'

זה הביאור בשיטת החזו"א סי'

לראש ,והיינו הרא"ש לשיטתו דס"ל

ל"א סק"א שכ' שגם לראשונים

שבעצם הזימון בעשרה נוצר ע"י ג' ,וכל

דס"ל דעיקר הזימון הוא דאוי' ,מ"מ

מה שצריכים את הי' הוא רק להזכיר את

הזכרת ה' בעשרה הוא דרבנן ,והיינו

ה' ע"י שתשרה השכינה.

דבעצם זה זימון א' והפרט הזה של הזכרת

ובמג"א

השם בעשרה הוא דרבנן[.

שם הוסיף דלפי זה יכולים
להצטרף לז' אחרים לומר

והנה

ברמ"א בסי' קצ"ג ס"ג ובמג"א סי'

אלוקינו ,דלא שייך פרח זימון דאמירת

תקנ"ב מבואר שאפשר לכוין לא

אלוקינו דאכל ביה עשרה שכינה שריא,

להצטרף לזימון ,ויש לתמוה ע"ז דהא

והיינו משום שהעונים לא נצטרפו לזימון

המג"א גופיה העתיק בסי' קצ"ג סק"ו את
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וברא"ה

תעא

באמת פי' באופ"א את הטעם

גלותא ,דאיך זימנו ג' ג' ועקרו את הזימון

למה בעשרה אין נחלקים ,וז"ל

בעשרה בהזכרת השם ,ולכאו' מה הקשו

משום דהוקבעו לזמן בשם והיינו שהם

נימא שכוונו שלא להצטרף לזימון עשרה

מצורפים צירוף נוסף לזמן בשם.

]וכבר עמד בזה האגרו"מ[.

ומשמע

ועוד

מזה שאף שאפשר לכוין לא
להצטרף

לזימון ,מ"מ

אם

מכוין להצטרף לזימון ג' ויש כאן עשרה
מחויב לזמן בהזכרת השם ,והיינו משום
שאין כאן צירוף נוסף וכיון שכיון
להצטרף לזימון ג' ממילא הוא מחויב גם
בהזכרת השם.

אכן

הוכיחו כן מדברי הקרית ספר פ"ה
מברכות שכתב שזימון דאוי' הוא

דווקא זימון בעשרה ,כיון דנלמד בגמ'
מח :מאת ה' אלוקיך זה ברכת הזימון,
והיינו זימון בעשרה שהוא בהזכרת ה',
ומבואר שזימון בעשרה אי"ז אותו צירוף
של זימון בג' רק בתוספת הזכרת ה' ,דהא
מדאוי' אין כלל מושג של זימון בג',
ומוכח מזה דמלבד הצירוף לזימון בג'

מאידך יש כמה ראשונים שאפשר
להוכיח מדבריהם דסברי כהצד

שזה מדרבנן לקרית ספר ,יש עוד צירוף
נוסף שי' שאכלו כא' מצורפים לזימון
בהזכרת ה'.

השני שזימון בעשרה זה צירוף שונה
מזימון בשלשה ,דהנה בגמ' מה :איתא ג'

ולכאו'

מדברי הא"ר והפמ"ג שהובאו

שאכלו כאחת ויצא א' מהם לשוק קוראים

לעיל דס"ל דאם זימנו בלא

לו ומזמנים עליו ,אמר מר זוטרא ולא

הזכרת ה' יכולים לחזור ולזמן ולא אמרי'

אמרן אלא בג' אבל בי' עד דנייתי ,ורוב

פרח זימון ,משמע כצד זה שזה ב' צירופים

הראשונים פי' שהנושא הוא היכן יעמוד

נפרדים.

בשעת הזימון ,אך הרא"ה והריטב"א פי'
דהנידון הוא אם ע"י שיצא לשוק פקע
צירופם ,דבג' לא פקע צרופם אבל בעשרה
דאיכא הזכרת שם שמים וצרופא לשם
שמים מילתא רבא היא כל היכא דפרש חד
מיניהו אזל להו צירופא עד דאיתא
מעיקרא ועד סוף.

ומבואר

]והנה

מדעת הרשב"ש שא"א לצרף לא
לזימון ג' ולא לזימון י' משני חבורות ,וכן
מדעת הרמב"ן בפסחים דף פ"ה דאע"ג
דאפשר לצרף לזימון ג' מב' חבורות מ"מ
לזימון בי' א"א לצרף מב' חבורות,
ומשמע מזה שזימון בי' זה צירוף נוסף
ולכן א"א לצרף מב' חבורות.

להדיא דנקטו שזה ב' צירופים
נפרדים

הצירוף

בתחילה חשבתי להוכיח כצד זה

לזימון

ג'

אכן

יעויין בדבריהם שם שכ' דה"ה

והצירוף לזימון י' ,וצירוף לזימון ג' לא

לתפילה א"א לצרף י' מב' מקומות,

פקע ע"י שיצא ,אבל צירוף לזימון י' הוא

ומבואר שטעמם שעצם מה שאנו מצרפים

דווקא אם נמצאים מתחילה ועד סוף.

אותם לי' דאכל ביה עשרה שכינה שריא
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תעב
זה סיבה שיצטרכו להיות במקו"א ,וא"כ

להצטרף לאחרים לזמן עליהם ,כיוון

אין להוכיח מדבריהם לנידון הנ"ל[.

דאכתי מחויבים בזימון י' וזה כדעת הא"ר

והנה

והפמ"ג שהובאו לעיל[.

צ"ב לדעה זו שזימון בי' הוא צירוף
נפרד מהצירוף לזימון בג' ,א"כ

וכעי"ז

צ"ב מהאי דוכתי שהבאנו דמקילים

יש גם ברש"י דף נ' בעובדא דריש
גלותא

דמשום

שלא

שמעו

בצירוף של זימון י' יותר מזימון ג' ,ואם זה

הברכהמ"ז מהמזמן בי' לכך זימנו לעצמם

צירוף נפרד למה קיל טפי.

ג' ג ',כתב רש"י דע"י זה הפקיעו הזימון

והנראה

דהנה המאירי הביא מהירושלמי
ה"ב שביאר הטעם למה עושים

את הקטן סניף לעשרה ,דתמן ע"י שמזכיר
את ה' עושים אותו סניף לי' ,ופי' המאירי
כלומר דוחקים את עצמם כדי להזכיר את

בעשרה דאף אם ישמעו הזימון בהזכרת ה'
לא נפקי ביה ,משום דאין זימון למפרע
כדאמר רבה תוספאה דאין זימון למפרע,
הרי שהוצרך להא דאין זימון למפרע ,ולא
כתב בפשיטות משום שכבר יצא ידי"ח
זימון.

ה' ולשבחו,וכן כ' הראב"ד בתשובה סי'
י"ב ושבלי הלקט סי' קנ"ג ,וכן כ'

אכן

דבריו תמוהים ,שהרי באורחות חיים

המאורות דף מה.בטעם למה אוכל ירק

כ' להדיא דאין יכולים לחזור אפ' אם

מצטרף לי' לדעת הרי"ף ולא לזימון

לא ברכו עדיין ברכהמ"ז ,והרי לא שייך

ג',דהואיל ואנו רוצים שיזכיר את ה'

אין זימון למפרע רק אחרי שברכו

מקילים טפי ועפי"ז אפ' לבאר גם שאר

ברכהמ"ז ,וע"כ שזה גופא כוונת האורחות

החילוקים שהבאנו.

חיים שאין חוזרים משום שכבר יצאו ידי

והנה

במור וקציעה סי' קצ"ב וסי' ר'
הביא

ראיה

לצד

זה

מדברי

האורחות חיים הובא בב"י סי' קצ"ב ,שכ'

חובת זימון ,וכ"כ המשנ"ב ס' קצ"ב סק"י
דאין יכולים לחזור דבדיעבר יצאו בזימון
בלא שם ,וא"כ אדרבא מוכח שזה זימון
אחד.

וז"ל אם טעו המזמן בי' והעונים ולא ברכו
בשם אין יכולים לחזור דאין זימון למפרע,

וממילא

י"ל שזה גם כוונת רש"י דכ'

מיהו אם לא ענו אחריו מזמנים עליו דאי"ז

דאין זימון למפרע ,דהיינו

כמי שבירך עד שענו אחריו ,ולכאו' למה

משום שכבר יצאו ידי חובת זימון ,אכן

הוצרך לטעם של אין זימון למפרע ,ולמה

ברש"י זה דחוק קצת משום שהביא דברי

לא פירש משום שיצא ידי זימון ומזה

רבה תוספאה ומשמע דמשום אין זימון

הוציא דע"כ דשני זימונים חלוקים הם

למפרע אתי עלה.

זימון בג' וזימון בי' ,ואעפ"י שיצא ידי
חובת זימון בג' מ"מ ידי חובת זימון בי'

אכן

י"ל דהנה לכאו' קשה בדברי רש"י

לא יצא ,ולכך הוצרך לטעם משום דאין

שכ' דלא יצאו אף אם ישמעו הזימון

יוכלו

בהזכרת ה' ,ולכאו' מה ס"ד שיצאו ידי"ח

זימון

למפרע,

]ולפי"ד

לכאו'
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תעג

זימון בשמיעת נברך לאלוקינו כיוון דלא

זימון ,ותי' דע"כ דכיון דב' זימונים הם

יכלו לשמוע את ברכהמ"ז מהמזמן ,והא

סבר הרא"ש דכשם שמי שנצטרף לזימון

)ובפרישה תירץ שהיו

ג' יכול לזמן שוב בעשרה ]ופליג אאורחות

ישמעו( ,וע"כ כוונת רש"י

חיים[ ,ה"נ מי שזימן בי' יכול לזמן בג'

ברכת הזימון עד הזן,
מסופקים אם

דיצטרף העניה בשם לזימון שזימנו

כיון דתרי זימונים נינהו.

לפני"כ ,וע"כ שפיר קאמר דאין זימון
למפרע.

ודבריו

מחודשים מאד ,דלכאו' אף אם
ננקוט דשני זימונים הם היינו

ובמור

וקציעה שם הביא דברי הרא"ש

שיש בזימון עשרה יותר ממה שיש בזימון

שהובאו בטור סי' ר' שהבאנו

שלשה ,אך לכאו' מי שנצטרף לזימון י' יש

לעיל ,שכ' שג' שהפסיקו לז' חוזרים

בכלל זה גם זימון ג' ,וע"כ צריך לפרש

לראש כי לא נצטרפו רק לענית אלוקינו,

דברי הרא"ש כאופנים האחרים שפי'

והקשה המור וקציעה כיון שכבר נצטרפו

האחרונים יעויין מאמר מרדכי ושאר

לזימון איך יכולים לזמן שוב הא פרח

פוסקים שם ואכ"מ.
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א .אמר

רבא ,כי אכלינן רפתא בי ריש
גלותא,

מברכינן

הוא חידוש שמדינא צריך לשמוע את

שלשה

הנברך.

שלשה ,וליברכו עשרה עשרה שמע ריש
גלותא ואיקפד ,וניפקו בברכתא דריש

ובאמת

יל"ע אם הרמ"א עצמו מסכים

גלותא ,איידי דאוושו כולי עלמא לא

שצריך לשמוע גם את ברכת

שמעי.

ומבואר

כאן בדברי הגמ' שמדינא יש

נברך או רק את ברכת הזן.

ב .והנה

לשמוע את המברך ,ובאמת

במג"א סי' קצג סק"ד הביא את
דברי הב"י ,והביא מהדרכי

הב"י הביא מדברי הרא"ש ]וכ"כ הטור[

משה שפליג ע"ז ,וז"ל ואין דבריו

שזה משום שלא שמעו את ברכת המזון

מוכרחים ,דיש לומר דשאני התם דאף על

מהמברך ,וכתב שאין כוונתו שלא שמעו

גב דמברך בלחש ,מכל מקום שומע גם כן

את ברכהמ"ז ,שהרי יכולים לברך כ"א

מהמברך ועונה אחריו אמן על כל ברכה

לבדו ,אלא כוונתו שלא שמעו את ברכת

וברכה ,מה שאין כן כשמברך לעצמו

הזימון ,והם חייבים לשמוע את ברכת

לגמרי ואינו שומע מהמברך ,ואף על גב

הזימון.

דאמרינן עד היכן ברכת הזימון עד הזן
וכו' ,היינו לשום צורך כמו שיתבאר לקמן

והנה

לעיל מו .נחלקו עד היכן ברכת

סימן ר' ,אבל בלא צורך צריך לשמוע כל

הזימון ,רב נחמן אמר עד נברך,

הברכות מפי המברך ולענות אמן ,אף על

ורב ששת אמר עד הזן ,והרא"ש שם פסק

גב שאמרו בלחש כמו שנתבאר לעיל סימן

כר"נ שעד נברך ,והתוס' שם פסקו כר"ש

נ"ט לענין ברכת קריאת שמע כנ"ל עכ"ל,

שעד הזן ,ובסי' ר' ס"ב נחלקו בזה השו"ע

והמג"א כתב שהרמ"א עצמו בס"ס קצה

והרמ"א ,השו"ע פסק כהרא"ש שעד נברך,

חזר בו ,והמג"א עצמו פסק כמו שכתב

והרמ"א פסק כתוס' שעד הזן.

בדרכי מזה.

והנה

לשי' הרמ"א שם באמת הלא דין

ותו"ד

המג"א שההיתר של סוגיין לזמן

הגמ' הוא פשוט ,שצריך לשמוע

בג' אם לא ישמע את הזימון,

את ברכת הזן ,ובלא"ה לא יצאו ידי חובת

היינו אף אם לא ישמע את כל ברכת

זימון ,אלא לשי' השו"ע שעד נברך באמת

המזון ,כיון שלכתחילת צריך לשמוע את
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כל ברכת המזון .והוא חידוש גדול שמותר

אלא חצי ברכה ,ואין יכול להוציא בזה,

לזמן בג' ולבטל זימון בי' בשביל דין

ומשמע שלמ"ד עד הזן צריך להוציא

לכתחילה לשמוע את כל ברכת הזימון.

באמירת נברך ,והנה אף נאמר שאי"צ

והוסיף

המג"א שאף לשי' הב"י שצריך
לשמוע רק את ברכת הזימון,

צריך לשמוע עד ברכת הזן ,כיון שברכת
הזימון זה עד הזן ,והיינו מפני שמג"א
עצמו פסק כשי' הרמ"א שברכת הזימון עד
הזן .ומלשונו לכאו' נראה שזה ודאי
שצריך לשמוע את ברכת הנברך אלא צריך
לשמוע גם את ברכת הזן.

והנה

להוציא בברכת נברך ,עדיין נוכל לבאר את
הסוגיא כהתוס' והטעם שא"א להוציא רק
בברכת הזן כיון שזה חצי ברכה יחד עם
ברכת נברך ,וא"א להוציא בחצי ברכה,
וגם בזה יל"ע שאם נברך אינו חלק
מהברכה ,א"כ ברכת הזן היא ברכה
שלימה ומדוע אין יכול להוציא .אמנם
יתכן לפרש בדברי התוס' שבאמת כלפי
הציבור אין שום חיסרון שישמעו ברכת

לשי' הב"י וכן הרמ"א למה שחזר

הזן מאדם אחר ,ורק מפני המברך עצמו,

חולקים

שאצלו הנברך הוא חלק מברכת הזימון

שבאמת אין דין לשמוע את כל הד' ברכות,

ואין יכול לברך רק חצי ברכה ולצאת את

]אם מברך לבדו[ ,שבאמת אי"ז מברכת

ברכת הזן מדין שומע כעונה.

בו,

באמת

יל"ע

אם

הזימון ,או שבוודאי לכתחילה צריך
לשמוע את כל הג' ברכות ,אלא שזה גופא

ג .ובעיקר

הדבר שלשי' הב"י צריך

חשיב לצורך שהרי אם בשביל לשמוע את

לשמוע את ברכת נברך,

כל הד' ברכות צריך לזמן בג' ולבטל את

ויתכן שכן הדין אף להרמ"א ,צ"ע מדוע

הזימון בי'.

צריך לשמוע ,והנה באמת כתב המג"א

והנה

כת' התוס' מו .ד"ה ולמ"ד ,שאם יש
ג' וד' בנ"א שכ"א יודע רק ברכה

אחת ,אזי כ"א יכול להוציא בברכה
שיודע ,אבל אם כ"א יודע חצי ברכה א"א
שכ"א יוציא יד"ח חצי ברכה ,ולכן אם א'
יודע נברך וא' יודע ברכת הזן ,למ"ד עד
הזן אין יכול להוציא ,וכת' התוס' וז"ל
דנברך לבד לא חשיב ברכה ,ולמ"ד עד
נברך יכול להוציא כיון שנברך היא ברכה
אחת בפנ"ע.

והנה

בסי' קצ"ה סק"ה שמי שאכל יחד ונתחייב
בזימון ,ובא אחר שאמר המברך את הנברך
שאכלנו משלו ,אינו עונה ברוך שאכלנו
משלו אלא עונה אחריהם אמן ,ומקורו
הוא מדברי השו"ע סי' קל"ט ס"ז לגבי
ברכו ,שמי שלא שמע את ברכו עונה אמן,
ואינו אומר ברוך ה' המבורך ,וכן הוכיח
מדברי השו"ע בסי' קצח ,ומקור הדברים
הוא מהגמ' לעיל מה :בא ומצאן כשהן
מברכים ,מהו אומר אחריהם ,רב זביד אמר
ברוך ומבורך ,רב פפא אמר עונה אמן ,ולא

בפשוטו מלשון התוס' משמע

פליגי ,הא דאשכחינהו דקא אמרי נברך,

שהחיסרון שאין יכול להוציא את

ברוך,

ברכת נברך מפני שנברך לבד אינו ברכה

והא

דאשכחינהו

דקא

אמרי

אשכחינהו דקא אמרי נברך ,אומר ברוך
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ומבורך ,אשכחינהו דקא אמרי ברוך ,עונה

ראייתו משו"ע בסי' קצח ,יעוי' במ"ב שם

אמן ,הרי שאם בא בשעה שהם ברוך

סק"ב שכתב בשם הלבוש שכל הדין שבא

שאכלנו משלו ,אינו עונה עמהם ברוך

כשהם אומרים נברך עונה אמן ולא ברוך

שאכלנו אלא אומר אמן.

שאכלנו משלו ,הוא דווקא באדם שלא

ויל"ע

בדבריו אם כוונתו שבעניית אמן
הרי הוא מצטרף לעונים ויוצא

יד"ח זימון ,או שבאמת אינו יוצא כלל
יד"ח זימון ,ולכן עונה אמן על ברכתם
אבל אינו יכול לענות ברוך שאכלנו משלו,
ובפשוטו העיקר הוא כהצד בתרא ,וחזינן
מזה שבשביל לענות את הברוך שאכלנו

אכל ,אבל באדם שאכל עונה ברוך
שאכלנו] ,והיינו שהרי בגמ' שם בוודאי
מדברים באדם שלא אכל ,שהרי איתא שם
שאם בא כשאומר נברך עונה ברוך
ומבורך ,אלא שלהמג"א כמו שאדם שלא
אכל אינו עונה ברוך ומבורך ,כן מי שאכל
אינו יכול לענות ברוך שאכלנו ,והלבוש
חילק בזה[.

משלו צריך לשמוע את הנברך שאכלנו

והנה

משלו.

ולכאו'

גדר הדבר שעיקר הגדלו לה' איתי
ע"י אמירת ברוך שאכלנו ,הוא

מכיון שעונים יחד על אמירת המברך,
וצ"ע .ואולי י"ל עפמש"כ הר"י בדף מו:
בסוגיית להיכן הוא חוזר ,שגדר עניית
ברוך שאכלנו הוא גדר עניית אמן על

משלו ,לכאו' הביאור שיוצא בזה
יד"ח ,וא"כ עדיין צ"ע מדוע צריך לשמוע
את ברכת הזימון ,והנה היה אפשר לומר
כנ"ל שרק להשו"ע זה מעכב ,ובאמת לשי'
הרמ"א אי"ז מעכב ,אמנם מדברי המ"ב
משמע שגם להשו"ע עונה ברוך שאכלנו,
ומשמע שיוצא בזה יד"ח.

ברכת המברך ,וא"כ יתכן שהצירוף ע"י
שמאשרים את דבריו ואם אינו שומע למה

בדברי המ"ב שעונה ברוך שאכלנו

ומדברי

השו"ע בסי' קצ"ג ס"א משמע

אומר אמן] ,ואולי יש להקשות ע"ז

שאם לא שמע את ברכת הזימון

מאלכסנריא ששייך עניית אמן בלא אמירת

זה מעכב בדיעבד ,וכן משמע במ"ב שם

המברך[.

סקי"ז שאף מי שלא שמע עד ברכת הזן,

ד .אמנם

באמת המ"ב בסי' קצה סקי"א
פסק

דלא

המג"א

להרמ"א שברכת הזימון עד הזן ,זה מעכב
בדיעבד.

וז"ל

ובדיעבד אם לא שמע דברי המזמן שאמר

והנה

היה אפשר לומר שעיקר הדין

נברך ,רק שמע להעונים שעונים ברוך

שמיעה הוא לשמוע את אמירת

שאכלנו משלו וכו' ,מותר גם כן לענות

ברוך שאכלנו של המברך ,שבזה הוא

עמהם ביחד .והנה על ראיית המג"א

מוציאם,

שכיון

מברכו ,יעוי' במ"ב סי' נז סק"ב שפסק

שאומרים ברוך שאכלנו ,מדוע צריכים

דלא כהמג"א ,ובאמת עונים ברוך ה'

לצאת בזה ,ואולי יתכן לבאר בזה

המבורך אף אם לא שמע מהש"ץ .ועל

עפמש"כ הר"י דף לד :מדפי הרי"ף ,וז"ל

אלא

שלכאו'

צ"ע
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והנה

דס"ל שהנברך שאומר תחלה ,הוא צווי

בביה"ל בסי' קצ"ח ,דן לפמש"כ
הרמ"א

שחרש

]המדבר

ואינו

שאומר לאחרים נברך שאכלנו משלו,

שומע[ מצטרף לזימון ,אע"פ שאינו שומע

והשני שחוזר אחר שענו האחרים אמן,

את ברכת הזימון ,ונסתפק הביה"ל אם

הוא הווה ,שאומר אנו מברכין לבורא

חרש יכול להוציא את הרבים בברכת

שאכלנו משלו ,שפעמים הוא צווי ופעמים

הזימון ,כיון שאינו יכול להשמיע לאזניו,

הווה ,כמו שמצינו יעשה פרעה צווי

וכתב וז"ל והנה בזמן שהיו המזמנין

ומצינו ככה יעשה איוב שהוא הווה ורבים

מוציאין בבהמ"ז בודאי דהכי הוא ,אך

כאלה .עפי"ז היה יתכן שבאמת ברוך

כהיום שאין מוציאין בבהמ"ז כלל ,וכ"א

שאכלנו שעונים האוכלים אי"ז ברכה,

מברך לעצמו ,והמזמן אומר רק נברך לבד,

אלא אמן על הנברך שאכלנו משלו,

אפשר דיש להקל בזה שיהי' הוא אף מזמן

ואח"כ אומר ברוך שאכלנו ומוציאם בכך

לכתחלה ,ולא דמי לתפלה ,אף דבזמנינו

וצ"ע.

נמי כ"א מברך לעצמו ,מ"מ הלא מה

ה .ובאמת

כבר הקשו שיש סתירה
במ"ב האם מוציא בברכת

נברך או לאו ,דהנה בסי' קצז סקי"ג ביאר
את הדין שהמברך צריך להיות אחד
מאוכלי הפת ,דכיון שהוא מוציא את
חבריו בברכת הזימון חמיר טפי ,וכתב
בשער הציון סקי"א שבזה א"ש אף אליבא

שחוזר ומתפלל הש"ץ אף שכבר התפלל
בעצמו מקודם ,הוא מפני שתקנת חז"ל לא
זזה ממקומה ,משא"כ הכא שהעונים
שאומרים

ברוך

שאכלנו

וכו',

הלא

משמיעים לאזניהם ומה איכפת לן אם מי
שאומר נברך אינו יכול להשמיע לאזנו.

וחזינן

להדיא מדבריו שהיום אין מוציא

דהשו"ע שברכת הזימון זה עד נברך,

את חבירו בברכת הזימון ,ובדוחק

וכ"ש להרמ"א שברכת הזימון הוא עד

גדול י"ל שסובר שלהרמ"א אין מוציא

ברכת הזן ,הרי שמבואר בדבריו שצריך

בברכת נברך ורק בברכת הזן ,משא"כ

להוציא בברכת נברך.

להשו"ע שסובר שברכת זימון עד נברך,

ובאמת

יעוי' בתוס' מח :ד"ה עד שיאכל
בסו"ד ,שהטעם שאין מוציא את

הרבים בברכת הזימון אם אינו אוכל דגן
הוא מפני שצריך לומר שאכלנו משלו,
ולפי"ז הוא טעם גם להשו"ע שברכת
הזימון עד נברך ,ואי"צ לטעמו של המ"ב,

א"כ כיון דאיתא בגמ' שצריך לשמוע את
ברכת נברך בע"כ שהוא מוציא בזה ,ואף
שבמג"א לעיל משמע שהוא דין לכ"ע,
הוא לשיטתו שאינו יוצא יד"ח ברכת
הזימון אם אינו שומע את הנברך וצ"ע.

ו .והנה

בעיקר הדבר שאיתא בסוגיא

ומה שהוצרך לזה הוא לשיטות הראשונים

שצריך שמיעה בזימון ,ואיתא

רש"י ודעימיה ,שאין מוציא אם לא אכל

בשו"ע שבלי זה לא יוצא יד"ח זימון וכן

כזית דגן ,כיון שאינו מחוייב בדבר אין

משמע במ"ב וכנ"ל ,יל"ע טובא שהרי

יכול להוציא את הרבים יד"ח.

חרש אע"פ שאינו שומע את ברכת הזימון
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תעח
איתא ברמ"א שמצטרף ,ואם היינו אומרים

כולם זה זימון של לכתחילה ורק לחרש זה

שבדיעבד יוצא אזי א"ש שבחבורה של

דיעבד ,ואף בו' כלפי החרש הזימון הוא

חרש עכ"פ החרש מחוייב בדיעבד ,אבל

דיעבד.

לכתחילה עדיף לברך בג' ולשמוע את
הברכה מאשר לזמן בי' ,וכמו שהבאנו את

אמנם

הבאנו שמשמע מדבריהם שאין

שי' המג"א שאף שיוצא בלא לשמוע את

יוצאין כלל בלא שמיעה ,וצ"ל או

כל הד' ברכות מהמברך ,אפ"ה עדיף לזמן

שכיון שאומר החרש ביחד עם המברך הוא

בג' ולשמוע את כל הג' ברכות .ולפי"ז

יוצא בלא שמיעה ,או מפני שהוא עונה

יהיה נפק"מ שאם אכלו ו' וא' מתוכם

אמן על הברכה ולזה אי"צ שמיעה וכמו

חרש ,אין נחלקין כיון שבזימון של חרש

באלכסנדיא של מצרים שהיו מברכים ע"י

הזימון הוא דיעבד ,אא"כ נאמר שלגבי

הדלקת משואות..
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תעט

נ ע"א

שיטות הראשונים בסוגיא דפרחה
onyxid oerny axd

בגמ'

אי נמי כי הא דרב הונא דאמר רב

בחבורה שאכל שם ,הרי דעי"ז גופא פרח

הונא שלשה שבאו משלש חבורות

הימנו דין זימון ,ושוב אינו חוזר וניעור.

אינן רשאין ליחלק אמר רב חסדא והוא

ואף דהוא לא זימן עמהם ,כיון דמ"מ

שבאו משלש חבורות של שלשה בני אדם

נתקיים זימון בחבורתם הראשונה ,נמצא

וכו' .בעיקר הך דינא דפרחה מצאנו ג'

דהוא נשאר בלא חבורה שלימה שעה

דרכים בדברי הראשונים.

אחת ,וא"א שיחזור עליו חובת הזימון.

דעת

רש"י והראב"ד בסוגין ,דאיירי
דזימנו כבר בחבורתם הראשונה,

ובכה"ג ל"מ גם מה דאח"כ חוזרים
ומצטרפים לחבורה אחרת ,דלזה גופא
אהני דינא דפרחה .וענין פרח זימון מיניה,
דכמו דהתם אחר שנחלקה המיטה שוב
א"א להטומאה לשוב אליה ,ה"ה בסוגין
אחר שנחלקו שוב א"א שישוב אליהם

והרמב"ן

דמיירי

עלייהו .ג .לא אפשר למהדרינהו בהדייהו.
ובהצטרף ג' תנאים אלו ,הרי דפרח הימנו
דין זימון ושוב א"א שיחזור דין הזימון
אליו.

ובדברי

הראשונים מבואר ,דלהך שיטתא
לא יהני גם מה שאח"כ יחזור

ויאכל עם השלשה עכשיו ,כיון דכבר פרח
הימנו דין זימון לגמרי.

דעת

שזימנו

הראשונים

במקומם אחר שפירש מחבורתם ,כ"ז אם
לא נצטרף עם אחרים לזימון קודם שזימנו,
אבל אם נצטרף לחבורה אחרת עוד קודם
שזימנו השנים במקומם ,בכה"ג לא פרח
הימנו זימון ,כיון שלא נשאר יחיד בלא
חבורה אפי' שעה אחת.

הזימון .והראב"ד כתב דכ"ז אם הושלמו
ג' תנאים ,א .דאיפלג מחבריה .ב .דאזמין

כתב דלשיטתו בדין פרחה,

ומבואר,

דלדרכו של הראב"ד ל"ש הך
נפקותא ,והיינו ,באופן שקודם

הזימון נצטרפו לחבורה אחת ,ואחר שכבר
נצטרפו

לחבורה

אחת

זימנו

עליהם

בחבורתם הראשונה ,ואף אלו שפירשו
מהחבורה ג"כ נצטרפו לזימון,

)ע"י דקרי ליה

ועני( ,דאף שכבר נצטרפו לחבורה אחת
עוד קודם הזימון ,מ"מ פרח זימון מינייהו.
וצ"ע הטעם ,דמה טעם לא נוכל לדון גם
לדעת הראב"ד הך סברא שכתב הרמב"ן

הרמב"ן ועו"ר ,דאם פירש מחבורתו

שלא עמד שעה אחת בלא חבורה ,דנימא

הראשונה כשהוא יחיד ,אף דהוא

כן גם לדעת הראב"ד ,ובממילא דלא יחול

עדיין לא זימן ,כיון דמ"מ כבר זימנו

דין פרחה .וצ"ע.
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תפ

ועי'

רי"ו שכתב עוד נפקותא בין שני

דלית ביה דין זימון הוא ,דע"י שנפרד

דרכים אלו ,דלדעת הראב"ד ורש"י,

מחבורתו הראשונה הרי דעי"ז פקע הימנו

לא יועיל גם מה שיאכלו שלשה אלו אחר

תורת ג' שאכלו ,ומכאן ולהבא עומד הוא

שנצטרפו יחדיו .אבל לדרכו של הרמב"ן

במצב של יחיד באכילתו ,דהתורת ג'

יהני עכ"פ מה שיאכלו אחר שנצטרפו אצל

שאכלו בעינן שיהא זה עליו כל שעה

חבורתם השניה ,דעי"ז יחזור להם חובת

ושעה ,ואם אך רגע אחד לא עמד היחיד

הזימון ,ועי' רע"א בגלשו"ע שהעתיק כן

כחלק מחבורה שלימה ,הרי דזה גופא

לדינא.

סותר לכל מחייבי הזימון ,עכ"פ מכאן

ופרט

זה צ"ע רב ,דהא ענין זה דחוזרים
ואוכלים שמתחייבים בזימון ,לא

מיבעיא אם נימא דהוא חיוב זימון
מחודש ,דבודאי צ"ע הטעם דל"ש זה
אליבא דהראב"ד ורש"י .ואפי' אם נימא
דאין ענינו לחדש להם דין זימון ,כאשר כן
מבואר בכ"ד א ,אכתי צ"ע הטעם דל"ש זה
אליבא דהראב"ד ,מה טעם חלוקים

ולהבא ,דתו לא נוכל לדון כלפי דידיה
דעומד הוא בחבורה ,ואף דמעשה האכילה
דידיה היה בחבורה ,לא סגי בהכי ,וזקוקים
אנו שיעמוד גם עתה כחלק מחבורה
שלימה ,ואם פקע הימנו הך מילתא ,הרי
דבממילא פקע הימנו גם חובת הזימון,
דא"א שיוטל עליו חובת זימון כאשר אינו
עומד עתה כחלק מחבורה ,שהרי עומד
הוא עתה כיחיד ,ודו"ק.

הראב"ד והרמב"ן גם בפרט זה ,וצ"ע רב.

ואשר

נראה לדון בכל הנ"ל ,דהנה יל"ע
בעיקר דין פרחה שבסוגין ,האם

ענינו בהפקעת מחייבי הזימון או דהוא
הפקעה רק כלפי חובת הזימון ,ואבאר את
הדברים.

דהנה,
`.

ולדרך

זו נמצאת אומר ,דעיקר הריעותא
בדינא דפרחה ,לאו היינו כלפי

חלות חיוב הזימון בפועל ,דאי משום הא,
הרי דאם אך מחייבי הזימון אכתי רמיין
עליה ,והיינו באם נימא דנידון הוא עתה
כחלק מחבורה שלימה ,הרי דבממילא

בגוונא שנפרד האחד מהשנים

דיהא מחויב גם בזימון בפועל ,ונפק"מ

האחרים ,נוכל לדון דהטעם

שיהא מחויב להצטרף עם שנים אחרים מן

l"iiwc ,oiaiig cgi k"g` elk` la` ,jk xg` elk` `lyk ilin ipde :l"dfa azk b,`l 'iqa `"efgde
seqa `ki`c sexivd icda dl dlzc x`eane .oenifa oiaiig ,dcerq seqa cgi oireaw m` s`c ,y"`xdk

sexiv n"lc envr e"ix zrce ,e"ix ixacn exewn ,k"g` elk`y dn ipdnc mixacd xewnc ,`wr `c .dcerq
dze`ac `dl jiiy f"i` ,eicgi k"g` milke`yk ipdnc `dc k"re .t"ixa eixaca ok x`eank ,dcerq seqa
.mipta mixacd ex`eaie ,a"fe ,oenif oic ediilr liig dry
mcew lk`y dn `le ,ezaiignd `id `id k"g` lke`y dlik`dc c"itl el dywedy `"efga cer 'ire
`lc dhinn iziinc `ed f"re ,zipyd dxeaga k"g` lk`y `peeba i"yx zrc ecinrd mipey`xd `dc ,okl
ixd ,c"cipa eli`e ,dxagzpe dhind dxfgy xg` d`neh zlawa ixii` `l mzd `dc ,r"ve ,oenif dia xcd
oenif iaiign `kd `ki`e ,zg`k mzlik` z` dzr miraewy i"r oenif oic mda ycgziy ,ep` mipc `teb f"r
.k"g` iliigc oenifd iaiign z` mb xhet dcerq rvn`ay oenifdc z"kdne ,miycegn
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השוק

)שעדיין לא

זימנו( ,ולזמן עמהם ,כיון

אולם,

דאיכא עליה חובת זימון.

תפא

בדברי

הראב"ד

מדוקדק,

דההפקעה דסוגין ,אי"ז רק
כלפי התורת שלשה שאכלו ,כ"א דהוא

ואם

מ"מ אינו מחויב לעשות כן ,הרי

הפקעה כלפי גוף חובת הזימון ,וזה מבואר

דהיינו טעמא ,משום דעל אף

ממש"כ הראב"ד דהדמיון לדין מיטה

דחובת הזימון לא פקע מיניה ,אבל מאחר

שנחלקה הוא ,דכמו דהתם אחר שנחלקה

דמחייבי הזימון נפקעו הימנו לגמרי ,ע"י

אינה מקבלת טומאת איברים ,ומבואר

דעומד הוא עתה כיחיד ,וזה גופא הוא

דאין הנידון לגבי הטומאה שהיתה במיטה

טעם להפקיע הימנו מכאן ולהבא את

זו ,לדון דפקע הימנה תורת מיטה ,כ"א

מחייבי הזימון ,ובממילא הוא דפקע הימנו

דהנידון הוא לגבי קבלת טומאת איברים,

חובת הזימון ,ע"י שמחייבי הזימון נפקעו

דע"י שנחלקה המיטה א"א לה לקבל עוד

הימנו.

טומאה אחרת ,ובממילא דפקע הימנה גם
הטומאה שכבר היתה בה ,ואין הנידון

אמנם,

יתכן היה לפרש להיפך ,דאם

משום דפקע הימנה תורת מיטה שלימה,

באנו לדון כלפי מחייבי הזימון,

לדון דמה"ט הוא דפקע הימנה דין

הרי דהם לא נפקעו הימנו כלל ,גם לא

טומאה ,כ"א דעכשיו אין המיטה מקבלת

מכאן ולהבא ,אבל מ"מ נוכל לדון דחובת

טומאה.

הזימון ל"ש לגבי דידיה ,והיינו ,דחובת
הזימון

דידיה

הוא

בצירוף

החבורה

הראשונה שהוא אוכל עמה ,וכאשר נפרד
מחבורתו הראשונה ,הרי דזהו טעם
להפקיע הימנו את חובת הזימון ,שנפטר
הימנה שעה אחת ,ושוב אינה חוזרת
וניעורת ,ויבוארו הדברים לפנינו.

דהנה,

המעיין היטיב בדברי הרמב"ן

עוד

מדוקדק כן מלשון הראב"ד שכתב:
הכא נמי דיחיד אף על גב דאיכא

עליה חובת זימון כיון דאיפלג מחבריה
ואזמין עליה ולא אפשר ליה למהדרינהו
בהדייהו פרח זימון מיניה ,עכ"ל הצ"ל.
וצ"ע הכוונה במש"כ הראב"ד דאיכא
עליה חובת זימון ,הרי ע"ז גופא דנים אנו,
דאהני מה שנפרד מחבורתו להפקיע הימנו
את חובת הזימון.

יראה ,דההפקעה דסוגין קאי
כלפי מחייבי הזימון ,דהרמב"ן כתב דהא

והביאור

בדבריו ,דאה"נ שאם באנו לדון

דמדמינן לה למיטה שנחלקה ,היינו דכמו

כלפי מחייבי הזימון ,הרי דהם

דהתם פקע הימנה תורת 'מיטה שלימה',

לא נפקעו הימנו גם אחר שנפרד מחבורתו

ושוב אין חוזר עליה הטומאה שהיתה בה,

הראשונה ,ואך דמ"מ מאחר שעומד הוא

ה"נ בסוגין מאחר דפקע הימנו תורת

עתה כיחיד ,ואילו יאכל עתה ,כיחיד ,הרי

'שלשה שאכלו' ,שוב אין חוזר עליו

לא תהא זו אכילה המחייבתו בזימון,

הזימון .ובפרט זה הוא דמדמי הגמ'

נמצא דע"י שנפרד א"א לחובת הזימון

טומאה לזימון.

להיות עליו .ודו"ק.
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תפב

ולפי"ז

יש לבאר היטיב מחלוקת הרמב"ן

וכ"ז

לדעת הרמב"ן ,אבל לדעת הראב"ד

והראב"ד לגבי הצירוף לחבורה

דס"ל דההפקעה שבסוגין הוא כלפי

אחרת ,דהנה ,לדעת הרמב"ן שנתבאר

חובת הזימון ,דחובת הזימון היא אשר

בדעתו ,דההפקעה באה כלפי מחייבי

נפקעה הימנו ,על אף מחייבי הזימון

הזימון ,ע"י דמחייבי הזימון טעונים

דשייכי גביה ,כל כה"ג דנים אנו דההפקעה

שיעמוד כל שעה ושעה בחבורה שלימה,

דחיילא ביה הו"ל הפקעה גמורה ,ושוב

אף דע"י שנפרד מהם פקע הימנו הך

א"א שתשוב גם אחר דמצטרף בהדי

מילתא ,ונפקעו הימנו מחייבי הזימון ,אבל

חבורה אחרת אף אם יאכל עמהם ,כיון

כיון דמ"מ אין ההפקעה באה כלפי חובת

דמ"מ כבר נפקע הימנו חובת הזימון ,והך

הזימון מצ"ע ,ואך דמ"מ נפקעו הימנו

הפקעה חשיבא הפקעה גמורה ,לענין

מחייבי הזימון ,בזה בודאי נוכל לדון

שאינה חוזרת וניעורת.

דכאשר מצטרף הוא לחבורה אחרת ואוכל
עמהם ,דבכה"ג שוב הדר ביה תורת
שלשה שאכלו ,ובממילא דגם חובת
הזימון הדרא ביה.

ואך

דאם לא יאכל עמהם ,אין כוח
להצירוף בהדי החבורה האחרת,

והכלל

העולה מזה ,דחובת הזימון ,אם
אך נפקעה הימנו ,זה א"א שישוב

אליו לעולם .ולא כן מחייבי הזימון ,דלגבי
דידהו

בודאי

דשייך

לדון

דחוזרים

וניעורים ,אם אך מצטרף הוא בהדי חבורה
אחרת ,עכ"פ בצירוף מה שאוכל עמהם.

כדי לחייבו בזימון ,דלא סגי בעצם הצירוף
כדי שנוכל לדון כלפי דידיה תורת ג'

·

שאכלו ע"י הצירוף גרידא .אבל כאשר

וכמדומה

שהוא אוכל עמהם ,דשוב הדר ביה תורת

הכא נמי ,כיון דפקע 'שם שלשה' מינייהו

הוא אוכל עמהם ,הרי דאהני הך מילתא
ג' שאכלו ,ובממילא הוא דחוזר וניעור גם
החובת זימון דידיה ,כיון דכל מה דלית
ליה חובת זימון ,היינו דווקא משום שלא
נתפס כלפי דידיה תורת ג' שאכלו ,וכאשר
הוא חוזר ואוכל עמהם ,בממילא דהדר
ביה הך מילתא ,ושוב הדר דינא דגם חובת
הזימון תשוב אליו ב.

.a

שדברים אלו מבוארים להדיא
בדברי רש"י בע"ב ,וז"ל:

בהפרדם ,ו'שם זימון' על ידי שזימנו
הראשונים עליהם ,אף על גב דהדרי לכלל
שם שלשה ,לא הדרי לכלל זימון.

מבואר

להדיא בדברי רש"י ,דתרי
הפקעות איכא ,חדא ,הפקעת

שם שלשה שאכלו ,וכלפי זה בודאי דע"י

zaeg dilr liig xcdc meyn f"i` ,zxg` dxeagl `ed sxhvn xy`k dilr liigc oenifd zaegc ,epiide
i"r ,zxeripe zxfeg xy` `id ,dligza eilr dzidy oenifd zaegc `"k ,dzr lke`y ef ezlik` lr oenif

oenifa aiigzn aeye ,elk`y 'b zxez dia xcd dlik` jd i"rc `linnac ,zxg` dxeagl sxhvne xfeg `edy
.eilr lhen didy oey`xd
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שהוא מצטרף בהדי חבורה אחרת ג שוב

הימנו חובת הזימון על אכילתו זו ,ושוב

הדר ביה שם שלשה שאכלו .אבל מ"מ

אינה חוזרת עליו .ועוד צ"ת בפרט זה.

חובת הזימון

דפקע

מיניה

בהיפרדו

מחבורתו הראשונה ,היא זו שאינה חוזרת
גם אחר שהוא מצטרף בהדי ג' אחרים,
כיון דההפקעה דחיילא לגביה היינו לגבי
עצם חובת הזימון ,דהיא שפקעה הימנו
ע"י שנפרד מהחבורה הראשונה ,והיא גם
לא תשוב אליו אף אם יאכל אחר שנצטרף
עם הג' האחרים.

וא"ש

והנה,

השיטות הנ"ל ,ומבואר דלא סתרי
אהדדי כלל ,ושניהם נכונים עכ"פ לדינא.
והיינו ,כי זה באמת נכון הוא ,דחובת
הזימון פקע הימנו רק אחר שזימנו עליו
בחבורתו הראשונה ,כמש"כ רש"י דשם
זימון פקע הימנו ע"י שזימנו עליו
הראשונים .וכ"ה להדיא בראב"ד שכתב,

לפי"ז גם מש"כ הרמב"ן ,דאם

דההפקעה דחובת הזימון הוא בצירוף מה
דאזמינו עליה.

נצטרף בהדי שלשה עוד קודם
שזימנו בחבורתו הראשונה ,דבכה"ג ל"ש
דינא דפרחה ,ואשר בדבריו ייראה דלדעת
הראב"ד אי"ז כן.

ולמש"נ

זה

שנצטרף

שזימנו

בחבורתו הראשונה ,היינו כמש"כ הרמב"ן
שלא היה רגע אחד בלא חבורה שלימה,
ומהני זה לענין שלא נוכל לדון דפקע
מיניה תורת ג' שאכלו.

אבל

אבל

לדעת הראב"ד דס"ל דההפקעה

הראשונה ,אלא זימנו הראשונים
א"א למידן דפקע הימנו חובת זימון ,כיון
דמ"מ לא אזמינו עלייהו ,כמבואר כן
להדיא בדברי רש"י דכל הך דפקע הימנו
שם זימון היינו בצירוף מה דאזמינו
עלייהו ,ובממילא דרק בכה"ג הוא דלא
הדר ביה חובת הזימון גם אם נצטרף אח"כ
לזימון בהדי חבורה אחרת אף אם יאכל
עמהם ,כיון דכבר נפקע הימנו חובת
הזימון.

דסוגין באה כלפי החפצא של
חובת הזימון עצמו ,אם עכ"פ זימן
בחבורתו הראשונה,

אם לא זימנו עליו בחבורתו

לבדם ,אחר שנפרד השלישי מהם ,בכה"ג

נראה הביאור בזה ,דהא דמהני
קודם

בשו"ע סו"ס קצ"ג העתיק את ב'

ואילו

בלא אזמינו עליה ,הרי דבכה"ג לא

)כמש"כ כן גם רש"י דשם

פקע הימנו כ"א תורת שלשה

זימון פקע מיניה ע"י שזימנו עליהם הראשונים( ,הרי

שאכלו ,וכמבואר כן לכאו' בדברי רש"י

דהך מילתא חייל ביה גם אחר שכבר

שכתב ,דשם שלשה פקע מיניה בהיפרדם,

נצטרף בהדי חבורה אחרת ,כיון דמ"מ פקע

גם אם לא אזמינו עליה ,אף אם שם זימון

.b

`mb elk`y `peeba epiid oibeqa i"yx zrcl oecipd lkc y"`xd azk xake ,p"yke ,mdnr lke` m
.y"iir ,dipyd mzxeaga
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לא

נפקע

הימנו

כ"א

ע"י

שזימנו

וא"ש

הראשונים עליהם.

ומכיון

היטיב

לפי"ז

בגלשו"ע,

מש"כ

דהא

דמהני

רע"א
מה

שכך ,הר דהדר דינא דכלפי הנך

שחוזר ואוכל בחבורתו השניה ,היינו

מחייבי הזימון מהני מה שמצטרף

עליה

דווקא

בגוונא

דלא

אזמינו

בהדי החבורה האחרת ,אם עכ"פ אוכל

בחבורתו הראשונה ,שבכה"ג נמצא דלא

עמהם שנית ,דבכה"ג הדר ביה מחייבי

פקע הימנו כ"א מחייבי הזימון ,ולזה

הזימון ,ובממילא דהדר ביה גם חובת

מהני מה שחוזר ומצטרף .אבל בגוונא

הזימון ,אשר כל הטעם דליכא עליה חובת

דאזמינו עליה הראשונים ,דאז

פקע

זימון היינו דווקא משום דמחייבי הזימון

הימנו גם חובת הזימון ,הרי שבזה פקע

נפקעו הימנו ,אבל אם אך הדרי ביה

הימנו גם חובת הזימון ,והיא אינה

מחייבי הזימון ,בממילא דגם חובת הזימון

חוזרת וניעורת גם אם יאכל שוב עם

הדר ביה.

האחרים וכש"נ.
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נ ע"ב

בסוגיית פרח זימון
ieey l`eny axd

א( אמר

ר' הונא ג' שבאו מג' חבורות
אינם רשאים ליחלק ,אמר ר'

ב(

והנה לכאו' היה נראה שטעמו של
הרא"ש הוא דלא שייך לזמן ב' פעמים
על סעודה א'.

חסדא ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך
ואזמין עלייהו בדוכתיהו ,אבל אזמין
עליהו בדוכתיהו פרח זימון מינהו.

אכן

הקשו ע"ז האחרונים דהא בגמ'
איתא אמר רבא מנא אמינא לה

וברא"ש

כ' דרבותא קמ"ל דאע"ג

דתנן מיטה שחלקוה כו' טהורה ,החזירוה

שאכלו אלו הג' יחד אח"כ

מקבלת טומאה מכאן ולהבא ולא למפרע

וגמרו סעודתם שאכלו עם חבריהם בלא

משום דפרח לה טומאה ,ה"נ פרח זימון

נט"י ובלא המוציא ,אפ"ה אינם יכולים

מינהו ,והנה התם החידוש הוא דאע"ג

לזמן דפרח זימון מינהו אפי' על מה

שהחזירוה ומקבלת טומאה מכאן ולהבא

שאכלו אח"כ כיון שזימנו כבר על תחילת

מ"מ אין הטומאה חוזרת ומשום שכבר

סעודה.

פרח טומאה ,ואי נימא דהכא הטעם הוא
משום שאין זימון פעמיים על אותה

ולכאו'

דברי הרא"ש צ"ב דמאי איכפ"ל

סעודה ,א"כ גם אחרי שהמשיך לאכול אין

שזימן כבר ,הא מ"מ הואיל

סיבה לזמן ,ולא דמי למטה שכעת חזר לה
הסיבה לקבל טומאה.

ולבסוף אכלו יחד כזית ,ואכילת כזית
לחוד היא סיבה לחייב בזימון ,א"כ
יתחייבו בזימון על מה שאכלו עתה.

והנראה

דהנה במג"א סי' ר' סק"ג כ'
חמשה

ומבואר

שהיו

בחבורה

א'

ברא"ש דאע"פ שאכילת כזית

והפסיק א' לשנים שוב לא יוכל לזמן עם

לחוד היא סיבה לחייב בזימון,

השנים הנשארים דפרח זימון מכולהו ,ופי'

מ"מ עכשיו שאכילה זו נאכלת כהמשך

האחרונים שכוונתו דאפי' אם יאכלו אח"כ

לסעודה הראשונה ,שהרי אוכל בלי נט"י

יחד אינם יכולים לזמן ומשום שפרח זימון

ובלי ברכת המוציא ,ולכך א"א לדון

מיניהו ,וכמו שחידש הרא"ש שזה שייך

אכילה זו לבדה רק בתור חלק מהסעודה,

אפי' אם אכלו עוד אח"כ ,ומ"מ כ' המג"א

והיות שפרח זימון מסעודה זו ממילא אינו

דאם היו ח' או ז' ]ובלבושי שרד ובפמ"ג

מתחייב בזימון גם על מה שאכל אח"כ

כ' דה"ה ו'[ והפסיק א' לשנים יכול אח"כ

בסעודה זו.

להפסיק עוד פעם לאחרים.
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ולכאו'

צ"ב כיון שכבר זימן איך יצטרף

זימון מיניהו ,שאינם יכולים עוד לזמן

עמהם אח"כ הא כיון שכבר זימן

בחבורם,ורבינו יונה כ' דמלשון אזמין

פרח זימון מינהו.

והמבואר

עליהו משמע שגם הם ענו לזימון ,ומש"ה

בזה דאין כוונת הרא"ש דלא
שייכי ב' זימונים על סעודה

א' ,דלעולם שייך לזמן פעם נוספת מצד
מה שאכל אח"כ ,אלא הטעם למה פרח

מעמיד את הגמ' כשענו באופן שלא יצאו
עי"ז ידי"ח זימון ,ומש"ה הוי כמו שהם
עצמם לא זימנו ורק שזימנו עליהם
בחבורתם ,אך משמע שבגוף הסברא הוא
מודה לרבינו יהודה.

זימון הוא משום דהואיל ובשעה שזימן
נשארו רק ב' או פחות שממשיכים לאכול
א"כ באותה שעה נפסקה הסעודה מלהיות

וברבינו

שפרח זימון מינהו זה דווקא

סעודה שמזמנים עליה ,ממילא אפי' אם

כשלא המשיכו לאכול שלשתם יחד ,אבל

ימשיך לאכול עם השנים דהוי כחיבור

אם אכלו שלשתם יחד הרי הם חייבים

המיטה מ"מ הואיל וכבר פרח זימון

בזימון על אכילתם.

יונה בסו"ד מבואר שכל מה

מסעודה זו שוב א"א להתחייב בזימון על

והנה

סעודה זו.

וזה

כוונת הרא"ש שכ' וז"ל ועתה מדמה
ליה שפיר למטה דאע"ג שחזרו

לחבורה אחרת ואכלו יחד אינם מצטרפות
לזימון ,והיינו כמשנ"ת שבעצם שייך לזמן
שוב על אותה סעודה ורק משום שפרח
זימון א"א לזמן.

וממילא

שבשעה

הרא"ש שהיכן שזימן כבר פרח זימון
מיניה ,ואפי' אם חזרו ואכלו יחד אין
יכולים לזמן ,ובסעיף ו' הובא הפרח זימון
של רבינו יהודה שאם זימנו בחבורתם
פרח זימון מינהו ,וכ' רעק"א בשם רבינו
יונה דבאופן זה דווקא אם לא אכלו אח"כ,

עם

הב'

נשארו עוד ג' שהמשיכו לאכול ,ממילא גם
באותה שעה לא נפסקה הסעודה מלהיות
סעודה שמזמנים עליה ולכך לא פרח מינה
זימון כלל ,ולכן אם אכלו עוד אח"כ
יכולים לזמן.

ג(

קצ"ג ס"ה הובא הפרח זימון של

וצ"ב ההבדל בין המקרים.

א"ש מש"כ המג"א שאם היו ו'
שנצטרף

בשו"ע הובאו ב' הדעות ,שבסי'

אכן

הביאור בזה פשוט ,שהרי חלוק
ביסודו הפרח זימון של הרא"ש

מהפרח זימון של רבינו יונה ורבינו יהודה,
שבפרח זימון של הרא"ש שהוא עצמו
זימן ובשעה שזימן לא היה אפשרות של
זימון וממילא הופקע החיוב זימון שלו,

רבינו יונה הביא בשם רבינו יהודה

וממילא לא יהני מה שיחזור ויאכל כיון

מפריש שפי' דאיירי דהני ג' נתפרדו

שסעדתו כבר הופקעה מזימון ,משא"כ

מג' חבורות שהיה בכל א' מהם ג' מלבדם

בפרח זימון של רבינו יהודה שהוא עצמו

והלכו לדרכם והאחרים זימנו לעצמם,

לא זימן ורק חבורתו זימנו ,א"כ לא פרח

וכיון שכבר זימנו עליהם בחבורתם פרח

זימון מסעודתו ורק שפרח זימון מהצירוף
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שהיה מצורף עם חבריו הואיל וכבר קיימו

משא"כ באופן של המג"א שהפסיק לשנים

זימון על צירוף זה ,וממילא כ"ז כשלא

ויצא ידי"ח זימון ממילא פרח זימון מיניה,

אכל אח"כ עם אחרים ,אבל אם אכל אח"כ

ושוב לא יתחייב אפי' אכל עוד אח"כ

כיון שהוא עצמו לא הפקיע מעצמו את

]וכמו שביארנו כ"ז באות ג'[.

הזימון ,ממילא אם נצטרף צירוף חדש
צריך לזמן מצד צירוף זה.

וכ'

החזו"א שדברי רעק"א אינם מובנים,
שאם משום שכבר יצא ידי"ח זימון

בטור סס"י ר' כ' בשם הרא"ש דאם

אינו יכול לזמן אפי' אם אכל עוד אח"כ,

אכלו ג' כאחד וא' הפסיק לשנים ובאו

א"כ גם באופן של הטור שא' ענה לשנים

ב' אחרים ונצטרפו עמו בסעודה שיכול

ואח"כ באו אחרים לא יוכלו להצטרף

לחזור ולזמן עמהם ,ולא אמרי' שכיון

עמו ,וע"כ דאף שכבר יצא ידי"ח זימון

שפרח זימון מיניה שוב לא יוכל לזמן אפי'

מ"מ לא גרע מאכל עלה של ירק וכמ"ש

על מה שאכל אח"כ ,וכ' הב"ח דהטעם

הב"ח ,וא"כ גם באופן של המג"א יצטרף

הוא משום שלא גרע אותו שאכל עמהם

מדין אכל עלה של ירק ,והניח דברי

בגמר הסעודה מאכל עלה של ירק

המג"א ורעק"א בצ"ע ,ולכאו' באמת היא

שמצטרף ,וכמו שלמד מזה הרא"ש שגם

פליאה נוראה.

ד(

מי שכבר בירך יכול להצטרף עם ב'
אחרים כדי שיצאו הם חובת זימון,
ובמג"א שם סק"ז כ' דמ"מ אם היו ה'
בחבורה א' והפסיק א' לשנים לא יוכלו
לזמן עם הנותרים דפרח זימון מכולהו ,וכ'
עיין ריש סי' קצ"ד בהג"ה ,והאחרונים
הבינו שכוונתו אפי' אם חזר ואכל ,וכמו
שמשמע

מהלשון

"הפסיק"

שמשמע

שאח"כ המשיך לאכול.

ותמה

ע"ז האבן העוזר דהא מרבינו יונה
מוכח דאפי' שג' שפירשו מג'

חבורות וזימנו עליהם בחבורתם פרח
זימון מינהו ,מ"מ אם חזרו ואכלו
מצטרפים לזימון.

וכ'

ה( והנראה

בזה דהנה הב"ח כ' דטעמו
של

הרא"ש

שא'

יכול

להצטרף אפי' אם כבר זימן הוא משום
דהוי כאכל עלה של ירק ,ונראה ההגדרה
בזה דאע"פ שחידש הרא"ש שדנים את כל
סעודתו כיחידה א' ומי שזימן בסעודתו
פרח זימון מסעודה זו ,מ"מ היכא שבאו
אחרים והתחילו לאכול הרי הם מתחילים
בזה סעודה חדשה ,והוא מצטרף עמהם
כאוכל ירק כלומר שאינו מזמן על סעודתו
אלא שבאכילתו הוא נטפל לסעודתם,
וביחס להיטפלות אליהם אין אנו צריכים
לדון את כל סעודתו ויכול לזמן על כזית
שאוכל עמהם ,ולא בתור חלק מסעודתו
אלא שע"י אכילה זו הוא נטפל לסעודתם,
א"ש

מש"כ

המג"א

שכ"ז

ע"ז רעק"א דל"ד כלל ,דרבינו יונה

וממילא

איירי באופן שלא יצא ידי"ח זימון

כשהשנים האחרים באמת התחילו סעודה

וע"כ לא פרח זימון מינה רק מחבורתו

חדשה אבל כשאכלו כל החמשה יחד וא'

ולכך אם חזר ואכל מתחייב בזימון,

הפסיק לשנים וכעת רוצה להצטרף לשנים
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תפח
האחרים בכה"ג אפי' אם נדון את השנים

ונראה

דבהא פליגי דהמג"א הבין שגם

האחרים כעיקר הסעודה והוא רק נטפל

שם הוא מדין פרח זימון ,וממילא

אליהם ,מ"מ גם סעודתם לא התחילה כעת

אפי' אכל אח"כ וכמש"כ הרא"ש ,משא"כ

אלא בתחילה כשנתישבו לאכול וכבר זימן

הבית מאיר הבין שאין זה מדין פרח זימון

על סעודה זו ופרח זימון מסעודה זו ,ולכן

משום שסבר שברא"ש נאמר כלל שלא

אינו יכול לזמן עמהם אפי' אם יאכלו עוד

שייך פרח זימון בא' ,משום שא' תמיד

אח"כ,וזה מדוקדק בלשון רעק"א שכ'

יכול להצטרף כאכל עלה של ירק ,וממילא

שהטעם הוא משום שבתר התחלתם

ע"כ שאין כוונת הרמ"א שעצם מה שזימן

אזלינן והיינו כמשנ"ת.

עם האחרים גורם שלא יוכל לזמן עם

ו( והנה

המג"א ציין על דינו עיין הג"ה
ריש סי' קצ"ד ,והתם כ' אם א'

חבורתו ,אלא איירי שכבר בירך ברכהמ"ז.

והנה

בגמ' איתא דאם קדם אחד מהתלתא

מהג' זימן עם האחרים אף הב' הנשארים

ובירך אינהו נפקי בזימון דידיה

אינם יכולים לזמן ,והנה מדציין המג"א

איהו לא נפיק בזימון ,וכ' הרא"ש שם

להתם משמע שהבין שאף דינו של הרמ"א

שהטעם למה אינהו נפקי משום שכיוון

איירי אף באופן שחזרו ואכלו עימו.

שהוא מחויב בזימון לא גרע מאכל עלה

וצ"ב

מ"ש מהמקרה של הטור שא' שענה
לשנים יכול לענות לשנים חדשים

שאוכל עמם ,ולכאו' גם באופן של הרמ"א
מעיקרא ענה לחבורה אחרת וכעת רוצה
לענות בחבורתו.

אכן

של ירק ,וממילא כ"ז דווקא הבאופן שלא
זימן שאז עכ"פ חייב בזימון והוי כאכל
עלה של ירק ,אבל אם גם זימן וגם בירך
אינו יכול להצטרף עימהם כלל ,ויעוין
באבן העוזר שבאמת תמה על המג"א
שהתם

איירי

הביאור בזה דהנה האי דינא דג'
שבאו מג' חבורות יכולים לזמן אפ'

שלא אכלו יחד כלום ,ע"כ הכוונה שע"י

כשכבר

בירך

וכוונתו

כמש"כ.

וממילא

א"ש דלפי"ז דווקא כשלא אכל,

שמצטרפים יחד הם מזמנים כ"א על מה

אבל אם אכל אח"כ הוי סעודה

שאכל בחבורתו ,וממילא יוצא שע"י

חדשה כיון שכבר בירך וצריך לברך שוב

שזימן עם האחרים כבר זימן על סעודתו

המוציא ועל סעודה זו לא זימן ולכך לא

ולכן אינו יכול לזמן עם חבורתו משום

שייך ע"ז פרח זימון ,ולכן תמה על המג"א

שכבר זימן על סעודה זו ,וכה"ג לא מהני

שציין לדברי הרמ"א.

אכל עלה של ירק ורק באופן שיש כאן
שנים שהתחילו סעודה חדשה וכמשנ"ת.

והנה

אכן

לפי מש"כ בדעת המג"א דאיהו ס"ל
שכל מש"כ הרא"ש שבא' לא שייך

הבית מאיר באמת תמה על המג"א

פרח זימון דדמי לאוכל של ירק הוא רק

מה ציין לקצ"ד הרי שם מדובר

שמצטרף לב' שמתחילים סעודה חדשה,

כשלא חזר ואכל עמהם.

ממילא בגוונא דהרמ"א שרוצה לזמן עם
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בני חבורתו ל"ש לומר כן ,וממילא דינו

יעזור מה שחזר ואכל כיון דהוי אותו

של הרמ"א הוא משום פרח זימון ומשום

סעודה וכבר פרח זימון מסעודה זו ,וא"ש

עצם הזימון גם בלי ברכהמ"ז ,וממילא לא

שציין המג"א לשם.
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נ ע"ב

בדעת המג"א בדינא דפרח זימון
onyxid oerny axd

הרשב"א

הביא פי' רה"ג בדינא דפרחה,

בזימון ,אף אם לא יאכלו עתה ,דאף

דאיירי בדקדים חד מינייהו

דבדינא דפרחה ,בשנים שזימנו ונשאר רק

וזימן עם אחרים ,ונשארו שנים שלא זימנו,

אחד שלא זימן ,לא יוכל להצטרף עם

דהגם שאילו לא זימן ,אף אם בירך

אחרים כ"א בשיאכל עמהם ,הכא שאני,

ברכהמ"ז יוכל עדיין להצטרף עם השנים

דמינייהו לא פרח זימון ,כיון ששנים הם,

דרבה

ולא פרח זימון משנים בשביל האחד,

הנותרים

לזימון,

דהיינו

דינא

תוספאה ,אבל אם קדים וזימן עם אחרים,

עיי"ש.

בכה"ג פרח זימון גם מהשנים הנותרים,

אלא

וא"א להם לזמן עוד עמו.

דא"כ צ"ב ,דמאחר דמינייהו לא
פרח חובת זימון ,למאי נפק"מ

והרמ"א

בסי' קצד,א העתיק דברי

בהך דינא דפרחה ,הרי לכאו' כדי שלא

שאינם

יוכלו להצטרף עם זה שכבר זימן ,לא

רשאים לזמן עמו שוב .אלא דיעו"ש

בעינן כלל לדינא דפרחה ,מאחר שהוא

באחרונים שכתבו דמ"מ יוכלו להצטרף

כבר זימן על אכילתו ,וא"כ ליכא נפקותא

עם אחר מן השוק ולזמן עמו באחד משני

כלל בדינא דפרחה.

הרשב"א

הללו,

האופנים דלהלן ,או באופן שיטעום
השלישי עם השנים הנותרים א ,או אם

א .ונחלקו

יזדמן להם אחד שפירש מכת המחויבת
`.

האחרונים בביאור הך דינא,
דמדברי המג"א בר"ס ר'

dna b"dka ibqc `nipc e` ,oitp` 'aa yxtzn dfe ,my a"pynd k"k ,mdnr merhiy dn ipdnc `pic jd
oic gxt `l ediipinc xg`nc ip`y `kd ,wxi ly dlr n"l `nlrac s`c ,wxi ly dlr mdnr lk`iy

iaiign oiprl `weec epiid wxi ly dlr n"lc dn lke ,wxi ly dlrc sexiv mb b"dk ipdn xityc ixd ,oenif
edcic sexivd itlk wx oecipd `ae ,oenif zaeg ediilr lg xak xy`k la` ,b"dka oenif oic liig `lc ,oenifd
.wxi ly dlr zlik`a ibq b"dk lk ,dicda
ediilrc oeik ,elk`i `l md m` s`e ,mdnr lk`i `ed wxy ixii`c dpeekd l"vc ixd ,dfa da`p `l m`e
.md mb elk`iy opira `le ,lke` `edy dna ibq b"dka ,oenif zaeg inx
jda mipexg`d l"nw i`n k"` ,dylyd elk`iy opirac ,eheytk dpeekdc `nip m` ik ,dfa izkx`de
mixg` mipy mr sxhvdl `ed lekiy ,onif `l cg`d wxe epnif mipyd m` mbc `hiytc `zlin ixd ,`pic
ipdne ,ith liw `kdc k"re .cg`d mr elk`iy dn ipdnc l"nw i`ne ,zg`k md milke` t"kr m` mdnr onfle
xg`nc ip`y `kde ,oenifl mixg` mipy mr sxhvn did `l xak ,cg` `"k x`yp `l eli`c ote`a mb df
.r"v cere ,oenif iaiignl `nlra n"lc sexiva mb ibqc ixd ,oenif zaeg gxt `l ediipinc

עריכת ברכות  /בדעת המג"א בדינא דפרח זימון

תצא

מבואר ,דאהני הך דינא דפרחה ,לענין זה

בודאי ל"ש דין פרחה מכולהו ,שהרי

שא"א להם להצטרף עם זה שכבר זימן

נשארו ג' שלא זימנו.

בחבורה אחרת ,אבל עדיין יוכלו להצטרף
לזימון עם אחר שכבר זימן אף הוא
בחבורתו ,אם עכ"פ יאכל עמהם מעט,
ודווקא עם זה שהיה בחבורתם וכבר זימן
אינם יכולים לזמן ,ולא כן עם אחר שכבר
זימן בחבורתו ,דמ"מ יוכלו להצטרף עמו
לזימון וכשי"ת לפנינו.

דהנה,

זימון ,דלגבי דידיה אין חילוק בין חבורה
של ה' לחבורה של ח' ,ואם מ"מ חילוק יש
ביניהם ,בע"כ היינו

כלפי הנותרים,

דבחבורה של ה' ליכא בהנותרים שיעור
זימון ,ובממילא דפרח זימון מהנותרים,

המג"א שם כתב ,דאם היו חמשה
בחבורה אחת והפסיק האחד

מהנותרים ,מאחר דנשאר בהם כדי זימון.

הנשארים ,אבל אם היו ז' או ח' והפסיק
האחד לשנים ,יוכל אח"כ להפסיק פעם
אחרת לשנים אחרים .ומבואר מדבריו
דאיכא חילוק בין חבורה של ה' לחבורה
של ח' ,והחילוק ביניהם ,דבחבורה של ה'
הרי לא נשארו כ"א שנים שלא זימנו ,ולא
כן בחבורה של ח' ,דהתם נשארו ג' שלא
זימנו.

הנה,

לכאו' א"א לומר כן ,שהרי להדיא
מבואר בדברי הפוסקים בסי' קצ"ד,

דמינייהו לא פרח חובת זימון ,דמה"ט
יכולים הם להצטרף עם אחר מן השוק אף
אם לא יאכל עמהם וכמש"כ המשנ"ב
הנ"ל ,ומאחר דמינייהו לא פרח חובת
זימון ,א"כ בע"כ דאם מ"מ חייל דין
פרחה ,היינו רק לגבי דידיה ,ולא לגבייהו,
ולגבי דידיה בודאי אין כל חילוק בין

שבעיקר דברי המג"א כבר תמהו

חבורה של ה' לחבורה של ח' .ודברי

האחרונים ,דמה טעם לא נימא גם

המג"א סתומים וחתומים ,וכבר תמהו

בחבורה של ה' ,שיחזור זה שהפסיק
לשנים ויפסיק עוד פעם לשנים ,דמה בכך
שכבר הפסיק פעם אחת ,הרי חזינן
בחבורה של ח' דלא איכפ"ל מהא דהפסיק
כבר פעם אחת ,ונימא כן גם בחבורה של
ה' ,שיוכל להפסיק עוד פעם.

מאי

שזימן ,לדון דמיניה פרח חובת

ולא כן בחבורה של ח' ,דלא פרח זימון

לשנים ,שוב לא יוכל לזמן עם הב'

אלא

והיינו,

דהחילוק ביניהם ,אי"ז לגבי אותו

בכ"ז הב"מ והאבהעו"ז.

ובאבהעו"ז

הקשה עוד ,דמסתימת דברי
המג"א נראה ,דחבורה של

ה' לא יועיל גם מה שאח"כ יחזרו ויאכלו
עם האחד ,וזה תמוה מאוד ,שהרי גם זה
שהפסיק לשנים ,רשאי להצטרף עם שנים

נימא ,שאני חבורה של ה' ,דע"י

אחרים מן השוק ,כמש"כ כן המג"א בריש

שכבר הפסיק לשנים ,כבר פרח

דבריו ,ומאחר דמהשנים הנותרים לא פרח

זימון מכולהו ,ושוב א"א שיחזור ויצטרף

חובת זימון ,כדחזינן דאינהו יכולים

עם השנים הנותרים ,מאחר דפרח זימון

להצטרף עם אחר מן השוק וכנ"ל ,א"כ מה

מכולהו ,ואילו בחבורה של ח' ,התם

טעם לא יוכל הוא להצטרף עמהם ,אם
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עכ"פ יאכל עכשיו עם השנים הנותרים,
כמו דמהני ליה הך אכילה בהדי שנים
אחרים מן השוק.

לזה

כתב המג"א ,דכ"ז שייך רק כלפי
חבורה

אחרת,

דע"י

הצירוף

שמצטרפים עתה לחבורה אחרת ,עי"ז
חוזר וניעור חובת הזימון דהוי עלייהו,

ב .ונראה

מזה ,דהמג"א אית ליה דהך

אבל כלפי אותה חבורה עצמה ,לעולם לא

דינא דפרחה ,נוכל לדונו

נוכל לדון דחייל השתא צירוף מחודש,

בתרי דינא ,כלפי זימון בחבורה זו וכלפי

שנוכל לדון את חובת הזימון שיחול כלפי

זימון

צירוף זה ,דבאותה חבורה א"א שיחול

בחבורה זו דיינינן דפרח לגמרי חובת

צירוף מחודש ,ולעולם דנים אנו דע"י

זימון ,ואילו לגבי חבורה אחרת לא פרח

שאוכלים עתה ,חוזרים הם להצירוף

מינייהו דין זימון כלל ,ואנו דנים את חובת

הראשון שהיה בהם ,ועל צירוף זה כבר

הזימון שהיתה בהם כקיימת כפי שהיתה

היה זימון ,ובממילא דא"א לנו להחזיר

קודם הזימון.

להם את חובת הזימון ,מאחר דאין כאן

בחבורה

זימון

אחרת,

דכלפי

התחדשות של קביעות ,כיון דבאותה

וביאור

הדברים :דבהך דינא דפרחה,
כאשר זימן אחד מהשנים ,דנים

אנו דעי"ז שבחבורה זו כבר היה זימון,
הרי דאהני הך זימון לקבוע דחבורה זו
כבר שכבר נתפרדה לגמרי ,ע"י הזימון
שהיה בהם ,וכמו דבעלמא דנים אנו דחייל
דין פרחה ע"י הזימון שהיה בהם ,כמבואר
כן לדעת רש"י והראב"ד ,ה"ה דנימא כן
באחד שהפסיק וזימן ,דבכה"ג דנים אנו
דהצירוף של חבורה זו כבר נפסק ופרח
מהם כל עיקר דין זימון.

חבורה הם אוכלים גם עתה.

ובשלמא

עם אחר מן השוק ,בזה נוכל
לדון ,דע"י הצירוף שמצטרפים הם עתה
עם אחר ,חייל הכא צירוף עם השלישי,
וכלפי צירוף זה לא חייל כלל דין פרחה
לגבייהו ,אבל אם באים הם להצטרף עם
האחד שכבר זימן ,הרי דלגבי הך צירוף
א"א שיחול עוד דין זימון ,מאחר דעל הך
צירוף של חבורה זו ,כבר חייל דין פרחה.

ג .ואלו
אלא

שיתכן היה דנימא ,דע"י שחוזרים

אם מצטרפים השנים הנותרים

הם דברי המג"א שכתב,
דבחבורה

של

ח',

אף

ואוכלים ,הרי דהדר כה"ג הצירוף

דהאחד הפסיק לשנים ,כיון דמ"מ נשאר

דידהו ,וכמו דבעלמא מהני מה שחוזרים

בהנותרים כדי זימון ,הרי דנמצא דגם בהך

ואוכלים עם אחרים ,דעי"ז הדר בהו חובת

חבורה לא פרח זימון כלל ,דלא אהני

זימון ,אם עכ"פ לא זימנו עלייהו,

הזימון להפרידם כלל ,ובממילא דאכתי

וכמבואר כן בשו"ע סי' קצג,ו ,וא"כ נימא

שייך זימון באותה חבורה ,ושוב הדר דינא

כן גם בניד"ד.

דגם אותו שזימן יוכל עכשיו לחזור

עריכת ברכות  /בדעת המג"א בדינא דפרח זימון

תצג

ולהצטרף עם עוד שנים מחבורה זו ולזמן

השנים הנותרים דחייבים הם בזימון ,ולא

יחדיו ,כיון דלא חייל דין פרחה כלל.

פרח מינייהו כלל דין זימון ,ורק כלפי
הזימון בחבורתם הראשונה הוא דפרח דין

ולא

כן בחבורה של ה' ,דבזה דנים אנו

זימון .ודו"ק.

דמאחר שהוא זימן ,הרי דאהני הך
זימון להפריד את החבורה ,וע"י שנפרדה
חבורתם ,בממילא פרח מינייהו דין זימון,

והאבהעו"ז

שהקשה כל הנך קושיות על
המג"א,

לטעמיה

אזיל,

וא"א להם לעולם לחדש זימון בהך

דס"ל דמהשנים הנותרים א"א לדון דפרח

חבורה ,כיון דמהך חבורה פרח דין זימון,

זימון מינייהו כלל ,ואם מ"מ חייל דין

ולא כן בגוונא דגם מהך חבורה לא פרח

פרחה ,היינו רק כלפי זה שהפסיק לשנים,

דין זימון.

ומה"ט הוקשה לו כל הנ"ל ,אבל לדעת
המג"א דס"ל דהזימון דפרח היינו גם

ואמנם,

כ"ז כלפי אותה חבורה דווקא,

מהשנים הנותרים ,עכ"פ כלפי הך חבורה,

בחבורה

לדידיה ל"ק כלל שיוכל שוב להצטרף

אחרת ,כגון שמצטרפים השנים הנותרים

עמהם ,כיון דע"ז גופא בא דין פרחה ,שלא

עם אחר מן השוק ,הרי דכלפי הך חבורה

יוכלו להצטרף שוב ,ומיושב היטיב דעת

מעולם לא חייל דין פרחה ,ודנים אנו כלפי

המג"א וכש"נ.

אבל

כלפי

צירוף

עריכת ברכות  /ברכות נ ע"ב

תצד
נ ע"ב

צירוף ע"י שמש
xpxe wgvi axd

מבואר

בגמ' שתי חבורות וכו' תנא אם

יצטרפו לזימון ומדוע חשיבי כחבורה

יש שמש ביניהם שמש מצרפן.

אחת.ועוד צ"ב דהא משמע דמיירי שיש

שמש א

זימון לכל חבורה וחבורה וא"כ למאי

ויל"ע בזה מה הגדר של צירוף

ואיך הוא מצרפן הא מיירי בב' חבורות

מצטרפים וצ"ב

בזה ב.

שאינם מצטרפות בעצם ואיך מהני שיש

ומצינו

שמש א' לשניהם.

ובאמת

בגמ' מובא הדין של שמש על
הדין דרואים אלו את אלו

דמתניתין ,ומשמע דמהני צירוף שמש

בראשונים נדון גדול בגדר הצירוף
של שמש או ברואים אלו את אלו

אי בעינן שמלבד השמש שיבואו ע"מ
להצטרף או דלא בעינן שיכונו לכך
ומצטרפים בסתמא.

כרואים אלו את אלו .ברש"י פי' שמש
מצרפן אף על פי שאין אלו רואין את אלו,
כגון יריעה פרוסה ביניהם.והתוס' כ' שמש
מצרפן לזמון וה"ה בשני בתים ובני אדם
עומדים ומשמשין מזו לזו מצטרפין וכן
איתא בירושלמי ובלבד שישמעו ברכת
המזון מפי המברך והא דנקט במתני' בית
אחד משום חדוש דסיפא דאפילו בבית
אחד אם לאו אין מזמנין וכן בבית חתנים
כשאוכלים בחופה בב' בתים ובני אדם
משמשין

מזו

לזו

מצטרפין

ובלבד

שישמעו ברכת המזון מפי המברך.

והדבר
`.

והוא

בעצם ירושלמי

)ברכות פ"ז ה"ה(

שכ'

רבי יונה ורבי אבא בר זימנא בשם
רבי זירא לשני בתים נצרכה אמר רבי יונה
והוא שנכנסו משעה ראשונה על מנת כן.
חזינן דבעי ר' יונה שיכנסו שעה ראשונה
ע"מ כן ולא מצטרפים בסתמא מעצם זה
שיש שמש ביניהם .ומצינו כמה אופנין
בפוסקים לבאר במאי איירי הירושלמי.

שבשו"ע

)קצה א(

כ' שתי חבורות

שאוכלות בבית אחד או

צ"ב כדלעיל איך מהני צירוף

בשני בתים ,אם מקצתן רואים אלו את אלו

שמש ובפרט בב' בתים הא איך

אינם

מצטרפות

לזימון,

ואם

לאו

.`l e` mnr lk`i ynydy opira i` r"li cer
oenifl milydl icka mdnr lek`l ynyl ixy 'aay epivn oiwxit yixa ixdy mnr lk`iy v"i` 'e`kle

yny i"r sexivy rnyn mtxvl ynyd ipdn `"kae mnr lk`iy v"i` dyely yiy mewnay rnyn k"`e
`.mdnr lke`y meyn epi

.a

.'b sexivl 'it` ipdnc `nlc e` zexeag 'al i` yny sexiv ipdn i`nl dfa ocy l"diaa epivne

עריכת ברכות  /צירוף ע"י שמש

תצה

מצטרפות; ואם יש שמש אחד לשתיהן,

הרי דפסקו כדברי הירושלמי דבעינן

הוא מצרפן וכגון שנכנסו מתחלה על דעת

שיכנסו ע"ד כן.

להצטרף יחד ,ויש מי שאומר שאם רשות
הרבים מפסקת בין שני הבתים ,אינם
מצטרפין בשום ענין.

וכן

אחד או בב' בתים אם מקצתן רואות
אלו את אלו מצטרפות לזימון ואם לאו אין
מצטרפות ואם יש שמש אחד לשתיהן הוא
מצרפן וכגון שנכנסו מתחלה על דעת
א ב(

בבית אחד דהוא הדין לשני בתים
וכדגרסינן עלה בירושלמי לא סוף דבר

בטור כ' שתי חבורות שאוכלות בבית

להצטרף יחד .בשולחן ערוך הרב

וכתב

ע"ז הרשב"א ומיהו לאו דוקא

)קצה סעי'

בית אחד אלא אפי' שני בתים אמר רבי
יונה והם שנכנסו בשעה ראשונה על מנת
כן ,ונראה דאפי' לשתי חבורות שהיו בבית
אחד נמי קאמר דדוקא כשנכנסו משעה
ראשונה לכך דהוה ליה כהסבו יחד ,וכן.
הרי דבעינן שיכנסו ע"ד כן בין בבית א'
ובין בב' בתים.

נמי כ' כן וכל זה כשנכנסו מתחילה

לשם על דעת להצטרף אבל בסתם אינן
מצטרפות אפי' רואים אלו את אלו והם

אמנם

שהב"י מק' בא"ד היכי שייך לומר
דבעינן שיכנסו בתחילה ע"מ כן

בבית אחד ושמש אחד לשתיהן שהרי אינן

הא "לפי מסקנת הרא"ש

מצטרפות לזימון אלא א"כ קבעו בשלחן

רבינו בסימן קצ"ג שאע"פ שלא ברכו

אחד לאכול יחד שאז נחשבים כגוף אחד

ברכת המוציא ביחד נקבעו לזימון בשתי

וברכה אחת לכולם וכאן כל חבורה היא

חבורות נמי לא בעינן שיכנסו מתחלה על
ג

)סי' א(

שכתב

לעצמה משא"כ כשנכנסו ונחלקו לב'

מנת להצטרף יחד

חבורות על דעת להצטרף לברכה אחת ה"ז

לרבינו לכתוב סתם וכגון שנכנסו מתחלה

כאלו נכנסו ונתחברו בחבורה אחת שעיקר

להצטרף יחד ואפשר שהוא סובר שיש

החיבור והצירוף הוא הכוונה להתחבר.

לחלק בין צירוף דחבורה אחת לצירוף

.b

ואם כן לא הוה ליה

`'iq 'ixn` `dc n"wlc llk dfl v"`c c"rlpe l"f y"`xdn 'ewd `"te`a 'it (` w"q dvw) f"hdy mpn
`"k elk`y ab lr s` cg` mewna elk`y epiid cgia jk xg` elk`a ibq `l` dligz dqipk v"`c b"vw

mvra n"n zexeag 'al miwlgzn mdy b"r s` zg` dxeaga milke` jxck dfl df md mikenq n"n exkkn
oi`y lirl opixn` dfa dpitl dpitn oebk xg` mewna zayei dxeag lky ixiin o`k la` mikenq md mewnd
cgia onfl aiegn ixiin o`ke 'ek aezk iz`vn mya b"vw q"q i"a y"nk jln zxcd meyn `l` dfa oenif aeig
el` oi`ex eidiy o`k miaezkd mi`pz '` ziaa 'it` opira dfa 'i sexiv oiprl e` cg` mewna 'b oi` m` oebk
mikenq mpi`y it lr s` sexivd aeig mdilr lg f` sxhvdl c"r dlgz eqpkiy i`pzae yny i"r e` 'ek
eqpkp jixhv`cn oenifl daiqd irac rnyn 'yexid dfne o`kny 'ky `"ayxd zpek envra edfe '` mewna
lke`a elit` llk oenif v"` mikenqa l"q miyxtnd ilecb la` dfl df mikenq miayeia 'it` epiide 'ek dlgz
sexiv mdl oi` f`e dpitl dpitn `l` mikenq mpi`a epiid 'ek dlgz eqpkp jixhv`c o`ke lirlck exkkn `"k
`:xexa c"rlpk sexivd c"r dlgz eqpkpa `l

עריכת ברכות  /ברכות נ ע"ב

תצו
דשתי חבורות ומיהו אפשר שמה שכתב

א' .שהדבר בעצם תימה איך מהני צירוף

רבינו וכגון שנכנסו מתחלה על דעת

ע"י שמש הא אינם קשורים זל"ז דהא אינם

להצטרף יחד לא קאי אלא לצירוף שני

רואים זא"ז ואפי' בשני בתים מהני והדבר

על ידי ראייה או על ידי צירוף

תימה הא אין קשר ביניהם ולזה בא מה

שמש דשתי חבורות בבית אחד אף ע"פ

דבעינן דעתם ויש לברר מה מהני שדעתם

שלא נכנסו מתחלה על דעת להצטרף

להצטרף הא למעשה לא נצטרפו שהרי

מפשט

אוכלים בב' מקומות וא"כ הם לכאו' ב'

בתים ד

מצטרפין

יחד

וכן

נראה

הירושלמי.".

הרי

שמסתפק הב"י בזה ולפי תי' הב' כל

סעודות ובמאי הם קשורים זל"ז.

ויש

מה דבעינן שיכנסו ע"ד כן הוא

שר"ל שאה"נ לא מיירי שכוונתם
להצטרף

לסעודה

אלא

כוונתם

דווקא בב' בתים אך בבית א' לא בעינן

להצטרף לענין זימון שבאמת לא אוכלים

דעת מתחילה .א"כ מצינו שלרשב"א בכל

יחד וכוונתם היא רק שיוכלו לזמן יחד.

ענין בעינן שיהא דעתם להצטרף ובב"י

והרשב"א כ' ונראה דאפי' לשתי חבורות

מסתפק בזה כדי לישב דברי הרא"ש ועתב

שהיו בבית אחד נמי קאמר דדוקא כשנכנסו

נשוב לבאר מהו הצירוף שע"י שמש.

משעה ראשונה לכך דהוה ליה כהסבו

דחזינן דבעינן שמש א' לשניהם וגם

יחד.חזינן שחשיבי עי"ז כסעודה א' וצ"ב

שיכנסו משעה ראשונה לכן וגם לב"י לחד

כמש"כ איך נחשבים כסעודה אחת .ולענ"ד

צד דלא בעינן משעה ראשונה עכ"פ בעינן

הוא תימה דהא חיוב זימון הוא תוצאה של

לכאו' שייכנסו על דעת כן .ה.

חבורה שאכלו יחדו ומה שייך שלא חשיבי
חבורה לענין שאכלו כאחד ויצטרפו לענין

וצ"ב

בזה למאי בעינן שיכנסו האם בעינן

זימון גרידא הא בעינן שייחשבו חבורה

שיכנסו ע"מ להצטרף זל"ז לסעודה

אחת ומה שייך לומר שחשיבי חבורה לענין

או ששיך לומר שרק נתכונו להצטרף לזימון
.c

זימון ולא לענין אכילה.

l"q jk xnelk) dpey`xd `xaqle 'ke miza 'al '` zia oia wlgl dipyd ezxaq z` `"bnd x`ane
.l"pk cgi mireaw oi`y it lr s` oitxvn oenif dxeag lka yiy oeik l"v (dpey`xd itlk 'ad ezxaqa

yiyke dketd `xaqdc 'it dfle oey`xd eweliga el dywed dne ipy xe`ia `iad recn el dywedc d`xpe
.mtxvl ith liw oenif

.d

`rnync y"`xdn 'ew `iady dnn rnyn `ed wxe k"g` zrc opirac `icda ''k `ly gxken f"i`y mpn
`l cg` ziaac eazk mipexg` daxd la` l"f i"ad zhiya 'k (e dvw) dxexa dpyna mpn` zrc opirac

oia yny yie df z` df oi`ex oi`a elit` e` cegla df z` df oi`exy lkae df c"r dlgzn eqpkiy llk opira
opira `lc `id eixac zernyne ,y"r edil` zxc`ae exe`aa `"xbd zrc oke sexiv oiprl ibq zexeagd izy
dyely sexivl `le zexeag 'a sexivl `wec ixiinc l"diaa ezhiyl a"pynay mpn` seq `le dligz `l zrc
ely ipyd cvl ok xaq inp i"adc l"yt`e ynn sexiva ixiin `lc llk zrc opira `lc xity oaen dligzkl
.dfa r"lie '` cvl wx `ed y"`xdn 'wdy dne `"ayxk `lce
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ובאמת

מצינו נדון בעיקר הגדר של

תצז

וז"ל

הביה"ל שתי חבורות עיין מ"ב ודע

צירוף שמש .שבביה"ל כאן

דמחידושי הרשב"א שכתב הטעם

ד"ה שתי חבורות מקשה לדברי הרשב"א

דלהכי מהני ברואין אלו את אלו כשנכנסו

דבעינן שיכנסו מתחילה לכך ומהני בין

מתחלה לכך משום דהוי כהסבו יחד מוכח

בב' חבורות ובין לענין צירוף מתחילה

מזה דס"ל דל"ד שתי חבורות שהיה בכל

לזימון דמהני.

חבורה כדי זימון מצטרפות להוציא אחת
את חברתה במקצתן רואין זה את זה ה"ה

דלכאו'

הדבר ק' דהא בצירוף מתחילה

בחבורה אחת של ג' ששתים מהם הסבו

דבעינן

על שלחן אחד והשלישי הסב על שלחן

שיאכלו כולם וגם אי אמרו ניכול לחמא

אחר כל שרואין אלו את אלו מצטרפין ואף

בדוך פלך שהוא כמו שנכנסו לכך

על גב דבבהמ"ז בעינן הסבו יחד או לדידן

מתחילה הא אי"ז מהני אלא אי אכלו

עכ"פ ישיבה בשלחן אחד שאני הכא דהא

אח"כ יחד וא"כ הכא שאין אוכלים אח"כ

מיירי שמתחלת סעודתם נכנסו ע"ד כן

יחד שהרי אין רואים זא"ז מה מהני צירוף

שאע"פ שיתחלקו במקומות אעפ"כ דעתם

שמש הא לא אכלו כאחד ומ"ש סוגין

להיות מחוברים ומהני זה ]כמו ניכול

מלעיל .ו.

לחמא בדוך פלן דמבואר בסימן קס"ז

לזימון חזינן לעיל

)מא(

סי"ב דמהני אף על גב דלא הסבו יחד כיון

ומכח

זה כ' בביה"ל שאה"נ חלוקות

דאתנו מעיקרא וה"ה בזה וכ"כ בשיטה

הסוגיות דלעיל מיירי לעיקר

מקובצת[ וכן בחי' הרמב"ן ריש פ' ג'

צירוף לזימון שבזה בעינן דווקא שיאכלו

שאכלו משמע דמפרש למתניתין דידן בין

יחד משא"כ הכא מיירי דווקא בב' חבורות

שיש בכל חבורה כדי זימון ובין שאין בהם

להצטרף זל"ז אך ודאי דלא יהני צירוף

כדי זימון ]וט"ס יש בדבריו שם וצ"ל

שמש לעיקר חיוב בזימון וכ"פ הרשב"ש

ואפי' אין בכל חבורה וכו'[ אמנם הוא

הרא"ה והגאון.

בעצמו סובר שם דאי בעינן הסיבה לא

.e

`p`xhn owfd diryedi iax axd azke l"f c"ixd mya `iad zekxad oewz xry qcxtd xtqa zn`ae
zkxaa `wecc ,olekl jxan cg` eaqd envrl jxan cg` lk oiayei eidc `zipzn `cdc ,epeyl df l"f

jxan cg` ,mewn eraw `le eaqd `ly it lr s` oefnd zkxaa la` ,mewn zriaw e` daqd opira `ivend
el` z` el` oi`ex ozvwny onfa cg` ziaa zelke` eidy zexeag izy onwlc wxta opixn`c `dc ,olekl
`ly it lr s` `nl` .el` z` el` oi`ex oi`y it lr s` otxvn ynydy opixn` `xnbae .oenifl zetxhvn
`dax xn` inp opixn`e .oenifl oitxhvn zexeag ylyn e`ay dyly inp opixn`e .oenifl oitxhvn cgia elk
``la daiyid efe .wlgil oi`yx opi` exkkn lke` cg` lky it lr s` lek`l eayiy dyly l`eny xn
jixhvi` i`nle ,lirlc `ziixa epiid ok m` olt `zkeca `ndp lekipe lifip ixn` i`c ,`id mewn zeriaw
zkxa iabl ,oitxhvn opi` `ivend zkxa iably ,mewn eraw `lc ab lr s` n"y e`l `l` .xninl l`eny
`teb `dn giked c"ixdy ixd .ef dklda izrc z` gipdy ezrc gipi eingxa myde :o`k cr ,oitxhvn oefnd
`.mtxvl icka daiqd opira `lc o"anxa t"ke i"xzk `lce cgi eaqiy opira `lc lirlc
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תצח
מהני רואין אלו את אלו ואנן לא קי"ל

אך

עדיין ק' לשיטתו מה החילוק בין

כוותיה בזה אכן הרשב"ש בתשובה

צירוף לזימון לכתחילה לבין צירוף

]ומובא בחידושי רע"א[ כתב דדוקא בשתי

של ב' חבורות דלצירוף לכתחילה לא

חבורות שבכל חבורה יש כדי לזמן ולא

מהני שמש ולב' חבורות מהני שמש אע"פ

בעינן כ"א לצרף שיוציא האחת את השניה

שאינם יושבים כאחד דאי אי"ז צירוף

להכי מהני רואין אלו את אלו משא"כ

לזימון מדוע לב' חבורות מהני זה.

בשלא היה בכל חבורה כדי לזמן אלא ע"י

ומהרשב"א להדיא מוכח דלא כן וודאי

צירוף לזה לא מהני שום תקנה וכן הוא

שמהני גם לצירוף לכתחילה לזימון ,וכן

ג"כ דעת הגר"א ]מובא במשניות דפוס

מהב"י נמי שמקשה מהרא"ש דלעיל

אלטונא[ ובאמת יותר מסתברא כדבריהם

משמע ג"כ דלא חילק בין הסוגיות וס"ל

דהא אפילו בניכול לחמא בדוך פלן פסק

דהוא אותו הגדר של צירוף ,ובערוה"ש

המחבר שם בסי"ב ]והוא מדברי תר"י[

ג"כ כ' להדיא דמהני שמש בין לצירוף ב'

דדוקא שלא היו מפוזרין בשעת אכילתם

חבורות ובין לצירוף לזימון לכתחילה.

ולא חילק שם כלל בין רואין זה את זה
לאין רואין אלמא דכל שלא ישבו עכ"פ

וייתכן

לבאר בדברי הביה"ל שמה

ביחד לא מהני תנאי דניכול לחמא בדוך

שחילק בין הסוגיות ודווקא

פלן להצטרף להתחייב בזימון ואיך מהני

בסוגין מהני צירוף ע"י שמש ולא לעיל

בכאן במה שנכנסו מתחלה לכך וכן מוכח

דמיירי בצירוף לזימון לכתחילה ולומר

בחידושי הרא"ה בסוגיא זו דמיירי בשיש

דלעיל מה דבעינן שיאכלו כאחד הוא

ודע

שיטת תר"י שכ' דלא מהני כשאמרו ניזיל

דהרשב"ש מפליג עוד יותר דאפילו יש

וניכול ריפתא אלא כשהסיבו יחד ובל"ז

בכל חבורה כדי זימון אלא שע"י צירופן

לא מהני וייתכן ששנח' הרשב"ש והרא"ה

יתחדש שיברכו בעשרה כגון שיש ה' בכל

עליו ולכן מהני ע"י שדעתם להצטרף אפי'

חבורה נמי לא מהני בשרואין זה את זה

בלא הסיבו יחד ממש אלא ע"י שמש

ונכנסו מתחלה כיון שעי"ז יצטרפו לברך

שא"כ עדיין צ"ב שא"כ שייהני גם לצירוף לכתחילה

בשם .ודע עוד דאפילו לרשב"א שמקיל

לשלושה ואולי שם לא מיירי שאמרו ניזול וניכול

מ"מ היינו דוקא בנכנסו מתחלה לכך אבל

ריפתא שדווקא בתר"י העמיד כן וצ"ב(.

בכל

חבורה

כדי

זימון

ע"ש.

)אמנם

בלא זה לא מהני ואפילו ברואין זה את זה
ובבית אחד וכדמבואר בחי' הרשב"א

ואפש"ל

עוד דלעיל מיירי בצירוף

להדיא .ואפילו להני דמקילי בבית אחד

לסעודה ולזה ודאי בעינן

ולא בעו שיכנסו מתחלה כמו שכתבנו

שיאכלו בשולחן אחד בכדי ליחשב סעודה

במ"ב היינו דוקא בשתי חבורות שיש בכל

אחת משא"כ הכא מיירי לצירוף לזימון

אחד כדי זימון ולא בשאין בהם כדי זימון

ובזה סגי בצירוף שמש אמנם שג"ז ק'

כמו שכתב המ"א.

כדלעיל מה שייך צירוף לזימון בלא
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תצט

שסעדו יחד הא הזימון הוא לכאו'' תוצאה
של הסעודה קודם.

אמנם

שאין

שמצינו באמת בשו"ע הרב

)קצה ב(

באמת

שמה

שנראה

מדבריו

קשורות זל"ז אע"פ שרואות זא"ז כיוון

דבעינן הירושלמי שדעתם מתחילה לכך
הוא לזמן יחד ולא לענין האכילה עצמה
שכ' וכל זה כשנכנסו מתחילה לשם על
דעת להצטרף אבל בסתם אינן מצטרפות
אפי' רואים אלו את אלו והם בבית אחד
ושמש אחד לשתיהן שהרי אינן מצטרפות
לזימון אלא א"כ קבעו בשלחן אחד לאכול

כוונתם

ולזה

להצטרף

בעינן

בירושלמי שדעתם לכך וגם לחד צד בב"י
אע"פ שאי"צ דעתם לכך מתחילה מכ"מ
בעינן דעתם לכך וכיוון שדעתם לסעודה
אחת מדוע נפרדו זמ"ז אלא ודאי שלא
יכלו לישב שם ומשו"ה כיוון ששמש א'
לשניהם עדיין חשיבי כחבורה אחת דהא
באו מתחילה לסעודה אחת ז ול"ק כדלעיל
מה שייך שייחשבו חבורה אחת הא אין
אוכלים כאחד כיוון שכוונתם מתחילה
לסעודה אחת.

יחד שאז נחשבים כגוף אחד וברכה אחת
לכולם וכאן כל חבורה היא לעצמה
משא"כ כשנכנסו ונחלקו לב' חבורות על

וכן

למימר ההיא כיון שנכנסו מתחלה

דעת להצטרף לברכה אחת ה"ז כאלו נכנסו

להיות רואין אלו את אלו ולהיות בחבורה

ונתחברו בחבורה אחת שעיקר החיבור

אחת כגון שאמרו ניזיל ניכול נהמא

והצירוף הוא הכוונה להתחבר ,ומשמע

אדוכתא פלן הוקבעו בכך לאכילה וכ' ע"ז

אה"נ שהכוונה להצטרף הוא לברכה ולאו

דמהני משו"ה אפי' הם בב' בתים ע"כ

דווקא לאכילה וצ"ב כוונתו.

משמע ברמב"ן

)פסחים פה(:

דמהני אפי לא הסיבו

ז"ל איכא

כאחד ח

אמנם

דנ"ל לומר בזה דבר חדש ביסוד

שהרמב"ן

הדין של צירוף שמש היאך

שאכלו כאחת חייבין לזמן .אעפ"י שלא

מצרפם וכקו' דלעיל הא אינו אוכל עמם

הסיבו היא ,דחובת זמון קובעת אותם

ואיך מהני הא לאחשבינהו כרואים אלו את

בחבורה .הרי דהוא לשיטתו אי"צ קביעות

אלו ,ונ"ל שענין רואים אלו את אלו הוא

מצטרפים

אמנם

כלל

בבית

והביאור

ולפי"ז

מובן ג"כ שמועיל אע"פ שאינם

בזה הוא דודאי ב' חבורות

יושבים בשולחן א' ואי"ז סתירה

אינם

לסוגיא לעיל דהא גם לעיל מצינו דבעינן

שיושבות
.f

אחד

וממילא

ולשיטתו שנח' על התר"י.

לאחשבינהו כסעודה אחת ולזה בענין
לשמש שייחשבו כסעודה אחת.

)מה(.

כ' זו ששנינו שלשה

בבית

א'

xnel y"lc dfa yi leabc xnel okziie ipdn `lc `"i r"eyd `iad x"dx dwiqtn i` recn k"` z"`e
.iccd` ikiiy mlerlc

.g

,cg` ogleya k"g` elk` k"`` ipdn epi` olt jeca lekipe lifip exn`ay lirlc i"xzk `lc `ed 'e`kle
sexivl mb ipdnc 'ky (` dn) oiwxita o"anxdn gken dfc mpn` 'b 'b ly zexeag 'aa ixiinc l"yt` dide

.cg`k elk` `l i` mb ipdnc opifg elk`y 'ba ixiin my ixde daiqd `la sexiv ipdnc 'ky 'b
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תק
שולחן א' ובל"ז אינם מצטרפים אמנם

בעצם גם בלא אכלו יחד .ונראה דהרשבא

בבעה"ב עם בני ביתו מצטרפים אע"פ

ג"כ סבר כן דאי כוון לכך היא קביעות

שאינם יושבים בשולחן אחד וא"כ אפש"ל

וזהו מש"כ דהוי כהסיבו יחד.

הכא נמי דכיוון שכוונתם מתחילה לכך
שהם סעודה א' לא איכפ"ל מה שאינם

וא"כ

יוצא שחלוק הדין בזה דמאי

יושבים בשולחן אחד דודאי קשורים זל"ז

דבעינן כוונתם לכך מתחילה הוא

ולכן מצטרפים לזימון .ולכאו' הביאור

בכדי שלא יהא חסרון שאינם יושבים

בזה שכיוון שכוונתם מתחילה לכך הוי

כאחד והשמש הוא בכדי שייחשבו כרואים

כאמרו ניזיל וניכול בדוך פלן ובזה מהני

זא"ז .הנה דיש לנו בזה ג' שיטות עיקריות.

אע"פ שלא מסובים בשולחן אחד.

שיטת הרשב"א דבעינן שיכונו לכך גם

ט

בבית אחד והוי קביעות וא"כ לכאו'' מהני

ובריטב"א

כ' ג"כ באופן זה ז"ל אמר ר'

גם

יונה והם שנכנסו משעה

ורשב"ש שאי"צ שיכונו לכך בבית אחד

ראשונה על דעת כן .פירוש כי היכי דתיהוי

אמנם מצטרפים דוקא בשני חבורות ולא

כהסיבה וכדאמר בפרק כיצד מברכין כיון

בצירוף שלושה לכתחילה .שיטת הרמב"ן

דאמרינן ניזול ניכול נהמא בדוכתא פלן

שאי"צ כוונה כלל ולכאו' יצטרפו גם

הויא לה קביעותא ,ומשמע דהוי קביעות

לזימון שלושה.

.h

לצירוף

שלושה.

שיטת

הרא"ה

`'e`kle cgi elk` `l i` ipdn `lc i"xza 'ke `ztix lekip ixn`c ixiin inp lirl `dc dniz k"`y mpn
.df 'w `l (zncewd dxrda `aen) lirlc o"anxl 'e`kle dfa a"ve eilr 'gpc k"r
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תקא

נ ע"ב

צירוף שתי חבורות לחובת זימון
onyxid oerny axd

בגמ'

שתי חבורות שהיו אוכלות בבית

דברי הירושלמי ,דבעינן שיכנסו על דעת

אחד ,בזמן שמקצתן רואין אלו את

לאכול יחדיו משעה ראשונה .אלא שהב"י

אלו הרי אלו מצטרפין לזמון ,ואם לאו

כתב ,דכ"ז הוא לדעת רי"ו דאית ליה

אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן.

דההסיבה דבעינן ,היינו בתחילת סעודה,

הנה,

הך צירוף דרואים אלו את אלו,
בפשוטו

מועיל

זה

רק

לגבי

להצטרף יחדיו לברכהמ"ז ,אבל לגבי עצם
קביעות האכילה ,מסתברא מילתא דל"מ
כלל הך דרואים אלו את אלו ,ולא חשיבי
עי"ז כג' שאכלו כאחת א.

ובדברי

אבל לדעת הרא"ש דאית ליה דסגי
בהסיבה בסוף סעודה ,לדידיה לא בעינן
שיכנסו ע"ד כן משעה ראשונה.

ומדברי

המג"א עולה ,כי לדעת הרא"ש
דס"ל

הסעודה ,לדידיה הדבר תלוי ,דאם יש בכל

הרמב"ן לעיל בדף מ"ה .נראה,
דסגי בעצם הדבר שרואים אלו

את אלו ,ובדבריו שם מבואר עוד ,דגם
בשאין בכל חבורה כדי זימון ,מ"מ
מצטרפים יחדיו לזימון ע"י שרואים אלו
את אלו .ואזיל שם הרמב"ן לשיטתו דס"ל,
דלא בעינן הסיבה כדי להתחייב בזימון,

חבורה כדי זימון ,אזי סגי לן במה שרואים
זא"ז ,אבל אם אין בכל חבורה כדי זימון,
בכה"ג בעינן גם לדעת הרא"ש שיכנסו
ע"ד כן משעה ראשונה .ואילו לדעת רי"ו
דס"ל דבעי הסיבה בתחילת סעודה ,לא
מהני זה שיש בכל חבורה כדי זימון,
ולעולם בעינן שיכנסו ע"ד כן ,עי' בדבריו
ר"ס קצ"ה.

עיי"ש.

ובדעת

הראשונים דפליגי עליה וס"ל
דבלא

והדברים

צ"ב ,דמאחר דגם הרא"ש

מתחייבי

מודה לרי"ו דבעי הסיבה,

בזימון ,הנה ,הראשונים הביאו בזה את

ואך דמ"מ ס"ל להרא"ש דסגי בהסיבה

`.

הסיבה

לא

דסגי

בהסיבה

בסוף

,r"ve .mtxvn `ed ,ziad oztn lr ayei jxand m`c ,a,dvw r"eya `zi`c `dn migxken el` mixac
df legiy `"` i`cea mzlik`a sexivd itlk la` ,dkxad oiprl `"k f"i` ixd mtxvn `edy df `dc

cenri onfndy opirac `dn ok gxken cer ,`xaqn ok gxkeny dn calne .ziad oztn lr ayei `edy i"r
.dlik`d zrya cer onfnd `edy reawl lkep ji`e ,ziad oztna
oiprl cg` xeaivk maiygdl ,dkxal mtexiv oiprl `"k liren f"i` ,el` z` el` mi`exc `dc k"re
.heyte .oztnd lr ayei jxandy dn ipdn p"d el` z` el` mi`ex ipdnc enke ,dkxa
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שבסוף הסעודה ,א"כ למה לא נימא גם

וכ"ז

לדעת הרמב"ן ,אבל לדעת רי"ו

בדעת רי"ו ,דבמקום שיש כדי זימון בכל

דס"ל דבעי הסיבה באכילה ,הנה,

חבורה ,דליסגי כה"ג ברואים אלו את אלו,

הך הסיבה דבעינן הוא משום דרי"ו פליג

ולמ"ל להצירוף דליכנס ע"ד כן .וצ"ב.

על הרמב"ן בהא גופא ,וס"ל דבעינן שיהו

ונראה

בזה ,דמאחר דהך מילתא דרואים
אלו את אלו ,ל"מ כ"א לענין

צירוף לברכה ,דחשיבי כציבור אחד לענין
שיוכלו להצטרף לברכה אחת ,הנה ,לפי"ז
כבר היה מקום לדון דסגי לן בהך מילתא
דלענין ברכה חשיבי כציבור אחד ,אשר
אף אם בהאכילה עצמה אינם מצורפים,
כיון דמ"מ עומדים הם כציבור אחד לענין

מצורפים לא רק לענין הברכה כ"א דגם
באכילתם בעינן שיהו מצורפים ,והך
צירוף לא יחול כ"א בשנכנסו ע"ד כן,
דעי"ז חשיבי מצורפים בעצם האכילה.

וא"ת,

אלו את אלו ,ולמה לא סגי לן
בעצם הדבר דחייל להו צירוף בגוף
אכילתם.

ברכה ,הרי דסגי לן בזה שכבר יחול עליהם
חובת זימון ,ואי משום שאינם קבועים
יחדיו כלפי עצם האכילה ,לא איכפ"ל
מזה ,וסגי לן במה שראוים הם להצטרף
לברכה אחת ,ועי"ז גופא חייל בהו חובת
זימון ב.

ואלו

א"כ מה טעם בעינן שיהו רואים

אי"ז

טענה כלל ,כי גם אחר דחשיבי
מצורפים באכילה ,מ"מ כדי שיחול

בהם חובת זימון בעינן גם שיהא בהם
צירוף בהשם ציבור ,דבל"ז א"א שיחול
להם צירוף לברכת הזימון ,דמלבד הצירוף

הם דברי הרמב"ן ברי"פ שכתב,

דבעינן באכילה עצמה ,עוד בעינן שיהא

דחובת הזימון קובעתם ,דעיקר

ביניהם צירוף בהברכה עצמה .והך צירוף

כוונת הרמב"ן ,דעצם הדבר דשייך בהו

נקבע כפי עניני הצירוף של ציבור לענין

צירוף לזימון ,עי"ז כבר חייבים הם לזמן

תפילה וכיו"ב ,דאף זימון הוא מעין ברכה

אף אם אכילתם מצ"ע אינה מצורפת.

הטעונה צירוף של ציבור.

.a

,ipre dil ixwc i"r sexiv `ki`c a,dn sca `zi`c `dc ,azky my o"anxd ixaca `icdl x`ean dfe
ozpe .ipre dil ixw n"l mireaw eid `l mzlik` zrya m` la` ,dlik`l erawpy xg` `weec epiid

.a,dt migqta 'nbd zibeqn ok gikedy y"iir ,b"dk itxhvn `l dlitz iabl mbc meyn ,eixacl mrh o"anxd
'iqa `"bnd k"ke ,k,dp 'iq r"eya x`ean ok xy`k) ,dlitz oiprl sexiv jd liren did eli`y ,eixacn x`eane
lk` `ly s`c ixd ,(sexiv jd ipdn dlitz iabl mbc meyn df ipdnc ,ipre dil ixwc `zlin jd iabl c"vw
.eicgi mzlik` dzid `ly s` ,ikda ibq ,oenifd zrya `ed ediicda dicic sexivd lke ,mdnr
,zg`k elk`y dylyc zeriaw jdc x`ean o"anxd ixaca n"n la` ,ax z"v mixacd `xaqn ik m`e
opira `le ,zg`k elk`y 'bk mraewl ick `zlin jda ol ibqc ,mtxvl xyt` f"ndkxa zryac i"r rawp
.w"ece ,md mitxevn dkxa oiprly dna ol ibq `l` ,zg` dlik`k r"vn mzlik` z` reawl
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ולזה

תקג

בעינן שיהו רואים אלו את אלו,

חיוב ,אף אם לענין הברכה עומדים המה

דעי"ז חשיבי כמצורפים לברכה,

כציבור אחד ,דמאחר שהברכה קאי על

ואם לא יחול בהם תורת ציבור אחד לענין

האכילה ,הרי דבעינן דגם לענין הברכה

ברכה ,הרי דאף אם היתה אכילתם כאחת,

בעינן צירוף באכילה ,לא כדי שיחול להם

מ"מ א"א שיחול עליהם חובת זימון מאחר

צירוף בגוף האכילה מצ"ע ,כ"א דבל"ז

שמחולקים הם לענין הצירוף לברכה.

א"א שיתחייבו לעמוד כציבור אחד לענין

ומה"ט

הוא דבעינן לתרוויהו ,הצירוף
באכילה ,לקובעם כג' שאכלו

כאחת ,זה חייל ע"י שנכנסו ע"ד כן,
והצירוף לברכה ,לקובעם כציבור אחד ,זה
חייל ע"י שרואים אלו את אלו ,ותרוויהו

ברכה ,דאם מחולקים הם בהאכילה ,הרי
דבכה"ג לא יחול להם צירוף גם לענין
ברכה ,דמה יקבעם כציבור אחד לענין
הברכה,

אדרבה,

נימא

יחשבו

שלא

כקבועים יחדיו גם כלפי הברכה.

צריכן וכמש"כ.

ונמצא

דלא איכפ"ל דליכא צירוף

כמצורפים לענין הברכה ,אבל לא דבעינן

בהאכילה עצמה ,היינו משום

צירוף באכילה מצ"ע כפי שסובר רי"ו,

דהרמב"ן ס"ל דכל ענין זה דבעינן ג'

אלא הכל הוא רק לענין צירוף לברכה ,ואך

שאכלו כאחת ,היינו רק לענין להחשיבם

דגם הברכה עצמה טעונה צירוף באכילה

כה"ג כמצורפים לענין ברכה ,ואם אך

כדי לצרפם בברכה.

והרמב"ן

לפי"ז ,דהצירוף באכילה הוא רק
היכ"ת גרידא לכך שנוכל לדונם

לענין הברכה חשיבי כמצורפים ,בממילא
יחול עליהם חובת זימון ,וכמבואר כן

ובהא

הוא דפליגי הרמב"ן והרא"ש,
דהרמב"ן

בלשון הרמב"ן דכל הצירוף דידהו הוא

אית

דעצם

ליה

לענין זימון ,להחשיבם כציבור אחד לענין

האפשרות שיהו קבועים יחדיו כציבור

שיהא בהם חובת זימון ,וסגי לן בהך

אחד לענין ברכה ,זה גופא מחייבם בזימון,

מילתא ,והילכך סגי לן גם במה שרואים

ואילו להרא"ש א"א שיחול זה בממילא

אלו את אלו.

בלא צירוף מוקדם ,על אף דכל הצירוף
דבעינן גם לדעת הרא"ש ,הוא כלפי
הזימון ,ולא לגבי עצם אכילתם כאחת.

·

ובדעת

הרא"ש ,הנה ,למש"נ נראה
דהרא"ש

אזיל

ונמצא

דהרמב"ן והרא"ש בשיטה אחת

בשיטת

הם ,ותרוויהו כחדא פליגי על

הרמב"ן ,דסגי בהצירוף לזימון ,ולא בעינן

רי"ו דאית ליה דהצירוף דבעינן הוא

שיהו קבועים באכילתם כלל ,והא דס"ל

בהאכילה עצמה ,ולא רק לענין ברכה,

להרא"ש דבעינן הסיבה עכ"פ בסוף

ורי"ו

מה

סעודה ,כ"ז הוא משום דגם צירוף זה

שמצורפים הם לענין ברכה ,הוא מחמת

לענין הברכה לא יחול עליהם בתורת

שמצורפים הם באכילתם.

אית

ליה,

דאדרבה,

כל
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ואילו

הרמב"ן והרא"ש ס"ל ,דסגי
לענין

בצירוף

ברכה,

ודווקא

בשאין בכל חבורה כדי זימון ,כי

אלא

אם יש בכל חבורה כדי זימון,

דפליגי האם אפשר שיחול זה בממילא ע"י

נמצא דכבר חייל עלייהו חובת זימון,

שקבועים הם יחדיו לענין ברכה ,או דגם

והיינו שמחויבים לעמוד כציבור בשעת

צירוף זה לענין ברכהמ"ז בעינן שיחול

ברכהמ"ז ,ואת חובתם זו יוכלו לקיים בכל

בשעת אכילתם ,דעי"ז הוא דחייל עלייהו

חבורה באשר היא ,גם בחבורה אחרת אם

תורת ציבור לענין ברכה וכש"נ .ודו"ק.

אך

להם

יחול

תורת

ציבור

בשעת

ברכהמ"ז ,והיינו דינא דרואים אלו את

ונפק"מ

אלו.

בכ"ז ,דאם יש בכל חבורה כדי
זימון ,הרי נמצא דכבר אית להו

חובת זימון ,וענין חובה זו הוא ,לעמוד
כציבור גם בשעת ברכה ,ובזה מודה
הרא"ש לרמב"ן דסגי במה שיוכלו לקבוע
תורת ציבור בשעת ברכה ,וזה מתקיים ע"י

ואלו

הם דברי המג"א שכתב בדעת
הרא"ש ,דאם יש בכל חבורה כדי

זימון ,סגי לן ברואין אלו את אלו ,דעי"ז
שפיר מצורפים הם לברכה ,ולא בעינן עוד
צירוף בהאכילה עצמה.

שרואים אלו את אלו ,ולא בעינן שב'
החבורות

יהו

מצורפים

כבר

בשעת

האכילה עצמה ,דכ"ז הוא לענין שיחול
להם חובת זימון ,אבל אחר דכבר חייל
בהו חובת זימון סגי לן בצירוף לענין
הברכה ,ואשר זה שפיר מתקיים ע"י
דרואים אלו את אלו ,וסגי לן בהא.

אבל

אם אין בכל חבורה כדי זימון ,אף
דרואים אלו את אלו ,לא יחול

עליהם תורת ציבור גם לא לענין ברכה,
מאחר דגם הצירוף לברכה צריך שיחול
בשעת

האכילה,

ובל"ז

לא

ואילו

לדעת רי"ו דאית ליה דגם בשיש
בכל חבורה כדי זימון בעינן צירוף

בין ב' החבורות בהאכילה עצמה ,ובעינן
שיכנסו ע"ד כן ,היינו משום דרי"ו אית
ליה דבעינן הסיבה בתחילת סעודה ,ואשר
לדעתו עיקר הצירוף דאיכא לענין זימון
אי"ז צירוף לענין ברכה ,כ"א צירוף בעצם
האכילה ,וחובת זימון חייל עלייהו על
עצם קביעות זו דאיכא בהאכילה.

ובממילא

חשיבי

כמצורפים לענין ברכהמ"ז ,ולא יהני גם
מה שרואים אלו את אלו.

שאין כל חילוק בין אם יש
בכל חבורה כדי זימון או לא,

ולעולם

בעינן

שיהא

ביניהם

צירוף

בהאכילה ,כיון דהזימון בא לעולם כחובה
על הקביעות דאית להו באכילתם ,ועל הך

ולזה

בעינן שיכנסו ע"ד כן ,דבכה"ג דנים

צירוף גופא בא הזימון ,ולא יהני מה

אנו דהצירוף לענין ברכהמ"ז אינו

דאיכא בכל חבורה כדי זימון ,כיון שכל

רק בשעת ברכהמ"ז ,כ"א דהוא כבר קיים

ענין הזימון בא כחובה על קביעות

עוד קודם לכן ,בעצם האכילה.

האכילה ולא כחובה בפנ"ע.
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והנה,

תקה

חשבינן להו כציבור אחד ,הרי דבממילא

עי' רע"א בגלשו"ע שהביא דעת

דלא יהני גם אם אכילתם מצ"ע חשיבא

צירוף

אכילה כאחת ,כיון דהרשב"ש פליג כלפי

ברואים אלו את אלו ,ל"מ כ"א בשיש בכל

הצירוף דרואים אלו את אלו ,ואשר למש"נ

חבורה כדי זימון ,וגם אם נכנסו ע"ד כן

הוא נידון כלפי הצירוף לברכה ,ולא כלפי

משעה ראשונה ,אינם מצורפים כ"א בשיש

הצירוף לאכילה.

הרשב"ש

שכתב,

דהך

בכל חבורה כדי זימון ,עי' בדבריו.

ועי'

ונפק"מ

בזה ,דאם אכלו שתי חבורות

בבאה"ל שכתב הטעם ,דמאחר

שאין בכל אחת כדי זימון,

שמפוזרים הם בשעת אכילתם א"א

ונכנסו ע"ד כן משעה ראשונה ,אלא שהיה

שיהא ביניהם צירוף .ונראה מדבריו

ביניהם בשעת אכילתם מחיצה המפקעת

בעצם

בשעת

דהחיסרון

הוא

כלפי

הצירוף

את

הצירוף

דידהו,

ואח"כ,

האכילה .ולפי"ז יהא מבואר דעת רשב"ש,

ברכהמ"ז נפלה המחיצה ,דאז חייל בהו

דפליג על הרמב"ן דס"ל דלא בעינן הסיבה

תורת ציבור אחד לברכה ,כיון דהשתא
ליכא

בשעת האכילה ,וצ"ת.

אבל

לו"ד הבאה"ל היה נראה לדון טעם

הרשב"ש דאף דאין בכל חבורה כדי זימון,
מצטרפים הם לזימון כה"ג.

אחר בדעת רשב"ש ,והוא ,דבודאי
מודה רשב"ש דשייך שיהו מצורפים ב'

הפסק

ביניהם,

ובכה"ג

מודה

וזהו

להיפך ממש"כ בבאה"ל הנ"ל

החבורות להחשיב את אכילתם כאחת ,אם

שכתב ,דסברת הרשב"ש הוא

ע"י שנכנסו ע"ד כן משעה ראשונה ,ואם

משום דמפוזרים הם בשעת אכילתם ,ואילו

גם בלא זה.

למש"נ הרי דיתכן דגם אם בשעת אכילתם

ועיקר

טענת רשב"ש הוא ,כלפי חלות
שם ציבור לענין ברכה ,דלא

חשיבי כציבור אחד לענין ברכה ,ובממילא

מפוזרים הם ,כל שבשעת ברכה מצורפים
הם ,ע"י כל צירוף באשר הוא ,הרי דמודה
הרשב"ש להרמב"ן והרא"ש דמצטרפים
כאחת לזימון.

דאף אם בהאכילה מצורפים הם לגמרי,
מ"מ

לענין

הברכה

מופקעים

הם

שמא

תאמר ,גם הך מילתא שיוכלו

מלהיחשב כציבור אחד ,עכ"פ בגוונא

להצטרף לברכה ,בעינן שכבר

שכל הצירוף דידהו לברכה הוא ברואים

בשעת האכילה יעמוד להם צירוף בברכה,

אלו את אלו.

ולא סגי במה שאחר גמר האכילה רואים

והך

הם אלו את אלו.

מילתא אי"ז שייך כלל בהדי
ברכהמ"ז ,כ"א דהוא סברא גם

אי"ז

נכון ,שהרי להדיא מבואר בשו"ע

לענין צירוף לתפילה ,דלא מצטרפי אהדדי

דאם המזמן יושב על מפתן הבית

להיחשב כציבור אחד לענין קדיש וקדושה

הוא מצרפם ,ואיך ייקבע דבר זה דהמזמן

וחזרת הש"ץ ,ומאחר דלענין ברכה לא

יושב על מפתן הבית ,הרי בשעת האכילה
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אינו עומד בתורת 'מזמן' ,וע"כ דסגי במה

חבורות ,האחד ,לענין צירופם בעצם

שבשעת ברכה הוא המזמן ,דעי"ז חשבינן

האכילה כאחת ,דזהו עיקר הטעם להא

להו כרואים אלו את אלו ,אף אם בשעת

דבעינן שיכנסו ע"ד כן משעה ראשונה,

אכילתם לא ראו אלו את אלו ,ופשוט.

עכ"פ לדעת רי"ו .והשני ,צירופם לענין
ברכה ,וזה מתקיים ע"י שרואים אלו את

ונמצאנו

למידים מכ"ז ,דשני נידונים

אלו ,ואין שום שייכות בין שני נידונים אלו

נפרדים באו בהצירוף דב'

וכש"נ.
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נא ע"ב
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גמ'

לדקדק דתר"י הק' רק מקר"ש ואילו

אר"א ואמרי לה במתניתא תנא

הרא"ש הק' מתפילה ,וכן מ"ט לא קיבלו

מעומד

תר"י את תי' הרא"ש דהכא ביושב בביתו

וכשהוא אוכל מעומד מברך מיושב

ומ"ט לא קיבל הרא"ש את חילוק תר"י בין

וכשהוא מיסב ואוכל יושב ומברך והלכתא

דאו' לדרבנן .ונראה פשוט ,דבאמת תפילה

בכולהו יושב ומברך.

צריך להתפלל במעומד במקומו ורק

האוכל

ומהלך

מברך

במהלך בדרך הקילו שיכול להתפלל

והק'

בתר"י מה טעם החמירו בברכהמ"ז

במהלך ,אבל בקר"ש אחרי פסוק ראשון

יותר מקר"ש דיכול לקרוא במהלך,

יכול לקרוא מהלך גם בנמצא בביתו וכלל

ותי' לפי שקר"ש אינה מן התורה אלא

לא בעי שם ישיבה במקומו .ומש"ה

פסוק ראשון או פרשה ראשונה לפיכך לא

הרא"ש דהק' מתפילה חילק דהתם במהלך

החמירו בה כ"כ ומאחר שקרא פסוק

בדרך והכא ביושב בביתו ,אבל תר"י

ראשון מהלך וקורא ,אבל בברכהמ"ז

הקשו מקר"ש ,והיינו דוקא מקר"ש,

שהיא מן התורה צריך לישב במקומו

דמתפילה כלל לא קשיא וכמו שחילק

ולברך.

הרא"ש ,וכל קו' תר"י היא מקר"ש דהתם
גם בנמצא בביתו א"צ ישיבה ,ובזה לא

אולם

הרא"ש כתב וז"ל ,נ"ל דהאי אוכל

שייך תי' הרא"ש] .והרא"ש שהזכיר

כשהוא מהלך מיירי במי שמהלך

בקושייתו גם קר"ש ותי' דהתם במהלך

בביתו ואוכל ,אבל המהלך בדרך א"צ

בדרך ,באמת כבר העיר בפרישה קפ"ג מה

לעמוד יותר מקורא קר"ש ומתפלל לפי

מצא בקר"ש והא התם בפסוק ראשון גם

שאין דעתו מיושבת עליו אם יאחר דרכו,

במהלך בדרך אסור ואחר פסוק ראשון גם

עכ"ל .הרי דלא קיבל הרא"ש את חילוק

ביושב בביתו יכול להלך ,ובאמת בכלבו

תר"י בין קר"ש ותפילה דרבנן לברכהמ"ז

סי' כ"ה כשמביא דברי הרא"ש הביא רק

דאו'.

מתפילה ,וכן הוא ג"כ בביהגר"א קפ"ג
סי"א ,וכנראה דלא גרסו ברא"ש קר"ש,

אמנם

כד נדייק בדברי תר"י והרא"ש

ובהערות על הטור הביאו כזו גירסא.

נראה דלא פליגי אהדדי אלא

וא"ש דקו' הרא"ש היא רק מתפילה ובזה

דבריהם משלימים זה את זה .דהנה יש

שפיר חילק דהתם דוקא במהלך בדרך[.
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אולם

אכתי קשה מ"ט לא חילק הרא"ש

קו' הרא"ש ותי' הרא"ש לא מיישב קו'

כתר"י דבדאו' החמירו ,דכמו

תר"י.

דמיישבים כן תר"י על קר"ש ניישב כן אף
על תפילה .וביותר קשה דהא כמשנ"ת תי'
הרא"ש הוא רק על תפילה אבל אכתי
יקשה מקר"ש דהתם גם בנמצא בביתו
וע"כ צריך לחלק כתר"י בין דאו' לדרבנן,
וא"כ מ"ט לא חילק כן הרא"ש גם על
תפילה .ונראה דהרא"ש ס"ל דחילוק תר"י
מיישב רק על הקו' מקר"ש ,ומשום דהתם
השאלה

היא

בעיקר

התקנה

מ"ט

בברכהמ"ז תיקנו ישיבה ובקר"ש לא,
ובזה שפיר מיישבים תר"י דרק בדאו'

אמנם

בב"י הביא דברי הכלבו דיש
חולקים על הרא"ש וס"ל דדוקא

בתפילה

הקילו

במהלך

בדרך

ולא

בברכהמ"ז .ומבואר שם בכלבו הטעם
דבברכהמ"ז דאו' לא הקילו .והיינו דהנך
ראשונים קיבלו את חילוק תר"י גם כלפי
קו' הרא"ש ,דאף דגם בתפילה וגם
בברכהמ"ז תיקנו שיהיה במקומו מ"מ
לענין מהלך בדרך הקילו רק בדרבנן.

ולהלן

תיקנו כן ,אולם מתפילה אכתי קשה

יתבאר באופ"א מ"ט לא חילק
הרא"ש כתר"י.

דבתפילה הקו' אינה מעיקר התקנה ,דהא
תפילה אע"פ שהיא מדרבנן תיקנו בה
עמידה במקומו והיינו משום שהוא כעומד
לפני המלך ,והקו' אינה על עיקר התקנה,
אלא לאחר שתיקנו שיהיה במקומו גם
בברכהמ"ז וגם בתפילה מ"ט כשמהלך
בדרך הקילו בקר"ש ולא בתפילה ,ובזה
לא שייך לחלק בין דאו' לדרבנן דסו"ס
בתרוויייהו תיקנו עמידה ומ"ש לענין
מהלך בדרך שחילקו ,ומש"ה כתב הרא"ש
דבאמת גם בברכהמ"ז לא מיירי אלא
ביושב בביתו.

ונמצא

דדברי תר"י והרא"ש משלימים

·

בשו"ע

קפ"ג ס"ח הביא דיש מי שאומר
דדין הפסקה בברכהמ"ז חמור

כתפילה דאסור להפסיק מפני הכבוד
והיראה ,ולא כקר"ש דשרי .ובגליון
רעק"א שם מביא דמקורו מהאורחות חיים
ומביא רעק"א את טעמו א דכיון דאשכחן
דבקר"ש אומרה מהלך ותפילה לא,
וברכהמ"ז ג"כ אומרה רק מיושב חזינן
דהיא שוה לתפילה ,וא"כ ה"ה לגבי הפסק
היא חמורה כתפילה ולא כקר"ש.

והנה

לכאו' לפי המבואר בתר"י אין מקור

זה את זה ,דתר"י הק' בעיקר

לדברי האו"ח .דהא תר"י הק'

התקנה ובזה הקו' רק מקר"ש ,דתפילה

באמת מ"ש ברכהמ"ז מקר"ש ותי' דכל

באמת צריך לאומרה במקומו ,והרא"ש

מה דיכול לילך בקר"ש הוא רק בחלק

הק' אחר התקנה מ"ט במהלך בדרך חלוק

הדרבנן ואילו ברכהמ"ז מדאו' .ונמצא

ברכהמ"ז מתפילה ,ותי' תר"י לא מיישב

לפי"ז דהחלק הדאו' שבקר"ש שוה

`.
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לברכהמ"ז ובתרוייהו אסור להלך ואין

למבואר עתה יתכן דהרא"ש ס"ל כחילוק

סברא להחמיר בברכהמ"ז יותר מקר"ש.

האו"ח ולא כחילוק תר"י ,והיינו דהא

ואילו הא דשרי להפסיק בקר"ש יותר

דברכהמ"ז חמורה מקר"ש לענין הליכה

מתפילה הוא גם בחלק הדאו' שבקר"ש

אינו משום דדאו' חמור אלא משום

וכמו שהוכיח השאג"א מהגמ' ברכות יד,.

דברכהמ"ז נתקנה כתפילה ובתפילה אסור

וא"כ מנ"ל להחמיר בברכהמ"ז יותר

ללכת .ומש"ה הק' הרא"ש רק מ"ש

מקר"ש לענין הפסקה דהא תרוייהו דאו',

מתפילה דהא גם בתפילה כשמהלך בדרך

וא"א להביא מקור מדין מהלך דהא התם

הקילו דיכול להתפלל בהליכה.

בקר"ש קל יותר רק בחלק הדרבנן.

ומוכרח

‚

מזה דהאו"ח חילק באופ"א בין
קר"ש לברכהמ"ז ולא כתר"י,

כ'

הרמב"ם

)פ"ד מברכות ה"א(

וז"ל ,כל

וס"ל דברכהמ"ז חמורה יותר מקר"ש אף

המברך ברכהמ"ז או ברכה אחת מעין

מהדאו' שבה ,ומש"ה למד מזה דה"ה

ג' צריך לברך אותה במקום שאכל .אכל

לענין הפסקה שייך לחלק דאף דבקר"ש

כשהוא מהלך יושב במקום שפסק ויברך,

דאו' שרי אפ"ה בברכהמ"ז אסור וכדחזינן

אכל כשהוא עומד יושב במקומו ויברך.

במהלך דחמורה מקר"ש ושוה לתפילה.

שכח לברך ברכהמ"ז וכו' מברך במקום

ושמא האו"ח ס"ל דברכהמ"ז תקנוה

שנזכר ואם היה מזיד חוזר למקומו ומברך.

כתפילה דגדרה שהוא כעומד לפני המלך

ואם ברך במקום שנזכר יצא יד"ח .וכן אם

כיון שמברך ומודה לקב"ה ,משא"כ קר"ש

ברך כשהוא עומד או מהלך יצא יד"ח,

שהוא רק מקיים מצוה .ומש"ה בברכהמ"ז

ולכתחי' לא יברך ברכהמ"ז ולא ברכה

אסור לאומרה במהלך דהיא כתפילה אף

שמעין ג' אלא כשהוא יושב ובמקום

דבקר"ש שרי .ומזה יליף האו"ח דגם לגבי

שאכל .עכ"ל.

הפסקה אף דבקר"ש שרי בברכהמ"ז
אסור] .ושמא מה"ט הביא השו"ע את
דברי האו"ח בל' 'יש מי שאומר' משום
דכמבואר תר"י פליגי ,ולהלן יתבאר
באופ"א[.

ולפי"ז

ובב"י

הביא דברי הרמב"ם דמבואר
בדבריו דגם במעין ג' בעי

ישיבה ,וכתב שכ"כ גם המרדכי .אולם
נראה דאף דגם הרמב"ם וגם המרדכי כתבו
כן ,מ"מ חלוקים הם בטעמיהם .דהנה

אשכחן דרך נוספת ליישב דברי

בתוס'

הרא"ש ,דהקשנו מ"ט לא חילק

שהיא דאו' החמירו משא"כ בשאר ברכות.

בין ברכהמ"ז לתפילה בין דאו' לדרבנן

ואף המרדכי כתב כן דרק בברכהמ"ז דאו'

דהא מוכרחים לחלק כן כדי ליישב קו'

ומיד כתב דה"ה בברכה מעין ג' .ונראה

תר"י מ"ש מקר"ש] ,ולעיל נתבאר באופן

דס"ל דמעין ג' דאו' וכשי' הרשב"א מח.

אחד דהרא"ש ס"ל כחילוק תר"י בין דאו'

והטור )סי' ר"ט( .אולם בדעת הרמב"ם א"א

לדרבנן רק לגבי עצם התקנה[ .אולם

לומר כן דהא הרמב"ם

)ד"ה והלכתא(

כתבו דרק בברכהמ"ז

)פ"א ה"ב ,ופ"ח הי"ב(
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ס"ל דמעין ג' דרבנן וכמ"ש הב"י

)ר"ט ס"ג(

ועוד

בדעתו ב.

ונראה

במהלך ואוכל בין בעומד ואוכל

בשי' הרמב"ם דהנה בביהגר"א כ'
על השו"ע שהעתיק דעת הרמב"ם

דהרמב"ם לשיטתו דס"ל בדין דברים
הטעונים ברכה לאחריהם במקומן דגם
מעין ג' צריך לברך במקומו .ויתכן דכונת
הגר"א רק לדמות דחזינן דהרמב"ם
מחמיר במעין ג' .אולם יותר נראה דהגר"א
בא לבאר טעמו של הרמב"ם ,דהנה בדברי
הרמב"ם מדוקדק שכלל יחד הדין דטעון
ברכה במקום האכילה והדין דבעי ישיבה,
שכתב הנך תרי דיני ואח"כ כתב דתרוייהו
אינם מעכבים ואח"כ חזר דלכתחי' בעינן
תרוייהו .ונראה מזה דהרמב"ם פליג על כל
הראשונים שביארו דהטעם דבעי ישיבה
הוא מדין כוונה ,וס"ל דהוא מדין ברכה
במקום

האכילה,

והיינו

משום

דרק

ובין מיסב ואוכל בעי ישיבה בברכהמ"ז
וכ"ה ברי"ף ורא"ש וטושו"ע ,וכ' השו"ע
הטעם במהלך ועומד משום כוונה ובמיסב
משום גאוה .אולם ברמב"ם השמיט לדינא
דמיסב וכתב רק בהולך ועומד דבעי
ישיבה .ובאמת בב"י דייק מאו"ח דס"ל
דהאוכל מיסב שרי לברך מיסב ,וכ'
הברכ"י דלא גרס לזה בגמ' .ולפי דברינו
א"ש בשי' הרמב"ם דכיון דס"ל דסוגיין
אינה מדין כונה בברכהמ"ז אלא מדין
ברכה במקומו זה שייך רק במהלך ועומד
דבעי ישיבה ,אבל אין לזה שייכות דמיסב
יצטרך לשבת ,וע"כ לא גריס ליה .ועוד,
דאפילו אם גריס ליה בגמ' מ"מ לא הביאו
הרמב"ם בהדי הנך דעומד ומהלך כיון
דהם מטעם אחר דברכה במקומו ואילו
מיסב הוא מדין כוונה וגאוה.

כשיושב נקבעת הברכה למקומו משא"כ
בהולך ועומד דאינו קבוע במקומו לא
מתייחסת הברכה למקום ולא חשיב ברכה
במקומו .ומה"ט כללם הרמב"ם יחד .וזהו
שכתב הגר"א דהרמב"ם לשיטתו דגם
מעין ג' טעון ברכה במקומו ומש"ה אסור
לברך מהלך או עומד.

וא"ש

נרוויח לפי"ז דהנה בגמ' איתא דבין

והנה

כמובן דלשי' הרמב"ם לא שייכים
כל דברי הראשונים .דקו' תר"י

מ"ש מקר"ש וקו' הרא"ש מ"ש מתפילה
הם רק משום דפירשו דהוא משום כונה,
אבל לשי' הרמב"ם דהוא מדין ברכה
במקומו זה לא שייך כלל לקר"ש ותפילה.

גם מה שראה הרמב"ם לכתוב

]וא"ש דברמב"ם משמע דלא מחלק

דבדיעבד בבירך מהלך או עומד

כרא"ש בין הולך בביתו להולך בדרך

יצא מה שלא נזכר בכל הראשונים ,והיינו

והיינו משום דלא קשיא ליה כלל קו'

משום דלדידהו הוא פשיטא דכיון דרק

הרא"ש[ .וכן לא שייכים לפי הרמב"ם

משום חסרון כוונה הוא ודאי דאינו מעכב,

דברי האו"ח דכמו דברכהמ"ז חמורה

ורק הרמב"ם לשיטתו דהוא מדין ברכה

כתפילה לענין מקומו ה"ה לענין הפסקה,

במקומו סד"א דמעכב.

דלשי' הרמב"ם דהוא מדין ברכה במקומו

.a
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תקיא

אין ללמוד מכאן לדין הפסקה ]ויתכן דזה

הברכה ד' הם על המזון שפיר בעינן

עוד טעם להא דהביא השו"ע דברי האו"ח

תרוייהו במקומו ולא איכפ"ל דברכה ד'

רק בל' 'יש מי שאומר' ולעיל נתבאר

דרבנן ,וכמו דס"ל דמעין ג' בעי במקומו

דתר"י פליגי ,ולפמשנ"ת כעת נמצא דגם

אף דהיא דרבנן .וא"ש דסתמו הפוסקים

הרמב"ם פליג[.

והנה

במ"ב

)קפ"ג סקל"א ובשעה"צ שם סקל"ז(

דן אם בברכה רביעית גם בעי

ולא חילקו בין הברכות

ובמ"ב

)סק"ל(

ג.

כתב דלפי דברי הגר"א

דהרמב"ם

לשיטתו

דמצריך

ישיבה ,וכתב דמסתימת הפוסקים דלא

ברכה במקומו במעין ג' א"כ אף דהשו"ע

חילקו משמע דגם ברכה רביעית בעי

הביא לרמב"ם רק בל' יש אומרים מ"מ

ישיבה ,והעיר ע"ז מדברי תר"י דנראה דרק

בתבשיל מה' מיני דגן לכו"ע בעי ישיבה

בדבר שהוא מדאו' מחמירים ,והיינו

כיון דבזה כו"ע מודים דבעי ברכה

מחילוקו מתפילה ,וכן הק' מל' הכל בו

במקומו .אולם לפימשנ"ת כל זה נכון רק

שכתב דצריך לישב רק עד סוף ג' ברכות.

בשי' הרמב"ם דס"ל דהטעם דבעי ישיבה

ולפימשנ"ת נראה ,דכל דברי תר"י והכלבו

הוא משום ברכה במקומו דלפי"ז בה' מיני

הם לשיטתם דהדין ישיבה הוא משום

דגן גם לחולקים על הרמב"ם בז' המינים

כוונה דאז שייך לחלק בין דאו' לדרבנן

בהל' ברכה במקומו בה' מיני דגן יודו.

והרא"ש אף הוכרח לחלק כן כדי ליישב

אבל לראשונים דפירשו בסוגיין הטעם

קושייתו מתפילה ,וגם הכלבו אזיל בשיטה

דבעי ישיבה משום כוונה א"כ בזה לא

זו וכמבואר בדבריו שם .אבל למשנ"ת

שייך לחלק בין מעין ג' על ז' המינים

בדעת הרמב"ם דהוא מדין ברכה במקומו

למעין ג' על ה' מיני דגן ,דאם בז' המינים

לא שייך לחלק בין הברכה דאו' לברכה

לא בעי ישיבה משום דהברכה דרבנן ה"ה

דרבנן דאינו משום חשיבות וכוונה בברכה

בה' מיני דגן הברכה דרבנן ,וא"ש

אלא דאכילה קבועה של מזון מחייבת

דהשו"ע לא חילק והביא דברי הרמב"ם

ברכה במקומו ,וכיון דגם הג' ברכות וגם

כפלוגתא גם לגבי ה' מיני דגן.
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תקטו

פרק מאימתי

78
דף ב ע"א
בדין שומע כעונה בק"ש
מאימתי

קורין את שמע הגר"א באמרי נעם

הפרמ"ג

בתרפ"ט במ"ז הביא את הא"ר

כתב לדקדק לשון המשנה דכאן

בסימן ס"ב דבאומר אמן מהני אף

כתוב קורין לשון רבים ואילו במתני' לקמן י"א.

להוציא בק"ש ותמה עליו ויש לישב דדמי

כתוב לשון יחיד בשחר מברך משום שבברכות

למש"כ כל העונה אמן כמוציא שבועה מפיו

ק"ש אדם מוציא את חבירו ידי"ח ובק"ש

דמי והוי כאומר.

עצמה לא מועיל שומע כעונה.

וכבר

כ"כ הריטב"א במגילה ב .דמש"כ
מגילה נקראית ולא כתוב קורין את

המגילה דבמגילה אדם מוציא את חבירו
משא"כ

בק"ש,

והריטב"א

מוכיח

בלילות בלשון רבים ומבואר דגם בזה
ל"מ להוציא את חבירו וכדקדוק הריטב"א
והגר"א דכתיב לשון רבים.

ד"ז

מהירושלמי פ"ג ה"ג וברא"ש פ"ז סימן כ"א
כתוב שדברי הירושלמי זה מדרבנן.

ומצינו

וח"א

העיר ממתני' לקמן מזכירין יצי"מ

וצ"ב

מדוע בדין זכירת יציאת מצרים ל"מ
להוציא אחרים ועי"ש מלאכת שלמה

ביאור בזה באבודרהם בדיני ק"ש

ובתפא"י דלקיום מצות זכירה בעינן דיבור

כתב דבק"ש אין מוציא את חבירו

ול"מ זכירה בלב וביותר י"ל לפי מה דמטו

דכתיב ודברת בם ובסו"ד כתב דמת"ת אין

משמיה דהגר"ח דמצות זכירה זה חלק ממצות

מוציא את חבירו נראה שסבר כיון שיסוד מצות

ובזה ביאר ק"ש דזמן מצות זכירה הוא כזמן

ק"ש זה ללמוד את הת"ת של ק"ש לכן ל"מ

מצות ק"ש וממילא כמו שבק"ש ל"מ שומע

ובדרב"ז ח"ג תמ"ו כתב דכתיב ושננתם שיהיה

כעונה ה"ה במצות זכירה ,כיון שזה חלק

כ"א משנן בפיו לכן ל"מ להוציא את חבירו.

ממצות קר"ש וגדרי מצותה כמצות קר"ש.
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תקטז

בדין קר"ש אחר חצות
וחכמים

אומרים עד חצות .דעת רבינו יונה

בשוא"ת] ,דאף דהתם בפועל ישב בסוכה ,מ"מ

)א' א'( דבחצות עבר זמן ק"ש ואינו

עקרו ממנו רבנן את המצוה[.

יכול לצאת ידי המצוה דק"ש של ערבית עוד.
וע"ש שכ' ,דלרבנן יש כח לפוטרו מחיוב ק"ש,

והנה,

במג"א( כתב ,דהתוקע בשופר בשבת

והוכיח כן מלולב בשבת וכלאים בציצית
דפטרי ב"ש דלמא ישתמש בלילה ויעבור על

ברע"א )נד' בפסחים דף פ"ט ,ד"ה והנה

יצא יד"ח ואלא דעבר על שבות דרבנן .ומבו'
דס"ל דרבנן לא עקרו המצוה אלא אסרו לתקוע

כלאים.

משום שבות .וכ"כ בהגהות רע"א על השו"ע

וצ"ע

הא בלולב וציצית אסרו עליו לקיים

)או"ח סי' קכ"ח( גבי נשיאות כפים בפסולים

המצוה ,ועדיף תקנתא דידהו ממצות

דרבנן דמקיימים המצוה .ולפו"ר פליג ע"ד

עשה .ומן התימה לומר בכוונתו דחכמים אסרו

התוס' בסוכה והתר"י הנ"ל שכתבו להדיא שיש

עליו

לקרוא

ק"ש.

וגם

מלשונו

משמע

ש'פטרוהו' ולא שאסרו לקרוא ק"ש אחר חצות.

ובאמת

כח לרבנן לעקור המצוה.

ואמר

בזה א"ז הגרא"י פרבשטיין זצ"ל )כנסת

אף שלענין זמן דחצות ס"ל לרוב

אברהם סי' ד( ,דחלוק היכא ששורש

הראשונים דל"ה אלא לכתחילה,

התקנה הוא בהמצוה עצמה ,דאז י"ל שהפקיעו

מ"מ כדברי תר"י נפסק להלכה לענין המאחר

קיום המצוה .להיכא שהסייג הוא משום מצוה

לקרוא ק"ש עד אחר עלה"ש ,דמדינא רשאי

אחרת .ומש"ה בק"ש וסוכה ,שהתקנה דרבנן

לקרוא עד הנה"ח ומשום דאיכא אנשי דגנו

היתה בקיום המצוה עצמה ,י"ל שפטרוהו

בההיא שעתא ,וכמבואר בגמרא )ט' א'( .ומ"מ

מחיוב המצוה כל עיקר .אבל בלולב ושופר

בפשיעה פטרוהו חכמים מק"ש )עי' בשו"ע רל"ה

ששורש התקנה הוא מצד חילול שבת דהעברת

סעיפים ג'-ד' ,ומ"ב שם סק"ל( .וע"ש בשעה"צ

ד"א ,ואין הטעם משום דין לולב ושופר

)ס"ק ל"ז( דשרי לקרוא ק"ש כאדם הקורא

גופייהו ,לא נעקרה כל המצוה בזה ,ואי"ז אלא

בתורה .הרי מבו' להדיא דלא אסרוהו לקרוא

'שבות דשבת' ,ומש"ה הוא דס"ל להגרע"א

ק"ש אלא פטרוהו ממצוותו בלחוד .וצ"ע מה

דאם עבר ותקע בשופר בשבת יצא יד"ח

הוכיח תר"י מלולב וכלאים לזה.

תקיעה.

והנה,

בתוס' סוכה ג' א' גבי מעשה דריו"ח

אבל

אכתי קשיא ,דרבינו יונה הכא גבי ק"ש,

החורני שחלה ועלו לבקרו והיה יושב

מדמה לה ללולב ביום ראשון ,ומינה

בסוכה ושולחנו בתוך הבית כו' ואמרו לו ב"ש,

הוכיח דפטרוהו רבנן ממצות עשה ,ומבו' דדנם

א"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך,

כאחד ,ומשמע מזה דלא כהגרע"א ,וס"ל לתר"י

ופירשו התוס' דאף מדאו' לא קיים .ולאו' הוא

דאף בלולב ביום ראשון לא קיים מצוותו .אלא

ע"ד מש"כ תר"י דרבנן יכולים לעקור מצוה

דבאמת צ"ב מה הוכיח הא התם אסרו עליו
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ליטול לולב ,ומה הכרח יש לומר שפטרוהו

תקיז

והנה

ממצוותו.

עוד

ברירא לי ,הלא אין רבנן יכולים לעקור

העיר אאמו"ר שליט"א ,דאכתי לא
יתיישב בזה דברי הגרע"א גבי פסולי

נשיאת כפים אי"ז דרבנן משום מצוה אחרת,
אלא הוא דין פסול בנשיאת כפים ,וגם בהא כ'
הגרע"א דמקיים נשיאות כפיים אי עובר ונושא
כפיו.

ונראה

בעיקר הך דינא דפטרוהו רבנן לא

בזה ,דיש לפרש דברי הגרע"א דגדר

אלא בשוא"ת ,והיינו טעמא שאינם יכולים
לשנות עצם דין התורה אלא רק להנהיג לאדם
ולחייבו לדינם ,וא"כ היאך נעקרה מצוה דאו'.
אלא בהכרח מבואר בזה ,דלפטור מהמצוה סגי
בעצם מה שפטרוהו מהמחוייבות וכבר ל"ח
כקיום מצוה ,וא"צ לבטל 'חפצא דמצוה'.

ולזה

שפיר הוכיח מלולב ,דאינו מחוייב

הפטור דרבנן הוא שמה שחששו הוא

ללולב מחמת חשש חילול דאו',

גדר תקנה דידהו ,ומש"ה גבי העברת ד"א שאין

ואלימי לחייבו שלא לסור לחיוב המצוה ,וס"ל

לזה שייכות עם עיקר קיום המצוה שפיר חשוב

לתר"י שאין בין זה לפטור גמור ולא כלום.

שקיים המצוה .וחלוק מק"ש וסוכה שחשש

ובאמת לפ"ז אין הכרח מדבריו כלל דלא

דרבנן היה שלא יקיימו המצוה ומש"ה הפקיעו

כהגרע"א ,אלא אף איהו ס"ל דבשבת אי"ז אלא

המצוה וזהו גדר תקנתן .וכן לגבי נשיאת כפיים

שבות בעלמא ,ורק הוכיח מהא דאלים שבותם

אין חשש דידהו משום שאינו מקיים נשיאות

לפטור מחיוב דאורייתא ,ובשבת הוי רק דין

כפיים ,ומש"ה אין בפסול דידהו הפקעה של

שבות ,ובק"ש נפטר לגמרי מהחיוב ,וכמו

מצות נשיאת כפיים.

שביאר א"ז זצ"ל לעיל.
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זמן שכיבה וקימה בקרי"ש
מאימתי

קורין .יש לדון אם "בשכבך"

שיעור הוא זה מעט לפני צאה"כ או מעט אח"כ

"ובקומך" הוא שם הדין או ששם

או מעט לפני שקיעה"ח.

הדין הוא "צאה"כ" ו"ג' שעות" רק שלסימנא
בעלמא כתבה תורה בשכבך ובקומך .ונ"מ אם
צריך לפרש אמאי בימינו לא נשתנו הזמנים או
לא.

והדבר

מפו' ברמב"ן במלחמות בדף ט' שכ'
דאף לר"י דאפשר לקרוא עד ג' שעות

שכן דרך בני מלכים לעמוד מ"מ יש הידור
לקרוא לפני הנץ שאז הוא זמן קימה לרוב

ומסתברא

כצד א' ,דלצד ב' איך נפרש לכל

העולם ,מבו' ד"ובקומך" הוא עצם הדין וכל

אידך תנאי דלהלן עמוד ב' ,מה

שהוא יותר זמן קימה הוא יותר מהודר.
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עריכת ברכות  /הערות דף ב ע"א

תקיח

בשי' רש"י דהקטר חלבים ואימורים לית בהו הרחקה דעד חצות
הקטר

חלבים ואימורים מצותן עד שיעלה

הרי דלית ביה זמן כלל למצות ההקטרה ,אלא

עמוד השחר .א"כ למה אמרו חכמים

דדין הוא דלינה פוסלת האימורים להקטרה,

עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה,

וע"כ י"ל דבהא לא שייך כלל דין הרחקה דעד

וברש"י בקריאת שמע ובאכילת קדשים ,ובד"ה

חצות  ,כיון דאי"ז זמן דמצוה כלל  ,אכן

כדי כ' דהקטר חלבים לא אמרו בו הרחקה עד

לפי"מ שהביא הגרי"ז בשם הגר"ח ]עיין בכ'

חצות ,אך ברמב"ם בפ"ד מהלכות מעה"ק ה"ב

הגרי"ז זבחים פז ע"א [דיסוד הדין דלינה אין

כ' גבי הקטרת אימורין וז"ל :וכדי להרחיק מן

מועלת בראשו של מזבח משום דהעלאה הוי

הפשיעה אמרו חכמים שאין מקטירין האימורין

תחילת הקטרה א"כ י"ל דבאמת זמן מצות

ואיברי העולה אלא עד חצות.

הקטרה הוי על עלות השחר ,והא דלינה אין

ובשיטת

רש"י דלא נאמר בזה הרחקה צ"ב
טעמא מאי שנא הקטר חלבים

ואימורים דלית בהו הרחקה כשאר מצוות ,ועיי'
באו"ש מש"כ בזה.

ונראה

פוסלת היינו משום דחשיב כתחילת הקטרה
אבל לד' הגרי"ז שם דכ' להוכיח דאי"ז משום
תחילת הקטרה אלא דבמזבח ליכא דין פסול
לינה ,הרי ע"כ חזי' דליכא זמן במצות
ההקטרה דעד עלות השחר אלא הוא דין פסול

לבאר בזה דחלוק הוא דינא דהקטר

דלינא ,וא"כ י"ל שפיר דליכא בזה דין הרחקה

חלבים משאר מצוות דניתן להם זמן

דעד חצות.

לקיום מצותן עד שיעלה עמוד השחר ובהא
קבעו חכמים דזמנם עד חצות לכתחילה או

ויל"ע

אי להרמב"ם דס"ל דאין מקטירין אחר

אפי' בדיעבד ,והיינו דמדרבנן זהו זמן קיום

חצות אי מדרבנן הוי פסול לינה

המצוה ,ומעתה י"ל דגבי הקטר חלבים

בחצות או דהוא דין בפנ"ע דאין מקטירין אחר

ואמורים הא לא הוי כלל זמן דהמצוה דעד

חצות ונפק"מ אי עלה לראשו של מזבח אי נמי

עלות השחר דהא חזי' למ"ד דלינה אין מועלת

איכא להך דין הרחקה שלא יקטירנו לאחר

בראשו של מזבח דיכול שפיר להקטירו למחר

חצות.
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בקריאת שמע מבעוד יום
א .דנו

הראשונים היאך אנו קורין ק"ש

ומפלג הוא כבר זמן תפילת ערבית ,וזה מהני

מבעוד יום ,והתוס' כ' דסמכינן על

לא רק לגבי ערבית שהיא דרבנן אלא גם לגבי

דעת רבי יהודה דזמן מנחה הוא עד פלג המנחה

קריאת שמע דאורייתא.

עריכת ברכות  /הערות דף ב ע"א
והנה

תקיט

יש חידוש בדבריהם דמהני לקרות

מפלג ]דאל"כ מיד יחול שבת ויהיא אסור

קריאת שמע כבר מפלג המנחה ומהני

במלאכה ,וזה לא שמענו .וכן לכאו' מוכל מל'

הא דמפלג חשיב לילה גם לענין ק"ש דזמנה

הש"ס 'רב מצלי של שבת בערב שבת' ,וע"כ

הוא מ'בשכבך' דהוא זמן שכיבה ,ובגמ' בע"ב

דהוא עדיין ערב שבת[ ,אלא ע"י תפילתו ]או

נח' תנאי מהו זמן שכיבה ולא אמרו משעה

קריאת המגילה או אפי' הדלקת נרות חנוכה[

שהגיע הלילה .ועוד יש להעיר דמנ"ל להתוס'

הוא כבר מתחיל את הלילה ]או ע"י שהציבור

דלר"י דזמן מנחה הוא עד פלג דכבר הלילה

מתחיל את הלילה זה מחייב את כל אותו

מתחיל אז ,דהא מח' רבנן ור"י הוא עד מתי

ציבור[ .וכ"ה לגבי תפילת שחרית דנח' אי

הקריבו את התמיד וכן נח' לגבי שחרית אי

הזמן הוא עד ד' שעות או עד חצות הוא גם

זמנה הוא עד ארבע שעות או עד חצות ,ומה זה

כעין אותו מח' ,דלרבנן עד חצות חשיב 'בוקר'

קשור לאימתי מתחיל הלילה .אכן יש לציין

ולר"י רק עד ד' שעות דרק עד אז חשיב

דמצינו בכמה מקומות דמהני להתחיל את

ל'בוקר' ,ודוק.

הלילה כבר מפלג המנחה  -לגבי תוספת שבת
דמהני רק מפלג המנחה ,לגבי קריאת המגילה

ובעיקר

מח' רבנן ור"י יל"ע דהנה איתא בגמ'

דמהני בדיעבד מפלג ,ולגבי הדלקת נרות

לק' )כו' (:מפני מה אמרו תפלת

חנוכה ]וחלק מטענת החולקים שם הוא רק

השחר עד חצות שהרי תמיד של שחר קרב

מחמת ד'שרגא בטיהרא מאי אהני ליה'[.

והולך עד חצות ,ורבי יהודה אומר עד ארבע
שעות שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד

ולכאו'

המכוון דהנה איתא בריש תמיד

ארבע שעות .ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד

בשמונה

הערב שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך

ומחצה ,וקרב בתשעה ומחצה .ואיתא בגמרא

עד הערב ,רבי יהודה אומר עד פלג המנחה

מנא הני מילי ,אמר רבי יהושע בן לוי דאמר

שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג

קרא את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש

המנחה' .ומבואר בגמ' דפלוג' ר"י ורבנן

השני תעשה בין הערבים ,חלקהו לבין שני

בשחרית ומנחה תליא הא בהא ]ובפשוטו הפי'

ערבים ,שתי שעות ומחצה לכאן שתי שעות

כהנת' לעיל דנח' אי דנאמר 'בבוקר' המכוון

ומחצה לכאן ,ושעה אחת לעשייתו .ומבואר

הוא כל היום או רק עד ד' שעות דרק אז הוא

דלר"י אין להקריב את התמיד של בין

'בוקר' ,וכן בין הערביים לר"י ע"כ דערב השני

הערביים לאחר פלג המנחה ,וע"כ דהוא כבר

קובע זמן לעצמו[ ,ולכא' צ"ע דבגמ' שם )כז(.

'זמן' אחר ,והבינו הראשונים דע"כ לר"י כבר

מסיק דלענין שחרית הלכתא כר"י דדתניא

מפלג הוא חשיב מקצת לילה ולכן מהני לענין

בבחירתא כוותיה ,ומאידך כרבנן הכריע הש"ס

תפילה וק"ש ושאר מצוות שנהוגים בליה

שם דאיתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ויעשה

דשייך שהאדם יקבע דזהו הלילה .ואכן יש

מה שירצה ,וצ"ע מה שייך לחלק בין שחרית

להדגיש דוודאי לר"י לא מתחיל הלילה מיד

למנחה ,וצ"ע.

נשחט

'תמיד

נשחט
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תקכ

דף ג ע"ב
זמני היום לתוס' רא"ש
כיון

שהגיע חצי הלילה רוח צפונית מנשבת

לפי סדר היום ,היה לו להזכיר שליש היום

בו ,עי' בתור"א כאן זה לשונו' ,ארבע

ורביע היום' ,והיינו שהשעות קבועות הם ולא

רוחות מנשבות בכל יום ,רוח מזרחית בשש
שעות ראשונות ,ורוח דרומית בשש שעות
אחרונות ,ורוח מערבית בשש שעות ראשונות
של לילה ,ורוח צפונית בשש שעות אחרונות,
מכאן משמע שלעולם יש י"ב שעות ביום וי"ב
שעות בלילה ,וכן משמע בפרק מפנין )שבת

קכ"ט ב'( גבי שצ"ם חנכ"ל דקאי מאדים בזווי,
וכן ר' יהושע דקאמר במתני' ג' שעות ,ולקמן

משתנות בהתאם לסדר תקופת החמה.

אולם

נראה להכריח שאין הפירוש בדברי
התור"א כן ,דא"כ מה מצא במש"כ

בגמ' דבחצי הלילה רוח צפונית מנשבת
להכריח פירוש זה ,והיאך כתב 'מכאן משמע'.
ועוד עי' בדברי התור"א בעירובין )נ"ו א'( שם
הוכיח מההיא מפנין להיפך שמחשבין לפי
שעות.

בפרק תפלת השחר דקאמר תפלת השחר עד ד'
שעות ,ואם היו משתנות השעות לפי סדר

ואדרבה,

היום ,היה לו להזכיר שליש היום ורביע היום,
עכ"ל.

אם נאמר שי"ב שעות הם שוות
הרי לא תינשב רוח צפונית בחצות

בדיוק ]אולם יש שכ' שהחישוב הוא לפי ו'
שעות קודם חצות וו' שעות לאחריו ,וזה אינו

והגר"מ

במשמע[.

פיינשטיין )או"ח ח"ב סי' כ( ועוד
רבים

פירשו

בדברי

התור"א

דלעולם לגבי חישוב שעות היום והליל ,היום
והלילה שווים ,ולא תלוי בשינויי הזמנים
]והיינו שבשעה  6בערב מתחיל הלילה עד 6
בבוקר ,ובא"י יש להקדים כ' מינוט משום
שהשעון מכוון לפי קהיר ,ולפ"ז סוזק"ש
לעולם הוא ב .[8:40 -וכמו שכבר דן בזה בפנ"י
לעיל ג' א' במהדו"ב בארוכה .ומצינו כעי"ז
שיטת האביאסף לגבי וסתות דלעולם עונת

ונראה

מזה דאדרבה כוונת התור"א להפקיע
מזה ,והיינו ,שאם נאמר שהשעות

קבועות הם ,נמצא שאין רוח צפונית מנשבת
בחצות דוקא אלא בו' שעות קבועות ,אלא
בהכרח השעות נקבעות לפי כל יום באשר הוא,
וממילא בו' שעות האחרונות של הלילה
בהכרח מנשבת בו הרוח צפונית שפיר.

ולענין

ק"ש מעולם לא סליק אדעתיה לקבוע

הלילה היא י"ב שעות שוות .והם פירשו מש"כ

הזמן לפי שעות קבועות ,אלא לעולם

התור"א' ,לעולם יש י"ב שעות ביום וי"ב שעות

ס"ל דהיינו רביע היום ,אלא שהוכיח ששעות

בלילה' ,וכן מש"כ 'אם היו משתנות השעות

היום אינן שעות קבועות ,משום שאם היו שעות

עריכת ברכות  /הערות דף ג ע"ב  -דף ד ע"ב

תקכא

קבועות אינו נכון לומר עד ג' שעות ,שהרי

ולעולם סוף ג' שעות היינו רביע היום .ודו"ק.

מידת היום משתנה ולעתים מוקדם מזה ולעתים

]ושו"ר שכדברינו כ' הגר"י מנת ח"ב עמ' כז

מאוחר אלא היה לו לנקוט 'רביע היום' ,אלא

בקיצור ע"ש .ועי' במש"כ בנספח בספר לקט

בהכרח שהשעות נקבעות לפי מידת היום

יושר מהדו' מכון ירושלים[.
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דף ד ע"ב
קדימת תפילה לק"ש לריב"ל
הנה

שיטת ריב"ל דתפילות באמצע תקנום

מצד ובשכבך ,והיינו דאף דמסדרי ודיני

וקורא ק"ש בערבית בערבית לאחר

הקדימה יש להעדיף ולהקדים הקר"ש לתפילה,

תפילת מעריב וצ"ב הרי תפילת ערבית רשות

מ"מ כיון דבקר"ש איכא דין נוסף להסמיכו

ומדוע שלא יקדימו חובה לרשות ואפילו אם

לזמן השכיבה לכן מקדמינן תפילה אף דהוי

תפילת ערבית חובה הרי"ז דרבנן והו"ל

דרבנן ,או רשות.

להקדים דאו' לדרבנן.

ואין

לומר דתפילה הוי תדיר ומה"ט קודמת
לקר"ש כיון דהרי תפילת ערבית רק

רשות ,ויל"ע אם תדיר של רשות ג"כ אית ליה
דין דקודם ,ואפי' את"ל דתפילה הוי חובה,
אכתי י"ל דג' תפילות הוו ג' חיובים נפרדים,
ויל"ע אם כה"ג מקרי תדיר ,או דלמא שם
תפילה מיקרי תדיר.

ויעויין

צל"ח ופנ"י ומלא הרעים דנראה

וביותר

יש לדון דריב"ל לשיטתו להלן
)בסוף העמ'( דאמר דמצוה לקרותו

על מיטתו ,ובפרט למה דיש לדון שם דדין
ק"ש על מיטתו זה גדר של מצות ק"ש ,והוא
עפי"ד המג"א בסי' רל"ט דהא דקרינן קר"ש
קודם המפיל משום שהוא חובת קרי"ש ולא
מפני המזיקין עיי"ש ,מה"ט

י"ל

שפיר

דאיכא מעלה וענין להסמיך חיוב הדאו'
לזמן

השכיבה

)וע"ע

מה

שיתבאר

בחלק

המערכות(.

בדבריהם שיש מעלה להסמיך ק"ש לשכיבה

oiihypxa l`xyi awri axd

בגאולה דסמכינן לתפילה
הנה

בפשוטו הגאולה הם הברכות ק"ש 'אמת

גאולה עדיף ]אף בערבית[ נח' בביאור

ויציב' וכו' ,אכן צ"ע דמדוע במח'

הפסוקים של 'בשכבך' 'ובקומך' ,דהם קאי על

התנאים אי תפילות באמצע תקנום או לסמוך

ק"ש.

עריכת ברכות  /הערות דף ד ע"ב

תקכב
עוד

האירני הרא"ז פאליי לד' רע"א ,דהנה

התפילה[ לא יתכוון לצאת יד"ח דעי"ז לא

פסק השו"ע )סי' פ"ט ס"ח( דעדיף טפי

סומך גאולה לתפילה ,ולכאו' מבואר כהנ"ל

שיתפלל בביתו מעומד ,ממה שיתפלל בזמנה

דסמיכת גאולה לתפילה הוא גם ע"י הק"ש.

והוא מהלך ויסמוך גאולה לתפלה .וכ' עלה

אכן עי' בבה"ל שם שהשיג דגם אי יצא יד"ח

המ"א )סקי"ז( 'ולסבר' זו אם הוא בדרך וראה

לא מזיק לענין זה כמבו' ברמ"א סי' ס"ו ס"י

שיעבור זמן ק"ש יקרא ק"ש על הדרך וג'

והסכים שם המ"א והגר"א לפסק זה .ולכן ביאר

ברכותיה ואח"כ כשיבא למלון יתפלל מעומד

ביאור אחר בכוונתו עיי"ש ,ולביאור זה אין

מיהו נ"ל דיקרא אותה בדרך בלא ברכותיה

ראיה להנ"ל.

עססי' מ"ו' .והשיג עלה רע"א 'לענ"ד אינו
מוכרח ,די"ל דוקא כשמתפלל קודם עדיין לא
חל עליו כ"כ סמיכת גאולה לתפלה ,אבל
כשעדיין לא התפלל כיון דקורא ק"ש מוטל
עליו להסמיך גאל"ת ע' לשון רש"י בסוגי',

אך

ביאור דבר זה צ"ב רב ,דהא בעי' סמיכת
'גאולה' ולא קריאת שמע דהוא קבלת עול
מלכות שמים.

ומאידך

ששאל על מה נהגו העולם לקרות

ודו"ק' .וכוונתו לד' רש"י הנ"ל דאין חיוב
סמיכה כשאינו חייב בק"ש ,ולכאו' הא כ'
המ"א דיקרא ק"ש בלבד ,ואח"כ יקרא
בברכותיה ויסמוך גאולה לתפילה ומה השיג
רע"א .והמתבאר מדבריו דגם ק"ש גופא הוא
חלק מהגאולה ,ודוק .אכן הבה"ל )ד"ה בשעת(

שהביא את ד' רע"א כ' ''ועיין בחידושי רע"א
שהסכים ג"כ דבזה אין להפסיק בין גאולה
לתפלה אחרי שהשלים גאולה מקודם וחייב
לסמוך תפלה אליה ע"כ צריך לעשות כעצת
המג"א לקרות בלא ברכות .וצ"ע דלכאו' כוונת
רע"א לחלוק עליו דגם בעי' לסמוך את גוף
הק"ש לתפילה כמבואר.

הביא הרבינו יונה את ד' הירו'

ק"ש קודם זה הזמן 'הקורא קודם לכן לא יצא
א"כ למה קורין אותה בביהכנ"ס ומהדרי לא
לצאת בה אלא לעמוד בתפילה מתוך דברי
תורה' .ולכאו' מבואר דל ענין הק"ש הוא רק
לעמוד מתוך דברי תורה ולא משום סמיכת
גאולה לתפילה .ויש לדחות עפ"י הנת' דכל
סמיכת גאולה לתפילה הוא רק בק"ש המחוייב.
וזה צ"ע מכמה פנים -חדא דהגם אינו מחוייב
לסמוך בכה"ג מ"מ ודאי דיש ענין לק"ש
בכה"ג ומדוע נקט הירו' דכל הסיבה לאמירת
הק"ש הוא רק ד מתוך ד"ת .וכן ייצא לפי"ז
דאותם האנשים שנהגו להתפלל ערבית מבעו"י
לא קיימו דין סמיכת גאולה לתפילה במלואה,

ויש

להוסיף דהגם דאח"כ יכול לקרוא ק"ש
פעם נוספת מ"מ כיוון דקורא כשאינו

מחוייב גם זה לא חשיב סמיכת גאולה לתפילה,
ועי' לעיל שהוכחנו כן מד' התוס' ,רא"ש ורבינו
יונה ,ולכאו' גם בדבריהם הנ"ל מבואר דסמיכת
גאולה לתפילה הוא בק"ש וכנ"ל.

וכן

דאין להם את החלק של קריאת שמע ,וצ"ע.

בעיקר

חיוב זכירת יצ"מ וברכות ק"ש לנשים,
עי' במ"ב )סי' ע' סק"ג( דהביא את ד'

המ"א שמחייב ומאידך את ד' הפמ"ג והשאג"א
שפוטרים מחמת דהוה מעשהז"ג ,ואין הכרעה
ברורה בד' המ"ב שם .אכן עי' בד' המ"ב )סי'

עי' בבה"ל )סוס"י מ"ו( שהביא מהגר"א

ק"ו סק"ד( 'ויאמרו ג"כ ברכת אמת ויציב כדי

דכשאומר 'שמע ישראל בשחרית ]קודם

לסמוך גאולה לתפלה כמו שכתב המ"א בסימן

עריכת ברכות  /הערות דף ד ע"ב

תקכג

ע'' ,ומבואר דפסק את ד' המ"א ,ולכאו' יש

הנדמ"ח כ' דאין לגעור בנשים דיש להם את ד'

להזהיר את הנשים ע"ז .ושו"ר דבחוט שני

השאג"א לסמוך עליהם.
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סמיכת גאולה לתפילה
איזהו

בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה,

הידור ,והי' אפשר לפרש כונתו שיש הידור לא

וכת' תוס' בשם רב עמרם שלהלכה

להפסיק גם בשתיקה ,אבל יל"פ דכונתו שיש

שתפילת ערבית רשות ל"צ לסמוך בלילה ,ולכן

איסור להפסיק ויש ענין להסמיך ,וזה אינו

נוהגים לומר קדיש אחר השכיבנו ,ותוס' הק'

חיוב ,והאיסור הוא שאם הוא אומר גאולה

דא"כ ריו"ח דלא כהלכתא דקי"ל תפי"ע רשות,

ותפילה אסור לו להפסיק באמצע.

ובע"כ שגם למ"ד רשות מחיב לסמוך.

ובדעת

רב עמרם י"ל שגם הוא מודה שיש
ענין לסמוך גאולה לתפילה ,וריו"ח

רק אמר שיש ענין ,ומה שמפסיקים בקדיש
שכיון שאינו חובה לא הוי הפסק ,מעין מש"כ
הרא"ש שמה ששח בין תפילה לתפילה צריך

ומעי"ז

מצאנו בתש"י ותש"ר שאסור
להפסיק ביניהם גם באופן שאינו

מבטל הברכה כמבו' בסי' כ"ז ,ומ"מ אם רוצה
להניח רק תפילין אחד רשאי ]ובפרט לפמש"כ
הלבוש סי' ס"ו שע"פ הסוד ענין סמיכת
גאול"ת הוא כמו ענין סמיכת תש"י לתש"ר[.

לחזור ולברך משום שהוא חובה ,אבל שח בין
שחיטה לשחיטה אינו חוזר ,והיינו דהיכא דהוא

והדברים

חובה אם מפסיק הוי הפסק טפי.

ומש"כ

תוס' דאע"ג דהוא רשות מחיב
לסמוך ,צ"ב איך יכול להיות

שהחיוב לסמוך גאול"ת גדול יותר מהחיוב
להתפלל ,ובאופ"א ילה"ק דא"כ תמיד יהא
תפילת ערבית חובה שכיון שאמר גאולה מחויב
לסמוך ,ובאמת באגור כת' בשם מהר"ם
מרוט"ב שתי' שאע"פ שתפילת ערבית רשות
אין לבטלה בחנם ,וה"ה שאין לבטל סמיכת
גאול"ת ,אבל ל' תוס' משמע שמחויב לסמוך.

ונר'

ע"פ מש"כ הראבי"ה סי' כ"ה שיש שני
עניני סמיכת גאול"ת ,א' שלא להפסיק

והוא חיוב ,ב' לא לשהות בשתיקה ,והוא רק

מפורשים ברש"י ל,א ,שכת' רש"י
דאבוה דשמואל ולוי דהוי מצלו

קודם הזמן לא חיישי אמיסמך גאול"ת כיון
שהיו מתפללים קודם קר"ש ,ומבו' להדיא שמי
שמתפלל לפני קר"ש לא מבטל חיוב סמיכת
גאול"ת ,וגם לפי רב אשי שאמר לא חזינא
לרבנן קשישי דעבדי הכי ,כת' רש"י שיקדימו
תפילה לקר"ש ,וכיון שקודם קורא קר"ש
מחויב לסמוך ,ומשמע מרש"י דהא מיהת שאם
מתפלל קודם לא מבטל חיוב רק שמבטל בזה
את הסדר שקר"ש ואח"כ תפילה.

ולפי"ז

נר' שכונת תוס' דנהי דתפילת ערבית
רשות ,אבל אם מתפלל אסור לו
להפסיק באמצע.
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בעניין הסייג שעשו חכמים לדבריהם
‡

דבהבדלה וקידוש אסורים אפי' בטעימה כיוון
שזמנם מיד ,משא"כ ק"ש שזמנה כל הלילה,

חכמים

עשו סייג לדבריהם וכו' וכל העובר

ולפי"ז אפש"ל דזהו כוונת הר"י דמדאסרו

ע"ד חכמים חייב מיתה ,הנה לא

בסוגיין אפי' בטעימה בעלמא ע"כ דעיקר זמנה

נתברר בפירוש אי הכוונה על דברי חכמים דעד

אפי' לר"ג הוא מיד בצאה"כ וכקידוש והבדלה,

חצות או המדובר על איסור אכילה ,ולכאו' יש

אמנם אין מדבריו משמע שהוכיח ממה שאסרו

להוכיח מדברי הגמ' דקס"ד תפלת ערבית

באכילה אפי' קודם זמנו וצ"ב.

רשות וכו' אף שסייג דעד חצות הוא דין בק"ש

·

ולא בתפלה ,וכן הפשטות דהא אף לר"ג יש
איסור אכילה קודם ק"ש ,אמנם יעוי' בתר"י
כאן ומשמע מדבריו החיוב מיתה הוא על

ברש"י

לעיל במתני' כתב דנהגו לצאת בק"ש

הרחקה דעד חצות עי"ש בדבריו ,ובאמת לא

שעל המיטה ,ובתר"י שם כתב

לדבריו אין ראיה מהא דתפלת ערבית דמדבריו

שיקרא מיד בצאה"כ ולא יסמוך על ק"ש שעל

נראה שלא גרס כל זה עי"ש ,ומדברי התוס'

מיטתו מכמה טעמים ואחד משום שא"כ יאכל

דכתבו מכאן משמע גבי איסור אכילה נראה

קודם ק"ש ,ובמג"א רלה סק"ב הביא שרש"י

דעיקר הסוגיא אזלא על הרחקת חצות דאל"כ

חלק על תר"י ולא נתבאר הטעם ,ויעוי' בב"י

אי"ז משמעות אלא ע"ז איירי הסוגיא.

בסי' רסז סברא להקל משום דלעניין איסור
אכילה אפשר לסמוך על ר"ת שזמן ק"ש לר"י

והנה

בתר"י בריש פרקין כתב דלכו"ע עיקר

הוא מפלג ,אמנם ברש"י עצמו נראה שההתר

זמן ק"ש מיד בצאה"כ )וכ"נ בשו"ע בסי'

אף בלא טעם זה ,ובט"ז כתב טעם אחר כיוון

רלה( וראייתו מהא דהרחיקו באיסור אכילה אף

שקבוע לו זמן שקורא סמוך למטתו.

לר"ג וע"כ דעיקר זמנה מיד בצאה"כ ,והנה
מלשונו משמע דראייתו ממה שהרחיקו את

והנה

איסור אכילה ורק כתב שיקרא קודם

האיסור משעה שבא מיד ואפי' שבא קודם זמנה
וצ"ב ראייתו בזה.

ברמב"ם בהלכות ק"ש לא כתב כלל

חצות כדי להתרחק מן הפשיעה ,אמנם בכס"מ
שם כתב דמכח זה אסור אף באכילה ושתיה

ובדרך

חריפות אולי היה אפש"ל ע"פ

אמנם עדיין צ"ב לשון הרמב"ם דסתם ולא כתב

המבואר בתרה"ד הובא במג"א בסי'

בפירוש את האיסור כמו שכתב גבי תפילה.

רלה דקודם ק"ש אסורים אפי' בטעימה בעלמא
ודקדק כן מסוגיין שלא אוכל קימעא ואשתה
קימעא ,והמג"א שם ס"ל דשרי בטעימה וכ'

ואולי

צ"ל דס"ל דעקר דין ההרחקה הוא
בתפלה ולא בק"ש והטעם לחלק בזה
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אולי משום דעיקר הזמן דק"ש היינו שכיבה

הרי עבר על דברי חכמים וכדי שלא לעבור על

ושכיבה פירושו אחר האכילה ואחר כל היום

דבריהם יהיה זהיר לקרותה מיד אחר יציאת

כולו וכל האיסור אכילה הוא רק גבי התפילה

הכוכבים קודם שיאכל וישתה ע"כ ,הנה

שלא יארע לו אונס שינה ,וקצת משמע כן

מתבאר בדבריו דלהרמב"ם נשנה כאן איסור

מדברי הגמ' דמה"ד תפלת ערבית רשות וכו'

אכילה והוציא מדברי הרמב"ם גם שבעי'

ומשמע דעיקר הסוגיא היינו תפלה ,ואף הק"ש

לקרותה מיד בחצות וכן מפורש בדבריו בב"י

האמורה כאן היינו מה שנתקנה ע"ס התפלה

בסי' רלה בדעת הרמב"ם דבעי' לקרות ק"ש

שלעניין זה גם בק"ש שייך אונס שינה אמנם זה

מיד בחצות ודלא כהרשב,א דס"ל דמצי

מחודש וי"ל.

לקרותה אף לאחמ"כ כל שלא אוכל קודם

ואף

שאמנם לכאו' משנה ערוכה היא בשבת
ט :מפסיקין לק"ש וא"כ חזי' דעיקר הדין

התפילה ,וצ"ב מנ"ל מקורו ברמב"ם.

ונראה

לכאו' שדקדק כן מלשון הרמב"ם

הוא שנוי בק"ש ,מ"מ כמדומה שבסוגיא שם

שכתב

להרחיק

את

האדם

מן

יש צד דמפסיקין זהו דין לרשב"י יעו"ש,

הפשיעה ולא כתב מן העבירה ,והיינו דבאמת

וכמדומה שמדברי התוס' ג"כ מוכח כן דכתבו

לא היתה מעולם תקנה על איסור אכילה

דמכאן משמע שמשעה שהגיע זמן ק"ש של

ומשו"ה לא כתב כן הרמב"ם אלא דאכילה

לילה שאין לו לאכול סעודה עד שיקרא ק"ש

קודם ק"ש היינו פשיעה בממילא וע"ז לא

ויתפלל ערבית ,ולכאו' צ"ע דהא משנה ערוכה

הוצרכו חז"ל לתקן איסור לה אלא דכדי

היא בשבת וע"כ דאי"ז מוכרח משם וצל"ע.

להרחיק ממציאות פשיעה זו קבעו לקרותה מיד
כדי דלא יבוא לאכול קודם לה ,ומזה הוציא

‚
ובמה

הכס"מ דעיקר הדין להרמב"ם הוא להקדים

שהערנו בדברי הרמב"ם בהלכות ק"ש

ולקרותה ככל האפשר ולא שתיקנו איסור

שלא כתב איסור אכילה בפירוש נראה

אכילה ,וזהו צורת התקנה שלא יפשע ,ואף בזה

עוד ע"פ המבואר שם בכס"מ ז"ל וז"ש רבינו

נתנו שיעור עד חצות ,ולעו"ז שי' ברשב"א

כדי להרחיק את האדם מן הפשיעה דפשיעה

שצורת האיסור נקבעה כאיסור אכילה ומשו"ה

היא לאכול ולשתות קודם קריאת שמע ואחר

כל שאינו אוכל קודם התפילה אינו מחויב כלל

חצות נהי דיצא י"ח קריאת שמע בזמנה מ"מ

להתפלל מיד בצאה"כ וק"ל.
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טעימה קודם שהגיע זמן ק"ש
שלא

יאמר אדם וכו' ,כתבו התוס' ,מכאן
משמע שמשעה שהגיע זמן קריאת

במש"כ

התוס' דהאיסור לאכול היינו משעה
שהגיע

זמן

ק"ש

יל"ע,

שהרי

שמע של לילה שאין לו לאכול סעודה עד

בסוגית הגמ' בשבת מבואר דהאיסור מתחיל

שיקרא ק"ש ויתפלל ערבית.

מהזמן הסמוך לק"ש ,כמבואר כן התם לגבי
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תפילת מנחה וכ"ש לגבי ק"ש דהוי דאו' א.

אכן,

עי' רע"א שהעמיד דברי התוס' לגבי
איסור טעימה ,ולדבריו מבואר היטיב

שלא הגיע הזמן ,אף אם התחיל באיסור ,מ"מ
אינו צריך להפסיק כ"א אחר שבא הזמן,
כמש"כ במשנ"ב סי' רל"ב סקי"ג ובבאה"ל סי'
פט,ה ,עיי"ש היטיב ג.

מש"כ התוס' לאסור הטעימה דווקא אחר
שהגיע הזמן ,דקודם שהגיע הזמן ליכא איסור
טעימה ,כמש"כ המשנ"ב סי' פ"ט,כז ,עיי"ש,
ועי' עוד באה"ל סי' תל"א ב.

והטעם

והטעם,

כי איסור הסעודה קודם שבא הזמן
אי"ז משום שחייב להתפלל עתה,

כ"א דהוא דין דבהזמן השייך לערבית לא

דליכא איסור טעימה קודם שהגיע

יתעסק בשום דבר זולת התפילה .ובממילא

הזמן ,מתבאר זה ממש"כ התוס'

דאם כבר התחיל להתעסק ,כבר א"צ להפסיק,

בשבת ט,ב )ד"ה לימא( ,לתלות איסור טעימה

ורק אחר שבא הזמן הוא שצריך להפסיק ,כיון

בהך דינא דאם התחילו מפסיקין.

דאז נדרש הימנו להתפלל קודם שיאכל ,וסגי

והביאור,

דבהך דינא דאם התחילו מפסיקין
למדנו,

דאין

האיסור

בעצם

קביעות הסעודה ,כ"א מצד מה שהוא מחויב
להתפלל

תחילה,

הילכך

מפסיק.

ומאחר

דהמחייב להפסיק הוא מצד חיובו להתפלל
עתה ,הרי דבממילא דגם טעימה הוא בכלל
איסור זה ,מאחר שמחויב עתה להתפלל ,וזה
שהוא אוכל סותר זה להחיוב דידיה להתפלל.

והנה,

`.

בהכי גם לענין זה שצריך

ולפי"ז

להפסיק ד.

נראה ,דזהו עיקר הטעם להתיר
טעימה קודם שבא הזמן ,דמאחר

דכל איסור הטעימה בא לו בצירוף הך דינא
דאם התחילו מפסיקין ,מה דל"ש קודם שבא
הזמן ,ובממילא דבכה"ג ליכא איסור טעימה
כלל .והסברא בזה ,דמאחר דהאיסור לאכול
קודם שהגיע הזמן שייך להא דאינו רשאי

הרי הך דינא דאם התחילו מפסיקין,

להתעסק בשום דבר זולת התפילה ,בודאי י"ל

שייך רק אחר שבא הזמן ,אבל כל עוד

דטעימה אינה בכלל איסור זה.

xqzi` n"ne ,onfd mcew ixii` ,'eke mc` xn`i `ly oibeqa 'ixn`c `dc ,azky g,alx 'iq `"bn 'ire
.lkinl dilr

.a

,mle` ,dnirh xeqi` `kil onfd mcew dry ivgac x`ean l"d`ad ixaca mbe a"pynd ixaca mb ,dpd
,'e`ca mb `lew jdl `zi` m`d ,'e`c iabl oicd edn x`azp `l oiicre ,opaxc icina `weec `ed f"k

.miwqeta miyxetn mixac dfa iz`vn `l r"rle ,'e`ca mb onfd mcewy dry ivgda merhl exizdl

.b

`ay mcew mb merhl eilr xq`ii 'e`cac `vnp f"itle ,opaxcl 'e`c oia wlgl cciv h"t 'iq l"d`aae
xy`k `l` wiqtn epi` onfd mcew dcerqa ligzd m` 'e`ca mbc rixkd fk,dlx v"drya ,mle` .onfd

.onfd mcew dnirha exizdl epl yi mipta x`eandlc `linnae ,okl mcew `le ,onfd ribd

.c

k"ynn dfa r"li ,onfd `ay xg` xeqi`dn onfd `ay mcew xeqi`d f"nf md miwelgc k"yn xwira
`"k wiqtdl jixv epi`c s`c ,onfd `ay mcew ligzd m` mb epiid ,xeqi`a ligzdc `pic jdc miwqetd

`.xzida ligzdc `pic jdl b"dka `zilc df oiprl t"kr ,wiqtdl jixv onfd ribdy xg` n"n ,onfd ribiy xg
df aygic onfd ribdy mcew ligzd m`c `nip `l mrh dn ,edpip xeqi` ipipr ipyc mipta k"ynle
.l"ie .mixeqi`d ipy oia zekiiy oi`c xg`n ,onfd `ay xg`c xeqi`d oiprl xzida ligzdk
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ודווקא

אחר שהגיע הזמן ,שבזה קיימ"ל
בדאו'

דאם

התחילו

טעימה

שייך

מישך

מפסיקין,

ועכ"פ הכי קיימ"ל בק"ש ,בזה נאסרה עליו גם
הטעימה ,דלזה גופא אהני דינא דאם התחילו
מפסיקין ,לאסור עליו את עצם האכילה קודם
שיתפלל.

אלא

תקכז

להא

דאם

התחילו

מפסיקין.

אכן,

באמת בדברי התוס' שם

)בסד"ה

בתספורת( מבואר לכאו' לא כן ,כי שם
כתבו התוס' דקיימ"ל כריב"ל דס"ל דאם
התחילו מפסיקין אף דאיסור טעימה ליכא.

שכאמור ,בדברי המג"א מבואר לא

ומבואר להדיא דהא דאם התחילו מפסיקין

טעימה

אי"ז מכריח כלל דאיכא איסור גם בטעימה,

קודם ק"ש גם אחר שהגיע הזמן .ויל"ע אם

ועל אף דאם התחילו מפסיקין מ"מ ליכא איסור

אין דברי המג"א נסתרים מדברי התוס'

טעימה ,והיינו כדעת המג"א הנ"ל ,וצ"ע

בשבת הנ"ל ,אשר בדבריהם מבואר דאיסור

בסתירת דברי התוס' שם.

כן,

ולדעתו

ליכא

איסור

onyxid oerny axd

בדין אמירת ה' שפתי תפתח
בגמ'

כיון דתקינו ה' שפתי תפתח כתפילה

התפילה אי"ז הפסק אך כאן לא מספיק שזה

אריכא דמיא וכו' .והנה כתב הר"מ פ"ז

צורך מכיון שהוי ברכה בפנ"ע א"כ סו"ס ברכת

הי"ח דכתב וז"ל ואע"פ שמברך השכיבנו אחר

הגאולה אינה סמוכה ,ודוקא אמירת ה' שפתי

גאל ישראל אינה הפסקה בין גאולה לתפילה

אי"ז הפסק כיון שאי"ז ברכה מהני מה שהוי

והרי שתיהן כברכה אחת עכ"ל.

צורך אך כאן דהוי ברכה אי"ז סמוך דיש ברכה

ויש

להק' מדוע המתין להקשות עד כאן,
והו"ל להקשות כבר לעיל בפ"ב ה"ט

דהתם כתב הדין דה' שפתי תפתח ,קודם
התפילה והו"ל להקשות דהוי הפסק.

וי"ל

אחרת שהיא סמוכה לכן כאן תי' הר"מ דהוי
ברכת אחת ,וזה רק כאן אך לעיל בפ"ב ה"ט
כתב וז"ל פותח קודם לברכה ראשונה והינו
דאי"ז חלק מהברכה אלא דין פתיחה לפני
הברכה ,ורק כאן הוכרח לומר דהוי ברכה

דלעיל ז"פ דכל דבר שהוא צורך

אחתד.

oiihypxa l`xyi awri axd

איסור טעימה קודם ק"ש
בגמ'

חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא

קימעא ,ואח"כ אקרא ק"ש וכו' ,אבל אדם בא

יהיה אדם בא מן השדה בערב ,ואומר

מן השדה בערב ,נכנס לבית הכנסת וכו' ,וקורא

אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן

ק"ש ומתפלל.
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תקכח
והנה,

בתרומת הדשן )סי' ק"ט( יליף מהגמ'

המג"א[ שהוא גדר באיסור אף סמוך לזמן ,הוא

הנ"ל שיש איסור טעימה .ולא נתבאר

משום חומר ק"ש ,אי משום דהוי דאורייתא או

בדבריו מהיכא דייק שהוא איסור טעימה ולא

כיו"ב ,ונתחדש בזה 'איסור טעימה' ,ולא רק

'סעודה' .ולכאורה משום דקדוק לשון הגמ'

'התעכבות בעלמא'.

ד'אוכל קימעא' .ויתכן עוד ,שהוקשה לו מה
נתחדש בסוגיין טפי מהאמור בסוגיא בשבת ט'
ב' ]שאין לאכול סמוך לתפילת המנחה ,והא דין
בכל המצוות[ ,אלא בהכרח נאסרה ה'טעימה'.
וע"ש דיליף ק"ו למגילה.

והנה,

ונראה

פשוט ,דלשיטת תוס' ליכא למילף
כלל למגילה ,משום דרק בק"ש לחוד

נתחדש דין סייג לקרות הק"ש עד חצות ,ובזה
נתחדש חובת זריזות מיוחדת אשר מה"ט אסור
לטעום קודם ק"ש ,אבל לגבי מגילה לא נתחדש

הרע"א מפרש בתוס' בסוגיין )ד"ה

בזה סייג וליכא למילף כלל לאיסור טעימה שם.

משמע

ורק לשיטת התה"ד דהוא 'איסור טעימה' שייך

שמשעה שהגיע זמן קריאת שמע של לילה,

למילף דה"ה במגילה דכוותה איכא איסור

שאין לו לאכול סעודה עד שיקרא ק"ש ויתפלל

טעימה.

וקורא(

שכתבו

ד'מכאן

ערבית' .שכוונתם לאסור טעימה טפי משאר
מצוות] .ועי' מג"א תרנ"ב שדייק ששיטת תוס'
סוכה מ"ו דאסור טעימה[.

אבל

ונראה

דנ"מ בין תוס' לתה"ד במקום שמעמיד
על עצמו שומר אם רשאי לטעום,

דלשיטת תוס' שיסוד דין איסור טעימה הוא

נראה שאף אם נפרש שכוונת התוס'

משום 'חובת זריזות' ,הרי אף אם מעמיד שומר

לאיסור טעימה ,מ"מ יש חילוק רב בין

מכל מקום אינו מקיים הך חובה ,שהרי מוטל

התה"ד לתוס' ,דבתה"ד יתכן שהאיסור הוא

עליו לקרוא מיד .אולם להתה"ד שהוא 'איסור

קודם הזמן ,וכמו שכ' רבינו יונה .וכך משמע

טעימה'

שמחמת

במג"א )סק"ד( שכ' לדברי התה"ד עמש"כ

הטעימה תחטפנו שינה ותתבטל הקריאה ,שפיר

השו"ע דאסור לאכול חצי שעה קודם ,ע"ש.

י"ל דכל שמעמיד שומר ליכא חששא .אולם י"ל

אבל לתוס' הוא איסור רק משהגיע הזמן ,וכמו

דאף לתה"ד שיסוד האיסור משום גררא דשינה,

שכתבו להדיא 'שמשעה שהגיע הזמן' הוא

מ"מ כיון שנאסר 'טעימה' טפי מכל המצוות,

שנאסר.

ה"נ לא מהני לזה שומר] .ולדינא פסק המ"ב סי'

וההסבר

בזה שהתוס' ותה"ד חלוקים
בפירוש גדר האיסור .דלתוס'

שהוא רק משהגיע הזמן ,היינו טעמא ,דמקור
איסור טעימה הוא ,משום שעשו סייג עד חצות
הקדימו את זמן הקריאה ,והטילו להזדרז
לקרותה ,ואינו רשאי לטעום לפי שמאחר בזה
את קריאתה .אבל לא נתחדש 'איסור טעימה'

ומשום

דבק"ש

חששו

רל"ה דמהני אחר שמזכירו ,וכתב שמקורו מסי'
רל"ב גבי מנחה .ויל"ע אם ההיתר רק מחמת
שלגבי ק"ש לא חשש להתה"ד לאסור טעימה.
אולם בסי' תרצ"ב גבי מגילה התיר רק למי
שחלוש ביותר .ושמא מבואר דס"ל שאי אסור
טעימה לא שייך להתיר ע"י שומר[.

והנה

בעיקר טעמא דהתה"ד שנתחדש בק"ש

אלא 'חובת זריזות' ,ובטעימה הוא מתעכב

]ומגילה[ איסור טעימה ,פירש המג"א

ומתאחר מזריזות .ובתה"ד ]לפי מה שפירשו

משום דק"ש הוי דאורייתא .ותמהו המחצה"ש
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תקכט

והרע"א אמאי לא פירש המג"א כפשוטו דכיון

אי"ז אלא קולא ,וכמבואר בט"ז .ולא עיינתי

דזמנה ארוך איכא פשיעותא טפי כמבו' בגמ'

בזה דה"צ.

שבת י' ריש ע"א] .ואף שהתוס' בסוכה דחו
לה"ט ,כלפי איסור טעימה שייך לומר דמ"מ
תיאסר הטעימה מה"ט[.

והנה,

הט"ז סק"ג כתב דמה שכתב השו"ע
לאסור חצי שעה קודם הזמן היינו

באופן שלא קרא בביהכנ"ס ,אבל אם קרא עם

ונראה

בזה ,דהנה בטור )סי' רל"ה( כ' ,דליכא

הציבור בבהכנ"ס ,ורק קורא לחומרא אח"כ

איסור קודם הזמן ,וגם לא הזכיר

כשיעבור צאה"כ שרי לאכול עד שיגיע הזמן.

איסור אלא על 'קביעות סעודה' ,ולפ"ז לכאו'

]ועי' בפמ"ג שם ,שהמג"א אינו אוסר כלל

חלוק ק"ש ממנחה ]דאיתא בשבת 'סמוך

באכילה קודם ק"ש שנית ,אבל הט"ז מקל רק

למנחה וכו'[ .וכן בבית יוסף הביא שדעת תוס'

לגבי קודם זמנה[ .וכתב הט"ז דאם קורא ב'

)הנ"ל( שרק משהגיע הזמן הוא דאסור .והטעם

פרשיות בק"ש שעל המיטה ומכוין לצאת בזה

דחלוק ק"ש ממנחה ,כ' הט"ז )סוס"ק ג'( ד'זמנה

יד"ח ,שרי ליה אף לאכול ולשתות קודם ,משום

ארוך' ומש"ה לא אסור סמוך לזמנה.

שהוא עת מוגבל קודם השינה ,ואז רגיל כל
אדם לקרות .וצ"ב דא"כ אמאי לא שרי ליה בכל

וצצ"ע

דהא בגמ' שבת ,מבו' דזמנה ארוך

ק"ש של ערבית ,לאכול ולשתות ולסמוך על

הוא חשש פשיעה טפי ,וצ"ע .אלא

מה שיש לו עת קבוע לקריאת שמע קודם שינה.

נראה פשוט ,דחלוק קודם הזמן מבתוך הזמן,
דכלפי סמוך לזמן אין צד ביטול מצד סעודתו
השתא ,ומש"ה זמנה ארוך הוא קולא ,אבל

והביאור

בזה פשוט ,שיש ב' מחייבים שלא
לאכול

קודם

ק"ש.

מצד

כל

כלפי תוך הזמן איכא פשיעה טפי] .והגמ'

המצוות ,ומצד החובה שהטילו חכמים בק"ש

בשבת איירי לגבי שרא הימניה אחר תחילת

טפי והוא מש"א בגמ' דלא יאמר וכו' אוכל

הזמן ,עיין היטב בזה[.

קמעא .ומצד חובת הזריזות הזו היא שמתחייב
שלא לאכול עד שיקרא ,ולזה לא מהני מה שיש

ומעתה

נראה ליישב דברי המג"א ,דדוקא

לו עת קבוע לקרות ק"ש על מיטתו ,וזהו גופא

לשיטת התוס' הוא שניתן לומר

הסייג שהתקינו שיקדים ויקרא ק"ש קודם

דמשום זמנה ארוך ייאסר אפי' טעימה ,ומשום

שיאכל .אולם אחר שקיים הסייג וקרא ק"ש עם

דהתוס' איירי רק משהגיע הזמן ]אבל למעשה

הציבור ,אלא שעדיין מחוייב לקרוא ק"ש

אי"ז הביאור בתוס' ,דלדידהו אי"ז כלל איסור

בזמנה אחר צאה"כ ,ולזה ליכא תקנה בפנ"ע

טעימה ,אלא חובת זריזות בקריאה ,וכמש"נ[.

ושוב ממילא יכול לסמוך לכתחילה לקרותה על

אבל לשיטת התה"ד דאליביה איירי המג"א,

המיטה .וז"פ] .ולפ"ז בהך ק"ש שקורא שנית

שהוא משום האיסור שקודם הזמן ,לא ניתן

אין צריך להזדרז לקרותה קודם חצות ,ומשום

לפרש משום שזמנו ארוך ,דכלפי קודם הזמן

דל"ה מכלל סייג שתיקנו חכמים כלל[.
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תקל

איסור טעימה בספק חיוב מצוה
בגמ'

שלא יהא אדם בא מן השדה בערב וכו'.

אשר

לפי"ז יתכן לדון ,דאם באנו לדון כלפי

כתב המשנ"ב סי' רל"ה סקי"ט ,דהקורין

איסור סעודה קודם ק"ש ,בזה אמרי'

ק"ש מבעו"י ,אף דיש להם לחזור ולקרות ק"ש,

דמאחר דאינו מחויב בודאי בק"ש ,ורק מספק

אפ"ה מותר להם לאכול קודם שיקראו ק"ש

הוא דחוזר וקורא ק"ש ,הרי שבזה שפיר יש

שנית .ושוב כתב דמ"מ יש ליזהר שלא לאכול

לדון מעלת סד"ר לקולא ,שלא ייאסר באכילה

אחר שהגיע זמן צאה"כ .וצ"ע הטעם שאינם

קודם הזמן.

נאסרים לאכול מחצי שעה קודם צאה"כ ,דהא
להצד שלא יצאו יד"ח ק"ש ,הרי בהך צד נאסרו
עוד קודם צאה"כ ,ומה טעם אינם נאסרים כ"א
אחר צאה"כ.

ולכאו'

חיובו לקרות ק"ש ,הרי שבזה הדר דינא
להיפך ,דמאחר דדיינינן ביה ספק דאו'

צ"ל ,דמעיקר הדין יש לנו להתירם
לאכול גם אחר שהגיע הזמן ,דהך

איסור אכילה קודם ק"ש הוא רק מדרבנן ,ולגבי
זה קיימ"ל דסד"ר לקולא .אלא דא"כ מה טעם
לא נימא כן גם אחר שהגיע הזמן.

ונראה,

אבל

אחר הזמן ,דאיסור הסעודה בא לו מחמת

לחומרא ,א"כ כבר הוכרע הספק שחייב לקרות
ק"ש ,ובממילא ייאסר עליו לאכול ,וכלפי זה
ל"ש מעלת סד"ר לקולא ,דאדרבה ,דנים אנו
בזה סד"א לחומרא ,כיון שמחויב לקרות וזה
גופא אוסרו לאכול ,אף אם האיסור הוא רק
מדרבנן ,מ"מ כבר הוכרע הספק לפנינו.

דהנה ,הרי איסור האכילה קודם
שהגיע הזמן ואיסור האכילה אחר

ודווקא

קודם הזמן ,דאיסור קביעת סעודה

שהגיע הזמן ,שני עניני איסור יש בהם,

קודם הזמן אינו שייך להחיוב ק"ש

דהאיסור קודם שהגיע הזמן הוא ,דאין לו

דאית ליה ,כ"א דעצם הדבר שהוא עומד בזמן

לעסוק בזמן הסמוך לק"ש בענינים אחרים זולת

הסמוך לק"ש אין לו להתעסק בדברים

ק"ש .והאיסור אחר שהגיע הזמן אינו מטעם

אחרים ,בזה שפיר י"ל דשייך מעלת סד"ר

זה ,כ"א דהוא מחויב לעמוד ולקרות ק"ש

לקולא ,כיון דאכתי לא נתחייב בהק"ש דאו'.

תחילה ,וזה גופא אוסרו לאכול.

ועיין.
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ביסוד ק"ש שעל המיטה
איתא

בריש ברכות מאימתי קורין את שמע

וכו' וברש"י פירש וז"ל ומקמי הכי לאו זמן

נכנסים

שכיבה לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא ידי"ח

לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה

א"כ למה קורין אותה בביהכנ"ס כדי לעמוד

בערבית

משעה

שהכהנים

עריכת ברכות  /הערות דף ד ע"ב
בתפילה מתוך דברי תורה וכו' ולפיכך חובה
עלינו

ויש

לבאר פשט דלהטור יש חובת אמירת

פרשה

קר"ש על מיטתו ולא מדין שמירה

ראשונה שאדם קורא על מיטתו יצא ע"כ.

מהמזיקים אלא זה הרחבה לדין קר"ש של

ובתוס' שם האריך לחלוק על שיטת רש"י

ערבית שיאמר קר"ש סמוך לשכיבה וזהו

ומקשים דהרי אותה קר"ש אינה אלא בשביל

דילפי' מקרא דאמרו בלבבכם וכו' ,ויש לדייק

המזיקים והוכיחו מהא דאם ת"ח הוא אינו

לשון הר"מ דפ"ז ה"ב מהל' תפילה שכתב וז"ל

צריך ,ועין רבינו יונה שמבואר בדבריו שנכלל

וקורא פרשה ראשונה מקרית שמע ע"כ ,משמע

דקושיא זו כמה קושיות ואחד מהקושיות זה

דהוי חובת קריאת הפרשה ולא דין אמירה

שמכיון שזה רק להבריח המזיקין ומצוות

ומשמע כנ"ל דזה הרחבה של מצות קר"ש של

צריכות כונה אינו מכוין לצאת ידי"ח ק"ש

ערבית - ,אלא שא"כ קשה מדוע לא הוי הפסק

מה"ת.

בין ברכת המפיל לשינה וי"ל דהתכלית של

בגמ'

לקרותה

משתחשך

ובריאת

תקלא

ד :אריב"ל אע"פ שקרא אדם ק"ש

קריאה זו לשמור מהמזיקים לכן אי"ז הפסק
ואף שאי"ז גדר החיוב.

בביהכנ"ס מצוה לקרותו על מטתו
וצר"ע הלא זה בריתא מפורשת בדף ס :דאומר

ויש

להוכיח יסוד זה א .כתב המג"א בסוף

משמע ישראל עד והיה אם שמע ואומר ברוך

סק"ב דמה שלא נהגו הנשים לאומרה

המפיל א"כ מה בא ריב"ל לחדש ]ואמנם עיין

לפי שאינה נוהגת אלא בלילה והוי כמצו"ע

בר"ח שנראה שלא גרס שם דאומר משמע עד

שהז"ג וכמו שפטורים מקר"ש חזינן דזהו הגדר

והיה אם שמע וא"ש[.

הרחבה של מצות קר"ש וכמו שפטורות

עוד

יש לדקדק הלשון אע"פ שקרא ק"ש
בביהכנ"ס מהו הך אע"פ וכן לשון מצוה
לקרותו על מיטתו.

בטור

סימן רל"ט  -סובר דקורא קר"ש לפני
ברכת המפיל והר"מ פ"ז מהלכות

תפילה ה"ב פליג וס"ל שקורא קר"ש לאחר
ברכת המפיל וביאר המג"א ברל"ט סק"ב

מקר"ש פטורות ג"כ מקר"ש שעל המיטה ,ב.
מהשיטות המובאות בטור ובי' דיש דין לקרוא
ג' פרשיות וכן שיש ע"ז דין ברכה.

עפ"ז

אדם ק"ש בביהכנ"ס מצוה לקרותו על
מיטתו דאע"פ שקים את עיקר החובה עדין יש
מצוה להשלים את החובה ולקרותה בשלימות
דזהו הגדר בהך דינא.

דביאור מחלוקתם בטעם אמירת פרשת שמע
דאם אמרינן משום שמירה מהמזיקים א"כ

יתישב היטב לשון ריב"ל אע"פ שקרא

עפ"ז

י"ל דזה מה שחדש ריב"ל את גדר

אפשר לאומרו גם אחר ברכת המפיל ואי"ז

תקנת קר"ש שעל המיטה יתר על

הפסק בין הברכה לשינה ,אך הטור ס"ל דטעם

הבריתא בדף ס :ומדוקדק מאד הלשון דאילו

אמירת קר"ש זה מקרא דאמרו בלבבכם ואי"ז

בדף ס :כתוב ואומר משמע עד והיה אם שמע

מטעם שמירה לכן יש לאומרו קודם ברכת

ואילו ריב"ל אומר וקורא קר"ש דהינו שזה דין

המפיל אך גם להטור הפסוקי דרחמי אפשר

קריאת הפרשה] ,ועין מלא הרעים דריב"ל

לומר אחרי המפיל דזה משום שמירה ואין בזה

לשיטתו דמקיש שכיבה לקימה מה קימה סמוך

הפסק.

למיטתו אף שכיבה סמוך למיטתו[.
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תקלב
ועין

בירושלמי ה :תני הקורא את שמע דבית

חובה וכ"כ בתשובות ר"א בן הר"מ ע"ט ופ"ט,

הכנסת בשחר יצא יד"ח בערב לא יצא

אמנם בדעת הרמ"א משמע דהוי חובת ק"ש

ידי"ח מה בין הקורא בשחרית ומה בין הקורא
בערבית ר' הונא בשם ר' יוסף מהטעם אמרו
לקרותו בביתו בערב בשביל להבריח את

ולא רשות וצר"ל כנ"ל.

ב .איתא

אינו צריך ולהנ"ל יקשה והרי

המזיקין ועי"ש בפירוש הפני משה ולהנ"ל י"ל
דהביאור דמטעם שצריך להבריח המזיקין
הרחיבו את חובת קר"ש ולכן זהו הלשון לא
יצא ידי"ח דהינו לא יצא ידי"ח בשלמות
]כדאיתא בכמ"ק במשנה בפסחים דכל שלא
אמר ג' דברים לא יצא ידי"ח שבארו כן

שמירה עיין רש"י ורבינו יונה אך אם זה חובת
קר"ש מדוע ת"ח אי"צ ויש לדקדק לשון רש"י
שכתב שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו תמיד
דיו בכך ,ויש להעיר מה המכוון בלשון דיו
דאמרו בלבבכם ומבאר רש"י אמרו מש"כ על

נוספת יש להביא מסימן תפ"א דאיתא
דרמ"א

בליל

הסדר

דהוא

לילה

המשומר מהמזיקים לא לומר פסוקי דרחמי אך
פרשת שמע יאמר ומוכח דפרשת שמע הוא דין
בפנ"ע לא משום שמירה.

עפ"ז

התינח אם זה משום מזיקים א"כ ת"ח אי"צ

בכך - ,דהנה המקור לחיוב קר"ש זהו מקרא

הראשונים[.

ראיה

בגמ' אמר רב נחמן אם ת"ח הוא

לבבך ולכן סתם אדם עליו לומר את הפרשה
שנאמר בה על לבבך אך מכיון שעל לבבך קאי
ג"כ על כל ד"ת בכללות לכן ת"ח אי"צ ודיו
בכך לקיום דין אמרו בלבבכם ולא חיבוהו בדין
קר"ש כבסתם אדם - ,אלא עצם זה שגורס

יש לישב שיטת רש"י דף ב .מקושית

ולומר שאר ד"ת על מטתו ג"כ סגי בהכי ,אך

תוס' איך יוצא בקר"ש שעל מיטתו

ברבינו יונה פירש דאם ת"ח אי"צ משום

והרי אומרה רק בשביל להבריח המזיקים וביאר

שתורתו משמרתו דתורה מגינה ולפי"ז נראה

רבינו יונה דאינו מכוין למצות קר"ש ולהנ"ל

דאף אם כעת לא ילמד הרי תורה מגינה ובע"כ

י"ל שיטת רש"י דקר"ש שעל המיטה גדר

שרבינו יונה חולק על כל הנ"ל ורק לשיטת

החיוב הוא הרחבת המצות קר"ש וא"כ מכוין

רש"י דאם ת"ח אי"צ הינו שסגי בזה שלומד

למצות קר"ש.

שאר ד"ת.

והנה

בתוס' חולין קה .הקשו למה אין ברכת
המצוות בק"ש שעל המיטה והוכיחו

מזה דזה רק מפני המזיקים והוי כמים אחרונים
עי"ש ולשיטת רש"י שהוי מצות ק"ש י"ל כיון
שאם ת"ח אי"צ כמשו"ת להלן משו"ה אלא
תקנו ברכה וביותר י"ל דמכיון שזה הרחבה של
מצות

ק"ש

דובשכבך

סגי

במה

והנה

הרי"ף והרא"ש הביאו את הדין דאם
ת"ח

אי"צ

אך

השו"ע

והרמב"ם

השמיטו את הדין הזה וצ"ב מדוע וי"ל דס"ל
לר"מ דאכן ר"נ פליג על ריב"ל דס"ל שאם
ת"ח אי"צ דחובת קר"ש משום שמירה אך
לריב"ל זהו דין מצות קר"ש ולכן אף ת"ח

שבירך

מחויב בזה לריב"ל.

בביהכנ"ס על עיקר המצוה והראוני דבתשובות
הר"מ סו"ס קפ"ב כתב ליישב דאין ברכת
המצוות על ק"ש שעל מיטתו דזה רשות ולא

וי"ל

נ"מ בכ"ז בהולך לישן לאחר עלות
השחר קודם הנץ דאף שהוי כבר יום
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תקלג

כדאיתא בגמ' ח :דעדין הוי זמן שכיבה

בק"ש שעל המיטה משא"כ בהולך לישן

לגבי ק"ש של ערבית וא"כ ה"ה יחויב

לאחר הנה"ח.
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דף ה ע"ב
שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין הקיר
ברמב"ם

)בתשובה( פי' הדין משום כוונה.

וברצפת העזרה וכו' .ולכאו' הביאור הוא

ובשו"ע נפסק כן בסימן צ' ,ובסי'

דהשכינה שורה בד"א דמתפלל ,וכדחזינן מהא

צ"ח כ' הטוש"ע דהתפילה היא כקרבן וכמו

דאסור לעבור בתוך ד"א ,מש"ה נמי צריך

דבעי' שלא תהא חציצה בין הכלי לקרבן ה"נ

שלא יחצוץ דבר בינו ובין השכינה .וע"ד

שלא יהא דבר שחוצץ בינו ובין הקיר ,וצ"ע.

האיסור לעבור לפני המתפלל .ושו"ר ברש"י

ולכאו'

יש בזה הרבה נ"מ .א' ,היכא דאין זה

כ"ז א' בדין שלא לעבור לפני המתפלל ,שרב

מחיצה אולם דבר המבלבל הכוונה,

לא הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל ,לעבור

כמו ציורין וכדו' ,דמשום כוונה מעכב ,ומשום

לפניו ולישב במקומו ,אלא עמד על עמדו.

חציצה אינו חוצץ .ב' ,היכא שדבר החוצץ הוא

ועיין.

דבר קטן דאיכא בלבול כוונה וליכא חציצה.
]וברמ"א משמע דבעי' דבר רחב ד' ע"ש[ .ג',
בפמ"ג כ' דחוץ לד"א הוי רשות אחרת ,ולכאו'
אינו מובן אם יסוד הדין הוא משום כוונה .ד',
בראשונים דנו על דבר קבוע ,ואי מצד בלבול
הכוונה במאירי כ' דלא מבלבל כוונתו ,ומדין

אלא

ולענין ד"א אמרי' דלא יעבור לפני
המתפלל דשכינה כנגדו .ואם יסוד הדין אחד
מאי שנא.

ויש

עצימת עיניים ,דאי משום בלבול הכוונה הא

ליישב בתרי אנפי .חדא ,דכלפי המתפלל
י"ל דאדם אינו מעכב .אבל כלפי העובר

חציצה יל"ע אי הקביעות מהני להחשיבו לחלק
מהקיר ,או דאינו מעכב החציצה ,וצ"ע .ה',

דצ"ע הא קיי"ל דאדם אינו חציצה,

ודאי חשיב מפסיק ועובר במקום שכינה.

עוד

יש ליישב החילוק בין חציצה להעברת

עוצם עיניו ,ואי משום חציצה סו"ס איכא

ד"א ,דכל מה שאדם אינו מעכב

חציצה .ו' ,אדם ל"ה הפסק ,ולכאו' משום

בחציצה הוא אדם המתפלל ,והחסרון בעובר

בלבול הכוונה מה אכפ"ל ,ומשום חציצה אינו

לפני המתפלל הוא באדם שאינו מתפלל.

מפסיק ,וי"ל.

ומטו לה משמיה דהגר"פ פרענקיל זצ"ל.

וכפשוטו

ענין החציצה אינו מובן ביאור

ונפקא מינה בזה לדינא ,דאם עומד לפניו

ענין החציצה הלא אין דין 'קיר',

אדם שאינו מתפלל שפיר חשיב חציצה,

ומה שיאטיה לדין קרבן שיש דין לעשות בכלי

וצ"ע.

uial`eny miig axd

עריכת ברכות  /הערות דף ז ע"א  -דף ח ע"ב

תקלד

דף ז ע"א
זמן תפילה
בערוך

השולחן סימן ק"ו הוכיח מדברי תוס'
בד"ה

שאלמלא,

שכתבו

דכיוון

שהתחיל באותה שעה אף שסיים קללתו
לאחמ"כ היה מזיק דה"ה בתפילה במתחיל
קודם זמן תפילה ומסים אח"כ דמהני.

וצ"ע

שיוצא בזה ידי"ח תפילה דאו' ,ומה"ט יאמר
אפי' רק ברכה אחת.

וצ"ב

דלצאת יד"ח תפילה מדאו' ל"צ נוסח
ברכה ,דיש לדון עוד וי"ל דאף אם

תפילה דרבנן יוצא יד"ח בברכה אחת ואמנם

הדמיון דכ"ד תוס' זה ביחס לעת רצון

שלימות של תפילה זה י"ח ברכות אך אף

דמכיון שהתחיל באותה העת מהני אך

בברכה אחת מקים דין תפילה כנגד קרבנות רק

כלפי תפילה שכנגד קרבן א"כ לאחר זמן

לא קים בשלימות את החובה כנגד קרבנות ,אך

תפילה הינו אחר זמן הקרבת הקרבן ואין כאן

לדין תפילה כנגד קרבנות בעינן לזה נוסח

תפילה כנגד קרבן.

ברכה ,דכך תיקנו צורת תפילה מדרבנן.

ויש

לדון לפמש"כ המג"א סימן תקצ"ג

ולפי"ז

דברכות אין מעכבות זא"ז ואם יודע רק

י"ל בהספיק רק ברכה אחת קודם זמן
תפילה קים במקצת את החובה דכנגד
קרבנות.

ברכה אחת יאמרנה ,ובביאור הלכה שם ביאר

.
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דף ח ע"ב
גדר חיוב שניים מקרא
בתוד"ה

ואפילו .פירש"י אפי' עטרות ודיבון

שאחת מתוך הג' יקראנה תרגום ,ומש"ה היכא

שאין בו תרגום שצריך לקרותו

דליכא תרגום עדיין חייב לקרות הפסוק ג'
פעמים.

שלש פעמים בעברי .וכן פסקו הפו' דפסוק
שאין בו תרגום צריך לקרותו ג' פעמים מקרא.

ולכאו'

וצ"ע

א"כ איך יש צד לצאת בפירוש רש"י,

מבו' מזה דאין החיוב לקרות הפרשה

הא רש"י אינו מפרש רק חלק ממילות הפסוק

ב' פעמים ולתרגמה פעם אחת ,אלא

ואיך ייחשב לימוד פירוש רש"י כפעם נוספת

החיוב הוא לקרותה ג' פעמים ,רק שתקנו

של קריאת הפסוק.

עריכת ברכות  /הערות דף ח ע"ב  -דף ט ע"א
ובאמת

תקלה

ל' הרא"ש הוא "ונר' שהקורא בפי'

מילה ומילה" ,רק כונתו לפירוש התורה

התורה יוצא בו ידי תרגום כיון

שמפרש כל מילה ,אלא שאינו מתרגם רק

שמפורש בו כל מילה ומילה" ולכאו' היה נר'

המילות אלא נותן דעתו גם לפירוש הענין וכעין

דאין כונתו לפירש"י ,שהרי כ' "דמפורש בו כל

תרגום אונקלוס ,אבל הפו' לא פי' כן .וצ"ע.
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דף ט ע"א
בדין ק"ש לאחר עלה"ש
בתוס'

ד"ה לעולם יממא כתבו דאפשר לקרוא

אחת דהרי גדר החיוב הוא חיוב ק"ש אלא

ק"ש של ערבית ושל שחרית לאחר

שהחיוב חל בזמן שכיבה וחל ג"כ בזמן קימה

עלות השחר קודם הנץ החמה ,דזה גם זמן

ומדוע שלא יוכל לצאת ע"י ק"ש אחת את ב'

שכיבה וגם זמן קימה.

החיובים ודוק ]ואין בזה משום חבילות

ויל"ע

 -מה הדין אם יכוין לצאת ידי"ח ק"ש

חבילות כמשנ"ת במק"א ועין הערתי לדף יא:

של שחרית בקריאתו הראשונה ושל

ומט.[.

ערבית בקריאתו השניה מכיון דהוי גם זמן

ומוכח

מכאן דגדר החיוב הוא לקרוא ק"ש

שכיבה ,וגם זמן קימה אם אל שייך לצאת את

בקימתו ובשכיבתו וזה נכנס בעצם

של ערבית לאחר של שחרית דהסדר הוא

שם המעשה של הקריאה ק"ש דתחילת היום

בשכבך ובקומך.

וסוף היום ולכן ל"ש לקיים שניהם ע"י קריאה

וכן

יל"ע האם שייך לכוין זאת ,עצ"ב מדוע

אחת ול"ש לקרוא את של שחרית לפני ערבית,

אינו יכול לקים את ב' החיובים ע"י ק"ש

דאין לק"ש שם של ק"ש דבשכבך.
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דף ט ע"ב
תחילת זמן תפלת שחרית
בגמ'

'ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה

זמן שחרית לכתחילה הוא מהנה"ח וכ"פ

כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא

השו"ע )סי' פט ס"א( ובמהרש"א )ט (:ביאר

מתפלל ביום אמר רבי זירא מאי קראה ייראוך

הטעם,

עכו"ם

עם שמש ולפני ירח דור דורים' ,הנה תחילת

שמתפללין לחמה כשזורחת עי"ש ובדיעבד

כדי

להוציא

מלבן

של

עריכת ברכות  /הערות דף ט ע"ב

תקלו
לענין קודם הנץ נח' הראשונים א .ר"ח תוס'

דלכל ענין חשיב יום רק משהאיר המזרח

)ל (.רמב"ם )פ"ג ה"ז( ורמב"ן )מלחמות ט (:כ'

הגר"א כ' דהאיר כל המזרח הוא אחר עלוה"ש

דמעלוה"ש יצא.

ויש שפי' שאין כוונתו כהמג"א דהמג"א איירי

)סי א( כ' דרק אחר שהאיר פני

כלפי שיעור האיר מזרח ולא כל המזרח דהוא

המזרח דהוא זמן התמיד כדאי'

ג"כ אחר עלוה"ש ולזה אין ראי' מהגר"א אבל

ב .הרא"ש

ביומא )כח (.רק דאין הכרח דכל הנך ראשונים
פליגי על הרא"ש דאפשר דעלוה"ש הוא האיר
מזרח וכדלהלן ולגבי תמיד ג"כ כ' התוס' )יב(.
דכשר מעלוה"ש וכ"נ ברמב"ם )עיוה"כ פ"א

הביאוה"ל לא חילק כן ובביאוה"ל )סי' נח ס"ג(

הוכיח דגם דעת הרשב"א כן והנידון הוא אם
האיר פני המזרח הוא עמוה"ש או דהוא אחר
עמוה"ש דהגר"א פי' דעלוה"ש הוא האיר מזרח

ה"ח( וברא"ש לקמן )סי' כ( אף דהסכים לשי'

והוא שיעור ד' מילין קודם הנה"ח והמג"א פי'

התוס' )ל (.הוסיף שם דהוי כתמיד של שחר

דהאיר מזרח הוא שיעור לאחר עלוה"ש.

עי"ש.

ג .ברי"ו

והנה

ברש"י בסוכה )כט (.כ' דעמוד השחר

)נתיב ג ח"ג( כ' שהשיעור הוא

הוא קודם האיר מזרח ובמנחות )סח (.כ'

משיכיר את חבירו בריחוק ד"א

דהאיר מזרח היינו נה"ח וכ"מ ברש"י )פסחים

)והוא אחר האיר מזרח( ובב"י )שם( תמה עליו דזה

ב (.דהאיר מזרח הוא הנה"ח וזהו לכא' כהמג"א

שיעור לענין תפילין ולא לתפלה והב"ח תי'

דג' זמנים יש וברש"ש )מגילה כ (:כ' דאין כוונת

דשיעור משיכיר אינו מצד התפלה אלא דזהו

רש"י למה שאנו קוראים נה"ח שהוא ד' מילין

השיעור לק"ש ומשום דבעי' שיסמוך גאולה

אחר עלוה"ש אלא שהוא שיעור זמן אחר

לתפלה ע"כ יקדים ק"ש לתפלה ויתפלל אחר

עלוה"ש רק שהק' ע"ז דדברי רש"י סתרן

השיעור דמשיכיר.

אהדדי דבזבחים )פו (:פי' דהתמיד היה קרב

ד .שי'

רש"י )ל (.דבשעת הדחק אפשר

בעלוה"ש ולכא' אם פי' דנה"ח הוא האיר מזרח

וכ"ד

י"ל דגם עלוה"ש נקרא האיר מזרח דאז עולה

להתפלל

קודם

עלוה"ש

השחר.

הראב"ן )סי' קעו( ובברכ"י )סי' צד( פקפק דאין
כוונת רש"י קודם עלוה"ש אבל הראב"ן כ'
להדיא קודם עלוה"ש.

בשו"ע

בתפא"י

)יומא פ"ג אות ח( גם כ' דהאיר מזרח
הוא אחר עלוה"ש ותלוי בזה אם

)סי' פט ס"א( פסק כהרא"ש דרק

הא דאמרו שם למה הוצרכו לכך הוא לדברי

משהאיר פני המזרח יצא )שרי"ו ג"כ

ת"ק או לר' מתיא בן חרש עי"ש ובמאירי )שם(

מסכים דזהו השיעור בדיעבד( אבל המג"א )סק"ג(

ג"כ פי' כהתפא"י דקאי אמתיא בן חרש

פסק כהרמב"ם והתוס' דמעלות השחר יצא

דהמתינו מפני הספק אבל רש"י פי' דלמה

דתנן )מגילה פ"ב מ"ד( וכולן שעשו משעלה

הוצרכו לכך היינו לעלות לגג ועי' מהרש"ל

עמוד השחר יצא וכ"פ הפר"ח )סק"א( ועי'

ומהרש"א )סוכה נא (:שנח' אם האיר מזרח הוא

ביאור הלכה שם דהשו"ע מפ' דגם כולן שעשה

אחר עלוה"ש וקרות הגבר הוא עלוה"ש או

משעלה עמוה"ש היינו אחר שהאיר המזרח

דהאיר מזרח הוא עלוה"ש וקרות הגבר הוא

וכ"ד הא"ר והגר"א בשנו"א )ברכות פ"א מ"א(

קודם לכן.

עריכת ברכות  /הערות דף ט ע"ב
בפר"ח

תקלז

ובפמ"ג כ' דג' דרגות יש ,דאחר
עלוה"ש

ומשהאיר

ובלבושי שרד )סי' רפו( לגבי מוסף וצ"ב מ"ט

מזרח לכתחילה כהמג"א ומצוה מן המובחר

בשחרית מצוה מן המובחר בנה"ח ולא בזמן

מהנץ ובעט"ז )סק"א( כ' דמשיכיר את חבירו

ההקרבה ואין לאמר דהקדימו ההקרבה רק

הוא לכתחילה ועיקר דבריהם דבהאיר מזרח

משום שאין קרבן קודם לו וזה ל"ש בתפלה

להמג"א הוא לכתחילה נמצא כן גם ברש"ש

דלגבי מנחה דעת כמה ראשונים דמנח"ג הוא

)מגילה כ (:דהוא לכתחילה כמו לגבי תמיד

דיעבד משום שאינו זמן ההקרבה אף דאיחרו

ולהשו"ע צ"ל דתמיד הקדימו משום שאין

התמיד רק משום שאין קרבן אחריו וצ"ל

קרבן קודם לו.

דמעלת תפלה בנה"ח אלימא משום יראוך עם

החת"ס

יצא

דיעבד

ההקרבה

בפועל

כמבו'

בריטב"א

)כז(.

שמש.

)סי' פט על מג"א סק"ב( חידש דגם
אחר

עלוה"ש

יש

ביהשמ"ש

אמנם

לפי"ז ה"ה דלגבי מנחה עדיף טפי עם

כשיעור ג' רבעי מיל דשיעור זמן הזריחה

דמדומי חמה מזמן ההקרבה ונח' בזה

כשיעור השקיעה ואם שיעור השקיעה יש בו

הראשונים אלא די"ל דעם דמדומי חמה א"א

זמן המסופק א"כ ה"ה בזריחה ויש שכ' דהוא

להתפלל דלמא מיטרפא ליה שעתא כדאי' בגמ'

ההפרש שבין עלוה"ש להאיר מזרח וא"כ אין

)כט.(:

נפק"מ בדברי המג"א רק לענין עבר והתפלל
דלכתחילה אין מורין להתפלל בזמן ביהשמ"ש

דעת

מנחה דעדיף לסומכה לשקיעה"ח משום

ולהשו"ע דהאיר מזרח הוא עלוה"ש אולי

דאף דאינו מתפלל עם דמדומי חמה ממש

משיכיר הוא סוף שיעור ביהשמ"ש.

עכ"פ גם קרוב לזה חשיב קצת עם דמדומי

והנה

ר"ח )הובא בהגה"מ תפלה פ"ג ה"ב( לענין

לפי המציאות האיר כל המזרח הוא

חמה ולא מצינו מי שחולק על ר"ח בטעם זה

שיעור מאוחר טפי לעלוה"ש וק'

להדיא וא"כ אף לענין שחרית המתפלל אחר

להשו"ע והגר"א איך יתכן דהוא שיעור

הנה"ח בסמוך לו ג"כ חשיב עם דמדומי חמה

עלוה"ש דד' מילין קודם הנה"ח.

עכ"פ קצת וא"כ יש ענין להקדים תפלת שחרית

תפילה

בזמן ההקרבה  -הנה למצוה מן

לא רק מטעם זריזין אלא כדי להתפלל עם

המובחר בעי' בכ"מ שיתפלל בזמן

דמדומי חמה טפי.
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קריאת שמע כותיקין
דעת

רבינו יונה דמה שהיו הוותיקין מקפידים

להתפלל עם דמדומי חמה והיינו קודם

לקרות קודם הנץ ,אי"ז בשביל התפילה

השקיעה ,אלא מה שהיו מקפידים לקרות קודם

שיתפללו סמוך לנץ ,דבשביל זה סגי אף מעט

הנץ ,הוא מדין הקר"ש עצמה ,דס"ל לוותיקין

אחר הנץ כל זמן שהוא שעת דמדומי חמה,

דלכתחילה זמן קר"ש הוא עד הנץ החמה ,ומה

ודומייא

דתפילת

המנחה

דלכתחילה

יש

שאמרו עד ג' שעות היינו דיעבד.

עריכת ברכות  /הערות דף ט ע"ב

תקלח
ובסוף

דברי רבינו יונה נראה דמדרבנן זמן

דינא דמתני' דבאמת מתפלל בתוך המים,

קר"ש עד הנץ החמה ,ורק מדאורייתא

והכריח זה ממה שהעמידו למתני' מדינא

זמנה עד ג' שעות ,והכי קיי"ל להלכה כוותיקין,

דוותיקין והרי כל עניין הוותיקין הוא בשביל

וא"כ לדעת רבינו יונה מעיקר הדין יש חיוב

התפילה ,והיינו דלא כרבינו יונה.

לקרות כוותיקין] ,אמנם זה מבואר בתו"ד רבינו
יונה קולא גדולה גם לפי שיטתו ,דכל מה

והנה

השו"ע סימן נ"ח סעיף א' כ' דזמן

דחייב לקרות קודם הנץ החמה ,היינו דווקא

קר"ש של שחרית נמשך עד ג' שעות,

פרשה ראשונה ,אך שאר פרשיות יכול לקרות

אך כ' המשנ"ב ס"ק ג' וז"ל ולכתחילה אסור

לכתחילה אחר הנץ החמה ,יעויי"ש שבזה ביאר

להתאחר עד אותו הזמן ,ובסעיף ב' כ' השו"ע

לסוגייא דיומא דשאר עמא דירושלים היו

אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה יש לו

קוראים אחר שתנץ החמה ,והיינו מפרשה

להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל .וכ'

שנייה ואילך[.

המשנ"ב ס"ק י' דהוא מטעם זריזין מקדימין

ורבינו

יונה הוכיח כשיטתו מהמבואר במתני'
לקמן דאם היה טובל והגיע זמן

המקרא ,אם יכול לעלות ולקרות עד הנץ יעלה
ויתכסה ויקרא ,ואם לאו יתכסה במים ויקרא,
ובגמ' כ"ה :העמידו משנה זו כוותיקין ומשו"ה
הקפידה המשנה שיקרא קודם הנץ החמה ,ונקט
רבינו יונה בפשוט דהתם אינו מתפלל במים,
אלא עד שיעלה ויתכסה ,ואפ"ה הזקיקוהו
לקרות במים קודם הנץ החמה אף שלא ירוויח
את התפילה עם הנץ החמה ,וע"כ כנ"ל דמה
שהיו הוותיקין קורין קודם הנץ ,הוא מדינא
דקר"ש דעיקר זמנה קודם נץ החמה.

אך

למצוות ,ומשמע דמש"כ לעיל ס"ק ג' הוא לא
מדין זריזין מקדימין אלא מדינא ממש ,וצ"ב,
אך לכאורה נראה דהמשנ"ב כיוון לדברי רבינו
יונה ,דבאמת מן הדין יש לקרותה קודם הנץ
החמה ,ולא מדין זריזין אלא דכך הוא עיקר
זמנה כמש"כ רבינו יונה ,אלא דהיכא דאיחר
כבר לאחר הנץ ,בזה באמת לא באנו שיקדים
אלא מטעם זריזין מקדימין למצוות ,ודו"ק
וצ"ע לדינא] ,אך באמת דעמש"כ בסעיף א'
דאסור להתאחר ,ציין בשעה"צ לשנות אליהו
שהביא מן הירושלמי דזמן ג' שעות הוא דווקא
בשוכח ועיי"ש שנחלקו אם הוא דאורייתא או
דרבנן ,והגר"א לכאורה לית ליה לחידוש רבינו

באמת יעויין בדברי הגר"א סימן ע"ד סעיף

יונה וכנ"ל ,ולדידיה לכאורה אין לחלק בין

ב' ומבואר בתו"ד שם להדיא דהעמיד

קודם הנה"ח ללאחר הנה"ח ,וצ"ע[.
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תקלט

דף י ע"ב
באיסור אכילה קודם התפילה
ואמר

רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר

שעכ"פ יאמר ק"ש קודם ,דב' איסורים הם ,ואם

בן יעקב :מאי דכתיב :לא תאכלו על

הוא מוכרח לעבור על האיסור לאכול קודם

הדם - ,לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.

תפילה עכ"פ שלא יעבור על האיסור לאכול

איכא דאמרי ,אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן

קודם ק"ש.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן
יעקב ,כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל עליו

ואמנם

צ"ע ממה דכתבו הראשונים שמותר

הכתוב אומר :ואותי השלכת אחרי גויך ,אל

לשתות מים הן קודם ק"ש והן קודם

תקרי גויך אלא גאיך .אמר הקדוש ברוך הוא:

תפילה כיון דלא חשיב דרך גאוה ,ואם כמש"נ

לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים.

דתרי איסורים הם מהכ"ת להתיר דבר שאינו

והנה

לפו"ר נראה מהגמ' דב' איסורים
חלוקים הם ,דהאיסור דלא תאכלו על

הדם הוא איסור לאכול קודם "תפילה" ,קודם
שמתפלל על דמו ,ואילו האיסור דאותי השלכת

דרך גאוה קודם תפילה ,הרי רק לגבי האיסור
שלא לאכול קודם קבלת עומ"ש בו נאמר
שהאיסור הוא מצד שהוא דרך גאוה ,אבל
בהאיסור קודם תפילה לא נאמר שצריך דווקא
דרך גאוה ,וצ"ע.

אחרי גווך ,הוא איסור לאכול קודם "קבלת
עומ"ש.

וכ"ה

עוד

יש להעיר דהרמב"ם כתב רק האיסור של
קודם תפילה ,ולא כתב כלל את האיסור

גם בביאור הלכה בסימן פ"ט ,שכתב

של קודם ק"ש ,וצ"ע.

דגם מי שצריך לאכול קודם התפילה

oiihyt` awri axd

דף יא ע"א
עשה כדברי ב"ש עשה
יש

לבאר במה שנח' ר' יחזקאל ור' יוסף בגמ'

שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית

דתני רב יחזקאל עשה כדברי בית שמאי

בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין אמרו

עשה כדברי בית הלל עשה רב יוסף אמר עשה

להם בית הלל לבית שמאי מעשה שהלכו זקני

כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום דתנן מי

בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן

עריכת ברכות  /הערות דף יא ע"א

תקמ
בן החורנית מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה

דב"ה מחמירים מדרבנן וב"ש מוקמי לה

ושלחנו בתוך הבית ולא אמרו לו כלום אמרו

אדאורייתא ולא גזרינן אם עשה כדברי ב"ש לא

להם משם ראיה אף הם אמרו לו אם כן היית

יצא ידי חובתו אפי' דאורייתא כדאשכחן לב"ש

נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך רב נחמן בר

היכא דיתיב אפיתחא דמטללתא דגזרי שמא

יצחק אמר עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה

ימשך אחר שולחנו וקאמרי לא קיימת מצות

דתנן אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי

סוכה מימיך דאפי' מדאורייתא לא קיים

לקרות כדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפני

ומדבית שמאי נשמע לב"ה ,חזינן ג"כ שהיכא

הלסטים אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך

שלא יצא יד"ח לא יצא אף מדאו' וג"ז צ"ב איך

שעברת על דברי בית הלל.

עקרי רבנן לעיקר החיוב מדאו'.

ונראים

הדברים שסבר ר' יוסף שלא עשה

והביא

שם בשם הגר' אלי' ברוך קמאיי

ולא כלום שאינו יוצא ידי חובתו

שבסוכה שאני שהוא דבר שבממון

כלל וכן כ' בתוס' למס' ולכאו' הדבר צ"ב מפני

ואקרינהו רבנן מיניה וממילא יוצא שאינו יושב

מה לא יצא ידי חובתו.

בסוכה שלו וא"כ לא יצא יד"ח אף מדאו',

ובעצם

הדבר צ"ב מדוע נחשב זה כלל שעבר

אמנם הדבר צ"ב ורוצה לתרץ עוד שייתכן

על דברי רבנן ומה הדמיון בין זה

לומר עוד שבסוכה עד כמה שגזרינן רבנן ביה

לסוכה ששם זרו רבנן שלא ישב כך ,ונראה שזה

חשיבא הסוכה שאינה דרך דירה וממילא אינו

יוצא מהלשון שכדאי היית לחוב בעצמך

יוצא כלל אך גם זה צ"ב מהיכי תיתי לן ,ורוצה

שעברת על דברי חכמים ומשמע מזה שגזרו

לתרץ משום הכי שצ"ל שבסוכה כיוון שגזרו

רבנן בזה שלא יעבור על דבריהם וא"כ הרי"ז

בה רבנן אסור לו לישב בסוכה כזו ועדיף שלא

דומה ממש לסוכה.

ישב בסוכה כלל מלישב בסוכה כזו והטעם

אמנם

שצ"ב בזה מה טעם לא יצא יד"ח
שאפי' שאיכא גזירה הא מכ"מ סו"ס

שחישינן שמא יקבעו דהל' כב"ש.

ומביא

ראי' מסוגין שחזינן שאסור לו לקרות

קיים המצווה ומאי איכפ"ל שעבר על דברי

מוטה כלל ואפי' שלב"ה שרי לקרות

ב"ה ,ובפשטות הענין כאן הוא שעבר על דברי

מוטה מכ"מ אסור לו להטות אפי' במקום

ב"ה ומצווה לשמוע דברי חכמים וייתכן שהוא

שחישינן שמא לא יקרא אח"כ.

ג"כ עובר בלא תסור )וחישינן שמא יבוא לקבוע

והטעם

בכ"ז הוא שכיוון שאסרוהו רבנן

עי"ז דהל' כב"ש( ,אמנם עדיין צ"ב דהא זה הוא

הו"ל כמצווה הבאה בעבירה ובזה

איסור דרבנן ואיך יעקור לגמרי את החיוב דאו'

מחדש שם דבר חדש שהנה כל מצווה הבאה

שנתקיים למעשה דהא מדאו' יצא בזה יד"ח.

בעבירה יש צדדים בפוס' שאע"פ שלא יצא

ומצינו

בדבר אברהם בסוכה )ג א'( שמקשה

מכ"מ מדאו' יצא ובכ"ז כאן גרע ושונה מכל

על דברי התוס' שם שהביאו את האי

מצווה הבאה בעבירה שבכ"מ כמו בלולב

דינא שהיושב בסוכה שראשו ורובו בסוכה

הגזול אע"פ שהוא מאוס ,מכ"מ אין מעשה

ושולחנו בתוך הבית לא יצא יד"ח שב"ש אמרי

העבירה קשור בקיום מצווה שהרי גזלו קודם

שלא עשה ולא כלום ומפרשים בתוס' בסוד"ה

שנטלו וכיוון שכן אע"פ שאסור ליטלו ייתכן

דאמר לך וצ"ל דאיצטריך התם לאיתויי היכא

שיצא מדאו' שהרי למעשה קיים המצווה,

עריכת ברכות  /הערות דף יא ע"א

תקמא

משא"כ בק"ש העבירה היא בעצם הקריאה

לא נעשתה כאן כלל מצווה ואין כאן רצון ד'

שעצם הקריאה בהטיה היא היא העבירה וא"כ

וא"כ שפיר מובן שלא יצא יד"ח גם מדאו'.

xpxe wgvi axd

מקום שאמרו לקצר
מקום

שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך –

צריך לעשות כן דבלא"ה הוי הפסק באמצע

דאסור

הברכה ,וכיון שכל היתרו להאריך הוא בתורת

הברכה

מה שהוא מאריך את החפצא של הברכה הרי

והרשב"א הקשה ע"ז ממה דאנו מוסיפין

זה בכלל הדין דלא יאריך ,משא"כ בשמונה

בקשות בשמונה עשרה ,ועי' בדבריו שהאריך

עשרה דהוי תפילה ,וכך הוא סדר התפילה

בזה.

דאפשר להוסיף בהתפילה ,א"כ כשמאריך בזה

לדעת
להאריך

רש"י

בברכה

ולכאו'

ותוס'

קצרה

היינו
בתוך

י"ל בזה דכל האיסור להאריך הוא

אין זה בתורת שהוא מאריך את החפצא של

דווקא כשכל הוספתו הוא בתורת מה

הברכה אלא דהוא מבקש ומתפלל בתוך
הברכה זה לא חשיב שמאריך.

שמאריך את החפצא של הברכה ,ובע"כ הוא

oiihyt` awri axd

בענין עמידה בק"ש
בגמ',

עשה דברי ב"ש לא עשה ולא כלום,

הוכרחו חז"ל להפקיע ממנו המצוה דאוריתא,

ומייתי ראיה מיושב בסוכה ושולחנו

דאל"ה הוא יעשה כך ויצא י"ח גם מדרבנן.

בתוך הבית ,דלא יצא לב"ש ,וה"ה כאן לא יצא

ולכן

גם במי שעומד בק"ש ל"ש לומר שכאן

לב"ה ,והק' תוס' מה הראיה הרי שם אינו יוצא

איזה חסרון בק"ש ,אבל רבנן לא רוצים

כיון דעשה שלא כדין ,אבל כאן הרי גם לב"ה

שיקפיד ע"ז ,כמש"כ הרשב"א דילמא לא יוכל

אפשר לקרוא בעמידה ,ותי' דכי היכי דהתם

לשכב ולא יקרא לגמרי ,ולכן הפקיעו ממנו

הוא רק גזירה ואעפ"כ העמידו דבריהם שלא

המצוה דאוריתא.

יצא ,ה"ה כאן לב"ה.

ודברי

וכך

מפורש בתוס' סוכה ג,א ,דכונת הגמ' כאן

תוס' צ"ב דסו"ס שם הוא לקולא,

לומר דכמו שמי שיושב בסוכה קטנה לא

ונראה

יצא י"ח אפי' מה"ת ,ה"ה מי שקרא ק"ש לא

משא"כ

כאן

דלחומרא,

יצא י"ח.

דכונתם דבכל דבר שנאסר בדרבנן ויש לזה גדר
ממילא אם לא עשה ע"פ הגדרים של חז"ל לא

ועי'

פמ"ג פת"כ ח"ג או' ז' ]השני[ שנסתפק

יצא ,אבל בדבר שאין בזה גדר לומר שלא קים

לפמש"כ תוס' דאם לא קים מדרבנן לא

המצוה ,רק שאסרו רבנן מטעם גזירה ,בזה

יצא גם מה"ת ,מה הדין בדבר שגזרו משום
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תקמב

גזירת תקרה ,ואין לו נסרים אחרים אם מסכך

דאוריתא ,וממילא הוא צריך לקים לכה"פ את

בהם ,כיון שלפי תוס' לא יצא י"ח ,או שרק

המצוה דאוריתא.

במזיד גזרו ,אבל באונס לא ביטלו ממנו
המצוה ,והביא מהרא"ש דצריך לסכך ,ובהג'

והפמ"ג

סי' ס"ג בא"א תמה למה השמיטו
הפוסקים דין זה דגם בדיעבד צריך

הגרש"ק הביא מהריטב"א דגם מברכים ע"ז.

לחזור ולקרות ,וכתב שאם לא התכון להחמיר

ולפמש"כ

י"ל דאין זה משום דבאונס לא

כב"ש ,רק משום סיבה אחרת ,אינו צריך לחזור

יצא ,אלא דבדבר שגזרו משום

ולקרות ,וכנר' כונתו דלכן השמיטוהו משום

גזירת תקרה ,יש בזה גדר שהוא כמו תקרה,

דלא שכיח לכון להחמיר כב"ש ,ועי' אמרי

ובזה לא הוצרכו חז"ל להפקיע ממנו המצוה

נועם כאן שפי' באופ"א.

aey xra jexa axd

דף יא ע"ב
בדין דברכה"ת אי דאו' או לא
בספר

המצוות מצינו שמשיג הרמב"ן על

וגם

במגלת אסתר שם כ' ,נראה לי כי דברי

הרמב"ם בהשגותיו על השמטות

הרמב"ן צודקים בזה המקום ,ולא ידעתי

הרמב"ם )במצווה טו'( ,שמביא הרמב"ן שבפ"ג

למה לא מנאה הרב ,אם לא חשב שמדרשם בזה

דברכות )כא( אמרו מנין לברכת התורה לפניה

הפסוק הוא על דרך אסמכתא ,אמנם עליו

מן התורה ,שנא' כי שם ד' אקרא הבו גודל

להביא ראי' .הרי שג"כ הבין שהיא מצווה

לאלהינו ,ורצה בגמ' ללמוד ברכהמ"ז לפניו

בפנ"ע ,וצ"ב אמאי לא הביאה הרמב"ם.

שיהא מן התורה מק"ו מזה ,ומה תורה שאינה
טעונה לאחריה טעונה לפניה ,מזון שטעון

והרמב"ם

לגבי ברכהמ"ז כ' )הל' ברכות ב

לאחריו אינו דין שטעון לפניו ,ומשיבו על זה

יד'( ,מי שאכל ושכח ולא בירך,

מדרך הפירכות מה לתורה שכן חיי עולם וכ"ו.

אם נזכר קודם שיתעכל המאכל שבמעיו חוזר

עכפ' חזינן שברכה"ת לפניה היא מן התורה.

ומברך ,נתעכל המזון שבמעיו אינו חוזר
ומברך ,וכן אם נעלם ממנו ולא ידע אם בירך

וא"כ

משיג הרמב"ן מדוע הרמב"ם מנה את

או לא בירך חוזר ומברך ,והוא שלא נתעכל

ברכה"ת במצווה אחת עם מקרא

המזון שבמעיו ,הרי דס"ל לרמב"ם שברכהמ"ז

ביכורים ושאר ברכות .הא היא מצווה דאו'

חוזר מספק ,וודאי הוא משום שהיא דאו' ,וא"כ

בפנ"ע ,ומדוע לא נמנתה לבדה ,והא מקרא

לכאו' הוא הדין לברכה"ת שנלמדת באותו

ביכורים אינו נמנה עם הבאת ביכורים אלא

מקום ,א"כ היא ג"כ דאו' ,ומדוע לא מנאה

נמנה בפנ"ע ,ומ"ש כאן שלא נמנה לבדו וצ"ב.

הרמב"ם.

עריכת ברכות  /הערות דף יא ע"ב
וייתכן

תקמג

לומר שס"ל לרמב"ם שאה"נ גם

שכעין דאו' שאחשביה כיוון שאסמכיה אקרא,

ברכהמ"ז וגם ברכה"ת אינם דאו',

ולכן חוזר מספק ,משא"כ סתם מצוות מדרבנן

אלא דרבנן הם ,והא דילפינן להו אסמכתא
בעלמא

הוא.

וא"כ

תיקשי

אמאי

חוזר

אינו חוזר מספק.

וא"כ

מיושב ג"כ הרמב"ם שלא מנה את

בברכהמ"ז בספק ,ומ"ש משאר ברכות דרבנן

ברכה"ת במנין המצוות ,שבאמת אי"ז

דאינו חוזר מספק ,ואפש"ל שאה"נ דרבנן היא,

דאו' אלא אסמכתא הוא ולק"מ ,אמנם שבאמת

רק כיוון דילפינן לה באסמכתא מהתורה,

צ"ב מהיכי תיתי לומר כך ,וכמש"כ במגלת

חשיבא ,ורצו להחמיר בהם קצת ,וחוזר מספק,

אסתר שעליו להביא ראי' ,ע"כ ועדיין צ"ב.
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קיום ברכה"ת באהבה רבה
בגמ'

ארי' אמר שמואל וכו' משקרא ק"ש
אי"צ לברך שכבר נפטר באהבה רבה

עם ב' קיומים אין דין חבילות חבילות.

ומה"ט

בסעודת שבת שרי שתהיה ג"כ

וצ"ב הא אין עושין מצוות חבילות חבילות

סעודת נישואין או ברית מילה ואין

ובאהבה רבה מקים גם ברכות ק"ש וגם ברכות

בזה חבילות חבילות דהוי מעשה אחד עם ב'

התורה באותו ברכה והאיך שרי למיעבד הכי.

קיומים וכל דין חבילות חבילות זה לעשות ב'

ואם

מעשי מצוה יחד.

נימא כמו שמוכח בכמה מקומות דחובת
ק"ש זה ת"ת של ק"ש א"כ א"ש דברכת

ומה"ט

כאן אי"ז ח"ח דהוי ברכה אחת עם

אהבה רבה זה כדין ברכות התורה אך אם נימא

ב' קיומי ברכה ,וכן יש להוכיח

דיש בזה גם דין ומצות קבלת עומ"ש הוי לכאו'

משו"ע סימן ז' דלחד שיטה אפשר לצאת ב'

חבילות חבילות.

חיובי ברכת אשר יצר בברכה אחת וגם מאן

וי"ל

ע"פ יסוד השדי חמד במערכת האלף

דפליג זה מדין חובת תשלומין כמבואר

כללים ח"א )עמוד  (274דבמעשה אחד

במשנ"ב.
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בדין הפסק לאחר ברכת אהבה רבה
הנה

הראשונים דנו בברכת אהבה רבה האם

הביאו כן מהמדרש ,ולא כתב הרמב"ן איך

חשיב כברכת המצוות של ק"ש או לא,

ליישב דבר זה ,דהרי בודאי בדין ברכת המצוות

והרמב"ן הוכיח דחשיב כברכת המצוות,
והאריך לפי"ז לתמוה במה שאומרים ק'ל מלך
נאמן ,ואולם אח"כ הביא דרבותינו בעלי התוס'

דעלמא לא יהיה היתר להפסיק לזה.

וכבר

עמד ע"ז המג"א ,וכתב דכיון שאין
מברכים לקרוא ק"ש אפשר להפסיק

עריכת ברכות  /הערות דף יא ע"ב  -דף יב ע"ב

תקמד

בזה ,וצ"ב כוונתו ,והיה אפשר לפרש כוונתו

ומעתה

נראה דזה כוונת המג"א דכיון דאין

בתורת הוכחה דכיון שאין מברכים לקרוא את

מברכים לקרוא ק"ש ,אה"נ דהברכה

שמע ,הרי זה הכרח דאין זה ברכת המצוות

צריכה לחול ע"ז כמו על כל מצוה ,אבל מ"מ

ממש ,אלא דהוא רק דין דהק"ש טעונה ברכה,

כיון שאין הברכה על המצוה ,אלא היא תורת

וממילא דאין ההפסק מעכב בזה כ"כ.

ברכה בפני עצמה ורק שהיא חלה גם על

ואולם

נראה לפרש דבריו ביותר ,דהנה

המצוה ,בזה לא מפקדינן כולי האי על
ההפסק.

נראה דבכל ברכת המצוות יסוד
הדין שלא יהיה הפסק הוא מתרי טעמי,

ויש

להוסיף בזה ביותר ,דכיון דהאמירת ק'ל

ראשית מצד הדין שהברכה צריכה לחול על

מלך נאמן יש בה צורך לק"ש ,הרי אם

המצווה ,וכשמפסיק אין הברכה יכולה לחול

אנו דנים האם זה עושה הפסק לענין שלא תחול

על המצוה ,אבל מלבד זה יש בזה עוד דין

הברכה על הק"ש לגבי זה אין זה עושה הפסק,

מצד דין הברכה עצמה ,שכל תורת הברכה

דהרי כך הוא מקיים את הק"ש כתיקונה ,ורק

הוא במה שהיא נתפסת על המצווה ,וכל כמה

שאם היה כמו כל ברכת המצוות ,שכל תורת

שהוא מפסיק בינה לבין המצוה לאו שם ברכה

הברכה הוא על המצוה ,וכשלא חל על המצוה

עלה ,וכן מבואר בב"י בסימן מ"ז ,שדן שם

אין זה כלל ברכה אלא הוא ברכה לבטלה ,לא

האם יש איסור להפסיק בין ברכת התורה

היה סגי בזה ,דהברכה צריכה לחול מיד על

ללימוד ,ופי' שם הטעם שלא יהיה איסור

המצוה ,ואמירת ק'ל מלך נאמן אין זה חלק

הפסק כיון שהוא מחויב ללמוד מיד ,ובוודאי

מהמצוה ,ורק מחמת שכל הדין הפסק כאן ,הוא

דסברא זו הוא רק סברא לגבי הברכה ,אבל

במה שלא חל הברכה על הק"ש ,ממילא דלא

אין זה סברא לגבי מה שנתפס הברכה על

מגרע במה שואמר ק'ל מלך נאמן שבזה הוא

התורה ,ועי' בזה.

מתחיל לקיים את הק"ש.
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דף יב ע"ב
בדין כל פרשה דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן
בגמ'

גמירי כל פרשה דפסקה משה רבינו

הפסוק בעצמו מ"מ הכא הוי דין בפרשה דלא

פסקינן דלא פסקה משה רבינו לא

פסקינן ליה.

פסקינן ע"כ מהמבואר בגמ' עולה דאפי' פרשה
שלימה א"א לפסקה ,והיינו דהרי בגמ' מגילה

ולכאו'

יש לברר מה ענין הנהו תרי הלכתא

כ"ב ע"ב ובתענית כ"ז ע"ב מבואר על כל

דלכאו' כ"ש הוא ,דאם אמרינן דאפי'

פסוקא דלא פסקה משה לא פסקינן ,והוי על

פרשה דמורכבת מכמה פסוקים מ"מ לא פסקינן

עריכת ברכות  /הערות דף יב ע"ב

תקמה

לה ,א"כ כ"ש בכה"ג דהוי בהפסוק עצמו ועל

הוא בעצם בא לומר את כל הפרשה ,או דכדי

מה אתו הני תרי הלכתא.

להעמיד את הענין אותו רוצה לומר בהאי

ויש

להעמיד דודאי ב' ענינים הם מלבד שינוי

פרשתה יש תוכן לכל הפרשה ,וכגון האי פרשה

הלשון ,דהרי הרשב"א במכלתין להלן

דבלעם דכל חלק בפרשה הרי הוא חלק מהענין
להזכיר.

י"ד ע"ב ע"ד רב פפא לגבי אמירת ואמרת
אליהם ולומר אני ה' אלוקיכם דאמר ר"פ קא

דהרי

טעם ההזכרה הוא לכאו' לפום מאי

סברי במערבא ואמרת אליהם לא הויא התחלה,

דמבואר בדברי הנביא בהפטרה לפר'

תמה הרשב"א מה לי בזה הא איכא לדינא דכל

בלק במיכה פ"ו פסוק ג' ו' )ג( עמי מה עשיתי

פרשה דלא פסקה משה.

לך ומה הלאתיך ענה בי) :ד( כי העלתיך מארץ

ותי'

בזה דכיון דלא התחיל שוב לא חשיב גם

מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את

מה דגומר אני ה' אלוקיכם כגמר דבכל

משה אהרן ומרים) :ה( עמי זכר נא מה יעץ בלק

זה לא אמר מעיקר המצוה ולא מידי ,ושוב

מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן

הוסיף דלפי"ז ניחא גם מהאי הלכתא דכל פסוק

השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה' ע"כ.

דלא פסקי משה ,והיינו דכיון דלא אמר מעיקר

והיינו

המצוה אין חסרון בפיסוק הפסוק עכת"ד.

ומבואר

ביקתא דבתרוויהו היה הצלה לכלל

ודאי דהוי תרי הלכתא והתם באמת

ישראל דהרי זה בא בלעם לקללם ולכלותם ולא

ליכא לתמוהי בשיעור ההפסק ,אבל

הצליח דרכו.

הא מיהא אכתי צ"ב כהנ"ל דלכאו' בכלל

באופן

מאתיים מנה.

והנה

דיציאת מצרים ופר' בלעם הם בחדא

דכל הפרשה כולה היא למטרת האי
מילתא ,וא"כ בכה"ג או בגוונא דבא

יתכן היה לומר נפק"מ בהאי מילתא

מצידו להעמיד את כל הפרשה אינו יכול לעצור

דהנה המאירי בדף י"ג ע"ב הק' על האי

עצמו מלסיים הדבר ,כיון דכל ענין קריאתו

מ"ד דסבר דקרי"ש הוא רק פסוק ראשון ותמה

בהאי מילתא משוייך לכל הפרשה) ,ובזה לא

בזה דלכאו' הא בעינן פרשה שלימה דהא כל

יועיל התנאי שיתבאר עוד דאינו רוצה לומר הכל כיון

פרשה דלא פסקה משה ותי' דכיון דאתי לקבל

דבהכרח רוצה לומר הכל כיון דהכל ענין אחד הוא(,

עול מלכות שמים סגי בהאי ענינא ,ובאמת

אבל אם אינו בא להעמיד את כל הפרשה אלא

כעי"ז מצינו אף להלכה בדברי המג"א בסימן

רק לקרוא פסוק אחד בהשלמת הנהו תנאים

רפ"ב דפי' דבתפילה כ"פ הרי אומרים רק חלק

שאני.

מפרשה ותי' דלענין תחינה ובקשה שאני.

ויש

וע"ז

בא הדין הנוסף והוא דינא דמסכתא

באמת מקום להעיר בזה מה איכפת לי

מגילה ותענית והוא כל פסוקא וכו',

בזה ,הא לכאו' אכתי פוסק ומה מעלה יש

והיינו כשעומד רק הפסוק הזה בכה"ג בעינן

לתחינה ובקשה וקבלת עול מלכות שמים בזה,
אבל הא מיהא יתכן לומר דהנפק"מ היא בזה
דבפסוק עצמו כ"ז לא יועיל.

ולעיקר

למיקרי כל הפסוק ולא ניתן לחלקו.

וא"כ

הרי שפיר מתפרשים דברי הרשב"א
ולכאו' מה דהוסיף ע"ז במג"א דכיון

הענין יתכן לייסד דחלוק ביסודו האי

דפרשה כל ענינה כשיש שייכות וענין לקריאת

דינא דכל הדין בפרשה הוא רק באם

הפסוק הזה לענין כל הפרשה ממילא יש איסור

עריכת ברכות  /הערות דף יב ע"ב

תקמו
לפסוק אבל כשבא רק לקבל עול מלכות שמים,

בכה"ג אין איסור ולפום פשוטו הכוונה דאי"ז

וזה ענין הפסוק ראשון ובזה סגי ,ואין בהמשך

נחשב להפסק כיון דאדרבה בא להשלים

הפרשה עוד מענין זה ,או כשלא התחיל ולא

לאחמ"כ וכאילו לא פסק ,אך יתכן לומר דיסוד

גמר הרי חסר בכל השייכות לכל הפרשה ,ולכן

ההלכה הוא דכיון דכעת אינו בא לקרוא הכל

שפיר שאני.

ואדרבה רק למחר הוא הולך לקרותו ,שפיר

ואפשר

דבזה יש לפרש עוד במש"כ המג"א

חשיב שלא בא לקרוא הכל ,ובזה לא חשיב

התם דבאם דעתו לסיימו למחר

כאילו פוסק הפרשה.
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עריכת ברכות  /הערות דף יג ע"א

תקמז

פרק היה קורא

78
דף יג ע"א
בגדר הפסק
בתוד"ה

ובאמצע כתב ז"ל ופסק רבינו

בו ולהפסיק להתעסק בדברים אחרים ,ולכן יש

שמעיה דבמקום שאסור לספר

חילוק מפני הכבוד ומפני היראה ,דכל זה הוו

אסור לדבר אפילו בלשון הקודש וכן משמע

רק כסיבות דיוכל להפסיק במה דעוסק בו,

אפילו

לצורך עסק בדבר האחר ,דכביכול העסק הנוסף

באמצע הפסוק רב הונא בשם רב יוסף אמר

יכול לדחות בשיעור מסויים את העסק בו עוסק

ודברת בם מכאן שיש לך רשות לדבר בם עכ"ל,

כעת ,אבל לעולם לא הותר לכלול בתוך דבריו

ויש להבין טעם ההיתר בזה.

עוד דברים מפני הכבוד ומפני היראה דמה ענין

מתוך

ויש

מתניתין,

ובירושלמי

קאמר

זה אצל זה.
לדון דהנה בעיקר דין הפסק יש לחקור
האם הגדר הוא דהוי הפסק כאילו מפסיק

דבריו ושוב חוזר לדבריו ,והיינו דמחשבינן
לההפסק בעצם מה דפוסק מדבריו באמצע ,או
דחשיב כאילו בתוך דבריו מוסיף עוד דברים
דאינם ממין הענין דבר.

ויסוד

הנדון הוא האם ההפסק מיוחס הוא
להפסק הדברים מצד הגברא או

דהחפצא של הדברים נאמר בתוספת של מה
דהזכיר בתוה"ד.

וא"כ

נראה דזה גופא הנדון בתוס' דהבין
מאיזה טעם דאם מדבר בלה"ק הרי

מותר ,דבזה גדר הדבר הוא דנחשב כאילו
בתוה"ד מדבר עוד דברים בלה"ק ,וע"ז גופא
מפרש דאינו מענינא ,אבל כל המעלה של
לשה"ק הוא רק בשיעור זה ודו"ק.

וכמו"כ

דן לגבי דברי הירושלמי דכיון
דמבואר ודברת בם דיש רשות

לדבר בם יכול להתפרש בתרי אנפי ,או דנימא

וא"כ

יש לדון דבכל הנהו דהתירו להשיב

דכיון דהותר הדיבור שוב מותר לדבר בו ולא

מפני הכבוד היינו דאין ההיתר גוף

איכפת לן במה דמפסיק באמצע דבריו ואח"כ

הדיבור שניתן להאמר ,והיינו לכלול בתוך

שוב חוזר לדיבורו ,או דאמור חידוש יותר

הדיבור שעוסק בו להוסיף עוד דיבורים אחרים,

דמותר בתוך הדברים להוסיף עוד דברים והוי

אלא גדר הדבר דהתירו להפסיק הדבר שעוסק

כבתוך הדבר בעצמו.
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תקמח
באופן

דכל הפסק יכול להתפרש כהפסק

חסרון

להפריד בין

שמפסיק דיבורו ,ויכול להתפרש

הדברים

)ויעויין

עוד

בתרומה"ד י"ב(.

כתוספת דברים דזה עצמו ההפסק ,ומעתה יש
לדון עוד לגבי דברי התוס' בע"ב וכדלהלן.

והביאור

דלעולם כשעומד לפני המלך הרי
מעמיד דבריו עם המלך ,ולכן לא

דמבואר

בד"ה שואל הכרח לאיסור הפסק

שייך לדון שמספיק באמצע ושוב חוזר אלא

בתוך שמונ"ע דמהא דאין היתר

לעולם מתפרש ההפסק שלו כאילו מוסיף עוד

להפסיק בין גאולה לתפילה כמו"כ בתוך

דיבורים בתוך הדברים ,ולכן שפיר מוכיח דאם

שמו"ע ,ותמוה הא בין גאולה לתפילה עיקר

בגאולה לתפילה לא מהני אף דהוי מפסיק שבו

שמפריד

חוזר ומ"מ אסור ,ודאי וכ"ש בתוך התפילה

דחשיב

הענין

ממילא

כהפסק

הדברים ,אבל בתוך שמו"ע מה"ת דיש

דהוי כמוסיף דברים שאינם מן הענין דאסור.

qieeiic jexa edil` axd

קורא להגיה
רש"י

פירש שאינו מתכוין לקריאה ,והתוס'

באמירת חבירו ,וכדי שאמירת חבירו תתייחס

תמהו דאכתי הא קא קרי .ובדעת רש"י

אליו בעינן שיתכוונו השומע ומשמיע יחדיו

מבואר דאף אי נימא דהמצוות אין צריכות

לצרף השומע לאמירה .אבל לפ"ז לא מובן מה

כוונה מ"מ בעינן כוונת מעשה ,וכשהמעשה

דימה הרשב"א לקורא להגיה ,הא התם איהו

נעשה כמאליו בלא כוונה ]דהוי כמתעסק

קא קרי ,ובודאי אין חסרון לייחס אליו את

בעלמא[ מגרע גרע לכו"ע] .ויל"ע במה פליגי

קריאתו ,ומה מצא בכוונת שומע ומשמיע.

התוס' ,אם משום דלעולם חשיב ככוונת מעשה,

]ולפו"ר צ"ל ,דאף דלא דמו אהדדי ,מ"מ כתב

או דפשיט"ל דלא בעינן אפילו כוונת מעשה,

הרשב"א לדמות דמשכ"ל כוונה שאינה בתורת

וצ"ע[.

'מצוות צריכות כוונה' אלא בתורת 'כוונת

והרשב"א

ביאר דברי רש"י זה לשונו,
'דהויא ליה כוונה זו כנתכוון

שומע לשמוע ומשמיע להשמיע ,שאינה כוונה
גמורה אלא שצריך מיהא כוונת שמיעה' .והיינו
שדימה ליוצא מחבירו דבעינן שיתכוונו שניהם
אף למ"ד מצוות לא צריכות כוונה.

והנה,

מעשה' לחוד ,ומ"מ כל מעשה בלחוד[.

והמבואר

ברשב"א ,דהטעם דבעינן כוונת
שומע ומשמיע אינו משום לצרף

את השומע לאמירה ,אלא אף אי השומע
'מצורף' לאמירה ,מ"מ חשיב לדידיה כמי
שנעשה המעשה מצוה מאליו ,ובזה גופא הוי

כפשוטו הטעם דבעינן כוונת שומע

חסרון אף למ"ד מצות א"צ כוונה ,ולכן בעינן

ומשמיע ,משום שלא חשיב שהשומע

שיתכוונו השומע והמשמיע יחדיו דעי"ז חשיב

מקיים המצוה מכח שמיעתו אלא שהוא יוצא

השומע כ'עושה' מכח שמיעתו את האומר ,וזהו
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תקמט

מה שדימה הרשב"א דמה"ט נמי בקורא להגיה

שומע ומשמיע .ולכ"ז העירני ש"ב הר.

בעינן כוונת קריאה ,כמו דבעינן בעלמא כוונת

פוברסקי שליט"א.
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דף יג ע"ב
הפסק לעניית אמן של אותה ברכה
שואל

מפני היראה ומשיב .התוס' כתבו

וע"כ

דטעם ההיתר בזה הוא ,משום דעניית

דבכלל היתר זה גם לענות קדיש

אמן של אותה ברכה לא חשיבא

וקדושה באמצע ק"ש .ודברי התוס' באו לגבי

כהפסק כלל ,כיון שהוא אמן של אותה ברכה

הפסק באמצע הפרק .ולענין הפסק דביה"פ,

שהוא עומד בה כעת ,וחשבינן להאמן כחלק

נחלקו הפוסקים האם הותר לענות על אמן דשאר

מהברכה עצמה ,ואי"ז שייך בהדי כל הנך כללי

ברכות או לא ,עי' רע"א סי' ס"ו מש"כ בזה.

דעניית אמן וקדיש וקדושה .ואף אילו היה

והנה,

המג"א בסי' סו,יא כתב ,לענין עניית
אמן של ברכת גאל ישראל ,אף

שמעיקר הדין קיימ"ל דליכא איסור לענות אמן

נאסר עליו להפסיק לקדיש וקדושה ,מ"מ אמן
של אותה ברכה שאני וכש"נ דהוא משום
דהו"ל הך אמן כחלק מהברכה עצמה ,ולית בה
שום צד מעשה הפסק.

זה ,מ"מ המדקדקים ממתינים בצור ישראל כדי
לענות אמן ,עיי"ש .וכבר תמה עליו הפמ"ג שם,
דאיך יענה אמן במקום שעומד ,הרי גם אם
הותר עניית אמן של שאר ברכות ,כ"ז הוא
דווקא בביה"פ ,אבל באמצע הפרק ליכא לכאו'
שום היתר לענות אמן דשאר ברכות.

ובדעת

אשר

לפי"ז מיושב היטיב מש"כ המג"א
להתיר עניית אמן של גאל ישראל גם

אם עומד באמצע הפרק ,כיון דהך ענייה של
אותה

ברכה

ובממילא

דגם

מלהיחשב

מופקע
באמצע

הפרק

כהפסק,
הותר

לו

המג"א היה נראה לדון בפשוטו,

להפסיק ,כאשר כן מוכרח בלא"ה מדעת הנך

דהנה ,הרי הא מיהת חזינן דגם להנך

פוסקים דאית להו דליכא היתר לענות אמן

פוסקים דאית להו דליכא היתר לענות אמן

דשאר ברכות גם בביה"פ ,ומ"מ אמן של

דשאר ברכות בביה"פ ,מ"מ אמן של אותה

אותה ברכה אינו בכלל איסור זה ,ובממילא

ברכה שאני ,כמבואר כן להדיא בשו"ע דעל

דכלפי הך ענייה אין שום חילוק בין אם

ברכת יוצר המאורות מותר לענות אמן ,וצ"ב,

עומד באמצע הפרק לבין אם עומד בביה"פ.

דהא לא הותר אמן דשאר ברכות.

ודו"ק.
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תקנ

הפסק לקדיש ולקדושה
כתבו

התוס' דנראה שמותר לענות קדיש

החיוב לענות אמן זה ,ובממילא דזה תלוי

וקדושה באמצע ק"ש דאין לך מפני

בחיובו ,האם מחויב הוא לענות אמן זה,

הכבוד גדול מזה .הב"י בסי' ס"ו העתיק דברי

ובמקום שכבר נתקיים אצלו אמירת אמן ,שוב

הסמ"ק שכתב ,דהותר להפסיק אפי' באמצע

ל"ש טעם זה ,והילכך אין לו להפסיק.

הפרק לאמן של הקל הקדוש ושל שומע
תפילה ,ומעלת ענייה זו משום דהו"ל סיום

אלא

שכתב ,דבהך דינא שאין לו להתחיל

ברכות ראשונות ואמצעיות .אבל לענות אמן
אחר ברכת שים שלום לא הותרה ,לפי שזה
אומר גם היחיד עצמו ,ואין לו להפסיק להם,
שהרי אף הוא עצמו יאמרם.

שהעירוני בזה מדברי המג"א בסי' ק"ט

להתפלל בציבור אם יפסיד קדושה ,דכ"ז הוא
דווקא אם לא ענה עדיין קדושה באותו יום,
אבל אם כבר ענה פעם אחת ,רשאי להתחיל
להתפלל על אף שיפסיד הקדושה .ומבואר

ולכאו'

נפק"מ בזה ,דאם כבר ענה פעם אחת

לכאו' דאי"ז שייך בהדי מעלת ענית דברים
שבקדושה.

אמן של שומע תפילה ,שוב אינו
רשאי להפסיק להך עניה באמצע ברכות ק"ש,
דהא כבר ענה פעם אחת ,וכמו שאינו עונה אחר
ברכת שים שלום שהרי יאמרנה לבדו ה"נ
בגוונא שכבר ענה פעם אחת .וביותר ,שאם אך
יודע הוא שישמע אח"כ אמן של שומע תפילה,
דכבר אינו רשאי לענות אמן זה ,שהרי עתיד
הוא לענות אמן זה כשישמע חזרת הש"ץ.

ואילו

הא דמפסיק לעניית קדיש וקדושה ,זה

מאי

נימא ,התם שבא הנידון כלפי לדון שלא
יתחיל להתפלל ,בזה צריכים אנו לחיובו,

שמחויב לענות קדושה ,ובל"ז אינו נתבע שלא
להתחיל להתפלל .ולא כן בניד"ד דהכל הוא
נידון בהלכות הפסק ,האם חשבינן להך הפסק
כהפסק מפני הכבוד והיראה ,ובממילא דזה
מתקיים גם אם כבר אמר פעם אחת קדושה.

אי"ז

נכון ,שהרי במשנ"ב שם הביא דברי

אינו תלוי כלל אם עתיד הוא לומר

השע"ת דרשאי לעמוד בעזרה חוץ

אח"כ קדיש וקדושה .והחילוק ביניהם פשוט

לביהכ"נ ואז אינו צריך להמתין עד שיאמרו

מאוד ,דעניית קדיש וקדושה מעלתה משום

הציבור קדושה ,ואם נימא דתלוי זה בהחיוב

דהו"ל כמפני הכבוד מצ"ע ,ע"י שהוא מחויב

דידיה לומר קדושה ,א"כ מה טעם רשאי

להצטרף עם הציבור להך עניה ,ואי"ז תלוי כלל

לעשות כן ,הרי מ"מ חייב הוא לומר קדושה.

אם יאמר אח"כ עוד קדיש או לא ,כיון דמ"מ

וע"כ ,דאי"ז דבר התלוי בחיובו כלל ,כ"א

הו"ל כמפני הכבוד .אבל אמן של שומע

דהכל תלוי בהחיוב לענות עם הציבור קדושה,

תפילה ,עיקר ההיתר בהך עניה אי"ז משום

וזהו הטעם שאינו רשאי להתחיל להתפלל .ולא

דהו"ל מצ"ע כמפני הכבוד ,אלא משום חומר

מפני חובתו.
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ומבואר

דאף דמחד גיסא תלוי זה בהחיוב

תקנא

זולת

דנימא ,דמ"מ כאשר בא הנידון בהלכות

לענות עם הציבור ,מ"מ אם כבר

הפסק דמפני הכבוד והיראה ,אי"ז תלוי

ענה פעם אחת שוב לית ביה הך מעליותא,

בהחיוב דידיה לענות עם הציבור ,כ"א דעצם

ורשאי להתחיל להתפלל .אלא דלפי"ז היה מן

עניית הקדיש וקדושה אית בה חומר מסוים,

הדין דנימא כן גם בניד"ד ,דאם כבר אמר פעם

ואי"ז שייך להחיוב דידיה .ואילו בהא דסי'

אחת קדושה ,שוב לא יהא לו היתר להפסיק

ק"ט שבא הנידון כלפי מה שנדרש הימנו שלא

באמצע ברכות ק"ש לקדושה ,כיון שכבר אינו

להתחיל להתפלל ,בזה בעינן לכך שיהא הגברא

מחויב להפסיק עם הציבור בהדי הך עניה.

מחויב להעמיד עניית קדושה ,ועוד צ"ת.
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חוזר וגומרה
תנו

רבנן שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד זו

ולכאו'

קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא וכו'

נראה מזה ,דבאמת עיקר מש"נ
בדברי הרשב"א דיש קיום של ק"ש

חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה וכו',

גם לאחר ג' שעות צ"ע ,דהרי לשון המשנה

הרשב"א ריש פרקין העמיד נידון זה על

איתא דהוא כקורא בתורה ,ומשמע דאין בזה

הקרי"ש ,עיי"ש שדן אי שרי להפסיק בין פרשה

כלל מצות קריאת ק"ש ,אך הנראה דרק בכה"ג

לפרשה והוכיח מדברי רבי דהפסיק בין הפסוק

דכבר קרא ק"ש דאורייתא ,וחסר לו רק הקיום

הראשון להשאר ,הרי חזינן דאין איסור הפסק.

והתוספת של הק"ש דרבנן יכול להשלימה גם
לאחמ"כ.

והנה

זה ודאי דכל הנידון הוא רק לאחר ג'
שעות דבתוך ג' שעות בוודאי דהיה

גומר ,ולפי"ז ראשית מבואר מדבריו דיש ענין
לקרוא ק"ש גם לאחר ג' שעות ,ומה דאמרינן
כקורא בתורה אין הכוונה דהוי זה רק מצות
לימוד תורה גרידא.

ואולם

דברי הרשב"א ,שהוכיח מהכא דאין

ובתוספת

ביאור ,דהנה ברשב"א בדף ב' ע"א
כתב דאפשר לקרוא ב' הפרשיות

אפי' מפלג המנחה ואף שאין יד"ח בזה מ"מ
הקילו בזה רבנן עיי"ש ,ומבואר דגם מדרבנן
שתיקנו קריאת הב' פרשיות ,לא נתנו ע"ז כל
חומר דיני ק"ש שדינה דווקא בזמן ק"ש.

אך

לפי"ז י"ל דאין קיום בב' הפרשיות בפני

ההפסק מעכב בדין הק"ש צ"ב,

עצמם ,אלא כל קיומם הוא רק כל כמה

דמהכ"ת שצירף את הפסוק ראשון לשאר

שהוא מצטרף לקריאת הק"ש שכבר קרא או

פרשיות ,והרי י"ל דאה"נ לא נצטרף פסוק

שיקרא אח"כ ,משא"כ כשלא קרא אכתי ק"ש

הראשון כיוון שהפסיק ,אלא דקרא מחדש

דאורייתא הוי ממש כקורא בתורה ,וא"כ לא

אח"כ את הג' פרשיות.

היה לרבי ענין כלל לקרוא הק"ש לאחר ד'
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תקנב

שעות ,והוכיח מזה הרשב"א דהק"ש שקרא

מגרע בזה ,וממילא דיש ענין לקרוא את הק"ש

אח"כ מצטרף עם הק"ש דאורייתא ואין ההפסק

גם לאחר ג' שעות.

oiihyt` awri axd

דף יד ע"א
הפסק בברכות ק"ש בגוונא שאינו קורא ק"ש
ז"ל

התוס' והכא נמי משמע דמברכין דאי לא

דמיאן המחה"ש לפרש האיסור להפסיק מצד

מברכין מאי הפסקה שייך בה .מבואר

סדר התפילה היינו ,משום דלגבי זה בודאי

בדבריהם ,דהאיסור להפסיק באמצע הלל היינו

דק"ש בברכותיה עדיף טפי ,ולכן פי' האיסור

בצירוף הברכה .ולכאו' היינו נמי בק"ש ,דאם

להפסיק מצד ההפסק שבאמצע ברכות ק"ש.

אינו קורא ק"ש בברכותיה ליכא איסור להפסיק
עכ"פ בביה"פ.

אלא

שבזה יתכן היה דנימא בדעת הרמ"א,
דהנה ,הרי הך איסור הפסק שבאמצע

והנה,

הרמ"א בסו"ס מ"ו כתב ,דמי שהוא

ברכות ק"ש ,אי"ז איסור כלפי הברכות מצ"ע,

אנוס ואין לו פנאי להתפלל מיד אחר

כ"א דהוא בצירוף מה דבעינן שיקרא ק"ש עם

ק"ש ,יקרא ק"ש עד אמת ,וכשיבוא להתפלל

ברכותיה ,וכמבואר כן להדיא בדברי הרשב"א

ישלים הברכות שאחר אמת ויציב .והמג"א

בדף י"ד .שכתב ,דהאיסור להפסיק בהם הוא

השיגו דאיך יתכן להתירו להפסיק באמצע מפני

בצירוף הדין דברכות מעכבות זא"ז ,עיי"ש,

שאין לו פנאי ,ויותר עדיף שיקרא ק"ש בלא

אבל כלפי הברכות מצ"ע ליכא שום איסור

ברכותיה ואח"כ כשיהא לו פנאי יקרא הברכות

להפסיק.

עם ק"ש ויתפלל.

ולפי"ז
הנה,

נמצא ,דבכה"ג שאינו יכול לקרוא

השגת המג"א מתפרשת בשני אופנים,

עכשיו ק"ש ולהתפלל ,אם יבוא

או דכוונתו להקשות מצד האיסור

עכשיו לקרות ק"ש בלא ברכות ורק אח"כ יאמר

להפסיק באמצע הברכות ,וגם אילו לא יקרא

הברכות ,הרי דממנ"פ לית ליה קיום של ק"ש

עכשיו ק"ש ג"כ אסור לו להפסיק ,והך איסור

בברכותיה ,דהק"ש שקרא בתחילה הרי היתה

הפסק הוא מצד דכל הברכות חשיבי כחלק

בלא ברכות.

מסדר התפילה ,ואסור לו להפסיק ביניהם.

ואילו
אולם,

עי' במחה"ש שפי' כוונת המג"א ,מצד

מה שיאמר אח"כ הברכות ,הרי ג"כ
לית

ליה

בהו

קיום

של

ק"ש

האיסור להפסיק באמצע הפרק ,דבין

בברכותיה ,וכמבואר כן בשו"ע סי' ס,ב ,דאם

אלוקיכם לאמת לא יפסיק .וכפה"נ שהטעם

כבר קרא ק"ש בלא ברכותיה חוזר וקורא
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תקנג

הברכות בלא ק"ש ,עיי"ש .ומבואר דבכה"ג

עמהם ק"ש ,דהך ק"ש לית בה קיום של ק"ש

שאינו יוצא עכשיו יד"ח ק"ש לית ליה שום

בברכותיה ,וצדקו לפי"ז דברי הרמ"א.

קיום של ק"ש בברכותיה ,והילכך אינו צריך

ואילו

לחזור ולקרות ק"ש.

המג"א אית ליה ,דהך איסור הפסק
שבאמצע ברכות ק"ש ,אף אם אי"ז

וא"כ,

בודאי דלכאו' עדיף שיקרא עכשיו

מחמת דחשיב חלק מסדר התפילה ,מ"מ

ק"ש עם הברכות שלפניה ,ועי"ז אית

האיסור הוא כלפי הברכות מצ"ע ,דהברכות

ליה לכה"פ קיום של ק"ש עם ברכות שלפניה,

צריכות שייאמרו כאחת ,והילכך שפיר קשיא

ואילו אם יקרא עכשיו ק"ש בלא ברכות ,לא

ליה על הרמ"א דלא הותר לו להפסיק באמצע,

יועיל מה שאח"כ יאמר הברכות אף אם יקרא

ועוד צ"ע.

onyxid oerny axd

בדין מטעמת
בגמ'

תנ"ה מטעמת אינה טעונה ברכה שיטת

וצ"ב

מ"ש ממטעמת דאין לו כונה של אכילה

הר"מ פ"א ה"ב כפי שביאר הכס"מ

ואף שסו"ס נהנה לא מברך ואף כאן יש

דאפי' אם בלע יש לזה דין מטעמת וביאר

לו כונת רפואה ואין לו כוונת אכילה ומ"ש,

הכס"מ משום שיש דין כונת אכילה.

ומדוע א"כ צריך לברך.

אך

לגבי תענית זה אסור צר"ל משום שסו"ס

ובעכצ"ל

דמטעמת הוי ככוונה הפכית

נהנה אך לחיוב ברכה בעי ג"כ מעשה

דמעונין לטעום ולא לאכול אך

אכילה ,וכשאין כונת אכילה חסר בשם מעשה

בלרפואה אמנם עיקר מטרתו לרפואה אך לא

אכילה וצר"ע מהגמ' לו .מ"ד לרפואה קמכוין

אכפ"ל גם לאכול ורק הוי כונה טפילה ולכן

קמ"ל כיון דאית לי' הנאה מיני' בעי ברוכי.

ס"ד בגמ' לו .דלא יברך.

oiihypxa l`xyi awri axd

דף יד ע"ב
הפסק שבין ה' אלוקיכם לאמת
בין

אלוקיכם לאמת לא יפסיק וכו' .עי' שו"ע

הפרק ,דבזה אין לו להפסיק ,כיון שהכל פסוק

סי' סו,ה שכתב ,דהאיסור להפסיק ביניהם

אחד .ועיי"ש בביהגר"א שהשיג ע"ז באמרו,

היינו אפי' במה שהותר לו להפסיק באמצע

שהרי כל האיסור הוא רק משום דהו"ל פסוק
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תקנד

אחד ,ובכל מקום שהותר להפסיק באמצע

כל שהוא מפסיק ביניהם ,מפסיד הוא את כל

הפרק מותר אפי' באמצע הפסוק.

אמירת בשכמל"ו.

וביישוב

דעת השו"ע יתכן דנימא ,דשאני

ואין

טעמו של השו"ע משום דהך אמירה

אמירת ה' אלוקיכם אמת דענינה,

דבשכמל"ו חמירא יותר ,כ"א דאם אינו

דבעינן שתתייחס אמירת האמת לה' אלוקיכם,

מסמיכה לפסוק ראשון ,כבר הפסיד כל אמירה

ובגוונא שהוא מפסיק ביניהם ,אף אם מצד

זו.

האיסור דאמצע הפרק ליכא איסורא ,מ"מ הרי
מ"מ מפסיד הוא את סמיכת האמת לה'
אלוקיכם ,ואי"ז מילתא דאיסורא ,כ"א דנידון
זה כסתירה להך אמירה ,דע"י שהוא מפסיק
בנתיים מפסיד קיום זה.

וכיו"ב

ונראה

להוסיף עוד בכ"ז ,דהנה ,הרי הך
אמירת ה' אלוקיכם אמת ,הרי אי"ז

עומד מצ"ע כפסוק אחד ,ורק ע"י שהוא
אומרם כאחת אז הוא דחשבינן להך אמירה
כאמירת פסוק אחד ,ובממילא שאם הפסיק

נראה לדון בדעת השו"ע שכתב

ביניהם שוב אין כאן אפי' פסוק אחד ,ושאני

דבפסוק ראשון ובשכמל"ו אין לו

כל הפסק באמצע פסוק ,דמאחר דהפסוק

להפסיק גם לא מפני היראה ,והבאה"ל תמה

עומד מצ"ע כפסוק אחד ,הרי דבממילא דאין

מאוד בזה ,דאיך יתכן דאמירת בשכמל"ו

ההפסק מגרע ענין זה ,ולא כן בהך אמירה

עדיפא מקדיש וקדושה .ובדעת השו"ע נראה

דה' אלוקיכם אמת ,דבלא שיאמרם כאחת

פשוט ,דמאחר דכל מעלת אמירת בשכמל"ו

הרי דלא יחשב זה כאמירת פסוק אחד,

הוא ע"י שמצרפינן הך אמירה לפסוק ראשון,

ודו"ק.

onyxid oerny axd

דף טו ע"א
קורא ואינו משמיע לאזנו
בגמ',

הקורא את שמע ולא השמיע לאזניו.

לאזניו ,וא"כ מבו' שהחסרון הוא מצד המדבר,

הרשב"א כ' דהקורא ואינו משמיע

שהוא אינו שומע ,ולא מצד שאינו נשמע

לאזניו הו"ל כהרהור .וא"כ היה משמע

לאחרים .והיה מקום לומר באמת להיפך ,שאין

שהחסרון הוא שכל שמדבר באופן שאינו

החסרון כלל בדיבור אלא החסרון הוא רק

נשמע ואין הדיבור בינו לאחרים אלא בינו לבין

בקורא ,שחלק ממצות הקריאה היא השמיעה

עצמו אין לו תורת דיבור כלל וחשיב כהרהור.

והקורא ולא השמיע לאזניו חסר לו חלק זה.

אכן

לכאו' א"א לומר כן ,דהא מבו' בכל
הסוגיא דחרש נמי חשיב שאין משמיע

אך

גם זה א"א לומר ,דהא מבו' בגמ' גבי
מגילה שאין זה חסרון רק לקורא אלא גם
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ליוצאים ממנו ,ומבו' א"כ שהחסרון הוא מה

שומע ממילא זה מחסר אף לשומע .אבל

שהקורא אינו שומע אלא שחסרון זה הוא

עכ"פ הא מיהת מוכח שזה חסרון בעצם

חסרון בעצם הדיבור ,שדיבור שהמדברו אינו

הדיבור ולא רק שחסר לו חלק נוסף של

שומעו הוא דיבור גרוע.

שמיעה.(.

)ואם

נאמר ששומע כעונה אינו שיוצא

ובמה

שידוע לדון בדין המתפלל במקום

בשמיעה אלא שיוצא בדיבורו של

רועש אי צריך להגביה קולו )וכד'

המדבר אז א"ש טפי ,שא"צ להרחיק כ"כ

השפ"ח הידועים בפר' וארא( לכאו' לפום פשוטו

ולומר שזהו חסרון בעצם הדיבור ,אלא כיון

הדין מוכרע מחרש שמתפלל בקול גדול ומ"מ

שמצד המדבר אי"ז "מדבר" גמור כיון שאינו

יוצא רק בדיעבד.

qe`xw l`tx oerny axd

בענין לה"ק בהרהור
הריטב"א

והש"מ ביארו דברי הגמ' דלמ"ד

דהרי דיבור בלא להשמיע לאזניו ודאי שהענין

בכל לשון שאתה שומע ,צריך

הוא דיבור המילים ולא הענין ,ומשמע שגם

שישמיע לאזניו ,דהכונה שהעיקר שהוא יבין,

הרהור הוא הרהור המלים ,וכבר הק' כן

ולכן הוא גם צריך להשמיע לאניו ,והכונה כנ"ל

החזו"א על עצמו בסי' י"ד סק"א עי"ש.

שמצות קר"ש הוא לשנן לעצמו את מה שכתוב
בקר"ש.

והרשב"א

ועוד

קשה על הרשב"א דהרי בדף כ,ב ,יש
מ"ד הרהור כדיבור ,ומשמע שזה

שם כתב דכונת הגמ' דס"ל לר"י
דאם יוצא י"ח בלי שמיעה ,א"כ

לכו"ע ,והרי לרבי יג,א ,ק"ש רק בלה"ק ,ואיך
אפשר לומר דיוצא בהרהור שאינו נחשב לה"ק

ה"ה דיוצא בהרהור ,וא"כ לא צריך ריבוי על

לפי הרשב"א.

שאר לשונות דבהרהור אין חילוק בין הלשונות,
ומהא דבעינן ריבוי לשאר לשונות מוכח דצריך

וצ"ל

להשמיע לאזניו.

ובפשטות

כונת הרשב"א במש"כ דאין
חילוק בהרהור בין הלשונות,

דבהרהור העיקר להרהר בענין ,ולא להרהר את
המלים ,ולכן אין בזה חילוק בין הלשונות ,וכ"כ

שפה שניתנה לדיבור ולא להרהור,
וממילא בהרהור ל"ש לשון הקודש ,וממילא
כ"ז אם הרהור לאו כדיבור ,אבל אם הרהור
כדיבור ,והכונה שהרהור הוא נחשב לדבר
לעצמו ,ממילא גם לזה ניתן לה"ק ,ושפיר
מיקרי לה"ק.

החזו"א סי' כ"ט סק"ח.

אבל

לפי"ז לא מובן מש"כ הרשב"א דדיבור
בלי להשמיע לאזניו הוא כמו הרהור,

דכונת הרשב"א דלשון הקודש היא

אבל

מש"כ הרשב"א כאן דאם יוצא בלי
להשמיע לאזניו היה יוצא גם בהרהור,
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תקנו
אינו מצד הרהור כדיבור ,אלא דאם מספיק בלי

והא

דאמרי' בגמ' גם לגבי ברכות ומגילה

להשמיע מצד שהוא קורא לעצמו ,והוא יודע

שצריך להשמיע לאזניו לר"י ,צ"ל

שהוא מדבר ,א"כ ה"ה דסגי בהרהור ,כיון

כמש"כ תוס' דמדרבנן מדמים שאר מצוות

שהוא יודע מה שהוא חושב ,ולפי צד זה אין

לקר"ש ,דמדרבנן צריך גם בשאר מצוות שגם

להרהור חשיבות דיבור ,ולכן ל"ש בזה לה"ק.

הוא יבין מה שהוא מדבר ,או כמו שמשמע
בתוס' בע"ב דזה ילפותא מקר"ש לשאר מצוות

ועכ"פ

]ועי"ש בהגו"צ[.

לפי הרשב"א יוצא שלפי ר"י דיבור
שאינו משמיע לאזניו נחשב הרהור,

וזה צ"ב דלכאו' לגבי נדרים ושאר דברים

ובתוס'

שבבביה"כ אסור לדבר רק בלה"ק,

שצריכים דיבור אי"צ להשמיע לאזניו גם לר"י,
דלבטא בשפתים כתיב ,ועי' תוס' וראשו' נדרים
כח,א ,וא"כ מ"ש דלגבי ק"ש זה נחשב הרהור.

ובע"כ

צ"ל דהיכא דיש כח של דיבור ,בזה
ודאי שלהוציא בפה יש לו יותר כח

מלהרהר ,אבל היכא שהדיבור הוא להעביר את
הענין דרך הדיבור ,בזה אין חילוק בין הרהור,
לאם אינו משמיע לאזניו.

ולפי"ז

מובן הא דחרש מיקרי לא השמיע

שבת מ,ב ,כתבו דיכול להיות

ומ"מ הרהור אסור ,וכתב הרש"ש שם דזה דלא
כרשב"א הנ"ל דבהרהור ל"ש לשון.

ונראה

דיש לחלק דלמאי דקי"ל הרהור לאו
כדיבור ,ומ"מ אסור להרהר בביה"כ,

הגדר שאסור לחשוב על ד"ת בביהכ"ס ,ולא
שאסור לחשוב ד"ת בביהכ"ס ,וממילא אם הוא
חושב על לשון אחר שאינו נחשב ד"ת אין
איסור ,דלא המחשבה עצמה היא האסורה.

ונראה

שזה מה שהגמ' בשבת קנ,א ,מדמה

לאזניו ,והק' החזו"א בסי' י"ד דאם

דגם בשבת היה צריך להיות איסור

בלי שמשמיע אינו נחשב דיבור ,כאן הרי הוא

להרהר בעסקיו ,לולי הפסוק דיבור אוסר

משמיע לזולתו ,ולפמש"כ ניחא דכאן הוא צריך

הרהור מותר ,דגם שם יש איסור לדבר על

להעביר את הענין לעצמו ,וביחס לזה הרהור

עסקיו ,וזה שיך גם בהרהור להרהר על עסקיו,

ודיבור שהוא אינו שומע שוים.

אבל בכל מקום הרהור לאו כדיבור.
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פרק מי שמתו

78
דף יז ע"ב
בדין אונן לענין ברכה וזימון
מבואר

בגמ' ברייתא דאונן אינו מברך ואינו

והנה

דעת הרמב"ם וכבר דקדק כן בהאה"ז

מזמן ואין מברכין עליו ואין מזמנין

דעל ברכה מבואר דאינו רשאי לברך

עליו ,ודעת רש"י דאינו צריך לברך המוציא הא

אך על קר"ש כתב פטור ומבואר דאם רוצה

רצה מצי לברך ,ודעת התוס' דאינו רשאי לברך,

יכול שפיר לקיים דז"ל בהלכות אבל פ"ד ה"ו

והנה דין דאין מזמנין עליו יכול להתפרש לדעת

ואינו מברך ,ואינו מזמן ,ואין מברכין עליו ואין

רש"י דאינו מצטרף לג' אף באם בירך מרצונו

מזמנין עליו ,ופטור מקריאת שמע ומן התפלה

דאינו בר צירוף )וכפי איך שמתפרש דין דאין

ומתפילין ומכל מצות האמורות בתורה עכ"ל.

מברכין עליו בכה"ג דרוצה לצאת מאחרים דאינו
צריך ,אך באם רוצה יוכל ,ואיה"נ הא גופא טעמא

ועיין

ברמב"ם בפ"ד ה"א בדין חתן דפטור

בעי מ"ט אינו מצטרף לזימון בכה"ג דבירך( אך

מחמת דטרוד הוא ולכן אפי' קר"ש

לדעת התוס' דאינו רשאי לכאו' צ"ב כיצד היה

פטור ,באופן דתורת הפטור מקר"ש הוא מה

צד דיצטרף לזימון אחר דאינו בדין חיוב ברכה.

דטריד ,ויתכן דיסוד החילוק הוא דהרי נחלקו
רש"י ותוס' בעיקר הפוטר דרש"י פי' משום

והנה

דעה שלישית יש בזה והוא בר"ש

דהוא טרוד והוי כחתן ,ולכאו' לכן גם פירש

בדמאי פ"ד מ"ד דפירש דודאי מחוייב

דכל הדין הוא רק פטור ,אך תוס' סמך

הוא בברכה ואינו יכול למנוע עצמו מחיוב זה,

כבירושלמי אקרא דלמען תזכור ולכן פטרו

וביאר דעתו בכלבו בסימן קי"ד דכיון דאסור

משאר המצות ולכן לכאו' אינו רשאי לקיים ,אך

לאכול בלא ברכה לא סגי דלא בריך ,וכל דין

כ"ז צ"ב בדעת הרמב"ם דהרי הוא מפרש פטור

דאין מברך היינו דאינו מוציא את האחרים ,וכן

על כל המצות חוץ מברכה דאינו רשאי

להיפך אין מברכין עליו להוציאו יד"ח.

כמדוקדק בלשונו ,ולכאו' מ"ש.

ולכאו'

יש לברר מה טעם הוא דאינו מוציא

ואשר

יראה בזה דאדרבה הרמב"ם דעתו

את האחרים ומה חסרונו בזה הא

בהיפוך וכדעתו לענין כל אכילת

לכאו' מכיון דאית ליה חיוב ,ומחוייב בקיום

איסור דלעולם כל מקום דאינו מחוייב בברכה

חיוב זה שוב מ"ט אינו יוצא ואינו מוציא.

אינו רשאי לברך והיינו דהמחייב בברכה דאסור
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תקנח
לאדם להינות זהו במקום דיש לו אפשרות יש

דנפטר ואינו מחוייב בדבר ממילא שיעור

של קיום אבל אדרבה אם רק פטור מחמת איזה

הקיום שלו הוא במקום אחר ולעולם אין הקיום

טעם זה עצמו גורם דלא אסרו עליו להינות

שלו דכלפיו לא אמור סברת אסור להינות ולכן

בכה"ג דאינו בכלל הקיום.

הוי קיום אחר ואין יכול להוציא המחוייב

והרמב"ם

בזה לשיטתו בכל אכילת איסור

בעיקר הברכה ,ובזה דלא כהרמב"ם דאף אינו

דפליג על הראב"ד דכיון דאיכא

רשאי לברך.

בוצע ברך שוב אינו מחוייב בברכה דז"ד בפ"א
הי"ט כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין

אך

דעת רש"י בין באכילת איסור כמדוקדק

בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף,

מדבריו להלן דף מ"ז ע"א דרק לענין

ובראב"ד שם חולק וז"ל טעה בזה טעות גדולה

זימון איכא חסרון וכדעת הראב"ד בהחיוב,

שלא אמרו שאין מברכין אלא שאין מזמנין

ובעצם יש עליו חיוב גמור ,ולכן בכל הדינים

עליהם לומר שאין להם חשיבות קביעות הואיל

כתב רש"י רק דאינו צריך כיון דיש לו פוטר,

ואוכלין דבר האסור והוא כעין אכילת פירות

אך באם מקיים הרי הוא חוזר לחיובו ,ולענין

שאין להם קבע לזימון אבל ברכה תחלה וסוף

זימון שאני דכיון דמוטל עליו לאכול לבדו

למה לא יברכו הואיל ונהנו עכ"ל.

דאינו שוב הוי סברא בהצירוף וכלל לא

והיינו

דהסברא לחייב הוא כעין הא דלעיל
בדברי הכלבו דאסור להינות אבל

בכה"ג דהאוסר הוא האומר להתיר ליכא מקום
לברכה ואף אינו רשאי דכל המחייב הוא מחמת
חיובו ושוב הוי אסור אבל אם לא לא תיקנו
ברכה בכה"ג.

אך

בהברכה.

ומעתה

יש לדון עוד בדעת התוס' דכיון
דלהמתבאר

ודאי

דסובר

דאינו

רשאי ,היינו דאינו מחוייב כלל בזה ,ושוב א"כ
יתכן לענין מחייב לית ליה אבל אכתי נימא
דכשם דמבואר בר"ש דאיכא עליה חיוב דאינו

כל שאר המצות שפיר סבר כדעת רש"י

יכול להוציא אחרים בו ,כיון דהוי מחייב אחר

דהוי סברא בטירדא וא"כ רק נפטר אך

כמו"כ נימא בהיפוך דאף דליכא עליה חיוב

אי"ז סברא בהקיום ודו"ק.

ומעתה

אכתי יהא כמו אכל עלה של ירק דמבואר

איכא למידן בדעת הר"ש דאיה"נ

דלענין זימון סגי בזה אף דאינו מברך ברכה"מ

הוא עצמו מצי לברוכי אך כאן נחלק

וע"ז הקמ"ל דיש חסרון בהסיבה ,אף דבעצם

הוא ביסוד מאחרים דיתכן דסובר דאיה"נ כיון

שפיר היה יכול להצטרף.
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תקנט

דף יח ע"א
בענין תשלומין באונן
ברא"ש

כאן הביא שדעת מהר"ם מרוט"ב

הביא מכמה אחרו' שחולקים על פסק זה ,וס"ל

דאונן שנקבר מתו ביום חיב אז

דכיון דבסוף הזמן היה אונן הוא פטור.

בהבדלה ,והרא"ש חולק דכיון דהיה פטור
במוצ"ש נפטר גם ביום ,ומ"מ גם למהר"ם
מרוט"ב אם לא התפלל בלילה אי"מ להשלים
התפילה כיון שהיה פטור בלילה ,וכ"פ בשו"ע
ס"ב.

והט"ז

ונראה

דזה תליא במח' הדרישה והט"ז,
דלדרישה דהא דפטור מתשלומין

משום שלא החסיר תפילה ,כיון שלמעשה לא
היה צריך להתפלל ,ממילא ה"ה כאן למעשה
לא היה צריך להתפלל בסוף הזמן ,אבל לפי

בסק"ה הביא מהדרישה שכתב דה"ה

הט"ז דהא דפטור משום שלא היה בר חיובא

עוסק בצרכי ציבור דפטור מלהתפלל

בזמן תפילה ,ממילא אם היה בר חיובא
בתחילת הזמן הוא חיב.

אי"צ להשלים ,והט"ז חולק עליו דדוקא באונן
דהאבלות פוטרתו ,ולא בשאר עוסק במצוה,

ומ"מ

משמע מהדרישה דגם באונן אינו

ובנקוה"כ מסכים לדרישה עי"ש ,ונראה כונת

נחשב לאו בר חיובא ,דאל"ה לא היה

הט"ז דבאונן שהוא פטור על הגברא בזה אין

אפשר להביא ראיה מזה לכל עוסק במצוה,

חיוב להשלים ,אבל בעוסק במצוה שהוא רק

אלא דהוא פטור על הגברא ,אבל הוא עדין בר

פטור ממעשה המצוה ,בזה הוא צריך להשלים

חיובא ,ולט"ז אינו בר חיובא.

אח"כ.

ונראה

ולשיטתם

צ"ב למה לדעת הרא"ש פטור

דגם הדרישה והש"ך מודים דעוסק

מהבדלה לאחר שיקבר ,הרי הוא

במצוה אינו פטור על הגברא ,אלא

היה בר חיובא ,וצ"ל כמש"כ הרא"ש סי' צ"ז

דס"ל דחיוב תשלומין איכא רק במי שצריך

]לגבי קטן שהגדיל[ דהוא מדין דיחוי ,דכיון

לתקן את התפילה שהחסיר ,אבל כאן שמה

דבזמן המצוה הוא היה דחוי מלהבדיל אע"ג

שהחסיר היה כדין ,אי"צ להשלים ,והט"ז ס"ל

דהוא היה בר חיובא ,נדחה גם אח"כ ,ולפי

דכל זמן של שחרית מנחה ערבית מחיב תפילה,

הט"ז דאינו בר חיובא ,צ"ל דהדין דיחוי עושה

ואם לא התפלל אז צריך להתפלל אח"כ.

שלא יחול עליו החיוב אח"כ ,אבל לא שהוא

והנה

המשנ"ב סי' ע"א פסק דהא דאונן פטור
מתשלומין היינו דוקא בהיה אונן

נדחה מהמצוה ,ועי' שבה"ל ח"ח סי' קמ"ב
מש"כ בשם החת"ס ומש"כ ע"ד ,ונר' שזה תלוי
בט"ז וש"ך הנ"ל.

מתחילת זמן תפילה ,אבל אם נהיה אונן רק
אח"כ ,כבר נתחיב בתפילה ,וממילא הוא חיב
להשלים ,ובשבה"ל ח"ד סי' י"א וח"ו סי' י"א

הנה

ברא"ש שם נחלק עם המהר"ם מרוט"ב
לגבי קטן שהגדיל בתוך ימי אבלותו,
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תקס

דדעת מהר"ם מרוט"ב דצריך לשבת שבעה,

קי"ל דלא מיקרי דיחוי ,אבל דיחוי מחמת

והרא"ש חולק דהוי דחוי ,ובשו"ע סי' שצ"ו

קטנות שהוא פטור לגמרי הוי דחוי ,וע"ע

ס"ג פסק דאי"צ לנהוג אבלות ,והק' הב"ח שם

בחת"ס או"ח סי' י"ז באופ"א קצת.

שזה סותר למה שפסק בסי' שמ"א כמהר"ם
מרוט"ב דחיב להבדיל למחר ולא אמרי' דהוי
דחוי ,ותי' הט"ז דהתם חיב בהבדלה משום
דהחיוב חל מעיקרא על כל הימים עד יום
רביעי ,ואינו מדין תשלומין ]ועי' מגן אבות
למאירי סי' ד'[.

אבל

ונר'

דהא דלא תי' כהט"ז משום דס"ל דגם אם
החיוב חל על כל הימים ,אבל סו"ס יש לו

דיחוי ,ולא דמי לנקבר במו"ש ,דהתם הוא עדין
בתוך הזמן של יציאת השבת ,ולא נדחה כל זמן
חיובו ,אבל כאן נדחה כ"ז יציאת השבת ,רק לא
כל זמן החיוב ,ובזה הוא עדין דחוי ,אבל הט"ז

הש"ך כתב שם דיש לחלק ביניהם בקל,

לשיטתו דדחוי עושה שלא יחול עליו חיוב

ונר' כונתו דדחוי מחמת עוסק במצוה,

תשלומין ,אבל אם אינו תשלומין חיב.
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דף כ ע"א
בדין ספיקות בברכה"ת
הנה

השאג"א ]הובא במ"ב ר"ס מ"ז[ כתב

ת"ת יש להם לכך צריכים לברך על החפצא של

דברכת התורה הוא מדאורייתא ומספק

התורה ,ומסתבר דכל החיוב דאורייתא בברכת

אם בירך צריך לחזור ולברך ,והמ"ב בר"ס מ"ז

התורה הוא רק מצד החפצא של התורה ולא

הכריע לעיקר כדבריו דמספק צריך לחזור

מצד ברכת המצוות.

ולברך ,וצ"ע דבהמשך הסימן בב' מקומות
בספק האם הוי היסח הדעת כתב דלא יברך
מספק ,וצ"ע.

ואולי

ומעתה

י"ל דבכל מקומות אלו שדן המ"ב
שיהיה בהם דין היסח הדעת ,היינו

רק לגבי לגרע הדין מעשה מצוה שבזה,

י"ל בזה דבדין ברכת התורה תרתי

משא"כ לגבי הדין דהתורה טעונה ברכה לגבי

איתנהו ביה ,דין ברכת המצות כמו

זה בוודאי דלא היסח הדעת והינו משום דלגבי

בכל המצות דלא גרע ברכת המצות מבכל

החפצא דת"ת הוי זה אותו מעשה דלימוד

המצות ,ושנית דין ברכה על החפצא של התורה

תורה ,ורק מצד המעשה מצוה שבזה חשיב

וכמו שכתב בחי' מרן רי"ז הלוי בשם הגר"ח,

הפסק ,וממילא דלגבי דין זה הוא רק מדרבנן

דלכך גם נשים מברכות ברכת התורה דאף דלא

ולא מדאורייתא ומספק הדין דאזלינן לקולא,

הוו בכלל מצות ת"ת מ"מ כיון שחפצא של

וצ"ע.
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תקסא

דף כ ע"ב
בפטור נשים בברהמ"ז
א"ל

רבינא לרבא נשים בברהמ"ז דאו' או

וי"ל

דכהנים שלא נטלו דינינן להם בפנ"ע,

דרבנן שיטת רש"י דהצד לפטור נשים

אך ביותר נראה דהפשט בקושית רש"י

משום דכתיב על הארץ הטובה אשר נתן לך

מבנות צלפחד דמה"ט אז חזינן דלנשים יש דין

ומקשה רש"י מבנות צלפחד ,ועין תוס' שהקשו

ליטול חלק בארץ אלא שבד"כ אין להם קדימה

מכהנים ולויים דאף הם לא נחלו ומ"מ לא

מלבד בנות צלפחד ומה"ט יחויבו בברהמ"ז

מצינו דאינם מחוייבים בברכה.

דלכל הנשים יש דין ליטול חלק בארץ משא"כ
כהנים ,שאין להם דין נחלה בארץ כלל.

וצ"ב

מה מקשו תוס' מכהנים ולוים והרי כמו
שחזינן

ברש"י

דעד

כמה

שחלק

אך

במשנ"ת דכהנים דינינן להם בפנ"ע נראה

מהנשים נטלו חלק זה סיבה שמה"ט שאר נשים

עכ"פ אמת דדעת תוס' צ"ב מדוע לא

יחויבו דהא הק' רש"י דכיון דבנות צלפחד

הקשו מגרים ]ובפרט למש"כ הרש"ש כאן דכל

נטלו ה"ה שאר הנשים יאמרו ורק רש"י תי'

קושית תוס' רק לחד מ"ד דכהנים אינם בודוי

דהם נטלו חלק אביהם ,אבל הא מיהא חזינן

מעשר והו"ל לתוס' להקשות מגרים ולכו"ע[,

דהוי סיבה לכל הנשים וא"כ ה"נ נימא גבי

אלא בגרים היה פשוט לתוס' )וכתירוץ הרשב"א(

כהנים דמה"ט שחלק מהזכרים נטלו יחויבו גם

דשם זכרים חד הוא משא"כ כהנים דינינן להם

הכהנים.

בפנ"ע.
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בדין שלא יהו הציבור עסוקין והוא יושב בטל
מתני'

בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא

העולם עוסקין בו והוא יושב ובטל ונגרוס

לפניה ולא לאחריה ובגמ' פליגי בה

בפירקא אחרינא אמר רב אדא בר אהבה בדבר

רבינא ורב חסדא דרבינא ס"ל דהרהור כדיבור

שהציבור עוסקין בו והרי תפילה דדבר

דמי והכי מהני הרהור לקריאת שמע והא דשרי

שהציבור עסוקין בו וכו' אלא ק"ש וברכת

ליה בדין בע"ק היינו משום דאי"ז אלא

המזון דאורייתא ותפילה דרבנן.

כדאשכחן בסיני .ורב חסדא אמר הרהור לאו
כדיבור דמי ופריך א"כ אי הרהור לאו כדיבור
למה מהרהר אמר רבי אליעזר כדי שלא יהו כל

ומבואר

דלמסקנא הא דמהרהר היינו דוקא
בק"ש

ובברכת

המזון

דהוי
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תקסב
דאורייתא אבל בתפילה דהוי דרבנן אינו צריך

עמהם .ולהכי תמה הגר"א דאף אי נימא

להרהר ,ובפשוטו נראה דקאי בהך מילתא

כדאמר בגמ' דדוקא במידי דאית ביה מלכות

דאמרן דצריך להרהר כדי שלא יהו הציבור

שמים הוא דבעי להרהר עם הציבור ולהכי רק

עוסקין בדבר והוא יושב בטל ועלה אמרי'

פסוק ראשון דאית ביה מלכות שמים הוא

דדוקא כשהציבור עסוקין במילי דאורייתא אז

דצריך לקרות עם הציבור הא במתני' חזי'

הוא דבעי שלא יהא יושב בטל אבל היכי

דמשום האי דינא צריך לקרות כל הק"ש וע"כ

דעוסקין במילי דרבנן לא איכפת לן במה שהם

דכולה חשיבא כאית בה מלכות שמים ועוד

ברא"ה

הקשה דהא למסקנא כל דהוי דאורייתא צריך

ובריטב"א נראה דפי' באופ"א דלמסקנא לאו

להרהר עם הציבור וא"כ ודאי דבעי לקרוא כל

משום דינא דשלא יהא הציבור עוסקין והוא

הפרשה דהוי דאורייתא )ועיין שאג"א אי פרשה

יושב בטל אלא טעמא אחרינא דכל שיש בו

שנייה הוי דאורייתא( אכן לשי' הרא"ה י"ל דהא

חיוב דאורייתא צריך שיעשה מה שאפשר

דמבואר במסקנא דכל דהוי דאורייתא צריך

אע"פ שאינו יוצא בהם .ועיין ברא"ש דמייתי

להרהר לאו משום דהציבור עוסקין בו א"כ

רק טעמא דשלא יהו הציבור עסוקין.

י"ל שפיר דבהא קיימינן דהך דינא דשלא יהא

עוסקין

והוא

ובשו"ע

יושב

בטל.

אולם

סי סה סעיף ב קרא קריאת שמע
ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור

שקורין קריאת שמע צריך לקרות עמהם קריאת
שמע שלא יראה כאילו אינו רוצה לקבל עול
מלכות שמים עם חביריו ,ובסעי' ג' קרא קריאת
שמע ונכנס לביהכ"נ ומצא ציבור שקורין
קריאת שמע טוב שיקרא עמהם כל קריאת שמע
ויקבל שכר כקורא בתורה ובהגה אבל אינו
חייב רק בפסוק ראשון .ובביהגר"א הביא

הציבור עוסקין אי"ז אלא במלכות שמים .אלא
דצ"ע לפי"ז מנ"ל כלל למילף להך דינא כיון
דע"כ איכא נמי טעמא דצריך למעבד מאי
דאפשר ,ולגירסת רש"י דאיירי למ"ד דקריאת
שמע דרבנן ומשני דקריאת שמע אית בה
מלכות שמים י"ל דבאמת הוי ב' ענינים
חלוקים הא דמהרהר בק"ש דהוא משום
דהציבור עוסקין במלכות שמים אבל במידי
דאורייתא אי"ז אלא משום שצריך לעשות מה
שאפשר.

דמקור הדברים הוא ברוקח דיקרא כל ק"ש
ובב"י כ' דהוא רק בדרך על הצד היותר טוב ,
ויתר נראה דס"ל דצריך לקרות את כולה שהרי
במתני' אמרו מהרהר בלבו על כל הק"ש ואף
שבגמ' אמרו שאני תפילה דלית בה מלכות
שמים מ"מ הצריכו להרהר כל הק"ש ועוד
דבמסקנא משני אלא ק"ש וברהמ"ז דאורייתא
ודברי בה"ג צ"ע .עכ"ד.

והנה

אלא

דאכתי צ"ע כנ"ל דהא במתני' מבואר
דצריך להרהר כל הק"ש ,ואמאי בנכנס

לביכנ"ס אי"צ אלא פרשה ראשונה וכמשה"ק
הגר"א  ,אמנם נראה דבאמת להנך דס"ל דאף
במידי דלית ביה מלכות שמים נמי איכא לדינא
דלא יהו הציבור עוסקין בו ,וכדמבואר בגמ'
דכל דהוי מדאורייתא אית ביה דינא דלא יהא

מקור הדין הוא ברא"ש כאן בשם

הציבור עוסקין ,לכאו' י"ל דיסוד הדין הוא

בה"ג דמהכא חזי' להאי דינא דאם

במה שהציבור מקיימים חובתם והוא אינו

נמצא בביהכנ"ס ומצאם קורין קר"ש קורא

מקיים ]כיון דבעל קרי הוא ואינו יכול לקרות[,
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תקסג

אבל בנכנס לביהכנ"ס דכבר קרא ק"ש אי אתי'

דהציבור עוסקין במלכות שמים מחויב הוא

עלה משום התורת חיוב לא שייך כלל האי דינא

לעסוק נמי בזה לא אמרי' אלא בפסוק ראשון,

דהא כבר יצא ידי"ח ,ומעתה נראה דאף להו"א

דהוא עצמותו של מלכות שמים.

דתליא במלכות שמים ולא במידי דאורייתא י"ל
דהיכא דמחויב הוא בדבר הרי עיקר החיוב

ובאמת

נראה דע"כ דהדברים מתחלקים דהא

לענות עמהם הוא משום שאינו מצטרף לקיום

ודאי גבי ברכת המזון הא דבעי'

חובת מלכות שמים  ,ואשר ע"כ בזה הוא

שיהרהר היינו מכח חובתו בהך מילתא ,וע"כ

דמתחלק דכיון דאתי' עלה משום החיוב בהא

דגדר הדברים שלא יהו הציבור עוסקים

הוא דאמרי' דלכל מאי דהזקיקוהו בחיובא

ומקיימים דינם אף איהו נמי לא יפרוש מדינו,

דמלכות שמים מחויב הוא בזה נמי ,וע"כ צריך

אלא דעדיין קצ"ב דא"כ מנא לן כלל דהיכא

לקרות כל הג' פרשיות ,אבל במצא ציבור דהא

דכבר אינו מחויב בדבר ומצא ציבור דאיכא נמי

לאו משום חיוב מצותו הוא אלא דכיון

להך מילתא ,וצ"ת.
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דף כא ע"ב
הרהור כדיבור
דנו

בגמ' אם הרהור כדיבור או לאו כדיבור,

דינים התלויים בחפצא של הדיבור בעצמו ,דיש

והנידון הוא לגבי איסור בע"ק בת"ת,

איסור של דיבור חול בשבת ,דהדיבור חול הוא

וליד"ח ברכות וכו' ,והנה בשבת בדף ק"נ דנו

החפצא של האיסור ,ויש איסור של דברי תורה

האם הרהור כדיבור דמי או לא ,לגבי איסור

כנגד ערוה ,ובשניהם האיסור הוא החפצא של

ודבר דבר ,ולגבי איסור ת"ת כנגד ערוה ,והנה

הדיבור בעצמו ולגבי זה אסקינן דהרהור לאו

שם אסקינן דהרהור לאו כדיבור ,וכתב הרא"ש

כדיבור דמי ,דחפצא של הרהור אין זה כמו

דלפי"ז ה"ה בסוגיין קיי"ל דכדיבור דמי,

חפצא של דיבור.

ואולם כבר הקשה השאג"א בסימן ו' בדעת
הרמב"ם ,דפסק לגבי סוגיין דהרהור כדיבור
דמי ,ואילו לגבי הסוגיא דשבת פסק דהרהור
לאו כדיבור דמי.

ונראה

בדעת הרמב"ם דהם שני סוגיות
חלוקות ,דהנידון בסוגיא דשבת הוא

משא"כ

בסוגיא דהכא אין האיסור בחפצא
של הדיבור בעצמו ,אלא דהדיבור

הוא הכ"ת דעי"ז הוי מעשה ברכה ות"ת ,ולגבי
זה הרהור כדיבור דמי.

]ואולי

יש להוסיף בזה ,דכמו דדנו האחרונים
דליכא איסור שומע כעונה כנגד
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תקסד
ערוה ,והיינו דאף דחשיב שהוא המברך,

וכן פשוט דלא שייך איסור שומע כעונה

אבל מ"מ האיסור כנגד ערוה ,הוא מה שיש

לגבי ודבר דבר ,דהאיסור הוא החפצא של

וממילא

הדבר חול ,כמו כן גם הרהור אינו אוסר

חפצא

של

דיבור

כנגד

ערוה,

בזה ,ודו"ק[.

דבשומע כעונה אין כאן דיבור כנגד ערוה,
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יסוד תקנת בעל קרי
ונדה

שפלטה ש"ז .מבו' שפולטת ש"ז היא
ג"כ בכלל בע"ק לענין תקנת עזרא,

ואע"ג דטעם התקנה ומקורה הוא משום דבע"ק
שרוי בקלות ראש ובפולטת ל"ש זה ,מ"מ גדר
התקנה היה שטומאת קרי אוסרת בת"ת ומש"ה
אף פולטת בכלל זה.

וכן

דכל גדר האיסור וההיתר נקבע לפי הטומאה.

ומש"ה

לכאו' צריך להבין מה שראיתי בשם
האגרו"מ ועוד שמי שבעל ולא

הוציא ש"ז אסור בת"ת משום דסו"ס הוא
בקלות ראש ,דלכאו' גדר האיסור לא נקבע
לפי"ז וכנ"ל.

מבו' גם בדעת ר"י שאם יש לו טומאה

או

יש להקשות בנוסח אחר ,מה יאמר ר"י בזב

חמורה מותר בת"ת ,וד' רש"י כאן

שבעל ולא הוציא ש"ז ,האם ג"כ יפטרנו

שהטעם משום ד"אין טבילה אלא המטהרת",

מטבילה משום דאין טבילה אלא המטהרת ,הא

מבו' דגם גדר הטבילה הוא לא להפקיע את

בלא"ה אין הטבילה מטהרתו שהרי מעולם לא

הקלות ראש אלא להפקיע את הטומאה ,משום

נטמא בטומאת קרי .וצ"ע.
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בדין זב שראה קרי
זב

שראה קרי וכו' ,ובטעמא דר"י פירש"י

ובדעת

רבנן י"ל בב' אופנים ,או דהנה הרי זה

דהוא מטעם דכיון דבלא"ה הוא טמא

פשוט דכל מה דלא שייך טבילה

ול"ש בו טהרה ממילא דגם אינו מחויב משום

כשאכתי הוא טמא הוא רק כשבא לטהר אותה

קרי .והנה ראשית מבואר בזה דיסוד הדין הוא

מטומאה קלה יותר ,אבל אם בא להטהר

דרבנן חייבו חובת טבילה ,ולא שרבנן אסרו

מטומאה חמורה יותר וכגון כשהיה טמא שרץ

בעל קרי בתורה ורק שהתקנה שמותר לו

וגם בטומאת מת בוודאי דיכול לטבול להטהר

לטבול ,ולכך י"ל דבאופן שלא שייך בו טבילה

מטומאת מת ולהשאר טמא בטומאת שרץ,

ליתא בכלל התקנה.

ומעתה סוברים רבנן דכיון דדווקא בטומאת
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קרי תיקנו איסור ללמוד בת"ת ,הרי דטומאת

ובאמת

תקסה

צ"ב דעת ר"י ,דמאי טעמא לא

קרי חמורה לענין זה ,וממילא דמהני הטבילה

יתחייב בטהרת ט' קבין ,ולכאו'

להפקיעו מטומאה חמורה זו ושישאר טמא

צ"ל בזה ,דסובר ר"י דעיקר התקנה לעולם הוא

בטומאה האחרת ,ואף שהיא חמורה יותר לגבי

רק תקנת טבילה ,ורק דהקילו שיכול לטהר

שאר דינים ,אבל לגבי דין איסור ת"ת טומאה

עצמו גם בט' קבין ,אבל מי שאינו מתחייב

זו חמורה יותר ,ואולם ר"י חולק וסובר דמצד

בטבילה אינו מתחייב גם בט' קבין .ואולם יש

עצם השם טומאה לא חמורה טומאת קרי יותר

להעיר ע"ז ,דהנה הרשב"א כתב דלחד מ"ד

משאר טומאות ,ורק שהתקנה היתה דמי שטמא

מעיקר הדין לא תיקנו רק ט' קבין ,ומשמע

בטומאת קרי הוא אסור בת"ת ,וממילא דכל

דכך היתה עיקר התקנה ,ולפי"ז קשה לומר

שאינו נטהר מטומאת הקרי בעצמה לא שייך

כהנ"ל.

וצ"ל

בה טבילה.

ועוד

בזה באופ"א ,דר"י סובר דכשתקינו

יש לומר בדעת רבנן ,דהכא הוא גדר דין

טהרת ט' קבין לא תיקנו עוד סדר

טבילה אחרת ,דהרי חזינן דסגי גם בט'

טהרה במסוים לגבי איסור דת"ת ,אלא

קבין ,אף שאין זה כלל מעשה המטהר ,ומוכח

לטבילה

דתיקנו דמדרבנן יחשב גם זה
דנים

אותה

כדין

טבילה

וכמו

דהכא תיקנו סדר טבילה אחרת שלא שייך לדין

ומדרבנן

טהרת טומאה דעלמא ,וממילא דבזה לא מגרע

שנטהר לגמרי מטומאת הקרי ,אבל באופן

במה שהוא טמא בעוד טומאה ,וכמו דלא מגרע

שהוא טמא בעוד טומאה דלא שייך בו כלל

כשטובל בט' קבין במה שהוא נשאר טמא

טהרת טבילה לא שייך בו גם טהרת ט'

מהטומאת קרי בעצמו.

קבין.
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דף כב ע"א
מנהג ט' קבין לתפלה
בגמ'

בטלוה לטבילותא .וכ' הרי"ף דמ"מ

טבילה היינו דוקא בזמנם אבל "כדבטלוה

המנהג לרחוץ בט' קבין לתפילה .ויש

לטבילותא בטלו כל זה אבל יחוייב הרחיצה

לדון את הכונה דנהוג עלמא כהצד שלא בטלוה

קודם התפילה מפני שנהגו בה בנ"א אבל

לגמרי אלא לד"ת ולא לתפילה ,או הכונה

זב ונדה אינם חייבים טבילה שלא נהגו

דאע"ג דמעיקר הדין בטלוה לגמרי מ"מ נהוג

בזה".

עלמא סלסול בעצמם שלא להתפלל קודם
שירחוץ.

וראה

משמע

להדיא גם מלשונו וגם מעיקר דבריו
כצד הב' הנ"ל שהאידנא אין חיובו

בר"מ פיה"מ סו"פ שכ' שכל מה

אלא מתורת מנהג ולא שנהגו שלענין זה לא

דס"ל לחכמים שזב שראה קרי טעון

בטלה טבילת עזרא.

עריכת ברכות  /הערות דף כב ע"א  -דף כב ע"ב

תקסו
וכן

משמע גם ברמב"ם בהל' תפילה שכ'

לא נהוג ואין בזה צד חיוב .אכן עי' כס"מ.

טעם המנהג משום הכון ,הרי שזה

ונ"מ

גם דהרי עיקר התקנה אינה רק לתפילה

מנהג חדש ולא שנהגו שלזה לא בטלה תקנת

אלא גם לברכות ולכל דברי קדושה ואם

עזרא .ולפי"ז כשכ' הטור שבמדינותנו לא

נהגו שלזה לא בטלה התקנה א"כ צריך להחמיר

נהגו כן אין כאן מחלו' אם בטלה התקנה

גם לברכות ,אבל אם הוא מנהג שחידשו

לגמרי או לא אלא חילוקי מנהגים בין

מעצמם לנהוג הידור וסלסול ,והרי מבו'

המקומות ,ול"ש בזה "לחוש" למנהג שהזכיר

ברמב"ם דהוא משום הכון ,א"כ י"ל דאי"ז אלא

הרמב"ם ,דדבר שעיקרו מנהג היכא דלא נהוג

לתפילה ולא לשאר דברי קדושה.
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דף כב ע"ב
דין צדדים בצואה ובברכת כהנים
בצואה

מרחיק מלפניו כמלוא עיניו ,ומאחריו

מהו .אמר אבא מר בר רב אשי :ת"ש ,דתנן:

הריח.

נתכוון להזות לפניו והזה לאחריו ,לאחריו והזה

ובצדדים כ' השו"ע שדינו כלאחריו .ולענין

לפניו  -הזאתו פסולה ,לפניו והזה על צדדין

צדדים שלפניו כ' המג"א ונ"ל דצדדין שלפניו

שבפניו  -הזאתו כשרה .ושם הוא מצד כוונה

כלפניו דמי כמ"ש סי' קכ"ח סכ"ד ע"ש :והיינו

לטהר .ופי' שם רש"י על הצדדין שבפניו -

לענין ברכת כהנים שמי שעומד בצדדים

צדדין שיש ממנו ולהלן .ולפי"ז לכאו' יש

שלפניהם הוי בכלל ברכה .וכ' ע"ז הא"ר שלא

פשיטותא רק על צדדים שממנו ולהלן .ועמד

דמי ,דהתם טעמא דאחורי הכהנים אינן בכלל

הב"י בסי' קכ"ח מה מקור הרמב"ם והטור שגם

ברכה ,משום שמראין בעצמן כאילו אין הברכה

צדדין ממש הוי כלפניו ,וכ' ע"ז שהיה פשיטא

חשובה בעיניהם וכו' .משא"כ הכא דטעמא

להו

וכן

משום לא יראה ,נראה דכל שאינו רואה

שלאחריו ,וע"כ ספק הגמ' הוא רק בצדדים

בהשקפה בלא מכווין לא הוי כלפניו .ומוכיח

ממש ,וע"ז הוכיחה הגמ' שכלפניו דמי ,מלשון

הא"ר ותדע דהא צידי הכהנים ממש הוי כלפניו

הברייתא עיי"ש.

ד'

אמות

ממקום

שכלה

והכא הוי כאחריו .והוא קושיא עצומה על
המג"א ,מה מוכיח משם ,הרי הא קמן ששם
אפי' צדדים ממש הוי כלפניהם ,וכ"ש צדדים
שלפניהם ,משא"כ פה.

והנה

שצדדים

והנה,

שלפניו

כלפניו

דמי,

עי' מג"א סי' קכ"ח סקל"ו שכ'
ובצדיהם  -היינו צדדים שלפניו אבל

לצדדים שלאחריהם וכו' .וא"כ אולי לומד
שא"נ צדדים ממש אין זה כלפניהם ,ול"ק.

מקור הך דינא של ברכת כהנים הוא

אמנם לכאו' אין לומר כך שסותם כ"כ נגד

מהגמ' בסוטה לח :איבעיא להו :צדדין

רמב"ם וטור וב"י .ועי' פמ"ג שם.

עריכת ברכות  /הערות דף כב ע"ב
ואולי

תקסז

י"ל שכיון שהיה פשוט לגמ' על צדדין

להיות גם בצדדים ממש ]ועי' בה"ל שעמד

שלפניו ,לענין זה יש להוכיח גם

כיצד צורת הישיבה של שניהם בכה"ג ,והוכיח

לצואה שהוי כלפניו .אולם לכאו' אין זה מיישב

בזה מסברא מצד המציאות ,וכ' דמצוי כמה

כלל ,שכיון שחזינן שבצדדים חלוק הדין ,ע"כ

פעמים שבני אדם יושבים בשוה ומדברים[ .וכל

שחלוק בסברא וכמו שחילק הא"ר ,וא"כ שוב

נידון הגמ' הוא שהיה הו"א שבמקום הצריך

נפלה הראיה בבירא.

כוונה של אדם כמו פה שצריך כוונה לברך,

ולחומר

הקושיא ,אולי י"ל לפלפולא שלמד

כוונתו רק למה שמולו ממש .וע"ז הוכיחה

המג"א תי' אחר מתי' הב"י על

הגמ' שלא כך ,שאדם מכוון על כל מה שחושב

הקושיא מה מקור הרמב"ם והטור .דבאמת יש

עליו .ועיקר הראיה היא שלא חושב רק על

שם קושיא עצומה ,דברמב"ם הלכות תפילה

עיקר מה שרואה ,אלא גם על דברים שמסביב

ונשיאת כפים פרק טו הלכה ח שהוא מקור

לזה .ומעתה יתחלק הדין בין הזאה לברכת

הב"י בסי' קכ"ח כ' והעומדים מצדיהן הרי הם

כהנים ,שבהזאה שהוא ענין שתלוי בראיה,

בכלל הברכה .ודיוק הב"י הוא מדסתם וכ'

שאדם מזה על מה שרואה ,צדדים ממש אינו

מצדיהן .ואילו ברמב"ם הלכות פרה אדומה

חושב עליהם .משא"כ בברכת כהנים שאינו

פרק י הלכה ז ,שהוא הדין שממנו פושטת הגמ'

תלוי בראי' אלא בצורת דיבור ,חושב גם על

כ' נתכוון להזות לפניו והזה לצדדין של פניו

צדדים ממש שהרי אדם מדבר גם עם צדדים

הזייתו כשירה .משמע להדיא שדוקא צדדים

ממש] .ולפי"ז יוצא שספק הגמ' היה גם על

שלפניו ]וכרש"י סוטה הנ"ל[ ,ודלא כב"י,

צדדים שלפניו ,ודלא כפי' הב"י[.

וצע"ג .ועי' שו"ת מהרי"ף שהרחיב בכל דברים
אלו ,ופי' ברמב"ם בהל' פרה שאיירי גם על
צדדים ממש ,מדלא כ' צדדים שלפניו ,אלא של
פניו ,עיי"ש.

ולולא

אשר

מעתה לענין קר"ש ,הגם שודאי חלוק
מברכת כהנים לענין צדדים ממש ,מ"מ

סבר המג"א שדומה להזאה שהוא מקור הגמ',

דמסתפינא ולולא דברי רבותינו ,אולי

שהרי ענין מלוא עיניו בצואה גם תלוי בראיה,

י"ל דאה"נ בהזאה רק צדדים שלפניו

והשייכות לשם יש להבין לרא"ש שפי' שגם זה

הוי כלפניו .ובברכת כהנים גם צדדים ממש.

נחשב מחנהו ,וזה ע"י שדעתו של אדם גם על

ומעתה צ"ב מהיכן פושטת הגמ' .וי"ל שזה

מלוא עיניו ,ובזה דומה להזאה שע"י שדעתו

פשוט לגמ' שצורת דיבור של אדם לחבירו יכול

גם על צדדין שלפניו ,גם בזה הוי מחנהו.
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בדין זבח רשעים
בגמ'

היה מתפלל ומצא צואה במקומו וכו'

בעבירה ,דמ"ש מאכל מצה של טבל דחשיב

מתקיף לי' רבא הא זבח רשעים תועבה

מצהו הבאה בעבירה ,כמבואר בתוס' בסוכה ל.

וצ"ב אמאי לא הקשה מדין מצווה הבאה

ואם מצווה הבאה בעבירה זה דין מדרבנן י'"ל

עריכת ברכות  /הערות דף כב ע"ב

תקסח
שנקט כאן דין מדאו' ]ודן בזה הפרמ"ג ועין

והנה

יש להוסיף לדון לגבי קר"ש דהנה עיין

ביאוה"ל סו"ס ע"ו[.

ועי"ל

דזה חלוק ממצה של טבל דהוי מצווה
הבאה בעבירה כמבואר בתוס' בסוכה

ריטב"א דנקט האי קרא משום דזבח
רשעים שתפילה כנגד קרבן ובשו"ע סימן ע"ה
כתבו דין זה גם לגבי ק"ש ובע"כ דהוי פסול
דרבנן דהרי ק"ש אי"ז כנגד קרבן.

דכאן זה חסרון במקום התפילה והתם זה בגוף
המצה ודומיא דדברי הירושלמי בקורע על מתו

אמנם

בשבת שאי"ז מצב"ב.

שו"ר

די"א דרבא לשיטתו בסוכה ל.
דבדרבנן לא חייש אמצב"ב ואף

י"ל דכיון דיסוד ק"ש זה חובת ת"ת של
ק"ש כמבואר בכמ"ד ובספרי עה"פ

ולעבדו בכל לבבכם עבדהו במקדשו בתורתו
]הובא בר"מ בספה"מ ה'[ ומבואר דאף תורה
נקראית עבודה.

כאן אי נימא דתפילה דרבנן א"ש אך צ"ב
מדברי הפרמ"ג שדן על קרא ק"ש ומצא צואה

וא"כ

מצד אי עביד ל"מ ולא דן מצד מצב"ב ואף

אף גבי ק"ש שיך קרא דזבח רשעים
תועבה

שיסודו

בעבודה

ברשע

דקרי"ש הוי דאורייתא ולדבריו צ"ל בע"כ

דתועבה ,ועין ילקוט שמעוני פרשת ואתחנן

כנ"ל.

רמז תתל"ה דק"ש זה תמורת קרבנות.
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בגדר האיסור לקרות כנגד עמוד של מי רגלים
ברשב"א

כ' מי רגלים אינו אסור אלא כנגד

שכ' שממתין עד שיכלה עמוד המים ,ונר' שבא

עמוד ,ומדכתיב ולא יראה בך

לפרש הטעם למה מפסיק עד שיכלו המים

ערות דבר וכדאיתא לקמן ,ודברי הרשב"א צ"ב

לשתות וע"ז פי' משום דהוי עמוד דאסור

מה שהביא מקרא דולא יראה בך ערות דבר ,הא

מדאוי' ,ואילו המג"א כ' בשם הרא"ש דאינו

עמוד הוא מלתא דצואה וא"כ מה שייכא קרא

בראיתו

כעמוד

]והגר"ח

דלא יראה ,ובאמת הב"י בסי' ע"ח כשהעתיק
דברי הרשב"א השמיט האי קרא.

ובאגרו"מ

צאנזר

פיקפק

מהרא"ש[.

ולדברי

האגרו"מ לכאו' א"א שיהיה כעמוד
כיון

בא בדבר החדש דאיסור עמוד

שהמים

שותתין

דהיינו

הוא משום שהוא מחובר לערוה

שמטפטפין א"כ אין כאן חיבור לערוה כיון

והוי כערוה ,ולכן הביא הרשב"א לקרא דלא

שכל טיפה עומדת לעצמה ,וא"כ לכאו' מוכח

יראה.

ברבינו יונה דלא כאגרו"מ.

והנה

מצינו פלוגתא בקורא בשעה שמים
שותתין לו על ברכיו אי הוי כמו עמוד

או לא ,דברבינו יונה דף כב :נר' דהוי כעמוד

עוד

יש להעיר דלפי"ז יהיה לעמוד כל דיני
ערוה

ויהיה

מותר

בהרהור

בעששית וכ"ז לא נתפרש.

ואסור
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ועוד

תקסט

שהרשב"א כ' כדאיתא לקמן והיינו דף

דערותו ערוה ,וע"כ דסבר דמלתא דצואה נאסר

כ"ה ,:ושם נתפרש מקור אחר מדכתיב

ולא מלתא דערוה.

ויד תהיה לך מחוץ למחנה וכו' ולא כתיב
וכסית ש"מ לא אסרה תורה אלא כנגד העמוד,

וכ"ז

ולא מהפסוק של לא יראה.

וגם

סייעתא לב"י שלא גרס כן בלשון
הרשב"א ,ואם גרסינן מולא יראה צ"ל

מדברי המשנ"ב יש להוכיח דלא ס"ל

דלשון כנגד העמוד משמע אפי' כמלא עיניו

כהאגרו"מ שכ' בסי' פ"א סק"ו דעמוד

וע"ז הביא מולא יראה ,וכמש"כ הרשב"א דף

קטן נאסר משעה שאוכל כזית דגן ,ואי מלתא

כ"ה דגם צואה מה דאסירה כמלא עניו נלמד

דערוה הוו"ל להיות מותר עד שבא לגיל ט'

מלא יראה.

ieey l`eny axd

דף כג ע"א
בדין הוצרך לנקביו באמצע התפילה
אמר

רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן:

ובפשוטו

דברי הרשב"א צ"ת ,דמה ענין

הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל,

איסור זה אצל זה ,ואטו כמו

משום שנאמר :הכון לקראת וכו' .מבואר

שהתירוהו האיסור דהרחקה ממ"ר יתירוהו גם

בסוגין

דהאיסור

להתפלל

בשעה

שנצרך

לנקביו ,הוא מצד דינא דהיכון ,והוא דין לכאו'

שאר איסורים דרבנן.

ולכאו'

מבואר מזה ,דהרשב"א אית ליה ,דהך

רק בתפילה ולא בק"ש ושאר ד"ת .ואף לגבי

איסורא דנצרך לנקביו ,מישך שייך זה

תפילה כבר כתבו האחרונים לדקדק מדברי

בהדי הדין דתפילה כנגד צואה ,דע"י שגופו

הרשב"ץ ,דהך דינא אי"ז כ"א לכתחילה ולא

משוקץ בנקבים ,חשבינן ליה כמתפלל כנגד

לעיכובא.

צואה ,ואף דבודאי לא זהו ענין האיסור ,אבל

לכאו' בדברי הרשב"א מבואר גדר

י"ל דעצם הדבר דגופו משוקץ בנקבים ,משוי

אחר בהך דינא דנצרך לנקביו ,דהנה,

ליה להתפילה כתפילה במקום צואה ,ואילולי

הרשב"א בתשובה סי' קל"א כתב ללמוד

האיסור דתפילה כנגד צואה ,כבר לא היה מקום

דאם התחיל בהיתר אינו צריך להפסיק

לאסור עליו גם באופן שנצרך לנקביו.

אבל

באמצע תפילתו ,והוכיח כן ,מהא דממתין עד

ולזה

כתב הרשב"א ,דבמקום שהותר הך

שיכלו המים ,ואינו פוסק להרחיק למקום

איסור דכנגד צואה ,דהיינו באופן

וכיון

שהתחיל בהיתר ,והיינו דינא דממתין עד שיכלו

שהתחיל בהיתר ,לא הטריחוהו עוד .וה"ה

המים ,ה"ה דהתירוהו נמי בגוונא דגופו

בנצרך לנקביו.

משוקץ .והדברים עתיקין.

אחר,

כיון

שאי"ז

כ"א

מדרבנן,
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תקע
והנה,

רע"א בגלשו"ע סי' צב,א הקשה על

במה שהתפלל כאשר היה צריך לנקביו ,הרי

הרשב"א ,שהרי חזינן דמ"ר קיל טפי

לכאו' יהא לו את ההיתר המבואר בגמ' דאין

מנצרך לנקביו ,שהרי בהוצרך למ"ר אי"ז מעכב

תפילתו תועבה ,כיון שלא פשע ,דעי"ז תו לא

את התפילה בדיעבד ,ואילו בהוצרך לנקביו הרי

חשיבא תפילתו כתפילה כנגד צואה.

תפילתו תועבה .ועוד הוכיח רע"א ממש"כ
המג"א דבמ"ר אינו חוזר ומתפלל בדיעבד,

ואם

נימא כן ,אזי יתכן דמש"כ הרשב"א

וקיל זה יותר מצואה ,וא"כ נימא דמה"ט חלוק

להוכיח מהא דבמים שותתים על ברכיו

זה גם בנצרך לנקביו באמצע תפילתו ,דחמיר

שאינו מרחיק מהם ,מאחר שכבר התחיל

זה יותר ממ"ר.

בהיתר ,אין כוונתו שהתירו חכמים איסור זה

אלא

דהרחקה ממ"ר במקום שכבר התחיל להתפלל,
דבעיקר הנחת רע"א יל"ע ,דבאמת אה"נ
אילו היה נידון הרשב"א מצד הדין

דהתחיל בהיתר ,לדון כה"ג דחייה על האיסור
דתפילה כנגד צואה ומ"ר ,אה"נ דבזה יש
חילוק בין מ"ר לנקבים ,דזה תועבה וזה אינו
תועבה ,וכבר מבואר כעי"ז בבאה"ל לגבי
ההיתר דכבוד הבריות ,דא"א להתירו במקום
שצריך לנקביו ,כיון דהו"ל ברכותיו לבטלה,

כ"א דעיקר ההיתר כה"ג הוא ,ע"י שאנו דנים
דלא חשיב כמי שהעמיד תפילתו במקום מ"ר,
דחשבינן ליה כאילו לא פשע ,ובממילא דרשאי
להמשיך בתפילתו ,אבל לא דאיכא דחיה על
האיסור בתפילה כנגד מ"ר ,כ"א דעיקר ההיתר
כה"ג הוא משום דחשבינן ליה כלא פשע ,ואשר
ענין ההיתר בזה הוא ,משום דלא חשבינן ליה
כפושע ,ובממילא דלא חשבינן ליה כמעמיד

עיי"ש בדבריו.

אולם,

הנה ,הרי בדברי הראשונים בדף כ"ב:
מבואר ,דהך דינא דאם התפלל כנגד

את תפילתו כנגד צואה.

ולפי"ז

להתיר בהתחיל בהיתר ואח"כ נצרך

צואה ,חוזר ומתפלל ,היינו דווקא בשהיה לו
לחשוש שיש במקום זה צואה .וצ"ב גדר
ההיתר בזה ,שהרי אי"ז רק היתר מסוים ,דהא
תפילתו תועבה ,ואיך יתירוהו לומר ברכות
לבטלה .וע"כ דבכה"ג אין כאן חפצא של
ברכות לבטלה כלל ,דעצם הך מילתא שלא
פשע ,אי"ז נחשב כמי שהתפלל במקום צואה,
דלזה בעינן שיעמיד את תפילתו במקום צואה.
ועכ"פ עיקר ההיתר כה"ג הוא משום דלא
חשיבא תפילתו כתפילה במקום צואה.

י"ל דזהו גם כוונת הרשב"א במש"כ

לנקביו ,דאין ההיתר מחמת דחיה מסוימת על
האיסור דתפילה במקום שצריך לנקביו ,לומר
דאם התחיל בהיתר דחינן להך איסורא דתפילה
במקום שצריך לנקביו ,כ"א דעיקר ההיתר הוא
משום דבכה"ג לא חשבינן ליה כמי שהעמיד
תפילתו במקום צואה ,משום דלא פשע,
ובממילא הוא דליכא הכא תפילתו תועבה.

וזהו

שכתב הרשב"א לדמות ההיתר דהתחיל
בהיתר ,לגבי הוצרך לנקביו באמצע

ולפי"ז

נראה ,דה"ה בשהיה צריך לנקביו,

תפילתו ,דכמו שהתירוהו במים שותתים על

אילו משכח"ל הך התירא שלא פשע

ברכיו ,אשר עיקר ההיתר בזה להמבואר ,משום
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דלא פשע בתפילתו ,ובממילא דלא חשבינן

בודאי לא הותר שומע כעונה ,כמבואר כן להדיא

כה"ג לתפילתו כתפילה במקום צואה וכש"נ א.

בדברי הפוסקים בסי' ע"ה ,וא"כ מה טעם הותר

מש"כ לדון ,דהאיסור שבנצרך

שומע כעונה במקום שנצרך לנקביו .ואף כנגד

לנקביו הוא מצד דהו"ל כתפילה

מ"ר לא הותר שומע כעונה ,ומ"מ בנצרך לנקביו

במקום צואה ,הנה ,בכמה דוכתי חזינן לא כן,

הותר שומע כעונה .וגם הרהור כתב בבאה"ל

והוא ,דהבאה"ל בסו"ס ק"ד כתב לצדד להתיר

להתיר בנצרך לנקביו ,וצ"ב טעם ההיתר בזה,

שומע כעונה בנצרך לנקביו ,אף דכנגד צואה

הרי כנגד צואה ליכא היתר כלל בהרהור.

ובעיקר
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שיעור פרסה בנצרך לנקביו
בגמ'

תנו רבנן הנצרך לנקביו אל יתפלל ואם

המאכל במעיו לצואה וכתיב וכל קרבי את שם

התפלל תפלתו תועבה אמר רב זביד

קדשו .והביאוה"ל השיג עליו דלדעת הרשב"א

ואיתימא רב יהודה לא שנו אלא שאינו יכול

אף לקטנים תפילתו תועבה לא יועיל טעם זה.

לשהות בעצמו אבל אם יכול לשהות בעצמו

ועוד דא"כ אם שיער בעצמו שיכול להמתין

תפלתו תפלה ועד כמה אמר רב ששת עד

שיעור מיל והתפלל ואח"כ תיכף עשה צרכיו

פרסה.

אטו יחזור ויתפלל.

בטעם

שיעור פרסה כתב הב"ח סי' צ"ב וז"ל

לכאורה

יש להקשות עוד דמבו' ברש"י,

מצאתי כתוב דנתנו חכמים שיעור

וכ"ה במשנ"ב ס"ק ד' דסגי במה

פרסה לפי דבריש פרק אין עומדין )לב ב( איתא

שיש שיעור יותר מפרסה בתחילת התפילה.

דשוהין בתפילה שעה אחת דהיינו שיעור הילוך

)ואולי זו השגת הביאוה"ל השניה( .ולהב"ח א"ש.

פרסה בקירוב לפי מהלך אדם בינוני עשרה

לכאורה

פרסאות ביום שהוא י"ב שעות.

ובביאוה"ל

היה מקום לדון טעם נוסף ע"פ מה
שמצאנו לעיל ט"ו .דמי שאין לו

שם הביא מהחיי"א טעם חדש

מים לתפילה צריך לחזר כשהם לפניו עד

ע"ז דשיערו חז"ל דאם אינו

שיעור פרסה ]כ"ה דעת רש"י ,ולדעת תוס' קאי

יכול להעמיד עצמו שיעור זה בודאי כבר נהפך

אמנין י' לתפילה[ .ולכאו' היינו דעד פרסה

`.

jiyndl dil opixy `l i`cea b"dka ,ecbpk d`evdy rcei did `le lltzdl ligzdy b"dka ,mpn`e
eiawpl jxvedc `dn e` eikxa lr mizzey minn df ip`ye ,wigxdl b"dk jxhvi x"na s`e ,ezlitza

.ezlitz rvn`a
cbpk dlitz `id r"vn ezlitz zn`a ixd ,ecbpk x"n e` d`evy rci `lc `da ik ,xexa mdipia weligde
.ecbpk d`evdy rcei epi` cer lk `weec `ed xzidd lkc `linnae ,ryt `ly `ed `xabd n"nc j`e ,d`ev
ezlitzc oecl ,dlitzd ly `vtgd itlk qtzp xzidd xwir b"dka xy` ,xzida ligzdy mewna ok `le
`vtgd itlk xzidd rawpc i"r ,ezlitz xenbl mb dil opixy b"dka ,d`ev mewna dlitzk zcner dpi` ef
.df hxta r"v cere ,d`ev cbpk `ly dlitzk dpecl ,dlitzd ly
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חשיב שהדבר לפניו ,וע"כ מחויב בו .וי"ל

וחומש .ויעויין בפרישה שתי' וי"ל דלאו כל

דה"נ הנצרך לנקביו ענין הגנאי הוא במה

היום הוא הולך) .ויעויי"ש עוד( .ובדבריו מבואר

שעומד לפניו הטלת צרכים ומקדים להם את

חידוש גדול הנוגע לכמה מדיני התורה.

התפילה.

ומעולם לא שמענו ששיעור מיל גבי מצה,

הב"ח

הנ"ל עורר דשיעור פרסה הוא רק

וגבי בין השמשות הוא פחות מי"ח מינוט.

בקירוב שעה ,ובאמת הוא שעה

וצ"ע.

oniep xi`n l`xyi axd

איסור תפילין בבית הכסא
תנו

רבנן הנכנס לבית הכיסא חולץ תפיליו

צרכיו ,והרמ"א כ' הרב האי דאסור אף שלא

בריחוק ד' אמות ונכנס אמר רב אחא בר

לצרכיו .ובמג"א הק' לשי' הרא"ש דמשמע

רב הונא אמר רב ששת לא שנו אלא בית הכסא

דמותר ליכנס שלא לעשות צרכיו והא אפי'

קבוע אבל בית הכסא עראי חולץ ונפנה לאלתר

לבית המרחץ נמי אסור להכנס ,ובית הכיסא

וכו' איבעיא להו מהו שיכנס אדם בתפילין

חמיר ממרחץ ,וכ' דאף להרא"ש דודאי אסור

לבית הכסא קבוע להשתין מים רבינא שרי רב

להכנס לביהכ"ס והא דאיבעיא אי שרי להשתין

אדא בר מתנא אסר אתו שיילוה לרבא אמר להו

היינו דוקא להשתין משום שהוא חייו של אדם

אסור חיישינן שמא יפנה בהן ואמרי לה שמא

ובזה התירו .ועיי"ש במאמר מרדכי ובפמ"ג

יפיח בהן ,וברא"ש הק' דהא תנן לקמן הנכנס

דהשיגו ע"ד דברא"ש לא משמע כדבריו.

לביהכ"ס חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות ונכנס

ועכ"פ עולה לן לשי' הרא"ש או דליכא איסור

וא"כ מאי מיבעיא לן אי מותר ליכנס להשתין

כניסה כלל לביהכ"ס שלא לעשות צרכיו או

ותי' דלאו משום הכניסה צריך לחלוץ אלא

להשתין ,או דעכ"פ להשתין הוי לן למישרי

משום שרוצה לעשות צרכיו ,אך רב האי היה

משום שהוא כדי חייו ובהא גזרו משום שמא

גורס מהו שיכנס לבית הכיסא צנוע ,והיינו

יפיח ושמא יפנה .ונראה דצ"ל לשי' המג"א

שספו להיות קבוע אבל בקבוע פשיטא דאסור.

דהא פשיטא להו לגמ' דהוי לן למישרי איסור

ומתבאר דלשי' הרא"ש מותר להכנס לביהכ"ס

כניסה לבהיכ"ס משום כדי חייו אבל הך גזירה

קבוע ורק לעשותת צרכיו הוא דבעי' להרחיק

דשמא יפיח ושמא יפנה לא הוי לן למישרי

ד' אמות ובהא פליגי בגמ' אי מותר להכנס כדי

משום כדי חייו.

להשתין משום גזירה שמא יפנה ושמא יפיח.

ובשו"ע

והנה

בשבת דף סב ע"א אהא דנכנס לבית

סי' מג סעי' ה אם רוצה ליכנס לבית

הכיסא חולץ תפיליו בריחוק ד' אמות

הכיסא קבוע לעשות צרכיו חולצן

פריך והא מחופה עור ומאי שנא מקמיעין

בריחוק ד' אמות וברמ"א ויש אומרים אפי'

המחופין דמותר ליכנס בהן לביהכ"ס  ,ומשני

בלא עשיית צרכיו .והיינו דהשו"ע פסק

דהתם משום שי"ן דאמר אביי שי"ן של תפילין

כהרא"ש דאינו אסור אלא ליכנס לעשיית

הלכה למשה מסיני ,והיינו דדהשי"ן הא אינו
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מחופה ומש"ה אסור ליכנס בו לביהכ"ס.

בידו או בבגדו ]ועיין בשיטמ"ק דהוא משום

ולכאו' צ"ע לשי' הרא"ש דכיון דאין האיסור

דין כבוד גרידתא  ,וברש"י ד"ה חולץ כ' נמי

אלא בנכנס לעשות צרכיו והא הלא מבואר

דבקבוע נמי אוחזן בידו ורק שהם בראשו הם

בגמ' לגבי היכנס להשצין דהוא משום שמא

בגלוי וגנאי הדבר ,ומשמע דלאו מדינא הוא

יפנה או יפיח וא"כ מה לי בהא דמחופה הא גבי

דמיתסר ,אלא משום דגנאי הוא[ וצ"ע דכיון

איסור הפחה ועשיית צרכיו לא אכפת לן כלל

דאמרי' דשי"ן דתפילין מגולה א"כ מאי שנא

הא דהוי מחופה דיסוד האיסור הוא בעצם

מכתבי הקודש דאסור להכניסם לביהכ"ס ,

מעשה הנחת התפילין ,וכדמבואר בגמ' דהוא

וכדמבואר גבי קמיעין שם בשבת וכ"כ

מדין גוף נקי שהוצרך בתפילין) ,וכ"ה להדיא

הרמב"ם בפ"י מהלכות תפילין ,ואמאי לא

בשו"ע סי' מד דבפריס סודרא עליה מותר לישן כיון

מיתסר נמי להכניס לבית הכיסא אפי' בידו כדין

דמזכיר לו שלא יפיח ,הרי דאיכא איסור הפחה אף

כתבי הקודש ,וביותר לפי"מ שנתבאר דגדר

במכוסה( וא"כ הא אף במחופה נמי איכא

הדין דאסרוהו היינו דחשוב כמקום המטונף

לחששא דשמא יפיח ומאי יהני לן הא דמחופה

ולהכי בעי' הרחקה דד' אמות א"כ אמאי לא

עור.

מיתסר נמי בידו.

אכן

נראה המבואר בזה דאף דטעם הוא משום
שמא יפנה ושמא יפיח מ"מ האיסור הוי

משום דאשוייהו לבית הכסא חשיב ליה כמקום
המטונף ,וע"כ נמי מהני ביה כיסוי ,ואי תפילן
הוו מחופין הוי לן למישרי .ולא מיבעיא לדעת
המג"א דלעולם איכא איסור כניסה ורק בכדי

ובריטב"א

בידו משום דאין דרך קדושתן
אלא כשהן בראשו אבל בידו לא ,עכ"ד .וצ"ת
דלכאו' הא לא גרע משאר כתבי הקודש.

ואפשר

למיסר משום איסור כניסה לביהכ"ס ולאו
משום הך חששא דשמא יפיח אלא אפי' אי
נימא דליכא איסור כניסה שלא לעשות צרכיו
מ"מ משום הך חששא דשמא יפיח החשיבוה
וכמקום המטונף ,ויסוד הדברים הוא בהא
דהצריכוהו לחלוץ ד' אמות קודם ואי האיסור
משום שמא יפנה גרידא אמאי לא סגי בחליצת

אלא דמ"מ משום השי"ן הוא דמיתסר י"ל דכל
הא דחשיב השי"ן ככתבי הקודש אלא כשהוא
בראשו דהוא דרך מצותו בהא הוא דחשיב ליה
להשי"ן ,דרק משום קיום מצותו הוא דחשיב
השי"ן ככתבי הקודש  ,ומש"ה שפיר י"ל דאף
דמיתסר הכניסה לביהכ"ס משום דין כניסת
כתבי הקודש לבית הכיסא מ"מ גבי תפילין
דאין איסורן אלא משום השי"ן בהא הוא דשרי
להכניס היכא דהוו בידו.

תפילין קודם עשיית צרכיו ,ומבואר בזה דנתנו
לזה תורת מקום טינוף ולהכי בעי' ביה הרחקה
דד' אמות.

איברא

די"ל דכיון דמבואר בשבת דתפילן
הוו מחופין עור ושפיר הוו כמכוסין

חייו הוי לן למשירי להשתין ממילא כיון דאיכא
חששא דשמא יפיח ושמא יפנה אקמוה אדינא

כאן כ' בהא דב"ה שרו להכניסן

אולם

ברשב"א כאן נמי הק' אהא דמבואר
דבבית הכיסא עראי חולץ ונפנה

לכאו' צ"ע בסוגיין דאמאי מיתסר

לאלתר דהיכי נפנה לאלתר והא בעינן והיה

דווקא בהנחתו בראשו ומותר הוא

מחניך קדוש וליכא בשעה שהוא נפנה ,ולכאו'

ליכנס בידו וכדמבואר דפליגי בברייתא אי בעי'

היינו קושייתו דהיכי נפנה לאלתר והא צריך

עריכת ברכות  /הערות דף כג ע"א  -דף כג ע"ב

תקעד

להרחיק התפילין עצמן ד' אמות מן הצואה.

אלא דרבנן ולהכי בביהכ"ס ארעי כיון שאין

אלא דצ"ע אמאי הק' דוקא על ביהכ"ס ארעי

שם צואה בתחילה לא אסרו עליו ,אך אכתי

והא בבית הכיסא קבוע נמי שרי להכניסן בידו,

צ"ע כנ"ל בביהכ"ס קבוע אמאי שרי בידו,

וברשב"ץ כ' דאיסור דתפילין בבית הכיסא אי"ז

וצ"ת .

feaxb `aiwr dyn axd

בדין הצלת כלי חרס
בגמ'

אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי תדע

אלא

דגבי טומאה אם זה כ"ש דמקב"ט

שהרי פכין קטנים מצילים באהל המת

הטומאה עוברת למקום הכלי ואף

ופרש"י בהיקף צ"פ ,וצ"ב הרי דין זה בהלכות

שהכלי חשיב מקום בפנ"ע דמקב"ט אין חוצץ

חציצה דכ"ח חוצץ בצ"פ וכלי שטף אינו חוצץ

בפני הטומאה.

ואם מדמים הלכות חציצה שנאמרו לגבי
טומאה א"כ צריך להיות חילוק בין כ"ח לכ"ש.

עוד

וכן

לאידך גיסא עד כמה שאין הכלי היה
חשוב מקום בפנ"ע אף שהוי כ"ח

צ"ב דאף כ"ח חוצץ רק עם צ"פ וכאן לא

הטהרות היו נטמאות כיון שנמצא באהל המת

נאמרה הלכה של צ"פ.

או בתנור וכל מה שמהני חציצה זה רק עד כמה

ומוכח

מכאן ויסוד הדברים כבר כתב הגרי"מ
על מס' כלים אות קנא ,דעיקר הדין

שזה מקום בפנ"ע וזה הוכחת הגמ'.

ומשה"ק

דבכ"ח בעי צ"פ י"ל דזהו דין נוסף

דהצלת כ"ח בצ"פ הוא דכלי חשיב מקום

ודין זה מהלכות חציצה וכמש"כ

לעצמו וחשיב שהטהרות בכלי ולא באהל המת

הגר"ח בכלים פ"ט .אך גם בלי צ"פ הכלי חשיב

וזה כל כלי חשיב מקום בפנ"ע ומה"ט בסוגין

מקום בפנ"ע ומה"ט חשיב שאינו נמצא

חשיב מקום בפנ"ע ולא בביהכנ"ס.

בביהכ"ס.

oiihypxa l`xyi awri axd

דף כג ע"ב
שיטת הרמב"ם בדין חולץ תפיליו לסעודת קבע
גמ'

אר"י הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו
ואח"כ נכנס ופליגא דר"ח דאר"ח מניחן

אימת ארנב"י עד זמן ברכה.

וברמב"ם

)פ"ד מתפילין הט"ז( הביא הך דינא

על שולחנו וכן הדור לו ]ופירש"י שיהו

וז"ל :אם נכנס לסעודת קבע

מזומנים לו ויחזור ויניחם בשעת ברכה[ ,ועד

חולצן ומניחן על שולחנו עד שיטול ידיו

עריכת ברכות  /הערות דף כג ע"ב  -דף כד ע"א

תקעה

ואח"כ יניחם ויברך על מזונו והוא לבוש בהן,

וכמ"ש הבה"ל .וא"ש דלא יהני לנקות ידיו

עכ"ל .ומבואר ברמב"ם דהוסיף על סוגיין

ולהניח ,כיון דהטעם כלל אינו משום ידים

דחוזר ומניח רק אחר שנוטל ידיו ,וצ"ב טעמו.

מטונפות ,ואם הנקיון הראשון לא יעלה למים

הלכה סי' מ' )ד"ה הנכנס( הביא דברי

אחרונים הרי דלא נאסר מלאכול ואכתי אסור

הרמב"ם וכתב דמסתמא טעמו כדי

לו להניח ,ואם יעלה למים אחרונים הרי דייאסר

ובביאור

אח"כ להניח משום הפסק.

שלא ילבשם בידים מזוהמות .וצ"ע דתקנת מים
אחרונים היא רק לברכהמ"ז ומנ"ל לאסור
להניח תפילין קודם הנטילה .ועוד ,דהבה"ל

והרמב"ם

דמדוקדק מלשונו 'ויברך על

שם כתב דהאחרונים לא הביאו את הרמב"ם

מזונו והוא לבוש בהן' .דהנה בגמ' אמרינן ועד

משום דס"ל דהוי הפסק בין מים אחרונים

אימת ארנב"י עד ברכהמ"ז ובפשוטו כונת הגמ'

לברכהמ"ז ,ואי טעמיה דהרמב"ם משום ידים

להיתר דעד ברכהמ"ז אסור ומברכהמ"ז שרי,

מזוהמות א"כ שינקה ידיו ויניח תפילין ואח"כ

אולם מל' הרמב"ם משמע שפי' דיש ענין

יטול מים אחרונים ולא יהיה הפסק .ועוד צ"ב

שיברך על מזונו והוא לבוש בתפילין ,ופירש

דאם חשו האחרונים להפסק מ"ט דהרמב"ם

דזהו דאמרו בגמ' 'וכן הדור לו' היינו דכן ראוי

דלא חש ליה.

לעשות שיהא לבוש בהן בברכהמ"ז ]וכנראה

ונראה

דלא חש להפסק נראה עפ"י מה

לבאר טעם הרמב"ם באופ"א ,דכיון

דהיינו רק היכא דממילא עומד להניחם[ .וא"ש

דאסור להניח התפילין בסעודה משום

דמה"ט ס"ל לרמב"ם דאינו הפסק משום דהוא

חשש שכרות הרי שגם אם סיים חיישינן שמא

צורך לברכהמ"ז שיהא לבוש בהן .והאחרונים

יחזור ויאכל וישתה ,ומש"ה כל שלא נטל מים

דחשו להפסק היינו משום דפירשו כמו שנראה

אחרונים דיכול לחזור ולאכול אסור להניחם,

מהטושו"ע דאין כונת הגמ' דיש ענין שיהא

ורק אחר שנטל שנאסר מלאכול מותר להניחם.

לבוש בברכהמ"ז אלא רק דאז שרי וא"כ אינו

והאחרונים דפליגי היינו משום דחשו להפסק

צורך לברכהמ"ז והוי הפסק.

h`lihpt dirny l`eny axd

דף כד ע"א
אם נגיעה חמיר או ראיה
הנה

ראית ערוה היא מדאו' ונגיעה היא

טפי אולם איירי שם בערוה עצמה דאסורה

מדרבנן וא"כ ראיה חמורה אמנם לענין

מדאו' ולא בערוה דרבנן וכן בדין ברכה על

הרהור הדעת נותנת לכא' דבנגיעה איכא הרהור

המילה כנגד ערות הקטן נח' תר"י והי"א שם

טפי אבל גילוי ערוה חשיב טפי בראיה אמנם

)כה (:אם ילפי' מנגיעה לראיה או דראיה חמיר

בביאוה"ג )סי' עה ס"ד( כ' דבראיה יש הרהור

ומשמע דעכ"פ ודאי נגיעה לא חמירא מראיה

עריכת ברכות  /הערות דף כד ע"א

תקעו
וכ"נ מדברי המאירי דעגבות נאסרו בראיה

ראיה מותרת ונגיעה אסורה ושלא כדעת

ושרו בנגיעה אמנם מצאנו כמה סתירות בזה.

הדרכ"מ דתרוויהו מותרים ועי"ש במחצה"ש
דמקור פלוגתתם הוא בדברי תר"י שכ' דראיה

‰È‡¯· ¯˙ÂÈ Â¯ÈÓÁ‰˘ ‡¯ÓÂÁ
א .בביאוה"ג

מותרת בפחות מבן ט' ונח' אם גם לענין נגיעה

מבו' דבראיה איכא הרהור

דחמירא ד'מכל מקום נגיעת ערוה דחמיר יותר

טפי וכ"נ בתר"י ובמאירי

לא שמענו היתר'.

וכנ"ל .

ב .לענין

וכן

לגבי מילה פסק המג"א )סי' עה סק"ח( דאף

ראית הכיס כ' המ"ב )סי' עה סק"ט(

שמיקל הרמ"א שם )ס"ד( בקטן פחות מבן

דאסור בק"ש ולענין נגיעת הכיס

ט' שאי"צ לכסות המילה בשעת ברכה מ"מ לא

באבריו הביא המ"ב )סי' עד סק"כ( מהב"י

יאחוז המילה בידו בשעת הברכה וציין לס"ס

דמותר והביא שם דיש חולקין ולכא' צ"ב

עד וכוונתו דשם נתבאר בדבריו דנגיעה חמירא.

דבסי' ג סט"ו פסק השו"ע דאפי' מי שאינו נשוי
מותר לסייע בביצים דאינו בא לידי חימום
והרהור עי"ז אמנם יש לדחות דבנגיעת הכיס
ליכא הרהור וכל עיקר האיסור בנגיעה תלוי
בהרהור וראי' מדרב אחא )כתובות יז (.דמרכיב
לכלה אכתפיה ואמר דאי דמי עליה ככשורא
שרי.

ב .לגבי

אשתו חזי' דאסרו בראיית טפח
בכ"מ

שדרכו

להיות

מכוסה

ג .לגבי

ראית טפח באשה בחבירתה נח'
הרשב"א והרא"ש עי' סי' עה )ס"א(

ובמ"ב )סק"ח( כ' דהאחרונים הסכימו עם
הרשב"א דשרי אבל לגבי נגיעה כ' הפמ"ג )סי'

עג א"א סק"ב( דבנוגעת אפי' בביתה אסורה
בק"ש ועי' חזו"א )סק"ז( דאף דבאשתו ראיה
חמירא באשה אחרת נגיעה חמירא.

ד .רואה

ממתניו ולמטה דחבריה מותר

והתירו בנגיעה לשמואל ורב יוסף ולכא' כיוון

בק"ש ונוגע אסור ובביאוה"ל

דבנגיעה ל"ש שיעור טפח כל נגיעה חשיבא

)ס"א( הסתפק עוד דשמא אפי' ברגליו למטה

כטפח וא"כ חזי' דראיה חמירא אמנם אפש"ל

אסור וכ' דהרי אפי' דעגבות אין בהם משום

דלא התירו בנגיעה כ"א ע"י חזרת פנים דאז

ערוה בראיתם בנגיעה החמירו.

ליכא הרהור דאי"ז דרך חיבה משא"כ בראית
טפח איכא הרהור.

‰ÚÈ‚· ¯˙ÂÈ Â¯ÈÓÁ‰˘ ‡¯ÓÂÁ
א .לגבי

ומאידך

בדברי המ"ב מצינו שלמד דיני ראיה
מנגיעה ולהיפך א .בביאוה"ל )סי'

עה ס"א( כ' דביתו קטנה אסור לקרוא ק"ש כנגד
בשרה מבת יא' שנה ויום א' וציין לסי' עג )ס"ד(

עגבות בנגעי אהדדי אסור להלכה

דהיינו דכמו שלגבי נגיעה מותר בביתו עד בת

דבעי' הפסק טלית אבל בראיה נח'

יא' שנה ה"ה גם לגבי ראיה דשווה זל"ז ול"א

האחרונים אם קיי"ל עגבות אין בהם משום

דראיה חמורה ב .המ"ב )סי' עג סק"ט( לגבי קטן

ערוה עי' מ"ב סי' עד )סקי"ז(.

פחות מבן ט' כ' דאיסור נגיעה הוא כמו ראיה

ב .במג"א

)סי' עד סק"ט( הסכים לדעת הב"י

וכמו שהתיר הרמ"א )סי' עה ס"ד( ראיה בקטן

דלגבי ערות קטן פחות מבן ט'

עד ט' שנים כמו"כ יש להתיר נגיעה ושלא
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תקעז

כדברי המג"א דנגיעה חמירא ]וצ"ב דבסי' עה

דאיכא הרהור טפי ולפי"ז ערות קטן פחות מבן

)סקכ"ד( לגבי אחיזת המילה בשעת הברית

ט' אף אי נימא דאסורה היא מדרבנן ולכך אסרו

העתיק המ"ב פלוגתא בזה והעתיק גם דברי

בה טפי בנגיעה.

המג"א שאסר ולא הכריע וצריך לחלק דנגיעה
ביד חמירא ובזה חשש לדברי המג"א[.

וק'

מכ"ז על דברי הגר"א שכ' דבראיה איכא
הרהור טפי דאדרבה חזי' דנגיעה חמיר

ואיכא הרהור טפי ולכא' העולה מכ"ז דראית
ערוה דאו' ודאי חמירא מנגיעה וגם איכא
הרהור טפי כמבו' בביאוה"ג אבל בערוה דרבנן
נגיעה חמירא ומילתא בטעמא דערוה דאו'
משום גילוי ערוה נאסרה ואף דעיקר האיסור
הוא בשביל ההרהור אבל גדר האיסור הוא
גילוי הערוה ובראיה מתגליא טפי וגם בראית
הערוה ממש איכא הרהור טפי אבל ערוה דרבנן
אין בראיה הרהור כ"כ כמו נגיעה.

ויש

להוסיף בזה ביותר דכל עיקר ערוה דרבנן

לא נאסרה אלא כשיעור ההרהור וראי' א.
דרב אחא )כתובות יז (.שרי לישא הכלה על
כתפיו למאן דדמי עליה ככשורא אמנם בחינוך
)קפח( כ' דאף אם יודע שאינו מהרהר ודמיא
עליה ככשורא אסור ורק למצוה התירו אבל

ומהרב

א .וינברגר שליט"א שמעתי באופ"א
דיש לחלק בין איש לאשה דאיש

באיש יש הרהור טפי בנגיעה וע"כ לא יאחוז
בערות קטן וכן עגבות אסור בנגיעה ומותר
בראיה וכן ממתניו ולמטה אבל באשה שיש
הרהור בראיה י"ל דראיה חמיר ולפי"ד מה
שאשה באשה שרי בראיה ואסור בנגיעה צ"ל
דאשה לגבי אשה כאיש לגבי איש.

ערוות

קטן – נח' השו"ע והרמ"א )סי' עה

ס"ד( אם מותר לקרות כנגד ערות קטן
פחות מבן ט' דעת השו"ע לאסור והרמ"א מתיר
ולכא' ק' דביו"ד )סי' רסה ס"ה( פסק המחבר
דאי"צ לכסות ערוות הקטן בשעת מילה וצ"ל
דרק לגבי מילה הקל וכשי' הרא"ש )סי' נב(

דבשעת מילה אין המילה סיבה לושב מאחריך
אדרבה היא סיבה להתקרבות ד'.

ברמב"ם

)פ"ג ממילה ה"ה( דהמל אדם גדול
צריך לכסות ערותו מבו' דיש

המעי"ש בלשונו יראה דבאינו מהרהר אינו

חילוק בין מילת גדול לקטן ורק בגדול בעי'

איסור גמור ב .עי' שו"ת מהר"ם שיק )אבה"ע

כיסוי וכ"כ הרי"ף והרא"ש )שבת קלז (:וכ"פ

סי' נג( דשאילת שלום שאסרו משום הרהור אם

הטור )יו"ד סי' רסז( וצ"ב מ"ט קטן אי"צ כיסוי

יודע בעצמו שאין גורם לו הרהור שרי ג.

דאם מטעמא דהרא"ש זה שייך אף בגדול ואם

מדהתירו אשה באשה דליכא הרהור ג"כ שמעי'

ערות קטן ל"ח ערוה מ"ט התיר הרמב"ם בבניו

דהכל תלוי בהרהור וע"כ אסרו טפי בנגיעה

דווקא ולא בקטן אחר לענין נגיעה.
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חזרת פנים בישנים במטה
יש

לדון במקום דבעינן דיחזיר פניו אי מהני

בשולחן ערוך )עג א-ב( כ' שנים שהיו ישנים

שא' מהם יחזיר פניו ויקרא ,שהנה

בטלית א' ובשר שניהם נוגעים זה בזה ,לא
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תקעח
יקרא ק"ש אלא אם כן היתה טלית מפסקת

לקרות מחזיר ודי ,קא משמע לן זה .ולפי זה ב'

ביניהם ממתניהם ולמטה .ב .אם היה ישן עם

בני אדם לא מהני החזרת פנים.

אשתו ,קורא בחזרת פנים לצד אחר ,ואפילו
בלא הפסקת טלית ,משום דחשיבא כגופו .ויש

אמנם

שיש להסתפק בדברי המשנ"ב שכ'

מי שאוסר ,ונכון לחוש לדבריו ,ומשמע מדבריו

דסגי בחזרת פני א' והוסיף ובלבד

שכל האיסור הוא רק אי נוגעים זה בזה אך אי

שלא יהא נוגע בערוותה וצ"ב למאי כוונתו

לא נוגעים אפי' באחר שרי.

ובלבד הרי אין שייך שיגע בערוותה ממש וא"כ

ויש

במאי מיירי הא אי נגעי למעלה ממתנים אי"ז
לעיין אחר כל זה מה הדין במקום דבעינן
חזרת פנים אי סגי בחזרת פני א' מהם או

דבעינן דווקא חזרת פני שתיהם .דהנה במג"א

שם כ' בחזרת פנים  -פי' שיחזירו שניהם
אחוריהם זה לזה ומביא זה בשם כס"מ דס"ל
ג"כ דבעינן שיחזירו שניהם פניהם ,אמנם

ערווה כלל ואין כל איסור בנגיעה דהוצרך
להשמיעינו ששרי ויותר מזה כ' ברעק"א )עג

סעיף א( ממתניהם ולמטה .דווקא שניהם נוגעים
יחד ממתניהם ולמטה .אבל אם בשר א' למטה
ממתנים נוגע בשל חברו בממעלה ממתניים.
שניהם מותרים לקרות אם לא שנוגע בערות

שהגר"א נח' ע"ז שכ' להדיא דסגי בהחזרת פני

חברו.

א' ז"ל בחזרת פנים כו' .ר"ל אפילו הוא מחזיר
לבד וכמ"ש בגמ' זה מחזיר פניו וקורא כו'

וא"כ

במאי מיירי שנוגע שקרי ערוותה

וכ"מ מדברי רמב"ם דלא כמ"א וערש"י שם

דקמ"ל דשרי ,וייתכן לומר דמיירי

ד"ה ואפילו אשתו כו' ,ודייק כן מלשון הגמ''

שנוגע למטה ממתנים וכמו שנסתפק בביה"ל

זה מחזיר וקורא משמע דברגע שמחזיר כבר

אי בעינן כיסוי גם למטה ממתנים וזה קמ"ל

יכול לקרות.

שבאשתו אי"צ לזה ואי"ז חשיב ערווה ,ומשמע

ובמשנ"ב

)ה( כ' .ואם האיש מחזיר פניו
לבד והאשה נשארת כמות שהיא

אף שפניה נגד אחוריו מ"מ הוא מותר לקרות

דשוב ליכא הרהור ובלבד שלא יהא בשרו

שכן הוא ממש"כ בביה"ל לאסור דהוי כמו
עגבות דאסור אע"פ שאינם ערווה משום הרהור
וא"כ מובן שבאשתו שרי שהרי באשתו גם אי
נוגעים בעגבותיהם שרי לקרות אם מחזירים
פניהם זמ"ז.

נוגע בערותה אבל אם תרווייהו רצונם לקרות
אז גם היא צריכה להחזיר פניה ואפילו בשרם
נוגעים זה בזה מותרים לקרות ,הרי דסגי בחזרת
פני א'.

ובפרמ"ג

אמנם

שייתכן לומר דלא יגע בערוותה מיירי
בנוגע במקום המתנים שחשיב ערוותה

שהרי גם באיש לכאו' בעינן שיכסה כל מתניו

ג"כ כ' )סימן עג ס"ק א( בחזרת.

ולא רק מקום הערווה דהכל נקרא מקום

עיין מ"א .כסף משנה בשם הר"ר

הערווה ולא דווקא מקום התורף וא"כ מובן

מנוח .דמברייתא כ"ד ]ע"א[ ברכות ,זה מחזיר

דקמ"ל דלא יגע אין מיירי בערווה ממש דזה

וקורא וזה מחזיר וקורא י"ל כל א' כשרוצה

לא שייך אלא במקום הערווה.

xpxe wgvi axd

עריכת ברכות  /הערות דף כד ע"א

תקעט

בגדר איסור הרהור בערוה בקר"ש
בגמ'

בעי מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא

אחרון ,דוודאי אין איסור לקרוא קר"ש בשעה

מרב יהודה שנים שישנים במטה אחת

שמהרהר בערווה ,וכל האיסור הוא דווקא

מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע וזה

בגוונא דסוגיין ששוכב עם חבירו במיטה,

יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע ,ולמסקנא

עיי"ש בראייתו ,ולא פירש מה החומר של

קיימינן בפלוגתת שמואל ורב יוסף ,ולהלכה

שוכב במיטה יותר מהרהור סתם ,אך המבואר

קיימ"ל דאסור לקרות בחזרת פנים וצריך הפסק

בזה לכאורה ,דבאמת לא באנו כאן מטעם

סדין ביניהם ,ויסוד האיסור מבואר בראשונים

ההרהור גופא] ,דזה בלא"ה אסור מונשמרתם

דכיוון

מכל דבר רע[ ,אך יסוד האיסור הוא דכיוון

שנוגעים זב"ז או אפילו ששוכבים בקירוב,

דהשכיבה במיטה אחת הוא דבר הגורם

באים לדידי הרהור והם בכלל האיסור דולא

להרהור ,א"כ מצב זה גופא חשיב כערווה

יראה בך ערוות דבר.

לפניו] ,ואולי הוא בכלל איסור גילוי ערווה

והאחרונים

והנה

דהוא

מטעם

הרהור,

בשו"ע סימן ע"ג סעיף א' כ' דאסורים
לקרות קר"ש אלא אם כן הייתה טלית

מפסקת ביניהם ממתניהם ולמטה ,ובביאור
הלכה הסתפק עד היכן צריך שתפסיק הטלית,

דאסור אף כשאינו רואה אותה כמבואר
ברשב"א בסוגיין וכמו שייסדו הפוסקים[,
ומטעם זה חשיב כקורא נגד הערווה ממש.

עוד

יש לבאר דע"י הרהור חשבינן ליה כרואה

אם רק כנגד ערוותם ,או עד סוף גופו ,והביא

את הערווה ,דראיית המחשבה נמי

דבדברי הגר"א מבואר דלא בעינן הפסק טלית

חשיבא ראייה ,וכלשון הרשב"א בסוגיין

רק כנגד הערווה ,דהגר"א דימה דין זה של

"דמטריד" והיינו דהוא כרואה את ערוות חבירו

הפסק טלית ,לדין כיסוי הערווה דסו"ס ע"ד

במחשבתו ,ומשו"ה אסרינן ליה מטעם ולא

לעניין איסור קריאה נגד הערווה ,ושם וודאי

יראה בך ערוות דבר ,אך כל זה וודאי לא שייך

סגי בכיסוי הערווה לחוד ,ומבואר דהכא נמי

אלא בדאיכא ערווה לפניו דבזה הוא דיתכן

לעניין שניים ישנים במטה אחת ,לא בעינן רק

לדון דרואה אותה במחשבתו ,אך הרהור

כיסוי הערווה לחוד ,אמנם הביאוה"ל פקפק

בערווה שאינה סמוכה לו ,בזה א"א לדונו

בזה ,דהרי הכא לא אתינן עליה כלל מטעם

כרואה אותה ,ודו"ק.

קורא נגד הערווה ,אלא מטעם הרהור ,וא"כ
מהיכ"ת לקבוע את שיעורו בכיסוי הערווה
לחוד ,ויש לצדד דכל בשרו ממתנים ולמטה יש
בו משום הרהור ,והניח זה בצ"ע.

והנה

ולכאורה

פלוגתת הגר"א והביאוה"ל תליא
בחקירה הנ"ל ,דאם יסוד דינא

דסוגיין הוא כמו שביארנו בדרך הא' דהשכיבה
במיטה אחת היא בעצמה הערווה כנגדו ,א"כ

בעיקר איסור הרהור בערווה בשעת

פשוט כדעת הביאוה"ל דכל שעדיין הוא בא

קר"ש ,שמעתי לבאר בשני אופנים,

לידי הרהור שייך האיסור ,אמנם לדרך הב'

דהנה בהקדם מצאנו בדברי הגר"ז בקונטרס

דיסוד האיסור הוא אך מצד הערווה כנגדו ,אלא
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תקפ
שהתחדש בסוגיין דאף כשאינו רואה את

ואף דלכאורה בחזרת פנים כל האיסור הוא

הערווה ,מ"מ כיוון שהוא רואה אותה בהרהור

מטעם העגבות וכנ"ל ,אך מ"מ יסודו בהכרח

חשיב כקורא כנגדה ,אך עכ"פ היכא דהערווה

מטעם הערווה ,וכיוון שהערווה מכוסה ,לא

מכוסה ,היא כמו שאינה כאן ,ואין מקום

חמיר יותר מקורא בלי חזרת פנים וברור.

לאוסרו דאינו נגד הערווה כלל ,וברור.

והנה
]ואמנם

הגר"ז אף הוא כ' כהביאוה"ל ,דהכא

ערווה בעששית אסור דבראייה תלי

כיוון דמטעם הרהור אתינן עליה ,לא

רחמנא והא מתחזיא ,וא"כ היה

סגי בכיסוי הערווה לחוד ,והוכיח את סברתו

אפשר דאף הכא לא יהני הכיסוי דהא מתחזיא

ממה שאמרו בסוגיין קול באשה ערווה ,והרי

במחשבתו ,אך באמת הסכמת הפוסקים דערווה

הקול אינו נראה וא"א לאוסרו מטעם קורא נגד

בעששית לא נאסר רק ברואה אותה ממש ,אך

הערווה ,וע"כ האיסור הוא דכיוון דהקול גורם

ליבו רואה את הערווה ,לא אסרינן בערווה

להרהור אסור לו לקרות ,וה"נ אף שהערווה

בעששית ,ונראה דהרהור בערווה לא עדיף

מכוסה ואין כאן ערווה כלל ,מ"מ כיוון שיש

מליבו רואה את הערווה ,ודו"ק ,ועוד יש לחלק

כאן הרהור אסור לו לקרות] ,וודאי אי"ז סתירה

דדווקא עששית אסור ,דעששית אינה חשובה

למש"כ בקונטרס אחרון דליכא איסור לקרות

כיסוי בערווה דבראייה תליא ,אך הכא דבאמת

בשעה שמהרהר ,דשאני הכא דנידון כערווה

הערווה מכוסה שפיר ,אלא שהוא מצליח

לפניו וכנ"ל[.

לראותה מחמת שכיבתו ,זה לא יבטל את השם
כיסוי של הערווה ,וכיוון שהערווה מכוסה היא
כמו שאינה כאן ,ועיין[.

והנה

דקדק הגר"ז להוכיח מקול דווקא ,ולא
ממה שאמרו טפח באשה ערווה ושיער

באשה ערווה ,דבכל הנך אף דעיקר יסודם

והנה

הביאוה"ל הוכיח את שיטתו ,דהרי

מטעם הרהור ,מ"מ י"ל דהגדר שקבעו בהם

החזרת פנים נמי לא מהני ואף שאינו

חכמים הוא לדונם כערווה ,אך מקול באשה,

נגד הערווה ,והאיסור הוא כמבואר בראשונים

הבין הגר"ז דלא יתכן שם ערווה בדבר שאינו

מטעם נגיעת העגבות דמטריד ,ואף דעגבות אין

נראה ,ובהכרח דכל יסודו מטעם הרהור אף

בהם משום ערווה ,מ"מ כיוון דיש כאן הרהור

שאין כאן ערווה ,אך באמת לא ידעתי הכרחו,

אסור ,אך בדעת הגר"א מבואר ,דאף מה

ולמה לא נדון שם ערווה אף בדבר שאינו נראה

שאסרו בחזרת פנים ,יסודו מטעם ההרהור

לעין ,ואמנם וודאי לא שייך בקול האיסור

בערווה ,דע"י העגבות הוא מהרהר בערווה,

הפשוט של קורא נגד הערווה ,דלעולם אין בו

והיא אינה מכוסה ושפיר מצינן לדונו שהוא נגד

ראייה וקריאה נגדו ממש ,אך ע"י שמיעתו

הערווה ,ויצא מזה חידוש גדול לדינא לדעת

דיינינן ליה כהרהור בערווה והרהור כראייה

הגר"א ,דכיסוי הערווה מהני אף במחזיר פניו,

כנת' ,וברור.

iil`t xcpqkl` axd
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תקפא

בדין שניים בכיסוי אחד
הנה

מבואר בגמ' דבשניים שישנים במיטה

עגבו תדחבריה והיינו ראיית עגבותיו ,וע"ז

אחת איכא כמה נידונים לאסור בקר"ש

תמיה הרי לכאו' תרוויהו בעו החזרת פנים ,וכן

מחמת עצמו ומחמת חבירו ,והצורה בה הותר

מה מדמינן להא דהאשה יושבת וקוצה חלתה

קר"ש הוא או בטלית מפסקת ביניהם או בחזרת

הא התם ליכא כלל ראיית עגבות ומה שייך

פנים ,ובתרוויהו יתכן דאף בעינן כיסוי על

לדון איסור.

הערוה ,או עכ"פ דראשו בחוץ ,ולא חיישינן

ומחדש

לעגבות ובזה כפי דיבואר איכא נדון אי
לנגיעתם אהדדי ,או לראייתם.

ובדין

מפסיק ביניהם והם תחת סודר אחד
ואם יחזיר זה פניו כנגד זה היה רואה עגבות

החזרת פנים מצינו פלוגתתא לכאו'
בעצם המציאות אי עסקינן דתרוויהו

חברו ולא יראה ערות דבר קרינן ביה עכ"ל.

והיינו

הופכים פניהם או רק אחד והשני עדיין רואה
אחוריו ,ובזה לכאו' בסברות הפוכות.

דהנה

בדעת רש"י וז"ל דכל שאין סודר

ברש"י לפנינו לא מבואר להדיא אי

דעסקינן כפי שאמר בתחילה דתרוויהו
בחזרת פנים איירו רק עצם המצב

שיכול להחזיר בחזרה את פניו וע"י זה יביא
עצמו לידי ראיית העגבות דאחזו בהו"א דהוי

עסקינן בששניהם הופכים פניהם ,ורק

ערוה איכא איסור ,ולכאו' תימה דהא א"כ

אהדדי א

לעולם לא יועיל חזרת פנים בראיית ערוה דהא

ולכאו' מבואר בדבריו דנגעי אהדדי היינו תרי

יכול להחזיר פניו חזרה ,וע"כ מבואדר דמחמת

העגבות וע"כ דפירש כפשוטו דהוי בכה"ג

היותם תחת כיסוי אחד שאני וזה גופא צ"ב מה

דתרוויהו בהיפוך ב) ,אך אכתי לא מוכרח דבכה"ג

איכפת לי בזה ומ"ש אי איכא ערוה מאחוריו

דאחד הפוך דאף כלפיו לא מהני ,דיתכן דעכ"פ לו

דאהני לבין אי הוי תחת כיסוי ,כלפי האפשרות

יועיל ,כיון דהחזיר פניו(.

להחזיר פניו ולראות הערוה.

בהא דעגבות באמת רש"י פירש דנגעי

אך

הנה ברשב"א הביא רש"י בלא גירסת נגעי
אהדדי ולפניו היה רק דהאיסור הוא מחמת

`.

וע"ז

הביא הרשב"א פי' הראב"ד וכך נוקט
דבאמת העיקר בעגבות הוא עגבותיו

,iccd` irbpc b"dka `wec opiwqrc oecl a"pynd azk xakc k"k heyt f"i` i"yx zrc xwirac zn`ae
,irbp `lce iccd` irbpc ied m`d ielz f"dkf eedc `da oexqgdc epiide `kti` azk `"efgd ixaca eli`e

`ki`c ,xeq`c dil `hiyt ,mipt cbpk mipt mipet ody onf lkc eipt xifgiy l"fe ezy` iabl yxit i"yxc
mixacd ztqez edn k"` j` dribpa opiwqrc d`xp eheytae ,l"kr yinyz ixa` ici lr dexr zribp xedxd
ixai` zribp icil e`eaic xedxd `ki` `linn f"pkf eedc oeikc eixac oeekn d`xpe ,yinyz ixai` i"rc xedxdc
.dribpa ied lretac e` oeeknd df m`d epc l"pd mipexg`a eheyta j` ,yinyz

.a

yie ,irbp `lc ezrc lirl dxrda xen`k i"yx ixdc oeayga ztqez o`k yi 'e`kl j` i"yx zrca t"f
dribp xedxd `kil irbp `l i` zeabr ly avna envr z` cinrn `ed m`a `linn aeye ,dribp xedxd

mipt zxfgd i"r iedc x`ean t"kre ,iccd` irbpa `wec okle llk oexqg didi `l aeye ,yinyz ixai`a
.edieexzc
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תקפב
דידיה ,והיינו דאע"פ דהוא לא רואה עצם היותו

ליבו רואה את הערוה אבל הכא ליכא מידי ורק

באפשרות שרואים אותו זה עצמו החסרון,

אפשרות לראיה וצ"ב האיסור בזה.

והיינו לכאו' דאיכא רק חזרת פנים דידיה

ויראה

בזה ובהקדם דהנה ביסוד דין ולא יראה

וחבירו רואה עגבותיו ,וא"כ האיסור שלו

בך ערות דבר דלכאו' נראה כאן דהכל

כמבואר בדבריו שלא יראה הרואה בך ערות

הוא ענין של ראיה דמ"מ יש נדון בלבו רואה את

דבר בשעה שה' מתהלך בקרב מחניך.

הערוה ,אי אפשר לקרא כנגדו או לאו ,ודן שם

באופן

דבעיקר דין החזרת פנים פליגי אי

למ"ד דליבו רואה מותר ,ותמה בריטב"א בדף

בעינן דתרוויהו יחזירו פניהם ,ומינה

כ"ד ע"ב דלכאו' מ"ט הוא דאמרינן התירא בזה

נפיק האי פלוגתא בסברות הפוכות דלעת רש"י

והיינו דמבאור את הנדון בההיתר והאיסור

איכא איסור במה דהוא יכול לראות ואילו לדעת

בלבו וז"ל ותנא קמא והא לבו רואה את הערוה.

הרשב"א הוא האיסור הוא במה שהוא נראה,

דסבירא ליה ודאי דהא דאסרי בעיניו רואות

ואדרבה דלעת הרשב"א הרי צד הראיה הוא

הערוה לאו משום ראיית העין דוקא הוא דסומא

במה דחבירו פניו לעומת עגבותיו ולכן יש

שהוא ]מגולה[ ומי שמעצים עיניו אסור

איסור ולכאו' הרי יכול היה לדון מצד החזרת

בקריאת שמע ,אלא טעמא משום דאינו נאות

פניו דידיה לעומת ערות חבירו וע"כ דבזה ליכא

שתהא ערותו מגולה כנגד אבריו הנכבדים ולבו

איסור ,וכן לאידך גיסא ברש"י ג"כ יכול היה

נמי אבר נכבד הוא .קסבר לבו רואה את הערוה

לדון דיש איסור במה דאפשר לראותו ,ולא במה

מותר דלא אסרו אלא בעיניו עכ"ל.

דיתהפך לראות וכ"ז צ"ב ותלמוד במה פליגי.

וביותר

והיינו

דמבואר מדבריו דאין ראיית הערוה

דהרשב"א ביאר טעמו וטעם הדין

ע"י ליבו איסור כפשוטו אלא דמכיון

בזה דכולהו מקרא קא דרשו ובכ"ז

דהוי ליה מכלל אינו נאות שתהא ערוותו מגולה

כ"א לדינו הלך וז"ל ואף על פי שהוא אינו

כנגד אבריו הנכבדים ועלה אמרינן דאכתי

רואה אותן הא לא כתיב לא תראה ערות דבר

אסרינן רק כנגד עינו וזה אפי' בכה"ג דאינו

אלא לא יראה בך ערות דבר כלומר לא יראה

רואה בפועל וכ"ז תמוה מהו יסוד ההלכה

הרואה בך ערוה בשעה שה' אלקיך מתהלך

דאינו נאות ,ובפרט דמבואר דכו"ע מודו לזה

בקרב מחנך עכ"ד ,ואילו בדעת רש"י ג"כ כתב

וזה בכה"ג דהוי ע"י עיניו עצומות דהוי ג"כ

הסברא מצד ולא יראה ערות דבר קרינן ביה,

מיסוד האיסור הזה ולא פירש לן מקור דבריו.

והיינו דהנהו תרי הלכות בהאיסור דהוא לא

ולכאו'

יסוד הדבר מתפרש בדברי הגר"ז

יראה וכך שלא ייראה נלמד הוא מהכתוב ולא

בשו"ע בריש סי' ע"ד דכתב באורך

יראה בך ערות דבר והנדון אי הדגש הוא על

דיסוד ענין ולא יראה בך ערוות דבר אינו

הראיה או על הבך.

מסתיים בדין ראיה גרידא אלא נוסף עליו

ובעיקר

התמיהה היא בדעת המפרש ,דלכאו'

וכדיבואר וז"ל כתוב בתורה ושבת וכסית וכו'

מה לי תחת כיסוי אחד ומה לי

כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך וגו' והיה

במקום אחד ואיכא אפשרות לראות ערוה,

מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר וגו' מכאן

ואיה"נ מצינו דין דעצימת עיניים בערוה וסומא

למדו חכמים שבכל מקום שה' אלהינו מתהלך

ולילה דאסור ,אך מ"מ התם הוי בכנגדו וכדין

עמנו דהיינו כשאנו עוסקים בקריאת שמע
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תקפג

ובתפלה או בדברי תורה צריך להיות המחנה

קאמר שלא יראה ,דלא חלקן הכתוב בוהיה

קדוש שלא תהא צואה מגולה שם ושלא יראה

מחניך קדוש אלא כדי להתיר לקרות קרית שמע

ה' בנו ערות דבר דהיינו שלא יהיה דבר ערוה

תוך ארבע אמותיה של ערוה ואי נמי תוך ארבע

כנגד פניו של אדם הקורא או מתפלל כמלא

אמות של צואה כל שאינה במחנהו דהיינו

עיניו מפני שעיקר מחנהו של אדם הוא כנגד

בשאינה מגולה אבל בראייה כאן וכאן אסור

פניו וצריך שיהיה מחנה זה קדוש שלא יראה

עכ"ל.

בו ה' ערות דבר ואיסור זה הוא מן התורה.

והחכמים

וכל

הסיבה להחלוקה הוא לצורך איזה דינים

הוסיפו שהמקומות אשר ה' שוכן

מסויימים מאד הא לאו הכי לכולהו

בהם בקרבנו שהם ראשו ולבו של

מדמינן ליה ,באופן דלעולם ערוה אית מקום
לדונו בדין מחניך כנתבאר.

אדם הקורא או מתפלל צריך ג"כ שלא יהיו
רואים את הערוה דהיינו שלא יהיה עם הערוה

ופשטות

הדברים דזה עיקר המכוון בדברי

תחת מכסה אחד בלי הפסק וחציצה ביניהם )אף

הריטב"א בסברת אינו נאות וכו'

על פי שמן התורה אין בזה משום ולא יראה בך כו'

דיסודו הוא דהוי סתירה למחנה קדוש הקיים

כיון שערותו מכוסה נגד בני אדם( לפיכך אם היה

גם בדין ולא יראה בך ערות דבר.

ישן ערום ומתכסה בטליתו אף על פי שהוציא

באופן

דאם נעמוד על גדרי הדינים האמורים

ראשו חוץ לטליתו שלא יהיה עם ערותו תחת

אצל ערוה יתכן דיסוד הדברים יתפרש

מכסה אחד הרי זה לא יקרא עד שיחוץ בטליתו

כך דהרי עיקר הדין הוא ראיה ויש בו תוספת

על לבו להפסיק בין לבו לערוה שלבו רואה את

של מלא עיניו ,ואסור דאפי' בלא ראיה בפועל

הערוה אסור והוא הדין אם לבו רואה את ערות

וע"ז גם באנו לדון דראיית הלב דהם מקומות

חבירו דהיינו שאין הפסק בין לבו לערות חבירו

הקדושה דאיכא בהו איסור בראיית הערוה,

כגון ששניהם שוכבים ערומים ומתכסים בטלית

דיסודו הוא ודאי דין ראיה דהלא הכל מיוחס

אחד והם רחוקים זה מזה שאין בשרם נוגע

אצל ראיה ולא יראה בך ,אלא דאמור דצורת

אלא שפניהם זה כנגד זה עכ"ל.

הראיה היא במה דממילא מחניך אינו קדוש

ובגדר

הדין נראה מתו"ד דיסודו הוא בכך

וא"כ כל ראיה דתעמיד את מחניך כאינו קדוש

דמוטל עליו דין מחניך וצורת קיום

אתינן להאי מילתא.

המחנה קדוש הוא שלא יהיה בו לא ערות דבר

ולכן

ליבו וכן עצימת עיניים כולהו בני האי

ולא צואה דהיא סתירה ,אך הוסיף מכוח האי

מילתא דעל ידו נסתר דין מחניך דכיון

דין דאינו רק דין ראיה בעלמא אלא קיום דין

דהוי ליה מצב של ראיה אם בלב ואם בעינים

מחניך דיהיה קדוש ,א"כ נראה מדבריו דחכמים

וכולהו במה דמיוחס הוא לתרוויהו הוי סתירה

הרחיבו את גדר הדבר למקומות אשר ה' שוכן

למחנה קדוש.

בקרבנו.

ולכאו'

וא"כ

נהדר לדברי הרשב"א ברש"י דאיה"נ

יסוד דבריו דיש עירוב פרשיות הוא

כיון דאמור יחס להמחנה גם בערוה

מדברי הרשב"א דלהלן כ"ה ע"א

ושב ממילא בכה"ג מתכסים בטלית אזי משוי

לגבי צואה דכתב דבעצם מקרא אחד הוא וז"ל

ליה יחס למחנה בפנ"ע ונקפ"מ בזה הוא להאי

דלכ"ע מדערבינהו רחמנא וכתבינהו אתרויהו

דממילא קרינן ביה ולא יראה שלא תוכל לראות
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תקפד
ואפי' דכעת אינו רואה זה גופא דתחת טלית

והיינו דכיון דנמצא במצב כזה של אפשרות

אחת הן משוי ליה יחס לש מחנה לענין זה.

ראיה זה סתירה לתורת מחניך קדוש.

ושוב

ממילא דיינינן אף בדברי הרשב"א
דיסוד הדין דולא יראה בך דלא יוכלו

אבל

הא מיהא גם צד החידוש בדברי רש"י
דיכול הוא עצמו לראות ,הוא דין מוגבל,
וקיים רק בדין מחניך.

לראותו הוא לא דין בהראיה אלא דין במחניך

qieeiic jexa edil` axd

דין דיעבד בקורא נגד ערוה
הנה

בקורא נגד ערוה עובר באיסור דאורייתא

לקיום קריאת שמע ותפילה ,וממילא כל שאינו

דוהיה מחניך קדוש וצ"ב בזה שהרמב"ם

מתקיים בצורתו הוי תועבה ,ואמנם דוקא

בסה"מ לא נזכר מעניין זה כלל ,ואמנם יתכן

בעושה כן בפשיעה שאם לא וכגון במקום שאין

לומר דכלול בדין דיתד תהיה לך מחוץ למחנה

לחשוש לצואה ולא ידע אז אי"ז מעשה שלו

אע"פ שאי"ז צורת העשה שנאמר בקרא אך

ליתפלל כנגד הצואה ,ורק בפשיעה שבכך גורם

שוה הוא בתוכן הדין.

שתתקיים תפילתו באופן שאינו ראוי משו"ה

הדין הוא דבקרא לא יצא יד"ח,

אינו יוצא יד"ח ,אבל סו"ס הטעם הוא מפני

ובבאה"ל ביאר דהוי מטעם אי עביד

שאינו מקיים צורת המצוה כתיקונה ,שהרי לא

לא מהני ,וצ"ב דזה יתכן דוקא במצוות של

נאמר שאם עובר עבירה סתם בפשיעה תוך כדי

חלות כגזילה ותמורה ,אמנם בקריאת שמע

תפילה נמי הוי תפילתו תועבה שהרי רשע הוא

מהכי"ת שלא יצא ואי עביד לא מהני ,ואמנם

אלא ע"כ שהוי רשע במעשה התפילה עצמו.

והנה

בגמ' לעיל כב א' משמע דתפילתו תועבה

ואולי

לפי"ז י"ל שזה גופא כונת הביאוה"ל

ומשום פשיעה על שקרא שלא כדין ,ומשמע

שאי עביד לא מהני שבמצוות שיש

דהפשיעה היא הגורמת לביטול הקריאה

צורה מסויימת לאופן הקיום אם אינו מקיים כך

והתפילה ולא משום שאי עביד לא מהני.

הוי בכלל אי עביד לא מהני ולא יצא יד"ח ועוד

ואולי

צ"ת.

י"ל דנאמר בזה שיש אופן וצורה נכונה
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חילוק בין ערות אשתו לבניו הקטנים
העירו

להקשות ,דמצד אחד חזינן לגבי אשתו

ואולם

החילוק הוא פשוט ,דלגבי בניו

דמותר בנגיעה ואסור בראיה ,ואילו

הקטנים מה דלא הוי ערוה לגבי

לגבי קטנים עולה להיפך ,דמותר בראיה ואסור

ראיה ,הוא חיסרון בחפצא דערוה דידיהו ,דלא

בנגיעה לפמש"כ הרמ"א בסימן ע"ה.

חשיב ערוה לגבי ראיה ,כיון דהערוה מצ"ע היא
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תקפה

ערוה של"ש בה הרהור ,משא"כ לגבי נגיעה

החיסרון הוא רק במה דאף שהוי ערוה אין בזה

חשיב שפיר ערוה ,דאין חיסרון בחפצא

איסור משום דאשתו כגופו ,וזה סברא דווקא

דהערוה עצמו ,אלא רק במה שאינה ערוה

לגבי נגיעה ,דנגיעה תלוי בדין ערוה לגבי

לאסור ראיה ,ואולם לגבי לאסור בנגיעה שפיר

דידיה ,ולא חשיב ערוה לגבי דידה כיון שהוא

חשיב ערוה.

כגופו ,אבל איסור ראיה תלוי בחפצא של

ואילו

באשה הוא להיפך ,דאדרבה בחפצא

הערוה ובחפצא של הערוה לא חסר לאשה

דהערוה דידה לא חסר כלל ,וכל

מידי.
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באיסור הרהור בעריות
בירור

עניני הרהור  -ביסוד האיסור דהרהור

ובגדר

האיסור דונשמרת מכל דבר רע

באג"מ )אבה"ע ח"א סי' סט( כ' דיש ב'

מדאסרו הרהור כדי שלא יבא

עניני הרהור א' ונשמרת מכל דבר רע והוא

לידי טומאה משמע דהטומאה נאסרה מדאו'

איסור רק משום שמביא לידי טומאה בלילה

ורבנן אסרו להרהר משו"כ ונראה לכא'

ואינו נוהג בנשים ומדין זה אסור אף אם אינו

דהרהור והסתכלות בטומאה הוא דרבנן אבל

מהרהר לעשות עבירה אלא אפי' פריצות

אם יבא לידי טומאה בלילה אז הוא דאו'

בעלמא ב' ולא תתורו אחרי לבבכם שהוא איסור

ורבנן אסרו כדי שלא יכנס באיסור דאו'

רק במהרהר לעשות עבירה וישנו גם בנשים.

ונמצא

דהרהור

דפריצות

אינו

דאו'

דמונשמרת מכל דבר רע דרשו גם )כתובות

ובעיקר

מה שחילק נמצא כן להדיא בסמ"ק

מו (.אזהרה למוציא ש"ר חזי' דיסוד האיסור

)מצוה ל( וז"ל שלא לתור אחר העין

הוא שלא יכנס לכלל כיעור אבל שיעור

דכתיב )במדב' ט"ו( אחרי עיניכם דרשו רבותינו

הריחוק

נמצא

)סנהד' צב( זהו זנות שלא יסתכל בנשים לשם

דההרהור לחודיה וטומאת קרי לחודה אינם

זנות אף על גב ]ד[מפיק הסתכלו' נשים מקרא

אסור מדאו' רק בצירוף שתיהם.

לכא'

הוא

דרבנן

לפי"ז

דונשמרת מכל דבר רע ההוא הסתכלות נשים
שלא לשם זנות רק שנהנה בהסתכלה והביאו
גם החרדים )פ"ב( וכן מבו' בשערי תשובה לר"י

שו"ר

מח' הרצ"פ פראנק עם הגרש"ז אוירבך

)שער ג' אות מ'( דונשמרת הוא אפי' באינו

זצ"ל שהגרצ"פ כ' שם דאיסור הרהור אינו דאו'

מהרהר כדי לעשות.

רק אם יבא אח"כ לידי טומאה יצטרף לאיסור

ולכא'

דבשו"ת צי"א )חט"ו סי' נג( הביא בזה

המהרהר בפנויה אפי' הרהור דזנות

דאו' אבל אם לא יבא לידי טומאה אין איסור

אינו בלא תתורו דאין איסור דאו'

והגרש"ז כ' דמ"מ יש איסור דרבנן מאחר

בביאת פנויה אמנם בב"ש אבהע"ז )סי' כא

שאסרו חז"ל להסתכל בחמור כשהוא מזדווג

סק"ב( כ' דהרהור בפנויה הוא דאו' לכו"ע.

וכמו אני אקרא ולא אטה ולכא' יש לדון דאינו
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דומה להתם שהרי נגיעה התירו בדדמי עליה

וכן ביראים )סי' מה( כ' דהוא אסמכתא ובפמ"ג

ככשורא וכן התירו שאילת שלום באופן דליכא

)פתיחה כוללת או"ח ח"ה אות ל"ד( כ' דהרהור

הרהור חזי' דלא אסרו רבנןרק כשיעור ההרהור.

הוא דרבנן ובשו"ת דברי יציב )אבה"ע סי' א( כ'

ויל"ע

אם הא דחששו בשנים שישנים במיטה
להרהור הוא הרהור דזנות או דאינו

מעורר אלא הרהור פריצות ולכא' יש ראי'
מהמ"ב )סי' עג סק"ה( דאסר לאשה לקרות אם
פניה כנגד אחורי בעלה עד שתחזיר פניה
דמוכח דאסורה בהרהור זה ולאג"מ ע"כ היינו
הרהור דזנות וכ"מ ברמב"ן )שבת יג (.שכ'
'ואתא רב יוסף למיפשט בה איסורא משום
חששא דביאה'.

בעיקר

דברי האג"מ דונשמרת הוא ג"כ דאו'
הנה אף אמנם דהתוס' ע"ז כ :כ'

דדרשא דלא יהרהר אדם ביום הוי דרשא גמורה
מדאו' וכן העתיק החכמת אדם )כלל קכז ס"ב(

דדעת הרמב"ם דהרהור הוא דרבנן.

בב"ש

)אבה"ע סי' כא סק"ב( כ' דהרהור דזנות
לכו"ע הוא דאו' אבל הסתכלות

בערוה להביט ביפיה נח' הר"י )אגרת התשובה
יום ב( והרמב"ם אם הוא דאו' דהרמב"ם )פכ"א

מאיסו"ב ה"ב( כ' דהמסתכל בערוה מכין אותו
מכת מרדות ולפי"ז אין ראי' מהיראים שכ'
דהסתכלות היא דרבנן דס"ל דהרהור הוא ג"כ
דרבנן דדווקא הסתכלות היא מדרבנן אמנם
ברמב"ן שם כ' להדיא דהרהור הוא דרבנן וכן
הריב"ש כ' להדיא דהרהור דרך זנות בפנויה
הוא דרבנן וכ"כ הפמ"ג )פתיחה כוללת או"ח ח"ה

אות ל"ד(.

דהוא דאו' וכ"כ בשו"ת הרב"ז )אבה"ע ח"ב סי'
כו( דהוא דאו' אבל הרמב"ן )בשכחת הלאוין יא(

נשים

בהרהור  -בחינוך )מצוה קפח ושפז( כ'

כ' דהוא רק תוכחה ועיקר האיסור הוא רק

שגם לנשים אסור להרהר אחר האנשים

במלחמה וצ"ע דברמב"ן )חולין לז (:כ'

לשם זנות מדאו' ]ולעיל הובאו דברי האג"מ

דונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר ביום הוא

בזה ועי' שבה"ל )ח"ה סי' קצז( דאסור לאשה

דאו' ובתשו' הריב"ש )סי' תכה( כ' דהוא דרבנן

להסתכל באיש לשם זנות[.
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טפח באשה דרבנן או דאורייתא
יש

לדון אם טפח באשה הוא דרבנן או דאו'

דאו' ובנשמ"א )כלל ד( הסתפק בזה וכ' דנפק"מ

והנה ל' היראים )שצב (דטפח באשה הוה

אם מהני עצימת עינים אבל קול ושיער כ' שם

תולדות ערוה אבל אין הכרח דכוונתוו מדאו'

דפשיטא דמדרבנן הם ]השד"ח הביא פמ"ג

ובאשכול )סי' ז( כ' 'כתב רה"ג ז"ל דאין אסור

דקול הוא דאו' אולי תלוי אם הרהור דאו'[.

לקרות אלא כשמסתכל בה ומכוון לראות אבל

החזו"א

)סק"ז( הוכיח דטפח באשה אינו

בראיה בעלמא מותר ולא שמענו מרבותינו

ערוה בעצם ונאסר רק משום

חילוק זה כיון דקרא קרי ערוה אית ביה משום

הרהור א .דהרי אף דעקבו נוגעת בערוה אסור

לא יראה בך ערות דבר' ומשמע לכא' דהוא

עקבו נוגע באשתו שרי ב .ליבו רואה את
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תקפז

הערוה אסור וליבו רואה טפח באשתו שרי ג.

נאסר מבת ג' שנים וגם לגבי עצימת עינים כ'

מהא דערותה מגולה אסורה לקרוא וטפח

המ"ב )סק"א( דל"מ כמו נגד ערוה ממש.

מגולה בה שריא.

ונפק"מ

ובביאוה"ל

א .עי"ש שכ' לפי"ז דשיעור טפח

כ' דמקורו מחי"א ומביאוה"ג
דמדמה

לס"ו

עי"ש

אבל

בקטנה אינו תלוי בג' שנים אלא לפי

מהב"ח ופמ"ג )משב"ז סק"ב( הביא דמותר

מה שמביא לידי הרהור ב .דלפי"ז מהני עצימת

בעצימת עינים וז"ל הפמ"ג דגוף האשה לאו

עיניים בקטנה עד בת יב שנה דאינו רק משום

ערוה "ממש" אלא הרהור והעד דיושבה וקוצה

הרהור ג .דמהני עצימת עינים כנגד טפח

חלתא ]ברכות כד ,א[ .ועי"ה בל' המ"ב דמבו'

באשתו אבל הביאוה"ל )ס"א( כ' דטפח באשה

בדבריו דההרהור משוי ליה לערוה.
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בענין שער באשה ערוה
בגמ',

שער באשה ערוה שנאמר שערך כעדר

דהיא צריכה לכסות ,וממילא זה נהיה ערוה כיון

העזים ,וכתב הרא"ש דכ"ז לנשואות

שהדרך לכסות.

שדרכן לכסותו ,אבל בפנויות שאין דרכן

וכתב

המשנ"ב שגם אם יש כאלה שלא

לכסותו לא הוי ערוה ,וכ"פ בשו"ע סי' ע"ה

מכסות ,מ"מ כיון שעפ"י דין צריך

ס"ב ,והוסיף הרמ"א וה"ה שערות של נשים

לכסות זה נחשב מקום מכוסה ,וכ"כ החזו"א

שרגילות לצאת מחוץ לצמתן ,והוא מהרשב"א

סי' ט"ז ודלא כערוה"ש ואג"מ ח"א סי' מ"ג.

כאן ,וכתב הרשב"א דכיון דרגיל בהו לא

וזה

מיטרד.

ולכאו'

צ"ב דכיון דילפינן משערך כעדר
העזים שזה נחשב ערוה ,מאי נפק"מ

בין מי שדרכו לכסותו או לא ,וצ"ל דכדי
שיחשב ערוה בעינן ב' תנאים גם שיהא דבר של
תאוה כלשון רש"י כאן ,וזהו מה דילפי' מקרא
דשה"ש ,ועוד תנאי צריך שיהא דבר שהדרך
לכסותו ,דהא גם אף ועיניים משבח קרא
בשה"ש ,ומ"מ כיון שאין הדרך לכסות לא הוי
ערוה.

והא

גם ביאור דברי הרשב"א שכתב דשערות
שרגילות לצאת מחוץ לצמתן אינם

נחשבות ערוה ,והוא כמו שביאר בחת"ס סי'
ל"ו דהיא לובשת קלתה ומעל זה עוד צמת
שמצמצם השערות ,כמבואר בכתובות עב,א,
ואם אח"כ עוד יוצא שערות ,ע"ז כבר אין
חיוב לכסות ,וכיון שאין חיוב לכסות אין זה
בכלל מקום המכוסה ולא הוי ערוה.

וכתב

החת"ס שם דמלשון הרשב"א שכתב
דרגיל בהו ולא מיטרד ,משמע דמיירי

לגבי הבעל דרגיל בהו ולא לגבי אחרים ,אבל
בביה"ל שם כתב דמכל הפוסקים לא משמע כן,

דנשואות צריכות לכסות ולא פנויות ,זה

ולכאו' גם מהרמ"א לא משמע כן שכתב שכמו

לא משום שבנשואות זה ערוה ,אלא

בתולות מותרות לילך פרועות ראש ,ה"ה

דבנשואות ילפי' מקרא דופרע את ראש האשה,

דמותר בשערות היוצאות ,וכמו ששם מותר
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תקפח
לכו"ע ,משמע שגם כאן ,וצ"ע על החת"ס שלא

מחוץ לצמתן להתנאות בו ]כ"ה בלשון השואל

כתב כן.

שם[ וע"ז כתב שכל מה שהדרך לגלות אין בזה

אבל

יתכן דגם לחת"ס גם לגבי אחרים אין זה

איסור ,והביא מדברי הרשב"א הנ"ל ,וכתב

מקום המכוסה בעצם ,אלא דכיון דבעצם

שאותה שורה מבואר בגמ' ב"ב ,ס,ב ,להיתר

אין חילוק בין שערות אלו לאחרות ,ממילא

לפי פי' הערוך שם ,וע"ז כתב שיש בזה חילוקי

אחר מיטרד בהו ,וכיון שמיטרד בהו אסור

מנהגים ,ומשמע דלא מיירי משער שיוצא מחוץ

לקרות קר"ש ,אבל אם יעצום עינים או יחזיר

לצמתן משום שאינו מצמצם כ"כ ,אלא בשער

פניו ,גם לשיטות שזה לא מועיל במה שהוזכר

שמגלות כדי להתנאות בו ,אלא שכיון שכך

בגמ' ,זה רק בערוה בעצם ,אבל בדבר שהוא רק

המנהג ,ומוכח מהגמ' דשער הצדעים לא היה

משום שמיטרד אם עוצם עיניים מותר ,וזה

בכלל האיסור ,אין בזה איסור כלל.

כונת הרמ"א דלגבי זה הוא כמו בתולות.

ובמג"א

הביא בשם מהר"ם אלשקר סי' ל"ה

ולפי"ז

יתכן שרק ע"ז כתב המג"א דבזוהר

לגבי נשים הבאות ממקום שדרכם

פר' נשא החמיר שלא יתגלה שום

לגלות ,למקום שדרכם לכסות ,עי"ש ,וכתב

שער לבחוץ ,דהיינו בשער שמגלים בכונה כדי

בסוף דבזוהר פר' נשא החמיר בזה שלא יראה

להתנאות בו ,אלא שהוא בצדעים ,ובאמת לשון

שום שער חוצה ,וכן יש לנהוג ,ומשמע מלשונו

הזוהר שם הוא דאפקת שערא לבר לאתתתקנא

שזה הולך על מה שהיקל הרמ"א בשער שיוצא

בי' ,והיינו להתנאות בו ,אבל מה שהצמת לא

מחוץ לצמתן ,וכן הבין המשנ"ב.

מצמצמת את כל השערות ,בזה לא החמיר

אבל

המעין בתשו' מהר"ם אלשקר ,יראה

הזוהר ,כמבואר בגמ' שם דצריך קלת לצמת ותו

דמיירי מנשים שנהגו לגלות קצת שער

לא.

aey xra jexa axd

תליית תפלין וס"ת בידיו
התולה

תפילין יתלו חייו] .ומסקנת הגמ'

היה תלוי בזרועו כמין קמיע .הרי שאין איסור

דהיינו שתולה ברצועה ולא בכיס[.

לתלות ס"ת בידים ,וה"ה תפילין .וצ"ע משם
ע"ד המג"א.

ופירש"י דתליה היינו ביתד .לכאורה מדוייק
מד' רש"י דלתלות בידו אין איסור .אכן המג"א
ריש סי' מ' כתב דאסור לתלות אף בידיו ,היינו

אכן

ופ"ג ממלכים שהביא דיני ס"ת של מלך

כשאוחז הרצועה בידו והתפילין תלויות,

ולא הביא הא דתולהו בידו כקמיע ורק כבת

]ועיי"ש דלתלות הרצועה דווקא דרך ארעי

שתהיה עימו תמיד .ועמד ע"ז הרדב"ז בפ"ג

שרי[.

ממלכים ה"א ,וכתב דאולי מפרש את דברי

ונראה

יעויין ברמב"ם פ"ז מהלכות ס"ת ה"ג

דיש להביא מקור לדברי רש"י ,מד'

הגמ' בדרך משל ,שלא היתה זזה ממנו כמו

הגמ' סנהדרין כא :דס"ת של מלך

שקמיע תלויה לעולם .ולהנ"ל ע"פ דברי

עריכת ברכות  /הערות דף כד ע"א  -דף כד ע"ב

תקפט

המג"א יש להביא מקור לזה מסוגיין ,דבע"כ

שהס"ת בידו אי"צ הנחה] ,דזהו הזמן שלוקחו,

לא היתה כקמיע ממש לפי שאסור לתלות ס"ת.

וכמשתמש בו[ .ורק כשמניחה מידו צריך

ד' רש"י נראה ע"פ לשון הגמ' כאן

להיות שמור בדרך הנחה ולא בדרך תליה.

מהו דתימא תיבעי הנחה כס"ת

וה"ה לתפילין] .ואולי לפי"ז יש תוספת הסבר

קמ"ל .דמשמע דהאיסור בספר תורה לתלות

בד' הגמ' גבי מלך ,דהס"ת צריך להיות דווקא

בכיס הוא משום דבעי הנחה .והיינו דענין

תלוי משום שאצל המלך הוא לעולם בדרך

הגנאי בתליה הוא בזה שאינו מונח .וי"ל דכל

לקיחה והשתמשות ולא בדרך הנחה[.

ובסברת

oniep xi`n l`xyi axd

דף כד ע"ב
חילוק המתעטש ממים שותתין על ברכיו
בגמ'

היה עומד בתפלה ובקש להתעטש -

ונתעטש וכו' דאיירי כשנאנס ונתעטש כבר לא

מרחיק לאחריו ארבע אמות ומתעטש,

אשמועינן שיאמר רבון העולמים וכו' אלא

וממתין עד שיכלה הרוח ,וחוזר ומתפלל;

ודאי דאית ליה דוקא כשהולך לאחוריו שאז

ואומר :רבונו של עולם ,וכו' .וכ' תלמידי

נראה

רבון

רבינו יונה שם -ויש לשאול למעלה )ד' כב ב(

העולמים .עיי"ש .והובא במשנ"ב .וציין שם

כשאמרו שאם היה מתפלל ומים שותתין לו

לא"ר שחולק.

על ברכיו ממתין עד שיכלו המים וחוזר אמאי
לא הצריכוהו לומר יצרתנו נקבים נקבים וכו'
כמו שהצריכוהו בכאן וי"ל דלא דמי דהתם
כשמים שותתין על ברכיו איגליא מילתא
דפושע הוא מעיקרא דנצרך היה לנקביו
מתחלה ולא בדק וברכה זו תקנוה לאונס וכו'
עכ"ל הנצרך לנו .וק' לי דבב"י העתיק דברי
הרבינו יונה .ומאידך כ' שם אח"כ באופן
שלא מרחיק ד' אמות משום כבוד הבריות,
ונראה דאין צריך נמי לומר נוסח דרבון
העולמים דשמא לא נתקן אלא במרחיק

וידוע

אשר

לכל

אז

צריך

לומר

מעתה יל"ע עכ"פ בב"י ופרישה
שהביאו גם דברי הרבינו יונה ,וגם

החילוק שרק בפסע לאחוריו יש הדין לומר
רבון העולמים ,מה הוקשה לרבינו יונה ,הרי
שם בהיה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו
לא מוזכר בשו"ע סי' ע"ח דין לפסוע ד' אמות,
]ועכ"פ לא מוזכר שמדובר שהספיק לפסוע[.
וכיון שכך מה הוקשה לרבינו יונה ,הרי רק
בפסע נאמר הדין לומר רבון העולמים.

ולכאו'

צ"ל ע"פ המבואר בב"י ובפרישה

ממעמדו שאז מורגש ונראה בשתו וכלימתו

בסברת החילוק בין פסע ללא ,שהוא

כדמשמע קצת הנוסח .עכ"ל .ועי' פרישה שם

משום שלא ניכר בשתו .וי"ל שזהו רק בהפחה,

שכ' ואילו ברישא גבי היה עומד בתפילה

אבל במים שותתין ודאי מורגש היטב .דהרי אין

עריכת ברכות  /הערות דף כד ע"ב

תקצ
כוונתם לרבים שרואים אותו ]וזה דלא כדברי

ובאמת

צ"ב הך חילוק מדוע שם לא מוזכר

הפרישה שבי' משום הרבים הרואים אותו ,אלא

לפסוע לאחוריו ד' אמות .וצ"ל

רק לב"י וכדלהלן[ ,שהרי אדרבה מעמיד הב"י

לכאו' לא כי אין זה ביזוי כ"כ ,דא"כ מה הק'

את הדין הזה כשמתפלל ביחידות ,דאם ברבים

הרבינו יונה .אלא משום שאינו צואה מן התורה

משום כבוד הבריות לא צריך לפסוע ,אלא עצם

אלא רק כנגד העמוד ,ולא יהני כאן כ"כ מה

הדבר שיש לו בושת ניכר כלפי עצמו .וא"כ גם

שירחיק ד' אמות ,דאין לזה שייכות למקום

במים שותתין] .וגם לפרישה י"ל שמים שותתין

שנימא פוגע במקום שפה עמד והתפלל ,ועדיין

הוא דבר שניכר לפעמים לרבים.[.

צ"ב.

xalif dyn axd

בדעת הרמב"ם בגדר איסור דלבו רואה את הערוה
כתב

הרמב"ם פ"ג מהל' קרי"ש הי"ז בזה"ל:

דמצינו בלב לשון ראי' כדכגתיב "וליבי ראה

היתה חגורה של בגד או עור או שק על

הרבה חכמה" לפיכך החמירו חכמים בזה.

מתניו אף על פי ששאר גופו ערום מותר לו
לקרות קריאת שמע והוא שלא יהיה עקבו נוגע
בערותו ,היה ישן בטליתו והיה ערום חוצץ
בטליתו מתחת לבו וקורא ,אבל לא יחוץ צוארו
ויקרא מפני שלבו רואה את הערוה ונמצא כמי
שקורא בלא חגור ,עכ"ל.

ונראה

דבדברי הרמב"ם הנ"ל מבואר גדר
אחר בזה ,דמבואר מדבריו דהא דלבו

רואה את הערוה אסור הוא משום דבכה"ג הוה
כאילו הוא ערום ,וזהו שכתב דאסור משום
דלבו רואה את הערוה וממילא נמצא דהוה כמו
בלא חגור ,ור"ל דהאי חגור שכתב קודם לכן

מהו שסיים ונמצא שקרא בלא חגור

שאם היה על מתניו מותר לקרוא אם היה מעל

וכי איזה דין יש להיות חגור אי לאו

לבו ואינו מפסיק בין לבו לערוה הוה כאילו

משום דלבו רואה את הערוה וא"כ סגי בזה

אינו חגור כלל וכאילו הוא ערום וערום אסור

שלבו רואה את הערוה ומה בעי' לזה דנמצא

בקרי"ש.

ויל"ע

שקרא בלא חגור.

וי"ל

ועיין

הרמב"ם ,כלומר כאדם ערום הקורא

דהנה בעיקר יסוד האיסור דלבו רואה

בלא חגורה ,עיי"ש.

את הערוה עיין בריטב"א דף כה .שכתב
דאינו נאות שתהא ערותו מגולה כנגד אבריו

נמי ברבינו מנוח שכתב על דברי

ויל"ע

בביאור הדבר ,וי"ל בזה בב' אופנים,

הנכבדים ,ובשו"ע הרב סי' ע"ד כתב דחכמים

חדא ,דערום כלפי לבו נמי הוה ערום

הוסיפו דהמקומות אשר ה' שוכן בהם בקרבינו

כלפי דידיה וכל זמן דלגבי לבו אין ערותו

שהם ראשו ולבו של אדם הקורא או המתפלל

מכוסה ממנו מקרי דאין ערותו מכוסה כלפי

צריך ג"כ שלא יהיו רואים את הערוה ,עיי"ש,

דידיה כיון דלבו כדידיה הוא וכל שמגולה כנגד

ובחיי"א הובא במשנ"ב כתב דטעמא משום

הלב מגולה הוא לגבי האדם.

עריכת ברכות  /הערות דף כד ע"ב
ובאופ"א

תקצא

י"ל דס"ל להרמב"ם דליכא כלל

דלבו רואה ערות חבירו מותר עיי"ש מה

דין של ראיית לב דנימא דלבו

שהוכיח כן.

רואה את הערוה כיון דל"ש כלל בלב ראי' ,וכל

ולפי"ז

י"ל דאי נימא דטעמא דהרמב"ם הוא

מה דאמרי' דאיכא דין שלא יהא לבו רואה את

כפי' קמא ,א"כ אף לגבי חבירו נימא

הערוה הוא רק דין בשיעור הכסוי ,דכיון דערום

כן דכלפי לבו חבירו ערום וכלפי לבו הוי

אסור בקרי"ש בזה אמרי' דכל זמן שלבו

ככלפי דידיה ונמצא דאיכא ערוה כנגדו ,אבל

וערותו בחד כסוי אכתי הוי ערום כלפי עצמו

אי נימא כפי' בתרא דהוא רק שיעור בכסוי א"כ

אף שאין כאן גלוי ערוה שהרי ערותו מכוסה,

כל זה שייך רק בדידיה דכל זמן שאין ערותו

מ"מ הוי כערום שנכנס כולו תחת הטלית דאף

מכוסה מלבו בכסוי בפנ"ע אינו מכוסה ,אבל

שערותו מכוסה מ"מ דינו כערום כיון דהוא

לגבי לבו רואה ערוה דחבריה אין הנדון אם

עצמו אכתי ערום הוא  ,וכמו"כ הכא אמרי' דכל

חבירו ערום או לא אלא הנדון הוא אי הערוה

זמן שאין ערותו מכוסה בשיעור שאין לבו

דחבירו הוה כנגדו ,ובזה מה"ת לומר דמגולה

רואה את הערוה לא הוי כסוי כלפי עצמו וערום

כלפי לבו מקרי נמי מגולה דהא ליכא שום דין

הוא.

ראי' בלבו וכנ"ל.

ומה

דנפק"מ בין הני פי' הוא ,דהנה עיין בטור

ולפי"ז

א"ש נמי מה דלא מצאנו מאן דיאמר

שכתב דכמו דאסור בדבר שבקדושה

דאיכא איסור בלבו רואה את הצואה

כשלבו רואה ערותו כמו"כ אסור כשלבו רואה

ואף להרשב"א דאיכא איסור דולא יראה אף

ערות חבירו ,ועיין בשו"ע סי' ע"ד שכתב דלבו

לגבי צואה מ"מ ליכא איסור בלבו רואה את

רואה את הערוה אסור ,והוסיף הרמ"א דה"ה

הצואה והיינו משום דכל האי דינא דלבו רואה

בערות חבירו ,ועיין בשו"ת פנמ"א ח"א סי'

הוא רק דין שלא יהיה ערום ולא דאיכא דין

ע"ד שכתב דהב"י פליג על הטור בזה וס"ל

ראי' בלב ,ויל"ע בזה.

xbxapie edil` axd

בענין לבו רואה את הערוה
בגמ'

והרי לבו רואה את הערוה ,ובגדר האי

שהאברים הנכבדים רואים ערוה ,ונפק"מ

איסור צ"ב הרי הלב לא רואה את

בלבו רואה ערות חבירו ,או לב חבירו רואה

הערוה ,וכת' הרא"ה והריטב"א שמה שאסור

ערותו ,ובטור סי' ע"ה כת' שלבו רואה

כנגד ערוה אינו משום חזותא ,שהרי לערום

ערות חבירו אסור ,והב"י שם לא צין מקור

אסור לתרום אע"פ שעוצם עיניו ,אלא שאינו

הדין.

ראוי שתהא ערותו מגולה כנגד אאיבריו
הנכבדים ,ולב אבר נכבד הוא.

ויל"ע

והנה

כבר כת' הפמ"א ח"א סי' ע"ה שלפי
הב"י שפסק שמועיל עצימת עיניים אם

אם כונתו שהאיסור משום שהערוה

יש כנגדו ערוה פשוט וברור שאם לבו רואה

מגולה לאברים הנכבדים ,או משום

ערות חבירו מותר דלא עדיף לבו מראשו ,וכת'
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תקצב
שלכן השמיט השו"ע הדין שלבו רואה ערות

הוא נחשב ערום ,דהרי אם נאמר שהאיסור

חבירו אסור.

משום שלבו רואה יהיה מוכח שעצם הדבר

ולפי"ז

נר' שלפי הב"י גדר האיסור שהוא

שערותו מגולה לא איכפ"ל ,דאל"ה מה ראיתם

נחשב ערום כ"ז שערותו מגולה ליד

מערום לא יתרום ,ומהרא"ה והריטב"א בסוכה

אחד מאבריו הנכבדים ,ולפי"ז לכאו' גם אם לב

מוכח שאם ערותו מגולה אסור ,ובע"כ שזה

חבירו רואה ערותו אסור ,אבל הפמ"א שם כת'

כונתם כאן.

שרק לבו וערותו שהוא בגוף אחד חשיב ערום,

ולפי"ז

מוכח מהרא"ה והריטב"א דס"ל כשי'

וכך משמע מסתימת הפוסקים ,וע"ש בפמ"א

הב"י שעצימת עיניים מתירה ,דאל"ה

מה שביאר בזה ,ויש לבאר באופ"א שרק אם

אין ראי' מערום לא יתרום דשאני התם שיכול

לא לבש מלבוש שיפסיק בין לבו לערותו זה

לראות.

נחשב שאינו לבוש מספיק ,אבל אחר לא יכול

ובאמת

להחשיבו ערום.

ובזה

נר' שכל הראשו' שסוברים שיש
איסור להיות ערום סוברים שעצימת

מבואר גם הברייתא כד,ב ,שצריך

עיניים מתירה ,דלשיטתם אין מקור לאסור

לחצוץ בצוארו ולכאו' למה לא יעצום

עצימת עיניים.

עיניו ,אבל לפמש"כ שאם הוא עצמו יכול

אבל

לשי' רש"י שאין איסור להיות ערום

לראות הוא נחשב ערום א"ש.

ובעצם

ובע"כ שהאיסור משום שיכול לראות

הדבר אם יש איסור להיות ערום

את הערוה ,וגם אם עוצם עיניו אסור ,וצ"ל

כשאינו רואה הערוה כבר נח' בזה

שהגדר שאסור לקרות נגד ערוה ,וכל היכא
דיכול לראות הוא נחשב נגד ערוה.

הראשו' דברש"י סוכה י,ב ,משמע להדיא שאין
איסור רק אם עיניו באותו רשות ,שכת' רש"י

והנה

בראשו' הביאו שר"ת כשהיה במים היה

שכל האיסור בכילה שאינה גבוהה משום

חוצץ בבגד כנגד לבו ,וביאר התה"ד סי'

דשדינן ראשו בתר רובו ,וכך ביאר הפמ"ג א"א

י' דהא דלא הפסיק בידו משום שגוף אינו

ר"ס ע"ד ,וכך נקט המג"א שם ,ועי"ש

מכסה את עצמו ,ולכאו' אינו מובן הרי סו"ס

במחה"ש ויד אפרים שם ,וכ"מ מהרשב"א

לבו אינו כנגד ערוה ,ולכאו' מוכח מזה שפי'

כד,א ,שרש"י לא סובר שיש איסור כשהערוה

כמש"כ בדעת הרא"ה והריטב"א שהאיסור

מגולה.

משום שלא כסה עצמו ,וממילא אם אינו נחשב

אבל

הרא"ה והריטב"א בסוכה שם כת'

כיסוי עדין הוא ערום מצד הערוה שמגולה

שהחילוק בין גבוהה עשרה ואינה

כלפי הלב שאם יטול היד הלב יראה.

גבוהה שבגבוהה הוא בית ואם אינה גבוהה

אבל

במג"א וט"ז שם ביארו בהא דמהני

הוא מלבוש ,והיינו שאם הוא בית אסור אע"פ

חיבוק זרועותיו שאם מפסיק בין הלב

שהוא ברשות אחר כיון שהוא ערום ,וכ"כ

לערוה מהני ,ורק אם מכסה את הלב לא מהני,

הרשב"א כד,א ,בשם הראב"ד דכל היכא

וביאר הפמ"ג דהיכא דגל"ד שהוא מתורת

שהערוה מגולה שאפשר לראותה אסור.

כיסוי לא מהני ,וכנר' שהסברא שאם זה כיסוי

ולפי"ז

יש להוכיח שכונת הרא"ה והריטב"א

על הלב זה נחשב המשך מהלב ,וכאילו הלב

כאן הוא שאם הערוה מגולה ללב

רואה את הערוה ,ולפי"ז א"ש הדין לכו"ע.
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והנה

במשנ"ב כת' שאם יש ערוה בעששית

שהוא נגד ערוה הרי י"ל שההיתר רק כשהוא

מועיל עצימת עיניים לכו"ע ,ומקורו

ברשות אחרת שכבר אינו נגד ערוה.

מהא דמועיל מה שראשו חוץ למים אע"פ
שמים הם כעששית ,ולכאו' ל"ד דהמים הם
רשות אחרת אבל מהיכ"ת שמועיל כל עששית.

והנה

תקצג

לפי הרא"ה והריטב"א שהאיסור משום
שהערוה מגולה כנגד הלב מסתבר

שכמו שכיסוי של עששית נחשב כיסוי לגבי דין
ערום ,ה"ה שנחשב כיסוי לגבי שאין כאן חסרון

אבל

באמת א"א לומר שההיתר במים משום
שהוא רשות אחרת דהרי מבו' בסוכה

שאם הוא רשות שדינן ראשו בתר רובו ,ובע"כ
שההיתר לא מצד הרשות רק מצד הכיסוי,
ומוכח שכיסוי מועיל שלא יחשב נגד.

אבל

הסברא לא מובנת למה זה לא נחשב נגד
הרי הוא יכול לראות ,וצ"ל דהוא היתר
של כיסוי כמו בצואה.

מגולה כנגד ערותו ,אבל לפי רש"י שהגדר
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הרהור במקום מטונף
בגמ'

והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן:

שרק בזה משכח"ל ,אמנם לשון הרמ"א משמע

בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה -

שהוא דין שקיים בעוד מקומות ,אם הוא מטונף

חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא .צ"ב מה בא

קצת .ועי' אגרות משה או"ח ח"ה סי' ד' מש"כ

לאפוקי שיש מקום שהרהור מותר ,שמשמע

בזה .והק' שם על המג"א הרי בית אמצעי של

דוקא הרהור ולא דיבור .וי"ל שעל ערוה,

מרחץ הוא מדין ערוה ולא מדין צואה.

ודוחק .ויותר נראה למה שכ' הרמ"א בסי' ס"ב

ולשיטות ]עי' משנ"ב פ"ד ג'[ שאסור רק אם יש

בסופו אף לכתחלה יעשה כן אם הוא במקום

אדם ערום ]ואפי' הוא מאחוריו[ הוא מוכרח

שאינו נקי לגמרי ואינו יכול לנקותו משום

שכך הוא ,שהוא גדר של מקום ערוה .וגם

אונס ,יהרהר בלבו .ובלבד שלא יהא מקום

החולקים זהו משום שהוא מקום המיוחד

מטונף לגמרי דאסור להרהר בדברי תורה

לערוה .ועי' באגר"מ שם שרוצה לבאר שהיינו

במקום הטנופת )ב"י סי' כ"ה(.

בספק צואה ,ומשום חובת קר"ש שהוא גם
דאורי' הקלו לענין הרהור ,עיי"ש .והוא רק אם

ובאמת

צ"ב האי דין מדוע יהיה איסור הרהור

ננקוט שיוצא ידי חובה בהרהור .אמנם במשנ"ב

בלא דיבור מצד טינוף ,הרי לא

שנקט דוגמא של נגע במקומות המכוסים נראה

מצאנו לא מהתורה ולא בגמ' חילוק לענין

שהוא גדר של מטונף קצת ,וצ"ע] .ועי' שם

צואה בין דיבור להרהור .ועי' מג"א שם שדימה

באגרות משה מה שבי' גם בנגע במקומות

לבית אמצעי של מרחץ ,ועי' פמ"ג שם שמשמע

המכוסים[.
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תקצד

צואה עוברת וקורא מהלך
בגמ'

אמר רב הונא אמר רבי יוחנן :היה

ובאמת

צ"ב טעמו של אביי שאם הצואה

מהלך במבואות המטונפות  -מניח ידו

עוברת מותר לקרוא קר"ש ,דלכאו'

על פיו וקורא קריאת שמע .ומביאה הגמ'

טענתו של הגבורת ארי מוכרחת ,שהרי כאן לא

שי"ח .ובגמ' כה .מבואר מח' אביי ורבא בצואה

כתוב שאסור לקרוא במחנה של הצואה ,אלא

עוברת ואדם יושב ,אביי אמר :מותר לקרות

שצריך שיהא מחנהו קדוש .ונראה בזה לענ"ד

קריאת שמע; רבא אמר :אסור לקרות קריאת

דס"ל לאביי שכמו שבטומאה מצינו שהטומאה

שמע .אמר אביי מנא אמינא לה  -דתנן :הטמא

צריכה להיות קבועה ,ה"נ פה ,והגם שתלוי

עומד תחת האילן והטהור עובר  -טמא ,טהור

במחנה של האדם ,מ"מ להחשב שהמחנה לא

עומד תחת האילן וטמא עובר  -טהור ,ואם עמד

קדוש זהו רק אם יש שם צואה קבועה ,שאז

 -טמא; וכן באבן המנוגעת .ורבא אמר לך:

המחנה לא קדוש.

התם  -בקביעותא תליא מילתא ,דכתיב :בדד
ישב מחוץ למחנה מושבו ,הכא :והיה מחניך
קדוש ,אמר רחמנא ,והא ליכא .ע"כ.

ועי'

ויש

לדון במה שכ' הגבורת ארי שאין זה
מוכרח שרבא ס"ל כר"י ,מדוע ,הרי אם

אכן טענתו של רבא שתלוי באדם ,צריך להיות
שאם האדם מהלך אין איסור.

גבורת ארי תענית כ' ,על הגמ' שם שלא
הרהר מימיו במבואות המטונפות ,שפי'

ואולי

לא חשיב שכאן קביעותו וכאן מחנהו,

הרשב"א שהוא כמ"ד שמותר .והק' שם בטעמו
של ר"י שמתיר במהלך ,הרי כל מה שאביי
ורבא נח' הוא בצואה עוברת ,שהוא דומיא
דטמא עובר ,וגם בזה לרבא אסור ,ומה הסברא

זהו רק כלפי אחרים .אבל כלפי המהלך עצמו
זהו מחנהו .ולכאו' באמת בדברי רבא מדויק
כך ,שהקדים בתשובתו לאביי ואמר התם -
בקביעותא תליא מילתא ,ועי'.

להתיר באדם מהלך .וכ' שם שאדרבה היא
הנותנת ,שכל מה שרבא חולק שם משום

יש לדון סברא בזה ,שכל מה שמהלך

ובהאי

ענינא ,עי' עוד בב"י ובב"ח סי' ע"ו

שסובר שבצואה צריך לדון רק אם זה מחנהו,

מה שדנו בדעת הרמב"ם שגם לרבא

ולא אם זה מחנה של הצואה ,דלא כטומאה,

שקיי"ל כך ,מ"מ דין כמלוא עיניו לא יהא בזה.

משא"כ באדם עובר ,אדרבה ,ר"י כרבא ס"ל,

ועי' שם בב"ח שכ' דסבירא ליה להרמב"ם כיון

ואם האדם עובר אין זה מחנהו של האדם.

דאביי מתיר לגמרי רחוק הוא לומר דרבא אוסר
לגמרי דהוי פלוגתא רחוקה ומסתייה דליהוי

ודן

שם אם גם מוכרח להיפך שרבא יסבור

אסור עד ד' אמות או מצא כך בתוספתא .ע"כ.

כר"י ,וכ' שאין מוכרח .וכ' עוד להסתפק

והוא צ"ב בסברא זו ,ולכאו' משמע שהוא ענין

אם גם האדם וגם הצואה מהלכים ,אולי בזה

של חדא או יותר לטיבותא ,כסברת הגבורת ארי

לכו"ע יהני ,דהוי תרתי לטיבותא .עיי"ש.

לענין שניהם מהלכים ]ואולי הוא ממש דומה
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תקצה

לזה ,שמלוא עיניו הוא לא יותר מחנהו מאשר

ח' ,שבי' שהוא לשיטתם ,אם מלוא עיניו הוא

האדם מהלך[ ,וצ"ע .שוב ראיתי בפמ"ג מש"ז

דאורי' או לא.
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דף כה ע"א
בענין צואה על בשרו
בגמ'

צואה על בשרו רה"א מותר רח"א
אסור

דכל

עצמותי

ויל"פ

ע"פ הרמב"ן במלחמות שהחסרון

תאמרנה,

למ"ד כל עצמותי שהיד לא ראויה

ובפשטות הכונה שהמחנה נקבע לפי המקום

לומר שירה כיון שדעתו של אדם אוננת ממנה,

המהלל ,וע"ז נח' אם רק הפה והחוטם

ולפי"ז אע"פ שאינו צואה יש איסור כל עצמותי.

המהללים או כל הגוף.

אבל

הראב"ד הק' למה אין כאן חסרון של
מחניך ,וביאר התשב"ץ שכונתו שהרי

כל מקום שהולך הצואה ניטלת עליו והוא
המחנה של הצואה ,ותי' הראב"ד דמיירי
בצואה מועטת על בשרו שבטילה לגבי גופו,

ובאופ"א

י"ל שיש איסור גופו רואה את

הצואה אם הוא רואה ע"י נגיעה ממש ]עי' כעי"ז
בפמ"א לגבי לבו רואה את הערוה[ ולגבי מחניך
הצואה מתבטלת שלא יחשב מקום של הצואה,
אבל לגבי ראיה הסוגיא דנה מצד כל עצמותי.

ולפי

הראב"ד ביאור האיסור של צואה

וצ"ב א"כ למה למ"ד כל עצמותי אסור ,וכעי"ז

במקומה שכיון דנפיש זוהמא אינה

הק' התשב"ץ אם מיירי בצואה מועטת אפי'

בטילה לגבי גופו ,וממילא הדר האיסור של

בראיה נמי.

מחניך.
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בעניין כל הנשמה תהלל י-ה
יש

לדון לדעת רב הונא בכה"ג דאדם עומד

שפיר שמעתי ,דיש לומר דזה ודאי כו"ע לא

והצואה היא ד' אמות מהפה והחוטם אבל

פליגי דד' אמות של מחניך מודדים ממקום

אינו ד' אמות מהרגלים האם מודדים ד' אמות

הגברא ומקום הגברא הוא היכן שמקרי שהוא

מרגליו או מפיו וחוטמו

עומד ונראה להביא ראיה לזה דכמו דלענין ד'

ובפשטות

היינו דינא דרב הונא דמודדים ד'

אמות של מציאה נראה פשוט דאם ידיו יהיו

אמות מהפה והחוטם ,אמנם

פשוטות דד' אמות יקנו לו לפי מקום עמידתו
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תקצו
ולא לפי מקום ידיו דלגבי ליחשב מקומו אזלינן

מהללים וצריכים שהם יהיו נקיים מצואה אלא

בתר מה שמעמידו וא"כ ה"ה הכא לגבי צואה

דרב חסדא סובר דגם היד צריכה להיות בלי

ודאי דהמחנה של האדם הוא לפי מקום עמידתו

צואה דהיא בכלל ההילול ורב הונא סובר דרק

אלא דנתחדש כאן דין נוסף דהאברים הם

איברי ההילול בכלל הנקיות.
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בדין צואה על בשרו ,ובמקומה
א.
הנה

מדוע אסר אף התם במקומה במכוסה ,וזה י"ל

הראשונים דנו בצואה על בשרו כמאן

דשיעור הטינוף הוא כמו מכוסה ביבשה או

הלכתא והביא הרא"ש דהלכה כר"ח

שאר מלמולי זיעה ,אבל לר"ה אכתי תיקשי.

והרי"ף פסק כר"ה והביאו להוכיח מהסוגיא

עוד

יש לתמוה להרא"ש דפי' את דין דכל

ביומא דף ל' ע"א דמקשינן מצואה על בשרו על

הנשמה תהלל ,דר"ה מכוח זה הוציא

דינא דר"פ דצואה במקומה אסור לקרות קר"ש,

להתיר צואה על בשרו ,דהוא משום דאינו מריח

ומדמקשינן מיניה ע"כ דהלכה כר"ה.

מותר ,ואדרבה ר"ח דלומד את הדין מצד כל

והנה

בעיקר הדין מבואר בגמ' דכיון דנפיש

עצמותי תאמרנה הוא סובר דכל הדין הוא

זוהמיא שאני מאינה במקומה ,ולכאו'

דבעינן כל גופו נקי אף דאינו מריח ,והיינו
דנחלקו ביסוד הדין.

צ"ב וכי מה בכך דנפיש זוהמא והלא כיון דהוי
ליה מכוסה א"כ חסר בהצואה ובדין מחניך

אך

ומה איכפת לי במה דנפיש זוהמא.

והיינו

א"כ לכאו' נפיש זוהמא טפי בהכרח הוי
או סברא דאפי' בלי ריח אסור ,או דמריח,

דהלא אתינן התם לאסור במקומה אפי'

וכ"ז לא מוזכר בהאי מילתא דא"כ לא צריך

אי לר"ה דבעינן רק כל הנשמה תהלל,

לומר נפיש זוהמא העיקר הוא דיש כאן ריח,

ולכאו' מה תוספת יש בזה ,והיינו דלכאו' לא

ונפיש זוהמא אי"ז סיבה לסבור כר"ח וכדו',

חשיב יותר ביטול מחניך קדוש וא"כ תמוה

דהא כל הפלוגתתא היא בריח דייקא.

מאד מה ארווחנא בדעת ר"ה לענין זה.

ואל

·

תאמר דהכא דהוי צואה אף ר"ה מודה
לר"ח הא אם מצד כל הנשמה תהלל

והנה

במג"א בסימן פ"א כתב לדון על איסור

אתינן עלה א"כ הרי לא חסר מידי ובודאי אינו

לקרוא ליד קטן דבדברי המהרש"ל

מודה לר"ח בזה ,באופן דתמוה מאד מה בכך

פירש הטעם דהוא מחמת דתינוק מטפח

דנפיש זוהמיא ,אם לא דיוצר דין מחניך.

באשפה ונראה מדבריו דזהו כל האיסור ואין

ובאמת

לאסור מחמת טעם אחר.

דאף לר"ח היה מקום לדון דהא כל
מה דאסר הכא זה או צואה מכוסה

אך

הוסיף המג"א חידוש ע"ז וז"ל כתב רש"ל

ואז א"כ ה"ה התם ,או דהכא אסר אפי' אינה

אין נכון לקרות ק"ש אצל תינוק דסתם

מכוסה בכה"ג דהוי טינוף דייקא וא"כ צ"ב

תינוק מטפח באשפה עכ"ל .ונ"ל מטעם אחר

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"א
שאינן מקנחי' עצמם וצואה בפי טבעת אפי'

תקצז

ועכ"פ

היא מכוסה אסור עכ"ל.

והיינו

דיסוד האיסור הוא מצד דאית להו
צואה במקומה ,ושוב ממילא איכא

אוסר גם לגבי אחר ואי"ז איסור רק כלפי מי
דהצואה במקומה ,והיינו דפירש את הסברא

ולעולם אמרינן שפיר דכל דין צואה
במקומה הוא דין לגבי הקורא גופיה דנפיש
זוהמא ולכאו' הא גופא טעמא בעי אי בזוהמא
דייקא או דאמור גדר בזה ,וביותר מה באמת
הנדון כאן לדון צד איסור בזה ב.

שצואה במקומה הוי טינוף טפי בסברא בעצם

‚

והוי גם כלפי אחר א.

אך

כבר עמדו בזה במחצית השקל ובפר"מ
וז"ל הפר"מ מה שהביא ]המ"א[ מצואה

בפי הטבעת מכוסה אסור ,מסימן ע"ו סעיף ד',
צ"ע ,דשם נכון להחמיר דכל עצמותי לדידיה
ולא לאחריני ,ואפילו בלא פי טבעת לדידיה
אסור ,ומשום הכי שם צואה במקומה י"ל ג"כ

ואשר

יראה בגדר דין צואה במקומה הוא ע"פ
המבואר בדברי הרשב"א בצואה בשעה

דנפנה דהרשב"א תמה לעיל דף כ"ג ע"ב וז"ל
תימה היכי נפנה לאלתר דהא מ"מ בעינן והיה
מחניך קדוש וליכא בשעה דהוא נפנה עכ"ל.

והיינו

וכ"ה

הבאה"ט והח"מ דחלקו דאין סברא
כלפי אחר ודן דכיון דמסקנת הגמ' דבמקומה
נפיש זוהמא שוב הוי גם כלפי אחרים ,ולכאו'

נפנה ,וע"כ הביארו דהוא כדין כנגד העמוד
דמבאור דיש איסור במ"ר מדאו' רק בשעה
דהוא נפנה ,והוא דכיון דהוא חמור יותר
דבשעה שנפנה איכא מצב דנפיש זוהמא מצד
הגברא.

הא גופא טעמא בעי דמה שייך כלפי אחרים
יותר זוהמא במה דהוי אצלו הא ממ"נ לגבי
אחרים לעולם צואה הוי איסור ומה הנדון בזה.
`.

דבעינן ביה מחניך קדוש וליכא,
ולכאו' מה חסרון יש בשעה דהוא

לדידיה דווקא ולא לאחריני עכ"ד.
במחצה"ש שתמה ע"ד והביא דבר

רהיטת דברי האחרונים דלא כהמג"א

ולכאו'

זהו יסוד האיסור בצואה במקומה
דבכה"ג חשיב ליה כנפנה ,וזהו

i`e xq`i k"` d`ex i` p"nn 'e`klc oecl yi ixd ,xg` itlk mb oic iedc eixaca yecigd mvr calne
`lka xq` l"yxdnd ixdc n"wtp ied dn oiprle xzei xeqi` jiiy dn itlk `nlra drici iede d`ex epi

.dfa llk n"wtp oi` k"` 'e`kle wepiz ipta ipeeb

.a

yecig ly envr edfc oaenke ,llk d`evd d`ex epi` `d ohw cbp `xwi `lc df oic a"vc mipta xen`ke
epi` ohw i`dc x`ean `lc ,ynn ieqika iedc 'it` okzie ,dze` d`ex epi` 'it` k"k d`ev b"dka aiygc

.dqekn
zexwl xeq` l"fe my azkc `"bnd ixacl `zriiqk `neia g"xd ixac e`iadc mixagndl izi`x cer
ddinzd caln 'e`kle ,mixg`l mb k"re ,dcbpk iedc x`eanc ewcwce ,l"kr `ndef yitpc meyn dcbpk y"w
dyai 'it` dnewna dil iedc b"dkac `edc `ndef yitpc i`ac oekndc xninl `ki` `d `zhiy i`d lr
``le gikedl oi` k"`e dyai d`ev cbpk ied j` d`exc `ed oeknd ecbpkda okle `ndef yitp zxaq edfe xeq
`neia `ibeqdn eywdc dne mipey`xd zerck `lce g"xk wqtc `da g"xd ixac z` f"itl ayiil d`xpe ,icin
.w"ece d"xk mzdc eilr

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"א

תקצח
סברת נפיש זוהמיה דכיון דבמקומה הוא כנפנה

אחרים מהמ"ר עכ"פ מדרבנן ולכן גם כתב דהוי

הוא ונפיש זוהמא.

דאו' ואף דקטן עצמו אינו מחוייב בזה מ"מ

וכאן

אפשר דהוי סברא לגבי הגברא דהא
לכאו' כל האיסור בצואה בשעה דהוא

נפנה הוא רק לגבי עצמו אך לגבי אחרים אין
כאן נדון ,ואפי' מ"ר דכנגד עמוד לכאו' כל
האיסור דמצינו הוא רק לגבי עצמו.

ואף

לענין שיעור מ"ר הוי כבגדול.

דמצינו לגבי קטן בסימן זה דאסור כנגד

ואשר

על כן זהו יסוד האיסור דנפיש זוהמא
כלפי עצמו דחשיב כבשעה דנפנה

ולכן אית ליה איסור יותר ודו"ק.

ולכאו'

את"ל דבאמת יש מי שסובר בכל

מ"ר שלו והתם הרי הוי איסור דרבנן

כנגד עמוד דהוי דין גם כלפי אחרים

וכתב המשנ"ב דנראה דהכנגד עמוד שלו ג"כ

א"כ אולי זה יסוד הנדון בדברי הפר"מ והמג"א

אסור ,לכאו' המכוון בזה הוא לגבי עצמו והיינו

דנימא דהנדון הוא דודאי יסוד האיסור כבשעה

דכל האיסור לאסור מ"ר שלו הוא רק מחמת

דנפנה ורק שיעור מה דנפיש זוהמא הוא סברא

דאיכא איסור בהכנגד העמוד לגבי עצמו

גם כלפי אחר ולא רק כלפי עצמו ,אף כי לכאו'

דממילא חשיב מ"ר ממש דנוכל לאסור לגבי

אי"ז מסתבר אך אפשר דזהו סברתם.
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בדין הרחקה מריח רע
אי'

בגמ' דהיה מקום גבוה עשרה הוי מחיצה

רע שיש לו עיקר מרחיק ד"א וקורא ,ופרש"י

לצואה וקורא כנגדו ,ובתר"י מרבני צרפת

ואף על פי שהריח בא אליו ,והנה בדברי

דכי היכי שההפסקה מועילה לצואה עצמה ,ה"נ

ר"ה לא איירי דאיכא הפסק רשות ומחיצה

דמועילה לריח ,אבל רבינו משה ז"ל אומר

ומ"מ מהני לדעת רש"י אף בריח רע המגיע

דכיון שהריח מגיע אליו אין ההפסקה מועילה

אליו ,ולכאו' צ"ע מ"ש מהא דרב ששת

כלל ,ולפי דבריו צריך ליזהר כשמתפלל בביתו

דבריח רע שאין לו עיקר דמרחיק מהריח

ומריח ריח ממקום אחר שיפסיק וישהה עד

לק"ש.

שיעבור הריח ,ואם לאו ירחיק מלא עיניו.

והנה

ואולי

ה"נ נימא לדברי רש"י דלר"ה חוץ

דעת הסוברים דמהני הפסקה לריח היינו

לד"א חשיב כרשות אחרת ממש ,וכי

לכאו' דאף במקום הריח מותר לו

היכי דמהני הפסקה לצואה מהני לריח ,אלא

להתפלל ,ולכאו' צ"ע במאי גרע מריח רע שאין

דהא גופא צ"ב וטעם דהא בריח רע שאין לו

לו עיקר ,דמרחיק ממקום הריח ,ובדברי ר"י

עיקר ליכא בזה שיעור ד"א ולכאו' גם לא שייך

דתורת הפסק ומחיצה קאתי עלה דכי היכי

בזה ענין ד"א אלא כל היכא דאיכא ריח אסור

דמהני לצואה עצמה ה"נ מהני לריח.

כל זמן שמריח ,וא"כ אף דמהני הפסקת מחיצה

ובאמת

שי' רבני צרפת הוא לכאו' המתבא'

דלא ליהוי כריח רע שיש לו עיקר מ"מ יהא

בדברי רש"י בדעת ר"ה דס"ל דריח

כריח רע שאין לו עיקר ויאסר כ"ז שמריח.

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"א  -דף כה ע"ב
והנה

תקצט

דעת החולקים דס"ל דל"מ מחיצה

משתייך לריח אלא הוא משתייך לצואה לעיקר

לריח ,נח' הפוסקים אי חשיב כריח רע

שלו ,ולכך היכא דהצואה ברשות אחרת ,א"כ

שאין לו עיקר ,כ"ד הפמ"ג בהקדמה לסי' ע"ט

אף הריח אין שייכות ואין מחנהו ברשות זה

וכ"ד הא"ר והפרישה ,אך דעת הלבוש והגר"א

דצואה ,דהריח משתייך למחנה הצואה ושדינן

וכ"ד החי"א דלא מהני כלל הפסקה והיכא

ריחו בתר עיקרו ,ואין מחנה דריח ברשותו ,ואף

דאיכא ריח רע ברשות אחרת בעינן הרחקת ד"א

דאי לא היה לו עיקר ע"כ זהו מחנהו ,אך היכא

ממקום שכלה הריח ,ובאמת צ"ב מחלוקתם

דיש לו עיקר א"כ ע"כ מהני הפסקה דמחנה,

דהוא מן הקצה ,דלדעת הלבוש חשיב כריח רע

ומחיצה דמשוינן דריח רע אי"ז ברשות זו

שיש לו עיקר אף ברשות אחרת ,ודעת רבני

דעומד אלא מישך שייך לרשות דצואה.

צרפת ורש"י דאף כריח רע שאין לו עיקר ל"ח,
ובאמת דעת תר"י מהר"מ אינו מבוא' אי צריך

ובזה

ד"א ותלה בדין מלא עיניו וצ"ב.

וביאו'

יש לבאר דעת הלבוש והגר"א דס"ל
דאדרבה הוא להיפך דכל היכא דאיכא

דעת רש"י נראה דס"ל דכל הך דינא

ריח א"כ לא נעשה כלל הפסקת רשות לצואה,

דריח רע שאין לו עיקר אין איסורו

דאדרבה ע"י הריח חזינן דהצואה קיימא אף

משום דמגיע איליו הריח ,אלא דאף ריח רע

ברשות זו ,והיינו דהוא כעין שדינן לצואה בתר

שאין לו עיקר ענינו חסרון במחנהו שאינו

ריחו ,וע"כ מקום זה חשיב כמחנה דצואה ,ואין

קדוש ,ומחנה דריח רע אוסר נמי לקרוא כל

מחניך קדוש דהריח משוי ליה דנמשך לכאן

מקום שמגיע לו הריח ,ובזה ס"ל לרש"י דכ"ז

הצואה לרשות זו ,וכנתן חציה ברשות זה וחציה

בריח רע שאין לו עיקר א"כ מקום ומחנה הריח

ברשות אחרת ,ומחמת מה דנמשך הריח חשיב

הוא מקומו ,ולכך אוסר כל מקום הריח ,אך

דהעיקר קיים נמי ברשות זו ,ולכך בעינן הרחקת

בריח רע שיש לו עיקר מקום הריח ומחנהו אינו

ד"א) .עיקרי הדברים מהרד"צ קרלנשטיין שליט"א(.

qe`xw oerny l`tx axd

דף כה ע"ב
בדין מים לערוה ולצואה
בגמ'

תנו רבנן מים צלולין ישב בהן עד

ולכאו'

מבואר עוד בגמ' שם אמר אביי צואה

צאורו וקורא וכו' ,תורף הדין דאהני

כל שהוא מבטלה ברוק ,אמר רבא

מים לענין הסרת ותיקון המחנה מהערוה,

וברוק עבה ולכאו' הוי כיסוי של רוק ,ובעבה

ויש לדון לגבי ליבו ,אבל הא מיהא מים

מועיל לכו"ע וכ"מ פיה"ד ברש"י ,ויש לדקדק

מועיל.

דלא הובא בגמ' צד דיניח עליו מים ויכסה,

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"ב

תר
ולכאו' משום דבאמת בכה"ג לא מהני ,ועיין

וענין הדבר דממילא כל שיעורו הוא רק בכדי

ברא"ה דכ"פ.

להגדיר את המקום במקום אחר בתוך מחניך.

וכן

מבואר בשו"ע בסי' ע"ו ס"ו פסק דין הגמ'

לעומת

זאת עומד עששית דענינו כמבואר

דיכול לבטלה ברוק עבה ,וכתב עלה

ברשב"א ביטול הדבר ביחס לצואה

המג"א דהא דמהני הוא משום דרוק עכור הוא

ובכלל לא ביחס למחניך אלא כל ענינו ומהותו

אבל מים לא מהני ,והא דמבואר דמים

הוא ביטול הצואה כמבואר ברשב"א ממנו

בעששית מועיל הכא רוק שאני ורק בעכור

ומכל אדם.

מועיל )או יעויין בפמ"ג בא"א וכ"ה ברע"א דאף

ובאופן

בקרוש מועיל(.

וזה

לא ממנו ולכן מכל אדם דהמים אינם

צ"ב מ"ש עכור מאינו עכור לגבי צואה הא

נחשבים כיסוי אלא הוי כעין מקום אחר ביחס

העיקר בצואה הוא הכיסוי והביטול ולענין

לרשות הכללית.

זה עכור לא נפק"מ אלא לענין ראיה לכאו'.

עוד

דבכה"ג דהוי בתוך מים אי"ז מכוסה

ולכן

לעולם דבר התלוי במחניך אין מקום

יש להבין בעיקר הדבר דמים צלולין לא

לדון בו את הפרש זה דלעולם אי"ז

יועיל בצואה כיון דאי"ז כעששית ולכאו'

מחנה אחר ,והוי מקום לעצמו בתוך מחניך וזו

יציבא בארעא הוא דבמים אמרינן לגבי ערוה

לא שמענו בתוך מחניך צד הפקעה בלתי אם

דלא מהני ליה עששית דמהני אם לא דבעינן

מפקיע את עצמו של הצואה.

לגבי חסרון ליבו ואם ליבו בחוץ הובא ברמ"א

וא"כ

עיקר דינו ,שוב בכה"ג דהוא במקום

דיועיל ואפי' דכל דינו הוא מדין ראיה לא
איפכת לן באם אינו רואה.

וא"כ

בהאי דצואה הרי ודאי אמור להועיל

בערוה דיסוד הדין הוא דע"י ראיה זה

אחר יתכן דאם אינו רואה שפיר הוי ליה ביטול.

וכאן

עומד החילוק בין מחנה דערוה למחנה
דצואה והיינו דאפי' דערבינהו

הימצאותו במים דליהוי כעששית דהא

קרא ב

לגבי צואה אהני עששית ומה ענין די"ז ,וכתב

מ"מ תנאי המחנה גם הם חלוקים דכשם דראיה

המג"א דבעששית הוי כיסוי מעליא ,וזה גופא

יכולה להעמיד תורת מחניך בהכרח אי"ז מחניך

צ"ב מדוע עכורין יהפוך יותר לכיסוי מעליא כל

הפשוט ,ולאידך גיסא כשם דבצואה אמרינן

עוד אי"ז שינוי במרקם אלא בצבע א ,ובפרט

דהיותו בתוך ד"א הוי ליה איסור ע"כ היחס

בצואה דהנדון הוא רק הכיסוי ,וא"כ פלא רב

הוא למחנה ממש.

הלכה זו.

ויתכן

ולכן

במקום דיש בתוך המחנה מקום לעצמו

בזה דבאמת חלוק מים מעששית

כאן יש לדון דלעולם יועיל הדבר רק

במציאות הגדרת מניעתו והוא דמים

לגבי ערוה אבל לגבי צואה מה מעלה יש בזה.

אי"ז כיסוי וכדו' אלא מים הוי בעצם בתוך
המחנה ככל דבר ויש איזה תוספת ושכבה עליה

וזהו

שכתב הרא"ה וכנ"פ להלכה דלא מהני
בצואה כלל מים אא"כ עכורין הם דאז

`.
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איכא למימר דתורת עששית עליה ,דכיון דעכור

תרא

נמצינו

למדים דאף אחר דאיכא תורת ראיה

הוא ממילא אי"ז רק במקום לעצמו אלא חשיב

ותורת מחנה תרוויהו מ"מ כ"מ

ליה ככיסוי ומה איכפת לי אם הכיסוי הוא

בעיקר דינו עומד ולא לחינם ערבינהו קרא

זכוכית או מים עכורין או מים קרושים לעולם

ומ"מ כתבינהו כ"א בלשונו ,ולענין הלכותיו,

הוי ליה בתרות עששית ,וז"פ דמים צלולים

ולכן מים זה נפק"מ בעיקר המחנה ואילו

לעולם לא נוכל להגדיר זאת ככיסוי וז"פ.

עששית בעיקר ראיה.
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בדין הפסק מים
בדברי

הגמ' חזינן שמהני מה שעומד במים

ולפי"ז

צ"ב א"כ איך מהני הכא מה שהמים

אי המים מפסיקים בין ליבו לערווה

חוצצים הרי גם בערווה אין מהני

והדבר צ"ב איך מועיל מה שעומד במים הרי

עצימת עיניו וא"כ מה מהני שהוא בעששית

רואה את הערווה ואף שהמים מפסיקים מכ"מ

הרי רואה את הערווה וחזינן שגם אם לא רואה

הוא כערווה בעששית שאסור אף שעששית

עתה את הערווה כגון שעוצם עיניו בכ"ז אסור

מפסיקה ,וא"ת שיהני אע"פ שהוא כעששית

דהוי מחנהו ,וא"כ ה"נ הכא שהמים מפסיקים

דנימא דמיירי שאינו רואה אותה או עוצם עיניו

הא סו"ס רואה את הערווה וכמו דלא מהני מה

וזה מהני בערווה כשעוצם עיניו כדאיתא

שעוצם עיניו הכא נמי לא יהני מה שאינו רואה

בשו"ע )סימן עה ו( היתה ערוה כנגדו ,והחזיר

את הערווה.

פניו ממנה ,או שעצם עיניו ,או שהוא בלילה,
או שהוא סומא ,מותר לקרות ,דבראייה תלה
רחמנא והא לא חזי לה.

אמנם

עיניו א"כ צ"ע איך מהני הפסקת המים
כאן הא גם בעששית אי רואה את הערווה לא

שהדבר תימה שהא בצואה בעששית

מהני מה שהיא בעששית וא"כ ה"נ גם שהוא

מצינו שלא מהני בזה עצימת עיניו

בתוך המים כיוון דרואה את הערווה אסור לו

במה שהוא לא רואה או עוצם את עיניו והרי
בצואה אי"ז מועיל וכן בערווה.

אמנם

ואי

חשיב רואה את הערווה גם במקום שעוצם

לקרות ק"ש ואיך משמע דשרי.

ונראה

לומר בזה כך שאע"פ שערווה

שמצינו במג"א )עה ט( שכ' והחזיר פניו

בעששית אי רואה את הערווה לא

 -וב"ח פסק דוקא החזרת פנים מהני

חשיב כיסוי ואסור מכ"מ עדיין אין זה חשוב

דהוי מחנהו קדוש דומיא דצואה מאחריו אבל

כיוון

עצימת עינים או לילה או סומא לא מהני.

חזינן

כרואה את הערווה ממש שבכ"א

שהערווה בעששית בזה יהני מה שעוצם פניו,

שאין הענין ברואה את הערווה בראית

ואע"פ שלכאו' אי"ז מובן הרי בעלמא לא מהני

הערווה בפועל אלא הוא מקום שראוי

עצימת פניו ובעששית ברואה אין חשיב הפסק

לראית ערווה שעצם המצב חשיב אין מחנהו

וא"כ מה יועיל הצירוף של עששית ועצימת

קדוש ולכן לא מהני עוצם עיניו.

עיניו ומהיכי תיתי לומר כן ,ונראה לומר בזה
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תרב
כך שאע"פ שאיסור ערווה תליא בראיה בכ"א

מתהלך עמנו דהיינו כשאנו עוסקים בקריאת

עדיין יש משמעות לזה שאין מחנהו קדוש

שמע ובתפלה או בדברי תורה צריך להיות

וכיוון שכן לזה מהני מה שהוא בעששית שאי"ז

המחנה קדוש שלא תהא צואה מגולה שם

מחנהו וכיוון שאי"ז מחנהו יהני מה שעוצם

ושלא יראה ה' בנו ערות דבר דהיינו שלא

עיניו משא"כ בשאר ערווה שאין מועיל עצימת

יהיה דבר ערוה כנגד פניו של אדם הקורא או

עיניו כיוון שעכ"פ אין מחנהו קדוש.

מתפלל כמלא עיניו מפני שעיקר מחנהו של
אדם הוא כנגד פניו וצריך שיהיה מחנה זה

ובאמת

בשולחן ערוך הרב )עד א( ג"כ

קדוש שלא יראה בו ה' ערות דבר ואיסור זה

משמע כמש"כ שכ' שהגם שערווה

הוא מן התורה.

ודאי אסורה משום לא ייראה וודאי דעיקר
הדין בראיה תלא רחמנא מכ"מ יש ענין של

והדבר

תמוה מה עניין מחנהו של אדם

מחנהו וז"ל כתוב בתורה ושבת וכסית וכו' כי

לערווה והרי מחנה זה דין בצואה

ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך וגו' והיה

אלא משמע כמש"כ שגם בערווה עדיין שייך

מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר וגו'

חילוק בין מקום מחנהו של אדם למקום שאינו

מכאן למדו חכמים שבכל מקום שה' אלהינו

מחנהו.
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בדין עצימת עינים בערוה
הט"ז

הקשה על הב"י דסובר דמהני עצימת

הרשב"א בדף כ"ד ע"א בפי' הראשון ,דבערוה

עינים דא"כ מאי טעמא ערום לא

דידיה או דאחריני כשהוא מכוסה עמו בטלית

יתרום ,וכתב הט"ז דבאמת בלא"ה קשה דמאי

לעולם חשיב לא יראה ,כיון שאילו פניו יראה,

טעמא לא יתרום ,והלא יצדד פניו .וכתב הט"ז

כמו כן לעולם כשערוותו מגולה.

ליישב דהאיסור הוא משום דערוותו מגולה,
ולכאו' א"כ לא קשה כלל על הב"י ,ואולם
מדבריו מבואר דעדיין הוקשה להם על הב"י,
דלדעת הב"י דמהני עצימת עינים ה"ה דלא
יהיה איסור דערותו מגולה ,וצ"ב דבריו.

ולכאו'

צ"ל דסובר הט"ז דגדר האיסור
בערותו מגולה ,אין זה מחמת

שהחפצא של הערוה מגולה לאחרים ,אלא יסוד

ומעתה

מבוארת היטב קושית הט"ז ,שהוא
הקשה דאם מהני עצימת עינים

ממילא לא שייך כלל איסור לא יחזיר פניו,
והיינו דסובר הט"ז דאם מהני עצימת עינים אפי'
שהוא לגמרי כנגד הערוה ,בע"כ משום דלא
שייך איסור ערוה בלא ראיה ,וא"כ גם בערותו
דידיה לא שייך שיהיה איסור ערוה בלא ראיה.

ואולם

קצ"ע מדברי הט"ז ביו"ד ,דכתב

האיסור הוא דע"י מה דערוותו מגולה חשיב

דהמקור לערוותו מגולה הוא ממה

לעולם כמו שהערוה נגדו ,והיינו כמש"כ

שכתוב לא יראה בך ערות דבר ודרשינן לא

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"ב

תרג

יראה ,ומשמע דהאיסור במה שערותו מגולה

כלל איסור ,וממילא דגם בערותו מגולה לא

לאחרים ,וא"כ צ"ע דמה הוכיח הט"ז מדין

שייך איסור.

ערום ,והלא י"ל דשם האיסור הוא משום
דערוותו מגולה.

ונראה

אולם

בדעת הב"י צ"ל שסובר דאין תנאי
באיסור ערוה שהוא דווקא כשיש

דסובר הט"ז דאם כהב"י שכל

ראיה ,אלא דלעולם איסור ערוה הוא גם בלא

בצירוף

הראיה ,אלא דהראיה היא הכ"ת שעי"ז נעשה

הראיה ,לא שייך גם איסור דערותו מגולה,

כנגד הערוה ,ואילו כשעוצם עיניו לא חשיב

דכל האיסור ערוה מתחיל רק כל כמה שיש

כנגד ערוה ,וממילא דבערוה דידיה בע"כ נעשה

ראיה ,אבל מצד גילוי ערוה לחודה ליכא

כנגד הערוה.

איסור

ערוה

הוא

רק
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בדין לא יראה בצואה
והנה

מבואר בביאוה"ל דלרשב"א אחר ד"א

בין ב' רשויות לאחורי המחיצה שאז אסור

מותר בהרהור כיון שאז אין האסור אלא

בראיה וצ"ב החילוק ,ובהגר"א ביו"ד סי' רפ"ב

משום לא יראה ודינו כערוה שלא נאסר בזה

משמע דהאיסור הוא משום לא תעלה במעלות

הרהור אלא דיבור גרידא וכמבואר בשבת קנ

על מזבחי אסור גילוי ערוה כנגד השכינה וא"כ

א' ,ולרא"ש בכה"ג אסור משום מחנהו ואסור
אף בהרהור ,והנה לענין רואה חוץ לד"א חזינן

הוי מטעם לא

ומשמע

יראה ג.

דב' רשויות הוי מקום אחר בעצם

מהירושלמי הובא ברשב"א דבלילה או בסומא

ושרי בעצימת עיניים ,משא"כ אחר

נמי אסור וע"כ דאסור אפי' באינו רואה ואף לא

ד"א דכל עניינו הריחוק וכיון שיש ראיה או ריח

מהני בזה עצימת עיניים ,ואמנם בב' רשויות

אין משמעות לריחוק מקום ,וכן בס"ת אחר

הרי מהני עצימת עיניים ]והביא בזה המשנ"ב

המחיצה שאין כאן ב' רשויות אלא שהמחיצה

ע"ט סקי"ד מחלוקת ונקט במקום הדחק

חוצצת וממילא באם רואה אינו מסלקו ממנו,

להקל[ ,וצ"ב דבשניהם הוי משום לא יראה

וכן חזינן לעניין ריח אחר ד"א שאסור בהרהור

ומנלן לחלק בזה.

לר"ח ובב' רשויות אם הוי כיש לו עיקר אסור

ובאמת

שכן משמע בביאוה"ל ר"מ ס"ו ד"ה

ואם לאו מותר] ,ומשמע דריח אלים מראיה

אסור לקמן בסוגיית תשמיש המיטה

ואסור אפי' בב' רשויות לחד מ"ד[ חזינן לחלק

כנגד ס"ת דכתב שם המשנ"ב לחלק בין ס"ת

בין רשויות לד' אמות ובחילוק רשויות מותר

אחורי מחיצה י"ט שאם יש בה חורים והס"ת

בהרהור דהוי כריח רע שאין לו עיקר ,משא"כ

נראה בהם אסור בתשמיש ,ואמנם באם הס"ת

באחר ד"א דודאי הוי כריח רע שיש לו עיקר

בחדר אחר אע"פ שנראה מותר ,ומבואר לחלק

ואסור ,והביאור בזה שד"א אינו רשות אחרת
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תרד
אלא רחוק ממחנהו וא"כ ע"י ראיה או ריח שוב

וצ"ב

שהרי האיסור תלוי בראיה ולכאורה

נחשב מחנהו משא"כ ב' רשויות דבעצם הוי
חוץ למחנהו.

ואמנם

בב"י משמע דלהרשב"א אחר קרא
דלא יראה חזר לדין מחנהו קדוש,

דהנה כתב לעניין ערוה דמהני עצימת עיניים
וראייתו מהרשב"א שהנה בליבו רואה ערוה
כגון שלבו וערוה תחת המים ,נחלקו בזה אם
לבו רואה ערוה מותר או אסור וכתב הרשב"א
שאין להק' על ראית עיניו כיון שעיניו חוץ
למים ואינו רואה ,ולפי"ז מבואר בב"י שאם
אינו רואה מותר בערוה ,והנה בירושלמי
שמבואר דכמלא עיניו נמי אסור ואפי' בלילה
ע"כ דדין הוא דוקא בצואה שיש בו דין מחנהו
ולא לא יראה ועדין הוי מחנהו ,וא"כ משמע
דלא כהביאוה"ל והפמ"ג שכמלא עיניו דינו רק
משום לא יראה שא"כ בצואה נמי מותר באינו
רואה ,ובאמת שברשב"א לא משמע כב"י
שכתב שם שעיניו בחוץ ואינם רואות ומשמע
דדוקא בגלל שהעינים בחוץ והערוה מכוסה
מותר והוי מדין כיסוי ולא מדין אינו רואה.

דינו כדין ערוה שמותר בהרהור ,ועוד
צ"ב אם מהני לפי"ז עצימת עיניים שהרי בב'
רשויות מהני עצימת עיניים לחלק מהפוסקים,
וכאן במהלך שבזה גם לא נחשב מחנהו עכ"ז
ראיה אוסרת וצ"ב מ"ש מב' רשויות ,ועוד
ילה"ק לאידך גיסא למאן דמתיר במהלך אפי'
ברואה הרי לשיטת הרשב"א נאמר לא יראה אף
בצואה ומ"ט וא"כ מ"ש מהלך ורואה מב'
רשויות שאסור ברואה לכו"ע.

ואמנם

נראה לחלק דהנה בכיסוי כתב
הרשב"א שמותר אפי' רואה כיון

שבכיסוי תלה רחמנא ונראה דהביאור בזה
שע"י כיסוי אינו נידון כלל במחנהו שאין כאן
צואה כיון שהיא מכוסה ,וא"כ נראה דה"ה
די"ל כן במהלך שע"י שאין לו מקום אינו בגדר
מחנה ואי"ז בכלל מחנהו כלל ואף שרואה
למאן דמתיר אי"ז בגדר מחנהו כלל שאין כאן
מחנה אדם כלל ד ,ואמנם למאן דאסר מטעם
רואה הוא משום שלא איכפ"ל שהוא מהלך ועד
כמה שהוא רואה נחשב צואה לפניו ובמחנהו
ואי"ז תלוי אז בעומד דהראיה היא הגורמת

ברשב"א ביאר דהמחלוקת דר"ה ור"ח

למחנהו ,ובאמת אי"ז מטעם לא יראה האמור

אם מהלך מותר בקריאת שמע הוא

בערוה וא"כ ודאי לא מהני עצימת עיניים או

משום שאע"פ שהוא מהלך הוא רואה ,ובזה

החזרת פניו וכדו' כיון שיש כאן מציאות של

חילק מצואה על בשרו ומכוסה שמותר כיון

נראה לו ובכה"ג הוי מחנהו ממש ,אמנם הדין

שאינו רואה ,ומשמע שמהלך נמי תלוי בראיה

דלא יראה נאמר בב' רשויות שאז אי"ז מחנהו

ויש לדון אם מותר לפי"ז בהרהור ודינו משום

ורק מטעם לא יראה נאסר ומשו"ה לביאוה"ל

לא יראה ,ובפשטות ודאי אסור בהרהור שהרי

תלוי בדין לא יראה כערוה.

והנה

מבואר במג' שנחלקו אם מותר בהרהור
במבואות המטונפות ומשמע דלמאן דאסר
אסור אפי' הרהור.
.c

והנה

לשיטת הרשב"א מבואר דמכוסה הוי
כסילוק הצואה ואי"ז מחנהו כלל

ומותר אפי' ברואה וכצואה בעששית ,וכתב
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תרה

הרשב"א דמכוסה הוי בכלל ריח רע שאין לו

ריח דבכיסוי אסור רק כריח רע שאין לו עיקר

עיקר והביאור בזה כנ"ל שכיסוי מבטל את

וה"ה נמי בב' רשויות אסור לכה"פ כאין לו

הצואה במחנהו ,ואמנם מבואר בזה מחלוקת

עיקר ,ומשמע דלהריטב"א חילוק רשויות עדיף

בראשונים אם מכוסה הוי כריח שאין לו עיקר

מכיסוי ומשו"ה רק בחילוק רשויות קורא

או כריח שיש לו עיקר דהרשב"א כתב כנ"ל

במקום הריח ,וברשב"א משמע להיפך שרק

דמכוסה הוי בכלל אין לו עיקר ,וברא"ה

מכוסה מותר במקום ראיה ונמצא דחילוק

והריטב"א ביארו רק במקום דכיסה בעפר

רשויות גרע מכיסוי.

דבטל שם אבל באם הוי כיסוי סתם הוי בכלל
מגולה ה ,וברא"ה הוסיף אף דבעי' שירחיק
ממנו ד"א ורק בכיסוי קבוע אינו מרחיק ד"א.

ואמנם

לפי"מ שנתבאר ברא"ה דבמקום
כיסוי קבוע הוי כיסוי אולי י"ל דבזה

מודה לרשב"א דהוי רק כריח רע שאין לו עיקר

ומאידך

לעניין ב' רשויות חזינן להיפך

ואינו מרחיק ממנו ד"א ורק בכיסוי שאינו קבוע

דהריטב"א דן שאולי מותר אף

אע"פ שהוי כיסוי לעניין צואה מגולה אך אינו

במקום הריח וכשיטת רש"י שאפי' במקום ריח

מבטל את הצואה באם יש ממנו ריח והוי כריח

ויש מחיצה מותר ,אבל ברשב"א אמנם לא

שיש לו עיקר ואז אינו נחשב ככיסוי כלפי זה,

מבואר בדין זה להדיא ,אבל משמע דשיטתו

ולפי"ז יתבאר עוד אופן של חומר בריח מראיה

דכיסוי עדיף מחילוק רשויות ,דהא בראיה

שהרי כיסוי שאינו קבוע ורואה מבואר

בכיסוי התיר וכצואה בעששית אבל בב'

דבעששית מותר ,אך ביש ממנו ריח אסור כיש

רשויות אסר בראיה ,ולכאורה ה"ה נמי לענין

לו עיקר.

oiihyplxw iav ac axd

בדין כיסוי ומחיצה בצואה
הביאוה"ל

בהקדמה לסי' ע"ט אות ה' כ'

שיש הפסק בינו לצואה שרי וזה הכיסוי ודבריו

בשם פמ"ג וז"ל צואה בעששית

פשוטים מאד ,וצ"ע על הא"ר דכ' במיטה

מותר דבכיסוי תליא רחמנא ,ומשמע מפי' רש"י

דבעינן מחיצותיה מגיעים לארץ מכל הצדדים,

והרמב"ם דאפי' אינה מכוסה כלל רק מחיצת

דלפמ"ג הנ"ל פשוט דל"צ רק בצד המפסיק

זכוכית מפסקת ביניהם זו היא הכיסוי ,ול"ד

בינו לצואה ,והנה שיעור רוחב המחיצה לא זכר

שיכסה הצואה מכל הצדדים ,ואפי' להב"ח

הפמ"ג מאומה ,ועיין סי' פ"ז במג"א סק"ד

דבמקום גבוה בעינן דיהא גבוה י' טפחים

דבבית בעינן שתהא חוצצת מכותל לכותל

ברוחב ד' על ד' ,במחיצה לא בעינן זה ,וכל

ע"ש ,ובשדה לא זכר שיעורה ,ועי' נשמ"א שכל

.d
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תרו
שהיא רוחב ד' חשיב מחיצה להתיר נגדה

דף כ"ה :ד"ה בעששית שכ' כלומר מחיצת

עכ"ל.

זכוכית מפסיק בינתים ,והרי התם בעששית אין
דין שיעור כלל ,וע"כ דאין כונת רש"י מצד דין

מבואר

בד' הביאוה"ל דהבין שכונת הפמ"ג

מחיצה ,אלא מצד כסוי שחוצץ בינו לצואה ע"י

היא שרק שלל שאי"צ מחיצה של

זכוכית ומצד כיסוי וכמו שכ' הגמ' דהוא משום

שבת שהיא ד' על ד' ,אבל מ"מ גדרי מחיצה

שצואה תליא בכיסוי.

בעי ,ומש"ה התפלא על הפמ"ג שלא זכר
השיעור של רוחב המחיצה ,ומש"ה כ' דבמטה
בעינן שעכ"פ בצד המפסיק בינו לצואה יגיעו
מחיצותיה לארץ.

ותמוה

לי דלכאו' היה נראה דאי"ז כונת
הפמ"ג ,אלא כונתו דכיון דהמחיצה

מדין כיסוי אין לזה שיעור כלל וכל שמפסיק

ולפי"ז

דבר החוצץ ויקרא ,וכעי"ז ראיתי
בציץ אליעזר שכ' דוילון ביה"ח שלא מגיע לג'
טפחים סמוך לקרקע אפי' אם לא מהני מדין
מחיצה יהני מדין כיסוי ,והביא כן גם בשם
הגרשז"א ,אלא שלא עמדו בזה דדבריהם הם
דלא כהביאוה"ל והנשמ"א.

בינו לצואה הוי כיסוי ,ולכך לא זכר לזה שיעור
משום שבאמת לא תליא כלל בשיעור ,ודברי
המג"א לכאו' אינם ענין לזה כלל ,דהמג"א
איירי במטה שאינה מבדלת בין פניו לצואה
ויכול לראות את הצואה ,אלא שיש מטה
מפסקת ביניהם ובאנו לדון מצד הפסקת רשות,
וע"ז כ' המג"א דבעינן שיהיה מכותל לכותל,
אבל אם מפסיק בין פניו לצואה י"ל דאפי' כל
שהוא יהני.

הי' נראה דסגי שישים נגד פניו איזה

שו"ר

שלכאו' כ"ז תליא בפלוגתת האחרונים
שדנו מה הדין בהניח גרף בתוך כלי

פחות מי' ואין הגרף נראה חוצה לה ,שהלבוש
סי' פ"ז כ' דהוי כמכוסה ,והיינו כמש"כ
דהעיקר שלא יראה הצואה ,אכן בדברי חמודות
בפ"ג סי' נ"ד כ' דיש לבעל דין לחלוק דכי אין
הכלי כפוי עליהם ל"ד לעששית שעכ"פ מכוסה
מקצת מלמעלה והוי בכלל וכסית ,וכ"כ

זה הביאור במש"כ המג"א שם סי'

הנחל"צ סי' פ"ז ,ומבואר דנקטו דבעינן או

פ"ז סק"ד בסו"ד דאפי' אם אין לבוד

תורת כיסוי גמור עכ"פ מלמעלה דאז הוא

בכלים הכא סגי אפי' אם יש אויר בין הכלי

מכוסה לכל העולם ,או דיהא מחיצה המבדלת

לקרקע ,דהכא אי"צ דין לבוד אלא רק שיכסה

ולא סגי בחציצה בעלמא.

ולכאו'

ממנו הצואה והא מכסיא ,ומה"ט כ' שם דאם
פתוח מלמעלה אפי' פחות מג' אי"ז כיסוי,
דלבוד ל"ש כאן רק כיסוי ואם פתוח מלמעלה
אין כאן כיסוי.

ובדברי

חמודות ציין גם לב"י סספ"ג שצידד
דביהכ"ס

סגי

במחיצות

שאינם

גבוהות י' ,דדמי לכפה כלי על צואה דשרי,
אלא דכ' דלא מלאו להב"י לבו לפסוק כן

ובפרט

שהביאוה"ל הרי הביא מרש"י דאפי'

בשו"ע ,והנה מלבד דהב"ח מג"א וט"ז שם כ'

אינה מכוסה רק מחיצת ברזל מפסקת

דכונת השו"ע ג"כ לפסוק כן ,אך גם בר מן דין

ביניהם זו היא הכיסוי ,ומסתמא כונתו לרש"י

דברי הדבר"ח מוקשים מאד דהלא מפורש
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תרז

בב"י שכל הצד שלו להחמיר הוא משום

לגרף דהתם פשיט"ל לב"י להתיר וצ"ע ,ולכאו'

שביה"כ חמיר טפי ,וא"כ איך הוציא מזה גם

מוכח מכ"ז כמש"כ.

ieey l`eny axd

כיסוי צואה במים צלולים
צואה

כל שהוא מבטלה ברוק .מבואר דכיסוי

ונראה

שענין כיסוי בינו לערוה היינו לחצוץ

ע"י רוק צלול לא מהני .ובר"י מלוניל

בינו לערוה וזה סגי גם במים צלולים

תמה מאי שנא מערווה דמהני כיסוי ע"י מים,

אבל בצואה ענין הכיסוי היינו כקבורה וכמ"ש

וכתב שאיירי הכא שיש בו ריח רע.

הרמב"ם )הל' קר"ש פ"ג ה"ט( ,והיינו כעין ביטול
לקרקע ,א"כ בשלמא במים עכורים מהני שאין

אולם

ברא"ה הוכיח מכאן דמים צלולים לא

הצואה ניכרת שפיר הוה כקבורה משא"כ במים

מהני לכסות צואה ורק מים עכורים

צלולים לא שייך לדון קבורה ,ובצואה בעששית
מהני כיון שיש דבר קבוע המפסיק הוה הפסק.

מהני .וצ"ב.

xaiixy dpei axd

כיסוי בסנדלו
צואה

בגומא מניח סנדלו עליה .לכאו' דברי

דנעלו בטל לגבי גופו ,כ"כ המג"א )סי' עו

רבא הן ג"כ אליבא דר"ח דס"ל דצואה

סק"ו(.

על בשרו אסור .ומבואר במ"ב )סי' עו סקי"ב(

ונראה

דאין חסרון בנעל מצ"ע ולר"ה דשרי

דאפילו אחד מאבריו תוך ד"א לצואה אסור,

צואה על בשרו כשהוא מכוסה ה"ה

ומ"מ הכא שרי דרגלו מכוסה בסנדל ונחשב

דשרי צואה על רגלו כשהוא מכוסה בסנדלו,

כיסוי.

ואע"כ בדבוקה בסנדלו יש מקום לאסור מצד
שנעלו בטל לגבי גופו דרק בנידו"ד שנעשה

ואפילו

לר"ה דצואה על בשרו מותר ,מ"מ

כיסוי ע"י עמידת האדם לא חשיב כיסוי דהוה

כאן סד"א דאסור או מטעם דעביד

כמי שמכסה בגופו ,ולענין זה הוזכר הסברא

למיגלי ואי"ז כיסוי כמ"ש הבעה"מ והראב"ד

שסנדלו בטל לגופו .ואע"פ שצואה בגומא

לעיל ,או מטעם שנעלו בטל לגופו כמ"ש

מניח סנדל עליה ונחשב כיסוי ,התם דנים את

הרא"ש.

הרגל ככיסוי גמור כיון שהוא נפרד מהצואה
ואינו הולך עם האדם הרי יש כאן כיסוי גמור

ומה"ט

ג"כ מספק"ל בצואה דבוקה בסנדלו

ע"י נעלו של האדם ,משא"כ כשדבוק בסנדלו

או מטעם דעביד למיגלי או מטעם

ונגרר אחר האדם נחשב כיסוי רק מחמת עמידת
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תרח
האדם וכה"ג לא חשיב כסוי .וכ"כ מבואר

בדבר אחר לא מהני ,ואינו כמו צואה על בגדיו

בשו"ע הרב )ס"ב( ולשון המג"א קצת דחוק

כשהיא מכוסה דהוה כיסוי ,דשאני סנדלו

לפי"ז .אך כן הוא מוכרח לכאו' שאין טעם

שבטל לגופו ואינו נחשב כיסוי ,ולדבריו ה"ה

לומר שסנדלו בטל לגופו יותר משאר בגדים.

צואה דבוקה בגופו ומכוסה בסנדלו לא מהני
אף לר"ה מחמת טעם זה שסנדלו בטל לגופו,

ובספר

אשי ישראל )פנ"ב הערה יד( כתב

ואי"נ כש"נ דלענין זה וודאי סנדלו לא גרע

דצואה דבוקה בנעלו ,ונעלו מכוסה

מכל בגד.

xaiixy dpei axd

בדין קריאת דבר שבקדושה כנגד ערות קטן
בראשנים

כ' על הא דאמרה הגמ' דיש איסור

באותה שעה משום לא יראה בך ערות דבר

של ערות גוי דה"ה דיש איסור

עכ"ל

בערות קטן לקרות כנגדו כן כתב הרא"ה וכן
הביא הרבינו יונה בשם יש אומרים אך הרבינו
יונה בעצמו כ' דאין איסור לקרוא לפני קטן
שאינו ראוי לביאה וז"ל ומיהו נראה דודאי
בקטן כל כך לא דיינינן ליה ערוה ואין צריך
לכסותו בשעת הברכה אבל בגדול כגון
שנתגייר בזה ודאי צריך לכסותו בשעת הברכה
דלא יראה בך ערות דבר קרינא ביה עכ"ל והיינו
דסובר דקטן כל זמן דאינו ראוי לביאה אין
ערותו ערוה

וגם

דעת הרא"ש היא כהרבינו יונה דאין צריך
לכסות ערות קטן בשעת המילה אך

דהוסיף בזה טעם נוסף דכשעוסק בתקוני מילה

אמנם

ק"ש כ' וז"ל כשם שאסור לקרות כנגד
צואה ומי רגלים עד שירחיק כך אסור לקרות

כנגד הערוה עד שיחזיר פניו אפילו כותי או
קטן לא יקרא כנגד ערותן עכ"ל ואילו בהלכות
מילה פ"ג כ' המל את עבדו מברך אשר קדשנו
במצותיו וצונו למול את העבדים ולהטיף מהן
דם ברית שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים
וארץ ,ואם מל עבד של אחרים מברך על מילת

העבדים ,והמל אדם גדול צריך לכסות ערותו
עד שיברך ואח"כ מגלהו ומל אותו עכ"ל
ומשמע דאם מל קטן אין צריך לכסות ערותו
והיינו דערות קטן אינה ערוה וצ"ב דבהלכות
ק"ש כ' דערות קטן הוי ערוה

ודאי דלא אסרה תורה דכל מה דאסרה תורה
משום דאין זה כבוד הברכה אבל היכא דעוסק

בשיטת הרמב"ם צ"ע דבפ"ג מהלכות

ואין

ליישב כמש"כ הרא"ש דאפ' אם ערות

במצוה ודאי דהוי בכלל מחניך קדוש וז"ל

קטן הוי ערוה מ"מ במילה אין איסור

הרא"ש וה"ר יונה ז"ל כתב דודאי בקטן כ"כ

משום דמתעסק בצרכי מילה ומחניך קדוש

לא חשבינן ליה ערוה ואין צריך לכסותו בשעת

קרינא ביה ולהכי כ' הרמב"ם בהלכות מילה

הברכה וגם נראה כיון דלתקוני המילה קאתי

דאין איסור לברך לפני ערות קטן דאם כן גם

קרינן ביה שפיר והיה מחניך קדוש ואין בו

ערות גדול אין צריך לכסות משום דעוסק
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בצרכי מילה וע"כ דהרמב"ם לא סבירא ליה

תרט

ומשמע

כסברת הרא"ש והדרא קושיא לדוכתא

מדברי הרמב"ם דדין ערות קטן
לענין ברכה שוה לדין מילה דהרי

שרצו לומר דהאיסור לקרות לפני ערוה

בתחילה כ' דערות קטן אינה ערוה כלל לענין

הוא משום שני דברים א' משום לא יראה

ברכות והוכיח דבר זה ממילת קטן דאין מכסים

ב' איסור דרבנן דאתי להרהר ובקטן יש רק את

הערוה בשעת מילה והרי להנ"ל הרי זה היתר

האיסור של לא יראה אבל מצד איסור של

מסוים רק לענין מילה ומשום דעסיק בצרכי

הרהור אין חשש בערות קטן וע"כ בהלכות

מילה והכא משמע דזה היתר בכל הברכות

ויש

ק"ש פסק הרמב"ם דאסור לקרוא לפני ערות
קטן אך לענין מילה אין איסור משום לא יראה

וע"כ

בשו"ת )הלכות קריאת שמע פרק ג

וכמש"כ הרא"ש דכיון דמתעסק בצרכי מילה

ללשונות הרמב"ם( דיש חילוק בין קריאת שמע

מחניך קדוש קרינא ביה

אך

אפ' דאין איסור במילה משום לא יראה בך
ערות דבר אפ"ה יש איסור דרבנן ומשום

הירהורא וע"כ כ' הרמב"ם דבגדול צריך לכסות
ערותו אבל בקטן צריך לומר דאין הרהור וע"כ
שפיר פסק הרמב"ם דאין צריך לכסות ערות
קטן גבי מילה דמשום לא יראה ליכא כיון
דעסיק בצרכי מילה ומשום הרהורא בקטן ליכא
הרהורא

אמנם

צריכים אנו לומר כמש"כ הרדב"ז

לשאר ברכות דקריאת שמע בעי כוונת הלב טפי
משאר ברכות וע"כ אסרו נמי ערות קטן אבל
בשאר ברכות דלא בעינן כוונה כק"ש מותר
לקרות אפ' כנגד ערות קטן ותו דברכת המילה
ברכה קצרה היא ומשא"כ ק"ש שהיא ארוכה

והיינו

דלפ"ז ערות קטן אין איסורה אלא
מדרבנן וע"כ בזה יש חילוק דברכה

אינה אלא דבר מועט וע"כ התיר הרמב"ם לומר

בדברי שו"ת הרמב"ם נראה דאין

ברכה כנגד ערות קטן אבל אם היה האיסור

כ'

משום שלא יראה לך לא היה מתיר הרמב"ם

הדברים

מתישבים

דהרמב"ם

בתשובה )ירושלים תרצ"ד סי' ק"כ( וז"ל וערות

דלענין דאו' לא מסתבר דיש לחלק בזה

הקטן אינה ערוה לענין ברכות כלל ,עד שיהיה
לו תאר הגדול ,שדים נכונו ושערך צמח,
ומעולם לא ראינו בעירנו מי שיכסה ערות הקטן
בשעת המילה .משה ב"ר מימון

אמנם

קצת קשה לדברי הרידב"ז מדכ'
הרמב"ם כותי או קטן ,משמע דקטן

דומיא דכותי יש בו דין ערוה ממש וצ"ע.
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שני כיסוים לענין עשיית צרכיו
בגמ'

בית שיש בו ספר תורה או תפילין -

בעינן ב' כיסוים .והבאה"ל השיגו ממש"כ

אסור לשמש בו את המטה עד שיוציאם

המג"א בסי' שט"ו בנידון מהר"ם בעשיית

או שיניחם כלי בתוך כלי .עי' באה"ל סי' מ'

מחיצה לעשות צרכיו ,דהמג"א כתב לדון שם,

שהעתיק דברי דה"ח ,דלענין עשיית צרכיו ג"כ

דהך מחיצה מהני בתורת כיסוי ,ולא בתורת
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תרי
הפסק רשויות ,אם עכ"פ כל הספרים מכוסים.

דהו"ל מחיצה המתרת ,כ"ז הוא דווקא אם הנר

ולהדה"ח דס"ל דבעי ב' כיסוים ,איך מהני הך

נראה מע"ג המחיצה ,אבל אם המחיצה סותמת

מחיצה בתורת כיסוי ,הרי אין כאן כ"א כיסוי

שלא ייראה הנר ,כל כה"ג אי"ז בכלל מחיצה

אחד ולא שנים.

המתרת ,משום דלא בעינן בזה להתירא

אכן,

באמת יל"ע טובא בהשגת הבאה"ל,

דמחיצה ,אלא סגי לן בעצם מה שהנר מכוסה.

ובהקדם מה שנראה פשוט דשני עניני

אמנם ,שאר הפוסקים לא ניח"ל בדעת המג"א,
וצ"ב במאי פליגי.

כיסוים איתנהו ,חדא ,באופן שמכסה את כל
הספרים ,בגוונא שהכיסוי מתייחס אל הספרים

ובפשוטו

הטעם ,דאף דלא בעינן לתורת

עצמם ,דנמצא דהספר מצ"ע מכוסה .אולם ,הרי

מחיצה ,אבל כיון דמ"מ מהני הך

בהך דינא דכיסוי צואה מבואר בסוגית הגמ'

מחיצה גם בתורת מחיצה ,הרי דסגי בהכי

בדף כה,ב ,דמלבד כיסוי הצואה עצמה ,עוד

בשביל לאסור עליו מצד דין מחיצה המתרת,

שייך לדון מעלת צואה מכוסה ע"י דאיכא

מאחר דחייל ביה גם דין מחיצה ,והוא בכלל

הפסק בין האדם להצואה ,דאף אם בהלכות

מחיצה המתרת.

מחיצה דחילוק רשויות אין כאן עדיין חילוק

אולם

רשויות ,אבל מ"מ עצם העמדת ההפסק בין
האדם להצואה ,מהני זה בתורת כיסוי.

ואי

למש"נ נראה לדון באופ"א ,והוא ,דהך
איסורא דמחיצה המתרת בשבת ,אין

האיסור תלוי בהעמדת מחיצה של חילוק

דתיקשי לך ,שהרי מ"מ הצואה מצ"ע

רשויות ,כ"א דעצם העמדת הפסק בין האדם

אינה מכוסה ,וכיצד זה יהני הכיסוי.

להספרים ,אף אם לא יחול בזה דין חילוק

תריץ ,דכל מה דבעינן שתהא הצואה עצמה

רשויות ,סגי בהכי כדי לאסור זה עליו מדין

מכוסה ,כ"ז הוא דווקא בכיסוי המתייחס כלפי

מחיצה המתרת ,ואף דההיתר הוא מצד כיסוי,

הצואה ,אבל במקום שהכיסוי בא בתורת

אבל מ"מ כל מה דדייינינן ביה תורת כיסוי

מעשה הפסק בין הצואה לאדם ,בכה"ג חשבינן

היינו בצירוף מה שהמחיצה מפסקת ביניהם,

לה ככיסוי גם אם אי"ז מתייחס אל הצואה

ועצם העמדת ההפסק הוא בכלל האיסור

מצ"ע ,וכ"ז מתבאר מתוך סוגית הגמ' הנ"ל.

דמחיצה המתרת בשבת ,ולא בעינן דווקא

אשר

לפי"ז נראה ליישב קושית הבאה"ל על

למחיצה דחילוק רשויות.

הדה"ח ,דאף אם נימא דלעשיית צרכיו

)אלא שיל"ע בזה בנידון המג"א במחיצה בפני הנר,

בעינן ב' כיסוים ,כ"ז הוא דווקא במקום

דלכאו' כל שאין אור הנר נראה ,לא בעינן אפי' לתורת

שהכיסוי מתייחס כלפי הספרים ,אבל במקום

כיסוי ,אלא סגי לן בעצם הדבר שאין האור נראה.

שהכיסוי בא ע"י העמדת הפסק ,כל כה"ג ל"ש

ובזה כבר צ"ב במאי פליגי עליה הפוסקים ,ובשלמא

כלל ענין ב' כיסוים ,כיון דהכיסוי חל בעצם

בהפסק בין האדם לספרים נוכל לדון דבעינן בזה

העמדת ההפסק ביניהם ,וזה גופא משוי ליה

לחלות הפסק מסוים ,ולא כן לגבי אור הנר.

ככיסוי .ודווקא בכיסוי של הדבר עצמו הוא
דבעינן ב' כיסוים .ודו"ק.

והנה,

אולם

יתכן לדון ,דהמג"א איירי באופן
שהמחיצה אינה מסתרת את אור הנר,

המג"א בסי' שט"ו כתב ,דאף דאסור

אלא שהיא מכסה אותו לגמרי ,בתורת מחיצה

להניח מחיצה בפני הנר בשבת ,משום

המפסקת ,ואף אם עדיין אור הנר נראה בחדר,
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תריא

ע"י שאין המחיצה אטומה כ"כ ,אבל מ"מ אהני

כמקום בפנ"ע ,ומה טעם אי"ז נחשב כחדר

הא דאיכא הכא הפסק מסוים ביניהם ,להתירו,

בפנ"ע.

גם אם אין כאן מחיצה החולקת רשות לעצמה,

ומבואר

להדיא ,דבהעמדת מחיצה בתוך חדר

כיון דמ"מ איכא הפסק ביניהם סגי בהכי

אחד ,אין המחיצה עומדת בתורת

להתירו ,ואלו הם דברי המג"א שכתב להתירו

מחיצה החולקת רשות ,כ"א בתורת מחיצה

מחמת ההפסק דחייל ע"י המחיצה ,אף אם

המפסקת בין האדם לספרים ,ובכה"ג הוא דס"ל

לדרגת חילוק רשויות לא באנו .וצ"ע רב בזה

להמג"א דבעינן שלא יהו נקבים במחיצה ,אבל

בדברי המג"א(.

במקום דאיכא חילוק מקומות ,בזה לא איכפ"ל

ועיקר

חילוק זה בין מחיצה החולקת את

ממה שהספרים נראים בחדר ,כיון דמ"מ חשיב

הרשות להיות רשות לעצמה ,לבין

זה כמקום בפנ"ע .ודווקא באותו חדר הוא
דאיתא להך ריעותא.

מחיצה המפסקת ,מצאנו זה לכאו' בדברי
המג"א בסי' ר"מ שכתב ,דל"מ מחיצה עם

ומכ"ז

נקבים להתיר תשה"מ .ואף דלכאו' בהלכות
מחיצה אמרי' כה"ג לבוד והמחיצה חשיבא
כסתומה כולה ,לענין תשה"מ שאני דבעינן

מחיצה החולקת רשות ,ומלבד זאת
בעינן מחיצה שבאה בתורת הפסק.

ונפק"מ

כיסוי גמור ,כיון דבעינן שלא יראה הספרים,
ולא סגי לן במחיצה לחוד.

אלא

למדנו דב' עניני מחיצות איתנהו,

ביניהם ,דבעלמא קיימ"ל דבעינן
מחיצה שראויה לארבעה ,כמש"כ

רש"י בעירובין ה,א ,ואילו במחיצה המפסקת

שהדברים צ"ע ,כי יעו"ש בבאה"ל

בצואה ועשיית צרכיו וכיו"ב ,בזה הדבר תלוי,

שכתב דבחדר אחר ליכא ריעותא במה

כי אם באנו להתיר זה מצד חילוק המקומות,

שהספרים נראים ,והיינו ,דבממילא דמהני בזה

בזה י"ל דבעינן מקום ד' .אבל אם עיקר ההיתר

מחיצה עם נקבים .וצ"ע החילוק בין חדר אחד

הוא מצד עצם ההפסק דחייל ע"י המחיצה ,בזה

לב' חדרים ,ולמה לא נימא דגם בחדר אחד ע"י

י"ל דלא איכפ"ל ממה דליכא מקום ד' ,כיון

שהוא מעמיד מחיצה ,הרי איקבע מקום זה

דעיקר ההיתר מישך שייך לעצם ההפסק וכש"נ.

onyxid oerny axd

כיסוי ספרים כלי בתוך כלי
בגמ'

תניא בית שיש בו ספר תורה או תפילין

בפוסקים דאם אחד מהכלים אינו כליין מהני,

אסור לשמש בו את המטה עד שיוציאם

וצ"ב אם נצרכים שני כלים מאי שנא שרק
באחד מהם בעי' שלא יהא כליין.

או שיניחם כלי בתוך כלי אמר אביי לא שנו
אלא בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין
אפילו עשרה מאני כחד מאנא דמי.

וצ"ב

והיה

נראה לבאר ,דהטעם דלא סגי בכלי אחד
הוא לפי שהכלי כאילו בטל לתפילין,

מהו עיקר ענין כלי בתוך כלי ,מאי שנא

שצורת התפילין היא שיהיו בכלי ,וע"כ לא

שני כלים מאחד ,עוד צ"ב דמבואר

חשיב כיסוי .ורק כשמוסיף עוד כלי הוי מכוסה.

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"ב

תריב
וע"כ בכלי הראשון לא איכפת לן אם הוא
כליין ,דאין ההיתר משום "ב' כיסויין" אלא
העיקר הוא הכיסוי השני ,והראשון בטל
לתפילין .וע"כ אין בו הבדל בין אם הוא כליין
או לא .משא"כ בכיסוי השני אם הוא כליין אי"ז
כיסוי אלא זו צורת התפילין הרגילה להיות
בכלי זה.

אכן

לפי ביאור זה לכאורה היה נראה דבעינן

כליין .וא"כ ליתא לכל מה שכתבתי.

וע"כ

נראה לבאר דענין ב' כיסויים הוא
שבשנים יש שינוי מדרך הכיסוי

הרגילה ,ובזה סגי במה שאחד הכלים אינו
כליין ,שעכ"פ הוי שינוי שאם היה מכסהו
כדרכו היה סגי לו בכיסוי המיוחד לו .ואם אחד
מהם אינו כליין יש כאן שינוי ,ורק בשכל
הכיסויים מיוחדים לא מהני.

שדווקא הכיסוי החיצוני לא יהא כליין,
כיוון דהוא עיקר הכיסוי ,והכיסוי הפנימי

א"נ

י"ל על הדרך הראשונה הנ"ל ,וי"ל

בלא"ה בטל לתפילין .ובאמת מלשון הטור

)בסברת הב"י והרמ"א( דכשיש כיסוי

סימן מ' היה מקום לדייק כן שכ' "והוא שהשני

חיצוני שהוא כליין מהני ,משום שאין צורך

אינו כליין".

בכיסוי הפנימי ,שהרי אף אם תטלנו יהו

אכן

הבית יוסף והרמ"א כתבו דה"ה

התפילין מכוסות וע"כ בכה"ג הפנימי אינו בטל

כשהפנימי אינו כליין והחיצוני הוא

לתפילין.

oniep xi`n l`xyi axd

כיסוי כלי בתוך כלי
בגמ'

בית שיש בו ספר תורה או תפילין אסור

הוי היכא דהוא כליין ,משום דכליין לא חשיב

לשמש בו את המטה עד שיוציאם או

כיסוי ,לא יועיל נמי היכא דחד מינייהו כליו,

שיניחם כלי בתוך כלי ,אמר אביי לא שנו אלא

דאי"ז אלא כחד כיסוי ,דכיסוי אחד כליין

בכלי שאינו כליין ,אבל בכלי שהוא כליין

ולאו כליין ,וליכא אלא חד כיסוי ולאו כלי

אפילו עשרה מאני כחד מאנא דמי ,אמר רבא

בתוך כלי הוא.

גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי.

וענין

כלי בתוך כלי לכאו' דבעינן ב'

ולכאו'

נראה בזה דע"כ ענין כלי בתוך כלי
לאו

משום

דהלכה

דבעינן

ב'

כיסויים להיות מחיצה בפני תשה"מ,

כיסויים ,אלא משום דלעולם חד כיסוי חשיב

וע"ז קאמר דכלי דהוא כליין לא חשיב

ככלי הדבר ,והיינו דבעינן לתשה"מ שיהא

למיהוי כיסוי דהוא טפל לדבר ומכלל הדבר,

חוצץ בינו לתפילין ,ויהא כהדבר מסולק

ולכך אין חשיב כיסוי ,אלא דא"כ צ"ע מאי

ממקומו ,והיכא דאיכא חד כיסוי לא חשיב כלל

דקאמר דגלימא אקמטרא הוי כיסוי ,והיינו

דהכיסוי הוא דבר החוצץ בינו לתפילין

כמש"פ רש"י דקמטרא ארגז ספרים ,וגלימא

וכמסולק ממקומו ,אלא דחזינן בזה דאיכא

לאו כליין הוא וסגי דחד מינייהו לאו כליין

בכאן דברי קדושה מכוסין ,ולכך בעינן כלי

הוא ,ולכאו' מאותו טעם דכלי בתוך כלי לא

בתוך כלי דכה"ג כיון דכיסויו עצמו מכוסה

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"ב

תריג

נמצא דאין הכיסוי ביחס לכסות הדבר ,אלא

מאה כלים ,אך כל היכא דאיכא חד מינייהו

הוא חוצץ בינו לדברי קדושה ,ולא רק דמכוסן

דלאו כליין א"כ הר"ז כחוצץ ומסלק הדבר

אלא הר"ז כמסלקו ,ולכך מבוא' דהיכא

ממקומו ,דכיסוי חד הוא דחשיב ליה מחיצה,

דתרוייהו כליין לעולם חשיב דאיכא בכאן דברי

אלא דבעינן דיהא הכיסוי על דברי קדושה

קדושה אלא דמכוסין בכיסויין ,ולא מהני ב' או

המכוסין דבכך הוא חוצץ.

ontew jepg axd

גדר כיסוי בצואה ובספרים
עי'

מג"א ע"ו ו' ,שכ' משמע דאם הצואה על

האם הוא דוקא במקום שהתפלין נמצאים על

בגדיו ומכוסה שרי לכ"ע וכ"מ סי' ע"ח,

הרצפה ,או גם כשנמצא על שולחן.

וקשה מ"ש מנוגע בסנדלו דאסור כמ"ש ס"ב
וברא"ש משמע קצת דהסנדל בטל לגבי הגוף
ושאר בגדים אין בטלים לגבי הגוף .ע"כ .ועי'
בגר"ז מה שביארו החילוק בין סנדל לבגד.
וצ"ע דאכתי לא מיישב לכאו' ,דהנה מבואר
שאם הוא על גופו ומכוסה בבגדים מותר לרב
הונא .וצ"ע מ"ש ממכסה ברגלו ממש את
הצואה ,שמבואר שלכו"ע אסור ,והרי לרב
הונא אין דין כל עצמותי תאמרנה .וע"כ הבי'
משום שרגל לא חשיבא כיסוי ,וה"נ נימא בעל
ידו ומכוסה ,שיד לא הוי כיסוי ,וא"כ לא
מיבעיא היכן שמהצד השני של היד לא מכוסה
שאין זה כיסוי ,אלא אפי' אם מכוסה בבגד
מהצד השני ]וכך צ"ל לכאו'[ ,מ"מ מהצד של

והנה

כיסוי רק מהצד שהוא נמצא מולו ,דזה
מהני רק במחיצה ,עי' משנ"ב סי' ע"ט
בהקדמה .אלא ענין כיסוי הוא שהדבר מצד
עצמו יהיה מכוסה ,ואז נחשב שאינו במחנה
כאן ]כלפי צואה ,והוא הדין מעין זה כלפי
תשמיש המטה במקום כתבי הקודש[ .וזהו
שרגל לא מהני לכסות .וצ"ל שבגדר מה נחשב
מכוסה ,אם מעמיד הרגל על הגומא ,ורגל לא
חשיבא כיסוי ,נחשב שהצואה מגולה כלפיו,
משא"כ אם על ידו ומכוסה בבגד .הגם
שבשניהם בצד אחד מו' צדדי כל דבר מכוסה
עם רגלו ,מ"מ בהגדרת הדבר אם חשיב מכוסה,
יש חילוק ביניהם ,ואכתי צ"ב בזה.

אצבעות היד לא מכוסה .והגם שמכוסה מה'
צדדים ,מהצד הו' לא מכוסה ,וכן בצואה
בגומא הרי מכוסה בה' צדדים.

ועי'

זה ברור שהדין כיסוי שצריך ,אין זה

ועי'

ב"י שחובק זרועותיו מהני לענין להפסיק
בין לבו לערוה ,שהגם שיד על לבו לא

משנ"ב סי' מ' סק"ז שכ' ואם פירש טלית

חשיבא כיסוי שאין גוף יכול לכסות עצמו ,מ"מ

או שאר כיסוי על הכיס של תפילין אף

הפסק יכולה להיות] .ובמשנ"ב כ' דין זה מטעם

על פי שהכיסוי אין מכסה רק למעלה ומן

אחר ,שאין דרך לחבק ,אולם כך כ' בב"י

הצדדין ולא למטה אפ"ה שרי .ועיין בבה"ל.

והביאוהו הפוסקים[ .וצ"ב א"כ מדוע פה לא

ומקורו מהמג"א .ובבה"ל הסתפק האם צריך

נימא ג"כ שהגם שאינו כיסוי ,מ"מ הפסק מיהא

שכיסוי אחד כן יהיה מלמטה ,או לא .ויל"ע

הוי.

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"ב

תריד
ובי'

הדברים לכאו' ,דהנה אשכחן בערותו

שייחשב עי"ז מכוסה ,וזה לא נהיה על ידי

במים שחשיב הפסק לענין שכשלא

רגלו כלפי עצמו] .וכלפי אדם אחר פשוט

מסתכל בערוה מותר ,גם לדעות שלא מהני
בעלמא לכסות עיניו ,משום שיש כיסוי .ואילו
לענין צואה מבואר שצואה במים לא חשיב
כיסוי ]רק רוק עבה ,או מים עכורים[ .חזינן
שצואה צריך כיסוי גמור ,ואילו ערוה לענין
שלא ייחשב באותו רשות ,די כיסוי כל שהוא,
להחשיב כרשות אחרת.

ולכן

שמהני.[.

ולענין

תפלין הנ"ל ,ג"כ לכאו' הבי' שבאים
לומר שהם מכוסים ,ואין זה משנה אם

הם על רצפה או על שולחן ,יסוד הדבר שאם
מכוסה מד' צדדים ומלמעלה גם חשיב מכוסה.
ונראה פשוט שאפי' הוא משמש תחת המטה,
שאין כאן נידון של הפסק בינו לתפלין ,אלא

גם פה לא מהני ,וצריך רק כיסוי גמור

מה שהם מכוסים וכביכול לא נמצאים בחדר.

xalif dyn axd

גרף המיוחד לעוד תשמישים
המג"א

בר"ס פ"ז כתב ,דאם הכלי מיוחד גם

דמאי קמ"ל ,הרי מכל ריח רע צריך הוא

לתשמיש אחר ,אם אין בו צואה ולא

להרחיק .וע"כ דכוונת המג"א דבכה"ג הו"ל

ריח רע ,לית ביה דין גרף כלל ,ואינו צריך

כר"ר שי"ל עיקר ,דהיינו הגרף ,אלא שהדברים

להרחיק הימנו.

צ"ב ,דהא לית ביה דין גרף כלל.

במש"כ

המג"א דאם יש בו צואה צריך

ונראה

מבואר מזה ,דאין כוונת המג"א דפקע

להרחיק יל"ע האם כוונתו דבכה"ג

הימנו דין גרף מגופו ,דבודאי הוא

הו"ל ההרחקה מהצואה עצמה ,אבל מהגרף

מצ"ע חשיב חפצא של גרף ,ואך דמ"מ דין

אינו צריך להרחיק ,כיון שהוא מצ"ע מיוחד גם

ההרחקה דאיכא בגרף הוא בצירוף מה שעומד

לתשמיש אחר ,או דההרחקה כה"ג הוא

זה כמשמש בתורת גרף ,וכיון שמיוחד לעוד

מהגרף עצמו .ומסתימת דברי המג"א נראה,

תשמישים ,הרי דכאשר לית ביה צואה ור"ר,

רק

אין אנו דנים אותו כמשמש בתורת גרף,

מהצואה ,דאל"כ מאי קמ"ל המג"א ,פשיטא

ובממילא דליכא דין הרחקה הימנו ,מאחר

דצריך להרחיק הוא מצואה כפי דיני ההרחקה

דאינו משמש בתורת גרף.

דההרחקה

בכה"ג

הוא

מהגרף

ולא

דאיכא בצואה.

אלא

שהסברא צ"ב ,דמאחר דליכא עליה דין
גרף ,אמאי צריך הוא להרחיק מהגרף,

הרי מיוחד הוא גם לתשמישים אחרים.

כיו"ב

אבל

אילו משכח"ל דעומד זה עכשיו גם
לתשמיש של גרף ,הרי דבזה כבר לא

יהני מה שמיוחד לעוד תשמישים ,דאי"ז מגרע
מהתורת גרף דאית ביה ,אם אך משמש הוא גם

יל"ע במש"כ המג"א דאם אם בו ריח

כגרף ,ועליו להרחיק הימנו כפי שמרחיק מכל

אינו צריך להרחיק ,וגם בזה יל"ע,

גרף של רעי.

עריכת ברכות  /הערות דף כה ע"ב  -דף כו ע"א
וזהו

מש"כ המג"א דאם יש בו צואה או ר"ר,

אבל

תרטו

למש"נ י"ל ,דהגם שעומד הוא גם

דצריך להרחיק ,והכוונה בזה דההרחקה

לתשמישים אחרים ,מ"מ אם הוא מסיר

הוא מהגרף עצמו ,וכדינא דר"ר שי"ל עיקר,

הימנו הכר ,הרי נמצא דבאותה שעה שאין הכר

דזה גופא שיש בו צואה או ר"ר ,אהני לקובעו

עליו משמש הספסל כביה"כ ,שהרי הסרת הכר

כמשמש בתורת גרף ,ובממילא דאית ביה דין

הוא רק בשעה שנפנים בו ,ובממילא דבשעה זו

הרחקה ככל דיני ההרחקה דאיכא בגרף וכש"נ.

הדר ביה דין ביה"כ לגמרי .ורק בצירוף מה

שהדברים מפורשים במשנ"ב

שמכוסה בכר ,אף דהכר אין בו דין כיסוי ,מ"מ

פג,יג ,דהמשנ"ב שם העתיק את

אי"ז עומד עכשיו כביה"כ ,מאחר שאינו

דברי הדה"ח לענין ספסל נקוב ,דאם הספסל

משמש לזה עתה ,ובשעה זו הוא דמותר לקרות

מיוחד גם לישיבה והוא מכוסה בכר ,וכשצריך

כנגדו ק"ש .וזהו גם דעת המג"א בדינא דגרף

להדבר מסיר הימנו הכר שעליו ונפנים על

וכש"נ.

וכמדומה

הכלי ,דיש להתיר להתפלל כנגדו בשעה שהוא
מכוסה בכר אף אם אינו מכוסה בדבר אחר,
כיון דאין עליו שם ביה"כ ,עיי"ש.

והדברים

והנפק"מ

בכ"ז ,בפחי אשפה שבזמנינו ,דיש
שהתירו

לקרות

כנגדם

ק"ש,

משום דמיוחדים הם לעוד תשמישים ,דלמש"נ

צ"ע רב ,דמאחר דלית ביה דין

נמצא דבשעה שיש שם צואה הדר בהו תורת

ביה"כ א"כ אמאי צריך הוא

גרף לגמרי ,אף אם משמשים הם באותה שעה
גם לעוד תשמישים.

להיות מכוסה בכר ,הא לית ביה דין ביה"כ.

onyxid oerny axd

דף כו ע"א
בענין ביהכ"ס
בהא

דביהכ"ס אסור לקרוא בו קר"ש ,צ"ב

וש"פ סי' פ"ג מבו' שאם יש גרף תחת הספסל

דבשלמא מקום החפירה כיון שהוא

דין הספסל כביהכ"ס אע"פ שאינו קבוע שם,

מקום של צואה דינו כצואה ,אבל למה כל

והחזו"א באמת חולק ע"ז ,אבל לפי הפוסקים

החדר אסור.

הנ"ל צ"ב.

ובחזו"א

סי' י"ז ביאר שכיון שהחפירה

ונר'

דס"ל שכיון שכתוב בפסוק ויד תהיה לך

נאסרה נאסר כל החדר ,שהכל

על אזנך ופירש"י שיהיה מקום מיוחד

חדר אחד ,ולפי"ז אם מקום הצואה לא קבוע

לעשית צרכים לכן הוא חולק מקום לעצמו וכל

בחדר מותר לקרוא שם קר"ש ,אבל במג"א

המקום נאסר.
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תרטז
ונר'

דהחזו"א הבין שאיסור ביהכ"ס הוא

דברי המרדכי והב"י דלעולם לספסל עצמו יש

משום שהוא טפל לצואה ולכן הבין

דין של ביהכ"ס ,וצריך להרחיק ממנו כמלוא

שמעיקר הדין רק מקום הצואה נאסר ,אבל

עיניו ,אלא שאם לא היה הנקב מכוסה היה לכל

האחרו' הבינו שעצם מה שהוא דבר שמיוחד

החדר דין של ביהכ"ס ,וע"י הספסל אינו

לצרכים של צואה הוא אוסר.

ביהכ"ס.

ויש

להוכיח כן ממש"כ הראב"ד בהשגות

אבל

לפי החזו"א שעיקר ביהכ"ס הוא

דביהכ"ס חדש אינו נאסר מה"ת משום

החפירה ומה שכל החדר הוא ביהכ"ס

שהזמנה לאו מילתא ,ומשמע שמעיקר הדין

הוא רק משום שהכל חדר אחד ,לפי"ז מסתבר

היה צריך להאסר ,ואע"פ שמעולם לא שימש

שאם יש חדר שמיוחד להטיל צרכים בתוך גרף

את הצואה ,אלא שהזמנה לאו מילתא ,ובע"כ

אינו נחשב ביהכ"ס ,והחזו"א לשיטתו שפי' ד'

שהאיסור משום הייחוד ולא משום טפל

המרדכי באופ"א.

לצואה.

והנה

והנה

החזו"א הסתפק אם לביהכ"ס שלנו יש
דין

בסי' פ"ז מבו' שגש"ר שעשוי ממתכת

ביהכ"ס

דפרסאי

די"ל

שכיון

או משאר דברים שאינם בולעים מותר

שהצואה משתהה שם אינו כביהכ"ס דפרסאי,

לקרוא קר"ש כנגדו ,והק' הפר"ח מ"ש

אבל לפי הא"ר מוכח מהמרדכי שאם זה מקום

מביהכ"ס שאסור לקרוא שם קר"ש אע"פ

שעשוי לכסות אינו ביהכ"ס אע"פ שהוא בא רק

שאינו בולע ,ותי' הפמ"ג שם דשאני גש"ר

ע"י מעשה.

שכיון ששם כלי עליו לפעמים נמלך עליו
ומשתמש בו לתשמיש אחר ,ול"ד לספסל
שצורתו מוכיחה עליו.

ולפמש"כ

אבל

יש לחלק שההיתר בספסל מכוסה שכיון
שהמקום

בקביעות מקום זה אינו נחשב חלק מהחדר,

לכאו' היה מקום לומר שרק על

אבל בביהכ"ס דידן שהמקום כל הזמן חלק

מקום חל דין ביהכ"ס ולא על

מהחדר אלא שנוטלים משם הצואה י"ל דלא
מהני.

כלי ,אבל זה נסתר לכאו' מהא דלספסל יש דין
ביהכ"ס ,וסברת הפמ"ג לא מהני בזה.

ואולי

שבתוך

הספסל

מכוסה

והנה

במנח"י כת' להוכיח שביהכ"ס דידן

י"ל דטעמא דספסל לאו משום צורתו

אינו ביהכ"ס ממש"כ הביה"ל סי' פ"ג

מוכחת עליו ,אלא שהספסל קבוע לו

בהא דכתיב ויד תהיה לך והק' מאי מהני כיסוי

מקום ולכן הוא נחשב מקום ,ובאופ"א י"ל

הרי הכל ביהכ"ס ,ותי' שכיון שהיה עשוי

דלולי הספסל כל החדר היה ביהכ"ס ,והספסל

לכסות אינו ביהכ"ס ,והוכיח מזה המנח"י

עושה שכל החדר לא יהא ביהכ"ס ולכן לכה"פ

לביהכ"ס דידן.

הוא עצמו ביהכ"ס.

והדין

הנ"ל שאם לא היה ספסל כל החדר היה
ביהכ"ס מבו' בא"ר שם שרצה לפרש

אבל

לפמש"כ י"ל שבחפירה בקרקע שרגיל
לכסות אותה מחשיבים כאילו מקום זה
אינו בחדר ,משא"כ בביהכ"ס דידן.
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תריז

פרק תפלת השחר

78
דף כו ע"א
בדין תפילת תשלומין
טעה

ולא התפלל ערבית מתפלל בשחרית

ומעתה

נראה ,דאילו היה דין תפילת

שתים .והקשו התוס' דהא תפילת

תשלומין בא ,אחר שכבר נתבטלה

ערבית רשות .ותי' דכל מה דהוי רשות היינו

התפילה הקודמת ,ואך דמ"מ מעמיד הוא

לגבי מצוה עוברת אחרת ,אבל לחינם אין לו

תפילה תחת אותה תפילה שנתבטלה ,הרי

לבטלה .והוסיפו עלה התוס' ,דאם איחר עד

דל"ש זה כ"א בשחרית ומנחה ולא בערבית,

המנחה ולא התפלל ,נראה דעבר זמנו ,ואחר ב'

שהרי תפילת ערבית כבר נתבטלה ,בעצם הדבר

תפילות לא מצאנו שתיקנו חכמים לחזור

שלא התפלל ערבית ,שהרי לענין זה גופא הו"ל

ולהתפלל.

תפילת ערבית רשות ,לענין שאם נתבטלה
תפילת ערבית דאינו חייב להשלימה ,ואך

ומדברי

התוס' נראה ,דמה שהוסיפו דליכא

דמ"מ אין לו לכתחילה לבטלה ,אבל אחר

תשלומין אחר ב' תפילות ,שייך זה

שכבר נתבטלה ונדחית ,שוב כבר נפטר הימנה,
ומה טעם יחזור ויתפלל.

לתירוצם דהא דתפילת ערבית רשות אינה
פוטרתו מתשלומין ,וצ"ב השייכות בין הנך שני

ואף

נידונים.

דהתוס' כתבו דבחנם אין לו לבטלה ,אבל
מ"מ הרי הוא כבר ביטל תפילת ערבית,

ונראה

לדון ,דהנה ,בעיקר מש"כ התוס'

ואם כי עשה כן באיסור ,כיון דהא מיהת כבר

דבערבית אין לו לבטלה בחינם,

נתבטלה תפילתו ,מה טעם יחזור ויתפלל אותה
תפילה.

ובממילא דהדר דינא דאיכא כבר תשלומין,
לכאו' תלוי זה האם הך דינא דתפילת תשלומין,
הוא דין תפילה אחר שכבר נתבטלה התפילה

וע"כ

דעיקר דין תשלומין אי"ז שהתפילה

הקודמת ,אלא דמ"מ מעמיד הוא תפילה תחת

הראשונה נתבטלה ,ואך שהוא מעמיד

אותה תפילה .או די"ל דדין תשלומין הוא

תפילה אחרת תחתיה ,כ"א דגם תפילתו

אלא

הראשונה עדיין לא נתבטלה ,לענין זה גופא

לקיים

את

התפילה

שלא

התפלל,

שמקיימה גם שלא בזמנה.

שעדיין יכול הוא להשלימה בזמן אחר.
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תריח
ולפי"ז

בודאי נוכל לדון כן גם לגבי תפילת

ליכא תשלומין ג"כ תלוי זה בכל מש"נ ,כי אם

ערבית ,לדון דלא חשבינן ליה כמי

נימא.

שביטל תפילת ערבית ,ובממילא דאכתי רמי
עליה להתפלל ערבית ,עכ"פ בתורת תשלומין.

וכפכמו"כ

זהו

הטעם

תשלומין,

ולזה

כתבו התוס' דמה"ט צריך הוא להתפלל
רק בהתפילה הסמוכה לה ,ולא בתפילה

שאחריה ,דמעלת התפילה הסמוכה לה הוא,
משום דאכתי חשיב זה כזמן השייך להתפילה
שקדמה לה .ובממילא דאכתי שייך להשלים.

וכ"ז

הוא דווקא משום דתפילת תשלומין אין
אנו דנים דאיכא עליה דין תפילה במקום

דבמזיד

חשבינן ליה כביטל התפילה ,ובמקום ביטול
התפילה לית ליה עוד דין תשלומין .וכל דין
התשלומין הוא דווקא במקום דחשבינן ליה
כמי שעדיין לא ביטל התפילה ,ולא במקום
שכבר נתבטלה התפילה .ועוד צ"ע.

ובעיקר

הנידון הנ"ל ,בגדר תפילת תשלומין,
הנה ,עי' מג"א סי' ק"ח שיצא לדון

אותה תפילה ,אלא שמשלים הוא את התפילה
עצמה ,כאילו אכתי זמנה הוא.

דבמזיד
מאחר

ליכא

האם בשכח ולא התפלל מנחה בער"ש,
דמתפלל ערבית שתים ,האם בכה"ג הו"ל

ויתכן

דזהו מש"כ התוס' מיד דבמזיד ליכא

הזכרת שבת לעיכובא או לא ,עיין שם ,ואולי

תשלומין ,אשר גם הך דינא דבמזיד

תלוי כ"ז בהנ"ל.
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בדין לא התפלל ערבית מתפלל שחרית
הנה

מבואר בגמ' נדון על תפילת מנחה שלא

וביותר

הא לא שייך להקטיר אימורי קרבנות

התפלל אי מצי לאשלומי בתפילת ערבית

למחרת היום דהוי נותר ,ועיין רש"י

והא מבואר דכל הנדון אי תפילה משום קרבנות

דפירש לעבר יומו דהוי כמו מוספין דא"א

דעבר יומו בטל קרבנו והצד להשלים דהוי

להקריב ביום שלאחריו וכמו"כ האי קרבנות

רחמי הא מצד קרבן לא מהני.

וא"כ הרי ערבית הוי בשיעור א"א להקריב
כמוסף ומ"ש.

וצ"ב

דמבואר להדיא דערבית יכול הוא
להשלימו בשחרית ,ולכאו' הא אי

מצד קרבנות איה"נ ליכא לעבר יומו אבל הא
קרבנות דכנגדן עומד תפילת ערבית הוו
כמבואר בע"ב כנגד אימורין וא"כ הרי אימורין
הוו קרבנות של היום שעבר ומדוע חזי
לאשלומי לתפילה זו.

והנה

באמת לישנא דגמ' עבר יומו בטל קרבנו
צ"ב מהו ענין עבר יומו ומדוע לא נימא

עבר זמנו בטל קרבנו על כל תפילה ותפילה.

ולבאר

הדבר יש לדון דהנה הרי מבואר בגמ'
הכא דאיכא בתפילה רחמי וכנגד

קרבנות ,ועיין בגמ' בע"ב הענין בזה ,ולפו"ר

עריכת ברכות  /הערות דף כו ע"א
יש לדון האם גדר הדבר דקבעוה כהקרבת

תריט

אבל

התמידין דהיו ,והקטרת כל האימורין והיינו
כהעמדת הקרבנות.

מוסף כמבואר בתוס' אי"ז תקנה על זמן
הקרבה אלא כל התקנה היא על עצם

הקרבן כמבואר דהוא קיום דונשלמה פרים בזה
ליכא לדין השלמה) ,וע"ע ברע"א ודו"ק(.

או

דלמא ודאי תיקנוה מחמת רחמי ,וקבעו לה
זמן בזמני הקרבן ,אך העיקר בהשייכות

ולפי"ז

יש לדון עוד דעצם ההשלמה אין

לקרבנות הוא כיון דבכל יום היה ג' זמני קרבן

הכוונה כאילו היה זמן ועבר ונתנו

ב' תמידין ואימורין ,וא"כ קבעו כנגד הקרבנות

לו אפשרות בכ"ז להתפלל עוד תפילה אלא הוי

ועיקר התקנה היתה דכשם דבמקדש היה זמן

ממילא רק הרחבת הזמן דיכול להתפלל ,דכל

הקרבה ג' פעמים ביום כמו"כ יתפלל כל אדם

זמן התפילה לפי המתבאר אינו בעצם התקנה

ג"פ.

דגוף התקנה היתה להתפלל ג' תפילות ביום,

וז"ל

הרמב"ם בפ"א ה"ה וכן תקנו שיהא מנין
התפלות כמנין הקרבנות ,שתי תפלות

בכל יום כנגד שני תמידין עכ"ל והיינו דהמנין
הוא מחמת הקרבנות) ,ויעויין עוד בספ"מ מצוה י'

וכמו שהיה התם ג' קרבנות בכל יום ,ורק כיון
דכך הוא נתנו גם זמן לפי זמני ההקרבות
הקבועים שהיה במקדש אבל אי"ז מעיקר
התקנה ,ושוב לכן לא חשיב השלמה אלא
הרחבת זמן התפילה.

מש"כ דהוי רק על הזמנים ויש ליישב דהוי מנין

וזמנים( ,אבל מבואר דהמנין הוא מקרבנות
וא"ש דזה שורש הענין.

ואף

ואפשר

דלכן כמבואר כאן בתוס' דאם נתאחר
ולא התפלל ב' תפילות לא יכול

נתנו הזמן של התפילה לפי הזמן של

להשלים ולכאו' מה חסרון יש בזה הא כיון

הקרבן ,אבל עיקר הכנגד קרבנות הוא

דהוי דין השלמה מה איכפת לן כמה תפילות
מתפלל.

לא כאילו התפילה שייכת לתמיד וכו' אלא הוי
תקנה כללית דבכל יום יתפלל כמו שהיה ג'
קרבנות בגמ' זמנים במקדש.

ולפי

דלעולם מה דמצי לאשלומי לערבית

היתה ג' תפילות כנגד קרבנות וע"ז קבעו

אף דעבר זמנו לא איכפת לי שעיקר

ממילא יהיה בזמני הקרבן ,וממילא אם לא

התקנה לא היתה לזמן וכנגד גוף הקטרת

התפלל יכול הוא להרחיב את הזמן אף

האימורין אלא תיקנו ג' תפילות בכל יום וקבעו

שקבועה לערב מ"מ אי"ז בגוף התקנה ,אבל הא

לזה זמן בהאי זימנא אבל עצם התקנה היתה

מיהא אם כבר בא הזמן של התפילה הנוספת

כנגד הקרבנות ג' תפילות בכל יום ,ולכן שפיר

כאן שפיר איכא למימר דאינו יכול להחשיב

בעבר יומו תלינן להדין ולא לעבר זמנו

כאילו ירחיב זמנו דכבר באנו לידי תפילה

כנתבאר.

נוספת ודו"ק.

המתבאר דעיקר דין השלמה הוי
כהרחבת הזמן כיון דהתקנה עצמה

באופן
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תרכ

דף כו ע"ב
תפלת תשלומין
בתוס'

הביאו דעת רבינו יהודה דהיכא דחיסר

וכשרואין לשניהם ,הרי ע"כ הראשון לתשלומין

הזכרת ר"ח אין משלים בערבית דמה

והשני לחובה ולא עלתה לו ,ולעולם בתשלומין

יועיל לו ,דהא לא יחזור ויתפלל ויזכיר ר"ח

רואין זה על ב' התפילות יחד ולכך מהני גילוי

ותפלה י"ח כבר התפלל.

דעת אף בתפלה השניה.

והתוס'

הוכיחו מדברי הרי"ף דלא כן ,דהא
הרי"ף גבי הבדיל בשניה

ולא

בראשונה ,כת' דחוזר ומתפלל ,דל"ח בזה
תשלומין

כיון

דגלי

דעתיה

דראשונה

לתשלומין ,וכת' התוס' דאינו עולה עם דעת ר'
יהודה ,כיון דלא יוסיף במה שיתפלל דאין

והנה

לכאו' העולה בזה לדעת הרי"ף אחר
דאמרי' דלא עלתה לו הראשונה

לתשלומין ,ויצא רק יד"ח ערבית ,מעתה יחזור
בזה דיכול לצאת אף בראשונה למעריב ,אלא
דאין עולה לתשלומין וחדא מינייהו תפלת
ערבית הוא ,אלא דבאמת אית ליה שני תפילות.

מוסיף כלום ולדידה ע"כ אינו חוזר ומתפלל.

והנה

בדברי התוס' עמדו בזה הרבה דמה ענין
זה אצל זה ,הא בדברי ר' יהודה סברתו

דכיון דהמחייב הוא מחמת הזכרת ר"ח מה לו
להתפלל דלא יתקן הך הזכרה ,ואף במקום
דחיובו שלא מחמת הזכרה ,וכמבוא' בתוס'
דאף בטעה והתפלל בחול בשבת ג"כ אמור
דברי ר' יהודה ,מ"מ המחייב הוא מחמת דלא
התפלל התפלה כדין ולא התפלל הך תפלה
המחוייב בה ,וזה לא יתקן ,אך בדברי הרי"ף
כיון דלא הבדיל בראושנה והבדיל בשניה הרי
אין כאן תפלת תשלומין דל"ש תפלת תשלומין

ומעתה

נראה דתוס' ס"ל דבדברי רבינו
יהודה ,הוא סתירה לכל עיקר דברי

הרי"ף ,דבדברי הרי"ף דאף דאית ליה ב'
תפילות ,אין עולה א' לתשלומין ,מתבא'
דתפלת תשלומין אי"ז חובה לקיים תפלה
אחרת במקום מה שחיסר ולהשלים ,אלא תפלת
תשלומין הוא חפצא דתפלת מנחה ועומדת
התפלה הזו כהשלמה דמתפלל עתה מנחה,
ותשלומין צריך לעמוד בזה דהוא קיום
והשלמת הך תפלה ומתקיים בזה תפלת
המנחה ,ואמור בדין תשלומין דאיכא גם זמן
בזמן תפלה אחרת דיכול להתפלל ,הך תפלה

קודם חובה ,ולאו תפלה היא כלל.

והוא השלמה גמורה ,אלא דהא מיהא מתפלל

והנה

בעיקר דברי הרי"ף צ"ב הא אחר

בצורת התפלה הנוהגת בזמן תפלה כדין

שהתפלל תפלה ראשונה יכול להיות

הזכרות בזמן זה ,אך הא מיהא הוא קיום לעצם

לו לחובה ,וע"כ דמה דמפקיעו מלעלות לו

תפלה המחוייב בה ,נמצא דשכח הזכרה במנחה

יחד,

כיון דחייב לחזור ולהתפלל ,היינו דעדיין חייב

לערבית הוא

דחזינן

לב'

התפלות
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תרכא

במנחה ,א"כ גם בזמן תפלת ערבית מחוייב בזה

אכתי תפלה היא ותפלה זו תעלה לתשלומין,

דיש לו קיום להך תפלה דמנחה ומתפלל עתה,

ולא בעינן בשם קיום וצורת הך תפלה דמ"מ

ולא איכפ"ל דלא יקיים ההזכרות דמ"מ מחוייב

אית ליה עוד תפלה וממילא יתקיים בו חובת

כמו בזמן מנחה דמחוייב בהך תפלה ,ולכך

תשלומין) .אף דשכח יעוי"י בשחרית ר"ח ,מתפלל

מתבא' בדברי הרי"ף דבעינן דיעלה לו

מנחה שתים ,היינו משום דשייך עדיין יותר קיום להך

לתשלומין משום דחפצא דתפלה עומדת

תפלה ,וממילא נימא דלא יצא תשלומין במה

כהשלמה ומתקיים בזה תפלת המנחה ,אף

שהתפלל ,משא"כ בערבית מוצאי ר"ח(.

דאית ליה ב' תפלות בעינן דיעמוד לו לתפלה

ומעתה

בתורת השלמה.

נראה ברור מה דכיוונו התוס' דלדעת
ר' יהודה אין עולין עם דברי הרי"ף,

אך

לדעת ר' יהודה נראה בזה דעיקר סברתו

דהא להרי"ף באמת איכא ב' תפלות ,וא"כ

דלא יועיל בתפלתו ,ולכך אין חוזר

לדעת ר"י מה יוסיף לו עוד תפלה ,יקיים באחד

ומתפלל ,היינו דס"ל דעיקר דין השלמה הוא

מב' התפלות תפלת תשלומין שלו ויצא בו

חיוב להתפלל תפלה אחרת במקום ,וכעין

יד"ח ,דלא בעינן דיעמוד במקום התפלה והוא

להתפלל תפלת נדבה במקום מה דחיסר ,או ב'

קיום דמנחה ,דא"כ כיון דבשעתו חייב בה א"כ

פעמים ערבית ,ולכך ס"ל דהיכא דחיובו מחמת

אף עתה הוא מזמן המנחה ,אלא דר"י ס"ל

ר"ח ,בזה כיון דלא יהיה לו עוד קיום שהיה לו

דאי"ז קיום אלא חובה להתפלל כנגד תפלה

בתפלת המנחה ,א"כ ל"ל לחזור ולהתפלל,

אחרת ,ולזה אמר דאף בלא הבדיל בראשונה

יכול לצאת יד"ח בהך תפלה שחיסר גופא ,והיא

והבדיל בשניה כיון דאית ליה ב' תפלות יתקיים

תעלה לו לתשלומין ,ומי גרע מתפלת הערב

בא' מהן תפלה לתשלומין.

ontew jepg axd

תפלות אבות תקנום
ביאור

המח'  -בירושלמי )פ"ד ה"א( הגירסא

ורבנן כדי לקובעם חובה אסמכינהו אקרבנות

תפלות מאבות 'למדום' ובכס"מ )פ"א

מבו' ג"כ כנז' דלכו"ע האבות לא חייבו

מתפלה ה"ה( הגירסא 'כנגד אבות' תקנום ולפי"ז

להתפלל רק נח' אם האבות יסדו ועשו קביעות

לא נח' דאנשי כנה"ג קבעו חובת התפלה ערב

לעצמם או לא.

ובוקר ולא האבות רק נח' מנין לחז"ל לתקן או
כנגד מי תקנו והאבות שהתפללו לא קבעום
חובה.

ועי"ש

בכס"מ דבאמת אין ראי' גמורה
מברייתא דאברהם התפלל תפילת

שחרית דאבות תקנום )דגם אם כנגד תמידין תקנום

ועי'

שיטמ"ק דלמסקנא דאסמכינהו אקרבנות

התפלל א"א אלא שלא קבעה ול' תיקן בבריייתא

היינו דהאבות לא תקנו חובה רק רשות

היינו שהתפלל והיה זריז בה לפי מדתו ל' המהרש"א
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תרכב
( וע"כ לא מקשי מיניה לריב"ל ומזה ג"כ יש

בשו"ת

ראיה דלא נח' מי תיקן דלזה אין ראי'
מהברייתא.

עונג יום טוב )או"ח סי' עו( ביאר דנח'
אם ילפי' ממה שעשו האבות או לא

ילפי' דקודם מתן תורה הוה ועי' גם מהרצ"ח
שכ' דאבות תקנו רק שאין להם כח לחייב אחר

אולם

עי' התורא"ש ורשב"ץ דאברהם אבינו

מ"ת מבו' ג"כ דפליגי אם אנו מחויבים מכח

התפלל ג"כ מנחה אלא 'שלא עשאה

האבות להתפלל.

כלל לכל בני ביתו' ומשמע דיצחק שתיקן
תפלת מנחה היינו דעשאה כלל וקבעה חובה

הנה

לבני ביתו וכ"כ התו"י )יומא כח.(:

השו"ע )סי' צח ס"ד( כ' דתפלה היא
במקום קרבן וע"כ בעי' א' שלא יערב

בה כוונה אחרת ב' תפלה במעומד ג' קביעות

ברמב"ם

בסה"מ )מצוה י( כ' וז"ל 'וזהו ענין

מקום ד' שלא יחוץ בינו לקיר ה' שיהיו לו

אמרם תפלות כנגד תמידין תקנום

מלבושים מיוחדים לתפלה ,ויש להעיר דאטו

כלומר סדרו זמניה בזמני ההקרבה' ולפי"ז יתכן

כ"ז הוא רק למ"ד כנגד תמידין תקנו,

ג"כ דהאבות קבעו חובה אלא דחז"ל קבעו זמני

ולהרמב"ם דנח' רק לענין זמן התפלה ניחא,

התפלות לפי זמני ההקרבה עוד יש להוסיף

ונראה ברור דלכו"ע תפלה במקום קרבן דכתיב

דלפי"ד ע"כ מ"ד אבות תקנו פליג בהא דלא

ונשלמה פרים שפתינו ואפי' היו מתקנים

קבעו התפלות כזמני ההקרבה ולפי"ז למסקנא

להתפלל רק פעם א' ביום ג"כ היתה התפלה

דאסמכינהו אקרבנות לא פליגי וכשי' הרשב"ץ

במקום קרבן רק בדקדוק אמרו דהתפלה כנגד

להלן.

התמיד ולא כנגד סתם קרבנות.

עוד
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יש להוסיף בזה לשי' הרמב"ם )סה"מ

מצוה י( דתפלה דאו' לכא' אין התפלות
לא תקנת אבות ולא כנגד תמידין אלא חובתה

יש

להקדים דברשב"ץ כ' דריב"ח ל"פ

ועיקרה מן התורה וצ"ל דמאו' אין לה זמן

אדריב"ל וכ"ה במצפ"א )בתי' בתרא(

והאבות או רבנן קבעו זמנה וזה הכרח לדברי

דלמסקנא דריב"ח מודה דאסמכינהו אקרבנות

הרמב"ם לשיטתו דתפלה כנגד תמידין היינו

ל"פ ריב"ח אדריב"ל ועי' גם במעיו"ט )סי' ג'

לענין הזמן ולענין מנין התפלות כמש"כ בפ"א

אות ב'( דמשמע כדבריו אמנם מכל הנזכ' להלן

ה"ה מתפלה.

מוכח

לא

כן

וגם

בשאלתות

ובמהר"ם

מרוטנבורג הובאו להלן נראה דפליגי אף

עי'

למסקנא.

תורי"ד )יומא לג (:דהא דצלותא דאברהם
מכי משחרי כתלי היינו כמ"ד כנגד

תמידין תקנום דלא ס"ל דאברהם התפלל

א .בכמה

ראשונים ואחרונים מבו' דלמ"ד

בשחרית אלא בצהרים ולפי"ז אפשר דנח' אם

כנגד תמידין תקנו ת"ע רשות

האבות התפללו דווקא בזמן מסוים או דאין

אבל למ"ד כנגד אבות תקנו ת"ע חובה עי' בזה

לתפילתם קבע.

להלן.
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ב .במרכה"מ

)פ"ג מתפלה ה"א( כ' דמצד

תרכג

ז .בשואל

תקנת האבות זמן תפילת

ומשיב )תליתאה ח"ב סי ג( כ'
לתלות

בפלוגתא

זו

לשי'

שחרית הוא עד חצות ורק מטעם דאסמכינהו

הרמב"ם דחיוב תפלה פעם אחת ביום הוא דאו'

רבנן אקרבנות זמנה עד ד' שעות.

אם התפלה דאו' היא בשחרית או בערבית דאם

ג .באו"ש

)תפלה פ"ג ה"ט( כ' דנפק"מ לענין
תשלומין דלמ"ד כנגד תמידין

תקנום א"א להשלים מיום א' לחבירו דעבר
יומו בטל קרבנו ומה דקיי"ל דאפשר להשלים
הוא משום דקיי"ל כתרוויהו דתנא מסייע

כנגד תמידין תקנו שחרית היא התפלה דאו'
דבקרבנות הלילה הולך אחר היום אבל אם
אבות תקנו אז לכא' ערבית היא התפלה דאו'
ובעיקר הנידון אם התפלה דאו' היא בשחרית
עי' משב"ז )סי' ד' סק"א וסקט"ו( שצידד דשחרית
הוא הדאו'.

לתרוויהו ובאמת לפי"ז א"א להשלים רק
תפילת האבות ומפסיד מה שכנגד הקרבנות
אבל ברשב"ץ )כו (.כ' דיש תשלומין בתפלה
משום דיש תשלומין בקרבנות אפשר כוונתו
כמו חגיגה ט .דיום שני הוי תשלומין לראשון
לקרבן או דשמיני עצרת הוי תשלומין לחג
לענין קרבן.

ד .בראש

יוסף )כו (.כ' דתלוי בזה מה שנח'

ח .ועי"ש

עוד בשו"מ דנפק"מ גם לענין מה
שהסתפק הצל"ח באופן שצריך

להשלים תפילת מנחה אם יקדים מנחה או
ערבית די"ל דערבית רשות ומנחה חובה אמנם
זהו רק אם כנגד תמידין תקנו אז י"ל דכמו
בקרבנות חובה קודם לרשות כן בתפלה אבל
אם כנגד אבות יש להקדים חובת שעתיה.

הראשונים אם זמן מנחה עד
שקיעה"ח או עד צה"כ )עי' מ"ב סי' רלג סקי"ד(

ט .עוד

כ' שם נפק"מ בדברי המג"א )סי' רפו

דאם כנגד תמידין תקנו הרי דם נפסל

סק"ג( דאם אין לו שהות להתפלל גם

בשקיעה"ח אבל אם כנגד אבות אפש"ל דאף

מנחה וגם מוסף יעדיף של מוסף דמנחה יש לו

עד הלילה עי"ש וגם בזה יש להעיר דהרי

תשלומין והצל"ח הביא מהירושלמי להיפך וכ'

אסמכינהו אקרבנות.

דלמ"ד כנגד קרבנות תקנו הרי קרבן חובה

ה .בשבלי

הלקט )סי' יז( כ' דלמ"ד כנגד
קרבנות תקנו אם לא כיוון

בתפלה יצא דסתמא כלשמה.

ו .עי'

קודם לנדבה ולפי"ז המג"א לשיטתו )בסי' רלג

סק"א( אמנם יש להעיר דת"ע אינה כתפילת
נדבה דהרי לדעת רוב הראשונים אין תפילת
נדבה בשבת יעוי' בזה להלן כז :בענין קבלו

מג"א )סי' רלג סק"א( דהמתפלל מנחה

עלייהו חובה אבל למ"ד כנגד אבות א"כ מוסף

בחצי שעה שאחר ו' שעות לא יצא

לא תקנו האבות רק חז"ל ומנחה קודם
בחשיבותו.

ובפר"ח שם פליג דיצא ועי"ש במחצה"ש
שהביא מיומא )כח (.דא"א התפלל מיד אחר
שש שעות ואפשר דהטעם דיצא להפר"ח משום
דאבות תקנום אמנם לכא' ק' דהרי אסמכינהו

אקרבנות וצ"ע.

י .לפי

התו"י ומהרצ"ח הובאו לעיל אם אבות
תקנו א"כ חייבו להתפלל עכ"פ עד

מ"ת אבל אם כנגד תמידין תקנו אין לזה מקור.
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תרכד
אם

תלוי בפלוגתא דתפילת ערבית רשות -

כוותיה דריב"ל ומשמע דפסקו כוותיה ולעיל

בפנ"י כ' דלמ"ד תפלות כנגד תמידין

)כא (.כ' הרי"ף דקיי"ל כנגד תמידין תקנו וגם

ניחא דתפילת ערבית רשות דהיא כנגד אברים

ברא"ש בפ"ק )סי' א( כ' דתפלות כנגד תמידין

ופדרים שפעמים נתעכלו מבעו"י אבל למ"ד

תקנו אבל הרא"ש )סי' ב' והתוס' ביומא פז (:כ'

אבות תקנום צ"ל דתפילת ערבית חובה וכ"כ

דאין לבטל בחינם ערבית דיעקב אבינו תקנה

ה"ה(

ולכא' מבו' דפסק כמ"ד אבות תקנו ובמעיו"ט

דהרמב"ם פסק דתפלות כנגד תמידין משום

)אות ב( כ' דמה שהעתיקו כריב"ל משום

דקיי"ל תפילת ערבית רשות וכ"כ מהריט"ץ

דמסקי' דגם ריב"ח מודה דאסמכוהו אקרבנות

)ח"א סי' ע( ומשכנות יעקב )סי' פג( ובנין שלמה

ולפי"ז לכא' למסקנא לא נח'.

אחרונים

כמה

עי'

מרכה"מ

)פ"א

להגרש"ק )פ"א מתפלה ה"ה( וחת"ס )פ' יתרו(.

ולכא'

גם

בשי' רש"י לכא' יש סתירה דבשבת )ט (:כ'

מפורש כן ברא"ה שפי' הברייתא

דמ"ד ת"ע רשות ס"ל דכנגד תמידין תקנו

דמפני מה אמרו תפילת הערב אין לה

וא"כ למאי דקיי"ל ת"ע רשות ע"כ תפלות כנגד

קבע דר"ל דהיא רשות עי להלן כז :ואמרו

תמידין ומצד שני בתענית )כח (:כ' דתפלת

שהרי אברים ופדרים וכו' דהיינו דפעמים

מנחה חשיבא דאו' דיצחק אבינו תקנה משא"כ

שנתעכלו מבעו"י ,משמע דלמ"ד אבות תקנום

נעילה מבו' לכא' דנקט כן למסקנא.

תפילת ערבית אינה רשות וכ"ה ברש"י )שבת י(:

דת"ע רשות משום שהיא כנגד או"פ.

ועי'

תוס' )ד (:שהביאו מסידור רב עמרם גאון
דאי"צ לסמוך גאולה לתפלה בת"ע

משום דת"ע רשות ולפי"ד ריב"ל שם ס"ל
דתפילת ערבית רשות וא"ש דריב"ל לשיטתו
דכנגד תמידין תקנו.

גם

בדברי הרמב"ם לכא' יש סתירה דבפ"א
מתפלה )ה"ה( כ' דמנין התפלות כמנין

הקרבנות אבל בהל' מלכים )פ"ט ה"א( כ'
דאברהם התפלל שחרית ויצחק מנחה וכו' ובס'
המצוות )מצוה י( כ' 'חובת התפלה עצמה היא
מן התורה כמו שבארנו והחכמים סדרו לה
זמנים וזהו ענין אמרם תפלות כנגד תמידין

התוס' )יומא פז :ושבת ט (:והרא"ש )סי' ב(

תקנום כלומר סדרו זמניה בזמני ההקרבה'

כ' דאף למ"ד רשות אין לבטלה בחינם

ולעיל נתבאר דאפשר דס"ל דלמסקנא לא

דהרי יעקב אבינו תיקנה מבו' דאף למ"ד רשות

נחלקו ובכס"מ )פ"א ה"ה( כ' דהרמב"ם פסק

אבות תקנום ולדידהו בטעמא דהויא רשות צ"ל

כמ"ד כנגד תמידין תקנו אבל הלח"מ כ' דפסק

באופן אחר המבו' בפנ"י שם דיעקב אבינו ג"כ

כמ"ד אבות תקנו ואסמכינהו אקרבנות ולכא'

לא התפללה אלא כנדבה ובעיון יעקב )עירובין

מדבריו בסה"מ חזי' דכוננתו בהלכות דאם

סה( הוסיף בזה דיעקב אבינו היתה תורתו

המנין הוא כנגד הקרבנות היינו כמ"ד כנגד

אומנותו וע"כ לא קבע התפלה כחובה.

תמידין ובהל' מלכים כ' גם הכס"מ דאבות תקנו

אבל

כמאן קיי"ל -

וכוונתו לכא' דהתפללו.
בשאילתות )פר' לך לך ח(

הביא דתפלות אבות תקנום
והבה"ג והרי"ף והרא"ש הביאו המח' ודתניא

אבל

בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )סי' קט( כ'
דקיי"ל כריב"ל וכ"ה ל' הרי"ף )כא(.

עריכת ברכות  /הערות דף כו ע"ב

תרכה

ובפנ"י ובהעמק שאלה )שם( כ' דלמאי דתלו

כנגד תמידין תקנו אמנם אף דאם ת"ע רשות

רש"י והרא"ה דמ"ד כנגד אבות ס"ל דת"ע

ע"כ צ"ל דכנגד או"פ היא אבל אם כנגד או"פ

חובה א"כ כיוון דקיי"ל ת"ע רשות ע"כ דקיי"ל

אין הכרח דהוי רשות.
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בענין תפילה בטעות
בתוס'

הביאו בשם רבינו יהודה דאם שכח

להתפלל ערבית שתים גם לתוס' ,דהוי כמי

יעו"י בר"ח ,והדין שצריך לחזור

שלא התפלל.

ולהתפלל ,ושכח עד ליל מוצאי ר"ח ,אינו צריך
להתפלל ערבית שתים ,דכיון שאם יתפלל

אבל

במג"א סי' ק"ח סקט"ז כתב להדיא דהא

בלילה ,הרי לא יזכיר ר"ח דאזלי' בתר שעת

דבותן טל ומטר צריך להתפלל ערבית

התפילה ,ממילא אי"צ להתפלל דלא ירויח בזה

שתים ,משום דגם בלילה צריך לומר ותן טל

כלום ,וכן הביא רבינו יונה בשם חכמי צרפת.

ומטר ,וכ"ה במשנ"ב שם סקל"ה ,ולא מסתבר
דס"ל דגם ותן טל ומטר הוא רק הזכרה ]ועי'

ושוב

כתבו התוס' בשם רבינו משה שדיק

הר צבי או"ח סי' נ"ד[ וכך מוכח בתוס' כאן

מהרי"ף שחולק ע"ז ,דהרי"ף כתב

שכתבו על מי שהתפלל י"ח בתפילת שבת

לבאר הדין דאם הבדיל בשניה ולא בראשונה

שאין צריך להשלים בלילה ,וכ"ה בטור סי'

לא יצא ,דצריך להקדים חובת שעתא ברישא,

רצ"ב ,ולכאו' בשבת זה חלק מעיקר התפילה

וכיון דהבדיל בשניה גלי דעתי' דהיא התפילת

ולא רק הזכרה ]ויל"ד בזה[ גם אם התפלל י"ח.

חובה ,ולכן לא יצא ,ומוכח דאע"ג דלא ירויח
כלום במה שיתפלל עוד פעם ,דהרי גם בתפילה

וכך

מוכח מתוס' שהביאו ראיה מהרי"ף

לחזור

שכתב לגבי גלי דעתי' שהתפלל לשם

ולהתפלל ,וכן הביא רבינו יונה בשם חכמי

תשלומין שצריך לחזור אע"ג דלא ירויח כלום,

פרובינצא ,וכתב רבינו יונה שטעמם משום

ולכאו' לא מובן דשאני התם שהתפילה

דהוי כמי שלא התפלל כלל ,ולכן הוא צריך

הראשונה היתה תפילת תשלומין ,וא"א לצאת

להשלים שאז יחשב שהתפלל.

תפילת תשלומין קודם תפילת החובה.

האחרונה

ובחי'

לא

יבדיל,

מ"מ

צריך

הגר"ח על הש"ס כתב דהמחלוקת היא

ומוכח

מתוס' דהסברא שאם אינו מרויח

אם מה שלא אמר יעו"י נחשב רק

אי"צ לחזור ,הוא משום שהתפילה

שחיסר הזכרה ,או דהוי כמי שלא התפלל כלל,

שהתפלל גם אם לא יצא בה י"ח ,עכ"פ

ותוס' ס"ל דהוי רק חסרון הזכרה ,וחכמי

התפילה קימת ,וממילא ברגע שאינו יכול

פרובינצא ס"ל דהוי כמי שלא התפלל ,ועפי"ז

להתפלל תפילה יותר מעולה מזה ,הוא יוצא

כתב שם שזה דוקא ביעו"י ,אבל בותן טל ומטר

י"ח בתפילה הקודמת אע"ג שבשעתו לא יצא

שבחורף הוא חלק מהתפילה ,ודאי שצריך

בזה י"ח ,ולכן הק' תוס' דא"כ גם בהתפלל
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תרכו
תשלומין קודם החובה שיצא י"ח בתשלומין

והנה"ש שתמהו על המג"א דהא סדר ברכות

לאחר החובה כיון דהתפילה קימת.

מעכב ,וק"ו אם הוא מחסיר ברכות ,וכתב

ולפי"ז

מובן מש"כ המג"א דגם בותן טל
ומטר הוא כך ,דעכשיו שאינו יכול

לומר ותן טו"מ הוא כבר יכול לצאת בתפילה
שהתפלל קודם ,וה"ה במי שהתפלל י"ח ולא

הביה"ל דכונת המג"א רק שיוצא בזה תפילה
של רחמי בעלמא ,דלדעת הרמב"ם מה"ת יוצא
בבקשה אחת ,ודבריו צ"ע דמי התיר לברך
ברכות בשביל חובת תפילה מה"ת ,ובשביל זה
הוא יכול לבקש בקשות בלי ברכה.

הזכיר של שבת.

והנה

בתוס' לקמן כט,ב ,הביאו מהבה"ג

ומוכח

מהמג"א דגם אם מתפלל רק חלק

שכתב שמי שלא הזכיר יעו"י יכול

מהברכות מיקרי תפילה ,אלא שאינו

לצאת מהש"ץ ,אע"ג דבקי אין יוצא בחזרת

יוצא בזה י"ח תפילה ,אבל אינו ברכה לבטלה,

הש"ץ ,מ"מ כאן שכבר התפלל אלא שלא

ואע"ג דאינו יכול לצאת מהחזן בהחסיר ברכה,

הזכיר יעו"י יכול לצאת ,והו' בסי' קכ"ד ס"י,

כמש"כ תוס' שם ,זה משום שחסר בעיקר

ומוכח מזה דאע"ג דבסי' ק"ח סי"א קי"ל לגבי

התפילה ,אבל עכ"פ גם זה מיקרי תפילה.

תשלומין דיחזור ויתפלל נדבה ,מ"מ כאן
לכו"ע יכול לצאת מהש"ץ ,וצ"ב דהא לחכמי

והנה

התפל תפילת חובה ואח"כ תפילת

פרובינצא הוי כמי שלא התפלל.

ובע"כ

בפר"ח כתב בשם מהר"ש גרמיזאן דאם

תשלומין ,וטעה בתפילה ראשונה ,צריך לחזור
דאע"ג דכתב רבינו יונה דהוי כמי
שלא התפלל ,מ"מ התפילה קימת,

אלא דכיון דחל עליו חיוב להתפלל שוב ,ס"ל
לחכמי פרובינצא דצריך להשלים לקים את

גם על התפילת תשלומין ,דאל"ה נמצא
שהתפלל את התפילת תשלומין קודם התפילת
חובה ,והפר"ח חלק עליו דשאני הכא שהתפלל
כבר את החובה אלא שטעה בה ,וכ"פ המשנ"ב

חיובו ,אבל עכ"פ חיוב זה הוא חיוב שאפשר

סק"ט בשם כמה אחרו' עי"ש.

לצאת בו מהש"ץ.

ובמשנ"ב

שם כתב דגם במי שלא אמר
משיב הרוח יכול לצאת מהש"ץ,

וגם האחרו' שדנו בזה הוא רק משום שטעות
בג"ר חמיר טפי ,עי' סי' קכ"ו ,ומוכח מזה
כמש"כ לעיל דגם חסרון בעיקר הברכה ,עדין
זה נחשב שהתפילה קימת.

ויותר

ולכאו'

צ"ב דהרי בסי"א חישי' לסברת חכמי
פרובינצא דהוי כמי שלא התפלל,

ומוכח מזה כמש"כ דלכו"ע התפילה הראשונה
הוי תפילה ,אלא שלחכמי פרובינצא צריך
להשלים משום שחל עליו חיוב להתפלל שוב,
אבל כיון שאת עיקר תפילתו כבר התפלל,
ממילא זה נחשב שהחובה היה קודם.

מזה מצינו במג"א סי' תקצ"ג סק"ב
שכתב על מה דאי' בגמ' ברכות של

ר"ה מעכבות זו את זו ,דמשמע מזה שבשאר

וכך

מוכח בסי' קי"ד ס"ו במי ששכח מוריד
הגשם

ונזכר

קודם

שהתחיל

ברכה

השנה מי שיודע רק חלק מהברכות יתפלל את

שלישית ,שיכול לומר מוריד הגשם לפני ברכה

מה שיודע ,ועי"ש בביה"ל שהביא מהא"ר

שלישית ,והוא מהרא"ש פ"ק דתענית בשם
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תרכז

ראבי"ה ,ולכאו' אם בלי ההזכרה אין התפילה

ואח"כ התפלל רק של יו"ט ,דיצא כמו בעל

נחשבת תפילה ,א"כ הרי זה כמו שהחסיר חלק

המחיה ועל הפירות ,ומוכח מזה דלא הוי כאילו

מהרכה שאינו יכול לאומרה אחר החתימה,

לא התפלל כלל ,וכל החובה שלו הוא להתפלל

ובע"כ שזה נחשב שהתפילה והברכה קימת

שמו"ע בשביל להזכיר של יו"ט ]אע"ג

לכו"ע.

דלכתחילה צריך להזכיר גם של שבת[ וגם
המאמ"ר שחולק הוא רק משום דס"ל דא"א

והברכ"י

סי' רס"ח כתב בשבת שחל להיות

לצרף שני תפילות ,ועי' בהר צבי שם ,ועי'

ביו"ט והתפלל רק של שבת,

שבה"ל ח"ט סי' מ"א.
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אם זמני התפלות נקבעו לפי זמן ההקרבה בפועל או לפי זמן ההקרבה
בדין
הק'

הלח"מ )פ"ג מתפלה ה"ב( מ"ט לא הביא

גדולה מהניא בדיעבד וצ"ל דמנחה גדולה

הרמב"ם לגבי קרבן תמיד דעביד כר"י

חשיבא זמן הקרבה בפועל דכ' הרמב"ם )תפלה

עבד דעד פלג מאחר דתפלה וקרבנות תלוים

פ"ג ה"ב( 'ולפי שבערב הפסח שחל להיות

זב"ז ותי' בב' אופנים א' דכיוון דאם עבד כרבנן

בערב שבת היו שוחטין את התמיד בשש שעות

עבד א"כ שפיר סתם דהזמן הוא עד הערב וכאן

ומחצה ,אמרו שהמתפלל מאחר שש שעות

ל"ש תרתי דסתרי דאין בקרבנות דבר הנוהג רק

ומחצה יצא' ולכא' מה צריך לזה תיפו"ל דהוי

בלילה ב' דר"י מודה דזמן הקרבת התמיד הוא

זמן הקרבה מדינא ולכך יצא בדיעבד אלא ע"כ

עד סוף היום רק לענין תפלה נח' דר"י לא אזיל

דמשום ער"פ חשיב זמן הקרבה 'בפועל' אלא

בתר זמן הקרבה אלא בתר ההקרבה בפועל

דאינו לכתחילה משום דבכל השנה היה קרב

ורבנן אזלי בתר דינא ולא בתר זמן ההקרבה

בח' ומחצה ולפי"ז נקט הרמב"ם ער"פ לר"י

בפועל ועיקר הדבר דלכתחילה אזלי' בתר

דלרבנן סגי דמדינא הוא זמנו.

ההקרבה בפועל מפורש כבר בריטב"א )כח(.

ובשיטמ"ק דהמאחר תפלת מוסף אחר ז' שעות

בטעמא

דמנחה גדולה לשי' הרמב"ם היא

נקרא פושע משום שאינו זמן ההקרבה בפועל

דיעבד כ' הב"י )סי רלג( דרק בער"פ

ולפי"ד לכא' המתפלל אחר פלג המנחה נקרא

היה זמן ההקרבה בפועל אבל לכא' זהו רק

פושע.

לר"י אבל לרבנן צ"ע דהא אזלי' בתר הזמן
הראוי להקרבה בדינא והרי שי' השו"ע לגבי

צ"ע

לר"י דאזלי' בתר שעת ההקרבה בפועל

אחר פלג דעבד כמר עבד הוא לכתחילה וצ"ל

לכא' י"ל דמשו"כ אף מנחה גדולה היא

דאף לרבנן לכתחילה אזלי' בתר זמן הקרבה

דיעבד דאינו זמן ההקרבה בפועל וא"כ מ"ש

בפועל וראי' דזמן מוסף הוא כל היום ואחר ז'

דאחר פלג המנחה הוא לעיכובא לר"י ומנחה

שעות חשעב פושע לרבנן.
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תרכח
הנה

זמן הקרבת התמיד מדאו' הוא מו' שעות

דהרי תמיד של שחר היה קרב מיד בנה"ח ולא

אלא דכתלי ביהמ"ק לא מכווני וע"כ

מצינו שתפלה אחר הנה"ח היא דיעבד דהכל

קבעו הזמן בו' שעות ומחצה וצ"ב מ"ט קבעו

חטיבה אחת של זמן ומשא"כ מ"ק ומ"ג

זמן התפלה לפי ההקרבה בפועל לרבנן דאזלי

דחשיבי ב' זמנים.

בתר הזמן הראוי להקרבה וצ"ל דאף דל"ב
שיהא זמן הקרבה בפועל עכ"פ בעי' שיהא

ברש"י

ד"ה מנחה גדולה פי' דהיינו הזמן

הזמן 'ראוי' להקרבה ושעה שישית לעולם ל"ח

הראוי להקרבה בדין ואין הכרח

זמן הראוי להקרבה כיוון דאין בקיאין אם הוא

דפליג על הרמב"ם דלא פי' הטעם דשייך

באמת שעה שישית.

להתפלל אז מנחה אלא פי' מהו זמן מנחה

יש

גדולה.

להוסיף דנפק"מ בהא דאזלי' בתר הקרבה
בפועל דבלבושי שרד )סי' רפו ס"א( כ'

דמצוה מן המובחר להתפלל מוסף בשבת
בשעה שישית דזהו זמן הקרבה בפועל ועי' גם
רעק"א )סי' רלב על מג"א סק"ט( דהטעם דאם
התחילו סעודה סמוך למ"ק דמפסיקין אף דכל
שאר איסור דרבנן אם התחילו אין מפסיקין
דהכא הזמן הראוי הוא בתחילת מ"ק דאז היתה
ההקרבה.

בתר"י

העולה

מהסוגיא דו' דרגות יש בתפלה א'
לכתחילה  -כמו שחרית תוך ד'

שעות ומוסף תוך ז' שעות ,ב' מצוה מן
המובחר  -כמו מוסף בשעה שישית שהוא זמן
ההקרבה בפועל )לבושי שרד סי' רפו( וכמו זמן
מנחה קטנה לשי' רש"י )ביאוה"ג סי' רלג( וכמו
תפלה בנה"ח ג' פושע  -כמו מוסף אחר ז'
שעות ושחרית אחר ד' שעות }ואם הוא חיסרון

)כז (.וברש"י )משלי לא ,א( הביאו

בתפלה או חיסרון בגברא עי' להלן )כח {(.ד'

דעדותו של ר"י בן בבא דתמיד קרב

דיעבד  -כמו אחר פלג להערוה"ש )סי' רלג( או

עד ד' שעות היא ע"י מעשה שהיה בשלמה

מ"ג לשי' הרמב"ם דאינו זמן ההקרבה בפועל

שהיה ישן עד ג' שעות וכו' ואז קרב התמיד בד'

ה' תשלומין דר"י – כגון שחרית אחר ד' שעות

שעות )וע"ע תורא"ש( והנה רש"י ותורא"ש כ'

ומוסף אחר ז' שעות ומנחה אחר פלג )מאירי כו(.

דישן עד ד' שעות אבל תר"י כ' דעד ג' שעות

ול"ד לתפלת תשלומין ממש דאפי' בהזיד יש לו

ועי' צל"ח )כח (.שכ' דאם ישן עד ד' שעות

תשלומין וגם אי"צ להקדים חובת שעתיה רק

התמיד קרב בה' ועי"ש עוד בצל"ח דס"ל דבכל

חשיב שביטל זמן התפלה )ועי' מהרש"א )כח(.

שבת היה קרב התמיד בד' שעות וצ"ע דא"כ

דחלוק תשלומין דמוסף לאחר ז' משחרית לאחר ד'

שעה ד' יהיה דיעבד כמו מ"ג דכיוון דרק פ"א

דיסוד התשלומין לאחר הזמן הוא מלתא דנדבה

קרב אז אינו לכתחילה וצ"ל דעד ד' שעות הוא

ומוסף אינו בא בנדבה( ו' תשלומין דרבנן – כגון

יחידה אחת של זמן שהרי עד ד' שעות חשיב

שעבר זמן התפלה ול"ח כעיקר התפלה

בוקר לר"י ואינו מתחלק כדי שנאמר תחילתו

ומתפלל חובת שעתיה ברישא והוא כדוגמת

לכתחילה וסופו דיעבד ויש להוכיח כן עוד

לאו הניתק לעשה.
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תרכט

בענין תפילות כנגד תמידים תיקנום
בגמ'

מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות

ב( בגמ'

ל .מבואר דאבוה דשמואל הוי

שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד

מקדים ומצלי ,וברש"י פי' קודם

חצות ,ר"י אומר עד ד' שעות שכן תמיד של

היום והיינו קודם עלות השחר ,והקשה ע"ז

שחר קרב והולך עד ד' שעות ,ומפני מה אמרו

התורא"ש הא הוי קודם זמן הקרבת תמיד

תפילת המנחה עד הערב שהרי תמיד של בין

השחר.

הערבים קרב והולך עד הערב ,ר"י אומר עד
פלג המנחה שהרי תמיד של בין הערבים קרב

וכדברי

רש"י מבואר גם בהשגות הראב"ד

והולך עד פלג המנחה ,ומפני מה אמרו תפילת

על הרי"ף ב :מדפי הרי"ף שכ' וכי

הערב אין לה קבע שהרי אברים ופדרים שלא

התפילה תלויה בעמוד השחר וכו' או מחמת

נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה.

דוחק כגון משכים לדרך באיזה שעה שיהיה,
והיינו אפי' קודם עמוד השחר וצ"ע כנ"ל.

והנה

יש להעיר מג' דוכתי דמצינו בראשונים
שאפשר להתפלל גם שלא בשעת
הקרבן.

א( הרמב"ם

בפי' המשניות פ"ד מ"א כ'
דאפשר להתפלל עד עלות

השמש ,והיינו הנץ החמה כמו שמבואר בדבריו
בפ"א מ"א ]וזה דלא כמש"כ בפ"ג מתפילה

ג( במשנה

הערב ,וברש"י פי' עד חשיכה
ובפשטות כונתו לצאת הכוכבים וכך פי' עוד
ראשונים ,ורבינו יונה מקשה ע"ז הא דם התמיד
של בין הערבים נפסל בשקיעת החמה ,ולכך כ'
דע"כ כונת המשנה עד הערב היינו עד שקיעת
החמה ,וצ"ע מה יענו רש"י והראשונים על קו'
הנ"ל.

ה"ו דזמנה עד שיעלה עמוד השחר[.

וכ"כ

כו .מבואר דתפילת המנחה עד

וראיתי

בפר"ח בקונטרס דבי שימשי שכ'

הראב"ד בהשגות על הרי"ף ב .מדפי

לדחות ראיה זו דתפילות אבות

הרי"ף שיכול להתפלל אחרי עלות אם

תיקנו ואסמכינהו רבנן אקרבנות ,ואע"פ שגבי

לא התפלל.

קרבן אינו אלא עד שקיעת החמה מ"מ לענין
תפילה זמנה עד צאה"כ.

ותמוה

הרי זמן מעריב הוא כנגד אברים
ופדרים שזמנם עד עמוד השחר

ונראה

לבאר דבריו דאע"ג דרבנן נתנו סמך

כמבואר במשנה הראשונה ,וכבר תמה כן

לדבריהם כנגד הקרבנות ולכך חילקו

השעה"צ סי' רל"ה סקמ"א ,וביותר שהרי

לג' זמנים ביום ,וסידרו בזמן הקרבנות מ"מ לא

בבריתא הנ"ל מבואר דמש"ה זמנה כל הלילה

הקפידו שיהא ממש באותו רגע של הקרבת

משום שהאברים קרבים כל הלילה ,וא"כ לכאו'

הקרבן ,אלא קבעו לפי גדרי יום ולילה ולכך

מפורש שזמנה עד עלות השחר.

כיון שהיום נגמר בצאה"כ גם התפילה יכול
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תרל
להתפלל עד צאה"כ אפי' שהדם נפסל בשקיעת

ואולי

יש להמתיק בזה שהראב"ד בב'

החמה.

וכמו"כ

המקומות הנ"ל לשיטתו ,שבדף יג.

י"ל לגבי סוף תפילת ערבית דאע"ג

מדפי הרי"ף השיג על הרי"ף שכ' שמה שאמר

דהאברים ופדרים קרבים רק עד

ר"י אמר שמואל התחיל להתפלל ונזכר שכבר

עלות השחר ,מ"מ כיון שעד הנה"ח עדיין אינו

התפלל פוסק אפי' באמצע ברכה ,היינו

יום גמור לכן סברי הראב"ד והרמב"ם שיכול

בהתחיל לשם חובה ומשום שכיון שתפילות

עדיין להתפלל מעריב.

כנגד תמידים תיקנו אם יתפלל עוד פעם הוי

ואולי

תוסיף,

והשיג

אפש"ל כן גם בדעת רש"י והראב"ד

בל

שכ' דבשעת הדחק אפ' להקדים אפי'

מוסיפים תפילת נעילה הא הוי בל תוסיף,

קודם עלות השחר ,והנה ודאי לא מסתבר

והיינו

דהוספת

שלפי"ד יוכל להקדים אפי' בחצות הלילה,

תפילה אף שכנגד תמידים תיקנום אין בה

וע"כ כונתם רק מזמן שמחיל אור היום

משום בל תוסיף ,ומסתמא הטעם לזה דאע"ג

להתנוצץ שזה זמן מה קודם עלות ,וא"כ י"ל

דתיקנום כנגד תמידים אי"ז ממש כתמיד ורק

כיון שאינו חושך כ"כ יש לזה בחינה מסוימת

שתיקנו כנגד זה ,וא"ש לשיטתו שס' דאף

של יום ,ולכך קבעו שיוכל בשעת הדחק

דכנגד תמידים תיקנו אי"צ שיהיה ממש בזמן

להתפלל שחרית קודם עלות השחר.

הקרבן.

שהראב"ד

הראב"ד
מוכיח

איך

מהתם

ציבור
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בגדרי פלג המנחה
ÈÈ„ ¯‡˘ ÔÈÚÏ ‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ
‰¯Â˙‰
פלג

הוה לילה לענין תפילת מנחה אולם בל' הר"י
מלוניל )יח .מדהרי"ף( יל"ע שכ' דמפלג המנחה

המנחה ביאורו  -יש להקדים א .כ'

לילה מיקרי.

המאירי )כו (:דבפלג המנחה יש שינוי
בחמה וז"ל 'שמי"א שעות פחות רביע ולמעלה

ג .עוד

חמה מתחלת להשתקע ואינה נראית לרוב בני

יש להקדים דזמן פלג המנחה הוא
שעה ורביע קודם סוף היום ולדעת

אדם אבל קודם לכן אין שם סרך לילה' ]אמנם

הגאונים

כפיה"נ ס"ל כר"ת וא"כ קאי על פלג דר"ת[ .

בשקיעה"ח א"כ פלג המנחה הוא קודם

והגר"א

)סי'

רסא(

דהיום

כלה

שקיעה"ח ולדעת ר"ת דהיום כלה בצה"כ לכא'

ב .בלשונות

הראשונים נקטו כמה פעמים ל'

גם פלג המנחה הוא שעה ורביע קודם צה"כ

לילה כלפי פלג עי' תוס'

אלא די"ל דכיוון דפלג המנחה יסודו בקרבנות

ריטב"א רשב"ץ )כז (.ורשב"א )ב (.אמנם י"ל

ולגבי קרבנות דם נפסל בשקיעה"ח אף לר"ת

דכוונתם דדינו כלילה רק לענין תפלה ועי' גם

)עי' תוס' מנחות כ (:א"כ אף לר"ת פלג המנחה

ל' הרא"ש )פ"א סי' א( דמפלג המנחה ואילך

הוא משקיעה"ח לענין תפלה דדמיא לקרבנות.
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להלן

מבו' דכמה ראשונים ס"ל דלר"י

תרלא

ג.

לענין נר חנוכה בשו"ע )סי' תרעב ס"א( דאם

לכתחילה זמן תמיד של בין הערבים

הוא טרוד יכול להדליק מפלג ובמ"ב

הוא עד פלג המנחה ובדיעבד עד הערב ויל"ע

)סק"ג( הביא מהפר"ח דיכול ג"כ לברך אמנם

אם הא דלכתחילה זמנו עד פלג הוא מדרבנן או

יש לדחות דנ"ח אינו תלוי בלילה ורק דביום

דמדאו' כן הוא זמנו ויש ראי' ממש"כ תר"י

אין פרסומי ניסא דשרגא בטיהרא לא מהני עי'

)כז (:דתוספת שבת מדאו' מפלג המנחה דפלג

שעה"צ )סי' תרעט סק"ז( דהא דהמדליק מפלג

המנחה הוא מדאו'.

שויא כלילה הוא רק במדליק 'הרבה' קודם
השקיעה דסמוך לשקיעה מהני אפי' לרבנן

לענין

מלאכה בע"ש ובשבת כ' התוס' )כז(.

ומש"ה גם הפר"ח דפליג בסי' תרצב דלא קיי"ל

דתלוי בלילה ולא בפלג המנחה

כר"ת מודה בסי' תרעב.

ומשמע שם דהיינו אפי' לר"י וכן לענין מילה
בנולד אחר פלג ואפי' אחר שהתפללו הקהל
ת"ע כ' ההגה"מ )מילה פ"א אות ח( דחשיב יום
עד הלילה.

א.

לגבי ק"ש כ' התוס' )ב (.דלדעת ר"ת לר"י

והנה

המבו' מכ"ז דלר"ת גם לשאר מצות
חשיב לילה בפלג וא"כ ע"כ דס"ל

דטעמא דר"ת הוא דחשיב לילה ולא מטעם
דחשיב זמן שכיבה דזהו סברא רק לגבי ק"ש
ועי' לעיל )ב :תוד"ה אמר( דלר"י ק"ש אינה
תלויה בזמן שכיבה.

זמן ק"ש הוא מפלג המנחה והמרדכי
הביא גם מראבי"ה כר"ת אבל כל הראשונים

עוד

א( וריטב"א )ג (.ורשב"א )ב (.והביא כן גם

מקרבנות ואם פלג המנחה הוא זמן אף לשאר

מהרי"ץ גאות והראב"ד והרבה גאונים.

מצות ע"כ אין המקור מקרבנות דזהו טעם רק

שם פליגי ע"ז עי"ש רש"י ד"ה עד ורא"ש )סי'

ב.

לגבי מגילה בשו"ע )סי' תרצב ס"ד( כ' דמי
שהוא אנוס קצת יכול לקרות מפלג

ומקורו מתה"ד )סי' קט( וטעמו מבו' שם משום
דפסק כר"ת לגבי אנוס וכן בב"י )סי' רלג( כ'
דהעולם נוהגין כר"ת אמנם הפר"ח פליג על

דעיקר המושג דפלג המנחה ילפי'

לתפלה אמנם בתוס' מבו' דהתמיד היה קרב עד
הלילה ולא ילפי' לתפלה מקרבן אלא מקטורת
וע"כ דבפלג כבר הוא תחילת לילה לר"י כשי'
ר"ת עי' בזה להלן וכן משמע ברשב"א )ב(.

דפליג על ר"ת דאינו לילה אלא לענין קרבנות
משמע דלר"ת חשיב לילה גם לשא"ד.

השו"ע דלא קיי"ל כר"ת אפי' בדיעבד.

אמנם

‰ÏÈÏ ‡ÈÂ˘· ‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ

בשו"ע )סי' רלה ס"א( כ' דאם קרא ק"ש
קודם צה"כ חוזר וקורא אחר צה"כ

יש להוסיף דבבריתא )כו (:לכא' מבו'

ד.

לענין תפילין אחר ת"ע פסק השו"ע )סי' ל

ובמ"ב )סק"ו( דאינו חומרא אלא מעיקר הדין

ס"ה( דהמתפלל ערבית מבע"י אין לו

וציין לדברי הגר"א שפסק דלא כר"ת וצ"ע

להניח תפילין אח"כ ומקורו מתה"ד )סי' קכא(

דבסי' תרצב )ס"ד( בביאוה"ל הסכים לדברי

וכ' שם דה"ה לאבילות שאינו עולה למנין ז'

השו"ע ושמא רק לענין דרבנן יש להקל במקום

אחר ת"ע ובמשנ"ב )סקי"ז( הביא מא"ר ופמ"ג

אונס.

דפליגי וס"ל דיניח לאחר ערבית תפילין בלי

עריכת ברכות  /הערות דף כו ע"ב

תרלב
ברכה ונמצא מקור נאמן לדבריהם במהרי"ל

הפוסקים דאפשר לעשות תרתי דסתרי מיום א'

)סי' קנז(

לחבירו

הנה

מוכח מהשו"ע דתרתי דסתרי הוא

ז.

לענין ז' נקיים התרה"ד )סי' רמח( נחלק עם

לעיכובא ואפי' כלפי דאו' דהרי אפי'

המהרי"ל )חדשות סי' צה( אם אשה

לא הניח תפילין היום לא יניח עוד כדי שלא

יכולה לספור ז' נקיים לאחר שהקהל התפללו

יסתור עצמו ועי' בזה להלן )כז (:בענין תרתי

ערבית בפלג המנחה דבעי' ז' שלמים ולהלכה

דסתרי

הביא הרמ"א )יו"ד קצו ס"א( את ב' השיטות וכ'

ה.

התפלל ערבית קודם מנחה במג"א )סי' קח

להחמיר לכתחילה כתרוה"ד שא"א לספור
לאחר ערבית

סק"י( לגבי מי שהתפלל ערבית
קודם מנחה דיכול להתפלל מנחה דלא יהא
אלא ערבית ובמחצה"ש )סי' קח סק"י( ביאר בזה
דשאני מתפילין דשם הסתירה ניכרת לכל
משא"כ תפלה ומבואר דהוי דין דרבנן שלא
לעשות מעשים הנראים כסותרים ומה"ט י"ל
דפסק המחבר שאין להניח תפילין לאחר ערבית

ו.

לענין ספירת העומר הא"ר )סי' תפט ס"י(

הביא את דברי העו"ש )סק"ב( שאם
ספר ספירת העומר מפלג המנחה ואילך חוזר

ועי"ש

בתרוה"ד שכ' לחלק דשאני מנולד
אחר שהתפללו הקהל ערבית דכ'

בהגה"מ )פ"א ממילה אות ח( דחשיב יום לענין
מילה 'דלענין מילה הספק הנולד ובא מן
השמים ואין בידי אדם לשנותו ואין שייך לומר
כאן הואיל 'ועשהו' לילה שוב אין לעשותו יום
דתרי קולי לא עבדינן דאין אנו עושין אותו יום
אלא מן השמים נולד משא"כ לגבי גט ואבילות
והפסק בטהרה דכולם בידי אדם הן'

ומונה בלא ברכה וכתב ונראה דוקא אחר
שהתפלל מעריב אבל קודם מעריב מונה

והנה

שהרי הוכיח שם מרב דהתפלל ולא

בברכה ולפי"ז די"ז הוא משום דשויא לילה
ולא משום דמפלג כבר חשיב לילה

המהרי"ל איירי אפי' בהתפלל ת"ע

קיבל שבת וא"כ ק' למה לא השיג הרמ"א )סי'

ל'( לגבי תפילין ע"ד השו"ע דיש לו להניח

ולפי"ז

מבו' בדברי הא"ר דאף שיש בו צד

תפילין אחר ת"ע דהרי נקט לעיקר כמהרי"ל

קולא שאינו חוזר ומברך בלילה

ורק לכתחילה כ' להחמיר וצ"ע

חשבי' ליה כלילה ועי' שעה"צ )סקי"ז( שתמה
על הא"ר דבלילה יש לספור בברכה וצ"ב מ"ש

צ"ע

מ"ש דלגבי מגילה וק"ש ס"ל לר"י

מתפילין דשויא לילה לכו"ע לענין ברכה וצ"ל

דמפלג המנחה לילה הוא ולגבי מלאכה

כנ"ל דשויא לילה הוא דין שלא יסתור עצמו

בשבת ומילה הכל תלוי בלילה ממש ואין לאמר

ויחשיבנו ליום אבל לא שבאמת נהפך ללילה

דמגילה דרבנן דהרי ר"ת לגבי ק"ש איירי ומהא

לדידיה והנה גם להא"ר אפי' דרכו להתפלל

נפקא לראשונים גם לענין מגילה ואף אם אנן

ערבית בפלג משמע דרק משום דשויא לילה

לא סמכי' עליה אלא לענין דרבנן באונס אבל

בפועל א"א לעשותו יום או דסמך בזה על

לר"י ס"ל אף לענין דאו'

עריכת ברכות  /הערות דף כו ע"ב  -דף כז ע"א
וצריך

תרלג

לחלק דאפי' לר"י מפלג המנחה אינו

דהרי נ"ח קודם לנר שבת כדי שלא יאסר

לילה דלחושך קרא לילה אלא דיכול

בהדלקת נ"ח )סי' תרעט( ועי"ש במ"ב )סק"ב(

לשייכו ללילה ונטפל ללילה )ול' המהרי"ל

שהביא מפמ"ג )א"א סי' תרעא סק"י( דנכון

ותה"ד כסניף ותוספת ול' המאירי דהוא סרך לילה ול'

לכתחילה להתפלל מנחה קודם הדלקת הנרות

הרמב"ם בתשו' )סי' קס( לפי שערב של כל יום הוא

דהדלקת נ"ח שייכא להלילה ולכא' חזי' דנ"ח

התחלת היום שאחריו להתחיל בתפלות ולכן מותר

משוי ליה לילה לענין מנחה אמנם יש לדחות

להתפלל של שבת בע"ש( אבל אין טעם לאסור בו

דאחר הדלקת הנרות אסור מטעם מיחזי אבל

מלאכה אפי' מדרבנן דהוא יום גמור עד

לא לענין לעכב

שיעשנו לילה.

אמנם
יל"ע

מצד שני יש ראיה דקבלה מהניא בכל

אם נאמר דפעולות השייכות ללילה

אופן דהרי אם התפלל ת"ע פסק

מורות על כניסת הלילה מ"ט המדליק

השו"ע דאינו יכול להניח תפילין אף דת"ע

נ"ח בער"ש אין נכלל בהדלקתו קבלת שבת

אינה מורה כניסת הלילה מדאו' וצ"ע

lwpit l`eny .` axd

דף כז ע"א
זמן תפילת מוסף
במגילה

)כ (:ובתמורה )יד (.דרשי' מקרא

)נח (.אי' דלר"ע גופיה מוספין קרבין בו' והק'

דדבר יום ביומו שהמוספין כשרין

התוס' דנמצאו ג' זמנים למוספין.

כל היום ובירושלמי דרשו מקרא דביום צותו
וכן תפלת המוספין כמוספין שוייהו רבנן אמנם
זהו לענין דיעבד ולענין עיקר הזמן הנה ביומא
)ע (.לגבי מוספי יוה"כ ורגלים נח' ר"א ור"ע
דלר"א קרב המוסף עם תמיד של בין הערבים
ולר"ע עם תמיד של שחר דדריש מהנאמר
במוספי הרגלים )במדבר כח ,כג( מלבד עולת
הבוקר דמשמע סמוך לה וילפי' יוה"כ מינה

והנה

משמע להקדים ומה שנא' בו יום
משמע איחור ופרש"י דביום משמע אור עצום
דיום ולא בבוקר ולגבי תמיד כתיב בוקר
)במדבר כח ,ד( ולגבי מוסף כתיב ביום השבת
)שם כח ,ט( וגם דבזיכין קודמין למוספין וכתיב
בהו ביום השבת יערכנו )ויקרא כד ,ח( וע"כ
מאחרי' אף למוספין.

ופסק הרמב"ם )פ"ד ה"א מעיוה"כ( כר"ע
והרא"ש )סוף ס' עיוה"כ( פסק כרבנן שם
דהמוספין קרבו מקצתן עם תמיד של שחר
ומקצתן עם תמיד של בין הערבים ובפסחים

ביומא )לד (.אי' דמה שנא' בו בוקר

ותי'

התוס' 'דהתם מיירי בשבת' ונח'
האחרונים

בביאור

דברי

התוס'

המהרש"א פי' דבשבת הקריבו עם תמיד של

עריכת ברכות  /הערות דף כז ע"א

תרלד
שחר דלא היה נו"נ ולפי"ז ביו"ט תלוי אם נו"נ

מהבוקר ול' הרמב"ם ותר"י הוא דזמנה

קרבין ביו"ט ור"ח דינו כרגלים בו' אבל הפנ"י

מהבוקר וכוונתם לכא' דאף דהמוסף היה קרב

והמג"א )סי' רפא סק"ב( פי' להיפך דבשבת קרב

באיחור כשר מהבוקר.

באיחור דביום משמע איחור וה"ה ר"ח אבל
ברגלים ויוה"כ קרב עם תמיד של שחר עי"'ש

אבל

הטור כ' טוב להקדימה מיד אחר תפלת

במחצה"ש דילפי' יוה"כ מרגלים דשוו לענין

שחרית וצ"ע דהרי בשבת כתיב ביום

אבלות ,וצ"ב דבסוכה )נג (.אי' דמוספי הרגלים

והיו מאחרים הקרבת המוסף עד שעה ו' וא"כ

היו קרבין בשעה שלישית.

אדרבה טוב יותר לאחר ובאמת הלבושי שרד

ולמהרש"א

יש להק' דהרי בפסחים )נח(.

איירי בשבת ועוד דיוה"כ אין
נו"נ קרבין ומ"ט קרב המוסף עם תמיד של
שחר ובצל"ח יישב דברי המהרש"א דלעולם
יש להשתדל שיהא המוסף סמוך לתמיד כדאי'
יומא )ע (.וע"כ ביוה"כ ורגלים הקריבו התמיד
והמוסף מוקדם ,יוה"כ משום ריבוי עבודת
הכה"ג ורגלים משום ריבוי הקרבנות דעולת
ראיה ושלמי חגיגה ,אבל בשבת דליכא נו"נ
מוקמי' אדיניה דמוסף ומאחרי' זמן התמיד עד
ד' שעות והמוסף סמוך לו )וע"ע שו"ת משנה

שכר שכיר סי' פז(.

התוס'

)שם( כ' דמצוה מן המובחר הוא בשש כזמן
ההקרבה בפועל ובדיעבד אחר שחרית ועי'
ביאוה"ל )ס"א( שנראה שהסכים לעיקר טעמו
ורק דחאו מחמת דא"כ מבטל עונג שבת עד
חצות ויש להעיר דהטור והמחצה"ש פליגי
עליה וכפי שיתבאר ולא הזכיר מזה ולפי"ד
הצל"ח ניחא דהטור כ' רק דמתפלל מוסף תכף
לשחרית אבל עדיין יש לאחר תפלת שחרית
כמה שיוכל כדי לאחר גם תפלת מוסף ,לעיקר
נידון הביאוה"ל שם עי' מגן גבורים )סי' צ' ס"ט

הובא במ"ב שם סקכ"ח( דעדיף להתפלל שחרית
ומוסף במקום אחד אף אם עי"ז מפסיד ברוב
עם.

)כו (.הרא"ש ותר"י בריש פרקין כ'
דזמן מוסף מתחיל אחר שחרית וכ"ה

ויל"ע

אם אינו מתפלל בשעה שישית אם יש

ברמב"ם )פ"ג ה"ה( דזמנה אחר תפילת השחר

טעם לסמוך קרוב ככל שיוכל לשעה

וכן העתיק השו"ע )סי' רפו ס"א( דזמן תפלת

זו עי"ש בביאוה"ל שנקט דהמפסידים שעת

מוסף מיד אחר תפילת שחרית והרא"ש הוכיח

ההקרבה הם המתפללים בנה"ח ומשמע דאם

דכשר דבמס' יומא )לג א( מצריך פסוק לומר

מתפלל באיחור מעט יש לו איזה קיום דשעת

שנסכי התמיד קודמין למוספין ואם לא היה

הקרבה וצ"ע וגם בקרבן מוסף עצמו יל"ע אם

פסוק היו מוספים כשרים לקדם אף על גב

בעי' שיסמוך כמה שיוכל ואולי יש לדמותו

דכתיב בנסכים )במדבר כח ,ח( כמנחת הבוקר

למתפלל עם דמדומי חמה דלייטי עלה

אלמא דקרבן מוסף זמנו מיד בבקר ובביאוה"ג

במערבא ) כט (:וכ' ר"ח הובא לעיל )בענין מ"ג

הוכיח עוד מלקמן )ל (:אני ראיתי את ר"י דצלי

דיעבד( דלייטי רק מאן דמאחר טפי וע"כ יקדים

והדר צלי והיינו תפלת מוסף חזי' דסמוכות הם

מעט מוכח דמקיים עם דמדומי חמה אם סומך

והנה ל' הרא"ש והתוס' 'יכול' להתפלל

ככל שיוכל.

עריכת ברכות  /הערות דף כז ע"א
ומקור

תרלה

לדברי הטור דטוב להקדימה עי'

דברש"י שם לא כ' כ"א דאורחייהו בו' ולא

מחצה"ש )סי' רפא סק"ב( דהנה מוספי

דדינם בו'.

יוה"כ ורגלים קרבין עם התמיד דילפי' ממלבד
עולת הבוקר להסמיכה אבל מוספי שבת כתיב
בהו ביום וע"כ מאחרי' להו ,מ"מ כל מה
שיכולים להשוותם לרגלים טפי עדיף וע"כ
מסמכי' כמה דאפשר ולפי"ד הא דכתיב ביום
בשבת להרחיקו מעט מתמיד של שחר ובאמת
לא היו המוספין קרבין בו' אלא עד ו' והביא
מפרש"י שכ' אורחייהו בו' משמע דאין דינם
דווקא בו' אבל הלבושי שרד פי' דשעה שישית

בטעמא

אף דהיה קרב בשישית עי' תו"י
)יומא לה (.דאין בנ"א יכולים להבחין כ"כ וע"כ
תקנו זמנה עד ז' א"נ משום שהיו מתפללין אחר
הקרבן תקנו זמנה לפי גמר התפלה ועי' רבינו
מנוח )פ"ג ה"ה מתפלה( שביאר דהנסכים שהיו
קרבין אח"כ ממשיכים את זמן המוסף ובמ"ב
)סי' רפו סק"ב( הביא מהלבוש דעיקר זמנה היה
עד סוף ז' וההקרבה היא שעה אחת.

דווקא ולמצוה מן המובחר ועי' פנ"י שהביא
מהמרדכי דביום השבת קאי גם אתמיד של

דזמן מוסף נמשך אחר שעה שישית

תוס'

)כז (.כ' דלא קיי"ל כר"י במוסף דרבי לא

שחר דשבת דכתיב בסיפיה על עולת התמיד

הביאו במתני' ולכא' יש גם ראי' מדפסק

ומבו' ג"כ כהמחצה"ש דביום משמע איחור

ר"י כרבנן דמתפלל מנחה ואח"כ מוסף ופרש"י

אפי' אם אינו עיצומו של יום.

דר' יהודה לשיטתו בזה ואם קיי"ל כרבנן
דמקדים מנחה ע"כ דזמן מוסף אינו עד ז' שעות

בצל"ח

הק' דרש"י בפסחים )נח (.כ' דבכל

והנה בשבת היו מקריבין התמיד בו' שעות

המוספין כתיב ביום ל' איחור דכתיב

וצ"ב מ"ט לא נימא דזמן מוסף לר"י הוי דוקא
רק אחר ו' שעות דזהו שעת ההקרבה.

)ויקרא כג ,לז( דבר יום ביומו אמנם המחצ"ש כ'
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בדין קידוש בתוספת שבת
אומר

קדושה על הכוס או אינו אומר

בכניסתו וביציאתו וממילא דמהני לזה גם

קדושה על הכוס ,עי' בתוס' הרא"ש

תוספת.

שכתב לבאר דנידון הגמ' היה דשמא מחמת
דקידוש הוא דאורייתא לכך י"ל דלא מהני
לזה תוספת ,והיינו דסובר דהדין תוספת הוא
רק מדרבנן ,וממילא די"ל דא"א להפטר
בחובת

קידוש

דאורייתא

במה

ואולם

דתוספת שבת הוא מדאורייתא
לפי"ז מה היה נידון הגמ' דלא יוכל לקדש
בתוספת.

שסופר

בתוספת ,ובטעם מסקנת הגמ' ,כתב לבאר
דהוא משום דיסוד הדין קידוש הוא לקדשו

צ"ב לדעת הראשונים דסוברים

וכן

יל"ע לפי דעת המרדכי במגילה ,דהטעם
דנפטר בקידוש בתוספת משום דאתי
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תרלו

דרבנן ומפיק דאורייתא ,צ"ב מה היה הנידון

רק לאחר מסקנת הסוגיא דהכא דנתחדש דיכול

בסוגיין ,ולא מסתבר דבזה היה הנידון.

לקדש.

והנה

שמעתי בשם הגר"ח דהיה סובר דהדין

ונראה

בזה דשאני קידוש משאר מצוות,

תוספת מהני רק לחייב את עצמו

דשאר מצוות הם מחיובי היום,

בחיובים שחייב מחמת היום ,אבל לא מהני

ונתחדש דכל שקיבל על עצמו תוספת יכול

לפטור את עצמו בזמן תוספת מהחיובים שחייב

כבר לקיים את חיובי היום ,משא"כ דין קידוש

מחמת היום ,ומהאי טעמא תמה על התוס' בר"פ

החפצא דידיה הוא לקדש את היום ,ולזה

ערבי פסחים דכתבו דס"ד דיוכל לצאת יד"ח

צריך דווקא עיצומו של היום] ,וזה כעין

מצה ע"י תוספת ,ולפי"ז א"ש ,דס"ד דלכך לא

הסברא שנתבאר לגבי ספירת העומר דלא

יוכל לקדש בזמן תוספת כיון דלגבי שאר דינים

מהני לזה לא דין תוספת ולא שאר דינים ,כיון

לא מהני הדין תוספת לענין שיוכל להפטר בזמן

דהדין ספירה הוא לספור את החפצא של

זה משאר חיובים .וטעם הקמ"ל דאפשר לקדש,

היום[ ,ועי' בחי' מהר"ם חלוואה בפסחים

פי' הגר"ח דהוא משום דהדין קידוש הוא

בדף ק"ז ,שכתב דקידוש היום הוא כמו

בכניסתו וביציאתו ,וכמש"כ התוס' הרא"ש.

קידוש ב"ד ,וכן כתב הרמב"ן על התורה
בפרשת יתרו ואכהמ"ל בזה ,ועכ"פ החפצא

ואולם

לפי מה שמבואר מדברי התוס' דפליגי

של קידוש הוא לקדש את היום ,וי"ל דלזה

ע"ז ,וסוברים דאפשר לציד"ח גם

צריך דווקא עיצומו של יום ,וקמ"ל דמהני

בזמן תוספת ,לפי"ז צ"ב מה היה הנידון דלא

מחמת דהדין קידוש הוא בכניסתו וביציאתו,

יוכל לקדש ,ודוחק לומר דכל דבריהם נאמרו

וכמש"נ.
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דף כז ע"ב
בענין לישב ולעבור לפני המתפלל
אסור

לעבור לפני המתפלל ,ולכן רב לא פסע

שמבטל כונת המתפלל עי"ש ,וכ"ה בסידור

ג' פסיעות ,כ"ז שר"י התפלל עי"ש,

רע"ג אסור לעבור לפני המתפלל ,מ"ט

ובדף לא,ב ,אסור לישב בתוך ד"א של מתפלל,

דמפסקה לצלותייהו ,וכ"ה במחזור ויטרי סי'

וילפי' לה מקרא דעלי דחנה אמרה לו אנוכי

ל"ב ,אבל בפשטות לגבי לישב לפני המתפלל

האשה הנצבת עמכה בזה.

ל"ש טעם זה.

ובמג"א

סי' ק"ב סק"ו מבואר הטעם שאסור
לעבור

לפני

המתפלל

משום

וצ"ל

דלגבי לישב הטעם כמש"כ הטור משום
שנראה

כאילו חבירו מקבל עליו

עריכת ברכות  /הערות דף כז ע"ב
עומ"ש ,והוא אינו מקבל ,ועי' ט"ז סק"ב שכתב

תרלז

ולכאו'

יש לבאר דבצדדים שלפניו מה

עוד טעם משום שהמקום שהמתפלל עומד הוא

שמבלבל דעת המתפלל ,הוא מה

אדמת קודש ,ואם אינו עוסק בדבר קדוש ,הוי

שנכנס לתוך הד"א שלו ,אבל לאחר שהוא כבר

כאילו לאו קדושה שם ,ושני טעמים אלו

בד"א ,אין חילוק אם הוא הולך שם ,ולכן מותר

שייכים רק לגבי לישב ולא לגבי לעבור ,ולכן

לפסוע לאחוריו ,ולא דמי ללפניו ממש ,והוא

בזה הוצרך לטעם אחר.

דלא כחיי"א הנ"ל שהאיסור משום שמפסיק
בינו לשכינה ,דלפי"ז גם לפסוע שם אסור,

ובמאירי

לא,ב ,כתב גם לגבי לישב בתוך

ולכאו' לפי"מ שמיקל המשנ"ב במקום הצורך

ד"א ,שהטעם שמא המתפלל יתן

מצדדים ,כאן יש להקל טפי.

לב עליו ויתבלבל תפלתו ,או שהמתפלל יתביש
ממנו כשמבקש צרכיו עי"ש ,ועי' כעי"ז במכתם

והמשנ"ב

שם.

מביא מהפמ"ג דאם יש מחיצה
גבוה י' ורחב ד' ,מותר לישב

בצד השני ואסור לעבור ,דאע"ג שיש הפסק

ובחיי"א

כלל כ"ו דין ג' כתב גם לגבי לעבור

אבל עכ"פ הוא מבלבל דעת המתפלל ,והחיי"א

משום

מיקל בזה ,ולכאו' החיי"א לשיטתו דגם לעבור

שמפסיק בינו לשכינה ,ולכאו' ילה"ר לדבריו

הוא בעיקר מצד שמפסיק בינו לשכינה ,ולכן

מהזוהר הו' במג"א סק"ה דס"ל דאסור לעבור

מותר אע"פ שמבלבל דעת המתפלל ,ולפי מה

גם לאחריו ,ולכאו' בזה ליכא ביטול כונתו,

שפסק המשנ"ב כהפמ"ג משמע דלא קי"ל

ובע"כ דהוא משום שמפסיק בינו לשכינה,

כחיי"א ,ובביה"ל רק מצרף את שי' החיי"א

ובכל הד"א שלו יש השראת השכינה.

עיי"ש.

לפני

והנה

המתפלל

דהטעם

נחלקו המג"א בסק"ו והא"ר לגבי

ולענין

לעבור לפני המתפלל לצורך מצוה,

לעבור בצדדין דלפניו ,למג"א צדדים

עי' שבה"ל ח"ז סי' כ' שהוכיח מהיד

כלפניו ,והא"ר מיקל בזה ,וכתב המשנ"ב דיש

אליהו שאין להקל בזה ,אבל במנח"י ח"ח סי'

להקל במקום הצורך.

י' הביא מהתו"ח שנוהגים להקל לעבור לצורך
ברכת כהנים ,כיון דצורך תפילה הוא ,וצ"ב מה

ובסק"ז

המקור להקל בזה.

כתב המג"א על מה דמשמע ברש"י
כז,ב ,דמותר לפסוע כשהמתפלל

מאחוריו ,וכתב המג"א דאפשר דר"י לא עמד

ואולי

י"ל דכיון דהוא איסור דרבנן שאינו

ממש מאחורי רב ,והפמ"ג בא"א ביאר דלגבי

משמרת לאיסור תורה ,ממילא הוא קל

לפסוע מותר בצדדים שלפניו ,וכך הביא

ונדחה לצורך מצוה ,ועי' ב"י יו"ד סי' קנ"ז

המחה"ש בשם החמד משה ,והביא שהחמד

בשם רבינו ירוחם ,העובר על איסור דרבנן כגון

משה תמה מ"ש מלעבור לפני המתפלל שכתב

אסור למלאת שחוק פיו ,ואסור לשמש מטתו

המג"א דאסור ,והמחה"ש כתב לבאר דברי

בשני רעבון ,ולישן ביום יותר משינת הסוס

המג"א באופ"א עי"ש.

וכיו"ב ,אינו חיב לא נידוי ולא מלקות ,אלא
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תרלח
קורין אותו עובר על דברי חכמים ,והנה בכל

ובע"כ

איסור דרבנן מבואר בסי' של"ד דמנדין אותו,

באיסורים

כונתו

שאינם

משמרת

לדאוריתא כמו האיסורים הנ"ל.
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בענין תפילת ערבית רשות
להלכה

תפילת ערבית רשות ,והק' תוס' בדף

תוס' ביומא דא"כ איך שיך לפטור במוצאי

כו,א ,בהא דאמרי' התם דאם שכח

יוה"כ ,הא שויי' עלי' כחובה ,ובע"כ דלעולם

ערבית מתפלל שחרית שתים ,דהא תפילת

הוא רשות.

ערבית רשות ,ומה צריך השלמה ,ותי' תוס'
דנהי דהוא רשות ,מ"מ בחנם אין לבטלה אלא

וצ"ב

לפי הרי"ף הגדר דהוא שויי' חובה ,ונר'

בשביל מצוה עוברת ,וביומא פז,ב ,כתבו על

דהגדר דנהי דכל תפילת נדבה צריך

מה דמבואר בגמ' שם דבמוצאי יוה"כ תפילת

חידוש להרבה ראשו' לעיל כא,א ,וגם אם אי"צ

ערבית רשות ,וביארו דכיון דמצוה לטרוח

חידוש כתב הרי"ף שם דאסור להתפלל אדעתא

בסעודת מוצאי יוה"כ ,מותר לו לא להתפלל

דחובה ,אבל בערבית נתנו רבנן כח למי שרוצה

כדי לטרוח בסעודה ,ובשבת ט,ב ,הוסיפו דגם

להכניס את עצמו לכלל חיוב ,שזה באמת יהיה

בשביל צורך ,כמו בשרא המיני' אינו צריך

חובה עליו ,כמו שיש חובת אברים ופדרים

להתפלל.

שאינה חובה על כל אחד ,ונתנו את כח זה כדי
שיוכל להתפלל אדעתא דחובה.

וצ"ב

הגדר בזה דאם הוא חיוב מדרבנן,
מהיכ"ת להתיר לו לא להתפלל בשרא

והרמב"ם

כתב בפ"א ה"ו ואין תפילת

המיני' או בשביל סעודת מוצאי יוה"כ שאינה

ערבית חובה כתפילת שחרית

חובה ,ונראה דהגדר דודאי דהלילה מצריך

ומנחה ,ואעפ"כ נהגו כל ישראל בכל מקומות

להתפלל בו תפילת ערבית ,אבל אינו חיוב על

מושבותיהם להתפלל ערבית וקבלו עליהם

הגברא כמו שחרית ומנחה ,דשחרית ומנחה

כתפילת חובה ,ומוכח מהרמב"ם דלא ס"ל

ילפי' מתמידים שהם חיוב על ישראל להביא,

כתוס' דאין לבטלה בחנם ,דא"כ מה הראיה

אבל ערבית שהוא כנגד אברים ופדרים ,הוא

מהא דנהגו להתפלל ערבית דקבלו עליהו

זמן שדורש תפילה ואסור לבטל התפילה ,אבל

חובה ,ובע"כ דס"ל כהרי"ף דרק אם קבלו

מי שיש לו צורך ,אינו נחשב שמבטל התפילה.

עליהו חובה.

והרי"ף

ג"כ הק' הקו' הנ"ל למה צריך
להשלים,

ותי'

הרי"ף

ובפ"י

ה"ו כתב הרמב"ם על הדין שמי

דכיון

שהתחיל להתפלל ונזכר שהתפלל

דהתפלל כבר ערבית שויי' עלי' כחובה ,ולכן

פוסק אפי' באמצע ברכה ,דאם היה תפילת

הוא צריך להשלים ,והוסיף הרי"ף והשתא נהוג

ערבית אינו פוסק שלא התחיל אלא ע"ד רשות,

עלמא לשויי' כחובה ,וכ"כ הבה"ג ,והק' עליו

ולכאו' צ"ע לפי"מ שביארנו בשי' הרי"ף דיכול
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תרלט

להכניס את עצמו לכלל חיוב ,א"כ הרי

רשות ,ואין מי שנתחיב בה שיברך הש"ץ

כשהתחיל זה היה ע"ד להתפלל חובה ,וחובה

בשבילו ,ולפי תוס' לכאו' אי"ז סיבה דהא מי

ונדבה לא מצטרפי כלשון הראשו' ,ובחי' רח"ה

שיכול

ובע"כ

הוכיח מזה דלרמב"ם זה תפילה שלא יכולה

דהרמב"ם לשיטתו דקבלו עלייהו חובה ,וע"ה

להיות חובה ,אלא דקבלו עליהו חובה

שיכולים לצאת רק מהחזן לא קבלו עלייהו

להתפללה נדבה ,ודלא כהרי"ף ,וצ"ע דא"כ מה

חובה.

להתפלל

להתפלל,

צריך

יתרץ הרמב"ם על הקו' למה צריך להשלים.

וצ"ל

דלעולם ס"ל לרמב"ם דאפשר לעשות
את זה חובה ,אלא דהא דמה שהתחיל

אדעתא דחובה ,לא נהיה נדבה מאליו ,משום

ולפי

תוס' י"ל דס"ל כהטור סי' קכ"ד דחזרת
הש"ץ נתקנה בשביל קדושה ,ובערבית

דליכא קדושה אין חזרת הש"ץ ,והא דליכא
קדושה משום דתפילת ערבית אינה חשובה כ"כ

דלא היה כאן כונת נדבה ,אבל אם התחיל ע"ד

כיון שהיא רשות.

שהוא קבל את זה ע"ע פעם שזה יהיה חובה,
זה גם נחשב קצת כונת נדבה ,וממילא אם כבר
התפלל זה נהיה מעצמו נדבה.

והנה

בתוס' ד,ב ,הביאו בשם רע"ג דמה
שאומרים קדיש בין השכיבנו למעריב

משום דתפילת ערבית רשות ,ותוס' השיגו עליו
דגם למ"ד תפילת ערבית רשות מחויב לסמוך,
ונר' דאזלי לשיטתם דלפי תוס' שהוא חיוב
מדרבנן ,רק שאינו מוטל על הגברא ,א"כ
ממילא מי שמתפלל מחויב גם לסמוך ,כדי
לקים את החיוב ,אבל לפי הגאונים שהוא חיוב
שהוא מקבל ע"ע ,ממילא אין קשר בין התפילה
לגאולה ,ואין ענין לסמוך גאולה לתפילה.

ובמשנ"ב

סי' ק"ו סק"ד הביא מהאחרו'
דנשים לא קבלו ע"ע להתפלל

ערבית ,וצ"ב דבשלמא לפי הרי"ף דהחיוב רק
אם קבל ע"ע ניחא ,אבל לפי תוס' שכל אחד
מחויב אם לא כשיש מצוה עוברת ,מה הסיבה
לפטור נשים כשאין להם טירדא ,וכבר עמד
בזה הצל"ח בדף כו,א ,עי"ש.

ולפמש"כ

דגם לפי תוס' אינו חיוב על
הגברא,

י"ל

דכיון

דבעצם

תפילה הוא מ"ע שהז"ג ,אלא דיש סברא
דרחמי נינהו ,וגם נשים חיבות בזה ,ממילא כ"ז
רק במה שהגברא מחויב ברחמי ,אבל במה

וברמב"ם

פ"ט ה"ט כתב דאין חזרת הש"ץ

שאינו מחויב רק בשביל המעריב של היום ,בזה

בלילה ,משום שתפילת ערבית

נשים אינם מצווות.
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תרמ

דף כט ע"א
בדין הזכרה דותן טל ומטר
גופא,

אמר רבי תנחום אמר רב אסי ,טעה ולא

דצריך דווקא שיברך אותה בעצמו ,ולמסקנא

הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים

סגי במה שהוא שומע אותה מהש"ץ.

מחזירין אותו ,שאלה בברכת השנים  -אין
מחזירין אותו ,מפני שיכול לאומרה בשומע

ונראה

הגמ' היה בגדר חובת שאלת גשמים,

תפלה ,והבדלה בחונן הדעת  -אין מחזירין
אותו מפני שיכול לאומרה על הכוס .מיתיבי:
טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים
 מחזירין אותו ,שאלה בברכת השנים -מחזירין אותו ,והבדלה בחונן הדעת  -אין
מחזירין אותו ,מפני שיכול לאומרה על הכוס!
לא קשיא :הא ביחיד ,הא בצבור .בצבור מאי
טעמא לא  -משום דשמעה משליח צבור ,אי
הכי ,האי מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה -
מפני ששומע משליח צבור מיבעי ליה.

והנה

הס"ד של הגמ' צ"ב ,דאיזה צירוף יש
לב' הטעמים למה ששומע מהש"ץ
ולמה שמזכיר בברך עלינו.

עוד

לבאר דזה תליא הא בהא ,דהמו"מ של

האם הוא עוד חלק בתפילה ,וכמו דיש חובת
תפילה כמו כן יש גם חובת שאלת גשמים ,או
שהוא רק דין הזכרה בעלמא ,דבס"ד הוי ס"ל
לגמ' דהשאלת גשמים הוי זה כחלק מגוף
התפילה ,וא"כ בדין הזכרה של ותן טל ומטר
תרתי איתנייהו ביה ,גם החיוב לומר הך הזכרה
כמו כל חלק מהתפילה ,ואולם עוד דין יש ,דהך
הזכרה מעכבת בברכת השנים ,וכל שלא אמר
אותה הרי לא התפלל ברכת השנים כתיקונה.

ועל

שני דינים אלו מהני ב' הדברים ,דלגבי
מה שהוא חייב להזכיר שאלת גשמים

כמו כל התפילה שהוא מחויב להזכיר ,ע"ז סגי
במה שהוא אומר אותה בשומע תפילה ,ואולם

יל"ע בזה ,דהנה לאחמ"כ תי' הגמ' הא
והא ביחיד הא דאדכר קודם שומע

תפילה וכו' ,וכבר דייקו הראשונים מלשון
הגמ' ,דמשמע דרק ביחיד הדין כן שצריך
לחזור ,אבל בציבור אין צריך לחזור אלא סגי

אכתי הרי בירך ברכת השנים שלא כתיקונה
וחסר לו ברכה זו כתיקונה ,אלא דע"ז מהני מה
שהוא שומע מהש"ץ ,וכמש"כ הראשונים דזה
הכלל דכל שכבר התפלל ורק שלא התפלל
כתיקונה כבר יכול לצאת מהש"ץ.

במה שהוא שומע מהש"ץ ,וצ"ע דעולה כאן ב'
מחלוקות בין הס"ד והמסקנא של הגמ' ,דמלבד

ואולם

הגמ' חזרה מזה וס"ל דשאלת גשמים

מה דנחלקו האם סגי במה שמזכיר אותה

הוי זה רק הזכרה בעלמא ,וכשלא

בשומע תפילה לחוד ,נחלקו עוד האם סגי

שאל אותה חשיב רק תפילה שלא כתיקונה,

כשהוא שומע מהש"ץ ,דלפי הס"ד מבואר דלא

וממילא דסגי במה שהוא שומע מהש"ץ לחוד

סגי במה שהוא שומע אותה מהש"ץ ,אלא

אפי' כשלא יזכיר אותה בעצמו.
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תרמא

בגדר תקנת הבדלה בתפילה
אסקינן

דהמבדיל על הכוס צריך שיבדיל גם

שחיובה יהיה בתפילה הראשונה של חול שהוא

בתפילה ,והנה נחלקו האחרונים

מתפלל עתה.

הביאם הבה"ל בר"ס רצ"ד ,איך הדין כששכח
להתפלל ערבית ומתפלל למחר ב' לתשלומי
מעריב ,אימתי מבדיל האם בראשונה או
בשניה ,דדעת הרדב"ז דכשלא התפלל אינו
אומר כלל הבדלה ,משום דהוא הבדיל על
הכוס ,והמג"א הקשה ע"ז ,דכמו דבתחילה
שתיקנו להבדיל רק בתפילה היה הדין בוודאי
דאומר בתפילה כמו כן כאן.

ובביאור

אבל

י"ל דלאחר שתיקנו הבדלה על הכוס,
שוב הדין דצריך להבדיל בתפילה אינו

דין מצד הלכות הבדלה ,כי אם שהוא חובת
הזכרה בתפילה ,וכמו דמדמינן לה בגמ' לגבי
קידוש ,דמקדש בתפילה ,דשם בוודאי לכאו'
דהוא חובת הזכרה בתפילה ולא דין מעשה
קידוש ,וא"כ כל הדין דצריך שיבדיל הוא רק
בחובת תפילה שנתקנה שם ההבדלה והיינו

דעתו נחלקו רבותינו האחרונים,

מעריב והוא הדין תפילת תשלומין למעריב,

בתפילת

משא"כ בתפילת שחרית אינו מענינא שיעשה

דעת

רע"א

דאומרה

הבדלה.

שחרית ,ואולם דעת התו"ש והפמ"ג שמזכיר
בתחילת ההשלמה .והנה הבה"ל הכריע כדעת
התו"ש והפמ"ג ,וביאר דאף שבוודאי אם היה
התקנה רק בתפילה היה מזכיר בשל שחרית
מ"מ לאחר שתיקנו על הכוס לא שייך כלל
הבדלה בזה .והוכיח כן ,דאילו שייך הבדלה
בשחרית מאי טעמא באמת מי שלא התפלל
אינו מבדיל בזה.

ונראה

ובזה

יש ליישב קושית הבה"ל על רע"א ,דאם
נימא דשייך לעשות הבדלה בשחרית

מאי טעמא מי שהתפלל מעריב ולא הזכיר
הבדלה שלא יבדיל בתפילת שחרית ,וי"ל
בפשיטות

דלדעת

רע"א

דנתבאר

שנקט

דהחובת הבדלה בתפילה הוא מעשה הבדלה,
כל התקנה של הבדלה שייכא רק בתפילה

בביאור מחלוקת דהנה לאחר שתיקנו

הראשונה של חול וכמש"נ ,משא"כ לאחר

שמבדיל על הכוס ,ואעפ"כ חוזר

שכבר התפלל תפילה הראשונה של חול לא
שייך שם הבדלה.

ואומר בתפילה ,י"ל בתרי אנפי ,או משום
דלכתחילה קיום מצות הבדלה הוא גם בתפילה,
וא"כ הרי זה פשוט כדברי רע"א ,דהרי כמו
אילו לא היה הבדלה על הכוס ,דפשוט לבה"ל
שמבדיל בתפילת שחרית כמו כן כאן ,והטעם
דפשוט לו ,הוא משום דכשהיה עיקר התקנה
להבדיל רק בתפילה ,הרי לא היה התקנה מצד

ובאמת

יל"ע בכה"ג שאין לו כוס ,איך יעשה
לדעת הבה"ל ,דבאופן זה לכאו'

בוודאי יודה הבה"ל שיעשה כדעת רע"א ,וכמו
שהיה קודם שתיקנו להבדיל על הכוס ,ועי'.

והנה

שמעתי בשם הגר"מ אטיק שליט"א

דין מעריב ,אלא התקנה היתה מצד החובת

לדקדק מדברי המ"ב דגם כשהבדיל על

הבדלה ,ורק תיקנו אותה בתפילה ,וא"כ פשוט

הכוס עדיין יש איסור אכילה עד שיבדיל
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תרמב

בתפילה ,ולכאו' זה תלוי בהנ"ל ,דאם החובת

תמוהה ,דהטעם דחייב לחזור אין זה כלל

הבדלה בתפילה גם בזה"ז הוא חובת הבדלה,

מחובת הזכרה בתפילה ,כי אם מחמת חובת

הרי י"ל דיהיה בזה איסור אכילה ,משא"כ אם

הבדלה ,ומה שייך זה ליום שיש בו קרבן מוסף,

כל דינה הוא רק מחובת התפילה ,הרי לכאו'

דהוא דינים בדיני הזכרות שנתקנו בתפילה.

פשוט שלא שייך בזה איסור אכילה.

ונראה
וביסוד

דכוונתו להקשות על אופן דטעה בזה

מחלוקת הנ"ל ,האם לאחר שתיקנו

ובזה ,דמקיים את החובת הבדלה על

הבדלה על הכוס ,כשהוא חוזר

הכוס ,ואעפ"כ הוא חוזר ומתפלל ,והיה פשוט

ומבדיל בתפילה ,האם הוי זה חובת הבדלה או

לו כהצד שנתבאר דהחובת הבדלה בזה אינו

חובת הזכרה ,יש להוכיח מדברי הרשב"א כאן,

משום דיני הבדלה ,כי אם מחמת חובת התפילה

דהקשה דמאי טעמא חייב לחזור כשלא הזכיר,

ואעפ"כ חוזר ומתפלל ,וע"ז הוקשה לו דמאי

והלא אין בזה קרבן מוסף ,ובפשוטו קושייתו

טעמא הוא חוזר והלא אין בזה קרבן מוסף.
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דף כט ע"ב
בדין חיוב הזכרה
איתא

דאם נזכר שלא אמר יעו"י ,אם הוא

מהני להחשיב כמו שלא התפלל דאילו כן מה

בערבית אין צריך לחזור משום שיאמר

מהני כשמזכיר בתפילה אח"כ ,אלא מוכח מזה

בשחרית ,וכן בשחרית על מוסף ,וכן במוסף על

דהוא רק חובת הזכרה גרידא ,וצ"ע טובא

מנחה ,ואמרו דהוא דווקא בציבור ,ונחלקו

לפי"ז במה שדנו הראשונים במי שלא הזכיר

הראשונים האם הכוונה על כל יחיד משום

בתפילה ונזכר למצואי היום דצריך לחזור

שיכול לשמוע מהשליח ציבור ,או דהכוונה על

ולהתפלל ,והיינו משום דמה שלא הזכיר חשיב

הש"ץ בעצמו.

כמו שלא התפלל ,והרי לפי המבואר כאן
דאפשר להשלים ההזכרה גם בתפילה אחרת

והנה

לכאו' מפורש כאן דהדין הזכרה לא

לכאו' אין טעם לזה וצ"ע.
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תרמג

פרק אין עומדין

78
דף לא ע"א
בדין סידור שבחו של מקום לפני התפילה
בגמ'

יכול ישאל אדם צרכיו ואח"כ יתפלל

לעולם אפילו היכון שלא בא לשבח עליו

כבר מפורש ע"י שלמה שנאמר לשמוע

לשבח.

אל הרינה ואל התפילה ובגמ' לב .קאמר ר'

עוד

תירץ הגרא"ש פינקל דקרא דלשמוע אל

שמלאי דלעולם יסדר אדם שבחו של מקום

הרינה איירי בבא לשבח וחדית לן קרא

ואח"כ יתפלל ולמד דין זה ממשה רבינו וצ"ע

דין בצורת השבח דלעולם צריך לבקש צרכיו

אמאי בעי ב' מקורות לאותו דין ועיין גליון

אחרי השבח ואל"כ הוי חסרון בשבח )ומה"ט

הש"ס שציין לגמ' לב.

בהלל יש בקשה בסופו דאל"כ הוי חסרון בשבח(.

משא"כ
וי"ל

קרא דר' שמלאי זה דין בצורת

דקרא דלשמוע אל הרינה איירי דבא גם

הבקשה עי"ל דהנה בטור סימן נ"א

לשבח וגם לבקש צרכיו וע"ז קאמר

יליף מדינא דר' שמלאי לומר פסוד"ז קודם

דהסדר הוא קודם לשבח ואח"כ לבקש דאל"כ

התפילה וא"כ י"ל דמדינא דר' שמלאי ילפינן

הוי גריעותא בעצם צורת התפילה משא"כ ר'

דין לשבח קודם התפילה אך מקרא דלשמוע אל

שמלאי איירי דבא רק לבקש צרכיו ולזה אמר

הרינה ילפינן דין בצורת התפילה עצמה ,אמנם

שאפ"ה עליו לשבח לפני שמבקש צרכיו ובזה

עיין בפנ"י דהראיה ממש"ר זה מתפילת שמו"ע

מדוקדק לשונו לעולם יסדר שבחו של מקום

של מש"ר.
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בדין המשמיע קולו בתפילתו
מבואר

מקור לדין דהמשמיע קולו בתפילה

ויש

להעיר דלעיל כד :מבואר רק המשמיע

דילפי' מקרא גבי חנה רק שפתיה

קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה ולא

נעות וקולה לא ישמע מכאן שאסור להגביה

נתבאר מקור להדין בסוגיין ,ולכאו' מבואר

קולו בתפילתו.

דהוי רק דין מסברא.
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תרמד
והנה

בגמ' בסוטה ל"ב איתא אר"י משום

דלגבי תפילת רבים אכן אין את טעם דסוגין

רשב"י מפני מה תקנו תפילה בלחש

דהרי"ז מקטני אמנה ,דהתם אדרבא ברבים יש

שלא לביש עוברי עבירה ועי"ש רש"י דפי'

ביניהם צירוף עי"ז שמתפללין יחד ואומרים

דהמקור לדין תפילה בלחש כדאשכחן בחנה,

יחד בריותיך אנחנו ,ויש בזה מעלה כמבואר

וצ"ב סתירת הסוגיות בטעם הדין ועיי"ש

ברמב"ן.

במהרש"א שעמד בזה ויעויי"ש מה שתי'.

אלא
וי"ל

דבזה באמת קא אתינן בגמ' בסוטה

עוד דהנה כתב הרמב"ן פר' בא וז"ל

דהדין הוא דמ"מ אף בתפילת רבים לא

וכוונת רוממות הקול בתפילות וכו'

ישמיע קולו ומטעם שלא לביש עוברי עבירה,

ויאמרו לפניך בריותיך אנחנו הרי מבואר

והביאור בזה דהאי טעמא שייך רק על תפילת

שהגבהת הקול היא מעלה עכת"ד ,ולכאו' יש

רבים ,שעי"כ מתבייש שחבירו שומעו.

להקשות דהרי נתבאר בסוגיין דאדרבה הוי
ריעותא להשמיע קולו.

אבל

דהנה יש לדון בעיקרי הטעמים

נוסף דהרי"ז מקטני אמנה ,ולכן אפי' ביחיד לא

שחלוק תפילת רבים מתפילת יחיד,

יתפלל.

משא"כ בתפילת יחיד דאין חבירו שומעו
בזה שפיר אמרינן בסוגיין דאיכא טעם

ובאמת
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דף לג ע"א
במקום ברכת הבדלה
היכן

הוא אומרה וכו' ,הנה המג"א הביא

ויש

לומר בדעת הבבלי ,דכיון דהדין דמי

משו"ת הרשב"א סימן תשל"ט דהטעם

שהתחיל לומר אתה חוננתו בשבת

מחמת דאסור לבקש צרכיו קודם שיבדיל ,ולכך

ממשיך ,הרי חזינן דגם בשבת יש תקנת תפילה

מוכרח הוא להבדיל קודם שמתחיל לבקש,

של אתה חוננתנו ,ורק דלא אטרחוה ,וא"כ י"ל

והמג"א עמד ע"ז דהבבלי לא הזכיר טעם זה.

דחשיב טופס תפילה דמותר לאומרה גם בשבת.
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בדין עשה מלאכה קודם הבדלה
טעה

ונחלקו

קודם הבדלה האם ג"כ חוזר לראש ,דהרשב"א

בזה

ובזה

חוזר

לראש,

הראשונים איך הדין כשעשה מלאכה

כתב דה"ה דגם אם עשה מלאכה חוזר לראש,
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תרמה

ואולם בספר קובץ על הרמב"ם כתב לדייק

יטעום קודם לכן ,ואם טעם קודם לכן הרי הוא

מדברי הרמב"ם שהזכיר רק טעם דמשמע דרק

מחסר בגוף הקיום של ההבדלה ,וע"ז קנסו

בטעם הדין כן ולא כשעשה מלאכה.

אותו שיקיים תקנת הבדלה ע"י תפילה ,משא"כ

ובביאור

דעת הרמב"ם י"ל דהקנס דצריך

כשעבר על איסור מלאכה הרי זה איסור בעלמא

לחזור אין זה מחמת שעבר על

וע"ז לא קנסו אותו שיחזור לראש.

איסור בעלמא דלא לטעום קודם הבדלה ,אלא

עוד

יש לפרש בדעת הרמב"ם ,ע"פ מש"כ

הטעם הוא משום דמעיקר תקנת הבדלה הוא

בחי' מרן רי"ז הלוי דהאיסור שלא

שלא לטעום קודם ההבדלה ,והראיה לזה ממה

לעשות מלאכה קודם שיבדיל ,אין זה שייך כלל

דאבעי"ל בפסחים בדף ק"ז ע"א כשטעם האם

לדין ההבדלה אלא הוא דין בפני עצמו עיי"ש,

יבדיל ,הרי חזינן דמעיקר דין הבדלה הוא שלא

וי"ל דלכך אינו חוזר.
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בענין הבדלה בתפילה
במבדיל

בתפילה אם צריך להבדיל על הכוס

לצאת י"ח קידוש ,וצ"ב מ"ש מהבדלה שתקנו

עי"ש ,והמסקנא מידי דהוא אקידוש

גם בביהכנ"ס וגם על הכוס.

מה קידוש אע"ג דמקדש בתפילה מקדש אכסא,

ונראה

ה"ה הבדלה אע"ג שמבדיל בתפילה מבדיל על
הכוס.

ומהנידון

ע"פ הירו' פ"ח דברכות ה"א מדברי
שניהם נלמד ,מבדילין בלא יין ,ואין

מקדשין בלא יין ,היא דעתי' דר"ז דאמר

אם צריך להבדיל על הכוס משמע

מבדילין על השכר ,ואזלין מאתר לאתר משום

שחיוב הבדלה שבתפילה הוא

קידושא ,ובפשטות הכונה שהבדלה אפשר

מדין הבדלה ,ולא הזכרה בעלמא בתחילת

להבדיל על השכר ,אבל בליל שבת א"א לקדש

השבוע ,וגם דהרי כשהענו קבעוה רק בתפילה,

על השכר ,והוא כדעת הפוסקים סי' רע"ב ס"ט

וכמו כשהבדילו רק בתפילה היו מקימים בזה

דא"א לעשות קידוש על השכר ,ולזה מביא

מצות הבדלה ,ה"ה לאחר שמבדילים גם על

הירו' ראיה מהא דקידוש נחשב גורם ליין

הכוס ,עכ"פ החיוב מתקים גם בהבדלה

שיבא ,והבדלה אינו גורם ליין שיבא עי"ש.

שבביהכנ"ס.

והנה

אבל

דברי הירו' צ"ב ,דנהי דהבדלה אינו גורם

לגבי קידוש בתפילה נחלקו האחרו',

דוקא ליין שיבא דאפשר להבדיל גם על

דהמג"א סי' רע"א כתב שמה"ת יוצא

שכר ,אבל עכ"פ הוא גורם שיבא או יין או

י"ח קידוש בתפילה ,והקידוש בבית הוא רק

שכר ,וא"כ הוא צריך להיות קודם לברכת

מדרבנן ,והחת"ס בהג' שם כתב דכיון דתקנו

בפה"ג או שהכל.

רבנן קידוש על הכוס ,כ"א מכון לא לצאת

ומוכח

מהירו' דבקידוש היין גופא הוא חלק

בביהכנ"ס ,כדי לקים את הקידוש דאוריתא על

ממצות הקידוש ,ולכן צריך דוקא יין

הכוס ,וגם לפי המג"א אין חיוב לכון בתפילה

שראוי לנסך ע"ג המזבח כמבואר בב"ב צז,א,
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תרמו

אבל בהבדלה הוא רק דין לומר ברכה על הכוס,

הכוס ,ה"ה בהבדלה יש שני צורות ,וממילא גם

כמו במילה ביו"ד סי' רס"ה וכמו בשבע ברכות

אם הבדיל בתפילה יש תקנה להבדיל על הכוס.

באהע"ז סי' ס"ב ס"א ,וגם בשבע ברכות
מבואר באבהע"ז שם דאפשר לומר על שכר,
ולכן אין זה נחשב גורם ליין שיבא.

ובזה

מיושב מה שקשה לפי הראשו' דקידוש
על היין הוא מה"ת ,עי' בראשו' נזיר

ד,א ,וא"כ איך הגמ' מביאה ראיה מקידוש

וזה

הביאור בשי' הגאונים בסי' רע"א סי"ד
בקידוש צריך שהמקדש עצמו ישתה,

שצריך לקדש על הכוס ,הרי שם מה"ת צריך
לקדש על הכוס ,ובע"כ דכונת הגמ' רק להביא
ראיה דשיך לקדש פעמים.

אע"ג דבשאר מקומות גם אחר יכול לשתות,
כדמוכח בעירובין מ,ב ,והוא משום דבקידוש
השתיה היא חלק מעצם הקידוש ,ולכן צריך
שהמקדש ישתה ,ובזה יש לישב סתירת רש"י
עירובין מ,ב ור"ה כט,ב.

ולפי"ז

וכדברינו

משמע מהדין דטעה בזו ובזו חוזר
לראש ,שהכונה ששכח בתפילה

וגם טעם קודם הבדלה ,ובקידוש לא מצינו
הלכה כזאת ,ואם רק הזכיר שבת בתפילה גם
אם לא קידש ואח"כ אכל לפני קידוש ,אי"צ

ניחא הא דבקידוש לא תקנו שיקדש
בתפילה ,דהתם מדרבנן כל הקידוש

הוא רק על הכוס ,אבל בהבדלה שהוא רק חיוב

לחזור ולהתפלל ,ובע"כ דבהבדלה הוא חיוב
אחד של הבדלה ,ולכן אם טעה יש לו חיוב
להתחיל מתחילה ,משא"כ בקידוש שבתפילה

לאומרה על הכוס ,שיך לקים הבדלה גם לא על

אי"ז מדין קידוש.

הכוס ,ולכן תקנו רבנן לכתחילה שיבדיל גם
בתפילה וגם על הכוס.

ומ"מ

משמע בפוסקים סי' רצ"ט דמותר
לאכול קודם הבדלה בתפילה אם

ומה

שהגמ' מביאה ראיה מקידוש דאע"ג

הבדיל על הכוס ,ועי' שבה"ל ח"ט סי' ס"ג דגם

דמקדש בצלותא מקדש אכסא ,ולא

המשנ"ב שם אין כונתו דאסור לאכול עד

אמרי' שאני התם דבתפילה אינו מקים חובת

התפילה ,והוא משום דהאיסור לאכול קודם

קידוש ,וצ"ל דכונת הגמ' רק להביא ראיה דיש

הבדלה הוא מדין דההבדלה צריכה להיות

צורה כזאת לקדש פעמים ,ולא נימא דשיך

בתחילת ההתעסקות בסעודה ,ויש מ"ד טעם

לקדש רק פעם אחת ,ואע"ג דאינו מדין מצות

אינו מבדיל ,וזה שיך רק בהבדלה על הכוס

קידוש ,אבל במהות הברכה הוא קידוש ,וכמו

שזה תחילת שתיה בהבדלה ,משא"כ הבדלה

שיש שני צורות של קידוש היום בתפילה ועל

בתפילה שזה כמו כל מצוה אחרת.
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תרמז

פרק שלשה שאכלו

78
דף מה ע"א
אכל הקדש ומע"ש
אכל

הקדש ומע"ש שלא נפדה ,ובגמ' פי'

אם שהוא עושה איסור בשעת האכילה

דאיירי כשנתן את הקרן ולא נתן את

מחשש שמא ישכח זה לא חשיב אכילת

החומש דהדין דאין החומש מעכב ,וצ"ע מה
החידוש בזה ,דאטו הלכות פדיון אשמועינן
כאן ,הרי הוא מותר באכילה לגמרי.

ונראה

ניאוץ.

והנה

רע"א כאן בשו"ע דן ,איך הדין באכל
לחם הנילוש בחלב שאסור לאוכלו

הביאור פשוט ע"פ מש"כ הרמב"ם

מדרבנן שמא יאכלו בחלב ,האם מברך ע"ז או

]פ"ה ממע"ש ה"ב[ הפודה מע"ש

לא ,וכתב לדון דלא חשיב כ"כ דבר איסור ,כיון

לעצמו ,ונתן את הקרן ולא נתן את החומש אף

דכל איסורו הוא רק מחמת שמא יבוא לאוכלו

על פי שאין החומש מעכב והרי נתחלל ,לא

עם חלב.

יאכל עד שיתן החומש ואפי' בשבת גזירה שמא
יפשע ולא יתן .והמקור הוא מהסוגיא בב"מ
בדף נ"ד ע"א ,הרי דבאמת כשנתן רק את הקרן
יש לו איסור לאכול ואעפ"כ מברך.

והטעם

וביאור

דבריו הוא ג"כ כנ"ל ,דכיון שאין
האכילה בעצמה אכילת איסור ,אלא

כל איסורה הוא רק מחמת חשש שמא יבוא
לאוכלה בחלב ,אין זה בכלל דין ניאוץ ,ופשוט.

לזה ,דרק כשגוף האכילה בעצמה

ועולה לפי"ז פשוט דהאוכל קודם מצוה וכו',

היא אכילת איסור אינו מברך ע"ז,

בוודאי דדינו דצריך לברך] .ועי' עוד מש"נ בזה

אבל הכא כיון שאין איסור בגוף האכילה כי

בענין ברכת הריח[.
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בענין ברכה על אכילת איסור
הרמב"ם

כת' שמי שאוכל איסור אינו מברך

לברך עליו ,ולכאו' נר' שהוא רק משום שאינו

לא בתחילה ולא בסוף ,וביאור

יכול לברך משום שהוא ניאוץ אבל אם אכל

דבריו שכיון שאינו מברך אלא מנאץ ל"ש

עוד דברים הברכה חלה גם על האיסור.
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תרמח
ולפי"ז

יש לבאר מה שהוצרכו לומר שאין

שאינו נחשב אוכל הראוי ה"ה לגבי ברכה לא

מזמנין עליו דהו"א שכיון שבעצם

מברכים משום שאינו אוכל ראוי.

יש כאן סיבת חיוב בברכה אלא שאינו יכול
לברך אולי לכה"פ יזמנו עליו.

ויל"פ

משום שאינו אוכל הראוי כ"מ

באופ"א שנפק"מ אם אכל שיעור
מאוכל המותר ואח"כ אכל עוד כזית

איסור ביחד עם האחרים שבזה הוא יכול לברך
והו"א שיכול לזמן קמ"ל שאינו מזמן.

וכ"ז

והיסוד

הנ"ל שמה שלא יוצאים י"ח מצה

לפמש"כ שהוא רק חסרון צדדי ,אבל

ברמב"ם בפיה"מ פ"ב דנדרים שכת' שאם נדר
לא לשבת בסוכה לא יוצא בה י"ח שזה כמו מי
שלא מצא בליל פסח רק מצה אסורה ,ומשמע
שהחסרון משום שאינו חפץ שראוי לקיום
מצוות.

אבל

יש להוכיח שלא זה החסרון ממש"כ

באבהא"ז כת' שהחסרון שאינו נחשב

הרמב"ם שגם אם אכל איסור של

אוכל המותר ,ולכאו' יש להוכיח כן מהרמב"ם

דבריהם לא מברכים עליו ,ושם לכאו' לגבי

בהל' חו"מ שכת' כל שאין מברכין עליו בהמ"ז

הדאוריתא הוא ראוי לאכילה ,ובע"כ שהוא

אין יוצאים בו י"ח מצה ,וצ"ב מה השייכות,

חסרון של מנאץ ,ובזה י"ל שגם איסור דרבנן

ולהנ"ל י"ל שכמו במצה שלא יוצאים משום

עושה מנאץ.
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אכילת איסור
מתני'

שלשה שאכלו שיטת הר"מ דעל כל

אסור לו וגם לאחר הברכה זה לא ינתן לו

אכילת איסור לא זו בלבד שאין

להנאה אך באיסור גזילה ויוה"כ דזה חפץ שנתן

מזמנים אלא אף אין מברכין תחילה וסוף ,ויש

לבנ"א להנאה רק יש כאן איסור צדדי שפיר

לדיק מ"ט כתב הר"מ דוקא איסור חפצא כטבל

תועיל הברכה ,וי"ל דמה"ט בדמאי אין לזה דין

ונבילות  -אך איסור גזילה או אכל ביוה"כ וי"ל

אכילות איסור ומבואר בגמ' שהוא משום מיגו

לא כתב דיסוד דין ברכה תחלה וסוף הוא

וצ"ב מה נאמר בשבת שאסור להפקיר וכי

כמש"כ בגמ' לה.

ישתנה הדין ובע"כ דהך מיגו הוא סימן דהוי
איסור של גזירה והרחקה ,דאל"כ לא היה שרי

דהשמים

שמים לה' והארץ נתן לבנ"א ובמה

כעת לעניים אם זה היה איסור בעצם ,ובתוד"ה

שנתן לבנ"א יש דין לברך אך

אכל איתא דל"א אי בעי מתשיל וצ"ב מ"ש מאי

בדבר שלא נתן לבנ"א לא יעזור שיברך דכל

בעי מפקיר וי"ל בזה תלוי בדעת אחרים שיתירו

הדין ברכה זה שעי"כ זה ינתן לו להנאה וזה

לו נדרו אך עוד י"ל דהוי איסור חפצא ,ובזה
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י"ל ההבנה בתוס' דבתרומה מהני צירוף כיון
דחזי לכהן האוכלה א"כ הוי סוג אוכל שנתן
לאכילה משא"כ טבל.

תרמט

אך

לכאו' קשה אמאי חיב לאוכלו דוקא
בסעודה ומבואר בתוס' דאם יאכל את

המרור לאחר שברך ברהמ"ז על המצה לא
מקרי על מצות ומרורים יאכלוהו דברהמ"ז הוי

לאוכלו

דוקא בסעודה ויכול לאכול את

הפסק בין האכילות ,ועין ברבינו יונה שכתב

המרור גם אחרי ברהמ"ז דאמנם

טעם אחר דמרור חשיב במחמ"ס משום שמכיון

כתבו תוס' דיש חיוב לאוכלו לאחר המצה

שחיב לאוכלו דעתו לאוכלו בסעודה ולא כתב

דכתיב על מצות ומרורים ואכלוהו ]ואף בזמן

משום שהחיוב הוא לאכול את המרור בסעודה

דליכא פסח צריך לאוכלו דומיא דזמן הבית[.

דוקא וכתוס'.
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זימון על אכילת איסור במקום סכנה
נתפרש

במתני'

דבאכילת איסור אינם

כל זה דווקא בשלשה שאכלו איסור ,אך אחד

ונחלקו

שאכל במקום סכנה ,שפיר מצטרף לשניים

מצטרפים

לזימון,

שאכלו היתר.

הפוסקים בדין מי שאכל איסור במקום סכנה
אם מצטרף לזימון ,דדעת הפמ"ג קצ"ו ס"ק א'
דאף דוודאי חייב לברך תחילה וסוף כמפורש

והטעם

בזה ע"פ הנראה בדברי הרשב"א

בשו"ע שם ,מ"מ לעניין זימון אין מזמנין עליו,

בסוגיין ,שכ' על דין זה דאכילת

ודקדק כן בדברי השו"ע שבסעיף א' כ' דהאוכל

איסור אינה מצטרפת לזימון וז"ל וטעמא

איסור אינו מברך תחילה וסוף ואין מזמנין

דמילתא דאין מזמנין על מי שאכל דברים

עליו ,ובסעיף ב' כ' דאם אכל במקום סכנה

האסורים ,מפני שאין חבריו רשאין להתחבר

מברכים עליו ,ולא הזכיר מהזימון ,דבאמת אינו

עמו בחבורה ,ובני חבורה שכלן אכלו

מצטרף לזימון ,אמנם בלבוש מבואר דאכילת

מדברים האסורין אלו גם הן אין להם קבע

איסור במקום סכנה דינה כאכילת היתר

שאין קבע וחבור לדברים האסורים ,ע"כ,

ומברכים עליו ומצטרף לזימון.

ונראה בדבריו שהזקיק שני טעמים ,דבגוונא
שכל השלשה אכלו איסור בזה פירש הטעם

והנה

הפמ"ג לא חילק בין שלשה שאכלו

דאין קבע וחיבור לדברים האסורים ,אך כשרק

ובא

אחד אכל דבר איסור ,בזה כ' הרשב"א טעמא

להצטרף עם שנים שאכלו היתר ,ואדרבא כ'

מפני שאין חבריו רשאין להתחבר עימו ,והנה

להדיא וז"ל ואם שלשה אכלו איסור במקום

מה שבשלשה שאכלו איסור הזקיק טעם חדש

סכנה ,או אחד מהם ,אין מזמנין עליו ,אך לולי

דאין קבע וחיבור לדברים האסורים ,ולא סגי

דבריו היה נראה לדון דאף אם נסכים לדינו

ליה בטעם שכ' באחד שאכל איסור ,זה מבואר

דאכילת איסור אינה מצטרפת לזימון ,אך מ"מ

בפשוט ,דכיוון דחבריו נמי אוכלים איסור לא

איסור

לאחד

שאכל

איסור

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"א

תרנ

שייכא סברא זו דאינם רשאים להתחבר עימו,

דעת כמה ראשונים דבאכל עלה של ירק

דהרי הם עבריינים כמותו ,ומשו"ה הוזקק

מצטרף לשניים להתחייב בזימון ,ומעתה אף

לדברים

באכילת איסור לפי המבואר בראב"ד דהיא

האסורים ,אך זה צ"ת למה לא סגי ליה בטעם

כאכילת פירות ,א"כ היה בדין שיצטרף לשניים,

זה לחוד דאין קבע וחיבור לדברים האסורים,

ובהכרח בעינן לטעמא דהם אינם רשאים

ומה הוצרך ליתן טעם חדש לאחד שאכל איסור

להתחבר עימו ,וברור ,אמנם באמת הרשב"א

דאין חבריו רשאין להתחבר עימו.

עצמו בדין עלה של ירק הסכים דלזימון של ג'

חדש

לטעם

אמנם

דאין

קבע

וחיבור

המבואר בזה ,דס"ל להרשב"א ,דכיוון

אינם מצטרפים ובהכרח כמש"כ דהשם קביעות

דשניים אכלו אכילת היתר ,ממילא אין

נקבע לפי אכילת הרוב[.

קביעותם חשיבא כקביעות לאכילת איסור,
ואדרבא האכילה נקבעת לפי השניים שאכלו

ועכ"פ

לפי"ז ,באכילת איסור במקום סכנה,

היתר] ,וצ"ע איך יהיה הדין בארבעה ששניים

אף לפי מה דס"ל להפמ"ג דלעניין

אכלו היתר ושניים איסור ,ולפי הטעם שנבאר

זימון אין חילוק בין מקום סכנה לשלא במקום

בסמוך אין חילוק בין ג' לד'[ ,ומשו"ה הוזקק

סכנה ,ולעולם הוא בכללא דאכילת איסור דאין

הרשב"א לסברא חדתא דהם אינם רשאים

לה קביעות ,אך כל זה נכון כשכל השלשה
אכלו איסור ,ובזה הוא דדיינינן סברא זו דאין

להתחבר עימו.

]והיה

אפשר להמתיק את דברי הרשב"א,

קביעות לאכילת איסור ,אך כשרק אחד אכל

בהשגות

איסור ,הרי בזה הוזקק הרשב"א לטעם חדש

ברכות פ"א הל' י"ט ,שכ' אף הוא כטעמא

דאין חבריו רשאין להתחבר עימו ,וטעם זה

דהרשב"א דאכילת איסור אינה אכילת קבע

וודאי לא שייך כשאוכל במקום סכנה ,וא"כ

לזימון ,והוסיף הראב"ד דהוי כאכילת פירות

בזה נראה דאף לדעת הפמ"ג יש לנו לצרפו

שאין להם קבע לזימון ,והנה באכילת פירות

לזימון.

ע"פ

המבואר

בראב"ד

iil`t .f xcpqkl` axd

בדין ביטול הצטרפות לזימון
בעיקר

האי מילתא דאיכא אכילות דאינם

בזימון ,ולכאו' הא שפיר יכול לבטל ולקבוע

מצטרפים ונשנו כאן כמה גווני

עצמו דאינו בכלל הצירוף כמבואר להלן דף נ'

כמבואר במתני' ובתוס' ,יש להעמיד גדר אי

וצ"ע.

הצטרפות לזמון ויסוד לזה מדברי הטור דהנה
הביא הטור מהמהר"ם מרוטנבורג דכיון דאיכא

ולכאו'

יש לדון ובהקדם בעיקר גדר רצון

מח' האם פירות מחייבים זימון א"כ יש ליזהר

באי הצטרפות דיש להבין בעיקר

כשמוזג לו חבירו יין שלא יצטרף עמו ויתחייב

ולכאו' אמאי מהני הא כיון דבפועל אכלו יחדיו

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"א
א"כ כיצד סגי ליה ע"י דעתו לחלק הא בפועל

תרנא

וא"כ

איכא למימר דבהחלטתו לאי הצטרפות

אכלו יחידו ונתחייבו יחד ,ואיה"נ דמבואר

הרי הוא מבטל את השייכות בעיקר

בריש פירקין דאיכא תוכן להסיבה יחד ושפיר

המחייב והוא באכילתן יחדיו והרי הוא כאילו

איכא למידן אימתי חל החיוב ואי סגי אפי'

מעיד את מאכליו לעצמם ובכך אינו מצרף

בהחלטה מוקדמת אבל הא מיהא לא מסתבר

עצמו לאכילתו של חבירו.

דאם בפועל אוכלים יחדיו לא יגע לכאו'.

ונראה

באופן

דהנפק"מ היא בכה"ג דהוא משקהו

ביסוד הדבר עפ"י המתבאר כאן

ונותן לו דבכה"ג יש למקום לדון

בסוגיין דהאי דינא דאוכל מאכילת

דלא שייך לדון כאן אי הצטרפות בהמאכל דהא

איסור שאינו ראוי לחבירו דלא בכל גווני אהני

קמן דבפועל אוכלין יחדיו ולכן שפיר כתב

לצירפוי בהדדי ,ובעינן דיהיו ראויים לאכילה

שיזהר מלבא לידי חיוב דהחלטה בזה לא מהני

יחדיו מאותם הדברים.

כלל.
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מ"ה ע"א
האם צריך ג' שאכלו כאחד
כבר חקרו ביסוד חובת זימון ,האם

ואולם

הנה

יסוד הדין הוא דכשיש ג' מחיובים

מג' חבורות יכולים להצטרף לזימון ,ועי'

בברכת המזון דנתחייבו לברך כאחד ,או

בלשון רש"י דכיון שנתועדו יחד אסור להם

דצריך דווקא ג' שאכלו כאחד שתהיה אכילה

להחלק ,וכו' ,והדבר תמוה טובא ,דהרי לדין

אחת המחייבת את כולם בברכה אחת של

זימון צריך שיהיה אכילת ג' ,דהלא מבואר

זימון.

והנה

דצריכים

הנה להלן בדף נ' ע"א איתא דג' שבאו

צירוף

באכילה

שתהיה

אכילה

לכאו' בוודאי דצריך שיהיה שם של

המותרת לכולם ,וכמש"נ לעיל וא"כ מה מהני

אכילת ג' ,והראיה לזה מהסוגיא

מה שמצטרפים אח"כ.

בערכין שהביאו התוס' בר"פ דרק כשאכלו
בכה"ג שכל אחד יכול לאכול מככר חבירו
מצטרפים ,אבל כשאכלו אכילה שאין כל
אחד יכול לאכול מככר חבירו אין מצטרפים,
והנה אם נימא דיסוד דין זימון הוא במה
שיש כאן ג' המחובים בברכה ,לכאו' אין
טעם בזה ,ובע"כ דצריך שיהיה אכילת ג'
כאחד.

וביותר

צ"ע לשיטת הראשונים דאפי' צריך
הסיבה ,והראשונים כתבו דבע"כ

צריך שיהיה הסיבה ,דבלא הסיבה לא יתכן
שאחד יוציא את חבירו ,וא"כ תמוה טובא דמה
שייך זימון בג' שבאו מג' חבורות.

והנה

בפשוטו רגילים לבאר בזה ,דיש תרי
דיני בדין זימון ,דמתחייבים בזימון רק

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"א

תרנב

כשאכלו בג' ,אבל הקיום של החובת זימון

משא"כ באופן שלא אכלו כאחד כל אחד

לברך ברכת רבים הוא לאו בדווקא עם אותם

מחויב בברכהמ"ז בפני עצמו ויש להם מצוה

הג' ,אלא ה"ה גם עם כל ג' ,ומלבד מה שאין

להחלק ,וא"כ זה עצמו מפקיע את החובת

זה מסתבר.

זימון ,דלא שייך חובת זימון אלא רק בכה"ג
דחל עליהם לברך גם כאחד] ,ואף באופן שאין

גם

מדברי הרא"ה מבואר לא כן ,דעי' לעיל

עושים כן ,מ"מ כך הוא עיקר דין זימון לברך

בסוגיא דקרו ליה ועני ,שכתב דכל שיצא

כולם כאחד[.

אחד מהשלשה נתבטל מהם החובת זימון,
ושוב אפי' כשחוזר אין מצטרפים כבר ,ואי
נימא דלדין חובת זימון לא צריך כלל שברכת

ויסוד

דין זימון הוא רק כשיש גדול שמברך

הזימון תהיה ע"י אותם השלשה שנתחייבו

אבל בלא"ה לא משום דחילוק ברכות עדיף,

בזימון ,אלא דכיון דהיה שלשה שאכלו כבר חל

הרי מבואר דכשיש דין חילוק ברכות זה מפקיע

עליהם חובת זימון ,ושוב ממילא כבר יכולים

שלא יהיה שייך חובת זימון ,וכנ"ל.

הדבר מבואר בדף מ"ה ע"ב ,דס"ד דכל

לקיים הזימון ע"י כל ג' שהם ,מה מגרע מה
שהפסיק הצירוף בהם.

ואולי

ועכ"פ

י"ל בזה ,דבאמת לעיקר החובת זימון
לא צריך שיהיה ג' שאכלו כאחת ,אלא

יסוד הדין זימון הוא ע"י מה שיש כאן ג'
הטעונים

ברכה,

דדינם

להצטרף

ביחד

לברכהמ"ז.

ורק

לפי"ז מה שצריך שיאכלו כאחד ,הוא
רק כדי שחלות החיוב של ברכהמ"ז

שיחול עליהם לא יהיה חיוב של ברכת כל יחיד
בפנ"ע שהוא סותר את החובת זימון ,אלא צריך
שהחיוב שיהיה עליהם הוא חיוב של ברכת
רבים ,והשתא מצד הדין קיום של הברכת רבים
אין כלל נפק"מ איזה ברכת רבים הוא מעמיד

מה שצריכים לאכול כאחד ,הוא משום

אם ברכת רבים של שלשה שאכלו או אחרים,

דהנה מבואר מהרבה מקומות דיסוד דין

כיון דסו"ס מקיימים ברכהמ"ז של רבים.

זימון אינו רק לומר הברכת זימון כאחת אלא גם
לברך כאחת ,והנה מבואר לעיל דשנים שאכלו
מצוה להחלק ,ומה דבג' אין מתחלקים,
בפשוטו הביאור בזה ,דבכהג שאכלו בג' הרי
חובת ברכת המזון שלהם הוא לברך כולם
כאחד ,ולא לברך כל אחד בפני עצמו.

ונפק"מ

בזה בכה"ג שהשלשה שנצטרפו
עתה ,אכלו כל אחד אכילה כזאת

שאין יכולה להצטרף עם האחרים ,האם
יצטרפו או לא ,וזה תלוי בהנ"ל ,דאם נימא
דהביאור דנעשה שהשתא הם השלשה שאכלו
שלו ממילא דלא שייך שיצטרף באופן שאכלו

ולפי"ז

י"ל דכ"ז דדין ברכתם חל לברך

כל אחד אכילה שאין ראויה להצטרף עם השני,

ברכת כולם כאחד זה רק באופן

משא"כ אם נאמר דגדר הצירוף הוא ע"י שיש

שאכלו כאחד ,דבזה חל מעיקרא כך דין ברכתם

כאן שלשה המחויבים גם בכה"ג יהיה חובת

לברך כולם כאחד ואין להם מצוה להחלק,

זימון.
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עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"א

תרנג

אכל אכילה גסה אם מזמן ומוציא אחרים
במשנ"ב

סוף סי' קצ"ז כ' מי שהיה שבע

דהיי' שכבר היה שבע לפני זה ,לכאו' אין לדון

קודם שאכל ואכל אכילה גסה

כלל שיש לו שובע מהאכילה הזו ,ואין זה אלא

שלא היה צריך לאותה אכילה ,אעפ"כ אם נהנה
גרונו מאותה אכילה מברך עליו לפניו ולאחריו
ומוציא אחרים .ואם נפשו קצה עליו ואינו נהנה
גרונו ,אינו ראוי לברך לא לפניה ולא לאחריה,
לפי שזו אינה חשובה אכילה כלל לכל מצות
שבתורה כמו שנתבאר בסימן תע"ו ובסימן
תרי"ב .ע"כ .והוא מהמג"א.

כמכניס אוכל למעיו.

ואין

לומר שעי"ז יהיה שבע ליותר זמן.
ראשית יל"ע אם זה יחייב ברכהמ"ז

כעת .ב' עי' בגמ' נדרים לח .שהמודר הנאה
מחבירו לר' אליעזר מותר לזון את בהמתו
הטמאה .ופי' הר"ן שאיירי דוקא במזונות
היתרים על כדי חייה ,שרק מפטמים אותה ולא

והנה

מבואר במג"א ומשנ"ב באותו ס"ק,
שאם מקצתן אכלו לשובע ומקצתן לא

אכלו לשובע ,טוב שיברך מי שאכל לשובע.
והיינו לחשוש לשיטת הבה"ג שמי שאכל
שיעור שחייב רק מדרבנן לא יכול להוציא מי
שמחויב בברכהמ"ז מדאורי' .ויל"ע מעתה במי
שאכל אכילה גסה שלא היה צריך לאותה
אכילה ,האם חשיב שאכל ושבע להתחייב

עבדא שפיר אבל במזונות הצריכין לכדי חייה
לא שרי ר' אליעזר דבכי האי גוונא ודאי מהנהו.
ולכאו' מבואר מזה שהאוכל מזונות יתרים אין
זה מועיל לאח"כ ,דא"כ אכתי ייאסר לזונה.

ולכאו'

יש להוכיח זה מדברי המג"א עצמו
שכ' רק שנהנה גרונו ומצד זה

מתחייב .אך מאידך הא גופא קשיא ,שחידוש
גדול הוא לומר שמתחייב ברכה אחרונה ע"י

מדאורי' .שנראה לדון שהחיוב של שבע הוא

הנאת גרונו בלי הנאת מעיו.

מי שהיה רעב בלי אכילה זו ,וכל השובע שלו
בא ע"י אכילה זו .שאז התחדש אצלו מצב של

ובאמת

בשלטי הגבורים שהוא מקור הך

שובע שחייב לברך עליו .ואין להוכיח זה ממה

דינא ,כ' שם באותו קטע דלא

שדנו האחרונים בקטן שאכל והגדיל שיתחייב

כבה"ג אלא שהאוכל כזית יכול להוציא מי

מצד ששבע כעת ,שגם שם מ"מ ע"י האכילה

ששבע .וא"כ אולי אה"נ ,אך בפוסקים

יש אצלו המצב של שביעה ,משא"כ פה שגם

שהעתיקו וסתמו הדברים נראה שיכול גם

בלא זה שבע .וביותר ,שהאוכל אכילה גסה

לבה"ג להוציא ,וצ"ע בכ"ז.

xalif dyn axd

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"א

תרנד

מצווה ליחלק בברכת מעין שלש ובורא נפשות
בתוס'

כת' לחלוק על דעת רש"י דליכא מצוה

בברכת בורא נפשות ובו קאמר מצוה ליחלק,

ליחלק בברכה ראשונה ,ודוקא בברכה

וע"כ דתוס' פליג ארה"ג דלדברי התוס' ע"כ

אחרונה איכא מצוה ליחלק ,ותוס' ביא' בב'

מוקמינן לה דוקא בז' מינים דברכתן דאו' ,דע"ז

אופנים ,או דבברכה אחרונה כיון דמסתלקין

שייך הך דינא דמצוה ליחלק ,וקאמר דאין

בדין הוא דמצוה ליחלק ,ועוד תי' דבדאו' לא

מזמנים על הפירות ,ונצטרך לומר דדעת רה"ג

אמרי' דא' מוציא את חבירו.

ע"כ כחילוק הראשון בתוס'.

והנה

לכאו' נפק"מ בין ב' תירוצי התוס' מה

)אלא

דבאמת צ"ב אי ס"ל לתוס' דברכת ז'

יהיה דין ברכה דמעין ג' ,דאי משום

מינים דאו' משום מאי באמת אין

דחלוק תחילת סעודה מסוף ,א"כ בדין דאף

מזמנים ,ולכאו' עיקר הסברא האמור בזה דאי"ז

ברכה אחרונה דמעין ג' או בור"נ לא יוציא ,אך

כ"כ קביעות באכילת פירות ולכך אין מזמנים(.

אי תלוי בדאו' או בדרבנן ע"כ ברכה דמעין ג'
מוציא.

אלא

דילה"ק דבמרדכי קנ"ז הביא ב' חילוקי
התוס' בין ברכה ראשונה לאחרונה ,או

אלא

דצ"ע דהא בגמ' חולין ק"ו קאי אפירות

דאו' ודרבנן ,והיאך העתיק בסתמא דברי רה"ג,

וקאמר התם דמצוה ליחלק ,ומשום מאי

הא אח"כ הביא בהכרח מדברי התוס' דפליג

מצוה ליחלק יוציא חד לחבריה כיון דאי"ז

ע"ז דע"כ דברי הגמ' בחולין היינו בז' מינים,

ברכהמ"ז ,ולכאו' מוכרח דלדעת התוס' מעין ג'

וע"ז קאמר דאין מזמנים ,והוא תימה בדבריו,

דאו' ,וכ"כ במאירי כאן ,ולכך מצוה ליחלק אף

היאך העתיק דברי התוס' וסתם ג"כ כדברי

במעין ג'.

רה"ג.

והנה

דעת רה"ג הביאו במרדכי קנ"ה בשם

ואולי

באמת עיקר כוונת תי' התוס' לחלק בין

ראבי"ה ,דבאכילת ז' מינים חייב לזמן,

ברכה ראשונה ביסודו הוא ברכה דאו',

ולדבריו יק' מדברי הגמ' בחולין דקאמר דאין

ודומיא דברכהמ"ז תיקנו לשאר ברכה אחרונה,

מזמנין על הפירות ,והא כת' דמזמנים ,וע"כ

ואף היכא דדרבנן מ"מ מצוה ליחלק בברכה

לדידה פי' דברי הגמ' שם היינו בפירות דעלמא

אחרונה ,ומודה בעיקר הדין לחילוק הראשון

ולא מז' מינים ,וע"כ לא איירי בברכת מעין ג'

בתוס' ,אלא דס"ל דטעמא משום דעיקרו בכדין

דבו מזמנים ,אלא בברכת בורא נפשות ועליו

ברכהמ"ז דאו' ניתקן ,וצ"ע.

אין מזמנים ,ולפי"ז ע"כ הא דקאמר דמצוה
ליחלק שם היינו במאי דאיירי שם בברכת בורא

ומ"מ

י"ל בדמיון לזה דלדעת תוס' מעין ג'

נפשות ,ומפו' דע"כ פליג התוס' ואף בדרבנן

ודאי דאו' ,ובזה אפשר דס"ל דמזמנין

איכא מצוה ליחלק ,וזהו דלא כהך חילוק בתוס'

כדעת רה"ג וכמו שהעתיק המרדכי ,ודברי הגמ'

בין דאו' לדרבנן ,דהא ע"כ איירי בחולין

בחולין ק"ו איירי בפירות דעלמא והא דקאמר

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"א

תרנה

מצוה ליחלק אף דדרבנן ,דברכת בורא נפשות

דכלפי שיעור נתקן כנגד מעין ג' ,ולכך יהא

נתקן כעין ברכת מעין ג' ,וכמבוא' בתוס' ל"ט

שוה דינו נמי לענין מצוה ליחלק.

ontew jepg axd

בדין קביעות בברכת קידוש
הנה

החזו"א תמה על מה שדנו הראשונים איך

חשיב שהמעשה ברכה הוא מעשה ברכה שלו,

מוציא את חבירו בברכת היין של קידוש

ורק דזה מהני גם לחבירו] ,והיסוד לזה הוא

בלא קביעות ,וקשה דהרי יכול להוציא את

מדברי רע"א הידועים בכמה מקומות דמבואר

חבירו גם כשאינו אוכל בעצמו ,ובכה"ג הרי

כן מדבריו ,דבערבות חשיב שהמעשה ברכה

בוודאי דלא צריך קביעות ,וא"כ איך שייך

הוא של חבירו ,וכמש"כ דבזה לא מהני מה

להקשות דבאופן שהוא שותה יהיה צריך

שהמברך שותה אלא צריך רק שהשני ישתה,

קביעות.

ובעוד מקומות[ ,ולכך מתחלק לגבי קביעות,
דרק בכה"ג שהוא אינו יוצא בברכתו והוא

ולכאו'

מבואר בזה ,דדין ערבות הוא רק

מעמיד את הברכה לחבירו ,בזה לא צריך

באופן שהוא בעצמו אינו יוצא,

שיהיה לו קביעות עם חבירו ,כיון דחשיב

דבכה"ג הוא מעמיד המעשה ברכה לחבירו,

שחבירו הוא מברך הברכה ,משא"כ באופן

ובזה לא צריך קביעות דחשיב דחבירו מברך

שגם הוא יוצא בברכה וחשיב ברכה שלו ,ורק

ממש ,משא"כ כשהוא בעצמו ג"כ יד"ח ,הרי

דזה מהני גם לחבירו בכה"ג צריך קביעות.

oiihyt` awri axd

מ"ה ע"ב
בדין שומע כעונה כשאינו מבין
התוס'

דנו האם יוצא גם כשאינו מבין ,והקשו

שמבין ,אלא בוודאי דהוא כלל בדין שומע

התוס' דבמגילה הרי הדין שיוצא גם

כעונה ,ועי' בפמ"ג שכתב דכמו דצריך שיכוון

כשאינו מבין ,וכמבואר דהלועז ששמע אשורית

לצאת מחבירו כמו כן צריך שיבין עי' בדבריו,

יצא ומאי שנא ,וכתבו התוס' דהוא משום

וא"כ מה נפק"מ בין מגילה לברכה.

דבמגילה הוא דין של פרסומי ניסא ,וצ"ב
הכוונה בזה ,דהרי מה שצריך שיבין אין זה
תנאי בקיום הברכה שאינו יד"ח בברכה בלא

ולכאו'

מבואר בזה ,דחלוק עיקר גדר שומע
כעונה של מגילה מדין שומע כעונה

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"א  -דף מה ע"ב

תרנו

של כל מקום ,דשומע כעונה בעלמא צריך

כזה לא אכפ"ל במה שאינו מבין ,ויש לבאר

להתייחס אליו גוף האמירה ,דיש דין מעשה

בזה דברי הבה"ג שכתב דהנשים חייבות רק

אמירת ברכה ,וצריך שיתייחס מעשה אמירת

בשמיעה ,דזה כוונתו ,דאין כוונתו דהוא חובת

הברכה לחבירו ,משא"כ לגבי קריאת המגילה

שמיעה ,אלא כוונתו דלהם סגי הצירוף ע"י

לא צריך רק שיצטרף לקריאה של חבירו,

עצם השמיעה ,ולא צריך שיצטרפו ויחשבו

דבזה מתקיים הפרסומי ניסא במה שהוא

כמו שהם בעצמם מעמידים מעשה קריאת

מצטרף לאמירה של חבירו ,ובשיעור צירוף

המגילה.

oiihyt` awri axd

דף מה ע"ב
בטעם דאי"צ לחזר אחר ב' לזימון
ברא"ש

ס"ג כ' דמצוה לחזר אחר ג' כל מה
שכולים

משום

ברכת

אפשרות לזמן משום דליכא תלתא ,וע"כ מצוה

זימון,

ובמשנ"ב סי' קצ"ג סק"ח כ' דפשוט דכל זה
בב' שיחזרו אחר שלישי ,אבל א' אי"צ לחזר

לחזר אחר שלישי.

ובודאי

שלשיטת החזו"א )בסי' ל"א סק"ב ד"ה

אינהו( שכ' דלעולם ברכת זימון

אחר שנים ,וצ"ב מאי פשיטותיה.

בשנים אלא שצריכים שלישי שיהיה מצורף

ונראה

דהוא משום שמה שמצינו שמצוה

להם כדי שיוכלו לומר שאכלנו ,א"כ פשיטא
שבשנים יש סיבה לזמן.

לחזר אחר זימון הוא רק משום שכבר
יש סיבה לזימון ,וממילא י"ל דדוקא בב'
שאכלו יש סיבה שיזמנו אבל א' אין אכילתו
סיבה לזמן.

וטעם

והנה

גבי עשרה שכ' השו"ע קצ"ג א' שמצוה
לחזר אחר י' ,כ' האחרונים שם דאפי'

אם הם ז' מצוה לחזר אחר ג' ,ונראה טעם הדבר
דהוא משום דאז איכא רובא דמינכר כמש"כ

הדבר נר' ע"פ דברי הביאוה"ל סי'

בגמ' מח..

קצ"ט שכ' דטעם מה שחיבה התורה
ג' לזמן הוא משום שאכלו ביחד ראוי שישבחו

והנה

לפי"ז היה אפשר לבאר דזהו טעם

להקב"ה ביחד ,וממילא בא' אין סיבה כלל

החילוק בין א' לב' ,אך מפשיטותא

לזימון כיון שלא אכל יחד ,אבל בב' שאכלו יש

דהמשנ"ב משמע שהוא מטעם אחר וע"כ

כאן סיבה לזימון כיון שאכלו יחד ,אלא שאין

כמש"כ.

ieey l`eny axd

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"ב

תרנז

בדין קביעות בברכה
א .מבואר

בגמ' שנשים אינם מצטרפות עם

וע"ע

בדין שיצא אחד לשוק דפי' הרא"ה

עבדים משום פריצותא ,ויש לדון

והריטב"א שאם יצא אחד מהם עד

אם החסרון בקביעות האכילה ,או שזהו דין

שיעור מקום דקרו ליה ולא עני בטלה

בברכה.

קביעותם ,וע"כ דבעי קביעות עד ברכת המזון
דלא מצינו לחלק בין אם יצא קודם שגמרו את

ועי'

בב"י שהביא מהר"ן במגילה שאישה

אכילתם ,לבין שיצאו אחר שגמרו את אכילתם,

מצטרפת עם ג' אנשים לזמן כיון שאין

וע"כ דבעי שיהא קביעות עד ברכת המזון ע"י

כאן מטבע בשינוי הברכה ,וע"כ שעיקר

שיצא לחוץ פקעה קביעותם.

החסירון בברכה ולא בקביעות האכילה.

אלא

דמ"מ יל"ע בדין הברכה בעצמה אם זהו
איסור בעלמא לא לזמן כאחד משום

פריצות ,או שיש דין קביעות גם בהברכה
וכדלהלן ומשום הפריצות אין כאן קביעות.

ב .ובעיקר

וע"ע

באור זרוע סי' קכד הובא בביאוה"ל
קצב כלפי הדין שהא דאמרינן דאין

צירוף לזימון אחר גמר האכילה ,היינו דוקא
בב' שאכלו והג' מצטרף אבל אם היו מעיקרא
ג' והד' בא להצטרף יכולים אפי' אחר שגמרו

הנדון אם בעי קביעות בהברכה,

לאכול ,ויש לבאר דכיון נתחייבו בזימון ע"כ

לכאו' יש להוכיח ממ"ש בה'

קביעותם קיימת עד לאחר ברכת המזון וממלא
שייך להצטרף לקביעות זו.

ברכות להריטב"א פ"ה ה"ז שהטעם שרק
בברכת המזון יש חיוב זימון כיון דבעי ברכה
במקומה ,משא"כ בשאר הברכות כיון שיכולים

אמנם

כל זה צ"ב מהא ג' אנשים מג' חבורות

לברך במקום אחר א"כ כשגמרו סעודתם פקע

נפרדות יכולים לזמן כאחד ,וחזינן

מהם הקביעות ,הרי דבעי קביעות גם בברכת

שלא בעי קביעות בברכה ,שאילו צריך קביעות

המזון ,ואותה הקביעות של האכילה ממשיכה

גם בהברכה לכאו' היה צריך דוקא את אותה

עד לברכת המזון.

הקביעות של האכילה ,וצ"ע.

onceb dpei axd

סופר מברך ובור יוצא
ברכות

אבל אחד סופר ואחד בור ,סופר

לא אכל ,אף דמדאו' איכא ערבות בברכת

מברך ובור יוצא .עי' רא"ה שכתב,

המזון ,מ"מ מדרבנן בעינן שיברך כ"א

דכ"ז הוא דווקא בשאכל הסופר ,אבל אם

לעצמו.

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"ב

תרנח
הרא"ה

סתם ולא פי' היכי מיירי ,האם מיירי

והך

תקנה איתא גם בברכה אחרונה ,שלא

בשאכלו הסופר והבור כאחת -

יוכל להוציאו אא"כ היסב עמו ,דגם

בהסיבה ,או דסגי במה שכל אחד אכל לעצמו.

ברכה אחרונה דינה כברכה ראשונה ,שלא

וכל החיסרון הוא רק לענין שלא יוכל להוציאו

יוציא את חבירו אא"כ יסיבו יחד באכילתם.

בדין ערבות ,אבל במקום שבא להוציאו בדין
שומע כעונה ,תו ליכא ריעותא בברכת הסופר,

אלא

דכל מה דמהני ההסיבה שבשעת

ושפיר מוציא להבור.

האכילה ,היינו דווקא בפת ,ולא
בדברים אחרים שאין טעונים ברכה במקומם,

ודברים

אלו מתבארים לכאו' מתו"ד הרא"ה

דלגבי פת אכתי אהני ההסיבה שהסיבו בשעת

בדף מב,ב ,וכשי"ת ,דהנה ,דינא

אכילתם ,שיוכלו להצטרף לברכה אחרונה,

שכתב כאן הרא"ה שתיקנו חכמים שלא יוציא

לברך על אכילתם ,עד כמה שגם עתה עומדת

האחד את חבירו אם לא אכל ,הוא סברא

אכילתם שאכלו כאכילה משותפת ,ולא נתבטל

בהלכות ערבות ,דליכא ערבות בברכהמ"ז,

ענין זה עדיין .ואילו בשאר דברים ,בעצם הדבר

עכ"פ מדרבנן.

שגמרו אכילתם ,שוב הו"ל כמי שלא אכלו כלל
יחד ,שהרי כבר נפרדו האחד מחבירו.

וזה

מתבאר מסוגית הגמ' בר"ה כט,ב ,דליכא
ערבות בברכה"נ ,דלא ליהני ולא ליבריך.

ומ"מ,

כ"ז הוא כלפי אכילתם ,דלענין זה

והטעם ,דדין ערבות בא כאשר החובה היא

חשבינן להו עדיין כקבועים גם אחר

חובת ברכה גרידא ,ולא כן כאשר הברכה חלה

גמר סעודתם ,אולם ,כאשר נבוא לדון כלפי

על האכילה ,דבזה ל"ש דין ערבות אא"כ אית

הברכה מצ"ע ,האם מצורפים הם כלפי הברכה

ליה ערבות על האכילה עצמה ,כגון בכזית

מצ"ע ,הרי שבזה לא יהני  -גם בפת  -מה

מצה ,דבכה"ג אית ליה ערבות גם כלפי

שבשעת אכילתם היה ביניהם צירוף ,דכ"ז הוא

גם

רק כלפי האכילה ,אבל כלפי הברכה מצ"ע

האכילה,

ואז

הוא

דרשאי

להוציאו

בברכה"נ.

ליכא צירוף ביניהם ,ובשלמא בברכה ראשונה
י"ל ,דעצם הדבר שקובעים עצמם יחד ,הרי דזה

ואמנם,

סוגית הגמ' בר"ה איירי לגבי ערבות,

גופא מצרפם גם כלפי הברכה מצ"ע ,ולא כן

ואילו לגבי דין שומע כעונה ,זה

לגבי ברכה אחרונה ,אשר אף אם כלפי

מבואר בסוגית הגמ' בדף מב,ב ,דגם במקום

ההתייחסות של הברכה אל האכילה שפיר

שבא להוציאו בדין שומע כעונה בעינן שיסיבו

מצורפים הם ,אבל מ"מ כלפי הברכה מצ"ע

יחדיו .וברא"ה שם מבואר דגם סברא זו שייכא

ליכא ביניהם צירוף.

בהדי הסוגיא דר"ה ,דברכת המברך א"א
שתתייחס אל השומע ,כיון דב' אכילות נפרדות

ואלו

הם דברי הרא"ה שכתב ,דבדליכא זימון

הם .ורק בצירוף הסיבה הוא דיכול להוציאו,

א"א שיוציא האחד את השני אף אם

דעי"ז חשיבא אכילת שניהם כאכילה אחת,

אכלו בהסיבה ,כיון דמ"מ לגבי הברכה מצ"ע

ויוכלו להצטרף שניהם לברכה אחת.

ליכא צירוף ביניהם.
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אבל

תרנט

מ"מ הך דינא דבעינן צירוף בהברכה ,זה

שאכלו כ"א לבדו ,דכמו שאין הסופר מוציאו

אינו לעיכובא ,ורק דין לכתחילה הוא,

בדין ערבות ,ה"נ אינו מוציאו בדין שומע

כמבואר כן להדיא בדברי הרא"ה דלגבי הך

כעונה ,וכמש"כ הרא"ה בדף מ"ב ,דהסברא

דינא בודאי דהסופר מוציא את הבור גם בלא

בהנך תרי דינא אחד הוא ,ובשניהם אינו מוציאו

זימון) .והטעם דאי"ז לעיכובא ,אפשר שהוא משום

אם לא שהסיבו יחדיו ,דכמו דליכא ערבות ה"ה

דלגבי הברכה מצ"ע בלא"ה לא בעינן צירוף ,ומהני

ליכא דין שומע כעונה וכש"נ הסברא בזה,

בה ערבות ,ואילו כלפי האכילה ,הרי לגבי זה נוכל

דבעינן לעולם צירוף ביניהם עכ"פ בהאכילה,

לדונם כמצורפים גם בהברכה ,ואך דמ"מ תיקנו כבר

מאחר דהברכה קאי על האכילה ,הרי דכדי

שיהא ביניהם צירוף גם כלפי הברכה בעצמותה ,וזה

שיוכלו לצאת בברכה אחת צריכים הם לעמוד

ל"ש בלא זימון ,אבל מ"מ אי"ז לעיכובא ,ודו"ק(.

גם באכילתם כאחת.

וכ"ז

לגבי הך דינא דבעינן צירוף בהברכה,
אבל לגבי הדין דבעינן צירוף באכילתם,

דבל"ז א"א שתתייחס ברכת המברך לשומע,

ורק

לגבי הך דינא דבעינן צירוף בהברכה
מצ"ע ,דזהו עיקר דין זימון ,הך דינא

אינו לעיכובא ,ובזה הוא שמוציא הסופר את

ע"י דב' אכילות נפרדות הם ,הך דינא הוא

הבור וכש"נ.

בודאי גם לעיכובא ,כיון דזהו חיסרון בעיקר
הצירוף ביניהם ,ואי"ז חיסרון רק כלפי הברכה
מצ"ע ,דליכא ביניהם צירוף בהברכה ,כ"א
דהסופר והבור אינם עומדים באכילה אחת ,וכל
כה"ג א"א שיוציאו לא בדין ערבות ולא בדין
שומע כעונה.

וכמו

דהך דינא דליכא ערבות בברכה
ראשונה ,הוא גם לעיכובא ,כמבואר

כן בסוגית הגמ' בר"ה הנ"ל ,ה"נ במקום שבא
להוציאו בדין שומע כעונה במקום דליכא
הסיבה ,דאף זה שייך בהדי הך סברא כמבואר
כן להדיא בדברי הרא"ה בדף מ"ב.

והנפק"מ

בזה ,דאם לא אכלו פת ושאר
דברים הטעונים ברכה במקומם,

אף אם אכלו יחדיו בהסיבה ,מ"מ לא יוכל
הסופר להוציא את הבור ,כיון דאחר אכילתם
פקע קביעותם ,ושוב אינו יכול להוציאו יד"ח,
דכמו שאינו מוציאו בדין ערבות ה"נ אינו
מוציאו מדין שומע כעונה ,דלענין ברכה
אחרונה חשבינן להו כמי שכל אחד אכל
בפנ"ע ,כמש"כ כ"ז הרא"ה בדף מ"ב שם.

ורק

באכילת פת כאחת ,דבזה מצורפים הם
באכילתם גם לענין ברכה אחרונה ,דהתם

ולפי"ז

נראה פשוט ,דבעינן שיאכל הסופר

חשבינן להו כקבועים יחדיו גםבשעת ברכה,

עם הבור בהסיבה ,ורק אז הוא

ושפיר מוציא האחד את חבירו ,אילולי התקנה

שיוכל להוציאו בברכהמ"ז ,ולא יועיל מה

דבעינן צירוף בהברכה עצמה ,ודו"ק.

onyxid oerny axd
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תרס

בטעם דנשים אין מצטרפות עם אנשים לזימון
בשו"ע

סי' קצ"ט ס"ו כ' ולא תהא חבורה של

דהיינו דוקא כשהצירוף נוצר ע"י ,וכ"כ

נשים ועבדים וקטנים מזמנים יחד

המשנ"ב קצ"ז סקי"ז והחזו"א ס"ל סק"ח ,ולכן

משום פריצותא דעבדים ,אלא נשים לעצמן

צ"ל דכונת ב"י להוכיח מסתימת התר"י דסתם

ועבדים לעצמם.

ומשמע מזה דגם כשיש ג' אנשים אין מצטרפות

ובמג"א

וצ"ע[.
סק"ד כ' ולכן אפי' יש שלשה
עבדים אין מזמנים עם הנשים

בחבורה א' ,אבל עם אנשים אחרים מזמנים
כשיש ג' בלי הנשים וכמש"כ בס"ז.

ובחצה"ש

וא"כ

לדעה זו דאפי' כשיש ג' אנשים אין
הנשים מצטרפות לזימון ,תהדר קו'

המחה"ש דא"כ מאי מקשה הגמ' נשים ועבדים
אמאי לא וכנ"ל.

כ' דהוקשה למג"א על קושיית
הגמ' נשים ועבדים אמאי לא

ועכצ"ל

דאע"פ

שאנשים

ונשים

אין

ותי' משום פריצותא ,ולכאו' מה הקשתה הגמ'

מצטרפים יחד לזימון משום

אמאי לא הא תיפו"ל דאפי' עם אנשים בעלמא

שאין חברתם נאה ,אין הכונה דאין נאה שיאכלו

אין מצטרפות וכ"ש עם עבדים ,וע"כ דבנשים

יחד ,דהא כ' תר"י דאפי' בעל עם אשתו אין

ועבדים נתחדש דין נוסף דאין מזמנין ואפי' אם

מצטרפים ,ועכצ"ל דאין חברתם נאה היינו

יש ג' עבדים ,ודין זה לא קיים בנשים ואנשים,

משום דאינם חשובים כ"כ להצטרף יחד

ומש"ה הק' הגמ' על האי דינא מ"ט הא יש כבר

לזימון ,וממילא א"ש דאף דאנשים ונשים אין

זימון ע"י העבדים ,וע"ז תי' משום פריצותא

מצטרפים יחד מ"מ בעבדים ונשים הקשו מ"ט

דעבדים.

לא ,והיינו משום שכל הטעם למה אין

ויש

מצטרפים נשים עם אנשים הוא מטעם דאין
לתמוה על דבריו דהא בב"י סי' קצ"ט כ'
ואהא דתנן נשים ועבדים וקטנים אין

מזמנין עליהם כ' רבינו יונה בשם רש"י דנשים
אין מצטרפות לזימון אפי' עם בעליהם מפני
שאין חברתם נאה ,ומשמע לכאו' שאע"פ שיש

חברתם נאה ,וזה שייך רק באנשים שהם
חשובים יותר מהנשים ,אבל בעבדים שגם הם
אינם חשובים א"כ הוי כמו ג' נשים ואין את
החסרון של אין חברתם נאה ,וע"ז תי' הגמ'
דאין מזמנים משום חשש פריצותא.

ג' אנשים אין הנשים מצטרפות עמהם לזימון,
]והנה מש"כ שמשמע מדברי התר"י לכאו' היה

והמג"א

שכ' שאסור אפי' כשיש ג' עבדים

נר' דכונתו דמדנקט הטעם משום דאין חברתם

צ"ל דהוא מסברא דכל מה שמצינו

נאה וזה שייך גם כשיש ג' אנשים ,והר"ן שכ'

חילוק בין אם יש ג' אנשים או אם אין ג' הוא

שיכולים להצטרף עם ג' אנשים באמת נקט

רק לגבי אנשים שהטעם הוא משום שאין

טעם אחר משום פריצותא ,אך יש לדון דגם

חברתם נאה ,ובזה י"ל דהיינו דוקא כשהחיוב

לטעמו של תר"י דמשום דאין חברתם נאה י"ל

זימון נוצר ע"י צרופם דאז מינכר צירופם
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תרסא

והתחברותם וגנאי הדבר ,משא"כ בטעם של

כשאין ג' אבל כשיש ג' מצטרפים ,וע"כ דהוא

פריצותא דעצם זה שנשים מזמנות עם עבדים

מטעם אחר וכמש"כ רבינו יונה בשם רש"י

הפרוצים בזימה הוי פריצותא ,ובזה אין לחלק

דאין מצטרפים משום דאין חברכם נאה ,ובזה

בין אם יש כבר ג' או לא דבכל גוני איכא

אפשר לחלק בין איכא ג' לליכא ג' וכמש"כ

פריצות ואסור.

המשנ"ב והחזו"א וכנ"ל ,ואילו בר"ן כ' דהטעם

אכן

למה אין מצטרפים הוא משום שאין חברתם
בר"ן במגילה דף ו :מבואר שלא כדברי

נאה.

המג"א ,שכ' שהטעם שאע"פ שנשים
מזמנות לעצמן מ"מ אין מצטרפות עם האנשים
הוא משום פריצותא ,והקשה למה במגילה לא
חישינן לזה ,ותי' דשאני הכא דע"י צירוף איכא
שינוי במטבע ברהמ"ז ע"י הזימון ,וכיון שניכר

והנה

לדעת הר"ן תהדר קו' המחה"ש דא"כ
מה מקשה הגמ' נשם ועבדים אמאי לא,

כיון דכבר ידענו דאין מצטרפות עם אנשים
משום פריצותא כ"ש שאין מצטרפות עם

צירופם עם אנשים איכא למיחש לפריצותא,

עבדים.

אבל במגילה אין צרופם ניכר ולכן מותר,
דכוותה גבי ברהמ"ז היכא דאיכא תלתה בר
מנשים דמצרפים משום דאין צרופם ניכר.

והנה

מדברי הר"ן מבואר לכאו' דלא כהמג"א

ואין

כשאיכא ג' בלי הנשים ,דהא כ' הר"ן
דגם טעם דפריצותא לא שייך כשאיכא ג' בלא
הם.

בתרתי ,חדא דלהמג"א היכא דאסור
משום פריצותא אסור אפי' אם יש שלשה
בלא"ה ,משום דנקט שכשאסור משום פריצותא
אין חילוק בין אם יש ג' בלא"ה או לא ,ובר"ן
מבואר שאף שפי' שאין מצטרפים משום
פריצותא ,מ"מ י"ל דרק כשמינכר צירופם איכא
למיחש לפריצותא.

לומר כתי' המחה"ש דבא לחדש אפי'

וצ"ל

דגם לר"ן בס"ד דגמ' סברו דטעמא
דאין אנשים ונשים מזמנים יחד הוא

משום דין חברתם נאה ,וכל מש"כ הר"ן
דטעמא הוא משום פריצותא ,הוא רק למסקנת
הגמ' דהקשו דעבדים ונשים אמאי לא ,דהא
בהא ליכא למימר טעמא דאין חברתם נאה

ועוד

נחלקו דלמג"א דבפריצותא אין לחלק

דתרויהו אינם חשובים ,ותי' דטעמא משום

בין איכא ג' לליכא ג' ,ע"כ צ"ל דטעם

פריצותא ,וס' הר"ן דזהו הטעם גם למה אין

דאסור לצרף נשים עם אנשים אי"ז משום

מצטרפות עם אנשים ומ"מ דוקא בדליכא ג'

פריצותא ,דהא פסקינן דאין מצטרפים רק

דאז מינכר הצטרפותם.
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תרסב

בדין ג' אנשים וג' נשים שאכלו יחד האם רשאין ליחלק
קיי"ל

להלכה ,יעוי' בשו"ע בסי' קצט ס"ז,

זימון של ג' נשים זה זימון של רשות ,וכיצד

שנשים שאוכלות לבד אינן חייבות

יכולים לזמן זימון של רשות ,אחרי שכבר

בזימון ,אבל רשאות לזמן ,ונשים שאוכלות עם

הוקבעו בזימון של חובה בצירוף יחד עם

ג' אנשים הם חייבות בזימון.

האנשים .ויעוי"ש מה שתי' וכתב שאי"ז

ובטעם

מוכרח ,מ"מ נראה כמותו.

הדבר ,כתב הלבוש שאף שכשהם ג'
נשים הם פטורות לזמן ,אבל כיון

ולכאו'

יל"ע טובא ,שהרי בשנים שמזמנין,

שיש ג' אנשים מיגו שמתחייבי האנשים בזימון,

אף אם מקודם הוקבעו בחובה ויש

גם הם מתחייבות בזימון ,וביאור הדבר שאף

כאן צירוף ביניהם ,אין כאן בזימון עצמו קיום

שנשים אינם חייבות בזימון כיון שאינם בני

של גדלו לה' איתי ,וממילא זה קיום בזימון

צירוף של חובת זימון ]ורק בני צירוף של רשות

של רשות ,משא"כ בג' נשים שיש גדלו לה'

כיון שיש דיעות[ ,מ"מ אחרי שיש כאן חבורה

איתי ,אלא שאין כאן צירוף של חובה ,הכא

ע"י ג' האנשים ,הם מצטרפים להיות חלק

שכבר נתחייבו בצירוף של חובה ,מדוע לא

מהחבורה.

יזמנו.

אמנם

המ"ב בסקט"ז כתב י"ל הטעם דלא
רצו חכמים להטיל עליהם חיוב ברכת

הזימון כשהם בפ"ע ,משום שאינו מצוי כ"כ
שיהיו בקיאות בברכת הזימון .ובשעה"צ כתב
שעפ"ז יתבאר שאם אוכלות עם האנשים
חייבות בזימון ,כיון שאז האנשים שהם בקיאים
בברכת הזימון יכולים להוציא אותם.

ונראה

להוכיח מדבריו ,שבאמת ששה
שאכלו כאחת שרשאין ליחלק ,אין

הביאור שבאמת זה חבורה אחת שיש בה שני
מצות זימון ,ושני גדלו לה' איתי ,והטעם שאינו
כן ,כיון שגדלו לה' איתי הוא דין בחבורה,
ואינו דין בג' אנשים מתוך החבורה ,אלא
שרשאין ליחלק נאמר שכיון שהיה להם צירוף

בסקי"ח הביא מהשו"ע הגר"ז ,שאם

באכילה ,שוב יכולים להצטרף יחד לברכת

אוכלים ג' אנשים וג' נשים יחד,

הזימון ולעשות חבורה חדשה ,ועכשיו יש כאן

יכולים להיחלק ,ושאנשים יזמנו לעצמן ונשים

ב' חבורות ,וממילא כל חבורה יכולה לזמן

יזמנו לעצמן.

לעצמה.

ובמ"ב

והנה

בשער הציון הקשה ע"ז ,שהרי איתא

ועפ"ז

יתבאר קושייתו ,שכיון שרשאין

בע"א לפי' התוס' שם] ,וכן קשה גם

ליחלק היינו שיש כאן ב' חבורות

לפרש"י שם[ ,שאם אכלו ד' כאחת אין רשאין

של זימון ,והרי כמו שחזינן ששנים שהם צירוף

ליחלק לב' וב' ,גם למ"ד ששנים אם רצו לזמן

של רשות אין זה חבורה לזימון ,אף שאם

מזמנין ,כיון שהוקבעו בזימון של חובה א"א

מעיקרא נתחייבו כולם בזימון והיו חבורה אחת

לקיימו בזימון של רשות ,וא"כ גם הכא הרי

ונצטרפו יחד ,א"כ גם בג' נשים כיון שזה

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"ב

תרסג

חבורה של רשות אינם יכולים להיות חבורה

שהיה צירוף באכילה ,אזי בשביל לעשות

חדשה לזימון.

חבורה חדשה לזימון צריך ג' דיעות לבד כדי

ובאמת

היה אפשר ליישב ע"ז ,ואולי זהו

להיות חבורה לזימון ,משא"כ בשנים שאין כאן

כוונת השעה"צ שם ,שבאמת כיון

דיעות וממילא אינו חבורה לזימון.
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זימון דתרי לחד
שלשה

שאכלו כאחת אחד מפסיק לשנים

לחד לפנים משורת הדים אם חוזר ומברך דיתכן

ואין שנים מפסיקין לאחד .וברש"י

שרק בחד העונה שחייב אז הוי הפסק ולא בתרי

ביאר דהנידון הוא לענין דרך ארץ ,ואמנם

כיון שעיקר הברכה לא נתקיימה עדיין ]וכך

ברשב"א כתב ועוד שחייב לזמן עימהם ,ואמנם

המשמעות בלשון הרשב"א דרק בחד שענה

מבואר ברשב"א שאפי' שלא ענה להם יצאו ידי

אמר כן[ ובפשטות נמי הוי הפסק.

זימון ולפי"ז הגדר שנאמר בחובת הזימון הוא
שמחוייב אז בברכה וצריך לענות אך אינם
מחייבים את גוף מעשה שיענה על ברכתו אלא
הזימון עצמו והברכה.

ולפי"ז

והנה

בהמשך הגמ' מבואר לעניין שאם בירך
אחד מזמנים עליו ,ובאם שנים ברכו אין

מזמן עליהם ,ולכאורה הדברים צ"ב שהרי הא
פשיטא שאם שנים אכלו ויבוא אחד שלא אכל

דנו הראשונים אם בזימנו על האחד

עימהם ואינו טעון ברכה לא יכול יהיה להצתרף

ולא ענה אם יצאו יד"ח או לאו

עמהם ומ"ש בירך את הברכה ללא אכל עימהם,

ולרש"י אפשר שלא יצאו ומשו"ה הוי נידון

ולכה"פ יש לדמותו לשיטת הרא"ה דחד שיצא

בדין דרך ארץ ,ולהראשונים שחלקו וסברו

לשוק עקר את הצירוף לזימון ושוב אינו מזמן

שחייב ע"כ דמחייבים בברכת זימון מיד ובלא

עימהם וה"נ אחר הברכה אינו מצטרף עימהם.

ענה נמי הוי זימון.

והנה

ברשב"א הובא נידון בראשונים אם אחר

ולכאורה

נראה דהכל עניין אחד הוא דצירוף
של

שניים

קובע

את

הזימון

שזמנו וענה האחד אם רוצה לאכול שוב

והשלישי נחשב רק כגומר את מעלת הצירוף

מברך המוציא או לאו והטעם שיחזור לברך

של זימון בשלשה ,אבל באמת עיקר הזימון

כיון שאין מברך ואוכל יחד או מטעם הפסק,

הוא הצירוף שנעשה מכח ב' שמברכים ,והנה

והנה שיטת הראב"ד שאם לא ענה אף שזמנו

בטור סי' קצ"ד כתב דהטעם שמצרפים אחד

אך הוא לא יצא יד"ח ולפי"ז ודאי חוזר ואוכל

שכבר בירך לשנים שמברכים הוא משום שלא

בלא ברכה ,ואמנם הרמב"ן לקמן נ א' כתב

גרע מאכל ירק ,וכן הובא במג"א ,ולכאורה

שיוצא יד"ח ויש לדון אם זה נמי חשוב הפסק

הסברא היא כנ"ל דכדי לדון שיש כאן זימון

או לאו ורק אם עונה נכלל בברכה ואז הוי

וצירוף ברכה בעי' צירוף לכה"פ של שנים

הפסק ,ולכאורה יש לדון נמי אם שניים ענו

שיברכו בצירוף ,וכמו דחזינן בגמ' לדון אם
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תרסד

שמים רשות בידם לזמן או לאו והיינו משום

ואמנם

אע"פ שבעי' ב' לזימון דבעי' צירוף

שמתקיים תורת צירוף כבר בב' שמברכים יחד,

לברכה אבל עכ"ז בשחד מזמן על

אבל מכאן כדי לקיים מעלת שלשה די בכך

תרי אי"צ לברך עימו לשיטות שאינם מפסיקין

שהשלישי נכלל כאוכל עימהם ואפי' באכילת

מהאכילה ומחוייבים בברכה ,וצ"ב שהרי אין

ירק ודי בזה גרידא כדי לדונו מזמן.

כאן צירוף בברכה ומ"ט מהני זימון בכה"ג

וממילא

אם בירך אחד יכול לקיים את
המעלה כיון שאכל עימהם אע"פ

שבירך לא ביטל את הצירוף ואת הקביעות
אכילה שהיה עימהם ,משא"כ ביצא לשוק
דשיטת הרא"ה דהוי בכך עקירת הצירוף ,אבל
באם ברכו שנים שוב אין כאן את הצירוף כלל
ולא מזמן עליהם ,ובאמת בביאוה"ל קצ"ד דן
בזה אם בשניים שברכו עקרו את הצירוף ושוב
לא יכול האחד לזמן עם אחרים שהרי קביעות
שנעקר ממנה האופן ליצתרף לברכה אין בה

ואולי אז יש לומר שנחב כצירוף בברכה אלא
שאינם מקיימים אותה מיד באותה שעה אלא
בגמר האכילה ורק אם אינו עומד לברך עכלל
אז נחשב שחסר בצירוף לברכה ,ובאמת
להרשב"א שהביא לחייב את העונים לזימון
לברך מיד עם המזמן ולברך שוב המוציא
ברוצה עוד לאכול ומשום סברת שא"א שיברך
ויאכל וא"כ הוי הפסק ,א"כ יש לומר שכיון
שמברך עמו בנברך שאכלנו משלו דהוי ברכה
גמורה ממילא נחשב נמי למברך עימו בכך ועוד
צ"ת.

קיבעות לברכה ,או שלא עקרו שהם עצמם גם
מחוייבים בזימון אלא שאינם יכולים לקיים
וממילא יכול האחד לזמן עם ברי חיובא
אחרים.

ועין

והנה

ברמ"א סי' קצד כתב שאם האחד זמן
עם אחרים לא מצטרף שוב לזימון עם

השתים שלא ברכו ,ואמנם הגרעק"א בגליון

ביאוה"ל דדן בשם המאמר מרדכי אם

שם כתב דאם רק זימן ולא בירך ממש מצטרף

היו שש וברכו ד' מהם ונותרו שנים אם

עמהם לזימון ,והדבר צ"ב מ"ש אם בירך או

מצטרפים ,והנה לפו"ר דהחלוק בין ב' מברכים

לאו סו"ס זימן כבר עם אחרים והצתרף להם

למברך אחד הוא דהדבר תלוי במעלת הרוב

לברכה ,ואולי כונתו שיכול לחזור ולאכול

שאם רוב לא בירכו מצטרפים ,לכאורה י"ל

עימם ,ואמנם אין נראה דזו כוונתו וביותר

דה"ה נמי באם רוב המסובים ברכו אע"פ

שהרי אף אם בירך יכול שוב לאכול עימם,

שנותר ב' שלא ברכו שוב לא מהני לזה צירוף,

ומשמע דזימון עצמו כמצטרף לאחרים אינו

אמנם להנ"ל א"ש שאי"ז תלוי ברוב מברכים

מפקיע מקביעות ורק אם בירך וזימן עם

אלא בצירוף שקיים מכח ב' מברכים וכיון

שברכתו

אחרים אז נחשב

שנקבע

כבר

שנותר צירוף יש להם תורת זימון ומחוייבים

מצורפת

בו ,ואמנם סבר מהאמר מרדכי לדון שסו"ס כיון

הראשונים אבל בלא ברכה לא נקבע אופן

שרוב ברכו עקרו את הצירוף והקביעות וא"כ

הצירוף שלו בברכה ושפיר מצטרף עימהם

מהא"ט אפשר שלא חייבים שוב בזימון.

לזימון.

לאחרים

ושוב

אינו

מצרף

עם
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תרסה

אמן אחר ברכותיו
בגמ'

העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה

צ"ע

איך יכול לענות על הראשון ושיעלה גם

משובח וכו' לא קשיא הא בבונה

לאחרון ,הרי מבואר בסי' קכ"ד סעיף ח'

ירושלים הא בשאר ברכות ,תוס' פירשו שרק

וכן שלא יחטוף וימהר לענות אותו קודם

אחר בונה ירושלים ,להודיע שהטוב והמטיב

שיסיים המברך .שיש דין לענות אמן רק אחרי

אינה דאורי' .ועי' רבינו יונה בדעות שלא רק

שסיים המברך .והגם שתוכ"ד כדיבור דמי ,צ"ל

בבונה ירושלים ,שכ' ב' דעות בזה .א' שגם

שהוא סברא בענית אמן שמתיחס למה שאמר

אחר ברכה אחת עונה אמן אם אין זה באמצע

השני ,שאין לו מקום לפני שהשני גמר.

ברכות .ב' שרק אחר ב' ברכות או יותר שיש

ושמעתי להקשות מקריעה על מת שאם קרע

שייכות ביניהם ,עונה אמן אחריהם .ויסוד

ותוכ"ד מת קרובו יצא ידי חובת קריעה .וצ"ל

המחלוקת לכאו' היא האם בעצם היה ראוי

שאמן שאני כמשנ"ת ,שמתיחס לברכה של

לענות אמן אחר ברכותיו ,אלא שהוא גנאי

השני ומאמת את דבריו ,וזה שייך רק אחרי

שנראה כמסיים .והסבר הדברים מאי שנא בינו

שהלה גמר.

לבין אחרים להך שיטה שמתאים שיאמר אמן
אחר עצמו ,שמעתי לבאר משום האדם כלפי

והנה,

עי' ב"י סי' ק"ט ,גבי הדין שאסור

עצמו יש יותר שייכות בין הברכות באופן שיש

להתחיל להתפלל אם לא יספיק לענות

קשר בין הברכות ,ודי באמן שאומר בסוף כדי

אמן דהקל הקדוש ושומע תפלה .ומביא שם את

שיהני על כל הברכות.

התרומת הדשן סי' י"א שמהני אם יסיים עם
הש"ץ ברכות אלו .ותו לא בעי לענות אמן כמו

ודעה

ב' סוברת שאדרבה ,בעצם לא ראוי

שליח ציבור עצמו .וכ' התרוה"ד אמנם נראה

לומר אמן אחר ברכת עצמו והסברא

להביא ראיה לסברא קמייתא מהא דכתב

שלא שייך להאמן דברי עצמו ]ובמקו"א נתבאר

האו"ח דאביו הרא"ש היה נוהג כשהיה מתפלל

גדר שכשמברך כלול בזה ענית אמן ,שמאמן

עם הצבור היוצר היה ממהר לגמור הברכה

דברי עצמו בעצם מה שמברך[ .ורק אחר גמר

בחתימתה קודם שהיה גומר ש"ץ כדי לענות

ברכותיו ראוי לענות להראות שגמר לברך.

אמן אחר ברכת ש"ץ אבל אם היה גומר עם
הש"ץ לא היה רשאי לענות אמן כמו שאמרו

ב[ במשנ"ב

סי' נ"ה סק"ד כ' כתב בהלק"ט

חכמים העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה

סי' מ"ח כששנים או ג' אומרים

הא קמן אף על גב דאינו עונה אלא אחר ש"ץ

קדיש יחד ואחד מקדים אם באים כל אחד תוך

הואיל וגם הוא חותם אותה ברכה חשיב עונה

כדי דיבור יענה עם הראשון או עם האחרון אמן

אמן אחר ברכותיו .וה"ה והיא הסברא בנ"ד

ויעלה לכולם ואם יש הפסק יענה על כל אחד

וחשוב כאילו הוא עצמו חותם בהאל הקדוש

ואחד.

ובש"ת תו לא צריך לענות ואדרבה הוא מגונה

עריכת ברכות  /הערות דף מה ע"ב  -דף מו ע"א

תרסו

אם עונה .ע"כ .והסבר הדברים שמעתי ,שענין

הנ"ל שהיה ממהר לסיים לפני הש"ץ ]עי'

אמן הוא לאמת את דברי השני ,ואם הוא עצמו

בתרוה"ד שלא היה חייב בזה למה שבי'

מברך גם כן אותה ברכה אין לך אימות גדול

שהמסיים הוי כעונה אמן ,אלא י"ל דניחא ליה

מזה ,ושוב אם יענה אמן הוי כעונה אמן אחר

לענות ג"כ הואיל ואפשר הוא ליה בלא טורח[,

ברכת עצמו ,שענינה שאין ענין שיאמת דברי

שצריך לסיים שיהא רווח של כדי דיבור בין

עצמו ]ויש לעיין בזה בסוגית אמן אחר גמר

סיום ברכתו לסיום הש"ץ ,כדי שיוכל לענות

ברכותיו[] .ועי' עוד לענין שאין הש"ץ עונה

אמן.

אמן אחר מה שהקהל עונים ברוך ה' המבורך,
משום שהוא חוזר כעת אחריהם על זה .משא"כ

אשר

]או אמר קדיש[ וענה אמן ויש לאמן זו

הקהל לענות אחריו י"א שצריך לענות[.

ונפק"מ

מבי' זה ,שאין ענין לסיים עם הש"ץ
באופן שיסיים לפני שהקהל יענו

מקום ואימת בזה ברכת השני ,הוי כאי' הוא
עצמו בירך ברכה זו ,ושוב מהני גם לענין מי
שסיים הברכה בתוכ"ד לזה אח"כ.

אמן ,אלא יכול ביחד עם הקהל ,וכדיני עניית
אמן אחר הש"ץ] .לפני שמתחיל רצה וכו'[.

אשר

לפי"ז א"ש ,דכיון שהיה אחד שבירך

ובהרי

ענינא ,עי' מג"א סי' נ"א סק"ב שחלק

מעתה א"ש ,דהדין שלא מהני אמן

על הרבינו יונה ,אמנם לא הכריע תמיד

בתוכ"ד לפני סיום הברכה ,דענין אמן

לא כך אלא רק במקום שיש גם דעות שעונים

הוא לאמת הדברים שבירך הלה ,וקודם שסיים

אחר עצמו דהיינו בסוף ברכותיו ,עיי"ש ונפסק

לברך לא מתאים אמן וכמשנ"ת .אמנם לענין

במשנ"ב ]והובא להלן[ .והנה מצאתי רבינו

בירך אותה ברכה שבירך השני שלא יענה אמן

יונה פרק שלשה שאכלו ,בד"ה ולא יזרוק ,שכ'

אחריו ,שפיר י"ל שאם זה תוכ"ד לא יענה ,דיש

כרא"ש שהוי עונה אחר ברכותיו .ויל"ע לדינא

כאן ענין האימות ,ולענין זה כן נימא תוכ"ד

מאחר שיש גם רבינו יונה כרא"ש ,אם אכן יש

כדיבור דמי .ונפק"מ למעשה בדינא דהרא"ש

לנהוג כמג"א.

xalif dyn axd

דף מו ע"א
ברכת האורח חציו בשמיעה וחציו בענייה
נת'

בגמ' דמעיקר הדין הבוצע הוא המברך,

ברכת האורח כגון שאין בעה"ב יושב עימהם,

אך במקום שיש בעה"ב ואורח ,הבעה"ב

בזה הדרינן לדינא דהבוצע הוא מברך וכן

בוצע כדי שיבצע בעין יפה ,ואורח מברך כדי

מבואר ברמב"ם ברכות פ"ז הל' ב' דבמקום

שיברך את בעה"ב ,וכ' התוס' דבמקום שאין

שכולם בעה"ב הבוצע הוא המברך כעיקר דינא.

עריכת ברכות  /הערות דף מו ע"א
וצ"ע,

תרסז

דכיוון דמבואר דמעיקר הדין קפדינן

לברכות כ :דמהני ,אמנם דעת החזו"א דא"א

שהבוצע יברך ,למה לא תיקנו זה

לצאת חצי בשמיעה וחצי באמירה ,והנה כל

בפשוט ,דהבוצע יברך ואח"כ יברך האורח את

דברינו הם לדעת החזו"א ,דא"א לו לברך חצי

בעה"ב ,ואף דוודאי ברכת האורח היא דווקא

ברכה בשמיעה וחציה באמירה ומשו"ה הוא

במקום ברכת המזון ,אך הא מיהת וודאי דאף

מוכרח לברך בעצמו שיהיה לו כל הברכה

האורח בירך ברכת המזון במה שיצא מהמברך,

באמירה ,אך לדעת הגרעק"א א"א לדון כן,
וצ"ע.

וחשיב שמברך את ברכת האורח בברכת המזון,

א.

וצ"ע.

אך

הנה באמת ידוע לדקדק בדברי הרמב"ם,
דיסוד ברכת האורח היא המשך של ברכה

רביעית ,דהרמב"ם שם הל' ז' כ' וז"ל ברכה
רביעית צריך להזכיר בה שלש מלכיות,
וכשמברך האורח אצל בעל הבית מוסיף בה
ברכה לבעל הבית ,כיצד אומר יהי רצון שלא
יבוש בעל הבית וכו' ,ומבואר ברמב"ם דברכת
האורח היא הוספה לברכה רביעית שמוסיף בה
ברכה ,וכן מבואר בהמשך דבריו שם שכ' דיש
לו רשות להוסיף בברכת בעה"ב ולהאריך בה,
ולכאורה מהיכא ס"ד למונעו מזה ,אך המבואר
כנ"ל דבאמת הוא עדיין בתוך ברכה רביעית
וס"ד דאין לו רשות להפסיק בברכה רק הנוסח
שתיקנו חכמים.

ולפי"ז

אך

באמת כבר הק' החזו"א על הגרעק"א,
דלהדיא מבואר בהמשך סוגיין לפירוש

התוס' והרי"ף דלא מהני לחלק ברכה חציה
בשומע כעונה וחציה באמירה ,וכך נפסק
בשו"ע קצ"ד סעיף ג' דשלשה שיודעים כל
אחד ברכה אחת כל אחד יברך הברכה שיודע
ויוציא את חבריו ,אך לחצאין אין לברך אם
אינו יודע האחד אלא חצי ברכה ,וזה קושייא
עצומה ,ותירצו הקה"י והמנחת שלמה ,דוודאי
ס"ל לרעק"א לחלק בין היכא דהעונה שהוציאו
בברכתו סיים בעצמו את הברכה ,ונמצא
שברכת העונה הייתה ברכה שלימה ,להיכא
דהעונה לא סיים את ברכתו ונמצא דאי"ז ברכה
כלל] ,ואף דבדינא דסימן קצ"ד העונה הראשון
ממשיך לשמוע את הברכה מהשני שאחריו,

נראה ,דמשו"ה בעינן שהאורח

וא"כ לדעת הגרעק"א חשיב שהשלים את

דווקא יברך ,דכיוון דזה המשך של

הברכה ,ונראה דמה"ט לא הסכים החזו"א

ברכה רביעית לא סגי שאחר יברך והוא יוסיף

לתרץ כן ,אך בדעת הגרעק"א צ"ל דכיוון דכל

אח"כ ברכה לבעה"ב ,דא"א לו לצרפה לברכה

מה שבאנו לדון תורת ברכה לשני ,הוא משום

רביעית ששמע מהמברך ,אמנם סברא זו תליא

שאנו דנים תורת ברכה לברכת הראשון ,והרי

בפלוגתת האחרונים אי מהני לשמוע חצי

הראשון תלוי בעצמו בשם ברכה שנקבע

ברכה ולצאת כדין שומע כעונה וחציה השני

להשלמת השני ,ומאי חזית לדון את שניהם

יאמר בעצמו יצא באמירה ,דדעת הגרעק"א

כברכה ,אדרבא נדון את שניהם כחצי ברכה

בשו"ת קמא תשובה ז' וכן מבואר בחידושיו

ואינם משלימים זא"ז ,ודו"ק וצ"ע[.

`.
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תרסח
והנה

לפי סברתם יתכן לדון דאף הגרעק"א

אמנם

יל"ע בזה מהמבואר ברעק"א בדף כ:

יודה לתירוץ שכ' בברכת האורח ,דהרי

שחידש דאם נשים אינם פטורות

אף הוא מודה היכא דלא השלים העונה את

מברכת המזון ,ורק שאין צריכות לאמר ברית

הברכה ,דאין השומע יכול לצאת בברכה זו,

ותורה ,א"כ יוכלו להוציא אנשים ,והאנשים

וא"כ י"ל דלאורח יש דין להוסיף בברכה

יאמרו בעצמן ברית ותורה ,וזה כשיטתו וכנ"ל,

רביעית את ברכת האורח ,והרי המברך לא בירך

ולכאורה קשה ,דהכא הנשים לא השלימו את

ברכה זו ,א"כ יל"ד ,דכלפי השם ברכה הזו

הברכה כלל ,ונת' דבזה מודה הגרעק"א ,אך

דאורח ,אין לברכת המברך שם ברכה ,ואף

התירוץ בזה ברור ,דכיוון דהנשים אינם

דוודאי כלפי המברך יש כאן ברכה שלימה,

מחוייבות בברית ותורה ,א"כ לדידהו יש תורת

מ"מ כלפי השם ברכה שנתחייב האורח הוי

ברכה שלימה אף כשלא הזכירו ברית ותורה

כחצי ברכה] ,והא וודאי דהאורח יוצא בברכה

וברור ,אמנם למש"כ דבעינן תורת ברכה

רביעית אף אם לא בירך ברכת האורח ,אך אם

לשומע ולא סגי במה דהוי ברכה לעונה ,א"כ

רוצה לצאת את תקנת חז"ל לברך את בעה"ב,

אף שם כיוון דכלפי האנשים אי"ז ברכה

בהכרח הוא צריך ברכה חדתא ,וכלפי שם

שלימה אינם יכולים לצאת בברכת הנשים,

ברכה זו לא יוכל לצאת מן הראשון ,ודו"ק בזה

ומבואר דלא כסברא שכ' ,אך וודאי יש לחלק

היטב[.

בזה ופשוט.

iil`t .f xcpqkl` axd

בדעת הרמב"ם דברכת האורח חלק מברכה רביעית
ברמב"ם
מברכה

פרק ב' מהלכות ברכות הלכה ז'

המזון ואיזה שיכות יש לה לברכת המזון

מבואר דברכת האורח היא חלק

דעיקרה הודאה לה'.

רביעית

של

ברכת

המזון

דז"ל

ונראה

דצ"ל על פי מה שהביא בכל בו סימן

הרמב"ם ברכה רביעית צריך להזכיר בה

כה וז"ל ואם יש שם אורח מברך

שלש מלכיות ,וכשמברך האורח אצל בעל

ברכת המזון כדי שיברך בעל הבית כדכתיב

הבית מוסיף בה ברכה לבעל הבית ,כיצד

)דברים ח ,י( ואכלת ושבעת וברכת את ה'

אומר יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם

אלהיך ,ואמרו ז"ל את לרבות בעל הבית מכאן

הזה ולא יכלם לעולם הבא וכו' ,ויש לו

סמכו ז"ל לתקן ברכה בפני עצמה לברך בעל

רשות להוסיף בברכת בעל הבית ולהאריך

הבית,עכ"ל והיינו דמאת מרבינן לרבות בעל

בה ,הרי דברכת האורח היא חלק מברכה

הבית וא"כ את"ש דברכת האורח יכולה להיות

רביעית ,וצ"ב מהיכ"ת דהוי חלק מברכת

חלק מברכת המזון

oncixt l`eny axd
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תרסט

שומע כעונה באמן
נראה

לי דבר פשוט שלא מהני שומע כעונה

וגם ברוך שאכלנו משלו ,והא יזמן ,והאחרים

על אמן .דכל ענין האמן הוא מה

ייצאו בברוך שאכלנו ע"י שומע כעונה .וכן

שהאדם מראה שהוא גם מצטרף לברכה ,והוא

מבואר במג"א סי' קצ"ט סק"ה ובמחצה"ש שם

מחזק את השומע כעונה ,ולא שייך על זה גופא

שבי' כוונתו ,שנשים יוצאות בשומע כעונה

שומע כעונה.

בברכת הזימון עיי"ש .ולכאו' היינו במה

ודוגמא

לזה לענין הלל שעונים אחריו
הללוקה ,לכאו' ודאי לא יהני שם

שומע כעונה .ומעתה יש לדון האם יש שומע
כעונה על ברוך ה' המבורך ,שלכאו' גם
דומה לזה שענינו הוא שכולם מצטרפים
ועונים לו.

ומצאתי

שהקהל ענו ברוך שאכלנו ,או במה שהמזמן
חזר אחריהם ואמר ברוך שאכלנו.

ואולי

ייתכן לומר שבאמת את המעלה של
עניה אחר המזמן אין להם בזה ,אלא

שברכת הזימון יש בה גם ענין שהיא ברכה
לעצמה כמבואר בכמה דוכתי שחשיב ברכה

רבינו יונה לא כך ,על דף מו .גבי

]ולמשל בהא שעונה אמן מי שנכנס ושומע

כרי"ף

שהם מזמנים[ ,ולענין זה אמרינן שומע כעונה.

שהנידון לכמה גברי אפשר לחלק ברכת המזון,

אמנם ברבינו יונה מבואר שהוא גם סיבה לזמן

ומבואר שם ששייך שאחד בלבד יודע גם נברך

בכה"ג ,וחידוש.

לימא

כתנאי,

שמפרש

xalif dyn axd

ברכות דברכה"מ מעכבות זו את זו
המג"א

הביא מחלוקת ראשונים האם ג'

שם א"כ ממילא אין לו לחזור רק לתחלת אותה

ברכות דברכהמ"ז מעכבות זו את זו

ברכה וכמו שפסקנו שם בסימן ס"ה בבה"ל

עיי"ש.

והנה

הבה"ל בסימן קפ"ג לגבי שהה באמצע

לענין ברכת ק"ש וצ"ע.

ואולם

יש לדון בזה ,די"ל דאפי' להראשונים

ברכהמ"ז כדי לגמור את כולה ,הביא

דסוברים דאין ברכות מעכבות זו את

דברי המג"א דחוזר לראש ,וכתב ע"ז וז"ל,

זו ,אין הכוונה דהוי זה ג' ברכות חלוקות ,וכ"א

ואפילו אם שהה באמצע ברכה כדי לגמור כולה

הוא מעשה מצוה בפני עצמו ,אלא דבוודאי

מחמת אונס ג"כ אפשר דחוזר רק לתחלת ברכה

דחשיב מעשה מצוה אחת של ג' ברכות ,ורק

ששהה בה אחרי דכמה פוסקים לא ס"ל

דאין מעכבות זו את זו ,והיינו דלא נימא דהכל

כהרא"ש דכולהו ג' ברכות חשובות כאחת ,וגם

הוא מעשה אחד וכשמברך ברכה אחת הרי זה

אפשר דאין מעכבות זו את זו כדעת אבן העוזר

כמו שבירך חצי ברכה ,אלא דהם ב' מעשים

עריכת ברכות  /הערות דף מו ע"א

עתר

חלוקים ,אבל מ"מ כשהוא מברך ג' ברכות הוי

דהברכות אין מעכבות זו את זו ,אעפ"כ

זה קיום אחד של ג' ברכות ,וגם זה בכלל החיוב

כשמברך הג' ברכות הוי זה קיום אחד של

לקיים אותם בתורת קיום אחד ,וממילא

ג' ברכות ולא ג' קיומים נפרדים ,ולכך

דכשהפסיק באמצע הרי זה עושה חיסרון בקיום

בוודאי דאם כבר גמר הברכה האחרונה צריך

אחד של הג' ברכות וצריך לברך עוד פעם.

לחזור לכולם ,דכיון דצריך לברך עוד פעם

ואלא דיש לדון בזה ,דהנה באמת דברי הבה"ל
צ"ע ,דכאן פקפק מאד בדברי המג"א
שיהיה צריך לחזור לראש כיון שאין ברכות
מעכבות זו את זו ,ואילו לגבי עיקר הדין בסימן
קפ"ח כששכח להזכיר הזכרה דצריך לחזור
לראש ולא לתחילת ברכה האחרונה שם הכריע
כן לעיקר הדין שצריך לחזור לראש ולא פקפק
מהאי טעמא שברכות אין מעכבות זו את זו.

ולכאו'

]והעירוני לזה[ ,היה נראה דגם
מודה

הבה"ל

למש"נ,

צריך לקיים עוד פעם הקיום האחד של הג'
ברכות ,וכל מה שהוא חולק כאן הוא רק
בדין הפסק ,והיינו משום דסובר דהחיסרון
דהפסק הוי זה קלקול במעשה הברכה עצמה
דצריך שיהיה מעשה ברכה אחת בלא הפסק,
וממילא דאם הפסיק בין ברכה לברכה כל מה
דשייך לומר דיש חיסרון בהפסק זה רק באם
נימא דהוי זה מעשה ברכה אחת ,אבל אם
אין ברכות מעכבות זו את זו ,והוי זה ג'
ברכות חלוקות לא שייך בזה חיסרון דהפסק,

דאפי'

ועי' בזה.
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במה שמוציא אחד את חבירו בברכת זימון
הנה

בעיקר מה שמוציא אחד את חבירו
בזימון,

הוא

צ"ב,

דהלא

ועי'

בחזו"א שנראה מדבריו שהוא משום

הקשו

דויתרו חז"ל על מעלה זו שיברך כל

הראשונים מאי טעמא בברכה אחרונה מצוה

אחד בפנ"ע ,כדי לקיים חובת זימון .ואולם עי'

להחלק ,ומאי שנא מברכה ראשונה דמהני מה

בדבריו שכתב ,דלפי"ז ה"נ דהדין דאין צריך

שהסיבו ביחד שיוכל להוציא אחד את חבירו,

כלל צירוף כדי להוציא אחד את חבירו.

ותי' דהוא משום דלאחר אכילתם הם מסתלקים
וכבר אין להם צירוף .ומעתה צ"ב דמה מהני
מה דאיכא זימון.

ויש

להוכיח לכאו' שלא כדבריו ממש"כ
המג"א דמה דצריך הסיבה בזימון אין

זה רק להתחייב בדין זימון אלא גם כדי להוציא

וגם

לדעת הרא"ה שכתב לבאר הטעם מחמת

בברכת המזון ,וצ"ב דהרי חזינן דהסיבה לא

דיש דין ברכה במקומן ,ולכך עדיין הם

מהני ,וע"כ דהוא רק בצירוף מעלת הזימון,

קבועים ,אבל הלא חזינן דבשנים לא מהני זה,

ואם כי הדברים צ"ב ,אבל עדיין חזינן שלא

והיינו משום דיש דין שיברך כל אחד ,וא"כ

ויתרו כלל על כל דין זה שלא יוציא אחד את

צ"ב דמאי טעמא בזימון שאני.

חבירו.
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ואולם

תרעא

עוררו בזה די"ל ,דהמג"א לשיטתו

ואולם

בזה ,דהנה המג"א דן האם דין זה

הסיבה כדי שיד"ח בברכת המזון ,צ"ב ,דהלא

שאין אחד יכול להוציא את חבירו בלא שהסיבו

חזינן דג' שבאו מג' חבורות מצטרפין ,ובוודאי

יחד ,הוא רק דין לכתחילה ,או שהוא גם דין

דהדין דכל אחד מוציא את חבירו בברכת

דין

המזון ,והראיה לזה ,דהנה על שיטת רבינו פרץ

לעיכובא ,ואולם כתב לדחות ,די"ל רק

שהביא הרמ"א דגם במקום שלא קבעו כלל

כשהסיבו יחד ,ודבריו תמוהים ,דמה מהני מה

כאחד הדין דמזמנים רשות ,כתב המג"א

שהסיבו יחד ,הלא כתבו הראשונים דלגבי

לתמוה דכיון דבוודאי דבכה"ג אין אחד מוציא

ברכה אחרונה לא מהני זה מידי כיון שהם

את חבירו ,א"כ איך שייך זימון בכה"ג ,והיינו

מסתלקים.

דפשוט למג"א דלא שייך בלא שיוציא אחד את

והסיק

לעיכובא,

המג"א

שהוא

גם

באמת עיקר דברי המג"א הנ"ל דצריך

חבירו בברכת המזון.

ואשר

בע"כ מבואר מדבריו ,דעכ"פ חשיב
הסיבה לענין שעכ"פ בדיעבד יש

להם צירוף ,ורק דלכתחילה לא מהני זה,
ואם כי הדברים צ"ב ,אבל מ"מ לפי"ז י"ל
דכל מה שויתרו על מעלה זו שכל אחד

ומיניה

מג' חבורות בוודאי דהדין דאחד
מוציא את חבירו בברכת המזון ,ותמוה דהרי
לא היה להם הסיבה ,ואיך שייך שיוציא אחד
את חבירו בברכת המזון.

יברך כדי שיזמנו ,כל זה הוא רק בכה"ג
דעכ"פ

שהסיבו

מהני

זה

לגבי

שיד"ח

נשמע ,דמה דאיתא בגמ' דג' שבאו

ואשר

לכאו' מבואר משם ,דכל מה שצריך

בדיעבד ,משא"כ באופן שלא הסיבו ,דגם

הסיבה ,הוא רק כדי לחייב החובת

בדיעבד אין יד"ח לא ויתרו על מעלה זו

זימון ,אבל כל שיש חובת זימון מהני להוציא

בשביל הזימון.

יד"ח אפי' בלא הסיבה ,וצ"ע דברי המג"א.
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ברכה הסמוכה לחברתה
מבואר

בלשון הגמ' שכל הברכות היו ראויות

אחת ברכה לעצמה כדאמרן בעלמא כד הוה

לפתוח בברוך ולחתום בברוך ,אלא

מהלך הוה מברך מצעדי גבר וכן כולן .ב' ועוד

שיש ברכות קצרות שאין זה כך .והפי' שהגם

דהוו קצרות והויין כברכת הפירות .בתי' א' יש

שברכה מושלמת היא לפתוח ולחתום ,אם היא

להעיר מברכות שלא עשני גוי עבד ואשה,

ברכה קצרה אין הצדקה לשתי ברכות ,ואי

שאותם אפשר לברך מיד ,אחד אחרי השני.

אפשר לעשות פתיחה וחתימה.

וצריך לומר שכיון שיכול להפסיק בין אחד
לשני ,ואין שייכות ממש בין אחד לשני ,אינו

ומבואר

בתוס' גבי ברכות השחר ,מדוע אינם

סמוך לחברו .מיהו יש להעיר שמבואר בתוס'

סמוכות לחברתה ,ב' תירוצים .א' כל

בתחילתו שאם לא היה ברכת אשר יצר במשך
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תערב

היום אלא רק בקימה ,כן היה נחשב סמוך לעל

קצרה לא שייך בה דין סמוכה לחברתה .שהרי

נטילת ידים .ואולי לרווחא דמילתא כתבו זאת

חתימה אין בה ,ואם גם פתיחה לא תהא בה כי

שם גבי אשר יצר.

היא סמוכה לחברתה ,א"כ ייצא שאין בה כלל

הסברא

ברוך אתה ה' ,וזה לא שייך שתהא ברכה בלי
הב' של תוס' שהם ברכות קצרות ,יש
לדון בכוונתם בב' אופנים .אופן א'

שהעיקר הוא שהברכה הראשונה היא קצרה.

זה .והוא נוקט שלא שייך שסמוכה לחברתה
תעביר את הפתיחה לחתימה ,שדין ברכה קצרה
שאין בה חתימה ,וסמוכה לחברתה לא יכולה

ועי' תוס' כתובות ח .כיון דקצרות הן אם לא

ליצור חתימה.

היה פותח בברוך היה נראה הכל ברכה אחת.
ובאמת נראה שיש הרבה מברכות שמו"ע שהם

שוב

מצאתי ברש"י ברכות מט .שכ' והויא לה

קצרות ,שהם רק בקשה ,ורק מכיון שיש בהם

ברכה הסמוכה לחברתה ,ומיהו ,פותח

חתימה יש בהם גם חלק ההודאה .אולם לענין

בה בברוך  -לפי שפתיחתה היא חתימתה,

אם היא ארוכה או קצרה צריך לכאו' לדון לפני

שכולה הודאה אחת היא ואינה הפסקה ,ודומה

החתימה .אלא כיון שברכת אבות שבשמו"ע

לברכת הפירות והמצות .ע"כ .והוא כמשנ"ת.

היא ארוכה ,כולם סמוכות חדא לחברתה ,שאם

ותוס' שם שואלים שהיה צריך לעשות כמו

יש חתימה אפשר לסמוך לה ברכה אחרת .ויש

שאר סמוכות ,שנאריך ונחתום בברוך .מבואר

לדחות שבאמת הם ברכות ארוכות ,שכיון שיש

שבעיקר הדבר לא פליגי] .ועי' רשב"א שם[.

בהם בקשה ייתכן שאין ברכה בלי הודאה ג"כ,
אלא אחרי שהם עם חתימה די שיהא הודאה

וזה

משום שהברכה השניה קצרה ,וכסברת

בחתימה.

ויש

לדון ,מה יהיה הדין בברכה קצרה שהדין

האופן הב' שיש לבאר בתוס' כאן ,שהוא
הרא"ה.

ועי'

רש"י כתובות ח .שדן מדוע ברכה שניה

שרק פותחים בה בברוך ולא חותמים ,אם

של ז' ברכות של חתן פותחת בברוך ,וכ'

היא סמוכה לחברתה .שהדין שסמוכה לחברתה

כי היא ענין חדש ,ומבואר שבלא זה היה סמוך

הברכה שבראשונה עולה גם לשניה ,וכאי' יש

אפי' שהברכה הראשונה שלפי זה היא קצרה,

ברכה גם בשניה .האם אז לא יהיה בקצרה לא

אמנם בתוס' שם נתקשו מדוע יוצר האדם פותח

פתיחה ולא חתימה .ונראה פשוט לא כך,

בברוך ,הרי היא סמוכה ליוצר האדם .וכ' כי

דברכה הסמוכה לחברתה לא פותחת בברוך,

היא ברכה קצרה והיה נראה כברכה ארוכה.

אולם צריך שיהא עליה עכ"פ שם ברכה ,וזה

ולכאו' כוונתם לברכה הראשונה .וצ"ב תיפו"ל

ע"י שמוזכר בה ברוך אתה ה' .ורק לענין שלא

משום שהברכה השניה היא קצרה .ואולי משום

פותחת וכן ממילא שלא צריך אלוקינו ומלכות,

שא"כ נאריך בה וכו' כמו שכ' התוס' בברכות

לזה מהני מה שסמוכה.

מט .הנ"ל.

ומצאתי

ברא"ה כאן שכתב כן ,שלא ייתכן

ולזה

נלענ"ד ברור ,במה ששמעתי לדון

ברכה בלי ברוך אתה ה' ,אלא

לשיטות שחתימה לא מעכבת ,מה

שהוא כתב שמחמת כך אם הברכה השניה היא

הדין למשל מי שאחז בצור ישראל ,ושכח
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שעומד שם וכשהתחיל הש"ץ שמו"ע התחיל

תרעג

ולולא

דבריו היה נראה לענ"ד שיש לדון

אתם ,האם צריך אחרי השמו"ע לברך שוב

להיפך .דהנה בתוס' מט .כ' ברוך

ברכת אמת ויציב .ונראה פשוט שכן ,שגם אם

שנתן שבתות למנוחה וכו'  -וא"ת והא סמוכה

חתימה לא מעכבת זהו בברכה ארוכה ,אבל

היא וי"ל הואיל ולא נתקנה שם אלא לאומרה

בזה חסר כל השם ברכה ,דלא אמר כלל ברוך

לפרקים כששכח רצה והחליצנו אין זה קרוי

אתה ה' לא בתחילה ולא בסוף. .

סמוכה וצריך פתיחה בברוך .ע"כ .ושמעתי
להעיר מה אכפת לן מה שלא נתקנה שם ,הרי

ב[ עוד

בענין סמוכה .עי' תוס' ברכות מו.

מ"מ תמיד כשאומרה היא סמוכה ,וכך היא

שכ' ברכת אשר יצר אינה סמוכה

צורת התקנה לאומרה דוקא שם .ומבואר לכאו'

לנטילת ידים דנטילה שייכא בלא אשר יצר

שלמדו שסמוכה צריך להיות שמצד הברכה

והרבה פעמים אומרה לבדה .ומהרש"א שם

הראשונה יש לה המשך ,ולכן המלכות של

הק' שהעיקר זה להיפך ,שאשר יצר שייכא בלא

הראשונה עולה גם לה .אשר לפי"ז לכאו' יש

נטילה ,וכך פירש בתוס' וכתב שהלשון

לפרש התוס' מו .כפשוטו ,שנטילה שייכא בלא

מגומגם .ועי' מלא הרועים שם מה שהק'

אשר יצר .וכיון שכך אין אשר יצר נחשב

לשיטות שמברכים תמיד גם על נטילת ידים.

להמשך של נטילת ידים .ודו"ק.
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ספק קיום בדאורייתא
במג"א

קצ"ד סק"ג אי' שנחלקו הרי"ף

דאורייתא] .ויתכן דבמקום שאין חשש איסור

והרמב"ן האם ג' ברכות מעכבות

)כמו איסור ברכה לבטלה דהכא( מחוייב מספק

זא"ז מדאוריי' .וע"כ מי שיודע רק ברכה אחת

ורק חומר הדין של ספק דאוריי' לא נאמר בזה[

לא יברך שספק ברכות לקולא .עיי"ש .וקשה

וכן לשאר מצוות.

בהמ"ז

דהא

דאורייתא

וספק

דאורייתא

לחומרא .וכתב ע"ז הפמ"ג וז"ל ואף על גב

וצ"ב

סברת החילוק .עוד הקשו מד' הר"ן

דספק תורה לחומרא ,לא שייך כאן ,בשלמא

בסוכה )כ"ב :ברי"ף( דמי שלא נטל

אכל ואינו יודע אם בירך חוזר ומברך כבסימן

לולב עד בין השמשות אינו מחוייב ליטלו

קפ"ד סעיף ד' דמתקן וודאי ,מה שאין כן כאן

מספק ,משום דלולב בשאר ימים דרבנן,

דספק הוא ,שמא מעכבות .ועיי' במחצה"ש

ומשמע דביום ראשון מחוייב .ולכאורה הא אין

למ"ד

כאן וודאי קיום .וידוע לחלק דהתם אם יטול

שפירש

באופ"א,

ולדבריו

ליכא

דמדאורייתא מחויב בברכה אחת.

יפטר מכל צדדי חיובו) ,שהספק שמא כבר עבר

זמן המצווה( ,ואילו הכא עדיין יהיה מחוייב

ויש

ללמוד מדבריו דמי שיש לו רק אתרוג

למצוא אופן לקיים את חיובו להצד שלא יצא.

מסופק אין לחייבו ליטלו מדין ספק

)ואינו תלוי ב"לא וודאי קיום" ,אלא במה שאינו

עריכת ברכות  /הערות דף מו ע"א  -דף מו ע"ב

תרעד

מתקן( .וכ"מ בל' הפמ"ג] .ולפי"ז אם היו לו ב'

הקיום לגמרי .ויש להטעים קצת הדברים,

אתרוגים א' כשר וא' פסול שנתערבו ,ואבד

שהלא אם היה בא לכתחילה לצאת את חיובו

האחד ,אין מחוייב מן התורה ליטול את השני.

בקיום כזה )היינו בברכה א' של בהמ"ז ,או אתרוג

אבל אם כבר נטל א' מהם ,מחוייב ליטול את

שהוא ספק כשר( דינו היה להמנע ולקיים באופן

השני ,כיוון שודאי יצא עי"ז יד"ח[.

שיוצא יד"ח בוודאות ,וי"ל שמה שאינו יכול

ובסברת

הדברים י"ל דדין ספק דאורייתא אין

לקיים באופן הודאי )שאינו יודע את שאר הברכות,

גדרו שמחוייב לדאוג שלא יבוא

או אין לפניו אתרוג וודאי כשר( אין זה משנה את

לידי איסור ואף בדרגת ספק ,אלא הוא צורה

הגדרת וצורת החובה המוטלת עליו .ולדינא

בהגדרת החיוב ,שחובה המוטלת עליו בדרגת

יעויין במשנ"ב ס"ק י"ג שהביא מהאחרונים

ספק מחייבתו .וי"ל דהני מילי במקום שהחיוב

שאם אכל שיעור שביעה יברך את הברכה

מחייבנו מספק כגון ספק איסור ,וספק בין

שיודע] .ובגוף הנידון הביאו שבשו"ת רע"א

השמשות ,אבל כשחיובו הוא ודאי ורק שהוא

קמא ד' כ' בפשיטות דמי שיש לו רק תפילין

)ספק( אנוס מלקיים ,אין ראוי לחייב את צד

שספק אם התעבדו לשמן חייב להניחם מספק[.

oniep xi`n l`xyi axd

דף מו ע"ב
בגדר עניית אמן על ברכת הזן
א .גמ'

ברכות מו :עד היכן ברכת הזימון ,רב

אמנם להרמ"א שברכת הזן היא חלק מהזימון

נחמן אמר עד נברך ,ורב ששת אמר

וצריך לשמוע אותה ,יש לידע האם צריך מדיני
זימון לענות אחריו אמן או לאו.

עד הזן .ובשו"ע בסי' ר' ס"ב כתב וז"ל אינו
צריך להפסיק אלא עד שיאמר ברוך שאכלנו
משלו וכו' ,וחוזר וגומר סעודתו בלא ברכה
בתחלה .וברמ"א כתב ע"ז ,וי"א שצריך
להפסיק עד שיאמר הזן את הכל ,וכן נוהגין.
הרי שנחלקו השו"ע והרמ"א ,שלהשו"ע קיי"ל
כדעת ר"נ שעד שנברך ,ולהרמ"א קיי"ל כדעת
ר"ש שעד הזן.

והנה

בשו"ע סי' קפ"ג ס"ז כתב וז"ל נכון
הדבר שכל אחד מהמסובין יאמר בלחש

עם המברך כל ברכה וברכה ,ואפילו החתימות.
וברמ"א כתב ע"ז ,ויקדים לסיים קצת קודם
המברך ,כדי שיענה אמן ,כדלעיל סי' נ"ט.

והנה

בפשוטו משמע מדברי הרמ"א שאין
כלל עניין בעניית אמן על ברכת המזמן

והנה

להשו"ע אין צריך לשמוע את ברכת

מדין ברכת הזימון ,אלא שהוא עניין מצד עניית

הזן ,וכ"ש שאין צריך לענות אמן ע"ז,

אמן גרידתא.

עריכת ברכות  /הערות דף מו ע"ב
ב .והנה

תרעה

ברמב"ם פ"ה מהל' ברכות ה"ג כתב

אמן ,כדלעיל סי' נ"ט ,וכי מה חידוש הוא זה,

וז"ל ואחר כך אומר ברוך אתה וכו'

שיש מעלה בעניית אמן.

הזן את העולם כולו בטובו עד שגומר ארבע
ברכות והן עונין אמן אחר כל ברכה וברכה .הרי

והנה

יוצר וערבית אומר עם השליח צבור

שמשמע שעניית אמן היא דין מדיני הזימון,
שע"י עניית אמן כולם מצטרפין לברכת המזמן
מלבד מה שהוא מוציאם בזה] .אא"כ נידחק
ברמב"ם ,שכיון שכתב שהוא מוציאם בברכת
הזימון ,השמיענו ששכמוציא אחד את חבירו
לכתחילה צריך היוצא בברכה לענות אחר
המברך אמן[.

בסי' נ"ט ס"ד ,כתב השו"ע וז"ל ברכת

בנחת .וכתב ע"ז הרמ"א ,וימהר לסיים קודם
שיסיים הש"צ ויענה אמן אחר ש"צ ,ומיהו אם
לא אמרה ,רק שמעה מש"צ יצא ,דברכות אלו
הש"צ מוציא היחיד אף על פי שהוא בקי ,מיהו
אין הש"צ מוציא היחיד בפחות מי'.

וצ"ב

טובא ,שהרי איתא ברמ"א שבברכת
יוצר

ושי'

הב"ח

בסי'

קצ"ג,

וז"ל

אלמא

דכשמזמנין ביחד ליכא חילוק ברכות,
אלא אחד בלבד מברך ,והשנים לא יברכו ,אלא

וערבית

לכתחילה

לא

יצא

מהש"צ ,ומדוע אומר עם השליח ציבור בנחת,
וכן צ"ע כנ"ל מהו הדין המיוחד בזה לסיים
קודם הש"צ ולענות אמן יותר מאשר כל ברכה

צריכים לשמוע הברכות מפי המברך ולענות

אחרת.

עליהם אמן ,ויעוי' שם בתו"ד שכתב שיש חיוב
גמור בעניית אמן והוא מעיקרי הזימון ,ויעוי"ש

ובביאור

הלכה שם כתב לתרץ בדוחק וז"ל

שהביא מהספרי דברים אות שו ,ומנין שאין

ונ"ל דלא אמר הרא"ש ד"ז כ"א

מזמנין אלא בשלשה ,תלמוד לומר כי שם ה'

בזמנו שהיו נוהגין עדיין העולם לצאת בברכת

אקרא וכו' ,ומנין שעונין אחר המברך תלמוד

הש"ץ וכמו שכתב הגר"א ,ע"כ הוא שהחמיר

לומר הבו גודל לאלוקינו ,אלמא דבשלשה

ע"ע לאמר בפיו עם הש"ץ ,הוצרך לאמר בנחת

חייבים לענות אמן אחר המברך בכל הברכות,

שלא להגביה קולו ,כדי שלא לקלקל בזה

וכתב שם עוד ,שעדיף לצאת בברכת הזימון

לשארי אנשים השומעין ומכוונים לצאת

ולא שיאמרו כולם ביחד ,כיון ששמא לא יוכל

בברכת הש"ץ ,וגם אפשר דמטעם זה היה

לסיים לפני המברך ולא יענה על ברכתו אמן,

ממהר לסיים הברכה ולענות אמן אחר הש"ץ

והיינו שיפסיד את ברכת הזימון.

כמו שמובא בטור ,כדי שלא לפרוש עצמו מן
הצבור שצריכין כולן לכתחלה לענות אמן אחר

ג .והנה

הרמ"א הנ"ל בוודאי פליג על הב"ח

הש"ץ ,ואפשר אף לעיכובא דבלא"ה לא יצאו

שעניית אמן הוא חובה מדיני

בברכתו ,וכמו שכתב הר"י בפ' מ"ש והובא

הזימון ,אבל מדבריו שמשמע שאי"ז שייך כלל

בסימן זה במג"א סק"ה ,מה שא"כ כהיום

לדיני זימון ,היא צ"ע.

שנהוג שכ"א מברך לעצמו ברכת ק"ש עכ"ד,
ודבריו דחוקים ,ובאמת בב"ח בסי' קצ"ג ס"ה

ובאמת

יל"ע על דברי הרמ"א שכתב ויקדים

ובט"ז סי' קפ"ג ס"ו לא הבינו כך בדין הזה,

לסיים קצת קודם המברך ,כדי שיענה

וצ"ב.

עריכת ברכות  /הערות דף מו ע"ב

תרעו
ד .ואשר

יראה בזה ,שהנה באמת ברכת

וביאור

הדבר שבאמת נברך שאכלנו משלו

יוצר ,גם עיקרו שהיו יוצאים

היינו ציווי לברך ולהצטרף יחד,

מברכת הש"צ ,והוא בשביל הברכו של הש"צ,

]כדאיתא בתוס' לקמן מט :ד"ה תנן[ ,וברוך

וכולם יוצאים מברכתו ברכת יוצר ,וכתב

שאכלנו משלו היינו קבלת הציווי והסכמה

השו"ע שאף שאין יוצאים מהש"צ אומרה עם

להצטרף יחד לברך ,ואח"כ כולם מברכים יחד,

השליח ציבור בנחת ,והיינו שעי"ז כולם

והנה אם כבר קיבל את הציווי והסכים להצטרף

מצטרפים יחד עם הש"צ ,ע"י ששומעים את

אין שייך לומר ע"ז אמן ,משא"כ מי שלא אמר

ברכתו ע"י שאומרים בלחש ,וגם ע"י שכולם

ברוך שאכלנו או ברוך ומבורך שמו ,אזי אומר

אומרים יחד.

אמן ובכך מצטרף לציווי לברך את הקב"ה,
ואח"כ המה מצטרפים לברכת המזמן ,והוא

וע"ז

כתב הרמ"א שימהר לסיים קודם הש"צ

גמר הצירוף והברכה להקב"ה.

ויענה על ברכתו אמן ,כיון שחלק
מהצירוף לברכתו ,הוא ע"י שעונה אמן על

ומקור

ברכתו.

לדבר מצאנו בר"י ברכות לד :וז"ל
ונראה למורי הרב ,דטעמיה דאביי,

משום דס"ל שהנברך שאומר תחלה הוא צווי

וזה

מש"כ גם בברכת המזון ,שצריך לענות

שאומר לאחרים נברך שאכלנו משלו ,והשני

אמן על הברכה של המזמן ,והיינו שעי"ז

שחוזר אחר שענו האחרים אמן הוא הווה וכו'

מצטרף לברכת המזמן ,וכמש"כ בסי' נ"ט

עכ"ל ,הרי שקורא לעניית ברוך שאכלנו משלו

שעי"ז מצטרף לברכת יוצר.

עניית אמן.

ה .ויש

להרחיב בזה ,שבאמת ברכו וברכת

והנה

בברכו יעוי' במ"ב סי' שהביא מחלוקת

יוצר ,וזימון נברך שאכלנו משלו

אם יש לענות אמן על הברוך ה'

וברכת המזון ,הוא ממש אותו עניין ,דהנה בגמ'

המבורך לעולם ועד ,אמנם זה ודאי שמי שבא

מה :איתא שכל העונים למזמן אומרים ברוך

כשעונה הש"ץ ברוך ה' המבורך שעונה אמן על

שאכלנו משלו ,ואחר שבא לשם ושמע את

ברוך ה' המבורך ,והביאור כהנ"ל שבאמירת

המזמן ,עונה ברוך ומבורך וכו' ,ואם אחר בא

ברכו מצווה את כולם לברך את הקב"ה ,וכולם

לשם ושמע שהם עונים ברוך שאכלנו אומר

מקבלים את הציווי ,ואם כבר קיבל את הציווי

אמן ,ומוכרח שבוודאי אין עונה אמן על ברכת

אין לומר על כך אמן ,וגמר הברכה הוא ברכת

חבירו ,ואפי' מי שענה ברוך ומבורך אינו עונה

הש"צ יוצר וערבית ,ולכן כולם צריכים

אמן על מי שבירך ברוך שאכלנו משלו.

להצטרף לברכה שלו.
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עריכת ברכות  /הערות דף מז ע"א

תרעז

דף מז ע"א
בדין זימון באכילת דמאי
בגמ'

אכל דמאי הא לא חזי ליה ופי' רש"י

ולא מחמת הקביעות אלא כלשונו והויא לה

וז"ל הא לא חזי ליה  -והויא לה ברכת

ברכת הזימון מצוה הבאה בעבירה ,וא"כ יש

זמון הבאה בעבירה ,וכתיב )תהלים י'( בוצע

לדון דממ"נ אם הניאץ מחייב שלא יעמיד

ברך נאץ ה' עכ"ל ,ומבואר בדבריו דהבוצע

ברכה כמו"כ הכא יחייב.

ברך הוא בברכת הזימון ולכאו' הא כשם דהוי
בברכת הזימון גם כל הברכה דמברך ברכת

ואפשר

כמבואר בריש פירקין דסמכו אקרא

המזון הוא בדין בוצע ברך ,ומ"ט כתב רש"י רק
זימון.

לדון דהרי יסוד דין זימון הוא

דהבו גודל וגו' או אקרא דונרוממה שמו יחדיו,
וא"כ נראה מכוון דברי רש"י דאיה"נ בכל בוצע

ולכאו'

הדבר תלוי בפלוגתת הרמב"ם

סובר כדעת הראב"ד דחייב ברכה ואינו יכול

והראב"ד )והוב"ד בראשונים בהאי

לפטור עצמו מברכה זו.

דינא( דנחלקו בפ"א הי"ט האם בכה"ג דאיכא
בוצע ברך הגדר יברך או לא יברך ,ודעת

אבל

בזימון שאני כיון דכל ענינו וחיובו הוא

הרמב"ם דלא יברך אך הראב"ד השיג עליו

כדי להעמיד גודל ולרומם שמו בכה"ג

וכתב וז"ל טעה בזה טעות גדולה שלא אמרו

דהוי ע"י ניאוץ אין לך ניאוץ גדול מזה ,ולכן

שאין מברכין אלא שאין מזמנין עליהם לומר

כאן סובר רש"י דזימון לא שייך במקום ניאוץ,

שאין להם חשיבות קביעות הואיל ואוכלין דבר

ואי"צ לדברי הראב"ד דהוי סברא בהקביעות.

האסור והוא כעין אכילת פירות שאין להם קבע
לזימון אבל ברכה תחלה וסוף למה לא יברכו

)ולעומת

זה בעיקר אכילתו דמברך עליה

הואיל ונהנו עכ"ל ,ולכאו' דברי רש"י תואמים

איכא למימר דאפי' אי נתפוס

את דעת הראב"ד דכתב רק על זימון ולא על

דהברכה עצמה היא ג"כ יש בו סתירה לניאוץ,

עצם הברכה כיון דאיה"נ איכא בוצע ברך אבל

מ"מ איכא למימר דסבר דהמחייב הוא הנאת

אכתי אי"ז סיבה לכך דלא יברך.

הגברא דיש לו מאכילתו ,ושוב אי"ז על עצם
הדבר ולכן מחוייב להעמיד החיוב ,ואפי' אי

וכאן

יש לדון דלכאו' מתפרש הדבר כהאמור

נימא לא כך עכ"פ מחוייב הוא בדבר ואינו יכול

בראב"ד דכיון דהוי אכילה דאינה

בלא ברכה ,וכעי"ז מצינו לעיל דף י"ז ע"ב

חשובה שוב הוי כפירות שאין להם קבע ,והיינו

בדינא דאונן דדעת הר"ש בדמאי פ"א מ"ד

דחסר בגוף הקביעות ,אך ברש"י לא משמע הכי

דהוא מחוייב בברכה ומברך ,ולא פירש שם

כלל דהרי הביא את דין בוצע ברך על דין זימון

כדעת רש"י ,דאינו מברך ,אלא דאינו מוציא את

עריכת ברכות  /הערות דף מז ע"א

תרעח

האחרים והוא אינו מוציא אותם ,ובכלבו כתב

דבר איסור פירש וז"ל שאין קבע וחבור

לבאר דעתו בסימן קי"ד דהוא מטעם שכיון

לדברים האסורים עכ"ל.

דנהנה הרי הוא מחוייב בברכה ,ואכמ"ל(.

והיינו
ובעיקר

דעת

סברא בגוף הקביעות ולא מצד
חשיבות

אלא

חסרון

בקביעות

הראב"ד

מבואר

בדבריו

הוא

מחמת

חסרון

וחיבור בדברים האסורים ,וענינו לפו"ר דכיון

בהקביעות דלית ליה בכה"ג כיון דחסר

דכל הזמן אוכל איסור ומוטל עליו למנוע עצמו

בחשיבות הדבר והוי כאכילת פירות ,לכאו'

מאכילה זו ,שוב ממילא חסר בכל האכילה דאין

ברשב"א כאן העתיק את דבריו בטעם אחר

לה קבע ,דמוטל עליו למנוע עצמו מהמשך

דבאחד האוכל כתב הטעם מפני אסור להתחבר

האכילה ,ויש לעיין האם זהו גם כוונת הראב"ד,

עמו לקביעות זו ,ואילו בכה"ג דכולהו אכלי

דהא דימה את דבריו לקביעות דאכילת פירות.

דהחסרון

qieeiic jexa edil` axd

בהא דבעינן בלחם משנה לככרו של הבוצע
בגמ'

אמר רב יהודה וכו' אין המסובין רשאין

חשיב שאין צריך את כוסו של המברך ,ולענין

לאכול כלום עד שיטעום הבוצע .והנה

ברכת המוציא בשבת אם יש לו לחם משנה

בתוס' הביא מהירושלמי זה דווקא אם צריך

חשיב שאי"צ לככר של המברך ,ואם אין לו

לכוסו של המברך ,אבל יש לכ"א כוסו לפניו

לחם משנה חשיב שצריך לככר של המברך .וכך

רשאי לטעום קודם הבוצע.

קיי"ל בשו"ע לגבי קידוש סי' רעא סט"ז וסי"ז,

והנה

ולגבי פת בסי' קס"ז סט"ו.

הרא"ש הביא את דברי הירושלמי ,וכתב
ע"ז וז"ל משמע דא"צ המברך להטיל

מכוסו לכל כוס אחד ואחד ובלבד שלא יהו
כוסות שלהם פגומים ,אבל אם היו פגומין צריך
לשפוך מכוס של ברכה לתוך כל כוס וכוס
קודם שישתה המברך ,ואז לא ישתה קודם
שישתה המברך ,וכן בהמוציא יכול כל אחד
לטעום מככר שלו אם אינן זקוקים לככר אחד,

וצ"ע

שלא כתב שצריך שלגבי קידוש יהיה
את כל תנאי קידוש ,וכמו כוס מלא

וכוס גדול בשיעור רביעית ,וכתב רק כוס פגום,
וכן בשו"ע הנ"ל לגבי קידוש כתב שהכוסות
בידם ריקנים או פגומים ,ולא כתב שכוסות
שאין בהם שיעור רביעית או שאינו מלא ,ומ"ש
מדין לחם משנה.

ובלבד שיהיה לכל אחד ואחד משנה לחם
בשבת.

והיינו

שלגבי כוס של קידוש אם הכוסות

והנראה

בזה בפשיטות ,שבאמת כל דבר
שתליא

במקדש

בוודאי

אי"צ

פגומים זה חשיב צריך לכוסו של

שיהיה בכוסו של כל אחד ,ורק דבר שתליא

המברך לתקנו ,ואם אין הכוסות פגומים זה

בשתיה ובאכילה בזה צריך שיהיה לכל אחד,

עריכת ברכות  /הערות דף מז ע"א
ולכן דין פגום שיש מלבד ברכת הקידוש גם

תרעט

ובאמת

יש לבאר כן בדברי המג"א סי' רע"א

בשתיית הקידוש ,לכן זה חשיב שצריך את כוס

סקי"א ,שכתב שם על דברי הרמ"א

המברך לתקנו ,אבל כוס מלא ורביעית אין

שם ס"ה ,שאם שכח לקדש בשבת ובירך

עניינו לשתיית כל אחד אלא לברכת הקידוש

המוציא ,צריך לומר ברכת הקידוש על הפת,

]ולשתיית המברך[ ואי"ז דין לכוס של כל אחד.

וכתב ע"ז שצריך להביא לפניו לחם משנה,
וידוע להקשות מאי שייטיה להכא לחם משנה

ולפי"ז

מוכח ,שדין לחם משנה בשבת ,אינו

הרי כבר בירך ברכת המוציא ,ויש שלמדו

דין רק בברכה אלא הוא דין לבצוע,

בדבריו שכיון שמקדש על הפת צריך לקדש על

ואף שאיתא בשבת קיז :שאי"צ לבצוע את ב'

לחם משנה ,ולפי"ז אם קידש על היין ובירך על

הככרות ,מ"מ צריך לבצוע על אחת מב'

הפת ושכח להביא לחם משנה אי"צ להביא

הככרות ,ולכן כיון שאין לו ב' ככרות לבציעה,

לבציעה ,אמנם להנ"ל יתבאר שדין לחם משנה

נמצא שצריך לבציעת המברך וחשיב שצריך

היינו לבציעה ,ומביא את הלחם משנה בשביל

לככרו.

הבציעה.
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גמרו ובא שלישי ואכל
איתא

בגמ' 'רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא,

עוד צריך לברך שוב ,או רק לאחר נטילת מים

אתא רב שימי בר חייא הוה קמסרהב

אחרונים ,ולא הכריע במחלוקת זו ,ומעתה

ואכיל .אמר ליה רב מה דעתך לאיצטרופי בהדן

אמאי סתם הכא דלאחר שאמרו הב לן וניבריך

אנן אכילנא לן ,אמר ליה שמואל אלו מייתו לי

אינו יכול להצטרף.

ארדיליא ,וגוזליא לאבא מי לא אכלינן .תלמידי
דרב הוו יתבי בסעודתא ,על רב אחא .אמרי
אתא גברא רבא דמברך לן ,אמר להו מי סבריתו
דגדול מברך עיקר שבסעודה מברך .והלכתא
גדול מברך ,אף על גב דאתא לבסוף.

וכ'

הפמ"ג דהכא כו"ע מודו דלאחר שאמר
הב לן וניבריך לא מצטרף .ולכאו' כוונתו

דהגם להשי' דאין הסח דעת מהברכה מ"מ יש
כבר הסח דעת מהסעודה ,ודוק.

והגר"ז
והביא

כ' כדין הפמ"ג דהכא כו"ע מודו

הטור )סי' קצ"ז( דע"י שאמרו המסובים

ואסברא לה )שם ס"א במסוגר( 'ואף

'הב לן וניבריך' סילקו את עצמם

להאומרים שהיסח הדעת מאכילה אינו זקוק

מהסעודה לגמרי ,וכ"פ בשו"ע )שם ס"א( .והק'

לחזור לברך המוציא אם נמלך לחזור ולאכול

במג"א )שם סק"ב( דתלוי בדעות שהביא הדו"ע

מפני שדרכו של אדם להיות נמלך בסעודתו

גופיה )בסי' קע"ט ס"א( האם דלאחר שאמרו הב

להמשך מסעודה קטנה לגדולה מכל מקום כל

לן וניבריך מסתלק מהסעודה ,ואם רוצה לאכול

זמן שאינו נמלך וחוזר ואוכל נגמרה אכילה

עריכת ברכות  /הערות דף מז ע"א

תרפ

הראשונה בהיסח דעתו כיון שעומד בדעתו

להצטרף עמהם ,משא"כ לד' הגר"ז ודאי דיהני

ואינו חוזר ממנה' ,והוא חחידוש רב דבאמת כל

צירופו א.

עוד ואינם אוכלים יש כאן הסח דעת גמור ,אבל
אם יאכלו חסר בהסח הדעת ולכן אינו צריך
לברך שוב.

ושו"ר

בל' הפמ"ג שכ' 'ואפשר אף להר"ר
יונה ור"ן מכל מקום הוה גמר סעודה

ולא אכלו עוד תו אין מצטרפין' ,והדגיש

ונ"מ

בין הפירושים אם אכלו בפועל ,דלטעם

בדבריו רק בכה"ג שאינם אוכלים ואולי כוונתו

הפמ"ג אכתי לא יהני אכילתו איתם

לביאור הגר"ז ,ואינו מוכרח.
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בדין שאין המסובין רשאין לאכול עד שיטעום הבוצע
בגמ'

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר

קודם המברך ,וכת' לתרץ שמא יש חילוק בין

שילת משמיה דרב ,אין המסובין רשאין

אכילה לשתיה ,וצ"ב תירוצם .וברא"ש כתב

לאכול כלום עד שיטעום הבוצע ,ואח"כ הביאה

בזה אריכות דברים ולכאו' זהו כוונתם ,וז"ל

הגמ' ,תנו רבנן ,שנים ממתינין זה לזה בקערה,

ועוד יש לחלק בין המוציא לקידוש ,דאמרי'

שלשה אין ממתינין ,הבוצע הוא פושט ידו

בפ' ראוהו ב"ד )דף כט ,(:לא יפרוס אדם פרוסה

תחלה ,ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי

לאורחים אא"כ אוכל עמהם ,הלכך יש לו

שגדול הימנו ,הרשות בידו .והנה יש לידע

לטעום קודם ,אבל קידוש יכול להוציא אף על

מדוע בדין הראשון שאין המסובין רשאין

פי שיצא כבר הלכך אין צריך לטעום כלום,

לאכול כלום עד שיטעום הבוצע ,שבפשוטו

וביאור דבריו ,שכיון שבקידוש יכול להוציא

הוא גם מהל' דרך ארץ ,מדוע אין יכול להקדים

אע"פ שיצא שוב אי"צ לטעום כלום ,משא"כ

את רבו.

ברכת המוציא שאין יכול להוציא אם אינו אוכל

והנה

בתוס' הביאו מהירושלמי ,שכל דינא
שאין המסובין רשאין לאכול עד

שיטעום הבוצע ,זה דווקא אם צריכין לאכול
משלו ,אבל אם יש לכ"א פיתו לפניו יכולין

אסור לאכול לפניו ,וזה צ"ב שאם אסור לטעום
מהל' דרך ארץ ,והרי בוודאי במעשה דההוא
סבא המקדש רצה לשתות את כל הכוס ,וגם
ששם הרי בוודאי הוציא את עצמו והוצרך
לשתות מלא לוגמיו.

לאכול ,ובפשוטו גם זה מהל' דרך ארץ.

והנראה

בזה ,ובהקדם דהנה כת' התוס'

והנראה

בזה ,דהנה יעוי' במ"ב סי' קס"ז

להקשות וז"ל ותימה מההוא סבא

סקמ"ג ,וז"ל ודע עוד דאם המברך

דערבי פסחים )דף קו (.דגחין ושתי אלמא דשתי

שח קודם שטעם ,אף שהשומעים לא שחו כלל,

`.
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עריכת ברכות  /הערות דף מז ע"א  -דף מז ע"ב
משמע מהפוסקים לכאורה דשוב אינם יוצאים

וזה

תרפא

מש"כ הרא"ש שבקידוש כיון שאם יצא

בהברכה כמו שכתבתי בבה"ל ,וצ"ע לדינא,

מוציא ,אזי יש לקידוש שם ברכה גם

והטעם בזה שכיון שהמברך הפסיק קודם

אם לא טעם בעצמו ,וא"כ מיד נשלמת

האכילה ,אזי נעשית ברכתו לבטלה ונתבטל

הברכה ,ולכן אפשר לטעום קודם המקדש,

מזה שם ברכה ושוב א"א לצאת מזה .ויש בזה

משא"כ בהמוציא שאין יכול להוציא אא"כ

חידוש גדול ,שהרי כיון שיצאו מדין שומע

בירך בעצמו ,א"כ לא נשלמת הברכה עד

כעונה הר"ז כאילו אמר תיבות הברכה ,וא"כ

יטעום הבוצע ולכן אין יכולים לאכול קודם

כיון שחשיב שגם השומע אמר את תיבות

לו.

הברכה ,והרי השומע לא הפסיק בין הברכה
שבירך בעצמו ,אלא הביאור בזה שאינו מוציא

ויתכן

שזה גם הביאור בדברי הירושלמי ,אם

את חבירו בתיבות גרידא אלא כיון שיש שם

כוסו לפניו ,אזי ע"י מילות הברכה לבד

ברכה לתיבות שאומר ,יכול ע"י שומע כעונה

כבר יש לזה שם ברכה ,כיון שמברך על מה

להוציאו בתיבות הברכה.

שלפניו ,ואם אין כוסו לפניו ,אזי השם ברכה
מגיע ע"י הברכה של המברך על כוסו ,ואחרי

ועפ"ז

נראה שקודם שטעם הבוצע עדיין חסר

שזה ברכה הוא מוציאו מדין שומע כעונה

בשם ברכה שלו ,שהשם ברכה נשלם

ויל"ע בזה.

רק כשאוכל והברכה שאמר עולה על המאכל,
]וכדחזינן שכשבירך על אוכל והפסיק נתבטל

ולפ"ז

באמת אף אם יש גדול ממנו ,אין שייך

מזה שם ברכה[ ,ואף שבדיעבד בוודאי אי"צ

לכבדו כיון שאי"ז מדינא דדרך ארץ,

לחזור ,היינו מפני שנתברר שהיה לזה שם

אמנם באמת לשר מקוצי שהביאו התוס' לכאו'

ברכה ,אבל לכתחילה עדיין לא נשלם לזה שם

בוודאי זה מדינא דדרך ארץ ,אמנם להלכה אין

הברכה.

פוסקים כדבריו.

xincel iav axd

דף מז ע"ב
צירוף קטן להשלים מנין י' בקרה"ת
בגמ'

קטן המוטל בעריסה מזמנין עליו יעויין

מספק"ל להמג"א ,והיא קושיא אלימתא מאוד

במג"א בסי' נה,ד העתיק דברי התשב"ץ

על המג"א.

דלענין קרה"ת מהני קטן להשלים למנין י'.
וכבר תמהו עליו ,דהא להדיא איתא בשו"ע סי'
קמ"ג דקטן אינו מצטרף למנין י' ,ומאי

ואשר

נראה לומר בזה ,דהנה ,הא דלהתשב"ץ
משלים הקטן מנין י' בקרה"ת ,אי"ז
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משום דגם הקטן עצמו מחויב בקרה"ת,

בהדייהו להתחייב בקרה"ת ,ובעינן שמלבד

דבודאי אין הקטן חייב בקרה"ת ,ואך דמ"מ

הקטן יהו עוד י' שלא שמעו קרה"ת.

מצטרף הוא להמעשה קרה"ת ,לדון דיש כאן
מעשה קרה"ת בעשרה ,ושני דינים יש בזה,

ואילו

נידון המג"א בא ,אחר דכבר איכא

האחד ,לגבי חובת קרה"ת ,דבעינן שיהו י'

בפנינו י' שלא שמעו קרה"ת ,ואך

שחייבים בקרה"ת .והשני ,לגבי המעשה

דמ"מ אחד מהם ישן וכיו"ב ,דלענין הנידון

קרה"ת ,דבעינן שיהא המעשה בפני י' דשייכי

דבעינן י' שלא שמעו ,לענין זה מצטרף אף

בהדי קרה"ת.

הישן ,כיון דמ"מ גם הוא חייב בקרה"ת ,ואך

ושני

דמ"מ הריעותא דישן הוא לגבי המעשה
נידונים נפרדים הם ,וכמבואר כן בדברי
הפוסקים דמספק"ל האם בעינן בקרה"ת

י' שלא שמעו ומספק"ל עוד האם בעינן
שישמעו כל הי' קרה"ת ,או דגם ישן מצטרף,
)עי' באה"ל ר"ס קמ"ג ומשנ"ב סי' נ"ה( ,ולא תלו
הפוסקים ב' הספיקות בהדדי כלל.

וכאשר

קרה"ת ,דבזה בעינן שיהו כל הי' שומעים .אלא
שבזה כבר נוכל לצרף הקטן ,דע"י שהקטן
שומע יש כאן י' ששומעים קרה"ת ,דלענין
השמיעה של קרה"ת מהני גם צירוף קטן ,כיון
דמ"מ גם הקטן שייך בהדי החפצא של קרה"ת
לענין שנוכל לדון דיש כאן י' ששומעים
קרה"ת.

נבוא לדון לגבי צירוף קטן ,הנה ,אף
אם מצטרף הוא להשלים למנין י',

הרי דכ"ז הוא דווקא אם לא בעינן י' שלא

ונמצא

דאחד מהי' ישן ולזה מהני הקטן,

שמעו ,אבל כד נימא דבעינן י' שלא שמעו
קרה"ת ,והיינו שיהא בפנינו י' שחייבים
בקרה"ת ,לענין זה בודאי דל"מ צירוף קטן,
דהקטן נידון לעולם כמי ששמע כבר קרה"ת,
וז"פ מסברא.

לפי"ז ,דנידון המג"א בא בגוונא

דהישן אהני לענין שיתחייבו בקרה"ת ,ואילו
הקטן מהני לגבי המעשה של קרה"ת ,ונוכל
לצרפם כל אחד כפי ענינו ,הישן לענין החיוב
והקטן לגבי המעשה קרה"ת ,ואין אנו צריכים
לצרף להמעשה קרה"ת דווקא אחד שלא שמע

אשר

לפי"ז נראה ליישב היטיב דברי המג"א,

עדיין קרה"ת א ,ומיושב היטיב דברי המג"א.

והוא ,דנידון השו"ע בסי' קמ"ג הוא
לגבי החיוב של קרה"ת ,דבזה בעינן י' שלא
שמעו ,ולענין זה בודאי דהקטן אינו מצטרף
`.

כללו

של דבר ,לעולם אין שייכות בין הדין
דבעינן עשרה לעיקר מחייבי הקרה"ת,

`ly cg` `di xeaiva d`ixwd z` cinrny '`xew lra'dc citwdl `ly mibdep ep`c `dn gxken df
j`e ,erny `ly 'i `ki` xakc xg` n"n ,'i oipnl milydl sxhvn epi` `edy s` ,z"dxw oiicr rny

.z"dxw rny xaky cg` mb sxhvn df oiprl ,z"dxw eiykr mirney 'i ediy opira n"nc
calny opirae ,z"dxwa 'i oipnl dnilyn dpi` dy`dc ,z"dxwa 'i oipnl dy` sexiv iabl x`ean a"eike
`"bn 'ir) ,z"dxwa zaiig dpi` dy` m` s`e ,'f oipnl dler dy` n"ne ,z"dxw erny `ly 'i cer edi dy`d
n"n ,'i oipnl dnilyn dpi`c mewna s`y n"ye ,z"dxwa xeaivd z` d`ivene 'f oipnl dler n"n ,(atx 'iq
.w"ece .z"dxwa miaiigy 'i opira `l dfa ,z"dxw mirneyy 'i opirac oicd iabl
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לבין השיעור עשרה דבעינן לגבי הקיום ,ואף

מחויבים ,מ"מ לגבי הקיום סגי לן במה דאיכא

אם כלפי המחייבים בעינן עשרה מחויבים ,ולא

בפנינו עשרה ,על אף שאינם מחויבים ,אם אך

מצרפינן קטן בשביל לדון דאיכא עשרה

אית להו שייכות בהדי ענין קרה"ת.

onyxid oerny axd

קטן בזימון
נשים

ועבדים וקטנים )מז (:אין מזמנין עליהן

ונראה

לדייק מדברי הרא"ש ג"כ כך שכ' )סי'

אמר רבי יוסי קטן המוטל בעריסה

כ'( ז"ל וכן פירש רב האי גאון דקטן

מזמנין עליו והא תנן נשים ועבדים וקטנים אין

עולה למנין עשרה ויראה דהיינו טעמא

מזמנין עליהם הוא דאמר כרבי יהושע בן לוי

דאמרינן דאפילו מוטל בעריסה מצטרף דכל

דאמר רבי יהושע בן לוי אף על פי שאמרו קטן

בי עשרה שכינה שרויה דמונקדשתי בתוך בני

המוטל בעריסה אין מזמנין עליו אבל עושין

ישראל ילפינן דאומרים קדושה בעשרה ל"ש

אותו סניף לעשרה.

גדולים ול"ש קטנים קרינן ביה בתוך בני

וצ"ב

ביסוד הדבר דקטן אפי' מוטל בעריסה
מצטרף לזימון איך מצטרף הא אין בו

דעת וליכא דעות ולכה"פ איך יצטרף הא לא
אכל עמם דהא מיירי במוטל בעריסה וא"כ ודאי
לא מיירי שאכל עמהם ,וודאי הוא שאינו חשוב
חלק מהם לענין להתחיב בזימון אלא שמצטרף
עמהם אך עדיין צ"ב היכי מצטרף עמהם ובמה
חשוב הוא להשלים.

ובאמת

ברש"ש מצינו שגם בקטן בעינן
שיאכל עמהם שכ' להוכיח מקטן

ששייך להצטרף גם בלא אכל כזית וז"ל הן
לשיטת הגר"א )קצ"ז סק"ב( דמצטרף לעשרה
אפילו בפחות מכזית )ולענ"ד ראיה מקטן המוטל

ישראל ובלבד שיהו תשעה גדולים אבל טפי
מאחד לא כדאמרינן גבי עבד דטפי מאחד
ליכא ליקרא דשמיא לצרפו .וראית הרא"ש
דמיירי דווקא בקטן א' היא משום דביותר
מאחד ליכא יקרא דשמיא לצרפו ,ואי מיירי
שהקטן לא אכל א"כ פשיטא שיותר מא' לא
שייך לצרפו דהא גם בגדול אי לא אכל עמהם
לא מצטרף וא"כ מדוע בעינן להאי טעמא אלא
משמע דס"ל דמיירי בקטן שאכל עמהם ויל"ע.

אמנם

שבחזו"א הק' דבקטן מיירי שלא אכל
עמהם וק' שמשמע בסוגין דבעינן

עכ"פ שיאכל עמהם ירק ונשאר בצ"ע ע"ז
ומשמע דס"ל דלא מיירי באכל עמהם וא"כ
צ"ב מדוע באמת מצטרף עמהם.

בעריסה דמצרף לר"א ולריב"ל לקמן ובכריתות )י"ג(
אמרינן ספק ינקו כשיעור כו' ספק ינקו ביותר מכדי

ואולם

נ"ל לחלק ולומר דודאי כל הענין

א"פ( ,הרי דס"ל דקטן בעינן שיאכל ג"כ אע"פ

בעשרה הוא דכל בי עשרה שכינה

שאינו כזית בכא"פ ועדיין צ"ב שהרי אין לנו

שריא וא"כ עצם זה שיש כאן עשרה מישך

אכילת פת או אפי' ירק וצ"ל דזוהי אכילתו

שייך לזמן בשם ואי"ז משום שאוכל עמהם

וחשיבא עכ"פ כאכילת ירק וצ"ב.

וכדו' ולא משום שמצטרף עמהם וא"ת א"כ
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מדוע בגדול בעינן שיאכל עמהם ועכ"פ בעינן

לעיל דארון מצטרף וקטן מוטל בעריסה

שיאכל ירק צ"ל דגדול אי לא אכל עמהם הוא

מצטרף ,ואף על גב דלא קיי"ל כותייהו מ"מ

מופקע מהם ומדוע שייחשב עמהם ולכן בעינן

שמעינן מינה דלצירוף הזכרת השם לזימון

שיאכל ירק כדי שיהא קשור אליהם משא"כ

עשרה לא בעינן מחויב ממש בברכת המזון,

בקטן ממילא נטפל איליהם וא"כ גם אי לא אכל

אלא כל שהוא גדול וחייב בברכה כלל

מצטרף עמהם.

מצטרף ,ואולי אף הוא אינו יוצא ידי ברכתו

ולפי"ז

ה"ה בעבד שאי"צ לאכול משא"כ
שמש דלא בטל אליהם ובלא שיאכל

)אפי' בעמידה( אינו מצטרף עמהם.

ובאמת

בברכה דידהו אלא לזימון בלחוד הוא דמצטרף
וחוזר ומברך כברכתו לעצמו דומיא דיוצא
לשוק דקוראין לו ומזמנין עליו והולך לו וחוזר
ומברך לעצמו.

נראה כעי"ז בנדון של תשעה אכלי
דגן וא' אכל ירק שמצטרף עמהם

חזינן

ודנו בראשונים איך באכילת הירק הוא מצטרף
עמהם הא ודאי שאינו מחויב בזימון ומה מהני
לן שיאכל עמם ירק.

וכו"כ'

ספיקות איכא בזה אי בעינן שיאכל
כזית דווקא או לא ,אי האוכל ירק

חייב להפסיק עד הזן אי לאו ,אי מהני גם
לזימון שלושה או רק לעשרה ,אי האוכל ירק
שמצטרף עמהם וענה לזימון יכול לאכול אח"כ
או דחשיב היסח הדעת ,ונאמרו בזה כמה
סברות בראשונים מה הטעם בזה שבעצם הוא
ק' מאוד מה שייך צירוף בזה שאכל ירק.

והרשב"א

דס"ל לרשב"א דאין דומה זימון עשרה
כלל לזימון של ג' וודאי דלא בעינן

מחויב

בברכהמ"ז

וכלשונו

דהוא

צירוף

להזכרת ד' וסגי בזה שהוא מחיוב בברכה כלל,
והדבר צ"ב מה מהני לן זה שהוא מחויב
בברכה כלל הא אינו מצטרף עמם ומה מהני זה
שחייב בברכה כל שהיא וגם שיכול לברך
שאכלנו שזוהי פשטות הבנת הרשב"א עדיין זה
כלפיו אך איך מהני כלפיהם ליחשב עשרה.

ולפימש"כ'

ניחא דאה"נ בזימון עשרה כל
בי עשרה שריא שכינה וסגי

בעצם מה שיש כאן עשרה מישראל ומה דבעינן

כ' ז"ל אלא שבזו יש לומר

שיאכל עמם ירק הוא כדי שיהא חשוב שיש

דלהצטרף להזכיר את השם

כאן עשרה ולא יהא מופקע מהם וכיוון שאינו

הוא דבעי ולא בעינן שיאכל ,דהא אמרינן

מופקע מהם שייך לזמן בשם .ב.

xpxe wgvi axd
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קדים חד ובריך לגבי עלה של ירק
תשעה

אכלו דגן ואחד אכל ירק  -מצטרפין.

שבכה"ג דנים אנו מחייבי זימון על כאו"א

וכתב המג"א בסי' קצ"ז ,דאם כבר

מתוך החבורה ,דאף דבודאי חובת זימון קאי

בירך ברכה אחרונה ,שוב אינו מצטרף עמהם,

על החבורה ,מ"מ בגוונא דאיכא ג' אוכלי פת,

כיון שכבר נסתלק מהם ,והקשה המג"א ,דהא

דנים אנו דכל אחד מהשלשה עומד מצ"ע

בקדים חד מינייהו ובריך מצטרף עם השנים

בחובת זימון.

הנותרים לזימון .ותי' ,דשאני התם שאכל עכ"פ
פת .וצ"ע סברת החילוק.

והנה,

וממילא

דאף כאשר נפרד האחד מהם ,אכתי
דנים אנו את השנים הנותרים כחלק

יסוד סברת המג"א דאם נסתלק מהם

מחבורה דשייכי גבייהו זימון ,ומה"ט הוא דלא

פקע מינייהו חובת זימון ,הנה ,לכאו'

פקע מינייהו הזימון ע"י דקדים חד ובריך.

הסברא בזה דאם אך פקע מהם תורת חבורה
של ג' ,שוב ממילא כבר ל"ש בהו זימון כלל,
דכל החובת זימון דרמי עלייהו היינו דווקא

ולא

כן כאשר לא אכלו שלשתם פת ,דבזה
א"א לדון כאו"א מהם כחלק מחבורת

זימון ,ורק על שלשתם יחד נוכל לדון דין זימון,

כאשר מתקיים בהם ענין זה דאיכא חבורה של
ג' ,וכאשר בירך הוא ,שוב אין כאן עוד חבורה
של ג'.

ולא על כאו"א מהם בפנ"ע.

ולפי"ז

אין כוונת המג"א במש"ש שכבר
נסתלק מהם ,לומר דמיניה דידיה

ולפי"ז

י"ל ,דכ"ז הוא דווקא בעלה של ירק,

הוא דפקע זימון ,כ"א דמהשנים הנותרים הוא

אשר כל הצירוף דידיה הוא רק לענין

דפקע זימון ,ע"י דשנים אלו אינם עומדים

זה דחייל חובת זימון על החבורה בכללותה,

כחבורה בלעדי השלישי ,ובמקום שהלך לו

אך לא דחייל על כאו"א מהחבורה חובת זימון,

השלישי שוב פקע גם מהם תורת חבורה לחובת

שהרי אין כאן כ"א שנים שאכלו פת ,ואם מ"מ

זימון ,ועיין.

חייל עלייהו דין זימון ,הרי דהיינו רק בתורת
החבורה הקיימת בפנינו ,ובזה י"ל דכאשר
מקצת מהחבורה נתפרדה ,פקע מהם כל תורת
חבורה ,ובממילא דפרח מינייהו הזימון שהיה
בהם קודם שבירך.

אבל

ובעיקר

מש"כ המג"א דאם קדים ובריך
ברכה אחרונה שוב אינו מצטרף

בהדייהו לזימון ,יש בזה דבר פלא ,והוא ,להנך
פוסקים דאית להו דגם בפחות מכזית מצטרף
עמהם לזימון ,וזה פלא ,דאם אכל כזית ובירך

בגוונא דאיכא ג' אוכלי פת ממש ,בזה

לאחריו שוב אינו מצטרף לזימון ,ואילו אם לא

י"ל דסגי גם במה שמקצת מהחבורה

אכל כזית ,דאינו מחויב בברכה אחרונה ,בזה

עדיין קיימת ,דמאחר דחובת הזימון דחייל

שפיר מצטרף לזימון ,ולא דיינינן דכאילו

עלייהו הוא ע"י דאיכא כאן ג' אוכלי פת ,הרי

נסתלק מהם .ודו"ק.
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תרפו

דף מח ע"א
קטן המוציא גדול בברהמ"ז
ברד"ה

עד שיאכל מבואר שמחויב דרבנן

גבי ק"פ בקטן שהגדיל בין ב' פסחים וכן

מוציא דאו' והקשה רעק"א בגליון

רעק"א שדן באכל וברך בקטנותו ברהמ"ז

השס מנשים שאינם מוציאות.

ועין

והגדיל ועדין שבע ,ואי נימא שאף לקטן יש

בקה"י בסו"ד שישב דקטן הוא פטור מן

קיום מצוה דאו' אין מקום לכל הנידונים
האלו.

המצוות אך בעשה מצוה יש לו קיום
מצוה מדאו' ומשו"ה עד כמה שמחויב מדרבנן
מוציא אחרים מדאו' ומשא"כ נשים שאינם
בברית ותורה אין להם קיום מצוה מדאו'.

ויש

לצין

שכל

גדולי

אחרונים

שדנו

ובעיקר

קושית רעק"א י"ל עוד דנשים
שחיבות מדרבנן הוי חיוב דרבנן

חדש מכיון שאינם בברית ותורה זה דין חדש
משא"כ קטן זה אותו חיוב כגדול משו"ה יכול
להוציא.

בספירת העומר בקטן שהגדיל וכן
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צירוף קטן להשלים מנין י' בתפילה
בגמ'

קטן היודע למי מברכין  -מזמנין עליו.

בפנינו חבורה דשייך גבה זימון ,ובממילא

וכ"ה לדינא בשו"ע סי' קצ"ט .והקשה

דחייל על הך חבורה חובת זימון ,והשייכות של

המג"א ,דמה טעם פסק כן השו"ע רק לגבי

הקטן הוא לגבי מעשה הזימון בלבד ,ולא לגבי

זימון ולא לגבי צירוף קטן לתפילה וקדיש

החיוב.

וקדושה .ותי' דשאני תפילה דלא מצי פטר
נפשיה ומשא"כ בזימון דאי בעי לא אכיל.
והדברים סתומים וחתומים.

וזהו

כוונת המג"א לחלק בין תפילה לזימון,
כי התורת ציבור דבעינן בתפילה הוא,

בי' שחייבים בתפילה ,ואילו לגבי זימון סגי לן

והנה,

הרי אף אם קטן מצטרף לזימון ,אין

בג' דשייך גבייהו זימון .והיינו ,דהדין ציבור

הפי' דקטן חייב בזימון ,כ"א דמצטרף

בתפילה

בתפילה

הוא,

דציבור

שחייבים

הוא למעשה זימון ,ועצם הדבר דשייך גביה

מעמידים כך את הציבור כלפי הקיום שתיאמר

מעשה זימון ,הרי דסגי בהכי כדי לקבוע דאיכא

התפילה בציבור ,באותו ציבור שחייבים
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בתפילה .ואילו לגבי זימון דנים אנו דין ציבור

ל"ש בזימון כלל .ועכ"פ כל הני כללי לא

רק כלפי הקיום של הזימון ,ולא בהדי

ברירא ,מה טעם מצטרף הקטן לענין קרה"ת

המחייבים.

וזימון ולא לענין תפילה.

והרי

חילוק זה שכתב המג"א דלא מצי פטר
נפשיה ,אי"ז סברא לחלק דווקא בין

תפילה לזימון ,שהרי איכא חילוק גם בין
תפילה

לקרה"ת,

דבקרה"ת

קטן

מצטרף

להשלים למנין י' ,לדעת המג"א בסי' נ"ה,
ואילו לגבי תפילה אין הקטן מצטרף .וכאן הבן
שואל ,מה בין קרה"ת לתפילה.

מאי

וע"כ

דהחילוק הוא ,האם בעינן שהקיום יהא
בפני י' שחייבים בקרה"ת ,בתפילה

וזימון ,או דסגי בקיום בפני כל מי דאית ליה
שייכות בהדי ענין זה ,ואף מי שאינו מחויב
בענין זה יוכל להצטרף לענין הקיום ,ובזה באה
סברת המג"א לגבי תפילה לומר ,דלגבי תפילה
דלא מצי פטר נפשיה ,בזה בעינן דווקא עשרה

נימא ,שאני קרה"ת דקטן שייך בגויה,

מחויבים .ואילו לגבי קרה"ת ,כפה"נ דהך

ע"י דאית ליה מעשה של ת"ת ,ולא כן

סברא ל"ש ,אם משום דהוא חובת ציבור ואם

בתפילה .אם אמרנו כן ,מה טעם מצטרף הקטן

מטעם אחר ,בין כך ובין כך זהו עיקר החילוקים

לזימון ,הרי הך סברא שכתבנו לגבי קרה"ת

דאיכא בצירוף קטן להשלמת מנין י' .ועוד צ"ע.
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שבע שאכל אם מזמן
תוס'

ד"ה עד שיאכל ,דנו אם מי שאכל כזית

שביעה ]ומה שכ' המשנ"ב דנהנה גרונו אין

יכול להוציא את מי שאכל לשובע.

המכוון שזהו המחייב לברכה ,אלא רק ביאור

והנה ,במשנה ברורה סי' קצ"ז ס"ק כ"ח הכריע

אימתי חשיב מעשה אכילה ,ושוב ממילא חייב

דלכתחילה יברך מי שאכל לשובע ולא רק

משום אכילת שובע דידיה[.

כזית ,ובהמשך הס"ק כ' במי שהתחיל לאכול
כשהוא שבע כל שנהנה גרונו חייב בבהמ"ז
ומוציא אחרים ,ומקורו מהמג"א שם .וצ"ע
היאך יוציא אחרים והלא לא אכל כדי שובעו
לפי שכבר היה שבע מתחילה ,וצ"ע] .וקצת
דוחק לומר דהמכוון להוציא אחרים שלא אכלו
שיעור חיוב מה"ת[.

וביאור

אלא שהוא דין באכילה שתהיה
אכילת שובע ,ומשערים בגברא כפי מה דהוי
אכילת שובע אצלו ,אבל לא בעי' בפועל
שהגברא ישבע מהלחם ,ומש"ה אף שכבר היה
שבע חשוב שאכל אכילת שביעה.

אולם
והר'

דבריו ,דהדין שובע אינו דין בגברא,

בביאור הלכה סי' קפ"ד ס"ו כ' לדון אם

גרינגרד שליט"א אמר דחשיב שאכל

אכל דברים נוספים חוץ מן הפת אם

אכילת שביעה ,וה"ה כ'כפל שביעות',

חשיב שיעור שביעה ,ומביא שאף הפמ"ג דכ'

ומה שכבר היה שבע לא מגרע דסו"ס אכל כדי

דבעי' שביעה מפת ודאי לא קאי בדברים
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מלפתים את הפת ,ושוב כתב דהרדב"ז כ' דכל

שובע' בלחוד ,מה אכפ"ל שמילא כרסו

שאכל דבר ולבסוף שבע מכזית פת מברך

ממאכלות אחרים סו"ס לא אכל מהפת כדי

בהמ"ז .ע"ש.

שביעה ,ומעתה במי שכבר שבע ושוב אכל
היאך יתכן לחייבו מן התורה והא לא שבע

ומדבריו

משמע דהדין שביעה הוי דין
ב'גברא'

תליא

דאי

מאכילה זו ,ולא דיינינן ב'אכילת שובע' אלא
בשביעה דגברא ,וצ"ע.

ב'אכילת
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בשיעור אכילת עלה של ירק ,ודין צירוף שמש
בגמ'

תשעה אכלו דגן ואחד ירק מצטרפין

וא"כ

יש לדון דלא מצינן לאוחוכי מהך דכל

וכבר נחלקו הראשונים האם האי דינא

סברת השמש הוא כיון דבטל אצל בעל

סגי אף לענין שניים האוכלים יחדיו וכ"ד

הבית אם לא יאכל שיעור הראוי במה יחשב

הרא"ש אך הרשב"א כתב דודאי כל הדין הוא

חלק הרי אינו יושב אלא עומד הוא והולך וכל

רק לגבי עשרה דבכה"ג אהני צירוף ע"י אכילת

צד הצירוף הוא במה דשייך הוא לאכילת בעל

עלה של ירק.

הבית ושוב יש לדון דבכה"ג דאינו אוכל
כשיעור אין לו במה להשתייך ,אבל הכא דיושב

והנה

בשיעור האכילה בעלה של ירק כתב

בקביעות ושייך בעצם הסיבתו מה"ת דניבעי

הרי"ף דבעינן כזית אך ברא"ה נראה

יותר וצ"ע.

דאפי' פחות מכזית ,ופסק השו"ע דבעינן י'
וכתב הביה"ל בסימן קצ"ז ס"ב ד"ה כזית

ובעיקר

שיעור האכילה היה מקום להוכיח

דלעולם בג' ודאי בעינן כזית דלא גרע מדין

מדברי הרשב"א בדף מ"ה ע"א

שמש שאכל כזית דבעינן ביה כזית וא"כ ה"ה

דשיעור קביעות איכלה הוא אפי' פחות מכזית

הכא.

דהנה התם הביא דעת הראב"ד בחיוב ברכה על
דבר האסור אך לזימון אינו מצטרף וכתב התם

והנה

יש לעיין בראיה זו דהרי יש להבין

חילוק טעמים בין אם אחד אוכל דבר אסור

בעיקר צירוף שמש מ"ט מצורף הוא,

והשאר דברים המותרים ,לבין אם כולם אכלו

והנה הריטב"א בדף מ"ז ע"ב מבאר על הקמ"ל

דבר האסור.

שם וז"ל קא משמע לן דקבע אגב קביעותייהו
דכיון דאינהו קבעי משמש שלהן נמי חשבינן
קביעותא

עכ"ל,

והיינו

דמבואר

וז"ל

וטעמא דמילתא דאין מזמנין על מי

בדבריו

שאכל דברים האסורים מפני שאין

דהשמש בטל הוא אצל הבעל הבית שלו והרי

חביריו רשאין להתחבר עמו בחבורה ובני

הוא כבטל להקביעות שלו.

חבורה שכלן אכלו מדברים האסורין אלו גם הן
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אין להם קבע שאין קבע וחבור לדברים

ופחות מכזית הוי כאכילת עלה של ירק

האסורים עכ"ל.

ומהני לענין צירוף ,ולכן דן דמ"מ יש לדון

ותורף

סברתו הוא דכיון דמוטל עליהם
למנוע עצמם מהמשך אכילת הדבר

דהא

הוי

דבר

איסור,

ממילא

לא

עם אחד האוכל דבר איסור ושפיר שאני
ודו"ק.

חזו

לאיצטרופי ,אלא דא"כ יש להבין מ"ט בעי
לסברא כלפי האחד דאין רשאין הא נימא דהוא
עצמו לא חשיב כאוכל.

ונראה

דהשאר אינם רשאין להביא עצמם לצירוף

אלא

דיש לעיין בדעת הרשב"א דהרי סובר
לגבי עלה של ירק דבג' אי"ז מועיל

ודוחק לומר דהוי סברא לגבי עשרה והיינו

הביאור דלענין להצטרף לשניים אין

דבמקום דאיכא לצירופי האוכל והוא בי' ע"ז

חסרון במה דאינו יכול להמשיך

כתוב ועיין) ,דאל"כ מ"ט הביא סברא נוספת ולא

פירש כמו בכה"ג דכולהו אכלי(.

לאכול דכיון דלמעשה אכל אפי' מקצת
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אכילת כזית לגבי עלה של ירק
תשעה

אכלו דגן ואחד אכל ירק  -מצטרפין.

שיהא באחד שלא אכל מאומה ,אם משום

הנה ,עיקר החידוש בהך צירוף ,דאף

דברכת הזימון כוללת בתוכה 'שאכלנו' ואם

שלא אכל פת ,מ"מ מצטרף לזימון .אלא דצ"ע

מטעם אחר ,בין כך ובין כך י"ל דהוא סברא

מה דבעינן לכך שיאכל עלה של ירק ,הרי

לגבי מעשה הזימון ,דלזה לא סגי ברוב.

אכילת עלה של ירק אי"ז אכילה המחייבת
בזימון ,ומה ניתוסף באכילת הירק דידיה יותר

ולהכי

הוא דבעינן להעלה של ירק דידיה,
דעי"ז מצטרף הוא בהדי מעשה

ממה שאילו לא היה אוכל ירק.

הזימון .ואף דבודאי אינו מחויב בזימון ,מ"מ

ולכאו'

נראה ,דבאמת לגבי עיקר חובת

שייך גביה מעשה זימון ,ושוב ממילא מצטרף

הזימון דרמי על הך חבורה ,הרי

הוא לזימון בהדייהו ע"י העלה של ירק ,דעי"ז
מצטרף הוא בהדי מעשה הזימון.

דאכילת הירק דידיה אינו מעלה ומוריד כלל,
ואם נתחדש בהך דינא דעלה של ירק דסגי ברוב
אוכלי פת ,והשלישי סגי במה שהוא נמצא

אלא

דלכאו' כ"ז הוא דווקא באם נימא

עמהם באכילתם ,ולא בעינן שיאכל עמהם אפי'

דבעינן שיאכל עמהם כזית ,דבאכילת

עלה של ירק כלל ,וחובת הזימון תחול עליהם

כזית שייך גם לגביה ברכה אחרונה ,ועי"ז

גם בלא אכילת הירק של השלישי.

שפיר מצטרף עמהם למעשה זימון ,דעצם
הדבר שמחויב הוא בברכה אחרונה ,אף שאינו

והא

דמ"מ בעינן להעלה של ירק ,היינו לכאו'

מחויב בברכהמ"ז וזימון ,מ"מ סגי בהכי כדי

לגבי מעשה הזימון ,דמעשה הזימון א"א

לצרפו אצל מעשה הזימון .אבל להנך שיטות
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דאית להו דגם בפחות מכזית מצטרף עמהם

ונמצא

לזימון ,בזה כבר צ"ב איזה תוכן יש באכילה
פחות מכזית לענין זימון.

לפי"ז ,דבהא הוא דפליגי הפוסקים,
האם בעינן שיהא הוא עצמו שייך

בהדי זימון ,ואשר זה לא יכון כ"א בכזית
דווקא ,דבאכילת כזית אית ליה שייכות בהדי

והנה

נראה ,דהמקור להך מילתא דמהני גם

זימון ,אף שאינו מחויב בזימון.

אכילה פחות מכזית ,מסוגית הגמ'
דפרחה ,ואשר התם מבואר בדברי הראשונים

ואילו

להפוסקים דס"ל דסגי גם בפחות

דגם אילולי דינא דפרחה ,דכבר היה מצטרף

מכזית ,לדידהו לא בעינן שיהא הוא

לזימון בהדי החבורה השנית ,מ"מ בעינן

שייך בהדי זימון ,כ"א דבעינן שתהא לו

שיאכל עמהם מעט ,וכבר נתבאר במקומו דהך

קביעות מסוימת בהדי השנים האחרים ,ואשר

דינא דבעינן שיאכל עמהם ,אי"ז משום דעי"י

זה מתקיים באכילה גם אם היא פחותה מכזית,

חייל עליה חובת זימון מחודשת ,כ"א דהוא רק

וכאשר הוכח לן מסוגית הגמ' דפרחה.

כדי לקבוע עמהם את חבורתו ,ואחר שנקבע
עמהם ,שוב הדר ביה חובת הזימון שהיתה לו

ועי'

באה"ל שכתב ,דגם אם בזימון דעשרה
לא בעינן שיאכל עמהם דווקא כזית,

בחבורתו הראשונה.

אבל להנך שיטות דאית להו דעלה של ירק הוא

והיינו,

דהגם דהך אכילה ל"מ כלל לענין

גם בזימון דג' ,בזה לכו"ע בעי כזית ,עיי"ש

שמצטרף בהדי מחייבי הזימון עם

בדבריו.

השנים שעמהם קובע הוא עתה ,אבל מ"מ מהני
זה לדונו כחלק מהחבורה ,אף אם אין אכילתו

ואילו

היה הנידון דאכילת כזית ,כלפי הצירוף
באכילה עצמה ,לענין קביעת שם

עמהם מחייבת בזימון ,מ"מ קבוע הוא עמהם.

'שלשה שאכלו' ,בזה לכאו' אין חילוק בין ג'

אשר

לפי"ז יתכן לדון כן גם בניד"ד ,דהא

לי' ,ואם בי' לא בעינן כזית דווקא ה"ה בג' דלא

דבעינן שיאכל עמהם ,אי"ז בשביל

בעינן לאכילת כזית דווקא.

המעשה זימון דידיה ,כ"א דהוא דין מוקדם
להזימון ,דבעינן להאכילה דידיה כדי לדונו

אבל

כד נימא דהכזית דבעינן לאו היינו לגבי

כקבוע יחד עמהם ,דאף דלא אהני קביעותו

מחייבי הזימון ,כ"א לגבי הקיום של

לענין שיתחייב הוא בזימון ,מ"מ מהני זה לענין

הזימון ,דא"א להם לזמן בלא שיעמדו ג' אנשים

לקבוע את אכילת השנים כאכילת חבורה של

דשייכי בהדי זימון ,ולזה בעינן שיאכל כזית,

שלשה ,ובממילא דמתחייבים בזימון.

הרי שבזה כבר נוכל להבין חילוק בין ג' לי',
דבצירוף לג' שבא להצטרף לעיקר מעשה

אבל

כשאינו אוכל עמהם כלל ,הרי דאין כאן

הזימון ,שהרי בלעדו ליכא זימון כלל ,בזה

חבורה של אוכלי פת ,ודווקא כאשר

בעינן שיאכל כזית דווקא ,דבאכילת כזית אית

מצטרף עמהם באכילתם ,אז הוא דחייל ענין זה

ליה שייכות בהדי מעשה הזימון עצמו ,ע"י

דאיכא הכא חבורת אוכלי פת ,הגם דהאכילה

שאף הוא אכל ,ושייך בדידיה מעשה זימון אף

דידיה אינה מחייבתו בזימון.

שאינו מחויב בו.

עריכת ברכות  /הערות דף מח ע"א
ואילו

תרצא

בזימון די' ,אשר כל הצירוף דידיה

פחות מכזית ,כיון דכל צירופו הוא רק לענין

לזימון הוא רק כלפי הזכרת השם,

הזכרת השם ,כמש"כ הרשב"א בדף מ"ח ,.ועוד
צ"ע.

כמש"כ הרשב"א בדף מ"ח ,.א"כ סגי שיאכל

onyxid oerny axd

רובא דמינכר לזימון י'
אמר

רבי יהודה בריה דרב שמואל בר שילת

גרידא בזה אפש"ל דכיוון דבעינן לכה"פ לרוב

משמיה דרב תשעה אכלו דגן ואחד אכל

דאכלי פת א"כ מזה הטעם בעינן רובא דמינכר

ירק מצטרפין אמר רבי זירא בעאי מיניה מרב

וכדמצינו במסכת ע"ז )לז (.מאי אייל קמצא רב

יהודה שמנה מהו שבעה מהו אמר ליה לא שנא

פפא אמר שושיבא ורב חייא בר אמי משמיה

ששה ודאי לא מיבעיא לי אמר ליה רבי ירמיה

דעולא אמר סוסביל רב פפא אמר שושיבא

שפיר עבדת דלא איבעיא לך התם טעמא מאי

וקמיפלגי בראשו ארוך מר סבר ראשו ארוך

משום דאיכא רובא הכא נמי איכא רובא ואיהו

אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רב חייא בר

סבר רובא דמינכר בעינן.

אמי משמיה דעולא אמר סוסביל בראשו ארוך

והדבר

צ"ב מה מהני לן רובא דמינכר ומה
נותן לנו זה שהוא מינכר הא אי מהני

רוב מאי איכפ"ל אי הוא מינכר או לא ,וביותר
דהא אי מהני צירוף של אוכלי ירק א"כ חזינן

כ"ע לא פליגי דאסור והכא בכנפיו חופין את
רובו על ידי הדחק קמיפלגי מר סבר רובא כל
דהו בעינן ומר סבר רובא דמנכר בעינן,
וברש"י שם פי' רובא דמינכר  -רוב הנראה
לעינים.

דלא בעינן שיהיו דווקא עשרה שיאכלו פת א"כ
נימא דסגי בג' דאכלי פת וז' דאכלי ירק ישלימו
לעשרה.

אלא

גרידא סגי בזה שיש ששה שיאכלו
מאי דצ"ל בזה דודאי הא לא סגי בג'
דאכלי פת והענין הוא דאי אין לנו אלא

ג' דאכלי פת וז' אכלי ירק בזה ודאי דלא שייך
לזמן עלייהו כיוון שאין ע"ז כלל שם של
סעודת פת אי רובא אכלי ירק ולכן ודאי דבעינן
רוב דאכלי פת.

אלא

ונראה

שזה הענין גם כאן דודאי מדין רוב

פת רק כיוון שהענין הוא שיהא על הסעודה שם
של סעודת פת לזה צריך רובא דמינכר וכדפי'
רש"י שהוא רוב הניכר לעיניים שייראה לעולם
שהסעודה היא סעודת פת שאה"נ גם ששה הם
רוב אך אי נבוא ונסתפק אי הסעודה הזו היא
סעודת פת אי"ז ברור שהיא סעודת פת ולזה

דעדיין צ"ב מהיכי תיתי לומר דבעינן

מהני רובר דמינכר )לעיניים( שודאי יש עליה

רובא דמינכר ולמה לא סגי לן ברוב

שם סעודת פת .א.
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תרצב

באמירת נברך
מבואר

לזימון

דלכתחלה צריך להשמיע לאזנו וא"כ אף

אבל אינו מזמן אלא אם אכל בשיעור

דשומע כעונה מ"מ הם לא עדיפא מדידיה

זית ממין דגן ,ובמשנ"ב כתב דכיון שהוא

בעצמו ונשאר אצלם הברכות בדבור לבד בלא

המזמן חמיר טפי אע"פ שמצטרף אוכל ירק

שמיעה לאזנים וכו' והנה בזמן שהיו המזמנין

לזימון וביאר השעה"צ שאף לצד דברכת

מוציאין בבהמ"ז בודאי דהכי הוא אך כהיום

הזימון עד נברך נמי אינו מזמן מחמת חומר זה

שאין מוציאין בבהמ"ז כלל וכ"א מברך לעצמו

ומבואר דיש קיום דין ברכת הזימון למזמן

והמזמן אומר רק נברך לבד אפשר דיש להקל

באמירת נברך ובפשטות יתכן שמוציא בזה את

בזה שיהי' הוא אף מזמן לכתחלה .ומבואר

האחרים.

דנברך קיל ואינו ממש כברכה.

ונפק"מ

דאוכל

ירק

מצתרף

בזה אם קטן שהוא בן י"ג ואין ידוע
אם יש לו סימנים דמבואר להלכה

דמזמן משום חזקה שהביא שערות ובדרבנן
ושמעתי

מקילין,

להק'

דלחזו"א

דזימון

דאורייתא מ"ט סמכינן אחזקה שהביא שערות
הרי הוי דאורייתא אמנם אם לזמן אינו קיום דין
אלא היכ"ת לצירוף אולי בכה"ג שפיר מצטרף,
ואמנם לפי מה שמבואר במשנ"ב דהאוכל ירק
אינו מזמן ונמצא דנברך ברכה היא לכאורה
ה"ה דקטן נמי לא יכול לזמן.

]ואמנם

וברמב"ן

חזינן שכתב דאחר אמירת נברך
מפסיק המזמן כדי שיעור ברכותו

ולכן סבר שיחזור לומר נברך ומשמע דהוי דין
ברכה ממש ,ובדף מח א' מבואר שי' אם אינם
שומעין חוזרים ומזמנים לבד בג' ולא עם כולם
כיון שאינם יוצאים ידי הזימון ואמנם לכאורה
בעי' שישמעו ברכת הזן ולא ברכת נברך.

ולכאורה

נראה מבואר בזה דנברך אע"פ
שהוא ברכת זימון עדיין אי"צ

כבר מצאנו דאשה מצתרפת לזימון

שיצאו בו יד"ח ואי"צ שימשעו אותו מפי

ואעפ"כ אינה מזמנת כמבואר בר"ן

המזמן ומהא"ט לעניין חרש חזינן שאין פגם

במגילה שאשה אינה ברת זימון ומבואר דמזמן

אם הוא אינו משמיע לאוזנו שאי"צ שיצאו

אינו כשאר מצתרפים[ ,ומאידך לעניין חרש

ממנו בברכתו זו אלא אדרבא הם מברכים

כתב הביאוה"ל בסוף סי' קפ"ב וז"ל לכאורה

לעצמם באמירת נברך ,ועכ"ז עדיין יש בו דין

פשוט דדוקא לענין צירוף הוא אבל הוא אין

ברכה לעניין הפסק ושקטן או מי שאינו בר

נכון לכתחלה שיהיה הוא המזמן להוציא

זימון לא יכול לקיים את הברכה כמזמן ואין

אחרים בבהמ"ז דהא קי"ל בסימן קפ"ה ס"ב

בזה סתירה ודוק'.
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תרצג

דף מח ע"ב
בענין מה דבעינן שיהיה המזמן א' מאוכלי הפת
בשו"ע

סי' קצ"ז כ' דאוכל ירק מצטרף והוא

המזמן ,ובאמת כך דעת החזו"א דאם אינו

שיהיה המברך א' מאוכלי הפת,

מוציא בברהמ"ז יכול להיות מאוכלי הירק.

ובמשנ"ב שם כ' דכיון שהוא מוציא את חבירו
בברכת הזימון חמיר טפי ,ובשעה"צ שם כ'

וכן

משמע בדרכי משה סי' קצ"ז שציין על

דהוצרך לטעם זה דאפי' לדעת המחבר שברכת

דברי הב"י שהעתיק את דברי הרמב"ם

הזימון עד נברך ,מ"מ אין האוכל ירק יכול

שכ' שצריך שיהיה מאוכלי הפת ע"ז ציין וכ"כ

להיות המברך ,משום שצריך להוציא את חבירו

הטור לקמן ,וכונתו למש"כ הטור אח"כ

בברכת הזימון.

דלהוציא אחרים אינו מוציא עד שיאכל כזית

והעירו

דהא בביאוה"ל סי' קצ"ט כ'
דהאידנא

דכ"א

מברך

לעצמו

והמזמן אומר רק נברך אי"צ שיהא משמיע
לאזניו ,משום שאינו

צריך

להוציא

דאין כונת המשנ"ב דהוא מוציאם
במילות נברך שאכלנו ,אלא דעצם

מה שהוא המזמן והוא מעמיד את הזימון עבור
כולם ,לכך חשיב כמוציאם ולכך צריך שיהיה
מאוכלי הפת.

אכן

מאוכלי הפת הוא משום שמוציא אחרים ,וכן
משמע בגר"א סק"ד שציין ע"ז הגמ' הנ"ל
ודברי המשנ"ב צ"ע.

את

השומעים ידי"ח.

ועכצ"ל

דגן ,ומשמע שכל מה שצריך שיהא המברך

עוד

יש להעיר ע"ד המשנ"ב דבתוס' דף מח:
סוד"ה עד כ' טעם אחר שצריך שיהא

כזית דגן כדי שיוכל לומר שאכלו משלו,
ולכאו' כונתו דאע"פ שהשומעים יכולים לומר
ברוך שאכלנו אפי' שלא אכלו דגן ומשום שגם
זה בכלל אכילה ,מ"מ המזמן אינו יכול לומר

בגוף דברי המשנ"ב יש להעיר הרי מקור

נברך שאכלנו משלו שמזמין את השומעים

מהרמב"ם,

להודות להקב"ה על אכילתו שמשמע מזה

והרמב"ם ע"כ כונתו משום שהברך הוא

שאכילתו מחייבת ברכה ,ואכילת ירק הרי לא

מוציאם בברהמ"ז ,אבל בזה"ז שאין מוציאים

מחיבת ברהמ"ז ,וצ"ע על המשנ"ב למה לא

בברהמ"ז מנין שאין האוכל ירק יכול להיות

הביא טעם זה.

דינו

של

השו"ע

הוא
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תרצד

בענין אם בזימון עשרה צריכים להיות מצורפים עד הזן
בשעה"צ

סי' קצ"ז סק"י הביא בשם החמד

והנראה

דס' דמה שצריך לשמוע עד הזן גם

משה דרק אכל עלה של ירק

בעשרה הוא משום שמה שיש

מצטרף לזימון עשרה ולא שותה מים ,לדידן

הזכרת השם בי' הוא דוקא י' שמשויכים

דברכת זימון עד הזן כיון דמים לא זייני,

לזימון ,ולכך צריכים שיאכלו מידי דזייני שע"י

ומבואר דנקט דגם בזימון עשרה צריכים

זה הם משויכים לשבח של ברכת הזימון ע"י

להצטרף עד הזן ,ושזה מתקיים ע"י אכילת עלה

ששומעין עד הזן.

של ירק.

וכן

כ' במשנ"ב סי' קצ"ג סקי"ז דבמסיבה
גדולה אפי' כשיש י' אם אין כולם יכולים

לשמוע מהמזמן עד הזן ,מוטב ליחלק ג' ג'
וישמעו עד הזן ממה שיזמנו בעשרה ולא
ישמעו עד הזן ואז לא יצאו כלל ידי"ח זימון
מדינא],ויש לדון דכ"ז המשנ"ב לשיטתו דס"ל
דפסקינן כר"ש אף לקולא ,אבל להחזו"א סי' ל'
סק"ה דרק לחומרא פסקינן כר"ש י"ל דאין
לבטל הזכת השם משום זה[.

והקשה

ומש"כ

הטור דג' שהפסיקו לז' אי"צ לענות
עד הזן ,הוא משום שאיירי שאותם

ג' יחזרו ויזמנו לעצמם וממילא העניה שלהם
מצטרפת לזימון שיזמנו אח"כ ,ולכך אינם
צריכים לשמוע כעת עד הזן דגם בלי זה הם
משויכים לשבח של הזימון ע"י מה שיזמנו
אח"כ ,אבל באכל עלה של ירק שלא יזמן אח"כ
דהא אינם מברכים ברכהמ"ז וכן במסיבה אם
לא יחלקו שאז אינם עומדים לזמן אח"כ
צריכים לשמוע עד הזן.

החזו"א בסי' ל"א סק"ב דהא בטור
סי' ר' כ' דבעשרה שג' הפסיקו לז'

ועוד

נראה דהנה כ' הב"י דטעמו של הטור

אי"צ לחזור לראש כי לא נצטרפו רק לומר

הוא משום דג' כיון שהם חייבים בזימון

אלוקינו ,ומבואר מזה דנקט שבי' אי"צ לשמוע

לעצמם נמצא שאינם מצטרפים רק לענית השם,

עד הזן.

משא"כ ביחיד צריך להצטרף לכל הזימון

ובאמת

ברשב"א דף מח :משמע להדיא
כדברי החזו"א ,שהקשה איך אכל

עלה של ירק מצטרף לזימון הא אינו בן זימון,
ותי' שמצטרף לעשרה כיון שאינו מצטרף רק
לענית אלוקינו,ומבואר שנקט שבי' אינם
צריכים להצטרף עד הזן.

וצ"ב

דהיינו עד הזן לר"ש ,וכ' דאפי' להרא"ש
והתוס' דטעמא דר"ש לאו משום דברכת הזן
היא הזימון ,אלא משום דנברך אינה ברכה
ולכך מסתבר שיפסיק אכילתו בשביל ברכה א'
כדי שיהיה מינכר הצטרפותם שמזמנים עליו,
מ"מ שאני זימון י' כיון שהוא מזכיר אלוקינו
חשיב שפיר ברכה ולכך אי"צ להפסיק יותר.

להמשנ"ב דמחד גיסא העתיק דברי
החמד משה ומאידך העתיק דברי
הטור.

ומעתה

נראה דלא מיבעיא למש"כ הב"י
בתחילה בודאי י"ל דאם לא יזמנו

עריכת ברכות  /הערות דף מח ע"ב

תרצה

אח"כ אינם מצורפים לזימון ע"י עניית אלוקינו

הוא כדי שיהיה מינכר הצטרפותם בדבר שהוא

לחוד ,אלא גם לפמש"כ בדעת הרא"ש ותוס'

ברכה ,וכ' זה להפקיע מדעת הרא"ה שכ'

דההצטרפות עד הזן היא משום שנברך אינה

דאע"ג דברכת זימון עד הזן רשאים לאכול,

ברכה ,י"ל דגם הם מודים דלר"ש ברכת הזן

וע"ז כ' דצריכים להפסיק כדי שיהיה מינכר

היא חלק מברכת הזימון וכפשטות הגמ' וצריך

הצטרפותם לברכה שלימה וזה אי"צ בזימון י',

לשמוע כל מילה ומילה,ורק שכ' התוס'

אך אכתי י"ל שצריך שיהיו משויכים לכל

והרא"ש דהטעם למה צריך להפסיק אכילתם

הברכה ע"י אכילת ירק דזיין.

ieey l`eny axd

דין אילם בברכת הזימון
הפמ"ג

בא"א סימן קצ"ט ס"ק ח' דן אם

באלם ,אך באמת א"א לאמר כן ,דהלכה פסוקה

אילם מצטרף לזימון ,ועיקר הכרעתו

בשו"ע יו"ד סימן א' סעיף ז' דהשומע ואינו

שם דלזימון של שלשה אינו מצטרף שהרי אינו

מדבר שוחט לכתחילה אם אחר מברך ,והוא

יכול לברך ברכת המזון ולזימון של ג' בעינן

להדיא כדברי השאג"א ,וא"כ צ"ב איך הכריעו

שיהיה ראוי לברכה ]ובחלק "המערכות" ביסוד

הפמ"ג והגר"ז דאלם אינו מצטרף לזימון הרי

דין כזית דגן לברכת הזימון ,הארכתי קצת

הוא חייב בברכה ומהני ליה כדין שומע כעונה,

בעניין

זה

אם

לזימון

בעינן

דווקא

וצ"ע.

ג'

"מברכים"[ ,וכך הכריע הגר"ז שם סעיף י'.

אמנם

באמת בעיקר מה שכ' הפמ"ג דאלם לא
בר ברוכי הוא ,דעת השאג"א סימן ו'

דאלם חייב בכל מצוות שבדיבור ,וחייב לשמוע
ולצאת כדין שומע כעונה ,ויעויי"ש שהאריך
בדין ראוי לבילה ,והכרעתו דלא שייך בזה אינו
ראוי לבילה ,דכל דינא דאינו ראוי לבילה היינו
היכא דיש דין בילה ,אך בכל המצוות שבדיבור
אין כלל דין דיבור רק דין ענייה ,וכיוון דשומע
כעונה לא שייך לדון בו שאינו ראוי לדיבור
דלא איכפ"ל בדיבורו כלל.

והנה

אמנם

הנראה בזה ,דהנה הכרעת הפסוקים
בסימן קפ"ב דבמקום זימון של

שלשה איכא מצווה מן המובחר לברך על הכוס
דווקא ,ויסוד דין ברכה על הכוס בפשוטו הוא
מדין אין אומרים שירה אלא על היין ,ומבואר
דברכת הזימון היא עניין שירה ,ולפי"ז היה
אפשר לדון דבזימון לא שייך כלל דין שומע
כעונה ,דלשירה לא סגי ב"ענייה" וצריך שירה
בפה דווקא ,אך באמת לדינא נראה דוודאי
יוצאים בברכת הזימון אף ע"י שומע כעונה
יעויין במג"א סימן קצ"ד ס"ק ג' ,אך מ"מ

הפמ"ג לא נזקק כלל לדון דאלם יברך

מסתבר דבזה יודה השאג"א דהוא כבר תלוי

כדין שומע כעונה ונראה לכאורה דפליג

בדין ראוי לבילה ,ובעינן דעכ"פ יהיה ראוי

על השאג"א וס"ל דלא שייך שומע כעונה

לשירה בפה ,אך אלם דאינו ראוי כלל לשיר

עריכת ברכות  /הערות דף מח ע"ב

תרצו

בפיו ,אינו יוצא בברכת הזימון ע"י שומע

זימון היא דין שיר ,דהרי עיקר הברכה על הכוס

כעונה ,ודו"ק.

קאי על ברכת המזון ודו"ק.

וזהו

שהכריעו הפמ"ג והגר"ז דאלם אינו

מצטרף לזימון אף דבעלמא הוא יוצא כדין

]ולפי"ז

יש לבאר מה שאומרים בסעודת

שומע כעונה ,אך בברכת הזימון שייך ביה

נישואין בפייט קודם ברכת הזימון,

חיסרון דאינו ראוי לבילה ואינו יכול לברך

"דוי הסר וגם חרון ואז אלם בשיר ירון",

ברכה זו אף בשומע כעונה ,ואמנם בפמ"ג נראה

דלעת"ל כשיתרפאו כל הבעלי מומין ,אף האלם

דעיקר מה דפסלינן לאלם הוא מצד הברכת

יוכל להצטרף לשיר את ברכת הזימון ,דעכשיו

המזון ,אך באמת נראה דכל הרהמ"ז במקום

אינו מצטרף דבשיר בעינן ראוי לבילה וכנ"ל[.

iil`t f xcpqkl` axd

ברכת המן
בגמ'

משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה

משא"כ לגבי מצה בעי ה' מינים אך התם זה

שירד להם מן והקשה הרשב"א הרי"ז

היה עיקר מזונם דכל דין ה' מינים לברהמ"ז זה
דין בדבר שהוא עיקר מזון האדם.

חיוב דאו' וצ"ב קושייתו דהרי בעי לחיוב
דאאו' מין מחמשת מיני דגן והמן לא היה
מחמשת מיני דגן ומשו"ה כתב הריטב"א

והנה

מפאנו דברכו המוציא לחם מן השמים

קידושין ל"ח בלא יצאו ידי"ח מצה במן דזה
לא מחמשת מיני דגן מינים.

וי"ל

דלמ"ד שנשתנה טעמו וממשו זה נהיה

ויל"ע דוכי ג"כ בכה"ג שחשבו ע"ז שיהפך
למין אחר ג"כ ברכו המוציא לחם והרי נשתנה
טמעו וממשו.

כתכונת ה' מינים אך למצה לא יוצא
יד"ח בעי דבפועל יהיה ראוי להחמיץ.

עי"ל

בדין ברכה לפניה במן כתב הרמ"ע

וי"ל

דברכו כך דמכיון שזה היה עיקר מזונם

דמכיון דכתיב הנני ממטיר לכן לחם מן

לעולם מקרי לחם ואף למ"ד שנשתנה

השמים א"כ המן אקרי לחם ולחם

טעמו וממש וכמש"כ בתת ה' לכם לחם בבוקר

מחויב בברהמ"ז ,דזה עיקר מזונו של אדם ואף

לשבוע הרי שלעולם זה היה לחם המשביע ,וכך

למ"ד דלא נשתנה טעמו וממש אקרי לחם

היתה ברכתו.

oiihypxa l`xyi awri axd

עריכת ברכות  /הערות דף מח ע"ב

תרצז

הודאה ובקשה בברכת ירושלים
בגמ' על הארץ זו ברכת הארץ הטובה זו בונה

ולפי"ז

היה אפשר לומר דבזמן ביהמ"ק גם

ירושלים .לכאו' יש כאן חידוש ,שחז"ל

ברכת ירושלים היתה נאמרת בלשון

הבינו מדעתם שברכת הארץ הדין הוא לאומרה

הודאה ,אכן זה מפו' ברשב"א לא כן והעתיקו

בלשון הודאה ובברכת ירושלים הדין הוא

הרשב"ץ.

לאומרה בלשון בקשה.

ור'
אכן

גם

להלן

"הפוחת

ה"ז

מגונה"

ראה זה חידוש בד' הרשב"ץ שכ' שם

שבפשוטו משמע )עי' ביה"ל שהביא

שבדור המדבר אמרו את ברכת הארץ

השיטות בזה( שאפי' לא הזכיר כלל לשון

בלשון בקשה .ולכאו' מבו' מזה דצורת הברכה

הודאה בברכת הארץ יצא ,והיינו מסתמא

אם תהיה בתורת הודאה או בתורת בקשה אינה

שאומר נוסח כעין "אתה הוא ה' אלוקינו

כ"כ עיקרית אלא העיקר הוא להכיר שהמזון,

שהנחלת

שאפילו

הארץ וירושלים הם מה' ,וזה אפשר בין ע"י

ההודאה אינה מעיקר הברכה אלא העיקר

הודאה בין ע"י בקשה.

הוא להכיר שהארץ מה'.

לאבותינו"

כו',

אלמא

qe`xw oerny l`tx axd

ארץ חמדה טובה ורחבה
כל

שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת

סק"ו( בשם הא"ר ליישב מ"ט השמיט השו"ע

הארץ לא יצא ידי חובתו .וכתבו תר"י

מימרא זו דכל שלא אמר וכו' ,משום דהא

וז"ל ,הטעם הוא מפני שמצינו שנשתבחה אר"י

מילתא דפשיטא היא דהיא עיקר ברכת הארץ,

בזה הלשון דכתיב אל ארץ טובה ורחבה וכתיב

עכ"ד .דנראה מזה דפי' הא"ר דאין קפידא איזה

בפסוק אחר ואתן לך ארץ חמדה וגו' וכיון

נוסח לומר אלא רק להזכיר הארץ ,ומש"ה היא

שמזכיר ברכת הארץ על אכילתו יש לו ג"כ

מילתא דפשיטא ,אבל למבואר בתר"י דהוא דין

להזכיר שבחה ,עכ"ל.

להזכיר שבחה ודוקא בהנך לשונות דכתיבי
בקראי ודאי אינו פשיטא והו"ל לשו"ע

ויש

להעיר מזה על מה שהביא המ"ב )קפ"ז

לאשמועינן.

h`lihpt dirny l`eny axd
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תרחצ

דף מט ע"א
אין חותמין בשנים
בגמ'

רבי אומר אין חותמין בשתים והקשה

עוד

ראיתי לתרץ דהנה יסוד דין אין חותמין

ח"א מדברי הבריתא בסוכה דף מו.

בשתים דכולל בברכתו ב' ברכות ומה

לת"ק בהיו לפניך מצוות הרבה מברך אקב"ו

דכולל ב' ברכות בברכה אחת זה בעיה של

על המצוות ומ"ט התם אין חסרון באין חותמין

חבילות אך היכן שהוי ברכה אחת אין חסרון

בשתים דהרי כולל את כל הברכות בברכה

זה ,דומיא מש"כ בשדי חמד מערכת האלף

אחת.

כללים ח"א עמוד  274דבמעשה אחד עם ב'
קיומים ליכא לדין חבילות חבילות ה"נ הכא

וי"ל

עפ"ד רש"י בתירוץ הגמ' בד"ה ומ"ש

י"ל דמכיון דכל החסרון דאין חותמין בשניים

הכא חדא דזה ברכה אחת שהקב"ה

דהוי ח"ח הוי ברכה אחת שעולה לב' קיומים,

מקדש זמנים ה"נ י"ל דהוי ברכה אחת

דמעשה הברכה הוא אחד עם ב' קיומים ואין

שהקב"ה צונו על המצוות.

חסרון זה.
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בדין תורה ומלכות בנשים ועבדים
בגמ'

איתא בגמ' תורה ומלכות לפי שאינה לא

באשה זה פטור מגזיה"כ וי"ל לפמש"כ רש"י

בנשים ולא דבעבדים צ"ב מדוע תורה

דתורה זה גם מצוות ומכיון שמצוות אין לו
בשלימות לכן לא מזכיר.

אינה בנשים הלא מחויבות בת"ת של מצוות
שלהם שמה"ט מברכות ברכת התורה ,עצ"ב
דרש"י כתב מח :בד"ה צריך שיזכור בה תורה

ועי"ל,

דעבד פטור מת"ת מדין גוי שעסק
בתורה

שזה תורה ומצוות דבזכות תורה ומצוות ירשו

מכיון

שאין

לו

גירות

את הארץ ומדוע מצוות ל"ש בנשים וצר"ל

מושלמת כמש"כ הר"מ פי"ג מאיסו"ב הי"ב יש

עכ"פ שבעי תורה ומצוות בשלימות ונשים

לו דין איסור כגוי שעוסק בתורה וצר"ע מטבי

פטורות ממצו"ע שהז"ג.

עבדי של ר"ג דאיתא במשנה בסוכה פ"ש
שהוא ת"ח ולהנ"ל לעבד אסור ללמוד ,ואיך

וילה"ק

לפי מה שיסד המל"מ פי' ממלכים

הוא ת"ח ומוכח ששרי לעב"כ ללמוד.

דמה שעבד הוקש לאשה זה רק על
פטור מצו"ע שהז"ג אך שאר פטורים מגזיה"כ
לא הוקש א"כ מדוע עבד פטור מת"ת הרי

וי"ל

דאמנם שרי לו ללמוד כדי בעת המצוות
שמחויב בהם ושם ידע טבי שחיב רק

עריכת ברכות  /הערות דף מט ע"א

תרצט

בז"ד ועין כתובות כח .דאיתא אסור לאדם

שמחויב בהם ומטעם שמבואר שם בראשונים

שילמד את עבדו תורה וי"ל בזה אףבמצוות

דיחשבו שזה בנו.
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ברכה הסמוכה לחברתה לפרקים
תוד"ה

ברוך שנתן .הואיל ולא נתקנה שם

ולכאו'

תמוה אמאי הוצרך המהרש"א

אלא לאומרה לפרקים כששכח רצה

לידחק בפירוש דבריהם שם אחרי

והחליצנו אי"ז קרוי סמוכה .אע"ג דלעולם היא

שבלא"ה סברא זו מבוארת בד' התוס' כאן.

נאמרת בסמוך לברכת בונה ירושלים ,כיון

אכן אפשר שהמהרש"א פי' ד' תוס' כאן

שברכת בונה ירושלים אינה תמיד סמוכה לה

באופ"א.

ל"ח סמוכה.

והטעם

דיסוד

ענין סמוכה לחברתה הוא שיש כאן

לכאו' דענין סמוכה הוא להחשיב ב'

איזה "סדר" של ברכות ,ובדבר

הברכות כאחת ולזה צריך שגם

שאינו אלא לפרקים כששכח אין שייך לראותו

הראשונה תהיה סמוכה לשניה ולא רק השניה

כסדר אחד )ור' ל' תוס' רא"ש שהדגיש יותר ענין

לראשונה .ולכאו' אלו הם ממש ד' התו' בדף

האקראי( ,וסברא זו לא שייכא בד' התוס' שם

מ"ו שכתבו דאשר יצר ל"ח סמוך לענט"י כיון

שהוא סדר קבוע שברכת אשר יצר אחר

שאפשר לענט"י בלא אשר יצר.

ענט"י.
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בדין ברכה סמוכה לחברתה
בתוס'

ד"ה ברוך איתא דברכת אבות סמוכה

אך

עדין קשה מדוע שמו"ע פותח בברוך ולא

למלך קל וחי וקים ]ועין מהרש"א[

נימא שהוי סמוכה לברכת גאל ישראל י"ל

וקשה הרי זה לא נאמר בחתימת הברכה אלא

בזה שס"ל לתוס' כשיטת רשבם בפסחים קד':

לפני כן באמצע ברכות ק"ש ואיך עי"ז יכול

שסמוכה לחברתה נפטרת בפתיחת חברתה ולא

ליתקים דין הזכרת מלכות.

בחתימה ]ועי"ש בתוס' שפליגי[ וכאן שמו"ע
לא יכול ליפטר בפתיחה של ברכת גאל ישראל

וי"ל

דכיון שיש דין לסמוך גאולה לתפילה

דהפתיחה של זה לא פותח בברוך דהיא סמוכה

לכן זה מישך שייך לתפילה ,וביותר י"ל

ליוצר אור וא"כ כלפי שמו"ע אמרינן דק"ש

למשנ"ת במק"א דזהו דין בתפילה שיהיה

מפסיק ואי"ז סמוכה אך כלפי גאל ישראל זה

לפניה גאולה ומה"ט זה משתיך לתפילה.

ל"ש דזה ברכות ק"ש.
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תש

נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב
טעה

ולא הזכיר של שבת ,אומר ברוך שנתן

וצ"ל,

דכלפי נידון הראבי"ה כל שדעתו

שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה

להתחיל ברכה הבאה חשוב שעוסק

לאות ולברית .ברוך מקדש השבת .אמר ליה,

בברכה זו כבר ,וכבר יש לו דין 'חזרה' ,ובאמת

מאן אמרה ,רב .והנה ,הטור בסימן קי"ד הביא

אילו נימא דחשיב שלא התחיל את הברכה

דברי ראבי"ה לגבי מי ששכח מטר ונזכר קודם

הבאה הרי ממילא קאי בברכה זו מחמת חיוב

שהתחיל ברכת תקע ,יכול לאומרה במקום

ההזכרה שעליו ,ומש"ה שפיר הוכיח דאף הכא

שנזכר ,והוכיח מהא דמי ששכח יעו"י אם לא

כל שלא נזכר שפיר אמרי' דחשיב שהתחיל

התחיל הטוב והמטיב אומר ברכת אשר נתן

הטוב ומטיב ,אולם נהי דלא מהני סברא זו

וכו' ,ואם התחיל חוזר לראש .ומוכח שכל שלא

לעקירת רגלים ,לא בעינן לזה כלל ,ומשום

התחיל את הברכה הנוספת אין צריך לחזור.

דלענין עקירת רגלים עצם מה שמחוייב בברכה

והעירני

הוי כמי שלא עקר רגליו.
הר"מ זילבר שליט"א דאף אי נימא
דחשוב שלא התחיל ברכת הטוב

]ואי

סבר לה הראבי"ה כרש"י ז"ל ,שפיר

והמטיב הלא בבהמ"ז כל שמתחיל הטוב

איכא למימר דהוכיח מדין עקירת

ומטיב חשיב עקירת רגלים וכמש"כ רש"י )ע"ב,

רגלים ,אולם צ"ע מהדין דליכא תחנונים,

ד"ה והדר( ,ומבו' בגמ' כ"ט ב' דכל דאין אומר

וכמש"כ[.

תחנונים סיים להתפלל חשיב שעקר רגליו וה"נ
אמאי לא ייחשב עקירת רגלים .ומה יהני ליה
מצד סדר הברכות ותיפ"ל דהוי עקירת רגלים.

ונראה,

דלענין עקירת רגלים כיון דמחוייב
בברכת אשר נתן לא חשיב שעקר

רגליו ורק אם מתחיל בפועל הטוב והמטיב
עקר בפועל .ומעיקרא לא קשיא ליה להראבי"ה

ולפ"ז

צריך לחזור ,אם סיים ברכת שים
שלום ולא רגיל לומר תחנונים ,ה"נ נימא
דמחמת חיוב האזכרה לא חשיב עקירת רגליים,
ומחמת סברת הראבי"ה חשוב שעוסק בברכת
שים שלום ויוכל להזכיר השתא .ועיין.

ב[ והנה

אלא מצד סדר הברכות.

אולם

עדיין יש להקשות מאידך גיסא ,דהא
כיון דמחוייב בברכת אשר נתן אמאי

הט"ז )סי' קפ"ח כמדו'( כתב דמי
ששכח נוסח אשר נתן יחזור

לראש ,והקשה הרמ"ז שליט"א דאמאי לא
יחזור לרחם וכמו בשמו"ע שחוזר לברכה ,והא
לא חשיב עקר רגליו וכדלעיל.

בעי' עדיין יעסוק בברכת רחם ,הלא אף אי סיים
ברכת רחם כיון שמחוייב השתא בברכה עדיין

לו נימא שהשוכח 'בספר' בעשי"ת

ונראה

דאילו בפועל לא מברך ברכת אשר נתן

בתוך הברכה הוא ,ומה הוכיח שעדיין שייך

הדר דינא דהוי כמי שעקר רגליו,

הוא לברכה הקודמת ,הלא בבהמ"ז אף אי נימא

דכלפי חזרה לרחם אינו עסוק בתפילה כבר,

דקאי בין הברכות א"ש שחייב לברך אשר נתן.

ורק כלפי ברכת אשר נתן הוא דהוי עוסק
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תשא

בברכה] .וזה מכריח את מש"כ למעלה דסברת

הלכה שם ,דהא כל הטעם שאינו חוזר לראש

הראבי"ה לא קיימא במקום עקירת רגלים[.

אחר שסיים ברכה שלישית הוא מחמת

והנה

הביאור הלכה הקשה על דברי הט"ז
הנ"ל אמאי לא יאמר אזכרה של רצה

במקום ברכת אשר נתן וכמו בשמו"ע שכ'

שבחסרון אזכרה אכתי מצוי הוא בברכה
שלישית ,אבל כל שכבר פתח בברכה רביעית
מה יהני ליה שעתה גומר הברכה והא כבר
הסיח דעתו.

הראבי"ה הנזכר שיאמר במקום שנזכר כל דלא
התחיל ברכה שלאחריה.

ושמא

ושמא

יל"ד דכל שמחוייב בתיבות הללו לא

די"ל דלענין אזכרה שפיר חשיב

חשיב סילוק מהברכה ,ואין הכוונה

עקירת רגלים ,ורק מחמת חיוב ברכה

דכל שלא מתחיל הברכה הבאה עדיין דעתו

דאשר נתן הוא דלא חשיב עקירת רגלים ,אבל

נתונה לברכה קודמת ,ואף אם קים ליה בודאות

כלפי להזכיר כבר חשוב שעקר רגליו ושוב

שנסתלקה מחשבתו מהברכה שכבר בירך אינו

ממילא יצטרך לחזור לראש .ודו"ק.

חוזר לראש ,אלא הביאור הוא שבאמת עדיין

והרמ"ז

אמר ליישב ,דכ"ד הראבי"ה הוא רק
מחמת שעדיין חייב אזכרה מש"ה

חשיב דמצוי בברכה שסיים וכמש"נ לעיל ,אבל
הכא הלא מחוייב בברכת אשר נתן ,וסיים את

הוא מצוי בברכה מחמת דין אזכרה דעליו,
ומעתה יש לבאר דברי הח"א בפשיטות ,דכיון
שיש לו חיוב ברכה ממילא לא חשיב שמתחיל
הטוב והמטיב עד שיעבור על דינו לברך אשר
נתן שבתות.

ברכת רחם ומש"ה כבר לא ניתן להזכרה ואי
שכח ברכת אשר נתן צריך לחזור לראש.

ג[ המשנה

ויש

לחדד יותר ,שכשנדון בלא דין עקירת

ברורה סי' קפ"ח ד"ה עד

רגלים אלא מצד חובת הברכה שעליו,

שהתחיל הביא דברי החיי

כשפותח בברוך מחוייב להמשיך 'אשר נתן

אדם שאילו התחיל הטוב והמטיב ואמר רק

שבתות וכו'' ,וא"כ מה"ט גופא לא ייחשב

תיבות ברוך אתה ה' יכול לסיים אשר נתן

כאילו עקר רגליו דהא עדיין עומד בברכה מכח

שבתות למנוחה וכו' ,ותמה ע"ז מאוד הביאור

שמחוייב בברכה.
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דף מט ע"ב
יסוד דין הזכרות בתפלה ובברכת המזון
תפילה

דחובה היא מחזירין אותו ברכת

הוא שקדושתו וכבודו של יום מחייבין להזכיר

מזונא דאי בעי אכיל אי בעי לא

זה בעיצומו של יום )מעין מצות קידוש( ,וחז"ל

אכיל אין מחזירין אותו .בפשוטו ענין ההזכרה

מצאו האופן היותר מוכשר לזה לכלול זה
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תשב

בנוסח התפילות והברכות ,אלא שחז"ל לא

הוא רק ההיכ"ת לזה ,והיום הלא מחייב הזכרה

טרחו לחזר אחר כל היכי תימצי של תפילה או

בתוקף כזה שיחייב גם לחזור.

ברכה ,אלא תפילות וברכות הקבועות בסדר
היום תקנו בהם ושאינם קבועות בסדר היום לא

אלא

מבו' לכאו' שהן אמנם שעיקר חיוב

תקנו בהם .וע"ד זה נסתפקה הגמ' בבמה

הזכרה אינו משום התפילה אלא משום

מדליקין שאפשר שבתפילת המוספין של

היום ,והתפילה היא היכי תימצי לזה ,מ"מ

חנוכה לא יהיה חיוב הזכרה.

צורת התקנה לא העמידו חכמים על כל תפילה
וברכה באופן פרטי ,אלא תקנו באופן כללי

אלא

שא"כ אין מובן כ"כ סברת הגמ' כאן,

שכל תפילות וברכות אשר הם חלק מסדר היום

דהן אמנם דהסברא דאי בעי לא אכיל

יחוייבו בהזכרה ,ואחר זה הכל הוא כבר מידי

היא סברא שלכן לא יתקנו בו חיוב הזכרה

דממילא ,שג' תפילות הקבועות ליום כלולות

שהוא כעין תפילת המוספין לס"ד שם ,אבל

בזה באופן מוחלט ,ותפילת המוספין בחנוכה

אחר שכבר תיקנו בו הזכרה מה זה סברא למעט

אפשר שאינו כלול בזה כלל ,ובהמ"ז בר"ח

בתוקף התקנה ,הא אין הבהמ"ז מחייב ההזכרה

אשר נכלל בזה קצת זה סגי לחייבו בשיעור של

אלא עיקר היום הוא שמחייב ההזכרה והבהמ"ז

חיוב הזכרה ולא בשיעור של חיוב חזרה.
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חיוב אכילת פת ביו"ט
בתוס'

ד"ה אי כתבו דיש חיוב אכילת פת

מבואר ברא"ש דזה גם מטעם דין חציו לכם

דיו"ט ומצינו כמה טעמים לחיוב

חציו באכילה וצ"ב אמאי הוצרך ל"ב הטעמים,

אכילת פת ובהמשך תוס' כתבו טעם אחד דזה

ויש להוסיף דבלשונו נראה דיש שייכות בין

לכבוד יו"ט וכ"כ הרשב"ץ שזה מדין כבוד

הטעמים ומקושרים הם יחד.

יו"ט ,בשו"ע תקכ"ט מבואר דיש דין כבוד
ועונג ביו"ט כשבת וכן בר"מ פ"ו מה'ל יו"ט

והביאור

הוא שחובת לכם דחציו לאכילה זה
אופן

הט"ז ובר"מ פל' משבת ה"ט כתב דדין סעודת

איך

לקים

חיוב

שמחה

שבת מדין עונג ומינה נשמע שאף ביו"ט זה

שהקיום יהיה ע"י פת אך א"כ צ"ב שבחוה"מ

מדין עונג.

אין חיוב פת אף שיש חיוב שמחה.

שיטת

תר"י שזה מדין קידוש במקום סעודה
ועין מג"א קפ"ח ,ולפי כ"ז מובן הדין
דבחוה"מ אינו חוזר.- ,

וברא"ש

וראיתי

מבארים עפ"ד בעה"מ בפסחים
סח:

דכתב

שבחוה"מ

ור"ח

שמחתן רשות לפי שלא נאמר בהם עצרת

כאן כתב באופ"א דמשום חיוב

והינו דקרא של עצרת שמשמעותו איסור

שמחה ביו"ט חייב בפת ,אך

מלאכה לא נאמר בחוה"מ וממילא אין דין
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לכם חלקהו חציו באכילה בחוה"מ ונשאר רק

תשג

ועכ"פ

לפי"ז בליל א' דסוכות שאין חיוב

דין שמחה בבשר ויין ולפי"ז יצא שבשמיני

שמחה לא יהיה חיוב אכילת פת

עצרת יש חיוב שמחה אף ביום ודאל"כ לא

מדין שמחת יו"ט רק מדין חיוב סוכה ,וכן נ"מ

יהיה בזה חיוב אכילת פת ,דלא כרש"י

למש"כ תוס' כתובות מז .שאין דין שמחה בזמן

פסחים ע"א.

תוספת יו"ט ובע"כ שהרא"ש פליג ע"ז.

oiihypxa l`xyi awri axd

עקר רגליו באמצע ברכהמ"ז
בגמ'

לא שנו אלא שלא פתח בהטוב והמטיב,

וביותר

תיקשי ,דהא קמן דבשהה כדי לגמור

אבל פתח בהטוב והמטיב  -חוזר לראש.

את כולה אינו חוזר לראש ,ומה בין

ונחלקו הראשונים בכוונת הגמ' ,האם חוזר

שהה כדי לגמור את כולה ,דחזינן דאין שייכות

לראש ברכהמ"ז ,או דחוזר לברכת רחם.

בין ברכה אחת לחברתה ,לבין טעה ולא הזכיר

ובשו"ע סי' קפ"ח איתא ,דחוזר לראש .ובטעם

דחוזר לראש ,וצ"ע.

מבואר

הדברים,

בראשונים

דהוא

משום

דחשבינן ליה כעקר רגליו דחוזר לראש ,וכמו
לגבי תפילת י"ח דחוזר לראש.

ועי'

ונראה

הביאור בזה ,דבודאי אף דהברכות אין
מעכבות

זא"ז,

אבל

מ"מ

בעינן

שהברכהמ"ז תתקיים בתורת חפצא אחת של ג'

באה"ל שהעתיק דברי המג"א דהטעם

ברכות ,ובמקום שהוא מפסיק באמצע ,נגרע

משום דכולהו ג' ברכות כחד חשיבי,

ענין זה .אלא דא"כ צ"ב החילוק שבין שהה

והבאה"ל תמה בזה מאוד .והכוונה בזה לכאו',

כדי לגמור את כולה לבין טעה ולא הזכיר.

דהנה ,בבאה"ל בסי' קפ"ג כתב לגבי הנידון
בטעה באמצע ברכהמ"ז ושהה כדי לגמור את

ואשר

שיהא זה כחפצא אחת של ג' ברכות,

כולה ,האם חוזר לראש או לא ,וכתב שם דזה

אי"ז כלפי החפצא של הברכה ,דלענין זה ודאי

תלוי במחלוקת הראשונים אם ברכות מעכבות

אהני הא דאין מעכבות זא"ז ,דליכא שייכות בין

זא"ז או לא .ומספק אינו חוזר לראש ,דאפשר

ברכה אחת לחברתה ,ולא דיינינן להו כברכה

שאין הברכות מעכבות זא"ז.

אחת אריכתא ,ואם מ"מ איכא שייכות בין

ולפי"ז

צ"ע רב מה דבטעה ולא הזכיר חוזר
לראש ,הרי מאחר דהברכות אין

יתכן לדון בזה ,דבהך דינא דבעינן

הברכות הרי דכ"ז הוא כלפי הקיום של
הברכהמ"ז ,דלגבי הגברא בעינן שיעמיד את
הברכות כאחת.

מעכבות זא"ז ,אמאי חוזר לראש ,ובשלמא הא
דבטעה בתפילה חוזר לראש ,התם שאני

ובממילא

דבמקום שעקר רגליו נמצא ,דאי"ז

דהברכות מעכבות זא"ז ,והילכך חוזר לראש,

מתקיים ענין זה שהברכות יעמדו

אבל בברכהמ"ז שאין הברכות מעכבות זא"ז,

אצלו כאחת ,והילכך חוזר לראש ,מאחר

מה טעם חוזר לראש.

שנדרש הימנו קיום של ג' ברכות ,וע"י שעקר
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תשד

רגליו באמצע הרי אין כאן חפצא אחת של ג'

ואך

דמ"מ לגבי הברכה עצמה איכא הפסק,

ברכות.

ואילו

וזה בודאי תלוי בהדין דברכות מעכבות

לגבי שהה כדי לגמור את כולה ,כיון

זא"ז ,אשר עיקר הנידון בזה הוא לגבי הברכות

דמ"מ לא עקר רגליו ,ואך דמ"מ איכא

מצ"ע.

הפסק מסוים בין הברכות ,אם באנו להצריכו

ודווקא

בעקר רגליו הוא דאיכא ריעותא גם

לחזור לראש ,הרי דבזה ליכא ריעותא לגבי

אם אין הברכות מעכבות זא"ז ,כיון

הגברא דאי"ז עומד לגביו כחפצא של ג'

דהתם איכא ריעותא גם לגבי הגברא ,דגם לגבי

ברכות ,דזה שהוא מפסיק בין ברכה לברכה אין

דידיה אין הברכות עומדות כחפצא של ג'

זה מגרע כלל לגבי דידיה.

ברכות ,ודו"ק.
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בדעת רע"א בקטן שהגדיל אחר שאכל
בגמ'

טעה ולא הזכיר של שבת ,אומר :ברוך

כלל ,כ"א דהשביעה מקיימת את האכילה,

שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל

ועי"ז הוא שמתחייב בברכהמ"ז ,מכוח האכילה

באהבה לאות ולברית .ברוך מקדש השבת .עי'

שאכל קודם לכן ,והיא חשיבא כקיימת עי"ז

ב"י סי' קפ"ח שהעתיק דברי הראשונים בגוונא

ששבע עדיין הימנה.

שהתחיל לאכול בשבת וסיים במוצ"ש.

ויל"ע

והא

דקטן שהגדיל חייב בברכהמ"ז ,היינו
משום

בזה לדברי רע"א הנודעים בקטן

דבשעה

שהגדיל

חשבינן

שהגדיל אחר שאכל ,אם חייב

לאכילתו כאכילה המחייבת מכאן ולהבא,

בברכהמ"ז ,כיון ששביעתו היתה בגדלות,

דבעלמא ל"ש לחייב את הקטן על מה שעשה

ואיכא עליה השתא מחייבי ברכהמ"ז ,וא"כ

בקטנותו ,ולא כן בגוונא דהאכילה מתקיימת

למה לא נימא שיתחייב עכשיו בהזכרה מחמת

אצלו גם עתה ,דבממילא נוכל לחייבו מכאן

שביעתו .וכיו"ב יל"ע להיפך ,דגם אם התחיל

ולהבא בברכהמ"ז על עצם אכילתו.

בשבת וסיים במוצ"ש ,מאחר שהשביעה

וה"ה

דבגר שנתגייר נוכל לדון כן ,דמכאן

דידיה היא במוצ"ש ,למה לא נימא שנפטר

ולהבא מתחייב על אכילתו שאכל

מהזכרה ,כיון שמחייבי הברכהמ"ז תלוים

בגיותו ,עי"ז גופא שאכילתו קיימת בפנינו,

בהשביעה.

ונוכל לחייבו עליה מכאן ולהבא.

והנחת

שאלה זו ,משום דמסתימת דברי

והרי

זה נראה פשוט ,דגם קטן שאכל מאכ"א

רע"א נראה ,דהמחייבים לברכהמ"ז

והגדיל אחר שאכל ,דבודאי לא יתחייב

הוא מה ששבע ,והילכך הוא שהקטן מתחייב

בברכהמ"ז על שביעתו ,כיון דהאכילה אינה

בברכהמ"ז.

מחייבתו גם לא מכאן ולהבא .ואילו היה

אולם

נראה פשוט ,דגם לדעת רע"א אין

מתחייב על שביעתו ,מה לנו ולאכילתו שאכל

מחייבי ברכהמ"ז תלוים בהשביעה

קודם בקטנותו.
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ואמנם,

תשה

ז"ו דבגר שנתגייר יתחייב בברכהמ"ז

ואין הכוונה דמתחייב כל רגע ורגע על

גם אם אכילתו קודם שנתגייר היתה

שביעתו.

ממאכ"א ,כיון דכלפי דידיה אי"ז חפצא
דאיסורא ,ואף מכאן ולהבא יוכל להתחייב על

ויל"ע

ואחר אכילתו הגדיל ,האם יתחייבו

הך אכילה .ודווקא בקטן שהגדיל ,דבזה לא

מכאן ולהבא בזימון ,ואם נימא דלדעת רע"א

נוכל לדון דאכילתו היתה אכילת היתר ,כ"א

השביעה מחייבתו בברכמה"ז ,בודאי דל"ש

שלא היה מוזהר עליה ,ואף להנך ראשונים

שיתחייב בזימון ,אבל אם נימא דהמחייב הוא

חייב

האכילה ,ואך דמ"מ הך אכילה יכולה לחייבו

בברכהמ"ז ,מ"מ בניד"ד שאכל במזיד ,ואך

גם אחר שכבר גמר לאכול ,א"כ יתכן שמתחייב

דמ"מ לא היה מוזהר על אכילתו ,הרי דאף

בזימון גם אם בשעת אכילתו היה קטן.

דס"ל

שאם

אכל

מאכ"א

בשוגג

כאשר יגדיל לא נוכל לחייבו בברכהמ"ז ,וכ"ז
ברור למאוד.

ולפי"ז

מיושב היטיב מה שלדעת כמה
מהראשונים אינו מזכיר של שבת

בסעודתו ,גם אם גמר אכילתו בשבת ,וזה
מתיישב גם לדעת רע"א הנ"ל ,כיון שמודה
רע"א דהמחייב הוא האכילה ,ואך דמ"מ ס"ל
לרע"א שהאכילה יכולה לחייבו גם מכאן
ולהבא ,ולא בעינן שתחייבנו בשעת האכילה

אלא

שבת ,ואינו נדרש להזכיר של שבת על אכילתו
זו.

ואם

שייך לפטורו בברכהמ"ז ,שהרי גם באופן
שהקטן מוציא את הגדול בברכהמ"ז ,כגון
שהגדול לא אכל כ"א כזית ,מ"מ אין הקטן
מצטרף לזימון ,וע"כ דהחיסרון הוא בעיקר
הקביעות סעודה ,דאין הקטן מצטרף עמהם
בעיקר מחייבי הזימון ,ובממילא דאף אם הגדיל
לא יוכל להצטרף עמהם ,ופשוט.

עוד

העירוני בזה ,דהנה ,כבר נודעו דברי
היראים שהחמיר שאם אכל ולא שתה

שאינו מתחייב בברכהמ"ז מדאו' ,ולפי"ז היה

כנים הדברים ,מיושב גם מש"כ רע"א

מן הדין שאם בירך ברכהמ"ז קודם ששתה

בשו"ת סי' ז' לצדד ,דבברכהמ"ז שייך

ולאחר זמן שתה מים ,שיחזור ויתחייב

חזקת חיוב ,ואם נימא דהשביעה מחייבתו ,מה
שייך כה"ג חזקת חיוב ,הרי כל רגע ורגע הוא
מתחייב על שביעתו ,ול"ש כה"ג חזקת חיוב
כלל ,וז"ב.

אבל

שבפשוטו בודאי דאינו מצטרף עמהם,
כי החיסרון דקטן שאינו מצטרף אי"ז

ממש ,ובממילא דלעולם דנים אנו דהאכילה
שחייבתו היא אכילה של חול ,ולא אכילה של

מהו הדין בקטן שאכל עם עוד שנים,

בברכהמ"ז מדאו' ,ולא שמענו כן.

ובשלמא

אם לא נימא כדעת רע"א ,הרי די"ל
דעצם הדבר שבירך ברכהמ"ז

חשיב זה כסילוק סעודה ,וזה שהוא שותה

למש"נ הוא מיושב בפשוטו ,כיון דאף

אח"כ אי"ז מצטרף בהדי סעודתו שאכל קודם

לדעת רע"א הוא מתחייב על אכילתו,

לכן) ,ויל"ע בזה מדברי הבאה"ל בסו"ס קפ"ד,

ואך דלא בעינן שתחייבנו האכילה בשעתה,

וצ"ע( ,אבל לדברי רע"א שהחיוב ברכהמ"ז

כ"א דהיא מחייבתו גם מכאן ולהבא ,ע"י שהיא

דידיה בא על השביעה ,א"כ למה לא נימא

קיימת ועומדת עליו ,ובממילא דהך אכילה

שיתחייב עתה על שביעתו ,שהוא שבע עתה,

אפשר שתחייבנו גם אחר שכבר גמר לאכול,

ונוכל לצרף את הך שביעה בהדי אכילתו שאכל
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תשו

קודם לכן ,ונימא שיחזור ויתחייב בברכמה"ז

בברכהמ"ז ,ואך דמ"מ סגי לן במה ששבע כדי

אחר ששבע.

לדון דהאכילה מחייבתו מכאן ולהבא וכש"נ,
דא"כ ה"ה דלדעת רע"א לא נוכל לצרף את מה

אולם

למש"נ יתכן מאוד ,דמאחר דגם לדעת

ששותה עתה בהדי מה שאכל קודם לכן,

רע"א זקוקים אנו להאכילה שתחייבנו

ודו"ק.
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דף נ ע"א
בדינא דביטול חיוב זימון י'
הנה

בהאי עובדא דריש גלותא דבירכו בלא

באופן

כזה דלעולם ודאי לא הביאו עצמם

זימון י' הקשה הרשב"א וז"ל וליברכו בי

לידי חיוב ואף הרשב"א מודה לזה,

עשרה ,עשרה שמע ריש גלותא ואיקפד ,ואף

וכל הנדון הוא מדוע עבדו כך להפקיע עצמם

על פי ששנינו עשרה אינן נחלקין עד שיהיו כ'

מתחילה שלא יבואו לידי חיוב וע"ז הביא הני

הכא שאני דכיון דאי שמע ריש גלותא היה

תרי אופנים ,אבל לעולם כל הצד הוא רק למה

מונעם עד שיברך הוא עמהם ולא הוו שמעי

הפקיעו מלבא לידי חיוב ולא מהחיוב בעצמו

דאוושי כולי עלמא וטוב להם ליחלק ,ואי נמי

כדמוכח.

לא היה מונעם כיון דאיקפד הוו זילותא דבי
ריש גלותא וגדול כבוד הבריות שדוחה את לא
תעשה דרבנן והא דרבנן היא עכ"ל.

ויש

להוסיף בזה דאמור כאן חידוש והאירני
בזה ידידי הר"י אפשטיין דהרי מבואר

בפוסקים יעויין להלן דבמקום ספק כגון פירות

ברירא אכתי מה טעם באמת מועיל

דיש צד חיוב זימון שלא לאכול יחדיו שלא

הקפידא וכן גדול כבוד הבריות הא

יבואו לידי זימון ולכאו' הרי פשוט דמצו

למעשה איכא עלייהו חיוב וכיצד מפקיעים את

לקבוע מתחילה דלא בעו לאיצטרופי ולמיכל

חיוב זה.

בהדי הדדי ומדוע לא יאכלו ,וע"כ גדר הדבר

ולא

ונראה

דזה היה ברור בדבריו ובכל האי
עובדא דבי ריש גלותא דהרי לדעת

הקרית ספר זימון בעשרה דאורייתא וא"כ

דלהביא עצמו לידי מניעת חיוב זה עצמו צריך
טעם ואדרבה בזה דן כאן הרשב"א ודו"ק.

ובכל

זה צריך לעיין מדברי המג"א דכתב

כיצד יכלו להיות בחיוב דאורייתא ולהביא

במקום מצוה יכולים ליחלק לג' ג',

עצמם לידי ביטול ,וע"כ צ"ל דגדר הדבר הוא

ונראין דבריו דכבר נתחייבו ומ"מ במקום מצוה

דמתחילה

העמידו

עצמם

בכך

דאינם

מצטרפים לסעודה ,ובכך לא חל עלייהו האי
חיוב מדאו'.

סגי וצ"ע.

והנה

בעיקר הדין דביטול זימון נראה לבאר
כך

הנה

הביא

הטור

מהמהר"ם
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תשז

ונראה

ביסוד הדבר דהלא מצינו בריש פירקין

זימון א"כ יש ליזהר כשמוזג לו חבירו יין שלא

האי דינא דאוכל מאכילת איסור שאינו

יצטרף עמו ויתחייב בזימון ,ולכאו' הא שפיר

ראוי לחבירו דלא בכל גווני אהני לצירפוי

יכול לבטל ולקבוע עצמו דאינו בכלל הצירוף

בהדדי ,ובעינן דיהיו ראויים לאכילה יחדיו

כמבואר ,וצ"ע.

מאותם הדברים.

ולכאו'

יש לדון ובהקדם בעיקר גדר רצון

וא"כ

איכא למימר דבהחלטתו לאי הצטרפות

באי הצטרפות דיש להבין בעיקר

הרי הוא מבטל את השייכות בעיקר

ולכאו' אמאי מהני הא כיון דבפועל אכלו

המחייב והוא באכילתן יחדיו והרי הוא כאילו

יחדיו א"כ כיצד סגי ליה ע"י דעתו לחלק הא

מעיד את מאכליו לעצמם ובכך אינו מצרף

בפועל אכלו יחידו ונתחייבו יחד ,ואיה"נ

עצמו לאכילתו של חבירו.

דמבואר בריש פירקין דאיכא תוכן להסיבה

באופן

דהנפק"מ היא בכה"ג דהוא משקהו

יחד ושפיר איכא למידן אימתי חל החיוב ואי

ונותן לו דבכה"ג יש למקום לדון דלא

סגי אפי' בהחלטה מוקדמת אבל הא מיהא לא

שייך לדון כאן אי הצטרפות בהמאכל דהא קמן

מסתבר דאם בפועל אוכלים יחדיו לא יגע

דבפועל אוכלין יחדיו ולכן שפיר כתב שיזהר

לכאו'.

מלבא לידי חיוב דהחלטה בזה לא מהני כלל.

qieeiic jexa edil` axd

האם שייך דין זימון ביחיד
בגמ'

אמר רבה תוספאה :הני שלשה דכרכי

להדיא ברשב"א בדף מ"ה ,:וז"ל :ומיהו אי

רפתא בהדי הדדי ,וקדים חד מינייהו

אשתלי חד מינייהו ובריך לנפשיה ,אכתי לא

ובריך לדעתיה ,אינון נפקין בזמון דידיה ,איהו

פרחה תורת זימון מן השנים ,ומבואר ,דזהו

לא נפיק בזמון דידהו ,לפי שאין זמון למפרע.

עיקר החילוק בין בירך האחד לבירכו השנים,

עי' ריטב"א שכתב דכ"ז דווקא באחד שבירך,

דבבירכו שנים חייל דין פרחה ולא כן אם בירך

אבל אם בירכו השנים ,א"א להאחד לזמן

רק האחד.

עליהם ,דהזימון לא נמסר ליחיד .אולם ,עי'

ונפק"מ

רשב"א שכתב הטעם ,דבכה"ג פרח זימון

בהך דינא דפרחה ,שלא יוכל היחיד
להצטרף

לזימון

בהדי

חבורה

מינייהו ,דשנים מפקיעים תורת זימון מהאחד.

אחרת ,ועי' באה"ל ר"ס קצ"ד דמספק"ל בזה,

ולכאו' נראה דשני טעמים נפרדים הם ,טעם

עיי"ש .אולם ,לטעם הריטב"א הנ"ל אי"ז שייך

אחד לריטב"א ,משום דלא נמסר הזימון ליחיד,

כלל בהדי דין פרחה ,כ"א דהוא סברא דא"א

וטעם אחר לרשב"א ,דשנים מפקיעים זימון

להיחיד לזמן ,ולפי"ז בודאי יוכל להצטרף

מהאחד.

בהדי חבורה אחרת לזמן עמהם.

ובדברי

הרשב"א נראה מבואר ,דבכה"ג חייל
דין 'פרחה' על הזימון דידהו ,וכ"ה

וכבר

הקשו בזה סתירת דברי הריטב"א ,אשר
לעיל בדף מ"ה :העתיק טעמו של
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תשח

הרשב"א ,וז"ל :אבל קדמו השנים ובירכו בלא

זימון כלל ,ואשר הנפק"מ בהך דינא הוא ,שלא

בטיל

יוכל היחיד להצטרף אפי' בהדי חבורה אחרת,

קביעותייהו ,ואין היחיד מזמן עליהם ,עכ"ל.

כיון דכבר פרח זימון מיניה ,דבכה"ג לא יהני

ומבואר דמטעמא דפרחה אתי עלה ,ולא משום

ליה גם מה שיצטרף בהדי חבורה אחרת אא"כ

שאין הזימון נמסר ליחיד ,ודבריו סתרן אהדדי.

יאכל עמהם ,כמבואר כ"ז בדברי הפוסקים

פקע

זימון

אבל

זימון

מינייהו,

דהא

בסו"ס קצ"ג.

באמת נראה ,דגם מש"כ הריטב"א בדף
מ"ה דהשנים מבטלים זימון מהאחד,

ובעיקר

מש"כ הריטב"א דהא דאם בירכו

גם בזה צריכים אנו להך טעם דאין הזימון

השנים אין האחד יכול לזמן ,דלא

נמסר לאחד ,כי אילו היה נמסר הזימון גם

נמסר הזימון ליחיד ,הנה ,לכאו' הדברים

ליחיד ,כי אז לא היו השנים מבטלים דין זימון

מתבארים מתו"ד הרא"ש שכתב ,דהך דינא דגם

מהאחד ,דאדרבה ,נימא שיוכל הוא לזמן

אם כבר בירך ברכהמ"ז מצטרף להשנים

עליהם ,ולא יתחיל דין פרחה ,כיון דאכתי

שעדיין לא בירכו ,דזה נלמד מדינא דעלה של

שייך זימון בהך חבורה ,ומה בין בירכו השנים

ירק ,עיי"ש .והרי גם להנך ראשונים דאית להו

לבירך האחד.

דדינא דעלה של ירק הוא גם בזימון דג' ,מ"מ

ורק

אחר דאמרי' דאין הזימון נמסר ליחיד,

א"א שיהו שנים אוכלים ירק ואחד יאכל פת,

ואשר הכוונה בזה ,דע"י שכבר בירכו

וע"כ הטעם לחלק ,לא רק משום דבעינן רוב

השנים ,שוב נידון הזימון דידיה כזימון של

אוכלי פת ,כ"א דהיינו גם משום שלא נמסר

יחיד ,אז הוא דאמרי' דכבר חייל דין פרחה על

הזימון ליחיד ,ומה"ט הוא דמהני רק באחד

כל הזימון שהיה בחבורה זו ,ע"י דכבר ל"ש דין

שאכל ירק ולא שנים וכש"נ.

onyxid oerny axd

בדין צירוף מי שכבר בירך לזימון
בגמ'

אמר רבה תוספאה ,הני שלשה דכרכי

מ"מ כיון שעדיין שם חבורה עליה ,יש כאן שם

רפתא בהדי הדדי ,וקדים חד מינייהו

של זימון חבורה.

ובריך לדעתיה ,אינון נפקין בזמון דידיה,
איהו לא נפיק בזמון דידהו ,לפי שאין זמון
למפרע.

ובשיטמ"ק

ולכאו'

נפק"מ בזה ,אם יעבור שיעור עיכול
של מי שבירך ברהמ"ז ,שלכאו' כבר

אין לומר שהוא חייב בזימון ,אבל שייך לומר

ביאר את דברי הגמ' שמה שהם

שהא חלק מהחבורה ,ואולי גם בשיעור

יוצאים ע"י צירופו ,זה מפני

עיכול הוא מחוייב בזימון ,אלא שאין זימון

שהוא מחוייב בזימון ,שאף שאינו יוצא יד"ח

על אכילה שכבר אינה קיימת בעולם שכבר

בזימון למפרע ,מ"מ הוא מחוייב בזה .ובאמת

עבר שיעור עיכול ,ויוכל עדיין להצטרף

היה אפשר לומר ,שאף אם אינו מחוייב בזימון,

לזימון.

xincel iav axd
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תשט

בדין זימון למפרע בשניים שבירכו
הנה

יש לדון דהרי קיי"ל דאין זימון למפרע,

ומבואר

בדבריו דהא אהני הוא דלא גרע

ואמור בזה דאף דאחד שבירך יכול ומצי

מעלה של ירק ,ולכאו' צ"ב דהתם

לענות עבור השניים אכתי אי"ז מועיל לחובתו,

הוי הצטפרת ע"י אכילה אבל הכא כבר בירך

ולכאו' גדר הדבר הוא דצריך ואין לו תקנה,

ולכאו' פקע ממנו כל צד חיוב והא קמן דלא

והנה יש לדון מה הדין בנשאר האחד ושניים

אהני ליה לדידיה.

בירכו ואח"כ רוצה גם האחד לברך האם בכה"ג

והביאור

ג"כ שייך ששניים יצטרפו אליו להזימון ,וכבר
קדם בנדון זה בביה"ל.

ולכאו'

דודאי מה דאכיל בחיוב חל עליה
חיוב להעמיד ברכה עם זימון ,וכל

שלא זימן לא קיים חובתו ואין טעם שיפקע

יש לדון דהרי אם נשאר רק האחד

ממנו החיוב ורק הקיום לית ליהו לענין זה לא

לבדו שוב הוי ליה פרח הזימון

גרע מעלה של ירק דמבואר דאפי' בלי מחייב

כיון דאיכא שניים שבירכו ולא מצי לקיים

בכ"ז יכול להצטרף א"כ כ"ש במקום מחייב
דיכול

הזימון ,אלא דלפי האמור יש לדון דאיה"נ
בקיום אין קיום של זימון אבל אכתי הא

ובאמת

להצטרף א.

דיש לדון בכה"ג דהאחד הלך ונשארו

איכא חיוב על הנהו תרי דהוו כמו אחד ושוב

תרי דלא מצו למיעבד זימון לבדם

הזימון

האם גם בכה"ג נימא פרח זימון ,ובדבר זה

דלא

חשיב

פרח

ממילא

יתכן

ויסוד

הדברים בגדר פרח זימון מוכרח

ולכאו' הסברא לדון דבכה"ג לא חשיב פרח

זימון

זימון כיון דלא פרח חובת הזימון אף מסעודה

מהסעודה.
מדברי

הרא"ש

נחלקו האחרונים וכבר הביא זאת בשער הציון,
בדין

אין

למפרע בסימן כ"ח כאן דכתב וז"ל אמר רבא
תוספאה הני תלתא דכרכי ריפתא בהדי הדדי

זו דאף על הג' עדיין יש חובת הזימון.

וענין

הדבר דכל פרח זימון זה בכה"ג דפקע

וקדים חד מינייהו ובריך לדעתיה אינהו נפקי

מחלק מהמחוייבים חובת זימון ,ושוב

בזימון דידיה אף על פי שבירך כבר מצי

בכה"ג דלמעשה על כולהו עדיין מוטל חובת

למימר ברוך שאכלנו דלא גרע מבא בתוך

הזימון ,ורק יש שאין להם האפשרות לקיים

הסעודה ואכל עלה של ירק )לעיל סי' כ"א(

אבל מחייב ודאי שיש ,וא"כ אין מקום לדון

שאומר עמהם ברוך שאכלנו מיהו איהו לא

דפרח הזימון ,אך בחזו"א בסימן ל"א סק"ד

נפיק בזימון דידהו לפי שאין זימון למפרע

מבואר להדיא דחשיב אף בכה"ג כמחוייב

עכ"ל.

בזימון.
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תשי

בדעת הרא"ש בדין שלשה שבאו מג' חבורות
ע'

ברא"ש במה שכ' בשיטת רש"י דאם איירי

דקאי אמתניתין דשלשה שאכלו כאחת א"כ הרי

באופן שענה בחבורות א"כ פשיטא דלא

עיקרא דמתניתין איירי בכה"ג דלא פרח זימון

יזמן אח"כ ותירץ דאיירי בכה"ג שאח"כ אכלו

והיינו בכה"ג דלא זימנו ובזה הרי כ' הלחם

ביחד והחידוש דאפ"ה אין מזמנים והוכיח

חמודות אות פח' דגם הרא"ש מודה דאין

הרא"ש דבר זה דאיירי בשאכלו דהרי קאי

צריכים אלו השלשה לאכול וא"כ איך דייק

אמתניתין דשלשה שאכלו כאחת דמינה דייקי

הרא"ש דאיירי בשאכלו בשעה דעיקר הדין של

הך דרב הונא

המשנה דאיירי בשלשה המזמנים יחד איירי

וקשה

אפ' בלי אכלו.

דכיון דדיק הרא"ש דאיירי באכלו מכח

oncixt l`eny axd

צירוף ב' חבורות שאינם שומעים את הברהמ"ז מהמזמן
בשו"ע

סי' קצ"ה ס"ג כ' כל היכא

מ"מ שומע ג"כ מהמברך ועונה אחריו אמן על

צריך

כל ברכה וברכה ,וכ' שם דאע"ג דברכת הזימון

שישמעו שתיהם דברי המברך ברכת הזימון,

עד הזן היינו לשום צורך ,אבל לכתחילה צריך

ובהגה ושאר ברהמ"ז יברך כ"א לעצמו ,אבל

לשמוע את כל ברהמ"ז מהמזמן ולענות אמן,

אם ירצו שהמזמן יוציא כולם צריכים שישמעו

ולכך עדיף טפי שיחלקו שעי"ז ישמעו את כל

כל ברהמ"ז דבלא זה לא יצאו כלל.

ברהמ"ז.

שמצטרפות

ובמג"א

ב'

חבורות

בסי' קצ"ג סק"ד כ' דכאן חזר בו

והנה

כונת המג"א דהרמ"א חזר בו דהא הכא

ממש"כ בדרכי משה סי' קצ"ג,

כ' דאי"צ לשמוע כל ברהמ"ז ,אכן לכאו'

דהנה מבואר שם בטור דבמסיבה גדולה שא"א

זה ברור שגם לאחר החזרה הרמ"א מסכים שיש

לשמוע את המזמן עדיף טפי לזמן בג' אפי'

ענין להצטרף לכל ברהמ"ז שזה דבר מוסכם,

שיפסידו את ההזכרת השם מאשר שיזמנו

וכמש"כ המחבר בסי' קפ"ג ס"ז ]והארכתי בזה

שיזמנו בלי לשמוע את המזמן ,ובב"י כ' דע"כ

במש"כ בגדר ברכת הזימון[ ,ועכצ"ל שחזר בו

אין הכונה מצד שצריכים לשמוע את הברהמ"ז

רק ממש"כ שיותר חשוב מהזכרת השם ,וע"ז כ'

דהא קיי"ל דברכת הזימון עד נברך ,אלא משום

דאף שלא ישמעו עדיף טפי שיהיו מאוגדים כא'

שלא ישמעו את ברכת הזימון.

כדי שע"י זה יזמנו בהזכרת ה'.

ובדרכי

משה שם כ' די"ל דהכונה לברהמ"ז,
ואע"פ שמותר לכ"א לברך בלחש

וצ"ב

דהניחא בגונא דב' חבורות של ה' שע"י
הצטרפותם יהיה להם הזכרת ה' ,אך
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תשיא

ברמ"א משמע שכל ב' חבורות אפי' שלא
ישמעו

ברהמ"ז

כל

מ"מ

אינם

צריכים

ליחלק ,ואפי' שלא יתחדש ע"י צירופם
הזכרת ה'.

וביותר

יקשה

אם

ס'

ה' ע"י הצטרפותם ,וא"כ צ"ב למה לא
יחלקו.

וצ"ל

דהדרכי משה לשיטתו בסי' קצ"ג דהא
דכ' נחלקים וכן ו' כמש"כ הב"ח ,היינו

כדעת

רק אם ירצו אבל עדיף טפי שלא ליחלק משום

הרמ"א

הרשב"ש הובא ברעק"א דבאופן

ברוב עם הדרת מלך ,וזה מה שחידש הרמ"א

שע"י הצטרפותם יתחדש הזכרת ה' אינם

דלא רק מעלת זימון גובר על הענין של שמיעת

יכולים להצטרף כיון שבאו מב' חבורות,

הברהמ"ז מהמזמן אלא גם המעלה של ברוב

וא"כ ע"כ איירי באופן שלא יתחדש הזכרת

עם גובר ע"ז.

ieey l`eny axd

גדר זימון למפרע
הראשונים שאם אחד ברך יכול

שכיון שברכו ב' בטלה כאן הקביעות ,אבל

להצטרף לב' הנותרים ,והגם שהוא

הריטב"א ]מוה"ק[ כ' "שאין הזימון נמסר

אינו יוצא יד"ח זימון כיון שאין זימון למפרע,

ליחיד" והביא את דברי הראב"ד שכ' טעם זה

מ"מ ה"ה מחוייב בזימון אלא שלא מתקיים

כלפי ג' שזימן אחד עליהם בע"כ ולא ענו לו,

אצלו עניין הזימון.

דאינו יוצא חובת זימון ויכול אח"כ להצטרף

א .כ'

ועי'

עמהם ,דאין הזימון נמסר ליחיד.

במג"א לגבי עלה של ירק  -שאם כבר
ברך אינו יוכל להצטרף עמהם ,ועי'

ועי'

ביאור הלכה ריש קצד שדן במקום שב'

בפ"מ סי' קצד "וי"ל התם נסתלק דאין מחויב

ברכו אם יכול הג' להצטרף עם חבורה

רק בורא נפשות רבות ,מה שאין כן פת דמחויב

אחרת של ג' לזימון והניח בצ"ע ,ולכאו'

בזימון נברך ,הלכך אף על פי שבירך לעצמו

להרשב"א דפרח זימון אינו יכול להצטרף

לא נסתלק" ,ונראה שכוונתו שבעלה של ירק

לאחרים ,משא"כ להריטב"א יכול להצטרף כיון

אין חובת זימון עליו אלא רק מצטרף עם

דס"ס אינו מזמן ביחדי.

האחרים ,וכיון שברך שוב אינו לו קביעות
עמהם ,משא"כ לגבי זימון אפי' שברך אכתי
קיימת עליו חובת זימון ולכך מצטרף עמהם,
ודו"ק.

ואם

ע"ע

ברמ"א שכ' שדוקא אם רק ברך בלא
זימון

האחד

יכול

להצטרף

לב'

הנותרים ,אבל אם כבר זימן אינו יכול להצטרף
עמהם ,ועי' ברעק"א שהביא את האבן העוזר

ב' ברכו ברכת המזון כ' הראשונים שאין

שהיינו דוקא בזימן וברך אבל בלא ברכה לא,

ב'

ופליג על המג"א בסי' ר' עיי"ש ,והיינו

נוסחאות דהרשב"א כ' "דפרח זימון מיניה"

דלהמג"א ע"י שזימן כבר פקעה חבורתם,

דתרי מבטלי תורת זימון מחד ,עכ"ל ,והיינו

ולהאבן העוזר כיון שאכתי מחוייב בברכה על

מצטרף

עמהם

לזימון,

ומצינו
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הסעודה אכתי מישך שייך לחבריו ולא פרח

ב .עי'

בראש שכ' שהטעם שיחיד שברך יכול

זימון מינייהו.

ויש

להצטרף לזימון עם הב' דלא גרע

לדון במקום שב' זמנו ולא ברכו אם

מעלה של ירק ,וכ' המג"א "ולמ"ד בסי' קצ"ז

יכולים להצטרף להשלישי ,ולכאו' יש

דירק לא מהני ,צ"ל דהכא עדיף שיאכל פת",

לתלות במח' הראשונים הנ"ל דלהרשב"א

והיינו שהטעם שאין מזמנים באכל הג' עלה של

שהטעם בברכו ב' משום דפקע זימון כל שלא

ירק משום שאין שחסר בקביעות של הג',

זימנו אכתי לא פקע תורת זימון וכנ"ל ,אבל

משא"כ הכא דכיון שאכל פת לא חסר כלל

להריטב"א שאין הזימון נמסר ליחיד ה"נ כיון

בהקביעות ,ואפי' שברך מ"מ אכתי נחשב

שרק היחיד יקיים את מצות הזימון אינו יכול

ככקבוע עמהם מחמת חיוב הזימון ,אלא

לזמן ,ואפשר נמי דאפי' הרשב"א דנראה דסבר

שהראש דימה לעלה של ירק ששייך זימון

דהזימון נמסר ליחיד היינו דוקא בגוונא שאין

אע"פ שאין ברכת הזימון עולה לכל אחד

הב' קיימו את מצוות הזימון ,אבל אם קיימו

מהמזמנים דהא מי שאכל עלה שלך ירק אינו

את מצוות הזימון אפשר דגם הרשב"א מודה

מחוייב בברכה"מ שיצטרך זימון ,א"כ ה"נ י"ל

דאין הזימון נמסר ליחיד ולא מצו לזמן ,וצ"ע

ברכת הזימון של המברך תעלה בשביל מי

בזה ב.

דאכתי לא ברך.

onceb dpei axd

צירוף לחבורה אחרת אחר שבירך ברכת הזן
הנה,

בסוגין מבואר דאילולי דין פרח זימון

ולאחריה ,דהו"ל כדברים הבאים אחר סעודה,

מיניה ,הרי שהיה מועיל מה שמצטרף

אשר מן הדין לברך לפניהם ולאחריהם.

בהדי חבורה אחרת ,והוא מזמן עמהם .ועי'
רא"ש שכתב ,דמ"מ בעי שיחזור ויאכל עם
אותם שבא להצטרף עמהם לזימון.

וצ"ע

לפי"ז איך יצטרף לזימון בהדי חבורה
אחרת ,הא מאחר שכבר גמר סעודתו,

נמצא דמה שאוכל עתה הו"ל זה כהתחדשות

והנה,

הרי לפי הך צד בגמ' בדף מו,ב ,שחוזר

של סעודה ,וא"א לצרף את מה שאכל עד עתה

למקום שפסק ,א"כ נמצא דזה שזימן

לחייבו בזימון בהדי הך חבורה ,כיון שכבר גמר

עם השנים כבר יצא יד"ח ברכת הזן .ועי' פמ"ג

לאכול ,ובשלמא אם חוזר לראש ,הו"ל כעומד

ר"ס ר' שכתב ,דלהך צד שחוזר למקום שפסק,

עדיין בתוך הסעודה ,ובממילא דאכתי שייך

אם בא לאכול ,צריך לברך ברכה לפניה

שיצטרף עם האחרים לזימון ,אבל מאחר

.a
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.w"ece ,onfl evne mdly oenifdl zernyn yi ekxa `l izk`c oeik
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שחוזר למקום שפסק ,נמצא דא"א לו להצטרף

עי"ז גופא שהוא בא לחבורה אחרת ,דעי"ז

בהדי האחרים כלל ,ואיך יזמן עמהם.

דנים אנו דהחבורה דידיה היא החבורה

ומבואר

מזה ,דהא דמצטרף בהדי הך חבורה,

שנצטרף אליה עכשיו ,הרי דבממילא דפקע

אי"ז משום דדיינינן ליה דהוא קובע

הימנו גם ברכת הזן ,והוא מתחייב לברך שוב
ברכת הזן.

עמהם עתה את סעודתו ,כ"א דהקביעות
הראשונה היא שמצטרפת בהדי הך חבורה,
לדון כאילו עמהם אכל מתחילה ,ולא איכפ"ל
מזה שאין הוא קובע עכשיו עמהם את סעודתו.

ואכתי

צ"ב ממש"כ הבאה"ל בר"ס קצ"ד,
דאם בירך ברכת הזן בלא זימון ,א"א

לו עוד לזמן כלל ,גם אם לא נפרד מחבורתו
הראשונה ,כמש"כ בבאה"ל ר"ס קצ"ד .ומאחר
שהוא כבר בירך ברכת הזן ,ע"י הך דינא דחוזר
למקום שפסק ,א"כ איך יצטרף עכשיו לזימון
עם השנים ,הרי ל"ש לגביה זימון כלל ,אחר
שכבר בירך ברכת הזן .וזה הערה אלימתא
מאוד.

וביותר

יקשה על מש"כ הרא"ש בדעת רש"י,
דגם אילולי דינא דפרחה צריך לאכול

ואם

נימא כן ,א"ש היטיב מה דשייך גביה
צירוף לזימון בהדי חבורתו השנית ,ולא

איכפ"ל מהא דכבר בירך הזן ,כיון דע"י צירופו
לחבורתו השנית פקע הימנו חבורתו הראשונה,
ומכאן ולהבא )ולמפרע( חשבינן לחבורתו כמי
דזהו חבורתו הראשונה ,ובממילא דנתבטל כל
מה שכבר בירך ברכת הזן ,מאחר דכל מה
שברכת הזן עלתה לו ,היינו דווקא עד כמה
שהצירוף דידיה לזימון הוא בהדי הך חבורה,
ולא כן בניד"ד ,אשר הצירוף דידיה הוא בהדי
חבורתו השנית ,ובממילא דהו"ל כמי שלא
בירך כלל ,והדר דינא דמצטרף עמהם לזימון.

אלא

דכ"ז תלוי בביאור הך דינא דחוזר

בהדי חבורתו השניה ,והרי בבאה"ל סי' ר'

למקום שפסק ,האם הוא בצירוף מה

מבואר דאחר שכבר יצא יד"ח ברכת הזן איתסר

שנתכוון לצאת יד"ח ברכת הזן מהמזמן ,ואי"ז

עליה למיכל ,א"כ תיקשי לן כיצד רשאי לאכול

שייך בהדי הזימון ,כ"א דהוא דין בפנ"ע ,ע"י

בהדי חבורתו השניה ,הרי לאחר ברכת הזן

שכיון לצאת בברכת המזמן ,או דהיינו רק ע"י

אסור לו לאכול.

שמצטרף בהדייהו לזימון ,ואם אך פקע

ומזה

היה נראה להוכיח ,דכל מה שאינו חוזר

הצירוף דידיה ,גם אם יהא זה מכאן ולהבא,

לראש ,כ"ז הוא דווקא עד כמה שהוא

בממילא דפקע הימנו גם מה שכבר יצא יד"ח

מצטרף עם חבורתו לזימון ,אבל אם אך נוכל

ברכת הזן ,והדר דינא שצריך לברך שוב ברכת

לדון דפקע הצירוף דידיה לחבורתו הראשונה,

הזן.
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מקצתן בבית ומקצתן בחוץ
מצינו

בתר"י שהביא ירושלמי דר' ברכיה

דבי מדרשא והוא מזמן על אילין ועל אילין,

מוקים לאמוריה על תרעא מציעיא

וצ"ב בדברי הירושלמי למאי כוונתו ולמאי
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מיבעי שיושב אתרעא מציעא הא כיוון

ולפי"ז

שיושבים כולם בב"י מדרשא הרי רואים אלו
את אלו וודאי שמצטרפים.

ומשמע

מובן מאוד מאי דמשמש שיושב
אתרעא

מציעא

ומברך

ומשמע

דדוקא הוא יכול לברך וצ"ב הא אי נצטרפו אלו

דמיירי שיש מחיצה באמצע שאין

לאלו וכ"ש כדכתב המג"א שחשיב כרואים

רואים אלו את אלו וכיוון שכן

זא"ז הא ברואים אלו את אלו ודאי שכולם

בעינן שישב אתרעא מציעא שאז רואה את

יכולים לזמן אלא לפי"ז ניחא שאי"ז חשוב

כולם ולכן מצטרפים ,וכ"פ בשו"ע )קצה ב(

כרואים אלו את אלו אלא הוא רואה שניהם

אכלו מקצתן בבית ומקצתן חוץ לבית ,אם

ולכן רק הוא יכול לזמן.

המברך יושב על מפתן הבית ,הוא מצרפן,
ומפרש במגן אברהם )ס"ק ג( מפתן הבית -

אלא

שמהני יושב על מפתן הבית כיוון

דהוא רואה אלו ואלו וה"ל כמקצתן רואין זה

שרואה אלו ואלו ז"ל ומכל מקום משמע

את זה ,ולכאו' הדבר צ"ב דאי רואים אלו את

דאדם אחר מהחבורות כשישב לא מהני,

אלו פשיטא דמצטרפים ומה חידש השו"ע בזה.

והטעם דהקלו במברך ,אפשר משום דכיון

ודאי שיש חילוק מהותי בין סעי' א'

דשתי החבורות צריכין לו שיוציאם ,נחשב

שביאר שברואין אלו את אלו מצטרפים

כשמש המשמש לשתיהם דהוא מצרפן ,וצ"ב

לסעי' ב' באכלו מקצתן בבית שבסעי' ב' מיירי

שנראה שלא הי' ניח"ל לומר שמצרפם משום

שלא רואים אלו את אלו אלא חלק בבית וחלק

שרואה את שניהם והוצרך לומר דחשיב

בחוץ ורק הוא שיושב במפתן הדלת רואה את

כשמש.

אלא

אלו וגם את אלו וא"כ בזה הוא שאי"ז חשיב
כרואים אלו את אלו שהרי אין קשר בין
החבורות עצמם שרק אדם שלישי שיושב
בפתח ורואה שניהם מצרפם וזה הקמ"ל שכ'
במ"א דהוא רואה אלו ואלו וה"ל כמקצתן

ועו"ק

וא"ת

דהא כ' ברי"ד דאדם אחר לא מהני
שיברך אלא הוא ואי באמת מה

שמצרפם הוא משום דחשיב כשמש הא בשמש
שמצרף ודאי כולם יכולים לזמן וא"כ מדוע
הכא רק הוא יכול לזמן.

רואין זה את זה.
הא סו"ס אין להם כלל שייכות ואיך

שיל"ע מדברי השעה"צ )ס"ק ו( שכ'

אמנם

דממ"נ הוא דאי אחר יזמן שוב לא

מצרפם חזינן מהכי שענין הזימון הוא

חשיב שמש דהא כל מה דחשיב שמש

שאחר שנצטרפו לחבורה בעינן שאחד שקשור

הוא משום שמוציאם ובזה חשוב שמשמשם

לחבורה יזמן וכיוון שרואה אותם יכול לזמן

ואי לא יוציאם לא שימשם אך עכ"פ צ"ב

וכאן שרואה את שני החבורות יכול לזמן

בסברתו ומה נח' על המ"א.

לשניהם ואין מעכב זה שאינו מחבורתם ממש.

חזינן

אמנם

שאח"כ מצאתי לשון הרשב"א שכ' ז"ל

שדין הזימון חלוק לב' א' ענין הצירוף

תנא אם היה שמש ביניהן שמש

שיהיו חבורה א' ב' הזימון בפועל

מצרפן ,פירוש בשאין רואין אלו את אלו אפילו

שבזה חזינן שאי"ז חלק מהחבורה עצמה אלא

הכי השמש מצרפן ,ירושלמי רבי ברכיה מוקים

בעינן רק שיהא קשור אליהם כרואה )וכבר

לאמוריה על תרעא מציעתא דבי מדרשא ומזמן

הוכחנו זה מכו"כ מקומות(.

על אילין ועל אילין.
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ולכאו'

תשטו

הדבר צ"ב שהביא את דברי

מיירי על הדין של רואים אלו את אלו ומשמע

הירושלמי על הדין של שמש

כשעה"צ שהיסוד כאן הוא משום שהוא כשמש
ויל"ע.

ובמקום שאין רואים אלו את אלו ולכאו' הוא

xpxe wgvi axd

דף נ ע"ב
בדין פרח זימון
בגמ'

דפרח זימון מינייהו והנה בהאי דינא

לצרופי בהדייהו אחד אחר ע"י אכילה לבין

הנה מבואר בטור והביא זאת במג"א

שניים שכבר נתחייבו ולא זימנו ,והביאור הוא

בסי' ר' סק"ג דבאכלו שלשה יחד וענה האחד

כיון דבכה"ג דכבר נתחייבו ופרח ,גדר הדבר

לשניים שפיר יכול לאחמ"כ להצטרף לעוד

דהאפשרות לזמן הרי פרח ושוב הוי בדין פרח

שניים אחרים ע"י אכילה עמהם ואהני ליה,

הזימון ,אבל בכה"ג דאכתי לא היתה אפשרות

והוסיף בזה המג"א דבאם אכלו חמשה יחד

לא פרח להם החיוב.

ושלשה מהם זימנו יחד ואחד מהשלשה לא
בירך לא יכול בכה"ג להצטרף אל השניים
האחרים דכבר פרח הזימון.

ולפו"ר

כוונתו דבאם אכל עם השניים
האחרים יצר כאן קביעות חדשה

אך

אכתי יש להוסיף לדון וכך דנים ע"ד
החזו"א והאבן העוזר דלכאו' איה"נ פרח

הזימון מהחיבו הראשון אך דל מהכא חיוב
הראשון ויחייבו עצמם חיוב חדש ע"י האחד
האחר דיצרפו אליהם.

ושפיר יכול לזמן עמהם אבל אם אכלו חמשה
יחד ונשארו שניים והקביעות היתה על כל
החמשה בכה"ג שייך פרח הזימון כיון בקביעות
זו כעת לא ניתן לזמן.

ולפי"ז

מסעודה זו ,וכאן חלוק הוא
מקביעות חדשה ,דאיה"נ יש כאן שניים שחזו

באם היו ו' שפיר מהני ,ואף דכתב
המג"א בדבריו דאם נשאר ז' או ח',

לכאו' לפי"ז לאו בדוקא נקט לה ,דהא אם הוו
ו' הרי אכתי איכא חיוב על השלשה האחרים
ואין טעם לומר פרח הזימון.

והנה

והביאור

להנ"ל הוא דכאמור פרח זימון

לצרף אחד לסעודתם ,אבל הא גופא דסגי
בהצטרפות הוא מחמת היותם השניים קיימים
בקביעות יחד דשניים הוו קביעות ,ושוב
ממילא עולה דלעולם עדיין לא אזלה לה
קביעותם הראשונה ,ועדיין עומדת היא ושוב

בעיקר דברי המג"א כבר עמדו בתרתי

ממילא חשיב פרח הזימון מהנהו תרי ולא סגי

ע"ד דמ"ש משניים שאכלו לבדם דמצו

בהצטרפות האחד ודו"ק.

qieeiic jexa edil` axd

עריכת ברכות  /הערות דף נא ע"א

תשטז

דף נא ע"א
גדר חיוב ברכה ראשונה
בגמ'

אמר רבינא הלכך אפילו גמר סעודתו

ונראה

וכו' דתניא טבל ועלה והינו דהגמ'
משוה בין ברכת המצוות לברכת הנהנין.

מזה דהנה הריטב"א פסחים דף ביאר
דיסוד דין עובר לעשיתן זה לגלות על

המעשה שהוא מצות ה' וא"כ ה"ה ברכת
הנהנין ב"ר י"ל דדזה לגלות על האכילה דזה

וצ"ב

הרי בברכת הנהנין עיקר הברכה משום

אכילה של מה שחננו השי"ת וא"כ כמו במצוות

דאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה וזה

שיכול לגלות על המעשה גם אחרי שגמר

שיך לפניו ומה הדמיון לברכת המצוות שמברך

עשיתו ה"ה באכילה מגלה על המעשה אכילה

לאחריו והוכיח מכאן העמק ברכה דיש ב' דינים

אח"כ.

בברכה דלפניה דין מתיר על האיסור ועוד מצות
הודאה ורבינא איירי כלפי הדין השני יעוי"ש.

ועדין

וי"ל

עפ"ז שג"כ למפרע אינו עובר איסור
דבזה שגילה שזה שיך להשי"ת נפיק

צ"ב דהמצות הודאה של ברכת הנהנין

מידי מעילה ,ובזה מדוקדק לשון הר"מ פ"א

חלוקים

הג' וכשם שמברכין על ההניה כך מברכין על

וברכת

המצוות

לפו"ר

ביסודם וביותר שהרי ילה"ק מדוע בעי גם
ב"ר וב"א על אותו הנאה וכי יש מצוה

המצוות דגם אותו גדר של חיוב ברכה.

ובזה

יבואר ביותר מה דאיתא בגמ' דף מכל

להודות פעמים על אותו דבר ומוכח מזה דדין

ברכה שאין בהשם ומלכות אינה ברכה

ב"א זה מצות הודאה על מה שנהנה אך ב"ר

וילפינן לה מברכת המצוות לשיטת רש"י

דזה לפני שנהנה כל המצוה זה להודות על

וילה"ק מה הראיה מברכת המצוות דיש דין

מה שיש לו אוכל להנות ממנו וא"כ זה שיך

שם ומלכות לברכת הנהנין והרי זה ב'

לפני שאכל ,ולא אח"כ וא"כ מה הדמיון

מחיבים של ברכה וחזינן מזה דיסוד הברכה

לברכת המצוות.

חד הוא.

oiihypxa l`xyi awri axd

הואיל ואדחי אידחי בברכת הנהנין
בגמ'

ולא היא התם מעיקרא גברא לא חזי

אבל

עי' ל' רש"י דמבו' שפירש לשון "הואיל

הכא מעיקרא גברא חזי והואיל ואידחי

ואידחי אידחי" כמשמעו בשאר מקומות,

אידחי .לפו"ר הפירוש דל"ש ברכה לאחר לאחר

דכיון שנדחה בשעתו אע"פ שאזלא אח"כ סיבת

מעשה אא"כ קודם המעשה א"א היה לברך.

הדחיה שוב אינו חוזר ונראה כיון שמעיקרא

עריכת ברכות  /הערות דף נא ע"א
כבר נראה ,משא"כ בטבילה דמעולם לא היה

תשיז

אלא

שהסברא צ"ב אמאי זה שגמר מתוך

חזי ,וכהא דקיי"ל בעלמא דדחוי מעיקרא ל"ה

שכחתו חשיב דחיה .גם יל"ע הא

דחוי .והדחייה כאן היא מה שגמר לאכול ולא

בטבילה בשעת גמרו כבר הוא ראוי וא"כ התם

היה דעתו לברך וע"ז אמרי' דבאותה שעה

ליכא דחיה כלל .אכן דו"ק דלמשמעות רש"י

נדחה ולא יהני מה שאח"כ נזכר ואזלא

הזו יש להבין יותר את ד' הרא"ש בסוגיא

הדחייה.

דשכח והכניס אוכלין לתוך פיו.

qe`xw oerny l`tx axd

אחיזת כוס של ברכה
בתוס'

ד"ה שמאל כתבו אפש' דאיירי דכוס

מברהמ"ז ואח"כ ליטול שוב הכוס בידו לשבע

דנישואין ,ומבואר בתוס' דהיה כוס

ברכות.

אחד עד לאחר השבע ברכות ולא כמנהג דידן
דיש ב' כוסות ועיין בתוס' פסחים קב :דזה
מחלוקת יעוי"ש.

ומצינו

בלקט יושר שבעל התרמה"ד כשאמר
יראו את ה' היה מניח את הכוס

ובשעה שבירך בופה"ג שוב מגביהו וי"ל
דשאני ברכהמ"ז בנישואין שאם יניח את הכוס

אך

יל"ע דיכול להניח הכוס לאחר סיום ברכת

אז מחזי שברכת השבע ברכות הוי דבר חדש

הטוב והמטיב בכל אמירת ההרחמן ואמנם

ואי"ז חלק מברכהמ"ז והרי לשיטת תוס' דידן

בדף מו :בתוס' ד"ה מר כתבו את הרחמן כחלק

דיש כוס אחד הוי ברכת השבע ברכות חלק

מברכת הטוב והמטיב אך עכ"פ במגדיל וכו'

מברכהמ"ז ,ולכן עליו להחזיק הכוס בכל

ויראו את ה' וכו' יכול להניח הכוס דאי"ז חלק

אמירת הרחמן וכו'.

oiihypxa l`xyi awri axd

עריכת ברכות  /הערות דף נג ע"א

תשיח

פרק אלו דברים

78
דף נג ע"א
במעלת ברב עם לענין ביטול בית המדרש
הנה

מבואר בגמ' מח' ב"ש וב"ה בהביאו

עמד בזה האוה"ח הק' בספר חפץ ה' דלכאו'

האור לפניהם האם כ"א מברך לעצמו או

הא אמן הוי ג"כ מצוה ובמה גרע.

דדאחד מברך לכולם ותלי לה הגמי דלב"ש הוי
ביטול בית המדרש ואילו לב"ה דהותר מחמת
ברב עם הדרת מלך.

והנה

בגוף בהאיסור כאן לב"ש יש לדון דהרי
כ"א יברך וא"כ כ"א יבטל תורה וזה

מחמת דאיכא חיוב מצוה ולצורך כך יכול
לבטל מלימוד ומ"מ לצורך האי ברב עם לא
איכפת לי ודן דעכ"פ דאין חיוב לבטל בית
המדרש לצורך האי מילתא.

וברש"י

פי' וז"ל מפני בטול בית המדרש -

וע"כ

והיינו דבהנהו תרי עצם השמיעה וכן
העניה של אמן שפיר איכא קיום חיוב אבל
הכוונה אין בה קיום כך יש לבאר בדעת ב"ש.

אלא

וישמעו אליו ויענו אמן עכ"ל.

דא"כ תמוה מאד מה סברת ב"ה הא
כלפי זמן הכוונה אין ההיתר דהברב עם

לכאו' מתיר דכשמכוונים אכתי אין קיום ברב
עם וצ"ב ,והיינו דלעולם עצם הנתכוונו אינו
חלק מהברב עם ,והאם נימא דפליגי אי הוי
חלק או לא הוי חלק.

שבזמן שאחד מברך לכולם הם
צריכים לשתוק מגרסתם כדי שיתכונו כולם

דהאיסור במה דמתכוונים כולם לצאת

ויש

לדון בזה דשיעור הנדון מאחר וכבר איכא
חיוב להפסיק מלימוד התורה ,שוב

ברירא כוונתו האם האיסור בעצם מה

ממילא כיון דבהפסק מלימוד התורה איכא

דכולם שותקים לשמוע הברכה והיינו

איסור להפסיק כמבואר באריכות ברבינו יונה

המצב הזה והא לא משמע כלל דהא הוסיף גם

באבות דהוא משום משתמש בכתרה של תורה

דבמה דמתכוונים הוי חסרון וכן במה דעונים

והיינו בזיון לעסוק בדבר אחר.

ולא

אמן ,וצ"ב דמבואר להדיא דעצם היות הבית

א"כ

איכא למימר דלעולם להפסיק לצורך

מדרש כולו עומד ומקשיב לא איכפת לי בזה,

ברב עם ליכא היתרא אבל הכא כיון

והטעם כיון דלמעשה כולם מקיימים חיובם

דהוי ליה כבר הפסק מחוייב א"כ סברי ב"ה

ולא הטילו חובה שלא יעשו כולם בב"א.

דליכא בזיון במה דהוא מוסיף בזה מחמת

ואלא

נימא דשיעור החסרון הוא מחמת עניית

דברב עם הדרת מלך ואיה"נ עצם ההפסק אינו

האמן ,וכ"כ בתר"י כאן ,ג"ז תימה וכבר

חלק מהברב עם אבל הפסק מהלימוד קיים

עריכת ברכות  /הערות דף נג ע"א

תשיט

ולכן כל האיסור הוא בזיון וע"ז שפיר י"ל דאין

ודאי דליכא איסור ורק החסרון מחמת דמוסיף

בזיון להתורה כשהוא עושה זאת לברב עם

בההפסק בלימוד התרוה וא"כ שפיר איכא

הדרת מלך.

למימר דכיון דההפסק מחוייב מחמת גוף

והגע

בעצמך וכי לעולם לא ניעביד ברב עם

המצוה שוב אין בזיון במה דמוסיף מחמת

כיון דאין קיום בההכנה המצטרכת לה,

הברב עם.

qieeiic jexa edil` axd

בדין ברכה על ריח אסור
ת"ר

היה מהלך חוץ לכרך והריח ריח אם רוב

ע''ד אסור אך אין דין ברכת השבח על ריח של

עכו"ם אינו מברך ומבואר במפרשים דזה

איסור.

משום שהוי ריח האסור בהנאה.

וילה"ק

דהנה נחלקו הר"מ והראב"ד ה'
ברכות פ"א הי"ט האם במאכל

האסור יש דין ברכת הנהנין דלשיטת הר"מ אין
דין ברכה ולראב"ד יש דין ברכה תחילה וסוף.

וצר"ע

לשיטת הראב"ד מ"ש ברכת הנהנין

ומה"ט

עשוים לריח אלא לעבורי ריחא אין
חיוב ברכה ואף שסו"ס נהנה מהריח ולהך צד
שהוי ברכת השבח א"ש דברכת הבשמים זה רק
על מה שמיועד להריח ,דרק בכה''ג יש חיוב
לשבח.

וי"ל

דמברך על דבר איסור מברכת הריח
עיין פרמ"ג במ"ז בסימן קצו מש"כ בזה.

י"ל ג"כ בטעם הדין דבשמים שאינם

תירוץ נוסף לדעת הראב"ד דעל
דבשמים של ע"ז אינו מברך מכיון

שיש דין בברכת הריח שיהיה עומד לריח וכנ"ל
א"כ בשמים של איסור מקרי אינו עומד לריח

וי"ל

עוד דאי נימא דס"ל להראב"ד כהך צד

ואף שעומד לריח לגוי מכיון שאינו עומד לריח

דברכת הריח הוי ברכת השבח וכמשנ"ת

ליהודי מקרי אינו עומד לריח ומה"ט אינו

לעיל דף מ"ג א"ש דאפילו אם ברכת הנהנין יש

מברך.
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שינוי מקום בברכת הריח
בשו"ע

רי"ז א' הנכנס לחנותו של בשם שיש

פעם ,ודוקא שלא היה דעתו לחזור ,אבל היה

בו מיני בשמים ,מברך בורא מיני

דעתו לחזור לא יברך.

בשמים ,ישב שם כל היום ,אינו מברך אלא
אחת ,נכנס ויוצא נכנס ויוצא ,מברך על כל

והך

דינא הוא מדברי מהר"ם הובא במרדכי
פ"ח מברכות ,ובמג"א ג' ועוד אחרונים,

עריכת ברכות  /הערות דף נג ע"א

תשכ

תמהו בזה הא שינוי מקום ומשום מאי לא

בדברים הטעונים ברכה אחריהם במקומן אלא

יצטרך לברך והא בדבר שאין טעון ברכה

אף בשאר דברים ,היינו דע"כ מה דאיכא שינוי

לאחריהן במקומו ל"מ אף דעתו לכו"ע ומשום

מקום דאיכא בזה ענין קביעות מקום באכילה

מאי פסק בשו"ע דא"צ לברך.

זו ,ומה"ט מהני בזה הניח זקן או חולה) .אם כי
יש לדון דאין בזה שם אכילת חבורה ,ואין בזה צירוף,

והנה

בדברי הגמ' פסחים ק"ב אמר רב חסדא

וצ"ע בזה בהסיבו גבי ברכה ראשונה דמהני ,ומאידך

ל"ש אלא בדברים דאין טעונים ברכה

ל"מ גבי ברכה אחרונה(.

אחריהם במקומן ,אך בטעונים במקומן ל"ה
שינוי מקום וא"צ לברך ,והנה יש לדון סברא

והנה

בכך יש בזה לדון דכל מה דשייך שינוי

להיפך מדברי הגמ' ,דדוקא בדברים הטעונם

מקום היינו היכא דהוא אכילה ,ואיכא

דטעונים

בזה קביעות במקום ,ולכך היכא דשינה מקומו

במקומם ,משום דאיכא בזה קביעות באכילה

נעשה אכילה אחרת וחייב בברכה בפ"ע ,אך

ולכך מחייב ג"כ ברכה במקומם ,ועיקרו דכיון

בריח וכדו' אין באמת יחס כלל בין האכילה

דאיכא קביעות ,הרי האכילה מתייחס למקום,

למקום ,ולא חשיב בזה כלל שינוי מקום.

אחריהם

במקומם,

היינו

דהא

ואיכא קביעות אכילה כאן ובמקום זה ,והיכא
דשינה ואוכל במקו"א כיון דהמקום הוא
קביעות באכילה ,א"כ מחייב ברכה וצריך לברך
דהוא ב' אכילות ,דהמקום קובע באכילה דניחזי
בזה כב' אכילות ,ולכך צריך לברך ,אך היכא
דאין טעון אחריו במקומו היינו דאין יחס
בקביעות אכילתו למקום ,א"כ גם שינוי מקום
ביחס לאכילה זו אי"ז שינוי ,ואי"ז מקו"א
וחשיב חדא אכילה ולא יברך ,אך בדברי הגמ'

ואולי

זהו כוונת המג"א בתי' הב' ,וז"ל דהכא
אינו מחוסר מעש' אלא כשנכנס מריח

ממילא ולכן מהני דעתו ,היינו דאין בזה שם
שינוי מקום דנימא דנעשה בזה חיוב דמריח
ריח חדש וכמריח מתחילה דכין דאין בזה
מעשה אינו מתייחס ע"כ למקום ואין בזה
חשיבות דמעשה חדש לברך עליו.

ואולי

מבוא' דלא כן וצ"ב.

כוונת מג"א ע"ד מה שביא' דיסוד
ברכת הריח חלוק מברכת האכילה,

והוא גופא טעמא דל"ש בזה שינוי מקום דאין

וביאו'

נראה דע"כ אף בדברים דאין טעונים

הברכה על מין הריח ומעשה הרחתו ,דנימא

ברכה אחריהם במקומן איכא יחס

בזה דהוא מריח מחדש ,אלא הכל בקיום אצלו

מסוים באכילה במקום זה ,דהוא קביעות

ולא נתפס בזה שינוי מקום וצ"ע.

אכילה במקום זה וע"כ מתייחס אכילה למקום,
דנימא דאיכא בזה שינוי מקום.

והנה

מצינו נמי דדנו הפוסקים בסי' ח' גבי
שינוי מקום גבי מצוות ,והתם אין

ומבוא'

בזה היטב דעת מג"א קע"ח ז'

שייכות בין המקום למצוה ,ואולי באמת התם

ובדברי הגר"א שם כנ"ל וכ"מ דעת

קאתינן עלה דוקא משום היסח הדעת ויל"ע

הרמ"א שם ,דהניח זקן וחולה אינו דוקא

בזה התם.
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תשכא

דף נד ע"א
חיוב לפרט השבח בברכות
בגמ'

ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול

שס"ל דמיני דשאים אי"ז חילוק מין לפירוט

אומר ברוך שעשה את הים הגדול וכן

בברכה ור"י ס"ל שזה כן מחיב פירוט ,אמנם

פסק השוע רכ"ח וכתב ע"ז הגר"א וז"ל פסק

גבי היו לפניו מצוות הרבה אף רבנן דפרק כ"מ

כר"י משום דאזיל לשיטתו דאמר תן לו מעין

מודו לר"י דהתם בעי לברך על כל מצוה בפנ"ע

ברכותיו ,וכונתו נראה דאיתא בסוכה מו .היו

ומה"ט י"ל דאף גבי ים הגדול מודו ד בעי

לפניו מצוות הרבה לת"ק מברך מקב"ו על

לפרט את הים הגדול ומעטמא דר"י.

המצות ולר"י מברך על כל מצוה ומצוה בפנ"ע
והטעם הוא דא"ק ברוך ה' יום יום וכו' אלא תן

ועין

מ"ט גבי היו לפניו מצות הרבה פסקינן

לו מעין ברכותיו ,ובזה נפסק כר"י וה"נ פסק
השו"ע כר"י ו.

הקשה

הרש"ש בדף נד .דהרי איתא בדף מ.

כר"י והכא כרבנן וכתב דיש לחלק בין הענינים.
ואכן י"ל דברכות הנהנין שאני מברכות המצוות
וברכות השבח ויל"ע בזה.

מח' ר"י ורבנן האם בעי לפרט מיני
דשאים דלר"י בעי מטעם דא"ק תן לו מעין
ברכותיו ולרבנן לא בעי ובזה נפסק כרבנן ומ"ט
כאן פסק כר"י ומפני זה דחה פירושו של הגאון
וביאר טעמו של ר"י באופ"א עי"ש.

ובישוב

בהגהות רא"מ הורביץ בדף מ .שהקשה

והנה

יל"ע מה הדין לר"י האם בברך על מיני
דשאים בפה"א האם יצא בדיעבד די"ל

דמכיון דטעמו מקרא דמעין ברכותיו תן לו א"כ
דומיא דברכת המצוות דלא יצא בדיעבד וכן

דעת הגר"א נראה עפמש"כ הרמב"ן

ברואה את הים הגדול אם ברך עושה מעשה

בדף מ ובריש פרק כ"מ בדעת

בראשית לא יצא ידי"ח ה"נ הכא ,אך להרמב"ן

הגאונים לפסוק כר"י מה"ט אכן כתב דאף רבנן

מכיון שבזה אף רבנן מודו י"ל דגבי מיני

כאן מודו לטעם דתן לו מעין ברכותיו אלא

בשמים ,יצא בדיעבד.
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תשכב

פרק הרואה

78
דף נד ע"א
בענין ברכת שהחינו
במשנה

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים

ולפי"ז

יל"ע בברכת שהחינו על מצוות,

מברך שהחינו ,ועי' בסוגיא נט,ב,

שמקורו מהתוספתא סוף ברכות הו'

ובתוס' סוכה מו,א ,כתבו בשם רב שרירא דהא

בסי' כ"ב דהעושה ציצית לעצמו מברך

דאמרי' בפרק הרואה דמברכים על כלים

שהחינו ,אם הוא רשות או חובה ,דלכאו' כאן

חדשים לא סמכינן עלי' ,דמסקינן בפרק כיצד

אינו ברכת הודאה ,ורק ביו"ט דהוא מידי דאתי

מערבין מ,ב ,דבעינן מידי דאתי מזמן לזמן,

מזמן לזמן הוא חובה ,והגדר הוא שהוא זמן

וצ"ב לפי רב שרירא איך הגמ' בעירובין חולקת

שמחיב ברכה ,משא"כ בשאר מצוות.

על המשנה שמפורש שמברכים.

אבל

ברשב"א בתשו' שם משמע דברכת

צ"ל בדעת רב שרירא דכונת המשנה

שהחינו על מצוות ודאי שהוא חובה,

רק שרשות בידו לברך ,כמו דאמרי'

וצ"ל דס"ל דכמו שתקנו ברכת המצוות תקנו

בגמ' שם דברכה על קרא חדתא היא רשות,

גם לברך שהחינו ,וכ"מ מלשונו שם ,ולכן ודאי

וע"ז כתב רב שרירא דלא קי"ל דהוא חובה,

שהוא חובה.

ולכאו'

אבל אפשר לברך ,וכבר צידד כן הרשב"א
בתשו' הו' בב"י סי' רכ"ג דאפ"ל דכל הני
השנויים במשנה אינם רק רשות ולא חובה.

אבל

באבודרהם שער ג' סדר הברכות הביא
תשו' הגאונים דגם בברכת המצוות אין

מברכים אלא על דבר שיש בו הנאה ,בתרומה

החולקים דכל הני הוא חובה ,וכתב

שנהנה באסיפת פירותיו ,בחנוכה ומגילה שחס

הרמ"א שם בד"מ דכך יש לנהוג,

רחמנא עלן ,בלולב שמריח ריח טוב ,ובתקיעת

צ"ב מ"ש מקרא חדתא דהוא רשות ,וצ"ל דקרא

שופר שיעלה זכרוננו לטובה ,ולפי"ז משמע

חדתא אינו ברכת הודאה על מה שהוא קבל,

שאי"ז חלק מברכת המצוות אלא על ההנאה

אלא כעין ברכת השבח על שחידש הקב"ה פרי

שיש לו ,ולפי"ז אין הכרח לומר שהוא חובה.

זה ,וזה רק רשות ,אבל כל דבר שהוא על מה

וברמב"ם

ובדעת

פי"א מברכות ה"ט כלל ברכת

שהוא קבל ,הוי ברכת הודאה וזה חובה ,וכעין

שהחינו על מצוות ביחד עם

סברא זו כתב הביה"ל סי' רכ"ג בשם תשו'

מצוות שהם מזמן לזמן ,ומוכח דהוא חובה,

הרשב"א לגבי הטוב והמטיב.

אבל י"ל דהרמב"ם לשיטתו דמברכים על כל
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תשכג

מצוה שהוא קנין לו ,או דבר שהוא תדיר שהוא

דבר פרטי לא גרע משירות ותשבחות שמותר

כמו מזמן לזמן ,ולפי"ז י"ל דבדבר שהוא קנין

לומר.

הוי כקנה כלים חדשים ודבר שהוא תדיר הוא
זמן שמחיב ברכה ,אבל אין מזה הכרח כסברת
הרשב"א דהוא חלק מברכת המצוות.

ובחת"ס

אבל

לפי"ד הבינ"א יוצא שמותר לומר
שהחינו גם אם ודאי אינו חיב ,והב"ח

סי' כ"ט כתב דשהחינו אפשר לברך מספק כיון

יו"ד סי' רמ"ז כתב דגם ברכת

דלמעשה הוא שמח ,אבל כבר הק' ע"ז הא"ר

שהחינו על פדה"ב הוא רשות,

מברכות ס,א ,דלברך נחשב כחא דהיתירא,

עי"ש מה שביאר בזה בדעת הרוקח ,והאחרו'

ומוכח דמספק א"א לברך ,ועי' חת"ס סי' נ"ה

השיגו עליו מהרשב"א בתשו' הנ"ל ,אבל

מש"כ לישב דברי הב"ח דרק בדבר שודאי יש

לפמש"כ אין שיטת הרשב"א מוסכמת בראשו',

לו שמחת לב ,ולא מספק ,וכבר כתבו האחרו'

ולשאר הראשו' אין שום הכרח שהוא חובה.

דכך מוכח מהב"ח בסי' תל"ב עי"ש ,ועכ"פ

והנה

המרדכי כתב דהא דאין מברכים שהחינו
על

מילה

משום

צערא

דינוקא,

ובביהגר"א יו"ד סי' רס"ה סקל"ו הביא שכבר
הק' ע"ז הראשו' ממת אביו דמברך שהחינו

יוצא מזה דגם שהחינו אסור לברך מספק,
ולפי"ז צ"ב הא דאפשר לברך שהחינו רשות,
ועי"ש בחת"ס שכתב דבאמת מי ששמח חיב
לברך ,אבל בפוסקים סי' רכ"ה לא משמע כן,
וצ"ב.

אע"ג דאיכא צערא ,אבל לפי החת"ס יש לבאר
דודאי היכא דהשהחינו חובה לא מבטלים את

ולכאו'

צ"ל דהגדר להיפך דרבנן תקנו ע"ז

הברכה משום צער ,אבל בפדה"ב ובשאר

ברכת שהחינו ,אלא דלא חיבו כל

מצוות באמת הוא רק רשות ,ובזה לא מברכים

אחד ,שרצו שיברכו את זה בתורת רשות ,אבל

משום צערא דינוקא.

במה שלא תקנו אסור לברך ,וכן מוכח לפמש"כ

ובחכמ"א

שערי צדק שער משפטי ארץ
פי"א או' כ' כתב דבאר"י נוהגים

כדעת הרמב"ם דמברכים על כל מצוה שעושה
בפעם ראשונה ,ומקורו ממה שנוהגים כרמב"ם

בדעת רב שרירא דכל השנויים במשנה הם
ברכת הרשות ,והרי במשנה משמע שזה תקנה,
אע"כ דאע"ג דהוא תקנה אבל אינו חובה לברך.

והנה

החת"ס או"ח סי' קמ"ג כתב דמי שכבר

שמברכים שהחינו על מילה ,אבל לכאו' במילה

בירך שהחינו בקידוש ,אינו יכול לברך

דמי לפדה"ב דלכו"ע מברכים ,רק דלמרדכי לא

עוד פעם להוציא ,דשהחינו הוי ברכת הנהנין,

מברכים משום צערא דינוקא ,ובזה לא קי"ל

דאין בזה יצא מוציא ,והק' עליו מהשו"ע סי'

כוותי' ,אבל מהיכ"ת דגם בשאר ברכות.

תקפ"ה ס"ב דמבואר להדיא דגם תוקע לאחרים
מברך להם שהחינו ,ובב"י שם כתב בשם מ"כ

·
ועי'

בבינ"א שם שנתקשה למה רק בשהחינו

דא"א להוציא בשהחינו אבל לא קי"ל הכי.

אבל

לפמש"כ לעיל בדעת הרשב"א דשהחינו

מצינו דאפשר לברך בתורת רשות ,ולא

על מצוות הוא חלק מברכת המצוות,

בשאר ברכות ,ור"ל שם דכיון דאינו ברכה על

ממילא אין ראיה מהא דאפשר להוציא בשופר
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תשכד

דהתם הוא ברכה על השופר ,משא"כ ביו"ט

שנקט דגם במצוות אינו ברכה על המצוה,

שאינו ברכהמ"צ ,אבל זה דלא כחת"ס ביו"ד

ויל"ע.
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דף נד ע"ב
בענין ברכת הגומל
בגמ'

ארבעה צריכים להודות ,יורדי הים

כתב לברך ,ובע"כ דבחש בראשו אין מברכים

והולכי מדברות ,ומי שהיה חולה

ובנפל למשכב מברכים.

ונתרפא ,ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא,
שכל אלו צריכים לומר הגומל ,וילפי' לה מקרא

אבל

וצרפת נוהגים שאין מברכים רק על דרך

בתהלים ק"ז עי"ש.

ובתוס'

כתבו בשם הר"ר יוסף דדוקא חולה
שנפל למטה ,אבל חש בראשו או

במעיו לא ,ובטור סי' רי"ט כתב ע"ד הר"ר יוסף
שכ"כ הראב"ד דדוקא מכה של חלל שיש בו
סכנה ,אבל הרמב"ם כתב דעל כל חולי
מברכים ,וכן נוהגים בספרד ,והב"י הגיה דצ"ל
הרמב"ן במקום הרמב"ם ,דהרמב"ן כתב
בתוה"א דכל חולה שנפל למטה צריך לברך
הגומל ,והביא הב"י שכ"כ גם הרא"ש בתשו'.

והדברים

מהרא"ש משמע כהטור שכתב דבאשכנז

שמוחזק בסכנה ,ולא על דרך רגילה ,וע"ז הביא
שכ"כ הר"ר יוסף שאין מברכים אלא על חולה
שנפל למטה ולא בחש בראשו ובמעיו ,ומשמע
דהולכי דרכים וחולה הוא אותו גדר ,ובהולכי
דרכים הרי צריך שיהא בו סכנה ,וה"ה בחולי
אין מברכים אא"כ יכול לבא לידי סכנה ,וצ"ל
דאע"ג דלגבי שבת נפל למשכב הוא גם בלי
סכנה ,אבל לגבי הגומל לא מסתבר שיש חילוק
בין נפל למשכב או חש בראשו ,ובע"כ דהכונה
דוקא בחולי שיב"ס ,והרמב"ן חולק ע"ז דהרי

צ"ע דהרי גם הר"ר יוסף לא כתב

הרמב"ן כתב דל"ד חולי שיב"ס ,ולרמב"ן גם

רק שמברכים על חולה שנפל

צריך נפל למטה ,והוא לשיטתו שעל כל דרך

למטה לאפוקי ראשו ומעיו ,אבל בנפל למטה

מברכים ,אלא דמהרא"ש משמע דאין לחלק

אע"ג דאין בו סכנה ,כמבואר בסי' שכ"ח

בזה ,ולכן כתב הטור דהר"ר יוסף הוא דלא

לגבי עשית צרכיו בשבת ,מ"מ מברכים ,וא"כ

כרמב"ן ,וצ"ע מהרא"ש בתשו'.

מה הראיה מהרמב"ן נגד הר"ר יוסף ,ורק
הערוך

ס"ל

דאפי'

חש

בראשו

ובמעיו

אבל

המג"א כתב בסק"ח דקצת נוהגים לברך

מברכים ,אבל הרמב"ן לא כתב רק נפל

על כל חולי ,וכ"כ במשנ"ב שנוהגים

למשכב ,ולפי הטור יסתרו דברי הרא"ש

לברך על כל חולי שמחללים שבת ע"י גוי,

בתשו' למש"כ בפסקיו דמשמע שמסכים עם

ובס"ז לגבי דרכים הסכים עם המנהג לא לברך

מנהג אשכנז לא לברך בחש בראשו ובתשו'

רק על דרך שיב"ס ,ואין לומר דס"ל כרמב"ן
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דהרי לרמב"ן גם בכל הדרכים מברכים ,ובע"כ

תשכה

ולפי

מנהג אשכנז דרק בחשיב"ס ורק במדבר

דס"ל דל"ד חולי לדרך ,דבדרך אם אינו מקום

שיש ששם חיות ,ג"כ אפשר לפרש כשני

סכנה לא ניצל מכלום ,אבל בחולה הרי הוא

הפי' הנ"ל ,דאפ"ל דהא דמברכים הוא משום

ניצל מהחולי ואע"ג דאינו מסוכן ,אבל עצם

החשש סכנה ,וממילא רק אם היה ממש חשש

הדבר שהתרפא מהחולי הוא גם סיבה לברך,

סכנה ,ואפ"ל דהברכה היא על מה שיצא

עצם הדבר שהתרפא מהחולי הוא גם סיבה

מהחולי ומהדרך ,אלא דאי"ז כ"כ חולי אם אין

לברך ]ועי' לקמן מקור לסברא זו[.

בו סכנה ואי"ז כ"כ דרך אם אין בו סכנה.

ולמנהג

ספרד דעל כל דרך מברכים ,נראה

ויש

לתלות את זה במח' אחרו' ,דלגבי חבוש

דיש בזה שני מהלכים ,דברא"ש

כתב המג"א דדוקא בחבוש על עסקי

משמע דס"ל כערוך דאפי' על חש בראשו

נפשות ,ובביה"ל הביא בשם הא"ר והברכ"י

מברכים ,ולכאו' לפי דעה זו הגדר שמברכים

שהשיגו עליו דמהרבה ראשו' מוכח דה"ה בכל

על עצם הדבר שניצל מהחולי כנ"ל ,וה"ה

חבוש כיון שלא היה מושל בנפשו ,ותמה

בדרך על מה שכבר אינו בדרך שאינו מקום

הביה"ל דלמנהג אשכנז דאין מברכים אא"כ יש

יישוב ,ומה שהביאו הירו' דכל הדרכים בחזקת

חשש סכנה ,איך יתכן דחבוש על עסקי ממון

סכנה הוא רק לומר שלכן דרך נחשבת מקום

יברך ,והראשו' הנ"ל מוכרחים לומר דאזלי

שלא טוב להיות שם ,אבל הברכה היא על עצם

בשי' מנהג ספרד דמברכים גם בלי חשש סכנה.

ונר'

הדבר שאינו בדרך.

אבל

דהא"ר ס"ל כצד השני דהא דאין מברכים

הריב"ש כתב בתשו' הו' בב"י דכל מי

על חולי שאב"ס משום דאי"ז כ"כ חולי,

שאירע לו נס מברכים עליו הגומל ולאו

וכ"ז לגבי חולי או דרך ,אבל לגבי חבוש

דוקא הני ארבעה ,שהרי הולכי מדברות

שבמציאות הוא חבוש ,בזה לכו"ע מברכים על

שצריכים להודות הוא מפני סכנת אריא וגנבי

עצם הדבר שניצל מלהיות חבוש ,אבל המג"א

המצויים בדרכים ,וק"ו מי שנפל עליו ארי ,ואם

ס"ל דאין מברכים רק על מה שניצל מהסכנה

כמש"כ לעיל דהגדר שעל מה שהוא יוצא

וממילא בחבוש על עסקי ממון אי"צ לברך.

ממקום שלא נוח הוא מברך ,אין מזה ראיה

והנה

במשנ"ב כתב בשם האחרו' דנוהגים

דה"ה דמברך על כל מי שנפל עליו ארי ,ובע"כ

לברך על כל נס וכדעת הריב"ש ,ודלא

דס"ל לריב"ש דהא דמברכים משום שכל חולה

כדעת הרגב"ש ,ולכאו' לפי הא"ר דמברכים גם

שנפל למטה הוא כעלה לגרדום ,כמש"כ

אם לא היה סכנה מה המקור לברך בסכנה,

הרמב"ן ,וממילא זה נחשב שבאמת יש בזה

וצ"ל כמש"כ הט"ז דמסתבר כדעה ראשונה

חשש סכנה ,וכן בדרכים הוא משום שבאמת יש

דכל סכנה הוא בכלל הולכי מדבריות ,והיינו

חשש סכנה ,וה"ה בכל חשש סכנה.

שעצם הדבר שיצא מחשש סכנה גם אם זה היה

ולפי

הרא"ש שסובר בדעת מנהג ספרד
דמברכים

על

עצם

הדבר

מהולכי מדבריות.

שיצא

מהחולי ,באמת לא יברכו רק על ד' דברים אלו,
וכדעת האבודרהם בשם הר"ר גרשון בר"ש ,הו'
בב"י.

רק לרגע זה נחשב שיצא ממות לחיים ,ולא גרע

והנה

לגבי נוסע במטוס נחלקו הפוסקים אם
לברך הגומל ,עי' תשוה"נ ח"א סי'

קצ"ג בשם החזו"א והגרמ"פ שאמרו לברך ]עי'
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תשכו

אג"מ ח"ב סי' נ"ט[ ובשם הגרי"ז והגאון

חילק בין אם ניצל ע"י הבעל בחירה עצמו

מטשיבין לא לברך ,ולהנ"ל יש לבאר דברי

או שניצל ע"י אחר[ ולהנ"ל יש לבאר שלא

החזו"א ע"פ הא"ר דעל עצם הדבר שמגיע

מברכים על החשש ,אלא על מה שהיה במצב

ממקום שאינו יישוב תקנו ברכה ,וממילא ה"ה

של סכנה ואם זה תלוי בבר בחירה אי"ז מצב

במטוס גם אם לא כ"כ שכיח סכנה.

של סכנה.

ובכל

נס קי"ל דמברכים משום דל"ג
מהולכי

מדבריות,

ומ"מ

ועי'

שבה"ל ח"ט סי' מ"ה שכתב שחיילים

כתבו

שהיו במקום מוקף רוצחים צריכים

בתשוה"נ ח"ב סי' קל"ו ובקנה בושם ח"א

לברך הגומל ,משום שהוא מקום סכנה ולא גרע

סי' י"ב דאם ניצל ברגע האחרון מדבר שבא

ממדבר ,ולהנ"ל יש מקור לסברתו מדברי הט"ז

ע"י בר בחירה לא מברכים ]ובקנה בושם

הנ"ל שדימה סכנה למדבר.

aey xra jexa axd

דף נט ע"ב
בדין ברכת הטוב והמטיב
בגמ'

שינוי יין א"צ לברך ,ושם בגמ' דמברך

בגמרא שלנו ,וביאו' הך שי' מבוא' ברא"ש סי'

הטוב והמטיב ,ובפרש"י שינוי יין א"צ

ט"ו דהא דשינוי יין א"צ לברך היינו בשניהם

לברך ,שתה יין בסעודה והביאו לו יין אחר טוב

ישנים או חדשים ,אבל אם שתה יין חדש

מן הראשון ,אין צריך לברך בורא פרי הגפן,

תחלה ,ואח"כ יין ישן ,צריך לברך בפה"ג על

וכ"ה ג"כ ברשב"ם פסחים ק"א דאיירי בשני

הישן ,ולא מיפטר בבפה"ג שבירך על החדש,

משובח מן הראשון ,וכה"ג מברך הטוב והמטיב

דחשוב כמין אחר לגבי חדש ,לפי דאישתני טפי

ומ"מ ברכת הגפן אינו מברך ,ותוס' שם נ"ט

לעילויא ע"כ.

הוכיחו מדברי ירושלמי דחדש וישן מברך דהא
דהטוב והמטיב היינו דוקא בעדיף מיניה,

והנה

אי כמין אחר לכאו' להיפך נמי ובירך על

והביאו דעת ר"ת לחלוק דעיקר שלא ישתנה

הישן יחזור ויברך על החדש ,ומהו

לגריעותא ,ומ""מ מדברי התוס' נר' דכלפי

תוספת הא דאישתני לעילויא ,וביאו' לכאו'

באישתני

ע"ד מש"כ הרשב"א דף מ"א) ,וכמש"נ בהג"ה

למעליותא נמי הכי דינא דאין מברך ברכת הגפן.

רי"א ה'( דהיכא דבירך על מין דאינו חביב ולא

ברכת

הגפן

לא

איכפ"ל

ואף

כיון להדיא אחביב ,אין נפטר בברכה זו דאינו

ובתוס'

שם כת' וי"מ דההוא דחדש וישן

בדין דיפטור מי שאינו חשוב את החשוב ,דרך

מיירי בברכת בורא פרי הגפן ,דומיא

גררה אלא דרך כונה ,ולכאו' הוא ביאו' הך

דשינוי מקום דבתר הכי אבל לא מצינו כן

דינא דמברך על הישן בפה"ג.

עריכת ברכות  /הערות דף נט ע"ב
אלא

דבאמת א"כ יש לתמוה בזה משום מאי

תשכז

אך

יש לדון ליישב קצת באופ"א דהנה רש"י

דעת כל הראשונים בזה לחלוק ,ואף

כת' שינוי יין א"צ לברך ,שתה יין בסעודה

היכא דשינוי יין לישן החשוב אין חוזר ומברך

והביאו לו יין אחר טוב מן הראשון ,אין צריך

בפה"ג ,ויותר מזה בדברי הרשב"א עצמו שם

לברך בורא פרי הגפן ,ויל"ע משום מאי פירשו

נ"ט ,דפי' במשובח מברך הטו"מ ,ואין מברך

בסעודה ,ה"ה נמי בלא סעודה ,דשינוי יין א"צ

בפה"ג ,ולכאו' נימא בזה אינו בדין דיפטור

לברך ,ואי משום הטוב והמטיב הא לא בעינן

לחשוב דרך גרירה.

סעודה וסגי בקבעו עצמן לשתות יין ,וכמש"פ

והנה

בגמ' דף מ"ב ע"ב דיין דתוה"ס אין

בשו"ע קע"ה ה' ,ותימה לומר דכוונת רש"י

פוטר יין אחה"ס לר"ה ולר"י וכל

בסעודה היינו קבעו לשתות ,ובפשוטו הוא ככל

תלמידי דרב ,משום דלשרות לא פטר לשתות,

סעודה האמור דהיינו בסעודת פת ,וגם רש"י

וברשב"א שם משום דאינו בדין שיהא הגרוע

פי' בעצם הדין דשינוי יין א"צ לברך ומשום הא

פוטר את החשוב ,ומבוא' בזה חידוש דהך

ודאי לא איכפ"ל בסעודה אי לא ,ועוד צ"ע

דאינו בדין אי"ז רק במין חשוב אינו נפטר ע"י

משפרש"י דהביאו אחר טוב הימנו ,ולכאו' לא

אינו חשוב ,אלא אף שתיה דאינה חשובה

שייך בכאן דאין מברך הגפן אלא בא דמברך

דלשרות אף דיין אחד אינו פוטר ללשתות,

הטוב והמטיב ,ורש"י נר' דפי' הכא בהא דאין

והוא לכאו' צ"ב אי עיקר קביעות הברכה על

מברך אשינוי יין.

המין א"כ בדין דניחזי אי יין עצמו גרוע או
חשוב ,ומשום אי' לדין דאף כלפי השתיה
עצמה חייל בזה הך דאינו בדין.

ומה

דלכאו' נר' דבאמת חלוק ברכת היין
דעיקר ברכתו הוא על מעלת היין,

ומשום כך קבעו לו ברכה וברכתו על קביעות
שתייתו ,ועיקר הברכה אי"ז על מין הגפן ,אלא

ולכאו'

עיקר כוונת רש"י דפי' טוב הימנו
דבלא זה לא קמ"ל מידי דמשום מאי

לא יפטר בברכה ראושנה ,וע"ז קמ"ל דאף
דאיכא חשוב מיניה וא"כ איכא אינו בדין ולא
יפטר כת' דמ"מ נפטר ושינוי יין א"צ לברך.

אך

יותר מזה י"ל דבאמת רש"י פי' דוקא

הוא על שתיית יין ,וע"ז קאי אברכה ,ואי"ז

בתוה"ס דהיכא דאינו בתוה"ס לא יפטור

עומד כברכה על מין היין ,אלא קבעו ענין זה

יין חדש לישן דאינו בדין דיפטור האינו חשוב

על שתיית היין ,ולכך כלפי יין עיקר דין דאינו

לחשוב ,אלא הא דשינוי יין א"צ לברך היינו

בדין היינו כלפי השתיה ,וקביעות שתייתו,

בתוה"ס דהתם מעיקרא היה בו בדין דפת

דאינו בדין דלשרות דאי"ז שתיה חשובה יפטור

פוטרת ככל דברים הבאין בתוה"ס ,אלא

ללשתות דהוא שתיה חשובה.

דחיוב ברכתו מחמת דגורם ברכה לעצמו,

ומעתה

נמי לאידך גיסא דכל הך דין דאינו

והיינו דעיקר החיוב בזה דמחוייב על מעלת

בדין גבי יין היינו דוקא בשתייתו אך

ותורת שתייתו אף תוה"ס ,וכמש"כ רש"י

היכא דחסרונו מחמת יין עצמו בזה ליכא להך

בהרבה מקומות הוא בא וכו' ,והוא חיוב

דינא דאינו בדין דיפטור החדש לישן ,דלא

מיוחד בתוה"ס דמחמת זה עדיין מברך ,אך

איכפ"ל ביין כלפי המין עצמו דאין הברכה על

מחמת עצם מין הגפן אין בזה בדין חיוב

המין היין אלא על שתיית היין ,וצ"ע.

ברכה ,ויפטר מברכת הפת ,ולזה פרש"י דכיון
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תשכח

דכל עיקרו אינו מחמת מין היין ,דהא בזה

א"כ הרי עיקר ברכתו הוא ג"כ מצד עצמו ומין

יפטר בברכת הפת ,לכך אמרי' בזה דפוטר

הגפן ,ואינו בדין דיפטור אינו חשוב לחשוב,

האינו חשוב לחשוב ,אך היכא דשלא בתוה"ס

וצ"ע.
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דף ס ע"ב
בענין ברכת ענט"י
בגמ'

כי משי ידי' מברך ענט"י ,ונחלקו

דהברכה נתקנה על נט"י לתפילה ,וא"כ קשה

הראשו' בטעם נטילה זו ,דעת הרא"ש

על הטור איך אפשר להשהות את הברכה עד
שבא לביהכנ"ס.

הוא דבכל תפילה שצריך קודם התפילה ליטול
ידיו ,צריך גם לברך ענט"י ,אבל דעת הרשב"א
בתשו' ח"א סי' קצ"א דאין מברכים על נט"י

וצ"ל

לעשיתן כיון שהידים לא נקיות ,כבר

לשאר תפילות ,ורק על שחרית מברכים משום

אפשר לברך כ"ז שהמצוה קימת ,ולא מיבעיא

שנעשה כבריה חדשה ,וצריכים להודות לו

לדעת האחרו' בסו"ס קנ"ח דבנט"י לאכילה

יתברך על שבראנו לכבודו לשרתו ולברך

אפשר לברך עד המוציא ,ה"ה כאן יכול לברך

בשמו ,ולפיכך אנו צריכים להתקדש בקדושתו

עד התפילה ,ואפי' לדעת הט"ז שם דא"א

ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו

לברך לאחר הניגוב ,נר' דהוא רק בנט"י

עי"ש ,ועי' משנ"ב סי' ד' סק"א דקי"ל לחומרא

לאכילה דהוא מטהר ,ולאחר שטהר כבר

כב' הטעמים.

נגמרה המצוה ,אבל נט"י לתפילה שהוא הכנה

והנה

דכיון דבלא"ה לא מברכים עובר

הטור סי' ו' כתב שאם רוצה להשהות

לתפילה ,כ"ז שלא התפלל זה נחשב שנמשך

ברכת ענט"י עד שמגיע לביהכנ"ס

המצוה.

רשאי כמו שאר ברכות ,והק' הב"י מ"ש מכל
המצוות שצריך לברך עובר לעשיתן ,וכתב

וכ"כ

קל היא ברכה זו כיון שנדחית ממקומה,

שלדעת הרשב"א ניחא דכיון שמברכים על

שהיתה ראיה לברך קודם נטילה משום עובר

שבחר בנו לעבודתו לברך בשמו ברכות השחר,

לעשיתן ,ולכן מברכים אח"כ להוציא את שאינו

ממילא בתר ברכות השחר גריר ,ואפשר לברך

בקי ,וכ"ה בריטב"א פסחים מו,א ,ברכת נט"י

עד אז ,אבל לדעת הרא"ש באמת א"א ,ומנהג

לא קבעו בה תכיפה כיון שא"א קודם נט"י,

בני ספרד לברך מיד כשנוטל ידיו והוא הנכון.

וכ"כ רבינו דוד פסחים ז,ב ,כל שמברכין לאחר

מהטור מוכח דלא כב"י ,דהרי הטור סי'

עשית המצוה לא נתנו בו שיעור ,ולכן יכול

רל"ג סובר כרא"ש דאם עשה צרכיו

לברך בביהכנ"ס ]הו' כל הנ"ל בשביבי אש[

אבל

ושפשף מברך גם לשאר תפילות ,ובע"כ

המהרי"ל בתשו' החדשות סי' א' וז"ל

והוא כמש"כ.
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ועכ"פ

מנהג

בני

אשכנז

שמברכים

תשכט

אבל

מכל האחרו' בסי' ו' משמע שרק

בביהכנ"ס ,ולפי הב"י הוא ע"פ

לכתחילה צריך לברך מיד ,אבל אם לא

הרשב"א ולטור זה לכו"ע ,וכך הובא בסי' ו',

בירך יכול לברך עד התפילה ,ודברי השע"ת

אלא שכתב הד"מ שם שהוא נוהג בזה כבני

והמשנ"ב צ"ע ,וגם לא נהוג עלמא הכי.

ספרד ,וכתבו האחרו' שכך יש לנהוג ,אבל
בפשטות כ"ז רק לכתחילה ,אבל אם לא בירך
יכול לברך עד התפילה ,וכ"מ מהמשנ"ב סי' ד'
סק"א בשם החיי"א דלאחר התפילה לא יברך,
ומשמע שקודם התפילה יכול לברך אפי' לאחר
שנטל.

אבל

ובמש"כ

ברכות השחר ,דהוא נגרר אחר
ברכות השחר ,עי' בביה"ל סי' ד' שנקט דלפי"ז
צריך לברך את זה דוקא עם ברכות השחר ,אבל
בפשטות אפ"ל דכ"ז שלא בירך ברכות השחר
הוא יכול לומר את זה כיון שעכשיו הוא מטהר
את ידיו לברכות.

במשנ"ב סקל"ג כתב במי שהשכים קודם
עלוה"ש ,שנוטל ידיו ואח"כ כשמגיע

הב"י דלרשב"א יכול לברך עם

ואין

לומר דאם בדעתו לטנף את ידיו אח"כ,

עלוה"ש נוטל ידיו עוד פעם ,וכתב המשנ"ב

יוצא שזה לא נטילה שמכינה אותו

שלא יברך על פעם שניה אפי' אם לא בירך

לברכות ,דא"כ גם אם נוטל קודם הברכות ,הרי

בפעם ראשונה ,דנטילה ראשונה כבר עברה,

הוא כבר נטל בבוקר ,ועל ברכות לבד לא תקנו

וכתב שכה"ג כתב השע"ת סק"ד ,והשע"ת כתב

ענט"י דלא עדיף מתפילה ,ומהנטילה שבבוקר

כן במי שנטל ידיו במים שאינן כשרים לנט"י

הרי כבר טינף את ידיו ,ובע"כ צ"ל דגם אם

לסעודה ,דהוא ספק אם יצא ,ואח"כ נזדמנו לו

מטנף את ידיו נשאר מה שהכין את עצמו

מים כשרים שיטול ידיו ולא יברך ,ואפי' אם לא

לתפילה ]עי' יומא כט,ב ,דמשמע דמטיל מים

בירך בנטילה ראשונה דנטילה ראשונה כבר

שטעון קיו"ר הוא רק מדרבנן[ וא"כ גם אם לא

עברה ,ובאמת כך משמע בשע"ת סי' ו' סק"ד.

מברך מיד יכול לברך ענט"י.
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