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íéðééðò çúôîèøåôî  

 פרק א
 ו בשבט"וט, חודש שבט

èáù ùãåç éðéðò ....................................... åè 
. במה להשתדל בו יותר. כנגד יוסף הצדיק. כנגד חודש אב

 .שבתש ירה
è"èáùá å ø"ïìéàì ä................................. æè 

טעם ]. ם מהו חנטה"ובשיטת הרמב[לענין תרומות ומעשרות 
בענין ובאורך . [לענין ערלה ובאיזה אופן מדובר. באתרוג. הדבר

 .  לענין שביעית. ל"בחו]. ז אב עצמו"נוטע ביום ט
úåøéôä úìéëà âäðî.................................. ì 

]. י"ואם צריך מפירות א[מיני פירות ' ל. מקור המנהג וטעמו
, ו בשבט בשבת"כשחל ט. מנהגים בזה. זהירות מתולעים

ובמנהג בני המערב , ובענין הפסק בין הקידוש לנטילת ידים[
, יברך אחרי הפירות לפני הסעודהמי ששתה רביעית אם ]. בזה

ובדין גורם , הזמן הראוי להביא הפירות. ואיך ינהג לכתחילה
ובאורך [, ברכה שאינה צריכה בשבת כדי להשלים מאה ברכות

 ].   ובגדר הדבר, בדברי האחרונים בזה
ïåðçúå úéðòú............................................. æî 

נפילת . הספד. דין תענית יחיד. שאין קובעין תענית ציבור
  . ו בשבט"צדקה בט. שבתחל בכשו, אתרוג הלעתפילה . אפים

 פרק ב
 מדיני ברכות הנהנין

úåëøáä úìòî............................................ ðã 
 .  ל"מדברי רבינו האריז. מדברי הראשונים במעלת הברכות
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îúåëøáä éðéã............................................. ðç 
ואם בטועם צריך , פרי מר או חמוץ. בירך קודם שהביאו לפניו

כוונה . איטר יד. כבוד הברכה. בדיקה וקילוף קודם הברכה. ברכה
, שלא יכשל בברכה שאינה צריכה. שלא יעשה מלאכה. רכותבב

הביאו ממקום . ואם הביאו חשובים יותר, ומה נפטר בברכתו
 . בירך על פרי ואבד. ודין אורח בזה, אחר

åðééçäù éðéãîúåøéô ìò ............................ ñç 
לא . זמן הברכה. ז בדמים"ולשלם ע, מצוה להשתדל בשהחיינו

. יין וענבים. המתחדשיםפירות . בירך בראיה או אכילה ראשונה
. פרי מעץ מורכב. ס"סבר. פירות דומים. תפוז ולימון. אתרוג
. פרי שלא נגמר בישולו. דברים שלא נוהגים לברך עליהם. ירקות

 .'למביא פרי חדש וכו ברכות .ח"לת להביא .איזה ברכה מקדים
úåëøá äàî ïéðò......................................... æò 

  
 פרק ג

 מדיני קדימה בברכות
שאם הקדים . מתי נאמרו דיני קדימה. חיוב ההקדמה לפי הדין

א להקדים "סיבה או דרך בנ. מ לענין ברכה"ן המאוחר יש בו נמי
אכילה ושתיה . ברכות אכילה ושתיה וברכות הריח. המאוחר

, מ"קדימת ברכת במ. קדימת ברכת המוציא. שברכותיהן שוות
קדימת חיטין . א"אורז הנפטר בברכת בפה. מ שעל האורז"ובמ

 א"ע ובפה"קדימת בפה. ג"קדימת ברכת בפה. לשעורים
כשיש לו פרי ודאי ופרי מסופק איזה מקדים לכתחילה . לשהכל

, מיני פירות' כשיש לו ג. אוכל פרי ושותה מיץ פרי. ובדיעבד
ואם בשבת רשאי להקדים , א ושהכל איזה מקדים"ע בפה"בפה

א "ע ובפה"בפה. רמזים בברכת שהכל. לשון הברכה. שהכל
מת קדי. ם"ולדעת הרמב, קדימת מין שבעה. איזה קודמת

. קדימת פירות שנשתבחו בהם ישראל. ם"ודעת הרמב, החביב
קדימה במשקין . ם"ולדעת הרמב, סדר שבעת המינים

 áô ................................................ קדימת השלם. שמשבעת המינים
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 פרק ד
 אכילה ושתיה קודם ובתוך הסעודה

äãåòñä íãå÷ úåðåæî................................ ç÷ 
אם יברך אחריהם מעין , האוכל מיני מזונות קודם הסעודה

 .אכל מיני מזונות ונזכר אחר ברכת המזון. ופןובאיזה א, שלש
 äãåòñä íãå÷ úåøéô................................. ÷æè 

נזכר . האוכל פירות קודם הסעודה אם יברך אחריהם מעין שלש
וביאור באורך שאין בזה [, שלא בירך אחר שהתחיל הסעודה

וביאור דאין [, או נזכר אחר ברכת המזון, ]מחלוקת בראשונים
אם יברך אחריהם , סעודההאוכל תמרים קודם ה]. ל"בזה סב

או אחר , נזכר שלא בירך אחר שהתחיל הסעודה. מעין שלש
 . ברכת המזון

 äãåòñä íãå÷ íéîå ïéé.............................. ÷æì 
שכח ולא בירך אחריו . שתה יין קודם הסעודה אם יברך אחריו

שתית מים לפני הסעודה . ז"ונזכר בתוך הסעודה או אחר בהמ
ומה , עית אם יברךשתה רבי. וכמה ישתה, לפטור מה שבסעודה

שתה רביעית ושכח לברך . הדין כששתה רביעית יין בקידוש
 .ז"ונזכר בתוך הסעודה או אחר בהמ
äãåòñä êåúá úåðåæî................................. ÷âî 

עצות שיוכל לברך . על איזה מיני מזונות מברכין בתוך הסעודה
ס "דין בלינצ. דין בצק מטוגן ומבושל לענין ברכה בסעודה. ע"לכו

 .וכדומה
á úåøéôäãåòñä êåú.................................. ÷àð 

. מלפת בפירות ובדברים אחרים. אוכל פירות עם הפת ממש
. סילק עצמו מן הפת. פירות לקינוח. קובע על פירות כלפתן לפת
 . האוכל תמרים תוך הסעודה

äãåòñä êåúá äéúù.................................. ÷ãð 
ודין יין , או יין קידוש, אם שתה לפני הסעודה לגרור המאכל

כשלא . ר מה שבתוך המזוןמתי יין שלפני המזון פוט. הבדלה
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מים . אם מברך אחריו ובאיזה אופן, שתה או לא נפטר קודם
 . משקה חריף שבתוך הסעודה. שבתוך הסעודה

 פרק ה 
 מדיני ברכה אחרונה

äéçîä ìò úëøá........................................ ÷æð 
אם . שיעור כזית ואיך משערים אותו. חשיבות ברכת מעין שלש

ובאורך . [ספקליזהר שלא יכנס ל. המילוי מצטרף לשיעור כזית
עיסה ]. במשקל הדרהם והמסתעף מזה, בשיעורי המידות

חצי כזית פת . עוגה שרויה במשקה. שנילושה בדברים אחרים
אכל אורז ומיני . שיעור כדי אכילת פרס. וחצי כזית מזונות

. ובאכל אורז לחוד, מזונות מה יברך אחריהם לכתחילה ובדיעבד
 . אם ברכת המזון פוטרת לעל המחיה

øáõòä ìò úë............................................. ÷ò 
איך יוציא עצמו . דין בריה. צירוף לשיעור כזית. שיעור כזית

ששאר פירות נפטרין . כשניטל הגרעין. מספק ברכה אחר בריה
אכל ענבים ושתה יין לכתחילה . ובאיזה אופן, בברכת על העץ

אם על המחיה פוטרת . ז פוטרת על העץ"אם ברהמ. ובדיעבד
אם אכל . פירות משבעת המיניםדין השותה מי בישול . על העץ

ובאורך בדברי [, ר"כ פרי ממין שבעה אם רשאי להקדים בנ"ג
אכל . דין רסק פירות. אכל הפרי ושתה מי בישולו]. ג בזה"הפמ

וכן אם נסתפק אם , פרי ונסתפק אם הוא ממין שבעה או לא
 .הוא פרי או ירק או ממין שבעה

 ïôâä ìò úëøá........................................... ÷ô 
אם פירות . ובשתה פחות מזה, יובשיעור הח. חתימת הברכה

ז "אם ברהמ. נפטרים בעל הגפן כשחתם על הארץ ועל הפירות
 . אם על העץ או על המחיה פוטרות על הגפן. פוטרת על הגפן

 ùìù ïéòî úëøáá íéðéã éèøô................... ÷áô 
. בנוסח הברכה. סדר הברכה כשאכל מזונות ופירות ושתה יין

בנוסח ]. ום ההזכרהובביאור מק[בדיני הזכרת מעין המאורע 
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ובמוציאין , ל"י ובשל חו"חתימת הברכה בשל א. סיום הברכה
יין . פירות מכיבוש עולי מצרים. ובמסופק, מכאן לשם או להיפך

י ופירות או יין של "כשאכל תבואת א. ל"י מענבי חו"שנעשה בא
או שכח להזכיר אחד , החליף ברכת מעין שלש באחרת. ל"חו

. ם ושתה יין ואמר רק על המחיהאכל מזונות ותמרי. מהם
אם רשאי לכלול בספק . ר"נתחייב במעין שלש ובירך בנ

ראובן שאכל מזונות ופירות ושמעון רק . לכתחילה ובדיעבד
ברכה . לכתחילה ובדיעבד, ח מראובן"אם יצא יד, אחד מהם

ענית דבר שבקדושה . אחרונה אחר גרעיני חטה ושעורה
 ].בביאור העניןובאורך [, באמצע ברכת מעין שלש

úåùôð àøåá úëøá..................................... ãø 
. נתכוון לפטור רק חלק ממה שאכל. אכל כמה מינים. חיובה

חצאי ' צירוף ב. ספק אכל כזית. מה מצטרף לכזית. שיעור כזית
ובאורך בביאור הסברא בזה ויישוב דברי [, כזיתים מכמה מינים

ר "ובביאור דעת מו[, ובאיזה אופן אינם מצטרפים, ]האחרונים
צירוף כמה מינים ואחד נפטר . ירק וציר שעל גביו]. צ בזה"גרבה

שיעור שתית רביעית ואופן . באכילת בריה. במעין שלש
או , משקה חם. ב"אשל ופודינג וכיו. מוצץ משקה מפרי. השתיה

חצי . חצי רביעית יין וחצי רביעית מים. צירוף משקין. קר מאד
. ר של מים"טרת בנדיין פו' מעין ג. רביעית יין ורביעית מים
ומתי יין פוטר שאר משקין מברכת [, שתה פחות מרביעית יין

ר של "פוטרת חיוב בנ' אם מעין ג. שתה מים תחילה]. שהכל
שתה מיץ . ושל פירות האדמה, ושל פירות העץ, בשר ודגים

שתה מי בישול . 'פירות או מי בישול פירות אם נפטר במעין ג
שתה . ר" רשאי להקדים בנאם, פירות ואכל פרי ממין שבעה

]. ואם מיץ תפוזים שאני[, מיץ פירות ואכל פרי ממין שבעה
א "ומדברי מרן החיד[מנהגינו בנוסח הברכה . אכל רסק פירות

לברך מיד אחר האכילה ]. פ הדקדוק"במחאתו נגד המשנים ע
ר "ביאור ברכת בנ.  שמע דבר שבקדושה באמצע.  והשתיה

 .ח"ד הסוד מהבא"וע, מהראשונים
 



 ציון øòùä çúôá נר 
 

é

 
  

 בפתח השער
 דברי התעוררות בענין חשיבות הברכות

 למען הודיעך כי לא על הלחם )'ג' דברים ח(אמרה תורה 
, יחיה האדם' לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה

ולכאורה יש להתבונן איך על ידי האכילה הגשמית 
, דהרי הנשמה ניזונת מרוחניות, נקשרת הנשמה בגוף

דבכל מאכל יש את , זה ביארעל . והגוף מגשמיות
והחלק הרוחני מזין , הגשמיות שלו ואת הרוחניות שלו

וזה ביאור , את הגוף וגורם להתקשרות הנשמה בגוף
 .יחיה האדם' הפסוק כי על כל מוצא פי ה

) שער המצות פרשת עקב(ל "וידוע מה שכתב רבינו האריז
יש , כי אחר אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע

וכל עבודתינו להפריד , ראים תערובת טוב ורעבכל הנב
האוכל מן הפסולת ולברר את הקדושה ולהעלותה 

וזה נעשה גם על ידי אכילת האדם , ממדרגה למדרגה
ויכול לברר מכל , בכוונה הראויה ובכח ברכות הנהנין

הרי כמה גדול . בחינות של דומם צומח חי ומדבר' הד
ואין ,  המדרגותכח האדם האוכל בכוונה ראויה לתקן כל

כח לפעול בבירור הפסולת מהאוכל אלא על ידי הכוונה 
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וצריך לחשוב שאוכל לחזק גופו , שמכוון באכילתו
ושמעלה אכילתו כקרבן כדכתיב וידבר אלי ', לעבודת ה

 .'זה השולחן אשר לפני ה
אלא שאפילו זה , ולא עוד: וכתב בשער המצות שם

ו בהמות י אכילתנ"הבירור הגרוע שאנו מבררין ע
אינו מתברר אלא על ידי אכילת , הטהורות בלבד

ולכן , התלמיד חכם ירא שמים המכוין באכילתו בענין זה
עם הארץ אסור לאכול :) פסחים מט(ל "זבותינו רמרו א

כי תתערב נפשו שיש בה קדושה מועטת עם נפש , בשר
שאין בו כח , ויסתלק אותו מיעוט קדושה שבו, הבהמה

ובזה תבין כמה אדם צריך . ים ההםלברר ולהסיר הסיג
והנה נתבאר טעם . ליזהר מהרבות באכילת הבשר

האכילה שהיא לברר הסיגים אשר מעורבים במאכל 
 .)ב"ע' דף ט(ש בשער רוח הקודש "כמ, ההוא

והוא מה שנתבאר כי יש נשמות של , עוד יש סיבה שנית
חלקים ' רשעים מתגלגלים אחר מיתתם בכל ד

, כי יש ארבעה מדרגות הנזכרים, מ"שבעשייה שהם דצח
למטה ממדרגתו שהיא בבעלי ' ויש שמתגלגל מדרגה א

וזה צריך בעת תיקונו , ויש מתגלגלים גם בצומח, חיים
ויש שמתגלגל בדומם וזה צריך , לעלות שני מדרגות

 עולה מן הדומם אל בתחלהכי , לעלות שלשה מדרגות
 ,כי יצמח מן האדמה ויתלבש בתוך הצומח, הצומח

ואז יעלה , כ יאכלהו הבעלי חיים האוכלים עשב"ואח
, ואחר כך ישחטום ויאכלום בני אדם, במדרגת בעל חי
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כי שם , ואז יתוקן, ויחזרו להיות חלק אברי האדם עצמו
ולפעמים אפשר שידלג . י אכילת האדם הנזכר"יתברר ע

הרי שנתגלגל , כיצד', מדרגות בפעם א' המגולגל ב
ונמצא , חים והעשבים ההםבצומח והאדם אוכל הצמ

וכן אם נתגלגל בדומם , שמן הצומח עלה למדרגה האדם
, והרי עלה מדומם אל הבעל חי, והבעל חי אוכל ממנו
והוא כי הרי , מדרגות ביחד' ולפעמים מדלג כל ג

' נמצא שעלה כל הג, והאדם אוכלו, שנתגלגל בדומם
כי , והנה צריך לבאר ענין אכילת הדומם. מדרגות ביחד

והאדם , נה לפעמים יהיה איזה מגולגל במעט עפרה
נתאוה לאכול העפר ההוא כנודע בטבע בני אדם 

או המשל אם נפל צרור עפר תוך , האוכלים העפר
וכן על דרך זה , והאדם אוכלו, התבשיל ונתערב בו

הבעל חי באוכלו העשבים ואוכל מעט עפר הנדבק 
 .דםואפשר כי שם מגולגל איזה נפש א, באותם העשבים

האחד היא לתקן , והרי נתבאר ענין האכילה בשתי בחינותיה
והשני הוא לתקן נפשות , ולברר הסיגים שבמאכל ההוא

ל "ומבאר רבינו האריז. המגולגלים במאכל ההוא הנזכר
והקדושה שבמאכל , חלקים' שבכל מאכל יש ב, שם

ואדם , והחלק הגשמי מחיה את הגוף, מחיה את נפשו
הנשמה ,  גמורה ברכות הנהניןשמכוין ומברך בכונה

ואם לא , המגולגלת בפרי נתקנת ועולה למעלות החי
ויכולה , שצריכה שוב להתגלגל, יש לה צער, בירך בכונה
, ל"הן בתחלואי הגוף והן בתחלואי הנפש רח, ו"להזיקו ח
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כי , ל"חיים הרי שהזיק להם רח-אבל אם אוכל כמו בעל
ות שמגולגלות כי הנשמ, אינו מכוין באכילתו ובברכתו

, בבשר הבהמה היו קודם במדרגת דומם וצומח
ועכשיו שהאדם , ובאכילת הבהמה עלו למדרגת חי

והנשמה , אוכל בשר הם עוברים מגוף חי זה למדבר
 .בתוך גוף הבהמה בצער גדול

 שאין לך כל עשב ועשב .)ה יא"ר(ל "וידוע מה שאמרו רז
,  גדלשאין לו מלאך ממונה עליו המכה עליו ואומר לו

אם כן כל הצומחים יש בהם חיות רוחנית על ידי המלאך 
וכיון שתולש האדם את הפרי , שלהם הממונה עליהם

ועל כן אם , נחסר הבריה שהרוחנית שרה בה, מגידולו
מברך כראוי ממשיך שפע וחיות מהברכה העליונה לכל 

וגם המלאך הממונה מקבל שפע רוחני , העולמות
 מי :)ברכות לה(ל "אמרו חזולכן . להצמיח עוד פירות

, ז בלא ברכה עליו נאמר גוזל לאביו ואמו"שנהנה מהעוה
כי אסור לאדם , ואמו זו כנסת ישראל, ה"אביו זה הקב

 כאן .)ברכות לו(' וכמו שאמרו בגמ, לאכול לפני שמברך
דקודם ברכה חשיב גזל , קודם ברכה וכאן לאחר ברכה

ת ככתיב ורק לאחר הברכה מקבל רשו, ומעילה בהקדש
ובעומק הפשט בזה כמו . והארץ נתן לבני אדם

שכשאדם מברך הוא מוסיף כח למעלה ונותן , שנתבאר
ו "אבל אם ח, כח למלאך להוריד עוד שפע ממקור עליון

ולא , הרי הוא גוזל את הפרי מהשפע שקיבל, אינו מברך
 .נתן לו שפע חדש
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ח צריך לדור בעיר שיש בה " ת:)סנהדרין יז(ל "אמרו חז
, והביאור הוא. לפי שמאירין את עיניו, פירות מתוקים

וגם , שהפירות המתוקים הם לצורך גופו להתחזק מהם
הממונים עליהם וגם הנשמות המגולגלות שם מסייעין 

ואדם המתבונן , שהרי מודים לו שהוסיף להם כח, לו
ויודע , בדברים אלו מבין את ערכם ואת חשיבותם

ולברך הברכות ,  ראששחייב להקדיש לזה זמן וכובד
ב מברך "כמו שבעה, ובפרט בברכת המזון, בכוונת הלב

כי לא , כך בני ביתו והילדים לומדים לברך במתינות
יתכן שיחנך ילדיו לברך במתינות ובכוונה והוא עצמו 

ואפילו בזמן שממהר לכולל או , חוטף הברכה
, צריך להקדיש זמן ברווח לברכת המזון, למלאכתו

ולא יתעסק בשום , מכל ענייני הטרדותויהיה מנותק 
ז ממנו "ועי, ויברך מתוך סידור במתינות ובקול רם, דבר

אבל בסוף יכנס , ולפעמים יקח זמן, יראו וכן יעשו
וכן הוא בברכת הנהנין , בליבם איך מברכים ברכת המזון
ת וכה "כה יעזרנו השי. יזהר לברך בקול ויענו כולם אמן
ולעשות נחת רוח , ולםיוסיף להרבות כבוד שמו בע

 .ר"אכי. לפניו תמיד
 

qqq
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 פרק א

èå èáù ùãåç"èáùá å 

èáù ùãåç éðéðò 

Ë·˘ ˘„ÂÁ‡Â˘˜ ‰Á "Â ,‰Â‡ÂıÈ˜· ·‡ ˘„ÂÁ „‚�Î .1  ·ÂËÂ ‰ .א
‰Ï Ô�Á˙‰Ï ÌÂÈ ÏÎ· ÚÂ·˜Ï 'ÏÈˆÈ˘Ï  Ï‡¯˘È ÏÎÏÂ Â˙È· È�· ÏÎÏÂ Â

ÂÎ ˙ÂÈ�Ú¯ÂÙ È�ÈÓ ÏÎÓ' .ÌÂ˜Ó ˙˙Ï ‡Ï˘ ÂÈÎ¯„· ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆÂ 
Á ÂÈÏÚ ÔÈ„‰ ËÂÏ˘È˘"Â.2Ë ÌÂÈÓÂ " Ï˘ ¯˙ÂÈ ÔÓÊ‰ ÍÏÈ‡Â Ë·˘· Â

ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈ„‰ È˘Â˜ ˜˙Ó�Â. 

, È„ˆ‰ ÛÒÂÈ „‚�Î ‡Â‰ ‰Ê ˘„ÂÁ ,È··Â˘‰ ÔÓÊ· ‡Â‰ ÔÎ ÏÚÂ"Ì˜ .ב
˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ÏÂ ÔÂ˜È˙Ï Ï‚ÂÒÓ‰ ,¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ Â· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ.3 

Â‰ ˙�ÈÁ· „‚�Î ‡Â‰ Ì‚ , Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÓ· Â· ˙Â·¯‰Ï Ï„˙˘ÈÂ„ .ג
Ô¯‰‡ , ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡ ÔÈ· ÌÂÏ˘ ÌÈ˘ÓÂ ÌÂÏ˘ Û„Â¯Â ÌÂÏ˘ ·‰Â‡

Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ·Â Â¯È·ÁÏ ,‰�˘‰ È˘„Á ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ . ¯˙ÂÈ· ¯‰ÊÈÂ
˙ÂÏ˘ÂÎ ÌÈÎ¯· ˜ÈÊÁ‰ÏÂ ‰¯Â˙ È„ÓÂÏÏ „·ÎÏ , ÍÏÂ‰ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï˘Â

 ÂÈÏ‚¯ ÚÂ�ÓÏÂ ÏÈÎ¯‰Ú¯Ï ıÂ¯ÏÓ.4 

È˘ ˙·˘· ˙ÂÙÂÚÏ ÌÈ¯Â¯ÈÙÂ ÔÂÊÓ Ô˙ÈÏ ÌÈ‚‰Â� , ¯Â„·˘ ÈÙÏ¯‰ .ד
˙‡ ˙ÂÙÂÚ‰ ÂÏÎ‡ ¯·„Ó‰ ‰�ÁÓÏ ıÂÁÓ Ì¯È·‡Â Ô˙„ ÂÁÈ�‰˘ ÔÓ‰ 

                                    
א "א זיע"ן למרן החיד"ש בהגהות יש מאי"וע, ק פרשת שמות  דף יב"עיין בזוה .1

 .  סימן כח אות חובמועד לכל חי

 .אות דש' א במורה באצבע סימן ט"מרן החיד .2

 .מועד לכל חי פרק כט אות ג .3

 .מועד לכל חי פרק כט אות ב .4
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˙·˘ ·¯Ú· ,Ú Â�È·¯ ‰˘Ó È¯·„ ˘ÈÁÎ‰Ï È„Î"‰ . ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ
˙·˘· Ì‰È�ÙÏ Ô˙ÈÏ ,Â�ÈÏÚ Ì‰È˙Â�ÂÊÓ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ.5 

è"ø èáùá å"ïìéàì ä 

Ë ÌÂÈ" ˙ÂÓÂ¯˙ ÔÈ�ÚÏ ˙Â�ÏÈ‡Ï ‰�˘‰ ˘‡¯ ‡Â‰ Ë·˘· Â .ה
˙Â¯˘ÚÓÂ,6Ë Ì„Â˜ ÂË�Á˘ ˙Â¯ÈÙ ÔÎ ÏÚÂ "Ë�Á˘ ˙Â¯ÈÙÂ Ë·˘· Â Â
Ë ¯Á‡"˙Â�Â˘ ÌÈ�˘ È˙˘Ó ÌÈ·˘Á� Ë·˘· Â , ÌÈ¯˘ÚÓÂ ÌÈÓ¯Â˙ ÔÈ‡Â

ÂÏ‡ ÏÚ ÂÏ‡Ó.7¯˘ÚÓ‰ ˙�˘ ÔÈ�ÚÏ ‡Â‰ ÔÎÂ  , ˙�ÂÚÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â¯ÈÙ˘
Ë Ì„Â˜ ˙Â¯˘ÚÓ‰" ÔÈ¯˘Ú˙Ó Ë·˘· Â ÔÈ„Î‰¯·Ú˘ ‰�˘.Â�ÈÈ‰Â , 

�˘· Ì‚˘ÌÈ ˙È˘ÈÏ˘ Â ˙È˘È˘]È�Ú ¯˘ÚÓ ˙Â�˘ Ì‰˘[ , ÔÈ˘È¯ÙÓ
 ÂÏ‡ ˙Â¯ÈÙÓÌÈ�˘‰ ¯‡˘·Î È�˘ ¯˘ÚÓ. ˙�ÂÚÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ˜¯Â 

¯Á‡ ˙Â¯˘ÚÓ‰ÈË "Ë·˘· Â ,‰ Ì‰ ˙È˘ÈÏ˘ ‰�˘ Ï˘ ˙Â¯ÈÙ ÌÈ·˘Á�
˙È˘È˘ Â‡ ,È�Ú ¯˘ÚÓ Ô‰Ó ÔÈ˘È¯ÙÓÂ .˙ÈÚÈ·¯ ‰�˘· ÔÈ„‰ ÔÎÂ ,

Ë „Ú ˙Â¯˘ÚÓ‰ ˙�ÂÚÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â¯ÈÙ˘"Ë·˘· Â , ÌÈ¯˘Ú˙Ó˘ Ì�È„
Î È�Ú ¯˘ÚÓ ˙Â¯ÈÙ‰¯·Ú˘ ‰�˘.8 ˙Ú„Ï ˙Â¯˘ÚÓ‰ ˙�ÂÚ ÔÓÊÂ 

·Ó¯‰" ˙Ú· ‡Â‰ Ì‰Ë�Á‰,9 ‡Â‰Â ·ÏÂ„È‚‰ ÔÓ ˘ÈÏ˘ ¯ÂÚÈ˘.10  

                                    
 .א"ב שכד סקל"מ .5

 .א"ה יד ע"ר' גמ .6

. ש"ע, :]טו[ה "בר' פ הגמ"ע, ]ש"בשבט אליבא דב' ושם כתב בא[, י שם"רש .7

דפעמים עדיין , דאמר קרא ובשנה הרביעית,  מערלה:]י[שם ' וילפינן לה בגמ

' ומעשרות ילפי, ו בשבט"והיינו עד ט, גם ברביעית אסורין משום ערלה

ועיקר הדין שאין . והטעם בזה כדלהלן, ו בשבט"ז נקבע לפי ט"דג, מערלה

, ]א"ה הי"פ[ם בהלכות תרומות "תורמין ומעשרין משנה על חברתה מבואר ברמב

 .]שלא סעיף נזסימן [ד "ע יו"ובשו
 .ד סימן שלא סעיף קכה"ע יו"ובשו, ב"ש ה"א ממע"ם פ"רמב .8

ו "וכן פירות האילן שבאו לעונת המעשרות קודם ט: ם שם"ל הרמב"זהנה  .9

פ שנגמרו ונאספו אחר כן בסוף שנה שלישית "אע, בשבט של שלישית

רות וכן אם באו לעונת המעש.  ומפרישין מהן מעשר שני,מתעשרין לשעבר

פ שנגמרו ונאספו ברביעית מפרישין מהן " אע,ו בשבט של רביעית"קודם ט
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. כ"ע. ו בשבט מתעשרין להבא" ואם באו לעונת המעשרות אחר ט.מעשר עני

י "ובמהר. ם כאן מהו שיעור עונת המעשרות לזה"ולא נתבאר בדברי הרמב

לה וקשה היאך ת, איתא דאזלינן באילן בתר חנטה' קורקוס עמד בזה דבגמ

ם דבתר "ל להרמב"וכתב דאם נימא דס, ם הדין בתר עונת המעשרות"הרמב

ש עוד "וע. דתרויהו שיעור אחד, ניחא, חנטה שאמרו היינו עונת המעשרות

שאין חילוק בזה בין , ת ניחא"ם לשיטתו דכל פירות האילן חיובן מה"דלהרמב

 בדעת :]ה יב"ר[י "וכן הוא בפנ. ובכולהו אזלינן בתר עונת המעשרות, הפירות

שביעית סימן [א "ה בחזו"וכ. הוא חנטה, דעונת המעשרות בפירות האילן, ם"הרמב
 הביא בזה ]א"ש סקכ"א ממע"פ[מ בדרך אמונה "ומ. [ם" בדעת הרמב]כ"ב וסק"ז סקי

והגפנים והרימונים והתמרים , מ בתפוחים ואתרוגים שיעורן משיתעגלו"דמ

ולכאורה יש ]. ש"ע, יעו לשיעור פריכשנתבשל גרגיר אחד מהם והשאר הג

שחנטו פירותיהן פ " דהחרובין אע]ג"שם ה[ם בסמוך "כ הרמב"לסייע לזה ממש

" עונת המעשרות" ולכאורה משמע מזה דגם ,ו בשבט מתעשרין להבא"קודם ט

 ]ז"ב ה"פ[ם לענין ביכורים "וכן מבואר בדברי הרמב. דנקט תחילה היא חנטה
, רים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדשאין מביאין בכו: שכתב

. ו בו"ו בשבט על פירות שחנטו אחר ט"לא יביא מפירות שחנטו קודם ט, כיצד

, יש דעות בראשונים דעונת המעשרות וחנטה לאו חדא נינהואמנם @@. כ"ע

 ]שם[ז "ברדב' ועי]. ]שם[א "ש בחזו"וכמ, ם"ע כדעת הרמב"ומיהו כבר פסק השו[
הלא גם , ם מהו שכתב דבחרובין לא אזלינן בתר חנטה"ד הרמב"עשתמה 

וגם . ואינה חנטה, בשאר פירות האילן כתב דאזלינן בתר עונת המעשרות

ם שתלה שנת המעשר בזמן עונת "ד הרמב" תמה ע.]ה יג"ר[א "בחידושי הגרע

והקשה , ל"כנ, ולא הזכיר החנטה אלא על דרך השלילה בחרובין, המעשרות

א "ז והגרע"דהרדב, ומבואר. דאי דשנת המעשר נקבעת לפי זמן החנטהדהרי ו

ולזה הוקשה להם ככל , ם אינו חנטה"לדעת הרמב" עונת המעשרות"נקטי ד

ל דזמן עונת המעשרות היינו "אמנם להמבואר בדברי האחרונים הנ. ל"הנ

 דבזה נתיישב :]שם יב[וכבר עמד בזה בערוך לנר , ניחא, ם"חנטה לדעת הרמב

 .ש"ע, א"קושיית הגרע

, ולא קודם, בשיעור עונת המעשרות שמאותו הזמן אפשר לעשר הפירותהנה  .10

,  שהוא משיעור שיגיעו הפירות להזריע ולהצמיח]ה"ב ממעשר ה"פ[ם "כתב הרמב

ונתן שם שיעור הדברים בתנאים וענבים ורימונים ותמרים ואפרסקים ואגוזים 

א "פ[פ המשנה במעשרות "והוא ע, א נקט חנטהול, ושקדים ותפוחים ואתרוגים
 דשיעורין אלו שונים ממה ]ז"ב מ"פ[ש בשביעית "וכבר הקשה כן הר. ]ב"מ

דבאילן , וכתב תחילה ליישב', שנתבאר בשביעית שם דאילן בתר חנטה וכו
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, Ê· ¯·„‰ ÌÚË ,Ë·˘ ÈÙÏ"‰�˘ ÈÓ˘‚ ·Â¯ Â„¯È ¯·Î Ë·˘· Â‰ .ו
˙Â�ÏÈ‡· Û¯˘‰ ‰ÏÚÂ ,ÈÚÂ"ÌÈË�ÂÁ ˙Â¯ÈÙ‰ Ê . „Ú˘ Â¯Ó‡ ÈÓÏ˘Â¯È·Â

Ë"‰¯·Ú˘ ‰�˘ ÈÓÓ ÌÈ�ÂÊÈ� ˙Â�ÏÈ‡‰ Ë·˘· Â ,ËÓÂ" ÍÏÈ‡Â Ë·˘· Â
ÂÊ ‰�˘ ÈÓ˘‚Ó.11‰Ê· ÈÂ�È˘ ÔÈ‡ ˙¯·ÂÚÓ ‰�˘· Ì‚Â  ,·˜�˘ ÈÙÏ Ú

ÌÈ�˘ ·Â¯ .‰�·Ï È˘„ÂÁ Ï˘ Ë·˘ ÈÙÏ Ú·˜� ¯·„‰ ÔÎÂ ,Ú ‡ÏÂ" Ù

                                                                                      
אבל לענין , כדילפינן מערלה, ו בשבט"ותליא בט, דוקא אזלינן בתר חנטה

שאין לאילנות יום קבוע בהבאת ,  לעשות דרשה זוהבאת שליש אין שייך

ג דלענין עונת מעשרות אזלינן "ואע: וכתב עוד, ה שלהן"שליש לקובעו ר

 מכל מקום לענין ראש השנה למעשר לערלה ולרבעי ,בכולהו בתר שליש

 ועונת מעשרות ענין , כדפרישית מקראי,ולשביעית אזלינן בתר שיעורי אחריני

אמנם עוד כתב . פרי וחזי לאכילה אין לחייבו במעשר דעד שיחשב ,אחר הוא

ל דכל אותן שיעורין שאמרו במעשרות בכל הפירות הוא "ש ליישב די"הר

, "עונת המעשרות"דהשיעור בכולן ' ומה דלא אמרו בגמ, שיעור הבאת שליש

 כתב ]ב"שביעית סימן ז סקי[א "ובחזו. ש"ע. משום דבמה שיכול ליתן סימן נותן סימן

ועל כן שיעור חנטה , ש"ם דסבירא ליה דתירוץ שני של הר" הרמבבדעת

כ לסייע לזה "ש עוד במש"וע, ושיעור עונת המעשרות ושיעור שליש הכל אחד

. ש" ע]ב אות ט"שביעית פ[צ "ה באול"צ זללה"ר הגרב"כ מו"וכ. 'מהירושלמי וכו

מ "מ, דגם הזיתים ששיעורן בהבאת שליש, א שם"כתב עוד בחזוז "ולפ@@

, ם שיעור חנטה והבאת שליש ועונת המעשרות חדא נינהו"כיון דלדעת הרמב

ועיין . ו בשבט או לאחריו"על כן גם בזיתים נקבע לפי חנטה אם חנטו קודם ט

ו "ה לאילן בט" שכתב דהא דילפינן מערלה לקבוע ר.]יד[ה "ן לר"בחידושי הר

ת "ים שחיובן מהאבל זית, אינו אלא לפירות האילן שחיובן מדרבנן, בשבט

ל דשאני "ם לא ס"ואמנם הרמב. תשרי' ה שלהן א"אזלינן בהו בתר שליש ור

ל דשיעור שליש "וגם ס, ת"ולדעתו כל הפירות חייבין מה, זיתים משאר אילנות

ה "ם גם בזיתים ר"פ להרמב"ל דעכ"א כנ"ועל כן כתב החזו, וחנטה חדא נינהו

פ דאזלינן ביה בתר "דאע, תרוגש עוד שהוכיח כן גם מא"וע. ו בשבט"שלהן ט

 .ו בשבט"ה שלו ט"מ ר"מ, לקיטה

' ועי. ]ה באחד"ד[שם ' בתוס' ועי, ]ב"א ה"פ[ה "ובירושלמי ר, ה שם"י בר"ורש' גמ .11

כ לפרש בזה " מש:]ה יב"ר[א "ע בריטב"וע. ה בזה"ש וב"י בביאור מחלוקת ב"בפנ

 .נטהמאי שנא תבואה מפירות האילן דאזלינן בהו בתר ח
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‰�˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ,]Ú‡"‰ÓÁ· ÈÂÏ˙ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÂ˘È·˘ Ù.[12 

Â¯˙‡‰ Ì‚ ,Ú‡" ÔÈ�ÚÏ ‰ËÈ˜Ï ¯Á‡ Â· ÔÈÎÏÂ‰˘ ˜¯ÈÎ Â�È„˘ Ù‚ .ז
˙Â¯˘ÚÓ ,] Ú·˜�˘ ˙È�Ë˜Â ‰‡Â·˙Ó ‰�Â˘Â Ì‰· ˙‡·‰ ÔÓÊ ÈÙÏ
˘ÈÏ˘ , Ú·˜�˘ ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙÓ ‰�Â˘Â Ì‰· ÔÓÊ ÈÙÏ‰Ë�Á‰[ , ÏÎÓ
ÌÂ˜Ó ,¯"Ë· ÂÏ˘ ‰"Ë·˘· Â ,Ë È�ÙÏ Ë˜Ï�‰ ÔÓ ÔÈ¯˘ÚÓ ÔÈ‡˘" Â

Ë ¯Á‡ Ë˜Ï�‰ ÏÚ Ë·˘·"Ë·˘· Â ,ÍÙÈ‰Ï ÔÎÂ.13 È�ÙÏ Ë˜Ï� Ì‡ ÔÎÂ 
Ë"Ë·˘· Â,‰¯·Ú˘ ‰�˘ ˙Â¯˘ÚÓÎ ¯˘Ú˙Ó  ,Ë ¯Á‡ Ì‡Â" Ë·˘· Â

ÂÊ ‰�˘ ˙Â¯˘ÚÓÎ ¯˘Ú˙Ó.14 

 Ë"‰Ï¯Ú ÔÈ�ÚÏ Ì‚ ‰�˘‰ ˘‡¯ ‡Â‰ Ë·˘· Â , ÚËÈ�˘ ÔÏÈ‡˘„Ú .ח
Ë"‡ Ê·, Ì‰˘ 44¯ Ì„Â˜ ÌÂÈ "‰ , ÂÈÏÚ Â¯·ÚÂ44 „ÂÚÂ ÂÏ‡ ÌÂÈ 

˙ÂÓÈÏ˘ ÌÈ˙�˘ ,Ë Ì„Â˜ Â· ÂË�Á˘ ˙Â¯ÈÙ ÔÈÈ„Ú" ÔÈ¯ÂÒ‡ Ë·˘· Â
‰Ï¯Ú ÌÂ˘Ó ,Ú‡Â"ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â¯Ó‚�˘ Ù.15   

 ıÚ‰ ÚËÈ� Ì‡ Ï·‡ÓË"· Ê·‡ÍÏÈ‡Â  ,˘Ó ˙ÂÁÙ ‡Â‰-44 ÌÂÈ  .ט
¯ Ì„Â˜"‰ ,‚ ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ Ê‡˘ '‰Ï¯Ú ÌÂ˘Ó ˙ÂÓÈÏ˘ ÌÈ�˘,16 

                                    
 .ה טו"ר' גמ .12

 .ד סימן שלא סעיף נז"ע יו"ושו, א"ה הי"ם תרומות פ"וברמב. וטו: ה יב"ר' גמ .13

 . ד סימן שלא סעיף קכו"ע יו"ושו, ה"ד וה"ש ה"א ממע"ם פ"רמב .14

ד יום הוא זמן "משום די, נחשב שעברה שנה לנטיעה, ה הראשון"שכשהגיע ר .15

' ועוד שנתיים הוי ג, שנה חשובים שנהיום ב' ועוד ל, לקליטת הנטיעה בקרקע

ו בשבט נחשב "דרק בט, ו בשבט אסורין"מ הפירות שחנטו קודם ט"ומ, שנים

שמותר לאכול הפירות רק אחר , ומתחלת שנת רבעי, שנגמרה שנה שלישית

דדרשינן בשנה , .]י-:ט[ה "ר' ומקור הדבר בגמ. שיפדה הפירות ויחללן על מעות

פ "והיינו דאע, ו בשבט"עית אסורין הפירות עד טדגם בשנה רבי, הרביעית

ונטיעה זו שכבר , ה לאילן"רהוא ו בשבט "טמ "מ, ה לנטיעה"רהוא שתשרי 

ו בשבט הבא הרי "ועד ט. [ו בשבט"עד טאינה יוצאת מידי ערלה , נחשבת אילן

ט "ם פ"ה ברמב"וכ]. ורק משום ואילך הם חולין גמורין, הפירות נטע רבעי

 .'ד סימן רצד סעיף ד"ע יו"שווב, ט"ש ה"ממע

אלא הולכים , שנים הללו אינם נמנים מיום ליום' ג: ל"וז, ע שם"כמבואר בשו .16
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ואם נתעברה נתעברה לערלה , בהם אחר שנות העולם שהוא מתחיל מתשרי

' ופעמים שהם יתרים על ג, ד יום"ופעמים שאינו אלא שתי שנים ומ. ולרבעי

כיון , ח תשרי"ד יום עד ר"שנשאר עדיין מ, בז בא"נטע מקודם ט, כיצד. שנים

, ז"ואם נטע ביום ט. ח תשרי עלתה לה שנה ומונה עוד שתי שנים"שהגיע ר

 .כ" ע.שנים שלמים' דש תשרי הבא גומונה מראש ח, ז ואילך"ומיום ט

משום דמונין גם , ה"האם עולה לו שנה בר, ז עצמו"הנה יש לדון בנוטע ביום ט .17

, ]שהוא מלא[ו יום יש עד סוף חודש אב "והרי ט, ד ימים" מיום הנטיעה למנין

או דלמא אין יום , ד יום"ועלו בידו מ, ]שהוא חסר[ט יום מחודש אלול "ועוד כ

ו באב "ולכן רק בנוטע בט, ד יום מלבדו"וצריך שיהיו מ, הנטיעה מן המנין

 כי מקצת, והדבר תלוי במחלוקת הפוסקים כמו שיתבאר. ה"עולה לו שנה בר

ובדעת שאר , ז"הראשונים דעתם ברורה דעלתה לו שנה גם בנוטע ביום ט

מונין לערלה : ]ב"נתיב כא ח[וזה לשון רבינו ירוחם . ראשונים נחלקו האחרונים

'  יום ובם הנוטע והמבריך והמרכיב שלשי, כיצד, וכן לרבעי,מראש השנה

'  והל,שבתות כי לקליטה שיקלוט צריך שני , עלתה לו שנה,ה"שבתות קודם ר

 ,ה" עלתה לו שנה מיד כשיבא ר,ו באב" לפיכך אם נטע בי,יום חשובין שנה

 :]ה ט"ר[, וכן הוא מבואר בהדיא במאירי. כ"ע. שנים' ה ב" לו עוד מאותו רןומוני

 אם נקלטה הנטיעה ,ה"אחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הנוטע ערב ר: ל"וז

ד "מ שיש ,זה בששה עשר באב והוא שנעשה מעשה ,ה"שלשים יום לפני ר

 הרי , שנשארו אחר קליטה שלשים, שתי שבתות לקליטה,ה"ימים ממנו ועד ר

. כ"ע.  ואינו מונה לה אלא שתי שנים מתשרי ואילך,תשרי מעלה לזמן זה שנה

ז אב עלתה לו שנה "דאם נטע בט, מבואר מדברי רבינו ירוחם והמאירי בהדיא

וכן משמע בלשון האורחות . מן המניןדגם יום הנטיעה עולה , בראש השנה

אלא הנוטע , ה"ה לר"ואין מונין לה מר:  שכתב]'הלכות ערלה ונטע רבעי סימן א[חיים 

יום לחשוב שנה ' ה עלתה לו שנה שתי שבתות לקליטה ול"ד יום לפני ר"מ

. כ"ע. שנים לערלה מיום ליום' ה מונה ג"ד יום לפני ר"נטעה פחות ממ. 'וכו

, ]ז אב"שהוא יום ט[, ה" יום לפני ר44 דבנוטע ביום שהוא עצמו ,ומשמע ודאי

וכן הוא בכלבו . ד יום לא עלתה לו שנה"ודוקא בפחות ממ, עלתה לו שנה

י "ט וה"ש ה"ט ממע"פ[ם "הנה מאידך גיסא כתב הרמבאמנם @@. ]הלכות ערלה סימן צב[
, עלתה לו שנה ,ד יום קודם ראש השנה" שהנוטע מ,נמצאת למד: ל" וז]א"והי

ו בשבט "כ אין פירות הנטיעה הזאת מותרות בערלה אלא ברביעית עד ט"ואעפ

, ו באב משנה עשירית ביובל" הנוטע אילן מאכל בט,כיצד. ה לאילנות"שהוא ר
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ו באב "בינטען ',  וכו,]ביובל [ג"ו בשבט משנת י"הרי הוא בתוך שני ערלה עד ט

ג "ב וי"א וי" הוא ערלה שנת י אלא הרי, לא עלתה לו שנת עשר,משנת עשר

ושלשים יום בשנה חשוב : ]סימן שלח[ם "וכן הוא בתשובת הרמב. כ"ע. כולה

 ,ו באב" לפיכך כל הנוטע אילן בט,ד יום קליטה קודם השלשים" וצריך י,שנה

. כ"ע.  עלתה לו שנה למנין ערלה, או קודם לכן,ד יום"שנמצא קודם לתשרי מ

באב בשנה עשירית ו "בטכיצד הנוטע אילן מאכל : ]קלזעשין [ג "ה בלשון הסמ"וכ

נטעו ',  וכובשבט משנת שלש עשרהו "ט הרי היא בתוך שני ערלה עד ,ביובל

 אלא הרי הוא ערלה , לא עלתה לו שנת עשר,בששה עשר באב משנת עשר

ש "ל כרבי יוסי ור"ולענין קליטה קי: ]סימן ט , ערלה במנחות' הל[ש "ולשון הרא. 'וכו

ה "וכ. כ"ע. ו באב עלתה לו שנה"הילכך אם נטע בט',  וכודאמרי שני שבתות

 אלא הולכין בהן אחר ,אלו שלש שנים אין נמנים מיום ליום: ]ד רצד"יו[בטור 

ז באב שנשאר "כיצד נטע קודם ט',  וכושנות העולם שהוא מתחיל מתשרי

 ומונה עוד ,שנהח תשרי עלתה לה " כיון שהגיע ר,ח תשרי"ד יום עד ר"עדיין מ

ח תשרי הבא שלש " מונה מר,ואילךז "ט ומיום ,ז" ואם נטע ביום ט.שתי שנים

 ]אות כח, בהלכות ערלה שם[ט בדברי חמודות "ואמנם בעל התויו. [כ"ע. שנים שלמים
ולכן כתב דדברי , עלתה לו שנה" ז באב"בט"ש הלכך אם נטע "גרס בדברי הרא

, ז אב עלתה לו שנה"ש נטע בט" דלהרא,ם והטור"ש אינם כדברי הרמב"הרא

ש "אבל הגירסא ברא, ז באב לא עלתה לו שנה"ם והטור נטע בט"ולהרמב

, ז לא עלתה לו"ומשמע דבט, ו באב עלתה לו שנה"דבט, ש לעיל"לפנינו כמ

אשר מדברי כל הראשונים הללו נראה ]. ם והטור"וכפשטות לשון הרמב

ד יום "שיש אחריו מ,  לו שנהו באב עלתה"דדוקא בנוטע ביום ט, דסברי

יום שלמים ליחשב מקצת ' ועוד ל, ד יום שלמים לקליטת הנטיעה"י, שלמים

ד יום שלמים אחרי "שאין לו מ, ז באב"אבל בנוטע ביום ט, שנה כשנה שלימה

. לא עלתה לו שנה, ד יום בצירוף יום הנטיעה עצמו"רק מ, הנטיעה

ה יום "אם נטע אילן מ: ל" כתב וז]ה"ר' ריש מס[ע מברטנורא "רובפירוש @@

שהנטיעה נקלטת בשתי , שהם שתי שבתות לקליטה, קודם אחד בתשרי

דשלשים יום בשנה חשובים , ושלשים יום אחר הקליטה להחשב שנה, שבתות

.  כשיגיע אחד בתשרי מונין לה שנה שניה משנות הערלה,ה יום"הרי מ, שנה

פ שבראשונים נתבאר "אע[ה יום "ב מ"ש הרע"דמ, ז"ט שם כתב ע"ובתויו. כ"ע

, ל"ומבואר דנקטי כהנ. יום הנטיעה אינו מכלל ימי הקליטהמשום ד, ]ד יום"מ

ז עצמו לא "היינו דבנוטע בט, ו אב עלתה לו שנה"ש הראשונים דבנוטע בט"דמ

בפסחים ' הנה בגמאמנם @@. ל"ע הנ"וכן מבואר בלשון השו. עלתה לו שנה

ד "ירבי יהודה ופרכינן ומי סבר , ד ניסן" מלאכה ביום י שקלינן וטרינן בענין.]נה[
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] בניסן[ והתניא רבי יהודה אומר המנכש בשלשה עשר ,מותר בעשיית מלאכה

ואין , ]שתיקלוט מהרה ותהא ניתרת בעומר[ונעקרה בידו שותלה במקום הטיט 

ל "והלא אחר דס, ד אינו שותלה"ודייקינן דמשמע דבי. שותלה במקום הגריד

דהא , ד שפיר דמי"כ אפילו ישתלנה בי"א, ימים הויא קליטה' הודה דבגלרבי י

ועל כרחך לא , ]יום הקרבת העומר[ז "ומקצת יום ט, ו"ויום ט, ד"איכא יום י

ומשני רבינא . ד בעשיית מלאכה"ל לאסור י"משום דס, ד"קתני שותלה בי

, ינן תרי מקצת היום ככולו לא אמר,בהשרשה חד מקצת היום ככולו אמרינןד

וכל יום , ד"הרי אין לו אלא מקצת יום י, ד"והיינו דכיון ששותלה באמצע יום י

ותרי מקצת היום ככולו לא אמרינן , ז עד הקרבת העומר"ומקצת יום ט, ו"ט

ג "יהודה לשותלה אלא בי' ולכן לא התיר ר, ימי קליטה' לדון שכבר עברו ג

ושאר [ם "ד הרמב"שות מזה ע כתב להק]ח סימן פד"תנינא או[י "ובנוב@@. דוקא

דחד מקצת היום ככולו אמרינן גבי ' ס מבואר בגמ"דהלא סו, ל"הנ] ראשונים

ז עולה לו למנין "ל מקצת יום ט"י, ז באב עצמו"כ אפילו נוטע בט"וא, השרשה

דעד כאן לא אמרינן מקצת , וכתב ליישב. ועלתה לו שנה בתשרי, ד יום"מ

אבל במקום שאמרו בלשון  , בלשון ימיםל"שדברו חזהיום ככולו אלא במקום 

שתי שבתות ולכן בעינן , ודאי דלא אמרינן מקצת השבת ככולה, שתי שבתות

, ד יום שלמים"י ולא כלתה הקליטה עד סוף ,לעת-תד יום מע"תמימות דהיינו י

' שביעית סי[א "ובחזו@@ .כ" ולא אחאבבו "טדוקא בם שיטע "ולכן הצריך הרמב
ימים ' כ אחר ו"א, דהלא אם מקצת יום הנטיעה ככולו, ז"וה ע כתב לתמ]ב"כו סק

ג יום ומחצה הוא בכלל לשון "ואחר י, ומחצה כבר הוא נקרא בכלל שבוע אחד

שבתות אינו ' וגם לשון ב]. ג דלא אמרינן מקצת השבת ככולה"אע[, שבתות' ב

,  ימיםד"שבועות במקום י' ואינו ענין מהותי של ב, ד יום"אלא סיכום מנין של י

ג דורשין בהלכות הפסח שתי שבתות מהא " דלרשב:]ו[ש בפסחים "והוכיח ממ

ח ומקצת "ושם כוללים מקצת יום ר, ח ניסן ומזהיר על הפסח"דמשה עומד בר

ושחיטת הפסח , ח"שהרי משה עומד באמצע יום ר, שבתות' ד במנין הב"יום י

ד "ז אליבא דמ"דכ, הי מוד"דהנה גם הנוב, ועוד הקשה. ד ניסן"בחצות דיום י

ודאי אמרינן מקצת , ימים' ד דהקליטה בג"אבל למ, שבתות' דקליטה בעיא ב

. י שם"ש גם בדברי הנוב"וכמ, וכמבואר בהדיא בפסחים, יום הנטיעה ככולו

,  מנה מנין הימים לכל תנא כדאית ליה]ב"ו מ"שביעית פ[ש "ם בפיהמ"והנה הרמב

ד שתי שבתות לקליטה לא חשבינן "א דלמואם אית', ג או ל"ד או ל"אם הוא מ

כ "א, ימים חשבינן מקצת יום הנטיעה' ד ג"ורק למ, עמהם מקצת יום הנטיעה

ד שתי "והיה צריך לומר דלמ, אין צורת סיכום הימים שוה בדעות התנאים

 .]ט[ה "בר' בגמוהנה @@. יום דתוספת שביעית' ה יום עם ל"שבתות הוא מ
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טע אחד המבריך ואחד המרכיב ערב שביעית אחד הנו, מייתינן ברייתא

לא עלתה , ה" פחות משלשים יום לפני ר, עלתה לו שנה,ה"שלשים יום לפני ר

 דאי רבי מאיר הא אמר יום ,לימא דלא כרבי מאיר .]י[ופרכינן התם . לו שנה

' ול, יום' אליעזר דקליטה בל' ושקלינן וטרינן התם דלר. אחד בשנה חשוב שנה

ימים ' יהודה דקליטה בג' ולר, בעינן שלשים ושלשים, ובין שנהיום בשנה חש

' ש דקליטה בב"יוסי ור' ולר, שלשה ושלשיםבעינן , ]יום בשנה חשובין שנה' ול[

 וכי ,לעולם רבי מאיר :]י[ומשנינן . צריך שתי שבתות ושלשים יוםשבתות 

' ל[, יאי הכי שלשים ואחד בע: ופרכינן . לקליטה,שלשים] בברייתא[קאמר 

.  קא סבר יום שלשים עולה לכאן ולכאן:ומשנינן]. ליחשב שנה' וא, לקליטה

. א כתב לדקדק מזה דודאי יום הנטיעה מצטרף לחשבון הימים"ובחזו. כ"ע

' יום דקליטה היינו ל' דהנה אם נימא דאפשר לפרש דל, ונראה ביאור ראייתו

היינו , עלתה לו שנהה "יום קודם ר' כ כשאמרו הנוטע ל"א, ע"יום שלמים מעל

, ט אב"בעוד עיצומו של יום כ, אב-מנחם' על כרחך בנוטע דוקא קודם ליל ל

יום ' כדי לצרף ל, ט יום של אלול"ועוד כ, אב' שהרי הוא נצרך לכל ליל ויום ל

הלא לעולם אם , שלשים ואחד בעי' מאי פרכינן בגמ, ומעתה, שלמים לקליטה

, א"והרי בידו ל, למים ומקצת יום נוסףיום ש' יש לו ל, ט אב"נוטע ביום כ

' ל' ואין לומר דמקשינן שלשים ואחד בעי משום דבעי. דמקצת היום ככולו

כ "דמנין פשיטא לן כ, שלם לתוספת שביעית' שלמים לקליטה וגם עוד יום א

דהלא ', ואין לומר דזה נתחדש רק בתירוץ הגמ. [דלא מהני לזה מקצת היום

ולא משנינן לחדש , שהוא חידוש גדול יותר, "ן ולכאןלכא"עולה ' משנינן יום ל

, מ"וחידוש זה דעולה לכאן ולכאן אינו אלא לר. רק ענין זה דמקצת יום ככולו

א "חזו' עי, אבל עיקר הדבר דמקצת יום ככולו מוסכם גם לשאר התנאים

 היינו, יום לקליטה' דלעולם כשאמרו ל, ועל כרחנו מוכח]. ]ט"יז סקכ' סי[שביעית 

כ רשאי ליטע גם ביום "וא, שאף הוא עולה למנין הימים, ודאי עם יום הנטיעה

ט ומחצה יום נהי נמי דלקליטה "ולזה פרכינן דבכ, מנחם אב ועלתה לו שנה' ל

ה מצד "כדי שיקלוט קודם ר, מ שלשים ואחד בעי"מ, ]שלמים' צ ל"דא[, מהני

גם למקצת , אןולזה משנינן דיום שלשים עולה לכאן ולכ, תוספת שביעית

י "בנוב' ועי. [ק"ודו. דתוספת שביעית' וגם ליום א, דקליטה' הנצרך לסוף יום ל

ט "רק כ, ה"שלמים קודם ר' שם איירינן בדליכא ל' כ פשיטא ליה דבגמ" דג]שם[

כ "דאל, מ אמרינן נמי תרי מקצת היום ככולו"ולזה הוצרך לומר דלר, ומחצה

. ואז אין שייך לומר דעולה לכאן ולכאן, הרי סוף הקליטה רק אחר שפנה היום

י לא אמרינן תרי מקצת היום ככולו משום " דדוקא לר]שם[א "ה בחזו"וכ

' ובסי, ז"ה ולפ"שם ד[א "זה כתב החזוומכח @@]. מ אמרינן"אבל לר, דשיעורו זוטר
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דיום ' ן הגמשכיון שנתברר מ, ]ה ומצאנו"היטב בסוף ד' ועי, ]'הב[ה והנה "וד, כ"ה מש"ב ד"כו סק

] ע"והשו[כ על כרחינו יש לדחוק לשון כל הראשונים "א, הנטיעה עולה למנין

, אינו מתייחס לתאריך של יום הנטיעה, דמנין הימים שכתבו, ולפרש, ל"הנ

ז "דמה שאמרו דבנוטע קודם ט, והיינו, אלא למנין הימים שעברו מחודש אב

ז עצמו קודם "וגם בט[, אבז יום מחודש "היינו קודם שעברו ט, עלתה לו שנה

ז לא "ומה שכתבו שבנוטע ביום ט]. ז יום מחודש אב"השקיעה לא עברו ט

ואין לנטיעה , ז יום מחודש אב"היינו בנוטע אחר שעברו ט, עלתה לו שנה

', ז ואילך וכו"דמה שכתבו ומיום ט, ל עוד"ז לכאורה צ"ולפ[, ז"כלום מיום ט

ז אחר שקיעת החמה " השלמת יום טדבתחילה קאמרי, ז"היינו מבוקר יום י

ש הראשונים דבנוטע "וגם מ]. ז בבוקר"כ קאמרי דינא דנוטע בי"ואח, ז"בליל י

, ו יום מחודש אב עברו לפני הקליטה"היינו דט, ו אב עלתה לו שנה"ביום ט

אם נטע גם אחר שקיעת החמה של , ועל כן, והם אינם בחשבון ימי הקליטה

, ויש לדקדק[, גם בזה עלתה לו שנה, ז" ליל טשהיא כניסת, ו"מוצאי יום ט

שיהא משמעו , ז"ט" יום"ו או "ט" יום"ל לא קתני "דבכל לשונות הראשונים הנ

שעברו , א בכוונתם"ש החזו"פ כמ"אלא יל, ז"ו או תאריך יום ט"תאריך יום ט

ט "פ[א "ח קניבסקי שליט"ר הגר"כ בדרך אמונה למו"וכ]. כ ימים בחודש אב"כו
ו באב עלתה לו שנה היינו אפילו ברגע "ם דבנוטע בט"ש הרמב"דמ, ]י"ש ה"ממע

ה "וה, פ שאין אחר הנטיעה כלום מן היום"ואע, ו באב"האחרון של יום ט

ומיהו [, כל שיש אחרי הנטיעה מקצת מן היום שפיר דמי, ז עצמו"בנוטע ביום ט

ע אחר אין ראיה להתיר גם בנוט, ו באב"ממה דמהני ברגע אחרון של יום ט

ד "יש אחר הנטיעה מ, ו"ס בנוטע ברגע אחרון של ט"דסו, ז"תחילת יום ט

כ "דגם מש, א עוד"כתב החזוז "ועפ@@]. ז"כ אחר תחילת יום ט"משא, שלמים

ד "ש כל הראשונים מ"ל כמ"וצ, ס"הוא ט, ה"ה ימים קודם ר"ב דבעינן מ"הרע

, דברי רבינו ירוחםהם [ז באב "כי מצינו בהדיא בראשונים דמהני נוטע בט, יום

ולא מצינו בראשונים מי שכתב בהדיא דלא עלתה לו שנה בנוטע , ]והמאירי

ודבריו מוקשים , ם"י בדעת הרמב"כ הנוב"וכ, ט"ש בתויו"זולת מ, ז עצמו"בט

ם "א פשיטא ליה דגם לשון הרמב"דהחזו, ז"ומבואר מכ. ל"כנ', מאד מן הגמ

כ אין "וא', ר שכן מוכח בגמאח, ע יש לדחוק כדבריו"ג והטור והשו"והסמ

ומיהו הא . ל סבירא להו כדעתו"דלדידיה גם הם ז, תימה על דבריו מדבריהם

א בביאור לשונות הראשונים לכאורה הם דוחק "דדברי החזו, מיהא איתא

ז ואילך לא עלתה לו "ז ומט"ואם נטע בט"ז תחת שכתבו בלשון "כי לפ, גדול

ז ואילך לא עלתה לו "טע מליל יום יואם נ", היה להם לכתוב בקיצור, "שנה

כ לא "ז ג"כי הנוטע ברגע אחרון של יום ט, ז אינו מדוקדק"ל דג"ומיהו י". [שנה
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א לסייע "ש החזו"וגם מ]. כל שאין אחר הנטיעה כלום מן היום, עלתה לו שנה

הוא ניחא רק לגירסת הלחם , ש"ז לא יחלוק הטור על אביו הרא"לדבריו דלפ

אבל לגירסא שלפנינו הוא , ז עלתה לו שנה"נוטע בטדב, ש"חמודות ברא

וזה כפשטות דברי , ו דוקא עלתה לו שנה"ש מבואר דבנוטע בט"דברא, להיפך

יש , ז"ש שכתב בהדיא דמהני נוטע בט"ו תלמיד הרא"ומיהו מדברי רי. [הטור

מ גם דברי "איברא דמ]. דמסתמא לא פליג על רבו הטור, א"סיוע לדברי החזו

א הכריע דמוטב "והחזו, ל"וכנ, הם דחוקים מאד' שוב הראיה מן הגמי ביי"הנוב

א לסייע לדבריו "החזוכ "עו@@. לדחוק הלשון מדחיקת הסברא בלא מקור

וזה , ]סימן ט[ש בהלכות ערלה "מדברי הרמזים שכתב הטור על דברי אביו הרא

עוד ומונה , ה עלתה לו שנה"ז באב כשיגיע ר"ואם נטע קודם ט: לשון הרמזים

ונראה . כ"ע. שנים' ה הבאה ואילך ג"מונה מר, ]אב[ז "ואם נטע אחר ט, שנים' ב

היינו דוקא ביום , דקתני רישא" ז אב"קודם ט"דהנה אם , א"ביאור דקדוק החזו

, "ז אב לא עלתה לו שנה"ואם נטע ביום ט"כ היה לו לסיים בלשון "א, ו אב"ט

, ונמצא, ז אב"היינו דוקא ידקתני סיפא מתפרש ד" ז אב"אחר ט"אבל הלשון 

ואינו מתיישב כלל שיחסר דין , ז עצמו לא נתבאר כלל מה דינו"דבנוטע ביום ט

היינו , ז אב דקתני רישא דעלתה לו שנה"אבל אם נפרש דקודם ט. זה מן הספר

דבנוטע , ז מסיים ואומר בסיפא"דע, ניחא, ז יום מחודש אב"קודם שעברו ט

ז עצמו "ז מבואר דבנוטע ביום ט"ולפ, לו שנהז יום לא עלתה "אחר שעברו ט

ואין שום דין , ז לא עלתה לו שנה"ורק בנוטע אחר סיום יום ט, עלתה לו שנה

ז דקתני "א לדקדק רק מלישנא דקודם ט"פ אין כוונת החזו"ועכ[, חסר מן הספר

, ז"שנוכל לדחות ולומר אדדייק מרישא לידוק מסיפא דקתני אחר ט, רישא

דזה , א"ז סיים החזו"ולפ]. ל"וכנ, א מכל תוכן הדברים יחד"ואלא דקדוק החז

וגם גורר לומר דעיקר [, גורר אותנו לפרש גם בלשון הטור כדבריו ברמזים

בין , מחמת הדוחק בזהושמא @@]. ש כדברי הלחם חמודות"הגירסא ברא

ובין בדברי , שבתות' ימים לבין לשון ב' י בחילוק שבין לשון ג"בדברי הנוב

' דעד כאן לא מצינו בגמ, היה מקום לומר,  בלשונות הראשוניםא"החזו

ל "דס[אלא אליבא דרבי יהודה , בפסחים דחד מקצת היום ככולו אמרינן

א להוכיח "ש החזו"וגם מ. דהתם שקלינן וטרינן אליביה, ]ימים' קליטה בג

דודאי סבירא לן התם דיום הנטיעה , ה דשלשים ואחד בעי"בר' מקושיית הגמ

אבל אכתי , ]לקליטה' ל ל"דס[מ "הוא דוקא אליבא דר, ל"וכנ, מן המניןעולה 

] ל"וכותייהו קיי, ד יום לקליטה"דסבירא להו י[שמעון ' יוסי ור' לא מצינו דגם ר

, ואפשר, מודו לזה דמקצת היום ככולו להעלות גם יום הנטיעה מן החשבון

 לא רק דבעינן אבל לדידהו, עולה לכאן ולכאן' מ נתחדש דיום ל"דדוקא לר
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ד יום "אלא בעינן מ, ]מהם לכאן ולכאן' ויעלה א[ג יום "ד יום ולא סגי במ"מ

ז "והנוטע בט, ד יום שלמים"ועל כן נקטי הראשונים לדינא דבעינן מ, שלמים

דאחר ,  רמז לדחות זה]ט"יז סקכ' שביעית סי[א "אכן בחזו. באב לא עלתה לו שנה

כל שכן , ר אמרינן חד מקצת היום ככולוי דשיעורו זוט"שמצינו דאפילו לר

עולה ' ולא מצינו אלא שנחלקו בענין כמות הימים ואם יום ל, לשאר תנאים

ואפושי פלוגתא לא מפשינן , לכאן לכאן ואם אמרינן תרי מקצת היום ככולו

גם עדיין יש דוחק . ד"עכת. לומר שנחלקו גם אם אמרינן חד מקצת היום ככולו

ס "דסו[, שמעון' יוסי ור'  הראשונים נחלקו בזה בדעת רז נמצא שגם"שלפ, בזה

ובודאי , ]ז באב"רבינו ירוחם והמאירי ודאי סברי דמהני גם לדינא בנוטע בט

י לא מצינו שעמדו בזה "דמלבד הנוב, ועוד. הוא דוחק שלא נתפרשו הדברים

. 'ע אינם מתיישבים עם הגמ"ם והשו"ג והטור והרמב"להקשות דלשונות הסמ

 ]ל"הנ[ש בשביעית "ם בפיהמ"א מדברי הרמב"דיין יקשה מה שהוכיח החזווגם ע
מצוה רמו [ח "במנוהנה @@ .ע"וצ. דאין חילוק בצורת סיכום הימים בין התנאים

מוכח ' דבגמ, ל"י הנ"ם כקושיית הנוב"כ להקשות לדברי הרמב" כתב ג]אות יט

ם דחה "דהרמב, שבוסוף דבריו כתב ליי, פ חד מקצת היום ככולו אמרינן"דעכ

דודאי לא אמרינן , לסוגיא זו מן ההלכה מחמת מה שמצא מוכח בסוגיא אחרת

דהנה תנן במנחות דחיטין שלא השרישו עד העומר אינן , מקצת היום ככולו

,  אם תליא בהבאת העומר או בהקרבתו:]ע[ופליגי אמוראי , ניתרות בעומר

ומוכח , רת העומר להבאתושנחלקו בדין החיטין שישרישו בין קצי, ומבואר

ל "משכח, בשלמא אי לא אמרינן מקצת היום ככולו, ומעתה, ג"ל כה"דמשכח

] שהוא בין קצירה להבאה[ז ניסן "ועד חצות ליל ט, ג ניסן"בזורע בחצות ליל י

כ "א, מקצת יום ככולו' אבל אי אמרי, ]קולטת' ד בג"למ[ימים להשרשה ' כלו ג

וכל , ד"וכל יום י, ג"ג כבר יש לו מקצת יום י" יג או בכל יום"בזורע בכל ליל י

הרי יש לו , ד"ואם זרע ביום י. ז כבר השריש"וקודם תחילת ליל ט, ו"יום ט

. ימים' ז להשלמת ג"ועדיין הוא צריך לכל יום ט, ו"וכל יום ט, ד"מקצת יום י

, ימים שלמים' ז מלאו ב"ועד חצות ליל ט, ד בחצות"ואין לומר דזרע בליל י

דלא מצינו מקצת יום ככולו , כ נימא מקצת יום ככולו"עה אחת אחובש

ל בזורע "דאין לומר דמשכח, ונראה להוסיף. [ח"ד המנ"עכת. באמצע היום

ז יש בידו יום "ועי, ד היה זרוע"באופן שמתחילת ליל י, ג"ברגע אחרון של יום י

 שהשריש רק ונמצא, ז"וקוצרין מיד בתחילת ליל ט, ו כולו"וכן יום ט, ד כולו"י

א לצמצם הקצירה מיד בתחילת ליל "דא, ז"אחר הקצירה אחר מקצת ליל ט

, ]ד"כ הזריעה בצמצום שתהא רק מרגע ראשון של ליל י"וקשה לצמצם ג[, ז"ט

אמנם @@]. כ"והרי השריש קודם קצירה ג, ז"כ כבר עבר מקצת ליל ט"כ ע"וא
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¯·"˙ÈÚÈ·¯ ‰�˘ Ï˘ ‰ ,‡Â"Ë „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ"Ë·˘· Â.18 ˘ÈÂ 
ÌÈ˜ÏÂÁ ,˘¯Ó ÔÏÈ‡· Ë�Á˘ ‰Ó ÏÎ Ì‚"Ë „Ú ˙ÈÚÈ·¯ ‰�˘ Ï˘ ‰" Â

‰Ï¯Ú ÌÂ˘Ó ¯ÂÒ‡ Ë·˘·.19‰�Â˘‡¯ ‰Ú„Î ¯˜ÈÚ‰Â  , ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï·‡
‰È�˘ ‰Ú„Ï ˘ÂÁÏ ˘È.20ÂÁ· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ "Û‡ Ï˜‰Ï ˘È Ï 

                                                                                      
ה סוגיא בדוכתא לומר שדח, ם"הנה מלבד דדוחק גדול ליישב כן דברי הרמב

 :]ה י"ר[גם הנה בטורי אבן , מכח ראיה מסוגיא אחרת שלא בדוכתא, מן ההלכה

ושם תירץ , ל שישריש בין קצירה להבאה"ח היכי משכח"עמד בקושיית המנ

, ד"ל בזורע בשעה שלישית של יום י"דמשכח, ח"כהאופן האחרון שדחה המנ

וכיון דלא אמרינן תרי , ז"ום טומקצת י, ו"וכל יום ט, ד"ויש בידו מקצת יום י

שעות הרי ' ובעבור ג, שעות אינה משרשת' כ עד זמן ג"א, מקצת יום ככולו

, חד מקצת יום ככולו' ובשעה רביעית אמרי, חצאי הימים ליום שלם' נצטרפו ב

פ שהקשה "ואע. ונמצא שהשרישה בין קצירה להבאה, כ הוקרב העומר"ואח

ולדבריו , ד"ל זורע בי" דלא משכח]ל"הנ[בפסחים ' א דמשמע בגמ"ז הטו"ע

וישריש מעט קודם הבאת העומר בשעה , ל בזורע בהאיר המזרח"משכח

אבל זורע , ג"ל דמילתא פסיקא נקט זורע בי"מ תירץ די"מ, ז"ראשונה של יום ט

. ימים ומקצת רק לאחר הקרבת העומר' פעמים יעברו ב, ד אם יאחר מעט"בי

 שותלה ]שם[וכדאמרו , זמן ההשרשה יותרעוד תירץ שם דלפעמים מאריך 

, ימים ומקצת' אלמא במקום הגריד לא סגי בב, במקום הטיט ולא במקום הגריד

ל "כ בזה משכח"וא, ואפשר דאינו תלוי בימים אלא במאי דחזינן אם השרישה

ח שידחה "ז אין הכרח לדברי המנ"ומעתה לפ. השריש בין קצירה להבאה

חד מקצת היום ככולו מכח ' סחים דאמרים סוגיא המפורשת בפ"הרמב

 ]שם[ועיין בדרך אמונה . [ע"וצ. אחר שאינו מוכרח, משמעות הסוגיא דמנחות
ע לא "אכן פשטות לשון השו. א"ם כדברי החזו"שפירש בפשיטות בדברי הרמב

 ].ל"וכנ, משמע כן

ד "וי[י "ובב. ש להוכיח הדבר"ש מ"וע, א"ש הי"ט ממע"ד פ"ם ובראב"ה ברמב"כ .18
 .  בסתם]ה"שם ס[וכן פסק מרן . י"ש מדברי רש" הביא שכן דקדק הרא]רצד

בביאור ' ועי. ד הטור"וכ, ה שם"א בר"ד הרשב"וכ, י שם"הובא בב, ה"ד הרז"כ .19

 . מה שהאריך בראיות בזה]ג"שם סקי[א "הגר

, א כדעה שניה"ובשם י, ם" כתב בסתם כדעת הרמב]ה"רצד ס[ד "ע ביו"מרן השו .20

צ "ר הגרב"ח ומו"מיהו כבר נודע דעת כה, ומשמע דהעיקר כדעה ראשונה

פ שעיקר ההלכה "אע, א"דכל מקום שסתם מרן והביא גם דעת י, ה"זללה

ובפרט שהיא דעת כמה גדולי , מ ראוי לחוש גם לשיטת החולקים"מ, כסתם
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‰ÏÈÁ˙ÎÏ.21] ¯„‰ ˙Â¯ÈÙ ÌÈ‡¯˜�‰ ˙Â¯ÈÙ· ÈÂˆÓ ‰Ê ¯·„Â , ·Â¯ Ï·‡
Ë ¯Á‡Ï ˜¯ ÌÈË�ÂÁ ˙Â¯ÈÙ‰ È‚ÂÒ"Ë·˘· Â.[ 

Ó¯‰ ·˙Î"Ì :‡ ÔÈ· ÔÏÈ‡ ÚË� 'ËÏ È¯˘˙"Ë·˘· Â , ÂÏ ‰�ÂÓ· .י
‚ ‰Ï¯Ú 'ÌÂÈÏ ÌÂÈÓ ÌÈ�˘ .ÂÈ¯·„ ˙�ÂÂÎ· Â˜ÏÁ�Â,ËÓ ‡Â‰ Ì‡ " Â

ËÏ Ë·˘·"Ë·˘· Â ,‰ËÈÏ˜‰ ÈÓÈ ¯Ó‚ ¯Á‡ ÌÂÈÏ ÌÂÈÓ Â‡ ,] Â�ÈÈ‰„
Ë ¯Á‡"‰ÚÈË�‰Ó ÌÂÈ Â[ ,‰ÚÈË�‰ ÌÂÈÓ ÌÂÈÏ ÌÂÈÓ Â‡.22 

ÂÁ· Ì‚"Ï ,Ï‡¯˘È ı¯‡·Ó ˙Â�Â˘ ˙Â�ÂÚ‰˘ , Â·˙Î ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .יא
¯ ÈÙÏ Ú·˜� ‰Ï¯Ú ÔÈ„˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰"Ë„ ‰"Ë·˘· Â.23  

ÈÚÈ·˘ ÔÈ�ÚÏ ,·Ó¯‰ ˙Ú„" ¯·„‰ ÔÈ‡ ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙ· Ì‚˘ Ì˙ .יב

                                                                                      
 .א"בסמוך מדברי החזו' ועי. הראשונים

, ה מפורש בקיצור דיני ערלה שאחר סימן יב"וכ, פ ההערה בשולי הדף"וע, הערלה סימן יב אות [א "בחזו' עי .21
וגם המיקל , ל יש להקל"ובחו, ז דבארץ ישראל יש להחמיר" שכתב ע]אות ה

 .בארץ יש לו על מי שיסמוך

ו " נטע הנטיעה מראש חדש תשרי עד ט: שכתב]ב"ש הי"ט ממע"פ[ם "ברמב' עי .22

ד כתב "והראב.  ומיום ליום לרבעי,יום לערלהשנים מיום ל' בשבט מונה לה ג

 ולא מראש תשרי ,ו לשבט דוקא"ו שבט עד ט" מט,מיום ליום שאמר: ז"ע

 לפי שאין שלימות שהרי חסרו הקליטה ומה שיצא אחר תשרי ,לראש תשרי

 שכבר אפשר שיהיה קודם ,אינו מדוקדקז ש"מ כתב ע" ומרן הכס.קודם נטיעה

והיינו [, ד ימים של קליטה"הוא מיום הנטיעה ועוד י כי המנין ,לכן או אחרי כן

לא יצא מידי , שבט' ולכן אם נוטע בי, שנים מיום ליום אחר הקליטה' דמונה ג

, ד"ז כתב דפשיטא כהראב"אמנם הרדב]. ד שבט"אלא בכ, ו בשבט"ערלה בט

ומיהו לא אמרינן דעולה לו שנה בנוטע [, ה לאילן"ו בשבט ר"שהרי אמרו דט

ל גם " שכתב דמשכח]י"ד רצד סק"יו[ך "גם בש' ועי]. ש"ע, ו בשבט"ודם טיום ק' ל

, ה"כגון בנוטע אחר ר, שנים לערלה' ם שיהיו ממתינים יותר מג"להרמב

 שתמה ]מצוה רמו אות יט[ח "במנ' ועי[, ד"ם כהראב"ומבואר דפירש בדברי הרמב

ומיהו דעת . ]א"יז סקלסימן [א שביעית "ה בחזו"וכ]. ם"ך מלשון הרמב"על דברי הש

שנים מיום ליום מיום הנטיעה ' ם מונה ג" דלדברי הרמב]ג"ד שם סקי"יו[א "הגר

 .ש"ע, ממש

 .ב סימן כט"ח ח"ת הר צבי או"שו' עי .23
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Ë ÈÙÏ Ú·˜�"Ë·˘· Â ,¯ ÈÙÏ ‡Ï‡"‡„ ‰ 'È¯˘˙· , ÂÚÈ‚‰ Ì‡˘
Ï¯ Ì„Â˜ ˙Â¯˘ÚÓ‰ ˙�ÂÚ"˙ÈÚÈ·˘ Ï˘ ‰ , ˙È˘È˘ ˙Â¯ÈÙÎ Ì‰ È¯‰

¯·„ ÏÎÏ ,¯ ¯Á‡ ˙Â¯˘ÚÓ‰ ˙�ÂÚÏ ÂÚÈ‚‰ Ì‡Â"‰ , ˙Â¯ÈÙÎ Ì�È„
˙ÈÚÈ·˘.24ÙÏÂ "ÔÈ¯˙ÂÓ ˙È�ÈÓ˘· ÂË�Á Ì‡ Ê ,Ë Ì„Â˜ ÂË�Á ÂÏÈÙ‡" Â
Ë·˘·.25È�Ú ¯˘ÚÓ Ô¯˘ÚÏ Ì�È„Â .26Ë ÈÙÏ Ú·˜�˘ ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ " Â

‡¯ÓÂÁÏÂ ‡ÏÂ˜Ï Ë·˘·,27Ú„Î ¯˜ÈÚ‰ Ì�Ó‡ ·Ó¯‰ ˙"�‰ Ì"Ï.28  

                                    
 ה לשמיטין"באחד בתשרי ר: ל" שכתב וז]ט"ד משמיטה ויובל ה"פ[ם "ברמב' עי .24

יו תבואה או קטניות או פירות אם ה, פירות ששית שנכנסו לשביעית. וליובלות

פ שאוסף "ואע, הרי אלו מותרין, ה"והגיעו לעונת המעשרות קודם ר, האילן

ואם לא באו לעונת . הרי הן כפירות ששית לכל דבר, אותם בשביעית

שער ה ב"ואמנם השל. כ"ע. ה הרי הן כפירות שביעית"המעשרות אלא אחר ר

ו "ה דט"ה דקאמר היינו ר" דרם" הרמבתעבדתב  כ]קדושת האכילה אות נה[האותיות 

כבר , ה דתשרי"ם מבוארים בהדיא דתליא בר"אבל מאחר דדברי הרמב, בשבט

ב "שביעית פ[צ " ובאול]ג"סקי' סימן ז[א שביעית "בחזו' עי, תמהו על דבריו באחרונים
י "שם סק[א "כ בזה בחזו"ובמש,  לענין אתרוג בזה]ב"הי[ם "ש עוד ברמב"וע. ]אות ח
 .]שם אות ט[צ " ובאול]ז"וסקט

 ,כן פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעיתו: ]ג"שם הי[ם "לשון הרמב' עי .25

ובודאי משמע כמו .  הולכין אחר עונת המעשרות,בתבואה וקטניות ואילנות

וכבר נתבאר לעיל דשיעור . ה דתשרי"דהולכין בזה אחר ר, שהקדים לכל זה

, ם כולהו חדא נינהו"טה ושיעור שליש לדעת הרמבעונת המעשרות ושיעור חנ

 ].מלבד באתרוגים ותפוחים ורימונים וענבים ותמרים[

 שכתב כן לענין ]פרק מז[פ הכפתור ופרח "ע, ]'ד אות ב"פ[צ שביעית "ה באול"כ .26

, ]ט"ד שלא סי"יו[י "והובא דבריו בב, פירות נכרים שנגמרה מלאכתן ביד ישראל

 לענין אתרוג המתעשר ]ב"ד משמיטה הי"פ[ם "כן גם מדברי הרמבצ דקדק "ובאול

 .ש"ע, מחומרא כפירות שישית

ו בשבט "דמה שחונט קודם ט,  שכתב כן בפשיטות:]טו[ה "רבח "רבפירוש ' עי .27

ל "הנשער האותיות בה "בשלה "וכ, חשיב מן השישית ומותרין, בשביעית

 שכתבו שפירות שביעית ]ה"ב מ"פ[ש בשביעית "ש וברא"בר' ועי. ם"בדעת הרמב

א "בחזו' ועי. ]ערך בנת שבע[וכן הוא בערוך . ש"ע, ו בשבט דשמינית"אסורין עד ט

 .כ בדעתם" מש]שם[
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úåøéôä úìéëà âäðî 

Ë" È�ÈÓ ÏÎÓ ÔÁÏ˘· ¯„ÒÏ Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ˙ ·Â¯ Â‚‰� Ë·˘· Â .יג
Ì„È ‚È˘˙ ¯˘‡Î ı¯‡‰ ˙Â¯ÈÙÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙ . ¯Â˜Ó Â‡È·‰˘ ˘ÈÂ

 ‰Ó ÏÚ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙ÈÏ Ì„‡‰ „È˙Ú˘ ÈÓÏ˘Â¯È· Â¯Ó‡˘ ‰ÓÓ ‰ÊÏ
ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÂÈ�ÈÚ Â‡¯˘.29  

                                                                                      
ה לענין "הדבר פשוט דכך הוא האמת דר: ל" וז.]מסוכה [פות תמרים כ בספר כ"כ .28

 ,]ד"סימן כב סקי[ה בפאת השלחן "וכ.  וזה ברור ופשוט מאד,שביעית הוא תשרי
 ]ב אות ח"פ[צ שביעית "ה באול"וכ, ]ז"וסימן כא סקט, ז" וסקטג"סימן ז סקי[א שביעית "חזובו

 .]ו"ד משמיטה סקס"פ[ ובדרך אמונה
 בשם ספר ]ו"שם סק[ח " ובפר]ד"שם סקי[ר " ובא]ז"סימן קלא סקט[א "מנהג זה הובא במג .29

שכן הוא מנהג האשכנזים להרבות במיני , ]א"סקלשם [ב "ה במ"וכ, תיקון יששכר

ובספר .  כתב שכן יש נוהגין גם בספרד]ז"שם סקצ[ח "ובכה. פירות של אילנות

בני הוי זהיר לברך על :  כתב]פרק טז[שבט מוסר לרבי אליהו הכהן מאיזמיר 

י  כתב כפ]פרק ל אות ז[ובמועד לכל חי . ו בשבט שמנהג ותיקין הוא"הפירות בט

ו בשבט ברוב תפוצות ישראל "שכן המנהג בליל ט, הנוסח שכתבנו למעלה

וכן הוא , ס"וכן הוא במנהגי החת. לסדר מפירות האילן ומפירות האדמה

שבליל , ל"וכן הוא בסידור ליוורנו משנת תר. ש"ע, ץ"בסידור בית יעקב להיעב

ת ו בשבט נוהגין הספרדים ללמוד כל הלילה ולאכול מכל מיני פירו"ט

 מנהג זה לא ,ואמנם@@]. ויש נוהגין לאכול הפירות ביום. [הנמצאים בעיר

מ נראה " כתב דמ]ם"ג משובבי"פ[אבל בחמדת ימים , ל"נזכר בכתבי רבינו האריז

' אמר ר :]קידושין מח[ש בירושלמי "והביא ממ, שהוא תיקון נפלא בנגלה ובנסתר

' רבי חזקיה ר. נוניתא של ירקבון אף אסור לדור בעיר שאין בה גי' יוסי בי ר

' ר.  עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל,כהן בשם רב

 ומצמיח ליה פריטין ואכיל בהון מכל מילה חדא ,לעזר חשש להדא שמועתא

, פ פעם אחת בשנה ראוי לאכול מכל מיני הפירות"והיינו דעכ. כ"ע. בשתא

י הברכות גורם להשפיע שפע " שעדהנה הנהנה בלא ברכה חשיב גזלן מפני

י "ואם אוכל בלא ברכה מכלה הרוחניות שבאותו הדבר ולא השלימה ע, עליון

ז אם רואה פירות ואינו מברך "וכעי, י ברכתו"השפע שהיה ראוי להשפיע ע

רכה [ח "בכה' ועי. י ברכותיו"ז מונע השפע הראוי לירד ע"ג, עליהם לאוכלם
הוא כדי להרבות , ל"אמרו בירושלמי הנץ שמה ש" שהביא מהתשב]ג"סקכ

ס אמרו שהביא "ובשם החת. ר שהוא כדי לברך שהחיינו"ופירש בא, בברכות
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Á¯‰Ó Ì˘· ÌÈ¯ÙÒ‰ Â·˙Î"Â,30È ˘È˘  '�ÈÓ Ì‰· ÔÈ‡˘ ˙Â¯ÈÙ È .יד
Ú¯ ˙·Â¯Ú˙ ,ıÂÁ·Ó ‰ÙÈÏ˜ Â· ÔÈ‡Â È¯Ù‰ ÏÎ ÏÎ‡�˘ ˙Â¯ÈÙ‰ Ì‰Â ,

ÌÈ�Ù·Ó ‰˘˜ ÔÈÚ¯‚ ‡ÏÂ .È ˘ÈÂ ' ˙·Â¯Ú˙ ËÚÓ Ì‰· ˘È˘ ˙Â¯ÈÙ È�ÈÓ
Ú¯ ,˙È�ÂˆÈÁ ‰ÙÈÏ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ˙Â¯ÈÙ‰ Ì‰Â , ÔÈÚ¯‚ Ì‰· ˘È Ï·‡

‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯ Â�È‡˘ ‰˘˜ .È ˘ÈÂ ' Ì‰· ˜Â·„ Ú¯‰˘ ˙Â¯ÈÙ È�ÈÓ
¯˙ÂÈ ,Ù‰ Ì‰ÂÈ¯Ù‰ ·È·Ò ˙Ù˜Ó ˙È�ÂˆÈÁ ‰ÙÈÏ˜ Ì‰Ï ˘È˘ ˙Â¯È .

]·ÂË ‡Ï· Ú¯ Ì‰˘ ˜¯Ò‰ ˙Â�ÏÈ‡ Ì�˘ÈÂ ,˙Â¯ÈÙ Ì‰· ÔÈ‡Â.[31 ÏÚÂ 

                                                                                      
ומכת , דהנה בין כל מכה במצרים היה חודש ימים, בדרשותיו רמז נחמד בדבר

ו "ומכת חושך לפניה התחילה בליל ט, ו בניסן"בכורות הלא היתה בליל ט

וכנגד זה אנו שמחים , שראל היה אור במושבותםז כתיב ולכל בני י"וע, באדר

ומכת ארבה . 'שנאמר בהם ליהודים היתה אורה ושמחה וכו, בימי הפורים

וכנגד זה ', ונאמר בה ולא נותר כל ירק בעץ וכו, ו בשבט"בט, היתה חודש קודם

 .ת"לזכור ניסי השי, אנו שמחים באכילת פירות

, ם"ג משובבי"ובחמדת ימים פ, ל"צר נתן שפירא ז"ה בספר טוב הארץ למה"כ .30

פרשת [רק מצינו שנזכר בספר הליקוטים , ל"אבל לא נמצא בהדיא בכתבי האריז
ויש כמה שהגרעין שהוא כנגד ,  שיש כמה פירות שהקליפות מבחוץ]בראשית

ויש : ל" וז]מסכת ההרכבה פרק ד אות ו[וכן הוא במשנת חסידים . הקליפה נמצא בפנים

 יש מהם שהם מוקפים מהקליפה .םי ונאכל כל פרי,ם מכל סיגמהם שהם מנוקי

 ויש מהם שהקליפה מובלעת בהם .כקליפת הפרי היוצא מהם הבלתי נאכלת

 ויש שמהם שהמקיפים ונקפים מהקליפה כפרי ,כגרעין שבפרי היוצא מהם

 .כ"ע. היוצא מהם שבו גרעין וקליפה

 'ד כנגד שהם ,בזה לבאר כתב ]ה אות ט מערכת[ לפי דבש בספרו א"החיד ומרן .31

 ,לסייעו צדיק נשמת כ"ג ובאה ,טהורה נשמה בעל אדם יש ,אדם בבני מידות

 והיה הכתוב אמר ז"וע ,לגמרי הנאכלים הפירות וכדוגמת ,בכל טוב הוא הרי

 ,טהורה שנשמתו אדם ויש .בעתו יתן פריו אשר 'וכו מים פגלי על שתול כעץ

 כדוגמת והוא ,מבחוץ טומאה ליוע חופפת שעשה רע מעשה מחמת אבל

 באה שעשה מצוה שמחמת רשע אדם ויש .חיצונה קליפה להם שיש הפירות

 ואינו ,בתוכו הטומאה נטמנה ,גדול הקדושה שאור וכיון ,לסייעו צדיק נשמת

 ויש חיצונה קליפה בהם שאין הפירות כדוגמת והוא ,מבחוץ עליו לחפוף יכולה

 בו שאין סרק אילן כנגד והוא ,רע שכולו רשע אדם ויש .בתוכם קשה גרעין בהם

  .ש"ע .רוח תדפנו אשר כמוץ אם כי הרשעים כן לא הכתוב אמר ועליו ,פירות
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Ï ˙ÂÁÙÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‚‰Â� ˘È ÔÎ '�‰ ‰˜ÂÏÁ ÈÙÏ ˙Â¯ÈÙ È�ÈÓ"Ï ,
˙Â¯ÈÙ‰ È‚ÂÒ ÏÎ· ÔÂ˜È˙‰ ÌÈÏ˘‰Ï.32ÊÓ ‡Ï‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡˘ ˘ÈÂ  '
Ï‡¯˘È ı¯‡ Ì‰· ‰Á·˙˘�˘ ˙Â¯ÈÙ‰.33 ÈÂ"Ë· ¯˜ÈÚ‰˘ ‡"˙Â¯ÈÙ Â ,

                                    
מיני פירות לפי חלוקה ' להביא ל, הנה בספרים לא מצינו שכתבו שיש ענין בזה .32

. 'מיני פירות וכו' ושיש ל, רק שנוהגין להביא פירות כאשר תשיג ידם, ל"הנ

והנה בספר טוב . כדי להשלים התיקון בכל סוגי הפירות, יש שנהגו בזהמ "ומ

, ו"אלא שחלקם כתובים בלשון לאדינ, מיני הפירות' י מנו ל"ל ובחמ"הארץ הנ

ועל כן , כ בימינו בידי כל אדם"וחלקם אין מצויין כ, ויש שכתבום בלשון ערבי

פירות שנאכלים : םוזה סדר, ל"סדרנו כאן המינים המצויים יותר לפי חלוקה הנ

בדפי : כז[ברבינו יונה לברכות ' עי, פ שיש מהם עם חרצנים"ואע[ענבים : לגמרי
, תפוחים, תאנים, ]ועל כן חשיב אכילת בריה,  שהדרך לאוכלן עם הענב]ף"הרי

, ]דהגרעינים הקטנים שבתפוחים ואגסים לא חשיבי, ל"ל כנ"וצ[, אגסים

תפוז , עוזרר, גוייאבה, הפטל-פרי, תאוכמניו, עץ-תותי, חבושים, אתרוגים

, שזיף, משמש, תמר, זית: פירות שיש להם גרעין קשה שאינו נאכל. סיני

וכהיום עושין האפרסמון [, אפרסמון, מנגו, דובדבן, שסק, נקטרינה, אפרסק

, אשכולית, תפוז, שקד, רימון: פירות שיש להם קליפה חיצונה]. בלא גרעין

אגוז , אגוז ברזיל, קוקוס, לוז, אגוז פקאן, ךאגוז מל, פומלה, קלמנטינה

 .קיוי, אנונה, אבוקדו, ערמונים, צנובר, פיסטוק, מקדמיה

או , י"ע אם כוונת דבריו להביא דוקא פירות א"ויל. מועד לכל חי פרק ל אות ח .33

לפי , ומה שהעדיפו פירות אלו, ל שהם ממין שבעה שפיר דמי"דגם פירות חו

כי , ולכאורה נראה יותר דאין חילוק בזה. בחיםשנכתבו בתורה שהם משו

וגם בדברי רבותינו האחרונים הנזכרים , ל"א היה דירתו בחו"י זיע'ח פלאג"מהר

י "לא נזכר כלל מענין זה שצריך שיהיו הפירות מא, לעיל שהביאו המנהג

, י"ומיהו בודאי שיש עדיפות לפירות א. ל"ורובם היתה דירתם בחו, דוקא

קדושת הארץ הנשפעת מקדושת הארץ העליונה  כי ]ח סי רח"או[ח "ש בב"וכמ

,  שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ,היא נשפעת גם בפירותיה

כי , "לאכול מפריה ולשבוע מטובה"ועל כן אומרים בנוסח ברכת מעין שלש 

.  ונשבע מטובתה,באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה

פ "ואע, י מוסיפים כח וחכמה" שכתב שפירות א]שם[במור וקציעה ע "וע. ש"ע

. אנו ודאי צריכין להם, ל לגבי משה וכי לאכול מפריה הוא צריך"שאמרו חז

 .ש"ע
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„Á‡ ‰�˘Ó ˜¯Ù È¯Ù ÏÎ· „ÓÏÈ˘Â.34 ‡Ï‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ Â‚‰� ˘ÈÂ 
Ë"˙ÂÏÚÓ‰ È¯È˘ Â.35 

ÌÈ¯·„Ó‰ ¯‰ÂÊ Â‡ ‰�˘Ó È¯Ù ÏÎ ˙ÏÈÎ‡ Ì„Â˜ ¯ÓÂÏ ÔÈ‚‰Â� ˘È  .טו
È¯Ù‰ Â˙Â‡ ÔÈ�Ú· ,Á‡Â"ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Î . ÌÈ¯ÙÒ ‰ÓÎ ÂÒÙ„� ¯·ÎÂ

‰Ê·.36‰ÏÈÏ· ¯ÎÊ�‰ ¯„Ò‰ ‰˘ÂÚ Ì‡Â  ,ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ËÈÓ˘È , ˜¯ ¯Ó‡ÈÂ
È�˘Ó‰‰ÂÊÂ ˙Â"˜.37 Ï·‡  Ì‡ÌÂÈ· ‰˘ÂÚ ,ÈÂÒÙ‰ Ì‚ ¯ÓÂÏ ÏÎÂÌÈ˜ . 

ÔÓ ·ËÈ‰ ·ËÈ‰ Â�˜„·È˘ Ì„Â˜ È¯Ù ÌÂ˘ ÏÎ‡È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ  .טז
ÌÈÚÏÂ˙‰ ,Á ‡Â·È ‡Ï˘" ‚‰�Ó ÌÂÈ˜ ÏÈ·˘· ‰¯Â˙ È¯ÂÒÈ‡· Ï˘ÎÈÏ Â

‰Ê.38 „Ú ‰˘˜ Ì˙˜È„· ÌÈ˘·ÂÈÓ‰ ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÓ ‰ÓÎ·˘ Ú„Â� ¯·ÎÂ 
„‡Ó . 

·ÂÏÚ˘ È¯Ù ÌÂ˘Ó ÂÈÙ· ÍÂ˘È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ ÔÎ ÏÚÏ Ï ˙ÂÈ‰ Â .יז
ÌÈÚÏÂ˙ ,ÔÈÎÒ· ‰ÏÈÁ˙ Â�Î˙ÁÈ ‡Ï‡ ,Á‡Â ·ËÈ‰ ˜Â„·ÈÂ"ÏÎ‡È Î .

 ‡ˆÓ�˘ Ú¯È‡ Ì‡Â ˙ÚÏÂ˙ÂÎÂ˙ÈÁ ÌÂ˜Ó· È¯Ù· , ÔÈÎÒ‰ Á�˜Ï ¯‰ÊÈ
„ÂÚ Â· ÍÂ˙ÁÈ˘ Ì„Â˜ ·ËÈ‰.39  ÍÂ˙ÈÁ ÌÂ˜Ó· È¯Ù‰ Á�˜Ï ¯‰ÊÈ Ì‚Â

ÔÈÎÒ‰ ,ÚÏÂ˙‰ ÔÓ ˙Â˘ÓÓ ËÚÓ Ì˘ ¯‡˘� ‡Ó˘ , È¯Ù‰ ¯‡˘ Ï·‡
¯˙ÂÓ ,ÂÂÏÈÙ‡ˆÂÈÎÂ ÔÂ�ˆ· ‰Ê· ‡.40  

                                    
פרקים מסכת ראש ' וד, פרקים מסכת בכורים' וג, פרקים של מסכת פאה' והם ח .34

ש עוד "וע.  ז מועד לכל חי פרק ל אות- והם נגד בריאה יצירה עשיה, השנה

 .על ריח האתרוגכ "גשיברך 

דהמלמדי תינוקות מלמדים את וכתב שהיו נוהגין . שם במועד לכל חי אות ח .35

 .ו בשבט"כדי שילמדו בשלחן אביהם ליל ט, ו שירים"תלמידיהם כל ט

 .ח ומועד לכל חי שם ושם"כה .36

נמצא מנהג ומה גם שלא , ל אין לקרוא מקרא בלילה"דלפי דברי רבינו האריז .37

בקונטרס פרי עץ הדר ,  רבי אברהם פונטרימולי–ל "זה בדברי רבינו האריז

 .הנדפס באיזמיר

 .במועד לכל חי שם אות ט' עי .38

 .מועד לכל חי שם אות יא .39

 .ש"ע, ה"צו סקס' ד סי"ח יו"כה .40
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ËÈÁ‰ ÏÚ Í¯·Ó ˘È‡‰˘ Â‚‰�˘ ˘È , ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ÂÈ‰È˘ ÊÓ¯Ï‰ .יח
ÔÈÈÂˆÓ .ÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˘‡‰Â ,‰È¯ÂÙ ÔÙ‚Î Í˙˘‡ ·Â˙Î‰ Ì˘ ÏÚ .

ÌÈ˙ÈÊ‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ�·‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘Î ÍÈ�· ·Â˙Î‰ Ì˘ ÏÚ .
ÌÈÊÂ‚‡‰Â ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ÏÚ ˙Â�·‰Â ,‰ÓÈ�Ù ÍÏÓ ˙· ‰„Â·Î ÏÎ„ ÊÓ¯Ï .
 ÁÂÙ˙ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ˙Â˜Â�È˙‰Â˘·„Â , ÁÂÙ˙‰ ˙Á˙ ·Â˙Î‰ Ì˘ ÏÚ

ÍÈ˙¯¯ÂÚ.41Â  ÏÎÂ‡ ‰È‰ Í¯·Ó˘ „Á‡ ÏÎ ¯˘‡Î ‰Ê ÏÎ˘ ‰‡¯� Â‰ÈÓ
ÔÈÓ‰ Â˙Â‡Ó Â„·Ï ,‰ÓÈ„˜ È�È„ ‰Ê· ÈÎÈÈ˘ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ,42 Ï·‡ 

ÌÈ�ÈÓ‰ ÏÎÓ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÏÂÎ˘Î ,Ú È¯‰" Í¯·Ï ÌÈ„˜‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ„‰ Ù
‰ÓÈ„˜‰ ¯„Ò ÈÙÎ ÌÈ�ÈÓ‰ ÏÚ.43  

Ë ÏÁ˘Î"˙·˘· Ë·˘· Â ,‡È·È ‡Ï˘ ÔÂÎ� È�ÈÓÂ ˙Â¯ÈÙ‰ Â .יט
ÌÈ„È ˙ÏÈË�Ï ˘Â„È˜‰ ÔÈ· Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÌÈÏÎ‡Ó‰,44 ÌÈ·ÎÚ˙Ó˘ ÈÙÏ 

ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ‰Ê· , ‡Ï ˘Â„È˜· ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘ ‡Ï˘ ÈÓ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ
‰„ÂÚÒÏ ˘Â„È˜‰ ÔÈ· ˜ÈÒÙÈ ,˘Â„È˜‰ ¯Á‡ „ÈÓ ÏÎ‡È ‡Ï‡,45 Ì„Â˜ 

                                    
 .מועד לכל חי שם אות ז .41

 .ד"וכעזה, והאשה רק מן הגפן, שהאיש אוכל רק החיטין .42

 .ש בחומרת הדבר"וע. וכמו שיתבאר להלן דיני קדימה בברכות .43

 .ה"צ זללה"ר הגרב"כן הורה מו .44

וצריך לאכול במקום קידוש לאלתר או שיהא : ל" וז]ג"רעג ס' סי[א "כתב הרמ .45

ה "וכ, א כתב דאין חילוק בין זמן ארוך לזמן קצר"ובמג. בדעתו לאכול שם מיד

 דמשמע ]ג"סקי[ואמנם כתב שם עוד . אפילו לזמן קצר דלא יפסיק ]ב"סקי[ב "במ

וכן נמי אם , ח"מ אם אכל מיד יצא יד"מ, דאפילו לא היה דעתו לאכול מיד

 שאם ]ד"סקי[מ כתב עוד "אבל מ, כ יצא"היה דעתו לאכול מיד ונאנס ונתעכב ג

, כ במקום הקידוש לא יצא"אפילו אכל אח, דעתו להפסיק בדברים אחרים

 ]ח"סקכ[ח "וכן בכה. ח הפסק"מ אם היה ההפסק לצורך הסעודה ל"וכתב דמ
כתב דאם שונה בין הקידוש לסעודה אפשר שאינו בכלל קידוש במקום סעודה 

ולכאורה אם מתעכבים זמן ארוך בברכות הפירות . אפילו אינו משנה מקומו

כ הוי הפסק בין הקידוש "וא, הרי אינם נחשבים צורך הסעודה', והמינים וכו

אין , א"בערוך השלחן שכתב דגם לשון לאלתר שכתב הרמ' ועי. לאכילה

א שאין "כ המג"וגם מש. אלא שלא ימשוך זמן רב, הכוונה בלא הפסק רגע



 ציון à ÷øô- èå èáù ùãåç"èáùá å  נר 
 הפירות לתאכי מנהג

äì 

·Â˘ ‡ÓˆÈ˘.46¯ÂÚÈ˘ ÏÎÂ‡ ÔÈ‡˘Î ‰Ê ÏÎÂ  ,] ˙Ù· ‡È‰ Â˙„ÂÚÒÂ

                                                                                      
מ "ומ. ש"ע, כ"היינו ארוך הרבה ושאינו ארוך כ, חילוק בין זמן ארוך לקצר

ד "ע כתב ]סימן כ' כלל ג[ורדים -ובגינת@@. במתעכבים זמן ארוך יש לחוש

דהנה אם שתה רביעית יין ונתחייב בברכה אחרונה ודאי יצא ידי , א"הרמ

אבל מה שיש לדון הוא ,  בשם הגאונים]ה"רעג ס' סי[ע "ש מרן השו"כמ, חובתו

ב מאיזה טעם צריכין לאכול "ז שצ"וכתב ע, בשאר המסובין שלא שתו רביעית

ר הקידוש כדי שאם שהה אח, ש"ש מהריק"פ מ"א ע"וביאר דברי הרמ. לאלתר

כל שצמא לאותה שתיה הוי , נ לענין שתיה"וה, שיתעכל המזון לא יצא

דכשם דלגבי ברכה , א"וסובר הרמ, כנתעכל ופרחה ממנו ברכה אחרונה

שאם נשתהה  ,כן הדין לענין סמיכת הסעודה לקידוש ,אחרונה משערינן בהכי

 הנאת לה לפי שכבר כלתה, אינו בכלל קידוש במקום סעודה ,כשיעור זה

, וקידוש ליל פסח יוכיח, צ לחוש לזה"והסיק הגנת ורדים שמן הדין א. שתייתו

ובודאי כבר צמאים לשתות , שמשתהין אחריו הרבה בקריאת כל ההגדה

, ז משובח"אלא אדרבה כל המרבה ה, ז לא הורו למהר בקריאתה"ועכ, אחריה

פילו כ א"פוטר כל מה שישתה אח, ה לענין ברכה ראשונה"וכתב שם דה[

וסיים הגינת ]. ש"ע, ם"וכתב שכן מפורש בדברי הרמב, בעבור שיעור עיכול

ויאכל  ,לכתחלה ודאי מהיות טוב אל תיקרי רע ,כללא דמלתא: ל"ורדים וז

 ,אך בדיעבד אין לו לקדש שנית ,מה גם שכבר הורה זקן ,מיד הסעודה

ת "בשעדבריו בקיצור  והובא. כ"ע. לבטלה והמחמיר לקדש עובר משום ברכה

ציץ ת "ובשו@@. ש"ע, ]ט"סקכ[ח " ובכה]במקום כלל ג' ושם צוין בטעות כלל ב, ב"רעג סק[

שהרי ,  כתב להעיר על הוכחת הגנת ורדים מקידוש ליל פסח]כו' א סי"חי[אליעזר 

כ בזה אין חשש שיעבור שיעור "וא, שם כל המסובין שותים רביעית בקידוש

, י שתית היין"ו ידי חובת קידוש וסעודה עשכבר יצא, עיכול קודם הסעודה

כ בשאר ליל שבת שאין "משא, ש הגנת ורדים בעצמו בתחילת דבריו"וכמ

 .ע"וצ. אפשר דיש לחוש, המסובין שותין רביעית

א כסברת "שאמנם לדעתו סברת הרמ, שיעור זה מבואר בדברי הגינת ורדים .46

, כול הוא שעה וחומשושיעור עי, דבממתין כשיעור עיכול לא יצא, ש"מהריק

דבשתיה הוא בשיעור שיצמא שוב לאחר , מ כתב הגינת ורדים בהדיא"מ

דמה דאינו מועיל הוא מפני  ,ש מבואר"וטעמיה דמוהריק: ל"וז, אותה שתיה

דאם שהה בכדי שיתעכל המזון  ,ד אמרינן"קפ' דבסי ,שנתעכל מה שבמעיו

שכל שצמא  ,ן שתיהוכן לעני" ,יכול לברך ברכה אחרונה שבמעיו שוב אינו

ת ציץ "ועיין בשו". לאותה שתיה הוי כנתעכל ופרחה ממנו ברכה אחרונה
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Á‡˘"Î[ ,ÏÎÂ‡ Ì‡ Ï·‡˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓÓ ¯ÂÚÈ˘Î  , ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙÓ Â‡
ÌÈ�ÈÓ‰ ,]Î ÁÙ� Â�ÈÈ‰„-30ÓÒ "˜[ ,˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·ÓÂ , Â˙ÏÈÎ‡ È¯‰

‰„ÂÚÒ ÌÂ˜Ó· ˘Â„È˜‰ ‡‰È˘ ‰ÏÈÚÂÓ ÂÊ ,˜ÒÙ‰ ·Â˘Á ‰Ê ÔÈ‡Â.47   

                                                                                      
 שהקיל בהמתנה בין הקידוש לסעודה עד שיעור עיכול של שעה ]שם[אליעזר 

אלא השיעור , אבל להמבואר בדבריו אינו כן, פ דברי הגנת ורדים"ע, וחומש

 שבפירות ויין קשה לשער מתי ]כ"קפד סק[ב "ועיין במ. ל"וכנ, עד שיצמא שוב

צ "באול' ועי.  כתב שלא יברך אחר חצי שעה]ט"שם סקכ[ח "ובכה. נתעכלו במעיו

 שיש לחוש ולברך ברכה אחרונה שאחר משקין מיד אחר ]ג פרק מו אות כד"ח[

ואז כבר אינו , כי בימי הקיץ לפעמים מיד בשיעור מועט צמא שוב, שתיתם

 .ודםרשאי לברך על מה ששתה ק

א והגינת ורדים דאיכא משום הפסק אלא כאשר "דלא שייכי דברי הרמ, פשוט .47

ז עצמו הוי "הרי עי, אבל אם אוכל כשיעור ממיני המזונות, י הפת"הסעודה ע

שפירש הגינת , ולא גרע ממי ששתה רביעית יין בקידוש, קידוש במקום סעודה

 נודע שכבר היו כבר, המנהג בזהולעיקר @@. ורדים דבודאי ליכא למיחש

 שכן נהגו ]כא' ב סי"ח[ת אור זרוע "כמו שהביא בשו, שנהגו כן בימי הראשונים

ומברכין  ,שהיו אוכלים קודם הסעודה מיני מזונות ,רבינו קלונימוס והזקנים

כ היו אוכלים "ואח ,כדי להרבות ולהשלים מאה ברכות, אחריהם מעין שלש

א ממיץ דצריך שיכנס לשבת "ת רואמנם כתב שם דדע. ללחם וצרכי הסעודה

אכן בדרכי , כ אסר לאכול מיני מזונות קודם הסעודה"וע, כשהוא תאב ללחם

ל דאסור לאכול אחר מנחה " כתב דהאוסרין אזלי לשיטתם דס]רמט' סי[משה 

, צ לאכול לתיאבון"מ שא"ש, ל דמותר לאכול אחר מנחה"ולדידן דקי ,ש"בע

 שכתב ]ו"שם סק[א "במג' ועי. ודם הסעודהכ מותר לאכול מיני המזונות ק"וא

ל ברכה "דהו, ועוד, ולא בשבת, ש"דלא התירו אלא לאכול בע, ז"לתמוה ע

 דאותם מיני מזונות אין ]ד"שם סי[כ בערוך השולחן "אכן לפי מש. שאינה צריכה

ע להלן "וע. דאינו מרבה בברכות לחנם, ניחא, דרך לאוכלן בסעודה רק לפניה

ארצות מנהג והנה @@. ת בזה"ברכה שאינה צריכה בשבת משנבענין גורם 

וכן לשתות מעט שתיה , המערב לברך בשבת על מעט דג קודם נטילת ידים

כלל [וציין מקורו מגינת ורדים , וכמו שהביא בזה בספר נתיבות המערב, חריפה
כב  ביאר הגינת ורדים שאין איסור להתע]כלל ג סימן כ[דשם , ונראה כוונתו, ]ג

אבל לא נתבאר שם שאין בזה משום חשש ברכה שאינה , מעט אחר הקידוש

 ]ט"ריא סק' סי[א "דהנה המג, כי מצד ברכה שאינה צריכה יש לעיין בזה, צריכה
משום דגורם ברכה שאינה , פסק שאין לברך על תבשיל מיני דגן קודם המוציא
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�¯‡‰ ˘Â‰ÈÓÂ ,˘Â„È˜· ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘˘ ÈÓ , ¯‰ÊÈÏ ˘È .כ
Ë ˙Â¯ÈÙÓ ¯ÂÚÈ˘Î ÏÎ‡È ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ" ˘Â„È˜‰ ÔÈ· Ë·˘· Â

ÚÒÏ‰„Â,48˘Â„È˜· ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘˘ ¯Á‡˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÈÙÏ  , ÔÂ„È�
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎ‡˘ ,Ì‰È¯Á‡ ‰Î¯· ÔÈ�ÂÚË Ô�È‡Â , ‡Ï‡

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ÌÈ¯ËÙ�.49ÓÂ " È�ÙÏ ¯ÂÚÈ˘Î ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ó
                                                                                      

יו אסור לאכול קודם שאם השלחן ערוך לפנ,  פסק]ב"קעו סק[ב "וכן במ, צריכה

דהגם דיש , ועיין להלן[, צ ברכה לפניהם בתוך הסעודה"המוציא דברים שא

כדי לברך לפניהם , ז"מתירין שלא לאכול הפירות שהובאו לפניו קודם בהמ

מ דעת רוב "מ, כדי להשלים מנין מאה ברכות בשבת, ז"ואחריהם אחר בהמ

שהיו נוהגים , המנהג בזהנראה יישוב אמנם @@]. גדולי הפוסקים לאסור בזה

י מעט דג חריף ושתיה חריפה "שע, כן כדי לעורר התיאבון ולפתוח בני מעיים

כי זה מוכרח , ובזה ודאי יש לסמוך להקל, מעורר הבני מעיים ומכינם לאכילה

וגם , שבתוך הסעודה כבר עבר זמנו, לעשותו קודם נטילת ידים וברכת המוציא

אם הם דברים ש ]שם[ב "וכבר כתב במ, אינו מונע עצמו מלאכול הרבה

, המושכין הלב לתאות המאכל בודאי יש לסמוך להקל לאכלן קודם הסעודה

דאפילו אם זה האיש אין , ונראה. ואין בזה משום גורם ברכה שאינה צריכה

מ "מ, מקפיד בימות החול לעורר התיאבון ולפתוח בני מעיו קודם אכילתו

ם "פ משמע מדברי הרמב"דעכ, ה בברכותפ שמרב"בשבת רשאי לנהוג בזה אע

 דאיכא למיעבד טצדקי להרבות בברכות בשבת יותר משאר ]ז"ט-ז"ז מתפילה הט"פ[

דדוקא , ז"מ נפקא מינא לפ"ומ. ימות החול כדי להשלים מנין מאה ברכות

אבל שאר דברים שבאין בתוך , בדברים שמעוררים התיאבון יש היתר בזה

משום , אין לברך ולאכול מהם קודם הסעודה, בוןהסעודה ואין מעוררין התיא

 .דהוי גורם ברכה שאינה צריכה

שכבר , צ להסמיך נטילת ידים לקידוש"פ שנתבאר לעיל דבאופן זה א"אע .48

 .ונידון כסעודה, שתה רביעית בקידוש

דהאוכל פירות שלא באו לגרור ,  באורך]פרק ד[עיין במה שיתבאר להלן  .49

ושהעיקר שלא נחלקו , ה מברך אחריהם מעין שלשהתיאבון קודם הסעוד

מ נתבאר דגבי ברכת בורא נפשות אחר הכרפס בליל "ומ. הראשונים בזה

נחשב , מצד שכיון שהוא לאחר הקידוש, הסדר כתבו הראשונים סברא לפוטרו

דאין להוכיח משם לכל , ונתבאר עוד, הכרפס כדברים הבאים תוך הסעודה

כל המסובין שתו רביעית בכוס ראשון וחשיב דבליל הסדר , קידוש של שבת

או מי , מ לענין המקדש עצמו"ומ. כ בשאר ליל שבת"משא, דהתחילו סעודתן
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‰„ÂÚÒ‰ ,Ì‰È¯Á‡ Í¯·È ‡Ï ,‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Ì‚ Ì‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï‡ ,
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ÏÎ‰ ¯ÂËÙÈÂ ,˜ÙÒ‰ ÔÓ ˜Ï˙ÒÈÂ.50ÏÂ  ÈÂ‡¯ ‰ÏÈÁ˙Î

‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Ì‚ Ì‰Ó ÏÎ‡È˘ ˙Ú„ ÏÚ ¯ÂÚÈ˘Î ÏÎ‡È ‡Ï˘ , ÌÂ˘Ó
È˘" È�ÙÏ ÏÎ‡˘ ‰Ó È¯Á‡ ‰Î¯·· ·ÈÈÂÁÓ ‰Ê ÔÙÂ‡· Ì‚˘ ‡

‰„ÂÚÒ‰.51  
                                                                                      

שייכא סברא זו לפוטרו מברכה אחרונה , ששתה רביעית בקידוש ליל שבת

ועל כן יש מקום ליזהר , לפי שנחשב שאכלם בתוך הסעודה, אחר הפירות

דהלא אוכל גם , כ סברא נוספת"רפס יש גואמנם גבי כ. שלא יאכל כשיעור

אבל אחר שיש מקור לשתי , וגם היא נזכרה בראשונים, בתוך הסעודה מרור

הסברות פטרינן הכרפס ' ולא נתבאר דדוקא בצירוף ב, הסברות בראשונים

דאין מדינא , שרצו לומרויש @@. ל ולא לברך"ל סב"י, מברכת בורא נפשות

דלא מצינו ,  באופן ששתה רביעית בקידושד אפילו"דכרפס ראיה כלל לנידו

ל שאחר שכן נקבע "די, מקור דחשיב כאוכלו בתוך הסעודה אלא גבי כרפס

אבל , ז דהכרפס מצרכי הסעודה"חשיב עי, סדר הטיבול והאכילה בליל הסדר

ויתחייב , לא נימא הכי, אפילו אחר ששתה רביעית בקידוש, בשאר דברים

, יוכל לאכול כזית מן הפירות ולברך אחריהםז גם המקדש "ולפ. לברך אחריהם

 .פ סברא זו ולהורות למעשה שיוכל לברך"אבל כמדומה שקשה להקל ע

, שבאופן שאוכל מן הפירות גם בתוך הסעודה, ]ב"קעו סק[ב "מבואר בדברי המ .50

ומקורו מהמבואר בראשונים גבי , אינו מברך על הפירות שלפני הסעודה

דאינו מברך על הכרפס בורא ,  ומרור בסעודההאוכל כרפס לפני הסעודה

לפי שאוכל גם מרור בסעודה והכל מצטרף , נפשות אפילו אכל ממנו כזית

כ "וא]. ש"ע,  באורך]פרק ד[וכמו שיתבאר להלן [, ז"לאכילה אחת ליפטר בבהמ

ואינו רשאי לברך , באופן זה ששכח ואכל מן הפירות כשיעור לפני הסעודה

פי שכבר שתה רביעית יין בקידוש ואפשר דנחשב שאכל אחריהם מעין שלש ל

שיאכל גם בתוך , מוטב שיצא מן הספק באופן זה, הפירות תוך סעודתו

 .ודומיא דכרפס ומרור, ויפטור הכל בברכת המזון, הסעודה מן הפירות

ופוטר גם , א עצמו דמברך בורא נפשות אחר אכילת המרור"הנה דעת הרשב .51

ל "וכן ס, ]שם[וכמו שיתבאר להלן , ז"לפטור הכל בבהמואינו ממתין , להכרפס

ל דגם באופן שאוכל עוד בתוך "ומבואר דס, ם" בדעת הרשב]ד"תעג סקכ[ר "להא

ל "ונהי דלא קיי, ז"האכילות לפטור הכל בבהמ' מ אין זה מצרף ב"מ, הסעודה

ואפילו באכל כזית מן [, לדינא הכי לברך בורא נפשות באמצע הסעודה

מ "מ, ז"בבהמהיפטר דחיישינן להסוברין דהאכילות מצטרפות ל, ]הכרפס
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ן בדעת "ן והר"גם הנה דעת הרמב. לכתחילה ראוי שלא ליכנס למחלוקת

, ז"אינו נפטר בבהמ, דאפילו שותה יין לפני הסעודה ובתוך הסעודה, ף"הרי

שעל וכתב ,  חשש לדבריהם]ה וכן"ו ד"קעד ס[ל "ובבה, ]]שם[וכמו שיתבאר להלן [

ז לפטור בהדיא "או יכוון בבהמ, כן נכון שלא ישתה בקידוש רק כמלא לוגמיו

 לענין פרפראות המושכין ]ט"קעו סק[צ "כ בשעה"וכ. לפני המזוןששתה גם יין 

ועל כן גם בנידון דידן יש לחוש דלכתחילה לא . שנכון שלא יאכל כזית, הלב

ואינו יכול לברך ברכה  [,ורק אם אכל כזית, ולא יאכל כזית, יכנס למחלוקת

בזה יאכל , ]ל"וכנ, אחרונה לפני הסעודה לפי שכבר שתה רביעית בקידוש

 בתוך הסעודה ויסמוך על הפוסקים שהאכילות מצטרפות ונפטר הכל םגמהם 

 .ז"בבהמ

הרי לשאר המסובין הוי הפסק ארוך בין , שאם יביאום בין הקידוש לסעודה .52

א "פ הרמ"ה ע"צ זללה"ר הגרב"דברי מווכמו שנתבאר מ[, הקידוש לסעודה

וכמו [, וגם הלא המקדש לא יוכל לברך אחריהם ברכה אחרונה, ]והגינת ורדים

ואם יביאום תוך ]. ל דחשיב כאוכלם בתוך הסעודה"שנתבאר דכלפיו י

אם יביאום תוך ,  ואמנם.לא יוכלו כלל לברך אחריהם ברכה אחרונה, הסעודה

ז "כמו שהוא בדרך כלל בימינו עד בהמ[ הפת הסעודה קודם שסילקו ידיהם מן

כי , ואין בזה פקפוק, ולא יצטרכו לברך לאחריהם, יוכלו לברך לפניהם, ]ממש

מ אם רוצים להועיל בזה "אבל מ, ז"כל מה שבסעודה נפטר לכתחילה בבהמ

רק באופן שיביאום אחר הסעודה לגמרי יוכלו , להשלמת מאה ברכות בשבת

 . חרונהלברך אחריהם גם ברכה א

ע "וכן פסק בשו, ]ל"שם סק[ח " ובכה]ו"רטו סק' סי[א "הובא במג, ה"כן דעת השל .53

, ם"ה בלשון הרמב"ולכאורה יש למצוא מקור לדברי השל. ]ה"שם ס[ז "הגר

וכן אם , בשבתות וימים טובים שהתפלה שבע ברכות: ]ז"ט-ו"ז מתפילה הט"פ[שכתב 

צריך להשלים מאה ברכות ', ות האלו וכולא נתחייב בשאר הימים בכל הברכ
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וחוזר ואוכל מעט  ,אוכל מעט ירק ומברך לפניו ולאחריו ,כיצד, מן הפירות

. ומונה כל הברכות עד שמשלים מאה בכל יום ,ומברך לפניו ולאחריו ,מפרי זה

ם להתיר שיאכל תחילה מעט " כתב דאין כוונת דברי הרמב]שם[מ "אמנם בלח

אלא ודאי , יו ושוב יאכל מאותו פרי ויברך לפניו ואחריומן הפרי ויברך אחר

ויאכל ממנו , כוונת הדברים באופן שלא היה בדעתו לאכול עוד מאותו הפרי

ז אין מקור משם להתיר "ולפ. כ כדי שיוכל להשלים מאה ברכות"שוב אח

 ]יז' א סי"ח[צ "ה כתב באול"צ זללה"ר הגרב" מוואמנם@@ .ה"כדברי השל
אלא אפילו בדעתו לאכול עוד , ם"מ דחוקים בפירוש דברי הרמב"דדברי הלח

ח דעת "ולמד מזה שכל שיש לו צורך בברכה כדי לצאת יד[, רשאי לעשות כן

דהתם נמי נצרך לברכה כדי , אין לחוש לברכה שאינה צריכה, ע"השו

כגון , מ כמדומה שעדיין יש בזה כמה דרגות"ומ]. להשלים מנין מאה ברכות

ומברך אחרי , אלא שחולק אכילתו לשנים, ול כל הפרי עתהאם דעתו לאכ

שאינו , ויש דרגה אחרת. ומיד חוזר ומברך לפני אכילה שניה, אכילה ראשונה

אלא שיודע שיאכל עוד , חולק אכילתו ממה שהיה בדעתו לאכול בבת אחת

ויש דרגה . רק מניחם להיות נפרדות, ואינו מצרף האכילות יחד, מאותו הפרי

אלא שכדי להשלים ,  שלא היה דעתו כלל לאכול עוד מאותו הפרי,שלישית

מ יש "דברי הלח, ומעתה. כ ונמלך ומברך עליו שוב"חוזר אח, למאה ברכות

ל שנראה שפירושו דחוק "ובזה י, לפרשם שכוונתו להתיר רק כדרגה השלישית

אבל עדיין אין ראיה להתיר גם , אלא גם בדרגה השניה מותר, ם"בדברי הרמב

ואמנם . חלקים ולברך ביניהם' דרגה הראשונה לחלוק אכילתו בהדיא לבכה

' ם למי שחולק סעודת שחרית דשבת לב"צ שם דימה דברי הרמב"באול

בדברי ' ז משמע שפי"ולפ, סעודות בשבת' כדי לקיים מצוות ג, סעודות

ועיין בסמוך במה שהוכיח . ל"ם להתיר אפילו כהדרגה הראשונה הנ"הרמב

ש עוד "וע, וכתב דשאני סעודה שלישית, מדברי הראשוניםא "מרן החיד

, ה בזה"שרצו לדקדק כדברי השלויש @@ .ם"ת לדקדק בלשון הרמב"במשנ

ממנהג רבי קלונימוס והזקנים שהיו אוכלים מיני מזונות קודם הסעודה כדי 

אכן ]. ]רמט' סי[א "מ ובמג" ובד]כא' ב סי"ח[ז "הובא באו[, להשלים מאה ברכות

ז "דשם אין ראיה שהיה השלחן ערוך לפניהם עם הפת ועכ, אה שאינו ראיהנר

ולעולם אפשר , ]ה"שזה דומה למה שהתיר השל[, הקדימו לברך על המזונות

ב "קעו סק' ב סי"מ' עי[, שהיו מקדימין לאכול מיני המזונות קודם שהביאו הפת כלל
, ם גלאנטי"מהררק למה שהתיר , ה"כ לא דמי למה שהתיר השל"וא[, ]בסופו

 וכמדומה שאין להוכיח משם ]פח' סי[י "בלשון ספר הפרדס לרש' ועי. כדבסמוך

ז הוקשה "ולפ,  נראה דנקט שהיתה הפת לפניהם]שם[א "ואמנם במג]. לשום צד
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א נראה ודאי "אבל ליישב המנהג מקושיית המג, לו דברכת המוציא קודמת

אינו כדי ,  שהביא ראיה ממנהג זה]ד"רצא סק[וגם בספר ערך השלחן . [ל"ל כנ"די

, ז" לפניו קודם בהמיומנע מלברך עליהם אפילו כשההה ל"להקל כדברי השל

א "אלא פירש בדבריו דאיירי לענין להביא הפירות אחר הסעודה או להביאם כ

לכאורה מצינו ומיהו @@]. ת להלן"וכמשי, ם גלאנטי"וכדעת מהר, ע"בפ

 מחמת הבאים דברים: ל" שכתב וז]'ע' סי[י "ה בספר הפרדס לרש"כדברי השל

 בישול וכל וביצים ]ים[ומלוח ודגים בשר כגון ,הסעודה בתוך והביאום הסעודה

 לפניהם לא ברכה טעונין אינם ,לפניו הביאום סעודה דלצורך כיון ,ירקות וכל

 אבל ,המוציא ברכת קודם יברך ,ברכות להרבות רוצה ואם ,לאחריהם ולא

אשר לכאורה מבואר . כ" ע.לאחריהם ולא לפניהם לא יברך לא המוציא בירך

פ שאוכל דבר "אע, בזה שאין איסור בדבר אם רוצה להרבות בברכות

מ הפוסקים נקטו "ומ. שבמהותו בא בתוך הסעודה ונפטר בברכת המוציא

 .ע"וצ. לאיסור בזה

בקריאת כהן  .]ע[ש ביומא "ממ, ה"ד השל" כתב להקשות ע]ו"רטו סק[א "הנה במג .54

משום , ת אחר"ואינו מביא ס, פ"דבחומש הפקודים קורא ע, פ"גדול ביוהכ

, כ חסרים הרבה ממנין מאה ברכות"פ ג"והרי ביוהכ, ברכה שאינה צריכה

בשבת ' גם הוכיח מדברי התוס. ת אחר להשלימם"ז לא התירו להביא ס"ועכ

גם משום , שית שאסרו לחלק סעודת שבת כדי לקיים מצות סעודה שלי.]קיח[

והביא מדברי . ל ביומא"הנ' והוכיחו מדברי הגמ, דהוי ברכה שאינה צריכה

או יביאום , ם גלאנטי שיש להקל רק שלא יביאו כל הפירות בבת אחת"מהר

אלא שבשבת ראוי לנהוג כן כדי , וזה רשאי לעשות אף בחול[, אחר הסעודה

נע מלאוכלם ויניחם אבל לא שגם כשהפירות לפניו יימ, ]להשלים מאה ברכות

 בשם ספר ]י"מו הגב' סי[א מספר כנסת הגדולה "עוד הביא המג. ז"לאחר בהמ

. שאסר אפילו לצוות שלא יביאום לפניו משום דמרבה בברכות, הזכרונות

ש הלוי שדחה דברי ספר " הביא דברי מהר]ו"מו סק' סי[י "א בברכ"החידומרן @@

כלל [ש בתשובה "פ מה שכתב הרא"ע, ם גלאנטי"והצדיק דברי מהר, הזכרונות
, ז"ולברך בהמ,  לחלק סעודת שחרית בשבת שנמשכה לאחר חצות]ד' כב סי

ש הלוי דהא דלא "ולמד מזה מהר, ולחזור וליטול ידיו לסעודה שלישית

מרן , אכן. ואינו איסור, עבדינן ברכה שאינה צריכה הוא ממידת חסידות
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פאר הדור [ם "דמבואר בתשובת הרמב, יש הלו"א האריך לדחות דברי מהר"החיד

 דהוי ]ד"רטו ס[ע "וכן בשו,  דאיסור ברכה שאינה צריכה הוי איסור תורה]קה' סי

, ש"כ לנהוג כדברי הרא" ג]ג"רצא ס[ע "ומה שהתיר מרן השו. ש לשוא"כנושא ש

כגון שאינו חייב בה כלל , משום דדוקא במברך ברכה שאינה צריכה לגמרי

בזה הוא , או שלא נתחייב בה, ח מברכה זו"שכבר יצא י, מברךבשעה שהוא 

אבל הגורם ברכה שאינה צריכה כההיא דחלוקת סעודת , דהוי איסור גמור

וגם , ז שמברך היא כדין לגמרי"מ הרי בהמ"מ, פ שהכניס עצמו לזה"אע, שבת

אלא שהיה , ז"כ היא חיוב גמור אחר שבירך בהמ"ברכת המוציא שמברך אח

והתירוהו , ובזה הוא מידת חסידות בלבד, וע עצמו מלבוא לידי כךיכול למנ

ם גלאנטי אם "מהראופן שכתב נ ב"וה, לצורך קיום מצות סעודה שלישית

הרי אף , ומכוון לפטור רק פרי זה שלפניו, מצווה שלא להביא לפניו עוד פירות

, ואינה ברכה לבטלה, מ היא מחוייבת מדינא"מ, שגרם ברכה שאינה צריכה

ש "א והביא מדברי הרא"חזר מרן החיד ,אכן@@. ולכן מדינא מותר לעשות כן

,  גבי המפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש]טו' סי[בהלכות תפילין 

שלא ישיח השוחט שלא ,  גבי שיחה בין השחיטות]ו' ו סי"פ[ומדבריו בחולין 

אשר בזה , כהינה צריברכה שאלברך ז "עימענין השחיטות כדי שלא יבוא 

ז חשיב "עכ,  דאפילו אם אחר שהכניס עצמו לזה מחוייב לברך עוד,מוכח

א "וכן הביא מדברי הריטב. דעשה איסור בזה שגרם ברכה שאינה צריכה

ז הרוצה "דלפ, לאסור השיחה בין השחיטות' פ דברי התוס" שכתב ע.]ע[ביומא 

, י למעט בברכותבתוך הסעודה כד דאפשר לו לאכלם כל, לאכול מיני פירות

ז "וכעי. [כל היכא דאפשר ליה שלא ישנה סדר אכילתו, הכי אית ליה למעבד

כדי , שהיה דעתו לאוכלו בתוך הסעודהפת  דהמניח .]כז[א בסוכה "בריטב

, ד סעודות דחג"פ שעושה כן כדי להשלים מנין י"אע, לאוכלו אחר הסעודה

דגם אם היה , י תרגימאאלא ישלים במינ, מרבה בברכות בחינם ואסורחשיב 

, א"ז הכריח מרן החיד"ולפ]. ש"ע. אוכלם בסעודה היה צריך לברך עליהם

הוא רק באופן דידע , ע לחלוק סעודת שחרית"ש והשו"דמה שהתירו הרא

, אשר חיובה גדול מאד, שלישיתסעודה כלל לא יאכל א עצה זו בנפשיה שבל

ויקיים מצות מאה , אבל בשאר דברים לא הותר לגרום ברכה שאינה צריכה

אלא יביאו , הביא הפירות מעט מעטולא יצוה לבני ביתו ל, ברכות באופן אחר

וכדברי , כל הפירות בבת אחת ויפטרו בברכה אחת לכל הפירות שמאותו המין

וחזר על הכרעתו בקוצר אמרים גם . ם גלאנטי"ספר הזכרונות ודלא כמהר

ישתדל : ל" בזה]ד אות קסא' סי[רה באצבע ועל כן כתב בספרו מו. ]א"רצ סק' סי[לקמן 

, וכוונתו מבוארת. כ"ע. כדי להשלים מאה ברכות, ק"לאכול פירות לפרקים בש
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ם גלאנטי "ולא התיר כדברי מהר, ל"ם הנ"שפירש באופן זה כוונת דברי הרמב

דהנה , יש לדקדקומיהו @@. לצוות שלא יביאו הפירות אלא לאחר הסעודה

ל מוכח דגם לצורך מצוה אין להרבות " בסוכה הנא"אמנם מדברי הריטב

מ אין ראיה דגם כשאין אופן אחר לקיים המצוה לא ירבה "אבל מ, בברכות

א לחלוק סעודת הפת לשנים כדי להשלים מנין "דאמנם אסר הריטב, בברכות

, והיינו, אבל כנגד זה הורה שיאכל מיני תרגימא אחר סעודתו, ד סעודות"י

, אבל באופן שאין אופן אחר לקיים המצוה, להשליםשיש בידו אופן אחר 

א דמותר להרבות בברכות כדי לקיים המצוה שנצרך "אפשר דמודה הריטב

ע לענין סעודה "ש מרן השו"א למ"דגם מודה הריטב, ל"ז י"ולפ. לקיים

דכיון שיודע בעצמו דלולא עצה זו לא יאכל , א"ש מרן החיד"וכמ, שלישית

ז "ולפ. לגרום ריבוי בברכות כדי לקיים המצוהרשאי , כלל סעודה שלישית

אלא בין היכא , נמצא דאין עיקר החילוק בין סעודה שלישית למצוות אחרות

מה שאסר , גם גבי מאה ברכות, ז"ולפ. דאפשר באופן אחר להיכא דאי אפשר

משום שיש בידו , א שלא יצווה לבני ביתו להביא הפירות מעט מעט"מרן החיד

שיכול , א שם"וכמדוקדק מלשון מרן החיד, צות מאה ברכותאופן אחר לקיים מ

א ומרן "שאין מדברי הריטב, ז ניחא"ולפ. לקיים מצות מאה ברכות באופן אחר

 ]שם[צ "כ באול"ה במש"צ זללה"ר הגרב"א סתירה לעיקר דברי מו"החיד
ליכא למיחש לברכה שאינה , ע"ח דעת השו"דכשנצרך לברכה כדי לצאת יד

אפשר דבזה , ע"ח דעת מרן השו" שאין בידו אופן אחר לצאת ידדכיון, צריכה

שבדברי מרן , ומיהו יש להעיר. א דאין חשש"א ומרן החיד"מודו גם הריטב

כ לא "שהסיבה להתיר חלוקת סעודת שבת משום דאל,  מבואר]ג"רצא ס[ע "השו

  דבעת אכילתו האיצטומכא]ו"סקט[ב "ש במ"וע[, יוכל לאכול אלא אכילה גסה

והפשטות לכאורה , ]פתוחה יותר ממה שיוכל לאכול אחר שהפסיק אכילתו

כ לא יוכל לקיים "וא, לא פת ולא פירות, כ כלל"שלא יוכל לאכול אח, משמע

שמשמעות הדברים להתיר , צ כתב"אבל באול, סעודה שלישית לשום שיטה

מ כיון שנצרך לזה כדי לקיים "דמ, כ פירות"אפילו כשיכול לאכול אח

ולכאורה לא נתבאר . נמי שרי לגרום ברכה, ילה סעודה שלישית בפתלכתח

ם "ה ביאור דברי הרמב"גם יש להעיר במה שדקדק שם שכ. מהיכן משמע כן

וכן מבואר , א"שבזה משמע מדברי הריטב, לענין השלמת מאה ברכות בשבת

היות ויש בידו , שאין להתיר חשש ברכה שאינה צריכה, א"מדברי מרן החיד

דאם , יש להעיר עודולכאורה @@. מצות מאה ברכות באופן אחרלקיים 

שאין מקור משם לענין שאין חשש ברכה , נראה, ם"באנו לדקדק לשון הרמב

ומברך לפניו " ירק"אוכל מעט  ,כיצד: ל שם"כי ז, ג"שאינה צריכה בכה
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ומשינוי הלשון . ומברך לפניו ולאחריו ,"מפרי זה"וחוזר ואוכל מעט  ,ולאחריו

ואינו שייך כלל לענין , כ שני ברכות הם"וא, שהראשון ירק והשני פרי, משמע

ם שאוכל מאותו דבר שאכל "ואם היתה כוונת הרמב, ברכה שאינה צריכה

ל "הול, ולחדש שבשבת אין בזה משום גורם ברכה שאינה צריכה, בתחילה

. ]פ שינוי הלשון מירק לפרי אין לו הבנה"ובודאי שעכ[, "ממנו"וחוזר ואוכל 

: ם"י שכן הוא לשון הרמב"פ כת" הביאו ע]פרנקל' הוצ[ח "ם הנדמ"שברמב, ר"ושו

ומברך לפניו  ,וחוזר ואוכל מעט מפרי זה ,אוכל מעט ירק ומברך לפניו ולאחריו

שתה יין מברך לפניו ולאחריו , ומברך לפניו ולאחריו, ומעט מפרי זה, ולאחריו

וגם מבואר שבתחילה [, רות שוניםשכוונתו לשני מיני פי, ומבואר. כ"ע. 'וכו

וציינו שם שעמד בזה , ]ודומיא דנקט יין בסוף דבריו, כוונתו לירק דוקא

מ היאך אוכל מאותו פרי לחצאין ומברך "ומה שהקשה הלח, במרכבת המשנה

פ דיבר "ז עכ"פ שלפ"ואע. הוא לפי שהיתה לפניו הגירסא החסירה, לחינם

מ אין ראיה כלל "מ, טות ברכתם שווהאשר בפש, פירות' ם גם באוכל ב"הרמב

שהרי להמבואר , צ בימות החול"מדבריו שהוא באופן שיש לחוש לברכה שא

, פ כפשוטו"אלא יל, בודאי אינה מתפרשת על אותו הפרי" חוזר ואוכל"לשון 

כדי להשלים , ירקות ופירות ויין, שמשתדל במשך היום לאכול כמה מינים

שצריך להשלים ', ש בגמ"ם יותר ממ"מבולא נתבאר בדברי הר, מאה ברכות

ב פסק כדברי "גם במ, ולדינא@@. מ"ותול, מאה ברכות באיספרקי ומגדי

,  שאם שלחנו ערוך לפניו ודעתו ליטול ידיו לאכילה]ח"רטו סקי[שכתב , א"המג

הוי ברכה שאינה , ולוקח דבר ממה שדעתו לאכול תוך הסעודה ומברך עליו

 שלא יכניס עצמו בחשש ברכה שאינה צריכה ]ד"ו סקימ' סי[ופסק לעיל , צריכה

ג בשם ספר הזכרונות "ח פסק כדברי הכנה"בכהוגם . כדי להשלים מאה ברכות

שגם לא יצוה לבני ביתו שלא , ל"ה בחס"והביא שכ, א"וכדעת מרן החיד

 .להביא הפירות לאחר הסעודה

רצ [ר "תב האכ, פ"א מההיא דקריאת כהן גדול ביוהכ"הנה על קושיית המג .55
, ה היו לו ברכות הרבה על הקרבנות והטבילות"דהתם בלא,  שיש לדחות]א"סק

ונראה כוונתו דבנצרך , ת אחר"י הבאת ס"ולא הוצרך להשלים מאה ברכות ע

אלא שלא פירש אם יש להקל גם כדברי , להשלים למאה ברכות יש להקל

ם "רק כדברי מהראו , ז"שאפילו כשהפירות לפניו יניחן לאחר בהמ, ה"השל
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פ במי שמביא לאחר "ועכ, שרשאי לצוות שיביאם לאחר הסעודה, גלאנטי

, ב"סימן רו סי[ועיין גם בערוך השלחן . א"הסעודה לכאורה לא תיקשי קושיית המג
פ דעת "כמדומה שע, אמנם@@. ם גלאנטי" שהתיר כדברי מהר]א"סובסימן רצ 

ג ומרן "ד הכרעת הכנהר והערוך השלחן לחוד קשה לסמוך להקל נג"הא

אכן . א נסתייע מדברי הראשונים"ובפרט שמרן החיד, ב לאסור"א והמ"החיד

ולבאר באיזה אופן דיברו רבותינו , נראה שיש לחלק בין המקרים בזה

אין חשש , ו בשבט"פ במה שנוהגין לאכול פירות בט"ז עכ"ולפ, הראשונים

בספר הנה @@. תבארוכמו שי, שיביאום לאחר הסעודה כדי להרבות בברכות

ג דבחינם אסור להרבות "דאע,  כתב]ד"רצא סק[י טייב "ערך השלחן למהר

וסייע מדברי הירושלמי , מ לצורך מצוה מותר להרבות בברכות"מ, בברכות

 שאמרו גבי תמרים שובקן לאחר מזונך ואת מברך ]רח' קעז וסי' סי[י "שהובא בב

הובא [ממנהג רבי קלונימוס והזקנים וכתב שכן יש להוכיח . עליהם תחילה וסוף
, שהיו מברכין על מיני מזונות קודם הסעודה, ]רמט' א סי"מ ובמג"ובד, כא' ב סי"ז ח"באו

ועל כן גם בשבת יוכל להביא הפירות אחר הסעודה או , כ נוטלין ידים"ואח

שכן משמע מדברי , ועוד כתב. ז מרבה בברכות"פ שעי"בזה אחר זה אע

ח והכלבו דלא " בשם הא]ג"ריא סק' סי[ועוד כתב . מ" ודלא כהלח,]ל"הנ[ם "הרמב

ז וחוזר "ומברך בהמ, אסרו מרבה בברכות אלא כגון במי שלא אכל כל צרכו

אבל כל שיכול לפטור עצמו בברכה אחת ומברך , ונוטל ידיו ומברך המוציא

אלא שהתיר כן למעשה רק לצורך השלמת מאה , ע אין איסור"בפ' על כל א

 שאין לברך על תבשיל של ]ט"ריא סק[א "והביא שם מדברי המג. ות בשבתברכ

, והתבשיל נפטר ממילא, שהרי דעתו לברך המוציא, מיני דגן קודם הסעודה

ח "ח בן עטר בעל האוה"וציין לדברי מהר. ל גורם ברכה שאינה צריכה"והו

בראשון לציון ש "מיהו ע. [א"ד המג" שחלק ע]ד רסה"יו[בספרו ראשון לציון ' הק

]. א על חילוק אחד שחידש שם"רק הקשה מדברי המג, א"ד המג"שלא חלק ע

דהנה בירושלמי , ד הערך השלחן בזה"לכאורה יש להעיר עואמנם @@

ואמרו לו הלא דעת רבך , הנידון שהיה רב הונא אוכל התמרים עם הפת ממש

ודם ואפילו באוכלן ק[שרשאין לברך עליהם בסוף הסעודה תחילה וסוף 

י "ש בב"כמ, מ לכתחילה מברך מעין שלש"מ, ז"דדיעבד נפטרין בבהמ, ז"בהמ

והשיב , כ רשאי אתה להניחן ולברך עליהם כן"וא, ] בביאור הירושלמי]שם[

, כ מבואר"וא, והיינו דאצלו אינם באים לקינוח, דעיקר אכילתו מהם

מ חושש "מ, "כקינוח"פ שרצונו לאכול התמרים "דהשואלים ממנו סברו שאע

והשיב להם שאינם , ולזה שאלוהו היאך חולק על רבו, א לברך עליהם"שא

כ אין משם מקור להתיר להניח התמרים לאחר המזון "וא, באין אצלו לקינוח
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רק נתבאר שאם , דזה לא נתבאר כלל בירושלמי, "לצורך להרבות בברכה"

, רכהצ לאוכלם דוקא עם הפת לפוטרם מב"א, הדרך לאכול הפירות כקינוח

ז צריכין לברך עליהם תחילה "פ שעי"אלא רשאין לאוכלם כפי הרגילות אע

דרך זו יש להעיר גם ממה שהוכיח הערך השלחן ממנהג רבינו ועל @@. וסוף

או , דלעולם היכא שהדרך לאכול הפירות תוך הסעודה, קלונימוס והזקנים

סעודה אינו רשאי לשנות ולהביאם אחר ה, כ פירות"היכא שדעתו לאכול כו

ל בדברי "א הנ"ש הריטב"וכמ, ע כדי להרבות בברכות"א בפ"או להביאם כ

אבל בגוונא דרבי , משום דהשינוי מן הנהוג גורם ריבוי בברכות, י"הברכ

לא היה סדר האכילה הידוע לאכול אותם מיני המזונות בתוך , קלונימוס

 כ כאשר אכלום קודם הסעודה אינם משנים מן המנהג כדי"וא, הסעודה

רק כביכול היו קובעין סעודה קטנה נוספת במיני מזונות , להרבות בברכות

דאינם , וזה רשאין לעשות כדי להשלים מנין מאה ברכות, קודם סעודת הפת

, ורשאין להוסיף סעודה נוספת קודם סעודת הפת, מחוייבין לאכול מיד פת

מיני מזונות שאין  דודאי איירי התם ב]ד"רמט סי' סי[וכבר עמד בזה בערוך השלחן 

, ]ב"קעו סוף סק[ב "ז במ"כ כעי"וכעיקר הדין הזכיר ג. דרך לאוכלן תוך הסעודה

אין בזה חשש , דאם אוהב לאוכלן קודם הסעודה יותר מלאוכלם תוך הסעודה

ח והכלבו "מה שהביא הערך השלחן מדברי האוגם @@. צ"דגורם ברכה שא

חשיב גורם ברכה שאינה ' כודרק במי שלא אכל כל צרכו ומפסיק סעודתו ו

כ במי שיכול לפטור כמה דברים בברכה אחת ומברך על כל "משא, צריכה

ם גלאנטי להביא הפירות אחר "ז סייע להתיר כמהר"ועפ, ע דשרי"אחת בפ

שכאשר יש מנהג ידוע לאכול , הנה להמבואר יש לחלק בין הדברים, הסעודה

בזה דמי טפי למי שלא , או לאכול הפירות תוך הסעודה, אלו הדברים יחד

שהרי משנה מן הנוהג והנצרך לו רק כדי להרבות , שבע ופוסק סעודתו

, אבל מה שהתירו הראשונים הוא כשאין מנהג ידוע, ואינו רשאי, בברכות

ז "וע, ואינו נצרך לאכול דוקא באופן מסויים ומשנה כדי להרבות בברכות

ה "ול, אינו מחוייב,  יחדפ שיכול לעשות באופן שיצרף כמה דברים"אמרו שאע

דאין אנו מטילין מחלוקת בין רבותינו , ובזה ניחא. ברכה שאינה צריכה

 שדבר .]כז[א בסוכה "דהלא כבר הובא לעיל מדברי הריטב, הראשונים בזה

לא יאכלנו חוץ לסעודה כדי להרבות , שהיה דעתו לאוכלו תוך הסעודה

ני הפירות בתוך סעודתו למעט  שיאכל מי.]ע[וגם מה שכתב ביומא , בברכות

כ כוונתו שרק אם הדרך "וע, צ לשנות סדר אכילתו"הלא פירש שא, בברכות

עלה ומעתה @@. לאוכלם בתוך הסעודה אין נכון לאוכלם חוץ לסעודה

בזה , דדוקא היכא שיש מנהג או סדר ידוע לאכול הפירות תוך הסעודה, בידינו
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ם "א מדברי מהר"ג ומרן החיד"ובזה נטו הכנה, כתבו הראשונים שלא ישנה

אבל באופן , שלא יצווה לבני ביתו לשנות הסדר כדי להרבות בברכות, גלאנטי

אינו מחוייב להכניס אכילת הפירות דוקא לתוך , ז מן הסדר"שאין שינוי עי

ז דוקא בקינוחים שדרך להביאם תוך "ולפ. הסעודה כדי שיפטרם מן הברכות

אבל במנהג אכילת פירות , שלא לשנותהסעודה יש לחוש לדברי האוסרים 

כמדומה שאין סדר ומנהג ידוע וקבוע אם לאוכלם תוך הסעודה או , ו בשבט"ט

ע "ועל כן אם מצווה לבני ביתו להביאם לאחר הסעודה נראה דלכו, אחריה

 שיש ]ב"קעו סק[ב "ועיין עוד לעיל דבדברים הבאין לגרור התיאבון פסק המ. [שרי

]. צ"ואין בזה משום גורם ברכה שא, ודם הסעודהלהקל לברך עליהם ק

 שנשאל ]סד' סי[ת תורה לשמה "ח בשו"כ כוונת רבינו הבא"דזהו ג, ונראה@@

האם מחוייב לאכול התמרים , שם במי שאוכל מזונות ורוצה לאכול תמרים

או , כדי שיפטור הכל בברכה אחת, קודם ברכת מעין שלש על המזונות

כ לאכול התמרים ולברך עליהם בנפרד " שלש ואחשרשאי לברך תחילה מעין

וכתב דבודאי בנידון השאלה אין , ]ל"הנ[ם "והשיב מדברי הרמב. 'על העץ וכו

ואין אנחנו  ,והטעם לפי שהאדם רשאי לעשות סדר אכילתו כרצונו, חשש

וכן אין אומרים לו אכול , מכריחים אותו ואומרים לו אכול מזה ואכול מזה

שאין כוונתו להתיר כדברי , ונראה. כ"ע. א תרבה בברכותהכל עכשיו כדי של

משום דלא איירי כשיש סדר , ם גלאנטי"ואפשר שגם לא כדברי מהר, ה"השל

רק אותו האוכל יודע , ז"או מנהג ידוע וקבוע לאכול המזונות והתמרים בזאח

שאינו מחוייב לקבוע , ובזה כתב, כ תמרים אחר איזה זמן"שברצונו לאכול ג

ולמהר ולקרב אכילת התמרים , ילתו באופן שיפטור הכל בברכה אחתסדר אכ

והיא סברא , ז יתרבו הברכות"פ שעי"ואע, אלא רשאי לאכול כרצונו, עתה

 במה ]פרק ג[ומיהו עיין להלן . [ודון מינה ואוקי באתרין, ברורה ומוסכמת

נה ראשונה פרשת ש[ח " ובבא]כז' ח סי"ב או"ח[ת רב פעלים "ח בשו"שנתבאר בדברי הבא
 ].ע"וצ, ]פנחס אות טז

 ובמרדכי ]ד סימן ה"ח[ם מרוטנבורג "ת מהר"ובשו, ]סימן יד[ה "ה בתשובת רגמ"כ .56

יש , ו בשבט"ב ונפל בט"שכתבו שאם קבעו תענית בה, ]סימן תשא[ה "במסכת ר

וכשם שאין מתענים , ה"שלא מצאנו תענית בר, ה ולדחות התענית"לחוש לר

פ ששאר ראשי שנים עדיפים "אע, גם בזה אין מתענים, שי שניםבשאר רא
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וכן פסק מרן ,  בשם המרדכי והגהות מיימוניות]סימן תקעב[ח "י או"ה בב"וכ. ממנו

א דלא נאמר הדין אלא כשלא התחילו "י וברמ"ש בב"וע. ]ג"שם ס[ע "בשו

 .אבל התחילו אין מפסיקין, שאין קובעין בו תענית, להתענות

ולא נתבאר , ע נזכר הדין לענין תענית ציבור"ל ובשו"בכל הראשונים הנהנה  .57

ה " דבר]ה סימן תשח"ר[ל "הנה המרדכי עצמו ס, ואמנם, גם לאסור תענית יחיד

אבל מלבד דיש פוסקים המתירין , תשרי אין מתענים גם תענית יחיד' דא

ו " לגמרי טגם המרדכי עצמו לא כתב להשוות, ה"להתענות תענית יחיד בר

ולא נזכר , שהרי פירש דשאר ראשי שנים עדיפים ממנו, ה דתשרי"בשבט לר

ועל כן דעת . ע"ה בשו"וכ, ה אלא לענין תענית ציבור"בדבריו איסור תענית בר

אבל תענית יחיד ,  דדוקא תענית ציבור אין קובעין בו]סימן שנ[הרב בית דוד 

ע " לדון במי שקיבל ע]א"תקע ס[ע "כ מרן השו"וכתב להוכיח כן עוד ממש. שריא

חנוכה או שבתות וימים טובים או ראש חדש כ ימים ואירע בהם "להתענות כו

משמע , ו בשבט" ולא הזכיר גם אם אירע בהם ט,ופורים או ערב יום הכיפורים

 ]א"תקעג סק[א "הנה במגאמנם @@. ו בשבט אין איסור בתענית יחיד"דלענין ט
מ "מ, א דחתן ביום חופתו מתענה אפילו בימי ניסן"פ שכתב הרמ"שאע, כתב

ל "ומבואר דס, 'ו בשבט אינו מתענה כיון שמוזכר בגמ"ו באב ובט"באסרו חג וט

צפורן שמיר [א "וכן יש לדקדק מדברי מרן החיד. דגם תענית יחיד אין להתענות
ה בכל ויתענ, ם יהיו רצופין"ד תעניות השובבי"שכתב דפ, ]סימן ו אות צא ואות צג

ומוכח , וימים אלו אינן מבטלין הרציפות, ו בשבט"ח וט"הימים מלבד שבת ור

ולכן נראה דמי שטעה וקיבל . ל דאפילו תענית יחיד אין מתענים בו"כ דס"ג

 .ו בשבט נכון שיתיר נדרו"עליו תענית יחיד ביום ט

 .ט"ג סימן תקסח אשל אברהם סקי"פמ .58

שאסור , בתוספת, ל"ביא דברי המרדכי הנשה, ]סימן קי[ץ קטן "ה בתשב"כ .59

דהנה לגבי צידוק , ע"ה גם לדעת מרן השו"ע אם כ"ויל". ובהספד"בתענית 

, ט שני"מ וביו" שאומרים אותו אפילו בחוה]ו"ד סימן תא ס"יו[ע "הדין כתב מרן השו

א פליג "אבל הרמ. ח" שאומרים צידוק הדין אפילו בר]ב"ח סימן תכ ס"או[כ עוד "וכ

ה "וה,  דאין אומרים צידוק הדין בכל הימים שאין אומרים בהם תחנון]שם ושם[
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 כתב ]ה שמותר"סימן תקמז ד[ל "ובבה. ש אחר חצות"שאין אומרים אותו בע

, ט אחר חצות"ש וערב יו"בע] יום לפטירה' תוך ל[להסתפק אם מותר להספיד 

ה אלא לדעת שלא נסתפק בז, ונראה. והספק אם דמי לצידוק הדין או לא

ע שאומרים צידוק הדין גם בימים שאין אומרים "אבל לדעת מרן השו, א"הרמ

ו בשבט "אפשר דגם בט, ז"ולפ. ש אחר חצות"ה דאומרים גם בע"ה, בהם תחנון

מ לא "מ, ונוהגין שלא ליפול בו על פניהם, פ שאין קובעין בו תענית ציבור"אע

 .ע"וצ. נאסר בהספד

 .ו"ע סימן קלא ס"שו .60

ולא , ו בשבט"ולא בט, ו באב"נהגו שלא ליפול על פניהם בט: ע כתב"בשו .61

. ל"עכ. א גם במנחה שלפניו"וי, ולא בחנוכה, ולא במנחה שלפניו, ח"בר

אבל , ח וחנוכה אין נופלין על פניהם במנחה שלפניהם"דדוקא בר, ומשמע

וכמו , ע"וכן דקדקו האחרונים בדעת מרן השו, ו בשבט נופלין"ו באב וט"בט

אמנם כתבו שם בשם האחרונים דלמעשה . ]א"סקק[ח " וכה]ב"סקל[ב "שהביאו המ

עוד ' ועי. ו בשבט אין נופלין על פניהם"וגם במנחה שלפני ט, אין נוהגין כן

 יותר טוב ,יפלו על פניהם דכשיש ספק אם ]ג"שם סקי[י "א בברכ"בדברי מרן החיד

 . יפול אין בכך כלוםואם לא, דנפילת אפים רשות, שלא ליפול

 .ז"ח סימן קלא סקל"כה .62

 .ה"ב סקל"ובמ, א"א סימן קלא ס"רמ .63

יום שאילו היה חול לא היו אומרים בו במנחה שכל , ב"ע סימן רצב ס"שו' עי .64

ל להאי דינא "ומיהו לא משכח.  בשבתצדקתךבו אין אומרים , נפילת אפים

דאין , בת שלפניו צדקתךשלא לומר במנחה של ש', ו בשבט ביום א"כשחל ט

 .ק"וש' ה' ד' ו בשבט נופל אלא בימים ב"ט
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, ה לאילן"ר: ל" וז]מאמרי חודש שבת מאמר ב[שכתב , מקור הדבר מספר בני יששכר .65

ו "יש לרמז מה שקבלנו מרבותינו להתפלל בט, לא אמר לאילנות כמו באינך

כי הנה , מצוהי בעת המצטרך ל"בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין הש

והוא כפי הזכות של , ]ה הואיל"ב ד"ה יד ע"י ר"רש[זה היום אשר עולה השרף באילנות 

הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית , כל אחד מישראל

לתו יוהנה תפ, י לעת המצטרך את הפרי עץ הדר"שיזדמן לו הש, יסוד הצמיחה

להורות על האילן , לשון יחיד לאילן וזהו שרמז התנא באומרו .תעשה פירות

 ]לח' א סי"ח[ח "ובלשון חכמים לרבינו הבא. כ"ע. המיוחד המבואר בתורה למצוה
ויש שהעירו דבעצרת נידונים . [וסידר נוסח תפילה לזה, הביא ענין זה בקצרה

אמנם יסוד דברי הבני יששכר אינו מצד דהוא יום הדין , על פירות האילן

 ].זהו זמן עליית השרף באילנותאלא מצד ש, לאילן

ז אויערבאך " הביאו מפסקי הגרש]א"ד סי"הלכות תפילה פי[בספר הליכות שלמה  .66

ולכאורה הוא דבר חידוש . ט"ל להתיר לבקש בקשות רוחניות בשבת ויו"זצ

מאירי וזה לשון ה. שלא מצאנוהו בדברי הראשונים והפוסקים הקדמונים

פ שאמרו לא " שאע,ב בראשון של שבת התבאר בתלמוד המער::]מח[ברכות ב

 ,' רשאי הוא לומר בברכת נחמה זוננו פרנסנו וכו,ישאל אדם צרכיו בשבת

ומכאן אנו סומכים להאריך , ]שאמרו שם דשרי משום דהוי טופס של ברכות[

 וכן בתפלה באלקי , כדרכנו בחול,'בתחנונים שאחר ברכה כגון הרחמן וכו

ולא , כל נוסח אלקי נצור הוצרך המאירי לטעם זהדעל , ומשמע. ל"עכ. נצור

ז "שע, כ נראה שהיה להמאירי לומר"דאל, רק לחלק שיש בו בקשות גשמיות

ולא לדון על נוסח אלקי נצור , באלקי נצור" הבקשות ההם"סומכין לומר נוסח 

וטעם הדבר בסברא לחלק בין בקשות . כי הלא רובו בקשות רוחניות, בכללותו

דף יט [י "כי הנה זה לשון ליקוטי הפרדס מרש, ב"כ צ"ג' יות לכאורוחניות לגשמ
ר הונא מפני שאסור " א, מאי טעמא,ח"ברכות ולא י' בשבת אנו מתפללין ז: ]א"ע

 , וצריך להתענג בו, לפי ששבת יום מנוחה הוא,לו לאדם לתבוע צרכיו בשבת

ך להם הוא ח יש דברים שאם אדם צרי"לת יי ובתפ,כדכתיב וקראת לשבת עונג

ואם היה .  כגון גואל וסולח ורופא ומברך השנים וכן כולם,םמיצר עליה

.  מתוך שהוא מזכיר אלו הדברים הוא מיצר,ח ברכות"מתפלל אדם בשבת י

, ]לה' סי[ובכלבו , ]קכח' סי[ובשבלי הלקט , ]קמא' הלכות שבת עמ[ז במנהיג "וכעי. [כ"ע

והדבר , ז הנצרך לבקשה רוחנית"ולכאורה לפ]. ]תקצז' ב למגילה סי"ח[ה "ובראבי
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וגם , שמתוך שמזכיר הדברים הוא מיצר, ל"כ הטעם הנ"שייך בו ג, נוגע לליבו

ז השמיטו כל הברכות "ועכ, ח הם בקשות רוחניות"כמדומה שחלק מברכות י

ולא : ל" כתב וז]'נתיב ד' שער השבת דרך א[ הנה בספר אוהל מועד ואמנם@@. בשבת

 וכן אסור לשאול צרכיו . אלא יהיו דבריו בתורה,דם בשבת בעסקיוידבר א

פ שאסור " אע. מותר לאומרו, כגון זונינו פרנסינו, אבל טופס ברכות,בשבת

 מותר לבקש רחמים דהיינו , שישאל צרכי פרנסתורוש פי,לשאול צרכיו בשבת

לא  ו"אסור לשאול צרכיו" וזהו שאמרו , שלימה וכיוצא בזהבההחזירנו בתשו

ושמא יש למצוא מזה מקור לחילוק בין . כ"ע". אסור לבקש רחמים"אמרו 

" בקשת רחמים"אמנם לשון החילוק בין . בקשות גשמיות לבקשות רוחניות

לא משמע שהוא חילוק בין צרכי מצוה , "בקשת צרכיו"לשוב בתשובה לבין 

לבין בקשה , ת"אלא בין בקשת רחמים לקירבה כללית להשי, לצרכי רשות

כל שאינה בגדר , גם היא לצורך מצוה, "מסויימת"וכל שהיא בקשה , סויימתמ

אם נתיר תפילות ' שאפי, ל עוד"וי. [היא בכלל האיסור, כללית" בקשת רחמים"

אבל מה שנצרך , או מיד לאחריה, ז כשנצרך לו לשבת"ל דכ"י, על דבר רוחני

ועלתו רק שת, ו בשבט על האתרוג כדי לקיים הסגולה הנזכרת"להתפלל בט

ח יש "כי בנוסח שסידר רבינו הבא, וגם יש להעיר. אינו בכלל זה, לשנה הבאה

שרצו להתיר בזה מצד שהיא ויש @@]. ש"ע, גם בקשות שאינם רוחניות

 ]סד' סי[א בספרו יוסף אומץ "אמנם הנה מרן החיד, ו בשבט"תפילה קבועה לט
, דם הקידוש בשבתקו" יהא רעוא"כתב שיש מפקפקין על אמירת סיום נוסח 

וגם על בריך , מטעם אל ישאל אדם צרכיו בשבת, שלא לומר חלק הבקשות

וכתב שיש , ע היאך אומרים אותו ויש בו בקשות פרטיות"שמיה כתב שיל

כל נוסח תפלה ש:  כתב]ח סימן מו"ב או"ח[ת רב פעלים "ח בשו"והבא. לחלק קצת

ז נעשה "ה, קשת קבעוגם נתקן לכל שבת ושבת ב, ובקשה הנתקן לכל אדם

דאין , כטופס תפלה הקבועה מאנשי כנסת הגדולה לענין דין שאלת צרכיו

 היינו היכא דכל אחד יסדר לו שאלה ,ומה שאסרו בשאלת צרכיו, לחוש בזה

, אשר תתאוה נפשו, לפי העת ולפי הזמן, ובקשה הצריכה לעצמו ולבני ביתו

דכל שהוא נתקן לכל , ' וכווזה הוא דאסור, כדרך שהוא עושה בימי החול

. ל"עכ. והוא דבר קבוע בחיוב לית לן בה, ואומרים אותו בתורת חיוב, אדם

לא אסרו אלא לקבוע דבר ש, וכתב, והביא עוד מתורה לשמה שנשאל בזה

וקבוע ותמידי לכל , המתוקן לכל אדםאבל דבר , מחודש שאינו רגיל לקבוע

ובזה יישב להערת . [ד"עכ.  שאין בזה חשש,לה הנהוגהילתפז דומה "ה, שבת

דדוקא דבר שנתקן בתורת חיוב והוא דבר , ז מבואר"ולפ]. ל"א הנ"מרן החיד

ז גם תפילה "ולפ. הוא בכלל האיסור, אבל מה שאינו כן, הקבוע לכל שבת שרי
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‡·‰ Â�È·¯ ¯„ÈÒ˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ÁÒÂ� ‰ÊÂ"Á : 

 ixt dyr ixt ur rxf rixfn ayr `yc ux`d `ycz midl` xn`ie
ok idie uxrd lr ea erxf xy` epinl , rixfn ayr `yc ux`d `veze

 ixt dyr ure edpinl rxfl ea erxf xy`naeh ik midl` `xie edpi 

d `p` 'd `p` dpyd y`x `ed oli`l dfd meid `p driyed ' dgilvd
d `p` dpyd y`x `ed oli`l dfd meid `p '`p dgiexd , dfd meid

d `p` dpyd y`x `ed oli`l ,'`p dahid , y`x `ed oli`l df dmeid
d `p` dpyd ' y`x `ed oli`l dfd meid z` jxadpyd. 

ziye xinyn ef dpy dvt `p l` , driyede `pryed zife ony ur jxae
`p .xhna `p l` ,oeniyi ipeaxg dex .oenxe dn`ze otb jxae . `pryed

`p driyede . xnze feb` jxae migeth iller zxvr mnex `p l`
mixetze .`p driyede `pryed) .mipern ififg daxe agxd jci `p l` ,
a jxaemipenxre micwye miph .`p driyede `pryed .( jwcv `p l`

wqti la jnrn .wqxt`e lnhqexwe aexg jxae .`p driyede `pryed .
bexrz jiaiaq xy` dldw ulg `p l` ,bexz`de qb`de zezd jxae .

`p driyede `pryed. 

jiptln oevx didie ,d 'epizea` iwl`e epiwl` , zepli` lk jxazy
bexz`d ,mzra mdizext `ivedl ,miaeh mibexz` e`iveie , miti

men lkn miiwpe mixcdne ,ziffg mey mda dlri `le ,minly eidie ,
oexqg mey mda didi `le ,uew zviwr elit`e , lkle epl mievn eidie
mdy mewn lka l`xyi , bga aleld mr dlihp zevn mda miiwl

zekqd ,eh miigl epilr `eaiymelyle mia , lr jzxeza epziev xy`k
 jcar dyn ici" mixnz ztk xcd ur ixt oey`xd meia mkl mzgwle

                                                                                      
לפי , ו בשבט אינה בכלל ההיתר מצד דהוי תפילה קבועה"על האתרוג בט

 .שאינה קבועה לכל שבת
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lgp iaxre zar ur spre "jiptln oevx idie ,d 'epizea` iwl`e epiwl` ,
 bexz`e daxre qcde alel zlihp ly ef devn miwl epriqze epxfrzy

dpwzk ,dpnfa ,zekqd bga , epilr `eaiymelyle miaeh miigl ,
aal aehae dgnya , xyke mlye iwpe xcdne dti bexz` epl oinfze

ezkldk. 

jiptln oevx idie ,d 'epizea` iwl`e epiwl` ,zepli`d ipin lk jxazy ,
ieaixa mdizext e`iveie ,miaehe mipny ,miptbd z` jxaze , e`iveiy

daxd miapr ,miaehe mipny ,oiid didiy ick ,mdn `veid , axl ievn
l`xyi jnr lkl , minie zezaya dlcad zevne yecw zevn ea miwl

miaeh , aezky `xwn epig` l`xyi lkae epa miwzie" dgnya lk` jl
jiyrn z` miwl`d dvx xak ik jpii aeh ala dzye jngl." 

 iyac mr ixri izlk` inya mr ixen izix` dlk izg` ipbl iz`a
i izizymicec exkye ezy mirx elk` ialg mr ipi. 

d jiptl ial oeibde it ixn` oevxl eidi 'be ixeveil` . 

, È¯Ù‰Ï ÔÈ‚‰Â� ˘È"Ë ÌÂÈ· ‰˜„ˆÏ ˙ÂËÂ¯Ù ‡"Ë·˘· Â˘ ˆ .כט
ÏÈ‡ ÔÈ�ÓÎ"Ô.67  

                                    
 .בשם ספר מעשה הצדקה, סימן ל אות ימועד לכל חי  .67



 ציון øôâ - úåëøáä éðéãî÷  נר 
 

ãð 

 

 פרק ב

 éðéãîäúåëøá 

úåëøáä úìòî 

 ‰‡Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡"Ï1 ÈÏÈÓ ÌÈÈ˜ÈÏ ‡„ÈÒÁ ÈÂ‰ÈÓÏ ÈÚ·„ Ô‡Ó È .א
¯·„˙ÂÎ .ÌÈÙÚ˙ÒÓÂ ÔÈ·Â¯Ó Ì‰È�È„ ÈË¯Ù˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰Â . Â�È‡¯Â

 Â�È·¯ÓÂ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�È˙Â·¯Ó ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ Ô‡Î ‡È·‰Ï ÔÂÎ�Ï
ÊÈ¯‡‰"˙ÂÎ¯·‰ ˙ÏÚÓ· Ï ,‰Ê „·Î� ÔÈ�Ú· ˜ÊÁ˙‰Ï ˙Â··Ï‰ ·È‰Ï‰Ï . 

 Î"‡2˙Ó‡·  ÔÂ˘Ï ‰Î¯· ˙ÙÒÂ˙ ÈÂ·È¯Â ‡Â‰ ,ÂÎÂ '˘ÈÂ˙· ‰¯˘· .ב
ÔÈ�Ú· ˙ÂÎ¯·‰ ,„ÂÒ ˜ÂÓÚ ,Â‰�È·È ÈÓ ‰ÎÈÊ˘ Í¯·˙È Ì˘‰ Ì˙Â‡ 
„ÂÓÚÏ „ÂÒ· ‰¯Â˙‰ ,ÂÎÂ' .Ì‚Â ‡Â‰ ‰ˆÂ¯ ,ÂÏÏÙ˙È˘ ÂÈ�ÙÏ ÂÈ„ÈÒÁ ,
˙Â·¯‰Ï ÂÈ˙Â·ÂË ÏÚ ÂÈ˙ÂÈ¯· ,‡Ï˘Â ÂÓ¯‚È Ì˙‡ËÁ ¯ÒÁÏ ÂÈ˙Â·ÂË 

Ì‰Ó .Ú"Î .ÈÊÂÏ‡ÂÓ ÌÈÈÁ È·¯ Â�È¯ÂÓÂ'ÚÈÊ Ô" ˘Ù�· ¯·„‰ ¯‡È· ‡
ÌÈÈÁ‰3ÊÂ "Ï :Í¯·˙È ÂÏ ‰Î¯·‰ ÔÈ�Ú Â‰Ê ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ· ˙ÂÏÈÙ˙‰Â, 

Â˘Â¯ÈÙ˘�Î ÂÚÓ˘ÓÎ ˘ÓÓ ÈÂ·È¯Â ˙ÙÒÂ˙ ‡Â‰ "Ï,  Â�Âˆ¯ Â‰Ê˘
Í¯·˙È, Í¯·˙È Â˙‡ ÒÂÓÎ ÌÚËÓ, Ú „ÁÈÈ�Â Ô˜˙�˘" ˙ÂÎ¯·‰ È

 Ï·˜Ï ÌÈÂ‡¯Â ÌÈ�ÎÂÓ ÂÈ‰È˘ ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÂÏÈÙ˙‰Â
ÔÂÈÏÚ ¯Â‡ ˙˘Â„˜ ˙ÚÙ˘,  ¯Â‡‰ ˙˘Â„˜ Ì‰· ÛÈÒÂ‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ

Í¯·˙È Â˙ÂÓˆÚÓ ˙ÂÎ¯· ·Â¯Â Ì‰ÈÏ‡ ¯·Á˙Ó‰ · Ë˘Ù˙ÓÂÌÎÂ˙, 
‰˘Â„˜‰Â ‰Î¯· ˙ÙÒÂ˙‰ ‰Ê ÚÙ˘ÂÈ ‡ÏÈÓÓÂ ‰ÏÂ‚Ò ÌÚ ÏÚ Ì‚ 

‰Ê‰ „Â·Î‰ ÏÎÏ Â··ÒÂ ÂÓ¯‚˘ .Ú"Î. 
                                    

 .בבא קמא ל .1

 .ה סימן נא"בתשובה ח .2

 .פרק ב שער ד .3
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ÈÈÁ· Â�È·¯Â4ÊÂ ·˙Î "Ï : „ÈÚÓ ‡Â‰ ‰�‰�˘ ‰Ó ÏÚ Í¯·Ó‰ ÏÎ ÈÎ .ג
 ÂÈÁÈ˘ È„Î ÌÈÏÙ˘Ï ÔÂÊÓ ‡ÈˆÓÓ‰ ‰ÏÚ˙È ‡Â‰˘ ‰Á‚˘‰‰ ÏÚ

ÌÈ·¯˙ÓÂ ÔÈÎ¯·˙Ó ˙Â¯ÈÙ‰Â ‰‡Â·˙‰ Ì˙ÂÎÊ·Â ,Í¯·Ó Â�È‡Â ‰�‰�‰Â, 
Â‚˙ÂÏÊÓÂ ÌÈ·ÎÂÎÏ ÌÈÏÙ˘‰ ˙‚‰�‰ ¯ÒÂÓÂ ‰Á‚˘‰‰ Â�ÓÓ ÏÊ , Â‰ÊÂ

Â¯Ó‡˘:5 ·˜‰Ï ÏÊÂ‚ ÂÏÈ‡Î ‰Î¯· ‡Ï· ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ‰�‰�‰ ÏÎ" ‰
Ï‡¯˘È ˙Ò�ÎÏÂ,¯Ó‡�˘ :6 ÂÓ‡Â ÂÈ·‡ ÏÊÂ‚ ,·˜‰Ï ÏÊÂ‚ ¯ÓÂÏÎ" ‰

‰Á‚˘‰‰,˙Â¯ÈÙ‰ Ï‡¯˘È ˙Ò�ÎÏÂ  , Ï‡¯˘ÈÏ ÔÈËÚÓ˙Ó ‰Ê ÔÂÂÚ·˘
Â˙·ÈÒ· ,‡ ÔÂ„È� ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ È¯‰˘Â·Â¯ ¯Á , „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ

Â·Â¯ ¯Á‡ ÔÂ„È� , ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÂÏÈ‡Î ÂÓˆÚ ˙‡ ˙Â‡¯‰Ï ÂÏ ˘È ÍÎÏ
ÂÈÏÚ ÈÂÏ˙ ÂÏÂÎ .Ú"Î. 

 ·‡ÚÂ¯Ê ¯Â‡ ¯ÙÒ·Â7‰˘ÚÓ ‡È·‰ , „Á‡ Ì„‡Ï ‰Ï‚�Â ¯ËÙ�˘ „Á .ד
ÂÎÂ ÌÂÏÁ· ,'ÂÏ ¯Ó‡ :ÌÏÂÚ‰ Â˙Â‡· ‰˙‡ Í‡È‰ .ÂÏ ¯Ó‡ : „Ú ·ËÈ‰

„‡Ó .ÍÏ ˘È ˙ÂÈÂÎÊ ‰Ó ÂÏ ¯Ó‡Â , ˙ÈÈ‰ ‰˙‡ ‡Ï‰Â‡Â‰„ ÏÎ Ì„‡ ?
ÂÏ ¯Ó‡ : ˙È·· ÌÈÚ� ÏÂ˜· ˙ÂÎ¯· ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰˘ ˙ÂÎÊ ‰˙Â‡· ˜¯
˙Ò�Î‰ ,ÂÎÂ È˙Â‡ ÌÈ„·ÎÓÂ Ô„Ú Ô‚· Â‰Â‡È·‰ ‰Ê ˙ÂÎÊ·Â' .Ú ·˙ÎÂ" Ê

ÚÂ¯Ê ¯Â‡‰ :ÌÈ˘ÚÓ‰ ÂÏ‡ ¯·ÁÓ‰ È�‡ È˙·˙Î , ‡¯È ‰‡¯È˘ È„Î
Â·ÈÏ Ï‡ ÌÈ˘ÈÂ ÌÈÓ˘,·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÁ·˘ ¯Ó‡È˘ È„Î " ÌÈÚ� ÏÂ˜· ‰

‰�ÂÂÎ·Â,‚Ï ‰ÎÊÈÂ Ô„Ú Ô .Ú"Î. 

ÁÓ˜‰ „Î ¯ÙÒ·Â8ÊÂ ·˙Î "Ï : ‰ÓÂˆÚ ‰·ÂÁ Ì„‡‰ ÏÚ ˘È .ה
ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯·· Ì‚Â ‰·ÂÁ‰ ˙ÂÎ¯·· ¯‰Ê‰Ï, ‰Ê ‡Ï‰ Ì‰· ¯È‰Ê‰ ÏÎÂ 

 Ê ÏÚÂ ‰·ÂË‰ Â˙�ÂÓ‡ ÏÚ ˙ÙÂÓ«                          keÏ ˙ÈÂ·, ˘È˘ ÂÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓ ‡Â‰Â 

                                    
 דברים פרק ח פסוק י .4

 .ברכות לה .5

 .כד, משלי כח .6

 .ריש הלכות שבת .7

 .ערך ברכה, לרבינו בחיי השני .8
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˘ Â˙Â„‰ÈÏÂ¯˜ÈÚÂ ˘¯,‡ËÁ ‡¯ÈÂ „ÈÒÁ ‡Â‰Â  .Ú"Î.9 

È·Ó‰Ï ÌÈ˜ÂÏ‡ ˙È· ¯ÙÒ·Â"·˙Î Ë10ÊÂ "Ï : ‡Â‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÎÂ .ו
Í¯·˙È Ï‡Ï ÔÈÎ¯·Ó Â�‡˘ ˙ÂÎ¯·‰ , Ïˆ‡� ‰È‰È Â�È˙ÂÎ¯· È„È ÏÚ˘

‰ËÓ Ï˘ ‰�ÈÎ˘Ï ‰ÏÚÓ Ï˘ ‰�ÈÎ˘Ó ÚÙ˘ ÚÙ˘�Â, ‰È‰�˘ È„Î 
Í¯·˙È Â˙„Â·ÚÏ ÌÈ�ÂÂÎÓ ,¯‡Â·Ó ‡Â‰ ÈÎ ‰ÊÂ , ‰„¯È˘ ÔÓÊÓ ÈÎ
‰˜ÒÙ ‡Ï ‰ËÓÏ ‰�ÈÎ˘ ,Ê Ì¯ÓÂ‡ÎÂ" ‰�ÈÎ˘ ‰ÊÊ ‡Ï ÌÏÂÚÓ Ï

È·¯ÚÓ Ï˙ÂÎÓ ,Î˘‰ ‡È‰ ˙‡ÊÂ ˙ÂÏ‚· Â�˙‡ ˙ÎÏÂ‰ ‡È‰˘ ‰�È
ÏÂÎÈ·Î , Â�˙Â‡ ¯ÂÓ˘Ï ˙ÂÏ‚· Â�˙‡ Í¯·˙È ‡Â‰˘ ÊÓÂ¯ ‡Â‰Â
Â�˙ÂÏ‚· ,˙ÂÓÂ‡· ÌÈÚÏ·� ‰È‰� ‡Ï˘ ,Í¯·˙È ‡Â‰Â  Â�˙Â‡ ÏÈˆÓ

Â�˙Â‡ ÏÈˆ‰Ï ÌÈ¯˙Ò� ÌÈÒ� Â�Ï ‰˘ÂÚÂ , ‰È‰�˘Ï Â�˙Â‡ ÔÈÎÓ ‡Â‰ Ì‚Â
Í¯·˙È Â˙„Â·ÚÏ ÌÈ�ÎÂÓ, ·ÊÎ ÈË˘Â ÌÈ·‰¯ Ï‡ ‰�Ù� ‡ÏÂ ,‡Â" Î

�È˙ÂÎ¯·‰ËÓÏ ‰ÏÚÓ Ï˘ Â˙�ÈÎ˘ ÚÙ˘Ó ÚÈÙ˘È˘ ‡Â‰ ÂÈÏ‡ Â , È„Î
˙ÓÒ¯ÂÙÓÂ ‰ÈÂÏ‚ ¯˙ÂÈ Â�È˙ÂÏ‚· Â�ÈÏÚ Â˙Á‚˘‰ ‰È‰˙˘ , ¯˘‡ „Ú

‰ÓˆÚ Ï‡‚˙ ,‰È¯Á‡ Â�˙Â‡ ÍÈ˘Ó˙Â, ‰ÓÈÏ˘ ‰·Â˘˙· ÌÈ·˘ Â�˙ÂÈ‰· 
ÂÈ�ÙÏ .Ú"Î. 

'  ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â"¯‡È· Ï,11„Ó ÏÂÏÎ ‡¯·� ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ÈÎ .ז
˙ÂÓÏÂÚ,12Ï È„Î ÔÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚ· Á�Â‰Â  ‰Ê· ‰Ê ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ¯˘˜
Ì�˜˙ÏÂ,13˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÂÓ‚Ù� ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‡ËÁ ˙Ú·Â , ·¯Ú˙�Â 

                                    
ואמר לו , ה"י ליפקוביץ זצללה"ר הגרמ"ומעשה באדם אחד שבא לפני מו .9

שיברכו בבית , ה"ר זצללה"ואמר לו מו, ל" מילדיו סר מדרך השם רחשאחד

ז כל "ועי, וקדושת הברכות ייספגו בכותלי הבית, ברכות הנהנין בקול רם

 .ת"השומעים הנמצאים בבית תתעורר נפשם לשוב אל השי

 .'שער התפילה פרק כ .10

 .ופרשת עקב פרק ח, ספר הליקוטים פרשת בראשית פרק א .11

 שיש בו .]חגיגה טז[ל "כדרך שאמרו חז, למות אצילות בריאה יצירה עשיהוהם עו .12

דברים ' דברים דומה למלאכי השרת ובג' שבג, מן העליונים ומן התחתונים

 . שם-דומה לבהמה 

ועל כן יש , כי בעולמות בריאה יצירה ועשיה היו עדיין מעורבים הטוב והרע .13
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Ú¯Â ·ÂË ÌÏÂÎ· ,„· ‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ� ÂÏÙ�Â '˙Â„ÂÒÈ , ÁÓÂˆ ÌÓÂ„
¯·„ÓÂ ÈÁ,14˘„ÁÓ ÔÂ˜È˙Â ¯Â¯È· ÔÈÎÈ¯ˆÂ  .ÚÂ" ÔÓ ÌÈ·˘Ú‰ ˙ÁÈÓˆ È

ı¯‡‰ ‡Â‰˘ ÌÓÂ„‰ ,ÁÓÂˆ ˙‚¯„Ï ‰·˘ ‰˘Â„˜‰ ÈˆÂˆÈ� ÌÈÏÚ˙Ó ,
ÌÈÏÎ‡�˘ÎÂÚ "ÈÁ ˙‚¯„Ï ÌÈÏÚ˙Ó ˙ÂÓ‰·‰ È , ˙ÏÎ‡� ‰Ó‰·‰˘ÎÂ

Ú"¯·„Ó ˙‚¯„Ï ÌÈÏÚ˙Ó Ì„‡‰ È.15 ·ÂË‰ ÌÈ¯¯·˙Ó Ì„‡‰ ÛÂ‚· Ì‚Â 
Ú¯‰Â ,ÌÏ˘‰ ÔÂ˜È˙Ï „Ú.16 

                                                                                      
 שהגרעין שהוא כנגד הקליפה נמצא ויש מינים, מיני פירות שהקליפות מבחוץ

 ].' מיני הפירות בזה וכו]פרק א[וכמו שהובא לעיל  [. שם-בפנים 

 אין לך כל עשב שאין לו ]בראשית רבה פרשה י פיסקה ו[ל במדרש "וזהו מה שרמזו חז .14

והיינו כי חיות כל דבר מניצוצי הקדושה , מזל ברקיע המכה ואומר לו גדל

כי מערב ניצוצי , ו טעם שאסרה תורה לזרוע כלאיםד הסוד זה"וע. שבו

 . שם-ולא יעלה תיקונם כהוגן , ז"הקדושה הנמצאים בכל דבר זב

שכיון שהוא נחשב ,  עם הארץ אסור לאכול בשר:]פסחים מט[ל "כ אמרו רז"וע .15

י אכילתו אין עילוי לניצוצות הקדושה שבבהמה לעלות "כ ע"א, כבהמה

ובפרשת ,  שם-]  שיש לו נשמה יתירה רשאי לאכולורק בשבת[, לדרגת מדבר

, ]ובמחברת הקודש שער השבת, שער טעמי המצות פרשת עקב[וכתב עוד . ש"ע, ]פרק לו[ויצא 
שהיות ואין בו כח לתקן ניצוצות הקדושה הנמצאים בבהמה ולבררן מכוחות 

ד ומצוה ע בנגי"וע. על כן להיפך הם יכשילוהו ויחטיאוהו יותר ויותר, הטומאה

ת רוצה שיאכל האדם "שאל יחשוב האדם כי השי: ל"וז, ל"לרבי יעקב צמח זצ

ה בעולמו "ולכן סידר הקב', וכו, אלא לתקן, ז לצורך גופו למלאות כריסו"בעוה

ובעל חי , ומן הצומח יתקיים הבעל חי באוכלו אותו, כי מן הדומם יצא צומח

דו בזמן אדם הראשון והניצוצות שנאב, כשאוכל אותו האדם נשאר רוחני

 .כ"ע. י הברכה שמברך קודם האכילה"והכל ע, חוזרים לו לפי הדרגות אלו

עיקר אכילת האדם הוא לצורך  ש]פרשת ויצא פרק לו[כ בשער הליקוטים "במש' עי .16

שהיא [והפסולת , כי כשאוכל מתדבק בנשמתו הניצוץ של הקדושה, הבירור

 :]יומא עה[ל "וזהו מה אמרו חז. ו לחוץדוחה אות] א לתקנו"חלק הרע הגמור שא
. מתוקן לגמרי ולא היה בו שום פסולתשהיה לפי , המן היה נבלע באיבריםש

ל כן צריך להקפיד שלא להשהות עש, כ בפרשת בראשית שם"ע במש"וע

משום שאינו יכול לתקן האכילה ולבררה מן הפסולת כאשר עדיין כח , נקביו

בזה יובן ו: ל" וז]בהקדמה לפרשת ויצא, שנה ראשונה[ח "ה בבא"וכ. נמצא בתוכו' הקלי

ששם נאחזים כוחות , הטעם ששורה על האדם רוח רעה בכניסתו לבית הכסא
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ÔÎ ÏÚ ,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ¯È‰Ê‰" ·Ï‰ ˙�ÂÂÎÂ ˜Â„˜„‰ ÏÚ „‡Ó Ï .ח
ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯·· ,Ú ÈÎ"ÌÈÏÎ‡Ó· ‡ˆÓ�‰ Ú¯‰ ÁÎ ÏË·˙Ó ‰Î¯·‰ È ,

˘ ‰˘Â„˜‰ ÈˆÂˆÈ� ¯¯·Ï ÏÂÎÈÂÔ‚Â‰Î Ì�˜˙ÏÂ ÏÎ‡Ó·,17ÈÚ Ì‚Â " Ê
Ì˘ ˙ÂÏ‚ÏÂ‚Ó‰ ˙ÂÓ˘� Ô˜˙Ó ,¯·„Ó ˙‚¯„Ï Ì˙Â‡ ‰ÏÚÓÂ,18 È¯‰Â 

‰ÏÈÎ‡·˘ È�ÁÂ¯‰ ˜ÏÁÓ ˙È�ÂÊÈ� Â˙Ó˘� ,‰Î¯·‰ ‡È‰˘.19  

úåëøáä éðéãî 

ÂÈ�ÙÏ Â‰Â‡È·È˘ Ì„Â˜ ¯·„ ÌÂ˘ ÏÚ Í¯·È ‡Ï .Á‡Â Í¯È· Ì‡Â" Î .ט
                                                                                      

 , ולכן צריך להיות האדם נזהר מאד. אשר הזוהמא הוא מזונם,הסטרא אחרא

אלא כל עת אשר ירגיש שהגיע זמן הפסולת , שלא ישהה נקביו וישקץ עצמו

ואזהרה זו צריכה מאד על פי , כף בלי איחור ועיכוב כלליה ת יוציאנ,לצאת

 . כ"ע. ובפרט קודם תפלה וברכה ועסק התורה, הסוד

י "כי עיקר ההשגה זו תלויה ע, גם אמר לי: ל" וז]הקדמה לח[בשער הגלגולים ' עי .17

לפי שעל ידם מתבטל כח אותם , וזהירותו בכל ברכות הנהנין, כונת האדם

י "וע, ומתדבקים באדם האוכלם, ות במאכלות החומריותהקליפות הנמצא

, ומזכך החומר שלו, הוא מסיר מהם הקליפות, הברכות האלו הנאמרות בכוונה

ז "שעי, ]ב"ע' דף ח[ק "ז בשער רוה"וכעי. כ"ע. ושאזהר בו מאד, ונעשה שכלי וזך

אם  ש]פרשת עקב פרק ח[ע בשער הליקוטים "וע. ש"ע, יכול להשיג רוח הקודש

 .בלא בירור כלל' הרי גורם שיישארו בו כל הקלי, אינו מברך על הפרי

וזה סוד הכתוב , י ברכתו מתקנו"ע, ואם מגולגל שם אביו או שארו הקרוב אליו .18

אל ז משיבו "שעי,  או דודו או בן דודו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל]ויקרא כה[

 שער - מעכבו בלא גאולה ,ו אינו מברך ברכת הנהנין"חואם . אביו שבשמים

 :]ברכות לה[ל "ואפשר שזה בכלל מה שרמזו רז. הליקוטים פרשת עקב פרק ח
 .שאינו מתקנם, דהנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל אביו ואמו

, ל"ע בספר סדר היום לרבי משה בן מכיר זצ"וע. מחברת הקודש שער השבת .19

כשהאדם : ל" שכתב וז]סדר תפילת ערבית, ל"י והאריז"בראש ישיבת עין זיתים בתקופת מרן ה[

הבל אותם הברכות , השפל משגיח עליו ומתבונן בברכותיו לומר אותם כראוי

 והקדוש ברוך הוא ,עולה ובוקע כל האוירים עד שמגיע לפני כסא כבודו

כביכול מתעטר בו ושמח שמחה גדולה באותו שבח העולה מאת אדם נגזר 

 ומכין לו מחיה ומזון ונותן טרף לביתו ,ומתעלה בו, ורץמאדמה כי מחומר ק

 .ל"עכ. פותח את ידיו ומשביע לכל חי רצון
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¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰˘ ÔÓ„Ê� ,·Â˘ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ,‡ ÂÏÈÙ‡Â ‰È‰ Ì
Ú Â˙Ú„"‰Î¯·‰ ˙Ú˘· Ê ,ÏÂÁÏ ‰Ó ÏÚ ‰Î¯·Ï ‰È‰ ‡Ï˘ ÈÙÏ.20 

ÍÂÓÒ‰ ¯„Á· ÏÎ‡Ó‰ ‰È‰ Ì‡ Â‰ÈÓÂ ,ÂÈ�ÙÏ Â‰Â‡È·È È‡„Â·Â ,‡" ˆ
Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ . ‰Î¯·‰ ¯Á‡Â ‰·È˙· Á�ÂÓ ¯·„‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ
Ì˘Ó ÂÏË� ,Á˙ÙÓ· ‰ÏÂÚ� ‰˙È‰ ÂÏÈÙ‡ ,Â„È· Á˙ÙÓ‰˘ ÏÎ ,‡" ˆ

Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ.21 

 Ó ‡Â‰˘ ¯˘Ù‡˘ È¯Ù‰·¯‰ ıÂÓÁ Â‡,22 Ì„Â˜ ÂÈÏÚ Í¯·È ‡Ï¯  .י
Â�ÓÚËÈ˘ ,‰ÏË·Ï Â˙Î¯· ‡‰˙ ‡Ï˘.23 ÌÚÂË· Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�Â 
‚ ÚÏÂ·Â"‰Î¯·Ó ¯ÂËÙ Î ,ËÏÂÙÂ ÌÚÂË· ˜¯ Â‡,24 ˜ÙÒ ‡�È„ÏÂ 

Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯·,25 ·ÈË ÌÂÚËÏ ˜¯ Â˙�ÂÂÎ Ì‡ Í¯·È ‡Ï ÚÏÂ·· ÂÏÈÙ‡˘ 
ÏÎ‡Ó‰.26 ÏÂ˘È·‰ ¯Ó‚ Ì„Â˜ ÌÚÂË˘Î ‰˘ÚÓÏ Ì�Ó‡ ] ¯˘Ù‡Â

È‡ ÔÈÈ„Ú˘ÈÂ‡¯ Â�[,Â·ÈÏ· ‰Î¯·‰ ¯‰¯‰È . ¯Ó‚ ¯Á‡ ÌÚË Ì‡Â 

                                    
ופירש שם דלא דמי למברך על אמת המים ההולכת , ט"ב סקי"ה ומ"ע רו ס"שו .20

 שהוא באופן שיש ספק ]ד"סקל[ח "בכה' ועי, דהכא תלוי בדעת אחרים, כדרכה

 .שמא לא יביאו לו

 ].ופשוט דהיינו כשלא הפסיק בדיבור [.ח שם ושם"ב וכה"מ .21

ם שפרי שלא נגמר גידולו הוא מזיק לגוף האדם "וכבר נודע מה שכתב הרמב .22

לעולם ימנע אדם עצמו מפירות : ]א"ד מהלכות דעות הי"פ[ם "שזה לשון הרמב, ביותר

  אבל קודם. ואין צריך לומר רטובים,ולא ירבה מהן ואפילו יבשין, האילנות

וכל ,  וכן החרובים רעים לעולם. הרי הן כחרבות לגוף,שיתבשלו כל צרכן

 ואין אוכלין מהן אלא מעט בימות החמה ובמקומות ,הפירות החמוצין רעים

 , בין רטובין בין יבשין, והתאנים והענבים והשקדים לעולם טובים.החמים

 פרי פ שהן טובים מכל"ולא יתמיד אכילתם אע, ואוכל אדם מהם כל צורכו

 .האילנות

 .ט"ב סימן רב סקי"מ' ועי, מועד לכל חי שם אות יא .23

 .ב"ע רי ס"שו .24

 .א שם"רמ .25

 .ט"ב סקי"מ .26
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ÏÂ˘È·‰,ÂÈÏÚ Í¯·ÈÂ ¯·„‰ ÔÓ ˙Â�‰ÈÏ ÔÂÂÎ˙È˘ ¯‰ÊÈÏ ·ÂË .27 ÔÂÎ�Â 
ËÂÏÙÈ ‡Ï˘ ,˙ÈÁ˘˙ Ï· ÌÂ˘Ó.28 

, Â˜„Â·Ï ÍÈ¯ˆ˘ È¯Ù ,ÂÙÏ˜Ï Â‡ ,‰Î¯·‰ Ì„Â˜ Â�ÙÏ˜ÈÂ Â�˜„·È .יא
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Î¯·‰ ÔÈ· ˜ÈÒÙÈ ‡Ï˘ È„Î.29 ˘ÂÁÏ ˘È Ì‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ 

È‡Â Ï˜ÏÂ˜Ó È¯Ù‰˘‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯ Â� ,Â�˜„·È˘ „Ú Í¯·È ‡Ï˘ , ‡Ó˘
‰ÏË·Ï Â˙Î¯· ‡‰˙.30Â˜„Â·Ï È¯Ù‰ Í˙Á Ì‡Â  ,ÔÈÚ¯‚‰ ‡ÈˆÂ‰Ï Â‡ ,

‰Î¯·‰ „Â·ÎÏ Â¯‚ÂÒÏ ¯ÂÊÁÈ˘ ÔÂÎ� ,Á‡Â"Í¯·È Î.31 ¯Â‚ÒÈ˘ ·ÂËÂ 
ÌÈ‡ˆÁ È�˘ Ì‰˘ Ï˜· ¯ÎÈ� ‰È‰È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡·.32  

 ÙÈÂ È˜� ¯˙ÂÈ‰ È¯Ù‰ ÏÚ Í¯·Ï ¯‰ÊÈ ,Â‰Â�‡Â ÈÏ‡ ‰Ê ÌÂ˘Ó.33‰ .יב

Ú·Â�ÈÓÈ „È· È¯Ù‰ ÊÁ‡È Â˙Î¯.34Ú Â�ÊÁ‡È ‡ÏÂ " ÛÎ Â‡ ÈÏÎ È˙ · .יג
˙ÂÙÙÎ Â‡ ,‰Î¯·Ï „Â·Î Â�È‡˘.35  

                                    
וסוברים שבבולע , א בזה" כתב דמחמת שיש חולקים על פסק הרמ]שם[ב "במ .27

טוב ליזהר לכתחילה שאם רוצה לבלוע יתכוון ליהנות בתורת , חייב לברך

דקודם גמר הבישול , ש למעלה" כתב כמ]ב"סקכ[ח " בכהאמנם, אכילה ויברך

וכנראה משום שחשש שבאותו הזמן באמת עדיין אין , יהרהר הברכה בליבו

 .ודוקא אחר גמר הבישול יכוון לאכול ויברך, הדבר ראוי לברך עליו

 .ט"ח סקכ"כה .28

 .ב"ח סקכ"ובכה, ב"ב רו סקי"מ' עי .29

כ " אל יברך ואח,אדם שיש בידו אגוז אחד: ל" וז]סימן תתמט[ה בספר חסידים "כ .30

 . שמא התליע הגרעין או ניקב נמצא שבירך לבטלה,ישבר האגוז

'  דמי שאין לו לחם שלם ללחם משנה יקח ב]ב"קסח ס[ע "וכעין מה שמצינו בשו .31

 .חצאין ויחברם באיזה דבר כדי שיהא נראה כשלם

 .ח"ב סק"ש במ"ע .32

 .ת מטות אות גח שנה ראשונה פרש"בא .33

צריך , כל דבר שמברך עליו לאכלו או להריח בו: ל"וז, ד"ע סימן רו ס"שו .34

 דטעם שצריך לאחוז ]ח"ז וסקי"סקי[ב "במ' ופי. כ"ע. לאוחזו בימינו כשהוא מברך

 .וטעם שאוחזו בימינו משום חשיבות הברכה, הפרי משום כוונת הלב

 .ב"ח שם סקל"כה .35
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‡Ï˘ ¯‰ÊÈ ·ÂÁ˙ÏÂÈÏÚ Í¯·Ó˘ ˙Ú· È¯Ù· ÔÈÎÒ‰ , Ì‡ ÂÏÈÙ‡  .יד
Â�ÈÓÈ· ÔÈÎÒ‰ ÊÁÂ‡.36‚ÏÊÓ· ÂÏÎ‡Ï Í¯„˘ ¯·„Â  , ˜ÈÊÁÈ ‡Ï˘ ÔÂÎ�

ÏÊ¯· Ï˘ ‚ÏÊÓ· È¯Ù‰ ,ÛÒÎ Ï˘ ‚ÏÊÓ‰ ‰˘ÚÈ ‡Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡Â , ÊÁ‡È
„È· È¯Ù‰Í¯·ÈÂ Â.37‰Ê ÏÎ· ˘ÂÁÏ ÔÈ‡ ˜ÈËÒÏÙ ÈÏÎ·˘ ‰‡¯�Â .38 

 ËÈ‡ „È, È"‡ ˜ÈÊÁÈ˘ „È· Ï‡Ó˘, ‡È‰˘ ÔÈÓÈ ÂÏ˘.39 Ì�Ó‡ Ú"Ù¯ .טו
‰Ï·˜‰ ÚÓ˘Ó ÍÈ¯ˆ˘ ÊÂÁ‡Ï ÔÈÓÈ· Ï˘ ÏÎ Ì„‡, ÔÎÂ ‡ÓÚ ¯·„.40 

Î¯· ÂÊÈ‡ ¯Â¯È·· Ú„È˘ „Ú ‰Î¯· ÌÂ˘ Í¯·Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ‰  .טז
ÂÈÙÓ ‡ÈˆÂ‰Ï „ÓÂÚ.41Ó· Í¯·ÈÂ Â ˙Â�È˙ ·Ï‰ ˙�ÂÂÎ··Â¯ÈÙ˘Ó‰ ÌÈÏÈ, 

ÈÂ‡¯Î ˙ÂÓ˘‰ ˙�ÂÂÎ· ¯‰ÊÈ ÔÎÂ,ÓÎÂ "Â˘‰ Ô¯Ó ˘"Ú42 ¯ÈÎÊÈ˘Î˘ 
Ì˘‰ ,ÏÎ‰ ÔÂ„‡ Â˙‡È¯˜· ÔÈÂÎÈ ,‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ Â˙·È˙Î·Â . Ì˘·Â

ÔÈÂÎÈ ÌÈ˜Ï‡ Î ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ·Â ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ· ÛÈ˜˙ ‡Â‰˘ÂÌÏ.43  

                                    
והובא , ח פרשת בלק אות ד"ה בבא"וכ. ד הקבלה"וא עח שכן ה"ב שם סקי"מ .36

 .א"ח שם סקל"בכה

 .ח שם"ח וכה"בא .37

והברזל נברא , דעיקר הטעם מבואר באחרונים מצד שבימין הוא עיקר החיים .38

ואין זה שייך בכלי , ולא נכון לעשות שני הפכיים בענין אחד, לקצר ימי האדם

ח דאם מחזיק הפרי בכף או "כהכ ה"ונראה דגם אין לחוש מצד מש. פלסטיק

נראה שאין בזה חסרון , שבדבר שדרך לאכול במזלג, בכלי אינו כבוד לברכה

מה שדרך לאחוז במזלג לפי שהוא מלכלך , ואפשר דלהיפך. בכבוד הברכה

 .כ"אם יאחזנו בידו בעת הברכה אינו כבוד כ', הידים וכדו

 שכתב כן גם לענין ברכת ]ה"קפג ס[ע "בשו' ועי. א"א והגרע"ב שם בשם המג"מ .39

 .שאם המברך איטר אוחז הכוס בימינו שהיא שמאל כל אדם, המזון

 .ל"ח רו סק"כה .40

 עד שיחשוב ,'לא יתחיל אדם ברוך אתה ה: ל" וז]סימן תתמב[בספר חסידים ' עי .41

 .בלבו על מה יש לומר הברכה

 .סימן ה .42

ע "וע. ש"ע,  בברכות הנהניןל בזהירות"כבר הובא לעיל אזהרת רבינו האריז .43

 או כשמברך על ,כשהוא נוטל ידיו ומברך: ל" שכתב וז]סימן מו[בספר חסידים 
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ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰Ê· ¯¯ÂÚ ‰ , ¯˙ÂÈ Í¯·Ó Ì„‡ ÂÈÈÁ ÈÓÈ· ÈÎ .יז
˙ÂÎ¯· ÔÂÈÏÓ È�˘Ó ,‡ÂÈÂ‡¯Î ‰�ÂÂÎ· ÌÎ¯·È Ì , Â˙È‡ Â¯Î˘ ‰�‰

‰ÏÚÓ Ï˘ ÔÈ„ ˙È·Ï ‡Â·È˘Î ÂÈ�ÙÏ Â˙ÏÂÚÙÂ , ÏÚ ÌÏ˘ÂÓ Â¯Î˘ Ï·˜Ï
‰Î¯·Â ‰Î¯· ÏÎ ,Á Ì‡ Ï·‡"ÔÂÂÎÈ ‡Ï Ì·Â¯· Â , Â¯Ó‡� Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ

˙ÂÈ˙Â‡Â ˙Â·È˙ ÔÂ¯ÒÁ· , È�˘ ÌÂ˜Ó·˘Î Â‰ÚÈ‚˙ ‰˘Â·‰ ÔÓ ‰ÓÎ
Á ¯ÈÚÊÓ ËÚÓ ˜¯ Â„È· ÂÏÚÈ ˙ÂÎ¯· ÔÂÈÏÓ"Â .ÂÓÂ"¯‚‰ ¯" ‰˜„ˆ È

ˆÊ"‰¯ÂÓ ‰È‰ ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ ˙·È˘È ˘‡¯ Ï ,ÍÎ· ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯È˘, ˜ÏÁÏ 
‚Ï ‰Î¯·‰ 'ÌÈ˜ÏÁ ,‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· ¯Ó‡È˘ ,'ËÚÓ ˜ÈÒÙÈÂ , ¯Ó‡È ·Â˘Â

ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ Â�È˜ÂÏ‡ ,ËÚÓ ˜ÈÒÙÈÂ ,Á‡Â"‰Î¯·‰ ÌÈÈÒÈ Î , ‡Ï˘ È„Î
˙Á‡ ˙·· ÂÈÙÓ ‰�˜¯ÊÈ ,ÈÚÂ"ÈÂ‡¯Î ÔÂÂÎÏ Â˙Ú„ Ô˙È Ê. 

 ‡Ï Í¯·È Â„ÂÚ· ‰˘ÂÚ ‰Î‡ÏÓ,44 ÂÏÈÙ‡˘ ˘ÈÓ˘˙ Ï˜ ¯ÂÒ‡ .יח
˙Â˘ÚÏ ˙Ú· ‰Î¯·‰, ÏÏÎ·Â ‰Ê ‡Ï˘ ÔÈÈÚÏ Ì‚ È¯·„· ‰¯Â˙, ‰Ê˘ 
ÁÈÎÂÓ Í¯·Ó˘ Í¯„· È‡¯Ú ‰¯˜ÓÂ.45 ·ÂËÂ ¯‰ÊÈÏ ÏÎ· ˙ÂÎ¯·‰ 

                                                                                      
 יכוין לבו לברך לשם בוראו ,הפירות או על המצות השגורות בפי כל האדם

ולא יעשה ',  וכואשר הפליא חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם

מעשה . 'וכוא דברים מפיו בלא הגיון הלב כאדם העושה דבר כמנהג ומוצי

 נתגלה , לאחר שנים עשר חודש הרבה,באדם אחד שמת לפני זמנו כמה שנים

 : אמר לו. איך אתה נוהג בעולם שאתה שם: שאל לו.בחלום לאחד מקרוביו

בכל יום דנים אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת המוציא וברכת הפירות 

 והלא אין :שאלו.  להנאתך נתכוונת: ואומרים לי,וברכת המזון בכוונת הלב

ב ועדיין דנין " וכבר עברו עליך יותר מי,חדשים בלבדב "ימשפט לרשעים אלא 

וכתב . ל" עכ.ראשוניםב "י אין דנין אותי פורעניות חזקים כמו ב:מר לוא. אותך

נת ורבינו בענין כוה שכתב ומ: ל"א בהגהותיו לספר חסידים וז"ז מרן החיד"ע

יניו ולבו ורעיוניו לעבוד עבודה י מי שיש לו לב ישים מע,להירכות והתפהב

 .כ"ע.  והיו לטוטפות כל דברי רבינו בזה,שבלב

 ]ה"ז וקצא סק"קפג סקל[ב "ובמ,  כתב כן לענין ברכת המזון]ג"ג וקפג סי"קצא ס[ע "בשו .44
 .שכן הוא לענין כל הברכות

ואם תלכו עמי "לל אזהרת התוררה וכתב שם שהוא בכ. ב שם בסימן קצא"מ .45

 . דהיינו שלא יהיו המצות אצלנו על צד המקרה וההזדמנות בעלמא,"קרי



 ציון øôâ - úåëøáä éðéãî÷  נר 
 

âñ 

Ì¯ÓÂ‡Ï ·˘ÂÈÓ.46 ÏÚ ÌÈÈÂÒÈÎ È�˘· ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ ¯ÓÂÏ ÔÈ¯‰Ê� ˘ÈÂ 
Ì˘‡¯. 

, Â�ÊÂ‡Ï ‰Î¯·‰ ÚÈÓ˘‰Ï ÍÈ¯ˆ ,‡ˆÈ ÚÈÓ˘‰ ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡Â .יט
˘· ‡ÈˆÂ‰˘ „·Ï·ÂÂÈ˙Ù.47 

‰·Í¯·Ó Â„ÂÚ· Ì‡ ÌÈ·È·Á Â‡ ¯˙ÂÈ ÌÈ·Â˘Á ˙Â¯ÈÙ ÂÈ�ÙÏ Â‡È  .כ
¯˙ÂÈ ,‰ÏÈÁ˙ ·È·Á‰ Â‡ ·Â˘Á‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï , ÔÓ ‰ÏÈÁ˙ ÏÎ‡È ‡Ï‡

Ì‰ÈÏÚ Í¯È·˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ,Á‡Â" ÌÈ·È·Á‰ Â‡ ÌÈ·Â˘Á‰ ÔÓ ÏÎ‡È Î
¯˙ÂÈ.48  

 ÏË·Ï ‰Î¯·Â ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‰Î¯· È„ÈÏ ‡Â·È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ,49 ÈÎ‰ .כא
 Ì˙Î¯·˘ Â˙È··˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎÏÎ‡˘ ÔÈÓ‰ Â˙Â‡Î , Â˙Ú„˘ ·˘Á�

ÌÏÎÂ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ,·Â˘ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡Â] . ·ÂË ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

                                    
 .א"ח קפג סקנ"וכה' ח שנה ראשונה פרשת חוקת אות ד"בא .46

 .ג"ע רו ס"שו .47

ועיין בסמוך ולהלן . [ו"ב סקכ"ובמ, ח בשם ספר חסידים"רו סק' א סי"ה במג"כ .48

נים התלויים במחלוקת הפוסקים שצריך לכוון בהדיא בפרטי דיני קדימה באופ

: ]תתמז' סי[והנה זה לשון הספר חסידים ]. לפטור גם המין השני שאינו מברך עליו
 , ובירך עליו בורא פרי העץ ולא היה לפניו פרי אחר,אם לפני האדם תפוח

. כ"ע . לא יאכל אלא על מה שבירך,ואחר שבירך בא לפניו פרי אחר יותר יפה

 ועודו מברך הביאו לו פירות יותר ,בירך על פירות: א הוא"אבל לשון המג

ויש קצת חילוק בין . כ"ע.  יאכל מהראשונים תחלה כיון שבירך עליהם,יפים

דבלשון הספר חסידים לכאורה משמע דדוקא אם בא הפרי השני , הלשונות

לשון וב. יוכל לאוכלו, אבל אם יבוא באמצע ברכתו, לאחר שבירך דינא הכי

ז אינו "עכ, על הראשון" בעודו מברך"א משמע דאפילו הביאו פרי השני "המג

ב מאיזה טעם יועיל כאשר יביאו הפרי השני באמצע "ולכאורה צ. נפטר

. הלא תחילת הברכה כבר בירך שלא על דעת לאכול מפרי זה, הברכה

 א שינה מעט"ועל כן גם המג, דלשון הספר חסידים לאו דוקא, ל"ולכאורה צ

דלדינא אין חילוק בין הביאו פרי השני אחר שסיים הברכה או , לשונו

 .ועיין. באמצעה

 .ם"ג משובבי"י פ"ה בחמ"וכ, פשוט .49
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ÂÏ Â‡È·È˘ ‰Ó ÏÎ ÏÚ ÔÂÂÎÏ „ÈÓ˙ ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯‰Ï50 .[ ‰È‰ Ì‡ ˜¯Â
ÂÈ�ÙÏ˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ˜¯ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ‡È„‰· Â˙Ú„ , ˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚·˘ Â‡

„ÂÚ ÏÎ‡È ‡Ï˘ Â˙Ú„· ¯Ó‚ ˙Â¯ÈÙ‰ ,Á‡Â"ÍÏÓ� Î , Í¯·Ï ÂÏ ˘È ‰Ê·
·Â˘.51 

                                    
 .ט"ח קעז סקי"ובכה, ח שנה ראשונה פרשת נשא אות יב"ובא, ה"א רו ס"רמ .50

דאפילו לא היה דעתו , ]כ"סק[ב שם "ובמ, ה"ח סימן רו ס"ע או"ז בשו"כמבואר כ .51

מ כיון שדרך "מ, בהדיא על כל מה שיביאו לפניו רק שבירך על פירות שלפניו

. הוי כהתנה בפירוש שיאכל עוד, האדם ליכנס מאכילה קטנה לאכילה גדולה

או , ז באופן שנשאר לפניו מפרי הראשון" התנה דכ]ז"סקל[ח "בכהואמנם @@

, לברך שובאבל בלא זה צריך , שקודם שסיים לאוכלו נתן דעתו לאכול עוד

ע אין חילוק "אכן לכאורה בדברי מרן השו. ואפילו הביאו לפניו מאותו המין

, א והחיי אדם"ה דעת המג"פ שכ" שכתב דאע]כ"סק[צ "עוד בשעה' ועי. בזה

ז "ך והט"השמ אחרי ד"מ, ע איירי רק כשהיה בדעתו לאכול עוד"דהשו

הכריע דבכל אופן על כן , א פליגי בזה"ר וביאור הגר"ר ומאמ"והדרישה והא

. ]ד אות טז"ב פי"ח[צ "ה באול"צ זללה"ר הגרב"וכן הוא דעת מו. צ לברך שוב"א
הביא , שהביאו לפניו ממין אחר שברכתו כברכת המין שאכלובאופן @@

כמה אחרונים חלקו , צ לברך שוב"ע א"ג דלדעת מרן השו"דאע, ]ב"סקכ[ב "המ

ורק אם , במין אחר חייב לברך שובאבל , וסברי דדוקא באותו המין פטור, ז"ע

וכן פסק . צ לברך שוב"א, היה לפניו ממין הראשון כשהביאו לפניו ממין השני

, ע שאין חילוק בזה"ל כדעת מרן השו"מ אנן לדידן קיי"ומ. ב למעשה"המ

שאם קבע עצמו , ב עצמו"ש המ"כמ, ע דינא הכי"ו בשבט לכו"ובפרט בליל ט

, כ הביאו לו מין אחר"ואח, ו המין הראשוןפ שכלה ממנ"אע, לאכילת פירות

והנה @@. שבקובע עצמו לאכילה אינו מסיח דעתו כלל, צ לחזור ולברך"א
מיני פירות '  והאחרונים דדוקא בב]ז"סק[א " הביא עוד מדברי המג]א"סקכ[ב "במ

אף שברכתם , אבל בירך על דגים והביאו לו שיכר, שברכתם שוה אמרינן הכי

או שהיה לפניו על , כ היה דעתו"אא[, כר נפטר בברכת הדגיםאין השי, שוה

 כתב לפי שהדגים הם ]ח"סקל[ח "ובכה. לפי שהוא מין אחר לגמרי, ]השלחן

במי שבירך שהכל , מ בזה בין הטעמים"ולכאורה נ. אכילה והשיכר הוא שתיה

דאם טעם הדבר , כ הביאו לפניו סוכר או שוקולד"ואח, על אכילת בשר ודגים

ואין שייך בהם הסברא דנגרר מאכילה גדולה , מינים שונים' ד שהם במצ

לפי שאין קשר בין , ד צריך לברך על אכילת הסוכר"כ גם בנד"א, לקטנה
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ÂÈ ÌÈ·È·Á Â‡ ÌÈ·Â˘Á ˙Â¯ÈÙ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰ , ‰ÓÏ ‰Â˘ Ì˙Î¯·Â˙¯ .כב
Í¯È· ¯·Î˘ ,·‰ Ô¯Ó Â·˙Î"Ó¯‰Â È" Â˙Î¯·· ÌÈ¯ËÙ� Ì�È‡˘ ‡
‰�Â˘‡¯‰ ,]ÌÓÈ„˜‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ÂÈ�ÙÏ ÂÈ‰˘Î ÂÏÈÙ‡Â[ ,

‡‡"Ì¯ËÂÙÏ ‡È„‰· ÔÂÂÈÎ Î .Ú‡Â"È˘ Ù"Â˘‰ Ô¯Ó˘ ‡" ˜ÒÙ ‡Ï Ú
‰˘ÚÓÏ ÔÎ ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"Ï Ì‚˘ ‰ÔÎ ÔÈ„‰ ‰˘ÚÓ.52 

                                                                                      
אבל אם , ואין הסוכר נגרר אחריהם, אכילת הבשר והדגים לאכילת הסוכר

כ כל ששניהם "א, טעם הדבר מצד דהדגים הוו אכילה והשיכר הוי שתיה

ומיהו לכאורה בסברא הוא . ז"כאורה כל שברכותיהם שוות יפטרו זאל, אכילה

, מ כיון שברכתם שוה פטרי אהדדי"ז כלל מ"חידוש לומר דגם כשאין נגררין זל

אין זה שייך , דכיון דטעם הדבר שדרך האדם ליכנס מאכילה קטנה לגדולה

א "וגם במג. ולא בדברים שאין שום קשר ביניהם, אלא בדברים שדרכן ליגרר

ושם איירי אפילו באופן ששתה [, לא נזכר הטעם מצד דהוי אכילה ושתיה

ז כתב דאין נפטרין בברכת "ועכ, ומביאין הדגים למתק השתיה, תחילה שיכר

 .ע"וצ, ]ש"ע, ל דאינו בגדרי עיקר וטפל"וצ, השיכר

שיפטור מי שאינו חשוב את שהוא דאינו בדין , א" בשם הרשב]סימן רו[י "בב' עי .52

ומבואר בדבריו בהדיא דאיירי אפילו כשהיו , וב דרך גררא אלא דרך כוונהחש

ואמנם בדין המברך על פירות . ]ה"סימן ריא ס[א "והביא דבריו הרמ. ש"ע, לפניו

 בסתמא שנפטרין ]ה"רו ס[כתב מרן , והביאו לפניו עוד ממין שברכתו שוה

ועל כן , תר לא נפטרוולא הזכיר שאם חשובין או חביבין יו, בברכתו הראשונה

וטעם הדבר , ע לדינא כן"ל למרן השו" דמשמע דלא ס]ט"רו סקל[ח "כתב בכה

, משום דהקדמת החשוב והחביב אינו מדינא אלא לכתחילה ולחיבוב מצוה

רו [ב "הובא דבריו במ, ר"וכן הוא דעת הא. ד"עכ, ז ברכה נוספת"ולא לגרום עי
שהביא מספר חסידים שאם בעודו , פליג בזה ]ח"סק[א "אמנם במג. ש"ע, ]ו"סקכ

, יאכל מהראשונים שבירך עליהם תחילה, מברך הביאו לפניו פירות יפים יותר

אינו רשאי לאוכלם בלא ברכה , כ אוכל היפים"א דאם אח"ז המג"והוסיף ע

ה בהדיא בהמשך דברי הספר חסידים "ובאמת שכ[, כ היה דעתו לפוטרם"אא

ואם יבא לו פרי אחר שבירך על : ל"יד אחר דין הנשכתב מ, ]תתמז' סי[שם 

 , כיון שלא היה דעתו על זה, וכבר אכל הראשון שכבר בירך עליו,הראשון

ונראה דהיינו משום דאין המעולה יותר נפטר בברכת ]. יברך גם על האחרון

 ]ב פרק יד אות טז"ח[צ "ובאול. ל"וכנ, הפחות יותר דרך גררא אלא במתכוון בפירוש
פ שלא "אע, י בלא חולק"ג דכל דעה שהביאה מרן בב"א מדברי הכנההבי

ועל כן הכריע , מ דעתו שכן יש לנהוג להלכה ולמעשה"מ, ע"הביאה בשו
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 ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ]úåëøáä úîéã÷ øãñ éðéãá[ ‰Ó ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�˘ ÌÂ˜Ó·˘ 
ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ,È�˘‰ ÔÈÓ‰ Ì‚ ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÎÈ.53 ÌÈ„˜‰ Ì‡Â 

 ÔÈÓ‰˘ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„ÏÂ¯Á‡Ï ÍÈ¯ˆ  , ‰Ó Â‰Ê ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙ˆ˜ÓÏÂ
ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ,È�˘‰ ÔÈÓ‰ ÏÚ ·Â˘ Í¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ‡Ï , ˙Ú„Ï˘ ÈÙÏ
˜ÒÂÙ‰ ˙ˆ˜Ó‰�Â˘‡¯‰ Â˙Î¯·· ¯ËÙ� ¯·Î ÌÈ.54 

Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ˙Â¯ÈÙ ÂÏ Â‡È·‰ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ÔÈ¯ËÙ� Ì�È‡ Ú¯ .כג
‰�Â˘‡¯‰ Â˙Î¯·· ,‡‡"Ì‰ÈÏÚ Ì‚ ˘Â¯ÈÙ· Â˙Ú„ ‰È‰ Î.55 ‰Ê ÏÎÂ 

˙È·‰ ÏÚ·· ,‰Ú· Ïˆ‡˘ Á¯Â‡ Ï·‡"· , ˙Â¯ÈÙ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰ ÂÏÈÙ‡
¯Á‡ ˙È·Ó ,]‰Ú·˘"·Â˘ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ·[ , Á¯Â‡‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
È¯ˆ Â�È‡Í¯·Ï Í ,ÂÈ�ÙÏ Â‡È·È˘ ‰Ó ÏÎ ÏÚ Â˙Ú„˘ .ÈÂ" ˜¯ ‡Â‰˘ ‡

‰Ê ÔÈÓÓ ËÚÓ „ÂÚ ÂÈ�ÙÏ ¯‡˘�˘ ÔÙÂ‡· ,‰Ú· ˙Ú„˘ Â‡" ‡È·‰Ï ·
ÔÈÓ‰ Â˙Â‡Ó „ÂÚ.56 

, ÂÏÎÂ‡Ï È¯Ù Â„È· ÏË� ,ÂÈÏÚ Í¯È·Â ,Ò‡Ó� Â‡ „·‡Â Â�ÓÓ ÏÙ�Â .כד
ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ È¯Ù ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯ Â�È‡ , „Â·Î Ì˘ ÍÂ¯· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

ÂÎÂ Â˙ÂÎÏÓ ,'Á‡Â" Î¯Á‡ È¯Ù ÏÚ Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ.57 ÂÈ‰ Ì‡ Ï·‡ 
˙Â¯ÈÙ „ÂÚ ÂÈ�ÙÏ , ˙Â¯ÈÙ „ÂÚ ÏÂÎ‡Ï ˘Â¯ÈÙ· Â˙Ú„ ‰È‰˘ Â‡] ÂÏÈÙ‡
ÂÈ�ÙÏ ÂÈ‰ ‡Ï[ ,Ó¯‰ ˙Ú„Ï"Í¯·ÓÂ ¯ÊÂÁ Â�È‡ ‡,58 Ô¯Ó ˙Ú„·Â 

                                                                                      
 .א"ל כדברי הרשב"דקיי

, נמצא שלדעות הפוסקים שהקדים את הגרוע יותר, שהרי אם לא יכוון בפירוש .53

 .א ברכהוהרי זה כאוכלו בל, לא פטר את השני המעולה יותר

 .ב פרק יד אות יז בביאורים"צ ח"ובאול, ג"ב ריא סקל"ה במ"כ .54

אפילו , ה שאם שלחו מבית אחרים שאינו סמוך עליהם"ח קעז ס"ע או"בשו' עי .55

א כתב "והרמ. הם דברים שבאין ללפת הפת צריך לברך עליהם כדין נמלך

 .לפניוואפשר משום דדעת האדם על כל מה שיביאו , שלא ראה נזהרין בזה

 . ל"כ בשם החס"ח קעט סק"כה..56

 .ו"ע רו ס"שו .57

 .ו"ב סקכ"א שם ובמ"עי ברמ .58
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Â˘‰"ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� Ú ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ‡�È„ÏÂ.59ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  ,
 Ì‡ÂÈ�ÙÏ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎ ÂÈ‰ ,ÂÓ ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„ ‰È‰ÌÏÂÎ ,‡Ï‡ Ô˙�˘ 

‡ È¯Ù· ÂÈ�ÈÚ 'ÂÈÏÚ Í¯·Ï Ì‰Ó ,Í¯È·Â ,Á‡Â" ·ÂË ¯Á‡ È¯Ù˘ ÍÏÓ� Î
Â�ÓÓ ,‰ÏÈÁ˙ È�˘‰ ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯.60 

ÍÂ¯· ¯Ó‡Â Í¯·Ï ÏÈÁ˙‰ ,'Â„ÈÓ È¯Ù‰ ÏÙ�Â , ÌÈÈÒÈ ‡˙‰ ‰ .כה
ÍÈ˜ÂÁ È�„ÓÏ.61‚ ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙‰ "Â�È˜ÂÏ‡ ˙·È˙ Î , ¯Ó‡ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ
‰·È˙‰ ÌÂÈÒ ,]È˜Ï‡ ˜¯ ¯Ó‡˘[ , ¯ÓÂÏ „ÈÓ ÍÈ˘ÓÈ"·‡ Ï‡¯˘È Â�È

ÌÏÂÚ „ÚÂ ÌÏÂÚÓ] "‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· Â˙¯ÈÓ‡ ‡‰˙˘ ÔÙÂ‡· ' È˜Ï‡
ÂÎÂ Â�È·‡ Ï‡¯˘È'[ ,ÌÈÓÈ‰ È¯·„· ˜ÂÒÙ ‡Â‰˘62 Â�È‡˘ ¯Á‡Ó Ì�Ó‡ 

ÌÏ˘ ˜ÂÒÙ ,Á‡ ¯Ó‡È˘ ·ÂË"‚ Î"ÂÎÂ Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î Ì˘ ÍÂ¯· Î'.63 
Â�È˜Ï‡ ˙·È˙ ÌÈÈÒ , ¯ÓÂÏ „ÈÓ ÍÈ˘ÓÈ" ˙ÈÈ‰ ‡˘Â� Ï˜ Ì˙È�Ú ‰˙‡

                                    
באמת , ע"א בא לפרש דברי השו"שכתב דאף שנראה דהרמ, ]ה רק"ד[ל "בבה' עי .59

כיון , ל דאפילו היה דעתו לאכול גם משאר הפירות"ע ס"דהשו, פליגי אהדדי

צריך , ררו אחריו וייפטרו בברכתווהשאר ייג, שהיה דעתו לברך על פרי שנטל

א דאם היו לפניו או "ודעת הרמ, לחזור ולברך שוב על פירות האחרים שיאכל

ח "אמנם בכה. ל"ב הכריע דסב"והמ, צ לחזור ולברך"היה בדעתו לאכול עוד א

ע דאיירי בדעתו לאכול " הביא שיש שפירשו גם בדברי הראשונים והשו]ב"סקמ[

ז "ולפ, תו לאכול גם משאר הפירות אינו חוזר ומברךאבל אם דע, רק פרי אחד

ל ואינו חוזר "ועל כן הכריע דגם לדידן סב, א כלל"ע והרמ"לא פליגי השו

ל "כתב בבהעוד @@. ומברך אלא כשהיה דעתו לאכול רק פרי אחד

מ בסתמא כשלא נתכוון "א דאף שהיו הפירות לפניו מ"ע והרמ"דמשמעות השו

אבל דעת , ים בברכתו וצריך לחזור ולברך עליהםלאכול מהם עוד אינן נפטר

, כמה ראשונים דגם במונחין לפניו בסתמא אינו צריך לחזור ולברך עליהם שוב

ז בכל גווני שהיו עוד פירות "ולפ, דדרך האדם ליגרר מאכילה קטנה לגדולה

 .ל"דסב, צ לחזור ולברך"לפניו א

 .מ"ח סק"כה .60

 .ו"ע רו ס"שו .61

 .פרק כט פסוק י' דברי הימים א .62

 .ד"ח סקמ"כה .63
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Ì˙ÂÏÈÏÚ ÏÚ Ì˜Â�Â Ì‰Ï" ,Ù ‡Â‰˘ÌÈÏÈ‰˙· ˜ÂÒ.64Á‡Â " ¯Ó‡È Î
ÂÎÂ Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î Ì˘ ÍÂ¯·' . 

åðééçäù éðéãîúåøéô ìò  

, ‡ ˘‡Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ,È"˙Â˘¯ ‡Ï‡ ‰�È .כו
ÈÙ‡ÂÂÏ ÏÎÂ‡˘Î È¯Ù‰.65ÈÂ "ÌÈ˘„Á‰ ˙Â¯ÈÙ‰ ˙Â‡¯Ï ·ÈÈÁ Â�È‡˘ ‡ ,

Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Â˙ÏÈÎ‡· Ï·‡.66  

                                    
ובפסוק , "ברוך אתה"פ שהתחיל תחילה לומר "ואע. תהילים פרק צח פסוק ח .64

מכל מקום הורו , ח לא הביאו עצה זו"ע ובכה"וגם בדברי מרן השו, אינו כן

, חכמי דורינו דודאי שכן עדיף משיפסיק באמצע הברכה או יסיימנה לבטלה

 .ו"מלכ ואומר בשכ"ה חוזר אח"ובלא

וברכות אלו ברכות :  שכתב אפילו במי שאוכל]רנ' א סי"ח[א "ה בתשובת הרשב"כ .65

 ]א"ק לברכות דף נד ע"הובא בקש[ה בספר המאורות "וכ. של רשות הן ולא של חובה
 עצמו להנאת שהם הברכות דכל נראה כן על: ל"ד וז"שכתב בשם הראב

 שצריכין ארבעה הנך כי יאה חובה הנס הודאת אבל, הם רשות ראייתו בשביל

 ברכת שהיא, לברך חייב ממון הנאת בהן שיש טובות שמועות על וכן. להודות

 ראייה הנאת אבל ,שעה בכל אותנו חונן שאתה ומזון חיים שאומר, הארץ

ודברי . כ"ע. רשות שהיא, חדתא כקרא היא הרי, לשעתה אלא שאינה בעלמא

 שאין .]מ[בעירובין ' ש בגמ"תייע ממונס, ]ז"רכה ס' סי[י "א הובאו בב"הרשב

, פ"ה ויוהכ"להוכיח מברכת שהחיינו על דלעת חדשה לענין ברכת זמן בר

. דבפרי חדש אינה אלא רשות, ומשמע. והנידון על חובה, דרשות ודאי איכא

' סי[א "וברמ, ז"כ בדרכי משה בשם או"וכ, ]תקה' סי[ש "וכן משמע בתשובת הריב
 .]ו"סק[א "ובמג, ]שיט' רצז וסי' א סי"ח[ז "וברדב, ]א"רכג ס

,  הביא מפירוש רבינו חננאל שכתב בזה]ב"רכה סק[י "ב לברכ"א בשיו"מרן החיד .66

היינו שאינו חייב לחזר אחריה עד שיראה אותה , דמה שאמרו שהיא רשות

ז הביא "וכעי. חובה לברך שהחיינו, מ כשאוכל"ז מ"ולפ. כדי לברך עליה

ע "וצ[, דרשות היינו שאינו מחוייב לראות, ד" בשם הראב]ב"קכס[ח "בכה

 כתב דרשות היינו דוקא שאינו ]י"הגב[ג "ובכנה]. ד"מהמבואר לעיל בשם הראב

ר שהביא בשם "ע בא"וע]. ל דחה דבריו"א הנ"ובמג[, מחוייב לאכול הדלעת

שהיא ע מודו "ד רשות היינו על ראייתן אבל על אכילתן כו"ק דאפילו למ"הסמ

 .ועל כן ראוי שלא לבטלו, חובה
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‡Á·˘ ÏÏÎ·"·„Â ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ ‡È‰˘ È˘ , Ì‚ ‡Â‰˘ Û ‡ .כז
ÂËÂ˘ÙÎ ,Ó"‚ ‰Ê· ‰¯ÂÓ Ó"‰È˙Â¯ÈÙÂ ı¯‡‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ Î , Ì‰ ÈÎ

Ì˙Â‡ ÏÎÂ‡‰ ˘Ù�· ‰˘Â„˜ ÌÈ„ÈÏÂÓ ,‰· ˙Â˜·„Â ‰·‰‡ ÛÈÒÂÓÂ'.67 
 ÌÂ˜ÓÏ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÏÚ ÌÈÎÏÂ‰ ÂÈ‰˘ ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ Â�È˙Â·¯· Â�ÈˆÓÂ

‡ ˙Â¯ÈÙ ˘È˘"Ì‰Ó ÏÂÎ‡Ï È„Î ÌÈ˜Â˙ÓÂ ÌÈÁ·Â˘Ó È,68 Ì˙�ÂÂÎÂ 
Á ÏÈ·˘· ÌÈÓ˘ Ì˘Ï È‡„Â·‡ ·Â·È"È ,È˘‰Ï ˙Â„Â‰ÏÂ" ı¯‡‰ ÏÚ ˙

ÌÈ·ÂË‰ ‰È˙Â¯ÈÙÂ.69 

‡Á ÔÈÓ ÏÎÓ ËÚÓ ÏÂÎ‡Ï ‰ÂˆÓ ,¯‰Ï ÂÈÏÚ ·È·Á˘ ˙Â„˘ ·˘�‰ .כח
·˜‰ Ï˘ Â˙‡È¯·"‰.70 

Ï‡¯˘È·˘ È�Ú ÂÏÈÙ‡ , Â�ÓÓ ÏÂÎ‡Ï ˘„Á È¯Ù ÏÎÓ ˙Â�˜Ï Ï„˙˘È .כט
Â˙È· È�·Â ‡Â‰ ,È˘‰Ï ˙Â„Â‰ÏÂ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï È„Î"˙.71Â ÂÏÈÙ‡ Ì‡ 

ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ È¯Ù‰ ‰‡Â¯ ,Â‡˘„Á È¯Ù ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰Â Á¯‡˙Ó˘  ,
Ú Í¯·ÏÓ ÔÈ˙ÓÈ˘ ·ËÂÓ„Â�ÂÓÓÓ È¯Ù ‰�˜È˘  ,ÂÈÏÚ Í¯·ÈÂ , ÈÎ

ÔÂÓÓ· Ì„‡Ï ‰‡·˘ ‰ÂˆÓ‰ , ÏÚ „‡Ó ‰·‚˘�Â ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ‰· ˘È
Ì�ÈÁ· ÂÏ ‰‡·˘ ‰ÂˆÓ.72 ÓÎÂ" ˘‰ÂÊ·" ÈÂ‡¯Î ‰ÂˆÓ· Ï„˙˘Ó‰˘ ˜

‡ÏÓ ÌÂÏ˘˙· ‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ,Ì�ÈÁ· ‡ÏÂ ,Ú˘ ‰ÎÊÈ˘ È„Î" ÌÂÈ˜ È

                                    
 .א"חולין לדף קמב ע' ס בחי"חת .67

 .א"ע' עירובין ל .68

ש אין בזה משום "ש שהורה לשואל שאם כוונתו לש"וע, תיח' תורה לשמה סי .69

 .והכל אחר כוונת הלב, רדיפת התענוגים

ם ליתן  שהביא דברי הירושלמי שעתיד אד]ג"סקכ[ח "בכה' ועי, ט"ב רכה סקי"מ .70

ץ שהטעם כדי להרבות "והביא מהתשב, את הדין על מה שראו עיניו ולא אכל

 .ר פירש בזה דהיינו כדי לברך ברכת שהחיינו"והא, בברכות

 .ח שם"בא .71

שאם קנה אתרוג , ז"ש שחידש עוד עפ"וע, ]נ' סי[ח בתורה לשמה "רבינו הבא .72

, ז יברך על מה שקנה"עכ, כ נתנו לו במתנה אתרוג מהודר יותר"במעות ואח

מ הנענועים שבהלל "ומ, כ יטול האתרוג המהודר יותר לנענועים"ורק אח

 .ובהקפות יעשה באתרוג שקנה בדמים
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ÓÈ˙ ‰ÂˆÓ‰‰˘Â„˜ ÁÂ¯ ÂÈÏÚ Í˘.73 

 ·¯Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓÂÏÈÙ‡ Â‡ Â¯È·Á „È· È¯Ù‰ ‰‡Â  .ל
ÔÏÈ‡‰ ÏÚ .‰ÏÈÎ‡ ˙Ú˘· ˜¯ Í¯·Ï ÌÈ‚‰Â� Ì�Ó‡.74 ÌÂ˘Ó ÌÚË‰Â 

È¯Ù‰ ˙ÏÈÎ‡· ‡Ï‡ ÌÈÁÓ˘ ÔÈ‡˘ ˘È˘ ,‰Ê· Â˜ÏÈÁ ‡Ï ÔÎÏÂ , Â‚‰�Â
‰ÏÈÎ‡‰ ˙Ú˘· ˜¯ ÔÈÎ¯·Ó ÏÎ‰˘.75  ÏÚ Í¯·Ï ÏÂÎÈ ‡ÓÂÒ‰ Ì‚ ÔÎÏÂ

‰ÏÈÎ‡‰.76 ·Ó‰Â Í¯·Ï È‡˘¯ ‰È‡¯ ˙Ú˘· Í¯ÂÏÈÙ‡ È¯Ù‰˘Î ˙·˘· 
¯·ÂÁÓ.77   

Ú˘· Í¯È· ‡Ï˘ ÈÓ‰�Â˘‡¯ ‰È , ‰È‡¯ ˙Ú˘· Í¯·Ï ÏÂÎÈ˙ ¯‡ .לא
‰È�˘.78‰ÏÈÎ‡ ˙Ú˘· ˜¯ ‚‰�Ó‰ ÈÙÎ Í¯·Ó Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ  , È‡˘¯˘

Ú‡ Í¯·Ï"Ì„Â˜ ‰‡¯˘ Ù.79 Ì�Ó‡ ‡¯‰ ˙Ú˘· Í¯È· Ì‡ ¯ÊÂÁ Â�È‡ ‰È

                                    
ר: ]א"דף קכח ע[ק בפרשת תרומה "ל הזוה"ז .73 מ  א  א ו  יש   ר  ן ב   עו  מ  י ש   ב   ח ר  ת  ַ  פ    ָ  ְ  ָ ׁ  ֵ ְ ּ    ֹ ְ ִ ׁ   ִ ּ ַ    ַ חו , ּ ָ ק  י  ְּ ִ  ְ    ו 

נ  ב  ד  ר י  ש   יש  א  ל א  ת כ   א  ה מ  רומ  י ת   ּ   ל   ֶ ְ  ִ  ֶ ׁ  ֲ  ׁ  ִ   ָ ּ    ֵ  ֵ    ָ   ְּ    ִּ יּ ת  רומ  ת ת   חו א  ק  ו  ת   ב  ָ  ִ    ו ל    ְּ    ֶ    ְ ִּ   ֹ  ּ  ִ   ּ ּ י. ּ חו ל  ק  י  ִ   ו  אן , ְּ ִ  ְ    אי מ  ַ    ה      ַ

ה ו  צ  מ  א ב   ל  ד  ת   ש   א  י ל  ע  ב  ָ    ד   ְ ִ ְ ּ    ָ ְ ַ ּ ְ ׁ ִ  ְ    ֵ  ָ ְ ּ יך הוא, ּ ר  א ב   ש   קוד  יה ב   א ב   ל  ד  ת   ש   א  ּ ְ ִ            ול    ָ ׁ ְ   ְ ּ    ֵ ּ    ָ ְ ַ ּ ְ ׁ ִ  ְ  ּ ּ ְּ ּ א , ּ ל  יך ד  ר  ט  צ  ָ     א  ְ    ִ  ְ  ְ ִ ּ ְ

א נ  ג  מ  י יא וב  נ  יק  ר  יה ב   ל ב   ד  ת   ש   ָ       י   ָ  ַ  ְ      ָ ַ  ָ  ֵ ְ ּ    ֵ ּ   ַ ָ ּ ְ ׁ  ִּ ּּ ּ ר נ , ּ ב  יה ל  יך ל  ר  ט  צ  א א  ל  ָ    א     ַ  ְ     ֵ    ִ  ְ  ְ ִ    ָ  ֶּ ְ יה ּ א ב   ל  ד  ת   ש   א  ּ ֵ     ש  ל     ָ ְ ַ ּ ְ ׁ ִ  ְ  ׁ ּ ּ

יה יל  פום ח  ת כ   א י או  ק  ד  ֵ     כ     ֵ     ְ ּ    ֹ  ֵ   ָ ְ ַ ּּ י. ּ ר  ת  ה א  מ   כ  א ב   ה ד  ל  נ א מ  ימ  ק  א או  ה  ַ  ְ ֵ   ו    ָ ּ  ַ ְ ּ   ָ    ָ ִ    ָ ְ  ִ  ֹ    ָ  ְּ ר , ּ ב ב   יס  מ  ת ל  ּ ַ  י או     ַ   ֵ  ְ    ֹ  ֵ

יך הוא ר  א ב   ש   קוד  א ד  לות  ד  ת   ש   הוא א  ּ ְ ִ             נ ש  ה    ָ ׁ ְ   ְ    ָ   ְ ַ ּ ְ ׁ ִ      ַ  ׁ  ָּ ּ ּ ְּ ּ נ ת י דו  . ּ ת   מ  יש  כ   ר א  מ  ת   א  א  ה ד  מ  ַ   ָ  ֹ  כ   ְּ  ַ ְ ּ  ׁ  ִ    ֵ  ָ  ְּ  ַ ְ    ָ ְ ּ

גו  א. 'ְ  ֹ ו  ימ  י ת   א  ָ  ו   ֵ ן ,ְ  ִ   ּ יר י י  ח  לא מ  ף וב  ס  לא כ  רו ב   ב  כו ש   כ לו ול  א  רו ו  ב  כו ש   יב ל  ת  א כ   ִ    ַ ִ           ה  ְ     ְ     ֶ  ֶ    ְ ּ     ְ ִ ׁ     ְ      ֹ  ֱ  ֶ    ְ ִ ׁ     ְ    ִ ְ ּ    ָ  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ב ל  ח  ָ  ו   ָ נ א, ְ  ג  מ  יהו ב   א א  ה  ָ     ד   ָ  ַ ְ ּ     ִ    ָ ְ ּ יך הוא, ּּ ר  א ב   ש   קוד  א ד  לות  ד  ת   ש   יהו א  א  ּ ְ ִ            ו    ָ ׁ ְ   ְ    ָ   ְ ַ ּ ְ ׁ ִ     ִ  ְּ ּ ּ ְּ א . ּ ל  ָ    א   ֶּ

א ית  י  ר  או  א ד  לות  ד  ת   ש   ָ     א    ְ ַ  ֹ ְ    ָ   ְ ַ ּ ְ ׁ ִ ּ ה, ּּ י ב   י ז כ  ע  ב  אן ד  ל מ  ּ ָ   כ      ֵ  ָ   ֵ  ָ ְ     ַ   ָ ּּ ת  . ּ ש   ַא  ּ ְ יך הוא  ִ ׁ ר  א ב   ש   קוד  א ד  לות  ּ ְ ִ             ד    ָ ׁ ְ   ְ    ָ   ְ ּ ּ ְּ ּ ּ

יה ע ל  ד  נ  מ  ֵ     ל    ַ  ְ ִ  ְּ יה, ּ י ב   י ז כ  ע  ב  אן ד  ל מ  ּ ֵ    כ      ֵ  ָ   ֵ  ָ ְ     ַ   ָ ּּ ל, ּ ל  א כ   ר  ג  א א  ל  ָ  ב   ְ ּ   ָ  ְ  ַ    ָ א . ּ ְ לות  ד  ת  ש   ל א  ב  ָ      א    ְ  ַ ְ ׁ ִ    ָ  ֲּ ּ ּ
א ד  ב  עו  א ב   ימ  י   ק  יך הוא ד  ר  א ב   ש   קוד  ָ  ָ      ד   ֹ ְ ּ    ָ  ְ ּ ַ ְ        ִ ְ ּ   ָ ׁ ְ   ְ ּ ּּ נ י  יא, ְּ יק  ר  נ א וב  ג   מ  ל א ל יה ל  נ ט  יר ל  ס  ַ ּ ָ     א   ָ  ֵ  ְ     ָ ָ ּ  ַ  ְ     ֵ    ָ  ְ  ַ  ְ     ִ  ָּ ּ ּ ,

ל  ין ד  ג  ָ  ב   ְ     ִ לּּ ְ ל  א כ   ד  ב  הוא עו  ה  י ב   כ  ַ   א ז  ְ ּ   ָ  ָ  ֹ      ַ ְ ּ    ֵ א, ּ  ָ  ש   קוד  א ד  ל יה רוח  א ע  כ  ש   מ  א  ָ     ל  ׁ ְ   ְ    ָ       ֵ  ָ    ָ ָ ׁ  ְ  ַ  ְּ ּּ א , ּ ל  ָ    א   ֶּ

ים ל  ר ש   ג  א  ִ   ב   ְ ׁ    ַ  ֲ  .כ"ע. ּ ַ

 .ב"ע רכה ס"שו .74

 .א"ב סקי"מ .75

 .ה"ח סקכ"כה .76

 .ס הרי זה שמח בראייתו"וסו, לפי שהוא איסור צדדי, ה או"ל רכה ד"בה .77

 .ב"א רכה ס"רמ .78

 .ג"ב סקי"מ' עי .79
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‡‰ ˙Ú˘· Í¯·ÓÂ‰ÏÈÎ.80ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯È· Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â  „Á‡ È¯Ù 
¯Á‡ ˘„Á È¯Ù Ì‚ ÂÈ�ÙÏ ‰È‰Â ‰ÏÈÎ‡ ˙Ú˘· , Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡

Á‡"È�˘‰ È¯Ù‰ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ Î ,‰�Â˘‡¯‰ ‰Î¯·· ¯ËÙ� ¯·Î˘.81 

 ÏÂ È¯Ù‰ ÔÓ ÏÎ‡˘ ÈÓÍ¯È·  ,‰È�˘ ‰ÏÈÎ‡· Í¯·È ‡Ï ·Â˘.82‡ .לב
ÂÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡ ÂÈÚÓ· È¯Ù‰ ÏÎÚ˙� ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘Î 

‰ÏÈÎ‡‰ ¯Á‡.83Ó˘Ï Ï„˙˘È ÏÂÎÈ Ì‡Â Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ¯Á‡Ó ÚÂ.84 

 Ï ‰�˘Ó ÌÈ˘„Á˙Ó‰ ˙Â¯ÈÙ ,Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó.85˘�‰ .לג
ÌÏÂ„È‚Ï ÚÂ·˜ ÔÓÊ ˘È˘ „·Ï·Â ,ÂÊ ‰�˘Ó ÌÈ˘„Á Ì‰˘ Ì‰· ¯ÎÈ�Â. 

ÔÎ ÏÚ ,‰�˘‰ ÏÎ ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â¯ÈÙ , ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÒ‚‡Â ÌÈÁÂÙ˙ ÔÂ‚Î
Ì‰· ,ÌÈ�˘ÈÏ ÌÈ˘„Á ÔÈ· Ì‰· ¯ÎÈ� ÔÈ‡˘ Â‡ , ÌÈ˘Â·Î ÌÈ˙ÈÊ ÔÂ‚Î

ÌÈ˘·ÂÈÓ ÌÈ¯Ó˙Â,ÌÈ„˜˘Â ÌÈÊÂ‚‡Â  ,Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,
Ú‡"ÂÊ ‰�˘Ó ÌÈ˘„Á Ì‰˘ Ú„ÂÈ˘ Ù . ÌÈÈÂˆÓ˘ ÌÈÁÏ ÌÈ¯Ó˙ Ï·‡

‰�ÂÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ,Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó.86  

 Á ÔÈÈ , Â�ÈÈÁ‰˘ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ÂÏÈÙ‡ ÏÚ Í¯È· ‡Ï„˘ .לד
ÌÈ·�Ú‰ ,Ô˘ÈÏ ˘„Á ÔÈ· ¯ÎÈ� Â�È‡˘ ÈÙÏ.87 ˘„Á ÌÈ·�Ú ıÈÓ ÏÚÂ 

                                    
 .ט"ח רכה סקכ"כה .80

 .ח"ח סקי"כה .81

 .א"ח סקל"ובכה, ד"צ סקי"שעה' ועי, ג"ב שם סקי"מ .82

 .ח שם"ב שם וכה"מ .83

שצריך לברך , ח שם"ה דעת הלבוש בכה"וכ, צ שם"ל בשעה"ס דעת מהרי"דסו .84

ש "וע. וטוב שיצא לדעת כל הפוסקים, בפעם שניה אם עדיין יש לו שמחה בזה

ויהיה לפניו גם פרי זה שאכל ,  שיברך על פרי אחר חדש שכתב]א"סקל[ח "בכה

או , יברך שהחיינו בהרהור הלב, ואם אין לו. ויכוון לפטור לשניהם, ממנו כבר

ובאופן זה גם למנהגינו יקדים ברכת שהחיינו לברכת , יברך בלא שם ומלכות

 . משום הפסק, הפרי

 .ג"ע רכה ס"שו .85

 .ח פרשת ראה אות י"בא .86

 .ו"ה סוף סקטב רכ"מ .87
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Á‰˘ ÔÈÎ¯·ÓÂ�ÈÈ ,ÌÈ·�Ú‰ ÏÚ Í¯È· ‡Ï˘ „·Ï·Â.88ÈÂ "˘ ‡ÂÏÈÙ‡ 
 ÔÈÈ‰ ‰˙Â˘˘Î ˘„Á ˘Â·ÏÓ Â‡ È¯Ù ‡È·‰Ï ·ÂË ÌÈ·�Ú‰ ÏÚ Í¯È·

‰ÏÈÁ˙ ,Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰È�˘ ÏÚ Í¯·ÈÂ.89 Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÈ‰ ÏÚ Í¯È·˘ ¯Á‡Â 
‰ÏÈÁ˙ ,ÌÈ·�Ú‰ ÏÚ Í¯·Ó Â�È‡ ·Â˘.90„Á È¯Ù· Ì¯ËÙÈ˘ ·ÂËÂ  ˘
¯Á‡ .‰ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È˘ „Ú ˘„Á ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ÂÌÈ·�Ú.91   

¯˘‡È¯Ù‰ ˙Î¯·Î ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ ‰˜˘Ó ,˙Â˜Ï˘ ÈÓ ÔÂ‚Î , È .לה
È¯Ù‰ ˙‡ ¯ÂËÙÈÂ Â�ÈÈÁ‰˘ ‰˜˘Ó‰ ÏÚ Í¯·Ï.92 

‡Á ¯Á‡ ÂÏÎÂ‡ Ì‡ ‚Â¯˙‡ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‚  .לו
˙ÂÎÂÒ‰ ,Â˙ÏÈË�· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯È· ¯·Î˘˙ÂÎÂÒ·  . ÏÎÂ‡ Ì‡ Ï·‡

˙ÂÎÂÒ Ì„Â˜ ‰˘„Á‰ ‰�˘‰Ó ‚Â¯˙‡ ,]‰�˘‰ ˘‡¯· ÔÂ‚Î , ÂÈ‰˘
�¯ Ï˘ È�˘ ÏÈÏ· ÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ‚‰Â"‰[ ,‡·‰ ˙Ú„"˘ Á ÂÈÏÚ Í¯·Ó

Â�ÈÈÁ‰˘.93 ]ÙÏÂ" ˙Ú·¯‡ ˙ÏÈË� ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ÂÎ¯È· ‡Ï˘ ÌÈ˘�‰ Ê
˙ÂÎÂÒ· ÌÈ�ÈÓ‰ ,‚Â¯˙‡‰ ˙ÏÈÎ‡· Â�ÈÈÁ‰˘ ˙ÂÎ¯·Ó .[ ˘È Ì�Ó‡

ÌÈ˜ÏÂÁ,˘ ÔÂÈÎ˘  ‚Â¯˙‡‰‰�˘Ï ‰�˘Ó ÔÏÈ‡· „ÓÂÚ, Â˘Â„ÈÁ ÔÈ‡ 
¯ÎÈ�,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ÏÏÎ Â�ÈÈÁ‰˘ .94 

                                    
 .ה"ע רכה ס"שו .88

 שיש חולקים שיש שמחה ביין אפילו כשבירכו ]ח"סקל[ח " ובכה]ו"סקט[ב "ש במ"ע .89

 .ל"ולכן טוב שיעשה כנ, על הענבים

 .ב שם"מ .90

 .ל"ח סקט"כה .91

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .92

שבירושלים , בשם הרב פרי האדמה, ח שנה ראשונה פרשת ראה אות יא"בא .93

, וכתב שם עוד שכן נהגו בביתם. ה"ו מברכין על אתרוג שהחיינו בליל רהי

 .בסמוך'  ועי.ט של סוכות מברכין עליו שהחיינו"שאם אוכלים אתרוג קודם יו

ופירש בזה דעת מרן , ]ק"בשם השערי אפרים ומו[ז "ב רכה סקט"ה במ"כ .94

 יקרובע@@. ע שכתב שאין מברכין על פרי שאינו מתחדש משנה לשנה"השו

י הביא בשם רב שרירא "הנה מרן הב, דין זה של ברכת שהחיינו על האתרוג

 ,שאין מברכין שהחיינו אלא על הדבר המתחדש מזמן לזמןגאון ושאר פוסקים 
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 אם מיקרי בא מזמן לזמן פרי המתחדש פעמיים בשנהוכתב לדון לענין 

ם "רמבפ שלשון ה"וצידד שאע, ומברכין עליו שהחיינו פעמיים בשנה או לא

ולעולם המתחדש פעמיים , אורחא דמילתא נקט" פרי המתחדש משנה לשנה"

: עוד כתב בשם רבינו מנוח וזה לשונו. מברך עליו בכל פעם שהחיינובשנה 

 שהרי , אינו מברך,א וכיוצא בו" כגון אלחבק, דעל עשב המתחדש,ומסתברא

. העץבקרא ובשאר פירות הארץ וא "שמ, פעמים שיכול להתקיים כל השנה

מברכין , פ בשנה"פרי שמתחדש ב: ל"ז וז"ע כתב עפ"א בהגהת השו"והרמ. כ"ע

לכן אין , אין מברכין עליו,  אבל שאין לו זמן קבוע לגידולו,עליו שהחיינו

ז שתחילת "וציינו ע. מברכין שהחיינו על ירק חדש דעומד כל השנה בקרקע

עומד כל השנה ש ללמוד מזה לירק ש"ומ, י ורבינו מנוח"פ הב"הדברים ע

דבתחילת הדברים ,  יש להסתפקולכאורה@@. ו"בקרקע הוא מדברי מהרי

כמו , משמע שגדל תמיד בכל ימות השנה, איירי במי שאין זמן קבוע לגידולו

שהירק החדש יש לו זמן קבוע , וסוף הלשון משמע, הירקות הטריים שבימינו

. שלא יברכו עליוודי בזה , אלא שיכול להתקיים כל השנה בקרקע, לגידולו

שהרי כתב , א"ש בסוף לשון הרמ"דלשון רבינו מנוח מבואר בהדיא כמ, ובאמת

שפעמים "ז אין מברכין עליו משום "אלא שעכ, "מתחדש"שאותו העשב היה 

פ שיש לו זמן גידול "שאע, וטעם הדברים ברור". שיכול להתקיים כל השנה

שגם , נמצא, שנהמ כיון שיכול לעמוד בקרקע כל ה"מ, מסויים וידוע

, מ אפשר שיהיו שם גם מן הגידולים הישנים"מ, כשתולשין מה שנתחדש

, לא שייכא בזה שמחה, וכיון שאינו חידושו ניכר, ויבואו לשוק בבת אחת

ו שהעתיק "וכן הוא מבואר בלשון מהרי. וממילא ליכא לברכת שהחיינו

אלא ,  אשתקדויש של שנה זו ויש משל, שבאמת הירק חדש, ]ד"סקי[א "המג

וכבר . [ולכן אין ניכר ביניהם, שגם הישן עומד מחובר לקרקע כל ימות השנה

א כתב "והמג]. ש"ע, ]ענין קדושת האכילה אות שז', שער האותיות אות ק[ה "עמד בזה בשל

כיון , ]כמו שמצוי יותר[דגם אם נתלשו הגידולים הישנים , ז"לפרש כעי

,  ממילא אין ניכר בין החדשים לישנים,שמתקיימים זמן רב בבורות שבאדמה

, ]ח"סקי[ב "ש במ"וכמ, א שבימינו"והוא כדרך תפו. ועל כן אין מברכין עליהם
אלא שכיון , ואינם צומחים כל השנה, שיש להם עונת זריעה וצמיחה

. ולכן אין לברך עליהם, כ בין חדש לישן"אין ניכר כ, שנשמרים באדמה זמן רב

א "ח[ל "י חאגיז ז"בספר הלכות קטנות למהרוהנה @@]. ]ג"סקכ[צ "ש בשעה"וע[
לפי שישנו כל ,  כתב להורות שאין מברכין על האתרוג שהחיינו]רנז' ב סי"ח, רלג' סי

פ דברי רבינו "שכתב ע, א"ושם כתב להרגיש על תחילת לשון הרמ. השנה

ב כתשבאמת לא , שפרי שאין לו זמן קבוע לגידולו אין מברכין עליו, מנוח
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כי יש לכל הדברים זמן , אין לה זמן קבוע לגדולושאותו העשב  מנוח רבינו

 מחמת הגננים שמכריחין את הוא, ומה שיוצאין פרחים חוץ לזמנם, קבועועת 

ש רבינו מנוח שאין מברכין על אותו "אלא מ, הארץ להוציא דבר שלא בעתו

ין שם היכר בין אז "עי ו,לחותהמפני  בארץ ושמקיימין אותהיינו משום , העשב

 אין לברך ,אתרוג שהוא דר באילנו משנה לשנהשה, ז"וכתב לפ. ןחדש ליש

.  המתחדשיםעל כל מיני ירקותועדיין אין מזה מקור שלא לברך , עליו שהחיינו

שעל , ]שעז' עמ, דיני ברכות ההודאות אות כ[א פאפו "וכדבריו פסק בחסד לאלפים למהר

ובספר @@. כג' ח סי"ת כתב סופר או"ה בשו"וכ. אתרוג אין מברכין שהחיינו
, ל"א הנ" הביא דברי רבינו מנוח והרמ]ט"נכדו של הרב הלק, כו' א עמ"ח[פרי האדמה 

ק לחלק חתיכות "על מה שנהגו בזמנו בירושלים עיה, ז"וכתב לתמוה לפ

כי הרי לפי המבואר , ה כדי לברך עליהם שהחיינו"אתרוג בליל שני של ר

והביא מדברי השערי , א אין לברך עליהם"י והרמ"נוח והבמדברי רבינו מ

.  דמשמע דסבירא ליה שמברכין שהחיינו על חידוש האתרוג]לה' סי[אפרים 

ש היטב בגוף "ע, ל שלא לברך"ט דהשערי אפרים ס"ש בבאה"ודלא כמ[

ש רבינו מנוח "דמ, וכתב ליישב]. ל"התשובה מה שהביא לדקדק מדברי רש

ינו שהפירות עצמם גדלים כל השנה ואין להם זמן קבוע הי, א"י והרמ"והב

, כ הלבוש שאימתי שירצה תולשן והם מצויין תדיר"ופירש דגם מש[, לגידולם

פ שנמצא "אע, כ באתרוג שזמן גדילתו קבוע"משא, ]היינו שגידולם מצוי תדיר

ל נמצא "ונסתייע ממה שסיפרו לו שבחו, מ אינו בכלל זה"מ, תמיד באילן

ז הכל "ועכ, נבים ישנים משל אשתקד בעת צמיחת הענבים החדשיםבכרמים ע

וכתב שדבריו , ל"ט כנ"ש זקנו בעל הלק"והביא מ. מברכין על הענבים שהחיינו

ו "שבלשון רבינו מנוח וכן בלשון מהרי, ב" הדברים צולכאורה@@. ע"צ

ויש בהם מה שגדל בשנה זו ויש , מבואר בהדיא דאיירי בפרי וירק המתחדשים

אלא שאין ניכר ביניהם מחמת שהישנים מתקיימים ,  שגדל אשתקדמה

ודלא כדברי , ט בהבנת דבריהם"א והרב הלק"ה והמג"וכן נקטי השל, בקרקע

ובודאי דגם . [הרב פרי האדמה דאיירי דוקא במה שגדל וצומח ממש כל השנה

שמצויין תמיד לתולשן לא מצד שגדלים , פשטות לשון הלבוש משמע כן

ש הרב פרי האדמה "ומ].  שמתקיימים באילן או בקרקע תמידאלא, תמיד

פ שהיו ענבים ישנים בעצי "הנה כמדומה שהדבר פשוט שאע, להוכיח מענבים

ולא , אלא היו כעין צימוקים, מ לא היו דומים כלל לענבים החדשים"מ, הגפן

העידו לו שהיו הפירות החדשים והפירות הישנים נמכרים ביחד ולא היה ניכר 

כי כאשר ניכר בין חדש לישן בודאי , כ אינה ראיה כלל לנידון דידן"וא, יהםבינ

ה "וה, כ בירק שאינו ניכר"משא, יש שמחה בחדשים ומברכין עליהם שהחיינו
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, ]‰�˜¯‡Ù˙ÔÂÓÈÏÂ ÊÂ , Ì‰Ï ÌÈÓÂ„‰ ˙Â¯ÈÙ ¯‡˘Â]¯„‰ ˙Â¯ÈÙ ÌÈ .לז
‡·‰ ˙Ú„"˘Â„ÈÁ˘ ÈÙÏ Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ˘È ÔÈ„‰ ÔÓ˘ Á Ì

¯ÎÈ� ,Í¯·Ï Â‚‰� ‡Ï˘ ·˙Î˘ ‡Ï‡.95ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯" ˆ‰ÏÏÊ" ‰
Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï Â‚‰� Â��ÓÊ·˘.96  

Â¯ÈÙ·"Ï ,Ú‡"ÌÚ·Ë· ÌÈÓÂ„ Ì‰˘ Ù ,Ó" ÏÎ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ó˙ ‰� .לח
 „Á‡ „Á‡ÂÌ‰Ó.97 „¯Ù�· „Á‡ ÏÎ ÂÈ�ÙÏ ÔÈ‡·˘Î Â�ÈÈ‰Â , ÔÈ‡·· ÈÎ
„ÁÈ˙Á‡ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·· ÌÈ¯ËÙ� ÌÏÂÚÏ .98 ÌÈ·�ÚÂ ÌÈ�‡˙· Ì�Ó‡ 

ÌÈ�·ÏÂ ÌÈ¯ÂÁ˘ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ Í¯È· Ì‡ ‡�È„ÏÂ ,
È�˘‰ ÏÚ Í¯·È ‡Ï ·Â˘.99· ‡È·È˘ ·ÂËÂ  'ÂÈ�ÙÏ „ÁÈ ÌÈ�ÈÓ‰ ,

˙Á‡ ‰Î¯·· Ì¯ËÙÈÂ .Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ ˜¯ Í¯È· Ì‡Â ,ÂËÙÈ È�˘‰ ¯
„Á È¯Ù ÏÚ Í¯·È˘ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯··¯Á‡ ˘.100 

                                                                                      
באתרוג שאין ניכר אם גדל אשתקד ושהה באילן שנה או שהוא מגידולי שנה 

ענו מפי ש למה ששמ"וכ. [בודאי אין שמחה בחדשים ואין לברך עליהם, זו

מ "מ, שגם כאשר נתלשו כל הפירות הראויים לברכה בסוכות, מגדלי אתרוגים

דבזה גם , ואם ירצו יוכלו לאכול אתרוג בכל חודש, כל השנה יש פירות בעץ

. ע"וצ]. כי גדלים תמיד בכל זמן, א לברך עליהם"לפי דברי הרב פרי האדמה א

 שברכת שהחיינו היא דכיון, שהסיק, ועיין שם עוד בדברי הרב פרי האדמה

 .במקום שיש ספק יש להחמיר ולא לברך, רשות

 .ח שנה ראשונה פרשת ראה אות יא"בא .95

 .ב פרק יד אות מו בביאורים"צ ח"אול .96

צ פרק יד "ובאול, ז"ח סקל"ובכה, מיני גודגדניות' ד לענין ב"ע רכה ס"בשו' עי .97

 .אות מו

 .ז"צ סקט"ושעה, ד"ב סקי"מ .98

ק "ובמו, א חולק"והגר, ג"א שמברך אפילו בכה" הביא דדעת המג]ד"סקי[ב "במ .99

אבל מרן , צידד שכיון שיש בהם שמחה נפרדת מברך על כל אחד מהם

. ד"ח סקל"ה בכה"וכ,  כתב שפשט המנהג שלא לברך]ה"סק[י "א בברכ"החיד

 .צ פרק יד אות מו"ה באול"וכ

 .ד"ח סקל"כה .100
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 Ò ‡¯˜�‰ È¯Ù ÏÚ"Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· Í¯·Ï ˘È Ò.101·¯ .לט

  ÔÈÎ¯·ÓÈ¯Ù ÈˆÁ ÏÚ ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈÁ.102 ˘‰ .מ

‡Â�È‡˘· ÔÈÓ ‰·Î¯‰ Â· ‰˘Ú�˘ ıÚÓ ˙Â¯ÈÙÂ�ÈÓ  , Í¯·Ï ÔÈ .מא
Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰ÈÏÚ.103 ÂÓˆÚ· ‰·Î¯‰‰ Â· ‰˘Ú�˘ ıÚ· ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡ ,

ÂÚË�Â ‰Ê ıÚÓ ÌÈÚ¯Ê ÂÁ˜Ï Ì‡ Ï·‡ÌÈ˘„Á ÌÈˆÚ Ì‰Ó  , ÏÚ Í¯·Ó
Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‰È˙Â¯ÈÙ ,‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÂÏÈÙ‡ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ˘ ÈÙÏ.104 

 ÂÏÈÙ‡ Ì‰Ó ‰˘Ú�˘ ˙Â¯ÈÙ‰ È�ÈÓ È�˘ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯È·˘ ÈÓ .מב
·Î¯ÂÓ‰ È¯Ù‰ ,Ó" Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó Ó·Î¯ÂÓ‰ È¯Ù‰ ÏÚ , ÔÈÓÎ ·˘Á�˘

¯Á‡.105  

 Ó‰ ˙Â˜¯È ÏÚÌÈ˘„Á ,‡·‰ ˙Ú„"Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó˘ Á.106 ˘ÈÂ˙ .מג
¯·Ï ‡Ï˘ Â·˙Î˘˘„Á ˜¯È ÌÂ˘ ÏÚ Í ,‰˘„Á ‰‡Â·˙Ó ÌÁÏ ÏÚ ÔÎÂ ,

ÂÈÎÂ"· ,Ô˘ÈÏ ˘„Á ÔÈ· ÔÈ¯ÎÈ� ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,ÂÚ‰Â Í¯·Ï Â‡Â·ÈÂ ÂÚËÈ ÌÏ
‰ÏË·Ï ‰Î¯·.107 

Â„ÏÂ�˘ ÌÈ‡ÏËÂ ÌÈÈ„‚ ÏÚ , ˙ÂÈ¯ËÙÂ ÔÈ‰ÓÎ ÏÚ ÔÎÂ ‰˘�‰  .מד
ÌÈ˘„Á ,Í¯·Ï ÌÈ‚‰Â� ÔÈ‡ .Â ‰�˘Ó ÌÈ˘„Á˙Ó‰ ÌÈÓ˘· ÏÚ ÔÎ
‰�˘Ï.108 

˘�‚Ú È¯Ù‰ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÈÂ‡¯Â È¯Ó‚Ï ÂÏÂ˘È· ¯Ó„  .מה

                                    
ע אם אין דינו "ויל. רק יד אות ה בביאוריםב פ"צ ח"ז ואול"ח רכה סקכ"כה .101

 .והבא שהובא לעיל, בספר פרי האדמה בזה' עי, כדין האתרוג

 .ב"ח רכה סקל"כה .102

 .וסיים דשב ואל תעשה עדיף, ו שהביא דעות בזה"ח רכה סקכ"בכה' עי .103

 .ב פרק יד אות מה"צ ח" אול–ז "ד רצה ס"ע יו"כמבואר בשו .104

 . מהב פרק יד אות"צ ח"אול .105

 .ח שנה ראשונה פרשת ראה אות יב"בא .106

 .ז"ב סקי"מ .107

 .ז"ב רכה סקט"מ .108
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ÏÎ‡ÓÏ ·ÂËÂ.109· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ ‰Ê , Â˙Î¯· „·ÚÈ„· ÂÏÈÙ‡ ÈÎ
‰ÏË·Ï.110È¯Ù‰ ÏÂ˘È· ¯Ó‚ Ì„Â˜ Í¯È·Â ¯·Ú  , Í¯·È ‡Ï ·Â˘

 Â�ÈÈÁ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ˘·È˘ ¯Á‡ ÂÏÈÙ‡ , Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·· Â�¯ËÙÈ˘ ·ÂËÂ
 ˘„Á È¯Ù ÏÚ¯Á‡.111 

Î¯·Ï È¯Ù‰ ˙Î¯· ÌÈ„˜‰Ï Â�È‚‰�ÓÂ�ÈÈÁ‰˘.112ÈÂ " ‡ ÌÈ„˜‰Ï˙  .מו
¯·Á‰˘ ˙ÎÈ¯Ù‰ ˙Î¯·Ï Â�ÈÈ.113  

Ì‰ÈÏÚ Í¯·È˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ÌÈ˘„Á ˙Â¯ÈÙ ‡È·‰Ï Ï„˙˘‰Ï ·ÂË  .מז
Â�ÈÈÁ‰˘ ,ÌÈ¯ÂÎÈ· ‡È·ÓÏ ‰ÓÂ„Â ,ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ"Ï : ‡È·Ó‰ ÏÎ

ÌÈ¯ÂÎÈ· ·È¯˜Ó ÂÏÈ‡Î ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ÔÂ¯Â„.114 

‡Â�ÈÈÁ‰˘ ÂÈÏÚ Í¯·Ï ˘„Á È¯Ù Â¯È·Á ÂÏ ‡È·‰˘ ÈÓ , ¯Á .מח
 ÂÈÏÚ Í¯·Ó˘]ÏÎÂ‡Â[ ,Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡ : Ì‚ ÈÏ Ô˙˙Â ‰�˘˙˘ ÔÂˆ¯ È‰È
‰‡·‰ ‰�˘Ï.115 Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·ÓÏ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â� ˘ÈÂ ] ‰Î¯·‰ ¯Á‡

‰ÏÈÎ‡‰Â [˙Â·ÂËÂ ˙ÂÓÈÚ� ˙Â·¯ ÌÈ�˘Ï ‰ÎÊ˙ .·È˘Ó ‡Â‰Â : ‰ÎÊ˙
ÌÈÓÈ ÍÈ¯‡˙Â ‰ÈÁ˙Â.116  

úåëøá äàî ïéðò 

ÂÎ¯· ‰‡Ó ÌÂÈ ÏÎ· Í¯·Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ˙ÂÁÙÏ ˙.117 Â¯Ó‡Â  ÂÈÏÚ .מט
                                    

 .ג"א שם ס"ורמ, ז"ע רכה ס"שו .109

 .ב"ב סקי"מ .110

 .ט"ח סקמ"כה .111

 .ד"ח סקכ"כה .112

ש שכתב דגם אם הפך ליכא למיחש "וע. ב"צ סקי"ושעה, א"ב רכה סקי"מ .113

 .להפסק

 .ט"ח רכה סקי"כה .114

 .ש"ומקורו ממדרש תנחומא עט "ח רכה סקי"כה .115

 .ח שם בשם הרוח חיים"כה .116

ם ד מאיר אומר חייב אי תניא רב]:מג[מנחות ב' גמוהוא מה. ג"מו ס' ע סי"שו .117

אלקיך שואל מעימך ' לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה
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Ô· ‡Â‰˘‰ÂÚ‰ "·.118  

 ˆ¯ÊÁ Â¯Ó‡"Ï119˙·˘·˘  È�ÈÓ· ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ÔÈ�Ó ÌÈÏ˘‰Ï ÍÈ .נ

                                                                                      
 שכתב ]דף ו[בספר המנהג ' ועי. אל תקרי מה אלא מאה' כי אם ליראה וכו

דבר זה מסורת בידינו מאבותינו הלכה למשה מסיני שיש עלינו מאה ברכות ו

מן התורה מנין דתניא היה , ומן הכתובים, מן הנביאים, בכל יום מן התורה

מן , אלקיך אל תקרי מה אלא מאה' ועתה ישראל מה ה' א אומר וכו"ר

 ,ה"ודרשו חכמים כשהודיעו לדוד הע, הנביאים שנאמר נאום הגבר הוקם על

עמד ותקן להם , שהיו מתים מישראל בירושלים מאה אנשים בכל יום

שלא היו ידועים על מה , כתב ]מו' ח סי"או[ובטור . לישראל מאה ברכות בכל יום

, ק ותקן להם לישראל מאה ברכות בכל יום" עד שחקר והבין ברוה,היו מתים

 וכתב .להשלים מאה ברכות, ל"הוקם ע'  גי,כ תקנו חכמים אלו הברכות"ע

ה "ה ושכחום וחזר דהמע"המנהג שנראים הדברים שיסדם משה רבינו ע

' פ[והובא גם במדרש רבה . [ויסדם כלפי מה שראה שהיו מתים בכל יום מאה
כ מלשון הטור דלא ידעו על מה עד שחקר והבין "ל ג"וכן י. ]כא-קרח פרשה יח

שות תקנת שהבין דמה שנמנעו מלע' פי', ק ותקן להם לישראל וכו"ברוה

חזר ויסד מה שהתקין ו, ה אירע כן ולכן תקן להם לישראל קבלה מחדש"מרע

כי [' המנהג מן הכתובים מנין שנאמר הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'  וכ.ה"מרע

 ושוב שכחום וחזרו חכמי התלמוד ויסדום כמו שמפורש במסכת ,]מאה' ן גי"כ

בכל יום ויום תן לו מעין , ם יוםיו'  ברוך ה].מ[ש בברכות " והוא מ.ל"ברכות עכ

 אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ].ברכות לג[אמרו ושם , ברכותיו

וברכת , ת"ל דרק ברכת המזון חיובא מה"וכיון דקי, ותפלות קדושות והבדלות

ש "ל דמ"כ צ"ע, התורה מחלוקת בפוסקים ושאר ברכות שם מדרבנן

ת שזרח מסיני הסכים על "ו תיקנם והשיס היינו שמשה רבינ"דהברכות הללמ

ז "מהמ ב"מ, ושוב שכחום וחזרו ויסדו, ה" אמנם היא תקנת משה רבינו ע,ידו

ה "וכן דוד המע', היא מהתורה כדילפינן מקרא דואכלת ושבעת וברכת וכו

דראה דיש מאה מתים בכל יום עמד ותקן להם מאה ברכות בכל יום ובזה 

כ חובה על כל יחיד ויחיד לברך "ע, ל"ה רהציל מאה נפשות בכל יום ממית

' ועי, ן"ם ורמב"ז שציין רמב"ו סק"מ' סיא "ע במג"וע. מאה ברכות בכל יום

 .ת או מדרבנן"חיוב מאה ברכות מהאם , ג שם"פמ

 .ה בשם אורחות חיים"י סק"ברכ .118

  . ?מנחות .119
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ÌÈ„‚Ó .Â Í¯·Ó˘ ˙ÂÎ¯·‰ ¯ÙÒÓ Â�Ó ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�È˙Â·¯ Ì„‡ ÏÎ·
Ù˙· ÌÂÈÈ˙ÂÏÂÈ˙Â„ÂÚÒ·Â ÂÈ˙·˘ ÌÂÈ· ¯ÒÁ ‰ÓÎ ÔÂ·˘Á Â˘ÚÂ  . ·˙ÎÂ
·‰ Ô¯Ó"Ú ÌÈÏ˘Ó˘ È" È ˙È¯Á˘ ‰¯Â˙Ï ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÂÎ¯· ÚÓÂ˘˘

‰¯ËÙ‰‰ ˙ÂÎ¯·Â Ì‰È¯Á‡ÏÂ Ì‰È�ÙÏ ÔÈÎ¯·ÓÂ ‰Á�ÓÂ,Ú‡Â " Ù
˘È¯ÓÂ‡˘ÁÏ· Ì˙Â‡ Ì, ‡Â‰ ‰Î¯· ÂÊÈ‡ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈÚÓÂ˘‰˘ ÔÂÈÎ 

È ‰· ˙‡ˆÏ ÌÈ�ÂÎ˙ÓÂ Í¯·Ó"ÌÈ�ÂÚÂ ÁÌÈ‡ˆÂÈ ÔÓ‡ ‰È¯Á‡ .120 

 ÂÎ¯· ˜ÈÙÒÓ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡, ÚÓÂ˘ ·È˘ÁÂ ¯Á‡Ó ÚÂÓ˘Ï ÏÂÎÈ˙ .נא
‰�ÂÚÎ ,ÙÚ‡Â"Â�ÚÏ ¯˙ÂÓ Î˙ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â ‡Â‰ ÍÂ¯·  , ÈÓÎ ÂÏ ‰ÏÂÚÂ
Í¯·˘.121 Ó" È‡„Â Ó˘ÂÓˆÚ· Í¯·È˘ ÛÈ„Ú ,ÓÒÈ ‡ÏÂÍÂ ÏÚ  ‰Ó
˘˘ÂÔÓ‡ ‰�ÂÚÂ ÌÈ¯Á‡Ó ÚÓ ,‰ ÈÓÚÏ ‡Ï‡ ÏÈÚÂÓ ‰Ê ÔÈ‡˘ ı¯‡
�È‡˘Ì Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Ú„ÂÈ‰ Ï·‡ Í¯·Ï ÌÈÚ„ÂÈ ÂÓˆÚ·.122  

Ì‚ÂÈÎÂ ˙ÂÈ�Ú˙ ÈÓÈ·" ·Ú ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ÔÈ‡˘" ˙ÂÏÈÙ˙‰ È  .נב
˙Â„ÂÚÒ‰Â ,ÒÂ‰Ï ÍÈ¯ˆÈÚ ¯˙ÂÓ‰ ÔÙÂ‡· ˙ÂÎ¯· Û" ‰‡Ó ÌÈÏ˘‰Ï Ó

˙ÂÎ¯·. ·‰ Ô¯Ó ·˙ÎÂ"È ,Ú Ì‚ ÌÈÏ˘È˘"�‰Â ˙ÈÏË ˙ÙÈËÚ È ˙Á
‰Á�Ó· ÔÈÏÈÙ˙ . 

ÂÎ¯· ‰‡Ó ÔÈ�Ó Â˜Ù˙Ò‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ ¯˜Â·‰Ó ‡Â‰ ·¯Ú‰ „Ú˙ � .נג
ÂÈ¯Á‡˘,123 ‰ÏÈÏ‰ ÔÓ ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰˘ Â‡.124 ‡È‰˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ 

ÌÈ�Â˘‡¯ ˙˜ÂÏÁÓ125  Ì�Ó‡·· Ô¯Ó È¯·„Ó"‰„ ÁÎÂÓ È ÍÏÂ‰ ÌÂÈ
                                    

י ששומע "עח מאה ברכות "אם רוצה לצאת י שז"ע הגר"א ושו"מגב' עי .120

כאן מוכח דגם שעונה  י"אבל בב,  צריך לשמוע כל הברכה,אמןמאחר ועונה 

 עולה לחשבון ,פ שלא שמע כל הברכה" אע,כוריאמן על ברכה שיודע מה ב

 .ה ועדיין"ד ד"ד קס"קכ' ז סי"כ במש"וכ, מאה ברכות

 .מטה אפרים תרנב' ה אלף המגן על ס"הג .121

 .ח שם"הד .122

 .םיו שהלילה אחר הקדשיםכמו בהתורה וכמו ברכת  .123

ברכות  ה הרי יש תשע עשר,ש הוא בכלל שבת לענין זה"שמוצואם נאמר  .124

 .סעודה רביעיתשל ברכות ' ש וח"ברכות ק' ש וד"מוצשל דערבית 

 .ת בצל החכמה"שו' עי .125
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ÈÏ‰ ¯Á‡‰Ï.126 

 ÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ·ÂÈÁÓ ˙Â¯ÂËÙ ÌÈ˘�.127 .נד

·¯Ú"Â Ì�˜È˙Î ˙ÂÎ¯·‰ ¯ÓÂ‡˘ ÈÈÂ‡¯‰ ÔÈ„ÎÌ‰Ï , Â˘ÚÈ  ÂÈ˙ÂÎ .נה
Ì˘Â¯, ÈÚ È¯‰˘"ÌÂÈ ÏÎ· ÌÈ˘�‡ ‰‡Ó ˙ÂÓÏÓ Â˜ÒÙ Ê . ‰‡¯Â ‡·Â

˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ˙ÂÂˆÓ ‰·Â˘ÁÂ ‰¯˜È ‰ÓÎ,· ÌÈÓ˘ „Â·Î ‰·¯Ó˘ ÂÚÌÏ, 
¯ÙÒÓÂ ÂÏ ÌÈ„ÂÓ Â�‡˘ÌÈ Ô˙�Â Â�ÓÚ ‰˘Ú ¯˘‡ ÂÈ˙Â‡ÏÙ�Â ÂÈ˙ÂÏÂ„‚ 

ÂÏ‡ ˙ÂÂˆÓ Â‡ ‰Ê ÏÎÂ‡ Â�Ï ,Á·˘‰ ˙Î¯·· Í¯·˙È ÂÓ˘ Á·˘Ó Â‡ ,
‡"„‡˘ ÏÎÎ Î ‰¯Â˙Ï ÌÈÏÈÈÁ ÛÈÒÂÓ˘ È¯‰ ·Ï‰ ‰�ÂÂÎ· Í¯·Ó Ì
¯ÈÂ"Í¯·˙È ÂÓ˘ „Â·Î ‰·¯ÓÂ ˘ . 

Ú"ÔÂÈÏÚ ÚÙ˘Ï ‰ÎÂÊ ÂÈ˙ÂÎ¯· È ,Í¯·˙Ó Í¯·Ó‰ ÈÎ , Â˘Ù� ÏÓÂ‚Â .נו
„ÒÁ ˘È‡.128 

                                    
חשבון מאה ברכות בשבת והביא ברכת מעין שבע בליל שבת וקידוש שכתב  .126

סדר ' כ בס"וכ, ]ג על יין כברכת הנהנין"בפהדקידוש היום היא ברכת [, הלילה

ל דמתחיל מהלילה עד סוף "ח דס"סקכאן  א"א ומג"צ סק"ר' ב סי"מבהיום ו

 .היום שלמחרת

שבט הלוי ' עי. ליןיטלית ותפכ "להם גלות ונחסרו יתפ' גשהרי אינם חייבות ב .127

 .רעב' כות שלמה עמיבהלו, ג"כ' ה סי"ח

א : נא פרשת עקבק ברעיא מהימ"זה לשון הזוה .128 ש   קוד  יה ל  א ל  כ  ר  ב  א ל  א ד  קוד  ָ      פ   ׁ ְ    ְ     ֵ    ָ ְ  ָ  ְ   ָ   ָ   ִ ּּ ּּ ּ

י ת  ש   יל ו  כ  א  ה ד  ל מ  ל כ   יך הוא ע  ר  ֵ     ב   ָ ׁ  ְ    ִ  ָ ְ    ַ   ָ ּ    ַ        ִ ְ ּּ ּ א, ְ מ  ל  אי ע  ה  נ י ב   ה  ת  א  ָ  ו   ְ  ָ     ַ ְ ּ    ֵ  ֲ יך. ְ  ִ ְ ר  א ב   י ל  א  ּ ָ ִ   ו     ָ י , ְְ  ִ   ר  ק   ִ ְ ֵ  א 

יך הוא ר  א ב   ש   י קוד  ב   ג  ן ל  ל  ז  ּ ְ ִ          ג    ָ ׁ ְ     ֵ ּ  ַ  ְ    ָ  ְ  ַּ ְּ יב. ּ ת   כ  ְ  ִּ   ד  ו , ּ ִ מ  א  יו ו  ב  ז ל א  ֹ  גו  ּ ִ  ְ    ִ  ָ    ֵ ֹ מוה . ּ  ק  א או  ה  ָ  ו    ְ  ֹ    ָ י יאְּ  ר  ב  ָ     ח  ַ  ְ  ַ  ּ .

יך הוא ר  א ב   ש   קוד  ר נ ש  ל  יך ב   ר  ב  אן ד  כ   ר  ב  ין ד  ג  ּ ְ ִ            ב     ָ ׁ ְ    ְ  ׁ  ָ   ַ ּ    ִ  ָ ְ    ָ ּ ְ  ִ ְ     ִ ְ ּּ ְּ ְ ּ א , ּ ר  קו  מ   ין מ  י  א ח  כ  ש   מ  א  י ל  ת  ַ ִ     ִ ְּ ֹ  ָ   א     ָ ָ ׁ ְ  ַ  ְ    ֵ  ָּ

י י ח  ַ ֵ    ד  ְ ּ א, ּ יש   ד  יך הוא ק  ר  א ב   ש   קוד  יה ד  מ  ש   ָ       ל  ׁ  ִ  ַ        ִ ְ ּ   ָ ׁ ְ   ְ     ֵ ְ ׁ  ִּ ּּ ְּ א , ּ ח  ש   הוא מ  ה  ל יה מ  א ע  ק  ר  א  ָ      ול  ְ ׁ ִ      ַ  ֵ     ֵ  ָ    ָ ְ  ַ  ְ  ּ ּּ

ה א  ל  ָ   ע   ָ א מ , ּ ִ כ  ש   מ  ת  א  י ל  ת  א  ָ    ִ ו  ְ ׁ  ַ ְ ִ  ְ    ֵ  ָ אְּ  מ  ל  ל ע  כ  ן ל  מ   ָ  ת    ְ  ָ    ָ  ְ   ָ ּ ַ סדר תפילת [אבודרהם ב' ועי. כ"ע.  ּ
ן ברכותינו יל דא" וי,ה ברכותינו"ת מה יועיל לקב"וא: שכתב ]מועדהשחרית דחול 

וכתוב , ל כל המברך מתברך"אלא כדי לזכות בברכותיו יתברך כמאמרם ז

 ידוע :ל" וז]מצוה תל[החינוך ז בספר " וכעי.ל"עכ', שאו ידכם קדש וברכו את ה

כ " וכ.ואנו זוכים במעלה הטוב להמשיך עליו מברכותיו', מפורסם וכווהדבר 

 ועליו ,והמברך יבורך ומשך לכל העולם חן וחסד, ]'א' א הל"ברכות פ' הל[א "הריטב
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Ú Ì‚"È˘‰ ˙‡¯È Â·Ï· ÏÈ„‚Ó ÂÈ˙ÂÎ¯· È"˙ ,ÊÁ Â‰Â˘¯„ È¯‰˘" Ï .נז
‰ ‰Ó ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ 'ÍÓÈÚÓ Ï‡Â˘ ÍÈ˜ÂÏ‡ ,ÂÎÂ ‰‡¯ÈÏ Ì‡ ÈÎ ,' ÁÎÂÓÂ

ÂÎ¯·‰˘¯ÈÏ Ì„‡‰ ˙Â‡È·Ó ˙"˘.129 

 ˙È ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯··"Î ÌÈ‡ˆÓ�‰ ‰˘Â„˜ ÈˆÂˆ�Ï ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˘ ‚ .נח
ÏÎ‡Ó È�ÈÓ ÏÎ·,Ú Ì˙Â‡ Ô˜˙ÓÂ "Â˙Î¯· È , ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ Ì‚ ˘ÈÂ

Ì�˜˙Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂÏ‚ÏÂ‚Ó ˙ÂÓ˘� ‰ÊÈ‡ ˘È˘,ÚÂ " ˙ÂÎ¯·· Â˙�ÂÂÎ È
ÌÈ�˜˙�,ÈÂ‡¯Î ÔÂÈÎ ‡Ï Ì‡Â ,Á "ÔÂ˜È˙ ÌÈ¯ÒÁ� Â, ˙ÂË‰Ï ÌÈÏÂÎÈÂ 

¯ ‰Ú¯Ï Â·Ï"Ï,ÓÎ "ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˘"Ï.‰Â  ' ÌÈÎÏÂ‰Ï ·ÂË Ú�ÓÈ ‡Ï
ÌÈÓ˙·. 

. ÊÁ ˙�˜˙ ÏË·È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È"Á ¯„‚ ı¯ÂÙ ÏÏÎ· ‰È‰ÈÂ Ï"Â .נט
 Ë¯Ù·Â¯·„ÏÈ„ÈÒÙÈ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ‰Ï ˘È ÌÈÏ·Â˜Ó‰ Ì‰Ó ˙Á‡ ÂÏÈÙ‡ , 

 ÈÎÂÎ ˘ÈÂÓÎ ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó „ÂÒ· ˙Â˜ÂÓÚ ˙Â�"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˘"Ï ,
˘¯‰ Â�È·¯ ¯Â„ÈÒ·Â"ÚÈÊ ˘"‡. 

 

²± 

 

                                                                                      
' פ[ ורבינו בחיי ]'י נ"ה סוס"ח[ בהא בתשו"כ הרשב" וכ.נאמר גומל נפשו איש חסד

 .]עקב

לזכור את '  וברכות ההודאה הם וכו]'א מברכות הלכה ד"פ[ם "בלשון הרמב' ועי .129

נו מלך י וכן כשמכוין במה שאומר אלק.ל"הבורא תמיד וליראה ממנו עכ

 .ש"ומלך העולם הרי שמכניס בלבו יר' העולם שהוא תקיף ובעל היכולת וכו
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  גפרק

úåëøáá äîéã÷ éðéã 

‡Ì„‡‰ È�ÈÚ· ÌÈÏ˜ ÂÈ‰È Ï‡ ˙ÂÎ¯·‰ ˙ÓÈ„˜ ¯„Ò È�ÈÈ�Ú , Ô˙È ‡Ï .א
ÌÈ�È„‰ ÈË¯Ù ·ËÈ‰ „ÂÓÏÏ Â˙Ú„ ,˘ÓÙ‰ ·˙Î" ‚ ÂÈ�ÙÏ ˘È˘Î˘ È�˘

È�ÈÓ „Á‡Â ÌÈÏÎÂ‡ Â¯È·ÁÓ ÚÂ¯‚,˘Ó‰ ÌÈ„˜‰Ï ¯ÂÓ‚ ÔÈ„ ‡Â‰ Á·Â 
‰ÏÈÁ˙ ,Ú ¯·ÂÚ‰Â"‡�ÈÈ¯·Ú È¯˜Ó Ê ,‰¯Â˙ È¯·„ ÏÚ ¯·ÂÚÂ , ¯˘Ù‡Â

 ¯·˙Â„¯Ó ˙ÎÓÂ ÈÂ„È�.1 

, Â‰ÈÓÂ , ‰ÓÈ„˜‰ È�È„ ÏÎ Â¯Ó‡�ÂÈ�ÙÏ ÌÈÁ�ÂÓ ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÏÎ˘Î .ב
ÌÏÂÎÓ ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„Â ,ÂÈ�ÙÏ ÌÏÂÎ ÔÈ‡˘Î Ï·‡, Â˙Ú„ ÔÈ‡˘ Â‡ 

ÌÏÂÎÓ ÏÂÎ‡Ï ,‰ÓÈ„˜ È�È„ ‰Ê· ÌÈÎÈÈ˘ ÔÈ‡,2‡ Ì‚Â " ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ
ÂÓÈ„˜‰Ï ÔÈ„‰˘ È�˘‰ ÔÈÓ Â‡È·È˘.3  

ÓÈ„˜‰ È�È„ ,Ú‡" Ì‰˘ Ù‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÈ�ÚÏ ,Ó" Ì‡ Ó ¯·Ú‰ .ג
Â ÌÈ„˜‰¯˙ÂÈ ÚÂ¯‚‰ È�˘‰ ÔÈÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï ,˘ ÏÎÈ‰ ‡Ï˙ Â˙Ú„ ‰

 Ì‚ ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ·‰ ÔÈÓ ÔÂ˘‡¯‰¯˙ÂÈ ‰ÏÂÚÓ‰ , Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ

                                    
 דדוקא ]ף"הריבדפי : ברכות כח[ שהביא מדברי רבינו יונה ]א"ז קסח סק"מש[ג "ה בפמ"כ .1

, לפי ששניהם ממין אחד, מצוה מן המובחר' לענין פתיתין ושלמים אמרו בגמ

שהאחד גרוע מחבירו אמרו שצריך , אבל לענין פת של חיטין ושל שעורים

ג דנפקא "ז הפמ"וכתב ע. משום דחשוב עדיף, לברך על הפרוסה לדברי הכל

כ במצוה מן " משא',דבזה שהוא מן הדין מיקרי עבריינא וכו, ל"מינה כנ

תחילת כל דבר ראוי לאדם : שכתב ]ריש הלכות ברכות[א "ריטבב' ועי. המובחר

 .ל" עכ.ללמד וללמד לבניו ולתלמידיו סדר ברכות

 . מטות אות ד'ח שנה ראשונה פ"ב ובא"ח סק"א וכה"ב סק"ה ומ"א ריא ס"רמ .2

 .ח שם"כ ובא"צ סק"א ושעה"ב סקל"מ .3
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ÂÈÏÚÚ‡ "ÂÈ�ÙÏ ‰È‰˘ Ù , ¯ÂËÙ˙ ÚÂ¯‚‰ ¯·„‰ ˙Î¯·˘ ÔÈ„· Â�È‡˘
 ˙‡ Ì‚ ‡Ó˙Ò··Â˘Á‰¯˙ÂÈ .4 ]ÂÔÎ ÏÚ , È�È„ ·ËÈ‰ Ú„ÈÏ Ì„‡Ï ˘È

‰ÓÈ„˜ ,ÔÈÓ ÌÈ„˜È Ì‡ ÈÎ¯˙ÂÈ ÚÂ¯‚‰  , ÔÈÓ‰ ÏÚ Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ
·Â˘Á‰ ,Í¯·ÓÂ ¯ÊÂÁ Â�È‡ Ì‡Â, ‡Ï· ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ‰�‰�Î ‡Â‰ È¯‰ 
‰Î¯· .[‰Ê ÔÈ„Â ,‰Ú·˘ ÔÈÓ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ˘Î ÔÈ·, ÍÈ¯ˆ˘Î ÔÈ·Â 

 ÌÈ„˜‰Ï ˙‡·È·Á‰ . ÔÈÓÏ Ì‚ ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ· Â˙Ú„ ‰È‰ Ì‡ ˜¯Â
¯˙ÂÈ ‰ÏÂÚÓ‰ ,]ÂÈ�ÙÏ ‰È‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â5[,‡ "Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆ. Ì‡ ÔÎÂ 

‰Ú· Ïˆ‡ Á¯Â‡ ‡Â‰"· , ‰Ó ÏÎ ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ· Â˙Ú„˘ ·˘Á�
ÂÈ�ÙÏ Â‡È·È˘.6 

‡Â¯È·Á ÏÚ „Á‡ ÔÈÓ ÌÈ„˜‰Ï Ì„‡ È�· ˙ÏÈÎ‡ Í¯„˘ ‰·ÈÒ ˘È Ì  .ד
‰ÓÂ„ÎÂ ‰‡ÂÙ¯ ÈÓÚËÓ ,‰ÓÈ„˜ È�È„ ‰Ê· Â¯Ó‡� ‡Ï.7 ˘È Ì‡ ÔÎÂ 

˙Â¯ÈÙ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Ï·Â˜Ó ¯„Ò ,ÌÈÏÎÂ‡ ÌÏÂÚ‰˘ ‰ÏÈ‚¯‰ Í¯„Î ÏÎÂ‡, 
‡Â"˙Â�˘Ï ˆ ,Â˜‰Â‰ÏÈÁ˙ ÂÈÏÚ Í¯·Ï ‰ÎÊ Ì„.8 È¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ  ÍÈ¯ˆ˘

· ÂÓÈ„˜‰ÏÂÏÂ„È‚ ¯Ó‚� ‡Ï ‰Î¯· ,Ì„˜ÂÓ ˙ÏÚÓ Â· ÔÈ‡.9 

˙ Î¯·Â ‰ÏÈÎ‡‰ ˙‰È˙˘‰Â ,ÂÏÈÙ‡ÏÎ‰˘ ˙Î¯· , Ó„Â˜Â ˙Î¯·Ï .ה
ÁÈ¯‰ ,¯˙ÂÈ Ì‰Ó ‰�‰� ÛÂ‚‰˘ ÈÙÏ.10  

                                    
ב "ה ובמ"א בסימן ריא ס"והביא דבריו הרמ, א"שבי בשם הר"כ מרן הב"כ .4

אבל , ל כן למעשה"ע לא ס"ח דמרן השו"ת דדעת כה"לעיל במשנ' ועי, ב"סקל

 .צ כתב לדחות דבריו"באול

 .ב"צ סקכ"שעה .5

 .ה"ח סקכ"ה ובלבד וכה"ל ד"בה .6

 .ה"ח ריא סק"כה .7

 .ש"ע, ג אות ט"א בהלכות ברכות פ"כ הריטב"כ .8

 .כ"ב סק"מ .9

דהריח , צ עוד טעם"ש בשעה"וע, ד"רטז סק' ולקמן סי, ה"ב ריא סוף סקל"מ .10

פתיחה [ג "בפמ' ועי. כ מה שאוכל ושותה"משא, נפסק הנאתו מיד ודמי לנתעכל
אבל בשאר ,  שאפשר שאינו אלא ביין לשתייתו ושמן לריחו]ח"סק, להלכות ברכות

 דיין ]ריב' סי[ון הטור דהנה לש, איזה שירצה יקדים, משקין ושמן ערב לריחו
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ÂÂ˘ Ô‰È˙ÂÎ¯·˘ ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ , ‰ˆ¯È˘ ‰ÊÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î˙ .ו
ÌÈ„˜È.11Â˘ Ô‰È˙ÂÎ¯· ÔÈ‡˘ÎÂ  ˙ÂÎ¯·‰ ¯„Ò È¯‰ ˙ÂÎ„ÔÏ‰Ï . 

Â· ˙Î¯·Ï ˙Ó„Â˜ ‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯· È�ÈÓ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÂ ˙Â�ÂÊÓ¯‡  .ז
‰È¯Á‡Ï˘ ,¯˙ÂÈ ÔÈ·È·Á Â‡ ÌÈ·Â˘Á ˙Â�ÂÊÓ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â.12 ÂÏÈÙ‡Â 

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó Ì�È‡˘ ÔÂÙÈ˘Â ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ·È˘Ó ˙Ù‰˘Î.13 ‡˜Ù�‰Â 
‰Ê· ‰�ÈÓ ,ÂÎÏ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓÂ ˙Ù ÂÈ�ÙÏ ˘È˘ ÔÂ‚Î" Ú

· Ì‚‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ,Á‡Â ˙Ù‰ ÏÚ Í¯·Ï ‰ÂˆÓ˘" ÍÂ˙· ˙Â�ÂÊÓ Í¯·Ï Î
‰„ÂÚÒ‰.14  

                                                                                      
ופירש הפרישה משום דהיין חשוב בברכתו דהוי , יין קודם, לשתיה ושמן לריח

ולא בשאר , ג דאפשר דאינו אלא ביין דחשיב"ז דקדק הפמ"ולפ, פרי הגפן

מ הביא שם דדעת "ומ. ד"ם והראב"מ ברמב"ש שדקדק שכ"וע. משקין

 השתיה קודמת לברכת ואף בשאר משקין ברכת, א בברכות אינו כן"הרשב

ש "ובמ, ]מ"סק[ב שם " ובמ]י"רטז ס[א "ברמ' ובענין הקדמת עצי לעשבי עי. [הריח

 ].ל"ואכמ, ר"בזה במאמ

 נראה דבאכילה ושתיה מקדים ]ה אמר רבי ירמיה"ד: מא[א בחידושיו לברכות "בריטב .11

 שכתב כן בהדיא ]ו"ז סק"ריא במש' סי, ח"פתיחה להלכות ברכות סק[ג "ועיין בפמ. מה שירצה

ודקדק כן ממה .  החביב או מין שבעה, יקדיםאכילה ושתיה איזה שירצהדב

משמע דאין דין קדימה , ש איזה קודם"ך ויי"שדנו הפוסקים באוכלין לעק

ל דאכילה קודם "ונ: ל" שכתב וז]ז"ריא סוף סי[ועיין בערוך השלחן . לאכילה

ך מזונות " הדיעות מברך על הלעקאך לכל"ש עם לעקא" והשותים יי,לשתייה

 דאין סברא ששתייה ,ם" ואפילו לדעת הרמב,ש חביב עליו"פ שהיי" אע,תחלה

ונראה . כ"ע.  וכן יש להורות הלכה למעשה,ושהכל יקדום לאכילה ומזונות

. קצת מדבריו דאפילו בברכותיהן שוות סובר שיש להקדים האכילה לשתיה

 .ועיין

 .ו"א ריא ס"רמ .12

 .ד"ריא סקלב "מ .13

ט משום דאם איירי בדבר שאין מברכין עליו תוך "ופירש דה. ח"ב סקכ"מ .14

כ גורם ברכה שאינה צריכה "דאל, הסעודה פשיטא דיש להקדים המוציא

וברכה ,  בדין אכילת מיני מזונות קודם הסעודה]פרק ד[ועיין לקמן . ואסור

 .שלאחריהם
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·¯ÂÎ¯·‰ ÏÎÂ ÔÙ‚‰ ˙Î¯·Ï ˙Ó„Â˜ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ˙Î˙  .ח
‰È¯Á‡˘ .ÔÂÙÈ˘Â ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ·˘Â ÔÈÓÒÂÎÓ ˙Â�ÂÊÓ‰˘Î ÂÏÈÙ‡Â,15  ÂÈ‰Â

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯ÈÙ Ì‰ÓÚ , È�ÈÓ ‡¯Â· ˙Î¯· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
˙Ó„Â˜ ˙Â�ÂÊÓ.16¯ÈÙ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ¯˙ÂÈ ÂÏ ÔÈ·È·Á ˙Â.17 Â‰ÈÓÂ È" ‡

                                    
ושיבולת שועל ושיפון מין , מין חיטיןלפי שהכוסמין , שגם הם מחמשת מיני דגן .15

אינו , "קוואקר"שמה שנקרא היום שיבולת שועל , ומיהו יש להעיר. שעורים

ר "במה שכתב בזה ח' עי. ואינו שיבולת שועל שדיברו בו רבותינו, מין דגן כלל

 .א"ש וואזנר שליט"והסכים עימו הגר, ל"יוסף זליכה ז

א " דדעת המג]ה"ה וסקל"סקכ[ב "במ' ועי. ד"ב סקכ"ד ומ"א ס"ו ורמ"ע ריא ס"שו .16

דסבירא ליה דהא דחיטין ושעורין , מ זית קודם לתבשיל של שבולת שועל"דמ

והיינו חיטין שהוא , קודמין הוא דוקא למה דשוה כמותן בחשיבות בפסוק

וכן שעורין שהוא , ראשון לארץ קמא ביחס לזיתים שהוא ראשון לארץ בתרא

אבל שעורים , מרים שהם שניים לארץ בתראשני לארץ קמא ביחס לת

שהזית ראשון , אינם קודמים לזיתים] ולא כשברכתם שהכל, מ"כשברכתם במ[

צ "שם ובשעה[ב "אכן למעשה פסק המ. והשעורה שניה לארץ קמא, לארץ בתרא
א "ועיין במג. ]ז"סקכ[ח "ה בכה"וכ.  כדעת האחרונים שאין חילוק בזה]ח"ז וסקכ"סקט

ל "ע מודה דס"אבל בדעת השו, א"שמבואר שכתב כן לדעת הרמ ]ח"סק[

כ "וא, ]ו"בסק[ש בהדיא "וכמ, מ קודם לזית"דתבשיל של שעורין שברכתו במ

 כתב להסתפק ]ג"סקי[א "במגוהנה @@. ע"ה העיקר כדעת מקן השו"לדידן בלא

 ,דהנה יין קודם לזית, מה יעשה, וזית, ותבשיל שעורים, במי שיש לפניו יין

שברכת , מ קודמים ליין"והשעורים שברכתם במ, ג מבוררת יותר"שברכת בפה

, ז דזית קודם לתבשיל של שעורים"א והט"ודעת המג, מ חשובה יותר"במ

ע מה "א בצ"כ הניח במג"וע, יש אחר קודם לו, ונמצא דכל מה שיקדים, ל"וכנ

 דתבשיל אבל לדידן, א"ז לדעת המג"דכ, ז" כתב ע]ב"סקטו[ח "ובכה. יקדים

ויברך , כ ודאי דהשעורים קודמין לכל"א, מ קודם לזית"השעורים שברכתו במ

. ד"עכ. ע"כ על הזית בפה"ואח, ג"כ על היין בפה"ואח, מ"תחילה עליהם במ

 ברכתם ]ד"רח ס[ע "אשר לדעת מרן השו, יש לו קליות של שעוריםואם @@

ה ושעורה קודמין לברכת  דבזה אין חיט]'בסעיף ה[ע "כבר כתב מרן השו, א"בפה

, כ היין"וכיון שיש עימו ג, כ נמצא דרשאי להקדים הזית לשעורים"וא, העץ

, ע"כ על הזית בפה"ואח, ג"ויברך תחילה על היין בפה, הרי היין קודם לזית

א "ע ובפה"ע בברכת בפה"או לעיקר דינא דהשו[, א"כ על השעורים בפה"ואח

רח [א "דלדעת הרמ,  כתב עוד בזה]ז"סקט[צ "ובשעה@@]. איזה שירצה יקדים
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˘Ô‚„ È�ÈÓ ÏÚ˘ ˙Â�ÂÊÓ ‡¯Â· ˙Î¯·· ‰Ê ÏÎ , ÌÈ·Â˘Á Ì‰˘ ÔÂÈÎ˘
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ‰ ‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·ÓÂ ˙Ù Ô‰Ó ÔÈ˘ÂÚ˘ , Ì‚ ˙Ó„Â˜

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ï ,˘ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ˙Î¯· Ï·‡ Í¯·ÓÊ¯Â‡‰ ÏÚ ,
ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ï ˙Ó„Â˜ ‰�È‡ ,·Ï ˙Ó„Â˜ ‰�È‡ Ì‚„ ¯˘Ù‡Â ˙Î¯

·‰Ù" Ú˙Â¯ÈÙ ¯‡˘ ÏÚ˘.18 ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ ,˘ Ì‚ ˙Î¯· È�ÈÓ ‡¯Â·
˙ÂÎ¯· ¯‡˘Â ÔÙ‚‰ ˙Î¯·Ï ˙Ó„Â˜ Ê¯Â‡‰ ÏÚ˘ ˙Â�ÂÊÓ.19  ÔÎ˘ ‰‡¯�Â

                                                                                      
כ גם "וא, ודאי דהזית קודם להם,  דקליות של שעורים ברכתם שהכל]ד"ס

, ג"יברך תחילה על היין בפה, א באופן שיש לו יין וזית וקליות שעורים"להמג

ע בזה בדברי "וע. [כ על קליות השעורים שהכל"ואח, ע"כ על הזית בפה"ואח

ד "וכ, א"במה שפשט ספיקו של המג, נים מאירותת פ"א בשם שו"מרן החיד

כ לפשוט "א מש"ש עוד בדברי מרן החיד"וע, הרב בתי כהונה כהפנים מאירות

 ].ל"ואכמ, הספק

 .ו"ב סקכ"מ .17

בורא מיני מזונות דאורז אין לו : ל" שכתב וז]ג"א סקי"א[ג "בפמ' ועי. ז"ח סקכ"כה .18

, אפילו לפרי העץ אפשר דאין חשובאלא ',  וכומינים' לא מבעיא על ז, קדימה

 כיון דעבדו מינייהו פת ,דעד כאן אמרו דבורא מיני מזונות דהני חשיבי

ל דנתן טעם שתקדים כוסמין לגפן תאינה " ומיהו י.כ באורז" משא,המוציא

ל דמבוררת "ורימון שהם מפורשים אבל בורא מיני מזונות דאורז לפרי העץ י

ע "וכלפי בפה, מינין פשיטא ליה דאין האורז קודםה' דכלפי ז, והיינו. כ"ע. טפי

דספק זה אינו , ונראה. ג אם קודמת"המינין נסתפק הפמ' א שאינם מז"ובפה

אלא אפילו למה ,  להקדים זית לתבשיל של שעורין]ח"סק[א "ש המג"דוקא למ

מ הלא "מ, ע תבשיל של שעורין קודם לזית" דלמרן השו]ו"סק[א "שמודה המג

מ "ל דלא נקדים במ"כ י"וא, ע דהטעם משום דעבדי מינייהו פת"מבואר בשו

 . כ"דאורז ג

ש "וע. ד האבן העוזר"וכ. ש"ע', ד הלבוש בסימן ריא סוף ההגהה בסעיף ד"כ .19

ודחה ראיית , ל"ג שרצה לפרש גם בדברי הלבוש כדעתו הנ"שדחה דברי הפמ

הוא למאן , דמה שאמרו הטעם בחיטין ושעורין מצד שעושין מהן פת, ג"הפמ

אבל להחולקין אינו משום , ל דגם באין ברכותיהן שוות איכא דיני קדימה"דס

 הזכיר ]בסעיף ו[ע "הנה השו, מ"ומ. ד"עכ. כ היא קודמת אפילו באורז"וע, כן

.  דבאין ברכותיהן שוות ליכא דיני קדימה]בסעיף א[ג שפסק לעיקר "לטעם זה אע

 .ועיין
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‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯.20 

Ï˘Â·Ó Ê¯Â‡ ÂÈ�ÙÏ ‰È‰˘ ÈÓ]È¯Ó‚Ï ÍÂÚÓ Â�È‡˘[ , È¯ÙÂ  .ט
‰Ó„‡‰ ,‰Ó„‡‰ È¯Ù ‡¯Â· Í¯·Ï ÌÈ„˜‰Â , ÏÚ Í¯·È ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ ˘È

˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ê¯Â‡‰,21 Â·È˘ ÔÂÎ� ¯·„ ÏÚ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Í¯
¯Á‡ ,Â‡‰ ¯ÂËÙÈÂÊ¯,22 ¯ÎÂÒ ËÚÓ ÏÚ ÏÎ‰˘ Í¯·È Â‡ , ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈÂ

                                    
 דבאין ברכותיהן שוות עיקר הדין דלא נאמרו ]עיף אבס[ע "הנה דעת מרן השו .20

מ "כ אפילו אם לא נקדים במ"וא, ורשאי להקדים מה שירצה, דיני קדימה

מ מעיקר הדין אינו צריך להקדים ברכת "מ, ע דשבעת המינים"דאורז לבפה

מ דאורז על "ג דאין מחוייב להקדים במ"מ בדברי הפמ"ז עיקר הנ"ולפ, ע"בפה

ואחר , ]ע דשבעת המינים"אבל לא שמחוייב להקדים בפה[, שבעת המינים

כ קודמת "מ דאורז ג"וסוברין דברכת במ, ג"דדעת כמה פוסקים דלא כהפמ

צאת ידי חובת כדי ל, כן ראוי לנהוג, ג דשבעת המינים"ע או בפה"לבפה

 .הקדימה לדעתם

 שאורז ]ז" רח ססימן[דהנה דעת מרן , וטעם הדבר. ]פרק יד אות כב[ב "צ ח"ה באול"כ .21

אבל בלא [, א הגיה דאיירי בבישלו עד שנתמעך"והרמ, מ"מבושל ברכתו במ

 האריך להוכיח דדעת מרן ]ו"סק[י "א בברכ"ומרן החיד]. א"זה ברכתו בפה

וכן , והכי נקיט להלכה ולמעשה, מ"ע דאפילו לא נתמעך מברכין עליו במ"השו

והיה האורז , א על דבר אחר"אמנם באופן שבירך תחילה בפה. מנהגינו פשוט

כ כבר נפטר בברכת "וא, א"יש לחוש לדעת הראשונים דברכתו בפה, לפניו

זה מצינו בדברי וכעין @@. מ"ועל כן לא יברך שוב על האורז במ, א"בפה

ויש לפניו דבר שברכתו שהכל , ע"האחרונים לענין האוכל פרי שברכתו בפה

רב [ר "דדעת הא,  ומי שריית פירותאו פרי גמור, וכגון פרי וסוכר, מחמת הספק
כ יש לחוש שנפטר בברכת הפרי גם "משום דאל,  שיקדים ברכת שהכל]כ"סק

 שאפילו יקדים ברכת ]ה מריש"י ד"פתיחה להלכות ברכות סק[ג "ודעת הפמ, למין השני

ואפשר דאפילו בסתמא לא , רשאי לכוון שלא לפטור המין השני הספיקי, הפרי

רב [ב "ואמנם במ]. וכמו שיתבאר להלן באורך[, ה לספיקאמחית איניש נפשי
ע על "שאם הקדים לברך בפה,  כתב לגבי פרי גמור ומי שריית פירות]ד"סקנ

והורה שעל כן מוטב שיברך שהכל , ע אם יוכל לברך שהכל על המים"צ, הפרי

 . על דבר אחר לפטור המים

ופירשו בביאורים , הצ שם כתבו להתיר לאכול האורז בלא ברכ"הנה באול .22

ואם אורז קלוף נחשב שלם , מהו שיעור נתמעך, ספיקות' שיש לצרף בזה עוד ב
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Ê¯Â‡‰.23 Ì‡ Ì�Ó‡È¯Ó‚Ï ÍÂÚÓ Ê¯Â‡‰ ‰È‰  , ˙Â˘ÚÏ ÔÈÏÈ‚¯˘ ÂÓÎÂ
˜¯Ó· Â‡ ·ÏÁ· Â˙Â‡ ÔÈ�˙Â�˘Î , ‰Ê· È‡˘¯Ó· ÂÈÏÚ Í¯·Ï" Ì‡ Ì‚ Ó

‰Ù· ‰ÏÈÁ˙ Í¯È·"‡.24 

‰‡Â�ÂÊÓ È�ÈÓ È�˘ ,„˜ ‰˘ÚÓ È�ÈÓ È�˘ Â‡‰¯ , ÔÈËÈÁÓ „Á˙ .י
 ÌÈ¯ÂÚ˘Ó È�˘‰Â-Ì„Â˜ ÔÈËÈÁ Ï˘  . ÔÈÓÒÂÎÓ „Á‡] ‚ÂÒ ‡Â‰˘

ÔÈËÈÁ [ ÌÈ¯ÂÚ˘Ó È�˘‰Â-Ì„Â˜ ÌÈ¯ÂÚ˘ Ï˘  ,˜ÂÒÙ· Â¯ÎÊ�˘ ÈÙÏ .
 Â‡ ÔÈËÈÁÓ È�˘‰Â ÔÂÙÈ˘ Â‡ ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ·˘Ó „Á‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ

ÌÈ¯ÂÚ˘Ó.25 ÔÂÙÈ˘ Â‡ ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ·˘Ó „Á‡Â ÔÈÓÒÂÎÓ „Á‡ - ‰‡¯� 
Ì„Â˜ ÔÈÓÒÂÎ Ï˘˘.26 ‰Ê ÏÎ·Â  ¯˙ÂÈ ·È·Á È�˘‰ ÔÈÓ Ì‡ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡

                                                                                      
וכבר , א"ספיקות אלו נמצא שאפשר שברכתו בפה' והיינו דמחמת ב, או לא

ל לאכול האורז "ולכן רשאי מכח סב, א שבירך על הפרי"נפטר בברכת בפה

דגם , א"אלו הם בדעת הרמדשני ספיקות , ב"ולכאורה הדברים צ. בלא ברכה

אבל , אפשר שאינו אלא בנתמעך הרבה, א"במאי דפליג לומר דמברכין בפה

אבל , דלא פליג אלא בשלם, ועוד אפשר, מ"בנתמעך קצת מודה דברכתו במ

דיש כמה וכמה ספיקות , ונמצא. מ"ומודה דברכתו במ, בקלוף לא הוי שלם

חדא דעיקר ההלכה , א"מ ולא נפטר בברכת בפה"לומר שאורז זה ברכתו במ

אפשר שהוא מעוך באופן שמודה , א"ל כהרמ"ואת, מ"ע דברכתו במ"כשו

אפשר שהוא קלוף באופן שמודה , ל שאינו מעוך דיו"ואת, מ"א שהוא במ"הרמ

כ בספיקי "כ היה נראה לכאורה שאין לנו לחוש כ"וא, מ"א שהוא במ"הרמ

ואפילו , מ בשופי" במויוכל לברך עליו, א פטרה להאורז"ספיקות שברכת בפה

מ "מ, מחשש ברכה לבטלה, מ"אם נרצה לחוש ולא להקל לברך בהדיא במ

אלא צריך , לכאורה ודאי לא נוכל להתיר לכתחילה לאכול האורז בלא ברכה

 .ע"וצ. בדוקא לפטור בדבר אחר

ב "ולא דמי לגוונא דהמ[, הנה בזה פוטר להאורז רק בדיעבדו, צ שם"ה באול"כ .23

, דשם להצד שאינם כפרי עצמו הרי ברכתם הראויה שהכל, במי פירות

, מ"ולכאורה בודאי עדיף שיברך על דבר אחר שברכתו במ, ]כ הכא"משא

 .ע"וצ. ויפטור להאורז לכתחילה כפי עיקר ההלכה

 .צ שם בביאורים"אול .24

 .ה"ב ריא סקל"מ .25

לא אדכר ותרויהו , והשבולת שועל ושיפון מין שעורים, לפי שהוא מין חיטין .26
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ÔÂ˘‡¯‰ ÔÈÓÓ ,�‰ ¯„Ò‰ ÈÙÏ ÌÈ„˜Ó ÌÏÂÚÏ"Ï.27 „Á‡Â ÔÂÙÈ˘Ó „Á‡ 
 ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ·˘Ó-Ì„Â˜ ÔÂÙÈ˘ Ï˘  ,¯˙ÂÈ ·È·Á ‡Â‰˘.28 

ıÚ‰ ˙Î¯·Ï ˙Ó„Â˜ ÔÙ‚‰ ˙Î¯· ,ÏÎ‰˘Â ‰Ó„‡,29Ú‡Â " Ù .יא
ıÚ‰ ˙Î¯·· ÌÈ·�ÚÏ ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ¯Ó˙‰˘ ,ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,Ó" ‰˘Ú�˘Î Ó

ÔÈÈ ÌÈ·�Ú‰Ó ,¯· ˙ÈÏÚ˙�¯˙ÂÈ ˙¯¯Â·Ó ˙ÂÈ‰Ï Â˙Î , ˙Î¯· ÔÎ ÏÚÂ
ÌÈ¯Ó˙Ï ˙Ó„Â˜ ÔÙ‚‰.30‰Â ÔÈ„‰ ‡ÂÌÈ˙ÈÊÏ ˙Ó„Â˜˘  ,Ú‡" ˙ÈÊ‰˘ Ù

Ì‰˘ ˙ÂÓÎ ÌÈ·�ÚÏ Ì„Â˜.31 ÔÈ·È·Á ÌÈ˙ÈÊ‰ Â‡ ÌÈ¯Ó˙‰ ÂÈ‰ ÂÏÈÙ‡Â 
ÔÈÈ‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ,˙Ó„Â˜ ÔÙ‚‰ ˙Î¯· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ.32 

, ÏÎ‰˘ ˙Î¯·Ï ˙Ó„Â˜ ıÚ‰ ˙Î¯· ,¯˙ÂÈ ˙¯¯Â·Ó ‡È‰˘ ÈÙÏ .יב
Ù ‡Ï‡ ˙¯ËÂÙ ‰�È‡ÂıÚ‰ ˙Â¯È . ˙Î¯·Ï ˙Ó„Â˜ ‰Ó„‡‰ ˙Î¯· ÔÎÂ

ÏÎ‰˘ ,¯˙ÂÈ ˙¯¯Â·Ó ‡È‰˘ ÈÙÏ.33 ¯·„‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰Ê ÏÎ·Â 
¯˙ÂÈ ÂÈÏÚ ·È·Á ÏÎ‰˘ Â˙Î¯·˘ ,]Ê ÔÈÓÓ ‡Â‰˘ Â‡ ,' ‡˘·Â„ ÔÂ‚Î

È¯Ó˙„34ÌÈËÈÁ ÁÓ˜ Â‡ ,35ÔÈ¯ÂÚ˘ ¯ÎÈ˘ Â‡ [ , ÌÈ„˜È ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

                                                                                      
 .קרא

 .ה בכל המבוארים שם"ב סקל"מ .27

 .ג"ב קסח סקי"מ .28

 .ה"ב סקל"ומ, ד"א ריא ס"רמ .29

ומקור הדברים בטור בשם . ח שנה ראשונה פרשת מטות אות ב"ובא, א שם"רמ .30

פ "נאמרו דיני קדימה עע "אוכל ענבים שברכתן בפהבדווקא ד, רבינו פרץ

היא ברכה חשובה יותר , ג"כתו בפהעשה מהם יין שברבאבל , המוקדם בפסוק

דבזה עדיפא , ונראה. [ע"וקודמת לכל ברכת בפה ,שמפרט בה הגפןלפי 

ע "ובפה, ג כוללת רק יין"שבפה, א"ע לבפ"ג מקדימות בפה"קדימות בפה

מ "מ, א נחלקו הפוסקים"ע ובפה"ג דבבפה"אע, ולכן, כוללת כל פירות העץ

 ].ג מודו"בקדימות בפה

 .ח"ח סקי"ח שם וכה"ג ובא"ב סקכ"מ .31

 .ה בכל המנויין שם"ב סקל"מ .32

 .ג"ע ריא ס"שו .33

 .ג"ט בשם פמ"צ סק"שעה .34
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‰Ù· Í¯·Ï"‰Ù· Â‡ Ú"‡.36  

Ú‡"‰Ù· ˙ÂÎ¯·˘ Ù"‰Ù·Â Ú"Ï ˙ÂÓ„Â˜ ‡· ˙Î¯ÏÎ‰˘ ,Ó" Ó .יג
È" ÂÈ�ÙÏ ˘È Ì‡˘ ‡˘ ¯·„Â ¯ÂÓ‚ È¯Ù‰ ˙ÓÁÓ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ˜ÙÒ

ÏÎ‰˘ ,]˙ ÔÂ‚Î¯ÎÂÒÂ ÁÂÙ,37 ˙Â¯ÈÙ ˙ÈÈ¯˘ ÈÓÂ ˙Â¯ÈÙ Â‡]  ÌÈÓ‰˘Î
¯˜ÈÚ[,38 ÈÚ·Ë ÌÈÊÂÙ˙ ıÈÓÂ ÊÂÙ˙ Â‡,39 ‰Â"„ÏÂ˜Â˘Â È¯Ù ‰40[ ,

‰Ù· È�ÙÏ ÏÎ‰˘ Í¯·Ï ÌÈ„˜È"Ú ,‰Ù· ÌÈ„˜È Ì‡˘"Ú, ¯·Î ‡Ó˘ 
 ¯ËÙ·‰ ÔÈÓ‰ ˙‡ ÂÊ ‰Î¯·˜ÙÂÒÓ.41„‰ ¯˜ÈÚ· ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È Ì�Ó‡ ÔÈ ,

                                                                                      
 .י"ח סק"כה .35

 .ט"צ סק"ושעה, ז"ד וסקט"ב סקי"מ .36

, א או שהכל"ע או בפה"שהסוכר נחלקו בו הראשונים אם ברכתו בפה .37

ב " ובמ]ו"סטרב [ע "בשו' עי, ע יצא"אבל אם בירך בפה, ולמעשה מברכין שהכל

 .]כ"רב סק[ר "ודוגמא זו הזכירה הא, ]ו"סקע[

שמי בישול ושריית פירות נחלקו בהם הראשונים אם ברכתם כברכת הפרי או  .38

שאם , ]ד"שם סקנ[ב "ודוגמא זו הזכירה המ. ]א"י וסי"רב ס[ע "בשו' עי, ברכתם שהכל

אופן שהמים טפלים ואינו ב, כ יבוא לשתות המים"יברך על הפרי תחילה ואח

ע אם יהא רשאי לברך שהכל על "צ, אלא כגון שכוונתו בעיקר למים, לפרי

 .ע שבירך על הפרי"שמא כבר נפטרו בברכת בפה, המים

 .וכדבסמוך, ]ב פרק מו אות לז"ח[צ "דוגמא זו הזכירה באול .39

מאחר ורוב , ע"שנודע שנחלקו חכמי הזמן אם ברכת השוקולד שהכל או בפה .40

 .ך אכילת פולי הקקאו הוא באופן זהדר

יותר טוב שיקדים לברך , ג שיש לפניו פרי וסוכר"כתב דבכה ]כ"רב סק' סי[ר "בא .41

דאם יברך על הפרי , ונראה טעמו, כ יברך על הפרי"ואח, על הסוכר שהכל

אבל כשמברך שהכל על הסוכר , ע"שמא נפטר הסוכר אם ברכתו בפה, תחילה

דיש חילוק , והיינו.  הפרי בלא כוונה מפורשת לפוטרובודאי לא נפטר תחילה

לבין אופן שיש דעות שזו הברכה , בין אופן שבדיעבד יוצאין בברכה זו

א ולפניו גם "כגון המברך בפה, שכאשר בדיעבד יוצאים בברכה זו, הראויה

וכן המברך שהכל על , אין אומרים שמא פטר גם לפירות העץ, פירות העץ

אבל כאשר יש דעות שברכה פלונית , שמא פטר גם לפירותסוכר אין אומרים 

פטר גם דברים אלו , ל שכאשר בירכה על דבר אחר"בזה י, היא הנצרכת

ז "וכעי@@. ע על הפרי שמא פטר את הסוכר"ולכן המברך בפה, המסופקים
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˘ È‡˘¯‰ ÔÈÓ‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ‡Ï˘ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÎÏ˜ÙÂÒÓ , ÂÏÈÙ‡Â
ÂÈÏÚ Â˙�ÂÂÎ ÔÈ‡˘ Ô�È¯Ó‡ ‡Ó˙Ò·,˘ ¯Á‡Ó  ÍÈ¯ˆ ‰˘ÚÓÏ ÂÈÏÚ Í¯·Ï

˙¯Á‡ ‰Î¯·.42‡·‰ Â�È·¯ ˙Ú„Â "Á , ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘È ÏÎ‰˘ ˙Î¯· ÌÈ„˜

                                                                                      
יקדים , דאם אוכל תפוז ושותה מיץ תפוזים, ]ב פרק מו אות לז"ח[צ "מבואר באול

משום שאם יברך על , ע על התפוז"על המיץ קודם שיברך בפהלברך שהכל 

לפי שדעת , שוב לא יוכל לברך על המיץ שהכל, ע"התפוז תחילה בפה

פרק ה בדיני ברכת [ועיין לקמן . [וכבר נפטר בברכת התפוז, ע"ד שברכתו בפה"הראב
 ].צ בזה" במה שעמדנו בדברי האול]בורא נפשות

שכתב דוגמא במי שיש לפניו פרי  ]ה מריש"ד, י" ברכות סקפתיחה להלכות[ג "ה בפמ"כ .42

א או "ז אם ברכתה בפה"א והט"ומרקחת של קליפת פרי שנחלקו בו המג, העץ

מ אינו צריך "מ, פ יוצא"א משום דממנ"ואף אם נכריע שיברך בפה, ע"בפה

ע שמא פוטר גם את "ל שאם יקדים לברך בפה"פ שי"אע, א"להקדים בפה

ע רק על הפרי "כי יכול לכוון בברכת בפה, מ אין חשש" מ,מרקחת הקליפות

לא ] שלא כיוון בהדיא[ואפשר דאפילו בסתמא , ולא על המרקחת, הוודאי

ז לא יהא רשאי לאכול "שעי: כוונת דבריו[, מחית איניש נפשיה לספיקא

כ אינו "ע ג"ולפוטרה בבפה, א אינו רשאי"דלברך עליה בפה, המרקחת כלל

להקשות ואין @@. א"כ מברך בפה"ואח, ע"ים ברכת בפהכ מקד"וא, ]רשאי

 דלפעמים מקדים בורא נפשות ]ו"רב סקכ[א "לזה מדברי האגודה שהובאו במג

ונראה דגם . ש"ע, ג עצמו בזה"ש הפמ"וכמ, דברכה אחרונה שאני, למעין שלש

מ על ספק פת הבאה "ש האחרונים שלא לברך בסעודה במ"אין להקשות ממ

דשם איירי , שמא נפטרו בברכת הפת, ]יושלמו בה כל התנאיםעד ש[בכיסנין 

אבל בנמצאים לפניו מתחילת סעודתו ויודע , בסתמא שהביאום לפניו בסעודה

ששני המינים לפניו ורצונו לברך , ג"ג איירי בפמ"דבכה[, שיאכל מהם בסעודה

. דבודאי מהני, הרי זה כמכוון שלא לפוטרם בברכת המוציא, ]על שניהם

שצריך כוונה בהדיא להוציאם מכלל צרכי ,  עוד דתוך סעודה חמירואפשר

י "ועוד אפשר שע. דבלא זה בסתמא הכל נחשב טפל לגוף הסעודה, הסעודה

ברכת המוציא אינו מכניס עצמו לספק שלא יוכל לאכול המזונות בסעודתו 

מ רשאי לאוכלם עם הפת בלא "כי מ, ]ל במרקחת"ג הנ"דומיא דהפמ[, כלל

ג אין לו דרך לאכול המרקחת עד שיביא דבר "כ בגוונא דהפמ"אמש, ברכה

לדעת ולכאורה @@. ולכן לא מחית נפשיה לזה, א"אחר לברך עליו בפה

כיון שלרוב הפוסקים המיץ , גם באופן שאוכל תפוז ושותה מיץ תפוזים, ג"הפמ

דכל משקה הזב מכל הפירות ברכתו  ]ח"רב ס[ע "ש מרן השו"וכמ, ברכתו שהכל
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˜ÙÂÒÓ‰ ÔÈÓ‰ ÏÚ] ‰�Â˘‡¯ ‰Ú„ÎÂ[ ,· Ï·‡ Í¯·Ï ÌÈ„˜‰ Ì‡ „·ÚÈ„
‰Ù·"Ú , ÏÚ ÏÎ‰˘ Í¯·Ï È‡˘¯ ÔÈÓ‰‰˜ÙÂÒÓ.43ÂÓ ˙Ú„Â " ¯
·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"‰‡¯� ‰ ,‰Ù· Í¯·Ï ÌÈ„˜‰ Ì‡˘"È¯Ù‰ ÏÚ Ú , ·Â˘

 ÏÚ ÏÎ‰˘ Í¯·È ‡Ï ÔÈÓ‰‰˜ÙÂÒÓ.44  ÏÚ ÏÎ‰˘ ‰ÏÈÁ˙ Í¯·È ÔÎ ÏÚÂ
¯Á‡ ¯·„ ,]Í¯È·˘ ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯·· ¯ËÙ� Â�È‡ È‡„Â·˘[ , ‰Ê· ¯ÂËÙÈÂ

                                                                                      
ע שמברך על "כ לא מחית נפשיה לספיקא לפוטרו בברכת בפה"א, לשהכ

. כ שהכל על מיץ התפוז"ואח, ע"ורשאי לברך תחילה על התפוז בפה, התפוז

שהוא , דמיץ תפוזים שאני ]ה"לג סק' ח סי"או[א "כ בחזו"פ מש"ושמא יש לחלק ע

 לפי שגם אכילת הפרי אינה אלא, מיצוי הפרי עצמו ואינו כזיעה בעלמא

כ "וא, ]רק קרום להחזיק המיץ, שאין בו ממשות בשר[שתיית המיץ הנתון בו 

ז אפשר דלעיקר ההלכה צריך לברך עליו "ולפ, אינו שינוי מסדר ברייתו

שבזה אין , ע של התפוז"ג יש לחוש שנפטר בברכת בפה"ובזה גם להפמ, ע"בפה

י למיץ שהרי פרי שוה לגמר, לומר שבברכתו על הפרי אינו מכוון על המיץ

וסחטן , שיש להם ממשות בשר, מ בשאר פירות"פ נ"אבל עכ. כ"שישתה אח

מ כיון דלרוב "מ, ע"ד ברכת המיץ בפה"שאף אם נאמר דלדעת הראב, למימיהן

ואפילו בירך על , לא מחית איניש נפשיה לספיקא, הפוסקים ברכתו שהכל

 .לא חיישינן שהמיץ נפטר בזה, הפרי תחילה

, כז' ח סי"ב או"וברב פעלים ח, שונה פרשת פנחס אות טזח שנה רא"כ בבא"כ .43

 .ש"ע

שוב אינו מברך על המיץ , ע"כתבו דאם קדם ובירך על הפרי בפה ]שם[צ "באול .44

ד כל פרי שנסחט למימיו ברכת המיץ כברכת "משום דלדעת הראב, שהכל

דגם בשאר , ל"ונראה מזה דס. ע"כ יש לחוש שנפטר בברכת בפה"וא, הפרי

שוב אינו , ע גם על המין השני"כל שיש לחוש שנפטר בברכת בפה, םדברי

דאין חילוק בין אם חיישינן , וכגון בתפוח וסוכר, רשאי לברך עליו שהכל

ובין אם חיישינן לשיטת הראשונים דהסוכר , ד בסחיטת פירות"לשיטת הראב

רך על ירק  גם לענין המב]ב פרק יד אות כב"ח[צ "ז כתבו באול"וכעי. ע"ברכתו בפה

שוב אינו , א"שכיון שיש לחוש שהאורז ברכתו בפה, א והיה לפניו אורז"בפה

ש "ע, והובא לעיל[, א"שמא כבר נפטר בברכת בפה, מ"רשאי לברך עליו במ

ע אם רשאי לברך על מי " הניח הדבר בצ]ד"רב סקנ[ב "ובמ]. במה שעמדנו בזה

ע שבירך על "ת בפהל שנפטר מברכתם בברכ"שריית הפירות שהכל אחרי שי

 .הפרי שאכל תחילה
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‰ ÔÈÓÏ Ì‚˜ÙÂÒÓ.45   

ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"ÏÏÊ ˆ‰"‰ ,Ú"¯ÂÓ‡‰ Ù ,˘ ÏÎÂ‡‰ È¯Ù ıÚ .יד
 ‰˙Â˘ÂÈÚ·Ë ÌÈÊÂÙ˙ ıÈÓ ,ÌÈÁÂÙ˙ ˙ËÈÁÒÓ ıÈÓ Â‡ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ,

‰Ù· ˙Î¯·· ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ" ˙‡ ¯ÂËÙÏ ‡Ï˘ Ú‰ıÈÓ . Ì‡Â Í¯È·
 ‡Ó˙Ò·¯ÂËÙÏ ‡Ï˘ ÔÂÂÎ˙� ‡ÏÂ , ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ‰ÏÈÁ˙ Í¯·È

‰È¯Ù , Í¯·È ·Â˘Â ÏÎ‰˘ ÏÚ‰ıÈÓ.46  

                                    
 .ד כדי להסתלק מן הספק"ב רב סקנ"כ המ"כ .45

ז מסתלק מאכילת "והיינו משום שעי, ]ב פרק יד אות כד בסוף הביאורים"ח[צ "ה באול"כ .46

שאין בזה משום גורם , וכתבו שם. וממילא רשאי לברך על המיץ שהכל, הפרי

צ "ת באול"וכמשנ, י לצאת מן הספקלפי שעושה כן כד, ברכה שאינה צריכה

 במה שעמדנו ]פרק ה בדיני ברכת בורא נפשות[עיין להלן , מיהו@@. ש"ע, ]יז' ח סי"א או"ח[

ד כן לדינא דמי סחיטת פירות ברכתם "ל להראב"אם ס, צ בזה"בדברי האול

ואם יש לחוש , אחרי שבתוספתא מבואר להדיא שברכתם שהכל, ע"בפה

אבל , ז גבי מיץ מסחיטת שאר פירות"כ, ואמנם. ש"ע, ד בזה"לשיטת הראב

שסחיטתו ושתית המיץ אינה , במיץ תפוזים כבר נתבאר שיש בו סברא נפרדת

ולא , ע" לכו]שם[א "וסברא זו כתבה החזו[, ל"וכנ, שינוי מדרך אכילתו הקבועה

מ "מ, ד בשאר פירות"ז אפילו אם לא נחוש לדברי הראב"ולפ]. ד"רק להראב

מה שנתבאר שאין בזה חשש ברכה שאינה ולענין @@. תפוזים יש לחושבמיץ 

א "ח[צ "פ המבואר באול"והוא ע, צריכה לפי שעושה כן כדי להסתלק מן הספק
, דהנה שם איירי במי שנצרך לצאת מביתו באמצע אכילתו, יש לבאר בזה, ]שם

פ "אעו, וברכה ראשונה בחזרתו, ז קודם יציאתו"דלדעת מרן צריך לברך בהמ

דלא דמי , ה"צ זללה"ר הגרב"כתב שם מו, ל"שהאחרונים חששו בזה לדין סב

רצא [ע התיר "שהרי מרן השו, ספק ברכה לבטלה לספק ברכה שאינה צריכה
סעודות כדי לקיים מצות סעודה '  לחלוק סעודת שחרית דשבת לב]ג"ס

 לדעת ח"כיון שהוא נצרך לברכה זו כדי לצאת יד, והכא נמי ביוצא, שלישית

ז יש לדון אם נוכל ללמוד "ולפ. אין בזה חשש ברכה שאינה צריכה, ע"השו

ס "דסו, מזה גם לשאר מקומות שמברך ברכה הצריכה רק כדי לצאת מן הספק

בודאי הכי , שאם באפשרותו לימנע מלצאת, נראה פשוט, גם להמבואר שם

א "יטבכ הר"ולא עדיף ממש[, שלא יביא עצמו להרבות בברכות בחינם, עדיף

לא ירבה בברכות ,  שאם יכול בקל לאכול הפירות בתוך הסעודה.]יומא ע[

שאם נצרך לצאת לאיזה , אלא, ]]'פרק א[בזה לעיל ' עי, לאוכלם בפני עצמם
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צ לחוש "ז וא"ה שרשאי לברך בהמ"צ זללה"ר הגרב"הורה מו, דבר נחוץ

ע אין לו "ולדעת השו, כ שאני התם שמוכרח לזה"וא, לברכה שאינה צריכה

, שבנידון דידן, הביאור בזהאמנם @@. כ בשאר מקומות"משא, עצה אחרת

אין חשש במה שיברך בורא , והיה המיץ הטבעי לפניו, שהקדים לברך על הפרי

פ שמברך כן "שאע, כ מיד שהכל על המיץ"נפשות על הפרי ויברך אח

 אינו שהרי, מ גם כאן אין לו עצה אחרת"דמ, לכתחילה כדי לצאת מן הספק

שמא כבר נפטר , רשאי לברך שהכל על המיץ בלא להסתלק מאכילת הפרי

, ואין לומר שיש לו להניח המיץ לשתותו לאחר זמן]. ד"כהראב[בברכת הפרי 

הרי צריך לברך , ס אם יעשה כן"דסו, דבזה אינו מרויח כלום למעט בברכות

 בורא ולאחריו, כ לברך שהכל על המיץ"ואח, עתה בורא נפשות אחר הפרי

ס "שסו, ז לא הרבה בברכות בחינם"כ גם כשעושה כן מיד בזאח"וא, נפשות

יש עוד @@. ואינו מרבה בברכות כלל, הוא מברך כל אותם הברכות ממש

ח "צ שם איירי לענין מי שנצרך לצאת יד"דהנה באול, להוסיף לבאר בזה

אבל לא נתבאר שם שכן יש להתיר במקום שרוצה לברך , ע"לדעת מרן השו

ב אות ז "ב פי"ח[צ "ובאול, ע"ח שיטות אחרות שלא הובאו בשו"כדי לצאת יד
ועל , ג לא אמרינן שרשאי להקל ולברך"דבכה,  כבר כתבו בזה]צט' בביאורים עמ

שצריך לברך אחר יין ופירות , ף"ן בדעת הרי"ן והר"הרמבפ ששיטת "אע, כן

ום שלא הובאו מש, מ אין להקל ולברך"מ, שלפני הסעודה אף כשבאו לגרור

ואמנם אין מזה קושיא על מה שהתרנו כאן לברך בורא נפשות אחר . ע"בשו

דמי סחיטת הפרי ] ע"שלא הובאה בשו[ד "הפרי מחמת דחיישינן לשיטת הראב

ועתה רוצה לשתות , ע"שכאן שכבר בירך על הפרי בפה, דינם כפרי עצמו

ע שאין " והשוד רוב הראשונים"או לסמוך ע, אפשרויות' יש בידו ב, המיץ

ד "ד הראב"או לסמוך ע, ולברך עליו שהכל, ע"המיץ נפטר בברכת בפה

והנה אם ישתה בלא . ולשתותו בלא ברכה, ע"שהמיץ כלול בברכת בפה

ואם יברך על המיץ , ואינו רשאי, לרוב הראשונים איסורא קעביד, ברכה

כ "או, ]ולא רק ברכה שאינה צריכה[, ד היא ברכה לבטלה"שהכל הרי להראב

דדוקא לברך כדי לצאת , ע"בזה ודאי חיישינן אף לשיטות שלא הובאו בשו

אבל לחוש שלא לברך חיישינן , ע לא שרינן"ח גם לשיטות שלא הובאו בשו"יד

כשמברך בורא נפשות כדי להסתלק , ולכן. ע"גם לשיטות שלא הובאו בשו

צאת אינו מצד שרוצה ל, מאכילת הפרי ולהיות רשאי לברך שהכל על המיץ

וכמו , אלא כדי שיוכל לברך שהכל לדעת רוב הראשונים, ד"ח להראב"יד

 דלא הותר לברך כדי ]שם[צ "ואינו סותר למה שנתבאר באול, ע"שפסק השו

 .שהחילוק בין המקרים מבואר, ע"ח שיטות שלא הובאו בשו"לצאת יד
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,  עדיפא]ד"רב סקנ[ב "דלכאורה עצת המ, ע"כמדומה שעדיין ילמ "ומ@@

ע וספק אם פטר למין השני שהוא ספק העץ ספק "באופן שבירך תחילה בפהש

שבודאי אינו נכלל בברכת הפרי שאכל [יברך שהכל על דבר אחר , שהכל

ושמא . ובזה אינו גורם שום ברכה נוספת, ויפטור בה גם למין המסופק, ]תחילה

 .צ כתבו הדין באופן שאין לו דבר אחר לברך עליו שהכל"באול

מברך ,  שהמסופק בפרי אם הוא פרי העץ או פרי האדמה]א"רו ס[ע "שו' עי .47

ח הקדוש בספרו ראשון " שהביא מדעת האוה]ד"סק[י "ש בברכ"וע. א"בפה

ז שאין לזוז מדברי "א כתב ע"ומרן החיד, והורה לברך שהכל, ז"שחלק ע, לציון

ם "א ובדעת הסוברים שלהרמב"כ פלפל שם בדברי השאג"ואח, ע"מרן השו

, אמנם. א"והסיק דהעיקר לברך בפה, א לא יצא"אם בירך על פרי העץ בפה

כ "וכ. ח בנידון דנן מבואר דנקט שבספק מברכין עליו שהכל"בדברי הבא

ם "שהוא משום הנוסחא בדברי הרמב, וביארו שם, ]ב פרק מו אות מב"ח[צ "באול

 יש ומחמת דספק ברכות להקל כן, א לא יצא"שהמברך על פרי העץ בפה

 .שיברך שהכל, להורות

ל שאינו רשאי להקדים "ג י"שכתב דבזה גם לפמ, ]כז' ח סי"ב או"ח[ברב פעלים ' עי .48

ג "דעד כאן לא קאמר הפמ, כ לברך על השלישי שהכל"א ואח"ע ובפה"בפה

שמא , ל שאינו מכוון לפטור הפרי הספיקי"שי, ע"אלא במברך רק ברכת בפה

ע "הלא מברך גם בפה, אבל הכא, ה לספיקאולא מחית נפשי, א"ברכתו בפה

והיאך נאמר שלא , ע"פ יוכל לפטור הפרי הספיקי לכו"כ ממנ"וא, א"וגם בפה

. כ שהכל"א ויחזור ויברך עליו אח"ע ולא בבפה"נתכוון עליו לא בבפה

, ולכאורה כל זה בפרי שהוא ספק העץ ספק אדמה ומכח הספק מברכין שהכל[

בזה לא שייכי דברי , כגון הסוכר, קר דינאאבל כשיש צד שהוא שהכל מעי

, שהרי יש צד שהוא שהכל, פ"א ויפטור ממנ"ע ובפה"הרב פעלים שיקדים בפה

כתב מ "ומ@@]. ג דלא מחית נפשיה לספיקא"ועדיין שייכא בזה סברת הפמ

פ "אע, ל שרשאי להקדים לברך שהכל על המין השלישי"די, ח"שם הבא

דעד כאן , ו בכלל גורם ברכה שאינה צריכהואינ, א"ע ובפה"כ יברך בפה"שאח
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ומכוון שלא לפטור חבירו , מאכל לא אמרו כן אלא כאשר מברך ברכה על

או שבאמצע סעודתו נוטל ידיו למים , כדי שיברך עליו שוב, מאותו המין

 ,כ דבר זה"משא", וחוזר ונוטל ידיו להמשיך סעודתו, ז"אחרונים ומברך בהמ

אין אנחנו יכולים להכריחו לאכול מין , תחלהשהוא רוצה לאכול מאכל זה 

וכתב שכן מצא בספר חמד . "זה בברכה כדי שיפטור גם את, אחר קודם זה

דדוקא מי שכבר בירך ואכל אינו רשאי לברך ברכה אחרונה , משה שחילק בזה

ש ביומא "ודמי למ[, כדי לברך שוב ברכה ראשונה ואחרונה על המשך אכילתו

אבל מי שלא , ]ת אחרינא משום גורם ברכה שאינה צריכה"דלא מייתינן ס .]ע[

ואם יאכל , שאם יאכל האחד יפטור לחבירו, מאכלים' ויש לפני ב, אכל כלום

דכיון , ויקדים איזה שירצה, אינו מחוייב להקדים, השני לא יפטור לראשון

ושוב כתב . אינו בכלל גורם ברכה שאינה צריכה, "דניחא ליה בזה בראשונה"

ועל כן , ע הרב מבואר דיש בזה גורם ברכה שאינה צריכה"מ בשו"דמ, ח"הבא

, בשבת יש להתיר לנהוג כן כדי להשלים מנין מאה ברכות ודוקא, יש לחוש

ח "וכן פסק בספרו בא. אבל בחול אסור, י טייב בערך השלחן"ז מהר"ש כעי"וכמ

 .ש"ע, ]שנה ראשונה פרשת נשא אות טז[

דהנה אמנם מי שרוצה לאכול , ח"קו של רבינו הבאע בגוף חילו"לכאורה יל .49

בודאי אין מחייבין אותו , ואחריו דוקא ממין אחר, עתה דוקא ממין מסויים

ובזה , לשנות הסדר ולאכול תחילה המין שפוטר את חבירו כדי למעט בברכות

ואין , וברצונו לאכול משלשתם, מינים' אבל מי שיש לפניו ג, איירי החמד משה

אלא שהנידון על , מי או איזה סיבה להקדים אחד מהם על חבירולו טעם עצ

ולא , ל שצריך להקדים המין שפוטר את חבירו"בזה י, מה יברך תחילה

ביומא א "וחילוק זה נראה מקורו טהור בדברי הריטב. להרבות בברכות בחינם

ז הרוצה "דלפ, לאסור לשוחט לשוח בין השחיטות' פ דברי התוס"שכתב ע .]ע[

, בתוך הסעודה כדי למעט בברכות דאפשר לו לאכלם כל, ול מיני פירותלאכ

והובא , שלא ישנה סדר אכילתו, כל היכא דאפשר ליה, הכי אית ליה למעבד

דהמניח פת שהיה דעתו  .]כז[א בסוכה "ז בריטב"וכעי. []ו"מו סק' סי[י "דבריו בברכ

עושה כן כדי פ ש"אע, כדי לאוכלו אחר הסעודה, לאוכלו בתוך הסעודה

ומבואר , ]ש"ע, הוי מרבה בברכות בחינם ואסור, ד סעודות דחג"להשלים מנין י

אבל כשאין סדר מסויים , דאמנם אינו נצרך לשנות סדר אכילתו עבור זה, מזה

במה  ]פרק א[ועיין עוד לעיל . יש לנהוג באופן שלא ירבה בברכות, לאכילתו
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פ "דעכ] ב"א והמ"א ומרן החיד"המגג ו"הכנה[שהארכנו דדעת גדולי הפוסקים 

אף לא יצוה לבני ביתו , היכא שיש רגילות לאכול פירות בתוך הסעודה

ע "ש עוד במה שצ"וע. להביאם אחר הסעודה כדי להשלים מאה ברכות בשבת

, ח"ע בדברי רבינו הבא"ילעוד @@. ח"בדברי הערך השלחן שהביאו הבא

והשני מפרי , חד מפרי העץהא, מינים' דהלא סוף סוף כאשר יש לפניו ג

כל שאין דרך בני אדם להקדים , והשלישי בספק ומברכין עליו שהכל, האדמה

הרי בודאי צריך לנהוג כסדר , ב"המין שברכתו שהכל מחמת רפואה וכיו

ומאיזה טעם , א קודמות לברכת שהכל"ע ובפה"שברכות בפה, קדימת הברכות

ע "כותיהן שוות פסק מרן השוג דבאין בר"ואע. לו לשנות סדר הקדימה נתיר

שהנידון בין מין שבעה , ז בצנון וזית"מ כ"מ,  לעיקר דמקדים מה שירצה]א"ריא ס[

וגם בזה דעת מרן , א הוא מחלוקת הפוסקים"ע לבפה"ובהקדמת בפה[, וחביב

, ע קודמת"ע ושהכל בודאי בפה"אבל בפה, ] דמקדים מה שירצה]ג"שם ס[לעיקר 

ם מבואר "ואמנם מדברי הרמב. ]ח"שם סק[ב "ש גם במ"וכמ, ]שם[ע "כמבואר בשו

, להשלים מאה ברכות, שיש לאדם לעשות טצדקי להרבות בברכות בשבת

 .ע"וצ. מ לא נתבאר בדבריו שרשאי לבטל דיני קדימה עבור זה"אבל מ

ת אחרי אותיות "ד כפ"והטעם משום דאותיות בג, ב פרק מו אות לד"צ ח"אול .50

אשר , וגם כאן תיבת פרי באה לאחר תיבת בורא, להיות רפויותי צריכות "אהו

כי תיבת בורא אין לה משמעות , ואין הפסק בין התיבות[', מסתיימת באות א

 ].בפני עצמה

 .ל"פ דברי רבינו האריז"ע, ח שנה ראשונה פרשת מטות אות טו"בא .51
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יזה ע משמע דהעיקר כהסוברים דא"ומסדר דברי מרן השו, ג"ע ריא ס"שו .52

י "בב' ועי. א דיקדים העץ"כ הביא י"ואח, שכתב דעה זו בסתם, שירצה יקדים

א קודמות לשהכל לפי שהם "ע ובפה"דאם בפה, ש"שהביא קושיית הרא

א לפי "ע שקודמת לבפה"ט לא אמרינן כן גם גבי בפה"מ, מבוררות יותר

א פוטרת גם לפירות "כ בפה"משא, שמבוררת יותר ופוטרת רק לפירות העץ

דלא חשיבא כל כך ברכת פרי העץ : ש"ותירץ הרא. אדמה וגם לפירות העץה

 לפי ששהכל ,כנגד ברכת פרי האדמה כמו שחשובה פרי האדמה על שהכל

דסברת מבוררת טפי , והיינו. כ"ע.  לפי שכוללת כל דבר,אינה מבוררת כלל

אלא רק ביחס לברכת שהכל , אינו סברא עצמית בכל ברכה שמפורטת יותר

 .   מבוררת כלל וכוללת כל דברשאינה

ע "והיינו דאין מקדימין בפה,  בשם האחרונים]ד"סקי[ח " ובכה]ח"סקי[ב "כ במ"כ .53

ע "דלהצד דאין בפה, ]ז"סקי[ב "במ' ועי. כנגד מעלת חביב או מעלת מין שבעה

דלהסוברין שכשאין ', הרי דין זה תלוי במחלוקת בסעיף א, א"קודמת לבפה

ולהסוברין , כ גם אינו תלוי בחביב"א, ת לא נאמרו דיני קדימהברכותיהן שוו

 .כ יש להקדים החביב"א, דגם בזה איכא דיני קדימה

 כתב בפשיטות להקדים ברכת העץ לברכת ]שנה ראשונה פרשת מטות אות ג[ח "בבא .54

פ "ח שם שכן הוא מנהג העולם להקדים העץ להאדמה אע"ה בכה"וכ, האדמה

שהרי לדעה ראשונה לעיל , ח הטעם"וכתב שם הכה. יותרשפרי האדמה חביב 

ואין עדיפות ,  רשאי להקדים איזה שירצה כשאין ברכותיהם שוות]'בסעיף א[

וכיון שיש עוד צד , ע לעיקר"וכן הוא דעת מרן השו, ]ולמין שבעה[לחביב 

פ שאינו כן רק במכוון בהדיא "אע, שאם יברך האדמה תחילה יפטור פרי העץ

ד הסוד להקדים "כי יש גם טעם ע, מ היכא דאפשר נהגו לחוש לזה"מ, לפטור

 כתב דלדעה ראשונה ]א"סקי[צ "וגם בשעה. ד"עכ. ברכת העץ לברכת האדמה

כ "וע, בשאין ברכותיהם שוות'  אין מעלה לחביב ולמין ז]'בסעיף א[ע לעיל "בשו

ר שהעיק, ר בשם הרבה ראשונים"וכן הוא דעת הא. יוכל להקדים העץ

ולכאורה יש . ]ו"סק[ח " ובכה]י"סק[צ "הובא דבריו בשעה, ע"להקדים ברכת בפה
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, ע דהעיקר שיכול להקדים מה שירצה"דהלא גם כאן דעת מרן השו, להוסיף

, שאין מעלת חביב ומין שבעה, וגם באין ברכותיהן שוות דעתו שכן עיקר

 דנקט לעיקר כדעת ]א"יה ו"ל ד"ובבה, ט"סק[ב "ודלא כהמ[,  שכתב דעה זו בסתמא

, כ אין שום הפסד אם יקדים ברכת העץ"וא, ]א שגם בזה מקדים החביב"הי

ע הרי עשה כדעת "וכשמקדים בפה, שהרי עיקר ההלכה שיקדים מה שירצה

 שכתב דהכוסס חיטה ]ה"ס[ע "עוד בשו' ועי. ג וסיעתיה שכן צריך להקדים"בה

ל " דקדק מזה דס]כ"סק[ח "ובכה, שברכתו אדמה אינה קודמת לברכת העץ

. בזה' א שהביא מרן בסעיף ג"וכדעת הי, דבעץ ואדמה ברכת העץ קודמת

ע לומר רק דבאופן "דעיקר כוונת מרן השו, אמנם נראה שאין זה הכרח גמור

, א"לפי שבזה ברכתה בפה, זה אין החטה קודמת למאוחרים ממנה בפסוק

על כן יש להקדים ברכת אבל לא נתבאר ש, ע"והמאוחרים ממנה ברכתם בפה

' ש מרן לעיל בסעיף ג"וכמ, ל דאיזה שירצה יקדים"אלא לעולם י, ע"בפה

 .בדעה ראשונה

שיטות בצנון וזית שאין ברכותיהן שוות אם איזה '  הביא ב]בסעיף א[ע "הנה בשו .55

א דגם " פסק כדעת הי]ה ויש"ל ד"ובבה, ט"סק[ב "ובמ, או דחביב עדיף, שירצה יקדים

, מ בזה"ח ולמנהג העולם אין נ"ש בכה"אמנם למ. ן וזית מקדים החביבבצנו

 דלדעה זו שמקדים העץ ]ה צנון"ד[ל "וכבר עמד בזה בבה[, דלעולם מקדים העץ

ם להקדים החביב גם כשאין " דשיטת הרמב]בסעיף ב[ע "עוד הביא השו]. מ"אין נ

ע משמע דהעיקר " דמסתימת השו]ג"סקי[ב "ושם כתב המ[, ברכותיהן שוות

ח ולמנהג "ש בכה"ולכאורה למ, ]שהיא דעת רוב הפוסקים, כדעה ראשונה

הרי הקדימה נקבעת לפי סדר , דכל שאין ברכותיהן שוות, מ בזה"העולם אין נ

 .ולא לפי החביבות או מין שבעה, הברכות

א דבחיטה וזית מקדים הזית רק כשהוא חביב " כתב בשם המג]ז"סקכ[ב "הנה במ .56

וכמו שפירש , דמין שבעה עדיף, אבל  כששניהם שוין לו יקדים החטה,  יותרלו

שפסק לעיקר דכשאין ברכותיהן , א דפליג בזה"ואף דהגר. ]ז"סקי[צ "שם בשעה

פ כשהחטה חביבה לו יותר "ב דעכ"מ הכריע המ"מ, שוות מקדים מה שירצה

דעה דחביב ב לעיקר כ"דגם באין ברכותיהן שוות פסק המ, מקדים לברך עליה

, מ"גם בזה אין נ, א"ע לבפה"ולכאורה למנהגינו שמקדימין לעולם בפה. קודם

ח לא פירש בהדיא דמנהג העולם "ואמנם הנה בכה. ולעולם מקדים הזית

אבל , ]רק כתב כן ביחס לחביב[א "להקדים העץ גם על מין שבעה שהוא בפה

ן שבעה שהוא ע למי"טעמי הדבר שכתב לעיל שייכים לגמרי גם בהקדמת בפה
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 דצנון וזית מה שירצה ]'בסעיף א[ע בסתם "פ דעת השו"כ ע"חדא מש, א"בפה

כ גם בפרי העץ "א, ואי נקטינן כן לעיקר, יקדים משום דאין ברכותיהן שוות

דבאין , ואפילו כשהחטה חביבה יותר, א דינא הכי"ומין שבעה שהוא בפה

ח דאם יקדים "כ הכה"וכן מש. ברכותיהן שוות לא נאמרו דיני קדימה כלל

וגם . 'ז שייך אף כשפרי האדמה הוא ממין ז"ג, האדמה אפשר שיפטור העץ

 לדקדק ]כ"סק[ח "ש הכה"ובפרט מ. כ במין שבעה"ד הסוד שייך ג"הטעם ע

הלא שם איירי בחיטין , א"ע לבפה"ל להקדים בפה" דס]בסעיף ה[מדברי מרן 

פ "אבל עכ, להמבואר אינה ראיהואמנם [, א"והן מין שבעה שהוא בפה, קלויות

ז "א גם כשעי"ע קודמת לבפה"וברכת בפה, ח נקט דאין חילוק בזה"מוכח דכה

ח שכתב "ה הפשטות גם בדברי הבא"ולכאורה כ]. מקדימה לפני מין שבעה

 .ולא חילק כלל, א"ע לבפה"בסתם להקדים בפה

ף או חביב  שנסתפק כשאין ברכותיהן שוות אם שלם עדי]ה"סק[צ "בשעה' עי .57

, ב כדעה שניה בצנון וזית דחביב קודם"ז למאי דפסק המ"אמנם כ, עדיף

ח ולמנהג העולם דלעולם "כ בכה"אבל למש, וכמבואר בצדדי הספק בדבריו

כ "וע, ונקטינן לעיקר דבאין ברכותיהן שוות מקדים מה שירצה, ע קודם"בפה

ה בהדיא "כו. כ הוא גם באופן זה"א, ע מצד סברות אחרות"מקדימין בפה

 .'ח שנה ראשונה פרשת מטות אות ה"בבא

 .א"ע ריא ס"שו .58

 .ג"צ סק"בשעה' ועי, ד"ב סק"מ .59

 .ב"ע ריא ס"שו .60

 .ז"ח סק"וכה, ח שנה ראשונה פרשת מטות אות ב"ג ובא"ב סקי"מ .61

 .ח שם"בא .62
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·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ˘ÂÁÏ ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ"Ì , È¯Ù ÏÚ Í¯·Ó˘Î ÔÎÏÂ
ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ,¯˙ÂÈ ÂÏ ·È·Á ¯Á‡ ÔÈÓÂ , ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÎÈ

È�˘‰ È¯Ù‰.63„·ÚÈ„ ÔÈ�ÚÏ ÔÎÂ  ,‰Ú·˘ ÔÈÓ ÌÈ„˜‰ ‡Ï Ì‡ , ‡Ï‡
ÂÏ ·È·Á‰ ÏÚ Í¯È· ,Ú‡"ÏÚ ‰Î¯·· ¯ËÙ� ·Â˘Á‰ ÔÈ‡ ÏÏÎ Í¯„·˘ Ù 

 ¯˙ÂÈ ˙ÂÁÙ‰]‡‡"˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÈÎ Î ,�ÎÂ"Ï[ ,Ó" ‡Ï ‰Ê ÔÙÂ‡· Ó
ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó˘ È¯Ù‰ ÏÚ Í¯·Ï ¯ÂÊÁÈ , ÔÂÂÈÎ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

Â¯ËÂÙÏ ˘Â¯ÈÙ·.64 

Ú·˘ ÔÈÓÓ Ì‰È�È· ‰È‰ ‡Ï ,˙ÂÂ˘ Ì‰È˙ÂÎ¯·Â ,] ÊÂÙ˙ ÔÂ‚Î‰ .כא
Ò‚‡Â ,ÏÙÏÙÂ ÔÂÙÙÏÓ Â‡[ ,Ì„Â˜ ·È·Á‰.65 ˙ÂÈ‰Ï ÏÈ‚¯˘ ‰Ó Â�ÈÈ‰Â 

 Í¯„· ¯˙ÂÈ ÂÈÏÚ ·È·ÁÏÏÎ ,Ú‡" ÔÈÓ ‰ÏÈÁ˙ ÏÂÎ‡Ï ıÙÁ ‰˙Ú˘ Ù
È�˘‰.66‰Ê ÔÈÓÓ ËÚÓ ÌÚËÈÂ Í¯·È˘ ÔÂÎ�Â  ,Á‡Â" ÔÈÓ‰ ÏÎ‡È Î

‰˙Ú Â· ıÙÁ˘ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÔÈÓ‰ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÊÁÈ ·Â˘Â.67 ‰È‰ Ì‡ Ì�Ó‡ 
ÌÏ˘ Â�È‡ È�˘‰Â ÌÏ˘ Ì‰Ó „Á‡ ,ÌÏ˘‰ ˙‡ ÌÈ„˜Ó ,Ú‡" È�˘‰˘ Ù

¯˙ÂÈ ÂÏ ·È·Á.68ÌÏ˘ Â�È‡˘ ‰ÙÈ È¯ÙÓ ÛÈ„Ú ÌÏ˘ È¯Ù ÔÎÂ .69 

                                    
ל דכל שמברך על המין המאוחר "וקיי, ם החביב קודם"דהלא לדעת הרמב .63

, ואם לא יכוון בפירוש, כ כיוון בפירוש"אין המעולה נפטר אא, והגרוע יותר

ם היה צריך "אשר לדעת הרמב, כ החביב לו יותר"נמצא שכשאוכל אח

ם לא נפטר בברכתו "כי לדעת הרמב, הוי כאוכלו בלא ברכה, להקדימו

 .ג"ב סקל" מ-שהרי בירך על הפחות יותר , הראשונה

כי לדעתו באמת עשה כהוגן במה , ם היא ברכה לבטלה"שהרי לדעת הרמב .64

ונהי , שדינו לאחרו יותר, ופטר את הפרי שמשבעת המינים, שהקדים החביב

, דיש להקדים מין שבעה על החביב, ל לדינא כדעת שאר הפוסקים"נמי דקיי

ב "וכדברי המ. ב שם" מ-ם "מ לענין ספק ברכה לבטלה חיישינן לדעת הרמב"מ

 .]ק יד אות טז בביאוריםב פר"ח[צ "בכל זה כתב גם באול
 .א"ע ריא ס"שו .65

 .ע שם בסוף הסעיף"שו .66

 .ט"ח סק"י וכה"ב סק"מ .67

 .ד"ב סק"מ .68

 .גדול. ג. נקי. ב. שלם. א: ש דסדר העדיפות כך"וע. א"ע קסח ס"פ מרן השו"ע .69
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Ú„·Ó¯‰" ·È·Á ‡¯˜�‰ ‡Â‰ ‰˙Ú ‰ˆÂ¯˘ È¯Ù‰˘ Ì˙  .כב
ÂÓÈ„˜‰Ï.70‰�Â˘‡¯ ‰Ú„Î ‰ÎÏ‰‰ ¯˜ÈÚ Ì�Ó‡ .71 ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 

·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ˘ÂÁÏ"Ì , Í¯„· ÂÏ ·È·Á˘ ‰Ó ÏÚ Í¯·Ï ÌÈ„˜Ó˘Î˘
ÏÏÎ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„ÎÂ , È�˘‰ È¯Ù‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÎÈ

¯˙ÂÈ ‰˙Ú Â· ‰ˆÂ¯˘.72„·ÚÈ„ ÔÈ�ÚÏÂ  , ÏÚ Í¯·Ï ÌÈ„˜‰ ‡Ï Ì‡ ‰Ó
ÏÏÎ Í¯„· ÂÏ ·È·Á˘ ,‰˙Ú Â· ‰ˆÂ¯˘ ‰Ó ÏÚ Í¯È· ‡Ï‡ , ÔÂÂÈÎ ‡ÏÂ

È�˘‰ ÔÈÓ‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ· , ÏÎ‡È ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ‰‡¯�
ÏÏÎ Í¯„· ÂÏ ·È·Á˘ ÔÈÓ‰ ,ÂÈÏÚ Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ È‡˘¯ Â�È‡˘ ÈÙÏ ,

                                    
 .ב"ע ריא ס"שו .70

ש לו על מי  י,המברך על מה שחביב עתה בעיניו ש]א"סקי[מ כתב "ומ. ג"ב סקי"מ .71

רק שניהם , כ"וכן פשוט שאם אין אחד מהם חביב עליו יותר בד. ד"עכ. לסמוך

יקדים לברך , ועתה דוקא יש בעיניו עדיפות וחביבות לאחד מהם, כ"שוין לו בד

 .ם זהו דינא דחביב קודם"ולהרמב, דבאופן זה לדעה ראשונה שניהן שוין, עליו

וכאשר הקדים מה , יב לו עתהם היה לו להקדים החב"דהלא לדעת הרמב .72

ל דאין "וקיי, נמצא שבירך על המין המאוחר והגרוע יותר, כ"שחביב לו בד

נמצא , ואם לא יכוון בפירוש, כ כיוון בפירוש"המעולה נפטר בזה אא

כי לדעת , הוי כאוכלו בלא ברכה, כ המין שרוצה בו עתה"שכשאוכל אח

ואמנם . ל הפחות יותרשהרי בירך ע, ם לא נפטר בברכתו הראשונה"הרמב

אשר , ל"וכנ, ם בענין מין שבעה וחביב" כתב כן לחוש לדעת הרמב]ג"סקל[ב "במ

ה "ד[ל "וגם בבה, ם עביד"ז שכתב דמאן דעביד כהרמב"בזה הביא מדברי הט
ב "ולא נזכר כן בהדיא במ, ם" הביא דכמה פוסקים סבירא להו כדברי הרמב]א"וי

לק עם שאר פוסקים בגדר מהו הנקרא ם במה שנח"לחוש גם לדעת הרמב

ג היכא שיש מחלוקת "ב דגם בכל כה"מ בסוף דבריו סיים המ"אבל מ, חביב

בפוסקים על איזה דבר יברך תחילה יהיה זהיר בשעת הברכה לכוון בפירוש 

ועל כן ודאי דגם , כ יש לחוש שאוכל בלא ברכה"דאל, לפטור גם המין השני

מהם חביב עליו ' וא, ים שאינם ממין שבעהבנידון דידן שיש לפניו שני מינ

ל להלכה כדעת רוב הפוסקים "פ דקי"אע, שגם בזה, ועתה רוצה בשני, כ"בד

ם שמה שרוצה "מ יש לחוש לדעת הרמב"מ, כ נקרא חביב"דמה שחביב לו בד

, ואם יברך על השני ולא יכוון בפירוש לפטור גם למין זה, עתה הוא החביב

 .ל"וכנ, א ברכהם אוכלו בל"נמצא  דלהרמב
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‰Î¯· ‡Ï· ÂÏÎÂ‡Ï È‡˘¯ ‡‰È˘ Ï˜‰Ï ‰˘˜ Í„È‡ÓÂ.73 

· Ú·˘ ÔÈÓÓ Ì‰È�È· ÔÈ‡ Ì‡ ,È·Á Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ¯˙ÂÈ‰ .כג
Â¯È·ÁÓ ,ÌÈÓÏ˘ Ì‰È�˘Â ,ÌÈ„˜È ‰ˆ¯È˘ ‰ÊÈ‡ . È¯Ù Ì‰È�È· ˘È Ì‡Â

Ï‡¯˘È Ì‰· ÂÁ·˙˘�˘ ˙Â¯ÈÙÓ ,ÌÈÊÂ‚‡Â ÌÈÁÂÙ˙ ÔÂ‚Î , ·ÂË
ÌÈ�ÈÓ ¯‡˘Ï ÌÓÈ„˜‰Ï.74 

                                    
הרי הדבר , והשני רוצה בו עתה, כ"חביב לו בד' א, מינים' באופן שיש לפניו ב .73

דלרוב הפוסקים מקדים מה שחביב , תלוי במחלוקת הראשונים מה נקרא חביב

וכאשר לא הקדים מה שחביב לו , ם מה שרוצה בו עתה"ולהרמב, כ"לו בד

נמצא דלדעת , ם"ת הרמבאלא מה שרוצה בו עתה כדע, פ"כ כדעת רוה"בד

ל שאין החשוב יותר נפטר אם לא כיוון "וקיי, פ בירך על הפחות יותר"רוה

הלא לדעת , מאידך. כ אינו רשאי לאוכלו בלא לברך עליו שוב"וא, בפירוש

כ המין השני שחביב "וא, ם עשה כהוגן במה שהקדים המין שרוצה עתה"הרמב

כ אינו רשאי "וא, יוון בפירושכ נפטר בברכתו הראשונה אפילו בלא כ"לו בד

. ם"דלענין ברכה לבטלה בודאי חיישינן לדעת הרמב, לברך עליו שוב

ם והראשונים אם להקדים " כתב לענין מחלוקת הרמב]ג"סקל[ב "במוהנה @@

ז כתב "וגם הט, ם"שכיון שיש כמה פוסקים כדעת הרמב, מין שבעה או חביב

פ שלדעת רוב "אע,  כדעתועל כן אם עשה, ם עביד"דמאן דעביד כהרמב

לא יחזור , הפוסקים נמצא שהקדים המאוחר יותר ולא פטר את המעולה יותר

. ם ודעימיה היא ברכה לבטלה"משום דלהרמב, לברך על מין שבעה שוב

ולא חשש לדעת , ב שהתיר לאכול המין שבעה בלא ברכה"ונראה מדברי המ

דכנגד זה יש לסמוך , הפ שכיון שהקדים הפחות יותר לא נפטר המין שבע"רוה

וכבר נפטר מין , ם ודעימיה דחביב עדיף על מין שבעה"על שיטת הרמב

ד דלא מצינו עוד פוסקים דסבירא להו "אבל בנד. השבעה בברכתו על החביב

 ]ח"סק[צ "כ בשעה"וכל מש[, ם לדון כחביב את המין שרוצה בו עתה"כהרמב
הכל הוא לענין הקדמת חביב , ם"ב דכמה ראשונים סברי כהרמ]א"ה וי"ד[ל "ובבה

פ מלבד "נמצא דלדעת רוה, ]ולא לענין מה נקרא חביב, על מין שבעה

ולא כיוון בפירוש לפטור , אם בירך תחילה על המין שרוצה בו עתה, ם"להרמב

, שהרי הוא מעולה יותר, כ"לא נפטר המין השני שחביב לו בד, גם המין השני

ח דלמעשה "כ נצרף שיטת כה"אא, ברכהולכאורה אין להתירו לאוכלו בלא 

 .ע"וצ. ע לדין זה שאין המעולה נפטר בברכת הפחות ממנו"לא פסק מרן השו

יקדים ,  שכתב שאם ברכותיהם שוות ואין בהם ממין שבעה]ז"ריא סק[ח "בכה' עי .74
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‰ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ÂÈ�ÙÏ ÂÈ‰ ,˙ÂÂ˘ Ì‰È˙ÂÎ¯·Â , ˜ÂÒÙ· Ì„˜ÂÓ .כד
 ˙·È˙Ï ·Â¯˜Â"ı¯‡ "Ì„Â˜ ,ÔÎ ÏÚÂ ,‡Â‰ Ì‰È˙ÂÎ¯· ˙Ó„˜‰ ¯„Ò ,
Â˜ ÌÈ˙ÈÊ‰˘¯‡˘‰ ÏÎÏ ÔÈÓ„ , ‰�‡˙ÏÂ ÌÈ·�ÚÏ ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ¯Ó˙Â

ÔÂÓÈ¯ÏÂ ,ÔÂÓÈ¯Ï ˙Ó„Â˜ ‰�‡˙‰Â.75 ¯ÁÂ‡Ó‰ ÔÈÓ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰Ê ÏÎÂ 
¯˙ÂÈ ÂÈÏÚ ·È·Á,76 ¯ÁÂ‡Ó‰ ÔÈÓ‰Â ÈÂˆÁ Ì„˜ÂÓ‰ ÔÈÓ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â 

ÌÏ˘.77ÌÏ˘�Â ¯Ó‚� È¯Ù‰˘ „·Ï·Â  , È¯Ù‰ ÏÂ˘È· ¯Ó‚ Ì„Â˜ Ï·‡
¯Á‡ ÔÈÓÏ ÂÓÈ„˜‰Ï ‰ÏÚÓ Â· ÔÈ‡.78  

‡·Ó¯‰ ˙Ú„"˘ Ì‰Â˘· ÌÏÂÎ· ‰ˆÂ¯˘ ÔÙÂ‡· ‰Ê ÏÎ , Ï· .כה

                                                                                      
', כמו שנאמר אל גנת אגוז ירדתי וכו, תפוחים ואגוזים שנשתבחו בהם ישראל

ואמנם סיים שם בדבריו שאם יש פירות שנשתבחו . 'ער וכווכתפוח בעצי הי

מהם חביב ' ובזה שיש א. יקדים איזה שירצה, מהם חביב' בהם ישראל ויש א

ח הרי יכול להקדים "וגם להכה[ע "כדינא דהשו, נראה דודאי יקדים החביב

יש טעם להקדים פירות , אבל במקום ששניהם שוין לגמרי, ]איזה שירצה

עוד בלקט '  ועי.וכמו שכתבנו למעלה, ח"ישראל וכדברי הכהשנשתבחו בהם 

וזכורני אחד מן התלמידים אמר בשם : ל" שכתב וז]מא' עמ[ד "יושר לתלמיד תה

 צריך לברך ,'כשיש לפניו אגוזים ושאר פירות שאינם ממין ז, אחד מהגדולים

'  פי, לפי שהוא הגבוה שבמינים, עליוםפ ששאר מינים חביבי"אע, על האגוזים

 שמברך ,והביא ראיה מלולב. 'שגידולו באילן גבוה משאר מינים שאינם ממין ז

ומשמע קצת דלא סבירא . [ל" עכ.ל לא הודה לו"אבל הגאון זצ, עליו מטעם זה

ואולי איירי התם דגם שאר , ליה להקדים האגוז מצד שנמשלו בו ישראל

 ].ודוחק, פירות היו מפירות שנמשלו בהם ישראל

 .ח שנה ראשונה פרשת מטות אות א"ד ובא"יא סע ר"שו .75

 .ו"ח סקט"כ וכה"ב סק"מ .76

, ג"צ סק"ש בשעה"וע. דחצי תאנה ורימון שלם התאנה קודמת, ד"צ סק"שעה .77

דאף דלענין סעודת פת כשיש לו פרוסה של חיטין ושלימה של שעורין אמרו 

, ודהז הוא בפת שהיא עיקר הסע"מ כ"מ, דירא שמים יוצא גם מעלת השלם

שבעה מין  כיון דמדינא מעלת ,עיקר סעודה לא החמירושאינם בפירות אבל 

 .עדיף

 .ח שם"כ ובא"ב סק"מ .78
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¯˙ÂÈ ÂÏ ·È·Á „Á‡˘Î ,ÌÈ¯Á‡‰ È�ÙÏ ‰ÏÈÁ˙ ÂÓÈ„˜Ó.79 ¯˜ÈÚ Ì�Ó‡ 
‰�Â˘‡¯ ‰Ú„Î ‰ÎÏ‰‰.80·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ˘ÂÁÏ ˘È Â‰ÈÓÂ "Ì ,

 ÂÏ ·È·Á ¯Á‡ ÔÈÓÂ ‰ÏÈÁ˙ ˜ÂÒÙ· Ì„˜ÂÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï ÌÈ„˜Ó˘Î˘
¯˙ÂÈ ,È�˘‰ È¯Ù‰ Ì‚ ¯ÂËÙÏ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÎÈ.81 Ì‡ „·ÚÈ„ ÔÈ�ÚÏ ÔÎÂ 

„˜‰ ‡Ï˜ÂÒÙ· Ì„˜ÂÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï ÌÈ ,ÂÏ ·È·Á˘ ÔÈÓ‰ ÏÚ ‡Ï‡ ,
Ú‡" ¯˙ÂÈ ˙ÂÁÙ‰ ÏÚ ‰Î¯·· ¯ËÙ� ·Â˘Á‰ ÔÈ‡ ÏÏÎ Í¯„·˘ Ù]‡‡" Î

˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÈÎ ,�ÎÂ"Ï[ ,Ó" È¯Ù‰ ÏÚ Í¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ‡Ï ‰Ê ÔÙÂ‡· Ó
˜ÂÒÙ· ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ‰ ,Â¯ËÂÙÏ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÈÎ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â.82 

                                    
, ם"ע עצמו בדעת הרמב"ודין זה לא נתבאר בשו. [ש"ע, ב"צ ריא סקי"שעה .79

ולא בסדר הקדימה , דשם איירי רק ביחס לעדיפות מין שבעה על מינים אחרים

 ].בשבעת המינים עצמם

 .ח"ח וכה"ב ובא"מבואר לעיל מהמכ .80

, וכאשר הקדים המוקדם בפסוק, ם היה לו להקדים החביב"דהלא לדעת הרמב .81

ל דאין המעולה נפטר בזה "וקיי, נמצא שבירך על המאוחר יותר, פ"כדעת רוה

כ המין החביב "נמצא שכשאוכל אח, ואם לא יכוון בפירוש, כ כיוון בפירוש"אא

ם לא נפטר בברכתו "כי לדעת הרמב,  ברכההוי כאוכלו בלא, לו יותר

 לענין מאי ]ג"סקל[ב "וכבר כתב כן המ. שהרי בירך על הפחות יותר, הראשונה

נ "וה, ם ושאר ראשונים אם מין שבעה עדיף או חביב עדיף"דפליגי הרמב

הוא גם , ם ודעימיה דסברי דחביב עדיף"דהרמב, דחד טעמא לתרוייהו, דכוותה

ועל כן ודאי שיש לחוש שכאשר מברך , חר בפסוק יותרז מקדים המאו"כשעי

שיכוון בפירוש לפטור , פ שמין אחר חביב עליו יותר"על המוקדם בפוסק אע

 .ל"וכנ, כ בלא ברכה"ם ודעימיה אוכלו אח"כ נמצא דלהרמב"דאל, החביב

כי לדעתו באמת עשה כהוגן במה , ם היא ברכה לבטלה"שהרי לדעת הרמב .82

ונהי , שדינו לאחרו יותר, טר את הפרי המוקדם יותר בפסוקופ, שהקדים החביב

דיש להקדים המוקדם בפסוק על , ל לדינא כדעת שאר הפוסקים"נמי דקיי

ב "פ שבמ"ואע. ם"מ לענין ספק ברכה לבטלה חיישינן לדעת הרמב"מ, החביב

ם ושאר ראשונים אם מין שבעה עדיף או " כתב כן לענין מחלוקת הרמב]ג"סקל[

, ]ולא הזכיר ענין מחלוקתם אם להקדים חביב על המוקדם בפסוק[, דיףחביב ע

הוא גם , ם להקדים חביב"דכל הסוברין כהרמב, מ ודאי דחד טעמא לתרויהו"מ

 .ש" ע]ב"סקי[צ "וכמבואר בשעה, להקדימו על המאוחר בפסוק יותר
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˙ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙÓ ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÔÈ˜˘Ó È�˘ ,Î¯·Â ‰Â˘ Ì .כו
]ÏÎ‰˘[ ,ÔÈ¯ÂÚ˘Ó ‰ÊÂ ÔÈËÈÁÓ ‰ÊÂ ,ÌÈ�ÂÓÈ¯ ÔÈÈÂ ÔÈ¯ÂÚ˘ ¯ÎÈ˘ Â‡ ,

· ˘È Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�Ì‰ÔÈ„ ‰ÓÈ„˜ .83‰ ¯˘‡ÎÂ  ÂÈ�ÙÏ Â‡È·
ÓÂ ÌÈ¯Ó˙ ˘·„ ıÈÌÈ�ÂÓÈ¯ , ˘·„‰ ÌÈ¯Ó˙Ï ·Â˘ÁÏÂ ÂÓÈ„˜‰ Í¯·

ÂÈÏÚ.84  

 ‰ÔÈÓ Â˙Â‡Ó ˙Â¯ÈÙ ‰ÓÎ ÂÈ�ÙÏ ÂÈ‰ ,ÌÏ˘‰ ˙‡ ÌÈ„˜Ó.85 ÂÈ .כז
ÌÈÓÏ˘ Ì‰È�˘ ,˙‡ ÌÈ„˜ÓÏÂ„‚‰  , ÂÓÎ Á·Â˘Ó ‡Â‰˘ „·Ï·Â

ÔË˜‰.86ÏÂ„‚‰ ÔÓ ÂÏ ·È·Á ÔË˜‰ Ì‡Â  ,ÔË˜‰ ˙‡ ÌÈ„˜Ó˘ ‰‡¯�.87

                                    
כ "דהשותים שיכר בתוך הסעודה ואח, ח" הביא מלשון הב]ב"קפב סק[א "במג .83

וכתב . דהוא חמר מדינה וגם הוא חביב, יברכו על מי הדבש, שותין מי דבש

מ אינו אלא ברוצה לאכול "מ, ד מין שבעה עדיף"ח דאפילו למ"עוד הב

הוי בכלל דינא דמין , דברוצה לאכול משניהם, ומשמע מדבריו. כ"ע. משניהם

כר א דנראה דשי"ז המג"וכתב ע. פ שהשיכר ברכתו שהכל"אע, שבעה עדיף

, ח"בפתיחה להלכות ברכות סק[ג "ובפמ. שהרי ברכתו שהכל, אינו בכלל מין שבעה
הרי הדבר ,  כתב דבאופן שיש שיכר מחטה ושיכר משעורה]ו"ז סק"ובסימן ריא מש

ז יש "ולפ, ח איכא בזה דין מין שבעה"דלהב, א"ח והמג"תלוי במחלוקת הב

,  דאינם בכלל מין שבעה,א איזה שירצה יקדים"ולמג, להקדים המוקדם בפסוק

 .מ למשקין"וגם הקדמתם הפסוק אינה נ

פ "ז בדבש תמרים דמשבח ליה קרא אפשר דקדים אע"דלפ, ג"ש בפמ"ע .84

א של שאר "ע או בפה"ואין כוונתו להקדים דבש לברכת בפה. שברכתו שהכל

א אל, א קודמת"ע או בהפ"ג בפה" דבכה]ו"ג וסק"א סק"ריא א' סי[שכבר כתב , המינים

א שני משקין שמשבעת המינים אין מעלה "ג דלהמג"כוונת דבריו דאע

, לפי שהפסוק דיבר בשבח הפירות עצמם ולא במשקין היוצאין מהן, למוקדם

ולכן , הרי יש בו מעלה דמוקדם, מ בדבש תמרים דמשבח ליה קרא בהדיא"מ

מ בזה "מ, פ ששניהם שהכל"אע, כאשר יש לפניו דבש תמרים ויין רימונים

 .ויברך על הדבש, א דאיכא מעלת מוקדם"דה המגמו

 .ד"ב ריא סק"מ .85

ו דדוקא "ב סק"שם במ' וכ, דמקדים הגדול, ב לענין פת"ע קסח ס"בשו' עי .86

 .אבל כשהגדול פת קיבר והקטן נקי מברך על הקטן, כשהקטן נקי

 אפילו יאמר הבוצע דפת נקי אינו חביבי ד" הביא מדברי הב]ז"קסח סק[א "במג .87
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ולעולם אזלינן , דבדיני קדימה לא נראה כן, ז"והקשה ע.  בטלה דעתו,עליו

ומבואר . לברך עליו אפילו אינו חביבוכתב דאפשר דנקי עדיף , בתר דעתו

אלא בתר , ל דלא אזלינן בתר דעתו"דדוקא בענין פת נקיה ופת קיבר י, מזה

והקטן , ת שויןפירו' אבל בסתם ב, ]ג"י לא כתב כן אלא בכה"וגם הב[, הנקיות

 .אזלינן בתר דעתיה להקדימו, חביב לו יותר
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äãåòñä êåúáå íãå÷ äéúùå äìéëà 

äãåòñä íãå÷ úåðåæî 

ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ÏÎ‡ ,] Ì‚ Ì‰Ó ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„ ÔÈ‡Â„‰ .א
‰„ÂÚÒ·[ ,‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì˙Î¯· Ì‡ ,] ‰È‰˘ ÔÂ‚Î

Ï·Â˙Ó Â‡ ˜Â˙Ó ˜ˆ·‰ ,‡ÏÂÓÓÂ ,ÒÒÎ�Â ,ÂÎÏ ÔÈ�ÒÈÎ ˙Ù Â‰Ê˘"Ú,1 
‰¯„˜ ‰˘ÚÓ ÏÎ‡˘ Â‡[ ,‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·È.2  

                                    
וממולאת , שהוא עיסה העשויה כמין כיסין, ]ז"קסח ס[ע "שדעה ראשונה בשו .1

, דבש וסוכר או אגוזים או שקדים או מיני תבלין, קודם אפייתה במיני מתיקה

, ם המילוי דאיירי בנתמלאה קודם האפיה ונאפית יחד ע]ח"שם סקכ[ב "במ' ועי[

 ]ח"סקכ[צ "ש בשעה"וע. [דאיירי שטעם המילוי נרגש הרבה, ]ג"סקל[ב "ע במ"וע
ומרן ,  שהוא בצק מתוק או מתובל]שם[ע "ודעה שניה בשו]. ]ט"סקנ[ח "ובכה

ובלבד ', ע פירש בדעה זו שדי בתערובת מועטת של מי פירות וכדו"השו

 שאין ]ב אות ה"ב פי"ח[צ "באול' ועי[, או טעם התבלין נרגש, שנרגשת מתיקות בפת

שרק באופן , א פירש בדעה זו"והרמ]. די שנרגש רק שינוי מטעם הלחם הרגיל

בזה דוקא דינה כפת , ב עד שכמעט הם העיקר"שיש הרבה דבש ושמן וכיו

שפת הבאה , ע"ודעה שלישית בשו]. ג"ב סקל"ש במ"ע[, הבאה בכיסנין

ע שפסק הלכה כדברי כולם להקל "ש בשו"וע. הוא דבר יבש ונכסס, בכיסנין

 .מ"לברך עליהם במ

 ]שנה ראשונה פרשת נשא אות ד[ח "ובבא ]ה ברך"שם ד[ל "ובבה ]ב"קעו סק[ב "ה במ"כ .2
, דמיני מזון שאכל קודם הסעודה לתענוג או להשביע קצת, ]ח"רח סקפ[ח "ובכה

' ב סי"ח[ז "דברי האווכן הוא מבואר ב. מברך אחריהם מעין שלש קודם הסעודה
דמנהג רבינו קלונימוס והזקנים היה לאכול מיני  ]רמט' סי[א "שהובא במג ]כא

 ]ג"סק[צ "ש בשעה"וע. ולברך אחריהם מעין שלש, מזונות קודם הסעודה
ודלא [ז "פ שהם מיני מזון שהכריעו האחרונים דנפטרין בבהמ"דאע, ח"ובכה

אבל לכתחילה בודאי אין לו לשנות , בדיעבדהיינו דוקא , ]]ז"רח סי[ע "כהשו
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ÈˆÂÓ‰ Ì˙Î¯· Ì‡ ˜ÙÒ Ì‰· ˘È˘ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ÏÎ‡ ,] ÔÂ‚Î‡ .ב
‚ ÏÎ Ì‰· ÂÓÈÈ˜˙� ‡Ï˘ '�‰ ÌÈ‡�˙‰"Ï ,Ú‡" Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ Ù

‰„ÂÚÒÏ ıÂÁ ˙Â�ÂÊÓ[ ,˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰˘ ÔÂÈÎ, ˙Ù Ì‰ ‡Ó˘Â 
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Ì¯ËÂÙÏ ÍÈ¯ˆÂ , Ì„Â˜ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡ Í¯·È ‡Ï

‰„ÂÚÒ‰ .ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Ì¯ËÂÙÏ ˘Â¯ÈÙ· ÔÈÂÎÈ˘ ÈÂ‡¯Â.3ÂÓ ˙Ú„Â " ¯
·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"‰ , ÏÎ‡˘ ˙Â�ÂÊÓ‰ ÏÚ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘

‰ÏÈÁ˙ ,Á‡ Í¯·Ï È‡˘¯ ‡‰È˘ È„Î"Â˙„ÂÚÒ·˘ ˙Ù‰ ÏÚ ‡ÈˆÂÓ‰ Î.4 

                                                                                      
דאם דעתו לאכול מהם גם תוך , ב"ש עוד במ"וע. הברכה ממה שתיקנו חכמים

א דמצטרף הכל לאכילה אחת ויכול לפטור הכל לכתחילה "הסעודה י

מיהו נכון דגם לדעה זו יכוון בהדיא ]. כ בזה"מש ]ה"סק[צ "ש בשעה"וע[, ז"בבהמ

דאם  ]במוסגר, שם[ל "ע בבה"וע. אכל קודם הסעודהז לפטור גם מה ש"בבהמ

י שאכל קודם "וע, דעתו לאכול פת הבאה בכיסנין כזו גם בתוך הסעודה

ע נפטר גם "בזה לכו, מ תוך הסעודה"נפטר מברכת במ, הסעודה ובירך לפניה

 .ז"מה שאכל קודם הסעודה בברהמ

 .ש"ע, ה ברך"קעו ד' ל סי"כ הבה"כ .3

מ על ספק פת "שאם בירך תחילה במ, כתבו ]רק יב אות ז בביאוריםב פ"ח[צ "באול .4

כ יש "וא, ]אם העיקר שאינה פת כיסנין[הלא אפשר שברכתה המוציא , כיסנין

לחוש שאם לא כיוון בהדיא שלא לפטור הפת הגמורה שעתיד לאכול אחרי 

מ על "שהרי המברך במ, מ"הרי נפטרה גם הפת הגמורה בברכת במ, המזונות

אף שיש לחוש , מ"שהרי זהו דמקילינן בכל ספק פת כיסנין לברך במ[, צאפת י

, כ שוב אינו רשאי לברך המוציא על הפת שאוכל בסעודתו"וא, ]שמא היא פת

ולהורות שגם באכל מיני מזונות שהם , ל"ל הנ"ד הבה"ולכן כתבו לתמוה ע

. יאכ יוכל ליטול ידיו ולברך המוצ"ואח, יברך תחילה מעין שלש, ספק פת

מ על מזונות "דהרי המברך במ, ז"להקשות ע ]ה ואף"שם ד[כתבו אמנם @@

, ק"בשם השטמ ]ב"קעו סק[ ב"ש במ"וכמ, גמורין אינו פוטר את הפת בברכתו

ויש . מ גם את הפת"לא יפטור בברכת במ ה בנידון דידן"ז לכאורה ה"ולפ

ובירך , דמהדהנה מי שיש לפניו פרי העץ ופרי הא, להוסיף בביאור הקושיא

צ לכוון "וא, ע על פרי העץ"כ בפה"רשאי לברך אח, א על פרי האדמה"בפה

, ]ע"א פוטרת לבפה"פ שבדיעבד בפה"אע[, מתחילה בהדיא שלא לפוטרו

וגם בזה פליגי , שפטר ]ב"רו ס[ע "ודוקא בנתכוון בהדיא לפטור פסק מרן השו

כתב  ]ב"קעו סק[צ "אולב שציינו שם ב"ואמנם במ. ]י"סק[ב "ש במ"האחרונים ע
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אבל , לא יצא, מ לפטור הפת"ק דאפילו נתכוון בהדיא בברכת במ"בשם השטמ

ע גבי פרי "כ מרן השו"ממש, ב"ד המ"כבר כתב להעיר ע ]ז"לד סק' ח סי"או[א "בחזו

דגם המברך על , פ לדידן קשיא"ועכ. דבנתכוון בהדיא פטר, העץ ופרי האדמה

לא נפטרה , א נתכוון בהדיא לפטור את הפתכל של, מ"ספק פת כיסנין במ

. כ המוציא"ולמה לא יוכל לברך אח, דאין זו ברכתה העיקרית, הפת

מ שהיא "ז משום ששם מברך על הפרפרת במ"דכ, כתבו ליישבצ "ובאול@@

א היא ברכה "הרי ברכת בפה, ה בפרי האדמה"וה, ברכה הראויה לה לגמרי

או על פרי , ל לברך על הפת המוציא"זוכיון שיש תקנת ח, הראויה לו בלא ספק

ממילא לא אמרינן שכוונתו בברכה ראשונה לפטור גם ברכה , ע"העץ בפה

מ "מברך במ" מחמת הספק"ש, אבל בנידון דידן, המעולה יותר ולבטל התקנה

. שאני, ויש צד שהיא פת גמורה אשר ברכתה המוציא, על ספק פת כיסנין

ז מחמת הספק רוצה "א פת גמורה ועכדכשיש צד שהי, ונראה כוונת הדברים

הרי זה כמפרש בברכתו שרוצה לפטור אפילו פת , מ"לפוטרה בברכת במ

ובזה שפיר יש לחוש דגם פת גמורה שבודאי ברכתה המוציא נפטרת , גמורה

, נמצאז "ולפ@@. ושוב לא יהא רשאי לברך המוציא על פת גמורה, בברכתו

כיון , ]מ"ולא במ[, ל מתחילהדגם אם מחמת הספק בירך על המזונות שהכ

נ יש לחוש שנפטרה בזה גם "ה, שנתכוון לפוטרם בשהכל אפילו אם הם פת

כ יסתלק "ולא יהא רשאי לברך עליה כלל אא, כ"הפת הגמורה שיאכל אח

דלא רק בספק פת כיסנין ופת גמורה יש , ז"ועוד נמצא לפ. מאכילה הראשונה

ברך על איזה דבר ברכה אחת כל שמ, ג נמי"אלא בכל מילי כה, לחוש לזה

כ על דבר אחר אם יכול ליפטר "שוב אינו רשאי לברך אח, "מחמת הספק"

, המברך על הסוכר או על השוקולד שהכל, וכגון. בברכה שבירך תחילה

נמצא , ע"א שברכת הסוכר והשוקולד בפה"הרי מאחר וי, ולפניו פרי העץ

ז כל פירות העץ "כ עי"או, ע"שנתכוון בברכתו לפוטרם אפילו אם ברכתם בפה

שהרי כבר נפטרו בשהכל , ע"שלפניו שוב אינו רשאי לברך לפניהם בפה

. ע"יש גילוי בברכתו שחפץ לפטור גם מי שברכתו בפהש, שבירך תחילה

ועל כן  ,א"וסבר בטעות שצריכין לברך עליו בפה, מי שנטל פרי העץוהנה @@

שרשאי  ]ב פרק יד אות טו"ח[צ "כתבו באול, ]ולא שטעה בלשונו[, א"בירך בפה

פ "ואע[, אבל לא משאר פירות העץ, לאכול עוד משאר פירות האדמה שלפניו

לפי שהיה , שהרי לא נתכוון עליהם לפוטרם כלל, והיינו טעמא, ]שהיו לפניו

א "דברכת בפה פ"שאע, וביאור הדברים. סבור שאוכל פרי מפירות האדמה

מ כאן שלא נתכוון לפטור "מ, ]]ב"רו ס[ע "פ להשו"עכ[פוטרת פרי העץ במתכוון 

כ אין "א, א"כי היה סבור שמחזיק בידו פרי שברכתו בפה, פרי העץ בברכתו



 ציון ã ÷øô- äãåòñä êåúáå íãå÷ äéúùå äìéëà  נר 
 הסעודה קודם מזונות

àé÷ 

‰¯Ú‰· ÔÈÈÚÂ.5 

                                                                                      
 דגם בנידון דידן, ע"ז יל"ולכאורה לפ. בכלל כוונתו לפטור גם לפירות העץ

הנה לדעת הסוברים שהיא פת , מ"שאכל ספק פת כיסנין ובירך עליה במ

הרי הוא , ]צ שמא פטר גם לפת הגמורה"שש האולאשר רק לדידהו ח[, גמורה

אין דעתו לפטור אלא מיני , וכיון שכך, מ"נידון כטועה וסובר שברכתה במ

א על פרי "ולכאורה דמי להטועה ומברך בפה, ולא פת גמורה, מזונות שיאכל

פ "אע, בזה לשאר פירות העץ אינו פוטר, א"שאם סובר שברכתו בפה, העץ

, להמבואר יש לחלק בזהאכן @@. רת לפירות העץא פוט"ששאר ברכת בפה

צריך , א שמברך על פרי העץ גם לשאר פירות העץ"דכדי שיפטור בברכת בפה

שאז יש , ע"פ שברכתו הנצרכת היא בפה"א אע"שיכוון בהדיא שמברך בפה

כ כאשר סובר "משא, א שלו כוונה וגילוי לפטור לכל פירות העץ"בברכת בפה

" פרי העץ"הרי באמת לא נתכוון לפטור ל, א"תו בפהשהפרי שמחזיק בידו ברכ

ולכן אינו רשאי לאכול משאר , אלא טעה וחשב שעושה כדין, א"בברכת בפה

א שבירך לפטור גם לפירות "לפי שמעולם לא נתכוון בברכת בפה, פירות העץ

יש בברכתו , מ"הרי המברך על ספק פת כיסנין במ, ומעתה בנידון דידן. העץ

ואינו רק כטועה וסובר שהיא , "גם אם היא פת"ותה בברכתו כוונה לפטור א

ז "שהרי כ, כ"ל שפטר בברכתו גם לפת גמורה שיאכל אח"כ שפיר י"וא, מ"במ

שגם אין להקשות לדברי , טעמא נראה עודומהאי @@. בכלל כוונתו בברכתו

דהנה באופן זה , צ מדינא דהאוכל פרי ממין שבעה ופרי מפירות האדמה"האול

שמא נפטר , שיקדים לברך בורא נפשות על פרי האדמה ]ג"רח סקע[ח "דעת כה

ב פרק מו אות "ח[צ "ודעת האול, "ועל תנובת השדה"בברכת מעין שלש בתיבות 
ומשום שאין כוונתו בברכת מעין שלש לפטור בדיעבד , צ לחוש לזה"שא ]מט

' ועי [.לכתחילה אלא לברך עליהם בורא נפשות כדינם, גם את פירות האדמה

כשבירך על , דגם בנידון דידן, ק"ז ילה"ולכאורה לפ]. שעמדנו בזה ]?פרק [להלן 

, מ ודאי אין כוונתו לפטור גם לפת גמורה מברכת המוציא"הפת כיסנין במ

, דכאן גרע, משם אכן להמבואר לא קשיא. אלא לברך עליה כדינה לכתחילה

דעתו שרוצה לפוטרה  ויאיכא נמי גיל, מ שבירך על הפת כיסנין"שבברכת במ

כ נפטרה מברכת "ולכן בזה יש לחוש שגם הפת שאח, אפילו אם היא פת

אבל שם אין גילוי בברכת מעין שלש שלו שרוצה לפטור גם לפירות , המוציא

ודאי דעתו לברך עליהם כדינם לכתחילה , ולכן אמרינן דאדרבה, האדמה

 .בורא נפשות

שיש ספק על פת ,  במי שיודע ההלכהז ניחא"דכ, ע"הדברים צהנה לכאורה  .5
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מ יש בברכתו "ל דכשמברך עליה במ"ובזה י, מה ברכתה, הכיסנין שאוכל

, כ"ואז יש לחוש שפטר גם הפת הגמורה שאח, כוונה לפוטרה אפילו היא פת

, מ"ופשוט בעיניו שהמזונות שאוכל ברכתם במ, אבל מי שאינו בקי בהלכה

ושוב אין בברכתו , יש לדונו כטועה]  פתאפילו לסוברין שהיא[כ לכל היותר "א

כ על הפת "ויהא רשאי לברך אח, כוונה וגילוי דעת לפטור גם מה שהוא פת

ז ביישוב דברי " שכתבו כעי]ה והנה"שם בסוד[צ "ועיין באול. הגמורה בלא פקפוק

, ע"פ דינא דהשו"כיון שעושה ע, דגם כשאינו בקי, ל"ושמא י. ל"ל הנ"הבה

חשיב דלעולם יש בברכתו , מ כדי לצאת מן הספק" שיברך במע נפסק כן"ובשו

גילוי שרוצה לפטור בזה גם להצד שהברכה שנצרך למיני המזונות הללו היא 

מדינא דהמברך על פת , שם כתבו עוד להקשותצ "ובאול@@.  ועיין. המוציא

שצריך לחזור ולברך , מ ונמלך לאכול שיעור קביעות סעודה"כיסנין במ

, ומוכח מזה, ]ו"קסח סקכ[ב "כמבואר במ, ה שיאכל מכאן ואילךהמוציא על מ

ע "ויל. מ"דלא חיישינן שאינו רשאי לברך המוציא מצד שבירך תחילה במ

אפשר דאיירי בפת כיסנין , דהנה עיקר הדין בפוסקים, ק"מאיזה פת כיסנין ילה

צה אין גילוי בברכתו שרו, מ"דכשבירך עליה במ, מ"ומזה לק, ע"המוסכמת לכו

אכן לכאורה כוונת הקושיא מסתימת . מ"לפטור אפילו פת בברכת במ

והרי זה שבירך , דמשמע דדין זה אמת גם באוכל ספק פת כיסנין, הפוסקים

יש בברכתו גילוי שרוצה לפטור גם פת , "מחמת הספק"מ בתחילה "עליה במ

היאך , כ לאכול שיעור קביעות סעודה"כ גם כשנמלך אח"וא, מ"בברכת במ

ונתכוון לפטור בה גם , מ"הלא כבר בירך על ספק פת במ, ך שוב המוציאמבר

שכיון שלא נטל ידיו תחילה ולא , דשאני התם, שם ליישבוכתבו @@. פת

והוי , גילה בדעתו שאינו חפץ לאכול שיעור קביעות סעודה, בירך המוציא

כ במי שאכל מזונות קודם סעודת פת אפילו היה יודע "משא, כנמלך גמור

ולכאורה כוונת . מ על הפת כיסנין"היה מוכרח לברך במ, כ פת"כל אחשיא

מ עם כוונה לפטור אפילו "ג דבעלמא במ"דאע, כ דשאני נמלך"הדברים במש

או , ז כאשר יודע שיאכל פת"מ כ"מ, יש לו לפטור כל פת, להצד שהיא פת

הלא , אבל שם, פ כשלא גילה דעתו בהדיא שאין רצונו לאכול פת"עכ

ז בודאי לא נתכוון "כ ע"וא, מ מוכח שלא ידע כלל שיאכל פת"מכשבירך ב

אכן . ולכן צריך לברך לפני הפת שאוכל אחר שהחליט לקבוע סעודה, לפטור

ז מוכח שלא היתה "שעי, דכל שינוי הדין בנמלך אינו אלא מטעם, ב"ז צ"לפ

גם בנידון , כ"וא, כוונתו לפטור גם לפת שיאכל אחר שהחליט לקבוע סעודה

, ובודאי רוצה לברך עליה כדינה, כ"כיון שיודע שיאכל פת גמורה אח, ןדיד

כ גלי דעתיה דאינו "א, מ שעל הפת כיסנין"ולא לפוטרה בדיעבד בברכת במ
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שכאן ידע מתחילה , ואף דלא הוי נמלך כדהתם. מ"מכוון לפוטרה בברכת במ

 מ"מ, ושם חשב שלא יאכלנה כפת לקביעות סעודה, כ סעודת פת"שיאכל אח

הוא טעם שאינו , כ פת גמורה"והכא הא גופא שידע שיאכל אח, טעמם אחד

אינו , מ"ומה שהיה מחוייב לברך במ, מ"מכוון לפטור הפת הגמורה בברכת במ

יש ולכאורה @@ .טעם לשלול שאינו מתכוון שלא לפטור הפת הגמורה

יפטור שדאינו בדין , א" הביא בשם הרשב]סימן רו[י "דהנה בב, להביא ראיה עוד

ומבואר בדבריו [, מי שאינו חשוב את שהוא חשוב דרך גררא אלא דרך כוונה

דמשמע דלא ,  כתב]ט"רו סקל[ח "ואמנם בכה]. בהדיא דאיירי אפילו כשהיו לפניו

 הכריעו כדברי ]ב פרק יד אות טז"ח[צ "אבל באול, ע לדינא כן"ל למרן השו"ס

שכיון שיש ,  בסברא הואא"והנה לכאורה טעם דברי הרשב. ש"ע, א"הרשב

אנו תולין שרצון האדם לעשות כפי הדרך , מצוה לברך על החשוב יותר

פשיטא לן שאין כוונתו , פ שהקדים ובירך על הגרוע"ואע, המעולה יותר

סברא זו שייכא גם , ומעתה]. אם לא נתכוון בהדיא[לפטור בזה החשוב יותר 

שהם ספק פת הבאה בכיסנין ספק דהנה מי שיש לפניו מיני מזונות , בנידון דידן

פ "ואע, צריך לברך על הפת המוציא ולפוטרם, וגם יש לפניו פת גמורה, פת

מ ודאי יותר טוב להסתלק "מ, מ על ספק פת כיסנין"שהכרענו לקולא לברך במ

מ על הפת כיסנין "פ פשוט שאינו רשאי לכתחילה לברך במ"ועכ. מן הספק

. דבזה ודאי אינו פוטר אלא בדיעבד, אולפטור את הפת הגמורה מברכת המוצי

ודעתו , מ מספק"גם כשאכל מיני מזונות קודם הסעודה ובירך עליהם במ, כ"וא

ולא לפטור , בודאי כוונתו לנהוג בדרך המעולה יותר, כ פת גמורה"לאכול אח

א "כ הרשב"דומיא דמש, ואפילו כשהיתה לפניו, מ"הפת הגמורה בברכת במ

. דטעם הדבר שוה בשניהם, ע את המעולהשאינו בדין שיפטור הגרו

שמי שיש לפניו , צ נמצא"דלהמבואר באול, שיש להקשות עודובאמת @@

הרי מכוון , א"ומברך עליו מספק בפה, א"ע או בפה"פרי שספק אם ברכתו בפה

, ז"ולפ, א"מ רוצה לפוטרו בברכת בפה"מ, ל עליו העץ"בזה שגם אם באמת צ

שכבר נפטרו בברכת , על פירות העץ אחריםע "כ בפה"שוב לא יוכל לברך אח

, מ על ספק מזונות ספק המוציא"ודומיא דמברך במ[, א שבירך בתחילה"בפה

ג "והנה באופן זה ממש יש ללמוד מדברי הפמ]. צ פוטר המוציא גמור"שלהאול

, שמי שיש לפניו פרי העץ, שכתב שם,  שאינו כן]ה מריש"ד, י"פתיחה להלכות ברכות סק[

אף אם נכריע , ע"א או בפה"של קליפת פרי שספק אם ברכתה בפהומרקחת 

ואין אנו , א"מ אינו צריך להקדים בפה"מ, פ יוצא"א משום דממנ"שיברך בפה

דודאי כוונתו , ל"ע שמא יפטור בזה גם למרקחת הנ"חוששין שאם יקדים בפה

ואפשר דאפילו בסתמא , ולא על הספק, ע רק על הפרי הוודאי"בברכת בפה
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כ "ע ואח"כ רשאי לברך בתחילה בפה"וא, ית איניש נפשיה לספיקאלא מח

לא היה , א"פ אם היה מקדים בפה"דעכ, ג"מדברי הפמומבואר @@. א"בפה

ג חידש שאינו מחוייב בזה "אלא שהפמ[, ע"כ בפה"חשש שלא יוכל לברך אח

והנה שם ]. א"כ בפה"ע רשאי לברך אח"ואפילו בהקדים בפה, א"להקדים בפה

 ומכוון בברכתו בהדיא ,"מחמת הספק"הוא , א על המרקחת"פהכשמברך ב

ג "ז מוכח בפמ"ועכ, ע"אפילו אם האמת שצריך לברך עליה בפה, לפוטרה בזה

ומשום דגם כאן שייכא , ע על הפרי הודאי"כ בפה"שהיה רשאי לברך אח

א ונתכוון לפוטרה אפילו "שאמנם בירך על המרקחת בפה, ג"בודאי סברת הפמ

ל לברך על פרי העץ "מ לא נתכוון בזה לבטל תקנת חז"אבל מ, ע"אם היא בפה

, ז גם בנידון דידן דספק פת הבאה בכיסנין"ולפ. הודאי ברכתו המיוחדת לו

וכוונתו לפוטרה בזה אפילו להצד , פ שמחמת הספק מברך עליה מזונות"אע

ל לברך המוציא על פת "מ בודאי אין כוונתו בזה לבטל תקנת חז"מ, שהיא פת

ויש @@. כ המוציא על פת גמורה"ואין חשש שלא יוכל לברך אח, דאיתו
גם כשהיא ודאי , דהלא פת כיסנין, שרצו לפרש טעם הדברים באופן אחר

דגם כשאוכל , ל"ועל כן י, מ בקובע עליה סעודה ברכתה המוציא"מ, מ"במ

, והיינו, מ"ס גדר הדבר שמברך על פת במ"סו, מ"ממנה מעט ומברך עליה במ

אלא גם , מ"כ פוטרה בברכת במ"רק להצד שהיא פת גמורה מכוון שאעפדלא 

מ שלה היא קולא במין "מ עצם ברכת במ"מ, להצד שהיא פת כיסנין גמורה

ורק משום , ]אלא שהקילו באוכל מעט[, כי היה ראוי לברך עליה המוציא, פת

ק מדברי "ז ל"ולפ. כ נפטרת בברכתו"כן חיישינן שגם פת גמורה שיאכל אח

דשייכא סברא , צ רק בפת כיסנין ופת גמורה"דלא נאמרו דברי האול, ג"פמה

ומברך על , העץ-האדמה ועימו פרי ודאי-העץ ספק-אבל בפרי ספק, ל"הנ

דגם כשמברך על , אין לחוש שפטר גם לפרי העץ הודאי, א"הספיקי בפה

דאמנם להצד שהוא פרי העץ , ל"א לא שייכא ביה הסברא הנ"הספיקי בפה

הרי , אבל להצד שהוא פרי האדמה, א"כ פוטרו בברכת בפה"שאעפמכוון 

כ "משא, ע"ולא שייכא ביה ברכת בפה, מברך עליו ברכה הראויה לו מכל וכל

ז גם "ולפ. [הכא גם להצד שהיא פת כיסנין גמורה שייכא בה ברכת המוציא

ליכא למיחש שפטר את פרי העץ , כגון סוכר ופרי העץ ודאי, בשאר אופנים

דוקא בבירך , וגם באופן של פת כיסנין ופת גמורה.  שהכל של הסוכרבברכת

, ולא במברך שהכל, כ"מ על הפת כיסנין יש לחוש שנפטרת הפת שאח"במ

מלבד שנראה שאינה ואמנם @@]. ל"דבברכת שהכל לא שייכא סברא הנ

צ נראה דלאו מהאי טעמא "גם הנה מדברי האול, סברא מוכרחת לחלק כן

לכן פוטר גם לפת גמורה , "מחמת הספק"מ " שמברך במאלא שכיון, קאמר
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‰È�ÙÏ ÏÎ‡ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‰„ÂÚÒ  .ג
‰„ÂÚÒ‰ È�ÙÏ Ì‚ ˘Ï˘ ,ÂÈ„È ÏË�˘ „Ú Ì‰È¯Á‡ Í¯È· ‡ÏÂ ÁÎ˘Â ,

‡·‰ ˙Ú„"Ì‰È¯Á‡ Í¯·È ‡Ï ·Â˘˘ Á , ˙Î¯·· Ì¯ËÂÙÏ ÔÂÂÎÈÂ
ÔÂÊÓ‰ ,]ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ ,·Ò„ ‰‡¯�Â"Ï.[6ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¯Á‡ ¯ÎÊ� Ì‡Â  ,

                                                                                      
, ש שם בהמשך הדברים"וכן מבואר ממ. וכמו שביארנו מתחילה, כ"שאח

אם פטר לשאר פירות , א"לדמות נידון דנן למי שטעה ובירך על פרי עץ בפה

ולא כמו שהם , ומשמע בהדיא דהנידון בשני הענינים אחד, האדמה או לא

. ל"ג כנ"ז הדרא קושיא לדוכתא מדברי הפמ"ולפ. מחולקים לפי ביאור זה

שיש , ]כלל נד אות ו[ממה שנתבאר בחיי אדם , ק אפילו לפי ביאור זה"ילהגם @@

וכתב , מין מזונות שאין ראוי לאוכלו חוץ לסעודה מחמת שהוא ספק המוציא

, יברך על המחיה, ביצים' שאם אכל ממנו חוץ לסעודה פחות מג, א"שם הח

, מחויב ליטול ידיו ולברך המוציא על לחם גמור, ל כדי שביעהאבל אם אכ

שאין חשש , א"דפשיטא ליה להח, ומבואר. ולפטור הכל, ז"כ לברך בהמ"ואח

ושם ודאי לא איירי , מ על ספק פת"במה שמברך המוציא אחר שבירך במ

שהרי , כ"מ שלא לפטור הפת שיאכל אח"דוקא במכוון בהדיא בברכת במ

אלא שאחר שאכל כדי שביעה מן , דעתו כלל לאכול פתמשמע שלא היה ב

מורינן ליה שיטול ידיו ויאכל כזית פת גמורה כדי שיוכל לברך , המזונות

 .ע"וצ. מ על ספק פת"פ שבירך תחילה במ"ואע, ז"בהמ

א והאבן העוזר שיברך " נקט גבי תמרים כדברי הגר]ה"ה וה"רח ד[ל "הנה בבה .6

קעו [ב "גם במ' ועי. ה גבי מיני מזונות"כאורה הול, אחריהם גם תוך הסעודה
ואם , יברך קודם הסעודה, שאם אכל קודם הסעודה מיני מזונות,  שכתב]ב"סק

יש , ז"דאם נזכר קודם בהמ, ומשמע, בדיעבד נפטר, ז"לא נזכר עד שבירך בהמ

שם [צ "וכן הוא מבואר בשעה. ז"ורק בדיעבד נפטר בבהמ, ז"לו לברך קודם בהמ
ז "דגם להסוברין דדייסה שאכלה אחר גמר סעודתו קודם בהמ, שכתב, ]ה"סק

אבל לכתחילה צריך לברך אחריה מעין , ז בדיעבד"מ כ"מ, ז"נפטרת בבהמ

] או המיני מזונות[וכל שכן כשאכל הדייסה , ל לדינא"וכתב שכן קיי, שלש

ר ל דפוט"ן ס"ורק הר[, ז"בזמן שעדיין לא נתחייב ככל בבהמ, קודם סעודתו

 ]ה"קעו סקל[ח " ובכה]שנה ראשונה פרשת נשא אות ד[ח "אכן בבא]. ז"לכתחילה בבהמ
פ שאם היה נזכר קודם נטילת ידים היה צריך לברך "שאע, מבואר דנקטי

, מ אם נזכר אחר נטילת ידים"מ, ז"ולא לסמוך על בהמ, אחריהם מעין שלש

ולא [, רכת המזוןאלא פוטרם בב, שוב אינו מברך אחרי המזונות מעין שלש

, מ או המוציא"משמע דאיירי דוקא במיני מזונות שיש ספק אם ברכתם במ
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ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Â¯ËÙ� ¯·Î˘ ¯˜ÈÚ‰.7  

ãåòñä íãå÷ úåøéôä 

, Ù ˙„ÂÚÒ Ì„Â˜ ‚Â�Ú˙Ï ˙Â¯ÈÙ ÏÎÂ‡‰ ,]¯ÂÚÈ˘Î Ì‰Ó ÏÎ‡Â˙ .ד
‰„ÂÚÒ· Ì‰Ó ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„ ÔÈ‡Â[ , ‰Î¯· Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ

Â˙„ÂÚÒ Ì„Â˜ ‰�Â¯Á‡ ,ÏÎ‡Ó‰ ˙Â‡˙ ¯Â¯‚Ï È„Î Â‡· ‡Ï˘ ÈÙÏ ,
‰„ÂÚÒ‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ì�È‡Â.8 ÍÂ˙ Ì‚ Ì‰Ó ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„ Ì‡ Ì�Ó‡ 

                                                                                      
, י"מ אם נזכר אחר נט"מ, אלא אפילו במה שהוא ודאי מזונות ועל המחיה

דגם להפוסקים דמיני מזונות , ל"צ כנ"כ השעה"ע ממש"ויל]. ז"פוטרם בבהמ

ו אפילו באוכל בתוך והם דיבר, ולא לכתחילה, ז דיעבד"כ, ז"נפטרין בבהמ

צ דיש ללמוד הדברים "ש השעה"וכמ, ש במי שאכל קודם הסעודה"כ, הסעודה

 .ע"וצ. בכל שכן

כמבואר , ע שבמיני דייסה אינו נפטר בברכת המזון"ואמנם דעת מרן השו .7

י מבואר "ובדבריהם שהובאו בב, והוא כדעת גאוני צרפת, ]ז"רח סי[ע "בשו

אינה נפטרת , ]אחר שסילק ידו מן הפת[סעודה שאפילו אכל הדייסה בתוך ה

שחל עליו חיוב ברכת , ש כאן שאכל הדייסה לפני הסעודה"וכ, בברכת המזון

כ "פ שאחר שאכל הדייסה אכל ג"מעין שלש ואינו נפטר בברכת המזון אע

אבל הסכמת כמה אחרונים שכל דבר שהוא ממיני דגן ומזין את . סעודת פת

ה "וכ, ]ה"רח סקע[ב "כמבואר במ, נפטר בברכת המזון, ]לפחות כתמרים ויין[הגוף 

 . וספק ברכות להקל.ר"א במחב"ר ומרן החיד"ח והא" בשם הפר]ז"סקפ[ח "בכה

דאם אוכל פירות קודם הסעודה ואינו , א" בשם הח]ב"קעו סק[ב "כן פסק המ .8

ין לפי שאין שייכ, צריך לברך אחריהם לפני הסעודה, אוכל מהם תוך הסעודה

, י"ואפילו שכח ולא בירך ברכה אחרונה על הפירות קודם נט. לסעודה כלל

שנה ראשונה [ח "ה בבא"וכ. ]קעד אות ד' סי[ה בחסד לאלפים "וכ. יברך תוך הסעודה
אפילו שכח ,  שאם אכל פירות או שתה משקין קודם הסעודה]פרשת נשא אות ד

, נה אפילו באמצע סעודהיברך ברכה אחרו, ולא בירך אחריהם עד שנטל ידיו

דברים הבאים בתוך או , מפני שאין ברכת המזון פוטרת אלא מידי דזיין

, ]ב פרק יב אות ז"ח[צ "ה באול"וכ, ]ח"רח סקפ, ז"קעז סק, ד"קעד סקל[ח "ה בכה"וכ. הסעודה
צריך לברך אחריהם , שאם אוכל פירות שלא לצורך גרירת תאות האכילה

כגון שלא היה דעתו , אורים שם הביאו דוגמא לזהואמנם בבי. ברכה אחרונה

ה לענין "אבל בסוף הביאורים כתבו שכ, מתחילה לסעוד לאחר הפירות
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‰„ÂÚÒ‰ , È�· ÁÂ˙ÙÏ Â‡ ÔÂ·‡È˙‰ ¯Â¯‚Ï ÌÏÎÂ‡˘ Â‡ÌÈÈÚÓ , Â�È‡
Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ó ,Ì˙¯ËÂÙ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·˘ ÈÙÏ.9 

ÔÙÂ‡·"Ï ,‰„ÂÚÒ‰ È�ÙÏ Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘ , ‡ÏÂ ÁÎ˘Â ‰� .ה
Í¯È· ,‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ¯ÎÊ�Â , ˙Â·¯ ˙Â˘Ù� ‡¯Â· Â‡ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·È

Â˙„ÂÚÒ ÍÂ˙·.10  

                                                                                      
שצריכין לברך אחריהם לפי , ו בשבט לפני הסעודה"הנוהגים להביא פירות ט

אם , כ"דאפילו יודע שיסעד מיד אח, ומשמע, שלא באו לגרור תאות האכילה

וצריך לברך , ז"אינן נפטרין בבהמ,  תאות האכילהאינו נעשה לצורך גרירת

דכל שלא באו הפירות , הארכנו לבארובסמוך @@. אחריהם ברכה אחרונה

והכל מודים , לא מצינו מחלוקת בין הראשונים בזה, לגרור תאות המאכל

ש "פ שיש אחרונים שכתבו שהרא"ואע. שצריך לברך אחריהם ברכה אחרונה

וכן מוכח בדעת מרן , ש עצמו שאינו כן" הראיש להוכיח מדברי, חולק בזה

שכאשר , וקושטא דמילתא. וכמו שיבואר להלן באורך, ע ורוב הפוסקים"השו

האם יברך מעין שלש או בורא נפשות קודם , אנו דנים קודם שהתחיל לסעוד

, או ימתין לפטור הכל בברכת המזון, כדי לפטור מה שאכל תחילה, נטילת ידים

מ אחר דדעת רוב "מ, ז"ש שרשאי לפטור הכל בבהמ"ראאפילו נימא דדעת ה

אין כאן , הפוסקים שמברך אחריהם מעין שלש או בורא נפשות קודם סעודתו

י "פ[ל "מ לוי ז"להגר' וכמו שעמד בזה בספר ברכת ה, הכלל דספק ברכות להקל
, אבל כאן, ז שייך כשלדעת מקצת השיטות מברך ברכה לבטלה"דכ, ]אות עח

ואינה ברכה לבטלה ,  ועומד לברך מעין שלש אחר מה שאכלהלא מחוייב

שאם יאכל , לחדש מצב אחר" רשאי"ש "א שלדעת הרא"אלא שי, כלל

מ גם לדעתם אם יברך עתה אינה "אבל מ, ז"יוכל לפטור הכל בבהמ, סעודה

 .ל"ועל כן בזה לא נאמר הכלל דסב, ברכה לבטלה

 .ועיין להלן באורך במקורות הדין, ב שם"מ .9

דבאוכל לפני הסעודה דברים שאין , ל"ח הנ"ח ובכה"ב ובבא"כן מבואר במ .10

דגם , ונראה. צריך לברך עליהם אפילו נזכר בתוך הסעודה, ז"נפטרין בבהמ

דאפילו נימא דיש דעה בראשונים דרשאי , ל"בתוך הסעודה שייכא סברא הנ

ל ידיו דאמנם כבר נט, ל"מ אין ענין זה בכלל גדרי סב"מ, ז"לפוטרם בבהמ

א שיכול לפטור גם מה שאכל "ובאותה ברכה י, ז"ואכל כשיעור ונתחייב בבהמ

רק לכל היותר , מ עדיין אינו נידון של ברכה לבטלה"אבל מ, קודם הסעודה

, כן צריך לנהוג, פ דרשאי וצריך לברך"ואחר דדעת רוה, ברכה שאינה צריכה
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כדי , ור הלכה זולנכון להאריך בביאוראינו @@. ל"ואינו בגדר הכלל דסב

. או שאינו כן, לברר אם לדעת מקצת ראשונים יש בזה חשש ברכה לבטלה

 לפי שרב פפא ,ואני מסתפק בענין שמועתינו: :]מא[א בברכות "ל הרשב"הנה ז

 , והיא,שלא נתפרשה'  ועדיין יש מדה ד,לא דיבר אלא בשלש מדות לבד

 שהם , לפי שיש לומר. ודעתו לאכול פת אחריהם,דברים הבאים לפני הסעודה

 , או נאמר. וטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם,כדברים הבאים לאחר הסעודה

 שאף הן מעוררין ,שהם כדברים הבאים בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה

 . ולפיכך אף הם אינם טעונין ברכה לאחריהם,התאוה וגורמין בריבוי המזון

ה אינו מכלל הסעודה  שכל שהוא קודם הסעוד,ולפי הסברא הראשון עיקר

ושם בירושלמי איירי במי . ' וכו ונראה לי שהיא כמחלוקת בירושלמי.כלל

' סי[י "והובא דבריו בב. ש"ע, וכן במי שאכל סולת, שאכל ענבים קודם הסעודה
ויש . וכתב שנראה דאיירי במברך על הפירות קודם ברכת המוציא, ]ד"קעז סוף ס

כ אפשר "וא, א בזה"ד הרשב"שנחלקו עהאם מצינו בשאר ראשונים , לחקור

נחלקו הראשונים הנה @@. א"או שמא הכל מודים לדברי הרשב, ל"ל סב"דצ

 :]כד[ף בפסחים "דדעת הרי, לענין ברכה אחרונה אחר הכוסות בליל הסדר
מ כתב שיש מי שהקשה "ובעה, הכוסות הראשונים' שמברך מעין שלש אחר ב

הלא הוא שותה עוד יין בתוך , כוסות'  בף למה יברך מעין שלש אחר"ד הרי"ע

מ "ז בעה"וכתב ע, ל דיין שלפני המזון פוטר יין שבתוך המזון"וקיי, סעודתו

כ עקר דעתיה מלשתות "וא, ף איירי במי שאינו שותה יין תוך הסעודה"דהרי

כ במי ששותה תוך סעודתו אין לו "משא, כ מברך אחריו"וע, עוד אחר כוס שני

ז פוטרת "והביא מדברי הגאונים דבהמ. כוסות' א אחר דלברך מעין שלש אל

ד בהשגתו "והראב. כ אין מברכין אלא אחר כוס רביעי"וע, מעין שלש של יין

צ לברך מעין שלש אלא "א, שגם כשאין לו יין לשתות תוך הסעודה, ז"כתב ע

מ היה מקום לדון "ובלשון בעה. [וגם הגאונים לא חילקו בזה, אחר כוס רביעי

ש מתחילת דבריו דנראין דברי "הביא מדברי הגאונים כוונתו לחזור ממאם כש

וסובר דאפילו אינו שותה בסעודתו מברך רק , ף כשאינו שותה יין בסעודה"הרי

אבל . או שפירש דהגאונים דיברו במי ששותה בסעודתו, אחר כוס רביעי

ן "והרמב@@]. ף"ה לחלוק על הרי"ן משמע דמסקנת הרז"ן ובר"ברמב
ז פוטרת יין אלא ביין "דלא דיברו הגאונים דבהמ, ז"ות כתב להשיב עבמלחמ

בין כשיש לו יין לשתות , אבל יין שלפני הסעודה אינו נפטר, שבתוך הסעודה

ז פוטרת מעין שלש מצד "דאין בהמ, וכתב להוכיח כן. בסעודה ובין כשאין לו

 לפניהם  שבהביאו:]מא[דהלא אמרו בברכות , ז"שמעין שלש היא בכלל בהמ

טעונין ברכה לפניהם , תאנים וענבים אחר הסעודה ושלא מחמת הסעודה
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ומוכח דאין אומרין דברכת מעין שלש היא , ש קודם הסעודה"וכ, ולאחריהם

ובירך על יין גם [ז מי שיש לו יין בתוך המזון "ן דלפ"וסיים הרמב. ז"בכלל בהמ

, תות היין בסעודהף צריך להמתין עד שיגמור לש"לדעת הרי, ]לפני הסעודה

ף שמברך "דלהרי, ן"ז הוא בלשון הר"וכעי. ז"ויברך עליו מעין שלש קודם בהמ

]. אחר מה שישתה בתוך הסעודה[, ז"היינו קודם בהמ, מעין שלש אחר כוס שני

ז פוטרת מעין "מ מהגאונים דבהמ"ד בעה"ן שכתב להשיב ע"ש עוד בר"וע

]. ל"כנ, ן"וכמו שהוכיח הרמב[, אאבל בפירות ל, דאינו אלא במידי דזיין, שלש

ועל כן אינו נפטר , דיין נמי אינו מידי דזיין, ולכאורה נראה כוונת דבריו

]. ל דאין עיקר שתייתו לזה"צ, ואף שאמרו דיין סעיד וזיין[, ז"בבהמ

, ל"א הנ"ן ודאי סבירא להו כדברי הרשב"ן והר"דהרמב, ז"מכומבואר @@

וסבירא להו דאפילו יין שלפני , ז" בבהמדפירות שלפני הסעודה אין נפטרין

אלא דבסוף דבריהם [, ואפילו שתה תוך הסעודה, ז"הסעודה אינו נפטר בבהמ

ז אין "דבהמ, ף לענין ליל הסדר מטעם אחר"ן מדברי הרי"ן והר"נטו הרמב

מ "מ, דאפילו שצריך לברך שוב ברכה ראשונה, ולא עדיף מנמלך, עושה הפסק

ד דפליגי "ה והראב"ואפילו הרז]. אחר שתיה ראשונהאינו קובע ברכה אחרונה 

מ אין כל ראיה "מ, ז"ף לענין יין שלפני הסעודה שנפטר בבהמ"ד הרי"ע

שאין קושיא , ובודאי סבירא להו, מדבריהם לענין פירות שלפני הסעודה

או שבסעודה [דדוקא פירות שלפני הסעודה , ן"ן והר"לדבריהם מהוכחת הרמב

אבל יין דסעיד וזיין , משום דלא זייני, ז"ין נפטרין בבהמא] ולא מחמת הסעודה

צ "ז וא"ולכן גם בשותהו קודם הסעודה יש לומר דנפטר בבהמ, ז"נפטר בבהמ

י "פ[בפסחים ש "וברא@@. ל"א הנ"ד הרשב"ולא פליגי כלל ע, ברכה לאחריו
טר ומה שהקשו הראשונים מדינא דיין שלפני המזון פו, ף" הביא דברי הרי]כד' סי

ף במי שאינו שותה יין תוך המזון "ושיש מיישבין דברי הרי, יין שבתוך המזון

דאם יין שלפני המזון טעון ברכה לאחריו כשאין לו יין בתוך , ודחה, ]מ"כבעה[

י יין שלפני "ג ע"כ גם כשיש לו יין בתוך המזון לא ייפטר מברכת בפה"א, המזון

וכיון שאינה נצרכת ליין , חריושהרי יין שלפני המזון טעון ברכה לא, המזון

דכיון דיין , ל"וסיים דהלכך צ. לא יצטרפו גם לברכה ראשונה, שבתוך המזון

צ לברך "כ א"ע ,אכילהההמזון בא לפתוח בני מעיים ולהמשיך תאות שלפני 

לדברים ולא דמי ,  אף כשאין לו יין לשתות בתוך המזוןפוטרתוז "אחריו ובהמ

 , דטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם, המזוןהבאים אחר סעודה קודם ברכת

 הלכך אין ברכת , ואותן דברים אינם בכלל סעודה כלל,דהתם סילק מלאכול

 אבל דברים הבאים לפני הסעודה כגון פרפראות ויין שבא לגרר ,המזון פוטרתן

ע אם מדברי "ויל. כ"ע. ז"ולהמשיך לסעודה בכלל הסעודה הן ונפטרין בבהמ
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וסובר דגם פירות שקודם הסעודה , ל"א הנ"ד הרשב"ג עש יש ראיה דפלי"הרא

או דדוקא בפרפראות ויין שבאין , ז"חשיבי בכלל הסעודה ונפטרין בבהמ

לגרור תאות "אבל באופן שאינו נעשה , להמשיך תאות האכילה קאמר

א דצריכין "ומודה לדברי הרשב, ז"ש דנפטרין בבהמ"לא קאמר הרא, "האכילה

 הביא דברי ]ה"קעז סוף ס[י "מרן הבוהנה @@. הסעודהלברך אחר פירות שלפני 

ולא הזכיר כלל , ל"א הנ"פ שקודם לכן הביא דברי הרשב"אע, ש הללו"הרא

שנוכל , א"ש מיד בסיום דברי הרשב"וגם לא הביא דברי הרא, שנחלקו בדבר

אלא לאחר שכתב עוד איזה דינים , ש פליג"לפרש שכוונתו לומר דהרא

שם [וכבר עמד בזה במאמר מרדכי [, ש"הסימן לדברי הראהביא בסוף , אחרים
קעז [א בדרכי משה "והרמ]. א"ש והרשב"י שלא נחלקו הרא" דמשמע בב]ג"סק
ופירש , ש איירי במביאין הפירות לאחר שבירך המוציא"דהרא,  כתב]ב"סק

שלא הזכיר , י"ד הב"ל ע"מ ליישב ההערה הנ"שכוונת הד, המאמר מרדכי

ש עם דברי "ועל כן השווה דברי הרא, א בזה" והרשבש"שנחלקו הרא

, א"דבאוכל הפירות קודם המוציא צריך לברך עליהם כהרשב, א"הרשב

-ובמאמר@@. ש"ש הרא"כמ, צ לברך עליהם"ובאוכלן אחר המוציא א
' ש שם איירי לענין ד"שהרי הרא, א"ד הרמ" כתב לתמוה ע]ג"קעז סק' סי[מרדכי 

ף שהורה לברך מעין שלש אחר "ד הרי" לחלוק עובא, כוסות של ליל הסדר

ש שנפטר "דגם ביין כזה כתב הרא, ומשמע ודאי, שהוא קודם המוציא, כוס שני

ד "וכתב ע. מ דאיירי ביין שאחר המוציא"א בד"ולא כדברי הרמ, ז"בבהמ

ל "ש ז"ל דברי הרא"ם ז" דלא ראה מור,לולי דמיסתפינא אמינאו: א"הרמ

' ג סי"ח[ם "ת מהרש"ז תמה בשו"וכעי. כ"ע. ל"ק מרן ז אלא במה שהעתי,במקורם
 כתב ]לג' סיח סוף "ג או"ח[מ "ת אג"וכן בשו. ע"והניח דבריו בצ, א"ד הרמ" ע]יז

גם ' ועי. אלא טעות ממגיה אחד, א"ל שאינו מדברי הרמ"דצ, לחומר הקושיא

, וציאש נאמרו גם ביין שקודם המ"דנקט דדברי הרא, ]קעד' ריש סי[בפרישה 

, ה ידי"ד: ק[התוספות בפסחים והנה @@. דומיא דכוס שני שהוא קודם נטילה
, הלכך אם בירך על יין לפני המזון ודעתו לשתות בתוך המזון: ל" כתבו וז]ד"בסוה

, אבל אם נמלך אינו פוטר, ג"ולא תוך המזון בפה, צ לברך אחריו על הגפן"א

, ומבואר. כ"ע. ברכה מעין שלש] וןהיינו על שלפני המז[וגם צריך לברך אחריו 

צריך לברך מעין שלש אחר , דמי שאינו שותה יין בתוך המזון, נקטי' דהתוס

כ בהדיא "וכ, ]ף"מ ביישוב דברי הרי"ש בעה"וכעין מ[, היין שלפני המזון

 הביא ]ד' י סי"פ[ש שם "והנה הרא. 'ד התוס" ע]בחכמת שלמה פסחים שם[ל "מהרש

 או בשאר , דיין קידוש והבדלה שעל שולחנו,הלכך נראה: ל"בזה' לדברי התוס

 ודעתו , ואפילו בחול,פעמים כשמברך על היין לפני המזון באקראי בעלמא
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לברך צ " וגם א,לברך על היין שבתוך הסעודהצ " א,לשתות יין בתוך הסעודה

דאם אין דעתו לשתות תוך , ומשמע ודאי. כ"ע. ברכה אחרונה על מה ששתה

, צריך לברך אחר יין של הקידוש או ההבדלה שלפני הסעודה, הסעודה

הנה , ומיהו. ש"א בהדיא בדעת הרא"כ מהרש"וכ. לגמרי' וכדברי התוס

ד "ש חולק ע"אבל הרא', ז דוקא דעת התוס"דכ, ל כתב בהמשך דבריו"מהרש

ש על כוס של "וכ, שאין לברך ברכה אחרונה על יין שלפני המזון, וסובר' התוס

צ לברך אחר "מ א"מ, היינו שאפילו אין דעתו לשתות עוד בסעודהו[, קידוש

ז שלא ידע היכן מצא "א כתב לתמוה ע"ומהרש]. כוס דקידוש או הבדלה

. ל"וכנ', ש כתב ממש כדברי התוס"שהרי הרא, ש"ל כן בדברי הרא"מהרש

דהלא , ל" כתב לבאר דברי מהרש]אות ס, שם[ש "ד הרא"ענתנאל -ובקרבן@@

,  כתב בהדיא דיין שלפני המזון הוי כדברים מחמת הסעודה]כד' סי[ ש לקמן"הרא

אף דאיירי בכוס , והכא נמי, ז פוטרתו"כ בהמ"לפי שבא לפתוח בני מעיים וע

שפותח בני , מ איהו דידיה עביד"מ, ]לקידוש או להבדלה[ששותה לחובתו 

א היה ז אפילו ל"ש דיין שלפני המזון נפטר בבהמ"ל להרא"ועל כן ס, מעיים

', ד התוס"ש פליג ע"ל דהרא"וזהו שכתב מהרש, בדעתו לשתות תוך הסעודה

ד "ולכן השיג ע, א"ש לקמן נעלמו מעיני המהרש"וכתב שדברי הרא[

צ לברך "ש בלשון שאם רוצה לשתות תוך הסעודה א"ש הרא"ומ]. ל"מהרש

אשר , על יין שבסעודה ולא ברכה אחרונה על מה ששתה קודם הסעודה

דבאינו שותה תוך הסעודה מברך מעין שלש על יין ',  כדברי התוסמשמע מזה

דהלא , ש היא שפת יתר"דסוף לשון הרא, פירש הקרבן נתנאל, שלפני הסעודה

ודאי אינו מברך מעין , ג על יין שבתוך המזון"פשיטא דאם אינו מברך בפה

ו דאפילו לא היה דעת, ש רמז בזה"ל דהרא"כ י"וע, שלש על יין שלפני המזון

ומן הטעם , מ אינו מברך מעין שלש אחר יין שלפני המזון"מ, לשתות בסעודה

דדברי , תחזה-ואתה@@. 'ש לקמן דבא לפתוח בני מעיים וכו"שכתב הרא

ובודאי פשטות לשונו כדברי , הם דוחק גדול, ש"נ בפירוש לשון הרא"הק

אם ז פשוט ד"וגם אי. היה לו לפרש בהדיא, ואם בא לנטות מדבריהם', התוס

ג על יין שבתוך המזון דודאי יין שלפני המזון פטור מברכה "אינו מברך בפה

ל שממתין מלברך מעין שלש על יין שלפני המזון עד אחר "דלעולם י, אחרונה

נ "וגם הסברא שכתב הק]. ף"ן בדעת הרי"ן והר"ש הרמב"וכמ[, יין שבתוך המזון

ז חשיב כשותה "ם עכדמה ששותה אדם לחובתו ואינו מתכוון לפתוח בני מעיי

דאם האדם , בודאי היא דחוקה, לפתוח בני מעיים משום דאיהו דידיה עביד

ז "ועפ@@. ז"קשה להבין שהיין נחשב מצרכי הסעודה עי, אינו מתכוון לזה
א "ז ניחא גם דברי הרמ"אשר לפ, ש"ז נראה לומר ביאור אחר בדברי הרא"כ
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, ש"סתירה בדברי הראוגם מה שלכאורה נראה , א"וגם דברי מהרש, ל"הנ

, דיין של קידוש והבדלה אינו בא לפתוח בני מעיים, נ"והוא על יסוד קושית הק

ולא דמי ליין שלפני המזון שבא כדי לגרור תאות , לפי שהוא כוס של חובה

כוסות כתב לנטות מדברי ' ש בתחילת דבריו לענין ד"דהנה הרא. האכילה

ז אינה עושה "לפי שבהמ, ס שניצ לברך מעין שלש אחר כו"ופסק שא, ף"הרי

צ "דאף דנקטי דיין שלפני המזון א, ן בסוף דבריהם"ן והר"וכדברי הרמב[, הפסק

מ נטו "מ, ף"ונקטי דבזה איירי הרי, ברכה לאחריו רק ביש לו יין בתוך המזון

ולמאי : ש"וסיים הרא, ]ז עושה הפסק"ף משום דאין בהמ"למעשה מדברי הרי

ש "כ הביא הרא"ואח. פן כי אם אחר כוס רביעיצ לברך על הג"דפרישית א

ומה שתמהו עליו מדין יין שלפני , ף דאחר כוס שני מברך על הגפן"ש הרי"מ

, ודחאו דאם יין שלפני סעודה טעון ברכה לאחריו, מ"והביא יישוב בעה, המזון

ל דיין "ז סיים וכתב הלכך צ"וע, אינו פוטר יין שבתוך הסעודה מברכה ראשונה

ונראה . 'זון כיון שבא לפתוח בני מעיים דינו כצורך הסעודה וכושלפני המ

ף מדין יין שלפני המזון "דלא בא לדון אלא במה שהקשו להרי, כוונת דבריו

דיין שלפני , כותב רק ליישב הקושייה, מ"ואחר שדחה יישוב בעה, ס"הידוע בש

ן שלפני לפי שיי, המזון פטור מברכה שלאחריו אפילו אין לו יין בתוך המזון

ואין . כ שאר דברים"משא, וחשיב מצרכי הסעודה, המזון בא לפתוח בני מעיים

או שדינו כמו יין , כ בא לפתוח בני מעיים"דכוס שני ג, ש לומר"כוונת הרא

, ]נ"וכמו שהבין הק[שלפני המזון מצד דאיהו דידיה עביד לפתוח בני מעיים 

אלא עתה בא לדון , כוסות' ף גבי ד"יש לנטות מדברי הרי" סברא זו"ומחמת 

ז כתב דאין "וע, ף מדין יין שלפני המזון"רק על קושית הראשונים להרי

משום דשאני התם שבא , ס"ף מדין יין שלפני המזון הידוע בש"להקשות להרי

אפילו [ז "ועל כן לעולם פטור מברכה אחרונה ונפטר בבהמ, לפתוח בני מעיים

לפי שאינו , ס שני שאינו במדרגה זוולא דמי לכו, ]אין דעתו לשתות בסעודה

ובזה אפשר דאם אין לו יין בסעודה צריך לברך [בא כדי לפתוח בני מעיים 

ף דאפילו ביש לו יין בסעודה "או יסבור הרי, מעין שלש על היין של כוס שני

צ ברכה אחרונה על "שא, ף"ד הרי"ש פליג לדינא ע"פ דהרא"ואע]. דינא הכי

ן "וכהרמב[, ז עושה הפסק"דאין בהמ, ב בתחילההוא מהטעם שכת, כוס שני

, אלא אדרבה, ולא מטעם שהשווה כוס שני ליין שבא לפתוח בני מעיים, ]ן"והר

דלא דמי יין שבא לפתוח בני מעיים , ף מקושית הראשונים"יישב דברי הרי

 כדברי ]ד' סי[ש לעיל "ש הרא"דמ, ניחא הכלומעתה @@. לכוס שני דליל פסח

, דלעיל איירי בכוס של הבדלה, ]כד' בסי[ש כאן "ש הרא" נסתר ממאינו', התוס

ש מברכה אחריו דוקא במי "ועל כן פטר הרא, שלא בא לפתוח בני מעיים
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ש כאן איירי בכוס שבא לפתוח "אבל הרא, שרוצה לשתות עוד בתוך סעודתו

צ ברכה "ז א"עכ, ולכן גם אם אין דעתו לשתות יין תוך הסעודה, בני מעיים

ש כאן לא חידש כלל דכל כוס של "והרא. לפי שהוא מצרכי הסעודה, חריולא

א במה שתמה "כ צדקו דברי מהרש"וא, חובה חשיבא כבאה לפתוח בני מעיים

' דלעולם בגוונא דהתוס, ש כאן"ולא נעלמו מעיניו דברי הרא, ל"ד מהרש"ע

ש דדוקא בדעתו "מודה הרא, שהוא כוס של חובה ולא לפתוח בני מעיים

צ למה "ז גם א"ולפ. תות עוד פטור מברכה אחרונה על היין הראשוןלש

ז לא "ועפ, לגמרי' אלא דבריו כדברי התוס, ש לעיל"נ בלשון הרא"שנדחק הק

צ "וגם א, דשאני כוס של חובה מכוס שבאה כדי לפתוח בני מעיים, קשיא מידי

א יש ליישב "גם דברי הרמוהשתא @@. ל"לדחוק כסברת הקרבן נתנאל הנ

ולא , ש במקורם"א דברי הרא"ר דלא ראה הרמ"צ לתמוה כהמאמ"וא[, זהב

, ש אזלי לענין כוס שני"דאמנם כל שאר דברי הרא, ]לומר דתלמיד טועה כתבו

או [אין כוונתו לומר דכל יין ששותה קודם הסעודה , ש בסוף דבריו"אבל במ

, ז"טר בבהמודינו שווה ליין שלפני המזון שנפ, בא לפתוח בני מעיים] כוס שני

אשר באמת היה כוונת , ס"אלא איירי דוקא ביין שלפני המזון סתם האמור בש

שאמרו , י"אפשר שיבוא גם אחר נט, ויין זה, שתייתו כדי לפתוח בני מעיים

מברך א "או כ,בא להם יין', וכואורחין נכנסין  כיצד סדר הסבה .]מג[בברכות 

 חוזר ונוטל ,נטל ידו אחתא "פ שכאו"ע א, עלו והסבו ובא להם מים.לעצמו

 אחד ,ברך לעצמוא "אושכפ "ע א, בא להם יין].לאכילה: י"ופירש [שתי ידיו

לפי שאינו במקום , דיין הראשון אינו יין שלפני המזון, י"ופירש. מברך לכולם

דיין שלפני , הרי בהדיא. אלא האי יין בתרא הוא יין שלפני המזון, הסעודה

כ לפני "פ שאפשר שהיה בד"אע[, י לאכילה" נטהמזון אפשר שיהיה גם אחר

בברכות ' וכבר דקדקו כן התוס, ]]'ד' שם סי[ש עצמו בפסחים "ש הרא"וכמ, י"נט

', י ותוס" בשם רש]קעד' ריש סי[וכן הובא בפרישה [, ש"ע,  מן הברייתא]ה ורב"סוד: מב[

יירי ביין ש דא"מ להעמיד סוף דברי הרא"א בד"וזהו שכתב הרמ]. בסמוך' ועי

ש פליג "לדון עתה אם הראוכשנבוא @@. שלפני המזון הבא אחר המוציא

דלא , שאין כל הכרח בזה, נמצא, י בתחילה"ל שהביא הב"א הנ"ד הרשב"ע

אלא אפילו , ]ל"וכנ, ואין דבריו דחויין[, א דלא פליגי כלל"מבעיא לדברי הרמ

ם אפילו אם שותהו ונאמר דביין שבא לפתוח בני מעיי, א"אם ננטה מדברי הרמ

, לפי שהוא מכלל צרכי הסעודה, לפני ברכת המוציא פטור מברכה אחרונה

ל "וס, ש איירי גם ביין שלפני ברכת המוציא" דהרא]שם[וכדנקט הפרישה [

אם יין שלפני המזון היה בא לפני , ש בזה"להרא' י ותוס"שהוא מחלוקת בין רש

או על , רח דקאי גם על כוס שנימ להמבואר לעיל אין הכ"מ, ]י או אחריה"נט
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ולא כסברת הקרבן [, כל כוס הבדלה או שאר יין ששותין אותו קודם הסעודה

ש כתב כן רק על יין "אלא הרא, ]איהו דידיה עביד בכל אופן' נתנאל דאמרי

דאפילו נפרש , ]שם[ז בפרישה "כעי' ועי[, שבא בכוונה כדי לפתוח בני מעיים

, מ ביין שבא לצורך הסעודה"מ, מבדיל אחר נטילהש דאיירי רק ב"בדברי הרא

כ בודאי אין "וא, ]אפילו אירע שקבע עליו קודם נטילה פוטר יין שבתוך המזון

דלעולם פירות או יין שבאו , ש פליגי אהדדי"א והרא"שום צורך לומר דהרשב

אבל פירות , צ לברך אחריהם"א מודה דא"גם הרשב, לצורך פתיחת בני מעיים

, פ שבאמת יש בהם תועלת קצת לזה"אע" לפתוח בני מעיים"א באו או יין של

וכבר עמד בחילוק זה בספר פקודת . ש מודה שצריכין ברכה אחריהם"גם הרא

, ה והרב"ד, קסח' ב סי"ח, ק"ד לעדת המערבים בירושלים עיה"ראב[אלעזר לרבי אלעזר בן טובו 
. ש" ע]לג' ח סי"א או"ח[מ "ז באג"וכעי, ]יןה ענ"וד, ]ת בית דינו של שלמה"ד שו"בהערה במוסגר ע[

אם , דגם ביין של הבדלה ששתאו קודם הנטילה, ש"מ מתבאר מדברי הרא"ומ

, אין כוס ההבדלה טעונה ברכה אחריה, דעתו לשתות עוד בתוך הסעודה

, ]ד"קעד ס' סי[י "וכמו שעמד בזה מרן הב, ]שם[בברכות ' ד התוס"ופליג בזה ע[
א לא איירי כלל באופן שרוצה לאכול עוד "אבל הרשב, ]ל"ה הנודלא כהפריש

א דאינו מברך ברכה "ל דמודה הרשב"ובזה י, מן הפירות גם בתוך סעודתו

פ "וכ, ]כלל מא[וכבר כתב כן בנשמת אדם [, אחרונה על הפירות שלפני סעודתו

ת "וגם דברי בעל האשכול בשו. [כ לא פליגי במידי"וא, ]ל"וכנ, ב בהדיא"המ

 שכתב דהאוכל תמרים או צנון קודם הסעודה אינו מברך ]צד' סי[י "ראב

או באוכל , דאוכלם לגרור תאות האכילה, ש"ודאי יש לפרשם כמ, אחריהם

' א לסי"קו[ר "א במחב"וכל שכן שדברי מרן החיד. ופשוט, מהם גם תוך הסעודה
יית מים שרופים דשם איירי בהדיא באכילת מלוחים ושת, ד" אינם ענין לנד]קעד

 פסק דיין שלפני המזון נפטר ]ו"קעד ס' סי[ע "מרן השווהנה @@]. לפתוח האכילה

והטעם משום שבא לפתוח תאות , ואפילו לא היה לו יין בתוך המזון, ז"בבהמ

ע לא הזכיר "ומרן השו, י"ש בב"וכמ, ל"ש הנ"ומקורו מדברי הרא, האכילה

, א פליגי"ש והרשב" נקט דהרא]שם[ובנשמת אדם . א חולק בדבר"כלל שהרשב

ז תמה למה לא הובאו "ולפ, א לא מהני מה דבא לפתוח האכילה"ולהרשב

, ע"א כתב הטעם לדברי השו"דהמג, עוד הביא שם. ע"א בשו"דברי הרשב

, ועוד דהא מסעד סעיד, משום שהיין שלפני המזון בא לפתוח תאות האכילה

א על יין שבתוך "תב הרשבדטעם דמסעד סעיד הוא טעם שכ, והוקשה לו

לפי מאי [א דטעון ברכה אחרונה "ל להרשב"אבל על יין שלפני המזון ס, המזון

 :]מא[א בברכות "דהנה הרשב, עוד הביא]. ש"ד הרא"א פליג ע"דנקט דהרשב
לבין תאנים , ז פוטרת בהם מעין שלש"דבהמ, כתב לחלק בין תמרים ויין דזייני
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והוקשה לו , משום דלא זייני, ין שלש שלהםז אינה פוטרת מע"וענבים דבהמ

דהלא מודה , ]א מצריך ברכה לאחרי יין שלפני המזון"לפי מאי דנקט דהרשב[

, וכתב ליישב, ולמה נצרך לברך אחריו מעין שלש, ז פוטרתו"א דבהמ"הרשב

אלא יברך אחר היין שלפני , ז"אבל לכתחילה לא יסמוך על בהמ, ז בדיעבד"דכ

א לא פליג כלל ביין שבא לפתוח "והנה אם נימא דהרשב. הסעודה מעין שלש

, משום שהוא מצרכי הסעודה, צ ברכה לאחריו"ומודה דבזה א, תאות האכילה

וגם זה , א אלא בפירות שאינן באין לצורך פתיחת בני מעיים"ולא קאמר הרשב

כוס של ולענין @@. ניחא הכל, רק כשאין דעתו לאכול מהם עוד בסעודתו

פוטר יין , י" דאפילו הבדיל קודם נט]ח"ז וס"רצט ס[ע "רן השופסק מ, הבדלה

ואם היה לו רק כוס . צ לברך מעין שלש על יין דהבדלה"ואז א, שבתוך המזון

, וסבור שיביאו לו עוד לשתות בתוך סעודתו, ולא בירך אחר ההבדלה, אחת

ונה א שצריך לברך ברכה אחר"י, ז בלא כוס"ובירך בהמ, ולבסוף לא הביאו לו

א " בשם המג]ז"סקכ[ב "ה במ"וכ[ומבואר בהדיא מדבריו . על יין של הבדלה

צריך לברך , ואינו סבור שיביאו לו עוד יין, דאם אין לו אלא כוס אחד, ]ג"והפמ

ז "ואינו סומך על בהמ, ]קודם סעודתו[מעין שלש אחר כוס של הבדלה 

שיביאו לו עוד דאפילו כשהיה סבור , ע"ל השו"אלא דרבותא קמ[, לפוטרו

ז צריך לברך "עכ, ז בלא כוס"ז גם בירך בהמ"ועי, ]ולכן לא בירך מעין שלש[

ז דלא "וכ]. ז"ולא נפטר בבהמ, כ גם ברכת מעין שלש על כוס ההבדלה"אח

שנפטר בברכת המזון אפילו ,  לענין יין שלפני המזון]ו"קעד ס[ל "ע הנ"ש השו"כמ

דכיון דיין הבדלה אינו ,  לעיל ניחאולמה שנתבאר. לא שתה יין בתוך המזון

דלא [ל "ש הנ"והרא' ע כדברי התוס"על כן פסק השו, בא לפתוח בני מעיים

דרק אם דעתו לשתות עוד בתוך סעודתו לא יברך אחר , ]פליגי בזה כלל

צריך לברך אחר , אבל כשאין דעתו לשתות עוד, ההבדלה מעין שלש

ואין זה נסתר כלל , שאחר סעודתוז "ואין סומכין על בהמ, ההבדלה מעין שלש

, דשם כיון שבא לפתיחת בני מעיים, ע לעיל גבי יין שלפני המזון"ש השו"ממ

וחילוק זה . על כן פטור מברכה אחרונה אפילו לא שתה כלל בתוך המזון

ב אות "ב פי"ח[צ "וכבר רמז לראיה זו באול.  בהדיא]י"קעד סק[א "מבואר בדברי המג
ש "לא דמי למ, ל"דדין ההבדלה הנ, ]א"רצט סקי[א "תב המגכעוד @@. ש"ע, ]ז

ז פוטרתו " דאין טעון ברכה אחריו משום דבהמ]י"רעב ס[ע גבי קידוש "מרן השו

דשאני קידוש דהוי צורך , ]ושם לא התנה שיהא שותה יין גם תוך הסעודה[

. כ בהבדלה אינו כן"משא, משום דאין קידוש אלא במקום סעודה, סעודה

דאפילו , ע לציין לדיני סעודה"כ בשו" דזהו מש]ז"רעב סקל[ב "בא דבריו במוהו

נ דכוותה "וה, ז"מ יין שלפני סעודה נפטר בבהמ"מ, באין לו יין כלל בסעודה
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דיין של קידוש דמי ליין שלפני הסעודה שבא לפתוח תאות [, ביין של קידוש

שחילק אם יין [ע "ד השו"א שם כתב להקשות ע"הנה במג, ואמנם]. האכילה

, ]בין יש לו יין לסעודתו לבין אם אין לו, ההבדלה פטור מברכה אחרונה או לא

 דאם איתא דיין שלפני המזון צריך ברכה ]כד' בסי, ל"הנ[ש בפסחים "ש הרא"ממ

ושם איירי , גם כשיש לו יין לסעודה לא נפטרנו, אחרונה כשאין לו יין לסעודה

. והניח הדבר בקושיא, כיון דמצוה הוא שאניודוחק לומר ד, כוסות' לענין ד

ג דבעיקר הדבר "דאע, נראה דניחא, ש שם"ל בדברי הרא"אמנם לביאורינו הנ

' אינו חוזר על ד, מ מה שכתב בחלק זה"מ, כוסות' ש לענין ד"דן שם הרא

שהוא בא בהדיא לצורך , ס"אלא על סתם יין שלפני המזון האמור בש, כוסות

ש דבודאי הוא פטור מברכה לאחריו "זה דוקא כתב הראוב, פתיחת בני מעיים

דאם איתא שחייב בברכה לאחריו כשאין יין , משום שהוא מצרכי הסעודה

, אבל לעולם ביין שאינו בא לפתוח בני מעיים, גם כשיש יין לא ייפטר, בסעודה

טעון , שאם אין דעתו לשתות עוד בסעודה, ע גבי הבדלה"ש השו"דינו כמ

א בזה דמצוה "ש לבאר תירוץ המג"ש שם מ"במחהצ' ועי[. ברכה לאחריו

מ עיקר הסברא מבוארת "מ, ש"פ שלא כתב כביאורינו בדברי הרא"ואע, שאני

ש עיקר מה שבא לגרור תאות האכילה הוא סיבה לפטור "דלהרא, בדבריו

מרן והנה @@]. כ ביין הבדלה שאינו בא לצורך זה"משא, מברכה אחרונה

 דאם רוצה להסתלק מן הספק במה שנחלקו הראשונים ]ז"קעד ס[ע כתב "השו

וישתה מים ויברך , ישב קודם נטילה במקומו, לענין ברכת המים תוך הסעודה

 דלכאורה קשה שהרי ]ט"סק[ז "וכתב שם הט. על דעת לפטור מה שבסעודה

ואינו נפטר מברכת בורא , ]ונקט דשותה כשיעור[מתחייב בברכה אחרונה 

ז "שאין בהמ,  גבי הכרפס]רמא' א סי"ח[א בתשובה "ש הרשב"כמ, ז"נפשות בבהמ

דשתיית המים קודם האכילה באה , וכתב ליישב. פוטרתו מברכת בורא נפשות

. ודמיא ליין שלפני המזון שבא לפתוח בני מעיים, כ"לצורך מה שיאכל אח

, שיש להסתפק אם שותה רביעית אם צריך לברך אחריהם,  כתב]ד"סקי[א "והמג

אבל יין , וקא יין שלפני המזון שבא לפתוח האכילה אין מברכין אחריודד

ועתה , לפי שאינו מצרכי הסעודה, הבדלה שלפני הסעודה צריכין ברכה אחריו

והביא שם . [ע אם המים דמו ליין שפותח האכילה או ליין הבדלה"יל

וכן הביא . ל"וכנ, כ בתוך הסעודה"מ תלוי אם שותה ג"דבהבדלה לדעת בעה

ז מברך אחריו מעין שלש "ן אם יש לו כוס אחר בהמ"ן והר"לדעת הרמבד

וכמו שהזהיר רבינו , ועל כן העלה שישתה פחות מרביעית, ]ופוטר הכל

א "ז וגם המג"דגם הט, ז"ומבואר מכ. ]ב"דף נא ע, שער המצוות פרשת עקב[ל "האריז

 שאינו בא לבין מה, סברו לחלק בין מה שבא בהדיא לצורך פתיחת בני מעיים
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אלא שנחלקו במים שלפני , ס יש בו תועלת גם לזה"לצורך זה אלא שסו

, ]ז"ד הט"וכ[, כ באים לפתוח האכילה"האם דומין ליין שלפני המזון שג, סעודה

ז "ולפ]. א"ד המג"וכ[או שיש להסתפק בזה אם דמו לגמרי לזה או ליין הבדלה 

א "בין להמג, ח האכילהבפירות שנאכלין לפני הסעודה ולא באו בהדיא לפתו

ואין זה , ובודאי בעו ברכה לאחריהם, ז לא דמו ליין שלפני המזון"ובין להט

דשם שבא לפתוח בני מעיים , ש גבי יין שלפני המזון"נסתר כלל מדברי הרא

צדקה ומשפט ת "ובשו@@. צ ברכה לאחריו"פשוט דהוא מצרכי הסעודה או

א "ז והמג" הביא לדברי הט]א' ח סי"או, ה רב בבגדדכ הי"ץ שאח"מחכמי אר, ין'ר צדקה חוצ"לח[

ז בפירות הבאין קודם הסעודה "והעלה בתחילה דלפ, ל"ופירש ככל הנ, הללו

אכן שוב חזר . א"וכדברי הרשב, א דצריך לברך אחריהם"ז והמג"מודו הט

ודקדק מדבריו דגם כל פירות שבאין לפני , ל"ש בפסחים הנ"והביא לדברי הרא

, צ ברכה לאחריהם"וא, שבאין לגרור האכילה,  כיין שלפני המזוןהסעודה דינם

, ועוד. י לא משמע כן"ובב, א"ד הרשב"ש פליג ע"דנמצא דהרא, ז הקשה"ולפ

ועוד הוקשה לו כקושיית . ש"ל נסתרים מדברי הרא"א הנ"דגם דברי המג

דהלא הטור פסק גבי הבדלה דרק אם שותה גם בתוך הסעודה פטור , א"המג

דכל יין שלפני , ל נראה"ש הנ"ומדברי הרא, חרונה על יין ההבדלהמברכה א

ש איירי "דהא הרא, אפילו אינו שותה תוך הסעודה, ז"הסעודה נפטר בבהמ

 ]ה"א סק"על המג, קעד' סי[ר "ז הקשה בדגמ"וכעי. [בכוס שני דדמי לכוס של הבדלה
ל "חילוקו הנועוד תמה שם על ]. ש"ע, אבל אינה שוה לגמרי רק בתוכן עניינה

דלפי מה שנתבאר לעיל , וכבר נתבאר. ש"ע, א בין קידוש להבדלה"של המג

ש דכל "ולא כתב הרא, א לא פליגי כלל"ש והרשב"דהרא, נתיישבו קושיותיו

רק אלו שבאו בהדיא לצורך , ז"יין או פרפראות שלפני המזון נפטרות בבהמ

ינו כיין שלפני ולעולם יין הבדלה שא, וכמפורש בדבריו, פתיחת האכילה

ש "ל להרא"ס, רק משום המצוה, לפי שאינו בא לפתוח האכילה, הסעודה

. מ"ולק, שאינו נפטר מברכה שלאחריו רק אם שותה יין בתוך הסעודה' כהתוס

ש "ר והנשמת אדם דהרא"דאמנם דעת המאמ, ז"למדים מכנמצינו @@

 לחלק בין דלא נחתי, נ"ל והק"וכן עולה מדעת מהרש, א פליגי אהדדי"והרשב

כ "כ ג"וכ. לשאר יין שלא בא לצורך כן, יין שלפני המזון שבא לפתוח בני מעים

, ]טז' סי, לרבי שלמה לניאדו[ת בית דינו של שלמה "ובשו, ]שם[ת צדקה ומשפט "בשו
שלמה -של-דינו-ומשפט ובית-ר והנשמת אדם והצדקה"אבל הנה המאמ

, א"ל כבר דחאם המהרש"ודברי מהרש, הניחו כל דבריהם בכמה קושיות

ש בודאי מוכח שיש חילוק בין יין "ופשטות דברי הרא, נ דחוקים מאד"ודברי הק

א "ד הרשב"ז ודאי דלא פליג ע"ולפ, לשאר יין, שבא לצורך פתיחת בני מעים
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ה "וכ, א לא פליגי"ש והרשב"י ודאי משמע דהרא"וכן מדברי מרן הב. כלל

ע בין יין "מחילוקי פסקי הטור והשווכן מוכח בודאי , א בהדיא"בדברי הרמ

וכן חילק , ב"א ובמ"וכן מבואר במג, לבין יין הבדלה] ויין קידוש[שלפני המזון 

 ]ב"סימן קעו סק[ב "וגם בסיכום הדינים שהביא המ. [ל"בספר פקודת אלעזר הנ
דגם , להעיר עודויש @@]. ח"ה בכה"וכ, ש"ע, מוכח דנקט דלא סתרי אהדדי

דבמביאין פירות ,  כתב בדבריו לעשות כעין פשרה בזההרב צדקה ומשפט

משום דלא באו , יברך אחריהם, ]כמו שנהגו במקומו[הרבה קודם הסעודה 

, לתענוג לאכול ולשתות ולשמוח ממגד ארץ ומלואהלגרור האכילה אלא 

כ במביאין מעט מלוחים וחמוצים אינו אלא לגרור האכילה ולא יברך "משא

, בריו חזר וכתב שאין החילוק הזה ברור לו לגמריואמנם בסוף ד. אחריהם

, ל"ועל כן העלה דסב, ואפשר דגם במביאין פירות הרבה הוא לגרור האכילה

דיש לחלק בין מביאין הפירות , אבל מלבד שהעיקר כמו שכתב מתחילה

גם , והוא חילוק ברור, לשמחה ותענוג ממגד הארץ או לגרור האכילה בלבד

אופן שדיבר בו סבר שאפשר שגם במביאין פירות דאפילו אם ב, ל"הנה י

ו בשבט "מ במה שנוהגין להביא פירות ט"מ, מרובין הוא לגרור תאות האכילה

, כ"בודאי אין הכוונה לעורר בזה תאות האכילה בסעודה שאח, לקיום המנהג

ובודאי ', ת על פירות הארץ וכו"רק לקיום המנהג לשמוח ולהודות להשי

ונראה פשוט דבזה גם הרב צדקה ומשפט , כ" סעודה אחנוהגין כן גם כשאין

ובודאי צריך לברך אחריהם ברכה , יודה דלא דמי לדינא דיין שלפני המזון

מצד מה שמצינו , יש להוסיף ביאור בזהעוד @@. ש"גם לדעת הרא, אחרונה

 שנחלקו ]תעג' סי[דהנה הטור הביא , לענין אכילת הכרפס בליל הסדר

, י שמברך"דדעת ר, ]כשאוכל כזית[ אחריו בורא נפשות הראשונים אם מברך

ש הטור "דמחלוקתם תלויה במ, י"ופירש מרן הב, ם שאינו מברך"ודעת רשב

י הוא מצד "דלר, א על המרור" בטעם למה אינו מברך בפה]תעה' סי[לקמן 

ה לא "דבלא, ז רשאי לברך בורא נפשות אחר הכרפס"ולפ, שנפטר בהמוציא

ם שאינו מברך על המרור רק מצד "ולרשב, א למרור" בפהיגרום בזה ברכת

, ממילא אינו רשאי לברך בורא נפשות אחר הכרפס, שנפטר בברכת הכרפס

ז העיר על לשון הטור שכתב "ולפ[, צ על המרור"שלא יגרום ברכה שא

' ועי, ל שאינו רשאי לברך בורא נפשות"דצ, צ לברך בורא נפשות"ם א"דלרשב

ם לכאורה מוכח דתרויהו סבירא להו כדברי "י ורשב"ברי רוהנה מגוף ד]. להלן

דהנה לא מבעיא לדברי , ל לענין פירות הנאכלין לפני הסעודה"א הנ"הרשב

פ שאוכלם קודם "ל שאע"מבואר דס, י שמברך בורא נפשות אחר הכרפס"ר

אלא מברך מיד בורא , ז"ז אינו סומך על בהמ"עכ, ז"הסעודה וסופו לברך בהמ
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ם שהורה שלא לברך בורא "אלא אפילו רשב, א"ל כהרשב"י סדודא, נפשות

 דטעם הדבר כדי ]תעה' סי[הלא מבואר בטור בהדיא , נפשות קודם הסעודה

היה מורה ובא לברך בורא , הא לאו הכי, צ על המרור"שלא יגרום ברכה שא

י מתשובת "עוד בב' ועי. [א"ל כהרשב"כ גם הוא ס"וא, נפשות קודם הסעודה

אלא ,  שהורה שמחוייב לברך אחר הכרפס בורא נפשות]רמב' א סי"ח[א "הרשב

ואזיל , ימתין מלברכה עד לאחר המרור, צ למרור"שכדי שלא יגרום ברכה שא

כ "אלא אם אוכל ג, ל כן"ומיהו עיין בסמוך דבפרט זה לא קיי. ל"לשיטתיה הנ

הכל מצטרף לאכילה אחת ונפטר , בתוך הסעודה ממה שאכל קודם הסעודה

ולא יברך ,  פסק שיאכל פחות מכזית]ו"תעג ס[ע "מרן השווהנה @@]. ז"בבהמ

ב " ומ]ו"סק[ח " ופר]ח"סק[ז " וט]ח"סקי[א "מג' עי[וכתבו האחרונים בכוונתו , אחריו

משום דברכה ראשונה של הכרפס , דאפילו אכל כזית אינו מברך אחריו, ]]ו"סקנ[

אף הכרפס , ז"כיון שהמרור נפטר בבהמו, ]ד"פ לחד מ"עכ[פוטר גם למרור 

ל אינו רשאי לברך אחר "דמשום סב, ]ק קטז"ק קט וס"ס[ח "ה בכה"וכ. נפטר בה

. א על המרור"ואפילו טעה ובירך בורא נפשות לא יברך בפה, כזית הכרפס

 כתב דאם ]שנה ראשונה פרשת צו אות לב[ח "ואמנם בבא. ]ו אות ט"ג פט"ח[צ "ה באול"וכ

 חזר ופסק כדברי ]שם אות ז[אבל בעוד יוסף חי , זית יברך בורא נפשותאכל כ

האם יש , ויש לנו לברר. האחרונים דאפילו אכל כזית אינו מברך בורא נפשות

שהאוכל פירות קודם הסעודה לא יברך , להוכיח מדין זה גם לנידון דנן

קה בתשובת צד' עי. [מצד שנפטרים בברכת המזון, אחריהם ברכה אחרונה

י "ז במחלוקת ר"ז הוקשה לו דלפירוש הט"ולפ, שהשווה הדברים, ל"ומשפט הנ

ז דעת "והיאך בדיני ברכות הביא הט, א"ם תרויהו לא סברי כהרשב"ורשב

, איברא@@]. ש"ע, י בזה"ז דברי מרן הב"גם הוקשה לו לפ. א בהסכמה"הרשב
, וך הסעודהכ מרור בת"דשם הלא אוכל ג, דהנה יש חילוק ברור בין הנידונים

ודמי , ז מצטרף הכל לאכילה אחת" שעי]ה והנה לך"נ ד' כלבו סי' עי[ומצינו בראשונים 

שכבר פסקו האחרונים , למי שאוכל פירות בין קודם הסעודה ובין בתוכה

אבל כשאינו . שבאופן זה אינו מברך ברכה אחרונה על הפירות שלפני הסעודה

ך ברכה אחרונה על מה שאכל קודם לעולם צריך לבר, אוכל גם בתוך הסעודה

וסובר שאפילו אוכל , ז"א עצמו נראה שחולק ע"ואמנם הנה הרשב. הסעודה

, אינו גורם לצרף הירק הראשון ליפטר בברכת המזון, עוד ירק תוך הסעודה

, שהרי הורה לברך בורא נפשות אחר אכילת המרור ולפטור בה גם את הכרפס

ר "ל להא"וכן ס[, ]שם[יח כן בנשמת אדם וכמו שכבר הוכ, ז"ולא סמך על בהמ

י "מ בב"וכ.  שדחה דבריו]ב"סקי[בערך השלחן ' ועי, ם" גם בדעת רשב]ד"תעג סקכ[

מ לענין פסק "אכן מ]. צ"ם אם יברך אחריו הויא ברכה שא" דלרשב]תפו' ריש סי[
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אבל , ]]ה"ה וה"ס רח ד"סו[ל "בבה' עי[, א"ל כהרשב"הלכה דוקא בפרט זה לא קיי

פ "עכ, לעיקר דבריו שהפירות שאכל קודם הסעודה מחוייבין בברכה אחרונה

בזה אין כל ראיה שנחלקו , באופן שאינו אוכל עוד מהם תוך הסעודה

דהנה לענין ליל , יש לחלקועוד @@. וכמבואר, א"ד הרשב"הראשונים ע

 ]ר שם"ובמאמ, גתע' והובא במטה יהודה עייאש סי, מאמר חמץ ומצה[ץ "הסדר כתבו הרשב
, צ לברך אחריו"דהטעם שא, ]בטעם שני, שם[ והכלבו ]ר"שם במאמ[והאורחות חיים 

שכיון שאוכלים אותו אחר קידוש הוי דברים הבאים תוך הסעודה שמברך 

דדברי הראשונים נאמרו גבי ליל , ויש לדקדק. ד"עכ. לפניהם ולא לאחריהם

כ כולם חשיבי "וא, ס ראשוןשכל המסובין כבר שתו רביעית בכו, הסדר

ושייכא הסברא דהוי הכרפס כדברים הבאים , כנמצאים כבר בתוך הסעודה

ששתה , ז נוכל לומר בקידוש של שבת כלפי המברך"וכעי, בתוך הסעודה

ל דלא חשיבי דהתחילו "י, אבל שאר השומעים שלא שתו רביעית, רביעית

כ הפירות שאוכלים " וא,רק שיצאו ידי קידוש אם יסמיכו לו סעודה, סעודתם

. וממילא צריכין לברך לפניהם ואחריהם, "תוך הסעודה"אז אין דינם כבאין 

אלא שהקידוש , פ שבלשון הראשונים לא נזכר הטעם כיון ששתו רביעית"ואע[

אין ראיה מדבריהם ליותר , מ כיון דדיברו בענין ליל פסח"מ, תחילת הסעודה

אלא שאם , חוד אינה תחילת הסעודהובפרט דמסברא טעימת יין ל, מאופן זה

' ב סי"ח[ת פעולת צדיק "בשו, ואמנם@@]. יסמיכו לו סעודה יצאו בו ידי קידוש
כ הורה "וע, ל"ולא חילק כנ,  העלה לדמות ליל פסח לקידוש של שבת]רפג

וכן נראה גם [, שלא לברך ברכה אחרונה על הפירות שאוכלים קודם הקידוש

דדעת מרן , ץ מבואר בהדיא"בל גם בדברי מהריא, ]מדברי שאר חכמי תימן

שמנהג בני תימן היה לאכול הפירות , ועוד. ש"ע, ע לברך אחריהם"השו

פ "ה לרוה"כ בלא"וא, ]כ אות כה"ב פ"ח[צ "ש בזה באול"וכמ, להמשכת התיאבון

כ בפירות שאוכלים מחמת "משא, דהוי מצרכי הסעודה, צ לברך אחריהם"א

 ]ב"תעה סק[ר "במאמוהנה @@.  לגרר תאות האכילהשאינם באים, ו בשבט"ט
וכתב , אם יברך אחריו בורא נפשות, כתב לדון במי שאכל מרור קודם המוציא

ל אם מברכים בורא נפשות אחר "ם הנ"י ורשב"שהוא תלוי במחלוקת ר

וכתב . ל"ועל כן מורינן דסב, צ לברך"ם א"ולרשב, י צריך לברך"דלר, הכרפס

ם שלא לברך בורא נפשות "ל לרשב"דכל מה דס, דחותדבאמת היה מקום ל

אבל עתה שאכל , צ למרור"אחר הכרפס הוא כדי שלא יגרום ברכה שא

תו ליכא למיחש , א"ושוב לא יצטרך לברך לפניו בפה, המרור קודם הסעודה

ם "מ לדעת רשב"דמ, אמנם חזר וכתב. ויברך בורא נפשות אחר המרור, למידי

גם בהקדים לאכול , וכיון שכך, רק הנאכל לפני המזוןז פוטרת י"ל דבהמ"כ צ"ע
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. ואין לו לברך אחריו בורא נפשות, ז תפטרנו"ס בהמ"סו, המרור קודם הסעודה

ם שאינה כדברי "דהנה מצאנו ראינו דעת רשב, ז היה מקום לומר"ולפ

. ל"כ יש להורות דסב"וא, ל לענין אכילת פירות קודם הסעודה"א הנ"הרשב

ז פוטרת ירק שלפני "ל שבהמ"ם ס"ר דהרשב"ש המאמ"מדהנה , איברא@@

ונראה שכוונת דבריו , ]תעג' סי[פ מה שציין בעצמו לדבריו לעיל "הוא ע, המזון

צ "פ שאוכל כזית א"ם משמע שאע"דמדברי הרמב, ]ה והעולה"ג ד"סק[ש שם "למ

ל דהטעם משום שכיון שדרך הטיבול להמשיך תאות "וצ, לברך בורא נפשות

או שכיון שבא לאחר הקידוש חשיב כבא בתוך , ל חשיב מצרכי הסעודההמאכ

ם "וכמו שצריכין אנו לומר לסברת הרשב: ר וכתב"ז המאמ"והוסיף ע, הסעודה

וכוונת דבריו דמלשון . כ"ע. צ לברך ברכה אחרונה" שכתב הטור דא,ודעימיה

משמע שהוא מצד , צ לברך בורא נפשות על הכרפס"ם א"הטור שכתב דלרשב

שקיים גם , כ הוא טעם עצמי"וא[, פ שהוא קודם הסעודה"ז פוטרתו אע"דבהמ

א "ל דלא כהרשב"ם ס"ז רשב"ולפ, כאשר הקדים אכילת המרור לסעודה

לברך בורא " אין צריך"ם "הנה על לשון הטור שכתב דלרשב, אכן]. ל"הנ

טעם  דה]תעה' בסי[שכיון שהטור עצמו כתב בהדיא , י"כבר העיר מרן הב, נפשות

, א דמרור"שאינו מברך בורא נפשות אחר הכרפס משום שפוטר בו ברכת בפה

שלא יגרום , לברך בורא נפשות אחר הכרפס" אינו רשאי"ל ד"ז צ"כ לפ"א

ז "ולפ, ל דלשון הטור לאו דוקא"ועכצ, "אינו צריך"ולא רק ש, צ"ברכה שא

 ברכה הוא כדי שלא יגרום, ודאי דלעולם עיקר הטעם שלא יברך אחר הכרפס

דתו ליכא , ז באופן שהקדים המרור לפני הסעודה"ולפ, צ על המרור"שא

ם שצריך לברך אחריו "ודאי יודה רשב, צ למרור"לטעמא דגורם ברכה שא

, נראה עודולכאורה @@. א"ד הרשב"כ לא פליג כלל ע"וא, בורא נפשות

ם לא יברך בורא נפשות אחר "דמעיקר מה שהוצרך הטור לומר דלדעת רשב

צ "והיינו שלא יגרום ברכה שא, א דמרור"פס מחמת שפוטר בו בפההכר

ל "א וס"ד הרשב"דאי פליג ע, א"ם כהרשב"ל לרשב"יש להוכיח דס, למרור

היה לו לומר , ז פוטרתו"דירק שלפני המזון פטור מברכה שאחריו מחמת דבהמ

ומה לו , ז"שלא יברך בורא נפשות אחר הכרפס לפי שנפטר בבהמ, טעם פשוט

ם דאפילו אוכל עוד ירק "ל לרשב"כ דס"ומיהו אין מזה ראיה ג. [יר המרורלהזכ

מדלא קאמר שלא יברך בורא , ז"בתוך הסעודה אין הראשון נפטר בבהמ

, כ מרור בתוך הסעודה"י מה שאכל ג"ז ע"נפשות אחר הכרפס כי נפטר בבהמ

י "דע, נקט טעם הקרוב והראשון יותר, דאחר שכבר הוצרך להזכיר המרור לזה

רגע אחד עוד @@]. צ למרור"בורא נפשות שאחר הכרפס גורם ברכה שא

וכוונתם כדי , או אוכלים ירקות, דגם השותים יין קודם הסעודה, אדבר בו
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 כרוב הראשונים ]ו"קעד ס[ע "הן אמת דדעת מרן השו, לגרור תאות המאכל

מ דעת כמה "מ, משום דחשיבי מצרכי הסעודה, דפטורין מברכה שאחריהם

ן "ן והר"והוא דעת הרמב, ג טעונין ברכה לאחריהם"שונים דאפילו בכהרא

ולדעתם אפילו שותה בתוך . [ל בתחילת דברינו"וכנז, ף"שכתבו כן בדעת הרי

מ צריך לברך לפני הסעודה מעין שלש על יין שלפני "מ, הסעודה יין אחר

וכתב , בריהם חשש לד]ה וכן"ו ד"קעד ס[ל "ובבה]. ל"וכמבואר בדבריהם הנ, המזון

ז לפטור "או יכוון בבהמ, שעל כן נכון שלא ישתה בקידוש רק כמלא לוגמיו

דלדעתם אין , ולא כתב שישתה גם בתוך המזון[, בהדיא גם יין זה שלפני המזון

ל מבואר דמהני אם שותה גם "שהזכיר שם הבה' ומיהו בדברי התוס. זה מועיל

שנכון , ין פרפראות המושכין הלב לענ]ט"קעו סק[צ "כ בשעה"וכ]. בתוך המזון

ל "דברי הבהפ "וע@@. מחמת שיטות הראשונים הללו, שלא יאכל כזית

ה לענין הסימנים שאוכלים בראש "צ זללה"ר הגרב"הורה מו, צ הללו"והשעה

" לגרור התיאבון"ע דאם אוכל מה שבא "פ שהעיקר כדעת השו"שאע, השנה

ני ספרד לברך על הכרתי והקרא ז נהגו ב"ועפ, צ לברך אחריו"קודם הסעודה א

לפי שאוכלים , ולא לברך אחריהם ברכה אחרונה, והלוביא קודם הסעודה

פ שעושין כן גם לצורך מנהג "ואע[, אותם לצורך גרירת תאות המאכל

מה שאוכלין מהם מעט קודם הסעודה הוא גם בכוונה לפתוח , ה"הסימנים בר

נכון שלא , ל"וכנ, אשוניםכיון שהדבר תלוי במחלוקת הר, מ"מ, ]התיאבון

וכמו שנתבאר בזה , אלא בתוך הסעודה, להביא הסימנים לפני הסעודה

. ה בשיעורו"צ זללה"ר הגרב"בשם מו, בקונטרס נר ציון לימים הנוראים

ל "ה בשיעורו לחוש לסב"צ זללה"ר הגרב"דאין כוונת דברי מו, והמתבאר מזה[

כבר פירש בהדיא דבפירות שזה , גם בדברים שלא באו לגרור תאות האכילה

ושלא כדברי [, ו בשבט שאין באין לגרור תאות האכילה מברכין אחריהם"ט

, אלא שם איירי באוכלים הסימנים כדי לפתוח התיאבון, ]הרב צדקה ומשפט

שאוכלים הפירות קודם הסעודה להמשכת , וכמו שהזכיר שם מנהג בני תימן

ן המפורשת "מ והר" דעת בעהובזה הורה שלא ליכנס למחלוקת מצד, התיאבון

ב "ח[צ "דהנה באול, להוסיף בזהויש @@]. ל"וכמו שחשש לה הבה, בדבריהם
שעל פירות וירקות הבאים לגרור תאות האכילה ,  כתבו]צט' ב אות ז בביאורים עמ"פי

, פ שיש ראשונים דסבירא להו דמברכין עליהן"ואע, אין מברכין ברכה אחרונה

 דבמקום ]יז' ח סי"א או"ח[צ "וכבר נתבאר באול, ל"נצ ה"ל ובשעה"כמובא בבה

מ כאן "מ, ספק לא חיישינן לברכה שאינה צריכה כיון שמברך לצאת מן הספק

צ לחוש לברך "א, צ לברך אחריהם ולא הביא הדעות החולקות"שמרן פסק שא

, דאין כוונת הדברים שלא ישתדל שלא להכנס לספק, ופשוט. ד"עכת. אחריהם
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Ì‰Ï˘ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ,ÔÏ‰Ï„ÎÂ.[11   

                                                                                      
 שלא יברך למעשה אחרי הפירות או היין שלפני ,לשלולהדברים כוונת אלא 

על הסברא שכל שמברך לצאת מן הספק אינו בגדר ברכה בהסתמך , הסעודה

צ לחוש להם "ע א"שלא הובאו בשושדעות , נתבארז "עו, שאינה צריכה

ל "וכדברי הבה, מ ודאי לעולם ראוי שלא להכנס לספק זה"אמנם מ, "ולברך"

 .ל"וכנ, צ"והשעה

צריך לברך , שכל שלא באו הפירות לגרור תאות המאכל, כבר נתבאר באורך .11

ולא מצינו מחלוקת בראשונים , אחריהם ברכת מעין שלש או בורא נפשות

ז אינה פוטרת ברכת מעין " מבואר בהדיא דבהמ]ז"רח סי' סי[ע "והנה בשו. בזה

אבל , ]ם בפת כיסניןולכאורה ג[, כגון ביין או בתמרים, שלש אלא במידי דזיין

ש "ג ורבינו יונה והרא"י כתב המקור מדברי בה"ובב, לא בשאר פירות

דאיירי , ע בהדיא"ומבואר בלשון מרן השו]. ע בסמוך"וע[, ש"ע, א"והרשב

הא בשאר , ז יצא"ז כתב דדוקא בתמרים אם טעה ובירך בהמ"וע, לענין דיעבד

ז אפילו "עכ, ז"עה ובירך בהמאפילו ט, פירות דלא זייני כגון תאנים ורימונים

וצריך לחזור ולברך שוב מעין שלש על העץ ועל , בדיעבד לא יצא ידי חובתו

דבשאר פירות אפילו , ]ז"שם סקע[ב "וכן מבואר במ. ז"פרי העץ לאחר בהמ

, ומעתה. והוא מוסכם בכל האחרונים בלא חולק, ז"בדיעבד לא נפטרו בבהמ

וצריך , ז לא יצא"ובירך אחריהם בהמכשם שאם אכל רק תאנים ורימונים 

כ סעודה בנתים ומברך אחריה "כ גם כאשר אכל ג"א, לחזור ולברך על העץ

ס "דסו, ז את הפירות שלפני המזון"אינו סיבה שבאופן זה תפטור בהמ, ז"בהמ

 .לא יצא ידי חובת ההודאה על העץ ועל פרי העץ או בברכת בורא נפשות

ז "דאם כבר בירך בהמ, ב מסברא דנפשיה כת]ז"קעז סק[ח "בכהוהנה @@

' ש בגמ"וציין למ, "אפשר דבדיעבד יש לומר דיצא אגב שאר מאכלים"

, י דלאו מידי דמזון נינהו"ופירש,  בכל מערבין חוץ ממים ומלח:]כו[בעירובין 

בין שברכתם על העץ ובין שברכתם , ומשמע דשאר כל מיני פירות שבעולם

ד בעל "שכ, אמת כבר נמצא כעין דבריו בראשוניםוב. הוו מזון, בורא נפשות

 ]אלף קיד' רסד ועמ' עמ, מ לברכות"הובא בקובץ שיטות קמאי הנד, :ומא. ברכות יב[ספר המאורות 
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, וכתב דדוקא מים ומלח לא זייני, שתמה על הסוברים דתמרים דוקא זייני

לם באורז דרבים מבני העולם שעיקר מאכ, לאו דוקא, דתמרי זייני' ש בגמ"ומ

ומיהו אינו . [ז פוטרת כל מה שיאכל"ל דבדיעבד בהמ"ועל כן ס, ודוחן וקטניות

דלבעל המאורות אפילו אכל רק תאנים ורימונים יצא , ח"לגמרי כהכה

]. ב"וסברא זו צ, ח צידד דזייני רק בצירוף שאר מאכלים"וכה, ז"בדיעבד בבהמ

וכן דעת ,  בשמו] אות יבהלכות סעודה[וכדברי המאורות הובא באורחות חיים 

פ שהאוכל פירות " דאע]ס קמז"סו[ז בשבלי הלקט "וכעי, ]רלא' סעודה עמ' הל[המנהיג 

באופן [ז "בסעודה אחר המזון מברך לפניהם ולאחריהם ואינו פוטרם בבהמ

ז "נראה שעכאכן @@. ז יצא"מ בדיעבד אם בירך בהמ"מ, ]שסילק ידו מן הפת

הנה האורחות חיים הביא שם מיד בסמוך את דברי ד, ל"אין אומרים בזה סב

 דברי גאוני ]ז אות כו"בהמ' הל[וגם הביא , ד ספר המאורות"ל שחולק ע"א הנ"הרשב

סעודה אות ' הל[כ "והביא ג, ז אינה פוטרת אפילו חביץ קדרה ודייסא"צרפת דבהמ
, ז" עוגם במנהיג הביא מי שחלק. [ונראה שכן עיקר דעתו, א" לדברי הרשב]לה

 שכתב כן ביין ודאי אין :]קג[ם בפסחים "ומדברי הרשב. ואמנם דחה דבריו

ודוקא , ז"ע דנפטר בבהמ"וכמבואר בראשונים ובשו, דיין סעיד, ד"להוכיח לנד

והלא דין זה ]. ז לברכת מעין שלש"ו מבהמ"במידי דסעיד כתב דאיכא ק

ולמקצת , זייןבמידי דלא [ז אינה פוטרת מעין שלש אפילו בדיעבד "דבהמ

הוא מוסכם ומיוסד מרוב מנין ורוב בנין , ]דעות אפילו בדייסה ובתמרים ויין

: כד[ן במלחמות בפסחים "שהובא ברמב, ג"שכן דעת הבה, מרבותינו הראשונים
ל דאפילו תמרים אין "והוא ס[,  ובכמה ראשונים]קיז' סי[ה " ובראבי]ף"בדפי הרי

וכן דעת רבינו ]. ל דאפילו יין אין נפטר"והוא ס[, ]שם[ף "וכן דעת הרי]. נפטרין

ל "והם ס[,  בשם גאוני צרפת]יד' א סי"פ[ש שם " והרא]ף"בדפי הרי: כט[יונה בברכות 

החילוק בין תמרים לשאר ולענין @@]. ז"דאפילו דייסה אין נפטרת בבהמ

. רסא' רכות עממ לב"ק הנד"הובא בקש, שער עשירי[הנה הוא מבואר בספר הפרדס , פירות
כ בשום "משא, ז"דתמרים דוקא זייני ונפטרין בבהמ, ]הובא שם עמוד אלף קא, עב' ע סי"וע

ד " והראב]סח' סי[וכן דעת המחזור ויטרי . פרי שבעולם ואפילו משבעת המינים

אלף ' ק עמ"בקש[ה בחידושיו לברכות " והרא]ף"בדפי הרי: פסחים כד[מ "בהשגותיו לבהע
ד רבינו "וכ]. .]יב[ע שם "וע. ע"וצ,  בשמו.]מח[ק "בשטמ' ועי[, ]אלף קכד' ועמ, קא

ם "ומהר, ]אלף קכז' ק עמ"בקש, :ברכות מא[י " והנימוק.]ברכות מח[א " והרשב]ב"ז ח"נט[ירוחם 

א בהלכות ברכות "וכן בריטב. :]קט[ן בפסחים "חלוואה ורבינו דוד וחידושי הר

ם אכל פירות משבעת המינים שחייב לברך מעין שלש על דא,  כתב]ד"ז ה"פ[

ל דבורא נפשות נפטרת "ומיהו ס[, ז לא יצא"אם בירך לעצמו בהמ', העץ וכו

 דבכל הפירות לבד ]רסב' ק עמ"בקש, א"ס' שער ח[כ בספר הבתים "וכ]. ז"בבהמ
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ג " דאע]רסב' שם עמ[ה בספר ההשלמה "וכ. ז לא יצא"מתמרים אפילו בירך בהמ

. מ אין נקרא מזון כמו פת אלא תמרים ויין"מ, דכל מידי זייני חוץ ממים ומלח

והמנהיג [, .]קי[ ובפסחים .]יב[ ובמאירי בברכות ]רסד' שם עמ[ה בספר המכתם "וכ

מרן והנה @@]. א" הביא דעה זו בשתיקה בשם י]אלף קכג' ק עמ"הובא בקש[עצמו 

ואם כלפי ספר , רות והמנהיגי לא הביא כלל בספרו לשיטת המאו"הב

אבל הלא ספר המנהיג וספר אורחות חיים , ל שלא היה בידו"המאורות י

, ובודאי ראה לדבריהם, ושבלי הלקט שגורין בדבריו פעמים רבות מאד

ודחוקים , והשמיטם מספרו לפי שהם נסתרים מדברי כל שאר הראשונים

 .]ברכות יב[' הו שאמרו בגממ, דאם כל מידי דזיין חשיב נמי מזון, בלשון הגמרא
והוה מצינן , דאפילו סיים בדנהמא אחר תמרי יצא משום דתמרי נמי מיזן זייני

ז חשובה "ומה שהקשה המאורות דבהמ. למימר משום דכל מידי איקרי מזון

ל דסברי שאר הראשונים "י, והיאך לא תפטרנה] וממעין שלש[מבורא נפשות 

פ שאפשר "אע, ואחר שלא אכל מידי דזיין, "המזון"ז מודה על "ס בבהמ"דסו

הרי , וכן בנתחייב לברך על העץ. ס אינו מודה על מה שאכל"סו, ז"להתקיים עי

]. ובברכת על העץ ובורא נפשות ליכא לתיבת מזון כלל[, ז"ז לא הודה ע"בבהמ

שהסכימו בשתיקה לדברי , לסייע לזה גם מדברי רבותינו האחרוניםויש @@

ולא מצינו לאחד מהם , ז פוטרת לתאנים ורימונים"בהמע שאין "מרן השו

ובודאי שלא נעלמו מעיני כולם דברי האורחות חיים . ל"שפקפק לומר בזה סב

 כבר ציין לדברי ]ג"רח סק[ר "א במחב"הנה מרן החיד, אלא אדרבה, ושבלי הלקט

לענין דסבירא להו דדייסא נפטרת בברכת , ל"השבלי הלקט והארחות חיים הנ

כ הכריע "וע, ע שכתב שאינה נפטרת"ד מרן השו"ז תמה ע"ועפ, ן שלשמעי

ז לא כתב לנטות משום כן מדברי מרן "ועכ, ז"דנקטינן דדייסה נפטרת בבהמ

דהאחרונים נקטי כדבר פשוט , ונראה ברור מזה, ע גם לענין פירות"השו

דשאר הפירות אין נפטרין כלל , שהעיקר כסוגיין דעלמא ברוב ככל הראשונים

 .צ לחוש בזה"וא, כ נראה שכן עיקר"וע. ל"ולא חיישי בזה לסב, ז"בבהמ

 .ז"רח סי' ע סי"שו' עי .12

 דאפילו אכל קודם הסעודה תמרים ]ח"שם סקפ[ח " ובכה]ה"ה וה"רח ד[ל "ה בבה"כ .13

מ צריך לברך מעין שלש קודם "מ, ז"שנפטרים בדיעבד בבהמ, או מידי דזיין

דלכתחילה יש לברך על כל מין כברכה , ז"רם בבהמואין לסמוך לפוט, הסעודה
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 לגבי מיני מזונות ]שנה ראשונה פרשת נשא אות ד[ח "ז מבואר בבא"וכעי. הראויה לו

מ קודם הסעודה מברך "מ, ז"פ שנפטרין בבהמ"שאע, שאכל קודם הסעודה

וגם כאן שייכא . ז"ואינו סומך לכתחילה לפוטרם בבהמ, אחריהם מעין שלש

פ שיכול להמתין "אע, יון שעתה מחוייב לברך על מה שאכלדכ, הסברא

ואינו בגדר , מ אינו מחוייב לעשות כן"מ, ז"ולחדש מצב שיפטור הכל בבהמ

 .ל"ולא אמרינן בזה סב, שעתה היא נצרכת, ברכה שאינה צריכה

ונזכר לאחר , ולא בירך קודם הסעודה, באופן שאכל תמרים לפני הסעודה .14

א והאבן העוזר שצריך " כהגר]ה"ה וה"ז ד"רח סי[ל " הבההנה דעת, שנטל ידיו

ושם כתבו כן אפילו , ז"פ שיכול לפוטרם בבהמ"לברך אחריהם מעין שלש אע

ל "אמנם הבה]. אחר סילוק ידיו מן הפת[במי שאכל התמרים תוך הסעודה 

ע כתב "דהנה מרן השו, וכוונת דבריו,  אינו כן]ו"קעז סק[א "הביא שם דדעת המג

וכתב ,  דאחר סילוק ידיהם מן הפת כל דבר טעון ברכה לפניו ולאחריו]ב"קעז ס[

דגם לכתחילה קאמר שלא , ומשמע, ז פוטרתן"מ תמרים בהמ"א דמ"ז המג"ע

. ז"מחמת שפוטרן בבהמ, יברך מעין שלש אחר התמרים שאכל תוך הסעודה

ינו ממה והי, א והאבן העוזר הוכיחו כדבריהם מן הירושלמי"ואמנם הנה הגר

חייא שיניח התמרים לאחר הפת ויברך ' דאמרו לר, ]ז"רח סי[י "שהביא מרן הב

י לדברי תלמידי רבינו יונה "והקשה מזה מרן הב, עליהם לפניהם ולאחריהם

אבל לכתחילה צריך , ז בדיעבד"ל דכ"וכתב דשמא י, ז"דתמרים נפטרים בבהמ

דאפילו , א והאבן העוזר"הרי מבואר מזה כדברי הגר. לברך עליהם מעין שלש

מ אפילו באוכלן תוך הסעודה לכתחילה מברך "מ, ז"תמרים דמיפטרי בבהמ

. וכל שכן באוכלן קודם הסעודה ושכח מלברך אחריהם, אחריהם מעין שלש

ע בזה "ויל, ז"כ פליג ע"י אח"א שהובא בב"דהרשב, ל"א ס"ל דהמג"ולכאורה צ

ל דפליג על "ואצ, א"ש באופא יש לפר"כי כמדומה דבגוף דברי הרשב, היטב

אם כבר , דאפילו אכלן קודם הסעודה,  שכתב]ח"רח סקפ[ח "בכה' ועי. י"דברי תר

שוב לא יברך מעין שלש אחרי , ז"וחל עליו חיוב בהמ, התחיל הסעודה

ז לענין מיני " שכתב כעי]שנה ראשונה נשא אות ד[ח "וכן משמע בבא, התמרים

מ אם כבר נטל ידיו "מ, ריהם קודם הסעודהפ שצריך לברך אח"שאע, מזונות

ולא הוציא מן הכלל בזה אלא אם שתה משקין או , לא יברך תוך הסעודה

משמע דכל מידי דזיין דינו כמיני מזונות , משום דלא זייני, אכל שאר פירות
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. אם נזכר אחר שנטל ידיו שוב לא יברך, שאפילו אכלן קודם הסעודה

, ז"י שגם אם תמרים נפטרין בבהמ"ים ובבע מהמבואר בראשונ"ולכאורה יל

, א לא איירי במי שאכל קודם הסעודה"ובמג, הוא רק דיעבד ולא לכתחילה

 ]ה"קעו סק[צ "וכמבואר בשעה[, ולא דמו אהדדי, אלא במי שאכל תוך הסעודה
לבין , ז"שיש לחלק בין היכא שחל עליו חיוב מעין שלש קודם שנתחייב בבהמ

 .ע"וצ]. תוך הסעודההיכא שחל כשכבר היה 

 .ז"ב שם סקע"ומ, ז"רח סי' ע סי"שו .15

,  שהוא משום ששותה כדי לפתוח בני מעיים]ד"סקכ[ב "ש במ"וע. ו"ע קעד ס"שו .16

 .ז רק בשותה סמוך לסעודה"וכ, והוי כדברים הבאים מחמת הסעודה

ז "ם דבהמ גבי יין הקידוש דאין טעון ברכה אחריו משו]י"ערב ס' סי[ע "עיין בשו .17

רצט [א "ובמג, ]ושם לא התנה שיהא דעתו לשתות גם תוך הסעודה[פוטרתו 
אם [ז "שאינו נפטר בבהמ,  ביאר בזה דלא דמי ליין הבדלה שאוכל אחריו]א"סקי

דאין קידוש , משום דהקידוש הוי צורך סעודה, ]אין דעתו לשתות גם בסעודה

 .]ז"ערב סקל[ב " דבריו במוהובא. כ בהבדלה אינו כן"משא, אלא במקום סעודה
ח שנה ראשונה "ח ובא"ב ערב סקל"ומ, ]לענין יין שלפני המזון[ו "ע קעו ס"שו .18

ש "וכמ, ואמנם הדבר תלוי במחלוקת הראשונים]. לענין יין קידוש[נשא אות ד 

פ "דאע, ]ב פרק יב אות ז בביאורים"ח[צ "אבל כתבו באול, וכדבסמוך, ]ה וכן"שם ד[ל "בבה

עיקר לדינא שבמברך כדי להסתלק מן הספק אינו בכלל חשש ברכה שה

מ כאן אין לברך מעין שלש "מ, ]יז' ח סי"א או"ח[צ "ת באול"וכמשנ, שאינה צריכה

לפי , פ שהוא תלוי במחלוקת"אע, אחרי היין שלפני המזון או אחרי יין הקידוש

 .ע לא הביא כלל דעות החולקות בזה"שמרן השו
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ÔÈÈ‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÂËÙÏ,19Â ÂÏÈÙ‡Â˙„ÂÚÒ ÍÂ˙· Ì‚ ÔÈÈ ‰˙˘˘ ÔÙÂ‡· .20 

Ï„·‰ Ï˘ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙Â˘‰ , Â˙Ú„Â ˙Ù ˙„ÂÚÒ ÂÈ¯Á‡ ÏÎÂ‡Â‰ .ט
ÔÈÈ ‰· ˙Â˙˘Ï , ‡Ï˘ ‰Ï„·‰‰ ÔÈÈ ÏÚ ÔÙ‚‰ ˙Î¯·· ÔÂÂÎÈ˘ ÔÂÎ�

‰„ÂÚÒ·˘ ÔÈÈ‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ.21 ÔÈÚÓ ‰Ï„·‰‰ ÔÈÈ ¯Á‡ Í¯·È ‰Ê ÔÙÂ‡·Â 
‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ˘Ï˘.22 ÔÈÈ ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯È· ‡ÏÂ ÁÎ˘ Ì‡Â 

 ‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ‰Ï„·‰‰] ÔÙ‚‰ ˙Î¯·· ¯ÂËÙÏ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ˘ ‰Ê ÔÙÂ‡·
ÔÂÊÓ‰ ÍÂ˙·˘ ÔÈÈÏ Ì‚[ ,Â˙„ÂÚÒ ÍÂ˙· ¯ÎÊ�Â , ÔÈÈ ÏÚ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·È

 ‰Ï„·‰‰ÂÏÈÙ‡Â˙„ÂÚÒ ÍÂ˙·  .ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¯Á‡ ¯ÎÊ� Ì‡ Â‰ÈÓÂ ,
Í¯·Ó Â�È‡ ·Â˘.23 

‚ Ù· ˙Î¯·· ¯ÂËÙÏ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ ‡ÏÂ ÔÈÈ‰ ÏÚ ÏÈ„·Ó‰" ÔÈÈ‰ .י
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙·˘ ,‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Ì‚ ˙Â˙˘Ï Â˙Ú„Â , ÔÈÈ ¯Á‡ Í¯·È ‡Ï

˘Ï˘ ÔÈÚÓ ‰Ï„·‰‰,24]  ÔÈÈ ÏÚ Ì‚ ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· Í¯·È ‡Ï ÔÎÂ

                                    
מ "משום דבאמת הבעה, אות ד, בסופו, ה אבל"רח ד' ובסי, ה וכן"ל קעד ד"בה .19

 ]ו"קעד ס[ע פסק "ואף שהשו, ]ונתבאר דעתם לעיל באורך[, ן פליגי"ן והר"והרמב
מ "מ, ע"ואין לזוז מפסק השו, ז"דיין שלפני המזון נפטר בבהמ, ש בזה"כהרא

 .ז"בודאי נכון לכוון בהדיא לפטור בבהמ

, אפילו שותה בתוך הסעודה יין אחר, ף"ן בדעת הרי"הרן ו"הנה לדעת הרמב .20

או על יין של , מ צריך לברך לפני הסעודה מעין שלש על יין שלפני המזון"מ

וכתב [, ל חשש לדבריהם"ועל כן כאשר הבה, ש"ע, וכמבואר בדבריהם, קידוש

לא , ]ז לפטור בהדיא"או יכוון בבהמ, שלא ישתה בקידוש רק כמלא לוגמיו

משום דלדעתם אין זה , י שישתה גם בתוך המזון"לק מן המחלוקת עכתב שיסת

ל מבואר דמהני אם שותה גם "שהזכיר שם הבה' בדברי התוס, ומיהו. [מועיל

 ].בתוך המזון

אם , ]ז"רצט ס' ע סי"שו' עי[לפי שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים , ד"ע קעד ס"שו .21

הבדלה או גם אם נטל ידיו אחר פוטר יין שלפני המזון רק אם נטל ידיו קודם 

 .לפי שאין ההבדלה מצרכי הסעודה כמו הקידוש, ההבדלה לצורך סעודתו

 .א"ח סקכ"ו וכה"ב שם סקט"מ .22

 .א"ח קעד סקכ"כה .23

דרק במכוון שלא לפטור יין שבסעודה מברך אחר יין , ]ו"קעד סקט[ב "מ במ"כ .24
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‰„ÂÚÒ·˘ ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘25[ ,‰ ˙Î¯·· ÏÎ‰ ¯ÂËÙÈÂÔÂÊÓ.26  

, Ï„·‰ ÔÈÈ ‰˙˘ ,‰È¯Á‡˘ ‰„ÂÚÒ· Ì‚ ˙Â˙˘Ï Â˙Ú„ ‰È‰ ‡ÏÂ‰ .יא
‰Ï„·‰ Ï˘ ÔÈÈ‰ ¯Á‡ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ , Â¯ËÂÙÏ ÍÂÓÒÈ ‡ÏÂ

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··.27‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Ì‚ ÔÈÈ ÂÏ Â‡È·È˘ ¯·ÒÂ ‰ÚË Ì‡Â  ,
‰Ï„·‰‰ ÔÈÈ ¯Á‡ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯È· ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ,Á‡Â" ÂÏ Â‡È·‰ ‡Ï Î

‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ÔÈÈ ,Î¯· Í¯È·ÂÒÂÎ ‡Ï· ÔÂÊÓ‰ ˙ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„" Ú
 Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘]ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¯Á‡ Ì‚ [ ÔÈÈ‰ ÏÚ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·
‰Ï„·‰· ‰˙˘˘.28ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È˘ ¯Á‡Ó Ì�Ó‡Â  ,Í¯·È ‡Ï ‡�È„Ï.29 

Á‡ Í¯ÂˆÏ Â˙„ÂÚÒ Ì„Â˜ ÔÈÈ ‰˙˘ ,‰‡ÂÙ¯ ÌÂ˘Ó ÔÂ‚Î , Í¯·È¯ .יב
‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ÂÈ¯Á‡.30 ÂÈ¯Á‡ Í¯È· ‡ÏÂ ÁÎ˘ Ì‡Â 

                                                                                      
ל פטור מברכה " דמכח סב]ו"רצט סקכ[ב "וכן הוא מבואר במ. ההבדלה מעין שלש

 .ש"ע, ]ב"קעד סקכ[ח "ה בהדיא בכה"וכ. אחרונה

 .ד"ע קעד סוף ס"שו .25

 .ז"ב קעד סקכ"מ .26

 דשאני בזה משאר ]י"קעד סק[א "במג' ועי. ז"ב שם סקכ"ח ומ"ע רצט ס"פ השו"ע .27

לפי , שאפילו לא שתה בתוך המזון פטור מברכה שלאחריו, יין שלפני המזון

כ "משא, ועל כן הוא מצרכי הסעודה, שלפני המזון בא לפתוח בני מעייםשיין 

ודאי צריך , ולכן אם אינו שותה גם בסעודה, יין הבדלה אינו שייך להסעודה

כ " דשאני ג]א"רצט סקי[א "עוד כתב המג. לברך אחריו מעין שלש קודם הסעודה

רך אחריו אפילו ל דאינו מב"דגם ביין הקידוש קיי, דין זה מדין יין הקידוש

משום דאין , דשאני קידוש דהוי צורך סעודה, כשאינו שותה בתוך הסעודה

רעב [ב "והובא דבריו במ. כ בהבדלה אינו כן"משא, קידוש אלא במקום סעודה
 .ש"ע, ]ז"סקל

 .ז"ב סקכ"ובמ, ח"ע רצט ס"ה בשו"כ .28

ולכן , וסכמתא כתבו דאין דעה זו מ"א והגר" שהביא דהמג]ט"סקכ[ב "ש במ"ע .29

שוב אינו מברך אחר , הכריע שאם לא בירך מעין שלש על היין קודם הסעודה

ל " שכתב דהלא קיי]ז"קעד סקל[ח "ע בכה"וע]. אחר שבירך ברכת המזון[הסעודה 

ה אינו רשאי לברך מעין שלש אחר "כ בלא"וא, ז" דיין נפטר בבהמ]ז"רח סי[

 .ז"בהמ

ח דיין ששותה קודם הסעודה אפילו שלא "באכ ב"וגם מש. [ד"ח קעד סקל"כה .30
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ÚÒ‰ ÍÂ˙· ¯ÎÊ�Â‰„Â , ‰˙Ú Í¯·È Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ‰Ê· Â˜ÏÁ�˘ ‰‡¯�
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Â�¯ËÙÈ Â‡ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ.31  ˙Î¯· ¯Á‡Ï „Ú ¯ÎÊ� ‡Ï Ì‡Â

ÔÂÊÓ‰ ,ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· „·ÚÈ„· ¯ËÙ�.32  

ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ÌÈÓ ËÚÓ ˙Â˙˘Ï ·ÂË , ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ ¯ÂËÙÏ È„Î„‰ .יג
]ÔÈÈ „·ÏÓ [‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ‰˙˘È˘.33 ÈÓ· ˜¯ ˙ÏÚÂÓ ÂÊ ‰ˆÚ Ì�Ó‡ 

                                                                                      
היינו בשותה לגרור תאות האכילה ולצרכי , במקום קידוש אינו מברך אחריו

 ].אינו בכלל זה, אבל מה שאינו קשור כלל לסעודה, הסעודה

א והאבן "ב כהגר"דדעת המ, ז לענין תמרים"עיין לעיל במה שנתבאר בכעי .31

] כל לפני הסעודה ונזכר בתוך הסעודהשא[שמברך אחריהם באופן זה , העוזר

] לענין מיני מזונות []שנה ראשונה נשא אות ד[ח "ודעת הבא, אפילו בתוך הסעודה

דאם נזכר אחר שנטל ידיו פוטרם בברכת ] לענין תמרים []ח"רח סקפ[ח "והכה

ה בשתיית יין שאינו לצורך גרירת תאות "ז ה"ולכאורה נראה דלפ, המזון

שנפטרים בדיעבד בברכת , דינם שוה] מזונות ותמרים ויין [דכל אלו, המאכל

דלענין מי שכיוון שלא לפטור בברכת יין ההבדלה גם למה , ע"ומיהו צ. המזון

,  דאפילו נזכר באמצע סעודתו]א"קעד סקכ[ח "כתב הכה, שישתה בתוך הסעודה

ש גבי "ודלא כמ, ז נפטר"ורק אם נזכר אחר בהמ, יברך אחריו מעין שלש

 .ע"וצל. ריםתמ

ן דאין יין "ן והר"דאמנם דעת הרמב, ]בדין א, ה אבל"ד[ל "ש בבה"וע, ז"ע רח סי"שו .32

 .ל כן"אבל לא קיי, ז"נפטר בבהמ

 בר ידעתכ: ל" וז]שער המצוות פרשת עקב[ל "ה בדברי רבינו האריז"וכ. ז"ע קעד ס"שו .33

ל המים שבתוך אם צריך לברך ע ,והוא מחלוקת האמוראים ,מחלוקת הפוסקים

שקודם שיטול ידיו ישתה מים פחות  ,ולכן טוב לנהוג לצאת ידי ספק ,הסעודה

ויכוין לפטור בברכה זו המים  ,כדי שלא יתחייב בברכה אחרונה ,מרביעית

 ,והסתכל מורי במצחי ,שתיתי אני יותר מרביעית חתופעם א. שבתוך הסעודה

ואם יש יין בתוך . השתית מים ולא ברכת אחריהן ברכה אחרונ :ואמר לי

ומרן . כ"ע. הסעודה אין צריך לכל זה כי ברכת היין פוטר כל מיני משקים

ל וכתב שזהו הנוסחא " הביא דברי רבינו האריז]ב"סק[י "א בברכ"החיד

י "וכן בידי מהר[, ז"א והט"ולא כנוסחה שהיתה לפני המג, האמיתית בדבריו

כ הקשו "וע, ך ברכה לבטלהל שביר"ששם היה מבואר דאמר לו האריז, ]צמח

אין לו עוון , שהרי אם שתה רביעית ובירך אחריה בורא נפשות, שאינו כן

אלא שחיסר ברכת שהכל על מים שבסעודה לדעת , דברכה לבטלה
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Ì„Â˜ Â‡ÓˆÏ ‰˙Â˘˘‰„ÂÚÒ‰  , Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡ ‡Óˆ Â�È‡˘Î Ï·‡
ÌÈÓ‰ ÏÚ,34Ì‰Ó ‰�‰� ÍÈÁ‰˘ ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ ‰˙˘ÈÂ ,35 ¯‡˘ ÏÎ‡È Â‡ 

ÏÎ‰˘ Â˙Î¯·˘ ¯·„ ,‰„ÂÚÒ·˘ ÔÈ˜˘Ó‰ ÏÎ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈÂ.36   

˘‡ÈÚÈ·¯ ‰˙˘È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È Ì‚ , ÍÈ¯ˆ Ì‡ ˜ÙÒÏ Ò�ÎÈ Ê˙ .יד
‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï.37‚ ¯‰ÊÈ˘ ÔÂÎ�Â " ‰˙˘È ‡Ï˘ Î

Î ¯ÂÚÈ˘Î˙ÈÊ.38  

·ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘ Ì‡ , Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ‡¯Â„‰ .טו
˙Â˘Ù� ,]ÂÂÏÈÙ‡˘Â„È˜· ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘˘ ÔÙÂ‡· 39 .[ ÁÎ˘ Ì‡Â

                                                                                      
 .]שנה ראשונה פרשת נשא אות ה[ח "ובבא, ]ז"סקמ[ח "ה בכה"וכ. המחמירין

כ " נשא אות ה כתב גח שנה ראשונה פרשת"ובבא, ה ויברך"ל שם ד"בה .34

 .לפקפק אם רשאי לברך כשאינו צמא

 .שהרי נהנה, פשוט דאז ליכא למיחש למידי .35

לברך תמיד קודם הסעודה על , ל"והביא שכן נהג מר אביו הגאון זצ, ח שם"בא .36

 .לפטור כל מה שישתה בתוך הסעודה, מעט סוכר

צ "ש בשעה" וע.ח שנה ראשונה פרשת נשא אות ב ואות ה"ובא, ז"ב סקל"מ .37

ממילא מים אלו שקודם , צ לברך על משקין שבסעודה"דלהדעות דא, ]ח"סקל[

אבל , כ צריך לברך אחריהם"וא, הסעודה אינם באין לפטור מה שבסעודה

, מים אלו שקודם הסעודה פוטרין אותו, להשיטות דצריך לברך בתוך הסעודה

, ז פוטרתן או לא"מח שהספק אם בה"כ בבא"וגם מש. צ לברך אחריהם"כ א"וא

ממילא הם , דלהסוברין שהם נצרכים למים שתוך הסעודה, הוא ענין אחד

כ לסוברים שאינן נצרכין "משא, ז כמו המים שבתוך הסעודה"נפטרים בבהמ

ואין נפטרין , ממילא אינן שייכים למים שבתוך הסעודה, לפטור מים שבסעודה

 .הוממילא צריכין ברכה אחריהם לפני הסעוד, ז"בבהמ

א דשיעור "דהלא י, ז"ח סקמ"ובכה, ד"א סקי"ה במוסגר בתוך דברי המג"כ .38

יש מסתפקים  ש]א"רי ס[ע "כמבואר בשו, ברכה אחרונה גם בשתיה הוא בכזית

לכן ו, אם מברכין אותה על כזית] ה שאר משקין"וה[בברכה אחרונה של יין 

 .או רביעית, פחות מכזיתאו טוב ליזהר שלא לשתות אלא 

ואם שתה עוד קודם הסעודה מלבד כוס : ל שם"וז, ]ג"ערב סי' סי[ע הרב "ה בשו"כ .39

 צריך ,ואם הוא שאר משקה. 'וכו,  אין צריך לברך אחריו, אם הוא יין,הקידוש

 . אלא אם כן יברך ברכה אחרונה אחר כוס ברכת המזון,לברך אחריו
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‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï , Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˙Â˘Ù� ‡¯Â· ÂÏÈÙ‡ ¯ÎÊ� 
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙·.40 Í¯·Ó˘ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘Â ˙Â˘Ù� ‡¯Â· Ì„Â˜ ÌÈÓ‰ ¯Á‡ 

‰„ÂÚÒ‰ ,‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Â‡ , ·ÂËÏÎ‰˘ Â˙Î¯·˘ ¯Á‡ ¯·„ ÏÎ‡È˘ ,
ÂÎÏ ¯ÂËÙÏ È„Î"‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ‰˙Â˘˘ ÌÈ˜˘Ó‰ Ì‚ Ú.41  

 �ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘ ,Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÁÎ˘Â ,ÂÏÈÙ‡ ¯ÎÊ„‰ .טז
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¯Á‡ , ˙Î¯·Ó ¯ËÙ� Â�È‡˙Â˘Ù� ‡¯Â· , ˙‡�‰ ÔÈÈ„Ú Ì‡Â

                                    
שכן פסק מרן [, צ ברכה"הנה עיקר ההלכה כהשיטות דמים שבתוך הסעודה א .40

כ כבר נתבאר דלדעות אלו מים שקודם הסעודה אינן "וא, ]ע בסתם"השו

פ "ואע. וממילא צריך לברך אחריהם, נצרכין כדי לפטור מים שבסעודה

ז "ולפ, דמים שבסעודה צריכין ברכה לפניהם, א"כ דעת הי"ע הביא ג"שהשו

צ ברכה " ואכ שייכי לסעודה"וא, מים שקודם הסעודה פטרום מברכה ראשונה

 הביאו דעות בזה אם רשאי ]ד"סקי[א " והמג]ט"סק[ז "וגם הט, ל"וכנ, אחריהם

מ כתבו מרן "מ, לברך בורא נפשות כששתה רביעית מים קודם הסעודה

שמדברי , ]שנה ראשונה פרשת נשא אות ב ואות ד[ח " ורבינו הבא]ב"סק[י "א בברכ"החיד

ו שלא "שהרי אמר למהרח, ברך אחריהםשצריך ל, ל מוכח"ל הנ"רבינו האריז

דהיה צריך לברך , ומוכח, ז אחר אכילתו"פ שבירך בהמ"ואע, בירך אחר המים

, א"וביאר מרן החיד. ז"י בהמ"וגם מוכח שלא נפטר מבורא נפשות ע, אחריהם

צ ברכה לאחריו משום דגריר והוי מצרכי "דשאני יין שלפני הסעודה שא

ל נגד דעת " דכיון דלא אמרינן סב]ז"סקמ[ח "כהוכתב ב. א"ש המג"וכמ, הסעודה

 .כ לדינא יש לברך"ע, ל"רבינו האריז

נמצא שנסתלק משתית , הנה אם יברך בורא נפשות אחר המים קודם הסעודה .41

, ושוב אין ברכת שהכל שלהם פוטרת למים שישתה בתוך הסעודה, המים

שנה [ח "ר בבאוכן מבוא. ז יוצא מן הספק"ע שעי"ונמצא שהפסיד עצת השו
וכן אם נזכר בתוך הסעודה שלא בירך בורא נפשות . ש"ע, ]ראשונה פרשת נשא אות ה

ומשם , הרי צריך לברך אז בורא נפשות, אחר המים ששתה קודם הסעודה

כ מה שישתה בסעודה משם ואילך אינו נפטר "וא, ואילך מסתלק משתית המים

טוב שבאופן זה יאכל , לכןו. ושוב נכנס למחלוקת הפוסקים, בברכה ראשונה

דבר אחר , ]בין קודם הסעודה ובין בתוך הסעודה, אחר ברכת בורא נפשות[

רשאי לברך רק על דבר שאינו בא , ואם הוא תוך הסעודה[, שברכתו שהכל

 .ויכוון לפטור המים שבסעודה, ]מחמת הסעודה
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 . בזה]בדיני ברכת בורא נפשות? פרק [להלן ' עי .42

ו שלא בירך "ל שאמר למהרח"שכן מוכח מדברי רבינו האריז, ת לעיל"כמשנ .43

 ]שם[ח "ובכה. ז אחר מזונו"פ שבודאי בירך בהמ"אע, אחר המים ברכה אחרונה
כ "משא, משום דסעיד וזיין, ז"דלא דמי ליין שנפטר בבהמ, הוסיף לבאר בזה

 .מים לא זייני כלל

, צריכין ברכה לפניהםע חשש לדברי הסוברים דמים שבסעודה "הנה מרן השו .44

דלפי דעה זו מים ששותה לפני , וכבר נתבאר, וכתב להסתלק מן הספק

אינן צריכין ברכה , ]שהם הפוטרין בברכתם למים שבתוך הסעודה[הסעודה 

נהי נמי דבדיעבד אם שתה רביעית העיקר שצריך לברך , ואמנם. אחריהם

אבל הא מיהא , ל"ל כנ"וכן מוכח מדברי רבינו האריז, כסתם מרן, אחריהם

ע "וכמו דלא מורינן לבטל לגמרי עצת השו, פשיטא דמוטב להסתלק מן הספק

ל שהמים שלפני הסעודה "להסתלק מן הספק מחמת הכרעת רבינו האריז

ל דמים שבסעודה אין טעונין ברכה "אשר מוכח מזה דס[טעונין ברכה אחריהם 

ורה כן לשתות קודם ל עצמו ה"גם רבינו האריז, אלא אדרבה, ]ל"וכנ, לפניהם

על כן גם בטעה ושתה רביעית ונכנס , הסעודה כדי להסתלק מן הספק

, ל נגד דעתו"ולא אמרינן סב, ל"י רבינו האריז"נהי נמי דהוכרע ע, למחלוקת

כ טוב שיאכל דבר אחר שיחייבנו "וע, מ בודאי ראוי להסתלק מן הספק"מ

 .ע בלא פקפוק"ז יברכה לכו"ועי, בברכת בורא נפשות

שהרי ברכה אחרונה שעל היין פוטרת כל מיני , ז"ח סקמ"וכה, ז"ב סקל"מ .45

 .משקין מברכה אחרונה

כיון שגם חוץ לסעודה היה ,  דבאוכל שיעור קביעות סעודה]ב"סקמ[ב "במ' עי .46
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כ שוב נפטר בזה בברכת המוציא שבירך "א, ז"ז המוציא וברהכמ"צריך לברך ע

 .תחילה

, ה דין פת הבאה בכיסנין רק לענין ברכה שלפניהם בסתמאנתבאר מ' בגמהנה  .47

ולא להשביע [ז גם כשאוכלם בתוך הסעודה לקינוח "אבל לא נתבאר אם עי

ברכות [ובירושלמי . מ משום שלא נפטרו בברכת הפת"מברך לפניהם במ] רעבונו
 הכיסנין אחר המזון טעונה ברכבפת הבאה  אמרו בשם רבי חייא ד]ה"ו ה"פ

כשאכל ונחלקו שם אם נחלק רק , ח פליג"ואמר רבי אמי דריו ,לאחריהלפניה ו

 שנחלקו באופן :]ברכות מא[א "הרשב' ופי. ז"או אפילו בל, באמצע המזוןממנה גם 

, ]לשובע או ללפת הפת[שאכל מקצת מן פת הבאה בכיסנין תוך הסעודה 

ח "יוא דהצריך ר"ובזה י, גם לאחר הסעודה] לקינוח[ונמשך לאכול ממנה 

דאם אוכל מפת הבאה , ומשמע מדבריו, א שלא הצריך"ברכה לפניה וי

רבי : כ בסמוך"ש אח"וכמ, צ לברך"ודאי שא, בכיסנין רק לקינוח אחר הסעודה

 פת הבאה כיסנין ,מנא אמר משום רבי יודה שאמר משום רבי יוסי הגלילי

לכתא התם דלית ה' ג דמסקי"ואע .לאחר המזון טעונה ברכה לפניה ולאחריה

. אבל לפניה טעונה ברכה, היינו לענין שאין טעונה ברכה לאחריה, הכי

דינם שוה לגמרי לפת הבאה " לחמניות" מבואר עוד ד]ברכות שם[' בגמוהנה @@

. ורק אם קובע סעודתו עליהן מברך המוציא, ]שם' ז בגמ"שהקשו מזל[בכיסנין 

שאם אכלן תוך ,  וכתב]ח"קסח ס[ע "ובזה הוסיף השו, ונחלקו הראשונים בפירושו

דבאמת , ז נמצא"ולפ, ז מברך לפניהם בורא מיני מזונות"ה, "לקינוח"הסעודה 

ה "וגם מסברא כ, ז"הושוו זל' שהרי בגמ, ה הדין גם לענין פת הבאה בכיסנין"כ

כל שאינו אוכל מהם שיעור קביעות [מ "שאם ברכת פת כיסנין במ, מוכרח

וכן הדבר . ולא נפטרו בברכת המוציא, הכ אינם חלק מן הסעוד"א, ]סעודה

דכל שהוא פת הבאה בכיסנין , מבואר בראשונים בהדיא דחד דינא אית להו

, מברך לפניהם, אם אכלן תוך הסעודה לקינוח, מ"שברכתם במ, או לחמניות

ע בהדיא גם לענין פת הבאה "פ שלא כתב כן בשו"ואע. לפי שאין הפת פוטרתן

ד מברכות "פ[מ " והגה]ל' ו סי"ברכות פ[ש "י בשם הרא"ר בבמ כן הוא מבוא"מ, בכיסנין
ש "א דמ"וכבר עמד בזה במג. ]ש"ע, :ברכות מא[א "ה ברשב"וכ, ]קנט' סי[ל " ושה]ט"ה

, מ"ע לענין לחמניות דבאוכלן תוך הסעודה לקינוח מברך לפניהם במ"השו

 .ה לענין פת כיסנין דלעיל"ה

וממולאת , שהוא עיסה העשויה כמין כיסין, ]ז"סקסח [ע "שדעה ראשונה בשו .48

, דבש וסוכר או אגוזים או שקדים או מיני תבלין, קודם אפייתה במיני מתיקה
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,  דאיירי בנתמלאה קודם האפיה ונאפית יחד עם המילוי]ח"שם סקכ[ב "במ' ועי[

 ]ח"סקכ[צ "ש בשעה"וע. [דאיירי שטעם המילוי נרגש הרבה, ]ג"סקל[ב "ע במ"וע
ומרן ,  שהוא בצק מתוק או מתובל]שם[ע "ודעה שניה בשו]. ]ט"סקנ[ח "ובכה

ובלבד ', ע פירש בדעה זו שדי בתערובת מועטת של מי פירות וכדו"השו

 שאין ]ב אות ה"ב פי"ח[צ "באול' ועי[, או טעם התבלין נרגש, שנרגשת מתיקות בפת

שרק באופן , ירש בדעה זוא פ"והרמ]. די שנרגש רק שינוי מטעם הלחם הרגיל

בזה דוקא דינה כפת , ב עד שכמעט הם העיקר"שיש הרבה דבש ושמן וכיו

שפת הבאה , ע"ודעה שלישית בשו]. ג"ב סקל"ש במ"ע[, הבאה בכיסנין

ע שפסק הלכה כדברי כולם להקל "ש בשו"וע. הוא דבר יבש ונכסס, בכיסנין

 .מ"לברך עליהם במ

כ מברך "א שפת הבאה בכיסנין ג"ד המג"שכתב להעיר ע ]ה וטעונים"ד[ל "בבה' עי .49

, דאמנם כן נמצא בראשונים כדבריו, עליה תוך הסעודה באוכלה לקינוח

אבל אחר דמספקא , ]כ בירושלמי"ל לכאורה הוא מפורש ג"דלהנ, ע קצת"ויל[

ע כדברי כולם אלא "ולא פסק השו, לן בין השיטות בביאור פת הבאה בכיסנין

, מ שלפניה"ל לקולא הוא לענין ברכת במ"כ כל מה דקיי"א, ןל בדרבנ"מכח סב

מ "ז אחריה או במ"ומשום שכאשר הספק אם לברך המוציא לפניה וברכהמ

אבל , לקולא שיברך מזונות ומעין שלש' נקטי, לאחריה ומעין שלש אחריה

כ נמצא "א, בזה אם נדון הדבר כספק, מ"לענין לברך עליהם תוך הסעודה במ

דשמא לשאר שיטות בזה כבר נפטר , מ"י לברך עליה במדספק אם רשא

מ בתוך הסעודה אלא "ועל כן למעשה אין רשאים לברך במ, בברכת המוציא

ל "שם דאם ס' וכ. [בדבר שנתקיימו בו כל התנאים להיותו פת הבאה בכיסנין

כ "וככל דבריו כתב ג]. ר דלא פליגי השיטות אהדדי ניחא"א כהמאמ"להמג

 .ש"ע, ]א"סקע[ח "בכה

פ שנתינת המלוי בתוך " שאע]ה ועל"ד[ש בביאורים "וע. ב אות י"ב פי"צ ח"אול .50

ולכאורה . מ כיון שדרכם בכך חשיב ממולא"מ, הופלים נעשית אחר האפיה

ושמא עיקר הסברא בזה . ע בסברא זו מה עיקר המכוון בזה שדרכם בכך"יל

ע "אמנם עדיין יל. נעשו כגוף אחד ונידון כממולא, שמאחר שקשה להפרידן

כ בופלים "א, "בעיסה" שנטה לומר שטעם המילוי ניכר ]ח"קסח סקכ[ב "להמ
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מ כמדומה "מ, אף שדרכן בכך וקשה להפרידן, שממלאים אותם אחר האפיה

, ח ממולא"גם אם הופלים ל, ומיהו. שאין טעם המילוי ניכר בעיסה בפני עצמה

, ום שאין בהם תורת פת כללמש, ע"מ ברכתם מזונות גם תוך הסעודה לכו"מ

מ לא " שאפילו יאכל מהם שיעור קביעות סעודה מ]ח"ב סקל"במ[ש הפוסקים "וכמ

 דאם עירב ]ה אלא"שם בביאורים ד[צ "עוד באול' ועי@@. ז"יברך המוציא וברכהמ

ב "ולכאורה להמבואר במ. ז בכלל ממולא"שקדים שלמים או חצויים בעיסה ג

נראה לכאורה שקשה לומר כן , עם המילוי מורגש מאדשיהא ט'  דבעי]ג"סקל[

ודוקא במילוי של הרבה שקדים או אגוזים , גם בפיזור מעט שקדים בעיסה

ב שצריך שיהא טעם "ובפרט למה שנטה המ, שייך לומר שטעמם מורגש מאד

כ בפיזור שקדים נראה שקשה לומר שניכר טעמם "א, "בעיסה"המילוי ניכר 

דלחם שנותנים בו זעפרן לנאותו , ג" בשם הפמ]ל"קס[ב "ע במ"וע. בעיסה

ע אם "ויל. ע לחם גמור הוא"לכו, או שנותנין בו מעט צימוקים, ולהטעימו

ב לענין דלא "ואף דשם איירי המ. [נתינת שקדים עדיפא מנתינת צימוקים

ח "ומבואר דגם ל, ע הוי לחם גמור"מ הא קאמר דלכו"מ, ז"חשיב בצק מתוק עי

 ].ע"וצ, ז ממולא"עי

פ שאין בהם תורת "אע' שקדי מרק'ש עוד ש"וע. ]ה אולם"ד[צ שם בביאורים "אול .51

פ שאוכלם עתה בפני "מ תוך הסעודה אע"מ אין מברך עליהם במ"מ, פת

 .לפי שהם מדברים הבאים לעיקר הסעודה, עצמם

 שכתב שאם הביא מיני מתיקה של ]שנה ראשונה פרשת פנחס אות כב[ח "ה בבא"כ .52

ולכן המביא , מ"נחלקו הפוסקים אם מברך עליהם במ, כיסנין לקינוח סעודה

פ שברכתם בורא מיני "ם אע"או הנקרא רחת חלקו, ה"לאביי'מאכל הנקרא ז

מ על פת "ע מי האוסרין לברך במ"ולכאורה צל. יפטרם בברכת שהכל, מזונות

 .כיסנין גמורה שאוכלה בסעודה לקינוח

ח "פ שעצה זו שהביא הבא"שאע,  כתבו]י"ה ואעפ"בביאורים ד' ת יב פרק יב או"ח[צ "באול .53

שרשאים לברך תוך , מכל מקום עיקר הדין כדברי כל האחרונים, מועלת

ומנהג . כשאוכלה לקינוח, ע"מ על דבר שהוא פת כיסנין לכו"הסעודה במ
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˘‡ÙÏ"‡ˆÓ� Ê , ÔÈ�ÒÈÎ· ‰‡·‰ ˙Ù È�ÈÓ ¯‡˘˘] ÔÈ�ÒÈÎ ˙Ù Ô�È .יח
ÂÎÏ"Ú[ ,ÁÂ�È˜Ï ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÌÏÎÂ‡Ï ‡Ï˘ ÔÂÎ�.54 Ì‡ ‰ÊÏ ˙ÂˆÚ‰Â 

˘˘Á ‡Ï· ÌÏÎÂ‡Ï ‰ˆ¯È :‡ . ˙Â�ÂÊÓ ËÚÓ ÏÚ ‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ Í¯·È
‰„ÂÚÒ· ÏÎ‡È˘ ‰Ó ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈÂ .· . ‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯·· ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈ
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÏÎ‡È˘ ÔÈ�ÒÈÎ ˙Ù Ì‚.55‚  . Â¯ËÙÈÈ ‡Ï˘ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂÂÎÈ

‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯·· , ÍÂ˙· ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ Ê‡Â
‰„ÂÚÒ‰.56Â‰ÈÓÂ  , ÔÈÒÈÎ ÏÚ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ˙Â�ÂÊÓ Í¯·Ó‰

 ÌÈ‡ÏÂÓÓ‰]ÁÂ�È˜Ï ÌÏÎÂ‡·[ ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï,57 Ì‚ Ì‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ 
‰˜È˙Ó È�ÈÓÂ ˘·„Â ÔÓ˘· ˘ÂÏÈ� ˜ˆ·‰ ,Ú Í¯·Ó‰˘" ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ Ê

ÍÂÓÒÈ˘ ÈÓ ÏÚ ÂÏ ˘È. 

˘‰Ï˘Â·Ó Â‡ Ô‚ÂËÓ ˜ˆ· , ıÂÁ ˙Â�ÂÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ ¯˜ÈÚ .יט

                                                                                      
שמעולם לא הביאו , א"זיע] רבי ישראל אבוחצירא[א ברכה "ר היש"אדמו

וכדעת , כדי שלא ליכנס בספק ברכות, הסעודות לקינוח סעודהעוגות בתוך 

 .ל"ח הנ"רבינו הבא

דלכתחילה גם אין רשאים לאכול , ל ובאחרונים נמצא"הנה לפי המבואר בבה .54

דעד כאן לא , מ"מאלו הדברים התלויין במחלוקת השיטות בלא ברכת במ

ס "דסואלא משום , מ"התרנו לעיל להקל לאוכלם חוץ לסעודה ולברך במ

אבל , ] בשם האחרונים]ג"סקס[ח "וכמבואר בכה[, ונפטר בדיעבד, מ"ז במ"מברך ע

 .]א"סקע[ח שם "ש בכה"וכמ, לאכול בלא ברכה מספק לא הותר
 .וטעם הדבר לפי שאם בירך המוציא על פת כיסנין יצא, א"ח סקע"כה .55

 כדי לצאת ש שביאר שכיון שעושה"וע. ב פרק יב הלכה י בביאורים"צ ח"אול .56

ח "א או"צ ח"ש באול"וכמ, מן הספק אין בזה משום חשש ברכה שאינה צריכה

 .ש"ע, יז' סי

' ועי. ש"ע, דרוב הראשונים סוברים דממולא הוי פת כיסנין, ל שם"ה בבה"כ .57

פת העשוי כמין כיסין שקורין בערבי : ל" שכתב וז]פרשת פנחס אות כ[ח "בבא

או ,  או עם אגוזים,פייתם בסוכר עם שקדיםשממלאים אותם קודם א, ק"סמבוס

פ "עוא, לושה במים בלבדי שהעיסה עצמה נפ"עא, שאר מיני פירות ותבלין

, אפילו הכי נחשבים פת כיסנין לכולי עלמא, שאפויים בתנור בלי שום משקה

 .כ" ע.וברכה מעין שלש, דמברך עליהם בורא מיני מזונות
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‰„ÂÚÒÏ,58ÌÂ˜Ó ÏÎÓ  , ÍÂ˙ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ÂÈÏÚ Í¯·Ï ÔÈ�ÚÏ
 ˘ÂÁÏ ˘È ÔÈÈ„Ú ‰„ÂÚÒ‰·ÒÏ"Ï , ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡· Â¯ËÂÙÏ ˘ÈÂ

�‰"Ï.59ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  ,˙Á˜¯Ó È�ÈÓ· ÔÈ‡ÏÂÓÓ‰ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ Ì‰ Ì‡ ,

                                    
מה שנתבאר בזה ' ועי, מ כן עיקר"ומ,  בזה שהביא דעות]ג"קסח סי[ע "בשו' עי .58

ה גם "צ זללה"ר הגרב"שלדעת מו, בקונטרס נר ציון להלכות חנוכה פרק טו

ד "ע ביו"לפי שהכרעת מרן השו, צ לחוש לאוכלו דוקא בתוך הסעודה"א

 .לגמרי כשיטת הסוברים שאינו פת

למרות מה שנתבאר בדבריו  ד],]ה ועל כל פנים"ב אות י בביאורים ד"ב פי"ח[צ "ה באול"כ .59

א "מ א"מ, דלא חשיב פת, ש בענין בצק מטוגן"ע פסק לגמרי כהר"לעיל שהשו

. ]ג"בסי[ע "לפי שעדיין הדבר תלוי במחלוקת בשו, לברך עליהם תוך הסעודה
האחת מה , מחלוקות מצינו בהנזכר לעיל' דהנה ב, הדברים נראהוביאור @@

והשנית מה שנחלקו הראשונים , יסניןשנחלקו הראשונים בביאור פת הבאה בכ

ע לקולא כדברי כולם "ובמחלוקת גבי פת כיסנין פסק השו. בעיסה שטיגנה

. ד דהוי מזונות"ובמחלוקת בבצק שטיגנו נראה הכרעתו ביו, לברך מזונות

ע בפת כסנין שהלכה כדברי כולם "דגם למסקנת השו, כבר נתבאר לעיל, והנה

מ או "שכאשר הנידון אם לברך במ, ץ לסעודהז לענין ברכתה חו"מ כ"מ, להקל

אכן כאשר נבוא לדון באוכלה תוך , ל מכריע שיברך מזונות"דין סב, המוציא

אשר בזה הנידון אם נפטר בברכת המוציא או שצריך לחזור , הסעודה לקינוח

, ]וגם לא יאכל בלא ברכה[ל מכריע שלא יברך "בזה דין סב, ולברך מזונות

וכמו שביאר , ל השיטות שברכתו מזונות תוך הסעודהאלא בדבר שמוסכם לכ

דגם אחרי , נמצאומעתה @@. ל"וכנ,  בשם האחרונים]ה וטעונין"ד[ל "בזה הבה

כ הוי "וא, ש"דעיקר ההלכה כהר, ש"ת והר"ד במחלוקת ר"הכרעת מרן ביו

ז לענין "מ עדיין כ"מ, צ ליזהר לדקדק לאוכלן לשובע תוך הסעודה"מזונות וא

ל מכריע "ודין סב, מ"אשר הנידון אם יברך המוציא או במ, ץ לסעודהברכתן חו

אבל כשנבוא , ודומיא דהכרעת ההלכה לקולא בפת כיסנין, שיברך מזונות

לדון אם רשאי לברך מזונות על בצק מבושל או מטוגן באוכלו בסעודה 

כ להקל ולברך מזונות תוך "בזה הדר דינא שאין ההכרעה ברורה כ, לקינוח

ל מכריע שלא יברך "ועדיין דין סב, ת"ולא לחוש כלל לדברי הר, הסעודה

ת שיוכל "אלא בדבר שהוא מוסכם גם לר, ]וגם לא יאכל בלא ברכה[מזונות 

צ שם שלמרות המבואר בדבריו "כ באול"וזהו ביאור מש. לברך עליו מזונות

מ לענין ברכת מזונות תוך הסעודה "מ, ש"לעיל דמרן חזר בו ופסק לגמרי כהר

ס הדבר תלוי במחלוקת "ל מפני שסו"עדיין יש לחוש לסב, באוכלן לקינוח
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דהנה להמבואר כל החשש , באמת יש לדקדק בזהומיהו @@. ]ג"בסי[ע "בשו

דשמא , ת"הוא מצד שיטת ר, שלא לברך מזונות תוך הסעודה על בצק מטוגן

ולכאורה אם לדין יש , הוי המוציא ויצא בברכת המוציא שבירך תחילה

ל דחיוב חלה וברכת המוציא נקבע לפי שעת "ת ס"שהרי אמנם ר, ובהתש

אבל , מ"ועל כן אפילו בישל וטיגן לא מהני להורידה לברכת במ, גלגול העיסה

ת "דלר, ומן הסברא, ת"מ הלא מוכרח שיש דין פת הבאה בכיסנין גם לר"מ

א ם דפת הבאה בכיסנין הו"יסבור כשיטת הרמב, בתר מעיקרא' לשיטתו דאזלי

אשר כבר מעת גלגול העיסה כבר היתה שונה במהותה , בצק השונה בטעמו

, ז נמצא"כ לפ"וא. ש"ע, ת" בדעת ר]ב"סקפ[ב "וכן הדבר מבואר במ. מעיסת פת

שוב אין חשש שלא לברך עליו מזונות גם , דכאשר לשו בצק מתוק וגם טיגנוהו

ונות בכל ש דהוי מז"דהלא לא מבעיא להר, באוכלו תוך הסעודה לקינוח

אמנם הטיגון אינו מורידו , ת"אלא אפילו לר, ]ואפילו היה בצק רגיל[, מקרה

מעיקרא לא היה בחיוב ברכת , אבל כיון שהוא בצק מתוק, לברכת מזונות

בזה , ז דוקא במיני מזונות העשויין מבצק רגיל"ולפ. [המוציא ותו ליכא למיחש

אבל בעיסה , הסעודהצ שלא לברך עליהם מזונות תוך "הוא שהחמיר באול

יש לחוש שלא ' שלכתחי, דעדיין הדין אמת, איברא@@]. שפיר דמי, מתוקה

אפילו במזונות העשויות מבצק , לברך מזונות תוך הסעודה גם באוכל לקינוח

ת לא סבירא ליה דנעשה פת "דהנה אמנם נראה דלר, והיינו טעמא, מתוק

ובצק , בתר מעיקרא' ית לשיטתו אזל"דהלא לר, י שממולא"הבאה בכיסנין ע

י בישול "וכשם שלא ירד מתורת פת ע, זה מעיקרו היה בצק של פת גמורה

אולם , ם"ל כהרמב"ויותר נראה דס, י מילוי"ש שלא ירד מתורת פת ע"כ, וטיגון

דפת כיסנין היינו דוקא דבר , ל כשיטת רב האי גאון"באמת אין הכרח דלא ס

ובישול או , תר מעיקרא אזלינןת דב"ל לר"ג דס"דאע, וטעם הדבר, הנכסס

אשר אינם , ז בבישול או טיגון"דכ, ל"עדיין י, טיגון אינו מוריד מתורת פת

ועדיין יתכן שישאר כדרך , גורמים שלא יהא הדרך לאכול הרבה מאותו הדבר

עד , י האפיה נעשה נכסס וקשה"אבל בדבר שע, פת לאכול ממנו לשובע

ת דאפיה "בזה יודה ר, ק לטעם ותענוגשלעולם אין דרך לאכול ממנו לשובע ר

שאין הכרח , ז נמצא"ולפ. כזו מורידה העיסה מתורת פת לתורת מזונות

ל "ולעולם אפשר דס, ם כדי לקיים דינא דפת כסנין"ת כדעת הרמב"שיסבור ר

ודוקא בנכססת , דגם מתיקות העיסה מעיקרא אינה מועלת לעשותה פת כיסנין

ת גם עיסה מתוקה שנטגנה "דינא דלדעת רכ שוב הדר "וא, הוי פת כיסנין

מ גם באוכלה "א לברך עליה תוך הסעודה במ"ושוב א, נשארת בחיוב המוציא

]. ל גם במיני מזונות מבצק מתוק"צ הנ"ז ניחא דברי האול"ולפ. [לקינוח
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˜Â˙Ó ˜ˆ·Ó ÔÈÈÂ˘Ú Ì‚Â , È�ÈÓ ‡¯Â· ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó‰
 ˙Â�ÂÊÓ]ÁÂ�È˜Ï ÔÏÎÂ‡·[ ,ÍÂÓÒÈ˘ ‰Ó ÏÚ ÂÏ ˘È.60  

Î¯ ‰ÏÈÏ·· ˜ˆ·Ó ÌÈ˘Ú�‰ ÌÈ˜„ ÌÈÏÎ‡Ó ,Ú" ËÚÓ ÔÈ·¯ÚÓ˘ È‰ .כ
ÌÈÓ ‰·¯‰· ÁÓ˜ ,ÛÎ· ‰˙Â‡ ÔÈ·¯ÚÓ˘ ‰ÒÈÈ„ ÔÈÚÎ ‰˘Ú�Â , ÔÈÎÙÂ˘Â

ÔÓ˘ ‡Ï· ˙·ÁÓ· ‰˙ÂÙ‡Ï ‰˙Â‡ ,Ú Â‡"¯Â�˙· ˙Â˜¯È ÈÏÚ ‚ ,
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ ÔÏÎ‡· Ì‚ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó , Ì‡

ÁÂ�È˜Ï ÔÈÏÎ‡�.61ˆ�ÈÏ· ‡¯˜�‰ ˜ˆ· ÔÂ‚Î Ì‰ Â��ÓÊ·˘ ‰‡¯�Â "Ò , Â‡

                                                                                      
 ]שם[ב "א והמ"ולהוכיח מדברי הרמ, שיש מקום לבעל דין לחלוקפ "ואע@@
,  דכל שהעיסה מתוקה שוב ירדה מתורת פת,ם"ת סובר לגמרי כהרמב"דר

מ תוך הסעודה "ולברך על מיני מזונות הללו במ' עדיין אין בידנו להקל לכתחי

ע שגם בבצק "דהלא שיטת רב האי מבוארת בשו, ט"וה, גם באוכלן לקינוח

כיון שלענין ברכת , ומעתה, שיהא נכסס כדי לעשותה פת כיסנין' בעי, מתובל

ישינן לשיטת רב האי וגם במתובל או מתוק אין מברכין מ תוך הסעודה חי"במ

כ גם במיני "א, התנאים' לג' ל ובאחרונים דבעי"וכמבואר בבה, אלא בנכסס

אין לברך עליהם תוך ' ולכתחי, מזונות שבצקן מתוק חסר התנאי דנכסס

אבל הלא אין , ולא בבישול וטיגון, ואמנם רב האי גאון איירי באפיה. הסעודה

ת אם הטיגון "ש ור"ש במחלוקת הר"ל כהר" מדברי רב האי גאון דסלנו גילוי

ת שאין הטיגון מועיל כלום להוריד "ל כר"ולעולם אפשר דס, מוריד מתורת פת

והדר דינא דלדעתו עדיין ברכת מיני , ל דדוקא נכסס מהני"וס, מתורת פת

' ילכתח' מ תוך הסעודה חישיי"וכיון דלענין במ, המזונות הללו היא המוציא

 .מ בתוך הסעודה"גם במיני מזונות אלו אין לברך לכתחילה במ, לדעתו

דלדינא אחר שדעת רוב בפוסקים דממולא , ]ה וטעונים"ד[ל "שכבר נתבאר בבה .60

ורק על נכסס [, על כן המברך עליהם תוך הסעודה לא הפסיד, הוי פת כיסנין

ם ממולאים וגם ש בזה שהם ג"וכ, ]לחוד או בצק מתוק לחוד הורה שלא לברך

ועיין בקונטרס נר ציון . ק"ח לענין סמבוס"ל גם בבא"וכנ, עשויין מבצק מתוק

' ובדין הספינג,  מה שהארכנו בזה בדין הסופגניות]פרק טו[להלכות חנוכה 

 .ה"והפריקס

שהם , ש בביאור לחמניות"והרא' וכדעת תוס, א"ב שם סקמ"ומ, ח"ע קסח ס"שו .61

שהוא לחם גמור לדעת רוב , ש"י שהוא אובליא"ולא כשיטת רש, ש"ניבלי

 . הראשונים
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ÈÈËÚ ‡¯˜�‰"ˆ�ÈÏ·‰ Í¯„Î ‰˘Ú�˘ Û"Ò ,‡ Â˙Â‡ ÌÈ‡ÏÓÓÂÁ" Î
‰˜È˙Ó È�ÈÓ· , ¯ÎÂÒ ÈÓ· ÔÈÏ·ÂËÂ]¯ËÚ .[ 

äãåòñä êåúá úåøéô 

ÓÓ ˙Ù‰ ÌÚ ˙Â¯ÈÙ ÏÎÂ‡‰ ,‡"ÏÏÎ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ˆ , ÂÏÈÙ‡Â˘ .כא
‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯· ˙Ú· ÂÈ�ÙÏ ÂÈ‰ ‡Ï ,˙ÙÏ ÌÈÏÙË� ˙Â¯ÈÙ‰˘ ÈÙÏ ,

˙Ù‰ ˙ÙÏÏ ÂÏ Â‡È·È˘ ‰Ó ÏÎ ÏÚ Â˙Ú„Â.62 ÏÚ Â˙Ú„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â 
ÂÏÏ‰ ˙Â¯ÈÙ ,Â¯ËÙ� Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯·· .63 

Â¯ÈÙ ÌÚ ˙Ù ÏÂÎ‡Ï Â˙„ÂÚÒ Ú·˜ ,] ˙Â¯ÈÙ ˙Á˜¯Ó ÔÂ‚Î˙ .כב
‰Ù· ‰˙Î¯·˘"Ú[ , ‰„ÂÚÒ‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÓ ÏÎÂ‡˘ ‰Ó ÂÏÈÙ‡

˙Ù ‡Ï· ,‰Î¯·Ó ¯ÂËÙ,64ËÚÓ ÏÎÂ‡˘ „·Ï·Â .65 ˘ÈÂ ¯Á‡Ó Ì�Ó‡ 
‰Ê· ÌÈ˜ÏÂÁ ,˙Ù‰ ÌÚ ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÓ ËÚÓ ‰ÏÈÁ˙ ÏÎ‡È˘ ·ÂË , ¯ÂËÙÈÂ

Á‡ ÏÎ‡È˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎÏ ‰Ê·"Ì‚ Î˙Ù ÈÏ·  , ¯ÂÊÁÈ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
ÛÂÒ· ˙Ù Ì‰ÓÚ ÏÂÎ‡Ï.66Â ‡·‰ ˙Ú„"˘ Á ‰Ê· Ì‚˘ ¯‰ÊÈÏ ·ÂË

‰„ÂÚÒ‰ ÛÂÒ· Ì‚ ˙Ù Ì‰ÓÚ ÏÎ‡ÈÂ ¯ÂÊÁÈ.67 
Ù‰ ÌÚ ÌÏÎÂ‡Ï ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ˙Â¯ÈÙ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰ , ˙ÙÏÓÂ˙ .כג

ÛÂÒ·Â ‰ÏÈÁ˙· ˙Ù‰ Ì‰ÓÚ ,˙Ù ‡Ï· ÚˆÓ‡· ÏÎÂ‡˘ ‰Ó Ì‚ , ¯ÂËÙ
‰Î¯·Ó.68‰Ê· ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ ¯Á‡Ó Ì�Ó‡  ,] ˙ÙÏÓ˘ ‰Ó ¯˜ÈÚ˘ ÈÙÏ

                                    
 .ט"ב סקי"ד ומ"ע קעז ס"שו .62

א "אמנם מרן החיד. דאפילו לא היה דעתו מהני, א"ח בשם המג"ב סקי"במ' עי .63

י דדוקא בהיה דעתו ללפת בהם "א לדקדק מדברי מרן הב"י הביא שי"בברכ

 .מהני

 .ג"ע שם ס"שו .64

 .ה ואפילו"ל ד"בה .65

ולא דמי בזה ממי שהביאו לו , ז"צ סקי"ז ושעה"ב סקי"א שם ומ"ע ורמ"שו .66

שכאן עיקר ליפות הפת , שטוב שיאכל גם בסוף עם הפת, פירות ללפת בהם

 .היא בפירות

 .ח שם"בא .67

 .א"ע קעז ס"שו .68
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„· ‡Â‰ ˙Ù‰[ , ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÓ ËÚÓ ‰ÏÈÁ˙ ÏÎ‡È˘ ·ÂË
˙Ù ‡Ï· ,Ì‰ÈÏÚ Í¯·ÈÂ ,Â�Âˆ¯Î ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯ Ê‡Â , ÔÈ·Â ˙Ù ÌÚ ÔÈ·
˙Ù ‡Ï·.69˙Ù ‡Ï· ‰ÏÈÁ˙Ó Ì‰ÈÏÚ Í¯È· ‡Ï Ì‡ „·ÚÈ„·Â  , È‡˘¯

 ÌÏÎÂ‡Ï]˙Ù ‡Ï· Ì‚ [‰Î¯· ‡Ï· . ÛÂÒ· ÏÂÎ‡Ï ‰‡¯È˘ ·ÂËÂ
Â˙„ÂÚÒ ,ÔÓ ËÚÓ Ì‚Ù‰ ˙Ù‰ ÌÚ ˙Â¯È.70 

ÁÂ�È˜Ï ˙Â¯ÈÙ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰ ,Ú‡" ˙Ù ËÚÓ Ì‰ÓÚ ÏÎÂ‡˘ Ù .כד
ÛÂÒÂ ‰ÏÈÁ˙ ,Ó"‰Î¯·Ó ¯ÂËÙ ˙Ù‰ ÌÚ ÏÎÂ‡˘ ‰Ó ˜¯ Ó , ‰Ó Ï·‡

‰Î¯· ÔÂÚË ˙Ù ‡Ï· ÏÎÂ‡˘.71Â  Ô˙ÏÈÎ‡ ˙ÏÈÁ˙ ÏÎ‡È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È
˙Ù ÌÚ ,Ì„·Ï ‡˜Â„ ‡Ï‡ ,˘ È„ÎÂÎÏ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÏÎÂÈ"Ú.72  

ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Ì˙Â‡ ÔÈ‡È·Ó˘ ˙Â˜¯È‰ÏÈÎ‡‰ ˙Â‡˙ ¯Â¯‚Ï  , ÔÂ‚Î„‰ .כה
ÌÈ˘Â·Î ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ�ÂÙÙÏÓ ÌÈ�ÂÓÈÏ ,‡" ÍÂ˙· Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ˆ

‰„ÂÚÒ‰ ,‰„ÂÚÒ‰ ÈÎ¯ˆÓ Ì‰˘ ÈÙÏ.73  

ˆ¯È¯Ó‚Ï ˙Ù‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ˜ÏÈÒ˘ ÈÓ ,˙Â¯ÈÙ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰Â , ÍÈ .כו
Ì‰È¯Á‡ÏÂ Ì‰È�ÙÏ Í¯·Ï,74ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ÏÎ‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â  ,

˘Ï˘ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡ Í¯·È ,Î¯·· ¯ËÙ� Â�È‡ÂÔÂÊÓ‰ ˙,75]  „·ÏÓ
ÌÈ¯Ó˙· ,˘Ï˘ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡ Í¯·È Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�˘ , Â‡

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Ì¯ËÙÈ76 .[ÏÏÎ Í¯„· ÈÂˆÓ Â�È‡ ‰Ê ÔÈ„ Ì�Ó‡ , ÔÈ‡ ÈÎ

                                    
 .ח שנה ראשונה נשא אות ח"י ובא"ב סק"מ .69

 .י"ב סק"מ .70

 .י שהביא מרבינו יונה"ח בשם הב"ח סק"ג וכה"צ סקי"ח ושעה"ב סק"מ .71
 .ח שם"כה  72

 .ט"ב קעה סקל"מ .73

 .ב"ע קעז ס"שו .74

 .ג"ב סקי"מ .75

א והאבן העוזר שיברך " נקט כדברי הגר]ה"ה וה"רח ד[ל "דהבה, כמבואר לעיל .76

א שאינו מברך "ח מבואר דנקטי כהמג"ח ובכה"ובבא, אחריהם גם תוך הסעודה

ואפילו באכלן קודם הסעודה ושכח לברך , מזוןאלא פוטרם בברכת ה, אחריהם

 .ש בזה שאכלן מעיקרא תוך הסעודה"וכ, אחריהם עד שנטל ידיו
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ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· „Ú ˙Ù‰ ÔÓ Â�È„È ÌÈ˜ÏÒÓ Â�‡.77ÓÂ " ˙Â„ÂÚÒ· Ó
˙Â¯ÈÙ ÔÈ‡È·ÓÂ È¯Ó‚Ï ˙Â�ÁÏ˘‰ ÔÈ˜ÏÒÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ , ˘È Â��ÓÊ· Ì‚

Î¯· ˙Â¯ÈÙ‰ ¯Á‡ Í¯·Ï‰�Â¯Á‡Â ‰�Â˘‡¯ ‰.78  

, ‡ÔÁÏ˘‰ Â¯˜Ú ‡ÏÂ ‰ÙÓ‰ Â˜ÏÈÒ Ì‡ ,È¯Ó‚Ï ˜ÂÏÈÒ ·˘Á� Â�È .כז
˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ÂÎ¯·È ‡Ï ‰Ê ÔÙÂ‡·Â.79 ˙Ù ËÚÓ ÏÂÎ‡Ï „ÈÙ˜Ó Ì‡ ÔÎÂ 

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Ì„Â˜ ,˜ÙÒ È„ÈÏ ‡Â·Ï ‡Ï˘ È„Î , ÔÓ Â„È ˜ÏÈÒ ‡Ï È¯‰
˙Ù‰ ,˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·Ó Â�È‡Â.80 ·‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ì�Ó‡ 

ÍÈ¯·È�Â ÔÏ ,ÎÂ"ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈÓÏ ÂÈ„È ÏË� Ì‡ ˘ , ˜Ï˙Ò�˘ ·˘Á�
˙Ù‰ ÔÓ È¯Ó‚Ï ,Ê‡ ÏÂÎ‡Ï ‰ˆ¯È˘ ‰Ó ÏÎ ÏÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆÂ.81 Â‰ÈÓÂ 

ÌÈ¯Á‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÏÎÂ‡˘ ÈÓ ,ÂÏÈÙ‡ÍÈ¯·È�Â ÔÏ ·‰ ¯Ó‡  , ·˘Á� Â�È‡

                                    
 .ע שם"שו .77

 מה שנחלקו הדעות אם בזמננו שרגילין ]ד"סקי[ח " ובכה]ה שאין"ד[ל "בבה' עי .78

או רק במקום , למשוך ידיהם מן הפת ולערוך השלחן במיני פירות שייך דין זה

 שבמקומות ]ב"סק[י "א בברכ"מ כתב מרן החיד"ומ. סלקין השלחן לגמרישמ

ע צריך לברך "לכו, כ מביאין פירות וכדומה"שמסלקין השלחנות לגמרי ואח

ע דמשמע "פ לשון השו"ע, ח כתב לנטות מזה"ואמנם בכה. לפניהם ולאחריהם

הם מן כשסילקו ידי' והטעם משום דבימי הגמ, דדין זה אינו מצוי אצלנו כלל

אבל בזמננו אם יביאו , הפת שוב לא אכלו פת אפילו הביאו לפניהם עוד

צ "מ באול"ומ. כ לא חשיב סילוק לגמרי מן הפת"וא, לפניהם עוד פת יאכלו

שמסלקין לגמרי השלחנות ,  כתב לדינא שבחתונות וכיוצא בזה]ב פרק יב אות יג"ח[

, לברך לפניהם ולאחריהםצריך , כ מגישים פירות וכדומה"ואח, ומקפלים אותן

דאותו הזמן , ל דכשנוהגין כן אפילו יביאו לפניהם פת לא יאכלו ממנו"ושמא י[

 ].'ודומיא דמה שנהגו בימות הגמ, אינו ראוי אלא לקינוח

 .צ שם בביאורים"אול .79

ירא שמים יזהר לאכול מעט מן הפת : ]שנה ראשונה פרשת נשא אות י[ח "ש בבא"כמ .80

וגם בעת שעורכין הפירות על השלחן גם כן , לת מים אחרוניםסמוך ממש לנטי

 .דבזה נמצא באמת שלא משך ידו מן הפת, יאכל מעט מן הפת

, י"ע אם הב לן וניבריך הוי סילוק או רק נט"דעות בשו'  ב]א"קעט ס[ע "בשו' עי .81

 .ע כהסוברין דגם הב לן וניבריך הוי סילוק" סתם השו]א"קצג ס[אבל לקמן 
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˜ÂÏÈÒ ,˙È·‰ ÏÚ· ÔÎ ¯Ó‡È˘ „Ú.82 

äãåòñä êåúá äéúù 

˙Â˙„ÂÚÒ È�ÙÏ ÔÈÈ ‰˙˘ Ì‡ ,ÙÂ ‰ÏÈÎ‡‰ ˙Â‡˙ ˙¯È¯‚ Í¯ÂˆÏ ˙ÁÈ .כח
ÌÈÈÚÓ È�· ,ÔÂÊÓ‰ ÍÂ˙·˘ ÔÈÈ ‰Ê· ¯ËÙ,83 ‰˙Â˘˘ ÌÈ˜˘Ó ¯‡˘ Ì‚Â 
‰„ÂÚÒ·.84˘Â„È˜ Ï˘ ÔÈÈ ‰˙˘ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â  ,‰„ÂÚÒ·˘ ÔÈÈ ¯ËÙ ,

‚ ˘Â„È˜‰˘ ÈÙÏ"‡Â‰ ‰„ÂÚÒ‰ ÈÎ¯ˆÓ Î.85 ÔÈÈ‰ ‰˙˘ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â 
Â‡ÓˆÏ.86 ÔÈÈÏ ¯ËÂÙ ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ‰Ï„·‰ ÔÈÈ· Ï·‡ 

 ‰„ÂÚÒ·˘]�ÎÂ"Ï[ ,ÓÂ" Ó ÔÈÈ Â„È ÏÚ ¯ÂËÙÏ ‡Ï˘ ÔÂÂÎ˙� ‡Ï Ì‡
 ‰„ÂÚÒ·˘-‰„ÂÚÒ·˘ ÔÈÈ‰ ÏÚ Í¯·Ó Â�È‡  ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘.87  

‰ÔÂÊÓ‰ ÍÂ˙·˘ ÔÈÈ ¯ËÂÙ ÔÂÊÓ‰ È�ÙÏ˘ ÔÈÈ˘ ‰Ó , ¯˘‡Î ˜¯ ‡Â .כט
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Ì‚ ˙Â˙˘Ï ‰ÏÈÁ˙Ó Â˙Ú„,88  Â˙Â‡· ÔÈÏÈ‚¯ ÔÎ˘ Â‡

ÌÂ˜Ó,89 ÂÈ�ÙÏ ÔÈÈ‰ ‰È‰˘ Â‡.90 ÌÈ‡�˙Ó „Á‡ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘Î Ï·‡ 
ÂÏÏ‰ ,‰„ÂÚÒ· Ì‚ ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ÍÏÓ�Â , ÏÚ Í¯È·˘ ‰Ó· ¯ËÙ� Â�È‡

‰„ÂÚÒ‰ È�ÙÏ˘ ÔÈÈ‰ .ÔÎÏÂ ,Â˙„ÂÚÒ ÍÂ˙· ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ÏÈ‚¯ Â�È‡˘ ÈÓ ,

                                    
 .ב"ע קעט ס"שו .82

 .ד"ע קעד ס"שו .83

ובזה פוטר אפילו לא שתה לצורך גרירת תאות [, שהרי יין פוטר כל מיני משקין .84

 ]א"קעד סקי[ח "גם בכה' ועי. ]שנה ראשונה פרשת נשא אות ה[ח "וכמבואר בבא, ]האכילה
מועיל לפטור משקין שישתה בתוך , דאם שותה יין קודם הסעודה, שכתב כן

ויצא מידי המחלוקת בענין שתית המשקין , ]וכדלהלן, אם הם לפניו [הסעודה

 .שבתוך הסעודה אם צריך לברך עליהם או לא

 .א"ח וסקי"ב סק"ומ, א"ע קעד ס"שו .85

 .ח"ח קעד סקי"כה .86

 .ע שם"שו .87

 .ח"ו וסק"ב קעד סק"מ .88

 .ח"ב סק"במ' ועי, ג"צ סקי"שעה .89

 .ב"צ קעד סוף סקי"שעה' ועי. ח נשא שנה ראשונה אות ג"בא .90
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 ‰„ÂÚÒ‰ È�ÙÏ ÔÈÈ ‰˙Â˘˘ ‰Ó· ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ ¯ÂËÙÏ ‰ˆÂ¯ Ì‡] ÔÂ‚Î
˘Â„È˜·[ ,ÔÈÈ‰ ˙Î¯· ˙Ú· ÔÈ˜˘Ó‰ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ , ÂÈ‰È˘ Â‡
ÂÈ�ÙÏ .‰ÈÏÚ Â˙Ú„ ‰È‰ ‡Ï˘Î Ï·‡Ì ,ÂÈ�ÙÏ ÂÈ‰ ‡ÏÂ , ÌÈ¯ËÙ� Ì�È‡

˘Â„È˜‰ ˙Î¯·· ,] Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓÏ Ò�Î�Â
‰„ÂÚÒ· ,ÔÏ‰Ï„ÎÂ.[91  

‡·ÂÚÒÏ ÍÂÓÒ ‰˙Â˘· ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡ Ì‚ , Ï„‰ .ל
‰„ÂÚÒ‰ ÔÓ ‚ÏÙÂÓ· ,‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ‰˙˘È˘ ‰Ó ¯ËÂÙ Â�È‡.92 

‰ ‡ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ÔÈÈ ‰˙Â˘‰]Ì„Â˜ ‰˙˘ ‡ÏÂ ,Ó· ¯ËÙ� ‡Ï˘ Â„‰  .לא
Ì„Â˜ ‰˙˘˘[ ,Ú‡ ÂÈ�ÙÏ Í¯·Ó"ÏÎ‡Ó‰ ˙Â¯˘Ï ˜¯ Â‰˙Â˘˘ Ù , ÈÙÏ

ÂÓˆÚÏ ‰Î¯· Ú·Â˜Â ·Â˘Á ÔÈÈ‰˘.93ÙÚ‡Â "ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó Â�È‡ Î ,
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯ËÙ�Â ,‰„ÂÚÒ‰ ÈÎ¯ˆÓ ‡Â‰˘ ÈÙÏ.94 Ì�Ó‡ 
 ‰„ÂÚÒ‰ ¯Ó‚ ¯Á‡ ‰˙˘ Ì‡]È¯Ó‚Ï ˙Ù‰ ÔÓ Â„È ˜ÏÈÒ˘ ÔÙÂ‡· ,

�ÎÂ"Ï[ , ÌÈ�Â˘‡¯ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ‡Â‰]Ì‡ ¯ËÙ�˘ Â‡ ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó 
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··[ ,˜ÙÒÏ Ò�ÎÈÏ ‡Ï˘ ÔÂÎ� ÔÎ ÏÚÂ .ÓÂ"‰˙˘ Ì‡ Ó ,

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Â¯ËÂÙÏ ÔÂÂÎÈ.95  

ˆ ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ Â‡ ÌÈÓ ‰˙Â˘‰ ,‡˘ ¯˜ÈÚ‰" Í¯·Ï„‰ .לב

                                    
ח "ש בבא"וע, א"ח קעד סקי"וכה, ח שנה ראשונה פרשת נשא אות ה"בא .91

: ל"בזה, שהביא שיש מדקדקין לומר בפירוש אחר לשם יחוד שלפני הקידוש

והריני מתכוין לפטור בברכה שאברך על יין דקידוש את כל מיני משקין 

 .ז לא יבוא לידי שכחה"שעי, ושיבח שם מנהג זה. כ"ע. שאשתה בתוך הסעודה

 .ה לפני"ל קעד ד"בה .92

 .ח שנה ראשונה פרשת נשא אות א"ובא, א"ב סק"א ומ"ע קעד ס"שו .93

 .ו"ע קעד ס"שו .94

וכתב עוד דלדעת ,  שהביא מחלוקת הראשונים בזה]אות ג, ה אבל"רח ד[ל "בבה' עי .95

ן לא "ן והר"אך לדעת הרמב, ז מהני"ש אם כוון בהדיא לפטור בבהמ"הרא

כדי שלא , ולכן נראה לומר שנכון שלא לשתות באופן זה[, מהני אף בדיעבד

יכוון לפטור ] כ"אם סילק ידו מן הפת ושתה אח[מ בדיעבד "ומ, ]ליכנס לספק

 .פ דלעת רוב הפוסקים"ח עכ"שיצא יד, ז"בבהמ
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Ì‰È¯Á‡ÏÂ Ì‰È�ÙÏ ,‰„ÂÚÒ‰ ÈÎ¯ˆÓ Ô‰˘ ÈÙÏ .‚‰�Ó‰ ÔÎÂ . Ì�Ó‡
È"Ì‰È�ÙÏ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡ .¯ˆ˘ „ÂÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘È ÔÎÂ ÏÚ Í¯·Ï ÍÈ

 ÌÈÓ]Â‡ÓˆÏ ‰˙Â˘˘ ‰˜˘Ó ¯‡˘ Â‡,96 [‰˙Â˘˘ ÌÚÙ ÏÎ· . ÔÎ ÏÚÂ
 Â˙„ÂÚÒ ÌÂ˜Ó· ‰ÏÈË� Ì„Â˜ ·˘ÈÈ ˜ÙÒ‰ ÔÓ ˜Ï˙Ò‰Ï ‰ˆÂ¯‰

]‡˜Â„97[ ,‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Ì‚ ˙Â˙˘Ï ˙Ú„ ÏÚ ÌÈÓ ËÚÓ ÏÚ Í¯·ÈÂ.98  

ÔÈÈ ÂÏ ˘È Ì‡ ,Â˙„ÂÚÒ ÍÂ˙· ÔÈÈ‰ ÏÚ Í¯·È˘ ¯˙ÂÈ ·ÂË , Ê‡Â .לג
ÂÎÏ ÔÈ˜˘Ó‰ ¯‡˘ ¯ÂËÙÈ"Ú.99Â‰ÈÓÂ ÂÈ�ÙÏ ÔÈ˜˘Ó‰ ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ  , Â‡

Ì‰ÈÏÚ Â˙Ú„ ‰È‰È˘.100ÏÎÂ‡ Â�È‡˘ ¯Á‡Ó ˘˜·Ï ÏÂÎÈ ÔÎÂ  , Í¯·È˘
ÔÈ˜˘Ó‰ ˙Î¯·Ó Â�¯ËÙÈÂ ÏÎ‰˘.101  

�ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ÛÈ¯Á ‰˜˘Ó ‰˙Â˘‰ , ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ„‰ .לד
ÂÈÏÚ Í¯·Ï ,‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ Â�ÓÓ ËÚÓ ˙È˙˘· Â¯ËÂÙÏ ÔÂÎ�Â .ÓÂ" Ó

Ú ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰Ê ‡Ï· Ì‚˘ Ï˜‰Ï Â‚‰�ÂÈÏ . ‰Ó ÏÚ Ì‰Ï ˘ÈÂ
ÂÎÂÓÒÈ˘.102ÏÎ‰˘ Â˙Î¯·˘ ¯Á‡ ¯·„· Â¯ËÂÙÏ ·ÂËÂ ] .ÎÂ" ‡Ï Ì‡ Ê

‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· Â‡ Ì„Â˜ ÔÈÈ ‰˙˘ ,ÔÈ˜˘Ó‰ ÏÎÏ ‰Ê· ¯ËÙ Ê‡˘.[103  

                                    
או דדעה זו שמברך בכל פעם אינה אלא במים , ]ג"סקמ[ח " ובכה]ד"סקל[ב "במ' עי .96

כ בשיכר ומי דבש "משא, דשייכא ביה סברת נמלך, במשקה ששותה לצמאו

 .ב שאין שותין אותן לצמאון"וכיו

 . שלא יצא בנתים לחוץ]ו"סקמ[ח "כה' ועי, ו"ב סקל"מ .97

 .ש בפרטי הדינים בזה"ע. ]?סעיף [וכמו שנתבאר לעיל , ז"א קעד ס"ע ורמ"שו .98

 .ל כמובא לעיל"י רבינו האריזה בדבר"וכ. ה והמנהג"ל קעד ד"בה .99

כ כשלא היו לפניו אם "ויש מקילין ג, שיהיו לפניו'  דבעי]ג"קעד סק[ב "במ' עי .100

 . דאו הא או הא בעינן]שנה ראשונה פרשת נשא אות ב[ח "ה בבא"וכ. דעתו עליהם

 .ח"ב סקל"מ .101

ן שיש ספק אם שכיו, ]שנה ראשונה פרשת נשא אות ו[ח "ה בבא"וכ. ט"ב קעד סקל"מ .102

או לחמם ] צ לברך עליו"ואז א[כוונת האדם לעורר תאות האכילה 

 .ספק ברכות להקל, ]שאז צריך לברך עליו[האיצטומכא 

 .ח שם"בא .103
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 הפרק 

äðåøçà äëøá éðéãî 

�Î ‡È‰ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· 'ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··˘ ˙ÂÎ¯· , ¯ÎÊ� Ì‚Â‚„ ‚ .א
ÂÎÂ ·ÈËÓÂ ·ÂË ‰˙‡ ÈÎ ‰· 'ÚÈ·¯ ‰Î¯· „‚�Î˙È.1 ÌÈ˜ÒÂÙ ‰ÓÎ ˙Ú„Â 

‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰·ÂÈÁ˘,2Â Ï·˘ÂÈÓ ‰Î¯·Ï ¯‰ÊÈÏ ˘È ÔÎ.3  ¯ÈÓÁÓ‰Â
¯·Ï‰ÎÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÂÓÎ ˙Â¯Â‚Ò ÌÈ�ÈÚ·  ,‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡Â·˙.4¯·È Â‡ Í 

 ÍÂ˙Ó·˙Î‰.ÏÎ‡˘ ÌÂ˜Ó· ‰Î¯·Ï ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ .5 

äéçîä ìò úëøá 

ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘· ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ÏÎÂ‡‰ , ÔÈÚÓ ˙Î¯· Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ó˙ .ב
˘Ï˘ , Ì˙ÂÁÂ‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ‰· ,‰ÏÎÏÎ‰ ÏÚÂ ¯ÓÂ‡ Â�È‡Â.6  

                                    
ת הוא רק "לפי שעיקר ברכת המזון מה', מ נקראת מעין ג"דמ, נ"ב רח סק"מ' עי .1

 .וברכת הטוב והמטיב מדרבנן, ברכות' ג

 .מ במסופק אם בירך"ונ, ]ט"שם סק[ב " ובמ]סוף סימן רט[י "בטור וב' עי .2

ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות "ובבא, ה"ב סקל"ש במ"וע, י"ע קפג ס"שו' עי .3

 .יג

 .ח שם"בא .4

דעות בזה וכתב בסתם דכל שבעת המינים ' ג שהביא ב"ע קפד ס"בשו' עי .5

, בחמשת המיניםא כתב דהוא רק "ובשם י. טעונין ברכה לאחריהם במקומם

 .כ בכל שבעת המינים יש ליזהר"וא, וידוע דהלכה כסתם

 ]סימן עח[ה בריקאנטי "וכ, א ובלבוש שסיימו הנוסח ועל הכלכלה"בטור ובמג' עי .6
שכתב לומר , ]שנה ראשונה פרשת מסעי אות א[ח "וכן משמע בבא. ם"ג והרמב"בשם בה

ותם על המחיה ועל ומשמע דבעלמא ח, י על מחייתה ועל כלכלתה"בא

שבדברי כל הראשונים מוכח דאין חותם אלא , ז"י כתב ע"אבל בב. הכלכלה
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Ì‰¯„ ‰Ú˘˙ ‡Â‰ ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘,7Î Ì‰˘ -28ÌÈÓ Ì¯‚  . ¯ÂÚÈ˘‰Â .ג
Ï˜˘Ó· ‡ÏÂ ÁÙ�· „„Ó� ,ÏÂ„‚ ÌÁÙ�˘ ÌÈ¯·„· ÔÎÏÂ , ÌÏ˜˘Ó˘ Û‡

˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰· ‰È‰È ËÚÂÓ .‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ , ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ˘È ÈÎ
‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈËÈÂ˜ÒÈ· ÔÂ‚Î ,Î· Ì‚˘-20Î Ì‰Ó Ì¯‚  ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰È ¯·

˙ÈÊÎ.8 ÏÏÁ Â· ˘È˘ ¯·„· Ì�Ó‡  ÏÂ„‚ÂÎÚÓÏ ÍÈ¯ˆ, ÂÁÙ� ¯Ú˘Ï È„Î 
ÏÏÁ‰ ‡Ï·.9 

ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ�Â ¯Á‡Ó , ¯‰ÊÈÏ ÔÂÎ� ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˙ .ד
˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ· ÂÓˆÚ ÒÈ�ÎÈ ‡Ï˘,‰ˆÈ· ÈˆÁÎ ÏÎ‡ÈÂ , ‰·¯‰ ˙ÂÁÙ Â‡ 

‰ˆÈ· ˘ÈÏ˘Ó.10 ÏÎ‡È ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰Â  ‰Ú˘˙Ï Ì‰¯„ ‰˘˘ ÔÈ·˘ ¯ÂÚÈ˘
Ì‰¯„,11 ÎÓ ˙ÂÁÙ ÏÎ‡È Â‡ ‡Ï‡-17Ì¯‚  ,ÎÓ ¯˙ÂÈ Â‡-28Ì¯‚  . 

‡·ÏÎ‡Ó·˘ Ô‚„‰ ÔÓ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ , ˜¯ ‡Â‰˘Î Ï .ה
ÈÂÏÈÓ‰ ÛÂ¯Èˆ· ,‰ÈÁÓ‰ ÏÚ Í¯·Ó Â�È‡ ,˙Â˘Ù� ‡¯Â· ‡Ï‡.12 ˙Ú„Â 

                                                                                      
 ש"ראי וה"ם ורש"רמבף וה"הריוכן הוא בנוסחת רבינו חננאל ו. 'ועל המחיה'ב

א והמקור "ד הגר"וכ, נו ירוחםירוקח וכל בו ורבוז "ריא וואור זרועא "והרשב

וכן הוא בנוסח ברכה אחרונה , ]ב"סקנ[צ "וכמו שהביא בזה בשעה, ז"חיים והגר

 שאילו ראו כל הני ,וברור אצלי: צ"וסיים שם השעה. ]פרק י[בספר כפתור ופרח 

 שכן משמע ]ז"סקנ[ח "וכן הוא בכה.  לא היה אצלם שום ספק בדבר,ראשונים

  שאין אומרים]ב פרק מו אות מה"ח[צ "וכן הוא באול, ]ב"סי[ע לקמן "בלשון מרן השו

 .ש"ע, ועל הכלכלה

 .ח שם"בא .7

 .ש"ע, ב פרק יד אות יז בביאורים"צ ח"אול .8

 .צ שם"ואול, ג"ב שם סק"א ובמ"א תפו סק"מג .9

 .א"ב תפו סק"מ .10

 .ג שיעורי המצוות אות י"צ מבוא לח"באול' עי .11

 במה שנתבאר במחלוקת ]בדיני ברכת בורא נפשות[ועיין להלן . []ח"ח סקמ"ר[ב "מ .12

ש "וע]. לברכת בורא נפשות, מינים שאין ברכתם שווה' הפוסקים לענין צירוף ב

ג שנסתפק לענין חיוב דאורייתא של כדי " שהביא מפמ]ז"ה ובהמ"סימן רח ד[ל "בבה

א " כתב דמדברי הגר]ה"סקמ[צ "ובשעה, שביעה אם מצטרף שאר המינים לדגן

ואפשר , ח משמע לא כן"ש שכתב דבפר"וע, ח מוכח דסברי דאינו מצטרף"ודה



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 המחיה על ברכת

èð÷ 

ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰ , Í¯·Ó Â�È‡˘˙Â˘Ù� ‡¯Â· Ô‚„‰ ÛÂ¯Èˆ ÏÚ 
ÈÂÏÈÓ‰Â , ¯ÂÚÈ˘ Ô‚„‰ ÔÓ ÏÎ‡ ‡Ï˘Î ‡Ï‡Î-18 Ì¯‚ ÁÙ�·.13 

                                                                                      
 שהביא מחלוקת ]ג"סקנ[ח "בכה' ועי. ח אלא לענין על המחיה"דלא איירי הפר

 דנחית חד ]ו"בסקנ[ולענין על המחיה כתב , הפוסקים בזה לענין ברכת המזון

 שאם נטל הסובין והחזירן ]י"בסק[כ "ע במש"וע. דרגא לברך אחריו בורא נפשות

 . לצאת מן הספק, מן הקמח בלא הסוביןצריך שיאכל כזית , לעיסה

ם דשיעור כזית הוא "דהנה שיטת הרמב, וביאור הדבר. ]ב פרק יד אות כג"ח[צ "אול .13

 גרם כבר יש 18-כ בשיעור של נפח מים כ"וא, ולא חצי ביצה, שליש ביצה

, דרהם' ושליש ביצה ו, י דרהם"דשיעור ביצה בקליפתה הוא ח[, שיעור כזית

ואם אכל כשיעור זה מן , ]בסמוך' ועי,  גרם3-שכל דרהם כ,  גרם18-שהם כ

משום דדעת שאר ראשונים ', אף שלמעשה אינו מברך אחריו מעין ג, הדגן

, כ"וא', ם כבר נתחייב בברכת מעין ג"מ לדעת הרמב"מ, דעדיין אינו כזית

. לחצי כזית שאכל מן המילוי, א לצרף החצי כזית דגן שאכל"לדעתו א

דאם אכל מן המילוי לחוד כשיעור , צ שם כתבו עוד"אולהנה באמנם @@

אפילו אכל מן , דבאופן זה, ומבואר, רשאי לברך אחריו בורא נפשות, כזית

, ב"ולכאורה דין זה צ. מ רשאי לברך על המילוי בורא נפשות"מ,  גרם18הדגן 

 18שהרי אם טעם הדבר שאינו רשאי לברך בורא נפשות כשאכל מן הדגן 

ם אכל שיעור חשוב של כזית דגן העומד לעצמו לחייבו "להרמבמשום ד, גרם

כ גם כשאכל מן המילוי "א, ואינו מצטרף לברכת בורא נפשות, במעין שלש

שהרי , מ אין זה מועיל להתירו לברך אחריו בורא נפשות"מ, כשיעור כזית

בודאי , ומברך אחריו על המחיה, ע מן הדגן"אילו היה אוכל כשיעור כזית לכו

, אף שאכל גם ממנו כשיעור, יה מברך גם על המילוי בורא נפשות בנפרדלא ה

ומן ,  גרם18כ השתא נמי שאכל מן הדגן רק "וא, משום דהוא טפל לגבי הדגן

ס לשיטת "סו, פ שלמעשה אינו מברך על המחיה"אע, המילוי כשיעור כזית

וי כ המיל"וא, ם אכל אכילה חשובה של כזית דגן המחייבתו מעין שלש"הרמב

ואינו רשאי לברך אחריו בורא נפשות אפילו שאכל ממנו , טפל לה לגמרי

 כתב לדון לענין דינא דיין פוטר כל מיני ]ע"רח סק[צ "בשעהוהנה @@. כשיעור

דהנה אם שתה רביעית יין ומברך על הגפן בודאי , משקין גם בברכה אחרונה

א שמתחייב "כיון שי, אבל אם שתה מים ומעט יין, פוטר לכל המים ששתה

נמצא שלדעתם אינו רשאי , במעין שלש גם ברוב רביעית יין או בכזית יין

פ שלמעשה אינו מברך "ואע, שהרי הם נטפלים לשתיית היין, לברך על המים

כ לברך ברכת בורא "ל שאינו רשאי ג"מ כבר י"מ, מחמת הספק, מעין שלש
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]Â‰‡¯�, ‡Â‰ ‰Ê ÏÎ· ˜„˜Â„Ó‰ ¯ÂÚÈ˘‰˘ Î-17Ì¯‚ 14.[  

                                                                                      
שתה חצי צ שהספק רק במי ש"ששם לא נתבאר בשעה, ואתה תחזה. נפשות

להסוברין דכזית יין חייב [ומצד שאינו רשאי לצרפם לכזית יין , רביעית מים

ס יין פוטר כל "כיון דסו, ע"אפילו בשתה רביעית מים לכו, אלא, ]במעין שלש

אינו רשאי לברך , נמצא דלהסוברין ששתה שיעור חשוב של יין, מיני משקין

ע "באוכל שיעור כזית לכוגם , נ דכוותה"כ ה"וא. בורא נפשות על המים כלל

הרי הוא בספק שמא ,  גרם מן הדגן18ס אכל כשיעור "אחר דסו, מן המילוי

. ואינו רשאי לברך אחריו, אכל אכילה חשובה של דגן שהמילוי נטפל לה

, ]כד' א סי"ח[מ "צ כבר עמד בהם באג"דהנה עיקר דברי השעה, בזהוהנראה @@

ואם מאיזה , שנפטר בברכת העיקראלא , דהלא הטפל מחוייב בברכה אחרונה

, הדר דינא דמחוייב לברך על הטפל בפני עצמו, טעם אינו מברך על העיקר

 גרם מן 18פ שאכל "אע, כאשר אכל מן המילוי לחוד שיעור כזית, ועל כן

, ה שיוכל לברך בורא נפשות אחר המילוי"צ זללה"ר הגרב"הורה מו, הדגן

והטפל נפטר , ן הדגן שהוא העיקרם אכל שיעור כזית מ"דאמנם לדעת הרמב

הדר דינא דמחוייב לברך , ס למעשה אינו מברך על העיקר"אבל כיון דסו, בזה

ודוקא באופן שלא אכל כשיעור . צ"ודלא כמו שנסתפק בזה השעה, על הטפל

,  גרם מן הדגן18חצי כזית מן המילוי עם , אלא שרוצה לצרף יחד, מן המילוי

ג דעיקר ההלכה שרשאין לצרף לחיוב "דאע, ה"צ זללה"ר הגרב"בזה הורה מו

, פ שאין ברכותיהן שוות"בורא נפשות חצי כזית ממין זה וחצי כזית ממין זה אע

אבל , מ כשאין חשש שיש חיוב ברכה אחר על אחד משני החצאים"מ ה"מ

, ם כבר נתחייב בזה במעין שלש"דלדעת הרמב,  גרם מן הדגן18כאשר אכל 

וכמו שיתבאר עוד בזה [,  המילוי לחיוב בורא נפשותכ אין בידו לצרפו עם"א

 . מ"ז לק"ולפ]. ש"ע, להלן

ה דשיעור שליש "צ זללה"ר הגרב"הנה תחילה יש לבאר מאיזה טעם נקט מו .14

כ "ואח, ש האחרונים להגדיל שיעורי המידות"ולא כמ,  גרם18-ביצה הוא כ

בספרו י "הנובוהנה .  גרם17-יש לבאר הטעם לומר שהשיעור המדוקדק הוא כ

, האצבעותשיעור שיעור הביצים ובמדידה שהשוה ,  כתב:]פסחים קטז[ח "צל

ובספר ראש אפרים , ]קכז' א סי"ח[ס "ה בחת"וכ, ומצא ששיעור האצבעות כפלים

ט "ה וסק"לט סק' ח סי"או, קונטרס השיעורים[א "וכן נקט בחזו,  לבעל הבית אפרים]טז' סי[
,  סתירת החשבון בין מידות הנפח למידות האורך והרוחבוכדי ליישב, ]ב"וסקי

א "י והחזו"הוצרכו הנוב, ם מוכח שאין סתירה ביניהם"וברמב' אשר בגמ

ולכן השיעור , ל"שהביצים בזמננו נתקטנו למחצית ממה שהיו בימות חז, לחדש
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דלא ניחא למימר דהאגודלים נשתנו להיות גדולים כפלים מימות [, נשתנה

דכל שיעורי המידות , ז נמצא" ולפ].הדורות הולכים ומתמעטיםלפי ש, ל"חז

, איברא@@. י"ש בנוב"כמ, פ היוצא במדידת האצבעות"וע, גדולים יותר

ם "דהנה הרמב, ל" מוכח שלא נשתנו הביצים כנהדרהם הערביממידת דהנה 

פ " המחושבות ע שיעור חלה במידות אורך ורוחב]ב"א מ"עדויות פ[ש "הביא בפיהמ

וכבר עשיתי אני מדה : ל"כ כתב וז" ואח,ל"ות אורך ורוחב שאמרו חזמיד

 ומצאתי שהרביעית האמורה בכל התורה מחזקת מן ,בתכלית הדיוק שיכולתי

א "כומן החטים קרוב ל, דרהםז "כומן המים קרוב ל, דרהםו "כהיין קרוב ל

ומצאתי שעור חלה באותה המדה . דרהםח "יומקמח החטים קרוב ל, דרהם

וכן גם כל , וכל הדרהמים האלו מצריים. דרהם בקירוב מקמח החטים כ"תק

-לפני כם כתב כן "הרמבואמנם הנה . ל" עכ.אלו הדברים שמדדתי מצריים

אבל גם אחריו מצינו בראשונים ובפוסקים שהביאו דבריו להלכה ,  שנה800

 .]קידושין ב[כי כן נמצא בדברי המאירי , ולא העלו צד לומר שנשתנה הדרהם

ה אחר "פרק טז ד[וכן בדברי הכפתור ופרח ,  שנה700-שהיה בדרום צרפת לפני כ
: וזה לשונו שם,  שנה650-י לפני כ"שהיה בא,  לרבי אשתורי הפרחי]ההקדמה

צורתו , והוא לבן ושמו דרהם נוקרא, מנו היום מטבע יוצא במשקלייש עי "בא

 והוא הדרכמון ,צרים בשוהיוצא בעמון ומואב סיחון ועוג בסוריא וארץ מ', וכו

משקלו לעולם לא ישתנה . ל וכדלקמן"ם ז"מבהמצרי שמזכיר הר] הדרהם[

 שהיה ]לו' ג סי"ח[ץ "גם הוא נזכר בדברי התשב. ל"עכ. ו גרעיני חרוב"והוא י

אשר היה [ ,]שם[המשנה ' ב בפי"וכן הוא בדברי הרע. יר באותה תקופה'באלג

ומשקל : כ"וכתב אח, ל"ם הנ"דברי הרמבשהביא , ] שנה500-י לפני כ"בא

א גרגירי "שהוא משקל ס, ם ידוע במצרים היום ובכל ארץ ישראל"הדרה

,  שעד זמנו לא נשתנה הדרהם כלל,ז"ומבואר מכ. ל"עכ, שעורות בקירוב

. י"ם שהדרהם משקלו ידוע ומפורסם במצרים וא"שהרי כתב על דברי הרמב

,  שנה430-י לפני כ"שהיה בא, ]א"ד שכד ס"ויו, א"ח תנו ס"או[ע "השו מרןגם @@

ולא חשש , ם כצורתם להלכה ולמעשה לענין שיעור חלה"הביא דברי הרמב

וכן הוא בדברי כל חכמי וגדולי הספרדים . כלל להעלות צד שנשתנה הדרהם

זקנו [ומהם רבי אברהם אזולאי , ע ואילך עד ימינו אנו"מדור דור מזמן מרן השו

 שנה אחר פטירת מרן 40-שהיה כ[פרו חסד לאברהם בס] א"של מרן החיד

, והמזבח אדמה, והשלחן גבוה, והרב בית דוד, ו"ו בן מהרח"ומהרש, ]י"הב

, ח"והשד, ופתח הדביר, י'ח פלאג"ומהר, והחסד לאלפים, א"ומרן החיד

]. ש המקורות"ע, ]ענף ג, במבוא[ג "צ ח"וכפי שהובאו באול[, ח"והכה, ח"והבא

כמבואר , א"ח והחזו"ח נאה שלא כדברי הצל" הכריע הגראומכח ראיה זו
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 86-ז שיעור רביעית כ"ולפ[,  גרם3.2ונקט דמשקל הדרהם היה , באורך בספריו

נראה שלא כתב ליישב  ]שם[א "בחזווהנה @@].  גרם57-ושיעור כביצה כ, גרם

 שהדרהם נשתנה בין הזמנים ,אבל מתוך דבריו נראה שסבר, קושיה זו בהדיא

 אין כוונתו ,ם" שגם המשקל שמסר הרמב,]ח"שם סק[ועוד כתב , מקומותוה

רק אם נדע בבירור היחס שבין משקל המים והקמח , שישמש לנו כסימן לעולם

. 'פ האצבעות היא העיקר וכו"ולעולם קביעת המידה ע, והיין כפי שהיה בזמנו

, הםל הראיה ממידות הדרי בספר שיעורין של תורה כתב להשיב ע"והקה

ז "כאמנם @@. ולא נודע הדבר לגדולי הדורות, דאפשר דנשתנה הדרהם

ם שיעור משקל שאין בו שום משמעות "דעצם הדבר שיאמר הרמב, דוחק גדול

והחילופים שבין קמח מצרי ושאר קמחים לא יהיה ,  הוא קשה להיאמר,להבא

ם "בע וכל הפוסקים שהביאו דברי הרמ" ובודאי דמרן השו.ז"בשיעור כפול זמ

, ם נאמר להלכה ולמעשה"וסבירא להו שהשיעור שכתב הרמב, לא נקטו כן

וגם לא יתכן כלל . כ"וגם לא נקטי שיש חילוק בין הקמחים שישתנה השיעור כ

ל כתבו שיעור להלכה "לומר שנשתנה מידת הדרהם וכל גדולי הדורות הנ

ל "ב הנ"פ והרע"ובפרט שבדברי הכו, ולמעשה בלא לברר משקל הדרהם

 רבותינו האחרונים  שלא היו דברי,והדבר מבואר. [בואר בהדיא שלא נשתנהמ

ח נאה בספר "וכבר הביא הגרא. י"א והקה"לעיני מרנן החזוהנזכרים לעיל 

ם "י נודע מדברי הרמב"שרק בעלותו לא, א"החזוממרן שיעור מקוה מכתב 

]. בדברולא נתאפשר לו לעיין , ח"פ הצל"ל ע"שסותרים לשיעורים שנוהגין בחו

כי [, כ"עיקר הדבר לומר שנשתנה מידת הדרהם בשינויים גדולים כגם @@

ל שכל "צ,  גרם150- דרהם שוה ל27י שהרביעית שהיא "א והקה"לדברי החזו

כי נמצאים בימינו מטבעות , באמת נראה להוכיח שאינו כן, ] גרם5.62דרהם 

וכן , יהםפ שהיו איזה שינוים קטנים בינ"ואע, דרהם מכל התקופות ההם

וכפי שהביאו [,  גרם3- גרם ל2.7אבל בכולם השיעור בין , ממדינה ממדינה

, ]]פרק ל אות ה[בספר מדות ומשקלות של תורה ובספר מידות ושיעורי תורה 
מ מדברי מרן "מ, ואפילו אם נניח שהיו איזה דרהמים יחידים גדולים יותר

, ם המצוי והנפוץל מוכח שלא דיברו אלא בדרה"ע וכל הפוסקים הנ"השו

, ז"ועפ@@ .י ובמצרים"ב שמשקלו ידוע ומפורסם בכל א"כ הרע"ובפרט למש

ם "פ הרמב"וע, פ הדרהם"מנהג בני ספרד שהעיקר להלכה לשער רביעית ע

כמו שהעידו בספרי גדולי , י"וכן נהגו בירושלים ובא. ל"וכנ, ע"ומרן השו

פ " עדות הגרצהביאש, בהסכמות לספר שיעור מקוה' ועי[, ל"האחרונים הנ

ופשיטא דלא שייכי , ח זוננפלד"ובשם הגרי, ן"ד בהר"והגר, ר בנגיס"והגר, פרנק

וכן היה דעת רוב ].  שאין משקל למנהג דלת העם]ח"שם סוסק[א "ז דברי החזו"ע
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א "ז והמג"ך והט"שכן דעת הש, י בשיעורין של תורה"ש הקה"כמ, האחרונים

וכן היה מנהג ]. ]'ס' ו סי"ח[עוד בשבט הלוי ' יוע. [ש"ר והמחה"והא, בשם הפרישה

אלא שכתב שם דיש [, ]ה של רביעית"ל ד"רעא בבה[ב "כדמשמע במ, ל"העולם גם בחו

וגם בקידוש הלילה שעיקרו , ח"להחמיר בכזית מצה דאורייתא כדברי הצל

ורק בגלילות פולין ורוסיא יש מקומות , ]ת כתב שנכון להחמיר כדבריו"מה

 ].י שם"ש הקה"וכמ[, ח"קיבלו עליהם להחמיר כדברי הצלש ,]בוילנאכגון [

,  גרם18-הוא כ, צ דשיעור שליש ביצה שהם ששה דרהם"ז כתבו באול"ועפ

וכפי שהיה ,  גרם3.25דמשקל הדרהם , ח נאה"והוא לפי השיעור שקבע הגרא

בימינו מאות מטבעות דרהם מכל התקופות פ מה שיש "ע, אכן@@ .בימיו

 2.75עד , וברובם הם פחות מזה,  גרם3-ובכולם אין משקלם יותר מ, הקודמות

שיש לקבוע כל השיעורים מעט פחות ממה שקבע דברי , כ"מוכח ג, גרם

ז יהא שיעור "ולפ,  גרם2.8-כי שיעור הדרהם המצוי היה כ, ל"ח נאה ז"הגרא

כ אוכל "אא, ומשיעור זה ואילך יש ליזהר שלא לאכול,  גרם17-ששה דרהם כ

הנה @@. וכמו שנבאר, ויש להוכיח כן מעוד ראיות. ע"ותר משיעור כזית לכוי

' והפונדיון ב, פונדיונים' והמעה ב,  שהדינר שש מעה כסף.]קידושין יב[' אמרו בגמ

 ]שפו' הרכבי סי[ובתשובות הגאונים , ד מדינר"מכ' ז דהאיסר א"ונמצא לפ, איסרין
, ד ממשקל הדינר הערבי"מכ' וא אהביאו בשם רבינו סעדיה גאון שהאיסר ה

ף בקידושין "ה ברי"וכ, ל הוא כמשקל הדינר הערבי"דדינר שבדברי חז, ומבואר

-ו,  סלעים86 דשיעור חלה ]ו"ו מביכורים הט"פ[ם "ש הרמב"והנה למ. ]ף"בדפי הרי. ו[

נמצא ,  דינרים4ואחר שהסלע ,  דרהם6-נמצא דמשקל הסלע כ,  דרהמים520

שהרביעית , ]ב"א מעירובין הי"פ[ם "ועוד כתב הרמב,  דרהם1.51-משקל הדינר כ

שהרי , וכוונתו שאינו מדוקדק לגמרי[ דינרים בקירוב 17.5משקל מים או יין 

אם נדע משקל , ומעתה]. ש חילק מעט ביניהם"ובפיהמ, השוה המים והיין

ל וגם נוכ, ם"נוכל לידע שיעור הרביעית לדעת הרמב, הדינר הערבי בגרמים

משקל הדינר הערבי נודע והנה @@. ם"לידע משקל הדרהם ששיער בו הרמב

,  שנה600-ונשאר כך יותר מ,  גרם4.25- שנה למשקל כ1300-שנקבע לפני כ

ז "וכפי שהביאו כ[, כ במטבעות הדינר העתיקות הנמצאים היום"וכך הוא ג

פרק [ תורה  ובספר מידות ומשקלות של]פרק ל אות ז[בספר מידות ושיעורי תורה 
ז מצאנו "ולפ, ]ן באגרותיו על יחס הדינר"ה בדברי הרמב"ש עוד שכ"וע, ]כו

שהוא [ומשקל הדרהם , ק" סמ74.3-כ]  דינרים17.5שהיא [שהרביעית , ראינו

שבאמת משקל הדרהם בגרמים קטן , ל"ומוכח כהנ,  גרם2.83-כ]  מן הדינר2/3

 דרהם לרביעית 27ם נחשב ואמנם א. [ל"וכנ, ח נאה"מן השיעור שקבע הגרא

מ ההפרש מועט וקטן "ומ, ק" סמ76.5-יגיע שיעור הרביעית לכ, פ דרהם זה"ע
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א "פ[ם "דהנה כתב הרמב, יש לדקדק כן ממשקל השעורותגם @@]. ביותר

ל דמשקל "ולפי הנ,  שעורות16ומשקל המעה ,  מעות6 שהדינר ]ג"משקלים ה

-וכל שעורה כ,  גרם0.70-כ שעורות 16נמצא משקל ,  גרם4.25-הדינר כ

דכל , ט עולה המשקל מעט פחות מזה"וגם מדברי בעל התוי[,  גרם0.0437

כ נמצא המשקל הממוצע של זני השעורות "ובזמננו ג, ] גרם0.041שעורה היא 

ה משקל השעורה מהזן העיקרי המצוי "וכ,  לשעורה0.044-כ, בשיעור זה

 ובספר מידות ]ג"פכ[ של תורה וכפי שהביאו זה בספר מידות ומשקלות[, י"בא

ל של "וגם מזה נראה אמיתות חשבון הנ, ]]יב-פרק כב אותיות ט[ושיעורי תורה 

מבואר בדבריו שלקח , ח נאה ששיער ביותר מזה"והגרא. [הדינר ושל הדרהם

עוד בספר כפתור ופרח ' ועי]. לפי שרק הם התאימו לחשבונו, שעורות גדולות

 192- דרהם ו3 גרעיני חרוב שוקלים 48-ש, ]רק טזפ[לרבי אשתורי הפרחי 

נמצא דמשקל ,  שעורות כמו בימינו16 גרם לכל 0.70ולפי משקל , שעורות

והדברים עולים ,  גרם2.8וכל דרהם ,  גרם8.4 דרהם הוא 3 שעורות שהם 192

 דמשקל ]ב"א מ"עדויות פ[ב כתב "גם הרע. ל"להקטין שיעור הדרהם כנ' בקנה א

,  שעורות16 גרם לכל 0.70ואם נחשב משקלן לפי ,  שעורות בקירוב61הדרהם 

וכבר עמדו בזה , ל"והוא קרוב לשיעור הנ,   גרם2.66-נמצא משקל הדרהם כ

.  גרם2.8ז משקל הדרהם "ולפ,  שעורות64דהעיקר דמשקל הדרהם 

דלפי שיעור הגדול , ז" כבר עמד בכעי]ח"לט סק' ח סי"או[א "בחזוואמנם @@

' נמצא כי לפי משקל השעורות בזמננו יש להכפיל מס, ח"צלשכתב ה

דאפשר , וכתב לחדש. ם בשיעור רביעית"השעורות מהעולה מדברי הרמב

פ שנשארו באורך וברוחב "אע, ם היו כבדות יותר"שהשעורים שבימי הרמב

, נמצא, ל"פ הנ"ובפרט דלהמבואר בכו, והנה הדברים דחוקים מאד. ש"ע, שוה

 ]ף"בדפי הרי: סה[ן בכתובות "ה בר"וכ[,  שוקל כארבעה שעורות'דגרעין חרוב א
, וגם בזמננו כן הוא היחס בין השעורות לגרעיני החרובין, ]]רכו' ג סי"ח[ץ "ובתשב

ל דגם הוקל "צ, ]עד מחצית[א שהוקל משקל השעורות בימינו "ולדברי החזו

לדברי גם @@. והוא דוחק גדול, משקל גרעיני החרוב באותו יחס ממש

, ם היה ככפול מהדרהם הידוע לנו"ל דאף הדרהם שהיה בידי הרמב"א צ"החזו

ל דארבעת אלו הפרטים "כ צ"וא, וגם הביצים נתקטנו בכמחצית מנפחם מזמננו

ולא נודע הדבר כלל לגדולי הדורות עד זמן , השונים נתקטנו במידה שוה

ין נמצא היחס בין  עדי]שם[ב "דהלא בדברי הרע, ועוד. ואינו מסתבר, ח"הצל

ומוכח דעד , פ"ם והכו"השעורות לדרהם קרוב מאד ליחס העולה מדברי הרמב

והדרהם שדיבר [, לא נשתנו השעורות] ם" שנה אחר הרמב300-שהיה כ[זמנו 

ב ואילך עד ימינו יש "ומזמן הרע, ]כמבואר בלשונו, בו הוא הידוע והנפוץ
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ומוכח , ור ששיערו בדרהםבידינו עדויות מכתבי גדולי הדורות דור אחר ד

ז "ואחר שבימינו שיעור השעורים והדרהם תואמים זל, שלא נשתנה הדרהם

והנה @@. א לנו לומר שנשתנו"א, באותו היחס שנמצא בדברי הראשונים

כי גלוי וידוע לפני מי שאמר : ל" כתבו וז]מו' שערי תשובה סי[בתשובות הגאונים 

 ומשקלן ומדתן שהיו בימי ,ין האומותוהיה העולם שישראל עתידין להתפזר ב

ולכך תלו חכמים ', וכו,  אין נשמרין להם, ושהוסיפו עליהן בארץ ישראל,משה

, ומשמע. כ"ע,  שהן קיימין כל עת ואין משתנין,צים ובפירותיל השיעור בב"ז

,  נדחק לפרש]ו"שם סק[א "ובחזו. דאין לחוש שישתנה משקל הביצים והשעורות

ואינו ,  לומר דאין הטבע מחליף מציאות הביצים למין אחרדכוונת הגאונים

מיהו הנה סוף לשון . אבל משקלם משתנה, כקביעת המידות שהוא בידי אדם

, "מיהו שיעור הביצים והפירות תלו אותן בדעתו של רואה: "הגאונים הוא

דעל כן אין שינוי הביצים וקטנותם וגדלותן מפסיד , א"ז כתב החזו"ועפ

ז "דלפ, ב"והדברים צ. ד"עכת, פ מבקשין הבינוני שבאותו דור"דעכ, השיעור

ם היו כבדות "דגם אם נדחק לומר דשעורות שבימי הרמב, לכאורה הדר דינא

מ אם השיעור נקבע לפי שעורות בינוניות שבאותו "מ, א"ש החזו"משלנו כמ

 מהם 16וכיון שבימינו משקל , כ יש לנו לקבוע לפי שעורות שבימינו"א, הדור

ם "ז נחשב שיעור רביעית לפי היחס המבואר ברמב"עפ, ל"כנ,  גרם0.70וא ה

 27וכל ,  שעורות שוקלות כדרהם64דכל [, ובראשונים בין השעורות והרביעית

יש שדקדקו כן עוד @@. א"ושלא כהכרעת החזו, ]דרהם שוין לרביעית

 74-דאם הרביעית היא כ, ממשקל הביצים המצויות בזמננו, להקטין השיעורים

והיא כגודל , ק" סמ50-כ הביצה כ"א, ל"כפי מה שנקטין השיעור כנ, ק"סמ

צ "באול, ואמנם. ל"ומזה דקדקו אמיתות השיעור הנ, ביצה בינונית שבזמננו

, 1' שהביצה המצויה היא המוגדרת כמס, שנתברר אצל משווקי הביצים, הובא

מיהו . םז אין הדברים מתאימי"ולפ. ק" סמ58ומדדו שיעורה שהוא בנפח 

קשה להוכיח שמה , דאחר שיש כמה מידות בביצים, ה אינה ראיה גמורה"בלא

ובפרט שנשתנה דרך גידול רוב [, שמצוי בזמננו היה מצוי גם בזמנים קודמים

 שהביא כן ]פרק נו ואילך[עוד בספר מידות ומשקלות של תורה ' ועיי]. התרנגולות

 2.83-הם ששיערו דרהם בכשמוכח מדברי, א"ג ומרן החיד"גם מדברי הכנה

ומשיעור זה ,  גרם17-ששיעור ששה דרהם הוא כ, ל"ז נמצא כנ"ולפ, גרם

ע כדי שלא "כ אוכל כשיעור כזית לכו"אא, ואילך יש ליזהר שלא לאכול

 .ליכנס לספק במחלוקת הפוסקים
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 ‡·ÂÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„· ÌÈ‡ÏÂÓÓ‰ ‰Ù‡Ó È�ÈÓ· ‰Ê ÏÎ,15 ‰ÒÈÚ Ï .ו
ÌÈ�ÈÏ·˙Â ÌÈˆÈ·Â ¯ÎÂÒÂ ÔÓ˘· ‰˘ÂÏÈ�˘ , Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�˘ Û‡

˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Ï Û¯ËˆÓ ÏÎ‰ ,˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Ï ÏÎ‰ ÌÈÙ¯ˆÓ˘ ‚‰�Ó‰.16 
ÈÂ"ÊÎ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰È˘ ¯‰ÊÈÏ ·ÂË ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ ‡Â„·Ï ÁÓ˜· ˙È.17 

Ó· Â‡¯˘˘ ÏÎÂ‡ , ‰ÎÂ˙·˘ ‰˜˘Ó‰˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î˘˜‰ .ז
˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Ï Û¯ËˆÓ.18  

  Â�ÂÊÓ ˙ÈÊÎ ÈˆÁÂ ˙Ù ˙ÈÊÎ ÈˆÁ ÏÎ‡-‰ÈÁÓ‰ ÏÚ Í¯·Ó .19˙  .ח

                                    
ומיהו יש מיני מילוי שנעשים מפירורי מאפה ישן שמערבין בהם סוכר וקקאו  .15

כי גם הוא עשוי בחלקו , ה גם חלק מן המילוי מצטרף לשיעור כזיתובז', וכדו

 .מדגן

ח שהביא מנהג העולם בזה וכתב דאפשר דטעמם משום "ב רח סקמ"מ' עי .16

 .צ שם"ה באול"וכ. דהכל בא להטעים הדגן

 ]ט"רח ס[ע "שהרי מרן השו, ומקור הדבר לחוש לזה. ב שם במסקנת דבריו"מ .17
מברך אחריו , ועשה ממנו פת, ן וקטניות בקמח דגןכתב שאם עירב קמח דוח

ולא די שיהיה [, ברכת המזון רק כשיש בו כזית מקמח הדגן בכדי אכילת פרס

 ]ב פרק יד אות כג"ח[צ "ע באול"וע]. כזית בכדי אכילת פרס מכל התערובת יחד
צ "צ שא"ואמנם דעתו שם באול. שהביא שכן דעת הזרע אמת והזבחי צדק

 .י שאין נוהגין כןלחוש לזה לפ

ונפקא . ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ה"ובבא, א"א בשם המג"ב רי סק"מ .18

שבאכילה מועטת יש שיעור ברכה , מינה בזה להטובלים עוגיות בתה או בקפה

אם יטבול , והוא הדין מי שקשה עליו לאכול סעודת מלוה מלכה. אחרונה

 .בקל יבוא לידי שיעור, הפת במרק וכיוצא בזה

ואמנם לכאורה . ד"ח רי סק"וכה, ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ה"בא .19

מינים שאין ברכתם שווה ' הדבר תלוי במה שנחלקו הפוסקים אם יש לצרף ב

, או כדי לחייב בברכה הקלה שבשניהם, כדי לחייב בברכת בורא נפשות

, רבי אלעזר בן טובול[ועיין בפקודת אלעזר . ]בדיני ברכת בורא נפשות[שהארכנו בזה לקמן 
ל דאין "וכנראה משום דס,  שחלק על דין זה]יח' ריש סי, ד לעדת המערבים בירושלים"ראב

 במה שנתבאר ]שם[אמנם עיין להלן . מיני אוכלים שאין ברכתם שוה' מצרפין ב

פ ששם דיברו "ואע, מינים גם כשאין ברכתם שוה' שהעיקר שיש לצרף ב

מ הסברא שייכת גם בנידון "מ,  בורא נפשותהפוסקים לצירוף לחיוב ברכת



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 המחיה על ברכת

æñ÷ 

 Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î Ï˘ ÔÓÊ· ˙ÈÊÎ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎ‡È˘ ÍÈ¯ˆ,20 Â�ÈÈ‰Â .ט
 ÍÂ˙4˙Â˜„ .21 ÍÂ˙· ÏÎ‡ Ì‡ Ì‚ Í¯·È˘ ¯È˙‰Ï ˘È „·ÚÈ„·Â 6 
˙Â˜„.22È ‰‰˘ Ì‡Â Í¯·È ‡Ï ‰Ê ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙Â , ÁÒÂ� ¯Ó‡È ‡Ï‡

˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ‰Î¯·‰ ,Â·ÈÏ· ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ¯‰¯‰ÈÂ . ÏÎÂÈ Ì‡Â
Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰È‰˘ ‡Ï· Â˙ÏÈÎ‡ ÌÈÏ˘‰Ï ,ÂÎÏ Í¯·ÏÂ"Ú ,

‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡·˙.23 

�Â�ÂÊÓ È�ÈÓÂ Ê¯Â‡ ÏÎÂ‡ , ¯·„ „ÂÚ ‰˙˘È Â‡ ÏÎ‡È˘ ÔÂÎ˙‰ .י
 ˙Î¯·· Â· ·ÈÈÁ˙È˘˙Â˘Ù� ‡¯Â·] Â�È‡ È‡„Â·Â˘Ï˘ ÔÈÚÓ· ¯ËÙ�  ,
ÌÈ‚„Â ¯˘·Â ÌÈÓ ÔÂ‚Î[ ,Â ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·Ï ÏÎÂÈÂ˙Â˘Ù� ‡¯Â· ‡Ï· 

˜ÂÙ˜Ù.24 ˙Î¯·· Â· ·ÈÈÁ˙‰Ï ÏÎ‡Ó ¯·„ Â‡ ÌÈÓ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â  ‡¯Â·

                                                                                      
שחיוב מעין שלש הוא דרגת החיוב הראשונה שמחוייב בה בין באוכל , דידן

וכאשר לא אכל כשיעור מפת כדי להתחייב , פת ובין באוכל מיני מזונות

ולא גרע הפת שאכל , דנהנה בהנאת מעיו כזית, הא מיהא איכא, ז"בבהמ

ושמא כאן . ודות אחריהם בברכת מעין שלשמשאר מיני מזונות שמחוייב לה

, ונראה עוד. ז חשיבי טפי חדא ברכה"דברכת מעין שלש ובהמ, עדיפא טפי

' כגון שנתקיימו בהם ג, ע הם בגדר מיני מזונות"ז כאשר אכל מזונות שלכו"דכ

אבל מי שאכל חצי , ב"וכיו, או שהם מעשה קדרה, התנאים לדיני פת כיסנין

וגם אכל חצי כזית מפת , א מחלוקת שמא היא פת גמורהכזית מפת כיסנין שהי

דהלא יש שיטות שאכל כזית פת , ז"ע מחוייב לברך בהמ"ל דלכו"בזה י, גמורה

פ לצירוף למעין "אבל עכ, ז"ז שיברך בהמ"ונהי נמי שאין מקילין עי, גמורה

 .ועיין. שלש מהני

ותר מכדי אכילת ג דגם באכל י"ש לענין שביעה דדעת הפמ"וע. [א"ב רי סק"מ .20

מ " שפקפק בזה דמ]י"סק[צ "ש בשעה"וע, קרינן ביה" ושבעת"ס "פרס סו

 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ז"ה בבא"וכ]. ליכא" ואכלת"

 .ד"ח רי סק"כה .21

 .ש"ע, ב פרק יד אות יז"צ ח"אול .22

 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ז"בא .23

,  זה יקדים בורא נפשות למעין שלשבסמוך שנחלקו האחרונים אם באופן' עי .24

או שמא יברך רק מעין , לפי שאם יקדים מעין שלש כבר נפטר האורז בדיעבד

בודאי נכון שיאכל דבר אחר שיתחייב בו , וכדי להסתלק מן הספק. שלש ודיו
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˙Â˘Ù� ‡¯Â·,Â Á‡"˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·È Î.26ÓÂ " ˜¯ Í¯È· Ì‡ „·ÚÈ„· Ó

                                                                                      
ואז יוכל לברך מעין שלש , ובודאי אינו נפטר במעין שלש, בבורא נפשות

 ]א"רח סקי' סי[כ לדעת פתח הדביר " יש לחוש גשלכאורה, ובפרט. ובורא נפשות
 .דאפשר אין האורז נפטר אפילו בברכת המזון

וכתב . א"ח רח סקמ"והובא בכה. ח שנה ראשונה פרשת פנחס אות יח"כ בבא"כ .25

איכא משום , משום שאם יקדים בורא נפשות למעין שלש, ח בטעם הדבר"הבא

 ]כדבסמוך[א "ש מרן החיד"שסובר דמ, ונראה בכוונת דבריו. ברכה שאינה צריכה
אבל באוכלו עם , ע"היינו דוקא באוכלו בפ, דהאורז נפטר בדיעבד במעין שלש

ודומיא דתפוחים ושאר פירות , מיני דגן ודאי נפטר לכתחילה במעין שלש

פ שלכתחילה מברכין אחריהן בורא נפשות ונפטרין בעץ העץ רק "דאע, העץ

ואינו , ם פוטרם לכתחילה בברכת על העץמ כשאכלם עם תאני"מ, בדיעבד

אורז נפטר בדיעבד , נ דכוותה"וה, מקדים לברך בורא נפשות לפני על העץ

ועל כן , אבל כשאוכלו עם מיני דגן נפטר לכתחילה במעין שלש, במעין שלש

]. ולכאורה הוא חידוש[, סובר שיברך לכתחילה רק מעין שלש ויפטור

שבאוכל שני ,  שהורה]קמט' סי[א מדברי האגודה  הבי]ו"רב סקכ[א "במגוהנה @@

ומסתפק אם מעין שלש , מינים שאחד ברכתו מעין שלש והשני בורא נפשות

ק "ומקור דבריו בהגהת הסמ. יקדים לברך בורא נפשות, פוטרת לבורא נפשות

שכאשר יש ספק אם מעין שלש פוטרת , ולכאורה מוכח מזה. ש"ע, ]קנא' סי[

ח שיברך רק "ושלא כדברי רבינו הבא,  להקדים בורא נפשותיש, לבורא נפשות

ק "דהנה שם להצד שנסתפק הסמ, אכן באמת אינה ראיה. מעין שלש ויפטור

הרי , כ אם יברך רק מעין שלש"א, המאכלים נפטר בברכת מעין שלש' שאין א

שאוכל אורז ומיני , אבל בנידון דידן, המאכלים ברכה אחרונה' חיסר אחרי א

ח כשבירך מעין שלש "א שבודאי יצא יד" הלא כבר פסק מרן החיד,מזונות

, ועוד. ח"כ לא דמי למקום שגם אחר מעין שלש ספק אם יצא יד"וא, בלבד

, ח דבאוכל אורז ומיני מזונות נפטר לכתחילה במעין שלש"ל להבא"דאם ס

כ לא דמו "א, דומיא דאכל תאנים ותפוחים שנפטר לכתחילה במעין שלש

 .יכא ספק כללדהכא ל, כלל

, ]סה' ט סי"ח[כ בשבט הלוי "וכ. סימן רח אות יט, ד הרב המגיה בחסד לאלפים"כ .26

הוא ,  דהמברך אחר האורז על המחיה יצא]כדבסמוך[א "כ מרן החיד"דגם מש

א "כ מרן החיד"וגם מש. דהלא תיקנו מעין שלש רק לחמשת מיני דגן, חידוש



 ציון øôä - éãîäðåøçà äëøá éð÷  נר 
 המחיה על ברכת

èñ÷ 

‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ,ÂÎÏ"‡ˆÈ Ú , Í¯·È ‡ÏÂ˙Â˘Ù� ‡¯Â· . ÏÎ‡ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â
‰ÈÁÓ‰ ÏÚ Í¯È·Â „ÂÁÏ Ê¯Â‡ ,„·ÚÈ„· Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ.27 

, Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· ˙¯ËÂÙ ‰�È‡ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·˘ Ú .יא
Ô‚„ È�ÈÓ ˙˘ÓÁÓ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ¯‡˘ Â‡ ‰ÒÈÈ„ ÏÎ‡ Ì‡˘ ,È·Â Í¯
˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· ·ÂÈÁÓ ¯ËÙ� Â�È‡ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Ì‰È¯Á‡.28 Ì�Ó‡ 

                                                                                      
משמע דאינו ,  המחיה פטר את האורזדהאוכל אורז ומיני מזונות ובירך על

, והנה@@. כ מעין שלש"הא לכתחילה מברך בורא נפשות ואח, אלא בדיעבד

ז "ולפ[דאורז לא נפטר בברכת המזון , ל"אם באנו לחוש לדעת פתח הדביר הנ

שגם אם יברך , כ נמצא דנידון זה דמי לנידון האגודה"א, ]גם לא במעין שלש

כ הדר דינא דיש "וא,  ברכה אחרונה על האורזספק אם יצא מחיוב, מעין שלש

וכן נמצא לכאורה . ע"לו להקדים בורא נפשות למעין שלש כדי לצאת לכו

שאם ,  לענין ברכה שאינה צריכה]יז' א סי"ח[ה "צ זללה"ר הגרב"למה שייסד מו

אינו בחשש ברכה , נצרכת לו כדי לצאת ידי חובתו גם לחלק מן הפוסקים

הרי עתה מחוייב בבורא נפשות על , ז גם בנידון דידן"דלפ, שאינה צריכה

כ יהא רשאי לברך שתי "וא, ואם יברך על המחיה אפשר שלא יפטרנו, האורז

וליכא משום , ויצא מן הספק, י הקדמת בורא נפשות למעין שלש"הברכות ע

ח "צ איירי במברך כדי לצאת יד"שם באולואמנם @@. ברכה שאינה צריכה

כ לברך כדי לצאת לשיטות אחרות שלא "לא התיר גו, ע"לדעת מרן השו

ז בדבר "אבל כ, ]]צט' ב אות ז בביאורים עמ"ב פי"ח[צ "וכמבואר באול[, ע"הובאו בשו

בזה אין מקילין לברך , ע גילה דעתו ופסק שלא לחוש לשיטות אלו"שמרן השו

שאין גילוי , אבל בנידון דידן, ברכה שאינה צריכה כדי לחוש לאותם שיטות

א והפתח "ונחלקו בדבר מרן החיד, ע לא לכאן ולא לכאן"בדעת מרן השו

ויהא רשאי להקדים בורא , אפשר שיש לחוש לדעת פתח הדביר, הדביר

דגם כנגד , ל"ושמא י. ולא הוי בחשש ברכה שאינה צריכה, נפשות למעין שלש

צ להקל דלא חשיב ברכה שאינה "א לא נאמרו דברי האול"הכרעת מרן החיד

 .ועיין. צריכה

 ]א"רח סקי' סי[ואמנם דעת פתח הדביר . [ה"ת סק"בשע' ועי, ז"י רח סק"ברכ .27
ולכן טוב שיאכל עוד דבר שיתחייב בו , ז אינה פוטרת לאורז"שאפילו בהמ

 ].ויברך אחריו בורא נפשות ויכוון לפטור גם האורז, בברכת בורא נפשות

, ז שלא בתוך הסעודה" דכ]ו"סקפ[ח " וכה]ד"סקע[ב "ש במ"וע. ז"ע רח סי"שו .28

ז למאי " דכ]ג"סקע[צ "אמנם כתב בשעה. ז פוטרת"דבתוך הסעודה ודאי דבהמ
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‰Ê· ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ‡�È„ÏÂ.29  

õòä ìò úëøá 

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ÏÎ‡˘ ¯Á‡ , ÌÈ�ÂÓÈ¯ ÌÈ�‡˙ ÌÈ·�Ú Â�ÈÈ‰Â .יב
ÌÈ¯Ó˙Â ÌÈ˙ÈÊ ,˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· Í¯·Ó.30  

‰Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·· ·ÈÈÁ˙‰Ï ÏÎ‡È˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ¯ÂÚÈ˘ , ‡Â˘ .יג
ÂÚÈ˘·˙ÈÊÎ ¯ ,]Î Ï˘ ÁÙ� ‡Â‰˘-28ÌÈÓ Ì¯‚  ,�ÎÂ"Ï[ , ÏÚ Ï·‡

ÌÂÏÎ Í¯·Ó Â�È‡ ‰ÊÓ ˙ÂÁÙ.31 ˙ÈÊÎ ÈˆÁÂ ‰Ê ÔÈÓÓ ˙ÈÊÎ ÈˆÁ ÏÎ‡ 
¯Á‡ ÔÈÓÓ ,ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙÓ Ì‰È�˘Â , ˙Î¯· ·ÂÈÁÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ
˘Ï˘ ÔÈÚÓ.32  

‡ ˘È" ‰ÓÏ˘ ‰È¯· ˙ÏÈÎ‡· Ì‚ ‡Â‰ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ·ÂÈÁ .יד
‰˙¯ÂˆÎ ,˘ „Á‡ ¯‚¯‚ Â‡ ˙Á‡ ‰·�Ú ÔÂ‚ÎÔÂÓÈ¯ Ï ,˙Á‡ ‰�‡˙ Â‡ ,

„Á‡ ˙ÈÊ Â‡,33ÊÂÙ˙ Ï˘ „Á‡ ÁÏÙ ‰Ê ÏÏÎ·Â  , ÍÂ˙·˘ ÔË˜ ÁÏÙÂ
‰ÏÓÂÙ·˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÁÏÙ‰ , Ï˘ Â‡ ˙ÂÈ�ÓÁ Ï˘ „Á‡ ÔÈÚ¯‚ ÔÎÂ

˙ÚÏ„.34 ÌÂ˘ÓÂ˘ È¯‚¯‚ Ì‚˘ ‰‡¯�Â ]‡ÏÓ[ , Â‡ È¯È‚¯‚‚¯ÙÁˆ˜Â  ,
‰ÊÏ ‰È¯· ÔÈ„ ÏÏÎ·.35  

                                                                                      
אבל עיקר הדין שייך גם תוך , ז"ל דאין אנו מושכין ידינו מן הפת עד בהמ"דקיי

 .הסעודה באופן שיהיו המזונות טעונין ברכה לפניהם ולאחריהם

, ה ברך שם"ל ד"ובבה, ב"ב קעו סק"עוד במ' ועי. ח"ח סקפ"כה' ועי, ה"ב סקע"מ .29

מה שהאריכו בענין מי שאוכל , ב פרק יב אות ז"צ ח"ובאול, ח שם ושם"ובכה

 .ל"ואכמ, מיני מזונות קודם הסעודה

 .א"ע רח ס"שו .30

 .א"ע סימן רי ס"שו .31

 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ה"ד ובא"ח סק"א וכה"ב רי סק"מ .32

 .א"ע רי ס"שו .33

דגם קטנית אחת בכלל , ]ב"רי סק[ר "וכבר כתב כן בא. ב פרק יד אות כח"צ ח"אול .34

 .זה

כגון , או גם כשהם טפלים למאכל אחר, ע אם הוא רק באוכלן בפני עצמן"ויל .35
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‡ÔÎ ÏÚ ,˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙ ÏÎÂ‡ Ì‡˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È ,È ‡Ï ÏÎ .טו
‰ÓÏ˘ ‰È¯· ,‰Ê ˜ÙÒÏ Ò�ÎÈ ‡Ï˘.36 ÌÏ˘ È¯Ù‰˘Î ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓ 

Â˙ÏÈÎ‡ Ì„Â˜ È¯Ó‚Ï ,˜Ò¯˙�· Ï·‡,37ËÚÓ Â�ÓÓ ¯ÒÁ�˘ Â‡ ,38 Â‡ 
ÂÏÎ‡Â ÌÈ˙˘Ï ‰ÏÈÁ˙ Â˜ÏÈÁ˘,39Â�ÓÓ ‰È¯· Ì˘ ÏË·  , ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â

‰ÊÏ .Ú ÔÈ¯Â¯ÈÙ ËÚÓ Â�ÓÓ ¯ÒÁ�"ÏÂ˘È·‰ È ,ÌÈ�Â¯Á‡‰ ‰Ê· Â˜ÏÁ� ,
Ï˜‰Ï ˘ÈÂ.40 

Â‰˘ È¯Ù ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÂ¯‰‰È¯·  ,¯ÂÚÈ˘Î ÏÎÂ‡ Â�È‡Â , ·ÂË‡ .טז
‰ÓÈÏ˘ ‡È‰˘Î ‰ÈÏÚ Í¯·È˘ ,Á‡Â" ÁÈ�ÈÂ ‰·Â¯ ‰�ÓÓ ÏÎ‡È Î

‰˙ˆ˜Ó ,ÌÏ˘ È¯Ù‰ ‡‰È Â˙Î¯··˘ È„Î.41ÓÂ "Ó , È¯Ù‰ ÍÂ˙ÁÈ ‡Ï
‰Î¯·‰ ¯Á‡ Â„È· ,‰ÏÈÎ‡Ï ‰Î¯·‰ ÔÈ· ˜ÈÒÙÈ ‡Ï˘.42  ‰È¯· ‡È‰ Ì‡Â

‰Î˙ÁÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ‰�Ë˜ ,‰ÏÎÂ‡ÏÓ Ú�ÓÈ ,‡‡"¯ÂÚÈ˘Î ÏÎÂ‡ Î. 

ÏËÈ�˘ È¯ÙÔÈÚ¯‚‰ Â�ÓÓ ,ÔÈÚ¯‚‰ ÏÂÎ‡Ï Í¯„ Ì‡ , ÌÈ·�Ú· ÔÂ‚Î  .יז

                                                                                      
האם יש לחוש למה , ולא אכל כשיעור מן המזונות, ג מיני מזונות"שומשום שע

 .שאכל בריה שלימה מן השומשום או לא

ועיין להלן אם רשאי לכלול הברכה . ח שנה ראשונה פרשת מטות אות ה"בא .36

 .על הבריה שאכל בברכת מעין שלש שיברך על מין אחר

 .ז"ח סקט"ו וכה"ב סק"מ .37

 .כ"ח סק"ח וכה"ב סק"מ .38

 .ח שם"א ובא"צ סקכ"שעה .39

פ "וכ, י הבישול לא מיקרי חסר" כתב דאם נתפרפר ממנו מעט ע]ד"סק[א "במג .40

צ "בשעה' ועי,  כתב דגם בזה לא מיקרי בריה]ח"סק[ב "אבל במ, ]כ"סק[ח "בכה

 .צ להחמיר בזה"ה דין זה תליא בפלוגתא א"דכיון דבלא, כ בזה" מש]ג"סקכ[

 ולא יכניסנו ,יברך בהיות הפרי שלם ש]שנה ראשונה פרשת מטות אות ה[ח "כ בבא"כ .41

שארית לפיו ואחר כך יכניס , אכל מקצתואלא יכניס מקצתו וי, כולו בתוך פיו

, כדי להסתלק מן הספק,  שכתב שיסיר ממנה מעט]כ"רי סק[ח "בכה' ועי. הפרי

 .מ לא ביאר שיעשה כן קודם הברכה"ומ

ותמה , א שיוציא הגרעין קודם הברכה" שהביא י]א"ריש סק[ר "בא' ועי. ח שם"בא .42

. ח"וכדברי רבינו הבא, כ"ן אח ויטול הגרעילמה לא יברך עליה כשהיא שלימה

 . קודם יש לשברה,אם רצה לאוכלה עם הגרעיןאמנם כתב שם ש
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ÌÈ�ÂÓÈ¯Â ,ÂÎÏ"‰È¯· ÏÏÎ· Â�È‡ Ú . ÏÂÎ‡Ï Í¯„ ÔÈ‡˘ È¯Ù ‡Â‰ Ì‡Â
ÔÈÚ¯‚‰ ,ÌÈ�Â¯Á‡‰ ‰Ê· Â˜ÏÁ� ¯Ó˙Â ˙ÈÊ ÔÂ‚Î ,Ï˜‰Ï ˘ÈÂ.43 ˘È Ì‡ 

ÔÈÚ¯‚‰ ˙ÙÈÏ˜ ÍÈÏ˘‰Â ÂÏÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯‰ ¯·„ ÔÈÚ¯‚‰ ÍÂ˙· ,
È"‰È¯· ÏÎ‡˘ ·˘Á� ‰Ê· Ì‚˘ ‡.44 

, ‡ÈÙ ÏÎ‡ ˙Â¯ÈÙ Ì‚Â ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙ÂıÚ‰ Ì˙Î¯·˘ ÌÈ¯Á¯ .יח
 ÏÚ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· Í¯·ÓıÚ‰ , ¯ËÂÙÂ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎ , ¯‡˘ Ì‚˘

 ˙Â¯ÈÙÌ‰ ıÚ‰ È¯Ù ˙Î¯· ÏÏÎ· ıÚ‰.45  ˙ÈÊÎ ÈˆÁ ÏÎ‡ Ì‡ Ì�Ó‡
‰Ú·˘ ÔÈÓÓ , ¯‡˘Ó ˙ÈÊÎ ÈˆÁÂıÚ‰ ˙Â¯ÈÙ , Â�È‡Ï È‡˘¯ ÏÚ Í¯·

ıÚ‰.46  ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ]úåùôð àøåá úëøá éðéãá[ �ÙÂ‡ ‰ÊÈ‡· ÏÚ ˙Î¯· ÌÈ

                                    
א שכתב דבניטל "ודברי הרמ,  שנחלקו הראשונים בזה]ב"סקכ[צ "בשעה' עי .43

פ דאיירי בענבים ורימונים שדרך לאכול "א דיל"כתב במג, הגרעין אינו בריה

 הכריע ]ט"סק[ב "אבל במ,  ולא הכריעהדעות'  הביא ב]ט"סקי[ח "ובכה. הגרעין

. ז שניטל הגרעין"שגם בפרי שאין דרך לאכול הגרעין מתבטל שם בריה עי

 .ל"וכנ, וכיון דכל עיקר האי דינא הוא מידי דתליא בפלוגתא נראה שיש להקל

 .ה"צ סקכ"בשעה' ועי, ח"ח סקי"וכה, ט"ב סק"מ .44

אלא שמפני שאין , י העץוהטעם משום שגם הם בכלל פר. ג"ע רח סי"שו .45

הרי , ה" בלאכהשמברועתה , ת מעין שלשכ לא קבעו עליהן ברכ"חשובין כ

 שכתב לדקדק מדברי ]לב' ח סי"ב או"ח[ברב פעלים ' ועי. פוטרת גם לתפוחים

דלא רק דיעבד פוטרת מעין שלש ,  דלעיכובא איתמר.]מד[א בברכות "הרשב

 ואינו רשאי לברך הפרי של שבעת ,אלא לכתחילה יש לברך כן, לשאר פירות

ר שחולק בזה הוא "ש דגם המאמ"וע[, המינים לחוד ועל שאר הפירות לחוד

ב פרק יד אות כד "ח[צ "באול' ועי]. ש"ע, מצד דאין עושין מצות חבילות חבילות
ונראה דגם שם כוונת , ודמי לעיקר וטפל,  שכתבו שמעיקרא כך נתקנה]בביאורים

כ " לחוש להקדים בורא נפשות לפטור התפוחים ואחצ"שעל כן א, הדברים

אלא לכתחילה מברך רק מעין , לברך מעין שלש על פירות שבעת המינים

 .שלש ופוטר כל פירות העץ שאכל

ודחה דברי האומרים שרשאי , ]יח אות נה' סי[א בספרו טוב עין "כ מרן החיד"כ .46

דכשלא אכל , העץמצד דגם כל הפירות נכללים בברכת על , לברך על העץ

ורק בדיעבד , אין רשאי לברך על העץ על פירות שאר מינים, כזית ממין שבעה

 ]בדיני ברכת בורא נפשות[ועיין עוד להלן . ]ג"רי סק[ח "כ בכה"ונרמז ג. אם בירך נפטרו
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 ˙¯ËÂÙ ıÚ‰Ó ˙Î¯·˙Â˘Ù� ‡¯Â·. 
ÔÈÈ ‰˙˘Â ÌÈ·�Ú ÏÎ‡ , ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯·· ¯ÂËÙÈ ‡Ï .יט

„ÁÈ Ì‰È�˘Ï ,ıÚ‰ È¯Ù ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ Â˙Î¯·· ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ , ÏÚÂ
ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ÔÙ‚‰.47ÔÙ‚‰ ÏÚ ˜¯ ¯Ó‡ Ì‡ „·ÚÈ„· Ì�Ó‡  ,‡ˆÈ ,

ÌÈ·�Ú‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎ˙�˘ „·Ï·Â.48ÏÎ‡˘Î Ì‚ ‰Ê ÔÈ„Â  ÌÈ·�Ú 
„·Ï· ,ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ÔÙ‚‰ ÏÚ Ì‰È¯Á‡ Í¯È· Ì‡˘ ,‡ˆÈ.49  

ıÚ‰ ÏÚ ˙Î¯·· ·ÈÈÁ˙�Â ÌÈ¯Ó˙ ÏÎ‡ , ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯È·Â ‰ÚËÂ .כ
-Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ  ,Ô‚„ È�ÈÓ ÂÓÎ ÛÂ‚‰ ÌÈ�ÈÊÓ Ì‰˘ ÈÙÏ . ¯Ó‡ ÂÏÈÙ‡Â

ÔÊ‰ ˙Î¯· ˜¯ ,¯ÎÊ�Â ,‡ˆÈ,50˙ÂÎ¯·‰ ¯‡˘ ¯ÓÂÏ ÍÈ˘ÓÈ ‡ÏÂ .51 Ì‡Â 
ÔÊ‰ ˙Î¯· Ì˙Á˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ�,ÂÎÂ ˙ÏÁ�‰˘ ÏÚÂ ¯ÓÂÏ ÍÈ˘ÓÈ  ' ÁÒÂ�Î

ıÚ‰ ÏÚ ˙Î¯·Î ÌÈÈÒÈÂ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ.52 ÂÌÈ¯Ó˙· ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎ , Ï·‡
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ‡ˆÂÈ Â�È‡ ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ¯‡˘·, ÂÏÈÙ‡Â 

„·ÚÈ„·.53  
‚ËÂÙ ‰ÏÎÏÎ‰ ÏÚÂ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ‰· ¯Ó‡˘ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· Ì¯˙  .כא

ÌÈ¯Ó˙‰ ¯Á‡˘ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ·ÂÈÁÏ,54¯‡˘ Â‡ ÌÈ�‡˙ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡  

                                                                                      
 .פ מצטרפין לחייבו בברכת בורא נפשות"במה שנחלקו האחרונים אם עכ

 .ד"ע רח סי"שו .47

 .ו"ע סט"פ השו"ע, א"פ וסקפ"ח סק"ט וכה"ב סקס"מ .48

 .ו"ע שם סט"זהו אופן השו .49

 .ז"ע רח סי"שו .50

 . ח"ב סקע"מ .51

 . מה שביאר בזה]ה אלא"ד[ל "בבה' ועי. ע שם"שו .52

שאין מחלוקת בראשונים ,  מה שהארכנו בזה]'פרק ד[ועיין לעיל  .ז"ב סקע"מ .53

ז צריך לחזור ולברך "פ שבירך בהמ"ואע, ל"ואין אומרים בזה סב, בהאי דינא

ש דאם אכל פירות קודם הסעודה ולא בירך "וכ. מעין שלש על הפירות

וכמו , שמברך אחרי הפירות מעין שלש, ונזכר בתוך הסעודה, אחריהם

 . שנתבאר לעיל

 .ט"ט וסקפ"ח סקע"כה .54
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˙Â¯ÈÙ ,‰ÈÁÓ‰ ÏÚ Ï˘ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·· ¯ËÙ� Â�È‡.55 

‡ÌÈÓ· ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ Ï˘·Ó‰ , ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ‰¯˘˘ Â .כב
ÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÓ· ÌÈ�ÈÓ‰"˙ÂÚ˘ „ ,ÌÈÓ· ÌÚË ˙Â¯ÈÙ‰ Â�˙�Â, Â˜ÏÁ� 
˙Î¯· Ì‡ ÌÈ�Â˘‡¯‰ÌÈÓ‰ ‰Ù· "˘Ï˘ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡Â Ú , Ì˙Î¯· Â‡

 Ì‰È¯Á‡Â ÏÎ‰˘˙Â˘Ù� ‡¯Â· ,‰˙˘È ‡Ï ÌÈÓ˘ ‡¯È ÔÎÏÂ ‡Ï‡ Ì‰Ó 
 Â‡‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· , ÏÎ‡È Â‡Ó ˙ÈÊÎÙ‰Ú·˘ ÔÈÓÓ È¯ , ‰˙˘ÈÂ‚" Î

ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ ,] Â‡ ÏÎ‡È ÂÈ¯Á‡Ï Â˙Î¯· ·ÂÈÁ˘ ¯·„ ¯‡˘ ‡¯Â·
˙Â˘Ù�[ ,˙Â˘Ù� ‡¯Â·Â ıÚ‰ ÏÚ Í¯·ÈÂ , ÈÓÏ Ì‚ ¯ÂËÙÈÂ ˙ÈÈ¯˘

‰ÏÈÁ˙· ‰˙˘˘ ˙Â¯ÈÙ‰.56  

ÔÙÂ‡·"Ï ,ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó È¯Ù ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ , ¯·„ ÂÏ ˘ÈÂ ‰� .כג
· Â· ·ÈÈÁ˙È˘ ˙Î¯·˙Â˘Ù� ‡¯Â· ,Â�ÏÎ‡È , ˜¯ Í¯·ÈÂ˙Â˘Ù� ‡¯Â·.57 

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó È¯Ù ˜¯ ÂÏ ˘È Ì‡Â , ÔÈÚÓ ˙Î¯· ˜¯ Í¯·ÈÂ Â�ÏÎ‡È
˘Ï˘ , ÌÈ„˜‰Ï È‡˘¯ Â�È‡Â˙Â˘Ù� ‡¯Â·˘Ï˘ ÔÈÚÓÏ .58 ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â 

                                    
 .ח שם"ד ובכה"י סקי"ברכ .55

 .א"ע רב סי"שו .56

 .ש"ע, פ"ב רח סק"ז במ"וכעי. עבידדמאי דמצי למיעבד , פשוט .57

, וכתב בתחילה,  פלפל בענין זה]ה מריש"ד, י"בפתיחה להלכות ברכות סק[ג "בפמ .58

כגון שאכל מיני פירות משבעת , ל שמקדים בורא נפשות למעין שלש"דמשכח

אם מברך אחריהן ] ל"כנ[אשר נחלקו הפוסקים , המינים ושתה מי שריית תאנים

אם יברך מעין שלש אחר , ואחר שהוא ספק,  נפשותמעין שלש או בורא

ולכן יש לו , לא יוכל לברך בורא נפשות אחר מי שריית התאנים, הפירות

ז במי שאכל ספק פת כיסנין וגם אכל "וכעי. להקדים בורא נפשות למעין שלש

הרי שוב לא יוכל לברך מעין , ז"שאם יקדים לברך בהמ, ]בנפרד[פת גמורה 

אכן . ועל כן יקדים מעין שלש, ז"גם פת כסנין שאכל בבהמשמא נפטרה , שלש

לפי , ז"דגבי ברכה ראשונה דוקא יש לדון בכעי, ג חזר וכתב שזה אינו"הפמ

דוקא אם , אבל בברכה אחרונה, שצריך לברך על כל מין ברכה הראויה לו

אבל אם אכל , שתה מי שריית תאנים לבדם יברך אחריהם בורא נפשות מספק

ושוב , שבזה ודאי מחוייב, מברך רק מעין שלש, שבעת המיניםעמהם פרי מ

ה אכל ספק "וה. שאסור לגרום ברכה שאינה צריכה, אינו מברך בורא נפשות
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אלא רק , ז"כ בהמ"שאינו מברך מעין שלש ואח, פת כיסנין וגם פת גמורה

ג דבשותה מי שריית תאנים "ל להפמ"דהנה ס, כוונת דבריוונראה @@. ז"בהמ

ל "ומיהו לא קיי[, א שברכתם מעין שלש"פ שי"אע, רך בורא נפשותלחוד מב

ג דבורא נפשות היא "ל כהכנה"דס, ט משום"וה, ]וכדבסמוך, ל"ש בבה"כמ, כן

, והיינו דתקנת בורא נפשות היתה להודות על כל מה שיאכל, ברכה כוללת

 ז הוסיפו שבפירות משבעת המינים מחוייב בהודאה נוספת על העץ ועל פרי"וע

אבל עיקר חיוב ההודאה על הנאת מעיו ', ובמיני מזונות על המחיה וכו, העץ

דוגמא [, פ יברך בורא נפשות"עכ, א לו לברך מעין שלש"ומי שא, כדקאי קאי

ולא , מי שאכל פרי משבעת המינים ואינו יודע נוסח ברכת מעין שלש, לדבר

 זו נראה שצריך לדעה, יבוא לידו סידור לברך מתוכו עד שיעבור שיעור עיכול

, ולאו משום דבורא נפשות פוטרת למעין שלש, פ בורא נפשות"לברך עכ

אבל , שלא השלים חובת הודאתו, דלעולם מחוייב עדיין בברכת מעין שלש

דלא גרע הנאת מעיו משבעת , פ מאי דאית ליה למיעבד בעי למיעבד"עכ

א " הספק אאחר דמחמת, והכא נמי כן הוא. המינים מהנאת מעיו משאר פירות

ממילא מחוייב לברך בורא נפשות ולא , לברך מעין שלש על מי שריית תאנים

ספק לענין האוכל ז צריך לפרש "וכעי]. להניח עצמו בלא ברכה כלל לשום צד

א "וי, ז"א שמחוייב בבהמ"פ שי"אע, שבודאי מברך על המחיה, פת כיסנין לחוד

כ בעי מיהא "ע, ז"א לברך בהמ"מ אחר שא"מ, שאין מעין שלש פוטרתה

ולברך מעין שלש כדי שלא יניח עצמו בלא ברכה , למיעבד מאי דמצי למיעבד

ג גבי בורא נפשות שהיא ברכה "ש הפמ"דגם מ, ומדוגמא זו נראה ראיה[, כלל

אלא אפילו אם אינה , אין כוונתו מצד דפוטרת הכל כברכת שהכל, כוללת

כדי שלא , ה מקצת הודאהמ יוד"מ, א לו לברך מה שמחוייב"מ כשא"מ, פוטרת

ז כאשר שתה מי "דכ, ג"ל להפמ"סמ "ומ@@]. יניח עצמו בלא הודאה כלל

בזה אינו רשאי , כ פרי משבעת המינים"אבל באכל ג, שריית תאנים לחוד

ג ממאי "דהלא בזה הדר הפמ[, כ מעין שלש"לברך תחילה בורא נפשות ואח

ל גם פרי גמור ממין דכשאכ, והיינו טעמא, ]שרשאי להקדים, ל בתחילה"דס

ל כאוכל תאנים "כ הו"וא, ד דגם מי התאנים כתאנים"הלא איכא למ, שבעה

פ שהתרנו "ואע, שאינו רשאי לברך בורא נפשות על מקצת התאנים, ותאנים

כ היה מניח "ז משום דאל"כ, שיברך בורא נפשות אחר מי שריית תאנים לבדם

ד פוטר "ולחד מ, ן שלשפ מברך מעי"אבל הכא שעכ, ע"עצמו בלא ברכה לכו

שהרי אינו מניח עצמו , קיימת" סיבת חיובו זו"נמצא שאין , בזה למי התאנים

ח שאר "ושוב אין לו רשות לברך בורא נפשות כדי לצאת יד, ע"בלא ברכה לכו

, ד היא ברכה לבטלה"ס לחד מ"דסו, ואפילו אם מקדימה למעין שלש, שיטות
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 עוד ]בדיני ברכת בורא נפשות[להלן ' יוע. [ל"וחומר לאו דלא תשא מכריע דסב

פ גם לענין מעין שלש דעל המחיה "ז יל"וככ, ]ג בזה"תוספת ביאור בדברי הפמ

ג בזה בין ברכה ראשונה לברכה "שחילק הפמומה @@. ל"וכנ, ז"קודם בהמ

, דבברכה ראשונה לא מחית נפשיה לספיקא לפטור גם דברים אחרים, אחרונה

, נראה לבאר, צ"ל ואסור לגרום ברכה שא"סב' יכ ברכה אחרונה אמר"משא

ואם מכוון לפטור פרי זה , דבברכה ראשונה מהות ההודאה על הפרי שלפניו

, מ אי עביד מהני"מ, צ"פ שאינו רשאי לעשות כן לגרום ברכה שא"אע, בלבד

כ ברכה אחרונה מהות ההודאה על "משא, ולא נפטרו שאר פירות בעל כרחו

ואין שייך לחלק , י כל מה שאכל יחד"שר זה נעשה עא, הנאת מעיו ושביעתו

, ועל כן, שיכוון לפטור רק מקצת ממה שאכל ולא הכל, ולהפריד הדברים

אינו ", כשאכל דבר שהוא ודאי מעין שלש עם דבר שהוא ספק מעין שלש

לפי שבעל כרחו להצד , לכוון שלא לפטור הדבר הספיקי במעין שלש" מועיל

כ בתחילה "ג ממש"כ הדר ביה הפמ"וע[, מעין שלשנפטר ב, שהוא מעין שלש

שאין היתר בזה לברך , שיקדים בורא נפשות כדי להוציא עצמו למקצת שיטות

, בורא נפשות על דבר המסופק רק כשבלא זה מניח עצמו בלא ברכה כלל

דלפי ביאור משום , ג"דאין זו כוונת הפמ, היה מקום לומרושמא @@]. ל"וכנ

אם יעבור , פירות מאותו המין' ונה אפילו יש לפניו בדבברכה ראש, זה נמצא

דאי , לא יהא רשאי לאכול השני בלא ברכה, ויכוון לפטור רק לאחד מהם

ג בסוף דבריו משמע "ולשון הפמ. עביד מהני להוציא בברכתו רק לראשון

משום שיש חיוב לברך על כל דבר ברכה , דטעמא דבברכה ראשונה מהני

פירות מאותה ברכה לא יועיל לכוון שלא '  דבבז משמע"ולפ, הראויה לו

לכוון שלא " אינו מועיל"ג לא נתבאר ד"וגם בלשון הפמ. להוציא פרי השני

ולגרום " אסור לעשות כן"אלא ש, לפטור מקצת ממה שאכל בברכה אחרונה

דיש לחלק בין , ועל כן יש שרצו לפרש כוונת דבריו. ברכה שאינה צריכה

בברכה ראשונה שיש לפניו פרי גמור וסוכר רשאי ד, ברכה ראשונה לאחרונה

משום דגם אילו , כ שהכל על הסוכר"וגם לברך אח, ע על הפרי"לברך בפה

, ולא נפיק ליה מחיוב ברכתו, אינו רשאי לאוכלו, ע"יכוון לפטור הסוכר בבפה

ואינו פוטר , ועל כן לא מחית נפשיה לספיקא, א או שהכל"שמא ברכתו בפה

כ בברכה "משא, ]ע"גם לא להצד שברכתו בפה[, ע" בפההסוכר כלל בברכת

הרי לא שרינן לברך בורא נפשות אחר מי שריית תאנים רק כדי שלא , אחרונה

אילו מכוון לפטור במעין , כ"וא, ל"וכנ, יניח עצמו בלא ברכה אחרונה כלל

, מצי מפיק נפשיה מחיוב ברכת בורא נפשות, שלש גם למי שריית התאנים

וכבר יש בידו לסלק ,  חיובו רק כדי שלא יפסיד הברכה לגמרישהרי כל סיבת
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דאם יברך מעין שלש שוב אינו מחוייב , י ברכת מעין שלש"סיבת חיוב זו ע

ועל כן בזה אינו רשאי להרבות בברכות , ואינו רשאי לברך בורא נפשות

דסמיה בידיה לצאת מחיוב בורא נפשות , ולהקדים בורא נפשות למעין שלש

ג עצמו גילה דעתו "דהנה הפמ, איברא@@ .הקדמת מעין שלשי "הזה ע

בפתיחה : ]א"א סק"סימן רז א[וזה לשונו , מה כוונת דבריו בזה, בהדיא במקום אחר

 כשחוזר , דברכה ראשונה אם בירך ודעתו הוה רק לזה, ברכות כתבנוכותלהל

 אם אכל ,כ ברכה אחרונה" משא. צריך ברכה אחרת,ואוכל אף מאותו מין

אדעתא למפטר רק מין   ובירך ברכה אחרונה בורא נפשות,שתה הרבה מיניןו

שאפילו , ומבואר. כ"ע.  ואסור לברך שוב על שאר המינים, פטר הכל,אחד

הרי מחוייב לברך , אם נתכוון שלא לפטור אלא פרי אחד שלפניו, באותו מין

אפילו ו, ודוקא בברכה אחרונה אינו כן, על שאר הפירות אפילו מאותו המין

ז בעל כרחו נפטר "עכ, כיוון בהדיא שלא לפטור אלא מין אחד ממה שאכל

וכמו שפירשנו בראשונה טעם , ]וברכתו שוה[מברכה אחרונה מכל מה שאכל 

דהנה , ג"יש לעמוד בזה במסקנת דברי הפמעוד @@. החילוק בזה בסברא

 למעין ל שמקדים בורא נפשות" הביא מדברי האגודה דמשכח]ו"רב סקכ[א "במג

, מינים' אם אכל ב: ל שם"וז, ]קנא' סי[ק "ומקור הדברים מהגהת הסמ, שלש

כגון תפוחים , וברכותיהן שוות לפניהם ולא לאחריהם ,והאחד ממין שבעה

שזה ברכה , לאחריהם חלוקים]ו[, שלפני שניהם מברך בורא פרי העץ, ותאנים

 מברך על מין שבעהלפניהם , כן יעשה, וזה בורא נפשות, לאחריו מעין שלש

ולאחריהם נמי היה נראה שיפטור את חבירו בברכה אחת , ויפטור את חבירו

 ]ג"רח סי[ע "ודין זה מבואר בשו. [שהרי בכלל תנובת השדה הם ,מעין שלש
ונראה דדין זה , דברכת על העץ פוטרת גם שאר מינים שאכל עם מין שבעה

: פירוש. [עם יין] את התפוחיםל "ר[וכן אם אכלם ]. ש"ע, הוא מוסכם לכתחילה

ל שאחר הגפן מברך על "ואפשר דס. גם בזה יפטור הכל במעין שלש בלבד

ל את "ר[אבל אם אכלם ]. ]א"רח סי[ע "ש אופן זה בשו"כמ, הארץ ועל הפירות

וכן אם שתה מים , שאינו אומר על תנובת השדה, עם מעשה קדירה] התפוחים

ואחר כך ברכה אחת מעין , נפשות לבדהצריך עיון אם צריך בורא , עם יין

שבאמת , א הביא מהאגודה שכתב בלשון מוכרעת יותר"ובמג. [כ"ע. שלש

ק דלא "והנה לכאורה מבואר מדברי הסמ]. יקדים בורא נפשות למעין שלש

דמוטב שיניח עצמו בספק שלא בירך , ג נתבאר"דהלא בדברי הפמ, ג"כהפמ

, ]ובירך רק מעין שלש, רא נפשותלהצד שברכתם בו[אחר מי שריית התאנים 

ק מבואר שאם בברכת "ובדברי הסמ, כ מעין שלש"משיברך בורא נפשות ואח

ולא , מוטב שיקדים לברך בורא נפשות, מעין שלש יסתפק אם יפטור התפוחים
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 ˙Î¯·· Â· ·ÈÈÁ˙È˘ ¯·„ ÂÏ ÔÈ‡Â ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ‡¯Â·
˙Â˘Ù� ,ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ� ,ÌÂÏÎ Í¯·È ‡Ï ‡�È„ÏÂ.59ÔÈÈ ÂÏ ˘È Ì‡Â  ,

‚ Â· ÏÂÏÎÈÂ ÔÙ‚‰ ÏÚ Í¯·ÈÂ ‰˙˘È˘ ·ÂË"ıÚ‰ ÏÚ Î , ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ
˙¯Á‡ ‰�˜˙.60 

ÏÎÂ‡ ‰È‰ Ì‡ È¯Ù ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ÓÌÈÓ· ˜Ï˘�˘ , ‰˙Â˘ Ì‚Â  .כד
ÌÈÓ‰ Ì˙Â‡Ï ,È¯ÙÏ ÌÈÏÙË� ÌÈÓ‰ È¯‰ , Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â
˙Â˘Ù� ‡¯Â· ,Ô˙¯ËÂÙ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·Â.61  

ÏÎÂ‡‰Ó ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Ï˘ ˜Ò¯ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙ  , ‰ÏÈÁ˙ÎÏ  .כה
‰Ú·˘ ÔÈÓÓ È¯ÙÓ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡È ,‚ ‰˙˘ÈÂ"ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Î ,] ÏÎ‡È Â‡

                                                                                      
דהנה , כמדומה שאינה קושיא כללאכן @@. יניח עצמו מספק בלא ברכה

אלא שיש , מעין שלש אחריהםק פשוט שאין ברכת התפוחים "בגוונא דהסמ

כאשר מסופק אם יפטרם , ועל כן, ספק שמא נפטר בדיעבד בברכת מעין שלש

בזה ודאי מורינן שיקדים , וגם להצד שיפטרם אינו אלא בדיעבד, במעין שלש

אלא שאם יקדים לה מעין שלש , דבבורא נפשות ודאי מחוייב, בורא נפשות

ורשאי להקדים בורא נפשות , לספקואינו מחוייב להכניס עצמו , יכנס לספק

הלא גם ברכת מי שריית התאנים , ג"כ בגוונא דהפמ"משא. ולהסתלק מן הספק

וכבר הוא קיים ועומד , עצמם היא בספק שמא בורא נפשות ושמא מעין שלש

כ בודאי שכיון שיש "וא, י שהקדים מעין שלש"ולא שנכנס לספק ע, בספיקו

, כ צד שלא יניח עצמו בלא ברכה לגמרי"גויש , ספק אם נתחייב בבורא נפשות

ואפילו אם יקדים בורא , לא יהא רשאי לברך גם בורא נפשות וגם מעין שלש

ג דלפי חזרתו לא "ש הפמ"ומ. [נפשות לא יועיל כלום להסתלק מן הספק

ג "אע, ל ההבדל שמצא בתחילה בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה"משכח

 שלא ]ו"א רב סקכ"א[ג לשיטתו "ל דהפמ"י, ל בגוונא דהאגודה"דלכאורה משכח

ופשיטא ליה דאין התפוחים נפטרים בברכת , הסכים כלל לספיקו של האגודה

 ].על המחיה כלל

 .ג"ח סקע"וכה, ה ובורא"רב ד' ל סי"בה .59

, ז ביש לו תקנה אחרת"כ, פ שהאחרונים נחלקו בזה"וכתב שאע, ל שם"בה .60

ה כן משיניח עצמו בלא ברכה כלל אבל בשאין לו תקנה אחרת מוטב שיעש

 .על מי שריית התאנים

 .ו"צ סקס"ובשעה, ד"ב רב סקנ"מ .61
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˘ ¯·„ ÂÈ¯Á‡Ï Â˙Î¯·˙Â˘Ù� ‡¯Â·[ ,˙Â˘Ù� ‡¯Â·Â ıÚ‰ ÏÚ Í¯·ÈÂ ,
 ¯ÂËÙÈÂ‰ ˙‡‰ÏÈÁ˙Ó ÏÎ‡˘ ˜Ò¯ .�Ó‡ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ì , Í¯·Ï È‡˘¯

˘Ï˘ ÔÈÚÓ.62 

ÏÎ‡˘ ÈÓÓ ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘È¯Ù,�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ‡Â‰ Ì‡ ˜Ù˙ÒÓÂ  ÌÈ  .כו
ÌÈ�ÈÓ ¯‡˘Ó Â‡ ,¯Á‡ È¯Ù ÂÏ ˘È Ì‡ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó  ,Í¯·ÓÂ ÂÏÎÂ‡ 

˜ÙÒ ÏÎÓ ‡ˆÂÈÂ ıÚ‰ ÏÚ.63‰Ú·˘ ÔÈÓÓ È¯Ù ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â  , È�ÈÓ ÏÎ‡È
ÔÈÈ ‰˙˘È Â‡ ˙Â�ÂÊÓ ,˘Ï˘ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡ Í¯·ÈÂ , Ì‚ Â˙Î¯·· ÏÂÏÎÈÂ

ıÚ‰ ÏÚ.64‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê ‡Ï ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â  , Â· ·ÈÈÁ˙È˘ ¯·„ ÂÏ ˘ÈÂ
·· ˙Î¯·˙Â˘Ù� ‡¯Â ,‡Â ˘Ï˘ ÔÈÚÓ· ÏÏÎ� Â�È] ¯˘· Â‡ ÌÈÓ Â�ÈÈ‰

ÌÈ‚„Â ,ıÚ‰ ˙Â¯ÈÙ ‡ÏÂ65[ ,ÎÚ Í¯·ÈÂ Â�ÏÎ‡È" Ù ˙Î¯· ‡¯Â·
˙Â˘Ù�.66�Î ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ¯·„ ÌÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â "Ï , Â�È‡˘ ‰‡¯�

ÌÂÏÎ Í¯·Ó.67 

                                    
, וכתב שהעיקר שברכתו העץ, שהביא דעות בברכת הרסק, ז"א רב ס"ברמ' עי .62

דבזה , ל"וי,  שכתב דלענין ברכה אחרונה הדין כמבואר]ב"סקמ[ב "ש במ"וע

 הוכרע המחלוקת שהעיקר לברך משום דבזה, עדיף ממי שריית ובישול פירות

, ז אפילו בנתרסקו הפירות לגמרי"וכ. כ במי שריית ובישול פירות"משא, העץ

ע גבי טרימא שלא נשתנית "שבזה דעת מרן השו, ש בלא נתרסקו לגמרי"וכ

 .'וג' ב פרק יד אות ב"צ ח"בזה באול' ועי. ברכתם כלל

,  ופוטר גם התפוחים,שהרי האוכל תאנים ותפוחים מברך על העץ לכתחילה .63

 .ג"ע ריא סי"כמבואר בשו

 .א"ב רח סקפ"מ .64

לא , אם יאכל מכל פירות העץ, דהלא כיון שהוא מסופק שאכל ממין שבעה .65

, שאם אכל תחילה ממין שבעה, יועיל לו להתחייב בוודאי בברכת בורא נפשות

הכל , כ מכל שאר פירות העץ"ואפילו אכל אח, נתחייב בברכת מעין שלש

 .ואינו רשאי לברך בורא נפשות, לל בברכת מעין שלש דעל העץנכ

' עי. נפטר בזה, מ מרויח בזה שאם אכל תחילה פרי שאינו ממין שבעה"דמ .66

 .פ"ב רח סק"ז במ"כעי

ג "וביארו הפמ,  שבאופן זה יברך על העץ]ו"רח סקכ[ מסקנת דבריוא ב"דעת המג .67

, אפילו אכלן לבדם, י פירותש משום דבדיעבד על העץ פוטר כל מינ"והמחה
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‡ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ‰È‰ Ì‡ ÏÎ‡˘ ‰Ó· ˜ÙÒ ˘È Ì‡ , ˙Â¯ÈÙÓ Â .כז
ıÚ‰ ,‰Ó„‡‰ ˙Â¯ÈÙÓ Â‡ ,ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ¯Á‡ È¯Ù ÏÂÎ‡Ï ÍÈ¯ˆÌÈ� ,

 Â˙Î¯·˘ ¯·„ ˙Â˙˘Ï Â‡ ÏÂÎ‡Ï Ì‚Â˙Â˘Ù� ‡¯Â·]  ÔÈÚÓ· ÏÏÎ� Â�È‡Â
˘Ï˘ ,‡˜Â„ ÌÈˆÈ·Â ÌÈ‚„Â ¯˘·Â ÌÈÓ ÔÂ‚Î ,ıÚ‰ ˙Â¯ÈÙ ‡ÏÂ[ , Ê‡Â

Â ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·È˙Â˘Ù� ‡¯Â·˜ÙÒ ÏÎÓ ‡ˆÈÂ  . È¯Ù ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â
ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ,ÎÚ ÂÓˆÚ ·ÈÈÁÈ"· Ù˙Â˘Ù� ‡¯Â·] �‰ ÔÙÂ‡·"Ï[ ,

 ˜¯ Í¯·ÈÂ˙Â˘Ù� ‡¯Â· .‡Â ÌÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡ Ì¯·„ , È‡˘¯ Â�È‡˘ ‰‡¯�
ÌÂÏÎ Í¯·Ï.68 

ïôâä ìò úëøá 

ÂÚÈ˘Î ÔÈÈ ˙ÈÈ˙˘ ¯Á‡ ,˘Ï˘ ÔÈÚÓ ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó , Ì˙ÂÁ Â�È‡Â¯ .כח
ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ÔÙ‚‰ ÏÚ ,ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ‡Ï‡ , ı¯‡‰ ÏÚ Â‡

                                                                                      
הרי נפיק , ואם לאו, מה טוב, דאם הפרי שאכל ממין שבעה, פ נפיק"כ ממנ"וא

דלהצד שאכל פרי שאינו , ז" חולק ע]ז"סקכ[ר "אמנם בא. בדיעבד בכל הפירות

ומאידך גם אינו רשאי לברך בורא , אינו רשאי לברך מעין שלש, ממין שבעה

 כתב שיברך ]ב"רח סקצ[ח "ואמנם בכה. ן שבעהשמא מה שאכל היה ממי, נפשות

 שבורא נפשות היא ]ס רי"ט סו"הגה[ג "אבל הוא על יסוד דברי הכנה, בורא נפשות

ז הורה בכמה אופנים "ועפ, ]ט"רב סקע[ח לעיל "ש הכה"וכמ, ברכה כוללת

חצאי כזית ' כגון בחיטין שלוקות ובמי שריית תאנים ובצירוף ב, הדומים לזה

ועיין לקמן [, שיברך בכל זה בורא נפשות, מינים שאין ברכותיהם שוות' מב

אבל נתבאר שהאחרונים לא הסכימו , ] בביאור שיטה זו]בדיני ברכת בורא נפשות[

הוא משום , פ שפסקו לפעמים כדינו למעשה"ואע[, ג לגמרי"לסברת הכנה

 בורא ועיקר הכרעת ההלכה שיברך, דנקטי שאין הספק שקול בנידונים ההם

לענין מי שריית  ]ה בורא"רב ד[ל "ש בבה"וכמ, אבל בספק שקול לא, נפשות

כ באופן שיש ספק שקול "וא, ]לא יברך כלום, שאם אין לו עצה לפטור, תאנים

שוב אינו רשאי לברך בורא נפשות רק , ושמא נתחייב בברכה אחרת, מה אכל

אינו רשאי לברך בורא , ז גם בנידון דידן"ולפ, מכח הסברא שהיא ברכה כוללת

 .נפשות

 .ש"ע, טעם הדבר בכל זה כמו שנתבאר בהלכה הקודמת .68
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˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚÂ.69ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‚‰�Ó‰Â .70 „·ÚÈ„·Â 
‰ È¯Ù ÏÚÂ ÔÙ‚‰ ÏÚ ÌÈÈÒ Ì‡ÔÙ‚, ı¯‡ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ,‡ˆÈ.71  

¯˜ ‡Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· ÂÈ¯Á‡ ·ÈÈÁÏ ÔÈÈ ˙È˙˘ ¯ÂÚÈ˘ , ‰˙˘ Ì˘ .כט
˙ÈÚÈ·¯ .ÈÂ ¯Á‡Ó Ì�Ó‡" ·ÈÈÁ˙Ó ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ ‰˙˘ Ì‡ Ì‚˘ ‡

ÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯·· , ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÂÁÙ Â‡ ‡Ï‡ ˙Â˙˘Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ·ÂË
˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙ÂÈ Â‡ ˙ÈÊÎ.72 ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯‰ÊÈÏ ·ÂË ÔÎÂ ] ÔË˜ ¯Ú�·

ÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓ˘ ÔÎ˙È˘˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ Â [ ‡ÏÓ ¯ÂÚÈ˘Î Ì‚ ˙Â˙˘Ï ‡Ï˘
ÂÈÓ‚ÂÏ ,È ÈÎ"‚ ‰Ê·˘ ‡"‰�Â¯Á‡ ‰Î¯·· ·ÈÈÁ˙Ó Î.73 Ì‡ „·ÚÈ„·Â 

˙ÈÚÈ·¯ ÂÏ ÔÈ‡Â ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Î ‰˙˘ ,Ó" ·Â¯ ‰˙˘È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ Ó
‰ˆÈ·Î ¯ÂÚÈ˘ ‰˙˘È ‡Ï˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ ˙ÈÚÈ·¯.74]  ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ] éðéãá

úåùôð àøåá úëøá[ÈÈÁ˙Ó˘ ‰È˙˘‰ ÔÙÂ‡·Â ˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘·  Â· ·
‰�Â¯Á‡ ‰Î¯··.[ 

‡ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó Ì�È‡˘ ˙Â¯ÈÙ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘ , ˙Î¯· ÔÈ .ל
˙Â¯ÈÙ‰ ˙‡ ˙¯ËÂÙ ÔÙ‚‰ ÏÚ ,˙Â˘Ù� ‡¯Â· Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆÂ.75 

ÈÂ"˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÈ‰ ˙Î¯·· Ì˙Á Ì‡˘ ‡ , ˙Î¯· Ì‚ ¯ËÙ
ÌÈ¯Á‡‰ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ˘ ˙Â˘Ù� ‡¯Â·.¯‰ÊÈÏ ˘È ÔÎÏÂ , ÏÎ‡ Ì‡˘ 

Ú·˘Ó Ì�È‡˘ ˙Â¯ÈÙÔÈÈ ‰˙˘Â ÌÈ�ÈÓ‰ ˙ ,˙Â˘Ù� ‡¯Â· ‰ÏÈÁ˙ Í¯·È ,

                                    
 .א"ע רח סי"שו .69

 .ד"ח סקס"וכה' ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות א"ו ובא"ב סקנ"מ .70

 .ג"ח סקס"ה וכה"ב סקנ"מ .71

 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ב"א ובא"ע רי ס"שו .72

 דלכתחילה ודאי יש ]ח"רי סקכ[צ "ובשעה, ז"ד בשם הט"ב קצ סקי"במ' עי .73

ת בקונטרס נר ציון להלכות ימים נוראים בשיעור "במשנ' ועי. להחמיר כדבריו

והוא פחות , שיתכן שבנערים יהיה בשיעור כף גדולה אחת, מלא לוגמיו בזה

 .מכזית

לקמן שבאופן כזה יוכל לכלול זה בברכת מעין שלש על מין ' ועי. ב"ב סקי"מ .74

 .ראח

 .ג"ע רח סי"שו .75
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Á‡Â"˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·È Î , Â‡¯ÓÂÏ ÔÈ‚‰Â�˘ ÈÙÎ Â˙ÓÈ˙Á· ÌÈÈÒÈ , ÏÚ
ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ı¯‡‰ ,ÔÈÈ‰ ˙‡ ˜¯ ‰Ê· ¯ÂËÙÈÂ ,Á‡ Í¯·ÈÂ" Î ‡¯Â·

˙Â˘Ù�ÏÎ‡˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ¯‡˘ ¯ÂËÙÏ .76 
·¯Ï˘ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ' ¯Á‡˘ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·Ï ˙¯ËÂÙ ˙ÂÎ ‚ .לא

ÔÈÈ‰ ,ÂÒ ÔÈÈ‰˘ ÈÙÏ˙Ù‰ ÂÓÎ ·Ï‰ „Ú . ıÂÁ ÔÈÈ ‰˙˘ ÂÏÈÙ‡ ÔÎ ÏÚÂ
‰„ÂÚÒÏ ,ÔÙ‚‰ ÏÚ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·· ·ÈÈÁ˙�Â , ˙Î¯· Í¯È·Â ‰ÚËÂ
 ÔÂÊÓ‰-‡ˆÈ .77ÔÊ‰ ˙Î¯· ‡Ï‡ ¯Ó‡ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â  , ÔÓ Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ
ÔÈÈ‰ .ÔÊ‰ ˙Î¯· Ì˙Á˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ� Ì‡Â , ˙ÏÁ�‰˘ ÏÚÂ ÍÈ˘ÓÈ

ÂÎÂ Â�È˙Â·‡Ï '˘Ï˘ ÔÈÚÓ ÁÒÂ�Î ,‚‰ ÏÚ ˙Î¯·· ÌÂ˙ÁÈÂÔÙ.78 
‡ıÚ‰ ÏÚ ˙Î¯· ÔÈÈ‰ ¯Á‡ Í¯È·Â ‰ÚË , ÂÈ¯Á‡ Í¯È·Â ‰ÚË Â .לב

‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ˙Î¯· ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ.79 

ùìù ïéòî úëøáá íéðéã éèøô 

ÔÈÈ ‰˙˘Â ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙÂ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ÏÎ‡ , ÌÏÂÎ ÏÏÂÎ .לג
Î¯··˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙ ,‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÈÂ ,Á‡Â"Á‡Â ÔÙ‚‰ ÏÚ Î" ÏÚ Î

˙Â¯ÈÙ‰ ,ı¯‡‰ ÏÚ ¯Ó‡È Â˙ÓÈ˙Á·Â ÏÚÂ ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ 
                                    

והטעם שאין התפוחים נפטרים בברכת היין באופן . ג"ח סקע"ד וכה"ב סקס"מ .76

ח "פ שדעת הכה"ואע. לפי שלא הזכיר פרי העץ לא בפתיחה ולא בחתימה, זה

על תנובת "ק דגם פירות האדמה נפטרין בתיבות "לחוש למשמעות הסמ

שיקדים , ז לענין לכתחילה"כ, מ"מ, ז גם פירות העץ נפטרים בזה"ולפ, "השדה

אבל בדיעבד אם הקדים מעין שלש ולא , ברכת בורא נפשות למעין שלש

ג גם לגבי פירות "וכה[, צריך לחזור ולברך בורא נפשות, הזכיר פירות העץ

ולא לענין , ק אלא לענין לכתחילה"ח למשמעות הסמ"האדמה לא חשש כה

 ]. דיעבד כשהקדים מעין שלש

אבל , ז בשתה פורתא" שהקשה דלכאורה כ]ה ברכת"ד[ל "בבה'  ועי.ז"ע רח סי"שו .77

 .ע"והניח בצ, בשתה טובא דגריר ולא סעיד ישתנה הדין

 .ע שם"שו .78

ולענין בירך אחר היין על העץ . ט בשם הרבה אחרונים"ט וסקפ"ח רח סקע"כה .79

 .ש"ע, ]ה מספק"ד[ל בסוף הסימן "הוא מבואר גם בבה
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˙Â¯ÈÙ‰.80 ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙÓ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙˘ Ì‡Â , ÏÚ ¯ÓÂ‡
ÔÙ‚‰ È¯Ù ÏÚÂ ÔÙ‚‰ ,Á‡Â"ıÚ‰ È¯Ù ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ Î.81  ËÈÓ˘‰ Ì‡Â

‡ˆÈ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚÂ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ˜¯ ¯Ó‡Â ÔÙ‚‰.82  
‡ "ÂËÓ ÚÂ·˘ÏÂ ‰È¯ÙÓ ÏÂÎ‡Ï ‰Î¯·‰ ÁÒÂ�· ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó ,È·‰ .לד

 „ÂÓÁÏ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó Â¯ÓÂ‡Ï ‡Ï˘ ‡Ï‡ ‰·ÂËÂ ‰È¯Ù ÏÈ·˘· ı¯‡‰
‰· ˙ÂÈÂÏ˙‰ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï.83Â¯ÓÂ‡Ï ¯˜ÈÚ‰ ÔÎ‡  , ¯·„‰ ˙ÈÏÎ˙ ÔÈ‡˘

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÈ·˘· ,‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· ‰Î¯·‰ ‡È‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ‡Ï‡ , ÔÂÈÎÂ

                                    
והטעם משום דברכת . ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ד"באב ו"ע רח סי"שו .80

כ "ואח, כ היין חשוב דקובע ברכה לעצמו"ואח, בורא מיני מזונות חשובה

 .הפירות

והוא מקור .  כתב להקדים הגפן לפירות לפי שברכת הגפן חשובה]רח' סי[בטור  .81

 .ל"ע הנ"דברי השו

או על הארץ ועל , ץ ועל פרי הגפן דעל היין חותם על האר]א"סי[ע "עיין בשו .82

וכתב . והיינו דאפילו לכתחילה יכול לחתום אחר היין רק על הפירות, הפירות

, ]מזונות ויין ופירות[ע שאכל שלשת המינים " דבאופן שכתב השו]כ"סק[א "המג

והיינו שהשמיט על . חתום על הארץ ועל המחיה ועל הפירותשימרדכי כתב ה

א מצדד "במג: ל" כתב בזה]א"סקס[ב "ובמ. ל"ע הנ"ברי השוש שציין לד"וע, הגפן

אבל אין כוונתו . כ"ע. א"מ מביאור הגר"וכ, "ועל הפירות"שלא לומר רק 

, "על הגפן"וגם " על המחיה"וישמיט גם " על הארץ ועל הפירות"שיאמר רק 

שיאמר , א"ש במג"אלא כוונתו כמ, ל גם המחיה"ס כיון שאכל מזונות צ"דסו

והאופן שיאמר רק על הארץ ". [על הגפן"וישמיט " מחיה ועל הפירותעל ה"

על הארץ "ל "ע צ"דלהשו, ל כשאכל רק פירות ושתה יין"ועל הפירות משכח

על הארץ ועל "א די שיאמר "א והגר"ולמג, "ועל הפירות ועל פרי הגפן

על "והיינו דגם כשאומר , ע"העולם כהשוב דמנהג "מ כתב המ"ומ"]. הפירות

ל בהדיא על "מ גם להסוברין דצ"ומ". על פרי הגפן"כ בהדיא "מפרש ג" ותהפיר

כבר נתבאר לעיל דברכת על העץ לחוד וכן ברכת על המחיה לחוד מ "מ, הגפן

, והשמיט יין מברכתו] מזונות ופירות ויין[ולכן אם אכל שלשתם , פוטרת ליין

,  לתמריםדברכת על המחיה לחוד פוטרת גם, עוד נתבאר לעיל. ע יצא"לכו

והשמיט מברכתו , ה באכל מזונות ותמרים ויין"ז ה"ולפ, ]דומיא דברכת שלש[

 . יצא" על הפירות"

 .רח בשם ספר המצות' טור סי .83
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 ÔÈ‡˘‡‡ ÔÈÎ¯·Ó"ÏÎ‡ Î ,‡Ï ‰ÏÈÁ˙ ¯ÓÂ‡ÎÂÂÎÂ ‰È¯ÙÓ Ï'.84„ÂÚÂ  ,
 ‰È˙Â¯ÈÙ· Ì‚ ˙ÚÙ˘� ı¯‡‰ ˙˘Â„˜˘ ‰�ÈÎ˘‰ ˙˘Â„˜Ó ÌÈ˜�ÂÈ˘

˙�ÎÂ˘‰ı¯‡‰ ·¯˜·  , ˙Â¯ÈÙ‰ ˙ÏÈÎ‡·Â ˙˘Â„˜Ó ÌÈ�ÂÊÈ� Â�‡
‰˙·ÂËÓ Ú·˘�Â ‰˙¯‰ËÓÂ ‰�ÈÎ˘‰.85 ‰ÓÏ ÔÂÂÎÓ‰˘ Â˘¯ÈÙ˘ ˘ÈÂ 

 ÔÈ�·· Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ÌÈÏ˘Â¯È· È�˘ ¯˘ÚÓ ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÎÊ�˘
Ó‰È·"˜ , ÔÎ ÏÚÂ‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· ÌÈ¯ÓÂ‡ , ÔÎÏÂ ‰ÓÏ ÍÓÒ�

Á‡ ÌÈ˘˜·Ó˘" ÏÚ Î ÔÈ�·ÌÈÏ˘Â¯È.86  

ÈÎÊÓ Ú¯Â‡Ó‰ ÔÈÚÓÎ¯··˙˘Ï˘ ÔÈÚÓ  , ÈÎ ¯ÓÂ‡˘ Ì„Â˜ Â�ÈÈ‰Â¯  .לה
ÏÎÏ ·ÈËÓÂ ·ÂË ‰˙‡.87ÎÂ "ÂÈÂ ˙·˘· Ê"˘„ÂÁ ˘‡¯Â Ë , ‡Ï Ï·‡

ÌÈ¯ÂÙÂ ‰ÎÂ�Á·.88 

                                    
 .י שם"ב .84

 .ח שם"ב .85

כ הטור שחומדין הארץ בשביל "ז ניחא מש"ולפ, ה"ז זללה"כן פירש מרן הגרי .86

ט הזכירו ענין אכילת "באר מומיהו אכתי יש ל. לקיים המצוות התלויות בה

, ולא תיקנו כן גם בברכת המזון, ש בקדושה ובטהרה רק בברכת מעין שלש"מע

ה פירש "ר רבי מאיר אבוחצירא זללה"ואדמו. ש"דהא איכא גם פת של מע

אלא הם יותר , דכיון שאין הפירות נצרכין לאדם לחיי נפש, בביאור ענין זה

כ "משא, אכלם בקדושה ובטהרהכ צריך יותר לבקש בהם שי"ע, לתענוג

 .ונאים הדברים למי שאמרן. בברכת המזון

ט אחר שמזכיר "ובביאור הטעם שמזכירין שבת ויו. ח"ב סקנ"ב ומ"ע רח סי"שו .87

פ שבברכת המזון מקום הזכרת "אע', וכו" כי אתה טוב"בונה ירושלים קודם 

 .בסמוך' עי, ולא לאחריה, ט הוא קודם חתימת ברכת בונה ירושלים"שבת ויו

, לפי שעל הניסים הודאה היא, בלבוש שכתב טעם הדבר' ועי. ע שם"שו .88

שאין אומרים נודה לך כמו בברכת [ובברכה זו שאין אומרים בה לשון הודאה 

בסוף ' וכו" ונודה לך"ומה שאומרים , אין מקום להזכיר על הניסים, ]המזון

ם סמוך לחתימה מעין הוא לאחר הטוב והמטיב ואינו אלא כדי לסיי, הברכה

שכיון שאינו מחוייב לומר על , א" ביאר בשם הגר]ט"שם סקנ[ב "ובמ. החתימה

 דאינו מזכיר של חנוכה .]כד[' וכמו שאמרו בגמ[, ז רק ממנהג"הניסים גם בבהמ

. כ בזה ליכא מנהג"ע, ]ואם בא להזכיר מזכיר בהודאה, בברכת המזון

 משמע דמזכירין מעין המאורע בברכת מעין ]ג"ג מברכות הי"פ[ם "ברמבוהנה @@
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‡ ˘Î¯·‰ ÌÂÈÒ ÁÒÂ�· ,È" ˙Â·È˙‰ ¯Á‡ ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰Ï ‡Ï‰ .לו
"ÍÏ ‰„Â�Â" ,ÂÎÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÍÏ ‰„Â�Â ¯Ó‡È ˜¯' .ÂÓ Ì�Ó‡" ¯

·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ" ‰‰ ÍÏ ‰„Â�Â ¯ÓÂÏ ‚‰� 'Â Â�È˜ÂÏ‡ÂÎ'.89  

                                                                                      
ויש , ח"ולא הזכיר להזכיר בה מעין המאורע גם בר, ט"שלש רק בשבת ויו

כ "מלבד מה שיש לבאר ג[, ח"ט לר"לבאר מה טעם יש לחלק בזה בין שבת ויו

גם יש לבאר מה שנזכר לעיל . ח"ט ור"ט שאני בזה חנוכה ופורים משבת ויו"מ

ולא קודם הזכרת ', ורע הוא קודם כי אתה טוב וכושמקום הזכרת מעין המא

פ מאי "ע, ה ביאר בזה"ח הלוי זללה"הגרומרן @@. ז"בונה ירושלים כמו בבהמ

 דיש ליתן טעם בדבר שאין ]ף"בדפי הרי: יט[דאיתא בתלמידי רבינו יונה בברכות 

אלא שכוללין , מזכירין הבדלה בתפילת הביננו לפי שאינה ברכה בפני עצמה

ואם היו אומרים מעין הבדלה בהביננו היה נראה שהיא , ה באתה חונןאות

דבברכה כוללת כוללים רק , כ למדנו יסוד הדברים"א. ברכה בפני עצמה

א "א, רק נכללת באתה חונן, וכיון שההבדלה אינה ברכה בפני עצמה, "ברכות"

דגם בברכת מעין שלש שהיא כוללת , ל"ז י"ועפ. להכניסה בתפילת  הביננו

אין כוללין בה אלא , ]ח ברכות"וכעין הביננו שכוללת י[, כמה ברכות בקיצור

דדוקא רצה , ניחא הכלז "ולפ@@. דברים שיש להם ברכה בפני עצמם

ע אם שכח "והחליצנו ויעלה ויבוא שהם הוספות שתיקנו להם ברכה בפ

על כן נכללו בקיצור גם , לאומרם במקומם ונזכר אחר חתימת בונה ירושלים

מ "מ, פ שנזכרין בברכת המזון"אע, כ חנוכה ופורים"משא, כת מעין שלשבבר

ועל כן גם אין נכללים בקיצור בברכת מעין , לא תיקנו להם ברכה בפני עצמם

הוא , ט במעין שלש"דמקום קביעת הזכרת שבת ויו, וגם מטעם זה ניחא. שלש

ה קודם ז עצמ"ולא כמו בבהמ, קודם הטוב והמטיב אחר סיום עניני ירושלים

לפי ששם הוא מקום הברכה שמברך אם שכח , חתימת ברכה שלישית

ל דאם שכח יעלה ויבוא "דכיון דס, ם"ז גם ניחא שיטת הרמב"ולפ. מלהזכיר

על כן , אינו חוזר לאומרה בברכה בפני עצמה אחר ברכת בונה ירושלים, ח"בר

רה ל דאומ"כ הטור דס"משא, ח במעין שלש"גם לדידיה אין לומר הזכרת ר

ח בברכת מעין "ל דמזכיר ר"גם ס, בברכה בפני עצמה כששכחה במקומה

 .]עו' ז בספר אשר לשלמה תנינא סי"עיין בכ[. ט"וכמו שבת ויו, שלש
ה הנוסח "פ שכ"שאע, שכתב, ל"ורי זצ'נ כד"בספר מעשה ניסים להגר' עי .89

בות ושם לא נזכר תי, ]מצוה קנא[ק "מ נוסח הברכה מועתק מהסמ"מ, ח"בבא

ז שלא "א ובט"ה באבודרהם ובלבוש ובמג"וכ, "ונודה לך"אחר " השם אלוקינו"

ה גם בספר אוהל "ובאמת כ. ועל כן הסיק שלא לאומרם, הביאו תיבות אלו
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ÏÚ‡ ˙Â¯ÈÙ"È ,‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ì˙ÂÁ.90 ÏÚ ÔÎÂ  ˙Â�ÂÊÓ  .לז
˘ Ô‚„ È�ÈÓ ˙˘ÓÁÓÂÏ„‚Ï‡¯˘È ı¯‡·  , ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ì˙ÂÁ

‰˙ÈÈÁÓ.91Ï‡¯˘È ı¯‡ È·�ÚÓ ÔÈÈ· ÔÎÂ  , È¯Ù ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ì˙ÂÁ

                                                                                      
וכן הוא נמצא . בלא תיבות אלו, ]סימן עח[ובריקאנטי , ]שער הברכות דרך ד נתיב י[מועד 

כגון הנדפס , ע"ם הקדמונים שראינו לעכי הנה בכל הסידורי, בסידורים הישנים

ובפיסא שנת , א"ובוונציה שנת שס, ן"ובנאפולי שנת ר, ו"בסונסינו שנת רמ

ה בסידור תפילת החודש "וכ[, ב"שנת תע] בשם דברי הימים[ובאמסטרדם , כ"ת

" ונודה לך"לא נמצא כלל הנוסח , ]ד"כמנהג תימן הנדפס בירושלים שנת תרע

כי בטור ובאבודרהם , י במחלוקת הראשוניםובאמת הדבר תלו, כולו

 ,מעין חתימה סמוך לחתימהל " כתבו בשם ספר המצוות שצ]שם[ובריקאנטי 

ונודה לך על הארץ ועל "מוסיפים ', וכו" כי אתה טוב"ולכן אחר תיבות 

' וגם בגמ[, ש לא נהג בזה"אמנם הטור הביא שאביו הרא. 'וכו" המחיה

" כי אתה טוב"כ "ם שם לא נזכר ג"וברמב,  אינו]ג" היג מהלכות ברכות"פ[ם "וברמב

ונברכך עליה בקדושה "דגם מה שאומר , ש"י בדעת הרא"ופירש הב]. 'וכו

ש "ופירש שהרא, ז"ח תמה ע"והב. הוא מעין חתימה סמוך לחתימה" ובטהרה

סובר שלא תיקנו לומר מעין חתימה סמוך לחתימה רק בברכה פרטית ולא 

הברכות ' אלא כל ג, א נראה שעיקר ההודאה על המזוןשלא יה, במעין שלש

" ונודה לך"שכבר הדפיסו נוסח , אבל גם בסידורים המאוחרים יותר. שוות בה

השם "מ לא נזכר כלל תיבות "מ, וכדעת ספר המצוות, סמוך לחתימה' וכו

ובסידור , ה"וכן הוא בסידור בית תפילה הנדפס ביעסניץ שנת תפ, "אלוקינו

ה "ובסידור שפה ברורה להרוו, ה"הנדפס באלטונא שנת תקעמודי שמים 

וגם , ]ה בסידורי בני אשכנז עד ימינו"וכ[, פ"הנדפס ברדלעהיים שנת תק

, ד"כגון תפילת החודש הנדפס בליוורנו שנת תקכ, בסידורי הספרדים הישנים

' בכולם נדפס ונודה לך על המחיה וכו, א"ושנת תשי, ץ"ושנת תר, ח"ושנת תקצ

, ע מן הסידורים הישנים שיזכיר נוסח זה"ולא ראינו לע, זכרת שם שמיםבלא ה

והוא אחר [א "שנדפס בבגדד שנת תרצ, רק בסידור ברכות שמים להרב דנגור

ה לא "צ זללה"ר הגרב"מ מו"ומ. שנזכרו תיבות אלו בסוגריים, ]ח"פטירת הבא

 .הסכים לשנות מנהגו בזה

 .ת מסעי אות אח שנה ראשונה פרש"ובא. י"ע רח ס"שו .90

ש שהביא מהרב הלכות קטנות שנשאל על "וע, י"י סימן רח סק"ה בברכ"כ .91

. אבל הורה שאין לשנות מנהג ראשונים, ולא מצא לו סמך, מקור המנהג בזה

, ]שם[ח "כ בבא"וכ. ]ריש פרק י[א הביא שכן הוא בספר כפתוח ופרח "ומרן החיד
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‰�Ù‚.92 ‰ÓÈ˙ÁÏ ÍÂÓÒ ‰ÓÈ˙Á‰ ÔÈÚÓ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â.93  Ì‡Â
 ¯Ó‡Â ‰ÚË"˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ " Â‡"ÁÓ‰ ÏÚ‰È " Â‡"ÔÙ‚‰ ÏÚ " ‡ÏÂ

 ¯ÈÎÊ‰ Ì‚ Â�Â˘Ï·‡ Á·˘"È ,˘ ‰‡¯�‡ˆÈ.94 
 ÏÎÂ‡‰‡ Ï˘ ˙Â¯ÈÙ"ÈÂÁ· "Ï , Í¯·ÓÁÒÂ�· Ì‰È¯Á‡ ı¯‡‰ ÏÚ  .לח

‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚÂ.95 · ‰Ê· ÔÈ„‰ ‡Â‰ÂÔ‚„ È�ÈÓ ˙˘ÓÁÓ ÏÎÂ‡ ‡ Ï˘"È ,
Â ‰˙Â˘·ÔÈÈ‡ Ï˘ "È. 

ÏÎÂ‡‰ÂÁ ˙Â¯ÈÙÓ"Ï‡· "È ,˘ ¯˜ÈÚ‰ ÌÂ˙ÁÈ ÁÒÂ�· ı¯‡‰ ÏÚ  .לט
˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚÂ.96·ÚÈ„·Â „ , Ì‡ÁÒÂ�· Ì˙Á "‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚ" , È„È ‡ˆÈ

Â˙·ÂÁ.97 Í¯È· Ì‡Â  ÁÒÂ�·"‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚ "ÂÁ ˙Â¯ÈÙ ÏÚ" ÌÏÎ‡˘ Ï

                                                                                      
 .ח"ח סקנ"ובכה

וכן משמע בדברי . ח"ח רח סקנ"וכה, ת מסעי אות אח שנה ראשונה פרש"בא .92

 .ב"י סקי"א בברכ"מרן החיד

 .ח"ח סקנ"כה .93

, ל" דבמסופק אם הם פירות הארץ או פירות חו]ד"סקנ[ב "ועיין במ. כן נראה .94

י אפילו אמר "ח גם בפירות א"ומשמע לכאורה דיוצא יד, "על הפירות"יאמר 

 .רק על הפירות

י שנראה "ועיין בב. ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות א"אוב. י"ע רח ס"שו .95

באחרונים מה ' ועי, א"ופסק כהרשב, א"שהבין שנחלקו בזה רבינו יונה והרשב

 .ש למעלה"והסיק כמ, ר ליישב"ש בא"ובמ, שתמהו בזה

 ]א"סקי[י "א בברכ"בדברי מרן החיד' ועי. ר"ת והא"פ הע"ע, ב"ב רח סקנ"מ .96
ל שבאו לארץ מברך "דבפירות חו] רבי משה גלאנטי[ן "שהביא בשם הרב המג

ל על "א כתב דלפי דברי הלבוש צ"אבל מרן החיד, על הארץ ועל פירותיה

 .הארץ ועל הפירות

ן נראה "מ סברת הרב המג"ומ. ל"וכנ, א דגם לכתחילה צריך לברך כן"שהרי י .97

, פירושו על ארץ ישראל" על הארץ"דהלא מה שאומר , דצריכה ביאור

הלא , ל"אחר שאכל פירות חו" על פירותיה"וכשאומר , מבואר בגוף הברכהוכ

, ל"וצ. ל"ואכל מפירות חו, י"שהודה על פירות א, אינו מודה על מה שאכל

" על פירותיה"ועל כן מה שאמר , דבכלל ארץ הוא כל ארץ המוציאה פירות

ח "ז טעם שיצא יד"דכ, מ נראה"ומ. מתפרש על פירות שגדלו בכל העולם

אבל לכאורה אינו טעם להורות כן לכתחילה שיאמר גם על פירות , בדיעבד
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ÂÁ·"Ï ,ˆ" ÚÂ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ Ì‡.98 ¯ÂÚÈ˘Î ·Â˘ ÏÎ‡È˘ ÈÂ‡¯ ÔÎÏÂ ,
Ô˜Â˙Ó‰ ÁÒÂ�· Í¯·ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ , Ì„‡Ó ‰�˜È˙Î ‰Î¯·‰ ÚÓ˘È Â‡

¯Á‡.99 · ÔÈ„‰ ‡Â‰Â‰Ê ÏÎÔ‚„ È�ÈÓ ˙˘ÓÁ ÏÎÂ‡·  ,‰˙Â˘ Â‡ÔÈÈ . 
Ó ˙Â¯ÈÙ‰ Ì‡ ˜ÙÂÒÓ ‰È‰"ÂÁÓ Â‡ È"Ï ,‡· Â˙ÂÈ‰· ÔÈ·" ÔÈ·Â È‡ .מ

ÂÁ· Â˙ÂÈ‰·"Ï ,È ÁÒÂ�· ÌÂ˙Á˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ.100  
‡ÏÎ‡ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ‡ ˙‡Â·˙Ó"ÂÁ ˙‡Â·˙Â È"Ï,101  Â  .מא

                                                                                      
 .ב"וצ. י"מחמת שאוכל הפירות בא" על הארץ ועל פירותיה"ל "חו

וביאור . ]בהערות, ה"סק' ס' סי[ח נאה "כבר נסתפק בזה בספר קצות השלחן להגרא .98

כל כ כאשר א"וא, היינו על ארץ ישראל" על הארץ"דהנה פירוש , הספק

לכאורה , ]דלא מצינו מי שיאמר שיברך שם על פירותיה[, ל"ל בחו"מפירות חו

. אינהו אכלי ואנן מברכין' וכעין שתמהו בגמ, הודה על מה שלא אכל

והכא אין זה , י"ן היתה משום שאכל הפירות בא"ולכאורה כל סברת המג[

ותמין על י כשח"דבשלמא בא,  שכתב להקשות]י"רח סוף ס[בלבוש ' ועי]. שייך

דארץ מפקא פירות ' ש בגמ"וכמ, הארץ ועל פירותיה לא הוי חתימה בתרתי

, י"הלא ההודאה על הארץ היינו א, ל"אבל כשחותמין כן בחו, וחדא חשיב

ואינה הארץ , ל"וההודאה על הפירות הם פירות חו, וכמבואר בגוף הברכה

ל גם פירות מ לשון פירות כול"דמ, וכתב ליישב. המוציאה את הפירות שאכל

ואגב זה מודה על , י המוציאה פירות"כ מודה על א"וא, ל"י וגם פירות חו"א

מ כוללת "מ, י"אף שנתקנה על א" על הארץ"דלשון , אי נמי. כ"ל ג"פירות חו

י ואגב כן על כל "וכשאומר על הארץ ועל הפירות מודה על א, לכל העולם

היינו , כ על הפירות"ז מתפרש מה שאמר אח"וע, הארצות המוציאות פירות

ז גם כשיאמר "דלפ, ואפשר. ד"עכת. הפירות היוצאין מן הארץ שבכל העולם

ס בכלל "דהרי סו, ח"יצא יד" על הארץ ועל פירותיה"ל "ל בחו"על פירות חו

 .ע"וצ". על פירותיה"ז "כ יתפרש ע"וא, ל"היא גם ארץ חו" על הארץ"

מ צריך להוציא "מ, שובוקשה לחייבו לברך , פ שספק ברכות להקל"שאע .99

 .עצמו מן הספק

י "ת דבנמצא בא"ח דדעת העו"ש בכה"וע. ב"א וסקס"ח סקס"ד וכה"ב סקנ"מ .100

אבל העיקר כדברי הפוסקים , "על פירותיה"ואומר , אינו משנה המטבע מספק

 .וסיים דכן עמא דבר, לחוד" על הפירות"דבכל ספק אומר 

מלבד קמח , ל" היא מתבואת חוי"וכהיום רוב התבואה שמשתמשים בה בא .101

על "ל "ז האוכל עוגה מקמח מצה צ"ולפ[, י"מצה שמורה שהוא מתבואת א



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 שלש מעין בברכת דינים פרטי

èô÷ 

‡· ÂÏ„‚˘ ˙Â¯ÈÙÓ Ì‚ ÏÎ‡˘"È ,ÂÁ· ÂÏ„‚˘ ˙Â¯ÈÙÓ Ì‚Â"Ï , ‰‡¯�
 ¯Ó‡È˘ ˜¯‰ÈÁÓ‰ ÏÚ,˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ Â‡  , ‡ÏÂ ÏÚ ÌÈÓ˙ÂÁ˘ ÂÓÎ
‡ ˙Â¯ÈÙ"È.102 

 Â¯ÈÙ· ÂÏ„‚˘Â˘·Î˘ ÌÂ˜ÓÂ‰ÌÈ¯ˆÓ ÈÏÂÚ  ,Â˘·Î ‡ÏÂÂ‰ ÈÏÂÚ˙  .מב
Ï·· ,‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ È‡˘¯.103 

                                                                                      
 .ובכל זמן יש לברר הדבר, "]מחייתה

י וגם "נראה פשוט דכלולין גם פירות א" על הפירות"דבכלל לשון , הסברא .102

יש להסתפק אם כלולים גם פירות " על פירותיה"אבל בלשון , ל"פירות חו

 .ועיין". על הפירות"ולכן מוטב שיברך בנוסח , ל"חו

ש "דמ, ונראה מדבריו, א" שהביא דברי מרן החיד]ט"סקנ[ח "בכה' ועי. י שם"ברכ .103

קאי על פירות ממקום שכבשו , א בהמשך דבריו שהוא מחלוקת"מרן החיד

א יראה "אבל המעיין בדברי מרן החיד, עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל

, ל שיברך על הפירות"ונ ,ע"ל בארץ צ"על פירות חו: כי זה לשונו שם, שאינו כן

ג דלא "אע, ל שאם הם פירות מכבוש ראשון"ונ. מטעם שכתב בספר הלבוש

א "מר זקנינו הרב החסיד מהר. שפיר מצי למימר על פירותיה, קדשה האידנא

ת כתב דזה מחלוק 'ג א סימן"והרב אדמת קדש ח .י"ה בהגהותיו כ"אזולאי זלה

, ש גארמיזאן הסכים שיברך על הארץ ועל הפירות"שהרב מהר, גדולי ישראל

הנה . כ" ע.ן סבר שיברך על פירותיה"והרב המג, "וכדעת מר זקני הגאון"

ולא על " [על הארץ ועל הפירות"ש גארמיזאן כתב לומר "דמהר, מבואר

, א אזולאי זקנו"א כתב שהוא כדברי מהר"ומרן החיד, ]הארץ ועל פירותיה

על "א אזולאי לגבי פירות של כיבוש עולי מצרים הורה לומר "והנה מהר

דמה , ועל כרחינו, א לעיל מינה בסמוך ממש"ש מרן החיד"וכמ, "פירותיה

לא קאי , "על הפירות"לומר , ש גרמיזאן"וכוותיה מהר, א אזולאי"שהורה מהר

כ "וא, ל שבאו לארץ"אלא על פירות של חו, על פירות כיבוש עולי מצרים

א "דאיירי בהם מרן החיד, דגם כל המחלוקת בזה היא בפירות אלו, מבואר

ל שבאו "בתחילה כתב לדון על פירות חו: וסדר דבריו כך הוא, בתחילת דבריו

ושנראה , "על הפירות"וכתב לצטט משם זקנו דנראה מהלבוש שיאמר , י"לא

שעיקר [י זקנו ואחר שסיים דבר, "על פירותיה"לו דבכיבוש עולי מצרים יאמר 

ז שהרב אדמת קודש "חזר לכתוב ע, ]ל שבאו לארץ"דבריו באו על פירות חו

ל שבאו לארץ נחלקו "והיינו דבפירות חו, כתב שהוא מחלוקת באחרונים

על "לומר , פ דברי הלבוש"ש זקנו ע"ל כמ"ש גרמיזאן ס"ומהר, האחרונים
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Ú�‰ ÔÈÈ" È·�ÚÓ ÈÂÁ"Ï , ÂÈÏÚ Í¯·Ó È¯Ù ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ˘‰ ·‡ .מג
ÔÙ‚‰ ,‰�Ù‚ È¯Ù ÏÚ ‡ÏÂ.104 
‡Ó ÌÈ�ÈÓ‰ ÏÎ ÂÈ‰"È , È¯Ù ÏÚÂ ‰˙ÈÁÓ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÓÂ‡ .מד

 ÏÚÂ ‰�Ù‚‰È˙Â¯ÈÙ.105ÂÁ Ï˘ Ô‚„Ó ˙Â�ÂÊÓ‰ È�ÈÓ ÂÈ‰ Ï·‡ "Ï , ÔÈÈ‰Â
‡ Ï˘Ó ˙Â¯ÈÙ‰ Â‡"È ,]˙Â¯ÈÙÏÂ ÔÈÈÏ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ÌÈ„˜È Ì‡˘ , ‡ˆÓ�

‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚÂ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯Ó‡È˘ , ı¯‡‰ ÏÚ ¯Ó‡È˘ Â‡
‰�Ù‚ È¯Ù ÏÚÂ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ , ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ‰„ÂÓ˘ ˙¯¯Â·Ó ÔÂ˘Ï‰ ÔÈ‡Â

‡ Ï˘ ÔÈÈ‰ ÏÚ Â‡"È , ÔÈ· ˜ÈÒÙ‰ ÈÎ"ÏÚı¯‡‰  ,Ï"‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚ "
 ˙Â·È˙·"‰ÈÁÓ‰ ÏÚ"106[ ,¯„Ò‰ ˙Â�˘Ï ·ËÂÓ˘ ‰‡¯� , ÍÂÓÒÏÂ

‡ Ï˘ ÔÈÈ‰ Â‡ È¯Ù‰"ı¯‡‰ ÏÚ ˙·È˙Ï È ,Á‡Â"‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ¯Ó‡È Î ,
]‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ ‰È˙Â¯ÈÙ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯Ó‡È˘ Â�ÈÈ‰Â , ı¯‡‰ ÏÚ Â‡

‰ÈÁÓ‰ ÏÚÂ ‰�Ù‚ È¯Ù ÏÚÂ.[107ÙÏÂ " ‰Î¯·‰ ˙ÏÈÁ˙· Ì‚˘ ‰‡¯� Ê
¯„Ò‰ ‰�˘È ,˙‰Ï È„Î‰Î¯·‰ ÛÂÒ· ¯Ó‡È˘ ‰ÓÏ ÂÓÈ‡. 

 ÚÂË‰ ˙Î¯·· ÔÈÚÓ ˘Ï˘ ‰ÙÈÏÁ‰Ï ÔÈÚÓ· ˘Ï˘ ˙¯Á‡, ÔÂ‚Î‰ .מה
¯Ó‡˘ ÏÚ ‰ÈÁÓ‰ ¯Á‡ ÏÎ‡˘ ÌÈ�‡˙, ‡Ï ‡ˆÈ È„È Â˙·ÂÁ, ÍÈ¯ˆÂ 
¯ÂÊÁÏ Í¯·ÏÂ.108 ‡Â‰Â ÔÈ„‰ Ì‡ ÏÎ‡ ˙Â�ÂÊÓ, ˙Â¯ÈÙÂ ÔÈÓÓ ‰Ú·˘ 

]„·ÏÓ ÌÈ¯Ó˙[, ÁÎ˘Â Â˙Î¯·· ¯ÈÎÊ‰Ï „Á‡ Ì‰Ó, ÍÈ¯ˆ ¯ÂÊÁÏ 
                                                                                      

 שהמחלוקת ח"ודלא כדמשמע בכה. ז"ה חלק ע"והרב המג, בלבד" הפירות

 .באחרונים חוזרת על פירות דכיבוש עולי מצרים

 .ס"ח סק"י שם וכה"א בברכ"מרן החיד .104

 .פשוט .105

, כ יש במשמעות לשונו שהפירות או היין הם מן המחיה שהזכיר סמוך להם"וא .106

 .ולא מן הארץ שהקדים תחילה

ר על והיינו שיאמ, י"ונראה לכאורה שזה עדיף משיאמר בכולם בלא שבח א .107

י "משום דדין זה להזכיר שבח א, הארץ ועל המחיה ועל פרי הגפן ועל הפירות

' והדין להקדים על המחיה לשאר המינים אינו מדינא דגמ', הוא דינא דגמ

 .ושמא יש לדחות. רק מהמבואר בראשונים, בהדיא

, כן מוכח מדברי הפוסקים שדנו בגפן ותמרים שנפטרים בברכת על המחיה .108

 .ב פרק יד אות כו"צ ח"וכן הוא בהדיא באול. ברים לאאבל שאר ד
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Í¯·ÏÂ ÏÚ Â˙Â‡ Ó‰ÔÈ ¯ÈÒÁ‰˘.109 ÂÏÈÙ‡Â Ì‡ ¯ÈÎÊ‰ Â˙Â‡ ÔÈÓ‰ 
‰È‰˘ ÍÈ¯ˆ Í¯·Ï ÂÈÏÚ ˙ÏÈÁ˙· ‰Î¯·‰, ÁÎ˘Â ˜¯ ÌÂ˙ÁÏ Â·, Ì˙ÁÂ 
ÔÈÓ· ¯Á‡, ÍÈ¯ˆ ¯ÂÊÁÏ.110 ¯ÈÎÊ‰ Â˙Â‡ ÔÈÓ‰ ‰È‰˘ ÍÈ¯ˆ Í¯·Ï ÂÈÏÚ 
˜¯ ‰ÓÈ˙Á· ‡ÏÂ ¯ÈÎÊ‰ ‰˙ÏÈÁ˙·, È"‡ ‡Ï˘ ‡ˆÈ ÍÈ¯ˆÂ ¯ÂÊÁÏ, ÈÂ"‡ 

ÏÏÎ�˘ ‰Ó· ¯Ó‡˘ ÏÚÂ ˙·Â�˙ ‰„˘‰.111 ÓÂ"Ó Ì‡ Á˙·˙ÏÈ ‰Î¯·‰ 
‰ÙÂÒ·Â ¯Ó‡ ÎÔ‚Â‰, ˜¯Â È�ÙÏ ‰ÓÈ˙Á‰ ‰ÚË ¯ÓÂÏ ‡Ï˘ Ô‚Â‰Î, Â�È‡ 
·ÎÚÓ.112 

, Â�ÂÊÓ ÏÎ‡ ,ÌÈ¯Ó˙ ÏÎ‡ Â‡ ÔÈÈ ‰˙˘Â ,‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ˜¯ Í¯È·Â˙ .מו
˙Â¯ÈÙ ‡ÏÂ ÔÙ‚ ‡Ï ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ,‡ˆÈ , ˙¯ËÂÙ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ˙Î¯·˘ ÈÙÏ

ÌÈ¯Ó˙ÏÂ ÔÈÈÏ.113ÈÂ "‡‡ ÌÈ¯Ó˙‰Â ÔÈÈ‰ ÔÓ ¯ËÙ� ‡Ï˘ ‡" ÔÂÂÈÎ Î
¯ËÂÙÏ ˘Â¯ÈÙ·‰ÈÁÓ‰ ÏÚ· Ì.114Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘ ‰‡¯�Â . 

                                    
כבר נתבאר לעיל , ומיהו בשכח יין או תמרים ואמר על המחיה. [ל"וכנ, פשוט .109

 ].וכמו שיתבאר בסמוך, שיצא ידי חובתו בדיעבד

קפז [ע בסתם "פ שכתב מרן השו"דאע, וביאר שם. ב פרק יד אות כו"צ ח"אול .110
,  לדעה זו]ד"סק[ב שם "וכמבואר במ,  אינה מעכבת דחתימת ברכה ארוכה]א"ס

וכן משמע מדברי , וצריך לחזור, מ כאן שחתם בדבר אחר קלקל הברכה"מ

 .שיזכיר בתחילה ובסוף בדוקא' דבעי, ח דבסמוך"כה

,  שהביא בשם הגנת ורדים שאם בירך על תאנים על המחיה]ז"רט סק[ח "בכה' עי .111

שכיון , ל כתב שם"והוא ז. לא יצא, ל הפירותונזכר רק בסיום הברכה וחתם ע

 .הרי הזכיר התאנים תחילה וסוף ויצא, שהזכיר תנובת השדה בתחילת הברכה

 .צ שם"אול .112

דבאכל מזונות ותאנים והזכיר רק על המחיה , ל"ומבואר מזה כנ. [ו"ח סקע"כה .113

 ].וצריך לחזור ולברך על העץ, ח התאנים"לא יצא יד

מדברי , ח"והנה מקור דברי כה. א סימן צא אות ו" שלמה חת מנחת"ה בשו"כ .114

אבל לכאורה ,  דעל המחיה פוטרת יין ותמרים]ט"בסקפ[האחרונים שהביא 

דדוקא שם שנתכוון בהדיא לפטור היין או , ז אוירעבאך יש לחלק"לדעת הגרש

אבל בנידון שאכל כמה מינים ורצה להזכיר , התמרים בברכת על המחיה יצא

הרי שלא נתכוון לפטור בזה , ושכח והזכיר רק על המחיה, את כולםבברכתו 

 דלא ]ט"בסקס[ב לבאר "כ המ"וכעין מש. ועל כן לא יצא, גם ליין ולתמרים

כ בזה "וכ, כ כיוון בפירוש לפוטרם"אמרינן דברכת על הגפן פוטרת לענבים אא
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Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·· ·ÈÈÁ˙�˘ ÈÓ ,˙Â˘Ù� ‡¯Â· Í¯È·Â ‰ÚËÂ , ‡Ï˘ .מז
Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ,Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ.115  

                                                                                      
 .ע"וצ. ש"ע, ]פ"בסק[ח עצמו "כה

 הראשונים שנחלקו שכיון שכתב ,]א"סי רב[ ע"ובש משמע וכן .ב"סקס רח ב"מ .115

 צריך ,נפשות בורא או שלש מעין שאחריהם ברכה אם תאנים שריית במי

 ,ומשמע ,הברכות שני לברך כדי מים לשתות וגם שבעה ממין אחר פרי לאכול

 מוכח וכן .]ה"סקנ רב[ ב"במ שם מבואר וכן .נפשות בבורא פ"ממנ ח"יד יוצא דאין

 אם ספק שיש דבאופן ,]ו"סקכ רב[ א"במג שם שהובאו האגודה רימדב לכאורה

 ,ומבואר ,שלש למעין נפשות בורא יקדים נפשות לבורא פוטרת שלש מעין

 הנה אמנם .נפשות בבורא בדיעבד נפטרת שלש מעין ברכת שגם חשש שלא

 דמיא נפשות בורא דברכת ל"דס ,ג"הכנה בדברי לפרש ]טו 'סי 'א כלל[ ר"הגו דעת

 נפשות בורא כן ,בדיעבד מילי כל פטרה דשהכל וכשם ,דלפניה שהכל לברכת

 לברך חוזר אינו דבדיעבד הסיק מ"מ ,דבריו על שהקשה ואף ,מילי כל פוטרת

 ,זה לדין ג"כנה מדברי מקור שאין נראה אמנם .נפשות בורא אחר שלש מעין

 האחרונים וגם ,]בזה ]נפשות בורא ברכת בדיני[ להלן ועיין[ ,דבריו כוונת זו ואין

 כחלק כתבו מ"מ ,שלש מעין פוטרת אין נפשות דבורא בהדיא להו דסבירא

 בביאור להלן 'ועי ,לגמרי עמו הסכימו לא מ"דמ ש"וע[ ,ג"הכנה של מדיניו

 ]ז"סקל רח[ ר"במאמ וגם ,]ה"זללה צ"הגרב ר"מו דעת ה"ושכ ,ביניהם החילוק
 פוטרת אינה נפשות דבורא ז"ע תמהו ,ג"הכנה בדעת ורדים הגינת דברי הביא

 שמי ז"עפ ופסק ,ורדים הגינת דברי הביא ]ט"סקע רב[ ח"בכה ואמנם .שלש מעין

 כעצת[ ומים שבעה ממין פרי לו ואין בסעודה שלא תאנים שריית מי ששתה

 מין אכל אם שמסופק דמי ]ב"סקצ רב[ עוד פסק וכן ,נפשות בורא יברך ,]ע"השו

 ]קכב ק"ס קסח[ ח"בכה ע"וע[ ,פ"ממנ נפשות בורא יברך ,חרא העץ פרי או שבעה
 בהגהות אבל ,נפשות בבורא יפטור אכל מה דבמסופק צ"זב מספר כן שהביא

 שאינה ל"וס ,צ"בזב כן נתבאר שלא ,ז"ע העיר ורי'כד נ"לר ניסים מעשה

 ספק יש שבאמת באופן איירי שם ח"בכה מ"מ אבל ].שנתקנה במה אלא פוטרת

 ,מעיו הנאת על ברכה שום בלא עצמו יניח שלא וכדי ,שלש במעין במחויי אם

 אבל ,]להלן 'עי ,באחרונים מוסכם אינו ז"וג[ ,נפשות בורא שיברך ח"הכה הורה

 ובירך וטעה ,שלש במעין נתחייב שבודאי למי מזה ראיה אין עדיין לכאורה

 ,בדבדיע שנפטר ורדים הגינת לשיטת חושש שאינו ל"י דבזה ,נפשות בורא

 מדברי להוכיח שיש נראה מיהא הא פ"ועכ .שלש מעין ומברך חוזר אלא

 מחוייב שבודאי כל ,שלש למעין נפשות בורא מקדים שאם ל"דס ,ח"הכה
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Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„" ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·· ÏÂÏÎÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÔÈ‡˘ Ú .מח
˙ÙÒÂ˙ ÌÂ˘ ˜ÙÒ‰ ˙ÓÁÓ ,Ú‡Â"˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ÛÈÒÂÓ Â�È‡˘ Ù.116 

È�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÂ‚ÎÂÌ , Ì‡ ˜ÙÒ˘ ‰˜˘Ó ‰˙˘Â
 Â‡ ÔÙ‚‰ ÏÚ Â˙Î¯·˙Â˘Ù� ‡¯Â· , ÏÚ Ì‚ ıÚ‰ ÏÚ ˙Î¯·· ÛÈÒÂÈ ‡Ï˘

ÔÙ‚‰ , ‰˜˘Ó‰ ˙Î¯· ‡Ó˘˙Â˘Ù� ‡¯Â· , ‡Ï˘ Â˙Î¯·· ÛÈÒÂÓ ‡ˆÓ�Â
ÔÈ„Î.117‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÈ�ÚÏ ‰Ê ÏÎ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙ÎÂ  , Ì‡ „·ÚÈ„· Ï·‡

˜ÙÒÏ Ò�Î� ¯·Î , ‡Ï· ¯‡˘È˘Ó Â˙Î¯·· ˙ÙÒÂ˙‰ ÏÂÏÎÈ˘ ·ËÂÓ
ÏÏÎ ‰Î¯·.118Â  È‡˘¯ Â�È‡˘ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎ‡ Ì‡ Ì‚„ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î

                                                                                      
 ]ב"סקע רח[ הורה שהרי ,נפשות בבורא ממנה שנפטר לחוש צ"א ,שלש במעין
 נפשות בורא יקדים ,המינים שבעת מפירות ואכל תפוחים מי ששתה שמי

 ]ג"סקע[ כ"אח כתב ז"וכעי ,שלש במעין נפטרים התפוחים מי שמא ,שלש עיןלמ
 חשש שלא ,ומבואר .ש"ע ,האדמה ופירות שבעה ממין פרי האוכל לענין

 ולמה .שלש למעין נפשות בורא שהקדים במה נפטרין שבעה ממין שהפירות

 .חאני ,נתחייב אם ספק לבין ,שלש במעין מחוייב שבודאי אופן בין שחילקנו

 .ועיין

 .ח"ע רח סי"שו .116

 .פ"ב סק"א שם ומ"רמ .117

, ע"ד השו"ומשמע דפליגי ע,  שהביא שכן הסכימו האחרונים]ב"סקפ[ב "במ' עי .118

ח "אמנם בכה. א פליג גם בעיקר הדין" צירף לזה דהגרע]ח"סקע[צ "ובשעה

, ע לא קאמר אלא לענין לכתחילה" הביא בשם האחרונים דגם מרן השו]א"סקצ[

 שתמה דהלא אופן השאלה ]ז"סקכ[ר "בא' ועי. אבל בדיעבד מודה דשרי

מדבר באופן שרוצה לשתות לכתחילה ] אשר הוא מקור הדין[בתרומת הדשן 

כ יכלול "על דעת שאח, או בורא נפשות' משקה זה שספק אם ברכתו מעין ג

ל להלבוש "כ מנ"וא, ובזה הורה שאסור, על הגפן בברכת מעין שלש אחרת

דהנה אמנם , ל"ולכאורה י. ש"ע, באר הדין גם באופן שכבר אכל ונכנס לספקל

: רק קיצר וכתב, י לא הביא נוסח השאלה כצורתה"אבל מרן הב, ד"ה בתה"כ

בורא  אחריו לברךאם טוב לאכול דבר שצריך ', במשקה שאדם מסופק וכו

 פרי ועל הגפן על כן גם בה ויכלול העץ על אחריו לברך שצריך ודבר נפשות

, ויש במשמעות לשונו, כ"ע, משקה אותו ברכת חובת ידי לצאת כדי הגפן

ולכן נקטי האחרונים , ע"ז אסר השו"ועכ, דהנדון גם אחר ששתה מאותו משקה

מ מאחר ואין הדבר "ומ. ע"דמה שהורו דבדיעבד שרי הוא שלא כדברי השו
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ÌÎÒÂÓ Â�È‡˘ ÈÙÏ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ï ,] ÔÈÈ ‰˙˘˘ ÔÂ‚ÎÂ
˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘· , Í¯·Ó Ì‡ Â˜ÏÁ�˘ÂÈ¯Á‡ ÔÈÚÓ ˘Ï˘[ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

 ¯ÂÚÈ˘Î ÂÈ¯Á‡ ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯Ó˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯·· Â·ÈÈÁÓ‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ,
‰ÏÈÁ˙ ÏÎ‡˘ ‰Ó Ì‚ ‰· ÏÂÏÎÏÂ.119 ‰È¯· ÔÈ�ÚÏ Ì‚„ ‰‡¯�Â  ÔÈ„‰

ÔÎ ,ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙÓ ‰È¯· ÏÎ‡Â ÁÎ˘ Ì‡˘ , ˜ÙÒÏ Ò�Î�Â
‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· , ÔÈÚÓ ˙Î¯·· ·ÈÈÁÓ‰ ¯Á‡ ÔÈÓÓ ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯˘Ï˘ ,

‰ÏÈÁ˙ ÏÎ‡˘ ‰È¯·‰ Ì‚ ‰· ÏÂÏÎÏÂ.120 
‡ÔÈÈ ‰˙˘ ÔÂÚÓ˘Â ˙Â�ÂÊÓ ÏÎ‡˘ Ô·Â‡¯ , È‡˘¯ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ .מט

Â‡ÈˆÂ‰Ï È„Î Â¯È·Á ÏÎ‡˘ ‰Ó ÏÂÏÎÏÂ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯·Ï , ÏÎ ‡Ï‡
 „Á‡ÏÎ‡˘ ‰Ó ÏÚ ÂÓˆÚÏ Í¯·Ó Ì‰Ó.121 ÏÎ‡ Ô·Â‡¯ Ì‡ Ì�Ó‡ 

ÔÈÈ ‰˙˘Â ˙Â�ÂÊÓ ,˙Â�ÂÊÓ ˜¯ ÏÎ‡ ÔÂÚÓ˘Â , ˙Î¯· ÔÂÚÓ˘ ÚÓ˘È Ì‡
Ô·Â‡¯ , Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ]ÌÈ�ÂÂÎÓ „ÁÈ ÚÈÓ˘ÓÂ ÚÓÂ˘˘ ÔÙÂ‡·[ ,
Ú‡Â" Ô·Â‡¯˘ ÙÔÙ‚‰ ÏÚ Ì‚ Â˙Î¯·· ÛÈÒÂÓ , Â�È‡ ÔÂÚÓ˘Â Í¯ˆ� ‡Ï‡

 ˙Î¯·Ï‰ÈÁÓ‰ ÏÚ.122 ÓÂ"Î ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ÔÂÎ� Ó ˙‡ˆÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ô
                                                                                      

, ספקד איירי לענין להכניס עצמו לכתחילה ל"ובמקור הדין בתה, מוכרע

על כן בדיעבד אם כבר , ע לא קאסר אלא לכתחילה"ח הביא דגם השו"ובכה

 .נראה ודאי שיש להקל שרשאי לכלול, נכנס לספק

 שכתב כן לענין מי שאכל כדי ]י"רט סק[ב "ע במ"וע. ה בחיי אדם כלל נ אות ב"כ .119

 ,ת"א דחיובו מה"שכיון שי, ונסתפק אם בירך', שביעה ונתחייב בברכת מעין ג

', לאכול מין אחר שיתחייב בו בברכת מעין ג] כשאין לו אפשרות אחרת[רשאי 

 .ויכלול בה גם המין שאכל תחילה

ב "ואולי הוא גם בכלל דברי המ, ל"לכאורה גם זה בכלל דינא דהחיי אדם הנ .120

ב "כ כשם שהתיר המ"א, ת"על בריה הוא מה' דאם חיוב ברכת מעין ג, ל"הנ

, ע לא פסק כן"אף דסתם מרן השו, דאורייתא' ן גלכלול לחוש לשיטות דמעי

ולאכול ממין , אחריה' רשאי לחוש לשיטות שחייב במעין ג, נ בדין בריה"ה

 .'צ לברך אחר בבריה מעין ג"אף דעיקר ההלכה דאי, אחר כשיעור ולכלול

 .ש בזה"וכ, ע שאין לכלול בה בספק"פ השו"ע, ב פרק מו אות מו"צ ח"אול .121

 ,סניןייש להסתפק באחד שאכל מעט מפת הבאה בכ: ל" כתב וז]א"ג סקרי[י "בברכ .122

סנין ופירות יוחבירו אכל כ, ונסתפק אם אכל שיעור לברך מעין שלש או לא

אי מצי מפיק בברכתו לזה ,  ומברך מעין שלש וכולל שתיהן,כשיעור' ממין ז
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מצי מי נימא דכיון דהוא מברך על המחיה ועל העץ לא , סנין לחודישאכל כ

, או נימא דאידך משמע הוא דשמע, דחדא מתרתי לא אתיא, מפיק לאידך

ומתחילה הביא לזה . כ" ע.ושפיר נפיק, ואיהו יהיב דעתיה אדמחייב לחוד

מ "תקיעות ביום יצא כתבו הראשונים דה' דגבי שמע ט, ראיה דלא מהני

ואפילו באופן שהתקיעות האחרות היו , כשלא הפסיק בקול אחר בנתים

ז גם בנידון "ולפ, הוו הפסק, מ כיון שלשומע אינן נצרכות"מ, ות לתוקעראוי

מ כלפי השומע מקלקל ברכת "מ, ג שהמברך צריך להוסיף על העץ"אע, דידן

דבתקיעות המצוה לשמוע קול , א לדחות"וכתב מרן החיד. על המחיה שלו

,  הפסקכיון שכלפי השומע יש קולות שאין ראויין הוו, ולכן, ]ולא לתקוע[שופר 

וכשם שאם היו לתוקע , דגם הוא וגם התוקע כאחד שוין בצורת קיום המצוה[

, עתה שאינם ראויין לשומע לחוד נמי לא נפיק, לא נפיק, קולות שאין ראויין

כ בברכות המצוה "משא, ]דאין מעלת התוקע חשובה ממעלת השומע כלל

מקלקל אינו , פ כלפי המברך"ועל כן כאשר חלק הברכה ראוי עכ, לברך

ואם , והיינו דמעלת המברך גדולה ממעלת השומע[, הברכה כלפי השומע

, גם השומע הנטפל לו נפיק בה, וחשיבא ברכה כשרה, כלפיו לא הוי הפסק

דבשופר , א לחלק"עוד כתב מרן החיד @@]. פ שכלפיו חלקה אינה ראויה"אע

 אבל ,קול שאינו ראוי הוי הפסקששומע וכ, המצוה היא קול שופר של חיוב

הוסיף ואם בתוך השבח הראוי , רבנן ברכת השבח על אכילתובברכות תיקנו 

כיון שכאן זה ו, דמכל מקום שבח הוא, לא הוי הפסק בדיעבד, שבח נוסף

שעת הדחק הוי , ואינו רשאי לברך בעצמו, השומע מסופק אם אכל כשיעור

 ,ד"א ראיה להתיר מדברי התה"הביא שם מרן החידגם @@. כדיעבד דמיו

שכתב שאין לחוש לכלול בברכת מעין שלש גם מינים אחרים שמסופק אם 

אין " על האדמה ועל פרי האדמה"ודוקא נוסח מחודש של [, נתחייב בברכתם

מוכח דבמוסיף , ד דהוי הפסק אם אינו מחוייב"ומדלא חשש התה, ]אומרים

ש "דגם מ, ונסתייע עוד מדברי האחרונים. שבח אינו מקלקל הברכה בדיעבד

דוקא במי , הפוסקים שלא לכלול דברים אחרים מספק בברכת מעין שלש

שפיר , מי שכבר אכל ונכנס בספק חיוב ואין בידו לתקןאבל , שעדיין לא אכל

ה בנידון דידן שראובן כבר אכל שיעור "כ ה"וא, דמי שיכלול גם מחמת הספק

יוכל ל ש"י, ואין בידו לתקן באופן אחר, שיש להסתפק אם רשאי לברך עליו

. פ שחבירו כולל בה דברים נוספים"אע, לצאת בברכת מעין שלש של חבירו

 דהשוכח ערבית ]שסא' א סי"ת ח"בשו[ז "א מדברי הרדב"הביא מרן החידעוד @@

ותפילת החזרה , ותעלה לו תפילת לחש לשחרית, ץ בשחרית"יוכל להיות ש

, כת כהניםץ קדושה והקראת בר"פ שבחזרה מוסיף הש"ואע, לתשלומי ערבית
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על כן אינן , ועל כרחנו משום דכיון דשייכי לחזרה, אינן נחשבות הפסק

י "ש בספר לקט הקמח דבן א"גם הוכיח ממ. מקלקלות השלמת תפילת ערבית

י "ונמצא שבן א, וחל שמיני של פסח להיות בשבת, ל"המתארח אצל בן חו

י " רשאי בן אהרי, ט"ל קידוש לשבת ויו"ל צ"ובן חו, מקדש קידוש לשבת לחוד

ל מוסיף בקידושו גם "פ שבן חו"אע, ל"ב בן חו"לצאת בקידוש שעושה בעה

דגם בנידון דידן רשאי זה שנצרך לברכת על , ומזה יש ללמוד, ט"נוסח של יו

ואינו , המחיה בלבד לצאת בברכת חבירו שמברך על העץ ועל המחיה יחד

והובא , א" החידד מרן"עכת. מזיקו מה שהמברך מוסיף דברים הנצרכים לו

 כתב לדון ]סב' סי[תורה לשמה ת "ובשו@@. ועיין בסמוך, ]ג"סק[ת "בקיצור בשע

ורוצה , במי שאכל מזונות ונסתפק אם יכול לברך מעין שלש, ז ממש"כעי

האם יש בדבר משום הפסק , כ על העץ"לצאת בברכת שמעון שמזכיר בה ג

מההיא ,  לא חשיב הפסקושם כתב להוכיח דכל ששומע, כלפי ראובן או לא

ש בנידון דידן "וכ, ח בקדיש וקדושה"דהעומד בתפילתו שותק ומכוון לצאת יד

שאומר שמעון אינו מכוון על תיבות אלו " על העץ"שראובן ששומע חלק 

 :]כא[בברכות ' ת בתוס"י ור"דהרי ר, ונראה כוונת דבריו. ח הפסק"דודאי ל, כלל

מ הסכימו "אלא דמ, דשמא הוי הפסק, פקפקו בשומע ושותק לקדיש וקדושה

, דאפילו במכוון לצאת אינו הפסק, ומבואר, דגדול המנהג שנהגו כן' התוס

א לא "אמנם נראה דמרן החיד. ש כאן שאינו מכוון אלא למה שנצרך לו"וכ

דהא פשיטא , משום דאין עיקר ספיקו אי הוי הפסק כלפי המברך, הוכיח מזה

אלא מאי דנסתפק מרן , בשמיעה לחודדלא שייך הפסק , ח"כדברי הבא

הרי אין , דאפשר שאם המברך מחוייב בברכת על המחיה ועל העץ, א"החיד

ח רק בחלק מן "א לצאת יד"מצד שא, שייך שיפטור לזה שחייב רק בעל המחיה

האם כאשר להמברך או , וכל קוטב דבריו סובב הולך סביב ספק זה, הברכה

אין אחר יכול לצאת בחלק , ריםלהמקדש או להתוקע נצרך להוסיף דב

רשאי השומע לצאת רק בחלק , או שכיון שנצרכין להמברך עצמו, מברכתו

מ "ומ@@. ובזה פשט דיש ביד השומע לצאת אף בחלק מן הברכה, שנצרך לו

א דרשאי ראובן לומר חצי ברכה ושמעון "נראה שאין ללמוד מדברי מרן החיד

או שיאמר , חבירו בחצי ששומעוכל אחד מהם יתכוון להוציא ל, חצי ברכה

, ושמעון יתכוון לצאת רק במחצה הראשון של הברכה, ע"ראובן ברכת בפה

פ דגבי מגילת אסתר מהני שישמע מן "דאע, ב"א וכיו"ויסיים לעצמו בפה

' ש התוס"וכמ, מ בברכות אינו כן"מ, הקורא רוב המגילה וישלים חלק בפיו

ואפילו כשזה , רכה אחת לשני בני אדםא לחלוק ב" דא]ה ולמאן"ד. מו[בברכות 

]. ש"ע, ז"ושם נמי איירי במוציאין זא[, יודע רק חצי ברכה וחבירו רק חצי האחר
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 ÔÙÂ‡·¯·„· Í¯Âˆ ˘È˘ ,˘ ÔÂ‚Î ÏÎ‡¯ÂÚÈ˘ ˜ÙÒ , Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡˘
ÂÈ¯Á‡ , ÏÎÂÈÂ „·ÚÈ„Î ÈÂ‰ ‰Ê· ˘˜·Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Â¯È·Á Â�‡ÈˆÂÈ˘

Â˙·ÂÁ È„È.124 
                                                                                      

והספק , א אלא כאשר למברך היא ברכה שלימה"ועד כאן לא איירי מרן החיד

פ שהמברך מוסיף בה דברים לצורכו שאין "האם חבירו יכול לצאת בה אע

שמענו מדבריו דיש אופן לשמוע חצי ברכה לחוד אבל לא , נצרכין להשומע

 .ולהשלים בפה חציה השני

כל שבירך , בדיעבד:  שכתב]קצו' סי[ן "א המיוחסות לרמב"ה בתשובות הרשב"כ .123

חכם : אמרו, ואפילו ברכת המזון.  דשומע כעונה,יצאו, ושמעו חביריו, האחד

. מון לפירותיין זלפי שא, לכתחלה אין עושין כן, מ"ומ. ובור יוצא, מברך

. ל בסוף דבריו"א הנ"והובא בדברי מרן החיד. כ"ע. כדאיתא פרק כל הבשר

 .ש"ע, ]א"סימן ריג ס[ע "ה בשו"וכ

א לא כתב להסתפק באופן שראובן אכל כשיעור ממיני מזונות "הנה מרן החיד .124

אלא באופן שאכל שיעור שיש , ורוצה שיוציאהו חבירו בברכת מעין שלש

ש להוכיח "במ[ופירש בהדיא בתוך דבריו ,  רשאי לברך אחריולהסתפק אם

לפי שאינו רשאי לברך על מה שאכל , דהכא דמי לדיעבד, ]ד"מדברי תה

, ז בודאי אין מקור מזה לנהוג כן לכתחילה גם במי שאכל כשיעור"ולפ, בעצמו

וגם בסוף . ז בברכת מעין שלש"דבזה הדר דינא דאין מוציאין לכתחילה זא

דלכתחילה אין זימון , ל"א הנ"א בהדיא כדברי הרשב"תב מרן החידדבריו כ

ובודאי כוונת הדברים דהכא שאכל שיעור , אלא דאם שמע יצא, לפירות

אלא , ורשאי גם לכתחילה לבקש מחבירו שיוציאנו, חשיב כדיעבד, מסופק

ולזה , א דן אם הוי הפסק במה שחבירו אומר בברכתו גם על הגפן"דמרן החיד

ז "כ מדברי הרדב"א הוכיח ג"הנה מרן החיד, ואמנם@@. אינו מעכבהוכיח ד

ץ בשחרית ולהשלים ערבית בתפילת "שמי שהחסיר ערבית רשאי לעלות כש

י רשאי לצאת בקידוש בן "וכן הוכיח מדברי ספר לקט הקמח דבן א, החזרה

, ובספרו מחזיק ברכה הביא, ט"ל מוסיף בו של יו"ל אף באופן שבן חו"חו

 דהטועה ומזכיר ]ס קח"סו[ע פסק "דהנה מרן השו,  מדברי עצמושהקשו לו

דאינו , א עצמו"וביאר מרן החיד, ח הפסק"בתפילה מעין המאורע שלא בזמנו ל

ז "כ נהי נמי דדברי הרדב"וא, ולא בתפילה העיקרית, אלא בתפילת התשלומין

רע דקדושה בערבית הויא כמזכיר מאו, ע"עולין בקנה אחד עם דברי מרן השו

ז היה יכול להוכיח מדברי "ולפ[, והרי אומרה בתפילת התשלומין, שלא בזמנו
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כ "אבל בנידון דידן שבברכה העיקרית דמעין שלש שומע ג, ]כ"ע ג"מרן השו

, ז"א שם להשיב ע"וכתב מרן החיד. והוי הפסק, על הגפן אפשר דלא יצא

ה רשאי ז נאמרו דלכתחיל"ודברי הרדב, ע נאמרו בדיעבד"דדברי מרן השו

ועל כן , ץ"ץ לשחרית ולהשלים תפילת ערבית בחזרת הש"לעלות כן כש

שנאמרו לענין , ]ומדברי בעל לקט הקמח[ז "הוכיח דוקא מדברי הרדב

ולכאורה מזה מבואר דכוונת דברי מרן . ע"ולא מדברי מרן השו, לכתחילה

שיהא השומע , א להורות שבנידון דידן יש להקל לכתחילה לעשות כן"החיד

אמנם האמת . ומע ממי שמוסיף בברכתו גם דברים שאינם נצרכים לשומעש

א לחלק בין אופן שכבר התפלל וטעה והוסיף "ז כתב מרן החיד"דכ, יורה דרכו

לאופן שעומד עתה להתפלל , ל דדיעבד שאני"די, מעין המאורע שלא בזמנו

או לקדש או לברך לכתחילה באופן שבתוך דבריו יוסיף לשמוע מה שאינו 

דמההיא , א לבאר"ז כתב מרן החיד"וע, ל דלכתחילה לא יעשה כן"די, נצרך לו

ז ולקט הקמח יש להוכיח שגם כאן רשאי לכתחילה לשמוע הברכה "דהרדב

ולא מיירי באופן [, פ שיודע שיהא בה חלק שאינו נצרך לו"ואע, מפי אחר

אבל , ]אלא דגם לכתחילה רשאי לשמוע כן, שכבר שמע והנידון לענין דיעבד

שאין לו אופן , ז אחר מה דפשיטא ליה דבנידון דידן בעיקרו חשיב דיעבד"כ

ולכן רשאי לצאת , אחר לצאת ידי הספק אם נתחייב בברכת על המחיה

דלכתחילה , אבל לעולם לא פליג על עיקר דינא, בברכת מעין שלש מחבירו

 ..ברכת חבירו בברכת מעין שלשיש לו לברך בעצמו ולא לצאת בשום פעם ב

 .ד"ע רח ס"שו .125

, א שנחלק בשעורים אינו אלא לענין ברכה ראשונה"וגם הרמ, ד"ע רח ס"שו .126

 .ג"צ סקכ"וכמבואר בשעה, אבל לענין אחרונה מודה שיש ספק

 .ט"ח סקכ"ח וכה"ב רח סקי"מ .127

 .ל"ח סק"כה .128
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, Ú ÌÈ�ÈÚ¯‚‰ Â˜·„�Â ÂÎÚÓ� Ì‡"ÏÂ˘È·‰ È ,Ó· Ì˙Î¯·"Ó .נא
˘Ï˘ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡Â.129 ‰ÁÂÙ˙ ‰ËÈÁÂ ]‰ÂÏ˘ ˙‡¯˜�‰ [ÂÓ ˙Ú„" ¯

·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"ÏÏÎ ‰È¯Á‡ Í¯·Ï ‡Ï˘ ‰ , ÏÎ‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
¯ÂÚÈ˘Î.130 ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Î ‰�ÓÓ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ ÔÎ ÏÚÂ ] ËÚÓ·Â

˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ ˘È ¯·Î ‰�ÓÓ,ÏÂ„‚ ‰ÁÙ�˘ ÈÙÏ [ , ‰È¯Á‡ ÏÎ‡È˘ Â‡
‰ÁÂÙ˙‰ ‰ËÁ‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÂËÙÈÂ ¯Á‡ ¯·„.131 ÍÈ¯ˆ Â˙Ú„Ï˘ ‰‡¯�Â 

· ‰ÁÂÙ˙‰ ‰ËÁ‰ È¯Á‡ ÏÂÎ‡Ï 'ÌÈ�ÈÓ , ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ Â˙Î¯·˘ „Á‡
 Â˙Î¯·˘ „Á‡Â˙Â˘Ù� ‡¯Â·,132ÁÂÙ˙ Ê¯Â‡· Ï·‡  , ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó

                                    
 .ט"צ סק"ו ושעה"ב סק"מ .129

טעם בזה נראה ממה וה. ושם בביאורים, ב פרק יד אות כא"צ ח"באול' עי .130

ואפילו לא [, שהוא מצד שאפשר שאם נקלפו החיטים, שכתבו שם לבאר

שוב אינו מברך אחריהם בורא ] נדבקו ולא נמעכו מחמת הקליה או הבישול

וכשם שצידדו מקצת [', אלא אפשר שדינם לברך אחריהם מעין ג, נפשות

. ]ו"סקט[ב " במ'עי, מ"אלא במ, א"הפוסקים שאם נקלפו אינו מברך לפניהם בפה

כ נהי נמי דבברכה שלפניהם מברך "וא, ]]א סימן סט"ח[מ "וכן נראה דעת האג

מ לענין ברכה אחרונה אינו יכול לברך "מ, א פוטר מזונות"משום דבפה, א"בפה

ז צריך לחלק בין דין "ולפ. ועל כן לא יברך כלל', בורא נפשות ולפטור מעין ג

שקמח חיטין אפילו קלוי מברכין אחריו בורא [, הגרעינים הקלופים לדין הקמח

משום דהקמח גם , והיינו טעמא, ]]ה"ס[ע "וכמבואר בשו, נפשות ולא מעין שלש

, מ לפניהם"אבל הגרעינים הקלופים שאפשר שברכתם במ, לפניו ברכתו שהכל

 .ועיין. גם אפשר שברכתם מעין שלש אחריהם

 .צ שם"אול .131

אבל , יאכל דבר שמברך אחריו ברכה אחרונהצ שם כתבו בסתם ש"הנה באול .132

הנה אם יאכל פירות משבעת המינים או ישתה יין לא יועיל לפטור החטים 

ת מעיקר "ע שלא לחוש לר"אבל כבר התיר השו, ת"מלבד דלא פטר לר[, כלל

, דבין להצד דאחר החיטין הקלופות מעט וקלויות צריך לברך מעין שלש, ]הדין

וגם אם . מ על העץ ועל הגפן אינן פוטרים"מ,  נפשותובין להצד דברכתם בורא

, ד אם יפטור החיטין להצד שברכתם בורא נפשות"הנה יל, יאכל מיני מזונות

ואם יאכל רק דבר שברכתו בורא נפשות בודאי לא יפטור החיטה התפוחה 

ובזה יצא מכל , מינים' ולכן כתבנו שיאכל ב, להצד שברכתה מעין שלש

 .הספיקות



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 שלש מעין בברכת דינים פרטי

ø 

˙Â˘Ù� ‡¯Â·¯ÂÚÈ˘Î ÏÎ‡ Ì‡ .133 
Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯· ÚˆÓ‡· ‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ÚÓÂ˘‰,  Â·˙Î˘ .נב

ÏÂ‡·"˘ ˆ ‰Î¯· Ú·ËÓ ÏÎ· ˙Â�ÚÏ È‡˘¯˘ Í¯„Î ˙Â�ÚÏ È‡˘¯
‰ÎÂ¯‡.134 ‰¯Ú‰· ÔÈÈÚÂ. 

                                    
ולא רק באורז שאינו [, דדין זה נכון גם באורז קלוף, ויש להעיר.  שםצ"אול .133

דאף להמבואר לעיל דבחטה שנקלפה ונתפחה , ]צ"קלוף כמו דאיירי שם באול

, ז בחטה"מ כ"מ, לאחריה' אפשר שברכתה מעין ג] ולא נמעכה ולא נדבקה[

, םבודאי אינו בא לידי ברכת מעין שלש לעול, גם כשיהא קלוף, אבל באורז

צ "כ שם באול"ומש[, כ בודאי רשאין לברך אחריו בורא נפשות בכל אופן"וא

אבל ברכת אחרונה , ל שהוא רק לענין ברכה ראשונה"צ, דאיירי באינו קלוף

ובענין ברכה ראשונה על חטה תפוחה ]. דבורא נפשות רשאי לברך בכל גווני

ענין פריכיות ויש לדון גם ב, כ בזה"צ מש"שם באול' עי, ועל פריכיות אורז

 .ל"ואכמ, חטה

צ "והגיע ש, צ"ואם התחיל להתפלל קודם ש: ]ז"י מתפילה הט"פ[ם "זה לשון הרמב .134

מברך והוא ר "ישוכן לא יענה א,  לא יפסיק ולא יענה קדושה עמהן,לקדושה

מ כתב לפרש סוף "ובכס.  ואין צריך לומר בשאר הברכות,באמצע התפלה

ל " אצ, הכוונה בו,ל בשאר ברכות"ש ואין צ"מ: ל"וז, אופנים' ם בב"לשון הרמב

ועוד יש .  דכברכה אחת חשיבי,בשלש ראשונות ושלש אחרונות דלא יפסיק

 ,לה אפילו בין ברכה לברכה באמצעיות לא יפסיקי דכיון דבאמצע תפ,לפרש

ש דלא יפסיק באמצע שום ברכה משאר ברכות מברכת הנהנין או ברכת "כ

 ברכה מן "לשאר"כלומר שלא יפסיק לעניית אמן  :מ כתב לפרש"ובלח. המצות

דמנלן שאסור , מ"ד מרן הכס"כתב לתמוה עמרדכי -והמאמר@@. הברכות

ולמה , או באמצע ברכת אשר יצר' לענות קדיש וקדושה באמצע ברכת מעין ג

מ "ועל פירוש הלח. ש שעונין באמצען לקדיש וקדושה"יהיו עדיפות מברכות ק

ויתפרש שאינו , "ל לשאר ברכות"ואצ"ם "ון הרמבל לש"ז היה צ"דלפ, תמה

משמע , "ל בשאר הברכות"ואצ"אבל עתה שכתב , עונה אמן לשאר ברכות

ם "וכתב לפרש דברי הרמב. דקאי בעונה קדיש וקדושה באמצע שאר ברכות

שהם קצרות , דדוקא בברכות הנהנין הדומות לברכת המצוות, מ"ומרן הכס

לפי שאם יפסיק אחר תחילת , הם קדיש וקדושהבאלו דוקא אינו עונה ב, ביותר

אבל בברכה ארוכה קצת , הברכה אין בה נוסח שיחול עליו תחילת הברכה

ר "המאמוכדברי @@. או אשר יצר מודה מרן דמפסיק בהם' כמו מעין ג

 שהביא קושיא ]ב' סי[א "י זיע'ח פלאג"ת נשמת כל חי למהר"נתבאר גם בשו
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ש הם "דברכות ק, וכתב תחילה לחלק, לת ספרמ בשם המג"ד מרן הכס"ל ע"הנ

שהכל מענין , כ"וכשמפסיק לומר שבח אחר אינו הפסק כ, דברי שבח לבורא

ואפילו בברכת הנהנין אינו עוסק בשבח כללי . כ בברכת המצוות"משא, אחד

ושוב כתב . ואם מפסיק בדבר אחר גורע, אלא על הדבר שנהנה' להבורא ית

, ר"ש המאמ"ולחלק כמ, צ גיאות" בשם הריא"לדחות זה מכח דברי הרשב

בזה רשאי להפסיק בה , ש שפותחת בברוך ומסיימת בברוך"דדוקא ברכות ק

ז "ולפ, כ בברכת הנהנין וברכת המצוות שאינו כן"משא, לענות קדיש וקדושה

ש ושרי לענות בהם "דמו לברכת ק, דבברכת אשר יצר ומעין שלש, ל"כתב כנ

ה ולא "אם עומד בתחילה אחר שאמר בא, ארוכותומיהו גם בברכות ה. ע"לכו

דבזה דמי , שם לא יענה, ה ולא סיים"או בסיום הברכה חתם בא, המשיך

מ " נקט בפשיטות בדברי הכס]ה לקדיש"סו ד' סי[ל "בבהגם @@. לברכות הקצרות

ז "וכתב דלפ, דדוקא בברכות קצרות לא יענה לקדיש וקדושה, ר"ש המאמ"כמ

י "משום שע, לא יענה, ה" הוצרך לענות אחר שאמר באגם בברכה ארוכה אם

שנה ראשונה פרשת [ח "ה בבא"וכ, ההפסק לא יוכל לחבר המשך הברכה לתחילתה
ומבואר דבשאר [, דבאופן זה דמי לברכות קצרות שאין עונין בהם, ]שמות אות ו

, לענין ברכת המזוןוהנה @@]. ברכות ארוכות שפיר עונה לקדיש וקדושה

יש , דלענין לשאול בה מפני היראה או מפני הכבוד, ]ח"קפג ס[ע " השוכתב מרן

ז "וכעי. י"ש בב"כמ, ומקורו בדברי הארחות חיים. מי שאומר שדינה כתפילה

, דמסתברא שדינה כתפילה, ]דיני ברכת הלחם הזימון וברכת המזון[הוא באבודרהם 

כן הוא , ליכהשכשם שאינו רשאי להתפלל אלא בעמידה במקום אחד ולא בה

אפילו ] מעל לבבך ואילך[ש שיכול לאומרה "ולא דמיא לק, בברכת המזון

דמשמעות הפסוק על ,  כתב בה טעם אחר]א"קפג סי[ז "ע הגר"ובשו. [מהלך

משמע , ברכות שבברכת המזון' מיניה לג' דדרשי, הארץ הטובה אשר נתן לך

י " השלחן למהרועיין בערך]. ש"ע, שצריך לברכם בתכיפה אחת בלא הפסק

והביא , ז גם אין עונין בה לקדיש וקדושה" שכתב דלפ]קונטרס אחרון, קפג' סי[טייב 

דכיון דכל הברכות של ברכת , ]שם[מ " והכס]ל"הנ[ם "שכן נראה דעת הרמב

ם "על כן הוא בכלל דברי הרמב, ]'ס ה"קפח סו' סי[י "ש בב"וכמ, המזון כחדא חשיבי

ולכאורה משמע מזה דלא נקט . [דושה באמצע הברכותשאין עונין קדיש וק

 דכשם שאין ]קפג אות ו' סי[ל "ה בחס"וכ]. ע"וצ, י"ר בדעת הב"כדברי המאמ

ה במאמר "וכ. גם אין עונין בה לקדיש וקדושה, שאילת שלום בברכת המזון

דינה , דכיון דחמירא שצריך לברכה במקום אחד מיושב, ]ה"קד סק' סי[מרדכי 

ה גם בדברי "וכ. ולא דמי לשאר ברכות שיכול לאומרם מעומד, כתפילה

שנה [ח "ובדברי רבינו הבא, ]ב' סי[ת נשמת כל חי "א בשו"י זיע'ח פלאג"מהר
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עוד ועיין @@. ש"ע, ]ה"שם סקמ[ח סופר "והובאו בכה, ]ראשונה פרשת חוקת אות ג

המזמן כדי שיענה  שכתב שיקדים לסיים הברכות קודם ]ז"קפג ס[א "בדברי הרמ

אמנם כבר . ש" לענין ברכות ק]ד"נט ס' סי[ז לעיל "ש כעי"וציין למ, אחריו אמן

ל "א דברי אבודרהם הנ"דהלא בדרכי משה הביא הרמ, ר"עמד בזה המאמ

. ש"כ אין לדמותה לברכות ק"וא, ש"שברכת המזון דינה כתפילה וחמירא מק

דיני עניית אמן סוף , ב"דף פו ע[יבור ה בדברי הרב המגיה לשלמי צ"וכ, וכתב שם עוד
אבל לדידן דאין עונין אמן אחר ברכות , א אזיל לשיטתו בזה" דהרמ]ז"וסקט, ט"סק

,  כתב]ג"כח סק' ח סי"או[א "בחזואמנם @@. גם בברכת המזון אין עונין, ש"ק

ולא לענין קדיש , ע אלא לענין שאילת שלום"דאפשר דלא החמיר השו

 שהביא שנחלקו הפוסקים אם ]ה' ב סי"ברכות פ[ש " מדברי הראונסתייע, וקדושה

פ שהתירו שאילת "א שאע"וכתב די, ש לקדיש וקדושה"יפסיק בברכות ק

צ להפסיק לשבח "שכיון שעוסק בשבחו של מקום א, בזה אינו פוסק, שלום

ש "והוכיח הרא. דלא גרע משאילת שלום, ודעת רוב הפוסקים דפוסק. אחר

דהלא בתפילה אסרו לפסוק , ר בקדיש וקדושה משאילת שלוםדיותר יש להתי

, ולענין קדיש פליגי', ולענין קדושה נסתפקו בגמ, אפילו במלך שואל בשלומו

דגם , ל"ז י"ועפ. אפשר דקדיש וקדושה שרי, ומוכח דאף דאסרינן שאילת שלום

מ אינו אלא לענין "מ, ע בברכת המזון שדינה כתפילה"מה שהחמיר השו

ל כרוב הפוסקים "ואחר דקיי[, ולא לענין קדיש וקדושה, לוםשאילת ש

צ "ולא חיישינן לסברת הפוסקים דא, ש פוסק לקדיש וקדושה"דבברכות ק

]. כ גם גבי ברכת המזון לא חיישינן לסברא זו"א, להפסיק משבח לשבח

 דיש אומרים דגם היא ]י"שם ס[ע "כתב מרן השו, לענין ברכת המזוןוהנה @@

 ]א"ד מברכות ה"פ[ם "ש הרמב"י הביא המקור לזה ממ"ובב, רה מיושבצריך לאומ
ולכתחלה לא יברך ברכת המזון ולא ברכה שמעין שלש אלא כשהוא : ל"וז

והלכתא : ל" וז]קפד' ברכות סי[וכן הוא בדברי המרדכי . יושב ובמקום שאכל

כן  מה שאין ,בכולהו ישב ויברך מפני שברכת המזון דאורייתא החמירו בו

.  ובדיעבד יצא בין מהלך בין עומד.ה בברכה מעין שלש" וה,בשאר ברכות

דברכת , ל" הביא דברי האבודרהם הנ]ה"קפג סק' סי[ובספר תהלה לדוד . כ"ע

וכתב , ש דקורא מהלך"כ ק"משא, המזון הויא כתפילה לפי שאינה אלא מיושב

 ,לאומרה מיושב שגם ברכת מעין שלש צריך ,ל"ם ז"לפי זה לדעת הרמבו: ל"וז

והיינו דגם . כ" ע.כ דינו כתפלה" ג,כ האבודרהם" וכ,' ועיףש המחבר בס"כמ

, אכן@@. כמו בברכת המזון, בברכת מעין שלש אינו עונה לקדיש וקדושה

, וסוברים כדבר פשוט, ל אינה כן"הנה כבר נתבאר דדעת כל האחרונים הנ

בברכה מעין שלש או אבל , דדוקא בברכות קצרות אינו עונה לקדיש וקדושה
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ע שיש לברכה "ומה שכתב מרן השו. פוסק לענות לקדיש וקדושה, אשר יצר

אינו טעם לדמותה לברכת המזון לגמרי עד שלא יענו בה דבר , מיושב

ש לברכת "פ שהאבודרהם הביא דבר זה כטעם לחלק בין ק"שאע, שבקדושה

ולא לענין , הנה כתב כן לענין שלא תהא שאילת שלום בברכת המזון, המזון

ואחרי דגם עיקר הדבר בברכת המזון לא נתבאר בהדיא , עניית דבר שבקדושה

והוא תלוי במחלוקת , ע שלא יענה בה דבר שבקדושה"בדברי מרן השו

פ בברכת מעין שלש אין מקור "דעכ, הבו דלא לוסיף עלה, ל"האחרונים כנ

כתבו כן ח ש"י והבא'ח פלאג"דמהר, ובפרט. שלא לענות בה דבר שבקדושה

דבברכת , הם עצמם סבירא להו, שלא לענות דבר שבקדושה בברכת המזון

ש מרן דגם מעין שלש "ולא נעלם מעיניהם מ, מעין שלש עונה לקדיש וקדושה

ועל . ש לברכת המזון"ש האבודרהם בטעם החילוק בין ק"ולא מ, מברך מיושב

מ אינה "מ, ג דלכתחילה מברך מעין שלש מיושב"דאע, ל דנקטי"כרחינו צ

 ]ו אות כג"ב פמ"ח[צ "ועל כן כתבו באול. ראיה שגם לא יענה בה דבר שבקדושה
דבברכת מעין שלש רשאי , ר"אלא כדברי המאמ, שלא כדברי התהלה לדוד

י "הנה בקובץ הלכות שנכתב ע, אמנם@@. לפסוק ולענות קדיש או קדושה

הביאו מפסקי , א"ר יצחק ברכה שליט"י ח"א והודפס ע"רבי רחמים גינתי שליט

וגם הוגה על [, ל"ר ששון מזרחי זצ"י ח" במה שנשאל עה"צ זללה"ר הגרב"מו

ונראה . שאין לענות לדבר שבקדושה בברכת מעין שלש, שהורה להיפך, ]ידו

אבל הלא , ש"ר הקשה דלא חמירא מברכת ק"דאמנם המאמ, ביאור הדברים

ומזה , יושבים בהבאבודרהם כתב הטעם להחמיר בברכת המזון מחמת שס "סו

וטעם והוכחה זו , ש שרשאי לאומרה מהלך"וחמירא מק, מוכח שהיא כתפילה

ואין לדחות . ז"והובאו שם באבודרהם בסמוך זל[, שייכים גם במעין שלש

דהרי גם בברכת המזון אינו מעכב , דבמעין שלש אינו אלא לכתחילה בישיבה

ואם מה שצריך ].  לגמרים והמרדכי נשנו יחדיו כשוין"ובדברי הרמב, בדיעבד

ק "ק משה"כ ל"א, ש"מוכיח שהיא כתפילה וחמירא מק, ז"לישב בבהמ

שברכת , ש קילי מברכת מעין שלש"כי באמת מוכח מזה דברכות ק, ר"המאמ

דלא עדיפי , ש רשאי לאומרם מהלך"וברכות ק, מעין שלש צריך לישב בה

ר "רי המאמז הדר דינא שאין הכרח לדב"ולפ. ש עצמה שאומרה מהלך"מק

ורק לענין ברכת אשר יצר יצדקו [, י"י בפירוש דברי מרן הב'ח פלאג"ומהר

י טייב נראה שלמד דלא "דהלא מהר, ועוד]. ולא לענין מעין שלש, דבריהם

אלא דגם בברכה שיש בה פתיחה וחתימה בברוך , מ"ר בדברי הכס"כהמאמ

ם "י הרמבמדבר, ואדרבה, מ אין עונים בה קדיש וקדושה"מ, וארוכה קצת

ז "כך אין עונין בבהמ, דכשם שאין עונין בשאר הברכות[, ז"מ למד לבהמ"והכס
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ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó Ì�È‡˘ ˙Â¯ÈÙ ¯‡˘ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ , ˙Â¯ÈÙ ¯Á‡ ÔÎÂ .נג
 ‰Ó„‡‰]ı¯‡‰ ÔÓ ÂÏÂ„È‚ ÔÈ‡˘ ¯·„ ÏÎÂ ÌÈ‚„Â ¯˘·Â[ , ‡¯Â· Í¯·Ó

ÂÎÂ ˙Â·¯ ˙Â˘Ù�'.135ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ ¯Á‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â 136  ‰˙˘˘
Â‡ÓˆÏ,137ÔÈÈ „·ÏÓ ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ Â‡  . 

ÌÈ�ÈÓ ‰ÓÎ ÏÎ‡ ,ÔÈ˜˘Ó ‰ÓÎ ‰˙˘ Â‡ , ‰Î¯· ÌÏÂÎ ÏÚ Í¯·Ó .נד
˙Á‡.138„Á‡ ÔÈÓ ˜¯ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎ˙� Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â  , ¯ÂÊÁÏ È‡˘¯ Â�È‡

·Â˘ Í¯·ÏÂ.139  

                                                                                      
דבברכת , אחר דרבותינו הפוסקים נקטי, ומעתה]. משום דכולה כחדא ברכה

א לא נטה מדבריהם אלא רק בלשון "וגם החזו[, המזון אין עונין קדיש וקדושה

א "ודברי הרמ[, ז"ניחא להכריע שלא יענה קדיש וקדושה בבהמ, ]אפשר

א לבארם גם בדעת מרן "פ א"ועכ, ש האחרונים"וכמ, ב"כמדומה שהם צ

ז ומעין שלש דתרוייהו "ואחר שנשתוו בהמ, ]ש גם זה באחרונים"וכמ, ע"השו

ממילא גם במעין שלש , כדמוכח ממה שצריכין לשבת בהם, חמירי כתפילה

 .לא יענה

 .ע סימן רז"שו .135

 .א"ב סק"מ .136

, ה רביעית לבלוע רפואות אינו מברך אחריה בורא נפשותאבל אם שת .137

 .ז"ע סימן רד ס"כמבואר בשו

 .ע סימן רז"שו .138

 כתב מסברא ]לב' ח סי"ב או"ח[ת רב פעלים "בשווהנה . ג"ז בשם הפמ"ח סק"כה .139

ושוב מצא בדברי , וחיזקם בראיות מהראשונים, והביא דבריו, ג"כדברי הפמ

א מבעיא שאם כיוון בהדיא שלא לצאת בברכה ול, א קובו שאינו כן"מהר

אלא אפילו אם אכל פירות ושתה , דמהני, אחרונה על מקצת המינים שאכל

לא יצא , ושכח מאכילת הפירות, ובירך בורא נפשות בכוונה לפטור המים, מים

ותלה שם דין זה במחלוקת אם מצוות צריכות , ידי חובתו על אכילת הפירות

מ כאן שלא נתכוון לאותם "מ, ד דאין צריכות כוונה"למואפילו , כוונה או לא

ח בתחילת "ולכאורה מדברי הראשונים שהביא הבא. גרע, הפירות כלל

, ח"דאם אינו מכוון כלל למצוה לא יצא יד, שיש לחלק בזה, הדברים מוכח

, אלא ששכח לכוון גם על הפירות, אבל זה שנתכוון למצוה לפטור את המים
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 Í¯·Ó Â�È‡"Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î· ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Î ÏÎ‡ Î.140 ¯·ÎÂ ‡‡ .נה
Ï˜˘Ó· ‡ÏÂ ÁÙ�· ¯ÂÚÈ˘‰˘ ¯‡·˙� ,Ù�˘ ÌÈ¯·„· ÔÎÏÂÏÂ„‚ ÌÁ ,

È ËÚÂÓ ÌÏ˜˘Ó˘ Û‡˘˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰·  .‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ , ÈÎ
 ‰ÁÂÙ˙ ‰ËÈÁ·]‰ÂÏ˘ ˙‡¯˜�‰ [Ó ˙ÂÁÙ·-10 ¯ÂÚÈ˘ ˘È ¯·Î Ì¯‚ 

˙ÈÊÎ . ÁÂÙ˙ Ò¯È˙· ÔÎÂ]Ô¯Â˜ÙÂÙ ‡¯˜�‰ [Î· ¯·Î-5 ¯ÂÚÈ˘ ˘È Ì¯‚ 
˙ÈÊÎ.141 

 Ì‡ ˜Ù˙ÒÓ Ì‡ ÏÎ‡ ˙ÈÊÎ È„Î· ˙ÏÈÎ‡ Ò¯Ù, ‡Ï Í¯·È ˜ÙÒÓ.142 .נו
Â‰ÈÓÂ Ì‡ ÏÂÎÈ, ·ÂË Î‡È˘Ï Â‡ ‰˙˘È „ÂÚ È„Î ·ÈÈÁÏ ÂÓˆÚ ˙Î¯·· 
‡¯Â· ˙Â˘Ù� ¯ÂËÙÏÂ Ì‚ ‰Ó ÏÎ‡˘, Ì‡Â Â‡Ï , ‰Î¯·‰ ¯‰¯‰È
Â·Ï·.143 

                                                                                      
והחילוק בין ברכה ראשונה לאחרונה , וממילא נפיק, לתאלאו בכוונה תליא מי

וכל פרי ופרי הוא , דברכה ראשונה מברך על הפרי שלפניו, מבואר בסברא

דהוי כרוצה לאכול , ומהני להגביל ברכתו רק על פרי אחד, דבר לעצמו

אבל מי שכבר אכל , כ מה שאוכל עוד הוי כנמלך"ואח, מתחילה רק פרי אחד

בזה אין שייך לחלק ולהפריד שמודה , ל הנאת מעיו ושביעתוומחויב להודות ע

וכל שביעתו היא , דהנאת מעיו באה מכל מה שאכל, רק על חלק ממה שאכל

, ]י"רח סק[ועיין עוד בפתח הדביר . וגם לא שייך בזה לדמותו לנמלך, דבר אחד

ובזה העלה , מהני, כ שאם מכוון שלא לפטור חלק ממה שאכל"שסובר ג

ומיהו הסכים שם , כמה ספיקות שכתבו הראשונים והאחרוניםארוכה ל

ת משפטי צדק "וכן נמצא בשו. שבדברי הראשונים מוכח דלא סבירא להו הכי

גם , מ"ומ. ]ח' סי[ם בן חביב "ת קול גדול למהר"ובשו, . ..]סימן[ש גרמיאזן "למהר

וות ס הדבר תלוי במחלוקת אם מצ"סו, ]ופתח הדביר[א קובו "לדברי מהר

ה גוף הדברים "ובלא. [ואינו רשאי למעשה לחזור ולברך שוב, צריכות כוונה

וכמה , ג פליגי בזה"ם בן חביב והפמ"ש גרמיזאן ומהר"דמהר, תליין בפלוגתא

ח "דלדעתם יצא יד, כ ודאי אין בידינו לחזור ולברך"וא, ראיות איכא כוותייהו

 .עוד להלן במה שעמדנו בזה' ועי]. בכל אופן

 .א"ע רי ס"שו .140

 .ש"ע, ב פרק יד אות יז בביאורים"צ ח"אול .141

 .ו"צ סק"בשעה' ד ועי"ב סק"מ .142

 .ל"ז שהביא מחלוקת הפוסקים בזה וסיים כנ"ע בסימן רי סק"וע, ה"ח רז סק"כה .143
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 ·Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎÂ‡‰ ÏÎ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘,144 Ì˙Î¯·˘ ÌÈ¯·„ ÔÈ .נז
‰Ù·"‰Ù· Ì˙Î¯·˘ ÌÈ¯·„ ÔÈ·Â Ú"ÏÎ‰˘ Ì˙Î¯·˘ ÌÈ¯·„ ÔÈ·Â ‡.145 

ÂÂÏÈÙ‡ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎ ÏÎ‡  , ¯‡˘Ó ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ
¯ÈÙ˙Â ,˙Â˜¯ÈÓ Â‡ ,ÂÈÎÂ ÌÈ‚„Â ¯˘·Ó Â‡"· , ÔÈÙ¯ËˆÓ Í¯·Ï

 Ì‰È¯Á‡˙Â˘Ù� ‡¯Â·.146 ÏÎ‡· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â Î ˙Ù ˙ÈÊ ÈˆÁ]˙Â�ÂÊÓ Â‡ [
 ¯ÂÚÈ˘ÂÎ ˙ÈÊ ÈˆÁ¯Á‡ ¯·„Ó,147Â ÂÏÈÙ‡ ÈˆÁÂ ˙Ù ˙ÈÊ ÈˆÁÎ ÏÎ‡ 

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘ ˙Â¯ÈÙÓ ˙ÈÊÎ , ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ú·˘ ÔÈÓÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎ Â‡
˙Â�ÂÊÓ , Í¯·È ‰Ê· Ì‚˙Â˘Ù� ‡¯Â·.148 ˘ÈÂ‰Ê ÏÎ· ÌÈ˜ÏÂÁ ]  „·ÏÓ

                                    
 .א"ב רי סק"מ .144

 .ג"ח סק"כה .145

 ]ח"קרי ס[ר "והביאו דבריו להלכה הא.  בשם הכנסת הגדולה]א"סק[א "ד המג"כ .146
כלל נ אות [ והחיי אדם ]י"רי הגב' סי[ והיד אהרן אלפנדרי ]א"סק[י "א בברכ"ומרן החיד

אסיפת דינים מערכת [ח " והשד]ברכות הנהנין ברכת בורא נפשות אות ו[ והרב בית מנוחה ]טז
מ "מ, ג"ד הכנה"פ שבספרו מכתב לחזקיהו כתב להקשות ע"ואע []ברכות סימן כד

וכתב , וציין לדברי עצמו במכתב לחזקיהו,  והסכים לדבריוח חזר"בשד

ה "וכ, ]ש עוד שכתב שנראה שהדין מוסכם"וע, ח"ש בשד"שהאמת נראה כמ

 ]שנה ראשונה פרשת מסעי אות ד[ח " ובבא]א"רי סק[ב " ובמ]סימן נא אות ד[ע "בקיצור שו
 .ועיין בסמוך. ]כד' ד סוף סי"ח[וכן הסכים בשבט הלוי , ]ג"סק[ח "ובכה

: ב שם העתיק דבריו בנוסח"ובמ, ג"א שם להוסיף על דברי הכנה"כ המג"כ .147

מברך בורא , ה כשאכל חצי זית פת וחצי זית מדבר שמברכין בורא נפשות"וה"

דבתרויהו אכל חצי , ג"ז אין בזה רבותא יותר מדברי הכנה"ולפ. כ"ע, "נפשות

.  מדבר שאין ברכתו בורא נפשותוחצי השני, כזית מדבר שברכתו בורא נפשות

 .ועיין בסמוך

, והרבותא בזה, ]שם[ח "ה בבא"וכ, ]שם[ע " בשם הקיצור שו]ד"סק[ח "כ בכה"כ .148

דלא רק בכחצי כזית משבעת המינים וחצי כזית משאר פירות או בשר ודגים 

, ]ה חצי כזית פת וחצי כזית שאר פירות או בשר ודגים"וה[, מברך בורא נפשות

אלא אפילו בחצי , פ אכל חצי כזית מדברים שברכתם בורא נפשות"שר עכא

או בחצי זית תאנה וחצי זית , כזית פת וחצי כזית מפירות שבעת המינים

ז מצטרפין "עכ, דבשום דבר ממה שאכל אין חיוב ברכת בורא נפשות, מזונות

 ,חצי זית תאנה וחצי זית פתולענין @@. שיברך אחרי צירופן בורא נפשות

ולא ,  כתב שמברך מעין שלש]ח"פסקי הסידור לוח ברכות הנהנין ס[ע הרב "הנה בשו
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 Ì˙Î¯·˘ ÌÈ�ÈÓ‰ ÏÎ ÛÂ¯Èˆ˙Â˘Ù� ‡¯Â·[ , ÌÈ¯·ÂÒÂ ÈˆÁ Û¯ˆÏ ÔÈ‡˘
 Í¯·Ï È„Î ˙ÂÂ˘ Ô�È‡˘ ˙ÂÎ¯· È�˘ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘˙Â˘Ù� ‡¯Â·,149  ÏÚÂ

                                                                                      
בשביל [ל שכוונתו שמזכיר בה על המחיה "וי, נתפרש בדבריו מה מזכיר בה

והיינו , ל שכוונתו להזכיר רק על העץ"וי, יחד] בשביל הפרי[ועל העץ ] הפת

ים שאין בכל אחד מינ' דכשיש ב, ש מתחילה"ע הרב כמ"משום דסברת השו

דבאוכל , ז נמצא"ולפ, מצטרפין לחייב הברכה כפי הקל שבשניהם, מהם שיעור

, הנה הקל שבשניהם היא ברכת על העץ, חצי כזית פת וחצי כזית ממין שבעה

, ולא להיפך[, כ לדעתו חצי הכזית פת מצטרף לכחצי זית ממין שבעה"וא

ע הרב בזה היא "השוואמנם עיקר סברת ]. ז היא החמורה שבשניהם"דבהמ

, ובשאר פוסקים נראה דלא נקטי מצד שיש צירוף לקל שבשניהם, מחודשת

אלא שברכת בורא נפשות היא ברכה כוללת שמחוייב בה בכל אופן כאשר 

חצי כזית ולענין @@. וכמו שיתבאר להלן, אינו מברך ברכה חשובה ממנה

הובא בקובץ מוריה ניסן [ ל"ז אוירבעאך זצ"דעת הגרש, מזונות וחצי כזית ממין שבעה
ונראה , ולהזכיר בה על העץ ועל המחיה,  שיוכל לברך מעין שלש]ב"תשנ

ג דזו על העץ וזו על "ואע, משום דבין שניהם חיובו לברך מעין שלש, כוונתו

והנה אם ]. ובספר בדי השלחן נסתפק בזה. [תרויהו בני חדא ביקתא, המחיה

ומאידך , אין מקור מדבריו לחידוש זה, ל"ע הרב הנ"בדברי שו' נפרש כאופן הב

דתרויהו בני , מ אפשר דבאופן זה עדיף"מ, ע הרב"אפילו אם ננטה מדברי שו

נמצא שכבר נתבאר ', ע הרב כאופן הא"אכן אם נפרש בשו. חיוב דמעין שלש

 .ע"וצ. ע הרב"ז אוירבעאך בשו"כדברי הגרש

אם יש לצרף כחצי ,  בזה שני חכמים הביא שנחלקו]ט"רי בהגה' ריש סי[ג "הנה בכנה .149

או דפטור , זית משבעת המינים עם כחצי זית משאר פירות לברת בורא נפשות

, ש הטור דאין מברך מעין שלש על פחות מכזית"וכתב להכריע דמ, לגמרי

פ שחציו "אע, אבל האוכל כזית, היינו דוקא במי שאכל רק פחות מכזית

א "שהרי י, ועוד.  פטרו מברכה אחרונהמי, משבעת המינים וחציו משאר מינים

א דעל פחות "וגם י, דלעולם מברכין בורא נפשות אפילו על פחות מכזית

ועוד , כ איכא הכא כמה ספיקי"וא, מכזית משבעת המינים מברך בורא נפשות

משום , דנראה פשוט דבצירוף חצי כזית מזה וחצי כזית מזה מברך בורא נפשות

עיקר טעמיה ועל @@. ]ב"סק[צ "בריו בקיצור בשעהוהובא ד. דשייכא בכל מילי

ר "א במחב"ש מרן החיד"יש שהעירו ממ, ג דאיכא הכא כמה ספיקי"דהכנה

אכן המעיין שם יראה שצירף . ס בברכות להתיר לברך" דאין אומרים ס]'סימן ז[

אינו , דבדבר דנהוג עלמא כחד צד, הדבר עם עוד כמה טעמים שהביא שם
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ז הביא "ואח, דכשהיא סברא תמוהה אין להחשיבו ספק, ועוד, בגדר ספק

דדעת הרב משאת משה דלא , ס בברכות"מחלוקת הפוסקים אי עבדינן ס

, ח והכהונת עולם פליגי בה"והרב פר, ספיקות' מקילינן לברך עד דאיכא ג

, ל דבמקום שאינה סברא תמוהה"וי. ל"פ הדרינן לכללא דסב"מ עכ"וכתב דמ

. ש כאן שאינו אלא לסניף"וכ, ס בברכות" שלא לומר סאין הכרח וכלל גמור

ועל , ג"א עצמו פסק כאן כדברי הכנה"דהלא מרן החיד, ועוד והוא העיקר

מערכת [ח "וכבר עמד בזה בשד, ג"ס שכתב הכנה"כרחינו אין הטעם רק מכח הס
 ]ד"קפתיחה להלכות ברכות ס[ג "ומטעם זה גם אין קושיא כלל מדברי הפמ. ]ברכות אות כד

דהלא כאן הם , ס בברכות לברך" שכתבו שאין אומרים ס]כלל ה אות ו[והחיי אדם 

דאין ההכרעה בזה רק , ועל כרחנו, ל"א הנ"ג והמג"עצמם פסקו לדברי הכנה

דאין טעם , ג"אלא משום דפשיטא להו להפוסקים מסברא כהכנה, ס"מכח הס

וכמו , ברכתם שווהשלא לחייב ברכת בורא נפשות בצירוף כמה מינים שאין 

ע "בגליון השוא "והגרע@@. ואין הכלל מכריע בזה לכל מקום, שיבואר להלן

כ "וציין למש, ע"והניח בצ, רח' לעיין בדבריו לעיל סי, א"ד המג"כתב לציין ע

א אם ברכת בורא נפשות " לציין לדברי הגינת ורדים והמג]רו' סי[לעיל בגליון 

שאם אכל פרי , ]ו"רח סקכ[א "ש המג"למ, בריוונראה כוונת ד. פוטרת מעין שלש

טוב יותר לברך רק על , ]ואין לו במה לכלול[, ומסופק אם הוא ממין שבעה

דאם הפרי שאכל היה ממין , ג"ש ובפמ"ופירשו במחה. פ"שיוצא בזה ממנ, העץ

הרי יוצא בדיעבד בברכת על , וגם אם לא היה ממין שבעה, מה טוב, שבעה

, ש"והוסיף במחה]. י"ש בברכ"וע []ג"רח סי[ע "כ בשו"וכעין מש, העץ בכל הפירות

דאין בורא נפשות פוטרת מעין , לא נפיק מספיקא, דאם יברך בורא נפשות

דשם מוכח , א"א להקשות לדברי המג"ומעתה נראה כוונת הגרע. שלש

כ היאך זה שאכל חצי כזית "וא, מדבריו דבורא נפשות אינה פוטרת מעין שלש

וכן פירש בדברי . ה וחצי כזית משאר מינים מברך בורא נפשותממין שבע

היה מקום לומר דאין הכרח ולכאורה @@. ]יט' ח סי"א או"ח[צ "א באול"הגרע

א רק "דבמג, א שם דבורא נפשות לא פטרה מעין שלש"גמור מדברי המג

דבורא נפשות , ל"ולעולם י, נתבאר שבספק מה אכל מוטב שיברך מעין שלש

או לברך מעין , אפשרויות ליפטר' כ יש בידינו ב"וא, ן שלש בדיעבדפטרה מעי

או לברך בורא , ואם הפרי שאכל היה משאר מינים יפטרנו בדיעבד, שלש

וממה שהעדיף , ואם הפרי שאכל היה ממין שבעה יפטרנו בדיעבד, נפשות

רק דבספק זה , א שיברך על העץ אין ראיה דבורא נפשות לא פטרה"המג

מוטב שיברך רק מעין שלש משיברך רק בורא , רות רק בדיעבדששתיהם פוט

ועוד שמא דיעבד זה , ת"א שהיא מה"חדא דמעין שלש חשובה וי, נפשות
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להוציא שאר מינים בעל העץ עדיף מדיעבד השני להוציא מין שבעה בבורא 

א דבורא נפשות אין " כתב דדעת המג]ו"א רח סקכ"א[ג "גם בפמ, ומיהו. נפשות

,  בשם האגודה]ו"רב סקכ[א לעיל "ש המג"והוכיח ממ, עין שלשפוטרת מ

דהא , ומוכח, יקדים בורא נפשות, דבמסופק אם מעין שלש פוטרת בורא נפשות

כ נמצא שלא הרויח "דאל, פשיטא ליה דבורא נפשות לא פטרה מעין שלש

בספר בית מאיר ובספר יד הקטנה גם @@. כלום במה שהקדים בורא נפשות

דאחר שיש שיעור גם לברכת , א"ד המג" כתבו לתמוה ע]במנחת עני'  חא אות"פ[

מנין יבוא חיוב , ולא אכל כשיעור מדברים שחיובם בורא נפשות, בורא נפשות

בורא נפשות בצירוף פחות מכשיעור מפירות מין שבעה ופחות מכשיעור 

א דחצי כזית פת וחצי כזית משאר דברים "כ המג"וגם על מש. משאר מינים

. תמה הבית מאיר דמנין יבוא חיוב ברכת בורא נפשות, צטרפין לבורא נפשותמ

, א בשתי ידים"ג והמג"ומיהו נראה מתוך דבריהם שלא דחו לדברי הכנה. ש"ע

 שכתב דתמיהת הבית ]שם[ח "ע בשד"וע. [רק העירו שהדברים צריכין ביאור

ע "דלצוכמו שכתב בעצמו , ג במקורם"מאיר מחמת שלא ראה לדברי הכנה

 הביא בשם הכהונת עולם והיד ]רח' ריש סי[ובספר פקודת אלעזר ]. בגוף הספר

ב "ה בדברי הנצי"וכ. ש"ע, א"אהרן ועוד ספרים שפסקו שלא כדברי המג

, ש"ע, א"י דלא כמג"שכתב לפרש בדעת רש, ]מא[בספרו מרומי שדה לברכות 

 ].דחאם מה שהקשה על דבריו ו]כד' ד סי"ח[בשבט הלוי ' ועי[

ה בספר פקודת אלעזר "וכ. דשב ואל תעשה עדיף, ]ב"רי ס' סי[ה בחסד לאלפים "כ .150

 .]אות א' מערכת צ[א מאני "ובזכרונות ר, ]רח' ריש סי[
ומצד הדין גם על : וזה לשונו, א בזה" כתב לבאר דברי המג]א"רי סק[ש "במחצה .151

בותו קבעו לו ברכה אלא מצד חשי, ל לברך בורא נפשות"המינים הו' ז

פ לא גרע "עכ, א לברך ברכה המיוחדת לו"וכיון דאין בו כשיעור וא, מיוחדת

והוי כאילו אכל , ומצטרף לחצי זית ממין אחר, מינים' משאר אוכלין שאינם מז

, ונראה כוונת דבריו. כ"ע. מינים דמברך בורא נפשות' כשיעור מפרי שאינו מז

אלא שהוסיפו מעלה למין ,  בעיקרודחיוב ההודאה אחר כל הפירות שוה

לא נסתלק חיובו , כ כשמאיזה טעם אינו מברך על מעלת מין שבעה"וא, שבעה

ז כתב "וכעי. פ על הנאת כזית כאילו אינו ממין שבעה"הבסיסי לברך עכ

 מי שאכל פרי משבעת המינים ואינו ,ודוגמא לדבר. ש"ע, ]ט"רב סקע[ח "בכה

א יבוא לידו סידור לברך מתוכו עד שיעבור ול, יודע נוסח ברכת מעין שלש
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ולאו משום . פ בורא נפשות"נראה שלדעה זו צריך לברך עכ, שיעור עיכול

, דלעולם מחוייב עדיין בברכת מעין שלש, דבורא נפשות פוטרת למעין שלש

פ מאי דאית ליה למיעבד בעי "אבל עכ, לפי שלא השלים חובת הודאתו

. בעת המינים מהנאת מעיו משאר פירותדלא גרע הנאת מעיו מש, למיעבד

דאפילו שתה , ]עד' א סי"ח[וכבר נזכר דוגמא זו להלכה ולמעשה באגרות משה [

]. יברך בורא נפשות, רביעית יין אם אין לו סידור ויעבור שיעור עיכול

אשר הוא מקור הדין גם [, ג עצמו"מקור לסברא זו בדברי כנהומצינו @@

ונים באוכל חיטין שלוקות אם יברך אחריהם על דהנה נחלקו הראש, ]ד"בנד

] והראשונים['  הביא מדברי התוס]ד"רח ס[ע "ומרן השו, האדמה ועל פרי האדמה

: ל" וז]רי' ט סוף סי"הגה[ג "ז הכנה"וכתב ע. שעל כן נכון לאוכלם רק תוך הסעודה

אם אכלן   אבל בדיעבד, דיש ליזהר אלא לכתחלה'ומסתבר דלא כתבו התוס

 והדעת נוטה דיברך עליהם . יברך עליהן ברכה אחרונה,א בתוך הסעודהשל

, ז כתב דגם במסתפק מה אכל"ועפ[, ל"עכ.  דשייכא אכל מילי,בורא נפשות

ל "א וערך השלחן וחס"ר וח" וא]ו"סק[א "וכן פסקו במג]. ש"ע, יברך בורא נפשות

א בתוך הסעודה מברך דאחר חיטין שלוקות של, ]ט"סקכ[ח " וכה]ח"רח סקי[ב "ומ

דלא הורה לברך בורא נפשות מצד דעיקר , ג"ומבואר מדברי כנה. בורא נפשות

דברכה אחרונה על חיטין שלוקות היא בורא ' ד התוס"ההלכה כהחולקים ע

כיון שבדיעבד , דגם לדעתם, עצמם' אלא כתב כן אפילו בדעת התוס, נפשות

דיש '  ממילא מודו התוס,א לברך על האדמה ועל פרי האדמה"מחמת הספק א

ומהאי טעמא ניחא נמי מה שלא חששו האחרונים באופן . לברך בורא נפשות

דהלא אם ליכא כלל חיוב ברכת בורא נפשות בדברים שברכתם , ל"זה לסב

לא , שאפילו אכל החיטין חוץ לסעודה, כ גם בדיעבד יש לחוש"א, מעין שלש

 שייכא הכא כלל ברכת דלא, ת"שמא הלכה כר, יברך אחריהם בורא נפשות

. ע חשש לדעתו והורה לאכול החיטין תוך הסעודה"והלא השו, בורא נפשות

ורק אז , שברכתו בודאי בורא נפשות, פ היה לנו להורות שיאכל דבר אחר"ועכ

]. ש"ע,  במי שריית תאנים]א"רב סי[ע "וכמו שהורה מרן השו[, יברך בורא נפשות

מודו דאם ' דגם התוס, ג"רת הכנהמשמע דנקטי כסב, ומדלא חששו לזה

דשייכא , פ בורא נפשות"מ מחוייב לברך עכ"מ, למעשה אינו מברך מעין שלש

ל "דס, ג" הבין מדברי הכנה]טו' סי' כלל א[בספר גינת ורדים ואמנם @@. בכל מילי

וכשם דשהכל פטרה כל , דברכת בורא נפשות דמיא לברכת שהכל דלפניה

וכנראה כן נקטי עוד אחרונים [, ות פוטרת כל מיליכן בורא נפש, מילי בדיעבד

כ למה אמרו בירושלמי שנזהרו "דא, ז כתב להקשות על דבריו"ועפ, ]בדבריו

הלא רשאין לאוכלו ולברך , מאכילת דבר שיש ספק מה ברכתו האחרונה



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 נפשות בורא ברכת

àéø 

 ‰Ú·˘Ï˘ ÁÙ� ¯ÂÚÈ˘Î 18Ì¯‚  ,Ó Â�È‡ Û¯Ëˆ ¯‡˘Ó ˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙÏ
 Í¯·Ï ÌÈ�ÈÓ˙Â˘Ù� ‡¯Â·.152 ÂÎ˘ ‰‡¯�‰Ê Ï ¯ÂÚÈ˘Î ÏÎ‡ ‡Ï˘Î 18 

                                                                                      
ומיהו בסוף דבריו הסיק הגינת ורדים דאף דבמקום ספק אין [, בורא נפשות

מ בדיעבד אם בירך בורא נפשות במקום שטעון מעין "מ, לברך בורא נפשות

, ג" הביא דברי הגינת ורדים בדעת הכנה]ז"רח סקל[ר "וגם במאמ]. שלש יצא

 ]ק קכב"קסח ס[ח "ע בכה"וע. [ז דבורא נפשות אינה פוטרת מעין שלש"ותמה ע
ובהגהות מעשה , צ דבמסופק מה אכל יפטור בבורא נפשות"שהביא מספר זב

ל שאינה פוטרת אלא "וס, צ"שלא נתבאר כן בזב, ז"ורי העיר ע'נ כד"ניסים לר

דאמנם בורא , ל"ג והאחרונים הוא כנ"אכן ביאור דברי הכנה]. במה שנתקנה

אלא שברכת בורא נפשות היא , נפשות לא פטרה מעין שלש אפילו בדיעבד

ועליה הוסיפו דרגות במינים המעולים , חיוב ההודאה הראשון בכל המינים

פ מאי "עכ, אבל מי שמאיזה סיבה שבעולם אינו יכול לברך מעין שלש, תריו

וכגון [, כ יתאפשר לו לברך מעין שלש"אם אח, ואמנם. דבידיה בעי למיעבד

ואחר שבירך בורא , ל שאינו יודע לברך מעין שלש ואין לו סידור"בדוגמא הנ

ולכן ,  שלשמחוייב להשלים חובת הודאתו ולברך מעין, ]נפשות בא לידו סידור

פ שאם "שאע, לכתחילה בודאי אין לאכול דבר שיש ספק מה ברכתו האחרונה

, מ שמא מחוייב ביותר מזה"אבל מ, ח חיובו הבסיסי"בירך בורא נפשות יצא יד

, ל למי שאוכל תאנים לכתחילה"ודומה בדוגמא הנ[, ל"ולא קיים תקנת חז

]. אי לאו שפיר עבדדוד, פ שיודע שלא יהא בידו סידור לברך מעין שלש"אע

דהנה , ג גם בענין אחר"ג בביאור דעת הכנה"מצינו כן בדברי הפמעוד @@

 במי שריית התאנים אם מברך אחריהם ]א"י וסי"ע רב ס"הובא בשו[נחלקו הפוסקים 

שאם לא עשה , ג" בשם כנה]ו"שם רב סקכ[א "וכתב המג, בורא נפשות או על העץ

, יברך בורא נפשות, י פרי גמור ומים"כות עהבר' ע לחייב עצמו בב"כעצת השו

 שהוא משום שבורא נפשות היא ברכה ]י"סק, פתיחה להלכות ברכות[ג "ופירש הפמ

שכבר , ואין כוונת דבריו דברכת בורא נפשות פוטרת למעין שלש, כוללת

ושני הדברים נאמרו בדעת [,  שאינה פוטרת]ו"א סקכ"רח א[ג בהדיא "פירש הפמ

, דמאי דאית ליה למיעבד בעי למיעבד, ל"א כוונת הדברים כהנאל, ]א"המג

מ לא נפטר מחיוב "מ, וגם אם מחמת הספק אינו רשאי לברך מעין שלש

ג "נתיישבה דעת הכנה, ולפי כל המבואר. ההודאה הבסיסי לברך אחר אכילתו

וכן נתיישבה , א"א לדברי המג"וגם ניחא הערת הגרע, מקושית הגינת ורדים

 .ת מאירקושית הבי

שאין מבואר בדברי וכתב , א"א והגרע" הביא דברי המג]יט' א סי"ח[צ "באול .152
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, ויש לסייע לזה[, ע בדבריו"רק כתב להעיר שצל, א"ד המג"א שחלק ע"הגרע

ז הביא "ועכ, ומסתמא גם לדברי הבית מאיר, א"ב ראה לדברי הגרע"דהמ

ניחא , ל"ש הנ"פ דברי המחה"וע, ]א בסתמות ובלא חולק כלל"דברי המג

דאמנם מי שנתחייב בברכת מעין שלש אינו נפטר בברכת , א"הערת הגרע

אין , מ האוכל חצי כזית ממין שבעה וחצי כזית ממין אחר"אבל מ, בורא נפשות

. ס הרי נהנה במעיו בכזית"דסו, טעם שלא יצטרפו לחייבו בברכת בורא נפשות

, ל"ש כדברינו הנ"מחהה לא פירש בדברי ה"צ זללה"ר הגרב"דמו, איברא@@

ולא [, פ לברך בורא נפשות"דכל היכא דאין בידו לברך מעין שלש מחוייב עכ

ל דכשאין לו סידור לברך מעין שלש עד שיעבור שיעור "מ הנ"ל כדברי האג"ס

 ]ב פרק מו אות מז"והובא גם בח, שם[צ "דהנה באול, ]פ בורא נפשות"עיכול יברך עכ
א דמצרפין חצי כזית ממין "ג והמג"כהכנהפ שעיקר ההלכה "דאע, מבואר

אינו ,  גרם ממין שבעה18מ האוכל שיעור "מ, שבעה וחצי כזית ממין אחר

, והיינו טעמא, מצרפו לפחות מכזית ממין אחר כדי לברך אחריהם בורא נפשות

 גרם שאכל ממין 18ם כבר מחוייב בברכת מעין שלש אחר "דהלא לדעת הרמב

פ "ואע[, פו למין השני לברכת בורא נפשותכ אין בידו לצר"וא, שבעה

. מחמת ספק שמא שיעור כזית גדול יותר, שלמעשה אינו מברך מעין שלש

ג בדעת "ש והפמ"ל בדברי המחה"והנה אם כביאורינו הנ]. ע בסמוך בזה"וע

כיון שלמעשה אינו מברך ברכת מעין שלש , דגם באופן זה, נמצא, ג"הכנה

כ אין טעם שלא יצטרף לפחות מכזית ממין "א,  גרם שאכל ממין שבעה18אחר 

מאיזה , ס כיון שאינו מברך מעין שלש"דסו, השני להתחייב לברך בורא נפשות

, ומבואר מזה. פ יברך בורא נפשות"ועכ, מאי דמצי בעי למיעבד, טעם שבעולם

 דעתו ונראה@@. ש באופן אחר"ה פירש בדברי המחה"צ זללה"ר הגרב"דמו

ש דכשאינו מברך מעין שלש שייכא ביה "ר המחהדעד כאן לא קאמ, בזה

הוא מחמת , אלא היכא דמה שנמנע מברכת מעין שלש, ברכת בורא נפשות

לא גרע חצי , פ נהנה במעיו בכזית"דכיון דעכ, ל"ז י"דע, שלא אכל כשיעור

ומצטרף עם חצי כזית משאר מינים , כזית ממין שבעה משאר פירות שבעולם

ומאיזה סיבה אחרת אינו , יעור כזית ממין שבעהאבל כאשר אכל כש, לחייבו

ל "הרי כבר הוציאוהו חז, ]ל שאין לו סידור"כגון בדוגמא הנ[מברך מעין שלש 

. ואז אינו מברך בורא נפשות, וכבר לא שייכא ביה, מחיוב ברכת בורא נפשות

ם כבר מחוייב מעין "הלא לדעת הרמב,  גרם ממין שבעה18כאשר אכל , ולכן

ונהי נמי דחושש לשיטת שאר , הוציאוהו מכלל ברכת בורא נפשותכ "וא, שלש

מ כבר לא "מ, ובפועל אינו מברך מעין שלש, פוסקים דעדיין לא אכל כזית

ש לצרף חצי כזית דמין שבעה עם חצי כזית דשאר "שייכא ביה סברת המחה



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 נפשות בורא ברכת

âéø 

                                                                                      
ויש @@. ם לא שייכא ביה ברכת בורא נפשות כלל"פ להרמב"דעכ, מינים

ל דבורא נפשות נתקנה לפטור "דס, ה"צ זללה"ר הגרב"דעת מושרצו לומר ב

ואף דמספק אינה , אכילה כשיעור על דברים שלא נקבע להם ברכה פרטית

מ תיקנו בה תקנה "מ, ]ולא כברכת שהכל[פוטרת בדיעבד כל סוגי המאכלים 

סוגי אכילות ואין בכל אחת בפני עצמה שיעור חיוב רק ' שאם אכל ב, נוספת

ז "ולכן כ. ואז פוטרת את אכילתו, מצטרפין לברך בורא נפשות, יהןבצירוף שת

כבר אינו , ]אפילו לחד שיטתא[אבל כשאכל כשיעור , כשלא אכל כשיעור

אמנם . שיש לחוש שאינו בכלל התקנה השנית, רשאי לברך בורא נפשות

וגם עיקר הדבר [, ש לא מבואר כן"צ כדברי המחה"כ באול"לכאורה במש

ונראה יותר , ]קנות בברכת בורא נפשות הוא מחודש מאדת' לומר שיש ב

דכל שלא אכל כשיעור נשאר בו חיוב בורא , ש"ל בדברי המחה"שפירש כהנ

שוב נפקע מחיוב , אבל אחר שאכל כשיעור, ומצטרף עם שאר מינים, נפשות

, ]ע"רח סק' סי[צ "כסברא זו בשעהומצינו @@. ואינו רשאי לברכה, בורא נפשות

אלא שנחלקו הראשונים ,  פוטר שאר משקין גם מברכה אחרונהדהנה יין

ומי ששתה רוב רביעית או כזית , מאיזה שיעור יין פוטר המים מבורא נפשות

ז "דלפ, צ"וכתב השעה, ופוטר שאר משקין, א שכבר מחוייב במעין שלש"י, יין

, ע אם יוכל לברך בורא נפשות"צ, ]כזית או רוב רביעית[השותה מים ומעט יין 

ומה שאינו מברך מעין שלש מפני , א שכבר הם נפטרין ונטפלים ליין"דהלא י

ומבואר . אינו טעם לחייבו בבורא נפשות, שאין אנו יודעין להכריע ההלכה

ז "עכ, פ שבפועל אינו מברך מעין שלש על כזית היין"שאע, צ"מדברי השעה

 שעמדנו ]על המחיהבדיני ברכת [ע לעיל "וע. [ע אם יברך בורא נפשות על המים"צ

ת "אלא כמשנ, ג"ל בדברי הכנה"ל כהבנה הנ"דלא ס, ומוכח]. צ"בדברי השעה

, דבמקום שאפשר שנתחייב בברכת מעין שלש, ה"צ זללה"ר הגרב"בדברי מו

ז "ולפ. שוב אין אומרים שיברך בורא נפשות אם בפועל אינו מברך מעין שלש

וף חצי כזית ממין שבעה בשלמא בציר, דלפי הבנה זו, לכאורה צריך לבאר

ל "וי, הרי באמת עדיין לא נתחייב בברכת מעין שלש, וחצי כזית משאר מינים

, אבל באוכל חיטין שלוקות ובשותה מי שריית תאנים, שיצטרפו לבורא נפשות

ט "ומ, אינו רשאי לברך בורא נפשות, הרי להצד שנתחייב בברכת מעין שלש

דהן אמת , לבארויש @@. שותג לברך בורא נפ"הורו האחרונים כהכנה

אכן האחרונים שפסקו כדבריו לא נקטי , ל כהמבואר לעיל"ג נראה דס"דהכנה

ע יש "דלכו, ל"ג כתב כהנ"פ שהכנה"דהנה לענין חיטין שלוקות אע, כן לגמרי

רח [אלא כתב , ג"א לא פסק כן מכח דברי הכנה"מ המג"מ, חיוב בורא נפשות
יברך בורא נפשות , קות שלא בתוך הסעודה דאם אירע שאכל חיטין שלו]ז"סק
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ע כתב בסתמא "דהלא מרן השו, וכוונת דבריו, "י"שכן משמע דעת הב"משום 

כ עיקר "וא', נסתפקו וכו' כ הוסיף דהתוס"ורק אח, דברכתם בורא נפשות

, ג"פ שהסכים לדברי הכנה" שאע]ה"שם סק[ר "ה בהדיא בא"וכ. ההלכה כסתם

 ]ח"רח סקי[ב "וגם בלשון המ.  דכן עיקר ההלכהאלא מצד, הוא לאו מטעמיה
ולאו , "כי כן הוא עיקר הדין"כתב לנמק הטעם , א"כשהביא דברי המג

ומה שלא חשש , ג" פסק כהכנה]ט"רח סקכ[ח "ט גם בכה"ומה. ג"מטעמיה דהכנה

וכן . לא כתבו כן אלא מספק' דאף התוס', משום דהעיקר דלא כהתוס, ל"לסב

אבל , ג" הביא דברי הכנה]ו"רב סקכ[א "הנה אמנם המג, תאניםלענין מי שריית 

ל "ג פירש כנ"פ שבפמ"ואע. והיינו שמפקפק בדבריו, "ע"וצ"ז בתיבת "סיים ע

אבל לעיקר , ת"וכמשנ', דבורא נפשות היא ברכה כוללת וכו, ג"דברי הכנה

א בורא  דלא יברך אחריהם לא מעין שלש ול]ו"רח סקכ' א סי"א[ג "הדין כתב הפמ

דלא ,  ומבואר,שמא עובר על לא תשאודספק ברכות לקולא משום , נפשות

 ]ג"רב סקי[ע בנהר שלום "וע. [ג לגמרי להלכה ולמעשה"נקט כטעמיה דהכנה
ש לא כתב לברך מעין שלש על מי שריית "דאפשר דטעם הדבר מצד דגם הרא

ק א מפני ספ"ולא שבקינן פשיטותא דהרשב, תאנים אלא בלשון אפשר

ג הורה לברך בורא "פ שהכנה" כתב שאע]ה בורא"רב ד[ל "וגם בבה]. ש"הרא

מ בזה במי "וכן יש נ. ג הורה שלא לברך"והפמ, א פקפק בזה"מ המג"מ, נפשות

ג מברך בורא "שלדעת הכנה, שאכל פרי וספק אם הוא ממין שבעה או לא

ומיהו . [והאחרונים נקטו שלא יברך כלל, נפשות משום שהיא ברכה כוללת

 דלענין ברכה ]ג"רב סקע[פ שכתב "ואע, ח נטה כדברי הגינת ורדים"בכה

כ יאכל פרי משבעת המינים וישתה מים ויפטור "שלאחריו אין לו תקנה אא

, מ בדיעבד אם שתאן חוץ לסעודה ואין לו פרי אחר ומים"מ, בשתי הברכות

הביא דברי ו. מצד שהיא פוטרת הכל,  שיברך בורא נפשות]ט"שם סקע[כתב 

מ "וכתב דמ, ש"ומה שפירש בזה מחה, ע"ג בצ"א שהניח דברי הכנה"המג

כ "וכ. מ מודה על הנאת מעיו כזית"דמ, מסתברא דליכא משום ברכה לבטלה

]. ע"וצ. שיברך בורא נפשות,  לענין מי שנסתפק מה אכל]ב"רח סקצ[עוד 

ענין צירוף ש רק ל"ג והמחה"דהאחרונים נקטי כדברי הכנה, ז"מכומבואר @@

אבל אחר שנתחייב בברכת , חצי כזית משבעת המינים וחצי כזית משאר מינים

אין אומרים שיברך בורא נפשות אם מאיזה סיבה אינו מברך מעין , מעין שלש

ז "ועכ, חצאי כזית' ג לענין צירוף ב"ב פסק כדברי הכנה"וניחא מה שהמ. שלש

שה כיון שיש לחוש שנתחייב דלמע, ל לענין מי ששתה מים ומעט יין"נסתפק כנ

צ "ט דגם באול"וה. ל דשוב אינו רשאי לברך בורא נפשות"י, בברכת מעין שלש

ל רק כשאין חשש שנתחייב כבר בברכת "חצאי כזית כנ' הורה שאין לצרף ב



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 נפשות בורא ברכת

åèø 

ÌÈ�ÈÓ ¯‡˘Ó Ì¯‚ , Ï·‡ Ì‡ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎ‡18 Ì¯‚  ‰ÏÚÓÂ ¯‡˘Ó
ÌÈ�ÈÓ ,˙Â˘Ù� ‡¯Â· Í¯·Ï È‡˘¯.153 ]Â‰‡¯�,˘  ¯ÂÚÈ˘‰ ˜„˜Â„Ó‰

                                                                                      
ם כבר מחוייב בברכת "דלהרמב,  גרם ממין שבעה18ולכן כשאכל , מעין שלש

 .ת מכזית משאר מיניםשוב אינו רשאי לצרפם לפחו, מעין שלש

, הנה מה ששאר פירות העץ נפטרים בברכת על העץ שאחר שבעת המינים .153

, אינו מדין שאכילת שאר הפירות טפילה לאכילה החשובה של שבעת המינים

ושונה ממה שיין פוטר מיני [, אלא שבנוסח על העץ נפטרים כל פירות העץ

וכן .  לשתית הייןששם שתיית המים עצמה טפלה, משקין בברכה אחרונה

, שונה ממי שאוכל מיני מזונות עם מילוי שברכתו שהכל ובורא נפשות

אלא שהברכה , כ הכא לא האכילה נטפלת"משא, שהמילוי נטפל לדגן

דהרי פירות האדמה בודאי , וקצת ראיה לזה. מועילה לפטור גם לפירות העץ

קר שאינן ז העי"ועכ, כ חשובים פחות מפירות העץ ביחס לשבעת המינים"ג

והוא משום דלשון על פרי העץ אינו , נפטרים באכילת כזית משבעת המינים

באופן שאכל כשיעור , ומעתה@@]. וכמבואר באחרונים, כולל פירות האדמה

מ אין האכילה עצמה "מ, ם הוי כזית"אשר להרמב,  גרם משבעת המינים18

 וכיון ,אלא דוקא הברכה פוטרתן, מטפילה אליה את אכילת שאר הפירות

כ לא פטר לשאר הפירות "א,  גרם18שבפועל אינו מברך ברכת על העץ על 

 גרם 18-ל שיהא רשאי לצרף שיעור ה"ולכאורה היה צ, שאכל בשום דבר

ולברך , שאכל משבעת המינים עם שיעור פחות מכזית שאכל משאר פירות

דאם נחוש לשיטת , אכן כבר נתבאר בטעם הדבר. אחריהם בורא נפשות

ם "פ לשיטת הרמב"דהלא עכ, י הצירוף"אין לו לברך בורא נפשות ע, ם"הרמב

מ על החלק של מין "מ, פ שבפועל לא בירכה"ואע, מחוייב בברכת מעין שלש

כ אינו "וא, כבר הפקיעו רבנן ממנו חיוב ברכת בורא נפשות, שבעה שאכל

ר "ולכן הורה מו, רשאי לצרף לזה מה שאכל פחות מכזית משאר דברים

דרק , ז נראה"לפאכן @@. ה שלא יברך בורא נפשות באופן זה" זללהצ"הגרב

 גרם מפירות שבעת 18-וכ,  גרם משאר דברים18-בגוונא שאכל פחות מ

אבל , צ לא יוכל לצרפן לברכת בורא נפשות"בזה דוקא לדעת האול, המינים

נראה ,  גרם משבעת המינים18-ו,  גרם משאר דברים18אם יאכל שיעור 

צ "כ א"א,  גרם לא הוי כזית18-דלדעת הסוברים ד, פ"ברך ממנשבזה יוכל ל

ורשאי לצרף מה שאכל ממין , גם על מה שאכל ממין שבעה' לברך מעין ג

ואין חשש שנפקע מחיוב הבסיסי של ברכת , שבעה למה שאכל משאר מינים

צ לצרף מה שאכל "כ גם א"א,  גרם הוי כזית18-ם ד"ולהרמב. בורא נפשות
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 ‰Ê ÏÎ·Î ‡Â‰-17Ì¯‚ 154.[ 
ÂÈ·‚ ÏÚ˘ ¯Èˆ ÌÚ ˜¯È ÏÎ‡-¯ËˆÓ ¯Èˆ‰  ¯ÂÚÈ˘ ÌÈÏ˘‰Ï Û  .נח

 ˙Î¯·· Â·ÈÈÁÏ ˙ÈÊÎ˙Â˘Ù� ‡¯Â·.155 

ıÚ‰ È¯ÙÓ ˙ÈÊÎ ÈˆÁ ÏÎ‡ ,‰Ó„‡‰ È¯ÙÓ ˙ÈÊÎ ÈˆÁÂ , ˙ÈÊÎ Ì‚Â .נט
ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó È¯ÙÓ , Í¯·Ó Â�È‡˘ ‰‡¯�˙Â˘Ù� ‡¯Â· ˙Î¯· ¯Á‡Ï 

˘Ï˘ ÔÈÚÓ , ÈÎÎ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡˘ ˙Î¯·· ¯ËÙ� ıÚ‰ È¯ÙÓ
˘Ï˘ ÔÈÚÓ , ˙Î¯·· Â·ÈÈÁÏ ¯‡˘� ‡ÏÂ˙Â˘Ù� ‡¯Â· ‡Ï‡  ˙ÈÊÎ ÈˆÁ

‰Ó„‡‰ È¯ÙÓ.156   
·È" ‰ÓÈÏ˘ ‰È¯· ˙ÏÈÎ‡· Ì‚˘ ‡]ÌÏ˘ ÔË˜ ‚„ ÔÂ‚Î [ ˙ÂÁÙ .ס

 ˙Î¯·· ·ÈÈÁ˙Ó ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Ó˙Â˘Ù� ‡¯Â·,157 ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È ÔÎÏÂ 
‰Ê· ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒÏ Ò�ÎÈ ,�ÎÂ"Ï.158  

 Í¯·Ó Â�È‡ ÔÈ˜˘Ó ÏÚ"˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘Î ‰˙˘ Î.159 ¯ÂÚÈ˘Â ‡‡ .סא
Î ‡Â‰ ˙ÈÚÈ·¯"Ì‰¯„ Ê,160Î Ì‰˘ -81Ì¯‚ .161 

 ˆ¯Ù‰ Â˜ÏÁ� ˙Î¯·· ·ÈÈÁ˙‰Ï È„Î Ì‡ ÌÈ˜ÒÂ˙Â˘Ù� ‡¯Â· ÍÈ .סב

                                                                                      
ם עצמו יש "שהרי לדעת הרמב, עם מה שאכל משאר פירותמשבעת המינים 

כ יהא רשאי לברך "וא, לו שיעור כזית גם משאר הפירות לבדם לברך עליהם

 .צ לא נזכר חילוקים בזה"שבדברי האול, ע קצת"וצ. פ"בורא נפשות ממנ

 .ש"ע, וכמו שהארכנו בזה לעיל בדיני ברכת על המחיה .154

 .ו"ח סק"א וכה"ב רי סק"מ .155

היו חצי כזית מפרי העץ וחצי מפרי , הנה לולא שהיה אוכל גם משבעת המינים .156

אבל עתה שכבר חצי כזית של , האדמה מצטרפין לחייבו בברכת בורא נפשות

שוב אין לו כשיעור בפרי האדמה לחוד , פרי העץ נפטר בברכת מעין שלש

 .ופשוט. לחייבו בברכת בורא נפשות

 .כ"צ רי סק"שעה .157

 .יל בדיני ברכת על העץ במה שנתבאר בזהעיין לע .158

 .א"ע סימן רי ס"שו .159

 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ב"בא .160

 .וכנודע,  גרם בקירוב3-שנתברר שכל דרהם כ .161
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Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î· Â‡ ˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ Ï˘ ÔÓÊ ÍÂ˙· ‰˙˘È˘ , ¯˜ÈÚ‰Â
˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ ÈÙÏ ÌÈ¯Ú˘Ó˘.162 ‰Ê ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰‰˘ Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ 
‰ÙÂÒ „ÚÂ Â˙È˙˘ ˙ÏÈÁ˙Ó , Í¯·Ó Â�È‡˙Â˘Ù� ‡¯Â·.163ÈÂ " Ì‡˘ ‡
„‡Ó ËÚÓ Â˙ÈÈ˙˘· ˜ÈÒÙ‰ ,Â·ÈÈÁÏ Û¯ËˆÓ,164ÂÓ ˙Ú„Â "¯·¯‚‰ " ˆ

‰ÏÏÊ" Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡˘ ‰˙Â˘Ù� ‡¯Â· ˙·· ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰˙˘· ‡Ï‡ 
˙Á‡.165Ú ‰˙Â˘ Ì‡ Ì‚ Ì�Ó‡ "Ûˆ¯· ˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘ ˘˜ È , ·˘Á�

˙Á‡ ÌÚÙ· ‰˙Â˘˘.166  

ÒÈÚÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ ÔÙÂ‡· ‡Â‰Â È¯ÙÓ ‰˜˘Ó ıˆÂÓ‰ , ·È˘Á‰ .סג
˙ÈÚÈ·¯· Â¯ÂÚÈ˘Â ‰È˙˘ , Â�È‡ ‰·¯‰ Â˙ÈÈ˙˘· ‰‰Â˘Â ˙ÂÈ‰ Ì�Ó‡

 ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó ‡¯Â·˙Â˘Ù� ,‰·¯‰ ıˆÓ ÂÏÈÙ‡Â . ÔÙÂ‡· ‡Â‰ Ì‡ Ì�Ó‡
‚ ÍÈ¯ˆ˘"ÒÂÚÏÏ Î , ˙ÏÈÎ‡ È„Î· ˙ÈÊÎ· Â¯ÂÚÈ˘Â ‰ÏÈÎ‡ ·È˘Á

Ò¯Ù.167 ‰�ÂÎÓ· ·ËÈ‰ ÌÂ˜ÒÈ¯˘ ˙Â¯ÈÙÂ ]¯„�Ï· [ ‰˜˘ÓÎ Ì�È„
 Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï Ô¯ÂÚÈ˘˘˙Â˘Ù� ‡¯Â· È„Î· ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘ Ì‡ ˜¯ 

                                    
וסתם כדעה ראשונה ששיעורו בכדי שתית , דעות'  הביא בזה ב]י"תריב ס[ע "בשו .162

 שהביא ]א"רי סק[ב "במ' יוע. א כתב שהוא בכדי אכילת פרס"ובשם י, רביעית

 בביאור ]ח סימן יח"א או"ח[צ "באול' ועי, א פסק כדעה שניה"הדעות וכתב שהגר

 .ם בזה"שיטת הרמב

 .א לשיטה זו"ב רי סק"מ .163

 שפירש דשיעור שתית רביעית משערין כדרך שתית בני ]א"סקי[צ "בשעה' עי .164

ל כן אם פוסק מעט מאד וע, לפי שאינו דרך ארץ, אדם שאין שותים בבת אחת

היינו , וגם השיטות דבאם הפסיק אין מצטרפין, באמצע ודאי דמצטרפין

שנה [ח "בבא' ועי. בהפסיק מעט יותר ממה שדרך בני אדם להפסיק בשתייתם
 .]ראשונה פרשת מסעי סוף אות ז

וכתב הטעם לפי שאין ידוע כמה הוא השיעור , ב פרק יד אות יז"צ ח"אול .165

ע אם "ויל. ך השתיה כדי לחלקה לשתים לשתותה כדרץ ארץששוהין בתו

ובפרט שהתיר לברך בורא נפשות , כ נחוש לזה"בשיעור הפסק מועט ביותר ג

 .כדבסמוך, י קש"בשותה ע

, ח לענין מוצץ מי הפרי"כ הבא"וכתב דלא דמי למש, צ שם בביאורים"אול .166

 .ח שם" בבאכמבואר, ששם הוא במשך זמן ארוך יותר מכדי שתית רביעית

 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ח"בא .167
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˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘.168 

ÏÈÏ„ ‰ÒÈÈ„ Â‡ ‚�È„ÂÙ Â‡ Ï˘‡ , ÏÎÂ‡ ÌÈ·˘Á� ÔÈ�ÚÏ‰ .סד
˙ÈÊÎ· Ì¯ÂÚÈ˘˘ ,‰˜˘ÓÎ Ì˙ÏÈÎ‡ Í¯„ Í„È‡ÓÂ ,‡˘ ÈÙÏ" ˆ

ÔÒÚÂÏÏ , Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ó Â�È‡ ÔÎ ÏÚÂ˙Â˘Ù� ‡¯Â· ÏÎ‡ Ì‡ ‡Ï‡ 
˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ È„Î· ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰Ó ,Î Ì‰Ó ÏÎ‡È˘ Â�ÈÈ‰Â-28 Ì¯‚ 

˙Á‡ ˙··.169 

�Ù˜ Â‡ ‰˙ ÔÂ‚Î ÌÁ ‰˜˘Ó , ÔÈÎ¯·Ó Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ‰ .סה
‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Ì‰È¯Á‡ ,È‡˘ ¯˜ÈÚ‰Â‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô ,

˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ ¯ÂÚÈ˘ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ Ì˙ÈÈ˙˘· ÌÈ‰Â˘˘ ÈÙÏ.170 ÔÎÂ 
Í¯·Ï ‡Ï˘ ‰È˜¯ÂË·Â ÌÈ¯ˆÓ·Â È·ˆ‰ ı¯‡· ‰ÎÏ‰‰ ‰Ú·˜�171 ÔÎÂ 

ÌÏÂÚ‰ ‚‰�Ó.172  

, ‡ ˘È"˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘Î ÌÁ‰ ‰˜˘Ó‰ ˙ÈÈ˙˘ ÛÂÒ· ÁÈ�‰Ï ·ÂË .סו
˜ÒÙ‰ ‡Ï· Ô�Ëˆ�˘ ¯Á‡ Â˙Â˙˘Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î , ÂÈ¯Á‡ Í¯·ÏÂ ‡¯Â·

�˙Â˘Ù.173„ÈÁ‰ Ô¯Ó ˙Ú¯Î‰ Ì�Ó‡ "ÏÈÚÂÓ Â�È‡˘ ‡ , Í¯„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ
Ô�Âˆ ‡Â‰˘Î ‰Ê ‰˜˘Ó ˙Â˙˘Ï Ì„‡ È�· ,‡Â"Ì˙Ú„ ‰ÏË· Î.174 

 ˙Î¯·Ó ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÈ˘ ÔÂÎ�Â˙Â˘Ù� ‡¯Â·¯Á‡ ¯·„· .175ÈÂ " „ÂÚ ‡
                                    

 .ב פרק יד אות יח בביאורים"צ ח"אול .168

ע "וצ, כ שם לענין גלידות ולענין גבינה"ש מש"וע. ב פרק יד אות יח"צ ח"אול .169

 .ל"ואכמ, ז"בכ

 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות ט"ובא, מ"ח רד סק"א וכה"ב רי סק"מ' עי .170

 .ה"י רד סק"כא בבר"מרן החיד .171

 .ח שם"ב וכה"מ .172

 .ח שם ושם"ב וכה"ובמ, ו בשם הרב יד אהרן"י רד סק"בברכ .173

 שכתב ]ה"רד סק[ת "בשע' ועי. י שם בשם הרב בתי כהונה"בדברי הברכ' עי .174

, דסברת בטלה דעתם שייך לענין ברכה ראשונה, ונראה כוונת דבריו, לדחות

כי דעת בני אדם , בטלה דעתו, הנהפ שהוא נ"שאע, שאם מברך על דבר המזיק

מה שאין , אבל כאן ששתה בשיעור שתיה ונהנה, שאין זו אכילה של הנאה

 .דרך בני אדם לשתות כן אינו גורם שלא שתה כשיעור

 .ח שם"כה .175
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ÔÂ‡ÓˆÏ Â˙Â˙˘ÏÂ Ô�ËˆÈ˘ ‰˙‰ ÁÈ�‰Ï ÌÈ‚‰Â�‰˘ , Í¯·Ï ÔÈ‡˘¯
 ÂÈ¯Á‡˙Â˘Ù� ‡¯Â·˙Á‡ ÌÚÙ· ˙ÈÚÈ·¯ Â˙˘ Ì‡  .‡ÂÓ ˙Ú„ Ì�Ó" ¯
·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"ÔÎ ˙Â˙˘Ï Í¯„ ÔÈ‡˘ ‰ , ÌÎ¯„˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˜¯Â

 ÂÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯·Ó ¯˜ ‰˙ ˙Â˙˘Ï˙Â˘Ù� ‡¯Â·.176 

„Ó ¯˜ ‰˜˘Ó Ì‚ ,˙Á‡ ˙·· ˙ÈÚÈ·¯ Â�ÓÓ ÌÈ˙Â˘ ÔÈ‡˘ , Â�È‡„ .סז
�‰ ÌÁ ‰˜˘ÓÎ"Ï.177ÛÈ¯Á ‰˜˘Ó ÔÈ„‰ ‡Â‰Â  , Ì„‡ È�· ·Â¯˘

ËÚÓ ËÚÓ Â�ÓÓ ÌÈ˙Â˘ ,ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘Î Â�ÓÓ ‰˙˘˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡ ˙
 ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó Â�È‡ ˙Á‡ ˙··˙Â˘Ù� ‡¯Â·.178  

‡ÈÚÈ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÈ „·ÏÓ ÔÈ˜˘Ó‰ ÏÎ] ÔÙÂ‡· ‰˙˘ Ì˙  .סח
�Î Â·ÈÈÁÏ Û¯ËˆÓ‰"Ï .[ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ ‰˙˘Â ˙ÈÊÎ ÈˆÁ ÏÎ‡ Ï·‡

ÔÈÙ¯ËˆÓ.179  

                                    
דבמקום שאין נוהגין לשתותו כשהוא חם , ת שם שכתב עוד לדחות"בשע' עי .176

 שאפשר לשתות ממנו רביעית בבת כ כשמניחין שיצטנן מעט באופן"א, ביותר

והנה דחיה זו בודאי . בודאי אינו יוצא מדרך שתיה של שאר בני אדם, אחת

שאם בימינו נוהגים לשתות התה חם רק , תלויה במנהג העולם באותה שעה

לכאורה פשוט דגם מרן , באופן שאפשר לשתות ממנו רביעית בבת אחת, מעט

צ "ר הגרב"אמנם דעת מו. ח שם"וכן מבואר בכה, א לא פליג בזה"החיד

, ואפילו בקיץ,  שגם בימינו אין דרך לעשות כן]ב פרק יד אות כז"ח[צ "ה באול"זללה

מברכין אחריו בורא נפשות , ועל כן רק במקומות שנוהגים לשתות את התה קר

ונראה כוונתו שנקבע לפי . ד"עכ. כששתו כשיעור רביעית בכדי שתית רביעית

שבמקומות שדרכם , ונראה לומר עוד. לפי מנהג האנשיםמנהג המקומות ולא 

, גם מי שיצנן תה חם וישתה ממנו כשיעור רביעית יברך אחריו, לשתות תה קר

כ בטלה "ולענין קפה שחור אין שותים אותו צונן וע. ולא אמרינן בטלה דעתו

כ אם שתה "וע, ומיהו קפה המעורב עם חלב דרך לשתותו גם צונן. דעתו

 . אחת מברך אחריו בורא נפשותרביעית בבת

 .ח שם"בא .177

 .ב פרק יד אות כז בביאורים"צ ח"אול .178

 שיש מפקפקין בזה ]ה"סק[צ "בשעה' ועי, ה"ו ורי סק"ח רז סק"א וכה"ב רי סק"מ .179

 .לומר דאכילה ושתיה מצטרפין
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‡Á‡Â ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘"ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ Â‡ ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Î , Â�È .סט
 ÌÈ˜˘Ó‰ ¯Á‡ Í¯·Ó˙Â˘Ù� ‡¯Â· ,ÏÚ ˙Î¯·· Â¯ËÙ� ¯·Î˘ÔÙ‚‰ .180 

Â˙Ú„ ÁÈÒ‰Â ÔÈÈ ‰˙˘ ‰ÏÈÁ˙ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,Á‡Â" ¯‡˘ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·‰ Î
ÌÈ˜˘Ó‰ ,Ì‰È�ÙÏ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘ , Ì‰È¯Á‡Ï Í¯·Ó Â�È‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

˙Â˘Ù� ‡¯Â· ,Ì˙¯ËÂÙ ÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯·˘.181 

ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁÂ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ ‰˙˘ , ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È .ע
 ÌÈÙ¯ËˆÓ Ì‡Ï ˙Î¯·˙Â˘Ù� ‡¯Â·,182 ]Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒÂ.[ 

ÈˆÁ ‰˙˘ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯  ,ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘Ó ˙ÈÚÈ·¯Â , Ì‡ ÔÈ˜Ù˙ÒÓ ˘È .עא
 Í¯·Ï È‡˘¯˙Â˘Ù� ‡¯Â·.183 ÈÂ" ‡ Í¯·Ó È‡„Â ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ‡¯Â·

˙Â˘Ù� ,ÂÓ ˙Ú„ ‰‡¯� ÔÎÂ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰.184 .[ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ , Ì‡

                                    
 .ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות יא"ז ובא"ע רח סט"שו .180

 .ג"ח סקפ"ג וכה"ב סקע"מ .181

, א דבשיעור כזית דיין כבר מברך מעין שלש"והטעם משום די. ד"צ רי סק"שעה .182

 .בזה בסמוך' ועי

א דחייב לברך מעין שלש גם על "והטעם בזה משום שהרי י. ע"צ רח סק"שעה .183

פ שלמעשה "ועל כן אע, כ נמצא שיש כאן שתיה חשובה של יין"וא, כזית יין

מ "מ, כי חושש לשיטות הפוטרות, יןאינו מברך מעין שלש על חצי רביעית י

ואינו רשאי לברך עליהם בפני , כבר שאר המשקין ששתה נחשבים טפלים ליין

וכן באופן הקודם אינו רשאי לצרפם לשיעור חצי רביעית יין כדי לברך [, עצמם

ב "ועל כן הניח המ. ]א סימן עד"ח[מ "וכמו שפירש בזה באג, ]עליהם בורא נפשות

  .ע"הדינים הללו בצ

דהלא הטפל מחוייב בברכה , צ"ד השעה" שעמד ע]עד' א סי"ח[באגרות משה ' עי .184

, ואם מאיזה טעם אינו מברך על העיקר, אלא שנפטר בברכת העיקר, אחרונה

כאשר למעשה אינו מברך , ועל כן, ע"הדר דינא דמחוייב לברך על הטפל בפ

יך לברך אחריהם ודאי צר, ושתה כשיעור מן המשקין, על היין מעין שלש

שנראה גם מדברי ,  מה שנתבאר בזה]בדיני על המחיה[ועיין לעיל . בורא נפשות

שלא חשש לדבר זה רק במקום שצריך לצרף מקצת , ה"צ זללה"ר הגרב"מו

פ שאכל "אבל באכל כזית מן המילוי אע, כזית מן הדגן ומקצת כזית מן המילוי

ל כהערת "שהוא משום דס, נתבארו, רשאי לברך אחר המילוי,  גרם מן הדגן18

, ז רק בשתה חצי רביעית מים וכזית יין יש לחוש"ולפ, צ"ד השעה"מ ע"האג
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ÔÈÈ‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÂÁÙ ÌÚÂË , ¯‡˘ Â‡ ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙Â˘Â
ÔÈ˜˘Ó ,˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡ ,Á‡ Í¯·ÓÂ" Î� ‡¯Â·˙Â˘ÙÔÈ˜˘Ó‰ ÏÚ .185 
 Ì�Ó‡ ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ‰Ê ÔÙÂ‡· ,Ú‡˘ ÔÈ˘˘ÂÁ ˘È" ÔÈÈ˘ Ù

ÔÈ˜˘Ó‰ ÏÎÏ ¯ËÂÙ ,ÎÚ Â�ÓÓ ‰˙Â˘· ‡Ï‡ Â�È‡"ÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓÎ Ù ,
¯Á‡ ¯·„ ÏÚ ÏÎ‰˘ Í¯·Ï ÌÈ˜„˜„Ó ÔÎÏÂ ,]ÓÂ" ÔÈ�ÚÏ Ó ‡¯Â·

˙Â˘Ù�˘ÂÁÏ ÔÈ‡ .[186 

                                                                                      
צריך לברך אחריהם , פ ששתה כזית מן היין"אע, אבל בשתה כשיעור מן המים

 .ועיין. בורא נפשות

א דגם בכזית יין או בכמלא לוגמיו "ב דכל החשש מצד שי"דהלא מבואר במ .185

ח "בכה' ועי. אבל בפחות מזה ליכא למיחש למידי, מעין שלשצריך לברך 

 שהביא שיש אופן שהמים אין טעונין ברכה לפניהם וטעונין ברכה ]ד"סקפ[

ומביאין לפניו כוס גדול שבו , כגון שרוצה לשתות מים ויין כאחת, לאחריהם

כ נותן בו הרבה מים עד "ואח, ג ושותה מעט"ומברך עליו בפה, מעט יין

שצריך , ושותה רביעית מן המים, ואינו מברך שהכל, ל היין הנשאר בושיתבט

שטועם מעט מן , ל"וזהו ממש כהאופן הנ. ד"עכ. לברך אחריהם בורא נפשות

, שהמשקים נפטרים בברכת הגפן הראשונה, כ שותה רביעית מים"ואח, היין

לפי שאין לחוש שצריך לברך מעין שלש , מ מברך אחריהם בורא נפשות"ומ

 .ר מעט היין ששתהאח

שאין יין פוטר לשאר משקין ,  הביא שיטת החיי אדם]ה יין"קעד ד[ל "הנה בבה .186

ל "וכתב שם הבה, בעלמא' ולא בשותה כוס א, כ קובע עצמו לשתית יין"אא

מ נראה שאין להקל "אבל מ, ב סתם לא כדבריו משום דרבים פליגי"דאמנם במ

אבל בטועם משהו לחוד לא אמרינן , פ כמלא לוגמיו מן היין"אלא בשתה עכ

ג מן "רק שמע ברכת בפה, ש שאם לא טעם כלל"וכ[, דפוטר שאר משקין

ש "וכמ, דלא מהני לפטור השומעים מברכת שהכל על שאר משקין, המקדש

ח שאפילו בטועם משהו בלבד פוטר שאר "ואמנם דעת דה]. ]ג"שם סק[ב "במ

, ע"ל בצ"מ לדינא הניח הבה"מ ]ח"סק[צ "ל ובשעה"ש שם בבה"וכמ, משקין

או לבקש מאחר שלא טעם כלל מן , וכתב דנכון לכתחילה לשתות מלא לוגמיו

צ "גם בשעה' ועי. [או לברך על דבר אחר שהכל, הכוס להוציאו בברכת שהכל

דסגי לפטור שאר " אפשר"וכתב דלענין ברכה ראשונה ,  שרמז לזה]ע"רח סק[

מבואר שלא , ל"ח הנ"ואמנם מדברי הכה. ]משקין אפילו בפחות ממלא לוגמיו

אשר אינו נכנס בזה כלל לספק חיוב ברכת , וגם בשתה מעט יין, חשש לזה
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, ÏÈÁ˙ ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ Ì‰È¯Á‡ ‰˙˘È ‡Ï˘ ·ÂË‰ .עב
�˘ ÈÙÏ ˙¯ËÂÙ ÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯· ‰Ê ÔÙÂ‡· Ì‚ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ

˙Â˘Ù� ‡¯Â· ˙Î¯·Ï .ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ ¯Á‡ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘Â ÁÎ˘ Ì‡Â ,
ÌÈÓ‰ Ì‚ ˙¯ËÂÙ ÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯·˘ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚ , ÔÂÎ� ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
 ˙Î¯·· ·ÈÈÁ˙‰Ï ¯Á‡ ¯·„ ÏÎ‡È Â‡ ‰˙˘È˘˙Â˘Ù� ‡¯Â· , ÔÂÂÎÈÂ

‰ÏÈÁ˙ ‰˙˘˘ ÌÈÓ‰ Ì‚ ¯ÂËÙÏ .¯˘Ù‡ È‡ Ì‡Â ,¯‰È ˙Î¯· ¯‰ ‡¯Â·
˙Â˘Ù�Â·Ï·  , ¯Á‡˘ ÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯·· Ì‰‰ ÌÈÓ‰ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈÂ
ÔÈÈ‰.187 

,  Î¯·· ·ÈÈÁ˙�˙Â˘Ù� ‡¯Â·‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ‚„Â ¯˘· ˙ÏÈÎ‡ ˙ÓÁÓ˙  .עג
˙¯ËÂÙ ÔÙ‚‰ ÏÚ Â‡ ıÚ‰ ÏÚ Â‡ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ ˙Î¯· ÔÈ‡‰.188  ÔÈ‡ ÔÎÂ

˙¯ËÂÙ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·‰ ,ÂÂÏÈÙ‡ ¯È·Â ‰ÚË Ì‡¯· ÍÔÂÊÓ‰ ˙Î , ¯ÊÂÁ
 ‰È¯Á‡ Í¯·ÓÂ� ‡¯Â·˙Â˘Ù.189  

                                                                                      
 שהביא ]ה"קעד סק[ח "בכה' ועי. ז פוטר לשאר משקין"עכ, מעין שלש אחריו

דאין יין פוטר שאר משקין אלא בקובע , ל"ג כסברת החיי אדם הנ"מדברי כנה

אלא כל ששותה מעט יין פוטר שאר , ע"משמע כן בשוודחה דבריו דלא , עליו

 .ועיין. ולא הזכיר לחוש דבמעט יין מאד אינו פוטר, משקין

 .ב"ח רח סקפ"וכה, ח שנה ראשונה פרשת מסעי אות יב"פ בא"ע .187

אינו ,  מבואר דאפילו אכל בשר ודגים ועמהם מיני מזונות]ג"רח סוף סי[ע "בשו .188

והיינו דנצרך לברך בורא , ל הבשר והדגיםנפטר בברכת מעין שלש גם ע

ושתה , דאם אכל בשר, וכן מבואר שם. נפשות אפילו אחר שבירך על המחיה

ושאני . [צריך לברך על כל אחת ואחת, או שאכל עמו פרי ממין שבעה, עמו יין

גם '  ועי].כ"דברכת עץ העץ פוטרת לתפוחים ג, מתפוחים ופרי ממין שבעה

 .ינה פוטרת אפילו בדיעבד דא]ה"רב סקנ[ב "במ

משום , ז יצא" מבואר דדוקא תמרים אם בירך אחריהם בהמ]ז"רח סי[ע "בשו .189

בין פירות משבעת המינים שצריך לברך , והיינו, אבל שאר פירות לא, דזייני

ובין פירות שאר מינים שצריך לברך אחריהם , אחריהם מעין שלש על העץ

 דברכת המזון אין ]ז"קצז סקט[ב " ובמ]ב"קצז סק, ט"קעד סק[ז "ה בט"וכ. בורא נפשות

 ובחיי ]ו"קעד ס[ע הרב "ה בשו"וכ. פוטרת לא ברכת מעין שלש ולא בורא נפשות

ד "קע[י "א בברכ"כ מרן החיד"וכ.  דאפילו בדיעבד אינה פוטרת]כלל מא אות ב[אדם 
ו ששתה "מר למהרחשא, ל" להוכיח מדברי רבינו האריז]ג"שם סקמ[ח " והכה]ב"סק
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 ˘‡Î¯·· ·ÈÈÁ˙�˙Â˘Ù� ‡¯Â·ıÚ‰ ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÓÁÓ  Ì�È˙  .עד
ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ,ıÚ‰ ÏÚ Ì‰È¯Á‡ Í¯È·Â ‰ÚËÂ ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ.190 

 ÏÎ‡ Ì‡ÂÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ Ì‚ ,Ó Í¯· ˜¯ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÈÚÓ ˙Î¯·
Â ˘Ï˘ Ì‚ ‰· ¯ËÂÙ ˙‡˙Â¯ÈÙ‰ ¯‡˘.191 

 Â˘‰ ˙ÈÚÈ·¯ÈÓÓ ı˙Â¯ÈÙ ˙ËÈÁÒ , ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ÔÈ·]ıÂÁ˙‰  .עה
ÔÓ˘Â ÔÈÈÓ[ ,˙Â¯ÈÙ ¯‡˘Ó ÔÈ·, Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ˙Â˘Ù� ‡¯Â· .

 Ì‰È¯Á‡ Í¯È· Ì‡Â ıÚ‰ ÏÚ‡ˆÈ ‡Ï ,ıÚ‰ È¯Ù ÏÏÎ· Ì�È‡˘ ÈÙÏ, 
‡ÓÏÚ· ‰ÚÈÊ ‡Ï‡.192Â  Ï˘ ‰ÈÈ¯˘ Â‡ ÏÂ˘È· ÈÓ ‰˙˘ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰

                                                                                      
ז "פ שבודאי בירך בהמ"ואע, רביעית מים קודם הסעודה ולא בירך אחריהם

פ שהפוסקים הביאו דעות בזה אם המים שלפני "וכתבו שם שאע. אחר מזונו

, ל שאינו נפטר"י רבינו האריז"מ אחר שהוכרע ע"מ, ז"הסעודה נפטרים בבהמ

ז "ה דבהמ"א והרא"בפ שדעת הריט"שאע, ז נמצא"ולפ. ל"ליכא למיחש לסב

אבל אחר דהסכמת רוב הפוסקים אינו , פוטרת בדיעבד לברכת בורא נפשות

י רבינו "וכן הוכרע ע, ע והפוסקים האחרונים"וכן פשיטא להו למרן השו, כן

 .ל"צ לחוש בזה לסב"בודאי א, ל"האריז

 ,והכריע דיצא ידי חובה, א בשיורי ברכה לסימן רז כתב להסתפק בזה"מרן החיד .190

ועיין . דיצא גם עבור התפוחים, דומיא דמברך מעין שלש אחר תפוחים ותמרים

מה ' ועי, צ ראיה"דדין זה פשוט וא, א"ד מרן החיד"ש להשיג ע"מר "במאמ

ש עוד שהביא דעת קדמון אחד "וע. ר כאן"א במחב"ז מרן החיד"שהשיב ע

על וטעה ובירך , מפירות העץ שלא משבעת המינים] רק[שסובר שאכל אכל 

ש "א כמ"ומיהו למעשה הסיק מרן החיד, יחזור ויברך בורא נפשות, העץ

' ועי. [א"ח שם סק"ב ובכה"מפ ב"וכ. דבדיעבד יצא ואינו חוזר ומברך, ב"בשיו

מוטב ,  דאם אכל פרי ומסופק אם הוא ממין שבעה או לא]ו"רח סקכ[א "במג

הפרי משא דאפילו היה , פ"ג משום דיוצא ממנ"ופירש בפמ, לברך על העץ

 ].  ע ובירך על העץ יצא"מ בדיעבד אפילו כשאכלו בפ"מ, מינים

 . ועיין לעיל במה שנתבאר בזה, ג"ע רח סי"שו .191

אינו ,  דהאוכל פרי ממין שבעה ושותה מיץ מסחיטת תפוחים]ג"רח סקס[ב "במ' עי .192

פרי "ואינם בכלל , לפי שאין מי הסחיטה כפרי עצמו, נפטר בברכת מעין שלש

, גם שלא משבעת המינים, ג דהפירות עצמם"אע, ולכן, שאומר בברכתו" ץהע

לפי , מ במיץ פירות אינו כן"מ, נפטרין בדיעבד בברכת מעין שלש דעל העץ

ובירך , דהשותה מיץ סחיטת פירות, ומבואר מזה". פרי העץ"שאינו בכלל 
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ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó Ì�È‡˘ ˙Â¯ÈÙ , Ì‰È¯Á‡ Í¯·Ó˙Â˘Ù� ‡¯Â· ‡Ï· 
˜ÂÙ˜Ù ,‡ˆÈ ‡Ï ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯È· Ì‡Â.193‡  ÏÂ˘È· ÈÓ ‰˙˘ Ì‡ Ì�Ó

                                                                                      
ן שלא וכאן כתבנו הדין באופ. [לא יצא ידי חובתו, אחריו מעין שלש דעל העץ

. אלא עיקר דין מיץ הפירות כששתאו בפני עצמו, כ מפירות מין שבעה"אכל ג

כ פרי ממין שבעה "באופן שאכל ג, ב עצמו"ת בסמוך בגוונא דהמ"ועיין משנ

ב כתב הדין לענין מי סחיטת "הנה המ, ואמנם@@]. מלבד שתית המיץ

לבד מיין [אבל הדין כן גם לענין מי סחיטת פירות משבעת המינים , תפוחים

ואינם , שהרי גם מי סחיטת פירות ממין שבעה דינם כזיעה בעלמא, ]ושמן

ש "וע[,  בלא חולק דברכתם שהכל]ח"רב ס[וכמו שפסק מרן , בכלל פרי העץ

וכמו שציין , ]ה"רב סקכ[א "ב מדברי המג"דהנה מקור דינו של המ, ועוד]. י"בב

שאינן , ענין מי תאניםגם ל, ]בשם הראשונים[ושם מבואר הדבר , צ"בשעה

ואמנם שם איירי במי בישול . לפי שאינן בכלל פרי, נפטרין בברכת על העץ

א דלהסוברין דמי "וכוונת המג, ד הוו כפרי עצמו"אשר לחד מ, ושריית תאנים

אבל , ז במי בישול ושריה"אבל כ, אינן בכלל פרי העץ, בישול ושרייה כזיעה

ע דינם "לכו] ת הללו לסוחטן למימיהןכל שאין דרך רוב הפירו[, במי סחיטה

 .ת בסמוך"וכמשי, כזיעה בעלמא

ולא , ל לענין מי שסחט את הפירות ושתה מימיהן"ב כתב הדין הנ"הנה במ .193

גריעי , כי מי סחיטת הפרי, וקושטא דמילתא. לענין מי שריית או בישול פירות

 בלא ]ח"רב ס[דגבי מי סחיטת פירות פסק , ע"כמבואר בדברי השו, ממי בישולו

 מחלוקת ]א"י וסי"שם ס[וגבי מי שריית ובישול פירות הביא , חולק דברכתם שהכל

ש "שהרא, י"ש בב"וע. ש יחוש לשתי הדעות"והורה שיר, ש"א והרא"הרשב

אבל במבשל הפרי , דמשקה היוצא מן הפרי אין לו טעם הפרי, חילק בדבר

, וכמו שאמרו בשלקות, ע"במים ונכנס בהם טעם הפרי אפשר דברכתם בפה

דמי שלקות כשלקות רק , א חילק"והרשב[, ]ג"שם סקנ[ב "והובא דבריו במ

כ ממה שאין מי סחיטת הפרי "וא, ]כ בפירות"משא, בדברים דרוב אכילתן כן

אין ראיה גם דמי שריית הפרי ומי בישולו אינם בכלל פרי , בכלל על העץ

ב הוא בדברי "קור הדין שבמכי הנה מ, ז אין חילוק לדינא"אמנם עכ. העץ

, ]בשם הראשונים[ושם מבואר הדבר , צ"וכמו שציין בשעה, ]ה"רב סקכ[א "המג

לפי שאינן , שאינן נפטרין בברכת על העץ, גם לענין מי שריית ובישול פירות

ובזה , א גם במי בישול ושריה של תאנים"ואמנם שם איירי המג. בכלל פרי

א דלהסוברין דהוו כזיעה " אבל כוונת המג,ל"באמת הוא תלוי במחלוקת הנ

מ לפי דרכינו "ומ, כ מים"ע שישתה ג"ולכן הורה השו, אין נפטרין במעין שלש
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, ÈÚÈ·¯Ï˘ ÈÓÙ Ï˘ ˙Â˜ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó Ì�È‡˘ ˙Â¯È˙ ˘˙‰  .עו
‚ ÏÎ‡Â"ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó È¯Ù Î ,‡ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯È· Ì]ıÚ‰ ıÚ[ ,

‡Á‡ Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È" Î˙Â˘Ù� ‡¯Â·.194 Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�Â 
¯ ÌÈ„˜‰Ï È‡˘˙Â˘Ù� ‡¯Â·˘Ï˘ ÔÈÚÓÏ  , ÔÈÚÓ ˜¯ Í¯·È˘ Â‡

˘Ï˘.195ÔÎÏÂ ,‚ ‰˙˘È˘ ÍÈ¯ˆ " ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Î] ¯˘·Ó ˙ÈÊÎ ÏÎ‡È Â‡

                                                                                      
, דבמי בישול ושריה של שאר פירות שאינם ממין שבעה ליכא למיחש, למדנו

מ גם הפרי עצמו ברכתו אחריו "מ, דהרי אפילו להסוברין דהוי כפרי עצמו

ע לחוש "דכל מה שדן השו, ]ב"רב סקע[ח "ד בזה בכהוכבר עמ. בורא נפשות

מ אלא לפירות ממין "אינו נ, לשיטות שמי שריית הפירות כפירות עצמם

דגם , אבל במי שריית שאר פירות, שברכת הפרי אחריו מעין שלש, שבעה

ופשיטא דמברך בורא , ליכא למיחש למידי, הפרי עצמו ברכתו בורא נפשות

 .נפשות בלא פקפוק

א בפירות ששראן או "ש והרשב" שכיון שנחלקו הרא]ב"רב סקע[ח "ה בכה"כ .194

 ]א"רב סי[ע "וכתב מרן השו, ע"אם ברכת המים שהכל או בפה, בישלם במים
מ במחלוקת זו גם לענין ברכה "דלענין מי שריית צימוקים או תאנים יש נ

ל "וכנ[, ש מעין שלש"ולהרא, א ברכתם בורא נפשות"דלהרשב, אחרונה

שאינם " שאר מיני פירות"גם במי בישול ושריה של , על כן, ]בהלכות הקודמות

כ גם "וא, ע"ש ברכתם לפניהם בפה"הלא לדעת הרא, משבעת המינים

מ באכל עמהם פרי "מ, פ שברכתם בפני עצמן בורא נפשות,אע, לאחריהם

שאם , ונמצא, דומיא דהפירות עצמן, נפטרים בברכת על העץ, ממין שבעה

אינו רשאי לברך אחר ברכת , תאנים ושתה מי בישול ושריה של תפוחיםאכל 

י "שמא נפטר גם מברכת מי התפוחים ע, מעין שלש גם ברכת בורא נפשות

ובאמת שיסוד דבריו . דומיא דמי שאכל תאנים ותפוחים, ברכת מעין שלש

א גם "ש והרשב"פ מחלוקת הרא"דע, ]ה"א סקכ"רב א[ג "מבוארים בהדיא בפמ

 .ועיין בסמוך, כל פרי משבעת המינים ושותה מי בישול תפוחים יש ספק זהבאו

שאם , שעל כן יקדים בורא נפשות למעין שלש,  כתב]ב"רח סקע[ח "הנה בכה .195

אבל , ]להצד שהם כפרי עצמו[שמא פטר למי התפוחים , יקדים על העץ

גם [ם דבורא נפשות פטרה רק למי התפוחי, במקדים בורא נפשות ליכא למיחש

. כ מברך על העץ על מה שאכל ממין שבעה"ואח, ]להצד שהם כפרי עצמו



 ציון øôä - äðåøçà äëøá éðéãî÷  נר 
 נפשות בורא ברכת

åëø 

                                                                                      
א "וי, לפי שמעין שלש מבוררת יותר,  כתב שאין נכון לעשות כן]שם[ג "ובפמ

ולכן כתב שיביא עצמו לידי חיוב ודאי של בורא נפשות שאינו , ת"שהיא מה

ג "בפמוהנה @@. כ בורא נפשות"ויברך מעין שלש ואח, נפטר בברכת על העץ

דמי ששתה מי שרית תאנים ,  כתב להורות]ה מריש"י ד"רב סק' בפתיחה להלכות ברכות סי[

, כ מעין שלש"אינו רשאי להקדים לברך בורא נפשות ואח, ואכל עמהם תאנים

 שהארכנו בביאור ]בדיני ברכת על העץ[לעיל ' ועי, משום דספק ברכות לקולא

ובמה שחילק בין , כה ראשונה לברכה אחרונהובמה שחילק בזה בין בר, דבריו

ג דרשאי לברך בורא "ג שם כהכנה"שכתב הפמ[שותה רק מי שריית תאנים 

שאינו רשאי לברך בורא [לשותה מי שריית תאנים ואכל תאנים , ]נפשות

ובמה שאין להקשות לדבריו מדברי , ]נפשות אפילו כשמקדימה למעין שלש

ג הללו "אם דברי הפמ, ע"ויל@@. ש"ע, ]ו"רב סקכ[א "האגודה שהובא במג

שהורה להקדים בורא נפשות למעין שלש במי ששתה , ח"סותרים לדברי הכה

דחילוק יש , ל"ולכאורה י, מי שריית שאר פירות ואכל פרי משבעת המינים

ח במי שריית שאר פירות "והכה, ג איירי במי שריית תאנים"דהפמ, ביניהם

דהשותה מי שריית תאנים חיובו ספק ,  אהדדיולא דמו, שאינם משבעת המינים

, וכל סיבת חיובו לברך למעשה בורא נפשות, מעין שלש ספק בורא נפשות

ג דאם סמיה בידיה "ז כתב הפמ"וע, משום דבלא זה יניח עצמו בלא ברכה כלל

צ "אינו רשאי לגרום ברכה שא, י ברכת מעין שלש"ע" מסיבה זו"לפטור עצמו 

ס "דסו, ד"פ שהיא ברכת מי שריית התאנים לחד מ"אע [,ולהקדים בורא נפשות

, ששתה מי שריית שאר פירות, ח"אבל בגוונא דהכה]. נסתלקה סיבת חיובו

כ יניח "ולא מצד שאל, ע מחוייב לברך אחריהם בורא נפשות"הנה בזה לכו

מ כשהפרי "מ, דאף להסוברין דמי שריית הפרי כפרי עצמו, עצמו בלא ברכה

ע מחוייב בברכת "כ נמצא דלכו"וא, ברכתו בורא נפשותאינו ממין שבעה 

כ פרי משבעת המינים ומקדים לברך מעין "דאם אכל ג, אלא, בורא נפשות

גם מי הפרי , דכשם דתפוחים עצמם נפטרין בברכת מעין שלש, יש לחוש, שלש

משום , שיש להורות שיקדים בורא נפשות, ח"ל כהכה"ובזה שפיר י, נפטרים

אלא , אינו יוצא מידי סיבת חיובו לברך בורא נפשות,  שלששאם יקדים מעין

ל דלהכי "ז י"ולפ. מכניס עצמו לספק אם יוכל לברך עתה בורא נפשות, להיפך

אבל במי שריית , ח לכתוב הדין דוקא במי שריית שאר פירות"דקדק הכה

 ]ה"א רב סקכ"בא[ג עצמו "ובזה ניחא נמי שהפמ. ג"תאנים מודה לדברי הפמ
,  לחוש בענין השותה מי שריית שאר פירות ואוכל פרי ממין שבעהכשכתב

ולא , ת"כתב שאין להקדים בורא נפשות משום דמעין שלש חשיבא והיא מה

, ]ברכות שם' בפתיחה להל[ש לעיל "הזכיר לחוש מצד ברכה שאינה צריכה כמ
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צ רק במי שריית תאנים שאכל עמהם "שכתב לחוש לברכה שא, ל ניחא"ולהנ

דלכאורה איברא @@. ולא במי שריית שאר פירות שאכל עם תאנים, םתאני

דהלא אם אכל פרי ממין שבעה ועימו פרי העץ שאינו , יש לפקפק טובא בזה

ואינו רשאי להקדים , פוטר הכל לכתחילה בברכת על העץ, ממין שבעה

, ע"דבזה ודאי הוי ברכה שאינה צריכה לכו, ולברך בורא נפשות קודם על העץ

ששתה מי , ח"כ גם בנידון דידן המבואר בכה"וא. ברך רק מעין שלשאלא מ

, ס להצד דמי התפוחים כתפוחים עצמם"הרי סו, שריית תפוחים ואכל תאנים

דדמי לגמרי לאכל תפוחים , אין לו רשות להקדים בורא נפשות לעל העץ

רק כדי , והרי כל מה דמורינן ליה להקדים בורא נפשות למעין שלש. ותאנים

ד דמי "דלמ[, ז נפטרין במעין שלש"ועי, ש לשיטות שמי התפוחים כתפוחיםלחו

שאין מעין שלש פוטרת בורא , התפוחים זיעה בעלמא אין נפטרין במעין שלש

ולאותה שיטה עצמה , ]כ בורא נפשות"ורשאי לברך מעין שלש ואח, נפשות

ו הוי כי לדידה, אין שום תועלת שמקדים בורא נפשות, דמי התפוחים כתפוחים

. שגם אם ירצה להקדים בורא נפשות אינו רשאי, כאוכל תפוחים ותאנים

דאם שתה מי שריית תאנים ואכל , ג"כ סברת הפמ"דזו גופא ג, ל"ומעתה י

משום דלהסוברין דהם זיעה בעלמא , תאנים אינו רשאי להקדים בורא נפשות

שאינו , ולהסוברין דהם כפרי עצמו, רשאי לברך בורא נפשות אחרי מעין שלש

ל "ס הו"דסו, גם לא יועיל להקדימה, רשאי לברך בורא נפשות אחר מעין שלש

דלא , ח"ה גם בגוונא דהכה"כ כ"א, ואם סברא זו עיקר. כאוכל תאנים ותאנים

ז "דכ, יש לחלקושמא @@. יועיל כלל להקדים בורא נפשות למעין שלש

תפוחים דלהצד דמי ה, כ שתה מי התפוחים"ואח, כשאכל תחילה התאנים

רק בברכת מעין שלש דעל , לא נתחייב מעולם בברכת בורא נפשות, כתפוחים

י שמקדים ומברך "כ אינו רשאי להכניס עצמו לספק ברכה לבטלה ע"וא, העץ

ל "י, כ אכל התאנים"ואח, אבל אם שתה תחילה מי התפוחים, בורא נפשות

, ל תאניםכ הוסיף ואכ"פ שאח"ואע, שמתחילה נתחייב בוודאי בבורא נפשות

להצד שהם כתפוחים [ספק יפטור מי התפוחים , ונמצא שאם יברך על העץ

מ סיבת חיובו בבורא נפשות אינה כדי שלא "מ, ]ונפטרים לכתחילה בעל העץ

ועל כן יהא רשאי להקדים , אלא באה לו כחיוב גמור, יניח עצמו בלא ברכה

ז העיקר "אכן לפ. ל"ג הנ"ובזה לא נאמרו דברי הפמ, בורא נפשות למעין שלש

ג לא משמע כלל שחילק בזה בין "וגם בפמ, ח"חסר מן הספר מדברי הכה

 .ע"וצ. הקדים שתית מי התפוחים להקדים אכילת התאנים

כ "שהרי כיון שאכל ג, דהלא כל פירות העץ לא יועילוהו כלל בנידון דידן .196
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 ËÈÁÒÓ ıÈÓ ‰˙˘˘ ÈÓ ¯‡˘˙Â¯ÈÙ, ˙Ú·˘Ó È¯Ù ÏÎ‡Â˙  .עז
ÌÈ�ÈÓ‰ ,ÂÓ ˙Ú„"¯·¯‚‰ "‰ÏÏÊ ˆ"‰ , Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘

˙Â˘Ù� ‡¯Â·˘Ï˘ ÔÈÚÓ Í¯È·˘ È¯Á‡ .198] ÎÚÂ" ‰ÊÏ ˘ÂÁÏ ˘È Ù
ÌÈÊÂÙ˙ ıÈÓ·.[199ÓÂ " ˙Î¯· ÌÈ„˜‰Ï È‡˘¯ Â�È‡˘ ‰‡¯� Ó ‡¯Â·

                                                                                      
 .ל"וכנ, הרי הם נפטרים במעין שלש דעל העץ, ממין שבעה

משום דאין נכון להקדים בורא נפשות למעין , שכן צריך לנהוג, ]שם[ג "ה הפמ"כ .197

כ בורא "משא, ת"א שהיא מה"וגם י, דמעין שלש מבוררת וחשובה טפי, שלש

ל "למאי דס[ח כתב לנהוג כן כשהקדים תחילה מעין שלש "וגם בכה. נפשות

 ].דמותר להקדים בורא נפשות למעין שלש

דהשותה מי ] ל"הנ[ב "כ המ" הביאו מש]כד בביאוריםב פרק יד אות "ח[צ "באול .198

, אינו נפטר בברכת מעין שלש, כ פרי ממין שבעה"הפירות ואכל ג" סחיטת"

ד "דהנה דעת הראב, וכתבו, ]ועל כן צריך לברך בורא נפשות אחר מעין שלש[

ה דעת "וכ,  דמי סחיטת הפירות למשקין הרי הן כעיקר הפרי]ד"א ה"א מטו"פ[

דגם במי סחיטת , כ נמצא"וא,  בשמו גם לענין ברכה.]לח[בברכות א "הרשב

, ]ל"ולא רק במי שריית ובישול הפירות דתלויין במחלוקת הפוסקים כנ[הפירות 

ואם אכל פרי משבעת המינים ושתה מיץ מסחיטת , ד"יש לחוש לשיטת הראב

ין ד נפטר בברכת מע"ל דלדעת הראב"י, הרי אם יברך מעין שלש, שאר פירות

. ושוב לא יוכל לברך בורא נפשות אחר מי סחיטת הפירות, שלש גם על המיץ

ל לאכול דבר נוסף שבודאי ברכתו "ח הנ"ז כשלא עשה כעצת הכה"ופשוט דכ[

 ].ג" בשם הכנה]ו"רב סקכ[א "מג' עי, דאז ליכא למיחש למידי, בורא נפשות

ד "יו כהשגה עד עצמו כתב דבר"דהראב, צ"ע בדברי האול"הנה לכאורה יל .199

משקין אין מכשירין ואין מקבלין ' שכתב דכל מי הפירות שאינם מז, ם"הרמב

ש בתוספתא דדבש ומשקין דשאר פירות "דמ, ד"ז השיג הראב"וע, טומאה

אינו אלא במשקין היוצאין מאליהן שהן זיעה , אינם לא אוכל ולא משקה

א "י הרשבובדבר. אבל אם סחטן למשקין הרי הן כעיקר הפירות, בעלמא

דלפי פירושו בסוגיא שם , ד"ד הראב"נזכר הדבר כקושיה ע] ל"הנ[בברכות 

והרי בתוספתא דברכות תניא , ע"מברכין עליהם בפה' נמצא דיין תפוחים וכדו

דבש תמרים ויין תפוחין וחומץ ספווניות מברך עליהן כדרך  ד]ב"ד ה"פ[בהדיא 

א "ש עוד בדברי הרשב"וע. והיינו שהכל נהיה בדברו, סישמברכין על המורי

, ד אלא בדעת מר בר רב אשי"דלא קאמר כן הראב, ד"בפירוש דברי הראב
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ל "וס, ל לחלק בין זיעה היוצאת מן הפירות לבין כתשן בידים"דאפשר דס

, א שהם דברים רחוקים מאד"ז הרשב"והקשה ע, דבכתשן דמי למי שלקות

פקינן מסוגיא דהתם וסבירא וכי מ, ל מיא דכולהו שלקי כשלקי"ז אנן דקיי"ולפ

ד לא אמר "דגם הראב, ז"מכומבואר @@. 'וכו, לן כמר בר רב אשי דפליג

ב "דבריו לענין הלכה לחלוק על המבואר בהדיא בתוספתא שיין תפוחים וכיו

שלא יסתור דברי , א באיזה אופן"ובודאי יישב קושית הרשב, ברכתם שהכל

נאמרו דבריו לענין ברכה ד עצמו לא "ל דגם להראב"כ י"וא, התוספתא

ע וכל "א היו לנגד עיני מרן השו"דהנה דברי הרשב, ועוד. להלכה ולמעשה

או , ע"לחוש שביין תפוחים ברכתו בפה, ולא הזכירו כלל מדעה זו, האחרונים

כ "וא, ]ל"וכנ, ולא כתבו כן רק במי שריית פירות[, שנפטר בברכת מעין שלש

ואם אמנם . ואם יש לחוש לזה כלל, ל הכי למעשה"ע אם איכא מאן דס"צ

' ועי[, ניחא, ד ולחייב עצמו בברכת בורא נפשות"רוצה לחוש לשיטת הראב

אבל מי שכבר בירך מעין שלש אחר , ]בסמוך לענין הקדמת בורא נפשות

נראה , י מאכל אחר"ואין בידו לחייב עצמו בברכת בורא נפשות ע, התאנים

ח בברכת "צ לחוש שיצא יד"וא, יםשצריך לברך בורא נפשות אחר מיץ התפוח

א "דהנה זה לשון הרשב, ע"ילומיהו @@. א"ב והגרע"וכדברי המ, מעין שלש

ולא דמיא למיא דשלקי ומיא : במה שחילק בין שליקת פירות לשליקת ירקות

 הא כל , מי שליקתן כמותן,י שליקה" דהנהו כיון דרוב אכילתן הוא ע,דשיבתא

 בהנהו , בעיניההאלא למיכלי, הא למסחטי ול,המידי דלית דרכיה למשלקי

דאם דרך רוב הפרי ליסחט , ומשמע. כ"ע. לא אמרינן שיהיו מימיהן כהן

, דומיא דמי שלקות כשלקות, א דמימיו כמותו"למימיו אפשר דמודה הרשב

אפשר דמימיהן , שאם רוב התפוזים נסחטין, פ במיץ תפוזים יש לדון"כ עכ"וא

ואם אכל פרי משבעת המינים ושתה מיץ , ע"הז ברכת המיץ בפ"ולפ, כמותם

ולא יוכל לברך בורא , יצא ידי חובתו במעין שלש גם על מיץ התפוזים, תפוזים

לג ' ח סי"או[א "כ בחזו"משעוד יש לצרף במיץ תפוזים . צ"וכדברי האול, נפשות
לפי שגם אכילת , ואינו כזיעה בעלמא, שהוא שונה ממיץ שאר פירות, ]ה"סק

רק קרום , שאין בו ממשות בשר[ה אלא שתיית המיץ הנתון בו הפרי אינ

ז אפשר דלעיקר ההלכה "ולפ, כ אינו שינוי מסדר ברייתו"וא, ]להחזיק המיץ

על הפרי שאכל ממין [כ אם בירך מעין שלש "וא, ע"צריך לברך עליו בפה

 .ולא יוכל לברך בורא נפשות, כ למיץ התפוזים"יפטור ג] שבעה

ג הורה שאם שתה מי שריית תאנים ואכל "שהפמ, ]סעיף הקודםב[כבר נתבאר  .200

ש "ע, ע"אינו רשאי להקדים בורא נפשות למעין שלש כדי לצאת לכו, תאנים
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, פ שכאן אנו דנים על מי ששתה מיץ תפוחים ואכל תאנים"ואע. בטעם הדבר

ולא דמי למי שרית תאנים [, אשר מיץ התפוחים בודאי ברכתו בורא נפשות

, מ כשנבוא לחשבון השיטות נמצא"מ, ]קר ברכתם מעין שלשא שעי"שי

אין חשש שיברך מעין שלש , דלהסוברין דמיץ תפוחים חשיב כזיעה בעלמא

משום דאין מעין שלש פוטרת בורא , ב"וכדברי המ, כ בורא נפשות"ואח

ולהסוברין דמיץ תפוחים כתפוח . שאינם בכלל פרי העץ, נפשות של מים

מ הרי אפילו באוכל "מ, תו בפני עצמו בורא נפשותפ שברכ"הנה אע, עצמו

אינו מברך אלא ברכת מעין , אם אכל עמו גם ממין שבעה, התפוח עצמו

לפי ששאר פירות , ואינו רשאי להקדים לה בורא נפשות על התפוח, שלש

כ "וא, העץ נפטרין לכתחילה יחד עם פירות ממין שבעה בברכת מעין שלש

גם בנידון דידן לא , ]דמי התפוח כתפוח[לה לדעה זו עצמה שאנו חוששין 

ז כאוכל "ס ה"דסו, הועיל כלום במה שהקדים ברכת בורא נפשות למעין שלש

ש "ועי]. ז במיץ תפוזים"ה בכ"וה. [שמברך רק מעין שלש, תפוח ותאנה

ה רק שיש "צ זללה"ר הגרב"ושמא היתה כוונת מו. ע"וצ, כ בזה"צ מש"באול

ולא להתיר , רא נפשות אחר מעין שלשד ולא לברך בו"לחוש להראב

 .שבזה לפי המבואר אין תועלת, להקדים בורא נפשות

כ "שהרי כיון שאכל ג, דהלא כל פירות העץ לא יועילוהו כלל בנידון דידן .201

 .ל"וכנ, הרי הם נפטרים במעין שלש דעל העץ, ממין שבעה

 . מידי ספקולהמבואר זהו האופן היחיד המוציאו, ל"ג הנ"ה מבואר בפמ"כ .202

וכתב שהעיקר שברכתו , שהביא דעות בברכת הרסק, ז"א רב ס"ברמ' עי .203

 שכתב דלענין ברכה אחרונה אם אכל רסק מפרי ]ב"סקמ[ב "ש במ"וע, העץ

, ]ואין לו דבר אחר להתחייב במעין שלש ובבורא נפשות[משבעת המינים 

 להלכה שהרסק כיון שהוכרע, גם בנידון דידן, ז"ולפ. רשאי לברך מעין שלש

שאם אכלו , נמצא, ועדיף ממי שריית פירות וממיץ פירות, נחשב כגוף הפרי

וככל האוכל תפוחים , רשאי לברך מעין שלש בלבד, יחד עם מין שבעה
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ז אפילו בנרסקו "וכ. שמברך רק מעין שלש ופוטר גם התפוחים, ותאנים

 גבי טרימא ע"שבזה דעת מרן השו, ש בלא נתרסקו לגמרי"וכ, הפירות לגמרי

 .'וג' ב פרק יד אות ב"צ ח"בזה באול' ועי. שלא נשתנית ברכתם כלל

 .ב שם לענין מי שאכל רסק מפרי ממין שבעה"ש המ"כמ .204

שהשווה פרי האדמה ובשר ששניהם אין נפטרים ביין או , ג"ע רח סי"שו .205

 .ומברך על כל אחת ואחת, בשבעת המינים

ולכן טוב להקדים ,  שפרי האדמה נפטר בזה שיש לחוש]ג"רח סקע[ח "דעת כה .206

י "או לחייב עצמו בברכת בורא נפשות ע[, לברך בורא נפשות קודם על העץ

דמה שתפוחים נפטרים במעין , ק"שהביא ממשמעות דברי הסמ, ]בשר ודגים

ז כתב דטעם זה שייך גם "ולפ, שלש הוא מצד מה שאומר בה תנובת השדה

ויש . []ד"סקס[צ "הובא דבריו בשעה, יי אדםוכן הוא דעת הח. בפירות האדמה

ח שטוב להקדים ברכת "ועל כן כתב הכה]. ץ"ה דעת הרשב"שהביאו שכ

'  אם אכל ב]קנא' סי[ק "ל הסמ"זוהנה @@. בורא נפשות לברכת על העץ

כגון , וברכותיהן שוות לפניהם ולא לאחריהם ,והאחד ממין שבעה, מינים

, לאחריהם חלוקים]ו[, מברך בורא פרי העץשלפני שניהם , תפוחים ותאנים

לפניהם מברך על , כן יעשה, וזה בורא נפשות, שזה ברכה לאחריו מעין שלש

ולאחריהם נמי היה נראה שיפטור את חבירו , ויפטור את חבירו מין שבעה

ודין זה מבואר . [שהרי בכלל תנובת השדה הם ,בברכה אחת מעין שלש

, עץ פוטרת גם שאר מינים שאכל עם מין שבעה דברכת על ה]ג"רח סי[ע "בשו

ל את "ר[וכן אם אכלם ]. ש"ע, ונראה דדין זה הוא מוסכם לכתחילה

ואפשר . גם בזה יפטור הכל במעין שלש בלבד: פירוש. [עם יין] התפוחים

רח [ע "ש אופן זה בשו"כמ, ל שאחר הגפן מברך על הארץ ועל הפירות"דס
שאינו אומר על , עם מעשה קדירה] התפוחיםל את "ר[אבל אם אכלם ]. ]א"סי

צריך עיון אם צריך בורא נפשות , וכן אם שתה מים עם יין, תנובת השדה
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א הביא מלשון האגודה "ובמג. [כ"ע. ואחר כך ברכה אחת מעין שלש, לבדה

]. כ מעין שלש"שכתב בלשון יותר מוכרעת שיברך בורא נפשות תחילה ואח

על "שבמברך על המחיה אינו אומר , ק מבואר"בלשון הסמולכאורה @@

מ לומר על תנובת השדה גם בעל "ולא כמו שנוהגין היום בכ[, "תנובת השדה

שהרי נימק צד הספק שנסתפק אם התפוחים נפטרים בעל המחיה , ]המחיה

שאכל , ובזה גרע אופן השלישי, משום שאינו אומר בה על תנובת השדה

יטא ליה באופנים הראשונים יותר ממאי דפש, התפוחים עם מעשה קדירה

דאפילו , ועוד מבואר מדבריו]. שאכל תפוחים ותאנים או תפוחים עם יין[

ז נסתפק "עכ, "על תנובת השדה"שאינו אומר בברכת על המחיה , באופן זה

ואמנם הא . ק שמא פוטר בברכת על המחיה גם לפירות העץ שאכל"הסמ

ם בברכת על העץ דמה שהתפוחים נפטרי, דמשמע בדבריו, מיהא איתא

אלא דגם [, הוא מחמת שאומר בה על תנובת השדה, כשאכלן עם תאנים

צ כלל לנמק "דבזה א, ב"אבל לכאורה הוא צ, ]ז יש להסתפק שמא מהני"בל

ש "אלא כמ, שהתפוחים נפטרים במעין שלש מצד תיבות על תנובת השדה

ן ק שאי"ולא יתכן שסבר הסמ[, דבכלל פרי העץ הן, הטור והראשונים

ג אינו פטור "שבכה, ובפרט, ]אחר פרי ממין שבעה" על העץ"אומרים תיבות 

, היה נראה לומר, ולולא דמיסתפינא. אלא דין גמור לכתחילה, בדיעבד

, ובזה ניחא הכל, "על העץ"פ "צל, "על תנובת השדה"ק תיבות "ש הסמ"דמ

ובתפוחים ומעשה , דבתפוחים ותאנים סיבת הפטור מצד שאומר על העץ

על תנובת "ולעולם אומר , "על העץ"רה ספק אם נפטר כיון שאינו אומר קד

י " בשם ר]רח' סי[דעיקר נוסח תנובת השדה כתב הטור , ויש סיוע לזה[, "השדה

ק "ל להסמ"ח דס"ש הכה"וכמ, ]ש"ע, שהוא רק במעין שלש דעל המחיה

משום שאומר בה , דאפשר דגם פירות האדמה נפטרין במעין שלש דעל העץ

ז יש להסתפק גם במברך מעין שלש דעל המחיה "ולפ, "על תנובת השדה"

פ שאינו מזכיר "אע, שמא פוטר הירקות במעין שלש, אחר מיני מזונות וירקות

 .ס מזכיר על תנובת השדה"דסו, על העץ

, "כולם פרי העץ הן"ם ש"מכח לשון הרמב, א"צ דחה דברי הח"הנה בשעה .207

ח פסק שאם הקדים מעין שלש "וגם בכה. ומשמע דאין פירות האדמה בכלל

ח "ול, ע"וכדברי השו[, רשאי לברך אחריה בורא נפשות לפירות האדמה

ועוד שאין , לפי שמעין שלש לא נתקנה לפירות האדמה, ]לברכה לבטלה

. ק שפרי האדמה נפטר בברכת מעין שלש"הדבר מפורש בהדיא בדברי הסמ
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ב "ח[צ "ובאול]. יטא להו להיפךמ כל הפוסקים פש"מ, ץ"ה גם ברשב"ואף שכ[

שאפילו אם נאמר שאפשר לפטור פרי האדמה , ז עוד" כתבו ע]פרק יד אות כד

וכידוע , מ כל שלא נתכוון בפירוש בודאי שלא פטר"מ, בברכת בורא נפשות

ז אף כשהיו שניהם "ועכ, א פוטרת לפרי העץ"דבפה, גם לענין ברכה ראשונה

כ אם הצנון חביב "וא, רן דמה שירצה יקדיםש מ"וכמ[, א"לפניו והקדים בפה

נ "וה, לפי שלא נתכוון בפירוש לפוטרו, לא פטר לפרי העץ, ]עליו מקדימו

כיון דליכא למיחש שלא , וממילא]. בזה בסמוך' ועי[, לענין ברכה אחרונה

יש להקדים ברכת מעין שלש , יוכל לברך בורא נפשות אחר ברכת על העץ

 שיש להקדים מעין ]ב פרק מו אות מט"ח[צ "כ באול"וכמש, לברכת בורא נפשות

וכמבואר , ת"ואפשר שהיא מה, שלש לבורא נפשות לפי שהיא חשובה יותר

שאין להקשות על מה ,  כתבו]שם[צ "באולוהנה @@. לעיל בתחילת הפרק

כמו , דאפשר לכוון שלא לצאת במעין שלש עבור פרי האדמה[שנתבאר 

, פתיחה להלכות ברכות[ג "ש הפמ"ממ, ]ה ראשונהשאפשר לכוון שלא לצאת בברכ
 דבברכה אחרונה כל שחייב על כמה מינים שברכותיהן ]ה מריש"ד, י"בסימן רב סק

דשאני הכא ", פ שלא נתכוון אלא למין אחד"נפטר בברכה אחת אע, שוות

. כ"ע". שכיוון בהדיא שלא לפטור את פירות האדמה בברכת מעין שלש

שלא לפטור פירות האדמה בברכת מעין , ש לו לכוון כןז נמצא דבאמת י"ולפ

או שמא נאמר שכיון שבדעתו , ]צ"ולא נזכר כן בגוף התשובה באול[, שלש

ז כמכוון בהדיא שלא לפטור פרי האדמה "ה, כ בורא נפשות"לברך אח

ג שם משמע קצת דכל "דהנה אמנם לשון הפמ, איברא@@. בברכת על העץ

היינו דאפילו אינו מכוון , תא בברכה אחרונהכ דלאו בכוונה תליא מיל"מש

ג דאם יכוון "דמודה הפמ, צ"ש באול"ז יש מקום לומר כמ"ולפ, לפטור פוטר

ש "ז ניחא מ"ולפ[, ומהני שיהא מחוייב לברך שוב, בהדיא שלא לפטור עדיף

אבל , ]שם דבמעין שלש דעל העץ מכוון בהדיא שלא לפטור פירות האדמה

א "בסימן רז א[ג עצמו לקמן "דמדברי הפמ, ]י ברכת על העץבדינ[כבר נתבאר לעיל 
אלא סבירא ליה דאם אכל כמה מינים שברכה ,  מבואר שאין כוונתו כן]א"סק

, לא מהני, אפילו יכוון בהדיא שלא לפטור אחד מהם, אחרונה שלהם שווה

צ "כ באול"על מש, ז הדרא קושיא לדוכתא"ולפ. ואינו רשאי לברך שוב

פ "דעכ, ין שלש רשאי לכוון בהדיא שלא לפטור לפרי האדמהדבברכת מע

ג "נראה שיש לחלק בין דברי הפמאכן @@. ג מבואר דאינו מועיל כלל"בפמ

ג איירי במברך מעין שלש אחר פרי משבעת "דבפמ, א"צ באופ"לדברי האול

א שגם מי שריית התאנים ברכתם מעין "אשר י, המינים ומי שריית תאנים

א שברכה אחרונה של מי שריית תאנים היא בורא "פ שי"אע, ולכן, שלש
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ג "ז כתב הפמ"ועפ[, מ להצד שהיא מעין שלש נפטר בעל כרחו"מ, נפשות

ג רק כדי שלא יניח עצמו בלא שום "דכיון דחיוב בורא נפשות שלו בכה

צ "כ כאשר לחד צד יצא ידי חובתו אינו רשאי לגרום ברכה שא"ע, ברכה

צ איירי במי שאכל פרי משבעת "כ באול"אמש, ]ולהקדים בורא נפשות

אלא , ד דפרי האדמה ברכתו מעין שלש"וליכא למ, המינים ופרי האדמה

ק דנפטר בדיעבד בברכת מעין "שאנו דנים אם לחוש למאי דמשמע בסמ

ג דאפילו "בזה לא איירי הפמ, וכיון שאינו אלא דרך פטור בדיעבד, שלש

בזה שייכא יותר הסברא , רה אדרבהולכאו, יכוון שלא לפטור נפיק בעל כרחו

דגם כאן אם יפטור , דלא מחית נפשיה לספיקא, שכתב גבי ברכה ראשונה

מכניס עצמו לספק שמפסיד מה , פירות האדמה במעין שלש בדיעבד

ולפי ביאור זה בחילוק שבין דברי . שמחוייב לברך אחריהם בורא נפשות

דיא שלא לפטור פירות צ לכוון בה"דלמעשה א, צ נמצא"ג לדברי האול"הפמ

ואפילו , ל"אלא כהנ, ג"ד הפמ"דלא זהו היישוב ע, האדמה בברכת מעין שלש

והנה @@. בסתמא אינו פוטר עצמו מפירות האדמה בברכת מעין שלש

ג "ח מדעתו כסברת הפמ" כתב רבינו הבא]לב' ח סי"ב או"ח[ת רב פעלים "בשו

 דברכה ראשונה ,דאין להוכיח מברכה ראשונה לברכה אחרונה, ל"הנ

כ "משא, יכול להגביל ברכתו שלא תחול אלא על פרי פלוני, שעדיין לא בירך

אלא , צ להתכוון לפטור כל מה שאכל"א, ברכה אחרונה שכבר אכל ונתחייב

ושכן , ג"ושוב כתב שמצא כדבריו בפמ. הכל נפטר אגב גררא גם בלא כוונה

 דבאופן שמסתפק שמא ]ו"רב סקכ[א "יש לסייע מדברי האגודה שהובא במג

יקדים בורא , מעין שלש פוטרת מה שמחוייב לברך אחריו בורא נפשות

יקדים מעין , מה לו להקדים בורא נפשות, ג"ואם לא כסברת הפמ, נפשות

וכן הוכיח מהאי דינא דשאר . שלש ויכוון בהדיא שלא לפטור מה שאינו חפץ

, דהוא אף לעיכובאא מוכח "ומדברי הרשב, פירות נפטרים בברכת מעין שלש

והיינו שאינו רשאי לברך מעין שלש ולכוון שלא לפטור שאר פירות ולברך 

חזר רבינו , מיהו. ג"וזה ניחא רק אם נימא כדברי הפמ, אחריהם בורא נפשות

שכתב לדון במי שאכל פירות , א קובו"ח בסוף דבריו והביא מדברי מהר"הבא

רך בורא נפשות בכוונה ובי, וגם שתה מים, העץ שאינם משבעת המינים

ח על הפירות או שיחזור "האם יצא יד, כ פירות"ושכח שאכל ג, לפטור המים

א קובו כתב דתליא בפלוגתא דרבוותא אם מצוות צריכות "ומהר, ויברך

, מ כשבירך על הדבר בעצמו"מ ה"מ, צ כוונה"ואפילו להסוברין דא, כוונה

ודימה ברכה אחרונה , אל דלא יצ"אבל כאן שלא נתכוון כלל על הפירות י

ודלא , דאם אינו מכוון אינו נפטר, ח כדבריו"ז נטה הבא"ועפ, לברכה אחרונה
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הנה לכאורה יש חילוק גדול בין האי דינא דמצוות אמנם @@. ג"כהפמ

דלהסוברין דמצוות צריכות כוונה היינו דאם , ג"לדברי הפמ, צריכות כוונה

ג הרי כיוון "ל בגוונא דהפמאב, ח לא יצא"לא כיוון לשם מצוה ולצאת יד

אלא שרוצה לחלק ולומר שמברך , ח הברכה"לגמרי לשם מצוה ולצאת יד

ל דכיון שההודאה על "ובזה י, על מקצת המינים שאכל ולא על כולם

אין שייך לחלק כלל בזה שיתכוון לפטור רק מקצת , שביעתו והנאת מעיו

רכה אחרונה על מה נפטר מב, ס כיוון לשם מצוה"וכיון דסו, הדברים שאכל

הלא תיקשי , א קובו"ונקבל דברי מהר, ואם לא נחלק כן. שאכל וברכתו שוה

ועל כרחנו , ג"ח כדברי הפמ"לן כל אותם הראיות שהוכיח מהם רבינו הבא

הנה גם , מ"ומ@@. ע"וצ. ג"א והאגודה מוכח כדברי הפמ"בדברי הרשב

ין מי שמתכוון דאין חילוק ב, נמצא, א קובו"ח כמהר"למסקנת דברי הבא

דהלא , ובתרוייהו לא יצא, לבין מי שאינו מתכוון לפטור, בהדיא שלא לפטור

ולא [, א קובו איירי במי ששכח ולא נתכוון על הפירות שאכל תחילה"מהר

צ לענין פירות "כ לגבי מה שדנו באול"וא, ]במי שנתכוון בהדיא שלא לפטור

צ לכוון "א קובו א"רגם לדברי מה, האדמה אם נפטרים בברכת מעין שלש

ובודאי המברך , אלא כל שלא נתכוון לפטור אינו יוצא, בהדיא שלא לפטור

כ פירות האדמה אינו מתכוון "מעין שלש אחר פירות משבעת המינים ואכל ג

דלכתחילה מחוייב לברך אחריהם בורא , בברכתו לפטור גם לפירות האדמה

].  שלש אינו לכתחילהק שנפטרים בברכת מעין"דגם למשמעות הסמ[, נפשות

 .ע"וצ

שהמנהג וסיים ,  שהביא כמה דעות בזה]א"סק[י "ועיין בברכ. ג"ח רז סק"כה .208

סימן ז [כ בפשיטות בספרו קשר גודל "וכ. פתחת ב"החיבכל ארץ הצבי לומר 
ובספר אם לבינה , ]ב"דף כו ע[ש בנהר שלום "ה בדברי רבינו הרש"וכ. ]אות מט

 בשם המקובלים ]שער הזמירות פרק ו[ח "ש בפע"ודלא כמ, ]ת חאו[לרבי משה זכות 

א בענין זה "כ מרן החיד"נביא בזה מש, דאיירינן בהואגב @@. הראשונים

ששאלוהו על מה שנוהגים לומר בכינוי נוכח , ]סימן י[יוסף אומץ  בספרו

ומצות , כגון נקדישך[, ף סופית בניקוד שוא"ת בתיבות המסתיימות בכ"להשי

ז "וכתב ע, אם נכון לשנות לומר בניקוד קמץ, ]'ומשה עבדך וכדו, רצונך

נדון שלנו שרוצים לשנות התיבות התדיריות והמורגלות בפי : ל"בחריפות וז

 וכל העם , ולשנות נקודתן שינוי מורגש, אנשים ונשים וטף,כל המון ישראל
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 והם , ונעשה הדבר חוכא ואיטלולא,מקצה יחדיו ירננו מרננו אבתרייהו

 , המה וחכמיהם ורבניהם, ופערו פיהם שכל ישראל,משתררים גם השתרר

הא ודאי אינהו הוא דקטעו בנקודות .  לא ידעו לקרות התיבות,טעו במדבר

 , ויש לבטל דעתם. ומזלזלים לאלפי רבבות ישראל, עושי חדשות,הקצף

ם  רבי, וכבוד גדולי ישראל ראשונים ואחרונים,ותורתו' ולכופם לכבוד ה

 אשר קטנם של תלמידי תלמידיהם , חשיבי דרומאי, מאריות גברו,ועצומים

כי , שם להעיד עודוכתב @@. ל"עכ. עבה ממתניהם של אלו המשנים

ובכל הארצות אשר , ובחברון אשר דר בה, ק אשר נולד בה"בירושלים עיה

, ה ערי איטלי,סי תונ, איזמיר, קושטנדינה,מצרים ואגפיה: כגון, עבר בהם

, בשואעונים ואומרים נקדישך וכיוצא כולם  , ושאר עיירות,טרדםמשא

העיד שיודע נאמנה שנוהגין , וגם בארצות שלא ראה בעצמו. קדוםהכמנהג 

ערי וב ,פרסובערי  ,דמשקוב ,ארם צובהוב, והיינו בשאר ערי טורקיה, כן

שהיה בנימין איספינוזא הביא שם מלשון רבי עוד @@. מערב הפנימיה

: ז"שכתב ע, והסכימו עימו רבינו טוניס ורבני ליוורנו, ל ונכבדמדקדק גדו

 וראוי ,ההיתה כזאת בימיכם לחשוב כל עדת ישראל טועים בדבר שבקדושה

 על דור ,ועל אלה אני בוכיה: א"ועוד כתב מרן החיד. כ"ע. לגעור בו בנזיפה

  ובפיהם ירצו שהם ידעו מה שלא ידעו,יתום שמניחין העיקר ולוקחים הטפל

 והלך , ולבי בוער באש. והם ידעו האמת, וכל ישראל טועים,הקדמונים

 יהא רעוא קורא הדורות ,ת הדברות" ואולם דק קנה זה יעצור עצר.ת"בצערו

 הייתי ,ולולא כי איני כדאי.  והיו למאורות,רותו לפקוח עינים עו,ישוב ירחמנו

 ולא יסמכו על , שיחזרו למנהג כל ישראל,ה על אלו המשנים"גוזר גזירה דרב

 אם בעל ,ומי שיש לו לב. כי הם יורדי ים הדקדוק יותר מהראשונים עצמם

 ושומע לנו ישכון . ואל יוציא עצמו מן הכלל, ינהג ככל ישראל,נפש הוא

 .ל"עכ. בטח ישמע אל ויענם

 .ג"ב רז סק"במ' עי .209

משום דכשאכל כדי שביעה רשאי , והטעם בזה. ב פרק מו אות כד"צ ח"אול .210

 שכן הדין ]ה"קפד ס[ע "כמבואר בשו, לברך כל שאינו רעב מחמת אותה אכילה
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¯˘‡Â˘Ù� ‡¯Â· ˙Î¯· ÚˆÓ‡· ‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ÚÓ˘ , ˙Â�ÚÏ È˙ .פב
 ˙Â·È˙ ¯Ó‡˘ ¯Á‡"ÈÁ ÏÎ ˘Ù�" ,‰ÓÈ˙Á‰ Ì„Â˜ , ÈÙÎ ‰�ÂÚ˘
‰ÎÂ¯‡ ‰Î¯· Ú·ËÓ· .‰�ÚÈ ‡Ï ÔÎÏ Ì„Â˜ Ï·‡.211 

                                                                                      
 שקשה מאד ]כ"שם סק[[ב "כתב המ, אבל כשאינו שבע, גם לגבי יין ופירות

' והרבה אחרונים כתבו דשיעורו עד כדי הילוך ד, לשער מתי נתעכלו במעיו

ברך אחר חצי  כתב שלא י]ט"שם סקכ[ח "ומאידך בכה, ]שעה וחומש[מילין 

, וכן יש לחוש במי שאכל כזית ואחר מעט זמן כבר אינו מרגיש שאכל. שעה

מילין ' שמצוי שקודם שיעור ד, וכן מי ששתה רביעית מעט בימי הקיץ החמים

ועל כן יש ליזהר באופן זה שיברך מיד אחר אכילתו או . כבר צמא שוב

ור שכבר אינו שהשיע,  ומיהו לכאורה נראה.כדי שלא יכנס לספק, שתיתו

הוא כאשר רעב או , רשאי לברך אחר האכילה המועטת או אחר השתיה

כ שאינו מרגיש בעצמו שום תועלת מאותה אכילה או שתיה "צמא כ

אבל אם הוא רעב או צמא מחמת , דבזה חשיב כנתעכל לגמרי, הקודמת

כל שמרגיש בעצמו , מ"מ, שמעיקרא אכל או שתה רק פחות מכדי צורכו

, ז אינו רעב וצמא כבתחילה"שעי, ה אכילה או שתיה מועטתתועלת מאות

נראה שעדיין אינו בגדר שנתעכלה אותה האכילה או , אלא פחות קצת

ודמי [, פ שהוא צמא ורעב"ומחוייב לברך ברכה אחרונה עליהם אע, השתיה

אלא שעדיין , למי שהיה רעב הרבה ואכל ושתה כשיעור המחייבו בברכה

ס יש לו תועלת ממה "דסו, מ מחוייב לברך"דמ, ונונשאר ברעבונו או בצמא

כ "וזהו מש, ]ונתיישבה דעתו קצת, שאכל ושתה שאינו רעב וצמא כבתחילה

והיינו , "מאותה שתיה"האחרונים שהשיעור שאינו רשאי לברך כאשר יצמא 

, צ"וכמדומה שכן משמע גם בדברי האול, שכבר אבדה כל התועלת ממנה

 . ש"ע

ורק בירושלמי הביאו בה , זכר חתימה בברכת בורא נפשותהנה בבבלי לא נ .211

 למורי ונראה:  הביא בשם תלמידי רבינו יונה שכתבו]סוף סימן רז[י "ובב, חתימה

 בשם נחתום לא ,שלנו בתלמוד הוזכר שלא וכיון ,הוא קצר מטבע שזה הרב

, ולכאורה היה נראה מזה. 'וכו שם בלא הברכה חתימת לומר והנכון ,מספק

, וכירושלמי, כ נקטינן שהיא מטבע ארוך"א, חר שחותמים בה בלא שםדא

ככל ברכה שמטבע שלה , ז היה לנו להתיר לענות בה דבר שבקדושה"ולפ

כ אינו רשאי לענות "וא, דהרי להבבלי מטבע שלה קצר, אמנם זה אינו. ארוך

הוא לחוש לדברי , ומה שאנו מוסיפין לחתום בה בלא שם, בתוכה כלום

אבל לעולם לא נוכל לדונה כמטבע ארוך , י בדבר שאין בו הפסדהירושלמ
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˘Â˘Ù� ‡¯Â· ˙Î¯· ¯Â‡È· ,ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â·˙Î , ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ ‰„ÂÓ˙ .פג
 ˙Â˘Ù� ˙‡È¯· Ì„‡‰ È�·Ì�ÂÊÓÏ Ì‰Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ¯·„ ÌÚ , ÔÂ‚Î

Ì‰È„ÚÏ· ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÈÓÂ ÌÁÏ , ¯ÓÂ‡˘ Â‰ÊÂ" ˙Â·¯ ˙Â˘Ù� ‡¯Â·
Ì�Â¯ÒÁÂ ."Á‡Â"ÂÓ Ì�È‡˘ ÌÈ¯·„ ÏÚ ‰„ÂÓÂ ÛÈÒÂÓ ÎÎ ÌÈÁ¯Î" Î
Ì„‡Ï ,‚Â�Ú˙Ï Â‡¯·�Â ,ÂÈÎÂ ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÂ‚Î"· , ¯ÓÂ‡˘ Â‰ÊÂ" ÏÎ ÏÚ

˙‡¯·˘ ‰Ó "ÂÎÂ'.212 ÙÏÂ"¯‡·˙�˘ ÂÓÎ ‰Î¯·‰ ˜ÂÒÈÙ Ê , ¯Á‡˘
 ˙·È˙"Ì�Â¯ÒÁÂ",ËÚÓ ˜ÈÒÙÓ .213  

 ·Â�È·¯"Ú ˘¯ÈÙ Á"„ÂÒ‰ „ , ÊÓ¯�˘Î¯·· ˙˙Â˘Ù� ‡¯Â ‰·‡ .פד
 ÌÈÏ‚ÏÂ‚Ó‰ ˙Â˘Ù� ÔÂ˜È˙Ú" Ì‡ËÁ È Â‡ ÁÓÂˆ··È�ÈÓ· Â‡ ÈÁ ÏÚ· Ì

ÌÈ¯Á‡ ,˘‰Î¯·‰ ÁÎ· Ì˘Ó ÌÈÏÂÚÂ ÌÈ�˜˙� Ì‰ ,‰ÊÂ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó Â
 ‰·"˙‡¯·˘ ‰Ó ÏÎ ÏÚ Ì�Â¯ÒÁÂ" ,˘ ¯ÓÂÏÎ È�ÙÓ Ì‰ Ì�Â¯ÒÁ

Â‡ËÁ ÈÙÏ ˘È‡ ÌÈ�ÈÓ‰ ÂÏ‡Ó „Á‡· Ï‚Ï‚˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ , ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ
‰Î¯·‰ ˙‡Ê ÁÎ· Â�Á�‡ , Ï‚ÏÂ‚Ó ‡Â‰˘ ÈÁ ÏÎ ˘Ù� Ì‰· ˙ÂÈÁ‰Ï

Ì˘ ,ÌÈÓÏÂÚ‰ ÈÁ ‡Â‰ ÍÂ¯· ÔÎ ÏÚÂ ,ÙÓ‰ ‰ÊÎ ÏÂ„‚ ¯·„ ˙Â˘ÚÏ ‡ÈÏ
ÏÚÂ�È„È .214ÙÏÂ " ‰Î¯·‰ ˜ÂÒÈÙ Ê ‡Â‰ ˙·È˙ Ì„Â˜˘ ÔÙÂ‡·
"Ì�Â¯ÒÁÂ",ËÚÓ ˜ÈÒÙÓ . 

 

 

 
                                                                                      

שהרי , פ"שם רשאי לענות ממנ, אחר שאמר תיבות נפש כל חי, מ"ומ. לקולא

ואי אזלינן כהירושלמי שצריך לחתום , להבבלי כבר נסתיימה הברכה לגמרי

 .ורשאי לענות בה, כ היא מטבע ארוך"א, בה

ף בברכות "ז מבואר בדברי רבינו יונה על הרי"עיוכ, .]לז[בברכות ' ה בתוס"כ .212

, ]ברכת שהכל[ובאבודרהם , ]רז' סי[ובטור , ]ג"נתיב טז ח[ה ברבינו ירוחם "וכ. .]דף לב[

 .ש"ע

 דבוק עם סוף -ועל כל מה שבראת ", ש ברבינו יונה שכתב בסוף דבריו"ע .213

 .שאחר תיבת וחסרונם מפסיק מעט, והוא כמבואר, "הברכה

 .ח שנה ראשונה פרשת מטות אות טז"בא .214
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 פרק א
 ם"ימי השובבי

åéìò ùðåòäå ïååòä øîåçá........................................ é 
ל "מדברי חז. מעלת ימי השובבים והמנהג הקדום להתעניות בהם

בגודל . ק"מדברי הזוה]. ובדין המקשה עצמו לדעת[, ע"ומרן השו
שהתשובה . בעונשיו בזה ובבא ולימות המשיח. הפגם ובשרשו

, ה בזה"ק והראשית חכמה והשל"ברי הזוהובד[, מועלת לכל העוונות
 ].ואם צריך לתקן כמנין הפעמים שפגם בהם
àèçì íéàéáîä íéøáãî úåøéäæ.............................. æé 

ושלפעמים הוא בגדר אביזרייהו דגילוי [, אל תרבה שיחה עם האשה
ובביאור [, ר שולט אלא במה שעיניו רואות"אין יצה]. ל"עריות רח

איסור תורה . ודין פנויות, יותמיהם הער]. מעשה דרבי מתיא בן חרש
מדברי . ל ורבותינו הראשונים"חומר הדבר בדברי חז. דולא תתורו

ע באיסורים "ם והשו"מדברי הרמב. ל בזה"ק ורבינו האריז"הזוה
. מעלת הנשמר מלהסתכל במילתו. מי שנזדמן לו ראיה בשוגג. שבזה

שלא . ע"ם והשו"פרטי דינים  מדברי הרמב. איסור ההרהור וחומרתו
מדברי . בגד המביא להרהור.  וכשנפנה, חיכוך, נגיעה, להוריד ידו

.  אם נכשל בעבר. מדברי החינוך, החיוב לגדור עצמו. ח הקדוש"האוה
לילך למקום . זאת תורת השב. מי שאינו מדקדק ונראה שאינו נכשל

ל "עוצם שכר המתגבר על יצרו בדברי חז. מצוה שיש בו נסיונות
 . עיניםתיקון פגם ה. ועוד

ïå÷éúä øãñ............................................................... ãì 
ח "ת. אם חטא והתענית קשה לו. בשבח התענית לכפרת עוונות

ד "אופן התיקון בפ. ל"תועלת תיקוני האריז. מלמדי תינוקות. שחטא
נעשה אבי הבן או סנדק . 'תעניות רצופין וסדר ההפסקות וכו

תענית . אם מתחיל בפרשת ויחי. ח אחר המולד"אם חל ער. באמצען
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אם יוכל לפדות התענית . ח"פ בער"רצופין או עכ' ישי ומשני וחמ
. הכוונות ביום התענית. שיעור הפדיון]. ומדברי רבותינו בזה[

התחיל להתענות או לפדות ואירעו . תיקון קרי. תפילתו ביום האחרון
ודברי [, שכל התיקונים למי שהפליג בתשובה. מקרה בלתי טהור

עוד תיקונים רבים . שעל המיטהש "עוד תיקון נצרך בק]. חיזוק בזה
 . ל וספרים הקדושים"מדברי רבינו האריז

 פרק ב
 סדר הלילה

äðîæå äðéùä ïéðò...................................................... áð 
ז "שהנשמה מקבלת עי. ל"ע ורבינו האריז"כוונתו בשינה ממרן השו

ל "והשגות האריז. [א בסיבת בריאת השינה"מדברי הגר. כח להאיר
ושיעור שיתין , כרח לישןאם מו. וטעמו, איסור שינה ביום]. בשינתו

שינה בשבת . או ישן לצורך מצוה, אם עסק בתורה בלילה. נשמי
שלא ישן סמוך . זמן השינה המעולה בחצי לילה הראשון. קודש

, ענין קימת חצות. כמות השינה. לאכילה וסמוך לתפילת ערבית
. תפילה כותיקין או תיקון חצות מה עדיף. ועיקרו שיהא ניעור בחצות

אם צריך לכסות . י"אמות בלא נט' ואיסור הליכת ד, י"י לנטהכנת כל
 .  אם יש להקפיד גם בישן אחר חצות. המים

ìéôîä úëøá éðéãî.................................................... ãñ 
ישן . או ביום, לאחר עלות השחר. כשאינו רוצה לישן או במסופק

. אם ישן פעמיים ביממה. שם ומלכות בברכת המפיל. אחר חצות
. ש"ישן זמן רב אחר שקורא קוכש, זמן ברכת המפיל. שינת עראי

 .נשים בברכת המפיל. ביאור ברכת המפיל
÷"äèîä ìòù ù........................................................ çñ 

ש "פעמים ק' חיוב ד. והתועלת להרחקת המזיקין, ל בזה"מדברי חז
צורת . זמן נקודת חצות. והניעור כל הלילה מתי קוראה, פ הסוד"ע

 .מ"ש שעה"נשים בק. מ"ש שעה"קריאת ק
÷ øãñ"äòù ù"ò î"æéøàä ô"ì................................ âò 

. אם אינו מוחל]. ובתועלת הדבר[, הריני מוחל וסולח. לשם יחוד
כוונה לתיקון . פרשיות' טעם קריאת ג. אל מלך נאמן. ברכת השכיבנו

, פסוקי שמירה]. ל בזה"והעתקת דברי רבינו האריז[ל "עוון שז
פסוק בידך . פסוקי אנא בכח. בימים שאין אומרים תחנון. ווידוי
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לא . ב פעמים דוד מלך ישראל"י. מתוך הבכיהשינה . אפקיד רוחי
 . סגולות שתעלה נשמתו להתחדש למעלה. ש"יפסיק אחר ק

äìéìá øçùä úåëøá.................................................. ô 
ברכת על . ברכות התורה בניעור כל הלילה. ברכות השחר אחר חצות

באיזה אופנים מברך , נטילת ידים בבוקר בישן בחצי השני של הלילה
 .י"ילה לברכת ענטודין הניעור כל הל, ובאיזה לא

äàîåèî äøéîù........................................................ ãô 
שינה אחר לימוד משנה . זהירות בכמה פרטים במשך היום ובמיטתו

שינה מתוך . ק"שינה בט. ל"פ האריז"מ ע"ש שעה"אמירת ק. ק"וזוה
ודין , שינה בבית יחידי. ואיסור פרקדן, שכיבה על צידו. ת"הרהור בד
]. ק לאסור חדר"זוהואם יש ראיה מה[, ומנהג העולם בזה, חדר יחידי

הזכרת שמות . ש"אם קורא ק. כשיש נר ויש אחרים בשאר הבית
ובפרט [, בחיוב הטבילה אם אירעו מקרה בלתי טהור. א בלילה"הסט

 .ובתועלת הדבר, ]ובדין כהנים בזמן שיש נדה בביתם. ץ"אם הוא ש
 פרק ג 

  תעניות יחידשאר
äøö úòá ,òø íåìçìå , úåùéøôìå............................. ÷ 

מי רשאי . אם יש חיוב בתענית חלום. ת יחיד בעת צרהחיוב תעני
 .להתענות ומי לא

åéøåä úøéèôì äðùä íåéá......................................... ÷á 
. מי שהוריו צדיקים. ומי לא יתענה, שראוי לדחוק עצמו. טעמי הדבר

. נהג בשנה ראשונה אם נתחייב בכל השנים. שנקבע לפי יום המיתה
אם יש לו . בריתחתן או בעל . ש"חל בע. חל ביום שאין מתענים בו

 . מי שלא נודע יום פטירת הוריו. גבול בשנים
 ÷äáåî åáø úøéèô íåéá............................................ é÷ 

תענית העוסקים . בשנה מעוברת. אדר' תענית ז. מקור המנהג
 .ל"אב יום פטירת רבינו האריז' ה. א"בגחש

 ùãåç ùàø áøòá...................................................... é÷â 
 .ותזמן הסליח. סדר הלימוד. י להתענות"מי שא. מקור המנהג וטעמו

øòá úéðòúä ïîæ"ç................................................... ÷èæ 
 . כשחל בשבת או בראשון. טבת, חשון, תשרי, אב, אייר, ח ניסן"בער
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 פרק ד
 דיני תעניות יחיד

úéðòú úìá÷ éðéã...................................................... ë÷ 
. קבלה בלב. זמן הקבלה וטעם הדבר. טבילה קודם תחילת התעניות

 .מי שמתענה הפסקות. נוסח הקבלה
úéðòúä ìéì............................................................... ë÷â 
אם יתענה תעניות יחיד כשמוכרח . כל בליל התעניתאופן התנאי לאו

ש קודם הנץ החמה אם "טעה ואכל אחר עה. ש"לאכול קודם עה
 .איבד תעניתו

 ãéçé úåéðòúá íéðéã éèøô........................................ ÷ çë 
טעימת . שיעור הטעימה. טעימת תבשיל. שכח ובירך על דבר מאכל

השלמת התענית . טעה ואכל ביום תעניתו. רחיצת פיו. תבשילי שבת
 .המתענה בערב שבת שמשלים. כ"עד צה

 éåãéåäå úåìéôúä éâäðîå åððò................................... ì÷á 
אם יש עשרה . מקום אמירת עננו. המתענה חצי יום אם אומר עננו

ענין ההכאה . בענין התשובה והוידוי. הנחת תפילין במנחה. מתענים
 .נוסח תפילה בסוף התענית. ת לקריאת ויחל"אם מוציאין ס. על הלב

îä úåâäðääðòú....................................................... ÷èì 
שלא יפרסם . זהירות מן הכעס. אופן אכילתו לפני ואחרי התענית

 .צדקה ביום התענית. מעשיו
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 בפתח השער
 

גזל ועריות : ]איסורי ביאה פרק כב[ם "כתב רבינו הרמב
לפיכך . 'נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן וכו

ולהרגיל עצמו , ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה
, ובדעה נכונה, ובמחשבה טהורה, יתירהבקדושה 

שהוא הגורם , ויזהר מן הייחוד. כדי להנצל מהן
: גדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם. הגדול

כדי ללמד , הזהרו בי מפני כלתי, הזהרו בי מפני בתי
ויתרחקו מן , לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה

ומן , וכן ינהוג להתרחק מן השחוק. הייחוד
והם , שאלו גורמין גדולים,  ומדברי עגבים,השכרות

שמנהג זה , ולא ישב בלא אשה. מעלות של עריות
יפנה : גדולה מכל זאת אמרו. גורם לטהרה יתירה

, וירחיב דעתו בחכמה, עצמו ומחשבתו לדברי תורה
שאין מחשבת העריות מתגברת אלא בלב פנוי מן 

אילת אהבים ויעלת : ובחכמה הוא אומר. החכמה
 .כ"ע. באהבתה תשגה תמיד, יה ירווך בכל עתדד, חן

ם ועוז הדרם ניתנו לשוב בתשובה "ימי השובבי
ומנהג התעניות , לתקן מה שפגם בחטאות נעורים

ל גילה "ורבינו האריז, בימים אלו הוא קדום מאד
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ושימים , שעיקר התעניות נתקנו לתיקון עוונות אלו
אלו מסוגלים להתענות בהם יותר משאר ימות 

ת עלינו שיהיה הזמן "והוא מחסדי השי. השנה
ובזמן זה המסוגל , מסוגל לתקן מה שפגם בעוונותיו

 .יגדל עוונו יותר, אם מתרשל ואינו שב
ל ורבותינו " ראינו לקבץ מעט מאזהרות חז,על כן

, הראשונים והאחרונים בחומר העוון ועונשו
ובגדרי הזהירות אשר הורו , ובמעלת השב בכל ליבו

וכן ביארנו ענין תיקוני התעניות לדעת . ל"רבותינו ז
ועוד , וגודל עניינם ותועלתם, ל"רבינו האריז

לחזק ברכים , עניינים רבים מספרים הקדושים
וצירפנו לזה פרטי . וללמד בני יהודה קשת, כושלות

כאשר תחזינה עיני , הדינים בתעניות יחיד
ת נבקש כי יעלו אמרינו "ומאת השי. המעיינים

ות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון לעש, לרצון
 .  ר"אכי, בוראנו כל ימי חיינו תמיד

 מוסדות בנין ציון
 המערכת

 



 ציון øôà- éááåùä éîé"í÷  נר 
 

è

 
 

 אפרק 

 éîééááåùä"í 

ÌÂÈ ÏÎ· ˙È�Ú˙ ÚÂ·˜Ï ¯Â·ÈÚ‰ ˙�˘· ÔÂÎ�˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î  .א
È··Â˘ ˙ÂÈ˘¯Ù· È˘ÈÓÁ"˙ Ì"˙ , ˙Â¯·ÂÚÓ‰ ÌÈ˘�‰ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï È„Î

ÂÏÈÙÈ ‡Ï˘ ,˙‰ ÏÎ ‰¯˘Ú· ÌÈ‡¯Â˜Â˙È¯· È˙¯ÂÎ ‰Ú·˘ ÌÚ ÌÈÏÈ‰ ,
˙ÂÁÈÏÒ ÌÈ¯ÓÂ‡Â , ÈÏÓÚÂ ÌÈÈ�ÚÏ ÌÈ˜ÏÁÓÂ ˙ÂÚÓ Ô‰Ó ÌÈˆ·˜ÓÂ

‰¯Â˙.1ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ·˙ÎÂ "Ï ,Ó ˙Â�Ú˙‰Ï Ï‡¯˘È ÏÎ· ÌÂ„˜ ‚‰�Ó˘ '
ÂÏ‡ ˙ÂÈ˘¯Ù· ÔÈÙÂˆ¯ ÌÂÈ ,È¯˜‰ ÔÂÂÚ Ô˜˙Ï ,Ê˘ ÔÂÂÚÂ"Ï.2 

                                    
ש שראו קדמונינו שבשנים "וע, הובא במועד לכל חי סימן כח אות ט .1

על כן תיקנו להתענות בשנים , יותרהמעוברות עלולות הנשים להפיל 

 .המעוברות

שיש רצוני לומר , ם הנודעים"ענין השובבי: ל" וז]ב"דף יז ע[ק "ה בשער רוה"כ .2

 שיש מן יום הראשון של ,םיום רצופי' כל ישראל להתענות ממנהג קדום ב

ונתנו סימן בהם שובו בנים .  וקצת מן תצוה, תרומהרשת שמות עד פרשתפ

והנה עיקר התענית בהם . ת שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים"שובבים ר

 וימים אלו מסוגלים ,ן הקריו לא נתקנו אלא על עו,ימים אלוארבעים ב

וטעם הדבר יתבאר לך ממה . ל הקרי יותר מכל ימות השנהלהתענות בהם ע

 כי אותם , ושם נתבאר,שביארנו בענין גלות מצרים בחומר ובלבנים מה ענינו

ר "שנשתעבדו בגלות מצרים היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדה

וכל , י טפות קרי" והיה מוליד שדין ורוחין ע,ל שנה שפירש מן אשתו"באותם ק

יש בהם סגולה , ולכן בזמן הפרשיות אלו. קנו בגלות מצרים ההוא נתאלו

 ולכן הם מתחילים מן פרשת ,לקבל תשובת האדם המתענה בהם על עוון הקרי

 ומסתיימים בפרשת. ההיא היה התחלת השעבוד מפני שאז בפרשה ,שמות

בענין סמיכות כי תקנה עבד עברי אל מתן , כ"ג לטעם שנתבאר שם משפטים

גם דע כי עיקר אלו התעניות . 'וכו, אז נגמרו אותם הניצוצות להתקןכי  ,תורה

 שעליהם כתיב שוחטי ,ן שכבת זרע לבטלהונתקנו בימים אלו לכפר על עו



 ציון øôà- éááåùä éîé"í÷  נר 
 עליו והעונש העוון בחומר

é

åéìò ùðåòäå ïååòä øîåçá 

 ˘Â�È˙Â·¯ È¯ÙÒ· ÚÂ„È ÔÂÂÚ‰ ¯ÓÂÁ ,¯Ó‡˘ „ÚÊÁ Â"Ï3 ÂÏÈ‡Î .ב
‰¯Ê ‰„Â·Ú „·ÂÚ ÂÏÈ‡ÎÂ ˘Ù�‰ ˙‡ ‚¯‰ ,‰Ó‰·Î ·Â˘ÁÂ , ·ÈÈÁÂ

‡·‰ ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ ÂÏ ÔÈ‡Â ‰˙ÈÓ ,‰Ê ÔÂÂÚ ÏÚ Ô�Â‡Â ¯Ú Â˙Ó˘ ÂÓÎÂ ,
Ú‡"ÌÈ�Ë˜ ÂÈ‰˘ Ù,4ÌÏÂÚÏ ÏÂ·Ó ‡· ‰Ê ‡ËÁ ÏÚÂ  , ÏÎ ÂÁÓ�Â

Á¯ ˙ÂÈ¯·‰"Ï.5Â˘‰ Ô¯Ó ÔÂ˘ÏÂ "Ú6 ˙Â¯È·Ú‰ ÏÎÓ ¯ÂÓÁ ‡Â‰˘ 
‰¯Â˙·˘ ,ÂÈ ‡Â‰ ÈÂ„È�·Â·˘ ,ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ"Ï7 ÂÓˆÚ ‰˘˜Ó‰ 

ÈÂ„È�· ‡‰È ˙Ú„Ï.8‰ÂÊ· Â¯Ó‡Â " Â˙ÏÈÙ˙ ÔÈ‡ ÈÂ„È� ·ÈÈÂÁÓ‰˘ ˜

                                                                                      
 .ל"עכ. 'וכוהילדים 

 .ט"הי-ח"מסכת כלה פרק א הי .3

אות עא ' א בצפורן שמיר סימן ו"ש מרן החיד"וכמ, :וכדאיתא ביבמות לד .4

 .שנים' ו קטנים בני חשהי, מדברי המדרש

  .שבת מא' כדאיתא בגמ .5

 .ז סימן כא"אהע .6

 :נדה יג .7

: לט[ן בשבת "ובר, ]שם[א ובמאירי בנדה "א ובריטב"ן וברשב"וברמב' הנה בתוס .8
 ]א הלכות בעל קרי סימן קכג"ח[ז "ובאו, ]שם: לג[ ובשבועות ]שם. יא[ ובקידושין ]ף"בדפי הרי

ל המקשה עצמו "דמה שאמרו חז, פירשו, ]א דף קצב"נתיב כג ח[ וברבינו ירוחם

אלא שחייבין , לדעת יהא בנידוי אין כוונת הדברים שהוא כבר מנודה מעצמו

 לענין הקורא לחבירו .]כח[א בקידושין "ובריטב' י ובתוס"ז ברש"וכעי. לנדותו

ק " ובסמ]עשין ד[ג " ובסמ:]ז[ן בנדרים "ובמאירי ובר' וכן בתוס. עבד יהא בנידוי

א "פכ[ם "אמנם הרמב. ש"ע, ש לבטלה" לענין השומע מחבירו הזכרת ש]שם[
 לא די ,אבל אלו שמנאפין ביד ומוציאין שכבת זרע: ל" כתב וז]ח"מאיסורי ביאה הי

וכן הוא בטור .  אלא שהעושה זה בנדוי הוא יושב,להם שאיסור גדול הוא

 ]בטור שם[י " ומרן הב]ם שם"ברמב[ מזה המגיד משנה ודקדקו. ]סימן כג[באבן העזר 
 ו וזהו שכתב,כל מי שיעשה כןכי חכמים נידו ל, דמשמע שכבר הוא בנידוי

, אמנם הביאו שם דמדברי שאר ראשונים מבואר לא כן. יושבהוא בנידוי 

שונים דהרא,  כתבו לחלק]ח סימן רמ"או[ ובאליהו רבה ]ה סימן קעז"ח[ז "וברדב. ל"וכנ

, ל"כתבו כן דאינו בנידוי עד שינדוהו במי שמקשה עצמו לדעת ולא הוציא ז

ובזה כבר הוא , ל"ם איירו במי שעבר ונכשל וגם הוציא ז"אבל הטור והרמב



 ציון øôà- éááåùä éîé"í÷  נר 
 עליו והעונש העוון בחומר

àé

ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Í˘Ó· ‰ÏÚÓÏ ˙ÚÓ˘�.9  
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 דהמקשה עצמו ]ד"ת הי"ו מת"פ[ם עצמו כתב "דגם הרמב, וסיוע לחילוק זה. בנידוי

דבמקשה עצמו , ל"ל כנ"כצוע, ד מנדין עליהם"מן הדברים שב' לדעת הוא א

 . ל כבר הוא מנודה"ואם הוציא ז, לחוד מחוייב נידוי

ים: ק"ל הזוה"וז. ב"ט ע"פקודי דף רמ .9 ע  ב   ר  ין א  ל  א  ּ ָ ִ   ו  ְ  ַ     ֵ ין , ְּ  ִ נ ד  יפו ומ  ז  נ  א  ין ו  ימ  י  ק  ינ ון ד  ַ  ִ        א  ְ       ִ ְ  ֲ  ַ   ִ   ְ ַ ְ     ּ  ִ ּ ּּ ּ ּ

א יכ  ר  ט  צ  א א  ל  ה ד  ל  יהו מ  י  ומ  פ  יקו מ  פ   א  ינ ון ד  ל א  כ  ָ         ל   ִ  ְ  ְ ִ    ָ ְ    ָ ִ      ְ ַ   ּ ִ     ִ ּ  ַ ְ     ּ  ִ    ָ  ְּ ּּ ּ ּ ּ ר , ּ ת  ַ    וב   ָ יהו ּ  י  ומ  פ  יקו מ  פ   א א  ַ ְ         ד    ּ ִ     ִ ּ  ַ   ָ ּ ּ ּ ּ

א יש   ד  ה ק  ל  ָ   מ  ׁ  ִ  ַ    ָ ִ ּ א, ּ ית  י  ר  או  ה ד  ל  ָ    מ    ְ ַ  ֹ ְ    ָ ִ ּ ה, ּ יהו ב   י  ומ  י פ  פ  נ  ט  ּ ָ     ומ       ְ ַ   ּ    ֵ  ְ  ָ ְ  ּ ּ ּ י. ּ ימ  י  ין ק  ל  א  ֵ   ו    ְ ַ     ֵ ן, ְּ  ִ ין לו  נ ד  ַ  ִ    ֹ    ומ  ְ  ּ ּ ,

ין מ  ין יו  ע  ב   ר  דוי יא א  אי נ  ה  י ב   ימ  י  ק  ּ ְ ִ    ֹ  ִ    ו  ְ  ַ     ָ   ִ     ַ ְ ּ    ֵ   ְ ַ  ְּ ן, ּ הו  ת  לו  ע צ  מ  ת   ש   א א  ל  ְ  ֹ  ְ ֹ   ד     ַ ְּ ְ ׁ ִ    ָ ינ ון . ּ ְ ל א  כ  ן ל  כ  ּ     ו   ִ    ָ  ְ    ֵ  ְּ

אבו  ח  ָ       ד  ְ ּ אּ פ  ז  נ  י ין ל  ע  ב  ין ד  ב  ינ ון חו  ָ    א   ְ  ַ  ְ     ָ ְ  ַ ְ     ִ  ֹ     ּ  ִ ּ א, ּ מ  ל יו  כ  י ב   ק  ין נ פ  ז  רו  ה כ   ר  ש   ָ  ע   ֹ    ָ ְ ּ    ֵ  ְ  ַ     ִ ֹ ָ ּ   ָ ָ ׂ ל  ֲ  כ  ז י ב   ר  כ  ָ    ומ  ְ ּ    ֵ ְ  ְ  ַ  ּ

ין יע  ק  ינ ון ר  ּ     ְ ִ  ִ   א  ין ּ ִ  י  ר  ש   ין ומ  יל  ינ ון ח  ל א  כ  ָ       וב  ְ ִ ׁ  ַ      ִ   ֵ     ּ  ִ    ָ  ְ  ּ ּ ּ א, ּ יפ  ז  יהו נ  א  י א ד  נ  ל  פ  רו ב   ה  ד  ז  ָ      א    ִ ְ     ִ ְ    ָ ְ  ַ  ְ ִ ּ     ָ ְ  ְ ִ ּ ּּ א ,ּ יפ  ז  ָ    נ    ִ ְ  

ד ב  ע  י ד  נ  לו  א פ   ב  ל חו  יהו ע  ַ    א   ֲ ְ    ִ  ֹ ְ ּ    ָ  ֹ    ַ     ִ ּ יה ַע , ּ אר  י מ  מ   ב ק  ת  ָ   ִ    ד ד    ֵ ּ  ַ    ָ ְ   ּ ן, ּ ב  ז  יש   נ א ל  ח מ  ָ  ר   ְ ֵ ׁ   ִ    ָ  ָ  ֲ ב .  ַ ד ת   ָ  כ   ּ   ַ ּ

א ב  הוא חו  ה  ָ   מ   ֹ      ַ ין, ֵּ  ע  ב   ר  ין א  ל  י א  פ  נ   כ   ת  ּ ְ ִ   מ  ְ  ַ     ֵ ִ    ֵ ְ ּ ַ ּ יה, ּ ִ ְ אן ל  ר  ש   ֵ    ו     ָ ָ יה. ְּ  ׁ ל  יזו ע  ר  כ  ין א  ד  ֵ      וכ   ָ     ִ  ְ  ַ    ֵ  ְ  ּ ּ י א , ּ נ  ל  ְ ָ   פ    ַ ְ ּ

א יפ  ז  א נ  ר  ָ  ש     ִ ְ   ָ ָ ת.  ׁ אל  א ע  ת  לו  ה צ  א  ל  ה  אן ול  כ   ַ   מ    ָ    ָ  ֹ  ְ    ָ  ְ  ָ  ְ     ָ ּ ב. ּ ִ א ת   ד ל  ע  ָ ו  ּ    ָ    ַ ע , ְ  יהו ל  יף א  ז  ֵ  נ   ְ א ָּ ִ     ִ     ָ    יל   ּ

א ת   ת  ָ ו  ּ  ַ נ  יה, ְ  י מ  ד  ע  ת  יה א  אר  מ  ירו ד  ט  ּ ֵ       ונ  ִ   ֵ  ָ ְ ִ    ֵ   ָ ְ      ִ  ְ  ּ ּ ּ ּ א. ּ יפ  ז  יה נ  ת  מ  ש   י א נ  יל  ל  ילו ב   פ  א  ָ     ו    ִ  ְ     ֵ  ָ ְ ׁ  ִ    ָ ְ   ֵ ְ ּ      ִ  ֲ  ַּ ּ ין , ּ מ  ת  ס  ָ  ְ ִ    ד  ְ ּ

א ק  ל  א ס  ל  י א ו  מ  י ש   ע  ר  ל ת   ה כ   ָ     ל   ְ  ַ    ָ  ְ   ָ ַ ְ ׁ    ֵ ְ ַ ּ   ָ ּ    ָּ ּ ר, ּ ב  ה ל  י ין ל  ח  ד  ַ   ו   ְ    ָ     ָ ְ  .כ" ע.ְּ  ַ

  .ב"דף ריט ע, פרשת ויחי .10

  .תהילים ה .11

  .בראשית לח .12
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˜È Ï Ò  ƒ »  .‡ Ó Ú Ë È‡ Ó » ¿ «    «  ,‡ ̄  Á ‡ ‡ L � È � a eÏÈ Ë ̃  Ôe�È ‡ » √ »   » »   ≈ ¿     ƒ ¿      ƒ  , È Â� a ÏÈ Ë ̃  È‡ ‰ Â  …  ¿    ƒ »    « ¿ 
L n Ó » «  ,ÔÈ ‡È b Ò ÔÈ Ó c „È L Â‡  ƒ  ƒ «    ƒ »    ƒ …  . È Ê Á ‡ z ≈ ¬   »  , Ó Ï Ú È ·È i Á ¯ ‡ L a» ¿ «   ≈  » «   » ¿ ƒ ‡ ·È ̇  k ‡ Ï    ƒ ¿   »  

 i Â≈ « ‰ È �È Ú a Ú ̄   ≈  ≈ ¿   «  ,'‰ È �È Ú a Ú ̄ i Â ·È ̇  k Ô‡ Î Â   ≈  ≈ ¿   « ≈ «    ƒ ¿    » ¿  '‰ N Ú ¯ L ‡ » »   ∆ ¬ ,‡ Ó Ú Ë È‡ Ó  » ¿ «    «   ,
‰ ̂  ̄  ‡ ˙ Á L Â ·È ̇  Î c ÌeM Ó » ¿ «   ≈ ƒ ¿    ƒ ¿ ƒ     ƒ  .Ú"Î. 13 

ÁÂ¯ ˘Ù� È˘¯˘·Â ÍÏÓ‰ Ì˙ÂÁ· Ì‚ÂÙ˘ „ˆÓ ¯·„‰ ˘¯Â˘Â  .ד
‰Ó˘�,14ÂÈ¯Ù ˙ÈÁ˘ÓÂ ÌÈÈÁ‰ ıÚ ˙ÂÚÈË�· ıˆ˜ÓÂ  ,Ì‰˘ ˙ÂÓ˘�‰ ,

ÛÂÒ „Ú ÂÈ˙ÂÈÚ¯Ê ÈÓ„ ÍÙÂ˘ÂÌÏÂÚ‰ ÏÎ ,15 ÌÈÙÂ‚· Ì„È¯ÂÓÂ 
ÌÈ‡ÓË,16ÌÈ¯˘ÎÂ ÌÈ�Ó‡� ÌÈ�·· ÂÒ�ÎÈ˘ ˙Á˙Â  ,ÌÒ¯‰Ó , ‰�ÈÈ‰˙Â

˙ÂÚ¯ ˙ÂÁÂ¯· ˙ÂˆÂÙ� ,Á ˘ÈÁÎÓÂ ÌÈÓ˘ È˘„˜· Ï‚ÙÓÂ" Ï˘ ‡ÈÏÓÙ Â
‰ÏÚÓ ,‰‡ÓÂË‰ „ˆÏ ÔÂÈÏÚ‰ ·ÂË ÚÙ˘ ÚÙ˘ÂÈ˘ Ì¯Â‚ ÈÎ , ¯˘‡ ˙Á˙

ÌÏÂÚ· ·ÂË‰ ˙Â·¯‰Ï ‰˘Â„˜Ï ÚÙ˘ÂÈ.17ÈÚÂ "‰ÏÂ‡‚‰ ·ÎÚÏ Ì¯Â‚ Ê ,
ÓÎ"ÊÁ ˘"Ï18ÛÂ‚·˘ ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎ ÂÏÎÈ˘ „Ú ‡· „Â„ Ô· ÔÈ‡  , ÔÂÈÎÂ

‰‡ÓÂË· ˘„ÁÓ Ì„È¯Â‰˘ ,Úˆ ‰Ê" ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ¯ÚˆÂ ÌÈÓ˘‰ ¯
‰ ˙ÚÂ˘˙ ·ÎÚÓ˘'.19 

Ú ˘�ÂÚ‰ ¯ÓÂÁÂ"Ê ,‡·‰ ÌÏÂÚ· ÔÈ·Â ÌÏÂÚ‰ ‰Ê· Â˙ÂÈ‰· ÔÈ· , ÈÎ .ה
Â˙ÂÈÁ ÌÈÈÁ· „ÂÚ , ¯Ó ‰˘Ú�Â Â˘Ù�Â ÂÙÂ‚ Ò¯‰Ó˘ ‰Ó „·ÏÓ ‰�‰

˘Ù� ,·ÂË‰ ÚÙ˘‰ Ú�ÂÓ Ì‚Â�ÓÓ  , Â‡¯·� ¯˘‡ ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ÈÎ
‰·ÂËÏ ÂÏ ¯Ê‚�˘ ‰Ó ÌÈÏËÂ�Â Â˙Â‡ ÌÈ··ÒÓ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ· ,ÈÚÂ" Ì¯Â‚ Ê

                                    
ובפרשת , א"ובפרשת נח דף סט ע, ב"ק פרשת בראשית דף נו ע"עוד בזוהועיין  .13

 ,א"ע' דף גובפרשת שמות , א"דף קצח עובפרשת ויחי , ב"וישב דף קפח ע

 . ובפרשת וילך דף רפו, ובפרשת תרומה דף קנ, ב"ע' ובפרשת בשלח דף ס

 .ש"ע, ובתיקונים דף סד

 .אות ע' א בצפורן שמיר סימן ו"מרן החיד .14

 .ש"ע, ו בשערי קדושה חלק ב שער ח"פ לשון מהרח"ע .15

 .א שם אות עב"מרן החיד .16

 .א משובבים"י פ"פ לשון החמ"ע .17

 .יבמות סב .18

 .א בצפורן שמיר סימן ו אות עג"מרן החיד .19
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ÔÂÓÓ·Â ‰¯Â˙· ˙ÂÈ�Ú ÂÓˆÚÏ , ˙Â¯ÈÊ‚ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÂÓˆÚ ÏÚ ‡È·ÓÂ
˙ÂÚ¯Â ˙Â˘˜ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ‰Ú¯ ˙Â·¯˙Ï Ì˙‡ÈˆÈÂ ÌÈ�· ˙˙ÈÓÎ , „‚�Î

·ÂË‰ ÚÙ˘‰ ˙ÚÈ�Ó· ÌÏÂÚ· ˙Â·¯ ˙Â¯ˆ ÛÈÒÂ‰˘ ‰Ó .‰ÂÚ· Ì‚Â"· ,
ÌÏÂÚ‰ ÔÓ Â˙‡ˆ· Â· ÌÈ˜·„� ÂÏÏ‰ ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ÏÎ ‰�‰ , Ì„È ÏÚ ÔÂ„È�Â

ÌÈ¯ÓÂ ÌÈ˘˜ ÌÈ�È„· ,‰¯È·Ú‰ ÌˆÚ ÏÚ Â˘�ÂÚ „·ÏÓÂ , ÌÈÚ·Â˙ Ì‚
ÂÈ˙Â�ÂÂÚ· ˙ÂÏ‚‰ ÍÈ¯‡‰˘ ‰Ó ÏÎ Â�ÓÓ , ÂÈÊÓ ˙Â�‰ÈÏ ‰ÎÂÊ Â�È‡Â

‰�ÈÎ˘‰ ,‰ÂÚ ÏÎ ˙ÈÏÎ˙ ‡Â‰ ¯˘‡"·.20  
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Ôe¯ ‡ z L È c   ¬ « ¿ ƒ ¿  ,‡ Ó Ï Ú È i Á Ï Ôe· ̇  k È Â » ¿ »   ≈ « ¿     ¿ » ƒ ¿  .Ô Ï � Ó » » ¿ ,·È z Î c   ƒ ¿ ƒ  23 Ô Âi ̂  a ¯ ‡ L p ‰ ‰ È ‰ Â   …  ƒ ¿   » ¿ ƒ «   » » ¿  
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‡ � Ó Ê » ¿ ƒ  ,e ·¿ ‡ Ó Ï Ú ‡ z „ Á Ï ‡e‰  ÍÈ ̄  a ‡ L „e˜ ÔÈ n Ê e‰ » ¿ »   » ¿ » ¿      ¿  ƒ ¿   » ¿      ƒ «     ,e‰ a È „Á Ó Ïe  ¿   ≈  ≈ ¿   . Ï Ú  « 
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‡˘¯ÔÎ ÏÚ , ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÓÈ· ˙ÂÈÚ ¯˘‡ ˙‡ Ô˜˙Ï ÂÈ�ÂÈÚ¯ Ì˘‰ È .ז

                                    
 .ועוד, ם"ובחמדת ימים שובבי', א בצפורן שמיר סימן ו"פ מרן החיד"ע .20

 .ב"ז ע"פרשת בשלח דף נ .21

 .יבדניאל  .22

 .ישעיה ד .23

 .תהלים קד .24
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ÂÏ‡ ,ÂÁÂÎ ÈÙÎ ‰˘ÚÈ Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈÓ˘Ï Â˙�ÂÂÎ ‰È‰˙˘ „·Ï·Â ,
˘„Â˜‰ ˙ÂÓ˘· Ì‚Ù˘ ‰Ó „‚�Î˘ ,ÛÂÏ‡ „È¯ÙÓ ‰È‰Â , ÔÂÂÎÈ ‰˙Ú
Ú „Á‡ ˙ÂÈ‰Ï Ï‰Â‡‰ ˙‡ ¯·ÁÏ"Â˙·Â˘˙ È .Ú‡Â" ¯ÂÓÁ ÔÂÂÚ‰˘ Ù

„‡Ó „‡Ó ,Â˙¯ÓÂÁ ÌˆÂÚÏ ‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡˘ ËÚÓÎÂ , Â¯Ó‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
ÊÁ"‰·Â˘˙‰ È�Ù· „ÓÂÚ‰ ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡˘ Ï,25Â  ‡ËÁ˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡

Â·ÈÏ ÏÎ· ·Â˘È Ì‡ ˙Â¯ÂÓÁ·˘ ˙Â¯ÂÓÁ· ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁ‰Â , „ÈÓ
·˜‰"ÌÈÓÁ¯· ÂÏ·˜Ó ‰.26Ú‡Â " ‰˘˜ Â˙·Â˘˙ ‰Ê‰ ¯Ó‰ ÔÂÂÚ·˘ Ù

˙Â�ÂÂÚ ¯‡˘Ó ,‰·¯‰ ‰ÏÚÓÏ Ì‚ÙÂ ‡ËÁ· ˘¯˙˘�˘ ÈÙÏ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

                                    
 .א"א ה"ירושלמי פאה פ .25

שרי הצבא  גבי מנשה שהכניסוהו ]פרשה ה[במה שאמרו במדרש רות רבה ' עי .26

 והיה מצווח ,של נחשת והיו מסיקין את האור מתחתיו בכלי אשר למלך אשור

זוכר אני שהיה אבא : אמר, וכשראה שלא הועילו, ז שבעולם שיצילוהו"לכל ע

אלקיך ' הושבת עד ' וכו בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה :מקריני פסוק זה

כל אפיא ואם לאו , אם יענני מוטב, ועתה אני צווח לפניו',  וכוושמעת בקולו

באותה שעה עמדו כל מלאכי השרת וסתמו כל החלונות של . ]ו"ח [שוין

 ?ובהאתה מקבלו בתש, מי שהעמיד צלם בהיכל: ה" הקב ואמרו לפני,המעל

. הריני נועל דלת לפני כל בעלי תשובה, אם איני מקבלו בתשובה, אמר להם

מקום שאין מלאך , חתר לו חתירה מתחת כסא כבודו? ה"מה עשה לו הקב

 דפושעי ישראל .]יז[ה "בר' עוד בגמ' ועי. כ"ע.  וקיבלו בתשובה,יכול לשלוט בו

ם ומחטיאי הרבים יורדין והמינין והאפיקורסי, ב חודש בגיהנם"בגופן נידונין י

וכל הני דשמעתין : ל"וז' וכתבו שם התוס. לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות

 דתשובה תולה ].פו[ אבל עשה תשובה אמרינן ביומא ,בשלא עשה תשובה

, יורדין לגיהנם ואין עולים'  דג:]נח[מ "בב' גם בגמ' ועי. כ" ע.ומיתה ממרקת

 וכתבו .והמכנה שם רע לחבירו,  חבירו ברביםוהמלבין פני, הבא על אשת איש

 ואיכא , דתשובה מועלת לכל דבר,וכולהו בשלא עשה תשובה: ל"שם וז' התוס

. כ"ע.  דבעלי תשובה גדולים מאותן שהיו צדיקים לעולם]:ברכות לד[למאן דאמר 

ד דברים שהעושה אותם אין " שאחר שמנה כ]ד"ג מתשובה הי"פ[ם "וכן הוא ברמב

במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק : ל"כתב וז, ב"ק לעוהלו חל

 הרי , אבל אם שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה, כשמת בלא תשובה,ב"לעוה

אפילו כפר בעיקר ,  שאין לך דבר שעומד בפני התשובה,זה מבני העולם הבא

 .כ"ע. כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם הבא
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È˘‰ ÈÓÁ¯ ÌˆÂÚ"¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ÂÈÏÚ ˙ , ÈÙÎ ÂÁÂÎ ÏÎ· ·Â˘È˘ ÏÎÂ
Â˙ÏÂÎÈ , ‰ÏÚÓÏ Â‰ÂÏ·˜ÈÔÂˆ¯·Â ‰·‰‡·.27 

                                    
ן:  אמרו]ב"ת ויחי דף ריט עפרש[ק "הנה בזוה .27 נ  ַ  ת   ה,  ְּ הוד  י י  ב   ר ר  מ  ּ ִ  ְ    ָ  א  ִ    ַ א , ָּ  ב  ך חו  ית ל  ָ    ל   ֹ    ָ     ְֵ

ה וב  ש  יה ת   ית ל  א א  ל  א ד  מ  ל  ע  ָ     ב    ׁ ְּ     ֵ    ִ    ָ ְ    ָ  ְ  ַ ְ ּּ ּ אי, ּ ה  ר מ  ַ   ב    ֵ י . ּ ַ   פ   אן א  מ  א ח  ל  י א ד  י יב  ך ח  ית ל  ל  ּ ֵ     ו   ַ     ָ  ָ    ָ ְ    ָ ַ   ָ ַ    ָ     ֵ  ְּ ּ ְ

א ת   ינ  כ  ָ ש   ּ  ְ   ִ ְ אי,  ׁ ה  ר מ  ַ   ב    ֵ ע. ּ ַ   ך ר  גור  יב לא י  ת  כ  ְ  ִ      ְ    ְ   ָ    ד  ִ ָ ּ ל, ּ ל  ַ  כ    אמנם מאידך איתא. כ"ע. ּ ְ

א: ל" וז]ב"פרשת ויקהל דף ריד ע[ק "בזוה מ  ל  הוא ע  ה  יה ב   ין ל  ינ  י  ד  א ד  ת  ע  ש   ָ     ב    ְ  ָ      ַ ְ ּ     ֵ     ִ   ְ ַ ְ    ָ  ֲ ַ ׁ ְ ּּ ּ ן , ּ ל  כ   ת   ס  ָ   מ  ְ ּ ַ ּ  ְ ִ 

י דו  ב  עו  ָ  ֹ  ב   יה, ּ ְ ֹ  ר  ש   ב  ים ב   ת  ח  א ד  יש   ד  ית ק  ר  ב  ז א ד  ים ר  ג  ה פ   ו  י ה  ׂ ָ ֵ     א   ְ ִ ּ    ִ  ָ ְ   ָ ׁ  ִ  ַ    ִ  ְ ִ    ָ ָ     ִ ָ ּ    ָ  ֲ   ִ ּ ּ יה  'וכו, ּ ית ל  אי ל  ֵ     ה      ֵ     ַּ

י יא יק  ד  צ  א ב   ק  ַ ָ      חול   ִ  ַ ְ ּ    ָ  ָ   ּ ּ יה. ּ ן ב   ל  כ   ת   ס  ּ ֵ   מ     ִ ְ ּ ַ ּ  ְ יה,ּ ִ ין ל  ינ  י  ד  ֵ     ו      ִ   ְ ם, ּ ְ  ַ ד  א  א ד  ל  ל  כ   ר מ  ב  יה ל  י ל  ק  פ   ָ  ָ    ומ  ְ    ָ  ָ ְ ּ ִ    ַ  ְ     ֵ    ֵ ְ ּ  ַ  ּ ּ ּ .

ם ד  א  א ד  ל  ל  כ   י ל יה מ  ק  פ  א  ן ד  יו  ָ  ָ    כ   ְ    ָ  ָ ְ ּ ִ     ֵ    ֵ  ְ  ַ ְ    ָ ֵ ּּ ין, ּּ נ  ח ר  הו א  כ ל  א ד  ל  ל  כ   י ל יה מ  ק  פ  ִ       א  ָ  ֲ  ַ     ְ  ֻ ְ    ָ  ָ ְ ּ ִ     ֵ    ֵ  ְ  ַּ ּ ּ דו , ּ ת   ע  ת  א  ַ  ְּ     ד  ְ ִ ְ ּ ּ

א מ  ל  י י ע  ח  ָ   ל   ְ  ָ    ֵ ַ ז א ד , ְּ  ר  יל ב   ל  כ   ת  א א  ל  א ד  ר  ט  הוא ס  ה  י ל יה ל  ב  י ה  ָ    ְ    ו  ָ ְ ּ     ִ ְ ּ ְ ִ    ָ ְ   ָ  ְ  ִ      ַ  ְ     ֵ    ֵ  ֲ  ַ ְּ ּ ּ םּ ד  א  א ד  ָ  ָ   גופ  ְ    ָ   ּ ן . ּ יו  ּ ֵ ָ   כ  

א ר  ט  הוא ס  ה  ר ל  ס  מ  ת   א  ְ  ָ   ד   ִ      ַ  ְ    ַ ְ ְּ ִ ְ ּ יה, ּ וי ל  ֵ    ו  נ ם, ַּ     ג יה  יה ב   ין ל  ל  ע  א  ָ    ד   ִ   ֵ ְ ּ     ֵ     ִ  ֲ  ַ ְ ּ ין, ּ מ  ל  ע  נ  יה ל  יק מ  א נ פ  ל  ְ  ִ   ו   ָ  ְ    ֵ ּ ִ     ִ  ָ    ָ  ְּ .

יב  ת  א כ   ל ד  ּ ְ ִ    ע  גו  ]ישעיה סו[ַּ    ָ   י ו  ים ב   ע  ש   ו  פ  ים ה  נ ש   א  י ה  ר  ג  פ  או ב   ר  או ו  י צ  ּ ִ  ְ  ֹ    ו     ִ ְ ׁ  ֹ  ּ  ַ    ִ ׁ  ָ  ֲ  ָ   ֵ  ְ  ִ ְ ּ    ָ  ְ    ְ  ָ ְּ ּ ון . 'ּ ינ  ּ     א   ִ ּ

א  ת   ש   א  ָ  ד  ָ ּ ְ םּ ְ ִ ׁ ד  א  א ד  ל  ל  כ   ָ  ָ   רו מ  ְ    ָ  ָ ְ ּ ִ    ּ א. ּ ת  ל ימ  א ש   ת   יוב  ד ת   ב  א ע  ד ל  י כ   ל  נ י מ  ה  ָ   ו   ָ   ֵ ְ ׁ   ָ ּ  ְ   ִּ    ֵ  ָ    ָ   ַ ּ    ֵ ִ    ֵ  ָ א  ,ְּ  ת   יוב  ָ   ת   ּ  ְ   ִּ ּ

י דו  ב  ל עו  ל כ   י יא ע  פ  ח  י יא ל  ז  ח  ת  י א  יה  א  ָ  ֹ   ד   ֹ   ָ ּ    ַ     ָ ְ  ַ  ְ     ָ ְ  ַ ְ ִ    ִ יה ', וכו, ּ ְ ִ  מ   י א ק  ש   ק  א ד  ב  ל ית חו  ין ד  ג  ֵ      ב   ּ  ַ    ָ ְ ׁ  ַ ְ    ָ  ֹ     ֵ ְ     ִ ְ ּּ ּ ּ

יך הוא ר  א ב   ש   ּ ְ ִ         קוד    ָ ׁ ְ   ּ ים, ְּ ג  ר ופ  ק  ש   מ  אן ד  אי מ  ה  ִ      כ    ָ     ֵ ַ ׁ ְ ִ     ַ     ַ ְ ּּ ּ אּ יש   ד  א ק  י ימ  ת ק  אי א  ה  ָ    ל  ׁ  ִ  ַ    ָ   ָ ַ    ָ     ַ  ְ  ּ א . ּ א ל  ד  ָ   ו    ָ  ְ

א ת   ינ  כ  י ש   פ   נ  י א  מ  ָ ח  ּ  ְ   ִ ְ ׁ   ֵ ּ  ְ  ַ    ֵ יב וכו, ָ  ת  א כ   א ד  ב  ל חו  ּ ְ ִ       ע    ָ    ָ ומבואר בהדיא דתשובה . כ"ע. 'ַּ    ֹ 

,  כתב לבאר]שער הקדושה פרק יז[ראשית חכמה ובספר @@. מועלת גם בעוון זה

לשוב כל תשובה צריך בכי , ק שתשובתו קשה משאר העבירות"דכוונת הזוה

ברית אינו תלוי בתשובת הברית לבדה בפגם הטא ואבל הח, באבר שבו חטא

כל בלו פגם יכא, גמורה וחזקהתשובה שישוב צריך אלא  ,]כגון שישא אשה[

שער האותיות [ה הקדוש "ובשל. וצריך לסגף עצמו בהכנע גדול כדי לשוב, אבריו
אם חטא בלשון , על דרך משל, דבשאר העבירות,  כתב לבאר דבריו]'אות ק

, ותורת חסד על לשונו, ופיו יפתח בחכמה, אמת יהגה חכו, הרע או בלשון שקר

ואם חטא בעינים . יצפין ויהרהר דברי תורה בלבו, ואם חטא בהרהורים רעים

. ילבש שק ואפר, ואם חטא בתאות המלבוש. אז יהא דכא ושח עינים, רמות

. ובזה די לו, המצות שכנגדןישתדל לקיים בהן , וכן כל האברים אשר חטא בהן

ובתקונו , רק באבר פרטי, כי לא נתפשטה העבירה בכל שיעור קומת האדם

ומהזרע ,  אבל הזרע שהוא שורש ומקור כל קומת האדם.הוא מתוקן הכל

ח אבריו "מכל מקום הוא כח כל רמ, אף שהתגלה באבר פרטי, מתהווה האדם

, ושה תשובה באבר הפרטי הזהעל כן אף אם ע. ה גידיו וכל שיעור קומתו"ושס

מכל , והוא קדוש וטהור, ושומר אותו המקום שלא יפגמנו, ועושה סיגופים

הן , וצריך להמציא תיקון לכל שיעור קומתו, מקום נטמא כל שיעור קומתו
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לקדש כל , והן בקדושה יתירה, בסיגופים כאילו היה חוטא בכל אבר ואבר

שאף זה ,  בראשית חכמה לבארכתבעוד @@ .ואז ושב ורפא לו, אבר ואבר

ל "וכדרך שאמרו חז, שמראים לו שאינו תלוי בתשובה, מכלל קושי התשובה

והיה כדי ,  באלישע בן אבויה ששמע בת קול שאינו מתקבל בתשובה.]חגיגה טו[

, וכתב שם להוכיח כן דתשובה מועלת גם בזה. ז ויתקבל"לנסותו אם ישוב בכ

מדרש ילמדנו ילקוט [ל "ז אמרו חז"ועכ, עוון המרשהרי חטא דור המבול היה בזה ה
ה " שהמתין להם הקב]ועוד, ובילקוט שמעוני פרשת בראשית רמז מז, בראשית לא, תלמוד תורה

. שהיתה תשובתם מועילה, ומבואר, מאה ועשרים שנה כדי שישובו בתשובה

ית ה גם בראש"וכ[,  כתב לתרץ עוד]'שער האותיות אות ק[הקדוש ה "והשל@@

ואין , שכיון שהנכשל בזה רוח הטומאה מלפפתו תמיד, ]חכמה בסוף דבריו

כ צריך לשוב "וא, כ הוא מרבה לחטוא בזה"על כן בד, מונע בידו לחטוא שוב

ואם ירצה לתקן כמנין תעניות הרוקח או תעניות , על כל פעם ופעם שחטא

זהו שאמרו ו, הרי יכלה הזמן והמה לא יכלו, ל על כל פעם ופעם שחטא"האריז

. כי לא יספיקו כל ימיו לשוב ולתקן כמנין כל הפעמים שחטא, שאין לו תשובה

ה מצרף "שכיון שהקב, כ יש לו תקנה"שאעפ, ה הקדוש"ומיהו כתב שם השל

כל שהתחיל תשובתו בכל ליבו ורוצה לתקן כל מה , מחשבה טובה למעשה

 לתקן כמנין פ שלא הספיק"אע, ומקבל עליו לעשות כן כל ימי חייו, שפגם

ודי בזה כשעושה , מכל מקום מעלין עליו שהשלים תשובתו, הפעמים שחטא

, ויבוא לידי חולי וסכנה, כדי שלא יסגף יותר מדאי, כן בכל תקופה ותקופה

 כתב ]ח סימן לה"ג או"ח[ח ברב פעלים "הבאורבינו @@ .ש" ע.ולידי ביטול תורה

ד תעניות כנגד כל "תענות פלדון במי שחטא כמה פעמים אם צריך לתקן ולה

וכתב שם בשם הרוקח , או דדי בפעם אחת לכל מה שחטא, פעם ופעם שחטא

ושוב דקדק מדברי רבינו , פעמים' א שיעשה דוקא ב"ושי, דמהני בפעם אחת

דסתמו כפירושו , ל שלא פירש לעשות התיקון כמנין הפעמים שחטא"האריז

ולענין . [ה לו לפרש הדברכ הי"דאל, דיועיל בפעם אחת לכל הפעמים שחטא

ל בהדיא דכל לילה שמנדד שנתו מעיניו בלימוד "תיקון כרת פירש האריז

וכן לענין הריגת המזיקין שנבראו מעוונותיו כתב , התורה מכפר כרת אחד

ומשמע דבשאר דברים שלא , ש שעל המטה"כ מזיקין מתבטלין בכל ק"דכו

ל "ע בלשון רבינו האריזוכן משמ]. די בפעם אחת לכל הפעמים שחטא, פירש

התיקון ההוא לנקות לו עונו שלא יכנס שיועיל , ד תעניות"שכתב לענין תיקון פ

משמע דמועיל לכל מה , "עון זה"ומדלא כתב , לגיהנם ושימחלו לו עונות אלו

שאין התעניות שסידר , ח טעם הדבר"וביאר רבינו הבא .שחטא בתיקון אחד

קן הפגם שעשה בשמות ובעולמות אלא לת, ל בגדר עונש"רבינו האריז
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 . ש"ע, סקייסקי פיתיקון הפגם נעשה בבת אחת ולא נעשה פובודאי , העליונים

 .א בצפורן שמיר סימן ו אות סט"מרן החיד .28

 .נדרים כ .29

והאשה יודעת , שכאשר עושה כן לפייס יצרו הרע ליהנות מן האשה, ונראה .30

הוא קרוב , ת תאוותוכדי למלאו, כ מסכמת לדבר עימו"ואעפ, הדבר

והדבר @@. אשר דינו ביהרג ואל יעבור, לאביזרייהו דגילוי עריות ממש

 במי שהעלה ליבו טינה ואמרו אין לו .]עה[מבואר במה שאמרו בסנהדרין 

, ואמרו חכמים ימות ואל תספר עמו, רפואה עד שתספר עימו מאחורי הגדר

והוכיחו מזה דכל , ריותוהראשונים הקשו הלא בסיפור בעלמא ליכא איסור ע

ד "ע יו"וכן נפסק למעשה בשו, אביזרייהו דגילוי עריות בכלל יהרג ואל יעבור

או , ואין לומר דשאני התם שהיה חשוד ביותר מפני מחלתו. [ש"ע, ]סימן קנז[

דהלא הראשונים למדו משם להלכה ולמעשה לכל , איזה סיבה מיוחדת אחרת

וא משום שלא יהיו בנות ישראל שה' שאמרו שם בגמפ "ואע@@]. אדם

ד "כל זה הוצרכו שם למ, והיינו למיגדר מילתא ולא מדינא, פרוצות בעריות

' אמרו בגמ, ד אשת איש היתה"אבל למ, ]ל פנויה וטהורה"וצ[דפנויה היתה 

, וכבר דקדקו כן הראשונים, ומדינא ימות ואל תספר עימו, צ לטעם זה"דא

ולא רק מצד למיגדר , וא עיקר הדיןדבאשת איש כן ה, להוכיח מדין זה

דכל מקום שהאיש מכוון לדבר עם האשה כדי , מזהומבואר @@. מילתא

, ומשתתפת בדבר, והאשה יודעת ומסכימה לרצונו זה, לפייס יצרו הרע ליהנות

, זה עצמו אביזרייהו דגילוי עריות, פ שלא היו שם אלא דיבורים בלבד"אע

,  בזה בנשים העובדות ברשות אחריםויש לעורר. ודינו יהרג ואל יעבור
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כדי לקבל תוספת , שלפעמים מחמת רצון האשה לשאת חן בעיני המעביד

פ "אע', מתרצית שיהנה ממנה בשיחה יתירה וכדו', שכר או קידום וכדו

ולהמבואר הוא בגדר אביזרייהו דגילוי עריות , שיודעת שמפייס יצרו הרע בזה

ר אם רצה לדבר עימה מענייני חשק שם לא נתבא' הנה בגמואמנם @@. ל"רח

כי עצם מה , שאין חילוק בזה' ופשטות הגמ, או גם בשאר דברים, ופריצות

. הוא מבוא והכנה לגילוי עריות, שהאשה מסכמת לפייס יצרו הרע של האיש

מ גם באופן שאינם מדברים "ומ,  שנסתפק בזה]סימן קפב[ת חוות יאיר "בשו' ועי

ואם יש , פ הוא ספק הקרוב לאביזרייהו דגילוי עריות"עכ, כלל מענייני פריצות

, פשוט שהוא אביזרייהו דגילוי עריות ממש, בדבריהם אפילו מעט דברי חשק

 שכתב מסברא דאיירי שם ]א סימן נו"ח[מ "באג' ועי. [ע דינו יהרג ואל יעבור"ולכו

ל ובזה אפילו הוחלט אצלם שלא יבואו לגופו ש, במדבר עמה דברי חשק' בגמ

. אבל בשאר דיבורים אינו בכלל זה, מעשה הוא אביזרייהו דגילוי עריות

ואמנם באופן שמדבר עם האשה מחמת שיש לו הנאה ממנה מצד שהיא 

ד "ח[מ עצמו "כבר כתב באג, וגם היא משתתפת בזה, ונעשה לשם חיבה, אשה
 ובכלל דברי הראשונים דהוי, שהוא בכלל הלאו דלא תקרבו, ]'ז סימן ס"אהע

 ובבית ]ג"ז סימן קטו סק"אהע[ח "ועיין עוד בב]. ע ודינו יהרג ואל יעבור"אביזרייהו דג

שגם דיבור שלא לצורך ',  שהוכיחו מהגמ]ב"שם ושם סקי[שמואל ובחלקת מחוקק 

אשר דינה , הוא בכלל גדר משחקת עם בחורים, כדי ליכנס עם האיש בדברים

ל "וז, :]-.עב[וכדאיתא בכתובות , הכעוברת על דת יהודית ויוצאת שלא בכתוב

 מביאה , ומתכוונת לכך,שיחה יתירה באשה מדברי בטלה: החלקת מחוקק

באופן שהדבר נעשה וגם @@. כ"ע.  ובפרט עם רווק שאין לו אשה,לידי שחוק

מ "מ, או שמאיזה סיבה בטוחים בעצמם שלא יבואו לידי איסור, בפני אחרים

. ביזרייהו דגילוי עריות ודינם יהרג ואל יעבורהדיבורים עצמם באופן כזה הם א

, דהרי שם כבר ידעו הרופאים והחכמים בדבר, וגם זה מוכח ממעשה דהתם

היו נזהרים ביותר שלא , ובודאי בחשוד כזה אם היו מתירים לו לספר עמה

בודאי היה , ד אשת איש היתה"ובפרט למ, יוכל לבוא לידי גופו של מעשה

, "ימות ואל תספר עימו"ל "ועם כל זה אמרו חז, רבעלה משמרה ממנו ביות

לפי שהדבר מרגיל לגילוי , ומשום דזה גופא הוי אביזרייהו דגילוי עריות

יקו  וכו]כח-פרק ו פסוק כז[וכמאמר הכתוב במשלי , עריות ח  ש  ב   יש  א  ה א  ת   י ח  ֵ   ֹ      ה  ְ ּ  ׁ  ֵ  ׁ  ִ   ֶ ּ  ְ  ַ ֲ  ' .

ר אש, שהיה מקום לדחוק דשם איירי בנמצאת עימו אחורי הגדרפ "ואע@@

 מבואר שפירש ]שם[דהנה בבן יהוידע לסנהדרין , זה אינו, שם אינו ניכר לרבים

באופן שאינו רואה , דאיירי שהיא עומדת אחורי הגדר והוא עומד לפני הגדר

. אמרו שמא יתפייס יצרו בזה, אלא שכיון שעומדת שם בלא לבוש[, אותה כלל
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כאורה כן משמע בלשון רבינו ול]. ]ה סימן ח"ח[י "ת מנח"וכן נקט בפשיטות בשו

, וכן אם הוא מסוכן בשביל שחשק אשה: "שכתב, ]קסה' ג עמ"נתיב יח ח[ירוחם 

אהל ' ז בס"וכעי[, "ואפילו מאחורי הגדר, ואל ידבר עמה ימות, ואפילו פנויה

ימות ואל תספר  "]סימן נט[ם "ת הרא"ז בשו"וכעי, ]שער ראשית חכמה דרך ג נתיב ג[מועד 

דאחורי הגדר הוא דרגה פחותה מסתם , ומשמע ,"]פילו מאחורי הגדרעמו א

. ל"ח כנ"והיינו כדנקט הבא, ועל כרחך איירי כשאינו רואה אותה, דיבור עמה

אלא שהגדר , כשהם מדברים במקום צנוע מאחורי הגדר' ז לא איירי בגמ"ולפ

ולעולם הוא היה ניכר , ]ומאחרים[ביניהם כדי להסתיר את האשה ממנו 

ומכל מקום . ואמרו ימות ואל תספר עמו, ל בכל תוקף"ז אסרו חז"ועכ, לאחרים

וכמעט שהיה בלתי , בודאי ידעו רבים בדבר, דגם אם לא נפרש כן, פשוט

ז אמרו שדינו ליהרג ולא "ועכ, אפשרי כלל שיבואו מזה לגופו של מעשה

, שדאיסור לאו דלא תקרבו אינו רק על האי, לידעויש @@. ל"וכנ, לעבור

ונוהגת בכל מקום : ל" וז]מצוה קפח[וכמבואר בדברי החינוך , אלא גם על האשה

שגם להן אסור להרהר אחר האנשים זולתי .  בזכרים ונקבות,ובכל זמן

ועל כן ודאי שאסור לאשה לדבר לאנשים בלשון רכה וחנופה . כ"ע. בבעליהן

כל , רך מסחרואפילו אם כוונתה גם לצו, למשוך את ליבם ולעורר יצרם הרע

ומתכוונת להנותו מצד , ]מצד שהוא איש[שיש לה הנאה בדיבור זה עם האיש 

גם , מלבד שעוברת בלאו דאורייתא של לפני עור לא תתן מכשול, שהיא אשה

ונראה דהוי בכלל אביזרייהו , הרי זה בכלל הלאו דלא תקרבו לגלות ערוה

מסור הנפש ולא לעבור דחיוב זה ל, להוסיף בזהויש @@. ל"כנ, דגילוי עריות

הוא בין על , ]ל והדומים להם"בכל האופנים הנ[באביזרייהו דגילוי עריות 

וגם ,  ונכרתו שניהם מקרב עמם]ויקרא כ יח[דקרא כתיב , האיש ובין על האשה

אלא שהפוסקים דנו באופן שאין , היא עוברת באיסור גילוי עריות בכל חומרתו

וגם בזה רבו , ם מחוייבת למסור עצמההאשה משתתפת בעבירה בקום עשה א

שבאופן שהאשה משתתפת , ומכל מקום מעיקר דבריהם מבואר, הדעות

והאשה רק , גם אם תחילת קירוב הדעת ביניהם הוא מצד האיש, בעבירה

ועוד . ע מחוייבת למסור עצמה למיתה ולא לעבור"ודאי דלכו, נגררת אחריו

שבאופן שהטיפול בה נחשב , דתהממה שמצינו לענין אשה חולה בנ, מבואר כן

אסור , ]ל"ואכמ, כ בזה"ע ובנו"י סימן קפג ובשו"בב' עי[אביזרייהו דגילוי עריות 

ומבואר שמחוייבת למסור , ז תמות בחוליה"פ שעי"ואע, לבעלה לסעדה כלל

במקום שענין התאוה אינו ואפילו @@. נפשה למיתה כדי שלא תיכשל עימו

, רק משתמשים בו כאמצעי לדבר אחר, מו כללוגם אין חפצים בו עצ, המטרה

ואפילו לפיקוח נפש דינו יהרג , הוא בכל חומרת האיסור, כגון למסחר וכדומה
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˙Â‡Â¯ ÂÈ�ÈÚ˘ ‰Ó· ‡Ï‡ ËÏÂ˘ Ú¯‰ ¯ˆÈ , ‡È·‰Ï ÔÂÎ�Ï Â�È‡¯ ÔÎ ÏÚÂ
·„Ó ËÚÓÊÁ È¯"‰Ê· Â�È˙Â·¯ È¯·„ÓÂ Ï , ¯ÓÂÁ· ˙Â··Ï‰ ¯¯ÂÚÏ

¯ÂÒÈ‡‰ , ÈÙÏÌ˙�Ê‰Â ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙‡�‰ ˙ÈÏÎ˙˘, Ì‰Ï˘ ÌÈ�ÈÚ· ‡Â‰ 
ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚· , ¯·„· ˜„˜„Ï ÍÈ¯ˆ ÍÎÏ„‡Ó.32 

                                                                                      
דבאופן שליסטים תקפו , ]ד תנינא סימן קסו"יו[י "והדבר מבואר בנוב. ואל יעבור

אין שום היתר לאשה אחת מהן לפתות הליסטים לדבר , שיירה להורגם נפש

נ "וה. אלא דינה ליהרג ולא לעבור, להציל נפשות כל השיירהעבירה כדי 

ואין שום , דכוותה דין יהרג ואל יעבור נאמר גם באביזרייהו דגילוי עריות

שגם במקום שיש הכרח שאיש ואשה ידברו , מכל זהוהעולה @@. חילוק בזה

ולא ידברו שום , יזהרו שניהם לדבר אך ורק בצורכי העסק', בענין מסחר וכדו

וגם במה שמוכרח . ו שלא ידברו על ענינים פרטיים"ש וק"וכ, ר מיותרדב

שכל זה בכלל אל תרבה שיחה , יש לקצר מאד בכל האפשר, לצורך המסחר

פשוט , ואם הדבר מביאו להרהור. [שאמרו עליו וסופו יורש גיהנם, עם האשה

יש וכן @@].שלא הותר שום איסור לצורך מסחר, דגם לצורך מסחר אסור

שיזהרו מאד משחוק וקלות ראש ומדברים ,  בפגישות לצורך שידוךלעורר

ולא הותר אלא מה שנצרך לצורך התאמתם ולצרכי , המביאים לידי הרהור

י אחד מן הצדדים שאין ההצעה "ובאופן שהוחלט לגמרי ע. הנישואין בלבד

והוא הדין לאחר שהוחלט שמתאימים . אין היתר להמשיך בפגישות, מתאימה

מה מותר , יש לשקול היטב בפלס מעשיו, צ בדיקה"ושוב א, תדכוונש, ז"זל

נראה , ואינו לצורך, כי דיבור שאינו אלא להנאת שניהם', לדבר ובכמה זמן וכו

ועיין במה שכתבנו בזה . [ל"שהוא קרוב לגדר אביזרייהו הנ, שאין להתירו

 .ל"וד. ל"ואכמ, ]ז סימן כא"בקונטרס הלכות והנהגות על אהע

 .א"ח עסוטה  .31

,  גבי רבי מתיא בן חרש]תנחומא פרשת חוקת הוספה לסימן א[ל "ש חז"והנה ידוע מ .32

עד שאמר רבי , שפעם אחד נתקנא השטן ביראתו וקדושתו ונתאמץ להכשילו

ומה עשה אותו ,  מתיירא אני שמא ישלוט בי יצר הרע:בלבומתיא בן חרש 

 לך והביא לי אש , בני:ואמר לו, קרא לאחד מתלמידיו שהיה משמשו, צדיק

ולכן נהגו החברים . [ הבעירם באש ונעץ אותם בעיניו,כיון שהביאם, ומסמרים

ר "וכפי שסידר ח, על פגם הראות] בעילבון[להתפלל בציון רבי מתיא בן חרש 

 בשם ]שנה ראשונה הקדמת פרשת ואתחנן[ח "וביאר בזה רבינו הבא]. ל"סלמאן מוצפי זצ

פ שנעץ חרב "שאע, בן חרש היה גלגול פלטי בן לישדרבי מתיא , המקובלים
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‰‡ÌÈ„˜‰Ï ˘ÈÂ , ÈÎ ÌÈ˘�‰ ÏÎ ‡Â‰ ˙ÂÈ¯Ú ¯„‚ ÔÈ„Ó ÂÏ ˙Â¯ÂÒ .י
‰·¯Â˜ ,ÂÈ˙Â·Â¯˜ Â�ÈÈ‰Â33  Â˙˘‡ ˙Â·Â¯˜ÂÂÏÈÙ‡˙ÂÈÂ�Ù ,34 ˘ ÏÎÂ ÔÎ

˙Â‡Â˘�‰.35  ÔÎÂ˘È‡ ˙˘‡ ¯‡˘ ÏÎ,36 ‰„� ÏÎÂ ÂÏÈÙ‡‰ÈÂ�Ù .37 
                                                                                      

מ "מ, בינו לבינה ועמד בנסיון ולא נכשל במיכל בת שאול שהיתה אשת דוד

ולכן נתגלגל ברבי מתיא , ועתה רצה לתקן ענין זה, נהנה בעל כרחו מראייתה

. וכשנתגבר על יצרו בא על תיקונו, ונמסר תחילה ביד היצר להסיתו, בן חרש

דפלטי הוצרך להתגלגל , נמצא לפי האמור: ל"ח וז"בינו הבאז ר"וכתב ע

שעוור אותם בידים בגחלת של , של עוורון עינים, ולסבול צער הגדול הזה

וכל זה בעבור הזנת עינים שלו , שהוא צער דאי אפשר לאדם לסבלו, ברזל

 על , והדבר יפלא.בעל כרחו ושלא ברצונו, שזנו מן ראיית אשה שאינה שלו

 .שהוצרך להתגלגל כדי לסבול צער הגדול הזה, כל החרדה הזאתמה היתה 

 הוא בעינים ,מפני שתכלית הנאת הצדיקים והזנתם, אך כפי האמור מובן שפיר

אפילו בעבור , לכך צריך לדקדק בדבר הנוגע לעינים, שלהם בגן עדן העליון

כדי לנקותם ולזככם , לסבול עליו צער קשה ומר מאד, דבר קל כחוט השערה

שערי תשובה [כ מה שכתבו בתשובת הגאונים "וידוע ג. ל"עכ. יטב היטב לגמריה
ואחר שנפטר ,  שרב היה נזהר כל ימיו מהסתכלות לצדדים ואפילו לפניו]קעח

, ועל כן כל אחד החזיק במעלה אחת, לא יכלו תלמידיו להחזיק בכל מעלותיו

עד שסימו את , ד בהולא יכלו לעמו, והנהגה זו קיבלו רב יוסף ורב ששת אחריו

 .עיניהם

ובכלל , ב"ט וסכ"ז וסי"ב וסט"י וסי"ח וס"ה וס"ב וס"ז סימן טו ס"ע אהע"בשו' עי .33

 .זה אשת אחיו ואשת בנו

ובת , ואם חמיו, שבכלל זה חמותו, ו"ו וסכ"ג וסט"ז סימן טו סי"ע אהע"בשו' עי .34

 .שתוואחות אשתו כל ימי חיי א, ]מבנה או מבתה[ונכדת אשתו , אשתו

שכתב , א"י וסקי"ח תרג סק"הובא דבריו בכה, י"א בברכ"בלשון מרן החיד' עי .35

כי כל אשה שהיא אסורה עליו אסור בה , בפרט בענייני קריבה לעריות: ל"וז

ודא עקא כי צרה , וחוץ מאחותו ובתו ואמו כולן שוות לאיסור, ככל הנשים

מש בלשון המשתמעת שנשת, ופירוש מליצת דבריו. קרובה כמו שאינה קרובה

הקרובה אליו הרי אסורה לו כמו שאר נשים שאינם ] גיסתו[כי צרתו , פנים' לב

וגם מצד המציאות הרי היא קרובה לגרום לו צרה ומכשול כמו , קרובות

 .משאר נשים שאינם קרובות] ויותר[

, תות דמרבינן כל חייבי כריתות וחייבי מי.]סנהדרין עג[' וכמבואר בגמ, ה פשוט"כ .36

 ]שער המיחוש ענין הסכנה אות ה[ן בתורת האדם "ה בהדיא בלשון הרמב"וכ
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È ÏÈ‚Ó ‰˘‡ ÏÎ ‰Ê ÏÏÎ·Â"‰ÈÂ�Ù ÂÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÂ · , ˙˜ÊÁ· ‡È‰
‰Â¯Ú.38 

 Â˙ ‰¯Ó‡ :ÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ Â¯Â˙˙ ‡ÏÂ,39 Â˘¯„Â¯‰ .יא
Ê¯"‡ËÁ‰ È¯ÂÒ¯Ò È�˘ Ì‰˘ ÌÈ�ÈÚ‰Â ·Ï‰ ÂÏ‡ Ï.40Â�ÈÈ‰Â  , „·ÏÓ ÈÎ

ÂÓˆÚ ˙ÂÈ¯Ú‰ ¯ÂÒÈ‡ ,¯Â˙ ‰¯Ò‡ ¯ÂÒÈ‡· ‰ Â‡Ï„¯Ù�, ˙‡ Ì‚ 
‰ÓˆÚ È�Ù· ˙ÂÏÎ˙Ò‰‰.˙ÂÏÎ˙Ò‰‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ¯ÂÓ˘È Ì‡Â  , ÔÓ Ïˆ�È

‡ËÁ‰ ,Á Ì‡ Ï·‡"ÂÈ�ÈÚ ¯„‚ ıÂ¯ÙÈ Â ,‰¯È·Ú È„ÈÏ ‡Â·È È‡„Â· ,
ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ"Ï:41 Ú È„ÈÏ ‡· ÂÙÂÒ ÌÈ˘�· ‰ÙÂˆ‰ ÏÎ‰¯È·.42  

                                                                                      
ולא ', ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב' דכתיב ]ויקרא יח יט[פשוט בתורה  .37

ואת אשת רעהו לא ' כתיב ]יח ו[וכן ביחזקאל , חילק הכתוב בין נשואה לפנויה

' הל[ה פשוט ברוקח "וכ, נים הןומבואר דשני עניי ',טמא ואל אשה נדה לא קרב
ז שהוא דבר פשוט לא נסתפק בו אדם "וכתב ע, ]סימן תכה[ש " ובריב]תשובה סימן ג

צפורן [א "ה בדברי מרן החיד"וכ, ]א"שם ס[א " וברמ]ד קפג"יו[י "והובא בב. מעולם
 לענין שמיעת קול ]ב"ז סק"שם מש[ג " ובפמ]ז"סימן עה סקי[ב "ובמ, ]פז-שמיר סימן ו אות פה

.  לענין להריח בבשמים שלה]ו"א סק"שם א[ג " ובפמ]ז"סימן ריז סקט[ב "וכן במ, זמר

 להתיר להריח ]ו"ריז סק[א "דגם מה שנסתפק המג, ג"ב ובפמ"ש עוד במ"וע

ב כהאחרונים "וגם בזה פסק המ, אינו אלא כשהיא טהורה, בבשמים של פנויה

 .ופשוט,  טמאה ליכא למאן דפליג דאסוראבל כשהיא, שהכריעו לאסור

דמה שאמרו דאיסור הסתכלות בפנויה הוא , ופשוט]. שם[ג "ופמ] שם ושם[ב "מ .38

 .אבל בטמאה היא ערוה ככל העריות, היינו בפנויה וטהורה, מדרבנן

 .במדבר פרק טו פסוק לט .39

גלים הלב והעינים הם מר: י שם"ז ברש"וכעי, במדבר רבה פרשת נשא פרשה י .40

העין רואה והלב חומד והגוף עושה את , לגוף ומסרסרים לו את העבירות

שלא תאמר : ]יב' ויקרא רבה אחרי מות פרשה כג סי[עוד בלשון המדרש ' ועי. העבירות

שנאמר , נואף בעיניו נקרא נואף] אלא אפילו[, שכל מי שהוא בגופו נקרא נואף

 .'ועין נואף שמרה נשף וגו

 .א"ע' נדרים כ .41

 הוזהרנו בזה שלא יסתכל אדם ]ג אות סד"ש[בלשון רבינו יונה בשערי תשובה ' עי .42

 .באשת איש ובשאר עריות פן יוקש בהן
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 , ‰ÊÁ Â¯Ó‡ ¯·„‰ ¯ÓÂÁ·"Ï:43‰„ÈÏ Â„ÈÓ ‰˘‡Ï ˙ÂÚÓ ‰ˆ¯Ó .יב
Â„ÈÏ ‰„ÈÓ Â‡, ‰· ÏÎ˙ÒÈ˘ ÏÈ·˘·,  Â�È·¯ ‰˘ÓÏ ‰ÓÂ„ ÂÏÈÙ‡

È�ÈÒ ¯‰Ó ‰¯Â˙ Ï·È˜˘, Ì�‰È‚ Ï˘ ‰�È„Ó ‰˜�È ‡Ï,  ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚÂ
¯ÓÂ‡: Ú¯ ‰˜�È ‡Ï „ÈÏ „È, Ì�‰È‚ Ï˘ ‰�È„Ó ‰˜�È ‡Ï. ¯Ó‡ „ÂÚÂ44 

˙¯Ú�� Â˙˘˜ ‰Â¯Ú· ÏÎ˙ÒÓ‰ ÏÎ ,Â˘ Â�ÈÈ‰„ÈÏÂÓ Â�È‡ , ÂÁÂÎ˘ Â‡
˘ÏÁ�.45  ‰Ê·ÂÂ„Â‰Â ·ÂË‰ Â¯ˆÈ ÁÎ ˘ÈÁÎÓÂ ÏÈ˘ÎÓ ÂÈÏÚ ÍÙ‰� 

˙ÈÁ˘ÓÏ.46 ˙Ú ÏÎ· ÂÈ�ÈÚ ¯È˜ÙÓ Ì‡Â˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÈ‡¯Ï  , ¯ÓÂÓ ·˘Á�
Ï„Á‡ ¯·„ ,Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ÔÈ· ‰�Ó�Â ,Á¯ ¯Â¯‡ ÏÏÎ· ‡Â‰Â"Ï.47   

ÂÊ·" ˜‰Ê· Â¯Ó‡ ,ÂÈ�ÈÚ ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ‰˙Ù˙Ó‰ ÈÎ , ˙ÂÁÂÎ‰ .יג
 ‰‡ÓÂË‰Â· ÔÈ˜·„˙ÓÂ ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏÂ‰ ,„ÂÚ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÓËÓÂ ,ÔÈ· 

 ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÔÈ·Â‡·‰ ÌÏÂÚ· ,¯Á"Ï.48 ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â"·˙Î Ï ,

                                    
 :עירובין יח .43

 .סנהדרין צב .44

 .הפירושים' י ב"ש ברש"ע .45

, כא' י אבן העזר סי"והובא בב, ביאות אסורות אות יג' ה באורחות חיים הל"כ .46

 .ש"ע

אך כל אשר אינו נזהר מחטא  ]א אות ו"ש[שון רבינו יונה בשערי תשובה בל' עי .47

אף על , גם אם הוא מהעונות הקלים,  ואינו מקבל על נפשו להשמר ממנו,ידוע

מומר לדבר "קראוהו חכמי ישראל , פי שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה

 :ד לרבוכי אם אמור יאמר העב. וגדול עונו מנשוא, ואת פושעים נמנה, "אחד

, כבר שבר עול אדוניו מעליו, כל אשר תאמר אלי אעשה זולתי דבר אחד

ארור אשר לא יקים את דברי : " ועל הענין הזה נאמר.והישר בעיניו יעשה

אשר לא יקבל על נפשו לקיים כל דברי , ביאורו, "התורה הזאת לעשות אותם

אבל האומר בלבבו : ]שער שלישי אות קמג[וכתב עוד . כ"ע. התורה מראש ועד סוף

 הוא הנקרא מומר ,כל עת אשר יתאוה לעבור, לפרוק מעליו עול אזהרה אחת

 .אחדלדבר 

רון : ]ב"פרשת פקודי דף רסה ע[ק "ל הזוה"ז .48 ק  א  ינ ון ד  ל א  כ  ר ד  ת  יהו א  א א  א ד  ל  יכ  ּ     ְ ִ ְ          ה   ִ    ָ ְ    ָ  ֲ     ִ   ָ    ָ  ָ   ֵּ ּ ּּ ּ ּ

ים ר  ח  ים א  ל ה  ֵ  ִ  א   ֲ     ִ א, ֱ  ֹ כ  י ין ה  ל  ג  ת  א  ין ד  ג  ָ     ב    ָ     ָ ְ  ַ ְ ִ ְ     ִ ְ ּּ ּ ון . ּ ינ  ל א  כ  ּ     ו   ִ    ָ ין ְּ  נ וג  ע  א ב   נ י נ ש   ב  הו ל  ו ל  ת  פ  מ  ִ        ד    ּ ִ ְ ּ   ָ ׁ  ָ    ֵ  ְ  ִ     ְ   ּ  ַ ְ ִ ּ ּ ּ ּ

א מ  ל  אי ע  ה  ָ   ד   ְ  ָ     ַ א, ּ ְ מ  ל  ע  ין ד  אופ  י נ  נ וג  ע  א ב   ג  נ   ע  ת  א  ה ל  נ א  ז  א  ָ     ל   ְ  ָ ְ     ִ    ִ    ֵ   ּ ִ ְ ּ    ָ ְ ּ  ַ ְ ִ  ְ    ָ  ָ  ְ  ַ  ְּ ּ ין , ּ נ וג  ר ע  ת  הו ב   י ל  כ  ש   ִ       ומ    ּ ִ    ַ ָ ּ     ְ    ֵ ְ ׁ  ַ  ּ ּ ּ

א מ  ל  אי ע  ה  ין ד  אופ  נ  ָ    ו   ְ  ָ     ַ ְ     ִ    ִ  ְּ ן, ּ ר  אמ  ק  ד  ַ   ְ ָ כ   א. ּ ִ ְ ל  יכ  אי ה  ה  ָ  ב    ָ   ֵ     ַ יט ת  , ּ ְ ל  א ש   ד רוח  ז י ח  ח  ת  ַ  א  ּ     ִ ַ ׁ    ָ      ַ    ֵ ָ ְ ִ ּ אּ יפ  ָ   ק   ִ ּ ,
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‰Ó˘�· Ì˘Â¯ ‰˘ÂÚ ‰È‡¯‰˘ ,Ú¯ ¯·„Â ‰¯ÂÒ‡ ‰È‡¯ ‰‡¯ Ì‡Â ,
Ú¯‰ ÔÓ Â· ˜·„� ,ÂÁ ‰‡ÓÂËÏ Â˙Ó˘� ˙ÙÏÁ˙Ó"Â.49  

Î·Ó¯‰ Â�È·¯"Ì:50  Â‡ ÂÈÏ‚¯·Â ÂÈ„È· ıÂ¯˜Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡Â˙·  .יד
˙ÂÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈ�ÈÚ· ÊÂÓ¯Ï,‰ÓÚ ˜ÂÁ˘Ï Â‡ ,  Â‡˘‡¯ Ï˜‰Ï,51 
‰ÈÏÚ˘ ÌÈÓ˘· ÁÈ¯‰Ï ÂÏÈÙ‡Â,‰ÈÙÈ· ËÈ·‰Ï Â‡ ,¯ÂÒ‡ . ÔÈÎÓÂ 
˙Â„¯Ó ˙ÎÓ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈÂÎ˙ÓÏ. Ï˘ ‰�Ë˜ Ú·ˆ‡· ÂÏÈÙ‡ ÏÎ˙ÒÓ‰Â 

‰˘‡,˙Â�‰Ï ÔÂÂÎ˙�Â ,Û¯Â˙‰ ÌÂ˜Ó· ÏÎ˙Ò�˘ ÈÓÎ . ÚÂÓ˘Ï ÂÏÈÙ‡Â 
¯ÂÒ‡ ‰¯Ú˘ ˙Â‡¯Ï Â‡ ‰Â¯Ú‰ ÏÂ˜.  

 Ó¯‰ ·˙Î „ÂÚ"Ì:52 Â˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙Â‡ ‰˘ÂÚ‰ ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ· .טו
Ô‰Ó ·Â˘Ï ,È�ÈÚ· ÌÈÏ˜ ÌÈ¯·„ Ì‰˘ ÈÙÏÌ„‡‰ ·Â¯  , ‡ËÂÁ ‡ˆÓ�Â

                                                                                      
הו ל כ  ל  יהו ע  א  ְ       ד  ֻ ּ    ַ     ִ ְ ּ ּּ ל, ּ י א  כ  י אוף ה  ר  ק  א א  ד  ֵ   ו     ִ  ָ ה, ְּ  ָ   ִ ְ ֵ       דוש   ר ק  ט  ס  ב  א ד  ח ר  א  ונ א ד  ו  ג  ָ     כ   ׁ   ְ    ַ  ְ  ִ ְ   ָ  ֲ  ַ ְ    ָ   ְ  ַ ְ ּּ ּ ּ אי . ּ ַ    ה 

יהו ָ ל נ כ '' ֵא  ּ ִ    א   ֵ א. ר''   ית  י  ר  או  י ב   ע  ל  ר נ ש  ד  ב  י ל  ת   פ  מ  יהו ד  א א  ד  ָ     ו    ְ ַ  ֹ ְ ּ    ֵ  ָ ְ  ׁ  ָ    ַ  ְ   ֵ ּ  ַ ְ ִ     ִ   ָ  ְּ ּ י , ּ ב  ים ב   א  ק  ֵ    או  ד  ְ ּ    ִ  ָ ְ   ֹ ּ

א ש   ר  ד  ָ מ  א מ , ִ ְ ָ ׁ יפ  ק  א ת   אי רוח  ָ    ְ   ה   ִ ַ ּ    ָ       ַ  ּ יהּ י ל  ת   ֵ    פ    ֵ ין, ַּ  ּ הור  ר  ה ה  מ  יב כ   ש   ח  ִ  ְ   ִ   ו     ָ ַ ּ    ִ ׁ  ָ ת   , ְּ  ה א  ר מ  מ  א  ַ  ְּ ו     ַ    ַ  ָ  ְ

א כ  ים ה  א  ָ  ק   ָ א, ָ  ִ    נ י נ ש   ל ב   או ע  ג  ינ ון ד  ת א  ור  ב  ח  ך ב   יה  מ  ך ל  ב ל  ָ       ט  ׁ  ָ    ֵ ְ ּ    ַ     ָ ְ     ּ  ִ   ַ   ּ  ַ ְ ּ    ַ   ֵ  ְ    ָ    ַּ ּ ּּ ְ ר , ְ ת  ין ב   ל  ז  א  ינ ון ד  א  ַ     ו  ָ ּ     ִ  ְ  ָ ְ     ּ  ִ  ְּ ּ

אן יר  פ  ין ש   ִ   ָ  נ ש   ְ ׁ    ִ א, ָ  ׁ מ  ל  י ע  נ וג  ע  י ב   ג  נ   ע  ת  ָ    ומ   ְ  ָ    ֵ   ּ ִ ְ ּ    ֵ ְ ּ  ַ ְ ִ  ּ ת . ּ ר נ ש  א  ב   ן ד  יו  ָ  ׁ  ִ ְ כ     ַ ּ יהּּ ֵ ָ    ְ ר  ת  ב  י א  ת   ַ  ְ ֵ   פ    ֲ   ֵ הו , ּּ ַ ּ ין כ  ל  ד  ְ      כ   ֻ ּ    ֵ ְ ּּ ּ

יה ר  ת  ב  ן א  א  כ  ש   מ  ת  א  י ו  ל  ז  א  י ין ו  ט  ַ  ְ ֵ    ש    ֲ    ָ  ָ ְ ׁ  ַ ְ ִ  ְ   ֵ  ְ  ָ  ְ    ָ ְ ַ ׁ ּ יה, ּ ת  חו  ין ת   ימ  י  ק  ין ד  נ  ח ר  ינ ון א  ה א  מ   כ  ֵ      ו   ֹ ְּ    ִ   ְ ַ ְ     ִ ָ  ֲ  ַ     ּ  ִ   ָ ּ  ַ  ְּ ּ הו , ּ כ ל  ְ      ו   ֻ  ְּ ּ

א מ  ל  אי ע  ה  יה ב   י ל  ב  א  ס  ָ   מ   ְ  ָ     ַ ְ ּ     ֵ    ֵ  ֲ  ָ א, ּ ְ מ  ל  הוא ע  ה  יה ב   י ל  ב  א  ס  ָ     ומ   ְ  ָ      ַ ְ ּ     ֵ    ֵ  ֲ  ָ ְ  ּ ה . ּּ א  רון צו  ק  ינ ון א  א  ָ     ו   ֹ     ְ ִ     ּ  ִ  ְּ ּ

יב ֹ רו  ת   כ  ת ד  ח  ְ  ִּ   ת  ִ    ַ ר לו :ַּ  א ת  אמ  ַ    ֹ  צ   ֹ ּ    ֵ יר,  ד  א ת   ב  א  ס  ין ל  ימ  י  ק  ין ד  ג  ר  ינ ון ד  ָ ִ       א  ּ    ָ  ֲ  ָ  ְ    ִ   ְ ַ ְ     ִ ְ ַ     ּ  ִ  ּ ּ ּ ּ. 

דע כי בהבטת : ]ריש פרשת קדושים[ל בשער טעמי המצוות "זה לשון רבינו האריז .49

ואם , והנשמה בכח הראות יוצאה להביט, וראיית איש את רעהו עושה רושם

כ "יקח ג, ואם הוא דבר רע, יתהוה ממנו טובו, נדבק בו, הוא דבר טוב בפועל

מפני שאלהי , וזה סוד אל תפנו אל האלילים. ו תתחלף הנשמה"וח, מעצמותו

יהפוך מעצמותו ויעשו בו רושם , שאם תראה בטומאה, מסכה לא תעשה לך

כי לא , וזה סוד והביטו אחרי משה. כ בדבר הטוב מועיל"לכן ג, ותהיה כמוהו

 .והבן. מאיר מאחוריו כענין רבינו הקדוש שראה רבי, היה כח לראות פניו

 .א"כא ס' ע אבן העזר סי"ז בשו"וכעי, ב"פרק כא מאיסורי ביאה ה .50

ואסור לשחוק עמה להקל ראשו : וכתב, ם"ע שינה מעט מלשון הרמב"בשו .51

שאפילו מיקל ראש עם איש אחר כנגדה , ומשמע.  או להביט ביופיה,"כנגדה"

 . ועיין.נמי אסור

 .ד"ד ה"הלכות תשובה פ .52
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‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡˘ ‰Ó„È ‡Â‰Â ,˙ÂÈ¯Ú· ÏÎ˙ÒÓ‰ Ì‰Ó „Á‡Â , ÏÚ ‰ÏÚÓ˘
ÌÂÏÎ ÍÎ· ÔÈ‡˘ Â˙Ú„ ,ÏÂ„‚ ÔÂÚ ÌÈ�ÈÚ‰ ˙ÈÈ‡¯˘ Ú„ÂÈ Â�È‡ ‡Â‰Â ,

˙ÂÈ¯Ú Ï˘ ÔÙÂ‚Ï ˙Ó¯Â‚ ‡È‰˘ , ÌÎ··Ï È¯Á‡ Â¯Â˙˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡�˘
ÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡Â. 

 ÈÓ ÔÓ„Ê�˘ ÂÏ ‰È‡¯ ‰¯ÂÒ‡ ‚‚Â˘· ‰�‰�Â, Ì‡ ÁÓ˘È ·Â˘ÁÈÂ .טז
ÔÈ‡˘ Â· ÔÂÂÚ, Ú"Ê ¯Ó‡� ‡È·È ‰Ï‡˜ÌÈ ËÙ˘Ó· ÏÚ ÏÎ ÌÏÚ�, ÈÎ ‰È‰ 
ÂÏ ˘ÂÁÏ ‡Ó˘ ‡ËÁ ÔÓ„Ê�˘ ÂÏ ˙‡ÊÎ,53 ‡Ï‡ „ÈÓ ÔÓ„Ê‰· ÂÏ ‰È‡¯ 

‰¯ÂÒ‡ ÌÈˆÚÈ ÂÈ�ÈÚ, ÔÈ‡˘ ıˆÂÁ È�Ù· ‰Â‡˙‰ ˙ÓÈˆÚÎ ÌÈ�ÈÚ‰.54  
Â˙ÏÈÓ· ÏÎ˙Ò‰ÏÓ ¯Ó˘�‰ ,ÂÏ ¯Ó‡È ˘Â„˜ ,ÓÎÂ"·Ó¯‰ ˘" Ì .יז

Â˘‰Â"Ú:55‰ ÈÏÂ„‚Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ  Ì‰Ó „Á‡ ¯‡Ù˙‰ ÌÈÓÎÁ
ÂÏ˘ ‰ÏÈÓ· ÏÎ˙Ò� ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘.56  Ï˘· ÏÎ˙ÒÈ ‡Ï˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ

                                    
 שהביאו מעשה .]ז כ"ע[ל "וכבר העירו בזה מדברי חז. קעז' ה בספר חסידים סי"כ .53

ותירצו קרן זוית , והקשו היאך נסתכלו בהם, ע שראו נשים נכריות"ג ור"ברשב

א בהגהות ברית "וכתב מרן החיד. ומוכח דבאונס ליכא למיחש למידי, הואי

אבל על ,  הספר חסידים אלא שיענש על מה ששמחדלא קאמר, ]שם[עולם 

ח "דאם נפרש בדברי הס, ויש לדקדק. ל"כדמוכח בחז, הראיה עצמה הוא אנוס

ז "ג, מוכח שחטא קודם באיזה פגם בעיניו, שמי שנזדמן לו ראיה כזו בשוגג

פ כוונת "כ צל"ז לכאורה ע"ולפ. ע"ג ור"ל גבי רשב"ל הנ"יקשה מדברי חז

והיינו , חוש שמא חטא בזה עצמו שראה באותו הפעםשיש לאדם ל, ח"הס

 .ועיין. ולא לשמוח שבא לו בשוגג, שמא לא היה באונס גמור

 .ספר חסידים סימן ט .54

 .ז"כג ס' ע אבן העזר סי"ובשו, ד"א מאיסורי ביאה הכ"ם פכ"רמב .55

 .מימי לא נסתכלתי במילה שלי:  אמר רבי יוסי:]קיח[ומקורו ממה שאמרו בשבת  .56

ואמר משום שמימיו לא , ט קרו לך רבינו הקדוש"ופרכינן דהרי שאלו לרבי מ

גם , דאם זכה ליקרות רבינו הקדוש מחמת כן: י"ופירש. [נסתכל במילה שלו

שמחמתה [ומשנינן דרבי מילתא אחריתי הוה ביה ]. לרבי יוסי צריך לקרות כן

ידע שכתב דרבי בבן יהו' ועי. ש" ע.שלא הכניס ידו תחת אבנטו ,]נקרא קדוש

 .נקרא כן מחמת שתי המעלות
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ÌÈ¯Á‡.57‰ÂÊ·Â "Â¯Ó‡ ˜:58  ˙‡· ‡ÏÎ˙Ò‡Ï ˘� ¯·Ï ‰ÈÏ ¯ÈÒ‡
‰ÈÏÈ„ ‡ÓÈÈ˜ ,‡ÓÏÚ„ ‡˜È„ˆÏ ÊÈÓ¯ ‡Â‰„ ÔÈ‚·. 

Â˙ ‰¯Ó‡ „ÂÚ :Ú¯ ¯·„ ÏÎÓ ˙¯Ó˘�Â , ‡Ï˘ Â�È˙Â·¯ Â˘¯„Â¯‰ .יח
‰ÏÈÏ· ‰‡ÓÂË ‡Â·ÈÂ ÌÂÈ· ¯‰¯‰È .Â˘¯„ Ì‚Â :‡ ‰Ê ÌÎÈ�ÈÚ È¯Á

‰¯È·Ú ¯Â‰¯‰ . ÚÂ„È ¯ÂÒÈ‡‰ ¯ÓÂÁ·ÂÊ Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡˘ ‰Ó" Ï
‰¯È·ÚÓ ÌÈ˘˜ ‰¯È·Ú È¯Â‰¯‰,59  ÔÈ‡ ¯Â‰¯‰ È„ÈÏ ÂÓˆÚ ‡È·Ó‰ ÏÎÂ

·˜‰ Ï˘ Â˙ˆÈÁÓ· Â˙Â‡ ÔÈÒÈ�ÎÓ"‰.60  ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ·Â¯ÏÂ
‰¯Â˙‰ ÔÓ.61 

                                    
 דביקש אנטונינוס מרבי שיסתכל עם מל עצמו ]ה"י ה"פ[בירושלמי סנהדרין ' עי .57

.  ובדידך אנא מסתכלא,בדידי לא איסתכלית מן יומוי: ואמר לו רבי, כהוגן

 .ש שלא יסתכל"ומבואר דבשל אחרים כ

 א"פרשת פקודי דף פד ע .58

ד פירש "רי' אבל בתוס,  פירש שהוא לענין הכחשת הגוףי"וברש. יומא כט .59

כשעוסק  מהמתאוה על העבירה כשמהרהר עליהאדם ותר שי, באופן אחר

 כשאדם מריח הצלי ,סימנך ריחא דבשראז אמרו ו"וע. העבירה עצמבמעשה ה

ם "ורבינו הרמב.  הבשר לפניוה מתאוה אם היהממה שהילו יותר מתאוה 

הרי ממרה פי הבורא , חוטא בגופוכי כשפירש , ]'ק חפר' חלק ג[בספר המורה 

כשחוטא במחשבתו אבל , יתברך מצד שנמשך אחר חומריותו וצד הבהמי שבו

ואינו דומה חטאו של מי , שהוא החלק הנכבד ביותר שבו, הרי פושע בשכלו

לחטאו של מי שחטא ונשתעבד באחד , שנשתעבד בעבד קטן מעבדי המלך

שנקב קטן ביותר הוא , משל בזה כמו בחולי הגוףוה. משרי המלך הנכבדים

יותר ויותר ממחלה ', כגון בלב ובמח וכדו, סכנה גדולה באברים הראשיים

 .כגון בידים וברגלים, גדולה באברים הפשוטים יותר

, א שפירש שמכיון שמתוך ההרהור הוא בא לידי טומאה"ש במהרש"וע: נדה יג .60

 .שהוא מקום טהרהה "נדחה ממחיצתו של הקבעל כן הוא 

 וברבינו יונה ]לאוין קכו[ג "ובסמ, :]לז[ן חולין "ה ברמב"וכ, :]כ[ז "בע' כן מוכח בתוס .61

י באבן "והובא בב, ]ביאות אסורות אות יג' הל[ ובאורחות חיים ]מא-ג אות מ"שערי תשובה ש[

ת יא במנין "מצות ל[ן "והרמב, ם לא מנאו במנין המצוות"ואמנם הרמב. ]כא' סי[העזר 
 ]ב"סי כא סק[אבל בבית שמואל באבן העזר .  עמד בזה]ם"שכחת הלאוין שלא מנה הרמב

, ת"מ איסור ההרהור מה"מ, ם איסור ההסתכלות מדרבנן"דאף דלהרמב, כתב
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 ‡Â·˙Î Â�È·¯·Ó¯‰"Â˘‰Â Ì"Ú:62 ÂÓˆÚ ‰˘˜È˘ Ì„‡Ï ¯ÂÒ  .יט
ÓˆÚ ‡È·È Â‡ ˙Ú„Ï¯Â‰¯‰ È„ÈÏ Â ,¯Â‰¯‰ ÂÏ ‡·È Ì‡ ‡Ï‡ , Â·Ï ÚÈÒÈ

‰¯Â˙ È¯·„Ï È‡·‰ È¯·„Ó ,ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙ÏÈ‡ ‡È‰˘ . ÍÎÈÙÏ
‰ÏÚÓÏ ÂÈ�ÙÂ ÂÙ¯Ú ÏÚ Ô˘ÈÏ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡ ,ËÚÓ ‰ËÈ˘ „Ú , ‡Ï˘ È„Î

ÈÂ˘È˜ È„ÈÏ ‡·È . ÔÈ˜˜„ÊÓ˘ ‰Ú˘· ÛÂÚÂ ‰ÈÁÂ ‰Ó‰·· ÏÎ˙ÒÈ ‡ÏÂ
ÂÎÂ' .Ú"Î . ÌÈÓÎÁ Â¯Ò‡ ÔÎÂ ÏÎ˙Ò‰Ï ÂÏÈÙ‡È„‚·· Ï˘ ÌÈ�ÂÚ·ˆ 

‰¯ÈÎÓ ‡Â‰˘ ‰˘‡ ,Â‰ÈÏÚ Ì�È‡ ÂÏÈÙ‡ ,‰· ¯‰¯‰Ï ‡·È ‡Ó˘.63 ÔÎÂ 
 ¯Á‡ ÍÏÈÏ Â¯Ò‡˜Â˘· ‰˘‡,64 ·Ó¯‰ ·˙ÎÂ" Ì ˜Â˘· ÍÏ‰Ó‰ ÏÎ

ı¯‡‰ ÈÓÚ ÈÏ˜Ó ‰Ê È¯‰ ‰˘‡ È¯Á‡.65  

Â¯Â·Ë ˙Á˙Ó Â„È ÒÈ�ÎÈ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ ,¯Â‰¯‰ ÌÂ˘Ó , ÔÎ˘ ÏÎÂ .כ
Â˙ÏÈÓÏ ÏÏÎ Â„È ËÈ˘ÂÈ ‡Ï˘.66Â ÂÏÈÙ‡ÍÎÁÏ Í¯ˆ�  ,¯˙Â‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ 

ÈÂ˘�·,67Ú ‡Ï‡ "‰·Ú „‚· È ,ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘È ‰Ê· Ì‚Â.68 ‰�Ù�˘Î Ì‚Â 
ÂÈ·˜�Ï ,‰ËÓÏÂ ‰¯ËÚÓ ‡Ï‡ Ú‚ÈÏ ¯ÂÒ‡ .‰ÊÈÏ ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓÂ ¯

‰¯Â‰ËÂ ¯ÈÚ· Â˙˘‡Â ÈÂ˘�· ÂÏÈÙ‡.69  

   ÂÓˆ „‚· ˙˘È·ÏÓ ¯‰ÊÈ Ì‚ÏÂ¯˘·, ‰ È„ÈÏ ‡È·Ó¯Â‰¯‰.70„  .כא

                                                                                      
, ]'ר' ה סי"ח[ ובשבט הלוי ]כה אות ה' ג סי"ח[אחיעזר ' עי, ז באחרונים"ועמדו ע

. ש"ע,  נקט דאינו אלא אסמכתא מקרא]מצוה מה[ים ובספר ירא. ל"ואכמ

 .]ש"ע, שכתב שהכתוב רמזה, ]שם[ולכאורה כן משמע לשון המאירי בחולין [

 .ג"ז סימן כג ס"ע אהע"ובשו, כ"ט וה"ם איסורי ביאה פרק כא הי"רמב .62

 . א"ז סימן כא ס"ע אהע"א ובשו"ם שם הכ"וברמב, :ז כ"ע' גמ .63

 .ע שם"ב ובשו"ם שם הכ"וברמב: עירובין יחו. ברכות סא' גמ .64

 .ב"פרק כא מאיסורי ביאה הכ .65

 .ד"כא ס' ע אבן העזר סי"שו .66

מוטב ,  שאמרו אפילו ישב לו קוץ בכריסו:]יג[בנדה ' ועי. ז"סט' ג' ח סי"ע או"שו .67

 .שתבקע כריסו ואל ירד לבאר שחת

 .ט"ל וסקכ"ב שם סק"מ .68

 .ז"ב סקכ"ובמ, ד"סי' ג' ע סי"ש בשו"ע .69

ובגדי כהונה היו עשויין באופן שהם כמין ,  מכנסים אסירי:]יג[בנדה ' בגמ' עי .70



 ציון øôà- éááåùä éîé"í÷  נר 
 לחטא המביאים םמדברי זהירות

çë

 Î˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ Â�È·¯,71‰ ÏÎ ÈÎ  ‰¯Â˙·˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‡˘È˙·  .כב
Ï ÁÎ Ì„‡·Ì‰Ó ¯Ó˘‰ , Ï·‡ „ÂÓÚÏ ÏÎÂÈ ‡Ï ˙ÂÈ¯Ú‰ ˙ÂÂ‡˙ ‰·

ÌÈ¯·„ È�˘Ó ÂÓˆÚ ˜ÈÁ¯È Ì‡ ‡Ï‡ , ‡Ï˘Â ˙ÂÈ¯Ú· ÏÎ˙ÒÈ ‡Ï˘
Ì‰· ·Â˘ÁÈ ,Ï˘Î� ¯·Î Ì‡ Ë¯Ù·Â , ‰ÓÁÏÓ ÍÂ¯ÚÏ Á¯ÎÂÓ

ÂÏ‡ È�˘Ó ˙ÈÏÎ˙· ˜Á¯˙‰Ï ˙ÂÏÂ·Á˙· , „ÂÓÚÏ ÏÎÂÈ ‰Ê ÔÙÂ‡· ˜¯Â
Â¯ˆÈ „‚�Î.72 

                                                                                      
 ולא היה ,כלומר חללו רחב ותלוי למטהי "ופירש, סינר שאין להם בית הערוה

א "בריטב' ועי.  שלא יבא לידי הרהור,תיק בין הירכיים להיות האבר מתעטף בו

ותמה על מה שבארצו נהגו הכל קולא , סורשפירש דבנוגע בבשרו והוא רך א

. ש"ע, ובמאירי הביא מנהג קצת רבנים לעשות הבגד רחב שלא יגע בבשר. בזה

דהיה מקום לומר שאינו אלא לאוכלי ,  כתב]ו"כג ס' סי[ז "ע אהע"א בשו"וברמ

ש "אבל מדהובא ברא, ]שהיא במיתה[משום חשש טומאת הגוף , תרומה

דנוהג , ל"א והמאירי הנ"וכן מוכח בדברי הריטב. ש"ע, ז"משמע דנוהג אף בזה

וגם בגדים העליונים מדרכי הצניעות . פ"ת ובאוצה"ש בפ"וע. ז"אף בזה

 שלכן נקראת :]עז[ל בשבת "במה שאמרו חז' עי, שיסתירו חיתוך האיברים

וידוע . שאין לו חיתוך אבריםי "ופירש, לפי שנעשה בה כגולם, הגלימה בשמה

 .שראוי לילך במעיל ארוך, א" של מרן החזושכן היתה דעתו

 ויקרא פרק יח פסוק ב .71

לעם  'הנה ידוע הוא כי כל מצוות אשר צוה ה: ח הקדוש שם"זה לשון האוה .72

, ויטה עצמו אל הרצון לעשותם, קדושו הם מצוות שיכול האדם לעמוד בהם

הם זולת מצות פרישת העריות הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עלי

והם מרחק הרגש ראות , דברים מהאדם 'זולת בהתעצמות הרחקת ב, לעשותם

אין אדם שליט ברוח זה , אלו לא יעשה 'ואם ב .ומרחק בחינת החושב, העין

הגם שירחיק , כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הראות בדבר, לכלותה ממנו

יח וכאן הוכ[, לא ישלוט בעצמו לכלות ממנו הכרח החשק, בחינת החושב

ילקוט שמעוני רמז [ וממעשה דרבי מתיא בן חרש .]קידושין פא[ממעשה דרב עמרם 
גם אם , ]כמעט שנכשלו מצד הראיה, פ שנתרחקו מן המחשבה"שאע, ]קסא

מחשבותיו יחייבו לבקש , אם לא ירחיק בחינת החושב, יושלל מבחינת הראות

וזה יהיה , ]הוא נכרי בה:]ז כב"ע[' ש בגמ"והוכיח ממ[, ולהתלהט אחר המעשה

 נמצאת אומר שבאחד. מבלי בחינת הראות, הכריחתו עשות, תולדות החושב

ואינו צריך לומר , תהיה מושללת מהאדם שליטה בעצמו בדבר זה מהשנים
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„·¯Â ¯Â„‚Ï ·ÂÈÁ‰ ÔÈ�Ú ˙‡ÂÓˆÚ , ·˙Î·ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ73  ÌÈ· .כג
 ÌÈˆ¯Ó� ÌÈÈ„ÂÒÈÂ‰Ê· ,ÂÈ¯·„ ÔÎÂ˙ ‰ÊÂ :‡Â‰ ¯·„‰ ÏÏÎ, ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ 

ÌÈ˘�· ¯Â‰¯‰ È„ÈÏ Â‡È·Ó‰ ÌÏÂÚ· ¯·„ ÌÂ˘ Ì„‡‰ ,‰˘ÚÓ· ‡Ï, 
¯Â·„· ‡ÏÂ, ÊÓ¯ ÌÂ˘ ‡ÏÂ  È„ÎÂ˙Ú„ ÌÚ ‰˘‡‰ ˙Ú„ ·¯˜Ï , ‡Ï‡
„·Ï Â˙˘‡· . ˙Â˘ÚÏ Ì„‡‰ Ú„È˘ ÌÈ�È�Ú‰ ÈË¯Ù „È‚‰Ï ¯˘Ù‡· ÔÈ‡Â

˙Ú„ ÂÈÏ‡ ·¯˜ÏÏ˜ ‡Â‰˘ ‰˘‡‰  , Â¯ÈÎÊ‰ ÔÎÏÂÊÁ" Ï˙ˆ˜Ì‰Ó  ,
 ¯‡˘·Â ÌÈ¯·„‰ÂÓˆÚ ¯ÂÓ˘Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ¯‰ÊÈ, ‡ˆÓÈ˘ ‰Ó ÈÙÏ 
ÂÙÂ‚ ˙‡ ,‰ ÈÎ '··ÏÏ ‰‡¯È .Â Â¯È‰Ê‰˘ ‰Ó ÏÎÊÁ"Ï , È‡˘¯ Ì„‡ ÔÈ‡
Ó ÊÂÊÏÌ‰È¯·„ ,˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ÂÍÎ ÏÎ ‰ÂÂ‡˙Ó Â�È‡ , ‰Ó ¯Ó‡È ‡Ï

ÌÈ˘�· ÏÎ˙Ò‡ Ì‡ ÈÏ ˙ÙÎÈ‡,ÂÏ˘Î�Â ÔÎ Â¯Ó‡ ‰·¯‰˘ . ‰Ê ÏÚÂ 
ÊÁ ÂÊÓ¯" Ì¯ÓÂ‡· Ï„Â‡Ó ˘ÏÁ ‰ÏÈÁ˙· ¯ˆÈ‰ ÈÎ, ˜ÊÁ˙ÓÂ ÍÏÂ‰Â 

‰·¯‰ Ì„‡‰ ÏÚ.„Â‡Ó ‰Ê ÏÚ ¯‰Ê‰ È�· ‰˙‡Â ,Í¯ˆÈ ÍÁÈË·È Ï‡Â  ,
· Í˘Ù� ¯ÂÓ˘ ‡Ï‡˜Á¯‰‰ ÏÎ˙ÂÂ�ÂÚÈ„Â‰˘ ÊÁ " ÏË¯Ù· , ‡ÏÂ

ÏÏÎ ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú· ÔË˜ ¯„‚ ÂÏÈÙ‡ ıÂ¯ÙÏ.Ì‰ Â¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ ‰Ó·Â , 
ÈÙÎ ˙Â˘ÚÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÏÚ ˘ÈÈ˘ ‰Ó ÂÓˆÚ Í¯ÂˆÏ ÂÏ ‰‡¯ , Ì‡˘

¯„‚ ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓˆÚ ‡ˆÂÓ ‡Â‰,ÂÓˆÚ ¯Â„‚È ¯˙ÂÓ‰ ÏÚ Û‡  .Ú"Î . 

˘ÌÈË¯Ù È�˘ ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ È¯·„Ó ¯‡Â·Ó ,„Á‡‰ , ˙Â¯‰Ê‡‰ ÏÎ .כד
ÊÁ Â¯È‰Ê‰˘"Ô‰Ó ˙ÂË�Ï ÔÈ‡˘¯ Â�‡ ÔÈ‡ Ï , È¯·„Ó ‰ÈË�‰ ÌˆÚÂ

ÊÁ"Ï ,‡È‰˘ ‰·ÈÒ ÏÎÓ ,ÊÁ ‰ÈÏÚ Â¯Ó‡˘ ¯ˆÈ‰ ˙ˆÚ ‡È‰ ‡È‰" Ï
Î¯„ ‡È‰ ÍÎ˘‰ˆÈ Ï˘ Â"¯ , ÂÏ ¯ÓÂ‡ ¯ÁÓÂ ÍÎ ‰˘Ú ÂÏ ¯ÓÂ‡ ÌÂÈ‰

                                                                                      
ואינו צריך  .הן האדם חלוש כנגד תאותו, וחושב ראות, דברים בהצמד שני

 מעתה .מסור ביד תאותוהנה הוא , לומר אם ישלח ידו ואכל מעט מן הרע הזה

, דברים היא בשלילת ממנו שני, תחבולות האדם להעריך מלחמה נגד בחינה זו

וישליט הרצון בחפץ , ובזה תהיה נרכבת באדם תכונה לבל יתלהט אחר זה

במקום שבעלי תשובה עומדים אין  ]:ברכות לד[ל "והוא טעם אומרם ז, הטבעי

ים גמורים תכונת רצונם נוצחת החפץ כי הצדיק, צדיקים גמורים יכולין לעמוד

 .ל"עכ. מה שאין כן בעלי תשובה, מבלי צורך התעצמות

 .מצוה קפח .73
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ÍÎ ‰˘Ú ,Ú „·ÂÚÂ ÍÏÂ‰˘ „Ú"Á¯ Ê"Ï .ÂÈ¯·„Ó ¯‡Â·Ó „ÂÚÂ , ÔÈ‡˘
‰Ê· ÌÈ¯˙ÂÈÓÎ ÌÈ·˘Á� ¯˘‡ ‡¯ÓÂÁÂ ‚ÈÈÒ ¯„‚ ÌÂ˘ , ‰Ó ÏÎÂ

 ˘È‚¯Ó Ì„‡‰˘ ÂÓˆÚ·˘Ï ÂÏ ÏÈÚÂÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï ‚ÈÈÒÂ ‰¯ÈÓ˘
¯ÂÒÈ‡‰ ,ÂÓˆÚÏ ¯„‚ ÛÈÒÂ‰Ï Â·ÂÈÁ ÏÏÎ· ‡Â‰ ‰�‰ ,‰Ê ¯˘‡ Â

˙ÂÈ¯ÚÏ ·¯˜˙‰Ï ‡Ï˘ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡˘ ‰Ó· ÔÂÂÎÓ‰ , ‡ˆÓ� È¯‰Â
˙È ‡¯Â·‰ ÈÂÂÈˆÂ ÔÂˆ¯ ‰Ê· ÌÈÈ˜Ó˘ '¯ÂÚÈÎ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ˜ÈÁ¯‰Ï.74  

Â ¯·Î Ì‡ ÌÈ�Â„ÈÊ‰ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Â¯·ÚÂÁ¯ ¯ÂÒÈ‡· Ï˘Î�"Ï , È‡„Â .כה
 ÌÈ¯„‚ „ÂÚ ÂÓˆÚÏ ˙Â˘ÚÏ Á¯ÎÂÓ˘ ÌÈ‚ÈÈÒÂ‡ËÁ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ¯ÂÓ˘Ï ,

‰ ˙¯ÈÓ˘· ˜¯ ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ È‡˘¯ Â�È‡ÂÊÁ Â˜ÈÁ¯‰˘ ˙Â¯‰Ê‡"Ï.75 

                                    
והאסון , שבכל מקום שהסכנה גדולה יותר, ובאמת שכן הוא מנהגו של עולם .74

, כן ירבו שם שמירות רבות יותר, שעלול לקרות בחסרון השמירה גדול יותר

, וירחיקו הסכנה בכל צד שיוכלו, ל גביהןושמירה ע, שמירה על גבי שמירה

מ כל חכם נזהר בכפל "מ, י האחראים לזה"וגם במקום שכבר נעשו השמירות ע

והנה כשיתבונן האדם לראות כמה וכמה גדרים . מחשש לנפשו, כפלים ויותר

, וכמה חרדו לדבר שלא יכשלו באיסור, ל באיסורים אלו"ג גדרים הוסיפו חז"ע

ל "אשר מחמת כן הוצרכו חז, דבר וגודל האסון שבכשלוןיתן אל לבו חומרת ה

ויהיה פשוט בעיניו לגדור עצמו בדבר , כ רוב גדרים וסייגים בזה"להרבות כ

שהמתחכמים לומר ובאמת @@. ודי בהערה זו. נוסף כדי להתרחק מן האיסור

בטענה שאינם מרגישים בעצמם , כ בעניינים אלו"שאין לחוש ולהחמיר כ

ואם יתבוננו יראו בעצמם , בד מה שברוב פעמים שקר בפיהםמל, קלקול בזה

וגם מה שלא [, איך נתקהו חושיהם להתקרב במשך זמן יותר ויותר אל האיסור

לפי שכל מה , ל"במשך הזמן נעשה להם כהיתר רח, היו פרוצים בו בתחילה

אשר ראו שבודאי אם , ל בחיובי ההרחקות הוא מרוח קדשם"שאמרו רבותינו ז

גם , ]ולא יפול מדבריהם ארצה, ם בזה ילך מדחי אל דחי וילכד בעוונויקל האד

מלבד עצם העוון שעוברים על [, הנה עצם מה שאינם מרגישים קלקול בזה

וכדמיון הבגד , ל"זה עצמו מוכיח שכבר נפגמה נפשם רח, ]ל"אזהרות חז

 .א בזה"ש מרן החיד"ע בסמוך במ"וע, המלוכלך שכבר אינו מתלכלך יותר

אם ראוי לו , הכל כפי מה שאדם מכיר בעצמו :]פב[א בקידושין "בריטב' יע .75

 . עושה,לעשות הרחקה ליצרו
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Ó¯‰ ‰Ê· ·˙Î˘ ÂÓÎÂ"‰¯Â·„ ¯ÓÂ˙· ˜76ÊÂ "Ï : ‡Ï ‰·Â˘˙· ·˘‰˘
ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯„‚Î ÔÂÂÚ· ¯„‚� ‰È‰È˘ ÂÏ ˜ÈÙÒÈ , ‡Ï˘ ÌÈ˜È„ˆ‰˘ È�ÙÓ

Â‡ËÁ ,Ì‰ÈÏ‡ ˜ÈÙÒÈ ËÚÓ ¯„‚ ,]ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÌÈ¯„‚‰ Â�ÈÈ‰Â"Ï.[ 
·˘Â ‡ËÁ˘ ‡ËÂÁ‰ Ì�Ó‡ ,ËÚÂÓ ¯„‚ ÂÏ ˜ÈÙÒÈ ‡Ï , ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

‰ÓÎ ÂÓˆÚ ¯È„‚‰ÏÌÈ˘˜ ÌÈ¯„‚  , ¯·Î ËÚÂÓ‰ ¯„‚ Â˙Â‡˘ È�ÙÓ
˙Á‡ ÌÚÙ ı¯Ù� ,Ì˘ ·¯˜˙È Ì‡Â ,Â¯ˆÈ Â‰˙ÙÈ Ï˜· , ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

„‡Ó ÏÂ„‚ ˜Á¯‰ ˜Á¯˙‰Ï ,ÂÎÂ ,' ÂÓˆÚÏ ÌÈÙÂ‚ÈÒÂ ˙Â¯ˆ ‰ÓÎ ‰˘ÚÈÂ
˙Âˆ¯Ù‰ ÌÂ˙ÒÈÂ . ‰Ê ÌÚËÓÂ" ÌÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó·

ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡ ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ" ,ÂÎÂ È�ÙÓ ,' ÂÏ„·�Â ÌÓˆÚ ÂÙ‚ÒÂ ÔÓ
ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ‡ËÁ‰ .ÎÚ"Ï. 

, ÊÁ Â˜ÈÁ¯‰Â Â¯È‰Ê‰˘ ‰ÓÓ ¯‰Ê� Â�È‡˘ Â˘Ù�· ¯Ó‡È Ï‡"Ï .כו
Â˜ÈÊÓ ¯·„‰ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÎ ÌÚÂ ,ÊÁ È¯·„ ÌÈ�Ó‡� ÈÎ" ÂÏ ˜ÈÊÈ È‡„Â·˘ Ï

ÔÂÂÚ· Ï˘ÎÈÂ .Â˜ÈÊÓ Â�È‡˘ ·˘ÂÁ Ì‡Â , ˙Â¯ÂÓÁ· Ï˘Î� ÈÎ ‡Â‰ È‡„Â
‰ÊÓ ,ËÒ‰ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚ"ÂÈ¯Á‡ ˙˜„˜„Ó ‡.77 

 Â‰ ˙¯Â˙ ˙‡ÊÂ‡¯Â·· ˜·„ÈÏ Â˘Ù� ÏÎ·Â Â··Ï ÏÎ· ·˘, ·Â˘ÁÈ .כז
 Â·Ï··¯Ó‡�˘ ‰Ó78Ï‡¯˘È È�· ÍÂ˙· È˙˘„˜�Â  ,˘‰�ÎÒ· ‰È‰ Ì‡, 

 ¯Â·Ú· ÌÈ˘˜ ÔÈ¯ÂÒÈ Ï·˜ÏÂ ‰˙ÈÓÏ ÂÓˆÚ ¯ÂÒÓÏÂ ‚¯‰ÈÏ ÂÏ ‰È‰
Â‡¯Â· .ÔÈ¯ÂÒÈÏÂ ˙ÂÓÏ Â˘Ù� ¯ÂÒÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÚÂ , ‰�‰È ‡Ï˘ ˜¯

�· ‰�Ë˜ ‰Ú˘ ÂÏÈÙ‡È‰˘‡· ÏÎ˙Ò‰Ï ÌÈ�ÈÚ‰ ÛÂ‡, ÈÎ  „Ú ‡È‰ ˘‡
ÏÎ‡˙ ÔÂ„·‡.79  

                                    
 'פרק א מידה ז .76

אם כבר אבל : ז"שכתב ע,  אות קידצפורן שמיר סימן זא ב"בלשון מרן החיד' עי .77

וקים ליה , נות גדולות אינה חוששת לפרוטרוטובעו] א"הסט[החזיקה בו 

 או שמא יש לו , ולא יחטיאו השערה,ל קדושים ונאמנים"י רזודבר, בדרבה

 .מצוה המגינה עליו לשעה

  לב פסוק כבויקרא פרק .78

 .פ לשון הכלבו סימן סו"ע .79
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‡ÂˆÓ ¯·„Ï ÍÏÈÏ ‰ˆÂ¯ Ì‡ Ì‚ , Â‡ ˙ÂˆÈ¯Ù Ì˘ ˘È˘ Ú„ÂÈ Ì‰ .כח
¯Â‰¯‰ È„ÈÏ ‡Â·È ,Ì˘Ï ÍÏÈ Ï‡.80 ÂÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˜Â˘Ï Â˙‡ˆ Ì„Â˜ ,

 ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ Â‡Ì˘Ï ÍÏÈÏ Á¯ÎÂÓ˘,Â Ì˘ Ï˘ÎÈÏ ÈÂˆÓ , ÏÏÙ˙È
È˘‰Ï"Â·ÈÏ ˙Â¯È˜Ó ˙ ,‰¯ÂÒ‡ ‰È‡¯· Ï˘ÎÈ ‡Ï˘.Â˙Ú„· Ô�Â·˙ÈÂ  ,

ÈÏ‰ ÏÎ· ÈÎ˙ÂÂˆÓ Ï˘ ˙ÂÏÈ·Á ÂÏ ¯Â·ˆÏ ÏÂÎÈ ·ÂÁ¯· ‰Î , ÍÙÈ‰Ï Â‡
Á"˙Â¯È·Ú Ï˘ ˙ÂÏÈ·Á Â . 

, ‰ ˘ÔÓÊÓ Ì„‡‰Â¯ˆÈ ÏÚ ¯·‚˙ ,‰·˜"Â· ¯‡Ù˙ÓÂ ÁÓ ˘· .כט
ÌÈÓ˘· ÂÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓÂ ,Â¯Î˘ ÌˆÂÚ ¯Ú˘Ï ÔÈ‡Â .ÊÁ Â¯Ó‡Â"Ï:81 ÏÎ 

‰‡˘Ú ‡ÏÂ ‰¯È·Ú‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ‰�ÙÓ‰ ,Ï‡¯˘È ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡ , ÈÂ‡¯
Ú ÏÂ„‚ Ô‰ÎÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÏÚ‰Ï" ‚Á·ÊÓ‰ , ÏÂˆÈ�Â ÂÓˆÚ ¯Ó˘˘ ÈÓ ÏÎÂ

 ÈÎ‡ÏÓÎ ‰�ÈÎ˘‰ ÂÈÊÓ ÔÂÊÈ� ‰‡˘Ú ‡ÏÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰¯È·Ú‰ ÔÓ
˙¯˘‰.Â¯Ó‡ ÔÎÂ :82 ÏÎ Â�ÓÓ ÂÈ�ÈÚ ÔÊ Â�È‡Â ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯˘ ÈÓ ,
 ‰ÎÂÊ ÏÈ·˜‰Ï‰�ÈÎ˘ È�Ù ,È‡¯˜Ó ‰Ï Ô�È˘¯„Â.83 Â¯Ó‡ „ÂÚÂ:84 ·˘È 

                                    
 מוטב שלא ,כל מצוה הבאה עבירה על ידה: ל" וז]סימן שצג[ה בספר חסידים "כ .80

בלא פריצות  ויודע ש, ואם יש פריצים, כמו מצוה לשמח החתן,יעשה המצוה

 או אינו יכול להיות מלראות , או אינו יכול להיות בלא הרהור,לא יהיה

ר לפעמים ישנם קרובי משפחה שאינם "ובעווה. כ" ע. אל יהיה שם,בנשים

. ויזהר מאד בזה, ובשמחות שלהם מצוי מכשולות, נוהגים בגדרי הצניעות

עוד ' ועי. שםובכלל זה שלא יהיה גרמא בנזיקין לבניו הקטנים אם ילכו ל

פ " אע, מתחילה ועד סוף,ועיקר חוזק החסידות: ]סימן ט[בלשון הספר חסידים 

 , ואינו רואה פני נשים, וכוונתו לשמים,שמתלוצצים עליו אינו מניח חסידותו

 , בבית החופהה כגון שהי,בפרט בין אנשים אחרים שכולם רואים הנשים

 לפיכך יזכה ,וא אינו מסתכל והכל מסתכלין וה,שהנשים שם מלובשות עדיים

 מלך , ועינו תשבע מזיו השכינה,ש אשר צפנת ליראיך" כמ,לרב טוב הצפון

 .ביפיו תחזינה עיניך

 .א"במסכת כלה פ .81

 .ג"ה במסכת דרך ארץ פרק עריות הי"וכ,  סימן יגגויקרא פרשה כמדרש רבה  .82

ירין מאד מאד א היו מזה"רי משפחת אבוחצירא זיע"וידוע מה שרבותינו אדמו .83

, ז לראות ברוח קדשם"וכבר נתפרסם מה שזכו עי, על ענין שמירת העינים

ר רבי מאיר אבוחצירא "ואדמו, י האויבים"ל ע"שפעם אחת נחטף ילד בחו
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‰¯È·Ú ¯·Ú ‡ÏÂ ,‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚÎ ¯Î˘ ÂÏ ÌÈ�˙Â� ,˘ ÔÂ‚Î Â�ÈÈ‰Â ‡·
‰�ÓÈ‰ ÏÂˆÈ�Â Â„ÈÏ ‰¯È·Ú ¯·„ .Â¯Ó‡ ÔÎÂ:85  Â˘Ù�˘ Ì„‰ Ì‡ ‰ÓÂ

Â�ÓÓ ‰ˆ˜ Ì„‡ Ï˘,¯Î˘ Ï·˜Ó Â�ÓÓ ˘¯ÂÙ‰ , Â˘Ù�˘ ˙ÂÈ¯ÚÂ ÏÊ‚ 
Ô˙„ÓÁÓÂ Ô‰Ï ‰Â‡˙Ó Ì„‡ Ï˘, ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ Ô‰Ó ˘¯ÂÙ‰ 

˙Â¯Â„‰ ÏÎ ÛÂÒ „Ú ÂÈ˙Â¯Â„ ˙Â¯Â„ÏÂ ÂÈ˙Â¯Â„ÏÂ ÂÏ ‰ÎÊÈ˘. 

˙ " ˆÓÁÓ ‡ËÁ‰ ÔÓ Ú�Ó�Â ÂÓˆÚ ÏÚ ¯·‚˙Ó˘ ÈÓÈ˘‰ ÈÂÂÈ˙ .ל
„·Ï· ,¯˙Ò· ÌÈÓ˘ Ì˘ ˘„˜ÓÎ Â˙‚¯„ È¯‰ , Â�È·¯ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ
·Ó¯‰"Ì:86‰¯È·ÚÓ ˘¯ÂÙ‰ ÏÎ  ,‰ÂˆÓ ‰˘Ú Â‡ , ¯·„ È�ÙÓ ‡Ï
ÌÏÂÚ·, ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,„Â·Î ˘˜·Ï ‡ÏÂ,  ‡¯Â·‰ È�ÙÓ ‡Ï‡

‡Â‰ ÍÂ¯·, Â·¯ ˙˘‡Ó ÂÓˆÚ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ ˙ÚÈ�ÓÎ,  ˙‡ ˘„˜Ó ‰Ê È¯‰
Ì˘‰ .Ú"Î . Ï„Â‚ Ú„ÂÈ ‰È‰ Ì‡Â ÌÚÙ ÏÎ· Ï·˜Ó˘ ÌÂˆÚ‰ ¯Î˘‰

Â¯ˆÈ ÏÚ ¯·‚˙Ó˘ , ÂÈÏÚ ¯·‚˙‰Ï Â„ÈÏ ‡·˘ ÔÂÈÒ� ÏÎ ÏÚ ÁÓ˘ ‰È‰
ÈÚ ˙ÂÎÊÏÂ"‰ÂÚÏ ‰�ÈÎ˘‰ ÂÈÊÓ ˙Â�‰ÈÏ ı˜ ÔÈ‡ ‚Â�Ú˙Ï Ê"· . ˙Ó‡·Â
‰ÂÚ· Ì‚˘"„ÒÙ�‰ ‚Â�Ú˙· Ò‡ÂÓÂ ¯·‚˙Ó˘ È¯Á‡ Ê , ‰˜Â˘˙ ˘È‚¯È

È˘‰· ˜·„‰Ï ‰ÏÂ„‚"˙ ,ı˜ ÔÈ‡Ï È˙ÈÓ‡ ‚�ÂÚ ‡Â‰ ¯˘‡. 

Ú‰ Ì‚Ù ÔÂ˜È˙ÌÈ�È ,˙ÂÚÓ„· ¯ÙÂÎÈ˘ ‰�ÂÈ Â�È·¯ ·˙Î.87  Â�ÈÈ‰Â .לא
Ó‰È· Ô·¯ÂÁ ÏÚÂ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ ÏÚ ‰Î·È˘"˜ ,˙Ó˘ ¯˘Î Ì„‡ ÏÚÂ . Ì‚
‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ· ÌÂ˜ÈÂ ÂÈ�ÈÚÓ ‰�È˘ „„�È , Â‡ÎÚ"¯˜Â·‰ ˙¯ÂÓ˘‡· Ù .

 ÔÎÂ‰˘Â„˜ È¯·„· ÏÎ˙ÒÈ , ÔÂ‚Î· ˙ÂÈ˙Â‡‰¯Â˙ ¯ÙÒ ,Â·¯ È�Ù· Â‡,88 

                                                                                      
י "השיב שהוא ע, וכששאלוהו היאך ידע, א אמר שנמצא במקום פלוני"זיע

איה : ך רמזואמר דר, ז זכה לראיה רוחנית"שעי, שמירת העינים מקטנותו

 .ששם נמצא עיקר הנסיון בקדושה, הקדשה היא בעינים על הדרך

 .ב"קידושין לט ע .84

 .ב"מכות כג ע .85

 .י"ה מיסודי התורה ה"פ .86

 .שערי תשובה שער ראשון אות טו .87

 .ז נדבק בו מן הטוב"ל שעי"במה שהובא לעיל מדברי רבינו האריז' עי .88
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˙ÂÈˆÈˆ· ÏÎ˙ÒÈ ÔÎÂÂÈ„ÈÓ˙  ,Ï˘ ÏÈÚÂÈ ‰ÊÂÂ„ÈÏ ‡ËÁ ÔÓ„ÊÈ ‡.89 ÔÎÂ 
 Ì‡È ‰¯Â˙ „ÓÏÚ·˘" Ù¯ÚËˆÓÂ ‰�·Ï‰ ¯Â‡ÏÂÈ�ÈÚ· ËÚÓ  È˘Â˜· 

Â˙ÈÈ‡¯,ÈÚ "Â˙ÈÈ‡¯· Ì‚Ù˘ ‰Ó Ô˜˙Ó Ê.90 ‚ ·ÂËÂ" „ÈÓ˙ ÏÎ˙ÒÈ˘ Î
ÌÈÓ˘· ,‰˘Â„˜Â ‰‡¯È Â· Ô˙Â�Â Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈÎÁÓ˘.91 ÚÂ" ˙¯ÈÓ˘ È

‰¯Â˙· ‰¯ÈÎÊÏ ‰ÎÂÊ ÂÈ�ÈÚ.92 

ïå÷éúä øãñ 
ÈÁ‰ Ô¯Ó ·˙Î"‡ : ¯ÈÎÈ˘ ¯Á‡ÏÂ‡ËÁ , È˜· ÌÎÁ Ïˆ‡ ÍÏÈ„ .לב

‰‡ÂÙ¯ È˜¯Ù ÂÏ ¯„ÒÈÂ ˘Ù�‰ ˙Â‡ÂÙ¯· Ú"˘‰ Ù"‰ÂÊ‰Â Ò" È·˙ÎÂ ˜
ÊÈ¯‡‰"Ï ,Ï˘¯˙È ‡ÏÂ ,˙Â˘ÚÏ ‰ÎÊÈ ‡ÏÂ Â�ÂÂÚ· ‰ÙÒÈ ‡Ó˘ 
‰·Â˘˙.93·Ó¯‰ Â�È·¯ ·˙Î ¯·ÎÂ "Ô,94 Â�ÓÓ „·‡˙˘ Ì„‡Ï ·ËÂÓ ÈÎ 

ÌÏÂÚ·˘ ‰·ÂË‰ ÏÎ ,·ÂÈ‡ È¯ÂÒÈ· ÂÈÓÈ ÏÎ ÂÙÂ‚· ÔÂ„� ‰È‰ÈÂ ,
È‰Ï Â˘Ù�· ˘�ÚÈ˘Ó‰ÂÚ· ÔÂ„� ˙Â"Ì�‰È‚ È¯ÂÒÈ· · ,Ú˘ Â‡" ‡ËÁ‰ È

                                    
שער הכוונות דרושי הציצית [ל "בדברי רבינו האריז' ועי. ז מהפלא יועץ ערך ראיה"כ .89

ודע כי האדם צריך להסתכל בציציות בכל שעה : ל" שכתב וז]ג"ע' דף ז, דרוש ז

 שלא יזדמן , והוא תועלת גדול לנשמה, אותוםוראיתו שאמר הכתוב  כמ,ורגע

 .כ"ע.  וגם ישיג תועלת גדול,חטא לידו אם יזהר בכך

פ "טוב שילמוד האדם בתורה שע: ל"וז,  כתר מלכותח בספר"כ רבינו הבא"כ .90

ל לא איברי "לקיים מה שאמרו חז, פ"שרומזת לתורה שבע, לאור הלבנה

, אדרבה, ואם מצטער מעט בעיניו מחמת מיעוט האור. סיהרא אלא לגירסא

 .'לתקן מה שפגם בעיניו וכו, הא עדיף ליה טפי

, ל"גם היה אומר לי מורי ז: ]א"ף ט עד[ל שער רוח הקודש "בלשון רבינו האריז' עי .91

כדי שיוכל בכל רגע . שטוב לאדם שידור בבית שיש בו חלונות פתוחות לשמים

 ובפרט אם יביט בנפלאותיו יתברך. כדי להסתכל בהם ,לישא עיניו אל השמים

כי  ,שיסתכל בכל רגע אל השמים ולכן טוב לאדם', במעשה שמים וארץ וכו

 .ונותן בו יראה וקדושה ,דבר זה מחכים את האדם

דאסמכוה אקרא ולא תתורו למען , ח לפרשת בא"בהקדמת רבינו הבא' עי .92

 .תזכרו

 .אות פט' פ לשונו בצפורן שמיר סימן ו"ע .93

 .בהקדמה לספר איוב .94
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‰ ˙·¯˜ „ÈÒÙ‰Ï ‰˙ÏÚÓÓ ËÚÓ Â˘Ù�Ó Ú¯‚È '‰ÂÚ·"·. 

ÈÁ‰ Ô¯Ó ÍÈ¯‡‰ „ÂÚ"ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ‰�Ú˙Ó‰ Á·˘· ‡ , ÈÎ ·˙ÎÂ„ .לג
˙È�Ú˙‰ ˙ÂÏÂ‚Ò Â·¯ , ÈÓ· ˜·„ÈÏ ÁÎ Ì‰· ÔÈ‡ Ú¯‰ ˙ÂÁÂÎ˘ ÈÙÏ

˙È�Ú˙· ÈÂ¯˘˘ ,ÂÈÏÚ ‚¯Ë˜Ï ÁÎ Ì‰· ÔÈ‡ ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰ Ì‚Â , ‡ÏÂ
ÈÏ Â‡È·‰ÏÔÂÈÒ� È„ ,È˘‰ ÈÎ"˙È�Ú˙· ÂÓˆÚ ‰Ò�Ó ‡Â‰˘ ‰‡Â¯ ˙ , Ì‚Â

ÔÈ¯ÂÒÈ ·ÈÈÁ ‡Â‰ Ì‡ ,‰·‰‡· ÂÓˆÚ ÏÚ ÌÏ·˜Ó˘ ‰‡¯Ó ‡Â‰ È¯‰ .
„ÂÚÂ ,‰Â�Ú È„ÈÏ ‡· ˙È�Ú˙‰ È„È ÏÚ˘ , ËÚÓ ˙ÚÈ�Ó·˘ ÂÓˆÚ· ¯ÈÎÈ˘

ÂÁÂÎ ˘˙ ÏÎ‡Ó . Ô·¯˜Î ÁÂÁÈ� ÁÈ¯Ï ÌÈÏÂÚ ÂÓ„Â Â·ÏÁ ËÂÚÈÓ ÈÎ ÔÎÂ
‰ È�ÙÏ ,'ÈÏÂÎÈ Ì�È‡˘ ÌÈÎ‡ÏÓ ˘ÈÂ‰Ê ÁÎ· ‡Ï‡ ˙ÂÏÚÏ Ì.95 

Á¯‰ÓÂ"‰Ê· ·˙Î Â , ÔÈ¯ÂÒÈ‰ ˙¯ÂÓ˙ ‡Â‰ ˙ÂÈ�Ú˙‰ ˙ÏÚÂ˙ ÈÎ .לד
ÂÈÏÚ ‡Â·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ‰ .„ÂÚ ‡ÏÂ , Â�Âˆ¯Â Â˙Ú„Ó ÌÏ·˜Ó˘ ÔÂÈÎ ‡Ï‡

ÂÓˆÚ È„ÈÓ ,˜˘ ˘Â·Ï Ï˘ Â‡ ˙È�Ú˙ Ï˘ „Á‡ ÌÂÈ , ÔÈÓ ÏÎ Ï˘ Â‡
ÂÓˆÚ ˙‡ Û‚ÒÓ˘ ÛÂ‚ÈÒ ,ÌÈ¯ÂÒÈ Ï˘ ˙ÂÏÈ·Á ÂÈÏÚÓ Ï˜ÈÓ .ÎÚ"„.96 

ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î ,ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰Ó„" ÂÏ ‰˘˜ ˙È�Ú˙‰˘ ÈÓ˘ Ï .לה
‰�Ú˙È Ì‡ ‡ËÂÁ ‡¯˜� ,˙Â˘È¯ÙÏ ‰�Ú˙Ó· ‡Ï‡ Â�È‡ , ‰�Ú˙Ó· Â‡

ÂÈ·˜Ú· ˘„˘ ˙Â¯È·Ú ÏÚ , ÌÈÚÂ„È‰ ˙Â�ÂÂÚ· ‡ËÁ Ì‡ Ï·‡
ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„·Â ÌÈ�Â˘‡¯· ÌÈ¯‡Â·Ó‰"Ï , ÔÈ�ÓÎ ˙Â�Ú˙‰Ï ·ÈÈÁ

Ì‰· Â¯Ó‡�˘ ÌÈÓÈ‰.97 

,  ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Ì‚ , ÈÓ Â‡Â˙Â�ÓÂ‡ Â˙¯Â˙˘ ,Ì‡‡ËÁ˘ Ú„ÂÈ .לו
ÂÈ˙Â�ÂÂÚ ˜¯ÓÈ˘ È„Î ‰�Ú˙È˘ Á¯ÎÂÓ ,ÂÏ ‰˘˜ ˙È�Ú˙‰ ÂÏÈÙ‡Â.98 

È Ì�Ó‡Â" ‡‰·¯‰ ÂÓˆÚ Û‚ÒÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙˘ , „ÓÏÈ˘ ‡Ï‡

                                    
 . ואילךצוקצפורן שמיר סימן יא מאות  .95

ו הם מדברי פרקים ראשונים שב' אשר ו, ]ו"פ[א "ה בספר לב דוד למרן החיד"כ .96

 . א"ו זיע"מהרח

 .א"ב תקעא סק"א ובמ"ז ומג"ה בט"כ .97

וכן , ]א"תקעא סק[א "ז והמג"והביאו דבריו הט, ח בשם הראשית חכמה"כ הב"כ .98

 .]ד"סק[ב "פסק המ
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ÏÈ‚¯ ‰È‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ,99  ‡Ï˘ ‰ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ ‰¯Â˙· ÂÓˆÚ ÚÈ˜˘ÈÂ
‰¯Â˙· ‡Ï‡ ·Â˘ÁÈ,100 ÌÈÓ˘ Ì˘ÏÂ ‰·¯ ‰ÚÈ‚È· ıÓ‡˙ÈÂ, „„Â·˙ÈÂ 

 Û‚ÒÈÂ‡˘ ÏÎÂÈ ¯˘‡Î ÂÓˆÚ˙,101  ÏÚ ‰¯·Ú‰· „‡Ó Ï„˙˘ÈÂ
ÂÈ˙Â„ÈÓ.102ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„· Ï·‡ "˘Â¯ÈÙ· ¯‡Â·Ó Ï , ·ÈÈÁ˘

Ì‚Ù ¯˘‡ Ô˜˙Ï ˙Â�Ú˙‰Ï , ¯˘‡ ˙ÂÈ�Ú˙‰ È¯„ÒÎÊ ‡Â‰ ‰ÏÈ‚"Ï , ÈÙÏ
¯‰ËÈ˘ „Ú ‰ÈÂˆ¯ Â˙¯Â˙ ÔÈ‡˘ , Ì�È‡˘ ˙ÂÈ�Ú˙Â ÌÈÙÂ‚ÈÒ ¯‡˘· Ï·‡

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Ó"Ï ,¯ÂËÙ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‰Ê· , ¯‡Â·ÓÎ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈÂ
ÏÈÚÏ.103  

                                    
ודקדוק הלשון . ]שם[ב "ה במ"וכ, פ"ה בהלכות יוהכ"א מדברי השל"כ המג"כ .99

  .ל לא פטרוהו לגמרי מן התעניותאב, צ לסגף עצמו הרבה"מבואר שרק א

מי שחשקה נפשו בתורה כל כך עד : ]סימן ד אות נ[א בצפורן שמיר "ל מרן החיד"ז .100

וישליך אחרי גוו עניני העולם השפל , שיום ולילה לא יחשוב כי אם בתורה

ישיג מעלה , ובתורתו יהגה ובאהבתה ישגה, הגשמי והעכור הגופני הזה

  .כ"ע.  לתעניות וסיגופיםשלא יצטרך כלל, נפלאה

ובמחזיק ברכה הביא . ]סימן סה[ בשם ספר חרדים ]א"סק[י "א בברכ"כ מרן החיד"כ .101

ח צריך לפרוש "כ דפשיטא שהת"וכתב אח, מדברי הרב זרע אמת בזה

, וללמוד בתכלית כוונת לשמה, מעבירות שדש בעקביו ויבכה ויתחרט עליהם

, ודאי אין תורתו רצויה, ו מלאים מחטאותאבל אם לומד ושולי, ושב ורפא לו

  .ושגגות נעשות לו כזדונות

ישתדל להעביר על מדותיו כי זה כל : ]א אות ו"פ[א במורה באצבע "ל מרן החיד"ז .102

וכמה פעמים לאלפים עשה נגד רצונו , וישים אל לבו כי הרבה לחטוא, האדם

חו ו או מה כ,ות סיגופיםומה יספיק לעש,  ומידו יבוקש,והכל עליו לתקן, יתברך

פנת , ל" רבינו משה קורדובירו זצ,וזאת העצה מפום ממלל רברבן, לקבל יסורין

וטוב לו יותר מן הסיגופים , ובזה מתכפרין פשעיו,  להעביר על מדותיו,יקרת

  .כ" ע.ותעניות

מוכח בהדיא שאף שממעט ל " שמדברי רבינו האריז]שם[א "כ מרן החיד"כ .103

ל בשער "ש רבינו האריז"וכנראה הוא ממ. ה לתקן אשר פגםיתענ, הלימוד

 האי צורבא מרבנן דמתענה ליכול :]יא[ דמה שאמרו בתענית ]ב"דף ו ע[ק "רוה

דעסק התורה , צ להתענות"היינו כי מי שלא חטא מימיו א, כלבא לשירותיה

אבל מי שחטא , ממשיך לנפשו שפע ומזון ממקום גבוהש, גדול מן התענית

כ "ויתקן המקום אשר פגם בו ואח, ח הוא שיתענה כדי שימרק עונותיומוכר
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דהרבה מבעלי : ]ד"שער התשובה פ[בראשית חכמה ה "וכ@@. יעלה משם למעלה

ואין מכל זה , תורה סומכין שלא להתענות מההיא דליכול כלבא דשירותיה

שמי שחטא , שיספיק לו התורה לכפרת עוונו, סיוע למי שחטא שלא יתענה

 ]ז"שער הקדושה פי[כ עוד "וכ. ח אין תורתו רצויה עד שיטהר עצמו"פילו הוא תא
מי שחטא בברית כמה צריך שיצטער בסיגוף ותענית כל ימיו כמו שעשה : ל"וז

ה עוסק "הלא דוד המלך ע, ואם יאמר מי שיאמר שהתורה מכפרת עון. דוד

למה , רוח הקדשוהיה בו , ל"כדפירשו ז, בתורה היה יותר ממה שאנו עוסקים

. סגף עצמו בחנם ולא סמך עצמו על עסק התורה יומם ולילה שיכפר לו עונו

 על דרך שפירש החסיד רבינו , מה שאמרו שהתורה מכפרת הוא,אלא ודאי

ל שהעוסק בגמילות "ה בשערי תשובה בענין מה שאמרו רבותינו ז"יונה ע

כן , ין עד שובו שתולין לו מהיסור,שפירושו, חסדים שמכפרים על עונותיו

אבל ודאי שצריך לטהר ,  הכפרה היא שמאריכים לו עד שישוב,העוסק בתורה

נר [ה "השלכ "וכ@@. מעונותיו בסגופים ובתעניות כדי שתהיה תורתו רצויה
מי שפגם את עצמו באיזה עבירה , אף שמואל מודה, ולי נראה: ]מצוה תענית אות יח

,  ורשאי להחמיר על עצמו להתענות,בודאי צריך לסגף עצמו, חמורה או קלה

ודברי שמואל לא . עד אשר ידע בבירור שאין בו סיג ורושם כתם מהעבירה

איש כזה לא , נאמרו אלא במי שהוא חסיד קדוש וטהור ולא טעם טעם חטא

, אדם שפגם, הכלל העולה: ]תורה שבכתב פרשת נשא אות כט[כתב ועוד @@. יתענה

, ואדרבה יזיר ויזיר, שמתו כשאינו מזיר עצמודהיינו נ, הוא חוטא על הנפש

ומתענה כדי , ומי שהוא טהור ונקי מכל חטא, יתענה ויתענה וכולי האי ואולי

זה נקרא קדוש , צעורי נפשיה שאינו מבטל מלימוד]ל[ומצי , להוסיף קדושה

 כתב בשם ספר ]ח"ה ת"ד[ל "בבהוהנה @@ .וחסיד לריש לקיש, לרבי אלעזר

בספר ל "האריזבתוך ספרי המקובל האלקי חסידא קדישא מצא שנ, חרדים

לא נזכרו אלא למי שאין עמלו ' מצא בסיגופים כונכל מה שש ,אחד כתיבת יד

 לא יחלש ולא יתבטל ,' אבל מי שתורתו אומנתו ויודע דעת ויראת ד,בתורה

 , אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו לבין קונו,מלימודו

 ברךיתאליו  וידבר ,מחשבתו בו כאלו כבר עומד לפניו ביום הדיןויתקשר 

א בספרו "מרן החידאכן @@. כ" ע.כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו

דברי בכן לא נמצא ש, כתב לדחות זה, ]פרק טל[כסא רחמים על אבות דרבי נתן 

תקנת השבים ובספר @@. ספר חרדיםרק מקור הדבר הוא מ, ל"יזהאר

דכל מה שאמרו דדי בעמל התורה , כתב לבאר בזה, א" הלל שליטמ"להגרי

, הכל הוא לענין התעניות הנזכרות בראשונים, ואין צריך תעניות וסיגופים

לפי שאינם אלא להעביר מעל החוטא היסורין שנגזרו ', כתעניות הרוקח וכדו
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Â˜Â�È˙ È„ÓÏÓ ,Ú‡" ˙Â�Ú˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ˙Â�ÂÂÚ Ì„È· ˘È˘ Ù˙ .לז
�Î Ì‰ÈÏÚ"Ï ,Ì˙Î‡ÏÓ· ÔÈ˜ÒÂÚ˘ ÌÈÓÈ· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,Â�Ú˙È ‡Ï ,
ÈÚ È¯‰˘"˙ÂÈ¯·‰ ˙‡ ÌÈÏÊÂ‚Â ÌÈÓ˘ ˙Î‡ÏÓ ÔÈËÚÓÓ Ê.104 ‡Ï‡ 

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ· Â�Ú˙È. 

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"‰ÏÈ‚ Ï ,‰Ê ÔÂÂÚÏ Í¯ˆ�‰ ÔÂ˜È˙‰ ÈÎ , ˙Â�Ú˙‰Ï .לח
Ù"È··Â˘‰ ÈÓÈ· ÌÈÓÈ „"Ì ,ÈÚÂ"˙ÂÓ˘· Ì‚Ù˘ ‰Ó Ô˜Â˙È Ê 

ÌÈ˘Â„˜‰.105 

‰¯Ú ‰�Ú˙Ó‰"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ Ô˜È˙˘ ˙ÂÈ�Ú˙‰ È¯„Ò Ù"Ï , ÏÚ È .לט
‰ÏÚÓÏ Â˘¯Â˘· ‡ËÁ‰ Ô˜˙� Ì„È ,ÌÏÂÚ· ˘�ÂÚÓ Ì‚ ‰Ê· ¯ËÙ�Â 

‡·‰.106 ÂÈ˙Â�ÂÂÚ· Â‡¯·�˘ ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰ ÔÈÏË·˙Ó ‰Ê ÔÙÂ‡· ˜¯Â.107 

                                                                                      
 ז אמרו דמי שתורתו אומנותו ועוסק באורייתא תדירא"וע, ז"לבוא עליו בעוה

ת "ש רבינו יונה בשע"וכמ, ותש כוחו בעסק התורה אין לך יסורין גדולים מאלו

ח חייב להתענות אם "ק דגם ת"ל בשער רוה"י ז"ש רבינו האר"אבל מ, ]ד"ש[

אשר סגולתם לתקן החטא , ל"איירי לענין סדרי תעניות שגילה הוא ז, חטא

עליו היסורין חוץ ממה שמעביר מ, ב לא יחשב לו לחטא"דגם בעוה, בשורשו

 .ש"ע, ח יתענה באלו"על כן גם ת, ז"בעוה

ה בכל פועל "וה. ה"צ סק"והובא בשעה, ב"י תקעא סק"א בברכ"כ מרן החיד"כ .104

שכתבו הפוסקים שלא יתענה מפני שממעט , המושכר למלאכת בעל הבית

מ לא "מ, פ שחטא ומוכרח לתעניות לתיקון נפשו"כ אע"א, ב"מלאכת בעה

 .ובודאי הויא לה מצוה הבאה בעבירה, ב" לגזול את בעהמפני זה הותר לו

 .ש"ע, ב"ק דף יז ע"שער רוה .105

שעמד בביאור הענין למאי , א"מ הלל שליט"בספר תקנת השבים להגרי' עי .106

ל דגם "וכדאיתא בחז[, נצרכו התעניות לתשובה ולא סגי בעיקר התשובה לחוד

שאדם הראשון ישב בתענית , אבות העולם התענו תעניות רבות לכפרת עוונות

 גבי ]פרשת נשא פרשה יג, רבה[וכן איתא במדרש , :]יח[ל בעירובין "ש חז"כמ,  שנה130

שלא היה בעת מכירת יוסף לפי שהיה עסוק בשקו ותעניתו שיתכפר לו , ראובן

ובחגיגה ,  בדוד המלך שקיבל יסורין.]קז[וכן איתא  בסנהדרין ,  מעשה בלהה

והרוקח סידר ,  יהושע שהתענה על איזה דבר עד שהושחרו שיניו' בר:]כב[

ל גילה כמה תיקונים ותעניות "ואחריו רבינו האריז, תעניות לכפרת כל עוון

, ט שהוא מתנאי התשובה ולהכניע היצר" הביא ממהרי]בסימן א[ושם ]. כנודע
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ן מי ועל כן אינם פוטרי[, י והזרע אמת שהוא סניף לתשובה"וכעין זה מהנוב

, ף שהוא לבטל המזיקין"א ומרן החבי"וממרן החיד, ]ד"שנתחייב עונש בב

ובימי , א דהרוקח גילה סדרי התעניות לפי מקומו ושעתו"כ מרן החיד"ועו[

מאחר , לפתוח שערי אורה ומעיינות החכמה על ידו' י גזרה חכמתו ית"האר

ש "יות כמכ נשתנו סדרי התענ"וע, שכבר נבררו ונתקנו כמה וכמה ניצוצות

ל כתב דנצרכין בכל תשובה שאינה תשובה "ש אגסי זצ"ומהר, ]ל"האריז

, ל כתב דהם חלף היסורין הנצרכין לו למרק עוונותיו"י פתיה זצ"ומהר, עילאה

ע "דכל מעט יסורין שמקבל ע, ]ו"פ[א "ו בלב דוד למרן החיד"כ מהרח"וכ[

ה "שם הגרימ וכתב@@]. ברצונו מקיל מעליו חבילות של יסורין אחרים

לתקן , דסדרי התעניות והתיקונים הם חלק הנסתר שבמצוות התשובה, לבאר

ובזמן ', ז וכו"מה שפגם בעולמות העליונים למעט אורם ולקלקל השפעתם מזל

אבל משחרב הבית אין התשובה , י הקרבנות"הבית היה נתקן הפגם בשורשו ע

עניות שיהיו חלף כ הוצרכנו לסדרי ת"וע, לחוד מועלת לתקן הפגם למעלה

ק שבקרבן נקרבים חלב ודם וגם בתענית מתמעט חלבו "ש בזוה"וכמ, הקרבן

ל גילה כל חטא מהו הפגם שנגרם "ורבינו האריז, ודמו ונקטרים בחמימות גופו

וכנגד זה כמה תעניות ותיקונים נצרכים כדי , על ידו בעולמות העליונים

י אין הדבר תלוי "וני רבינו הארשלפי תיק, ]בסימן ב[כתב שם ועוד @@. לתקנו

אלא כנגד , בצער ויסורין שיסבול החוטא בתעניות כנגד מה שנהנה בחטא

שהם , כ דבזה עדיפי על תיקוני הרוקח"ועל כן כתב בשעה, הפגם בשורשו

בסימן [שם עוד @@. ז"מועילים רק תמורת היסורין שחייב החוטא לסבול בעוה
י "ח שע"ש ורבינו הבא" ורבינו הרשי" הביא ראיות מדברי רבינו האר]ג

לפי , י נתקן החטא לגמרי ולא נשאר עוד שום רושם"התיקונים שסידר האר

ח בתורה "הוא מבואר מדברי רבינו הבאוכן @@. שמסודרים כנגד הפגם ממש

 הצומות מספר גילה אשר ל"זצ י"האר רבינו והנה: ל"שכתב וז, ]סימן תיד[לשמה 

 תשובה סדר מסר ל"ז הוא כי ,התשובה סדר הם אלו כל הנה ,התיקונים וסדרי

 אם בין עליונה נפשו תהיה אם בין ,נפש לכל השייך האלו הצומות במספר

 הסדר זה יעשה אם ,שיהיה בחינה מכל ,גדולה בין קטנה בין ,תחתונה תהיה

 תשובה עשה חשיב ז"וה ,בזה תשובה די חובתי האדם יצא ,ל"ז רבינו שגילה

 לכל השוה דבר הוא ל"ז רבינו שגילה הסדר זה כי ,ספק םשו בה ואין שלימה

 אותו על שלימה תשובה שעשה בטוח לבו נכון התיקון זה העושה שכל ,נפש

 ל"ז רבינו שגילה זה סדר לעשות יכול ואינו כח תש שהוא מי מיהו .עון

 חרטה ונתחרט ובכה התוודה רק התענה לא או דוקא ימים מעט והתענה

 שלימה תשובה לו הנויחשב זאת בתשובתו יתרצה ה"שהקב אפשר גמורה
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ÂÚÓ ‰�˘· ‡Â‰ ÔÂ˜È˙‰ ¯˜ÈÚ ,È··Â˘ ˙ÂÈ˘¯Ù·"˙ Ì"˙ , ÏÚÂ·¯˙ .מ
‚ ÔÎÈÓ Ì ‰�˘ ÏÎ· ˙Â�Ú˙‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡Â ÁÎ ˘˙ ‡Â‰˘ , ıÓ‡˙È

˙Â˘ÚÏ ˙¯·ÂÚÓ ‰�˘· ÔÂ˜È˙‰.108 

 ÔÙÂ‡ ÔÂ˜È˙‰, ‰�Ú˙È˘ Ù"„ ÌÂÈ ‰Ê· ¯Á‡ ‰Ê. Ì�Ó‡Â ÈÎ ÏÎ· ÈÓÈ .מא
È··Â˘‰"Ì ÔÈ‡ Ù"„ ÌÈÓÈ, ÏÚ ÔÎ ‰ÏÈ‚ Â�È·¯ ÊÈ¯‡‰"Ï, ÈÎ Ì‡ ‰�Ú˙Ó 

·' ÌÈÓÈ ÌÚ Ì‰È˙ÂÏÈÏ, ÔÈÏÂÚ ÂÏ Î"Ê ÌÂÈ, Ì‡Â ‰�Ú˙Ó ÍÎ ‚' ÌÈÓÈ 
¯ÔÈÙÂˆ ‡Ï· ˜ÒÙ‰, ÔÈÏÂÚ ÂÏ Ó' ÌÂÈ. ÏÚ ÔÎ, ‰�Ú˙Ó˘Î ‚' ÌÈÓÚÙ 

˙Â˜ÒÙ‰ ˙Â�Ë˜ Ï˘ ·' ÌÈÓÈ �Î"Ï, ÔÈÏÂÚ ÂÏ Ù"‡ ÌÂÈ, ÛÂ¯Èˆ·Â „ÂÚ ‚' 
ÌÈÓÈ ÌÈ„„Â· È�ÙÏ ˙Â˜ÒÙ‰‰ �‰"Ï Â‡ Ì‰È¯Á‡ ÔÈÏÂÚ ÔÈ�ÓÏ Ù"„ 
ÌÈÓÈ.109 

                                                                                      
 בשלימות תשובתו קבל ה"שהקב לו שיגיד וירד שמים עלה מי אבל ,ומעליא

 רבינו שגילה התיקון סדר העושה כ"משא ,תיקון לעשות עוד לו צורך ואין

ש עוד שסיים "וע. ל"עכ, הזה התיקון לו שיספיק בטוח לבו נכון זה ,ל"זצ י"האר

 גמור צדיק ילך"חילוקי כפרה הרי ' ביומא ד' ו כמבואר בגמשאחר גמר כפרת

ל שגם בורא מזיקים "ה וביאר שם שבעוון שז"הוסיף הרימאמנם @@. "עדן לגן

כדי להמית אותם המזיקין , ד תעניות"צריך עוד תיקון מלבד פ, בפועל ממש

, ש שעל המיטה בכוונות"י ק"והוא ע, ולהחזיר הנשמות שבהם אל הקדושה

 . ל בזה"ר בדברי רבינו האריזוכמבוא

ל הפליא "שרבינו האריז,  כתב]אות יח' מערכת ת[במדבר קדמות א "מרן החיד .107

, ונראה ודאי. לעשות בתקוני התשובה וסדרי תעניות לכל חטא בפרטות כידוע

שיעיד עליו יודע [שאם שב בכל לבו ככל סדר התשובה שכתב הרמב״ם 

שאם הרהר [, וכמו שנראה מהש״ס, א היאודאי תשובה מעלי, ]'תעלומות וכו

אבל זה יועיל , ]מ שאני צדיק גמור מקודשת ודאי"תשובה בליבו וקידש ע

אמנם המקטרגים שנעשו . להנצל מגיהנם ולשוב אל הקודש והוא צדיק גמור

וכדי , אבל עדיין על עמדם יעמודו, נהי דאין להם רשות לקטרג, על ידו

 .עניותלמחותם ולבטלם צריך סיגופים ות

 .ל"בשם גורי האריז, א בצפורן שמיר סימן ו אות צח"מרן החיד .108

' ועי, א בצפורן שמיר סימן ו אות צ"ומרן החיד, ל"ק מרבינו האריז"שער רוה .109

ר רבי "ן האדמו"ר המלוב"עוד תיקונים לעוונות אלו ממו' ועי. ד"ע תקסח ס"שו

הלבבות להשיב לב מה שהאריך להלהיב , יעקב אביחצירא בספרו גנזי המלך
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ÒÙ‰ ‰�Ú˙Ó˘Î 'ÌÈÓÈ ,‰ÏÈÏ‰ ÔÓ Ô˙ÏÈÁ˙˘ , ÌÏÈÁ˙È ‡Ï˜˙ · .מב
˘‡¯ ˙Â�Ú˙‰Ï ˙·˘ È‡ˆÂÓ·È�˘Â ÔÂ ,‰ÎÏÓ ‰ÂÏÓ ‰ÂˆÓ ÏË·È Ê‡ ÈÎ ,

‰·ÂÁÂ ‰·¯ ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ , È�˘ ÌÂÈ· ‰�Ú˙ÈÂ È�˘ ÏÈÏÓ ÏÈÁ˙È ‡Ï‡
ÂÏÂÎ, ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ·Â ,ÏÈÏ· ÏÎ‡ÈÂ ÈÚÈ·¯.110 

, ˘Ù‰ ÏÎ ¯„Ò"ÔÈÙÂˆ¯ ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÈ�Ú˙ „ ,ÌÈÓÈ· ÏÎ‡È ‡Ï .מג
˙ÂÏÈÏ· ˜¯ ‡Ï‡ ,È˘‡¯Â ˙Â˙·˘· „·ÏÓ ÌÈ˘„ÂÁ ËÂ"Ë·˘· Â . ÏÚÂ

ÔÎ ,˙¯Á‡ ÌÚ ˙Á‡ ‰˜ÒÙ‰ Û¯ˆÏ ‰ˆÂ¯˘Î , ÌÂÈ· Ì‚ ˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ
‰È¯Á‡˘ ,ÂÈ˙ÂÈ�Ú˙ „È¯Ù‰Ï ‡Ï˘ È„Î ,]�‰ ÔÙÂ‡·Â" ÏÈÏ· ÏÎ‡˘ Ï

ÈÚÈ·¯ ,· Ï˘ ˙ÙÒÂ� ‰˜ÒÙ‰ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯Â ' „Ú È˘ÈÓÁ ÏÈÏÓ ÌÈÓÈ
˙·˘ ÏÈÏ· ÏÎ‡È˘ ,ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ Ì‚ ˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ[ , ÏÎÂÈ˘ È„ÎÂ

˜ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï· ˙Â�Ú˙‰Ï Í¯ËˆÈ ‡ÏÂ ÏÂÎ‡ÏÈ�ÙÏ˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· Ì„Â 
‰È�˘‰ ‰˜ÒÙ‰‰ ,] Ï˘ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ ˙Â�Ú˙‰Ï Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰Â

˙·˘ ÏÈÏ „Ú ˙ÂÙÈˆ¯· ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ[ , ÔÙÂ‡· ˙Â˜ÒÙ‰‰ Ï·˜Ï ÔÂÂÎÈ
Ë Â‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯˘"Ì‰È�È· Â˜ÈÒÙÈ Ë·˘· Â , ‰ÚÈ˜˘‰ Ì„Â˜Ó Ê‡˘

¯ Ï˘"Ë Ï˘ Â‡ Á"Ë·˘· Â  ‰È�˘‰ ‰˜ÒÙ‰‰ ˙È�Ú˙ ÏÈÁ˙‰Ï ÏÎÂÈ
]È· ‰˙˘Â ÏÎ‡˘ ¯Á‡Ï¯ ÌÂ"Ë ÌÂÈ· Â‡ Á"Ë·˘· Â[ ,¯ ÔÈ‡Â"ËÂ Á" Â

ÂÈ˙ÂÈ�Ú˙ ÔÈ„È¯ÙÓ Ë·˘· ,Ì‰· ˙Â�Ú˙‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÈÙÏ.111  

˘‡È··Â˘‰ ÈÓÈ ÏÎ ‰�Ú˙Ó˘ ÈÓÏ ÏÈÚÂÓ ‰Ê Ì�Ó‡"Ì , ÏÂÎÈ Ê .מד
¯˘ ÔÂÂÎÏ"ËÂ Ë·˘ Á"¯Â Ë·˘· Â"‚ ÔÈ· ÌÈ„È¯ÙÓ‰ ÂÈ‰È ¯„‡ Á '

‰˘ÂÚ˘ ˙Â�Ë˜ ˙Â˜ÒÙ‰‰ ,�ÎÂ"Ï . ÈÓÈ ÏÎ ‰�Ú˙Ó Â�È‡ Ì‡ Ï·‡
È··Â˘‰"Ì,Ù ÔÂ·˘Á ÌÈÈÒÓÂ "¯ ÚÈ‚È˘ Ì„Â˜ ˙ÂÈ�Ú˙ „"¯„‡ Á , Â‡

¯ ÂÏÁ Ì‡"Ë Â‡ Á"˙·˘· Ë·˘· Â , ‰˜ÒÙ‰ ÏÈÁ˙‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ê‡˘
ˆÂÓ· ‰È�˘‰"˘ , ‰˜ÒÙ‰‰ Ì„Â˜˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·˘ ÍÂÓÒÏ È‡˘¯

‰�Ë˜ ‰Á�Ó ÔÓÊ „ÚÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ ‰�Ú˙È ‰È�˘‰ ,] ˙È�Ú˙‰ ˙Ï·˜·Â

                                                                                      
 .בנים על אבות

 .אות צג' א בצפורן שמיר סימן ו"מרן החיד .110

 .אות צג' א בצפורן שמיר סימן ו"פ מרן החיד"ע .111
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‰Ê ÔÙÂ‡· ‰�Ú˙Ó˘ ˘¯ÙÈ[ ,˜¯ ÏÎ‡ÈÂ „Ú ‰�Ë˜ ‰Á�ÓÓ‰ÚÈ˜˘‰  ,
ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ‰È�˘‰ ‰˜ÒÙ‰‰ ˙È�Ú˙ Ï·˜È ·Â˘Â ,ÈÚÂ" ÌÂÈ Ê]ÈÚÈ·¯ [

ÂÈ˙ÂÈ�Ú˙ „È¯ÙÓ Â�È‡ ‰ÏÈÏ‰ „Ú ‰�Ë˜ ‰Á�ÓÓ Â· ÏÎ‡˘ , Ì‚ Ï·‡
ÔÈ�ÓÏ ÂÏ ‰ÏÂÚ Â�È‡ Ù"„ ,]Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÏÂ" ¯ÓÂÏ È‡˘¯ Â�È‡ Ì‚ Ú

Â��Ú Â·[.112  

�Ò ˙ÂÈ‰Ï Â‰Â�ÈÓÊ‰˘ Â‡ Ô· ÂÏ „ÏÂ� Ì‡]Ï‰ÂÓ Â‡[ ,ÂÈ˘" Ë„˜  .מה
‡Â‰ ÂÏ˘ ,ÁÓ˘ÈÂ ÏÎ‡È ,ÂÈ˙ÂÈ�Ú˙· ˜ÒÙ‰ ·˘Á� ‰Ê ÔÈ‡Â . ‡Ï Ï·‡

˙ÂÈ�Ú˙‰ ÈÓÈ· ˜„�Ò ˙ÂÈ‰Ï ˘˜·È ,˙ÂÙÈˆ¯‰ „ÈÒÙÈ ‡Ï˘.113  

ÂÏ‡ ÔÈÙÂˆ¯ ˙ÂÈ�Ú˙ ‰�Ú˙Ó‰ ,Ú‡" ˙Â�Ú˙‰Ï ‡Ï˘ ÂÎ¯„˘ Ù .מו
¯ ·¯Ú·"„ÏÂÓ‰ ¯Á‡ Á , ‡Ï Ì‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ„ ‰‡¯�

˙ÂÈ�Ú˙‰ ˙ÂÙÈˆ¯ „·‡È ‰�Ú˙È ,¯Â ˙·˘ ‡˜Â„Â" ÌÈ„ÈÒÙÓ Ì�È‡ Á
˙ÂÈ�Ú˙‰ ˙ÂÙÈˆ¯.114   

                                    
ואמנם שם לא נזכר . צג-אות צא' א בצפורן שמיר סימן ו"פ מרן החיד"ע .112

ח בתורה "אבל הדבר מבואר בדברי רבינו הבא, שיתענה רק עד מנחה קטנה

 הנה ,י"והנה ביום רביעי מלבד שהוא מפסיק מבע: ל" שכתב וז]מן תיזסי[לשמה 

 , וכך הוא צריך לעשות,כ בו מעמוד השחר עד זמן מנחה קטנה"הוא מתענה ג

שיקבל עליו ביום שלישי אחר מנחה להתענות ביום רביעי מעמוד השחר עד 

מחר  הריני לפניך בתענית נדבה ל: וככה יאמר בפירוש,סוף תשע שעות ומחצה

 ומאחר שהוא מתענה רובו של יום .מעלות השחר עד סוף תשע שעות ומחצה

 , אלא שאינו משלים, הנה גם זה נחשב לתענית, ומקבל התענית בפיו,רביעי

 ומה ,ז חשיבי התעניות שלו רצופים" עכ,פ שהוא אוכל אחר תשע ומחצה"ואע

ר שיגמור  וטוב שיקבל התענית של ההפסקה אח.י"וגם שהוא חוזר ופוסק מבע

ש "וע. ל"עכ. אכילתו ויעשה הקבלה מבעוד יום ויאמר הריני בתענית מעכשיו

, ימים לילה ויום' דגם מאי דאיתא באסתר דצמו ג, שהביא ממדרש שוחר טוב

 .ש"ע, היינו שהיו אוכלים מעט סמוך לשקיעת החמה

 .אות ק' א בצפורן שמיר סימן ו"פ לשון מרן החיד"ע .113

, ח תליא בפלוגתא"ין זה שלא להתענות אחר המולד בערמשום דד, כן נראה .114

ועל , ל"ע כמבואר בדברי רבינו האריז"וחשיבות הרציפות בתעניות מוסכם לכו

ח גם אחר המולד אם "אבל ער, ח אינן מפסידין הרציפות"כן דוקא שבת ור

או יסדר תעניותיו , ועל כן או יתענה גם באותו היום, יאכל בו יפסיד הרציפות
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Ê ÔÂ˜˙ ˙Â˘ÚÏ ‰ÎÂÊ‰ , ¯˙ÂÈ ÏÎ‡È ‡Ï ÏÎÂ‡˘ ‰ÏÈÏ·˘ ¯‰ÊÈ‰ .מז
È‡„Ó ,Á È¯˜ È„ÈÏ ‡·È ‡Ó˘"Â ,Â�Â˜˙· ÏÈÚÂÈ ‰ÓÂ ,ÂÏÂ˜Ï˜ Â�Â˜˙Â .

‰ÏÈÎ‡· ËÚÓÏ ¯‰ÊÈ ÔÎÏ ,ÌÈÏÈ‚¯Ó‰ ÌÈ¯·„Ó ‰È‰˙ ‡ÏÂ . ‰„Â˙ÈÂ
ÈÂ„ÈÂ‰ ˙Ú˘· ÌÂÈ·Â Ô˘ÈÏ ÍÏÂ‰˘Î ‰Î·ÈÂ ,È„‚� È˙‡ËÁ ÌÈÈ˜ÈÂ 

„ÈÓ˙.115  

Ú‡"˘ ÙÈ··Â˘‰ ÈÓÈ· Ì‰ ˙ÂÈ�Ú˙‰ ¯˜ÈÚ"˙ Ì"˙ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .מח
˙˘¯ÙÓ Ì‚ ÏÈÁ˙‰Ï È‡˘¯ ‰ˆ¯È Ì‡ ÈÁÈÂ,116  ÏÈÁ˙‰Ï Â‚‰�˘ ˘ÈÂ

È··Â˘‰ ˙ÂÈ�Ú˙"È ˙È�Ú˙Ï ÍÂÓÒ· Ì '˙·Ë· , ÌÂÈ „ÂÚ ÌÈÙÈÒÂÓ ÂÈ‰Â
 ˙Â�Ë˜ ˙Â˜ÒÙ‰ ˙Â˘ÚÏ È„Î ‰È¯Á‡Ï Â‡ ‰È�ÙÏ ÌÈÈÓÂÈ Â‡]· '‚ Â‡ '

ÌÈÓÈ[ ,ÂÏÚÈÂ ˙ÂÈ�Ú˙ „ÂÚÏ ‰Ù¯ˆÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„ÎÙ ÔÂ·˘ÁÏ Ì‰Ï " „
˙ÂÈ�Ú˙ .Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ÂÎÓÒ˘ ‰‡¯�Â" ÌÂˆÏ ¯„Â�‰˘ Ú

ÂÏ ÔÈÏÂÚ ‰·ÂÁ ˙È�Ú˙ Ì‰· Ú¯È‡Â ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ÌÂÎÒ.117 

                                                                                      
 .ח זה בתוך הרציפות" שלא יפגע בערבאופן

 .א בצפורן שמיר סימן ו אות צט"מרן החיד .115

 .אות צג' א בצפורן שמיר סימן ו"מרן החיד .116

 בשם רבינו ]ב"ע' ק ו"שער רוה[ו "כתב מהרחוהנה @@. א"ע תקסח סי"בשו' עי .117

יקון אלא כל ת, אין לערב תיקון אחד בחבירו, גם בענין התענית:  ל"ל וז"האריז

תיקונים של '  אם היו בידו לעשות ב, המשל בזה.ותיקון יהיה נפרד מחבירו

 שהם ,ימים רצופים' פ ב"לא יאמר אעשה ג, יום' כל תיקון מן מ, שתי עבירות

ימים ' התיקונים בב' לפי שמתערבים יחד ב, א יום" שמספרם פ,ז"פ כ"לחשבון ג

כ "ואח, ז יום"י יש בידו כ והר,ימים רצופים'  אמנם יתענה תחלה ב.האמצעיים

תעניות של תיקון ' ויושלמו מ, ג תעניות בימים בלי לילותיהם"יתענה י

. ממשל דרך הנזכר בפני עצמם ע' יום של תיקון הב' כ יתענה מ"ואח, הראשון

שכל יום מתקן , ז בתעניות שמתענה על תיקון עוונותיו"דכ, אמנם נראה. כ"ע

אבל בתעניות , ין לערב תיקון בתיקוןעל כן א, מאותיות הקודש שפגם בהם

מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי ציבור שהם 

בתיקוני רבינו ואין חשש במה שמתערבות , נראה שאינו בכלל זה, ההתשוב

דגם אם נחוש לומר דאף תענית חובה אין לערבה , נראהועוד @@. ל"האריז

שר מתענה תחילה צום עשרה בטבת מ הנה כא"מ, ל"בתיקוני רבינו האריז

כ מוסיף להתענות "ואח, ]ימים' י כדי שתיחשב לו להפסקת ב"ומתחיל מבעו[
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ÈÁ‰ Ô¯Ó ·˙Î"‡ ,· ÌÈÓÈ· ˜¯ ‰�Ú˙Ó Ì‡˘ '‰Â ' ÈÓÈÓ„ .מט
È··Â˘‰"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ‰ÏÈ‚˘ ÔÂ˜È˙‰ ÔÈ�ÚÏ ÂÏ ‰ÏÚ ‡Ï Ì"Ï , Â‰ÈÓÂ

                                                                                      
 דהפסקת ]שם[ל "הנה כבר נתבאר בדברי רבינו האריז, עוד יום אחריו ברציפות

ג ימים ליום "וי, ג ימים ליום הראשון"אינה מחולקת י, ז יום"ימים העולה לכ' ב

, ו יום"ויום השני נחשב לכ, בפני עצמו' שון הוא יום אאלא יום הרא, השני

כ באופן זה אפילו אם נחוש דתענית עשרה בטבת אינה עולה לחשבון "וא

ו "ועדיין יש בידו כ, מ לא הפסיד אלא יום אחד"מ, ל"תעניות רבינו האריז

ודוחק לומר שאם נחוש לעירובן גם לא [, תעניות ממה שהתענה ביום השני

או שנדון שתענית , ויום השני אינו אלא יום הראשון, כללחשיב שהתענה 

, עודונראה @@]. דזה אינו מסתבר כלל, החובה הפסיקה בין שאר תעניותיו

נמצא , ל שלא לערב תיקון בתיקון"דהנה באופן שהזהיר רבינו האריז

רוצה שיעלה , ל שבדבריו"שעושה בדוגמא הנ] האמצעית[שבהפסקה השניה 

יום של תיקון ' ב מהם יעלו להשלמת מ"אשר י, ו יום" לכהיום השני לתעניתו

מן ההפסקה ' ועוד יום א, ז יום"שעולה כ' שכבר התענה הפסקה א[, הראשון

ד הנשארים מהם יעלו "וי, ]יום' ב יום לחשבון מ"ואין חסרים לו אלא י, השניה

ז יום בהפסקה שלישית "וישלים עליהם עוד כ, יום של תיקון השני' לתחילת מ

לפי שבאותו היום , ל שלא יערב תיקון בתיקון"ובזה הורה רבינו האריז, שיעשה

אבל אם עושה באופן שכל היום השני לתעניתו , ז"עצמו מערב התיקונים זב

אם מוסיף להתענות אחר , ועל כן. נראה שאין לחוש, כולו עולה לתיקון אחד

ה לו למנין אפילו נאמר שצום עשרה בטבת עצמו אינו עול, צום עשרה בטבת

, ל שעושה"מ יום השני כולו עולה לבדו למנין תעניות האריז"מ, ז תעניות"כ

, דאם עושה להיפך, נמצאז "ולפ@@. ואינו מערב תיקון בתיקון באותו היום

ורוצה להתענות עד , בטבת מבעוד יום' שמקדים להתחיל תעניתו בליל ט

ז "יעלו לו למנין כימים ש' מוצאי עשרה בטבת שתהא בידו הפסקה קטנה של ב

הנה אם נאמר דאין לחוש בעירוב תעניות חובה עם תעניות לתיקוני , תעניות

דיום הראשון , נמצא, אבל אם נחוש דגם בזה לא יערבם יחד, ניחא, ל"האריז

לא , ומה שהתענה בעשרה בטבת, עלה לו רק ליום אחד] בטבת' ט[שהתענה 

, דלצד זה דאין לערבם יחד, ו ימי תענית"יוכל לחשב שעלה לו למנין עוד כ

ולכאורה ממה . [ל"ולא לתעניות האריז, הרי תעלה לו רק לתענית חובה

בין לפניה , ל להפסקה עם תענית עשרה בטבת"שנהגו לצרף תעניות האריז

תיקונים הנעשים ' ודוקא בב, מוכח דנקטינן דאין חשש בעירוב זה, ובין לאחריה

 ].ז"ערבם זבל שלא י"לעוונותיו הורה רבינו האריז
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˙ÂÈ�Ú˙Ï ÌÈ·˘Á�  ‰�Ú˙Ó˘ ÈÓÎ ‡ÓÏÚ· ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ˙È�Ú˙ ‰ÊÈ‡
‰�˘‰ .‰Ê ÔÂ˜˙Ï ‰È‰È ˙ÏÚÂ˙ ‰ÊÈ‡˘ ÔÎ˙È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ,  ‰Ê· ÈÎ „ÂÚÂ

ÔÓ ¯Ó˘ÈÏ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó ‡ËÁ‰.118  

Ù ˙Â�Ú˙‰Ï ÂÁÂÎ· ÔÈ‡˘ ÈÓ"�Î ˙ÂÈ�Ú˙ „"Ï , ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .נ
Ó ˙Â�Ú˙‰ÏÓ ÂÓˆÚ Ú�ÓÈ 'È··Â˘‰ ÈÓÈ· ÌÈÙÂˆ¯ ÌÂÈ"Ì , Â‰Ê Ì‚˘

È¯˜‰ ÔÂÂÚ· Ì‚Ù˘ ‰ÓÏ ÔÂ˜È˙.119 ÔÈ‡ ‰Ê Ì‚ Ì‡Â ÂÁÂÎ· , ¯ÂËÙÈ ‡Ï
ÏÎÂ ÏÎÓ ÂÓˆÚ ,ÎÚ ‰�Ú˙È ‡Ï‡"¯ ·¯Ú ÏÎ· Ù"Á , ÌÈÓÈ ¯‡˘· Ì‚Â

Â˙ÏÂÎÈ ÈÙÎ Â˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÈ ,ÂÈÓ¯Â‚Â ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ· ‰·¯‰ Ï„˙˘ÈÂ ,
‰ÂÊ·Â ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· „ÈÓ˙ÈÂ"¯ÒÂÓ È¯ÙÒ·Â ˜ , ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ˙¯ÈÓ‡·Â

ÂÎÂ'.120  

˘ÊÁ Â¯Ó‡"Ï121‰˜„ˆ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ˙È�Ú˙ ‰ÏÂ„‚  , ‰ÊÂ ÂÙÂ‚· ‰Ê .נא
Â�ÂÓÓ·. Ì�Ó‡  Ô˜È˙˘ ˙ÂÈ�Ú˙‰ ÔÈ�Ó ÏÎ ˙Â�Ú˙‰Ï ÁÎ ¯ˆÚ ‡Ï Ì‡

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"Ï , Ï„˙˘È ˙Â�Ú˙‰Ï ˙ÂÁÙÏ„Á‡ ÌÂÈ , ¯‡˘ ˙Â„ÙÏÂ
Ì‰· ·ÈÈÁ˘ ˙ÂÈ�Ú˙‰ , ˘È‡ Ô·‰ Â�È·¯ È¯·„ ÏÚ Â��ÓÊ· ÂÎÓÒ˘ ÈÙÎ
ÌÈ˜ÒÂÙ ¯‡˘Â ÈÁ , ˙ÂÈ�Ú˙‰ ¯‡˘ ˙Â„ÙÏÂ „Á‡ ÌÂÈ ˙Â�Ú˙‰Ï

ÔÂÓÓ·.122  

                                    
 ]א"סימן תרפה סק[י "בלשונו בברכ' ועי. אות צד' א בצפורן שמיר סימן ו"מרן החיד .118

. וישלימם בהפסקות קטנות כנודע, ד תעניות רצופים"וצריך להתענות פ: שכתב

ואם לאו לא עשה כלום לפרט , יום רצופים' ואם הוא חלוש לפחות יתענה מ

 .כ" ע.תיקון זה

 .אות צז' פורן שמיר סימן וא בצ"מרן החיד .119

 .סימן עה אות ב, א בספרו חיים שאל"מרן החיד .120

 :ברכות לב .121

 הביא מהראשונים דאם מצטער הרבה בתעניתו יוכל ]ב"תקסח ס[א "ברמ .122

, ל"תיקוני רבינו האריזולענין @@]. אם לא קיבלו דרך נדר[, לפדותה בממון

י פתיה שאינו "ודעת מהר, עניתל לא נזכר פדיון חלף הת"הנה בדברי האריז

 שנשאל מזה באדם ]אות ב, חיים שאל סימן עה[א "ע בדברי מרן החיד"וע[, מועיל

אם יש לו , ל"חלש שלא יוכל להתענות כמנין התעניות שסידר רבינו האריז

 ואם בעיניו יפלא ,מילתא דלית לה פתרישהקשו לשאול , וכתב, תיקון אחר
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 הלא ידעת אם לא , מי שם פה בענין זה,ינו יפלאגם בעינ', וכודברי הצומות 

 אשר יצק מים על ידי אליהו זכור ,דיבר בו' ל רוח ה"י זצ"שמעת כי רבינו האר

 כמפורסם עזוזו ,רקיעא כשבילי דנהר דעהד ונהירין ליה שבילי ,לטוב

 , כי שיח וכי שיג לו,לאו ומאן הוא גבר בכ,ונפלאותיו הבונה בשמים מעלותיו

 ששהו את , פרוש מיראה, וסבור הייתי אפרוש את כפי,ו"רי רבינו חלפחות מדב

כ כתב שהיות והאיש חלוש מאד "ושוב אח. ' וכו ועמד קנה במקומו,קיניהן

כל ן התעניות מיפטור עצמו ממ לא "ומ, יזהר מאד בעזיבת החטא וגורמיו', וכו

, ]ח" רהיינו בערב [ רק ישער בעצמו אם יכול להתענות יום משמרת החדש,וכל

ק ובספרי "ויתמיד בתורה ובזוה, וגם בחול ימעט באכילתו כאשר יוכל שאת

ג "ברב פעלים ח[ח "רבינו הבאאמנם @@]. ש"ע', ובאמירת תיקון חצות וכו, מוסר
ל "דגם לענין תיקוני רבינו האריז, הביא מהחסד לאברהם ועוד, ]ח סימן לה"או

א בלשון תפילה שסידר "החידוהביא שכן תיקן גם מרן , מועיל הפדיון בכסף

י עבדיך לתקן "וברוב רחמיך הודעתנו ע: ולשונו שם, תעניות' קודם פדיון מ

 להתענות ,כמספר ומפקד שמות הקדושים אשר פגמנו בהם' וכונפשינו 

וגלוי וידוע לפניך כי חפץ הייתי לעשות תיקון ', וכו כמספר ,ז"ארבעים יום בזה

ולכן אני , וחי להתענות ארבעים יום רצופיםאך אין בי כח וכשל כ, זה בכל לב

 כי כן יסדו עבדיך לפדות בכסף כל ,מפריש היום ארבעה פרוטות כסף לצדקה

וכן הסכים שם לדינא רבינו . א דמהני"דפשיטא ליה למרן החיד, אלמא "תענית

פ סדר מספר "צריך לסדר הכסף בהפרשתו לצדקה עמ "וכתב שם דמ, ח"הבא

. ש"ע, ס פרוטות"שר עושין בסדר פדיון החולה בקהשמות שצריך לתקנם כא

וסיים , ל"פ דברי רבינו האריז"וכתב שם עוד לבאר גם טעמם הדבר דמהני גם ע

כ לילה "וגם צריך שיעשה הפדיון ביום שיקבל עליו תענית כתענית יוה: עוד

ונה שעושה בפדיון ובתענית וונכון לבו בטוח בשברון הלב ובצדקה ובכ, ויום

לו עשה תעניות גמורים ושלמים ינו כאופגם שעשה בעוה שיתוקן ,םאותו היו

ר שאול דוויק "וכן הוא בספר בניהו תיקוני הנפש לח. ה"י זלה"פ רבינו האר"ע

, ובלבד שמתענה יום אחד, שאפשר לפדות התעניות בממון, ה"הכהן זללה

ד "וכ. ל"ויעשה הפדיון כתיקנו שיהא מכוון כנגד התיקונים שייסד רבינו האריז

ראש -[ר אפרים הכהן "בחומעשה @@. ג סוף פרק ל"צ ח"צ באול"ר הגרב"מו
כי [א שיפתח פיו בחכמה "ח הטוב זיע"אשר בילדותו זכה להתברך מפה קדוש של רבינו הרי, מקובלי פורת יוסף

 היה אומר התשובה לחבירו, וכששאל המלמד דבר, בתחלתו מחמת צניעותו ובושתו לא היה משתתף בשיעורים
ח ובירכו "עד שהרגיש המלמד שיש דברים בגו ולקחו לרבינו הבא, שישב על ידו והלה היה אומרה להמלמד

ל מי שיש "ש חז"כמ, שהיו דבריו מלהיבים לב שומעיהם לאבינו שבשמים ונכנסים בלב השומעים, וכן הוה, ]ל"כנ
ה "שבער, ]ב בתשובה שלימהובכל דברי חיזוק שאמר ברבים היה מי שנתחזק וש, ש דברים נשמעים"בו ירא
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 ÂÈ˙Â„ÂÚÒ ÈÓ„ Ô˙È˘ ˜„˜„Ï ÍÈ¯ˆ Â‰ÈÓ˘ÓÓ,123 ˘‡¯ Ï˜È ‡ÏÂ  .נב
¯·„· ,˙È�Ú˙‰ ¯Úˆ „‚�Î ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÈÎ , ÂÈ‰˘ ÂÓ„Â Â·ÏÁ ÈÓ„ÎÂ

ÂÈ˙ÂÈ�Ú˙· ÌÈËÚÓ˙Ó .Â¯˘Ú ÈÙÏ Ô˙ÈÏ ÂÏ ˘È ¯È˘Ú‰Â , ÍÈ¯ˆ ÈÎ
 ‰È‰È˘˙È�Ú˙‰ ¯Úˆ „‚� ÔÂÓÓ‰ ¯Úˆ ÏÂ˜˘.124  

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ·˙Î"Ï , Ì„‰Â ·ÏÁ‰˘ ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ ˙È�Ú˙‰ ÌÂÈ· ÈÎ .נג
Ô·¯˜Î ÌÈ·˘Á� Â�ÓÓ ÌÈ¯ÒÁ�‰ ,˜‰ÂÌÈ˜ÏÁ È�˘ Â· ˘È Ô·¯ ,„Á‡‰ :

Â ÈÂ„ÈÂ ‰Ë¯ÁÂ ‰ÈÎ·Â ‰·Â˘˙ ÏÚ· ‰˘ÂÚ˘ ÏÚ Ô·¯˜‰Â‡ËÁ , Â˙Â‡¯·
„ 'Ô·¯˜· ˙Â˘Ú�‰ ˙Â˙ÈÓ ,Ú˘ ¯Á‡Â"ÈÂ‰ ˙ÂÈ˙Â‡ „È¯Ù‰ Â‡ËÁ È"‰ ,

Ú ‰˙Ú È¯‰"ÈÂ‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ·¯˜Ó Â˙·Â˘˙ È" ‰] ÔÂ˘Ï· ‡¯˜� ÔÎ ÏÚÂ
Ô·¯˜ .[È�˘‰ ˜ÏÁ‰Â :È˘‰Ï ‰ÏÂÚ Ô·¯˜‰ ÛÂ‚˘"˙ , Â�ÓÓ ˜ÏÁÓÂ
ÔÂÊÏÁÂ ÌÈÓÈ�Ù ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ Ò�¯ÙÏÂ ÈÌÈ�Âˆ, ‡Ï˘ È„Î  ÏÚ Â‚¯Ë˜È

Ì„‡‰ ,ÂÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ È�˘· ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰�Ú˙Ó‰ Ì‚Â . ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ „ÂÚ
‰È�˘ ‰�ÂÂÎ ,ÏÎ‡ ¯˘‡ ÌÈÏÎ‡Ó‰ Â˙È�Ú˙· Ô˜˙È˘ , ÌÈÓÚÙ ÈÎ

Ï‡¯˘ÈÓ ˘Ù� ‰ÊÈ‡ Ì‰· Ï‚ÏÂ‚Ó .˙È˘ÈÏ˘ ‰�ÂÂÎ ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ Ì‚ , ÈÎ
Â· ÏÎÂ‡˘ ÌÂÈ· , È¯‰¯˜Ó ‡ÎÓÂËˆ‡‰˙· „·Î‰ Ï‡ ÏÎ‡Ó‰, „·Î‰Â 

·Ï‰ Ï‡,ÁÂÓÏ ·Ï‰Â  , ‡Â‰ ˙È�Ú˙‰ ÌÂÈ· Ï·‡ÍÙÈ‰Ï , „È¯ÂÓ˘ ÔÓ
·Ï‰ Ï‡ ÁÂÓ‰,„·ÎÏ ·Ï‰ ÔÓÂ  , È˜�Â ‰ÏÂÚÓ ÔÂÊÓÓ ÔÂÊÈ�˘ ‡ˆÓ�Â

¯˙ÂÈ , Â˙·˘ÁÓ ÁÎ· ‰Ê ÔÂÈÓ„ÎÂÈÏ˜‰ ˜ÁÂ„'ıÂÁÏ .125 

                                                                                      
ולשנה האחרת חזר , ועשה לו, בא אליו אחד וביקש שיעשה לו פדיון עוונות

שובו בנים שובבים : ד צחות"אמר לו ע, וכיון שראה שלא שינה דרכו, וביקש

ולא , היינו שאין תועלת במה שאדם אחר עושה התשובה בשבילו, חוץ מאחר

 .הסכים ליקח ממנו הפדיון

שזהו , ב דרהם לפתן לכל יום ויום"ב דרהם פת וע"בעני לפחות דמי עוהיינו  .123

 .ג סוף פרק ל"צ ח"צ באול"ר הגרב"כ מו"כ, שיעור סעודה בצמצום

עשיר דין מאה מנה שב, וסיימו שם, ד"ב סקכ"ב ובמ"א תקסח סקי"ה המג"כ .124

ויש שפירשו דכוונת הדברים שצריך ליתן כשיעור שהיה . כדין פרוטה לעני

 .כ ימים"ליתן כדי שלא יצטרך להתענות כומוכן 

כי ביום התענית , ש עוד שכתוב דבר נוסף"וע. ב"ק דף ו ע"ה בשער רוה"כ .125

כדמיון החיטה שהקש והתבן ', ז נבדלים ממנו הקלי"ועי, נשבר לב האדם
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‚ ÂÈ˙ÂÈ�Ú˙Ó ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ· ,]Ù ‰„ÂÙ Ì‡ Â‡" ÌÂÈ ‰�Ú˙ÓÂ ÌÈÓÈ .נד
„Á‡[ ,Â ˜˘ ÌÈ˘·ÂÏ ˘È˙Â˜ÏÓ ÔÈ˜ÂÏÂ ¯Ù‡ , ¯„Ò ÌÓˆÚ· ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ

„ 'ÔÈ„ ˙È· ˙Â˙ÈÓ .Á‡Â"˘¯‰Ï ÏÂ„‚‰ Â��Ú ÁÒÂ� ‰Á�Ó· ¯Ó‡È Î" ˘
È··Â˘‰ ÈÓÈÏ Ô˜Â˙Ó‰"Ì ,‰ „ÂÒ· ‡· ‡Ï Ì‡Â' , Â˙ÏÈÙ˙· ¯Ó‡È

¯ˆ˜‰ ÁÒÂ�‰ , ¯ÓÂ‡ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘‰˘ ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙‰Ï Ï„˙˘ÈÂ
˘‰ ˙¯ÊÁ·"Ô˜Â˙Ó‰ ÁÒÂ�‰ ÏÎ ı ,Â· ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎÈÂ. 

Ù ÔÂ˜È˙"�Ú˙ „�‰ ˙ÂÈ"Ï ,Ê˘ ˙‡ˆÂ‰· ‡ËÁ˘ ÈÓÏ ‡Ï‡ Â�È‡" Ï .נה
„ÈÊÓ·,126Â˙�˘· È¯˜ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡  ,Ó ÔÂÂÚ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ '

ÌÈÙÂˆ¯ ÌÂÈ.127‰Ê· ÔÈ˜ÈÊ�· ‡Ó¯‚ ‡Â‰ ‰È‰˘Î ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡  , ÔÂ‚Î
‰ÏÈÏ· ¯Â‰Ë È˙Ï· ‰¯˜Ó ÂÚ¯È‡Â ÌÂÈ· ¯‰¯‰˘ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ , Ï·‡

ÂÒ�Â‡Ï È¯˜ ‰‡¯ Ì‡,128] ˙· Í¯Âˆ‰ ÈÙÎ ‰‰˘ ‡Ï˘ Â‡‰"Ó129[ , È„
 ¯˜Â·· ‰ÏÈ·Ë· ÂÏ]ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÏÂ·ËÏ ¯‰ÊÈÂ ,ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÂÓÎ[ ,

Ù ˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â"˙ÂÈ�Ú˙ „ .˜ Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ" ˘
 ‰ËÓ‰ ÏÚ˘]ÔÏ‰Ï„[ ,ÂÏ‡ ÌÈ�ÙÂ‡· Ì‚ Í¯ˆ�.130  

ÒÙ‰ ˙È�Ú˙ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜ Ì‡ ' ÌÈÓÈ]ÎÏ ÂÏ ÂÏÚÈ˘" Ê˜‰ · .נו
ÌÂÈ[ ,È „ÂÚ ˙Â�Ú˙‰Ï ‰ˆÂ¯Â"· ÔÈÙÂˆ¯ ÌÂÈ Ê‰Ê ¯Á‡ ‰Ê , È„Î

                                                                                      
ו דדבר זה אינו מרבינו "ז מהרח"וכתב ע, י הדישה"והסובין נפרדים ממנה ע

 .ל"האריז

וכולם באופן ,  חמשה אופני הפגם]ב"ק דף יז ע"שער רוה[ל "ינו האריזש רב"וכמ .126

י הרהור במזיד עד שבא "רק ע, י מעשה בידים"גם אם לא ע[, שחטא במזיד

 . בזה]הקדמה לח[כ בשער הגלגולים "עוד במש' ועי. ש"ע, ]לעבירה

ו "מהרחוכן בדברי , ]א"דף יז ע[ק "ל בשער רוה"כמבואר בדברי רבינו האריז .127

יום של ' כ דמ"שכתב ג, ]ע"ה נחזור עתה לר"ד[ל מסכת שבת "בשער מאמרי רז

ו או "ו או ממהרש"ש היטב אם הוא ממהרח"וע[, ם הם לתיקון קרי"השובבי

 .ש"ע, ]אות צז' סימן ו[א בצפורן שמיר "וכן הוא בדברי מרן החיד]. מתלמיד אחר

 .ב"וכיוצ, מת טורח הדרך שאירע מח:]קכז[ל בשבת "כדרך שאמרו חז .128

ש שעל "ובפרי עץ חיים שער ק, בזה בשער הכוונות דרושי הלילה דרוש ז' עי .129

 .המטה פרק ה

  .ש"ע', ואות ז' אות ד' דרושי הלילה דרוש ז, ה בשמן ששון על שער הכוונות"כ .130
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ÓÏ ÌÈÏ˘‰Ï 'È¯˜‰ ÔÂÂÚ ÔÂ˜È˙Ï ÌÂÈ ,ÒÂ�‡ ‡Â‰˘ Â‡ , ÂÏ Â¯Â‰Â
ÔÂÓÓ· ˙ÂÈ�Ú˙‰ ‰„ÙÈ˘ ,˙ÂÚÓ‰ ˘È¯Ù‰Â ,˙È�Ú˙‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÏÈÏ·Â ,

È‡·‚‰ „ÈÏ ˙ÂÚÓ‰ Ô˙�˘ Ì„Â˜ Â‡ ,¯Â‰Ë È˙Ï· ‰¯˜Ó ÂÚ¯È‡ , ‰�‰
Ó Ï˘ ‰Ê ÔÂ˜È˙ '˙ÚÎ ‰˘ÂÚ˘ ÌÂÈ , ‡ÓË�˘ ‰ÓÏ Ì‚ ÏÈÚÂÓ Â�È‡

‰˙Ú ,Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆÂ·Â˘ ˙ÂÈ�Ú˙‰ ˙Â„ÙÏ Â‡ Â¯Â·Ú ˙ , ‰Ó Ô˜˙Ï È„Î
‰˙Ú ‡ÓË�˘.131  

‡Ú˘ ˙Â�ÂÂÚ‰ È�Â˜È˙ ÏÎ"ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ�‰ ˙ÂÈ�Ú˙‰ È , ÌÈÎÈÈ˘ Ì�È .נז
‡ËÁ‰ ÔÓ Â˜Á¯˙� ¯·Î˘ ÌÈ‡Â˘� ÌÈ˘�‡Ï ‡Ï‡ ,Ì˙·Â˘˙· Â‚ÈÏÙ‰Â ,

Á ÂÈÏÚ ¯·‚˙Ó Â¯ˆÈ ÔÈÈ„Ú˘ ÈÓ Ï·‡"Â ,ÂÏ ˘È ‰ÏÈÁ˙  ÏÎ· ıÓ‡˙‰Ï
‡ËÁ‰ ÔÓ ¯Ó˘ÈÏ ÂÁÂÎ ,ÓˆÚ ¯ÂÓ˘ÈÂ ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÈ‡¯Ó „‡Ó „‡Ó Â

„‡Ó „‡Ó ¯ÂÓÁ ‡ËÁ‰˘ ‰Ó „‚�Î ÈÎ ¯ÂÎÊÈÂ , ‰˘ÂÚ˘ ÁÂ¯ ˙Á�‰ ÍÎ
¯·‚˙ÓÂ Ú�Ó�˘Î ‰ÏÚÓÏ ,¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ï ‰ÓÂˆÚÂ ‰ÏÂ„‚ ‡È‰ ,Ú‡Â" Ù

È¯Ó‚Ï ‡ËÁ‰ ÔÓ ˘¯ÂÙ˘ ‰‚¯„Ó· Â�È‡˘ , ÌÚÙ ÏÎ· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
„‡Ó „Ú ‰‡¯Â� ‰˘Â„˜ ÂÓˆÚ ÏÚ ÍÈ˘ÓÓ Ú�Ó�˘ ÌÚÙÂ , ‡Â‰Â

‰ ÛÒÂÈ ˙‚¯„Ó ˙�ÈÁ··¯˙Ò· ÌÈÓ˘ Ì˘ ˘„È˜˘ ˜È„ˆ ,ÈÚÂ" ‰ÎÂÊ Ê
Ú ÌÈ�ÂˆÈÁÏ ÛËÁ�˘ ÚÙ˘‰Ó ˜ÏÁ˘"ÌÈÓ„Â˜‰ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ È , ¯ÊÂÁ

‰˘Â„˜Ï.  ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÔÂÈÒ�· Â˙Â‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ ÈÎ „ÈÓ˙ ¯ÂÎÊÈÂ
Â· „ÂÓÚÏ. ÂÏÈÙ‡Â ‡ÂËÁÏ ‰·¯‰ Ì‡ ,·˜‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ" ÂÈÓÁ¯· ‰

Â¯Úˆ· ¯ÚËˆÓ ÌÈ·¯‰ ,Â˙˙ÈÓ· ıÙÁ Â�È‡Â , ÔÈ˙ÓÓÂ ·˘ÂÈ ‡Ï‡
ÓÂÂÏ ÁÏÒÈÂ ·Â˘È˘ ÂÈÏÚ ‰ÎÁÓÂ ‰Ùˆ , ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯·‚˙‰Ï ‰·¯È˘ÎÂ

                                    
פ מה שאמרו "וביאר טעם הדבר ע. ]סימן תעז[ח בתורה לשמה "כ רבינו הבא"כ .131

ונסתפקו אם הפריש עולה ועבר שוב ,  דעולה מכפרת על חייבי עשה.]ו[ים בזבח

ודומיא דחטאת [אם מתכפר לו באותה עולה שהפריש כבר או לא , על עשה

וכיון דהיא בעיא דלא איפשיטא , ]דלא מהני לכפר על חטא דאחר הפרשה

או מה , ע התענית"מה שקיבל ע, נ דכוותה"וה, אזלינן לחומרא דלא מהני

כ מה "וא, הוי ליה כהפרשה, פ שלא נתנן ליד גבאי"הפריש המעות אעש

ועל כן יש לו , שמתענה או פודה כעת אינו מועיל לחטא שאחר ההפרשה

 .להתענות שוב או לפדות בממון שוב כדי לתקן מה שנטמא עתה
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Ú"Â·ÈÏ ˙Â¯È˜Ó Ê ,‰·Â˘˙· ·Â˘Ï ‰ÎÊÈ È‡„Â· ‰ÓÈÏ˘.132  
„ "ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ‰ÏÈ‚ „ÂÚ"Ï133Ú‡˘ "Ù Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ‰˘Ú˘ Ù .נח

È··Â˘‰ ÈÓÈ· ˙ÂÈ�Ú˙"Ì , ‡Ï˘ Â�ÂÚ ÂÏ ˙Â˜�Ï ÏÈÚÂÓ ‰Ê ÏÎ ÔÈÈ„Ú
ÂÈ˙Â�ÂÚ ÂÏ ÂÏÁÓÈ˘Â Ì�È‰‚Ï Ò�ÎÈ ,ÍÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ÏÂ„‚ ¯Á‡ ÔÂ˜È˙ 

Â�ÓÓ ˜ÊÁÂ , ‰ÏË·Ï Â‡ˆÈ˘ ˙ÂÓ˘�‰ ˙ÂÈÁ‰ÏÂ Ô˜˙Ï ÏÎÂÈ Â„È ÏÚ˘
ÈÏ˜· ÂÒ�Î�Â '‰˘Â„˜‰ Ï‡ Ì¯ÈÊÁ‰ÏÂ ,Ú ÈÎ" ˘ÓÓ ÔÈÙÂ‚ ‡¯· Â�ÂÂÚ È

ÔÈ˜ÈÊÓÏ ,Ì‰‰ ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ˙ÈÓ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó „·ÏÓ ÔÎ ÏÚÂ ,‚ ÍÈ¯ˆ" Î
 Ì˘ Â�˜Â˙È˘ ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰˘Â„˜‰ ÌÂ˜Ó Ï‡ Ì‰‰ ˙ÂÓ˘�‰ ¯ÈÊÁ‰Ï

 ¯‡˘Î Â¯ÈÈÂˆÈÂÁ‡Â ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎ"‰ÂÚ· Â‡Â·È Î" ÏÎ ¯‡˘Î Ê
˙ÂÓ˘�‰ ,Ú ‰˘Ú� ‰ÊÂ"˜ ‡¯Â˜˘ È"‰ÓÂˆÚ ‰�ÂÂÎ· ‰ËÈÓ‰ ÏÚ˘ ˘ ,

Ê¯ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ"Ï134˜ ‡¯Â˜‰ ÏÎ " ·¯Á ÊÁÂ‡ ÂÏÈ‡Î Â˙ËÈÓ ÏÚ ˘
· Ï˘ 'Â„È· ˙ÂÈÙ ,‰ÂÊ· Â¯Ó‡˘ ‰Ó ‡Â‰Â"˜135 ÏÎ‡È „Ú ·Î˘È ‡Ï 
Û¯Ë ,˙ÈÓ‰Ï ÏÎÂÈ˘ „Ú Â˙�ÂÎ ÁÎ ÏÂ„‚˘ Ì„‡ ˘ÈÂ ÛÏ‡ ‰ÏÈÏ ÏÎ· 
Î˜Â"ÔÈ˜ÈÊÓ ‰ , ÂÓÂÈ· ÌÂÈ ¯·„ ‡Ï‡ ˙ÈÓ‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï˘ Ì„‡ ˘ÈÂ

‡ËÁ˘ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓÎ ,˜ ÏÎ· ÔÂÂÎÏ Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ" ¯ÓÂ‡˘ ˘
‰Ê ÔÈ�Ú ÏÚ Â˙ËÓ ÏÚ ,ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÔÈ˜ÈÊÓ Ï˘ ˙ÂÙÂ‚‰ Ì˙Â‡ ÏÎ ˙ÈÓ‰Ï ,

 Â˘Ù� ÌÚ ˙ÂÏÚ‰Ï ÏÎÂÈ ÔÈÙÂ‚‰ ˙ÈÓ‰˘ È¯Á‡Â] ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚ˘ ˙Ú·
‰ÏÈÏ· [Â„˜‰ Ï‡ ˙ÂÓ˘�‰ Ì˙Â‡ ˙‡Ì�˜˙Ï È„Î ‰˘ . 

 ,·˙ÂÚ Â·˙Î ÌÈ¯ÙÒ‰, ÔÂ˜È˙˘ ·Â˘Á ‡ËÁÏ ‰Ê ÈÓ· ˜ÒÂÚ˘ ‰¯Â„ .נט
Á¯ËÈ˘ ÂÁÂÓ· ˘„ÁÏ ÌÈ˘Â„ÈÁ ‰¯Â˙· ‰˘Â„˜‰, ‡Â‰Â ˙¯ÂÓ˙ ‰Ó 
Á¯Ë˘ ·Â˘ÁÏ ˙Â·˘ÁÓ ˙Â¯Ê ÌÂ‚ÙÏÂ ÂÁÂÓ·. Ì‚ Ï„˙˘È „ÂÓÏÏ 

˙ÂÈ�˘Ó‰ ÏÚ· ‰Ù, „ÂÓÈÏ˘ ‰�˘Ó‰ Ï‚ÂÒÓ ‰·¯‰ ˙¯‰ËÏ ‰Ó˘�‰. 
‰ÓÂ ·ÂË Ì‡ ‰ÎÊ ˜ÂÒÚÏ ˙ÓÎÁ· ‡‰˙Ó ˜ÂÒÚÈ ÌÈ�È�Ú· ÂÏ‡, ÈÎ 

                                    
, טו-א מכתבים יג"א בקריינא דאיגרתא ח"פ מכתב מרן הקהילות יעקב זיע"ע .132

 .ש"ע

 .'דרוש ז, הכוונות שער דרושי הלילהשער  .133

 . ברכות ה .134

 . ב"ע–א"פרשת בלק דף ריא ע .135
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‰‚Â‰‰ „ÂÒ· ˙Â„Ó ˙Â�ÂÈÏÚ‰ ÂÏÏ‰, ¯¯ÂÚÓ Ì˙Â‡ Ô˘¯˘· Ì¯È‡‰Ï 
Ì�˜˙ÏÂ, ‡Â‰Â ÔÂ˜È˙ ÏÂ„‚ ‰ÓÏ Ì‚Ù˘ Ì‰· ÍÈ˘Á‰Â Ì¯Â‡.136 

Á�Ó‰ ˙ÏÈÙ˙· „‡Ó ¯‰ÊÈ Ì‚  ,È˘‰ ÈÙÏ ‰ÈÎ·· ‰·¯ÈÂ"˙ , ÈÎ‰ .ס
ÌÈ�Â˜È˙‰ ˙¯‡Ù˙Ó ‡È‰ ‰ÈÎ·‰ .‰˜„ˆ ˙�È˙�· ¯˙ÂÈ· Ï„˙˘ÈÂ ,

] ‰˙‡Â ˙Â·È˙· Ë¯Ù·Â· ÏÎ· Ï˘ÂÓ˙ÏÈÙ˙„Â„ Í¯·ÈÂ [ , ‰Ó „‚�Î˘
ÂÈ˙Â˜„ˆ· ˙Â·¯ ˙Â˘Ù� ‰ÈÁÈ ‰˙Ú ˙Â˘Â„˜ ˙ÂÓ˘� ‰ÓÎ ˙ÈÓ‰˘ . Ì‡Â

‰˜„ˆ È‡·‚Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÊÈ ,Â˜ÏÁ È¯˘‡Â ÂÈ¯˘‡ . ÌÂÈ ¯·ÁÈ˘ ·ÂËÂ
‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ· ‰ÏÈÏÂ ,ÂÈ˙Â�ÂÂÚ· ÛÂÏ‡ „È¯Ù‰˘ ‰Ó „‚�Î ‡Â‰˘ . Ì‚

˙Ò�Î‰ ˙È·· ÔÂ˘‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎ˘‰Ï Ï„˙˘È ,‰ÂÊ· Â‰Â‡¯˜˘" ˜
˜È„ˆ ,ÂÈ˙Â�ÂÂÚ· ÚÈ˘¯‰˘ ‰Ó „‚�Î ‡Â‰Â.137  

ÏË·Ï ˙ÂÎ¯·Ó „‡Ó ¯‰ÊÈ „ÂÚ ,‰ÊÓ ÌÈ¯Á‡ ÏÈˆÈ˘Â ,] ÔÂ‚ÎÂ‰ .סא
˘‰ ˙¯ÊÁ·"Â�È„Î ˙Â�ÚÏ ¯‰ÊÈ ı ,˘‰ ˙ÂÎ¯· ÂÈ‰È ‡Ï˘" ı

‰ÏË·Ï138[ ,Á¯ ÌÈ�ÂˆÈÁÏ ÁÎ ˙�È˙�· ‰Ê· Ì‚ÂÙ ÈÎ"Ï . ÛÂ„¯È Ì‚
ÌÂÏ˘‰ ¯Á‡ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÔÈÏÂÁ ˙ÁÈ˘· ËÚÓÈÂ , ÔÂ˘Ï‰ ˙È¯· ÈÎ

ÂÂÎÓ¯˘· ˙È¯· „‚�Î Ô ,„Á‡Î Ì˙¯ÈÓ˘· ÌÈ�˘‰ ÌÈ·ÂËÂ . ¯‰ÊÈ ÔÎÂ
 Ì‰˘ ˙ÂÂˆÓ ¯‡˘· „‡Ó"˙Â‡" ,ÔÈÏÈÙ˙Â ˙·˘ ÔÂ‚Î , Ì‰· ˜„˜„Ï

Ì‰ÈË¯Ù ÏÎ·.139 

ÂÂˆÓ· Â˜ÒÚ ˙Ú· ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˙ÂˆÓ‰ ˙˘ÈÏ· ÔÂ‚ÎÂ , ˜ÂÒÚÈ˙ .סב
˙ÂˆÓ‡˙‰Â ÏÂ„‚ ÁÎ· ,‰ÂˆÓÏ ÂÙÂ‚ ÌÓÁÓ˘ ‰Ó· Ô˜˙Ó ‰Ê·˘ , „‚�Î

‰¯È·ÚÏ ÂÙÂ‚ ÌÂÓÈÁ· ‡ËÁ˘ ‰Ó,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„Ó Ú„Â�ÎÂ "Ï.140 

                                    
י "ובחמ, א"ח שער הנהגת הלימוד פ"ובפע, א"ע' ק דף ט"בשער רוה' עי .136

 . ש"ע, א"ם פ"שובבי

 . ש"ע, ם פרק ב"ובחמדת ימים שובבי, א"ז ע"ק דף י"בשער רוה' עי .137

קרוב להיות ברכותיו ץ " השכוונים לברכותמ' אם אין טד ד"קכד סע "בשו' עי .138

 .לבטלה

 . ש"ע, ם פרק ב"פ החמדת ימים שובבי"ע .139

 . ח פרשת צו אות כב"ובבא, ז"ב תס סק"במ' עי .140
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äìéìä øãñ 

äðîæå äðéùä ïéðò 

 Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú :Ú‚È ‡Â‰˘ ÔÓÊ· ÂÏÈÙ‡, ÁÂ�Ï È„Î Ô˘ÈÏ ÍÈ¯ˆÂ .א
Â˙ÚÈ‚ÈÓ ,Á·Â˘Ó Â�È‡ ÂÙÂ‚ ˙‡�‰Ï ‰˘Ú Ì‡ , ‰�È˘ ˙˙Ï ÔÈÂÎ˙È ‡Ï‡

‰ÁÂ�Ó ÂÙÂ‚ÏÂ ÂÈ�ÈÚÏ, ‰¯Â˙· Â˙Ú„ Û¯Ë˙ ‡Ï˘ ˙Â‡È¯·‰ Í¯ÂˆÏ 
‰�È˘‰ ˙ÚÈ�Ó ˙ÓÁÓÂÎÂ  ,'¯·„ Ï˘ ÂÏÏÎ , ÂÈ�ÈÚ ÌÂ˘Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ

ÂÏÎ˘ È�Ê‡Ó· ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ ÏÂ˜˘ÏÂ ÂÈÎ¯„ ÏÚ Â·ÏÂ , ¯·„ ‰‡Â¯˘ÎÂ
Â‰˘ÚÈ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ˙„Â·Ú È„ÈÏ ‡È·È˘ ,Â‰˘ÚÈ ‡Ï Â‡Ï Ì‡Â. ÈÓÂ 

ÔÎ ‚‰Â�˘ ,„ÈÓ˙ Â‡¯Â· ˙‡ „·ÂÚ.1ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â "·˙Î Ï2  ÍÈ¯ˆ˘
ÔÈÂÎÏ Ì„‡‰‰ÊÏ , ˘Â‡¯Â· ˙‡ „·ÂÚ ‰�È˘‰ ˙Ú· Ì‚,·  ÏÎ· „ÂÒ
Â‰Ú„ ÍÈÎ¯„ .‚ ‰Ê· ˘È ÈÎ ÔÈ�Ú‰Â"‰Â·‚ Í¯Âˆ Î , ˙ÂÓ˘�‰˘

ÔÂÈÏÚ‰ Ô˘¯Â˘· ˙Â˘„Á˙Ó ,Ì„‡· ¯È‡‰Ï ÁÎ ˙ÂÏ·˜ÓÂ.3¯‚‰Â " ‡

                                    
 .ע סימן רלא"שו .1

 .ח שנה ראשונה פרשת פקודי אות ח"שער דרושי הלילה דרוש ד והובא בבא .2

סימן [ת תורה לשמה "בשו' ועי. ט' יב סוד ישרים ס"וברב פעלים ח, ח שם"בא' עי .3
באמת , שהמנדד שינה מעיניו כדי לעשות תיקון כרת הנצרך לו,  שכתב]תמט

י "אבל מפסיד באותו הלילה התיקון הנעשה ע, מצוה קעביד לכפר לו עוון כרת

מ לא ירבה בתיקון כרת בכל "מ, פ שהשכר מכריע את ההפסד"ואע, השינה

. ח"אלא די לעשותו פעם בחודש בכל ערב ר, או שני פעמים בשבוע, שבוע

ל לא איברי לילה " שפירש בזה מה שאמרו חז:]סה[ע בבן יהוידע לעירובין "וע

שהרי , ב לעסוק בתורה בלילהואין חידאין כוונת הדברים ש, אלא לשינתא

לא הכוונה לומר א,  והגית בו יומם ולילה]'ח' יהושע א[מקרא מלא דיבר הכתוב 

כי ידוע שהשינה היא , עשה בו על ידי השינהנ לצורך תיקון השנברא הלילה

 השינה לא י"עתיקון שבולולי צורך זה , צורך גבוה שבה נעשה תיקון למעלה

 .ד"עכת. ולילה כיום יאיר, היה נברא לילה אלא כל השעות היו יום דווקא
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¯‡È·,4·˜‰ Ô˙�˘ ‰Ó˘ " ‰Ô˘ÈÈ˘ ÂÚ·Ë· Ì„‡Ï,  ‡Â‰˘ È„Î˙ ‰ÏÚ
‰ÏÚÓ Ï˘ ‰·È˘ÈÏ Â˙Ó˘�,‰¯Â˙ ÈÊ¯ ‰Ï ÔÈÏ‚Ó Ì˘Â ,  Ì˘ „ÓÂÏÂ

 ˙Á‡ ‰Ú˘·‡˘ ‰Ó¯˘Ù‡ È˘· „ÂÓÏÏ Ì„‡Ï ‰�˘ ÌÈÚ·] . Ì�Ó‡Â
¯Î˘ ÂÏ ÔÈ‡ „ÂÓÈÏ‰ Â˙Â‡Ó ,ÂÓˆÚ· ¯Î˘‰ Â‰Ê ‡Ï‡ , ‰Ó Ï·‡

ÂÓˆÚ· ÌÂÈ· „ÓÂÏ˘ ,‰ÂÚ ÈÈÁÏ Â‡È·Ó˘ ‰Ó Â‰Ê"·.[5 

, Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡"ÒÂÒ‰ ˙�È˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÂÈ· Ô˘È˘ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡ Ï .ב
ÈÓ˘� ÔÈ˙È˘ Â�ÈÈ‰Â.6˘¯ ˘¯ÈÙÂ "‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ÌÂ˘Ó ÌÚË‰ È.7 Â�È·¯Â 

                                    
 משלי פרק יט פסוק כג .4

: ל"ו וז"תחנן שכתב מהרחועיין בשער המצוות פרשת וא. א"ז מדברי הגר"כ .5

ל כי כל הנשמות כולם "ענין עסק התורה בלילה קודם שישן היה אומר מורי ז

ה ליתן דין וחשבון לפניו יתברך מכל מה שנעשה "עולות בכל לילה לפני הקב

 עד ,גם שם למעלה עוסקים בתורה כל זמן היותה שם. ' וכוביום ההוא

ה מסתכל במצח האדם אחר שקיעת ל הי"ומורי ז. 'וכושיתעורר האדם משינתו 

 , והיה מכיר באיזו לימוד עתידה נשמתו לעסוק בלילה בעלותה למעלה,החמה

וה לאיש ו והיה מצ,ל"או בספר הזוהר או במשנה או באיזה ספר מספרי רז

עוד '  ועי. וכן כל איש ואיש,ההוא שטרם שישן יקרא את הקריאה ההיא

ל ביום "ומעשה שהיה ישן מורי ז: ל"כתב וז ש]א"ש שעל המטה סוף פ"שער ק[ח "בפע

, שעות' או ג' ומצאו שהיה ישן ב, ונכנס רבי אברהם הלוי, שבת שינת צהרים

בין כך .  ומצאו שהיה מרחש בשפתיו. כי השינה מכלל עונג שבת,והיה אומר

 :מר לוא. אמר לו ימחול אדוני שהקצתי אותו משינתו, ובין כך נתעורר הרב

 שעסקתי עכשיו בישיבה של , חייך:מר לו א.חיש בשפתיוומה היה אדוני מר

 בוד תורתוכעלת  יאמר מ:ואמר לו.  דברים נפלאים,מעלה בפרשת בלק ובלעם

שנים רצופים יומם ' חייך אם הייתי דורש פ: מר לוא. לי מהני מילי מעלייתא

, ל כשהיה ישן"וכן היה מנהגו ז. איני יכול להשלים, ולילה מה ששמעתי עתה

והיה שואלו באיזה ישיבה הוא , מביאים אותו לפני סוריאל שר הפניםהיה 

ולפעמים , ה"ופעם היה בוחר בישיבה של הקב. והיה מוליכין אותו, רוצה לילך

.  מאירביולפעמים בישיבת ר, ולפעמים בישיבת משה רבינו, עקיבא' בישיבת ר

כתב שכן ל ש"בספר שבחי האריז' ועי. שהיה רוצהל דרך זו בכל מקום ען וכ

 .היה בכל לילה ולילה

א "ע והרמ"ש השו"ובמ,  גבי דוד המלך:]ג[ברכות ' בגמ' ועי. ב"סוכה כו ע' גמ .6

 מה שיישב ]שם[ועיין בערוך לנר בסוכה , ]ז"סקט[א "ק המג"ובמשה, ]ז"ד סט' סי[
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ÊÈ¯‡‰"¯·„‰ ÌÚË· ·˙Î Ï ,Ì‡˘ ¯Â·ÈÚÏ ‰ÏÈÏ· Â˙�È˘· ‰ÎÊ 
ÂÚÈÈÒÏ ‰‡·˘ ˜È„ˆ ˙Ó˘�Ó , Â˙�˘· Â�ÓÓ „¯ÙÈ˙Â ¯ÂÊÁ˙˘ ¯˘Ù‡

ÌÂÈ·.8 

Ì�Ó‡ ,ÌÈ¯‰ˆ‰ ˙�È˘ ‡Ï· „ÂÓÏÏ ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡ Ì‡ , Ô¯Ó ·˙Î .ג
Â˘‰"ÌÂÈ· Ô˘ÈÏ È‡˘¯˘ Ú ,‰· ÍÈ¯‡È ‡Ï˘ „·Ï·Â , Ô˘ÈÏ ¯ÂÒ‡˘

ÈÓ˘� ÔÈ˙È˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÂÈ· . ÂÙÂ‚ ˜ÈÊÁ‰Ï ÔÂÂÎÈ ËÚÓ‰ ‰Ê· Û‡Â
È˘‰ ˙„Â·ÚÏ"˙ ,Â˙‡�‰Ï ‡ÏÂ.9ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„Ï Ì‚Â " ˘ÂÁÏ ÔÈ‡ Ï

                                                                                      
 .בזה

ועוד אמרו לא [, ת איכא גם בלילה"א שהקשה דמצות ת"בשפ' ועי. י שם"רש .7

י אם ירצה להחליף שינת הלילה "וכתב עוד דלרש]. איברי לילה אלא לגירסא

 .ב"וצ. ל דביטול תורה דיום חמיר טפי"וצ, רשאי, ליום וללמוד בלילה

י מעשיו "הצדיק ע: ל"מ פרשת ואתחנן וז"ל בשעה"ה בדברי רבינו האריז"כ .8

רת כ בהקיצו משנתו חוז" ואח, אפשר שכאשר יישן בלילה,הטובים שעושה

 , היא ממשכת ומביאה עתה איזה נשמה של איזה צדיק קדמון,נפשו בו

 והיא באה כדי לסייעו , ושתיהן נכנסות בגוף,ומתעברת בו בסוד העיבור

' ר, נתן ובמדרש הנעלם על בא ליטהר מסייעין אותו' ש באבות דר"ת כמובמצו

 , ביוםוכאשר חוזר לישן.  והבן זה,נתן אומר נשמות הצדיקים מסייעין אותו

 כי בלילה שהפקיד ,אפשר שתחזור ותפרד ממנו אותה הנשמה שבאה לסייעו

 ואז מתעברת , מתחדשת שם ומזדככת ונשלמת,נשמתו ביד המלכות העליונה

 אבל בשינת היום אין הנשמה מוצאה מקום מנוחה ,בה נשמת הצדיק ההוא

אבדת כל  ולכן מ,'ופקדון עצמה בו כדרך הלילה שאומרין בידך אפקיד רוחי כו

ד זה מה שאמרו "ש שביאר ע"וע. כ"ע. הריוח שהרויחה בלילה בשינת היום

דאצלם הנשמות אינם ,  שינה לרשעים טוב להם וטוב לעולם.]סנהדרין פח[ל "חז

משוטטות באויר הרקיע בין החיצונים אלא , ת"עולות בלילה לפקדון אצל השי

שוטטים בעולם בין מהמוצאות נשמות רשעים קדמונים ושם , ק"ש בזוה"כמ

וכאשר יישן הרשע , החיצונים ומשתתפות יחד ונכנסות באדם בהקיצו משנתו

 ובפרט ,אפשר שיתפרדו ממנו אותם נשמות הרשעים המחטיאים אותו, ביום

 .ד"עכת. אם עשה איזה מצוה ביום ההוא

 שסתם הדברים וכתב ולא ]ה"ד ה"פ[ם הלכות דעות "ברמב' ועי. א"ע רלא ס"שו .9

 .ן ביוםייש
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ÈÓ˘� ÔÈ˙È˘Ó ˙ÂÁÙ Ô˘È˘Î.10ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â· Â˜ÏÁ� ‰Ê ¯ÂÚÈ˘Â ,11 
ÈÚˆÓ‡‰ ¯ÂÚÈ˘Î ‚Â‰�Ï ˘ÈÂ ,‰Ú˘ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ ËÚÓ ‡Â‰˘.12  ÏÚ·Â

ÂÁÂÎ ÈÙÎ ¯ÈÓÁÈ ˘Ù�.13 

„ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙�˜ÒÓ , ‡Â‰˘ ‰Ó ÈÙÏ ÈÂÏ˙ ÌÂÈ· ‰�È˘‰ ÔÈ�Ú .ד
Ì„‡,14¯ÈÓÁÈ ˘Ù� ÏÚ·Â .15ÎÓÂ ÌÂ˜Ó Ï ,‰ÏÈÏ· ‰¯Â˙· ˜ÒÚ˘ ÈÓ ,

                                    
והטעם משום דבזמן מועט כזה , ט' ב סי"ח ברב פעלים סוד ישרים ח"רבינו הבא .10

 .דלא טעים טעמא דמותא בודאי אין נשמות הצדיקים נפרדות ממנו

' ע מפאנו שכתב דשיעור נשימה הוא א" שהביא מהרמ]ח"סקי' ד' סי[ת "בשע' עי .11

א הביא "אמנם מרן החיד,  דקות3.5-ז שיתין נשמי רק כ"ולפ, ף בשעה"מתתר

 , בא זמן רב בדרךה שהי,מערב הפנימיהמערי ' ח ירא ה"מתר ששמע "במחב

ט " והנ,ט נשמי ומתעורר הסוס" והיה מונה נ,ודקדק כמה פעמים בשינת הסוס

ל "ויש שהביאו ראיה ממנהג רבינו האריז. נשמי דסוס היה יותר מחצי שעה

אכן באחרונים . יתין נשמימשמע דהם פחות מש, שעות בשבת' שהיה ישן ג

דאפשר שהיה מתעורר באמצע כמה פעמים כדי שלא יהיו שיתין , דחו הראיה

 .וכמו שאמרו גבי דוד המלך בלילה, נשמי בפעם אחת

הביא י 'ח פלאג"דמהר, ]ט' ב סי"סוד ישרים ח[ח בתשובת רב פעלים "כ רבינו הבא"כ .12

,  דקות או חצי שעה3.5ל שהם "ושם הזכיר השיטות הנ[, בזהכל הדיעות 

ואתם תקחו לכם שיעור הממוצע : וסיים לשואלים, ]א שהוא שש שעות"ושי

ורק אודיע לכם כי : מ כתב להם" ומ. ובספרים אחריםכראשר הובא בספר הנז

ל כדי לסמוך עליו סמיכו "י ז"דבר זה לא מצינו אותו מפורש בדברי רבינו האר

שהוא , כדעה זוכ " שכתב ג]ב' סי[ ע"בקיצור שו' ועי. כ"ע. דאורייתא כדחזי

 .בערך כחצי שעה

 .ה דוד"ד' ד' ל סי"בה .13

 . בשם מחצית השקל]ו"סקל' ד' סי[ב "ה במ"כ .14

היה נזהר שלא המלך וד  דד]ז"שם סט[ע כתב "דהנה השו, ]ז"שם סקט[א "מ במג"כ .15

והקשו , משמע דדוקא ביום היה נזהר' א דבגמ"וכתב הרמ, לישן שיתין נשמין

אבל דוד המלך אפילו בלילה היה , על האמוראים' האחרונים דזה נאמר בגמ

ע דדוד היה "א לאיזה טעם כתב השו"דקשיא ליה להרמ, א"ותירץ המג, נזהר

' ועל כן כתב דבגמ, ועל כרחך לומר דבעל נפש יחמיר כדוד המלך, נזהר

. ביוםצ לחוש אלא "והיינו דגם בעל נפש א, משמע שאין לחוש אלא ביום

אסור לאדם לישן ביום יותר ' כ בגמ"ל דגם מש"דס, א"ומבואר מדברי המג
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ÌÈ˙˘ Â‡ ‰Ú˘ ÌÂÈ· Ô˘È˘ Á¯ÎÂÓ ÔÎ ÏÚÂ ,‡" Â„¯Ù˙È˘ ˘ÂÁÏ ˆ
ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÓ˘� Â�ÓÓ ,ÌÈÚ˘¯‰ ˙ÂÓ˘� Â· Â˜·„˙È˘ ‡ÏÂ , ÈÙÏ

‰ÂˆÓ ‰· ˘È ÌÂÈ· ÂÊ ‰�È˘˘ ,˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ÏÏÎ· ‡È‰Â , ˙ÂÎÊÂ
‰„È ÏÚ ˜Ê�È ‡Ï˘ ÂÏ ˙„ÓÂÚ ‰ÂˆÓ‰ . ÌÂÈ· Ô˘È‰ Ì‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÈÏÂÁ ˙ÓÁÓ ,‡‰ÂˆÓ ÂÊ Û ,ÍÎ· ¯ÂÓ˘ ‰È‰ÈÂ , ‚Â�Ú˙Ï ÌÂÈ· Ô˘È‰ ˜¯Â
�‰ ˘˘Á Â· ˘È"Ï.16 

Ô˘ÈÏ ¯˙ÂÓ ˘„Â˜ ˙·˘ ÌÂÈ· ,˙·˘ ‚�ÂÚ ÏÏÎÓ ‡Â‰Â , Ë¯Ù·Â .ה
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· Ì‰È�ÈÚÓ ‰�È˘ ÌÈ„„�Ó‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï.17 Ì‡Â 

ÌÈ¯‰ˆ‰ ˙�È˘· ÏÈ‚¯ ,‰�ÏË·È Ï‡ ,ÂÏ ‡Â‰ ‚�ÂÚ ÈÎ.18 ˙Ú„Ï Ì‚Â 
ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡ Ï,19‡Â ‰·¯„ ,ÔÎ ‚Â‰�Ï ÔÂÎ�,20 ÂÏÈÙ‡ 

                                                                                      
הוא רק בגדר חומרא לבעל ', ע דאסור לישן וכו"כ בשו"וגם מש, משיתין נשמי

 .נפש

עתה בדורות אלו אין : ל"ש עוד שכתב וז"וע. ]ט' ב סי"ח[ח ברב פעלים "רבינו הבא .16

 כדי , לבא להם נשמות בסוד העיבורמחזיקים עצמם לצדיקים גדולים שזוכים

ד " ע, מחזי יוהרא,ז שהוא חושש לכך" והאומר בזה.שיהיו חוששין להפסידם

 ,ז מהאי טעמא" דבטלה אמירה זו בזה,שאמרו בענין התכבדו מכובדים

 וגם אין חוששים פן בשינתם ביום החול יתלוה עם .והאומר כן מחזי כיוהרא

וגם , א"ז נחלש כח הסט"יען כי בזה, ירנשמתם מנשמות הרשעים הסובבים באו

ז נתמעט מהלך הרוחין " שבזה, וכאשר תראה.דבר זה נחלש ואין ממנו חשש

 לא יצאו מקרבו נשמות , ולא נשאר דרגא דמותא,והשידין המשוטטין בעולם

כי הא , א ומיעוט הקליפות" וכל זה מחמת חולשת הסט,הצדיקים שבאו אצלו

 .כ"ע. בהא תליא כידוע

ובשבת מיהא מותר משום עונג שבת והוא : ל" וז:]כו[כ המאירי בסוכה "כ .17

 ומר אמר בתלמוד , מר אמר בשינה, במה מענגו:שאמרו בתלמוד המערב

 . כאן בתלמיד כאן בבעל הבית, ולא פליגין,תורה

 .רצ' א סי"רמ .18

ל "אחר שפירש החשש הנ[, ל בשער המצוות פרשת ואתחנן"לשון רבינו האריז .19

אבל ביום ]: רדו ממנו נשמות הצדיקים ושמא יתאחזו בו שנמות רשעיםשיתפ

 . כי אין דבר רע נאחז ביום השבת,השבת אפילו לצדיקים השינה טובה

 ,ואדרבא: ל" כתב וז]דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין סעודת שחרית דשבת[בשער הכוונות  .20
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ÏÂÁ· Ô˘ÈÏ ‚‰Â� Â�È‡.21ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ " Ô˘ÈÏ ‚‰Â� Ï
· ˙·˘· '‚Â '‰ÏÈÎ‡‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘ ,˙·˘ ‚�ÂÚ ÌÂ˘Ó.22]  ÌÈ·¯Â

È¯‡‰ Â�È·¯ ‚‰�Ó ÌÈÓÈÈ˜ÓÊ"‰Ê· Ï , ¯‡˘ ÂÓÈÈ˜È Ì‡ ·ÂË ‰ÓÂ
˜ ÈÎ ÂÈ˙Â¯‰Ê‡Â ÂÈ˙Â‚‰�‰ÂÌ‰ ˘„23.[ 

·ÏÈÏ· ‰ÏÂÚÓ‰ ‰�È˘‰ ÔÓÊ ,Ì„Â˜ ‡Â‰‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ  , ÏÚ ÔÈ‰ .ו
Ú ÔÈ·Â „ÂÒ‰ Í¯„"˘Ù�‰ ÈÎ¯ˆÂ ÛÂ‚‰ ˙Â‡È¯· Ù , ÈÎ ‰·ÈÎ˘‰ ˙ÓÈ„˜

·¯Ú· ,¯˜Â·· ‰ˆÈ˜È‰ ˙ÓÎ˘‰Â , ‰ÓÎÁ ˙Â‡È¯· Ì„‡Ï ÌÈ··ÒÓ
ÊÂÚÂ.24ÈÚÂ "Â˘‰ Ô¯Ó ˙‡¯Â‰ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ Ê"Ú25 ¯¯ÂÚÓ ‡Â‰ ‡‰È˘ 

¯Á˘‰ ,‰¯Â˙· ‰ÏÈÏÂ ÌÂÈ ¯·ÁÏ ‰ÎÊÈÂ,26ÔÈ˜È˙ÂÎ ÏÏÙ˙‰ÏÂ  , ÂÈ‰È˘
ÌÈÏÙÂ� ÂÈ·ÈÂ‡ÂÈ�ÙÏ  ,ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ ÏÎ ˜ÂÊÈ� ‡‰È ‡ÏÂ.27 ¯Á‡ Ì‚Â 

‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ ‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ ,ÓÎ"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˘"Ï.28  

ÏÈÏ· ˙ÂÚ˘ ‰ÊÈ‡ ‰Î‡ÏÓ· „ÈÓ˙ ˙Â˜ÒÂÚ‰ ÌÈ˘�‰ Ì‚ , ·ÂË‰ .ז
‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÁ˙· Ô˘ÈÏ ÔÓˆÚ ÂÏÈ‚¯È˘ ,Ì˙Î‡ÏÓÏ ˙¯ÂÓ˘‡· ÂÓÂ˜ÈÂ.29  

                                                                                      
כן נכון הדבר לישן ביום  ול,אפשר שירויח וימשיך עמו איזה עיבור נשמת צדיק

 .שבת אחר האכילה

 .ל עצמו"והוכיח כן ממנהג רבינו האריז, ב"רצ סק' ר סי"א במחב"מרן החיד .21

 .ב"רצ סק' י סי"וברכ, ח שער השבת פרק כא"ופע, שער הכוונות שם .22

 .ת"והובא בשע, ר שם"א במחב"לשון מרן החיד .23

' דף כ[ש בנהר שלום "לשון הרש' ועי. ח שנה ראשונה פרשת וישלח אות א"בא .24
אותה , ]וקם קודם  חצות לילה[ ,הישן באותם השש שעות הראשונות: ]א"ע

 . ולא טעים טעמא דמותא, שתין נשמי חסר חדרא נק,השינה הן מעט הן הרבה

 .א"ס' סימן א .25

 ,להיסוד לחבר יום ולילה בתורה או בתפ: ה" בשם השל]ב"שם סק[ב "ש במ"כמ .26

 .]שם אות ב[ח "ה בבא"וכ.  הן בערבהן בבוקר
ראש ישיבת נהר שלום ל "ר רבי מרדכי שרעבי זצ"ומו. .. ל בברכות"ש חז"כמ .27

ד מוקדם באשמורת וא ללמוהיה מזהיר את האנשים לישן מוקדם ולב, ץ"תכב

 .ל"ולזכות לכל הנ ,אעירה שחר

 .שער המצוות פרשת ואתחנן .28

 .'ת בח שנה ראשונה פרשת וישלח או"בא .29
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‡ÂËÂ˙ÏÈÎ‡Ï ÍÂÓÒ Ô˘ÈÈ ‡Ï˘ , ÂÓÎ ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï·  .ח
˘˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ Â‡ ˘Ï,Á‡Â "Ô˘È Î.30 

·ÂË Ô˘ÈÏ ‡Ï˘ ÏÎÂÈ Ì‡ Ï„˙˘‰Ï ˘Ï˘ Â¯·ÚÈ˘ „Ú ‰ÏÈÏ·  .ט
‰ÏÈÏ‰ ÔÓ ˙ÂÚ˘,31‚ Ì˙Â‡· ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈ˘ ÍÈ¯ˆÂ  '˙ÂÚ˘.32 ˘Ï˘Â 

˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙Ó ÌÈ�ÂÓ ÂÏ‡ ˙ÂÚ˘ , ‚ÏÙ· ˙È·¯Ú ÏÏÙ˙‰ Ì‡˘
‰Á�Ó‰ ,ÔÓÊ Â˙Â‡Ó ˙ÂÚ˘ ˘Ï˘ ·Â˘ÁÈ.33ÈÂ "‡˘ ‡"‚ ÂÈ‰È˘ ˆ '

˙ÂÓÈÏ˘ ˙ÂÚ˘ ,‰Ú˘ ‡Ï‡ ˙È·¯Ú ‰· ÏÏÙ˙‰˘ ÂÏÈÙ‡‰˙ˆ˜Ó  ,
‰ÓÈÏ˘ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Ú˘Â ,˙È˘ÈÏ˘ ‰Ú˘Ó ˙ˆ˜ÓÂ.34 

Ì„‡‰ ·Â˘ÁÈ Ï‡ÛÂ‚Ï ˙ÏÚÂ˙ Â· ˘È ‰�È˘‰ ÈÂ·È¯˘ , ¯·Î ÈÎ  .י
ÌÈ˜‰·ÂÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÎ ÂÓÈÎÒ‰ÍÙÈ‰Ï  , ˙ÂÚ˘ ‰�ÂÓ˘Ó ¯˙ÂÈ˘

ÛÂ‚Ï ˜ÈÊÓ ‡Â‰ ‰�È˘ ,‰�È˘ ˙ÂÚ˘ ˘˘· ÛÂ‚Ï È„Â .ÔÎ ÏÚÂ , Ô˘È‰
‰Ê ¯ÂÚÈ˘· , ¯·Î·ÂÁ È„È ‡ˆÈÂ˙  ˙¯ÈÓ˘·ÂÙÂ‚ ˙Â‡È¯· , ‰˙ÚÓÂ

Â˙Ó˘�Â Â˘Ù� ˙Â‡È¯· ˙¯ÈÓ˘· Ï„˙˘‰Ï ·ÈÈÂÁÓ , ¯‡˘· ÔÎ ÏÚÂ
‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈ ˙ÂÚ˘‰ .Â ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÁÂÙ ‡Â‰˘ ‰ÏÈÏ ‰ÊÈ‡· ÔÓ„ÊÈ Ì‡

 ˘˘ Ï˘ ‰Ê ˙ÂÚ˘ÂÙÂ‚ ˙Â‡È¯· ‡Â‰˘ , ˙Â‡È¯· Ï˘ ˙ÂÚ˘ ÏÚ ÛÈÒÂÓÂ
Â˘Ù� ,¯ ·¯Ú ÏÈÏÂ È˘È˘ ÏÈÏ· ÔÂ‚Î"Á ,È˘ÚÂ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ˙ÂÏÈÏÂ"˙ ,

ÂÙÂ‚ ˙Â‡È¯· „ˆÓ ÔÂ¯ÒÁÂ ˜Ê� ÂÏ ÚÈ‚È ‡Ï˘ ‡Â‰ ÁÂË·.35  

˜ ÂÊ·" ˙ÓÈ˜ ˙ÏÚÓ Ï„Â‚· „‡Ó ÂÎÈ¯‡‰ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ È¯ÙÒ·Â‰ .יא

                                    
 .ה"ד ה"ם הלכות דעות פ"רמב .30

 שלא יישן ,זהרידע כי טוב הוא ל: ]כ דרושי הלילה דרוש ד"שעה[ל "לשון רבינו האריז .31

שעות מן הלילה '  אמנם ישהא עד שיעברו ג,תהאדם תיכף אחר תפלת ערבי

 .כ ישן"ואח

 .י צמח"בשם מהר, ג"י סק"כן מבואר בברכ .32

 .קודי אות טח שנה ראשונה פרשת פ"בא .33

 .ט מסברא דנפשיה"ח רלט סק"כ בכה"כ .34

 .ח שנה ראשונה פרשת וישלח אות א"בא .35
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˙ÂˆÁ ,‡È‰ ‰·¯ ÈÎ.36˘¯‰ Â�È·¯ ˙Ú„Â "˘ ,‡È‰ ‡„ÈÙ˜‰ ¯˜ÈÚ˘ ,
‰�È˘· ‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ ÂÈÏÚ ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘.37ÔÎ ÏÚÂ  , Ì‡˘ ˘˘ÂÁ˘ ÈÓ

                                    
זולת , קימה אחר חצות לילה: ]ב שער ז"ח[ל השערי קדושה "וז. ט"א סק' ב סי"מ .36

שישו אתה משוש  ]ישעיה סו[היותו מכלל אבלי ציון וירושלים שנאמר עליהם 

דוש ברוך הוא באותה שעה מתאבל ושואג כי גם הק, כל המתאבלים עליה

אין רינה של תורה אלא  ]'ז' ש רבה ה"שה[ל "גם בעסקו אז בתורה אמרו רז ,כארי

כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו  :]ז ג"ע[ל "ואמרו רז, בלילה

 איכה[וכתיב  ,כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו :]תמיד לב[ל "ואמרו רז, ביום
ב "ז ובעוה"ה להיות חי וקיים בעוה"ולא זכה דוד המלך ע .קומי רוני בלילה ]ב

. חצות לילה אקום להודות לך ]תהלים קיט יט[כמו שכתוב , אלא על זה הדבר

גם משרה רוח הקודש על  .ובכל ספר הזוהר נתבאר שבחי המצוה הזו לאין קץ

פרק , חולין[ה הקדוש "שון השלול. כ"ע. ]ב"ח ע"דף י[האדם כנזכר שם בפרשת שמות 
פרשת  וכבר האריכו בשבח עמידת חצות לילה בזוהר ]אות כא, דרך חיים תוכחת מוסר

נח ובפרשת לך לך ופרשת תולדות ופרשת ויחי ופרשת בשלח ופרשת תרומה 

ופרשת פקודי ופרשת תזריע ופרשת אחרי מות ופרשת קדושים ועוד בשאר 

ראה כמה גדולה , מה פעמים עד אין מספרובתיקונים כ, מקומות הוזכר זה

 דף סחג "ח[ק "ש בזוה"וכמ, ת"ז מאהבת השי"וכ. כ"ע. מצוה זו אשרי מי שמקיימה
, בלילה דבעי בר נש מרחימותא דקודשא בריך הוא למיקם בכל ליליא ]א"ע

 .כ"ע. ויתמשך עליה חוטא דחסד, עד דיתער צפרא, לאשתדלא בפולחניה

 כי אם ,ויזהר מאד שלא יעבור חצות והוא ישן: ]א"לום דף כ ענהר ש[בלשונו ' עי .37

 ומתדבק ומתקשר ברזא , אז הוא טעים טעמא דמותא,יעבור חצות והוא ישן

באופן שצריך זריזות וזהירות ',  וכו ושליט עליה סטרא דרוח מסאבא,דמותא

ש "וכן נהג רבינו הרש. כ"ע. מאד לשמור נפשו שברגע חצות ימצא ניעור

דזקנו מימיו לא ישן קודם , ]צו' סי[כפי שהעיד נכדו הרב דברי שלום , בעצמו

והיינו דעיקר הקפידא שלא , כדי שלא יעבור עליו חצות לילה בשינה, חצות

ר המקובל "ומו. ולא שיהא קם משינתו לפני חצות, יהא ישן בנקודת חצות

השלחן ה היה כל לילה מניח ראשו על "ר שאול דוויק הכהן זצללה"הגדול ח

ד ומתנמנם וקודם חצות מעט היה דופק על השלחן כדי לעורר את "בביהמ

והיה קם , והיה מתגבר כארי שלא יעבור עליו חצות בשינה, הלומד עימו

וכן היה מנהגו של תלמידו רבי יעקב . ועושה ככל סדר אמירת תיקון חצות

מעט שכל לילה היה מתעורר קודם חצות , בעל כף החיים, ל"חיים סופר זצ

כ עוסק בתורה וביחודים עד זמן התפילה "ואח, ועושה כל הסדר המבואר
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˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ¯¯ÂÚ˙È ‡Ï ‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙· Ô˘ÈÈ ,ÂÈ ÔÂÎ� ÍÈ˘ÓÈ˘ ¯˙
˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï „Ú ‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙· Â„ÂÓÈÏ· ,]˜ ‡¯˜ÈÂ" ‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘

˙ÂˆÁ Ì„Â˜ , ‡Ï· ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·Â ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ¯Ó‡È ˙ÂˆÁ ¯Á‡Â
Ë� ˙Î¯·"‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯·Â È ,ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,ÂÁÂÎ ÈÙÎ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈÂ[ ,

Á‡Â"Ô˘ÈÏ ·Î˘È Î . ˜ÂÒÚÏ ¯ÂÊÁÈÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ÌÂ˜È˘ „·Ï·Â
‰¯Â˙· ,ÏÈÏÂ ÌÂÈ ¯·ÁÏ È„Î‰¯Â˙· ‰.38  

                                                                                      
ועל ציונו של המקובל האלקי הרב החסיד רבי נסים עיני כתבו שלא . כותיקין

ואשרי עין ראתה כל ]. ר"שנת סת' אדר א' ע ז"נלב[, עבר עליו חצות בשינה

 .אלה

 מיד יקום ,ואחר שעשה בכיה זה: ]דרושי הלילה דרוש ד[כ "ל בשעה"ל רבינו האריז"ז .38

 שהיה עוסק ,ה"עמלך הוד  דה סוד וז',ר וכוקוויעסוק בתורה עד אור הב

. 'וכו לתת עזר וסיוע אל השכינה ,צות לילהבתורה בשירות ותשבחות כל ח

 בשבח מי שעוסק בתורה אחר הרובזה תבין שבח העצום שהפליגו לספר בזו

חו לעסוק בתורה כל ו להשתדל בכל כ כי העיקר הוא שצריך,ודע. צות לילהח

 , וילך להתפלל ולא יפסיק בשינה כלל, עד שיעלה עמוד השחר,חצות לילה

עור כל חצות י להיות נת אם אין באדם יכול, אבל.ודבר זה אין למעלה ממנו

רבן כמו חצי שעה ו ויבכה על הח, אז יקום ממש בחצות,אחרונה של הלילה

 , תחזור לישןכ"ואח', וכון ו ותכו,חרת תעסוק בתורה שעה אכ" ואח,ל"כנ

 ותחזור לעסוק ,ובלבד שתחזור ותקום כמו חצי שעה קודם עלות השחר

. 'וכו באופן שקודם שיעלה עמוד השחר תהיה מתקשר עם השכינה ,בתורה

 כי העיקר הוא שיהא ניעור בעת , אני מעורר השחר,"אעירה שחר" ה סודוז

ואפילו : ל" כתב וז]א"ע' דף כ[ש "ו הרשובנהר שלום לרבינ. ל"עכ. עמוד השחר

 ולא שליט , אין בכך כלום, אחר שיאמר הברכות ותיקון חצות,ישן אחר חצות

 אחר שנתעורר בחצות , ולא טעים עוד טעמא דמותא,עליה עוד רוח מסאבא

 הוא על מי שהיה ישן ',כי סכנת האחיזה והשליטה הנזכר של הקלי', וכו

 ,כר כנז' אז שולטים עליו הקלי, ולא נתעורר,צות ועבר עליו ח,מקודם חצות

ה בשמן שמן ששון "וכ. כ"ע. אבל הישן אחר חצות אין להם שליטה עוד עליו

שכיון שכבר עשה סדר תיקון חצות ועסק כשעה , ]דרוש תיקון חצות[כ "על שעה

לק י וס,י הברכות והלימוד"עכבר המשיך כל השפע הנצרך , בתורה אחר חצות

 ולא שליט , הרי הוא כישן ביום,כ" אח ואפילו אם יחזור וישן,צוניםאחיזת החי

שנה ראשונה פרשת [ח "ל הביאם רבינו הבא"ודברי רבינו האריז. ביה רוח מסאבא
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ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÁÂÎ· ÔÈ‡ Ì‡ , ÏÎÂÈ ‡Ï ‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙· Ô˘ÈÈ Ì‡Â .יב
˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÌÂ˜Ï , Ì„Â˜ „ÂÓÏÏ ÌÂ˜Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ˙ÂˆÁ ¯Á‡ Ô˘ÈÈ Ì‡Â

ÔÈ˜È˙ÂÎ ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰ ,
 ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ¯Ó‡ÈÂ Â˙�È˘ ÔÓÊ ¯Á‡È˘ ·ËÂÓ˘] ˙ÂÎ¯·‰ Í¯·ÈÂ

ÂÎÂ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈÂ '�Î"Ï[ ,Ú‡" ÙÈÚ˘" ÏÏÙ˙‰Ï ÌÂ˜Ï ÏÎÂÈ ‡Ï Ê
ÔÈ˜È˙ÂÎ.39  

Ô˘ÈÈ˘ Ì„Â˜ ,Â˙ËÈÓÏ ÍÂÓÒ ÌÈ„È ˙ÏÈË�Ï ÈÏÎ ÔÈÎÈ , È„Î .יג
„ ÍÏÈ ‡Ï Â˙ÓÈ˜·˘ 'ÌÈ„È ˙ÏÈË� ‡Ï· ˙ÂÓ‡,40 Ú‚ÈÏ ‡Â·È ‡Ï Ì‚Â 

                                                                                      
 .]וישלח אות ב

דתפילה , וכתב לבאר הטעם. מב אות יטרק ב פ"וח, יב' א סי"חצ "ה באול"כ .39

פ שמעלת "ואע. [ הוא יותר חיובותיקון חצות, כותיקין היא מצוה מן המובחר

לא נזכר אלא בדברי " תיקון חצות"וענין , ל"תפילה כותיקין נזכרה בדברי חז

ותיקון , מ תפילה כותיקין נזכרה כמעלה ומצוה מן המובחר"מ, ל"רבינו האריז

א "ש פ"ק' הל[ם "פ שדעת הרמב"שאע, וכתב שם עוד]. ועיין, חצות נזכר כחיוב
כ "ואם איחר וקרא אח, שחרית הוא מעט קודם הנץ החמהש של " שזמן ק]א"הי

ז ודאי שיש להעדיף לישן מוקדם ולקום "ולפ[, יצא ידי חובתו רק בדיעבד

, ע אינה כן"מ דעת השו"מ, ]משיאחר זמן שינתו ויאמר תיקון חצות, כותיקין

ומצוה מן המובחר שיקרא , שעות' ש נמשך עד סוף ג" שזמן ק]א"נח ס[שכתב 

אלא קריאתה כותיקין רק , והיינו שאינו בגדר לכתחילה ודיעבד, כותיקין

ולכן יש להעדיף תיקון חצות שהוא , ע"ל כמרן השו"וקיי, למצוה מן המובחר

ס באתי "בעל מח, ה"ר ששון מזרחי זללה"ר ח"וכן הורה מו. ד"עכת. יותר חיוב

ז "לפע אם "ויל. [ה"ר הגאון המקובל רבי מרדכי בן שמעון זללה"ומו, לגני

שהרי כתבו הפוסקים דתפילה כותיקין , כ לתפילה בציבור"תיקון חצות קודם ג

כ "א, ואם תפילה כותיקין נדחית מפני תיקון חצות, עדיפא על תפילה בציבור

 ].ל כן"גם גבי תפילה בציבור דקילא מתפילה כותיקין י

ר נ ש  ק : ]ב"דף י ע[ק "ה בהקדמת הזוה"כ .40 ד ב   א כ   ירות  ש   ָ  ב    ׁ  ָ   ַ ּ   ַ ּ    ָ    ֵ אּּ ְ ׁ ר  פ  צ  ים ב   ְ  ָ א   ַ ְ ּ יה , ִ    ית ל  ֵ      א     ִ  ּ

יה אר  מ  א ל  כ  ר  ב  ָ   ֵ   ל   ְ    ָ ְ  ָ ך. ְּ  ר  ב  יך מ  י ה  ינו  ח ע  ק  פ  א ד  ת   ע  ש   ָ  ֵ    ב   ְ     ֵ    ֹ   ֵ    ַ  ָ ְ   ָ ּ ְ ַ ׁ ְ ְּ ְ י?ּ א  מ  ד  י ק  יד  י ח ס  ד  ב  וו ע  י ה  כ  ֵ    ה   ָ ְ  ַ   ֵ   ִ  ֲ   ֵ  ְ  ַ     ֲ    ִ  ָ  ּ ,

הו יי  מ  י ק  ב  וו י ה  י יא ה  מ  א ד  ל  ַ  ְ     נ ט   ָ    ֵ  ֲ  ַ    ֲ     ָ ַ ְ    ָ  ְ  ַּ יהו, ּ י  ד  ן י  ח  ס  י א א  יל  ל  רו ב   ע  ת  א  נ א ד  מ  ז  ְ        וב  ַ  ְ   ָ  ְ  ַ    ָ ְ   ֵ ְ ּ     ָ ְ ִ ְ    ָ ְ  ִ  ְ  ּ ּ י ,ּּ ימ  י  ק  ֵ    ו    ְ ָ  ְ 

אן ע  ל  ָ   ו   ָ אְ  ית  י  ר  או  ָ   ב     ְ ַ  ֹ ְ ּ ה,  ת  יא  ר  ל ק  י ע  כ  ר  ב  ָ     ומ   ָ  ִ ְ    ַ    ֵ ְ  ָ ְ   ּ ת . 'וכו .ּ בו  א  סו  ן מ  י  יד  א ב   כ  ר  ב  יר ל  ס  א  ָ  ֹ    ו   ֹ ְ    ִ ַ  ִ ּ    ָ ְ  ָ  ְ     ִ  ַ  ְּ

ז תוּ  ְ  ומ  מו  א, ָ  ֹ  ה  ת  ע  ל ש   ן כ   כ  ָ  ו   ֲ ַ ׁ   ָ ּ    ֵ ים, ְ  ר נ ש  נ א  ב  א ד  ת  ע  ש   ב  ין ד  ג  ָ  ִ    ב    ׁ  ָ    ַ ְ    ָ  ֲ ַ ׁ  ְ ִ     ִ ְ ּּ נ  יה, ּ א מ  ח  ר  יה פ   ּ ֵ     רוח  ִ    ָ ְ ָ ּ     ֵ   ּ ּ ּ .

נ  יה א מ  ח  ר  יה פ   רוח  א ד  ת  ע  ש   ּ ֵ       וב  ִ    ָ ְ ָ ּ     ֵ   ְ    ָ  ֲ ַ ׁ  ְ  ּ ּ ּ א , ּּ ס  א מ  ָ  רוח   ָ ְ    ָ ןּ   ב לו  א  ס  י ומ  דו  ל י  י א ע  ר  ש   ין ו  א ז מ   ַ    ֹ   ב   ָ ְ     ֹ  ְ   ַ    ָ ְ ָ ׁ  ְ   ִּ  ַ   ָּ, 
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יל ה ט  א נ  ל  הו ב   א ב   כ  ר  ב  יר ל  ס  א  ָ    ו    ִ  ְ    ָ ְ ּ    ְ ּ    ָ ְ  ָ  ְ     ִ  ַ  ְּ  הביא בשם ספר תולעת ]ד' סי[ח "והנה בב. כ" ע.ּ

, ההולך שחרית ארבע אמות ולא נטל ידיו חייב מיתהק ד"יעקב שגרס בזוה

ה תירוצים וכמ. ק"ע שלא הביא דברי הזוה"כתב לתמוה על מרן השו ז"ולפ

ח צידד שהוא משום דרובא דעלמא אין יכולין ליזהר בזה "הב. נאמרו בזה

ק "שלא נמצא כן בזוה, ם די לונזאנו כתב ליישב"ומהר. ומוטב יהיו שוגגין

דאיירי לענין , ל"רק כנוסח הנ, ק"וגם בימינו אינו נמצא בהקדמת הזוה[, לפנינו

ז "דאפשר דכ,  יישב]ד' סי[ר "אוב]. ולא לענין הליכה כלל, ברכה ולימוד תורה

 יישב דכיון שלא ]א' ג סי"ח[ובשבות יעקב . גילוי וזוגותגבי כמו ו, דוקא בזמנם

כ לא הביאו מרן "ע, אמות' ל דכל הבית כד"ק ס"והזוה, ס ובפוסקים"נזכר בש

 י" כתב שראה כן בכת]טז' ת יוסף אומץ סי"א ושו"סק' א' י סי"ברכ[א "ומרן החיד. ע"בשו

שאמרו , א אזולאי"וכן בדברי זקנו מהר, ק מוגה מרבנן קשישאי"הקדמת הזוה

אלא דמרן השמיטו לפי , "על דא אתחייב מיתה לשמיא"כלשון ההוא בהדיא 

א דאין דבריהם "כתב מרן החיד, י"ר והשבו"ש הא"ועל מ. י"שהיא נוסחת כת

. הירין בזהח כתב דבגלילותינו חזינן לרובא דעלמא דז"ועל דברי הב. ניראין

, אמות בלי נטילת ידים' לא ילך ד:  שכתב]אות ד' א' סי[ע בספרו קשר גודל "וע

יזהר מאוד :  כתב]אות ס' ב' סי[ובמורה באצבע . כ" ע.והוא דבר חמור הרבה מאד

וביותר צריכים ליזהר הולכי , אמות בלי נטילה' כשיקום ממטתו שלא ילך ד

והמסתכל . וכלי לקבל המים,  כלי ליטולוטרם ישכבו יכינו להם, דרכים בזה

שנה [ח "ע שם ובבא"וע. כ"ע. יפה יזהיר מאוד לאשתו ולמשרתיו יזהרו בזה
שכתבו להזהיר שיטלו גם ידי הקטנים שלא יטמאו בכל אשר , ]'ראשונה ויצא אות י

 .ויהיו גדולי הקדש, שיגדלו בטהרהכ סגולה טובה לקטנים "והוא ג, יגעו

יד , יד לפה תיקצץ, יד לחוטם תיקצץ, לעין תיקצץ יד :]קיח[ת שב' אמרו בגמ .41

יד לפי טבעת , יד לאמה  תיקצץ, תיקצץ] נקב הקזה[יד לחסודה , לאוזן תיקצץ

והובא . יד מעלה פוליפוס, יד מחרשת, יד מסמא. לגיגית תיקצץיד , תיקצץ

 .]שנה ראשונה פרשת תולדות אות טו[ח " ובבא]ג"ס' ד' סי[ע "בשו
: ל"ג שכתב וז"שהביא מהכנה, ]פרשת תולדות אות ב[ח בספרו עוד יוסף חי "בבא' עי .42

 אחד מלא ,צריך שיזמין אצל מטתו שני כלים, ל ישראל ירא שמים ובעל נפשכ

ומבואר שצריך לכסות . כ"ע. ויתן את המלא בריקן מכוסה ונקי, מים ואחד ריקן

ושוב ראה בבאר ,  לחושצ"ש שהביא שבשלמי ציבור הורה שא"וע. המים

ומיהו  [.]ז"סק' ד' סי[ת "והובא דבריו בשע,  שצריך לכסותם]קטז' סי[ד "היטב ביו
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 שהביא ]ד"שלט סק' ד סי"יו[ת "עוד בפ' ועי]. ט שם"כמדומה דלפנינו אינו בבה

, שמים שהיו בשכונת המת אין לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו, ת אדני פז"משו

ז שיש לדחות משום דשאני התם "ת כתב ע"והפ,  מגוליםוהביא ראיה ממים

משום שיש סכנה ליגע בהם אם , ר"במים מגולים שאסור אפילו לשופכם ברה

מ "ומ. אבל מים שבשכונת המת אין בהם סכנה אלא בשתיתם, יש בהם ארס

ב "ומיהו במ. ת דגבי מים מגולים סובר שאסור לרחוץ בהם"מבואר מדברי הפ

ומים שנתגלו , אין נוטלין מהם לידים, אם שתה מהם נחש: ל" וז כתב]ג"קס סקכ[

ואף מי . דאינם מצויים, בעלמא אין חוששין האידנא לשמא שתה מהם נחש

פ שהכל "דאע, ומבואר. כ"ע. לענין נטילה אין להחמיר, שנזהר מזה לשתיה

מ "מ, ואסור לרחוץ מהם, ר"מודים דמים ששתה מהם נחש אסור לשופכם ברה

מ אינו "מ, אפילו להמחמירין גם במקום שאין נחשים מצויים, וליםבמים מג

ג "ש הכנה"דאפשר דגם מ, ל"ז י"ולפ. אלא לענין שתיה ולא לענין רחיצה

, שהיו נחשים מצויים, הוא בזמנו ומקומו, שיש לכסות המים] מבעל סדר היום[

וי אפילו אם נחוש לענין גיל, אבל בימינו במקומות שאין נחשים מצוים כלל

 אחר שהביא דברי ]שם[וגם בשערי תשובה . אין לחוש גם לענין רחיצה, לשתיה

 ואפילו ,אך במדינתינו לא קפדי אגלויא כלל: כתב, ל"ג הנ"צ והכנה"הש

 .ש לנטילת ידים" וכ,להדחת פיו

צ "ש כתב שהישן אחר חצות א" דרבינו הרש]שם אות יג[וגם כתב עוד . ח שם"בא .43

צ "ש שא"ם כמדומה שלא נזכר כן בהדיא בדברי רבינו הרשואמנ. נטילת ידים

רק , ר שורה עליו"וגם לא נזכר שהישן אחר חצות לילה אין רו, נטילה כלל

דהנה גם לגבי שינה בשש שעות , ועוד. כתב דלא טעים טעמא דמותא

ש דאם ניעור קודם חצות לא שליט ביה "ראשונות של הלילה כתב רבינו הרש

ח שיטול "ז בזה הורה רבינו הבא"ועכ, ט נישמין"ם כנוכול, רוחא דמסאבא

ש לא נקט כן בדעת רבינו "והרב דברי שלום נכד הרש[, נטילה גמורה ויברך

פ דלא שלטא עליה "דגבי הישן קודם חצות אע, ח"ל בדעת הבא"וצ]. ש"הרש

ורק כלפי הישן , ש שהוא כישן ביום"מ לא נתבאר ברש"מ, רוחא דמסאבא

, י מדינא"ר וצריך נט"ולכן הישן קודם חצות יש עליו רו, ןאחר חצות נתבאר כ

דכל דברי , ע"ז יל"אכן לפ. י"צ נט"ר וא"אבל הישן אחר חצות אין בו רו

נאמרו רק במי שאחר חצות אמר תיקון חצות ובירך , ש דחשיב כישן ביום"הרש

, אבל מי שישן אחר חצות ולא קיים שאר התנאים, ברכות השחר ועסק בתורה

רק כתב בסתמא , ח לא נזכר שום חילוק בזה"ובדברי הבא, בכלל זהאינו 
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˘Î˘�Â ÊÈ¯Ê ‡‰È ÌÈÓ˘ ‡¯È , ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ÂÈ·˜� ˜Â„·Ï ÌÈ„˜È¯ .יד
¯Á˘‰ .‡ÒÎ‰ ˙È·· Â˙ÂÈ‰· ÌÂÈÂ ‰ÏÈÏ ¯·ÁÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡·.44 

ìéôîä úëøá éðéãî 

 ÏÈÏ· Ô˘ÈÏ Ò�Î�‰ÂÎÂ ‰�È˘ ÈÏ·Á ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· Í¯·Ó'.45 Ì‡Â‰  .טו
Ì„¯È ‡Ï˘ Ú„ÂÈ˘Î Â‡ Ô˘ÈÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡ ,Í¯·È ‡Ï . ˜ÙÂÒÓ· Ì‚Â

„Î ÔÈ‡ Ì„¯È ‡Ï ‡Ó˘Í¯·Ï È‡.46 ¯‡˘�˘ ‰¯Ó˘Ó‰ ÏÈÏ· ÔÎ ÏÚ 
ÏÈÙÓ‰ Í¯·Ó Â�È‡ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ „ÂÓÏÏ ,ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰ ÔÎÂ.47  

                                                                                      
ולכאורה אחר שנראה שמקור הדבר מדברי , ר"שהישן אחר חצות אין בו רו

ומכח זה יש . כ לא שמענו משם אלא במקיים כל התנאים"א, ש"רבינו הרש

ח בזה לא נאמרו אלא בישן אחר חצות ועשה "דגם דברי הבא, שרצו לפרש

גם . והדוחק בזה מבואר. חצות ובירת ברכות השחר ועסק בתורהכ תיקון "ג

, א אזולאי" בשם זקנו מהר]ו"סק' ד' סי[י "א בברכ"ש מרן החיד"ע ממ"לכאורה יל

ר שורה "רו" ביום"דאפילו בישן , ק"ו להוכיח מלשון הזוה"שהביא בשם מהרח

דיף הישן ז לא ע"ולפ, ש"ע, ם די לונזאנו"וכן הביא ממהר, י"עליו וצריך נט

 .ע"וצ, בלילה אחר חצות

 .ח וישלח שנה ראשונה אות ג"בא .44

 .ב"ברכות ס ע' גמ .45

 הביאו להקשות דגבי שינה בסוכה ]ג"רלט סק[ר " ובא]ט אות ה"הגה[ג "בשיירי כנה .46

ולמה בשאר שינה תיקנו ברכת המפיל ולא , לא תיקנו ברכה שמא לא יישן

 ,שינההדברכת המפיל הוא על טבע , ץוהביאו לתר. חששו שלא יוכל לישן

עוד ו .אבל בסוכה אם מצטער לא יישן כלל, כללשלא יישן לאדם שאי אפשר 

כמו ברכת הנותן לשכוי ו , על מנהגו של עולםיאהמפיל הברכת ש, יישבו שם

 ]א כלל לה"ח[ובחיי אדם . ]ז"רלט סק[ח "ה בכה" וכ.לא יישן מברךפ ש"ולכן אע, בינה
כ מברכין אותה בלילה אפילו לא ישן "ואעפ, היא ברכת הנהניןכתב שנראה ש

ל "אכן בבה. משום שנתקנה על מנהג העולם, ולא הויא ברכה לבטלה, כלל

',  כתב דלשון הברכה שאומר המפיל חבלי שינה על עיני וכו]ה סמוך"רלט ד[

 .ע אם יוכל לברך"ולכן הניח בצ, משמע שהיא על השינה ממש

שגם החסידים המנדדים , המנהג פשוט: ל" וז]יד' א סוד ישרים סי"ח[ ה ברב פעלים"כ .47

 .שינה מעיניהם אין מברכים המפיל אם נעורים בלילה
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Í¯·Ó Â�È‡ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ¯Á‡Ï Ô˘È‰,48]  Í¯·Ï ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ ˘ÈÂ .טז
ÔÂ˘‡¯‰ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÔÓÊÓ[ ,ÌÂÈ· Ô˘È‰ ÔÎÂ.49] ÓÂ" ¯Ó‡È˘ ·ÂË Ó

¯˙Ò· ·˘ÂÈÂ ÌÚÂ� È‰ÈÂ50 .[¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ Í¯·Ó Ì‡Â , Ì„¯ÈÈÂ
„ÂÓÚ ¯Á‡Ï¯Á˘‰  ,Í¯·È ‡Ï ,¯·„· ˜ÙÒ ˘È˘ ÈÙÏ.51 ¯Á‡ Ô˘È‰Â 
‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ‰¯ÓÂ‡Ï ‚‰�Ó‰ , Â˜ÏÁ�˘ ¯Á‡Ó

‰Ê·.52 

                                    
 .אינו זמן שכיבה, ג דאיכא אינשי דגנו"דאע, ה סמוך"ל רלט ד"בה .48

 שפירש דאין מברכין ביום שמא לא ]א כלל לה"ח[בחיי אדם ' ועי. ח"ב רלט סק"מ .49

מ "מ, לפי שתיקנוה על מנהג העולם, ג דבלילה אין תלוי בזה"ואע, שןיוכל לי

מ לא "מ, ואפילו מי שנצרך לכך, ביום אין שייך לתקנה לפי שאסור לישן ביום

אלא שהאדם , כ ביום אינו זמן שינה"משא, ועוד דבלילה הוא זמן שינה. פלוג

אדם למטתו לישן כשיכנס : ]א"ז מתפילה ה"פ[ם "ולשון הרמב. מגרה עצמו בשינה

 .משמע דאינו אלא בלילה',  וכובלילה

 .ב שם"מ .50

 .והיינו אי אזלינן בתר שעת הברכה או בתר שעת השינה, ל שם"בה .51

ד הסוד יש לברכה גם בשוכב לישן " דגם ע]ב"רלט סק[י "א בברכ"דעת מרן החיד .52

 אבל, י בסאן שיש מי שרצה לומר להיפך"והביא שם בשם מהר, אחר חצות

 דאין לברך ברכת ]בהגהותיו על שער הכוונות[ש "ודעת רבינו הרש. העיקר אינו כן

דרוש ה מדרושי [כ "והובא דבריו בשמן ששון על שעה, המפיל אחר חצות לילה
ע בפרי עץ חיים "וע. ]ה"רלט סק[ח " ובכה]יד' א סי"סוד ישרים ח[ח "ובדברי הבא, ]הלילה

כי בחצות , וכבר בארנו: ל"וז, ב לענין ברכת המפיל שכת]ז"פ, מ"ש שעה"שער ק[

אך עתה , י נשמותינו למעלה"רק כי אז נעשה ע, לילה היא ראויה לאומרה

', וכוש הוא לעשותה כלי "כי כוונת ק,  נמצא,קודם שישן אנו אומרים אותה

אלא שאומרים אותה לפני , דזמנה בחצות, ומבואר. ל"עכ. י זווג חצות לילה"ע

כן היה מתאים שיהיה זמן המפיל , דכשם שהזווג בחצות, שמעומ, השינה

דף [תורת חכם ' ע בס"וע. אלא שהקדימוה מחמת ששוכבים לישן קודם, בחצות
' בין האומרה אחר ג, מ"ש שעה"י ק" שחילק באופן התיקונים הנעשים ע]נה

ומשמע שם דבאומרה בתחילת , שעות של הלילה לבין האומרה בחצות ממש

דברכת , ש"ע בשמן ששון בדעת הרש"וע. כ"ן פחות מהאומרה אחהלילה מתק

וכיון שהוא . המפיל זמנו הוא ברגע חצות לילה אף אם אומר אותה מתחילה

ועל כן המנהג שלא לברכה בשם ומלכות , מידי ספק ברכות לא יצא, מחלוקת
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 ‡ÂÎÏÓÂ Ì˘· ‰¯ÓÂ‡Ï ‰�˜˙� ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯·,53 ÔÈ‚‰Â� ˘È Ì�Ó˙ .יז
˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ‰¯ÓÂ‡Ï ,Ï‡ ˙È· È„ÈÒÁ ·Â¯ Â‚‰� ÔÎÂ , Â�È·¯Â

‡·‰"ÂÈ·‡Â Á ,·È„· ‰È¯Á‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÂÎ¯ËˆÈ ‡Ó˘ ˘˘ÁÓ ‡‰˙Â ¯Â
‰ÏË·Ï ‰Î¯· . ‰˘ÚÓÏÂ‰Ê· Â‚‰�ÓÎ ‰˘ÚÈ „Á‡ ÏÎ. ‰ÏÂ„‚ ‰¯‰Ê‡Â 
ÌÈÎ¯·Ó‰Ï ,ÌÓˆÚ ÏÚ „ÂÓÚÏ „‡Ó ÂÏ„˙˘È˘ , ¯Â·È„· ˜ÈÒÙ‰Ï ‡Ï˘

‰�È˘Ï ‰Î¯· ÔÈ·.˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·Ó Â�È‡Â ˘˘ÂÁ‰ Ì‚Â  , ¯‰ÊÈ
Â·Ï· ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ¯‰¯‰Ï.54 

ÓÓÈ· ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ‰¯ÓÂ‡Ï ‰�˜˙� ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· ,ÔÎ ÏÚÂ , ÈÓ‰ .יח
· Í¯È·˘Ú·˜ ˙�È˘ Ô˘ÈÂ ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯ ,Â˙�È˘Ó ¯¯ÂÚ˙�Â , ‰ˆÂ¯Â

Á‡"Ú·˜ ˙�È˘ ·Â˘ Ô˘ÈÏÂ ¯ÂÊÁÏ Î ,Í¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ‡Ï.55 

ÏÈÏ· È‡¯Ú ˙�È˘ Ô˘È‰ , ÈÏÈˆ‡ ÏÚ Â˘‡¯ ÁÈ�ÓÂ ·˘ÂÈ˘ ÔÂ‚Î‰ .יט

                                                                                      
 .ש"ע, ]ב פרק טו אות יב"ח[צ "ה באול"וכ. אחר חצות לילה

ר שהביאו נוסח הברכה בשם " ושא]כט' סי[ ובכלבו ]א"ז מתפילה ה"פ[ם "ה ברמב"כ .53

וכן מוכח מדברי הפוסקים שמנו אותה כאחת ממנין מאה ברכות , ומלכות

וכן ,  שנתקנה בשם ומלכות]שנה ראשונה פרשת פקודי אות יב[ח "כ הבא"וכ, שבכל יום

פ שיש "שאע, ]ז"רלט סק[ח "ה בכה"וכ. ל"פ דעת רבינו האריז"צריך לאומרה ע

וכן ראוי , מ העיקר לברכה בשם ומלכות"מ, שנהגו לברכה בלא שם ומלכות

, ל ואין לחוש בזה לספק ברכות להקל"ובדברי האריז' לפי שנזכרה בגמ, לנהוג

, ת ובימי העומר ובליל שבת כתב שם לברך בלא שם ומלכות"ודוקא בעשי[

מים אלו אין מזניחין מיהו המברך גם בי, ש"מחמת שנסתפק בזה רבינו הרש

 שמעיקר ]ב פרק טו אות יב"ח[צ "ה באול"וכ]. ש"ע, פ הפשט יש לברך"אותו כיון שע

 .הדין צריך לאומרה בשם ומלכות

רשאי ,  שמי שנהג לאומרה בלא שם ומלכות]שם[צ "כ באול"וכ. ח שם"בא .54

 .להמשיך במנהגו

נו ברכות אלו אלא פעם יש מי שאומר שלא נתק: :]ס[לשון המאירי בברכות  .55

 אבל אם ישן ביום אינו צריך , והוא בזמן שכיבה וקימה לרוב העולם,אחת ביום

 שדרכן , אלא על נוהג שבעולם, שלא על מעשה של עצמו נתקנו,לברכן

 .כ"ע.  ויש חולקים בדבר.לשכב בלילה ולעמוד ביום
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ÂÈ„È ,Ú Â‡"ÔÁÏ˘‰ ‚ ,ÏÈÙÓ‰ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ ‰‡¯�.56 

ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· ÔÓÊ ,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Î Â�È‚‰�Ó" ‰Î¯·‰ ¯„ÈÒ˘ Ï .כ
˜ Ì„Â˜"˘.57ÈÂ "ÂÚ·Ë ÈÙÏ ‚‰�˙È˘ ‡ ,˜ ÚˆÓ‡· Ì„¯� Ì‡˘" ˘

ÏÈÙÓ‰ ÌÈ„˜È ,˜ È¯Á‡ Í¯·È Â‡Ï Ì‡Â"˘.58 ˜ ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ Ì�Ó‡Â" ˘
‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ· ‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ô˘ÈÂ , ‡Ï‡ ÏÈÙÓ‰ Í¯·È ‡Ï

Â˙�È˘Ï ÍÂÓÒ.59  

‰ ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· ¯Â‡È· :·˜‰Ï ‰„ÂÓ ‰ÏÈÁ˙" ÏÂ„‚‰ „ÒÁ‰ ÏÚ .כא
‰�È˘‰ ˙‡È¯·· Â�ÓÈÚ ‰˘Ú˘,60ÎÈ Ì„‡‰ ÔÈ‡˘ ‚ ÌÈÈ˜˙‰Ï ÏÂ ' ÌÈÓÈ

                                    
ה "וכ,  על מיטתו דאיירינן דוקא בנכנס לישן:]ברכות ס[' כן משמע בלשון הגמ .56

 .]א"ז מתפילה ה"פ[ם "בלשון הרמב
ש שעל המטה "הנה באמת הוא מחלוקת הפוסקים אם מברכין אותה קודם ק .57

ה "וכ, כ ברכת המפיל"ש ואח" אמרו תחילה ק:]ברכות ס[' כי בגמ, או לאחריה

כת  הביא בר]ב"א וה"ז מתפילה ה"פ[ם "אבל ברמב. ]רלט' סי[ע "בלשון הטור והשו

א הביא "ובמג. ש מברך המפיל" דקודם ק]כט' סי[ה בכלבו "וכ, ש"המפיל קודם ק

אמנם בנהר . ש"דהמפיל אחר ק' ש בגמ"וכתב דהעיקר כמ, מהירושלמי כדבריו

ר "ובא, ש עוד"וע[, כדבריו' ם גרס בגמ" כתב דאפשר דהרמב]א"רלט סק[שלום 

 כתבו ]שם[ר " ובמאמ]ט אות ד"הגה[ג "אמנם בשיירי כנה]. א"ד המג"ש ע" מ]ג"סק[

 .]ו"רלט סק[ח "ה בכה"וכ. ש"שהמנהג לברך קודם ק
 . שהביא שיש נוהגין כך ויש נוהגים כך]כלל לה[בחיי אדם ' ועי. א"ב רלט סק"מ .58

 .קצד' בביאורים עמ, פרק יח אות יאג "צ ח"אול .59

 ,ה"בקמה עשה ה, ם לארץה והיו"בקהלילה של ה: ]פרק יא[א "זה לשון פרקי דר .60

,  וחיים לו ומנוח לו, והוא מזונו ורפואתו, ואדם שוכב וישן,נת חייםיברא ש

בשעה שאדם :  אמרו]פרשה יד[ובמדרש רבה בראשית .  ישנתי אז ינוח ליאמרשנ

הנשמה הזו ממלאה את כל . 'וכו, ישן נשמה מחממת הגוף שלא יצטנן וימות

ובאיכה רבה .  ושואבת לו חיים מלמעלהובשעה שאדם ישן היא עולה, הגוף

ר אלכסנדרי על שאתה "א, חדשים לבקרים רבה אמונתך:  אמרו]פרשה ג[

' ובתוס. קר אנו יודעין שאמונתך רבה לתחית המתיםוקר ובומחדשנו בכל ב

 שאדם מאמין ומפקיד רוחו ביד הביאו דברי המדרש ופירשו .]יג[בברכות 

 .חזירה בלא יגיעהומ, ת"השי
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‰�È˘ ‡Ï·.61 Á‡Â" ‡ˆÓÈÈ ‡ÏÂ ‰ÓÈÏ˘ Â˙ËÈÓ ‡‰˙˘ Â˙�ÈÁ˙ ÏÈÙÓ Î
ÂÚ¯Ê· ÏÂÒÙ. ]Ï„ ‡˜ÓÂÚÓ ˙‡Ê ÏÚ ÏÏÙ˙ÈÂÈ ÏÚ ˙ÂÚÓ„ ÍÂÙ˘ÈÂ ‡·

‰ÊÈ˘‰ È�ÙÏ "˙ ,ÌÈÓ˘ È‡¯È ÂÈ‰È ÂÈ‡ˆ‡ˆ ÏÎ˘, Â ÌÂ˙È ¯Â„· Ë¯Ù·
Ù˙ ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÊÈÏ˙Â·Â¯Ó ˙Â¯ÈÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ„ÏÈ‰ ÍÂ�ÈÁ ÏÚ ÌÈÓ˘ ˙‡.[ 
‡‰Â ¯ÓÂ‡Â˙ÂÓ‰ Ô˘È‡ ÔÙ È�ÈÚ ¯,Á ˙ÂÓÈ ‡Ï˘ "Â˙�˘· Â, ‡Ï‡ 

‰È˘" ÂÏ ¯ÈÊÁÈ ˙Â Â˙Ó˘� ¯ÒÓ˘ Â�Â„˜ÙÂ„È· ,] ¯˜Â·· ‰„ÂÓ˘ ÂÓÎÂ
Ú"Ê .[ÔÈÚ ˙· ÔÂ˘È‡Ï ¯È‡Ó‰ Ì˙ÂÁÂ , ÈÙÏ „‡Ó ıÙÁ Ì„‡‰˘Î˘

Â�ÈÚ ˙· ÔÂ˘È‡ ÍÈ˘ÁÓ Ô˘ÈÏ,ıÈ˜ÓÂ ‰·¯‰ Ô˘ÈÈ˘ÎÂ , ÔÂ˘È‡ ¯È‡Ó 
Â�ÈÚ ˙·.62ÂÊ ‰Î¯·· ˜„˜„ÈÂ  ,ÈÏÚ ˙Â„ÂÒ ‰· ˘È˘ÌÈ�Â.63 

  ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯·· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�‰ Ì‚ ,ÌÈ˘�‡‰ ÂÓÎ.64 .כב

÷"äèîä ìòù ù 

¯Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡"Ï65 Ú‡"˜ Ì„‡ ‡¯˜˘ Ù ˙È·· ÚÓ˘ ˙‡È .כג
 ˙Ò�Î‰Â˙ËÈÓ ÏÚ Â˙Â¯˜Ï ‰ÂˆÓ,66Â¯Ó‡ „ÂÚÂ 67˜ ‡¯Â˜‰ ÏÎ " ÏÚ ˘

                                    
ואנו מברכין על : ל" שכתב וז]ש שעל המטה"סדר ק[באבודרהם ' ועי. נדרים טו' עי .61

 אמר רבי ]ט"פ[ ראשית רבה בבנןהשינה מפני שהיא מצרכי בני אדם כדאמרי

 ן לא כן תנינ,וכי יש שינה טובה מאד.  והנה טוב מאד זו שינה:שמעון בן אלעזר

לא מתוך שאדם ישן קימעא  א,יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם

 .עומד ויגע בתורה

 .אבודרהם שם .62

 .כ בזה"ביסוד ושורש העבודה מש' עי .63

ל כיון דאינו " אפשר דס,ומה שלא נהגו הנשים לאומרה:  כתב]ב"רלט סק[א "במג .64

.  כמו שפטורים מקריאת שמע,זמן גרמא דהוי שה,נוהג אלא בלילה פטורין

רלט [ובערוך השלחן . גם ברכת המפיל בכלל זהולכאורה נראה כוונתו ש. כ"ע
. ונראה דגם נשים חייבות בברכת המפיל ורוב נשים שלנו נזהרות בזה:  כתב]ו"ס

ע "כ אינה מ"א, דלדעת החיי אדם שהיא ברכת הנהנין, ונראה לומר. כ"ע

, מ כיון שאינה אומרת וצוונו"מ, ואפילו להסוברין שהיא ברכת השבח. ג"שהז

 .ש" בשם הרא]א"רצו סקי[א "ש המג" כמ,ליכא למיחש

 .ב"ברכות ד ע .65

י דדרשינן "ופירש, ודומו סלהרו בלבבכם על משכבכם מדכתיב אוילפינן לה מ .66
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Â„È· ˙ÂÈÙ È�˘ Ï˘ ·¯Á ÊÁÂ‡ ÂÏÈ‡Î Â˙ËÈÓ ,Â�ÓÈ‰ ÔÈÏÈ„· ÔÈ˜ÈÊÓÂ.68  

 ˘‡Ú ·Î˘È ‡Ï„ ‡¯˜‡ ‰ÂÎÓÒ‡ „ÂÚÛ¯Ë ÏÎ‡È 69 Â¯Ó„ .כד
˘¯„Ó·70˜ ÏÚ ‡Â‰˘ "‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘.71 ‡¯˜ ‡Ï˘ ÈÓ „ÂÚ Â¯Ó‡Â 

                                                                                      
כ דומו "ואח, על לבבךהפסוק דאימרו על משכבכם הפרשה שכתוב בה 

ח הרגיל לחזור תמיד על גרסתו צריך לומר פסוק "דאפילו ת' ע בגמ"וע. בשינה

, ש"ועיין בתפארת שמואל על הרא. כגון בידך אפקיד רוחי,  רחמיםאחד של

ח "דאם ת' ל בגמ"וגם רב נחמן דס, ח כראוי"שכתב לענין זה דהאידנא אין ת

וכדדרשינן , ש לשמירה מן החטא"צ לקרות ק"היינו לענין שא, הוא אינו צריך

אדרבה אבל לענין מזיקין ', מרישיה דקרא רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם וכו

שכתב אם , אמנם בדברי רבינו יונה לא משמע כן. ח"הרי הם מתקנאין יותר בת

והוקשה לו מדאמרו , ח הוא אינו צריך שמירה משום דתורתו משמרתו"ת

ותירץ דהיינו בעומד יחידי באישון , ח"מהם ת' צריכין שימור וא'  דג:]נד[לקמן 

 .לילה ואפילה

 .א"ע' ברכות ה .67

דהלא אמרו , ח"והקשה הצל, ש דאוחז חרב בידו להרוג המזיקיןי פיר"והנה רש .68

ובשלמא אם נפרש . כ למה לו חרב להורגן"וא, בסמוך דמזיקין בדילין הימנו

י החרב שבידו הם "דע, ויישב. ב"י צ"אבל לפירש, ר ניחא"חרב לנצח היצה

ללמד שגם ', ש שם בגמ"מ איצטריך למימר דיגביהו עוף כמ"ומ, בדילין ממנו

ח בספרו בן יהוידע כתב "ורבינו הבא. ז"נם עומדים כלל להלחם עימו עיאי

מיני מזיקין '  דב]שער הפסוקים תהילים יח[ל "פ המבואר בדברי רבינו האריז"ע, ליישב

והנקבות , והם דרכם לעשות מלחמה, הזכרים שרוצים להמית את האדם, יש

י פיות להרוג ועל כן אמרו דאוחז חרב של שת, שדרכן להחטיא את האדם

שלא יבואו להחטיאו , ומזיקין בדילין הימנו היינו על הנקבות, המזיקין הזכרים

ש שעל המטה "ל שבק"כ רבינו האריז"פ מש"ע, ש עוד שביאר"וע. ולטמאו

אמנם אין בכח , ל"הורג גופות המזיקין שנתלבשו בהם נשמות שנוצרו מהוז

רב של שני פיות הוא ש אוחז ח"ועל כן מ, האדם להורגם כולם בפעם אחת

ועל שאר המזיקין שנשארו ולא הגיעו זמנם , להרוג מה שבכוחו באותו לילה

 .מ עתה בדילין הימנו"ז אמרו דמ"ע, למות

 .במדבר פרק כג פסוק כד .69

: ל"וז, ובילקוט שמעוני רמז תשסט, ]בהוצאת ורשה[כג ' תנחומא פרשת בלק סי .70

, חד נאכלים המחבלים מפניוא'  כשהוא אומר ה,לא ישכב עד יאכל טרף
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˜"Â˙ËÈÓ ÏÚ ˘ ,˙ÈÓ¯‡ ‰ËÓ Â˙ËÈÓ ˙‡¯˜�.72 

˘ ˘Ú‡"˜ ˙�˜˙ ¯˜ÈÚ˘ Ù" ÔÓ Â¯ÓÂ˘Ï È„Î ‡È‰ ‰ËÓ‰ ÏÚ .כה
ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ,ÓÎÂ"ÊÁ ˘"Ï ,Ó"Ú Ó"ÌÈ¯·„ Ï˘ Ì„ÂÒ Ù , ‰ÏÈ‚˘ ÈÙÎ

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"Ï ,˜ ‡Â¯˜Ï ·ÂÈÁ ˘È"„ ˘ 'ÌÂÈ ÏÎ· ÌÈÓÚÙ ,˜" ˘
˙È·¯ÚÂ ˙È¯Á˘ ,˜" Ï˘ ˘˙Â�·¯˜ ,˜Â"‰ËÈÓ‰ ÏÚ˘ ˘.73ÔÎ ÏÚÂ  , Ì‚

‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯ÂÚÈ� ¯‡˘�˘ ÈÓ ,˜ ˙Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ"‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘ ,
˙ÂˆÁ Ú‚¯· ‰�‡¯˜ÈÂ ,˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ Ì„Â˜.74 ËÚÓ ‰‡¯Â˜Ï ‚‰�Ó‰Â 

˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ,ÔÏ‰Ï„Î ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÏÎ ÌÚ.75  

                                                                                      
 והוא נסמך בקריאת שמע ,ומלחשים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ה שנאמר "וכשבא לישן מפקיד רוחו לפני הקב, משומרי היום לשומרי הלילה

 .בידך אפקיד רוחי

בלילה על מטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא : ל"י שם וז"והביאו רש .71

בא מחנה , ורא את שמע על מטתו ומפקיד רוחו ביד המקוםק, כיצד. לטרפו

' בפי'  ועי.ה שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים"הקב, וגייס להזיקם

ש "ת שנקרא ק" שנרמז בפסוק זה רצון השי]א"דף ו ע[החרדים לירושלמי ברכות 

 .שעל המטה

 .ב"פסחים קיב ע, ב"ע' ברכות ח .72

וסדר . ]יאאות פרשת פקודי שנה ראשונה [ח "אב וב]ש דרוש ב"דרושי כוונת ק[כ "בשעה' עי .73

, ש שבסדר הקרבנות"ואחריה ק, ש של שחרית המעולה מכולם"כי ק, מעלתם

ח "כ ובבא"וכמבואר בשעה, ש שעל המטה"ואחריה ק, ש של ערבית"ואחריה ק

 פ הפשט די"ע, ש מבעוד יום" שאם קרא ק]ב פרק טו אות ז"ח[צ "ע באול"וע. שם

ש שעל "ש של ערבית וגם לק"ח גם לק"ויצא יד, ש אחת על מיטתו"שיקרא ק

' פ הקבלה שצריך לקרות ד"אבל ע, ]וכמבואר בראשונים ריש ברכות[, המטה

ועוד פעם , ש של ערבית"טוב שיקרא פעם אחת לק, ש בכל יום"פעמים ק

 .ש שעל המטה"אחרת לק

ודאי שצריך , אם ניעור בלילה: ]ב"דף לג ע[ש בנהר שלום "ה בלשון רבינו הרש"כ .74

 .קודם תיקון חצות, ש שעל המטה ברגע חצות"לומר ק

אם עושין תיקון כרת שנעורין כל : ל" וז]שנה ראשונה פרשת פקודי אות יד[ח "ה בבא"כ .75

יאמרו הקריאת שמע שעל המטה ,  כמו ליל שבועות והושענא רבא,הלילה

בביאורים , פרק יח אות יא[ג "צ ח"ה באול"כ ו.' הפסוקים וכומעט קודם חצות עם כל
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, · ˘ÂˆÁ ˙„Â˜� ÔÓÊ ,È ‡Â‰"ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚ˙ .כו
Â‰˘Ì„‡ ÏÎ ˘‡¯· ‰ÓÁ‰˘Î ‡ ,Û¯ÂÁ‰ ÈÓÈ· Ô‰ ıÈ˜‰ ÈÓÈ· Ô‰.76  

 ÓÂÏ ÔÂÎ�"„ÓÂÚÓ ‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘ ,ÎÚ Â‡"·˘ÂÈÓ Ù.77 ¯ÂÊ‡ÈÂ¯ ˜ .כז
˙ÂÈ˙Â‡Â ˙Â·È˙ ˜Â„˜„· ÈÂ‡¯Î ‰˙Â¯˜Ï ÏÈÁ , ‰�È˘‰˘ Ì�Ó�˙Ó ‡ÏÂ

ÂÈ�ÈÚ ÔÈ·.78˘ÓÓ Ô˘ÈÏ Ò�ÎÈ˘ Ì„Â˜ ‰‡¯Â˜Ï ÌÈ„˜È ÔÎ ÏÚÂ  , È„Î
‰�È˘ Â�ÙËÁ˙ ‡Ï˘ .Ú‡Â"Ì„Â˜ ËÚÓ ‡¯Â˜˘ Ù , ˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡

                                                                                      
 .]קצד' עמ

א "ש זיע"ה בנהר שלום לרבינו הרש"וכ, ט בשם הרבה אחרונים"סק' א' ב סי"מ .76

ק "ש בזוה" שזה פירוש מ]מב' ת יוסף אומץ סי"בשו[א "וכתב מרן החיד. ש" ע]ד"דף יט ע[

ינו שהכל הולך אחר והי,  ואי אתוספן שעתי דיממא אינון]ב"ה ע"ב דקצ"ח[

והדעת נותנת דהוא כשעות גן עדן הארץ שהוא תחת קו , משמרות הרקיע

ב שעות "ועל כן לעולם מונין י, דיום ולילה שוו בשעוריהן קיץ וחורף, השוה

-דיש לאחר זמן חצות בכ, ]ו אות ב"ופט, ד אות ח"ב פ"ח[צ "באול' ועי .אחר חצות היום

נה כבר עמדנו בזה בקונטרס נר ציון לימי בין אמנם ה.  דקות מהנרשם בלוחות7

שחצות היום המדוייק , כי המוחש לא יוכחש, ב"שהדברים צ, המיצרים

, הוא בדיוק בחצי הזמן שבין הזריחה לשקיעה הנראית, שהחמה באמצע ממש

ב "וי, ל והראשונים"והוא מבואר גם בדברי חז, והוא הזמן הנרשם בלוחות

קחנו , ל"ואכמ, א לאחרו כלל"ז א"ולפ, לילהכ הוא חצות ה"שעות שוות אח

 .משם

ש לעיל אם רשאי לקוראה "א לציין לדיני ק"ש הרמ" כתב דמ]ה"רלט סק[א "במג .77

אבל כשקורא רק , ש של ערבית"ח ק"היינו כשצריך לצאת בה יד, בשכיבה

וכמו שאמרו בירושלמי , יכול לכתחילה לאומרה בשכיבה, מ"ש שעה"לק

דיש מחמירין , ב הביא"אמנם המ. שמשתקע בשינהדחוזר וקוראה עד 

ובלשון . ואם שכב יטה על צידו ויקראנה, לכתחילה לקוראה מעומד או מיושב

וצריך להתודות מעומד : ל" כתב וז]דרוש ה מדרושי הלילה[כ "ל בשעה"רבינו האריז

 ואם תאמר , אמנם שאר הסדר אם תוכל לאומרו מעומד שפיר טפי,כנודע

:  כתב]מסכת השכיבה פרק ב[ובמשנת חסידים . כ"ע. אין בכך כלוםאותו מיושב 

' ועי. ש שעל המטה"ולתקן כל האמור טוב לו שיאמר מעומד כל הסדר דק

לה ויאמר קריאת שמע כ:  שכתב]ב אות מז' סי[א במורה באצבע "בלשון מרן החיד

 .ויכוין שאומרה בעמידה לכוין דעתו, מעומד

 .אות יאת פקודי שנה ראשונה פרשח "בא .78
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ÌÓÂ„Â ·ÎÂ˘˘ ‰Ó· ˜ÒÙ‰ ,ÔÓÊ ‰ÊÈ‡ ‰‰Â˘˘ Û‡ , ˜ÈÒÙÓ Â�È‡˘ ÏÎ
‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡· Â‡ ¯Â·È„·.79  

 ÓÂÏ ˙ÂÎÈ¯ˆ ÌÈ˘�‰ Ì‚"‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘,80 ˙ÏÚÂ˙ Ì‰Ï ˘ÈÂ¯ ˜ .כח
‰˙¯ÈÓ‡Ó .ÏÎ Â‡¯˜È˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚÂ  ‰�ÂÂÎ· ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ˙˘ÂÏ˘

‰¯ÂÓ‚.81 

                                    
 הביא מסדר היום דנכון שלא יקראנה מיד כשנכנס לישן אלא ]ג"סק[ב "במ .79

, ג כתב דמוטב לקרות קודם"אבל הביא שבכנה, כשרואה שהשינה באה עליו

ח "ה בכה"וכ. ואין חשש ממה שישב דומם עד שירדם, שלא תחטפנו שינה

ולכן מוטב , מה כוונותוכתב עוד עוד טעם לפי שצריך לכוון בה כ. ]ט"סק[

 ויש מחסידי בית אל שהיו מקדימין הרבה לקוראה מיד אחר תפילת .שיקדים

מ ודאי "ומ. כדי שיוכלו לכוון בה כל הכוונות הנצרכות, ערבית בבית הכנסת

 .דברכת המפיל אין מברכין אלא סמוך לשינה

 כיון דאינו ל" אפשר דס,ומה שלא נהגו הנשים לאומרה:  כתב]ב"רלט סק[א "במג .80

.  כמו שפטורים מקריאת שמע,זמן גרמא דהוי שה,נוהג אלא בלילה פטורין

אטו גברי , ז שכיון שהיא מצד שמירה מן המזיקין" הקשה ע]ד"סק[ר "ובא. כ"ע

שסובר , א" שיישב דעת המג]ב"א סק"א[ג "בפמ' ועי. בעו חיי נשי לא בעו חיי

ונשי לאו בנות , על משכבות "ל שצריך לומר ד"שהיא מצד מה שדרשו חז

' ועי. ג דעתה נהגו הנשים לאומרה"אמנם סיים הפמ. לימוד תורה נינהו

 .ל" שהביא לכל הנ]ז"סקט[צ "בשעה

, ט' א סוד ישרים סי"וברב פעלים ח, יזאות פקודי שנה ראשונה פרשת ח "בא .81

:  שכתב]המדרושי הליל' דרוש ז[ל "פ דברי רבינו האריז"והוא ע. ג" רלט סקח"כהוב

, להיותו בלא אשה, ל"כי כמו שיוצאין המזיקין אלו מן האדם המוציא שז, ודע

 שכתב ]סימן תקד[ת תורה לשמה "ע בשו"וע. כך האשה בוראה מזיקין בלא איש

ושוב הביא , ל באשה"ם דאין שייך פגם דהוז"בתחילה להוכיח מדברי הרמב

ל אינו פגם כמו מעשה "יזוכתב דגם לדעת רבינו האר, ל"מדברי רבינו האריז

, פ שנבראין מזיקין"ואע, והוכיח מדלא הזכיר תיקון עוון זה גם לנשים, האיש

גם . צ עוד תיקון אחר"מ די בתיקון זה וא"מ, ש"ועל כן צריך לה התיקון בק

אבל בנידון , תאווה לדבר רעכשהוא בדרך דכל זה אינו אלא , כתב שם

רבינו ש "מגם לין ממנה מזיקין שנבראאין חשש , השאלה שם שהיה בהיתר

. ל"דגם באופן זה דיבר רבינו האריזביאר  ]שם[ברב פעלים אמנם ו. [ל"האריז

 ].ועיין
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לשם יחוד קודשא בריך הוא : ל"וז. שנה ראשונה פרשת פקודי אות יא .82

והריני ירא ממנו ,  ואהבתו ויראתו,הריני מקבל אלהותו יתברך', ושכינתיה וכו

והריני ממליכו על כל אבר , וכולא קמיא כלא, ושליט על כולאבגין דאיהו רב 

ושלש מאות וחמשה וששים , ואבר וגיד וגיד ממאתים ושמונה וארבעים אברים

 והריני עבד להשם . מלכות גמורה ושלימה, של גופי ונפשי רוחי ונשמתי,גידים

. ןאמן כן יהי רצו, והוא ברחמיו יזכנו לעבדו בלבב שלם ונפש חפצה, יתברך

פ הקבלה לכוונות " שהביא נוסח יהי רצון המסודר ע]ז"רלט סק[ח "ועיין בכה

 .ברכת המפיל

ה "וכ. דאמר מר זוטרא מימי לא עלתה על מיטתי קללת חברי, א"מגילה כח ע .83

 . ובסדר היום]ב"מ ריש פ"ש שעה"שער ק[בפרי עץ חיים 

 .רוראוי למחול לכל מי שחטא כנגדו וציעש, ט"ב רלט סק"מ .84

 . ובכמה דוכתי.]יז[ה "בר' והובא בגמ, ]ד"ז ה"פ[ל במסכת דרך ארץ "ש חז"כמ .85

ד:  אמרו]ב"דף רא ע, פרשת מקץ[ק "בזוה .86 לו  א ד  ב  ב   א  א ד  ע  ר  ת  יב א  ה י ת  ו  א ה  ב   י א  ב   ָ    ְ ֹ   ר  ָ ּ  ַ ְ    ָ ְ  ַ  ֲ    ִ  ָ   ָ  ֲ   ָ ּ  ַ   ִ ּ ִ ּ ,

י ת  ה א  ו  ה  ר נ ש  ד  ד ב   א ח  מ  ֵ   ח   ָ    ָ  ֲ ְ  ׁ  ָ   ַ ּ    ַ    ָ ע ,ָּ  ר  א  א ד  ל  ת  א ד  ט  ד קול  ח  יב ב   י ת  ָ    ו  ְ  ַ ְ    ָ  ָ ְ    ָ  ְ      ַ ְ ּ    ִ  ָ ְ ּ י , אּ א  ה ל  ו  ה  ֵ   ו   ָ    ָ  ֲ  ְ

א ח  ר  א  ָ  מ  ְ  ָ ן, ֵ  מ   ים ת   נ א  יב ו  י ת  ָ ו  ּ ַ ּ    ִ  ָ י. ְ ָ  ִ   ְ  כ  ה  ד  ִ   א   ָ י א,ַּ  ְ ו  ד ח  י ח  מ  ְ ָ   ח   ִ    ַ    ֵ  ָ יה,   ב   ג  י ל  ת  ה א  ו  ה  ּ ֵ    ד   ַ  ְ    ֵ  ָ    ָ  ֲ ְ ּ ק , ּ ַ   נ פ   ָ

נ א ד  גור  א ד  פ  ט  ס  ָ    קו  ְ ְ   ְ    ָ  ְ  ְ  ֹ ּ י א, ּ ו  ח  יה ל  יל ל  ט  ק  ְ ָ   ו   ִ  ְ     ֵ     ִ  ָ ר נ ש . ְּ  הוא ב   ר ה  ע  ת  ד א  ָ  ׁ כ     ַ ּ      ַ    ַ י א , ּּ ַ   ִ ְ ו  הוא ח  א ה  מ  ְ ָ    ח   ִ      ַ    ָ  ָּ

יה ל  ב  ק  ֵ    ל   ְ  ֳ ית, ְּ  ה מ  ו  ה  ָ    ִ   ד   ֲ ד . ּ ְ ז  ְ  ַ א  ר נ ש ּ ִ הוא ב   ף ה  ָ  ׁ  ק    ַ ּ      ַ    ַּ א , ּ ק  עומ  א ל  ט  הוא קול  ל ה  נ פ  ָ      ו  ְ    ְ    ָ  ְ        ַ    ַ  ָ  ְּ ּ ּ

י תו  חו  ת  יב,ּ ִ ְ ֹ  ֹ   ד  ז  ת   ש   א  ִ    ו  ֵ ּ ְ יה.  ְ  ִ ׁ ב   ג  א ל  ב   י א  ב   א ר  ת  ּ ֵ   א   ַ  ְ   ָ ּ  ַ   ִ ּ ִ    ָ יה, ֲּ  ר ל  מ  ֵ    א     ַ ך:ָּ  ד  ב  אן עו  י מ  א ל  ימ  ָ  ָ   א   ֹ     ָ    ִ    ָ   ֵ  ְ, 

ין ס  ין נ  ר  ין ת   ל  ך א  יש  ל  ח  יך הוא ר  ר  א ב   ש   א קוד  ה  ִ          ד   ִ    ֵ ְּ     ֵ ִ    ָ  ׁ   ִ ָ        ִ ְ ּ   ָ ׁ ְ      ָ ְ ּ ּ ְ ְּ ּ נ א, ּ ג  מ  ינון ל  או א  ָ    ל   ָ  ַ  ְ      ִ     ָּ יה . ּ ר ל  מ  ֵ     א     ַ  ָּ

ר נ ש  הוא ב   ָ  ׁ ה    ַ ּ א:ַּ      מ  ל  ע  א ב   יש   ר נ ש  ב   י ב   ים ל  ל  ש   אי ל א א  מ  ל יו  ָ   כ    ְ  ַ ְ ּ   ָ ׁ  ִ ּ  ׁ  ָ   ַ ּ    ִ     ִ ְ ׁ  ַ    ָ     ָ  ֹ   ָ ּ נ א ,   י יס  פ   ת  א א  ל  ָ     ד   ְ   ַ ַ ּ ְ ִ    ָ ְ ּ ּ

יה ד  ה  ֲ  ֵ   ב   יה, ּּ ַ נ א ל  יל  ח  ֵ     ומ     ָ  ְ   ִ  ָ  ּ תו. ּ יה, ְּ    ו  ד  ה  א ב   יס  י  פ   ת  א  נ א ל  יל  א י כ  י ל  ֲ  ֵ   א  ַ ּ    ָ   ְ ַ ּ ְ ִ  ְ    ָ  ְ   ִ  ָ   ָ נ א , ּ ִ   יק  ל  א ס  ָ   ל  ְ   ִ  ָ    ָ

י ס  ר  ע  ִ  ל  ְ  ַ יה, ְ  נ א ל  יל  ח  מ  ד ד  ֵ     ע     ָ  ְ   ִ  ָ ְ    ַּ ְ  ול , ּ יּ  רו ל  ע  צ  מ  ינון ד  ל א  ִ     כ      ֲ  ַ ְ ִ      ִ    ָּ י , ּּ א ח  ל  ַ ִ ו     ָ א ְ  מ  ל יו  נ א כ   ָ   יש    ֹ   ָ ּ    ָ ָ ׁ  

י ים ל  ל  ש   א  א ד  יש   הוא ב   ה  ִ    ל      ִ ְ ׁ  ַ ְ   ָ ׁ  ִ ּ      ַ  ְּ א. ּ י ד  י ל  או ד  ל  ִ    ָ  ו    ִ     ָ ה, ְּ  א  ל  ה  א ול  מ  הוא יו  ה  מ  א ד  ל  ָ      א   ְ  ָ  ְ     ָ  ֹ      ַ ְ ִ    ָ  ֶּ ּ ּ ּ ,

א ב  ן ט  הו  מ   ד ע  ב   ע  מ  נ א ל  ל  ד  ת   ש   ָ   א   ָ    ֹ ְּ ִ   ַ ּ ְ  ֶ  ְ    ָ  ְ ַ ַ ּ ְ א ו . ּ ִ ׁ ב   י א  ב   ה ר  כ  ּ ָ  ַ ב    ַ   ִ ּ ִ    ָ רּ ָ מ  ַ  א  י:ֲ  ד  י ד  דו  ב  יר עו  ָ  ֹ    ְ ֵ   י ת   ףּ ַ  ִּ    ֹ  ס  יו  ֵ   ן מ   ֹ ִ   ּ ,

אי ד  י ו  חו  וו א  ף ה  ס  יו  ֲ  ֹ   ַ  ַ     ד      ֲ    ֵ  ֹ ְ ּ י, ּּ לו  א ע  ח מ  ר  יה ל  ה ל  ו  ה  ֲ  ֹ   ו     ָ  ֲ ַ  ְ     ֵ    ָ  ֲ א,ְּ  יד ד  ב  ע  ה ד  ל מ  ב  ִ     ָ    א   ֲ ְ    ַ    ָ  ֲ  ּ יר הוא , ּ ַּ  ִּ        י ת  
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Â ˙Ó‡· Â·ÈÏ ÏÎ· ‰Ê ÁÒÂ� ¯ÓÂÏ ¯‰ÊÈ , ¯·Â„Î ‡‰È ‡ÏÂˆ„˜ .לא
Á ÌÈ¯˜˘"Â.88ÌÈÈÂÒÓ Ì„‡ ÏÚ ‰�ÈË Â·ÈÏ· ˘È Ì‡Â  , Â„È· ‰ÏÚ ‡ÏÂ

Â·ÈÏÓ ‰¯ÈÒ‰Ï ,ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡ ÏÎ· ‰Ê ÚË˜ ‚Ï„È.89 

Á‡"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· ¯Ó‡È Î ,]È„ ÈË¯Ù· ÏÈÚÏ ÔÈÈÚÂ‰È� .[‡··Â" Á .לב
˘¯‰ ¯Â„ÈÒ Ì˘· ·˙Î"Â�·ÈÎ˘‰ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˘ ,]ÏÈÙÓ‰ ¯Á‡ , ‡Ï·
˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ‰ÓÈ˙Á.[90˜ ‡¯˜È˘ Ì„Â˜Â "˘ ,ÔÓ‡� ÍÏÓ Ï‡ ¯Ó‡È ,
Ó¯ ÔÈ�Ó ÌÈÏ˘‰Ï È„Î"˙Â·È˙ Á ,‰ ˙Â·È˙‰ ÏÂÙÎÈ Â‡ ' ˙Ó‡ ÌÎÈ˜ÂÏ‡

‰È¯Á‡Ï.91 

                                                                                      
ף ס  יו  ֵ   מ  א,ּ ִ ֹ  יס  ל נ  א ע  יס  יה נ  יש  ל  ח  יך הוא י ר  ר  א ב   ש   קוד  ת הוא ד  ָ          י או    ִ    ַ    ָ   ִ     ֵ  ׁ   ִ ְ  ַ       ִ ְ ּ   ָ ׁ ְ   ְ        ֹ  ָ ּ ּ ּ ּ ּ  .כ"ע. ְּ

 במה הארכת :וניא בן הקנהשאלו תלמידיו את רבי נח .]מגילה כח[ל "ש חז"כמ .87

 ולא עלתה על מטתי קללת , מימי לא נתכבדתי בקלון חברי: אמר להם.ימים

ל שהיה נוהג לומר בעלותו על מיטתו "ופירשו חז.  וותרן בממוני הייתי,חברי

 .שמוחל לכל מי שציערו

וטען שהיטה את , א התקשר אליו אדם אחד"שפ, ה סיפר"צ זללה"ר הגרב"ומו .88

ולא היה יכול למחול לו על , והטיח דברים כלפיו, ו שלא בצדקהדין לרעת

', מ גמר בדעתו לדלג קטע זה של הריני מוחל וכו"ש שעה"ובהגיעו לק, דבריו

עד שגמר , ושוב חכך בדעתו איך ידלג, ש"והתחיל בק, לפי שאינו מוחל לו

 .ש בכל ליבו"ואז אמר גם חלק זה של ק, בדעתו בלב שלם למחול לו

 .ב פרק טו אות יג" חצ"אול .89

דורים כתוב לומר השכיבנו יודע כי בס: ]אות יאשנה ראשונה פרשת פקודי [ח "ל הבא"ז .90

אמנם בסידור רבינו , נות לא הזכיר השכיבנוואך בשער הכו', אבינו לשלום וכו

ח "י צמח בפע"כ בהגהת מהר"ובאמת שהוא נזכר ג. כ"ע. ל הזכיר זה"ש ז"הרש

ש שעל "ל בק"ו ז"השכיבנו לא נזכר בספרי הרח: ל" וז]ק במ פר"ש שעה"שער ק[

אפרים פנציירו  ושמעתי מן החברים שרבי. רק בקריאת שמע דערבית, המטה

ה במשנת "וכ. כ"ע. וטוב הוא לאומרו כן, היה אומר אותו בלי ברכה בסוף

 .]מסכת השכיבה פרק ב[חסידים 
, ויש נוהגין לומר את שניהם.  שםח"ובפע, ]דרושי הלילה דרוש ה[כ "ה בשעה"כ .91
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˜·˘"˘ ,‰ÏÚÓÏ ‰È�Â„‡ Ï‡ ‰˙ÂÏÚ‰Ï È„Î.93 

, ÈÓ‡·"‰Ú˘ ˘"Ó ,ÊÁ ˙�˜˙ ÌÈÈ˜Ï ÔÂÂÎÓ˘ ‰Ó „·ÏÓ"Ï¯˙ ˜ .לד
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 .ת"ל מבואר כמשנ"פ בדברי רבינו האריז"ועכ

 הביא מרבינו ]א"רלט סק[א "אכן במג, הנה בגמרא אמרו שאומר רק פרשת שמע .92

. ח איבריו"פרשיות כדי לשמור רמ' ירוחם שהביא דבמדרש איתא שיאמר ג

והובא , ]מדרושי הלילה' רוש גד[כ "ל כתב בשעה"ורבינו האריז. ]א"סק[ב "והובא במ

והנה החסידים הראשונים לא היו צריכים רק לומר פסוק : ]א"רלט סק[ח "בכה

 אבל , דסגי להו בחד פסוקא דרחמי,תדברכו'  בגמכר כנז,הראשון שמע ישראל

נות והיחוד כדי ועתה אנחנו דורות האחרונים הלואי שנפרש כל פרטי הכו

 .'וכושנוכל 

דגם , והיינו. מ פרק ב"ש שעה"ח שער ק"ופע, הלילה דרוש הכ דרושי "שעה .93

ח אברי הגוף "והם מתלבשים ברמ, ה גידים"ח איברים ושס"בנשמה יש רמ

ה גידים הרוחניים שלו מלובשין "ח איברים ושס"ומכוון שיהיו רמ, ה גידיו"ושס

 .בסוד בידך אפקיד רוחי, ז עולה נשמתו שלימה למעלה"ועי, ש"בתיבות ק

כוונה  שעיקר, צריך שתדע: ל" וז]דרושי הלילה דרוש ז[כ "ל בשעה" רבינו האריזכתב .94

אשר הוא המונע עליית , חמור מאד היא כדי לתקן ולכפר על עוון אחד, זו

. י כונה זו נתקן האדם מאד מאד ממה שחטא"וע. הנשמה בלילה לאדוניה

וא תיקון וה, ק"תיקונו בשער השביעי הנקרא שער רוה פ שכבר נתבאר"ואע

, הנה התיקון ההוא יועיל לנקות לו עוונו שלא יכנס לגהינם, ל"המוציא שז

, גדול וחזק ממנו, אבל עדיין צריך תיקון אחר, ושימחלו לו עונותיו אלו

לתקן ולהחיות אותם הטיפות בעצמם , והוא. ש זו"ת עתה בכוונת ק"כמשי

שבכל , דע: נינווזה ע. ולהחזירם אל הקדושה ,'שיצאו לבטלה ונכנסו בקלי

אין בהם מי שמוליד מזיקין ממש כמו , החמורות עבירות שבתורה אפילו

משם  נולדים ,הבא על כל העריות שבתורה כי אפילו, ת"ל כמשי"המוציא שז

מתלבשין בו , והאמת הוא שמי שעובר שאר עבירות, ז"ממזרים גופניים בעוה

הלא . נשו גדול לאין קץעו, ל"אבל המוציא שז, המזיקין ונעשים קטגורים עליו
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שאמרו שכל , ויחי במקומות רבים ובפרט בפרשת תראה מה שהפליגו בזוהר

דלית ליה תיובתא בר בטורח סגי , ל"שז העבירות תליין בתיובתא לבד ממוציא

ל "דע כי המוציא שז: וזה ענינה. ש"וע ,'ולא חזי אפי מלכא לעלמין כו, ויתיר

ועונשו גדול שפוגם , לי ובשום ערוהפוגם במחשבה כי אינו משתמש בשום כ

כן כביכול גורם למעלה שממשיך אותה , וכמו שמעשיו הם זכר בלי נקבה', וכו

' לחוץ אל הקלי] ת[אבל יוצא', וכו ואינה נשפעת', הטיפה של אותה נשמה וכו

בה כוח מזיק אחד  ואז מתחבר, ונמשכת אותה הנשמה אליה', וכו הנקראת

, נמצא. אל אותה הנשמה' גוף א  ונעשה בחינת,הנמשך מאותה אשת זנונים

ל גורם שאותם טיפות של הנשמות שעתידות לצאת ממנו "שהמוציא שז

הנעשות מסטרא דנחש  ושם יתלבשו בגופות, א"שיתערבו בסט, בנים בבחינת

. והטוב אל הרע, ונמצא שהפך והחזיר הקדושה אל הטומאה, אשת זנונים

מית אותם הגופות הטמאות המלבישים צריך שי, כדי לתקן עוון זה, והנה

ויחזרו אל שרשם , יברחו משם י כך אותם הנשמות"וע, לאותם הנשמות

להחזיר  ,'ב. להמית הגופות ההם, אחת: ונמצא שצריך שני כוונות. שבקדושה

כ "ואח, שיתוקנו שם ויצויירו כשאר כל הנשמות', הנשמות ההם אל מקום וכו

והוא מי , ם יש עוון אחר דומה לזהג. ז כשאר כל הנשמות"יבואו בעוה

אותם שיורי  כי, שמשמש מטתו ואינו שוהא עד שיצאו כל הטיפין לגמרי

כ "ז נבראים מהם ג"עכ, פ שאינם ראוים להוליד"אע, לבטלה היוצאות הטיפות

תבין סוד גדול  ,ובכל זה הנזכר .ד הנזכר"מזיקים ומשחיתים רעים ע בחינת

ל "ובדרושי חז ,'ק לא ישכב עד יאכל טרף כועל פסו, בלק פרשת בזוהר הנזכר

ש של "י הק"ע בענין אותם אלפים ורבבות של מזיקין שהאדם ממית בכל לילה

, לכוון בתיקון עוון זה, ש שאומר על מטתו"וצריך האדם לכוין בכל ק. המטה

עד , ויש אדם שגדול כח כוונתו .ולהמית כל אותם הגופות של מזיקין הנזכרים

ויש . ב"א ע"בלק דף רי בפרשת כנזכר, ה"כל לילה אלף וקכב שיוכל להמית

כך צריך , וכמספר הימים שחטא, אדם שלא יוכל להמית אלא דבר יום ביומו

ויש בענין הזה כמה פרטים ואין אנו עתה , ימים אחרים כנגדם לתקן עוון זה

ש של מטתו "י הק"כי עיקר התיקון הוא שיכוין להמית ע, ונמצא. בביאורן

י כך יוכל האיש הזה להעלות עם נפשו אותם "וע, גופים של המזיקיםאותם ה

: כ"כתב אחעוד @@. ל"עכ. לתקנם בכל לילה, הנשמות למעלה אל הקדושה

ונעשו  כי אותם הנשמות שנטרפו בחיצונים, "טרף נתן ליראיו"גם זהו סוד פסוק 

' ן שיש גבאופ ,'וטורפין אותה מתוך הקלי, ת"י יריאיו של השי"טריפה חוזרין ע

. מנין טרף שהוא עם הכולל, ]ניצוצין[ח "רפ הוא בחינת' הא, הבנות במילת טרף

' הג. הנשמות הללו נטרפות אצל החיצונים שלוקחים אותם היא ענין היות' הב
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Ê˘ ÔÂÂÚÏ ‡¯Â�Â ‡ÏÙ� ÔÂ˜È˙ ‡Â‰Â"Ï .] ÷øô ìéòì ïååòä øîåçá ïééòà[ . 
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ÂÎÂ ‰ÓÏ˘Ï˘ Â˙ËÓ ‰�‰ È˜ÂÒÙ ,'˙Â·È˙ ÌÈ˘˘ Ì‰· ˘È˘ .Á‡Â" Î

‚ ¯ÓÂ‡ ' ÌÈ�‰Î ˙Î¯· È˜ÂÒÙ]˙ÂÈ˙Â‡ ÌÈ˘È˘ Ì‰· ˘È˘[ ,Â ¯ÂÓÊÓ
¯˙Ò· ·˘ÂÈ ,ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ÔÓ ‰¯ÈÓ˘Ï ‡Â‰˘ ,‰ ‰˙‡ ÈÎ „Ú ¯ÓÂ‡Â '

ÈÒÁÓ ,]˙Â·È˙ ÌÈ˘È˘ ‡Â‰ Ì‚Â .[Á‡Â" ÏÚ „ÓÂÚÓ ‰„ÂÂ˙Ó Î
ÈÂ„ÈÂ‰ ¯„ÒÎ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ¯ËÙ� ÂÏÈ‡Î ·Â˘ÁÈÂ , ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ

                                                                                      
ש שעל "י כוונות ק"שחוזרין לטרוף אותם מהחיצונים ע' היא ענין יראי ה

שהוא כאשר , ליריאיו רוביאר הכתוב באיזה אופן ניתן הטרף הנזכ. המטה

, ש שעל המטה"ל כאשר ימשיך שפע ויכוון כראוי בק"ר, יזכור לעולם בריתו

גם זה סוד . למקומם לקדושה ומחזירן, ז מוציאם מיד המזיקים החיצונים"ועי

שהם אותם הגופות הטמאים שהלבישו לאותם  ,'וכו" יפול מצדך אלף"הפסוק 

והיינו שאינה , לגשת אליך' ד הקליואז לא תוכל עו, שימותו ויפלו, הנשמות

. לפי שכבר מתו, ל להלבישם בגופים טמאים"יכולה ליגש יותר אל הנשמות הנ

דלכאורה כיון שיפול מצדך אלף , "אליך לא יגש"ובזה יתפרש לשון הכתוב 

שהכוונה לומר שלא יחזרו , אבל להמבואר ניחא, ודאי הוא שאליך לא יגש

כי  פירוש ,'ם זה סוד יעלזו חסידים בכבוד כווג .להתחבר עם הנשמות הנזכרות

ל "הוא המוציא שז' א, הנה נתבאר לעיל שיש שני מיני איסורים בדבר זה

ועל פסוק ויהי ער , ש בזוהר על פסוק לא יגורך רע"כמ, והעושה זה נקרא רע

והטעם הוא מפני שכל כוונתו  ,'ועל פסוק אוי לרשע רע כו, בכור יהודה רע

כי הטיפה ההיא מתלבשת , פ הסוד"ועוד טעם אחר ע, ההיא לעבירה גמור

כיון שכל , בלי שום טוב כלל, רע גמור דאשת זנונים בבחינת' באותה הקלי

מי שאינו משהא עצמו על הבטן  נקרא ורשע השני. כוונתו היתה לרעה לבד

, אלא זאת ולאיש הזה אם אין בידו עבירה אחרת, עד שיכלו כל ניצוצות הזרע

כי כוונתו , אמנם היא כלולה מטוב ורע, גמורה אינה עבירהזאת  ואפילו

ולכן כנגד זה , אלא ששיתף בו רעה זו, בתשמיש ההוא היה לטובה בבת זוגו

, טוב ורע כנודע אצלינו הנקרא, נוגה' ההם מתלבשות בקלי הנה שיורי הטיפות

עתה  וחוזרים, שהעושים עבירה זו השנית, נמצא, וכיון שהוא כן. וזכור זה

יקראו  ,'ההם מתוך הקלי ורוצים לתקנה ולחזור ולקחת הטיפות, תשובהב

וזה דיבר על הכת השנית  ,'וזה מה שכתוב יעלזו חסידים בכבוד כו, חסידים

 .ל"עכ. משני הכתות הנזכרות
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Â˘Ù�Ó ÌÈ‡ËÁ‰ „È¯Ù‰Ï ,‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÚÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î . ÂÏÈ‡Î ÔÂÂÎÈÂ
·· „ÓÂÚ"ˆÚ ¯ÒÂÓÂ ‰ÏÚÓ Ï˘ „„ Ï·˜ÓÂ ‰˙ÈÓÏ ÂÓ '· ˙Â˙ÈÓ" „

ÂÈ˙Â�ÂÂÚ ¯ÙÎÏ.95  

ÔÂ�Á˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ÌÈÓÈ· ,ÈÂ„ÈÂ‰ ¯Ó‡È ‡Ï ,ÎÚ Ï·‡" ÍÂ¯ÚÈ Ù .לו
‰·Â˘˙· ·Â˘ÈÂ ÌÂÈ‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰˘Ú˘ ‰Ó ÏÚ Â˘Ù� ÔÂ·˘Á , È„Î

‰ÏÚÓÏ ‰È˜� Â˙Ó˘� ‰ÏÚ˙˘.96  

ÌÏÂÎ ÁÂÎ· ‡�‡ È˜ÂÒÙ ¯ÓÂ‡ ÈÂ„ÈÂ‰ ¯Á‡ , ˜ÂÒÙ‰ ÏÙÂÎÂ ¯ÊÂÁÂ .לז
‚ ‰ÏÈÏ‰ Â˙Â‡ „‚�Î˘ 'ÙÌÈÓÚ ,Á‡Â"ÂÎÂ Ì˘ ÍÂ¯· ¯ÓÂ‡ Î '

]˘ÁÏ· .[ÔÂÈˆ ÌÁ¯˙ ÌÂ˜˙ ‰˙‡ ˜ÂÒÙ ¯ÓÂ‡Â , „È˜Ù‡ Í„È· ˜ÂÒÙÂ
ÂÎÂ ÈÁÂ¯' .Ô˘ÈÈ ‰Ê ˜ÂÒÙ ¯Á‡ ÛÎÈ˙Â , ¯Â‰¯‰· ÌÈ˙�· ¯‰¯‰È ‡ÏÂ

¯Á‡.97·˜‰˘ ‰Ê ˜ÂÒÙ· ÊÓ¯�Â "‰ÏÈÏ· Â˙Ó˘� Ì„‡Ï ˘„ÁÓ ‰ ,
ÂÏ ‰¯ÈÊÁÓ˘ ‰Ó „·ÏÓ.98‰ÈÎ·‰ ÍÂ˙Ó Ô˘È˘ ·ÂËÂ  ,ÈÚ˘ È„Î" Ê

                                    
מ אין נכון לומר וידוי " דמ]ז"רלט סק[א "במג' ועי. כ דרושי הלילה דרוש ה"שעה .95

 , כל היוםהרק יפשפש במעשיו שעש, ה לשטןשהוא כפתיחת פ, שכיב מרע

 ובפרט .ה עוד ויקבל עליו שלא לעשות,ה יתודה עלי,ואם ימצא שעשה עבירה

. בדיקה ביותרשון הרע צריך ל וליצנות ושקרופה ו כגון חניות המצותבעבירו

 .]ז"סקט[ח "וכן בכה, ]ט"סק[ב "והובא בקיצור במ
א:  שאמרו]הנעלםח פרשת נח במדרש "זו[ק "בזוה' עי .96 מ  ל יו  ר כ   ב  ָ  ע   ֹ   ָ ּ    ַ יך , ָ  ר  קְָ  ִ    צ  ד  ב  מ  ְ  ַ  ל  יה ְּ  ִ ֵ      גופ    ּ ּ ּ ,

א מ  הוא יו  ה  ד ב   ב  ע  ה ד  ָ    מ   ֹ      ַ ְ ּ    ַ  ֲ ַ    ַּ ן, ּ יש   י  ם ש   ד  יו קו  ל  ה ע  וב  ש  י ד ת   ה מ  ש   יך י ע  ר  י צ  א  ַ      ו  ׁ   ִ ֶ ׁ   ֶ  ֹ     ָ  ָ    ָ  ׁ ְּ    ָ ִ   ֶ ׂ  ֲ  ַ   ִ  ָ   ִ  ְּ ּ ּּ ְ. 

 .כ דרושי הלילה סוף דרוש ה"שעה .97

ראוי להגיד ש "וז: ל" וז]פרשת האזינו[ל בשער הליקוטים "ה בדברי רבינו האריז"כ .98

ה מחזיר נשמות לפגרים שאת, על אמונתך שאתה עושה בלילות, בבקר חסדך

כי לא מלבד החסד שהוא עושה , "חדשים לבקרים"הו שאמר הכתוב וז. מתים

ומחזיר אותה , אלא שמחדש אותה הנשמה, והחזיר לו הנשמה, עם האדם

קר ובכל ב,  מה שאתה מחדש אותה לבקריםהו שאמרוז. קודם שיחזירנה לו

. ה שהפקיד אצלך בידךשאתה מחזיר לו יותר ממ, ךתיוכר כי רבה אמונ, קרווב

 כי זהו ההפרש בין ,כי הנפש נשארת בגוף בעודנו ישן, וזהו בידך אפקיד רוחי

אלא מן , ובשינה אין הנפש יוצאה, כי במיתה יוצאה אף הנפש, מיתה לשינה

והיה ראוי , ואף שאני מחוייב לך, בידך אפקיד רוחיהו שאמר וז. הרוח ולמעלה
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ÌÏÂÚ‰.99  
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ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ï‡¯˘È ,È Ì˙Â‡ ¯Ó‡ÈÂ"ÌÈÓÚÙ · , ÈÚ„ÂÈÏ ÚÂ„È ‰Ê „ÂÒÂ
ÔÁ.100 ˜ÂÒÙ Ì„Â˜ Ì¯ÓÂ‡Ï ·ËÂÓ˘ ‰‡¯�Â ÈÁÂ¯ „È˜Ù‡ Í„È·.101 

‡Á‡"ÌÈ¯·„Ó ÔÈ‡Â ÌÈ˙Â˘Â ÌÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡ ‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘ , ‡Ï¯ ˜ .לט
„ÈÓ Ô˘ÈÈ ,¯Ó‡�˘102‰ÏÒ ÂÓÂ„Â ÌÎ·Î˘Ó ÏÚ ÌÎ··Ï· Â¯Ó‡ .103 

„ÈÓ Ì„¯� Â�È‡ Ì‡Â ,˜ ‡¯˜È"‰�È˘· Ú˜˙˘È˘ „Ú ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˘.104 
ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰�Â˘‡¯ ‰˘¯Ù ÏÂÙÎÈ˘ Â�ÈÈ‰Â ,] ˜ÂÒÙ ÏÂÙÎÈ ‡Ï˘ ·ÂËÂ

ÔÂ˘‡¯ .[Ù ¯‡˘ ¯Ó‡È Â‡ÌÈÓÁ¯ Ï˘ ÌÈ˜ÂÒ , È¯·„· ¯‰¯‰È Â‡
‰¯Â˙.105 ‡�‡ È˜ÂÒÙÓ ˜ÂÒÙ Â˙Â‡ Ï˘ ˙Â·È˙‰ È˘‡¯· ¯‰¯‰È˘ ·ÂËÂ 

                                                                                      
כאמור , כי אדרבה לטובתה הוא עושה, ז בעל כרחה"הושלא להחזירה לי לע

 .כ"ע. ורוצה שתאכל משלה, למעלה כי צדיק וישר הוא

גם עליית נשמת האדם בלילה אחר : ל" וז]ב"דף ו ע[ק "ל בשער רוה"רבינו האריז .99

הזה אלא תיכף תעלה למעלה  שלא תשוט בהבלי העולם, שישכב ויישן

ותישן מתוך , ת השינהכל זה תלוי בבכיה שתבכה בע, הראוי לה במקום

ת ועל מיעוט השגתו "והיינו שיבכה על קיצורו בעבודת השי. כ"ע. הבכיה

 .בתורה הקדושה ורזיה

 .עוד יוסף חי פרשת פקודי אות ח .100

והרי הורה בפירוש , ל"הנה דבר זה לא מצינו לו מקור בדברי רבינו האריז .101

ילו לא בהרהור ואפ, לא יפסיק בשום דבר" בידך אפקיד רוחי"שאחר פסוק 

 .קודם פסוק זהלשון זו ולכן נראה שמוטב . ל"וכנ, אחר

 תהילים פרק ד פסוק ה .102

 .א"א רלט ס"רמ .103

 .א שם בשם הראשונים מהירושלמי"רמ .104

 .ז"ב סק"מ .105



 ציון øôá- äìéìä øãñ÷  נר 
 להבלי השחר ברכות

ô

ÁÎ· ,ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Ï ÍÈÈ˘‰.106  

ÔÂÈÏÚ‰ ‰˘¯Â˘· ˘„Á˙‰Ï Â˙Ó˘� ‰ÏÚ˙˘ ‰ˆÂ¯‰ ,Ú‡" Â�È‡˘ Ù .מ
ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ· ÌÏ˘ Ì„‡ ,È˘‰ ÈÎ¯„· ÍÏ‰˙Ó ‡Â‰˘ ÏÎ" ‰˘ÂÚ Â�È‡Â ˙

„ÈÊÓ· ‰¯È·Ú ,‰ ÌÈ¯·„‰ ÔÓ „Á‡ ÌÈÈ˜È Ì‡Ì�˜È˙Î ÌÈ‡· , ‰ÎÊÈ
‰ÏÈÏ‰ Â˙Â‡· Â˙Ó˘� ‰ÏÚ˙˘ ,‡‡" ˙Ú�ÂÓ‰ ‰ÏÂ„‚ ‰¯È·Ú ¯·Ú Î

˙ÂÏÚÏ Â˙Â‡ .Ô‰ ÂÏ‡Â :‡ . ‰�ÂÂÎ ‰ÏÈÙ˙· ÔÂÂÎ˙� ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·˘
‰ÓÈÏ˘ ,Ú"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„· ¯‡Â·Ó‰ Ù"Ï .· . ‰˜„ˆ Ô˙� Ì‡
‰�˜È˙Î ,‰ÏËÂ� ÈÓÓ Ú„È ‡Ï Ï·˜Ó‰Â ‰�˙Â� ÈÓÏ Ú„È ‡Ï˘ , ‰È‰ÈÂ

‡¯Â ÔÂ‚‰ Ì„‡ Ï·˜Ó‰‰˜„ˆ ÂÏ Ô˙ÈÏ ÈÂ .‚ . ÏÎ ÂÈÏÚ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÂÈ‰ Ì‡
ÏÏÎ ˙Ú„‰ ÁÒÈ‰ ‡Ï· ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ , ‰ÏÈ‚˘ ‰¯ˆ˜‰ ‰�ÂÂÎ Ì‰· ÔÂÂÈÎÂ

ÊÈ¯‡‰"Ï .„ .‰¯È·Ú ÂÊÈ‡Ó Ú˘¯ ‰ÊÈ‡ Ú�Ó ÌÂÈ Â˙Â‡· Ì‡ ,ÂÂÏÈÙ‡ 
„·Ï· ÔÂÂÚ Â˙Â‡Ó ‰·Â˘˙· Â¯ÈÊÁ‰ , È¯·„ Ú˘¯‰ ÌÚ ¯·È„˘ Â‡

˙Â¯ÈÙ Â˘ÚÂ ‰·Â˘˙ .‰ .Ï Ï‡ Ô˙� Â˙·ÈÎ˘ ˙Ú˘· Ì‡ ÏÎ Â·È
ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ‰˘Ú˘ ÌÈ‡ËÁ‰ ,Ì‰Ó ‰·Â˘˙· ·˘Â , ÂÈÙ· ‰„Â˙‰Â

˜ ¯Á‡"˘ , ‰ÓÓ ¯ÂÎÊÏ ÏÎÂÈ˘ ‰Ó ÏÎ ¯ÂÎÊÏ Á¯ËÂ Ï„˙˘�˘ „·Ï·Â
 ¯ÒÈÁ Â‡ ‡ËÁ˘ÂÏÈÙ‡ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÔË˜ ˜Â„˜„ .107  
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 ˙ÂˆÁ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·‰ÏÈÏ] .ÔÈÈ„Ú Ô˘È ‡Ï Ì‡Â , ‡Ï

Ë� ˙Î¯· ¯Ó‡È"‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯·Â È .[Ú‡Â" ˙ÂÎ¯·· ·ÈÈÁ˙� ‡Ï˘ Ù
¯Á˘‰, Ô˘È ‡Ï˘ ÔÂ‚Î, ÂÈ„‚· Ë˘Ù ‡Ï˘ Â‡, ÂÈÏÚ�Ó ıÏÁ ‡Ï Â‡, 
‡ˆÂÈÎÂ, Ú‡"Ì¯Ó‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎ Ù, Â�˜˙� ÌÏÂÚ Ï˘ Â‚‰�Ó ÏÚ˘ ÈÙÏ.108 

                                    
 .ל"ל הנ"פ דברי רבינו האריז"ע, ב"ח סקי"כה .106

 .ב"ק דף ט ע"שער רוה .107

שיש בזה תיקון גדול לאומרם  ]א"ע' דף כ[ בנהר שלום א"ש זיע"רבינו הרשכ "כ .108

אלא , ולא מיבעיא מי שישן וקם בחצות שצריך לעשות כן כנזכר: ל"וז ,בחצות

הנה בהגיע חצות צריך , והוא לומד מתחילת הלילה, אפילו מי שלא ישן כלל
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 ˙Î¯·Ï ¯ˆÈ ¯˘‡ ˙Î¯· ÍÈÓÒÈÂ ÂÈ„È ÏÂËÈÂ ÂÈÎ¯ˆ ˙Â˘ÚÏ ÍÏÈ˘ ÈÂ‡¯Â

                                                                                      
שאם לא ישן שאין צריך לאומרם עד שיעלה , חוץ מברכות התורה, לאמרם

כך שינהג ולכן טוב . כ"ע. כות צריך לאומרםאבל שאר הבר, עמוד השחר

בעלמא שכל ברכות השחר ל "והטעם משום דקיי, כ"דעתו לישון אחאם אפילו 

 אף אם לא שמע ךכגון הנותן לשכוי בינה שמבר, נתקנו על מנהגו של עולם

או שמחוייב בהגיע , או שמחוייב רק אם שמע, דעות' ויש בה ג[, קול התרנגול

דהברכה על מנהגו של , ו גם בחצות לילה ולא שמעא, עמוד השחר ושמע

הרי , נ בכל ברכות השחר שמברך בחצות"וה, ]ל"פ האריז"ל ע"והכי קיי, עולם

ד "ח[ברב פעלים ח "הנה רבינו הבא, מנםוא@@ .מברכם על מנהגו של עולם
ה והי, ש"מגדולי תלמידי הרש[אר 'הביא ששאל מפי הרב החסיד רבי דוד מג ]'א'  סיח"חאו
ואמרו שנוהגים כפשט ,  איך היה מנהג חסידי בית אל בזה]ץ בישיבת בית אל"הש

מ "מ, שאם ניעורים כל הלילה מברכין ברכות השחר בשחרית, ל"רבינו האריז

ש החמיר "היות והרש, ז הם נוהגים לברכם בחצות לילה"שעכ, ח"כתב הבא

חה דברי שד, ש"והביא שם מספר דברי שלום לנכד רבינו הרש. בזה הרבה

ח היה נוהג תחילה לברכם "שרבינו הבא, ]בסוף התשובה[ש עוד "וע. ם"הרד

כ ברכות "מפני שחשש שאם יסדרם בחצות לילה יבוא לברך ג, בשחרית

ולכן הניח כל , ואם יניח ברכת התורה לבוקר שמא ישכח מלברכה, התורה

ז כתב "מ כ"ומ. כ חזר לומר סדר הברכות בחצות"אמנם אח, הברכות לשחרית

, כ"אבל אם ניעור עד אחר חצות ודעתו לישן אח, לענין הניעור כל הלילה

ש יכול "פ שלדעת רבינו הרש" שאע]ידאות ולדות שנה ראשונה פרשת ת[ח "כתב בבא

ורק [, מ מנהגינו שלא לברכם עד אחר קימתו מן השינה"מ, לברכם אחר חצות

מו ' סי[ח "בכה'  ועי].כשניעורים כל הלילה מברכים אותם תיכף אחר חצות
ש דאם קם בחצות מברך כל "ל והרש"שמנהגינו כהאריז,  שכתב]ט"סקמ

חוץ מברכות , מברך כל הברכות בחצות, וכן מי שלא ישן בלילה כלל, הברכות

ומיהו שם לא [, י שאינו מברך כלל"וברכת ענט, התורה שמברך בעלות השחר

 ]אות ז' ב פרק ד"ח[צ "ובאול]. נתבאר שבני ספרד נוהגין כן גם במי שחוזר לישן
מ "ומ, שרשאי לומר ברכות השחר מחצות לילה אפילו כשלא ישן עדיין, כתבו

מ "ומ. יברך ברכות השחר רק בקומו משנתו, אם חושש שבבוקר ישכח שבירכם

שאין לחוש שישכח ויאמר ברכות , ]קצד' בביאורים עמ, ג פרק יח אות יא"ח[כתבו עוד 

כשישן [, לילהלאומרם לעולם בחצות ,  שכיון שיתרגל בכך,השחר שוב בבוקר

ולכן ראוי לו לנהוג לברכם בחצות , יזכור ולא יטעה, ]בקביעות אחר חצות

 . ש"כדברי רבינו הרש
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‰Ó˘� È˜ÂÏ‡,109 „Ú ÌÈÈÒÈÂ "˙È¯· Ô· ‡Â‰˘ ÔÈ·" ,] ‡ÁÒÂ� ÈÙÏ Â‡
 „Ú ˙¯Á‡"Ì�‰È‚ Ï˘ ‰�È„Ó[", ¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ,¯ÂÊÁÈÂ Â„ÂÓÏ˙Ï. ] Â�È‡Â

¯˜Â·· ˙ÙÒÂ� ÌÚÙ ÌÎ¯·Ó ,Á‡ Ô˘È Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â"Î110.[ 

Â˙‰ ˙ÂÎ¯· ÔÈ�ÚÏ , ÏÎ ¯ÂÚÈ� ‰È‰ Ì‡ Ì‚˘ ËÂ˘Ù Â�È‚‰�Ó¯‰ .מב
‰ÏÈÏ‰ ,¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ· ‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯· Í¯·Ó.111Ú‡Â "Ù ÔÓÊ· Â˜ÏÁ�˘ 

¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ,‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯· Í¯·Ï È„Î Â„ÂÓÈÏÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡ ,
È¯˜ÈÚ‰ ÔÓÊ‰ „Ú , ‡Â‰˘72‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ ˙ÂÈ�ÓÊ ˙Â˜„ .112 

Â·· ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ˙Î¯· ÔÈ�ÚÏÂ ,‡·‰ ˙Ú„" Â�È·¯ Ì˘· Á˜¯ .מג
˘¯‰"˘ , Ì‡˘·È ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· Í¯‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ ¯Á‡ , ÔÂ˜È˙ ¯Ó‡Â
˙ÂˆÁ,‰¯Â˙· ˜ÒÚÂ  ,Î¯·Ó ¯ËÙ�ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ˙. Â ÂÏÈÙ‡ Ì‡ Ô˘È
Á‡" Î Ï˘ È�˘‰ ÈˆÁ·¯˜Â·‰ „Ú ‰ÏÈÏ‰ ,ÌÂÈ· Ô˘ÈÎ ·È˘Á ,Â ÏÂËÈ

‰Î¯· ‡Ï· ÂÈ„È.113 

‡·ÂˆÁ· ¯ÂÚÈ� ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Â˙· ˜ÒÚÂ , ˙ÂÎ¯· Í¯È· ‡Ï Ï˙ .מד
¯Á˘‰ ,Á‡ Ô˘ÈÂ"‰ÏÈÏ‰ Ï˘ È�˘‰ ÈˆÁ· Î ,‡·‰ ˜Ù˙Ò�"Á114  Ì‡

˘¯‰ Â�È·¯ ˙Ú„Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ˙Î¯·Ó ¯ËÙ�"˘ .„È· ÔÈ‡Â Â�È
˜ÙÒ‰ ËÂ˘ÙÏ ,·Ò ¯ÓÂÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰Â"Í¯·Ï ‡ÏÂ Ï.115 ‚‰�Ó Ì�Ó‡ 
Í¯·Ï ÌÏÂÚ‰.116 ¯Ó‡Â ˙ÂˆÁ· ¯ÂÚÈ� ‰È‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰˘ ‰‡¯�Â 

                                    
 .ח שם"כה .109

 .ט"מז סוסקכ' ח סי"כה .110

 .ד אות ט"ב פ"צ ח"אול' עי .111

, ות התורהכבר עמדו האחרונים בזה שנראה שיש איסור ללמוד קודם ברכ .112

, מ לא נראה מסתבר שמחמת הספק יהא נאסר ללמוד וגם לא יוכל לברך"ומ

 .ועל כן מוכרח שיכול ללמוד עד הזמן  שמחוייב לברך בלא ספק

 .ח"ש והבא"ת בזה בדעת הרש"לעיל במשנ' עי .113

 .ח תולדות שנה ראשונה אות יג"בא .114

 .ה בשיעורו"צ זללה"ר הגרב"מו .115

ש נאמרו במי "לפי שדברי הרש, ונראה שכן ראוי לנהוג. םח ש"כ רבינו הבא"כ .116

, ובירך ברכות השחר ועסק בתורה, אמר תיקון חצות, שעשה שלשת הדברים
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˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ,¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· Í¯È· ‡ÏÂ.117 ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· Í¯È· Ì‡Â 
˙ÂˆÁ· ,Ú‡"‰¯Â˙· ˜ÒÚ ‡ÏÂ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Ù , Í¯·È ‡Ï

ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ¯˜Â·· ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ„.118 

ÏÈÏ‰ ÏÎ ÏÏÎ Ô˘È ‡Ï Ì‡ , ‰ÏÚ˘Ó ÈÏÎ· ÂÈ„È ÏÂËÈ˘ ·ÂË‰ .מה
¯Á˘‰ „ÂÓÚ .ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ Í¯·Ó Â�È‡˘ Â�È‚‰�ÓÂ,119 ÌÂ˘Ó 

Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘.120Ó‰ ˙Ú„Â "· , Ú‚�Â ÂÈÎ¯ˆ ‰˘Ú Ì‡˘

                                                                                      
דלשון רבינו , ועוד. ואין לנו ראיה לפטור מברכה מי שלא עשה כדבריו ממש

נראה , וכאן שלא בירכם, ש משמע דהעיקר נקבע לפי ברכות השחר"הרש

 . בבוקר על נטילת ידיםיותר שצריך לברך

או , ח לא ביאר אם כלול בספיקו גם באופן שאמר תיקון חצות ולא בירך"בבא .117

ולכאורה נראה דגם זה בכלל . רק בעסק בתורה ולא בירך ברכות השחר

ח "גם בזה יהיה הדין כמסקנת הבא, עד כמה שהוא בכלל הספק, מ"ומ. הספק

שעסק בתורה וגם אמר תיקון דגם באופן , ונראה עוד. שנהגו העולם לברך

ולמעשה ההוראה כפי , גם זה בכלל הספק, אבל לא בירך ברכות השחר, חצות

ובפרט להמבואר דמשמעות דברי , המנהג לברך על נטילת ידים גם באופן זה

 .ש"ע, י שמברך ברכות השחר"ש דהעיקר נקבע בזה ע"רבינו הרש

וגם , בירך ברכות השחרש נראה דהעיקר תלוי אם "כבר נתבאר דבדברי הרש .118

רק נסתפק אם די בלימוד לחוד בלא , ח לא מצינו שנסתפק באופן זה"בבא

כ די לפוטרו "אבל אפשר דבברכות השחר לחוד בלא הלימוד ג, הברכות

ראוי , ח שהמנהג לברך"ולכן בזה שאין גילוי מפורש בבא, י בבוקר"מברכת ענט

וכשאמרו לפניו . ה" זללהצ"ר הגרב"וכן נראה מדברי מו. ל"פ סב"לומר דעכ

: ל"ענה רבינו זצ, י שיברך ברכות השחר"י ע"שלא כדאי להפסיד ברכת ענט

. י"שמעלת אמירת ברכות השחר בחצות אינה עדיפה מברכת ענטמנין לנו 

מאחר  ו, אלא צריך לעשות כפי שצריך, שאין צריך לחפש ברכות,והיינו

, שהא עצמו מלאומרםש הקפיד שיאמרם אחר חצות מיד ולא י"הרששרבינו 

בבוקר ישן בליל שבועות כדי לברך לשעדיף אדם יאמר וכי , כן צריך לעשות

 .י"ענטברכת 

 .ש"ע, ט"ח סקמ"ה בכה"כ .119

 . א שם"ג וברמ"סי' ע סימן ד"כמבואר בשו .120
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Í¯·Ï È‡˘¯ ÌÈÒÂÎÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó·.121 

äàîåèî äøéîù 

ÓÂËÓ ÂÓˆÚ ¯ÂÓ˘Ï ¯‰ÊÈ ,Ú ‡Â‰Â" ÂÈÙ ÌÂ‚ÙÏÓ ¯ÂÓ˘È˘ È‡‰ .מו
¯ÂÒ‡ ÌÈ¯Â·È„·ÌÈ ,Ú¯‰ ÔÂ˘ÏÂ ‰Ù‰ ˙ÂÏ·�Ó Ë¯Ù·Â .‚ ¯‰ÊÈÂ" Î
‰ÏË·Ï ‰Î¯·Ó ,‰ÏÈÏ· ÔÈÈ ˙ÈÈ˙˘Â ÌÈ·Â¯Ó ÌÈÏÎ‡ÓÓÂ , Ô˘ÈÏÓÂ

È„ÈÁÈ ,˙Â·ˆÚ‰ ÔÓÂ ,ÂÎÚ ˙¯Âˆ· ÏÎ˙Ò‰ÏÓÂ"Ì , ¯È˘ ÚÂÓ˘Ï Â‡
‰˘Â„˜ Ï˘ Â�È‡˘ ,]ÌÈ·‚Ú È¯È˘Â ÌÈ˘� È¯È˘ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,

Â¯Â˙˙ ‡ÏÂ Ï˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï· Ú‚¯ ÏÎ· ‰Ê· ¯·ÂÚ˘ ,‡˘Î ÂÏÈÙ‡Â Â�È
ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Ó ÔÈ·Ó ,‡ÓË ‡ÓË‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ‰[ , Â˙ËÈÓ ·È·Ò ÂÈ‰È ‡Ï˘Â

ÌÈ‡Âˆ ÌÈÏÎ ,ÌÈÒ�ÎÓ Â‡ ÌÈÏÚ�Ó ÂÈ˙Â˘‡¯ÓÏ ÍÂÓÒ ‡ÏÂ , ‰È‰È ‡ÏÂ
‰ÏÈÏ· Â˙·ÈÎ˘ ˙Ú· ÏÊ¯· ÈÏÎ ÂÈÏÚ.122  

˘ÓÂËÓ ¯Ó˘� ‰È‰È˘ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰,  ÍÂÓÒ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈ‡‰ .מז
‰·ÈÎ˘Ï ,˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ· Â‡ ˙ÂÈ�˘Ó· ‡Ò¯‚ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÊÈ‡ , ¯˘‡
˙˘Â„˜Â˙Â‡ ¯Âˆ�˙ Â·Î˘· „ÓÏ ¯˘‡ ‰¯Â˙‰  . ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‡¯˜ÈÂ

‰·È˙· ‰·È˙ Ô‚Â‰Î ,ÊÈ¯‡‰Ó Ô˜Â˙Ó‰ ¯„Ò ÈÙÎ"Ï ,�ÎÂ"Ï.123  

ÂÈÏÚÓ ÔË˜ ˙ÈÏË‰ ¯ÈÒÈ ‡Ï Â˙�È˘· , ÔÓ Â‰¯Ó˘˙ ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓÂ .מח

                                    
 .ל בשם הרבה אחרונים"ב שם סק"כמבואר במ .121

השומע קול שיר : ו שםולשונ. קיג-א בצפורן שמיר סימן ז אותיות קו"מרן החיד .122

 .ו" ויבא לידי קרי ח,ע"זן ששמעה תרשוא, שאינו של קדושה ומטמא אזניו

ו בשער "בלשון מהרח' וע. קטז-אות קטו' א בצפורן שמיר סימן ח"מרן החיד .123

כי הרוצה , ל"ש סאגיס בשם מורי ז"גם אמר לי הר:  שכתב]א"דף ו ע[ק "רוה

 בידך אפקיד רוחי סוק אחר שיאמר פ,לינצל שלא יראה קרי בחלום על מטתו

והוא ',  של אנא בכח וכושני סוקכ פ"יאמר אח, ש שעל המטה"בסוף סדר ק

, ב"ויכוין בשם השני של שם בן מ,  קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נוראסוקפ

אם אינו יודע [, א"ולו נקוד בשוכ ן"ע שט"והוא שם קר, כרת הנז"הרמוז בר

כדי שלא , קורע כח השטן' ויכוין שבשם זה יהי ,]קודו האמיתי הראוי לשם זהינ

 .יביאנו לידי קרי
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‡ËÁ‰.124ÌÓÁÓ‰ ¯·„· ÂÈÏ‚¯ ‰ÒÎÈ ‡Ï˘ ÔÂÎ� Ì‚ .125 

ÏÈÏ· Â‡ ÌÂÈ· „ÓÏ˘ ‰Ó· ‰¯Â˙ È¯·„· ¯‰¯‰È Â·Î˘· , ÂÏÈÙ‡Â‰ .מט
 ‡Â‰Ì‰· ÏÈ‚¯‰ ÌÈ˜ÂÒÙ· ¯‰¯‰È „·Ï ‡¯˜Ó ÏÚ· , Ô˘ÈÈ ‰Ê ÍÂ˙ÓÂ

Â˙�˘ ‰·¯ÚÂ .ÂÏ ÏÈÚÂÈ ÂÈ�ÈÚ „‚� ÂÈ·‡ Ï˘ Â�˜ÂÈ„ ¯ÈÈˆÈ Ì‡Â . ÔÎÂ
ÈÂ‰ „ÁÂÈÓ‰ Ì˘ ¯ÈÈˆÈ"· ‰"˙È¯Â˘‡ ·˙Î· ÂÈ�ÙÏ ·Â˙Î ÂÏ‡Î ‰ 

‰ÏÂ„‚.126 ‰Ú˘ ÏÎ ‚‰�È ‰Ê·Â ,‰ È˙ÈÂ˘ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ' È„‚�Ï
„ÈÓ˙ . 

Ó˘‰ Â„ˆ ÏÚ ·Î˘È ‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙·˙ÈÏ , „ˆ ÚÈ�Î‰Ï ÏÈÚÂÈ ‰ÊÂ‡ .נ
Ï‡Ó˘ .Ú Ì‚Â"˙ÏÈÁ˙· ·ÂË ‡Â‰ ‰‡ÂÙ¯‰ Ù Â˙·ÈÎ˘.127 ÈˆÁ ¯Á‡Â 

È�ÓÈ‰ Â„Èˆ ÏÚ ·Î˘Ï ÏÂÎÈ ‰ÏÈÏ‰ .Ô„˜¯Ù ·Î˘ÏÓ „‡Ó ¯‰ÊÈÂ ,
ÊÁ Â‰ÂÏÏ˜ ¯·Î˘"Ï ,‰‡ÓÂË È„ÈÏ ‡Â·È˘ Ì¯Â‚Â.128  

ÊÁ Â¯Ó‡"Ï ,È„ÈÁÈ ˙È·· Ô˘ÈÏ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡˘ , Â˙ÊÁÂ‡ Ì˘ Ô˘È‰Â .נא
 ˙È�ÂÏÙ]ÈÏÈÏ"˙[.129Â‰ ÔÎÂ ‰ÂÊ· ‡"˜.130 Ô˘ÈÏ Ì‚„ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙ÎÂ 

                                    
 .כקאות ' א בצפורן שמיר סימן ח"מרן החיד .124

 .פ"א לענין שינה בליל יוהכ"ח סקנ"ד וכה"ב תריט סקי"מ' עי .125

 .קיח ואות קכא–אותיות קיז' א בצפורן שמיר סימן ח"מרן החיד .126

 .קיט אות' א בצפורן שמיר סימן ח"מרן החיד .127

ורבותינו .  דרבי יהושע בן לוי לייט אמאן דגני אפרקיד:]יג[בברכות ' בגמ' עי .128

. ןיפ הד"פן האסור עו שלא ישנו בא,וזקננו היו מעוררים את הנערים בשנתם

את במקלו מעיר היה א "זיע] רבי ישראל אבוחצירא[א ברכה "ר היש"ואדמו

 .שכיבתםכדי שישנו צורת , הנערים שישנו שלא כפי הדין

' ועי. ת היינו שד נקבה" דלילי:]כד[ ובנדה :]ק[י בעירובין "רש' ועי: שבת קנא' גמ .129

 דמשמע שהיא וגונדא דילה הם ]דרושי הלילה דרוש ז[ל "כ מרבינו האריז"בשעה

דשדות הנקבות מכח , ]תהילים יח[ה בשער הפסוקים "וכ. המחטיאין האדם בקרי

 שהיא ]שער מח פרק ג[ע בעץ חיים "וע. ש"ע, ת לאדםלילית הם המפתות ומחטיאו

, ע"ם ובטור ובשו"ואמנם הנה האי דינא לא הובא ברמב. מ הרשע"אשת ס

ה העתיקוהו "ג והראבי"ף והסמ"ש והרי"אבל הרא, ע למה השמיטוהו"וצל

 .וכן באחרונים, לדינא
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נ י: ל"וז, ב"בראשית דף יט ע .130 ן ב   ח  כ   ש   א  ר ד  ת  ל א  כ  ֵ    וב  ְ ּ    ָ ְ ּ ְ ׁ  ַ ְ    ַ  ֲ    ָ  ְ  ּ אּ ית  ב  ין ב   א  יד  ח  ין י  ימ  י  א נ  ש   ָ   נ    ֵ ְ ּ    ִ ָ   ִ  ְ   ִ   ְ ַ   ָ ׁ  ְ   ,

יהו י  ל  ן ע  ר  ַ ְ     ש    ֲ   ָ ָ יד , ּ ׁ ח  א  ִ   ָו   ֲ הוְ  ן ב   ק  ב   ד  ת  ן ומ  ּ ְ     ן לו     ָ ְ ּ ַ ְ ִ     ֹ   ּ א, ּּ ת   אוב  יהו ת   י  נ   י מ  ל  נ ט  ָ   ו  ּ  ְ   ֵ ּ      ְ ַ ּ ִ    ֵ  ְ  ָ  ְּ יהו, ּ י  נ   ן מ  יד  ל  או  ְ     ו  ַ ּ ִ   ָ   ִ  ֹ  ְּ. 

 .להלן' ועיי

 .ל"א שהביא כן ממהרי"ט בשם המג"ב רלט סק"מ .131

ישן ה: ל"שכתב וז, ]אות קז' ז' סי[ר א בצפורן שמי"כן מבואר בלשון מרן החיד .132

הוא באחריות לבא לידי מקרה , "בביתא דמיחדא משאר בתי"יחידי בלילה 

ולכאורה . מבואר דליכא למיחש אלא בבית נפרד משאר בתים. כ"ע. לילה

מ "מ, "בית"בכלל לשון " חדר"א ד"אפילו אם נקבל דברי המג, חדר שבדירה

אין שייך לקוראו בית , הם אנשים אחריםכשהוא פתוח לחדרים אחרים ויש ב

א "י זיע'ח פלאג"ה בספר רוח חיים למהר"וכ. ועיין בסמוך, הנפרד משאר בתים

, דליכא למיחש אלא בישן בבית שאין שום איש עימו,  שכתב בהדיא]רלט' סי[

ונסתייע , ליכא למיחש, אבל בישן בחדר לבדו ויש אחרים בחדרים אחרים

 .להלן' ועי, ק דבסמוך"מלשון הזוה

א "דלפי דעת המג, צ מבואר"בלשון השעהוהנה @@. ז"צ רלט סקי"שעה .133

אכתי הוא בכלל , ל אפילו כשיש אנשים אחרים בשאר החדרים"ומהרי

אבל לכאורה בדברי מרן . אלא שכתב שהעולם נוהגים להקל בזה, האיסור

. ורג אינו בכלל האיס"אלא דבכה, ל מבואר לא כן"א והרוח חיים הנ"החיד

אלא שפירשו , ל"א והמהרי"ד המג"דאין כוונתם לחלוק ע, ונראה לכאורה

כשעסקנו לפניו : ]ליקוטי מנהגים אות נח[ל "דהנה זה לשון מהרי, אחרת בדבריו

השואל דאיתמר אל יישן אדם יחידי בבית מפני סכנת  שבת פרק במסכת

ואפילו חדר , יתמחיצות קרוי ב' כל דבר הבנוי מד: אמר לנו, ת שמצוי שם"לילי

ולכאורה יש מקום . כ"ע. ובכל מקום שנאמר בית סתם רצונו לומר חדר, יחידי

אלא דגם חדר בודד , שאין כוונתו לאסור גם בחדר אחד שבתוך בית, להבין

מ כיון שיש לו "מ, ]ב"כגון ביתן של שומר וכיוצ[, נפרד שאינו נקרא בית דירה

ל "הו מה שהבינו האחרונים הנונראה שז, כאן הוא בכלל בית, מחיצות' ד

, ויש אחרים בבית, צ מוכח שהבין דגם בחדר שבתוך בית"אבל בשעה, בדעתו

 ]ח"ד קטז סי"יו[בערוך השלחן והנה @@. ע"וצ. ל"א והמהרי"ז בכלל דברי המג"ג
כ "ודחה דא, מ דהאיסור רק בבית יחידי שאינו עומד בין הבתים"שי, כתב

שאסור לישן : נראה כוונתו[י דברים כפשוטן אלא ודא, "בית יחידית"ל "הול
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אף כי לא , אלא דאפשר דאם יש אחרים באותו בית, ]יחידי בכל סוג בית

פ בית שלם ולא "דיל, ונראה כוונתו. [וכן המנהג פשוט, שפיר דמי, באותו חדר

כ הלא כבר פירש "דאל, ל"א והמהרי"ד המג"ז נחלק ע"ולכאורה לפ. חדר

דהלשון , ולכאורה נראה. ד"עכת]. י אאדם ולא אביתבתחילה דלשון יחידי קא

דלשון , משמע ודאי" הישן יחידי בבית"ולא אמרו " הישן בבית יחידי"שאמרו 

, דדוקא בבית יחידי אסור, ז יתפרש"ולפ. ולא על הישן, יחידי קאי על הבית

ז גם דירה בבנין מגורים אינה "ולכאורה נראה דלפ, אבל בית שאינו יחידי שרי

פ הא מיהא "אבל עכ, ואפילו אם נחוש שכל בית ובית עומד לעצמו,  זהבכלל

והיינו ודאי כאשר ישנים בשאר [, דחדר בתוך דירה אינו בכלל זה, מוכח

ומה ]. כ כל הבית כולו יחידי ביחס לשאר הבתים"דאל, הדירה אנשים אחרים

, נראה שאינו מוכרח כלל" בית יחידית"ל "כ הול"שדחה הערוך השולחן דא

דכוונתו לרבות חדר בודד , ל"פ כנ"ל יל"ודברי מהרי. [דהלא בית לשון זכר

והנה @@]. ולא לרבות חדר שבתוך דירה שיש בה עוד דיורין, שאינו בית דירה
אן :  גבי מעשה דיעקב ושרו של עשו]א"פרשת תזריע דף מה ע[ק "אמרו בזוה כ   ּ ָ   מ  ִ 

נ א יפ  ל  ָ  או   ְ   ִ י ב   , ֹ  דו  חו  ל  ח ב   כ  ת   ש   א  אן ד  ּ ְ מ     ֹ  ֹ  ְ ִ ּ    ַ ְּ ְ יל ַּ     ְ ִ ׁ ל  א ב   ית  ְ ב    ֵ ְ ּ    ָ א, ָ  י אֵ   י ח ד  ת מ  י  ב  א ב   מ  ימ  ֲ  ָ או  ב    ַ ְ    ִ ַ ְ ּ    ָ  ָ  ִ ּ ל ,  ֹ   ּ ָ  כ  

י א יל  ל  ן ב   כ   ְ ָ  ש     ֵ ְ ּ   ֵ ּ ֶ א ,  ׁ י ח ד  אי מ  ֲ  ָ  מ   ַ ין -ַ     ְ ית  ר ב   א  ש   א מ  י ח ד  ּ ֵ  ִ   מ     ָ ְ ׁ ִ   ָ  ֲ  ַ י  ,ּ ְ דו  חו  ל  יל ב   ז  א  אן ד  ְ  ֹ  ֹ    או  מ  ִ ּ     ִ ָ ְ     ַ   ֹ ּ

י א יל  ל  ְ ָ  ב     ֵ א ,ּ ְ ק  ז  ת  א  יל ל  ָ  י כ   ְ ְ ִ  ְ     ִ  ]רכא' סי[ובהגהות מראה יהושע על מעשה רב . כ"ע. ָ 
ש "משום שפירש דמ, א שהתיר לישן יחידי בבית"שם הגרדיש שאמרו ב, כתב

מגדולי [ל "שהרד, והביא שם. היינו דוקא כשהבית מיוחד לבדו בשדה' בגמ

דדוקא ביום , ק מבואר"שהרי בלשון הזוה, כתב לו שאינו כן] א"תלמידי הגר

ובזה . [אבל בלילה בכל בית אסור, תלוי בבית המיוחד ונפרד משאר בתים

ולכאורה קשיא , ק"ל מדברי הזוה" ראייתו של הרוח חיים הנלכאורה נדחית

שהרי פירש בהדיא דליכא למיחש אלא בלילה ובבית , א מזה"נמי למרן החיד

]. ק מבואר דבלילה יש לחוש אפילו בבית שאינו נפרד"ולכאורה בזוה, נפרד

הישן יחידי "ולא אמרו , "הישן בבית יחידי"א דקדק בלשון "ומה שאמרו שהגר

ולא קתני " המהלך בדרך יחידי"ל שכן מצינו באבות "השיב הרד, "בבית

ח "ז בשד"והובא כ. ד"עכת, ומוכח שאין זה דקדוק, "המהלך יחידי בדרך"

כמדומה שיש , אם לדיןולכאורה @@. ש"ע, ]ושם נשמט ציון האות[מערכת שין אות צה [

ין חילוק כ א"וא, דגבי המהלך בדרך סתמא דמילתא דרך היא יחידית, תשובה

אבל הישן בבית יחידי , דודאי קאי אאדם, דליכא למיטעי, אם יאמרו כך או כך

ומדלא נקטי , ואיכא למימר דהבית יחידי, איכא למימר דהאיש יחידי בבית

ועוד . דסמיך ליה, משמע דקאי אבית, ל לשון מדוקדק דלישתמע גבי האיש"חז

אם איתא דקאי אדרך , כ גבי המהלך בדרך יחידי"וא, דדרך לשון נקבה, ל"י
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ליכא , "המהלך בדרך יחידי"ועל כן גם כדקתני , ל המהלך בדרך יחידית"הול

הלא גם , אבל גבי הישן בבית, לשון זכר קאי אאדם" יחידי"דבודאי , למיטעי

, ל לזה"ומדלא חיישי חז, ואיכא למיטעי דקאי אבית ולא אאדם, בית לשון זכר

ועל האדם לא [, י רק כשהבית יחידימשום דאייר, משמע דבדוקא נקטי הכי

דלשון הישן בודאי משמע , איצטריך למימר דדוקא בישן יחידי בבית יחידי

ל "שהקשה הרדומה @@]. ל הישנים בבית יחידי"כ הול"דאל, דהוא יחידי

ולא , ק מוכח דביממא דוקא בעינן ביתא דמיחדא משאר בתי"ס בזוה"דסו

דלכאורה אין דברי , א דדינא נראהאבל אעיקר, הנה אמת נכון הדבר, בלילה

ק למד הדבר ממעשה דיעקב "דהנה הזוה', ק ענין כלל למה שאמרו בגמ"הזוה

מאן "ק "ולשון הזוה, וגם לא היה יעקב ישן כלל, ושם איירי בנזק גופני, ועשו

וכמו שסיים [, והוא דומה לדינא שאמרו המהלך בדרך יחידי, "דאשתכח

, דוקא" הישן"אמרו ' אבל בגמ, כנת היזקששם הוא מפני ס, ]ק עצמו"הזוה

דלענין אחזתו לילית דוקא בישן איכא , משמע אם נשאר ער שפיר דמי

, ק"וכמבואר בהדיא בזוה, דאין עניינו נזק גופני אלא שיבוא לידי קרי, למיחש

דאמנם , עדיין יש לנו לומר, ומעתה]. ש"ע, וכדבסמוך[א "ש מרן החיד"וכמ

 לחוש לנזק אפילו שהוא לבדו ואין הבית יחידי ק מבואר דבלילה יש"בזוה

' ש בגמ"אבל מ, ]ודוקא ביום חיישינן לנזק רק בבית נפרד[, ונפרד משאר בתים

, בזה גם בלילה הוא דוקא בבית יחידי ונפרד, דהישן בבית יחידי אחזתו לילית

ואמנם אפשר דלא בעינן ]. כמו חדר בדירה[ולא כשמחובר עם בתים אחרים 

וכמו ששלל , ש בעל המראה יהושע מתחילה"ודלא כמ[, שבשדהדוקא בית 

ולא חדר בבית שיש בו דיורים , בית יחידי' פ בעי"אבל עכ, ]הערוך השלחן

ודלא , שהתירו בחדר שבדירה, ל"ח הנ"א והרו"וניחא דברי מרן החיד. נוספים

 .א"צ במג"כהבנת השעה

השקל דביום ליכא -במחציתש "ומ, ל"א הנ" הביא דברי המג]ט"רלט סקי[ח "בכה .134

]. ש מבואר שגרס הישן יחידי בלילה"ואפשר שהוא בצירוף מה שברא[, למיחש

דגם ביום יש לחוש אם אין עימו , מבואר] ל"הנ[ק "שבדברי הזוה, ח"וכתב הכה

, אז ניזוק רק בלילה] ולא בחדרו[וכשיש דיורין עימו בבית , דיורין בשאר הבית

, דאם יש לו נר בבית או אור הלבנה, ז כתב"לפו]. ל"ל הנ"והוא כדברי הרד[

, והיינו. ל כמו ביום"דהו, נראה דאין פחד אם יש אצלו דיורין של בני אדם

א דגם בחדר יש לחוש אפילו כשיש עימו "ל והמג"דכלפי מה שפירשו המהרי

אבל כשיש נר או , ז בלילה ובחשיכה"ח דכ"בזה כתב הכה, דיורין בשאר הבית
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ש "וכמ[, ולכן יש להקל כשיש עימו דיורין בבית,  חשיב כיום,אור הלבנה מאיר

ז "ולפ.]. כ הוא בית יחידי לגמרי"ק דביום אינו ניזוק אא"דמשמע בזוה, בתחילה

דאז לא נחוש אם הבית אינו יחידי , דכח האור מועיל רק דחשיב כיום, נמצא

 לא בזה, כגון כשהוא בית יחידי לגמרי, אבל היכא דגם ביום אסור, לגמרי

, י נר ולבנה"דמקור הסברא להתיר ע, שרצו לומרויש @@. מועיל הנר כלל

 , לשנים נראה ואינו מזיק,לאחד נראה ומזיק ד:]ברכות מג[ל "ממה שאמרו חז

. והרי אמרו שם דאבוקה כשנים וירח כשלשה, לשלשה אינו נראה כל עיקר

ר "ושו. גמריז לכאורה נוכל למצוא היתר בזה גם בישן בלילה יחידי ל"ולפ[

אכן כמדומה ]. ]רלט' סי[שכן הביאו בשם האשל אברהם לבעל הדעת קדושים 

דאפשר דמה שאמרו שאינו ', פ סברא זו נגד דינא דגמ"שקשה לחדש ולהקל ע

אבל גדר ', היינו לענין סכנת חולי או מיתה וכדו, מזיק בשנים או בשלשה

ובפרט לפי מה . הדדיומאן לימא לן דשוו א, דאחזתו לילית אינו בכלל זה

אלא שמתחברת בו להחטיאו ולטמאו , דאינו לענין היזק גופני כלל, שנתבאר

ין : ל" וז]ב"בראשית יט ע[ק "וכמבואר בהדיא בדברי הזוה, בקרי ת  ל  ה ות  א  ם מ  ד  ָ  ִ    א  ְ     ָ  ֵ   ָ  ָּ

ין ב  ין נוק  רוח  ש  ב   מ   ין ש   נ  ִ     ש   ְ       ִ   ְ ּ  ׁ ֵ ּ ִ ׁ     ִ ְ ׁ ּ ה, ּ מ  ת נ ע  ת  א  ד ד  ָ   ע   ֲ  ַ    ַ  ֲ ה ט , ַּ    ְ יל  ירו ד  פ   גו  ש   ָ     ומ     ָ  ִ     ִ ּ ַ ׁ   ֹ ִ  ּ ּ ים ּּ ל ה  א  י ה  נ  ִ     עו ב   ֹ  ֱ  ָ    ִ ְ ּ    ּ

ה ר  ת  ל, ּּ ַ ְ ָ  ב   ז א  ע  ז א ו  ֵ  ע   ָ ֲ יהו, ֻ ָ   ַ  י  נ   ת מ  יד  ל  או  ְ     ו  ַ ּ ִ   ַ   ִ א, ְּ  ֹ  מ  ל  ע  ין ב   ד  ש   ין ו  יש   ין ב   טו רוח  ש   פ   ת  נ  ה א  ָ      ומ   ְ  ָ ְ ּ    ִ ֵ ׁ  ְ   ִ ׁ  ִ ּ     ִ      ְ ׁ ַ ּ ְ ִ   ָ ּ ִ  ּ ּ ּּ ,

י אּ ְ ד  יל  ל  ת ב   ט  ט  ו  ש  ת ומ  ל  ז  י א  יה  ְ ָ   א    ֵ ְ ּ    ֶ  ֶ  ֹ ׁ ְ     ַ  ְ  ָ    ִ א, ּ ִ  נ י נ ש   ב  ת ב   יכ  י  ח  א ו  מ  ל  ע  ת ב   ל  ז  א  ָ ו  ׁ  ָ    ֵ  ְ ִ ּ    ַ   ְ ָ  ְ   ָ  ְ  ָ ְ ּ    ָ  ְ  ָ ן , ְ  י לו  ד  ב  ע  ְ  ֵ   ֹ   ו   ַ  ְ

ש   או  ְ ד  יּ ְ ֹ  ׁ ר  ֶ  ִ  דון ק  א. ּ     ית  ב  ין ב   א  יד  ח  ין י  ימ  י  א נ  ש   י נ  נ  ן ב   ח  כ   ש   א  ר ד  ת  ל א  כ  ָ    וב    ֵ ְ ּ    ִ ָ   ִ  ְ   ִ   ְ ַ   ָ ׁ  ְ    ִ ְ ּ    ָ ְ ּ ְ ׁ  ַ ְ    ַ  ֲ    ָ  ְ  ּ יהו, ּ י  ל  ן ע  ר  ַ ְ     ש    ֲ   ָ ָ ׁ ּ ,

יד  ח  א  ִ   ָו   ֲ הוְ  ן ב   ק  ב   ד  ת  ן ומ  ּ ְ     ן לו     ָ ְ ּ ַ ְ ִ     ֹ   ּ א, ּּ ת   אוב  יהו ת   י  נ   י מ  ל  נ ט  ָ   ו  ּ  ְ   ֵ ּ      ְ ַ ּ ִ    ֵ  ְ  ָ  ְּ יהו, ּ י  נ   ן מ  יד  ל  או  ְ     ו  ַ ּ ִ   ָ   ִ ין . ְּ  ֹ  ע  ג  תו פ   ְ  ִ    ו  ָ ּ     ְּ

ע א י ד  ל  ין ו  ע  ר  מ  יה ב   ָ   ָ  ַ  ב    ְ   ִ ְ  ַ ְ ּ ולכאורה [, ל"א הנ"ה מבואר בדברי מרן החיד"וכ. כ" ע.ּּ ֵ   

 ]יג-פסוקים ה' פרק ז[ז במשלי "כעי' עי, לילית" אחזתו"' הוא מדוקדק גם בלשון הגמ
דהמזיקין , ]שער הפסוקים שם[ל "וכבר נזכר בדברי רבינו האריז]. גבי אשה זונה

אלא , ן בזהוהשדות הנקבות אין רצונ, הזכרים רוצים להזיק ולהמית האדם

, ש הראשונים"וכמ, ולילית היא מן השדים ולא מן המזיקין[, להחטיאו ולפתותו

ז נראה דאין שייך לדמות הדברים "ולפ]. ל"וכבר חילק ביניהם רבינו האריז

, ל בזה גבי מזיקין"ש חז"ח לא הזכיר מסברא זו לדמות למ"פ גם בכה"ועכ. כלל

. ל"וכנ, יש עימו דיורין אחרים בביתולכן התיר רק כש, י הנר חשיב כיום"רק דע

ע בכוונת הדברים "ויל, ח בזה" שהביאו דברי הכה]ב פרק מו אות סז"ח[צ "באול' ועי

 .שם

, ]אלף רצט' ב' עמ[הובא בקובץ שיטות קמאי , :]קנא[ה בספר המאורות לשבת "כ .135
 ,שאין לו חששא, שאם קורא את שמע בכוונה על מיטתו, ונראה לומר: ל"וז
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˘‰Ò Ì˘ ÂÈÙ· ¯ÈÎÊÈ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ" Ó]˙È�ÂÏÙÂ[ ,‰ÏÈÏ· Ë¯Ù·Â , ‡Â .נב
Â˙ËÈÏ˘ ÔÓÊ .ÊÚÏ ÔÂ˘Ï· Ì‚ ÌÈ„˘‰ ˙ÂÓ˘ ¯ÈÎÊÈ ‡Ï ÔÎÂ.136 

, Â‰Ë È˙Ï· ‰¯˜Ó ÂÚ¯È‡ Ì‡ ,¯˜Â·· „ÈÓ ÏÂ·ËÏ Ê¯„ÊÈÂ ¯‰ÊÈ¯ .נג
Ú‡˘"ÊÁ ÂÏËÈ·˘ Ù"‰ÏÈ·Ë‰ ˙·ÂÁ Ï ,È" ‰ÂÏËÈ· ‡Ï˘ ‡

‰ÏÈÙ˙Ï,137¯Ó‡ ¯·ÎÂ ÊÁ Â" ÂÈÓÈ ÂÏ ÔÈÎÈ¯‡Ó ‰· ¯È‰Ê‰˘ Ï
ÂÈ˙Â�˘Â.138‰Ê· „‡Ó ÔÈ¯È‰Ê ÂÈ‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�È˙Â·¯Â  , ÂÏËÈ· ‡ÏÂ

Ì‰ÈÓÈÓ ‰ÏÈ·Ë‰,139¯Ú�˘·Â „¯ÙÒ· ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰ ‰È‰ ÔÎÂ  ,ÓÎ" ˘
                                                                                      

הקורא את שמע על מיטתו מזיקין בדילין , כדאמרינן בפרק קמא דברכות

 .כ"ע. הימנו

גם צריך ליזהר מאד האדם שלא  ]דרושי ערבית דרוש א[כ "ל בשעה"ל רבינו האריז"ז .136

ובפרט , "ושם אלהים אחרים לא תזכירו"וזה סוד , ל"להזכיר בפיו שם סמא

אלא שגם הוא אסור ,  עודולא. שאז הוא זמן שליטתו וממשלתו, בלילה

שם [כגון אלו בני אדם הרגילים לומר בלשון לעז , להזכיר מעין דברים אלו

, לפי שגם השדים הם בחלקו, אין להזכירם כלל, וכיוצא בדברים אלו] שד

הייתי עם בני אדם בלילה ובתוך  ופעם אחת. ומתגבר כוחו כשמזכירין אותם

כ בבוקר הלכתי לבית "ואח, ל"אהדברים שהייתי מדבר עמהם הזכרתי שם סמ

ושם אלהים "עברת על לאו  הרי בלילה שעברה: ואמר לי, ונסתכל בי, ל"מורי ז

, לא שמו ממש ולא כיוצא בו, והזהר כל ימיך שלא תזכרנו, "אחרים לא תזכירו

שאז ניתן לו כוח להתגבר עליך ועל אחרים בסבתך אם תזכיר , ובפרט בלילה

 .ף חי פרשת פקודי אות דוהובא בעוד יוס. כ"ע. שמו

ע בספר המספיק לרבינו אברהם בן "וע. י סימן פח הדעות בזה"בטור וב' עי .137

וכן מנהג , ם שכתב שהיא חובה לפי הוראת גאוני ישראל בעלי הוראה"הרמב

 .כשרי ישראל

 ,ושמעתי שמחמירין בה ,שמעתי שמקילין בה : אמר רבי ינאי.]כב[ה בברכות "כ .138

 .מאריכין לו ימיו ושנותיו,  על עצמווכל המחמיר בה

 על תמהו שבבבל ישיבות ראשי דכל :]יג[ף בברכות "ברבינו יונה על הרי' עי .139

 ,להם השיב ל"ז והוא, בעל קרי טבילת בספרו בענין כך כל הקיל למה ם"הרמב

 בחיבורו לכתוב יכול היה שלא אלא ,אחת שעה אפילו אותה בטל לא שמימיו

ח קניבסקי "ר הגר"בארחות יושר למו' ועי. ההלכה פ"ע הדין מן היוצא אם כי

 שהספרים שנתקבלו בכלל ישראל הם דוקא מאותם ]ערך טהרה[א "שליט

 .המחברים שנזהרו בטבילת עזרא
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 עד מתפלל קרי בעל שאין ובספרד בשנער פשוט מנהג : ל"וז, ו"ד מתפילה ה"פ .140

ש שהוא "וע. כ"ע, ראליש אלהיך לקראת הכון משום במים בשרו כל שרוחץ

 .אבל חולה שראה לאונסו פטור ואין בזה מנהג, בבריא או בחולה שבעל

 שגם ]סימן תקיב[ח בתורה לשמה "ועיין בדברי רבינו הבא. ספר החינוך מצוה קפ .141

וכן , ז יש תועלת בטבילתו לטהרו מטומאת קרי"עכ, בימינו שאנו טמאי מתים

 . ש"ע, מוכח מדברי כל הראשונים

פ שהתפילה מקובלת יותר עם הטבילה לדברי " שאע:]יג[י בברכות "בתר' עי .142

, פ עיקר הדבר מבואר מדבריו"ועכ. מ אין לו להפסיד תפילתו מפני זה"מ, הכל

 .שהתפילה מקובלת יותר כשהוא בטהרתו

, ז מן השמים"ל ששאל ע"לרבינו יעקב מקורבי ]סימן ה[ת מן השמים "בשו' עי .143

 טמא וכי אפשר ,תפילה זו אומר הוי "אלהיכם' ה את ועבדתם: "והשיבוהו

 לטומאה מאונס טומאה דומה אינו, טומאות שאר תאמר ואם. קרבן ומקריב

 ועזרא. מגופו היוצאה לטומאה אחר ממקום הבאה טומאה דומה ואינו, מדעת

 כי, הגלות אורך גורם זה ודבר: ועוד אמרו. ותיקן ראה הקודש ברוח כשתיקן

 אך, רבים ימים זה תפילתם נתקבלה כבר ,כתיקונה ישראל תפילת היתה אם

ועוד . לישראל העומדים הם טובים ומעשים תורה ותלמוד הגלות סבלות

 אם אך, אפשר אי יחד ישראל כל לטהר :הפרגוד מאחורי שמענו: השיבוהו

ה בראשית חכמה "וכ. ל"עכ. הגואל ביאת ימהרו מקום בכל צבור שליחי יטהרו

ומעשה באחד .  דדבר זה ממעכבי התפילה מלהתקבל]א אות כד"הבה פישער הא[

ה שלא "צ זללה"ר הגרב"והורהו מו, פ"שקרהו מקרה בלתי טהור בליל יוהכ

 שאסור ]א"תריג סי[ע " והשו]ג"ג משביתת עשור ה"פ[ם "שפסקו הרמב, ץ"יעלה לש

ת בזה "נבמש' עי, ץ"מ אם עבר וטבל יוכל לעלות כש"ומ[, פ"לטבול ביוהכ

 ]. בקונטרס נר ציון לימים נוראים

 אמרו דרב חמא טביל במעלי יומא דפסחא להוציא רבים ידי :]כב[בברכות ' בגמ .144

הובא בקובץ שיטות קמאי , ברכות סימן סד[באגודה ' ועי. ולית הלכתא כוותיה, חובתן
ילי מ הני מ"וי. קבין' סאה אלא בט' מ לית הילכתא במ"י:  שכתב]לברכות שם
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הטובל . י הוא הדין לתפילה"ופירש ר, לדברי תורה אבל לתפילה בעי טבילה

מ נכון לכהנים "וה. עיין פרק יום הכיפורים, בערב יום הכיפורים אין לו לברך

ומבואר שהעלה שכיון שהכהנים מוציאין . כ"ע. ולחזן לטבול להוציא לרבים

ז כתב בשבת "וכעי. ץ שנכון שיקפידו בטבילת עזרא"דינם כש, הרבים בברכתם

ז דנהיג כרבי יהודא בן בתירא לבעלי קיריים אין טובלין "בזה: ל" וז]סימן קכז[

כיון , פ"טובל ביוהכ, פ או ביומו"אבל כהן שראה קרי בליל יוהכ, ביום הכפורים

ל " ובתשובת מהרי]סימן קעו[גם באגור ' ועי. כ"ע. דנהוג טבילה לנשיאת כפים

נושאין כפיהם בכל ] ל באשכנז"בחו[שנשאל למה אין הכהנים  ]החדשות סימן כא[

אמנם ]. עוד בסמוך בדעתם בזה' ועי[, והשיב לפי שנוהגים לטבול קודם, יום

דודאי אין לבטל משום , ודחה סברא זו,  הביא הדברים]ד"סימן קכח סמ[י "מרן הב

ל בני ויישר כוחם ש, וגם כשלא טבל ישא כפיו, מצוות עשה דאורייתא' זה ג

. ש"ע, פ שאינם טובלים"שנושאים כפיהם בכל יום אע, י ובני מצרים"א

א "וי[ד בפירושו למסכת תמיד "כ הראב"נביא בזה מש, אורחאואגב @@

להחמיר מאד , ]לרבינו חננאל[בשם ספר המקצועות , ]ד"שהוא מיוחס להראב

שם [ט " ובבאה]ל"קכח סק[ח "והובא דבריו בפר, בכהן המברך ויש נדה בביתו
היכא דאיכא נדה בביתיה , מקצועות מצאתי כתוב' ובס: וזה לשונו שם, ]ט"סקמ

דחייש דלמא נגע , דכהן אסור ליה למיסק לדוכן כל אימת דאיתא בנדתה

ר יודן כל כהן שנשא את כפיו ואמו או "דא, במידי דנגעה היא ואתי לאטמויי

י תפלתו על ישראל הר, ונכנס הוא באותו בית שנדה שם, אשתו או בתו טמאה

ולא עוד אלא שאינו מוציא , ואף הוא גורם לזרעו שיאבד מן העולם, תועבה

, ועליו הכתוב אומר ובפרישכם כפיכם אעלים עיני מכם, את ישראל ידי חובתן

כך אסור ליה , וכי היכי דאסור ליה לכהן למעייל לביתיה שמונח ביה מת

ה אדרונא ולא נפקה מינה כל ואי אייחד לי, למיעל בביתא דאיתא נדה בגווה

ולפירושם : ל"ז וז"ד ע"כתב עוד הראבאמנם @@. כ"ע. שפיר דמי, ימי נדותה

ל דמותר "והא קי, ט דהנך תנאי דמחמרי כולי האי בנדה"יש לתמוה מ

דומיא , דכל אלו שאמרנו לא אמרו אלא לבעלי נפש, ל"י. להתייחד עם הנדה

נ הכא לדידהו אסרי הא "וה, שריע "דיחזקאל דמחמיר אנפשיה במסוכנת ולכו

מיהו נראה דוקא באותן דברים הוא שיש חילוק בין בעלי נפש . 'ע שרי וכו"לכו

ר "כיון דא, ע אסירי"אבל ודאי לישא את כפיו לכהנים לכו, לשאר בני אדם

ל הטעם משום דלנדה "וי. משמע שאין חילוק בשום כהן', יודן כל כהן וכו

לפיכך צריך לעשות הרחקה ',  בני ישראל וכוולזבה סמך הכתוב והזהרתם את

מ "מ, פ שברכת כהנים נוהגת בגבולין"שאע', טובא לכל מה שנוהג במקדש וכו

מכלל דצריך , ג איתקש לנדה"ל דע"ע ס"ואשכחן נמי דר, עיקרה היא במקדש
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ג מטמא באוהל כך נדה "כשם שע, ולהיפך למידין, להרחיקה אפילו מן הבית

לענין מצות כהנים ולענין הקרבת קרבנות ונשיאות מטמאה באוהל מדרבנן 

, הרי איתקש למתים, ז שמטמאה באוהל למידין דכתיב זבחי מתים"וע, כפים

', ה לנדה וכו"וה, אמות' ועוד למידין הרחק מעליה דרכיך דצריך להתרחק ד

מיהו תימה לומר שאפילו . ואסור לספר עימה כשדעתו להקריב או לישא כפיו

מפני שמזכיר , דלמא במקדש קאמר, יודן'  נוהג דבר זה דאמר רבזמן הזה יהיה

כ אמר שגורם לזרעו "לפיכך ג, וצריך פרישת טהרה ביותר, השם כהלכתו

וברוב קללות הזרע , מפני שברכה שאינה ראויה נהפך לקללה עליו, שיאבד

' ד שני טעמים לדברי ס"בדברי הראבמבואר @@. כ"ע', מתקלקל וכו

דלמא נגע במידי דנגעה היא ואתי , כ בריש דבריו"חדא מש, המקצועות

כן נאסר , דכמו שנאסר ליכנס באוהל המת, כ בסוף דבריו"ועוד מש, לאטמויי

סוף דבריו כתב לבאר , ז"ד ע"וגם אחר שתמה הראב. ליכנס באוהל הנדה

ועל כן , ז לנדה"ע דמקיש ע"המקצועות נסמכין גם על שיטת ר' דדברי ס

והסיק דנראה דלא . פ מדרבנן לענין מצות כהונה" עכז"מטמאה באוהל כמו ע

המקצועות ' וכן משמע מהמשך דברי ס[', נאמרו הדברים אלא בזמן הבית וכו

מפני מה זכית לכהונה , י בן אלישע כהן גדול"שאלו תלמידים את ר: שהביא

]. שהנדה בתוך ביתי" הקרבתי קרבן"מעולם לא : אמר להם. גדולה

ושם לא הזכיר טעם הדבר שמא נגע [, המקצועות' הביא דברי סח "ובפר@@

ולא הזכיר להשוות איסור כניסתו לבית זה כאיסור , בדבר שנגעה בו הנדה

, דלא הם מעיקר הדין, ודברים אלו אין לפרסמם: ז"וכתב ע, ]כניסתו לבית המת

א "והביא דבריו מרן החיד. כ"ע. והנח לישראל שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

' ח אפשר דמצא הדבר כתוב בשם ס"ל דהפר"וצ. [ש"ע, ]ד"קכח סקי[י "בברכ

ועל כן לא יישב המנהג , ד בפירושו לתמיד"ולא בדברי הראב, המקצועות

 ]ד"שם סמ[ע "א בגליון השו"אכן הגרע]. וכתב דמוטב יהיו שוגגין, ד"כדברי הראב
ב ואני שמעתי רו: וכתב עליהם, ציין לספר דרך הקודש שהביא הדברים

האשכנזים אין נושאין כפים כי אם פעם אחת בחודש ולתקופות השנה 

שם [ר "א במחב"החידומרן @@. כ"ע. אפשר שחוששים לזה האיסור, פ"ביוהכ
, בובר בסימן יח' הוצולפנינו הוא בפרשת מצורע ב, סוף פרשת תזריע[ הביא ממדרש תנחומא ]י"סק

והובא גם , ד"וביחזקאל רמז שע, א"פרשת מצורע רמז תקעז בילקוט שמעוני "וכעי, ורשא בסימן ט' ובהוצ
פרק לו [ל על מה שאמר הנביא יחזקאל " שדרשו חז]ברבינו בחיי לויקרא פרק טו פסוק לג

ם : ]פסוק יז כ   ר  ד  ה ב   ת  או או  מ   ט  י  ם ו  ת  מ  ד  ל א  ים ע  ב  ל י ש   א  ר  ש   ית י  ם ב   ד  ן א  ּ ָ    ב   ְ ַ ְ ּ    ָ  ֹ    ְּ  ַ  ְ ַ   ָ  ָ ְ  ַ    ַ     ִ ְ ׁ ֹ    ֵ ָ ְ ׂ  ִ   ֵ ּ   ָ  ָ   ֶ ּּ ּ

נ   ת ה  א  מ  ט  ם כ   ת  ילו  ל  ע  ּ ִ וב   ַ    ַ ְ  ֻ ְ ּ    ָ  ֹ   ִ  ֲ  ַ יּ  נ  פ  ם ל  כ   ר  ה ד  ת  י  ה ה  ָ   ד   ָ  ְ   ָ ּ ְ ַ    ָ  ְ ָ כטומאת הנדה ולא : ל המדרש"וז, ּ ָ  

אבל נדה כהן גדול נכנס , המת בבית אין כהן גדול נכנס לשם, כטומאת המת
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כך אילו , ובלבד שלא תהא מתנדדת, ויושב עמה על האיסטווא, עמה בבית

אבל נמשלו , אין השכינה חוזרת עליהם לעולם, ישראל נמשלו לטומאת המת

כך השכינה . והכהן עמה בבית ואינו חושש, שיש לה טהרה במקוה, דהבנ

שנאמר השוכן אתם , פ שהן טמאים מן העובדי כוכבים"אע, שורה עם ישראל

ס בחידושיו לשבת "ה בחת"וכ[, א"מרן החיד והקשה@@. כ"ע. בתוך טומאותם

שהוא , המקצועות' היפך דברי סשהרי מבואר מדברי המדרש בהדיא , ]:]פב[

ובמדרש מבואר בהדיא דרשאי , אסר כניסת כהן לאהל הנדה כמו לאוהל המת

שיש לדקדק , א"ועוד כתב מרן החיד. הכהן ליכנס לכתחילה באהל הנדה

דבתחילה כתב , ונראה כוונת דבריו, המקצועות מרישיה לסיפיה' בדברי ס

ז אפילו יצאה מן "ולפ[, הטעם שמא נגע הכהן במה שנגעה הנדה ונטמא

, ]ומשמע גם בלא נגיעה[,  וסוף דבריו אסר הכניסה לבית שנמצאת שם,]הבית

וגם לא נזכר סוף ', ח לא נזכר הטעם שמא נגע וכו"וכבר צוין שבפר. [ל"וכנ

]. ש"ע, המקצועות' ושמא לא גרס כן בס, הדברים לאסור הכניסה לבית

המקצועות לא נאמרו ' ד דדברי ס"כ הראב"דלמש, א"מרן החידוכתב @@

דספר המקצועות איירי דוקא במקדש שהכהנים מזכירין , מן הבית ניחאאלא בז

דלא , ויש לדקדק. [אבל המדרש איירי בגבולין, שם המפורש בנשיאות כפיהם

דכיון דקתני , "אחר החורבן"א להעמיד דברי המדרש דוקא "כתב מרן החיד

אלא דקדק להעמיד דברי , משמע דאיירי בזמן הבית, "כהן גדול"במדרש 

אלא שהכהן עתה בגבולין ואינו , גם בזמן הבית, והיינו, "בגבולין"רש המד

ש מאוסטרופולי "בספר ליקוטי שושנים להגר' ועי. [וניחא, נושא כפיו במקדש

כתב עוד @@]. כ לפרש בדברי המדרש למאי נקט דוקא כהן גדול"א מש"זיע

ם שבספר לקט הקמח תמה על המבארי, ר"א בקונטרס אחרון למחב"מרן החיד

, א"והשיב מרן החיד, שהרי אין למדין הלכה מפי המדרש, המקצועות' דברי ס

ב "ונראה מזה דטענת הר[, ד"המקצועות הובאו בראב' דנעלם ממנו דדברי ס

יודן הוא ' מאחר דדברי ר, המקצועות' צ לחוש לדברי ס"שא, לקט הקמח היתה

 השיבו מרן ולזה, ואין למידין הלכה ממנו, מן המדרש ולא הובא בתלמודים

ועוד השיב מרן , ]ומשמע שיש לחוש לדבריו, ד הביאו"א שהרי הראב"החיד

, ועוד, ]ולאו דוקא לענין הלכה קאמרי[, דבאו לבאר דברי התנאים, א"החיד

מ כל שאין הדברים סותרין "מ, פ שאין למידין הלכה מפי המדרש"שאע

לטרוח ליישב כ טוב לנו "וא, שפיר ילפינן מדברי המדרש, להמבואר בתלמוד

' כדי שיהיה מנהגינו עולה יפה גם לדעת ס, המקצועות' דברי המדרש וס

דהמדרש עיקר דינא , היה מקום לומר באופן אחרולכאורה @@. המקצועות

יודן ' המקצועות בשם ר' מ אסר ס"ומ, דאין אהל הנדה מטמא לכהן, קאמר
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מדרש מודה ובזה גם ה, גזירה משום דלמא נגע בדבר שנגעה היא, ליכנס שם

וגם ניחא דלא , המקצועות' דלא קשיא מן המדרש לדברי ס, ובזה ניחא. דאסור

אמנם . ז דדבריו קיימים גם בזמננו"וגם נמצא לפ, קשיא בדבריו מרישא לסיפא

' דהלא הוא פי, המקצועות' ד בדברי ס"הראב' ז נוכל לומר אם ננטה מפי"כ

ז " משום דהוקש לע,בסברתו דמדרבנן אהל הנדה מטמא לכהן כאהל המת

פ "אע, ויש איסור דרבנן בעצם כניסת הכהן לאהל הנדה כמו לאהל המת', וכו

המקצועות שכתב וכי ' פ סוף לשון ס"ולכאורה הוא ע[, שלא יגע בשום דבר

דאין חשש , כ ודאי שנתבאר במדרש בהיפך"וא, ]'כך אסור וכו' היכי דאסור וכו

יודן בפורש כפיו '  בגבולין ורועל כרחנו נאמר דהמדרש, לכהן באהל הנדה

המקצועות ' ד כלל לקיים דברי ס"ל להראב"דגם מסברא לא ניח, ועוד. במקדש

דהנה המדרש כתב שאינו יושב עמה על , יש לדקדקועוד @@. ז"גם בזה

ולכאורה [, והיינו דאז נטמא משום היסט הנדה, האיצטווא כשהיא מתנועעת

 ליטמאות בשאר טומאות מלבד אין הכהן אסור" מדיני כהונה"הפשטות ד

ש "וכמ, מ מדיני חברות יש לו ליזהר מכל טומאה"אלא דמ, בטומאת המת

ואמנם מן המדרש אין ראיה דאסור ליטמא בהיסט , ]א"י ממשכב ומושב ה"פ[ם "הרמב

אלא שרק , שישב עמה כשהאיצטווא מתנועעת" אסור"דלא קתני , הנדה

]. אבל במתנועעת נטמא, אר טהורונש, כשאינה מתנועעת אינו חושש לכלום

מ מבואר במדרש דבעיקר ישיבתו עם הנדה באיצטווא אינו נטמא משום "ומ

, ולכאורה היה מקום לומר דאיירי באיצטווא של אבן. ט"ע מ"ויל, מושב הנדה

ודוקא אם , ]ב"ו מטומאת מת ה"פ[ם "וכמבואר ברמב, שאינה מקבלת שום טומאה

, ז קשה"אמנם לפ. עולם ליכא משום מושבול, מתנועעת איכא משום היסט

, פרטים דין הנדה קל מדין המת' דבמדרש משמע דאתא למימר רבותא דבב

דאיצטווא שהמת עליה הכהן , ועוד, חדא דאהל המת מטמא ואהל הנדה לא

כ איצטווא שהנדה יושבת עליה כהן יושב עליה ואינו "משא, נטמא ממנה

כ אינו מטעם דנדה קילא "א, אבןואם נפרש דאיירי באיצטווא של , חושש

. ואפילו במת מונח עליה שרי, אלא מצד דהאבן אין מקבלת שום טומאה, ממת

ולכן נראה ]. כ דליכא לאוקמא באיצטווא הקבועה"ומזה הטעם נראה ג[

שהיושב , אלא שאינה מיוחדת למושב, דאיירי התם באיצטווא של עץ, דמוכח

' עי[, כ אינה נטמאת משום מושב"וא, עליה אומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו
ועל כן הכהן יושב עליה עם הנדה ובלבד שלא תהא , ]ח"ז ממשכב ומושב ה"פ

מ "מ, דהויא כלי, ג דהאיצטווא עצמה נטמאת במגע הנדה"דאע, מתנועעת

ובזה הוא דוקא משום דנדה קילא , דאין כלי מטמא אדם, אינה מטמאה לכהן

, הרי עשאה אב הטומאה,  איצטווא זואם יהיה מונח על, דגבי מת, ממת
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והשתא @@. וזהו הרבותא דנקיט המדרש, ומטמאה לכהן היושב עליה

ל דהמדרש עיקר דינא קאמר דאין "מבואר דלא נוכל ליישב כנ, דאתינן להכי

יודן דכהן הנוגע במאי דנגעה ' מ מודה לדברי ר"אבל מ, אהל הנדה מטמא

דהלא גם הנגיעה עצמה במגע , הנדהועל כן גזרו דלא יכנס באהל , נדה נטמא

ועל כן , כ ליכא טעמא למיגזר מידי"וא, הנדה מבואר במדרש דאינה מטמאתו

ש "ל כמ"צ, המקצועות' על כרחנו כדי ליישב דברי המדרש עם דברי ס

המקצועות רק בנושא כפיו ' וס, דהמדרש איירי בגבולין, א"ד ומרן החיד"הראב

ו הביא דמצינו כמו כן שיש לעשות ד בסוף דברי"הראבוהנה @@. במקדש

ז שאם אינו פורש "שאמרו ע, מדינא דפרישה סמוך לוסתה, הרחקה בנדה

: ד"וסיים הראב, ואם פורש הווין ליה בנים ראויין להוראה, מאשתו בניו מתים

שלא , המקצועות' ולכאורה משמע דקאי גם לענין דברי ס. והמחמיר מתברך

. ז" ולכאורה משמע דחומרא זו ינהג גם בזה,ישא הכהן כפים אם יש נדה בביתו

הטעמים שנמנעו ' דזהו א,  כתב לבאר]ח סימן ו"או[בית אפרים ובספר @@

משום דדוחק לפרש , שלא לישא כפיהם בכל יום] ל"בני אשכנז בחו[הכהנים 

וכיון דרוב כהנים , המקצועות לא נאמרו אלא בזמן הבית' יודן וס' דדברי ר

דזימנין , ט" כן מיעטו בנשיאות כפים והניחוה רק על יועל, באים באהל הנדה

והביא שם עוד . ט לא תהא הנדה עמהם בבית"דמיתרמי דבימים מועטים של יו

ל "וכתב דאף די, ]א"שהובא בגליון הגרע[, ל"ה בספר דרך הקודש הנ"שכ

ד שראוי לכהן להחמיר להיות נשמר מאשה נדה ולא "דעיקר כוונת הראב

ממילא אין נושאין , מ אנן דלא אפשר לן בהכי"מ,  שםליכנס בבית שהיא

המקצועות ' כ דדוחק לפרש דברי ס"הנה משאמנם @@. ד"עכ. כפיהם כלל

משום , ד"הנה כבר דחק כן הראב, רק על זמן הבית שנושאין כפיהם במקדש

דלהמבואר לעיל , ועוד. יודן' ז שייכי דברי ר"תמוה בעיניו לומר דגם בזה' דהי

המקצועות עם ' כדי ליישב דברי ס, ל כן"על כרחנו צ, א"חידמדברי מרן ה

וגם לא , המבואר בהדיא במדרש דאין שום איסור בכניסת כהן לאהל הנדה

ט משום "כ הבית אפרים דהניחו נשיאות כפים ליו"ומש. בנגיעתו במגעה

יראה הרואה שהוא , "ט לא תהא הנדה עמהם בבית"דזימנין דמתרמי דביו"

המקצועות רק בזמן שנושא כפים ' מן הדוחק להעמיד דברי סיותר , דוחק רב

ואם , מ הרי עד שחרית נמצא בביתו"מ, ט"פ שטובלין בערב יו"ואע. [במקדש

 כתב לדחות דברי הבית ]ח סימן כג"או[ס "ובחת@@]. יש נדה שם לא הועיל כלום

דמדרבנן איכא טומאת אהל , המקצועות' דהנה אפילו נפרש בדברי ס, אפרים

מ הלא פשיטא דגם כהן הנטמא באהל המת "מ, נדה לענין מצות כהונהב

, מ אינו נפסל לנשיאות כפים"מ, ]ה בנגיעה במת ממש"ולכאורה ה[, ממש
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שבזה מוסיף על חטאתו , ופשיטא דלא יתכן לומר שיחמיר ולא יעלה לדוכן

והוא דבר שאין הדעת סובלתו לומר שהנכנס לאהל נדה יחמיר יותר , פשע

ז "ד שיחמיר ולא יכנס לאהל ע"כ כוונת הראב"אלא ע,  לישא כפיומזה שלא

 מה ]ה סימן קטז"ח[ת שבט הלוי "ע בשו"וע[, ותו לא, לחוש לתוספת קדושה, ונדה

ס שם דמה שנמנעו מלישא כפים "ז כתב החת"ולפ]. ס בזה"שפירש בדברי החת

סימן [באגור והנה @@. ובשאר פוסקים, ש"ע, הוא מטעמים אחרים, בכל יום
, נושאין כפיהן בכל יום] ל"מבני אשכנז בחו[ כתב הטעם שאין הכהנים ]קעו

ולכן נהגו , ובכל יום קשה להם לטבול בחורף, משום שנוהגין לטבול קודם

א "דהלא רוב בנ[, "בכל יום"ולא פירש שם למה היו צריכין לטבול . ט"דוקא ביו

שחששו ,  הבית אפריםושמא היה מקום לפרש בדבריו כדברי]. אינן טיילין

ועל כן כל שיש נדה בביתו יש לו לטבול קודם נשיאות , המקצועות' לדברי ס

ט בבוקר "דלא משמע שהיו טובלין ביו, ט ניחא"ט ביו"ב מ"ז צ"אמנם לפ. כפים

הלא כבר חזרו , ט"ואם סמכו על הטבילה שבערב יו, קודם נשיאות כפים

לטבול קודם כל נשיאות כפים ושמא יש לפרש בדברי האגור שנהגו . לבתיהם

משום סרך טומאה ישנה ועשו , גם בלא טומאה ובלא שתהא נדה עמהם בבית

ולזה היו צריכין לטבול בכל , כדרך שאמרו בנכנס למקדש, כן לסלסול בעלמא

דלא חששו שנטמאו בזמן , ט"ט סמכו על מה שטבלו בעיו"מ ביו"ומ, יום ממש

 מבואר בהדיא ]בתשובות החדשות סימן כא[ל "בדברי מהרי, ומכל מקום. כ"קצר כ

ד האגור דיש "שכתב להוסיף ע, דפירש בדברי האגור שהוא מצד טבילת עזרא

ועל כן נמנעו הכל , ומתביישין לטבול, ויש שאירע לאונסו, טיילין ויש שטופין

, ס"כתב שם בחתעוד @@]. ל"ולכאורה נראה שהרגיש בהנ[, מנשיאות כפים

שפירש דמדרבנן איכא טומאת אוהל בנדה לענין [ד "דלולי דברי הראב

דהנה בימי קדם גם , המקצועות באופן אחר' היה מקום לפרש בדברי ס, ]כהונה

 ורבינו בחיי ]בראשית לא לה[ן "ש הרמב"וכמ, האומות היו נזהרים מאד מן הנדה

שאמרה רחל ללבן כי דרך נשים לה משום שהיו הנדות מרוחקות , ]ויקרא יב ב[

ולא נתקרבו , ולא דרסו אפילו על עפרן, כי ידעו שגם הבלן מזיק, בזמנםמאד 

, ח בן תרדיון" שכשנשבית בתו של ר.]ז יח"ע[ל "ז בחז"וכן מצינו כעי. אליהם כלל

, וכשתבעה אמרה לו כי דרך נשים לה, מ לבודקה אם עמדה בצדקתה"הלך ר

, פורשים מן הנדותשגם הנכרים היו , ומבואר, ומזה הבין שלכל היא אומרת כן

משתדל בהצלת '  שהיה א.]תענית כב[ל "וכן מצינו בחז. כ מה תשובה היא זו"דאל

, ואמר לשבאים דדרך נשים לה, י שזרק בבגדיה שמרי יין"שבויה ישראלית ע

על כן , דבזמן שהיו גם האומות מקפידין בזה, ל"ז י"ולפ. ומאסו בה ושחררוה

אשר הוקשה ברכתו , ך את ישראלכהן שלא הקפיד בזה והיה עולה לבר
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משום , שייך לומר בו דמאיס, ].]לח[כדאיתא בסוטה [ק "לעבודה בביהמ

ד "ואמנם הראב. [המקצועות בדבר' וזהו שהחמיר ס', הקריבהו נא לפחתך וגו

ד כתב "הנה הראב, מעשהולענין @@]. ל"המקצועות וכנ' לא נקט כן בדעת ס

ס דחלילה להחמיר ולא לישא כפיו "חתואפילו אם כדברי ה, דהמחמיר מתברך

שפיר דמי גם , מ נראה שאם יטבול קודם נשיאות כפים"מ, כשנכנס בבית הנדה

, המקצועות דאם מייחד לה חדר שפיר דמי' כ בס"ומש[, המקצועות' לדברי ס

הנה ודאי דלשיטתו שיש איסור דרבנן לכהן ליכנס בבית , ולא כתב שיטבול

ועל כן ,  מצילו מעיקר האיסור שעבר בכניסתוכ אינו"מה שיטבול אח, הנדה

דלדעת ספר דרך הקודש והבית , ל עוד"וצ. ד שייחד לה חדר דוקא"כתב הראב

הוא , ל מנשיאות כפים בכל יום"שזהו הטעם שנמנעו בני חו, ל"אפרים הנ

ולכן נמנעו מנשיאות , כ האגור שלא היו יכולין לטבול בכל יום"בצירוף מש

א דדברי "דלכאורה להמבואר בדברי מרן החיד, ע"ו ילומיה]. כפים לשיטתם

כ בזמננו "א, יודן אלא בזמן שנושא כפיו במקדש' המדרש מוכיחין דלא איירי ר

ס בחידושיו לשבת "וכבר כתב כן בחת. וכמבואר במדרש, ליכא למיחש למידי

ודי אם נאמר דכהן הבועל נדה לא ,  דאין לחוש בזה מכח דברי המדרש:]פב[

וכתב , המקצועות'  שהביא דברי ס]ו"ז קכח סקכ"מש[ג "גם בפמ' ועי. יוישא כפ

 דלא ]להגאון בעל דעת קדושים[בספר אשל אברהם ה " וכ.שהעולם אין נזהרין בזה

, יודן אלא בזמן שהיה להם אפר פרה והיו נזהרים בטהרה' נאמרו דברי ר

, נגיעה במשכב נדהוהיו עושים הרחקה מחשש , ].]כה[בחגיגה ' וכדאיתא בגמ[

המקצועות בריש דבריו ' ש ס"דלמ, ועוד. כ בזמננו אין שום קפידא בזה"משא

דגם כל , א ליזהר בזה כלל"ז כמעט שא"בזה, "דלמא נגע במאי דנגעה היא"

ובודאי דזה אינו אלא בזמן שהיה נטהרין , בגדיו וכליו הרי נגעה בהן הנדה

ס "כ החת"דלמש, יש להוסיףגם @@. 'באפר פרה ונוהגין דברי חברות וכו

כבר כתב שם , המקצועות דהוא מצד הקריבהו נא לפחתך' לבאר בדברי ס

שלא לילך על עפר הנדה [בזמננו אלה דאין שום אדם נזהר מזה : ל"ס וז"החת

או כיון שדשו ביה רבים שומר , או דנשתנו הטבעיים והזמנים והמקומות, ]'וכו

והמחמיר ,  אין כאן בית מיחוש בענין זהלעת כזאת, בין כך ובין כך', פתאים ה

' ס בדברי ס"ע אם לביאור החת"וגם יל. ל"עכ. אינו אלא מן המתמיהים

, דאפשר דאחר שאינו נזהר מדבר מאוס כזה, המקצועות מועלת טבילה לזה

, יש להעירעוד @@. י שיטבול"סברת הקריבהו נא לפחתך אינה מסתלקת ע

ש מרן "כמו, ס גם בימי נידותן"ביהכנל לדינא דהנשים באות ל"דלמאי דקיי

דגם אם ירצה , נמצא, ]וביפה ללב בסימן פח, ג"ו ח"עוד ברבינו ירוחם נכ' ועי, ס פח"ח סו"או[י "הב

המקצועות ולטבול קודם נשיאות כפים כשיש נדה ' הכהן לחוש לדברי ס



 ציון øôá- äìéìä øãñ÷  נר 
 מטומאה שמירה

èö

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â"‰ÏÈ·Ë‰ ˙ÏÚÓ· „‡Ó ‚ÈÏÙ‰ Ï,145 ‡Ï˘ ÏÎ˘ ‰ÏÈ‚Â 
ÂÁˆÓ· ·ËÈ‰ ¯ÎÈ� ÔÂÂÚ‰ È¯‰ Ï·Ë.146„ÈÁ‰ Ô¯ÓÂ " ˙¯ÂÒÓ˘ ·˙Î ‡

ÈÂ‡¯Î ‰„ÂÂ˙ÓÂ ‡˜Â„ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· Ï·ÂË Ì‡˘ Â�È„È· , Â˙Â‡ ‰ÁÓ�
ÔÂÂÚ‰ ÔÓ ‡¯·�˘ ˜ÈÊÓ‰.147 

                                                                                      
, ואחת מהם בימי ראייתה, ס"מ כל שיש נשים בעזרת הנשים בביהכנ"מ, בביתו

. שוב הרי נמצא בבית אחד עם הנדה, ]ולא בחדר נפרד' אם הם תחת גג א[

ל דאשה לא תכנס כלל "דאיהו ס, המקצועות עצמו לא קשיא' ואמנם לדעת ס

אבל , ]טבילת נדה סימן אלף שפח' הל[ש בשמו באגור "וכמ, לבית הכנסת בעת ראייתה

' רו דברי סואם נפרש דלא נאמ. [ל"יש להעיר כהנ, ל הכי"למאי דלא קיי

דאשה נדה ליכא , ודאי דלא קשיא מידי, המקצועות אלא בנושא כפיו במקדש

 ].במקדש כלל

 שאין דבר יותר מוכרח וצריך לאדם לענין ההשגה ]ב"ב ע"די[ק "בשער רוה' עי .145

ו "ע בהקדמת מהרח"וע. שצריך שיהא האדם טהור בכל עת, כמו הטבילה

 אין לך דבר שמועיל כמו ,אדםגם בענין השגת ה: לשער ההקדמות שכתב

ה עם היות שהיה " ומורי זלה. שיהיה האדם טהור בכל עת,הטהרה והטבילה

ע "וע. ל עתז לא היה מונע מלטבול בכ" עכ, שהקור מזיק לו,לו חולי השבר

 דהרגיל לטבול נפתח ליבו בתורה וגם ]תהילים נא[ו "בעץ הדעת טוב למהרח

 דביום שלישי ]שער השבת[ ובמחברת הקודש ]א"דף יג ע[ע שם "וע. בעבודת קונו

שהוא , א"ויכוון כי מקוה גימטריא קנ, ושישי צריך לטבול כדי לבטל הכעס

י זאת הכונה יתבטל הכעס ממנו אם "וע, ן שהוא גימטריא כעס"ה דההי"אהי

ובדוק : ל" שכתב וז]טו' ה סי"ח[ת שבט הלוי "ע בשו"וע. לא יעורר הכעס בעצמו

 ותלמודו ,]'בתנאי שהוגים בתורת ה[ טבילה זאת מחזקת הזכרון ומנוסה כי

 .כ" ע.טהורה עומדת לעד'  וסימנך יראת ה,מתקיים בידו

אז אין מאירין , כי הזוכה בנפש יתירה בשבת: ל"וז', ח שער השבת פרק ד"פע .146

ואם האדם . מכסה אותן, כי תוספות הנפש והארתו, במצחו עבירות שעשה

עד שיעשה , ואז אין הארת נפש יתירה מכסה אותו, חוטמא קרי ניכר במצ

ע בספר ישמח "וע. כ"ע. כ"כי אז אין ניכרת כ, ויסיר מעט רושם ממצחו, טבילה

שהנצרך לטבול , ]דף קמז[א "ה שליט"משה קונטרס החיים יודוך להגרימ

מ באותו היום לא ישתתף בהקפות שעושין למת "מ, פ שכבר טבל"אע, לטהרתו

 . ש"ע, בבית החיים

 .אות קד' צפורן שמיר סימן ז .147
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 . א"מהלכות תעניות ה' פרק א .1

, ע לתקוע בחצוצרות דוקא"ם בזה דבעת צרה יש מ"ומבואר מדברי הרמב .2

א דבגבולין "וכתב שהעיקר כדברי הגאונים והרשב, וכבר עמד בזה הרב המגיד

פ "עכ, זומ גם לדעה "ומ. בשופר או בחצוצרות, רשאין לתקוע באיזה שירצו

 שכתב ]ריש תקעו[א "במג' ועי. ע לתקוע בעת צרת הרבים"באחד מהם איכא מ

ואף שהיה מקום לומר דאין תוקעין . ט אין מקיימין זה בעת צרה"לתמוה מ

 דמדברי ]ד"ה[ם "וכדמשמע שם ברמב, אלא בעת שגוזרין תענית על כל הציבור

רו תענית על הציבור גם כ כל שלא גז"וא', סופרים להתענות על כל צרה וכו

מ הלא "מ, צ בבבל"דאף דאין ת, א לדחות זה"מ כתב המג"מ, צ לתקוע"א

 הביא מהאחרונים ]א"סק[ב "ובמ. מדאורייתא מצוה לתקוע אף בלי תענית

ז בזמננו לכאורה "ולפ, או רק כשהיא תחת רשותינו, י"דמצוה זו נוהגת רק בא

ג דאין חיוב לתקוע "ד בשם הפמאכן הביא שם עו. הדר דינא דחייבין לתקוע

פ כשיש עת צרה לרוב הציבור "ז עכ"ולפ, אלא כשהגזירה על רוב הציבור

צ רוב "וא, דרוב ציבור היינו באותו מקום[, ע זו ולתקוע"י צריך לקיים מ"בא

 ].ישראל שבכל העולם
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Â�Ï Ú¯È‡,˙È¯˜� ‰¯˜� ÂÊ ‰¯ˆÂ ,˙ÂÈ¯ÊÎ‡ Í¯„ ÂÊ È¯‰ , ˙Ó¯Â‚Â Ì‰Ï 
ÌÈÚ¯‰ Ì‰È˘ÚÓ· ˜·„‰Ï,˙Â¯Á‡ ˙Â¯ˆ ‰¯ˆ‰ ÛÈÒÂ˙Â , ·Â˙Î˘ ‡Â‰ 

‰¯Â˙·: ˙ÓÁ· ÌÎÓÚ È�‡ Ì‚ È˙ÎÏ‰Â È¯˜· ÈÓÚ Ì˙ÎÏ‰Â È¯˜, 
¯ÓÂÏÎ,Â·Â˘˙˘ È„Î ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡˘Î ,È¯˜ ‡Â‰˘ Â¯Ó‡˙ Ì‡ , 

È¯˜ Â˙Â‡ ˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒÂ‡ .ÎÚ"Ï.  

Î „ÂÚ· :Ì˙¯ˆ ÏÚ ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ ÌÈ�Ú˙Ó ¯Â·Èˆ‰˘ Ì˘Î , ÏÎ ÍÎ˙ .ב
Â˙¯ˆ ÏÚ ÏÏÙ˙ÓÂ ‰�Ú˙Ó „ÈÁÈ , ¯·„Ó· ‰ÚÂ˙ Â‡ ‰ÏÂÁ ÂÏ ‰È‰ „ˆÈÎ

ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·· ˘Â·Á Â‡ ,Â˙È�Ú˙· ÌÈÓÁ¯ ˘˜·ÏÂ ˙Â�Ú˙‰Ï ˘È.3 
„ Ï‡ ·Â˘ÏÂ Â˙¯ˆ ˙Ú· ÂÈÎ¯„· ˘ÙÁÏ ·ÈÈÂÁÓÂ ,' ÂÈÏÚ ˘È˘ Â�ÈÈ‰Â

˙Â�Ú˙‰Ï ·ÂÈÁ.4 Í¯„Ó ¯Ò Â˙ÁÙ˘ÓÓ „Á‡˘ ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·˘ ‰‡¯�Â 
È˘‰"Á ˙"Â ,È˘‰Ï ÏÏÙ˙‰ÏÂ ˙Â�Ú˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ" ·Â˘È˘ È„Î ˙

‰ÓÈÏ˘ ‰·Â˘˙·.5 

ÁÓÏ ˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ Ú¯ ÌÂÏÁ ‰‡Â¯‰ , ¯ÂÚÈÂ ·Â˘È˘ È„Î¯ .ג
‰·Â˘˙· ¯ÂÊÁÈÂ Ô‰· ˘ÙÁÈÂ ÂÈ˘ÚÓ·.6 ÈÂ" Ì‡ ˙Â˘¯ ‡Ï‡ Â�È‡˘ ‡

ÌÂÏÁ‰ ÔÓ ‡¯È˙Ó.7‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰Â  ‡Â‰˘ ÔÂ‚Î Í¯Âˆ‰ ÌÂ˜Ó·˘ ÂÚÈ¯Î

                                    
 .ח תקעח"ע או"ובשו, ט"ם שם ה"רמב .3

 .א"ב שם סק"מ .4

ם שצריך "אינו גרוע מתועה במדבר שכתב הרמבשהתועה ברוחניות בודאי  .5

, א"ח קניבסקי שליט"ר הגר"ומעשה באדם אחד שבא לפני מו. ז"להתענות ע

 .ם"ואמר לו שיתענה שובבי, ע"ואמר שבנו סטה מדרך הישר ל

ם "מ שמקור דברי הרמב"ש בלח"וע. א מהלכות תעניות הלכה יב"ם פ"רמב .6

 .שכן ודאי שחייב הוא לעשותווכיון , ממה שאמרו שקורעין גזר דינו

דע שלא חייבו : וכתב,  שאינו אלא רשות]קלב' א תשו"ח[א בתשובה "כ הרשב"כ .7

אלא שאמרו שהתענית יפה לחלום כאש  ,בשום מקום להתענות על החלומות

. אבל לחייבו תענית לא אמרו. והתירו להתענות עליו אפילו בשבת ,בנעורת

ל כי הוה חזי חילמא בישא אמר החלומות דשמוא' ש בגמ"ועוד הביא שם ממ

ע לא "וכן מרן השו. א" כדברי הרשב]ג"סימן רכ סק[א "וכן פסק המג. שוא ידברו

 .רק כתב דיפה תענית לחלום כאש לנעורת, ם בלשונם"הביא דברי הרמב
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˙È�Ú˙‰ ÂÏ ‰˘˜Â ˘ÂÁÎ ,ÔÂÓÓ· ˙È�Ú˙‰ ˙Â„ÙÏ ÏÂÎÈ.8‰È‰ ¯Ó‡ÈÂ " ¯
ÌÈÙÎ ˙Â‡È˘� ˙Ú· ÌÈ¯ÓÂ‡˘. 

.       ≈      ˜„È�Ú˙‰ ÏÂ·ÒÏ ÏÂÎÈ˘ ÈÓ ,˙Â˘È¯ÙÏ ‰�Ú˙ÓÂ ,ÂÏ ¯Ó‡ È ˘Â˙ .ד
˜ÊÁÂ ‡È¯· Â�È‡ Ì‡ Ï·‡ ,ÂÏ ‰˘˜ ˙È�Ú˙‰Â ,‰�Ú˙È ‡Ï , ‡¯˜�˘

‡ËÂÁ.9 ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â , ·˘ÈÏ È‡˘¯ Â�È‡„ÈÁÈ ˙È�Ú˙· , ËÚÓÓ˘ È�ÙÓ
ÌÈÓ˘ ˙Î‡ÏÓ·.10 Â˙Â�ÓÂ‡ Â˙¯Â˙˘ ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â.11 È„ÓÏÓ ÔÎÂ 

‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Î Ì�È„ ˙Â˜Â�È˙.12ÌÈÏÚÂÙ ¯‡˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â  ,
˙È·‰ ÏÚ· ˙Î‡ÏÓÓ ÔÈËÚÓÓ˘ ÈÙÏ.13 

åéøåä úøéèôì äðùä íåéá 

 ÂÓ‡ Â‡ ÂÈ·‡ Â· ˙Ó˘ ÌÂÈ· ˙Â�Ú˙‰Ï ‰ÂˆÓ˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â·˙Î,14 .ה
ÊÏ ÍÓÒ ˘ÈÂÊÁ È¯·„Ó ‰"Ï.15 È¯·„Ó ÁÎÂÓ„Î ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰ ‰È‰ ÔÎÂ 

                                    
 בפרטי הדינים לענין תענית ]סימן רפח[ח "ב וכה"ע במ"וע. ו"ח סימן רכ סקט"כה .8

 אם הוא ]סימן תקיג[ש "ריב'  שהביא מתשו]ב"שם סקי[ר "בא' ועי. חלום בשבת

או שרע לו התענית ומצטער הרבה יותר ממה , גברא דלא קפיד אחלום רע

 .ואפילו בחול אינה מצוה, אסור להתענות בשבת, שמצטער בפחד החלום

 .א"ע תקעא ס"שו .9

 .ב"ע שם ס"שו .10

ס ושאלו "ניגש למרן החת' ה שתלמיד אוסיפרו מעש. ג"ב סק"ומ, ב"א סק"מג .11

ס להתענות "כי היה מנהג החת, אם יוכל לנהגו כמותו ולהתענות תענית רשות

, ס שרשאי רק באופן שיוכל להיות בכוחו כמותו"והשיבו החת, תעניות הפסקה

פ "אע, ועמד עליו והכניעו בכוחו הגדול, א הצר לו נכרי אחד בעל בשר"שפ

 .ושהיה ביום שלישי לתענית

 .ע שם"שו .12

 .ה"ב סק"ג ומ"א סק"מג .13

, ץ והכל בו" בשם התשב]סימן שעו[ד "י ביו"ה בב"וכ, ]סימן רלא[ה בספר חסידים "כ .14

 ]א סימן טז"פ[ש בתענית "ברא' ועי. ]ב"אבילות סימן תב סי' ובהל, ד"שם ס[א "והובא ברמ
ום שמת בו אביו כגון י, שהביא דוגמא ליום קבוע שאדם נוהג להתענות בו

 .וכיוצא בזה

 שיש נודר בלשון הריני שלא אוכל .]כ[ ובשבועות .]יב[ל בנדרים "דהנה אמרו חז .15
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Â˘‰"ÌÈ˜ÒÂÙ ¯‡˘Â ÈÁ ˘È‡ Ô·‰Â Ú.16 ‰ÓÎ· Â��ÓÊ· Ì‚ Â‚‰� ÔÎÂ 
˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰˜ ,‰ÈÚ·Â"˙Ùˆ ˜ ,·Âˆ Ì¯‡·‰·¯ÚÓ‰ ˙Âˆ¯‡·Â .17 

ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ· ˙È�Ú˙‰ ÔÈ�ÚÏ Â�ÈˆÓ ÌÈÓÚË ‰ÓÎ :‡ . ÔÈ„˘ ÈÙÏ .ו
ÂÈ¯Â‰ ¯Úˆ ÌÂÈ· ¯ÚËˆÈ˘ ‡Â‰ ,„Á‡ ÛÂ‚Î Ì‰˘.18·  . „Â·Î È�ÙÓ

                                                                                      
או כיום , או כיום שמת בו רבו, בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו

שכוונתו לומר כמו שאסר , ]שם[י בשבועות "ופירש, שנהרג בו גדליה בן אחיקם

ומבואר שהיה מנהג לצער עצמו . ם שמת בו אביו לעולםעל עצמו בשר ביו

 שעמד ]ה סימן ק"ח[ת שואל ונשאל "בשו' ועי. [במניעת מאכל ביום היארצייט

. ש"ע, דאילו יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם אסור בכל מאכל ומשתה, בזה

 שהביא דין ]ה"ג מנדרים ה"פ[ם "ברמב' ועי].  בזה]ד סימן רכב"יו[ת דברי יציב "ע בשו"וע

]. ולא רק לימנע מבשר ויין[, שנדר לצום באותו יום שמת אביו, בזה' הגמ

מכאן נראה קצת סמך למנהגנו : בשבועות'  כתב על הגמ]שם[ובתורת חיים 

א "והובא דבריו בגליון הגרע. כ"ע. שנוהגין להתענות יום שמת בו אב או אם

, מצוה להתענות גם ביום שמת רבוז יהא "דלפ, ז" וכתב ע]ב"סימן תב סי[ד "ביו

בתרומת הדשן ' ועי. שם גם דוגמא זו' וכמו שאמרו בגמ, ב"שהביאו לחיי עוה

שדחו דברי האומרים שמתענים ביום , ל" ממהרי]סימן תקסח[י " ובב]סימן רצג[

ס "עוד בחת' ועי". בו אביו' שמת'כיום "ל בלשון "מכח מה שאמרו חז, הקבורה

. ל"וכנ, ס"לפי שנזכרה בש,  שכתב דעל כן אין להקל בתענית זו]א סימן קסא"ח[

 דנקט דוגמא שאומר הרי עלי ככר זה כיום ]א"א ה"פ[ע בירושלמי נדרים "וע

ז דמכאן שהיו נוהגין להתענות ביום "ובקרבן העדה שם כתב ע, שמת בו אבא

 .זה

תענה ביום המיתה  שכתב פרטי דינים בזה שמ]ט-תקסח סעיפים ז[ח "ע או"בשו' עי .16

, ח"ואם חל בשבת או בר, ומתי מתענים בשנה מעוברת, ולא ביום הקבורה

 שהמלמד לא יתענה ]ש אות כג"פרשת כי תצא ש[ח "וכן בבא. ועוד רבות בפוסקים

והוצרך , ומבואר שהיה המנהג פשוט שהכל מתענים בזה, תענית יארצייט

 .מ המלמד לא יתענה"להזהיר דמ

ואמר שגם , א"ר יצחק זעפראני שליט" רבה שמענו מהגאון חצ"על מנהג אר .17

ובספר נתיבות המערב להרב אליהו . הנשים היו מתענות מי שהיה כח בידה

אמנם בדמשק לא נהגו בתענית . א כתב שכן מנהג ארצות המערב"ביטון שליט

 .זו

ש עוד שהביא סמך לזה ממה שהתענה דוד "וע. כ בספר חסידים סימן רלא"כ .18
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ÂÓ‡Â ÂÈ·‡ ,Ì‰ÈÏÚ Â˙Â�È�‡Â Â˙¯ˆ ÌÂÈ ¯ÂÎÊÏ.19 ‚. ‰�Ú˙Ó˘ 
Ì˙¯ÙÎÏ ,‰Ê ÌÂÈ· ‰�˘ ÏÎ· ˙ˆ˜ Ì˙Â‡ ÌÈ�„˘ Ë¯Ù·Â.20„  . È�ÙÓ
‰�ÎÒ‰ ,ÂÏÊÓ Ú¯Â‰ ÂÓ‡ Â‡ ÂÈ·‡ Â˙Ó˘ ÌÂÈ Â˙Â‡·˘ ÈÙÏ , ˘È ÔÎ ÏÚÂ

˙Â�Ú¯ÂÙ‰ ÔÓ Ô‚‰Ï È„Î ‰·Â˘˙· ·Â˘Ï ÂÏ.21‰  . Â˙Â‡· ¯ÓÂ‡˘ ÔÂÈÎ
˘È„˜ ÌÂÈ ,˘�Ï ÏÈÚÂÓÂÂÈ¯Â‰ ˙Ó , ·Â˘ÏÂ ˙Â�Ú˙‰Ï ÂÏ ˘È ÔÎ ÏÚ

ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ‰·Â˘˙· ,ÈÚ˘" ‰‰Â·‚ ‰‚¯„ÓÏ Ì˙Ó˘� ˙ÂÏÚ‰Ï ÏÎÂÈ Ê
¯˙ÂÈ,22ÈÚ˘ Ë¯Ù·Â " ·˘Á� ÊÂÓ„Â Â·ÏÁ ËÂÚÈÓ· Ô·¯˜ ·È¯˜ÓÎ.23  

 ÂÈ¯Â‰ „Â·ÎÏ ‰Ê ÌÂÈ· ˙Â�Ú˙‰Ï ÂÓˆÚ ˜ÂÁ„È˘ Ì„‡Ï ÈÂ‡¯,24 .ז
ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,‰·ÂÁ ÂÊ ˙È�Ú˙ ÔÈ‡.25ÈÈÂ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÔÎ ÏÚÂ  ˘ÏÁ

                                                                                      
 .כי במיתת אדם חשוב יש להתענות, ות שאול ועל יהונתן ואבנרעל מ

,  שכתב דטעם הדבר כדי לזכור יום צרתו ואנינותו]סימן רצג[בתרומת הדשן ' עי .19

 . מבואר דנקט בדעתו שהוא מצד כבוד אביו ואמו]כ"תקסח סק[ש "ובמחהצ

בלקט יושר ' ועי,  כתב שהטעם שמתענה לצורך כפרתם]סימן ט[י מינץ "במהר .20

, שכתב שכל שנה דנים המת בדבר מועט, ]צח' חלק ב עמ[לתלמיד תרומת הדשן 

. שעל כן יש לבן להתענות ביום זה לכפרת הוריו, י מינץ"ונראה כוונתו כמהר

 ].ל דעל כן יש לו להצטער בצערם"ח הנ"אכן יש לפרש בדבריו גם כדברי הס[

 .ועוד, ב"ב סיד סימן ת"ובלבוש יו, ה בלקט יושר שם"כ .21

 .ה"ח תקסח סקע"כה .22

 .ח סימן מא"ד או"ח ברב פעלים ח"כ רבינו הבא"כ .23

דבפרט למנהגינו , והוסיף עוד. ]ח סימן מא"ד או"ח[ח ברב פעלים "כ רבינו הבא"כ .24

ב חודש לצורך תיקון ועילוי נשמת "שמוציאין הוצאה רבה ביום תשלום י

וגם נמנעים מלילך , ימוד וכיוצא בזההן בענין הצדקה והן בענין הל, הנפטר

כ התיקון הזה של התענית שהוא "ראוי מאד שיעשו ג, לעסקיהם באותו היום

וכשם שמשתדלים אותו , כ"מועיל יותר בשביל הנפטר יותר משאר שנים אח

. כן צריכין לדחוק עצמם גם בתיקון זה של התענית, היום בכל שאר תיקונים

 .ודבר בעתו מה טוב

 דנודר ]שם[ל " מעיקר מה שאמרו חז]לב/סימן לא[ק "ת מהרי"יח בשוכן הוכ .25

אלמא דאינו , ז והוא שנדור ובא באותו היום"ואמרו ע, ומתפיס ביום שמת אביו

סימן [י מינץ "וכן הוכיח במהר. ע לימנע באותו יום בנדר"כ קיבל ע"מחוייב אא
 .ועוד, ]ח סימן שמז"או[ה בספר בית דוד "וכ. ]ט
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ÈÚ"Ê ,˙Â˜Â�È˙ È„ÓÏÓ ÔÎÂ ,Â�Ú˙È ‡Ï.26 ˘Â¯ÙÈ˘ ÈÂ‡¯ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
ÌÈ‚Â�Ú˙ ¯‡˘Â ÔÈÈÂ ¯˘·Ó.27]  ‰�˘· ‰�Ú˙‰˘ ÈÓ· ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ

ÌÈ�˘ ¯‡˘· ·ÈÈÂÁÓ Ì‡ ‰�Â˘‡¯.[ 

ÌÈ˜È„ˆ ÂÈ¯Â‰ ÂÈ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,Ì˙„Â˜Ù ÌÂÈ· ˙Â�Ú˙‰Ï ˘È , ÈÙÏ .ח
˙ÂÏÚÏ Ì˙Ó˘� ÏÎÂ˙˘ ˙Â‚¯„ÓÏ ÏÂ·‚ ÔÈ‡˘ .„ÂÚÂ , ‰˘ÂÚ˘ È„È ÏÚ˘

Ì˙Ó˘�Ï ÁÂ¯ ˙Á� ,È˘‰ È�ÙÏ Â¯Â·Ú Ì‰ Ì‚ ÂÏÏÙ˙È" ÂÏ ÚÈÙ˘‰Ï ˙
ÌÈÓÁ¯Â ‰ÚÂ˘È.28  

, ÈÓ‰ ÌÂÈ ÈÙÏ Ú·˜� ˙È�Ú˙‰ ÌÂÈ ,‰¯Â·˜‰ ÌÂÈ ÈÙÏ ‡ÏÂ˙‰ .ט

                                    
אם אינה תענית שקיבלו  [בתעניתח אינו רשאי לישב " דת]ב"תקעא ס[ע "בשו' עי .26

 ח"מלמדי תינוקות דינם כתוכן , מפני שממעט במלאכת שמים, ]הציבור עליהם

דגם , באחרונים' ועי.  לענין לענין מלמדי תינוקות]שם[ח "ה בבא"וכ, לענין זה

לפי , קות לענין זהב הוא כמלמד תינו"שאר פועל הנשכר למלאכת בעה

 .ב"שממעט מלאכתו של בעה

ל שהיה מנהג בזה לידור לפרוש מבשר ויין ביום פטירת "הנ' וכמו דמשמע בגמ .27

 .אביו

צ "שכתב לדחות דברי האומרים שא, ]סימן קטז[ף "בספר חיים ביד למרן החבי' עי .28

וב לפי שאין צדיק בארץ אשר יעשה ט, להתענות אחר הוריו אם היו צדיקים

ועוד מי לנו גדול . והרי מדקדקין עם הצדיקים אפילו כחוט השערה, ולא יחטא

ק שנשמתו מתעלית עוד בלימוד בנו רבי "ואמרו עליו בזוה, ה"י ע"מרשב

י מעטרין לנשמת רבי "י לימוד התורה דרשב"וכן אמרו באידרא דע. אלעזר

 ]ד סוד ישרים סימן יז"ח[ח ברב פעלים "גם בדברי רבינו הבא' ועי. פנחס בן יאיר חמיו
ל שהיה שומר היארצייט של אביו "ו שהעיד על רבינו האריז"שהביא ממהרח

לפי שאין גבול למדרגות , פ שהיה אביו צדיק וחסיד וזכה לגילוי אליהו"אע

דכשהבן , ף שם"עוד כתב בזה מרן החבי. שהנשמה יכולה להתעלות בהם

הוריו  לעילוי נשמת הדי תורמסגל תורה ומצות ועושה צדקה ומחזיק ידי לומ

ז שהמה " עיה הרי הוא זוכ, הגם כי יהיו צדיקים וחסידים,והקרובים אליו

 ,ז" שיהיה לו אורך ימים ועושר וכבוד עי,בצדקתם בעולם העליון יתפללו בעדו

דלטעם דריע מזליה , ועוד. וישופע מן השפע העליון לו שפע ישועה ורחמים

 .מן הפורענותודאי שצריך להתענות כדי להגן 



 ציון øôâ- ãéçé úåéðòú øàù÷  נר 
 הוריו לפטירת השנה ביום

å÷

‰¯Â·˜Ï ‰˙ÈÓ‰ ÔÈ· ÌÈÓÈ ‰ÓÎ Â¯·Ú ÂÏÈÙ‡Â.29 ‰�Â˘‡¯ ‰�˘· Ì‚Â 
ÔÎ ÌÈ‚‰Â�.30 

ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ· ˙Â�Ú˙‰Ï ‰�Â˘‡¯ ‰�˘· ‚‰� Ì‡ , Â·˙Î .י
ÈÏÚ ‰˘Ú�˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰¯„�Î Â , ¯‡˘· ˙È�Ú˙‰Ó Ú�ÓÈÏ È‡˘¯ Â�È‡Â

ÌÈ�˘.31‰‡¯� Ì�Ó‡  ,Â�È‚‰�ÓÎ ÌÈ‡¯Â� ÌÈÓÈ· ‰Ú„ÂÓ ¯ÒÓ Ì‡˘ ,
‚‰Â�˘ ‰ÂˆÓ ¯·„ ÏÎ˘ ,¯„� ‡Ï· ‡‰È , ·ÈÈÁ˙� ‡Ï˘ ¯·„‰ ÏÈÚÂÓ

ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ· ÌÈ�˘‰ ÏÎ· ˙Â�Ú˙‰Ï.32 Ï·˜Ï Â‚‰�Ó Ì‡ Ë¯Ù·Â 

                                    
 .ח"ע תקסח ס"שו .29

פ שאם נקבר כמה ימים אחר מיתתו מסתיימת אבילות השנה רק כעבור "ואע .30

 מה שהביאו מחלוקת ]צ"סק[ח " וכה]ד"סקמ[ב "במ' ועי. ב חודש מן הקבורה"י

ח "וכן הכריע בכה, ש למעלה"ב נראה שנטיית דעתו כמ"ובמ, האחרונים בזה

ו "פ דברי מהרח" ע]ד סימן נא"א יו"ח[ח ברב פעלים " הבאכ רבינו"וכ. בסוף דבריו

 .וכן הורה למעשה, בשער טעמי המצוות

 ]ז"סק[ח "ובב, ]ח"רמט סק[ח "א באו"ובמג, ]ב"סימן תב סי[ד "א ביו"ה מבואר ברמ"כ .31
וכן . הובא דבריהם בסמוך לענין חל היארצייט בערב שבת, ובשאר אחרונים

ח "ד או"ח[וכן משמע ברב פעלים , ]א"רכא ס[ע " ובקיצור שו]ג" סכקלב[הוא בחיי אדם 
אבל אחר שנהגו כן ,  דדוקא כשלא נהגו בשנה ראשונה אינו כנדר]סימן מא

 .ש"ע, בשנה ראשונה נעשה כחוב גמור

ה ויאמר כל "יעמוד בר,  הרוצה שלא יתקיימו נדריו:]נדרים כג[' הנה אמרו בגמ .32

ונחלקו בזה , ש במה שאמרו בזה"וע, ור יהא בטלנדר שאני עתיד ליד

 דמועיל הביטול קודם הנדר כשלא ,]ה"נדרים ה' ב מהל"פ[ם "דעת הרמבו, הראשונים

 שצריך לזכור התנאי , והביא דיש מי שהורה.חזר בו בשעת הנדר מן הביטול

  פסק בסתם]ב"ריא ס[ד "ע יו"ובשו. ד"וכן דעת הראב, אחר הנדר תוך כדי דיבור

ש "ועי. וסיים דיש לחוש לדבריהם,  והביא דעת היש אומרים,ם"כדעת הרמב

צ שיזכור התנאי תוך כדי "דא, דעה זו' ע בפי"ד השו" מה שנחלק ע]ג"סק[ך "בש

אלא שמיד שיזכור התנאי יאמר תוך כדי דיבור שסומך , דיבור לנדר דוקא

המודעה מועלת נראה ש, ע לחוש"ש השו"גם למפ "כ וע.עליו לבטל הנדר

אחר , כ"ד ג"כ בנ"וא,  אינו מקבלם בנדרל ידי זהלענין מנהגים טובים שע

, לכאורה אין עליו חיוב להתענות כל שנה ביום היארצייט, שמסר מודעה זו

 .פ שהתענה בסתם בשנה ראשונה"אע
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ÂÈ�ÙÏ˘ ÌÂÈ· ËÈÈˆ¯‡È‰ ˙È�Ú˙ ‰�˘ ÏÎ·.33·˜ ˙Ú· Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ  ˙Ï
‰Ï·˜Â ¯„� Í¯„· ÔÎ ‚‰Â� Â�È‡˘ ˘¯ÈÙ ‰�Â˘‡¯ ‰�˘· ˙È�Ú˙‰ , ÔÈ‡˘

ÏÏÎ ¯„� ˘˘Á ‰Ê·.34 

�„ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ ÏÁ Ì‡ ,Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"˘ Ú ˙È�Ú˙‰ ˙ÈÁ ·˘·˙ .יא
¯ÁÓÏ,35˙·˘ ·¯Ú· ¯·˜Ï ÔÈÏÂÚÂ .36Ó¯‰ ˙Ú„Â " ‰�Ú˙Ó ÔÈ‡˘ ‡
ÏÏÎ,37 Â˙Â‡· Â˘ÚÈ ‰Ó˘�‰ ÈÂÏÈÚÏ ¯�‰ ˙˜Ï„‰Â ˘È„˜‰ ˙¯ÈÓ‡ Ï·‡ 
ÌÂÈ‰.38�È‚‰�ÓÂ È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙È�Ú˙‰ ÌÈ„˜‰Ï Â.39  

, ‡ÏÁ˘ ËÈÈˆ¯‡È"Á ,ÔÂ�Á˙ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ÌÈÓÈ ¯‡˘· Â ·¯ .יב
„¯ÙÒ È�· ‚‰�Ó ,Ó¯‰ ˙Ú„Î"ÏÏÎ ÔÈ�Ú˙Ó ÔÈ‡˘ ‡.40 ‰Á„� Ì‡Â 

ÌÈÓÈ È�˘ ˙È�Ú˙‰ ,]ÔÂ�Á˙ Â· ÔÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ¯ÁÓÏ˘ ÌÂÈ Ì‚˘[ , ˙Ú„
ÏÏÎ ˙Â�Ú˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ·Â¯.41 

                                    
הנה למה שנוהגין בזמננו לקבל התענית בכל שנה מחדש במנחה שקודם יום  .33

ח מזה שאין כוונת המתענים לקבל על עצמם התענית לכאורה מוכ, היארצייט

אלא לחייב עצמם רק בקבלתם בפירוש מערב , בנדר מפעם ראשונה שנהגו כן

 .התענית

ואין כוונת הדברים שבעת קבלת התענית מבעוד יום יאמר שמקבל תענית זו  .34

אלא שיפרש שעצם מנהגו להתענות ביום , דאז לא חשיב קבלה כלל, בלא נדר

 .יט אינו מקבל עליו בנדרהיארצי

 .ד על מנהג בני ספרד"ג וסקצ"ח סקצ"בכה' ועי. ט"ע תקסח ס"שו .35

 .ד"ח סקצ"כה .36

 .ע שם"בשו .37

 .ט"ח סקצ"ה וכה"ב סקמ"מ .38

ועוד , והטעם דאם איתרע מילתא באותו יום הרי כבר הקדים ליום חמישי .39

 . נתיבי עםש בזה בספר"כמ, שבזמן שעומד אביו בדין כבר התענה עבורו

אבל , דבחל בשבת הרי דוקא בשנה זו חל בשבת, וטעם הדבר. ח"ח סקצ"כה .40

ודוחין אותה , כ לא נתבטלה התענית רק בשנה זו"וא, בשאר שנים יחול בחול

שבכל השנים אין מתענים ', ו באב וכדו"ח או בט"אבל מי שנפטר בר, למחר

 . בכל השנים למחרואין דוחין התענית, כיון דאידחי אידחי, באותו יום

 .ש"ע, ו"ג וסקצ"ח סקצ"כה .41
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 ,·‰Ì‚ Ì‡ ÏÁ ¯·"Á ÔÒÈ� Â‡ ¯·"Á ·‡, ‚‰�Ó‰ ÔÈ‡˘ ÌÈ�Ú˙Ó Ì .יג
Ú‡"Ù ˘È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÎ·˘ ÔÓÊ ˘È ‰ÂˆÓ ˙Â�Ú˙‰Ï ÌÈÓÈ· ÂÏ‡.42 

 Ú· ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ ÏÁ˘Î ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Î Â�È‚‰�Ó"Ú43¯· ˘·˙ .יד
ÌÈÏ˘ÓÂ ‰�Ú˙Ó˘,44Â˙ÏÈÙ˙· Â��Ú ¯ÓÂÏ È‡˘¯ Ê‡Â .45 È�· ‚‰�ÓÂ 
Ó¯‰ ˙Ú„Î Ê�Î˘‡"‡ ,˙·˘ ·¯Ú· ÌÈÏ˘Ó Â�È‡˘.46 ‰�˘· Ì‡ Ì�Ó‡ 
ÈÏ˘‰ ‰�Â˘‡¯‰Ì ,È"ÂÈÓÈ ÏÎ ÌÈÏ˘‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡,47 ÌÈ�Â¯Á‡‰ Ï·‡ 

                                    
ובמה שהאריכו האחרונים . ע בפוסקים באם חל בימי ניסן"וע. ז"ח סקצ"כה' עי .42

', ובחודשי חשון וכסלו כשהם מלאים וחסרים וכדו, בענין שנה מעוברת בזה

 .ל"ואכמ

כ "אא, ם דאם קיבל להתענות ערב שבת מתענה ומשלי]ד"סימן רמט ס[ע "בשו' עי .43

שאז רשאי להתפלל בפלג המנחה [פירש שאינו מתענה אלא עד לאחר ערבית 

 ].ע אינו אומר עננו"אבל אז לדעת מרן השו, כ"ולאכול מיד אח

 .צ"ש שכתב שכן נהגו באר"וע, ח סימן ו"ת שמש צדקה או"שו .44

 .א"ע תקסב ס"כמבואר בשו .45

וגבי תענית , ש"שאר תענית שחל בע שכתב שדינו כ]ב"סימן תב סי[ד "א יו"ברמ' עי .46

בחיי ' ועי.  דבתענית יחיד אינו משלים]ד"סימן רמט ס[ח "א באו"ל להרמ"ש ס"בע

ע "וע, צריך להשלים אפילו חל בערב שבת שכתב בסתמא ש]ח"כלל קלב סל[אדם 

 .בסמוך

ל דכיון שנהג כן פעם אחת נעשה עליו כנדר ואין "וס, ד שם"א ביו"כ הרמ"כ .47

 ]ב"סקכ[ב "במ' ועי. ]ח"רמט סק[ח "א באו"ה במג"וכ, לימנע בלא התרהרשאי 
א שתלוי "ש הרמ" שהביאו שנחלקו האחרונים בביאור מ]ח"שם סק[ד "ת ביו"ובפ

, ש"שיש שפירשו שתלוי בפעם ראשונה שחל בע, אם השלים בפעם ראשונה

מ "מ, ב חודש חל בחול והשלים"והיינו שגם אם היארצייט הראשון שאחר י

דמסתמא לא היתה קבלתו , ש"כ בשנים הבאות בע"צ להשלים כשחל אח"א

, ש נהג להשלים תעניתו"ורק אם בפעם הראשונה שנפל בע, ש"להשלים גם בע

דמוכח שהיתה [, ש"בזה צריך לנהוג כן ולהשלים גם בשאר הפעמים שיחול בע

ון שהכל תלוי ביארצייט הראש, ויש מפרשים]. ש"כוונתו להשלים גם בע

פטור אף בשאר שנים , ש ולא השלים"שאם הוא חל בע, ב חודש"שאחר י

כ כשחל "גם בשנים שאח, אבל אם חל בחול והשלים, ש"מלהשלים כשחל בע

 .]שם[וכן הוא דעת החיי אדם , ש יצטרך להשלים"בע
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„ÈÒÙ‰ ‡Ï Ï˜ÈÓ‰˘ Â·˙Î ,Â˙È�Ú˙· ¯ÚËˆÓ Ì‡ Ë¯Ù·Â.48 

‡Â˙ÙÂÁ ÈÓÈ ˙Ú·˘· ËÈÈˆ¯‡È ÌÂÈ ÂÏ Ú¯È‡˘ Ô˙Á , ÍÈ¯ˆ ÔÈ .טו
˙Â�Ú˙‰Ï .È¯·„ÓÂ‡·‰ Â�È·¯ "‡ Ì‚˘ ÚÓ˘Ó Á"‰¯˙‰ ˆ.49 ÂÈ" ‡
Â ¯Á‡Ó˘‰Ê· Â˜ÏÁ� , ‡‰È˘ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ ‰�˘ ÏÎ ˙Â�Ú˙‰Ï ÏÈ‚¯ Ì‡
¯„� ‡Ï· , ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ ‰˘ÚÈ˘ ·ÂË˘ Ì„Â˜ÏÎ‡È.50 

, ‡ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ· Ï‰ÂÓ Â‡ ˜„�Ò Â‡ ˙È¯· ÏÚ· ‡Â‰˘ Ú¯È‡ Ì .טז
‰�Ú˙Ó Â�È‡ .‰ÏÂ„‚ ‰Á�Ó „Ú ˙Â�Ú˙‰Ï ÏÎÂÈ ‰ˆ¯È Ì‡Â ,] Â�È‡Â
Â��Ú ¯ÓÂ‡ .[Â�Ú˙È ‡ÏÂ ‰¯˙‰ Â˘ÚÈ ˙È¯·‰ ÈÏÚ· Ì‚˘ ·ÂËÂ ,] Â�ÈÈ‰Â
�‰ ÔÙÂ‡·"¯„� ‡Ï· ‡‰È˘ Â˘¯ÈÙ ‡ÏÂ ‰�˘ ÏÎ ÔÎ Â‚‰�˘ Ï[.51 

, ˜¯ÂÈ�˘Ó „ÂÓÈÏ· ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ ˙¯ÈÓ˘ ÔÈ�Ú ,‡¯„‡‰ ˙‡È˙ .יז
˘È„˜ ˙¯ÈÓ‡ ,‰˜„ˆÂ ¯� ˙˜Ï„‰ ,˙Â·¯ ÌÈ�˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ‡Â‰ , ÏÎ
Ô·‰ ÈÈÁ ˙Â�˘ ,ÌÈ�˘· ÏÂ·‚ ÂÏ ÔÈ‡Â , ‰Ó˘�Ï ‰ÈÏÚ ˘È ÌÏÂÚÏ ÈÎ

ÈÚ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„ÓÓ"Ê.52 

                                    
 .לעולם כן שינהג בדעתו היה כ"אא נדר דרך מיקרי דלא ]ג"סק רמט ח"או[ ז"בט 'עי .48

 גם להשלים לקבל דעתו היתה לא דמסתמא א"שי שכיון סיים ]ב"סקכ[ ב"ובמ

 כשחל מ"מ ,התענית והשלים בחול ראשונה פעם כשחל אפילו כן על ,ש"בע

 מיד ולאכול המקילין על לסמוך רשאי בתעניתו ומצטער ש"בע אחרות בשנים

 החולקים לסברת לחוש כתב ]ט"סקכ[ ח"בכה אכן .המנחה בפלג תפילתו אחר

 ג"הפמ בשם שהביא ]שם[ ד"ביו ת"בפ עוד 'ועי .ש"ע ,זה באופן התרה ולעשות

 ב"י שאחר הראשון יארצייט חל אם ,חלושים שהדורות דבזמננו ,נוספת קולא

 אפילו להשלים שלא יוכל זה באופן אזי ,התענית השלים ולא ,ש"בע חודש

 רק ,בזה ג"הפמ קולת הביא לא ב"במ אמנם .בחול כשיחול גם שנים בשאר

 אינו ש"בע כ"אח כשחל מ"מ ,ראשונה בפעם בחול כשחל שאפילו ל"כהנ

 .להשלים מחוייב

 .ח שנה ראשונה פרשת שופטים אות יז"בא .49

א "ושי, ש שהביא דעת כמה פוסקים שצריך להתענות"ע, ב"ח תקנ סקכ"כה .50

 .ולא יתענו, ולכן יש לעשות התרה, שיכול לאכול בלא התרה

 .ק"ח סק"ו וכה"ב סקמ"מ .51

ו "ש שהביא ממהרח"וע, ]ד סוד ישרים סימן יז"ח[ח בתורה לשמה "רבינו הבא .52
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ÂÓ‡ Â‡ ÂÈ·‡ Â˙Ó ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· Ú„ÂÈ Â�È‡˘ ÈÓ , „Á‡ ÌÂÈ ÂÏ ¯Â¯·È .יח
‰�Ú˙ÈÂ ‰�˘·˘È„˜ ¯Ó‡ÈÂ Â· .53Â¯ËÙ� ˘„ÂÁ ‰ÊÈ‡· Ú„ÂÈ Ì‡Â  , ‡ÏÂ

ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· ,È"˘„Â˜‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ· ËÈÈˆ¯‡È ‚‰�È˘ ‡ ,Ú Ï·‡" Ù
ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„" ÌÂÈ· ËÈÈˆ¯‡È‰ ‚Â‰�Ï ÌÈ„˜È˘ ¯˙ÂÈ ‰‡¯� Ï
˘„ÂÁ‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰.54 

÷äáåî åáø úøéèô íåéá 

, ˘Â�Ú˙‰Ï ÔÈ‚‰Â� ÂÈ‰˘ ÔÂÓ„˜ ‚‰�Ó‰ Â˙Â‡ ÌÂÈÌÎÁ Â· ˙Ó˙ · .א
·¯Ú‰ „Ú ,ÂÂÏÈÙ‡ÌÂÈ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÏÎ‡ .55 

Â ‰�˘ ÏÎ· ÌÂÈ˜‰·ÂÓ Â·¯ Â· ˙Ó˘ , ˙Â�Ú˙‰Ï ‚‰�Ó ˘È˘�‰ · .ב
Â· .ÊÁ È¯·„Ó ÍÓÒ ÂÏ ˘ÈÂ"Ï ,ÂÓ‡Â ÂÈ·‡ Â· Â˙Ó˘ ÌÂÈÎ ‡Â‰˘ , ÏÎÂ

‰ÂÚ ÈÈÁÏ Â‡È·Ó˘ Â·¯ ÔÎ˘"·.56  

                                                                                      
ל שהיה שומר היארצייט של אביו גם אחר שלושים "שהעיד על רבינו האריז

לפי שאין גבול , פ שהיה אביו צדיק וחסיד וזכה לגילוי אליהו"ואע, שנה

שהוא בכלל , ונראה עוד. כ"ע. למדרגות שהנשמה יכולה להתעלות בהם

ש "עוד במ' ועי. +ל מכבדו בחייו ומכבדו במותו"שאמרו חז, כיבוד אב ואם

שנפדין , אלו המתים' אשר פדית, 'אלו החיים' כפר לעמך ישראל'בירושלמי 

משום , שמועיל לנפטר] ה"שם סקל[ח "ובכה] ט"תרכא סקי[ב "במ' ועי, בממון

כ עשה " אינו מועיל אאולרשע, דאמרינן אילו היה חי והיה בידו היה נותן

 .נ אביו מסתמא מועיל בכל אופן"ובבן הנותן לע, תשובה

 .ח"ח סקע"ב וכה"ב תקסח סקמ"מ .53

אבל , וטעם דעה ראשונה לפי שיש לו חזקת חי עד סוף אותו החודש, ח שם"כה .54

ואם נפטר , י הקדיש מעלהו ממדרגה למדרגה"ח צידד כדעה שניה לפי שע"כה

 .ומוטב להקדים מלאחר, ר זמנובתחילת החודש כבר עב

ש בביאור "וע, ד"ד שעח ס"ע ביו"והביאו מרן השו, ק"ג דמו"ה בירושלמי פ"כ .55

 .א"הגר

 שיש נודר בלשון הריני .]כ[ ובשבועות .]יב[ל בנדרים "ש חז"כבר הובא לעיל מ .56

, או כיום שמת בו רבו, שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו

שכוונתו לומר כמו שאסר על עצמו בשר ביום שמת בו , ]שם[ בשבועות י"ופירש

ומבואר שהיה מנהג לצער עצמו במניעת בשר ויין ביום . אביו לעולם
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ÔÎ ÏÚ , ÌÂÈ· ˙Â�Ú˙‰Ï Â‚‰�Ê '¯„‡, ÓÎÂ"Â˘· Ô¯Ó ˘"Ú,57  ÈÙÏ .ג
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ÌÈÓÁ¯‰ ¯¯ÂÚÏ ‰Ê‰ ,·ÂË ‰Ó Â˙ÈÚ· ¯·„.58 

ÂÚÓ ‰�˘· ,È�˘‰ ¯„‡· ˙Â�Ú˙‰Ï ¯˜ÈÚ‰.59  ÌÈ�Ú˙Ó ˘ÈÂ·¯˙ .ד
ÔÂ˘‡¯ ¯„‡·.60 ‰ˆ¯È˘ ¯„‡ ‰ÊÈ‡· ˙Â�Ú˙‰Ï ÏÎÂÈ ‰˘ÚÓÏÂ , Ï·‡

                                                                                      
'  שהביא דין הגמ]ה"ג מנדרים ה"פ[ם "ברמב' ועי. היארצייט של אביו או של רבו

ושמא כן , ]ולא רק לימנע מבשר ויין[, שנדר לצום באותו יום שמת אביו, בזה

מכאן נראה קצת סמך למנהגנו שנוהגין :  כתב]שם[ובתורת חיים . 'גרס בגמ

סימן [ד "א ביו"והובא דבריו בגליון הגרע. כ"ע. להתענות יום שמת בו אב או אם
שהביאו לחיי , ז מצוה להתענות גם ביום שמת רבו"דלפ, ז" וכתב ע]ב"תב סי

 בשם ]ו"תקסח סקמ[ב "במה "וכ. שם גם דוגמא זו' וכמו שאמרו בגמ, ב"עוה

כי חייב בכבודו יותר , דטוב להתענות ביום פטירת רבו מובהק, ה הקדוש"השל

ה רבן של כל "באדר יום פטירת משה רבינו ע' וכשם שמתענים ביום ז, מאביו

 .ישראל

 .ב"סימן תקפ ס .57

 .באדר' א בהקדמת סדר הלימוד לליל ז"ח זיע"לשון רבינו הגרי .58

שבשנה מעוברת יתענה ,  לענין יום פטירת אביו או אמו]ז"תקסח ס[ע "השוכ "כ .59

א בפתח עיניים "אדר מבואר כן בדברי מרן החיד' וגבי תענית ז. באדר השני

ובמועד , ]ס קסג"סו[ח "ס או"ובחת, ]ל"הוא רבי משה גלאנטי זצ[ן " בשם הרב המג.]ה יא"ר[

 דמשה רבינו .]לח[בקידושין ' מה דמשמע בגמפ "והוא ע, ]פרק לא אות ז[לכל חי 

ג יום מפטירתו עד "מנין ל' שחישבו שם בגמ, ה נפטר באדר הסמוך לניסן"ע

 ובילקוט שמעוני ]פרשת בשלח[ישמעאל ' במכילתא דר' וע, ניסן' שנכנסו לארץ בי

 . שנחלקו בזה]רמז טו[יהושע 

 שהתענית ביום פטירת ]סימן ט[נץ י מי"ל ומהר" ומהרי]סימן רצד[ד "דעת התרוה .60

ואמנם . ]שם[א "והובא דבריהם ברמ, אביו או אמו הוא בחודש אדר הראשון

וכמו שהוכיחו שם מסוגיא דקידושין [, ז בנפטר בשנה פשוטה"כתבו שם דכ
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ÌÈ¯„‡‰ È�˘· ‰˘ÚÈ „ÂÓÈÏ‰ ,È¯„‡‰ ÏÎ ‰Ó˘ ÂÙÒ‡�Â"Ì.61 È˘�‡Â 
ÌÈ¯„‡‰ È�˘· ˙Â�Ú˙‰Ï ÌÈ‚‰Â� ‰˘ÚÓ.62 

�‰‚ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˙Ó‡ Ï]‡˘È„˜ ‡¯·Á[ , ÚÂ·˜Ï Â„ ˘ .ה
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Ï‡¯˘È ÏÎ Ï˘.63 ÂÎ¯„ ˜È„ˆ ÊÁ‡ÈÂ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ, Ú·˜� ‡Ï˘ Ì‚‰ 
Â· ˙Â�Ú˙‰Ï , Ô˜È˙˘ ¯„Ò‰ ÈÙÎ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· „ÂÓÏÏ ¯‰Ê‰Ï ÈÂ‡¯
È¯‰ Â�È·¯"ÚÈÊ ·ÂË‰ Á"‡,64 ÎÚ Â‡"¯‡‰ È¯·„ „ÓÏÈ ÙÊÈ" ÈÙÎ Ï

                                                                                      
שלהסוברין , ה לא היתה מעוברת"ל דאותה שנה שנפטר בה משה רבינו ע"הנ

וכמבואר , יום' ג יום אלא ע"שבכליהם רק לשהיתה מעוברת לא אכלו מן המן 

מתענים , אבל אם נפטר בשנה מעוברת באדר השני, ]ל"בילקוט שמעוני הנ

, ולהסוברין דאותה שנה שנפטר בה משה רבינו היתה מעוברת. באדר השני

תקפ [ט "מ בבאה"ומ. אדר יש להתענות באדר השני' בתענית ז, כ גם לדעה זו"א
 .ושכן הוא סוגיין דעלמא,  כתבו להתענות בראשון]ו"שם סקט[ב " ובמ]ח"סק

 .באדר' א בהקדמה לסדר לימוד ליל ז"ח זיע"רבינו הגרי .61

 .]שם[ועד לכל חי מ וב]ז"תקסח ס[א "ה ברמ"כ .62
, ת מדברי ספרים וסופרים על התענית ביום פטירת רבו מובהק"לעיל במשנ' עי .63

י "והמשכיל יבין כי כח הבן האר: ]ד"ם בסוש[א "ח הטוב זיע"ז רבינו הרי"וכתב ע

 .א"ה זיע"החי הוא מכח האב רעיא מהימנא משה רבינו ע

 ישראל איש כל על מוטל החיוב ולכן :ל שם"וז ,באב 'ה תיקון סדר בקונטרס .64

 מורינו אדונינו לכבוד הזה הקדוש בלימוד באב חמשה בליל עצמו לקדש

 ,א"זיע הרב פטירת בזכרו דמעה ניועי ותרדנה ,א"זיע הקדוש י"האר ורבינו

 לבלתי ו"ח טובה כפויי נהיה ולא ,נפשנו ולתיקון עוונותינו לכפרת לנו ותועיל

 התורה בסודות עינינו האיר אשר ,עולם יסוד צדיק פטירת על ונצטער נזכור

 להשיג נוכל לבלתי גרמו עוונותינו ואם .ישרים ומנהגים תקנות ובכמה

 ,לנו הוריד אשר המן מן טועמים אנחנו הנה פ"כע ,לנו גילה אשר הסודות
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 אוכל הוא הנה שבישראל עני ואפילו ,שכלנו ישיג אשר יקרות הקדמות איזה

 בית כולנו כי באופן ,לפשט הקרובות יקרות הקדמות איזה ,המלך בג מפת

 אנחנו ומימיו ,א"זיע החי י"האר רבינו של לחמו אוכלי אנחנו הנה ישראל

 הזה בדור ולכן .מדורינו טובים היו אשר דורות לשתות זכו שלא מה ,שותים

 לעסוק יחדיו ונתקבצה ונלכה נלכו יעקב בית לאמר יעזורו רעהו את איש

 בידינו 'ה וחפץ ,הזה בלילה , שם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיהל ,בתורה

 .ד"עכ .א"בב צ"גו ביאת עד הזה הטוב המנהג ולעשות לשמור ,יצלח

ח הוא זמן כפרה שבו יתכפר " שר]ג אות ה"ס[ים כבר מצינו בכוזרי הדברמקור  .65

ח בלקט יושר "וכן נזכר המנהג להתענות בער, כל אשר היה בחודש שעבר

א "ח[ל "י מקורבי"ק מצוריך בשם מהר"וכן בסמ, ]עד' עמ[לתלמיד תרומת הדשן 
 להתענות בכל ערב יש אנשי מעשה שנוהגים: ]ז"סימן תי[ח "וזה לשון הפר. ]נד' עמ

ל שהיה "ם קורדוירו ז"ומטו משמיה דמהר, ראש חדש בשביל מיעוט הירח

דומיא , לפי שבו מתכפרין עוונותיו של כל החדש, קורא אותו יום כיפור קטן

, וכוונתו. ל"עכ". כדאמרינן במוסף זמן כפרה לכל תולדותם, דשעיר ראש חדש

 ש"כמ ,החודש ימי לדותתו כל על לכפר באה היתה חודש ראש עולת דהרי

עוד הוסיף . ]ג" סימן תכח"באו[ י"הב הביאו ,ח"ר הלכות מלוניל חיים אורחות הרב

ח "ב שביום ער"נהגו פה ירושלים תוב: ל" בזה]י בואינו"בשם הר[בהמשך שם 

חכמה -ובראשית@@. כ"ע. מאריכין בתפלות ותחנונים על אורך גלותינו

. ואומרים שהוא כיפור קטן, ח נהגו להתענות"בערב ר: ל" כתב וז]ד"שער התשובה פ[

, כדפירשו בזוהר, כי נודע כי ישראל מונין ללבנה, וטעם למציאות התענית

וכיון שיש למטה ] דהיינו רמז לשכינה[, מפני שהלבנה הזו רמז ללבנה העליונה

והצדיקים המצטערים ביסורי שכינה לקבל הדין . כן למעלה, מיעוט וחסרון

ומכאן שכל ', וכו, כן הם מתחדשים עמה, כאשר היא מתחדשת, םשבא עליה

ונראה שכל המדכא עצמו . 'המצטער בצער השכינה יש לו שכר גדול וכו

, ח שהרי היא פגומה מכל וכל"ולכן בער. מתחדש עמה, ביסורין ומשבר לבו

כי , ובכל תענית שיתענה טוב שיכוין לזה גם כן. ראוי להצטער ולהתענות
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כי בן כסיל תוגת , כמו שהארכנו בשער היראה, טאו גרם ענוי להמלבד כי בח

כל שכן עתה בגלותינו , לכן ראוי שיסבול ענוי תחת הענוי אשר גרם לה, אמו

שראוי לכל אדם להצטער בצערה ולקבל יסורין , כי בפשענו שולחה אמנו, זה

נזכר מנהג קדוש זה וכבר @@. כ"ע. על מה שהוא מאריך הגלות בעוונותינו

ובראשם ,  שכן היו נוהגין בצפת כמה רבנים]ב"ח סימן תקסב ס"או[בספר ארץ חיים 

סימן , ר ישראל בנבנשתי רבה של אזמיר"בלרבי חיים [וכן הוא בספר כנסת הגדולה . י"מרן הב
שהיו שניהם דור אחד אחרי מרן , ]ל"לרבי שמואל אבוהב זצ[ת דבר שמואל "ובשו, ]תיז

 ]פסחים' במס[ה הקדוש "ובשל ]ד"סקג וסימן תקסו "סימן תיז סק[א "וכן הוא במג. י"הב
 שנהגו ,ועוד, ]תיז אות ב[ ובחסד לאלפים ]א"שער ט פ[וביסוד ושורש העבודה 

ממשמרת ' פרק א[עוד בחמדת ימים ' ועי. ח"ר ערב ולשוב בתשובה בכל להתענות
בספרו צפורן שמיר א "החידומרן @@. מה שהאריך בשבח תענית זו, ]החודש

 ]סימן עה אות ב[ובספרו חיים שאל , ושיבחו למאד,  הביא מנהג זה]סימן ו אות קעד[
מ "מ, ל"דגם מי שאין בכוחו להתענות סך התעניות לתיקוני רבינו האריז, כתב

ח "ע בכה"וע. ש"ע, ח"פ בכל ערב ר"אלא יתענה עכ, לא יפטור עצמו מכל וכל

כ על מנהג איזמיר איך היו משתדלים הנדיבים בזה " מש]סימן לב אות ד[י 'פלאג

ח חיבר סדר "הבאורבינו @@. ח"להעמיד קרן לעשרה מתענים בכל ערב ר

משמרת "וקראו בשם , ח"דהיינו ליל ערב ר, לימוד לכל ליל המשמרה

וחיובא רמיא על כל איש ישראל : ל"ושם בהקדמה כתב וז". החודש

ואם לא , דאינון גרמו לה כל ההוא תבירובגין , לאשתתפא בדוחקא דשכינתא

כי אינו דומה הנותן סלע לעני , אימתי, יתעורר האדם עכשיו בעת הדחק

ח לילה ויום הוא הזמן והוא "על כן בער. בשעת הרווחתו לנותן בשעת דוחקו

העת אשר ראוי לנו אנחנו בית ישראל בניה של רחל להשתתפא בדוחקא 

. ן"ם ממו"ל צו"עמודים חזקים שהם קו' בגדשכינתא ולתמכה ולחזקה כביכול 

 .כ"ע

ובתוכי ישתומם ליבי על כמה גיבורי כח דאינן :  שכתב]שם[י 'ח פלאג"בכה' עי .66

דלמה לא ילפי מהני נשים דכמה נשים צדקניות אף שהן , ח"עושים תענית בער

ואיך בחורים כפי כוחם אינם , ז מתענים"עכ, זקנות וגם משרתות בבתי אחרים

ם ולא "ויותר יגדל התימה על העושים הפסקה גדולה בימי השובבי. ניםמתע

 .כ"ע. ח"קבלו עלייהו להתענות בערב ר
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¯Ú·"¯Ú·Â ÏÂÏ‡ Á‰�˘‰ ˘‡¯ ·,ÈÂ "Ú· Ì‚˘ ‡ ·¯¯"ÔÒÈ� Á.67 

Ì‚‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡Ó ˙Â�Ú˙‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÈÓ , ‰Ê ÌÂÈ ¯˜ÈÚ˘ ÔÂÈÎ  .ג
 ¯Â·ˆ‰ ÌÚ ÂÓˆÚ Û˙˘Ï ‰‡¯È ‰·Â˘˙Ï Â·ÈÏ ¯¯ÂÚÏ Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰

Ï‰Ê ÌÂÈ· ‰·Â˘˙ ˙Â˘Ú ,˘„ÂÁ‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡ ÌÂÈ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó , Ê‡Â
ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ ÏÎÏ ‰¯ÙÎ ÔÓÊ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÌÂÈ ÂÏ ‰È‰È.68 

Â�·¯˜‰ ¯„Ò ‰¯Ó˘Ó‰ ˙È�Ú˙· „ÂÓÏÏ ÔÂÎ� , ‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù˙ .ד
È�ÈÒ ¯·„Ó· „Ú Âˆ ˙˘¯ÙÂ ‰ÏÂÎ ,‰È Ì‰È¯Á‡ ¯Ó‡ÈÂ" ÁÈ˘ ‰È‰È˘ ¯

ÂÎ Â�È˙Â˙Ù˘ 'ÂÎ Â�·ÈÈÁ˙� Ì‡Â ,'ÂÎÂ ÍÈÓÁ¯ ·Â¯·Â'.69Â  ÌÈÏ˘Â¯È·
ÌÈ‡È·�·Â ‰¯Â˙· ˙Â‡¯˜Ó ‰ÓÎ ˙Â¯˜Ï Â‚‰� , ˙Â·‡ ˙ÎÒÓ „ÂÓÏÏÂ

˙Â„ÓÂ „ÈÓ˙Â ,ÌÈÏÈ‰˙‰ ¯ÙÒ ÏÎÂ ,·Â ˘Â„˜‰ ¯ÙÒ ‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯
„ÂÚÂ ,]Ú· ÌÈÏÈ‰˙‰ ¯ÙÒ ÏÎ ˙Â¯˜Ï ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ ˙·È˘È· Â‚‰� ÔÎÂ ·¯

¯"‰Á‡ Á"ˆ ,‰ÈÚ· ˙Â·È˘È ‰ÓÎ· Â‚‰� ÔÎÂ"˜ ,ÔÂ‰„ÈÓÏ˙Â Ô�·¯[ ,
˙ Ï·‡" Â˙Â�ÓÂ‡ Â˙¯Â˙˘ Á‡ ÔÈ·Ó ·Ï ÂÏ ˘ÈÂ" ¯„Ò ¯ÓÂÏ ÏË·Ï ˆ

‰Ê ,‰·Â˘˙‰ ÌÚ ¯ÙÎÓ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ÈÎ‰ Â‡Ï· ÈÎ.70  

Ú· ˙ÂÁÈÏÒ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ"Á , ÌÈ„¯ÙÒ‰ ‚‰�ÓÎ Â�È‚‰�Ó¯· ¯ .ה
‰Á�Ó Ì„Â˜ Ì¯ÓÂ‡Ï ‡�„ ˙Ó„˜Ó ,ÂÙ�Â ÈÂ„ÈÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ÌÈÙ‡ ˙ÏÈ 

Á‡Â"Ù�Â ÈÂ„ÈÂ ‡Ï· ‰Á�Ó ÌÈÏÏÙ˙Ó ÎÌÈÙ‡ ˙ÏÈ , ˙¯˙‰ Ì‚ ÌÈ˘ÂÚÂ
ÌÈ¯„�.71  

                                    
 .משמרת החודש אות ו' ח בפתיחה לס"בארבינו ה .67

 .ש"ע, ב סימן תיז"מ .68

 .ב"א במו"ב בשם החיד"ח תיז סקי"כה .69

אינו צריך , תורהכל העוסק ב.] מנחות קי[ל " וכמו שאמרו חז.ג"ח שם סקי"כה .70

  . לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם

. בתפילת מנחה שנהגו לומר הסליחות ]שם[ז "טב ו]ק ג"סימן תיז ס[א "מגב' עי .71

כי מן המנחה ולמעלה חל , קודם מנחהלאומרם א כתב דמנהג טוב "והמג

 הוסיף שגם במקום שאומרים דברי ]ק ו"ס[ובסימן תקעט . ראש חודשהארת 

 העיד שהיום נהגו לומר ]ק ד"סימן תיז ס[ב "במואמנם . כבושים יאמרו לפני מנחה

 .]ט"תיז סקי[ח "ה בכה"וכ, ש למעלה"אבל מנהג הספרדים כמ, לאחר מנחה
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ÌÈ�Ú˙Ó‰¯Ï ÂÒ�ÎÈ ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈ"ÌÈ�ÂÚÓ Á , ˙‡ˆ ˙Ú˘Ó˘ Â�ÈÈ‰Â  .ו
˙Â�Ú˙‰Ï ¯ÂÒ‡ ÌÈ·ÎÂÎ‰.72  ÚÈ‚È˘ ¯Á‡Ï Â‰˘Ó ÌÂÚËÏ ÂÊ¯„ÊÈ ÔÎ ÏÚ

ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ. 

òá úéðòúä ïîæ áøø"ç 

 , ‰ÏÂÓ‰ È�ÙÏ ˙È�Ú˙‰ ‰È‰È˘ ÔÂÎ�. „ÏÂÓ‰ Ì‡Â  „ÚˆÁ˙ÂÌÂÈ„ .ז
ÂÈ�ÙÏ˘ ÌÂÈ ‰�Ú˙È.73 

˙Ú·"¯ ·¯ÚÂ ÔÒÈ� Á"‡ ·‡ ÌÁ�Ó Á"‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˆ ˙Â�Ú¯· ¯ .ח
„ÏÂÓ‰ Ì„Â˜ ,˘ ÈÙÏÁ È˘‡¯·ÂÌ‰· ˙Â�Ú˙‰Ï ¯˙ÂÓ ÂÏ‡ ÌÈ˘„.74  

                                    
 .ד"ב סק"ה במ"וכ. ד"ח סקי"כה .72

ע "וע, ]ד אות ש"ש ויקרא[ ח"בבא פ"וכ ,]קעו אות[ באצבע במורה א"החיד מרן .73

 יכנס שלא ליזהר שצריך כתב ]עט סימן[ מפאנו ע"ברמ והנה .]א"תיז סקכ[ח "בכה

 ,בו להתענות שאסור חודש ראש כבוד משום מעונה כשהוא חודש לראש

 ושמטעם ,הכוכבים צאת לאחר ישהה שלא הלילה בסעודת למהר ראוי אלא

 ,חודש ראש שלפני חמישי או שני יום דוקא ולהתענות להקדים וישר טוב זה

 מיעוט משום שהוא קטן כפור יום מסדרי הכוונה השלמת תיקון בזה ישוש

 ראש בערב יתענה ואם ,לתענית הלבנה מולד יקדים שלפעמים לפי ,הירח

 .ש"ע שבישראל פרושים כן נהגו שלא אלא ,בחידושה שמתענה נמצא חודש

 שנהגו שיש ל"ז סרוק י"מהר המקובל בשם ששמע ז"ע הוסיף א"ובמג

 בחצי המולד שחל ואפילו ,בלבד המולד שיגיע עד המולד ביום להתענות

 נוהג ובספר .ש"ע המנחה זמן קודם לאכול להם אין מקום שמכל אלא ,היום

 וכבר .ש"ע התענית קבלת בשעת כן להתנות שיש כתב ]ח"ר הלכות[ יוסף כצאן

 ח"בכה ל"ז ף"והחבי .]ז אות[ החדש שער ל"ז ץ"יעב הרב בסידור זה מנהג הובא

 המשמרה ראש היה שהוא י'ליג ח"כמורי דהרב זה על כתב ]ז אות לב סימן[ לוש

 ,ואב ניסן ח"ר ערב במשמרת זה על להקפיד שלא אותם הנהיג ,מהמתענים

 אלו חדשים בראשי להתענות מתירים שיש ]תקפ בסימן[ מרן שפסק מה לפי

 .חי שאי והבן א"החיד מרן כסברת ציון בנין ק"בק מנהגנו פ"ועכ .עצמם

, ח ולא הקפידו שיהא דוקא קודם המולד"ובכמה מקומות היו מתענים כל ער

 . ו"נתיבי עם שכן נהגו בירושלים ת' בס' וע, ורק יחידים הקפידו בזה

 .ל"וכנ, ף סימן לב אות ז"ח להחבי"כה .74
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Á ˘‡¯ ·¯Ú·ÂÔÒÈ� ÛÂÒ· ‡Â‰˘ ¯ÈÈ‡ ˘„ , Ì„Â˜˘ ÌÂÈ· ÌÈ�Ú˙Ó .ט
„ÏÂÓ‰ ,ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ Ì„Â˜ „ÏÂÓ‰˘ ÏÎ ,Ú‡" ÏÎ· ÌÈ�Ú˙Ó ÔÈ‡˘ Ù

ÔÒÈ� ˘„ÂÁ.75 

Ú ˙Â�Ú˙‰Ï ÔÈ‚‰Â�‰�˘‰ ˘‡,76Ú‡ " ¯Á‡Ï ‡Â‰˘ Ù¯· ¯ .י
„ÏÂÓ‰.77 

, ÔÂ˘Á¯Ó ˘„ÂÁ ˘‡¯ ·¯Ú·,Ú‡ "È¯˘˙ ˘„ÂÁ· ‡Â‰˘ Ù .יא
ÌÈ�Ú˙Ó.78  

, ‡ÎÂ�Á ÈÓÈ· ‡Â‰˘ ˙·Ë ˘„ÂÁ ˘‡¯ ·¯Ú· ,˙Â�Ú˙‰Ï ¯ÂÒ‰ .יב

                                    
 שלא אלא אינו אבל ,ניסן חודש בכל מתענין דאין ]ב"ס תכט[ מרן כתב דאמנם .75

 לדעת ואף .ט"סק שם ב"במ ש"כמ ,מותרת יחיד ותענית ,בורבצי להזכיר

 שכיון כתב ]ה"סק[ א"שבמג ,הפוסקים נחלקו כלל מתענים שאין א"הרמ

 להתענות הנוהגים אף כ"וא ,בה להחמיר אין חומרא אלא אינה זו שתענית

 רבה האליה ד"וכ ,אייר חודש ראש בערב מתענים אין חודש ראש ערב בכל

 להתענות דנוהגים כתב ]תיז בסימן[ ח"הב אבל ,אחרוניםה הסכמת שכן שם

 פסחים בריש ה"השל כ"וכ .ש"ע להתענות קבוע מנהג הוא שהרי ,אייר ח"ער

 ]ז"סקט שם[ ח"בכה עיין ואמנם ,ש"ע השנה כל לחובה עליהם שקבלוהו מטעם
 ע"השו לדעת פ"ועכ .עדיף תעשה ואל שב ,מתירים ויש אוסרים שיש שמאחר

שטעם זה חלוש כדי , חיים ידי בספרו א"זיע חיים יוסף רבינו ד"וכ ,רידש ודאי

 להתענות הספרדים דמנהג עוד ל"י גם .ח"לבטל מחמתו תענית של ערב ר

 .ב"בה מתענים שאין משום ח"ער

 .ב"ע תקפא ס"שו .76

 .א"ג ברמ"סימן תקצז ס' עי, א דמצוה להתענות"ה עצמו י"דגם בר .77

ח שם "מ כתב בכה"מ, שהוא חודש מרובה במועדות, יואף דאין מתענים בתשר .78

לא משום זה , ואף שאין אומרים בו נפילת אפיים, דתענית זה צריך להתענות

ב לא מתענים עד שיעבור כל "ואף שגם תעניות בה. חמירי כולי האי כמו בניסן

, לא כן בתענית של ערב ראש חודש, שאני התם שאין קבוע להן זמן, החודש

ח אייר "ובפרט שגם בערב ר. כ אין לבטלו בשביל זה"מנו ואשעתה הוא ז

, א"ח הטוב זיע"ידי חיים לרבינו הרי' כ בס"וכ, שהוא בניסן יש הרבה מתירים

 .והבו דלא לוסיף עלה, ל"כנ
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 ÔÎÏÂÚ ˙¯ÂÓ˙ ÌÈ�Ú˙Ó‰ ˘È ·¯¯"‰ÎÂ�Á ·¯Ú· Á , ‚‰�Ó‰ Ì�Ó‡
˙Â�Ú˙‰Ï ‡Ï˘ ,‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯ ÔÎÂ.79 

 ‡·ÏÁ"˘„Â˜ ˙·˘ ÌÂÈ· Á ,È˘È˘‰ ÌÂÈ· ˙Â�Ú˙‰Ï Â�‚‰�Ó,80 Ï ¯ .יג
Â ˙ÂÁÈÏÒ‰‰È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ÔÈÓÈ„˜Ó ÌÈ�Â�Á˙.81  

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÏÁ , ÌÂÈ· ÌÈ�Ú˙ÓÈ˘ÈÓÁÂÈ�ÙÏ˘  , Ì‚Â .יד
ÌÂÈ· Â· ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙ÂÁÈÏÒ‰.82  

Â‡ ˙ÂÚ˘ ‰¯˘Ú „ÏÂÓ‰ ÏÁ˘Î ¯Â·ÈÚ‰ ˙�˘·˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î  .טו
¯ Ì„Â˜ ˙ÂÁÙ"Á ,ÏÓ ‰�Ú˙È Ì‡"„ÏÂÓ‰ „Ú „ÏÂÓ‰ Ì„Â˜ ˙ÂÚ˘ Ê ,

‰ÊÏ Ô˜Â˙Ó‰ ¯„Ò‰ „ÓÏÈÂ ,„Î ÂÏ ÂÏÚÈ '˙ÂÈ�Ú˙ ˙Â‡Ó ÔÂÂÚ Ô˜Â˙ÈÂ 
È¯˜‰.83Ì�Ó‡ ˆÂÓ· ˙ÈÚÈ·¯ ‰„ÂÚÒ ˙ÂˆÓ ÏË·È ‡Ï " ÏÈ·˘· ˘

                                    
תרפו [א "ובמג. ]סימן עתרבבסימן תקעג ו[ש מרן "כמ, הנה ימי חנוכה אסורין בתענית .79

ח בערב חנוכה אין לשנות מנהגם אף "ות תמורת ער כתב דהנוהגין להתענ]א"סק

ב שם כתב דלכתחילה "אבל במ. על פי שיש אומרים שיום זה אסור בתענית

אף , פ שבטלה מגילת תענית לא יתענה יום שלפניו"א דאע"די, לא ינהוג כן

 .דמדינא שרי

נם ואמ,  כתוב להתענות ביום שישי]שם[ח "א ופר" ובמג]סימן תיז[ג "בשכנה .80

אבל ,  כתב דלא יתענה כלל ביום שישי אלא יקדים לחמישי]ח"סקי[ח "בכה

 .שהוא זמנו'  כתב דיתענו ביום ו]ש אות ד"ח ויקרא ש"בא[א "רבינו יוסף חיים זיע

ג דבמקומות שנוהגים להתאסף ולהרבות בתחנונים "לפי שכתב בשכנה .81

להתענות ביום ודאי עדיף טפי , ש"א לעשותן בע"וא, ותפילות וסליחות

 שאין לומר סליחות או וידויים ]א"תקנ סקי[ב "ה במ" וכ.ש"ע, שמתפלל כל היום

 . ש במנחה"בע

, שיתענו ביום חמישי שלפניו, ועוד, ]סימן תרפו[ח "והב, ]ס קצג"סו[י וייל "כ מהר"כ .82

י 'ח פלאג"כ כה"וכ. כדרך שמתענים בתענית בכורות בערב פסח ותענית אסתר

גם מפני כבוד ' להקדים התענית ליום ה, ]ש אות ד"ויקרא ש[ח " ובבא] לב אות חסימן[

, יש תוספת נשמה ואין ראוי להתענות בו וכאנשי מעמד' השבת כיון שביום ו

וכיון דאידחי שלא מתענים בשבת , וגם כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה

 .'אידחי ליום ה

ק "וכתב שכן ראה נוהגין בעיה,  אמת ליעקב שהביא כן מספר]ו"סקט[ח "כה' עי .83

ק "כ מנהג זה שנהגו בק"נתיבי עם שהביא ג' ה בס"וכ, ירושלים בקהל חסידים
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ÂÊ ˙È�Ú˙.84  

יבוארו להלן , ודיני קבלת תענית ודיני עננו, בתעניות יחידמנהגי התפילות 
 .הבאבפרק 
 

 

                                                                                      
ח "שבשנה מעוברת שהמולד לא יותר מעשר שעות קודם ר, ו"ירושלים ת

בספר תקנת השבים ' ועי. ז שעות ופוסקים מהתענית בשעת המולד"מתענים ל

ובאמת דמנהג זה קיימוהו .  שפקפק בזה]?פרק [ א"עקב משה הלל שליטיב להר

ולפני כמאה שנה הדפיסו ותלו מודעות על עשיית סדר , בכמה וכמה קהילות

ובזמנו היה ראש , ובבית אל בעיר שבין החומות, ק רחובות הנהר"תיקון זה בק

וכן . הרי שנעשה במקום ובפני שלמים וגדולים, ל"ה זצ"הישיבה הגאון השד

שזוכר , ס באתי לגני"בעמחל "ר ששון מזרחי זצ"חהמקובל הגדול  העיד בפנינו

ש ויש "י הרש"ודעתו שהוא מכת, שעשו סדר תיקון זה בבגדד בחבורה גדולה

א "ח הטוב זיע" ורבינו הרי.ל דתיקון זה מקורו טהור"מוכח דס, ענין לעשותו

תב שנהגו וכ,  כבר נסתפק מבטן מי יצאו הדברים]ג סימן לה"ח[ת רב פעלים "בשו

פ שלא מצאנו מקור ברור לזה ולא נודע "בכמה קהילות לעשותו ברוב עם אע

, לא ימנע טוב להולכים בתמים העושים תיקון זה' וה, לנו מה הם דברי הרב

דהיינו שלא , ש"מ כתב שלא יפסיד בעבור זה סעודת מלוה מלכה במוצ"ומ

 מצד שאין מקורו גם, שעות אלו' יפסוק בשבת קודם השקיעה כדי שיעלו לו לז

א "וכנודע מה שאמר הגר, ברור וגם מצד שיש ענין גדול בסעודה רביעית

יתוקן עוון ביטול סעודה ' שרק ביום ג, לאמו שעשתה תענית הפסקה משבת

 . רביעית

 .ח שם"כה .84
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 éðéããéçé úåéðòú 

úéðòúä úìá÷ 

Â˘˙ÏÂ ˙Â�ÂÂÚ ˙¯ÙÎÏ ‰�Ú˙Ó‰ , Ì„Â˜ Â˙‡ÓÂËÓ ÏÂ·ËÏ ¯‰ÊÈ·‰ .א
˙ÂÈ�Ú˙‰ Ï·˜È˘ ,·˜È ‰ÏÈÁ˙Â‰·Â˘˙ ÂÈÏÚ Ï ,ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ‰„ÂÂ˙ÈÂ ,

Á‡Â"ÏÂ·ËÈ Î ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ· ÏÎ˘.1  

„ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙È�Ú˙‰ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ , ÂÏ·˜ ‡Ï˘ „ÈÁÈ ˙È�Ú˙ ÏÎ .ב
Â��Ú ÏÏÙ˙‰Ï ˙È�Ú˙ Â�È‡ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó,2Á‡ ÂÏ·È˜ ÂÏÈÙ‡Â " ‰ÏÈÏ· Î

ÏÈÚÂÓ ‡Ï.3 

Ì„Â˜ Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ˙È�Ú˙‰ ·¯Ú ‰Á�Ó‰ ˙ÏÈÙ˙· ÂÏ·˜Ó  .ג
¯Â˜ÚÈ˘ÂÈÏ‚¯ ,4‰�Ë˜ ‰Á�Ó· Ï·˜È˘ ÛÈ„Ú ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ .5  

  È�Ú˙‰ ˙Ï·˜ ‰ÏÈÚÂÓ ‡Ï ‰Á�Ó Ì„Â˜.6˙ .ד

 Á�Ó ˙ÏÈÙ˙· Ï·È˜ ‡Ï Ì‡ ,ÌÂÈ ‡Â‰˘ ÔÓÊ ÏÎ Ï·˜Ï ÏÂÎÈ.7‰ .ה
                                    

 בשם הריקאנטי שהביא כן ]אות שנ[ף "ה הקדוש שער האותיות אות קו"בשל' עי .1

ל שהטובל " בשם כתבי האריז]אות תמג[כ שם "ע במש"וע. בשם רבינו שמחה

 .ם"י פרק ב משובבי"בחמ' ועי. ד טבילות"לשם תשובה צריך י

 .ה"א תקסב ס"ע ורמ"שו .2

 .ב"ב סקכ"מ .3

 .ו"ע תקסב ס"שו .4

 .ז"ב סקכ"מ .5

ע "אבל השו, ש שכתב דבאמת הוא תלוי במחלוקת" וע.ה והוא"ל שם ד"בה .6

ז שסמך על השיטות דמהני הקבלה בפיו גם קודם "בט' ועי. [פסק דלא מהני

 ].ורק לענין קבלה בהרהור הכריע דלא מהני קודם מנחה, מנחה

 .ב"א תקסב סקי"מג .7
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˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ÏÎ Ï·˜Ï È‡˘¯˘ „·ÚÈ„· Ï˜‰Ï ˘ÈÂ.8 ÏÏÙ˙Ó Ì‡Â 
 ‰Á�Ó Ì„Â˜ Ï·˜È˘ ·ÂË ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ÌÈÈÒÈÂ ‰ÚÈ˜˘Ï ÍÂÓÒ ‰Á�Ó

ÏÈÙ˙· Ï·˜ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂÂ˙ ,ÌÏÂÎ È„È ˙‡ˆÏ.9 

Á�Ó ˙ÏÈÙ˙· ‡˜Â„ Ï·˜Ï Â�˜˙˘ ÌÚË‰ , ‰ÏÙ˙· ˘˜·È˘ È„Î‰ .ו
Â˙È�Ú˙ Ï·Â˜˙˘.10 È¯·„ ¯ÓÂ‡˘ ‰Ï·˜‰ ÁÒÂ�· ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚ 

ÔÂˆ¯Ï ˙È�Ú˙‰ ‰ÏÚ˙˘ ÌÈ�Â�Á˙. 

 Á�Ó ˙ÏÈÙ˙ ˙Ú˘· Â·Ï· Ï·È˜ ,Â��Ú ¯ÓÂÏ È‡˘¯˘ ÏÈÚÂÓ,11‰ .ז
Í˘Á˙˘Ó ÂÏÈÙ‡ ÂÈÙ· Ï·˜Ï ¯ÂÊÁÈ˘ ·ÂË ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ.12  

‰Ï·˜˙ÏÚÂÓ‰ ·Ï·  , Ï·˜Ó˘ ‰Ê ÔÂ˘Ï· ¯‰¯‰˘ ‡˜Â„ ‡Â‰ .ח
˙È�Ú˙ ,È�‰Ó ‡Ï ˙Â�Ú˙‰Ï Â˙Ú„· ‰È‰˘ ‰Ó Ï·‡.13 Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â 

ÁÎ˘Â ‰Á�Ó ˙ÏÈÙ˙· Ï·˜Ï Â˙Ú„· ·˘Á , ‰�Â˘‡¯‰ Â˙·˘ÁÓ ÔÈ‡
‰Ï·˜ ˙·˘Á�. 

�‰‚È�Ú˙‰ ˙Ï·˜ ÁÒÂ� ¯˜ÈÚ· , Ô¯Ó ·˙Î˘ ÂÓÎ ¯ÓÂÏ Â˙ .ט
„ÈÁ‰"‡,14  „ÚÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ ‰·„� „ÈÁÈ ˙È�Ú˙ Ï·˜Ó„ ˙‡ˆ

ÌÈ·ÎÂÎ‰ , „Â„Ï ¯ÂÓÊÓ ¯ÓÂ‡˘Î ÏÎÂ‡ ‡Ï Â‡ ‰ˆ¯‡ ‡Ï Ì‡˘ È‡�˙·

                                    
ש כהרף עין אחר גמר "יוסי דפרק במה מדליקין דביה' ל כר"דלעיקר דינא קיי .8

ל שם "בבה' עי, יהודה' ל כר"ורק לענין שבת ולחומרא קייי, יהודה' ש דר"ביה

 .ד סימן י"א יו"צ ח"ואול, ה אימתי"ד

כאן , פ שהעיקר דלא מהני קודם מנחה"שאע,  וביאר שם.ה והוא"ל שם ד"בה .9

פ שלענין עצם התפילה "אע, שאם ימתין לסוף מנחה כבר יהיה אחר השקיעה

מ לענין הקבלה שיכול לקבל גם "מ, סומך על הסוברים שעדיין יכול להתפלל

על כן מוטב שיקבל גם , סוברים שמועיל גם קודם מנחהויש פוסקים ה, קודם

 .וגם בתוך תפילתו, קודם מנחה

 .דוקא במנחה' ה ואימתי דלכתחילה בעי"ל שם ד"ד בבה"הו, ה בראשונים"כ .10

 .ו"ב ס"ע תקס"שו .11

 .ח מהני גם בזה"דלדעת הב .12

 .ל"ב סק"מ .13

 .והובא בסידורים, מורה באצבע סימן ג אות קפו .14
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Â‚Â 'ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂ‡ .Ú"Î . 

˘‡Ê ÁÒÂ�· ¯Ó‡È˘ ÍÈ¯ˆ , ¯ÓÂÏ ‡ÏÂ'‰Ï·˜ ‡Ï·Â ¯„� ‡Ï·,'  Ê‰ .י
‰Ï·˜ ·˘Á� Â�È‡.15  ÏÎ ˙Â�Ú˙‰Ï ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ó Â�È‡˘ ˘¯ÙÈ Ì�Ó‡

¯ ·¯Ú"È··Â˘‰ ÈÓÈ· ‰�˘ ÏÎ Â‡ Á"Ì ,¯„� ‡Ï· ˜¯. 

 ˘‡ÓÂÏ „ÈÙ˜‰Ï ÍÈ¯ˆ„ÈÁÈ ˙È�Ú˙ Ï·˜Ó˘ ,16 Ï·˜Ó˘ ¯ÓÂ‡ Ì¯ .יא
Ì˙Ò ˙È�Ú˙ , „ÈÁÈ ˙È�Ú˙Ó ‰¯ÂÓÁ˘ ¯Â·Èˆ ˙È�Ú˙ Ï·È˜˘ ¯˘Ù‡

ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˜ÒÂÙ˘.17 ÍÈ¯ˆ Â�È‡ Ì˙Ò ˙È�Ú˙ ¯Ó‡ Ì‡ „·ÚÈ„· Ì�Ó‡ 
¯Â·Èˆ ˙È�Ú˙ ˙¯ÓÂÁ ‚Â‰�Ï.18  

‡Ì˙Ò· ˙È�Ú˙ Ï·˜Ó‰ ,ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú ‡Â‰ ,ÔÎ ÏÚÂ , Â�È‡ Ì .יב
Ê‡ „Ú ˙Â�Ú˙‰Ï ‰ˆÂ¯ ,˘¯ÙÈ˘ ÍÈ¯ˆ Ï·˜Ó Â�È‡˘ ‰Ï·˜‰ ÔÂ˘Ï· 

È�ÂÏÙ ÔÓÊ „Ú ‡Ï‡ ˙È�Ú˙‰ ,˙ÂˆÁ „Ú ÔÂ‚ÎÂ , ÂÓÈÏ˘È˘ „Ú Â‡
Ì˙ÏÈÙ˙ ¯Â·Èˆ‰.19Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï ‰Ê ÔÙÂ‡· Ì�Ó‡ " È‡˘¯ Â�È‡ Ú

Â��Ú ¯ÓÂÏ ,ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È˘ ÂÓÎÂ . 

, ‰È�Ú˙‰ ˙Ï·˜· ‡ËÁ‰ Ë¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ˙Â�ÂÂÚ ˙¯ÙÎÏ ‰�Ú˙Ó˙ .יג
ÂÓ„Â Â·ÏÁ ·È¯˜ÓÎ ÈÂ‰„ ,ÈÂ„ÈÂ ÈÚ·Â .Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ ¯Â·Ú ˙È�Ú˙ Ï·È˜ 

„Á‡ ‡ËÁ ,¯Á‡ ‡ËÁ ÔÂ˜È˙Ï ÂÏ ‰ÏÚÈ ‡Ï.20  

ÁÓÏ ‰�Ú˙‰Â ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙È�Ú˙ Ï·È˜ , ÔÏ ‰�Ú˙‰˘ ¯Á‡Â¯ .יד

                                    
 .ועוד, ד סימן מב"אז נדברו חי, ח סימן קל"הלוי חשבט  .15

 .ו"ו ותקסח ס"ע תקסב ס"שו .16

 .מ"ותקסו סק, ט"ב תקסב סקכ"מ .17

י אם אמר תענית סתם "ע דבא"כתב דמשמע מלשון השו ]מ"תקסו סק[ב "במ .18

וסיים דאולי , י ואסור במלאכה"צ וצריך להפסיק מבעו"חיישינן שקיבל ת

מסתמא אין כוונתו  ]ג"דסימן תקעה ס[תענות בתעניתים אלו דכהיום שאין מצוי לה

י בפשיטות דבאמר בסתמא דינו "הביא מהב ]ט"תקסב סקכ[ב "אבל במ. לזה

 .]ה"סקמ[ח "ה בכה"וכ, כתענית יחיד
 . ה"ב סק"ומ, ג"ע תקסב ס"שו' עי .19

 .ח בתורה לשמה סימן קמד"רבינו הבא .20
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È�˘‰ ÌÂÈ· Ì‚ ‰�Ú˙‰Â Â˙È�Ú˙· ,˙È�Ú˙ Â�È‡ ,Â��Ú ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ Â�È‡Â 
È�˘‰ ÌÂÈ· ,ÂÎ ˙Â�Ú˙‰Ï ¯„� Ì‡ ÔÎÂ"È‡ ÌÈÓÈ Î‰È�˘‰ ˙È�Ú˙ Ô 

Â¯„� È„È ˙‡ˆÏ ÂÏ ‰ÏÂÚ ,·È˜ ‡Ï˘ ÈÙÏÏ‰ÌÂÈ „ÂÚ·Ó .21 

, ]ÔÎ ÏÚ , ÌÈÓÈ È�˘ ˙˜ÒÙ‰ ‰�Ú˙Ó‰]È··Â˘ ˙ÂÈ�Ú˙Ï"‰ÓÂ„ÎÂ Ì .טו
‰ÏÈÏ· ¯ÁÓ „Ú ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘· ÌÂÈ‰Ó ˙Â�Ú˙‰Ï Ï·˜Ó È�È¯‰ ¯Ó‡È ,

‡·‰ ÌÂÈ‰ „Ú ‰ÏÈÏ· ¯ÁÓÓÂ ,· 'ÔÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ , Â�È·¯ ˙Ú„Ï ÌÈÏÂÚ‰
ÊÈ¯‡‰"ÎÏ Ï"ÌÂÈ Ê , ÍÈ�ÙÏ È˙Ú˘ÙÂ È˙ÈÂÚÂ È˙‡ËÁ˘ ‰Ó ¯ÙÎÏ È„Î

ÎÂ ÔÂÂÚ· Ë¯Ù·ÂÂ' .Ú"Î . ÏÂÎÈÂ ÔÎ Ì‚Ù‰ ÏÎ Ï·˜Ï" ÌÚÙ· ˙ÂÈ�Ú˙ „
˙Á‡ ,‚ ˙Â�Ú˙‰Ï Ï·˜Ó˘ ˘¯ÙÈ˘ '· Ï˘ ˙Â�Ë˜ ˙Â˜ÒÙ‰ 'ÌÈÓÈ ,‚Â '

Ù ÔÈ�ÓÏ ÔÈÏÂÚ‰ ÌÈ„¯Ù� ÌÈÓÈ"„ ,ÂÎÂ ¯ÙÎÏ È„Î ,'ÈÚÂ" ÁÎ˘È Ì‡ Ê
‡· Ï·˜Ï 'ÌÈÓÈ‰ ,‰�Â˘‡¯‰ Â˙Ï·˜ ÂÏ ‰ÏÚ˙.22 

úéðòúä ìéì 

‡ÈÏ „ÈÁÈ ˙È�Ú˙ ˙Â�Ú˙‰Ï Ï·˜Ó‰ Û‡ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓÌÂÈÂ ‰Ï , Â�È .טז
ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˜ÈÒÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ ,˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ·· ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯Â , ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ‰Ê· Ì‚ ˜ÈÒÙÈÂ ˜ÙÒÏ Ò�ÎÈ ‡Ï˘ ·ÂË.23  Ï·È˜ Ì‡ Ì�Ó‡
                                    

ל דלא חשבינן להו כיומא " דקמ]מ"סק[ב "במ' יופ. א"ב סקמ"ט ומ"ע תקסב ס"שו .21

 .אריכתא שתעלה תענית השניה כאילו קיבלה

פ שבחלקם אוכל לאחר "ואע, שאין חסרון במה שמקבל כל התעניות יחד .22

, ועוד. לפי שמכל מקום כולם נחשבים ימי תעניות, ]ת לעיל"וכמשנ[מנחה קטנה 

כגון שמקבל להתענות שני ו, דאפילו בתעניות המופסקות לגמרי זה מזה

 שיש מי שמסתפק אם מועיל קבלה ]ח"תקסב ס[ע "וחמישי ושני כתב מרן השו

א כתב שנוהגין "והרמ, אחת לכולם או שצריך קבלה לכל תענית בפני עצמה

בנידון דידן שמתענה גם בימים שבנתים עד מנחה , ועל כן. לקבל בקבלה אחת

שאם ישכח לקבל שוב ,  בדיעבדפ"ועכ, קטנה יש להקל שתועיל קבלה אחת

 .לא יפסיד כל מה שהתענה קודם, באחד הימים הבאים

מ "מ, כ"ג דביציאת היום צריך להמתין עד צה"והיינו דאע. ב"צ תקסב סק"שעה .23

ב משום חומרתו אף "דרק בט' וכמבואר בגמ, ש"בכניסת היום מותר בביה

מ "ביאר בזה בשם הגהשנראה ש, ]א"סק[צ לעיל "בשעה' ועי, ש שלו אסור"ביה

ועל כן בכניסת , ולעולם מוקמינן אחזקתיה, דטעם הדבר משום דספיקא הוי
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¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙ ¯ÓÂÁ ÏÎÎ ÂÓˆÚ ÏÚ , ˜ÈÒÙ‰Ï ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ÍÈ¯ˆ
ÌÂÈ „ÂÚ·Ó.24 

�‡È�Ú˙‰ ÏÈÏ· Ú·˜ ˙�È˘ Ô˘È‰ , ÂÏÈÙ‡ ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡· ¯Ò˙ .יז
 Ì„Â˜ Ì˜˘Î¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ , Â˙Ú„˘ Ô˘È˘ Ì„Â˜ ‰�˙‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡

„ÂÚ ˙Â˙˘ÏÂ ÏÂÎ‡Ï .Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÏÂ" ¯È˙‰Ï È„Î Ì‚ ‰�˙È˘ ÍÈ¯ˆ Ú
‰È˙˘‰ ,Ó¯‰Â"È‡�˙ ‡Ï· Û‡ ‰È˙˘· Ï˜ÈÓ ‡.  

ÈÁÈ ˙ÂÈ�Ú˙· ,¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙Ó ‰�Â˘ ÔÈ„‰ , ˙·˘ÁÓ· ‰�˙È˘ È„Â„ .יח
·Ï‰ ,ÂÈÙ· ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ , ÏÎ· ÔÎ ˙Â�˙‰Ï ÍÈ¯ˆ

˙È�Ú˙˙Â˙˘Ï Â‡ ÏÂÎ‡Ï ÌÂ˜Ï ‰ˆÂ¯˘  , ˙Á‡ ÌÚÙ È‡�˙· È„ ‡ÏÂ
‰·¯‰ ˙ÂÈ�Ú˙Ï, ˘„ÁÓ ‰�˙È ˙È�Ú˙ ÏÎ· ‡Ï‡.25 

˜ ‰ÂÚ ,‰ÂÊ‰˘" Ô˘È˘ ¯Á‡ ÏÎÂ‡‰ Ì„‡· „‡Ó ¯ÈÓÁ„ �˙·‡¯ .יט
Â˙ËÓ ÏÚ ‰ÏÈÏ· Ú·˜ ˙�È˘ ,˙È¯Á˘ ÏÏÙ˙È˘ „Ú ÏÎ‡È ‡Ï˘ , ÂÏÈÙ‡

˙È¯Á˘ ÔÓÊ Ì„Â˜ ‰·¯‰ ÌÈÎ˘‰ ,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„ ÔÎÂ"Ï.26ÔÎ ÏÚ , 
�Ú˙· ÏÎ‡ÈÂ Â˙�˘Ó ÌÂ˜È˘ ‡Ï· ˙Â�Ú˙‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡ „ÈÁÈ ˙ÂÈ

¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ,ÏÏÎ ‰�Ú˙È ‡Ï˘ ÛÈ„Ú , È¯·„ ÏÚ ¯Â·ÚÈ˘ ‰ÓÓ
‰ÂÊ‰"„‡Ó ‰Ê· ¯ÈÓÁ‰˘ ˜.27 

‡ÈÊÎ ÌÚËÂ ‰ÚË ,˙ÈÚÈ·¯ ‰˙˘ Â‡ , ı�‰ Ì„Â˜ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ¯Á˙ .כ
‰ÓÁ‰ ,Â˙È�Ú˙ „·È‡ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� . ÈÁ ˘È‡ Ô·‰ Â�È·¯Â

Î‰ ÌÂ˜Ó· ˜¯˘ ÚÈ¯Î‰Â˙È�Ú˙ „·È‡ ‡Ï˘ ÍÂÓÒÏ ˘È Á¯ ,] Ì‡ ÔÂ‚ÎÂ
ÈÚ"Ú ÂÈ˙ÂÈ�Ú˙ ˙ÂÙÈˆ¯ „ÈÒÙÈ Ê"ÊÈ¯‡‰ ¯„Ò Ù"Ï[ , ‰Ê ‡Ï· Ï·‡

                                                                                      
אבל , ולא נכנס יום חדש, היום מוקמינן היום הקודם בחזקתו שלא יצא

 .החזקה מכרעת לנהוג שעדיין הוא יום התענית, ביציאתו להיפך

 .צ שם"שעה .24

 .א אות ב"ג פל"צ ח"אול .25

 ועיין לעיל .ז אות ח"ב פ"צ ח"ואול, ח שם"ח וכה"פט סקכב סימן "מ' עי .26

 .בהלכות תעניות ציבור בפרטי הדינים בזה

 .ה"צ זללה"מורינו הגרב .27
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י מולכו שאם שתה רביעית מים " הביא מתשובת ר]ב"תקסח סק[י "בברכהנה  .28

הביא ו,  שעמד בזה]ח סימן קו"או[בחקרי לב ' ועי. אחר עמוד השחר איבד תעניתו

 אם אחר עלות :]ח[' הברייתות שבגמ'  שכתב גבי ב]ט"א ס"ברכות פ[ש "מדברי הרא

דבאמת בלשון , ש של ערבית או של שחרית"ח ק"השחר קודם הנץ יוצא יד

וגם חשיב יום  ,לפי שכבר האיר היום קצת ,העולם נקרא יום קודם הנץ החמה

ליא משום דאיכא אינשי והא דנפיק בה בדלי ,בדיעבד לכל אותן שמצותן ביום

הילכך מי שנאנס ולא היה יכול לקרות בלילה יכול  ,דגנו בההיא שעתא

וכתב . כ" ע.לא פליגי הני תרי ברייתות אהדדי ועתה ,לקרות עד הנץ החמה

פ בדיעבד חשיב עדיין "דעכ, ז יש לחלק בין לכתחילה לדיעבד"ל דלפ"החק

ן הוא דאמרי לקרות אחר ורבנ, ת חשיב יום גמור"ואף אם נאמר דמה, לילה

ל דלא איבד "מ בתענית דהוא מידי דרבנן י"מ, עלות השחר כשהיה אנוס

 דקודם עלות השחר לא חיילא :]כה[י בתענית "והביא עוד מדברי רש. תעניתו

 ]ג סימן לד"רב פעלים ח[ח "הבאורבינו @@. עלייהו תענית אם ירדו להם גשמים
 כתב לפרש ]סימן סז[ת תורה לשמה "וכן בשו, ל והסכים לדבריו"הביא דברי החק

, פ שאמרו דבליל התענית אוכלים רק עד עלות השחר"דאע, ל"י הנ"בדברי רש

משום דבדיעבד אם אכל אחר עלות , מ חשיב דלא חיילא התענית עד הנץ"מ

 ]ברב פעלים שם[אכן בסוף דבריו . השחר קודם הנץ החמה לא הפסיד תעניתו
ועל כן כתב דרק במקום הכרח יש לסמוך , י"ל בברכ"הנא "הביא מדברי החיד

יש , אבל בדליכא דוחק והכרח, כיון דהוא מידי דרבנן, שלא אבד תעניתו

מה שכתבו ועל @@ .לחוש לדברי הסוברים דאיבד תעניתו ויתענה יום אחר

דעד , ל"א י"הנה לדעת מרן החיד, האחרונים להוכיח דחשיב לילה בדיעבד

ומשום , ]ז דוקא בנאנס"וג[, ש" לילה בדיעבד אלא גבי קכאן לא אמרו דחשיב

, דאיכא אינשי דגנו בההיא שעתא', בשכבך'דמעיקר הדין חשיב אכתי זמן ד

פ "ועל כן אע, חשיב יום גמור מעלות השחר, אבל לענין שאר דיני תורה

מ זה אינו "מ, .]כ[במגילה ' כדאי, מצוות היום נעשות אחר הנץ החמה' דלכתחי

דמעלות השחר , י שם"ש רש"וכמ, משום דלא ליתו למיטעי, דרבנןאלא מ

  אבל לפי שאין הכל בקיאין בו צריכין להמתין עד הנץ החמה,יממא הוא

, ועל כן בדיעבד יצא בכל מצוות היום מעלות השחר ואילך, שיצא מספק לילה

 רק עשו סייג, וגם רבנן לא חידשו לדונו כלילה מדרבנן[, ת"שהוא יום גמור מה

ש חשיב זמן "אלא דדוקא לענין ק, ]להרחיק מן הספק דלא ליטעו אינשי

, ש גם צד השני"ולא נתבאר ברא[, פ שהוא יום לשאר דברים"אע' בשכבך'ד

ת "דדבר זה לא יתכן דמה, דבדיעבד מצוות הלילה נעשות אחר עלות השחר
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 :]ברכות ט[י "בפנ' ועי, ש כתב כן"ודוקא גבי ק, חשיב גם יום וגם לילה באותו הזמן

ועל , ש לא נאמר בתורה יום ולילה אלא בשכבך ובקומך"דזמן ק, ז"שכתב כעי

וכן . ש"ע, ש אינו כן"בק, דוקא מהנץ החמה' כן אף דשאר מצוות לכתחי

ש דכתיב בה בשכבך שאני מכל " דדוקא ק]א"צ סקמ"ד ובשעה"רלה סקל[ב "משמע במ

ה "הנה בלא, ל"י הנ"רי רששכתבו לדקדק מדבומה @@]. ל"וכנ, דיני התורה

שהרי , י דלעולם לא חיילא התענית רק בהנץ החמה"פשוט שאין כוונת רש

אלא דדוקא לענין אם נענו וירדו גשמים , ודאי שאסורין לאכול מעלות השחר

משום , ל דקודם הנץ החמה לא חיילא עלייהו תענית"דבזה חידשו חז, קאמר

. י מוכח שנענו גם בלא התעניתכ, דבאופן זה חשיב דעל דעת כן לא קיבלו

ד התם דאם ירדו קודם חצות לא "דהא איכא למ, וראיה מוכרחת לדבר

מחצות , דחצות זמן אכילה היא: י"ופירש, ואם אחר חצות ישלימו, ישלימו

דאינו ענין , ומבואר. כ"ע, כיון שלא סעדו בשעת סעודה, ואילך חל התענית

ם חשיב שנענו קודם שהתענו או אלא לענין א, לדיני תחילת התענית בעלמא

ע "וכשם דפשיטא לכו, ד זה תלוי דוקא בחצות היום"ולכן למ, אחר שהתענו

ד דתליא בעלות "הוא הדין למ,דהאוכל קודם חצות היום ודאי הפסיד תעניתו

ח "הוכיח רבינו הבאעוד @@. השחר אין משם כל ראיה דלא הפסיד תעניתו

דבית ,  גבי מלאכה בליל ערב פסח.]הנ[דהנה אמרו בפסחים , ברב פעלים שם

ה "והנה מעיקר מה שהתירו ב. שמאי אוסרין ובית הלל מתירין עד הנץ החמה

פ דאין "דיל, ח שאין להוכיח דחשיב לילה עד הנץ"עד הנץ החמה כתב הבא

וכיון שאין יכול לבדוק אלא , המניעה מן המלאכה אלא כדי שיוכל לבדוק

י בפסחים "ע בפנ"וע[, ו אלא מהנץ החמהעל כן לא אסר, מעת שהאור שולט

ואין דרך להקדים , ל משום דעיקר הטעם שמא ישכח ביעור חמצו" די:]נה[

ש שעיקר "ה צריך להפסיק ממלאכתו כשהגיע זמן ק" דבלא,מעלות השחר

מידי : ה"ב פירש בטעמא דב"הנה הרעאכן @@]. מצותה מהנץ החמה ואילך

דהלא , ק"ולכאורה ילה. הלילה מותרשהיום אסור באכילה ו ,דהוה אתענית

ה דשרו במלאכה עד "ומאי ראיה לב, בתענית אסורין באכילה מעלות השחר

ב דדוקא "ל להרע"דס, ח דיש להוכיח"ומכח זה דקדק הבא. הנץ החמה

אבל בדיעבד אם אכל לא הפסיד , לכתחילה הוא דאין אוכלין מעלות השחר

על כן לא , ם משאר איסור דרבנןגבי מלאכה דקיל טפי ג, וכיון שכן, תעניתו

וכתב . ולא מעלות השחר, אסרוה אלא מזמן עיקר התענית שהוא מהנץ החמה

ל דקודם הנץ החמה לא "י הנ"ד רש"ב ע"דכנראה סמך הרע, ח"עוד הבא

דהנה , ח"לכאורה יש לחזק קושיית הבאובאמת @@. חיילא עלייהו תענית

ד אסור בעשיית "י מאימתי י"י ור" הביאו פלוגתת ראב:]ב[בפסחים ' בגמ
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' וסלקא דעתן בגמ, י משעת הנץ החמה"ולר, י משעת האור"דלראב, מלאכה

י היכן "י לר"דלזה הקשה ראב, ז"ופירשו לפ, י הוא מעלות השחר"שם דלראב

דבשלמא , והיינו, מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר

בי תענית דפלגי רבנן בין יום מצינו ג] ד"להס[לדידי דאסרנא מעלות השחר 

נמצא דגם , אבל לדידך דאסרת מהנץ, דאוכל והולך עד עלות השחר, ללילה

ל "י דס"לר' דזה גופא הקשו בגמ, ומבואר מזה. וזה לא מצינו, מקצת היום שרי

, ז מצינו יום שמקצתו מותר ומקצתו אסור"דלפ, ה דשרו במלאכה עד הנץ"כב

והיאך , חר יש לומר מידי דהוי אתעניתודוקא להאוסר במלאכה מעלות הש

ז למאי "דכ, ל"בזה לכאורה יאמנם @@. ה"ב לשון זו אליבא דב"פירש הרע

דהוא ' אבל למאי דמסקי, י משעת האור היינו מעלות השחר"ד דלראב"דס

י בשלמא לדידי דאסרנא אף "י לר"כ יתפרש דמקשה ראב"א, מצאת הכוכבים

מותר ] הלילה[שמקצתו ] ד שעות"ל כשלם ש[דלא מצינו יום , בלילה ניחא

ולא , לא מצינו כן, אלא לדידך דאסרת רק מן הבוקר, אסור] היום[ומקצתו 

אלא , שהיום אסור והלילה מותר, נפרש שהראיה מאיסור האכילה בתענית

, ל"ז י"ולפ. כ אסור במלאכה כמו היום"דהלילה ג' משאר ימים טובים וכדו

דמצינו שהיום אסור באכילה , י"ברי ריום התענית הוא ראיה לד, דאדרבה

מעלות השחר ובליל ערב פסח ' פ דביום התענית אסרי"ואע, והלילה מותר

י "י אלא לראיה נגד דברי ראב"מ לא הוצרך ר"מ, שרינן במלאכה עד הנץ

. וזה שפיר מוכח מדין האכילה בליל התענית, שהשווה היום ללילה

ל "ה י"ב שפירש כן בדברי ב"כ גם בדברי הרע"א, דאתינן להכיוהשתא @@

ש שהשוו הלילה ליום ואסרו במלאכה "כ בא להוכיח נגד סברת ב"דשם ג, כן

ז אין ראיה מדברי "ולפ, ומדין האכילה ביום התענית מוכח שאינו כן, גם בלילה

ל "דלעולם י, ל דאם אכל אחר עלות השחר לא הפסיד תעניתו"ב דס"הרע

ב להטעים " אלא דלא הוצרך הרע,י"וכדברי הברכ, ל דהפסיד תעניתו"דס

ולזה שפיר הוכיח מדין , ש היום והלילה"ה רק נגד מה שהשוו ב"סברת ב

כבר נתבאר , ל"י בתענית הנ"ומדברי רש. [האכילה בליל התענית דשרי

ה "צ זללה"ר הגרב"ר שכבר עמד בזה מו"ושו]. דלכאורה אין ראיה כלל

על , ב"יית הרב פעלים מדברי הרע לדחות רא]א אות ב בביאורים"ג פל"ח[צ "באול

 שכתב לדקדק ]ג סימן פו"ח[ת בצל החכמה "עוד בשו' ועי@@. הדרך שנתבאר

י מוכיח מאיסור האכילה ביום "א דראב"להו' דמגוף מה שאמרו שם בגמ

דאם אכל אחר עלות , מוכח, התענית דדוקא בין יממא לליליא פלגי רבנן

י דפלגי רבנן " שוב מצינו גם לראבכ"דאל, ח הפסיד תעניתו"השחר קודם הנה

ואם נפרש דהראיה מדין האכילה דאסור . אפילו ביום עצמו לענין דיעבד



 ציון øôã- ãéçé úåéðòú éðéã÷  נר 
 יחיד בתעניות דינים פרטי

çë÷

‰Ê‰.29  

ãéçé úåéðòúá íéðéã éèøô 

¯˘‡ÈÁÈ ˙È�Ú˙· ‡Â‰˘Î ÏÎ‡Ó ÏÚ Í¯È·Â ÁÎ˘ , Â�ÓÓ ÌÂÚËÏ È„ .כא
 È„Î Â‰˘Ó ÚÂÏ·ÏÂ‰ÏË·Ï Â˙Î¯· ‡‰˙ ‡Ï˘ ,Â˙È�Ú˙ „ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ.30 

                                                                                      
הלא , ב ראיה מאכילה למלאכה"כ מאי מייתי הרע"א, מעלות השחר' לכתחי

ל "ועכצ, ואכילה אסורה לכתחילה, מלאכה לכתחילה מותרת עד הנץ

מיום התענית , ואדרבה, י"ת ראבאין זו קושיי' ל דלמסקנת הגמ"כנ' ב פי"דהרע

אלא על , ואין הנידון על חילוק מקצת היום, יש ראיה לחלק בין היום ללילה

ב להוכיח מאכילה בתענית "מקור דברי הרעוהנה @@. חילוק היום מן הלילה

ובית : ל המאירי"וז, :]נה[כבר הוא מבואר בדברי המאירי בפסחים , ה"לדברי ב

 שהרי מצינו בתענית שהלילה ,עד הנץ החמה] במלאכה[הלל מתירין להם 

 ובמקום שאין עיקר גדול לאיסורו די להם קביעות איסור ,חלוק בו מן היום

דעיקר מה , ומבואר מזה. כ"ע.  שהוא תחילת יום גמור,מהחמשעת הנץ ה

וכבר , ל"וכנ, שהוצרך להביא משם ראיה הוא רק לחילוק היום מן הלילה

, ה עד הנץ החמה"דהלא הכא שרו ב, ח"הרגיש המאירי בקושיית הבא

דגבי מלאכה שאין עיקר , ולזה יישב, ובתענית אסורין באכילה מעלות השחר

ח דגם "ולא יישב כדברי הבא, גדול לאיסורה די לקבוע האיסור מהנץ החמה

ג ודאי "דכל כה, בתענית בדיעבד לא הפסיד תעניתו אם אכל עד הנץ החמה

 כוונת דבריו שאין עיקר גדול לאיסור אכילה ולא יתכן לפרש[, היה לו לפרש

ובעיקר @@]. בלא חולק' שזה מבואר בהדיא בגמ, מעלות השחר עד הנץ
 ]ח"תסח סק[באליהו רבה ' ועי, ט מה שתמה בזה"עוד בתוי' עי, ב"דברי הרע

לגרוס ' באכילה'ב במקום תיבת "שכתב דלולא דמיסתפי היה מגיה בדברי הרע

' ק קו"ז ל"ולפ, והלילה מותר' במלאכה'ום אסור מידי דהוי אתענית שהי

ב כלל באיסור "דלפי הגהה זו לא איירי הרע, הרב פעלים' ק קו"וגם ל, ט"התויו

ודאי שאין , ב במאירי"אכן אחר שנמצא מקור דברי הרע. אכילה בתענית

ל כהרב פעלים "אלא שבדברי המאירי כבר נתבאר דמשמע דלא ס, להגיה

 .ל"וכנ, אם אכל קודם הנץ החמה הפסיד תעניתוד, י"אלא כהברכ, בזה

 .שיש לחוש שנראה כדובר שקרים, פ המבואר"כן נראה ע .29

ונראה שהכרעתו ,  שהביא דעות בזה]א"תקסח סק[א "י למרן החיד"בברכ' עי .30

ולא חשש לברכה ,  נראה שהכרעתו שלא יבלע]ז"שם סקט[ח "ובכה. ל"כהנ

וכמו , ע פולט"אבל בתענית ציבור לכו, יחידז בתענית "ומיהו כ. ש"ע, לבטלה
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‰˘¯ÂÚÈ˘ „Ú ÌÂÚËÏ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ È‡˘¯ „ÈÁÈ ˙È�Ú˙· ÈÂ¯  .כב
˙ÈÚÈ·¯ ,]‰‡�‰· ‡ÏÂ ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡· ‡Ï‡ ÂÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï˘[ , „·Ï·Â

ÌÂÏÎ ÚÏ·È ‡ÏÂ ËÂÏÙÈ˘.31¯˙ÂÓ Â˙‡�‰Ï ÔÂÂÎ˙Ó ÂÏÈÙ‡˘ ¯˘Ù‡Â  ,
ÚÏÂ· Â�È‡˘ ÈÙÏ.32 ÔÂÓ�˜ ÈˆÚ ÒÂÚÏÏ „ÈÁÈ ˙È�Ú˙· ¯˙ÂÓ ÔÎÂ  ¯‡˘Â

ËÂÏÙÏÂ Â�Â¯‚ ÁÏÁÏÏ ÌÈÓ˘·.33 

·˘ËÚÓ ˜¯ ÌÚËÈ˘ Â¯È˙‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ‰ÓÈÚË‰ ¯ÂÚÈ  .כג
ÌÚÙ ÏÎ· ,ÌÂÈ‰ ÏÎ· ˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘Ï ÚÈ‚È˘ „Ú,34  Â‡ È‡˘¯˘

 ˙Á‡ ÌÚÙ· ˙ÈÚÈ·¯ Ì‚ ÌÂÚËÏ] ÚÏ·È ‡Ï˘ ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈ˘ „·Ï·Â
ÌÂÏÎ.[35‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡˘¯ Í¯Âˆ‰ ÌÂ˜Ó·Â ,36 ‰ÓÎ Ì‚ ÌÂÚËÏÂ 

Í˘Ó· ˙ÈÚÈ·¯ ÌÈÓÚÙ ÌÂÈ‰ ]ÏÎ‰ ËÂÏÙÏÂ .[ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ , ¯˙ÂÈ
ÌÂÚËÏ ¯ÂÒ‡ ˙ÈÚÈ·¯Ó ,ÌÂÈ· ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏÈÙ‡Â.37 

Â˜ ˙·˘ ·¯Ú· ˙È�Ú˙· ÈÂ¯˘‰ Ì‚ , ˙·˘ ÈÏÈ˘·˙Ó ÌÚËÈ„˘ .כד

                                                                                      
 .שנתבאר לעיל

ב "במ' ועי]. א לענין תעניות ציבור"ש ברמ"וע. [ב"ב סק"א ובמ"ע תקסז ס"שו .31

 ]סימן רסה[ד "י ביו"ע בב"וע.  דאם אינו פולט הוי שתיה ואפילו במשהו אסור]ג"סק[
ומברך ברכות  ,תעניות דתשובה או דשני וחמישישהביא מהרוקח דהמתענה 

י "ז מרן הב"וכתב ע. יוכל לטעום מן היין שלא תהא ברכתו לבטלה, המילה

שכשיקבל עליו תענית מבעוד יום וגם טוב , שצריך ליזהר שלא ישתה רביעית

, ועל כן. ד"עכ. יאמר בפירוש שאינו מקבל עליו ליאסר מלטעום כוס המילה

 ואינו יכול להשמט וכיבדוהו לברך במילה', אם הוא בתענית לתשובה וכדו

 .ד הרוקח"אפשר שיוכל לסמוך ע, מבלי לפרסם דבר תעניתו

 .א"ב סק"מ .32

 .ג"ב סקי"ש במ"וע, ג"א שם ס"רמ .33

 .ז"ב סק"ב ומ"ע תקסז ס"שו .34

 .ע שם בדעה שניה"שו .35

 ]ח"סק[ב "וכן צידד המ, א בתרא"א הלכה כי"א וי"ע י"דאף דכשמביא מרן השו .36
מ לכתחילה יש "מ, ם" בדעת הרמב]ו"סק[צ "ה בשעה"וכ, ע"בדעת מרן השו

 .ורק במקום הצורך יש להקל בזה, לחוש גם לדעה ראשונה

 .ט"ב סק"מ .37
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ËÂÏÙÈÂ ,ËÚÂÓ ¯·„ ˙·˘ ·¯Ú· ÔÈÏÈ˘·˙‰ ÏÎÓ ÌÂÚËÏ ‰ÂˆÓ˘ ,
ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ÌÈÈÁÏ ‰ÎÊÈÂ.38  

¯ È¯Á˘· ÂÈÙ ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ „ÈÁÈ ˙ÂÈ�Ú˙· ,˙ÂÈ ÌÈÓ· ˘È ÂÏÈÙ‡Â˙ .כה
˙ÈÚÈ·¯Ó ,ÏÎ‰ ËÂÏÙÈ˘ „·Ï·Â.39ÌÈÓ· ‰Ê ÏÎÂ  ,˜˘Ó· Â‡‰ ÔÈ‡˘ 

‰È˙˘Ï ·ÂË ,ıÓÂÁ ÔÂ‚Î , ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È˘ ¯˘Ù‡ ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘· Ï·‡
˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙ÂÈ Ì‰· ˘È Ì‡ ,Ú‡Â"ÏÎ‰ ËÏÂÙ˘ Ù.40  

‡È�ÂÏÙ ÌÂÈ· ˙Â�Ú˙‰Ï Ï·È˜ ,Â˙È�Ú˙ ÌÂÈ· ÏÎ‡Â ‰ÚËÂ , ÈÙ ÏÚ Û .כו
˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙ÂÈ ‰˙˘ Â‡ ˙ÈÊÎÓ ¯˙ÂÈ ÏÎ‡˘ ,Ï˘‰Ï ÍÈ¯ˆÂ˙È�Ú˙ ÌÈ ,

¯Á‡ ÌÂÈ· ÌÈÏ˘È˘ ‰Ó· ‡ˆÂÈ Â�È‡Â , ˙Â�Ú˙‰Ï Ï·È˜ ¯·Î˘ ÈÙÏ
ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·.41ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  ,„ÈÁÈ ˙È�Ú˙ ‡È‰˘ ÔÂÈÎ , ‰· ÏÎ‡Â
�‰ ¯ÂÚÈ˘Î"Ï ,Â��Ú ¯ÓÂÏ È‡˘¯ Â�È‡.42 

, Á‡ ÌÂÈ ˙Â�Ú˙‰Ï Ï·È˜ Ì‡ Ì�Ó‡ ,ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ„ .כז
˙Â�Ú˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÏÎ‡Â ÁÎ˘ ·Â˘Â ,ÈÎ‡ È„Î· ˙ÈÊÎ ÏÎ‡˘ ÏÎ ˙Ï

Ò¯Ù ,ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Ï Â˙È�Ú˙ „·È‡ ,¯Á‡ ÌÂÈ· ‰�Ú˙ÈÂ,43Ú‡Â " ¯Ó‡˘ Ù
ÌÂÈ‰Ï ˙È�Ú˙ ˙Ï·˜ ÁÒÂ� ÏÂÓ˙‡Ó.44‰È˙˘ ÔÈ�ÚÏÂ  , ¯ÂÚÈ˘‰˘ ‰‡¯�
˙ÈÚÈ·¯ È„Î· ‡Â‰ Â˙È�Ú˙ „ÈÒÙ‰Ï ,ÈÂ"ÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓ· ¯ÂÚÈ˘‰˘ ‡.45 

                                    
 .ח שנה שניה פרשת לך לך אות ז"בא .38

 .ג"ע תקסז ס"שו .39

 .ב"ב סקי"מ .40

 .ב"ב סק"א ומ"ע תקסח ס"שו .41

 .ג"ב סק"מ .42

 .ה"ב סק"ע שם ומ"שו .43

 .ד"ב סק"מ .44

, ש הפסיד תעניתו" שהזכיר השיעור שאם שתה רביעית מעה]ב"סק[י "בברכ' עי .45

ולכאורה בפשטות שיעור אכילה בכזית . א כתב שיעור מלא לוגמיו"ובמג

ושם גם שיעור אכילה , פ"ושיעור מלא לוגמיו הוא רק ביוהכ, ושתיה ברביעית

 .דשם בעינוי תלה רחמנא, בככותבת הגסה
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 ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú ÌÈÏ˘‰Ï ÍÈ¯ˆ „ÈÁÈ ˙È�Ú˙ Ì‚,46 „Ú Â�ÈÈ‰Â .כח
‚ Â‡¯È˘ 'ÌÈ�Â�È· ÌÈ·ÎÂÎ,47Â ÔÈ¯ÊÂÙÓ ÂÏÈÙ‡,48 ˙ÁÈ¯Ê ‰‡¯˙˘ „Ú Â‡ 

ı¯‡‰ ÏÚ ÁÎ· ‰�·Ï‰.49 

ˆ¯Ú· ‰�Ú˙Ó‰ Ì‚ ,‡Ó˙Ò· Ï·È˜˘ ÏÎ , ÌÈÏ˘‰Ï ÍÈ¯· ˘·˙ .כט
ÌÈÓÈ ¯‡˘· ÂÓÎ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú ˙È�Ú˙‰ . Â�È‡˘ ˘¯ÈÙ Ì‡ ˜¯Â
Ì˙ÏÈÙ˙ ¯Â·Èˆ‰ ÂÓÈÏ˘È˘ „Ú ‡Ï‡ ‰�Ú˙Ó , ‚ÏÙÓ ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯

ÍÏÈ‡Â ‰Á�Ó‰,50] ‡¯ÓÂÁÏ ÌÈ¯·„‰ ˙�ÂÂÎ ÔÈ‡˘ ,Î˘ ‡Ï‡ ˘È˘ ÔÂÈ

                                    
ג דמקילינן לאכול " דאע]א"סק[צ "בשעה' ועי. א"ב סק"ומ, א"ע תקסב ס"שו .46

ש שלהם "משמע דגם ביה' ומדינא דגמ, בתעניות אלו בלילה שלפני התענית

 ובפרט. ש"משום דאין בקיאין בזמן ביה, כ"מ ממתינין עד זמן צה"מ, מותר

' ש דר"ש עד דשלים ביה"יוסי לא הוי ביה'  דלר.]לה[בשבת ' להמבואר בגמ

דלא ] בסימן רסא[א "וכבר כתב הגר, כ"הוא כחצי דקה קודם צהו, יהודה

' ועי. ש מתחיל תיכף בשקיעה"ש מותר וגם דביה"עבדינן תרי קולי לומר דביה

 דיש להוכיח ]פרק ט[וכן הובא לעיל , ]'ד סימן י"ויו' ח סימן כ"או[א "ח[צ "עוד באול

' א חיישינן לרורק לחומר, יוסי' ם דנקט דעיקר ההלכה כר"מדברי הרמב

י "ובב@@ .כ"כ ודאי שיש לאסור האכילה במוצאי התענית עד צה"וא, יהודה
' אבל הלא מוכח בגמ, כ"דאמנם אין בקיאין בצה, ז"מ להקשות ע"הביא מהגה

כ בשאר תעניות דלא חמירי "וא, ש היה מותר"ב גם ביה"דאי לאו חומרא דט

שאני עיולי יומא מאפוקי וכתב ליישב ד. ג דהוי ספיקא"ואע, ש"יש להקל בביה

' אבל ביציאתו מספיקא לא נפיק עד צאת ג, ש"דבכניסת היום שרינן ביה ,יומא

דאם נתיר גם בכניסת היום וגם , וביאור דבריו. כ"ע. דהוי ודאי לילה כוכבים

כ בכניסת "וע, ועל כן יש לנו להעמיד הדבר בחזקתו, בצאתו הוי תרתי דסתרי

. וביציאתו מוקמינן אחזקתיה שלא יצא, ודםהיום מוקמינן בחזקת היום הק

צ שהראשונים לא חילקו בזה ולכן הוצרכו לטעם דלעיל "בשעה' ומיהו עי[

 ].דאין אנו בקיאין

 .א"א תקסב ס"ע ורמ"שו .47

הוא משום , כוכבים קטנים רצופים' ג' ש בעי"והיינו דאף דבמוצ ,ב"ב סק"מ .48

 . וגם אפילו מפוזריםאבל במוצאי התענית די בבינונים, חומרא דשבת

 .א שם"רמ .49

 . ז"ב סקי"ג ומ"ע תקסב ס"שו .50
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‰Á�Ó‰ ‚ÏÙÓ ˙È·¯Ú ÌÈÏÏÙ˙Ó˘ , ‰Á�Ó‰ ‚ÏÙÓ ÏÂÎ‡Ï È‡˘¯ ‰È‰È
ÍÏÈ‡Â51 .[ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,Â��Ú ¯ÓÂÏ È‡˘¯ Â�È‡ ‰Ê ÔÙÂ‡· , ‚‰�ÓÏ ˜¯

Ê�Î˘‡ È�· ,ÎÂÍÂÓÒ· ¯‡·˙È˘ ÂÓ.  

úåìéôúä éâäðîå åððòéåãéåäå  

 ¯˘‡È�Ú˙ ‡Ï˘ ‰Ï·È˜ „Ú ‰ˆ"Î ,Ï˙Ú„ Ô¯Ó Â˘‰"Ú Â�È‡ È˙ .ל
¯ÓÂÏ Â��Ú,52 Ì‡Â ‰�˙‰ Ú˘·˙ Â˙Ï·˜ ‡Ï˘ ÌÈÏ˘‰Ï, È‡˘¯ ÌÈ„˜‰Ï 

ÏÏÙ˙‰Ï ˙È·¯Ú ‚ÏÙ· ‰Á�Ó‰ ÏÂÎ‡ÏÂ „ÈÓ, Ï·‡ ‡Ï ¯Ó‡È Â��Ú.53  

Ê�Î˘‡ È�· ÌÈ‡˘¯˙ÂˆÁ „Ú ‰�Ú˙Ó· Ì‚ Â��Ú ¯ÓÂÏ,54  Â�ÈÈ‰Â  .לא
ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘Î ‡˜Â„.55ÈÂ " ˙Â·È˙ ‚Ï„È ‰Ê ÔÙÂ‡· Ì‚˘ ‡" ÌÂˆ

˙È�Ú˙Â�."56„ÈÁÈ ÔÈ�ÚÏ ‰Ê ÏÎÂ  ,˘‰ Ï˘ ˘ÁÏ ˙ÏÈÙ˙· Â‡"ı , Ï·‡
Á·˘‰ ˙¯Ê"ÔÈÓÈÏ˘Ó ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ Â��Ú Â¯Ó‡È ‡Ï ı.57ÚÓ˘ÓÂ  , ‡Ï˘

‰ÓˆÚ È�Ù· ‰Î¯·· ÔÈ· Â¯Ó‡È ,‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· ÔÈ·Â.58 

ÌÈÏ˘‰Ï Â˙Ú„Â ‰¯ÂÓ‚ ˙È�Ú˙ Ï·˜ Ì‡,  ÚÓÂ˘· Â��Ú ¯Ó‡È .לב
                                    

ולא בלשון , "עד אחר תפילת ערבית"ויש לדון במי שקיבל להתענות בלשון  .51

כפשטות , אם מחוייב להתפלל ערבית קודם שיאכל, "עד אחר צאת הכוכבים"

עד "ועל כן יש נוסח קבלת תענית שאומר בו . או דלאו דוקא קאמר, לשונו

, צ שיתפלל הוא ערבית"וכוונת הדברים שא, "אחר שיתפללו הציבור ערבית

. צ להתענות עוד"א, אלא כל שהגיע פלג המנחה ויש ציבור שהתפללו ערבית

כוכבים ' כל שיצאו ג, "עד צאת הכוכבים"ואם אומר בקבלת התענית שיתענה 

 .ואין הדבר תלוי בתפילת ערבית כלל, רשאי לאכול

 .א"סע תקסב "שו .52

  .ה"ב סק"מ .53

 .ח"ז וסקי"ב סק"א שם ומ"רמ .54

 .ו"ב סק"מ .55

ז דכיון דאחר חצות "מיהו הביא דבספר בגדי ישע חולק ע. ז"ז בשם הט"ב סק"מ .56

 ש"ע, צ לדלג"לא מהני אכילתו א

 .ח"ב סק"ומ, א"א ס"רמ .57

 .ג"בשם הפמ, ה אבל"ל ד"בה .58
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‰ÏÈÙ˙ .‰Á�Ó· ˜¯ „ÈÁÈ ˙È�Ú˙· ¯ÓÂ‡˘ ‚‰�Ó‰Â.59  

�Ú ˙ÏÈÙ˙· ÌÈ�Ú˙Ó‰ ‰¯˘Ú ¯Â·Èˆ· ˘È Ì‡"Á , Â˜ÏÁ¯· ¯ .לג
¯Ó‡È Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰‰ÓˆÚ È�Ù· ‰Î¯·Î ‡ÙÂ¯Ï Ï‡Â‚ ÔÈ· Â��Ú Â,60 

‰Á�Ó· ‡Ï‡ „ÈÁÈ ˙È�Ú˙· Â��Ú ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ Â�È‚‰�ÓÂ,61 ÁÈÏ˘‰Â 
‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘· ‰¯ÓÂ‡ ¯Â·Èˆ.62ÌÈ�Ú˙Ó ‰¯˘Ú ˘È Ì‡ ‡˜Â„Â  , Ï·‡

˙ÂÁÙ· ‡Ï.63  

, ·Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈ�Ú˙· ‰Á�Ó ÏÏÙ˙‰Ï ÔÈˆ·˜˙Ó˘ ÌÂ˜Ó .לד
ÔÈÏÈÙ˙ ÂÁÈ�ÈÂ ˙ÈÏË· ÂÙËÚ˙È˘ ÔÂÎ� ,·˙Î˘ ÂÓÎÂ ÔÈ�ÚÏ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â

¯Â·Èˆ ˙È�Ú˙.64 ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· ÂÏÈÙ‡Â  ÏÏÙ˙‰Ï ‡Â‰ ÔÈ˜È˙Â ‚‰�Ó
˙ÈÏË· ‰Á�Ó ÔÈÏÈÙ˙Â È�ÙÏ Â‚‰�˘ ÈÙÎ ‰ÏÚÓÏ  ‰�˘ ˙Â‡Ó ˘ÓÁÓ

‰ÈÚ·"˙Ùˆ ˜ ˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰˜ ‰ÓÎ·Â,65 ÎÚÂ"Ù ˙ÂÈ�Ú˙·  ÔÎ ‚‰�Ó‰
˜ ‰·¯‰·"˜,66ÔÎÂ  ‚‰�Ó‰ ËÂ˘Ù ı¯‡· Ï‡¯˘È, ‰·Âˆ Ì¯‡· ,

                                    
ויוכרח לאכול ונמצא שקרן שמא יאחזנו בולמוס , ג"ע תקסה ס"ש בשו"כמ .59

 .בתפילתו

ץ אומר עננו בין גואל לרופא "שיש נוהגים שהשהביא ד "א תקסו סק"מגב .60

ק קראקא "ז כתב שבק"עטוהרב , כברכה בפני עצמה כדרך שאר תעניות

מ כתב "ומ. ולא כשאר תעניות, ץ אומר עננו רק בשומע תפילה"נוהגים שהש

ואף שיש נוהגים , ופא אין למחות בידםז שם שהנוהגים לומר בין גואל לר"הט

ל "כ הרב דבר משה אמרילייו ז"וכ. ש"לומר כברכה בפני עצמה רק במנחה ע

 .שאין למחות ביד הנוהגים כן א סימן מ"בתשובה ח

 .ג"ע תקסה ס"ת לעיל דכן דעת השו"כמשנ .61

ורק בירושלים המנהג לומר , ל"ת עדיף משום סב"דבמקום שאין מנהג שוא .62

 .א אות ג"ג פל"צ ח"אול' עי, ין גואל לרופאעננו ב

, פ צריך עשרה מתענים לזה ולא פחות"דעככתב  ]סימן לב אות ו[י 'גאח פל"כהב .63

 .תםכיון שהתענה כמו, ואפילו אם כבר התפלל אחד מהם יוכל להצטרף

 .ץ שער החודש"סידור היעב .64

הראשית חכמה  הובא בתולדות ,ל" משה ליראה זצבישכתב רה במנהגים "כ .65

  .ש"טעמים למנהג זה עיי'  וכתב שם ד,'אות א

לית לבש טישי "בתעניות ע להשלים מאה ברכות ]סימן מו[ח "י או"בבש "כמ .66
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˙Âˆ¯‡·Â ·¯ÚÓ‰ ,Ù˙ ÁÈ�‰Ï¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ú˙ Ï˘ ‰Á�Ó· ÔÈÏÈ,67  ÈÓÚËÂ
Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜˘ „ÈÁÈ ˙ÂÈ�Ú˙· Ì‚ ÌÈÎÈÈ˘ ¯·„‰. 

‡˘¯ÈÁ ˘È‡ Ô·‰ Â�È·¯ ·˙Î : ‰Á�Ó ˙ÏÈÙ˙· ÁÈ�‰Ï ‰ÎÂÊ‰ È .לה
‰·¯ ‡˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ,]˘¯ ˙Ú„Î ÂÈ˙ÂÈ˘¯Ù ¯„Ò˘"È,  Ï„Â‚Â

ÌÈÈÚ·ˆ‡ ÏÚ ÌÈÈÚ·ˆ‡ ÌÈ˙·‰ .[Â„È· ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯„ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�È"˙.68  

                                                                                      
 .שחסרים לו ברכות למנין מאה ברכות, וזה שייך גם בתענית יחיד, ותפילין

צ אות " דיני תקונטרס מקום שנהגו[ל "ה בספר ויאמר אברהם לרבי אברהם אדאדי זצ"כ .67
ועל . י"ל שכן נהגו בא"ח סתהון זצ"והובא דבריו בספר ארץ חיים למהר, ]ג

ובספר נתיבות . א"ר יצחק זעפראני שליט"צ רבה שמענו מהגאון ח"מנהג אר

. ש"ע, א כתב שכן מנהג ארצות המערב"המערב להרב אליהו ביטון שליט

, ראת שמים עליורי יהו, דאורייתאע "כל רגע שלובשם מקיים מובאמת @@

 שכל זמן ,קדושת תפילין קדושתן גדולה היא: ]ה"ד מתפילין הכ"פ[ם "ש הרמב"וכמ

 ואינו נמשך , הוא עניו וירא שמים,שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו

 אלא מפנה לבו בדברי , ואינו מהרהר מחשבות רעות,בשחוק ובשיחה בטילה

ן עליו כל היום שמצותן כך לפיכך צריך אדם להשתדל להיות, האמת והצדק

 , דאימתא דרביה עליה,והקדמונים נהגו משום כך ללובשם כל היום. כ"ע. היא

, חזייה דהוה קא בדח טובא, אביי הוה יתיב קמיה דרבה :]ברכות ל[ 'ש בגמ"כמ

והם עדות : י"ופירש,  אנא תפילין מנחנא, אמר ליה, וגילו ברעדה כתיב,אמר

ובאמת מה שבזמננו נמנעין מלהניחן כל . כ" ע,שממשלת קוני ומשרתו עלי

שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם  שכיון ]ב"סימן לז ס[ע "כ השו"היום מפני מש

נהגו שלא על כן , אין כל אדם יכול ליזהר בהםו, ושלא יסיח דעתו מהם

שיודע שיש לו גוף נקי אין לו  שמי ]ה מצותן"ד[ל "ש בבה" וע.להניחם כל היום

כ מהיסח הדעת "גוהיינו ביכול ליזהר , ממצות תפילין כל היוםצמו עלפטור 

דאם חושש ליוהרא בפני א "והביא משם הגר, פ משחוק וקלות ראש"עכו

, אף שאין נוהגין כן בכל ימות השנהפ "ועכ@@. הבריות מותר בשל יד לבד

צפורן שמיר [א "ק למרן החיד"כמבואר בעבוה, מ בימי התענית שתש כח היצר"מ
ל "וכבר אמרו חז, פ בעת התפילות"ועכ, הרי ראוי להניח במה שיוכל, ]מן יאסי

הדברים ' וא,  במה הארכת ימיםבי אליעזר שאלו תלמידיו את ר.]מגילה כח[

 .בלא תורה ובלא תפיליןאמות '  דךהלשהשיב להם שלא 

ל היה מניח " שהאריז,]'שער התפילין פרק י[ח " ובפע]דרושי תפילין דרוש ו[כ "בשעה' עי .68

כ עשה תפילין דשמושא רבא שהם כסברת "ואח, ת במנחה"בתחילה תפילין דר
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ÈÏË· ÛËÚ˙Ó˘Î˘¯„ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�ÓÂ "‰Á�Ó· È , Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó˙ .לו

                                                                                      
שנה [ח "ה בבא"וכ. והיה מניחן במנחה, י וגודלם אצבעיים על אצבעיים"רש

ל היה נוהג ללבוש במנחה " שרבינו האריז]ראשונה פרשת וירא אות כג ופרשת ויקהל אות ו

במקום שתי הסברות אלו עולות תפילין ד אומר והיה, תפילין של שימושא רבא

,  וזהו טעם היותם אצבעיים כנגד שתי הבחינות הנזכרות,ת"י ור" דרשהנזכרות

ואשרי הזוכה ונזהר , ]ולא לענין שחרית, ומיהו אינו אלא לענין מנחה[

ת "ומיהו יזהר שלא יהא מעוטף בטו. להתפלל מנחה בתפילין שמושא רבא

ובספרו @@ .ד"עכ, ל חושש בזה מאד" רבינו האריזשהרי, אחר שקיעת החמה
ה שהיה "ר הרב מור אבי זלה"וראיתי לעט:  כתב]פרשת ויקהל אות ח[עוד יוסף חי 

 אך לא היה נוהג בזה כל ,בתפלת המנחה' ד שמושא רבא הנז"לובש תפלין ע

 וגם בימים אלו ,ת בלבד"יש כי אם דוקא בכל חודש אלול וע,ימות השנה כולה

 אך אינו עומד , שהיה מתפלל עם הציבור בבית הכנסת,והג בהצנעהיה נ

לין י ושם מתפלל בטלית ותפ, אלא היה עומד בעזרת נשים,עמהם למטה

סימן [ר "א במחב"מרן החידוהנה @@ .ל" עכ. ואין הציבור רואים אותו,כריםהנז
לפי שהם ,  כתב שיש מי שחושש להניח תפילין של שמושא רבא]ד"לד סק

ל "וכתבו בשם רבינו האריז, ]בספר עמק המלך שער יד פרק סח' עי[, ם מאדעליוני

ח "והוא בפע[, ת במנחה"ו כתוב שהיה מניח של ר"וגם על מהרח, דבקושי התירום
א ששמע מרב אחד "ז מרן החיד"וכתב ע. ]י צמח"בהגהת מהר, א"שער מנחה ומעריב פ

י " שכתב בשם מהר]ז"סק[ש עוד "וע. אך יש לדחות דבריו, לדחות הדברים

, ל שבקושי התירום"ל שלא נמצא מה שאמרו שכתוב בשם האריז"באסאן ז

ואי איתנהו להני מילי אפשר שהם על , ]ש עוד"ע, סימן קז, ע מפאנו"והוא בדברי הרמ[

דבזה איירי , נראה כוונתו על המניחין אותם גם בשחרית[, שמושא רבא לגמרי

אפשר שלא היה , ת במנחה"יה מניח של רו ה"ש שמהרח"ומ, ]לעיל מינה

 שהורה למעשה ]'א סימן א"ח[ע בתשובתו בספרו חיים שאל "אמנם ע. תדיר

סימן ג אות [וכן הוא בקשר גודל . א"ו זיע"כמו שנהג מהרח, ת"שבמנחה יניח של ר
ת " כתב משמו דתפילין של ר]ו"סימן לד סק[ת "ובשע. ת" שבמנחה יניח של ר]כז

אין אבל של שימושא רבא , י התורה שמניחין אותן ולא הוי יוהרארבו תופש

צ "ובאול@@ .ל"ר הנ"כ הביא דבריו ממחב"ואח, להניח רק המוחזק בחסידות
ת ישכיל "ע מפאנו ובשו"ושכן הוא ברמ, א" הביא דברי מרן החיד]ג אות יב"ב פ"ח[

 של שמושא ז שכיום לא נזהרים בזה ומניחין בכל אופן תפילין"וכתב ע, עבדי

ל לאסור לכל "ואפשר שהטעם משום שאינו מפורש בדברי רבינו האריז, רבא

 .אדם להניחם
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ÂÎ¯„Î.69 Í¯·Ó ‰·¯ ‡˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÎÂ . ÔÈÏÈÙ˙ ÏÚ Ì�Ó‡
¯„"ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ˙.70  

ÌÈ¯·„· ‡ËÁ ‡Ï˘ Ú„ÂÈ˘ Ì„‡Ï Ì‚ ÈÂ„ÈÂ‰Â ‰·Â˘˙‰ ÔÈ�Ú  .לה
ÈÂ„ÈÂ· ÌÈ¯Ó‡�‰ ,‰ ˙„Â·Ú ¯ÓÂÁ Ï„Â‚Ï ˙Ó‡·˘ ÈÙÏ ' Ì‚˘ È‡„Â

¯„Ó ÈÙÎ Â˙„Â·Ú· ÌÈÓ‚Ù ÏÚ Ú·˙� ÏÂ„‚ Ì„‡Â˙‚.71 „ÂÚÂ , ÌÈÓÚÙÏ˘
‰ÁÈÓ ‡Ï˘ ‰Ó ÏÚ Ú·˙� ,ÂÓˆÚ· ¯·Ú ÂÏÈ‡Î ÔÂ„È�Â.72 ÌÈÓÚÙÏ Ì‚Â 

                                    
 .ע סימן כה סעיף יב"כמבואר בשו .69

היה מניח  ה"חיים זללה' הרב ר:  שכתב]שם[ח "י צמח בפע"ה בהגהת מהר"כ .70

ואז , י"והיה שומע מאיזה אדם הברכה על תפילין דרש, ת במנחה"תפילין דר

 .א"ה במשנת חסידים מסכת מנחה פ"וכ. יה מניח בלא ברכהה

ם "מעשה בחסיד אחד שאמר לרמב: ]ערך וידוי[א במדבר קדמות "ל מרן החיד"ז .71

, שהוא יודע שלא חטא באלה, שאינו רוצה להתודות כסדר הוידוי המסודר

אילו ידעת אתה הנלבב כמה : ם"והשיב לו הרמב. ואין לדבר שקר לפני המלך

והיית מקיף העבודה , וכמה צריך לעבוד האלוה הזה, יתעלה'  עבודת החומר

היית יודע בודאי שאין כל יום שאין אתה , הראויה והמוכרחת לאדון הזה

וכל אדם נדון לפי גודל . ועוד נוסף כהנה וכהנה, עושה כל האמור בוידוי

ה והיא הית, ה נכתב עליו עוון אשת איש"שהרי מצינו שדוד המלך ע, חכמתו

ועוון ציצית , חייב מיתה] אוריה[אף כי היה , ועוון הריגתו, מגורשת מאוריה

וכל , והיה חייב מדין רודף מדין מחתרת, אף כי היה רודפו, של המלך שאול

, ואף על דבר זה שדברת. כן משפטו ושאתו, אלא לפי שהוא האדם. כיוצא בזה

ן נשמע מפי סופרים א שכ"ז מרן החיד"וכתב ע. כ"ע. עתיד אתה ליתן את הדין

: ל שאמרו בקיצור"ובאמת יובן בזה דברי חז, ל"ם זצ"איש מפי איש מפי הרמב

שלתוקף נקיות , והטעם פשוט, ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"הקב

וגם רבינו . אפילו פגם כל שהוא עושה רושם וטעון ליבון, ועליונות נשמתם

ן בשם החסד לאלפים דאיכא טעמא  כתב כ]שנה ראשונה פרשת כי תשא אות א[ח "הבא

דמצינו שכתוב בראובן וישכב , דהאדם נידון לפי מה שהוא, באמירת כל הוידוי

ועל בני עלי ששכבו עם הנשים בעבור , בעבור שבלבל יצועי אביו, עם בלהה

, ובבני שמואל דנטו אחרי הבצע בעבור דחלקם שאלו בפיהם, שהשהו קיניהן

 .וכדומה

ע שיצאה " על ראב:]שבת נד[ל " כמו שאמרו רבותינו ז]שם[ח "כ רבינו הבא"כ .72

פ שלא שלו היתה אלא "ואע, פרתו ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים
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ÌÈÓ„Â˜ ÌÈÏÂ‚Ï‚· ‰Ê· ¯·Ú ,]Â�È˙Â·‡Â Â�Á�‡ ˙Â·È˙· ÊÓ¯� ‰ÊÂ[ , Â‡
˙Â¯ÂÓÁÎ ˙Â·˘Á�Â ÂÈ�ÈÚ· ˙ÂÏ˜‰ ˙Â¯È·Ú· ˘„˘.73 ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â" Ï

„ÂÚ ¯‡È· ,ÌÈ¯Á‡ Â˘Ú˘ ˙Â�ÂÂÚ ÏÚ Ì‚ ˘�Ú�Â Ú·˙� Ì„‡‰˘ , ÏÎ˘
¯˘È‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·¯Ú Ï‡ ,ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· ÈÂ„ÈÂ‰ Ô˜˙� ÔÎ ÏÚÂ . Ì„‡ ÏÎÂ

ÈÂ„ÈÂ‰ ÈË¯Ù ÏÎ ¯Ó‡È , ÏÂÏÎ „Á‡ ÛÂ‚Î Ì‰ Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘� ÏÎ ÈÎ
ÌÈ·¯ ÌÈ¯·È‡Ó ,ÚÂ" ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÓ˘�‰ ¯‡˘ Ì‚ ¯¯ÂÚÓ Â˙·Â˘˙ È

Â˙Ó˘�Â Â˘Ù� È˜ÏÁÏ ,‰·Â˘˙· Ì¯¯ÂÚÏ Ì‰ÈÏÚ Ì‚ ÏÚÂÙÂ.74  

Ú˘ ÔÂÂÎÈ"ÂÚ Â¯ÙÎ˙�Â ÔÈ�Ú‰ Ô˜˙� ÈÂ„ÈÂ‰ ÈÂÈ˙Â� , „ÂÒ·' ‡˘�Â .לו
Ì˙Â�ÂÚ ÏÎ ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚ˘‰ ,'Ú ÈÎ"ÈÂ„ÈÂ‰ ˙¯ÈÓ‡ È  Á˜ÂÏ ¯Â·Èˆ·

ÂÏ ÍÏÂ‰Â Â˜ÏÁ ‚¯Ë˜Ó‰ ,‰˘Â„˜‰ ÌÂ˜ÓÓ ˘¯Ù�Â , ¯ÈÚ˘‰ ÔÈ�ÚÎÂ

                                                                                      
 .'אלא מתוך שלא מיחה בה וכו, של שכנתו

וגם עוד הוא עצמו צריך להתוודות על מה שחטא : ל"ח שם וז"כ רבינו הבא"כ .73

, אפשר שעבר על כל דברים אלו,  מה עשהומי יודע, בגלגולים שעברו גם כן

, כלומר גלגולים הקודמים, ולכן אומרים נוסח הוידוי חטאנו אנחנו ואבותינו

ועוד נמי יש עבירות קלות . שנקראים אבות לזה הגוף שהוא עומד עתה בו

, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וחשובין לו כחמורות, שדש אדם בעקביו

, והכועס כאלו עובד עבודה זרה, ילו שופך דמיםהמלבין פני חבירו כא

 .וכהנה רבות, והמתגאה כאלו עובד עבודה זרה

דף מב , דרושי חזרת העמידה ענין כוונת אמן סוף דרוש ה[ל בשער הכוונות "ל רבינו האריז"ז .74
י שיודע "אעפ' גם צריך האדם לומר כל פרטי הוידוי כולם אשמנו בגדנו כו: ]ג"ע

, אין חשש בזה, ונראה כמדבר שקר, אין בו כל הדברים ההםהאדם בעצמו ש

ובזה תבין טעם נכון למה נתקן הוידוי בלשון , ואדרבה הוא מוכרח לומר כך

שמלבד מה שנענש , אך הענין הוא', ל אשמתי בגדתי כו"כי היה צ, רבים

כי כל ישראל הם , מטעם הערבות, גם הוא נענש על חבירו, האדם על חטאיו

כדי , כ לזה ראוי לאדם שיתודה בלשון רבים"א, לול מאיברים רביםגוף אחד כ

הנה אפשר , ולכן אף אם יש עבירות שלא חטא בהם, שיתודה גם על חבירו

י שהוא לא עשה אותה "אעפ, וצריך להתודות בלשון רבים, שחבירו חטא בהם

וביאר , ח בפתיחה לפרשת כי תשא"והביא דבריו רבינו הבא. כ"ע. העבירה

כלל עצמו עם חטאת , ה בתפילתו על עוון העגל" זה גם משה רבינו עשמטעם

 ".  וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו"עם ישראל באומרו 
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ÏÊ‡ÊÚÏ.75 ˙¯ÈÊ‚ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜ÓÂ ÈÂ„ÈÂ· ÂÓˆÚ ·ÈÈÁÓ Ì„‡‰˘ ÔÂÈÎÂ 
Â�Â˜ ,ÔÈ„‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ˜È„ˆ‰Â ‡È‰‰ ‰¯ÈÊ‚‰ Ï·˜Ï ‰ˆ¯˙� È¯‰ , ÌÚËÓÂ

˙ÂÁ ‰Ê ˙Ó‡ ÈÎ Â�ÈÏÚ ‡·‰ ÏÎ ÏÚ ˜È„ˆ ‰˙‡Â Â¯ÓÂ‡· ÈÂ„ÈÂ‰ Ì
ÂÎÂ ˙È˘Ú ,'˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ¯·Ò· ÔÈ¯ÂÒÈ‰ Ï·˜Ó˘ ,ÈÚÂ" ÁÎ ÔÈ‡ Ê

ÂÈÏÚ ËÂÏ˘Ï ÌÈ�ÂˆÈÁ·.76  

ÈÂ„ÈÂ‰ ˙Ú·, ÛÂ¯‚‡Î Â�ÈÓÈ „È ıÂÓ˜È,  ¯Á‡ ‰‡Î‰ Â·ÈÏ ÏÚ ‰ÎÈÂ .לז
˙Á�· ‰‡Î‰ ,ÂÎ Â�„‚· Â�Ó˘‡ Ï˘ ‰·È˙Â ‰·È˙ ÏÎ ÏÚ '˙Á‡ ‰‡Î‰ ,

Î „‚�Î" ˙ÂÈ˙Â‡ ·Ù�ˆÓ ˙ÂÈ˙Â‡ ‰˘ÓÁÂ ‰¯Â˙‰"Í.77  ‰‡Î‰‰ ÌÚËÂ
Ú"‰Ï‚�‰ Ù ,˙Â�ÂÂÚ‰ ÂÏ‡ ˙Â˘ÚÏ ÂÏ Ì¯‚˘ ‡Â‰ ·Ï‰˘ ÊÂÓ¯Ï ,

ÊÁ Â¯Ó‡˘"„ÓÂÁ ·Ï‰ Ï .¯˙Ò�‰ Í¯„ ÏÚ ÌÚË‰ ¯˜ÈÚÂ , ¯‡Â·ÓÎ
ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„·"Ï.78  

' ‡Ï‡Ó˘ „ˆ· ·Ï‰ ÏÚ ‡Â‰ ‰‡Î‰‰ ÌÂ˜Ó ,„ ‡Â‰˘ '‰ Â .לח
ÌÈ�Ù ÈÙÏÎ ÍÂ˘Ó „„‰ ˙Á˙ ˙ÂÚ·ˆ‡ , ÌÈÎÓ‰Î ‡ÏÂ‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ.79 

 ÏÁÈÂ ˙‡È¯˜Ï ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰ ,ÌÈ‚‰�Ó· ÈÂÏ˙ ¯·„‰,80 .לט
˘„ÁÓ ‚Â‰�Ï ÔÈ‡ ‡ÈˆÂ‰Ï Â‚‰� ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó·Â.81  Â�È‚‰�Ó ÔÎ ÏÚÂ

                                    
פרשת פקודי דף [ק "פ דברי הזוה"והוא ע, ]שם[ל בשער הכוונות "מדברי רבינו האריז .75

י ים: ל"וז, ]א"רסב ע ס  ר ד  ת  ִ ֵ     ב   ְ    ַ ָ ּּ י, ּ לו  ג  ל ר  ים ע  א  ְ  ֹ  ק  ַ    ַ ד , ָ  ִ    או  יְ  ֹ  ָל  בו  ל חו  ה ע  ַ    ֹ  ֹ  א  א , ָ    ה  א י  ל  ין ד  ג  ֵ    ב    ְ   ָ ְ     ִ ְ ּּ

א ח ר  א א  ר  ט  ס  א ל  פומ  א ד  ר  ט  ֲ  ָ   פ    ַ   ָ  ְ  ִ  ְ    ָ   ְ   ָ  ְ ִ ּּ יה, ּ ה ל  א  ט  ס  א  ֵ    ל     ָ  ָ  ְ  ַ יה, ְּ  מ  י א ק  פ  כ   ת  א  ֵ    ו   ָ    ָ ְ ַ ּ יה . ְּ  ִ ְ יומ  ק  י קום ב   ֵ        ו    ִ ְ ּ      ֵ ְּ ּ ּּ

א כ   ל  י מ  ב   א מ  כ  ר  ב   ת  א  ּ ָ ל   ְ  ַ   ֵ ּ ִ    ָ ְ ָ ּ פרק [, ק"ונתבארו דברים אלו בספר תומר דבורה להרמ. ְ  ִ ְ
 .]מידה התשיעית' א

 .ל"ור תפילה למשה לרבי משה קורדובירו זצמלוקט מסיד .76

 .ח שנה ראשונה פרשת כי תשא אות ב"ש רבינו הבא"כמ .77

 .ל בשער הכוונות שם"מדברי רבינו האריז, ח שם אות ג"בא .78

 .ח שם"בא .79

אין ויש ש, במנחהויש , ז שם דיש מוציאין בשחרית ומנחה"א וט"ש במג"וכמ .80

 .מוציאין כלל ולא קוראים

ז " ששאל את פי מו]סימן לב אות ה[ח "ל בכה"ף ז"שהעיד בזה הגאון החביכמו  .81

והשיב לו , ת ולקרוא"ל אם יתן רשות להציא ס"ל בעל החק"ח ז"הגאון מרן היר
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Ò ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡˘"ÂÏ‡ ˙ÂÈ�Ú˙· ÏÁÈÂ ˙‡È¯˜Ï ˙.82  

ÏÈÙ˙ ÛÂÒ· ‰¯˘Ú ‰�ÂÓ˘˙È�Ú˙‰ ÌÂÈ· ‰Á�Ó Ï˘ , ¯ÓÂÏ ·ÂË˙  .מ
ÔÂˆ¯Ï Â˙È�Ú˙ ˙Ï·˜ ÏÚ ÌÈ�Â�Á˙ ÁÒÂ� ,¯Ó‡ÈÂ :Â·¯ ÌÈÓÏÂÚ‰ ÏÎ Ô

 ·È¯˜ÓÂ ‡ËÂÁ Ì„‡ ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È·˘ ÔÓÊ·˘ ÍÈ�ÙÏ ÚÂ„ÈÂ ÈÂÏ‚
Ô·¯˜ ,ÂÓ„Â Â·ÏÁ ‡Ï‡ Â�ÓÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â , ÌÈ·¯‰ ÍÈÓÁ¯· ‰˙‡Â
¯ÙÎÓ.Í˘„˜Ó ˙È· ·¯Á Â�È˙Â�ÂÚ· ‰˙ÚÂ , Ô‰Î ‡ÏÂ ˘„˜Ó Â�Ï ÔÈ‡Â 

Â�È„Ú· ¯ÙÎÈ˘,‰È ÔÎÏ  ÍÈ�ÙÏÓ ÔÂˆ¯ È ËÚÓ˙�˘ ÈÓ„Â È·ÏÁ ‡‰È˘
È˙·¯˜‰ ÂÏÈ‡Î ÌÂÈ‰È�ˆ¯˙Â Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ ÍÈ�ÙÏ Â.83ÁÎ˘ Ì‡Â  ,

˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ Â�¯Ó‡È˘ ·ÂË.84ÈÂ " ˙È�Ú˙ È‡ˆÂÓ· Ì‚ Â¯ÓÂ‡Ï ‡
¯Â·Èˆ.85 

äðòúîä úåâäðä 

‡È�Ú˙· ÈÂ¯˘‰ ÏÎ ,Â˙¯ˆ ÏÚ ÔÈ· ,ÌÂÏÁ ˙È�Ú˙· Â‡ , ‰�Ú˙Ó‰ Â˙ .מא
ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ,Ì˙¯ˆ· ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ Â‡ , Ï˜È ‡ÏÂ ÂÓˆÚ· ÌÈ�Â„ÈÚ ‚‰�È ‡Ï

Â˘‡¯ ,Â ÁÓ˘ ‡‰È ‡ÏÂ·Ï ·ÂË ,Ô�Â‡Â ‚‡Â„ ‡Ï‡ , ‰Ó ·Â˙Î˘ ÂÓÎ
Â‚Â ÈÁ Ì„‡ Ô�Â‡˙È'.86 

                                                                                      
וסיים עלה . אין לעשות חדשות, שמאחר שלא כולם קבלו על עצמם תענית זו

ו עלייהו כי רובא של עיר קביל, שבעיר הסמוכה לו כן מוציאין, הרב שם

מרן שפסק מה והוא כעין . ש"מי עולם ומשנים קדמוניות עילהתענות מ

 .ש" ע,]סימן תקסח אות ג[ר "מחבא ב"החיד

ורק בירושלים , ת עדיף"ובמקום שאין מנהג שוא, דנחשבות לתענית יחיד .82

 .א אות ג"ג פל"צ ח"אול' עי, ת"המנהג שמוציאין ס

וכתבנו , לפנינו מקוצר יותר' הנוסח בגמו. ברכות יז' מגמ, ד"ע תקסה ס"שו .83

 .פ לשון הטור"למעלה ע

ע פסק "אלא שבשו, ץ שזמן אמירתו אחר תפילת ערבית"י בשם תשב"בב' עי .84

 .ועל כן רק אם שכח יאמר אחר ערבית, כדברי הטור לאומרו במנחה

 .א הדעות בזה"ח סקכ"בכה' עי .85

 .ב"ע תקסח סי"שו .86
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 ·�Ú˙Ó‰ ˙¯ÙÎÏ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ ‡Ï ÏÎ‡È ¯˘· ‡ÏÂ ‰˙˘È ÔÈÈ ‡Ï ÏÈÏ‰ .מב
˙È�Ú˙‰ ‡ÏÂ È‡ˆÂÓ· ˙È�Ú˙‰.87 ÌÚË‰Â ˙È�Ú˙‰„ È¯‰ ‡Â‰ ·È¯˜ÓÎ 
Â·ÏÁ ÂÓ„Â ¯ÙÎÏ ÏÚ ÂÓˆÚ, Ì‡Â ÏÎ‡È ¯˘· ‰˙˘ÈÂ ÔÈÈ ‡Ï ÏÈÚÂ‰ 
‰·¯‰,88 ‡Ï‡ Ì‡ ÔÎ È‡ˆÂÓ ˙È�Ú˙‰ ·˙·˘ Â‡ ¯·"Á Â‡ ˙„ÂÚÒ· 
‰ÂˆÓ. 

, ˘ÒÚÎ‰ ÔÓ „‡Ó ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ ‰�Ú˙Ó‰ ,Â˙„Â·Ú ÏÎ „ÈÒÙÈ ‡Ï .מג
ÒÂÚÎÏ ÁÂ�Â ÁÂ¯ ¯ˆ˜ ‡Â‰ ˙È�Ú˙· ÈÎ ,ÒÂÚÎÏ ‡Ï˘ „‡Ó ¯·‚˙È ÔÎÏ ,

·¯Ú ˙ÚÏ Ë¯Ù·Â ,··Ï ·ÂË·Â ‰ÁÓ˘· ÏÎ‰ ‰˘ÚÈÂ ,„Â ' ÏÚ Â‰¯ÊÚÈ
ÂÓ˘ „Â·Î ¯·„.89  

 ,�Ú˙Ó‰ ÌÒ¯ÙÓÂ ÂÓˆÚ ÌÈ¯Á‡Ï Á·˙˘‰Ï ‡Â‰˘ ‰�Ú˙Ó‰ .מד
˘�Ú� ÏÚ ÍÎ.90 Ì‡Â ¯˘Ù‡ ÌÈÏÚÈ ÂÏÈÙ‡ È�·Ó Â˙È·. Ì‡Â ÔÈÏ‡Â˘ 
ÂÏ Ì‡ ‰�Ú˙Ó, ¯˙ÂÓ ¯ÓÂÏ ˙Ó‡‰ ÔÂÈÎ Â�È‡˘ Á·˙˘‰Ï, Ï·‡ ÔÂÎ� 

¯Ó‡È˘ Â�È‡˘ ‰�Ú˙Ó, ‡ÏÂ ˜ÈÊÁÈ ‰·ÂË ÂÓˆÚÏ. Ï·‡ Ì‡ ÔÈ¯ÈˆÙÓ 
Â· ÏÎ‡È˘ Â�È‡Â ÏÂÎÈ ËÓ˙˘‰Ï Ì‰Ó ÔÙÂ‡· ¯Á‡, È‡˘¯ ¯ÓÂÏ 

‡Â‰˘ ‰�Ú˙Ó.91  

 Ï ˙ÂÈ¯·Ï ÂÈ˘ÚÓ ‰‡¯Ó‰ÂÎÂ ‡Ï‡ ¯Î˘ Ï·˜Ó Â�È‡˘ È„', Ì‡Â‡  .מה
ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ ‰˘ÚÈ˘ Ì„‡‰ ÏÂÎÈ , ˙ÂÈ¯·Ï ˘¯ÙÈ ‡ÏÂ

Ì‰Ó ˙Á‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÏÙÂÎÓÂ ÏÂÙÎ Â¯Î˘.92  
                                    

 .ג"ש סקי"פת, ד"ד קפה ס"א יו"רמ, כ"ז סק"ט, ו"ח שלד סכ"א או"רמ .87

ם "לרבינו אברהם בן הרמב', בספר המספיק לעובדי ה'  וע.ט אות כו"צ פכ"אול .88

כ בגנות האוכלים אכילה גסה קודם הצום עד "מש, ]בענין הצום, פרק הפרישות[

 .וגם במשך הצום חושבים על מה שיאכלו בסוף הצום, שבאים לידי כבדות

:  כתב]נ"תקסח סק[ב "ובמ, ]אות כג[ח בפתיחה לקונטרס משמרת החודש "ארבינו הב .89

 , יעשה באמונה ובנחת ביותר, ואם יש לו משא ומתן,וישמור עצמו מן הכעס

 .שלא יבוא לכלל כעס

 .ו"ע תקסה ס"שו .90

 .ח שם"ב וכה"מ .91

 .ב"ח שם סקל"כה .92
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‡·Â�Â˜ ÔÈ·Ï Â�È· Â˘Ù� Ô˜˙Ï ‰�Ú˙Ó· ‰Ê ÏÎÂ , ÏÚ ‰�Ú˙Ó‰ Ï .מו
ÌÈ·¯Ï ÂÚ„Â�˘ ˙Â¯È·Ú,  Â‰Â„˘ÁÈ ‡Ï˘ Â˙·Â˘˙ Ì‰Ï ‰‡¯È˘ ·ÂË

Ì‰· ˜ÈÊÁÓ Â�„ÂÚ˘ , Â„ÓÏÈ˘ È„ÎÂ·Â˘Ï.93 

Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡"Ï:94 ‡˙˜„ˆ ‡˙È�Ú˙„ ‡¯‚‡,95  ¯˜ÈÚ˘ Â�ÈÈ‰Â .מז
˙È�Ú˙‰ ÌÂÈ· ÌÈÈ�ÚÏ ‰˜„ˆ‰ ˙�È˙� ÏÚ ‡Â‰ ¯Î˘‰ ˙Ï·˜,96  ˜¯Â

ÈÚ"¯ÂÓ‚ ˙È�Ú˙ ·˘Á� Ê,97 Â�ÂÓÓ·Â ÂÙÂ‚· ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó Ê‡ ÈÎ.98 

 

 

                                    
 .ה"ח סקל"כה .93

 :ברכות ו .94

כדי שלא יהא נהנה מתעניתו  אגדות שפירש שהוא א בחידושי"במהרש' ועי .95

יתן  , לכך שיעור ממון זה שנהנה,בממונו שיעור מה שלא אכל ושתה היום

ויש מפרשין שיתן מה שלא : ל" וז]סדר תעניות סימן רפ[ז בשבלי הלקט "וכעי. לצדקה

 . נראה כמו שלא התענה לשם שמים, שאם לא עשה כן,אכל היום לעני לערב

דנוהגין , ר" בשם הא]ב"תקסו סקי[ב "ובמ, ]נר מצוה אות כג[ה בתענית "ה בשל"וכ

בקצת קהלות ו, לעניים בערבונותנים לשער מה שהיה אוכל ביום התענית 

ת " דתענית אותיות ת]ב"שם ס[ר כתב עוד " ובא.להכריז ליתן כופר נפשנוהגין 

אז , ינו אוכלא וכשהאדם מתענהכי : ה בטעם הדבר"עוד כתב שם השל. י"ענ

ז "ועי,  מפני שהוא חסר לחםבצער ובכאב שתמיד הוא, מרגיש צער העניהוא 

 .מרחם עליו

 .ש"ע, י בברכות שם לענין אגרא דפרקא ריהטא"וכמו שפירש רש .96

לא שתהא הצדקה עיקר :  שכתב:]לב[א בחידושי אגדות לברכות "במהרש' עי .97

 .י הצדקה הוה תענית גמור"אלא שע

 .]שם[ה בתענית "ה בשל"וכ, בלי הלקט שםפ ש"ע .98


