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פניו ,יברך :המעביר שינה מעיני וכו' ויה"ר וכו' עד בא"י
גומל חסדים טובים לעמו ישראל .אין לענות אמן אחר
המעביר שינה מעיני ,עד שיחתום גומל חסדים טובים
לעמו ישראל ,שהכל ברכה אחת היא.

סימן מו-דיני ברכת השחר
א .סדר אמירת ברכות השחר

ב .עכשיו נהגו שהש"ץ מברכם ומוציא את הכל ידי
חובתם

 1כשיעור משנתו ,יאמר :אלהי נשמה; כשישמע קול
התרנגול ,יברך :הנותן לשכוי בינה; כשלובש ,יברך:
מלביש ערומים; כשיניח ידיו על עיניו ,יברך :פוקח
עורים; כשישב ,יברך :מתיר אסורים; כשזוקף ,יברך:
זוקף כפופים; כשיניח רגליו בארץ ,יברך :רוקע הארץ על
המים; כשנועל מנעליו ,יברך :שעשה לי כל צרכי;
כשהולך ,יברך :המכין מצעדי גבר; 2כשחוגר חגורו ,יברך:
אוזר ישראל בגבורה ,הגה :או לובש האבנט המפסיק בין לבו
לערוה; 3כשמשים כובע או מצנפת בראשו ,יברך :עוטר
ישראל בתפארה; כשיטול ידיו ,יברך :ענט"י; 4כשירחץ

5עכשיו ,מפני שאין הידים נקיות וגם מפני עמי הארצות
שאינם יודעים אותם ,נהגו לסדרם בבהכ"נ ועונין אמן
אחריהם ,ויוצאים ידי חובתן.
ג .חייב אדם בכל יום לברך מאה ברכות לפחות

6חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות ,לפחות.

תוס' -לכן אין לאמר אמן לאחר ברכת המעביר עד
שיסיים את ויהי רצון וכ"פ בשו"ע.
נוסח חתימת הברכה
רא"ה" -ברוך גומל חסדים טובים לעמו ישראל" ולא
אומרים אתה.
רמב"ם" -ברוך אתה ד' גומל חסדים טובים" ובטור
הוסיף לעמו ישראל וכ"פ בשו"ע.

 1בגמ' בברכות ס :כי מתער ,אומר :אלהי ,נשמה שנתת
בי טהורה ...ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.
כי שמע קול תרנגולא ,לימא :ברוך אשר נתן לשכוי בינה
להבחין בין יום ובין לילה .ר' יונה ,רא"ש – שכוי בלשון
המקרא הוא הלב ,שנאמר "מי נתן לשכוי בינה" והלב
הוא המבין ,ועל ידי הלב אדם מבחין בין יום ובין לילה,
וגם התרנגול מבין ובערבית תרנגול הוא שכוי תקנו ברכה
זו כששומע את קול התרנגול וכ"פ בשו"ע.
תוס' -למרות שקי"ל שברכה הסמוכה לחברתה אינה
פותחת בברוך ,ברכות אלו כן פותחות בברוך וטעם הדבר
כיוון שמעיקר הדין לא נתקנו לאמרן בסמיכות.
משנ"ב -כל ברכות הללו תקנו חכמים וזאת כיוון שאסור
לו לאדם להנות מהעולם הזה ללא ברכה ,וכל הנהנה בלא
ברכה כאילו מעל.
הלכה ברורה(ג) נוסח הברכה "הנותן לשכוי בינה
להבחין "...ולמנהג האשכנזים "אשר נתן לשכוי בינה"..

 5כ"פ הרא"ש והקשה ,שהרי קי"ל שכל המצוות מברך
עליהן ועובר לעשייתן? אלא שי"ל שכל זה בדווקא בברכת
המצוות ,אבל ברכה של הודאה ושבח יכול לברך אח"כ.
וכך הביא הר"ן ,אך הקשה מברכת הברקים שאין לברך
אלא כשרואה אותם ואם היה יושב בבית הכסא לא יכול
לברך לאחר מכן .ותירץ שברכות אלו הן ברכות השבח על
מנהגו של עולם ואפילו לא שמע שכוי בכל זאת יברך.
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -גם אם לא ענו אמן יוצאין ידי חובת הברכה
כיוון שכיוונו לצאת.
ובזמננו המנהג שכל אחד מברך בפ"ע ואין הש"ץ מוציא
שום אדם.

 2בהמשך הגמ' כי פתח עיניה לימא :ברוך פוקח עורים .כי
תריץ ויתיב(מתיישר ויושב) ,לימא :ברוך מתיר אסורים .כי
לביש לימא :ברוך מלביש ערומים .כי זקיף ,לימא :ברוך
זוקף כפופים .כי נחית לארעא לימא :ברוך רוקע הארץ על
המים .כי מסגי(הולך) לימא :ברוך המכין מצעדי גבר .כי
סיים מסאניה(נועל נעליו) ,לימא :ברוך שעשה לי כל צרכי.
כי אסר המייניה ,לימא :ברוך אוזר ישראל בגבורה.
ר' דוד אבודרהם -אסר היימניה היינו כשלובש את
המכנסיים.
רמב"ם -הכוונה שחוגר חגורו וכ"פ הרא"ה שזהו האבנט
שחוגר כדי שלא יהיה לבו רואה את הערווה וכ"פ בשו"ע.

 6בגמ' במנחות מג :תניא ,היה רבי מאיר אומר :חייב
אדם לברך מאה ברכות בכל יום ,שנאמר" :ועתה ישראל
מה ה' אלקיך שואל מעמך" (רש"י -מה ד' נשמע בקריאה
כמאה) רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח
וממלי להו באיספרמקי ומגדי.
והביא הטור שדוד המלך תיקן זאת ,שבכל יום היו מתים
מאה נפשות וראה ברוה"ק שזה מכיוון שלא ברכו מאה
ברכות .וכ"פ בשו"ע.
בב"י הביא כיצד מגיע ל 100ברכות ביום ,וצריך ליזהר
בשבתות או בתעניות להשלים את מניין הברכות כמו
שהובא בגמ'.
הגהמ"י ,רא"ש -בשבת כששומעים את העולים לתורה
מברכים הברכות עולות למניין גם לשומעים.
משנ"ב כתב שרק בשעת הדחק יש להסתמך על העולים
לתורה ולכתחילה יברך על מיני פירות ומגדים.
ביוה"כ בחישוב כל הברכות חסר לו עדיין ,ולכן יברך על
בשמים ,ואשר יצר אם יזדמן לו ,ובשעה"ד יכול לכוון
לשמוע את חזרת הש"ץ.
מג"א -אין להיכנס לחשש של ברכה שאינה צריכה כדי
להגיע למאה ברכות.
הלכה ברורה(ז) בשבת יש להחשיב את היום משקיעת
החמה של ערב שבת ,עד מוצאי שבת .ואם האריך
בסעודה שלישית עד אחר צה"כ מצטרפות הברכות של
בה"מ למניין של שבת.
(ח) אף הנשים חייבות לברך מאה ברכות בכל יום.

 3בהמשך הגמ' כי פריס סודרא על רישיה לימא :ברוך
עוטר ישראל בתפארה.
ר' דוד אבודרהם ,תוס' -בתחילה נהגו לאמרה רק
במקומות שהיו מניחים מצנפת על ראשם ,ועכשיו נהגו כל
העולם גם כשחובשים כובע וכו' ונראה שטעם הדבר הוא
מכיוון שאין לילך בגילוי הראש וכ"פ בשו"ע.
והובא בספר הזוהר "בר נש אסור למיזל ד' אמות בגילויא
דרישא משום דמסתלקי חיי מיניה".
 4בהמשך הגמ' כי משי אפיה לימא :ברוך המעביר חבלי
שינה מעיני ותנומה מעפעפי ,ויהי רצון מלפניך ה' אלהי
שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך ...ברוך אתה ה' גומל
חסדים טובים לעמו ישראל.
ב"י -צריך לומר ויהי רצון כיוון שאינה ברכה בפ"ע אלא
היא ברכה אחת עם ברכת המעביר חבלי שינה.
5

ד .מברך שלא עשני-עכו"ם ,עבד ,אשה .ואשה-
שעשני כרצונו .ודין גר

ו .אין נראה לברך הנותן ליעף כח ,ומנהג אשכנז
לאמרה.

7צריך לברך בכל יום :שלא עשני עובד כוכבים; שלא עשני
8
עבד; שלא עשני אשה .הגה :ואפי' גר (כותים) יכול לברך כך,

10

יש נוהגין לברך :הנותן ליעף כח ,ואין דבריהם נראין.

הגה :אך המנהג פשוט בבני האשכנזים לאומרה.

אבל לא יאמר :שלא עשני עכו"ם ,שהרי היה עכו"ם מתחלה.

והנשים מברכות :שעשני כרצונו.
ז .יש נוהגים לברך ברכות אחרות נוספות על אלו,
וטעות הוא בידם.

ה .אם קדם וברך זוקף כפופים קודם שברך מתיר
אסורים ,לא יברכנה.

11

יש נוהגים לברך ברכות אחרות ,נוספות על אלו ,וטעות
הוא בידם

 9אם קדם וברך :זוקף כפופים קודם שברך :מתיר
אסורים ,לא יברכנה.

ח .אם לא נתחייב בא' מברכות השחר מברך בלא
הזכרה ,הגה-מברך.

12כל הברכות האלו אם לא נתחייב באחת מהן ,כגון שלא
שמע קול תרנגול או שלא הלך או לא לבש או לא חגר,

 7בגמ' במנחות מג :תניא ,היה ר"מ אומר :חייב אדם
לברך שלש ברכות בכל יום ,אלו הן :שעשאני ישראל,
שלא עשאני אשה ,שלא עשאני בור .רב אחא בר יעקב
שמעיה לבריה דהוה קא מברך שלא עשאני בור ,אמר ליה
כולי האי נמי?(אתה משבח את עצמך שאינך בור?) אמר ליה:
ואלא מאי מברך?(אם כן מה מברך?) שלא עשאני עבד.
היינו אשה!(רש"י-והרי אישה דינה שווה במצוות לעבד וא"כ
למה לברך גם על עבד?) עבד זיל טפי.
ב"י -מסיק מדברי רש"י שהברכות הן על החיוב במצוות,
ומברכים תחילה שלא עשני גוי שאינו מחוייב במצוות
כלל ,ואח"כ על עבד שלמרות שמחויב בקצת מצוות בכ"ז
הוא "פחות יותר" שהרי חשוד על גזל וכו' ,ולבסוף על
אישה שמעלתה יותר מהעבד .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם ברך בתחילה שלא עשני אישה ,לא יוכל
לברך עבד וגוי ,שנכללים כבר באישה .וכן אם ברך שלא
עשני עבד אינו יכול לברך על גוי ,אך הרבה אחרונים
חולקים בכל זה ויכול לברך .וכ"פ בהלכה ברורה(ט)
עבד -יש החולקים אם מברך שלא עשני אישה ,ויש
שחלקו שלא יברך כיוון שעבד זיל טפי מאישה.
הלכה ברורה(י) הנשים אומרות ברוך שעשני כרצונו בלא
הזכרת שם ומלכות.
(יב) מנהג הספרדים לומר שלוש ברכות אלו בסוף ברכות
השחר קודם המעביר חבלי שינה ,והאשכנזים נהגו
לאומרם לאחר ברכת הנותן לשכוי בינה.

משנ"ב -יש שחולקים בדין זה והעלו להקל שיחזור
לברך ,ויותר טוב שיחזור וישמע אותה מאדם אחר ויצא
יד"ח.
אמר ברוך אתה ד' ובכוונתו לומר זוקף כפופים ,יסיים
זוקף כפופים למרות שלא יוכל לברך מתיר אסורים.
וכן בשאר ברכות השחר ,אם התחיל בכוונה לברכה
מסויימת יסיים באותה ברכה שכיוון ולא יחוש לסדר
הברכות.
אם בשעה שברך כוונתו הייתה לחתום מלביש ערומים,
ואחר שחתם כך נזכר בתוך כדי דיבור ואמר פוקח
עוורים ,לכו"ע יצא יד"ח מלביש ערומים ויחזור לברך
פוקח עוורים ,כי אין הסדר מעכב והוא הדין בכל ברכות
השחר.
פמ"ג -טוב אם יכול שישמע מאחר את הברכה ויצא
ממ"נ.
הלכה ברורה(יג) בדיעבד אם הקדים את זוקף כפופים לא
יברך מתיר אסורים ,ולמרות שיש חולקים בדבר כלל גדול
בידנו שסב"ל .וטוב שישמע ברכה זו מאחר ויכוון לצאת
ידי חובה.
 10טור -עוד ברכה יש בסידורי אשכנז "הנותן ליעף כח".
ונתקנה על כך שאדם מפקיד נשמתו בערב ביד הקב"ה
שהיא עייפה מעבודתה ,ומחזירה לו בבוקר שקטה ושלוה.
וכ"פ ברמ"א
ב"י-כתב שלמרות שיש סמך לברך ברכה זו ,בכ"ז אינו
יודע איך היה רשות בידם לתקנה שהרי לא נזכרה כלל
בתלמוד .ובאגור כתב שראה שיש מקטרגים על ברכה זו
כיוון שלא נזכרה בגמ' .והכי נקטינן וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -גם אם היה ניעור כל הלילה יברך אותה.
הלכה ברורה(יד) אע"פ שדעת מרן שאין לברך ברכה זו,
פשט המנהג בכל התפוצות לברך בשם ומלכות ,וכן דעת
האר"י ושאר רבותינו המקובלים ,ובמקום שיש מנהג
לברך לא אמרינן ביה סב"ל.

 8ר' דוד אבודרהם -הברכות האלו הן על תחילת ברייתו
של האדם ,ולכן גר אינו יכול לברך שלא עשני גוי כיוון
שהורתו ולידתו לא היו בקדושה ,ובדרכ"מ הביא שיכול
לברך שעשני גר .וכ"פ ברמ"א (משנ"ב -שיברך שעשני גר)
משנ"ב -יש אחרונים שחולקים ואינו יכול לברך שעשני
גר ,כיוון שזה היה תלוי בבחירתו האישית .אך יכול לברך
על אישה ועבד.
סומא מברך כיוון שחייב בכל המצוות.
טומטום ואנדריגונוס לא יברכו שלא עשני אישה דספק
הם.
 9בגמ' בברכות ס :כי תריץ ויתיב(מתיישר ויושב) ,לימא:
ברוך מתיר אסורים ...כי זקיף ,לימא :ברוך זוקף כפופים
רב עמרם גאון -אם הקדים לברך זוקף כפופים למתיר
אסורים ,לא יחזור לברך מתיר אסורים .וקשה הרי
מהגמ' משמע שכל ברכה נתקנה על עניין אחר? ומדוע אין
לברכה.
וכתב לתרץ בב"י שברכת מתיר אסורים היא ברכה על כך
שיכול להזיז את כל עצמותיו שהיו כפותים כל הלילה,
וברכת זוקף כפופים היא ברכה על כך שאבריו היו כפופים
כל הלילה ,ולכן אם ברך זוקף כפופים תחילה ,בברכה זו
הוא כולל את מתיר אסורים ולכן אין לשוב ולברך אותה
וכ"פ בשו"ע.
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ב"י-הביא שבמקצת סידורים ישנה ברכה "מגביה
שפלים" והורה שאין לברך ברכה זו כלל ,והמברך אותה
טועה הוא!
עוד כתב האגור שראה בסידורים שהוסיפו עוד הרבה
ברכות שלא נזכרו לא בגמ' ולא בפוסקים ואין להם ראיה
וכ"פ בשו"ע שאין לברכם.
 12תוס' ,רא"ש -כל הברכות שהן על סידור העולם
והנהגתו כמו אלוקי נשמה ,הנותן לשכוי בינה ,רוקע
הארץ על המים יש לברך אותם אפילו אם לא שמע באותו
יום את קול התרנגול ,אך שאר הברכות שהן על הנאותיו
6

אומר אותה ברכה בלא הזכרת השם .הגה :וי"א דאפילו לא
נתחייב בהן מברך אותן ,דאין הברכה דוקא על עצמו אלא
מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם .וכן המנהג ,ואין לשנות.

שאינו אומרם אלא דרך תחנונים ,ונכון לחוש לסברא
ראשונה .הגה :אבל המנהג כסברה אחרונה ,שהרי בימי
הסליחות מתפללים הסליחות ואח"כ מברכין על התורה עם
סדר שאר הברכות ,וכן בכל יום כשנכנסין לבהכ"נ אומרים כמה
פסוקים ותחנונים ואח"כ מברכין על התורה .ונהגו לסדר ברכת
התורה מיד אחר ברכת אשר יצר ,ואין לשנות 14 .וטוב לומר
בשחרית אחר שמע ישראל וגו' :בשכמל"ו ,כי לפעמים שוהין
עם קריאת שמע לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה.

ט .לא יקרא פסוקים קודם בה"ת אפילו דרך תחנונים,
וי"א שאין לחוש.

13לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה ,אעפ"י שהוא
אומרם דרך תחנונים .ויש אומרים שאין לחוש ,כיון

סימן מז -דיני ברכת התורה
הפרטיות ,אם לא נהנה בהן באותו יום כגון שלא קם
ממיטתו ולא התלבש לא יברך אותן.
כלבו -הביא שהגאונים תיקנו לברך את כל הברכות על
הסדר ,אפילו אם לא עשה את חלקן בכ"ז מברך .וכ"פ
ברמ"א.
רמב"ם -קרא תיגר על המנהג לברך את כולן על הסדר,
והסביר בב"י שזה משני פנים :א .שמברכים על הסדר
ולא כל ברכה בזמן שעושה אותה .ב .שאין לברך את
ברכות אלו אם לא התחייב בהן .ומחמת המחלוקת כתב
שברכה שלא נתחייב בה ,טוב לאמרה ללא הזכרת שם ד'.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו היה מהלך במדבר ולא שומע קול תרנגול
מברך.
היה ניעור כל הלילה לא יברך את ברכת אלוקי נשמה,
וברכת המעביר חבלי שנה ,וטוב לשמוע אותן מאחר
ולכוון לצאת יד"ח.
סומא מברך ברכת פוקח עוורים ,חרש מברך הנותן לשכוי
בינה להבחין.
הלכה ברורה(טז) מנהג ישראל לברך על ברכות השחר
אפילו אם לא נתחייב בהן.
(יז) סומא ,אם רצה לברך פוקח עורים יש לו על מה
לסמוך ואין למחות בידו ,אך אם בא לשאול מורין לו
שלא יברך.
(יח) ביוה"כ ובט"ב נראה להלכה שיש לברך ברכת שעשה
לי כל צרכי בשם ומלכות למרות שאסורים בנעילת
הסנדל .ונכון שבמוצאי הצום ינעלו נעליים (וכן נהג מרן
הגרע"י ז"ל)
(יט) לא ברך ברכות השחר בשחרית ,רשאי לברך כל היום
עד השקיעה (חוץ מברכת אלוקי נשמה וברכות התורה
שיתבאר דינם להלן הלכה כא)
(כ) המשכים לקום קודם עלות השחר ,ואין בדעתו לחזור
לישון ,אם הוא אחרי חצות הלילה מברך את כל ברכות
השחר ,אך אם הוא קודם חצות הלילה אין לברך ברכות
השחר.
אם קם בלילה ובדעתו לחזור ולישון מיד ,כגון שקם
לשתות מים וכיוצ"ב אינו צריך לברך ברכות השחר כלל.
אך אם קם כדי לומר תיקון חצות ,סליחות או לעסוק
בתורה ובדעתו לחזור ולישון .אם קם לפני חצות אומר
ברכות התורה בלבד ,אם קם לאחר חצות אומר ברכות
השחר וברכות התורה ,ובבוקר שישכים אינו צריך לומר
ברכות השחר ,אך יאמר ברכות התורה.
הנשאר ער כל הלילה יברך ברכות השחר לאחר חצות,
וברכות התורה יברך רק לאחר עלות השחר.
(כא) אם לא ברך ברכות השחר קודם תפילת שחרית,
רשאי לברכן לאחר התפילה מלבד ברכת אלוקי נשמה
(שברכת מחיה המתים כוללת אותה) וברכות התורה
(שברכת אהבת עולם כוללת אותה)
(כג) אין צריך לעמוד בזמן ברכת השחר וברכות התורה,
ורשאי לברך אותן כשהוא יושב ואפילו לכתחילה.

א.ברכת התורה צריך ליזהר בה מאוד.

15ברכת התורה ,צריך ליזהר בה מאד

תחנונים אינו צריך לברך מחמת כן ברכות התורה .וכ"פ
ברמ"א.
ראב"ד -צריך לברך ,כיוון שפסוקים בכלל מקרא הם.
וכ"כ בארחות חיים שבעשי"ת כשקמים לסליחות מנהגינו
לברך ברכות התורה ,ולשנות הלכה ממשנה ,כי הכתובים
הם בכלל מקרא שצריך לברך עליו .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הרמ"א פסק שמעיקרא דדינא מברך רק
כשלומד ,אך מהמשך דבריו משמע שאומר אותם סמוך
לאשר יצר ,היינו שיש לברך אפילו לפני פסוקים בדרך
תחנונים.
 14בגמ' בברכות יג :תנו רבנן :שמע ישראל ה' אלהינו ה'
אחד  -זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא.וכתב בב"י
שצריך לומר בשכמל"ו ,שאם לא אומר נראה כסיפור
דברים בעלמא ,ואומרים ק"ש זו כיוון שלהקדים ק"ש
שהיא דאו' כמה שאפשר עדיף ,ומחשש שמא יתאחרו
הציבור בתפילה וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -במקום שירא שהצבור יעבור את זמן ק"ש יכוין
לבו לצאת יד"ח המצווה מדאו' ,ויותר טוב שיקרא את כל
הג' פרשיות.
במידה וירא שהצבור יעברו גם זמן ברכות ק"ש אין לו
להמתין להם כלל כי בכך מפסיד גם את זמן תפילה
לכתחילה ,אלא יקרא בזמנה בברכותיה ויתפלל ביחידי.
ביה"ל -גם במידה וחושש שיעבור זמן ק"ש שמונים
מעלות השחר ,אך לא יעבור הזמן שמונים מהנץ בכ"ז
יקרא לבדו ויכווין לצאת יד"ח.
 15בגמ' בנדרים פא .ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח
מבניהן?...רבינא אומר :שאין מברכין בתורה תחלה,
דאמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב :מי האיש החכם
ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא
פירשוהו ,עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו ,דכתיב:
ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' ,היינו לא שמעו בקולי
היינו לא הלכו בה! אמר רב יהודה אמר רב :שאין מברכין
בתורה תחלה.
ובאר בב"י כיוון שהיו זהירים לעסוק כל יום בתורה ,אך
לא ברכו בה ,לא התקיימה בהם הברכה "ונהיה אנחנו
וצאצאינו"..
מהר"י אבוהב -זה שאינם מברכים בתורה מורה שאין
קוראין אותה לשמה,אלא כאומנות בעלמא.
ר"ן -דייק מהפסוק ,שאם החטא היה על עזיבת התורה,
דבר זה היה גלוי לעיני כל ,לכן צריך לומר שלמדו תורה,
אך התורה לא הייתה חשובה בעיניהם ,ודבר זה גלוי רק
לקב"ה .ולכן צריך ליזהר בברכות התורה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ברכות התורה דינם מן התורה ,ולכן אם הוא
מסופק אם ברך חוזר ומברך .אך אם ברך ברכת אהבה

 13אגור בשם מהר"ם את ברכות התורה צריך לברך
כשהוא משכים בדווקא כשלומד ,אבל אם מתפלל דרך
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20ברכות התורה אקב"ו על דברי תורה ,והערב נא וכו',
ואשר בחר בנו.

ב .צריך לברך בין למקרא בין למשנה בין לגמרא
16צריך לברך בין למקרא בין למשנה בין לגמרא .הגה :בין
למדרש

ו .אומר :והערב עם ו' .הגה :נהגו בלא ו' ,אבל יותר
טוב בו'.
21אומר :והערב עם וי"ו .הגה :וי"א בלא וי"ו ,וכן נהגו,אבל
יותר טוב לומר בוי"ו.

ג .הכותב בדברי תורה ,אע"פ שאינו קורא צריך
לברך.

17הכותב בדברי תורה ,אף על פי שאינו קורא ,צריך לברך.

ז .אהבת עולם פוטרת ברכת התורה אם למד מיד
בלא הפסק.

ד .המהרהר בדברי תורה ,אינו מברך .הגה :וכן
הפוסק דין בלא טעם.
19
 18המהרהר בדברי תורה ,אינו צריך לברך .הגה :וה"ה
דיכול לפסוק דין בלא נתינת טעם לדבריו

22ברכת אהבת עולם פוטרת ברכת התורה ,אם למד מיד
בלי הפסק.

 20בגמ' בברכות יא :מאי מברך? אמר רב יהודה אמר
שמואל :אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה.
ורבי יוחנן מסיים בה הכי :הערב נא ה' אלהינו את דברי
תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו
וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך
ועוסקי תורתך ,ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל.
ורב המנונא אמר :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו .ברוך אתה ה' נותן התורה .אמר רב המנונא :זו
היא מעולה שבברכות .הלכך לימרינהו לכולהו.
רא"ש -יש מקומות שאומרים לעסוק בדברי תורה.
ר' יונה ,אבודרהם ,רמב"ם -על דברי תורה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מנהג מדינתנו לומר "לעסוק בדברי תורה".
אין צורך לומר וצאצאי צאצאינו ,שהרי הם נכלל
באמירת "צאצאינו" .ותמיד תהיה תפילה האב והאם
שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה
ובעלי מידות טובות.

ה .ברכות התורה אקב"ו על דברי תורה ,והערב נא
וכו' ,ואשר בחר בנו.

רבה יש להקל ולא יחזור לברך ,אך טוב שיבקש מאחר
שיברך ויכוון להוציאו יד"ח.
הלכה ברורה(א) ברכות התורה הם מדרבנן ,ולכן אם
נסתפק אם בירך לא יחזור לברך .ואם עדיין לא התפלל
יכוון לצאת יד"ח ברכות אלו בברכת אהבת עולם.
 16בגמ' בברכות יא :אמר רב הונא :למקרא  -צריך לברך,
ולמדרש  -אינו צריך לברך; ורבי אלעזר אמר :למקרא
ולמדרש  -צריך לברך ,למשנה  -אינו צריך לברך; ורבי
יוחנן אמר :אף למשנה נמי צריך לברך .ורבא אמר :אף
לתלמוד צריך לברך.
והלכה כרבא וכ"פ בשו"ע וברמ"א הוסיף שה"ה במדרש.
משנ"ב -השו"ע מודה לרמ"א במדרש ,אלא סובר שהוא
בכלל מקרא.

 21בגמ' בברכות יא :רב יהודה אמר שמואל :אשר קדשנו
במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה .ורבי יוחנן מסיים בה
הכי :הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך...
ר"ת ,תוס' ,ר' יונה ,מרדכי -ברכה קצרה אפילו סמוכה
לחבריתה ,פותחת בברוך כמו ברכות החופה ,וכיוון
שברכת הערב נא אינה פותחת בברוך משמע שהיא המשך
לברכה הראשונה ,ולכן יאמר "והערב נא"
רמב"ם ,רשב"א -הערב נא היא ברכה בפני עצמה ולכן
אין לומר "והערב"
ב"י -לעניין מעשה יש לומר והערב ,שלדעת האומרים שזו
ברכה אחת ,אם לא יאמר ו' נמצא מפסיק ,ולדעת
האומרים שהיא ברכה בפ"ע ,אם אמר עם ו' אין בכך
כלום .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ-המנהג כדברי הרמב"ם וכ"פ ברמ"א אך כתב
שטוב לומר עם ו'.
משנ"ב -וכן המנהג לומר והערב .ואין לענות אמן לאחר
ברכת לעסוק בדברי תורה.
הלכה ברורה(יב) מנהג הספרדים הוא כדעת האר"י ז"ל
שהם ברכות בפ"ע ,ולכן נוהגים לענות אמן לאחר אמירת
"על דברי תורה" ומ"מ אומרים והערב נא.
(יד) מנהג הספרדים לברך ברכות התורה לאחר ברכות
השחר ,והאשכנזים נהגו לברכם קודם ברכות השחר.
(טו) גר מברך כל ברכות התורה ואף אומר אשר בחר בנו.

 17אבודרהם -המשכים לכתוב בדברי תורה קודם תפילה
חייב לברך ברכת התורה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -טעם הדבר כיוון שעושה מעשה ,וי"א דדרך
הכותב להוציא תיבות מפיו בשעת כתיבה.
אך כל זה בכותב ספרים לעצמו דרך לימוד ומבין מה
שהוא כותב ,אך אם מעתיק ואינו מנסה להבין אין צריך
לברך .והסכמת האחרונים שאין לברך אם רק כותב,
שהרי הוא רק מהרהר ,ולכן יזהר להוציא תיבות מפיו
להנצל מברכה לבטלה.
הלכה ברורה (ג) מחמת המחלוקת ,טוב שיברך ולאחר
מכן יאמר את פסוקי ברכת כהנים.
 18אגור -המהרהר בלבו תורה קודם שברך ברכת התורה
מותר שהרהור לאו כדיבור דמי וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הגר"א החמיר מאוד בדין זה ואין להרהר כל
זמן שלא ברך ברכת התורה ,אך מותר לו לעשות כל
פעולה של מצווה אע"ג שודאי הוא מהרהר בדין בזמן
עשיית המצווה.
הלכה ברורה(ה) הרוצה לשמוע דבר תורה מאחר בקומו
משנתו ,נחלקו בפוסקים מה דינו ,ונראה שיברך ברכות
התורה ויאמר פסוקי ברכת כהנים ,וישמע את חבירו.

 22בגמ' בברכות יא :אמר רב יהודה אמר שמואל :השכים
לשנות ,עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך ,משקרא
קריאת שמע אינו צריך לברך ,שכבר נפטר באהבה רבה
(פרש"י -שיש בה מעין ברכת התורה)
תוס' -הביא מהירושלמי בשם ר' יצחק אם ברך ברכות
התורה אינו צריך לברך לאחר מכן ואפילו כל היום.
והצרפתים נהגו לומר לאחר ברכת התורה פסוקים של

 19דרכ"מ – לפסוק דין בלא נתינת טעם לדבר הוי
כהרהור וכ"פ ברמ"א.
הלכה ברורה(ו) נכון להחמיר שלא לפסוק הלכה אפילו
בלא נתינת טעם והסבר קודם שיברך ברכות התורה ,ולכן
אם נשאל שאלה ,ראשית יברך ברכות התורה ואז ישיב.
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יא .שינת קבע ביום על מיטתו הוי הפסק ,וי"א דלא
הוי הפסק וכן נהגו.

ח .ספק אם ק"ש מהני כלימוד ולכן יזהר לברך
ברכות התורה קודם אהבת עולם.

25שינת קבע ביום ,על מטתו ,הוי הפסק .וי"א דלא הוי
הפסק ,וכן נהגו.

23ויש להסתפק אי סגי בקורא ק"ש סמוך לה מיד בלי
הפסק ,ולכן יש ליזהר לברך ברכת התורה קודם אהבת
עולם.

יב .הלילה הולך אחר היום שעבר ואינו חוזר ומברך
כל זמן שלא ישן.

ט .נכון שלא להפסיק בין בה"ת ללמודו ולכן נהגו
לומר ברכת כהנים.

26אף אם למד בלילה ,הלילה הולך אחר היום שעבר ואינו
צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן.

22י"א שאם הפסיק בין ברכת התורה ללמודו ,אין בכך
כלום ,והנכון שלא להפסיק ביניהם ,וכן נהגו לומר פרשת
ברכת כהנים סמוך לברכת התורה.

יג .המשכים קודם אור היום ללמוד יטול ידיו ויברך
בה"ת.

י .הפסיק לעסקיו לא הוי הפסק ,כיוון שדעתו לחזור
וללמוד.

27המשכים קודם אור היום ללמוד ,מברך ברכת התורה
 28ואינו צריך לחזור ולברך כשילך לבית הכנסת.

24אם הפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו ,כיון שדעתו לחזור
ללמוד ,לא הוי הפסק .וה"ה לשינה ומרחץ ובית הכסא,
דלא הוי הפסק.

שלימוד תורה אין לו שעה קבועה ואדם מחוייב ללמוד
בכל רגע ,ולכן די בכך שברך פעם אחת ,אך לאכילה יש
שעה קבועה ולכן צריך לברך כל פעם וכ"פ בשו"ע.
מג"א -הבין שמי שאין דרכו ללמוד לאחר מכן ,ונמלך
ולמד צריך לחזור ולברך .ט"ז -גם אם אין דרכו ללמוד
ולמד אינו צריך לברך.
משנ"ב -ויש להקל בספק ברכות .וכ"פ בהלכה
ברורה(כא)

ברכת כהנים וגם אלו דברים שאין להם שיעור .אך ר'
יצחק חולק עליהם ודי בכך שיברך ברכות התורה ואינו
צריך ללמוד מיד.
ר' יונה ,מרדכי-דווקא שנפטר באהבה רבה צריך ללמוד
מיד ,אך לאחר ברכות התורה אינו צריך ללמוד מיד.
רא"ש ,ר' ירוחם-ברך אהבה רבה ולמד מיד והפסיק אינו
צריך לחזור ולברך כל היום ,ברך ברכת התורה אף אם לא
למד מיד אינו צריך לברך לאחר מכן וכ"פ בשו"ע (ז,ט)
רמב"ם -גם לאחר ברכת התורה חייב ללמוד מיד כגון
שיגיד פסוקי ברכת כהנים ובשו"ע(ט) חש לדבריו.
משנ"ב -הוא הדין בברכת אהבת עולם של ערבית.
ובשם הלבוש הביא שאם סיים תפילתו לאחר ברכת
אהבת עולם לא נחשב עדיין להפסק.
נהגו לומר בנוסף לברכת כהנים גם "אלו דברים שאין
להם שיעור" שהיא משנה ,ו "אלו דברים שאדם  "..כדי
לקיים מקרא ,משנה וגמרא.
ביה"ל -מסתימת המחבר משמע שאפילו לא כיוון בעת
ברכת אהבה רבה לפטור את ברכות התורה -מהני.
בשם האור זרוע שהפסק לאחר ברכת אהבת רבה דווקא
עם הפליג בעסקיו ,אך כל ענייני תפילה וגם שהולכים
להביא ספרים לבהמ"ד לא נחשב להפסק .וכתב בביה"ל
שאם הפסיק בדיבור שלא מעניינו גם לאו"ז צריך לחזור
ולברך.
הלכה ברורה(יח) יוצא יד"ח ברכות התורה בברכת אהבת
עולם ,גם במקרה שלא כיוון לצאת יד"ח בברכת אהבת
עולם ,אלא קרא אותה בסתם.

 25רא"ש -שינת קבע ביום הוי הפסק ,שינת עראי לא הוי
הפסק ,ואם שכב במיטתו ולא ישן לא הוי הפסק.
הגהמ"י -שינה ומרחץ הוי הפסק כיוון שאינו יכול ללמוד
כשהוא ישן או שהוא בבית המרחץ
ר"ם -שינה הוי הפסק ,אך מרחץ לא הוי הפסק א .כיוון
שבדעתו במרחץ להמשיך וללמוד לאחר מכן ב .גם כשהוא
נפנה ישנן הלכות שצריך ליזהר בהן כגילוי טפח וכיצד
יקנח.
אגור -כתב שאביו הנהיג שלא לברך אף אחר שנת קבע
ביום  ,וכתב שכן ראוי לעשות שהרי במקום שיש מחלוקת
בדבר ,המיקל אינו מפסיד.
ב"י -קשה על האגור ,שהרי לית מאן דפליג בדבר וכולם
מודים ששינת קבע הוי הפסק ,ואולי האגור חש לשיטת
ר"ת שאפילו שנת לילה לא הוי הפסק ,וחוששים לדבריו,
וכן נוהגים שלא לברך ביום אפילו לאחר שנת קבע וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -הביא בשם הלחם חמודות ,פר"ח ,אליה רבה,
גר"א שאחר שינת קבע ביום יברך.
הלכה ברורה(כב) אם ישן ביום שינת קבע אינו חוזר
ומברך ברכות התורה.

 23ב"י-הקשה מדוע הירושלמי אומר שצריך ללמוד מיד?
והרי הוא קורא ק"ש לאחר מכן? אלא י"ל שמדובר
במציאות שמברך ולא אומר ק"ש לאחר מכן ,או שקריאת
שמע אינה נחשבת ללימוד כיוון שאמרם בדרך תפילה
ותחנונים ..ובשו"ע פסק שיש להסתפק אם ק"ש נחשבת
ללימוד.
משנ"ב -הביא שמהגר"א משמע בפשטות שאין קריאת
שמע מועילה .אך נראה שאם קרא ק"ש לאחר זמן
קריאת שמע דהוי כקורא בתורה אפשר שלכו"ע מועיל
אפילו אם לא למד לאחר מכן.

 26משנ"ב-נחלקו באחרונים מה הדין כשלמד כל הלילה
האם צריך לברך בבוקר ,י"א שאינו צריך לברך בבוקר
דלא הוי הפסק ,וי"א שצריך כיוון שברכה זו נתקנה על כל
יום .ולכן אם יכול ישמע את ברכה זו מאחר ויכוון לצאת
יד"ח ,ואם אינו יכול יכוון לצאת יד"ח בברכת אהבה רבה
וילמד לאחר התפילה מעט.
הלכה ברורה(כג) מנהג הספרדים שאם ניעור כל הלילה
בבוקר יברך את כל ברכות השחר וברכות התורה ,ואינו
צריך לשמוע מאחר ,רק שלעניין נט"י יטול לסירוגין ללא
ברכה ,וכן לא יברך אשר יצר אא"כ עשה צרכיו.

 24תוס' -הביא בשם ר' יצחק שנשאל מדוע כיום שאין
אנחנו לומדים מיד לאחר התפילה ,אלא הולכים
לעסקינו ,וכשחוזרים ללימוד מדוע איננו מברכים שוב?
והשיב שברכות התורה פוטרות את כל היום .וקשה
מסוכה מדוע צריך לברך בכל אכילה לישב בסוכה? אלא

 27ר"ת -המשכים בבוקר אינו צריך לברך כיוון שברכת
התורה של אתמול פוטרת עד שחרית של היום שאחרי.
רא"ש-המשכים בבוקר צריך לברך ברכות התורה.
אגור -ר"ת הוא יחיד בדבר ,וכל הפוסקים אומרים שיש
לברך וכן נוהגים העולם וכ"פ בשו"ע
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29המשכים קודם אור היום ,מברך כל סדר הברכות חוץ
מברכת הנותן לשכוי בינה ופרשת התמיד שימתין
מלאומרה עד שיאור היום .הגה :ולכתחילה יטול ידיו קודם

סימן מח-אמירת פרשת התמיד

שיברך ללמוד .ואם לא היה לו מים ,יכול ללמוד ולברך בלא
נטילה ,כמו בשאר ברכות שמברך קודם נטילה ,כדלעיל סי'
מ"ו.

א.אמירת פרשת התמיד ופסוקי מוסף שבת
הגה 31 :ואומרים פרשת התמיד,וי"א סדר המערכה ורבון
העולמים אתה צויתנו וכו' ,ואם אי אפשר לאומרו בצבור יכול
לאומרו בביתו ולחזור פרשת התמיד לבד עם הצבור ,ויכוין
בפעם השניה כקורא בתורה .ונהגו המדקדקים להתנועע בשעה
שקורין בתורה ,דוגמת התורה שנתנה ברתת ,וכן בשעה
שמתפללים ,על שם :כל עצמותי תאמרנה י"י מי כמוך 32בשבת

יד .נשים מברכות ברכת התורה.

30נשים מברכות ברכת התורה

אומרים אצל פרשת התמיד פסוקי מוסף דשבת אבל לא
בר"ח וי"ט ,מפני שקורין בתורה בפסוקי מוסף .הגה :וי"א

הלכה ברורה(כד) אם ישן שינת קבע על מטתו בתחילת
הלילה ,אפילו קם משנתו קודם חצות צריך לברך ברכות
התורה קודם שעוסק בתורה ,ומ"מ אם לא התפלל ערבית
יכול לכווין לצאת יד"ח בברכת אהבת עולם ,ואפילו לא
כיוון לכך בפירוש.
שנת קבע נחשבת כל שנרדם על מיטתו אפילו זמן מועט
ואפילו עם בגדיו.

שמזכירין גם מוסף ר"ח ,וכן נוהגין ,כדי לפרסם שהוא ראש
חודש וכן הוא לקמן סי' תכ"א

סימן מט-שיכול לומר ק"ש בעל פה.
א .אמירת דברים השגורים בפיו בע"פ.

 28רא"ש ,רשב"א ,תוס' -אם ברך ברכות התורה אינו
צריך לברך שנית כשמגיע לבית הכנסת .וכ"פ בשו"ע.
תלמידי רש"י -אמרו משמו שחוזר לברך בבית הכנסת.

(כז) גם הנשים מברכות ברכות התורה בכל יום ,כיוון
שחייבות ללמוד את הדינים השייכים להן ,ומ"מ אינן
חייבות לברך ברכות התורה ורק אם רוצות ,ולכן אין
האישה מוציאה יד"ח את האיש מפני שעל האיש הן חיוב
גמור.
הדבר פשוט שאשה המסופקת אם ברכה ברכות התורה
אם לאו ,אינה רשאית לחזור ולברך ,שהרי אף האיש
שהסתפק אם הוא חייב בברכות אלו אינו מברך.

 29רא"ש -המשכים קודם עלות השחר ,יברך כל ברכות
השחר וברכות התורה ,חוץ מפרשת התמיד שאין זמנה
אלא ביום ,וכן לא יברך הנותן לשכוי בינה אלא ביום
וכ"פ בשו"ע
ביה"ל-הביא אחרונים שנחלקו בדין ברכת הנותן לשכוי
האם מותר לברכה לפני שיאיר היום .והעלה שאם שמע
קול תרנגול ודאי שיכול לברך כבר לאחר חצות ,ואם לא
שמע יכול לברך אפילו לפני שהאיר היום ,אך טוב לזהר
לכתחילה עד שיאיר היום.
משנ"ב -המשכים לאחר חצות לאיזה עניין ודעתו לחזור
לישון לאחר מכן שנת קבע ,יברך את כל הברכות (השחר
והתורה) חוץ מברכת אלוקי נשמה והמעביר שינה שאותן
אומר בלא שם ומלכות ,וכשמשכים בבוקר יברך רק את
אלוקי נשמה והמעביר חבלי שינה.
ביה"ל-בדיעבד אם ברך בקומו בלילה גם ברכת אלוקי
נשמחה והמעביר חבלי שינה ,נחלקו בפוסקים וסב"ל.
הלכה ברורה(כה) הקם משנתו בעוד לילה וברך ברכות
התורה ,ועסק בתורה וחזר לישון שנת קבע ,צריך לחזור
ולברך ברכות התורה בשם ומלכות שיקום משנתו בבוקר.
אך אם חזר לישון לאחר שעלה עמוד השחר אינו חוזר
ומברך ברכות התורה כשיקום משנתו! (ומ"מ כאשר
מברך ברכות התורה בלילה ולאחר מכן הולך לישון ,יכוון
בפירוש שלא לפטור את עצמו מברכות התורה אלא עד
שחוזר לישון בפעם השניה)

 31בגמ' בתענית כז :אמר לפניו( :אברהם אבינו)רבונו של
עולם ,תינח בזמן שבית המקדש קיים ,בזמן שאין בית
המקדש קיים מה תהא עליהם?  -אמר לו :כבר תקנתי
להם סדר קרבנות ,בזמן שקוראין בהן לפני  -מעלה אני
עליהם כאילו הקריבום לפני ,ואני מוחל להם על כל
עונותיהם.
רב עמרם גאון -לאחר מכן יש לומר סדר המערכה ,ורבון
כל העולמים .ואם אינו יכול לומר עם הציבור יאמר לבדו
ואין לחוש אם יחזור לומר שנית עם הציבור(שיחשב
כמקריב  2קרבנות תמיד) אך טוב שיכוון בקריאה השניה
להיות כקורא בתורה .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -לעניין נענוע בתפילה ובכלל כתב שהכל לפי מה
שהוא אדם ,אם מכוון היטב יתנענע ואם לאו ,יעמוד כך.
הלכה ברורה(ג) יזהר שלא ינענע גופו בתנועות משונות או
בתנועות חזקות ,שהוא כעומד לפני המלך.
 32רב עמרם גאון-בשבת וכן בר"ח מוסיפים את פסוקי
מוספי שבת ור"ח .וכ"פ ברמ"א.
בעל המנהיג -חלק על דין זה שאינו בדין שיזכירו את
קרבן מוסף עם תמיד של שחר .הטור השיב על דבריו
שאין זה נכון ,שהרי מוסף זמנו כל היום ,אך הב"י דחה
שהרי בכ"ז צריך להקדים של שחר למוסף
כלבו -אין להוסיף פסוקי ר"ח ויו"ט לפי שקוראים באותו
יום בתורה ,אבל פרשת התמיד שאין קוראין בכל יום
בתורה קורא אותה ,וכן פסוקי מוסף של שבת קוראים
אותם שאין בהם אלא שני פסוקים וכן נהגו וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ב) מנהג הספרדים שלא להזכיר כלל פסוקי
קרבן של מוספי שבת ,ר"ח או יו"ט ,והאשכנזים נהגו
להוסיף.

 30אגור -כתב בשם מהר"י מולין שנשים חייבות לברך
ברכת התורה אע"פ שאינן חייבות בלימוד תורה ,ועוד
שהן מברכות על קריאת הקורבנות ,ולדברי הסמ"ק
חייבות לברך כיוון שהן צריכות ללמוד את הדינין
השייכין להן .וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -עוד טעם שהרי לשיטתנו יכולות לברך על כל
מצוות שהזמן גרמא ,ולכן אין האישה יכולה להוציא את
האיש יד"ח בברכות אלו.
קטן שהגיע לחינוך ודאי שאינו יכול להוציא גדול יד"ח
בברכות התורה כיוון שלרוב הפוסקים הן מן התורה.
הלכה ברורה(כו) נער שנעשה בר מצווה ,נחלקו בפוסקים
האם צריך לברך ברכות התורה בלילה שנכנס בו למצוות,
וכדי לצאת מידי ספק יכוון ליבו לצאת יד"ח בברכת
אהבת עולם שבערבית וילמד מעט לאחר התפילה.
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33אף על גב דקיימא לן :דברים שבכתב אי אתה רשאי
לאומרם על פה ,כל דבר שרגיל ושגור בפי הכל ,כגון ק"ש
וברכת כהנים ופרשת התמיד וכיוצא בהן ,מותר.

ב .אם סיים ברוך שאמר קודם שסיים החזן עונה
אחריו אמן.

36אם סיים ברוך שאמר ,קודם שסיים החזן ,עונה אחריו:
אמן.

סימן נ-טעם למה אומרים משנת איזהו מקומן
א 34 .קבעו לשנות אחר פרשת התמיד פ' איזהו מקומן
וברייתא דר' ישמעאל ,כדי שיזכה כל אדם ללמוד בכל
יום מקרא משנה וגמרא ,דברייתא דר' ישמעאל הוי
במקום גמרא ,שהמדרש כגמרא

ג .אחר ישתבח יכול לענות אמן אחר ברכת עצמו.

רי"ף ,רא"ש-קבעו לומר ברוך שאמר שהוא ברכה
לפניהם וישתבח שהוא ברכה לאחריהם וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -שבח זה תקנוהו אנשי כנה"ג על ידי פתק שנפל
מן השמים ומצאוהו כתוב בו ,ואומרו מעומד ואפילו
ביחיד ,ויאחז שתי ציציות שלפניו בשעת אמירתו ולאחר
גמר ברוך שאמר ינשקם.
הלכה ברורה(ב) אין להוסיף על פסד"ז ,או לכפול
מזמורים בין באמצע ובין בסוף מפני שיש בזה חשש
איסור הפסק .מ"מ אם רוצה לחזור על מזמור מחמת
שלא כיוון באמירתם אע"פ שאינו חייב לחזור(חוץ מפסוק
פותח את ידיך) רשאי לחזור.
(ה) אם שכח לברך ברוך שאמר קודם פסד"ז רשאי לברך
כל עוד לא סיים את אמירת פסד"ז ואפילו נזכר באמצע
שירת הים.
אך במקרה בו סיים את שירת הים ונזכר שלא אמר ברוך
שאמר אינו רשאי לברך ברוך שאמר ,ולכן אינו רשאי
לברך גם ישתבח.
(ו) זמן אמירת פסד"ז מתחיל בזמן עלות השחר ,ונמשך
עד  4שעות מתחילת היום כזמן תפילת שחרית.
לא אמר פסד"ז ולא התפלל שחרית עד לאחר  4שעות
מתחילת היום ,בשוגג או באונס יברך ברוך שאמר
וישתבח בשם ומלכות ויתפלל.
במזיד מחמת הספק יאמר את ברוך שאמר וישתבח ללא
שם ומלכות.
בכל עניין אין לברך על פסד"ז אלא קודם שיתפלל תפילת
עמידה ,אך אם מאיזה סיבה הקדים להתפלל עמידה
ולאחר מכן אומר פסד"ז ,אפילו אם זה בתוך  4שעות
יברכם ללא שם ומלכות.
(ז) נשים פטורות מאמירת פסד"ז ,ואם רצו לאמרם
רשאיות ,אך לא יברכו את ברוך שאמר וישתבח בשם
ומלכות.

סימן נא -דיני תפילה מן ברוך שאמר עד ישתבח
א.אומרים ברוך שאמר קודם פסוקי דזמרה(=פסד"ז)
וישתבח לאחריהם.

 35אומרים :ברוך שאמר ,קודם פסד"ז ,וישתבח,
לאחריהם.
 33בגמ' בגיטין ס :דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן
על פה ,דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב.
ב"י -טעם הדבר הוא כיוון שיש הרבה דברים שנדרשים
מתוך הכתב כגון יתרות וחסרות ,וקרי ולא כתיב וכו'
וכאשר אומר בע"פ יכול להחסיר מהן.
תוס'-הקשו איך אנחנו אומרים היום מזמורים בע"פ?
ולמסקנה תרצו שאין לומר בע"פ דווקא כאשר מוציאים
אחרים יד"ח.
כלבו -ההיתר הוא משום עת לעשות לד' כיוון שאי אפשר
לכל אחד להביא ספר לקרוא בו.
אבודרהם -האיסור הוא דווקא כשקורא בתורה שמא
יאמרו שחיסר בקריאה ,אך בתפילה מותר לומר בעל פה.
מרדכי -הביא בשם ר"ת שמה שאומרים בעל פה הם
מזמורים שרגילים לגרוס אותם .וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -הביא בשם האור זרוע אם אותו פרק שגור בפיו
אך אינו שגור בפי כל אדם ,אין לאומרו בעל פה .וכ"פ
במשנ"ב.
משנ"ב -סומא מותר לקרוא בע"פ משום עת לעשות לד'.
מי שדורש ברבים בהרבה פסוקים שבתורה וקשה לו
לחפש בכל שעה מפני כבוד הציבור אפשר שיש להקל.
יש להחמיר שכאשר מוציא אחרים יד"ח שלא לאמרם
בע"פ( .כ"פ בהלכה ברורה (א) נכון להחמיר בדבר)
ביה"ל -לעניין אמירת הלל יש להקל לאמרו בע"פ ובלבד
שיהיו הפסוקים שגורים היטב בפיו ,שאם יטעה או
ישמיט לא יצא יד"ח ותהיה ברכתו לבטלה.

 36רא"ש -אם סיים לפני החזן את ברכת ברוך שאמר
יענה אחריו אמן ,אך אינו חייב לסיים מהר לפני החזן כדי
לענות אמן.
יש חולקים -שאין לענות אמן לאחר ברכה זו ,שאין
להפסיק בין הברכה לדבר שמברך עליו.
ב"י -דחה את דברי החולקים ,כיוון שפסד"ז הם שבח,
ואמירת אמן גם היא שבח ולכן לא הוי הפסק .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -אין לענות אמן בברוך שאמר וישתבח בדווקא
של ברכות אלו ,אך מותר לענות אפילו באמצע על שאר
ברכות ,אך אם התחיל בחתימת הברכה אין לענות על
שום ברכה.
אם סיים עם החזן בבת אחת לא יענה אחריו אמן,
שנראה כעונה אמן אחר ברכת עצמו ,אך בברכות שבכל
מקרה עונה אמן אחר ברכת עצמו ,אם סיים בשווה עם
הש"צ או אדם אחר עונה אמן.
ביה"ל -לאו דווקא חזן ,אלא אפילו אם שמע מעוד
אנשים צריך לענות אמן על כל אחד ואחד.
הלכה ברורה(ח) אם סיים ברוך שאמר ביחד עם הש"צ
לא יענה אחריו אמן מפני שנראה כעונה אמן אחר ברכת
עצמו.

 34בגמ' בקידושין ל .אמר רב ספרא משום ר' יהושע בן
חנניא ,מאי דכתיב :ושננתם לבניך? אל תקרי ושננתם
אלא ושלשתם ,לעולם ישלש אדם שנותיו ,שליש במקרא,
שליש במשנה ,שליש בתלמוד .מי יודע כמה חיי? לא
צריכא  -ליומי.
תוס' ,רא"ש-לכן בכל יום נוהגים לומר קודם פסד"ז
מקרא ומשנה ותלמוד .וכתב הרא"ה שנהגו לומר פרק
איזהו מקומן כיוון שאין בכל אותו פרק מחלוקת .וכ"פ
בשו"ע
הלכה ברורה(ז) מי שהוא זקן או חולה וקשה לו לעמוד
בשעת אמירת ד' מלך ,רשאי לאמרו מיושב.
 35בגמ' בשבת קיח :אמר רבי יוסי :יהא חלקי מגומרי
הלל בכל יום .איני? והאמר מר :הקורא הלל בכל יום -
הרי זה מחרף ומגדף!  -כי קאמרינן  -בפסוקי דזמרא.
בגמ' בברכות לב .דרש רבי שמלאי :לעולם יסדר אדם
שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל.
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37אחר ישתבח יכול לענות אמן אחר ברכות עצמו(ועיין
לקמן סימן רטו)

ה .שאילת שלום והשבת שלום בין המזמורים
ובאמצע מזמור.

39בין המזמורים האלו ,שואל מפני הכבוד ומשיב שלום
לכל אדם; ובאמצע המזמור ,שואל מפני היראה ומשיב
מפני הכבוד

ד .צריך ליזהר מלהפסיק בדיבור משיתחיל :ברוך
שאמר עד סוף יח'.

38צריך ליזהר מלהפסיק בדבור משיתחיל :ברוך שאמר עד
סוף י"ח ,ואפי' לצורך מצוה אין לדבר בין ברוך שאמר לישתבח.

 39טור -אין עדיפות לפסד"ז מאשר ק"ש ,ולכן לעניין
אמירת שלום לאדם דינם שווה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-שאילת כבוד מאדם נכבד שראוי להקדים לו
שלום.
אם צריך להפסיק באמירת שלום והוא עומד סמוך לסוף
פרק ,יזדרז לסיים את הפרק ואז להשיב.
וכיום אין אנחנו רגילים להפסיק לשאול בעת התפילה ,
ולכן אין לשאול ואין להשיב כלל.
הלכה ברורה(יד) באמצע פסד"ז רשאי לענות חמשה
אמנים ראשונים של הקדיש ,אך שאר האמנים כיוון
שאינם מדין הקדיש אלא מצד המנהג אין לו לענות ,ואם
ענה יש לו על מה שיסמוך.
(טו) השומע קדושה (בין של שחרית ובין של מוסף)
שנמצא באמצע פסד"ז או באמצע ק"ש וברכותיה ,לא
יפסיק לומר כל נוסח הקדושה אלא ישתוק ויענה רק
פסוקי "קדוש" ו"ברוך" בלבד .בק"ש לא יענה פסוק
"ימלוך" אך בפסד"ז רשאי לענות אף אותו.
אם נמצא בין ישתבח ליוצר רשאי לענות כל נוסח
הקדושה.
(טז)אין לענות ברוך הוא וברוך שמו ,אא"כ נמצא בין
ישתבח ליוצר.
(יז) בפסד"ז או בק"ש ושומע שאומרים יג' מידות ,או
שאומרים קדושת ובא לציון לא יפסיק לענות עם הציבור.
(יח)בפסד"ז אין לו לענות "מודים אנחנו לך" אלא אומר
את ג' תיבות אלו ואת השאר יהרהר בליבו ,ובין ישתבח
ליוצר רשאי לומר את כולו.
(יט) בפסד"ז ושמע את הציבור אומר פסוק שמע ישראל,
לא יפסיק לומר אלא יניח ידו על עיניו וימשיך לומר
פסד"ז.
(כ) בפסד" ז או באמצע ק"ש וברכותיה ורואה ת"ח או זקן
שנכנס לד' אמותיו ,חייב לקום מפניו.
(כא) בפסד"ז ורואה שזמן ק"ש עומד להסתיים ,יפסיק
מיד ויקרא כל שלושת הפרשיות של ק"ש.
אבל אם יש לפניו מספר דקות ויכול להספיק לקרוא ק"ש
ע"י שידלג הזמירות ויאמר ברוך שאמר ,תהילה לדוד
וישתבח עדיף שיעשה כן.
וכן אם שמע קול רעמים ,או ראה קשת בענן יפסיק מיד
ויברך את ברכתם מפני שהן מצוות עוברות (ואפילו נמצא
באמצע ק"ש)
(כב) התחיל לומר פסד"ז ללא ציצית ותפילין ,והובאו לו
באמצע יניחם בין פרק לפרק ,ואם סיים יניחם בין
ישתבח ליוצר אור.
(כג) הוצרך לנקביו באמצע פסד"ז ,יברך אשר יצר בין
פרק לפרק.
(כד) אבל בתוך יב' חודש על אביו ואמו ,רשאי להפסיק
באמצע פסד"ז כדי לומר קדיש על ישראל עם הציבור,
ויזהר לעשות זאת בין פרק לפרק.
(כו) בפסד"ז והציבור הגיעו לקריאת התורה ,אם יוכל
לשמוע קריאת התורה לאחר מכן במניין אחר לא יפסיק
באמצע .אך אם אין לו אפשרות טוב שיפסיק בין פרק
לפרק לשמוע את הקריאה .מכללם של דברים יש ללמוד
שאין להפסיק באמצע פסד"ז אפילו בשתיקה בעלמא
אלא לצורך מצווה עוברת.
(כז) הנמצא בפסד"ז וקראוהו לעלות לתורה ,אם קראוהו
בשמו יעלה ויברך ויקרא עם הקורא בתורה ,ואם נמצא

 37בגמ' בברכות מה :תני חדא :העונה אמן אחר ברכותיו
הרי זה משובח ,ותניא אידך :הרי זה מגונה!  -לא קשיא:
הא  -בבונה ירושלים ,הא  -בשאר ברכות.
תוס' -הביאו בשם ר"ח וה"ג שפוק חזי מאי עמא דבר
שלא נהגו לענות אמן אלא לאחר ברכת בונה ירושלים,
ולא בשאר מקומות .וכ"פ ברמ"א(סימן רטו)
רא"ש ,רי"ף -הביא בשם ר"ח וה"ג שלאו דווקא בונה
ירושלים אלא סיום כל ברכה ,כבונה ירושלים ,ישתבח
שהיא סוף לפסד"ז וכ"פ בשו"ע.
רמב"ם -עונה אמן בסוף שאר ברכות ,אך דווקא שאלו
ברכות רצופות ,אך ברכה אחת (כישתבח) לא עונה אמן.
הלכה ברורה(ט) לדעת הספרדים כאשר מסיים אמירת
ישתבח אומר אמן על ברכת עצמו ,והאשכנזים נהגו שלא
לענות על ברכת עצמו.
 38רי"ף ,רא"ש -אין להפסיק בדיבור בין ברוך שאמר עד
לאחר תפילת  , 18וכן אין לדבר בין ישתבח ליוצר אור
והשח שם עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה.
וכ"פ בשו"ע
כלבו-אע"פ שבין ישתבח ליוצר רשאי להפסיק לצרכי
מצווה ,בין ברוך שאמר לישתבח לא יפסיק וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הסיבה לאסור כיוון שברוך שאמר היא ברכה
שלפני פסד"ז וישתבח היא ברכה שלאחריה.
אסור להפסיק אפילו בלשה"ק ,וכשצריך להפסיק מפני
אונס כמבואר בסעיף ה' צריך לומר קודם שידבר אלו
הפסוקים "ברוך ד' לעולם אמן ואמן" וכו' עד ויברך דוד,
וכשחוזר להתחיל ממקום שפסק יאמר גם כן אלו
הפסוקים דהוי כמו ברכה לפניהם ואחריהם.
גם לומר "ברוך הוא וברוך שמו" אסור ,אך מותר לענות
אמן ,ומותר לו לברך אשר יצר ,ולומר פסוק ראשון של
ק"ש עם הציבור.
כאשר אומרים נפילת אפיים אין לדבר עד לאחר נפילת
אפיים.
נמצא באמצע פסד"ז וחושש שמא יעבור זמן ק"ש רשאי
להפסיק ולומר ק"ש.
אם שכח לומר ברכת התורה קודם התפילה מותר לו
לאמרם אפילו באמצע פסד"ז כיוון שיש אומרים שאסור
לומר פסוקים ללא ברכת התורה.
אין לקרוא לס"ת מי שנמצא באמצע פסד"ז ,אך לכהן אם
אין שם כהן אחר וה"ה ללוי מותר ,אך לא יבקש שיעשו
עבורו מי שברך ,ואם שאלו לשמו יענה מפני הכבוד .ואם
הוא סמוך לסוף פרק ימהר לאמרו ובלבד שלא יהיה
טורח ציבור.
הלכה ברורה(יא) בדיעבד אם הפסיק בדיבור אפילו לאחר
אמירת ברוך שאמר קודם שיתחיל בזמירות אינו חוזר
ומברך.
(יב) האומר ברוך שאמר או ישתבח ,כל עוד לא הגיע
לחתימת הברכה "ברוך אתה ד' "...רשאי לענות כל אמן
שאחרי ברכה ,ולאחר שענה אמן ממשיך ממקומו .אך אם
התחיל בחתימת הברכה אין לו לענות אמן אחר ברכה
אחרת ששומע.
אך אם שמע קדיש ,אם הוא קודם חתימת הברכה יענה
אמן ,ואם הוא אחרי חתימת הברכה יענה רק  5אמנים
ראשונים.
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לפי שהוא סוף פסד"ז וכן פסוק ה' ימלוך לעולם ועד .כשמגיע
לואתה ה' אלהינו מודים אנחנו לך או לפסוק וכל קומה לפניך
תשתחוה אין לשחות ולהשתחות שם כדלקמן סי' קי"ג .ונהגו
לעמוד כשאומרים :ברוך שאמר ,ויברך דויד וישתבח

ו .צריך להפסיק בין אלילים לבין וד' שמים עשה.

40צריך להפסיק בין אלילים ובין וה' שמים עשה

ז .אם לא כיוון בפסוק פותח את ידיך צריך לחזור
ולאמרו פעם אחרת.

ח .אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם בנחת.

41צריך לכוין בפסוק פותח את ידך ואם לא כוון ,צריך
לחזור ולאומרו פעם אחרת .הגה 42 :ואומרים פסוק ואנחנו

44א"א הזמירות במרוצה ,כי אם בנחת.

נברך יה אחר תהלה לדוד43 ,וכופלין פסוק כל הנשמה תהלל יה

ט .יש לומר מזמור לתודה בנגינה שכל השירות
עתידות לבטל חוץ מזה

45מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה ,שכל השירות עתידות
ליבטל חוץ ממזמור לתודה .הגה :וא"א מזמור לתודה בשבת

בסמוך לסיום המזמור נכון שיסיים המזמור קודם שיברך
ובלבד שלא יהיה בכך טורח ציבור ,אך אינו רשאי לבקש
שיעשו עבורו מי שברך וכו'.
ואם לא קראוהו בשמו לא יעלה ,אלא ירמוז שנמצא
באמצע פסד"ז.
ואם הוא כהן ואין שם כהן אחר אלא הוא ,או שהוא לוי
ואין שם לוי אחר ,יעלה אפילו אם לא קראוהו בשמו.
(כט) בפסד"ז ,אם אין מי שיקרא בתורה רשאי להפסיק
כדי לקרוא ,וכן רשאי לתקן את הש"צ אם טעה בקריאה
בטעות המשנה את העניין.

וי"ט (טור) או בימי פסח ,שאין תודה קריבה בהם משום חמץ,
ולא בערב פסח ,וע"ל סי' תצ"ט ,ולא בערב יום כפור וע"ל סי'
תר"ד ,וכן נהגו במדינות אלו

סימן נב -דין מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד
ישתבח.
א .המאחר לתפילה כיצד ינהג.

46אם בא לבהכ"נ ומצא צבור בסוף פסד"ז אומר :ברוך
שאמר עד מהולל בתשבחות ,ואח"כ :תהלה לדוד עד

 40טור -שלא יראה שאומר שכל אלוהי העמים אלילים
וח"ו בכללם ד' וכ"פ בשו"ע.
 41בגמ' בברכות ד :אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא :כל
האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים  -מובטח לו
שהוא בן העולם הבא ..משום דאתיא בא' ב' ומשום דאית
ביה פותח את ידיך.
אוהל מועד -פירוש שמצווה זו מכרעת את הכף ,אך לא
שמשום מצווה זו בלבד יהיה בן העולם הבא.
ר' יונה -מעלת הפרק היא בגלל הפסוק פותח את ידיך
ולכן צריך לכוון באמירתו ,ואם לא כיוון צריך לחזור
ולאמרו .אם כיוון רק בפסוק זה מועיל .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם לא כיוון דעתו חוזר מפסוק פותח את ידיך
עד סוף המזמור ,ואם כבר המשיך במזמורים הבאים,
יאמר לאחר התפילה מפסוק פותח את ידיך עד סוף
המזמור.
הלכה ברורה(לג) צריך לכוין באמירת פסוק זה שהקב"ה
זן ומפרנס לכל.
אם לא כיון צריך לחזור ולאמרו שנית ,אם עדיין לא
התחיל במזמור שלפניו חוזר לפסוק פותח את ידיך
וממשיך משם על הסדר .ואם התחיל את המזמור
שלאחריו ,יאמר פסוק זה בלבד בין מזמור למזמור.
נוהגים לפתוח את כפות הידיים לרווחה כשאומרים פסוק
זה.

אבודרהם -יש כופלין בשירת הים את פסוק "ד' ימלוך"..
וכ"פ ברמ"א.
ארחות חיים -אין לכפול אותו כיוון שנראה שאומר שמע
שמע ,ויש נוהגים לאמרו פ"א בלשה"ק ופ"א בארמית.
ב"י -אין לכפלו כלל.
הלכה ברורה(לו) נוהגים לעמוד כשאומרים פסוקי ויברך
דוד עד שאומר "אתה הוא ד' האלוקים" ועד בכלל ,מנהג
האשכנזים לעמוד גם כשאומר ישתבח ,אך אין מנהג
הספרדים כן.
(לח) באמירת שירת הים יש לדקדק ולומר "מי כמוך
באלים ד' מי ּכמוך נאדר בקודש"
ויש לומר שירת הים בשמחה רבה ובדקדוק התיבות,
והעושה כן כאילו יצא בעצמו ממצרים ,והקב"ה מצילו
ומוחל עוונותיו.
 44ארחות חיים -אותם בנ"א שאומרים פסד"ז במרוצה
לא יאות עושים  ,שמקצרין שבחו של מקום בשביל
צרכיהם ,היש מושל שיתרצה בכך? וכ"פ בשו"ע.
 45ארחות חיים -מזמור לתודה מצווה למשוך אותו
בנגינה כיוון שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור
לתודה וכ"פ בשו"ע.
טור -מנהג אשכנז שלא לומר מזמור לתודה בשבת ויו"ט
כיוון שאין מקריבין בהם קרבן תודה וכ"פ ברמ"א
אך הטור דחה את מנהג זה כיוון שאין לחוש שמא שיבנה
ביהמ"ק יבואו לטעות בכך.
הלכה ברורה(מ) אין אומרים מזמור לתודה בשבת ויו"ט.
ובמקומו אומר מזמור שיר ליום השבת.
(מא) מנהג האשכנזים שלא לומר מזמור לתודה בימי
חוה"מ פסח ובערב פסח (כי עם התודה היו מביאים
עשרה לחמי חמץ) אבל הספרדים נהגו לאומרו גם בערב
פסח ובימי חוה"מ.

 42בגמ' בברכות לב :חסידים הראשונים היו שוהין שעה
אחת .מנא הני מילי? אמר רבי יהושע בן לוי :אמר קרא
אשרי יושבי ביתך.
תוס' -לפיכך תקנו לומר זה הפסוק קודם תהילה לדוד.
אמירת ואנחנו נברך יה..
אשכול -נהגו לומר בסוף תהילה לדוד "ואנחנו נברך
...מעתה ועד עולם הללויה" כיוון שהאומר תהילה לדוד ג'
פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא ,אנחנו מתפללים
עבור זה .וכ"פ ברמ"א
כלבו -אין להוסיף פסוק זה  ,וטעות הוא ביד המוסיפים
שהרי לא אמרו דוד.

 46רב נטרונאי ,סמ"ק -המאחר ומצא את הציבור בסוף
פסד"ז אין לו להצטרף אליהם ולומר לאחר מכן פסוקים
אלו ,כיוון שתיקנום לומר קודם התפילה ,ולכן יאמר

 43ב"י -כופלים את פסוק "כל הנשמה תהלל "...להודיע
שנגמרו המזמורים של תהילים .וכ"פ ברמ"א.
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השמים .הגה :אם עוד אין שהות ,לא יאמר רק :ברוך שאמר,
ותהלה לדוד וישתבח47 .ואם כבר התחילו הצבור יוצר ,ואין

מעתה ועד עולם הללויה ,ואח"כ :הללו את י"י מן השמים
עד לבני ישראל עם קרובו הללויה ואח"כ :הללו אל
בקדשו עד כל הנשמה תהלל יה .הגה :ואם יש לו שהות יותר

שהות לומר פסד"ז אפי' בדילוג ,יקרא ק"ש וברכותיה עם
הציבור ויתפלל עמהם ,ואחר כך יקרא כל פסד"ז בלא
ברכה שלפניהם ולא של אחריהם .הגה :ומכל מקום יאמר

יאמר :הודו לה' קראו עד והוא רחום וידלג עד והוא רחום
שקודם אשרי כי בנתיים אינו רק פסוקים מלוקטים .ואח"כ:

כל הברכות שמחויב לברך בבקר

ישתבח ,ואח"כ :יוצר וק"ש וברכותיה ,ויתפלל עם הצבור.
ואם אין שהות כ"כ ,ידלג גם מזמור הללו את י"י מן

סימן נג-דין הראוי לירד לפני התיבה

ברוך שאמר ,אשרי ,הללו אל בקדשו ,ישתבח וממהר
להצטרף לציבור
הגהמ"י -הוסיף שצריך לומר גם מזמור הללו את ד' מן
השמים.
ר' יונה ,רא"ש -אם אין שהות אלא לומר אשרי ,יאמר
ברוך שאמר ,אשרי וישתבח  ,וזאת כיוון שעיקר התקנה
הייתה בגלל מזמור זה.
בשו"ע פסק כהגהמ"י ,ואם אין שהות ינהג כרב נטרונאי
והרמ"א הוסיף שאם אין שהות ינהג כר' יונה.
משנ"ב -לכתחילה ראוי לבוא לבהכ"נ בהשכמה כדי שלא
יצטרך לדלג ,כי כתבו בספרים שהמגיד הזהיר לבית יוסף
לבוא לבהכ"נ בהשכמה כדי שיוכל להתפלל כסדר ,כיוון
שהמדלג מהפך הצינורות והרבה אנשי מעשה נוהגים
להתפלל כסדר מטעם זה אפילו אם אחרו לבוא לבהכ"נ.
אך יש שחלקו ובכל מקרה שמאחר לבהכ"נ ידלג ע"מ
להצטרף לציבור.
במקרה בו איחר כ"כ שגם אם יתחיל רק מברכת יוצר לא
יגיע לעמידה עם הציבור ,יתפלל לבדו על הסדר כיוון
שצריך להסמיך גאולה לתפילה
בשבת ידלג על המזמורים הנאמרים בשבת ,ויקדים לומר
את המזמורים הנאמרים בחול שהם תדירים ,אך מחויב
לומר נשמת כל חי ,ואם אין לו שהות כלל יאמר ברוך
שאמר ,ותהילה לדוד ,נשמת וישתבח.
נחלקו בפוסקים האם יוכל לברך ברכת אלוקי נשמה
לאחר התפילה שמא יוצא יד"ח בברכת מחיה המתים,
וכדי לצאת יד"ח כולם יכוון בפירוש בברכת מחיה
המתים שאינו רוצה לפטור את ברכת אלוקי נשמה ואז
יברכנה לאחר התפילה.
אך לעניין ברכת התורה אם שכח ,יכוון בפירוש בברכת
אהבה רבה לפטור ברכות התורה ,ויזהר ללמוד מיד לאחר
התפילה.
הלכה ברורה (א) המאחר לבית הכנסת ומצא שהציבור
נמצאים בסוף פסד"ז ינהג כפי האמור להלן:
ימהר להתעטף בציצית ותפילין ,אם לא ברך ברכות
השחר וברכות התורה ,יברך ברכת אלוקי נשמה ,ויאמר
ברכות התורה ,שאם לא יברכם לפני התפילה יפסידם.
לאחר מכן יאמר ברוך שאמר ,אשרי ,הללו את ד' מן
השמים ,הללו אל בקדשו,ישתבח וימשיך ליוצר אור.
לאחר התפילה ישלים אותם פסד"ז שהחסיר ,וברכות
השחר ,ואמירת הקרבנות.
בהיעדר זמן יוותר על מזמור הללו את ד' מן השמים ,ואם
יש צורך יוותר אף על הללו אל בקדשו
(ב) אם הזמן מצומצם כ"כ שאין שהות לומר כלל פסד"ז,
יתחיל מיוצר אור ויתפלל על הסדר ,ולאחר התפילה
ישלים כל פסד"ז אך אינו רשאי לברך בשם ומלכות את
ברוך שאמר וישתבח
(ג) אם יש לו עוד שהות ,יאמר הללויה הללי נפשי עד הללו
אל בקדשו ,אם יש עוד שהות יאמר ויברך דוד ,ואם יש
עוד שהות יאמר שירת הים
אם יש לו שהות יוכל לומר גם חלק מפסוקי הקרבנות,
ויתחיל מלפיכך אנחנו חייבים להודות..עד פסוק שמע
ישראל וברוך שם שהם צורך גדול על פי הקבלה ,ואח"כ
יאמר פרשת התמיד ,פטום הקטורת עד רבן שמעון בן
גמליאל ולא עד בכלל.

א .הש"ץ אומר ישתבח במעומד.

48אומר ש"ץ ישתבח ,מעומד.

ב .אין לומר ישתבח ,אא"כ אמר ברוך שאמר וקצת
פסד"ז.

49אין לומר ישתבח ,אא"כ אמר ברוך שאמר וקצת פסוקי
דזמרה.

 47רב נטרונאי -ולא יאמר אותם אחר התפילה כל עיקר.
ב"י ,רשב"א -אין הכוונה שלא אומר אותם כלל ,אלא
שיאמר אותם ללא ברכה וכ"פ בשו"ע
מהרי"א -לדברי כולם את הברכות שמברכים בבוקר
יכול לאמרם אחר תפילתו .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -יש מהפוסקים שסוברים שאת ברכות השחר
יכול לומר כל היום עד שתחשך ,אך לכתחילה יש ליזהר
שלא לאחרם עד  4שעות ,ובדיעבד עד חצות ,והמקל
לסמוך אפילו לאחר חצות יש לו על מי לסמוך
 48הגהמ"י ,כלבו -יש לחזן לומר ישתבח מעומד ,וזאת
כיוון שאין להפסיק בין ישתבח ליוצר ,ולכן יעמוד כדי
שלא יהיה הפסק וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -החזן צריך מדינא לעמוד בישתבח ,ואילו יחיד
המתפלל עומד מכח המנהג.
כל הטו' שבחים בישתבח יזהר מאוד שלא להפסיק בינהן,
והמפסיק ענשו גדול ,אבל אין צריך שיהיה בנשימה אחת.
הלכה ברורה(ב) אם הפסיק בדיבור באמצע אמירת
השבחים אינו צריך לחזור.
 49מהר"י בן חביב -החזן עומד מישתבח ובתנאי שכבר
קרא ברוך שאמר וקרא פסוקי דזמרה.
ב"י -שהרי אין לומר אותה לבדה ,והאומרה לבדה אינו
אלא טועה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -בין ש"צ ובין המתפלל יחידי.
ישתבח אינה פותחת בברוך כיוון שהיא סמוכה לברכת
ברוך שאמר ,ולכן אין לומר אותה כלל ללא שיאמר ברוך
שאמר ,והעושה כן מברך ברכה לבטלה.
אבל או יארצייט שנתאחרו לבוא לבהכ"נ עד קרוב לברכו,
ֵ
ומוכרחים להתחיל בישתבח ,יראו על כל פנים לומר
מתחילה לעצמם ברוך שאמר ,אשרי וישתבח.
ביה"ל -שכח לומר ברוך שאמר ונזכר לאחר שכבר אמר
פסד"ז ,במקרה כזה לא יוכל לברך ברוך שאמר כיוון
שנתקנה דווקא לפני פסד"ז ,ומ"מ יאמר ישתבח.
הלכה ברורה(ד) שכח לומר ישתבח ונזכר בברכת יוצר
אור ,יאמר ברכת ישתבח בשם ומלכות אחר שיחתום
יוצר המאורות .ואם נזכר כשהוא באמצע אהבת עולם,
יאמר ברכת ישתבח בשם ומלכות אחר שיחתום הבוחר
בעמו ישראל באהבה .וכן אם נזכר בק"ש יאמר בשם
ומלכות בין הפרקים ,אך לאחר תפילת עמידה אומרה
ללא שם ומלכות.
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עניו ומרוצה לעם; ויש לו נעימה; וקולו ערב; ורגיל
לקרות תורה נביאים וכתובים.

ג .אין לברך על ציצית ,בין פסד"ז לישתבח ,אלא
בין ישתבח ליוצר.

50אין לברך על עטיפת ציצית ,בין פסוקי דזמרה לישתבח,
אלא בין ישתבח ליוצר  51הגה :מיהו הש"צ ,אם לא היה לו

ה .באין ראוי כנ"ל ,יבחרו הטוב שבציבור בחכמה
ובמעשים טובים.

טלית תחלה ,יתעטף בציצית קודם שיתחיל ישתבח ,כדי שיאמר
הקדיש מיד אחר ישתבח ,ולא יפסיק  .וכן אם אין מנין בבהכ"נ,
ימתין הש"צ עם ישתבח ,וישתוק עד שיבא מנין ,ויאמר ישתבח
וקדיש.

אם אין מוצאין מי שיהיה בו כל המדות האלו ,יבחרו
הטוב שבצבור בחכמה ובמעשים טובים .הגה :ואם היה כאן
עם הארץ זקן וקולו נעים והעם חפצים בו ,ובן י"ג שנה המבין
מה שאומר ואין קולו נעים ,הקטן הוא קודם 53מי שעבר עבירה
בשוגג ,כגון שהרג הנפש בשגגה וחזר בתשובה ,מותר להיות
ש"ץ .אבל אם עשה במזיד ,לא ,דמ"מ יצא עליו שם רע קודם
התשובה

ד .ש"ץ צריך שיהיה הגון :ריקן מעבירות ,עניו,
מרוצה לעם וקול ערב.

 52ש"ץ ,צריך שיהיה הגון .ואיזהו הגון ,שיהא ריקן
מעבירות; ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו; ושיהיה

ו .ממנין רק מי שנתמלא זקנו ,מפני כבוד הציבור,
אבל באקראי מותר.

 50כלבו -עומד החזן ומתעטף בציצית ומברך עליה ,ויורד
לפני התיבה ופותח בישתבח.
ב"י-תמה על דבריו ,למה להפסיק באמצע פסד"ז שלא
לצורך?אלא היה צריך לברך לפני ברוך שאמר ולכן פסק
בשו"ע שאין לברך באמצע פסד"ז ,או שיברך לאחר
ישתבח .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -האיסור לברך הוא דווקא בין שירת הים
לישתבח ,אך בין שאר הפרקים של פסד"ז רשאי לברך.
ובפרט שהוא בציבור שהוא מתבייש לשבת בלי טלית
ותפילין.

54

55

אין ממנין אלא מי שנתמלא זקנו ,מפני כבוד הציבור.
אבל באקראי ,משהביא שתי שערות יוכל לירד לפני
ואמרי לה אמר רבי חמא אמר רבי אלעזר :זה שליח צבור
שאינו הגון היורד לפני התיבה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -בספרים האריכו מאוד בגודל גנות הממנים ש"צ
שאינו ראוי
ראוי שיהיו בגדי הש"ץ ארוכים שלא יראו רגליו.
טוב לחזר אחר ש"צ שיהיה צדיק בן צדיק שאינה דומה
תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע.
הפסול מחמת עבירה פסול אפילו באקראי ,אך כל זה
דווקא כשלא עשה תשובה ,ואפילו נתברר בעדים שחטא,
אם עשה תשובה אין מעבירין אותו.
יזהר החזן אם יש ריב וקטטה בין שני בעלי בתים שיהא
בשב ואל תעשה ולא יתערב ,ואם יש לו קטטה ואיבה עם
אחד מהקהל ,ישתדל להעמיד הדברים לפני הרב או
הקהל שיפשרו בינהם.

 51דרכ"מ -כתב לתרץ בדעת הכלבו שמיירי בחזן ,שאינו
יכול להפסיק לאחר אמירת ישתבח כיוון שצריך לומר
קדיש ,הוא יברך על ציצית לפני ישתבח ,אך יחיד יברך
לאחר ישתבח .וכ"פ ברמ"א
והביא בשם המהרי"ל שפעמים סיימו פסד"ז ולא היה
מניין עשרה ,וציווה על החזן להמתין אפילו חצי שעה ולא
ישיח שיחה בטלה ,וכשבא מניין ימשיכו מישתבח וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב -אם הביאו לחזן את הציצית\ תפילין לאחר
שסיים ישתבח ,יברך שם והקהל ימתינו לו.
דווקא החזן עוצר לפני ישתבח ,אך היחיד ממשיך תמיד
לומר ישתבח ולא ימתין ,בין אם אין מניין ובין כשהגיע
לשם לפני החזן(וכ"פ בהלכה ברורה(ו))
*בדיעבד אם גמר אמירת ישתבח ואז הגיע מניין ,יאמרו
עכ"פ ג' פסוקים מפסד"ז ואז יוכל הש"ץ לומר קדיש,
כיוון שצריכים המניין להיות בזמן שאומרים חלק
מהפסוקים.
הלכה ברורה(ה) למנהג האשכנזים ישנה חלוקה בין
הש"צ לציבור ,אך הספרדים אליבא דהבנת הב"י שאין
להפסיק שם כלל ,בין החזן ובין הציבור יאמרו ישתבח
ורק לאחריו יתעטפו בציצית וכו'.
*(ו) חלק על דין זה ואינם צריכים לומר ג' פסוקים ,כיוון
שבפסד"ז הדין שונה ,והביא שהמשנ"ב בעצמו כתב כן
להלן בסימן נה' סק"ב.

 53ברמ"א הורה להחמיר שמי שעבר על עבירה במזיד,
אפילו אם חזר בתשובה אינו יכול לשמש כחזן.
משנ"ב -הביא פוסקים החולקים ואפילו במזיד אם חזר
בתשובה יוכל להיות חזן ,ומחמירים דווקא לעניין תעניות
אך בשאר ימות השנה מותר לו .ויש שכתבו להחמיר
בימים נוראים כתעניות ולא למנות ש"צ שעבר עבירות
במזיד אף אם חזר בתשובה.
הלכה ברורה(ט) התובע את חבירו בערכאות של גוים
פסול מלשמש ש"צ ואפילו באקראי.
(י) המחנך את בניו בבתי ספר חילוניים שאינם שומרי
תו"מ הרי הוא פסול מלשמש בקודש ולעבור לפני התיבה
ואפילו באקראי ,שמוכיח שמה ששומר תו"מ אינו אלא
מחמת ההרגל ואינו מאמין בליבו.
(יא) ולכן העובר על עבירות חמורות שבתורה ,כמחלל
שבת ,מגלח בתער הרי הוא פסול מלשמש ש"צ ואפילו
באקראי כגון שרוצה להתפלל תוך  30לימי אבלו אא"כ
קיבל על עצמו תשובה.

 52בגמ' בתענית טז .עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה
זקן כו' .תנו רבנן :עמדו בתפלה ,אף על פי שיש שם זקן
וחכם  -אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל.רבי
יהודה אומר :מטופל ואין לו ,ויש לו יגיעה בשדה ,וביתו
ריקם ,ופרקו נאה ,ושפל ברך(עניו) ,ומרוצה לעם(נח
לבריות) ,ויש לו נעימה(קולו מושך הלב) ,וקולו ערב ,ובקי
לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ,ולשנות במדרש
בהלכות ובאגדות ,ובקי בכל הברכות כולן.ופרקו נאה
אמר אביי :זה שלא יצא עליו שם רע בילדותו" .היתה לי
נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה" מאי
נתנה עלי בקולה? אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב,
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בגמ' בחולין כד :ת"ר :נתמלא זקנו ראוי ליעשות שליח
ציבור ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו.
בגמ' במגילה כד .קטן קורא בתורה ומתרגם ,אבל אינו
פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה .ואינו נושא את
כפיו .והוקשה לראשונים שהרי מחולין משמע שצריך
זקן ,ובמגילה משמע שכל שהביא  2שערות אינו קטן
ויכול לעבור לפני התיבה?!
רשב"א,רא"ש ,ר"ן -צריך שימלא זקנו כדי למנותו לחזן
באופן קבוע ,אך באופן ארעי כל שהביא  2שערות אינו
קטן ומותר וכ"פ בשו"ע
15

התיבה ,ובלבד שלא יתמנה מפי הצבור או מפי ש"ץ
הממנה אותו להקל מעליו להתפלל בעדו לעתים ידועים.

ט .סריס ,י"א שמותר למנותו אם הוא בן עשרים.

58סריס ,י"א שמותר למנותו אם הוא בן עשרים

ז .מוטב שיהיה ש"ץ בין יג' ויום א' משיבטלו לשמוע
קדושה וקדיש.

י .יש מקומות שקטנים יורדין לפני התיבה בערבית
במוצ"ש.

56אם אין שם מי שיודע להיות ש"ץ ,כי אם בן י"ג ויום א',
מוטב שיהא הוא ש"ץ משיבטלו מלשמוע קדושה וקדיש.

59יש ללמוד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדין
60
לפני התיבה להתפלל תפלת ערבית במוצאי שבתות .הגה:
ובמקומות שלא נהגו כן ,אין לקטן לעבור לפני התיבה אפילו
בתפלת ערבית ,אפילו הגיע לכלל י"ג שנים ביום השבת אין
להתפלל ערבית של שבת ,דהרי עדיין אין לו י"ג שנה

ח .בן כ' שנה ,אע"פ שאין לו זקן ממנין אותו.

 57מי שאינו בעל זקן ,כל שניכר בו שהגיע לכלל שנים
שראוי להתמלאות זקנו ,נתמלא זקנו קרינן ביה .הילכך
בן כ' שנה ,אף על פי שאין לו זקן ,ממנין אותו .הגה :וכן
אם היה לו זקן ,אפילו מעט ,קרינן ביה נתמלא זקנו אם הוא
מבן י"ח ולמעלה.

יא .ש"ץ המאריך בתפילתו לא טוב עושה מפני
טורח הציבור.

61ש"צ שמאריך בתפלתו כדי שישמעו קולו ערב ,אם הוא
מחמת ששמח בלבו על שנותן הודאה להש"י בנעימה,

רא"ש-מי שלא נתמלא זקנו יכול להתפלל באקראי
ובלבד שלא יתמנה מפי הציבור או שהש"צ ימנה אותו
כדי לעזור לו ולהקל מעליו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ואין הציבור יכולין למחול על כבודם.
באקראי מותר דווקא בשאר ימות השנה ,אך בתעניות
ובימים נוראים אין ממנין חזן למי שלא נתמלא זקנו ואין
להקל בזה אפילו ע"י מחילת הציבור
אין צריך לבדוק אם יש  2שערות ,שבדבר שהוא דרבנן
הילך אחר הרוב.
ביה"ל-אפילו אם הוא אבל לא ירד בדרך קבע לפני
התיבה אם לא נתמלא זקנו ,אך נראה שלעניין תפילת
ערבית יש להקל אפילו בקבע.
אין למנות קטן שהגיע ליג' ללא זקן בקבע שמא יזדמן
להם חזן עם זקן ,אך באקראי מותר ,ובמקום שידוע
שאין חזן עם זקן מותר למנות קטן בן יג' ללא זקן ואפילו
בדרך קבע
הלכה ברורה(יב) לעניין שתי שערות אין להקל אא"כ ידוע
שהביא שתי שערות ,אך אם אין ידוע אינו רשאי להיות
חזן בתפילת שחרית ומנחה ,אך בתפילת ערבית יש מקום
להקל בדבר.

 58סריס הוא כל מי שנפגע במערכת הרביה שלו ולפיכך
אינו יכול להוליד דבר זה נכון בין אם הפגיעה היא ישירה
או עקיפה.
במסכת סופרים פי"ד הי"ג -אבל אם אין לו זקן ,והוא בן
עשרים ,אף על פי שנראה כסריס ,ויש אומרים אפילו
סריס עצמו מותר .וכ"פ בשו"ע
 59אבודרהם ,ר' יצחק בן ליאון-קראו תגר על אותם
הנוהגים לתת לקטן לעבור לפני התיבה במוצאי שבת
ויו"ט.
רשב"א -טעם הדבר כיוון שתפילות וברכות הן דרבנן,
וקטן אינו יכול להוציא את הציבור יד"ח
ב"י -ניתן ללמד זכות על הנוהגים להתיר שמכיוון
שהציבור מוחלים על כבודם ,ותפילת ערבית היא רשות
ולכן מותר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -גם הב"י בעצמו לימד זכות על המקלים ,אך
סובר שאין לעשות כן לכתחילה.
הלכה ברורה(יט) מי שנולד בבין השמשות שהוא ספק יום
ספק לילה ,כגון שנולד במוצאי יום יב' ניסן ,נכון להחמיר
שלא למנותו לש"צ ביום יב' אלא להמתין עד יום יג'.
מותר יהיה לצרפו לעשירי במניין .ולעניין שאר מצוות יש
להחמיר ולקיים את כל המצוות מיום יב' כגדול החייב
במצוות.

 55באיזה זקן מדובר?
כלבו -זקנו התחתון .ב"י -משאר הפוסקים משמע
שמיירי בזקן העליון .ובשו"ע סתם.
 56רב נטרונאי -האמור לעיל אינו אלא למצווה מן
המובחר ,אך ודאי במקום שאין אדם כזה אפילו בן יג'
ויום אחד יכול להיות חזן מאשר שיבטלו מקדושה וכו'
וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(טז) בן יג' ויום אחד הכוונה היא שמלאו לו
 13שנים שלמות ,והגיע זמן צה"כ של סיום שנת ה .13כגון
אם נולד בכ' בטבת בשעה  12בצהריים ,הרי הוא נעשה בר
מצווה מיד עם צה"כ של תחילת ליל כ' בטבת ואינו צריך
להמתין עד למחרת בשעה  12בצהריים.

 60דרכ"מ -אין מנהג זה קיים ביננו ,וכתב המהרי"ל
שאפילו נעשה בן יג בשבת אינו יכול להיות ש"צ בערבית
של שבת .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -כל האיסור הוא בדווקא שמתפללים ערבית
מבעוד יום כך שלא נשלמו לו יג' שנה ,אך אם מתפללים
משחשיכה לאחר צה"כ ,מותר לו להיות חזן .ומה שבכל
מקום נאמר יג' שנה ויום אחד אין הכוונה שצריך יום
אחד יותר ,אלא צריך יג' שנה שלמות מיום ליום.

 57במסכת סופרים פי"ד הי"ג -והעובר לפני התיבה
והנושא את כפיו ,עד שיהא בן עשרים שנה ובעל זקן; אבל
אם אין לו זקן ,והוא בן עשרים ,אף על פי שנראה כסריס,
ויש אומרים אפילו סריס עצמו מותר ..מכאן דייק בב"י-
שבמקרה בו הוא גדול ואינו בעל זקן ,כיוון שניכר שהגיע
לכלל השנים שראוי להתמלא זקנו נחשב ככאילו נתמלא
זקנו ורשאי להיות חזן וכ"פ בשו"ע
נימוק"י -מי שאין לו אלא זקן מועט כיוון שהוא בן שנים
כמי שנתמלא זקנו דמי וכ"פ ברמ"א.

 61הרשב"א נשאל בשאלה זו והשיב שהכל תלוי בכוונת
הלב ,שהרי צריך שיהיה קולו נעים כמו שמצינו בגמ'
בתענית טז .רבי יהודה אומר...ויש לו נעימה וקולו ערב..
ומאידך צריך שיעמוד בכובד ראש ולכן תלוי בכוונת הלב,
ומ"מ בכמה מקומות אמרו לקצר מפני טורח הציבור
וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -הביא בשם המרדכי שבמקרה בו יש עם הארץ
שקולו ערב ,ויש שם תלמיד חכם ואין קולו ערב ,בכה"ג
הת"ח קודם שיודע מה הוא מתפלל.
משנ"ב -אסור לו להאריך שלא ברצון הקהל אפילו בשבת
ויו"ט ,ואף ברצון הקהל יותר מדי זה מגונה.
16

תבא עליו ברכה .והוא שיתפלל בכובד ראש ועומד באימה
וביראה .אבל אם מכוין להשמיע קולו ,ושמח בקולו ,ה"ז
מגונה .ומ"מ כל שמאריך בתפלתו לא טוב עושה מפני
טורח הצבור.

טו .ש"צ קבוע יורד לפני התיבה מעצמו ולא ימתין
שיאמרו לו.

65ש"צ קבוע יורד לפני התיבה מעצמו ולא ימתין שיאמרו
לו.

יב .אין ממנין מי שקורא לא' ע' ,ולע' א'.

62אין ממנין מי שקורא לאלפי"ן עייני"ן ולעייני"ן אלפי"ן

טז .מי שאינו ש"צ קבוע צריך לסרב מעט קודם
שירד לפני התיבה

יג .פוחח ,והוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגולים ,לא
ירד לפני התיבה.

65מי שאינו ש"צ קבוע צריך לסרב מעט קודם שירד לפני
התיבה ,ולא יותר מדאי ,אלא פעם ראשונה מסרב
וכשיאמרו לו פעם שניה ,מכין עצמו כמו שרוצה לעמוד,
ובפעם שלישית יעמוד .ואם האומר לו שירד הוא אדם
גדול ,אינו מסרב לו כלל.

63פוחח ,והוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגולים ,לא ירד
לפני התיבה.

יד .סומא יורד לפני התיבה ,ובלבד שלא יקרא
בתורה.

יז .אם טעה ש"צ ומעמידין אחר תחתיו ,אותו
שמעמידין לא יסרב.

 64סומא יורד לפני התיבה ,ובלבד שלא יקרא בתורה,
משום :דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה.

66

אם טעה ש"צ וצריכין להעמיד אחר תחתיו ,אותו
שמעמידין תחתיו לא יסרב.

הלכה ברורה(כב)ש"צ האומר קדיש או קדושה במנגינה
אינו רשאי לכפול תיבות או אותיות ,ויזהר שלא יתן כל
לבו ודעתו ליופי המנגינה ובכך יסיח דעתו מכוונה
בתפילה.
(כג) צריך ליזהר שלא להאריך יותר מידי במנגינה באמצע
התיבה או בתחילתה כדי שלא תאבד התיבה את
משמעותה.

יח .האומר :איני יורד מפני שבגדי צבועין או מפני
שברגלי סנדל לא ירד.

67האומר :איני יורד לפני התיבה מפני שבגדי צבועין או
מפני שברגלי סנדל ,לא ירד באותה תפלה כלל ,מפני

הלכה ברורה(כז) הסומא חייב בכל המצוות שבתורה בין
בעשה ובין בלא תעשה ,וחיובו במצוות הוא מדאו'.
ומותר לסומא לעבור לפני התיבה להיות ש"צ אפילו
באופן קבוע ,ואפילו בימים נוראים.
(כח) נכון להחמיר לכתחילה שלא למנות ש"צ שהוא חרש
המדבר ואינו שומע .ומי שאינו חרש לגמרי ושומע
באמצעות מכשיר שמיעה רשאי לעבור לפני התיבה
ולהיות ש"צ אף לכתחילה.

 62בגמ' במגילה כד :אין מורידין לפני התיבה לא אנשי
בית שאן ,ולא אנשי בית חיפה ,ולא אנשי טבעונין ,מפני
שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הוא הדין למי שקורא לח' ה' .וכן מי שקורא
לשׁׁׁׁ שֹ .ואם כולם מדברים כך מותר.
אין למנות ש"צ למי שאינו יכול להוציא האותיות
כתיקונן ,כגון שהוא כבד פה וכבד לשון.
ביה"ל-ובסימן קכח' כתב הט"ז להקל בזמנינו בדבר
שאין רוב העם מבחינים בזה.

 65בגמ' בברכות לד .תנו רבנן :העובר לפני התיבה  -צריך
לסרב ,ואם אינו מסרב  -דומה לתבשיל שאין בו מלח,
ואם מסרב יותר מדאי  -דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח.
כיצד הוא עושה  -פעם ראשונה יסרב ,שניה מהבהב,
שלישית  -פושט את רגליו ויורד.
טור -כל זה בש"צ שאינו קבוע ,אך ש"צ קבוע צריך לרדת
מעצמו שלא יראה שאינו סומך על מינוי הציבור וכ"פ
בשו"ע
רא"ה -צריך לסרב אך הכל לפי המפייס והמתפייס ,שאם
הוא אדם גדול אין מסרבין לו כלל וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(כט) אם יודע בעצמו שאינו יכול לעבור לפני
התיבה רשאי לסרב אף לאדם גדול.

 63במשנה מגילה כד .פוחח פורס את שמע ומתרגם ,אבל
אינו קורא בתורה ,ואינו עובר לפני התיבה ,ואינו נושא
את כפיו.
ערוך -לבוש בגד קרוע ,ואין בבגדיו בתי ידיים אלא ידיו
ערומות .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-פוחח היינו שזרעותיו וכתפיו מגולים.
הלכה ברורה(כה) הלובש חולצה בשרוולים קצרים ,אם
חלק היד שבין המרפק לבית השחי מכוסה בשרוולים
רשאי לעבוד לפני התיבה ,אך אם השרוול קצר ואינו
מכסה את חלק זה אינו רשאי לעבור לפני התיבה ,ויתעטף
בטלית ויכסה זרועותיו.
הלובש מכנסיים קצרים וירכיו ושוקיו מגולים אינו רשאי
לעבור לפני התיבה.
כשמתפלל לעצמו רשאי להתפלל עם שרוול קצר ,
ומכנסיים קצרות ויזהר ליטול ידיו לפני התפילה ושלא
לגעת במקומות המכוסים.

 66במשנה בברכות לד .העובר לפני התיבה וטעה  -יעבור
אחר תחתיו ,ולא יהא סרבן באותה שעה וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(כט) שלא יהיה הפסק גדול באמצע התפילה.
 67במשנה במגילה כד :האומר איני עובר לפני התיבה
בצבועין  -אף בלבנים לא יעבור .בסנדל איני עובר  -אף
יחף לא יעבור .ובגמ' מאי טעמא?  -חיישינן שמא מינות
נזרקה בו(פרש"י -כומרין תלמידי ישו הנוצרי מקפידין בכך)
וכ"פ בשו"ע.
ר' יהונתן -אפילו שנותן טעם לדבריו חוששים וכ"פ
ברמ"א
רמב"ם -דווקא באותה תפילה .וכתב עליו הריב"ש -די
שחוששין לאותה שעה ,אך לא מחזיקים אותו כמין
לעולם.
משנ"ב-אפילו אם הוא מתחרט על דבריו אין מניחין לו.

 64במשנה מגילה כד .סומא פורס את שמע(היינו להוציא
אחרים יד"ח) ומתרגם .רבי יהודה אומר :כל שלא ראה

מאורות מימיו  -אינו פורס על שמע.
ב"י-פסקו כת"ק.
ר' ירוחם -דווקא פורס את שמע אך אינו עובר לפני
התיבה.
רמב"ם,רא"ש -נעשה ש"צ ,כיוון שהוא מחוייב בכל
המצוות ובלבד שלא יקרא בתורה בעל פה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אפילו בשני עיניו.
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שדרך האפיקורסין להקפיד בכך וחיישינן שמא

אפיקורסות נזרקה בו( .הגה :ואפי' אם נותן אמתלא לדבריו,
לא מהני)

כא .אין למנות ש"צ ע"פ השר אע"פ שרוב הציבור
חפצים בו.

71אין למנות ש"צ ע"פ השר אף על פי שרוב הצבור חפצים
בו

יט .גר יכול להיות ש"צ ואפילו יחיד אומר איני
רוצה שפלוני יהיה חזן.

כב .שליח ציבור בשכר עדיף טפי מבנדבה.
 72שליח צבור בשכר עדיף טפי מבנדבה .הגה :ואין לאדם
להתפלל בלא רצון הקהל .וכל מי שמתפלל בחזקה ודרך אלמות
אין עונין אמן אחר ברכותיו

 68יש מונעים גר מלהיות ש"צ ,ונדחו דבריהם 69 .אפילו
יחיד יכול לעכב ולומר :איני רוצה שפלוני יהיה חזן ,אם
לא שכבר הסכים עליו מתחלה .הגה :ודוקא שיהיה לאותו
יחיד טעם הגון על פי טובי העיר ,אבל בלאו הכי אין היחיד
יכול למחות בש"צ .ואם הוא שונאו ,יכול למחות בו קודם
שהסכים עליו .ומי שהוא שונא לש"צ לא יעלה לספר תורה
כשקורא התוכחה

כג .שכר הש"ץ משולם מקופת הקהל.

 73שכר ש"צ פורעים מקופת הקהל ,אף על פי שהש"צ
מוציא הדל כעשיר ,מכל מקום אין יד העני משגת כעשיר.
הגה :וי"א שגובין חצי לפי ממון וחצי לפי הנפשות ,וכן הוא
מנהג הקהלות

כ .שניים הרוצים להתפלל בשביל נפטר ,הקהל
יכריע ביניהם.

70אם אחד רוצה לומר תפלה בשביל אביו ואחד רוצה
לומר בשביל אחר ,מי שירצה הקהל שיאמר התפלה ,הוא
יאמר.

כד .צבור שאין בידו די ממון-רב מובהק וגדול
בתורה קודם לש"צ.

דווקא שאמר את האמתלא לאחר זמן ,אך אם מיד
שאמר שאינו עובר עם בגדים צבועים ומיד נתן טעם
לדבר ,מותר.

אם יש אבל ומוהל ,המוהל עדיף ,ויום שמת אביו או אמו
(יארציט) קודם למוהל ואבל .אך כל זה שאין הקהל
מקפיד בכך ,ויש בידם רשות לבחור עליהם מה שירצו.
אפשר שיש להקל בתפילת ערבית ,ואין הקהל יכול לעכב
את האבל,ומ"מ אין להתקוטט בשביל שום מצווה.
הלכה ברורה(לה) יש נוהגים שמי שהוא אבל בתוך 12
חודשים על אביו ואמו עובר לפני התיבה ומתפלל,
ומועילה תפילה זו לעילוי נשמת אביו או אמו ,ואפילו
בתוך שבעת ימי האבילות עובר לפני התיבה .אולם רבים
מהספרדים אינם מקפידים כלל שהאבל יעבור לפני
התיבה אלא מקפידים שיאמר קדיש.
אף הנוהגים שהאבל עובר לפני התיבה ,לא יעבור
בשבתות ובימים טובים ,ר"ה ,יוה"כ ,שחרית של ר"ח ושל
חנוכה.

 68במשנה ביכורים פ"א ה"ד אלו מביאין ולא קורין הגר
מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבע ה'
לאבותינו לתת לנו.
מאידך בירושלמי ביכורים תני בשם רבי יהודה :גר עצמו
מביא וקורא ,מה טעם?כי אב המון גוים נתתיך .לשעבר
היית אב לארם ועכשיו מכאן ואילך אתה אב לכל הגוים.
רבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יהודה .אתא עובדא
קומי דרבי אבהו והורי כרבי יהודה.
ר"ת -הלכה כמשנה .ר"י -קי"ל כירושלמי שחולק על
המשנה.
בעיר ווירצבורק -מנעו מגר להיות ש"צ שפסקו כר"ת.
רמב"ם,רמב"ן ,רשב"א ,ר' יואל –התירו ופסקו הלכה
כר"י וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ש"צ ממזר תלוי במחלוקת האם כשר לכתוב
תפילין .מג"א -מותר .ברכי יוסף -אסור.
הלכה ברורה(לב) ראוי להחמיר ולא למנות ממזר לש"צ,
ומ"מ בתפילת ערבית אם אין שם אחר יש להקל

 71מהר"ם מרוטנבורג -ארע מקרה בו רצו הקהל למנות
חזן ,ומקצת לא רצו בו ,ואותו מיעוט פנה אל השר
שיתערב בדבר ומינוהו לש"צ ,וכתב שלא נכון הם עושים
שאין למנות את הש"צ על פי השר ,ובארצינו היו מקפידין
על דבר זה .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-כי חלילה לקבל עבודת בוראינו על ידי הגויים.
הלכה ברורה(לז) הוא הדין בזה לעניין מינוי רב בישראל,
ונראה שהוא הדין בשליט חילוני שאינו שומר תו"מ.

 69מהר"י קולון-התפילה היא כקרבן תמיד של הקהל,
ואין ראוי שיהיה אדם שלוחו שלא מדעתו ורצונו .עפי"ז
פסק רבינו שמחה שאפילו יחיד יכול לעכב את החזן
ולומר שאינו חפץ בו ,אא"כ כבר הסכים עליו
מתחילה.וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -אין לתת לכל יחיד למחות ,אלא צריך שיציע
דבריו לפני טובי העיר וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -הרבה מהאחרונים כתבו שדינו של השו"ע אינו
שייך בימינו ,שהרי ישנם המחזיקים במחלוקת בלא טעם
וריח ולכן יש להקשיב לטובי העיר או לנבחרים מן הקהל,
וכן דין זה אמור שהיה הש"ץ מוציא את הקהל יד"ח אך
בזמנינו שאינו מוציא את הציבור יד"ח אין להקפיד בכך.

 72הרשב"א נשאל בעניין האם עדיף ש"צ בשכר או
בנדבה ,והשיב שראוי שיהיה בשכר ובכך מונעים מאנשים
שאינם מהוגנים לשמש כחזנים וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ-הביא בשם האור זרוע שיש להשתדל לתת לחזן
את כל צרכיו כדי שלא יבוא לידי התרשלות.
הלכה ברורה(לט) פשט המנהג להתיר לשכור ש"צ לשבת
ויו"ט ,ואין חוששין בזה לאיסור משום שכר שבת ויו"ט.
 73רשב"א -את שכר החזן יש לשלם מקופת הקהל,
ולמרות שהש"צ מוציא את העשיר והעני באותה מידה,
בכ"ז משלמים הכל לפי הממון וכ"פ בשו"ע
מהר"ם פדאווה -יש לחלק את שכר החזן חצי לפי ממון
וחצי לפי נפשות וכ"פ ברמ"א
ביה"ל -בסימן נה' פסק המחבר כרמ"א ,ובביאור הגר"א
משמע שהמחבר חזר בו ופסק שם כרמ"א דידן.

 70מהר"י קולון -ולכן אם אחד רוצה לומר תפילה בשביל
אביו ואחד רוצה לומר בשביל אחר ,הקהל יכריע ביניהם
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -רוצה דווקא תפילה כיוון שתפילה היא יותר
מצווה משאר הקדישים.
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74צבור שצריכין לשכור רב ושליח ציבור ואין בידם כדי
שכר שניהם ,אם הוא רב מובהק וגדול בתורה ובקי
בהוראה ,הוא קודם .ואם לאו ,ש"צ קודם.

או שמרנן בשירי הנכרים ממחין בידו שלא לעשות כן ,ואם אינו
שומע מעבירין אותו  77.ש"צ שהזקין ורוצה למנות בנו לסייעו
לפרקים ,אף על פי שאין קול בנו ערב כקולו ,אם ממלא מקומו
בשאר דברים ,בנו קודם לכל אדם ואין הצבור יכולין למחות
בידו.

כה .אין מסלקין חזן מאומנותו ,אא"כ נמצא בו
פסול.

75אין מסלקין חזן מאומנתו ,אלא אם כן נמצא בו פסול.

כו .קהל הממנה אנשים לזמן ,כל מיני מסתמא לזמן.

הגה 76 :ואין מסלקין אותו משום רנון בעלמא ,כגון שיצא עליו
שם שנתפס עם הכותית ,או שמסר אדם .אבל אם באו עליו
עדים בזה ,וכיוצא בזה ,מעבירין אותו .וש"צ שהוא שוחט ובודק
לא יתפלל בבגדים הצואין ומסריחין ,ואם אינו רוצה להחליף
בגדיו בשעת התפלה ולהתפלל ,מעבירין אותו .וש"צ המנבל פיו

78קהל שנהגו למנות אנשים על צרכי הצבור לזמן ,ובהגיע
הזמן יצאו אלו ויכנסו אחרים תחתיהם ,בין לחזן בין
לקופה של צדקה בין לשאר מנויים הצריכין לצבור ,בין
שנוטלין עליהם שכר בין שאינם נוטלים ,אפי' לא קבעו
להם זמן סתמם כפירושן מאחר שנהגו כך .הגה :יש מי
שכתב דשליח צבור יתפלל מתוך ספר המיוחד לצבור דודאי
נכתב לשמו.

 74כ"פ הרא"ש וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -האריך בחשיבות הדבר שעל כל עיר ועיר לשכור
להם רב שיורה להם הוראה

סימן נד -דינים השייכים לישתבח.

 75כתה הרשב"א בתשובה שאין מסלקין חזן מאומנותו
אא"כ נמצא בו פיסול ויש ראיות לדבר ,וכל זה מפני דרכי
שלום .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-הוא הדין לכל דבר שממנים.
ואם יצא עליו שם בעדים אין מקבלין אותו עד שישוב
בתשובה שלמה
הלכה ברורה(מד) אם לא נמצא דופי בש"צ ורוצים
להעבירו מתפקידו מחמת שיש להם ש"צ אחר שקולו ערב
אינם רשאים לעשות כן ,ומ"מ יכולים למנות שניהם
כאחד ובלבד שלא יקפחו שכרו הראשון כלל.

א .ישתבח אינה פותחת בברוך ,לפי שהיא סמוכה
לברוך שאמר.

79ישתבח אינה פותחת בברוך ,לפי שהיא סמוכה לברוך
שאמר ,ששתיהן נתקנו על פסוקי דזמרה ,זו לפניהם וזו
לאחריהם.

ב .אין לענות אמן אחר מלך מהולל בתשבחות אלא
אחר חי העולמים.

80אין לענות אמן אחר מלך מהולל בתשבחות אלא אחר
חי העולמים ,ששם הוא סיום הברכה.

 76כלבו -ש"צ שמרננין אחריו שנתפס עם הנכרית ,או
שמסר אדם מישראל אין מעבירין אותו אא"כ יצאו עליו
עדים .ואדם שהוא שוחט ובודק לאחר השחיטה ואינו
רוחץ ידיו צריך להוכיחו שיתפלל בנקיות ,ואם אינו רוחץ
אין למנותו לש"צ וכל מעשיהם יהיו לשם שמים ולא
יערבו באי מינויו פניות אחרות .וכן ש"צ שמוציא מפיו
נבלות ,או שמרנן בשירי ערב ממחין בידו ואם אינו
מקשיב מסלקין אותו וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -כל זה לעניין להעבירו ,אך למנותו אין ממנין
אפילו אם יש רק רינון אחריו.
טוב שיחליף בגדיו המלוכלכים כל היום שלא יהיה בכלל
המשניאים ,כשם שת"ח לא יוצא בבגדים מגונים אף
ש"צ.
שירי נכרים כוונתו ניגון שהנכרים מנגנים בו לע"ז.
ההולך בערכאות של גויים פסול להיות ש"צ ,ואולי
בזמנינו בעוונותינו הרבים שנשתכח האיסור ואפשר שהם
שוגגים ,אין לפסלו ,אך יש להחמיר בר"ה ויוה"כ.
פסקי תשובות -אין הדברים אמורים אלא בשירי נכרים
אשר חוברו לעבוד הע"ז שלהם או שירים שחוברו עם
מילים של חשק ועגבים אשר המוחש לא יוכחש ,שבשעה
שינגנו זאת הש"ץ ובמחשבת המכירים הניגון ..נמצא
מכניסים צלם ותועבה ..אבל ניגונים שאין מילותיו
ידועים ,וכן ניגונים עם מילים סתמיות שאין בהם כלל
כדי לעורר חשק ותאווה ,וניגוני המנון ומלחמה ידוע
שנהגו גדולי ישראל מקדמא דנא היתר בדבר ,ואף לימים
נוראים וניתן להעלותם לקדושה והנח להם לישראל.
הלכה ברורה(מו) אם רוצה להרכיב לחן ומנגינה של גויים
על קטעי הקדיש או שאר חלקי התפילה רשאי לעשות כן,
כל עוד המנגינה אינה של ע"ז ממש ,וזאת מפני שאין
המנגינה מקבלת טומאה כלל .ומ"מ עדיף שירכיבם ע"ג
לחנים שבאו ממקום טהור ,וכן מחשש שמא יגרום לחלק
מהציבור להרהר במילים של שירי הגויים.

 77רשב"א וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -והוא הדין בכל המינויים ג"כ בנו קודם ואפילו
יש אחרים גדולים ממנו ,כיוון שהוא ממלא מקום אבותיו
הוא קודם .אך יש חולקים ואומרים שברב ודיין לא
אומרים שבניהם קודמים.
ואין למנותו אם קולו משונה ,אך אם אינו ערב מותר.
 78רשב"א וכ"פ בשו"ע
רמ"א -על החזן להתפלל מתוך סידור המיוחד לו שנכתב
לשמו.
משנ"ב-בזמנינו אין לסלק את החזן גם לאחר תום זמן
השכירות ,אא"כ התנו מתחילה שבתום הזמן שני
הצדדים יוכלו לחזור בהם.
קוראים לש"צ חזן ,שצריך להראות לציבור איך לקרוא,
שתרגום "וירא"-וחזי.
סידור הנכתב לשמו הכוונה לשם שמיים ולא לשם
התפארות ,ואפילו אם הסידור של היחיד הוא בכתב נאה
יותר.
ובספרים הנדפסים אין חילוק בין של ציבור לשל יחיד,
ויתפלל מהסידור כיוון שאימת הציבור עליו.
 79ר"יף ,רמב"ם ,רא"ש -ברוך שאמר וישתבח הן ברכות
שנתקנו לפני ואחרי פסד"ז ,וישתבח היא ברכה הסמוכה
לברוך שאמר ולכן אינה פותחת בברוך וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -והפסוקים בינהם לא הוי הפסק ,וכמו שמצינו
בברכות שלפני ואחרי ההלל.
 80רא"ש-ברכת ישתבח אינה מסתיימת אלא לאחר חי
העולמים ,ושם יענו הציבור אמן .וכ"פ בשו"ע
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בלא תהלה שלפניו .ולכן מתחילין ערבית בלא קדיש .וכן מי
שלא היה לו ציצית או תפילין והביאו לו בין ישתבח לקדיש ,יכול
להניחם ולברך עליהם ,אבל בין קדיש לברכו לא יפסיק בשום
דבר ,וכ"ש שלא יפסיק לאחר שאמר הש"ץ ברכו קודם
שמתחילין ברכת יוצר

ג .המספר בין ישתבח ליוצר ,עבירה היא בידו וחוזר
מעורכי המלחמה.

81המספר בין ישתבח ליוצר ,עבירה היא בידו וחוזר עליה
מעורכי המלחמה .ויש מי שאומר שלצרכי צבור או לפסוק
צדקה למי שבא להתפרנס מן הצדקה ,מותר להפסיק.

הגה82 :ומזה נתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה או
לקבול בבהכ"נ שיעשה לו דין ,בין ישתבח ליוצר ,דכל זה מיקרי
לצורך מצוה ולאחר כך כשחוזרין להתפלל יאמר הש"צ מקצת
פסוקי דזמרה ויאמר קדיש עליהם ,כי לעולם אין אומרים קדיש

סימן נה-דיני קדיש
א .קדיש קדושה וברכו נאמרים בעשרה זכרים
גדולים.

 83אומרים קדיש .וא"א אותו בפחות  84מי' זכרים בני
חורין גדולים שהביאו ב' שערות ,וה"ה לקדושה וברכו
שאין נאמרין בפחות מעשרה.

ארחות חיים -עניית אמן לא הוי הפסק ,שמה שעונים
אמן הוא כיוון שסיימנו פסד"ז שהם דרבנן ואז מתחילים
ק"ש שהיא מן התורה.
"חי העולמים".הלכה ברורה(ג) אומרים
משנ"ב-אומרים ֵ
ַחי העולמים
צ"ע אם מותר לענות אמן יהא שמיה רבה ,וקדושה ,כיוון
שהכל הוא מעין מאמר אחד .ונשאר בצ"ע.

ב .אם יצאו מקצת העשרה ,גומרין הקדיש או
הקדושה שהתחילו.

 85אם התחיל לומר קדיש או קדושה בעשרה ויצאו
מקצתן ,גומרים אותו הקדיש או אותה הקדושה

(הלכה ברורה -בסימן נא סעיף ד נתבארו דיני עניית אמן
בישתבח עי"ש).

 81ר' ירוחם-בין ישתבח ליוצר יכול לדבר
רב עמרם ,רי"ף ,רא"ש -צריך להתחיל מיד ביוצר אור
ואין להמתין בניהם ,והטעם שצריך להסדיר שבחו של
הקב"ה ואח"כ להתפלל ,אמנם בענייני מצוות או צדקה
לעניים מותר להפסיק אחרי ישתבח .ב"י-וכן עיקר וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב* -נשאר בצ"ע על המנהג לומר בעשי"ת "ממעקים
קראתיך ד" בין ישתבח ליוצר.
מותר להפסיק לכל דבר מצווה ,ודווקא בין ישתבח ליוצר,
אך לא בין קדיש לברכו ואפילו לצרכי רבים ולצרכי
מצווה.
הלכה ברורה *(ה)נוהגים להפסיק ולומר "שיר המעלות"
ומנהג זה יסודתו בהררי קודש בדברי האר"י ,ואין לחוש
להפסק.
(ו) מותר מעיקר הדין לעסוק בתורה בין ישתבח ליוצר,
ומ"מ נכון להחמיר שלא יוציא בשפתיו ,אלא יוציא
בהרהור הלב.
(ט) אחר שענה "ברכו" אינו רשאי להפסיק אפילו לצורך
מצווה ,וכן אם הציבור אומרים שמע ישראל ,יניח ידו על
עיניו ויראה כאומר עם הציבור  ,אך רשאי לענות אמן
ושאר דברים שבקדושה.

83

בגמ' בברכות כא :כתיב הכא :ונקדשתי בתוך בני
ישראל וכתיב התם :הבדלו מתוך העדה הזאת ,מה להלן
עשרה ,אף כאן עשרה .וכ"פ בשו"ע שכל דבר שבקדושה
אין אומרים אותו בפחות מעשרה.
 84בגמ' בברכות מז :אמר רבי יוסי :קטן המוטל בעריסה
מזמנין עליו .והא תנן :נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין
עליהם! – הוא(ר' יוסי) דאמר כרבי יהושע בן לוי ,דאמר
רבי יהושע בן לוי :אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה
אין מזמנין עליו  -אבל עושין אותו סניף לעשרה.
ר"ת -הלכה כר' יהושע בן לוי ,ואף קטן מצטרף למניין,
כיוון שאף הוא בכלל "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (תוס',
רא"ש-אע"פ שהיה מתיר לא היה נוהג כן למעשה)
ר"י -חולק על ר"ת ואין הלכה כריב"ל.
רא"ש ,מרדכי ,ראבי"ה ועוד -לעניין דינא אין לצרף קטן
שאינו בן מצווה .וכ"פ ברמב"ם שצריך שכולם יהיו בני
חורין וגדולים וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -טוב למעט באמירת קדיש ,ויצא כנגד אותם
המתאספים ואומרים כמה פסוקים ואחריהם קדיש.
ט"ז -בעת אמירת פסד"ז אין צורך שיהיו עשרה ,ודי בכך
שיהיו עשרה בשעת הקדיש ,וכן בערבית ובאשרי שלפני
מנחה ,די בכך שיהיה מניין בשעת אמירת הקדיש ,אך יש
שחלקו בדבר (מג"א) ,ולכן נכון שיאמרו ג' פסוקים לפני
הקדיש ואז יאמרו הקדיש.
פמ"ג -המג"א מודה לט"ז בפסד"ז וערבית שאם נתכנס
מניין רשאי לומר קדיש ללא אמירת פסוקים.
כמה אנשים שאומרים קדיש יחדיו וחלק מקדימים וחלק
מאחרים ,אם באים תוך כדי דיבור יענה עם הראשון או
עם האחרון ויעלה לכולם ,אך אם יש הפסק יענה על כל
אחד ואחד.

 82משנ"ב -אם הפסיקו בין ישתבח לקדיש ,צריך החזן
לומר כמה פסוקים כדי לומר עליהם קדיש ,ומספיק
שיאמר רק הוא ,ואם לא אמר אינו יכול לומר קדיש.
ויתחיל מברכו.
ומכאן יש ללמוד שיש לומר לאחר כל לימוד מקצת מדברי
אגדה ,כרבי חנניה בן עקשיא ...ואז לומר קדיש.
אין לומר קדיש אא"כ היו עשרה אנשים בבהכ"נ בשעת
אמירת הפסוקים או הלימוד ,ואפילו אם רק שניים או
שלשה למדו בפועל .את אמירת הקדיש יכול לומר גם מי
שלא למד.
אם הביאו לו תפילין בין ישתבח לקדים יכול להניח
ולברך עליהם כיוון שהם צורך מצווה ,אך בין קדיש
לברכו אין להפסיק.
אך ביחיד נראה שמותר בין ישתבח לקדיש דווקא אם
יספיק להניח לפני שיגיעו בקדיש ל"אמן יהא שמיה
רבה" ,ואם לא יספיק טוב שימתין מלהניחם עד לאחר
ברכו ,אך לא יברך כיוון שזה באמצע הפרק וימתין עם
הברכה עד ברכת אהבת עולם וימשמש בהם ויברך.

 85בירושלמי מגילה פ"ד ה"ד -דתני אין פורסין את שמע
פחות מעשרה התחילו בעשרה והלכו להן מקצתן גומר
אין עוברין לפני התיבה פחות מעשרה התחילו בעשרה
והלכו להן מקצתן גומר  ...ועל כולם הוא אומר ועוזבי ה'
יכלו.
כ"פ הרי"ף,רמב"ם ,רא"ש ,רמב"ם .וכתב הר"ן והוא
שנשתיירו רובם .וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ –כתב המרדכי שאם נשארו שם עשרה רשאי
לצאת וכ"פ ברמ"א.
20

הש"צ להתפלל התפלה בקול רם ,דכבר נשלם תפלת יוצר .ואם
יצאו לאחר שהתחיל בקול רם וקדושה ,יכולים להשלים כל סדר
קדושה ולומר הקדיש שלם שלאחריה דשייך לתפלה ,שהרי אומר
תתקבל צלותהון וכו' ,אבל אין קורין בתורה ,דזהו ענין אחר.
ותפלת ערבית וקדיש שלאחריו לא שייך לקריאת שמע
וברכותיה.

שהתחיל ,והוא שנשתיירו רובן .הגה :ומ"מ עבירה היא
לצאת ,ועליהם נאמר ועוזבי ה' יכלו אבל אם נשארו י' מותר
לצאת.
ג .אם התחיל באבות ויצאו מקצתן ,גומר אפילו
קדושה.

86אם התחיל באבות ויצאו מקצתן ,גומר אפילו קדושה.

הגה :ואם יצאו מקצתן לאחר שהתחילו להתפלל יוצר ,לא יתחיל

ד .יש מתירין לצרף קטן שהוא יותר מבן שש ואין
נראין דבריהם.

87יש מתירין לומר דבר שבקדושה בתשעה וצירוף קטן
שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללין ,ולא נראין
דבריהם לגדולי הפוסקים וה"ה דעבד ואשה אין
מצטרפין .הגה88 :ואפילו על ידי חומש שבידו אין לצרפו .מיהו

משנ"ב -הוא הדין בכל דבר שצריך עשרה ,כנשיאת כפים
וקריאת התורה ,גומרין מה שתחילו לאותו עניין ,אך לא
מתחילים בעניין אחר.
התחיל לומר ישתבח ויצאו מקצתן ,וכן אשרי שלפני
מנחה ויצאו מקצתן אין לו לומר את הקדיש.
מספיק שישארו שישה ולא צריך רוב הניכר.
ביה"ל -צ"ע האם לאחר שיצא אחד ,האם יהיה מותר
לכתחילה לתשיעי לצאת .וצ"ע.
הלכה ברורה(ה) התחילו לומר דבר שבקדושה ויצאו
מקצתן אינם רשאים לומר אלא אותו דבר ,ולכן אם
התחילו לומר קדיש ,ברכו ,וברכת יוצר אור ,ויצאו
מקצתם לפני תפילת עמידה ,אינם רשאים לומר תפילת
החזרה בפחות מעשרה  ,מפני שחזרת הש"ץ היא עניין
אחר.

יש נוהגין להקל בשעת הדחק
ה .גדול שלא הביא ב' שערות דינו כקטן עד שיצאו
רוב שנותיו.

89אם לא הביא שתי שערות ,אפי' הוא גדול בשנים ,דינו
כקטן עד שיצאו רוב שנותיו שאז יתברר שהוא סריס.

(יב) אם נשארו שם עשרה לאחר שיצא ,וכבר שמע את
הקדישים וכו' רשאי לצאת אף באמצע הדבר שבקדושה
חוץ מאמצע קדושה.

 86רשב"א -אפילו כשהתחיל באבות גומר אפילו קדושה
וכ"פ בשו"ע
מהר"ש -אם התחילו ברכת יוצר בעשרה והלכו מקצתם
רשאים אף לומר חזרת הש"ץ שכל זה נחשב תפילה אחת.
תה"ד -חולק על מהר"ש ואם התחילו עמידה בעשרה,
ולאחר קדושה יצאו מקצתם רשאים לסיים את חזרת
הש"ץ ולומר את הקדיש שלם שלאחר עמידה .אבל אם
התחילו ברכו וברכת יוצר בעשרה והלכו מקצתם אין
לעשות חזרת הש"ץ כיוון שזה עניין אחר .והוא הדין אם
לאחר עמידה הלכו מקצתם אין לעשות באותו יום
קריאת תורה .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -אם התחילו חזרת הש"צ בעשרה ויצאו מקצתם,
אומרים קדושה ,ויאמרו נוסח "אלוקינו ואלוקי אבותינו
ברכנו "..וכן חצי קדיש וקדיש שלם שלאחר עמידה.
אין להקל ודווקא אם התחיל חזרת הש"ץ בעשרה יכולים
להמשיך ,אך אם בתפילת לחש היו עשרה ויצאו אין
לסמוך על כך להתחיל חזרת הש"ץ.
תפילת ערבית -אם התחילו ערבית בעשרה ,ויצאו מקצתן,
יכול לומר הקדיש שלפני העמידה ,אך אינו יכול לומר
הקדיש שלאחר עמידה .ואם התחילו עמידה והיו עשרה
ואז יצאו מקצתן רשאי לומר את הקדיש שלאחר עמידה.
ביה"ל -הביא שיש להבחין בהבדל בין ערבית לשחרית,
שבערבית אם בתחילת עמידה היו עשרה ,רשאים לומר
קדיש לאחר מכן ,אך בשחרית אפילו אם היו עשרה
בעמידה ונתמעטו אינם רשאים לעשות חזרה ואף אינם
רשאים לומר קדיש.
הלכה ברורה(ו) התחילו תפילת החזרה ויצאו מקצתם
אומרים אף הקדושה בפחות מעשרה ,אך אם יצאו לפני
החזרה אינם רשאי לומר את חזרת הש"צ.
(ז) לא יאמרו ברכת הכהנים ,אלא יאמרו ברכת "ברכנו
בברכה המשולשת"
(ח) למנהג הספרדים אם התחילו חזרת הש"ץ בעשרה
ויצאו  ,אף שרשאים לסיים את החזרה ,אינם רשאים
לומר אף קדיש שלאחר התפילה ,וה"ה בתפילת ערבית.
(יא) התחילו לומר סליחות בעשרה ויצאו מקצתם ,אין
לומר את הקדיש שלאחר הסליחות .אך למנהג האשכנזים
יש לאמרו.

 87בגמ' בברכות מז :אמר רבי יוסי :קטן המוטל בעריסה
מזמנין עליו .והא תנן :נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין
עליהם! – הוא(ר' יוסי) דאמר כרבי יהושע בן לוי ,דאמר
רבי יהושע בן לוי :אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה
אין מזמנין עליו  -אבל עושין אותו סניף לעשרה.
ר"ת -הלכה כר' יהושע בן לוי ,ואף קטן מצטרף למניין,
כיוון שאף הוא בכלל "ונקדשתי בתוך בני ישראל"
תוס' ,רא"ש-אע"פ שהיה מתיר לא היה נוהג כן למעשה.
ריב"ש -אף לדברי המתירים צריך שיהיה הקטן בן דעת,
ויודע למי מתפללין ,ושיהיה בן תשע או עשר ,ופשוט שלא
פחות מגיל שש.
רבינו שמחה -התיר לצרף אף אישה ועבד לעשרה.
מרדכי -כל זה לשיטת ר"ת וכיוון שר"ת בעצמו לא סמך
על דבריו למעשה לכן אין להתיר באישה ועבד.
רא"ש ,מרדכי ,ראבי"ה ועוד -חלקו על ר"ת ופסקו לדינא
שאין לצרף קטן שאינו בן מצווה .וכ"פ ברמב"ם שצריך
שכולם יהיו בני חורין וגדולים וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(טו) אין להקל בצירוף קטן לעניינים אלו
כלל ,והרואה שהולכים לעשות כן ,יצא בעצמו החוצה כדי
להפר מחשבתם.
 88תוס' -יש שנהגו לתת ס"ת ביד הקטן ובכך לצרפו
למניין ואומר ר"ת שמנהג שטות הוא ,שמא הס"ת הוא
גבר?!
דרכ"מ -אפשר שבשעת הדחק יהיה מקום להקל וכ"פ
ברמ"א
משנ"ב-בזמנינו מצרפים קטן שמחזיק בידו ס"ת אך
דווקא לדברים שהם חיוב כקדיש וברכו .והרבה אחרונים
מחמירים שלא לצרף אפילו בשעת הדחק.
אונן אינו מצטרף למניין.
 89רמב"ם ,ר' יונה ,רשב"א -קטן אינו מצטרף לתפילה
עד שיהיה בן יג' ויביא ב' שערות.
ב"י -משמע שאם לא הביא ב' שערות אינו מצטרף אפילו
הוא יותר מיג' ,עד שיתברר שהוא סריס ,ואם היו לו
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ואם נראו לו סימני סריס קודם לכן ,דינו כגדול .הגה:
ומיהו אין מדקדקין בשערות אלא כל שהגיע לכלל שנותיו
מחזקינן אותו כגדול ואומרים לענין זה מסתמא הביא שתי
שערות

ז .כשאחד מתפלל נכון להמתין עם הקדיש עד
שיגמור ,כדי לזכותו.

90כשאחד מתפלל לבדו נכון שהאחרים ימתינו מלומר
קדיש עד שיגמור ,כדי שיזכה גם הוא.

ו .אחד מי' שאינו יכול לענות עמהם כי מתפלל או
ישן-מצטרף.

ח .המדבר ואינו שומע ,או שומע ואינו מדבר
מצטרפים.

90ואם התחיל אחד מהעשרה להתפלל לבדו ואינו יכול
לענות עמהם ,או שהוא ישן ,אפילו הכי מצטרף עמהם.

 91חרש המדבר ואינו שומע ,או שומע ואינו מדבר ,הן
כפקחין ומצטרפים .אבל מי שאינו שומע ואינו מדבר ,הרי
הוא כשוטה וקטן.

סימני סריסות אפילו שלא הביא ב' שערות מצטרף וכ"פ
בשו"ע.
רא"ש -אם הביא ב' שערות אפילו אם אין לו יג' מצטרף.
מהר"י קולון -צריך להיות בן יג' שנה ,אך אין להקפיד
בכך שהביא ב' שערות.
דרכ"מ -וכן המנהג שאין מדקדקין בשערות וכ"פ ברמ"א
משנ"ב-
סימני סריסות מעידים עליו שהוא סריס דווקא כשהוא
בן כ' שנה ,אבל לפני זה ,גם אם היו סימני סריסות תולין
שעדיין קטן הוא .אמנם הפמ"ג הורה להקל בדבר כיוון
שתפילה היא דרבנן אפשר להקל לפני כ' שנה שאם נתגלו
בו סימני סריסות ניתן לצרפו.
אין מקפידין לבדוק אם הביא ב' שערות דווקא לעניין
צירוף למניין ,כיוון שדיני צירוף הם דרבנן ,אך לשאר
ענייני דאו' צריך לבדוק.
הלכה ברורה(טז) אם ידוע הדבר שלא הביא ב' שערות,
אפילו הוא יותר מיג' שנה אינו מצטרף למניין עד שיעברו
רוב שנותיו ,היינו עד שיהיה בן  35שנים ויום אחד ,ואם
נתגלו בו סימני סריס קודם שהגיעו לרוב שנותיו דינו
כגדול.
(יז) אם השלים יג שנים מלאות ,ואין ידוע אם הביא ב'
שערות ,מותר לצרפו למניין אפילו לכתחילה ואין צריך
לבדקו.

ט .קטן עד שיביא ב' שערות אחר יג' ,ושנת העיבור
בת יג' חודש.

92לעולם הוא קטן עד שיביא ב' שערות אחר שיהיה בן י"ג
ויום אחד ,ושנת העיבור בת י"ג חדש

 91בגמ' בחגיגה ב :קתני חרש דומיא דשוטה וקטן ,מה
שוטה וקטן  -דלאו בני דעה ,אף חרש  -דלאו בר דעה הוא.
וקא משמע לן כדתנן :חרש שדיברו חכמים בכל מקום -
שאינו שומע ואינו מדבר .הא מדבר ואינו שומע ,שומע
ואינו מדבר – חייב
מהרי"ל -חרש שומע ואינו מדבר מצטרף אפילו שאינו
יכול לענות ,מכיוון שבר דעה הוא ושכינה שורה,וכן מדבר
ואינו שומע.
ב"י -אך אם אינו שומע ואינו מדבר דינו כדין שוטה ואינו
מצטרף וכ"פ בשו"ע
ט"ז -מדבר ואינו שומע אינו מצטרף שלא יודע לענות
אמן על הברכות של הש"צ
משנ"ב -הפוסקים הסכימו עם פסק השו"ע ,ואף הוא
מצטרף ,ויודע לענות שרואה את שאר הציבור עונה.
ביה"ל -מדבר ואינו שומע אינו ראוי להיות ש"צ.
הלכה ברורה(כא) חרש ואילם שלמד בבית ספר לחרשים,
ומתנהג כאיש פיקח ומכלכל מעשיו במשפט אפשר לצרפו
למניין .אמנם לעניין חזרת הש"צ במקרה בו יש עשרה
כולל אותו ,יאמר הש"צ עמידה בקול עם הקדושה,
ולאחר שיסיים האל הקדוש ימשיכו כל אחד לבדו וזה
כדי לא להיכנס לספק ברכות.

 90בגמ' בברכות מז :אמר רבי יוסי :קטן המוטל בעריסה
מזמנין עליו.
הגהמ"י -אם התחיל אחד להתפלל לבדו ואינו יכול
לענות עמהם ואינם אלא תשעה ,אפ"ה מצטרף עמהם,
כיוון כשהם עשרה שכינה שורה עמהם .אמנם טוב
להמתין לו כדי לזכות גם אותו ,אפילו במקרה בו יש י'
בלעדיו .וכ"פ בשו"ע.
ר' יעקב בירב(רבו של הב"י) -למד מכאן שהוא הדין אם
היה אחד ישן ,שיכול להצטרף עמהם וכ"פ בשו"ע
אגור -גמגם בדבר.
משנ"ב -לאו דווקא אחד שאינו יכול לענות ,אלא אפילו
יותר מכן ובלבד שישאר רוב שיכול לענות (ויש חולקים)
אך בישן יש להחמיר ולא להתיר ביותר מאחד ישן.
ישן מצטרף אף לזימון ,אך לעניין קריאת המגילה אינו
מצטרף שהרי צריך עשרה שיהיה פירסומי ניסא ,ואין
כאן.
ט"ז ,פמ"ג-ישן אינו מצטרף כיוון שהוא כשוטה.
משנ"ב -לכן לכתחילה יש לעוררו ,או לפחות שיהיה
מנומנם ,ומשמע מהמשנ"ב שהסומך על השו"ע לא
הפסיד.
הלכה ברורה(יח) אם יש שם מניין מצומצם ואחד
מהעשרה עדיין לא סיים עמידה ,או שהאחד ישן ,מעיקר
הדין רשאים לומר חזרת הש"צ וה"ה בקדיש ובברכו
שהרי יש שם י' גדולים.
מ"מ טוב להחמיר ולהמתין לאותו אחד כדי לזכותו לענות
עם הציבור.
(יט) אפילו שלושה או ארבעה שמתפללים מצטרפים,
ומ"מ לעניין ישן אין להקל ביותר מאחד.

 92מרדכי -קטן אינו מצטרף עד שיהיה בן יג' שנה ,וחודש
העיבור הוא בכלל השנה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -גיל יג' וב' שערות הוא הלכה למשה מסיני,
וישנה חזקה שכשמגיע לגיל יג' שהביא ב' שערות ,וגם אם
אין תולין לומר שמא היו ונפלו .אך מקילים דווקא במילי
דרבנן ,אך במילי דאו' לחומרא.
אביו נאמן על זמן זה ,ואם ח"ו מת אביו ואינו יודע מתי
נעשה בן יג' ,כיוון שהביא ב' שערות חייב ליזהר במצוות.
ויום אחד ,לאו דווקא יום ,אלא מתחילת היום של שנת
היד' ואפילו רגע אחד.
נולד בבין השמשות דנים אותו מספק ,והולכים לחומרא
במילי דאו'.
הלכה ברורה(כד) השנים האלו צריך שיהיו שלמות ,וזה
מה שנאמר בן יג' שנה ויום אחד ,ולכן אם נולד ביום א'
ניסן ב 12בצהריים ,נעשה גדול מיד בתחילת לילד א' ניסן
ומותר לצרפו למניין בערבית שמתפללים לאחר צה"כ.
(כד) נאמן האב לומר על בנו שהגיע לכלל מצוות ,וכן
נאמר לומר אדם אחר ששמע מפי אביו.
(כה) אם אין אביו לפנינו ,אין לסמוך לכתחילה על עדות
הנער עצמו שאומר שהגיע לגיל יג' ,אך אם אין אפשרות
לבדוק הדבר ,או שיש טירחה ,אפשר לסמוך על עדות
הנער עצמו.
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יב .מותר להתפלל בבהכ"נ שמנודה נמצא בו אא"כ
פירשו להחמיר.

י .הנולד בכט' לאדר א' ושנת יג' אינה מעוברת
ממתין עד כט' אדר.

95מנודה ,אין מצרפין אותו לכל דבר שצריך עשרה ,אבל
מותר להתפלל בבהכ"נ שהוא שם ,אלא אם כן פירשו
להחמיר עליו בכך.

93אם נער אחד נולד בכ"ט לאדר ראשון משנה מעוברת,
ונער אחד נולד באדר שני באחד בו ,ושנת י"ג אינה
מעוברת ,אותו שנולד בכ"ט לאדר הראשון צריך להמתין
עד כ"ט לאדר בשנת י"ג להיות בן י"ג שנה ,ואותו שנולד
אחריו באחד באדר השני יהיה בן י"ג שנה כיון שהגיע
אחד באדר של שנת י"ג .הגה :ומי שנולד באדר ונעשה בר

יג .צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד וש"צ
עמהם.

מצוה בשנת העיבור ,אינו נעשה בר מצוה עד אדר השני

96צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח צבור עמהם,
97והעומד בתוך הפתח מן האגף ולחוץ ,דהיינו כשסוגר

יא .עבריין שלא נידוהו נמנה למניין עשרה.

94עבריין שעבר על גזירת הצבור או שעבר עבירה ,אם לא
נידוהו נמנה למנין עשרה.

למניין ,אך אם נידוהו אינו מצטרף למניין ולא לכל דבר
שבקדושה שאם מצטרף מה הועילו חכמים בתקנתם?!
כ"כ הריב"ש -שהוכיח מהרמב"ם שדווקא מנודה אינו
מצטרף  ,אך כל עוד לא נידוהו מצטרף וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -דווקא בעבירה שעבר לתיאבון ,אך אם עבר
להכעיס אפילו בדבר אחד או שהוא מומר לע"ז או מחלל
שבת בפרהסיא אינו מצטרף.
קראים וכן כל מי שכופר בתורה שבע"פ אינו מצטרף כלל.
הלכה ברורה(לג) בעל עבירה ,אפילו עבר במזיד על איסור
תורה ,מצטרף למניין כל עוד לא נידוהו ,ואפילו עבר על
עבירה שחייבים עליה מיתה .וכל זה שעובר לתיאבון ,אך
אם עובר להכעיס אינו מצטרף.
(לד) בזמנינו מחללי השבת עושים כן מחמת שלא למדו
תורה ,ואינם יודעים חומר האיסור ,יש מקילים לצרפם,
ובשעה"ד יש לסמוך על דבריהם ,ומ"מ לא יאמר כל
חזרת הש"ץ ,אלא יאמר הש"ץ תפילה אחת בקול רם עם
הקדושה עד האל הקדוש וימשיכו תפילתם בלחש.

 93בגמ' בערכין לא( :עוסקת בדיני מכירת בית בעיר המוקפת
חומה ,שהמוכר יכול לחזור ולקנות את הבית גם ללא רצון
הקונה עד שנה ,אך לאחר שנה זה כבר שייך לבעלים החדשים,
ואינו יכול לקנות ממנו בעל כרחו) אמר רבי אבא בר ממל:

מכר שני בתי ערי חומה ,אחד בחמשה עשר באדר הראשון
ואחד באחד באדר השני ,זה שמכר לו באדר השני ,כיון
שהגיע יום אחד באדר של שנה הבאה עלתה לו שנה ,זה
שמכר לו בחמשה עשר של אדר הראשון ,לא עלתה לו שנה
עד חמשה עשר באדר של שנה הבאה.
על פי זה פסק האגור שאם נער אחד נולד בכט' אדר א',
ונער אחר נולד בא' אדר ב' ,ושנת היג' שלהם אינה
מעוברת ,אותו שנולד בכט' צריך להמתין עד כט באותו
אדר ,ואותו שנולד בא' ישלים את שנותיו באותו א'
באדר .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -הביא בשם מהר"י מינץ שהנולד באדר ונעשה בר
מצווה ב שנה מעוברת ,אינו נעשה בר מצווה עד אדר השני
וכ"פ ברמ"א
מג"א -מי שנולד בשנה מעוברת באדר א' ושנת היג' חלה
בשנה מעוברת ,נעשה בר מצווה באדר ב'.
משנ"ב -האחרונים חלקו על דינו של המג"א ,ולכן אם
נולד בשנת עיבור באדר א' ,ושנת היג' היא מעוברת ,יהיה
בר מצווה באדר הראשון .וה"ה במקרה שבשו"ע ,שאם
שנת היג' חלה בשנה מעוברת...
אם נולד ביום ראשון בר"ח כסלו ,שהיה שני ימים ר"ח,
ובשנת יג' היה חשוון חסר ,ולכן ר"ח הוא יום אחד ,נעשה
בר מצווה דווקא בר"ח .אמנם אם נולד בר"ח כסלו
כשהוא יום אחד ,ובשנת היג' היה חשוון מלא ,נעשה בר
מצווה ביום הראשון של ר"ח .היינו ל' חשוון.
הלכה ברורה(כז) מי שנולד בשנת מעוברת בחודש אדר א',
ושנת היג' אף היא שנת עיבור ,נעשה בר מצווה בחודש
אדר א'.
(כח) הנולד בשנה מעוברת ביום ל' אדר א' ,שהוא א' ר"ח
אדר ב' ,ושנת היג' אינה מעוברת ,הרי הוא נעשה בר
מצווה ביום א' דר"ח אדר שהוא ל' שבט.
הנולד ביום ל' שבט בשנה פשוטה ,שהוא יום א' של ר"ח
אדר ,ושנת היג' היא שנה מעוברת ,נכון להחמיר לעניין
חיוב במצוות מיום ל' שבט ,שהוא יום א' דר"ח אדר א',
ולעניין צירוף למניין יש להמתין עד ליום א' של ר"ח אדר
ב.
(לב) שיכור מצטרף למניין אפילו שאינו רשאי להתפלל,
אך אם הוא שיכור כלוט שדינו כשוטה אינו מצטרף
למניין.

 95ריב"ש -אם רוצים רשאי הציבור להחמיר על עצמו
במנודה שלא להתפלל באותו בהכ"נ שהוא מתפלל או
בתוך ד' אמותיו ,אך כל עוד לא קיבל זאת הציבור ,אין
להחמיר לעשות כן וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -מנודה שחטא עבור ממון ולא בשביל עבירה,
מותר לצרף אותו.
 96במשנה בפסחים פה( :המשנה עוסקת במקומות
המותרים באכילת קדשים בירושלים) מן האגף
ולפנים(פרש"י אגף קרי כל מקום הגפת הדלת שהוא חופף
ונוקש שם כשסוגרו ,דהיינו משפה הפנימית של עובי הפתח ,עד
מקום הנקישה) – כלפנים(דהיינו תוך העיר ממש כלפנים,
ואוכלין שם קדשים קלים) מן האגף ולחוץ(דהיינו מקום
הנקישה)  -כלחוץ .החלונות ועובי החומה  -כלפנים.
ובגמ' אמר רב יהודה אמר רב :וכן לתפלה(העומד מן האגף
ולפנים מצטרף לעשרה ,והעומד חוץ לפתח  -אין מצטרף)

ופליגא דרבי יהושע בן לוי ,דאמר רבי יהושע בן לוי:
אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם
שבשמים.
תוס' -לעניין צירוף לעשרה מחיצה כן מפסקת .עפי"ז
פסק בשו"ע שצריכים כולם להיות במקום אחד ללא
מחיצה בינהם.
משנ"ב –מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר אינם
מצטרפים אף אם הדלת פתוחה אם אינם רואים זה את
זה ,ויש שהחמירו אף ברואים.
כשיש תשעה במקום אחד ,ואחד אחרי הוילון ,אם הוילון
הוא לצניעות בעלמא הרי הם מצטרפים ,אך אם פרשו
סדין כדי שיוכל לשמש מיטתו אינם מצטרפים ,והפמ"ג
מצדד בכל גוונא להקל.
הלכה ברורה(לז) צריך שיהיו כל העשרה עם הש"צ
במקום אחד ,אם היו חלקם בתוך החדר וחלקם מחוץ
לחדר ,אפילו הפתח פתוח בינהם ,ואפילו רק אחד בחוץ

 94ספר המנהיג -בגמ' בסנהדרין מד .ישראל אע"פ
שחטא ישראל הוא .ולכן עברייין כל שלא נידוהו מצטרף
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הדלת ממקום (שפה) פנימית של עובי הדלת ולחוץ,
כלחוץ.

טז .חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה.

100חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה ,דהיינו שנפרצה
קטנה במקום חיבורה לגדולה ונפל כל אותו כותל שהיה
מפסיק ביניהם ,ובגדולה נשארו משארית כותל זה שנפל
פסים (פי' מעט כותל ישר ושוה) מכאן ומכאן ,הגדולה
כמופלגת מן הקטנה ,ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה
אלא הרי היא כקרן זוית שלה .לפיכך ,אם תשעה בגדולה
ואחד בקטנה ,מצטרפין שהקטנה נגררת אחר הגדולה
והרי היא כאילו היא בתוך הגדולה ,כיון שהרוב בגדולה,
אבל אם היו תשעה בקטנה ואחד בגדולה ,או חמשה בזו
וחמשה בזו ,אין מצטרפין

יד .העומד אחורי בהכ"נ ובינהם חלון ומראה להם
פניו מצטרף.

98מי שעומד אחורי בהכ"נ וביניהם חלון ,אפילו גבוה כמה
קומות ,אפילו אינו רחב ארבע ,ומראה להם פניו משם,
מצטרף עמהם לעשרה .הגה :גגין ועליות אינן בכלל בית,
והעומד עליהם אינו מצטרף

טו .מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ ,וש"צ תוך הפתח,
הוא מצרפן.

 99אם מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ ,ושליח צבור תוך
הפתח ,הוא מצרפן.

יז .היה ש"צ בקטנה וציבור בגדולה מוציאן יד"ח.

 101היה שליח צבור בקטנה וצבור בגדולה ,מוציאן ידי
חובתן ,שהוא נגרר אחריהם .אבל אם היה ש"צ בגדולה
וצבור בקטנה ,אינו מוציאן ידי חובתן ,שאין הרוב נגרר
אחר היחיד.

אינם מצטרפים ואפילו היו רואים אלו את אלו אינם
מצטרפים.
היו עשרה במקום אחד והיו עוד כמה אנשים בחוץ,
למרות שאינם מצטרפים ,רשאים לענות עמהם דברים
שבקדושה.

יח .אם קצת העשרה בבהכ"נ וקצתם בעזרה ,אינם
מצטרפים.

 102אם קצת העשרה בבהכ"נ וקצתם בעזרה ,אינם
מצטרפים.

 97בגמ' בפסחים פב :הא גופא קשיא; אמרת :מן האגף
ולפנים כלפנים .הא אגף עצמו  -כלחוץ .אימא סיפא :מן
האגף ולחוץ  -כלחוץ ,הא אגף עצמו  -כלפנים!  -לא
קשיא ,כאן  -בשערי עזרה(עובי הפתח הוא כלפנים) ,כאן -
בשערי ירושלים(עובי הפתח הוא כבחוץ) דאמר רבי שמואל
בר רב יצחק :מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים  -מפני
שמצורעין מגינין תחתיהן בחמה מפני החמה ,ובגשמים
מפני הגשמים.
דייק הב"י -שמשמע שלעניין צירוף אגף עצמו כלפנים.
ר' ירוחם ,רמב"ם -העומדים בעובי הפתח אינם
מצטרפים ,שהרי אין אותו מקום מכלל הבית וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב-אם הדלת סגורה ,ויש חלל כלפי פנים ,העומדים
שם מצטרפים .וכ"פ בהלכה ברורה(לט)
ביה"ל -אם רואים אלו את אלו ,אף אם עומדים בחוץ
מצטרפים וכ"ש שעומדים בפתח ,ולכתחילה טוב יותר
להחמיר שיכנסו לפנים.

משנ"ב -אפילו אם החזן עומד בפתח וכל השאר בפנים,
הרי הוא מצטרף.
הדין האמור הוא בדווקא שאינם רואים זה את זה ,אך
אם רואים זא"ז בכל גווני מצטרפים אחד לשני.
הלכה ברורה(מא) מצטרפים אע"פ שאינם רואים זא"ז,
אך צריך שכולם יראו את הש"צ.
 100במשנה בעירובין צב :חצר גדולה שנפרצה לקטנה -
גדולה מותרת וקטנה אסורה ,מפני שהיא כפתחה של
גדולה .ובגמ' תשעה בגדולה ויחיד בקטנה  -מצטרפין,
תשעה בקטנה ואחד בגדולה  -אין מצטרפין(.היינו החצר
הקטנה נגררת לגדולה ,אך אם הרוב נמצא בקטנה ,הם אינם
נגררים לגדולה)

תוס' ,רא"ש -חמישה בגדולה וחמישה בקטנה אינם
מצטרפין.
ב"י -פירש נפרצה במילואה היינו שכל הכותל בינהם נפל
ונשארו בינהם שאריות כותל והרי הקטנה כקרן זוית
לגדולה וכ"פ בשו"ע.

 98במשנה בפסחים פה :החלונות ועובי החומה -כלפנים.
ובגמ' אמר רב :גגין ועליות לא נתקדשו.
ר' ירוחם -נראה לומר שה"ה בכל זה לבהכ"נ ,שהגג
והעליה אינם בכלל הבית ,והחלונות כן.
מהר"י אבוהב החלונות ועובי הכתלים כלפנים כשראשו
ורובו בחלון או על עובי הכותל ,וכן כתב רב האי מי
שעומד אחרי בהכ"נ ובינהם חלון אפילו גבוה כמה
קומות ,ואפילו אינו רחב ארבע ומראה להם את פניו
מצטרף עמהם לעשרה .וכ"פ בשו"ע כלשון רב האי
וברמ"א פסק כר' ירוחם שהעומד על גגין ועליות אינו
מצטרף( .משנ"ב -בכה"ג שאינם רואים זה את זה)
משנ"ב-למרות שיש הפסק מחיצה בינהם כיוון שמראה
להם פניו מועיל ,וה"ה אם עומד בעזרת הנשים ויש שם
חלון שמראה פניו מצטרף אמנם מכיוון שיש חולקים
בדבר ,טוב יהיה אם יכנס לבהכ"נ.
הלכה ברורה(מ) הבין שדברי המהר"י אבוהב ורב האי
זהים ואינם חולקים ,ולכן דווקא כשמכניס ראשו מבעד
לחלון הרי הוא מצטרף ,אבל אם אינו מכניס את ראשו,
אינו מצטרף אף אם רואים אותו.

 101בגמ' בעירובין צב :צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה -
יוצאין ידי חובתן ,ציבור בקטנה ושליח צבור בגדולה -
אין יוצאין ידי חובתן.
רש"י -כיוון שש"צ שנמצא בקטנה ,כאילו נמצא בגדולה,
אך אם הוא נמצא בגדולה ,אין אומרים שהרוב נמשך
אחריו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אפילו אם היו עשרה בקטנה והחזן בגדולה ,אינו
מוציאם יד"ח.
כאשר יש מניין במקום שנמצא הש"צ ודאי מוציא אפילו
אותם שהם אחורי בהכ"נ ושומעין ומכונין.
 102ר' ירוחם -אין לסמוך על ההיתר של חצר גדולה
וקטנה ,ולהתיר במקרה שחלק נמצאים בבהכ"נ וחלק
עומדים בעזרה ,כיוון שהחצר נפרצה במילואה ,ואילו
בבהכ"נ יש מחיצות המפסיקות וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -פמ"ג כל האמור בסעיף יז ,יח ,יט הוא בדווקא
שאינם רואים זא"ז ,אך אם רואים זא"ז הרי הם
מצטרפים .וכתב המשנ"ב שיש שחולקים בדבר ובמקום
הדחק אפשר שיש להקל.

 99רא"ש -מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ וש"צ בפתח הרי
הם מצטרפים .ב"י -נראה שלמד כן מדין צירוף לזימון
שיתבאר בסימן קצה וכ"פ בשו"ע.
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במקומו .ואם הם י"א ורוצים לצאת שנים ,ישכירו
שניהם אחד בשותפות במקומם ,ושניהם יפרעו בשוה.
ואם אחד עני ואחד עשיר ,פורעין חציו לפי ממון וחציו
לפי נפשות ,ושכר החזן על היוצאים כעל הנשארים .הגה:

יט .ש"צ בתיבה וט' בבהכ"נ ,מצטרפין אע"פ שיש
לה מחיצות.

103ש"צ בתיבה ותשעה בבהכ"נ ,מצטרפין ,אף על פי שהיא
גבוהה י' ורחבה ד' ויש לה מחיצות גבוהות י' ,מפני שהיא
בטלה לגבי בהכ"נ .ויש מי שכתב דהני מילי כשאין
המחיצות מגיעות לתקרת הגג.

ואין חילוק בין אם רוצה לילך זמן ארוך קודם יום טוב או לא,
כל שלא יחזור ביום טוב
כב .אין כופין להשכיר להשלים מניין ,כי אם בימים
נוראים.

כ .היו עשרה במקום אחד ,אפילו מי שאינו עמהם
יכול לענות על קדיש.

106

אין כופין להשכיר להשלים מנין ,כי אם בימים
הנוראים ,וכגון שאין חסרים כי אם אחד או שנים ,אלא
אם כן מנהג קבוע ומפורסם בעיר לכוף להשכיר אפילו
בחסרון ג' או ד' .אם יש מנין מיושבי העיר ,כופין לשכור

104היו עשרה במקום א' ואומרים קדיש וקדושה ,אפילו
מי שאינו עמהם יכול לענות .וי"א שצריך שלא יהא
מפסיק טינוף או עבודת כוכבים.

כא .עיר שאין בה אלא י' היוצא בימים נוראים
שוכר אחר במקומו.

 105הגהמ"י -הרוצה לצאת בימים נוראים ,כופין אותו
להישאר או לשכור אחר במקומו כיוון שהמנהג בכל
המקומות שאפילו מקומות שאין להם מניין שלם שוכרין
אחד או שניים או הולכים למקום שיש בו מניין .אבל אם
יש מניין בלעדיו והוא ה , 11אי אפשר לכופו מטענה שמא
אחד מהציבור יוצרך לנקביו ויצטרכו כולם להמתין לו
שא"כ אין לדבר סוף.
היו  11איש ושניים מהם רצו ללכת ,ישכירו השניים אחד
במקומם ושניהם ישלמו לו בשווה ,אפילו אחד עני ואחד
עשיר .וגובים חציו לפני ממון חציו לפי נפשות וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין אם היו  12ורצו ג' לצאת צריכים
להשכיר אדם במקומם וישלמו לו בשווה.
מי שאינו יכול לחזור מחמת אונס ממשי  ,פטור מלשלם,
אך אם הוא אנוס מחמת חוב פשיעה או שחייב ממון
לאחרים צריך להשתתף להשכיר אדם אחר במקומו.
ישוב שצריכים לשכור מניין וחזן לימים נוראים ,ויש
אנשים שגרים סביבות אותו ישוב ובאים להתפלל עמהם,
אין המצטרפים צריכים להשתתף עמהם בהוצאות אלו.
ביה"ל -ישוב שיש בו עשרה ,והם רגילים כל שנה ללכת
לעיר אחרת להתפלל ברוב עם ,ובשנה אחת רצו תשעה
לשכור להם ש"צ ולהתפלל בעירם ,אינם יכולים לכוף את
העשירי להשתתף עמהם.
אם היוצא השאיר מניין אחריו אינו צריך לתת שכר
הש"צ.
הלכה ברורה(נג) בכל מקום שהוא פטור מלהשתתף
בהוצאות ,אף אשתו פטורה מלהשתתף.

 105עיר שאין בה אלא עשרה ,ואחד מהם רוצה לצאת
בימים הנוראים ,מחייבין אותו לישאר או להשכיר אחר
הפתח עצמו אפילו אם אין שם דלת ,נחשב כמחיצה
וכאילו זה שני בתים שונים ,ולכן אם יש בית ובצידו חדר,
המתפלל שם כאילו מתפלל ביחיד ,ורק קדיש וקדושה
יכול לענות ,אמנם הרדב"ז חולק ובכה"ג נחשב כמתפלל
בציבור אך אינו מצטרף.
הלכה ברורה(מד) העזרה מפסיקה בינהם ואפילו רואים
זה את זה אינם מצטרפים.

 103מהר"י אבוהב ,רשב"א -יש שפיקפקו והתיבה היא
כמו עליה ולכן הוי מחיצה ,אך אין דבריהם נראים מכיוון
שהמחיצות הן רק לנוי בהכ"נ ,וכל מהותה הוא לשמש
את בהכ"נ ולכן אינן חוצצות.
סמ"ק -דווקא מחיצות שאינן מגיעות לתקרה ,אך אם
מגיעות לתקרה אפשר שיהוו הפסק.
שו"ע-פסק בסתם כמהר"י אבוהב ,והביא בלשון י"א את
שיטת הסמ"ק.
הלכה ברורה(מה) אם מחיצות התיבה מגיעות לתקרה,
העומד על התיבה אינו מצטרף.
 104בגמ' בעירובין צב :צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה -
יוצאין ידי חובתן ,ציבור בקטנה ושליח צבור בגדולה -
אין יוצאין ידי חובתן.
תוס' ,רא"ש ,ר"ן ,רשב"א-הגמ' בעירובין מיירי בדווקא
לעניין צירוף למניין ,אך אם יש עם הש"צ מניין כל
השומע קולו עונה קדיש או קדושה.
מהר"י אבוהב -השומע בביתו קדיש או קדושה אין לו
לענות אם יודע שבאמצע ישנו מקום מטונף ,או גוי(היינו
ע"ז)שמפסיק בינהם וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו הוא בבית אחר רחוק לגמרי ,שכיוון שהם
עשרה במקום אחד שכינה שורה עמהם ,ואז אפילו
מחיצה של ברזל אינה מפסיקה בינהם.
טנוף מפסיק בינהם אפילו מקום הטינוף רחוק ממנו ד'
אמות ,כיוון שהוא גורם להפסק בין השכינה אליו.
ביה"ל -מי רגלים לכו"ע אינו מפסיק בזה ,אך צריך
להרחיק מהם כדין הרחקה.
הלכה ברורה(מח) יש ללמוד מכאן שהשומע ציבור
האומרים קדיש או קדושה או ברכו או יג' מידות דרך
הטלפון או דרך הרמקול וברדיו בשידור חי רשאי לענות
עמהם .אך אינו יוצא יד"ח בשמיעה זו.
אבל אם היה שומע אף ללא אותו מכשיר את קולו חבירו,
אפילו ששומע מהרמקול בכ"ז יוצא יד"ח.

 106מהר"י קולון -אין לכפות דווקא כשחסרים אחד או
שניים ,אא"כ מנהג קבוע ומפורסם באותה מדינה לכפות
אפילו אם חסרים שלוש או ארבע שאז יש לילך אחר
המנהג .וכ"פ בשו"ע.
תה"ד -אין כופין אלא בימים נוראים .ואם יש מניין
מיושבי העיר כופין לשכור ש"צ וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -כאשר יש מניין בעיר חלה החובה לקבץ אותו
לתפילה ,ומצווה גדולה לטרוח במקום קיבוץ קטן לקיים
מניין.
הלכה ברורה(נה) בשאר ימות השנה אין כופין את הציבור
להשכיר אנשים להשלמת המניין.
ישוב שיש בו מניין אלא שלא כולם באים לבהכ"נ
להתפלל בציבור ,מכריחים אותם בקנסות לבוא להתפלל
כדי לא לבטל מצוות תפילה במניין ,וכן מכריחים את
הלומדים תורה לבוא למניין ואין בזה משום ביטול תורה.
(נו) עיר שיש בה כמה בתי כנסת ,ומעדיפים חלקם ללכת
לבית כנסת אחר כדי להתפלל שם ,מחמת שהשעה נוחה
להם ,או סיבה אחרת ,רשאים לעשות כן אע"פ שמחמת
כן יתבטל המניין הקבוע שבבית כנסת אחד.
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לא יפסיק בין שמיה לרבא ,ולפי' ר"י אין להפסיק בין רבא
למברך) 109 .ולענות אותו בקול רם ולהשתדל לרוץ כדי
לשמוע קדיש .הגה 110 :ויש לעמוד כשעונין קדיש וכל דבר
שבקדושה .ומי שבא לבהכ"נ ושומע הקהל עונין קדיש ,עונה
עמהם .אף על פי שלא שמע שליח צבור שאמר יתגדל וכו' .וגם
השליח ציבור צריך לומר יהא שמיה רבא ,וכשמתחיל יתגדל יש
לומר ועתה יגדל נא כח וגו' זכור רחמיך וגו'

חזן .הגה :וכן במקום שאין מנין תמיד בבהכ"נ ,כופין זה את זה
בקנסות שיבאו תמיד מנין לבהכ"נ ,שלא יתבטל התמיד .וע"ל
ריש סי' ק"ן אם כופין זה את זה לבנות בית הכנסת.

סימן נו -דיני ענית הקדיש ע"י הקהל.
א .יש לכוין בעניית הקדיש ולענות בקול רם
ולהשתדל לשמוע קדיש.
108
ולא יפסיק בין יהא
 107יש לכוין בעניית הקדיש .הגה:
שמיה רבא למברך( .הגהות אשר"י בשם א"ז כתב דלפי' ראשון

ב .עונים אמן כשהש"צ אומר יתברך ,בריך הוא,
ואמרו אמן.

111כששליח צבור אומר יתברך ,כל העם עונים :אמן .וכן
כשאומר בריך הוא ,וכן כשאומר ואמרו אמן .ולא נהגו

 107בגמ' בברכות ג .בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות
ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש
ברוך הוא מנענע ראשו ואומר :אשרי המלך שמקלסין
אותו בביתו כך ,מה לו לאב שהגלה את בניו ,ואוי להם
לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.
וכן בגמ' בשבת קיט :אמר רבי יהושע בן לוי :כל העונה
אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו  -קורעין לו גזר דינו.
ובגמ' בסוטה מט .אמר רבא :בכל יום ויום מרובה קללתו
משל חבירו ,שנאמר :בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב
תאמר מי יתן בקר ...ואלא עלמא אמאי קא מקיים?
אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא.
ַדל כיוון שהוא בלשון עברי.
משנ"ב -יאמר יתג ֵ
וצריך להיזהר מאוד שלא להשיח באמצע הקדיש וכל
המדבר במקומות אלו עליו הכתוב אומר " ולא אותי
קראת יעקב"
ואפילו להרהר בדברי תורה אסור בשעה שהחזן אומר
קדיש ,מפני שצריך לכוין הרבה בעניית הקדיש.
הלכה ברורה(ד) נכון למעט באמירת הקדישים ולא יאמר
אלא במקום שצריך לאומרו .ולכן אם לומדים תורה
קודם ערבית ולאחר הלימוד אומרים קדיש על ישראל,
לא יחזרו לומר חצי קדיש קודם ערבית אלא יתחילו
מ"והוא רחום" וברכו"
(ה) קדיש יתום מעלתו גדולה מאוד ,ולכן צריך הבן
להקפיד לאמרו ביום פקודת השנה ,ואפילו אם חל בשבת,
כיוון שבמעלת קדיש זה להעלות את נפש המת ממדרגה
למדרגה.
יש לומר קדיש יתום במשך  12חודשים לאחר פטירת
אביו או אמו ,ומ"מ נוהגים להפסיק לאחר  11חודש
למשך שבוע ,ושוב חוזר ואומר עד תום שנים עשר חודש,
והאשכנזים נהגו להפסיק לאחר  11חודש ואינם אומרים
עד סיום  12חודש.
(ו) אם הוא יתום שלא הגיע למצוות ,לא יאמר הקדיש
לבדו אלא יאמר עמו אחד מהציבור שהוא גדול או הש"צ.
(ז) רשאים כל הציבור לומר קדיש ביחד ,אע"פ שמחמת
כן אין מי שיענה אחריהם אמן.
(ח) לכתחילה צריך האומר קדיש להגביה קולו כדי
שישמעו הציבור ויענו אחריו אמן ,ואם אחד מהאומרים
קולו נמוך ביותר ואינו יכול להשמיע קולו לאחרים יש
להקל בדוחק שיאמר קדיש עם אחרים.
וכשיש כמה שאומרים קדיש ביחד ,יזהרו לומר במתינות
באופן שיאמרוהו כולם ביחד.
(ט) כשם שאסור לעבור לפני המתפלל ,כך אסור לעבור
לפני האומר קדיש ,ומ"מ אחר שסיים חצי קדיש ,מותר
לעבור לפניו.
(יב) עניית אמן יהא שמיה רבה חשובה יותר מעניית
הקדושה ,ולכן אם שומע בבת אחת משני מניינים שבאחד
אומרים אמן יהא שמיה רבה ,ובשני עונים לקדושה ,יענה
אמן יהא שמיה רבה..
יתגדל.
ָ
(יד) נהגו הספרדים לומר
לא יפסיק בין תיבות יהא שמיה לתיבת רבה.

(טו) מנהג הספרדים לומר "תתקבל צלותנא ובעותנא עם
צלותהון ובעותהון"..
בסיום תתקבל יש לומר דבשמיא ,ואין לומר "דבשמיא
וארעא".
(יז) למנהג הספרדים אין לעמוד כששומע קדיש ,או
כשעונה ברכו ,ורק אם היה עומד והתחילו לומר קדיש לא
ישב עד שיסיים לענות אמן יהא שמיה רבה עד דאמירן
בעלמא.
נהגו לעמוד בליל שבת בעת אמירת חצי קדיש קודם
תפילת ערבית כדי לקבל שבת בתוספת רוח.
ספרדי שמתפלל עם אשכנזים נכון שיעמוד עמהם בשעת
אמירת קדיש וברכו.
(יח)הנכנס לבית הכנסת בעת אמירת הקדיש ,ושמע את
הציבור עונים יהא שמיה רבה ,אפילו לא שמע את הש"צ
אומר קדיש ,רשאי לומר "יהא שמיה רבה "..אך לא יאמר
אמן יהא שמיה רבה..
אך אם נכנס ושמע את הציבור אומר אמן יהא שמיה
רבה ,רשאי אף הוא לענות אמן יהא שמיה..אפילו שלא
שמע את הש"צ אומר ואמרו אמן.
 108פירוש יהא שמיה רבה
מחזור ויטרי -יהא שמיה היינו שם י'ה רבה מברך לעולם
ולעלמיא עלמיא ,ששמו של ד' יגדל ויהיה שלם ,ומבורך
לעולם הבא (ולכן לפירוש זה יפסיק בין רבה למברך)
תוס' -יש לפרש את המילים בארמית כפשוטם ,יהיה שמו
הגדול מבורך לעולם ולעלמי עלמיא(.ולכן אין להפסיק בין
רבא למברך) וכ"פ ברמ"א
 109בגמ' בשבת קיט :אמר רבי יהושע בן לוי :כל העונה
אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו  -קורעין לו גזר דינו
ר' יונה -הכוונה בכל כח כוונתו ,ומפני שיש בנ"א שאין
כוונתם מתעוררת אלא ע"י הכח ,לכן אמר בכל כוחו ,אך
הורה שאין להגזים שלא יתלוצצו עליו בנ"א.
תוס' -פרשו שצריך לענותו בקול רם.
ב"י -הביא מהזוהר שיש לאמרו בקול רם עיי"ש וכ"פ
בשו"ע
 110משנ"ב -יש אומרים שאינו צריך לעמוד ,אלא שכל
קדיש שתפס אותו מעומד  ,לא ישב עד שיענה אמן יהא
שמיה ..ויש לחוש לדברי המחמירים.
השומע את הקהל עונין קדיש עונה עמהם אפילו שלא
שמע את הש"צ אומר יתגדל..ומ"מ לא יענה אמן ,אך
עונה יהא שמיה רבה כיוון שזה שבח בפ"ע .ואם בא ושמע
את הציבור אומרים אמן יהא שמיה...יאמר ג"כ עמהם.
 111רמב"ם -אומר הש"צ יתגדל ויתקדש שמיה רבה וכל
העם עונים אמן .וכשהוא אומר ובזמן קריב ואמרו אמן
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114לאחר שסיים הקדיש פוסע ג' פסיעות ואחר כך אומר:
עושה שלום וכו'.

לומר אמן אחר יתברך ,ולא אחר בריך הוא ,ולא יפסיק בין
בריך הוא לעילא מכל ברכתא וכו'.

סימן נז -דיני ברכו וענייתו

ג .העונים עד לעלמי עלמיא טועים ,כי אסור
להפריד בין עלמיא ליתברך.

א .ש"צ אומר :ברכו את ד' המבורך ,ועונים ברוך ד'
המבורך לעולם ועד.

112העונים עד לעלמי עלמיא בלבד טועים הם ,כי אסור
להפריד בין עלמיא ליתברך.

115אומר שליח צבור :ברכו את ה' המבורך ועונים אחריו:
ברוך ה' המבורך לעולם ועד ,וחוזר ש"צ ואומר :ברוך ה'
116
המבורך לעולם ועד .ונהגו שהש"ץ מאריך בברכו והקהל

ד .החזן כורע ברך ביתגדל ,וכן ביהא שמיה רבה,
בריך הוא ,אמן.

אומרים יתברך וישתבח וכו' בעוד שהוא מאריך בברכו

113כשאומר החזן יתגדל ,כורע; וכן ביהא שמיה רבא ,וכן
ביתברך ,וכן בבריך הוא ,וכן באמן.

ב .מקום שנהגו לדבר בצרכי רבים בין קדיש וברכו
ליוצר אור ,טועים.

ה .בסוף הקדיש פוסע ג' פסיעות ואח"כ אומר עושה
שלום וכו'

117מקום שנהגו לצעוק על חבריהם בין קדיש וברכו ליוצר
אור ,או לדבר בצרכי רבים ,טועים הם

סימן נח -הלכות קריאת שמע וברכותיה

עונים אחריו אמן יהא שמיה רבה ..וכשהוא אומר יתברך
עונים אמן ,וכשאומר בריך הוא עונים אמן ובסוף
כשאומר ואמרו אמן עונים אמן .וכ"פ בשו"ע.
רב עמרם -אין עונים אמן לאחר יתברך ולאחר בריך הוא.
וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -אחר שהחזן אומר בריך הוא יש לענות בריך הוא
בלבד.
הלכה ברורה(כא) עונים אמן אחר ויצמח פורקניה ויקרב
משיחיה ,ובכמה מסידורי הקדמונים אין כלל תיבות אלו,
וכן מנהג אשכנז שלא לאמרו ,ולמרות שמרן לא הזכירו
מובא במגיד מישרים שהמלאך המגיד הזהיר למרן הב"י
לענות אמן זו.
ומנהג ישראל שלא לענות אמן לאחר אמירת יתברך.
ומנהג הספרדים לענות אחר בריך הוא אמן.

א .זמן ק"ש משיכיר את חבירו הרגיל עמו קצת
ברחוק ד' אמות.

 118זמן קריאת שמע של שחרית ,משיראה את חבירו
הרגיל עמו קצת ,ברחוק ד' אמות ,ויכירנו119 .ונמשך זמנה

 114תה"ד -יפסע קודם שלוש פסיעות ואח"כ יתחיל
בעושה שלום וכ"פ בשו"ע
 115מהר"ם מרוטנברג -הש"צ אינו צריך לחזור ולומר
ברוך ד' המבורך לעולם ועד.
ר' יונה ,רא"ש ,ר"י ברצלוני -צריך לחזור ולומר ,והביאו
ראיה לדבריהם מהלכות זימון ,שהמברך צריך לחזור
למקום שפסק וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם לא שמע את החזן ,רק שמע את הקהל עונים
ברוך ד' ..יענה עמהם .אך אם שמע רק את החזן חוזר
ואומר ברוך ד' ..יענה אחריו אמן.
ביה"ל -במקרה בו הש"צ אמר בלחש ולא שמעו ממנו ט'
אנשים אלא פחות ,וענו אחריו ועל ידיהם נשמע הקול
לאחרים וענו גם הם ברכו ,בכה"ג יחיד השומע את הקהל
עונים אסור לו לענות עמהם ברכו כיוון שגם הם לא כדין
ענו כיוון שלא שמעו מהש"צ ט' אנשים .ובדבר זה נכשלים
הרבה אנשים שמברכים על התורה בלחש שאין שומעין
ממנו אלא העומדים על הבימה ועי"ז נשמע הקול
ומחטיאים בעצמם את הרבים.

 112ר' דוד אבודרהם ,ר' סעדיה ,רש"י -אין לענות אלא
אמן יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא .שכך יש
 7תיבות ללא אמן.
ר' יוסף גיקאטלייא -אוי לאותם שמפרידים בין תיבת
עלמיא ליתברך ,והמפריד הרי הוא כאילו קיצץ במקום
שאין בו לקצץ וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הסיק מדברי הב"י שצריך לומר עד דאמירן
בעלמא .ובמג"א העלה שאין לומר עד יתברך  .והכל תלוי
במנהג ,אמנם אם נמצא במקום שאינו רשאי להפסיק,
יזהר לומר רק עד תיבת עלמיא.
הלכה ברורה(כב) מנהג הספרדים לענות אמן יהא שמיה
רבה עד דאמירן בעלמא .והאשכנזים נהגו לענות עד
יתברך.
אם העונה יהא שמיה רבה לא הספיק להגיע לדאמירן
בעלמא ,וכבר הגיע הש"צ לאמירת בריך הוא ,לא יפסיק
לענות אחריו אמן .אך אם הש"צ הגיע לאמירת דאמירן
בעלמא ,והמתפלל לא הספיק להגיע לשם ,יענה אמן אחר
הש"צ.

 116רא"ש -נהגו שבזמן שהחזן אומר ברכו את ד' המבורך
לומר יתברך וישתבח וכו' .וכ"פ ברמ"א.
רמב"ם ,רב עמרם ורבינו סעדיה -לא כתבוהו.
משנ"ב -דווקא בשעת הניגון יאמר כן ,אך אם החזן
אומר תיבות לא יאמר כלום ,ואם אין החזן מאריך בברכו
מוטב שישתוק ויכוון.
הלכה ברורה(ה) פשט המנהג אצל הספרדים שלא לאמרו
כלל.

 113רש"י -יתגדל ויתקדש שמיה רבה בעלמא דברא -כל
זה בכריעה אחת .בעגלא ובזמן קריב -כריעה ,יתברך...עד
בריך הוא – כורע .תושבחתא ונחמתא -כורע .וכריעה של
עושה שלום היא רשות
כלבו -ישנן חמש כריעות שכורע הש"צ באמירת קדיש:
יתגדל ,יהא שמיה רבא ,יתברך ,בריך הוא ,ואמרו אמן.
ב"י-כך מנהג העולם וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(כג) כריעות אלו צריכות להיות כריעות ממש
ואין להסתפק בהרכנת ראש בעלמא.

 117ספר המנהיג -אחר שאמר החזן קדיש וברכו כאילו
התחיל באמירת יוצר אור ואין לספר שם אפילו בצרכי
רבים וכ"פ בשו"ע
 118במשנה בברכות ט :מאימתי קורין את שמע בשחרית?
משיכיר בין תכלת ללבן .רבי אליעזר אומר :בין תכלת
27

עד סוף ג' שעות ,שהוא רביע היום120 .ומצוה מן המובחר
לקרותה כוותיקין (פי' תלמידים .ורש"י פי' אנשים ענוים

ומחבבים המצות) שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם הנץ
החמה (פי' יציאת החמה כמו הנצו הרמונים) כדי שיסיים
קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה ויסמוך התפלה
מיד בהנץ החמה .ומי שיוכל לכוין לעשות כן שכרו מרובה
מאד .הגה :שיעור הנץ החמה הוא כמו שיעור שעה אחת קודם

לכרתי .ובגמ' תניא ,רבי מאיר אומר :משיכיר בין זאב
לכלב; רבי עקיבא אומר :בין חמור לערוד; ואחרים
אומרים :משיראה את חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו.
אמר רב הונא :הלכה כאחרים.
ובירושלמי ברכות פ"א ה"ב :מה אנן קיימין? אם ברגיל-
אפילו רחוק כמה ,חכים ליה! ואם בשאינו רגיל -אפילו
קרוב ליה ,לא חכים ליה! אלא כי אנן קיימין ברגיל
ושאינו רגיל.
התוס' ,רא"ש-פסקו כירושלמי שמיירי בחבירו שרגיל בו
קצת וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין בברכות ק"ש שאין לאומרם לפני זמן
זה.
ביה"ל -מי שהשעה דחוקה לו יוכל לומר ברוך שאמר
פסד"ז וישתבח ,וכיגיע הזמן של בכדי שיראה יניח תפילין
וימשיך מיוצר אור.

שיעלה כל גוף השמש על הארץ
ב .אם לא קרא קודם הנץ החמה יש לו להקדים
לקרותה כל מה שיוכל.

121אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה יש לו להקדים
לקרותה במהרה כל מה שיוכל.
ג .במקום אונס גדול קוראה משעלה עמוד השחר.

 122ומי שהוא אנוס ,כגון שהיה משכים לצאת לדרך
במקום גדודי חיה ולסטים ,שלא יוכל לעמוד ולא לכוין

הלכה ברורה(ז) זמן הנץ החמה הוא משעה שמתחילה
השמש לזרוח בראש ההרים ,ולכן מן המובחר לסיים
אמירת ק"ש סמוך לזמן זה ולסמוך גאולה לתפילה,
ובדווקא לאחר שהתחיל גלגל השמש לצאת ולא קודם
לכן.
ואם אפשר הדבר נכון לסיים אמרית ק"ש סמוך לזמן בו
מתחיל גלגל השמש לצאת ,וימשוך אמירת אמת ויציב
במשך  2דקות וארבעים שניות שזה סוף הנץ הנראה ואז
יסמוך גאולה לתפילה.

 119במשנה בברכות ט :וגומרה עד הנץ החמה .רבי יהושע
אומר :עד שלש שעות שכן דרך מלכים לעמוד בשלש
שעות ובגמ' י :אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי
יהושע.
רבינו שמחה -כוונתו עד תחילת שעה שלישית.
תוס',רמב"ם -כוונתו עד סוף השעה השלישית וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -ולכתחילה אסור להאחר עד אותו זמן.
צריך ליזהר מאוד בימות הקיץ לומר ק"ש בזמנה.
והמאחרים מלקרוא ק"ש בשביל ציצית או תפילין טעות
בידם ,אלא יקראו ק"ש בזמנה ,וכשיגיעו הציצית
והתפילין יניחם ,ואפילו אם הוא מסופק שמא לא יצליח
לומר ק"ש עד שיגיעו הציצית והתפילין יאמר ללא ציצית
ותפילין .וכשיגיעו הציצית ותפילין יאמר ק"ש או מזמור
תהילים.
אך אם ודאי לו שיגיעו לפני שיעבור הזמן ,ימתין כדי שלא
יהיה כמעיד עדות שקר.
הלכה ברורה(ג) נחלקו בפוסקים מאימתי מונים את
השעות זמניות האם מעלות השחר או מהנץ החמה,
ולעניין הלכה נקטינן שבמילי דאו' אזלינן לחומרא ומונים
את שעות אלו מעלות השחר ,ובמילי דרבנן מונים מנץ
החמה ,ולכן ק"ש דהוי דאו' יש למנות את ג' השעות
מעלות השחר ,ובשעת הדחק יש לסמוך על המקילים
לחשבם מהנץ החמה.

 121ר' יונה -אם לא קרא ק"ש קודם הנץ ,יש לו להקדים
ולקרותה במהרה כל מה שיוכל וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אבל אין צריך להתפלל עבור זה ביחידי ,או ללא
תפילין.
הלכה ברורה(ח) כל שיכול להתפלל בציבור קודם סוף זמן
ק"ש ימתין כדי שיתפלל עם הציבור.
 122בגמ' בברכות ח :תניא ,רבי שמעון בן יוחי אומר:
פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה,
אחת קודם שיעלה עמוד השחר ,ואחת לאחר שיעלה עמוד
השחר ,ויוצא בהן ידי חובתו ,אחת של יום ואחת של
לילה .אמר רב אחא בר חנינא אמר רבי יהושע בן לוי:
הלכה כרבי שמעון בן יוחי.
מאידך בגמ' בברכות ל .תניא :השכים לצאת לדרך -
מביאין לו שופר ותוקע ,לולב ומנענע ,מגילה וקורא בה,
וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא.
ומשמע שאף ביוצא לדרך לא התירו לו לקרוא מעלות
השחר אלא להמתין עד הנץ החמה.
רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -בגמ' בברכות ח :התירו לקרוא
מיד מעלות השחר דווקא בדיעבד או בשעה"ד ,אך לא
לכתחילה.
והסיבה שבגללה בברכות ל .הורו להמתין עם ק"ש היא :
רשב"א -מכיוון שיוצא במקום שיירא ,או במקום שאין
בו גדודי חיה ולסטים ,אך אם אינו יוצא בשיירא ,או
נמצא במקום בו יש חיה ולסטים שלא יוכל לכוון אפילו
עד "על לבבך" קורא משעלה עמוד השחר.
ר' יונה -התירו לו כאשר השיירא לא מחכה לו .ובשו"ע
פסק כדבריהם
משנ"ב -משכים הכוונה לאדם שצריך לצאת לדרך ואינו
יכול להמתין עד שיראה.
והביא שיש להחמיר ולא לומר ברכת יוצר אור ,עד
שיראה.
ביה"ל -שיעור עלות השחר מ"א ,פמ"ג :קודם שהאיר
פני המזרח .א"ר ,גר"א :משהאיר פני המזרח.

 120בגמ' בברכות ט :אמר אביי :לקריאת שמע  -כותיקין,
דאמר רבי יוחנן :ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה.
תניא נמי הכי :ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה,
כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום .אמר רבי
זירא :מאי קראה  -ייראוך עם שמש ולפני ירח דור
דורים.
ר' יונה ,רמב"ם ,רא"ש ,רשב"א -אף הותיקים מודים
שמעיקר הדין מותר לכתחילה לקרוא ק"ש משיכיר את
חבירו ,אך למצווה מן המובחר כדי שיוכלו לסמוך גאולה
לתפילה היו קוראים אותה סמוך לנץ.
ר"ת ,ראבי"ה -בגמ' ביומא לז :הילני אמו עשתה נברשת
של זהב על פתח היכל בשעה שהחמה זורחת ניצוצות
יוצאין ממנה ,והכל יודעין שהגיע זמן קריאת שמע.
ומכאן ראיה שק"ש היא דווקא לאחר הנץ החמה.
ב"י -הלכה כרמב"ם ודעימיה וכ"פ בשו"ע.
ביה"ל -נץ החמה היינו הנקודה הראשונה מהחמה
שמתחילה להתנוצץ על העולם.
28

125אף על פי שזמנה נמשך עד סוף השעה הג' ,אם עברה
שעה ג' ולא קראה קורא אותה בברכותיה כל שעה ד'
שהוא שליש היום ,ואין לו שכר כקורא בזמנה .ואם עברה
שעה ד' ולא קראה ,קוראה בלא ברכותיה כל היום.

אפילו פרשה ראשונה ואפילו עד לבבך ,או שבני השיירא
הולכים מהרה ולא ימתינו לו כלל ,יכול לקרותה עם
ברכותיה משעלה עמוד השחר ,דכיון שעלה עמוד השחר
שפיר קרינן ביה ובקומך ,וגם שפיר מקרי יוצר אור .אבל
אם אינו במקום גדודי חיה וליסטים ,וגם אין בני השיירא
נחפזים כ"כ ,אפילו יוצא לדרך אחר שעלה עמוד השחר
אינו קורא עד שיגיע זמנה.

ז .אם לא קראה י"א שיש לה תשלומין בערבית ויש
חולקין.

126אם לא קראה ביום י"א שיש לה תשלומין בערבית .וכן
אם לא קרא ק"ש בערבית יש לה תשלומין ביום ,ויש
חולקים.

ד .אם קראה משעלה עמוד השחר ,אע"פ שלא היה
אנוס יצא בדיעבד.

123אם קראה משעלה עמוד השחר ,אעפ"י שלא היה אנוס,
יצא בדיעבד .ואם קראה בלא ברכות יחזור לקרותה בזמנה עם

סימן נט -דין ברכה ראשונה ביוצר

הברכות .ועיין לקמן סימן ס'
א .יוצר אור ובורא חושך כנגד האומרים שברא אור
ולא ברך חושך.

ה .נאנס קורא שמע של ערבית עד הנץ החמה.
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124אם נאנס ולא קרא ק"ש ערבית עד שעלה עמוד השחר,
כיון שעדיין לא הנץ החמה קורא קריאת שמע ויוצא בה
ידי חובת קריאת שמע ערבית .ואם היה אנוס באותה
שעה לצאת לדרך מקום גדודי חיה ולסטים ,לא יקרא אז
ק"ש פעם שנית לצאת בה ידי חובת ק"ש של יום ,שמאחר
שעשה לאותה שעה לילה אי אפשר לחזור ולעשותה יום.

בא"י אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך  -תקנו
להזכיר מדת לילה ביום להוציא מלב האפיקורסים
שאומרים שמי שברא אור לא ברא חושך.
 125במשנה בברכות ט :וגומרה עד הנץ החמה .רבי יהושע
אומר :עד שלש שעות שכן דרך מלכים לעמוד בשלש
שעות .הקורא מכאן ואילך לא הפסיד ,כאדם הקורא
בתורה.
ובגמ' י :אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי
יהושע .מאי לא הפסיד  -שלא הפסיד ברכות .תניא נמי
הכי :הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא
בתורה ,אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה.
רב האי גאון -אף כל שעה רביעית יכול לברך שתיים
לפניה ואחת לאחריה ,אך מכאן ואילך לא יברך ,ואם ברך
הוי ברכות לבטלה .וכ"פ בשו"ע.
רמב"ם -קורא ומברך אפילו כל היום כולו.
משנ"ב -את הברכות ניתן לברך עד שעה רביעית ,וזאת
כיוון שדינם כדין תפילה ,ותפילה זמנה עד סוף שעה
רביעית ,אך לאחר שעה רביעית אין לברכם
לאחר שעה רביעית טוב שיקרא ק"ש כדי שיקבל עליו עול
מלכות שמים ,אמנם אינו מחויב ,אך פרשת ויאמר חייב
לאמרה כיוון שמוזכר בה עניין יציאת מצרים.
ביה"ל -כתב במשכנות יעקב שבמקום שלא יכול לקרוא
עד  4שעות יכול לקרוא עם ברכות עד חצות כדין תפילה
וכתב בביה"ל שבמקום אונס ניתן לסמוך על דבריו..
הלכה ברורה(יד) הנוהגים להקל לחשב לכתחילה את
השעות לעניין ק"ש מהנץ החמה יש להם על מה שיסמכו.

ו .אחר שעה ג' קוראה בברכותיה כל שעה רביעית
ואין לו שכר כקורא בזמנה

הלכה ברורה(ט) כל האמור הוא בדווקא לעניין ק"ש ,אך
לעניין טלית ותפילין אין להקל לברך עליהם אלא עד שעה
זמנית קודם הנץ החמה.
זמן עלות השחר הוא שעה ו 7דקות קודם נץ החמה.
(י) הקורא ק"ש מיד אחר עלות השחר נכון שלא יברך
ברכת יוצר אור ,אלא רק אהבת עולם ,ולאחר מכן כשיגיע
זמן ק"ש יברך ברכת יוצר אור ,אך אם רצה לברך אשר
יצר לפני ק"ש יש לו על מי שיסמוך.
 123רי"ף ,רמב"ם -אם קרא לאחר עלות השחר אפילו
שלא בשעה"ד יצא יד"ח בדיעבד וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דווקא באקראי בעלמא יוצא יד"ח בדיעבד,
אמנם אם הוא רגיל לעשות כן אינו רשאי .אך אם רגיל
לעשות כן מחמת הדחק ,רשאי לעשות כן.

 126טעה ולא קרא ק"ש של שחרית
ר' חיים -דינה כתפילה ויש לה תשלומין.
כלבו -אין לה תשלומין
בשו"ע פסק אותם כי"א וי"א ,ומשמע שפסק ככלבו ואין
לק"ש תשלומין וכ"פ הגר"א.
משנ"ב -אין הכוונה שיצא בזה יד"ח ק"ש אלא כוונתו
שצריך להשלימה כמו תפילה.

 124בגמ' בברכות ח :רבי שמעון בן יוחי אומר :פעמים
שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה ,אחת קודם
שיעלה עמוד השחר ,ואחת לאחר שיעלה עמוד השחר,
ויוצא בהן ידי חובתו ,אחת של יום ואחת של לילה.
רא"ש -מי שארעו אונס ולא קרא ק"ש בלילה וגם צריך
לצאת לדרך ,לא מסתבר שיקרא ק"ש של ערבית ושחרית
אחר עלות השחר ,אלא קורא של ערבית לאחר עלות
השחר  ,ולאחר הנץ החמה יקרא את של שחרית וכ"פ
בשו"ע
הלכה ברורה(יב) אם לא קרא ק"ש של ערבית מחמת
שהיה אנוס כגון שהיה חולה או שיכור ,רשאי לקרותה עד
הנץ החמה ,ואז מברך לפניה ואחריה חוץ מברכת
השכיבנו שאין לאמרה אלא קודם עלות השחר.
אך אם לא היה אנוס אלא התעכב מחמת עיסוק בדברים
אחרים ,הפסיד המצווה ואין מועיל לו שיקרא ק"ש לאחר
עלות השחר.
(יג) אם קרא ק"ש של ערבית לאחר עלות השחר ,אינו
רשאי לקרוא ק"ש של שחרית אלא לאחר הנץ החמה.

 127בגמ' בברכות יא .מאי מברך?  -אמר רבי יעקב אמר
רבי אושעיא :יוצר אור ובורא חשך .אמר רבא :כדי
להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום.
מהר"י אבוהב -אם לא היינו מזכירים מידת לילה ביום,
היה נראה שהחושך רע ואינו כן שהכל עשה יפה בעיתו.
תלמידי ר' יונה -להוציא מאותו מין שאמר מי שברא אור
לא ברא חושך .וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(ג) צריך להפסיק בין תיבת יוצר לתיבת אור.
וכשאומר יוצר אור ובורא חושך ימשמש בתפילין של יד
ולא יסיר ידו מן התפילין עד שיסיים ובורא חושך.
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בציבור .ויש לחוש לדבריהם וליזהר שיחיד יאמרנה בניגון
וטעמים כקורא בתורה .הגה :וכבר פשט המנהג כסברא

ב .טעה ואמר אשר בדברו מעריב או שלא סיים יוצר
המאורות לא יצא.

ראשונה ,ויחיד אומר אותה .וכשעונין קדושה זאת אומרים אותה
בקול רם.

128אם טעה ואמר אשר בדברו מעריב ערבים ונזכר מיד
ואמר :יוצר אור ,וגם סיים יוצר המאורות ,יצא .אבל אם
אמר :בדברו מעריב ערבים ולא אמר :יוצר אור ,או לא
סיים יוצר המאורות ,לא יצא .ואם אמר :יוצר אור ובורא
חשך אשר בדברו מעריב ערבים וגם סיים מעריב ערבים,
לא יצא .הגה :וה"ה אם לא אמר תחלה רק יוצר אור ,אם סיים
מעריב ערבים לא יצא .אבל אם סיים :יוצר המאורות ,כיון
שפתח יוצר אור יצא ,אף על פי שהפסיק במעריב ערבים.

ד .ברכת יוצר וערבית אומר עם הש"צ בנחת.
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ברכת יוצר וערבית אומר עם השליח צבור בנחת .הגה:
 131וימהר לסיים קודם שיסיים הש"צ ויענה אמן אחר ש"צ.

רשב"א -כתב ששמע מפי גדולי החכמים שאם רוצה יכול
לאמרה כקורא בתורה ,אך לשיטתו נראה ששב ואל
תעשה עדיף .מאידך בתשובותיו כתב הרשב"א שהבא
לומר יג' מידות יכול לאמרם כקורא בתורה כדרך
שאומרים קדושת יוצר אור.
תה"ד -יכול לאמרו בניגון ובטעמים ובכך אין קפידא
כלל.
בשו"ע הביא את דברי האוסרים ודברי המתירים ,וכתב
שיש לחוש לדברי האוסרים ולכן יזהר לומר אותה בניגון
וטעמים.
דרכ"מ -כיוון שהדבר מפורש במסכת סופרים ,וכן פסקו
הרא"ש ור' יונה וכן הרמב"ם חזר בו מדבריו יש לאמרה
ביחיד וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -התאחר להגיע לתפילה ,רשאי לומר אפילו בלחש
כיוון שיש ציבור
וקדושה זו אם אפשר טוב לאמרה מיושב.
הגר"א גם חש לדעת תה"ד ,ולכן אם אומרה ביחיד טוב
שיגיד בניגון וטעמים.
הלכה ברורה(י) מנהג ישראל להקל לומר קדושת יוצר
אפילו ביחיד ,ומ"מ טוב שהיחיד יאמרנה בניגון הטעמים
כקורא פסוקים מן הנביאים ,והוא הדין בכל זה לעניין
קדושת ובא לציון.
(יא) על פי דעת רבותינו המקובלים ,צריך לשבת כשאומר
קדושת יוצר אור,ואפילו אם היה עומד קודם לכן.

ג .יחיד יאמר קדושה שביוצר כקורא בתורה ,הגה:
כדרכו.

129י"א שהקדושה שביוצר ,יחיד אומרה ,לפי שאינה אלא
סיפור דברים .וי"א שיחיד מדלגה ,ואינה נאמרת אלא

 128בגמ' בברכות יב .תא שמע :שחרית ,פתח ביוצר אור
וסיים במעריב ערבים  -לא יצא ,פתח במעריב ערבים
וסיים ביוצר אור  -יצא; ערבית ,פתח במעריב ערבים
וסיים ביוצר אור  -לא יצא ,פתח ביוצר אור וסיים
במעריב ערבים – יצא.
רשב"א -ברכת המאורות היא מטבע ארוך ,לכן אפילו
פתח בהמעריב ערבים יש בחתימתה עדיין לתקן כי אזלינן
בתר חתימה וכ"פ בגר"א.
רא"ש(על פי הב"י) -צריך להזכיר גם בתחילה וגם בסוף.
ואם חיסר באחד מהם לא יצא וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו אם לא נזכר עד קרוב לסוף הברכה,כל
עוד לא סיים אותה ,אינו צריך לחזור לראש ,אלא יתקן
ויאמר יוצר אור וכו' עד סוף הברכה.
הלכה ברורה(ז) חש לשיטת הרשב"א והגר"א ,ולכן אם
טעה בשחרית ואמר אשר בדברו מעריב ערבים וכו' וחתם
ביוצר המאורות ,אפילו אם בברכה עצמה לא הזכיר כלל
יוצר אור ,יצא י"ח שהכל הולך אחר החיתום.
(ח) חתם המעריב ערבים במקום יוצר המאורות ,אפילו
שבתוך הברכה הזכיר יוצר אור ,לא יצא יד"ח ,וצריך
לחזור ולברך יוצר אור.
אם לא הבחין שטעה ,עד שסיים ברכת אהבת עולם ,יברך
יוצר אור לאחר .18
(ט) תיקון תוך כדי דיבור מהני ,ואינו צריך לחזור ולברך.

 130רא"ש -את ברכת יוצר אור והמעריב ערבים אומר
בנחת ביחד עם הש"צ וכך אפילו אם הפנה ליבו לדברים
אחרים ,כיוון שאמרה בפה יוצא יד"ח.
ב"י -לא יכול לסמוך על כך שיקשיב לש"צ ובכך יצא
יד"ח ,כיוון שחוששים שמא יפנה את ליבו לדברים
אחרים ולכן יש לאמרו בפיו .וכ"פ בשו"ע
וברמ"א פסק שאם שמע מהש"צ יצא ,כיוון שבברכות
אלו הש"צ מוציא את היחיד אפילו שהוא בקי ,בתנאי
שזה בעשרה ולא בפחות מכך.
משנ"ב-בכל הברכות ש"צ מוציא יד"ח אפילו את הבקי,
חוץ מברכות התפילה-שמוציא רק את שאינו בקי
כמבואר בסימן קכד ,הערה .486
הצורך בעשרה הוא דווקא בברכות ק"ש (הלבוש מחמיר
גם בברכות השחר) אך שאר ברכות כמו ברכת המצוות
וברכות הנהנין אין צריך עשרה.
ביה"ל -היום לא מקפידים לומר בנחת עם הש"צ ,וסיבת
הדבר כיוון שאין הציבור סומך לצאת יד"ח בברכת
הש"צ.
הלכה ברורה(יג) לכתחילה צריך לברך ברכות ק"ש
בעצמו ,מפני שחוששים שכיוון שברכת ק"ש ארוכות הן
יסיח דעתו מהן באמצע הברכה.
(יד) אין הש"צ מוציא יד"ח אא"כ יש שם עשרה ,וכן
שיכוין להוציא והשומע יכווין לצאת .וכן שהמברך בעצמו
עדיין לא יצא יד"ח.

 129במשנה במגילה כג :אין פורסין על שמע פחות
מעשרה .ובגמ' מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן :דאמר קרא ונקדשתי בתוך בני ישראל -
כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.
נחלקו בפוסקים בדין אמירת קדושת יוצר ביחיד
ר"ן ,ר' ירוחם -מכאן למדים שאין היחיד אומר קדושה
של יוצר ,אבל קדושה של ובא לציון רשאי לאמרה יחידי
שאינה אלא פסוקים.
רא"ש ,ר' יונה -רשאי אף היחידי לאמרה כיוון שאינו בא
לקדש.
מהר"י אבוהב -הביא ממסכת סופרים פט"ז ה"ט וקטן
שאינו פורס את שמע אינו יכול לומר קדוש ביוצר ביחיד,
אבל בציבור עונה עמהם .וגדול שהוא פורס את שמע ,יכול
לומר קדוש ,לפי שהוא כסודר .אך מאידך הביא את דברי
הזוהר שהורה שאין לומר קדושה זו ביחיד ,וכתב שכיוון
שאינו דבר המפורש בתלמוד ,יש לחוש לדברי הזוהר ולא
לאמרו ביחיד.
רמב"ם -בהלכות תפילה הורה שאין ליחיד לומר קדושת
יוצר ,ומאידך בתשובה כתב שגם יחיד יכול לומר קדושת
יוצר ,ונחלקו בדעתו האם חזר בו מדבריו בהלכה ,או
שסובר שזו הלכה ואין מורין כן.

 131רא"ש -וכאשר מגיעים לסוף הברכה יש למהר כדי
לסיים לענות אמן לאחר ברכת החזן .דרכ"מ-כן המנהג
וכ"פ ברמ"א.
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ומיהו אם לא אמרה ,רק שמעה מש"צ ,יצא ,דברכות אלו הש"צ
מוציא היחיד אף על פי שהוא בקי .מיהו אין הש"צ מוציא היחיד
בפחות מי' ולא יענה אמן אחר סיום הבוחר בעמו ישראל

סמוכה לברכת יוצר אור .ואם היא פוטרת ברכת התורה
ע"ל סי' מ"ז.
ב .קרא ק"ש בלא ברכה יצא יד"ח וחוזר וקורא
הברכות וטוב עם שמע.

באהבה ,משום דהוי הפסק

 134קרא ק"ש בלא ברכה יצא י"ח ק"ש וחוזר וקורא
הברכות בלא ק"ש .ונ"ל שטוב לחזור ולקרות ק"ש עם
הברכות.

ה .דין טעה הש"צ בברכות יוצר בעניין שצריך אחר
לעמוד תחתיו.

 132אם טעה בברכות יוצר בענין שצריך לעמוד אחר
תחתיו ,אם טעה מקדושה ואילך אין השני צריך להתחיל
אלא ממקום שפסק .הגה :דהיינו שמתחיל מקדושה ואילך,

ג .סדר הברכות אינו מעכב ,שאם הקדים שנייה
לראשונה יצא יד"ח.

ואם טעה קודם קדושה צריך להתחיל בראש

134סדר הברכות אינו מעכב ,שאם הקדים שנייה לראשונה
יצא ידי חובת ברכות.

סימן ס -דין ברכות לקריאת שמע ,ואם צריכים
כוונה

ד .י"א שמצוות צריכות כוונה לצאת בעשיית אותה
מצווה ,וכן הלכה.

135י"א שאין מצות צריכות כוונה ,וי"א שצריכות כוונה
לצאת בעשיית אותה מצוה ,וכן הלכה

א .ברכה שנייה אהבת עולם ,הגה :י"א אהבה רבה.
 133ברכה שנייה :אהבת עולם (הגה :וי"א אהבה רבה ,וכן
נוהגין בכל אשכנז) ,ואינה פותחת בברוך ,מפני שהיא

משנ"ב -לשיטת הרמ"א ,בדיעבד אם אמר נוסח אהבת
עולם בשחרית יצא יד"ח.
הלכה ברורה(ה) לדעת רבינו האר"י כשאומר מארבע
כנפות הארץ יאסוף כל הארבע ציציות בידו השמאלית
בין הקמיצה לזרת ,ויניחם כנגד ליבו ,וכשיגיע לפרשת
ציצית יאחז חוטי הציצית בידו הימנית וגדילי הציציות
בידו השמאלית עד שאומר "ונחמדים לעד"..

ר' יונה ,רמב"ן -אין לענות אמן לאחר ברכת ק"ש דהוי
הפסק .ב"י -אין לענות וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -השו"ע מודה שאם סיים את ברכת יוצר אור
לפני הש"צ שיענה אחריו.
ואף לשיטת הרמ"א ,טוב לסיים את ברכת אוהב את עמו
ישראל ביחד עם הש"צ ולא לענות אמן.
הלכה ברורה(טו) אם סיים ברכת יוצר אור ,ואהבת עולם
קודם הש"צ למנהג הספרדים לא יענה אמן ,ולכתחילה
יאמר חתימת הברכה עם הש"צ כדי שלא יכנס למחלוקת
אם צריך לענות אחריו אמן.

 134במשנה בברכות יג .היה קורא בתורה והגיע זמן
המקרא ,אם כוון לבו – יצא.
בירושלמי ברכות פ"ב ה"א-א"ר בא זאת אומרת שאין
הברכות מעכבות.
רא"ש ,ר"ח -אפילו שלא קראה בברכותיה יצא.
רב האי ,מהר"י אבוהב ,רשב"א-אין סדר הברכות מעכב,
ולכן אם קרא ללא הברכות יצא יד"ח קריאת שמע ,אך
לא יצא יד"ח קריאת הברכות ולכן יחזור לברך אותן
לבדן .וכ"פ בשו"ע.
והוסיף השו"ע שטוב לחזור ולקרוא ק"ש עם הברכות.
משנ"ב -יחזור ויאמר את הברכות ויקרא אחריהן ק"ש ,
כדי שיעמוד בתפילה מתוך דברי תורה.
הלכה ברורה(ט) אפילו לא ברך ברכות ק"ש עד שהתפלל
עמידה ,רשאי לברך אותן אף לאחר עמידה.

 132בירושלמי ברכות פ"ה ה"ג בטיטיי אישתתק
באופנייה,אתון ושיילון לר' אבון ,אמר לון רבי אבון בשם
ריב"ל זה שעובר תחתיו יתחיל ממקום שפסק .אמרין
ליה והא תנינן מתחילת הברכה שטעה זה! אמר לון מכיון
דעניתון קדושתא כמי שהוא תחילת ברכה.
כ"פ ר' יונה ,רא"ש ,הגהמ"י.
אמנם הרמב"ם לא הזכירו .והביא הב"י שאולי לא כתב
כן הרמב"ם ,כיוון שאם הבבלי היה סובר זאת היה מביא
זאת ,ולכן לעניין מעשה הרוצה לסמוך על הירושלמי יכול
לסמוך כיוון שיש מהראשונים שפסקו אותו וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -אין הדבר תלוי בדעת האדם ,אלא אזלינן
כירושלמי.
משנ"ב -מיירי בחזן שאינו יודע לחזור למקומו.
בזמן שלנו שאין הציבור סומך לצאת יד"ח החזן ,הש"צ
שעומד תחתיו ימשיך ממקום שהוא עצמו הפסיק ,ואינו
רשאי לחזור לאחור .וכ"פ בהלכה ברורה(טז)
הלכה ברורה(יז) אם הסיח דעתו בברכות ק"ש ובמילים
"הגדול הגיבור והנורא" הסתפק האם הוא בברכת יוצר
אור או אהבת עולם צריך להחמיר ולחזור להגדול הגיבור
והנורא שבברכת יוצר אור

 135במשנה בברכות יג .היה קורא בתורה והגיע זמן
המקרא ,אם כוון לבו – יצא.
ובגמ' שמע מינה :מצות צריכות כוונה! מאי אם כוון לבו -
לקרות .לקרות? והא קא קרי! בקורא להגיה.
הסוברים שמצוות אינן צריכות כוונה:
רש"י -קורא להגיה אינו יוצא יד"ח ,כיוון שאינו מתכוון
אפילו לקרוא ,אך אין צריך לכוון לצאת יד"ח המצווה
אלא סגי בכך שמכוון לקרוא.
תוס' -קורא להגיה אינו יוצא יד"ח ,כיוון שקורא ככתבן
היינו ללא קרי (כיתרות וחסירות) אך אם כיוון לקרוא
כהלכתו (עם יתירות וחסירות) יצא.
הסוברים שמצוות צריכות כוונה:
בה"ג ,רמב"ם ,רא"ש -מצוות צריכות כוונה ולכן צריך
לכוון ליבו לקיום המצווה בפסוק הראשון ,אך אם לא
כיוון ליבו לא יצא ,אך שאר הפרשיה אפילו אם לא כיוון
יצא יד"ח .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ישנן שתי סוגי כוונות .א.כוונת הלב למצווה
עצמה היינו שמכוון להבין המילים שאומר ושאינו
מהרהר בדברים אחרים.

 133בגמ' בברכות יא :ואידך מאי היא?(ברכת ק"ש השניה
מה היא?)  -אמר רב יהודה אמר שמואל :אהבה רבה...

ורבנן אמרי :אהבת עולם.
רי"ף ,רמב"ם -הלכה כחכמים .ב"י -כן מנהג בני ספרד
וכ"פ בשו"ע.
תוס' ,רא"ש-בשם הגאונים הכריעו לומר שחרית אהבה
רבה ,וערבית אהבת עולם וכ"פ ברמ"א.
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אמת139 ,וחוזר ואומר בקול רם ה' אלהיכם אמת .הגה:
ובזה כל אדם יוצא הואיל ושומעין מפיו של ש"צ ג' תיבות אלו
ואם היחיד רוצה ג"כ לאמרם עם השליח צבור ,אין איסור בדבר

ה .אם לא כיוון לבו בפסוק הראשון שהוא שמע
ישראל ,לא יצא יד"ח

135הקורא את שמע ולא כוון לבו בפסוק ראשון שהוא
שמע ישראל ,לא יצא ידי חובתו .והשאר ,אם לא כוון לבו
אפילו היה קורא בתורה ,או מגיה הפרשיות האלו בעונת
קריאת שמע ,יצא ,והוא שכוון לבו בפסוק ראשון.

ואם הוא קורא ביחיד יכוין בט"ו ווי"ן שבאמת ויציב
שעולים צ' ,והם כנגד ג' שמות ההויה ,שכל שם עולה כ"ו
וד' אותיותיו הם ל' .הגה :ויש עוד טעם אחר בדבר ,דט"ו
ווי"ן עולין צ' ,והקריאה נחשבת א' ,הרי צ"א כמנין השם
בקריאתו ובכתיבתו ,והוי כאילו אמר ה' אדנ"י אמת .ויש שכתבו
דכל הקורא קריאת שמע ביחיד יאמר :אל מלך נאמן שמע וגו',
כי ג' תיבות אלו משלימין המנין של רמ"ח ,והוא במקום אמן
שיש לענות אחר ברוך הבוחר בעמו ישראל באהבה ,וכן נוהגין.
ונראה לי מכל מקום כשקורא עם הצבור לא יאמר אמ"נ ,רק
יאמר אמן אחר הש"צ כשמסיים הברכה ,וכן נוהגין ונכון הוא.

סימן סא -דין כמה צריך לדקדק ולכוון בקריאת
שמע
א .יקרא ק"ש בכוונה ,באימה ,ביראה ,ברתת ובזיע.

136יקרא קריאת שמע בכוונה ,באימה ,ביראה ,ברתת וזיע.

ב .אשר אנכי מצוך היום ,היינו לומר :בכל יום יהיו
בעיניך כחדשים.

ד .נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם ,כדי לעורר
הכוונה.

137אשר אנכי מצוך היום היינו לומר :בכל יום יהיו בעיניך
כחדשים ,ולא כמי שכבר שמע אותו הרבה פעמים שאינו
חביב אצלו.

 140נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם ,כדי לעורר
הכוונה.

ג .כדי להשלים רמ"ח תיבות חוזר ואומר בקול רם ד'
אלוקיכם אמת.

דרכ"מ -אם קורא ק"ש עם הציבור לא יאמר אמ"נ אלא
יענה אמן על ברכת אהבה רבה ,ויסמוך על הש"צ שחוזר
ואומר ד' אלוקיכם אמת .אך יחיד המתפלל יכוון
באמירת טו' ו'וין ,אך בכ"ז יאמר אמ"נ .וכ"פ ברמ"א
הלכה ברורה(ה) הקורא ק"ש ביחיד ,בשחרית או בערבית
או בק"ש על המיטה ,חוזר ואומר תיבת ד' אלוקיכם אמת
כדי להשלים לרמ"ח תיבות.
אבל המתפלל עם הציבור ,ישמע תיבות אלו מהש"צ
ויוצא יד"ח ,ואם חושש שמא הש"צ אינו מכוון להוציא
את הציבור יד"ח טוב שיאמר עמו תיבות אלו.
(ו) יחיד מסיים ואומר ד' אלוקיכם אמת וממתין לש"צ,
ולא יחזור על תיבת אמת ,ואחר ששמע מפי הש"צ תיבות
ד' אלוקיכם אמת ,ימשיך ויציב ונכון,או ואמונה כל זאת..
(ז) אם הש"צ כבר סיים ק"ש והיחיד עדיין לא סיים ,נכון
יותר כשיסיים קריאת שמע יכפול בעצמו תיבות ד'
אלוקיכם אמת.

138בקריאת שמע יש רמ"ה תיבות וכדי להשלים רמ"ח
כנגד איבריו של אדם מסיים שליח צבור ה' אלהיכם

ב .כוונה לקיים את אותה מצווה שציווה אותנו ד' .ועל
כוונה זו נחלקו בסעיף ד והלכה שצריך כוונה בקיום
המצווה וזה כולל גם את הפסוק הראשון וגם את ג'
הפרשיות.
אך כוונת הלב למצווה עצמה צריך דווקא בפסוק הראשון
אך לא בשאר הפרשיות.
הלכה ברורה(יא) לכן צריך לכווין לפני כל מצווה שמקיים
שמכווין לעשותה לשם מצווה .ואם מברך הברכה הוי
כוונה לשם עשיית המצווה.
 136טור ,רב עמרם -יקראנה באימה וביראה ובכוונה
ככתב המלך שמצווה על בני מדינתו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מדובר כאן בכל קריאת שמע שצריכים לקרותה
כראוי .במיתון גדול  ,כל ציווי בפ"ע.

 139מהר"י אבוהב -חוזר הש"צ ואומר ד' אלוקיכם אמת,
אך היחיד אינו אומרו.
ב"י -ואין לחוש לדברי רבה בברכות יד .אמר רבה :כל
אמת אמת תפסיה להאי ,שמשמע שאין להכפיל ולומר
אמת ,כיוון ששם ממיירי שאמר אמת אמת ללא הפסק
מילים בינהם ,אך כשחוזר ואומר ד' אלוקיכם אמת לית
לין בה! וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -מ"מ אם רצה היחיד לחזור ולומר עם הש"צ
מותר וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -אומר הש"צ ד' אלוקיכם אמת בקול וחוזר
ואומר ד' אלוקיכם אמת שנית ,והאמת השני הוא בכלל
ברכת ויציב.

 137בספרי דרשו חז"ל "אשר אנוכי מצוך היום –בכל יום
יהיו בעיניך כחדשים" וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -על אחת כמה וכמה צריך להבין מה שאומר ,ולא
לקרותה במרוצה לפי ההרגל.
 138אמירת אל מלך נאמן.
אגור ,מהר"י קולון ועוד -אומרים אמ"נ כדי להשליח
לרמ"ח תיבות.
רמ"ה -דחה את מנהג זה בתוקף ,שהרי אף בשכמל"ו
לולא יעקב לא היינו אומרים זאת ,וגם שאומרים עושים
זאת בלחש ,א"כ מניין לנו להוסיף תיבות לק"ש?
ב"י -כן מנהג בני ספרד שלא לומר אמ"נ ,וחוזר הש"צ
ואומר ד' אלוקיכם אמת וכ"כ בספר הזוהר .וכ"פ בשו"ע
מדרש הנעלם -מניין התיבות בק"ש הוא כנגד רמ"ח
אבריו ,והקורא ק"ש כתיקונה כל איבר ואיבר נוטל תיבה
אחת ומתרפא בה ,והרי חסר ג' תיבות ,אלא משלימן עם
הש"צ שאומר ד' אלוקיכם אמת .ומי שאינו מתפלל עם
הציבור מה תקנתו? יכוון ב 15ו' שבאמת ויציב (היינו 15

 140טור -נוהגים בספרד לקרוא פסוק ראשון בקול רם
ומנהג נכון הוא וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ט) נוהגים שכל הקהל אומרים ביחד פסוק
שמע ישראל בקול רם ,וימליכו שם שמים ביחד ,ושאר
ק"ש מעיקר הדין אם רצו לקרוא בלחש רשאים ,אך נכון
שיקראו בקול רם בין הציבור ובין השליח.
ואם הדבר מפריע לאחרים לרכז מחשבתם ,נכון יותר
שיקראו בלחש ,ומ"מ מנהג הספרדים שהש"צ אומרה
בקול רם.
ויש מהספרדים הנוהגים לומר פסוקי "וחרה אף ד' "
ו"השמרו לכם" בלחש.

פעמים ו' יוצא  ,90ושם יקוק הוא  ,26ועוד  4כמניין האותיות,
כפול  3הוי  90וכאילו השלים ג' תיבות)ועדיין עליו אומרים

מעוות לא יוכל לתקון.
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ח .לא יחטוף בחי"ת ולא יאריך באל"ף.

144לא יחטוף בחי"ת ולא יאריך באל"ף.

ה .מכסה עיניו בפסוק א' ,כדי שלא יסתכל בדבר
אחר שמונעו מלכוין.

141נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון,
כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוין.

ט .אסור לומר תיבת שמע או פסוק ראשון ב' פעמים.
145

אסור לומר שמע ב' פעמים ,בין שכופל התיבות שאומר
שמע שמע בין שכופל הפסוק ראשון

ו .יאריך בחי"ת ובדלי"ת של אחד.

 142צריך להאריך בחי"ת של אחד ,כדי שימליך הקדוש
ברוך הוא בשמים ובארץ ,שלזה רומז החטוטרות
שבאמצע הגג החי"ת .ויאריך בדלי"ת של אחד שיעור
שיחשוב שהקב"ה יחיד בעולמו ומושל בד' רוחות העולם.
ולא יאריך יותר מכשיעור זה .ויש נוהגים להטות הראש
כפי המחשבה :מעלה ומטה ולד' רוחות.

י .בק"ש על מיטתו מותר לקרות כל הפרשה ולחזור
ולקרותה.

ז .ידגיש בדלי"ת שלא תהא כרי"ש.

 144בגמ' בברכות יג :אמר רב אשי :ובלבד שלא יחטוף
בחי"ת.
תלמידי ר' יונה -הכוונה שאין לומר את הח' בחטף היינו
במהירות.
רא"ש -לא יאריך בא' שלא ישמע כאי חד (אין חד)
וכדבריהם פסק בשו"ע.
הלכה ברורה(יב) אדרבה ,יקצר בביטוי אות א'.

 146כשקורא קריאת שמע על מטתו מותר לקרות כל
הפרשה ולחזור ולקרותה .ויש מי שאומר שגם בזה יש
ליזהר מלומר פסוק ראשון( .הגה :ב' פעמים).

143ידגיש בדלי"ת שלא תהא כרי"ש.

 141בגמ' בברכות יג :תנו רבנן :שמע ישראל ה' אלהינו ה'
אחד  -זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא .אמר ליה רב
לרבי חייא :לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות
שמים(היינו לא ראיתי את רבי מפסיק לקבל עול מלכות
שמים) .אמר ליה :בר פחתי! בשעה שמעביר ידיו על פניו
מקבל עליו עול מלכות שמים.
טור -יש שלמדו מכאן שצריך לתת ידו על פניו בזמן ק"ש
כדי שלא יסיח דעתו בדבר אחר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -יד ימין.
הלכה ברורה(י) אף האיטר יד ימינו יניח יד ימין של כל
אדם ,ומי שלובש משקפיים אינו צריך להסיר את משקפיו
בשעה שמניח ידו על עיניו.

 145במשנה בברכות לג :מודים מודים  -משתקין אותו.
ובגמ' אמר רבי זירא ,כל האומר שמע שמע  -כאומר
מודים מודים דמי .מיתיבי :הקורא את שמע וכופלה -
הרי זה מגונה .מגונה הוא דהוי ,שתוקי לא משתקינן ליה!
 לא קשיא :הא  -דאמר מילתא מילתא ותני לה ,והא -דאמר פסוקא פסוקא ותני ליה.
ובירושלמי מגילה פ"ד דאת אמר בציבור אבל ביחיד
תחנונים הן .אך הטור דחה את הירושלמי כיוון שבבבלי
אינו מחלק בין יחיד לציבור.
נחלקו בראשונים מתי משתקים אותו ומתי אין משתקים
אותו אך זה מגונה
רש"י -אם אומר שמע שמע אין משתקין אותו ,כיוון שלא
נראה שמקבל עליו  2מלכויות ,אך שמכפיל את הפסוק
משתקין אותו כי בכך נראה שמקבל עליו שתי מלכויות.
בה"ג ,ר"ח ,רי"ף ,רמב"ם -האומר שמע שמע משתקין
אותו ,אך אם מכפיל את הפסוק אין משתקין אותו אבל
הוא מגונה.
ב"י -נכון לחוש לשניהם וכ"פ בשו"ע.
כלבו -כל זה דווקא בפסוק ראשון ,אך מכאן ואילך אין
לחוש.
משנ"ב -אם לא כיוון יחזור ויקרא בלחש ,ואם הוא לבד
יכול אפילו בקול רם .אך אם כיוון אסור לחזור אפילו
בלחש.
אם ממתין איזה זמן בין הקריאה הראשונה לשניה מותר,
ואפילו לא נחשב מגונה.
נראה להחמיר גם בהמשך הפסוקים שלא לכפלם ,אך על
מיטתו בודאי אין להחמיר.
הלכה ברורה(טו) נכון להחמיר שלא לכפול את הפסוקים
או תיבות בכל ק"ש.
(טז) המקרה היחידי בו יכול לחזור על תיבה או על
הפסוק הראשון הוא במקרה שלא כיוון ,ואז אם הוא
בציבור יחזור בלחש ,ואם הוא לבד יחזור אפילו בקול,
וטוב שישהה מעט כדי הילוך ארבע אמות לפני שחוזר.
סיים לקרוא את הפרשיה הראשונה של ק"ש ונזכר שלא
כיוון בפסוק הראשון ,צריך לחזור ולקרוא ק"ש
מתחילתה על הסדר.

 142בגמ' בברכות יג :סומכוס אומר :כל המאריך באחד -
מאריכין לו ימיו ושנותיו .אמר רב אחא בר יעקב:
ובדלי"ת(פרש"י -שאם יאריך בח' אין לכך שום משמעות)
אמר רב אשי :ובלבד שלא יחטוף בחי"ת(שלא ימהר לקרוא
את הח' בחטף אלא בפתח) רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי
חייא בר אבא חזייה דהוה מאריך טובא .אמר ליה :כיון
דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים ,תו
לא צריכת.
תלמידי ר' יונה -צריך להאריך מעט בח' כשיעור
שימליכהו בשמים ובארץ ,ובד' יאריך כשיעור שימליכהו
בארבע רוחות השמים .י"א שימליך אותו במחשבתו,
וי"א שירמוז בעיניו.
רא"ש -אם רומז בעיניו אין בכך משום לא יקרוץ ולא
ירמוז .וכ"פ בשו"ע.
סמ"ק -צריך לכוין בא' שהוא אחד ,ח' שהוא יחיד
בשבעה רקיעים ובארץ ,ד' רמז לארבע רוחות השמים.
משנ"ב -הביא מהגר"א שלא יאריך כלל בח' אלא יכוון
הכל בד'.
הלכה ברורה(יב) נקט שיכוון כפירושו של הסמ"ק.
(יג) בזמנינו לא נהגו להטות את הראש בשעה שמכוין.
 143בירושלמי ברכות אמר רב נחמן בר יצחק ובלבד
שידגיש בדלי"ת שלא תהא כרי"ש ונמצא מחרף.
ב"י -יש שנהגו ע"פ הירושלמי להדגיש הד' יותר מידי,
ואין צורך אלא כשמדגיש בה קצת סגי שבכך לא דומה
לר' וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(יב) ראוי לכל אדם שילמד לבטא נכון את ד'
רפויה ,שהיא דומה מעט לאות ז' ,שהרי אם לא יבטא
כראוי אינו יכול להאריך בה בלא שתשתנה המשמעות.

 146סמ"ק ,סמ"ג -כל האיסור לכפול הוא בפסוק
הראשון ,אך את שאר הפרשיה מותר לכפול ,ושמא רק
בק"ש על מיטתו התירו.
ר' מנוח -אין לכפול גם את הפרשיות.
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יד .צריך להפסיק מעט בין לעולם ועד לואהבת.

יא .אף בסליחות ובי"כ בנעילה אין לומר ב' פעמים
פסוק שמע ישראל.

 151צריך להפסיק מעט בין לעולם ועד לואהבת ,כדי
להפסיק בין קבלת מלכות שמים לשאר מצות .הגה :ויש

147האומרים באשמורת בסליחות ובי"כ בתפלת נעילה ב'
פעמים פסוק שמע ישראל ,יש ללמדם שלא יאמרו.

יב .ד' הוא האלוקים שאומרים בנעילה ז' פעמים
מנהג כשר הוא.

להפסיק בפסוק ראשון בין ישראל לה' ,ובין אלהינו לה' השני,
כדי שיהא נשמע שמע ישראל כי ה' שהוא אלהינו הוא ה' אחד .
ויש להפסיק מעט בין אחד לברוך ,כי עיקר קבול מלכות שמים
הוא פסוק ראשון

שלא לענות על שום ברכה ב' פעמים אמן.

טו .צריך להפסיק בין היום על לבבך ,ובין היום
לאהבה.

148ה' הוא האלהים שאומרים אותו ביום כפור בתפלת
נעילה ז' פעמים ,מנהג כשר הוא .הגה 149 :י"א שיש ליזהר
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צריך להפסיק בין היום על לבבך ,ובין היום לאהבה,
שלא יהא נראה היום ולא למחר.

יג .אחר פסוק ראשון צריך לומר בשכמל"ו בחשאי.

150אחר פסוק ראשון צריך לומר בשכמל"ו ,בחשאי.

טז .צריך להפסיק בין נשבע לד' ,שלא תהא העי"ן
כה"א.

מהר"י אבוהב -הסתפק בשיטת המתירים .האם מה
שהתיר על מיטתו הוא בדווקא כשמכפיל כל הפרשיה אך
מחמיר להכפיל את הפסוק הראשון.
בשו"ע סתם להתיר להכפיל ק"ש על מיטתו כשקורא את
הפרשיה ,והביא בי"א את מהר"י אבוהב לגבי הכפלת
הפסוק הראשון.
משנ"ב-כל ההיתר הוא בק"ש על מיטתו ,שרוצה לשתקע
בשינה מתוך ק"ש לשמירה ,אך במקום אחר אסור .וכן
ההיתר הוא בדווקא כשקורא את כל הפרשיה ,אך לא
להכפיל את הפסוק הראשון .וכ"פ הלכה ברורה(יז)

ישראל ה' אלהינו ה' אחד .אמרו :כשם שאין בלבך אלא
אחד  -כך אין בלבנו אלא אחד .באותה שעה פתח יעקב
אבינו ואמר :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .אמרי
רבנן :היכי נעביד? נאמרוהו  -לא אמרו משה רבינו! לא
נאמרוהו  -אמרו יעקב! התקינו שיהו אומרים אותו
בחשאי .וכ"פ בשו"ע.
ביה"ל -הביא מחלוקת באחרונים מה הדין אם לא אמר
בשכמל"ו האם חוזר לראש או שלא ,ולעניין דינא העלה
שאינו צריך לחזור ,ונראה שטוב שיאמר במקום שנזכר
בשכמל"ו.
הלכה ברורה(כג) צריך ליזהר להפסיק בין התיבות ברוך
לשם.
(כד) אם לא אמר בשכמל"ו כלל  ,לא יצא יד"ח ,ואפילו
אמרו שלא בכוונה ג"כ לא יצא יד"ח ,כיוון שהכוונה
מעכבת בו כשם שהיא מעכבת בפסוק שמע ישראל .וצריך
לחזור מפסוק שמע ישראל ולהמשיך על הסדר.

 147תוס' ,רא"ש -בני אדם שאומרים ב' או ג' פעמים שמע
ישראל ביוה"כ ,וכן אותם הכופלים באשמורת יש
להשתיק אותם.
ר' יונה -לימד זכות על הנוהגים כן ,כיוון שמנהג
אבותיהם בידיהם ,ואומרים אותו כל הקהל יחד ,ומוכח
שאינו עושה כן לשתי רשויות.
ב"י -דחה את דברי ר' יונה ,שהרי בירושלמי משמע
שבציבור יש יותר בעיה מאשר ביחיד ,ומ"מ לעניין הלכה
נקטינן לאיסור וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא שיש מהפוסקים שכתבו לקיים את
המנהג ,אך הביא פוסקים שהחמירו וכך נראית דעתו.
הלכה ברורה(יח) הקורא שמו"ת ,רשאי אף לקרוא את
פסוק שמע ישראל בזה אחר זה ואין בזה כל חשש.

 151במשנה בפסחים נה :ששה דברים עשו אנשי יריחו..
וכורכין את שמע..
ובגמ' תנו רבנן :כיצד היו כורכין את שמע? אומרים שמע
ישראל ה' אלהינו ה' אחד ולא היו מפסיקין ,דברי רבי
מאיר .רבי יהודה אומר :מפסיקין היו ,אלא שלא היו
אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
רש"י -שלא היו מפסיקים בין אחד לבין ואהבת ,למרות
שצריך להפסיק בין קבלת מלכות שמים לדברים אחרים.
ובאר דבריו ר' יונה -שלר"מ לא היו אומרים בשכמל"ו
ולא היו מאריכים בד' .ור"י אומר שכן היו מאריכים בד'
אך לא אמרו בשכמל"ו.
ולכן לדידן שאומרים בשכמל"ו ,צריך להפסיק בינו לבין
ואהבת ,כדי להפסיק בין קבלת מלכות שמים ,לדברים
אחרים.ולכן בשכמל"ו הוא חלק מכלל קבלת עול מלכות
שמים .וכ"פ בשו"ע.
רוקח-צריך להפסיק בין אחד לבין בשכמל"ו ,כיוון
שבשכמל"ו אינו קבלת שמים כפסוק הראשון וכ"פ
ברמ"א
הלכה ברורה(כה) למנהג הספרדים אין להפסיק כלל בין
ד' אחד לבין ברוך שם.

 148ר' יונה ,רא"ש -מה שאומרים ד' הוא האלוקים ז'
פעמים כנגד שבעה רקיעים ומשבחים הבורא שהוא דר
למעלה משבעה ,מנהג כשר הוא וכ"פ בשו"ע.
 149אוהל מועד -האומר אמן אמן ,כאומר שמע שמע.
וכ"פ ברמ"א לחוש לדבריו
ב"י -תמה על דבריו מניין לו חומרא זו?
פר"ח -תרץ ,שהרי בירושלמי מגילה פ"ד כתוב להדיא
ודכוותה אמן אמן שמע שמע ,ולכן נפלה קושייתו של
הב"י.
משנ"ב -כתב להחמיר מלומר אמן פעמיים ,אמנם כתב
שמותר אף לכתחילה לומר אמן ואמן .וכ"פ בהלכה
ברורה(כא)
הלכה ברורה(כא) בברכת הלבנה מנהג הספרדים לומר
אמן ג"פ ,ויאמרו אותו כל הקהל ביחד ,או שיפסיק מעט
בין אמן לאמן.

 152בגמ' בפסחים נו .רבא אמר :מפסיקין היו אלא שהיו
אומרים היום על לבבך ,דמשמע :היום על לבבך ,ולא
מחר על לבבך.
טור -ומטעם זה צריך להפסיק בין מצווה אתכם היום
לבין לאהבה .וכ"פ בשו"ע.

 150בגמ' בפסחים נו .אמר רבי שמעון בן לקיש :ויקרא
יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם .ביקש יעקב
לגלות לבניו קץ הימין ,ונסתלקה ממנו שכינה .אמר:
שמא חס ושלום יש במטתי פסול..אמרו לו בניו :שמע
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153צריך להפסיק בין נשבע לה' ,כדי להטעים יפה העי"ן
שלא תהא נראית כה"א.

אותו; (וזכרתם את; ועשיתם את) ,שלא יהא נראה כקורא:
מותם מת.

154צריך להתיז זיי"ן של תזכרו ,דלא לשתמע תשקרו או
תשכרו ,והוי כעבדים המשמשים על מנת לקבל פרס .וכן
צריך להתיז זיי"ן של וזכרתם.

כב .אף בפסוקי דזמרה ובתפילה צריך לדקדק בכך
159
אף בפסוקי דזמרה ובתפלה צריך לדקדק בכך .הגה:
והוא הדין הקורא בתורה בנביאים ובכתובים יש ליזהר

יח .ידגיש יו"ד של שמע ישראל ,שלא תבלע וכן
יו"ד דוהיו.

כג .לא ירפה החזק ולא יחזק הרפה ,ולא יניח הנד
ולא יניד הנח.

יז .צריך להתיז זיי"ן של תזכרו ושל וזכרתם.

160צריך לדקדק שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה ,ולא
יניח הנד ולא יניד הנח.

155ידגיש יו"ד של שמע ישראל ,שלא תבלע ושלא תראה
אל"ף .וכן יו"ד דוהיו ,דלא לשתמע והאו.

כד .צריך לקרוא ק"ש בטעמים כמו שהם בתורה.
הג"ה :לא נהגו כן.

יט .צריך ליתן ריוח בין וחרה לאף ,שלא ישמע
כוחרף.

161צריך לקרות קריאת שמע בטעמים כמו שהם בתורה.

156צריך ליתן ריוח בין וחרה לאף ,דלא לשתמע וחרף.

הגה :אבל לא נהגו כן במדינות אלו ,ומ"מ המדקדקים מחמירים
בכך.

כ .יתן ריוח בין תיבה שתחילתה כסוף תיבה
שלפניה ,כגון :בכל לבבך.

כה .ב"לאות על ידיך" ימשמש בתפילין של יד,
ב"בין עיניך" בשל ראש.

 157צריך ליתן ריוח בין תיבה שתחילתה כסוף תיבה
שלפניה ,כגון :בכל לבבך; על לבבכם; בכל לבבכם; עשב
בשדך; ואבדתם מהרה; הכנף פתיל; אתכם מארץ.

162כשיאמר :וקשרתם לאות על ידך ימשמש בתפילין של
יד ,וכשיאמר :והיו לטוטפות בין עיניך ימשמש בש"ר
וכשיאמר :וראיתם אותו ימשמש בב' ציציות שלפניו

כא .צריך בכל אל"ף שאחר מ"ם להפסיק בינהם
כגון ולמדתם אותם.

158צריך בכל אל"ף שאחר מ"ם להפסיק ביניהם ,כגון:
ולמדתם אותם; וקשרתם אותם; ושמתם את; וראיתם

 158כ"פ ר' יונה ובהגמ"י וכ"פ בשו"ע.

 153בירושלמי ברכות פ"ב ה"ד .אלו צריך דיקדוק :על-
לבבך ,על-לבבכם ,עשב-בשדך ,ואבדתם-מהרה ,הכנף-
פתיל ,אתכם-מארץ .ר' חנינא בשם ר' אחא אשר נשבע-
ה'.
טור -יש מפרשים שזה כדי להטעים את הע' שלא תשמע
כה' וכ"פ בשו"ע.

 159ר' יונה וכ"פ בשו"ע.
רד"ק -צריך ליזהר כן גם כשקורא בתורה נביאים
וכתובים ,ומדוע הזהירו בדווקא בק"ש הוא משתי עילות:
א .מפני שבאותם פרשיות יש יחוד ד' וקבלת עול מלכות
שמים .ב.מכיוון שכל ישראל קוראים פרשיות אלו
פעמיים ביום ,לפיכך היו צריכים להזהיר עליהן מפני עמי
הארץ וכ"פ ברמ"א.
הלכה ברורה(לה) יש ליזהר בכל אלו בפסד"ז וכן כשקורא
בתנ"ך.

 154בירושלמי ברכות פ"ב ה"ד ר' לוי ר' אבדימא דחיפה
בשם ר' לוי בר סיסי צריך להתיז למען תזכרו.
ראב"ד -ג"כ להתיז ז' של וזכרתם .וכ"פ בשו"ע.
רד"ק -שתי עילות מדוע יש להתיז את הז' של תזכרו :א.
בגלל הת' שלפני יש חשש שישמע כמו ס' .ב .בגלל הכ'
שלאחריו יש חשש שישמע ס' .אך בוזכרתם יש רק עילה
אחת ולכן לא צריך להתיז.

 160רמב"ם -צריך לדקדק שלא ירפה את החזק ,ולא
יחזק הרפה ,ולא יניח הנד ולא יניד הנח (היינו שלא יהפוך
שווא נח לשווא נע וההיפך) וכ"פ בשו"ע
ראב"ד -השיג עליו ,שאינו יודע מה הפסד יש אם יניד
הנח או יניח הנע.
 161במשנה בפסחים נה :ששה דברים עשו אנשי יריחו..
וכורכין את שמע...ולא היו מפסיקין.
פרש ר' יונה שמה שלא היו עושים ,שלא היו קורים אותה
בנחת עם הטעמים שלה כמו שנוהגים היום.
טור -לקרוא אותה בטעמי התורה.
ב"י -נראה מר' יונה שאין כוונתו שיקרא לפי ניגון
הטעמים ,אלא לפי פיסוק הטעמים שכך לא משתנה
משמעות הדברים ,ועיננו הרואות שלא נוהגים היום
לקרוא במנגינת הטעמים .אלא שעכשיו נהגו מקצת
חזנים לקרוא לפי מנגינת הטעמים וכן ראוי לנהוג וכ"פ
בשו"ע
דרכ"מ -הקורא כמנהגו לא הפסיד ,כיוון שאינו רגיל
בדבר ויקשה עליו לכוון במשמעות המילים אם יהיה
עסוק בטעמים ,אמנם אם יודע שיוכל לכווין הן במנגינה
והן במשמעות המילים תבוא עליו הברכה .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -ודאי שצריך להפסיק לפי העניין כדי שיהיה טעם
והבנה לדבריו.

 155ראב"ד וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -השו"ע נקט בדוגמאות אלו ,אך יש להקפיד כן
בשאר ק"ש ,לקרוא במתינות כל תיבה ותיבה בפ"ע.
 156רא"ש וכ"פ בשו"ע.
 157בגמ' בברכות טו :תני רב עובדיה קמיה דרבא:
ולמדתם  -שיהא למודך תם ,שיתן ריוח בין הדבקים .עני
רבא בתריה :כגון על לבבך ,על לבבכם ,בכל לבבך ,בכל
לבבכם ,עשב בשדך ,ואבדתם מהרה ,הכנף פתיל ,אתכם
מארץ..
רש"י -כשהתיבה השניה מתחילה באות שהתיבה שלפניה
נגמרת ,צריך להפסיק בינהם ולא לקרוא אותן כאות אחת
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-אין הכוונה להפסיק בינהם ,אלא שיקרא בעניין
שישתמע שהם שתי אותיות.
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ג .אם לא השמיע לאזנו ,יצא בדעיבד ובלבד
שיוציא בשפתיו.

כו .יש נוהגים לקרוא ק"ש בקול רם ויש נוהגים
לקרותו בלחש.

166צריך להשמיע לאזנו מה שמוציא בפיו ,ואם לא השמיע
לאזנו ,יצא ובלבד שיוציא בשפתיו

163יש נוהגים לקרות קריאת שמע בקול רם ,ויש נוהגים
לקרותו בלחש .הגה :ומכל מקום יאמרו פסוק ראשון בקול
רם ,וכן נוהגין

ד .אם מחמת חולי או אונס אחר קרא ק"ש בלבו,
יצא.

סימן סב -מי שלא דקדק בקריאת שמע או לא
השמיע לאזנו.

167אם מחמת חולי או אונס אחר קרא ק"ש בלבו ,יצא.

הגה 168 :ואף לכתחלה יעשה כן אם הוא במקום שאינו נקי

א .אעפ"י שמצווה לדקדק באותיותיה ,קראה ולא
דקדק בהן יצא.

 165בגמ' בברכות יג .תנו רבנן :קריאת שמע ככתבה ,דברי
רבי; וחכמים אומרים :בכל לשון .מאי טעמא דרבי? אמר
קרא והיו  -בהוייתן יהו .ורבנן מאי טעמייהו? אמר קרא:
שמע  -בכל לשון שאתה שומע.
כלבו -הני מילי דווקא בציבור ,אבל ביחיד לא כיוון שאין
לאדם לבקש צרכיו בלשון ארמי.
ב"י -דחה דבריו שהרי אין כאן שאלת צרכים ,ולכן אין
לחלק בין יחיד לציבור וכ"פ בשו"ע.
רמב"ם -הקורא בכל לשון ,צריך ליזהר מדברי שיבוש
שבאותו לשון ,וידקדק כמו בלשון הקודש וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ההיתר בכל לשון בדווקא שמבין את אותה
לשון ,אך למצווה מן המובחר ודאי שעדיף בלשה"ק.
אמנם בימינו נראה שאין לקרותה בכל לשון ,כיוון שישנם
מספר תיבות שאיננו יודעים לתרגם בדיוק את אותה
משמעות .אך כשקורא בלשה"ק גם אם אינו מבין את
הלשון יוצא יד"ח ,ואינו מצוי בן ישראל שאינו מבין כוונת
הפסוק הראשון שרק הוא מעכב.
הלכה ברורה(ד) מי שאינו מבין לשה"ק ,אינו מועיל
שישמע מחבירו ק"ש ,אלא יצטרך לחזור אחריו מילה
מילה (ובפסוק הראשון גם צריך להבין את המשמעות)

164אעפ"י שמצוה לדקדק באותיותיה ,קראה ולא דקדק
בהן ,יצא.

ב .יכול לקרותה בכל לשון ,וידקדק כמו בלשון
הקודש.

165יכול לקרותה בכל לשון ,ויזהר מדברי שיבוש שבאותו
לשון וידקדק בו כמו בלשון הקודש

 162דין זה נתבאר בסימן כח עיי"ש.
משנ"ב -והוא הדין בפרשה שניה שמזכיר עניין התפילין
צריך למשמש.
 163ר' יונה -דווקא בשכמל"ו התקינו לומר בחשאי ,אך
את השאר אם רוצה אומר בקול רם ,ומנהג יפה הוא,
אלא שיש לחוש מפני עמי הארץ שירגילו עצמם לדבר
בנתיים.
רשב"א -יש מקומות שקורין בקול רם ויש שקורין בלחש.
וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -מנהג שלנו לקרותו בלחש מלבד פסוק ראשון.
וכתב הכלבו שש"צ יאמר פסוק שמע ישראל בקול רם כדי
שישמעו הקהל וימליכו שם שמים ביחד וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -אם שומע מאחר שמכוון להוציאו יד"ח יוצא,
ועדיף מאשר שיהרהר ,כיוון שהרהור לאו כדיבור דמי.
וכל זה בדווקא שמבין את הלשון ,ואפילו לשון הקודש.
וכל זה ביחיד שמוציא יחיד.
אך יחיד שמוציא רבים יד"ח אפילו אינם מבינים לשה"ק
מותר.
הלכה ברורה(לט) הביא חולקים בדבר ,כיוון שבק"ש יש
דין מיוחד שיהיה כל אחד קורא בעצמו ,ומ"מ אם אינו
יודע ,יקרא פסוק ראשון בעצמו ואחר כך ישמע את שאר
ק"ש מפי הש"צ ,ואם יכול יחזור אחריו מילה במילה.

 166במשנה בברכות טו .הקורא את שמע ולא השמיע
לאזנו  -יצא; רבי יוסי אומר :לא יצא.

קרא ולא דקדק באותיותיה ,רבי יוסי אומר :יצא ,רבי יהודה אומר:
לא יצא.

ובגמ' טו :אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה :הלכה כדברי
שניהם להקל(.בין לעניין שמיעה ובין לעניין דקדוק) וכ"פ
בשו"ע
במשנה בברכות כ :בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא
לפניה ולא לאחריה.
ובגמ' אמר רבינא ,זאת אומרת :הרהור כדבור דמי .ורב
חסדא אמר :הרהור לאו כדבור דמי.
רא"ש ,ר"ח ,ר' יונה -הלכה כרב חסדא ,ולכן אינו יוצא
יד"ח בהרהור עד שיוציא בשפתיו ,למרות שאינו צריך
להשמיע לאזנו .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא מחלוקת מה תוקף דין השמעה לאזנו
ב"ח -מדרבנן .ראב"ד -דאו' לכתחילה.
דין זה אמור לק"ש והוא הדין בברכותיה.
ביה"ל -הוא הדין בקריאת שמע ,והוא הדין בשאר
המצוות

 164במשנה בברכות טו .הקורא את שמע ולא השמיע
לאזנו  -יצא; רבי יוסי אומר :לא יצא.
קרא ולא דקדק באותיותיה ,רבי יוסי אומר :יצא ,רבי
יהודה אומר :לא יצא.
ובגמ' טו :אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה :הלכה כדברי
שניהם להקל(.בין לעניין שמיעה ובין לעניין דקדוק) וכ"פ
בשו"ע.
בטעם הדבר מובא בגמ' אמר רבי חמא ברבי חנינא :כל
הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה  -מצננין לו
גיהנם.
וביאר בעין איה(יג) כיוון שעיקר ק"ש היא קבלת מלכות
שמים וקבלת עול מצוות ,המדייק בקריאתה מורה על
עצמו שאינו מכיר רק בכללות האמונה והמצוות אלא גם
בפרטי פרטיהם .עי"ש.
משנ"ב -אין הכוונה שלא קרא אותיות שאז לא יצא
יד"ח כלל ,אלא הכוונה שלא נתן ריווח בין הדבקים.

 167ארחות חיים -אם מחמת חולי או אונס אמר ק"ש
בלבו יצא שנאמר "אמרו בלבבכם" וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אינו יוצא ממש ,אלא יקבל שכר על ההרהור,
ולכן אם עבר האונס ועדיין יכול לקרוא ק"ש ,יחזור
ויקרא אותה.
 168דרכ"מ -הביא את דברי ר' יונה שהורה שמי שאין
ידיו נקיות ,ונתחייב בברכה ,או שעומד במקום שאינו
נקי ,כגון חולה שאין מיטתו נקיה יהרהר בברכה וד' יראה
ללבב ויתן לו שכר מחשבתו .אמנם הב"י תמה על דבריו,
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לגמרי ואינו יכול לנקותו משום אונס ,יהרהר בלבו .ובלבד שלא
יהא מקום מטונף לגמרי דאסור להרהר בדברי תורה במקום
הטנופת

בקרקע או מושלך על גבו ופניו למעלה ,אבל קורא והוא
שוכב על צדו .הגה ( :מאחר שכבר שוכב ואיכא טרחא
לעמוד) .ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על
צדו ,או שהיה חולה ,נוטה מעט לצדו וקורא.

ה .הש"צ ישמיע קולו בשמע ישראל כדי שהקהל
ימליכו שם שמים יחד.

ב .המחמיר לעמוד כשהוא יושב נקרא עבריין.
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מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה
מעומד ,נקרא עבריין.

 169צריך שליח צבור להשמיע קולו בשמע ישראל כדי
שישמעו הקהל וימליכו שם שמים יחד.

ג .המהלך בדרך צריך לעמוד בפסוק ראשון של
שמע.

סימן סג -לישב בשעת קריאת שמע ולא יישן.

 173היה מהלך בדרך ורצה לקרות קריאת שמע ,צריך
לעמוד בפסוק ראשון

א .קורא אותה מהלך או עומד או שוכב ,אבל לא
פרקדן.

 170קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב ע"ג
בהמה או יושב171 ,אבל לא פרקדן דהיינו שפניו טוחות

ר' יונה -הביא את הגמ' בברכות כד .שנים שישנים במטה
אחת  -זה מחזיר פניו וקורא ,וזה מחזיר פניו וקורא.
וקשה היאך התירו להם לקרוא כשהוא מוטה על הצד?
אלא מכאן יש ללמוד שההיתר להטות על הצד הוא כשיש
לו טרחה לשבת ,כגון בעל בשר ,או כגון שפשט חלוקו ולא
רוצים להטריח אותו ללובשו שנית וכ"פ ברמ"א.
ביה"ל -הביא מחלוקת באחרונים האם ניתן לסמוך על
דברי השו"ע לכתחילה שיטה על הצד ,או לחוש לדברי
הרמ"א שרק כשיש לו טורח בדבר ,והכריע שיש להחמיר
לכתחילה.
הלכה ברורה(א) בדיעבד אם קרא פרקדן יצא יד"ח.
(ב) השוכב על צידו רשאי לקרוא ק"ש אף לכתחילה .אך
אם היה נוטה אסור אא"כ הוא בעל בשר או חולה

שהרי אסור להרהר בד"ת במקום טינופת .אלא י"ל
שהכוונה שאין ידיו מטונפות ממש ,או מקום מטונף
ממש ,אלא שאינם נקיים ,אך הם לא מטונפים וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב -הט"ז הסיק מכאן שמי שקם באמצע הלילה
צמא ואינו יכול ליטול ידיו ולברך יהרהר הברכה בליבו
וישתה .אמנם המטה יהודה חולק כיוון שאינו דומה
לאונס או לחולי ,ולכן יקום ויטול ידיו ואם קשה לו ינקה
ידיו במידי דמנקי ויברך בקול.
ביה"ל-הדין נכון גם לתפילה ולשאר ברכות

 172רב עמרם -הרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב כדי
לקרוא ק"ש לא עושה טוב ,כיון שבבוקר עובר על דברי
בית הלל שנראה שעושה כב"ש ,ובלילה לא עושה אפילו
כב"ש ,ומצווה מיושב וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב* -הרוצה לעמוד בק"ש ,ועושה זאת כדי לעורר
את כוונתו ג"כ אסור .ובדיעבד אם עמד אינו צריך לחזור
ולקרוא ק"ש.
האיסור הוא בדווקא לעמוד ,אך אם הוא עומד ורוצה
לשבת ,מותר כיוון שלא נראה שעושה כן מחמת הלכה
אלא מחמת שרוצה לשבת ,ודווקא בשחרית** ,אך
בערבית אין לו לשבת ולהטות שאז נראה שעושה כב"ש.
הלכה ברורה(ג) אם עדיין אינו עומד ואינו יושב ,כגון
שיצא מבהכ"נ ונכנס סמוך לק"ש ,למרות שרשאי
לקרותה כשהוא עומד ,עדיף שיקראנה כשהוא יושב ,מפני
ישוב הדעת.
אם עמד בק"ש כדי לחוש לשיטת ב"ש ,טוב שיחזור
ויקרא ק"ש לאחר התפילה
*(ד) הרוצה לעמוד כדי שלא יישן ,מעיקר הדין רשאי
לעשות כן ,ומ"מ נכון שיעמוד זמן מה קודם שיתחיל
לקרוא ק"ש ,או שישאר עומד גם לאחר שסיים קריאתה.
**אין לחלק בין ישיבה להטיה ,ולכן אם עמד ורוצה
לשבת בערבית ג"כ יש לאסור.

 169כלבו -צריך שהש"צ ישמיע קולו בשמע ישראל ,כדי
שישמעו הקהל וימליכו שם שמים ביחד ,ואם אמרו כבר
יחיד צריך לחזור ולומר עם הש"צ וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -ואפילו מי שאינו מתפלל עתה צריך לומר ג"כ
עמהם ,ואם עדיין לא קרא ק"ש טוב שיכווין שלא לצאת
בזה יד"ח ,כדי שיקיים את המצווה שאומר אותה עם
ברכותיה.
 170במשנה בברכות י :בית שמאי אומרים :בערב  -כל
אדם יטה ויקרא ,ובבקר יעמוד ,שנאמר :ובשכבך
ובקומך .ובית הלל אומרים :כל אדם קורא כדרכו
(פרש"י -או בקימה או בשכיבה או בישיבה או מהלך)

שנאמר :ובלכתך בדרך; אם כן ,למה נאמר :ובשכבך
ובקומך?  -בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם
עומדים .אמר רבי טרפון :אני הייתי בא בדרך והטתי
לקרות כדברי בית שמאי ,וסכנתי בעצמי מפני הלסטים.
אמרו לו :כדי היית לחוב בעצמך ,שעברת על דברי בית
הלל .ופסק בשו"ע כב"ה.
 171בגמ' בברכות יג :אמר רב יוסף :פרקדן לא יקרא
קריאת שמע .מקרא הוא דלא ליקרי ,הא מיגנא(הרי לישון
פרקדן מותר?!)  -שפיר דמי? והא רבי יהושע בן לוי לייט
אמאן דגני אפרקיד(קילל את מי שישן פרקדן)! אמרי:
מיגנא ,כי מצלי  -שפיר דמי(כאשר ישן אם הוא מוטה על
צידו מעט מותר) .מקרא ,אף על גב דמצלי  -נמי אסור(אבל

 173בגמ' בברכות יג :תנו רבנן :שמע ישראל ה' אלהינו ה'
אחד  -עד כאן צריכה כוונת הלב ,דברי רבי מאיר .אמר
רבא :הלכה כרבי מאיר.
אמר רב נתן בר מר עוקבא אמר רב יהודה :על לבבך
בעמידה .על לבבך סלקא דעתך? אלא אימא :עד על לבבך
 בעמידה ,מכאן ואילך  -לא .ורבי יוחנן אמר :כל הפרשהכולה בעמידה .ואזדא רבי יוחנן לטעמיה ,דאמר רבה בר
בר חנה אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי אחא שאמר משום
רבי יהודה.
רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -אין הכוונה שאם היה יושב עומד,
אלא שאם היה מהלך צריך לעמוד ,כדי שיוכל

לקרוא ק"ש מוטה מעט אסור שנראה שמקבל על עצמו מלכות
שמים בדרך שררה וגאווה) .והא רבי יוחנן מצלי וקרי! שאני

רבי יוחנן דבעל בשר הוה.

רש"י -פניו כלפי מעלה(החשש שמא יתקשה איברו ויראו
זאת ויהיה לגנאי)

רמב"ם -בין פניו למעלה בין פניו למטה נחשב פרקדן
ואסור ,אבל לקרות על צידו מותר לכל אדם ,ואם הוא
אדם חולה או בעל בשר סגי בכך שיטה מעט על צידו וכ"פ
בשו"ע.
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עיקר קבלת עול מלכות שמים ,מפני שנראה כקורא עראי,
וכתיב :ודברת בם ודרשינן :עשה אותם קבע.

ד .קרא ולא כיוון לבו בפסוק ראשון לא יצא יד"ח.

174עיקר הכוונה הוא בפסוק ראשון ,הלכך אם קרא ולא
כוון לבו בפסוק ראשון ,לא יצא י"ח וחוזר וקורא .ואפי'
למ"ד מצות אינן צריכות כוונה ,מודה הכא.

ז .העוסק במלאכה ורוצה לקרות ,יתבטל עד שיקרא
פרשה ראשונה.

 177היה עוסק במלאכה ורצה לקרות ק"ש ,יתבטל
ממלאכתו עד שיקרא פרשה ראשונה ,כדי שלא יהא
כקורא עראי.

ה .היה ישן ,מצערים ומעירים אותו עד שיקרא פסוק
א' והוא ער ממש.

175אם היה ישן מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא
פסוק ראשון והוא ער ממש ,מכאן ואילך אין מצערים
אותו כדי שיקרא והוא ער ממש ,שאף על פי שהוא קורא
מתנמנם ,יצא .הגה :ודין שתוי ושכור עיין לקמן סי' צ"ט

ח .העושה מלאכה בראש האילן קורא במקומו.

178האומנין ,וכן בעל הבית שהיו עושים מלאכה בראש
האילן או בראש שורות הבנין ,קורין קריאת שמע
במקומם ,ואינם צריכים לירד.

סעיף א'.

ט .הכתף קורא אע"פ שמשאו על כתיפו.

ו .בפרשה ראשונה לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ
בשפתיו ולא יראה באצבעו.

179הכתף ,אף על פי שמשאו על כתיפו ,קורא קריאת שמע.
אבל לא יתחיל בשעה שטוען ,ולא בשעה שפורק ,מפני
שאין לבו מיושב.

 176הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ
בשפתיו ולא יראה באצבעותיו בפרשה ראשונה שהוא

סימן סד -דין הטועה בקריאת שמע
לכווין,והלכה כרבא שהוא אחרון שאין צריך לכוון
ולעמוד אלא בפסוק ראשון .וכ"פ בשו"ע.
ראב"ד -צריך לעמוד עד על לבבך.
משנ"ב -מן הדין רשאי להלך אף בפסוק ראשון ,מ"מ
מצוה מן המובחר לעמוד בשעת פסוק ראשון שהוא עיקר
ק"ש.
אף בשכמל"ו בכלל פסוק ראשון ,ויש מחמירים עד על
לבבך.
הלכה ברורה(ח) היה רוכב ע"ג בהמה ,צריך להעמיד
הבהמה עד שיקרא פסוק שמע ישראל .אך אם היה יושב
בקרון או במכונית שאחר מנהיג אותם ,רשאי לקרוא אף
פסוק שמע ישראל ,כיוון שיכול לכוון ליבו ,אך אם הוא
בעצמו מנהיג את כלי הרכב ,צריך לעצור ולקרוא פסוק
שמע ישראל ובשכמל"ו.

אחא אומר :ודברת בם  -עשה אותן קבע ,ואל תעשם
עראי .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אין לרמוז אפילו לדבר מצווה ,וכ"ש שאין
לשאוף טבק.
ויש שהחמירו אף בפרשיה שניה שלא להפסיק לשום
עניין ,אך לדבר מצווה פשוט שמותר.
 177בגמ' בברכות טז .רמי ליה רב מרי ברה דבת שמואל
לרבא ,תנן :האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך,
אלמא :לא בעי כונה; ורמינהי :הקורא את שמע צריך
שיכוין את לבו ...אמר ליה :מידי שמיע לך בהא?  -אמר
ליה :הכי אמר רב ששת :והוא שבטלין ממלאכתן
וקורין -.והתניא ,בית הלל אומרים :עוסקים במלאכתן
וקורין!  -לא קשיא :הא בפרק ראשון(צריך כוונה ולכן
בטלין ממלאכתן) הא בפרק שני(אינם צריכים כוונה ועוסקים
במלאכתן).
תוס' -לדידן שצריך כוונה דווקא בפסוק ראשון ,האומנין
מפסיקים דווקא בפסוק ראשון.
רי"ף ,רא"ש -לדידן דקי"ל כרבא שצריך כוונה דווקא
בפסוק ראשון(הערה  )173הסיבה שצריך להפסיק
ממלאכתו בפרשיה הראשונה היא כדי שלא יהיה כעראי
(הערה  )176וכ"פ בשו"ע

 174ראה הערה  135וכן בהערה .145
משנ"ב -הוא הדין בפסוק בשכמל"ו שאם לא כיוון בו לא
יצא יד"ח.
ולכן אם לא כיוון לבו חוזר וקורא בלחש ,כדי שלא יהיה
נראה כמקבל שתי רשויות ,ואם כבר קרא כל פרשת
ואהבת ,ווהיה אם שמוע ואח"כ נזכר שלא כיוון לבו
בפסוק ראשון ,יחזור לתחילה ויקרא על הסדר ,ואם נזכר
באמצע פרשת והיה ,יסיים את הפרשה ,יקרא את שמע
ופרשיית ואהבת ,ואז ידלג לויאמר.
 175בגמ' בברכות יג :אמר רבי אילא בריה דרב שמואל בר
מרתא משמיה דרב :אמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
ונאנס בשינה  -יצא .אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה:
בפסוקא קמא  -צערן ,טפי  -לא תצערן.
רמב"ם ,רא"ש ,ר' יונה -בפסוק הראשון מקיצין אותו
עד שיקרא בכוונה ,אך בשאר הפרשיות אין לצער אותו
שיקרא כער ממש ,אלא אפילו אם קורא אותם מנומנם
מועיל ,אך אם לא קרא כלל ודאי שלא יצא וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-הוא הדין בשאר אונסים אחרים שמבטלים
כוונתו.
הלכה ברורה(יא) אם לאחר מכן הוא ער לגמרי ,או
שנסתלק האונס אינו חייב לחזור ולקרוא ק"ש.

 178בגמ' בברכות טז .האומנין קורין בראש האילן ובראש
הנדבך ,מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה.
בסימן צ' יתבאר שבתפילה בעה"ב צריך לרדת והם לא,
בק"ש שניהם אינם צריכים לרדת .וכ"פ בשו"ע.
 179בירושלמי ברכות פ"ב ה"ה תני הכתף אף על פי
שמשאו על כתיפו הרי זה קורא את שמע אבל לא יתחיל
לא בשעה שהוא פורק ולא בשעה שהוא טוען מפני שאין
לבו מיושב .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אפילו אם המשקל הוא של ד' קבין ,שלעניין
תפילה אסור ,כאן מותר.
הלכה ברורה(טו) רשאי אף משא כבד ,כיוון שהכוונה
המעכבת בק"ש היא בדווקא בפסוק הראשון ,ויכול לכווין
דעתו כראוי בעוד המשא עליו.

 176בגמ' ביומא יט :תניא ,רבי אלעזר חסמא אומר:
הקורא את שמע ומרמז בעיניו ,ומקרץ בשפתותיו ,ומראה
באצבעו  -עליו הכתוב אומר :ולא אתי קראת יעקב! ובגמ'
העמידו שמיירי בפרשיה ראשונה .וכן בהמשך הגמ' רבי
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ד .העומד בוכתבתם ,ואינו יודע אם בפרשה א' או ב'
חוזר לראשונה.

א .קרא סדר הפסוקים למפרע ,לא יצא ,הקדים
פרשה לחברתה יצא.

 183היה עומד בוכתבתם ,ואינו יודע אם בוכתבתם
שבפרשה ראשונה אם בוכתבתם שבפרשה שנייה ,חוזר
לוכתבתם שבראשונה .וה"מ שלא התחיל למען ירבו
ימיכם ,אבל אם התחיל למען ירבו ימיכם אין צריך
לחזור ,דסירכיה נקט ואתא.

180קראה למפרע ,לא יצא .בד"א ,בסדר הפסוקים .אבל
אם הקדים פרשה לחברתה ,אף על פי שאינו רשאי ,יצא
לפי שאינה סמוכה לה בתורה.

ב .טעה -חוזר לראש הפסוק ,אינו יודע היכן טעה-
חוזר לראש הפרשה.

סימן סה -הנכנס לבהכ"נ ומצא ציבור קוראין
ק"ש ,או שהפסיק בשעת הקריאה.

181קרא פרשה וטעה בה ,אם יודע היכן טעה כגון שקרא
כולה אלא שדילג פסוק אחד באמצע ,חוזר לראש אותו
הפסוק וגומר הפרשה .ואם אינו יודע היכן טעה ,חוזר
לראש הפרשה.

א .קראה והפסיק בין בשתיקה בין בדיבור וחזר
וגמרה ,יצא.

ג .טעה בין פרשה לפרשה ואינו יודע איזו ,חוזר
לפרשה הראשונה.

184קראה סירוגין ,דהיינו שהתחיל לקרות והפסיק 185בין
בשתיקה בין בדיבור וחזר וגמרה ,אפילו שהה כדי לגמור

182טעה בין פרשה לפרשה ,שהוא יודע שסיים פרשה ואינו
יודע אם ראשונה אם שנייה ,חוזר לפרשה ראשונה
ויתחיל :והיה אם שמוע.

 183בברכות טז .תנא דקתני קמיה דרבי יוחנן ...בין
כתיבה לכתיבה  -יחזור לכתיבה ראשונה .אמר ליה רבי
יוחנן :לא שנו אלא שלא פתח בלמען ירבו ימיכם ,אבל
פתח בלמען ירבו ימיכם  -סרכיה נקט ואתי.
רש"י-אם הסתפק לאחר למען ירבו ,ואינו יודע אם קרא
אם לאו .כיוון שמלמען ירבו עד אמת ויציב שגורה בפיו
הרי זו חזקה שאמר ואינו חוזר.
טור ,רשב"א ועוד ראשונים -כוונת הגמ' שאם ידע שאמר
וכתבתם ,ומסופק באיזה פרשה הוא ,חוזר לוכתבתם
שבפרשה ראשונה ,אך אם אמר למען ירבו חזקה שאמר
כפי שמורגל בפיו וסיים פרשיה שניה ואינו צריך
לחזור.וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -לא נקט וקשרתם ,כיוון שהראשון הוא בלשון
יחיד ,והשני בלשון רבים ולא מצוי שיטעה בינהם.
היה קורא ק"ש עם הציבור ומצא עצמו אומר "וכתבתם
על מזוזות ביתך ובשערך" ואינו יודע אם הוא בפרשה
ראשונה או שניה ,ושמע שהציבור אומר למען ירבו
ימיכם ,יש לתלות שאף הוא נמצא עמהם וימשיך בפרשה
שניה.
וכן להיפך ,אם התחיל למען ירבו ימיכם ,ושמע שהציבור
אומרים והיה אם שמוע ,יש לתלות שאף הוא נמצא
עמהם וימשיך מוהיה אם שמוע.

 180במשנה בברכות טו .הקורא למפרע  -לא יצא.
רמב"ם -כל זה בדווקא שלא קרא בסדר הפסוקים ,אך
אם הקדים פרשה לחבירתה אע"פ שאינו רשאי לעשות כן,
יצא כיוון שגם בתורה הם אינם כתובים בסמיכות.
רא"ש ,ר' יונה -למרות שבגמ' בברכות יג .רבי יהודה
אומר :בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק .אמר רבי
יהושע בן קרחה :למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם
שמוע  -כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ,ואחר
כך מקבל עליו עול מצות .כל זה דווקא לכתחילה
וכשקורא כסידרן ,אך לא הוי לעיכובא וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -כ"ש שסירוס התיבות אסור.
ביה"ל -הביא קושיית אחרונים ,שהרי בכתיבת הפרשיות
בתפילין פסק בשו"ע שאם כתבן שלא כסדרן לא יצא
יד"ח ,א"כ מדוע כאן אם אמר שלא כסדרן יצא? ותרץ
שבפרשיות התפילין מן התורה צריך שיהיו כסדרן ,ואם
הפך את הסדר הרי כאילו לא כתב כלל את הפרשיות! אך
אצלנו שסדר הפרשיות הוא מדברי חכמים ,וכל פרשה
מורה על עניין בפ"ע ,לכן אפילו אם שינה בסדרן של
הפרשיות יקבל שכר על כל פרשיה בפ"ע.

 184בגמ' בברכות כב :תנו רבנן :היה עומד בתפלה ומים
שותתין על ברכיו  -פוסק עד שיכלו המים ,וחוזר ומתפלל.
להיכן חוזר? רב חסדא ורב המנונא ,חד אמר :חוזר
לראש; וחד אמר :למקום שפסק .דכולי עלמא אם שהה
כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש ,והתם בדלא שהה
קמיפלגי ,דמר סבר :גברא דחויא הוא ,ואין ראוי ,ואין
תפלתו תפלה(שהרי כבר משהתחיל להתפלל היה צריך לנקביו
ודחוי מלהתפלל ולכן מה שהתפלל אינה תפילה וחוזר לראש);
ומר סבר :גברא חזיא הוא ,ותפלתו תפלה(אע"פ שאינו יכול

 181בגמ' בברכות טז .תנא דקתני קמיה דרבי יוחנן :קרא
וטעה ואינו יודע להיכן טעה ,באמצע הפרק  -יחזור
לראש.
רא"ש ,ר' יונה -אם טעה ואינו יודע היכן טעה ,חוזר
לראש ,אבל אם ידע שאמר את הפרק אלא שדילג על
פסוק אחד או מילה אחת אינו צריך להתחיל אלא מאותו
פסוק וכ"פ בשו"ע

להמתין עד שיסיים תפילתו ,תפילה ראויה היא מה שהתפלל
קודם שתיתה).

 182בגמ' בברכות טז .תנא דקתני קמיה דרבי יוחנן ...בין
פרק לפרק  -יחזור לפרק ראשון.
רש"י -פרק ראשון ,היינו הפסק ראשון ,שזה תחילת
והיה אם שמוע .וכ"פ בשו"ע
רמב"ם -חוזר לואהבת .ב"י -נראה שטעמו שההפסק
הראשון הוא ההפסק בין "לעולם ועד" ל"ואהבת" ולכן
יחזור לשם ,אך לא לתחילת שמע.
משנ"ב -מדובר בעניין שאינו זוכר כלל אפילו מילה אחת
שאמר מפרשה שניה ,שאז חוזר לתחילת פרשה שניה.
אם אמר תיבת ויאמר ונסתפק ,אמרינן שמסתמא אמר
כפי הרגלו ואינו צריך לחזור.

בהמשך הגמ' כד :רבי אבהו הוה קא אזיל בתריה דרבי
יוחנן ,והוה קא קרי קריאת שמע ,כי מטא במבואות
המטונפות אשתיק .אמר ליה לרבי יוחנן :להיכן
אהדר?(שאל ר' אבהו את ר' יוחנן להיכן חזרת?) אמר ליה:
אם שהית כדי לגמור את כולה  -חזור לראש! הכי קאמר
ליה :לדידי  -לא סבירא לי (לר"י גם אם שהה כדי לגמור את
כולה חוזר למקום שהפסיק) לדידך דסבירא לך  -אם שהית
כדי לגמור את כולה חזור לראש.
רי"ף ,רמב"ם -בתפילה אם הפסיק חוזר למקום שפסק,
ואם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש ,אך בשאר
הדברים כגון ק"ש ,הלל ,מגילה ,ברכת המזון חוזר תמיד
39

את כולה ,יצא אפילו היה ההפסק מחמת אונס .הגה :ויש
אומרים דאם היה אנוס ,והפסיק כדי לגמור את כולה ,חוזר
לראש .והכי נהוג ,ומשערין ענין השהייה לפי הקורא ולא לפי
רוב בני אדם .וכן הוא לקמן סימן ק"ד.

אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם חביריו .וה"ה אם
הוא בבהכ"נ ואומר דברי תחנונים או פסוקים ,במקום
שרשאי לפסוק .אבל אם הוא עסוק במקום שאינו רשאי
לפסוק ,כגון מברוך שאמר ואילך ,לא יפסיק אלא יאמר
התיבות שהוא אומר בשעה שהציבור אומרים פסוק
ראשון ,בניגון הצבור ,שיהיה נראה כאילו קורא עמהם.

ב .קרא ק"ש ומצא ציבור שקורין צריך לקרות עמם
פסוק ראשון.

ג .קרא ק"ש ומצא ציבור שקורין ק"ש ,טוב שיקרא
עמהם כל ק"ש.

186קרא קריאת שמע ונכנס לבהכ"נ ומצא צבור שקורין
ק"ש ,צריך לקרות עמהם פסוק ראשון ,שלא יראה כאילו
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קרא ק"ש ונכנס לבהכ"נ ,ומצא צבור שקורין ק"ש,
טוב שיקרא עמהם כל ק"ש ויקבל שכר כקורא בתורה.

הגה :אבל אינו חייב רק בפסוק ראשון ,כמו שנתבאר

למקום שפסק גם אם שהה כדי לגמור את כולה .ב"י -כן
הלכה וכ"פ בשו"ע
תוס' ,השר מקוצי ,רא"ש ,ראב"ד– אם הפסיק ,חוזר
למקום שפסק.
ואם שהה כדי לסיים כולה חוזר לראש ,אלא שיש לחלק:
אם שהה מחמת עצמו ולא מחמת אונס ,ובאמת יכל
לסיים בכה"ג חוזר למקום שפסק.
אם שהה מחמת אונס ולא יכל לסיים ,בכה"ג חוזר לראש.
דרכ"מ -נקטינן כוותיהו ויש לחלק בין אנוס ללא אנוס
וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -טעם החילוק בין הפסיק מחמת עצמו להפסיק
מאונס ,שאם הפסיק מחמת עצמו כיוון שהיה יכול
להמשיך ולקרוא אם היה רוצה ,אזי לא נחשב להפסק.
אבל אם הפסיק מחמת אונס נחשב להפסק כיוון שבכך
לא יוכל להמשיך לקרוא.
האונס שנחשב להפסק הוא אונס מחמת שהאיש אינו
ראוי ,היינו שנצרך לנקביו  ,או שהמקום מטונף ,צואה
וכו' .אבל אונס מחמת דבר אחר כגון לסטים וכדו' נחשב
להפסק מרצון ולכן לשיטתם לא נחשב להפסק.
כדי לגמור את כולה נחשב ששהה שיעור מתחילה ועד
סוף ,ואפילו אם הוא נמצא בסוף.
לכתחילה אין לשהות אפילו שלא מחמת אונס ,ואפילו
בשתיקה.
בק"ש עצמה אם הפסיק מחמת אונס כדי לגמור כולה
חוזר לראש .הפסיק בין הברכות של ק"ש אינו צריך
לחזור
משערים את עניין השהייה לפי הקורא עצמו בין להקל
ובין להחמיר

סימן סו -באיזה מקום יכול להפסיק ובאיזה
מקום לא יפסיק.
א.בין הפרקים שואל מכבוד ומשיב שלום לכל אדם,
באמצע -מיראה ומכבוד.

188בין הפרקים ,שואל בשלום אדם נכבד ,ומשיב שלום
לכל אדם .ובאמצע ,שואל בשלום מי שהוא ירא ממנו

להפסיק וזאת כדי לקבל עול מלכות שמים עם הציבור..
מ"מ המדקדקים ,בזמן שהציבור הגיע לק"ש היו עוצמים
עינהם ואומרים התיבות שבהם נמצאים במנגינת הציבור
כדי שיראה שאומר ק"ש עמהם ופסק בשו"ע כדבריהם.
משנ"ב -גם אם לא קרא ק"ש ,יאמר עם הציבור פסוק
ראשון ,אלא שיתכוון שלא לצאת כיוון שאין לו תפילין
בראשו וגם עדיין לא אמר הברכות.
אם עדיין לא ברך ברכות התורה רשאי לומר פסוק ראשון
כיוון שלא עושה כן לצורך לימוד.
הוא הדין שאר הדברים שהציבור אומרים כמו תהילה
לדוד ,או עלינו קורא עמהם כיוון שהוא דרך ארץ.
אומר פסוק ראשון וגם בשכמל"ו.
*בברוך שאמר וישתבח וכן בפסד"ז יש להפסיק כדי לקבל
עול מלכות שמים עם הציבור,אבל בברכות של ק"ש לא
יפסיק כלל אלא יאמר אותן התיבות בניגון כמו הציבור.
הלכה ברורה(ו) אומר פסוק שמע ישראל ובשכמל"ו.
ואפילו לא אמר עדיין ברכות התורה.
*(ז) נמצא בפסד"ז ,או בברכות ק"ש ושמע את הציבור
אומרים פסוק שמע ישראל ,לא יאמר עמהם ,אלא ימשיך
במקומו אך יניח יד על עיניו שיראה כאילו קורא עמהם.

 185הגהמ"י ,ראבי"ה -אין לחלק בין הפסק שתיקה
להפסק דיבור.וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו אם דיבר במזיד ,למרות שעשה איסור
בכ"ז לא הוי הפסק וממשיך ממקום שפסק ,וה"ה באמצע
ברכה ,הלל ,מגילה ,בה"מ ובכל ברכה ארוכה .וכל זה
דווקא שמברך בעצמו ,אך אם שומע מאחר ומכוון לצאת
יד"ח אם דיבר לא יצא יד"ח.
ביה"ל -לעניין פרשת ק"ש אם דיבר במזיד יחזור ויקרא
אותה.

 187רוקח -אם קרא ק"ש בביתו ובא לבהכ"נ יקרא כל
הק"ש עם הציבור ויקבל שכר כקורא בתורה .ב"י -כל זה
דרך עצה טובה ,אך אם לא רוצה להיראות שאינו מקבל
עול מלכות שמים עם הציבור מספיק בפסוק הראשון
וכ"פ בשו"ע וברמ"א.

 186במשנה בברכות כ :בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך
לא לפניה ולא לאחריה.
ובגמ' רב חסדא אמר :הרהור לאו כדבור דמי .דאי סלקא
דעתך הרהור כדבור דמי-יוציא בשפתיו!  -אלא מאי-
הרהור לאו כדבור דמי ,למה מהרהר?  -אמר רבי אלעזר:
כדי שלא יהו כל העולם עוסקין בו והוא יושב ובטל.
ונגרוס בפרקא אחרינא! אמר רב אדא בר אהבה :בדבר
שהצבור עוסקין בו.
בה"ג -קרא ק"ש ובא לבהכ"נ ומצא את הציבור קורא
ק"ש-קורא פסוק ראשון עמהם.
תה"ד -משמע שאם הוא נמצא בברכות ק"ש ואפילו
בשאר דברי שיר ושבח אינו צריך להפסיק כדי לומר
עמהם ,שהרי אינו יושב בטל ,אך מאידך כן היה צריך
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במשנה בברכות יג .בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב,
ובאמצע  -שואל מפני היראה ומשיב ,דברי רבי מאיר .רבי
יהודה אומר :באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני
הכבוד ,ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל
אדם .ב"י-הלכה כרבי יהודה וכ"פ בשו"ע.
משמעות מפני היראה:
רש"י ,רמב"ם -אדם שמפחד שיהרוג אותו ,כמו מלך או
אנס.
רא"ש ,רשב"א -חלקו על דבריהם ,שהרי פשוט שאין לך
דבר שעומד בפני פיקוח נפש ,ולכן הכוונה יראת אביו או
יראת רבו .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מותר להשיב אפילו בלשון לעז.
40

בלבד .הגה :וכן בברכו לא יאמר יתברך וישתבח כו' .וי"א דאמן
שעונין אחר ברכת האל הקדוש ואחר שומע תפלה יש לו דין
קדושה ויוכל לענות אותם בק"ש ,וכן עיקר .ולכל ה"מ פוסקים,
מכל שכן באומר תחנונים.

כגון :אביו או רבו ,או מי שהוא גדול ממנו בחכמה וכ"ש
מלך או אנס ,ומשיב שלום לאדם נכבד 189ואפילו באמצע
הפסוק ,חוץ מפסוק שמע ישראל ובשכמל"ו שלא יפסיק
בהם כלל ,אם לא מפני מי שירא שמא יהרגנו.
ב .שכח ציצית ותפילין מניחם בין הפרקים .הגה :לא
יברך.

ד .כהן הקורא ק"ש וקראוהו לתורה הלכה כמי
שאומר שלא יעלה.

 190אם שכח להניח ציצית ותפילין ,יכול להפסיק בין
הפרקים להניחם ,ויברך עליהם .הגה :וי"א שלא יברך
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כהן שהיה קורא ק"ש וקראוהו לקרות בתורה ,יש מי
שאומר שמפסיק ויש מי שאומר שאינו מפסיק ,והלכה
כדבריו.

עליהם עד אחר התפלה ,והכי נהוג לענין טלית.
ג .לקדיש ,קדושה ,ברכו מפסיק אפילו באמצע
הפסוק וכן למודים.

**מחלוקת האם יברך ברכת הרעמים כיוון שהיא ברכה
עוברת ולדינא נראה שלא יברך.
מודים היינו שיענה מודים אנחנו לך.
הטיל מי רגליים ,יטול ידיו ולא יברך אלא לאחר התפילה.
הלכה ברורה(ח) מותר להפסיק לענות דברים שבקדושה,
ולמרות שמעיקר הדין אינו חייב להפסיק לענות ,מ"מ
נכון יותר שיפסיק ויענה.
ומותר להרהר בד"ת בבין הפרקים של ברכות ק"ש,
ואפילו מתוך ספר ,אך יעשה זאת בצינעא שלא יראוהו
אחרים ויבואו לטעות להקל להפסיק אף בשיחה.
(ט)* עונה עד עלמיא יתברך.
(י) השומע קדיש באמצע ק"ש וברכותיה ,עונה חמישה
אמנים ראשונים.
(יא) יש להחמיר שלא להפסיק כלל לענות אמן אחר ברכה
ששומע ,בין מפי חבירו ובין מפי הש"צ.
(יב) אם שומע כהנים מברכים ברכת כהנים ,יענה אמן
אחר ברכתם ,ואחר כל פסוק ,וישהה בשתיקה בכל זמן
ברכתם.
(טו) עונה אמן אחר ברכות התורה שמברך העולה לתורה.
(יז)** אם שמע קול רעמים ,או ראה קשת בענן ,יפסיק
מיד ויברך כיוון שהיא מצווה עוברת.
(יח) שמע את הציבור אומרים יג' מידות ,לא יפסיק לענות
עמהם .וה"ה בקדושת יוצר או קדושת ובא לציון.
(כ) מי שהוא אבל בתוך יב' חודש ורצה להפסיק בבין
הפרקים שבק"ש לומר קדיש יתום יש לו על מה לסמוך.

 191לקדיש ולקדושה ולברכו ,מפסיק אפילו באמצע
הפסוק192 ,וכן למודים ,אבל לא יאמר אלא תיבת מודים

מלך -אף מלך ישראל בכלל היראה ,שנאמר שום תשים
עליך מלך ,שתהיה יראתו עליך.
ביה"ל -אפילו בשביל הפסד ממון אפשר להפסיק.
משנ"ב-מותר לשאול או להשיב דווקא במקום שיש חשש
של שנאה ,אך לפי מנהגינו היום שאין נוהגין לשאול
בבהכ"נ כלל ,אין לשאול או להשיב לא בק"ש ולא
בפסד"ז ואפילו בד"ת .ואם הפסיק בק"ש ולא שהה כדי
לגמור את כולה ,לכו"ע אינו חוזר אלא לאותו פסוק ,וי"א
שחוזר לאותה תיבה שפסק בה .וכ"פ בהלכה ברורה(ד)
 189בירושלמי ברכות פ"ב ה"א-עד כדון באמצע הפרשה
ואפילו באמצע הפסוק ,ר' ירמיה מדמי ר' יונה משתעי ר'
הונא רב יוסף ודברת בם מיכן שיש לך רשות לדבר בם.
רא"ש -משמע מהירושלמי שרב הונא התיר לדבר אפילו
באמצע הפסוק ,אמנם הורה שבפסוק שמע ישראל שהוא
עיקר קבלת עול מלכות שמים אין להפסיק כלל.
ב"י -נראה שהוא הדין בפסוק בשכמל"ו ,ואף אין
להפסיק בין שמע ישראל לבשכמל"ו .וכ"פ בשו"ע.
 190שבולי הלקט ,ארחות חיים -נראה שאם שכח להניח
תפילין וציצית שיכול להפסיק בין הברכות להניחם כדי
שלא יראה כמעיד עדות שקר וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -אין להפסיק עם הטלית אף בברכות ראשונות
של ק"ש וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הוא הדין באנוס שלא היה לו ציצית ותפילין
מתחילה.
כשנמצא בברכות ק"ש ימתין עד בין הברכות ,אך אם
נמצא בק"ש עצמה יניח מיד ולא יחכה לבין הפרקים
כיוון שיש מצווה בכל תיבה שקורא עם תפילין ומניח
בברכה.
מותר ללבוש את הטלית בק"ש ולאחר התפילה ימשמש
ויברך.

תלמידי ר' יונה -מפסיק אפילו לעניית מודים ,אך
כתבו בשם מורם שדי בכך שישחה .ב"י -לא נתבאר האם
צריך לומר מילת מודים או לא.
תה"ד -אומר מודים ולא סגי בשחיה .ב"י -לא נתבאר
אם אומר את כל מודים או רק תיבת מודים .ולכן נראה
שלא יאמר אלא תיבת מודים .וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -הוא הדין בברכו ,שעונה רק ברכו ד' המבורך
לעולם ועד .וכ"פ ברמ"א.
ביה"ל-המתחיל בברכה ואמר ברוך אתה ד' אלוקינו מלך
העולם אינו מפסיק לשום עניין ,ואפילו אמן יהא שמיה
רבה וקדושה ,כיוון שע"י ההפסק לא יוכל להתחבר לשם
ומלכות של הברכה שהתחיל.

 191י"א -לעניין הפסקה בק"ש וברכותיה אין להפסיק
כלל  ,מכיוון שעוסק בשבחו של מקום אין לו להפסיק
בשביל שבח אחר.
רא"ש ,ר' יונה ,רשב"א  -מפסיקים לקדיש ,קדושה
וברכו .וכ"פ בשו"ע
סמ"ק -מפסיקים אפילו לעניית קדיש ,אמן של האל
הקדוש .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -בקדיש עונה ל :אמן יהא שמיה רבה עד *עלמיא.
אמן אחרי דאמירן בעלמא .אך על תתקבל ,יהא שלמא,
עושה שלום אינו עונה.
וכן בקדושה עונה רק על קדוש וברוך.

 193בעל המנהיג -הקורא את שמע וקראוהו לתורה ,צריך
לעמוד לכבוד התורה מק"ו שמפסיק בשביל כבוד הבריות
רשב"א -חלק בדין זה שכתב לעניין כהן שקראוהו ,שאינו
רשאי להפסיק .ב"י -אין לנו אלא דברי הרשב"א דרב
מובהק הוא וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין אם היה נמצא בברכותיה.
האחרונים כתבו שהיום הלכה כי"א קמא שמפסיק
ואפילו בקראו לישראל ,ויש שם ישראל אחר מפסיק מפני
כבוד התורה.
אם נמצא באמצע פסוק שמע ישראל ,יסיים אותו ואת
בשכמל"ו ויעלה.
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שיתחיל החזן ושיאמר עמו ,אינו צריך לחזור ולומר פעם
אחרת אמת.

ה .ואלו הן בן הפרקים.

194ואלו הן בין הפרקים :בין ברכה ראשונה לשניה; בין
שניה לשמע; בין שמע לוהיה אם שמוע; בין והיה אם
שמוע לויאמר; אבל בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק,
שלא להפסיק בין ה' לאמת ,אלא יאמר :אני ה' אלהיכם
אמת ואז יפסיק כדין באמצע הפרק.

ז .אינו אומר אמן אחר גאל ישראל ,משום דהוי
הפסק.

196אינו אומר אמן אחר גאל ישראל ,משום דהוי הפסק.

הגה :וי"א דעונין אמן ,וכן נוהגין לענות אחר הש"ץ .אבל אם
התפלל לבד אין עונין אמן ,כדלקמן סימן רט"ו

ו .הסומך ד' אלוקיכם עם אמת וממתין לחזן אינו
אומר פעם אחרת אמת.

ח .צריך לסמוך גאולה לתפילה ולא יפסיק לאחר
שאמר גאל ישראל.

195אם פסק מפני היראה או הכבוד אחר שאמר אמת ,או
שסיים קודם החזן וסמך ה' אלהיכם עם אמת וממתין

197צריך לסמוך גאולה לתפלה ולא יפסיק לאחר שאמר
גאל ישראל ,רק אם אירעו אונס שלא הניח תפילין

נמצא באמצע הפרק ,אם יכול בלי לעכב את הציבור
יסיים עד סוף אותו פרק ,ואם לא יספיק ,יפסיק היכן
שהוא.
לא יקרא עם החזן ,אלא יטה אזנו להקשיב לו ,וכן לא
יפסיק לבקש שיעשו לו מי שברך ,אמנם אם עשו לו מי
שברך ושאלו לשמו ,פשוט שיענה מפני הכבוד.
פשוט שלכתחילה אין לקרוא למי שנמצא בק"ש ,ואפילו
אם הוא כהן יחידי ,אמנם יש חוששין משום חשד לפגם
ולכן יעלו את הכהן אפילו בבין הפרקים.
אם הס"ת מונח על השולחן ואין מי שיקרא אלא הוא,
רשאי להפסיק כדי לקרוא.
הלכה ברורה(כג) למנהג הספרדים אינו רשאי להפסיק
ולעלות לתורה ,אפילו נמצא בבין הפרקים ,ואפילו
קראוהו בשמו.
(כז) אמנם אם אין מי שיודע לקרוא בתורה אלא הוא
רשאי להפסיק ,ומ"מ ישתדל לסיים הברכה או הפרק
קודם שיתחיל לקרוא בתורה.

משנ"ב -וכן בכל מקום שמפסיק באיזה ברכה מק"ש,
אינו צריך לחזור אלא לתיבה שפסק ממנה.
 196בגמ' בברכות מה :תני חדא :העונה אמן אחר ברכותיו
הרי זה משובח ,ותניא אידך :הרי זה מגונה!  -לא קשיא:
הא  -בבונה ירושלים ,הא  -בשאר ברכות.
תוס' -הביאו בשם ר"ח וה"ג שפוק חזי מאי עמא דבר
שלא נהגו לענות אמן אלא לאחר ברכת בונה ירושלים,
ולא בשאר מקומות .
רא"ש ,רי"ף -הביא בשם ר"ח וה"ג שלאו דווקא בונה
ירושלים אלא סיום כל ברכה ,כבונה ירושלים ,ישתבח
שהיא סוף לפסד"ז ,גאל ישראל.
רמב"ם -עונה אמן בסוף שאר ברכות ,אך דווקא שאלו
ברכות רצופות ,אך ברכה אחת (כישתבח) לא עונה אמן.
ב"י -עכשיו נהגו העולם שלא לענות אמן אחר גאל
ישראל ,ולא בגלל שסוברים כרמב"ם ,אלא שחוששים
להפסק בין גאולה לתפילה ,וכן איתא בזוהר שאין לענות
אמן לאחר גאל ישראל וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -המנהג שלנו לענות אמן לאחר ברכת גאל ישראל
ולא חוששים להפסק .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -כדי לצאת מספק אם צריך לענות אמן או לא,
לכן יכוון לסיים בשווה עם הש"צ ואז אינו מחויב לענות
אמן .או שיתחיל תפילת יח' מעט קודם הציבור ,ואם
מתחיל מעט לפני אין קפידא בדבר.
הלכה ברורה(כט) צריך לסמוך גאולה לתפילה ,ואסור
להפסיק בינהם כלל.
(לא) אסור להפסיק בין גאולה לתפילה אפילו בשהייה
בעלמא בלא דיבור ,אלא יתחיל בתפילה מיד תוך כדי
דיבור.

 194במשנה בברכות יג .אלו הן בין  -הפרקים :בין ברכה
ראשונה לשניה ,בין שניה לשמע ,בין שמע לוהיה אם
שמוע ,בין והיה אם שמוע לויאמר ,בין ויאמר לאמת
ויציב .רבי יהודה אומר :בין ויאמר לאמת ויציב לא
יפסיק.
ובגמ' יד .אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי
יהודה דאמר ,בין אלהיכם לאמת ויציב לא יפסיק.
רמב"ם -אין להפסיק בין ויאמר לאמת ויציב כדין בין
הפרקים ,אלא כדין באמצע הפרק.
ר' יונה -אין להפסיק שם כלל.
רא"ש -הסתפק בדבר ולעניין דינא יאמר ד' אלוקיכם
אמת ,ואז יפסיק כדין המפסיק באמצע פרק .וכ"פ
בשו"ע.
ביה"ל -בין הפרקים של ערבית דינו כבין הפרקים של
שחרית .וגם בין גאל לישראל להשכיבנו נחשב לבין
הפרקים (למרות שזה כגאולה אריכתא) ובין שומר עמו
ישראל לעד אמן לתפילה ג"כ נחשב לבין הפרקים.
צ"ע בפרשת ויאמר בלילה ,האם באמצע שלה נחשב
כאמצע הפרק או לא כיוון שאינה חובה אלא ביום.
רע"א -מי שמניח תפילין של ר"ת וקורא בהם ק"ש בלי
ברכות ,לא יפסיק בחינם אבל שואל מפני הכבוד ואפילו
באמצע הפרק.

 197ב"י -למרות שעיקר המצווה לסמוך גאולה לתפילה
כאשר מתחיל את התפילה עם הנץ החמה ,מ"מ גם
כשקורא ק"ש אחר הנץ החמה מצווה לסמוך גאולה
לתפילה.
בגמ' בברכות יד :רב משי ידיה וקרא קריאת שמע ,ואנח
תפילין ,וצלי .והיכי עביד הכי? שלוחא הוא דעוית(.פרש"י

השליח קלקל ,שאיחר להביא לו תפילין מעיקרא ,והגיע זמן
קריאת שמע והוזקק לקרות כדי שלא יעבור הזמן ,וכי מטי
שלוחא דתפילין – אנחינהו) אמר עולא :כל הקורא קריאת

שמע בלא תפילין  -כאילו מעיד עדות שקר בעצמו.
תוס' ,מרדכי -משמע שמותר להניח(ולברך) תפילין בין
גאולה לתפילה ,וה"ה בטלית .ומ"מ אולי יש לחלק בין
תפילין לטלית ,שללא תפילין הרי הוא כמעיד עדות שקר,
אך טלית אינה לעיכובא ולכן אינו צריך להתעטף בה בין
לבין.
השר מקוצי ,ר' יונה ,רשב"א -אין ראיה מגמ' זו שאולי
הניח את התפילין וברך רק לאחר תפילת עמידה .ולכן כל
עוד לא הגיע לגאל ישראל יניח תפילין ויתעטף בטלית אך

 195בגמ' בברכות יד :חוזר ואומר אמת ,או אינו חוזר
ואומר אמת? אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :חוזר ואומר
אמת .רבה אמר :אינו חוזר ואומר אמת.
ב"י -פסקו הלכה כרבה.
ר' יונה -מדובר כאן במקרה שעצר מפני היראה או הכבוד
אחרי שאמר אמת  ,או שסיים ק"ש קודם החזן וסמך
אמת לד' אלוקיכם והמתין לחזן ,אינו צריך לחזור ולומר
אמת אלא ממשיך מויציב .וכ"פ בשו"ע.
42

ודחוק ואין לו פנאי להתפלל מיד אחר ק"ש ,יקרא ק"ש עד
אמת וימתין לומר שאר הברכות עד שיתפלל שאז יאמר ויציב
ונכון וכו' ויתפלל ,כדי שיסמוך גאולה לתפלה

ונזדמנו לו בין גאולה לתפלה מניח אז ,ולא יברך עליהם
עד אחר שיתפלל ,אבל טלית לא יניח אז .ואם עד שלא
אמר גאל ישראל נזדמנו לו טלית ותפילין ,מניחם ,ולא
יברך עליהם עד אחר תפלה .הגה :וי"א שקודם גאל ישראל
יברך על התפילין ,והכי נהוג

סימן סז -דין ספק אם קרא ק"ש

ט .אין לענות קדיש וקדושה בין גאולה לתפילה
וימתין בשירה חדשה.

א .ספק אם קרא ,חוזר וקורא ומברך ,אבל המסופק
אם ברך אינו חוזר.

 198אין לענות קדיש וקדושה בין גאולה לתפלה .וכיצד
עושה ,ממתין בשירה חדשה כדי לענות.

201

ספק אם קרא ק"ש ,חוזר וקורא ומברך לפניה
ולאחריה .אבל אם יודע שקראה ,אלא שמסופק אם ברך
לפניה ולאחריה ,אינו חוזר ומברך.

י .המצווה כתיקונה לומר שחרית אמת ויציב ,ערבית
אמת ואמונה.

199כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית ,ואמת ואמונה
ערבית ,לא יצא י"ח המצוה כתקנה .הגה200 :מי שהוא אנוס

טור -יצא יד"ח ק"ש ,כיוון שברכות אינן מעכבות ,אך לא
יצא יד"ח המצווה כתיקנה .וכ"פ בשו"ע.
רב האי -ברכות מעכבות ולכן לא יצא יד"ח ק"ש.

ללא ברכה .אך אם הגיע לגאל ישראל יניח רק תפילין
ללא ברכה ולא יתעטף בטלית כי אין לשהות בין גאולה
לתפילה וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -חלק על הבנת הב"י בסוגיה והעלה לדינא :קודם
שהגיע לגאל ישראל יתעטף בטלית ללא ברכה ,ויניח
תפילין בברכה ,ואם הגיע לגאל ישראל יניח רק תפילין
אך ללא ברכה וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -אין להפסיק בשום עניין אלא במקום סכנה.
הסעיף מיירי במקרה בו חושש שעד שיגיעו לו תפילין
יעבור זמן ק"ש ,או זמן תפילה.
נתספק מה הדין במי שאין לו תפילין ,האם יתפלל עם
הציבור ובהמשך היום שיזדמנו לו תפילין יניחם .או עדיף
שלא יתפלל עם הציבור ויחכה שיסיימו הציבור את
תפילתם וישאיל תפילין ויניחם ויתפלל לבדו .מג"א העלה
שעדיף שיתפלל לבד לאחר מכן עם תפילין.
כשמברך בין גאל ישראל לעמידה על התפילין יברך רק על
תפילין של יד להניח ,ולא יברך על מצוות .ולא יתעטף
בטלית שהרי אין להפסיק.
הלכה ברורה(לב) אם לא הניח טלית ותפילין עד שכבר
התחיל בפרשת ציצית או באמת ויציב ,למנהג הספרדים
יתעטף ויניח תפילין ללא ברכה ,ולאחר שיסיים תפילת
עמידה ימשמש בטלית ובתפילין ויברך .ולמנהג
האשכנזים יברך על התפילין לפני ,ועל הטלית יברך לאחר
עמידה.
אך אם הביאו לו את הציצית והתפילין אחר שחתם גאל
ישראל ,לא יתעטף בטלית כלל ,אלא יניח תפילין בלא
ברכה ולאחר עמידה ימשמש בתפילין ויברך עליהם.

 200רוקח -אם אין פנאי לאדם להתפלל ,יקרא ק"ש
בעונתה עד ד' אלוקיכם אמת ,ואת אמת ויציב יאמר
סמוך לזמן שמתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפילה וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב -אם לא היה לו פנאי יקרא ק"ש בלא ברכות,
ולאחר מכן יקרא את ק"ש בברכותיה ויתפלל.
הלכה ברורה(לז) שכח לחתום גאל ישראל והתחיל
בעמידה ,ימשיך בתפילתו ולאחר התפילה יחזור ויקרא
ק"ש וגאל ישראל.
 201בגמ' בברכות כא .אמר רב יהודה ספק קרא קריאת
שמע ספק לא קרא  -אינו חוזר וקורא ,ספק אמר אמת
ויציב ,ספק לא אמר  -חוזר ואומר אמת ויציב .מאי
טעמא  -קריאת שמע דרבנן ,אמת ויציב דאורייתא ...ורבי
אלעזר אמר :ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא  -חוזר
וקורא קריאת שמע..
רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם -אין הלכה כרבי יהודה ,כיוון
שקי"ל שק"ש דאו' ,ולכן אם מסופק אם קרא ק"ש חוזר
וקורא אותה עם ברכותיה ,שכן כל דבר שהוא של תורה,
אם מסופק חוזר ומברך.
רא"ש ,רמב"ם -אם מסופק אם ברך את ברכות ק"ש,
אינו חוזר ומברך שהרי זה ספק דרבנן ולקולא .ר' מנוח-
טעם הדבר משום לא תישא וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם הוא מסופק אם קרא ק"ש ,עד שעה רביעית
חוזר ואומרה ומברך אמת ויציב.
בשאר מצוות דאו' :אם מסופק אם מחוייב בה לא יברך
כיוון שעצם הברכה היא דרבנן .אך אם יודע שמחוייב
אלא מסופק אם ברך -צריך לברך.
ביה"ל -אם יודע שברך הברכות והספק הוא בדווקא על
ק"ש עצמה אם כיוון בפסוק הראשון ,צריך לחזור
ולקרוא ק"ש ,אך אינו צריך לחזור ולברך.
אם יודע שאמר פסוק ראשון או פרשה ראשונה (שלחלק
מהפוסקים רק זה מדאו') ומסופק על השאר ,לדינא נראה
שיחזור ויקרא את ק"ש ללא ברכותיה.
אם מסופק אם אמר פרשת ויאמר ,חוזר לאחר מכן
ואומר רק אותה בלבד.
הלכה ברורה(א) מסופק אם אמר ק"ש וכבר עבר זמן
ק"ש חוזר לקרוא ק"ש אך אינו מברך ואת ברכת אמת
ויציב יאמר ללא חתימה.
(ב) מצווה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה,
ולדעת כמה מהראשונים מצווה זו מן התורה היא.
(ג) מעיקר הדין מצווה כל היום ,אך חכמים תיקנו לקרוא
אותה בסוף ק"ש.

 198תוס' ,מרדכי -אין לענות קדיש וקדושה בין גאולה
לתפילה.
ר"ת -אין לענות ,ויש להמתין בשירה חדשה כדי לענות
קדיש או ברכו .ב"י -כדברי ר"ת יש לנהוג וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-לכתחילה יעצור בשירה חדשה ,אך בדיעבד אם
התקדם אך לא התחיל בחתימת הברכה ,יענה לקדיש או
קדושה ויחזור לשירה חדשה שהוא תחילת העניין.
הלכה ברורה(לג) לא המתין וכבר חתם את הברכה ,אע"פ
שאינו רשאי להפסיק לענות ,מ"מ רשאי להפסיק
בשתיקה כדי לשמוע דברים שבקדושה.
(לד) המאחר לבהכ"נ אם לא יספיק לברך ברכות ק"ש
ולהתפלל עמהם עמידה ,יתפלל לבדו למרות שבכך מפסיד
תפילה בציבור.
 199בגמ' בברכות יב .אמר רבה בר חיננא סבא משמיה
דרב :כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה
ערבית  -לא יצא ידי חובתו ,שנאמר :להגיד בבקר חסדך
ואמונתך בלילות.
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שאסור לדבר שום שיחה בטילה .ומ"מ מי שלומד ע"י הרהור
שרואה בספר ומהרהר ,לית ביה איסורא דהרהור לאו כדיבור
דמי ,אלא שמתוך כך יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק .וע"כ אין
לאדם לפרוש עצמו מהציבור במקום שנהגו לאמרם ,ויאמר
אותם עמהם וע"ל סימן צ' סעיף י'

סימן סח -שלא להפסיק בפיוטין.
א .נכון למנוע מלהפסיק בברכות ק"ש ולומר פיוטים,
הגה :מקלין

202יש מקומות שמפסיקים בברכות ק"ש לומר פיוטים,
ונכון למנוע מלאמרם משום דהוי הפסק .הגה :ויש אומרים

סימן סט -דין פורס על שמע

דאין איסור בדבר וכן נוהגין בכל המקומות לאמרם ,והמיקל
ואינו אומרם לא הפסיד ומ"מ לא יעסוק בשום דבר ,אפי' בד"ת
אסור להפסיק ולעסוק כל זמן שהצבור אומר פיוטים ,וכ"ש

א .התפללו ביחידות ולא שמעו קדיש וקדושה אחד
פורס על שמע.

203אם יש בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד,
ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה ,עומד אחד מהם ואומר
קדיש וברכו וברכה ראשונה יוצר אור ולא יותר ,וזה
נקרא פורס על שמע לשון חתיכה פרוסה ,שאין אומרים
אלא קצת ממנה .הגה :ועכשיו לא נהגו לומר כל ברכת יוצר

(ה) אם אמר הלכה שמוזכר בה עניין יציאת מצרים ,יצא
יד"ח המצווה .ולדעת כמה מהפוסקים לא סגי בכך
שאומר שירת הים.
(ו) אין יוצא יד"ח יציאת מצרים בהרהור הלב ,ולכן צריך
להוציא בשפתיו.

אור ,אלא אומרים קדיש וברכו והם עונים אחריו ברוך ה' וכו'.
י"א שפורסין בק"ש של ערבית כמו בשחרית ,ולא נהגו כן משום
דליכא קדיש קודם ברכו של ערבית204 .לאחר שסיימו ברכת

 202ב"י-קרובץ היינו פיוטים ,והם ראשי תיבות קול רינה
וישועה באהלי צדיקים.
רמ"ה -נשאל לגבי הפיוטים ,וכתב שנראה לו שאסור
להפסיק לאמרם כמו שמצינו במשנה בברכות יא .מקום
שאמרו להאריך  -אינו רשאי לקצר ,לקצר  -אינו רשאי
להאריך  .ולכן אם נמצא במקום שאומרים זאת הוא לא
היה אומר עמהם אלא יושב ומתפלל התפילה על הסדר
ומחכה להם לפני גאל ישראל.
רמב"ם -בברכות ק"ש אין רשאי להוסיף או לגרוע מהם.
ר"ת -יפה לבטל לאמרם לפי שהם גורמים לשיחה בטלה.
וכ"פ בשו"ע
רא"ש ,רשב"א -כתבו לקיים את המנהג ,שהרי את
הפיוטים חיברו גדולי עולם כרבי אליעזר הקליר .וכ"פ
ברמ"א אך הוסיף שאם לא אמרם לא הפסיד.
דרכ"מ-הביא מהמהרי"ל שכעס על הבחורים שלא היו
אומרים הקרובץ אלא לומדים בזמן זה ,וכתב הדרכ"מ
שנראה שעיקר הבעיה היא לא שאינם אומרים ,אלא
שהלימוד שלהם הוי הפסק ,ולכן אין לדבר כלל בדברי
תורה ,אך בהרהור נראה שמותר ,אך יש לחוש שמא יראו
אותם ויתירו לעצמם גם בדברים אחרים וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הביא שכתב רח"ו בשם האר"י שלא היה אומר
אלא הפיוטים שסדרו הראשונים כגון של הקליר .אמנם
בנו של רח"ו העיד על אביו שהיה אומר את כל הפיוטים
ולא היה משנה מן המנהג.
אמנם משרשי המנהגים אין לשנות כלל כגון מנוסח ספרד
לנוסח אשכנז או להיפך ,כיוון שישנם  12שערים בשמים
כנגד  12שבטים וכל שבט יש לו שער ומנהג .ולעניין דינא
אשכנזים המתפללים עם ספרדים וכן ההיפך יצאו יד"ח
תפילה.
המתפלל יחידי אין לו לומר כלל פיוטים.
הלכה ברורה(ב) נוסחאות אלו של עדות המזרח יסודתם
בהררי קודש ,ולכן אין לאדם לשנות מנוסח שנהגו אבותיו
לנוסח אחר.
ספרדי המתפלל אצל אשכנזים אינו רשאי לשנות ממנהגו,
אלא צריך להמשיך להתפלל כמנהג אבותיו ואין לחוש
בזה ללא תתגודדו.אך לאשכנזים מותר לשנות לנוסח
ספרדי כיוון שהוא הנוסח הראוי לפי רבינו האר"י.
אפילו אם הזמינוהו להיות ש"צ והוא אבל בתוך יב' חודש
על אביו או אמו ,אינו רשאי לשנות נוסח תפילתו ,ואם
אינם מסכימים שיתפלל כנוסח הספרדים עדיף שלא
יעבור לפני התיבה כלל.
ומ"מ בדיעבד ספרדי שהתפלל עם האשכנזים כפי נוסח
אשכנז ,יצא יד"ח.

יוצר אור אומר אבות וגבורות וקדושה ואתה קדוש ,וזה
נקרא עובר לפני התיבה .ואין עושין דברים אלו בפחות
מי' משום דהוי דברים שבקדושה .וצריך לחזור אחר ו'
שלא שמעו ,דהיינו רוב העשרה .ואם אינם נמצאים ,אפי'
בשביל אחד שלא שמע אומרים205 .ואפי' מי ששמע יכול
 203במשנה במגילה כג :אין פורסין על שמע ואין עוברין
לפני התיבה...פחות מעשרה.
רש"י ,תוס' ,רא"ש ,ר"ן -כגון שהיו י' בנ"א שהתפללו
ביחידות ,ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה ,הרי אחד מהם
עומד ומתפלל בקדיש וברכו ,וברכת יוצר ,וזה הנקרא
פורסין על שמע ,היינו מלשון חתיכה-חלק שאומרים חלק
מק"ש ביחד.
וכן בתפילת ערבית אין פורסין פחות מעשרה ,כיוון
שחכמים לא חילקו בתקנתם .וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ-אין המנהג אלא שאומרים קדיש ,וברכו וברכת
יוצר אור אומר כל אחד בפ"ע ,ואין המנהג לפרוס בערבית
וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -הביא בשם הרדב"ז שאם כבר התפללו ביחידי,
פרח מהם אמירת הקדיש והקדושה ,ולכן אינם יכולים
לחזור ולאומרם .אמנם אם יש אחד מהם שלא התפלל
עדיין ,יכול הוא לפרוס על שמע.
הלכה ברורה(א) בזמן הזה לא נהגו לפרוס על שמע כלל!
(ב) דווקא לעניין לפרוס על שמע ,אבל אם התפללו תפילת
 18ביחידות ולאחר מכן נתאספו בבהכ"נ ויש מניין,
רשאים לומר חזרת הש"צ עם קדושה וברכת כהנים.
 204ב"י -אין פורסין ואין עוברין לפני התיבה פחות
מעשרה ,היינו אם יש עשרה אחד מהם פורס על שמע
ועובר לפני התיבה לומר אבות ,גבורות ,קדושה וברכת
אתה קדוש.
ר"ת -צריך שיהיו שבעה שלא שמעו קדושה וברכו.
רמב"ם -רוב מניין היינו שישה.
ספר הישר -סגי בחמשה.
תוס' -בג' סגי.
תלמידי רש"י -אפילו אחד שלא שמע פורס על שמע.
בשו"ע פסק לכתחילה כרמב"ם שצריך שישה ,ובדיעבד
אפילו אחד שלא שמע פורס על שמע.
 205תלמידי רש"י -אפילו אחד שכבר שמע ויצא יכול
לחזור ולפרוס בשביל היחיד.רא"ש-הביא ראיה לדבר
מש"צ שחוזר.
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לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה בשביל אותו שלא
שמע ,ומ"מ אם אותו שלא שמע בקי לפרוס על שמע
ולעבור לפני התיבה מוטב שיפרוס ויעבור לפני התיבה
הוא ,משיפרוס ויעבור לפני התיבה אחר ,שכבר שמע.

ב .קטנים פטורים לר"ת כשלא הגיעו לחינוך ולרש"י
אפילו הגיעו.

 209קטנים פטורים ,לר"ת כשלא הגיעו לחינוך; ולרש"י
אפילו הגיעו לחינוך ,מפני שאינו מצוי אצלו בזמן ק"ש
בערב וישן הוא בבוקר ,וראוי לנהוג כר"ת.

 206הגה :ומי שעובר לפני התיבה ואמר ג' הברכות הראשונות
ישלים כל התפלה ולא יפסיק ,אף על פי שכבר התפלל ,אבל
האחרים יכולין להפסיק אח"כ .וכל שכן שאם לא התפלל
הפורס והעובר לפני התיבה תחלה ,שישלים תפלתו אף על פי
שיצטרך לקרות אח"כ ק"ש ולא יסמוך גאולה לתפלה .ואסור
להפסיק בדברים אלו בין גאולה לתפלה או בק"ש וברכותיה,
ולכן אסור לש"צ להפסיק בין ק"ש לתפלה או בק"ש וברכותיה
כדי לפרוס על שמע לאותן הבאים לבהכ"נ לאחר שהתפללו
הקהל קדיש וברכו והתחיל בברכת יוצר אור ,אבל בברכת
ערבית שהיא רשות יכול להפסיק להוציא אחרים י"ח .ומ"מ
איש אחר יכול לפרוס על שמע או להתפלל ביו"ד כל התפלה,
אפ' באותו ב"ה שכבר התפללו ,להוציא אחרים י"ח ,רק שלא
יעמוד החזן השני במקום שעמד הראשון דזהו נראה גנאי
לראשונים דהוי כאילו לא יצאו בראשונה י"ח ונ"ל דוקא שעדיין
הראשונים בבהכ"נ אלא שהשלימו סדרם ,אבל אם יצאו
הראשונים יוכל לעמוד החזן אף במקום שעמד הראשון.

ג .בזמן הראשונים הכונס את הבתולה פטור מק"ש.

210הכונס את הבתולה פטור מק"ש ג' ימים אם לא עשה
מעשה ,מפני שהוא טרוד טרדת מצוה .והני מילי בזמן

 208במשנה בברכות כ .נשים ועבדים וקטנים פטורין
מקריאת שמע...
ובגמ' כ :קריאת שמע ,פשיטא! מצות עשה שהזמן גרמא
הוא ,וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות!  -מהו
דתימא :הואיל ואית בה מלכות שמים  -קמשמע
לן(שפטורות) .וכ"פ בשו"ע
אוהל מועד -נראה שעבד ואישה חייבים הם בקבלת
הייחוד ,היינו פסוק ראשון וכ"פ בשו"ע וברמ"א.
משנ"ב -פטורים אפילו מדרבנן.
וכן פטורים אף מברכות ק"ש ,כיוון שיש לם זמן קבוע.
לעניין ברכת אמת ויציב (כנגד יציאת מצרים) וגם
הברכות שאחרי ק"ש של ערבית ,נחלקו בפוסקים מג"א-
מחוייבות לאמרם מן התורה .פמ"ג -בלילה החיוב הוא
רק מדרבנן.
עוד נחלקו באחרונים האם הרמ"א חולק על השו"ע או
מסכים עמו .נחלת צבי -כוונת השו"ע שצריך ללמדם את
כל הפרשיה הראשונה ,והרמ"א אומר שלפחות את
הפסוק הראשון .לבוש -אין מחלוקת וצריכים ללמדם
דווקא את הפסוק הראשון.
לעניין ברכות השחר צ"ע אם מחויבות שמא ברכות אלו
הן מצוות עשה שהזמן גרמא.
הלכה ברורה(א) נכון ללמדן את הנשים שיקבלו עליהם
עול מלכות שמים ,ויאמרו פסוק "שמע ישראל" בכל יום
וכן יאמרו בשכמל"ו.
(ב) נשים פטורות אף מברכות ק"ש שאף הן מצוות עשה
שהזמן גרמא .ואם רצו לברך ברכות אלו ,למנהג
הספרדים יאמרו אותם ללא שם ומלכות ,אך למנהג
האשכנזים אם רצו לברך רשאיות.

ב .סומא פורס שמע ומברך יוצר המאורות.

207סומא ,אף על פי שלא ראה מאורות מימיו ,פורס שמע
ומברך יוצר המאורות שהוא נהנה במאורות שרואין
אחרים שיורוהו הדרך אשר ילך בה.

סימן ע -מי הם הפטורים מק"ש
א .נשים ועבדים פטורים שהיא מצוות עשה שהזמן
גרמא ונכון ללמדם.

208נשים ועבדים פטורים מק"ש ,מפני שהיא מצות עשה
שהזמן גרמא ,ונכון הוא ללמדם שיקבלו עליהן עול
מלכות שמים .הגה :ויקראו לפחות פסוק ראשון

ב"י -למרות שניתן לדחות ראיה זאת שהרי הש"צ חוזר
בשביל קדושה ומודים מ"מ נראה שהיא להלכה .ומעיקר
הדין אפילו אם אותו אחד שחוזרים בשבילו בקי לירד
לפני התיבה ,יכול אחר ששמע להוציאו ,מ"מ עדיף שהוא
בעצמו ירד לפני התיבה ולא אותו ששמע כבר וכ"פ
בשו"ע.

 209במשנה בברכות כ .נשים ועבדים וקטנים פטורין
מקריאת שמע...
רש"י -אפילו קטן שהגיע לחנוך לא הטילו על אביו לחנכו
בקריאת שמע ,לפי שאינו מצוי תמיד כשמגיע זמן קריאת
שמע.
ר"ת -דמיירי בקטן שלא הגיע לחנוך.
השו"ע הביא את דברי שניהם ,וכתב שראוי לנהוג כר"ת.
משנ"ב -גיל חינוך היינו כבן שש -שבע ,ומשהגיע לגיל
חינוך צריך לחנכו שיקרא אותה בזמן עם הברכות
שלפניה ואחריה.
הלכה ברורה(ג) קטן שלא הגיע למצוות פטור מהתורה
ממצוות ק"ש ,ומעיקר הדין אין חיוב על אביו לחנכו כיוון
שאינו מצוי לידו ,אך ראוי לאביו לחנכו לקרוא ק"ש
בברכותיה בזמנה כשהגיע לגיל שש ויודע למי מברכים.
ואם יודע לדבר אביו מלמדו פסוק "שמע ישראל" אפילו
שלא בזמן ק"ש.

 206מהרי"א -בני אדם שהתפללו וחוזרים לומר קדיש,
ברכו וקדושה ,אותו שמתפלל נראה שאינו יכול להפסיק
אחר קדושה אלא צריך לסיים את התפילה ,אך שאר
האנשים שחוזרים רק כדי לשמוע את הקדושה וכו'
יכולים להפסיק.
רשאי אדם שצריך לצאת בדרך ביחיד ,ורוצה לשמוע
קדיש וקדושה קודם שיצא ,האם יכול לומר קדיש,ברכו,
יוצר וקדושה ולאחר מכן ישלים את ק"ש ולא נחוש
לסמיכת גאולה לתפילה ב"י -אפשר לסמוך על דברים
אלו בשעה"ד .וכ"פ ברמ"א.
 207כבר נתבאר בסימן נג סעיף יד (הערה )64
משנ"ב -יש למנוע מקטן לפרוס על שמע ,אך כשהגיע ליג'
שנים אין מדקדקין אם הביא ב' שערות כיוון שהברכות
ק"ש דרבנן הן.
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במשנה בברכות טז .חתן פטור מקריאת שמע לילה
הראשונה ,ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה.
ובגמ'  -מכאן אמרו :הכונס את הבתולה  -פטור ,ואת
האלמנה חייב ...הכא טריד(בתולה) ,והכא(אלמנה) לא
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בדין ,להרמב"ם גומר ואח"כ קורא ק"ש ,ואם היה
מתירא שמא יעבור זמן קריאה ופסק וקרא ,ה"ז משובח.
ולהראב"ד ,מפסיק וקורא אף על פי שיש שהות לקרות.

הראשונים ,אבל עכשיו שגם שאר בני אדם אינם מכוונים
כראוי ,גם הכונס את הבתולה קורא .הגה :וע"ל סי' צ"ט
אם שכור יקרא ק"ש.

סימן עא -אבל והעוסקים במת פטורין מק"ש.

ד .העוסק בצרכי רבים יגמור עסקיהם ויקרא ,אם
נשאר לו עת לקרוא.

א .אונן פטור מק"ש ומתפילה ,ולא יחמיר אלא אם
אחר משתדל בקבורה.

211היה עוסק בצרכי רבים והגיע זמן קריאת שמע ,לא
יפסיק אלא יגמור עסקיהם ויקרא ,אם נשאר עת לקרות.

213מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו ,אפילו אינו
מוטל עליו לקברו ,פטור מק"ש ומתפלה214 .ואפילו אם

ה .העוסק באכילה ,מרחץ ,תספורת וכו' נחלקו אם
גומר וקורא.

212היה עוסק באכילה או שהיה במרחץ ,או שהיה עוסק
בתספורת ,או שהיה מהפך בעורות ,או שהיו עוסקים

המלאכה ,קורא ק"ש עם הברכות וכו' .אך אם לא ישאר
לו זמן לק"ש חייב להפסיק מיד.
אך לעניין אכילה משמע שמרגע שהגיע זמן עלות השחר ,
חייב להפסיק מלאכול כל עוד לא התפלל.
אם קרא ק"ש יכול להמשיך בעיסוקיו ,חוץ מאכילה
שאסור להמשיך עד שיתפלל.
ובק"ש של ערבית מותר אף באכילה אם התחיל חצי שעה
לפני צה"כ ,אך אם התחיל לאחר מכן מפסיק מיד
כשיצאו הכוכבים וקורא בלא הברכות ואח"כ גומר
אכילתו או שאר דבר ,ולאחר מכן קורא ק"ש וברכותיה
ומתפלל.
הלכה ברורה(ו) אם התחיל קודם שהגיע זמן ק"ש אינו
חייב להפסיק כשיגיע הזמן ,אא"כ חושש שיעבור זמן
הקריאה.
אך אם התחיל לאחר שהתחיל זמן ק"ש צריך להפסיק
מיד .ולעניין אכילה אף אם התחיל בהיתר צריך להפסיק
מפני שאסור לאכול קודם שחרית.

טריד .אי משום טרדא  -אפילו טבעה ספינתו בים נמי!
אמרי :התם טרדא דרשות ,הכא טרדא דמצוה.
ב"י -ופטור עד מוצ"ש כיוון שלאחר מכן נתקררה דעתו.
אימתי פטור?
תוס' ,רמב"ם ,הגהמ"י -בין בק"ש של לילה ,ובין של
יום.
ראב"ד -דווקא בלילות כשהוא מתייחד עמה ,אבל אם
היא נידה ,או חולה או שאינו יכול להתייחד עמה חייב.
וכן ביום הוא ג"כ חייב כיוון שישראל קדושים הם.
האם רשאי להחמיר על עצמו?
במשנה בברכות טז :חתן אם רוצה לקרות קריאת שמע
לילה הראשון  -קורא .רבן שמעון בן גמליאל אומר :לא
כל הרוצה ליטול את השם יטול.
רא"ש -הלכה כרשב"ג שחושש ליהורא.
רי"ף ,רמב"ם -הלכה כת"ק שאינם חוששים ליוהרא.
תוס' -אנחנו שבשום פעם איננו מכוונים היטב ,גם החתן
צריך לקרוא ,כיוון שיראה יותר יוהרא אם לא יקרא
שכביכול אומר שבשאר השנה הוא כן מכוון .וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ד) בזמן הזה חייב החתן לקרוא ק"ש אפילו
בליל חופתו.

 213במשנה בברכות יז :מי שמתו מוטל לפניו  -פטור
מקריאת שמע ,ומן התפלה ומן התפילין ,ומכל מצות
האמורות בתורה..
ובגמ' רב אשי אמר :כיון שמוטל עליו לקוברו  -כמוטל
לפניו דמי.
רמב"ם ,רא"ש -אם יש לו מת ,אפילו שאין מוטל עליו
לקוברו כמו אחותו הנשואה ,שבעלה קוברה .בכ"ז פטור
מק"ש .וכ"פ בשו"ע
ר"ת ,רשב"א -אם אינו מוטל עליו לקברו ,מחוייב בק"ש.
משנ"ב -חייב להתאבל על אביו ,אמו ,בן ,בת ,אח ,אחות,
אשתו.
וכן פטור מכל מצוות האמורות בתורה ,וכן אם רוצה
לאכול פת ,אינו צריך לברך המוציא ,אך יכול ליטול את
ידיו ללא ברכה.
אם יש חבורה בעיר שמוסרים להם את המת והם קוברים
אותו ,משמסרו להם את המת מיד חייבים בכל המצוות.
אך במקום שאין חבורה כזו ,חלה האנינות עד שיקברוהו
וישליכו עליו את העפר.
אם נמשכה האנינות עד סמוך לארבע שעות ,יקרא ק"ש
ולאחר מכן יתפלל על הסדר ויקרא ק"ש.
אם נמשך האנינות עד לאחר  4שעות לדעת המג"א לא
יברך את כל הברכות שלפני ברוך שאמר ,וכן לא יברך את
ברכות השחר ,כיוון שבזמן החיוב שלהם היה פטור ,ויש
חולקים עליו בזה .ולעניין דינא סב"ל ולא יברך את
ברכות השחר חוץ מברכות התורה וברכת שלא עשני גוי
ושלא עשני עבד ושלא עשני אישה שגם למג"א רשאי
לברך .ולכו"ע יכול לומר פסד"ז.
אם לא התפלל שחרית עד לאחר חצות מחמת אנינותו
אינו צריך במנחה להתפלל פעמיים כיוון שהוא פטור מן
הדין.
אך כל זה שחלה עליו אנינותו מעלות השחר ,אך אם חלה
עליו אנינותו לאחר עלות השחר ,כיוון שהיה לו זמן חיוב
יתפלל מנחה פעמיים.

 211בירושלמי ברכות פ"ה ה"א-העוסק בצורכי ציבור
כעוסק בדברי תורה.
עפי"ז פסק ברמב"ם שהעוסק בצרכי ציבור לא יפסיק
אלא יגמור עסקיו ואם נשאר זמן לקרוא יקרא .וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -מיירי שאין שם מי שישתדל אלא הוא ולכן אינו
פוסק.
ניתן לדייק מדברי השו"ע שכל הפטור הוא בדווקא
שהתחיל לפני זמן ק"ש ,אך אם התחיל אחרי שהגיע זמן
ק"ש צריך להפסיק .אך הפמ"ג-מצדד שבכל גוונא אינו
פוסק.
אם יכול להפסיק ולקרוא ק"ש ולאחר מכן להמשיך,
יעשה כן.
במידה ועבר זמן ק"ש ,בכ"ז יזכיר את יציאת מצרים
שמצוותה כל היום .וכן אם עבר חצות שבכה"ג לכו"ע
פטור מתפילה ,בכ"ז אינו רשאי לאכול עד שיניח תפילין.
ונראה שטוב שיחכה עד זמן מנחה –שש שעות ומחצה
ולאחר מכן יניח תפילין ויתפלל מנחה.
 212משנ"ב -הסכמת רוב האחרונים שהכל תלוי האם
התחיל באיסור או בהיתר ,ולכן אם התחיל במלאכה או
שאר דברים חוץ מאכילה קודם עלות השחר כיוון
שהתחיל בהיתר רשאי להמשיך כל עוד יהיה לו שהות
לקרוא בזמן.
אך אם התחיל לאחר עלות השחר צריך להפסיק לק"ש
שהיא מן התורה ,אך לא לברכות ותפילה ,וכשיסיים
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מחשיך על התחום ,חייב גם לעת ערב .וי"ט שני דינו כחול
(ועיין סימן תקמ"ח סעיף ה') .וי"ט ראשון ,אם רוצה
לקוברו בו ביום ע"י עובדי כוכבים ,דינו כחול .ואם אינו
רוצה לקוברו בו ביום ,דינו כשבת.

רוצה להחמיר על עצמו ולקרות ,אינו רשאי .ואם יש לו
מי שישתדל בשבילו בצרכי קבורה ,ורצה להחמיר על
עצמו ולקרות ,אין מוחין בידו
ב .בשבת ויו"ט כשמנוע מלקבור מחוייב בכל
הברכות והמצוות.

ג .המשמר את המת ,אפילו אינו מתו פטור.

216המשמר את המת ,אפילו אינו מתו ,פטור

215בד"א ,בחול ,אבל בשבת חייב כל היום עד הערב ,אם
מחשיך על התחום להתעסק בצרכי קבורה .אבל אם אינו

ד .היו שניים משמרים ,זה משמר וזה קורא ,ואח"כ
משמר זה וקורא זה.

ביה"ל -אם נקבר המת לאחר שאכל ועדיין לא עבר זמן
עיכול חייב לברך בה"מ ,וה"ה לעניין ברכת אשר יצר
שאם עשה צרכיו בעודו אונן חייב לברך אשר יצר אחר
שנקבר המת.
הלכה ברורה(א) למנהג הספרדים שאין הבנים הולכים
אחר מיטת אביהם משעת יציאת מסע ההלויה ,חייבים
הבנים בכל המצוות מיד אחר שהחזירו פניהם מן המת
ואין עליהם דיני אנינות כלל.
(ב) אם עבר האונן וקרא ק"ש בברכותיה בזמן שאינו
רשאי ,ולאחר הקבורה עדיין לא עבר זמן ק"ש חייב
לחזור ולקרוא ק"ש .אך לא יברך ברכות ק"ש.
(ג) מי שהיה אונן בזמן עלות השחר ,רשאי לברך ברכות
השחר לאחר הקבורה ואפילו אם נמשך הזמן עד הלילה,
יברך בלילה .וכ"ש שמברך ברכות התורה לאחר הקבורה.
(ד) מנהג א"י שהבן אומר קדיש על אביו בשעת הלוייתו
ביחד עם איש אחר שאינו אונן .ואם מת לו בליל שבת
ועדיין לא נקבר רשאי לומר קדיש בשבת בבהכ"נ.
(ה) האונן אינו מצטרף למניין עשרה.
(ו) אונן הבא לאכול פת ,נוטל ידיו בלא ברכה ,ואוכל בלא
ברכת המוציא ובלא בה"מ.
(ח) היה אונן בזמן ק"ש ותפילה ונקבר המת אחר שעבר
הזמן אינו צריך להתפלל תפילת תשלומין .אך אם מת לו
קרוב בשעות הבוקר אחר שהתחיל זמן תפילת שחרית,
ונקבר אחר זמן שחרית ,יתפלל תשלומין של שחרית
במנחה ,אך יעשה תנאי :אם חייב אני בתשלומין
לשחרית ,תהיה תפילה זו לתשלומין של שחרית ,ואם לאו
תהיה זו תפילה נדבה.

217היו שנים משמרים ,זה משמר וזה קורא ,ואח"כ משמר
זה וקורא זה.
ה .החופר קבר למת ,פטור.

218החופר קבר למת ,פטור.

רא"ש -יישב שכיוון שביום חול יכול לעשות צרכי המת,
חלים עליו דיני אנינות ולכן פטור מכל המצוות ,אך בשבת
ויו"ט שאינו יכול לעסוק בצרכי המת חוץ מלהחשיך אז
דווקא כשמחשיך פטור ,אך בשאר הזמן חייב.
ב"י -דווקא שהחשיך אז הוא פטור אבל אם לא החשיך
בפועל חייב וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא מהט"ז שאם אינו מחשיך על התחום ,יש
לו לקרוא ק"ש של ערבית בעוד יום .אך המג"א -חולק
בדין זה ואין לקרוא ק"ש מבעוד יום.
הלכה ברורה(ט) נכון להורות למי שיהיה לו דין אונן
במוצ"ש ,שיקרא ק"ש ויתפלל ערבית מבעוד יום אחר פלג
המנחה ,ויבדיל על הכוס שהרי במוצ"ש לא יוכל לעשות
כן.
 216בגמ' בברכות יח .המשמר את המת אף על פי שאינו
מתו  -פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל
מצות האמורות בתורה.
ר"ן -למרות שהוא יכול לקיים את המצווה בעודו משמר
את המת ,פטור ,מפני שכל שהוא עוסק במלאכתו של
מקום לא חייבה אותו התורה לטרוח ולקיים מצוות
אחרות למרות שאפשר ,כמו שמצינו אצל חופרים בור
למת ,וזאת למרות שדרכם של חופרים לנוח לאחר
שמתאמצים בכ"ז פטורים .וכ"פ בשו"ע.
תוס' ,רא"ש -היכן שיכול לקיים את שתי המצוות עליו
לעשות כן.
משנ"ב -ואינו רשאי להחמיר על עצמו ,אפילו שיושב חוץ
לד' אמות.
הלכה ברורה(יא) אם אין טורח כלל לקרוא ק"ש
ולהתפלל כשמשמר את המת ,צריך לקרוא ולהתפלל.

 214רמב"ם ,רש"י -אם רוצה להחמיר על עצמו ולקרוא
ק"ש ,רשאי לעשות כן.
תוס' ,ר' יונה ,רא"ש -אינו רשאי להפסיק.
ובירושלמי ברכות פ"ג ה"א-תני אם רצה להחמיר על
עצמו אין שומעין לו ,למה? מפני כבודו של מת או משום
שאין לו מי שישא משואו.
ראבי"ה -כיוון ששאלת הירושלמי לא נפשטה ,סומכים
על כך האוננים שהולכים לבהכ"נ ומתפללים במקום שיש
אחרים שיתעסקו בו וכ"פ בשו"ע שהיכן שיש מי שיתעסק
ורצה להחמיר על עצמו ,רשאי.

 217בגמ' בברכות יח .היו שנים  -זה משמר וזה קורא ,וזה
משמר וזה קורא .בן עזאי אומר :היו באים בספינה -
מניחו בזוית זו ומתפללין שניהם בזוית אחרת .מאי
בינייהו? אמר רבינא :חוששין לעכברים איכא בינייהו .מר
סבר(ת"ק) :חיישינן ,ומר סבר(בן עזאי) :לא חיישינן.
ב"י -מהפוסקים משמע שהלכה כת"ק ,ולכן לא חילקו
בין ספינה לשאר מקומות וכ"פ בשו"ע.

 215בגמ' במועד קטן כג :מי שמתו מוטל לפניו ..מחזיר
פניו ואוכל .ואינו מיסב ואוכל ,ואינו אוכל בשר ,ואינו
שותה יין ,ואין מברך ,ואין מזמן ,ואין מברכין עליו ,ואין
מזמנין עליו ,ופטור מקריאת שמע ,ומן התפלה ,ומן
התפילין ,ומכל מצות האמורות בתורה .ובשבת  -מיסב
ואוכל ,ואוכל בשר ,ושותה יין ,ומברך ,ומזמן ,ומברכין
ומזמנין עליו ,וחייב בקריאת שמע ובתפילה ובתפילין
ובכל מצות האמורות בתורה – .משמע מהגמ' שבשבת לא
חלה עליו אבילות כלל
מאידך בירושלמי ברכות פ"ג ה"א -א"ר חנינא מכיון
שהוא זקוק לו להביא לו ארון ותכריכין כיי דתנינן תמן
מחשיכין על התחום לפקח על עיסקי הכלה ועל עיסקי
המת להביא לו ארון ותכריכין חלילים ומקוננות כמי
שהוא נושא משאו -משמע כיוון שמחשיכים להביא
תכריכים חלה עליו חובת אבילות.

 218בגמ' בברכות יד :החופר כוך למת בקבר  -פטור
מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות
האמורות בתורה ,הגיע זמן קריאת שמע  -עולה ונוטל
ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל! הא גופא
קשיא! רישא אמר פטור ,וסיפא חייב!  -הא לא קשיא:
סיפא  -בתרי ,ורישא – בחד.
ב"י -בקברות שלנו שהם בעומק ,שיש בבור שניים או
שלושה שחופרים וממלאים סל שמישהו מלמעלה מושך
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שלמטה צורך בהם ,פטורים .ושאר המלוין את המת,
שאין למטה צורך בהם ,חייבים.

ו .החופרים שאינם נצרכים לחפירה קוראין.

218היו ב' או יותר חופרים ,כל הצריכים לצרכי החפירה
בבת אחת ,פטורין .ואם יש נוספים ,נשמטים וקורין,
וחוזרים אלו ומתעסקים והאחרים נשמטין וקורין (עיין

ב .אין מוציאין את המת סמוך לק"ש.

 221אין מוציאין את המת סמוך לק"ש ,שאין שהות
להוציאו ולקברו קודם שיגיע זמן ק"ש .ואם התחילו
להוציאו ,אין מפסיקין כדי לקרות.

בי"ד סימן שס"ה)
ז .אסור לקרוא ק"ש תוך ד' אמות של מת או בבית
הקברות ,ואם קרא לא יצא.

ג .העוסקים בהספד כשהמת מוטל לפניהם ,נשמטים
אחד אחד וקוראין.

219אסור לקרות ק"ש תוך ארבע אמות של מת ,או בבית
הקברות ,ואם קרא ,לא יצא.

 222העם העוסקים בהספד ,בזמן שהמת מוטל לפניהם
נשמטים אחד אחד וקורין ומתפללין .אין המת מוטל
לפניהם ,הם קורין ומתפללין ,והאונן יושב ודומם.

סימן עב -דין נושאי המיטה והמנחמים
והמלוים.
א .נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן
פטורים.

רמב"ם -בין מי שנמצא לפני ובין מי שנמצא אחרי
המיטה פטורים ,ושאר המלווים את המת שאין למיטה
צורך בהם חייבים .ב"י-נקטינן כוותיה וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -חילופי חילופיהן פטורים ולמרות שיש להם
שהות לקרוא ,מחשש שמא יתחלפו הקבוצות ולכן אין
להם להתחיל לקרוא ק"ש וכ"פ בשו"ע.

220נושאי המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן ,בין אותם
שהם לפני המטה ,בין אותם שהם לאחריה ,מאחר
,כל מי שנצרך לעשות ביחד פטורים .אבל אם יש עוד
נוספים ,יקראו הם ויחליפו את אלו שעסוקים בקריה
עצמה וכ"פ בשו"ע

 221בגמ' בברכות יט .נושאי המטה וחלופיהן .תנו רבנן:
אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע ,ואם התחילו
אין מפסיקין .איני? והא רב יוסף אפקוהו סמוך לקריאת
שמע!  -אדם חשוב שאני.
ר' יונה -סמוך לק"ש היינו חצי שעה לפני זמן ק"ש.
רא"ש -היינו שצריך לשער שיוכלו להוציאו ולקברו קודם
זמן ק"ש וכ"פ בשו"ע.
ב"י -אם הוציאוהו אין מפסיקין ,דווקא אלו שהמיטה
צריכה להם ,אך שאר אנשים שאין המיטה צריכה להם
מפסיקים כמו שנתבאר בסעיף א' .וכ"פ בשו"ע
אדם חשוב.
רמב"ם-על פי הגמ' פסק שאם הוא אדם חשוב מוציאין
אותו לקברו אפילו בסמוך לזמן ק"ש.
רי"ף ,רא"ש -השמיטו את דין אדם חשוב .בטעם הדבר
כתב הב"י -שההיתר לקבור אדם חשוב הוא מכיוון שאין
זה מכבודו שיתעסקו בדברים אחרים במקום לקבור
אותו ,ובזמנינו אין מצוי אדם חשוב כזה ולכן השמיטו
דין זה.
משנ"ב -אם כבר הגיע זמן ק"ש יש להם להתאחר זמן
שיוכלו לשער שהתפללו הציבור.
לעניין תפילת ערבית ,מדברי השו"ע משמע שלא חלק בין
ק"ש של שחרית לשל ערבית ,אך באחרונים הוסכם שאין
להחמיר ,וגם סמוך לזמן ק"ש של ערבית מותר לקברו
כדי שלא יעברו על איסור לא תלין ,אך אם נשתהו והגיע
זמן ק"ש של ערבית ,ישתהו עד שיתפללו הקהל מעריב.
הלכה ברורה(ב) אין לחלק בין ק"ש של שחרית לשל
ערבית ,ואין להוציא את המת אם לא יספיקו לקוברו
קודם שיגיע זמן ק"ש .ואם הגיע זמן ק"ש של ערבית,
יתפללו ערבית ולאחר מכן יוציאוהו לקבורה.

 219בגמ' בסוטה מג :כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
משום רבי אליעזר בן יעקב :מת תופס ארבע אמות
לק"ש ,דכתיב :לועג לרש חרף עושהו.
רמב"ם -אם קרא בצד המת או בבית הקברות יחזור
ויקרא .וכ"פ בשו"ע.
ראב"ד -לא חוזר לקרוא.
משנ"ב -לעניין ק"ש יש לחוש לרמב"ם ולחזור ולקרוא,
אך אם ברך או התפלל אינו חוזר.
הלכה ברורה(טז) אין לחלק בין קברים של גדולים לבין
של קטנים ,וי"א שאפילו בקברי נשים יש להחמיר בזה.
(יז) אם נמצא מחוץ לגדר בית הקברות ,אפילו שהוא
בתוך ד' אמות לקבר ,מותר כיוון שהגדר חוצצת.
(יט) מנהג ישראל להקל לומר קדיש או פסוקים ודברי
תורה והתעוררות בתוך ד' אמותיו של המת בשעת
הלוייתו ,ואין חוששים בזה משום לועג לרש כיוון שזה
לכבודו.
מנהג העולם להקל להניח תפילין ולהתפלל סמוך לקברי
צדיקים.
(כ) בדיעבד אם קרא ק"ש והתפלל בתוך ד' אמות חוזר
וקורא ק"ש ,אך אינו חוזר ומתפלל או אומר ברכות ק"ש
או שאר ברכות.
 220במשנה בברכות יז :נושאי המטה וחלופיהן וחלופי
חלופיהן ,את שלפני המטה ואת שלאחר המטה; את
שלפני המטה צורך בהם  -פטורין ,ואת שלאחר המטה
צורך בהם – חייבין.
רש"י -אלו שלפני המיטה ,כיוון שיצטרכו לשאת את
המת -פטורים .אך אלו שאחרי המיטה אפילו אם צריכים
אותם חייבים הואיל וכבר יצאו יד"ח.
אך המשנה היא לפי הגירסא שהייתה לרש"י ,הגירסא
שהייתה לפני הב"י ונראה שגם לפני הרמב"ם והטור
היא:
"את שלפני המיטה ואת שלאחר המיטה ,את שהמיטה
צריכה להם פטורים ,ואת שאין המיטה צריכה להם
חייבים"
טור -בין מי שנמצא לפני המיטה ובין מי שנמצא אחרי
המיטה ,הכל תלוי אם צריכים אותם אם לאו.

 222כ"פ ר' יונה והוא הדין בין בק"ש דהיא דאו' ובין
בתפילה שהיא דרבנן אין לקרוא לפני המת וכ"פ בשו"ע.
רמב"ן -דווקא לעניין ק"ש אסור לפני המת אך לא לעניין
תפילה.
משנ"ב -אינם יכולים לקרוא ליד המת כיוון דהוי לועג
לרש.
ויש מהפוסקים שכתבו להקל בתפילה ליד המת ,כיוון
שהיא דרבנן אז מותר לפני המת.
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ד .אחר הקבורה יקראו ק"ש אם אפשר קודם שיגיעו
לנחם בשורה.

ב .הישן עם אשתו קורא בחזרת פנים לצד אחר
אפילו בלא הפסקת טלית בינהם.

223קברו את המת וחזרו האבלים לקבל תנחומין ,וכל העם
הולכין אחריהם ממקום הקבר למקום שעומדים שם
האבלים לעשות שורה לקבל תנחומין ,אם יכולים העם
להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה,
יתחילו .ואם לאו ,לא יתחילו .הגה :אם יש שהות ביום

225

226

אם היה ישן עם אשתו ,קורא בחזרת פנים לצד
אחר ,ואפילו בלא הפסקת טלית ,משום דחשיבא כגופו.
ויש מי שאוסר ,ונכון לחוש לדבריו
ג .הישן עם בניו הקטנים מותר לקרוא בחזרת פנים
בלא הפסקת טלית.

לקרות אח"כ

225אם היה ישן עם בניו בעודם קטנים ,מותר לקרות
בחזרת פנים בלא הפסקת טלית .ואם הם גדולים ,צריך
להפסקת טלית

ה .העומדים בשורה לנחמו ,הפנימיים שרואים פני
האבל פטורים.

224העומדים בשורה לנחמו ,הפנימים שרואים פני האבל,
פטורים .והחיצונים ,שאינם רואים פני האבל ,חייבים.

ד .חשובים קטנים עד יב' שנים לזכר ויא' לנקבה.

227עד כמה הם חשובים קטנים ,התינוק עד שיהיו לו י"ב
שנים ,והתינוקת עד שיהיו לה י"א שנים .ואפילו הביאו ב'

סימן עג -הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג.
א .הישנים בטלית א' אם טלית מפסיקה בינהם
ממתניהם ולמטה יקראו.

ובניו ובני ביתו במטה  -לא יקרא קריאת שמע אלא אם
כן היתה טליתו מפסקת ביניהן! אלא מאי אית לך למימר
 אשתו לרב יוסף תנאי היא(שנחלקו לגבי אשתו ונקטלהקל) לדידי נמי תנאי היא( נחלקו בין לגבי אשתו ובין לגבי

225שנים שהיו ישנים בטלית א' ובשר שניהם נוגעים זה
בזה ,לא יקרא ק"ש אלא אם כן היתה טלית מפסקת
ביניהם ממתניהם ולמטה

שאר אדם ,ואני נוקט לקולא)

נמצנו שלשיטת רב יוסף -באשתו מותר אפילו ללא הפסק
טלית אלא שיחזיר פניו ,אך בשאר אדם או שאר בני ביתו
(גדולים) צריך הפסק טלית.
שמואל -מותר לקרוא עם אשתו ואפילו עם שאר אדם
ללא הפסק טלית.
רא"ש -כיוון שלא נפסק ,אזלינן לחומרא וגם עם אשתו
צריך הפסק טלית.
רי"ף ,רמב"ם -הלכה כרב יוסף .וכ"פ בשו"ע .אך נקט
שטוב לחוש באשתו בהפסק טלית.
ב"י -מספיק הפסק טלית ולא צריך גם להחזיר פניו,
והפסק הטלית צריך להיות רק ממתניו ולמטה  ,כיוון
שממתניו ולמעלה אפילו שנוגע הבשר זה בזה ,לא יבואו
לידי הרהור וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דווקא כשהם נוגעים צריך הפסק טלית ואפילו
אם מחזיר פניו .ואם הם שוכבים פנים לפנים אפילו אינם
נוגעים זה בזה אסורים לקרוא ללא הפסק טלית.
בכל זה צריך שיוציא ראשו לחוץ ,שעיניו לא יראו את
הערווה.
בדיעבד אם קרא בלא החזרת פנים או הפסק טלית יצא
יד"ח.
ביה"ל -כל האיסור הוא בדווקא שאומר ק"ש או מתפלל
או אומר דברי תורה בפיו ,אך אם מהרהר בדברי תורה
מותר ,ולכן אף בשעת תשמיש מותר להרהר בדברים
שבקדושה.
הלכה ברורה(א) אם אין בשר שניהם נוגע זה בזה ,אם
מחזירים פניהם מותרים לקרוא ק"ש.

 223במשנה בברכות יז :קברו את המת וחזרו ,אם יכולין
להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה  -יתחילו ,ואם לאו
 לא יתחילו.ב"י -היה מקום רחוק מעט מבית הקברות ,ובשובם
מלקבור את המת היו הולכים האבלים והקהל ומנחמים
אותם ,ואם יכולים להתחיל ולגמור לפני שיגיעו לאותו
מקום יתחילו.
מהר"י אבוהב-משמע שאם יכולים להתחיל ולגמור
אפילו פסוק אחד-שיתחילו .וכ"פ בשו"ע.
רמב"ם-אם לא יספיקו לא יתחילו לקרוא אלא ינחמו את
האבל ולאחר מכן יקראו ק"ש .ב"י -נראה מדבריו
שיקראו לאחר מכן בדווקא שיש מספיק שהות ביום ,כי
אם אין שהות ביום יקראו מיד וכ"פ ברמ"א.
ביה"ל -וקשה שהרי את הפסוק הראשון אסור לקרוא
בהליכה? וי"ל שמיירי שהוא משער שהוא יכול להפסיק
לקרוא את הפסוק הראשון ובכ"ז להגיע ביחד עם האבל
לשורה.
 224במשנה בברכות יז :עומדים בשורה ,הפנימיים -
פטורים ,והחיצונים – חייבים
ובגמ' יט :תנו רבנן :שורה הרואה פנימה  -פטורה,
ושאינה רואה פנימה  -חייבת ,רבי יהודה אומר :הבאים
מחמת האבל  -פטורין ,מחמת עצמן(לא מחמת כבוד אלא
שבאו לראות את המאורע) – חייבין
רמב"ם-הלכה כת"ק וכ"פ בשו"ע.

 226משנ"ב -אם האיש החזיר פניו אך האישה לא ,הוא
רשאי לקרוא ,ואם גם היא רוצה לקרוא צריכה להחזיר
פניה .ואפילו אם בשרם נוגע זה בזה מותרים.
ולפי דברי המחמירים צריך מאוד ליזהר בזה בק"ש על
המיטה ובברכת המפיל שיהיה בגד מפסיק בינהם.
הלכה ברורה(ג) נכון להחמיר שיפסיק בגד בינו לבין
אשתו.

 225בגמ' בברכות כד .בעי מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא
מרב יהודה :שנים שישנים במטה אחת ,מהו שזה יחזיר
פניו ויקרא קריאת שמע ,וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת
שמע? אמר ליה הכי אמר שמואל :ואפילו אשתו עמו.
מתקיף לה רב יוסף :אשתו ולא מיבעיא אחר? אדרבה!
אשתו כגופו ,אחר לאו כגופו! מיתיבי :שנים שישנים
במטה אחת  -זה מחזיר פניו וקורא ,וזה מחזיר פניו
וקורא; ותניא אחריתי :הישן במטה ובניו ובני ביתו בצדו
 הרי זה לא יקרא קריאת שמע אלא אם כן היתה טליתמפסקת ביניהן .ואם היו בניו ובני ביתו קטנים  -מותר.
בשלמא לרב יוסף לא קשיא :הא(מחזיר פניו) -באשתו,
הא(הפסק טלית) -באחר .אלא לשמואל קשיא!  -אמר לך
שמואל :לרב יוסף מי ניחא? והתניא :היה ישן במטה,

 227בגמ' בברכות כד .אמר מר :אם היו בניו ובני ביתו
קטנים מותר .ועד כמה? אמר רב חסדא :תינוקת בת שלש
שנים ויום אחד ,ותינוק בן תשע שנים ויום אחד .איכא
דאמרי :תינוקת בת אחת עשרה שנה ויום אחד ,ותינוק בן
שתים עשרה שנה ויום אחד ,אידי ואידי עד כדי שדים
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שערות ,מותר .ובשנת י"ג לתינוק וי"ב לתינוקת ,אם
הביאו ב' שערות אסור בלא הפסק ,ואם לא הביאו ב'
שערות ,מותר .ומשנת י"ג ואילך לתינוק ,וי"ב לתינוקת,
אפילו לא הביאו ב' שערות ,אסור.

ב .הרוחץ ערום במים צלולים יכסה בבגד ממטה
ללבו ויקרא.

229הרוחץ ערום במים צלולים ורוצה לשתות ,יכסה בבגד
ממטה ללבו ,כדי שלא יהא לבו רואה את הערוה כשיברך.
ודוקא בבגד ,אבל בידים לא הוי כיסוי .הגה :וה"ה אם
מכסה ראשו בידיו לא מיקרי כסוי הראש .וע"ל סי' צ"א .ואם
היו המים עכורים ,שאין איבריו נראין בהם ,מותר לקרות
והוא בתוכן ,והוא שלא יהא ריחן רע(230 .ואם אין לבו בתוך

סימן עד -שלא לברך כשאבריו רואים את
הערווה
א .הישן ערום בטלית צריך לחוץ בטלית על ליבו
שלא יראה ליבו את הערווה.

המים רק למעלה מן המים ,אף בצלולים שרי)

228היה ישן ערום בטליתו ,צריך לחוץ בטלית על לבו ואז
יקרא ,משום דלבו רואה את הערוה אסור .הגה :וה"ה אם

ג .אם האדם מחבק גופו בזרועותיו ,דיינינן ליה
כהפסקה.

לבו רואה ערות חבירו ,אסור

231אם האדם מחבק גופו בזרועותיו ,דיינינן ליה כהפסקה.

ד .יש האומר שנשים לבושות בחלוק מברכות אע"פ
שאינן מפסיקות.

232יש מי שאומר שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן
לבושות החלוק ,אף על פי שאינן מפסיקות למטה מהלב.

נכנו ושערך צמח(ואז נאסרים רק שיתחילו להראות סימני
נערות)

רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -הלכה כאיכא דאמרי ,ודווקא ליב'
וליא' צריך סימני נערות ,אך כשהגיעו ליג' לזכר או יב'
לנקבה אפילו ללא סימנים יצאו מתורת קטנים ואסור
לקרוא עמהם ללא הפסק.
ר' יונה ,רא"ש -הוסיפו שאם הביאו סימני נערות לפני
יב' לזכר ויא' לנקבה לא חוששים להם.
וכדבריהם פסק בשו"ע.
משנ"ב -כשהם בני  11לנקבה או  12לזכר יש להחמיר
אפילו בלא הביאו שערות.
הלכה ברורה(ד) לפי המבואר בשו"ע אסור לישון בקירוב
בשר כל שהם מתביישים לעמוד ערומים הבת לפני אביה
והאם לפני בנה ,ובזמנינו אפילו כמה שנים קודם לגילאים
הנ"ל ולכן לא שייך דין זה למעשה.

 229במשנה בברכות כב :ירד לטבול ,אם יכול לעלות
ולהתכסות ולקרות עד שלא תהא הנץ החמה  -יעלה
ויתכסה ויקרא ,ואם לאו  -יתכסה במים ויקרא; ולא
יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה ,עד שיטיל
לתוכן מים .וכמה ירחיק מהן ומן הצואה  -ארבע אמות.
ובגמ' כה :והרי לבו רואה את הערוה!  -אמר רבי אלעזר,
ואי תימא רבי אחא בר אבא בר אחא משום רבינו :במים
עכורין שנו ,דדמו כארעא סמיכתא ,שלא יראה לבו
ערותו.
תוס' -נוהג היה ר"ת כשהיה רוחץ במים חמים צלולין,
היה מכסה בבגד למטה מליבו כדי שלא יהיה לבו רואה
את הערווה.
תה"ד -דווקא בבגד ,אבל בידיו לא הוי כיסוי .וכ"פ
בשו"ע
דרכ"מ -משמע שאינו מועיל לעניין לחצוץ בין לבו לערווה
ולא לעניין לכסות ראשו לברך איזה ברכה וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב וכ"פ בהלכה ברורה(ה) -כאשר ראשו מחוץ למים,
מועילים המים אפילו שהם צלולין לעניין שאינו נחשב
שערוותו מגולה ,אך עדיין לא יכול כיוון שלבו רואה את
הערווה ולכן צריך הפסק בגד ,וזה דווקא שהלב בתוך
המים ,אך אם הלב מחוץ למים נחשב כהפסק רק צריך
ליזהר שלא להסתכל על ערוותו.
ההיתר של מים עכורים מתיר אף אם לבו נמצא בתוך
המים ואין הפסק בגד ,ואם אין המים עכורין עוכר אותם
ברגליו.
דווקא בידיים שלו לא הוי חציצה ,אך בידיים של אחרים
הוי חציצה.

 228בגמ' בברכות כד :תנו רבנן :היה ישן בטליתו ואינו
יכול להוציא את ראשו מפני הצנה  -חוצץ בטליתו על
צוארו וקורא קריאת שמע .ויש אומרים :על לבו .ותנא
קמא  -הרי לבו רואה את הערוה! קסבר :לבו רואה את
הערוה מותר.
רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -פסקו כי"א שלבו רואה את
הערווה אסור .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הוא הדין כשהיה ישן בחלוקו ללא מכנסיים,
שאסור בד"ת או לברך עד שידביק בידיו הכותנת במקום
הלב או מתחתיו כדי שיפסיק בין ליבו לערווה.
ע"מ שיחשב הפסק צריך להדביק את הטלית על ליבו או
מתחת לליבו ואפילו אם ליבו מגולה ,ויש שהקלו אפילו
אם לא הדביק אלא רק אם כיסה.
צריך שלא יראה ליבו את הערווה ,אך עדיין אסור
שערוותו ְת ַראה ,שנאמר "לא יראה בך" .ולכן העומד
בביתו ערום והוציא את ראשו מבעד לחלון ,ויש הפסק
בין לבו לבין הערווה ,כיוון שערוותו אינה מכוסה אסור לו
לקרוא .אבל אם היה ישן בכילה שאינה גבוהה י' טפחים,
והוציא ראשו חוצה לה ,וגם חצץ בין לבו לבין הערווה
מותר לו לקרוא ,כיוון שהכילה נחשבת כלי ושם מלבוש
עליה .משא"כ שהוציא ראשו מביתו.
אם לבו רואה את ערוותו וקרא ,יחזור לקרוא ק"ש
וברכותיה ,אבל בשאר ברכות לא יחזור כיוון שספק
ברכות להקל
הלכה ברורה(א) די בכך שיניח בגד על ליבו ,אע"פ שאינו
מהדקו בחזקה על לבו.
(ג) אם בדיעבד קרא או התפלל כשלבו רואה את הערווה
יחזור רק לומר ק"ש ,אך את ברכות ק"ש או שאר ברכות
לא חוזר דקי"ל סב"ל.

 230רשב"א -כשהגמ' הקשתה שהרי ליבו רואה את
הערווה ,הכוונה בדווקא שלבו נמצא עם הערווה בתוך
המים ,אבל אם לבו מחוץ למים אין לחוש .וכתב ר' יונה
שבכה"ג אם אין לבו מסתכל על הערווה אע"פ שיכול
לראותה מותר .וכ"פ ברמ"א.
 231ר' יונה -נראה שאם האדם מחבק גופו בזרועותיו
דנים זאת כהפסק .ב"י -ולמרות שראינו מתה"ד שידיו
לא מועילות ,היינו אינן מועילות לכיסוי אך מועילות
להפסק בין לבו לערווה וכ"פ בשו"ע
 232כ"פ בארחות חיים וזאת כיוון שערוותן למטה מאוד
ואין ליבן רואה את הערווה ,ומה שהצריכו בגמ' בברכות
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הגה :ואם הן ערומות ,צריך שתהא ערוה שלהן טוחות בקרקע
או שיושבות על שאר דבר ,דאז אין לבן רואה ערוה שלהן .מה
שאין כך באיש.

סימן עה -להזהר מגילוי שיער וקול אישה
בשעת קריאת שמע ,וכן שלא לקרותה כנגד
הערווה.

ה .שאר אבריו רואים את הערווה מותר ,אך אסור
שיגע אבר בערווה.

א .אסור לקרות ק"ש כנגד טפח מגולה באישה
במקום שדרכה לכסות.

233שאר אבריו רואים את הערוה ,מותר .אבל אם איזה
מאבריו נוגע בין בערותו בין בערות חבירו ,אסור לקרות
ק"ש או להתפלל .ויריכותיו שהערוה שוכבת עליהן ,צריך
להפסיקן בבגד או להרחיקן בענין שלא יגע הגיד בהם.

טפח מגולה באשה ,במקום שדרכה לכסותו ,אפי' היא

ו .מותר לקרוא כשטליתו מכסה ממתניו ולמטה,
אבל לתפילה יכסה לבו.

הלכה ברורה(ט) וכן אינו רשאי להניח תפילין כשלבו
מגולה ,ואף לעניין ק"ש יש להחמיר לכתחילה שיהא ליבו
מכוסה.

235

אשתו ,אסור לקרות ק"ש כנגדה .הגה :וי"א דוקא באשתו,

234היתה טליתו חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה,
אף על פי שממתניו ולמעלה הוא ערום ,מותר לקרות
ק"ש .אבל להתפלל אסור ,עד שיכסה לבו.

 235בגמ' בברכות כד .אמר רבי יצחק :טפח באשה ערוה.
למאי? אילימא לאסתכולי בה  -והא אמר רב ששת :כל
המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום
התורף! אלא :באשתו ,ולקריאת שמע(.פרש"י -מיירי
באשתו ולק"ש) אמר רב חסדא :שוק באשה ערוה .אמר
שמואל :קול באשה ערוה .אמר רב ששת :שער באשה
ערוה.
ב"י -הקשה על רב חסדא מה חידש? שהרי כל מקום
שדרך לכסותו הוא ערווה ,א"כ מה החידוש בשוק?
אלא החידוש על פי הרשב"א שהאיסור בטפח הוא
בדווקא במקום צנוע ,וגם שוק הוא במקום צנוע והרי
הוא ערווה והוא הדין באשתו .אבל פניה ,ידיה ורגליה,
מותר מפני שהוא רגיל בהם .וכ"פ בשו"ע
רא"ש -טפח באישה ערווה דווקא לאחרים ,אבל לה
עצמה לא .כ"פ ברמ"א
הגהמ"י -טפח דווקא באשתו ,אבל באישה אחרת אפילו
פחות מטפח .כ"פ ברמ"א.
ר' יונה -טפח אינו אסור אלא כשמסתכל בו ,אבל ראייה
בעלמא מותר.
משנ"ב -אין להזכיר שום דבר שבקדושה כנגד טפח
מגולה והרי הוא כנגד הערווה ממש.
מותר נגד פניה וידיה ,וכן מפרסות הרגל עד הברך מותר
לקרוא כנגדן אא"כ המנהג שם לכסות.
אבל כנגד השוק (לשיטתו הוא מן הברך ולמעלה) אסור
לקרות כנגדו.
אישה אחרת אסור אפילו בפחות מטפח בין בפנויה ובין
באשת איש.
לעניין הסתכלות ,לכו"ע אסור אפילו באצבע קטנה,
וראיה בעלמא לפי תומו בלא הנאה מותר אם לא מצד
המוסר.
הביא שהרשב"א חולק על הרא"ש ,וס"ל שכמו שלה
עצמה אין בגילוי עצמה משום "ולא יראה בך" כך לגבי
נשים אחרות ,וכן נראה להלכה ,אלא שצריכה להיות
יושבת ,כי אם היא עומדת הרי ערוותה מגולה ואסור
אפילו כלפי עצמה.
ביה"ל -הביא שהאיסור חל על קטנה בת ג' שהיא ראויה
לביאה .ואם היא בתו אסורה מגיל יא'.
הלכה ברורה(ב) האומר ק"ש ,ד"ת או מברך כשרואה
ערווה עובר על איסור דאו' שהוא "ולא יראה בך ערוות
דבר" ואפילו בדיעבד אם קרא ק"ש וברכותיה ,או התפלל
כשראה ערווה ,בין ערוותו ,ערוות חבירו ,ערוות אישה –
לא יצא יד"ח וצריך לחזור.
(ג) בכל הדינים שיבוארו להלן אין לחלק בין ק"ש לבין
שאר ברכות או דברים שבקדושה.
(ד) האיסור הוא דווקא כנגד מקום מגולה שבאישה שדרך
בנות ישראל הצנועות לכסותו.
(ה) מקום שדרך האישה לכסות כגון הזרוע מן המרפק עד
לכתף שחובה מדין תורה לכסותו ,אף אם הדבר מצוי

כד .האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה מפני שיכולה
לכסות פניה בקרקע ,אבל לא האיש .תרגמה רב נחמן בר
יצחק :כגון שהיו פניה טוחות בקרקע .זה בדווקא כשהן
ערומות ממש וכ"פ בשו"ע וברמ"א.
משנ"ב -היינו אם היא עומדת ערומה אין בעיה של לב
רואה את הערווה ,אבל אסור לברך מצד לא יראה בך
ערוות דבר ,ולכן צריכה לשבת ובכך אין ערוותה נראית
ומותרת לברך.
והביא מיורה דעה בשם הש"ך והט"ז שמטעם זה אישה
שטובלת במקווה יכולה לברך במקווה עצמו בעודה
ערומה כאשר לבה מחוץ למים .או שתחבק גופה עם
זרועותיה .אך אם יש שם עוד נשים ערומות צריכה
להחזיר פניה וגופה מהן
הלכה ברורה(ז) אין להתיר לנשים שלנו לברך בתוך החדר
בו נמצא המקווה כיוון שהמקואות שלנו חמים הם ויש
שם הבל וזוהמא.
 233בגמ' בברכות כה :אתמר :עקבו רואה את הערוה -
מותר .נוגע ,אביי אמר :אסור ,ורבא אמר :מותר .רב זביד
מתני לה להא שמעתא הכי .רב חיננא בריה דרב איקא
מתני לה הכי :נוגע  -דברי הכל אסור; רואה ,אביי אמר:
אסור ,רבא אמר :מותר ,לא נתנה תורה למלאכי השרת.
והלכתא :נוגע  -אסור ,רואה – מותר.
תוס' -גזרו בנוגע בעקבו שמא יגע בידו.
ר' יונה ,רא"ש -הוא הדין בשאר האברים ,אפילו ירכותיו
שהערווה שוכבת עליהן צריך להפסיק בבגד או להרחיב
את רגליו כדי שלא יגעו בערווה כשאינו לובש מכנסיים.
ב"י -הגזירה היא בדווקא על הגיד עצמו אך לא על הכיס.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-יש מחמירים אף בכיס עצמו.
בדיעבד אם נגע הגיד בירכיתיים והתפלל יצא יד"ח.
 234בגמ' בברכות כד :אמר רב הונא :היתה טליתו חגורה
לו על מתניו  -מותר לקרות קריאת שמע .תניא נמי הכי:
היתה טליתו ,של בגד ושל עור ושל שק ,חגורה על מתניו -
מותר לקרות קריאת שמע; אבל לתפלה  -עד שיכסה את
לבו.
רש"י -למרות שממותניו ומעלה הוא ערום קורא ק"ש,
אבל לתפילה כיוון שצריך לעמוד לפני מלך ולעמוד
באימה אסור עד שיכסה ליבו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-יש להתיר דווקא במקום הדחק ,אך לכתחילה
אין לעשות כן אפילו בכל ברכה וכ"ש בקריאת שמע.
ומה שנקט בתפילה לבו ,הוא הדין שצריך לכסות כל גופו.
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מותר .הגה :וה"ה השערות של נשים ,שרגילין לצאת מחוץ
לצמתן וכ"ש שער נכרית ,אפי' דרכה לכסות

אבל באשה אחרת אפילו פחות מטפח הוי ערוה .ונראה מדברי
הרא"ש דטפח באשה ערוה ,אפי' לאשה אחרת ,רק שבעצמה
יכולה לקרות אף על פי שהיא ערומה ,כדלעיל סי' ע"ד

ג .יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת
שמע.

ב .אסור לקרות כנגד שער של אישה שדרכה
לכסותו.

237יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע.

הגה :ואפי' באשתו ,אבל קול הרגיל בו אינו ערוה

236שער של אשה שדרכה לכסותו ,אסור לקרות כנגדו.
הגה :אפי' אשתו ,אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש,

ד .אסור לקרות כנגד הערווה ,אפילו של עו"ג .וכן
כנגד ערוות קטן.

באותו מקום שנשים הולכות בגילוי זרועות אסור לקרוא
ק"ש כנגד זרועותיהן המגולות.
אך החלק שמכף היד ועד המרפק ,תלוי במנהג המקומות,
ובמקום שלא נהגו לכסותו מותר לקרוא כנגדו.
(ו) איסור ק"ש כנגד טפח מגולה באשתו שדרכה לכסות,
הוא דווקא אם מסתכל בה בהתבוננות ,ולא דרך ראיה
בעלמא.
ובאישה אחרת לדעת רבים מהפוסקים יש לאסור אפילו
בפחות מטפח מגולה ואפילו בראיה בעלמא שלא בדרך
התבוננות!
(ז) שוק האישה היינו החלק שמן הברך ועד הקרסול,
וחובה על פי דין תורה לכסות חלק זה בגרביים עבות,
כיוון שגרביים שקופות הרי הן כמי שאינן כלל.
(ח) לאישה מותר לקרוא ק"ש ושאר דברי קדושה נגד
טפח מגולה שלה או של חברתה ,בלבד שמקום הערווה
עצמו יהיה מכוסה.

238אסור לקרות כנגד ערוה ,אפילו של עו"ג .וכן כנגד ערות
קטן ,אסור .ויש מתירין נגד ערות קטן ,כל זמן שאינו ראוי
לביאה ,וכן עיקר

התבוננות .ואין להחמיר אלא באישה נשואה שחייבת
לכסות שערות ראשה.
(י) במקומות שמצוי שנשים נשואות עוברות על דין תורה
והולכות בגילוי הראש מותר לקרוא ק"ש כנגדן שמכיוון
שהדבר מצוי אין לחוש יותר להרהור.
(יב) אם קרא ק"ש בברכותיה נגד שיער שהיה אסור מן
הדין לקרוא כנגדו ,מעיקר הדין יצא יד"ח ,אך נכון
שיחמיר לקרוא ק"ש ,אך לא יחזור לברך דסב"ל וכן שאר
ברכות לא יחזור לברך.
 237בגמ' בברכות כד .אמר שמואל :קול באישה ערווה.
מרדכי ,הגהמ"י -אף לעניין ק"ש ואפילו באשתו .וכ"פ
ברמ"א.
ר' יונה -דווקא בשעה שמנגנת בקולה ,אך בשעה
שמדברת כדרכה מותר ,ואפילו בשעה שמנגנת בקולה אם
הוא יכול לכווין לבו בתפילתו בעניין שאינו שומע אותו
ואינו משים לב אליו מותר.
רמב"ם -כל גוף האישה ערווה לפיכך לא יסתכל בגוף
האישה כשהוא קורא ואפילו אשתו ,ואם היה מגולה טפח
מגופה לא יקרא כנגדה .ב"י -מדבריו משמע שאינו חשש
בק"ש לקול או לשיער .מיהו טוב לחוש לכתחילה מראיית
שיער ומשמיעת קול זמר של אישה וכ"פ בשו"ע ליזהר
בדבר.
משנ"ב -אפילו זמר של פנויה אין לשמוע .וכן כל העריות
לעולם אין לשמוע ,ובתולות שלנו בחזקת נידה הן משיגיע
זמן וסתן .וכן יש להחמיר בפנויה נכרית.
הלכה ברורה(יג) אם הוא רגיל לשמוע קול זמר של אשתו,
ואין לחוש שיבוא לידי הרהור בשעת ק"ש יש להקל אפילו
לכתחילה.
בשעה שמדברת ואינה שרה יש להקל לקרוא ק"ש
כששומע קולה ויודע שאינו בא לידי הרהור ואפילו
לכתחילה
(טו) מותר מעיקר הדין לשמוע קול זמר של אישה דרך
רשמקול אם אינו מכיר אותה ולא ראה אותה מעולם,
ובלבד שיודע בעצמו שלא יבוא מחמת כן לידי הרהור
עבירה ,ואם ראה פעם תמונתה יש לאסור אפילו שלא
בשעת ק"ש.

 236בגמ' בברכות כד .אמר רב ששת שיער באישה ערווה.
רא"ש -דווקא בנשים שדרכן לכסות שערן ,אבל בתולות
שדרכן לילך פרועות מותר לקרות כנגדו .וכ"פ בשו"ע
רשב"א -שער שמחוץ לצמה שאינו מתכסה אין חוששין
מפני שהוא רגיל בו.וכ"פ ברמ"א
דרכ"מ-שערות תלושות שלובשות נשים שתהיה נראית
כבעלת שיער אינו ערווה .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב-שיער ערווה של איש היוצא דרך נקב בבגדו,
מותר לקרוא כנגדו.
דרכה לכסותו אפילו אם אינה מכסה אותו בבית או
בחצר ,אלא מכסה אותו בשוק מ"מ בכלל ערווה הוא
ואסור לקרוא נגדו אם נתגלה חלק ממנו.
אותם נשים המתנהגות בפריצות והולכות אף בשוק
בגילוי ראש ,אסור לקרוא כנגדו ק"ש כיוון שמן הדין זה
אסור .ומה שהתירו הוא דווקא בבתולות שמותרות לילך
בשיער פרוע ,או בנשואה שמעט שיער יוצא מחוץ לצמה
שכנגדו מותר לקרוא.
ובזהר פרשת נשא מובא ואתתא דאפיקת משערא דרישה
לבר לאתתקנא ביה גרים מסכנותא לביתא וגרים לבנהא
דלא יתחשבון בדרא וגרים מלה אחרא דשריא בביתא
מאן גרים דא ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר ,ומה
בביתא האי כ"ש בשוקא וכ"ש חציפותא אחרא ..רחמנא
לישזבון מחציפו דלהון ,ועל דא בעיא אתתא לאתכסייא
בזיוותי דביתא ואי עבדת כן מה כתיב בניך כשתילי
זיתים ,מהו כשתילי זיתים ,מה זית דא בין בסתווא בין
בקייטא לא אתאבידו טרפוי ותדיר אשתכח ביה חשיבות
יתיר על שאר אילנין ,כך בהא יסתלקון בחשיבו על שאר
בני עלמא ולא עוד אלא דבעלה מתברך בכלא בברכאן
דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין עיי"ש.
ביה"ל -אותן נשים שבאות ממדינות שאין דרך לגלות את
השערות היוצאות מחוץ לצמתן ,למקום שכן מגלות
שערות אלו מותרין לגלותן אם אין דעתן לחזור .אך אם
להיפך שהלכו ממקום שדרכן לגלות למקום שאין דרכן
לגלות – לא יגלו אפילו אם בדעתן לחזור למקומן.
הלכה ברורה(ט) באשתו יש לאסור שמסתכל דרך
התבוננות ,אך באישה אחרת יש להחמיר אפילו בלא

 238בגמ' בברכות כה :אמר רב יהודה :נכרי ערום  -אסור
לקרות קריאת שמע כנגדו .מאי איריא נכרי ,אפילו
ישראל נמי! ישראל פשיטא ליה דאסור ,אלא נכרי
אצטריכא ליה; מהו דתימא :הואיל וכתיב בהו "אשר
בשר חמורים בשרם" אימא כחמור בעלמא הוא  -קמשמע
לן :דאינהו נמי איקרו ערוה ,דכתיב וערות אביהם לא
ראו.
רמב"ם -הוא הדין בערוות קטן שאסור לקרוא כנגדה.
רא"ש -כיוון שלתקן המילה הוא בא ,אינו צריך לכסות.
52

סימן עו -להזהר מצואה בשעת ק"ש.

ה .אסור לקרוא כנגד ערווה בעשישית.

 239ערוה בעששית ,ורואה אותה דרך דפנותיה ,אסור
לקרות כנגדה ,דכתיב :ולא יראה בך ערות דבר (דברים
כג ,טו) והא מתחזיא.

א .מותר לקרוא כנגד צואה בעשישית דבכיסוי תלה
רחמנא.

241צואה בעששית ,מותר לקרות כנגדה אף על פי שרואה
אותה דרך דפנותיה ,משום דבכסוי תלה רחמנא ,דכתיב:
וכסית את צאתך -והא מתכסיא

ו .מותר לקרוא כנגד ערווה אם החזיר פניו או עצם
עיניו או בלילה.

240היתה ערוה כנגדו ,והחזיר פניו ממנה ,או שעצם עיניו,
או שהוא בלילה ,או שהוא סומא ,מותר לקרות ,דבראייה
תלה רחמנא והא לא חזי לה.

ב .צואה בגומא מניח סנדלו עליה וקורא אם אין ריח
רע וסנדלו לא נוגע.

 242צואה בגומא ,מניח סנדלו עליה וקורא ,דחשיבא
כמכוסה וכיון שאין ריח רע מגיע לו ,מותר ,והוא שלא
יהא סנדלו נוגע בה.

ר' יונה -יש נוהגין לכסות ערוות הקטן בשעת המילה,
וי"א שאין צריך ונראה שבקטן כ"כ שאינו צריך וכ"פ
העיטור שקטן שאינו ראוי לביאה לא נחשב לערווה .וכתב
ר' ירוחם שכולם מסכימים לדעת ר' יונה.
ב"י -כיוון שהרמב"ם משמע שהחמיר ,והרא"ש אולי
הקל דווקא במילה אך אולי לא הקל לעניין ק"ש ,לכן יש
ליזהר לכתחילה ,מיהו אם קרא כנגד קטן שאינו ראוי
לביאה ק"ש ,אין מחזירין אותו .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -בקטן מאחר שרוב הפוסקים פסקו להתיר ,למה
שלא נפסוק כדבריהם? וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -קטן עד ט' שנים ,וקטנה עד ג' שנים.
במג"א פסק שבכ"ז אין למוהל לאחוז בשעת הברכה
בערווה ,אמנם הרבה אחרונים חלקו עליו מחמת הסכנה
ולכן מותר לאחוז.
הלכה ברורה(יז) מותר לקרוא ק"ש או לברך כנגד ילדות
קטנות בנות שמונה או תשע הלבושות בגד שאינו צנוע כי
נראה שגזרת טפח באישה לא גזרו על ילדות קטנות שאין
חשש להרהור ,ומ"מ נכון שיעצום עיניו או יהפוך פניו לצד
אחר .אך ברור הדבר שאסור להלביש את הבנות הקטנות
בבגדי פריצות ,וצריך לחנכן שיתלבשו בצניעות.
(יח) מותר לקרוא ק"ש ולברך כנגד ערוות בהמה.

משנ"ב -כאשר הוא עצמו ערום ,לא מועיל אם עוצם את
עיניו.
יש להחמיר ולסמוך בדווקא אם מחזיר את פניו ואת כל
גופו ,אבל אם רק מסב את פניו או עוצם עיניו או שאר
העצות שהובאו בב"י אינן מועילות שנאמר "ולא יראה"
היינו שלא יראה הרואה .אמנם בס"ק א' הביא שבשעת
הדחק יש לחלק בין מקום הערווה ממש לשאר מקומות
(היינו שיער ,טפח ,שוק) שבהם מועיל עצימת עיניים ,או
חושך וכו' ,משא"כ כנגד הערווה עצמה שאינו מועיל
אא"כ מסב פניו וגופו!
אמנם אם הוא ברשות אחת ,וחברו ברשות אחרת בכה"ג
עצימת עיניו כן מועילה ,והוא הדין בחלון של זכוכית
המפסיק בינהם ועוצם את עיניו כיוון שהזכוכית היא סוג
של כיסוי.
אסור לדבר דברי תורה בשעה שהערווה כנגדו ,אך מותר
להרהר.
הלכה ברורה(כא) מעיקר הדין יש להקל לקרוא כנגד
הערווה גם כשעוצם עיניו ,או במקום חשוך וכו' ומ"מ
נכון להחמיר שיחזיר פניו בדווקא(משמע מדבריו שלא צריך
להסב גם את גופו) אמנם כנגד טפח מגולה באישה ,שיער
וכו' מותר אפילו לכתחילה להקל בכך שיעצום את עיניו.
ומכאן יש ללמוד לת"ח הבא לסדר חו"ק ונמצאות לפניו
נשים הלבושות בבגדי פריצות ,שרשאי לברך כשעוצם את
עיניו ,וכן הנמצא ברה"ר רשאי לעסוק בד"ת אם עוצם
את עיניו או מחזיר פניו מהן.
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בגמ' בברכות כה :אמר רבא :צואה בעששית(מחיצת
זכוכית או קלף דק מפסיק בינתיים והיא נראית)-מותר

לקרות קריאת שמע כנגדה ,ערוה בעששית-אסור לקרות
קריאת שמע כנגדה .צואה בעששית מותר לקרות קריאת
שמע כנגדה  -דצואה בכסוי תליא מילתא ,והא מיכסיא;
ערוה בעששית אסור לקרות קריאת שמע כנגדה ולא
יראה בך ערות דבר ,אמר רחמנא ,והא קמיתחזיא .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -ואפילו היא בבית אחר אסור כיוון שבראיה תלוי
הדבר .ואפילו בדיעבד צריך לחזור ולקרוא.
אסור דרך זכוכית וכן דרך בגד שקוף ,אך אם עוצם את
עיניו מועיל כיוון שהערווה מכוסה היא.
הלכה ברורה(יט) בדיעבד אם קרא מבעד לעששית ,יחזור
ויאמר ק"ש ,אך לא את ברכותיה דסב"ל.
אך אם התפלל תפילת עמידה כך ,יחזור ויתפלל בתנאי
של נדבה.
(כ) אסור לברך או לומר דבר שבקדושה כנגד טפח מגולה
באישה הנראה דרך הטלוויזיה ,דרך המראה (ראי) וכן
בתמונה שהרי אף בכל אלו קיים חשש שיבואו לידי
הרהור.

 241בגמ' בברכות כה :אמר רבא :צואה בעששית(מחיצת
זכוכית או קלף דק מפסיק בינתיים והיא נראית)-מותר

לקרות קריאת שמע כנגדה ,ערוה בעששית-אסור לקרות
קריאת שמע כנגדה .צואה בעששית מותר לקרות קריאת
שמע כנגדה  -דצואה בכסוי תליא מילתא ,והא
מיכסיא(שנאמר וכיסית את צאתך) וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דע שכל האמור בסימנים לעיל לעניין ערווה ,וכן
בהמשך עד סימן פט הוא הדין בין ק"ש לבין שאר דברים
שבקדושה ,בין לעניין היתר ובין לעניין איסור.
צואה בעשישית אם מגיע לו ריח אסור לו לקרוא ,וכיוון
שהיא מכוסה במקום שכלה הריח מותר לו לקרוא.
 242בגמ' בברכות כה :אמר רבא :צואה בגומא  -מניח
סנדלו עליה וקורא קריאת שמע .בעא מר בריה דרבינא:
צואה דבוקה בסנדלו מאי?  -תיקו.
ר' יונה -כאשר הצואה בגומא ומניח עליה את סנדלו,
כלה הריח ומותר להתפלל ,ואפילו אם הסנדל נוגע מותר.
ודין צואה דבוקה היינו שהיה מהלך ונדבקה ממש צואה
לסנדלו (ולא רק נוגע) ונשאר בתיקו ואזלינן בה לחומרא.
רמב"ם ,רא"ש -צואה בגומא מניח סנדל עליו ,הסנדל
מהווה כיסוי ומותר להתפלל ,ודין צואה דבוקה היינו מה

 240רוקח -אם ערווה כנגדו אפילו עוצם עיניו אסור לו
לקרוא ק"ש או להתפלל.
רמב"ם -אסור לקרוא ק"ש כנגד הערווה עד שיחזיר פניו.
ב"י -משמע מדבריו שבכך שהוא מחזיר פניו אפילו שהיא
סמוכה לו זה מועיל ,מכיוון שהתורה תלתה את האיסור
בראיה ,ולכן נראה שהוא הדין בלילה ,או אם הוא עיוור
או עוצם את עיניו אפילו ביום מותר .וכ"פ בשו"ע
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לקרות ,ויש אוסרין .וי"א שלא התיר המתיר בצואה על
בשרו ,אלא במקום שהיא נכסה מאליה בלא מלבוש כגון
אצילי ידיו ,ונכון לעשות כדברי המחמיר .הגה :ושכבת זרע

ג .אסור לקרות כנגד צואה העוברת לפניו ,ופי חזיר
כצואה.

על בשרו דינו כצואה

 243העבירו צואה לפניו ,אסור לקרות כנגדה .ופי חזיר
כצואה עוברת דמי ,אפילו עולה מן הנהר אין הרחיצה
מועלת לו ,דהוי כגרף של רעי

ה .אסור לקרות בצואה בפי טבעת ,אפי' מכוסה,
אפי' נראית רק כשיושב.

ד .נחלקו בדין צואה על בשרו ומכוסה בבגדיו.
הג"ה :שכ"ז כצואה.

 245צואה בפי טבעת ,אפילו היא מכוסה ,אסור לקרות
לדברי הכל ,אפילו אינה נראית כשהוא עומד ונראית
כשהוא יושב.

244היתה צואה על בשרו ומכוסה בבגדיו ,או שהכניס ידיו
בבית הכסא דרך חור ואינו מריח ריח רע ,יש מתירים

רי"ף ,רא"ש ,אור זרוע-צואה על בשרו ומכוסה בבגדים,
או שהכניס ידו דרך חור לבית הכסא ואינו מריח ריח רע,
והלכה כרב הונא.
יש אומרים -שההיתר של רב הונא הוא בדווקא בצואה
שעמדה במקום שמתכסה מאליו בלי בגדים ,אך במקום
הנראה אין כיסוי המלבוש מועיל.
רמב"ם -גרס שהייתה טיפת צואה על בשרו ,או ידיו
מטונפות בבית הכסא ,אמנם ר' יונה דחה את דבריו,
שאם זה ממש מועט א"כ גם רב חסדא היה מתיר..
דרכ"מ -בשם מהרי"ל ששכבת זרע על בשרו נחשבת
לצואה על בשרו וכ"פ ברמ"א.
בשו"ע הביא את הרי"ף ורא"ש בי"א ,ואת הר"ח בי"א
בתרא ולמרות שקי"ל שהלכה כי"א בתרא ,כיוון שכתב
שטוב לחוש לדברי המחמירים ,משמע שמדינא סבירא
ליה כרי"ף וכרא"ש ,אלא שטוב לחוש מחומרא לדברי
המחמירים (ולתוספת ביאור עיין בבירור הלכה ס"ק ה)
משנ"ב -אדם שידיו מטונפות קצת מקינוח בית הכסא,
ואינו אלא לכלוך ללא ריח ,מותר לאחר לקרוא כנגדו אף
ללא כיסוי ,אך הוא עצמו אינו רשאי לקרוא עד שיטול
ידיו ,ואם אין לו מים ינקה ידיו.
בשעת הדחק יש לסמוך על דברי המקילין.
צואה שהיא על בגדיו ,אך בגד זה מכוסה ,מותר לקרוא
ומ"מ יזהר שיהיו תמיד בגדיו נקיים.
לעניין קרי הביא בשם ספר חסידים שאפילו על בגדיו
ומכוסה יש לרחצו או לפשטו ,שלא יהיה דבוק בו
הטומאה ,ומכ"ש אם נכשל בקרי שלא יהיה לו למזכרת
איסור.
הלכה ברורה(ז) יש להחמיר לכתחילה שלא יקרא ק"ש עד
שינקה עצמו כראוי .ובשעת הדחק שאי אפשר יש להקל,
ואם ניקה עצמו לאחר מכן ועדיין לא עבר זמן ק"ש נכון
שיחזור לקרוא ,אך לעניין הברכות לא יחזור לברך.
(ח) אם אין לו מים לנקות ידיו ,יקנח אותן באבן או בקיר
או בבגדו או בשאר מיני דמנקי.
(ט)ראוי להחמיר שאם יש ש"ז על בשרו אפילו מכוסה
בבגד ,שלא יקרא ק"ש עד שיקנחנה או ישטפנה היטב
קודם לכן .אך אם אינו יכול להחליף בגדו ,או שהיה על
בשרו ואינו יכול לקנח רשאי להתפלל או לקרוא ק"ש כל
עוד היא מכוסה בבגדיו.

הדין אם כשמכסה את הגומא נוגע בסנדלו? ונשאר בתיקו
ואזלינן לחומרא .וכפירושם פסק בשו"ע.
משנ"ב -לאו דווקא סנדל אלא הוא הדין לשאר דברים
שמכסה בהם.
מחמירים אם הצואה נוגעת בסנדל כיוון שהוא מלבושו,
ואם יחלוץ את סנדלו אין לחוש שנוגע.
אם לאחר שקרא ק"ש וברכותיה מצא צואה דבוקה
בסנדלו בתחתית ,חוזר וקורא ק"ש בלא ברכותיה.
הלכה ברורה(ד) יש להחמיר גם שלא יהיה ריח רע באותו
מקום מחמת אותה צואה.
היו רגליו יחפות וכיסה ברגלו את הצואה שבגומא ,אפילו
אין רגלו נוגעת בצואה אסור לקרוא .ודווקא המכסה
עצמו אסור לקרוא כשרגלו יחפה אבל אדם אחר רשאי
לקרוא.
 243בגמ' בברכות כה .אתמר ,צואה עוברת; אביי אמר:
מותר לקרות קריאת שמע; רבא אמר :אסור לקרות
קריאת שמע .ב"י -הלכה כרבא וכ"פ בשו"ע.
ובהמשך הגמ' אמר רב פפא :פי חזיר כצואה עוברת דמי.
פשיטא! לא צריכא ,אף על גב דסליק מנהרא.
ר' יונה -כלומר שאין הרחיצה מועילה לחזיר כיוון שדרכו
ללכלך פיו כל היום והוי כגרף של רעי וכ"פ בשו"ע.
עד כמה אסור לקרוא כנגדו?
ב"י -דייק מלשון הרמב"ם שכתב גבי צואה עוברת ופי
חזיר שאסור לקרוא כנגדם עד שיעברו ממנו  4אמות.
משמע שאם הרחיקו ממנו  4אמות אפילו שהם כנגד עיניו
מותר ,בשונה מצואה עומדת שצריך להרחיק ממנה כמלא
עיניו .אך כתב הב"י כיוון שלא מצא סמך לכך בגמ' נראה
לומר בדעתו שדווקא אם הם לאחריו סגי ב 4אמות ,אך
מלפניו צריך להרחיק כמלא עיניו .וכ"מ שפסק בשו"ע.
דרכ"מ -חלק על הב"י שדחק ברמב"ם לומר שמיירי
במאחריו ,אלא אפילו בלפניו אם רחוק  4אמות משמע
מהרמב"ם שמתיר.
משנ"ב -הביא מהפוסקים שכתבו להקל בצואה עוברת
כנגדו שרחוקה ד' אמות ,מיהו לכתחילה יש להחמיר,
ואם בדיעבד עבר וקרא ,יחזור ויקרא ק"ש בלא ברכותיה.
אם העבירו את הצואה מצדדיו בריחוק ד' אמות יש
להקל כיוון שמצידו הוי כלאחריו ויתבאר בסימן עט.

 245בגמ' ביומא ל .אמר רב פפא :צואה במקומה(בפי
הטבעת) -אסור לקרות קריאת שמע .היכי דמי? אי

דנראית  -פשיטא ,אי דלא נראית  -לא ניתנה תורה
למלאכי השרת!  -לא צריכא ,דיושב  -ונראית ,עומד -
ואינה נראית .ומאי שנא מצואה על בשרו? דאיתמר,
צואה על בשרו או שהיו ידיו בבית הכסא ,רב הונא אמר:
מותר לקרות קריאת שמע ,ורב חסדא אמר :אסור לקרות
קריאת שמע!(ומשמע שמותר צואה על בשרו אליבא דרב
הונא) במקומה  -נפיש זוהמא(שלא נפזר הריח) שלא
במקומה  -לא נפיש זוהמא .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם קרא ק"ש חוזר וקורא ,ולעניין תפילה הרבה
מהאחרונים הכריעו שיחזור להתפלל.

 244בגמ' בברכות כה .אתמר :צואה על בשרו ,או ידו
מונחת בבית הכסא(פרש"י-מחיצה יש בינו לבין בית הכסא,
ופשט ידו לפני המחיצה והשאירה שם); רב הונא אמר :מותר
לקרות קריאת שמע; רב חסדא אמר :אסור לקרות
קריאת שמע .אמר רבא :מאי טעמא דרב הונא  -דכתיב
כל הנשמה תהלל יה(פרש"י-הפה והחוטם ולא שאר
אברים) ...מאי טעמא דרב חסדא  -דכתיב כל עצמותי
תאמרנה ה' מי כמוך.
ר"ח-הלכה כרב חסדא.
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אשפה שיש בה צואה .אבל ספק מי רגלים ,אפילו באשפה,
מותר משום דלא אסרה תורה לקרות כנגד מי רגלים אלא
כנגד עמוד של קלוח ,ואחר שנפל לא מיתסר אלא מדרבנן,
ובספיקן לא גזרו.

ו .היה לפניו מעט צואה מבטלה ברוק עבה וקורא
מיד.

246היה לפניו מעט צואה ,יכול לבטלה ברוק שירוק בה
ויקרא כנגדה ,והוא שיהא הרוק עבה .ואין הבטול מועיל
אלא לפי שעה ,אבל אם לא יקרא מיד והרוק נימוח ונבלע
בה ,לא בטלה.

ח .קרא במקום שראוי להסתפק בצואה ,ומצאה
אח"כ חוזר וקורא.

248קרא במקום שראוי להסתפק בצואה ,ומצאה אח"כ,
צריך לחזור ולקרות .אבל אם אין המקום ראוי להסתפק

ז .ספק צואה בבית מותר ,אסור מהתורה כנגד עמוד
קילוח של מ"ר.

247ספק אם צואה בבית ,מותר לקרות ,דחזקת בית שאין
בה צואה .ספק אם צואה באשפה ,אסור ,משום דחזקת

שהצואה של תינוקות היא ,אז יהיה אסור לקרוא אפילו
בבית .ואם מצויים כלבים וכו' ומצא צואה באשפה,
מותר.
בבית שמצויים בו קטנים צריך לבדקו שאין בו צואה לפני
שמתפלל.
אם יודע שהיה כאן מי רגליים ,אלא נסתפק אם הטיל
בהם רביעית מים או לא כיוון שאיתחזק איסורא אזלינן
לחומרא אפילו במילי דרבנן .ובשעה"ד יוכל לסמוך על
המקילים .אך אם נסתפק בצואה שהייתה בביתו אם פינו
אותה אם לאו ,אסור לו לקרוא עד שיתברר כיוון שהוא
איסור דאו'.
ביה"ל -אם מצא ששפוך בבית ואינו יודע אם זה ממים
או ממי רגלים יש להקל אפילו במקום שמצויים תינוקות,
כיוון שמצוי שנשפכים מים בבית.

ואפילו המתיר בסעיף ד' לא יתיר בצואה בפי טבעת כיוון
דנפיש זוהמא .ולכן צריך לנקות שם היטב שלא ישאר שם
אפילו משהו.
אמנם אם אינה נראית כשהוא יושב מותר כיוון שלא
ניתנה תורה למלאכי השרת.
הלכה ברורה(י) אם קרא ק"ש יחזור ויקרא ,אך לא לעניין
ברכותיה ,ולעניין תפילת עמידה יחזור ויתפלל בתנאי של
נדבה.
מותר לחנך הקטנים לקרוא ק"ש ושאר דברים שבקדושה
אף כשיש לחוש שאותו קטן לא קינח עצמו יפה.
ולכן יש ללמוד שראוי שאחר שקינח עצמו בנייר ירחץ
אותו המקום במים כדי שיהיה גופו נקי וטהור בשעה
שמזכיר דברים שבקדושה.

 248בגמ' בברכות כב :היה מתפלל ומצא צואה במקומו,
אמר רבה :אף על פי שחטא  -תפלתו תפלה .מתקיף ליה
רבא :והא זבח רשעים תועבה! אלא אמר רבא :הואיל
וחטא ,אף על פי שהתפלל  -תפלתו תועבה.
רא"ש ,ר' יונה ,רשב"א -מדובר במקום בו יש להסתפק
אם יש בו צואה ,ולכן פשע מתחילה ותפילתו תועבה
וצריך לחזור .אך אם הוא מקום שאין צריך להסתפק אם
התפלל תפילתו תפילה ואינו צריך לחזור ולהתפלל .וכ"פ
בשו"ע
ב"י -למרות ש דין זה אמור לעניין תפילה ,נלמד אותו גם
לעניין ק"ש.
תוס' -אך משום מי רגלים פשוט שאין צריך לחזור ולברך
כמו שראינו בברכות כה .שהאיסור הוא בדווקא נגד עמוד
הקילוח ורק חכמים גזרו בנמצאים על הקרקע וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -מקום שראוי הכוונה מקום שיש בו קטנים וכו'.
וכל זה בדווקא שנמצאו בתוך ד' אמותיו ,אך מחוץ לד'
אמותיו יתבאר בסימן פא.
אם מצא לאחר התפילה את בגדיו מטונפים ויודע
שנתלכלכו מחמת שהיה בבית הכסא לפני התפילה או
בבית האשפה צריך לחזור שהרי פשע ,אך אם ישב בלילה
במקום שהיה שם צואת חתול וכיוצ"ב ונדבק בבגדו
והתפלל ולאחר מכן מצא את הלכלוך דבוק בו אינו צריך
לחזור ולהתפלל כיוון שדומה למקום שאין ראוי
להסתפק.
וצריך לחזור לקרוא גם את ברכות ק"ש וגם את תפילת
עמידה.
אם ידע שיש שם מי רגליים ועבר והתפלל צריך לחזור
ולקרוא ולהתפלל שעבר על ודאי דרבנן.
אם עבר זמן תפילה אינו רשאי להתפלל תפילת תשלומין
ביה"ל -התפלל או קרא ק"ש במקום שראוי להסתפק
אם יש שם צואה ולאחר מכן הלך למקום אחר ואינו יודע
אם היה שם צואה אין צריך לחזור ולהתפלל ולקרוא
ק"ש.
הנמצא במקום המטונף שאי אפשר לו לצאת משם כגון
בית האסורים ,לכתחילה מוטב שלא יתפלל כלל דעובר
בזה על איסור תורה.

 246בגמ' בברכות כה :אמר אביי :צואה כל שהוא -
מבטלה ברוק; אמר רבא :וברוק עבה.
ובירושלמי ברכות פ"ג ה"ה בשם ר' יוחנן צואה כל שהוא
מבטלה ברוק ,ר' זעירא ר' יעקב בר זבדי הוו יתבין חמון
ציאתה(ראו צואה) קם ר' יעקב בר זבדי רקק עלה א"ל ר'
זעירא מן ימא לטיגנא( אין ביטול הרוק מועיל אלא לשעה
מועטת כמהלך מן הים לטגנא שהוא שם של מקום ואחר כך
חוזרת הצואה למקומה) וכ"פ הרא"ש ,רשב"א וכ"פ

בשו"ע.
משנ"ב -אפילו כל שהוא צואה.
בדווקא אם הרוק עבה נחשב לכיסוי ,וצריך שלא יגיע
אליו ריח רע.
ואם נתן מים ע"ג הצואה ג"כ לא מהני ,אא"כ המים
עכורים בעניין שלא רואים את הצואה בעדם.
רע"א -אין צריך להרחיק ממה שהאדם מקיא אף שהוא
מאוס.
הלכה ברורה(יג) הייתה הצואה מכוסה בשלג ואינה
נראית כלל ,וגם אין יוצא ממנה ריח רע מותר לקרוא
ק"ש כנגדה כל זמן של נמס השלג.
 247בגמ' בברכות דף כה .אמר רב יהודה :ספק צואה,
בבית – מותרת(שאין דרך להניח צואה בבית) ,באשפה -
אסורה; ספק מי רגלים  -אפילו באשפה נמי מותרין .סבר
לה כי הא דרב המנונא ,דאמר רב המנונא :לא אסרה
תורה אלא כנגד עמוד בלבד(עמוד הקילוח של מי רגלים),
וכדרבי יונתן .דרבי יונתן רמי :כתיב "ויד תהיה לך מחוץ
למחנה ויצאת שמה חוץ"(היינו בלי כיסוי) ,וכתיב :ויתד
תהיה לך וגו' וכסית את צאתך! הא כיצד  -כאן בגדולים,
כאן בקטנים; אלמא :קטנים לא אסרה תורה אלא כנגד
עמוד בלבד .הא נפול לארעא  -שרי ,ורבנן הוא דגזרו בהו,
וכי גזרו בהו רבנן  -בודאן ,אבל בספקן לא גזור .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -במקרה בו מצא צואה אך אינו יודע האם היא
צואת אדם (שאסור) או צואת כלב או שאר
בהמות(שמותר) הולכים בתר המצוי יותר ,ואם מצוי
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בו ,אין צריך לחזור ולקרות .ומי רגלים ,אפילו מצאן
במקום שראוי להסתפק ,אין צריך לחזור ולקרות.

סימן עח -מי שנצרך להטיל מים בשעת קריאה

סימן עז -שלא לקרות כנגד מי רגליים

א .היה קורא והתחילו מ"ר שותתין על ברכיו פוסק
עד שיכלו וחוזר.

א .אסור לקרות כנגד מי רגלים עד שיטיל לתוכן
רביעית מים.

251היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיו ,פוסק
עד שיכלו המים ,וחוזר לקרות ,אפילו אם נפלו על בגדיו

249אסור לקרות כנגד מי רגלים ,עד שיטיל לתוכן רביעית
מים ואז מותר .ולא שנא על גבי קרקע ,לא שנא בכלי,
ובלבד שלא יהא עביט המיוחד להם( .ודין עביט ע"ל סימן
פ"ז) .לא שנא היו הם בכלי תחלה ונותן עליהן מים ,לא
שנא היו המים בכלי תחלה.

של שתי פעמים צריך שתי רביעיות וכן על זאת הדרך
וכ"פ בשו"ע.
רשב"א -מהגמ' משמע שהצריכו רביעית ולא משנה כמות
המי רגליים.
משנ"ב -אפילו אם השתין הרבה בפעם אחת סגי
ברביעית .ומה שהצריכו שתי רביעיות זה במקרה
שהשתין פעמיים .אך אם השתין מעט הסכמת האחרונים
להקל שמספיק ברוב רביעית.
ובשם המגן גיבורים הביא שנראה שאין מחלוקת בין
הרמב"ם לרשב"א ,שמה שהרמב"ם אמר הוא באופן
שהשתין פ"א ושפך רביעית מים ולאחר מכן השתין שנית
שבכה"ג צריך לתת עוד רביעית ,אך גם הרמב"ם מודה
שאם השתין בזה אחר זה מספיק שיתן לאחר מכן
רביעית.וכן פסק הגר"א.
הלכה ברורה(ה) נקט כפשט השו"ע שצריך רביעית נגד כל
מי רגליים שהטיל.
(ו) היה יודע שיש בביתו מי רגליים ,ונסתפק אם הטיל
עליהם רביעית ,יש להקל לקרוא ק"ש כנגדם ואין צריך
להחמיר להטיל עליהם רביעית מים.

ב .רביעית שאמרו למ"ר של פעם אחת ,ולשתי
פעמים שתי רביעיות.

250רביעית שאמרו ,למי רגלים של פעם אחת; ולשל שני
פעמים ,שתי רביעיות; ולשל שלש ,שלשה( .הגה :וכן
לעולם).

הלכה ברורה(יז) אם קרא ק"ש בברכותיה או התפלל
במקום שיש להסתפק בו אם יש צואה ולאחר מכן מצא
שם צואה ,קנסוהו חכמים וחייבוהו לחזור ולהתפלל
ולקרוא ק"ש בברכותיה .ובמקום שאין להסתפק מדינא
אינו צריך לחזור ,אך טוב שיחזור לקרוא ק"ש בלא
ברכותיה.
(כ) התפלל או קרא ק"ש במקום שידע שיש שם מי רגלים,
טוב להחמיר ולקרוא ק"ש בלא ברכותיה.

 251בגמ' בברכות כב :תנו רבנן :היה עומד בתפלה ומים
שותתין על ברכיו  -פוסק עד שיכלו המים ,וחוזר ומתפלל.
רא"ש ,ר' יונה -ממתין עד שיכלו המים וחוזר ומתפלל.
והביא בשם הר' יוסף ב"ר משה שאפילו נרטבו בגדיו
כיוון שטפטף הרי נבלעו מהר ואפילו יש בהם טופח ע"מ
להטפיח מותר ,כיוון שהתורה אסרה בדווקא כנגד
העמוד ,וכיוון שהוא בתפילה מקלים.
רשב"א -בתפילה אינו צריך להרחיק ד' אמות ,וזה
כשעומד כבר בתפילה אך אם אינו עומד בתפילה צריך
להרחיק .ודייק בדבריו הב"י שבק"ש כן צריך להרחיק
ובתפילה לא.
הגהמ"י -צריך להתרחק גם בתפילה.
וכתב הב"י -שנקטינן כרשב"א שרב מובהק הוא וכ"פ
בשו"ע שבק"ש צריך להרחיק .אולם בהלכות
תפילה(סימן צ) הורה להחמיר שגם בתפילה צריך
להרחיק (בשונה מהרשב"א) וקשה על דבריו.
מה הדין כשהבגד נרטב?
מדברי הרא"ש לעיל משמע שאפילו בגדים רטובים מותר
להתפלל בהם.
אך ההגמ"י הורה שאם אי אפשר לקנח את הבגדים צריך
לכסות את אותם בגדים בבגדים נקיים .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם נרטבו בגדיו בק"ש ושאר דברים שבקדושה
צריך ללכת ולהחליף את בגדיו או לכסות עם בגד אחר,
אך כשהוא בתפילה שאינו יכול להפסיק ולעסוק בכך
מתפלל כדרכו לאחר שתפסק השתיתה כיוון שהאיסור
הוא רק מדרבנן והרי הוא כבר עומד בתפילה ולא גזרו.
ביה"ל -ראוי להחמיר גם בתפילה ולהרחיק ד"א בנפלו לו
על הארץ.
הלכה ברורה(א) אם נתלכלך הבגד העליון יש מחמירים
בק"ש שיחליף בגדיו ואח"כ ימשיך לקרוא ק"ש  ,ונכון
לחוש לדבריהם אבל בתפילה יש להקל להמשיך בתפילתו
אפילו בלי שיחליף בגדיו.
(ב) מי שיש לו חולי בדרכי השתן ושמו לו קטטר שדרכו
נוטפים מי רגליו לשקית מותר לו להתפלל ולקרוא ק"ש

 249במשנה בברכות כב :ולא יתכסה לא במים הרעים ולא
במי המשרה ,עד שיטיל לתוכן מים .ובגמ' כה :אלא הכי
קאמר :לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה
כלל; ומי רגלים  -עד שיטיל לתוכן מים ,ויקרא...
רשב"א -עביט לא מועיל להתיר אפילו אם נותן בתוכו
מים ויתבאר דינו בסימן פז.
בהמשך הגמ' תנו רבנן :כמה יטיל לתוכן מים  -כל שהוא;
רבי זכאי אומר :רביעית .אמר רב נחמן :מחלוקת –
לבסוף(נחלקו אם שופך על המי רגלים מים) אבל בתחלה -
כל שהן(אך אם קדמו המים למי הרגליים סגי בכל שהוא
דאמרינן קמא קמא בטיל); ורב יוסף אמר :מחלוקת -
לכתחילה ,אבל לבסוף  -דברי הכל רביעית .אמר ליה רב
יוסף לשמעיה :אייתי לי רביעיתא דמיא(פרש"י-אפילו
בתחילה) כרבי זכאי.
רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -הלכה כרב יוסף שהורה לשמשו
שאין הבדל בין תחילה לסוף ותמיד צריך רביעית .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -כיוון שמן התורה אין איסור אלא כנגד קילוח
של מ"ר ,ואחר שנפל על הארץ אינו אסור אלא מדרבנן,
א"כ הקלו חז"ל שיכול לבטלם ע"י רביעית מים ,ואפילו
היו המי רגליים מרובים ,ולפי זה אינו מועיל הרביעית
מים אלא שאין המים מסריחים ,אך אם הם מסריחים
צריך לרבות עליהם עד שיתבטל סרחונם.
את רביעית המים יש לשפוך בבת אחת.
הלכה ברורה(ד) לכתחילה צריך ליתן את כל המים בבת
אחת ,אך אם שפך את המים לא בבת אחת ,ואין לו עוד
מים לשפוך עליהם ,יש להקל ולקרוא ק"ש כנגדם.
(ה) רביעית מים מועילה בין כדי לבטל מי רגליים מרובים
או מועטים.
 250רמב"ם ,רא"ש -נתן מים לתוך מי רגליים של פעם
אחת מותר לקרות עמהם ,ומשמע שאם הם מי רגליים
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שהוא סומא שאינו רואה אותה ,צריך להרחיק עד מקום
שאינו יכול לראות ביום .ואם הוא מצדו ,דינו כמלאחריו.

ויש בהם טופח על מנת להטפיח ,כיון שהם מכוסים
בבגדו .ואם נפלו מי רגלים בארץ ,מרחיק מהם ד' אמות.

הגה :או כשיעור שיתבאר לקמן סי' פ"ב או ממתין עד שיבלעו
בקרקע ואפילו שהה כדי לגמור את כולה ,אינו צריך
לחזור אלא למקום שפסק .הגה :וי"א דאם שהה כדי לגמור
את כולה חוזר לראש ,וכן עיקר ,וכמו שכתבתי לעיל סי' ס"ה,
ומשערין לפי הקורא.

הגה :ש"ץ המתפלל וצואה בבהכ"נ ,או בבית שמתפלל שם,
אפילו הוא לאחריו בכל הבית ,צריך לשתוק עד שיוציאנה ,מאחר
שמוציא רבים ידי חובתן ואי אפשר שלא יהא מן הקהל בתוך ד'
אמות של הצואה .ועיין לקמן סוף סי' צ'
ב .לקרות כנגד צואה לרא"ש כשנמצאת ברשות
אחרת ,ולרשב"א רק שאינו רואה.

סימן עט-מי שנזדמן לו צואה בשעת קריאה

254היתה במקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה ,או
שהיתה בבית אחד והוא בבית אחר ,אפי' הפתח פתוח
ויושב בצדה ורואה אותה ,אם אין לה ריח יכול לקרות,

א.צואת אדם ,מאחריו -ד"א ממקום שכלה הריח,
ומלפניו -כמלא עיניו.

 252היתה צואת אדם מאחריו ,צריך להרחיק ד' אמות
ממקום שכלה הריח .אפילו אם יש לו חולי שאינו מריח,
צריך להרחיק ד' אמות ממקום שיכלה הריח למי שמריח.
ומלפניו ,צריך להרחיק מלא עיניו 253 ,אפילו בלילה או

דאוריתא? אמר לון מכיון דאילו הוה ביממא הוינן חמיין
מה קומינן ברם כדון אסור.
רא"ש ,מרדכי-הוא הדין בתתרן שאינו מריח ,צריך
להתרחק ד' אמות ממקום שיכלה הריח למי שמריח וכ"פ
בשו"ע.
ר' יונה ,רשב"א-הוא הדין בסומא וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -תינוק שהטיל מים בבהכ"נ צריך לעצור ולהמתין
עד שיטילו בהם מים או יכסוהו ,או שירחיקו את הקהל
מהם ד"א.

ולהניח תפילין בלבד שיהיו בגדיו העליונים נקיים ללא
ריח רע.
ובשעה שמרגיש שיוצאים ממנו מי רגליים יפסיק עד
שיכלו המים לצאת ממנו ואח"כ ימשיך ,ואם אינו מרגיש
בשעה שבהם יוצאים אינו צריך לבדוק בכל פעם אם
יוצאים ממנו מי רגליים.

 254בגמ' בברכות כה .לא יקרא אדם קריאת שמע ,לא
כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים ... ,ואם היה
מקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים  -יושב
בצדו וקורא קריאת שמע ,ואם לאו  -מרחיק מלא עיניו.
רא"ש -כאשר הוא גבוה י' או נמוך י' מותר מכיוון שהוא
במקום מיוחד לעצמו ,והוא הדין אם נמצא בחדר אחד
והצואה מחוץ לפתח ג"כ מותר אפילו בתוך ד' אמות
ואפילו אם רואה אותה כיוון שהפתח כנעול דמי.
רשב"א -הגמ' מיירי בדווקא שאינו רואה את הצואה ,אך
אם רואה לעולם אסור.
ב"י -העיקר כדברי הרא"ש ,מיהו לכתחילה יש ליזהר
כדברי הרשב"א .ובשו"ע הביא דברי שניהם.
משנ"ב -מקום שהוא גבוה או נמוך י' דווקא שיש בו
רוחב ד' טפחים על ד' טפחים שאז נחשב למקום חשוב,
ואם היה רחב פחות משיעור זה יחזור להתפלל בתורת
נדבה.
נחלקו באחרונים בשיטת הרשב"א מה הדין כאשר
הצואה ברשות אחרת ,אך עוצם עיניו או שזה לילה ,יש
שהתירו כיוון שהיא ברשות אחרת ויש שאסרו ,ובשעה"ד
יש לסמוך על דעת המקילין.
ולכן אסור לדבר דברי קדושה כשהוא מסתכל דרך חלון
פתוח אם רואה אשפה שברחוב ,וכן כאשר אומרים ברכת
הלבנה ולכן צריך להעצים עיניו.
ביה"ל -בגלל סתימת השו"ע כמי הכריע נראה דהוי
ספיקא דדינא.
הרהור מותר בכל גווני.
בחכמת אדם כתב שלרשב"א שתלה הדבר בראיה הוא
מדאו' ,ולרא"ש הוא מדרבנן ,ויש הסוברים שאף לרא"ש
מהתורה.
הלכה ברורה(ז) במקום גבוה או נמוך י' טפחים אין להקל
אלא כשאותו מקום רחב ד"ט על ד"ט .וכל ההיתר הוא
בדווקא שאינו רואה את הצואה (כרשב"א) ובדיעבד אם
ברך או התפלל כשהוא רואה אותה ,לעניין ק"ש יחזור
ויקרא ,ותפילה יחזור להתפלל בתנאי של נדבה .ולעניין
שאר ברכות אינו חוזר דקי"ל סב"ל.
אך אם נמצא ברשות אחרת במקום שיכול לראותה ועצם
עיניו או החזיר פניו ממנה ,או שהיה בלילה יש להקל.
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בגמ' בברכות כה .אתמר :ריח רע שיש לו עיקר (כגון
צואה מגולה ,ושאין לו עיקר היינו הפחת רוח) רב הונא אמר:

מרחיק ארבע אמות וקורא קריאת שמע; ורב חסדא
אמר :מרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח ,וקורא
קריאת שמע.
רמב"ם -הלכה כרב הונא.
רי"ף ,רא"ש ,ר' יונה -הלכה כרב חסדא .ב"י -הכי
נקטינן וכ"פ בשו"ע
בהמשך הגמ' כו .כמה ירחיק מהן ומן הצואה  -ארבע
אמות .אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא :לא שנו
אלא לאחוריו ,אבל לפניו  -מרחיק מלא עיניו.
רמב"ם -מצדדיו דינו כמלאחריו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -צריך להרחיק ד"א מצואת אדם גם אם אין ריח
רע ממנה שנאמר והיה מחניך קדוש ,וקבלו חז"ל שמחנה
של אדם הוא ד"א.
צואה שלפניו אסור לקרוא ,ולכן אין לומר בלילה ק"ש
כנגד הבתים או החצרות כי דרך להיות שם צואה.
ביה"ל -כאשר הצואה מלפניו אינו צריך להתרחק ממנה
עד שיכלה הריח ,אלא ברגע שאינו רואה אותה ,הרי
מחנהו קדוש.
אין הצואה נחשבת לאחריו אם רק מסב את ראשו,
ולכו"ע צריך לסובב את כל גופו.
הלכה ברורה(א) אפילו בדיעבד אם עבר וקרא כנגד
הצואה לא יצא יד"ח וצריך לחזור ולקרוא ק"ש או
להתפלל.
את שיעור הראייה משערים כל אחד לפי ראייתו ולא לפי
ראיית בנ"א.
(ה) מי שיש לו חוש ריח חזק ביותר ,צריך להחמיר בזה
ולהרחיק ד"א ממקום שאינו מריח בעצמו.
 253בירושלמי ברכות פ"ג ה"ה תני מרחיקין מריח רע
ארבע אמות .א"ר אמי מסוף ריח רע ארבע אמות הדא
דאמר לאחריו אבל לפניו עד מקום שעיניו רואות אותו.
כהדא ר' לייא וחבריא הוו יתבין קומי פונדקיא(היו
יושבים לפני מקום טינוף) ברמשא אמרין מהו מימר מיליא
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חיה ועוף שאין צריך להרחיק מהם אם אין בהם ריח רע,
ואם יש בהם ריח רע דינם כצואת אדם.

דכיון שהיא ברשות אחרת קרינן ביה שפיר :והיה מחניך
קדוש להרא"ש ,אבל להרשב"א דוקא כשאינו רואה
אותה255 .ואם יש לה ריח ,לא מהני הפסקה ולא שינוי
רשות .ויש אומרים דכי היכי דהפסקה מועלת לצואה
עצמה ,ה"נ מועלת לריח רע שלה.

ה .צואת חמור הרכה אחר שבא מהדרך וצואת
חתול ונבלה כצואת אדם.

258צואת חמור 259הרכה ,לאחר שבא מהדרך ,וצואת חתול
ונמיה ונבלה מסרחת ,דינם כצואת אדם .וההולך בדרך,
אף על פי שרואה צואת בהמה כנגדו ,אם אין הריח בא לו
אינו חושש למיעוט לתלותה בשל חמור .ובסמוך לעיר ,יש
אומרים שיש לחוש ,לפי שרוב הבהמות המצויות שם הם
חמורים .הגה :במקום דשכיחי חמורים.

ג .חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה וצואה
בגדולה או בקטנה.

256חצר קטנה שנפרצה במלואה לגדולה ,והגדולה עודפת
עליה מן הצדדים ,קטנה לא חשיבא כבית בפני עצמה כיון
שנפרצה במלואה לגדולה .אבל הגדולה ,כיון שכתליה
עודפים על של קטנה מצד זה ומצד זה ,חשיבא כבית בפני
עצמה .הלכך אם צואה בגדולה ,אסור לקרות בקטנה עד
שירחיק כשיעור .ואם צואה בקטנה ,מותר לקרות בגדולה
בלא הרחקה .אם אין מגיע לו ריח רע.

ו .אסור לקרות כנגד מי רגלי חמור הבא מן הדרך
וצואת תרנגולים אדומה.

258בירושלמי אוסר לקרות כנגד מי רגלי חמור הבא מן
הדרך ,וכנגד צואת תרנגולים אדומה.

ד .צואת בהמה חיה ועוף אין צריך להרחיק מהם אם
אין בהם ריח רע.

ז .צואת תרנגולים ההולכים בבית כצואת חיה אבל
בלול כצואת אדם.

257צואת כלב וחזיר ,אם נתן בהם עורות ,מרחיקים מהם
כמו מצואת אדם .ואם לאו ,דינם כדין צואת שאר בהמה

 255רבני צרפת -כמו שהפסקה מועילה לצואה עצמה ,כך
מועילה לגבי הריח.
רמב"ם ,ר' משה -הגמ' מיירי כשלא מגיע אליו ריח,
שאם יש ריח אסור .ולכן כשמתפלל בביתו ומריח ריח
ממקום אחר יפסיק וישהה עד שיעבור הריח ב"י -כן
הלכה וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(י) בהכ"נ שהיה בו ריח רע מחמת מי ביוב
הסמוכים לשם ,ניתן להקל על ידי שייתנו מי ורדים או
שאר מיני בשמים בתוך בהכ"נ עד שיתבטל הריח רע
ולאחר מכן רשאים לקרוא ק"ש ולהתפלל.

 258בירושלמי ברכות פ"ג ה"ה ר' יוסי בר חנינא אמר
מרחיקין מגללי בהמה ארבע אמות רבי שמואל בר רב
יצחק אמר ברכים ובלבד בשל חמור ר' חייא בר אבא
אמר בבא מן הדרך לוי אמר מרחיקין מצואת חזיר ארבע
אמות ותני כן מרחיקין מצואת חזיר ארבע אמות ומצואת
הנמייה ארבע אמות ומצואת התרנגולין ארבע אמות ר'
יוסי בר אבון בשם ר' חונא ובלבד באדומים.
רמב"ם -התיר לקרוא דווקא נגד מי רגלי בהמה ,אך לא
כנגד שום צואת בהמה.
רא"ש ,ר' יונה -תמהו על דבריו ,שהרי מהירושלמי
משמע שדווקא כנגד צואת חמור הבא מן הדרך ,וכן כנגד
צואת נמיה וצואת חתול לפי שריחם רע מאוד ,אבל שאר
בהמות מותר לקרוא כנגד צואתן.
ב"י -דייק מדברי הרמב"ם שלא אסר כנגד צואת בהמה
אלא בדווקא שריחה רע ,אך אם אין ריחה רע אין איסור
בכך .והוא הדין בנבילה מסרחת ומי רגליים שהסריחו,
וכן בצואת תרנגולים אדומה (שמסריחה יותר) שאסור
לקרות כנגדם כיוון שהולכים אחרי הריח .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -צואת תרנגולים אדומה יש שפרשו שמיירי
בצואת תרנגול ההודו ,ולכן אין להחזיקו בבית שמברכים
ולומדים בו תורה.
וכל אלו אפילו אם אין ריחם רע עכשיו ,עדיין אסור .וכ"פ
בהלכה ברורה(ג)
הלכה ברורה(יד) שאר בהמה חיה ועוף מותר לקרוא ק"ש
כנגד צואתן ,אך אין להקל אם ריח רע יוצא מהם ,שאז
דינם כדין צואת אדם.
אך אין צריך לבדוק אם ריח רע יוצא מהם ,ורק שמרגיש
שיש בהם ריח רע יש להחמיר.

 256במשנה בעירובין צב .חצר גדולה שנפרצה לקטנה -
גדולה מותרת(לעניין טלטול) וקטנה אסורה ,מפני שהיא
כפתחה של גדולה.
ב"י -הקטנה אסורה מכיוון שנפרצה במלואה לא נחשבת
לבית בפ"ע ,אבל הגדולה כיוון שהכתלים שלה עודפים על
של הקטנה מהצדדים נחשבת לבית בפ"ע .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -צואה בגדולה יהיה אסור בקטנה ,עד שירחיק
ממנה שיעור ד' אמות ממקום שכלה הריח.
ביה"ל -נראה לעניין דינא שכל הקטנה נחשבת למקום
אחד ,ולכן אם הצואה שבחצר הגדולה אינה רחוקה ד"א
מחצר הקטנה כל החצר הקטנה אסורה.
 257בגמ' בברכות כה .אמר רבא ,לית הלכתא כי הא
מתניתא אלא כי הא דתניא :לא יקרא אדם קריאת שמע
לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד
צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן.
רש"י -נתינת העורות אמורה בדווקא לגבי צואת
החזירים והכלבים שדרך עורות לתוך הצואה בשביל
העיבוד ,אבל צואת אדם אסורה אפילו בלא נתינת
עורות.וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -צריך להתרחק מריח ריע שקורה בדווקא מחמת
עיפוש ,אבל דבר שטבעו ריח רע כעטרן וכדומה מותר.
מג"א -חולק על דין זה וס"ל שסתם צואת בהמה חיה
ועוף אין ריחם רע כ"כ ,ולכן צריך להרחיק מהם עד מקום
שיכלה הריח.
ביה"ל -צואת כלב וחזיר שנתן בהם עורות דינם כדין
צואת אדם ,אך אם לא נתן בהם עורות מותר לקרוא בהם
ק"ש אפילו הם בסמוך לו ואין צריך לחשוש שמא יוצא
מהם ריח רע.

 259ראב"ד -החילוק בין מין הצואה הוא בדווקא
ביבשים ,אך ברכים כולם אסורים.
רשב"א -חלק על דבריו שהרי מהירושלמי משמע שדווקא
חלקו בצואה רכה וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -היה מהלך בדרך וראה צואה רשאי להתפלל
כיוון שלא חוששים למיעוט ,אך בסמוך לעיר שמצויים בו
חמורים יש להחמיר וכ"פ בשו"ע.
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260צואת תרנגולים ההולכים בבית ,דינה כצואת בהמה
חיה ועוף .אבל הלול שלהם יש בו סרחון ודינו כצואת
אדם.

יתפלל ,ממה שיתפלל בלא גוף נקי; ואם עבר זמן תפלה,
אנוס הוא ומתפלל מנחה שתים .ואם יראה לו שיכול
לעמוד על עצמו בשעת קריאת שמע ,יניח תפילין בין
אהבה לקריאת שמע .הגה :ומברך עליהם

ח .אסור לקרות כנגד אשפה שריחה רע.

261אסור לקרות כנגד אשפה שריחה רע.

סימן פא -דין צואת קטן

ט .יצא לו ריח מלמטה אסור בדברי תורה עד
שיכלה ,ובשל חברו מותר.

א .מרחיקין מצואתו וממי רגליו של קטן שהגיע
לגיל שאכל בו דגן.

262יצא ממנו ריח מלמטה ,אסור בדברי תורה עד שיכלה
הריח; ואם יצא מחבירו ,מותר בדברי תורה משום דאי
אפשר ,שהתלמידים קצתם גורסים וקצתם ישנים
ומפיחים בתוך השינה .אבל לקרות קריאת שמע ,אסור
עד שיכלה הריח.

264קטן שהגיע לכלל שאחר כיוצא בו יכול לאכול כזית דגן
בכדי שיוכל גדול לאכול אכילת פרס ,מרחיקין מצואתו
או ממימי רגליו.

סימן פ -מי שאינו יכול להשמר מהפיח.

משנ"ב -אבל אם הוא רק מסופק אם יכול להתאפק כל
התפילה ,שלא כדין הוא עושה ולכן יקרא ק"ש ויתפלל.
האחרונים הסכימו שאין הכוונה שיעבור את זמן ק"ש
דאו' ולא יקרא ,ומשגרא דלישנא נקט כן ,ולכן יקרא ק"ש
ורק לעניין תפילה לא יתפלל כיוון שהוא כעומד לפני מלך,
ולעניין תפילין יניח אותם במשך היום שיוכל כיוון שצריך
נקיות גוף.
דין זה אמור בדווקא אצל אדם שזה חד פעמי אצלו ,אך
אדם שיש לו מחלה וצריך להפיח כל איזה שעה ,בכה"ג
יהיה מותר לו להתפלל כיוון שלא יתכן שאיסור דרבנן
יבוא ויעקר את ק"ש שהיא דאו' ,ולכן יקרא ק"ש ויתפלל.
ויניח התפילין מעט ולאחר מכן יסירם ,ואם אינו יכול
להניח של ראש ושל יד יחד ללא הפחה ,יניח כל אחד
לחוד ,ובכה"ג לא יברך עליהם.
יכול להתעטף בטלית כל היום כיוון שלא צריך גוף נקי עם
טלית.
מי שיש לו חולי שמטפטף ממנו תמיד מי רגליים לאנסו,
וא"כ לא יוכל להתפלל לעולם ,יש להתיר לעשות לו בגד
סביב אברו ,והבגדים העליונים יהיו נקיים ויתפלל,
ובשעת הטפת מי רגליים יפסיק ,ואח"כ יתפלל ,ובדווקא
שבתחילת תפילתו לא הוצרך לטפטף ואפילו יודע שבתוך
תפילתו יצטרך.
ביה"ל -בתפילת מנחה וערבית יתפלל ויקרא בזמנה
וכשיצטרך להפיח יפסוק עד שיכלה הריח.

א .מוטב שיעבור זמן ק"ש ותפילה ממה שיתפלל
בלא גוף נקי.

263מי שברי לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד
שיגמור ק"ש ותפלה ,מוטב שיעבור זמן ק"ש ותפלה ולא

 260ר' יונה ,רא"ש ,מרדכי -צואת תרנגולים ושאר בהמה
אין בהם איסור ,וצואת תרנגולים תהיה אסורה דווקא
בלול שלהם שיש בו סירחון ,אבל תרנגולים הגדלים
בבית ,ואין שם אלא מעט צואה אין לאסור אא"כ ריח רע
מגיע אליו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ואפילו אם יודעים שעיקר חיותן מה' מיני דגן
יש להקל כ"ז שלא יודעים שצואתם מסריחה.
והוא הדין לעניין דיר של בהמה שאסור.
 261בגמ' בברכות כה .ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע.
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -דין האשפה כדין צואה לכל דבר ,ואפילו אם
יודע שאין שם צואה ומי רגליים והוא מן התורה.
זה הכלל :כל ריח רע הבא מחמת דבר המסריח שיש לו
עיקר -דינו כצואת אדם ואיסור זה מן התורה הוא.
 262בגמ' בברכות כה .בעו מיניה מרב ששת :ריח רע שאין
לו עיקר(פרש"י הפחת רוח) מהו? אמר להו :אתו חזו הני
ציפי(מחצלות) דבי רב ,דהני גנו והני גרסי(ולמרות שדרך
הישנים להפיח) .והני מילי  -בדברי תורה(שאי אפשר לצאת
כל פעם) ,אבל בקריאת שמע – לא(אלא יצא ויקרא); ודברי
תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה ,אבל דידיה – לא(ממתין
עד שיכלה הריח) וכ"פ בשו"ע
ארחות חיים -ריח רע שאין לו עיקר היינו צואה מכוסה
בכלי.
משנ"ב -ריח רע שאין לו עיקר איסורו מדרבנן ,ולכן לא
גזרו בו משום ביטול תורה.
הוא הדין לעניין ק"ש והוא הדין לעניין תפילה וברכות.
הלכה ברורה(יט) אין צריך להתרחק ד"א ממקום שכלה
הריח ,אלא שיתרחק עד מקום שאין בו ריח.
ובעידבד אם קרא או התפלל כנגד ריח רע שאין לו עיקר
יצא יד"ח .וטוב שיחזור ויקרא ק"ש שהיא מן התורה
ומי שמחמת חולי אינו מריח כלל ,רשאי לקרוא ק"ש כנגד
ריח רע שאין לו עיקר.
(כ) מותר לקרוא ק"ש ולהתפלל כנגד דם ,בין דם היוצא
מפצע ובין דם נידה ואין צריך להחמיר.

 264בגמ' בסוכה מב :יכול לאכול כזית דגן  -מרחיקין
מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות .אמר רב חסדא :והוא
שיכול לאוכלו בכדי אכילת פרס .אמר רב חייא בריה דרב
ייבא :ובגדול ,אף על פי שאינו יכול לאכול בכדי אכילת
פרס ,דכתיב ויוסיף דעת יוסיף מכאוב.
רש"י -ה' מיני הדגן גורמים לסירחון ,וכל עוד לא אכל
כזית מאלו המינים עדיין אין צואתו אסורה שהדבר תלוי
אם אכל אם לאו ,וכן אם עברו כמה ימים מאותה אכילת
דגן ,אין הצואה היוצאת אסורה.
ב"י -הפוסקים חלוקים על הבנת רש"י ,ולכן כאשר מגיע
התינוק לגיל שיכול לאכול כזית בכדי אכילת פרס ,אפילו
אם לא אכל בפועל מרחיקין מצואתו וממימי רגליו וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -דווקא קטן ,אבל גדול אפילו אינו יכול לאכול
כלל דגן מרחיקין ממנו ,ונקרא גדול כל שהוא כבן שש או
כבן שבע.
אם הקטן הוא חלוש שאינו יכול לאכול כזית בכא"פ
אפילו הוא בן שלוש או ארבע ,אין מרחיקין מצואתו,
ובדווקא שהיה חלוש כל הזמן ,אך אם היה בריא ויכל
לאכול פעם אחת ואח"כ נחלש צריך להרחיק מצואתו.
כל זה מצד הדין ,אבל טוב וישר להרחיק מצואת קטן
אפילו בן שמונה ימים.

 263כ"פ הרא"ש וכ"פ בשו"ע.
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י"א דלא הוי כעפר רק אם נפרכת על ידי גלילה בלא זריקה,
וכן עיקר

ב .היה קורא וראה צואה כנגדו ילך כדי שיזרקנה
מאחריו ד' אמות.

 265היה קורא וראה צואה כנגדו ,ילך כדי שיזרקנה
מאחריו ארבע אמות; ואם אי אפשר ,כגון שיש לפניו נהר
או דבר אחר המעכב ,ילך כדי שיניחנה לצדדין ד"א .וא"צ
לחזור אלא למקום שפסק ,ולהר"ר יונה אם היה במקום
שהיה לו לתת אל לבו שיש שם צואה ,צריך לחזור לראש.

ב .מותר לקרוא כנגד מ"ר שנבלעו בקרקע ואינם
טופח ע"מ להטפיח.

267מי רגלים שנבלעו בקרקע ,אם היו מרטיבין היד אסור
לקרות כנגדם .וי"א דאינו אסור רק בטופח ע"מ להטפיח ,ויש
לסמוך ע"ז

סימן פב -דין צואה יבשה

סימן פג -דיני בית הכסא בקריאת שמע

א .מותר לקרוא כנגד צואה יבשה כ"כ שאם יזרקנה
תתפרך.

א .אסור לקרוא כנגד בה"כ ישן שאין לו מחיצות
אפילו פינו ממנו הצואה.

266צואה יבשה כ"כ שאם יזרקנה תתפרך ,הרי היא כעפר
ומותר לקרות כנגדה ,והוא שלא יהיה בה ריח רע .הגה:
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אסור לקרות כנגד בית הכסא ישן ,אפילו פינו ממנו
הצואה269 .ויראה לי דהיינו כשאין לו מחיצות ,אבל אם
ובימי הקור שהצואה נקרשת כאבן ואין סרחון יש
להסתפק האם הולכים בתר השתא ,או עדיין שם צואה
עליה שיכולה לחזור לסרחונה בימי החום ,והאחרונים
הסכימו בזה להחמיר ואפילו בדיעבד אם קרא כנגדה
צריך לחזור ולקרוא ולהתפלל בתורת נדבה.
אם הצואה תחת מים קרושים אולי זה מועיל ,למרות
שמים סתם אינם מועילים כיוון שהם קפואים מהני.
צואה המכוסה בשלג הוי כיסוי.

הלכה ברורה(א) אם קרא ק"ש או התפלל כנגד צואת קטן
שלא אכל דגן מעולם ,או עברו כמה ימים מאכילת הדגן,
יצא יד"ח ,וטוב להחמיר לעניין ק"ש שיחזור ויקרא.
(ב) שיעור כדי אכילת פרס הוא כשבע דקות וחצי.
 265בגמ' בברכות כב :היה עומד בתפלה וראה צואה כנגדו
 מהלך לפניו עד שיזרקנה לאחוריו ארבע אמות .והתניא:לצדדין!  -לא קשיא :הא  -דאפשר ,הא  -דלא אפשר( כגון
שיש נהר לפניו ,מסתלק לצדדים) וכ"פ בשו"ע
רשב"א -בכה"ג שמפסיק אינו חוזר אלא למקום שפסק,
ואפילו אם נמצא כנגדו במקום שדרך שיהיה שם צואה
תפילתו תפילה.
ר' יונה-אם היה נמצא במקום שדרך שיהיה צואה כנגדו,
תפילתו תועבה .ודווקא במקום שאין דרך להיות צואה
כנגדו ,אם ראה פוסק וממשיך.
ב"י -הלכה כרשב"א שהוא בתרא וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הוא הדין הן בתפילה הן בק"ש.
הוא הדין במצא כנגדו מי רגליים ,אך לכו"ע במי רגליים
אינו חוזר אלא למקום שפסק.
וכל זה מיירי שהוא מחוץ לד"א ממקום שכלה הריח,
שאם הוא בתוך ד' אמות פושע הוא וצריך לחזור לראש.
הלכה ברורה(ג) ולעניין ק"ש יכול להחזיר פניו שיהיה
בריחוק ד"א ממקום שכלה הריח ,אך אם נמצא בתפילה
שאם יחזיר פניו יהיו פניו כנגד מערב ,עדיף שילך עד
שיעבור שיעור ארבע אמות ממנה כדי שיתפלל ופניו
למזרח.

 267בגמ' בברכות כה .אמר רבא ,הלכתא :צואה כחרס
אסורה ,ומי רגלים כל זמן שמטפיחין.
ובהמשך לימא כתנאי :כלי שנשפכו ממנו מי רגלים -
אסור לקרות קריאת שמע כנגדו ,ומי רגלים עצמן שנשפכו
 נבלעו  -מותר ,לא נבלעו  -אסור; רבי יוסי אומר :כלזמן שמטפיחין .ומעמידה הגמ' את מחלוקת ת"ק ור'
יוסי -בטופח על מנת להטפיח איכא בינייהו.
רש"י ,רא"ש -לת"ק צריך טופח ע"מ להטפיח ,ולר' יוסי
מחמיר ואפילו אם אין טופח על מנת להטפיח אסור.
ורבא פסק הלכה כת"ק ולכן אוסרים דווקא בטופח על
מנת להטפיח.
רמב"ם -כאשר טופח אפילו שאין בו על מנת להטפיח
אסור ,וזאת כיוון שבאר את המחלוקת בצורה אחרת,
שלת"ק אפילו אם אינם מטפיחין אסור ,ולר' יוסי דווקא
שיש בהם על מנת להטפיח ,ורבא פסק הלכה כת"ק ולכן
אפילו שאין בו על מנת להטפיח.
ב"י -הלכה כהרמב"ם שכל זמן שטופחין אפילו שאין
בהם כדי להטפיח אסור .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -כיוון שהאיסור הוא מדרבנן ,שמן התורה אסור
דווקא כנגד העמוד ,יש לסמוך על הרא"ש וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הסכמת כל האחרונים להקל אם אין בהם טופח
על מנת להטפיח ,ובכ"ז אם יש בהם סגי בכך שישפוך
עליהם מעט מים ומבטלם.
הלכה ברורה(ג) אף למנהג הספרדים יש להקל במקום
שאי אפשר בעניין אחר .אולם הביא שיש אחרונים שגרסו
את דברי הרמ"א כאן בדברי השו"ע עצמו ,ושכן מובא
בדפוס קרקא שנת שס"ז ,והעמידו שמרן חזר בו מדבריו
בב"י אך יש אחרונים שחלקו בדבר ,ולכן יש לחוש
להחמיר אא"כ אי אפשר בעניין אחר.

 266בגמ' בברכות כה .אמר רבא ,הלכתא :צואה כחרס
אסורה ,ומי רגלים כל זמן שמטפיחין .והיכי דמי צואה
כחרס? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :כל זמן
שזורקה ואינה נפרכת; ואיכא דאמרי :כל זמן שגוללה
ואינה נפרכת(פרש"י חומרא היא! שהואיל ואינה נפרכת
בגלגול לחה היא)

רא"ש -קי"ל כלישנא בתרא שמחמיר.
ר' יונה ,רמב"ם -ביארו בצורה שונה ,שהלישנא בתרא
מקילה ,שאע"פ שאם גולל אותה היא נפרכת ,יכול להיות
שאם היה זורק אותה לא הייתה נפרכת .ולהלכה
מחמירים שכל זמן שזורק אותה ונפרכת מותר ,ואם אינה
נפרכת אסור וכ"פ בשו"ע.
ר' מנוח -ההיתר כשהיא נפרכת בדווקא שאין לה ריח ,אך
אם יש ריח אסור וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -נראה לו פירושו של רש"י ,ולכן תלוי בגלילה
וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -צריך שתתפורר לפירורין הרבה ,ולא לשנים או
שלשה.

 268בגמ' בברכות כו .כמה ירחיק מהן ומן הצואה  -ארבע
אמות .אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא :לא שנו
אלא לאחוריו ,אבל לפניו  -מרחיק מלא עיניו ,וכן לתפלה.
איני? והא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא :עומד אדם
כנגד בית הכסא ומתפלל!  -הכא במאי עסקינן  -בבית
הכסא שאין בו צואה .איני? והאמר רב יוסף בר חנינא:
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יש לו מחיצות ,אף על פי שיש בו צואה ,קורא כנגדו
בסמוך ואינו חושש אם אין מגיע לו ריח רע.

 270הזמינו לבה"כ ועדיין לא נשתמש בו ,מותר לקרות
כנגדו אבל לא בתוכו

ב .מותר לקרוא כנגד בית הכסא שהזמינוהו ועדיין
לא נשתמשו בו.

ג .בספק הזמנה אין קורין בו לכתחילה.

271אמר בית זה יהא לבית הכסא ,ואמר על בית אחר :וגם
זה ,דינם שוה .ואם אמר על השני :ובית זה ,ולא אמר:
וגם זה ,הרי השני ספק אם הזמינו לכך אם לאו ,לפיכך
אין קורין בו לכתחלה ,ואם קרא בו ,יצא.

בית הכסא שאמרו  -אף על פי שאין בו צואה ,ובית
המרחץ שאמרו  -אף על פי שאין בו אדם!  -אלא ,הכא
במאי עסקינן :בחדתי .וכ"פ בשו"ע כרב יוסף בר חנינא
בית כסא ישן אפילו שאין בו צואה אסור לקרוא כנגדו.
משנ"ב -בבית כסא ישן ,כיוון שדרך להיות בו צואה
אפילו אם פינו את הצואה איסורו מן התורה .על כן אם
יש ספק אם הוא בה"כ חדש או ישן אזלינן לחומרא.

ד .מותר לקרוא בבה"כ שהרעי והמ"ר נופלים
למרחק ואין בור ריח רע.

 272בית הכסא שהוא בחפירה ופיו ברחוק ד' אמות מן
הגומא ,והוא עשוי במדרון בענין שהרעי מתגלגל ונופל

 269ב"י -כל האיסור הוא בימי התלמוד ,שבזמנם בתי
הכסא היו ללא מחיצות ,אבל אם יש מחיצות לבית
הכסא ,למרות שיש שם צואה קורא כנגדו ואינו חושש
כיוון שמחיצה המפסקת הוי רשות בפ"ע וכ"פ בשו"ע.

 270בגמ' בברכות כו .והא מיבעי ליה לרבינא :הזמינו
לבית הכסא מהו ,יש זימון או אין זימון?  -כי קא מיבעי
ליה לרבינא  -למיקם עליה לצלויי בגויה ,אבל כנגדו –
לא(הסתפק רבינא האם מותר לקרוא בתוך בה"כ חדש

גובה המחיצות -כתב הב"י שנ"ל שאין צריך מחיצות
גבוהות עשרה ,אלא כל עוד מחמת המחיצות לא רואים
את קרקע בית הכסא -מהני ומותר לקרוא כנגדו.
דרכ"מ -נראה להתיר בדווקא שהצואה נמצאת בעומק
כבתי כסאות שלנו ,אבל לא בעניין אחר.
משנ"ב -צריך שהמחיצות יגיעו לארץ או לכל הפחות יהיו
פחות מג' טפחים דהוי לבוד.
גם במקרה בו יש מחיצות ,אם ישנו ריח צריך להרחיק
ד"א ממקום שכלה הריח.
דעת הב"י להתיר במחיצות אפילו אינן גבוהות עשרה,
וכל האחרונים חולקים על זה ,וגם בגבוהות עשרה יש
הרבה שהחמירו כיוון שהם סוברים שמחיצות עצמן
נחשבות לצואה ,ולכן צריך להרחיק מהמחיצות מלפניו
כמלא עיניו ולאחריו ד"א וזה ללא קשר לריח ואפילו אם
פינו ממנו הצואה .ולכן צריך ליזהר לא לומר דברי תורה
או כל דבר שבקדושה כנגד מחיצות בה"כ.
במקרה בו יושב בביתו כנגד חלון ביתו ,והחלון פתוח
ורואה דרכו את בה"כ נכון ליזהר מלדבר דברי תורה,
ומ"מ בשעה"ד יש להקל כיוון שיש ס"ס ,ספק הלכה
כב"י ,וספק הלכה כרא"ש בסימן עט סעיף ב' שברשות
אחרת מותר.
עצימת עיניים לכו"ע מהני.
וכתבו האחרונים שהחומרא במחיצות בה"כ היא בדווקא
שעשה מחיצות במיוחד לבה"כ ,אבל אם בנה את בה"כ
סמוך למחיצת הבית ,אותה מחיצה מותר לקרוא כנגדה
ואפילו בסמוך כיוו שאינה מיוחדת לבה"כ לבד.
ביה"ל -הסתפק האם מועיל ג' מחיצות או שצריך ד'.
הלכה ברורה(א) אפילו פינו את הצואה ,ואפילו רחצו
וניקו את בה"כ אסור לקרוא ק"ש כנגדו.
(ב) ודין בה"כ כצואה שצריך להתרחק ממנו לפניו שיעור
מלא עיניו ומאחריו ד' אמות .ואפילו פינו ממנו הצואה.
(ג) לשיטת השו"ע כל האיסור הוא בדווקא שאין מחיצות,
אבל אם יש מחיצות אפילו אינן גבוהות עשרה יש להקל
לקרוא בסמוך ,וכן עיקר ומ"מ נכון להחמיר שלא יקרא
כנגדו אא"כ היו המחיצות בגובה י' טפחים.
וגם לאשכנזים הרוצה להקל מלפניו כל שהמחיצות
גבוהות י' טפחים יש לו על מי לסמוך וביסס דבריו על
פסיקת החזו"א עיי"ש.
וכל זה אינו אלא כשהמחיצות הן של בה"כ בלבד ,כגון
בה"כ בחצר ,אבל אם בה"כ נמצא בבית בחדר משלו ,יש
להקל לקרוא אפילו כנגדו בסמוך לו אף למנהג
האשכנזים.

רי"ף ,ראב"ד -לא הזכיר זאת .רא"ש ,ר' יונה -הבינו
מדברי הרי"ף שנקט לקולא ,כיוון דהוי מילי דרבנן ,ולכן
מותר לקרוא בחדש שהזמינו וכ"פ ר' יונה שאין זימון
לבה"כ
רא"ש -מכיוון שבתחילת הגמ' ראינו שרב חסדא התיר
לקרוא בבה"כ חדש שאין בו צואה דווקא כנגדו ולא
בתוכו ,לכן בה"כ שהזמינו אין לקרוא בתוכו .וכ"פ
הרמב"ם -שבה"כ חדש שעדיין לא נשתמש בו מותר
לקרוא כנגדו אבל לא בתוכו .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -מותר לקרוא כנגדו ואפילו בתוך ד' אמות ,אמנם
יש שהחמירו ,אך בתוכו אסור מדרבנן שהוא בזיון גדול
ואם קרא או התפלל לא יצא יד"ח.
אם אינו מוקף מחיצות אין אסור אלא אותו מקום
שהזמין בלבד ,אך אם הוא מוקף מחיצות ,כל השטח
המוקף אסור.
ביה"ל -אין חילוק בין הזמנה בע"פ להזמנה ע"י מעשה.
הלכה ברורה(ה) בדיעבד אם קרא ק"ש בתוכו צריך לחזור
ולקרוא ,אך אם ברך לא יחזור לברך דקי"ל סב"ל .ולעניין
תפילה יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה.
לכתחילה יש להתרחק ממנו ד"א ,ומ"מ אם לא התרחק
וקרא בסמוך אליו יצא יד"ח.

שהזמינו ולא איפשיטא ,אבל כנגדו פשוט שמותר)

 271בגמ' בנדרים ז .בעי רבינא :יש יד לבית הכסא או
לא?(היכן שלא אמר בפירוש שיהיה בית הכסא ,האם נחשב
הזמנה או לא?) היכי דמי? אילימא דאמר הדין ביתא ליהוי
בית הכסא והדין נמי ,ההוא בית הכסא נמי הוה!(פשוט
שגם השני יהיה) אלא כגון דאמר והדין ולא אמר נמי(שאמר
וזה הבית ולא אמר גם) מאי? "הדין" דאמר –(כוונתו) והדין
נמי בית הכסא ,או דלמא מאי ו"הדין" (אולי כוונתו הייתה)
 לתשמישא בעלמא קאמר? ונשארה הגמ' בתיקו.ב"י -לדברי הפוסקים(רי"ף ,ראב"ד ,ר' יונה) שאין זימון
לבה"כ פשוט שמותר בכ"ג .אך לפוסקים שסוברים שיש
זימון לבה"כ (רא"ש ,רמב"ם) אם אמר הבית הזה גם
בכה"ג יהיה גם השני לבה"כ ,אך אם אמר והבית הזה
ולא אמר גם יש להסתפק ,וכיוון שהוא מילי דרבנן יש
שמקילים לקרוא בשני אף לכתחילה ,אך הרמב"ם
החמיר ואין לקרוא בו לכתחילה  ,ובדיעבד אם קרא יצא
וכ"פ בשו"ע
 272בגמ' בברכות כו .אמר רבא :הני בתי כסאי דפרסאי,
אף על גב דאית בהו צואה  -כסתומין דמו.
רש"י-בחפירה היו ,ופיהם ברחוק מן הגומא והוא
בשיפוע ,והרעי מתגלגל ונופל לגומא.
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מיד למרחוק וכן המי רגלים יורדין מיד לגומא ,כסתום
דמי ומותר לקרות בו אם אין בו ריח רע וגם אין משתינין
בו חוץ לגומא .הגה :אבל אם משתינין בהם לפעמים ,אסור

א .מותר לקרוא בבית המרחץ בבית החיצון,
ובאמצעי רק שאילת שלום.

להרהר בהם בדברי תורה ,כ"ש לקרות ק"ש

275מרחץ חדש שלא רחצו בו ,מותר לקרות בו; ובישן,
בבית החיצון שכל העומדין שם לבושים ,מותר;
ובאמצעי ,שקצת העומדין שם לבושים וקצת ערומים ,יש
שם שאילת שלום אבל לא ק"ש ותפלה .הגה :ומותר להרהר
שם בד"ת ובפנימי ,שכולם עומדים שם ערומים ,אפילו
שאלת שלום אסור( .ואסור לענות אמן בבית המרחץ)

ה .מותר לקרוא כנגד ספסל נקוב שנפנין עליו כיוון
שאין הצואה על הנקב.

 273בני אדם שיש להם ספסל נקוב ונפנין עליו ,מותר
לקרות ק"ש כנגדו ,כיון שאין הצואה על הנקב וגם אין
הגרף תחת הנקב ,ועוד שהנקב תמיד מכוסה בדף (274וכל
מי שקורא במקום שאין קורין ,חוזר וקורא)

סימן פה -באיזה מקומות אסור לקרות ק"ש.

סימן פד -אם מותר לקרוא במרחץ.

א .אסור לקרוא במבואות המטונפים.

טור -נקט בלשון רש"י שהגומא רחוקה מהפה ד"א .וכ"פ
בשו"ע.
ר' יונה ,ר' ירוחם -בתי כסאות שלנו אע"פ שהם סתומים
רגילים להשתין בהם ואין ראוי לקרוא בהם .כיוון שאם
יש בהם ריח רע יש אפילו איסור ,וכן בשלנו כיוון
שמצויים בהם מי רגליים תמיד לא דנים אותם
כסתומים .וכ"פ בשו"ע שאם הם נקיים מותר.
הגהמ"י -אפילו להרהר בד"ת אסור.וכ"פ ברמ"א .ר'
ירוחם -ואין חילוק בין בה"כ מגולה למכוסה.
משנ"ב -אם משתינים שם לפעמים ,אפילו אם עכשיו אין
שם מי רגליים ואין שם ריח בכ"ז אסור כיוון שיש שם
בה"כ על מקום זה שמחוץ לגומא.
ט"ז -למחיצות של בה"כ כזה אין צריך להרחיק מהם
כנגדן ,כיוון שמי רגליים כשהם על הריצפה איסורם
מדרבנן ,אבל אם יש מקום מיוחד שנעשה להשתנה וידוע
שאותם המקומות מסריחים מאוד גם על מחיצותיהם יש
שם בה"כ לכל דיניו.
הלכה ברורה(ט) רבותינו הפוסקים האריכו לדון בעניין
בה"כ שבימינו ,ולדעת רבים יש להחמיר כיוון שהצואה
נשארת שם עד שקם ממקומו ושוטף המקום.
פסקי תשובות(ב) פשוט שמותר בזמננו לקרוא כנגד כתלי
בית הכסא כי הצואה אינה נוגעת כלל בכתלי בית הכסא
וכו' ,וכן יש להקל שיהיה כותל משותף לבהכ"נ ולבה"כ.
אך לעניין דלת הכניסה נכון שלא לעשותה כנגד מקום
שמתפללים או רגילים לומר דבר שבקדושה שמא יהא
פתוח ויכשלו באמירת דברי קדושה נגד האסלה ורצפת
בה"כ שעלול להיות מטונף שם ממי רגליים וצואה (וצ"ע
שאם רואה את תוך השירותים אך לא רואה את האסלה
ומקום הטינופת שאולי יהיה מותר לומר כנגדו דברים
שבקדושה)
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בגמ' בשבת י .אמר רב אדא בר אהבה :מתפלל אדם
תפלתו בבית המרחץ .מיתיבי :הנכנס לבית המרחץ,
מקום שבני אדם עומדין לבושין  -יש שם מקרא ותפלה,
ואין צריך לומר שאילת שלום ,ומניח תפילין ואין צריך
לומר שאינו חולץ .מקום שבני אדם עומדים ערומים
ולבושין  -יש שם שאילת שלום ,ואין שם מקרא ותפלה,
ואינו חולץ תפילין ,ואינו מניח לכתחלה .מקום שבני אדם
עומדין ערומים  -אין שם שאילת שלום ,ואין צריך לומר
מקרא ותפלה ,וחולץ תפילין ואין צריך לומר שאינו
מניחן!  -כי קאמר רב אדא בר אהבה  -במרחץ שאין בו
אדם - .והא אמר רבי יוסי בר חנינא :מרחץ שאמרו  -אף
על פי שאין בו אדם! אלא :כי קאמר רב אדא  -בחדתי.
אין שם שאילת שלום מסייע ליה לרב המנונא משמיה
דעולא ,דאמר :אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית
המרחץ ,משום שנאמר ויקרא לו ה' שלום.
והרמב"ם פסק כן לעניין ק"ש .וסיבת האיסור במרחץ
אפילו שאין בו אדם מכיוון שהבית הפנימי נמאס ואין
קורין בו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -מרחץ חדש אפילו רחצו בו פ"א נחשב למרחץ
ישן.
ולמרות שבבה"כ אסרנו אפילו ע"י הזמנה ,וכאן לא
אוסרים חדש ,כיוון שבה"כ מאוס יותר.
בחדר האמצעי אם אין שם עכשיו שום אדם מותר לומר
שם ד"ת ,קידוש ותפילה ,אך בבית הפנימי אפילו אם אין
שם איש דינו כבה"כ כיוון שהוא מאוס טפי .וכן פסק
בהלכה ברורה(ב)
אם ברך בבית האמצעי בדיעבד אינו חוזר ומברך וכן
לעניין ק"ש אינו חזור לקרוא.
בית הטבילה -לדעת הט"ז דינו כבית אמצעי של מרחץ
ואין לברך בו ,רק ברכת הטבילה שהיא הכרחית ולכן
נחשב כבדיעבד .ובלבד שלא יהיה הוא ערום או יברך כנגד
אדם ערום .והוא הדין בטבילת אישה ,אך משמע מדבריו
שדווקא ברכת הטבילה מותר אך לא שאר ברכות .אך
לשיטת המג"א מותר לברך שם אף שאר ברכות .פמ"ג-
טוב שתברך בתוך המים.
צ"ע שהרי במקווה ששופכים בו מים חמים יש בו הבל,
אך מאידך אולי אין בו כ"כ זוהמא כמו בית מרחץ.
אדם ששמו שלום יש מקילים לקרוא לו בשמו ,כיוון
שאינו מתכוון לקרוא בשם ד' ,ובדברי סופרים יש לילך
אחר המקל .וירא שמים יחמיר ויבלע המ"ם ויאמר רק
שלו .או יקרא לו שלון.וכ"פ בהלכה ברורה(ז)
הלכה ברורה(ד) מותר להרהר בדברי תורה בשעה שרוחץ
באמבטיה שבתוך ביתו ,ואפילו הוא עירום באותה שעה
מפני שאין בו זוהמא כמרחץ של רבים ,אך אין להקל בזה
אלא כשאין שם בה"כ באותו חדר.

 273מרדכי וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -המרדכי ס"ל שאין דין בה"כ ישן על אותו ספסל,
כיוון שאין הצואה שם באופן תדיר אלא דינו כדין בה"כ
שהזמינו כסעיף ב' .אך רוב האחרונים חולקים על דבריו
וס"ל שיש דין בה"כ ישן על אותו ספסל ,ולכן צריך
להתרחק ממנו ד"א שהוא מאחריו או לפניו כמלא עיניו.
ואפילו אם הוא נקי ואין בו ריח רע.
ביה"ל -צ"ע אם הצואה נמצאת מתחת לאותו כיסא,
האם נחשב כל החדר כבה"כ אפילו הוא גדול? ונראה
שאם משתמש באותו חדר לעוד כמה שימושים ,אין דין
כל החדר כבה"כ אלא דווקא בתוך ד' אמות.
 274רמב"ם וכ"פ ברמ"א.
ביה"ל -בדין מי רגליים רע"א -אינו חוזר לברך כיוון
שהוא דרבנן .אמנם יש שחלקו וחוזר ומברך
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 276לא ילך אדם במבואות המטונפות ויניח ידו על פיו
ויקרא ק"ש .ואפילו אם היה קורא ובא ,צריך להפסיק
כשיגיע למבוי המטונף277 ,וכשיצא משם ,אפילו שהה כדי
לגמור את כולה ,אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק.

הגה279 :ואפי' הלכות המרחץ אסור ללמוד במרחץ .דברים של
חול ,מותר לאמרם שם בלשון הקדש .וכן הכנויים ,כגון
רחום ,נאמן וכיוצא בהם ,מותר לאמרם שם; אבל
השמות שאינם נמחקין ,אסור להזכירם שם .ואם נזדמן
לו שם להפריש מדבר האסור ,מפריש ,ואפילו בלשון
הקודש ובענייני קודש .הגה :ובמקום שמותר להרהר בד"ת,

ב .אסור להרהר בד"ת בבה"כ בבית המרחץ ובמקום
הטינופת

מותר לפסוק דין ובלבד שלא יאמר טעמו של דבר.

הגה :וי"א שחוזר לראש ,וכן עיקר

278אפי' להרהר בד"ת ,אסור בבית הכסא ובבית המרחץ
ובמקום הטנופת ,והוא המקום שיש בו צואה ומי רגלים.

סימן פו-שצריך להרחיק מן מים סרוחים
א .מים סרוחים צריך להרחיק בהם כמו מצואה.

 280מים סרוחים ,או מי משרה ששורין בהן פשתן או
קנבוס ,צריך להרחיק מהם כמו מן הצואה.

 276בגמ' בברכות כד:תניא כותיה דרב הונא :המהלך
במבואות המטונפות  -מניח ידו על פיו ויקרא קריאת
שמע .תניא כותיה דרב חסדא :היה מהלך במבואות
המטונפות  -לא יקרא קריאת שמע; ולא עוד אלא שאם
היה קורא ובא  -פוסק .לא פסק מאי?  -אמר רבי מיאשה
בר בריה דרבי יהושע בן לוי :עליו הכתוב אומר "וגם אני
נתתי להם חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם" רב
אסי אמר" :הוי מושכי העון בחבלי השוא" ...ואם פסק
מה שכרו? אמר רבי אבהו עליו הכתוב אומר :ובדבר הזה
תאריכו ימים .ופסקו הפוסקים כדברי האוסר היינו רב
חסדא וכ"פ בשו"ע.

סימן פז -כמה צריך להרחיק בשעת ק"ש מגרף
של רעי.
א .מרחיקין מגרף של רעי ,אבל של מתכת או
זכוכית רחוצים מותר.

281גרף של רעי ועביט של מי רגלים ,של חרס או של עץ,
צריך להרחיק מהם כמו מצואה ,אפילו הטיל בהם מים;

 277נתבאר לעיל הערה  184ועפי"ז נחלקו גם כאן.
(ה) מותר להכניס עיתון או ספר חשבון וכיוצ"ב לבה"כ,
אפילו הם כתובים בלשה"ק.

 278בגמ' בשבת מ :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן:
בכל מקום מותר להרהר  -חוץ מבית המרחץ ובית הכסא!
רמב"ם-לא רק ק"ש אסרו ,אלא אפילו כל עניין שהוא
מדברי הקודש אסור לאמרו בבית המרחץ ובה"כ ואפילו
בלשון חול ,ואפילו להרהר אסור .אמנם דברים של חול
מותר לאמרם בלשון הקודש ,וכן הכינויים כגון רחום
וחנון מותר ,אבל שמות המיוחדים שאינם נמחקים אסור.
ואם נזדמן לו להפריש מדבר איסור מפריש ואפילו בלשון
הקודש וכ"פ בשו"ע.
בירושלמי ברכות פ"ג ה"ד מהו להרהר בבית הכסא?
חזקיה אמר מותר .וכתב ר' מנוח שאין הירושלמי חולק
על הבבלי ,שמה שאמרנו שאסור היינו בלכתחילה שאין
להרהר על כך ,אבל אם היה תלמודו שגור בפיו והרהר
לאנסו מותר.
משנ"ב -וכן אסור לעיין במשקלי השמות והפעלים של
שמות הקודש שאי אפשר לדעת אלא על פי הכתובים ,אך
פשוט שמותר להתבונן בגודל שפלותו.
בעודו בשירותים יחשוב בחשבונות ביתו והוצאותיו כדי
שלא יבוא לידי הרהור ,ובשבת יחשוב על בניינים וציורים
נאים.
בבורסקי(מקום עיבוד עורות) אין להתפלל ולהזכיר כל דבר
שבקדושה ,והוא שהותחל העיבוד שיש ריח רע ,ואפילו
לאומן עצמו אסור אפילו שהורגל בריח ואינו מרגיש כיוון
שאנשים אחרים מצטערים מזה הריח.
מה שהביא הב"י את דברי ר' מנוח ,כל זה שלא הוציא
בשפתיו ,וגם אין הדבר היתר ,אלא ר"ל שאינו עבר איסור
ולכן יש חובה על האדם לדחות הרהור כזה.
מנהג חסידות להחמיר ולא לומר דברים של חול בלשון
הקודש כלל.
אין לומר את השמות שאינם נמחקים אף שאמרם בלשון
לע"ז כגון "גוד" או "אללה" כיוון שיש בכך בזיון וכ"פ
בהלכה ברורה(ו)
אם נכנסו בלבו הרהורי עבירה מותר להרהר שם בד"ת,
כיוון שזה כמו להפריש מאיסור.
הלכה ברורה(ג) מותר להיכנס לבה"כ ובית המרחץ מתוך
הלכה ,ואפילו מתוך הלכה שאינה פסוקה ואין לחוש
שמא יבוא להרהר בד"ת.

 279בירושלמי שבת פ"ג ה"ג ר' יעקב בר אידי בשם רבי
יהושע בן לוי שואלין הלכות המרחץ בבית המרחץ.
והלכות בית הכסא בבית הכסא .כהדא רבי שמעון בן
אלעזר עאל מיסחי עם רבי מאיר .אמר ליה מהו לקנח
אמר ליה אסור .מהו להדיח .אמר ליה אסור .אשכח תנאי
תני(מצא תנא אחר שלמד) אין שואלין הלכות המרחץ
והלכות הכסא בבית הכסא.
ומכאן פסקו שדווקא להפריש מאיסור מותר אך לא
ללמוד הלכות וכ"פ ברמ"א
ר"ן -בית הפנימי אסור להרהר בד"ת ,אבל באמצעי שרי,
וכל מקום שמותר להרהר מותר להורות היתר או איסור,
אך לא יאמר טעמו של דבר וכ"פ ברמ"א.
 280במשנה בברכות כב :ולא יתכסה לא במים
הרעים(סרוחים) ולא במי המשרה(ששורים שם הפשתן
והקנבוס והם מסריחים) עד שיטיל לתוכן מים .וכמה
ירחיק מהן ומן הצואה  -ארבע אמות .ובגמ' כה :וכמה
מיא רמי ואזיל?(שהרי המים מרובים הם וצריך הרבה מים)
אלא הכי קאמר :לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי
המשרה כלל; ומי רגלים(מועטים שבכלי) עד שיטיל לתוכן
מים ויקרא.
טור -אסור לקרות כנגדן כמו כנגד הצואה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לכן אותן מקוואות שמימהן סרוחים בימות
הקיץ פשוט שאסור לברך בתוכן .ודווקא אם מסריח עד
שדרך בנ"א להצטער מאותו ריח רע.
גינה שממשיכין לתוכה מים סרוחים ורעים והיא סמוכה
לבהכ"נ אף אם קדמה הגינה  ,בעל הגינה צריך להרחיק.
איסור זה מן התורה.
מרתף של יין שיש ריח רע מעופש אסור לקרוא שם ק"ש.
הלכה ברורה(ב) הוא הדין לעניין בית המטבחיים וכן כל
כיוצא בזה.
(ג) דבר שמתחילת ברייתו יש בו ריח רע ,כמו נפט וזפת
מותר לקרוא ק"ש כנגדם ואין צריך להתרחק מהם ד"א.
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אבל אם הן של מתכת ,או של זכוכית ,או של חרס
מצופה ,מותר אם הם רחוצים יפה.

ג .מותר לקרוא בבית שיש בו צואה אם הרחיק
כשיעור וכן אם כפה כלי.

ב .הלכה כאוסרים לקרוא כנגד גרף שהפכו.

283מותר לקרות ק"ש בבית שיש בו צואה ומי רגלים או
גרף ועביט ,כיון שהרחיק מהם כשיעור שנתבאר בסימן
ע"ט ,וכן אם כפה עליהם כלי אף על פי שהם עמו בבית,
הרי אלו כקבורים ומותר לקרות כנגדו.

282גרף ועביט של חרס או של עץ שכפאו על פיו ,יש מתירין
ויש אוסרין ,והלכה כדברי האוסרים.
 281בגמ' בברכות כה :תנו רבנן :גרף של רעי ועביט של מי
רגלים  -אסור לקרות קריאת שמע כנגדן ,ואף על פי שאין
בהן כלום ,ומי רגלים עצמן  -עד שיטיל לתוכן מים.
ר' יונה ,רא"ש ,רשב"א -נתינת מים מועילה בדווקא במי
רגליים אך בגרף ובעביט לא מועיל ,טעם הדבר כיוון
שמיוחדים לכך הרי הם כבית הכסא ונחשבים כצואה
ממש ואפילו אין בהם ריח רע .וכ"פ בשו"ע
ומדוע דווקא במי רגליים מועיל נתינת מים? ר' יונה -מי
רגליים איסורם מדרבנן ,משא"כ צואה (וה"ה גרף ועביט)
שדינם דאו' לא מהני נתינת מים
ב"י -מי רגליים המים מתערבים בהם ומבטלים אותם
משא"כ גרף ועביט שאין המים מתערבים בהם ואינם
מבטלים אותם .
באיזה גרף ועביט אסור?
רש"י -פרש שגרף ועביט הם של חרס.
תוס' ,מרדכי -הסתפקו בדעת רש"י אולי כלי שלא בולע
כגון זכוכית יהיה מותר ובלבד שיטיל בו רביעית מים.
רשב"א -על פי דברי התוס' התיר בכלי זכוכית ,עץ ושאר
מיני מתכות.
רא"ש -עץ לא מותר כיוון שבולע ,אך זכוכית מותר.
ר' יונה -של מתכת וזכוכית ,או חרס מצופה מותר .
ב"י -מה שהצריכו התוס' והמרדכי להטיל בו רביעית
מים לא הובא בשאר הפוסקים ,מיהו צריך שיהיה רחוץ
יפה ,ובהסתמך על דברי הפוסקים יש להתיר בגרף ועביט
בשל מתכת ,זכוכית ושל חרס מצופה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -עביט של מי רגלים ,אם שופך לתוכו כל פעם
שמשתין מי רגליים רביעית מים ,מותר ובלבד שלא יגיע
ממנו ריח רע .וכ"פ בהלכה ברורה(ד)
גרף ועביט איסורם מן התורה (ואפילו שמי רגליים
איסורם מדרבנן).
בשל זכוכית – הט"ז פקפק בדבר שהרי באו"ה קי"ל שכלי
זכוכית בולעים אך כל האחרונים מתירים שגם אם
בולעים אין בליעתם מרובה ואין עליהם דין בה"כ.
יש להחמיר ובמצופה שיהיה מצופה מבפנים ומבחוץ ,אך
כשכופה אותו על פיו יש לסמוך על המתירים במצופה רק
מבפנים.
ביה"ל -כלי פורצליין שלעניין שאר איסורים מחשיבים
אותם ככלי חרס ,לעניין זה יש לחלק ולהקל ,מ"מ נראה
נכון להחמיר.
הלכה ברורה(א) בדיעבד אם קרא ק"ש או התפלל כנגד
כלי של צואה חייב לחזור ,אך כנגד כלי של מי רגליים
יחזור ויקרא ק"ש ,ויחזור להתפלל בתנאי של נדבה.
(ג) גרף של רעי העשוי מפלסטיק מותר ,בלבד שיהיה רחוץ
ונקי.

סימן פח -בעל קרי מותר בק"ש
א.ביטלו טבילה לבעלי קרי וכן פשט המנהג .הג"ה:
דין נידה בבהכ"נ.

 283בגמ' בברכות כה :תנו רבנן :גרף של רעי ועביט של מי
רגלים ()1אסור לקרות קריאת שמע כנגדן בין לפני המטה
בין לאחר המטה;( )2רבן שמעון בן גמליאל אומר :לאחר
המטה  -קורא ,לפני המטה  -אינו קורא ,אבל מרחיק הוא
ארבע אמות וקורא;( )3רבי שמעון בן אלעזר אומר:
אפילו בית מאה אמה  -לא יקרא עד שיוציאם ,או שיניחם
תחת המטה ...אמר רב יוסף ,בעאי מיניה מרב הונא:
מטה(הגבוהה) פחות משלשה  -פשיטא לי דכלבוד  -דמי;
שלשה ,ארבעה ,חמשה ,ששה ,שבעה ,שמנה ,תשעה ,מהו?
אמר ליה :לא ידענא .עשרה ,ודאי לא מיבעי לי .אמר
אביי :שפיר עבדת דלא איבעיא לך ,כל עשרה רשותא
אחריתי היא .אמר רבא ,הלכתא :פחות משלשה  -כלבוד
דמי ,עשרה  -רשותא אחריתי היא ,משלשה עד עשרה -
היינו דבעא מיניה רב יוסף מרב הונא ולא פשט ליה .אמר
רב :הלכה כרבי שמעון בן אלעזר; וכן אמר באלי אמר רב
יעקב ברה דבת שמואל :הלכה כרבי שמעון בן אלעזר;
ורבא אמר :אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.
בגמ' יש ג' שיטות ,הלכה כמי?
ר"י בן גיאת -הלכה כרשב"א שכל הבית נחשב כד"א.
רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -כיוון שרבא אמר שאין הלכה
כרשב"א אזלינן כוותיה.
א"כ האם הלכה כת"ק או כרשב"ג?
רא"ש בשם גאון -שאלתו של רב יוסף מוסבת על דברי
רשב"ג הסובר שמיטה כן מהווה חציצה לעניין זה ,וכיוון
שרבא פסק הלכה כדברי רב יוסף לכן משמע שהלכה
כרשב"ג.
רש"י -ביאר ששאלתו של רב יוסף מוסבת על דברי
רשב"א ,שאמר אסור עד שיטמינו תחת המיטה ,ובא רב
יוסף ושואל באיזה גובה של מיטה ,ולחומרא.
רי"ף ,רמב"ם-לא הזכירו את שאלתו של רב יוסף ,א"כ
מה הם סוברים?
רא"ש -הם הבינו שהשאלה מוסבת על דברי רשב"ג (כמו
שהבין גאון) והם סוברים שהלכה כת"ק.
ב"י -אין הדבר מוכרח ונראה שפסקו כרשב"ג שמצריך
שאם לפניו צריך להתרחק והביא את דברי הרמב"ם
שפסק שאם כפה כלי על הצואה או על מי הרגלים הרי
הם כקבורין ומותר לקרוא כנגדן וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הביא בשם המג"א -שמיטה אינה מועילה
כמחיצה אא"כ היא חוצצת מכותל לכותל ,אך רוב
האחרונים חלקו עליו בדין זה.
שולחן וספסל לא הוי מחיצה להפסיק.
הלכה ברורה(ח) גרף של רעי ועביט של מ"ר שכיסה אותם
בכלי אחר ,מותר לקרוא כנגדם כל שאין ריח רע יוצא
מהם ,ובמקרה וריח רע יוצא מהם צריך להתרחק ד"א
ממקום שכלה הריח.

 282אבי העזרי -אם כפה את הגרף על פיו מותר ,שהרי לא
גרע מצואה בעששית והרי הוא מכוסה.
מרדכי -לא מועיל אם הפכו כיוון שהצואה נבלעה בו הרי
הוא כצואה הדבוקה בסנדלו .טור -כיוון שהוא בלוע
בתוכו ,שברו כתוכו ואסור וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אבל של מתכת אפילו אינו רחוץ בפנים מהני
כפיה על פיו ונחשב מכוסה.
ואם כסה אותם (מתכת ואינו רחוץ ,או חרס ורחוץ) ויוצא
מהם ריח רע צריך להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח,
שזה ריח רע שיש לו עיקר.
אך מתכת ורחוץ נחשב כריח רע שאין לו עיקר.
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 284כל הטמאים קורין בתורה וקורין ק"ש ומתפללין,
285חוץ מבעלי קרי שהוציאו עזרא מכל הטמאים ואסרו
בין בד"ת בין בק"ש ותפלה עד שיטבול ,כדי שלא יהיו
ת"ח מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין .ואח"כ בטלו אותה
תקנה ,והעמידו הדבר על הדין ,שאף בעל קרי מותר בד"ת
ובקריאת שמע ובתפלה  286בלא טבילה ובלא רחיצה

דתשעה קבין ,וכן פשט המנהג .הגה 287 :יש שכתבו שאין
לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או
להזכיר השם או ליגע בספר ,וי"א שמותרת בכל ,וכן עיקר,
אבל המנהג במדינות אלו כסברא ראשונה .ובימי לבון נהגו
היתר .ואפילו במקום שנהגו להחמיר ,בימים נוראים וכה"ג,
שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת ,מותרין לילך לבהכ"נ
כשאר נשים ,כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים והן
יעמדו חוץ.

 284במשנה בברכות כו .זב שראה קרי ,ונדה שפלטה
שכבת זרע ,והמשמשת שראתה נדה  -צריכין טבילה ,ורבי
יהודה פוטר.
רי"ף ,רא"ש -מהמשנה משמע שזבים וזבות ,נדות
ויולדות חייבים בתפילה ,שהרי דווקא מי שראה קרי ,או
שפלטה ש"ז צריך טבילה ,הרי אם לא אינם צריכים
טבילה וחייבים בתפילה וכ"פ בשו"ע

סימן פט -הלכות תפילה וזמנה
א .מצוותה עם הנץ החמה ,ואם התפלל מעה"ש
יצא ,וזמנה עד ד' שעות.

 288זמן תפלת השחר ,מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה,
כדכתיב :ייראוך עם שמש ואם התפלל משעלה עמוד

 285בגמ' בבבא קמא פב .עשרה תקנות תיקן עזרא:
שקורין במנחה בשבת ,וקורין בשני ובחמישי ,ותיקן
טבילה לבעלי קריין..בהמשך מקשה הגמ' :ותיקן טבילה
לבעלי קריין-דאורייתא הוא! דכתיב" :ואיש כי תצא
ממנו שכבת זרע ורחץ את בשרו במים"! דאורייתא הוא
לתרומה וקדשים ,אתא הוא תיקן אפילו לדברי תורה.
בגמ' בברכות כב .תניא ,רבי יהודה בן בתירא היה אומר:
אין דברי תורה מקבלין טומאה .מעשה בתלמיד אחד
שהיה מגמגם(שהיה בעל קרי) למעלה מרבי יהודה בן
בתירא .אמר ליה :בני ,פתח פיך ויאירו דבריך; שאין
דברי תורה מקבלין טומאה שנאמר "הלא כל דברי כאש
נאם ה' " מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן
מקבלין טומאה.
ובהמשך הגמ' אמר רב נחמן בר יצחק נהוג עלמא כהני
תלת סבי ...כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא
רבי יהודה בן בתירא אומר :אין דברי תורה מקבלין
טומאה.
והקשה התוס' -היאך יכל ריב"ב לבטל את תקנת עזרא?
ותרץ א .שמא סבר שלא עזרא תיקן זאת .ב .אולי עזרא
תיקן שמי שירצה יוכל לבטל תקנה זו .ג .לא פשט איסורו
ולכן יכל להתירו.
באיזה אופן בטלה התקנה?
ר' יונה -דווקא ק"ש יהיה מותר לומר ,אך שאר ד"ת
אסור שנאמר "דבר ד' ביזה".
ב"י -האריך להקשות על דברי ר' יונה ,שהרי ק"ש חמורה
יותר בדיני קריאתה?! ועוד שהפסוק "כל דברי כאש"
ומשמע שכל ד"ת במשמע מותרים וכ"פ בשו"ע.

ט' קבין אפילו שבאים עליו מג' כלים (בזה אחר זה מיד)
אך לא מיותר כלים ,וצריך לשפוך אותם עליו ולא לטבול
בתוכם.
בעת שפיכת הט' קבין יעמוד זקוף ושתי ידיו מונחים כנגד
לבו ,ולא ידחק יותר מדי כדי שיעברו שם המים.
ביה"ל-אין חציצה פוסלת בזה אלא אם היא על רוב גופו.
הלכה ברורה(ב) ט' קבין הוא קרוב ל 12ליטר.
מנהג ישראל לטבול בערב ר"ה וערב יוה"כ.
 287הגהמ"י -נהגו הנשים טהרה ופרישות בעצמן ,שאין
הולכות לבהכ"נ ,וכשמתפללות אין עומדות בפני
חברותיהן ,ויש שהקלו וכל המחמיר מאריכין ימיו
ושנותיו .וכ"פ ברמ"א ונקט להחמיר.
תה"ד -בימים נוראים יש להתיר להן ,כדי שלא יהיה
להם למורת רוח וכ"פ ברמ"א.
ב"י -נשים שלנו לא נהגו להימנע כלל מלהכנס לבהכ"נ,
והביא בשם ר' ירוחם שכתב שיש שהורו שיולדות לא
יכנסו לבהכ"נ עד שיעברו  40לזכר ו 80לנקבה ,וטעות היא
וצריך למחות בידם .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -דברי הרמ"א הם משום כבוד ולא משום איסור.
והמנהג במדינותינו להתיר לעולם.
אמנם לא יסתכלו על הס"ת בשעה שמגביהים אותו ,ולא
יכנסו לבית הקברות כל עוד לא טבלו.
הלכה ברורה(ג) כשם שכל הטמאים חייבים בתפילה
וברכות כך האישה הנידה ,ואפילו בימי ראייתה ולכן
אסור לה להימנע מתפילה וברכות ,ואם נהגה להחמיר
צריכה לבטל מנהגה ולא תעשה התרת נדרים.
מנהג הספרדים להתיר לאישה להיכנס לבהכ"נ אף בימי
ראייתה ,ומ"מ הרוצה להחמיר רשאית לעשות כן.

 286בגמ' בברכות כב .כי אתא זעירי ,אמר :בטלוה
לטבילותא.
אמר רבא :הלכתא ,בריא המרגיל וחולה המרגיל -
ארבעים סאה ,ובריא לאונסו  -תשעה קבין ,אבל לחולה
לאונסו  -פטור מכלום.
רשב"א -מגמ' זו משמע שריב"ב אינו מצריך אפילו נתינת
ט' קבין של מים.
רי"ף -יש אומרים שאין צריך טבילה לכל מילי ,אך יש
שחלקו שדווקא לד"ת אינו צריך טבילה אך לתפילה צריך
טבילה.
בה"ג -אין חילוק ועכשיו המנהג שבעל קרי מותר בהכל
אף ללא טבילה.
רמב"ם -פשט המנהג שבעל קרי קורא ק"ש ומתפלל כיוון
שבטלה התקנה ,ולבני שנער וספרד אין בעל קרי מתפלל
עד שירחץ כל בשרו.
ופסק בשו"ע שהמנהג לא להצריך לא טבילה ולא ט'
קבין.
משנ"ב -בכ"ז הרוצה להחמיר על עצמו ולטבול תע"ב,
ודווקא אם לא יעבור מחמת זה זמן התפילה.
 40סאה שאמרו אפילו ממים שאובים וה"ה ט' קבין.

 288במשנה בברכות כו .תפלת השחר עד חצות ,רבי יהודה
אומר :עד ארבע שעות .ובגמ' כז .אמר רב כהנא :הלכה
כרבי יהודה ,הואיל ותנן בבחירתא(מסכת עדויות) כוותיה.
ורמינהו :מצותה עם הנץ החמה ,כדי שיסמוך גאולה
לתפלה ונמצא מתפלל ביום!(א"כ איך אמר עד חצות או
ארבע שעות?) -כי תניא ההיא  -לותיקין ,דאמר רבי יוחנן:
ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה.
רמב"ם ,רא"ש -זמנה עד  4שעות ,עיקר מצוותה עם הנץ
אך תחילת זמנה משעלה עמוד השחר .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ראוי ליזהר להתפלל בנץ ,אף בימי הסליחות ,וכן
בימות החורף.
אך כשמשכים לצאת לדרך ושאר מקרי דחק ואונס מותר
להקדים ויתבאר בסעיף ח.
אך אין לברך על התפילין לפני זמן שיכיר את חבירו.
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השחר והאיר פני המזרח ,יצא .ונמשך זמנה עד סוף ד'
שעות שהוא שליש היום289 .ואם טעה ,או עבר ,והתפלל
אחר ד' שעות עד חצות ,אף על פי שאין לו שכר כתפלה
בזמנה ,שכר תפלה מיהא איכא .הגה :ואחר חצות אסור
כתב הפמ"ג -הנעורים בליל שבועות כל הלילה מותרים
להתפלל קודם הנץ ,כיוון שיהיה טורח להתקבץ שנית,
מיהו יש ליזהר מלקרוא ק"ש לפני זמנה.
המתפלל מעלות השחר יצא בדיעבד ואפילו שלא בשעת
הדחק ,ובשעת הדחק מותר אפילו לכתחילה.
ביה"ל -עמוד השחר הוא כשיעור שעה וחומש קודם הנץ
החמה.
ולשיטת המג"א ,פר"ח מעלות השחר לפני שהאיר פני
המזרח יצא בדיעבד .אך הפמ"ג חולק ואם לא האיר פני
המזרח לא עלתה תפילתו אפילו בדיעבד .ובביה"ל הכריע
שבדיעבד אין לחזור ולהתפלל מחשש ברכה לבטלה.
הביא שהפר"ח סובר שמעלות השחר הוא זמן תפילה
לכתחילה ,ורק לוותיקין יש מצווה מן המובחר בנץ.
הלכה ברורה(ב) מצווה מן המובחר להתחיל תפילת 18
מיד עם הנץ החמה.
ואם רצה להתפלל לאחר מכן רשאי ובלבד שלא יאחר
הזמן.
(ג) בדיעבד ,וכן בשעה"ד או במקום אונס רשאי להתפלל
שחרית לאחר עלות השחר .אך לא לפני כן כיוון שלילה
הוא.
זמן ק"ש וזמן ציצית ותפילין אינו אלא משיכיר שזמנו
הוא שעה לפני הנץ החמה (נתבאר בסימן נח)
(ד)לאור האמור יש ללמוד שפועלים ושכירים הצריכים
לצאת לעבודתם השכם בבוקר ,ולעיתים אינם יכולים
להתאחר בתפילתם כגון בימות החורף שהזריחה
מאוחרת ,אינם רשאים להקדים תפילתם קודם עלות
השחר .ולכן יש להורות להם שיתחילו באמירת הקרבנות
בלא טלית ותפילין ויתחילו אמירת ברוך שאמר ופסד"ז
לאחר עלות השחר ,ואחר ישתבח יתעטפו בטלית ויניחו
תפילין בברכות ויתפללו.
אם זמנם דחוק יותר ,לא יאמרו כל החזרה אלא יתחיל
הש"צ תפילת עמידה בקול והציבור יאמרו עמו בלחש עד
קדושה וברכת אתה קדוש וימשיכו להתפלל.
ואם זמנם דחוק יותר רשאים לדלג על וידוי ונפילת
אפיים ויאמרו :אשרי ,ובא לציון וקדיש תתקבל ,ושאר
התפילה יאמרו ביחיד.
ובשני וחמישי ראוי להם להעדיף קריאת התורה בציבור
על אמירת וידוי ונפילת אפיים.
(ה) מי שאין לו במקום מגוריו מניין בהנץ החמה או לאחר
מכן ,אלא רק קודם הנץ החמה ,והוא עצמו יכול להתפלל
בנץ החמה או לאחר מכן ,ראוי לו שיתפלל יחידי בהנץ או
לאחר מכן מאשר להתפלל עם הציבור ,כיוון שתפילה
לפני הנץ היא בדיעבד או שעה"ד ,וכיוון שאצלו אינו
שעה"ד אינו רשאי להקדים תפלתו קודם הנץ.
ומ"מ ראוי שיבוא לבהכ"נ בשעה שהציבור מתפללים כדי
לענות על קדיש וקדושה ,וכ"ש אם הציבור צריכים לו
להשלים מניין .ולאחר מכן יתפלל ביחיד.
(ו) אם אין במקום מגוריו מניין בהנץ החמה ,אלא רק
לאחר הנץ והוא עצמו יכול להתפלל עם הנץ החמה ,אם
יודע בעצמו שיכול לכוון בתפילה כראוי ,עדיף שיתפלל
ביחידות עם הנץ החמה ,ואם לאו עדיף שיתפלל בציבור
אחר הנץ החמה ,ומ"מ ראוי שיבוא לבהכ"נ בשעה
שהציבור אומרים קדיש וקדושה ויענה עמהם.
(ז) לאור האמור לעיל יוצא שסדר העדיפות הוא כדלהלן:
א .תפילת הציבור עם הנץ החמה .ב .תפילה ביחיד עם
הנץ החמה (כשיודע לכווין) ג .תפילה בציבור אחר הנץ
החמה ד .תפילה ביחיד אחר הנץ החמה .ה .תפילה
בציבור קודם הנץ החמה (בשעה"ד או בדיעבד) ו .תפילה
ביחיד קודם הנץ החמה(בשעה"ד או בדיעבד)

להתפלל תפלת שחרית וע"ל ריש סי' ק"ח.
ב .כיוון שהגיע זמן תפילה אסור להקדים לפתח
חבירו ליתן לו שלום.

 290כיון שהגיע זמן תפלה ,אסור לאדם להקדים לפתח
חבירו ליתן לו שלום ,משום דשמו של הקדוש ברוך הוא

 289בגמ' בברכות כו .וכולי עלמא עד חצות ותו לא(ולאחר
מכן אי אפשר)? והאמר רב מרי בריה דרב הונא בריה דרבי

ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן :טעה ולא התפלל ערבית -
מתפלל בשחרית שתים ,שחרית  -מתפלל במנחה שתים! -
כולי יומא מצלי ואזיל ,עד חצות  -יהבי ליה שכר תפלה
בזמנה ,מכאן ואילך  -שכר תפלה יהבי ליה ,שכר תפלה
בזמנה  -לא יהבי ליה.
רי"ף ,רא"ש רמב"ם( -על פי הסבר הב"י) אם התפלל
לאחר שעה רביעית אך לפני חצות שכר תפילה יש לו אך
לא שכר תפילה בזמנה .ומותר לו להתפלל בזמן זה בין
אם לא התפלל בשוגג ,אונס ואפילו במזיד .אך לאחר
חצות עד זמן מנחה אין לו להתפלל כלל ,ואולי הווי ברכה
לבטלה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -לאחר שעה רביעית יכול להתפלל עד חצות
אפילו אם לא התפלל במזיד.
יש שרצו להתיר בחצי שעה לאחר חצות להתפלל ,אך אין
לזוז מפסק הרמ"א ואין להתפלל באותה עת כלל.
ולכן אם הגיע זמן חצות ,ימתין חצי שעה עד שיגיע זמן
מנחה ,וראשית יתפלל מנחה וישלים שחרית.
הלכה ברורה(ח) זמן תפילה הוא עד סוף ארבע שעות
זמניות מתחילת היום ,שהן שליש היום ,ושעות אלו ניתן
להקל למנותן מזריחת השמש ועד שקיעתה ואין צריך
למנותן מעלות השחר.
לכתחילה צריך שיסיים תפילת  18כולה בתוך ארבע
שעות ,ואין די בכך שיתחיל  18לפני סוף ארבע שעות,
מ"מ אם התעכב מלהתפלל עד סמוך לסוף זמן תפילה
אפילו במזיד ,רשאי להתפלל אף שיודע שלא יסיים את
התפילה בתוך ארבע שעות.
(ט) אם לא התפלל עד ארבע שעות ,בשוגג רשאי להתפלל
עד חצות היום ,ובמזיד יתפלל בתנאי של נדבה ויאמר :
אם אני חייב להתפלל תהא תפילה זו לשם חובה ,ואם
לאו תהא בתורת נדבה.
(לעניין פסד"ז -בשוגג רשאי לומר עד חצות עם ברכת
ברוך שאמר וישתבח בשם ומלכות ,אך במזיד אינו רשאי
לאמרם בשם ומלכות -ע"ע סימן נא .ולעניין ברכות ק"ש
בכל עניין אינו רשאי לאמרם בשם ומלכות לאחר ד'
שעות -סימן נח)
(י) לאחר חצות ,אין להתפלל שחרית כלל! וכשיגיע זמן
מנחה יתפלל מנחה ולאחר מכן תשלומין של שחרית,
והמקלים להתפלל לאחר חצות אין להם על מה שיסמוכו.
 290בגמ' בברכות יד .אמר רב :כל הנותן שלום לחבירו
קודם שיתפלל  -כאילו עשאו במה ,שנאמר "חדלו לכם מן
האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא" אל תקרי
ָב ֵמה אלא ָב ַמה .ושמואל אמר :במה חשבתו לזה ולא
לאלוה .מתיב רב ששת :בפרקים  -שואל מפני הכבוד
ומשיב!(והרי ק"ש קודם תפילה ובכ"ז ראינו שיכול לשאול)
תרגמה רבי אבא :במשכים לפתחו(פרש"י -אבל פוגשו
בדרך מותר) רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן:
אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל ,שנאמר
"צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו".
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שאמרו ברוך שאמר ,וטוב להחמיר בזה)  292ולא לאכול ולא
לשתות ,אבל מים מותר לשתות קודם תפלה ,בין בחול
ובין בשבת וי"ט .וכן אוכלים ומשקין לרפואה ,מותר.

שלום ,אבל מותר לומר לו צפרא דמרי טב; ואפילו זה
אינו מותר אלא כשהוצרך ללכת לראות איזה עסק ,אבל
אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם תפלה ,אפי' זה
הלשון אסור .וכן אסור לכרוע לו כשמשכים לפתחו ,וי"א
דכריעה אסורה אפי' בלא משכים לפתחו .ואם התחיל
לברך הברכות (אח"כ) ,אין לחוש כל כך .ואם אינו משכים
לפתחו ,אלא שפגע בו בדרך ,מותר ליתן לו שלום .וי"א
שאפילו במוצא חבירו בשוק לא יאמר לו אלא צפרא דמרי
טב ,כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים
כלל ,עד שיתפלל.

ואינם עושים כראוי כיוון שעיקר הקפידא היא על תפילת
 18וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ-לפי הארחות חיים שהובא לעיל משמע שאין
לחוש ושרי וכ"פ ברמ"א
לצאת לדרך :ב"י יציאה לדרך היא בכלל עשיית צרכיו
קודם שיתפלל ,ומיירי הכי בשיש באפשרותו להתעכב,
אלא שהוא רוצה למהר דרכו וללכת קודם התפילה ,
בכה"ג יש כאן איסור וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לפני אור הבוקר מותר לעשות מלאכה.
ומי שיש לו עבדים עבריים ,יזהירם שבקומם יטלו ידיהם,
ויברכו הברכות ויקראו פרשה ראשונה ,אך כל זה ממידת
חסידות ומדינא אין קפידא.
האיסור קיים גם קודם מנחה וערבית אם הגיע זמנם.
ואפילו אם במקום שיבוא יהיה יכול להתפלל גם כן בזמן
עם הציבור ,אעפ"כ אסור שהליכה בדרך הוי כעוסק
בצרכיו.
הלכה ברורה(כ) אפילו אם יוצא לדרך שאינה רחוקה כ"כ
ויספיק להגיע למחוז חפצו קודם שיעבור הזמן ,אסור.
אא"כ זו שעה"ד כגון שיוצא בשיירא.
(כא) ויש להחמיר שלא לצאת לדרך משעה שהגיע זמן
מנחה או ערבית עד שיתפלל.

ג .אסור להתעסק בצרכיו ולא לאכול ולא לשתות
עד שיתפלל.

291אסור לו להתעסק בצרכיו ,או לילך לדרך ,עד שיתפלל
תפלת י"ח( .ויש מקילין ,לאחר שאמרו מקצת ברכות ,קודם

רבני פרובינציא -אפילו משכים לפתחו אינו אסור אלא
כשאומר לו שלום כיוון שהוא שמו של הקב"ה ,אבל מותר
לומר לו צפרא דמרי טב.
תלמידי ר' יונה -כל ההיתר לומר צפרא דמרי טב הוא
בדווקא שהולך לחבירו לראות איזה עסק מעסקיו או
עניין אחר .אבל אם משכים לפתחו ללא סיבה אפילו
לומר כך יהיה אסור.
ר' ירוחם -שלום שנאסר היינו כריעה ,אבל שלום בפה
יהיה מותר לומר ,וגם כריעה אסור אלא במשכים לפתחו,
אך אם פגעו בדרך מותר.
רשב"א -האיסור לומר שלום הוא כדי שלא יפנה לבו
לשום עניין עד שיתפלל ,לכן כתב הראב"ד שאומר צפרא
דמרי טב שבכך שהוא משנה בלשונו הוא נזכר שאסור לו
להתעכב עבור דברים אחרים.
ארחות חיים -כריעה אסורה בכל עניין ,אך אם התחיל
לומר ברכות,כיוון שקיבל עליו על מלכות שמים יהיה
מותר ,אך לתת שלום בכל לשון ,בין בדרך ובין בבהכ"נ
כיוון שזה ללא כריעה מותר רק לא במשכים לביתו.
בשו"ע הזכיר את רוב הדעות ,בתחילה סתם והביא את
שיטת תלמידי ר' יונה ור' ירוחם שכריעה אסורה אלא
במשכים לפתחו ,לאחר מכן הביא בי"א את דברי
הארחות חיים .ובסוף הביא גם בשם י"א את דברי
הרשב"א והראב"ד.
משנ"ב -אם מדובר באדם אלים יש היתר ליתן לו שלום.
העיקר לדינא כשיטת הארחות חייים.
הלכה ברורה(יא) נראה שמרן פסק הלכה כתלמידי ר' יונה
שעיקר האיסור הוא במשכים לפתחו ,אך פשוט שאם פגש
את חבירו בדרך שמותר ליתן לו שלום ,אך טוב להחמיר
ולומר בוקר טוב או צפרא דמרי טב.
(יג) איסור אמירת שלום הוא מעלות השחר.
(טו) ואין לחלק בזה בין חבירו לבין אביו או רבו.
(יח) אף אם התחיל באמירת ברכות השחר אין להקל
לומר שלום ,או לכרוע כשמשכים לפתחו כל עוד לא
התפלל תפילה  ,18וזאת כיוון שלא נמצא בארחות חיים
שלפנינו עיי"ש.

 292בגמ' בברכות י :אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי
אליעזר בן יעקב :מאי דכתיב :לא תאכלו על הדם -לא
תאכלו קודם שתתפללו על דמכם .איכא דאמרי  ...כל
האוכל ושותה ואחר כך מתפלל  -עליו הכתוב אומר:
ואותי השלכת אחרי גויך ,אל תקרי גויך אלא גאיך .אמר
הקדוש ברוך הוא :לאחר שנתגאה זה  -קבל עליו מלכות
שמים .וכ"פ בשו"ע
אבי העזרי-מותר לשתות מים לפני התפילה וכ"פ
הרא"ש ,מרדכי ,הגהמ"י וכ"פ בשו"ע.
מהר"י אבוהב -לשיטת אבי העזרי יהיה מותר אף אכילה
ושתיה לרפואה .וכ"פ בשו"ע.
כלבו -אף מים אסור כיוון שהוא ממלא את תאוותו
ורצונו .ארחות חיים -אף אכילה לרפואה אסורה.
האם יש הבדל בין יום חול לשבת?
מהר"י אבוהב ,ארחות חיים -כל ההיתר הוא בדווקא
בחול ,אך בשבת ויו"ט אסור כיוון שאסור לפני קידוש.
רא"ש -כיוון שלא התפלל עדיין לא הגיע לו זמן קידוש
ומותר .ב"י -כן נראה עיקר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-מים שהותרו דווקא בלא סוכר ,וכן תה וקפה
הותרו בלא חלב ובלא סוכר ,והעולם נוהגין להקל לתת
בהם סוכר.
מי שיש לו חלישות הלב יש להתיר לו לאכול מעט וטוב
שיאמר לפני האכילה פרשת שמע ישראל.
יש למנוע שתיית תה קודם התפילה באסיפת חברים,
כיוון שאסור לעסוק בחפציו קודם שיתפלל ,וכן שלא יפנה
את לבו לדברים אחרים ,ועוד שקיים חשש שמא עקב
ריבוי השיחה יעבור זמן ק"ש ותפילה.
הלכה ברורה(כג) מותר לשתות קפה או תה ,ובזמנינו
שדרך לשתותם עם סוכר מותר אפילו לכתחילה.
ונכון להחמיר שלא לתת מעט חלב ,וכ"ש שאין להקל
לאדם בריא לשתות כוס חלב בפ"ע ,אך הרגיל לתת חלב
והוא אדם חלש יש לו על מה שיסמוך.
(כה) מי שהוא ש"צ רשאי לגמוע ביצה חיה קודם תפילת
שחרית ,ונכון שתחילה יברך ברכות השחר ויתחיל
באמירת הזמירות ויאמר פסוק ראשון של ק"ש ולאחר
מכן יגמע.

 291בגמ' בברכות יד .אמר רבי יונה אמר רבי זירא :כל
העושה חפציו קודם שיתפלל  -כאלו בנה במה .אמר רב
אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן :אסור לו לאדם
לעשות חפציו קודם שיתפלל ,שנאמר :צדק לפניו יהלך
וישם לדרך פעמיו .ואמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק
בר אשיאן :כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך  -הקדוש
ברוך הוא עושה לו חפציו ,שנאמר :צדק לפניו יהלך וישם
לדרך פעמיו.
תה"ד -ראה רבים מן המדקדקים שהיו נמנעים ללכת
לצרכיהם קודם שחרית ,עד שהיו נכנסים תחילה לבהכ"נ
ואומרים שירות ותשבחות ואח"כ הולכים לחפציהם,
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דאיכא למיחש דלמא מטריד בגירסיה ויעבור זמן ק"ש
ותפלה; אבל מי שרגיל לילך לבהכ"נ ,מותר .ואם הוא
מלמד לאחרים ,אפילו אם אינו רגיל לילך לבית הכנסת,
מותר כיון שהשעה עוברת ,דזכות הרבים דבר גדול הוא
ואם לא ילמדו עכשיו יתבטלו ולא יוכלו ללמוד.

ד .הצמא והרעב כחולה המותר לאכול ולשתות אם
אינו יכול לכוין.

293הצמא והרעב ,הרי הם בכלל החולים ,אם יש בו יכולת
לכוין דעתו ,יתפלל; ואם לאו ,אם רצה אל יתפלל עד
שיאכל וישתה.

ז .מותר להסתפר וליכנס למרחץ סמוך לשחרית,
דגזרו רק סמוך למנחה.

ה .אם התחיל לאכול קודם עלות השחר ,צריך
להפסיק וי"א שאינו צריך.

296מותר להסתפר וליכנס למרחץ סמוך לשחרית ,שלא
גזרו אלא סמוך למנחה שהוא דבר המצוי.

294ואם התחיל לאכול קודם עלות השחר ,צריך להפסיק.
וי"א שא"צ להפסיק.

ח .בשעת הדחק יכול להתפלל משעלה עה"ש
וימתין מלקרות ק"ש.

ו .אפילו ללמוד אסור משיגיע זמן תפילה ,והמתפלל
בבהכ"נ מותר.

297בשעת הדחק ,כגון שצריך להשכים לדרך ,יכול להתפלל
משעלה עמוד השחר וימתין מלקרות ק"ש עד שיגיע זמנה.

 295אפילו ללמוד ,אסור משיגיע זמן תפלה ,והיינו מי
שרגיל להתפלל בבית מדרשו ואינו רגיל לילך לבהכ"נ,

לאחר שהגיע זמנה ויש מקילין אם אין חשש שיעבור זמן
ק"ש.
אם התחיל בהיתר היינו קודם עלות השחר ,אינו צריך
לפסוק ,ויש מקילין לכתחילה לאחר עלות השחר,כל זמן
שלא הגיע סמוך לנץ החמה.
אם אמר לחבירו שאינו לומד ,שיזכיר לו שלא יעבור
הזמן ,מותר.
והמלמד תורה לאחרים ,יזהר שלא יעבור זמן ק"ש
ותפילה.
וע"ע הערה 403

(כו) מי שטעה וברך על מאכל או משקה קודם שחרית,
ונזכר שעדיין לא התפלל יטעם מהם כדי שלא תהיה
ברכתו לבטלה.
(כז) איסור אכילה ושתיה מתחיל בעלות השחר ,ויש
לאסור סעודת קבע חצי שעה קודם עלות השחר.
 293כ"פ הרמב"ם בהלכות תפילה
כתב הב"י -שבזמנינו שמימלא איננו מתכוונים היטב
אולי גם בכה"ג יתפלל ואח"כ יאכל או ישתה ,מיהו
הצמא והרעב אם רצו לסמוך על דברי הרמב"ם הרשות
בידם וכ"פ בשו"ע "אם רצה" משמע שאינו מחוייב,
בשונה מלשון הרמב"ם עצמו שנקט אל יתפלל עד שיאכל
וישתה.
הלכה ברורה(לב) מי שהוא חלש ואינו יכול להמתין
מלאכול בשבת ויו"ט עד שיסיימו התפילה בבהכ"נ ,עדיף
שיתפלל ביחידות בביתו ויקדש על הכוס ויאכל וישתה,
ואח"כ ילך לבהכ"נ לשמוע קדיש וקדושה .וכ"פ בביה"ל.

 296רמב"ם -כיוון שלא מצוי בשחרית שעושין כן לכן לא
גזרו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ההיתר הוא לפני עלות השחר ,לאחר מכן אסור.
מותר לקנות צרכי סעודת שבת שהוא צרכי שמים.
הלכה ברורה(לו) מותר להתרחץ במקלחת או באמבטיה
שבביתו קודם שחרית ,ואפילו לכתחילה ואפילו אחר הנץ
החמה -כיוון שזה בדרך עראי והוא בכלל הכון לקראת
אלוקיך ישראל.
וכן מי שרגיל לגלח שערות זקנו במכונת גילוח כל יום,
מותר לו לעשות כן קודם שחרית ואפילו לאחר הנץ
החמה.

 294רמב"ם ,ר' יונה -גם כשהתחיל בהיתר צריך להפסיק
כשיגיע זמן ק"ש וכך סתם בשו"ע.
רשב"א ,תוס' -האיסור הוא דווקא כשמתחיל כשהגיע
זמן תפילה ,אך אם התחיל קודם לכן אינו צריך להפסיק.
משנ"ב -אפילו התחיל בהיתר ,היינו חצי שעה קודם
עלות השחר ,שבתוך החצי שעה אסור להתחיל לאכול.
גם המתיר ואינו צריך להפסיק כל זה דווקא לעניין
תפילה ,אך לק"ש צריך להפסיק לקרוא.

 297בגמ' ברכות ל .אבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק
לאורחא הוו מקדמי ומצלי (ר"ח-לאחר עלות השחר
מתפללים) וכי הוה מטי זמן קריאת שמע קרו .כמאן; כי
האי תנא  -דתניא :השכים לצאת לדרך  -מביאין לו שופר
ותוקע ,לולב ומנענע ,מגילה וקורא בה ,וכשיגיע זמן
קריאת שמע קורא .השכים לישב בקרון או בספינה -
מתפלל ,וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא; רבי שמעון בן
אלעזר אומר :בין כך ובין כך קורא קריאת שמע ומתפלל,
כדי שיסמוך גאולה לתפלה .במאי קמיפלגי?  -מר סבר:
תפלה מעומד עדיף (פרש"י-העיקר שיוכל להתכוון ,ולכן היו

 295בגמ' בברכות ה :תניא ,אבא בנימין אומר :על שני
דברים הייתי מצטער כל ימי  -על תפלתי שתהא לפני
מטתי .בהמשך אלא אימא :סמוך למטתי.
רש"י -כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק
בתורה כשעמדתי ממטתי עד שאקרא קריאת שמע
ואתפלל.
רא"ש -העמיד את דברי רש"י באדם שלומד בבית מדרשו
ואינו רגיל לילך לבהכ"נ וישנו חשש שמחמת טירדת
הלימוד יעבור זמן התפילה וק"ש וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -דברי רש"י הם באדם הלומד לעצמו ,כיוון שיכול
להתפלל ולאחר מכן להמשיך בלימודו ,אך המלמד
אחרים ,כיוון שזכות רבים דבר גדול יותר ,רשאי ללמד
ולאחר מכן להתפלל ,ואין חשש שכיוון שדרך להתפלל
בכל יום יתן אל ליבו ויזכור ויתפלל וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אסור להתחיל ללמוד ,אך אם התחיל לא יפסיק
אם ישאר לו שהות להתפלל בזמן תפילה ,אבל לעניין
ק"ש יש אומרים שצריך להפסיק ולקרוא כיוון שהתחיל

מתפללים עמידה בביתם כדי שלא יצטרכו להתפלל בדרך
מהלכים) ומר סבר(רשב"א) :מסמך גאולה לתפלה עדיף.

רשב"א -כל זה מיירי כשיוצא בשיירא או במקום שאין
בו גדודי חיה ולסטים ,דאל"כ היה קורא ק"ש מעלות
השחר.
בה"ג -הלכה כרשב"א.
ר"ח ,רא"ש ,רשב"א -הלכה כאבוה דשמואל ולוי וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -רוב העולם אין נוהגין כן אלא מתפללים בדרך
וסומכים גאולה לתפילה .וכ"פ בהלכה ברורה(לז) ונימוקו
כיוון שהאר"י הורה כן ,וכן ממילא בימינו איננו מכוונים
כראוי.
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(אם אפשר לו לקרות ק"ש על הדרך ,דהיינו שיתכוין בפסוק
ראשון וכמו שנתבאר לעיל סי' נ"ח) ואף על פי שאינו סומך

ד' על ד' ,מותר להתפלל בו ,שאין גובהו ניכר ,כיון שחלק
רשות.

גאולה לתפלה ,הכי עדיף טפי שיתפלל בביתו מעומד,
ממה שיתפלל בזמנה והוא מהלך ויסמוך גאולה לתפלה.

ג .האומנין מתפללין בראש הזית והתאנה ובשאר
אילנות יורדים.

300האומנין שעושין מלאכה לבעל הבית יכולין להתפלל
בראש הזית ובראש התאנה ,ואין בזה משום לא יעמוד
ע"ג מקום גבוה ויתפלל ,דכיון שעלו לעשות מלאכתם הוי
כמו שעלה לעלייה; ובשאר אילנות ,צריכים לירד .והטעם
שנשתנה הזית משאר אילנות ,מפני שיש להם ענפים
הרבה יותר משאר אילנות ,ויש טורח גדול בעלייתם
ובירידתם ,ויתבטלו ממלאכתם ולפיכך אמרו שיתפללו
שם ,אבל שאר אילנות דליכא ביטול ,ירדו .ובעל הבית,
אפילו מראש הזית והתאנה צריך לירד להתפלל ,דהא
אינו משועבד למלאכה ,שהוא ברשות עצמו ואם הקילו
אצל פועלים מפני ביטול מלאכה ,לא הקילו אצל בעל
הבית.

סימן צ -מקום הראוי להתפלל ,ולהתפלל עם
הציבור ,ודין ההולך בדרך.
א .המתפלל לא יעמוד על גבי מיטה או כסא או
ספסל ,אא"כ היה חולה.

298המתפלל ,לא יעמוד על גבי מטה ולא על גבי כסא ולא
על גבי ספסל (ואפי' אינן גבוהין ג') ,ולא על גבי מקום גבוה,
אלא א"כ היה זקן או חולה ,או שהיה כוונתו להשמיע
לצבור.

ב .שיעור מקום גבוה ג' טפחים ,ומותר אם יש רוחב
ד' על ד' אמות.

298שיעור מקום גבוה שאמרו ,ג' טפחים299 .היה גבוה ג'
ויש בו ד' אמות על ד' אמות ,הרי הוא כעלייה ומותר
להתפלל בו .וכן אם היה מוקף מחיצות ,אף על פי אין בו

ד .צריך לפתוח פתחים או חלונות כנגד ירושלים כדי
להתפלל כנגדן.

 301צריך לפתוח פתחים או חלונות כנגד ירושלים ,כדי
להתפלל כנגדן ,וטוב שיהיו בבהכ"נ י"ב חלונות

ה .לא יתפלל במקום פרוץ דבמקום צניעות חלה
עליו אימת מלך.

 298בגמ' בברכות י :ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי
אליעזר בן יעקב :אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל,
אלא במקום נמוך ויתפלל ,שנאמר :ממעמקים קראתיך
ה' .תניא נמי הכי :לא יעמוד אדם לא על גבי כסא ולא על
גבי שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל ,אלא במקום נמוך
ויתפלל ,לפי שאין גבהות לפני המקום ,שנאמר ממעמקים
קראתיך ה'.
ר' מנוח ,אוהל מועד -אם כוונתו להשמיע לציבור ,אפילו
על גבי כסא וספסל מותר .וכ"פ בשו"ע
בתוספתא ברכות פ"ג ה"יז-ואם היה זקן או חולה מותר
וכ"פ בשו"ע.
רמב"ם ,מהר"י אבוהב -מכך שהגמ' פרטה כסא ושרפרף
ומקום גבוה משמע ,שכסא ושרפרף אסור ולא משנה מה
גובהם כיוון שהוא טרוד וירא שמא יפול  ,אך מקום גבוה
אסור רק מג' טפחים ,כיוון שבפחות מכך נחשב כעומד על
האדמה .וכ"פ בשו"ע
אחרות חיים -מקום גבוה נאסר רק מי' טפחים אך לא
בפחות מכך.
ב"ח ,ט"ז -כסא ושרפרף מתחת לג' מותרים.
משנ"ב -חזן העומד במקום גבוה כדי להשמיע קולו אין
בכך משום גבהות ,אמנם יש מהאחרונים שכתבו להחמיר
שאם יש פחד כשעומד על כיסא -אסור.
עכשיו נהגו שהש"ץ עומד במקום עמוק משאר בהכ"נ
משום ממעמקים קראתיך ד'.
הלכה ברורה(ב) וכשם שאסור להתפלל על ספסל ומטה
אפילו הם פחות מג' טפחים ,כן יש לאסור שנועל נעליים
גבוהות שאינו רגיל בהם ואין עמידתו יציבה.
(ג) בדיעבד אם עבר והתפלל ע"ג מיטה או כסא ,או ע"ג
מקום גבוה ג"ט אינו חוזר ומתפלל.
(ד) זקן או חולה שהתירו להם ,יש אומרים שבמקום
שמתיירא שמא יפול ומחמת כן אינו יכול לכוון אף הם
צריכים לרדת מע"ג המיטה.

 300במשנה בברכות טז .האומנין קורין בראש האילן
ובראש הנדבך ,מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה
ובגמ' תנו רבנן :האומנין קורין בראש האילן ובראש
הנדבך ,ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה (פרש"י-
בזמן שעוסקין בהם מפני שענפיהם מרובים ויכולים לעמוד שם
ואינם פוחדים ליפול משא"כ בשאר האילנות) ושאר כל

האילנות  -יורדים למטה ומתפללין .ובעל הבית  -בין כך
ובין כך יורד למטה ומתפלל (כיוון שאינו משועבד למלאכה
אלא הוא ברשות עצמו) לפי שאין דעתו מיושבת עליו (והקלו
אצל הפועלים מפני ביטול מלאכה ,אך לא אצלו)

תלמידי ר' יונה -בשונה מפירוש רש"י פירשו שההיתר
בזית ותאנה הוא כיוון שיש להם ענפים מרובים יש יותר
טורח בטיפוס וירידה מהם ולכן הקלו משא"כ בשאר
אילנות וכפירוש זה פסק בשו"ע.
 301בגמ' בברכות לד :ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן :אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות,
שנאמר :וכוין פתיחן ליה בעליתה נגד ירושלם.
רש"י -הצורך בחלונות הוא שיגרמו לו שיכוין לבו ,שהוא
מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע.
רמב"ם –צריך שהפתחים יהיו כנגד ירושלים וכ"פ בשו"ע
תלמידי ר' יונה -על ידי ראיית האור תתיישב עליו דעתו
יותר ויוכל לכוון היטב.
ב"י -לעניין מניין החלונות לא נתבאר בשום מקום ,אבל
בזוהר כתב שצריך שיהיה בו יב' חלונות וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -צריך יב' חלונות באיזה צד שירצה ,ובתנאי
שיהיה גם בצד שמתפלל לכיוון ירושלים.
הלכה ברורה(ז) ואף הסומא צריך להתפלל בבית שיש לו
חלונות.
(ח) אין לחלק בין בהכ"נ לבין בית אחר שמתפללים בו
ובכולם צריך חלונות ,ויהיו חלק לצד מזרח וחלק לשאר
רוחות.
יש הנוהגים לעשות החלונות שבבהכ"נ גבוהים למעלה
מקומת אדם כדי שלא יסיח דעתו.

 299רמב"ם וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ולכן בימה חדשה שבבהכ"נ שעדיין לא הוקפה
מחיצות אין להתפלל עליה ,אולם שמש שמקומו לעמוד
שם בקביעות לצרכי בהכ"נ נראה דמותר כמו לעניין
אומנין.
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 302לא יתפלל במקום פרוץ ,כמו בשדה ,מפני שכשהוא
במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר.

שפונים אליו הקהל כשמתפללים .וי"מ בהפך וראוי לחוש
לדברי שניהם .וגם כשמתפלל בשאר צדדים ,חוץ לבהכ"נ,
יש להחמיר שיחזיר פניו לב"ה305 .וכל זה כשניכר שמחזיר
אחוריו לב"ה ,אבל אם הוא מתפלל בבית הסמוך לב"ה,
פניו כנגד א"י כראוי ואחוריו לכותל ביתו שהוא כותל
ב"ה ,מותר ,שאינו ניכר שמחזיר פניו מבהכ"נ.

ו .לא יתפלל בחורבה ,מפני חשד ומפני המפולת
ומפני המזיקים.

 303ולא בחורבה ,מפני חשד ומפני המפולת ומפני
המזיקים.

ח .אסור לעבור חוץ לבהכ"נ בצד שהפתח בו בשעה
שהציבור מתפללים.

ז .אסור להתפלל אחרי בהכ"נ ,אם אינו מחזיר פניו
לבהכ"נ.

306אסור לעבור חוץ לבהכ"נ בצד שהפתח פתוח בו ,בשעה
שהציבור מתפללים ,מפני שנראה ככופר ,כיון שאינו נכנס

 304ולא אחורי בהכ"נ ,אם אינו מחזיר פניו לבהכ"נ;
ואחורי ב"ה הוא הצד שהפתח פתוח בו והוא הפך הצד

רש"י ,תוס' ,ר' יונה -פתחי בהכ"נ היו בצד מערב,
וההיכל עומד בצד מזרח .ואחרי בהכ"נ הכוונה שהיה
מתפלל בצד המערבי של בהכ"נ ונקרא רשע מג' סיבות א.
כיוון שכולם בפנים והוא בחוץ .ב .כולם מתפללים כלפי
מזרח והוא מתפלל כלפי מערב .ג .ועוד שמחזיר אחוריו
כלפי בהכ"נ .אבל אם עומד אחרי בהכ"נ ומתפלל לכיוון
שהציבור מתפללים אליו ,לית לן בה!
ר"י הזקן -הכוונה שעומד בצד המזרחי ,היינו במקום
שאין פתחים ,ומתפלל לכיוון שאליו מתפללין גם הציבור
שבתוך בהכ"נ ,ונקרא רשע מב' סיבות  :א .שכל הציבור
בפנים והוא בחוץ .ב .מפניו שאחריו כלפי בהכ"נ .אבל אם
עומד בחוץ ומתפלל כלפי צד מערב ,למרות שהציבור
מתפלל לצד מזרח ,לית לן בה!
הגהמ"י -מכיוון שפירושיהם חלוקים זה על זה ,יש
להחמיר ולחוש לשניהם ,ולכן העומדים במזרח או במערב
יהפכו פניהם לצפון ולדרום.
דרכ"מ -אם מתפלל בצד מערב ופניו למזרח נראה שיהיה
מותר לכו"ע ,כיוון שאינו מחזיר אחוריו וכן מתפלל לצד
שכל הציבור מתפללים אליו.
בשו"ע הביא את שיטת רש"י ושיטת ר"י והורה לחוש
לדברי שניהם כהגמ"י.
ר' יונה – כולם מודים שאם עומד בצד דרום או צפון,
ואחריו לבהכ"נ נקרא רשע ,אך אם מחזיר פניו כלפי
בהכ"נ למרות שאינו מתפלל לכיוון אליו מתפללים
הציבור אינו נקרא רשע .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -כל זה מיירי בדווקא בתפילת עמידה.
יתפלל כשהוא נמצא במערב ויחזיר פניו לבהכ"נ .ולמרות
שזה מותר ,לכו"ע מותר דווקא בדוחק ומצווה להתפלל
בבהכ"נ .וכ"פ בהלכה ברורה(יד)
כשעומד בצפון או בדרום מחזיר פניו לבהכ"נ ואפילו
שאינו מתפלל לרוח שהציבור מתפלל אליה.אך כל זה
בדווקא שאינו יכול להחזיר פניו לצד מזרח ,אך אם יכול,
וכך בהכ"נ יהיה בצידו -מותר .וכ"ז דווקא בדוחק כיוון
שמצווה להתפלל בתוך בהכ"נ.
הלכה ברורה(יד) בדיעבד אם התפלל מחוץ לבהכ"נ,
אפילו אם היו אחוריו כלפי בהכ"נ יצא יד"ח.

 302בגמ' בברכות לד :אמר רב כהנא :חציף עלי מאן
דמצלי בבקתא (בקעה)
רש"י -שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך,
ולבו נשבר .וכ"פ בשו"ע
מהר"י אבוהב -מאחר שהוא במקום מגולה ואינו נכנע
לפני בוראו להסתתר במקום נסתר ,ולמרות שאין נעלם
מנגד עיניו הרי זה עז פנים.
תוס' -והרי קשה שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה"?
ותרצו בשני אופנים :א .יצחק התפלל בהר המוריה ב.
בקעה הכוונה מקום שרגילים לעבור שם בנ"א.
ב"י -והקשה הב"י על התירוץ השני של תוס' ,שאם זה
מחמת שלא יפסיקוהו הולכי דרכים ,אין זה טעם לקרוא
לו חצוף.
משנ"ב -לכן אם נזדמן לו בית ללא חלונות ,או בקעה
עדיף שיתפלל בבית ללא החלונות.
ומהזוהר משמע שאין להתפלל אלא בביתו ,ועוברי דרכים
מותרים להתפלל בשדה ,ואם יש שם אילנות טוב שיעמוד
שם בינהם.
ומקום שהוא מוקף מחיצה אע"פ שאינו מקורה מותר.
וכ"פ בהלכה ברורה (יב) כגון חצר בהכ"נ וכיוצ"ב ,וכן
פשט המנהג להתפלל ברחבת הכותל המערבי שהוא מוקף
מחיצות ואין שם תקרה.
הלכה ברורה(ט) בדיעבד אם התפלל בשדה ובשאר מקום
פרוץ ,תפילתו תפילה.
מבואר מדברי הב"י שלא קיבל שהטעם הוא משום
שעוברים שם הולכי דרכים ,ולכן אין להתפלל גם במקום
שלא עוברים שם בנ"א.
ויש אומרים שאם מתפללים מניין ביחד ,רשאים להתפלל
בשדה או במקום פרוץ שבכה"ג יש עליהם אימת מלך.
(י) עוברי דרכים שאינם יכולים להתפלל בתוך בית
רשאים להתפלל בשדה ומ"מ ישתדלו לעמוד במקום
שאין שם עוברים ושבים.
 303בגמ' בברכות ג .תנו רבנן ,מפני שלשה דברים אין
נכנסין לחורבה :מפני חשד (שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם)
מפני המפולת ומפני המזיקין .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מוטב להתפלל בדרך מאשר בחרבה ,ואם חושש
שמא יפסיקוהו עוברי דרכים יתפלל תפילה קצרה.
אם החורבה בשדה אין לחוש לחשד ,וכן אם אשתו עמו.
אם היא חורבה חזקה אין לחוש למפולת.
מזיקין –דווקא לאחד ,אבל לשניים שנכנסו אינו מזיק אך
נראה ,ולשלוש אינו נראה ואינו מזיק .ואבוקה דינה
כשניים .וירח דינו כשלוש .ולכן אם אין את החששות
מותר כגון שהחורבה בשדה ,והם שניים והחורבה חזקה.

 305כ"פ הרמב"ם וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ה"ה בעזרה הבנויה סמוך לכותל המזרחי
שמותר להתפלל שם כיוון שהוא חדר ואינו נראה כאחורי
בהכ"נ.
הלכה ברורה(טז) אם אין ניכר הדבר ,כגון שיש חצר או
חדר סמוך לבהכ"נ ,וכשמתפלל שם אחריו כלפי בהכ"נ יש
להקל.
 306בגמ' בברכות ח :אמר להו רבא לבניה ...אל תעברו
אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין ..אמר אביי:
ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ,אבל איכא פתחא
אחרינא  -לית לן בה .ולא אמרן אלא דליכא בי כנישתא
אחרינא ,אבל איכא בי כנישתא אחרינא  -לית לן בה .ולא

 304בגמ' בברכות ו :אמר רב הונא :כל המתפלל אחורי
בית הכנסת נקרא רשע ,שנאמר :סביב רשעים יתהלכון.
אמר אביי :לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא,
אבל מהדר אפיה לבי כנישתא  -לית לן בה.
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שהציבור מתפללים( ,והוא הדין בני אדם הדרים בישובים
ואין להם מנין ,מ"מ יתפללו שחרית וערבית בזמן שהציבור
מתפללים) .וכן אם נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו

להתפלל; ואם נושא משאוי או שלבוש תפילין או שיש
ב"ה אחר בעיר או שיש לב"ה זה פתח אחר ( או שרוכב על
הבהמה) ,מותר

הציבור והוא מתפלל ביחיד ,אעפ"כ יתפלל בב"ה.

ט .ישתדל אדם להתפלל בבהכ"נ עם הציבור.

307ישתדל אדם להתפלל בב"ה עם הציבור308 ,ואם הוא
אנוס שאינו יכול לבוא לב"ה ,יכוין להתפלל בשעה

י .כשעומד עם הציבור אסור לו להקדים תפילתו
לתפילת הציבור.

309כשעומד עם הצבור אסור לו להקדים תפלתו לתפלת
ציבור ,אלא אם כן השעה עוברת ואין הציבור מתפללין
לפי שמאריכים בפיוטים או לסבה אחרת (אבל בלא שעה

אמרן אלא דלא דרי טונא ולא רהיט (אינו נושא משא ואינו
רץ) ולא מנח תפילין ,אבל איכא חד מהנך  -לית לן בה.

עוברת ,יתפלל הפיוטים והתחינות עם הציבור ולא יפרוש מן
הציבור אפילו לעסוק בדברי תורה וע"ל סימן מ"ח)

ובהמשך הגמ' סא .הוסיפו עוד תנאי לא אמרן אלא דלא
רכיב חמרא ,אבל רכיב חמרא  -לית לן בה .וכ"פ בשו"ע
וברמ"א.
ר' יונה -לדברי הכל אחרי בהכ"נ הכוונה הצד שבו פתח
בהכ"נ ,אך כשעובר בצד שאין בו פתח אין מקום לחשד
כלל וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -יש להחמיר אפילו בשעת ק"ש ופסד"ז.
אם רגילין באותו בהכ"נ לעשות כמה מניינים מותר.

יא .מי שאינו מתפלל בבהכ"נ נקרא שכן רע וגורם
גלות לו ולבניו.

 307בגמ' בברכות ו .תניא ,אבא בנימין אומר :אין תפלה
של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת ,שנאמר :לשמוע אל
הרנה ואל התפלה ,במקום רנה שם תהא תפלה.
טור -היינו עם הציבור.
ב"י -משמע מדברי הטור שאם אין מניין לא משנה אם
מתפלל בבהכ"נ או במקום אחר .אבל ר' יונה הורה
שאפילו שאין שם ציבור ,יש להתפלל בבהכ"נ ,מפני שהוא
קבוע ומיוחד לכך וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ואפילו אם יש לו עשרה בביתו ,ישתדל להתפלל
בבהכ"נ.
וחשיבות התפילה בציבור היא מכיוון שאין הקב"ה מואס
בתפילת הציבור.
אם יש לו שתי בתי כנסת ואחד מהם יש בו "ברב עם"
יתפלל בו.
אם יכול להתפלל יחידי בבהכ"נ או בביתו בעשרה ,בביתו
בעשרה עדיף.
הלכה ברורה (כב) אם יש לו מניין בביתו עדיף שיתפלל
בבהכ"נ בעשרה ,שהוא מקדש מעט ,אבל אם המניין
שבביתו הוא קבוע רשאי להתפלל בביתו אפילו לכתחילה,
כיוון שהוא קבוע לקדושה.
עדיף מניין ברוב עם ,אך אם יודע שיוכל להתפלל ביתר
כוונה במניין המצומצם או שהש"צ הגון יותר ,עדיף
שיתפלל במניין המצומצם יותר.

ת"ח שנאנס ולא התפלל בשעה שהציבור התפללו ,ויש
חשש חילול השם שכשיבוא אחר התפילה בבהכ"נ ,יתפלל
בביתו.
הלכה ברורה (כה) אם אינו יכול ללכת לבהכ"נ אבל יכול
לאסוף עשרה ראוי לו לעשות כן ,ואם יש טורח בדבר אינו
צריך לאסוף.
(כח) יחיד המתפלל בלחש עם חזרת הש"ץ נחשבת תפילתו
לתפילה בציבור.
 309בגמ' בברכות כח :אמר רבי יוחנן :אסור לו לאדם
שיקדים תפלתו לתפלת הצבור .אמר רבי אבא :בצבור
שנו(אם הוא בבית הכנסת עם הצבור ,לא יקדים להתפלל)
ר' יונה ,כלבו -תפילת הרבים רצויה יותר ולכן לא יקדים,
אבל אם רואה שהשעה עוברת מתפלל הוא בפ"ע וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -כאשר מתפלל בביתו צריך לכוון להתפלל בשעה
שהציבור מתפללים ,אמנם אם הקדים אין איסור ,אך
אם עומד בבהכ"נ אסור לו להקדים מפני שהוא כמבזה
את הציבור.
ואפילו אם רוצה להקדים בשביל לימוד תורה ,בין ללמוד
ובין ללמד אסור.
מג"א -אפילו אם רוצה לצאת ולהתפלל בחוץ אסור.
מאמר מרדכי -אין איסור אם יוצא החוצה ,אך מפסיד
תפילה בציבור.
והביא בשם הב"ח -שאם הזמן קצר יכול להקדים ,כל זה
בדווקא שאינו יספיק ללכת לביתו ,אך אם יספיק ללכת
ולהתפלל בביתו עדיף שיעשה כן.
חולה או אנוס רשאי להקדים תפילתו אפילו כשהוא
בבהכ"נ.
הלכה ברורה(ל) אפילו אם יוצא מחוץ לבהכ"נ אינו רשאי
להקדים תפילתו ,ויש מקילים אם הולך לביתו ,ולהלכה
נראה שנכון להחמיר במקרה שיודע שיצטרך לצאת שלא
ילך לבהכ"נ אלא יתפלל בביתו.
(לב) אם הוא חולה או אנוס לדעת השו"ע אינו רשאי
להקדים לתפילת הציבור כשהוא בבהכ"נ.
(לג) המאריך בתפילתו וחושש שמא לא יספיק לומר
קדושה עם הציבור ,ומחמת כן רוצה להקדים תפילתו כדי
שיסיים עם הציבור רשאי לעשות כן ואין בזה משום
מקדים תפילתו לתפילת הציבור ,ואפילו נחשב לתפילה
בציבור למרות שמתחיל קודם הציבור .ומ"מ אם רצה
להתחיל תפילתו בשווה עם הציבור רשאי לעשות כן ,ואין
צריך לחוש שמפסיד אמירת קדושה עם הציבור.

 308בגמ' בברכות ז :אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן :מאי
טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי? אמר ליה :לא
יכילנא .אמר ליה :לכנפי למר עשרה וליצלי .אמר ליה:
טריחא לי מלתא - .ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא,
בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר - .אמר ליה:
מאי כולי האי? אמר ליה :דאמר רבי יוחנן משום רבי
שמעון בן יוחי ,מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון,
אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין .וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -הביא מהסמ"ג שמטעם זה בני הישובים יתפללו
שחרית וערבית בזמן שהציבור מתפללים וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -אנוס היינו שתש כוחו אף שאינו מחמת חולי,
ואם הוא אונס ממון שמחמת השתדלותו להתפלל עם
הציבור יבוא לידי הפסד ,יכול להתפלל בביתו.
אך משום מניעת רווח לא ימנע להתפלל עם הציבור.
יש לקנוס האנשים שמונעים עצמם מלילך לבהכ"נ משום
שעוסקין בתורה או שעוסקים בפרנסה.
והזמן שהציבור מתפללים בו היינו קהילות ישראל .אמנם
אם מקדימים להתפלל ערבית מבעו"י כשמתפלל לבדו
יתפלל לאחר צה"כ.
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310מי שיש לו בהכ"נ בעירו ואינו נכנס בו להתפלל נקרא
שכן רע וגורם גלות לו ולבניו.

יד .ישכים אדם לבהכ"נ ,כדי שימנה עם עשרה
ראשונים.

יב .מצווה לרוץ לבהכ"נ וכן לכל דבר מצווה ואפילו
בשבת.

313ישכים אדם לב"ה ,כדי שימנה עם היו"ד הראשונים.

311מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת וכן לכל דבר מצוה,
אפילו בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה ,אבל כשיוצא
מבית הכנסת אסור לרוץ

טו .צריך להמתין לנשאר יחידי בבהכ"נ שבשדות.

314

אם נשאר אדם יחידי מתפלל בבהכ"נ שבשדות או אפי'
בבית הכנסת שבעיר ,אם היא תפלת ערבית (שמתפללים

יג .מותר לרוק בבהכ"נ ,ודורסו ברגליו או מכסהו
בגמי.

312מותר לרוק בבהכ"נ ,ודורסו ברגליו או מכסהו בגמי.

והרוצה שלא יצטרך לרוק בתפילה ילעס קודם התפילה
שורש מתוק (לאקריץ) וגם בבוקר מותר כיוון שלא אוכל
אותו.
הלכה ברורה(לח) בזמן הזה שהקרקעות בבתי הכנסת
ובבתים מרוצפים או מכוסים בשטיחים ,ודרך כל אדם
להקפיד שלא לירוק וכ"ש בפני אנשים אחרים ,יש
להחמיר שלא לעשות כן.

 310בגמ' בברכות ח .אמר ריש לקיש :כל מי שיש לו בית
הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל  -נקרא שכן רע,
שנאמר ...ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו ,שנאמר...
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם יש שתי בתי כנסת בעירו ילך לרחוק יותר כי
שכר פסיעות יש.
ואם מתפלל בביתו בעשרה אינו נקרא שכן רע ,כיוון
ששכינה שורה עמהם ,אך לא יצא יד"ח בהכ"נ אא"כ
המניין בביתו קבוע.
וכל המשכים ומעריב לבית הכנסת זוכה לאריכות ימים.
הלכה ברורה (לה) אם הוא רגיל לעסוק בתורה ומחמת
שהולך לבהכ"נ הרחוק יותר הרי הוא מתבטל מתורתו,
וכ"ש אם בדרכו לבהכ"נ הרחוק יותר יש פריצות וחשש
להרהורי עבירה יתפלל בבהכ"נ הקרוב יותר.
ויש אומרים שקבול שכר פסיעות אינה אלא כשהולך
ברגלו ולא כשנוסע ברכב.

 313בגמ' בברכות ח .אמר רבי יהושע בן לוי לבניה :קדימו
וחשיכו ועיילו לבי כנישתא ,כי היכי דתורכו חיי.
ובהמשך מז :אמר רבי יהושע בן לוי :לעולם ישכים אדם
לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים,
שאפילו מאה באים אחריו  -קבל עליו שכר כולם .שכר
כולם  -סלקא דעתך? אלא אימא :נותנין לו שכר כנגד
כולם .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ודווקא שיתפלל שם עמהם.
האר"י ז"ל לא היה מהראשונים כי הוצרך לפנות שהיה לו
חולי ,וגם כדי שילך מעוטף בטלית ותפילין לבהכ"נ וזה
אי אפשר קודם היום.
הלכה ברורה(לט) הביא בשם תלמידי ר' יונה שמשמע
שכל אחד מהעשרה ראשונים נוטל שכר כנגד הבאים אחר
העשרה ראשונים.
מ"מ אם אינו יכול להיות מעשרה ראשונים ישתדל
להקדים יותר ,שכל המקדים הוא יותר קרוב לשורש
הקדושה.
(מ) אם רוצה להתעטף בציצית ותפילין בביתו ולהיכנס
עמהם לבהכ"נ אך יודע שמחמת כן לא יוכל להיות
מעשרה ראשונים ,עדיף שיתעטף בציצית ותפילין ,ויקיים
המצווה להיות מעשרה ראשונים במנחה או ערבית.
(מא) י"א שגם ישנה מצווה להיות מעשרה אחרונים
שיוצאים מבהכ"נ.

 311בגמ' בברכות ו :אמר רבי חלבו אמר רב הונא :היוצא
מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה .אמר אביי :לא אמרן
אלא למיפק ,אבל למיעל  -מצוה למרהט ,שנאמר נרדפה
לדעת את ה' .אמר רבי זירא :מריש כי הוה חזינא להו
לרבנן דקא רהטי לפרקא בשבתא ,אמינא :קא מחליין
רבנן שבתא .כיון דשמענא להא דרבי תנחום אמר רבי
יהושע בן לוי :לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו
בשבת ,שנאמר אחרי ה' ילכו כאריה ישאג וגו'  -אנא נמי
רהיטנא .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -עיקר הריצה הוא בסמוך לבהכ"נ ,ששם ניכר
שעושה כן למצוות בהכ"נ ,ובשחרית שהולך עם טלית
ותפילין תמיד ניכר.
אין לרוץ ברחוב שמצויים בו גויים.
אין לצאת בריצה מבהכ"נ ,כיוון שמראה שעיכוב בהכ"נ
נראה לו כמשא ובדווקא שהולך לעסקיו ,אך אם יוצא על
מנת לחזור ,או מבהכ"נ לבהמ"ד מצווה שירוץ.

 314בגמ' בברכות ה :תניא ,אבא בנימין אומר :שנים
שנכנסו להתפלל ,וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין
את חברו ויצא  -טורפין לו תפלתו בפניו ,שנאמר ....ולא
עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל ,שנאמר...
ואם המתין לו מה שכרו? אמר רבי יוסי ברבי חנינא:
זוכה לברכות הללו שנאמר :לוא הקשבת למצותי ויהי
כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי
מעיך וגו'
ר' יונה -הוא הדין אם נכנסו הרבה אנשים לבהכ"נ,
אותם שנשארו אחרונים יש לאחד להמתין לחבירו .אך
אם נכנס יחידי בזמן שלא יוכל לסיים תפילתו עמהם אין
חבירו צריך להמתין לו שגילה דעתו שלא יחכו לו ואינו
מפחד לישאר לבד .וחייב להמתין לו בדווקא שמאריך
בתפילתו אבל אם מאריך בבקשות ודברים אחרים אין
חבירו צריך להמתין לו .וכ"פ בשו"ע
ר"ח -כל זה דווקא בימיהם שהיו בתי כנסיות שלהם
בשדות ולכן בלילה יש להמתין (והחשש הוא מפני
המזיקין)
ר"י -יש להחמיר אף בבתי כנסיות שלנו וביום .ב"י-
נראה שמחומרא אמר כן .וכ"פ ברמ"א

 312בגמ' בברכות סב :אמר רבא :כי ביתו .מה ביתו,
אקפנדריא(קיצור דרך)  -קפיד אינש ,ארקיקה ומנעל  -לא
קפיד אינש ,אף בית הכנסת :קפנדריא הוא דאסור,
רקיקה ומנעל  -שרי.
ובירושלמי ברכות פ"ג ה"ה ר' יהושע בן לוי אמר הרוקק
בבית הכנסת כרוקק בבבת עינו ,ר' יונה רקק ושייף.
רשב"א -הלכה כבבלי ולא כריב"ל ,ומ"מ צריך לשפשף
כרבי יונה וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -אם רוקק ע"ג תבן או גמי אינו צריך לשפשף
שהרי הרקיקה מכוסה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -רקיקה מותר שלא בשעת תפילת עמידה ,אלא
בק"ש וברכותיה.
ודורסו ברגליו מפני הכבוד.
72

316יש מי שאומר שמכ"ש שלא ישכים אדם לילך מעיר
שמתפללים בה בי' ,אם יכול לבוא למחוז חפצו בעוד היום
גדול ושלא יהא צריך ללכת יחידי אחר התפלה.

בלילה) חייב חבירו להמתין לו עד שיסיים תפלתו ,כדי
שלא יתבלבל בתפלתו( .ויש מחמירין אפילו ביום ,ובב"ה שלנו
שהם בעיר) .ואם מאריך בבקשות ותחנונים ,אינו חייב
להמתין לו.

יח .מצווה להתפלל בבית מדרש קבוע יותר מבהכ"נ
והוא שיתפלל בי'.

טז .המגיע לעיר ורוצה ללון בה צריך לילך עד ד'
מילין להתפלל במניין.

317בית המדרש קבוע קדוש יותר מבהכ"נ ,ומצוה להתפלל
בו יותר מב"ה ,והוא שיתפלל בי' .הגה :וי"א דאפי' בלא י'

315ההולך בדרך והגיע לעיר ורוצה ללון בה ,אם לפניו עד
ד' מילין מקום שמתפללים בי' ,צריך לילך שם; ולאחריו,
צריך לחזור עד מיל ,כדי להתפלל בי'.

עדיף להתפלל בבה"מ הקבוע לו; ודוקא מי שתורתו אומנתו
ואינו מתבטל בלאו הכי .ואפילו הכי לא ירגיל עצמו לעשות כן,
שלא ילמדו עמי הארץ ממנו ויתבטלו מב"ה .וכ"ש שלא יעסוק
בתורה בב"ה בזמן שהציבור אומרים סליחות ותחינות.

יז .לא ישכים לילך מעיר שמתפללים בה בעשרה.

יט .יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו בלא צורך.

ר' יונה -מדינא צריך להמתין ואף בבתי כנסיות שלנו,
שאם ישאר לבדו תפילתו תתבלבל .וכ"פ בשו"ע להמתין
בערבית.
משנ"ב -גם כשנכנס יחידי לבהכ"נ וידע שלא יספיק
לסיים עם הציבור ,ממידת חסידות להמתין לו גם באופן
זה.
הלכה ברורה(מב) למנהג הספרדים יש להקל מלהמתין
בבתי כנסת שבעיר ובשעות היום אך בתפילת ערבית
בלילה יש להמתין אף בבהכ"נ שבעיר .אך למנהג
האשכנזים יש להחמיר אף ביום.

 316כ"פ האגודה וכ"פ בשו"ע וכוונתו שאם לאחר שימתין
למניין בכ"ז יגיע למחוז חפצו מבעוד יום ,צריך להתפלל
בציבור ואז לצאת.
משנ"ב -דווקא בהולך לדבר הרשות ,אך לדבר מצווה
רשאי לצאת אף לפני המניין.
הפמ"ג הקשה ,שמשמע שכל העניין הוא מחמת המניין,
וקשה שהרי בשו"ע פט' ג הורה שאין לצאת לדרך לפני
שמתפלל? אך יש לומר שמיירי שאמר את הברכות ,בכ"ז
אסור מחמת המניין.
בפסקי תשובות(כב) למד מכאן שיש לאסור לנסוע
למקומות שיודע שלא יהיה לו שם מניין לתפילה
בציבור,בשלמא שמטרת נסיעתו היא לצורך מצווה,
פרנסה או רפואה ,אך הנוסעים לתענוג בעלמא במקום
שידוע שלא יהיה להם בו מניין -איסור יש בדבר.

 315בגמ' בפסחים מו .אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן
לקיש :לגבל ולתפלה ולנטילת ידים  -ארבעה מילין ...לא
שנו אלא לפניו ,אבל לאחריו  -אפילו מיל אינו חוזר .אמר
רב אחא :ומינה ,מיל הוא דאינו חוזר ,הא פחות ממיל –
חוזר.
רש"י -אם מהלך אדם בדרך ובא זמן לישון אם יש
בהכ"נ לפניו במרחק ד' מיל הולך ומתפלל שם וישן שם.
יותר מכך לא הטריחוהו חכמים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין בבוקר אם בדרכו בתוך  4מיל יש
מניין ,ימתין עד שיגיע לשם ובדווקא שלא יעבור זמן
ק"ש.
ולפניו דווקא בדרך ההולכת לפניו ,אבל בצדדין דינו
כמלאחריו.
ללכת לערבית דווקא שיכול להגיע לשם בעוד היום גדול,
שאם לא אינו מחויב שלעולם יכנס אדם בכי טוב (בעוד
החמה על הארץ)
המהלך בדרך ונזדמן לו מניין חצי שעה אחר חצות
להתפלל מנחה ,רשאי ,למרות שלכתחילה עדיף להתפלל
בזמן מנחה קטנה.
היושב בביתו כיוון שאינו צריך לילך לשום מקום ,דינו
כמלאחריו ,ולכן הדר בישוב תוך מיל למקום שמתפללין
בעשרה צריך ללכת בכל בוקר להתפלל בעשרה ,אך בלילה
אין צריך ללכת בשביל מניין.
(יש שהורו שהדר בעיר מונים לו מיל לא מפתח ביתו ,אלא
כדרך שמחשבים בשבת לעניין תחומין ולכן מחשבים את
המיל מחוץ לעיר ,אולם בשו"ת בצל החכמה ובניין עולם
הורו שמונים את המיל מפתח ביתו וכך הבינו בדברי
המשנ"ב)
הלכה ברורה(מד) ארבע מיל ,הם שמונת אלפים אמה,
היינו מעט פחות מארבע קילומטר.
(לא) נראה שאף המשנ"ב יודה שבזמננו שבלילה אין סכנה
 ,אין איסור ללכת.
פסקי תשובות(כ) משערים שיעור זה לפי זמן ולא לפי
הילוך ,שיעור זמן הליכת ד' מיל הוא  72דקות ,ומיל 18
דקות .ולכן הנוסע ברכב צריך לשער עפ"י זמנים אלו.
ולמרות שאין צורך להוציא הוצאות כספיות מ"מ
אלוקים יראה ללבב ,ועוד שההוצאה אינה מרובה כ"כ.

 317בגמ' בברכות ח .אמר רבי חייא בר אמי משמיה
דעולא :מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך
הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד .ואמר
אביי :מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא,
כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה
דעולא  -לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא .רבי אמי
ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא
לא מצלו אלא ביני עמודי ,היכא דהוו גרסי.
רבני צרפת העמידו שרבי אמי ורבי אסי היו מתפללין
אפילו בלא מניין ,מפני שיותר נכון להתפלל במקום שיש
בו קביעות תורה יום וליל מאשר בבהכ"נ עם הציבור.
וכ"פ ברמ"א בשם י"א.
רמב"ם -העמיד בדווקא שיש שם מניין .וכ"פ בשו"ע
וקשה א"כ מה החידוש של בית מדרש? תרץ ר' יונה-
שלמרות שבבהכ"נ יש ברוב עם ,ובבית המדרש יש רק
מניין בכ"ז העדיפו להתפלל בבהמ"ד.
רא"ש -טוב להתפלל בציבור כיוון שזמן תפילה לחוד
וזמן תורה לחוד ,וגם אין תורתינו אומנותינו ולכן את זמן
הלמוד שמבטלים אפשר להשלימו לאחר מכן .וכן ת"ח
שמתפלל עם הציבור אין לו ללמוד כדי שלא ילמדו ממנו
הציבור ,והם לא ידונו אותו לכף זכות שאינו בא בשביל
לימודו .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -בית מדרש שקבוע ללימוד של רבים ,ודאי
קדושתו חמורה יותר מבהכ"נ ,ולכן יש להתפלל בו מאשר
בהכ"נ שיש בו רוב עם.
אין לפרוש מהציבור ולעסוק בד"ת שמא ילמדו ממעשיו,
אבל אם הוא כבר התפלל ואינו עומד שם אלא כדי לענות
על קדיש וכו' עוסק בתורה ואינו חושש.
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318יקבע מקום לתפלתו ,שלא ישנהו אם לא לצורך .ואין
די במה שיקבע לו ב"ה להתפלל ,אלא גם בב"ה שקבוע בה
צריך שיהיה לו מקום קבוע.

גדול שגבהו י' ורחבו ד' אבל דבר קטן לא חשיב הפסק) 321וכן
בעלי חיים אינם חוצצים ,אפילו אדם אינו חוצץ .הגה:
ול"נ דבעלי חיים חוצצים ואדם אינו חוצץ ,וכן נראה סברת
הפוסקים ,ואפשר דנפל טעות בספרים.

כ .יכנס שיעור שני פתחים ואח"כ יתפלל.

319יכנס שיעור שני פתחים ואח"כ יתפלל .י"מ שיעור שני
פתחים דהיינו ח' טפחים יכנס לפנים ,שלא ישב אצל
הפתח שנראה כמשאוי ישיבת ב"ה ולפ"ז אם יש לו מקום
מיוחד אצל הפתח ,אין בכך כלום .וי"מ שהטעם מפני
שמביט לחוץ ואינו יכול לכוין ,ולפי זה אם אינו פתוח
לרשות הרבים אין בכך כלום .וי"מ שלא ימהר להתפלל
מיד כשנכנס ,אלא ישהא שיעור שני פתחים .ונכון לחוש
לכל הפירושים.

כב .יש האומר ליזהר מלהתפלל אחורי שום אדם,
וטוב לחוש לדבריו.

321ויש מי שאומר שיש ליזהר מלהתפלל אחורי שום אדם,
וטוב לחוש לדבריו.
כג .נכון שלא להתפלל כנגד בגדים המצויירים ואם
יקרה לו יעלים עיניו.

322הבגדים המצויירים ,אף על פי שאינם בולטות אין נכון
להתפלל כנגדם ,ואם יקרה לו להתפלל כנגד בגד או כותל

כא .צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר ודבר
קבוע כארון אינו חוצץ.

320צריך שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין הקיר .ודבר קבוע
כגון ארון ותיבה אינם חוצצים( ,ולא חשיב מחיצה רק בדבר

לוי :מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר -
שנאמר :ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל.
תוס' -דברים שהם קבועים כארון ותיבה אינם נחשבים
להפסק ,אבל מטה אסור כיוון שאינה קבועה.
ב"י -נראה שכל זה במיטה של ימיהם שהיא לישיבה,
אבל מיטה שלנו שהיא לשכיבה ג"כ קבועה היא וכ"פ
בשו"ע.
אבודרהם -דווקא דבר שהוא חוצץ אסור שהוא מקום
חשוב שרחב ד' וגבוה י' ,אבל דבר מועט אינו נקרא
הפסק ,שא"כ איך מתירין בבהכ"נ להתפלל לפני
הספסלים וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -כל זה בדווקא למצווה מן המובחר ,אך אין
איסור בדבר.
לכן אם מתפלל במקום שאינו יכול ללא חציצה לקיר ,אל
יעכב תפילתו או ילך לחדר אחר ,ומ"מ יעצום עיניו או
יתפלל מתוך הסידור.
יש ליזהר שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר ואפילו
עומד להתפלל באמצע בהכ"נ ,אולם הפמ"ג הורה שכל
דבר שהוא מחוץ לד' אמותיו רשות אחרת היא ומותר.
הלכה ברורה(נ) ויש מחמירים אף בדבר הקטן שלא יהיה
חוצץ ונכון לחוש לדבריהם.
ובשם הט"ז הביא שכל דבר שהוא צורך תפילה אפילו
הוא גדול הרבה ,אינו חשוב הפסק ,כמו השולחן בבית
שמניחים עליו הסידור ,וה"ה בסטנדר ,למרות שגבוה י'
ורחב ד'.

 318בגמ' בברכות ו :אמר רבי חלבו אמר רב הונא :כל
הקובע מקום לתפלתו  -אלהי אברהם בעזרו.
ובירושלמי ברכות פ"ד ה"ד א"ר תנחום בר חנינא צריך
אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל .ומה טעם
"ויהי דוד בא עד הראש" אשר השתחוה שם לאלהים אין
כתיב כאן(לשון הווה) אלא אשר ישתחוה שם
לאלהים(לשון עתיד)
רא"ש ,הגהמ"י -למדו מהירושלמי שצריך לייחד גם
בתוך בהכ"נ מקום להתפלל בו וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -אין הכוונה לקבוע מקום בתוך בהכ"נ ,כיוון
שכולו מקום תפילה לא משנה באיזה פינה עומד ,אלא
מדובר שמתפלל בביתו ששם יהיה לו מקום קבוע.
משנ"ב-גם שמתפלל בביתו יקבע לו מקום כדי שלא
יבלבלוהו בני הבית.
תוך ד"א נחשב למקום אחד כיוון שא"א לצמצם כ"כ.
 319בגמ' בברכות ח .אמר רב חסדא :לעולם יכנס אדם
שני פתחים בבית הכנסת .שני פתחים סלקא דעתך? -
אלא ,אימא :שיעור שני פתחים ,ואחר כך יתפלל.
( )1רש"י-שלא ישב סמוך לפתח ,דנראה עליו כמשוי
עיכוב בית הכנסת ,ויהא מזומן סמוך לפתח לצאת .וכ"כ
בארחות חיים שיכנס שיעור ב' פתחים שזה ח' טפחים.
ר' יונה-כל זה בזמנם שלא היה להם מקום קבוע
לתפילה ,אך אם היה לו מקום קבוע ,והוא אצל הפתח
מותר כיוון שלא נראה שהתפילה עליו כמשוי .אך אדם
שאין לו מקום קבוע אין לו לשבת בכניסה.
( )2רא"ש -כוונת הגמ' שישהה שיעור הילוך שני פתחים
עד שמתפלל
( )3מהר"ם ,הגהמ"י -כל זה דווקא בבהכ"נ הפתוח
לרה"ר ,אך אם אינו פתוח לרה"ר לית לן ביה.
ב"י -לעניין הלכה יש לחוש לכל הפירושים .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא בשם הב"ח שצריך לעשות עזרה לפני
בהכ"נ (מעין לובי) וכן נהגו היום.
יש לכבד בפתח בהכ"נ את הגדול שבכל פתח הראוי
למזוזה יש לכבד את הגדול תחילה.
הלכה ברורה(מט) צריך לכבד את הגדול בכניסה אפילו
אם מחמת כן לא יהיה מעשרה ראשונים.

 321מרדכי ,מהר"י אבוהב -בעלי חיים אינם חוצצין ,וכן
אחרי אדם אין איסור ,ודווקא אחרי רבו אסרו .וכ"פ
בשו"ע
ספר הפליאה -צריך ליזהר להתפלל אחרי כל אדם
ובשו"ע הורה לחוש לדבריו.
הרמ"א הורה שבע"ח חוצצין ואילו בנ"א אינם חוצצין.
משנ"ב -והרי קשה להיזהר בדבר כשמתפללים בבהכ"נ,
ולכן במקום שאי אפשר מותר לכתחילה להתפלל אחרי
אדם ,והמדקדק במעשיו ישתדל שיהיה לו מקום קבוע
כנגד הקיר.
הלכה ברורה(נא) מותר מן הדין להתפלל כשבנ"א
נמצאים בינו לבין הקיר בין שמתפללים ובין שאינם
מתפללים ,ומ"מ טוב להיזהר שלא להתפלל אחרי אדם
שאינו מתפלל באותה שעה ,ואם אפשר הדבר בקלות
שיקבע לו מקום סמוך לקיר עדיף שיעשה כן.
האשכנזים מחמירים לעניין בע"ח ,וטוב שאף הספרדים
יחמירו בזה.

 320בגמ' בברכות ה :תניא ,אבא בנימין אומר :על שני
דברים הייתי מצטער כל ימי  -על תפלתי שתהא לפני
מטתי ,ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום .על תפלתי
שתהא לפני מטתי  -מאי לפני מטתי? אילימא לפני מטתי
ממש  -והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן

 322תשובת הרמב"ם -הטעם שהצריכו להתפלל לפני
הקיר הוא כדי שלא יהיה דבר נגדו שיבטל כוונתו ,ובגדים
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מצויר ,יעלים עיניו .הגה :ולכן אסור ג"כ לצייר ציורים
בספרים שמתפללין בהן ,שלא תתבטל הכוונה .אבל בגדים
שמצוייר עליהם דברי תפלות ,אפי' לישב עליהם בב"ה ,אסור

כך הוא סדר ישיבתו ,אין לחוש אם מתפלל לפניו או אחריו ואף
על פי שטוב להחמיר המנהג להקל) ,אם הרחיק ד' אמות,
מותר .ועיין ביורה דעה סי' רמ"ב סעיף ט"ז

כד .לא יתפלל בצד רבו ולא אחורי רבו ולא לפניו,
ואם הרחיק ד"א מותר.
 323לא יתפלל בצד רבו ולא אחורי רבו ולא לפניו( ,יש
אומרים דכל זה לא מיירי אלא להתפלל ביחיד ,אבל בצבור אם

כה .תלמיד חבר מותר להתפלל אחרי רבו.

324תלמיד חבר מותר להתפלל אחורי רבו.

כו .כל מקום שאין קורין בו ק"ש אין מתפללין בו.

325כל מקום שאין קורין בו ק"ש ,אין מתפללים בו .וכשם
שמרחיקים מצואה ומי רגלים וריח רע ומן המת ומראיית
הערוה לק"ש ,כך מרחיקים לתפלה.

תלויים אינם אסורים ,אך אסור שיהיו ארון ושקים ושאר
כלי הבית שמבלבלים הכוונה .ובגדים המצוירים אפילו
שאינם בולטים אין נכון להתפלל כנגדם .ואם נקרה לפנינו
בגד או כותל מצויר אנחנו נוהגים לעצום עיננו וכ"פ
בשו"ע.
דרכ"מ-הביא שר"מ כתב שאלו המציירין צורות
במחזורים לא יפה עושים כיוון שמפריע לכוונה,
ובתשובת הרא"ש כתב שבגדים שמצוייר עליהם ציורי
ע"ז אסור לישב עליהם וכל שכן להניחם בצידי בהכ"נ
וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -לכן יש ליזהר שלא לצייר בכותל בהכ"נ נגד פני
האדם אלא למעלה מקומת איש.
אסור להתפלל כנגד מראה שנראה שמשתחווה לבבואה
שלו ,ואפילו בעצימת עניים.
הלכה ברורה(נד) אסור לצייר ציורים של חיות ועופות על
כותלי בהכ"נ ,מחשש שמא יסתכל בהם בשעת תפילתו
ותתבטל כוונתו .ולדעת רבים מרבותינו יש בזה סרך
איסור ע"ז .ולכן יש לאסור לעשות דמות של אריות על
ארון הקודש או על הפרוכת.

כז .העומד בתפילה והשתין תינוק ישתוק עד
שיביאו מים או ילך משם.

326היה עומד בתפלה והשתין תינוק בבהכ"נ ,ישתוק עד
שיביאו מים להטיל על המי רגלים ,או יהלך לפניו ד'
אמות או לצדדיו או יצא מב"ה ויגמור תפלתו .הגה :ויותר
טוב לילך למקום אחר ולא לשתוק ,שמא ישהה כדי לגמור את
כולה ויצטרך לחזור לראש.

סימן צא -שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת
תפילה
א .אסור להתפלל עד שיכסה לבו ,ובדיעבד אם כסה
רק ערוותו יצא.

327היתה טלית חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה,
אסור להתפלל עד שיכסה לבו; ואם לא כסה את לבו ,או

 323בגמ' בברכות כז .מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה
דרב ...אמר רבי יהושע בן לוי :אסור לעבור כנגד
המתפללין - .איני? והא רבי אמי ורבי אסי חלפי!  -רבי
אמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות הוא דחלפי - .ורבי
ירמיה היכי עביד הכי? והא אמר רב יהודה אמר רב:
לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו(בצד רבו שמראה כאילו
הם שוים) ולא אחורי רבו( רש"י -גאווה ,ר' יונה -שמא

(נח) אם הרחיק ד"א הרי הוא כנמצא ברשות אחרת
ומותר להתפלל לפני ואחרי רבו .אך כשעומד מאחריו
ירחיק גם שיעור ג' פסיעות שלא יעכב את רבו.
 324בגמ' לעיל ראינו שאני רבי ירמיה בר אבא ,דתלמיד
חבר הוה .מ"מ כתב בב"י -שלהתפלל לפני רבו אסור
אפילו הוא תלמיד חבר כיוון שהוא ביזוי גדול .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -וכן בצידי רבו מותר ,אך לא לפניו.

יצטרך רבו לפסוע ג' פסיעות לאחריו ואינו יכול .יש פירשו
שמראה כאילו משתחווה אליו) ותניא רבי אליעזר אומר:

המתפלל אחורי רבו ....גורם לשכינה שתסתלק מישראל!
 שאני רבי ירמיה בר אבא ,דתלמיד חבר הוה.ר' יונה -גם להתפלל לפני רבו אסור שהוא גם בזיון וכ"פ
בשו"ע
ר' יונה ,רא"ש -אם הרחיק ד"א מותר ,אך כל זה
בדווקא בצדדין או מאחריו ,אבל לפניו אסור בכל עניין
ובשו"ע סתם ומשמע שאף לפניו בריחוק ד"א מותר ,וכן
סתם ביו"ד.
דרכ"מ -חלק ,וכל ריחוק ד' אמות מועיל ואפילו לפניו.
מהר"י אבוהב -אין להתפלל אחרי רבו בדווקא שמתפלל
יחידי ,אבל אם הוא מתפלל בציבור אם כך הוא סידור
ישיבתו אין חשש .ב"י -לעניין הלכה יש לחוש לזה אפילו
בציבור .וברמ"א הורה שהמנהג להקל.
משנ"ב -נראה שהוא הדין באביו.
גם בציבור אם מתפלל אחרי רבו ישתדל להרחיק ד"א
וריחוק ג' פסיעות כדי שרבו לא יצטרך להמתין.
ארבע אמות לפניו סגי בארבע אמות מצומצמות.
העומד בתוך הבימה ,אין צריך להרחיק ממנו כיוון
שרשות בפ"ע היא.
הלכה ברורה(נו) איסור זה הוא בדווקא ברבו המובהק
שלמד ממנו רוב חכמתו ,והוא הדין בגדול הדור ,וכן
באביו.
(נז) לדעת השו"ע אין לחלק לעניין איסור תפילה אחרי
רבו בין אם היה בציבור או ביחיד.

 325רמב"ם -כללו של דבר כל מקום שאין קורין בו ק"ש
אין מתפללין בו ,וכשם שמרחיקין מצואה ומי רגלים וריח
רע ומן המת ומראיית הערווה לק"ש כך מרחיקין לתפילה
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הוא הדין לת"ת ולכל דבר שבקדושה.
 326כ"פ הרוקח וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-אסור להפסיק בדיבור כדי שיביאו לו מים ,אך
מותר לו לשתוק עד שיביאו וזאת כיוון שאיסור מי רגלים
הוא דרבנן.
אך אם תינוק טינף בצואה ואחרים עומדים שם ואינם
יודעים ,ואינו יכול להודיעם אלא ע"י דיבור ,מותר לו
לעשות איסור קל לדבר בתפילה כדי להצילם מאיסור
תורה.
 327בגמ' בברכות כד :אמר רב הונא :היתה טלית חגורה
על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה ,אסור להתפלל עד
שיכסה לבו; ואם לא כסה את לבו ,או שנאנס ואין לו
במה יתכסה ,הואיל וכסה ערותו והתפלל ,יצא .אבל
לתפלה  -עד שיכסה את לבו.
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שנאנס ואין לו במה יתכסה ,הואיל וכסה ערותו והתפלל,
יצא.

329יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה,
וי"א שיש למחות שלא ליכנס בבהכ"נ בגלוי הראש

ב .צריך לאזור אזור בשעת תפילה אפילו יש לו
אבנט ,משום הכון.

ד .הנחת ידו על הראש לא חשיבה כיסוי ,ושל חבירו
חשיבה.
330כובעים( ,קפיל"ה בלעז) הקלועים מקש ,חשיבא כסוי,

328צריך לאזור אזור בשעת התפלה ,אפילו יש לו אבנט
שאין לבו רואה את הערוה ,משום "הכון" אבל שאר
ברכות מותר לברך בלא חגורה ,מאחר שיש לו מכנסים.

אבל הנחת יד על הראש לא חשיבא כסוי; ואם אחר מניח
ידו על ראשו של זה ,משמע דחשיבא כסוי.

ג .י"א שאסור להוציא אזכרה מפיו ולא להכנס
לבהכ"נ בראש מגולה.

ה .יעמוד בתפילה כדרך שאנשי המקום עומדים
לפני הגדולים.
331לא יעמוד באפונדתו (טאסק"ה בלעז) ולא בראש מגולה

הגה :ואין לבו רואה את הערוה

ולא ברגלים מגולים ,אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו
לפני הגדולים אלא בבתי רגלים.

רש"י -בתפילה צריך להראות את עצמו כאילו עומד לפני
מלך ולעמוד באימה ,אך לק"ש אינו מדבר לפני המלך
ואפילו אין לבו מכוסה .
רמב"ם -ואם לא כסה לבו או שנאנס ואין לו במה יכסה
הואיל וכסה ערותו והתפלל יצא ,ולכתחלה לא יעשה כן
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-אם היה ערום ממתניו ולמעלה יצא.
ביה"ל -כיוון שאין ליבו רואה את הערווה יצא ,אך אם
היה לבוש בחלוק וליבו רואה את הערווה צריך לחזור
ולהתפלל.
ומשמע שמי שאין לו במה לכסות את ליבו שלא יתפלל,
וההיתר הוא דווקא אם נאנס מותר בלבו מגולה (אך לא
שלבו רואה את הערווה)
הלכה ברורה(א) בק"ש מדינא צריך שיהיה דבר המפסיק
בין הלב לערווה ,בתפילה אף צריך שיהיה ליבו מכוסה עם
בגד עליון (ונכון גם בק"ש להחמיר בזה) בדיעבד אם
התפלל כשלבו מגולה יצא יד"ח ,ובלבד שתהא ערוותו
מכוסה ויהא דבר חוצץ בין לבו לבין ערוותו.
אם היה ליבו מגולה וגם לבו רואה את הערווה לכתחילה
לא יתפלל ,ובדיעבד אם התפלל נכון שיחזור ויתפלל
בתנאי של נדבה.
וראוי לכל אדם שבשעת התפילה יכסה כל גופו שהרי הוא
כעומד לפני המלך.

 329במסכת סופרים פי"ד הי"ב -פוחח ,הנראין כרעיו ,או
בגדיו פרומים ,או מי שראשו מגולה ,פורס על שמע ,ויש
אומרים בכרעיו נראין ,או בגדיו פרומים ,פורס על שמע,
אבל בראשו מגולה אינו רשאי להוציא הזכרה מפיו.
ר' ירוחם – אין לברך בגילוי הראש
ב"י -נראה שיש מחלוקת בדבר ונקטינן כר' ירוחם וכ"פ
בשו"ע.
ר' פרץ -יש למחות שלא להיכנס לבהכ"נ בגילוי ראש
וכ"פ בשו"ע.
ביה"ל -בזמנינו ישנו איסור בכלל ללכת בלא כיסוי ראש
אפילו פחות מד"א.
הלכה ברורה(ב) דיני כיסוי הראש נתבארו בסימן ב ,ושם
מבואר שבשעת ק"ש ותפילה ראוי ונכון ללבוש כובע או
כיפה המכסים את כל ראשו או את רובו.
 330כ"פ בתה"ד ובטעם הדבר כיוון שהראש והיד חד גוף
הם ואין הגוף יכול לכסות את עצמו .ב"י -משמע מדבריו
שאם אחר מניח ידו על ראשו של חבירו נחשב לכיסוי
וכ"פ בשו"ע
 331רמב"ם בהלכות תפילה ופסק כלשונו בשו"ע.
הגהמ"י -אסר להתפלל יחף.
ב"י -נראה מדברי הרמב"ם שאם דרך אנשי המקום
לעמוד יחפים בפני הגדולים כמו בארצות ערב יהיה מותר
להתפלל יחף .שהכל הולך לפי מנהג המקום.
משנ"ב -אין להתפלל עם בגד שאין דרך כבוד לעמוד כך
לפני השי"ת כמו חלוק בית או חלוק שינה.
בזמנינו צריך לשים כובע על ראשו ,ולא סגי בכובע קטן
שתחת הכובע כי אין דרך לעמוד כן לפני אנשים חשובים.
והכל תלוי במנהג המקומות
בארצות החום בהם עומדים גם לפני הגדולים יחפים אין
לחוש אפילו הבגדים קצרים ונראין הרגליים.
הלכה ברורה(ג) ראוי לאדם ללבוש בגדים נאים בשעת
התפילה שנאמר הכון לקראת..
וטוב שיהיו לו בגדים מיוחדים ונאים לתפילה ואם אינו
יכול לעשות כן טוב שיהיו לו מכנסיים מיוחדים לתפילה
משום נקיות.
(ד) לא יעמוד בתפילה כשהוא לבוש בבגד שאין דרך
לעמוד בו לפני אנשים גדולים ,וכן לא יעמוד ברגליים
מגולות אם דרך אנשי המקום שלא לעמוד בפני הגדולים
ברגליים מגולות.
ולכן מקומות שנהגו ללכת שם עם מכנסיים קצרות
ועומדים כן לפני אנשים גדולים ,למרות שאין ראוי
להתפלל כך ,מ"מ אם קשה עליהם ללכת ללבוש מכנסיים
ארוכים קודם התפילה רשאים מעיקר הדין להתפלל כך.
והוא הדין לעניין חולצה קצרה.

 328בגמ' בשבת ט :אמר אביי הני חברין בבלאי ,למאן
דאמר תפלת ערבית רשות ,כיון דשרא ליה המייניה(אבנט
שלו)  -לא מטרחינן ליה.
ר"ן ,הגהמ"י ,תרומה -מכאן למדים שצריך אדם לאזור
אזור בשעת התפילה
תוס' -הכוונה שצריך ללבוש מכנסיים ,וזה כדי שלא יהיה
לבו רואה את הערווה ,אך בימינו שיש לנו מכנסיים אין
צורך.
רא"ש -מ"מ מצווה גם בזמנינו לאזור משום הכון
לקראת אלוקיך ישראל .וכ"פ בשו"ע.
ר"ן ,הגהמ"י -דווקא בשעת התפילה ,אך בשאר ברכות
או ק"ש אין צריך אלא שליבו לא יראה את הערווה וכ"פ
בשו"ע.
ר' ירוחם -דווקא מי שרגיל לחגור כל היום צריך לחגור
בתפילה ,אבל מי שהולך כל היום ללא חגורה אינו צריך
לחגור לתפילה.
משנ"ב -הביא את דברי ר' ירוחם ושכך פסק המג"א
אמנם כתב שממידת חסידות לחגור גם במי שאינו רגיל
לחגור כלל.
ובדיעבד אם התפלל ללא אזור יצא.
אבנט הכוונה למכנסיים המפסיקים בין הלב לערווה.
הלכה ברורה(ב) הביא את דברי ר' ירוחם ולמרות
שהשו"ע השמיט חילוק זה ,הביא הרבה פוסקים שס"ל
שגם מרן מודה לדין זה.
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עצמו שיעור הילוך פרסה ,אבל אם יכול להעמיד עצמו
שיעור פרסה יצא בדיעבד ,אבל לכתחלה לא יתפלל עד
שיבדוק עצמו תחלה יפה .הגה :וכל הנצרך לנקביו אסור אפי'

ו .דרך החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא
כשהם עטופים.

בדברי תורה ,כל זמן שגופו משוקץ מן הנקבים

 332דרך החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהם
עטופים .הגה :ובעת זעם יש לחבק הידים בשעת התפלה

ב .אם באמצע תפילתו או בק"ש וברכותיה נתעורר
לו תאווה לא יפסיק.

כעבדא קמיה מאריה ,ובעת שלום יש להתקשט בבגדים נאים
להתפלל

334אם באמצע תפלתו נתעורר לו תאוה יעמיד עצמו עד
שיגמור ,ולא יפסיק; ואם בשעת ק"ש וברכותיה נתעורר,

סימן צב –הנצרך לנקביו ודין רחיצה לתפילה
ושאר הכנות לתפילה.
א .הצריך לנקביו ,אל יתפלל ,ואם התפלל תפילתו
תועבה וצריך לחזור.

משנ"ב -יש שפרשו שצריך לחזור ולהתפלל דווקא אם
עשה גדולים אך לקטנים לא  ,ויש שחלקו (ביה"ל -אין
כח בידינו להכריע בינהם)
בקריאת שמע ושאר ברכות לכתחילה לא יקרא ,ואם
קרא בדיעבד אינו צריך לחזור ולקרוא.
פרסה הוא שיעור ארבע מיל ,היינו שעה וחומש.
את הזמן בו יכול להתאפק מונים משעת תחילת התפילה
אם היה ביכולתו להמתין ,ולכן אפילו אחרי התפילה מיד
הלך לעשות צרכיו יצא.
אם משער שיכול להתאפק לכתחילה טוב שיבדוק עצמו,
ואף אם מחמת כן יצטרך להתפלל יחידי ,עדיף שיתפלל
יחידי ונקי.
אך אם רואה שזמן התפילה יעבור לגמרי מותר לו
להתפלל.
ואם הוא מלמד תורה לרבים או דורש ,ובאמצע נצטרך
לנקביו אפילו גדולים מותר לו להשהות עצמו ,כיוון שבל
תשקצו הוא איסור דרבנן ומפני כבוד הבריות נדחה.
ביה"ל -ש"צ שנצרך לנקביו קודם חזרת הש"ץ אם יכול
לעמוד עד שיעור פרסה ,כיוון שבדיעבד תפילתו תפילה,
ויש כאן משום כבוד הבריות ,אפשר לסמוך על שיטת
הרי"ף ולהתיר לו להתפלל.
אולם אם אינו יכול להתאפק שיעור פרסה ,צע"ג אם
מותר לו להתפלל.
אולם בעל קורא ונזדמן לו כן מותר לו לקרוא .וכ"ש אם
התחיל כבר לקרוא והתעורר לו צורך יכול להמשיך
לקרוא.
הלכה ברורה(א) עבר ודחק את עצמו כשהוא צריך לנקביו
תפילתו תועבה ,וצריך לחזור ולהתפלל.
והוא הדין בזה לעניין ד"ת ולעניין ק"ש ובה"מ ושאר
ברכות ,שאף בהם אסור לו לאמרם עד שיצא לנקביו,
ומ"מ לעניין דיעבד אין צריך לחזור ולקרוא ק"ש ,ואינו
צריך לחזור לברך בה"מ ושאר ברכות.
(ג) שיעור הילוך פרסה הוא לעניין שיעור זמן ,ואין לחלק
בין מהלך ליושב ,ואפילו אם יודע שאם יושב במקומו
יוכל להתאפק שיעור זה אך אם ילך לא יוכל להתאפק
מ"מ אם יכול להתאפק שיעור זה בעודו יושב תפילתו
תפילה.
(ד) אם קודם שהתפלל שיער בדעתו שיכול להתאפק עד
שיעור שעה וחומש ,ומיד לאחר שהתפלל עשה צרכיו
והוברר לו שלא היה יכול להעמיד עצמו שיעור זה ,יצא
יד"ח תפילה.
(ו) יש אומרים שדין זה אמור אלא בנצרך לנקביו גדולים,
אך בקטנים יוצא יד"ח בדיעבד ,ויש אומרים שאין לחלק,
ולהלכה נראה שצריך לחזור ולהתפלל וקודם תפילתו
יעשה תנאי של נדבה ויאמר :אם אני חייב לחזור תהיה
תפילה זו לחובת תפילה ,ואם איני חייב תהיה תפילה זו
לנדבה.

 333היה צריך לנקביו ,אל יתפלל ,ואם התפלל תפלתו
תועבה וצריך לחזור ולהתפלל; וה"מ שאינו יכול לעמוד

מ"מ לעניין ש"צ אינו רשאי לעבור כשהוא במכנסיים
קצרים ,וכן אם הוא עם שרוולים קצרים ,צריך שיהיו
מכסים עד המרפק (נתבאר בסימן נג)
ובמקום שנהגו ללבוש נעליים ואין דרכם לעמוד לפני
אנשים גדולים שהם יחפים ,צריך ללבוש נעליים בשעת
התפילה ,אך במקום שנהגו ללכת יחפים בימות הקיץ או
בסנדלים פתוחים בלא גרבים ועומדים כך לפני אנשים
גדולים רשאים להקל בזה.
אך מי שמקפיד שלא לעמוד בפני אנשים גדולים בלא
נעליים צריך ללבוש נעליים בשעת התפילה ,אפילו במקום
שנהגו ללכת יחפים לפני אנשים גדולים.
(ו) אין ללבוש כפפות על הידיים בשעת התפילה ,אם אין
דרך לעמוד בפני אנשים גדולים כשהוא לבוש כך
וכן אין להתפלל כשהוא לבוש בפיג'מה ,או בבגד תחתון
שהרי אין דרך לעמוד כך לפני אנשים גדולים.
 332כ"פ הרמב"ם וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ז) טוב שכל אדם יעשה עצמו כתלמיד חכם
לעניין זה.
ולכן נכון שיכסה ראשו בטלית בשעת התפילה ,מפני
שכיסוי זה מכניע לב האדם ,ויש אומרים שיעשה כן בכל
זמן התפילה ,ויש אומרים דווקא כשהתפילין עליו.
ומ"מ לעניין הלכה נראה שאין חיוב מן הדין ,ואם חושש
שכיסוי הטלית יגרום לו להפרעה בכוונה ,רשאי שלא
לכסות ראשו בטלית.
 333בגמ' בברכות כג .תנו רבנן :הנצרך לנקביו  -אל יתפלל,
ואם התפלל  -תפלתו תועבה .אמר רב זביד ואיתימא רב
יהודה :לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו ,אבל אם
יכול לשהות בעצמו  -תפלתו תפלה .ועד כמה?  -אמר רב
ששת :עד פרסה ...אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי
יונתן :הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל ,משום שנאמר:
הכון לקראת אלהיך ישראל.
רמב"ם-כיוון שתפילתו תועבה צריך לחזור ולהתפלל.
וכ"פ בשו"ע.
רי"ף" -אבל אם יכול לשהות בעצמו-מותר" לפי דבריו
משמע שאם הוא יכול לשהות בעצמו מותר לו לכתחילה
להתפלל.
ר' יונה ,רא"ש ,רמב"ם -גרסו כגמ' שלנו שתפילתו
תפילה ,משמע בדיעבד ,אבל לכתחילה גם אם יכול
להתאפק לא יעשה כן וכ"פ בשו"ע.
הגהמ"י -אם נצרך לנקביו אסור בכל דברי תורה כל זמן
שגופו משוקץ מן הנקבים .וכ"פ ברמ"א.

 334כ"פ הרשב"א וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מיירי הכא שקודם התפילה בדק את עצמו או
שלא היה צריך לנקביו כלל ,ולכן אפילו שנתעורר אינו
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בין לקטנים בין לגדולים ,קורא כדרכו 335 .הגה :ודוקא
שאינו מתאוה כל כך דאית ביה משום בל תשקצו ,אבל בלאו
הכי ,יותר טוב להפסיק ואם רצה להרחיק ולהטיל מים,

והמים נמצאים לפניו ,אבל אם צריך לחזור לאחוריו
למקום מים עד מיל ,חוזר; יותר ממיל ,אינו חוזר .ואם
מתירא שיעבור זמן התפלה ,ינקה ידיו בצרור או בעפר או
בכל מידי דמנקי (ועיין לקמן סי' רל"ג).

ג .צריך קודם התפילה להסיר כיחו וניעו וכל דבר
הטורדו.

ה .רחץ בשחרית והסיח דעתו חוזר ונוטל בלא ברכה
אם יש לו מים.

עושה.

338רחץ ידיו שחרית והסיח דעתו ,צריכים נטילה לתפלה,
אם יש לו מים ,אף על פי שאינו יודע להם שום לכלוך,

336צריך קודם תפלה להסיר כיחו וניעו וכל דבר הטורדו.

ד .צריך לרחוץ ידיו ,וצריך לחזור אחריהם עד פרסה
לפניו ומיל לאחריו.

מרבנן דאתא ממערבא ואמר :מי שאין לו מים לרחוץ ידיו
 מקנח ידיו בעפר ובצרור ובקסמית! אמר ליה :שפירקאמר ,מי כתיב ,ארחץ במים? בנקיון כתיב  -כל מידי
דמנקי .דהא רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן
צלותא ,והני מילי  -לקריאת שמע ,אבל לתפלה  -מהדר.
ועד כמה? עד פרסה .והני מילי  -לקמיה ,אבל לאחוריה -
אפילו מיל אינו חוזר; ומינה -מיל הוא דאינו חוזר ,הא
פחות ממיל  -חוזר.
רי"ף ,רשב"א -לאחור אינו חוזר מיל ,אך פחות ממיל
חוזר.
רמב"ם -לאחור חוזר מיל אך לא יותר ממיל וכ"פ בשו"ע
(תלוי בנוסחת הגמ') שלפניו עד פרסה ולאחריו עד מיל
כולל ,אך לא יותר.
האם ישנה חלוקה בין ק"ש לתפילה?
רש"י -לק"ש אין צריך לחזר אחרי מים כיוון שזמנה
מוגבל ,אך תפילה כיוון שזמנה כל היום מחזר אחרי מים.
רשב"א -חלק על דבריו ופרש שלק"ש שהיא דאו' הקלו
בו ,אך בתפילה שהיא דרבנן החמירו שיחזר אחרי מים.
תוס' ,ר' יונה ,מרדכי ,רא"ש -אין חילוק בין ק"ש
לתפילה.
ב"י -כיוון שהרי"ף ,רמב"ם והרשב"א חילקו בין ק"ש
לתפילה -הכי נקטינן.
ב"י -הבין מדברי הטור שפשוט שבכל מקום שיכול לרחוץ
ידיו יעשה כן ,אך כל זה שיש לו עוד שהות ,אך אם חושש
שיעבור הזמן ינקה ידיו במידי דמנקי ,ורב חסדא קלל את
מי שמחזר על מים כאשר הוא בסוף זמן ק"ש וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -גם למנחה וערבית צריך נטילה.
לשיטת הרמב"ם היכן שצריך ליטול ידיו ולא רחץ ולא
ניקה במידי דמנקי אפילו בדיעבד אין תפילתו תפילה.
(ביה"ל -לעניין דינא אינו חוזר להתפלל)
אין לחלק בין רוכב בדרך לבין מהלך ,ואין חילוק בין דרך
טובה לרעה.
והולך דווקא כשיודע שימצא שם מים ,אך אם הוא
מסופק לא.
גם היושב בביתו צריך לחזר אחרי מים עד שיעור מיל.
אם ילך לרחוץ את ידיו ויפסיד תפילה בציבור ,לא ילך
אלא ינקה במידי דמנקי.
הלכה ברורה(י) אם חושש שמא יפסיד תפילה בציבור
מחמת שצריך לחזר אחר מים ,צריך לחזור אחריהם
ויתפלל יחידי.

337צריך לרחוץ ידיו במים ,אם יש לו; ואם אין לו ,צריך
לחזור אחריהם עד פרסה .והני מילי כשהוא הולך בדרך

מפסיק .אך לאחר שסיים  18אסור לו להתאפק עד
קדושה כיוון שהיא עניין אחר.
ובק"ש למרות שהוא יכול ללכת למקום זה או אחר כדי
להיפנות כמו בסוף הסעיף ,בכ"ז כיוון שהתחיל בהיתר
יכול לקרוא כדרכו ואינו צריך להפסיק .אך אסור לו
להתחיל  18כיוון שהיא עניין אחר,ולכן יראה שיפסיק
לפני ברכת ויציב ,כדי שיוכל לסמוך גאולה לתפילה .או
שיפסיק בין גאולה לתפילה.
ודווקא בק"ש אם רצה יטיל את מימיו ,אך בתפילה לא
כיוון שאסור לו לזוז ממקומו.
מאותה סיבה אם התחיל לו הצורך לנקביו לפני שהתחיל
ברכות ק"ש ,לא יתחיל עד שיתפנה ,לכן אם נתעורר לו
צורך באמצע פסד"ז לא יפסיק אחרי ברכו (כיוון שברכו
הוא חלק מברכות ק"ש) ולכן יתפנה לנקביו לפני ברכו.
ביה"ל -הוא הדין שאם נתעורר אצלו שאינו צריך
להפסיק בעניין קריאת התורה ,אמירת הלל ,קריאת
מגילה ובה"מ .וכן בלימוד תורה אם מחמת שיפסיק יגרם
לו לאחר מכן ביטול תורה ,רשאי לסיים את אותו עניין
שהחל בו.
הלכה ברורה(ז) אם קודם שהתחיל להתפלל לא היה צריך
לנקביו ,ובאמצע עמידה הרגיש שהוא צריך לנקביו באופן
שאינו יכול להתאפק שעה וחומש אך יכול להתאפק עד
סיום התפילה ,אינו רשאי להפסיק.
ואם הוכרח להפסיק ושהה שיעור כדי לגמור את כולה,
חוזר לראש התפילה.
(ח) אך לעניין ק"ש וברכותיה אם הרגיש כן ,לעניין
גדולים אינו רשאי להפסיק אלא יסיים ק"ש עם
ברכותיה ,ולעניין קטנים הדבר תלוי ברצונו.
 335דרכ"מ -הביא בשם תה"ד שאסור להתאפק ,והסיק
מדבריו שיש לחלק בין אם ממש אינו יכול להתאפק שאז
אסור ,לבין שאינו ממש מתאפק אך לא יוכל להמתין
שיעור שעה וחומש ,וכ"פ ברמ"א ומ"מ יותר טוב
להפסיק.
משנ"ב -דברי הרמ"א אמורים גם לעניין תפילה ,שמוטב
שיפסיק בין לגדולים בין לקטנים משום איסור בל
תשקצו.
ואם אי אפשר לו להתאפק עד שיגמור שמונה עשרה,
מותר לו לצאת ולהפנות באמצע רק שלא יפסיק בדיבור,
ומשמע שאח"כ לא יצטרך לחזור לראש כיוון שקודם
התפילה לא היה נצרך לנקביו והוא שלא ישהה כדי לגמור
את כולה.

 338ראבי"ה -מידי דמנקי מועיל דווקא שנתלכלו ידיו
בטיט וכדומה אך אין מועיל אם הסיח דעתו מהנטילה
הקודמת שאז צריך ליטול ידיו שנית.
ר"ן -החשיבות היא בדווקא שידיו לא יהיו מלוכלות אך
אין לחוש להיסח הדעת.
רמב"ם -צריך ליטול ידיים לפני כל תפילה אפילו שאינם
מלוכלכות ,וכן צריך לברך על הנטילה.
ב"י -כיוון שהרמב"ם והראבי"ה מסכימים לדעה אחת
הכי נקטינן ,אך לעניין ברכה לא ראיתי נוהגים לברך על
נט"י לשום תפילה חוץ מנטילת שחרית וסב"ל .וכ"פ

 336כ"פ הרמב"ם מהלכות תפילה וכ"פ בשו"ע.
 337בגמ' בברכות טו" .ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את
מזבחך ה' "  ...אמר ליה רבינא לרבא :חזי מר האי צורבא
78

ולא יברך; ואם אין לו מים מזומנים ,אין צריך לחזור
וליטול .הגה :ואפי' היו ידיו מלוכלכות ונוטלן לתפלה ,אינו

ט .הרוקק לא יתפלל עד שישהה ד"א והמתפלל לא
ירוק עד שישהה ד"א.

מברך וכדלעיל סי' ז'

341הרוקק לא יתפלל עד שישהא ד"א; המתפלל לא ירוק
עד שישהא ד"א .ודוקא לרצונו ,אבל אם נזדמן לו רוק,
מותר ( וע"ל סי' צ"ז).

ו .העומד בתפילה ונזכר שנגע במקום מטונף די
בנקיון במידי דמנקי.

339העומד בתפלה ונזכר שנגע במקום מטונף ,די בנקיון
עפר או צרורות או מחכך ידיו בכותל.

י .טוב ליתן צדקה קודם התפילה.

342טוב ליתן צדקה קודם תפלה.

ז .מקום מטונף היינו מקומות המכוסין שיש שם
מלמולי זיעה וכן הראש.

סימן צג -קודם שיתפלל צריך לשהות

339מקום מטונף ,היינו מקומות המכוסין באדם לפי שיש
בהם מלמולי זיעה ,וכן אם חיכך הראש .הגה :ולכן אסור

א .ישהה שעה אחת קודם התפילה שיכוון לבו,
ואחת אחר התפילה.

ליגע במקומות אלו בשעה שעומדים בתפלה או עוסק בתורה ,
וכן בצואת האוזן והאף כ"א ע"י בגד.

343ישהה שעה אחת קודם שיקום להתפלל ,כדי שיכוין לבו
למקום; ושעה אחת אחר התפלה ,שלא תהא נראית עליו
כמשאוי שממהר לצאת ממנה.

ח .המשתין לא יתפלל עד שישהה ד"א והמתפלל
לא ישתין עד ד"א.

340המשתין ,לא יתפלל עד שישהא כדי הלוך ד"א ,משום
ניצוצות; והמתפלל לא ישתין עד שישהא כדי הילוך ד"א,
שכל ד"א תפלתו שגורה בפיו ורחושי מרחשין שפוותיה.

משנ"ב -אחרי שיעור ד"א משערים שהניצוצות נספגו
בבגדו.
הלכה ברורה(כב) שיעור הילוך ד"א היינו כשתי שניות.

בשו"ע והוסיף שאם אין לו מים מזומנים אינו צריך לחזר
אחריהם וליטול.
משנ"ב -היסח הדעת היינו ששהה זמן רב בין הנטילה
לתפילה וכ"ש ששייך בין שחרית למנחה.
אם לא היו לו מים מזומנים צריך בכ"ז לנקותם במידי
דמנקי.
ואין להקל אלא בסתם ידיים ,אך אם נגע במקום המטונף
וכ"ש שעשה צרכיו אף בתפילת המנחה צריך לחזר אחרי
מים.
הלכה ברורה(י) נטל ידיו קודם שחרית ,ולפני התפילה
הסיח דעתו מהם ,אבל אינו יודע שהתלכלכו ,וכן בתפילת
מנחה -אם יש לו מים מזומנים לפניו יטול ידיו ,אך אם
אין לו מים מזומנים לפניו די בכך שינקה במידי דמנקי.
(יד) אין הניגוב מעכב בנטילה שקודם התפילה ,ולכן אם
אין במה לנגב רשאי להתפלל בלא ניגוב.

 341בירושלמי מגילה פ"ג ה"א ר' שמואל בר חלף בשם רב
אדא בר אחוה המתפלל לא ירוק עד שיהלך ארבע אמות
א"ר יוסה בי ר' בון וכן הרוקק אל יתפלל עד שיהלך
ארבע אמות.
ר' יונה -ודווקא לרצונו ,אבל אם נזדמן לו רוק מותר
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דין רוקק בתפילה יתבאר בסימן צז ,ב.
 342בגמ' בבבא בתרא י .רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר
מצלי ,אמר ,דכתיב :אני בצדק אחזה פניך .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-מנהג כמה קהילות ליתן צדקה כשמגיע לפסוק
"והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל"..
ויש מקומות שנוהגין לקבץ בעת קריאת התורה והוא
שלא כהוגן ,דמבטלין עי"ז שמיעת קריאת התורה ועניית
ברכו.
הלכה ברורה(כד) על דעת האר"י שמגיע לויברך דויד
ואומר "ואתה מושל בכל" נותן ג' פרוטות ,ויתן תחילה ב'
פרוטות יחדיו ואח"כ את השלישית.

 339כ"פ הרשב"א ומקום הטינופת הכוונה אפילו שוק
וירך ומקומות המכוסים באדם ,לפי שיש מלמולי זיעה,
וכן לחכך בראשו .אבל מקומות מגולים בפניו ובזרעותיו
אין אלו מקומות הטינופת שאין שם מלמולי זיעה וצואה
וכ"פ בשו"ע.
כלבו -לכן יש ליזהר בשעת התפילה ולימוד תורה מליגע
במקומות אלו.
מהרי"ל -צואת האוזן והאף אסור ליגע בהם בתפילתו
אלא על ידי בגד וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -דווקא העומד בתפילה סגי ליה במידי דמנקי,
אך אם היה בק"ש או פסד"ז צריך ללכת וליטול את ידיו.
הגר"א הקל בצואת האוזן והאף.

 343בגמ' בברכות ל :אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד
ראש .חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין,
כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים.
ובגמ' לב :תנו רבנן :חסידים הראשונים היו שוהין שעה
אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת.
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-תלמידי רבינו יונה הוכיחו מהגמ' שכאן הכוונה
לשעה אחת מתוך יב שעות זמניות ,אך כל זה דווקא
לחסידים אך לשאר אינשי די בשעה מועטת שישהה שהוא
שיעור הילוך שמונה טפחים.
האר"י ז"ל היה מתפלל מהסידור כדי שיכוון ליבו ביותר.
הלכה ברורה(א) צריך לשהות קודם שיתחיל להתפלל ,18
ולשהות אחר שיתפלל .18
בתפילת שחרית בלאו הכי אנו שוהים קודם התפילה
באמירת הקרבנות ,פסד"ז ,ק"ש וברכותיה ,וכן אחר
התפילה אנו שוהים באמירת תחנון ,אשרי ,שיר של יום
ועלינו לשבח ,וה"ה במנחה וערבית.

 340בגמ' במגילה כז :תני תנא קמיה דרב נחמן :המתפלל
מרחיק ארבע אמות ומשתין ,והמשתין מרחיק ארבע
אמות ומתפלל .תני ישהה(היינו צריך לשהות שיעור הילוך
ד"א ולא להתרחק ד"א) בשלמא משתין ישהה כדי הילוך
ארבע אמות(עד שמתפלל)  -משום ניצוצות(שלא יטנפו
בגדיו) ,אלא מתפלל ישהה כדי הילוך ארבע אמות(לפני
שמשתין) למה לי? אמר רב אשי :שכל ארבע אמות תפלתו
סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה(שפתיו נעות מתיבות
התפילה ולכן צריך להמתין)

כ"פ הרי"ף ,רא"ש וכ"פ בשו"ע.
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סימן צד-צריך לכוון נגד ארץ ישראל ,ודין הרוכב
או יושב בספינה.

ב .יעמוד להתפלל באימה והכנעה ,ולא מתוך שחוק
ולא מתוך שמחה.

 344לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה ,לא מתוך
שחוק וקלות ראש ודברים בטלים ולא מתוך כעס ,אלא
מתוך שמחה כגון :דברי תנחומין של תורה סמוך לגאולת
מצרים או סמוך לתהלה לדוד שכתוב בו :רצון יראיו
יעשה ,שומר ה' את כל אוהביו

א .יחזיר פניו כנגד א"י כנגד ירושלים כנגד המקדש
וכנגד בית קה"ק.

347בקומו להתפלל ,אם היה עומד בח"ל ,יחזיר פניו כנגד
ארץ ישראל ויכוין גם לירושלים ולמקדש ולבית קדשי
הקדשים; היה עומד בא"י ,יחזיר פניו כנגד ירושלים
ויכוין גם למקדש ולבית קה"ק; היה עומד בירושלים,
יחזיר פניו למקדש ויכוין ג"כ לבית קדשי הקדשים; היה
עומד אחורי הכפורת ,מחזיר פניו לכפורת.

ג.אין עומדים להתפלל מתוך דין ,ולא מתוך הלכה
שאינה פסוקה.

345אין עומדים להתפלל מתוך דין ,ולא מתוך הלכה שלא
יהא לבו טרוד בה ,אלא מתוך הלכה פסוקה .הגה :והיינו

ב .המתפלל לרוח משאר רוחות יצדד פניו לא"י
ולירושלים.

נמי כמו מתוך שמחה ,כי פקודי ה' ישרים משמחי לב

348אם מתפלל לרוח משאר רוחות ,יצדד פניו לצד א"י אם
הוא בח"ל; ולירושלים ,אם הוא בא"י; ולמקדש ,אם הוא

ד .העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה דמי.

346העוסק בצרכי צבור כעוסק בתורה דמי ,פירוש :לענין
לעמוד מתוכו להתפלל ,שגם זו שמחה היא לו שעוסק
בצרכי צבור .וי"מ דהיינו לענין דאינו צריך לפסוק
להתפלל.

 347בגמ' בברכות ל .תנו רבנן :סומא ומי שאינו יכול לכוין
את הרוחות  -יכוין לבו כנגד אביו שבשמים ,שנאמר
והתפללו אל ה'; היה עומד בחוץ לארץ  -יכוין את לבו
כנגד ארץ ישראל שנאמר :והתפללו אליך דרך ארצם;
היה עומד בארץ ישראל  -יכוין את לבו כנגד ירושלים,
שנאמר :והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת; היה עומד
בירושלים  -יכוין את לבו כנגד בית המקדש ,שנאמר:
והתפללו אל הבית הזה; היה עומד בבית המקדש  -יכוין
את לבו כנגד בית קדשי הקדשים ,שנאמר :והתפללו אל
המקום הזה; היה עומד בבית קדשי הקדשים  -יכוין את
לבו כנגד בית הכפורת; היה עומד אחורי בית הכפורת -
יראה עצמו כאילו לפני הכפורת; נמצא :עומד במזרח -
מחזיר פניו למערב ,במערב  -מחזיר פניו למזרח ,בדרום -
מחזיר פניו לצפון ,בצפון  -מחזיר פניו לדרום; נמצאו כל
ישראל מכוונין את לבם למקום אחד .אמר רבי אבין
ואיתימא רבי אבינא :מאי קראה? כמגדל דויד צוארך
בנוי לתלפיות ,תל שכל פיות פונים בו.
ר' יונה-כשעומד בחו"ל אינו צריך לכוון רק לא"י אלא גם
כנגד ירושלים ,וכנגד המקדש וכו' וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-הכוונה כשהוא בחו"ל יעמוד כנגד א"י ,ויכוון
במחשבה(לבו) שהוא כנגד ירושלים ,בהמ"ק וכו'
ביה"ל -אדם שאינו יודע לכווין הרוחות ,עומד כנגד צד
אחד ומ"מ יצדד פניו לצד אחר.

 344בגמ' בברכות לא .תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא
מתוך עצבות ,ולא מתוך עצלות ,ולא מתוך שחוק ,ולא
מתוך שיחה ,ולא מתוך קלות ראש ,ולא מתוך דברים
בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה.
ופרש רש"י-כגון דברי תנחומים של תורה; כגון סמוך
לגאולת מצרים ,או סמוך לתהלה לדוד שהוא של שבח
ותנחומין ,כגון רצון יראיו יעשה ,שומר ה' את כל אוהביו,
וכגון מקראות הסדורות בתפלת ערבית :כי לא יטוש ה'
את עמו ,וכיוצא בהן וכ"פ בשו"ע.
 345בגמ' בברכות לא .תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא
מתוך דין ,ולא מתוך דבר הלכה ,אלא מתוך הלכה
פסוקה(רש"י -שאינה צריכה עיון ,שלא יהא מהרהר בה
בתפלתו) והיכי דמי הלכה פסוקה? אמר אביי :כי הא דרבי
זירא ,דאמר רבי זירא :בנות ישראל החמירו על עצמן,
שאפילו רואות טיפת דם כחרדל  -יושבות עליה שבעה
נקיים .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מ"מ אם עסק בפלפול הלכה והחלו הציבור
להתפלל יתפלל עמהם ובפרט עכשיו שאין מכוונים כ"כ
בתפילה ,ולא הזהירו אלא לכתחילה.

 348המשנה בבבא בתרא כה .עוסקת בדיני הרחקת נזק
מהעיר ,ושם מובאת דעת ר"ע שאת הנבלות מותר
להרחיק לכל רוח חוץ ממערב העיר.
ובגמ' מבואר שאין לעשות במערב מפני ש"תדירה" מאי
תדירא? אלא מאי תדירא? ...תדירא בשכינה ,דאריב"ל:
בואו ונחזיק טובה לאבותינו שהודיעו מקום תפלה,
דכתיב :וצבא השמים לך משתחוים(היינו השמש והירח
שעומדים במזרח משתחווים למערב ששם השכינה) .מתקיף
לה רב אחא בר יעקב :ודלמא כעבד שנוטל פרס מרבו,
וחוזר לאחוריו ומשתחוה!(יתכן שהשכינה במזרח ואעפ"כ
השמש והירח משתחוים בסמוך למקום בהם עומדים) קשיא.
ורבי אושעיא סבר :שכינה בכל מקום ...אמר רבי יצחק:
הרוצה שיחכים – ידרים(יטה פניו בתפילתו) ושיעשיר -
יצפין ,ורבי יהושע בן לוי אמר :לעולם ידרים(יטה פניו
כלפי דרום) שמתוך שמתחכם מתעשר ,שנאמר :אורך
ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד .והא רבי יהושע בן
לוי אמר :שכינה במערב! דמצדד אצדודי(היינו גופו למערב,
ומטה את פניו מעט לדרום).
מהר"י אבוהב ,סמ"ג -לכן בזמן התפילה,אם מתפלל
לצפון או לדרום יטה את פניו כלפי א"י וכ"פ בשו"ע

 346בירושלמי ברכות פ"ה ה"א רבי ירמיה אמר העוסק
בצורכי ציבור כעוסק בדברי תורה.
רא"ש -לעניין לעמוד מתוך כך לתפילה ,שגם זה שמחה
שעוסק בצרכי ציבור.
רמב"ם ,סמ"ג -אינו צריך להפסיק להתפלל כמו שמי
שתורתו אומנתו שאינו צריך להפסיק להתפלל.
וכפירושם פסק בשו"ע.
משנ"ב -ובלבד שיהיה כמו הלכה פסוקה ,שלא יהיה בה
טרדה.
ובאחרונים נקטו כפירושו של הרמב"ם ,ואפילו אם יעבור
זמן התפילה ,אם אין מי שיעסוק באותו צורך אלא הוא.
ואינו צריך להשלים את התפילה לאחר מכן ,כיוון
שבשעת חובתו היה פטור ממנה מן הדין.
הלכה ברורה(ה) להלכה יתפלל תפילת תשלומין בתנאי
של נדבה ,ויאמר אם אני חייב לחזור תהיה תפילה זו
לחובת תפילה ,ואם איני חייב לחזור תהיה תפילה זו
תפילת נדבה.
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בירושלים 349 .הגה :ואנו שמחזירין פנינו למזרח ,מפני שאנו
יושבים במערבה של א"י ,ונמצא פנינו לא"י .אין עושין מקום
הארון וצד התפלה נגד זריחת השמש ממש ,כי זהו דרך המינים,
רק מכוונים נגד אמצע היום .ומי שרוצה לקיים אמרם :הרוצה
להעשיר יצפין או להחכים ידרים ,מכל מקום יצדד פניו למזרח.

אם היה בספינה או ע"ג קרון ,אם יוכל לעמוד ,עומד;
ואם לאו ,יושב במקומו ומתפלל .או אם היה הולך
ברגליו ,מתפלל דרך הילוכו אף אם אין פניו כנגד
ירושלים ,אפילו שלא במקום סכנה ,כי אם יעמוד ויתפלל
יקשה בעיניו איחור דרכו ויטרד לבו ולא יוכל לכוין והכל
לפי הדרך ולפי המקום ולפי יראתו ויישוב דעתו .ויש
מחמירין לעמוד באבות ,וראוי לחוש לדבריהם אם הוא
שלא במקום סכנה.

ג .מי שאינו יכול לכוין הרוחות ,יכוין ליבו לאביו
שבשמים.

ה .היושב בספינה או בעגלה עומד בכריעות ופוסע
ג' פסיעות אם אפשר.

347מי שאינו יכול לכוין הרוחות ,יכוין לבו לאביו
שבשמים.

351היה יושב בספינה או בעגלה ,אם יכול לעמוד במקום
הכריעות ,עומד כדי שיהיה כורע מעומד ,ופוסע ג'
פסיעות .הגה :אף על פי שיושב בכל התפלה ,מ"מ אם אפשר

ד .הרוכב על חמור אין צריך לירד ומתפלל דרך
הילוכו וכן ההולך ברגליו.

לו לעמוד ,יעמוד ,כדי לקיים הכריעות והפסיעות כדרכן .ואם
א"א לו ,כגון שרוכב על הבהמה ,יחזיר הבהמה שלשה פסיעות
לאחריה ,ועולה לו כאלו פוסע בעצמו

350היה רוכב על החמור ,אין צריך לירד ולהתפלל ,אפילו
אם יש לו מי שתופס חמורו ,אלא מתפלל דרך הילוכו; וכן
משנ"ב -מדובר באדם שמתפלל בצד אחר ,כגון שרוצה
להחכים או להעשיר או שרוכב ע"ג חמור ואינו יכול
להחזיר עצמו לצד א"י ,יצדד פניו למקום א"י.

ו .חולה מתפלל אפילו שוכב על צידו והוא שיכול
לכוין דעתו.

352חולה ,מתפלל אפי' שוכב על צידו ,והוא שיכול לכוין
דעתו( .ואם א"א לו להתפלל ,מ"מ יהרהר בלבו שנאמר :אמרו

 349דרכ"מ-הביא בשם ריא"ז שיש מגדולי החכמים
שכשלא היו יודעים לכוין נגד א"י היו מתפללים לכל רוח
חוץ מרוח מזרחית כיוון שהמינים עובדי ישו מתפללים
לצד זה ,ולכן אין להתפלל כנגד זריחת השמש ממש אלא
נגד אמצע היום שהוא נגד א"י וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב-לכן נהגו לקבוע את הארון בכותל המזרחי ,ואם
א"א במזרח יקבע בדרום ,והמתפלל צריך להחזיר פניו
למזרח .ובלבד שלא יקבעו אותו במערב שבכך יצטרכו
המתפללים להחזיר אחוריהם לארון.
העומד לצפון או דרום והזכירו לו ,לא יעקר רגליו אלא
יצדד פניו.
אך אם אי אפשר ,כגון שנמצא בבהכ"נ שכולם רואים
זאת יעקר רגליו לצד הקהל.
בהכ"נ שהעמידו הארון בצד דרום ,ומתפללים כולם
לכיוונו ,אף שנוהגים שלא כהוגן ,הבא להתפלל שם יתפלל
לצד שהציבור מתפללין אליו ,אך יצדד פניו למזרח.
בארצות שלנו שאינן מערבית אלא דרום-מזרח לא"י ,יש
להעמיד את הארון בכותל הדרומי מזרחי.
הלכה ברורה(ה) טעה והחל להתפלל לצד צפון או דרום
והרגיש בדבר ,לא יעקור רגליו אלא יטה את פניו כלפי
המזרח .אך אם טעה והחל להתפלל לצד מערב ונמצא
שמפנה אחריו אל א"י ,ירושלים ובהמ"ק ,צריך לעקור
את רגליו ולהפנות גופו ופניו כלפי המזרח בין כשהוא
בבהכ"נ ובין שהוא בביתו.
הרואה חבירו שמתפלל לצד מערב צריך להפסיקו באמצע
תפילתו ולהורות לו את הצד הנכון.
ומי שהתפלל לצד מערב וכבר סיים תפילתו יצא יד"ח
ואינו חוזר ומתפלל..

בלבבכם על משכבכם)

ר' יונה-שיירה שהולכת צריך לעכב אותה בברכת אבות.
ב"י -אם יכול לעכב הבהמה יעכב ואם הוא במקום סכנה
אפילו באבות לא יעכב .ובשו"ע הורה לחוש לדברי ר'
יונה.
טעמו של רבי:
רש"י -מפני שקשה עליו עיכוב הדרך.
ר' יונה -מפני שבירידה ובעליה תתבלבל מחשבתו ולא
יוכל לכוין.
נפ"מ -אם הקדים את השיירא ועכשיו הוא מחכה להם,
לרש"י צריך להתפלל ולר' יונה אינו צריך .וכתב ר' ירוחם
הכל לפי הדרך ולפי המקום ולפי יראתו וישוב דעתו .ב"י-
דבריו נכונים וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ז) היה בספינה או מכונית או רכבת או
מטוס אם יכול לעמוד ולהתפלל  ,18עומד ומתפלל ,ואם
לאו יושב במקומו ומתפלל ,אך אם נוהג במכונית בעצמו
אינו רשאי להתפלל .18
(ח) הרוכב ע"ג בהמה שאינו צריך לרדת ממנה כדי
להתפלל עמידה ,אינו צריך לעכב הבהמה שתעמוד
במקומה ,אך ראוי להחמיר שיעמיד הבהמה במקומה
בשעה שאומר ברכת אבות.
 351ארחות חיים -אם יכול יעמוד במקום הכריעות ופוסע
ג' פסיעות למרות שאת שאר התפילה יושב ,ואם אי אפשר
מתפלל כל התפילה בישיבה וכ"פ בשו"ע
דרכי משה -הביא בשם הגהות אלפסי החדשים שאם
רוכב על גבי בהמה ,יחזיר עצמו על גבי הבהמה או יחזיר
בהמתו ג' פסיעות אחורנית וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הוא הדין במתפלל תוך כדי הילוכו יעמוד קצת
בשעת הכריעות ויפסע לאחריו ג' פסיעות.
הלכה ברורה(יא) המתפלל כשהוא יושב בעגלה ,ספינה
וכו' צריך לכוון רגליו שיהיו סמוכות זו לזו.

 350בגמ' בברכות ל .היה רוכב על החמור וכו' .תנו רבנן:
היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה ,אם יש לו מי
שיאחז את חמורו  -ירד למטה ויתפלל ,ואם לאו  -ישב
במקומו ויתפלל; רבי אומר :בין כך ובין כך  -ישב
במקומו ויתפלל ,לפי שאין דעתו מיושבת עליו,אמר רבא
ואיתימא רבי יהושע בן לוי :הלכה כרבי.
ר' יוסף -הלכה כרבי דווקא במקום סכנה.
תוס' ,מרדכי ,רא"ש -הלכה כרבי ואפילו שלא במקום
סכנה ,ואפילו מהלך ומתפלל אינו צריך להחזיר פניו כנגד
ירושלים .וכ"פ בשו"ע.
רשב"א -וכן אין לחלק בין הברכות ראשונות לאמצעיות,
ובין אם זו דרך ארוכה או קצרה.

 352רמב"ם-חולה מתפלל אפילו שוכב על צידו והוא
שיכול לכווין את דעתו .וכ"פ בשו"ע
הגהמ"י -הביאו שרש"י לא היה מתפלל בשעת חליו אלא
ק"ש.
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 355מי שהוכרח להתפלל מיושב ,כשיוכל צריך לחזור
ולהתפלל מעומד ,ואינו צריך להוסיף בה דבר .הגה :ומי

ז .מי שהיו לו אנסים ומכאן ומכאן ,יתפלל בישיבה.

 353מי שהיו לו אנסים מכאן ומכאן ,ומתירא שמא
יפסיקוהו תפלתו או יפסידו מקחו ,ישב במקומו ויתפלל,
לפי שאין דעתו מיושבת עליו; ואף על פי שצריך לעשות
שלשה פסיעות בסוף התפלה ,יושב ומתפלל וכורע.

שבא בדרך והוא סמוך למלון ,אם יכול להסתלק מן הדרך
במקום שלא יפסיקוהו עוברי דרכים ,יסתלק שם ולא יתפלל
במלון של עובדי כוכבים ,שלא יבלבלוהו בני הבית; אבל אם
א"א לו להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקוהו ,יתפלל במלון
באיזה קרן זוית

ח .יש ליזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחבירו,
בשעת התפילה.

354יש ליזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחבירו ,בשעת
תפלה.

סימן צה -כיוון אבריו בשעת תפילה
א .יכוין רגליו זה אצל זה כאילו אינם אלא אחת
כדי להדמות למלאכים.

ט .התפלל מיושב שיוכל צריך לחזור ולהתפלל
מעומד בלא להוסיף.

356

יכוין רגליו זה אצל זה בכיון ,כאלו אינם אלא א',
להדמות למלאכים דכתיב בהן :ורגליהם רגל ישרה,

תה"ד -אינם חולקים ,אלא רש"י מיירי בשעה שהוא
חולה כ"כ שאינו יכול לכווין כלל ,ולכן קרא ק"ש שאינה
צריכה כוונה .והרמב"ם מיירי בחולה שיכול לכוון
בתפילתו.
ארחות חיים-אם אין אתה יכול ואתה אנוס מחולי או
מדבר אחר אמור בלבבך וכ"פ ברמ"א
משנ"ב-זקן שאינו יכול לעמוד מתפלל בישיבה ,ואם יכול
לעמוד בשעת הכריעות יעמוד שם.
והמהרהר בלבו יוצא בזה בדיעבד ,ולכן לא יחזור לאחר
שיעבור חוליו כיוון שהיה אנוס.
הלכה ברורה(יג) חולה מתפלל אפילו יושב או שוכב על
צידו ,ובלבד שיוכל לכווין לבו בברכת אבות ,אך אם אינו
יכול לכוון כלל מוטב שלא יתפלל כלל אלא יקרא ק"ש
ויכווין בפסוק הראשון.
(יד) חולה שאינו יכול להוציא התפילה בשפתיו יתפלל
בהרהור הלב ,ואם לאחר מכן חש טוב ועדיין לא עבר זמן
התפילה ,יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה ויאמר אם אני
חייב לחזור תהיה תפילה זו לחובה ,ואם איני חייב לחזור
תהיה תפילה זו תפילת נדבה.
ואם עבר זמן התפילה וחש בטוב ,יתפלל תפלת תשלומין
ולפני שמתפלל אותה יעשה תנאי.

 355בגמ' בברכות ל .רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד
מיושב ,כי הוה אתי לביתיה הדר ומצלי מעומד(כשהיה
חוזר לביתו היה חוזר להתפלל מעומד)

רש"י -היה ראש ישיבה במתא מחסיא ודורש ,והוא לא
היה מתפלל קודם בית המדרש ,אלא כשמגיע זמן קריאת
שמע לוחש הרבה יחד למתורגמן העומד לפניו ,ובעוד
שהמתורגמן משמיע לרבים הוא קורא את שמע ,וסומך
גאולה לתפלה ומתפלל מיושב ,שלא היה רוצה לצאת,
שלא להטריח את הצבור לקום מפניו.
ב"י-מכאן משמע שמי שהתפלל מיושב צריך לחזור
ולהתפלל מעומד כשיכול .אולם אולי דווקא רב אשי
שהיה מכוין בתפילתו ,אבל אנחנו שאיננו מכוונים לא
יחזור להתפלל .אך מדברי התוס' ור"מ משמע שצריך
לחזור ולהתפלל מדינא .ומשמע שאינו צריך לחדש שום
דבר בתפילה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -היינו שלא עבר זמנה.
והסכימו הפוסקים שאינו חוזר להתפלל שנית ,וכן
המנהג.
אם רצה יכול לחזור ולהתפלל בתורת נדבה .ומהפמ"ג
משמע שאין כדאי להתפלל היום נדבה.
אין להתפלל במלון של עכו"ם שאין להכניס לשם דברים
שבקדושה ,והרי משה רבינו לא רצה להתפלל במצרים
שהייתה מלאת גילולים.
אם בכותל המזרחי תלויים גלולים אל יתפלל לאותו צד
אלא לצד אחר אפילו שאינו במזרח.
אם אינו יכול לעצור בדרך ויכול להתפלל מהלך או
מיושב ,ויודע שבמלון לא ימצא קרן זוית שלא יבלבלוהו
מוטב להתפלל בדרך ,כיוון שאז יוכל לכווין יותר.
הלכה ברורה(טז) להלכה נראה שיחזור ויתפלל ויעשה
תנאי של נדבה ויאמר :אם אני חייב לחזור תהיה תפילה
זו לחובה ,ואם איני חייב לחזור תהיה תפילה זו נדבה.
וה"ה אם עבר הזמן של אותה תפילה שיעשה תפילת
תשלומין בתפילה הסמוכה לה ויעשה תנאי של נדבה.
(ולמרות שביביע אומר חלק ג פסק שאינו חוזר להתפלל,
כתב שהציע הדברים לפניו ,והסכים עמו הלכה למעשה
שיש לחזור בתנאי של נדבה ומשנה אחרונה עיקר)

 353כ"פ בארחות חיים בשם רש"י ,וכ"פ בשבלי הלקט
שכיוון שאין דעתו מיושבת עליו מתפלל בעודו יושב ופטור
מג' פסיעות ,ואת הכריעות כורע וכ"פ בשו"ע
 354ב"י -וזאת כיוון שלא נקרא עמידה ממש אלא עמידה
מן הצד וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -טעם הדבר הוא כמו שכתב הב"י ולכן אם סומך
עצמו קצת באופן שאם ינטל אותו דבר לא יפול מותר.
ויש שפרשו הטעם כיוון שצריך לעמוד ביראה ,ולשיטתם
בכ"ג אסור לסמוך .ובמקום הדחק יש להקל כטעם
הראשון.
בכל מקום שצריך לעמוד כגון בשעה שמוליכים ס"ת
אסור לסמוך עצמו על דבר אחר.
חולה שיודע שיוכל לכוון ע"י סמיכה ,מותר לו ,ואם גם
באופן כזה לא יצליח ישב.
הלכה ברורה(טו) יש ליזהר שלא להישען בעמידה ע"ג
העמוד או הכותל או חבירו ,ויש להחמיר אפילו כשנשען
קצת.
וכן מי שהוא בעל בשר מותר לו להשען קצת ,ואם אינו
יכול לעמוד כלל מותר לו להשען בכל כובד גופו.
תפילה על ידי סמיכה עדיפה מתפילה בישיבה ,אך כל זה
שיודעים שאם עומד ע"י סמיכה יכול לכוון ,דאל"כ עדיף
שישב.

 356בגמ' בברכות י :אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי
אליעזר בן יעקב :המתפלל צריך שיכוין את רגליו,
שנאמר :ורגליהם רגל ישרה.
בירושלמי ברכות פ"א ה"ה -זהו שעומד ומתפלל צריך
להשוות את רגליו .תרין אמורין רבי לוי ורבי סימון חד
אמר כמלאכים וחד אמר ככהנים .מאן דאמר ככהנים
"לא תעלה במעלות על מזבחי" שהיו מהלכים עקב בצד
גודל וגודל אצל עקב .ומאן דאמר כמלאכים "ורגליהם
רגל ישרה".
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כלומר :רגליהם נראים כרגל אחד (וי"א כשעומד להתפלל
ילך לפניו ג' פסיעות ,דרך קרוב והגשה לדבר שצריך לעשות)

ג .מניח ידו על לבו כפותין ,הימנית על השמאלית
כעבד לפני רבו.
358מניח ידו על לבו כפותין( ,פירוש כקשורין) הימנית על

ב .יכוף ראשו מעט ,ויחשוב כאילו עומד בבהמ"ק,
ובלבו יכוין לשמיים.

השמאלית ,ועומד כעבד לפני רבו ,באימה ,ביראה ובפחד,
ולא יניח ידיו על חלציו ,מפני שהוא דרך יוהרא

 357צריך שיכוף ראשו מעט ,שיהיו עיניו למטה לארץ,
ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש ,ובלבו יכוין למעלה
לשמים.

ד .טוב לכוין רגליו גם בשעה שאומר קדושה עם
ש"צ.

359טוב לכוין רגליו גם בשעה שאומר קדושה עם ש"צ.

ר' יונה -הלכה כתלמוד שלנו שהכוונה כרגלי המלאכים.
צריך שיחבר אותם זה אצל זה בכיוון כאילו אינם אלא
אחד ,ויש שנוהגים לתת ריוח למעלה אצל האצבעות ,ואין
זה כלום שהרי בתלמוד לא הזכירו זאת .וכ"פ בשו"ע
ב"י-טעם הדבר כיוון שהוא עומד לדבר עם השכינה לכן
צריך לסלק כל מחשבות הגוף מלבו ולדמות כאילו הוא
מלאך .והמהר"י אבוהב כתב שזה בא לרמז שכל מגמתו
ומטרתו היא רק ד' ולא בילתו.
דרכ"מ -הביא בשם הרוקח שפוסע ג' פסיעות ,שמצינו ג'
הגשות לתפילה "ויגש אברהם" "ויגש יהודה" "ויגש
אליהו" וכ"פ ברמ"א
משנ"ב-בדיעבד אם לא כיוון רגליו כלל יצא.
אינו צריך לחזור לאחריו כדי לילך לפניו,אך מנהג העולם
לילך קודם לאחריו.
מהרי"ל היה נוהג לעמוד בשחרית תכף שאומר מילת
תהילות ,ובמנחה כשירד הש"צ לפני התיבה ,ובערבית
כשאומר חצי קדיש וכ"פ בהלכה ברורה(א)
הלכה ברורה(ב) יהיו הרגליים סמוכות בין בצד העקב
ובין בצד האצבעות ,ומ"מ אם מפריד רגליו בצד
האצבעות יש לו על מה לסמוך.
(ד) נכון שאחר שיגיע למקום שבו עומד להתפלל יחזור
לאחריו ג' פסיעות ושוב יחזור למקומו ויתפלל(טעם הדבר

סימן צו-שימנע כל הטרדות כדי שיכוין
א.כשמתפלל לא יאחוז בידיו דברים שיטרידו אותו
ותתבטל כוונתו.

360כשהוא מתפלל ,לא יאחוז בידו תפילין ולא ספר מכתבי
הקודש ולא קערה מלאה ולא סכין ומעות וככר ,מפני
ביה"ל -מדינא אינו חייב לעצום את עיניו אלא רק שיביט
כלפי מטה .והמחמיר לעצום מוטב ובלבד שלא יסתכל
בדברים אחרים.

 358בגמ' בשבת י .רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ,ומצלי.
אמר :כעבדא קמיה מריה.
רמב"ם -ומניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית
ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד ולא יניח ידיו
על חלציו.וכ"פ בשו"ע
ב"י -ימנית על שמאלית סברת עצמו היא ,ואולי מרמז על
הכנעת יצר הרע שהוא נרמז בצד שמאל .דרכ"מ -להגביר
מידת הרחמים על מידת הדין.
ב"י-לא יניח ידו על חלציו שהוא דרך יוהרא וכתב
הרמב"ם זו מדעת עצמו ,אך אולי כוונתו שמה שנאמר
בגמ' ברכות כד :לא יניח ידו על סנטרו ,שכוונת סנטרו
היא צדדיו.
מהר"י אבוהב -הכל כמנהג המקום ,יש מקומות שבעודם
עומדים לפני המלך חובקין יד ימין תחת שמאל ושמאל
תחת ימין ,ויש ששמים ידיהם אחרי גבם.
הלכה ברורה(ז) מניח ידיו על לבו כקשורות ,ותהיה היד
הימנית על השמאלית ,ועוד טעם הוא כדי שלא תהיה היד
הימנית חוצצת בין לבו לתפילין.
לא יפרוש כפיו למעלה בשעה שמתפלל.
לדעת האר"י יהיו פני כף ימין על גבי אחרי כף שמאל,
ויהיה הפרק האמצעי כנגד פני המתפלל ,ולדעת הרמ"ק
יכניס אגדול יד ימין לתוך כף יד ימין ואגודל יד שמאל
לתוך כף יד שמאל.
אם אוחז בסידור ,יאחזנו ביד ימין ויניח יד שמאל על לבו.

הוא כדי שיראה שמגיש ג' הגשות ,וכן בפסוק נאמר ורגליהם
רגל ישרה ,קודם רגל-היינו הולך ואח"כ ישרה)

(ה) מנהג כמה מעדות הספרדים שקודם עמידה הופכים
פניהם קצת לאחריהם ועושים תנועה בידיהם לאנשים
העומדים בצידם כדי להידמות למלאכים לתת רשות זה
לזה ,ויש עוד טעם לזה על פי הסוד.
 357בגמ' ביבמות קה :דר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו
יתבי ,פתח חד מינייהו ואמר :המתפלל צריך שיתן עיניו
למטה ,שנאמר :והיו עיני ולבי שם כל הימים ,וחד אמר:
עיניו למעלה ,שנאמר :נשא לבבנו אל כפים .אדהכי אתא
ר' ישמעאל בר' יוסי לגבייהו ,אמר להו :במאי עסקיתו?
אמרו ליה :בתפלה; אמר להו ,כך אמר אבא :המתפלל
צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה ,כדי שיתקיימו שני
מקראות הללו.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש וכ"פ בשו"ע.
מהר"י אבוהב -איך אומרים שצריך שעיניו יהיו למטה,
הרי למדנו שאל יתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות?!
אלא לפירוש תלמידי ר' יונה שצריך חלונות כדי שיהיה
הבית מתוקן באויר טוב ניחא .אלא לרש"י שפירש
שהחלונות גורמים לו שמסתכל על השמים ולבו נכנע
קשה .וי"ל שאין צריך שהעיניים יהיו תמיד למעלה ,אלא
על דרך העברה אם יסתכל כלפי שמים יכנע לבבו.
משנ"ב -הב"ח הורה שקודם התפילה יסתכל כלפי
השמים כדי שיכנע ליבו.
המגביהים ראשיהם ועיניהם למעלה המלאכים מלעיגים
עליהם.
פמ"ג אין לעשות תנועה משונה (ביחיד רשות) ובפרט
להרים קול וכדומה.
מי שאינו עוצם עיניו בשעת עמידה אינו זוכה לראות פני
שכינה בצאת נפשו ,אך אם מתפלל בסידור ועיניו פקוחות
לראות בו לית לן ביה.

 359תה"ד -נכון הדבר לכוין את רגליו בשעה שאומר
קדושה ,כיוון שאומרים נקדש את שמך כשם
שמקדישים...יש לנו להידמות להם בכל היכולת ,ואין
בזה משום יוהרא וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ח) וטוב לעמוד כשרגליו סמוכות זו לזו עד
שיסיים הש"צ האל הקדוש.
 360בגמ' בברכות כג :תנו רבנן :לא יאחז אדם תפילין
בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל(פרש"י-כיוון שטרוד
במחשבתו שמא יפלו מידו ואין דעתו מיושבת) ...אמר
שמואל :סכין(מתיירא שמא יפול ויתקע ברגלו) ומעות,
וקערה(שפוחד שמא יפול ויתפזר לו) וככר(שמא יפול וימאס)
הרי אלו כיוצא בהן.
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סימן צז -שלא יגהק ולא יפהק ולא ירוק בשעת
התפילה

שלבו עליהם שלא יפלו ויטרד ותתבטל כוונתו .ולולב
בזמנו ,מותר לאחוז בידו ,כיון שהאחיזה בידו היא מצוה
אינו נטרד בשבילו.

א .לא יגהק ולא יפהק ,והנאנס ומפהק יכסה פיו.
 362לא יגהק (מוציא מגופו לפיו נפיחה מתוך שובעו רייטי"ר
בלע"ז) ,ולא יפהק (פותח פיו להוציא רוח הפה); ואם צריך

ב .מותר לאחוז בסידור דומיא דלולב.

 361מותר לאחוז מחזור תפלות בידו בשעה שמתפלל,
הואיל ותופס לצורך תפלה עצמה לא טריד ,דומיא דלולב
דמשום דלקיחתו מצוה לא טריד .הגה :ומ"מ אם לא היה

לפהק מתוך אונס 363 ,יניח ידו על פיו ,שלא תראה
פתיחתו( .ויזהר שלא יניח ידו על סנטרו בשעת התפלה ,דהוי

בידו קודם שהתחיל ,לא יחזיר אחריו בתפלה ליטלו ,אלא אם
כן היה במקום מיוחד שהוא מוכן ,אז מותר ליטלו אפילו בתוך
התפלה ,כדי להתפלל מתוכו

דרך גסות הרוח)
ב .אסור לו לירוק ואם א"א לו שלא לירוק מבליעו
בכסותו.

 364אסור לו לרוק; ואם א"א לו שלא לרוק ,מבליעו
בכסותו בענין שלא יהא נראה; ואם הוא אסטניס( ,פי'

ובגמ' בסוכה מא :אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי:
אבא צלויי קא מצלי ביה(היה מתפלל עם הלולב מרוב חיבתו
אליו) מתיבי :לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה

 362בגמ' בברכות כד .ואמר רבי חנינא :אני ראיתי את
רבי שגיהק ופיהק ,ונתעטש ,ורק וממשמש בבגדו ,אבל
לא היה מתעטף ,וכשהוא מפהק  -היה מניח ידו על
סנטרו .מיתיבי ... :מגהק ומפהק  -הרי זה מגסי הרוח.
בשלמא מגהק ומפהק לא קשיא :כאן  -לאונסו ,כאן –
לרצונו.
רש"י -גיהוק היינו הוצאת רוח מפיו ברעש ,פעמים שאדם
מוציא מגופו לפיו נפיחה מתוך שובעו וריחה כריח
המאכל שאכל.
פיהוק היינו פותח להוציא רוח הפה מלא כאדם הרוצה
לישון או שעמד משינה .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-דווקא בפיהוק הצריכו לכסות פיו ,אך בגיהוק
כיוון שאינו פותח פיו להרבה זמן אין חיוב לכסות פיו.
הלכה ברורה(א) אפילו אין איש רואה אותו כגון שמתפלל
בביתו יניח ידו על פיו.

בחיקו ויתפלל ...ואמר שמואל :סכין וקערה ככר ומעות -
הרי אלו כיוצא בהן! התם לאו מצוה נינהו וטריד בהו,
הכא מצוה נינהו ולא טריד בהו.
רש"י-סכין מעות וכו' אין מצווה לאחוז בהם ולכן הם
למשא בשבילו וטרוד בכך וכבד עליו משאם ושמירתם.
אך בלולב עצם הנטילה היא מצווה וכיוון שחביבה עליו
אין המשא כבד עליו ולא מטריד אותו.
ב"י -משמע מרש"י ששאר דברים שאין בהם הפסד אם
יפלו מידיו יהיה מותר להתפלל בעודם בידו .וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -לאו דווקא הדברים שהוזכרו בגמ' והוא הדין
בכל דבר שאין ליטול בידו חוץ מלולב.
משנ"ב -בפמ"ג הביא שה"ה בשעת ק"ש ופסד"ז.
בדיעבד אם החזיק אין צריך לחזור ולהתפלל ,אם לא
שיודע שלא כיוון בברכת אבות מחמת מה שהחזיק וכ"פ
בהלכה ברורה(א)
מותר להחזיק ס"ת בשעה שאומר ברכת החודש.
ספר מכתבי הקודש וה"ה בכל הספרים שלנו.
ובברכי יוסף כתב שאסור להושיב תינוק לפניו בשעת
התפילה.
ט"ז-פסק כר' יונה שאין להחזיק שום דבר ולאו דווקא
הדברים שהוזכרו.
אם נפל ספר על הרצפה וגורם לו לטרדה ,מותר לו
להרימו בסוף הברכה שנמצא בה.
התחיל להתפלל עמידה ונתבלבל מותר לילך למקום אחר
לקחת משם סידור.
הלכה ברורה(א) בשעת עמידה לא יאחז בידיו כל דבר
שיש לחוש שאם יפול מידיו יבא לידי ביזיון ,או ישבר
ויתקלקל .אבל מותר לאחוז בידיו דבר שאינו חושש שאם
יפול יבוא לידי בזיון או ישבר וכו'.
יש להחמיר שלא יאחז גם ספר מספרי הקודש העשויים
בדפוס או צילום שטעונים גניזה.
(ו) אם נסתפק באיזו הלכה השייכת לעצם התפילה
כשהוא באמצע התפילה ,כגון ששכח להזכיר איזה דבר
ואינו יודע אם חייב לחזור ,ורוצה ללכת ממקומו לעיין
בספר רשאי להפסיק באמצע התפילה שהרי אין לו כל
אפשרות אחרת ,וימנע מלעשות הפסק גדול ,ומ"מ אינו
רשאי לשאול ההלכה מת"ח.

 363בגמ' בברכות כד :וכשהוא מפהק  -היה מניח ידו על
סנטרו.
רש"י -והיה מניח ידו על סנטרו שלא תראה פתיחת פיו.
וכ"פ בשו"ע.
רא"ש-הביא מהר"יף שגרס שלא היה מניח ידו על
סנטרו.
ב"י-הקשה איך הטור מחד אומר שאם נצרך לפהק יניח
ידו על פיו(כרש"י) ומאידך כתב שלא יניח ידו על סנטרו
שהוא דרך גסי הרוח(כרי"ף) והרי מזכה שטרא לבי תרי?
אלא שאולי הטור ס"ל שהעיקר כגירסת הרי"ף אלא
שבכ"ז צריך להניח ידו על פיו שמפהק .ואולי הטור מפרש
שסנטרו היינו הלחי התחתון וכ"פ ברמ"א
משנ"ב-חזנים המניחים ידם על לחי התחתון מותר ,כיוון
שעושים כן כדי להנעים קולם ולא משום גסות הרוח ,אך
שלא בשעת הזמר אסור.
 364בגמ' בברכות כד :אמר רב יהודה :היה עומד בתפלה
ונזדמן לו רוק  -מבליעו בטליתו ,ואם טלית נאה הוא -
מבליעו באפרקסותו .רבינא הוה קאי אחורי דרב אשי,
נזדמן לו רוק ,פתקיה(זרקו) לאחוריה .אמר ליה :לא סבר
לה מר להא דרב יהודה מבליעו באפרקסותו? (פרש"י-
סודר בראשו ושני ראשים יורדים מול פניו .תלמידי ר' יונה-
בגד תחתון שלובש תחת חלוקו) אמר ליה :אנא אנינא

 361תה"ד ,ר' יונה -מותר לאחוז מחזור או סידור בידו,
כיוון שאוחז אותם כדי להתפלל בעיון ובדיוק ודומה
ללולב וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם לא התחיל להתפלל עם סידור אסור לו
לחפש אחריו כיוון שגורם לו לטרדה.
והובא באחרונים שנכון שגם בחזרת הש"ץ יהיה הסידור
פתוח לפניו.

דעתאי.
היאך זורקו לאחריו?
רמב"ם -זורקו בידו לאחריו.
ב"י-משמע שאין לירוק מפיו ,אלא זורקו ע"י ידו ,כיוון
שיריקה מהפה היא דרך גסי הרוח ,אך קשה שמיירי
באיסטניס שאינו יכול להבליעו בבגדו ,אז איך הוא ירוק
בידו? אלא שנראה שמיירי שלא יגע הרוק בידו ממש אלא
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שאינו יכול לראות דבר מאוס) ,ואינו יכול להבליעו בכסותו,
365זורקו לאחוריו .ואם א"א לזורקו לאחוריו ,זורקו לשמאלו,

ד .אם נפלה כל טליתו אינו יכול לחזור ולהתעטף
בה.

אבל לא לימינו; וכל שכן לפניו ,דאסור .והא דלקמן בריש סי'
קכ"ג שהופך פניו לצד שמאל תחלה ,שהוא ימין של הקדוש ברוך
הוא ,י"ל דהטעם כיון שמעולם לא ירדה השכינה למטה מי'
א"כ אין השכינה כנגד המתפלל ,ולפיכך חלקו כבוד לימין דידיה
ברקיקה שהיא בשעת תפלה .אבל כשפוסע שלשה פסיעות,
האדם מרחיק עצמו ממקום תפלתו והוא כנגד השכינה ,ולפיכך
נותן שלום לשמאלו שאז הוא כנגד ימינו של הקדוש ברוך הוא.

366אם נשמט טליתו ממקומו יכול למשמש בו ולהחזירו,
אבל אם נפל כולו אינו יכול לחזור ולהתעטף בו ,דהוי
הפסק.
ה .הנושא משוי ד' קבין מניחו על הקרקע ומתפלל.

367הנושא משאוי על כתפיו והגיע זמן תפלה ,פחות מד'
קבין מפשילו לאחוריו ומתפלל; ד' קבין ,מניחם על גבי
קרקע ,ומתפלל.

ג .אם כינה עוקצתו ,ימשמש בבגדיו להסירה שלא
תתבטל כוונתו.

סימן צח -צריך שיהיה לו כוונה בתפילתו

366אם כינה עוקצתו ,ימשמש בבגדיו להסירו שלא תתבטל
כוונתו ,אבל לא יסירנה בידו .הגה :ודוקא בשעת התפלה,

א .צריך לכוין פירוש המילות ,להסיר מחשבות
טורדות ולעורר הכוונה.

אבל שלא בשעת התפלה יכול ליטול כינה ולזורקו בבהכ"נ

 368המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא
בשפתיו; ויחשוב כאלו שכינה כנגדו; ויסיר כל המחשבות

ע"י סודר ,ואם אין נמצא לו סודר והוא איסטניס מליגע
בו ביד זורקו בפיו לאחריו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-אם יורק בכסותו צריך שלא יהיה נראה ,ולכן
מותר דווקא בבגד התחתון ,אך בבגד העליון יהיה אסור.
אין לירוק כלפי מעלה שנראה ככופר.
אם אי אפשר לו לירוק אלא לפניו או לימינו ,והוא
מצטער בתפילה מותר לו לירוק לימינו ואפילו לפניו.
הלכה ברורה(ב) יש מקילים כשא"א לירוק לאחריו שירוק
לשמאל ,ואם א"א ירוק לימינו ואם א"א ירוק אפילו
לפניו.
וישהה שיעור הילוך ד' אמות ואח"כ ימשיך בתפילתו.
ויש להעיר בכך שבזמנינו שהרצפה מרוצפת ודרך בנ"א
להקפיד בדבר ,אין לירוק כלל ואם יודע שיצטרך יכין
מטפחת לשם כך.

בגמ' בנזיר נט .בעא מיניה רב מרבי חייא :מהו לחוך?
אמר ליה :אסור .בבגדו ,מהו? א"ל :מותר .איכא דאמרי,
בעא מיניה :בתפלה בבגדו ,מאי?(המתפלל מהו לחוך בבגדו
כדי שיפלו כינים ממנו הואיל ואינו נוגע בבשרו) א"ל :אסור.
ולית הילכתא כוותיה(כיוון שאינו נוגע בבשרו מותר)וכ"פ
בשו"ע שלא יגע בידו.
דרכ"מ בשם האור זרוע כשם שאסור לירוק בשעת
התפילה אך מותר לירוק בבהכ"נ שלא בשעת התפילה ,כך
שלא בזמן התפילה מותר לקחת את הכינה בידו ולזרקה
וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -כשנוגע בה בידו צריך לנקות ידיו במידי דמנקי
או ליטול את ידיו.
אפילו נפלה רוב הטלית רשאי עדיין להתעטף בה.
ואם נפלה כולה ועבר והתעטף אינו צריך לחזור אלא
ממשיך ממקומו.
אם נפלה הטלית כולה מעליו אינו רשאי ללובשה באמצע
התפילה ,אלא אם כן נטרד בתפילתו מחמת כן ובא לידי
היסח הדעת ,יתעטף בסיום הברכה.
הלכה ברורה(ג) בסימן ח' נתבאר שאם נפלה כל הטלית
מעליו כשחוזר ומתעטף אינו חוזר לברך.

 365רמב"ם -דווקא לאחריו ,שכך נאמר בגמ' אך לא
לשום צד אחר וכ"פ בשו"ע.
בירושלמי פ"ג ה"ה ר' יוחנן אמר אפילו רוקק כדי שיהא
כוסו נקי לפניו אסור לאחריו מותר לימינו אסור לשמאלו
מותר.
טור -שמאלו ואחריו מותרים באותה מידה.
ר' יונה-דווקא שאינו יכול לירוק לאחריו מותר לו
לשמאלו .וכ"פ ברמ"א
מהר"י אבוהב -הקשה על הטור ,מדוע כאשר פוסע ג'
פסיעות שנתן כבוד יותר לצד שמאל שמפנה פניו לשם
תחילה ואילו כאן הורה שיורק לשמאל אך לא לימין?
ר' אפרים קארו -קי"ל שמעולם לא ירדה שכינה למטה
מי' ,א"כ אין השכינה ממול המתפלל ולכן חלקו כבוד
לימין של האדם ברקיקה ,אך כשפוסע ג' פסיעות האדם
מרחיק עצמו ממקום התפילה והרי הוא כנגד השכינה
ולכן נותן שלום לשמאלו שאז הוא כנגד ימינו של הקב"ה.
וכ"פ ברמ"א

 367בגמ' בבבא מציעא קה :הנושא משאוי על כתיפו והגיע
זמן תפלה ,פחות מארבעה קבין  -מפשילין לאחוריו
ומתפלל (פרש"י -שאין כובדן מונע מלהתכוין לבו) ארבעה
קבין  -מניח על גבי קרקע ומתפלל.
רמב"ם -גרס על ראשו.
רי"ף ,רא"ש -גרסו על כתיפו .וכ"פ בשו"ע
בספר בירור הלכה (לרב זילבר) הביא שלדעת הגר"ח נאה
שיעורו הוא  5.5ק"ג .ולדעת החזו"א הוא  9.6ליטר.
 368בגמ' בברכות לא .תנו רבנן :המתפלל צריך שיכוין את
לבו לשמים .אבא שאול אומר ,סימן לדבר :תכין לבם
תקשיב אזנך.
ארחות חיים -בשעת התפילה יחשוב בדברים המכניעים
הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים ואל יחשוב בדברים
שיש בהם קלות ראש וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -הביא בשם האגודה שאין לנשק את בניו הקטנים
בבהכ"נ להודיע שאין אהבה וחיבה כאהבת הקב"ה וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב -אין לכוון בשמות ויחודים ,אלא יתפלל כפשוטו
להבין הדברים ,אלא אם הוא מי שבא בסוד ד'.

 366בגמ' בברכות כד .ואמר רבי חנינא :אני ראיתי את
רבי שגיהק ופיהק ,ונתעטש ,ורק וממשמש בבגדו ,אבל
לא היה מתעטף.
רש"י -ממשמש בבגדו כדי להסיר כינה העוקצתו .אבל
לא היה מתעטף היינו אם נפלה טליתו כשהוא מתפלל לא
היה נוטלה ומתעטף שלא להפסיק.
ר"ח ,רי"ף -אין זה אלא מקרה אחד ,שהיה ממשמש
בבגד לתקן אותו שלא יפול ,אך אם נפל לגמרי לא היה
מתעטף בו דהוי הפסק.
ב"י -נראה שיש לחוש לשני הפירושים וכ"פ בשו"ע
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הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה
בתפלתו; ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה
מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל ,ק"ו לפני ממ"ה
הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות .וכך היו
עושים חסידים ואנשי מעשה ,שהיו מתבודדים ומכוונין
בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות
ולהתגברות כח השכלי ,עד שהיו מגיעים קרוב למעלת
הנבואה .ואם תבא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה,
ישתוק עד שתתבטל המחשבה .וצריך שיחשוב בדברים
המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים ,ולא
יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש .הגה :ויחשוב קודם

ג .יתפלל דרך תחנונים ושלא תראה התפילה עליו
כמשא.

370יתפלל דרך תחנונים ,כרש המבקש בפתח ,ובנחת ,ושלא
תראה עליו כמשא ומבקש ליפטר ממנה.

ד .התפילה היא במקום קרבן ,ולכך צריך ליזהר
שתהיה דוגמת הקרבן.

371התפלה היא במקום הקרבן ,ולכך צריך ליזהר שתהא
דוגמת הקרבן בכוונה ולא יערב בה מחשבה אחרת ,כמו
מחשבה שפוסלת בקדשים; ומעומד ,דומיא דעבודה;
קביעות מקום כמו הקרבנות ,שכל אחד קבוע מקומו
לשחיטתו ומתן דמיו ,ושלא יחוץ דבר בינו לקיר ,דומיא
דקרבן שהחציצה פוסלת בינו לכלי; וראוי שיהיו לו
מלבושים נאים מיוחדים לתפלה ,כגון בגדי כהונה ,אלא
שאין כל אדם יכול לבזבז על זה; ומ"מ טוב הוא שיהיו לו
מכנסים מיוחדים לתפלה ,משום נקיות.

התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם ,ויסיר כל
תענוגי האדם מלבו .ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבהכ"נ,
כדי לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום.
ב .לא יתפלל במקום המבטל כוונתו ולא בשעה
המבטלת כוונתו.

369לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו ,ולא בשעה
המבטלת כוונתו .ועכשיו אין אנו נזהרין בכל זה ,מפני
שאין אנו מכוונים כ"כ בתפלה.

ה .אל יחשוב שראוי שיעשה הקב"ה בקשתי כיוון
שכוונתי בתפילתי.

372אל יחשוב :ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו
כיון שכוונתי בתפלתי ,כי אדרבה זה מזכיר עונותיו של
הלכה ברורה(ט) הבא מן הדרך והוא עייף אם אין חשש
שיעבור זמן תפילה ינוח מעט עד שתתיישב דעתו ואח"כ
יתפלל בכוונה כראוי.

אם באה לו מחשבה רעה בתפילתו ,כתב בספר הגן
שיאמר ג"פ פי פי פי שהם ר"ת פלטי יוסף .ואח"כ ירוק ג'
פעמים ,אך לא יריקה ממש .ונראה שאין לעשות כן כיוון
דהוי הפסק ,ומי אמר שיועיל?
ובאליה רבה הביא עצה אחרת ,שיעביר ג"פ יד ימינו על
מצחו ויאמר "לב טהור ברא "...וכן אם באה לו מחשבה
כזו באמצע התפילה שיעשה כן ויהרהר ג"פ את הפסוק
הנ"ל.
ובשל"ה קרא תגר על אותם המביאים ילדים לבהכ"נ
והיינו קטנים שלא הגיעו לחינוך ,כיוון שהילדים
משחקים ומחללים קדושת בהכ"נ ,ומבלבלים דעת
המתפללים ,ועוד גם כי יזקינו לא יסורו ממנהגם הרע
אשר חונכו .אך כשיגיעו לחינוך אדרבה יביאם לבהכ"נ
וילמדם איך מתנהגים וכו'.
הלכה ברורה(ג) יש מי שאומר שצריך לכוין בכל אחת מן
הברכות שהוא עומד לפני ממ"ה ושכינה כנגדו ,ואם לא
כיוון בכל הברכות לא יצא יד"ח תפילה וכאילו דילג
אותה ברכה ,אך להלכה נראה שאין כוונה זו מעכבת ,ורק
בברכה הראשונה נכללת כוונה זו במשמעות המילים
ושאר הברכות נכללות אחר אותה כוונה.
(ז) אסור לנשק בניו הקטנים ,וכן יש להחמיר בבניו
הגדולים ,ומ"מ פשט מנהג אצל הספרדים לנשק ידי אביו
או רבו אחר שסיים לעלות לתורה ,שהרי אף הקב"ה
ציווה אותנו על כבודם ומוראם.

 370במשנה בברכות כח :רבי אליעזר אומר :העושה
תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים.
ובגמ' כט :מאי קבע? אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי
אושעיא :כל שתפלתו דומה עליו כמשוי; ורבנן אמרי :כל
מי שאינו אומרה בלשון תחנונים.
ר' יונה-הביא בשם ר' האי שלשיטת חכמים אפילו אם
תפילתו דומה עליו כמשוי ואינו מתפלל כמי שצריך איזה
דבר ובכ"ז אומר בנחת כמי שמבקש רחמים מהני .ולכן
לשיטתם נראה שאם מתפלל כמי שרוצה הדבר אלא
שאינו אומרה בלשון תחנונים אין תפילתו תפילה.
ב"י-הבין מהטור שלכתחילה צריך את שניהם לכו"ע
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אפילו אם לא אמרה בלשון תחנונים לא יחזור
ויתפלל.
ביה"ל -בדיעבד לא יחזור להתפלל ,ויש המצריכים לחזור
אם לא כיוון באבות.
הלכה ברורה(י) אם לא התפלל דרך תחנונים וגם הייתה
התפילה נראית כאילו היא משא עליו יחזור ויתפלל
בתנאי של נדבה ויאמר אם אני חייב לחזור תהיה תפילה
זו לחובת תפילה ,ואם איני חייב לחזור תהיה תפילה זו
תפילת נדבה.

 369בגמ' בעירובין סה .אמר רב חייא בר אשי אמר רב:
כל שאין דעתו מיושבת עליו  -אל יתפלל .משום שנאמר
בצר אל יורה .רבי חנינא ביומא דרתח(שהיה כועס) לא
מצלי .אמר :בצר אל יורה כתיב .מר עוקבא ביומא
דשותא(רוח דרומית מנשבת בו וחזקה) לא הוה נפיק לבי
דינא .אמר רב נחמן בר יצחק :הלכתא בעיא
צילותא(צלילות) כיומא דאסתנא(יום נח) ...אמר רבי
אלעזר :הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים..
מהר"ם מרוטנבורג -אין אנו נזהרים בכל זה שאין אנו
מכוונים כ"כ בתפילה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -מ"מ אם רוצה לעמוד להתפלל מתוך כעס
וכדומה ,יראה להסיר מתחילה המחשבות המטרידות
אותו.
ואע"פ שאיננו מכוונים מ"מ מה שאפשר לעשות עושים.
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בגמ' בברכות כו :רבי יוסי ברבי חנינא אמר :תפלות
אבות תקנום; רבי יהושע בן לוי אמר :תפלות כנגד
תמידין תקנום.
 372בגמ' בר"ה טז :ואמר רבי יצחק :שלשה דברים
מזכירין עונותיו של אדם ,אלו הן :קיר נטוי ,ועיון תפלה,
ומוסר דין על חבירו.
רש"י ,תוס' -עיון תפילה היינו שמתאמץ לכוין לבו ובוטח
שתהיה תפילתו נשמעת וע"י כך מפשפשים במעשיו לומר
בוטח הוא בזכויותיו וכ"פ בשו"ע
וכתב הסמ"ק שיחשוב בלבו מי אני דל ונבזה בא לבקש
מאת ממ"ה אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם
בריותיו וכ"פ בשו"ע
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תפלתו תפלה ,ואם אינו יכול לדבר לפני המלך ,אם
התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו
מעליו; ואפילו אם עבר זמן התפלה ,משלים אותה בתפלה
שאחריה ,כדין שוגג374 .הגה :ודין ק"ש כדין תפלה ,אבל שאר

אדם (שע"י כך מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא
בזכיותיו) ,אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו.
ויאמר בלבו :מי אני ,דל ונבזה ,בא לבקש מאת ממ"ה
הקדוש ברוך הוא ,אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם
עם בריותיו.

ברכות יכול לברך אף על פי שהוא שכור

סימן צט -דין שתוי ושיכור לתפילה

ב .דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגים את היין
כששתה רביעית.

א .שתה יין כדי רביעית אל יתפלל.

 375דרך מיל ,ושינה כל שהוא ,מפיגין את היין; וה"מ
כששתה רביעית ,אבל אם שתה יותר ,כל שכן ששינה

373שתה יין כדי רביעית ,אל יתפלל עד שיסיר יינו; ואם
שתה יותר ,אם הוא יכול לדבר לפני המלך ,אם התפלל

(ה) יש אומרים שבזמנינו שאין היינות חזקים כ"כ אין
להחמיר בשתה רביעית יין ,ולהלכה נראה שאם שתה
רביעית יין או מעט יותר ויודע שאינו מושפע מיין זה כלל
ויוכל להתפלל כדרכו ,יש להקל אפילו לכתחילה.
וכ"ש אם ישנו חשש שאם לא יתפלל עכשיו יעבור זמן
התפילה ,ונכון שיתפלל מתוך סידור.

 373בגמ' בעירובין סד .אמר רבה בר רב הונא :שתוי אל
יתפלל ,ואם התפלל  -תפלתו תפלה .שיכור אל יתפלל,
ואם התפלל  -תפלתו תועבה.
טור שיכור שהתפלל תפילתו תועבה ,ומ"מ צריך לחזור
ולהתפלל אפילו אם עבר זמן התפילה דחשוב כשוגג .וכ"פ
בשו"ע.
ב"י -נראה לומר שהטור למד ששיכור הוא כשוגג מהגמ'
בברכות ט .הגמ' שם דנה בדין קריאת ק"ש של ערבית
לאחר עלות השחר שלדעת רשב"י יוצא יד"ח .ומובא בגמ'
דההוא זוגא דרבנן דאשתכור בהלולא דבריה דרבי יהושע
בן לוי(נרדמו עד לאחר עלות השחר) ,אתו לקמיה דרבי
יהושע בן לוי ,אמר :כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו
בשעת הדחק .ודווקא שהיו שוגגים.
אך מאידך קשה מהמשנה ב .מעשה ובאו בניו(של רשב"ג)
מבית המשתה ,אמרו לו :לא קרינו את שמע - .אמר
להם :אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות.
ומשמע מהמשנה שאם היה עובר זמן עלות השחר לא היו
צריכים לקרוא ,וגם אם היו קוראים לא היו יוצאים
יד"ח.
רא"ש ,רשב"א-כתבו לחלק שההוא זוגא מדובר במשתה
של מצווה ולכן נחשבים כאנוסים ,אך בניו של רשב"ג
מיירי במשתה של רשות ולכן לא נחשבים לאנוסים.
וכתב הב"י שאם הטור סובר כן היה לו לחלק כן.
אלא נ"ל בדעת הטור ,שמיירי שהיו ערים ובאו מבית
המשתה ואז אמר להם רשב"ג שאם לא הגיע עלות השחר
יקראו ,אך אם עבר אינם יכולים לקרוא כיוון שהיה להם
את כל הלילה בו היו ערים ולא נחשבים לאנוסים ,וגם
אם היו שיכורים יכלו לקרוא כיוון ששיכור לא נאסר
בק"ש .אבל אותו זוגא דרבנן חטפתם שינה ולכן אמר
להם ריב"ל שיקראו לאחר עלות השחר ,אך לעניין תפילה
בכל מקרה נחשבו לאנוסים כי גם כשהיו ערים במשתה
לא יכלו להתפלל כיוון שהיו שיכורים ושיכור לא מתפלל.
רמב"ם -שתוי אפילו אם שתה רק רביעית יין אל יתפלל
עד שיסיר יינו מעליו ,ושתוי לכתחילה לא יתפלל ואם
התפלל תפילתו תפילה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -נראה שה"ה בשאר משקים המשכרים.
דווקא אם שתה רביעית בבת אחת ,אך אם שתה אותו
בכמה פעמים או מזג אותו במים מותר .אך אם שתה
יותר מרביעית אסור בכ"ג עד שיסיר יינו מעליו.
ואם שתה רביעית אל יתפלל אפילו אם יעבור זמן
התפילה ,אמנם ביש"ש הורה שבזמנינו שאיננו מכוונים
כ"כ אין לחוש ויתפלל.
אם התחיל לשתות אחרי שהגיע כבר זמן התפילה ,וחשב
שיתפלל אחרי שיפוג ינו ,ונמשך המשתה ולא התפלל
עדיין נחשב לשוגג ,אך אם החל לשתות סמוך לסוף זמן
התפילה ועדיין לא התפלל בכה"ג נחשב כמזיד ואין לו
תשלומין .וכ"פ בהלכה ברורה(ו)
הלכה ברורה(ד) אם שתה יין בתוך הסעודה רשאי
להתפלל לאחר מכן ,כל שיכול לדבר כראוי לפני המלך,
ומ"מ הדבר תלוי בעצמו.

 374בירושלמי עירובין פ"א ה"א -אמר אבא בר אבין חד
חסיד שאל לאליהו זכור לטוב שיכור מהו שיקרא שמע?
א"ל ולא יראה בך ערות דבר ערות דיבור.
ב"י -שיכור אסור דווקא בתפילה אך לא בק"ש ,ודברי
הירושלמי מיירי בשיכור שאינו יכול לעמוד בפני המלך
שאז אפילו לק"ש אסור .או שיש גרסאות שנאמר "ערום
מהו שיקרא שמע" ולכן אין איסור לשיכור לקרוא ק"ש
(ומשמע בכל שיעור שכרות) .ובשו"ע לא הזכיר חילוק זה.
רמ"א פסק כירושלמי ששיכור אסור בק"ש.
משנ"ב-דין ברכות ק"ש כק"ש עצמה.
בדיעבד אם נשתכר לא יפטור עצמו מק"ש ויקרא אותה.
ואם יפוג היין לפני סוף זמן ק"ש יחזור ויקרא אותה.
את שאר הברכות יכול לברך למרות שהוא שיכור ,ומשמע
אף בה"מ שהיא דאו'.
אך אין לצרף את השיכור למניין עשרה ,ואולי לזימון
בשלוש ניתן לצרפו.
הלכה ברורה(ז) יש ליזהר שלא לשתות רביעית יין קודם
שקורא ק"ש ,בדיעבד אם שתה יין ואפילו הוא שיכור
שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך יקרא ק"ש ,ואם פגה
שיכרותו קודם שנגמר זמן ק"ש יחזור ויקרא.
(ח)בדיעבד אם שתה כ"כ עד שהוא שיכור שאינו יכול
לדבר לפני המלך חייב לברך בה"מ.
(ט) שיכור שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך אינו רשאי
לברך את שאר הברכות ,ובדיעבד אם ברך אינו צריך
לחזור לברך שתפוג שכרותו .אך אם הוא שיכור שיכול
לדבר כראוי לפני המלך מברך אפילו לכתחילה.
(י) שיכור ושתוי אינם רשאים לברך ברכות ק"ש ,אע"פ
שלעניין ק"ש צריכים להחמיר ולקרותה.
(יא) שיכור שהגיע שיעור שכרותו כשל לוט שאינו מבין
ואינו יודע מה מדבר ועושה ,דינו כשוטה ואם קרא ק"ש,
התפלל או ברך אין זה כלום ,ולאחר שפג שיעור שכרותו
חייב לחזור ולברך.
(יב) שיכור מצטרף למניין ואפילו אינו יכול לדבר לפני
המלך וה"ה לעניין זימון .אך כל זה כל עוד לא הגיע
לשיעור שכרותו של לוט.
 375בגמ' בעירובין סד :אמר רמי בר אבא :דרך מיל,
ושינה כל שהוא מפיגין את היין .אמר רב נחמן אמר רבה
בר אבוה :לא שנו אלא ששתה כדי רביעית ,אבל שתה
יותר מרביעית  -כל שכן שדרך טורדתו ושינה משכרתו.
בה"ג -כל זה דווקא במהלך ברגליו ,אך אם הוא רכוב,
ודאי הדרך מפיגה השכרות וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-דרך מיל מפיגה בין מהלך בין רוכב ,וי"א
שברוכב צריך ג' מיל.
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משכרתו ודרך טורדתו; וה"מ במהלך ברגליו ,אבל רוכב,
ודאי דרך מפיגה היין.

סימן קא-שצריך לכווין בכל הברכות ,ושיכול
להתפלל בכל לשון.

ג .כל אחד שהוא שתוי ,סגי ליה לפי מה שמרגיש
בנפשו שיפיג יינו.

א .לפחות יכוין באבות ,ואם לא כיוון באבות אע"פ
שכיוון בכל יחזור.

376כל אחד שהוא שתוי ,סגי ליה לפי מה שמרגיש בנפשו
שיפיג יינו .הגה :ולכן אין נזהרין ביינות שלנו ,שאין חזקין,

 378המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות ,ואם אינו יכול
לכוין בכולם ,לפחות יכוין באבות; אם לא כיון באבות,
אף על פי שכיון בכל השאר ,יחזור ויתפלל .הגה :והאידנא

שמתפללין אף על פי ששתה רביעית ויותר;וכל שכן אם
מתפללים מתוך סידור שבידו ,שאין חוששין לשכרות מעט.

אין חוזרין בשביל חסרון כוונה ,שאף בחזרה קרוב הוא שלא
יכוין ,אם כן למה יחזור

סימן ק-תפילת המועד צריך לסדר
א .תפילות של מועדות ושל ר"ח צריך להסדיר קודם
שיתפלל.

 378בגמ' בברכות ל :אמר רבי אליעזר :לעולם ימוד אדם
את עצמו ,אם יכול לכוין את לבו  -יתפלל ,ואם לאו  -אל
יתפלל!
ובגמ' לד :המתפלל צריך שיכוין את לבו בכולן ,ואם אינו
יכול לכוין בכולן  -יכוין את לבו באחת; אמר רבי חייא
אמר רב ספרא משום חד דבי רבי :באבות.
תוס' ,רא"ש -דברי רבי אליעזר אמורים לגבי ברכת
אבות ,שאם לא יכול לכוון בה לא יתפלל.
בגמ' ל :מובא אמר רבי יוחנן :אני ראיתי את רבי ינאי
דצלי והדר צלי .אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא :ודילמא
מעיקרא לא כוון דעתיה ,ולבסוף כוון דעתיה?
רא"ש -משמע שמי שלא כיוון דעתו לכל הפחות באבות
שצריך לחזור ולהתפלל וכ"פ בשו"ע
טור -האידנא אין אנו חוזרים בשביל חסרון כוונה ,שאף
בחזרה קרוב הוא שלא יכווין אם כן למה יחזור וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב-ירגיל עצמו לכווין בחתימה של כל ברכה.
יש ללמוד פירוש המילים של כל התפילה ,ועכ"פ של ברכת
אבות ומודים יש עליו חיוב.
אם הוא מחשב שלא יוכל לכוון באבות ,לא יתפלל עד
שתתישב עליו דעתו.
ביה"ל -למרות שקי"ל שמצוות אינן צריכות כוונה ,בכ"ז
כאן צריך שלא יכוון בדברים אחרים בזמן הברכה.
מה שכתב הרמ"א שאיננו חוזרים משמע שסיים את
התפילה ,אך מה יעשה כאשר סיים ברכת אבות והתחיל
ברכת אתה גיבור ,שלכאורה אם לא כיוון היאך ימשיך
לברך ברכות לבטלה? ולכן נראה שתקנתו שימתין עד
שהש"ץ יאמר ברכת אבות ויכוון לצאת ,וכישגיע הש"ץ
לברכת אתה גיבור ימשיך להתפלל לבדו.
הלכה ברורה(א) פשט המנהג שאינו חוזר ומתפלל מחשש
שלא יכוון אף בפעם זו ,ואם הוא רגיל תמיד לכווין וקרה
שלא כיוון בכה"ג רשאי לחזור ולהתפלל אך נכון שיעשה
תנאי של נדבה ויאמר –אם אני חייב לחזור תהיה תפילה
זו לשם חובה ,ואם לאו תהיה לשם נדבה.
ויש עוד אפשרות לתקן מה שלא כיוון בכך שישמע החזרה
מפי הש"ץ בדקדוק מילה במילה ויענה אמן אחר כל
ברכה ויכוין לצאת יד"ח.
(ב) מי שיודע שלא יוכל לכוין בתפילתו ,ואפילו בברכת
אבות ,כגון חולה ,או שרוי בצער וכו' אינו רשאי להתפלל
בלא כוונה ,ומ"מ אם לאחר שעבר זמן אותה תפילה יכול
להתפלל בזמן התפילה הסמוכה לה ולכוין לכל הפחות
בברכת אבות ,יתפלל תפלת תשלומין במקום אותה
תפילה שהחסיר.
(ד) התחיל בעמידה ,ואחר שסיים ברכת אבות נזכר שלא
כיוון בה כלל ימשיך בתפילתו ויזהר לכוין בברכת מודים
ויוצא בזה יד"ח .ואם נזכר שלא כיוון מיד לאחר שסיים
ברכת אבות ולא החל בברכה שאחריה יהרהר ברכת
אבות בליבו ,ואם עדיין לא חתם את ברכת אבות יחזור
ויאמר בכוונה מאלוקי אברהם וכו'.

 377תפלות של מועדות ושל ר"ח ,צריך להסדיר תפלתו
קודם שיתפלל ,כדי שתהא שגורה בפיו( .הגה :וי"א דוקא

כשמתפללים על פה ,אבל כשמתפללין מתוך הסידור ,מותר,
דהא רואה מה שמתפלל וכן נוהגין)

ברוכב שיעור הדרך שמפיגה את היין תלוי בדעת האדם.
 376אוהל מועד -כל אחד שהוא שתוי סגי ליה לפי מה
שמרגיש בנפשו שיפוג יינו וכ"פ בשו"ע.
מרדכי -אין אנו נזהרים בזה כ"כ כיוון שבימינו בכל
מקרה איננו מכוונים כ"כ .הגהמ"י -בכ"ז השיכור
שתפילתו תועבה אסור וצריך ליזהר.
תה"ד -הורה לחלק בין יינות שלנו ליינות שלהם ,ששלנו
אינם חזקים כ"כ,ולכן אם שתה מהם רביעית אין לחוש
כלל וכ"פ ברמ"א.
דרכ"מ -הנעזר בסידור אולי יש מקום להקל לו כיוון
שבכך יכול לעמוד לפני המלך ,אמנם אין לסמוך על דעתי
בזה כיוון שלא מצא שום פוסק שהורה כן ,וברמ"א הורה
שאם שתה רביעית של ימינו בודאי כ"ש שיש להקל אם
מתפלל מתוך סידור.
 377בגמ' בראש השנה לה .אמר רבי אלעזר :לעולם יסדיר
אדם תפלתו ואחר כך יתפלל .אמר רבי אבא :מסתברא
מילתיה דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום
הכפורים ושל פרקים ,אבל דכל השנה  -לא .איני? והא רב
יהודה מסדר צלותיה ומצלי!  -שאני רב יהודה ,כיון
דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי  -כפרקים דמי.
רמב"ם -צריך להסדיר תפילת ר"ח ומועדים .וכ"פ בשו"ע
רי"ף רא"ש-דווקא של מועדים ,אך של ר"ח לא כיוון
שלא יוצא שלא מתפלל תפילת ר"ח  30יום.
ר' מנוח -צריך להסדיר תפילתו דווקא כשקורא בע"פ ,אך
כשכתובה לפניו לא וכ"פ ברמ"א
ב"י -נראה שאפילו שהתפילה כתובה לפניו צריך להסדיר
כדי שתהא שגורה בפיו בזריזות.
משנ"ב -הוא הדין לעניין תפילת מוסף .פמ"ג -הוא הדין
ליעלה ויבוא ובימי של חנוכה ופורים.
הלכה ברורה(ד) בזמנינו מנהג העולם להקל שלא לסדר
התפילה קודם שיתפלל ,בין בר"ח ,חנוכה ופורים ושאר
מועדים ,וסומכים על כך שמתפללים מתוך סידור,
והרוצה לסמוך בזה על המנהג יש לו על מי שיסמוך.
ומ"מ נכון להחמיר עד כמה שאפשר ,שהרי לב"י אף
שמתפלל מסידור צריך לסדר תפילתו ,ובפרט הש"צ
העובר לפני התיבה נכון שיחמיר ויסדר את התפילה קודם
שיתפלל.
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אבל בצבור ,אסור ,דאתי למטרד צבורא  380.הגה :ואם
משמיע קולו בביתו כשמתפלל ,כדי שילמדו ממנו בני ביתו,
מותר

ב .מחתך הדברים בשפתיו ,ומשמיע לאזנו בלחש
ולא ישמיע קולו.

 379לא יתפלל בלבו לבד ,אלא מחתך הדברים בשפתיו
ומשמיע לאזניו בלחש ,ולא ישמיע קולו; ואם אינו יכול
לכוין בלחש ,מותר להגביה קולו; וה"מ בינו לבין עצמו,

ג .י"א שבר"ה ויוה"כ מותר להשמיע קולם בתפילה,
אפילו בציבור.

381י"א שבראש השנה וי"כ מותר להשמיע קולם בתפלה,
אפילו בצבור .הגה :וכן נוהגין ,ומ"מ יזהרו שלא להגביה קולם

 379בגמ' בברכות לא .אמר רב המנונא :כמה הלכתא
גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה :וחנה היא
מדברת על לבה  -מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו .רק
שפתיה נעות  -מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו .וקולה לא
ישמע  -מכאן ,שאסור להגביה קולו בתפלתו.
האם צריך להשמיע לאזניו?
רשב"א -מתפילתה של חנה משמע שאסור להגביה קולו
כדי שישמעו אזניו.
הגהמ"י ,טור -אסור להגביה קולו בתפילתו אך לכתחילה
צריך להשמיע לאזניו שלו וכ"פ בשו"ע
בגמ' בברכות כד :המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני
אמנה .אמר רב הונא :לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו
בלחש ,אבל אין יכול לכוין את לבו בלחש  -מותר; והני
מילי  -ביחיד ,אבל בצבור  -אתי למיטרד צבורא וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -דעת האחרונים שטוב שישמיע לאזניו ,ומ"מ אם
אמר בלחש שאפילו לאזניו לא השמיע יצא ,כיוון שהוציא
בשפתיו.
ואף בפסד"ז טוב שלא להגביה קולו ,כי הקב"ה שומע
בלחש ,ומיהו בשבת שנוהגים שאחד אומר פסד"ז בקול
רם שפיר דמי.
ביה"ל -לשיטת הט"ז אם יכול לכוון בלחש ,אך בקול
יכול לכוון יותר טוב נחשב כאילו אינו יכול לכוון ויכול
להתפלל ביחיד בקול .ואין לסמוך על דבריו.
ואם אינו יכול לכוון ונמצא בציבור ילך ויתפלל בביתו
בקול .ומ"מ האידנא אין להורות היתר זה להתפלל ביחיד
כדי לעורר כוונה מחשש שילמדו ממנו אחרים ,אא"כ הוא
גדול הדור ומפורסם לכל שכל מעשיו לשם שמים.
הלכה ברורה(ז) לא יתפלל בהרהור הלב ,ומ"מ אם הוא
חולה ואינו יכול להוציא בשפתיו יתפלל בהרהור הלב,ומי
שהתפלל בהרהור הלב בין באונס כגון שהיה חולה ,ובין
שאינו באונס חייב לחזור ולהתפלל ,ויעשה תנאי של נדבה
שאם אני חייב לחזור תהיה תפילה זו לחובה ואם איני
חייב לחזור תהיה תפילה זו תפילת נדבה .ואם עבר זמן
אותה תפילה יתפלל תשלומין לפי התנאי הנ"ל.
(ח)לדינא צריך המתפלל להשמיע לאזניו בלחש ,אך שלא
ישמיע קולו לאחרים הנמצאים לידו .ובפרט שבכך יוכל
לבטא היטב את התיבות והאותיות ,ומ"מ בדיעבד אם
התפלל כשהוציא בשפתיו אבל לא השמיע לאזניו יצא
יד"ח.
(ט) י"א שאם נמצא בביתו ורוצה להתפלל בקול רם כדי
ללמד את בני ביתו להתפלל כראוי רשאי לעשות כן אפילו
אינו עושה כן כדי לכוון כראוי ,וכן הלכה למנהג
האשכנזים .אבל הספרדים ההולכים בעקבות מרן אינם
רשאים להקל בזה ויהיה מותר בדווקא שרוצה להשמיע
קולו כשאינו יכול לכוון וכדרך אגב שומעים אותו בני
ביתו.
(י) בשאר חלקי התפילה כפסד"ז וק"ש אם רצה להתפלל
בקול כדי לכוון יותר רשאי לעשות כן אפילו לכתחילה,
ובלבד שלא יפריע בקולו לשאר המתפללים.
(יא) מותר לש"צ להגביה קולו כדי להשמיע התפילה
לציבור וכדי לעורר הכוונה ,ומ"מ יזהר שתהא תפילתו
לשם שמים ולכבוד השי"ת ולא כדי להראות קולו הערב
לציבור.

יותר מדאי
ד .בצבור מתפלל בכל לשון שירצה אבל ביחיד רק
בלשה"ק.

 382יכול להתפלל בכל לשון שירצה ,וה"מ בצבור ,אבל
ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש; וי"א דה"מ
 380בירושלמי ברכות פ"ד ה"א ר' אבא בר זבדי מצלי
בקלא ,רבי יונה כד הוה מצלי בכנישתא הוה מצלי
בלחישה וכד הוה מצלי גו בייתיה הוה מצלי בקלא עד
דילפון בני בייתיה צלותיה מיניה.
כ"פ הרשב"א וכ"פ ברמ"א.

 381מרדכי -למרות שבכל השנה מתפללים בלחש ,בכ"ז
בר"ה וביוה"כ אומרים בקול רם כדי שילמדו זה מזה,
ואין חוששין שיטעו אחד את השני כיוון שמצויים
מחזורים בידיהם וכ"פ בשו"ע.
ב"י -טעם הדבר נראה שעושים כן כדי לכוין יותר שאלו
הם ימי תשובה
דרכ"מ -בשם המהרי"ל מ"מ לא יגביה קולו דהוי מנביאי
הבעל וכ"פ ברמ"א
הלכה ברורה(יב) לכתחילה אין לעשות כן ,אא"כ אינם
יכולים להתפלל בכוונה כראוי בלא להגביה קולם וכן
מנהג רוב המקומות.
(יג) סיים להתפלל ושומע את חבירו המתפלל עמידה
בסמוך לו צריך לענות אחריו אמן בסיום כל ברכה
ששומע.
 382במשנה בסוטה לב .אלו נאמרין בכל לשון :פרשת
סוטה ,ווידוי מעשר ,קרית שמע ותפלה ,וברכת המזון,
ושבועת העדות ושבועת הפיקדון.
רי"ף -מה שנאמר בכל לשון דווקא בציבור ,אבל ביחיד
לא אלא בלשה"ק ,וראיה לדבר מהגמ' בשבת יב :ואמר
רבי יוחנן :כל השואל צרכיו בלשון ארמי  -אין מלאכי
השרת נזקקין לו ,שאין מלאכי השרת מכירין בלשון
ארמי!
ר' יונה-הקשה על מנהג העולם שאם ביחיד אינו רשאי
אלא בלשה"ק א"כ איך הנשים מתפללות בשאר לשונות?
ורבני צרפת כתבו לחלק שתפילה עצמה אפילו אינו
מתפלל אותה עם הציבור אלא בביתו כיוון שהיא נחשבת
לצרכי רבים יכול להתפלל אותה בכל לשון שירצה(וה"ה
בארמית)! לעומת תפילה על צרכיו האישיים כמו על
חולה,פרנסה וכו' אותה חייב להתפלל דווקא בלשה"ק
רא"ש -דברי רבי יוחנן אינם אמורים אלא דווקא לעניין
לשון ארמי שהיא מגונה בעיני המלאכים ,אך שאר
לשונות מותר ליחיד להתפלל בהן.
בשו"ע הביא בסתם את דעת הרי"ף ובשם י"א את ר' יונה
והרא"ש.
משנ"ב -ההיתר להתפלל בכל לשון הוא דווקא בדרך
עראי ,אך בדרך קבע להעמיד ש"צ ולהשכיח לשון הקודש
זה אי אפשר בשום אופן.
בתפילה בציבור מותר בלשון ארמי ,אך כשנמצא בביתו
אין לו לומר בריך שמיה ויקום פורקן..
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עוסק בדברים שהם מתקוני התפלות ,ואפילו בפרק איזהו
מקומן ,אינו צריך להרחיק; ויש מתיר בעוסק בתורה ,אף
על פי שאינו מתקוני התפלות; ויש מי שאומר דה"מ מן
הצד ,אבל כנגדו אפילו כמלא עיניו אסור ,אפילו עוסק
בק"ש.

כששואל צרכיו ,כגון שהתפלל על חולה או על שום צער
שיש לו בביתו ,אבל תפלה הקבועה לצבור ,אפילו יחיד
יכול לאומרה בכל לשון; וי"א דאף יחיד כששואל צרכיו
יכול לשאול בכל לשון שירצה ,חוץ מלשון ארמי.

סימן קב -שלא להפסיק כנגד המתפלל

ב .יש מי שאומר שאם היושב בצד המתפלל חלוש,
מותר.

א .אסור לישב בתוך ד' אמות של מתפלל אלא אם
עוסק בתפילה.

385יש מי שאומר שאם היושב בצד המתפלל חלוש ,מותר.

383אסור לישב בתוך ד' אמות של מתפלל; בין מלפניו בין
מן הצדדין (בין מלאחריו) צריך להרחיק ד' אמות; 384ואם

ג .היה יושב ועמד המתפלל בצידו ,אינו צריך לקום
שהרי בא בגבולו.

386אם היושב ישב כבר ,ועמד זה בצדו ,אינו צריך לקום,
שהרי זה בא בגבולו( .ומ"מ מדת חסידות הוא לקום אפי'

ביה"ל -בשם ספר חסידים מוטב להתפלל בלשון אחר
אם אינו מבין לשה"ק ,אך מוכח שזה דווקא אם הוא ירא
שמיים וכל רצונו כדי שיוכל לכוון יותר ,אך אם אינו כן
יתפלל בלשה"ק וטעם הדבר הוא כי ללשה"ק יש סגולות
רבות מכל הלשונות ,וזו הלשון שהשי"ת מדבר עם נביאיו,
וכשאנו אומרים את התפילה בלשונם של אנשי כנה"ג
אפילו שאיננו יודעים לכוון מ"מ עלתה לנו תפילתנו
כהוגן.
הלכה ברורה(יד) יחיד מעיקר הדין אינו רשאי להתפלל
אלא בלשון הקודש ,שלא הותר דווקא בתפילה בציבור,
מ"מ אם אינו מבין לשה"ק כלל ואם לא יתפלל בלשון
שמבין יתבטל מתפילה לגמרי רשאי היחיד להתפלל
בלשון אחרת.
(טז) מי שאינו מבין לשה"ק אין הדבר מועיל אם ישמע
את חזרת הש"ץ ,ולכן יאמר התפילה מילה במילה עם
חבירו ,ויש מקילים בשעה"ד כשאי אפשר בעניין אחר
שישמע את חזרת הש"ץ ויצא יד"ח.
(יז) גדולי ישראל בדורות האחרונים הזהירו בתוקף רב
שלא לשנות ממה שנהגו בכל קהילות ישראל להתפלל
בלשה"ק אפילו בציבור ,ואפילו בחו"ל ואף במקומות
שרבים אינם מבינים לשה"ק.וכן פשט המנהג בזמנינו.
ומצווה להדפיס סידורי תפילה בחוץ לארץ באופן שעמוד
אחד יהיה בלשה"ק ובמקביל לעומתו פירוש המילים
בלשון לועזית .ויש שהדפיסו באופן שעמוד אחד בלשה"ק
ובמקביל המילים עצמן באותיות לטיניות כדי שיוכלו
אלא שאינם יודעים לקרוא בכתב אשורי להתפלל ג"כ
בלשון הקודש ,ואע"פ שמחסרים מחמת כן כמה מהברות
לשה"ק כמו ח' או ע' מ"מ עדיף לעשות כן ממה שימנעו
לגמרי מלהתפלל.

בכהאי גוונא)

הסכמת האחרונים לאסור אף לשבת מאחרי המתפלל.
הלכה ברורה(א) אסור לשבת בתוך ד"א של המתפלל,
ונכון להחמיר בזה גם כשיושב מאחריו בתוך ד"א.
וכשיושב לפניו טוב להחמיר אפילו חוץ לד"א ,ומ"מ
המנהג להקל.
(ו) אם היה המתפלל משלשל טליתו על פניו באופן שאינו
רואה את היושב או עובר לפניו גם כן יש לאסור.
 384תוס' ,רא"ש ,רשב"א בשם הגאונים שדווקא שיושב
בטל ,אך אם עוסק בק"ש וברכותיה מותר בתוך ד"א.
תה"ד ,הגהמ"י -אין כוונתם דווקא ק"ש וברכותיה אלא
הוא הדין בכל שאר דברי שיר ושבח שמותר .ב"י-אפילו
אם עוסק בפרק איזהו מקומם נחשב שהוא בענייני
תפילה וכ"פ בשו"ע
טור -דווקא ק"ש וברכותיה ,אמנם לימוד תורה לא ,כיוון
שטעם האיסור שלא לשבת הוא שלא יהיה נראה שחבירו
מקבל עול מלכות שמים והוא לא וכשהוא מתפלל או
קורא ק"ש לא שייך טעם זה ,אמנם אם לומד תורה אינו
נראה כמקבל עליו על מלכות שמים ולכן אסור.
ב"י-משמע מהגאונים שההיתר הוא בדווקא בענייני
תפילה אך לא בלימוד תורה ,אמנם הסמ"ג והסמ"ק
הורו שאם עוסק בד"ת מותר ,ולכן משמע שהגאונים
נקטו בק"ש ותפילה משום אורחא דמילתא ואה"נ
שמותר גם כשעוסק בתורה.וכ"פ בשו"ע בלשון י"א.
משנ"ב -לעניין הלומד תורה ,יש להחמיר שלא ישב
בצידו ,אך ניתן להקל ביושב מאחריו.
הלכה ברורה(ז) אם הוא עוסק בק"ש ובתפילה יש להקל
לשבת בתוך ד"א .אבל אם היה עוסק בד"ת יש להחמיר
שלא ישב מלפניו או בצדדיו בתוך ד"א אא"כ בשעת
הדחק ובמקום צורך גדול ,כיוון שאין לו מקום אחר
ללכת לשם ,אבל מלאחריו יש להקל לכתחילה בעוסק
בתורה.
ואם היה שומע חזרת הש"ץ יש להקל במקום הצורך
לשבת בתוך ד"א של המתפלל.

 383בגמ' בברכות לא :אני האשה הנצבת עמכה בזה- ,
אמר רבי יהושע בן לוי :מכאן ,שאסור לישב בתוך ארבע
אמות של תפלה.
רש"י -דווקא לשבת בתוך ד"א ,אך לעמוד מותר וכ"מ
שעלי היה עומד.
תוס' ,רא"ש ,מרדכי -בין מלפניו ובין מן הצדדין.וכ"פ
בשו"ע
דרכ"מ -הביא מהמרדכי שאפילו אחריו אסור לשבת
בתוך ד"א וכ"פ ברמ"א.
אהל מועד -כנגדו אפילו כמלא עיניו אסור ואפילו עוסק
בק"ש .ובשו"ע הביאו בשם י"א.
משנ"ב -לא רק ישיבה אסורה אלא אף להיסמך אסור,
אך סמיכה במקצת שאם ינטל יוכל לעמוד יש להקל
במקום הדחק.
גם כשיושב באלכסון די בארבע אמות ולא צריך להרחיק
הן ואלכסונן (שהוא  5.6אמות)
אם יש מחיצה בגובה י' טפחים על ד' טפחים מותר לשבת
בצד השני אפילו בתוך ד"א .אמנם אם כנגד המתפלל יש
מחיצה אין לעבור אלא אם היא גבוהה באופן שלא יוכל
לראות את המתפלל.

 385בעל התמיד -אם היושב בצד המתפלל חלוש ואינו
יכול לעמוד כ"כ עד שיגמור האחר תפילתו נראה שמותר
לו לישב .ב"י -כיוון שחולשתו מוכיחה עליו שמחמת כן
ישב ולא מחמת שאינו מקבל עליו מלכות שמים וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב-דווקא מצדדיו אך יש להחמיר שלא ישב לפניו.
ואם יכול בקלות להרחיק ד"א משם יעשה כן.
 386כ"פ הטור בשם הרא"ש וכתב הב"י שלא נמצא כתוב
בדברי הרא"ש ויכול להיות שהיה מורה כן וכ"פ בשו"ע.
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תפלתו ,שאם יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד המתפלל;
וצריך לדקדק בזה ,אפי' אם האחרון התחיל להתפלל
אחריו ,מאחר שכבר התחיל.

ד .אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד"א.

387אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד' אמות ,ודווקא
לפניהם ,אבל בצדיהם מותר לעבור ולעמוד.

סימן קג-מי שנזדמן לו רוח בתפלתו או עטוש

ה .המסיים תפילתו לא יפסע ג' פסיעות לתוך ד"א
של חבירו שמתפלל.

א .העומד בתפילה ויצא ממנו רוח מלמטה חוזר
ומתפלל משיכלה הריח.

 388אם השלים תפלתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו,
אסור לפסוע ג' פסיעות עד שיגמור מי שאחריו את
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היה עומד בתפלה ויצא ממנו רוח מלמטה ,ממתין עד
שיכלה הריח וחוזר ומתפלל.

מהר"י אבוהב -העומד להתפלל ליד חבירו אינו נוהג
כשורה כיוון שמראה שכאלו חבירו כופר שאינו מתפלל,
ולכן אם היושב רוצה לדקדק נראה שיקום שלא יהיה
גנות הן למתפלל שלא עשה כשורה וגם לו כדי שלא יראה
ככופר וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -לכן העומד להתפלל צריך להתרחק ד"א מחבירו
כשרוצה להתפלל.
דווקא בביתו אינו צריך לעמוד כיוון שהמתפלל בא
בגבולו ,אך בבהכ"נ שהוא מקום המיועד לתפילת הציבור
צריך לעמוד! ואפילו אם יש מקומות קבועים שקנו אותם
בכסף.
הלכה ברורה(ט)היה יושב ובא אחר ועמד והתפלל בצידו
בתוך ד"א ממידת חסידות ראוי שיקום ,אך אם ישב ובא
אחר ועמד להתפלל לפניו אין צריך להחמיר לקום ואפילו
ממידת חסידות.
(י) היה יושב ועמד המתפלל מאחריו ראוי שיחמיר ויקום
ממקומו ,אבל חוץ לד"א אינו צריך להחמיר.

ב .כשאינו יכול להעמיד עצמו הולך אחריו ד"א
ומוציא .הג"ה :בביתו.

390בקש לצאת ממנו רוח מלמטה ונצטער הרבה ואינו יכול
להעמיד עצמו ,הולך אחוריו ארבע אמות ומוציא הרוח

אלא עמד על עמדו) שמע מינה תלת ...:ושמע מינה אסור
לעבור כנגד המתפללין.
ארחות חיים -אם השלים תפילתו והיה אדם אחר מתפלל
אחריו ,אסור לפסוע ג' פסיעות עד שיגמור זה שאחריו את
תפילתו ,וצריך לדקדק בזה אפילו אם האחרון התחיל
להתפלל אחריו ,כיוון שכבר התחיל וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם מרוחק לצדדים מותר לפסוע אחורה.
דין זה אמור אפילו אם האחרון מאריך בתפילתו.
הלכה ברורה(כא) אם אין הראשון עומד לפני המתפלל
ממש ,אלא מעט מן הצד באופן שאם יפסע שלוש פסיעות
יהיה עומד מן הצדדים לפניו ,מעין אלכסון ,רשאי לפסוע
ג' פסיעות.
(כב) ש"צ שסיים תפילת לחש ומאחריו עומד אדם שעדיין
לא סיים תפילתו ,ואם יפסע לאחור יכנס לתוך ד"א שלו,
ואינו יכול להמתין מחמת טורח ציבור ,לא יפסע ג'
פסיעות אלא יתחיל מיד תפילת חזרה ויפסע ג' פסיעות
בסוף תפילת החזרה ויאמר עושה שלום .ואם פסע אחר
תפילת הלחש יש לו על מי לסמוך.

 387בגמ' בברכות כז .רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת
בערב שבת ,והוה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה דרב,
וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה(כלומר לא
הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל ,לעבור לפניו ולישב במקומו,
אלא עמד על עמדו) שמע מינה תלת ...:ושמע מינה אסור

לעבור כנגד המתפללין .מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי,
דאמר רבי יהושע בן לוי :אסור לעבור כנגד המתפללין- .
איני? והא רבי אמי ורבי אסי חלפי!  -רבי אמי ורבי אסי
חוץ לארבע אמות הוא דחלפי.
ר' יונה -דווקא לפניהם אסור אך בצידם לא חיישינן וכ"פ
בשו"ע וה"ה לעניין לעמוד.
משנ"ב -טעם הדבר מפני שמבטל כוונתו של המתפלל ,או
מפני שמפסיק בין המתפלל לשכינה.
בזוהר אוסר אפילו בצידיהם בתוך ד"א.
הלכה ברורה(יג) לכן אם סיים תפילתו ואם יפסע ג'
פסיעות יהיה בצד חבירו שלא סיים התפילה בתוך ד"א
יש להקל.
אך לדעת הזוהר והמקובלים יש להחמיר שלא לעבור לפני
המתפלל אפילו יותר מד"א כל שרואה אותו ,וכן יש
להחמיר אפילו מהצדדים ומאחריו בתוך ד"א .וטוב לחוש
לדבריהם.
(טו) כשם שאסור לעבור לפני המתפלל כך אסור לעבור
לפני האומר קדיש ,ומ"מ אחר שסיים חצי קדיש מותר.
(יז) אין לעבור לפני הש"צ אפילו שלא בשעה שמתפלל .18
(יח) אפילו אם אינו יכול להכנס לבהכ"נ כדי להתפלל
בציבור בלא שיעבור לפני המתפלל אינו רשאי לעבור.
(יט) אשה המתפללת דינה כדין איש לעניין איסור ישיבה
ומעבר לפני המתפלל ,וטוב להחמיר שלא לעבור לפני קטן
שהגיע לחינוך ובמקום צורך יש להקל.

 389בגמ' בברכות כד :היה עומד בתפלה ונתעטש  -ממתין
עד שיכלה הרוח וחוזר ומתפלל .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -חוזר בתפילתו למקום שפסק ,ואפילו שהה
בהפסקתו כדי לגמור כולה .כיוון שיכל להמשיך להתפלל
מיד לאחר שיצא הרוח ולכן אין כל ההפסק מחמת אונס.
באר היטב -אם יכול להתאפק מלהוציא הרוח מותר,
ואין בכך משום בל תשקצו.
הביא מהפר"ח שאם הפסיק כדי לסיים כולה חוזר
לראש.
ביה"ל -חלק על הבנת הבאר היטב בפר"ח ,ואין צריך
לחזור לראש.
הלכה ברורה(א) צריך לחזור לתחילת אותה ברכה
שהפסיק בה והוא הדין בשהה כדי לגמור את כל התפילה.
 390בגמ' בברכות כד :היה עומד בתפלה ובקש להתעטש -
מרחיק לאחריו ארבע אמות ומתעטש ,וממתין עד שיכלה
הרוח ,וחוזר ומתפלל; ואומר :רבונו של עולם ,יצרתנו
נקבים נקבים חלולים חלולים ,גלוי וידוע לפניך חרפתנו
וכלימתנו בחיינו ,ובאחריתנו רמה ותולעה; ומתחיל
ממקום שפסק.
כ"פ הרמב"ם וכ"פ בשו"ע.
בה"ג ,ר' יונה ,רא"ש-משמע מהגמ' שחוזר למקום
שפסק בו וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -חוזר למקום שפסק דווקא שלא שהה כדי לגמור
את כולה .וכ"פ ברמ"א.
לאן פוסע?

 388בגמ' בברכות כז .רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת
בערב שבת ,והוה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה דרב,
וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה(כלומר לא
הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל ,לעבור לפניו ולישב במקומו,
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וממתין עד שיכלה הריח ,ואומר :רבון העולמים ,יצרתנו
נקבים נקבים חלולים חלולים ,גלוי וידוע לפניך חרפתנו
וכלימתנו ,חרפה וכלימה בחיינו רמה ותולעה במותנו,
וחוזר למקומו וחוזר למקום שפסק .הגה :וע"ל סי' פ"ה.

סימן קד -שלא להפסיק בתפילה
א .לא יפסיק בתפילתו ,ואפילו מלך ישראל שואל
בשלומו ,לא ישיבנו.

י"א דכל זה מיירי כשמתפלל בביתו ,אבל כשמתפלל בצבור דהוי
ליה ביוש גדול ,אין צריך להרחיק כלל לאחוריו וגם לא יאמר
הרבון ,רק ממתין עד שיכלה ממנו הריח ,וכן נוהגין.
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לא יפסיק בתפלתו .ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו,
לא ישיבנו; אבל מלך עובדי כוכבים ,אם אפשר לו לקצר
דהיינו שיאמר תחלת הברכה וסופה קודם שיגיע אליו,
יקצר; או אם אפשר לו שיטה מן הדרך ,יטה ולא יפסיק
בדיבור ,ואם אי אפשר לו ,יפסיק.

ג .המתעטש בתפילתו מלמטה ,סימן רע לו.
מלמעלה סימן יפה לו.

 391המתעטש בתפלתו מלמטה ,סימן רע לו; מלמעלה,
סימן יפה לו.

ב .היה מתפלל בדרך ובאה בהמה כנגדו יטה מן
הדרך ולא יפסיק.

393היה מתפלל בדרך ובאה בהמה או קרון כנגדו ,יטה מן
הדרך ולא יפסיק; אבל בענין אחר ,אין לצאת ממקומו עד
שיגמור תפלתו ,אא"כ הוא בתחנונים שלאחר התפלה.

ר' יונה -בדווקא לאחריו כי צריך שיהיו פניו כנגד המקום
שהתחיל להתפלל .ב"י-ולכן לצדדים אין ללכת כיוון
שנראה שפוסק לגמרי מתפילתו וכ"פ בשו"ע.
ב"י -אדם שעמד בתפילה והיו מים שותתין על ברכיו
ממתין עד שיכלו המים ומתפלל ,ומדוע לא הצריכוהו
לומר רבש"ע ?..ותרץ ר' יונה כיוון שבמים שותתין על
רגליו דינו כדין פושע שהיה צריך לבדוק עצמו מתחילה
אם נצרך לנקביו ,משא"כ במבקש להתעטש שהוא אנוס.
תה"ד -נשאל כיצד לא ראינו אפילו את המדקדקים
ביותר שעושים כן? והשיב שנראה שטעם ההיתר היחידי
שנראה הוא מטעם שאם יעשה כן יהיה מתבזה בעיני
הבריות ,וכ"ש אם הוא ש"צ וגדול כבוד הבריות .וכן
נראה שאין צריך לומר נוסח ריבונו של עולם ,שלא ניתקן
אלא למי שצועד אחריו .ונראה שדווקא מי שמתפלל
בביתו ביחידות ,אך לא בציבור ...ובסוף דבריו כתב מ"מ
קשה הדבר מאוד לבדות חילוקים מן הדעת שאינם אפילו
רמוזים בתלמוד ובפסקי הגאונים .והרמ"א פסק כחילוק
שהביא.
משנ"ב -צריך להתאפק מאוד מלהפיח בתפילה ,וכן אם
התפילין עליו יראה לנתקם מעליו שלא יהיו מונחים
במקומם כיוון שאסור להפיח בתפילין.
הסכמת האחרונים שיחזור למקום שעמד בו ולאחר מכן
יאמר "רבון"
וחוזר לאותה ברכה שפסק בה .ואם שהה כדי לסיים
כולה חוזר לראש התפילה.
הלכה ברורה(ב) קודם שחוזר למקומו אומר רבון
העולמים ולאחר מכן חוזר.
ואם שהה בנתיים שיעור שיכול לגמור כל התפילה
מתחילה ועד סוף חוזר לראש התפילה.
(ג) למנהג הספרדים ועדות המזרח אין לחלק בזה בין
כשמתפלל בביתו ובין בציבור ובכל עניין שאינו יכול
להתאפק חוזר לאחריו ומפיח ,ואומר רבון העולמים
וחוזר למקומו.

בהפחה בלי קול אין להפסיק בתפילה ולהרחיק לאחריו
וכו'.
 392במשנה בברכות ל :אפילו המלך שואל בשלומו לא
ישיבנו ,ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק.
ובגמ' לב :אמר רב יוסף :לא שנו אלא למלכי ישראל אבל
למלכי אומות העולם פוסק.
ר' יונה -לפני מלך גוי אם יכול לקצר את תפילתו היינו
לומר תחילת הברכה וסופה לפני שיגיע המלך יעשה כן.
רא"ש ,ר' יונה -הביאו ע"פ הירושלמי בברכות פ"ה ה"א
תני היה עומד ומתפלל באסרטיא או בפלטיא הרי זה
מעביר מפני החמור ומפני הקרון ובלבד שלא יפסיק את
תפלתו .משמע שהיכן שיכל להנצל מלהפסיק ע"י
שמתרחק יעשה כן ,וה"ה אצל מלך גוי שאם יכול להנצל
ולהתרחק לפני שמתקרב אליו יתרחק ,ואם אינו יכול
להתרחק ישיב לו.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו רמיזה בעלמא אסור.
אם תינוק בוכה מפריע מותר לו לרמז בידיו כדי שישתוק
ולא יטרידו בתפילתו ,ואם אינו מועיל ירחיק עצמו ממנו
ואל ידבר עמו.
אדם נכבד שהש"צ ממתין לו כדי לומר קדיש ,והוא אינו
מרוצה בכך שימתינו עליו וזה מטרידו רשאי לרמז לש"צ
שיתפלל.
אין להפסיק אפילו במקום הפסד ממון.
העומד בתפילה ונסתפק באיזה דין מענייני התפילה מותר
לו ללכת למקום מיוחד ולעיין בספר ,ונראה שאפילו
מותר לו לשאול מה הדין מאדם אחר.
דין אנס דינו כמלך גוי.
לשיטת הב"ח עדיף לקצר ולסיים הברכה מאשר להטות
הדרך .אמנם הפמ"ג כתב שהליכה לצורך התפילה לא הוי
הפסק ולכן עדיף שיטה.
הלכה ברורה(ב) אם הציבור ממתינים לו ומחמת כן אינו
יכול לכוין כראוי רשאי לרמוז בידו שיתחילו ,ודווקא
כשהדבר מפריע לו בכוונתו בתפילה.

 391בגמ' בברכות כד .ואמר רבי חנינא :אני ראיתי את
רבי שגיהק ופיהק ,ונתעטש ...מיתיבי :המשמיע קולו
בתפלתו  -הרי זה מקטני אמנה ...המתעטש בתפלתו -
סימן רע לו ,ויש אומרים :ניכר שהוא מכוער ...לא קשיא:
כאן  -מלמעלה ,כאן  -מלמטה; דאמר רב זירא :הא
מילתא אבלעא לי בי רב המנונא ,ותקילא לי כי כולי
תלמודאי(פרש"י -שקולה וחביבה עלי לפי שהיה רגיל
להתעטש) :המתעטש בתפלתו  -סימן יפה לו ,כשם
שעושים לו נחת רוח מלמטה כך עושין לו נחת רוח
מלמעלה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -יש אומרים שדווקא הפחה בקול היא סימן רע
וכו' ,אך המג"א חולק ואף בלי קול שייכים כל הדינים
האמורים לעיל.
הלכה ברורה(ד)יש לחוש לדעה שמיירי דווקא בהפחה
בקול ,ואין לומר רבון העולמים אלא בהפיח בקול ,אך

 393בירושלמי בברכות פ"ה ה"א תני היה עומד ומתפלל
באסרטיא או בפלטיא הרי זה מעביר מפני החמור ומפני
הקרון ובלבד שלא יפסיק את תפלתו.
רא"ש ,ר' יונה -ואין לשנות ממקומו בשאר מקרים ,ומה
שמובא בגמ' בברכות לא .אמר רבי יהודה :כך היה מנהגו
של רבי עקיבא ,כשהיה מתפלל עם הצבור  -היה מקצר
ועולה ,מפני טורח צבור ,וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו -
אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת ,וכל כך למה -
מפני כריעות והשתחויות .נראה לתרץ שהיה זז לאחר
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להזיק) ,מלא עיניו; ואם שוורים שבמקום ההוא מוחזקים
שאינם מזיקים ,אינו פוסק.

ג .אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק אבל עקרב
יפסיק.
394
ואפילו נחש כרוך על עקבו ,לא יפסיק ( ,אבל יכול לילך
למקום אחר כדי שיפול הנחש מרגלו) אבל עקרב ,פוסק ,לפי

ה .בכל מקום שפוסק אם שהה כדי לגמור כולה חוזר
לראש.

396בכל מקום שפוסק ,אם שהה כדי לגמור את כולה ,חוזר
לראש; ואם לאו ,חוזר לתחלת הברכה שפסק בה; ואם
פסק בג' ראשונות ,חוזר לראש; ואם באחרונות ,חוזר
לרצה.

שהוא מועד יותר להזיק ,ונחש נמי ,אם ראה שהוא כעוס
ומוכן להזיק ,פוסק.
ד .ראה שור בא כנגדו פוסק.

395אם ראה שור בא כנגדו ,פוסק ,שמרחיקין משור תם
(פי' תם שאינו רגיל להזיק) נ' אמות ,וממועד (פי' שרגיל

ו .השח בתפילה דינו לעניין חזרה כדין ההפסקות
האמורות לעיל.

397הא דאמרינן אם שהה כדי לגמור את כולה ,בקורא
משערינן .אם שח בתפלה ,דינו לענין חזרה כדין
ההפסקות האמורות בסימן זה.

התפילה שהיה מאריך בתחנונים שלאחר התפילה וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב-אין לו להפסיק בדיבור אפילו אם יכול לומר
לאדם אחר שיכה בבהמה להסירה הצידה.
לכן יש לגעור בחזנים שעוקרים ממקומם ביוה"כ
כשמגיעים לתיבת ואנחנו כורעים ,אלא מעמידין להם
סטנדר כנהוג בינו לבין התיבה ,ובעבודה מסלקים
הסטנדר ואין צריך לעקור רגליו.
ביה"ל -בדיעבד אם יצא ממקומו ולא שהה שיעור לגמור
את כולה ,כל זמן שלא הפסיק בדיבור אין לו להתחיל
אלא מאותה תיבה שפסק בה ולא מתחילת הברכה.
הלכה ברורה(ד) אין לש"צ לעקור רגליו בסדר העבודה,
ולכן די בכך שישחה מעט .ויש נוהגים לתת סטנדר
ומסירים אותו ,ויש נוהגים שהש"צ עומד רחוק מעט מן
התיבה כדי שיוכל לכרוע במקומו.
(ה) ש"צ שסיים תפילת החזרה רשאי לעקור רגליו כדי
לשבת בנפילת אפיים ,או כדי לפתוח את ההיכל ,ואפילו
שלא פסע ג' פסיעות ,כיוון שש"צ אינו צריך לפסוע ג'
פסיעות לאחר חזרת הש"צ.

 396תוס' ,רא"ש -אם פסק חוזר לתחילת הברכה שהיה
בה ,ואם היה בג' ראשונות חוזר לראש ,ואם היה בג'
אחרונות חוזר לרצה.
ראב"ד -חוזר למקום שפסק בו.
רשב"א -אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש.
ב"י -אם לא שהה כדי לגמור את כולה נקטינן כדברי
התוס' והרא"ש ,ואם שהה כדי לגמור את כולה חוזר
לראש וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הפסקה אפילו בשתיקה בעלמא ,ואפילו בין
ברכה לברכה נחשבת להפסקה.
אדם העומד בסוף התפילה והפסיק ,משערים מתחילת
התפילה עד לסופה.
לפי מה שאנו פוסקים כדעת הרמ"א בסימן סה' לעניין
ק"ש כדעת הפוסקים דאינו חוזר לראש אלא ששהה
מחמת אונס והוא הדין בתפילה.
אך נחלקו הפוסקים האם הפסקה בתפילה מחמת עקרב,
וכה"ג נחשבים להפסקה או לא ,והכריע המג"א שכל
אונס אחר לעניין תפילה נחשב לאונס.
אם הפסיק באמצע הברכה והמשיך ממקום שפסק
במקום לחזור לתחילתה בדיעבד יצא.
דעת המגן גיבורים והגר"א שבכל אופן שפסק אם לא
שהה כדי לסיים את כולה ממשיך ממקום שפסק .והוא
הדין אם הפסיק בג' ראשונות או בג' אחרונות שממשיך
ממקום שפסק.
ביה"ל -אם שהה בלא אונס שלא כדי לגמור את כולה
חוזר למקום שהפסיק ולא לתחילת הברכה ,אך אם שהה
כדי לגמור את כולה חוזר לתחילת הברכה.
הלכה ברורה(ט) הפסיק בתפילתו ולא שהה כדי לגמור
כולה ,בברכות אמצעיות חוזר לתחילת הברכה שפסק בה,
ובג' ראשונות חוזר לראש התפילה ,ובג' אחרונות חוזר
לרצה.
נראה שבין למנהג האשכנזים ובין למנהג הספרדים אם
שהה זמן מועט ביותר אינו חוזר אלא למקום שפסק.
(יא) שיעור שהה כדי לגמור את כולה יש לשער לפי קצב
תפילת אותו אדם ששהה ,ואין לשער בשאר בנ"א בין
להקל ובין להחמיר ,ושיעור זה הוא כדי לגמור את כולה
מתחילה ועד סוף ,בין כששהה שהוא סמוך לסוף התפילה
ובין בתחילת התפילה.

 394במשנה בברכות ל :אפילו המלך שואל בשלומו לא
ישיבנו ,ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק .וכ"פ
בשו"ע
ר' יונה -דווקא להפסיק ולדבר אסור ,אך ללכת כדי
שישליכנו מעליו מותר ,שלא מצינו הליכה שנקראת
הפסקה בשום מקום וכ"פ ברמ"א
ובגמ' לג .אמר רב ששת :לא שנו אלא נחש ,אבל עקרב -
פוסק.
ובירושלמי ברכות פ"ה ה"א אבל עקרב מפסיק ,למה?
דמחייא וחזרה ומחייא וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -כאשר נחש כרוך על עקביו והולך ע"מ להסירו
לא נחשבת ההליכה הפסק כיוון שהיא לצורך ,אך אין
ללכת ללא שום סיבה דבכה"ג הוי הפסק.
ביה"ל -ולמרות שבסעיף ב' משמע שאף הליכה נחשבת
להפסק ,י"ל שבצורך כזה התירו .אבל הגר"א פרש
שלשו"ע יש לאסור אף בזה .ואילו הרמ"א חולק על על
השו"ע גם בסעיף ב' .ולהלכה במקום צורך גדול יש
לסמוך על דברי המקלים.
 395בגמ' בברכות לג .אמר רבי יצחק :ראה שוורים פוסק,
דתני רב אושעיא :מרחיקין משור תם חמשים אמה,
ומשור מועד  -כמלא עיניו.
ר' יונה -אפשר שכל זה בשוורים בימיהם שהיו מזיקים,
אבל בשוורים שלנו המסורסים אין צריך לפסוק וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -אם הזיק השור פעם אחת ,אפילו במקום שאין
רגילין שאר השוורים להזיק צריך להפסיק.
הלכה ברורה(ז) הוא הדין בזה לכל שאר חיות רעות
שדרכן להזיק שמפסיק תפילתו מפניהם.

 397ר' דוד אבודרהם -אם שח בתפילה צריך לחזור לראש
התפילה כי כל הברכות כברכה אחת דמי.
ב"י -ממשמעות הפוסקים לא משמע כן ,שהרי רק ג'
ראשונות וג' אחרונות נחשבות לאחת ,ולכן אם הפסיק
בדיבור דינו כדין ההפסקות האמורות לעיל וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם הזכיר מאורע של שאר ימים בתפילה ,כגון
של שבת ויו"ט בחול נחשב כאילו שח.
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ח .אחר שסיים יח' קודם אלהי נצור ,עונה לקדושה
קדיש וברכו.

ז .אינו פוסק לקדיש וקדושה אלא ישתוק ויכוין למה
שאומר ש"צ.

399אחר שסיים י"ח ברכות ,קודם אלהי נצור ,יכול לענות
קדושה וקדיש וברכו (וע"ל סימן קכ"ב).

398אינו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה ,אלא ישתוק ויכוין
למה שאומר ש"צ ,ויהא כעונה (היה עומד בתפלה וקראוהו
לספר תורה ,אינו פוסק)

סימן קה-דין המתפלל שתי תפילות.
אם שח באמצע הברכה שיחה מועטת חוזר לראש הברכה.
ואם שהה כדי לגמור כל התפילה חוזר לראש.
וכל זה בדווקא אם שח באונס על ידי ליסטים וכו'
אך אם שח בטעות ,בשוגג ,או שסבר שזה מותר ,אפילו
אם שהה כדי לגמור כולה אינו חוזר לראש התפילה אלא
לראש אותה ברכה ,ואם שח בין ברכה לברכה למרות
שעשה איסור ,מ"מ לא שייך תיקון לזה אלא ממשיך
בתפילתו.
ואם שח במזיד צריך עיון גדול שיש אומרים שחוזר לראש
התפילה אפילו בשיחה מועטת ,ויש אומרים דלא שנא בין
שוגג למזיד.
ביה"ל -בכל מקום שאמרו בעניינים אלו שחוזר לראש
הברכה ,בדיעבד אם לא חזר אין לו לחזור לראש עבור זה.
הלכה ברורה(יב) הפסיק בדיבור בין בשוגג בין במזיד דינו
כמו שנתבאר לעיל שאם לא שהה בנתיים כדי לגמור כל
התפילה חוזר לתחילת הברכה (ובג' ראשונות חוזר
לראש )..ואם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש
התפילה.

א.המתפלל שתי תפילות ,צריך להמתין בין זו לזו
כדי הילוך ד"א.

400המתפלל שתי תפלות ,זו אחר זו ,צריך להמתין בין זו
לזו כדי הילוך ד' אמות ,כדי שתהא דעתו מיושבת
להתפלל בלשון תחינה.

סימן קו -מי הם הפטורים מתפילה.
א .הפטורים מק"ש פטורים מתפילה ,חוץ מהמלוים
את המת ,ודין נשים.

401כל הפטורים מק"ש פטורים מתפלה ,וכל שחייב בק"ש
חייב בתפלה; חוץ מהמלוין את המת ,שאין למטה צורך

 399ב"י -הביא מהטור לאחר שסיים יח ברכות קודם
אלוקי נצור יכול לענות קדושה קדיש וברכו ,שאלקי נצור
אינו אלא מתחנונים שלאחר התפילה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ודווקא שאמר יהיו לרצון שלפני אלוקי נצור,
שאם לא אמר אותו אסור להפסיק.

 398בגמ' בברכות כא :ודכולי עלמא מיהת מפסק לא פסיק
(פרש"י לא מפסיק תפילתו לקדושה לענות עם הציבור ,וכן
למודים) איבעיא להו :מהו להפסיק ליהא שמו הגדול

מבורך? כי אתא רב דימי אמר ,רבי יהודה ורבי שמעון
תלמידי דרבי יוחנן אמרי :לכל אין מפסיקין ,חוץ מן יהא
שמו הגדול מבורך ,שאפילו עוסק במעשה מרכבה  -פוסק.
ולית הלכתא כותיה .וכ"פ בשו"ע שאין פוסק לקדיש
ולקדושה.
רש"י -ישתוק ויכוין למה שאומר הש"צ ויהיה כעונה.
ר"ת ,ר"י -אם שותק הוי הפסקה.
ר' יונה -הביא את המחלוקת ולא הכריע ,ובסוף דבריו
כתב שדבר שתלוי בעמודי עולם אין לנו כח להכריע
בינהם ודעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד ובלבד שיכוין לבו
לשמים.
תוס' ,ר"ן -נהגו העולם לשתוק ולשמוע ,וגדול המנהג ,וכן
הלכה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הוא הדין לברכו וכן לאמן יהא שמיה רבה
והשתיקה מועילה לעניין שיצא יד"ח קדיש וקדושה,
ומ"מ לא נחשב להפסק.
אין לו להפסיק כדי לעלות לתורה ,אך אם קראוהו לעלות
לתורה והוא לפני אלוקי נצור -פוסק ועולה אך יזהר לומר
יהיו לרצון.
הלכה ברורה(יג) באמצע תפילת  18אינו פוסק ,אלא
שותק ומכוין למה שאומר הש"צ ויוצא יד"ח מדין שומע
כעונה.
וכל זה אם שומע קדושה מפי ש"צ קבוע הבקי בהלכה
ויודע שצריך לכווין להוציא את השומעים ידי חובתם,
אבל אם הוא ש"צ שעלה אקראי ואינו בקי לכוין להוציא
את השומעים ,וכן אם אינו שומע את הש"צ -אין תועלת
בכך שישמע ויכוין לצאת יד"ח ,אלא ימשיך בתפילתו.
(יד) אם שמע את הציבור אומרים יהא שמיה רבה ,למנהג
האשכנזים ישתוק עד שיאמר "עלמיא" ולמנהג הספרדים
ישתוק עד "דאמירן בעלמא"
(טו)אם הגיעו הציבור לברכת כהנים שהוא באמצע תפילת
 18ורצה להפסיק ולשמוע הברכה מפי הכהנים רשאי
לעשות כן ,ומ"מ אינו חייב לעשות כן ואם רצה רשאי
להמשיך בתפילתו.

 400בגמ'
לתפלה?(פרש"י-מי שיש עליו לחזור ולהתפלל ,או משום
דטעה או משום מוספין ,כמה ישהה בין זה לזה?) רב הונא ורב
חסדא ,חד אמר :כדי שתתחונן דעתו עליו (שתהא דעתו
מיושבת לערוך דבריו בלשון תחינה); וחד אמר :כדי
שתתחולל דעתו עליו(לשון חילוי ,והיא היא אלא בלישנא
בברכות

ל:

כמה

ישהה

בין

תפלה

דעלמא פליגי)

תוס' ,ר' יונה -כדי שיהלך שיעור ד' אמות וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -לפי מה שמבואר בסימן קח ,אם שכח ערבית
ומתפלל פעמיים שחרית ,ואם שכח שחרית ומתפלל
פעמיים מנחה צריך לומר לפני התשלומין אשרי ,ולכן לא
מצוי דין זה אלא ששכח להתפלל מנחה ומשלים בערבית
ובכה"ג צריך להמתין שיעור ד"א.
הוא הדין אם סיים  18ועדיין לא עקר רגליו ונזכר שטעה
וצריך לחזור ולהתפלל ימתין שיעור ד"א.
הלכה ברורה(א) הוא הדין בש"צ שבא להתפלל תפילת
חזרה.
(ב) שיעור הילוך ד"א יש לשער לאחר שאמר עושה שלום,
ואפילו שהה הרבה לאחר אמירת אלוקי נצור יש לשער
לאחר אמירת עושה שלום.
 401טור -כל הפטורין מק"ש כגון שעוסקין במצווה או
בטרדת מצווה פטורין מן התפילה .ב"י -כיוון שפטורין
מק"ש שהיא מדאו' פטורים נמי מתפילה שהיא דרבנן
וכ"פ בשו"ע.
במשנה בברכות יז :מי שמתו מוטל לפניו  -פטור מקריאת
שמע ,ומן התפלה  ...נושאי המטה וחלופיהן וחלופי
חלופיהן ,את שלפני המטה ואת שלאחר המטה; את
שלפני המטה צורך בהם  -פטורין ,ואת שלאחר המטה
צורך בהם  -חייבין ,ואלו ואלו פטורים מן התפלה.
רש"י -פטורין מן התפילה כיוון שתפילה דרבנן היא.
ר' יונה -בתפילה כיוון שצריך להתפלל מעומד ואי אפשר
לשהות כ"כ לכן פטורין ,משא"כ בק"ש שיכולים לאמרה
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לתפלה .הגה :ואם לומד לאחרים ,אינו פוסק ,כמו שנתבאר
לעיל סי' פ"ט; ומ"מ פוסק וקורא פסוק ראשון של ק"ש; ואם
אין השעה עוברת ,ויש לו שהות עדיין להתפלל ולקרוא ק"ש,
אינו פוסק כלל

בהם ,שאע"פ שהם חייבים בק"ש ,פטורים מתפלה.
402נשים ועבדים ,שאע"פ שפטורים מק"ש חייבים בתפלה,
מפני שהיא מ"ע שלא הזמן גרמא; וקטנים שהגיעו
לחינוך ,חייבים לחנכם.
ב .מי שתורתו אמנותו כרשב"י מפסיק לק"ש ולא
לתפילה.

סימן קז -המסופק אם התפלל ודין תפילת
נדבה.

 403מי שתורתו אומנתו ,כגון רשב"י וחביריו ,מפסיק
לק"ש ,ולא לתפלה; אבל אנו ,מפסיקים בין לק"ש בין

א .ספק התפלל חוזר בלא לחדש ,וע"י חידוש
מתפלל נדבה ככל שירצה.

בעודם הולכים ,יעמדו רק בשעת אמירת הפסוק הראשון
ואת השאר יאמרו בעמידה.
רמב"ם -כל המלוים את המת אע"פ שאין למיטה צורך
בהם פטורין מן התפילה .ובפירוש המשניות כתב שהטעם
הוא מפני טרדת הלב .וכ"פ בשו"ע.
טור -ההיתר במשנה הוא דווקא לעניין נושאי המיתה ,אך
לא לעניין שאר המלוים.
משנ"ב -אפילו אותם שאינם מוכנים כלל לעזור בנשיאת
המיטה פטורים.

404אם הוא מסופק אם התפלל ,חוזר ומתפלל ,ואינו צריך
לחדש שום דבר; אבל אם ברי לו שהתפלל ,אינו חוזר

ר"ן -מיירי הכא שאין שהות במשך היום ולכן אנחנו
מפסיקים ,אבל אם יש שהות ביום אין צריך להפסיק וכי
אסור לעסוק בתורה קודם? וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -מפסיקין לק"ש שהיא דאו' אך לא לתפילה
שהיא דרבנן ,ואף אם תאמר שהיא דאו' מ"מ רק תפילה
אחת ביום.
כשפוסק לקרוא ק"ש יקראנה עם ברכותיה ,ואח"כ יחזור
ללימודו( .ודווקא באדם כרשב"י וחביריו שפטורין
מתפילה)
אם מלמד אחרים אינו פוסק ואפילו יעבור הזמן מחמת
כן ,אך דווקא אם יפסיק יתבטלו ,אך אם לא יתבטלו
פוסק ומתפלל.
לכתחילה אסור לו להתחיל ללמוד עם אחרים אחר שכבר
הגיע זמן ק"ש אם הוא משער שעל ידי לימודו יעבור
הזמן.
אם התחיל ללמוד לאחר שהגיע זמן תפילה\ק"ש
שבמקרה כזה אסור לו להתחיל ללמוד אם הוא רגיל
להתפלל בביתו יחידי ,מ"מ כיוון שכבר התחיל אין צריך
להפסיק ורשאי ללמוד כל זמן שיש שהות.
הלכה ברורה(ט) כשלומד יחידי אם התחיל ללמוד בהיתר
אינו צריך להפסיק כגון שהתחיל לפני עלות השחר.
אך אם התחיל ללמוד לאחר שעלה עמוד השחר ,נכון
להחמיר שיפסיק מלימודו ויקרא ק"ש ויתפלל.
ואם היה עוסק בתורה בבהכ"נ ובבית המדרש שרבים
מצויים שם ואין לחוש שמא יטרד בלימודו רשאי
להמשיך ללמוד אפילו אם התחיל ללמוד לאחר עלות
השחר.
(י) המלמד תורה לאחרים ,ויש לחוש שאם יפסיק
מלימודו יתבטלו מן התורה ,למרות שרשאי להתחיל
ללמדם לאחר שהגיע זמן ק"ש ,מ"מ אם רואה שבנתיים
עובר זמן ק"ש ותפילה ,צריך להפסיק ולקרוא ק"ש
ולהתפלל.

 402במשנה בברכות כ .נשים ועבדים וקטנים פטורין
מקריאת שמע ומן התפילין ,וחייבין בתפילה ובמזוזה
ובברכת המזון.
ובגמ' וחייבין בתפלה דרחמי נינהו .מהו דתימא :הואיל
וכתיב בה ערב ובקר וצהרים ,כמצות עשה שהזמן גרמא
דמי  -קמשמע לן .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לשיטת הרמב"ם עצם התפילה היא מדאו' ,אך
זמני התפילה הם מדרבנן ,ואין נוסח קבוע או זמן קבוע
מדאו' ולכן מדאו' סגי ליה להתפלל פ"א ביום ויוצא
יד"ח.
מג"א -לכן יש נשים הסומכות על כך ,שאינן מתפללות
בקביעות שחרית וערבית ,כיוון שמיד בבוקר אומרות
איזה בקשה סמוך לנטילת ידיים ומן התורה יוצאות בזה.
אמנם לדעת הרמב"ן תפילה היא מדרבנן ,ולמרות שזו
מצוות עשה מדברי סופרים שהזמן גרמא חייבו אותן
חכמים בתפילת כמו שאר הגברים ,וכן עיקר .ולכן יש
להזהיר הנשים שיתפללו  ,18ונכון שיקבלו עליהם על
מלכות שמים שיאמרו שמע ישראל ,וכל זה לעניין שחרית
ומנחה ,אך ערבית שהיא רשות כיוון שהנשים לא קיבלוה
עליהן לחובה אינן חייבות להתפלל.
יש לחנך את הקטנים בתפילה שמונה עשרה בכל
התפילות ,אך רשאי לתת להם לאכול קודם תפילת
שחרית ואסור לענותם.
הלכה ברורה(ב) נשים חייבות במצוות תפילה ,ולמנהג
הספרדים אינה חייבת אלא בתפילה אחת .וטוב שתתפלל
 18של שחרית ,ותאמר קודם לכן ברכות השחר שחייבת
לאמרם בכל יום ,ואם תרצה תברך גם ברכות התורה,
ונכון שתאמר שמע ישראל ופסוק ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד ,ואינה רשאית למנהג הספרדים לברך ברוך
שאמר וישתבח בשם ומלכות.
(ד) כל דבר שאם טעה מחזירים אותו אף את האישה
צריך להחזיר ,ונכון שקודם שתחזור להתפלל תעשה תנאי
" אם אני חייבת לחזור תהיה תפילה זו לחובת תפילה
ואם איני חייבת לחזור תהיה תפילה זו תפילת נדבה"

 404בגמ' בברכות כא .רבי אלעזר אמר :ספק התפלל ספק
לא התפלל  -אינו חוזר ומתפלל .ורבי יוחנן אמר :ולואי
שיתפלל אדם כל היום כולו.
ב"י -לשיטת הטור וכך משמע לעניין הלכה בדעת רב האי
הלכה כרבי יוחנן בדווקא אם נסתפק ואז אפילו ללא
חידוש וכ"פ בשו"ע ביה"ל -הביא בשם החיי אדם שכיום
אם הוא מסופק אם התפלל ,לא נוהג הדין שחוזר
להתפלל כיוון שצריך שיהיה מכיר את עצמו שיודע לכוון,
וידוע שבזמן הזה אפילו אחד מאלף לא מצוי .אך הביה"ל
חולק על דבריו שהרי כאן רוצה לצאת ידי חובת הספק
ולכן ישתדל לכוון ולכל הפחות בברכה הראשונה ויתפלל.

 403במשנה בשבת ט :מפסיקין לקריאת שמע ואין
מפסיקין לתפילה.
ובגמ' יא .אתאן לדברי תורה .דתניא :חברים שהיו
עוסקין בתורה  -מפסיקין לקריאת שמע ,ואין מפסיקין
לתפלה .אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן
יוחי וחביריו ,שתורתן אומנותן .אבל כגון אנו  -מפסיקין
לקריאת שמע ולתפלה .וכ"פ בשו"ע.

בגמ' בברכות כא .ואמר רב יהודה אמר שמואל :היה
עומד בתפלה ונזכר שהתפלל  -פוסק ,ואפילו באמצע
ברכה....ואמר רב יהודה אמר שמואל :התפלל ונכנס
לבית הכנסת ומצא צבור שמתפללין ,אם יכול לחדש בה
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ומתפלל בלא חידוש;  405ועל ידי חידוש ,חוזר ומתפלל
בנדבה כל הפעמים שירצה ,חוץ מתפלת מוסף שאין
מתפללים אותה בנדבה; ובשבת וי"ט ,אינו מתפלל תפלת
נדבה כלל .ואם התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל,
ונזכר שכבר התפלל ,פוסק אפי' באמצע ברכה אפילו יכול
לחדש בה דבר.

דבר  -יחזור ויתפלל ,ואם לאו  -אל יחזור ויתפלל.
וצריכא :דאי אשמעינן קמייתא ,הני מילי  -יחיד
ויחיד(דווקא כשהתפלל ביחיד ואח"כ כשטעה להתפלל שוב
היה ביחיד) ,או צבור וצבור (שהתפלל בציבור ובפעם השניה
ג"כ התפלל בציבור) אבל יחיד לגבי צבור כמאן דלא צלי
דמי(בפעם הראשונה התפלל ביחידות ובפעם השניה עם
הציבור היינו חושבים שרשאי לסיים תפילתו) -קמשמע לן
(החידוש הוא שאף שהוא בציבור צריך להפסיק תפילתו); ואי
אשמעינן הכא  -משום דלא אתחיל בה ,אבל התם
דאתחיל בה ,אימא לא(לא צריך להפסיק כיוון שכבר התחיל
להתפלל) – צריכא(לכן היה צריך להגיד את שני הדינים)
ב"י -אם ודאי התפלל מועיל שיתפלל שוב על ידי חידוש
(והוא הדין שהתפלל יחידי ולאחר מכן בציבור שצריך
לחדש)
אין חידוש מועיל אלא במקרה בו התפלל מתחילה על
דעת לחדש ,אך אם התפלל בדעת שהוא חייב ונזכר
שהתפלל כבר חידוש בכה"ג לא מועיל וכ"פ בשו"ע
רשב"א -אם מתפלל ומסופק האם צריך להתפלל מתנה
ואומר אם לא התפלל תהיה תפילה זו לחובתו ,ואם כבר
התפלל תהיה לנדבה.
משנ"ב -המסופק עושה תנאי ומתפלל ,ואע"פ שאמרו
שספק דרבנן לקולא ,מ"מ חוזר להתפלל מפני שאמרו
ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו.
נסתפק אם התפלל ערבית דרך חיים-אין צריך להתפלל
פמ"ג -כיוון שיש מצוה יתפלל .ולעניין דינא נראה שטוב
שיתפלל ויחדש דבר בתפילתו.
כאשר התפלל תפילה מותר לו להתפלל שנית רק בתורת
נדבה ,אך לא בתורת חובה ,ולכן צריך לחדש בה דבר כדי
שיראה שהיא דרך תחנונים ולא דרך חובה.
בתפילת המוספין בין של שבת ובין של ר"ח אם הוא
מסופק אינו יכול לחזור ולהתפלל.
הלכה ברורה(א) אם הוא מסופק חוזר ומתפלל ועושה
תנאי של נדבה ,ובכה"ג אינו צריך לחדש דבר .והוא הדין
בכל מקום שהתפלל כבר ויש לו ספק בתפילתו אם חייב
לחזור ולהתפלל שחוזר ומתפלל על ידי תנאי של נדבה,
ואינו צריך לחדש דבר.
ואף בזמן הזה שאין מתפללין נדבה(יבואר בהמשך) היינו
דווקא כשהתפלל בודאי ,ורוצה להתנדב מחמת עצמו
תפילה נוספת ,אך אם מסופק אם התפלל או מסופק אם
יצא יד"ח התפילה חוזר ומתפלל בתנאי של נדבה.
(ב) בכה"ג שמסופק אם התפלל או יצא יד"ח התפילה,
אין הדבר תלוי ברצונו אלא צריך לחזור ולהתפלל .ומ"מ
אם שעתו דחוקה לו ביותר וקשה עליו מאוד לחזור
ולהתפלל רשאי להקל ולא לחזור להתפלל.
(ג) המסופק אם התפלל או אם יצא יד"ח ועבר זמן אותה
תפילה ,יתפלל אותה תפילה בתשלומין בתפילה הסמוכה
לה בתנאי של נדבה.
(ד) במקרה בו טעה בתפילתו בדבר שאין חוזרים מחמתו
כגון יעלה ויבוא בערבית של ר"ח ,על הניסים וכו' אינו
רשאי לחזור ולהתפלל בתנאי של נדבה.
(יא) התחיל להתפלל מחמת שהיה סבור שעדיין לא
התפלל ,ונזכר באמצע תפילתו שכבר התפלל פוסק ואפילו
באמצע הברכה ואינו רשאי לסיים תפילתו בתנאי נדבה.
וכן אם טעה בתפלתו בדבר שאין מחזירין אותו להתפלל
והיה סבור שצריך לחזור ולהתפלל ובאמצע התפילה נזכר
שלהלכה אינו חוזר צריך להפסיק בתפילתו ואינו רשאי
לסיימה בתנאי של נדבה .אך כל זה דווקא לעניין תפילת
שחרית ומנחה ,אך תפילת ערבית כיוון שמתחילה
מתפללים אותה על דעת שאינה חובה ,אם נזכר באמצע
התפילה שלא היה צריך לחזור ולהתפלל אינו פוסק
באמצע התפילה אלא מסיימה על דעת נדבה ויחדש בה
דבר.

ב .צריך לחדש לפחות באחת הברכות האמצעיות.

 406חידוש זה שאמרנו ,הוא שיחדש דבר בכל ברכה
מהאמצעיות ,מעין הברכה; ואם חדש אפילו בברכה
אחת ,דיו ,כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה .הגה :י"א
דלא מיקרי חידוש אלא אם נתחדש אצלו דבר שלא היה צריך
אליו קודם לכן.
ג .אין ציבור מתפללין תפילת נדבה כלל.

407אין צבור מתפללין תפלת נדבה כלל.

(יד) המסופק אם התפלל ,או אם יצא יד"ח התפילה,
רשאי לעבור לפני התיבה ולומר חזרת הש"ץ ויכוין
בתפילה זו לצאת יד"ח אותה תפילה שהוא מסופק בה.
ובמציאות כזו אינו צריך לעשות תנאי של נדבה ,ולכן אם
היה הדבר בשבת ויו"ט ,או בתפילת מוסף יעבור לפני
התיבה ויאמר תפילת החזרה ויכוין לצאת בה יד"ח
התפילה שמסופק בה (ומשמע שלא מתפלל תפילת הלחש
אלא את החזרה)
 405רי"ף ,רמב"ם -אם רצה יחיד להתפלל תפילת נדבה
כל היום רשאי ,ובתפילת נדבה חייב לחדש .ומוסף אין
להתפלל פעמיים .ובשם הגאונים אסור להתפלל תפלת
נדבה בשבתות וימים טובים לפי שאין מקריבין בהן נדבה
אלא חובת היום בלבד כלל וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ו) התפלל תפילת מוסף אינו רשאי להתפלל
שוב בתורת נדבה ואפילו אם מחדש בה דבר ,ואפילו אם
בספק התפלל מוסף ,או שהתפלל ונתעורר לו ספק אם
יצא יד"ח -אינו רשאי לחזור ולהתפלל בתנאי של נדבה.
והוא הדין בתפילת שבת ויו"ט.
 406רמב"ם מהלכות תפילה צריך שיחדש דבר בכל ברכה
וברכה מן האמצעיות מעין הברכות ,ואם חידש אפילו
בברכה אחת דיו כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה ,ושלש
ראשונות ושלש אחרונות לעולם אין מוסיפין בהן ולא
פוחתין מהן ואין משנין בהן דבר .וכ"פ בשו"ע
רא"ש -שיכול לחדש דבר שלא היה צריך לבקש עליו
קודם לכן וכ"פ ברמ"א
ביה"ל -ומשמע שאפילו בברכת שומע תפילה מותר
לחדש ,ולא כדעה שאומרת שבשומע תפילה אין נחשב
חידוש כיוון שהיא ברכה כללית שיכול לבקש בה כל מה
שירצה .ומדברי השו"ע משמע שצריך לבקש דבר שלא
מורגל לבקש אותו כל הזמן.
הלכה ברורה(ח) מי שרגיל לבקש על הפרנסה בתפילתו
אין זה נקרא חידוש אם מבקש על הפרנסה ,ורק אם
פעמים מבקש ופעמים לא מבקש נחשב הדבר לחידוש
בתפילתו.
 407רי"ף ,רמב"ם -אין ציבור מתפללין תפילה נדבה לפי
שאין ציבור מביאין קרבן נדבה וכ"פ בשו"ע.
ב"י -אם תקשה שהרי מבואר במשנה בשקלים שהנותר
מתרומת הלשכה הולך לקיץ המזבח ,ומשמע שיש קרבן
נדבה אצל ציבור! אלא י"ל שקיץ המזבח ניתן דווקא
בימים שהמזבח בטל ,ימים אלו מיעוט הם ובטלים ברוב
הימים וא"כ נחשב כאילו לא מביאים קרבן נדבת ציבור
כלל.
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לא יצא ידי תפלה שהיא תשלומין ,וצריך לחזור ולהתפלל
אותה .וכן הדין בכל מקום שצריך להתפלל תפלה
לתשלומין.

ד .מי שאינו מכווין יפה בתפילת נדבה ,קרינן ביה
למה לי רוב זבחיכם.

 408הרוצה להתפלל תפלת נדבה ,צריך שיהא מכיר את
עצמו זריז וזהיר ואמיד בדעתו שיוכל לכוין בתפלתו;
מראש ועד סוף; אבל אם אינו יכול לכוין יפה ,קרינן ביה:
למה לי רוב זבחיכם.והלואי שיוכל לכוין בג' תפלות
הקבועות ליום.

ב .יאמר
התשלומין.

אשרי

בין

תפילת

החובה

לתפילת

 410טעה ולא התפלל מנחה ,מתפלל ערבית שתים:
הראשונה ערבית ,והשניה לתשלומין; טעה ולא התפלל

סימן קח -מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס
או במזיד.

וטעה בה .מגן גיבורים דווקא שכיוון בפירוש בתפילה
השניה שהיא לתשלומין ,אך אם לא כיוון בפירוש תעלה
לו התשלומין כחובה ויתפלל אחר כך תפילת תשלומין.
הלכה ברורה(ב) מי שהיה פטור לגמרי מן התפילה מחמת
שהיה אונן שמתו מוטל לפניו ,ובנתיים עבר זמן התפילה,
אינו מתפלל תפילת תשלומין בזמן התפילה הסמוכה מפני
שלא תיקנו חכמים תשלומין אלא למי שהיה חייב
במצוות התפילה ושגג או נאנס ולא התפלל.
מ"מ אם נעשה אונן אחר שהתחיל זמן ק"ש ונקבר אחר
שעבר זמנה יתפלל תשלומין של שחרית במנחה ,וקודם
התשלומין יעשה תנאי של נדבה.
(ג) אשה שרגילה להתפלל ג' פעמים כל יום ,ופעם אחת
אירע ששכחה ולא התפללה יש לה תשלומין בזמן
התפילה הסמוכה לה כדין האיש.
(ד) יחיד שלא התפלל ערבית רשאי להתפלל התשלומין
בשחרית עם חזרת הש"צ ויענה קדושה עם הציבור
(ה) אך טוב יותר שיתפלל תשלומין בעצמו ,ולא יכוין
לצאת יד"ח בחזרת הש"צ ,אך לדינא רשאי לכוין לחזרת
הש"צ מתחילתה ועד סופה ,ויזהר לכוין היטב בתפילת
החזרה ,ולא יסיח דעתו כלל .ולא יענה ברוך הוא וברוך
שמו בחתימת הברכות אלא יענה אמן .ודין זה אמור
דווקא לשכח תפילת ערבית.
(ו) אם הפך בין תפילת התשלומין לחובה טוב שקודם
שמתפלל תשלומין יעשה תנאי של נדבה ויאמר אם אני
חייב לחזור תהיה תפילה זו לחובת תפילה ,ואם איני חייב
לחזור תהיה תפילה זו תפלת נדבה.
ואם התפלל שתי תפילות בסתם בלא שיחשוב איזה מהן
לחובה ואיזה לתשלומין יצא יד"ח.
(ז) לא התפלל שחרית ומתפלל מנחה שתיים ולאחר
שהתפלל נזכר ששכח להזכיר טל ומטר או יעלה ויבוא ,די
לו בכך שיחזור ויתפלל התפילה הראשונה שטעה בה,
וטוב שיחזור ויתפלל גם תפילת התשלומין בתנאי של
נדבה .והביא דברי המגן גיבורים בשם י"א.

א .טעה או נאנס ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה
שתיים.

 409טעה או נאנס ולא התפלל שחרית ,מתפלל מנחה
שתים :הראשונה מנחה ,והשניה לתשלומין; ואם היפך,

ומהר"י אבוהב תרץ כיוון שקרבנות אלו ניתנים רק כדי
שהמזבח לא יהיה בטל ,א"כ אינם נחשבים לקרבנות
נדבה.
 408כ"פ הרא"ש וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דין זה אמור אפילו אם רוצה להתפלל ולחדש
דבר.
הלכה ברורה(י) בזמן הזה נוהגים שלא להתפלל תפילת
נדבה כלל ,ומ"מ בספק אם התפלל ,וכן שנתעורר לו ספק
אם יצא יד"ח התפילה אף בזמן הזה חוזר ומתפלל בתנאי
של נדבה.
 409בגמ' בברכות כו .אמר רבי יוחנן :טעה ולא התפלל
ערבית  -מתפלל בשחרית שתים ,שחרית  -מתפלל במנחה
שתים .וכ"פ בשו"ע
מהמשך הגמ' כו :טעה ולא התפלל מנחה בשבת  -מתפלל
במוצאי שבת שתים של חול ,מבדיל בראשונה ואינו
מבדיל בשניה ,ואם הבדיל בשניה ולא הבדיל בראשונה -
שניה עלתה לו ,ראשונה לא עלתה לו ,למדים מכאן
שצריך להתפלל תחילה תפילה של עכשיו ואח"כ תפילת
תשלומין ,ואם הפך בסדר לא יצא יד"ח תפילת התשלומין
וצריך לחזור ולהתפלל אותה אחר תפילה של עכשיו .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -להוציא דין מזיד שיתבאר בהמשך.
אם לא התפלל מחמת שאין דעתו מיושבת עליו ,למרות
שלא נהג כראוי בכ"ז לא נחשב כמזיד ומהני ליה השלמה.
חולה או שיכור דינם כאנוס ויכולים להשלים.
לעניין ק"ש אם יש לה תשלומין עיין בסימן נח ,אך לעניין
ברכות ק"ש לעולם אין להם תשלומין.
כשהוא ש"צ יוצא ידי השלמה בחזרת הש"ץ ,ויכוין
בשביל עצמו לתשלומין וכן להוציא מי שאינו בקי.
אינו יכול לשמוע את חזרת הש"ץ ולכוין לצאת בה יד"ח
תשלומין ,כיוון שחזרת הש"ץ אינה מועילה אלא למי
שאינו בקי .אולם אם לא התפלל תפילת ערבית בדיעבד
אם כיוון בחזרת הש"ץ לצאת יד"ח השלמה מועיל.
במקרה בו היפך והתפלל תחילה את התשלומין ואח"כ
את החובה ,נראה לעניין דינא שבעת שחוזר ומתפלל יתנה
ויאמר אם איני מחויב להתפלל פעם שנית אני מתפלל
אותה בתורת נדבה.
התפלל תפילת חובה ואחריה תשלומין ,אלא שטעה
בתפילת החובה ולא אמר בה "טל ומטר" באופן שצריך
לחזור ,ולא נזכר בטעות זו עד לאחר תפילת התשלומין
(ומשמע שאת תפילת התשלומין התפלל כתיקנה) בכה"ג
עלתה לו התפילה השניה לתשלומין ויתפלל אח"כ לחובה.
וכן כל כיוצא בזה שהתפלל תפילה ראשונה לשם חיוב

 410בגמ' בברכות כו .אמר רבי יוחנן :טעה ולא התפלל
ערבית  -מתפלל בשחרית שתים ,שחרית  -מתפלל במנחה
שתים..
איבעיא להו :טעה ולא התפלל מנחה ,מהו שיתפלל
ערבית שתים? אם תמצא לומר טעה ולא התפלל ערבית
מתפלל שחרית שתים  -משום דחד יומא הוא ,דכתיב ויהי
ערב ויהי בקר יום אחד ,אבל הכא  -תפלה במקום קרבן
היא ,וכיון דעבר יומו בטל קרבנו; או דילמא ,כיון
דצלותא רחמי היא  -כל אימת דבעי מצלי ואזיל?  -תא
שמע :דאמר רב הונא בר יהודה אמר רבי יצחק אמר רבי
יוחנן :טעה ולא התפלל מנחה  -מתפלל ערבית שתים,
ואין בזה משום דעבר יומו בטל קרבנו .וכ"פ בשו"ע
סמ"ק -לאחר תפילת החובה יאמר אשרי יושבי ולאחר
מכן יתפלל את תפילת התשלומין וכ"פ בשו"ע וברמ"א
משנ"ב -אם לא התפלל שחרית אסור לו לאכול עד
שמתפלל את תפילת התשלומין .ואם החל לאכול בין
תפילת החובה לתשלומין מפסיק כי צריך לסמוך אותן
כמה שאפשר.
שכח ערבית ,מתפלל עמידה של שחרית ,תחנון ורק לאחר
מכן את התשלומין שאין להפסיק בין  18לתחנון.
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ערבית ,מתפלל שחרית שתים :הראשונה שחרית ,והב'
לתשלומין .לאחר שאומר יוצר וי"ח ברכות ,יאמר אשרי
ואח"כ יתפלל י"ח לתשלומי ערבית( .וכן כשמתפלל ערבית

אחרונה לתשלומי מנחה ,אבל שחרית אין לה תשלומין,
וכן בשאר תפלות.

שתים ,משום שלא התפלל מנחה ,יאמר אשרי בין תפלה לתפלה)

ה .אע"פ שאין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה ,נכון
שיתפלל אותה נדבה.

413אף על פי שאין תשלומין אלא לתפלה הסמוכה לאותה
תפלה ,ותפלות (אחרות) שהפסיד אין להם תשלומין ,אם
רצה להתפלל אותה נדבה ושיחדש בה שום דבר ,הרשות
בידו; ונכון לעשות כן.

ג .הא דמשלים התפילה שהפסיד ,דווקא בזמן
התפילה.

411הא דמשלים התפלה שהפסיד ,דוקא בזמן תפלה ,אבל
בשעה שאין זמן תפלה ,לא.

ו .עבר כל היום ולא התפלל מוסף אין לה תשלומין.

ד .אין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה בלבד.

414עבר כל היום ולא התפלל מוסף ,אין לה תשלומין.

412אין תשלומין אלא לתפלה הסמוכה בלבד ,שאם טעה
ולא התפלל שחרית ולא מנחה ,מתפלל ערבית שתים:

אם שכח שחרית והתפלל מוסף ,ועדיין לא עבר זמן
שחרית -יתפלל שחרית.
שכח ולא התפלל שחרית ומוסף(שזמנה כל היום) ונזכר
במנחה ,יתפלל מנחה ,אח"כ מוסף ואח"כ שחרית .ואם
התפלל מוסף לפני מנחה ג"כ יצא.

אמירת אשרי בין תפילה לתפילה היא רק לכתחילה
ולדינא סגי ליה שמפסיק שיעור הילוך ד"א.
על פי דעת המקובלים יש להחמיר ולא לומר אשרי
כשמשלים בערבית את תפילת מנחה.
אך אם התאחר ובא לבהכ"נ בשעה שהציבור התחילו
תפילת מנחה ,יתפלל עמהם ויאמר אשרי אח"כ ובזוהר
מובא שגם בכה"ג לא יאמרו על דעת חובה אלא כקורא
בתורה.
הלכה ברורה(יא) לדעת כמה מהמקובלים אין לומר אשרי
אחר מנחה כלל ,בין שמתפלל מנחה שתיים ובין שמתפלל
ערבית שתיים ודי בכך שישהה הילוך ד"א.

 413כ"פ ר' יונה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -לכן מי שהיה חולה או במקום שאינו יכול
להתפלל ,כשיצא יתפלל כל התפילות שהפסיד ויתפלל
מעריב ,מנחה ואח"כ שחרית.
ואם יצא בר"ח ,מתפלל בכולם יעלה ויבוא.
אך אם יצא בשבת ויו"ט ימתין עד הערב ויתפלל כיוון
שאין להתפלל נדבה בשבת ויו"ט
ולדעת הפמ"ג טוב שיתנה.
הלכה ברורה(יד) נכון לעשות כן ,וקודם שיחזור יעשה
תנאי של נדבה קודם כל אחת מהתפילות ,ויאמר אם אני
חייב לחזור תהיה תפילה זו לחובת תפילה ,ואם איני חייב
לחזור תהיה תפילה זו תפילת נדבה.
וצריך לחדש דבר בתפילות הללו ,ולמרות שבשאר
מקומות שחוזר בתנאי של נדבה אינו צריך לחדש דבר,
כאן צריך לחדש כיוון שמעיקר הדין אינו חוזר ומשלים
כמה תפילות ,ויזהר מאוד לכוין כראוי מתחילה ועד סוף
בתפילות הללו ,כיוון שמעיקר הדין נחשבות לתפילת
נדבה.
וכשחוזר כמה תפילות ,חוזר תחילה התפילה הסמוכה,
ואח"כ התפילה שלפניה ,ואח"כ התפילה שלפניה וכן
הלאה.

 411רשב"א -דיני תפילת תשלומין אינה אלא בזמן
התפילה ,שהוא עוסק בתפילתו חוזר ומשלים מה שטעה
בתפילותיו ,אבל שלא בזמן תפילה לא! שהרי משמע
מהגמ' מתפלל במנחה שתיים – משמע בסמיכות ,שהרי
אם לא כך היתה אומרת הגמ' טעה ולא התפלל שחרית
חוזר ומתפלל לאחר חצות וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הסכמת האחרונים שלכתחילה ודאי שצריך
לזהר להתפלל תפילת תשלומין תכף אחר תפילת החובה,
אבל בדיעבד אינו מעכב אלא אם עבר זמן התפילה ,כגון
שלא התפלל ערבית ,לכתחילה יתפלל בסמוך מיד
לשחרית ,ואם לא רשאי להתפלל עד ארבע שעות שזה סוף
זמן תפילה בזמנה ,ויש שחלקו ורשאי להתפלל תשלומי
ערבית עד חצות וערבית כל הלילה.
ונראה יותר נכון בכל זה שאם לא התפלל תכף מיד אחר
תפילת החובה יתפלל אותה בתורה נדבה ויאמר אם אני
חייב הרי זו תפילת חובה ואם לא הרי היא נדבה .וכ"פ
בהלכה ברורה (יב)
הלכה ברורה(ח) לא התפלל ערבית ולאחר מכן התעכב
בתפילת שחרית עד שעברו  4שעות מתחילת היום יתפלל
התשלומין לערבית בתנאי של נדבה.
(ט) לא התפלל מנחה ונתעכב והתפלל ערבית לאחר חצות
יש לו תשלומין כל הלילה.
(יג) לכתחילה לא יפסיק בין תפילת החובה לתשלומין
אפילו כדי לומר אשרי ובא לציון ושאר התפילה ,מיהו
רשאי לשמוע חזרת הש"צ קודם התשלומין.

 414ר' יונה ,רשב"א ,רא"ש -בגמ' לא שאלו מה הדין אם
שכח להתפלל מוסף ,כיוון שאיך בערבית יקרא את
הקרבנות?! וכבר עבר זמנם .ולכן אם לא התפלל מוסף
אינו משלימה וכ"פ בשו"ע
ב"י -וכל זמן שלא חשכה יכול להתפלל מוסף ,ואפילו אם
התפלל מנחה ,בכ"ז יכול להתפלל מוסף.
הלכה ברורה(טז) אם לא התפלל מוסף ועבר כל היום אין
לו תשלומין .וכן אם לא התפלל שחרית ומוסף ועבר חצות
אינו יכול להשלים תפילת שחרית ע"י שיתפלל מוסף
פעמיים.
(יז) לא התפלל שחרית ,וכבר התפלל מוסף ,אעפ"כ יכול
להתפלל שחרית ואין לחוש לכך שהקדים מוסף לשחרית.
אם התפלל מוסף ושכח להתפלל שחרית עד שעבר זמנה
מתפלל מנחה פעמיים ,ונחשבת תפילת שחרית לתפילה
הסמוכה לה למרות שהתפלל לפניה מוסף.
והוא הדין אם שכח ערבית ,ונזכר לאחר שהתפלל מוסף
מתפלל תשלומין לערבית ואין תפילת מוסף נחשבת
להפסק.
(יח) אם שכח להזכיר יעלה ויבא בשחרית של ר"ח ולא
נזכר אלא אחר שהתפלל מוסף יחזור ויתפלל שחרית
אחרי מוסף כדי להזכיר יעלה ויבא ,ואם יכול טוב

 412בה"ג -טעה ולא התפלל ערבית ושחרית ,מתפלל
במנחה ג' פעמים למנחה ,שחרית וערבית.
ר' יונה -הביא שיש אומרים שאפילו לא התפלל תפילות
הרבה יש לכולן תשלומין ,ולכן מי שהיה בבית האסורים
ויצא או חולה שנתרפא יתפלל כל התפילות שהפסיד וכך
דעת הרשב"א.
רמב"ם -אין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה בלבד וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -תפילת מוסף אינה מועילה להשלמת תפילת
שחרית.
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מתעסק בו ,ובין כך ובין כך עברה לו השעה; וכן מי שהיה
טרוד בצורך ממונו שלא יבא לידי הפסד ,ועל ידי כך
הפסיד מלהתפלל; וכן מי שהוא שכור ולא התפלל ,כולם
חשובים אנוסים ,ויש להם תשלומין .הגה :מיהו לכתחלה

ז .הזיד ולא התפלל ,אין לה תשלומין ואם רצה
יתפלל אותה בנדבה.

415הזיד ולא התפלל תפלה אחת ,אין לה תשלומין אפי'
בתפלה הסמוכה לה ,ואם רצה יתפלל אותה נדבה ,ואינו
צריך חידוש אם מתפלל אותה בתפלה הסמוכה לה.

לא יעבור זמן תפלה משום הפסד ממון
ט .טעה ולא התפלל מנחה בע"ש ,מתפלל שתיים
של ערבית.

ח .הסבור שישאר לו זמן ועברה השעה וכן הטרוד
בממונו -שוגגים.

 417טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת ,מתפלל ערבית
שתים של שבת :הראשונה לערבית ,והשניה לתשלומין.

416מי שלא התפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל ,מפני שסבור
שעדיין ישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא

להחמיר ולהניח תפילין ,ורק אם יש טרחה יתירה בדבר
יתפלל בלא תפילין.
ואם לא נזכר שלא אמר יעלה ויבא עד שהגיע זמן מנחה
יתפלל מנחה שתיים.
(יט) לא התפלל תפילת נעילה עד צה"כ אינו מתפלל
ערבית תשלומין ,שדין נעילה כדין מוסף.

התפילה במזיד אלא חשב להתפלל לאחר מכן לא נחשב
למזיד.
הלכה ברורה(כא) הוא הדין אם ישן ובנתיים עבר זמן
אותה תפילה ,נחשב לשוגג.
 417סעיפים ט-יא מתבארים בסימן רצב וסימן תכב
עיי"ש.
בגמ' בברכות כו :תנו רבנן :טעה ולא התפלל מנחה בערב
שבת  -מתפלל בליל שבת שתים וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -למרות שבאה להשלים תפילה של חול ,מ"מ
כיוון שעכשיו שבת הוא מתפלל תפילת שבת ,ואם טעה
והתפלל השניה של חול ,אינו חוזר.
אם לא התפלל מנחה של ערב ר"ח ,לשיטת הרמ"א בערב
ר"ח מתפלל שתיים ובשניהם מזכיר יעלה ויבא ויש
שחלקו והורו שבתשלומין לא מזכיר יעלה ויבא .אך אם
לא הזכיר בראשונה והזכיר בשניה לכו"ע לא יצא יד"ח.
לא התפלל ערבית של ר"ח והתפלל בשחרית תשלומין,
ובתשלומין לא הזכיר יעלה ויבא ,אינו חוזר כיוון שאם
היה מתפלל בערבית עצמה ולא היה מזכיר לא היה צריך
לחזור.
טעה ולא הזכיר ר"ח במנחה ,וראש חודש הוא יומיים,
ובתשלומין בערבית לא הזכיר יעלה ויבא יצא יד"ח ,כיוון
שבערבית עצמה אם שכח לא צריך לחזור כ"ש בתפילה
שהיא תשלומין וה"ה אם הזכיר בשניה ולא הזכיר
בראשונה -יצא יד"ח
הלכה ברורה(כה) ש"צ שטעה ולא התפלל מנחה בערב
שבת ,יכוין לכתחילה לצאת יד"ח התשלומין בברכת מעין
שבע ,ולא יתפלל תשלומין ,אבל יחיד עדיף שיתפלל
תשלומין בעצמו ,ובדיעבד אם כיון לצאת בברכת מעין
שבע והש"צ כיוון להוציאו יצא יד"ח.
(כו) טעה ולא התפלל ערבית בליל שבת מתפלל בשחרית
שתיים ואומר בשתיהן ישמח משה .ואפילו אם טעה
וכשבא להתפלל בשחרית שתי תפילות האחת לשחרית
והשניה לתשלומי ערבית,ואמר בראשונה אתה קדשת
ובשניה ישמח משה יצא יד"ח ,כל שלא היה בדעתו
להתפלל הראשונה לשם תשלומין והשניה לשם תפילת
חובה (והוא הדין בשכח שחרית והשלים במנחה)
(כז) אם לא התפלל מנחה בערב ר"ח ,מתפלל ערבית
שתים בליל ר"ח ואומר יעלה ויבא בשניהם.
ואם לא הזכיר בשניהם יעלה ויבא ,או שהזכיר באחת
מהן מדינא יצא יד"ח .ומ"מ מחמת הפוסקים שסוברים
שאם הזכיר בשניה ובראשונה לא צריך לחזור ,טוב
שיחזור בתנאי של נדבה.
אם היה ר"ח שני ימים ושכח להתפלל מנחה ביום א'
ובלילה הזכיר יעלה ויבא בשניה ולא בראשונה יצא יד"ח.
(כח) שכח להתפלל מנחה ביום האחרון בו אומרים
"ברכנו" כשמתפלל ערבית צריך לומר ברך עלינו בין
בראשונה ובין בתשלומין .ובדיעבד אם לא אמר ברך עלינו
בתפילת התשלומין יצא יד"ח.

 415בגמ' בברכות כו .מיתיבי :מעות לא יוכל לתקן וחסרון
לא יוכל להמנות; מעות לא יוכל לתקן  -זה שבטל קריאת
שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית ,או תפלה של
ערבית ,או תפלה של שחרית; וחסרון לא יוכל להמנות -
זה שנמנו חביריו לדבר מצוה ולא נמנה עמהם!  -אמר רבי
יצחק אמר רבי יוחנן :הכא במאי עסקינן  -שבטל במזיד.
אמר רב אשי :דיקא נמי דקתני בטל ולא קתני טעה -
שמע מינה.
רא"ש -ואם רוצה יכול להתפלל תשלומין בתורת נדבה,
אך יש לו שכר של רשות ולא של מצווה.
ב"י -אע"פ שאינו מחדש בה דבר וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הגיע לבהכ"נ מבעוד יום והציבור התפללו ערבית
והוא התפלל עמהם ועדיין לא התפלל מנחה ,למרות שלא
עשה כראוי שהיה צריך להתפלל מנחה לבדו ,בכ"ז אינו
נחשב למזיד .ולכן אם בערבית הזכיר יעלה ויבוא שהוא
ערב ר"ח כשעושה תשלומין למנחה ג"כ יאמר יעלה ויבא.
אך אם לא הזכיר בערבית יעלה ויבא גם בתשלומין לא
יזכיר כיוון שזה עדיין יום.
הב"ח והגר"א הורו שאם הזיד ומתפלל נדבה צריך
חידוש.
הלכה ברורה(כ) לפי מה שנתבאר לעיל שאין מתפללין
נדבה אלא במקום שמסופק אם התפלל וכו' וגם כאן
מבואר שמעיקר הדין אינו צריך לחזור ולהתפלל -אפילו
אם רצה להתפלל התשלומין בתורת נדבה אינו רשאי
כיוון שביטל התפילה במזיד
 416כתב בנימוקי יוסף בשם הרמ"ה שאם לא התפלל
כיוון שהיה סבור שעוד יש לו זמן אחר שיגמור עיסוקיו,
ובין כך עבר הזמן אינו נקרא מזיד שהרי טעה ויכול
להתפלל תשלומין .אך הנימוק"י חולק שהרי בתפילה
צריך להיזהר יותר כמו שמובא בגמ' בשבת ט :לא ישב
אדם לפני הספר סמוך למנחה ..ולכן הרי הוא כפושע.
ב"י -העיקר כדברי הרמ"ה .וכ"פ בשו"ע.
תה"ד -נשאל לגבי מי שהלך אצל גויים מחמת חוב שיש
לו אצלם והאריכו עמו בדברים ולא יכל ליפטר מהם
אא"כ יבוא לידי הפסד ,ונזקק לישאר איתם עד שעבר זמן
מנחה ,האם דנים אותו כמזיד? והשיב שנראה שלא נחשב
למזיד אלא לאנוס והביא כמה ראיות שהיכן שמבטל
המצווה לצורך ממונו שלא יבוא לידי הפסד נקרא אנוס.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו אם התחיל להתעסק בדברים הנזכרים
בסימן רלב והתחיל בהם באיסור ,כיוון שלא ביטל
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הגה :וה"ה אם לא התפלל מנחה בער"ח ,מתפלל של ר"ח
שתים; ואם לא הזכיר יעלה ויבא בראשונה והזכיר בשנייה ,צריך
לחזור ולהתפלל; אבל אם לא הזכיר בשתיהן ,או הזכיר
בראשונה ולא בשנייה ,אין צריך לחזור (כל בו חוץ ממה שכתב
של ר"ח שתים).

אותה בתורת נדבה ואינו צריך לחדש בה דבר; וה"ה אם
לא הזכיר יעלה ויבא במנחה של ר"ח.
יב .טעה והזכיר מאורע שאר ימים בתפילה שלא
בזמנה ,לא הוי הפסקה.

420הטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפלה ,שלא בזמנה,
לא הוי הפסקה .הגה :מיהו אם נזכר שטעה ,פוסק אפי'

י .טעה ולא התפלל מנחה של שבת ,משלים
במוצ"ש ומבדיל רק בראשונה.
418טעה ולא התפלל מנחה בשבת ,מתפלל במו"ש (שתים של
חול) ,מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשניה; ואם לא

באמצע הברכה

סימן קט -דין איך יתנהג היחיד לכוון תפילתו
עם הציבור.

הבדיל בראשונה ,והבדיל בשניה ,שניה עלתה לו ,ראשונה
לא עלתה לו; ואם הבדיל בשתיהן ,או לא הבדיל בשתיהן,
יצא.

א .הנכנס לבהכ"נ ומצא ציבור מתפללין כיצד יענה
על דברים שבקדושה.

יא .לא הזכיר של שבת במנחה ,או שלא הזכיר
יעלה ויבוא במנחה של ר"ח.

התפלל מנחה של ר"ח אך לא הזכיר יעלה ויבוא ,יתפלל
ערבית תפילה שניה תשלומין ובתורת נדבה ואינו צריך
לחדש בה .וזה מאותו טעם שנחלקו לעיל .ואם בלילה
הוא ג"כ ר"ח לכו"ע יתפלל ויזכיר יעלה ויבא.
השו"ע נקט דווקא מקרה של יעלה ויבוא ,שהרי אם שכח
טל ומטר או משיב הרוח במנחה של שבת ומנחה של ר"ח,
לכו"ע חוזר ומתפלל תשלומין.
*ר"ח שחל ביום שישי ,ושכח לומר במנחה יעלה ויבוא,
אין לו להתפלל תשלומין בערבית של ליל שבת כיוון שאין
נדבה בשבת.
הלכה ברורה(לג)* מ"מ בליל שבת יכוין לצאת תשלומי
מנחה בברכת מעין שבע שאומר הש"ץ ,ויאמר לש"ץ
שיכוין להוציאו.
(לה) אם לא אמר יעלה ויבא במנחה ביום האחרון של
חוה"מ פסח ונזכר בליל שביעי של פסח ,יתפלל ערבית
פעמיים ויאמר בשתיהן תפילת יו"ט של פסח .אך אם לא
אמר במנחה ביום האחרון של חוה"מ סוכות ונזכר בליל
שמיני עצרת אינו מתפלל תשלומין שהרי אינו מזכיר בו
את חג הסוכות.

419טעה במנחה של שבת והתפלל י"ח ולא הזכיר של שבת,
מתפלל במוצאי שבת שתים ,ואינו מבדיל בשניה ,ויתפלל

(כט) אם לא התפלל ערבית בליל ר"ח וכשאמר תשלומין
בשחרית לא אמר יעלה ויבא ,יחזור ויתפלל תשלומין,
וקודם יעשה תנאי של נדבה.
ואם לא התפלל מנחה ביום א' דר"ח וכשהתפלל תשלומין
בליל ב' של ר"ח לא הזכיר יעלה ויבוא בתשלומין -אינו
חוזר.
 418משנ"ב -הבדלה סגי בפעם אחת ,משא"כ בר"ח
שצריך להזכיר בשתי התפילות.
אם התכוון בפירוש שהראשונה היא לשם חובה והשניה
לתשלומין ,ושכח בראשונה להזכיר אתה חוננתנו ובשניה
הזכיר ,בכה"ג יצא יד"ח.
אם לא הזכיר אתה חוננתנו בשתי התפילות יצא ,כיוון
שיכול להבדיל על הכוס ,ובכה"ג אם טעם לפני ההבדלה
שצריך לחזור ולהתפלל שוב ערבית אינו צריך לחזור
להתפלל תשלומין והיא עלתה לו כתפילה וכ"פ בהלכה
ברורה(ל-לא)
הלכה ברורה(ל) לכתחילה אם אירע ששכח לומר אתה
חוננתנו בראשונה ,לא יאמר אתה חוננתנו בשניה ויסמוך
על ההבדלה שמבדיל על הכוס.
ואם אמר אתה חוננתנו בשתיהן ,אלא שחשב בדעתו
שהראשונה היא תשלומין והשניה לשם חובה לא יצא,
וצריך לחזור להתפלל תשלומין.
(לב) לא התפלל ערבית במוצ"ש והבדיל על הכוס ובא
להתפלל שחרית שתיים ,לא יאמר אתה חוננתנו בתפילה
כלל ,אך אם גם לא הבדיל על הכוס יאמר אתה חוננתנו
בתפילה השניה.
(משנ"ב-לא התפלל במוצ"ש מתפלל ביום  2תפילות אחת
לחובה ואחת לתשלומין ,ואינו אומר אתה חוננתנו אפילו
אם לא הבדיל עד כה)

 420בארחות חיים הביא בשם ר' יונה שדייק שממה
שאמרנו שאם הבדיל בשתי התפילות יצא ,משמע שאם
הזכיר מאורע שאר ימים בתפילה שלא בזמנה לא הוי
הפסק וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הרבה מהאחרונים חולקים על דין זה ,שלא גרע
מדין שח באמצע התפילה שצריך לחזור לתחילת הברכה,
ואם עשה כן בג' ראשונות או ג' אחרונות חוזר לתחילת
השלוש.
ובדרך החיים כתב שהם חולקים במקרה שאמר דברים
שאינם שייכים לאותו יום כמו שאמר ביום ראש חודש
הזה שהוא שקר מוחלט שאינו ר"ח ודינו כדין השח
בתפילה .אמנם אם הזכיר דברים שאינם שקר ,כגון
שאמר יעלה ויבוא עד ל"ביום ראש חודש הזה" או שאמר
אתה חוננתנו שאין כאן שקר אלא כמוסיף בתפילתו ולא
הוי הפסק.
ובחיי אדם הורה שאם לא חזר לתחילת הברכה ,כיוון
שסיים הברכה אף שהוסיף בה דבר שלא כעניינו אינו
רשאי לחזור .וכ"ש אם השלים תפילתו שאינו חוזר.
ביה"ל -לעניין תפילת תשלומין כגון מי שלא התפלל
מנחה בר"ח ומתפלל ערבית שתיים והזכיר בתפילת
התשלום את ר"ח ,כיוון שתפילה זו היא תשלום היום
שעבר לא הוי הפסק.
הלכה ברורה(לז) אם טעה בתפילתו והזכיר מעין המאורע
שלא בזמנו אינו חוזר ,ומ"מ כיוון שיש חולקים בדבר לכן
נכון שיחזור בתנאי של נדבה.

 419משנ"ב -הביא מחלוקת ראשונים בדבר שלדעת
התוס' שאם שכח ולא התפלל מנחה של שבת שאינו צריך
לחזור ולהתפלל שהרי כבר התפלל  18אלא שכח להזכיר
של שבת ,וכשישלים ויתפלל עמידה בלי להזכיר את שבת
מה תועיל תפילתו? לעומתו חכמי פרובינצה סוברים
שתפילת ה 18שהתפלל בשבת לא עלתה לו כלל .ולכן
הכריעו הפוסקים שיחזור להתפלל בתורת נדבה ואין
צריך לחדש כיוון שיש סברה שהוא צריך להתפלל מדינא.
לא התפלל ערבית של מוצ"ש מתפלל ביום שתי תפילות
אחת לחובה ואחת לתשלומין ,לא יאמר אתה חוננתנו
אע"פ שלא הבדיל.
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421הנכנס לבהכ"נ ומצא צבור מתפללין ,אם יכול להתחיל
ולגמור קודם שיגיע ש"צ לקדושה או לקדיש ,יתפלל .וה"ה

אמן דהאל הקדוש ושומע תפלה ,דינן כקדיש וקדושה .ואם
לאו ,אל יתפלל אם אין השעה עוברת; ואם נכנס אחר
קדושה ,אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש"צ
למודים ,יתפלל ,ואם לאו אל יתפלל; וה"ה אם יכול
להגיע למודים ,או לאחת מהברכות ששוחים בהם,
כשיגיע שליח צבור למודים ,יתפלל; ואם צריך להתחיל
כדי לסמוך גאולה לתפלה ,ונזדמן לו שמגיע ש"צ למודים
כשהוא באחת הברכות ( באמצע) ,ישחה עמו; אבל אם
הוא בתחלתה או בסופה ,לא ישחה ,שאין שוחין בתחלת
ברכה או בסופה ,אלא באבות ובהודאה.

 421בגמ' בברכות כא :אמר רב הונא :הנכנס לבית הכנסת
ומצא צבור שמתפללין ,אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא
יגיע שליח צבור למודים  -יתפלל ,ואם לאו  -אל יתפלל;
רבי יהושע בן לוי אמר :אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא
יגיע שליח צבור לקדושה  -יתפלל ,ואם לאו  -אל יתפלל.
במאי קא מפלגי? מר סבר :יחיד אומר קדושה; ומר סבר:
אין יחיד אומר קדושה .וכן אמר רב אדא בר אהבה :מנין
שאין היחיד אומר קדושה  -שנאמר :ונקדשתי בתוך בני
ישראל  -כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.
ב"י -הלכה כריב"ל שאין היחיד אומר קדושה לבדו.
תוס' ,רא"ש -ריב"ל חושש לקדושה ,אך חושש גם
למודים -כיוון שאם היחיד אינו אומר מודים עם הציבור
נראה שכופר במי שכל חביריו משתחוים לו .אך אם יכול
להגיע לאחת מן הברכות ששוחים בהן יתחיל כיוון
שיראה בכך שמשתחווה עם הציבור טור-אם היה צריך
לסמוך גאולה לתפילה והתחיל להתפלל יכול להשתחוות
ודווקא באמצע הברכה שוחה ,אבל בתחילתה או בסופה
אין לשחות חוץ מברכת אבות ומודים.אך אין לעשות כן
לכתחילה וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -מנהגו של ר"ת היה שאם הוא היה בתפילה
והש"צ הגיע למודים ישחה עמו ומשמע בכל ברכה בין
באמצעה ובין בתחילתה או בסופה.
סמ"ק ,הגהמ"י -אמנם אם השעה עוברת לו יתחיל
להתפלל .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם רצה לצאת להתפלל בחוץ ולא להמתין
רשאי.
דין זה אמור במנחה ובשחרית שאם הוא עומד בק"ש
וברכותיה בשעה שהתחילו הציבור  ,18אם יכול להתחיל
ולגמור התפילה קודם שיגיע הש"צ לקדושה יתפלל ,ואם
לא יספיק אל יתפלל אלא ימתין בשירה חדשה.
מעלת אמן יהא שמיה רבה גדולה מקדושה ,ומעלת
קדושה גדולה ממודים .ולכן טוב שיתחיל להתפלל בשוה
עם הציבור ויהיה לו קדושה ומודים.
אם צריך להתחיל כדי לסמוך היינו כגון במקרה שטעה
ואמר עד גאל ישראל ,או משום שהשעה עוברת וחייב
להתחיל להתפלל.
ביה"ל -מה הדין אם מדרך טבעו להאריך בתפילה ואינו
יכול לסיים עד קדושה ,האם לפי האמור בסעיף זה אין לו
להתחיל ,או לקצר? אלא שאין ראיה מסעיף זה כיוון
שכאן מיירי בתפילת הציבור שאינה גמורה כיוון שלא
התחיל עמהם בשווה ,אך אם מתחיל עם הציבור בשווה
אין לו לחוש למה שיקרה אח"כ.
בפמ"ג הביא סדר המדרגות ,ונפ"מ לעניין אם שומע
שתיהן כאחת בשתי מניינים איזה מהם קודם או במקרה
בו לא יוכל לקיים את שניהם .אמן יהא שמיה רבה עדיף
מקדושה ,קדושה ממודים ,מודים מאמן של האל הקדוש
ושל שומע תפילה ,אמנים אלו משאר האמנים.
הלכה ברורה(א) מי שאיחר לבהכ"נ ומצא את הציבור
בתפילת  , 18אם יכול להתחיל ולגמור עמידה לפני שיגיע
הש"צ לקדושה יתפלל  ,18ואם לאו ימתין עד שיאמר
קדושה עם הציבור ,ואחר קדושה אם רואה שיכול
להתחיל ולגמור עד שיגיעו למודים יתחיל ,ואם לאו
ימתין עד שיאמרו מודים.
(ב) באותה מידה יש לחוש שאם יתחיל עמידה יפסיד
עניית קדיש ,צריך להמתין עד שיענה אמן יהא שמיה רבה
עם הציבור.
(ז) כל האמור לעיל אינו אלא במי שאיחר לבוא לבהכ"נ,
אבל אם התחיל להתפלל עם הציבור ומחמת שהוא
מאריך אינו מספיק לענות קדושה עם הציבור רשאי

ב .המתפלל עם הש"ץ יאמר עמו עד האל הקדוש,
שומע תפילה ומודים.

 422אם מתחיל להתפלל עם ש"צ ,כשיגיע עם ש"צ
לנקדישך ,יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה ,כמו שהוא
אומר ,וכן יאמר עמו מלה במלה ברכת האל הקדוש
וברכת שומע תפלה ,וגם יכוין כשיגיע ש"צ למודים יגיע
לעשות כן אפילו לכתחילה ,ובתפילת שחרית ,נכון יותר
שיקדים להתפלל בשעה שהציבור אומרים אמת ויציב.

 422רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -אם הגיע לקדושה עם הש"צ
אומר עמו מילה במילה.
תה"ד -המתחיל להתפלל עם הש"צ צריך לומר עמו מילה
במילה ,קדושה ,וברכת האל הקדוש ,ושומע תפילה וכן
יכוין להגיע למודים ביחד עם הש"צ כדי שישחה עמו יחד,
ואינו צריך לענות אמן אחר האל הקדוש ושומע תפילה
כיוון שהיא כברכת עצמו ואין לענות אמן אחר ברכת
עצמו וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -לכתחילה עדיף שלא להתחיל להתפלל עם
הש"צ ,אלא להתחיל אחר קדושה ,ואם התחיל עם הש"צ
יאמר עמו מילה מילה .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -לאחר האל הקדוש יכול להמשיך לבדו אם
יספיק להגיע לסיום שומע תפילה עם הש"צ.
בתענית ציבור לא יאמר עם הש"צ עננו כברכה בפ"ע אלא
יאמר זאת בשומע תפילה.
בספר מגן גיבורים הורה שטוב יותר להתפלל מילה
במילה עם הש"צ מאשר למהר להתפלל.
לעניין פסיקת הרמ"א הביא בשם האליה רבה שמותר
אפילו לכתחילה להתחיל עם הש"צ.
ובחיי אדם הורה שבשחרית יש בפשטות להקל להתחיל
עם החזן כדי שלא יצטרך להמתין הרבה בשירה חדשה,
וכן במנחה יש להקל אם יש צורך קצת.
ובספר מגן גיבורים כתב שמי שאינו יוכל לשער שיגיע עם
הש"צ למודים אם יתחיל אחר קדושה ,ויש חשש
שיתבלבל על ידי זה יכול להתחיל עם הש"ץ ויאמר עמו
מילה במילה.
הלכה ברורה(יא) איחר לבוא לבהכ"נ ומצא שהציבור
מתפללים  18ולא יספיק לסיים תפילתו עד שיגיע הש"צ
לקדושה,יתפלל  18עם החזן .ורשאי לעשות כן אף
לכתחילה.
ואפילו אם הגיע לבהכ"נ שכבר התחיל הש"צ את החזרה,
והתחיל להתפלל במהירות וכשהגיע הש"צ לקדושה
השיגו יאמר קדושה עם הציבור.
ואחר שסיים הקדושה יאמר עם הש"צ ברכת האל
הקדוש וברכת שומע תפילה וגם יכוין שיגיע ביחד עם
הש"צ לברכת מודים כדי שישחה עם הציבור.
(יב) יחיד המתפלל עם הש"צ אינו רשאי לומר עננו כברכה
בפ"ע ,ויאמר עננו בשומע תפילה ולמרות שבכך לא יספיק
לומר מודים עם הש"צ אין לחוש לזה וישחה מעט
(כשנמצא באמצע הברכה) בשעה שהציבור אומרים
מודים.
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בכוונה תפלה ארוכה ,מתפלל אחר ג' ראשונות :הביננו,
ואומר אחריה ג' אחרונות ,וצריך לאמרם מעומד;
וכשיגיע לביתו ,אין צריך לחזור ולהתפלל .ואינו מתפלל
הביננו בימות הגשמים ,ולא במו"ש וי"ט.

גם הוא למודים או להטוב שמך ולך נאה להודות ,כדי
שישחה עם הש"צ במודים .הגה :אבל לכתחלה לא יתחיל עד
אחר שאמר קדושה והאל הקדוש ,אלא שאם הוצרך להתחיל
מכח שהשעה עוברת ,כדי לסמוך גאולה לתפלה ,דינא הכי

ב .הפועלים מתפללים באופן שאין דרך בעה"ב
להקפיד.

ג .העומד בתפילה ומגיע למקום קדושה איזו קדושה
אומר עם הציבור.

 425הפועלים שעושין מלאכה אצל בע"ה ,אם אינו נותן
להם שכר חוץ מסעודתן ,מתפללין י"ח ,אבל אין יורדין

 423יחיד העומד בתפלה וכשיגיע למקום קדושה היו
הציבור אומרים קדושה דסידרא ,אינו אומר קדוש
עמהם ,שאין הקדושות שוות; ונראה דה"ה אם היו
הצבור אומרים כתר ,שאינו אומר עמהם קדושה ,אלא
ישתוק ויכוין למה שאומרים ,דשומע כעונה .הגה :וי"א

יכול להתפלל בכוונה תפילה ארוכה כ"כ אפילו בעיר
מתפלל הביננו וכ"פ בשו"ע.
ב"י -ממהלך הסוגיה משמע שהלכה כשמואל וכ"פ כל
הפוסקים .וכ"פ בשו"ע
ובגמ' ל .מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה? הביננו -בעי
לצלויי שלוש קמייתא ושלוש בתרייתא ,וכי מטי לביתיה
לא בעי למהדר לצלויי; בתפלה קצרה  -לא בעי לצלויי לא
שלוש קמייתא ולא שלוש בתרייתא ,וכי מטי לביתיה בעי
למהדר לצלויי .והלכתא :הביננו -מעומד ,תפלה קצרה-
בין מעומד בין מהלך .וכ"פ בשו"ע שמתפלל בעמידה.
ובגמ' כט .אמר רב נחמן אמר שמואל :כל השנה כולה
מתפלל אדם הביננו ,חוץ ממוצאי שבת וממוצאי ימים
טובים ,מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת ...וכ"פ
הרי"ף ,רא"ש וכ"פ בשו"ע.
אמר רב ביבי בר אביי :כל השנה כולה מתפלל אדם
הביננו חוץ מימות הגשמים ,מפני שצריך לומר שאלה
בברכת השנים .וכ"פ בשו"ע
סמ"ג -דברי אביי אמורים בדווקא במי שמרגיל עצמו
לעשות כן תמיד בלא שום טעם ואונס.
משנ"ב -אם התפלל תפילת הביננו שלא בשעה"ד בדיעבד
יצא ואינו צריך לחזור ,והא"ר החמיר אפילו בדיעבד.
אם רואה שזמן תפילה עובר אם יתפלל ארוכה ,מותר
לכתחילה להתפלל הביננו.
הפמ"ג הסתפק מה הדין אם התפלל את הביננו בישיבה.
בימות הגשמים ובמוצאי יו"ט ושבת אסור להתפלל
הביננו אך בחיי אדם כתב שאולי יהיה מותר לקצר כל
ברכה וברכה.
ביה"ל -כיום אין נוהגים להתפלל הביננו .וטעם הדבר
נראה לומר ,שהרי בסימן קא א' פסק בשו"ע שאם אינו
יכול לכוין בכל הברכות יכוין באבות ,ומשמע שע"י זה
יכול להתפלל הכל אפילו שאינו מכוין! אלא שברכת
הביננו נתקנה למי שיכול לכוין באלו  7הברכות ,ובסימן
קא' מיירי במי שאינו יכול לכוין אלא בברכה אחת .ולכן
המנהג שלא להתפלל הביננו שאנו חוששים שלא יוכל
לכוין בז' הברכות.
או שאולי היום לא נוהגים להתפלל כיוון שאם נבוא
לקצר מחמת הטרדות שלנו לא נתפלל לעולם תפילה
שלמה מפני רוב הטרדות.
ובשם רע"א הביא שבמוצאי שבת ויו"ט אם השעה עוברת
יש לומר שמותר לו להתפלל הביננו למרות שלא מזכיר
הבדלה ,שעל כל פנים יוצא יד"ח אף ללא הבדלה.
הלכה ברורה(ה) כתבו האחרונים שבזמנינו אין נוהגים
להתפלל הביננו מפני שאם נבוא לקצר מחמת טרדה לא
נתפלל לעולם תפילה שלמה מחמת רוב הטרדות בימינו,
ועוד שיש נוסחאות שונות בתפילת הביננו ואין אנו יודעים
הנוסח הראוי.

דקדושת כתר דהיינו קדושת מוסף ,והיחיד מתפלל שחרית ,יוכל
לומר עמהם ,דשניהם קדושת י"ח וקדושתן שוה ,וכן נ"ל עיקר

סימן קי -היוצא לדרך ופועלים מה יתפללו וסדר
תפילת הדרך ובהמ"ד
א .בשעת הדחק בקיץ מתפלל ג' ראשונות ,הביננו
וג' אחרונות.

424בשעת הדחק ,כגון שהוא בדרך; או שהיה עומד במקום
שהוא טרוד וירא שיפסיקוהו; או שלא יוכל להתפלל

 423ב"י בשם גאון -המתפלל כשמגיע הש"צ לקדושה
אומר עמו מילה במילה ,אפילו בתפילות שונות כמו
שהיחיד מתפלל שחרית ותפילת הציבור מוסף.
רשב"א -יחיד העומד בתפילה והגיע לקדושה והציבור
אומרים קדושה דסדרא (היינו ובא לציון) אינו אומר
קדושה עמהם כיוון שאינו עניין אחד .וכ"פ בשו"ע
ב"י -ולכן יחיד שמתפלל שחרית וש"צ הגיע לכתר אינו
אומר עמו אלא שותק ויכוין בלבו .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -הב"י הבין שהרשב"א חולק על הגאון ,אך לא
נראה כן ,שהרשב"א דיבר בדווקא על קדושא דסדרא
שהיא מעין סיפור דברים ,אך קדושת כתר כן אומר
עמהם .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -שתי קדושות מעניין אחד כמו של שחרית ושל
מוסף ,אומר עם החזן ,ואומר את כל הנוסח של כתר או
נעריצך שאומר החזן ונחשב לאותו עניין שהעיקר
בקדושה הוא קדוש קדוש קדוש והן שוין לעולם.
הלכה ברורה(יג) היה מתפלל  18וכשהגיע למחיה המתים
שמע במניין אחר שאומרים קדושה צריך לענות עמהם.
(יד) היה מתפלל  18של שחרית ושמע מניין אחר
שאומרים קדושה של מוסף או להיפך ,למנהג הספרדים
לא יענה עמהם .אך למנהג האשכנזים רשאי לענות
עמהם.
 424במשנה בברכות כח :רבן גמליאל אומר :בכל יום ויום
מתפלל אדם שמנה עשרה .רבי יהושע אומר :מעין שמונה
עשרה.
ובגמ' כט .מאי מעין שמנה עשרה? רב אמר :מעין כל
ברכה וברכה(פרש"י-מברך כל ברכה בקוצר) ושמואל אמר:
הביננו ה' אלהינו לדעת דרכיך ,ומול את לבבנו ליראתך,
ותסלח לנו להיות גאולים ,ורחקנו ממכאובינו ,ודשננו
בנאות ארצך ,ונפוצותינו מארבע תקבץ ,והתועים על
דעתך ישפטו ,ועל הרשעים תניף ידיך ,וישמחו צדיקים
בבנין עירך ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך
ובעריכת נר לבן ישי משיחך ,טרם נקרא אתה תענה ,ברוך
אתה ה' שומע תפלה .לייט עלה אביי אמאן דמצלי הביננו.
רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם -תפילה זו בשעה"ד .וכתב ר' יונה-
שאם עומד במקום שהוא טרוד וירא שיפסיקוהו או שלא

 425בגמ' בברכות טז .תנו רבנן :הפועלים שהיו עושין
מלאכה אצל בעל הבית  -קורין קריאת שמע ומברכין
לפניה ולאחריה ,ואוכלין פתן ומברכין לפניה ולאחריה,
ומתפללין תפלה של שמונה עשרה אבל אין יורדין לפני
התיבה ואין נושאין כפיהם .והתניא :מעין שמונה עשרה!
...ולא קשיא :כאן  -בעושין בשכרן(מקבלים שכר על
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לפני התיבה ואין נושאין כפיהם; ואם נותן להם שכר,
מתפללין הביננו .והאידנא ,אין דרך להקפיד בכך,
ומסתמא אדעתא דהכי משכירין אותם שיתפללו י"ח.

ד .היוצא לדרך יתפלל שתוליכנו לשלום וכו' ואמרה
בלשון רבים.

427היוצא לדרך ,יתפלל :יר"מ ה' אלהינו ואלהי אבותינו
שתוליכנו לשלום וכו' ,וצריך לאמרה בלשון רבים ,ואם

ג .ההולך במקום גדודי חיה ולסטים מתפלל :צרכי
עמך מרובים וכו'.

 427בגמ' בברכות כט :אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :כל
היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך .מאי תפלת
הדרך? יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתוליכני לשלום
ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום ,ותצילני מכף כל אויב
ואורב בדרך ,ותשלח ברכה במעשי ידי ,ותתנני לחן לחסד
ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ,ברוך אתה ה' שומע
תפלה .אמר אביי :לעולם לישתף אינש נפשיה בהדי
צבורא .היכי נימא?  -יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
שתוליכנו לשלום וכו' וכ"פ בשו"ע
ובגמ' ל .והיכי מצלי לה? רב חסדא אמר :מעומד; רב
ששת אמר :אפילו מהלך .רב חסדא ורב ששת הוו קאזלי
באורחא ,קם רב חסדא וקא מצלי .אמר ליה רב
ששת(שהיה עיוור) לשמעיה :מאי קא עביד רב חסדא?
אמר ליה :קאי ומצלי .אמר ליה :אוקמן נמי לדידי
ואצלי ,מהיות טוב אל תקרא רע (הואיל ואני יכול להתפלל

426ההולך במקום גדודי חיה ולסטים ,מתפלל :צרכי עמך
מרובים וכו' ,ואינו צריך לא לג' ראשונות ולא לג'
אחרונות; ומתפלל אותה בדרך כשהוא מהלך ,ואם יכול
לעמוד עומד ,וכשיגיע לישוב ותתקרר דעתו ,חוזר ומתפלל
תפלת י"ח ברכות (ואם לא חזר להתפלל ,הוי כאילו שכח
להתפלל לגמרי ,ונתבאר לעיל סי' ק"ח)

העבודה וגם מקבלים סעודה וצריכים למהר ולהתפלל) כאן -
בעושין בסעודתן(מקבלים שכר רק עבור הסעודה) וכ"פ
הרמב"ם וכ"פ בשו"ע
הגהמ"י -האידנא משכירין את הפועלים שיהיו קורין
ומתפללין כשאר כל אדם וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הביא מהלחם חמודות שמותרים ללכת לבהכ"נ
להתפלל במניין .ובמג"א כתב שזה דווקא במקום שאין
בעה"ב מקפיד ,ובכל מקום לא ירדו לפני התיבה.
ונראה שאין להחמיר שלא יעברו לפני התיבה אם אין
עיכוב גדול מחמת כן.
הלכה ברורה(ו) בזמנינו מתפללים כשאר כל אדם
והולכים לבהכ"נ ,ועוברים לפני התיבה והכהנים נושאים
כפיהם.

מעומד שהרי חבורתי עומדת לא אקרא רע להתפלל מהלך
אע"פ שמותר)

רי"ף ,רא"ש -כדברי רב חסדא עדיף ,שהרי רב ששת גם
עמד והתפלל.
רשב"א ,ר' יונה בשם רבני צרפת -הלכה כרב ששת ,והוא
עמד לא מחמת שחושב שכך הלכה ,אלא מהיות טוב.
ומדינא במהלך מותר.
ב"י -נ"ל שגם לרי"ף ולרא"ש לא פסקו כרב חסדא אלא
במקרה שאפשר לו ,כגון שחבורתו מחכה לו וכו' אבל מן
הדין גם הם מודים שמותר במהלך וכ"פ בשו"ע.
ר' יונה -הביא שנחלקו המפרשים מה הדין בהיה רכוב
ע"ג בהמה ,שאולי תפילת הדרך לא עדיפה ע"ג עמידה
ולכן לא ירד ,או שמא עמידה כיוון שהיא ארוכה והוא
טרוד לא הצריכוהו לרדת ,אך תפילת הדרך שהיא קצרה
כן.
ב"י-סברא ראשונה נראית עיקר וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הנפרד מחבירו אומר לו לך לשלום ,והנפרד מן
המת אומר לו לך בשלום
אמר הנוסח בלשון יחיד יצא יד"ח.
יעסוק בדרכו בתורה ,אך לא יעיין בהלכה שמא יבוא
ליטרד .אמנם אם יושב בעגלה ומישו אחר מנהיג אותה
כתב במג"א שמותר לעיין בהלכה.
נכון לכל ירא שמיים שיקח איתו לדרך טלית ותפילין
אפילו הוא נוסע למקום קרוב ודעתו לחזור היום פן יקרה
מקרה ויתבטל מהמצווה.
בעוונותינו הרבים מצויים הרבה עוברי דרכים שאין
לוקחים עמהם אפילו תפילין וסומכים שישאלו מאחרים,
וגדול עוונם כי הרבה פעמים יעבור זמן ק"ש ותפילה ,ועוד
שלוקחים תפילין ואינם מקפידים אם הקשר של ראש
הוא לפי מדתם או לא.
אם הוא רוכב על הבהמה אינו צריך לרדת אלא מעמיד
הבהמה אם יכול ,והוא הדין ליושב בעגלה שאינו צריך
לרדת אלא להעמיד הסוסים אם אפשר
הלכה ברורה(ט) היוצא לדרך מחוץ לעיר אומר תפילת
הדרך וחותם בהזכרת השם "ברוך אתה ד' שומע תפילה"
(י) אף היוצא לדרך בים ובמטוס צריך לומר תפילת הדרך
לאחר שנסע כשיעור פרסה.
(יא) נכון לעמוד כשאומר תפילת הדרך ,ומ"מ אם אי
אפשר לו לעמוד כגון שאין ההולכים עמו בדרך מוכנים
להמתין לו רשאי לאמרה בעודו מהלך.
ואם היה רוכב ע"ג בהמה אינו צריך לרדת ממנה ,ומעיקר
הדין אין צריך להעמיד אותה ,וממידת חסידות טוב
שיעמידנה בשעה שאומר תפילת הדרך.

 426במשנה בברכות כח :רבי יהושע אומר :ההולך במקום
סכנה מתפלל תפלה קצרה ,ואומר :הושע ה' את עמך את
שארית ישראל ,בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך,
ברוך אתה ה' שומע תפלה.
נוסח הברכה – בגמ' כט :ואיזה היא תפלה קצרה? רבי
אליעזר אומר :עשה רצונך בשמים ממעל ,ותן נחת רוח
ליראיך מתחת ,והטוב בעיניך עשה ,ברוך אתה ה' שומע
תפלה .רבי יהושע אומר :שמע שועת עמך ישראל ועשה
מהרה בקשתם ,ברוך אתה ה' שומע תפלה .רבי אלעזר
ברבי צדוק אומר :שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה
בקשתם ,ברוך אתה ה' שומע תפלה .אחרים אומרים:
צרכי עמך ישראל מרובין ודעתם קצרה ,יהי רצון מלפניך
ה' אלהינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולכל גויה
וגויה די מחסורה ,ברוך אתה ה' שומע תפלה .אמר רב
הונא :הלכה כאחרים וכ"פ בשו"ע
ובגמ' ל .מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה?הביננו -בעי
לצלויי שלוש קמייתא ושלוש בתרייתא ,וכי מטי לביתיה
לא בעי למהדר לצלויי; בתפלה קצרה -לא בעי לצלויי לא
שלוש קמייתא ולא שלוש בתרייתא ,וכי מטי לביתיה בעי
למהדר לצלויי .והלכתא :הביננו -מעומד ,תפלה קצרה-
בין מעומד בין מהלך .וכ"פ הרמב"ם שמתפלל אותה
בדרך כשהוא מהלך ואם יכול לעמוד עומד ,וכשיגיע
לישוב ותתקרר דעתו חוזר ומתפלל יח' כתיקנה וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -כיוון שאינו מיושב כלל פטרוהו מלהתפלל אפילו
הביננו.
ביה"ל -ורשאי להתפלל תפילה קצרה זו במקום תפלת
הדרך.
הלכה ברורה(ח) אם עבר זמן תפילה עד שהגיע למקום
ישוב אע"פ שהתפלל תפילה קצרה צריך להתפלל תפילת
תשלומין ,ואם עבר בנתיים זמן כמה תפילות אין לו
תשלומין אלא לתפילה אחת הסמוכה לתפילה שבא
להתפלל עכשיו.
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בברוך (ולכתחלה יאמר אותה בפרסה ראשונה) ואם שכח
מלאומרה ,יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך ,ובלבד שלא
הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה ומשם
ואילך יאמר אותה בלא ברכה

אפשר יעמוד מלילך כשיאמרנה ,ואם היה רוכב אין צריך
לירד.
ה .אין לומר תפילת הדרך אלא פעם אחת ביום.

428אין לומר אותה אלא פעם אחת ביום ,אפי' אם ינוח
בעיר באמצע היום ,אבל אם דעתו ללון בעיר ואחר כך
נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו ,צריך
לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת.

ח .תפילה בכניסה וביציאה לבהמ"ד.

431הנכנס לבית המדרש יתפלל :יר"מ ה' אלהינו ואלהי
אבותינו שלא אכשל בדבר הלכה וכו' ,וביציאתו יאמר:

ו .המהר"מ היה אמרה בבוקר אחר יהי רצון
להסמיכה לגומל חסדים.

 430בגמ' בברכות ל .אימת מצלי?(מתי מתפלל אותה) אמר
רבי יעקב אמר רב חסדא :משעה שמהלך בדרך .עד כמה?
אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :עד פרסה.
רש"י -עד כמה כוונתו עד כמה זמנה להתפלל ,עד פרסה
אך לאחר שהלך פרסה אינו יכול להתפלל.
בה"ג -עד כמה יבקש לילך כדי שיצטרך לברך ,עד פרסה
אך פחות מפרסה אינו צריך להתפלל תפילה זו.
רא"ש -פירושו של בה"ג עיקר ולכן דווקא אם יש לו
פרסה אומר אותה ,וכן אם שכח לא אומר אותה אא"כ
נשארה לו פרסה ,ובתוך פרסה רשאי לאמרה ללא שם
ומלכות .וכ"פ בשו"ע
ר' יונה -כוונת הגמ' באיזה מרחק לכתחילה צריך לברך,
לכתחילה בפרסה הראשונה לאחר שיצא מהעיר .וכ"פ
ברמ"א
משנ"ב -אין לומר תפילת הדרך בעודו בעיר אפילו הוא
מתכונן לצאת לדרך ,ועיבורה של עיר היינו  70אמה מחוץ
לבית האחרון של העיר נחשב כעיר עצמה .הט"ז התיר
לומר אפילו בתוך העיר אך שאר האחרונים חלקו עליו
בדבר ואין לעשות כן ,אבל בדיעבד יש לסמוך על דבריו.
וכל זה דווקא כשיוצא מביתו ,אך אם לן בדרכו יכול
לומר תפילת הדרך אפילו בעודו בעיר שכבר החזיק בדרך.
במקום שמוחזק שהוא סכנה אפילו הוא פחות מפרסה
יברך תפילת הדרך.
אין חילוק בין הולך ביבשה או בים.
גם הנוסע ברכבת יש לו לברך תפילת הדרך אפילו נוסע
רק פרסה ,ויש ליזהר לכתחילה לברך בתחילת הנסיעה
כמו שכתב הרמ"א.
פרסה היא ארבעה מילין ומיל הוא  2000אמה.
הלכה ברורה(יד) לכתחילה אין לומר תפילת הדרך אלא
אחר שיצא מן העיר מרחק של  35מטר ,ולא יברך בעודו
בעיר וכ"ש לא בתוך ביתו ,בדיעבד אם ברך בתוך ביתו
וגמר בדעתו לצאת לדרך לא יחזור לברך כשיוצא.
אם יצא לדרך כמה ימים ובלילה נכנס למלון ללון בו
ובבוקר קם כדי להמשיך בדרכו רשאי לברך אפילו בעודו
במלון קודם שיצא לדרך.
(טו) אין לומר תפילת הדרך בהזכרת ד' אא"כ יש בדרך
שיעור פרסה(פחות מארבע קילומטר) אבל שהדרך היא
פחות מפרסה יאמר תפילת הדרך ללא חתימה.
ולכתחילה יש לומר אותה כשהוא בתוך הפרסה הראשונה
בצאתו מהעיר ,ואם שכח לאמרה בתחילת דרכו רשאי
לאמרה אף לאחר מכן כל שיש לפניו כשיעור פרסה ,אבל
אם הוא קרוב לעיר שיעור פרסה יאמר בלי חתימה בשם
ד'.
(טז) שיעור פרסה האמור כאן הוא כשיעור מהלך פרסה
שהוא שעה ו 12דקות ,ולכן אם נוסע במכונית ,מטוס
למרות שנוסע מרחק גדול יותר מפרסה אינו מברך בשם
ומלכות אלא אם שהה שיעור זה.
(יז) אם המקום שיוצא בו מחוץ לעיר הוא מקום סכנה
יאמר תפילת הדרך בהזכרת שם ד' אפילו הוא קרוב לעיר
פחות משיעור פרסה.

 429הר"מ מרוטנבורג ,כשהיה יוצא לדרך בבקר היה
אומרה אחר יהי רצון כדי להסמיכה לברכת הגומל
חסדים ותהיה ברכה הסמוכה לחברתה.

ז .אומר אחר שהחזיק בדרך וחותם בברכה רק אם
יש פרסה לפניו.

430אומר אותה אחר שהחזיק בדרך; ואין לאומרה ,אלא
אם כן יש לו לילך פרסה ,אבל פחות מפרסה לא יחתום

הנוסע במכונית או בעגלה ,אינו צריך לרדת ממנה ,ואפילו
אינו צריך לעצור .וממידת חסידות לעצור בצד הדרך כל
שאפשר הדבר בנקל ובפרט שנוהג במכונית בעצמו ,אך
מדינא אינו צריך לעצור ואפילו הוא הנהג יכול הוא לברך
בעצמו.
אם היה נוסע באוטובוס או רכבת ויכול לעמוד שאומר
תפילת הדרך טוב שיעשה כן.
 428כתב הכלבו שאין לומר תפילת הדרך אלא פעם אחת
ביום ואפילו אם ינוח בעיר באמצע היום ,אולם אם היה
בדעתו ללון בלילה בעיר ואח"כ נמלך ויצא והמשיך בדרכו
או חזר לביתו צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -בכל יום ויום צריך לומר אותה.
וכשנח בעיר באמצע היום כיוון שכוונתו הייתה להמשיך
בדרכו אינו צריך לחזור ולברך.
אם לא ישן כל הלילה אלא נח מעט בלילה צריך לברך
בבוקר ללא חתימה.
הלכה ברורה(יב) אם השכים לדרכו בעוד לילה טוב
שימתין מלומר עד שיעלה עמוד השחר ,ואם כשיגיע עמוד
השחר חושש שיהיה סמוך למחוז חפצו ולא יוכל לומר
תפילת הדרך יאמרנה בעוד לילה.
ואם נוסע בדרך ברציפות יותר מיום אחד ולא לן בעיר
בדרך ,כגון שנוסע באניה או ברכבת כמה ימים אינו אומר
אלא בתחילת דרכו ,ובשאר הימים אומר ללא חתימה.
 429תוס' -תפילת הדרך אינה פותחת בברוך לפי שאינה
אלא תפילה בעלמא ,והיא לא כברכת הנהנין.
מהר"ם מרוטנבורג -נשאל מדוע ברכת תפילת הדרך
חותמת בברוך ומאידך אינה פותחת בברוך? והשיב
שמחמת עניין זה הוא סומך אותה לאחת מן הברכות
הפותחות בברוך כמו ברכות השחר .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -המהר"ם היה נוהג כן רק שהיה צריך לצאת
לדרך לפני התפילה והיה אומר הברכות בדרך ,אך אין
לומר תפילת הדרך לפני שיצא לדרכו.
אם הולך באמצע היום יסמיכנה לברכה אחרת ,כגון
שיאכל או ישתה איזה דבר ,ויברך ברכה אחרונה ויסמיך
אליה .או שיברך אשר יצר.
ובמקום שאינו יכול לעשות כן ,כגון שאין לו על מה לברך
וכו' בכה"ג יהיה מותר לו לאמרה בלי להסמיכה.

 431בגמ' בברכות כח :תנו רבנן :בכניסתו מהו אומר? יהי
רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי ,ולא
אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ,ולא אומר על טמא
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נוהגין  .וי"א הא דצריך לסמוך גאולה לתפלה ,היינו דוקא בחול
או בי"ט ,אבל בשבת א"צ (פי' דטעמא דבעינן למסמך גאולה
לתפלה ,משום דכתיב יענך ה' ביום צרה  ,וסמיך ליה יהיו לרצון
אמרי פי וגו' וגואלי ,ושבת לאו זמן צרה; ולענ"ד נראה דמה
שא"כ בי"ט ,הוא משום שהם ימי הדין כדתנן במשנה ב' פ"ק
דר"ה :בפסח ,על התבואה וכו') וטוב להחמיר אם לא במקום
שצריך לכך.

מודה אני לפניך ה' אלהי ,ששמת חלקי מיושבי בית
המדרש.

סימן קיא -דין סמיכות גאולה לתפילה.
א .צריך לסמוך גאולה לתפילה ולא יפסיק בינהם,
אפילו באמן אחר גאל.

432צריך לסמוך גאולה לתפלה ולא יפסיק ביניהם ,אפי'
באמן אחר גאל ישראל ולא בשום פסוק ,חוץ מה' שפתי
תפתח 433 .הגה :וי"א שמותר לענות אמן על גאל ישראל ,וכן

ב .כשמתחיל החזן  18בקול .חוזר ואומר ד' שפתי
תפתח ופי יגיד תהלתך.

434החזן ,כשמתחיל י"ח בקול רם ,חוזר ואומר :ה' שפתי
תפתח ופי יגיד וכו'.

טהור ולא על טהור טמא ,ולא יכשלו חברי בדבר הלכה
ואשמח בהם .ביציאתו מהו אומר? מודה אני לפניך ה'
אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי
מיושבי קרנות ,שאני משכים והם משכימים  -אני משכים
לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים ,אני עמל והם
עמלים  -אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים
שכר ,אני רץ והם רצים  -אני רץ לחיי העולם הבא והם
רצים לבאר שחת .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -האר"י ז"ל היה אומר תפילה זו בכל בוקר,
ולאחר מכן היה אומר " כי ד' יתן חכמה מפיו דעת
ותבונה" "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".
אין חותם ברכות אלו.
כתב הט"ז גם מי שלומד יחידי צריך לאמרה ,וכ"ש למי
שהגיע להוראה.
כתב הרמב"ם ששתי תפילות אלו חובה!
וכן העוסק יחידי בלימוד צריך לומר בכל ערב אחר גמר
לימודו.

ג .מסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלת שחרית
בצבור.

435אם עד שלא קרא ק"ש מצא ציבור מתפללין ,לא יתפלל
עמהם ,אלא קורא ק"ש ואח"כ יתפלל ,דמסמך גאולה
לתפלה עדיף.

משנ"ב -מותר לענות אמן דווקא לברכת גאל ישראל אך
לא לברכה אחרת.
ובשבת מותר יהיה לענות אמן וקדושה וברכו בין גאולה
לתפילה אף בשחרית.
 434תה"ד -החזן שמתחיל חזרת הש"צ נראה שיש לו
לחזור ולומר אדני שפתי תפתח .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -וטוב שיאמרנו בלחש.
ובפמ"ג הורה שש"צ אינו רשאי להפסיק לאחר שהתפלל
בלחש אלא לדבר מצווה ,אבל לדבר הרשות נראה שלא.
ביה"ל -יחיד ששכח לומר ד' שפתי תפתח אין זה נקרא
חסרון בעצם התפילה וממשיך להתפלל כדרכו וכ"פ
בהלכה ברורה(ב)
הלכה ברורה(ג) האשכנזים נהגו שהש"צ אומר פסוק זה
בלחש ,ויש להם על מה שיסמוכו ,והספרדים נהגו לאמרו
בקול רם.
(ד) אסור להפסיק בשיחה בטלה בין תפילת לחש לתפילת
החזרה ,ויש להחמיר בזה בכל התפילות וביחוד בתפילת
שחרית.
מ"מ אם סיים תפילתו וממתין שיתחיל הש"צ בחזרה
מותר לו לומר פסוקים וד"ת בלחש ,או לעיין בספר וראוי
שיעשה כן כדי שלא יהיה עומד בטל .וש"צ נכון שיחמיר
שלא להוציא בשפתיו פסוקים או ד"ת ויעיין בספר
בהרהור הלב ודיו.
ומכאן יש ללמוד שהנוהגים לומר פיוטים בימים הנוראים
לפני החזרה כגון "ד' שמעתי שמעך יראתי" או "אתאנו
לחלות" רשאים לעשות כן ,ומ"מ נכון שבשחרית הש"צ
ישתוק ולא יאמרנו עמהם אלא אם אין אחר שיודע לומר
הפיוטים.

 432בגמ' בברכות ט :העיד רבי יוסי בן אליקים משום
קהלא קדישא דבירושלים :כל הסומך גאולה לתפלה -
אינו נזוק כל היום כולו ...היכי מצי סמיך? והא אמר רבי
יוחנן :בתחלה הוא אומר :ה' שפתי תפתח ,ולבסוף הוא
אומר :יהיו לרצון אמרי פי וגו'!  ...רב אשי אמר :אפילו
תימא אכולהו ,וכיון דקבעוה רבנן בתפלה  -כתפלה
אריכתא דמיא ,דאי לא תימא הכי ,ערבית היכי מצי
סמיך? והא בעי למימר השכיבנו! אלא ,כיון דתקינו רבנן
השכיבנו  -כגאולה אריכתא דמיא ,הכי נמי ,כיון דקבעוה
רבנן בתפלה  -כתפלה אריכתא דמיא .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -הורה שיש להתיר להפסיק ולהזכיר אמירת יעלה
ויבא בערבית של ר"ח כיוון שהוא צרכי רבים ,ונראה
שהוא הדין בתפילת שחרית.
משנ"ב -במוסף ומנחה מותר לומר פסוקים קודם ד'
שפתי תפתח.
ואין להפסיק בין גאולה לתפילה אפילו בשהיה בעלמא
יותר מכדי דיבור (שלום עליך רבי)
ואין לענות אמן ולא על קדיש ולא על קדושה.
ואפילו בערבית קודם תפילת שמונה עשרה גם כן יש לזהר
בזה.
 433לעניין עניית אמן לאחר גאל ישראל כבר נתבאר לעיל
בסימן סו ,ז מחלוקת השו"ע והרמ"א עיי"ש
הגהות אשר"י -בשבת אין צריך לסמוך גאולה כיוון שאין
שבת יום צרה .ב"י -אין דבריו נראים שבכ"ג צריך לסמוך
גאולה לתפילה .
דרכ"מ -הביא שגם הכלבו והמהרי"ל סבירה ליה
כהגהות אשר"י ,והוסיף המהרי"ל שביו"ט לכו"ע צריך
לסמוך גאולה לתפילה כיוון שיו"ט לפעמים הוא יום צרה
לכן בכל הימים הטובים צריך לסמוך .ולכן הורה הדרכ"מ
שבשבת יש לחוש לדברי הב"י ולא להפסיק אא"כ זה
לדברים הנצרכים וכ"פ ברמ"א.
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רשב"א -בתפילת ערבית אם מצא הציבור מתפללין
עמידה יתפלל עמהם כדי שיתפלל בציבור ולאחר מכן
יאמר ק"ש ,אך בשחרית עדיף לסמוך גאולה לתפילה ולכן
יאמר ק"ש ויתפלל לבדו .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -קריאת שמע עם ברכותיה .אבל בערבית יתפלל
עמהם ואח"כ יקרא ק"ש.
הלכה ברורה(ה) אף בשבת ויו"ט בשחרית עדיף שיסמוך
גאולה לתפילה ממה שיתפלל בציבור .וכ"מ מדברי
הביה"ל.
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סימן קיב -שלא להפסיק לא בג' ראשונות ולא
בג' אחרונות.

בתחלתה ,מלמדין אותו שלא ישחה; אבל באמצעיתן,
יכול לשחות.

א .אין היחיד שואל צרכיו בג' ראשונות ולא בג'
אחרונות.

ב .השוחה בר"ה וביוה"כ בזכרנו ומי כמוך ,זוקף
כשמגיע לסוף הברכה.

 439הנוהגים לשחות בר"ה וי"כ כשאומרים זכרנו ומי
כמוך ,צריכים לזקוף כשמגיעים לסוף הברכה .הגה :ואף

436אל ישאל אדם צרכיו בג' ראשונות ,ולא בג' אחרונות;
ודוקא צרכי יחיד ,אבל צרכי צבור שרי.

על גב דבאבות כורע בסוף הברכה ,מ"מ צריך לזקוף מעט
בסוף זכרנו ,כדי שיהא נראה שחוזר וכורע משום חיוב

ב .אין לומר פיוטים ולא קרובץ בתפילה .הגה  :יש
מתירין.
437אין לומר פיוטים ולא קרובץ (פי' קרובץ ליוצר ,וי"א שהוא
ר"ת קול רנה וישועה באהלי צדיקים) בתפלה .הגה :ויש מתירין,
הואיל וצרכי רבים הם ,וכן נוהגים בכל מקום לאמרם.

ג .אין לכרוע ב-וכל קומה ,ולך לבדך ,ובהודאה
דהלל ובה"מ.

 440הכורע בוכל קומה לפניך תשתחוה ,או בולך לבדך
אנחנו מודים ,או בהודאה דהלל וברכת המזון ,הרי זה
מגונה( .פי' שאין לכרוע אלא במקום שתקנו חכמים).

סימן קיג -דיני הכריעות בשמונה עשרה ברכות.
א .שוחין באבות תחילה וסוף ובהודאה תחילה וסוף.

 438אלו ברכות ששוחין בהם :באבות תחלה וסוף,
ובהודאה תחלה וסוף; ואם בא לשחות בסוף כל ברכה ,או

לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה -
מלמדין אותו שלא ישחה .וכ"פ בשו"ע.
תוס' ,ר' יונה -ומה הבעיה שישחה? ותרץ ( )1כדי שלא
יבואו לעקור דברי חכמים שיאמרו כל אחד משתחווה
היכן שהוא רוצה ותעקר תקנת חכמים ,או ( )2שמא נראה
כיוהרא.
לעניין להשתחוות באמצע הברכה.
מהר"י אבוהב -אין להשתחוות באמצע הברכה אא"כ
הוא משתחווה מתחילת התפילה ועד סופה.
ר' יונה ,הגהמ"י-מהגמ' משמע שהבעיה דווקא בתחילת
ובסוף כל ברכה ,אך באמצע משמע שמותר בכל גווני.
ב"י-מותר לשחות באמצע כל ברכה שרוצה ,ובכך אין
חשש שתעקר תקנת חכמים וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -סוף מודים היינו כשמסיים "ברוך אתה ד' הטוב
שמך ולך נאה להודות"

 436בגמ' בברכות לד .אמר רב יהודה :לעולם אל ישאל
אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ,ולא בשלש אחרונות,
אלא באמצעיות .דאמר רבי חנינא :ראשונות  -דומה
לעבד שמסדר שבח לפני רבו ,אמצעיות  -דומה לעבד
שמבקש פרס מרבו ,אחרונות  -דומה לעבד שקבל פרס
מרבו ונפטר והולך לו.
וכ"פ בשו"ע
רבינו האי -צרכי רבים מותר ,אבל דווקא בג' אחרונות
ולא בג' ראשונות
ר"ח ,רא"ש -בין בג' ראשונות ובין בג' אחרונות מותר,
שהרי זכרנו לחיים הוא בג' ראשונות ,ויעלה ויבא בג'
אחרונות וכן משמע מסתימת השו"ע.
הלכה ברורה(א) מותר לשאול צרכי רבים בין בג'
ראשונות ובין בג' אחרונות.

 439תוס' ,סמ"ק -הנוהגים לשחות בר"ה וביוה"כ
כשאומרים זכרנו ומי כמוך צריכים לזקוף לפני שיגיעו
לסוף הברכה ,והסיבה שצריך לזקוף לקראת סוף הברכה
היא כדי להודיע שאין כורעין בהן אלא משום שהם
רחמים וכ"פ בשו"ע וברמ"א.
משנ"ב -הוא הדין למי שנוהג להתפלל בכריעה את כל
התפלה בר"ה וביוה"כ ,צריך לזקוף בסוף כל ברכה
ובתחילת כל ברכה שלא להוסיף על תקנת חכמים.
בזכרנו צריך לזקוף כמה מילים לפני שאומר "ברוך אתה"
כדי שיהיה ניכר שהוא כורע בסוף ברכת אבות ,ובמי
כמוך יכול להשאר כפוף עד שמגיע ל"ברוך אתה" של
מחיה המתים.

 437רא"ש ,ר"ן ,ר"ת -צרכי רבים מותר לבקש גם בג'
ראשונות ולכן מותר לומר קרובץ ,וכן ר' אליעזר הקליר
תיקן לומר קרובץ .וכ"פ ברמ"א.
ר"ח ,רבינו שמחה -יצאו נגד המנהג לומר קרובץ
ולהפסיק בין אתה גיבור לקדושה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אין לשנות מן המנהג.
יש להזהר שלא יעבור מחמתם זמן ק"ש ותפילה ,ואין
להתענות מחמתם עד לאחר חצות.
ואם רואה שמחמת שהציבור מתעכבים עובר זמן ק"ש,
תכף לאחר שיתחילו ברכת יוצר אור יאמר בלחש עד
לאחר ד' אלוקיכם אמת וימתין שם בשתיקה ולא ידבר
אפילו בד"ת עד שיגיע לשם הש"צ ויתפלל עמו כסדר.
הלכה ברורה(א) יש מהאשכנזים שנהגו לומר פיוטין
בימים מיוחדים בג' ראשונות כגון ביום שמתחילים לומר
בו טל או מטר והספרדים נהגו שלא לומר פיוטים בג'
ראשונות כלל.
ומ"מ פשט המנהג אצל הספרדים לומר בחזרת הש"צ של
יוה"כ "סדר קדושה" שתיקנו ריה"ל ,ויאמר הסומך
העומד ליד הש"צ ,והש"צ ישתוק בשעת אמירתם ,ואם
אין מי שיאמרם זולת הש"צ רשאי לאמרם ואין בזה חשש
הפסק.

 440ר' ירוחם ,ר"ן -בגמ' בברכות לד :והתניא :הכורע
בהודאה הרי זה מגונה! ההיא בהודאה שבהלל .והתניא:
הכורע בהודאה ובהודאה של הלל הרי זה מגונה!  -כי
תניא ההיא  -בהודאה דברכת המזון .מכאן למדו שאין
לכרוע גם בנשמת שאומר "וכל קומה לפניך תשתחווה"
וב"ולך לבדך אנחנו מודים" שאין לכרוע אלא במקומות
שתקנו חכמים .וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -המנהג לכרוע שאומרים ברכו ,ומנהג ישראל
תורה הוא.
הלכה ברורה(ג) אין לכרוע בויברך דוד שאומר ועתה
אלוקינו מודים אנחנו לך.
יש נוהגים להשתחוות בבריך שמיה כשאומרים דסגידנא
קמיה ומן קמיה ..ויש להם על מה שיסמוכו.
וכן יש נוהגים להשתחוות כשעולים לתורה ומברכים ויש
להם על מה שיסמוכו.

 438בגמ' בברכות לד .תנו רבנן :אלו ברכות שאדם שוחה
בהן :באבות תחלה וסוף ,בהודאה תחלה וסוף ,ואם בא
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ח .המתפלל ובא כנגדו נכרי ויש לו שתי וערב בידו,
לא ישחה.

ד .יכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה וגם
ראשו יכוף כאגמון.

446המתפלל ובא כנגדו נכרי ,ויש לו שתי וערב בידו ,והגיע
למקום ששוחין בו ,לא ישחה ,אף על פי שלבו לשמים.

 441המתפלל ,צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות
שבשדרה; ולא יכרע באמצע מתניו וראשו ישאר זקוף,
אלא גם ראשו יכוף כאגמון.

ט .אין להוסיף בתפילה תארים של ד' יותר מהאל
הגדול הגבור והנורא.

ה .זקן או חולה כיון שהרכין ראשו דיו.

442ולא ישחה כל כך עד שיהיה פיו כנגד חגור של מכנסים;
443ואם הוא זקן או חולה ואינו יכול לשחות עד שיתפקקו,
כיון שהרכין (פי' שהשפיל) ראשו ,דיו ,מאחר שניכר שהוא
חפץ לכרוע אלא שמצער עצמו.

 447אין להוסיף על תאריו של הקדוש ברוך הוא ,יותר
מהאל הגדול הגבור והנורא; 448ודוקא בתפלה ,מפני שאין

 445בגמ' בברכות יב .ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה
דרב :המתפלל ,כשהוא כורע  -כורע בברוך וכשהוא זוקף
 זוקף בשם .אמר שמואל :מאי טעמא דרב  -דכתיב :ה'זוקף כפופים .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-כשאומר ברוך יכרע ברכיו ,וכשאומר אתה ישחה
עד שיתפקקו חוליותיו .ועומד בשחיה עד ד' ואז זוקף.
הלכה ברורה(ז) רבים מהספרדים נהגו שלא לכרוע
בברכיים כלל ,אלא כשאומר ברוך שוחה כל גופו עד
שיתפקקו החוליות שבשדרה.
כשאומר מודים כורע ונשאר כך וכשמגיע לשם ד' יזקוף.
(ח)אע"פ שבאמצע הברכות מותר לשחות מ"מ כשמזכיר
שם ד' נכון להחמיר שיזקוף.

ו .כורע במהירות בפעם אחת וזוקף בנחת ,ראשו
תחילה ואח"כ גופו.

 444כשהוא כורע ,יכרע במהירות בפעם אחת ,וכשהוא
זוקף ,זוקף בנחת ראשו תחלה ,ואח"כ גופו ,שלא תהא
עליו כמשאוי.
ז.כורע בברוך וזוקף בשם.

445כשכורע ,כורע בברוך ,וכשזוקף ,זוקף בשם.

מנהג רוב המקומות שהש"צ כורע כשאומר ברכו את ד'
המבורך ,ויש נוהגים שגם הציבור כורעים שעונים ,ומנהג
רבים מהספרדים שאין הציבור כורעים כשעונים ברכו
את ד' המברך.

446

כ"פ בהגהות אשר"י .וכתב בב"י -שהוא הדין לשאר
מקומות ששוחין בהן ,שלא ישחה משום שנראה
שמשתחווה לע"ז וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(ט) בא גוי כנגדו ועליו עבודה זרה כגון שתי
וערב ,לא ישתחווה ואפילו נמצא יחידי ואין אדם רואהו.
מ"מ אם מפנה אחריו אל הע"ז מותר להשתחוות .אך אם
היא כנגד פניו ויש מחיצה מפסיקה בינו לבין הע"ז יש
להחמיר.
וכל זה בדווקא שהתחיל להתפלל ואז בא הגוי עם הע"ז
כנגדו ,אך אם כשבא להתפלל ראה ע"ז כנגדו אינו רשאי
להתחיל ולהתפלל כלל.
וראוי להחמיר שלא להשתחוות מול הע"ז בשעה שמתפלל
אפילו אם היה הגוי שבא מולו מלך או שר חשוב.

 441בגמ' בברכות כח :אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן
לוי :המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות
שבשדרה; עולא אמר :עד כדי שיראה איסר כנגד
לבו(רש"י -שני קמטים ,אחד מלמעלה אחד מלמטה וכאיסר

רוחב בשר באמצע .וביאר ר' יונה כוונתו שצריך לשחות כך
שחבירו העומד כנגדו לא יוכל לראות כנגד ליבו אלא שיעור
איסר)

רב האי -צריך שיכוף ראשו כאגמון ,שכופף ראשו באופן
שיראה איסר שמונח על הריצפה שהוא כנגד לבו .לכן
יכרע באופן שלא ישאר ראשו זקוף .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -פקק הוא מלשון קשר ,ולכן צריך שמחמת
הכריעה יבלטו כל הקשרים של החוליות.

 447בגמ' בברכות לג :ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא,
אמר :האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי
החזק והאמיץ והודאי והנכבד .המתין לו עד דסיים ,כי
סיים אמר ליה :סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? למה לי
כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן  -אי לאו דאמרינהו
משה רבינו באורייתא ,ואתו אנשי כנסת הגדולה
ותקנינהו בתפלה  -לא הוינן יכולין למימר להו ,ואת
אמרת כולי האי ואזלת! משל ,למלך בשר ודם שהיו לו
אלף אלפים דינרי זהב ,והיו מקלסין אותו בשל כסף,
והלא גנאי הוא לו!
רמב"ם במורה נבוכים -דייק המשל שלא מדובר שקילסו
אותו ב 100דינרי זהב ,שאז היה אפשר להגיד שאמרו רק
חלק משבחיו ,אלא מדובר שקילסו אותו בדינרי כסף
שתארים אלו כלל אינם שייכים אליו ולכן גנאי הוא לו.
ולכן דווקא השבחים שתיקנום אנשי כנה"ג.

 442הגהות אשר"י -ככל שכורע יותר ,יותר טוב ,ואין
לשוח כ"כ עד שיהא פיו כנגד חגור של המכנסיים .וכ"פ
בשו"ע
ב"י -נראה שדין זה אמור לעניין כל הכריעות ולאו דווקא
לעניין מודים
משנ"ב -כיוון שנראה כיוהרא שמשתחווה כ"כ.
 443בגמ' בברכות כח :רבי חנינא אמר :כיון שנענע ראשו
שוב אינו צריך .אמר רבא :והוא -דמצער נפשיה ומחזי
כמאן דכרע (שניכר שהוא חפץ לכרוע אלא שהוא מצטער)
וכ"פ בשו"ע.
 444בגמ' בברכות יב :רב ששת כי כרע -כרע
כחיזרא(פרש"י -שבט ביד האדם ,וחובטו כלפי מטה בבת
אחת) כי קא זקיף -זקיף כחיויא( כנחש ,כשהוא זוקף עצמו
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רמב"ם-אסור בכל עניין
רא"ש ,שיבולי הלקט -דווקא בתפילה אסרו ,אך בינו
לבין עצמו לית לן בה .ב"י -כן המנהג שלא ראינו מי
שנזהר בדבר וכ"פ בשו"ע.
ר' יונה-יש אומרים שכל האיסור הוא דווקא בתארים
אלו שאין להאריך ,אך בשבח מותר ,ולכן כדי לצאת
מספק אם רוצה להזכיר את שבחיו של מקום יאמר
אותם בפסוקים וכ"פ בשו"ע.

מגביה ראשו תחילה ונזקף מעט מעט ,וזאת כדי שלא תהיה
כריעתו עליו כמשא) וכ"פ בשו"ע

הלכה ברורה(ו) לדעת האר"י ז"ל והמקובלים כשאומר
ברוך כורע גופו וכשאומר אתה כורע ראשו ,וכשזוקף
יזקוף גופו תחילה ואח"כ ראשו.
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לשנות ממטבע שטבעו חכמים ,אבל בתחנונים או בקשות
ושבחים שאדם אומר מעצמו ,לית לן בה; ומכל מקום
נכון למי שירצה להאריך בשבחי המקום ,שיאמר אותו
בפסוקים.

ציבור .פירושו הבא לבהכ"נ ועמדו העם להתפלל מוסף
והוא לא שמע שאמר הש"צ משיב הרוח ומוריד הגשם
מותר לו להזכיר אע"פ שלא שמע את הש"צ וכ"פ בשו"ע
ראבי"ה -אין ליחיד להקדים תפילתו לתפילת הציבור
אפילו היה חולה או אנוס עד שיזכיר הש"צ וכ"פ בשו"ע.
כ"פ במרדכי והוסיף שיש נוהגין שלאחר קריאת התורה
וקדיש אומר מיד הש"צ בקול רם משיב הרוח ומוריד
הגשם ואז מתפללים הקהל ומזכירים דרכ"מ -כן אנו
נוהגים .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -אפילו במקרה שציבור מתפללים תפילת מוסף
אסורים להזכיר גשם אם לא הזכיר הש"צ או השמש
קודם התפילה ,וכן הש"צ אם לא הזכירו לפני מוסף
יתפלל בתפילת הלחש מוריד הטל.
בדיעבד אם החלו להתפלל ואחד מהציבור אמר בקול רם
מוריד הגשם אף שאסור לעשות כן שהרי לא שמע מהש"צ
מותרים השומעים להזכיר בתפילתם.
אין לגרוס בדברי הרמ"א וי"א כיוון שהם לא חולקים
בעניין זה.
ביה"ל -לשיטת הפרי חדש ציבור העומד להתפלל ולא
הכריזו לפני התפילה ,כיוון שעמדו על דעת להכריז הוי
כאילו הכריזו ואומרים מוריד הגשם .אך לנו אין אלא
פסק השו"ע ואין לומר אא"כ הכריזו מראש.
אם התפללו מניין ותיקין בבהכ"נ והכריזו משיב הרוח.
האם הכרזה זו מועילה למניין שני שיהיה מותר ליחידים
להקדים ולהזכיר? ואפשר כיוון שזה מניין אחר ,וכן
במניין השני יצטרכו בשחרית לומר מוריד הטל לכן לא
יועיל למניין השני .ומאותו טעם בסעיף ג' פסק הרמ"א
שביו"ט ראשון של פסח במוסף הקהל עדיין מזכירין
משיב הרוח כיוון שלא שמעו מהש"צ שפסק לומר .ואם
היה מניין ראשון באותו בהכ"נ צ"ע האם במניין השני
ג"כ לא יזכירו ומחמת ספק זה ראוי שלא לעשות מניין
ראשון בבהכ"נ ביו"ט ראשון של פסח.
הלכה ברורה(ד) מי שגר במקום שאין שם מניין ימתין
ביום שמיני עצרת מלהתפלל מוסף עד זמן שמתפללים
מוסף בקהילות ישראל והיינו עד סמוך לסוף שש שעות
מתחילת היום.
במקום שיש ציבור המתפללים שחרית עם הנץ החמה יש
להסתפק אם מועיל ההכרזה למתפללים במניין שני
לאחר מכן ורוצים להקדים להתפלל מוסף קודם שיכריז
הש"צ .אבל יחיד המתפלל בביתו רשאי להתפלל מוסף כל
שכבר הכריז הש"צ בבהכ"נ במניין הנץ החמה אע"פ
שהוא עצמו אינו רגיל להתפלל במניין הנץ החמה.
אם איחר להתפלל שחרית ושמע ש"צ שהכריז כבר משיב
הרוח ומוריד הגשם ,בכ"ז יזכיר בתפילתו מוריד הטל.

סימן קיד -דין הזכרת הרוח גשם וטל.
א .מתחילין לומר משיב הרוח ומוריד הגשם במוסף
ביו"ט אחרון של חג.

 449מתחילין לומר בברכה שניה :משיב הרוח ומוריד
הגשם ,בתפלת מוסף של יום טוב האחרון של חג ,ואין
פוסקין עד תפלת מוסף של יום טוב הראשון של פסח.
ב .אסור להזכיר הגשם עד שיכריז הש"צ.
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אסור להזכיר הגשם עד שיכריז הש"צ ( וי"א שקודם
שמתחילין מוסף מכריז השמש משיב הרוח וכו' ,כדי שהצבור

הלכה ברורה(יא) גר צדק המתפלל שמונה עשרה אומר
"אלוקינו ואלוקי אבותינו "...ורשאי גם לעבור לפני
התיבה ולשמש כש"צ.
 449במשנה בברכות לג .מזכירין גבורות גשמים בתחיית
המתים .ובגמ' מאי טעמא? אמר רב יוסף :מתוך ששקולה
כתחיית המתים ,לפיכך קבעוה בתחיית המתים.
במשנה בתענית ב .מאימתי מזכירין גבורות גשמים? רבי
אליעזר אומר :מיום טוב הראשון של חג .רבי יהושע
אומר :מיום טוב האחרון של חג .אמר לו רבי יהושע:
הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג ,למה הוא
מזכיר? אמר לו רבי אליעזר :אף אני לא אמרתי לשאול,
אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו - .אמר
לו :אם כן לעולם יהא מזכיר!
ובגמ' ג .רבי יהודה אומר משום רבי יהושע :העובר לפני
התיבה ביום טוב האחרון של חג  -האחרון מזכיר,
הראשון אינו מזכיר .ביום טוב הראשון של פסח -
הראשון מזכיר ,האחרון אינו מזכיר(.בהמשך הגמ'
מעמידים שר' יהודה לא ס"ל כרבי יהושוע דמתני')

ובגמ' ד :אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי
יהודה.
ב"י -מנהגם היה שאותו שעובר בתפילת שחרית הוא
נקרא ראשון ,ובמוסף היה עובר אחר והוא נקרא אחרון
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אין מתחילין להזכיר בערבית ,כיוון שלא כולם
בבהכ"נ ונמצא חלק מזכירים וחלק לא ,ובשחרית לא
כיוון שצריך החזן קודם כל להכריז וזה אי אפשר קודם
שחרית כיוון שצריך לסמוך גאולה לתפילה ולכן
מתחילים במוסף.
במדינתנו שאין נוהגים לומר מוריד הטל בימות החמה
(ע"ע ס"ג)נוהגים שבציבור לא פוסקים מלבקש גשם עד
מנחה ,לאחר ששמעו אצל הש"צ בחזרת הש"צ של מוסף
שפסק לומר משיב הרוח ומוריד הגשם.
הלכה ברורה(ב) אם טעה והזכיר משיב הרוח ומוריד
הגשם בליל שמיני עצרת או ביום שמיני עצרת שחרית,
אם נזכר קודם שחתם "ברוך אתה ד' " יחזור לתחילת
הברכה ,אך אם חתם מחיה המתים אינו חוזר.
הוא הדין בערבית או שחרית של יו"ט ראשון של פסח
שאם לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם ואמר מוריד
הטל אינו חוזר (וטעם כל זה כיוון שמעיקרא דדינא היה
ראוי להזכיר כבר מערבית אלא כיוון שלא כולם מצויים
וכו' מזכירים רק במוסף)

 451טור בשם הראב"ד -אסור להזכיר משיב הרוח ומוריד
הטל עד שיזכיר הש"צ.
ר"ן -הוכיח מהמשך הירושלמי ר' חגיי בשם ר' פדת
אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליח ציבור .ר' סימון
בשם רבי יהושע בן לוי בשליח ציבור הדבר תלוי .א"ר
מנא קומי ר' חגי מה ופליג א"ל לא .דא דאת אמר בשליח
ציבור הדבר תלוי יחיד אם רצה להזכיר מזכיר בטל .ודא
דאת אמר אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליח ציבור
בגשם.
מכאן משמע שאסור ליחיד להזכיר עד שיכריז הש"צ
דווקא במוריד הגשם אבל בטל אם רצה להזכיר יחיד
יזכיר וכך משמע שפסק בשו"ע
משנ"ב -אפילו המתפלל בביתו אסור להזכיר קודם
שמתפלל הציבור ,ולכן בני הישובים המתפללים בלא
מניין ימתינו בשמיני עצרת מלהתפלל מוסף עד סמוך
לסוף שש שעות שבודאי לא יתאחרו הציבור מלהתפלל
מוסף.

 450הרא"ש הביא את הירושלמי בתענית פ"א ה"א ר'
חגיי בשם ר' פדת אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליח
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הראשון של פסח ,אבל הקהל מזכירין ואינן פוסקין עד מנחה,
ששמעו כבר מש"צ שפסק בתפלת המוסף ,וכן נוהגין.

יזכירו בתפלתן ,וכן נוהגין) הלכך אף אם הוא חולה או אנוס,
לא יקדים תפלתו לתפלת הצבור ,לפי שאסור להזכיר עד
שיאמר ש"צ; אבל אם יודע שהכריז ש"צ ,אעפ"י שהוא
לא שמע ,מזכיר; ומטעם זה ,הבא לב"ה והצבור התחילו
להתפלל ,יתפלל ויזכיר ,אף על פי שהוא לא שמע מש"צ

ד .אמר מוריד הגשם בימות החמה מחזירין אותו.

453אם אמר מוריד הגשם בימות החמה ,מחזירין אותו
וחוזר לראש הברכה; ואם סיים הברכה ,חוזר לראש
התפלה .ואפילו במקום שצריכים גשם בימות החמה ,אם
הזכיר גשם במקום טל ,מחזירין אותו( .וכן אם הזכיר גשם

ג .אמר משיב הרוח בקיץ או לא אמר בחורף אין
מחזירין אותו וכן בטל.
452אם אמר משיב הרוח (בימות החמה) ,או לא אמרו בימות

וטל נמי מחזירין אותו)

הגשמים ,אין מחזירין אותו; וכן בטל ,אם הזכירו בימות
הגשמים ,או לא הזכירו בימות החמה ,אין מחזירין אותו.

ה .לא אמר מוריד הגשם בימות הגשמים מחזירים
אותו אם לא הזכיר טל.

הגה :ואנו בני אשכנז לא מזכירין טל ,לא בימות החמה ולא
בימות הגשמים ,רק אומרים בימות החמה ורב להושיע מכלכל
חיים וכו' .י"א שש"צ פוסק להזכיר בתפלת מוסף יום טוב
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בימות הגשמים ,אם לא אמר מוריד הגשם ,מחזירין
אותו; והני מילי שלא הזכיר טל ,אבל אם הזכיר טל ,אין
מחזירין אותו.
 453בגמ' בתענית ג :אמר רבי חנינא :הלכך :בימות
החמה ,אמר משיב הרוח  -אין מחזירין אותו ,אמר מוריד
הגשם  -מחזירין אותו .בימות הגשמים ,לא אמר משיב
הרוח  -אין מחזירין אותו ,לא אמר מוריד הגשם -
מחזירין אותו.
ר' יונה -אף במקום שצריכים גשם בימות החמה ,אם
הזכיר גשם במקום טל מחזירים אותו שהרי אם הם
צריכים גשמים שיבקשו אותם בשומע תפילה ולא ישנו
ממטבע שתקנו חכמים .וכ"פ בשו"ע.
רא"ש ,ראבי"ה -אם טעה מחזירים אותו לראש הברכה,
ואם סיים הברכה חוזר לראש התפילה ששלוש ראשונות
חשובות כאחד.
רמב"ם -משמע מדבריו שבכל אופן חוזר לראש.
ב"י -כיוון שדברי הרמב"ם אינם מבוארים ,וראבי"ה
מסייע לרא"ש הלכה כוותיהו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מחזירים אותו אפילו ביום הראשון שפסק
לבקש בו מוריד הגשם ,היינו לשיטת המחבר במוסף
ולרמ"א במנחה אם טעה חוזר.
אם סיים ברכתו חוזר לראש ,באר הפמ"ג שסיום הברכה
הוא לאחר שאמר "ברוך אתה ד'" אך יש שחלקו
שבדווקא אם סיים הברכה לגמרי חוזר לראש ,אך אם
אמר ברוך אתה ד' יאמר למדני חוקיך ,ואז יחזור רק
לתחילת הברכה.
שחוזר לראש התפילה אינו חוזר לומר ד' שפתי תפתח.
הלכה ברורה(ח) טעה והזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם
בימי הקיץ ,ונזכר קודם שהזכיר שם ד' בברכה ,חוזר
לאתה גיבור ,ואם לא חזר לראש הברכה אלא לרב
להושיע וחתם מחיה המתים אינו חוזר.
אם אמר ברוך אתה ד' קודם שחתם יאמר "למדני
חוקיך" ואח"כ יחזור לאתה גיבור.
ואם חתם מחיה המתים ,וכ"ש אם התחיל בברכה
שלאחריה חוזר לראש התפילה ,ונכון שיחזור ויאמר
פסוק ד' שפתי תפתח.
(ט) אפילו במקומות שצריכים להם גשם אף בימי הקיץ
אסור להם להזכיר משיב הרוח ,ואם הזכיר צריך לחזור.
(י) אם טעה בימי הקיץ ואמר משיב הרוח ומוריד הגשם
ונזכר מיד בתוך כדי דיבור ,עדיף יותר שיחזור לתחילת
הברכה ממה שיתקן תוך כדי דיבור ,ובדיעבד אם חזר בו
ותיקן בתוך כדי דיבור ואמר מוריד הטל יצא יד"ח.

הלכה ברורה(ג) מנהג ישראל שהש"צ מכריז קודם תפילת
מוסף שמכאן והלאה מזכירין משיב הרוח ומוריד הגשם,
ויש נוהגים לומר פיוטים שעניינם שבח ותהילה להשי"ת
וכן מנהג הספרדים.
בדיעבד אם שכחו להכריז אמירת משיב הרוח קודם
מוסף ומיהר הש"צ בתפילת הלחש ואמר בקול רם משיב
הרוח ומוריד הגשם רשאים אף הציבור לומר בתפילתם
משיב הרוח..
ונכון להחמיר שאף בימות הקיץ יכריז הש"צ מוריד הטל.
 452בגמ' בתענית ג .תנא :בטל וברוחות לא חייבו חכמים
להזכיר ,ואם בא להזכיר  -מזכיר .מאי טעמא?  -אמר רבי
חנינא :לפי שאין נעצרין.
ר"ן -יש שפרשו שחכמים לא הצריכו להזכיר טל בימות
החמה ורוח בימות הגשמים ,ואף אם בא להזכיר שלא
בזמנם רשאי להזכיר ,אך הר"ן חלק על דבריהם ,וכוונת
הגמ' שאין חיוב להזכיר אלא בדברים שנעצרים לגמרי
כמו גשם ,אך טל ורוח שאינם נעצרים אין חיוב להזכירם,
אך אם רוצה להזכירם בזמן הראוי זכור לטוב.וכ"פ
בשו"ע
טור -באשכנז לא היו מזכירים לא טל ולא רוח בימות
החמה .ב"י -טעמם מכך שראינו בגמ' בתענית ג :אמר
רבי חנינא :הלכך :בימות החמה ,אמר משיב הרוח  -אין
מחזירין אותו .ולכן משמע שלכתחילה לא צריך לומר
משיב הרוח ,ומשמע דהוא הדין למוריד הטל ,שלא צריך
לאמרם בימות החמה וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -לכתחילה נוהגים בכל המקומות לומר משיב
הרוח בהזכרה בימות הגשמים.
אין מחזירין אותו אפילו אם עדיין לא סיים את הברכה.
ומנהגינו לבקש רק בשאלה על טל .ובימות החמה אפילו
לא שואלים טל ובדיעבד אם בימות החמה הזכיר או שאל
טל אין מחזירין אותו.
הלכה ברורה(ה) לא חייבו חכמים להזכיר אלא מוריד
הגשם בימות הגשמים ,אבל "משיב הרוח" ו"מוריד הטל"
אינו חייב להזכיר ,כיוון שבלאו הכי אין הרוח והטל
מפסיקים לעולם ,ולכן אם אמר משיב הרוח בלבד בימות
החמה (בלי לומר ומוריד הגשם) או לא אמר משיב הרוח
בימות הגשמים (ואמר מוריד הגשם בלבד) אינו חוזר .וכן
אם אמר מוריד הטל בימות הגשמים או לא אמרו בימות
החמה אינו חוזר.
מנהג רוב קהילות ישראל להזכיר מוריד הטל וכן מנהג
א"י .ויש מהאשכנזים שנהגו שלא להזכיר מוריד הטל
בקיץ ואומרים רב להושיע מכלכל חיים..
מ"מ אף הנוהגים לומר בקיץ מוריד הטל אם לא אמרו
אפילו עדיין לא חתם אינו חוזר.

 454בגמ' בתענית ג :אמר רבי חנינא ...בימות הגשמים,
לא אמר משיב הרוח  -אין מחזירין אותו ,לא אמר מוריד
הגשם  -מחזירין אותו.
רי"ף ,רמב"ם -עפ"י הירושלמי תענית פ"א ה"א רבי
זעירה בשם ר' חנינה היה עומד בגשם והזכיר של טל אין
מחזירין אותו .וכ"פ בשו"ע.
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כאחת ,ובכל מקום שטעה בהם ,חוזר לראש ,בין שהוא יחיד בין
שהוא ציבור (טור).

ו .כשלא אמר מוריד הגשם חוזר רק אם סיים
הברכה והתחיל את שאחריה.

 455במה דברים אמורים שמחזירין אותו כשלא אמר
בימות הגשמים מוריד הגשם ,היינו כשסיים כל הברכה
והתחיל ברכה שאחריה ,ואז חוזר לראש התפלה; אבל
אם נזכר קודם שסיים הברכה ,יאמר במקום שנזכר;
ואפילו אם סיים הברכה ,ונזכר קודם שהתחיל אתה
קדוש ,א"צ לחזור ,אלא אומר :משיב הרוח ומוריד
הגשם ,בלא חתימה456 .הגה :שלשה ברכות הראשונות חשובות

ז .כל מקום שאומרים לחזור לברכה שטעה בה ,ה"מ
שטעה בשוגג.

457בכל מקום שאנו אומרים חוזר לברכה שטעה בה ,ה"מ
שטעה בשוגג ,אבל במזיד ומתכוין ,חוזר לראש

ח .הסתפק אם הזכיר מוריד הגשם בימות החמה ,עד
ל' יום בחזקת שהזכיר.

458בימות החמה ,אם נסתפק אם הזכיר מוריד הגשם אם
לא ,עד ל' יום בחזקת שהזכיר הגשם ,וצריך לחזור .הגה:
וה"ה לדידן דאין מזכירין טל בימות החמה ,אם נסתפק לו אם
אמר מוריד הגשם בימות הגשמים ,כל ל' יום ,חוזר ,דודאי אמר
כמו שרגיל והרי לא הזכיר לא טל ולא גשם; לאחר ל' יום אינו
חוזר

ב"י -והרי קשה שהרי למדנו שבטל וברוח אין חיוב
להזכיר ,א"כ איך הזכרת הטל שאינה חיוב עולה במקום
החיוב להזכיר ירידת גשמים? אלא כיוון שבגבורות אנחנו
משבחים את הקב"ה ולכתחילה היינו צריכים לשבחו על
הגשם ,בדיעבד אם שבחו על הטל ג"כ יצא יד"ח.
משנ"ב-אפילו בתפילה ראשונה מחזירים אותו.
גם אם אמר משיב הרוח ולא אמר מוריד הגשם מחזירים
אותו.
ביה"ל -ואם נזכר שאמר טל קודם שסיים הברכה ,חייב
להזכיר גשם במקום שנזכר.
הלכה ברורה(יא) מ"מ למרות שאמר מוריד הטל ,אם
נזכר קודם שאמר ברוך אתה ד' יאמר משיב הרוח ומוריד
הגשם .ויחתום הברכה .ואם אמר ברוך אתה ד' יחתום
הברכה ויאמר משיב הרוח ומוריד הגשם

ט .אמר ביום א' של פסח  90פעם מוריד הטל אינו
חוזר אם אינו זוכר.

ב"י -משמע שאין מחלוקת לעניין ג' ראשונות וג'
אחרונות ובמרדכי הביא שכיוון שכולן שבח נחשבות
לאחת וכ"פ ברמ"א.
 457אבי העזרי וכ"פ בשו"ע.

 455רמב"ם -משמע מדבריו שבכ"ג חוזר לראש התפילה.
ב"י -כבר ראינו (הערה  )453שהרא"ש והראבי"ה חולקים
עליו ואם לא סיים את הברכה לא מחזירים אותו לראש
התפילה.
רא"ש -אם לא אמר מוריד הגשם מחזירים אותו דווקא
שסיים כל הברכה ,אך אם לא סיים את הברכה יאמר
במקום שנזכר בו שחז"ל לא קבעו מקום לאמרו בתוך
הברכה ,אלא אמרו שיאמר לפני מכלכל חיים כיוון
שהגשמים כלכלה ופרנסה ,ואם לא אמר שם יכול לאמרם
בכל מקום בברכה .וכ"פ בשו"ע.
אבי העזרי ,רא"ש ,סמ"ק -שכח להזכיר וחתם את ברכת
מחיה המתים ולא החל באתה קדוש אומר משיב הרוח
ומוריד הגשם וממשיך בתפילתו .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-אמר ונאמן אתה להחיות מתים והזכיר משיב
הרוח ומוריד הגשם ,צריך לחזור ולומר ונאמן אתה
להחיות מתים שתהיה מעין החתימה סמוך לחתימה.
אם אמר ד' ונזכר ,יסיים מחיה המתים ויאמר משיב
הרוח ומוריד הגשם.
הלכה ברורה(יב) אם לא אמר מוריד הטל ,ושכח לומר
משיב הרוח ומוריד הגשם ,אם נזכר קודם שחתם יאמר
משיב הרוח ומוריד הגשם ואח"כ ימשיך ממקום
שפסק,ואם נזכר שלא אמר כשהגיע לחתימת הברכה
ואמר ברוך אתה ד' ועדיין לא סיים מחיה המתים יאמר
למדני חוקיך ואח"כ יאמר משיב הרוח ומוריד הגשם,
וימשיך ונאמן אתה להחיות מתים.
ואם חתם הברכה ,יאמר משיב הרוח לפני שאומר אתה
קדוש וימשיך בתפילתו.
ואם נזכר לאחר שהתחיל אתה קדוש חוזר לראש
התפילה ,ואינו מועיל שיאמר משיב הרוח בשמע קולנו או
לסמוך על שאילת גשמים.

 458בירושלמי תענית פ"א ה"א תני נתפלל ואינו יודע מה
הזכיר .א"ר יוחנן כל ל' יום חזקה מה שהוא למוד הזכיר
מיכן והילך מה שצורך יזכיר.
ר"ן -מיירי הכא במי שעומד בימות הקיץ והוא מסופק
אם הזכיר גשם (שבכה"ג מחזירים אותו) או שהזכיר טל,
ואומר ר"י שעד ל' יום חזקה שאמר משיב הרוח ,אך לא
ניתן לפרש מימרא זו שהיה עומד בחורף ומסופק אם
אמר מוריד הטל ,שהרי גם אם אמר מוריד הטל יצא
יד"ח .וכ"פ בשו"ע וזה למנהג ספרד שמזכירין טל בימות
החמה.
טור ,רא"ש ,מרדכי -מיירי הכא בין בימות הקיץ ובין
בימות החורף ,וזה לשיטתם שבימות הקיץ לא מזכירים
כלום ,ולכן כשהוא עומד בל' יום לתחילת הגשם ,חזקה
שלא אמר כלום ולכן צריך לחזור ולומר משיב הרוח..
וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -ולמרות שבסעיף ט' הביא שדי ב 90פעמים,
ובשלושים יום יש יותר מ ,90כבר כתבו האחרונים של'
יום לאו דווקא ,אלא כיוון שהושלמו  90תפילות ממילא
הורגלה לשונו.
כתב הט"ז שאם שגג או פשע ולא התפלל כמה ימים ,לא
הורעה חזקתו ,ואחרי  30יום הויא חזקה ,והרבה
אחרונים חלקו עליו בזה.
הלכה ברורה(יד) הוא הדין לעניין אם הסתפק בשאילת
גשמים ,שכל שהוא בתוך  30יום מהיום שמתחילים
לשאול צריך לחזור.
ויש אומרים שלעניין שאלת גשמים כיוון שבשבת אין
שואלין את הגשמים יש להחמיר גם בימים הסמוכים ל30
יום  ,ולכן אם שכח בהם אם נזכר קודם שהגיע לשמע
קולנו יאמר ותן טל ומטר לברכה בשמע קולנו ואם נזכר
אחר שסיים תפילתו יתפלל בתנאי של נדבה.
(טו) אם בתוך ל' יום החסיר כמה תפילות ולאחר  30יום
נסתפק אינו חוזר.

 456בגמ' בברכות לד .אמר רב הונא :טעה בשלש ראשונות
 חוזר לראש ,באמצעיות  -חוזר לאתה חונן ,באחרונות -חוזר לעבודה; ורב אסי אמר :אמצעיות אין להן סדר.
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459אם ביום ראשון של פסח אומר ברכת אתה גבור עד
מוריד הטל צ' פעמים ,כנגד ל' יום שאומר אותו ג' פעמים
בכל יום ,משם ואילך אם אינו זוכר אם הזכיר גשם הרי
הוא בחזקת שלא הזכיר גשם ,ואינו צריך לחזור .הגה :וכן

אותו דרך תפלה ובקשה ,מותר .מ"מ אם אומר מזמור שלם,
אסור לשנות מלשון יחיד לרבים ,או להיפך

סימן קיז -דיני ברכת השנים.

לדידן ,אם אמר עד מכלכל חיים בלא משיב הרוח ומוריד הגשם
שמזכירין בימות הגשמים ,וכן אם אמר בשמע"צ צ' פעמים אתה
גבור עד מוריד הגשם ,אם נסתפק אח"כ אם הזכיר או לא,
חזקה שהזכירו

א .שואלין מטר בברכת השנים מליל ז' במרחשוון
עד פסח.

462ברכת השנים ,צריך לומר בה בימות הגשמים :ותן טל
ומטר ,ומתחילין לשאול מטר בחוצה לארץ בתפלת ערבית

סימן קטו -טעם ברכת אתה חונן.
א .מפני שמותר האדם מן הבהמה היא הבינה
והשכל ,קבעוה בראש.

רמ"ה -האיסור הוא בדווקא למתרגם ,אך פסוקים של
תפילה שאין כוונת הציבור לקרותם אלא להתחנן בהם
הרי הן כשאר תפילות ומותר לשנותם .וכ"פ בשו"ע
ר' יונה ,רא"ש -דווקא שקורא את כל המזמור או כל
העניין כסדר אז אסור לשנות ,אך כשאומר פסוקים יכול
לשנות מיחיד לרבים וההיפך וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -לא יאמר רפאנו ד' אלוקינו ונרפא – כיוון שלשון
הפסוק הוא רפאני ד' ונרפא.
אין לזוז מן המנהג ולכן יש לומר ראה נא בעניינו.
יכול להתפלל על חולים בברכת רפאנו ויאמר רפא נא
פב"פ רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל .ואם
נמצא לפניו אינו צריך להזכיר שמו.
הלכה ברורה(ב) יש להחמיר כשני הפירושים ולכן אין
לשנות אלא כשאומר פסוק אחד וגם אומרו דרך תפילה
ובקשה ,אבל כשאומר מזמור שלם אין לשנות כלל אפילו
שאומרו בדרך תפילה.
ולכן יש ללמוד שהאומרים מזמור תהילים לרפואה חולה
וכיוצ"ב ורוצים לשנות מלשון רבים ליחיד וההיפך או
מלשון זכר לנקבה יש למחות בידם!

460מפני שמותר האדם מן הבהמה היא הבינה והשכל,
קבעו ברכת אתה חונן ראש לאמצעיות ,שאם אין בינה
אין תפלה.

סימן קטז -פירוש ברכת רפאנו
א .אמרה בלשון רבים ולא בלשון יחיד

461רפאנו ה' ונרפא ,אף על גב דהכתוב ליחיד אין מכנין
אותו לרבים ,ה"מ בזמן שמתכוין לקרות ,אבל כשאומר

 459מהר"ם מרוטנבורג -היה רגיל בשמיני עצרת לומר
ברכת אתה גיבור  90פעם עד משיב הרוח ומוריד הגשם,
כנגד ל' יום ,ואם יהיה מסופק לא יצטרך לחזור ,וראיה
לדבריו הביא משור מועד.
ר' פרץ -חלק על דבריו כיוון שהדבר תלוי בהרגל לשונו,
וכשעושה באופן זה אין כאן הרגל לשונו ..ומהר"י אבוהב
הסביר ששונה הדבר משור ששם נראה לעין כל שהוטבע
בו קניין הנגיחה .ואילו אצלנו אין הרגל לשון שעושה זאת
כ"כ בסמיכות.
ב"י -כיוון שהרא"ש מצדד במהר"ם הכי נקטינן וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -יתחיל מן מחיה מתים בחסד..וזאת כדי שלא
יאמר שם ד' לבטלה ,ואם יבוא לשנות הזכרת ד' חוששים
שיעשה כן בתפילה.
בחת"ס לכתחילה יאמר  101פעמים ,אך אם אמר  90אין
בידנו לפסוק שיחזור נגד הוראת השו"ע.
ביה"ל -הביא פוסקים שסוברים כר' פרץ ,אך רוב
האחרונים פסקו להלכה כפסק השו"ע.
הלכה ברורה(יח) אם הרגיל את לשונו במקצת ובצירוף
הימים שעברו הגיע ל 90יום אינו חוזר ,כגון שאמר 45
פעם ועברו  15יום.

 462במשנה בתענית י .בשלשה במרחשון שואלין את
הגשמים .רבן גמליאל אומר :בשבעה בו ,חמשה עשר יום
אחר החג ,כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת.
ובגמ' אמר רבי אלעזר :הלכה כרבן גמליאל .תניא ,חנניה
אומר :ובגולה עד ששים בתקופה ...איבעיא להו :יום
ששים כלפני ששים(ולא שואלים בו?) או כלאחר
ששים?(ושואלים בו?) תא שמע; רב אמר :יום ששים
כלאחר ששים ,ושמואל אמר :יום ששים כלפני ששים...
אמר רב פפא :הלכתא ,יום ששים כלאחר ששים.
אבודרהם -כאשר פבואר חסר היינו  28יום ,יום ה 60יצא
ב 4בדצמבר ,וכאשר פבואר  29יום ,יום ה 60יצא ב5
בדצמבר.
אבי העזרי -את ה 60יום מונים במעת לעת ,היינו אם
נפלה תקופת תשרי בלילה מונים  60יום מהלילה ,ואם
נפלה התקופה ביום מונים  60ימים מהיום.
רא"ש -חלק על דבריו ושואלים בתפילת ערבית של יום
שישים .וכ"פ בשו"ע.
ויותר מכך תמה על דבריו ,שאמת הדבר שהולכים אחרי
בבל בהלכות כגון או"ה וכו' אבל בדבר התלוי בצורך
השעה צריך להתחשב במקום ובזמן ,שהרי בבבל שהייתה
מוצלת ומשופעת במים לא צריכים מים עד  60יום
לתקופה ,אך בארצות אשכנז שכבר צריכים מתשרי ,מדוע
שלא ננהג כאנשי א"י לשאול בז' במרחשוון?! שהרי אין
כאן מחלוקת מהותית בין חכמי בבל לא"י אלא מחלוקת
מציאותית.
רמב"ם ,רי"ף -בא"י שואלין גשמים מז' במרחשוון,
ובשנער ,סוריא ומצרים ומקומות הסמוכים לאלו ודומים
לאלו שואלים את הגשמים ביום ה .60וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -בתפילת ערבית שמתחיל יום ה 60מכריז הש"צ
טל ומטר ,ואם לא הכריז אעפ"כ יזכירו.
אנחנו כל בני הגולה אזלינן בתר בבל.

 460בגמ' במגילה יז :ומה ראו לומר בינה אחר קדושה -
שנאמר והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל
יעריצו ,וסמיך ליה וידעו תעי רוח בינה ..ובהמשך הגמ'
מסבירה את סדר הברכות מדוע נתקנו כך.
ובירושלמי ברכות פ"ה ה"ב אם אין דיעה תפילה מניין?
וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(א) מנהג הספרדים לומר וחננו מאיתך
חכמה בינה ודעת.
 461בתוספתא מגילה מובא "כל הכתוב לרבים אין מכנים
אותו ליחיד ,וכל הכתוב ליחיד אין מכנים אותו לרבים"
ברכת רפאינו נסמכה על הפסוק "רפאני ד' ונרפא" וא"כ
היאך אנחנו משנים ללשון רבים?
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של יום ס' אחר תקופת תשרי( ,ויום התקופה הוא בכלל הס'
הגה"מ פ"ב) ,ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל ז'

במרחשון ,ושואלין עד תפלת המנחה של ערב יום טוב
הראשון של פסח ,ומשם ואילך פוסקין מלשאול.
ב .יחידים ואפילו בארצות הצריכים למטר שואלים
בשומע תפילה.

בן א"י שנמצא בחו"ל או להיפך ,אם דעתו לחזור בתוך
שנה למקומו המקורי ,שואל כמקומו .ואם דעתו לחזור
אחר שנה שואל כמקום שנמצא בו אפילו שאשתו וילדיו
אינו עמו.
לא הזכיר בלילה -מחזירים אותו.
ולעניין הפסקת השאלה אין חילוק בין א"י לחו"ל.
ביה"ל -טעה והתפלל בליל יו"ט של פסח תפילה של חול
ונזכר לאחר שהחל ברך עלינו שמצד הדין היה צריך
לסיים את אותה ברכה ,בכה"ג אינו אומר את אותה
ברכה כיוון שהציבור לא התחילו!
הלכה ברורה(ג) בדיעבד בא"י אם טעה ושאל גשמים
בימים שאחר שמיני עצרת לפני ז' במרחשוון יצא יד"ח,
ואפילו אם נזכר קודם שסיים תפילתו ימשיך בתפילתו
ולא יחזור כלל ,וטוב שלאחר התפילה יתפלל בתנאי של
נדבה .וה"ה אם החל בחו"ל לבקש גשמים מז' בחשוון
ונמצא במקום שצריכים לגשמים.
(ד) בחו"ל מתחילים לשאול גשמים מתפילת ערבית של
יום  60לתקופת תשרי ,ובמקומות הסמוכים לא"י כגון
מדבר סיני ,אל עריש ודמשק שהאקלים שלהם דומה
לא"י שואלים גשמים מז' בחשוון.
מקום שצריכים לגשמים קודם  60יום לתקופה יבקשו
בשומע תפילה.
(ה)בזמנינו שואלים בחו"ל בתפילת ערבית של מוצאי יום
הרביעי למניינם ,וכאשר חודש פבואר  29ימים שואלים
במוצאי ה 5בדצמבר למניינם.
(ז) תושב חו"ל שטעה ולא שאל גשמים בערבית של יום
ה 60לתקופה ,אם נזכר קודם שהגיע לשמע קולנו יאמר
בברכת שמע קולנו "ותן טל ומטר לברכה" ואם נזכר
לאחר מכן ,או שסיים תפילתו אינו חוזר כיוון שיש
להסתפק האם בעינן מעת לעת (כאבי העזרי) ולכן טוב
שיחזור להתפלל בתנאי של נדבה.
הוא הדין בתושב א"י שלא שאל גשמים בליל ז' חשוון,
ואם סיים תפילתו כיוון שיש פוסקים דס"ל שכשם
שבהזכרת גשמים היה הש"צ מזכיר תחילה כך בשאלה
ולכן אין להקפיד כ"כ .במקרה כזה נכון שיחזור להתפלל
ויעשה תנאי של נדבה.
(ח) תושב א"י שיצא לחו"ל לאחר חג הסוכות קודם ז'
בחשוון ,אם עקר דירתו לגמרי ,או שהייתה דעתו להישאר
במשך כל השנה עם אשתו ובניו שואל כבני חו"ל מיום
ה 60לתקופה.
אבל אם הייתה דעתו לחזור לא"י במשך השנה ,או
שהשאיר אישה ובנים בא"י ,ישאל גשמים מז' חשוון
בברכת שומע תפילה ויאמר "ותן טל ומטר לברכה" ומיום
ה 60ישאל בברכת השנים.
אם יצא לחו"ל לאחר ז' בחשוון קודם  60לתקופה אם
עקר דירתו לגמרי ,או שהייתה דעתו להשאר בחו"ל
במשך כל השנה עם אשתו ובניו יפסיק מלשאול גשמים
עד יום  60לתקופה .אך אם לא עקר דירתו ,ודעתו לחזור
לארץ במשך השנה ,או שהשאיר אישה ובנים בארץ
ימשיך לשאול גשמים כדרכו.
ובמקרה שלא עקר דירתו לגמרי והזמינו אותו לעבור לפני
התיבה להיות ש"צ ישאל גשמים בתפילת הלחש ,ובחזרה
יפסיק מעט בברכת שמע קולנו ויאמר בלחש ותן טל ומטר
לברכה ואח"כ ימשיך בתפילתו.
(ט) תושב חו"ל שבא לא"י קודם יום  60לתקופה ,אפילו
אם דעתו לחזור לחו"ל כעבור ימים אחדים ,כשהוא בא"י
בימים שאחר ז' בחשוון ישאל גשמים כבני א"י .ולאחר
מכן שיוצא לחו"ל יפסיק לשאול עד יום  60לתקופה,
ומ"מ טוב שימשיך לשאול גשמים בברכת שמע קולנו.
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יחידים הצריכים למטר בימות החמה ,אין שואלין
אותו בברכת השנים ,אלא בשומע תפלה ,ואפי' עיר גדולה
כנינוה או ארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה ,או אשכנז
בכללה ,כיחידים דמו בשומע תפלה; ומיהו אם בארץ
אחת כולה הצריכים מטר בימות החמה ,טעה בה יחיד
ושאל מטר בברכת השנים( ,אם רוצה) חוזר ומתפלל
בתורת נדבה בלא שאלה בברכת השנים (אבל אינו מחויב
לחזור כלל)
ג .אם שאל מטר בימות החמה מחזירין אותו.

464אם שאל מטר בימות החמה ,מחזירין אותו

 463בגמ' בתענית יד :שלחו ליה בני נינוה לרבי :כגון אנן,
דאפילו בתקופת תמוז בעינן מטרא ,היכי נעביד? כיחידים
דמינן או כרבים דמינן? כיחידים דמינן  -ובשומע תפלה,
או כרבים דמינן ובברכת השנים? שלח להו :כיחידים
דמיתו ,ובשומע תפלה.
וכ"פ כל הפוסקים וכ"פ בשו"ע
רא"ש -בהערה הקודמת הובאו דבריו שניתן לשנות לפי
צורך אותו מקום ,אך בסוף דבריו כתב "ובראותי כי הטו
את לב הקהל לבלתי קבל ממני דברי אלהים חיים ,גם אני
חזרתי בי מלשאול ולהזכיר בבית הכנסת שאני מתפלל בו,
אף על פי שהייתי יכול לשאול ,אף על פי שאני יחיד ,כיון
שצורך רבים הוא ,מכל מקום לא רציתי לעשות אגודות
אגודות"
מהר"י אבוהב -במקום בו מצד המציאות צריך גשמים
אך לא מבקשים כיוון שלא הגיע זמן התקופה ,יחיד
שהתפלל וטעה וביקש גשמים ,על סמך דברי הרא"ש
נראה שלא יחזור להתפלל.
ב"י -כיוון שלא נתקבלו דברי הרא"ש לכן הטועה ושאל
גשמים צריך לחזור ולבקש ,מ"מ כיוון שמהר"י אבוהב
סמך על דבריו לכן ראוי לצאת מידי ספק לחזור ולהתפלל
בתורת נדבה .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -יש לסמוך על דברי מהר"י אבוהב אפילו
לכתחילה וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -נראה שכ"ש יש לנו לשאול מטר בשומע תפילה,
אחר ז' במרחשוון או בין פסח לעצרת במקומות הצריכים
לכך.
כתב ט"ז -ההיתר להתפלל בשומע תפילה הוא דווקא
כשמתפללים בלחש ,אך לא יאמר אותו הש"צ בקול רם.
אך אין המנהג כמותו.
חוזר ומתפלל בנדבה דווקא שסיים תפילתו ,אך אם נזכר
קודם שסיים תפילתו לא שייך שיחזור לברכת השנים
ויתפלל בנדבה ,אלא יסיים כל תפילתו ואח"כ יחזור
להתפלל בתנאי של נדבה.
הלכה ברורה(יא) אם היו צריכים למטר בעיר אחת גדולה
בימי הקיץ וטעה ושאל גשמים ,צריך לחזור כדין הטועה,
ומ"מ אם סיים תפילתו למרות שמצד הדין חייב לחזור
בכ"ז טוב שיקדים לעשות תנאי של נדבה.
ואם היו צריכים למטר בארץ אחת גדולה בימי הקיץ
וטעה ושאל גשמים ,אם לא סיים תפילתו יחזור לברכת
השנים ויאמר ללא שאילת גשמים ,וימשיך בתפילתו ,אך
אם סיים תפילתו יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה.
 464כבר נתאר לעיל בהערה  453לעניין הזכרה וה"ה לעניין
שאלה וכ"פ בשו"ע
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וצריך לומר עננו ,יאמר השאלה קודם עננו) ואם לא נזכר עד
אחר שומע תפלה ,אם לא עקר רגליו ,חוזר לברכת
השנים; ואם עקר רגליו ,חוזר לראש התפלה; ואם

ד .אם לא שאל מטר בימות הגשמים מחזירין אותו.

465אם לא שאל מטר בימות הגשמים ,מחזירין אותו ,אף
על פי ששאל טל; אבל אם שאל מטר ולא טל ,אין
מחזירין אותו.

תפלה(לא חוזר שיכול לאמרה בשומע תפילה) הא  -דאדכר
בתר שומע תפלה.
תוס' ,ר' יונה -אם נזכר לאחר שומע תפילה אך לא עקר
רגליו חוזר לשומע תפילה.
ראב"ד ,רמב"ם ,רא"ש -נזכר לאחר שומע תפילה חוזר
לברכת השנים וכ"פ בשו"ע.
ב"י -נראה שאם סיים שמע קולינו ולא התחיל ברצה
אומר "ותן טל ומטר לברכה" וממשיך בתפילתו וכ"פ
בשו"ע.
עוד נראה שאם סיים תפילתו ואינו רגיל לומר תחנונים
אחריה ,אפילו שלא עקר רגליו נחשב כאילו עקרם וחוזר
לראש וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -בשמע קולנו שואל קודם את הגשמים ולאחר
מכן אומר עננו ,כיוון ששאלה חמורה יותר.
סיים שמע קולנו ואמר ברוך אתה ד' ,יאמר למדני חוקיך
ויאמר ותן טל ומטר לברכה ואח"כ ימשיך כי אתה
שומע..
ביה"ל -אם חיסר בשאר ברכה דבר שהוא מעיקר הברכה
כגון שחיסר עניין קיבוץ גלויות בברכת תקע בשופר ג"כ
יכול להשלים בברכת שומע תפילה.
הלכה ברורה(טו) ואם אמר ברוך אתה ד' של ברכת שמע
קולינו יאמר למדני חוקיך ,ויאמר ותן טל ומטר לברכה
ויחתום.
ואם חתם את ברכת שמע קולינו קודם שהתחיל רצה
יאמר שם ותן טל ומטר לברכה .ואח"כ ימשיך רצה.
ואם נזכר שלא שאל מטר לאחר ברכת רצה ,וכן אם נזכר
בברכות שלאחר מכן ,ואפילו נזכר באלוקי נצור כל שלא
אמר יהיו לרצון שלאחר אלוקי נצור ,חוזר לברכת השנים
וממשיך בתפילתו.
אם נזכר לאחר יהיו לרצון שלאחר אלוקי נצור ,וכ"ש אם
עקר רגליו חוזר לראש.
(יח) אישה ששכחה לשאול דינה כדין האיש.
(יט) נזכר כשהוא באמצע אלוקי נצור ,ושמע מהש"צ
קדיש או קדושה ,למרות שבדר"כ מותר לו לענות ,מ"מ
כיוון שהוא צריך לחזור אין לו לענות ,כי אם יענה הרי
הוא מגלה דעתו שהוא מסיים תפילתו ,ולכן ישתוק
ויכווין ואח"כ יחזור לברכת השנים.
(כ) מי שטעה בתפילת שבת והתחיל להתפלל תפילת חול,
שהדין הוא שאם נזכר באמצע ברכה צריך לסיים את
אותה ברכה ולאחר מכן לחזור לתפילת שבת ,והיה הדבר
בימי הקיץ ושאל גשמים ,צריך לחזור ולומר ברכת השנים
כתיקונה ולאחר מכן חוזר לתפילת שבת.
ואפילו נזכר ששאל מטר באחת הברכות שלאחר מכן,
יפסיק מיד ויחזור ויאמר ברכת השנים כתיקונה ואח"כ
יחזור לתפילת שבת.
ואם לא עשה כן אלא חזר מיד לתפילת שבת ,אם נזכר
קודם שחתם מקדש השבת יחזור ויאמר ברכת השנים
כתיקונה ואז יחזור לתפילת שבת ,ואם חתם מקדש
השבת ,ממשיך בתפילתו.
אם היה הדבר בימי החורף ושכח לשאול גשמים אם
עדיין לא סיים ברכת השנים יחזור וישאל ויחתום ויתפלל
תפילת שבת ,ואם נזכר קודם שהתחיל תקע בשופר ,יאמר
ותן טל ומטר ויחזור לתפילת שבת.
ואם כבר התחיל בברכה שלאחריה ,או שנזכר כשהוא
באמצע אחת הברכות שלאחריה ,לא יחזור לברכת השנים
אלא יפסיק מיד ויחזור לתפילת שבת.
(כא) אינו רשאי לקצר בנוסח ברכת ברך עלינו אפילו אם
כוונתו להספיק ולומר קדושה עם הציבור.

ה .אם לא שאל מטר ונזכר קודם שומע תפילה
שואל בשומע תפילה.

 466אם לא שאל מטר ,ונזכר קודם שומע תפלה ,אין
מחזירין אותו ,ושואל בשומע תפלה( .ואם היה לו תענית

משנ"ב -אם עקר רגליו חוזר לראש התפילה ,ואם לא
עקר רגליו חוזר לתחילת ברכת השנים.
הלכה ברורה(יג) טעה ושאל מטר בברכת השנים בימי
הקיץ החל ממוצאי יו"ט ראשון של פסח מחזירין אותו
בין אם שאל טל ובין אם לא שאל אלא מטר.
אם נזכר ששאל מטר קודם שהגיע לחתימת הברכה חוזר
לתחילת ברכת השנים ,ואם נזכר אחר שאמר ברוך אתה
ד' אומר למדני חוקיך ויחזור לתחילת ברכת השנים.
ואם נזכר אחר שחתם מברך השנים ,וכן אם נזכר בברכות
שלאחר מכן ,יחזור לברכת השנים וימשיך משם והלאה
כסדר ,ואם סיים עד לאחר יהיו לרצון אפילו שלא עקר
עדיין רגליו חוזר לראש התפילה.
 465בגמ' בברכות כו :טעה ולא הזכיר גבורות גשמים
בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים  -מחזירין אותו.
רי"ף -בירושלמי תענית פ"א ה"א רבי זעירה בשם ר'
חנינה היה עומד בגשם והזכיר של טל אין מחזירין אותו.
וקשה שהרי אם לא שאל בברכת השנים מחזירים אותו?!
אלא י"ל שלא הזכיר לא טל ולא מטר .אך בירושלמי
מיירי שהזכיר טל ולכן לא מחזירים אותו.
ר"ן ,רמב"ם ,רא"ש -אין להקיש משאלת גשמים
להזכרת גשמים ,ולכן אם לא שאל גשמים כראוי
מחזירים אותו וכ"פ בשו"ע
בגמ' בתענית ג .בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר,
ואם בא להזכיר  -מזכיר .מאי טעמא?  -אמר רבי חנינא:
לפי שאין נעצרין.
בכה"ג הוא הדין לשאלה ,שאם לא שאל טל אך שאל מטר
אין מחזירים אותו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לא שאל גשמים וסיים את הברכה ,יותר טוב
שיאמר שאלת גשמים בשמע קולנו ויוצא יד"ח כל הדעות.
נזכר קודם שהגיע לחתימת הברכה יאמר ותן טל ומטר
לברכה במקום שנזכר ,ויחזור לומר וברך שנתינו כשנים
הטובות ויחתום הברכה.
הלכה ברורה(טו) אם לא שאל מטר בימות הגשמים ונזכר
קודם שהגיע לחתימת הברכה יחזור לתחילת הברכה
וישאל מטר וימשיך בתפילתו.
ואם אמר ברוך אתה ד' יאמר למדני חוקיך ויחזור
לתחילת הברכה.
חתם את הברכה ולא התחיל בתקע בשופר יאמר שם ותן
טל ומטר לברכה וימשיך בתפילתו כרגיל וטוב שיוסיף
בברכת שמע קולינו ותן טל ומטר לברכה.
אם החל בברכת תקע בשופר ימשיך בתפילתו ויבקש "ותן
טל ומטר לברכה" בברכת שמע קולינו.
 466בגמ' בברכות כט .אמר רבי תנחום אמר רב אסי :טעה
ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים  -מחזירין
אותו ,שאלה בברכת השנים  -אין מחזירין אותו ,מפני
שיכול לאומרה בשומע תפלה ...וכ"פ בשו"ע
בהמשך הגמ' מיתיבי :טעה ולא הזכיר גבורות גשמים
בתחיית המתים  -מחזירין אותו ,שאלה בברכת השנים -
מחזירין אותו! ..לא קשיא :הא  -דאדכר קודם שומע
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רפאנו; היה צריך פרנסה ,מבקש עליה בברכת השנים.

השלים תפלתו ואינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו,
אעפ"י שעדיין לא עקר רגליו ,כעקורים דמי; ואם נזכר
אחר שחתם שומע תפלה ,קודם שהתחיל רצה ,נראה
שאומר ותן טל ומטר ,ואחר כך אומר רצה.

הגה :וכשהוא מוסיף ,יתחיל בברכה ואח"כ מוסיף ,אבל לא
יוסיף ואח"כ יתחיל הברכה ובשומע תפלה יכול לשאול כל

צרכיו ,שהיא כוללת כל הבקשות; ולהר"ר יונה,
כשמוסיף בברכה מעין אותה ברכה אם מוסיף אותו
בשביל כל ישראל ,אומר אותו בלשון רבים ולא בלשון
יחיד ,ולא יוסיף אלא בסוף הברכה ולא באמצע; ואם
שואל צרכיו ממש ,כגון שיש לו חולה בתוך ביתו או שהוא
צריך לפרנסה ,יכול לשאול אפי' באמצע הברכה ,והוא
שישאל בלשון יחיד ולא בלשון רבים; ובברכת שומע
תפלה וכן בסוף התפלה בין קודם יהיו לרצון בין אחריו
יכול לשאול בין בלשון יחיד בין בלשון רבים ,בין צרכיו
ממש בין צרכי רבים.

סימן קיח -חתימת ברכת השיבה
א .חותם בה מלך אוהב צדקה ומשפט ,ומר"ה עד
יוה"כ המלך המשפט.

467השיבה שופטינו ,חותם בה מלך אוהב צדקה ומשפט;
ומר"ה ועד יום הכפורים חותם המלך המשפט .הגה :מיהו
אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט ,אין צריך לחזור ,ולא אמרו
שיחזור אלא במקום שכל השנה אומרים האל אוהב צדקה
ומשפט .וע"ל סימן תקפ"ב

סימן קיט -דין הרוצה להוסיף בברכות

בסוף הברכה ולא באמצע ,כיוון שבאמצע נראה שמוסיף
על המטבע שתקנו חכמים.
ג .על צרכיו הפרטיים ממש יכול לבקש אף באמצע
הברכה ,אך יבקש זאת בלשון יחיד שלא יראה כמוסיף על
מטבע חכמים.
ד .בסוף התפילה בין קודם יהיו לרצון בין אחרי יהיו
לרצון יכול להאריך ולומר כרצונו בין בלשון יחיד בין
בלשון רבים ,בין צרכיו ממש בין צרכי ציבור.
רא"ש -לא הזכיר את חילוקים אלו ויכול לבקש בין
באמצע הברכה בין בסופה ,בין בלשון יחיד ובין בלשון
רבים ,והחילוק בין שומע תפילה לשאר ברכות ,שבשומע
תפילה מבקש על כל עניין ,ואילו בשאר ברכות מבקש
ממין הברכה .וכ"מ מהרמב"ם.
ב"י -כיוון דהרא"ש והרמב"ם בשיטה אחת אזלי הכי
נקטינן ,מיהו טוב לחוש לדברי רבינו יונה ז"ל וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -בברכות האמצעיות אינו רשאי לבקש על העתיד
שלא יחלה ושלא יחסר לחמו וכדומה ,משא"כ בשומע
תפילה שרשאי לבקש גם על העתיד.
ובזוהר הובא "הצילני נא" שצריך לבקש צרכיו כראוי
בתפילה.
המבקש רחמים על חבירו אם הוא לפניו אין צריך להזכיר
שמו ,אך אם אינו לפניו יזכיר שמו.
טוב להתוודות בשומע תפילה ,ולשאול מזונותיו אפילו
הוא עשיר.
בסוף הברכה הכוונה לפני שאומר ברוך אתה ד' אך לאחר
שאמר ברוך אתה ד' אינו רשאי.
הלכה ברורה(א) כשבא להתפלל על חולה ,טוב יותר
שיתפלל עליו בברכת רפאינו ,ואם לא שאל שם ישאל
בשמע קולינו
לעניין בקשה על פרנסה טוב להתפלל במחשבתו בברכת
השנים ,ולבקש בפיו בברכת שמע קולנו.
(ד) הבא להוסיף בקשה באחת מהברכות האמצעיות,
צריך לכוין היטב גם בשאר ברכות שלא יאמרו עליו
בשמים שפלוני סבור שאינו צריך אלא לדבר זה ולא
לשאר דברים.
(ה) ראוי לו לאדם שיתפלל על חבירו החולה ,וצריך לומר
זאת בלשון ברורה שאינה משתמעת גם לדבר אחר.
(ו) כשמזכיר שם חולה טוב שיזכיר את שם אמו ,ואם אינו
יודע שם אמו יזכיר שם אביו.
וכשמתפלל על אביו ,אמו ,רבו לא יוסיף תארי כבוד ,מפני
שאין גבהות לפני המקום אלא יאמר עבדך אבי פב"פ.
אמתך אמי פב"פ ,עבדך רבי פב"פ.
(ז) נכון שיאמר דברי וידוי ויתפלל על הפרנסה בברכת
שמע קולינו ואפילו הוא עשיר ,ויזהר שלא להרבות
בשאלות ובקשות ויאמר רק בקשה אחת כוללת.

א .אם רצה להוסיף בכל ברכה אמצעית מעין
הברכה מוסיף.

468אם רצה להוסיף בכל ברכה מהאמצעית ,מעין הברכה,
מוסיף .כיצד ,היה לו חולה מבקש עליו רחמים בברכת

 467מחלוקת זו נתבארה בסימן תקפב סעיף א ונביאה
בקצרה:
בגמ' בברכות יב :ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב:
כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש ,מלך אוהב
צדקה ומשפט ,חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום
הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט .ורבי
אלעזר אמר :אפילו אמר האל הקדוש – יצא..
מאי הוה עלה? אמר רב יוסף :האל הקדוש ומלך אוהב
צדקה ומשפט; רבה אמר :המלך הקדוש והמלך המשפט.
והלכתא כרבה.
ראבי"ה -מחלוקת רבה ורב יוסף היא רק בלכתחילה ,אך
בדיעבד יצא לכו"ע.
רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -מחלוקתם אפילו בדיעבד וכ"פ
בשו"ע.
תלמידי ר' יונה -אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט כיוון
שהזכיר מלך יצא וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -אם אמר כל השנה המלך המשפט או האל
המשפט יצא.
מהאחרונים משמע שאם חתם כדרכו ונזכר תוך כדי
דיבור יתקן ,ואם נזכר לאחר כדי דיבור לא יתקן.
 468בגמ' בע"ז ח .אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר
שילת משמיה דרב ,אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו
בשומע תפלה ,אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה
מעין כל ברכה וברכה  -אומר .א"ר חייא בר אשי אמר
רב ,אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה,
אם יש לו חולה בתוך ביתו  -אומר בברכת חולים ,ואם
צריך לפרנסה  -אומר בברכת השנים .אמר ר' יהושע בן
לוי ,אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה,
אבל אם בא לומר אחר תפלתו ,אפילו כסדר יוה"כ -
אומר.
ר' יונה-חלק עניין זה לארבעה חלקים.
א .בברכת שומע תפילה יכול לבקש כל בקשה שרוצה בין
צרכי רבים ובין צרכיו ,בין בלשון יחיד ובין בלשון רבים
ואפילו באמצע הברכה.
ב .בסוף כל ברכה מותר לבקש מעין אותה ברכה ,ואפילו
שלא לצרכו הפרטי כיוון שאומר זאת בלשון רבים ,כי
בלשון יחיד הוי הפסקה .וכן מותר לבקש זאת דווקא
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ב .יש מי שאומר שכשמוסיף בברכה לצורך יחיד לא
יאריך.

סימן קכ -שראוי לומר רצה בכל תפילה.

 469יש מי שאומר שכשמוסיף בברכה לצורך יחיד ,לא
יאריך.

א .אומרים רצה בכל התפילות ,ודלא כנוהגים שלא
לאומרו במנחה.

 472אומרים רצה בכל התפלות ,ודלא כאותם שנוהגים
שלא לאומרו במנחה.

ג .דילג או טעה בברכה אחת מהאמצעיות ,חוזר
לראש הברכה.

470אם דילג או טעה בברכה אחת מהאמצעיות ,אינו צריך
לחזור אלא לראש הברכה שטעה או שדילג ,ומשם ואילך
יחזור על הסדר.

סימן קכא -דיני מודים.
א .שוחין במודים תחילה וסוף.
473שוחין במודים תחלה וסוף.

ד .שליח ציבור שהתחיל את חתימת רפאנו ולא
אמר עננו לא יחזור.

471שליח צבור שגמר גואל ישראל ושכח ולא אמר עננו ,לא
יחזור אפילו אם עדיין לא גמר רק רפאנו ,ואם חזר ברכה
לבטלה היא (אלא יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד).

ב .האומר מודים מודים משתקים אותו.
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האומר מודים מודים ,משתקים אותו.

ג .יחיד אין לו לומר ברכת כהנים.

 469מרדכי -אין להאריך אלא לאחר תפילתו ,אך באמצע
הברכות אם מתפלל לצורך יחיד אפילו מעין הברכה אין
להאריך ,אך בצרכי רבים מותר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין בברכת שמע קולינו.
וכשחלה המהרי"ל הרבו בסליחות באמצע ברכת סלח לנו,
וזאת כיוון שרבים צריכים לתורתו וכרבים דמי.

משנ"ב -אם לא חתם את ברכת רפאנו יחזור ויאמר עננו
עם חתימה ואז יאמר רפאנו.
יחיד ששכח לומר עננו בשומע תפילה אינו חוזר כלל
לומר.
היו עשרה מתענים בבהכ"נ והחל בחזרת הש"ץ ויצאו
חלק מהם ,לא יאמר עננו ויאמר אותו בשומע תפילה,
ואם החל להגיד עננו ואז יצאו ,רשאי לומר ולחתום.
וכשאומר בשומע תפילה אומר אותו כיחיד ואינו חותם.
ואם לא אמר בשומע תפילה ,אומר בסיום תפילת 18
קודם פסוק יהיו לרצון .ויחתום ברוך שומע תפילה בלי
הזכרת שם שמים .וכ"פ בהלכה ברורה(יב)

 470בגמ' בברכות לד .אמר רב הונא :טעה בשלש ראשונות
 חוזר לראש ,באמצעיות  -חוזר לאתה חונן ,באחרונות -חוזר לעבודה; ורב אסי אמר :אמצעיות אין להן סדר.
ב"י -כל הפוסקים פסקו כרב אסי.
רש"י -ואם דלג ברכה אחת ואחר כך נזכר בה  -אומרה,
אף שלא במקומה.
רשב"ם ,רמב"ם ,רא"ש -ודאי רב אסי מתכוון שצריך
לומר התפילה על הסדר שתיקנוה ,אלא כוונתו שאם דילג
או טעה באחת מהן אינו צריך לחזור לאתה חונן אלא
חוזר לאותה ברכה שטעה או שדילג ממנה וימשיך על
הסדר משם .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-וכל זה דווקא שדילג או טעה בשוגג ,אך במזיד
חוזר לראש תפילה .18
אם נזכר בטעותו בעודו נמצא באותה ברכה חוזר למקום
שטעה.
ביה"ל -טעות נחשבת בשני אופנים :א .שלא השלים
הברכה כדין ,או חיסר דבר שהוא עיקר הברכה כמו
ששכח לומר טל ומטר בימות הגשמים.
ב .אמר דבר שמקלקל את הברכה ,כמו שאמר טל ומטר
בימות החמה.
מיהו כל זה דווקא לשיטת המחבר ,אך לשיטת הגר"א
שאם חתם כראוי יצא ואינו חוזר במקרים כאלו.
הלכה ברורה(י) אם הסיח מחשבתו מעט באמצע התפילה,
או שהתנמנם ואינו זוכר באיזו ברכה עומד ,חוזר ומתפלל
מהברכה שממנה מתחיל אצלו הספק וממשיך על הסדר.
(ע"ע הערה  ,128וצ"ע האם לשיטת ההלכה ברורה שחש
לגר"א הוא הדין כאן?)

 472המנהיג -הביא מנהג שלא לומר רצה כי אם במנחה
של תענית ,ומתחילים לומר ואישי ישראל וכו' ,וטעם
הדבר שאין לומר רצה אלא בשעה שכהנים נושאים
כפיהם.
ב"י -עכשיו בכל המקומות נוהגים לומר רצה בכל
התפילות וכ"פ בשו"ע
 473בגמ' בברכות לד .תנו רבנן :אלו ברכות שאדם שוחה
בהן :באבות תחלה וסוף ,בהודאה תחלה(פרש"י במודים)
וסוף (פרש"י ולך נאה להודות) וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(א) כשאומר מודים כורע כל גופו ,וכשמגיע
לתיבת שם ד' יזקוף היינו בשעה שאומר שם ד' כבר יהיה
זקוף.
וכשמגיע לחתימת הברכה כשאומר ברוך יכרע ,ובשעה
שאומר שם ד' כבר יהיה זקוף.
 474במשנה בברכות לג :האומר על קן צפור יגיעו רחמיך
ועל טוב יזכר שמך ,מודים מודים  -משתקין אותו .וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -בין לכפול את המילים ובין לכפול ההשתחוויות
אסור.
הלכה ברורה(ב) האיסור קיים אפילו אם אומר משפט
אחד שלם וחוזר ואומרו.
ואין לחלק בין יחיד לבין ש"צ שאומר .מ"מ יחיד
שהתפלל מודים בלא כוונה ורוצה לחזור לאמרו בכוונה
רשאי לעשות כן ,וטוב שישהה קודם כדי שיעור הילוך
ד"א.

 471בימי תענית ש"צ מוסיף ברכת עננו בין גאל ישראל
לרפאנו .מה הדין אם שכח ולא אמר?
בהמשך למחלוקת לעיל בין רש"י לרשב"ם ,לרש"י יאמר
עננו במקום שנזכר וימשיך בתפילתו.
ואילו לרשב"ם אינו חוזר ,כי אם יחזור יצטרך לחזור על
כל הברכות .וכ"פ בשו"ע.
מנהיג-אם שכח לומר יאמר אותו בשומע תפילה וכ"פ
ברמ"א.
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475יחיד אין לו לומר ברכת כהנים .הגה :וכן עיקר וכן נראה
לי לנהוג ,אבל המנהג הפשוט אינו כן רק אפילו יחיד אומר
אותו כל זמן שראוי לנשיאות כפים ,ואינו נראה

בין יהיו לרצון לשאר תחנונים ,שפיר דמי .הגה :ודוקא
במקום שנוהגין לומר יהיו לרצון מיד אחר התפלה ,אבל במקום
שנוהגין לומר תחנונים קודם יהיו לרצון ,מפסיק גם כן לקדיש
וקדושה; ובמקומות אלו נוהגים להפסיק באלהי נצור ,קודם יהיו

סימן קכב -דינים השייכים בין שמונה עשרה
ליהיו רצון

לרצון ,לכן מפסיקין גם כן לקדושה ולקדיש ולברכו .ומיהו
הרגיל לומר תחנונים אחר תפלתו ,אם התחיל הש"צ
לסדר תפלתו והגיע לקדיש או לקדושה ,מקצר ועולה,
ואם לא קצר יכול להפסיק כדרך שמפסיק בברכה של
ק"ש ,אפי' באמצע.

א .אין לפסוק אפילו לדברים שבקדושה בין יח'
ליהיו לרצון.

476אם בא להפסיק ולענות קדיש וקדושה בין י"ח ליהיו
לרצון ,אינו פוסק ,שיהיו לרצון מכלל התפלה הוא; אבל

ב .אין נכון לומר תחנונים קודם יהיו לרצון.

477אין נכון לומר תחנונים קודם יהיו לרצון ,אלא אחר
סיום י"ח מיד ,יאמר :יהיו לרצון; ואם בא לחזור
ולאומרו פעם אחרת אחר התחנונים ,הרשות בידו.

 475אבודרהם -אסור ליחיד לומר ברכת כהנים בתפילתו
כיוון שנתקנה בציבור כנגד נשיאת כפיים שאינה אלא
במניין וכ"פ בשו"ע
וברמ"א פסק שהמנהג שלהם לאמרו -ואינו נראה.
משנ"ב -אם אמר היחיד בתפילתו אין מחזירין אותו.

ג .הרגיל לומר ד' דברים אלו זוכה ומקבל פני שכינה

478הרגיל לומר ד' דברים אלו ,זוכה ומקבל פני שכינה:
עשה למען שמך ,עשה למען ימינך ,עשה למען תורתך,
עשה למען קדושתך

 476בגמ' בברכות יז .מר בריה דרבינא כי הוה מסיים
צלותיה אמר הכי :אלהי ,נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר
מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה... ,
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
מרדכי -לאחר שסיים יח' ברכות קודם אלוקי נצור יכול
לענות קדיש ,קדושה וברכו כיוון שאלוקי נצור אינו אלא
תחנונים ולא חלק מהתפילה.
רשב"א -השיב בתשובה שהמתפלל צריך להתפלל יח'
ברכות ולאחר מכן לומר יהיו לרצון כמו שאמר דוד המלך
לאחר יח מזמורים .והוא חלק מן התפילה ואין להפסיק
בין הברכות ליהיו לרצון .אך בין יהיו לרצון לשאר
תחנונים רשאי להפסיק .עוד כתב הרשב"א שהרגיל לומר
תחנונים לאחר תפילתו והתחיל הש"צ בחזרת הש"צ
יקצר בתפילתו כיוון שאינו חייב לומר כל הזמן תחנונים,
ואפילו לא קיצר רשאי להפסיק ולענות .וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -המנהג לומר יהיו לרצון לאחר תחנונים ולא
לאמרו מיד אחר יח' ברכות וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -מתחילת דברי השו"ע משמע שרשאי לענות לכל
אמן ,קדושה וברכו ,מאידך מסוף דבריו משמע שאם
אומר תחנונים מותר לו להפסיק כדרך שמפסיק בק"ש,
וזה לא לכל דבר שבקדושה .אלא שי"ל שבסוף דבריו
מיירי באדם שרגיל לומר תחנונים ונחשב עליו כקבע ולכן
אינו מותר לענות לכל דבר ,אך ברישא מיירי במי שאומר
לפרקים ולכן מותר לו לענות לכל דבר שבקדושה.
ובזמנינו שרגילים כולם לומר אלוקי נצור אין להפסיק בו
לכל דבר שבקדושה אפילו לפני שהתחיל לאמור אלוקי
נצור.
טוב לומר יהיו לרצון לפני ואחרי התחנונים.
סיים תפילתו אלא שאינו יכול לפסוע לאחור רשאי לכו"ע
לענות אמן וברוך הוא וברוך שמו.
כוונת השו"ע שמפסיק באמצע התחנונים ופוסע לאחריו,
דאין חובה לומר תחנונים בכל פעם ,ואם אין לו שהות
לפסוע ,טוב שיאמר יהיו לרצון קודם שיענה עמהם.
הלכה ברורה(א) שמע דברים שבקדושה אחר שסיים 18
ברכות קודם יהיו לרצון אינו רשאי לענות ,אבל אם שמע
דברים אחר שסיים פסוק יהיו לרצון ,יקצר באמירת
אלוקי נצור ויפסע ג' פסיעות ויענה דברים שבקדושה ואם
לא עשה כן רשאי לענות דברים שבקדושה כדין מי
שנמצא בק"ש וברכותיה,היינו שעונה  5אמנים ראשונים
של הקדיש.
וכששומע קדושה יענה פסוק "קדוש" ו"ברוך" ,ועונה
ברכו .ואם אומרים הציבור מודים יאמר עמהם תיבות
"מודים אנחנו לך".

סימן קכג -דיני הכריעות בסיום שמונה עשרה
ברכות.
א .כורע ופוסע ג' פסיעות לאחריו ,בכריעה אחת
ואומר עושה שלום.

479כורע ופוסע ג' פסיעות לאחריו ,בכריעה אחת ,ואחר
שפסע ג' פסיעות בעודו כורע ,קודם שיזקוף ,כשיאמר

ואינו עונה ברוך הוא וברוך שמו ,ואינו עונה יג' מידות
וקדושת ובא לציון.
 477בגמ' בברכות ד :אמר רבי יוחנן ,בתחלה אומר :ה'
שפתי תפתח ,ולבסוף הוא אומר :יהיו לרצון אמרי פי!
רשב"א ,ר' יונה -אין נכון לומר יהיו לרצון אחר תחנונים
אלו אלא קודם ,כיוון שהם חלק מיח' ברכות .ואם ירצה
לחזור ולאמרו פעם אחרת הרשות בידו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הביא בשם סדר היום שאמירת יהיו לרצון סודו
גדול ,לכן צריך לאמרו בנחת ולכוון בו ומועיל הרבה
לקבלת התפילות ולא ישוב ריקם.
טוב יותר לקבוע תפילות על כל העניינים שצריך להם
אחרי יח' ברכות מאשר לבקשם בשומע תפילה ,כדי
לכשיצטרך יוכל לענות על קדיש וקדושה.
הלכה ברורה(ג) אחר שסיים יהיו לרצון שאחרי אלוקי
נצור רשאי לענות אפילו אמן אחר ברכות ,ואפילו ברוך
הוא וברוך שמו ,וכן רשאי לענות עלינו לשבח עם הציבור.
(ד) המנהג לומר יהיו לרצון לפני ואחרי אלוקי נצור.
 478טור בשם הגדה -אמר שמואל כל הזהיר באמירת
ארבעה דברים הללו זוכה ומקבל פני שכינה ...וכ"פ
בשו"ע
ב"ח -לפי שבאותן ארבע דברים מייחד רגלי המרכבה..
הלכה ברורה(ז) יש נוהגים לומר בסיום התפילה אחר
אלוקי נצור פסוק מן התנ"ך שמתחיל באות הראשונה של
שמו ,ומסיים באות האחרונה של שמו ורשאים לומר
פסוק זה קודם יהיו לרצון השני.
 479בגמ' ביומא נג :אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע
בן לוי :המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו,
116

להתפלל בקול רם .הגה481 :והש"ץ יעמוד כדי הילוך ד' אמות,
קודם שיחזור למקומו להתפלל בקול רם .וכן יחיד המתפלל
יעמוד במקום שכלו פסיעותיו כשיעור זה ,קודם שיחזור
למקומו .יחיד שמתפלל בצבור וסיים תפלתו קודם לש"צ ,אסור
להחזיר פניו לצבור עד שיסיים ש"צ תפלתו

עושה שלום במרומיו ,הופך פניו לצד שמאלו; וכשיאמר
הוא יעשה שלום עלינו ,הופך פניו לצד ימינו; ואח"כ
ישתחוה לפניו ,כעבד הנפטר מרבו .הגה :ונהגו לומר אח"כ
י"ר שיבנה בית המקדש כו' ,כי התפלה במקום העבודה ולכן
מבקשים על המקדש שנוכל לעשות עבודה ממש

ג .עוקר רגל שמאל תחילה ,ושיעור פסיעה לפחות
גודל בצד עקב.

ב .לא יחזור למקומו עד שיגיע ש"צ לקדושה
ולפחות עד שיתחיל יח'.

480במקום שכלו ג' פסיעות יעמוד ,ולא יחזור למקומו עד
שיגיע ש"צ לקדושה ,ולפחות עד שיתחיל שליח צבור

ואחר כך יתן שלום ...תניא נמי הכי :המתפלל צריך
שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ,ואחר כך יתן שלום .ואם
לא עשה כן  -ראוי לו שלא התפלל (היינו עדיף שלא יתפלל)
ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך
לשמאל ,שנאמר מימינו אש דת למו ואומר יפל מצדך
אלף ורבבה מימינך ...רבא חזייה לאביי דיהיב שלמא
לימינא ברישא .אמר ליה :מי סברת לימין דידך? לשמאל
דידך קא אמינא ,דהוי ימינו של הקדוש ברוך הוא .אמר
רב חייא בריה דרב הונא :חזינא להו לאביי ורבא דפסעי
להו שלש פסיעות בכריעה אחת.
מרדכי ,סמ"ק -כשאומר עושה שלום במרומיו הופך פניו
לצד שמאל ,וכשהוא אומר הוא יעשה שלום הופך פניו
לצד ימינו .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -שיעור הכריעה הוא שיתפקקו כל חוליות
שבשדרה.
ואין לומר עושה שלום בעודו פוסע לאחריו ,וכן הדין
בעושה שלום דקדיש.
הלכה ברורה(א) קודם שפוסע יכרע ,ולאחר מכן יפסע.
(ב) בשעה שפונה לשמאלו יאמר עושה שלום במרומיו,
וכשפונה לימינו יאמר הוא יעשה שלום עלינו ,והספרדים
נהגו לומר הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ,וכאשר
משתחווה לפניו יאמר ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
ואף היחיד אומר "ואמרו אמן" מפני שאומר כן למלאכים
ששומרים אותו.
(ד) ת"ח שרגיל להאריך בתפילתו והציבור ממתינים לו
ומחמת כן אינו מכווין כראוי ,יש מתירים לפסוע ג'
פסיעות בין ברכה לברכה אפילו קודם שסיים תפילתו,
ועדיף יותר שיפסיק וירמוז להם בידו שיתחילו בחזרת
הש"ץ .ואם סיים ברכות התפילה ואמר יהיו לרצון
הראשון ,רשאי לפסוע ג' פסיעות אפילו לכתחילה וממשיך
בתפילתו.
(ה) אחר אמירת עושה שלום נוהגים לומר "יהיו רצון
מלפניך...שתבנה בית המקדש" ומנהג האשכנזים לומר
שיבנה.

הפסק בפסיעות ,ולכן כשרואים שמישהו רוצה לעבור הם
ממהרים לחזור למקומם לפני שהתחיל הש"צ את חזרתו
שזה לעיכוב מצד הדין.
סיים תפילתו ובעת שפסע לאחור הגיע הש"צ לקדושה
יכול לחזור תכף למקומו .אך אם סיים והציבור בתחנון ,
לא יחזור למקומו אלא יאמר עם הציבור בעודו במקומו.
הלכה ברורה(ו) נכון להחמיר שישאר עומד במקום שכלו
פסיעותיו ולא ילך למקום אחר .וכן לא ישב בנתיים,
ומ"מ אם קשה לו לעמוד על מקומו כגון שהוא חלש
והש"צ מאריך בתפילתו רשאי לשבת בנתיים.
וכשיגיע לאמירת הקדושה נכון להחמיר שיחזור למקום
שבו עמד להתפלל לומר שם קדושה.
(ז) נכון להחמיר שלא לעבור לפני מי שסיים תפילתו ופסע
ג' פסיעות ,ואם בא אדם לעבור לפניו ירמוז לו שלא יעשה
כן ,אבל לא ימהר לחזור למקומו כדי שלא יפסע אדם
לפניו-שהרי צריך להמתין עד שיתחיל הש"צ את החזרה.
(ט) אם מיד אחר שסיים לפסוע ג' פסיעות התחילו
הציבור לומר תחנון רשאי לענות עמהם מיד במקום
שעומד .ומ"מ אם נמצא לבדו טוב שימתין שיעור ד"א
לפני שאומר תחנון.
(י) ש"צ ישהה תחילה שיעור ד"א לפני שמתחיל בחזרת
הש"צ.
(יא) מעיקר הדין יחיד שהתפלל צריך לשהות שיעור הילוך
ד"א .מיהו טוב שלא יחזור למקומו הראשון עד שישהה
שיעור שאילו היה בציבור היה מגיע לקדושה ,וכאשר בא
להתפלל תשלומין ישהה רק שיעור ד"א.
 481רשב"א -ש"צ שסיים את תפילתו יכול מיד לחזור
ולעשות חזרת הש"צ ,אמנם שמע מפי גדולי האשכנזים
שנהגו להמתין מעט כדי שיעור הילוך ד"א.
רמב"ם -אחר שפסע הש"צ ג' פסיעות ,מתחיל ומתפלל
בקול רם.
ב"י-המנהג כדברי הרשב"א וכ"פ ברמ"א.
ראב"ד -יחיד המתפלל ממתין כדי שיעור שש"צ יגיע
לקדושה.
ר' ירוחם -אינו חוזר מיד אלא שוהה מעט כשיעור ד"א
וכ"פ ברמ"א.
שיבולי הלקט -המסיימים תפילתם קודם הציבור אינם
רשאים להחזיר פניהם לציבור עד שיסיים הש"צ תפילתו.
וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הב"ח והמג"א פסקו כראב"ד שגם אם הוא
יחידי צריך להמתין כשיעור עד שהש"צ מגיע לקדושה.
אך כשצריך להתפלל תשלומין רשאי להתפלל לאחר
שיעור הילוך ד"א .ובשעה"ד יש להקל כשהוא יחידי
להמתין שיעור הילוך ד"א.
האיסור להחזיר פניו היינו אפילו שעומד במקום שכלו
פסיעותיו לא יחזיר פניו לציבור היינו לצד מערב כיוון
שמבטל את הכוונה למתפללים

 480בגמ' ביומא נג :אמר ליה רב מרדכי :כיון שפסע שלש
פסיעות לאחוריו  -התם איבעיא ליה למיקם ,משל
לתלמיד הנפטר מרבו ,אם חוזר לאלתר  -דומה לכלב
ששב על קיאו.
מהר"י אבוהב -כיוון שאם חוזר לאחריו ולאחר מכן חוזר
למקומו ,נראה שהפסיעות שפסע לאחור לא היה מצד
שנפטר מרבו ,ולא מצד כבוד.
רי"ף ,רא"ש -צריך לעמוד במקומו עד שפותח הש"צ
בחזרה ואז חוזר למקומו .רמב"ם -עומד במקומו עד
שמגיע החזן לקדושה .ובשו"ע פסק כדבריהם.
משנ"ב -משמע שאינו חייב לחזור למקומו ,אלא אם
רוצה לחזור יחזור למקומו.
אמנם המג"א הביא שמדברי הב"י שכתב שצריך 6
פסיעות משמע שחייב לחזור למקומו ,ולכן יש המקפידים
שלא יעבור אדם לפניהם כשהם ממתינים כדי שלא יהיה
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482כשפוסע ,עוקר רגל שמאל תחלה; ושיעור פסיעות אלו,
לכל הפחות ,הוא כדי שיתן גודל בצד עקב( .ולכתחילה לא

(אם לא התפלל בלחש רק בקול רם ,פוסע ג' פסיעות אחר
תפלתו שבקול רם)

ד .מי שמוסיף על ג' פסיעות הוי יוהרא.

ו .ש"צ אומר ד' שפתי תפתח .רמ"א :אך לא מסיים
ביהיו לרצון.

יפסיע פסיעות גסות יותר מזה)

483מי שמוסיף על ג' פסיעות ,הוי יוהרא.

 485כשיחזור ש"צ התפלה ,יאמר ג"כ :ה' שפתי תפתח;

(אבל אינו אומר בסוף התפלה יהיו לרצון)

ה .ש"צ פוסע ג' פסיעות אחר תפילת לחש ,אך לא
אחר התפילה בקול רם.

סימן קכד -דין הנהגת ש"צ בשמונה עשרה
ברכות ודין עניית אמן

 484גם ש"צ צריך לפסוע ג' פסיעות כשמתפלל בלחש,
וכשיחזור התפלה בקול רם א"צ לחזור לפסוע ג' פסיעות.

א .ש"צ חוזר על התפילה להוציא את מי שאינו
יודע להתפלל.

 482הגהמ"י -פוסע רגל שמאל תחילה ולמד כן מהמדרש
בשוחר טוב.
ארחות חיים -פוסע רגל ימין תחילה דקי"ל כל פניות
שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין.
ב"י -הלכה כהגמ"י שהביא ראיה מהמדרש ,ודברי
ארחות חיים אינם מוכרחים כיוון שאינו פונה לשום כיוון
וכ"פ בשו"ע
ארחות חיים -פסיעות אלו צריכות להיות עקב בצד גודל
ככהנים ,וכן כנגד שלוש מילין שהרחיקו בנ"י מהר סיני
במתן תורה .וכ"פ בשו"ע.
רבינו מנוח" -ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל
עגל ונצצים כעין נחשת קלל" יש שלמדו מכאן ג' פסיעות
שנאמר רגליהם ( )2רגל ( .)1ויש שלמדו מכאן  6פסיעות
כיוון שנאמר וכף רגליהם ( )2ככף רגל( )1וכוונתם ג'
לאחור וג' שחוזר למקומו.
משנ"ב -סדר הפסיעות הוא :תחילה עוקר רגל שמאל
פסיעה קטנה ,ולאחר מכן רגל ימין פסיעה גדולה ולאחר
מכן פוסע בשמאלו באופן שיהיו שווים.
המג"א הורה שפחות מעקב בצד גודל לאו שמיה פסיעה,
ואין להקל אפילו במקום צר ודחוק ,אך יש מקילים
בשעה"ד.
ביה"ל -איטר רגלו פוסע תחילה את רגל ימין (שהיא
שמאל שלו)
הלכה ברורה(יג) יזהר שלא יפסע פסיעות קטנות יותר
מעקב בצד גודל ,לכן צריך לבדוק לפני התפילה שיש
מאחריו מספיק מקום לפסוע.
ומ"מ בשעה"ד שהמקום צר יש לסמוך על המקילים
לפסוע פסיעות קטנות יותר.
(יד) איטר רגל עוקר רגל שמאל של כל אדם תחילה.
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לאחר שסיימו הצבור תפלתן ,יחזור ש"צ התפלה ,שאם
יש מי שאינו יודע להתפלל יכוין למה שהוא אומר ,ויוצא
וש"צ שרגיל לפסוע תמיד אחר תפילת החזרה אין למחות
בידו.
(יח) ש"צ שסיים תפילת לחש ומאחריו עומד אדם שעדיין
לא סיים תפילתו ,ואם יפסע יכנס לתוך ד"א שלו ,ואינו
יכול להמתין מחמת טורח ציבור ,לא יפסע אלא יתחיל
מיד את תפילת החזרה ויפסע ג"פ בסוף תפילה החזרה
ויאמר עושה שלום ..אך אם פסע אחר תפילת לחש יש לו
על מה לסמוך.
 485אהל מועד -ש"צ אינו פותח את חזרת הש"צ בד'
שפתי תפתח ואינו אומר יהיו לרצון בסיום התפילה.
מהרא"י -ש"צ אומר ד' שפתי תפתח .וכ"פ בשו"ע.
ב"י -ונראה שה"ה שמשלים יהיו לרצון.
דרכ"מ -למרות שפותח בד' שפתי תפתח אינו משלים
בויהיו לרצון וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -בשל"ה הביא שהמנהג לומר יהיו לרצון וכ"פ
הגר"א.
הלכה ברורה(כ) אחר שסיים הש"צ ברכת המברך את עמו
ישראל בשלום ,אומר פסוק יהיו לרצון אמרי פי וכו'
 486במשנה בר"ה לג :כשם ששליח צבור חייב  -כך כל
יחיד ויחיד חייב .רבן גמליאל אומר :שליח צבור מוציא
את הרבים ידי חובתן.
ובגמ' לד :תניא ,אמרו לו לרבן גמליאל :לדבריך ,למה
צבור מתפללין? אמר להם :כדי להסדיר שליח צבור
תפלתו .אמר להם רבן גמליאל :לדבריכם ,למה שליח
צבור יורד לפני התיבה? אמרו לו :כדי להוציא את שאינו
בקי .אמר להם :כשם שמוציא את שאינו בקי  -כך מוציא
את הבקי .למסקנה בגמ' העמידו שהלכה כר"ג בברכות
של ר"ה ויוה"כ (שמוציא אף את הבקי) אך בשאר ימות
השנה הלכה כחכמים (שאינו מוציא אלא את שאינו בקי).
ר' ירוחם -ק"ש ותפילה אע"פ שיצא מוציא דווקא בש"צ
בעשרה ,אבל יחיד אע"פ שאינו יצא אינו מוציא.
רב שרירא ,רב האי -מי שיוצא יד"ח בשמיעה מש"צ
צריך לכוין לכל מה שאומר ,ולא יסיח ולא יפסיק ופוסעין
ג' פסיעות לאחריהם .וכ"פ בשו"ע.
רי"ץ גיאת -כשם שהש"צ פוטר אותו מהתפילה ,כך פוטר
אותו מג' פסיעות.
משנ"ב -בקי אינו יוצא יד"ח בשמיעה ,וכן מי שאינו בקי
אינו יוצא אלא כשיש מניין.
מ"מ צריך להבין בלשה"ק ,שאם אינו מבין מאי מהני?
ביה"ל -המסתפק אם התפלל שחרית בשבת או מוסף של
חוה"מ שאינו יכול לחזור ולהתפלל כי אין נדבה ,מ"מ
יכול להיות ש"צ וחוזר התפילה ויוצא נמי מספק.

 483שבולי הלקט -מי שמוסיף על ג' פסיעות יוהרא הוא
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -שנראה שהוא חולק יותר כבוד לשכינה משאר
בנ"א.
 484רמב"ם ,תה"ד -ש"צ לאחר תפילת הלחש פוסע ג'
פסיעות ,אך לאחר חזרת הש"צ אינו פוסע לאחריו .וכ"פ
בשו"ע
אוהל מועד -שמתפלל בלחש אינו חוזר לאחריו אלא בסוף
תפילתו לאחר הקדיש.
אבודרהם -אם לא התפלל בלחש ,אלא התפלל עם
הציבור בקול פוסע ג' פסיעות וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -לאחר חזרת הש"צ אינו פוסע לאחריו כיוון
שסומך על הקדיש שלאחר ובא לציון ,ולמרות שמפסיקים
בקריאת התורה וכו' ולכן דקדקו האחרונים שאין לש"צ
לדבר בין לבין בשיחה שלא מענייני התפילה.
הלכה ברורה(טז) ש"צ שלא התפלל תפילת לחש כלל צריך
לפסוע ג"פ אחר תפילת החזרה ,ואינו סומך על הג"פ
שפוסע אחר קדיש של ובא לציון.
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ומתפלל בקול רם לצבור ,וא"צ לחזור ולהתפלל בלחש.

בו; וצריך אותו שיוצא בתפלת ש"צ לכוין לכל מה שאומר
ש"צ מראש ועד סוף; ואינו מפסיק; ואינו משיח; ופוסע ג'
פסיעות לאחריו ,כאדם שמתפלל לעצמו.

הגה :וכן אם הוא שעת הדחק ,כגון שירא שיעבור זמן התפלה,
יוכל להתפלל מיד בקול רם ,והצבור מתפללין עמו מלה במלה
בלחש עד לאחר האל הקדוש ,וטוב שיהיה אחד לכל הפחות
שיענה אמן אחר ברכת הש"צ.

ב .ש"צ שמצא ציבור שהתפלל בלחש יורד לפני
התיבה בלא תפילת לחש.

487ש"צ שנכנס לבהכ"נ ומצא צבור שהתפללו בלחש ,והוא
צריך לעמוד לפני התיבה לאלתר ,יורד לפני התיבה

ג .קהל שהתפללו וכולם בקיאים ,אעפ"כ ירד ש"צ
לקיים תקנת חכמים.

488קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפלה ,אעפ"כ ירד ש"צ
וחוזר להתפלל ,כדי לקיים תקנת חכמים .הגה :ואם יש

הלכה ברורה(ב) אם התפללו עשרה אנשים עמידה כ"א
בחדרים אחרים ,ואח"כ נתאספו לבהכ"נ ויש שם מניין
עשרה רשאים לעשות חזרת הש"צ עם קדושה וברכת
כהנים.
(ג) אינו בקי שמתפלל עם הש"צ אינו אומר מודים דרבנן
אלא מודים עם הש"צ ,וכן לא עונה ברוך וברוך שמו אך
עונה אמן.

יחידים בקהל מאריכין בתפלתן ,אין לש"צ להמתין עליהם אפי'
היו חשובי העיר; וכן אם היה מנין בבהכ"נ ,אין להמתין על
אדם חשוב או גדול שעדיין לא בא
ד .בחזרת הש"צ יכוונו הקהל לברכותיו שלא יהיו
לבטלה.

489כשש"צ חוזר התפלה ,הקהל יש להם לשתוק ולכוין
לברכות שמברך החזן ולענות אמן; ואם אין ט' מכוונים

 487כ"פ בכלבו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דווקא שאין אדם אחר שיוכל להיות ש"צ ,כי
אם יש נכון שיתפלל אדם אחר ולא הוא כיוון שלא
התפלל בלחש.
ביה"ל -הוא הדין בתפילת שחרית ,ולמרות שאם יעשה
כן לא יסמוך גאולה לתפילה ,אין לחוש לזה דכל ישראל
ערבים זה לזה.
ב"י -עכשיו נהגו ברוב המקומות להתפלל לכתחילה ש"צ
תפילת המנחה בקול רם כדי שיענו קדושה אחריו ולא
יצטרך לחזור ולהתפלל בקול רם.
דרכ"מ -אין אנחנו נוהגים כן ,אלא לעולם הש"צ מתפלל
תפילה בלחש מלבד היכן שהדבר נחוץ שחוששים שיעבור
זמן מנחה אז מתחיל מיד להתפלל בקול רם כדי שיענו
קדושה בשעתה ,וכ"פ המהרי"ל אלא שצווה שלכל
הפחות יהיה אחד מהם שלא יתפלל עמהם ויענה אמן
אחר הש"צ וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -בלא שעת הדחק הסכימו הרבה אחרונים שלא
לעשות כן ,כי עיקר התקנה היא להתפלל בלחש ואח"כ
בקול רם.
החשש הוא שיעבור הזמן שלא יוכל להשלים את יח'
הברכות בתוך זמן התפילה.
אם אין השעה דחוקה כ"כ לא יתחילו הציבור את תפילת
העמידה אלא לאחר שאמר הש"צ האל הקדוש.
ביה"ל -המנהג הוא שלאחר שהש"צ מסיים האל הקדוש
ממשיכים כולם בלחש ואפילו הש"צ אינו ממשיך בקול.
הלכה ברורה(ה) בשעה"ד נוהגים להקל שלא לעשות
חזרת הש"צ אלא מתפללים הציבור בלחש ,והש"צ
מתפלל עמהם בקול רם ואומר קדושה ,ואחר שחתם
השליח ציבור האל הקדוש ממשיך תפילתו בלחש כמו
שאר הציבור.
ואין לעשות כן אלא רק בשעת הדחק! כגון שהתאחרו
מלתפלל שחרית או מנחה עד סמוך לסוף הזמן.
וכן אם הציבור הם עמי ארצות שמדברים בשעת החזרה,
ואינם מקשיבים לתפילת החזרה ,ואינם שומעים לקול
תוכחה רשאים לומר החזרה כנ"ל.
וכן אם יש שם מניין מצומצם ומקצתם מחללי שבת
בפרהסיא או שהוא מניין פועלים הנאלצים להתפלל
במהרה רשאים לומר החזרה כנ"ל.
(ז) אם הוצרכו להתפלל בלא חזרה ביום תענית ,נכון יותר
שיאמרו הקהל והש"צ עננו בברכת שמע קולנו.
(ח) במקרה בו אין חזרת הש"צ מנהג הספרדים לומר
מילה מילה עם הש"צ עד האל הקדוש ולאחר מכן כל
אחד ממשיך בלחש ,ומנהג האשכנזים שאינם מתחילים
להתפלל עם הש"צ אלא ממתינים עד האל הקדוש ואח"כ
מתחילים להתפלל בלחש.

(ט) כשאין אומרים תפילת החזרה והש"צ אומר עד אחר
קדושה בקול רם ,טוב שיהיה שם אחד שהתפלל כבר ,או
אחד שעתיד להתפלל אח"כ כדי שיענה אמן אחר ברכותיו
של הש"צ .ומ"מ אם השעה דחוקה ואי אפשר למצוא מי
שיענה אמן אחר הש"צ אין צריך להקפיד בזה.
 488אבודרהם כתב שהשיב הרמב"ם לגבי קהל שהתפללו
וכל הקהל בקיאים שצריך לעשות חזרת הש"צ ולא יהיו
כאן ברכות לבטלה ,וזאת כיוון שמצינו הרבה דברים
שתיקנו חכמים  ,ולא נתנו דבריהם לשיעורים ולכן בכ"ג
עושים אותם ,כברכת מעין שבע למאחרים בבהכ"נ .וכ"פ
בשו"ע
דרכ"מ בשם הרב בנימין זאב -אם סיים החזן את
התפילה ,אין לו להמתין בשביל אחד או שניים שבציבור
ואפילו הם מטובי העיר .ולכן נראה שהוא הדין אם
החשוב בקהל אינו בבהכ"נ אין להמתין עליו אם יש שם
מניין מפני כבוד הציבור ,ועוד שמענישים אותו על
שמטריח הציבור .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -עכשיו נהגו להמתין עד שיסיים אב בית דין את
תפילתו כיוון שרוב האנשים מתפללים במרוצה והמתפלל
מילה במילה לא יוכל לומר קדושה עם הש"צ לכן
ממתינים לו כיוון שהם אינם נוהגים כראוי.
כמו"כ המנהג היום להמתין לאב בית דין ,כיוון שיש
קביעות ללמוד לאחר התפילה ,ואם לא יחכו לו יתפזרו
הציבור ,וקביעות לימוד אחר התפילה הוא עניין גדול.
הלכה ברורה(יא) כשסיימו הציבור להתפלל תפילת לחש,
מתחיל הש"צ להתפלל את חזרת הש"צ ואינו ממתין עבור
יחידים ואפילו הם חשובי העיר.
נוהגים להמתין עד שיסיים המרא דאתרא את תפילתו,
ואם אין שם ת"ח ימתינו עד שיסיים מי שמתפלל מילה
במילה שלא במהירות ,ואם הרב מאריך יותר מדי אין
להמתין בשבילו.
אם יודע הרב שממתינים בשבילו נכון שלא יאריך יותר
מדי כדי לא להטריח את הציבור ,ויש אומרים שאם הוא
מטריח את הציבור הרי הוא נענש על כך.
מ"מ אם רגילים ללמוד שיעור תורה אחר התפילה ואירע
שאחר הרב מלבוא לתפילה צריכים להמתין בשבילו כל
עוד בטוח שלא יעבור זמן התפילה כדי לא לבטל השיעור.
 489רא"ש -כתב בתשובה לגעור באותם המגביהים קולם
בחזרת הש"צ ואומרים עמו .ואם אין תשעה שעונים קרוב
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לברכותיו ,קרוב להיות ברכותיו לבטלה; לכן כל אדם
יעשה עצמו כאילו אין ט' זולתו ,ויכוין לברכת החזן( .י"א

ו .ויענו אמן אחר כל ברכה ,והיינו שאמת היא
הברכה שברך המברך.

שכל העם יעמדו כשחוזר הש"צ התפלה)

491ויענו :אמן ,אחר כל ברכה ,בין אותם שיצאו ידי תפלה,
בין אותם שלא יצאו ,ובכוונה שיכוין בלבו :אמת היא
הברכה שבירך המברך ,ואני מאמין בזה.

ה .על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום אומר ברוך
הוא וברוך שמו.

490על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום ,אומר :ברוך הוא
וברוך שמו.

ז .השח שיחת חולין בחזרת הש"צ גדול עוונו מנשוא
וגוערים בו.

492לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"צ חוזר התפלה ,ואם
שח הוא חוטא ,וגדול עונו מנשוא ,וגוערים בו .הגה :וילמד

הדבר להיות ברכה לבטלה ,לכן כל אדם יעשה עצמו
כאילו אין תשעה זולתו ויכווין בברכת הש"צ וכ"פ בשו"ע
ב"י -שני טעמים לגעור בהם :א .כיוון שכבר התפללו
אסור להם לחזור ולהתפלל שנית ,ומה שנאמר הלואי
יתפלל אדם כל היום כולו מיירי במי שנסתפק אם התפלל
ולא במי שודאי התפלל .ב .כאשר מגביהים קולם
ומזמרים נראה הדבר כקלות ראש ואפילו שאינם אומרים
עם פתיחה וחתימה.
דרכ"מ -הביא בשם הגהות מנהגים שכל העם יעמדו
כשחוזר הש"צ התפילה .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -אפילו לומר כמה מילים מאמצע הברכה אינו
נכון ,כיוון שחוששים שאגב שטף דיבורו יוציא ברכה
מפיו.
ולכן יש ליזהר מללמוד או לומר תחנונים בחזרת הש"צ
ואפילו אם מכוונים לענות אמן בסוף הברכה כיוון דהויא
אמן יתומה.
נהגו העולם לצרף למניין גם מי שיודעים שלא יענה אמן
ומשיח בשעת החזרה ,ולכן במציאות כזו טוב שהש"צ
יתנה שאם לא יענו תשעה אמן אחריו תהיה התפילה
בתורת נדבה.
ויש לעמוד כיוון ששומע כעונה וכאילו מתפללים בעצמם.
ובעוונותינו הרבים עכשיו כל אחד עושה כפי דעתו.
הלכה ברורה(יב) טוב להחמיר ולא לומר עם הש"צ מילים
ואפילו בלחש.
(יד) איסור חמור לשוחח שיחה בטלה באמצע חזרת
הש"צ ,ואפילו אם חוץ ממנו יש תשעה שעונים .וכתבו
הפוסקים שבעוון זה של שיחה בטלה בשעת החזרה נחרבו
כמה בתי כנסיות ,וראוי למנות אנשים שיהיו אחראים על
כך.
נכון לכל אדם להחזיק הסידור לפניו בשעת החזרה
ויתבונן בסידור כשהוא מקשיב לתפילת החזרה ,והאר"י
ז"ל היה נוהג לעצום עיניו ולהקשיב לתפילת החזרה.
ויש להחמיר שלא יעסוק בתורה ואפילו בהרהור ולא
יקרא תהילים ואפילו אם נזהר לענות אמן אחר הברכות.
לכתחילה אין להניח תפילין של ר"ת בשעת החזרה ,וכן
לא לחלוץ תפילין בשעת החזרה.
מי שהתפלל כבר ושמע חזרת הש"צ ,ונמצא בבהכ"נ
בשעת חזרת הש"צ ויש עוד תשעה מלבדו ,רשאי לעסוק
בתורה ואפילו להוציא בשפתיו ,ובלבד שיזהר שלא ללמוד
בקול רם ויזהר לענות אמן לאחר הברכות.
(טו) פשט המנהג להקל ולשבת בשעת החזרה ,ויש
מקומות הנוהגים להחמיר ,והנמצא במקום שמחמירים
לעמוד אינו רשאי להקל לשבת.
מי שהוא זקן או חולה מותר לו לשבת אף במקום שנהגו
להחמיר.

בניו הקטנים שיענו :אמן ,כי מיד שהתינוק עונה :אמן ,יש לו
חלק לעולם הבא
ח .לא יענה אמן חטופה ,ולא קטופה ולא יתומה ולא
קצרה ולא ארוכה.

אם שמע ברכה שחייב בה והוא מתכוון לצאת בה יד"ח
אינו עונה ברוך הוא וברוך שמו.
ויש להסתפק מה הדין בדיעבד אם ענה על ברכה שרוצה
לצאת בה יד"ח
לכן ברכות שבחתימתן יש רק כשני מילים כגון פוקח
עורים ,יש לחזן להמתין כדי שיוכלו לענות ברוך וברוך
שמו וגם לענות אמן לאחר מכן.
הלכה ברורה(יז) בדיעבד אם ענה ברוך הוא וברוך שמו על
ברכה שיוצא בה יד"ח ,יצא ידי חובה ואינו חוזר ומברך.
 491כ"פ הטור ואמן כוונתה האמנת דברים וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -דברי השו"ע מיירי בברכת ההודאה ,כברוך
שאמר וישתבח וכו'.
אך בברכתו שבתפילה צריך לכוין אמת הדבר וכן אני
מתפלל שכך יהיה.
העונה אמן אחר ברכת המחזיר שכינתו לציון ישהה ,ולא
יענה "אמן מודים אנחנו לך"
מי שנזדמן לו לענות שני אמנים עונה את שניהם ויכווין
בכל אחד את הכוונה הראויה לו ,ועדיף לומר אמן ואמן.
הלכה ברורה(כ) עניית אמן מתחלקת לג' חלקים:
א .ברכות שהן שבח והודאה כגון -ברכות השחר ,ברוך
שאמר ,ישתבח ,ג' ראשונות ,מודים ,נודה לך שבבה"מ.
ויכוין אמת הדבר ובזה אני מאמין.
ב .בקשה ותחינה לפני השי"ת כגון -קדיש ,הרחמן
שבבה"מ ,רצה נא במנוחתינו .ויכוין כן יהי רצון.
ג .ברכות שהן שבח והודאה ובקשה ותחינה כגון-
אמצעיות של  ,18שים שלום .יכוין בהם את שני הכוונות
הנ"ל היינו אמת וכן יהי רצון.
(כא) ילמד את בניו הקטנים שיענו אמן מפני שאמרו בשם
רבי מאיר שמשעה שהקטן אומר אמן יש לקטן חלק
לעוה"ב.
 492ר' יונה -לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"צ מתפלל
ואם שח הוא חוטא וגדול עוונו מנשוא וגוערין בו וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -צריך לחנך את הילדים שיעמדו באימה ויראה,
והקטנים ביותר הרצים ושבים בבהכ"נ בשחוק מוטב
שלא להביאם דהרגל נעשה טבע ,וגם שמטרידים לציבור
בתפילתם.

 490טור בשם הרא"ש -היה אומר על כל ברכה וברכה
ששומע בכל מקום ברוך הוא וברוך שמו ,וזהו שאמר
משה רבינו כי שם ד' אקרא הבו גודל לאלוקינו .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -אם הוא עומד במקום שאסור להפסיק בו ,אין
לו לענות כן.
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 493לא יענה אמן חטופה ,דהיינו כאילו האל"ף נקודה
בחטף; וכן שלא יחטוף וימהר לענות אותו קודם שיסיים
המברך;  494וכן לא יענה אמן קטופה ,דהיינו שמחסר
קריאת הנו"ן ואינו מוציאה בפה שתהא ניכרת; (גם לא
יפסיק באמצע המלה)  495ולא יענה אמן יתומה ,דהיינו

שהוא חייב בברכה אחת וש"צ מברך אותה וזה אינו
שומעה ,אף על פי שיודע איזו ברכה מברך הש"צ ,מאחר
שלא שמעה ,לא יענה אחריו אמן ,דהוי אמן יתומה .הגה:
ויש מחמירין דאפילו אינו מחויב באותה ברכה ,לא יענה אמן
אם אינו יודע באיזה ברכה קאי ש"צ ,דזה נמי מקרי אמן יתומה
(טור בשם תשב"ץ); ולא ימתין עם עניית האמן ,אלא מיד שכלה
הברכה יענה אמן 496 .ולא יענה אמן קצרה ,אלא ארוכה

 493בגמ' בברכות מז .תנו רבנן :אין עונין לא אמן חטופה,
ולא אמן קטופה ,ולא אמן יתומה ולא יזרוק ברכה מפיו.
בן עזאי אומר :כל העונה אמן יתומה  -יהיו בניו יתומים,
חטופה  -יתחטפו ימיו ,קטופה  -יתקטפו ימיו ,וכל
המאריך באמן  -מאריכין לו ימיו ושנותיו.
רש"י -שקורין את הא' בחטף ולא בפתח.
ערוך -ענה אמן לפני שסיימו לברך את הברכה .וכפירושם
פסק בשו"ע
ר' יונה -שאומר אותה במהירות
משנ"ב -חטף היינו שווא ,וכן לא יאמר בשאר ניקוד אלא
בקמץ גדול.

קצת ,כדי שיוכל לומר :אל מלך נאמן; ולא יאריך בה
יותר מדאי ,לפי שאין קריאת התיבה נשמעת כשמאריך
יותר מדאי.
ט .אם מקצת מהעונים מאריכין יותר מידי ,א"צ
המברך להמתין להם.

 497אם יש קצת מהעונים שמאריכין יותר מדאי ,א"צ
המברך להמתין להם.

י .השוכח בתפלתו דבר שצריך לחזור בשבילו יכוין
דעתו עם הש"צ.

 494בגמ' בברכות מז .תנו רבנן.. :ולא אמן קטופה.
רש"י -שמחסר קריאת הנ' ולא מוציאה בפיו .וכ"פ
בשו"ע
ערוך -פוסק אמן לשניים .וכ"פ ברמ"א

ומותר לענות אמן תוך כדי דיבור ,ונחלקו בשיעור תוך
כדי דיבור י"א ג' תיבות וי"א ד' תיבות וביותר מכך הוי
אמן יתומה ,ואם מתפלל בציבור יענה עד שרוב הציבור
סיימו לענות אמן.
ביה"ל -הב"ח והט"ז ס"ל שבשאר ברכות שאינו מכוון
לצאת בהם מותר לענות אפילו לא שמע ולא ידע איזה
ברכה ,מ"מ מכיוון שיש חולקים בדבר ,שב ואל תעשה
עדיף.
הלכה ברורה(כד) מעיקר הדין לשו"ע רשאי לענות על כל
ברכה שאינו מחויב לצאת בה אפילו שלא שמע ואינו יודע
על איזה ברכה עונה ,מ"מ כיוון שאיסור עניית אמן חמור
ביותר נכון להחמיר ולא לענות אמן כל שאינו יודע באיזה
ברכה המברך.
(כו) אם סיים הש"צ ברכה והתחיל מיד בברכה שלאחריה
בלי להפסיק בינהם ולא הספיקו הציבור לענות אמן אחר
הברכה ,לא יענו אמן מאחר שכבר התחיל בברכה
שאחריה ,ואיסור ביטול אמן חל על הש"צ ,ולכן יזהר
להמתין מעט כדי שיענו אמן.

 495בגמ' בברכות מז .תנו רבנן...:ולא אמן יתומה.
ובירושלמי ברכות פ"ח ה"ח איזו היא אמן יתומה? אמר
רב הונא דין דיתיב למיברכה והוא ענה ולא ידע למה הוא
ענה.
וקשה שהרי בסוכה בפרק החליל נאמר שבאלכסנדריא
היו מניפים בסודרים כשהגיע הזמן לענות אמן ,ומשמע
שלא שמעו על מה ענו?
רש"י -אמן יתומה היא אמן שלא שמע הברכה אלא
ששמע שעונין אמן וענה עמהם .ובפרק החליל מייר שידעו
על איזה ברכה הם עונים אלא שלא היו שומעים את קול
החזן ואפילו הוא מחויב באותה ברכה מועיל.
תלמידי ר' יונה -מותרים לענות אמן אפילו שלא שמעו
את הברכה כיוון שכבר יצאו ידי חובתם ואפילו לא שמעו
את הברכה ,אך אם רוצים לצאת ידי הברכה חייבים
לשמוע את הברכה ורק אז לענות אמן .ולשיטתו בברכות
חזרת הש"צ אין חיוב לענות.
רבינו ניסים -בפרק החליל מיירי שהניפו סודרין בקריאת
ספר תורה .אבל בתפילה או בדבר שש"צ מוציא את
הציבור יד"ח והוא הדין בחזרת הש"ץ שחייבים לשמוע
את הברכה אפילו שכבר התפללו ויצאו ידי חובתם ,ואם
אינם שומעים את ברכות הש"צ הרי זו ברכה לבטלה.
רב כהן צדק -אפילו שאינו מחויב באותה ברכה אין לו
לענות אמן אא"כ יודע באיזה ברכה מדובר וכ"פ רמ"א.
יוצא שתלמידי ר' יונה ורבינו ניסים מסכימים שאם צריך
לצאת יד"ח חייב לשמוע את הברכה אלא שנחלקו לעניין
ברכות חזרת הש"צ.
רמב"ם -כל מי שלא שמע הברכה שהוא חייב בה לא יענה
אמן ,ב"י-משמע שפסק כרבינו יונה ורבינו ניסים שצריך
לשמוע דווקא בברכה שיוצא בה יד"ח ,אך ברכה שאינו
יוצא בה יד"ח גם אם לא שמע את הברכה מותר לענות
אמן והכי נקטינן וכ"פ בשו"ע
אבודרהם -אמן יתומה היא אמן שעונה אחרי הרבה זמן
שסיימו את הברכה וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -לשיטת המחבר צריך לשמוע דווקא אם רוצה
לצאת באיזה ברכה שהוא חייב ,כגון שרוצה לצאת יד"ח
תפילה וקידוש ,אבל אם אינו חייב כגון שהתפלל כבר אין
עליו חיוב לשמוע ויכול לענות אפילו אינו יודע על איזה
ברכה ,ולרמ"א אסור כל הברכות אם אינו יודע על איזה
ברכה הוא מברך.

 496בגמ' בברכות מז .רבה בר בר חנה ...וקמתני ליה
לבריה :אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי
העונים .רב חסדא אמר :מפי רוב העונים .אמר לו רמי בר
חמא :מאי שנא רובא  -דאכתי לא כליא ברכה ,מיעוטא
נמי לא כליא ברכה!  -אמר ליה :שאני אומר ,כל העונה
אמן יותר מדאי אינו אלא טועה.
תוס' -הטעם שהמאריך אינו אלא טועה כיוון שקריאת
התיבה אינה נשמעת היטב שהוא מאריך
הגהמ"י -העונה אמן ארוכה מאריכים לו ימיו ,וכמה
מאריך? שיעור שיכול לומר אל מלך נאמן .וכ"פ בשו"ע.
497ארחות חיים -אם יש מקצת מהעונים אמן שמאריכים
יותר מידי אין צריך המברך להמתין להם אלא יברך
כדרכו כיוון שאינם נוהגים כראוי וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אבל אם רוב הציבור עונים באריכות מחויב
להמתין להם ,כיוון שאם יתחיל בברכה שלאחריה
יתבטלו מעניית אמן.
ואינו צריך להמתין דווקא בברכות שאינו צריך להוציא
יד"ח ,אך אם מוציא יד"ח חייב להמתין להם.
ביה"ל -וצריך להמתין על מיעוט שאינם מאריכים והרוב
מקצר.
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498מי ששכח ולא אמר יעלה ויבא בר"ח או בחולו של
מועד או בכל דבר שצריך לחזור בשבילו ,יכוין דעתו
וישמע מש"צ כל י"ח ברכות מראש ועד סוף כאדם
שמתפלל לעצמו; ולא יפסיק ולא ישיח; ופוסע ג' פסיעות
לאחוריו ,דכיון שכבר התפלל ,אלא ששכח ולא הזכיר ,אף
על פי שהוא בקי ,ש"צ מוציאו.

יב .העונה אמן ,לא יגביה קולו יותר מהמברך.

500העונה אמן ,לא יגביה קולו יותר מהמברך.

סימן קכה -דיני קדושה
א .אין הציבור אומרים עם ש"צ נקדישך ,וכשמגיע
לקדושה עונים קדוש.

יא .יכול לענות אמן כל עוד שלא כלתה אמן מפי
רוב הציבור.

 501אין הצבור אומרים עם ש"ץ נקדישך ,אלא שותקין
ומכוונין למה שש"צ אומר עד שמגיע לקדושה ,ואז עונים
הציבור קדוש.

 499אם בעוד האדם מתפלל סיים ש"צ ברכה ,וקודם
שכלתה עניית אמן מפי רוב הצבור סיים זה תפלתו ,עונה
עמהם :אמן .הגה :ואפי' אם לא שמע הברכה כלל ,רק שומע

ב .טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם ש"צ.

צבור עונין אמן ויודע על איזה ברכה קאי ,יענה עמהם וכן
בקדיש וקדושה וברכו.

502טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור.

הגה :ויש לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדושה ,וכן

 500בגמ' בברכות מה .אמר רב חנן בר אבא :מנין לעונה
אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך  -שנאמר :גדלו לה'
אתי ונרוממה שמו יחדו .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין לעניין ברכו או ברכת הזימון.
נראה שאם כוונתו בהגביהו קולו כדי לזרז העם מותר.
אחר שוטה אין לענות אמן .ואחר נשים שברכו על מצוות
עשה שהזמן גרמן יכול לענות אמן.
הלכה ברורה(לב) יש נוהגים כשאומר הש"צ יעלה ויבוא
בחזרה ,עונים אמן אחר שאומר "זכרנו ד' אלוקינו בו
לטובה" וכו' וכן בברך עלינו ..והנוהגים כן יש להם על מה
שיסמוכו ואין לחוש בזה משום אמן יתומה.

 498בגמ' בר"ה לד :רבן גמליאל ...כשם שמוציא את
שאינו בקי  -כך מוציא את הבקי .ואסקינא בגמ' לא פטר
רבן גמליאל אלא עם שבשדות ,מאי טעמא  -משום
דאניסי במלאכה ,אבל בעיר  -לא.
תוס' ,ר' יונה ,רא"ש הביאו בשם בה"ג -אינו פוטר את
מי שטעה ולא התפלל ,אבל היכן שהתפלל כבר לא חשבינן
לה כאילו לא התפלל ויכול הש"צ להוציאו יד"ח בכל דבר
ששכח להזכיר בתפילתו .וצריך שישמע כל התפילה
וידקדק מפי החזן כל אות ואות של תפילה ופוסעין שלוש
פסיעות לאחריהם.
ב"י -הקשה על ראייתם מרבן גמליאל ,שהרי נפסק
להלכה שדווקא בר"ה ויוה"כ מוציא את הבקי ,אך בשאר
ימות השנה אינו מוציא את הבקי אלא את שאינו בקי.
וי"ל שבמקרה שהתפלל כבר מודים חכמים שאפילו אם
הוא בקי ,ש"צ מוציאו יד"ח וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -משמע מדברי השו"ע שאפילו אם טעה ולא
הזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם מהני.
כתבו באחרונים שטוב שיתפלל הוא בעצמו כיוון שקשה
לכוון לשמוע כל המילים מהש"צ ואולי יחסיר בכוונה
מילים המעכבות ,ובמקום שהש"צ מבליע מילים מדינא
אין לסמוך עליו.
וכשמגיע למודים יכוון לומר מודים עם הש"צ ולא מודים
דרבנן .ואם הש"צ מנמיך קולו שאומר מודים אינו יכול
לצאת כלל בברכתו ,וקשה מאוד על המנהג של החזן
להנמיך קולו באמירת מודים ,שהרי צריך לאמור הכל
בקול.
ביה"ל -בשם רבי עקיבא איגר שאם טעה בתפילתו באופן
שצריך לחזור לרצה ,יחזור לרצה וימתין עד שהש"צ יגיע
לשם וימשיך עמו ,אך אינו צריך לכוון לצאת יד"ח
הברכות מכל התפילה .אלא דווקא מרצה.
הלכה ברורה(כט) מ"מ כתבו האחרונים שמכיוון שמן
הדין צריך לכווין היטב בכל מילה ומילה בחזרת הש"צ
ואי אפשר לעשות כן ,נכון יותר שלא יסמוך על חזרת
הש"צ ויחזור ויתפלל בעצמו.

 501רא"ש -דבר פשוט הוא שאין לומר קדיש עם החזן כי
אין אומרים קדיש אלא בעשרה ,והוא הדין בקדושה
שאומר החזן נקדישך ונעריצך עד שמגיע לקדוש ואז
עונים הציבור קדוש..
ב"י -נראה שכן יש לעשות שאומר לעומתם משבחים
ואומרים וכו'
מאידך יש לומר שדווקא נקדישך ונעריצך אין לומר יחד
עם הש"צ כיוון שהש"צ אמרו בשם כל הציבור ,אך
לעומתם משבחים ואומרים מותר לומר עם החזן.
והסברה הראשונה נראית עיקר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -קדושה נחשבת דווקא שאומר נקדישך וכו',
לעומתם וכו' ובדברי וכו' אך לא שאר ההוספות.
מ"מ המנהג כיום שגם הציבור אומרים קדושה עם הש"צ.
יחיד שאמר קדוש קדוש קדוש לפני שהגיע הש"צ צריך
לחזור ולומר שנית.
וכן צריך הש"צ ליזהר שלא לומר קדושה אחר הקהל.
ביה"ל -הביא שיש לומר שמותר לש"צ לומר קדוש קדוש
קדוש לבדו ,ואפילו כבר אמרו הציבור ,וזאת כיוון שהוא
עומד כדי להוציא אחרים יד"ח.
הלכה ברורה(ב) מנהג ישראל כדעת האר"י שכל הציבור
אומר כל נוסח הקדושה מילה ומילה עם הש"צ.
(ד) יש אומרים שצריך הש"צ להמתין שהציבור יאמר
קדוש קדוש קדוש ואח"כ יאמר הוא לבדו ,ובמיוחד
שישנם מהציבור שנמצאים עדיין בעמידה וצריכים
לשתוק ולשמוע קדושה מפי הש"צ ואם יאמר ביחד עם
הציבור לא ישמעו את קולו ,לכן יאמר לבדו.

 499תה"ד -מי שמתפלל בלחש בזמן חזרת הש"צ ,ובזמן
שסיים הש"צ ברכה שצריך לענות אחריה אמן ,ועדיין
הוא לא סיים עמידה ,אך לפני שסיימו הציבור לענות אמן
סיים תפילתו ,אם רוב הציבור לא סיימו לענות אמן
רשאי לענות עמהם כיוון שאמן היא חלק מהברכה וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -למרות שראינו לעיל שאין לענות אמן הרבה זמן
לאחר הברכה ,מ"מ כאן כיוון שלא כלתה עניית אמן מפי
רוב הציבור מותר .אמנם הט"ז חולק וגם אם סיימו
הציבור לומר אמן מותר לו לענות תכף אחריהם.

 502תה"ד -יכווין את רגליו כיוון שאומרים נקדש את
שמך כשם שמקדישים אותו ,ובשמים מקדישים ברגל
ישרה יש לנו להדמות להם בכל היכולת ואין בזה משום
יוהרא וכ"פ בשו"ע
רשב"א-הנכנס לבהכ"נ ומצא את הציבור אומרים
קדושה מותר לו לענות עמהם וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הט"ז ס"ל שצריך שעיניו יהיו סגורות ,אך הרבה
אחרונים חולקים על זה.
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מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ .ואין לדבר באמצע
הקדושה .ומי שאמר סדר קדושה ,ובא לבהכ"נ ומצא צבור עונין
קדושה ,חוזר ועונה עמהם

ברכת המלשינים ,מסלקין אותו מיד ,שמא אפיקורוס
הוא; ואם התחיל בה וטעה ,אין מסלקין אותו.
ב .ש"צ שטעה ואינו יודע לחזור למקומו ,יעמוד אחר
תחתיו.

סימן קכו -דין ש"צ שטעה.

 504ש"צ שטעה ואינו יודע לחזור למקומו ,יעמוד אחר
תחתיו (כדרך שנתבאר לעיל סי' נ"ג) ,ומתחיל מתחלת
הברכה שטעה זה ,אם היה הטעות באמצעיות; ואם היה
בג' ראשונות ,מתחיל בראש; ואם בג' אחרונות ,מתחיל
רצה.

א .ש"צ שטעה ודילג על ברכה אין מסלקים אותו
מלבד בברכת למלשינים.

503ש"צ שטעה ודילג אחת מכל הברכות ,וכשמזכירין אותו
יודע לחזור למקומו ,אין מסלקין אותו; אבל אם דילג

ג .ש"צ כיחיד החוזר ומתפלל ,חוץ משכח יעלה
ויבוא בשחרית של ר"ח.

הלכה ברורה(ה) יש נוהגים לתת עינהם מטה בשעה
שאומרים קדוש קדוש קדוש ויש נוהגים לשאת עינהם
למרום שכאשר אנו עושים כן מביט בנו הקב"ה והמילים
עולות כנגדו כריח ניחוח .ולדעת רבינו האר"י צריך לעצום
עיניו.
(ו)מנהג ישראל להגביה עקבם מן הקרקע בשעה
שאומרים קדוש קדוש קודש ,ויעשה הדילוגים שוים זה
לזה ,ואין לדלג ולקפוץ אלא להגביה עקביו.
ונוהגים להרים העקבים גם באמירת ברוך כבוד ד'
ממקומו ופסוק ימלוך ד' לעולם.
(י) ש"צ ששכח לומר קדושה אם נזכר קודם שסיים ברכת
אתה קדוש יחזור ויאמר קדושה ,וימשיך בברכת אתה
קדוש ,ואם נזכר אחר שחתם האל הקדוש יאמר שם
קדושה וימשיך מחונן הדעת .ואם נזכר אחר שהתחיל
חונן הדעת חוזר לראש התפילה ואומר הקדושה
במקומה.

505

כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל ,ש"צ חוזר ומתפלל,
אם טעה כמותו כשמתפלל בקול רם ,חוץ משחרית של
 504בגמ' בברכות לד .העובר לפני התיבה וטעה  -יעבור
אחר תחתיו ,ולא יהא סרבן באותה שעה .מהיכן הוא
מתחיל? מתחלת הברכה שטעה זה.
טור -ואם הייתה הטעות בג' ראשונות מתחיל בראש ובג'
אחרונות מתחיל ברצה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -לכתחילה טוב שיהיה אותו האחר מי שכיוון לכל
התפילה עם הש"צ ולא שח בשעה שהיה ש"צ מתפלל,
ואם לא נמצא כזה יקחו אפילו מי שלא כיוון משום טורח
ציבור.
ש"צ שהוא כהן ובאמצע התפילה מת אחד בבתים
הסמוכים ,אם אפשר לסתום הפתחים והחלונות של
בהכ"נ למרות שיש שם טומאה דרבנן ,ואין צריך להודיע
לש"צ עד שיגמור תפילתו.
ביה"ל -בג' ראשונות ,אם יש אחד מהציבור שכיוון היטב
לברכה ,צ"ע שאולי יש לו להמשיך ממקום שהפסיק ולא
לחזור לראש.
הלכה ברורה(ז) בג' ראשונות חוזר לראש דווקא אם לא
אמרו קדושה ,אך אם אמרו קדושה ואח"כ החליפו
ממשיך מאתה קדוש.
והוא הדין בעשי"ת אם טעה הש"צ ואמר האל הקדוש
ולא תיקן תוך כדי דיבור ,חוזר לברכת אתה קדוש ,בשונה
מיחיד שחוזר לראש התפילה.

 503בגמ' בברכות כח :תנו רבנן :שמעון הפקולי הסדיר
שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה.
אמר להם רבן גמליאל לחכמים :כלום יש אדם שיודע
לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה ,לשנה
אחרת שכחה .והשקיף בה שתים ושלש שעות ולא
העלוהו(החליפוהו) .אמאי לא העלוהו? והאמר רב יהודה
אמר רב :טעה בכל הברכות כלן  -אין מעלין אותו ,בברכת
המינים  -מעלין אותו ,חיישינן שמא מין הוא! שאני
שמואל הקטן דאתחיל בה(התחיל לאמרה וטעה באמצע)
רמב"ם ,רשב"א -טעה בכל הברכות כולם אין מעבירים
אותו אם יודע לחזור למקומו כדאיתא בגמ' לד .העובר
לפני התיבה וטעה  -יעבור אחר תחתיו .אך בברכת
המינים מעבירין אותו מיד שחוששים שמא נזרקה בו
מינות אלא אם התחיל בה וכ"פ בשו"ע.
ר' יונה -במה שונה ברכת המינים מתחיית המתים וכו'?
אלא שבברכת המינים אם לא אמרה הרי כי הוא מפחד
לקלל את עצמו ,אך מחייה המתים מה איכפת לו לומר
אותה?
משנ"ב -אם הזיד ודילג על ברכה מיד מעבירים אותו.
ט"ז -אם דילג גם על מחיה המתים וגם על בניין ירושלים
יש לחוש בדבר .ויש שחולקים עליו .מ"מ אם יש אדם
שיודעים עליו שהוא כופר באחד מדברים הללו אין
להעלותו להיות ש"צ ,ואם עלה בחוזק יד אין לענות
אחריו אמן.
אפילו אחד שהוא צדיק אם דילג על ברכת המינים
מעבירים אותו ,אך אם קרה פעם אחת לא מסלקים אותו
שתולים שטעה.
ביה"ל-דילג על למינים ולמלשינים ,וחזר מיד מעצמו
לאמרה אין צריך להורידו.
הלכה ברורה(ב) ש"צ שדילג פ"א על ברכת המינים
והורידוהו ,אינו נפסל לגמרי ויכול לחזור להיות ש"צ
לאחר מכן ,ואם ארע כן שלוש פעמים הרי הוא נפסל
לגמרי מלהיות ש"צ.

 505סעיף זה מיירי בחזרת הש"ץ
בגמ' בברכות ל :בשחרית  -אין מחזירין אותו מפני שיכול
לאומרה במוספין ..אמר רבי יוחנן -בצבור שנו.
רא"ש -אם שכח במוסף אין סומכים על מה שאמר
בשחרית ,כיוון שסומכים רק על התפילה שתהיה ,וכן אם
שכח במוסף אינו סומך על מנחה ,כיוון שאין סומכים
אלא משחרית של ר"ח למוסף כיוון שרגילים להתפלל
אותם כאחד .וכ"פ הרמב"ם וכל זה דווקא שהשלים
תפילתו ,אך אם לא השלים תפילתו חוזר למקום שטעה
וכ"פ ברי"ף .וכ"פ בשו"ע ודווקא בשל ר"ח ,אך בסתם
שבת ויו"ט חוזר .ובטעם הדבר כתב הב"י -כיוון שר"ח
הוא יום עשיית מלאכה הקלו בו מפני טורח ציבור
משא"כ בשאר שבת ויו"ט.
סמ"ג -כל מקום שיחיד חוזר בגלל טעות ,כך ש"צ שטעה
בחזרת הש"צ חוזר ,חוץ משחרית של ר"ח כיוון שמוסף
לפניו ,וכן במוסף של שבת ר"ח כיוון שמנחה לפניו ,אך
בסתם מוסף של שבת או של יו"ט חוזר.
סמ"ק -הוא הדין שאפילו בשבת ויו"ט אין מחזירים
אותו וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -דווקא אם שכח יעלה ויבוא אין מחזירין אותו
כיוון שזכרון אחד עולה לכאן ולכאן ,אבל אם שכח
להזכיר מוריד הטל ושאר דברים המעכבים מחזירים
אותו.
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שיתפלל בקול רם ,והוא שלא טעה בג' ראשונות ,שאם
טעה בהם ,לעולם חוזר כמו שהיחיד חוזר.

ר"ח ,שאם שכח ש"צ ולא הזכיר יעלה ויבא עד שהשלים
תפלתו ,אין מחזירין אותו ,מפני טורח הצבור ,שהרי
תפלת המוספין לפניו שהוא מזכיר בה ר"ח; אבל אם נזכר
קודם שהשלים תפלתו ,חוזר לרצה ואין בזה טורח צבור.

סימן קכז -דין מודים דרבנן.

הגה :י"א דאם טעה בשחרית של שבת וי"ט ,דינו כמו בר"ח,
והכי נהגו

א .כשיגיע ש"צ למודים שוחין עמו הציבור ואומרים
מודים.

507כשיגיע שליח צבור למודים ,שוחין עמו הציבור ,ולא
ישחו יותר מדאי508 ,ואומרים :מודים אנחנו לך (שאתה

ד .ש"צ שטעה בתפילת לחש לא חוזר מפני טורח
ציבור מלבד בג' ראשונות.

 506אם טעה ש"ץ כשהתפלל בלחש ,לעולם אינו חוזר
ומתפלל שנית מפני טורח הצבור ,אלא סומך על התפלה

אם עדיין לא סיים תפילתו וטעה בברכות האמצעיות כגון
שלא שאל גשמים או לא הזכיר יעלה ויבוא נחלקו האם
צריך לחזור למקום שטעה ,ולכן אף כאן נראה שיחזור
למקום שטעה בו ולא יתפלל החזרה ויעמוד אחר תחתיו
(ורשאי לרמוז לאחר לעלות במקומו אם מפריע לו
בכוונה)
ובערבית צריך לחזור לכל דבר שלא אמרו היחיד שהרי
אין חזרת הש"צ ,ובערב שבת סומך על ברכת שבע.
(טז) ש"צ שטעה בתפילת החזרה בדבר שמחזירים אותו
עליו ,ונזכר בעודו בברכת שים שלום אחרי ברכת כהנים,
כגון שלא אמר יעלה ויבא וכו' כשחוזר אין הכהנים
חוזרים לומר ברכת כהנים.

כוונת הרמ"א שאם שכח והתפלל של חול ולא הזכיר של
שבת ויו"ט וסיים תפילו אין מחזירין אותו וסומכים על
מוסף ,אך אם נזכר קודם שסיים תפילתו חוזר לישמח
משה או לאתה בחרתנו.
ביה"ל -שחרית של ר"ח והוא הדין בשחרית של חוה"מ.
הלכה ברורה(י) בכל מקום שהיחיד טעה בתפילת 18
ומחזירים אותו אף הש"צ שטעה חוזר .כגון שדילג ברכה
או שלא שאל טל וכדומה .חוץ מיעלה ויבוא בשחרית של
ר"ח שאינו חוזר מפני שמתפלל תפילת מוסף לפניו.
(יא) בד"א? שכבר סיים תפילתו ,אך אם עדיין לא סיים
תפילתו חוזר ואומר יעלה ויבוא כדרך שהיחיד חוזר.
(יג) כיוון שקי"ל סב"ל ש"צ שטעה בתפילת חזרה של
שחרית של שבת או יו"ט ,והתפלל תפילה של חול ,אם
נזכר לאחר שסיים החזרה אינו חוזר וסומך על כך
שמזכיר שבת בתפילת מוסף ומ"מ למנהג הספרדים אם
רצה לחזור ולהתפלל יש לו על מה שיסמוך.
אך אם עדיין לא סיים תפילת החזרה חייב לחזור לברכה
רביעית ומזכיר של שבת וממשיך עד רצה וכו'.
וכשחל ר"ח בשבת ושכח הש"צ יעלה ויבוא סומך על
תפילת מוסף.

 507ב"י -מודים זה נקרא מודים דרבנן כיוון שתיקנו
אותו חכמים.
בירושלמי ברכות פ"א ה"ה תנא רבי חלפתא בן שאול
הכל שוחין עם ש"צ בהודאה.
רמב"ם -לא ישחה יותר מדי .וכ"פ בשו"ע
טור -בהמשך הירושלמי מובא רבי שמואל בר נתן בשם
ר' חמא בר חנינא מעשה באחד ששחה יותר מדאי
והעבירו רבי .ומשמע מלשון הירושלמי "העבירו" שמיירי
בש"צ אך בשאר אינשי אין איסור שישחו יותר מדי.
ב"י -אין הכרח שהירושלמי חולק על דברי הרמב"ם,
אלא שכך היה המעשה ואה"נ ,גם אם היה אחד מהציבור
היה גוער בו .ודווקא במודים לא ישחה יותר מידי כיוון
שנראה כיוהרא.
מהר"י אבוהב -אין לשחות יותר מידי דווקא בחזרת
הש"צ .אבל בתפילת הלחש רשאי.
תוס' -בין בתפילת הלחש ובין בתפילת החזרה לא ישחה
יותר מידי.
משנ"ב -לשיטת הב"ח במודים דרבנן לא ישחה אלא
ינענע ראשו מעט -אך העולם לא נהגו כן.
הלכה ברורה(א) את מודים דרבנן אומרים הציבור בלחש,
מיהו הש"צ צריך לומר מודים בקול רם מתחילה ועד סוף
כמו שאר החזרה.
(ב) בשעה שאומר הש"צ מודים יעמדו הציבור על רגליהם
וישחו עמו ויאמרו מודים דרבנן.
ושיעור השחיה היינו שיכופפו ראשם מעט ,ולא ישחו
שחיה גמורה כשיעור הכריעות בתפילת שמונה עשרה
מפני שנראה הדבר כיוהרא.
(ג) השחיה צריכה להיות בשעה שאומר מודים אנחנו לך.
וטוב לחוש ולשחות גם בסוף.

 506רמב"ם בהלכות תפילה-מי שהתפלל ולא כיון את לבו
יחזור ויתפלל בכוונה ,ואם כיון את לבו בברכה ראשונה
שוב אינו צריך  ,מי שטעה באחת משלש ברכות
הראשונות חוזר לראש ,ואם טעה באחת משלש ברכות
אחרונות יחזור לעבודה ,ואם טעה באחת מן האמצעיות
חוזר לתחלת ברכה שטעה בה ומשלים תפלתו על הסדר,
וכן ש"צ שטעה כשהוא מתפלל בקול רם על דרך זו הוא
חוזר .אבל אם טעה ש"ץ כשהוא מתפלל בלחש אני אומר
שאינו חוזר ומתפלל פעם שנייה מפני טורח ציבור אלא
סומך על התפלה שמתפלל בקול רם ,והוא שלא טעה
בשלש ראשונות שאם טעה בהם לעולם חוזר כמו שהיחיד
חוזר .וכ"פ בשו"ע
כלבו -ש"צ שהתפלל כראוי בלחש והזכיר יעלה ויבוא,
ובחזרת הש"צ שכח להזכיר אינו חוזר ,כיוון שעיקר
חזרת הש"צ אינה אלא בשביל קדושה.
ב"י -משמע מהפוסקים ומהרמב"ם שצריך לחזור ולומר
יעלה ויבוא אם שכח( .כל עוד לא סיים את חזרת הש"צ,
כי אם סיים סומכים על תפילת מוסף)
משנ"ב-מיהו בתפילת ערבית חוזר שאין לו על מי לסמוך,
ומיהו בשבת יסמוך על ברכת השבע.
לג' ראשונות חוזר דווקא שלא סיים תפילתו ,אך אם
סיים תפילתו אינו חוזר מפני טורח ציבור.
הלכה ברורה(טו)ש"צ שלא שאל גשמים או שלא אמר
יעלה ויבוא ונזכר לאחר שסיים תפילתו אינו חוזר
להתפלל שנית אלא סומך על חזרת הש"צ.
ויש אומרים שאם היה הדבר בג' ראשונות שטעה בהם
ואמר דבר שצריך לחזור עבורו כמו המלך הקדוש צריך
לחזור להתפלל בלחש ,ויש חולקים ולכן כדי לצאת מן
הספק יחזור ויתפלל ויעמוד ש"צ אחר תחתיו.

 508בגמ' בסוטה מ .בזמן ששליח צבור אומר מודים ,העם
מה הם אומרים? אמר רב :מודים אנחנו לך ה' אלהינו על
שאנו מודים לך; ושמואל אמר :אלהי כל בשר על שאנו
מודים לך; רבי סימאי אומר :יוצרנו יוצר בראשית על
שאנו מודים לך; נהרדעי אמרי משמיה דרבי סימאי:
ברכות והודאות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו על
שאנו מודים לך; רב אחא בר יעקב מסיים בה הכי :כן
תחיינו ותחננו ,ותקבצנו ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך,
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עונין אחריו אמן ,אלא כן יהי רצון .הגה :ואין אומרים
אלהינו ואלהי אבותינו וכו' רק בזמן שראוי לברכת כהנים ולישא
כפים; ונהגו לומר בשחרית :שים שלום וכן כל זמן שאומר
אלהינו כו' ,אבל בלאו הכי מתחילין :שלום רב; ויש מתחילין
שים שלום במנחה של שבת ,הואיל וכתיב ביה באור פניך נתת
לנו ,שהיא התורה שקורין במנחה בשבת.

הוא ה') אלהינו אלהי כל בשר כו' ,וחותם ברוך אל
ההודאות ,בלא הזכרת השם; 509ויש מי שאומר שצריך
לשחות גם בסוף ,וטוב לחוש לדבריו .יש אומרים שאומר
הכל בשחייה אחת ,וכן המנהג
ב .אם אין שם כהנים אומר ש"צ אוא"א ברכנו
בברכה המשולשת.

510אם אין שם כהנים ,אומר ש"צ :אלהינו ואלהי אבותינו
ברכנו בברכה המשולשת וכו' ,ואני אברכם .ואין הצבור

לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם ,על שאנו מודים
לך .אמר רב פפא :הילכך נימרינהו לכולהו.
בירושלמי ברכות פ"א ה"ה נאמר לגבי חתימת הברכה -
בא"י אל ההודאות .וכ"פ הרא"ש.
רשב"א -לא ראיתי מי שחותם בה ,מיהו מצאתי
בירושלמי שכל האמוראים חתמו בה.
רמב"ם -לא גרס חתימה במודים דרבנן .ב"י -ולכן אין
לחתום בשם אלא אומר ברוך אל ההודאות וכן ראוי
לעשות וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -המנהג הפשוט הוא לחתום כרא"ש.
משנ"ב -דעת הגר"א לחתום – אך לא נהגו כן.
 509בירושלמי ברכות פ"א ה"ה הכל שוחין עם ש"צ
בהודאה .ר' זעירא אמר ובלבד במודים .רבי זעירא סבר
לקרובה(היה מאריך באמירת המודים וזאת )..כדי לשוח עמו
תחלה וסוף.
ראב"ד -במודים של חזרת הש"צ צריך לכרוע בתחילה
וגם בסוף ,והכריעה בסוף לא צריכה להיות ביחד עם
הש"צ אלא שכורע במקום שמסיים ,ורבי זעירא היה
מכוון לומר לאט את המילים כדי לכרוע בסוף עם החזן.
מהר"י אבוהב -יש חוזרין וכורעין כשמסיימים .ויש
מסיימים בזקיפה ,והגדולים לא מיחו לא בזה ולא בזה.
ב"י -מהירושלמי משמע שהעיקר לכרוע רק במודים ,אך
טוב לדקדק ולשוח תחילה וסוף וזאת כדי לחוש לדברי
הראב"ד וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -הביא בשם תה"ד שיש לומר את כל מודים
בכריעה וכ"פ ברמ"א.
 510אמירת הפסוק "ושמו את שמי על בני ישראל ואני
אברכם" (במדבר ו ,כז)
המנהיג ,רש"י -אין לומר את פסוק זה כיוון שכבר אמרו
ברכנו בברכה המשולשת.
רב עמרם ,רמב"ם ,הגהמ"י -אומרים גם את פסוק זה.
ב"י -כן נהגו וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -המנהג שלא לאמרו.
אבודרהם -הביא שנשאל הרי"ף האם צריכים הציבור
לענות אמן אחר הש"צ והשיב להם שאין עונים אמן אלא
כשהכהן מברך .וביאר טעמו שאין עונים אמן אלא
כששומעים מפי המברך ,אבל יש יחידים שעונים כן יהי
רצון .וכ"פ בשו"ע
דרכ"מ -המנהג לומר יהי רצון ולא אמן ,והמהר"א לא
אמר כלום.
אבודרהם -אין לומר כהנים עם קדושיך ,אלא הנכון לומר
כהנים בעם קדושיך.
ב"י-יכול לומר כהנים עם קדושיך ,וכ"פ הרמב"ם.
משנ"ב -בסימן קכח יבואר שהמנהג שאפילו כשיש
כהנים אומר הש"צ אלוקינו ואלוקי אבותינו עד עם
קדושיך.
אם לא אמר הש"צ את ברכת הכהנים אין מחזירין אותו.
יאמר כהנים במנותק מעם קדושיך ,כיוון שהכהנים הם
אינם עם קדושיך כיוון שהם שלוחי רחמנא.

כשאומר יברכך ד'-יהיו פניו להיכל ,וישמרך-יטה לצד
ימין .יאר ד' – כלפי ההיכל .פניו אליך ויחונך -צד שמאל.
ויש לענות כן יהי רצון בסוף הג' ברכות ,ויש עונים אחר
כל ברכה.
המנהג לומר עד שלום ולא לומר "ושמו את שמי על בני
ישראל ואני אברכם"
הלכה ברורה(ז) מנהג הספרדים לומר כן יהי רצון אחר כל
פסוק.
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שאלות הלכות תפילה
לקט שאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית והפניה למקורות לתשובה .
סימן מו
 .1מה דין :סומא ,חרש ,טומטום ,גר ,עבד ,ההולך במדבר –בברכות השחר? (הערה ,7-8
הערה )12
 .2מה הדין במי שהתחיל את הברכה בכוונה לברכה אחת וסיים באחרת? (הערה )9
 .3סדר הברכות האם זה מעכב בברכות השחר ובשמונה עשרה? (הערה ,9הערה )470
 .4הקורא פסוקים דרך תפילה ותחנונים האם צריך ברכות התורה? (הערה )13
סימן מז
 .1נסתפק אם ברך ברכת התורה ,מה עליו לעשות? (הערה )15
 .2ברכות התורה מן התורה או מדרבנן ,והנ"מ לדינא בזה? (הערה  ,15הערה )30
 .3ברכות השחר ,ברכות התורה ביחיד או בציבור? דאו' או דרבנן והנ"מ לדינא? (הערה ,15
הערה ) 5 ,1
 .4האם מותר לפסוק דין לפני ברכות התורה? (הערה )19
 .5הכותב או המהרהר בלבו בד"ת האם צריך ברכות התורה?(הערה  )17-19ומה הדין
כשקורא פסוקים דרך תחנונים? (הערה )13
 .6מה הנוסח של ברכת התורה "על" או "לעסוק" "והערב" או "הערב" (הערה )20-21
 .7ברכת אהבת עולם אימתי פוטרת מברכת התורה? פרט! ( הערה )22-23
 .8מה דינו של אדם שהפסיק בדיבור או בשתיקה בין ברכת התורה ללימודו ,והיאך ינהג
למעשה? (הערה )24
 .9מה הדין ברכת התורה .1 :למי שניעור בלילה (הערה  .2 )26לפני כתיבת ד"ת(.הערה )17
 .3לפני הרהור (הערה .4 .)18למי שכבר סיים תפילתו (הערה  .5 )22-23למי שישן שנת קבע
או עראי ביום? (הערה )25
 .10המשכים קום קודם עלות השחר וברך ברכת התורה ,ולאחר מכן חזר לישון שנת קבע,
האם בקומו עליו לברכן שוב? (הערה  ,25הערה )27-29
 .11ברכות השחר :א .השכים קום קודם עמוד השחר(.הערה  )29ב .אחר תפילת שחרית .ג.
אחרי זמן תפילת שחרית .ד .אחר חצות היום (הערה )46-47
 .12איך ההלכה מתייחסת לברכת התורה בנשים? (הערה )30
 .13ברכות התורה -האם אישה או קטן חייבים בה? (הערה )30
סימן מט
 .1קיי"ל בגיטין ס" :דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על פה" א .מה טעם האיסור? ב.
אלו מקרים יוצאים מכלל זה? ג .האם סומא אסור בקריאה בתורה מחמת כן? (הערה ,33
הערה )64
 .2האם מותר לומר בע"פ ולא מתוך סידור :ק"ש ,פסד"ז ,ברכת המזון ,תהילים ,הלל?
(הערה )33
סימן נא
 .1סיים ברכה עם חבירו בבת אחת ,האם יכול לענות אמן? (הערה )36
 .2מה דין עניית אמן באמצע ברוך שאמר? (הערה )36
 .3א .סיים לברך ברכת ישתבח האם עונה על ברכתו? הבא שיטות בראשונים .ב .האם עונה
אמן בברכת ברוך שאמר? (הערה )36
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 .4כיצד ינהג מי שיזדמן לו תפילין או טלית באמצע פסד"ז או לפני ישתבח או לאחריו? מה
דין הש"צ בכל אלו? (הערה )50-51
 .5האם מותר להפסיק באמצע פסד"ז ,לקרוא ק"ש שחושש שיעבור זמנה ,או לעלות לתורה
(הערה  ,)38-39או לברך על טלית ותפילין?(הערה )50-51
 .6מה אסור לדבר בתוך פסד"ז ,ומה הטעם? (הערה )38-39
סימן נב
 .1המאחר לתפילת הציבור והגיע :א .בפסוקי דזמרה בחול או בשבת כיצד יעשה .ב.
כשהציבור נמצאים ביוצר (הערה )46-47
 .2הבא לבהכ"נ ומצא שהציבור אוחזים בברכת יוצר ,כיצד ינהג לעניין פסד"ז? (הערה 46-
 ,47הערה )435
סימן נג
 .1ברכת ברוך שאמר וישתבח האם יש חילוק באמירתם בין יחיד לש"צ ,ואם אפשר לומר
ברכת ישתבח כשלא אמר ברכת ברוך שאמר? (הערה  ,48-49הערה )35
 .2לאיזה דברים שבקדושה מותר להפסיק באמצע פסד"ז? ומה דין שתיקה? (הערה ,50-51
הערה )81-82
 .3מה דין לבישת טלית ותפילין וברכתן בפסד"ז ,בין ישתבח ליוצר(הערה ,)50-51,81-82
ובברכות ק"ש?(הערה )197 ,190
 .4את מי ראוי למנות לשלוח ציבור(,הערה  )52-55ומתי אפשר לסלק ש"צ?(הערה )75-76
 .5מי הראוי להיות ש"צ (הערה  )52-55ואם יכול למנות בנו תחתיו?(הערה )77
 .6באר הלכות המיוחדות לש"צ :באקראי ,בקביעות(הערה  )52-56תפילת ערבית בשני
אבלים (הערה  )70בסידור להתפלל מתוכו?(הערה )78
 .7האם מותר למנות ש"צ במקרים הבאים  :א .מי שקורא לא' ע' (הערה  )62ב .פוחח (הערה
 )63ג.סומא (הערה  )64ד .מנבל פיו ומרנן שירי עגבים (הערה )75-76
 .8א .כשיש בבהכ"נ אבל בתוך שנתו הראשונה ,או ביום השנה לאביו או אמו(יארצייט)
ומוהל ,מי קודם להיות ש"צ?(הערה  )70ב .האם יש מניעה למנות שליח ציבור גר או
ממזר? (הערה )68
 .9ש"צ בשכר או בחינם מה עדיף ,וכשזה בשכר איך משלמים עשיר או עני? (הערה )72-73
 .10שכר של רב או ש"צ כיצד גובין מהקהל ,וכשאין מספיק לשניהם את מי יש להקדים?
(הערה )73-74
סימן נד
 .1איתא בירושלמי " המספר בין ישתבח ליוצר עבירה בידו וחוזר מעורכי מלחמה" א .אלו
דברים יוצאים מכלל זה? ב .האם הנחת טלית ותפילין בברכה נחשבת להפסק לעניין זה?
(הערה  )82ג .במקרה שהפסיק ,מה צריכים להוסיף קודם הקדיש ומדוע? (הערה )81-82
 .2באר דיני הפסקה לדבר מצוה :בפסד"ז(הערה  )38-39בין ישתבח לקדיש ,בין קדיש
לברכו? (הערה )81-82
 .3שלשה שעסקו בתורה האם יכולים לצרף למניין לאמירת קדיש גם את מי שלא למד?
(הערה )82
סימן נה
 .1ציבור שהתחילו להתפלל במניין ויצאו חלקם ולא נשאר מניין .א.מה הדין לעניין קדיש
וקדושה? ב .מה הדין לעניין חזרת הש"צ ,ברכת כהנים ,וקריאת התורה? (הערה )85-86
 .2מניין מצומצם שהתחילו בעשרה ויצאו מקצתן :בקדיש ,ביוצר אור ,בחזרת הש"צ ,מה
רשאים לסיים? (הערה )85-86
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

האם אפשר לצרף למניין :קטן (הערה  )92חרש(הערה  )91מנודה(הערה  )94עבריין (הערה
 )94ישן(הערה ?)90
ממתי קטן דינו כגדול כדי שנוכל לצרפו למניין או לעשותו ש"צ? (הערה  ,87-89הערה ,92
הערה )54-56
האם אפשר לצרף חרש המדבר ואינו שומע ,או אילם ששומע ולא מדבר לעניין עשרה?
(הערה )91
ראובן נולד לפני שמעון ,האם יתכן מצב ששמעון יעשה בר מצווה לפני ראובן? (הערה )93
מה דין קטן שנולד בשנה מעוברת ונתגדל בשנה פשוטה או להיפך? (הערה )93
באר כיצד מצטרפים עשרה למניין כשאינם בחדר אחד? (הערה  ,96-99הערה )102
מה הדין בצירוף מי שנמצא בעזרת נשים? (הערה  )96,98ומה הדין בחצר קטנה שנפרצה
לגדולה? (הערה )100
האם אפשר לצרף למניין את מי שנמצא בעזרת נשים בגגין ובעליות (הערה  ,)96,98בחצר
קטנה שנפרצה לגדולה (הערה  )100או בפתח עצמו (הערה ?)97
כיצד מצטרפין למניין כשחלק מהעשרה בחדר אחד ויש פתח בינהם ,או וילון או כאשר
מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ? (הערה  ,96הערה )102
האם תושבים שנסעו בימים נוראים מחוץ לעיר ,חייבים להשתתף בתשלום שכירת
החזן?(הערה )105-106
ישוב שבו מניין מצומצם ויש שרוצים לצאת בימים נוראים מהישוב ,ועי"ז לא ישאר
בישוב מניין לתפילה בציבור ,מה הדין? (הערה )105-106
צירוף עשרה לקדיש ותפילה :א.אחד או שניים ישנם או מתפללים ( הערה  .)90ב .חרש,
שוטה וקטן (הערה  ,91הערה  ,87-88הערה  )92ג .עבריין (הערה )94

סימן נו
 .1מה יעשה מי שבא לבהכ"נ ושומע שהקהל עונים קדיש? פרט! (הערה )107-110
סימן נח
 .1א".מאימתי קורין את שמע בשחרית" מהו הזמן המוקדם ביותר האפשרי לקרות ק"ש,
ומתי אפשר לעשות כן? ב .מתי הזמן המובחר ביותר לקרוא ק"ש ,ומהו הזמן המאוחר
ביותר לקריאתה? ג .ובמקרה של אונס? (הערה  ,118-122הערה )125
 .2מהו זמן קריאת שמע של שחרית וברכותיה לכתחילה ,דיעבד ,ומצווה מן המובחר? (הערה
 ,118-123הערה )125-126
 .3א .לא קרא ק"ש ביום האם יש לזה תשלומין?(הערה  )126ב .האם לברכות ק"ש יש
תשלומין?(הערה )125
 .4מה דינו של מי שאחר זמנה? (הערה )125-126 ,121
סימן נט
 .1טעה והחליף בברכות ק"ש בין שחרית לערבית ,מה דינו?פרט! (הערה )128
 .2האם יחיד יכול לומר קדושת יוצר? (הערה )129
 .3ברכת המצוות או תפילה ,קריאת שמע וברכותיה ,האם יכולים להוציא זא"ז בבקי,
ובפחות מעשרה? (הערה )130
 .4האם יכול להוציא את חבירו מדין שומע כעונה בברכות ק"ש? האם עונים אמן אחר
ברכות ק"ש?(הערה )130-131
סימן ס
 .1האם קריאת שמע טעונה ברכות? והאם סדר ברכות קריאת שמע מעכב? (הערה )134
 .2האם מצוות צריכות כוונה? פרט! (הערה )135
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סימן סב
 .1הכוונה בדקדוק התיבות בק"ש אם מעכב? (הערה )164
 .2האם יוצא יד"ח קריאת שמע ,או ברכות הנהנין בהרהור? (הערה )166-168
 .3מי שנמצא במקום לא נקי ועדיין לא קרא ק"ש ,מה עליו לעשות? ( הערה )167-168
 .4הקורא ק"ש ולא השמיע לאזנו ,האם יצא יד"ח? ומה הדין אם קרא ק"ש בלבו? (הערה
 ,166-168הערה )352
 .5חולה שאינו יכול לדבר אם יוצא יד"ח קריאת שמע או תפילה בהרהור? (הערה )167-168
 .6הקם בלילה ורוצה לשתות מה עליו לעשות? (הערה )167-168
סימן סג
 .1מתי הכוונה מעכבת וצריך לחזור על קריאת שמע? (הערה )174
 .2קריאת שמע :א .מיושב או מעומד (הערה  )170-172ב .כשהוא שוכב (הערה  )170-171ג.
כשהוא מהלך בדרך (הערה  )173ד .מנמנם או ישן (הערה )175
סימן סד
 .1קרא קריאת שמע למפרע ,האם יצא יד"ח ומאי שנא ק"ש בתפילין? (הערה )180
 .2קרא קריאת שמע "לסירוגין" האם יצא ידי חובה? (הערה )180
סימן סה
 .1המתפלל שמונה עשרה (הערה  )396-397או קורא ק"ש ,או מברך ברכת המזון(הערה 184-
 )185והפסיק בשתיקה או בדיבור באמצע מה דינו?
סימן סו
 .1ק"ש כשאין לו טלית ותפילין (הערה )197 ,190
 .2להפסיק בק"ש לענות קדיש וקדושה וברכות (הערה )191-192
 .3א .כהן הקורא קריאת שמע וקראוהו לעלות לתורה ,כיצד ינהג בכל הקשור לעולה בתורה
במקרה רגיל? ישראל הקורא קריאת שמע וקראוהו לעלות לתורה ,כיצד ינהג בכל הקשור
לעולה בתורה במקרה רגיל?(הערה )193
 .4באר דין הפסק בק"ש וברכותיה :א .שאילת שלום (הערה  )188-189ב .להניח טלית
ותפילין (הערה  )190,197ג .להפסיק לענות קדיש וקדושה וברכות (הערה  )191-192ד.
הוצרך לנקביו באמצע (הערה  )191ה .קראוהו לעלות לתורה (הערה )193
 .5א .האם עונים אמן אחר גאל ישראל ,פרט השיטות והטעמים( .הערה  )196ב .מתי לכו"ע
לא עונים אמן אחר גאל ישראל  2-מקרים (הערה  196בדברי המשנ"ב)
 .6אדם העומד לאחר שאמר גאל ישראל ,ולא התחיל עדיין שמונה עשרה :א.האם מותר לו
להניח תפילין ,וכן האם מותר לו להתעטף בטלית ,וכיצד ינהג הלכה למעשה הן בנוגע
לעשייה והן ב נוגע לברכות? ב .כיצד ינהג אם נזדמנו לו טלית ותפילין לפני שסיים גאל
ישראל? ג .האם מותר לענות קדיש וקדושה בין גאולה לתפילה ,ומה צריך לעשות
למעשה? (הערה )197-198
סימן סז
 .1מה דינו של המסופק אם קרא ק"ש וברכותיה (הערה  )201או ספק התפלל?(הערה )404
 .2מה דין הקורא ק"ש ללא ברכות? (הערה  )199,201או שהיפך סדרן? (הערה )134
 .3מי שמסופק בקיום איזה מצווה ,או קריאת שמע או ברכותיה ,מה עליו לעשות? (הערה
)201
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סימן סט
 .1צבור שלא היה להם מניין והתפללו יחיד ואח"כ נזדמן להם עשירי ,האם יכולים לומר
חזרת הש"ץ? (הערה )203-206
סימן ע
 .1מה דין נשים בברכות השחר(הערה  ,)208או ברכות התורה (הערה  )30והאם יכולות
להוציא את האנשים?
 .2אישה או קטן שהגיע לחינוך ,האם יכולים להוציא איש בברכות השחר או בברכות
התורה? (הערה )208-209
 .3נשים וקטנים האם חייבים בק"ש? (הערה )208-209
 .4מה דין נשים וקטנים בקריאת שמע ,וברכותיה (הערה  )208-209ובתפילת שמונה
עשרה?(הערה )402
סימן עא
 .1מי שהיה אונן כל זמן תפילת הבוקר ,האם צריך להשלים בתפילה הסמוכה? ומה הדין
בשאר ברכות שלא ברך בבוקר? (הערה )213-214
 .2אונן :א.מה הדין לגבי חיוב במצוות? ב .האם נשתנה הדין כשלא צריך לטפל בקבורתו?
(הערה  )213-214ג .האם יש הבדל בין שבת לחול? (הערה )215
סימן עה
 .1מה הדין לקרוא ק"ש כנגד שער אישה או כששומע קול זמרתה? (הערה )236-237
סימן עו
 .1קרא ק"ש בביתו או בבהכ"נ ומצא אח"כ צואה או מי רגליים בתוך ד"א שלו ,או על בגדיו,
מתי צריך לחזור ולקרוא שנית? (הערה ) 247-248 ,244-245
סימן עח
 .1כיצד ינהג הזקן שחולה ומרטיב בזמן ק"ש ותפילה ,והיושבים לידו?(הערה  ,251הערה
)263
סימן עט
 .1כמה צריך להרחיק מצואה בשעת תפילה? (הערה )252-255
 .2א .הייתה צואה בחדר ,האם יכול להתפלל בחדר שפתוח אליו? (הערה  )254-255ב .האם
מותר להתפלל כנגד צואת קטן ,ומדוע? (הערה )264
סימן פ
 .1א .אדם שאינו יכול לשמור עצמו מלהפיח ,האם יכול להניח תפילין במצבו ,ואם כן באיזה
מצב? ב .מה יעשה אם עובר זמן תפילה ,פרט האפשרויות! ג .מה יעשה בזמן מצומצם שבו
יכול לשמור עצמו מלהפיח ,מתי יניח תפילין וכיצד ינהג בטלית במצבו?( הערה )263
 .2חולה הנזקק לקטטר ומי רגליו נוטפים לתוך שקית ,האם יכול לקרות ק"ש ולהתפלל עם
מכשיר זה? (הערה  ,263הערה )251
סימן פא
 .1מאימתי מרחיקין מצואת קטן? (הערה )264
סימן פג
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 .1דין בית הכסא ומה נחשב לצואה שאסור לקרוא ,מה המרחק ומה הדין בדיעבד? ( הערה
 ,268-270הערה )274
סימן פט
 .1מה זמן התפילה לכתחילה ,דיעבד ומצווה מן המובחר? (הערה  ,288-289הערה )297
 .2מה דין להתעסק בצרכיו (הערה  )291להקדים שלום (הערה  )290לאכול ,לשתות (הערה
 )291-294ללמוד לפני התפילה (הערה ?)295
 .3באר דין שאילת שלום קודם התפילה (הערה )290
 .4באר דין יציאה לדרך לפני התפילה (הערה )291
 .5באר פרטי דין אכילה ושתיה לפני התפילה ,לחולה ובריא ,ביחיד ובאסיפת חברים( .הערה
)291-294
 .6א .העוסק בתורה האם צריך להפסיק מתלמודו לק"ש ,והאם צריך להפסיק מתלמודו
לתפילה ,באם יש הבדל-מה הטעם לכך? ב .האם מותר להתחיל בלימוד קודם התפילה או
קודם ק"ש (לעצמו ,לאחרים) ג .במקום שצריך לפסוק לקריאת שמע ,האם גם הברכות
בכלל? (הערה  ,295הערה )403
סימן צ
 .1באר דין תפילה במקום פרוץ (הערה )302
 .2הנוסעים לטיול האם רשאים להתפלל בשדה פתוח ,ומה יעשו כשהם פחות מעשרה?
(הערה )302
 .3להתפלל בים ובבריכה (הערה  ,302הערה )234
 .4האם וכיצד מותר להתפלל בחצירות ,או בחדרים הסמוכים לבהכ"נ מצד מזרח או משאר
צדדים? (הערה )304-305
 .5צבור שנתאחר והיחיד חושש שיעבור זמן ק"ש או אפילו זמן ברכותיה ,כיצד יעשה?
(הערה )309
 .6עד איזה מרחק צריך ללכת כדי להתפלל בציבור?(הערה  )315-316האם אפשר להתפלל
ביחידות בבית מדרש שלומד בו? (הערה )317
 .7כתוב את ביאור הראשונים בדברי הגמ' "יכנס שיעור ב' פתחים ואח"כ יתפלל" ומאי
נפ"מ בניהם? (הערה )319
 .8מקום הישיבה והעמידה בתפילה בבית הכנסת ()318-322
 .9כיצד ינהג למעשה כשיש צואה או מי רגליים או ערווה כנגדו? (הערה )325-326
 .10אם באמצע תפילתו השתין תינוק בבהכ"נ ,כיצד עליו לנהוג? (הערה )326
סימן צב
 .1הנצרך לנקביו ,האם אסור להתפלל מהתורה או מדרבנן? ומהו הדין בדיעבד? (הערה )333
 .2פרש דין הנצרך לנקביו ,ולכתחילה ובדיעבד בקריאת שמע ותפילה ,ודין הש"ץ שנצרך?
(הערה )333-335
 .3כיצד יתנהג מי שהוצרך להתפנות :באמצע פסד"ז ,בסוף קודם ישתבח ,ביוצר ובקריאת
שמע ,לפני סיום גאל ישראל ,ובאמצע שמונה עשרה (הערה )334-335
 .4נטילת ידיים לתפילה ,האם חייב? האם צריך לחזור אחר מים לתפילה? (הערה )337-338
 .5באר דיעות הראשונים וההלכה למעשה בעניין נטילת ידיים קודם תפילת מנחה וערבית
(הערה )337-338
 .6האם אפשר להתפלל מנחה ללא נטילת ידיים ,מתוך הסתמכות על נטילת ידיים של
שחרית? (הערה )338
 .7הנצרך לנקביו ונטל ידיו ,וכעבור חצי שעה הגיע זמן המנחה ,האם צריך לחזור וליטול
ידיו? (הערה )337-338
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 .8מהו לקרוא ק"ש שנגע במקום מטונף?(הערה )339
 .9נגע בשעת התפילה במקום זיעה או בצואת האף והאוזן (הערה )339
סימן צד
 .1למי מותר להתפלל שמו"ע בישיבה ,האם צריך אח"כ לחזור ולהתפלל מעומד? (הערה
)350-355
 .2הנוסע ,אם יכול להתפלל שמונה עשרה בישיבה ,ואם צריך אח"כ כשיוכל לחזור ולהתפלל
מעומד? (הערה )350,355
סימן צו
 .1להתפלל כשיש לו משקפיים רופפות וקרובים ליפול (הערה )360-361
סימן צז
 .1הנצרך לגהק או לפהק בזמן התפילה (הערה )362-363
 .2נפלה טליתו מעליו בשעת התפילה (הערה )366
סימן צט
 .1באר דין השתוי והשכור לתפילה ,לקריאת שמע ולברכות הנהנין( .הערה  , 373-374הערה
)352
סימן קא
 .1אם יוצאים יד"ח תפילה בכל לשון ,או בהרהור בלבד? (הערה )382 ,379-380
 .2באיזה שפה\ לשון אפשר להתפלל ובאיזה א"א להתפלל .באר החילוקים בין ציבור ליחיד,
בין שואל צרכיו לבין נוסח קבוע (הערה )382
סימן קב
 .1באר דין ישיבה או הילוך בתוך ד' אמות של המתפלל (הערה )383-384
סימן קד
 .1מה מותר או צריך לעשות באמצע תפילת שמו"ע כאשר תינוק מטרידו? או מסופק
בהלכה ,הפסד ממון(הערה  )392חשש סכנה (הערה )392-395
 .2מה הדין המפסיק בתפילה או בקריאת שמע בדבור או בשתיקה ,באונס או בשגגה ,ושהה
כדי לגמור את כולה( .הערה  ,396-397הערה )184-185
 .3א .קיבל שיחה בטלפון הנייד באמצע תפילת שמונה עשרה ושתק ,כיצד ינהג לגבי המשך
תפילתו? ומה הדין כשדיבר מספר מילים? (הערה  )396-397ב .מה הדין אם קרה מקרה זה
באמצע קריאת שמע ,ברכת המזון ,הלל? (הערה )184-185
 .4א .מתי נחשב סיום תפילת יח' ,והאם אלוקי נצור נחשב כחלק מתפילת יח' פרט .ב .מה
דין עניין ברוך הוא וברוך שמו ,קדושה ,ברכו בתפילה יח' ,ומה הדין באלוקי נצור? ג.
המסיים יח' ואינו יכול לפסוע לאחריו (מחמת המתפלל) האם מותר לענות ב"ה וברוך
שמו ואמן? פרט! (הערה  ,398-399הערה )476
סימן קו
 .1האם חיוב תפילה מהתורה? האם נשים חייבות בתפילה? (הערה )401-402
 .2במקום שצריך לפסוק לקריאת שמע ,האם גם הברכות בכלל? (הערה  ,403הערה )200
סימן קז
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 .1המסופק אם התפלל ,מה יעשה? (הערה  )404תפילת נדבה ,מתי צריכה חידוש ומתי לא?
בשבת ויו"ט? (הערה  )404-405בצבור? (הערה  )407מוסף של ר"ח?(הערה  )404-405מה
הדין בספק התפלל תפילת ערבית?(הערה )404
 .2מנה לפחות ג' הלכות בתפילה המבוססות על הלכות קרבנות? (הערה  ,407 , 405,הערה
)69-70
 .3מי שהתפלל האם יכול להתפלל תפילה נוספת? (הערה )408 ,404-405
סימן קח
" .1טעה או נאנס ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה שתיים" א .מהי הטעות(הערה )417-418
או האונס המתירים להתפלל תשלומין? (הערה  )409-416ב .איך סדר תפילת תשלומין,
ומה הדין בשינה הסדר? (הערה  )409ג .על איזה תפילה לא יועילו תשלומין?(הערה ,412
 )414-415ד .טעה ולא התפלל מנחה בערב ר"ח ,שצריך להתפלל ערבית פעמיים .האם
צריך לומר יעלה ויבוא בשני התפילות או בחלק מהם? פרט והסבר!(הערה )417
 .2מה הדין בטעה :ולא התפלל מנחה של ער"ש?(הערה  )417מנחה של שבת?(הערה )418
ערבית של מוצ"ש? (הערה  )418שכח ולא הזכיר של שבת במנחה? (הערה )419
 .3מי שלא התפלל ערבית מתי יש לו תשלומין בשחרית ,ועד איזה שעה יכול להשלים? (הערה
)410-411
 .4מי שלא התפלל בגלל שהיה סבור שישאר לו זמן להתפלל ובסוף שכח להתפלל ,האם יש
לו תשלומין? (הערה )416
 .5מה הדין שהתפלל בר"ח מנחה ולא אמר יעלה ויבוא ונזכר במוצאי ר"ח ,האם יתפלל
ערבית שתיים? (הערה )419
 .6טעה בתפילת מנחה של שבת והתפלל של חול ,מה עליו לעשות? (הערה )419
 .7מי שהזכיר יעלה ויבוא בתפילת שמונה עשרה שלא בזמנו ,כיצד ינהג? (הערה )420
סימן קט
 .1מה עדיף על מה :עניית קדושה ,אמן יהא שמיה רבה ,מודים ,תפילה בציבור ,ומה הנפ"מ
בזה? (הערה )421
 .2מתי נחשב לתפילה בציבור כשאינו מספיק לגמור כל השמו"ע ביחד (הערה  )421-422או
כשאינו יכול לבוא לבהכ"נ? (הערה )307-308
 .3יחיד שהגיע לקדושה ,ושומע הציבור שהגיעו לקדושה דסדרא ,האם יענה עמהם? וכיצד
הדין כשהיחיד אוחז בקדושה דשחרית והציבור בקדושה דמוסף? נמק (הערה )423
סימן קי
 .1א .היה הולך מעיר לעיר ויש מהלך פרסה ביניהם כמה פעמים עליו לומר תפילת הדרך?
(הערה  ) 428ב .כיצד היה נוהג המהר"ם מרוטנבורג בברכה זו? (הערה  )429ממתי יכול
להתפלל תפילת הדרך ,ועד מתי? (הערה )430
סימן קיא
 .1באר מה אסור ומה מותר להפסיק בין גאולה לתפילה? (הערה  ,432-433הערה )196-198
 .2באר דין סמיכת גאולה לתפילה בשחרית לעניין שהייה או עניית אמנים וקדושה בחול,
בשבת ,וביו"ט( .הערה  ,432-433הערה )196-198
סימן קיג
 .1איתא בברכות לד" .תנו רבנן :אם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחילת כל ברכה
וברכה מלמדין אותו שלא ישחה" א .ציין שני טעמים לאיסור .ב .כיצד הדין באמצע ברכה
ומדוע? (הערה )438
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סימן קיד
 .1בתפילת שמונה עשרה ,סיים ברכה לפני שהתחיל בברכה הבאה אחריה ,מה הדין לגבי
תיקון טעויות בתפילה? (הערה )455-456
סימן קיט
 .1הקדים סדר הברכות שניה לראשונה מה הדין בקריאת שמע(הערה  )134תפילה (הערה
 )470ברכת המזון (סימן קפז,ג הערה ?)227
 .2אדם שהתפלל תפילת יח' ודילג ברכה אחת ונזכר ,מה דינו? (הערה )470
 .3שליח ציבור ששכח עננו בתענית ציבור ,כיצד ינהג? (הערה )471
סימן קכב
 .1א .השומע קדיש או קדושה או ברכה והוא בסיום תפילת שמונה עשרה ,מתי יפסיק ויענה
ומתי לא? ב .האם יש הבדל לפני אמירת יהיו לרצון ,לבין אחר אמירת יהיו לרצון .פרט .ג.
באיזה אופן יוכל לענות גם ברוך הוא וברוך שמו( .הערה  )476ד .מהם ארבע הדברים
שהאומרם זוכה ומקבל פני השכינה והטעם? (הערה )478
סימן קכד
 .1כיצד ינהג ש"צ שיודע שאין תשעה עונים על ברכותיו? (הערה )489
סימן קכו
 .1א .ש"צ שטעה ואינו יודע לחזור למקומו ,מהיכן ימשיך מחליפו? (הערה  )504ב .ש"צ
שטעה בחזרה ולא אמר יעלה ויבא מתי יחזור ,מתי לא יחזור? ג .ש"צ שטעה בשחרית של
שבת ולא הזכיר של שבת מה הדין ,פרט הדעות( .הערה )505
 .2כיצד ינהג ש"צ או יחיד שטעו בתפילת שמונה עשרה? (הערה  ,498הערה )504-505
סימן קכז
 .1מודים דרבנן למה נקרא שמו כך ,האם שוחים בו כמו במודים רגיל ,והאם מסיימים בו
בשם ד'? (הערה )507-509
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הלכות בית כנסת
סימנים קנ -קנו
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סימן קנ -בניין בית הכנסת ושיהיה גבוה

בירניות (פירוש בנינים העשוים לנוי תרגום שכיות החמדה
בירניות שפירן) ומגדלים שאין משתמשים בהם; וגג שהוא

א .כופין בני העיר זה את זה לבנות בית כנסת,
ולקנות ס"ת.

משופע ואינו ראוי לתשמיש ,משערין עד המקום שהוא
ראוי לתשמיש ,דהיינו שאם יש עליה תחת הגג לא תהא
גבוה יותר מבהכ"נ .הגה 3 :ובשעת הדחק ,או שיש מצות

1כופין בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת ולקנות להם
תורה נביאים וכתובים( .וע"ל סי' נ"ה אם כופין זה את זה

מלכות שאינן רשאים לבנות בהכ"נ כדינו ,מותר להתפלל בבית
אף על פי שדרין בעליה על גביו ,ובלבד שינהגו בעליה שעליו
בנקיות ,כמו שיתבאר ס"ס קנ"א

לשכור להם מנין)
ב .אין בונים בהכ"נ אלא בגובהה של עיר ,ומגביהין
אותו מכל בתי העיר.

ג .מי שהגביה ביתו יותר מבהכ"נ י"א שכופין אותו
להשפילו.

2אין בונים בהכ"נ אלא בגבהה של עיר ,ומגביהין אותו עד
שיהיה גבוה מכל בתי העיר שמשתמשים בהם ,לאפוקי

 4מי שהגביה ביתו יותר מבהכ"נ ,י"א שכופין אותו
להשפילו(5 .ואם עשה בנין גבוה יותר בקרן אחד מבהכ"נ ,סגי
בכך)

 1בתוספתא בבא מציעא פי"א ,הי"ב -כופין בני העיר זה
את זה לבנות בית הכנסת ולקנות להם תורה נביאים
וכתובים .כ"פ הרי"ף ,רא"ש וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו המיעוט יכולין לכפות את הרבים.
ואם אין ביכולתם לבנות מ"מ מחוייבין לשכור מקום
מיוחד לתפילה.
סדר הגביה -לבניין בית הכנסת מחלקים בשווה בין כל
המשפחות .ולעניין השכירות גובים חצי לפי ממון וחצי
לפי מספר הנפשות.
ברדב"ז הביא שכאשר יש להם בית כנסת אין להם לבנות
אחר ,משום דברוב עם הדרת מלך וכו',ולכן צריכים
להשתדל להיות מאוחדים .אמנם כל זה שכולם בלב אחד,
אך אם ַח ָלק ליבם מוטב שיתפללו כל כת בפ"ע.
בזמננו מחויבים לקנות גם ספרי תלמוד ופירושיהם ללמד
בהם קטנים וגדולים .אמנם אם יש ספרים מצויים אצל
אנשים אין חיוב על הציבור לקנות כיוון שאם ירצו יוכלו
לשאול איש מחבירו.
ביה"ל -חיוב בניית בית מדרש גדול יותר ,ולכן אם אין
להם מקום ללמוד תורה כופין זה את זה לבנות בית
מדרש.
אין לבנות את בהכ"נ ע"י עובדי ע"ז ,אך יהיה מותר לתקן
את גג בהכ"נ על ידם.
הלכה ברורה(ב) כשם שכופין את הציבור להקים בית
כנסת ,כך כופים להשלים מניין ,ולכן אם גרים במקום
שאין שם אלא מניין מצומצם יכולים לכפות את הציבור
לבוא ולהשלים למניין כדי שיוכלו להגיד דברים
שבקדושה.
(ג) כאשר גובים מהציבור כסף לבניית בית כנסת ,יגבו
מכל אחד לפי אפשרותו ,היינו מהעשירים יותר מהעניים.
(ה) במקום שאין פועלים יהודים מצויים לבנות בהכ"נ
מותר לבנות ע"י פועלים גויים .ובמקרה בו הגויים
מומחים יותר מהיהודים יש להקל.

ד .הבונה כנגד חלון בהכ"נ צריך להרחיק יותר מד'
אמות.

6הבונה כנגד חלון בית הכנסת ,אין מספיק לו בהרחקת
ד"א ,לפי שהוא צריך אור גדול
ביה"ל-הביא בשם הר"ן שבירניות ומגדלים הכוונה
למבצרים ולכן אין להקל כלל בגג משופע שאין בו שימוש,
כיוון שהקולא היא במבצר שאין עליו שם דירה כלל.
הלכה ברורה(י) כתב שבזמן הזה המנהג להקל לבנות
בתים הגבוהים מבית הכנסת ,ואף בא"י .ויש ליישב
מנהגם בדוחק ,ובמקום שאפשר הדבר ראוי להחמיר

 3בדרכ"מ בשם מהר"י בן חביב שבזמנינו שאין לנו רשות
להזמין בית קבוע לשם בית כנסת ,וכל שכן שאין רשות
לבנותה וצריכים אנו להטמין עצמנו בבתי תחתיות וקול
לא ישמע מפני הסכנה ,אם כן אפילו שיהא בית דירה
למעלה על הבית שאנו מתפללין בו כמנהג אין למחות
ובלבד שינהגו בנקיות בבתים שלמעלה מבית הכנסת וכ"פ
ברמ"א.
 4בגמ' בשבת יא .אמר רב אשי :אנא עבדי למתא מחסיא
דלא חרבה.
היינו רב אשי הציל את אנשי עירו בכך שלא היו בתי
התושבים גבוהים מבית הכנסת .נחלקו הראשונים באיזה
אופן?
ר"ח -פירש שצווה להגביהה את בית הכנסת.
רש"י -מנע אותם מתחילה לבנות בתים גבוהים מבית
הכנסת.
רא"ש -משמע שכפה על מי שבנה בית יותר גבוה
להשפילו ,ובכך הציל את אנשי העיר.ובשו"ע הביאו בשם
י"א.

 2בתוספתא מגילה פי"ג הכ"ג אין בונין אותן אלא בגבוה
שבעיר שנ' בראש הומיות תקרא.
ובגמ' בשבת יא .ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר
גוריא אמר רב :כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת
לסוף חרבה ,שנאמר לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את
חרבותיו .והני מילי – בבתים .אבל בקשקושי
ואברורי(פרש"י-בירניות ומגדלים)  -לית לן בה.
רא"ש ,ר"ת -בבירניות ומגדלים אין איסור מכיוון שאין
משתמשים על גגותיהן .ובמקרה בו הגג משופע צריך
לראות עד היכן משתמשים בעליה מתחתיו ושמקום זה
לא יהיה גבוה מבית הכנסת וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא שיש מקומות שאין נזהרין בזה ,וכתבו
באחרונים שטעמם מכיוון שיש בתי עובדי גילולים
הגבוהים מבית הכנסת א"כ בלאו הכי אין היכרא לבית
הכנסת .ומ"מ ראוי לכתחילה ליזהר כל כמה שאפשר.

 5על פי מעשה שהיה בטרוי"ש באחד מקרוביו שהגביה
ביתו ,וצווה עליו ר"ת להגביה גם את בית הכנסת,
והגביהו את בית הכנסת רק מקרן אחת ,ולא החמיר עליו
יותר .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -דווקא שהגביה צד אחד על ידי בניין ,אך אותם
שתוחבין עמוד ברזל בקרן אחת -לא הועילו כלום
בתקנתם.
 6במשנה בבבא בתרא כב .מי שהיה כותלו סמוך לכותל
חבירו ,לא יסמוך לו כותל אחר אא"כ הרחיק ממנו ארבע
אמות .החלונות ,בין מלמעלן בין מלמטן בין כנגדן  -ארבע
אמות(.היינו במקרה בו יש כותל עם חלונות ,ובא חבירו לבנות
כנגדו כותל עם חלון צריך להרחיק ד' אמות ודיו)

136

 9וסדר הישיבה כך היא :הזקנים יושבים פניהם כלפי העם,
ושאר העם כולם יושבים שורות שורות ,פניהם כלפי הקודש ופני
הזקנים.

ה .פתח בהכ"נ כנגד הצד שמתפללין בו ,מקום
הבימה וסדר הישיבה.

7אין פותחין פתח בהכ"נ אלא כנגד הצד שמתפללין בו
באותה העיר ,שאם מתפללין למערב יפתחוהו למזרח ,כדי
שישתחוו מן הפתח נגד הארון שהוא ברוח שמתפללין
נגדו 8 .הגה :ועושין בימה באמצע ב"ה ,שיעמוד עליה הקורא

סימן קנא-דיני קדושת בית הכנסת.
א .גדר קדושת בהכ"נ ובהמ"ד ,וללומדים בהם
הקלו.

בתורה וישמעו כולם .וכשמתפלל הש"צ ,פניו כלפי הקדש.

10בתי כנסיות ובתי מדרשות ,אין נוהגין בהם קלות ראש
כגון :שחוק והתול ושיחה בטילה ,ואין אוכלים ושותים
בהם ולא מתקשטין בהם ולא מטיילין בהם ולא נכנסים
בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים11 ,ות"ח

וכתב באגודה על אחד שבנה כנגד בית הכנסת ,במקרה זה
לא מספיק שירחיק ד' אמות כיוון שבית הכנסת צריך אור
גדול משאר בתים וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לא ברור מה השיעור שצריך להרחיק מבהכ"נ
אך נראה שבשמונה אמות סגי .והביא בשם ספר חסידים
שמי שחלונו פונה לרה"ר בו עוברים אנשים לבהכ"נ שאין
לשפוך לשם מי רגלים ,לפי שיש שהולכים לבהכ"נ
בהשכמה ואינם רואין בחושך ויטנפו רגליהם ,וכן יש
לחוש שהוא כבור ברה"ר
מחלונות עזרת הנשים אין צריך להחמיר ולהרחיק.
שכני בהכ"נ שיש להם בית כסא ,שריחו נודף לבית
הכנסת ,צריך לסלק את בית הכסא ואפילו אם בית
הכסא קדם לבהכ"נ ,ומ"מ צריכים לשלם לו דמיו.
אם בהכ"נ פותח את חלונותיו לחצר היחיד ,יכול הוא
למחות בידם.
הלכה ברורה(יא) במקרה בו חלונות בהכ"נ גדולים באופן
שגם אם בונה כנגדם נשאר אור גדול בבהכ"נ ,יכול
להרחיק אפילו פחות מח' אמות ,וכן אם בא לבהכ"נ אור
ממקום אחר ,ואינן צריכים לאור החלונות ,די בכך
שירחיק ד' אמות.

 9כתב הרמב"ם בהלכות תפילה כיצד העם יושבין בבתי
כנסיות? הזקנים יושבין ופניהן כלפי העם ואחוריהם כלפי
ההיכל ,וכל העם יושבין שורה לפני שורה ופני השורה
לאחורי השורה שלפניה עד שיהיו פני כל העם כלפי
הקודש וכלפי הזקנים וכלפי הבימה .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -בזמננו שקונים את מקום הישיבה אין חשיבות
לסדר הישיבה .אך יזהרו שלא לישב בין הבימה להיכל,
שהרי זה גנאי וגם איסור שהעומד על התיבה לברך
ומשתחוה נראה כמשתחוה לו .אך כאשר עושים
אלמימרא (נ"ל מחיצות לתיבה) נחשבת התיבה לרשות
אחרת ורשאי לשבת שם.
 10בגמ' מגילה כח .תנו רבנן :בתי כנסיות אין נוהגין בהן
קלות ראש :אין אוכלין בהן ,ואין שותין בהן ,ואין
ניאותין(מתקשטין) בהם ,ואין מטיילין בהם ,ואין נכנסין
בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ,ואין
מספידין בהן הספד של יחיד .אבל קורין בהן ,ושונין בהן,
ומספידין בהם הספד של רבים .ובהמשך הגמ' "ואהי
להם למקדש מעט" אמר רבי יצחק :אלו בתי כנסיות
ובתי מדרשות שבבבל .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אפילו שיחת חולין שהיא לצורך פרנסה אסור,
וכ"ש שיחה בטלה ,ובפרט שיחה אסורה כלשון הרע וכו',
ובזוהר הפליג מאוד בגודל עוון זה.
אין להיכנס מהחמה או הגשמים גם אם לומד מעט
בכניסתו ,אא"כ היה לומד בחוץ ומחמת החמה או
הגשמים נכנס שאז מותר.
הלכה ברורה(ג) אע"פ שנוהגים לומר למתעטש "חיים
טובים" "אסותא" מ"מ בבהמ"ד אין לומר כן ,ובבית
הכנסת יש להקל במקום שמותר להפסיק בתפילה
(ז) אין להכניס כלי נגינה לבהכ"נ .אמנם כל זה בדרך
קבע ,אך בדרך ארעי לצורך שמחה של מצווה יהיה מותר.
(ח) אין להסתפר או להתגלח בבית הכנסת ,ויש הנוהגים
לעשות התספורת הראשונה של הקטן בבהכ"נ ויש להם
על מה שיסמוכו.
(י) הרגיל לשאוף טבק רשאי לעשות כן בצינעא ,ויש ליזהר
שלא יכבדו זא"ז בשעת התפילה כדי שלא יבואו לידי
שחוק וקלות ראש.

 7בתוספתא מגילה פ"ג הכ"ב אין פותחין פתחי בתי
כנסיות אלא למזרח .שכן מצינו בהיכל שהיה פתוח
למזרח ,שנ' "והחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד
מזרחה" .וכ"פ ברי"ף והרא"ש.
תוס' ,מרדכי ,הגהמ"י -כל זה בדווקא בימיהם(שהיו
בבבל) ,אך בימנו(אירופה וכדו') שמתפללים למזרח יעשו
הפתח במערב וה"ה לצפון ולדרום וכ"פ בשו"ע.
ביה"ל -ובמקום הדחק אינו מעכב.
הלכה ברורה(יג) יש ליתן את ארון הקודש בצד
שמתפללים אליו באותה עיר ,ואם אי אפשר ,בשעה
שהציבור מתפללים יפנו לכיוון ירושלים .אך יזהרו שלא
יהיה הארון כנגד ירושלים ,ואז בשעה שיתפללו יפנו
אחוריהם אל הארון.
 8כ"פ ברמב"ם וכ"פ ברמ"א .וכתב בב"י -כאשר הבימה
באמצע ,אין רשאין לשבת בין הבימה להיכל.
משנ"ב -אין לעשות לבימה יותר מ 6מדרגות.
והוסיף להדגיש שבשעת התפילה צריך הש"צ לרדת
מהבימה.
ביה"ל-מנהג קדום הוא שהבימה תהיה באמצע בהכ"נ,
וקרא תגר על אותם שפרצו מנהג זה והחלו לעשות הבימה
סמוך לארון הקודש.
הלכה ברורה(טו) מנהג הספרדים שהן קריאת התורה והן
הש"צ עומד על הבימה,ואף למנהג האשכנזים אם ישנו
צורך בדבר כגון שאם יעמוד לפני העמוד לא ישמעוהו,
רשאי להתפלל על הבימה(וכ"פ בשו"ת אגרות משה)
(טז) על פי הזוהר יש לעשות לבימה  6מדרגות ,ואין
להוסיף .ובזמנינו אין מקפידין אך יזהרו שלא לעשות
יותר.

 11בגמ' במגילה כח .בתי כנסיות אין אוכלין בהן ,ואין
שותין בהן.
רמב"ם -חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות
מדוחק .לכן אם אין דוחק אין להתיר .וראיה לדבריו
הביא מהמשך הגמ' כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו
קיימי ושאלי שאילתא(שאלו שאלה) מרבא ,אתא זילחא
דמיטרא(בא עליהם מטר גשם) .עיילי לבי כנישתא (נכנסו
לבית הכנסת) אמרי :האי דעיילינן לבי כנישתא  -לאו
משום מיטרא (שהרי רק מחמת מטר אסור) אלא משום
דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנא(.שכדי להבין צריך
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ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם ,מדוחק ,וי"א
דבבה"מ אפי' שלא מדוחק שרי 12 .ואין מחשבים בהם

ב .י"א שיחיד הקובע מדרשו בביתו לצרכו אין לו
קדושה כ"כ.

חשבונות ,אא"כ הם של מצות ,כגון :קופה של צדקה
ופדיון שבויים ,ואין מספידים בהם אא"כ יהיה ההספד
לאחד מגדולי העיר ,שכל בני העיר מתקבצים ובאים
להספידו;  13ואם צריך ליכנס בהם לצרכו ,כגון לקרוא
לאדם ,יכנס ויקרא מעט או יאמר דבר שמועה ,ואח"כ
יקראנו ,כדי שלא יהא נראה כאילו נכנס לצרכו; ואם
אינו יודע לא לקרות ולא לשנות ,יאמר לאחד
מהתינוקות :קרא לי פסוק שאתה קורא בו או ישהה מעט
ואח"כ יצא ,שהישיבה בהם מצוה ,שנאמר :אשרי יושבי
ביתך(שיעור הישיבה ,כדי הלוך ב' פתחים)

14

וי"א שמה ששנינו בקדושת בתי מדרשות ,ר"ל של רבים
דומיא דבהכ"נ ,אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצרכו אין
לו קדושה כ"כ.
ג .אין ישנים בבהכ"נ אפי' שנת עראי אבל בבהמ"ד
מותר.

15אין ישנים בבהכ"נ ,אפי' שינת עראי ,אבל בבית המדרש,
מותר.

ד .לצורך בהכ"נ או לצורך מצווה מותר לישון
ולאכול בבהכ"נ.

שדעתנו תהיה מיושבת ולכן נכנסנו לבית הכנסת) וסתם גשם
שיורד אינו דוחק ולכן ההיתר להיכנס הוא בדווקא כשיש
דוחק וכ"פ התוס' ,רא"ש.וכ"פ בשו"ע
אור זרוע -אפילו שלא מדוחק מותר ,ורבינא ורב אדא
החמירו על עצמם .ומותר לאכול ולשתות גם למי שאינו
ת"ח.
ר"ן -כל ההיתר הוא בדווקא בבתי מדרשות ,שם עומדים
כל היום ,אבל בית הכנסת לא .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -לת"ח מותר אכילה ,שתיה ושינה ,אך שאר
הדברים פשוט שגם לו אסור.
וכוונת מדוחק היינו שאין מקום אחר לאכול ולשתות
התירו להם בבית המדרש או בהכ"נ ,ובמג"א כתב
שלאנשים הלומדים בקביעות לעולם נחשב להם כשעת
הדחק כיוון שאם ילך לביתו בודאי יתבטל מלימודו .אך
מי שאינו לומד בקביעות אסורים לאכול ,והסכימו עמו.
וכתב שלשיטת הר"ן ,מותר לת"ח לעשות כל תשמיש
שצריכים בו אפילו כשאין דוחק ,אך משמע שהרמ"א
הסכים עמו דווקא לעניין אכילה ושתיה שמותרת אף בלא
דוחק ,אך לא לעניין שאר תשמישים.
הלכה ברורה(יב) תלמידי חכמים מותרים לאכול ולשתות
בבהכ"נ שלא יבטלו מלימוד תורה .ונהגו להקל לשתות
מים\ תה\ קפה אף למי שאינו ת"ח ובלבד שיושב בבהכ"נ
ללמוד

16לצורך בהכ"נ ,מותר לאכול ולישן בתוכו ,ומטעם זה
ישינים בליל יום הכפורים בבהכ"נ; ואפילו לצורך מצוה
אחרת ,כגון כשנקבצים לעבר השנה בבהכ"נ ,מותר לאכול
שם.
ה .לא יקצר דרכו דרך בית הכנסת.

17היו לבהכ"נ שני פתחים ,לא יכנס בפתח זה לעשותו דרך
לצאת בפתח השני לקצר דרכו; ואם היה הדרך עובר
 14כ"כ המהר"י בן חביב וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם הקדיש בית ללימוד לרבים חלה עליו קדושת
בית מדרש.
 15בגמ' בברכות כה .הני ציפי דבי רב ,דהני גנו והני גרסי
(מחצלות שהיו בבי רב ,שאלו ישנו עליהם ואלו ישבו ולמדו
עליהם)

עפי"ז כתב בנימוקי יוסף שנת עראי אסור בבהכ"נ,
ובבהמ"ד למרות שהוא חמור יותר מותרת בו שנת עראי
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -בבית הכנסת אסור רק לסתם אדם לשון שנת
עראי ,אך לת"ח מותר.
והביא שלת"ח הלומד בקביעות בבהמ"ד ,מותר לו לישון
אפילו שנת קבע.
הלכה ברורה(כג) לת"ח מותר לישון שנת עראי או שנת
קבע ,בבהמ"ד או בבהכ"נ.

 12בגמ' במגילה כח :אמר רבי אסי :בתי כנסיות שבבבל
על תנאי הן עשויין(היינו על מנת שישתמשו בהם) ,ואף על פי
כן אין נוהגין בהן קלות ראש .ומאי ניהו? חשבונות.וכתב
הרמב"ם שחשבונות של מצווה יהיה מותר וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(יט) מותר להספיד בבהכ"נ הספד של רבים,
היינו ת"ח ,או אדם חשוב שבאים רבים להספידו,
ובדורות האחרונים המנהג לערוך על כל אדם ,ובדווקא
כאשר אומרים דברי תורה והתעוררות ולא רק מספרים
בשבחו של מת.

 16הגהמ"י הביא בשם הריצב"א שלצורך בהכ"נ מותר
לאכול ולישן בתוכו ,שהרי אפילו לצורך מצווה אחרת
התירו כמו שלמדנו שצריך לבדוק את בתי הכנסת מחמץ
מחמת שמכניסים לתוכם אוכל כאשר מעברים את השנה.
ומכאן התירו לישן בבהכ"נ בליל יוה"כ כדי לשמור על
הנרות וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -צורך בהכ"נ היינו הנכנס לשמור אותו.
במג"א -הביא שדווקא סעודה שאין בה חשש לקלות
ראש ,כמו סעודת עיבור שנה שהייתה רק מפת וקטניות,
אך שאר סעודת מצווה שיש בה שכרות ,חוששים ואסור.
ובמשנ"ב הביא שהנוהגין להקל לעשות סעודת סיום מפני
שאין להם מקום אחר מרווח אין למחות בידם.
הלכה ברורה(כד) התיר לעשות סעודת מצווה כגון ברית
מילה ,פדיון בן וסיום מסכת .וכן יש להקל בסתם סעודת
שבת שכן אומרים בה ד"ת וכו' אך יזהרו שלא ישתו
משקאות חריפים שלא יבואו לידי שכרות וקלות ראש.
ולכן המביאים מיני מזונות לבהכ"נ כדי שיברכו ויענו אמן
לעילוי נשמה ,יזהרו שלא ישתו שם משקאות חריפים.

 13בגמ' במגילה כח :אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב
אשי :אי אצטריך ליה לאיניש למיקרי גברא מבי
כנישתא ,מאי?  -אמר ליה :אי צורבא מרבנן הוא  -לימא
הלכתא ,ואי תנא הוא  -לימא מתניתא ,ואי קרא הוא,
לימא פסוקא .ואי לא  -לימא ליה לינוקא :אימא לי
פסוקיך .אי נמי ,נישהי פורתא וניקום .וכ"פ בשו"ע.
בדרכ"מ -הביא בשם המרדכי ששיעור הישיבה כדי הילוך
ב' פתחים .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב-דייק שראשית יאמר שמועה או פסוק ואז יקרא
לו ,כדי שלא יראה שהפסוק הוא טפל לקריאה לחבירו.
ושיעור הילוך ב' פתחים הוא  8טפחים.
הלכה ברורה(כא) אינו צריך לשבת ממש ,אלא די בכך
שישהה שיעור ב' פתחים ,דהיינו אפילו פחות משניה
אחת .אלא שלא יהיה בחפזון כמבוהל.

 17בגמ' במגילה כט" .אין עושין אותו קפנדריא" מאי
קפנדריא? אמר רבא :קפנדריא כשמה .מאי כשמה?
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קודם שנבנה בהכ"נ ,מותר .וכן אם לא נכנס בו תחלה כדי
לקצר דרכו ,מותר לעשותו דרך .וכשנכנס בו להתפלל,
מותר למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר.

ז .יכול לירוק בבהכ"נ  ,ובלבד שישפשפנו ברגליו.

ו .מותר להיכנס בבהכ"נ במקלו ובתרמילו ויש
אוסרים בסכין ארוך.
18מותר ליכנס בבהכ"נ במקלו ובתרמילו ובאפונדתו (פי'

ח .ראוי לקנח טיט שעל רגליו קודם שיכנס להתפלל
ויסיר לכלוך מבגדיו.

20יכול לרוק בו ,ובלבד שישפשפנו ברגליו או שיהיה שם
גמי שאם ירוק לתוכו לא יהא נראה.

 21טיט שעל רגליו ,ראוי לקנחו קודם שיכנס להתפלל;
וראוי שלא יהא עליו ולא על בגדיו שום לכלוך.

מיני כיסים תרגום ובילקוט ובתרמיליה) 19 ,ויש אוסרים
ליכנס בו בסכין ארוך או בראש מגולה.

ט .נוהגים בהם כבוד ,לכבדן ולרבצן ,ומדליקין בהם
נרות.
22נוהגים בהם כבוד ,לכבדן ולרבצן (פי' כבוד נקוי הבית.
ריבוץ זריקת המים על פני הקרקע) .ונוהגין להדליק בהם

כמ"ד :אדמקיפנא אדרי איעול בהא(.עד שאקיף את הבתים
אכנס דרך בהכ"נ) אמר רבי אבהו :אם היה שביל
מעיקרא(קודם שנבנה בהכ"נ)  -מותר .אמר רב נחמן בר

נרות ,לכבדן.

יצחק :הנכנס על מנת שלא לעשות קפנדריא  -מותר
לעשותו קפנדריא .ואמר רבי חלבו אמר רב הונא :הנכנס
לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא ,שנאמר
"ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון
להשתחות יצא דרך שער נגב"(יחזקאל מו,ט) וכ"פ בשו"ע.

אך יש שחלקו על הבנת הט"ז ואין לחלק בין גודל הסכין
ובין מכוסה ללא מכוסה.
אליה רבה-אסור דווקא בסכין מגולה
ביה"ל -ת"ח שמותר לו לאכול ולשתות בבהכ"נ
ובבהמ"ד ,מותר להכניס סכין לצורך אכילתו
הלכה ברורה(כט)אין ליכנס עם סכין ארוך ,ולכמה
מהפוסקים מותר בסכין קצר שאפשר לכסותו ,ובבהמ"ד
יש להחמיר בזה.
אדם שיש ברשותו כלי נשק ,ואינו יכול להשאירו מחוץ
לבהכ"נ ,אם יכול לכסותו בבגדיו קודם שיכנס יעשה כן,
ואם אינו יכול רשאי להיכנס עמו.
והמתפלל בביתו מעיקר הדין רשאי להתפלל כשיש עליו
סכין או כלי נשק ,אך מדברי המקובלים לא יהיה עליו
כלי ברזל בשעת התפילה.

ולעניין אם נכנס לתוכו להתפלל גרסו הרא"ש ,רי"ף –
שמצווה לעשותו קפנדריא.
הרמב"ם לעומתם גרם מותר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-פסק שזו מצווה שכן מצינו בפסוק ,וטעם הדבר
שבכך נראה כמחבב.
ביה"ל -אם קורא מעט או שוהה מעט מותר לעשות
קפנדריא כמו שמצינו בסעיף א'.
הלכה ברורה(כה) במקרה בו הדרך עברה לפני שנבנה
בהכ"נ או כשנכנס לבהכ"נ לא היה הדבר על מנת לקצר
מעיקר הדין מותר לצאת מהפתח השני ,אך טוב להחמיר
שלא יעשה כן.
אך במקרה בו נכנס ללמוד או להתפלל מותר לצאת
מהפתח השני ואין להחמיר בזה ,ויש פוסקים שאפילו
מצווה יש בזה שנראה שמחבב את בהכ"נ.
(כו)אם נכנס ובכוונתו לקצר דרכו ,לא מועיל אם ישב
ללמוד מעט או לומר פסוק.
(כז) ההולך אפילו לדבר מצווה אינו רשאי ליכנס לבהכ"נ
ולצאת מהפתח השני.

 20בגמ' בברכות סב :אמר רבא כי ביתו -מה ביתו
אקפנדריא קפיד אינש וארקיקה ומנעל לא קפיד אינש אף
בהכ"נ קפנדריא הוא דאסור ,רקיקה ומנעל שרי .וכ"פ
בשו"ע.
ר' יונה ,רא"ש -ובלבד שישפשפנו ברגליו .ראב"ד,
רשב"א -רגילים לשים גמי ,שאם יורקים בתוכו אינו
נראה  .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -יזהר שלא ירק בפני חבירו .והאר"י ממידת
חסידות היה נזהר מיריקה בבהכ"נ.
בשבת שאי אפשר לשפשף  ,יעמיד עליו מנעלו עד
שיתמעך.
וצ"ע באנשים שמקפידים בביתם על רקיקה  ,האם גם
להם יהיה מותר לירוק בבהכ"נ ובבהמ"ד.
הלכה ברורה(לא) בזמן הזה שבתים שלנו מרוצפים או
מכוסים בשטיחים ,יש להחמיר ולא לירוק על הריצפה
וכ"ש לא לעשות כן בפני אנשים אחרים שמואסים בזה.

 18בגמ' בברכות סב :לא יכנס אדם להר הבית לא במקלו
שבידו ולא במנעלו שברגלו ולא במעות הצרורים לו
בסדינו ,ובפונדתו(חגורת כיסים הנותן בה מעות) המושפלת
לאחוריו ולא יעשנו קפנדריא .בהמשך הגמ' אמר רבא כי
ביתו -מה ביתו אקפנדריא קפיד אינש וארקיקה ומנעל
לא קפיד אינש אף בהכ"נ קפנדריא הוא דאסור ,רקיקה
ומנעל שרי.
מגמ' זו משמע שדווקא בהר הבית אסור ליכנס באלו ,אך
בבית הכנסת מותר וכ"פ בשו"ע

(ופשוט שלהוציא אם מתפלל במקום עפר וכו' שיהיה מותר
מדינא)

 19מהר"ם ,ארחות חיים  -אין ליכנס עם סכין ארוך
לבהכ"נ ,מפני שהתפילה מארכת ימיו של אדם והסכין
מקצרת .וגם להכניסו בכיסו אסור.
ר' פרץ -חלק על דבריו .והוסיף שאין ליכנס בגילוי ראש
לבית הכנסת.
בשו"ע פסק שאין ליכנס עם סכין ארוך ,ואין ליכנס
בגילוי ראש.
נחלקו באחרונים האם ר' פרץ חולק לגמרי על דינו של
המהר"ם ומתיר ליכנס עם סכין אפילו גלויה ,או שמא
מתיר דווקא סכין מכוסה.
ט"ז -הבין שר' פרץ חולק לגמרי ולא מועיל כיסוי הסכין,
אך דווקא בסכין גדולה .אך בסכין קצרה מועיל הכיסוי.

21

מהר"י בן חביב -צריך לנקות טיט שעל רגליו קודם
שיתפלל ,וכן שלא יהיה על בגדיו שום לכלוך ק"ו משנכנס
לפני מלך בשר ודם וכ"פ בשו"ע
 22בגמ' במגילה כח :ומכבדין אותן ,ומרביצין אותן כדי
שלא יעלו בהן עשבים .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-המנהג להדליק הנרות קודם שיכנס אדם
להתפלל  ,ושכן היו עושים במקדש.
הלכה ברורה(לד) המנהג שלא להדליק נרות בבהכ"נ כלל.
ואת נר התמיד יש לעשותו מחשמל.
139

ואפילו בחרבנו ,לתשמיש מגונה ,כגון :זריעה וחשבונות
של רבים ,לא מהני תנאה; בד"א ,בבתי כנסיות שבחוצה
לארץ ,אבל בבתי כנסיות שבא"י ,לא מהני שום תנאי

י .אפילו לאחר שחרבו עדיין הן בקדושתן.

23אפי' לאחר שחרבו ,עדיין הן בקדושתן; וכשם שנוהגים
בהם כבוד בישובן ,כך נוהגים בחרבנם ,חוץ מכבוד ורבוץ;
ואם עלו בהם עשבים ,תולשים אותם ומניחים אותם
במקומן ,משום עגמת נפש ,כדי שיראו העם ותעיר רוחם
וישתדלו לבנותם.

יב .יש ליזהר מלהשתמש בעלייה שעל גבי בהכ"נ
תשמיש קבוע של גנאי.

25יש ליזהר מלהשתמש בעליה שעל גבי ב"ה תשמיש קבוע
של גנאי ,כגון לשכב שם; ושאר תשמישים ,יש להסתפק
אם מותר להשתמש שם .הגה26 :וכל זה דוקא בב"ה קבוע,

יא .בהכ"נ בחו"ל שהתנו עליו מותר בחרבנו
בתשמיש שאינו מגונה.

24אם בשעת בנין בהכ"נ התנו עליו להשתמש בו ,מותר
להשתמש בו בחרבנו; אבל ביישובו ,לא מהני תנאי.

25

(עליה היינו קומה שניה)

מרדכי בשם ר' מאיר -כתב שאינו יודע אם ישנו איסור
להשתמש בעליה שעל גג בית הכנסת ,אמנם יש ליזהר
שלא להשתמש שם שימוש קבוע של גנאי כדי לשכב שם.
מהרי"ק -שמא דומה הדבר לעליות היכל שנתקדשו,
ובתי כנסיות שלנו הרי הם כמקדש מעט.
בשו"ע פסק כמרדכי שאסור תשמיש קבוע של גנאי כמו
לשכב שם .ופסק כמהרי"ק בשאר תשמישים שיש
להסתפק מה דינם-.ומשמע מדברי השו"ע שאסור מעל
כל שטח בית הכנסת ולאו דווקא מעל ההיכל.
משנ"ב -בדרך מקרה מותר לשכב בעליה שע"ג בהכ"נ.
ובעניין שאר התשמישים יש להקל בדבר חוץ ממקום
שמעל ארון הקודש.
ביה"ל -הדברים בהם מסתפק השו"ע הם בדווקא בעליה
שהיא חדר סגור ולא ניכר הנעשה בה לעיני כל ,אך
השתמשות שגלויה לעין כל כייבוש בגדים או פירות
אסורה בכל אופן.
הלכה ברורה(לט) מותר לגור בדירה שהיא ע"ג בהכ"נ,
ורק במקום שעל גבי ההיכל אסור להשתמש תשמיש
קבוע של גנאי .ומכ"ש שיש להקל אם אותה דירה היא 2
קומות מעל בהכ"נ שמותר להשתמש בכולה ואפילו כנגד
ההיכל(.דבריו אלו מבוססים על פי פסיקתו של הרמב"ם

 23במשנה במגילה כח .ועוד אמר רבי יהודה :בית הכנסת
שחרב אין מספידין בתוכו  ...עלו בו עשבים  -לא יתלוש,
מפני עגמת נפש .ובגמ' אמר רבי יהודה:מכבדין אותן,
ומרביצין אותן כדי שלא יעלו בהן עשבים .אמר רבי
יהודה :אימתי  -בישובן ,אבל בחורבנן  -מניחין אותן
לעלות .עלו בהן עשבים  -לא יתלוש ,מפני עגמת נפש.
עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש .והתניא :אינו
תולש ומאכיל ,אבל תולש ומניח!  -כי תנן נמי מתניתין -
תולש ומאכיל תנן.
היינו לאחר חרבנם אינו צריך לכבד ולרבץ ואינו תולש
את העשבים על מנת לאכול ,אלא תולש ומניח במקומם
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -דין זה בין בבהכ"נ ובין בבהמ"ד ,ואין חילוק אם
הם בא"י או בחו"ל.
אין הכוונה שחייב לתלוש ,אלא אם רוצה מותר לו.
אם סותרים את בהכ"נ ובאים לבנות במקום אחר לא
צריכים לתלוש בו העשבים אלא יגדרו אותו כדי שלא
יזלזלו באותו מקום.
 24בגמ' במגילה כח :אמר רבי אסי :בתי כנסיות שבבבל
על תנאי הן עשויין ,ואף על פי כן אין נוהגין בהן קלות
ראש .ומאי ניהו  -חשבונות
פרש"י -על מנת שישתמשו בהן.
רא"ש -מה שכתב רש"י על מנת שישתמשו בהם אין
הכוונה שזה בזמן ישובן ,שהרי בזמן ישובן אף תנאי לא
מועיל .אלא התנאי מועיל לאחר חורבנן ,וגם אז לא ינהגו
בהם קלות ראש .כמו לחשב חשבונות ,וכן אין לזרוע
אותם .וכ"פ בשו"ע.
רמב"ן -מה שהתירו לעשות לאחר חורבנם הוא שאם
הוצרכו אנשי העיר להאכיל בהם עניים ,או להשכיבם
לישון שם.
תוס' -התנאי מועיל דווקא לבתי כנסיות שבבבל ,שהרי
בבא הגואל תפקע קדושתם .אך בא"י לא מועיל תנאי
שקדושתם לעולם קיימת וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -צריך לעשות את התנאי בשעת הבניה ולא אחרי,
וצריך תנאי ממש בפה.
לעניין חשבונות ,יש שאמרו שדווקא של רבים אסור כיוון
שיש בזה יותר קלות ראש ,אך של יחיד מותר .ויש שאמרו
שאפילו של רבים אסור ולכן פשוט שאף של יחיד אסור.
ביה"ל -אם התנה להתפלל בו זמן מסוים בלבד ,יהיה
מותר לעשות בו מה שרוצה כיוון שאין תוקף להזמנה כזו,
אך יש להחמיר שבתוך הזמן שהתנה שלא ינהגו בקלות
ראש.
בשעה"ד יש לסמוך על שיטת רש"י שגם בישובו מועיל
תנאי.
והאריך להוכיח שגם בא"י מועיל תנאי ולא רק בבבל.
הלכה ברורה(לז) יש אומרים שאם חרב בהכ"נ ובדעתם
לבנותו בשנית ,אין התנאי מועיל להשתמש בו בשעה
שהוא עומד חרב.

בשו"ת פאר הדור ,שהורה שכל האיסור הוא בדווקא מעל
ההיכל ,אך לא בשאר בהכ"נ .ולכן כתב שאם השו"ע היה רואה
את דבריו היה פוסק כמותו)

(מ) ובכל דינים אלו יש ליזהר אף בעזרת הנשים שגם בה
יש קדושה ,וכל שכן בעזרת הנשים הבנויה מעל בית
הכנסת באופן שעזרת הנשים נמצאת כולה בחלל בהכ"נ.
*והוסיף הט"ז שלמרות ששום מחיצה אפילו של ברזל
אינה מפסיקה את התפילה בין ישראל לאביהם שבשמים,
בכ"ז טינוף או תשמיש בזיון מפסיקין את התפילה! ולכן
אין לעשות כלל בהכ"נ אם יש למעלה ממנו דבר מאוס.
"ואני בילדותי הייתי דר בקהילת קודש קרקא עם ביתי,
בבית מדרשי שהיה למעלה מן בית הכנסת ,ונענשתי
הרבה במיתת בניי ,ותליתי בזה! "
ובשעה"צ – כתב שדברי הט"ז שאין תפילתו עולה למעלה
אינם מוכרחים ,וכן עמא דבר להקל בדבר.
 26מהר"י וייל -אדם שיחד חדר בביתו שיהיה בית
הכנסת ,מותר לישן ולשכב מעליו .שכל האיסור בעליה
הוא בדווקא במקום בו נבנה הבית כנסת בתחילה משא"כ
הכא שנבנה לבית ואז ייחדו לבהכ"נ .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -אם בשעה שנבנה בהכ"נ ,נבנה בית דירה למעלה
ממנו שרשאי לדור שם ,שלא הוקדשה הקומה שלמעלה-
אך אין לעשות שם תשמיש מגונה.
במקומות בו משכירים דירה תחתונה להיות בהכ"נ,
ולמעלה מהם יש דירות עם תינוקות וכו' אפשר בגלל שזה
זמני להתיר.
ומ"מ שומר נפשו ירחק מהם ובפרט כנגד ההיכל.
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שנבנה מתחלה לכך ,אבל בית שיחדו לאחר שנבנה לבהכ"נ,
מותר לשכב עליו.

תחלה ,ואח"כ סותרים הישן (ואפי' לא רצו לסתור רק
מחיצה א' להרחיבו ,נמי דינא הכי) 28 .והני מילי ,שהיה

סימן קנב -שלא לסתור שום בית הכנסת

הראשון חזק; אבל אם חרבו יסודותיו או נטו כותליו
ליפול ,סותרים אותו מיד ומתחילין לבנות במהרה ביום
ובלילה ,שמא תדחק השעה וישאר חרוב .הגה :ואסור ליקח
אבנים מבהכ"נ הישנה כדי לבנות חדשה  29 .ואסור לסתור דבר
מבהכ"נ ,אלא אם כן עושה על מנת לבנות.

א .איסור סתירת בהכ"נ ,ואופנים בהם הותר.

27אין סותרים בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר,
שמא יארע להם אונס שלא יבנו האחר; אלא בונים אחר

סימן קנג -דיני בנין בית הכנסת
 27בגמ' בבבא בתרא ג :אמר רב חסדא :לא ליסתור איניש
בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי .איכא דאמרי:
משום פשיעותא (יארע אונס ולא יבנו אחר) ואיכא דאמרי:
משום צלויי (שלא יהיה להם באותו זמן מקום להתפלל) מאי
בינייהו? איכא בינייהו ,דאיכא דוכתא לצלויי( .היינו למ"ד

א .מותר לעשות מבהכ"נ בית מדרש דמעלין
בקודש.

30מותר לעשות מבהכ"נ בית המדרש ,אבל לא מבהמ"ד
בהכ"נ.

משום פשיעה יהיה אסור ,כי חוששים שלא יצליחו לבנות,
ולמ"ד משום תפילה ,הרי יש להם מקום בנתיים להתפלל)

(ב) במקרה בו אי אפשר לבנות בהכ"נ חדש קודם שיסתרו
את הישן ,כגון שרוצים לבנות באותו מקום בשעה"ד יהיה
אפשר להקל בדבר .ואם אפשר ישכרו פועלים גויים
לעשות כן.

בגמ' במגילה כו :רמי בר אבא הוה קא בני בי
כנישתא(,היה בונה בהכ"נ חדש) הוה ההיא כנישתא
עתיקא ,הוה בעי למיסתריה ולאתויי ליבני וכשורי מינה,
ועיולי להתם(.רצה לסתור את בהכ"נ הישן ולהשתמש
בקורות ובאבנים של הישן לבניין החדש) יתיב וקא מיבעיא
ליה הא דרב חסדא .דאמר רב חסדא :לא ליסתור בי
כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי ,התם  -משום
פשיעותא(,רב חסדא אסר לסתור מחשש שמא יפשע) כי האי
גוונא מאי?(שסותר ,רק כדי לקחת קורות ואבנים לחדש) -
אתא לקמיה דרב פפא  -ואסר ליה ,לקמיה דרב הונא -
ואסר ליה.

 28בגמ' בבבא בתרא ג :ולא אמרן אלא דלא חזי בה
תיוהא(איסור הסתירה הוא דווקא שלא ראה בבניין סדקים)
אבל חזי בה תיוהא  -סתרי ובני; כי הא דרב אשי חזא בה
תיוהא בכנישתא ד'מתא מחסיא' ,סתריה ועייל לפוריי'
להתם ,ולא אפקיה עד דמתקין ליה שפיכי(וישן שם עד
שסיימו את בניין בהכ"נ וזאת כדי שירדו עליו גשמים ויזדרז
בבניין בהכ"נ).

עפי"ז פסק הרמב"ם -אם חרבו היסודות ,או נטו כתליו
לפול סותרין אותו מיד ומתחילין לבנות במהרה ביום
ובלילה וכ"פ בשו"ע.
ט"ז -מעשה בעיר אחת שהיו יהודים חיים חוץ לחומה
ושם הייתה בהכ"נ ,עם הזמן היהודים נכנסו בתוך
החומות ונשאר בהכ"נ לבדו ,וכתב שאין לך תיוהא גדול
מזה ,ומותר לסתור את בהכ"נ ולבנותו בפנים .אך ראשית
יתחילו לבנות בפנים ואז יקחו מן האבנים של הבניין
הישן.
הלכה ברורה(ד) ה"ה אם גזרה המלכות שלא יתפללו יותר
באותו בהכ"נ ,ואי אפשר לשדל אותם למחול על כך,
רשאים להרוס את אותו בהכ"נ ע"מ לבנותו במקומו.

החשש לסתור :רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש -מהמשך הגמ'
בבבא בתרא ,ומהגמ' במגילה משמע שהחשש הוא שמא
יפשע כרב חסדא.
הגדרת פשיעה :ר"ן ,רשב"א -הנפ"מ היא דווקא בבהכ"נ
שאינו קבוע .שאז למ"ד משום פשיעה יהיה אסור שמא
יתרשל ויתעכב כמה ימים עד שיבנה אותו .אך אם יש
להם בהכ"נ אחר קבוע ,לכו"ע אין איסור לסותרו.
רמב"ם ,רי"ף ,רש"י -שמא יארע להם אונס ולא יוכלו
לבנותו(כמו פדיון שבויים ולא ישאר להם כסף לבניין) .וכ"פ
בשו"ע שאין לסתור אפילו אם בדעתו לבנות ,אלא תחילה
בונה ולבסוף סותר וברמ"א הוסיף שאסור אפילו לקחת
אבנים מבהכ"נ הישן.

 29משנ"ב -אסור משום " את מזבחותם תתצון ...לא
תעשו כן לד' אלוקיכם" (ולכן משמע דהוי איסורו מן
התורה) אך דווקא לנתוץ ולשבור כלי הקודש או לעקור
דבר מחובר ,אך לפנות את כלי הקודש או הספסלים אין
זה בכלל האיסור.
הלכה ברורה(ט) איסור זה הוא בדווקא בדרך השחתה,
אך לצורך בהכ"נ יהיה מותר ,ולכן יהיה מותר לפתוח
חלונות בקיר ,או לקדוח בקירות בשביל חוטי חשמל וכו'.
(י) ריהוט שהוצא מבהכ"נ פקעה ממנו קדושתו.

רמב"ם -האיסור הוא אפילו לסתור כותל אחד ,גם אם
מטרתו להרחיב ,ולכן ראשית יבנה את קיר ההרחבה
ולאחר מכן יסתור וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -איסור זה קיים בין בבהכ"נ ובין בבהמ"ד.
ואפילו לסתור על מנת לבנות בניין יותר גדול ומפואר
אסור.
ולכן אם שוכרים במקום מסויים בהכ"נ ,אסור להם
להפסיק לשלם על מקום זה עד שיתחילו להשכיר במקום
אחר.
האיסור שייך אפילו שיש להם מקום אחר להתפלל בו אך
כאשר יש בהכ"נ קבוע בעיר האם מותר לסתור ואח"כ
לבנות? ט"ז-מתיר .מג"א -אוסר .ביה"ל -יש להקל
כט"ז ,ובפרט שבאותו בהכ"נ הקבוע יהיה מקום לכולם
להתפלל ברווח ,דאל"כ יהיה אסור.
ברגע שסיימו לבנות את בהכ"נ החדש ואפילו לא התפללו
בו עדיין ,רשאים לסתור את בהכ"נ הישן.
אסור לקחת אבנים מבהכ"נ הישן אף אם התחיל בבניין
החדש ,כי עדיין חוששים שמא יארע לו אונס.
הלכה ברורה(א) פסק להקל כט"ז שכאשר יש בהכ"נ אחר
קבוע ,מותר לסתור את הבניין הישן ולאחר מכן לבנות.

 30בגמ' במגילה כו :רב פפי משמיה דרבא :מבי כנישתא
לבי רבנן  -שרי ,מבי רבנן לבי כנישתא  -אסיר .ורב פפא
משמיה דרבא מתני איפכא ,אמר רב אחא :כוותיה דרב
פפי מסתברא ,דאמר רבי יהושע בן לוי :בית הכנסת
מותר לעשותו בית המדרש ,שמע מינה.
ובטעם הדבר כיוון שקדושת בית המדרש גדולה יותר
וכ"פ בשו"ע.
ביה"ל -הוא הדין שמותר למכור בהכ"נ כדי לעשות ממנו
בהמ"ד ודווקא במקום שאין לחוש לפשיעותא כגון
שבהמ"ד מזומן לפניו ואינו חסר אלא נתינת מעות.
141

ד .נחלקו האם מותר לקנות בדמי קדושה אחת
קדושה אחרת כיוצא בה.

ב .מעלות הקדושה :בהכ"נ ,תיבה  ,מטפחת לס"ת,
נ"ך ,חומש ,ס"ת.

 33אם מותר לקנות בדמי קדושה אחת קדושה אחרת
כיוצא בה ,יש אוסרים ויש מתירים.

 31בני העיר שמכרו בהכ"נ ,יכולים ליקח בדמיו תיבה,
דהיינו היכל שמניחין בו ס"ת או לוח שמעמידין עליו
ס"ת; מכרו תיבה ,יכולים ליקח בדמיו מטפחת של ס"ת;
מכרו מטפחת ,לוקחין בדמיה ספרים ,דהיינו שכתוב כל
חומש לבדו ,וכן נביאים וכתובים; מכרו ספרים ,לוקחין
בדמיהן ס"ת ,אבל איפכא להורידן מקדושתן ,אסור.
ואפילו אם קנו בקצת המעות דבר שקדושתו חמורה ,אין
יכולין לשנות המותר לקדושה קלה.

ה .הקדושה החלה על דברים שגבו מהציבור או על
מה שהתנדבו.

34אם גבו מעות לבנות בהכ"נ או בית המדרש ,או לקנות
תיבה או מטפחת או ס"ת ,ורצו לשנותו מלצורך מה שגבו

 33בגמ' במגילה כז .איבעיא להו :מהו למכור ספר תורה
ישן ליקח בו חדש? כיון דלא מעלי ליה – אסור(כיוון שאינו
מעלה בקדושתו אסור) ,או דלמא כיון דליכא לעלויי
עילוייא אחרינא  -שפיר דמי?(כיוון שאין קדושה מעל ס"ת

ג .ספר תורה שנמצא בו טעות ,דינו כחומשים.

32ספר תורה שנמצא בו טעות ,דינו כחומשים.

יהיה מותר?)

הספק לא נפשט בגמ'.
ר"ן -רבותי נהגו לחומרא .וזה בס"ת ,אך בשאר דברים
שכן ניתן להעלות בקדושתם ,אסור למכרם ע"מ לקנות
כיוצא בהם.
מהר"י אבוהב ,ר' יונה -העניין הוא דווקא לא להוריד
בקדושתם ,אך לקנות בהם כיוצא בהם מותר.
בשו"ע פסק בי"א כר"ן וי"א כמהר"י .וקי"ל שי"א וי"א
הלכה כי"א בתרא.
משנ"ב -הוא הדין כשמוכרים בהכ"נ ישן ורוצים לקנות
חדש וכן בכל הדברים.
האיסור הוא דווקא בדברים שיכול לקנות קדושה
מעליהם ,אך בס"ת רשאי לקנות אחר בדמיו.
גם אלו שמתירים כל זה בדיעבד ,אך לכתחילה אין למכור
דברים כדי לקנות באותה קדושה .אך אם ראה דבר פגם,
או שהיה הדבר קטן בכה"ג מותר למכור ואפילו
לכתחילה.
ט"ז -בזמננו רואים הרבה שמוכרים ספרים ולוקחים
אחרים בדמיהם ,נראה שמתחילה כשקונים היה על דעת
להשתמש בו כל זמן שיצטרך ,וכשיזדמן לו יותר יפה
ימכור ויקח היפה.
הלכה ברורה(ו) אסור למכור ס"ת על מנת לקנות ספר
תורה אחר ,ואין להקל .ובדיעבד אם כבר מכרו רשאים
לקנות חדש.
(ז) אין להקל למכור דברים שבקדושה על מנת לקנות דבר
שקדושתו שווה ,ואם כבר מכרו מותרים לקנות( .לכן

הלכה ברורה(א) אפילו כשיש בבהכ"נ היכל עם ס"ת,
ובבהמ"ד אין היכל עם ספר תורה ,ואפילו אם לא יתפללו
בבהמ"ד ,וכל שכן אם יתפללו שם.
בית כנסת שמלבד שמתפללים בו גם קובעים בו עתים
לתורה בכל יום ,יש בו קדושה יתרה מאשר בהמ"ד שאין
מתפללין בו.
 31במשנה במגילה כה :בני העיר שמכרו רחובה של עיר -
לוקחין בדמיו בית הכנסת ,בית הכנסת  -לוקחין תיבה,
תיבה  -לוקחין מטפחות ,מטפחות יקחו ספרים ,ספרים -
לוקחין תורה .אבל אם מכרו תורה  -לא יקחו ספרים,
ספרים  -לא יקחו מטפחות ,מטפחות  -לא יקחו תיבה,
תיבה  -לא יקחו בית הכנסת ,בית הכנסת  -לא יקחו את
הרחוב ,וכן במותריהן(.היינו אם מכרו ספרים יכולים לקנות
תורה ,ואם קנו ונשאר עודף לא יכולים לקנות בו מטפחות אלא
רק דברים מקדושה גדולה יותר).

ספרים :רמב"ם -היינו כל חומש לבדו .ר"ן -היינו
נביאים וכתובים.
תיבה :מהר"י בן חביב -ההיכל בו עומד הספר .תלמידי
ר' יונה -הבימה ,עליה קוראים בשעת קריאה בתורה.
ופסק בשו"ע כגמ' וחש לשני הפירושים.
משנ"ב -המכירה מותרת אפילו לכתחילה ,כיוון שמעלה
בקדושה.
להוריד מקדושה אפילו אם כבר מכרו אסור..
נביאים וכתובים יש להם אותה קדושה ויכול לקנות בדמי
זה את זה.
נביאים וכתובים שוים בקדושתם לחמישה חומשים .אבל
אם החמישה חומשים הם בגלילה (כמו שהיה נהוג
בימיהם) קדושתם גדולה יותר ולא יכול לקנות בדמיהן
נ"ך .אך יכול בדמי הנ"ך לקנות חמישה חומשים בגלילה.
הלכה ברורה(ג) המוכר תיבה רשאי לקנות מטפחת של
ספר תורה או תיק לספר תורה.
חומשים וספרי נ"ך הנעשים בדפוס וכ"ש בצילום ,אין
בהם קדושה לעניין זה ואסור לקנותם בדמי מטפחת ספר
תורה.

משמע שחולק על דבר המשנ"ב בהערה  ,31בה התיר למכור
נביאים כדי לקנות כתובים)

 34בגמ' במגילה כז .וכן במותריהן .אמר רבא :לא שנו
אלא שמכרו והותירו ,אבל גבו והותירו מותר.
וכתב הב"י -כשם שאם מכרו דבר עם קדושה ,שאינו יכול
לקנות דבר שקדושתו פחותה ,כך אם גבו כספים לצורך
מסוים ,אינם יכולים להשתמש בו לצורך קדושה פחותה
ממנו ומותרים להעלותו לקדושה חמורה יותר .אך ישנו
חילוק בינהם ,שכשמוכר דבר עם קדושה לא יכול לקנות
מהעודף דבר הפחות ממנו .אך אם גבו לצורך דבר מסוים
ונותר עודף מותר לקנות אף דבר שפחות בקדושתו .וכ"פ
בשו"ע.
הגהות אשירי אם בשעה שגבו את המעות כבר התנו
לעשות כרצונם מהנותר ,אפילו אם קנו בכל הסכום
ומכרו ,וחזרו וקנו ונשאר קצת עודף מותר להורידו .אך
אם לא התנו בשעת הגביה ,לא מועיל תנאי לאחר מכן
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם רצו הגבאים להשתמש בכסף שגבו להלוותו
והם יתנו לאחר מכן כסף אחר .למג"א אסור כיוון
שהבעלים רוצה שישתמשו דווקא בכסף שנתן .ולט"ז
יהיה מותר.

 32ריב"ש -ס"ת שנמצא בו איזה טעות או שחסר אות ,או
שיתר אות ,כיוון שהוא פסול אין בו קדושת ס"ת ,והרי
הוא כחומשים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כיוון שאין קוראין בו ,ולמרות שאפשר לתקנו.
הלכה ברורה(ד) ס"ת שנמצא בו טעות ,דינו לעניין קניה
ומכירה כדין חומשים.
(ה) מותר להניח ספרי קודש העשויים בדפוס בתוך ארון
הקודש ,וכן ספר הפטרות בתוך ארון הקודש
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אותם ,אין משנין אלא מקדושה קלה לחמורה; אבל אם
עשו בהם הדבר שגבו אותם בשבילו ,משנין המותר לכל
מה שירצו; ואם כשגבו המעות התנו לעשות חפצם
ממותר הדמים ,אפי' קנו ומכרו וחזרו וקנו קדושה
במקצת הדמים ,מותר להוריד המותר; אבל אם לא התנו
כשגבו ,אלא כשמכרו התנו ,אסור להורידם .הגה35 :ואם

ז .הא דבהכ"נ נמכר ,דווקא של כפרים ,אבל של
כרכים לא.

38והא דבהכ"נ נמכר ,הני מילי של כפרים שאין באים
אנשים ממקומות אחרים ,שלא נעשית אלא לבני הכפרים

קנו בדמים אלו שגבו עצים ואבנים ,חלה קדושת הדמים על
העצים והאבנים ,ואסור לשנותן רק לקדושה חמורה;  36ואם
הביאו עצים ואבנים לצורך בנין בהכ"נ ,אם באו ליד גבאי אסור
לשנותן רק לקדושה חמורה ,וקודם שבאו לידי גבאי ,מותר
לשנותן; אבל מכל מקום לא יוכל לחזור בו.

הלומד ממעלת ס"ת .כמו שמצינו במגילה כז .רבי יוחנן
משום רבי מאיר :אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד
תורה ,ולישא אשה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ודבר זה תוכחה מגולה לאותם האנשים
המתרשלים להחזיק תורה בעריהן.
ומותר למכור אפילו כדי להשיא יתומות שגם הן בכלל
"לשבת יצרה" .והוא הדין לפדיון שבויים.
ביה"ל-דין זה אמור אפילו ללא ז' טובי העיר.
הלכה ברורה(יא) מותר למכור בהכ"נ לצורך החזקת
לומדי תורה אף שאין להם בהכ"נ אחר .ויש חולקים.
ובמקום שאי אפשר לגבות מהציבור מעות לצורך לומדי
התורה ,יש לסמוך על המקילים שימכרו את בהכ"נ.
(יג) מקום שאין שם מקווה טהרה לנשים ,ויש לחוש שמא
יכשלו באיסורים מחמת כן ,מותר למכור ס"ת ושאר
דברים שבקדושה לצורך זה והוא קודם להחזקת לומדי
תורה.

ו .מוכרין אפילו ס"ת להספקת התלמידים או להשיא
יתומים בדמיו.

37מוכרים בהכ"נ ,וכן שאר דברים שבקדושה ואפי' ס"ת,
להספקת תלמידים או להשיא יתומים בדמיו.
בנותר מהמעות מותר להשתמש לכל מה שירצו היינו דבר
שאין בו קדושה כלל אך שהוא מצרכי ציבור.
וכן מותר לקחת כסף שגבו לקניית ס"ת בשביל הספקת
התלמידים ,כמו שמצינו בסעיף ו' (הערה )37

 35כתב בב"י -אם גבו מעות לבניין בהכ"נ ,חלה קדושה
במעות ,וברגע שקנו עצים ואבנים חלה עליהם הקדושה
ואינן רשאים להחליפם אלא לקדושה חמורה .וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב -שני טעמים לדבר :א .כיוון שהגיעו המעות לידי
הגבאי לא ניתן להחליפו .ב .כיוון שגבו כך יש בזיון אם
ישנו ויורידו את קדושתו.
ואם תקשה שהרי בסעיף ח' משמע שכל עוד לא התפללו
בבהכ"נ לא חלה עליו קדושה?! י"ל ששם מיירי שנבנה
ממעות חולין ,או שכל אחד הביא אבן או עץ לבניין ,אך
אצלנו כיוון שגבו לצורך זה אסור לשנותו.
הלכה ברורה(י) אם גבו מהציבור מעות כדי לבנות בהכ"נ,
וקנו במעות עצים ואבנים ורצו למכרם ,אינם רשאים
אא"כ יקנו באותם מעות דבר קדושה שקדושתו חמורה
יותר.

 38בגמ' במגילה כו .אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי
יונתן :לא שנו אלא בית הכנסת של כפרים ,אבל בית
הכנסת של כרכין ,כיון דמעלמא אתו ליה  -לא מצו מזבני
ליה ,דהוה ליה דרבים .אמר רב אשי :האי בי כנישתא
דמתא מחסיא .אף על גב דמעלמא אתו לה ,כיון דאדעתא
דידי קאתו  -אי בעינא מזבנינא לה.
תוס' ,ר"ן -הביא  2טעמים מדוע בהכ"נ שבכרכים אסור
למכרם א .כיוון שמגיעים אנשים מכל העולם לשם,
והשתתפו בבניינו ,ושמא יש אחד שחלקו מעכב ,כיוון
שהם אינם משועבדים לאנשי העיר או לטובי העיר ,אא"כ
יש אדם חשוב כרב אשי שכולם סומכים על דעתו .ב.
שבהכ"נ מוקדש על דעת כל העולם.
מרדכי -בהכ"נ שבכפר אפילו אם אחרים נתנו להם כסף
בכ"ז נתנו על דעת אנשי הכפר שהם יחליטו עליו ,אך
בהכ"נ של כרכים לא ניתן למוכרו מכיוון שכולם נתנו
ממונם עליו ,אך אם נתנו דווקא מאנשי הכרך וכולם רצו
לשנותו –מותרים.
רא"ש  -בהכ"נ של כרכים ,כיוון שמכל העולם באים
אליו ,אפילו אם ידוע שרק בני הכרך נתנו כסף בכ"ז יהיה
אסור לשנותו כיוון שבשעת בניינו הקדישוהו לדעת כל
העולם ,ובא רב אשי וחידש שכיוון שכולם מסכימים
לדעתו ,יכול הוא למכור על דעת עצמו ,ולשיטתו לא צריך
דווקא את גדול הדור ,אלא אפילו קל שבקלים מועיל.
וכ"פ בשו"ע.
*דין מעות בהכ"נ שנמכר -כתב בב"י לאחר שמכרו,
המעות נשארים בקדושתם ,ולא רשאים להורידם
בקדושה ,אא"כ נמכר ע"י  7טובי העיר במעמד אנשי
העיר .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -בהכ"נ שלא מגיעים אליו רבים נחשב של כפר,
אך במקום שרבים מתפללים שם ,כמו מקום של סוחרים,
או שיש שם רב גדול שבאים הרבה לשמוע תורתו -נחשב
של כרכין.
בבהכ"נ של כרכים ,גם אם יסכימו  7טובי העיר במעמד
בני העיר ,לא מהני .וכל זה בסתם בהכ"נ של כרך ,אך אם
בנו אותו על דעת בני עירם בלבד ,או שבתחילה היה
המקום כפר ונתרבה לכרך דינו ככפר.
גם כשתלו בדעת היחיד ,מועיל דווקא שבנוהו אנשי
הכרך ,אך אם נידבו עוד אנשים לא מועיל היחיד ,מחשש
שמא יש אחד בסוף העולם שלא נוחה דעתו בזה .אך אם

 36ב"י -נראה לומר במקרה בו כל אחד הביא עץ או אבן
לבנין בהכ"נ ,כל עוד לא באו לידיו של הגבאי אין בהם
קדושה ,וראיה לדבר הביא מהגמ' במגילה כו :אמר רבא:
ליבני נמי(לבנים שנפלו) ,חלופינהו וזבונינהו –
שרי(להחליפם ולמכרם) ,אוזופינהו – אסור(להשאילם) .הני
מילי  -בעתיקתא ,אבל בחדתא  -לית לן בה(ואינם אסורים
בכל אלו) וניתן להעמיד שלבנים חדשות היינו שלא הגיעו
לידיו של הגבאי ,אך מרגע שהגיעו לגבאי חלה עליהם
קדושה .אבל הקשה על העמדה זו  ,שהרי המהר"ם
מרוטנבורג כתב על ראובן שאמר שקרקע זו תהיה לבניין
בהכ"נ ,שאינו יכול לחזור.
אלא שאולי יש לחלק בין מטלטלין לבין קרקע.
אך יותר נראה לומר שההיתר בלבנים חדשות הוא לא
לעשות בהן ככל העולה על רוחו ,אלא שיהיה רשאי גם
להשאילם ,אך פשוט שאינו יכול לחזור בו לגמרי .וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב -בדינים אלו אם היה על ידי שבעה טובי העיר,
במעמד אנשי העיר יהיה מותר ,כמו שיתבאר בסעיף ז.
 37בגמ' במכות כב :אמר רבא :כמה טפשאי שאר אינשי
דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה.
רא"ש -כשם שמוכרים בהכ"נ כדי לקנות תורה וספרים,
כ"ש שמוכרים תורה וספרים כדי ללמוד ,שגדולה מעלה
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מה שיעשה ,אפילו יחיד מה שעשה עשוי40 .הגה :וכל שז'
טובי העיר מוכרים בפרסום ,מקרי במעמד אנשי העיר ואינן
צריכין לומר הן או לאו .אבל של כרכים ,שבאים שם

לבדם( .ואפי' בנו אותה משל אחרים) ולכן יכולים למכרו;
ומכ"מ המעות נשארים בקדושתן ,ואינם רשאים להורידן
מקדושתן 39 ,והיינו כשמכרו בני העיר שלא מדעת
פרנסיהם ,וה"ה אם מכרו ז' טובי העיר שלא במעמד
אנשי העיר ,אבל אם הסכימו ז' טובי העיר באותו מכר,
והיו במעמד אנשי העיר ,רשאים להוציא המעות לכל מה
שירצו ,ואם קבלו עליהם בני העיר בפירוש במכר זה כל

ממקומות אחרים ,אפילו בנו אותו משלהם אינו נמכר
אלא א"כ תלו אותו בדעת היחיד ,שאז יעשה בו היחיד
מה שירצה בהסכמת הצבור; 41וה"ה לכל דברי קדושה
שנזכרו כאן ,דכלהו גרירי בתר בית הכנסת42 .הגה :יחיד
שבנה בהכ"נ ונתנה לקהל ,דינה כבהכ"נ של קהל; אבל אם שייר
לעצמו בה שום כח ,אין לה מכר כי אם על פי הקהל ועל פיו
או יורשיו .וכל זה לא מיירי אלא כשיש להם בהכ"נ אחרת ,אבל
אם אין להם רק בהכ"נ אחת ,אסור למכרו דהא אפי' לסתרו
אסור עד שיבנו אחרת 43 .כל דבר שבקדושה שנמכר ומותר
לשנותו ,נמכר בלא הכרזה ואין בו אונאה ,אבל דבר שאסור
לשנותו לקדושה קלה ,צריך הכרזה.

תלו הכל בדעת היחיד שיכול לעשות כרצונו ,אינו תלוי
כלל בהסכמת הציבור..
הלכה ברורה(יח) לפי הכללים בהגדרת בהכ"נ של כרכים,
אין הדבר מצוי בזמנינו שיהיה בהכ"נ נחשב לשל כרכים.
 39דין שבעת טובי העיר
בגמ' במגילה כו .אמר רבא :לא שנו אלא שלא מכרו
שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר ,אבל מכרו שבעה
טובי העיר במעמד אנשי העיר – אפילו למישתא ביה
שיכרא שפיר דמי.
ר"ן -אם מכרו אנשי העיר שלא על דעת פרנסי הציבור,
אז צריך עילוי לקדושה ,אם הסכימו  7טובי העיר אך לא
במעמד אנשי העיר רשאין להוציא את המעות אך צריך
עילוי .אבל אם הסכימו  7טובי העיר והיו אנשי העיר
באותו מעמד רשאין להוציא את המעות לכל מה שירצו.
בירושלמי מגילה פ"ג ה"ב ז' בני העיר כעיר ,מה אנן
קיימין אם בשקיבלו עליהן אפי' אחד אם בשלא קיבלו
עליהן אפילו כמה אלא כן אנן קיימין בסתם.
באר הר"ן ששבעה מאנשי העיר שמכרו ,הרי הם כאילו
כל אנשי העיר מכרו ,וצריך עילוי לקדושה וזה שקיבלו
אותם עליהם בסתם ,אך אם לא קיבלו עליהם כלל אין
המכירה שלהם מועילה .ואם מינו אחראי לצורך המכירה
מועיל אפילו אדם אחד ולאו דווקא שבעה .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אין הכוונה ש 7טובי העיר הם המובחרים
בחכמה ובעושר ,אלא שבעה שנבחרו ע"י הציבור והם
כעין אפוטרופסין שלהם.
וכשהם ז' יש להם רשות לפקח על כל העניינים ,אך אם
הם פחות מז' אין להם רשות לפקח אלא על דברים
שנאמרו להם בפירוש.
ביה"ל -במקרה בו אין ז' טובי העיר מועילה מכירת בני
העיר להוציא את המעות לכל מה שירצו.
פשוט שכל הז' צריכים להיות בעת המכירה ,ואם נחלקו
אזלינן בתר רובא כי אם נמתין עד שיסכימו כולם לא
יגמר שום עניין.
הלכה ברורה(כ) שבעה טובי העיר האמורים בזה אינם
דווקא אנשים המובחרים בחכמה או בעושר וכבוד מבין
אנשי העיר ,אלא הם שבעה אנשים שהעמידו אותם
הציבור להיות ממונים על ענייני העיר ,והרי הם
כאפוטרופוס עליהם(עפ"י שו"ת הרשב"א)
ואם מינו אותם הציבור בפירוש כדי למכור את בהכ"נ
רשאים למכרו אפילו היו פחות מז' ,ואפילו מינו הציבור
גבאי אחד בלבד ,רשאי למכור את בהכ"נ ובלבד שמינוהו
במפורש לשם כך.
(כא) ההיתר למכור בהכ"נ של כפר הוא דווקא שיש להם
בהכ"נ קבוע אחר להתפלל בו (ע"ע הערה )27
(כד) קהל הרוצה למכור את בהכ"נ לקהל אחר שיתפלל
בו ,רשאים לעשות כן ואפילו בבהכ"נ של כרכים.
(כה) בהכ"נ שאין מתפללים בו יותר ,כמו שמצוי בגולה
שעזבו היהודים את המקום ,מותר למכרם ,ואפילו היו
גדולים מאוד .אך יזהרו ככל הניתן שלא יעשו הקונים
שימוש מבוזה כבית הכסא או בית מרחץ.

ח .בנו בית סתם והקדישוהו לבהכ"נ אינו קדוש עד
שיתפללו בו.

44בנו בית סתם ,והקדישוהו אחר כך לבית הכנסת ,דינו
כבהכ"נ אבל אינו קדוש עד שיתפללו בו ,אפילו אם

 40מרדכי בשם ראבי"ה שבעה טובי העיר צריכים למכרו
בפרהסיא ,ושלא היה מי שמחה בידם ,אך לא צריך
שהציבור יאשר להם ויאמר כן ,אלא פשוט שלא ימחו אך
בב"י כתב שאין הכרח לדבריו .וברמ"א נקט כמרדכי.
 41ר"ן -הוא הדין לכל מה שנשנה במשנתינו כגון תיבה
ומטפחות דינם כדין בהכ"נ שצריך את דעת הציבור וכו'
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לכן כל הספסלים וכו' דינם כבהכ"נ ,ואם מכרום
 7טובי העיר מותרים להשתמש במעות לכל דבר.
 42הג' אשרי בשם אור זרוע-בהכ"נ שבני הכפר בנו אותו,
ולא גבו כסף מאנשים מבחוץ יכולים למכרו על פי  7טובי
העיר ,וכן יחיד שבנה בהכ"נ ונתנו לבני העיר לגמרי
שלהם יהיה רשות לחזק וכו' יש לו מכר על ידי  7טובי
העיר .אך אם נתנו והורה שרק לו ולמשפחתו יהיה מותר
לחזק ולהוסיף עליו אין לו מכר אלא ע"י שבעת טובי
העיר והוא או יורשיו יחד וכ"פ ברמ"א.
 43משנ"ב -דברים אלו הם על פי הרשב"א שכתב שאם
הקדיש אדם בית שיהיה לעניים שיאכלו הפירות ,אין
רשות לקהל למכור את הבית כדי לקנות דבר שיכניס
יותר כסף לעניים ,אלא צריכים להכריז לפני לכולם .אך
אם הקדישו דבר שמותר לשנותו ומשנה אותו ,אינם
צריכים להכריז לפני מכירתו .וכל זה דווקא בקרקע ,אך
במטלטלין אינו צריך הכרזה כלל בכל גוונא.
 44רא"ש -הביא את הירושלמי במגילה פ"ג ה"א בנייה
לשם חצר והקדישה-קדשה .אימתי קדשה? מיד או בשעת
התשמיש .נישמעינה מן הדא העושה תיבה לשם ספר
ומטפחות לשם ספר עד שלא נשתמש בהן הספר מותר
להשתמש בהן הדיוט,משנשתמש בהן הספר אסור
להשתמש בהן הדיוט .ומה אם אלו שנעשו לשם ספר אינן
קדושות אלא בשעת התשמיש זו שבנייה לשם חצר לא
כ"ש?! מכאן למד הרא"ש שהבונה בית סתם ,והקדישו
לצורך בהכ"נ ,לא חלה עליו הקדושה עד שישתמש בו
וכ"פ בשו"ע.
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העיר במעמד אנשי העיר ,יעשה הלוקח אפילו אלו ארבעה
דברים

בנאוהו לשם בהכ"נ; וכיון שהתפללו בו ,אפילו אורחים
לפי שעה ,כיון שהיה מיוחד לתפלה ,קדוש; 45ואם לפי
שעה הקדישו ,הכל כפי מה שאמרו.

י .י"א דיחיד מוכר ס"ת שלו ,וי"א רק כדי ללמוד
תורה או לישא אישה.

ט .קנה בהכ"נ בכפר לא יעשהו מרחץ ,בורסקי ,בית
טבילה ובית הכסא.

48

י"א דיחיד בשלו ,אפילו ס"ת מותר למכרו ולעשות
בדמיו כל מה שירצה כל שלא הקדישו לקרות ברבים; ויש
מי שאוסר אא"כ ללמוד תורה או לישא אשה.

 46כשמוכרים אנשי הכפר בית הכנסת יכולים למכרו
ממכר עולם ,והלוקח יעשה בו מה שירצה ,חוץ ממרחץ
ובורסקי ובית טבילה ובית הכסא; 47ואם מכרוהו ז' טובי

רמב"ן -התקשה כיצד מתירים למכור את בהכ"נ ולעשות
בו שאר דברים ,ואפילו דברים המבזים? אלא שכתב
ליישב שבהכ"נ הוא תשמיש מצווה ,כמו לולב ואתרוג,
וכמו שהם קדושים רק בשעתם אך לאחר מכן אין בהם
קדושה ,כך בהכ"נ אם טובי העיר ואנשי העיר הסכימו
למכרו כביכול הראו שאין להם צורך יותר בתשמיש זה.
ולכן פקעה ממנו קדושתו.
משנ"ב -ה"ה בבהכ"נ של כרכים כגון שתלו אותו בדעת
יחיד.
כאשר מוכרים ע"י ז' טובי העיר גם במעות שניתנו מותר
להשתמש בהם לכל מה שירצו.
בכ"ז היתר זה אינו פשוט כ"כ שהרי מצינו שחלקו עליו,
ולכן יש ליזהר בזה.
הלכה ברורה(לא) האיסור הוא כשמוכרים ע"י ז' טובי
העיר שלא במעמד אנשי העיר ,אך אם מכרו גם במעמד
בני העיר פקעה קדושתו לגמרי ומותר מעיקר הדין
להשתמש בו אפילו לאותם  4דברים בזויים ,אך טוב
שיעשו תנאי מפורש על כך בשעת המכירה .ומ"מ ראוי
ונכון שלא להשתמש בדברים של גנאי במקום שהיה
בהכ"נ.
אם רוצה למכור את המקום לגויים על ידי  7טובי העיר,
ראוי לברר קודם שלא יעשו שם הגויים בית תיפלה ,שיש
שחששו שהוא חמור מארבעת הדברים שנישנו במשנה.
(לב) אם רצו לעשות בהכ"נ במקום שהיה קודם לכן בית
כסא או שאר דברים בזויים ,רשאים לעשות כן באופן
שיעשה שינוי מעשה גדול באותו מקום ,היינו שיעקרו
הדברים שהיו שייכים לשימוש הקודם ,ויחליפו הרצפות
וכו'

משנ"ב -כל זה דווקא שהמעות הם ממעות חולין שיש
להם ,אבל במעות שנאספו לצורך בניית בהכ"נ אסור כלל
להורידם ולבנות מהם סתם בית.
יחיד שבנה בהכ"נ ,אפילו שעדיין לא השתמשו בו כלל
מ"מ אינו יכול לחזור בו כלל ,שהרי כאילו נדר צדקה
לרבים.
הלכה ברורה(כז) בנה סתם בית ולא הקדישו לשם בהכ"נ,
והתפללו בו ,אין בו קדושה כלל עד שיקדישו אותו.
(כט) אם שכרו מקום כדי להתפלל בו זמן מסויים ,אפילו
שכרו לזמן רב ,אין בו קדושה לאחר שנסתיים זמן
השכירות ,ורשאי המשכיר למכרו לכל שימוש שיהיה ,אך
בזמן השכירות אין להשתמש בו לשאר דברים ,אא"כ
התנו בשעה ששכרוהו שיוכלו להשתמש בו לאכילה,
שתיה ,שינה ושאר עיסוקים ,אך יזהרו שלא לנהוג בו
מנהג של קלות ראש.
 45מרדכי -קי"ל שהזמנה לאו מילתא היא ,ולכן כל עוד
הזמינו ואמר שזה יהיה בהכ"נ ולא השתמשו בו ,לא חלה
עליו קדושה ,אך אם לאחר שהזמינו השתמשו בו ,חלה
עליו הקדושה ואינה פוקעת .אך אם זימן לשעה ,היינו
שהגביל את זמן השימוש בו ,אין הקדושה חלה  ,ואם
התנה על הזמן הכל לפי תנאו .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ביאר ,שאם הזמין הזמנה עולמית ,ברגע שעושה
מעשה חלה עליו הקדושה לעולם .אך אם הגביל ואמר
שעד זמן מסוים זה יהיה קדוש ,הזמנה זו לאו כלום היא
ואינה מקדשת את אותו בית ,אך אם אמר שבזמן הרגל
זה יהיה בהכנ"ס ,בכה"ג יהיה אסור דווקא ברגלים.

 48כתב הרא"ש-יחיד שמכר ס"ת שלו יכול להשתמש
בדמיו כי לדעתו הוא מוכרו ודינו כמו שמכרו שבעה טובי
העיר במעמד אנשי העיר.
וכתב בב"י שיש לדייק מדבריו ,שאם כוונתו שיכול למכרו
על מנת ללמוד תורה או לישא אישה ,פשוט שמותר .ואולי
הרא"ש פסק כמרדכי שסובר שיחיד יכול למכור ס"ת
ולעשות בדמיו מה שהוא רוצה ,ואין בכך איסור אולם
אינו רואה בכך סימן ברכה .וכ"פ רבינו משולם ,
ובארחות חיים גם פסק כן שמותר לו לעשות בו כרצונו כל
עוד לא עשאו שיקראו בו ברבים.
אמנם הרמב"ם פסק שס"ת של יחיד אסור למכרו אלא
ללמוד תורה או לישא אישה.
ובשו"ע פסק במרדכי בשם י"א ,וכרמב"ם בשם י"א.
וקי"ל שהלכה כי"א בתרא.
משנ"ב -כתב המג"א שהחמירו דווקא בס"ת ,אך בשאר
תשמישי קדושה מותר ליחיד למכור ולהשתמש בדמיה
לכל מה שירצה.אך כתב במשנ"ב שמדברי השו"ע בסימן
רפב משמע שגם בשאר תשמישים אסור.
גם לדעה המתירה ס"ל שאינו רואה סימן ברכה.
ומותר למכור ס"ת כדי לקנות גמרא ופוסקים ,שגדול
התלמוד שמביא לידי מעשה.
הלכה ברורה(לד) נהגו להקל ליחיד למכור ס"ת אפילו
נתנו לבהכ"נ כדי שיקראו בו כל עוד לא הקדישו.
ומ"מ מותר לקנות ס"ת כדי למכרו ,וכן מותר לסופר
סת"ם לכתוב ס"ת כדי למכרו.

 46במשנה במגילה כז :אין מוכרין בית הכנסת אלא על
תנאי שאם ירצו יחזירוהו ,דברי רבי מאיר .וחכמים
אומרים :מוכרין אותו ממכר עולם ,חוץ מארבעה דברים:
למרחץ ,ולבורסקי ,לטבילה ,ולבית המים .רבי יהודה
אומר :מוכרין אותה לשם חצר ,והלוקח מה שירצה
יעשה.
הלכה כחכמים וכ"פ הרמב"ם וכ"פ בשו"ע.
 47בגמ' במגילה כו .אמר רבא :לא שנו אלא שלא מכרו
שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר ,אבל מכרו שבעה
טובי העיר במעמד אנשי העיר – אפילו למישתא ביה
שיכרא שפיר דמי.
רש"י -אפילו בהכ"נ שנמכר עומד הכסף בקדושתו ,אך
אם מכרו ע"י  7טובי העיר,מותר לעשות בכסף כל מה
שירצה.
רמב"ם ,רא"ש -כאשר מכרו ע"י  7טובי העיר במעמד
אנשי העיר ,יכול הלוקח לעשות בו כל צרכו ,ואפילו ארבע
דברים שאסרו חכמים ,כיוון שהמשנה מיירי שלא מכרו
ע"י טובי העיר ,אך אם מכרו על ידם יהיה מותר הכל.
ב"י -הכי נקטינן וכ"פ בשו"ע.
ראב"ד -ההיתר לעשות בו כרצונו ואפילו דברי בזיון ,אינו
אלא שהיה הבהכ"נ חרב ,אך כשהוא בבניינו אינו רשאי
לעשות ארבעת דברים אלו.
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51מי שיש לו תנאי עם הקהל שלא יוכל לבנות בהכ"נ כי
אם הוא וזרעו ,אינו יכול למכור זכותו לאחר.

יא .בהכ"נ ישן שניתן במתנה או שהחליפוהו בדבר
אחר ,יצא מקדושתו.

יג .הוצאת דברים שבקדושה לצורך מצווה ופדיון
שבויים.

49בהכ"נ או לבנים ועצים מבהכ"נ ישן שסתרו ,יכולים
ליתן במתנה ,דאי לאו דהוה להו הנאה מיניה לא הוי יהבי
ליה הדר הוי ליה כמכר50 ,וכן יכולים להחליפן באחרים
והם יוצאים לחולין; אבל אסור למשכנן או להשכירן או
להשאילן ,אפילו ע"י ז' טובי העיר ,שעדיין נשארים
בקדושתן שאין כאן דבר אחר שתחול קדושתן עליו .הגה:

52גבו מעות לבנין בהכ"נ ובא להם דבר מצוה ,מוציאין בה
המעות; קנו אבנים וקורות ,לא ימכרום לדבר מצוה ,אלא
לפדיון שבוים; אף על פי שהביאו האבנים וגדרום ואת
הקורות ופסלום והתקינו הכל לבנין בהכ"נ ,מוכרים הכל
לפדיון שבוים בלבד ,אבל אם בנו וגמרו ,לא ימכרו בהכ"נ
אלא יגבו לפדיון מן הצבור.

ודוקא בדרך שמורידן מקדושתן ,אבל מותר להשאיל אפי' ס"ת
לקרות בה ,אפי' משל רבים ליחיד.

יד .האם אפשר לשנות ייעוד של קרקע שנתרמה
לבניית בהכ"נ.

יב .מי שיש לו תנאי עם הקהל לבנות בהכ"נ אינו
יכול למכור זכותו.

53

ראובן שאמר :קרקע זו אני נותן לבנות עליה בהכ"נ,
ולא רצו עובדי כוכבים להניחן לבנות בהכ"נ ,והקהל

(לה)כשם שמותר ליחיד למכור ס"ת שלו ,כך מותר לו
למכור תשמישי ספר תורה.

 51מרדכי -כתב על ראובן ושמעון שקיבלו ירושה שאין
שום אדם רשאי לבנות את בהכ"נ זולתם ,ורצה ראובן
למכור את חלקו לאחד מעשירי העיר ,ובמהר"ם כתב
שאינו יכול לעשות כן שהרי דווקא אותם מינו לעשות כן.
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -והוא הדין בשאר דברי מצווה.
ט"ז -דווקא שקיבל מינוי זה בחינם אינו יכול למכרו ,אך
אם קנה תפקיד זה בכסף יכול למכרו ,ובלבד שימכור
אותו להגון כמוהו.
הלכה ברורה(מג) הוא אינו יכול למכור את זכותו אא"כ
יסכימו עמו הציבור.
אם בשעה שנתנו לו זכות הסכימו בפירוש שיוכל למכור
זכותו לאחר ,רשאי לעשות כן.

 49בגמ' במגילה כו :מתנה(היינו נתנו בני העיר בהכ"נ
במתנה לתשמישי חול האם מותר) ,פליגי בה רב אחא

ורבינא ,חד אסר וחד שרי .מאן דאסר  -בהאי תפקע
קדושתה?(הרי המקבל לא נתן כסף בעד בהכ"נ ,ולכן אין
לקדושה על מה לחול ,ועדיין חלה על בהכ"נ) ומאן דשרי :אי

לאו דהוה ליה הנאה מיניה  -לא הוה יהיב ליה ,הדר הוה
ליה מתנה כזביני(אם לא היה לבני העיר הנאה ממנו ,הם לא
היו נותנים לו בהכ"נ במתנה ,ומימלא ההנאה שיש להם היא
נחשבת כמכירה ולכן פקעה קדושת בהכ"נ)

ב"י -קי"ל בפסחים שכל מקום שנחלקו רב אחא ורבינא
הלכה כדברי המיקל.
ר' ירוחם-ספק אם יוצאת לחולין ולחומרא.
רי"ף ,רמב"ם-הלכה להקל .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -מיירי ש 7טובי העיר במעמד אנשי העיר נתנו.
ומותר ללוקח להשתמש בו אף תשמיש של חול.
הלכה ברורה(לח) יש להקל לתת את בהכ"נ דווקא
לאנשים ממקום קרוב ,אך ממקום רחוק לא כיוון שאין
נראה שיהיה בכך הנאה לאנשי העיר ,ולא יהיה לקדושה
על מה לחול.

 52רמב"ם מהלכות מתנות עניים וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -מסתימת המחבר משמע שלכל דבר מצווה מותר
ולמרות שאינה חמורה מקדושת בהכ"נ.
(באיזה אופן מדובר? מג"א -כל זה דווקא ע"י מעמד של
שבעת טובי העיר במעמד אנשי העיר .ט"ז -מעמד אנשי
העיר ,אף ללא טובי העיר).
קורות ואבנים אין למכור אותם לדבר מצווה למרות
שמדינא אפשר ע"י טובי העיר ,ולכן יגבו מן הציבור.
כל עוד לא גמרו את הבניין עדיין יכולים למכור אותו
לפדיון שבוים.
הלכה ברורה(מד) אף כאשר גמרו לבנות את בהכ"נ ,אם
אי אפשר לגבות מעות לצורך פדיון שבויים ,ימכרו את
בהכ"נ.

איזה הנאה מקבלים ממנו בני העיר?
רמב"ן -מדובר שההנאה שקיבלו היא דבר של קדושה,
כמו תיבה או היכל ,אבל שאר דברים לא.
ר"ן -הוא הדין בשאר הנאות שמקבלים ממנו ב"י -כן
נראה מדעת שאר הפוסקים.
משנ"ב-הוא הדין אפילו במקום שיהיה להם הנאה מכך
בעתיד.

 53מרדכי -כתב על ראובן שנתן קרקע לבנות עליה בהכ"נ,
וכשרצו לבנות היו הנוצרים מעכבים ,ורצו הקהל להקים
במקום בית תלמוד (ת"ת) וראובן אינו רוצה כיוון שלא
נתן את הקרקע על דעת זה ,והשיב המהר"ם מרוטנבורג
שראובן אינו יכול לחזור בו ,שמרגע שאמר שקרקע זו
היא לבהכ"נ נעשה הדבר כנדר .ואם ראובן לא היה מבני
העיר היו יכולים בני העיר לשנות את ייעודו של בהכ"נ,
אך אם הוא מבני העיר אינם יכולים לשנות בלא דעתו אם
הוא צווח .וכמו שלא יכולים לכפות על ראובן כך ראובן
אינו יכול לחזור בו ולכן ימתינו עד שיניחו להם הנוצרים
או שראובן ישנה דעתו .אבל אם יש שם חבר עיר שדעתם
היא הקובעת יכולים חבר העיר לכפות את דעתם על
ראובן .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם ראובן אינו מבני העיר יכולים לשנות את
יעוד הקרקע אפילו לדבר הרשות ,דהזמנה לאו מילתא
היא ,ואפילו אם הוא עומד וצווח.

 50בגמ' במגילה כו :אמר רבא :האי בי כנישתא ,חלופה
וזבונה(להחליף ולמכור)  -שרי ,אוגורה ומשכונה(להשכיר
ולמשכן)  -אסור .מאי טעמא  -בקדושתה קאי(שאין
לקדושה על מה לחול) ליבני נמי ,חלופינהו וזבונינהו  -שרי,
אוזופינהו(להשאיל)  -אסור .וכ"פ בשו"ע שאין להשכיר
ולהשאיל ,כיוון שאין לקדושה על מה לחול.
וברמ"א הביא שכל האיסור להשכיר ולהשאיל הוא
שהשוכר או השואל ישתמש בהם בדרך חול ,אבל אם
משאילים כדי שישתמשו בו מותר.
משנ"ב -מותר להשאיל ס"ת ,דווקא שהשואל מתפלל
עמו בבהכ"נ בעשרה ,אם לא יהיה אסור כיוון שזה זלזול
בקדושתו.
הלכה ברורה(מ) דווקא השאלה נאסרה ,אך חליפין מותר,
ולכן אם נותן לו בהכ"נ ומחזיר אחרים תחתם ,מותר.
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57מי שהיה בביתו בהכ"נ ימים רבים ,אין הצבור רשאים
לשנותו בבית אחר.

אומרים לבנות עליו בית לת"ת ,וראובן אומר :אדעתא
דהכי לא נדרי ,לא מצי ראובן הדר ביה; ואם ראובן לא
היה דר שם היו יכולים לשנותה ,ואם הוא מבני אותה
העיר ,אינם רשאים לשנותה אם הוא עומד וצווח (פירוש
וצועק) ,אא"כ יש שם חבר עיר ,דכל מאן דאתי אדעתא
דידיה אתי ( .ושבעת טובי העיר דינם כחבר עיר)

יח .כלי קודש שנהגו להביא לבהכ"נ בחגים אין
יכולים להוציאן לחולין.

58יש מי שאומר שכלי הקודש של כסף שנהגו להביא תמיד
לבית הכנסת בחגים ,אין יכולים להוציא לחולין ולמכרם,
והקהל יכולים לתפשם שישארו בחזקת הקדש אחר
מיתת המקדיש.

טו .אין אדם יכול לאסור חלקו מבהכ"נ ולא
מהספרים.

54אין אדם יכול לאסור חלקו מבהכ"נ ולא מהספרים;
ואם אסר ,אינו כלום.

יט .כתב הנמצא אחר מיתת אדם שכתוב בו
שהקדיש כלים ,הוי הקדש.

59יש מי שאומר שאם נמצא אחר מיתת אדם כתב כתוב
שהקדיש כלים ,ואין עליו עדים ולא מסרו לקהל ,אפ"ה
הוי הקדש

טז .המשאיל ביתו לבהכ"נ אינו יכול לאסרו על אחד
מהקהל.

 55מי שהשאיל ביתו לבהכ"נ ויש לו מריבה עם אחד
מהקהל ,אינו יכול לאסרה אא"כ יאסרנה לכל הקהל
כאחד 56 .הגה :ודוקא שהשאיל תחלה סתם ,אבל אם התנה

כ .ס"ת של יחיד המונח בבהכ"נ אין הציבור יכולים
להחזיק בו.

מתחלה שכל זמן שירצה למחות יהא בידו למחות ,או שלא
השאיל להם בפירוש אלא הניחם ליכנס לביתו ,הרשות בידו
למחות במי שירצה.

60יש מי שאומר שספר תורה שהוחזק שהיה של אבותיו
של ראובן ,אין הצבור יכולים להחזיק בו.

יז .מי שהיה בביתו בהכ"נ ימים רבים ,אין הציבור
רשאים לשנותו באחר.

 57כ"פ מהר"י קולון וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הטעם הוא משום דרכי שלום ,שמא יאמרו
שאנשי הבית שהתפללו בו אינם הגונים ולכן נמנעים
מלהתפלל שם ,ולכן אפילו אם יש לציבור טעם אינם
רשאים לעשות כן.
אך אם מקצת מהציבור רוצים להפרד ולהתפלל במקום
אחר רשאים לעשות כן ,כיוון שלא נתבטל המניין מאותו
בית.
קבוצת אנשים שלמדו בבית אחד כמה שנים ורצו לשנות
וללמוד כל חודש בבית אחר ,אינם רשאים לעשות כן.
והוא הדין במי שזכה בעניין של כבוד או של מצוה שאינם
רשאים להעביר זאת ממנו ,אא"כ יש טענה גמורה
למערערים.
כל האיסור בסעיף זה הוא שרוצים להקים מניין בבית
אחר ואז יש בו משום דרכי שלום ,אך אם רוצים לבנות
בהכ"נ אחר אין כלל איסור.
ביה"ל-הוא הדין אם היה אצלו מניין קבוע ימים רבים.
הלכה ברורה(נ) והוא הדין במי שהחזיק בעליה לתורה,
כגון שהיה רגיל לעלות לעליית מפטיר וכדומה ,ורצו
הציבור לבטל חזקתו ולהעביר המצווה לאיש אחר אינם
רשאים לעשות כן ,אלא אם אותו אדם הוא תלמיד חכם
גדול יותר.

אם בזמן שנתן את הקרקע כפל את תנאו ,שאמר קרקע
זאת לבהכ"נ ,ואם לא יבנו בהכ"נ יחזירו לי הקרקע ,אינם
יכולים לכפות עליו.
למרות שמותר לשנות לקדושה חמורה בכ"ז אם אחד
מבני העיר מוחה על כך אסור.
 54ארחות חיים -הביא בשם הראב"ד וכל חכמי דורו
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אינו יכול לאסור בין ליחיד ובין לציבור .וזה
מתקנת חכמים כדי שלא יהיה כל אחד אוסר על חבירו.
ביה"ל-נ"ל שכל זה שאין מקום קבוע בבהכ"נ ,אך אם
קנה מקום קבוע יהיה מותר לו לאסרו על אחרים.
 55כ"פ ה"ר גרשום וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -וזה חרד"ג ,שחששו לבזיון של אותו איש ,אך
אם אוסר על כל הציבור מותר כיוון שאין לו בכך בזיון.
ביה"ל -מיירי במציאות בו השאיל את ביתו שיהיה
כבהכ"נ ממש ,אך אם השאיל ביתו שיבואו להתפלל בו
רשאי.
נ"ל שאינו יכול לאסור ,ואם אסר איסורו קיים ,בשונה
מסעיף טו' שגם אם יאסור-אינו אוסר.
יש מהפוסקים שכתבו שדווקא אם אין עוד בהכ"נ בעיר,
אך אם יש רשאי לאסור ואין דבריהם מוכרחים.

 58כ"כ במהר"י קולון וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כגון מנורות ותכשיטים לס"ת וזאת מכיוון
שבשעה שהביאום לא פרשו בהדיא שזה בתורת שאלה,
ולכן ברגע שנשתמשו בהם חלה עליהם קדושה ,וכתב
במג"א שבימנו המנהג פשוט שנשארים ברשות בעליהם,
והרי זה כאילו התנו ,ומ"מ טוב להחמיר ולהתנות בהדיא
בשעה שמביאם שאינו מקדישם.

 56מהר"ם פדאווה –דווקא שהשאיל לרבים את בהכ"נ,
אבל כל עוד לא השאיל בפירוש אלא הניח בסתם את
הציבור לבוא יכול למחות במי שירצה ,וכ"ש אם התנה
מתחילה .וכ"פ ברמ"א.
הלכה ברורה(מט) אם רצו ראשי הקהל לגרש אחד
מהקהל ,כגון שהוא איש ריב ומדון ,או מחמת שהוא
מפריע בתפילה וכיוצא בזה ,רשאים לעשות כן ואינם
צריכים לחוש לתקנת הקדמונים ,ובלבד שיעשו זאת
בשיקול דעת גדול ,ולאחר התייעצות עם גדולי תורה.

 59כ"פ מהר"י קולון שאין חוששים שמא כתב ונמלך,
ולכן הוי הקדש וכ"פ בשו"ע.
 60כ"פ מהר"י קולון שלא שייך לומר שיש לציבור חזקה
על הס"ת ,כיוון שמסתמא הניחו אותו שם כדי שהציבור
יוכלו להשתמש בו עד שהבעלים ירצו ליטול אותו ,וכן בני
הציבור לא יכולים להעיד שהס"ת הוקדש לבהכ"נ כיוון
שהם נוגעים בדבר ,וגם לא מועיל שיפרשו שניים
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כב .אדם הרגיל במצווה כגון גלילה ואירעו אונס או
עוני לא איבד זכותו.

כא .אין לקנות מעיל שנשתמש בו הדיוט לתשמיש
קדושה  ,ודין אתנן זונה.

63

אדם שהוא רגיל בשום מצוה ,כגון גלילה ,ואירעו אונס
או עוני ונתנו הקהל המצוה לאחר ,ואח"כ העשיר ורצה
שיחזירו לו המצוה ,אם בשעה שנתנו הקהל המצוה לשני
היה ספוק ביד הראשון לתת מה שהיה נותן בכל שנה ולא
חפץ בה ,ונתרצה הוא עם שאר הקהל לתת לאחר ,איבד
זכותו; אבל אם כשנתנו לשני לא היה ביד הראשון סיפק
לתת מה שהיה נותן ,ועתה שיש בידו רוצה לזכות במצותו
ולחזור וליתן מה שהיה נותן תחלה ,חוזר למצותו.

 61אין לקנות מעילים שנשתמש בהם הדיוט ,לתשמיש
קדושה62 .הגה :אסור לעשות מאתנן זונה או מחיר כלב (דברים
כג ,יט) דבר של מצוה ,כגון בהכ"נ או ס"ת; ודוקא מהאתנן
עצמה ,אבל אם נתנו לה מעות באתנן ,מותר לקנות בהן דבר
מצוה; ולא מקרי זונה ,אלא איסור ערוה ,אבל אלו הפנויות
הקדשות שמקדישות דבר ,מותר לקבל מהן.

סימן קנד -דיני תשמישי קדושה ונרות בהכ"נ
מהציבור ויעידו אא"כ יש להם ס"ת כשר ומהודר כמוהו.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ושונה מכלי הקדש שבסעיף יח' שאין הבעלים
יכול להוציאם לחולין ,כיוון שבס"ת הדרך הוא שהוא
מונח בבהכ"נ עד שיחליט הבעלים לקחתו.
הוא הדין אם הס"ת היה מכוסה במעילים של בהכ"נ,
והבעלים לא הקפידו ,אין הדבר מעיד שבכך הוא הקדיש
את הס"ת.
והביא בשם כמה אחרונים שכל ההיתר הוא בדווקא
שהשאילו אבל אם הניחו בסתם אז אומרים שמן הסתם
הקדישו לעולם .על כן טוב להתנות בתחילה שאינו נותנו
לחלוטין.
ישוב שלא היה לציבור ס"ת ,וקראו בס"ת של יחיד
ואח"כ קנו הציבור ס"ת וטוען היחיד שיש לו חזקה
שיקראו בשלו ,אין זה טענה ,ומ"מ אין למעט בכבוד ס"ת
של היחיד ויקראו בכל שבת בס"ת אחר.
הלכה ברורה(סד) נכון שהנותן ס"ת לבהכ"נ יאמר בפירוש
שאין בדעתו להקדישו ,אלא לפיקדון עד שירצה לקחת
אותו ,ויש נוהגים לכתוב על תיק סה"ת שם הבעלים
ושהוא בחזקתם ויוכלו לקחתו מתי שירצו.

א .ברחבה של עיר ובבית שמתפללין שם באקראי
אין שם קדושה.

64רחבה של עיר ,אף על פי שמתפללין בה בתעניות ,אין בה
משום קדושה מפני שהוא עראי; וכן בתים וחצרות
שמתקבצים בהם להתפלל באקראי (פי' דרך מקרה והזדמן
לא דרך קביעות) ,אין בהם שום קדושה
ב .בהכ"נ השכור לזמן קצוב אין לו דין בהכ"נ.

65השוכרים בית ומתפללין בו ,אין לו דין בית הכנסת.
 63מרדכי וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -לאו דווקא שיכל לתת ואמר בפירוש שיתנו
לאחר ,אלא אפילו אם היה לו ולא אמר שמסכים שיתנו
לאחר-איבד זכותו.
הוא הדין בפרנס שהעבירוהו מחמת אונס ומינו אחר
תחתיו ,דכשיעבור זמן אנסו חוזר לתפקידו ,ואין לתת
לשני חלק בפרנסות משום קנאה בינהם ,אך לא ינהגו בו
בבזיון ויתנו לו מינוי של כבוד בצרכי ציבור.
אם עבר מתפקידו מחמת עבירה שעשה ,אינו חוזר
לתפקידו.
ביה"ל -לאו דווקא גלילה אלא אפילו אם היה מניין קבוע
בביתו ומאונס הלכו לבית אחר -לא איבד חזקתו.

 61מהרי"ל וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אך דווקא לתשמיש קדושה אסור אך למצווה
מותר.
דברים שנשתמש בהם לע"ז ,אסור להשתמש בהם אפילו
בדיעבד ,ולכן ימכור אותם ויחזור ויקנה דבר אחר.
הלכה ברורה(סו) כל האיסור הוא בדווקא בתשמישי
קדושה ,אך תשמישי מצווה מותר לעשותם ע"י דבר
שנעשה בו צורך הדיוט ,אך לא שנשתמשו בו מנהג מבוזה.
(סח) אע"פ שדברים שהשתמשו בהם לצורך הדיוט אין
להשתמש בהם לצורך דברי קדושה ,אם עברו והשתמשו
יש להקל שימשיכו להשתמש בהם לדבר קדושה ,ולא
יורידו אותו מקדושתו.

 64במשנה במגילה כו .בני העיר שמכרו רחובה של עיר -
לוקחין בדמיו בית הכנסת.ובגמ' אמר רבה בר בר חנה
אמר רבי יוחנן :זו דברי רבי מנחם בר יוסי סתומתאה,
אבל חכמים אומרים :הרחוב אין בו משום קדושה .ורבי
מנחם בר יוסי מאי טעמיה?  -הואיל והעם מתפללין בו
בתעניות ובמעמדות - .ורבנן :ההוא אקראי בעלמא.
והלכה כחכמים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו בבית שעושין בו כל צרכיהם ומתקבצין
להתפלל בו,אין עליו שם בהכ"נ ואפילו מתפללים שם
תדיר.
עזרות שלפני בהכ"נ שאין מתפללים בהם אלא כשאין
מקום אין עליהם שם בהכ"נ ,אך יש שהחמירו שגם באופן
זה שם בהכ"נ עליהם.
ובעיירות גדולות שהדרך להתפלל שם בקביעות פשוט
שחלה עליו קדושת בהכ"נ.
גן או פרדס סביב הבהכ"נ ,אין בהם קדושה ,אך אם
פתוחים כנגד ההיכל יש להחמיר שלא לנהוג שם קלות
ראש.
הלכה ברורה(ב) חדרים ,אולמות ,חצרות הסמוכים
לבהכ"נ ,ורגילים להתפלל בהם כשאין מקום בבהכ"נ,
נחשבים למקום שמתפללים בו בקביעות .אך גן או פרדס
שליד בהכ"נ אין בהם שום קדושה.

 62תולדות אדם וחוה" -לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב
בית יקוק אלהיך לכל נדר כי תועבת יקוק אלהיך גם
שניהם" אתנן מלשון מתנה(חזקוני) ואין לעשות מאתנן זה
דבר של מצווה כמו ס"ת וכדומה .והאיסור הוא בדווקא
באתנן עצמו ,אך אם נתן לה מעות מותר לקנות בהם דבר
אחר לצורך מצווה וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -איסור זה מדרבנן.
וכל האיסור הוא שהביא לה את האתנן לפני שבא עליה,
אך אם בא עליה ואח"כ הביא לה את האתנן אינו נאסר
כיוון שבשעת הביאה האתנן לא היה קנוי לה.
וכל דבר מצווה אסור מאתנן כמו נרות לבהכ"נ וכו'.
אם נשתנה האתנן מותר ,לכן אם נתן לה זיתים ועשתה
מהם שמן מותר להשתמש בהם.
הלכה ברורה (עא) כיוון שהאיסור בעניינים אלו הוא
מדרבנן ,יש ללכת לקולא דקי"ל שספק דרבנן להקל.

 65מהר"י בן חביב -כתב שנראה לו בזמנם של "מלכות
תורגמה" שבתי הכנסיות שמתפללין בהם בחצר ,או
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שנותנין עליו ס"ת68 ,ווילון שתולין לפני ההיכל ,יש בהן
קדושה וצריך לגנזן .הגה 69 :ודוקא הדבר שמניחין בהן דבר

ג .תשמישי קדושה צריך לגנזן.

 66תשמישי קדושה ,כגון :תיק של ספרים ומזוזות,
ורצועות תפילין ,וארגז שנותנין בו ס"ת או חומש 67וכסא

הקדושה בעצמו לפעמים ,או שנעשית לכבוד כגון המכסה שעל
הקרשים של הספרים ,אבל אותו מכסה שהוא לשמור אותו
מכסה שעל הקרשים ,לא מיקרי תשמיש ,דהוי תשמיש דתשמיש,
וכל כיוצא בזה .יש אומרים דלא מקרי ארון הקודש אלא אם
הוא כמין ארגז ,שאינו עשוי רק לכבוד התורה ,אבל ארון הבנוי
בחומה הנעשה לשמירה ,לא מיקרי תשמישי קדושה; וכל שכן
אם הספרים מתקלקלים בו ,דמותר ליטלן משם .אסור לכבס
מטפחת של ס"ת במי רגלים ,מפני הכבוד.

בשכירות חודש או שנה ,אין בהם משום קדושה ,כיוון
שהוא אקראי בעלמא ,וקדושה חלה בבהכ"נ דווקא
כשבונים אותו בתחילה בדרך קבע .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -טעם הדבר כיוון שבכלות זמן השכירות יכול
הבעלים לא להשכיר להם עוד ולכן נחשב לעראי ואין בו
קדושה.
אך אם הוא משמש גם לתפילה וגם ללימוד יש בו קדושה.
אמנם בביה"ל הביא שאולי טעם זה שייך דווקא בזמנו
של מהר"י בן חביב ,שהיה קיים חשש שאותה מלכות
תבטל להם את השכירות אפילו באמצע הזמן ,ולכן נחשב
עראי ,אך כיום שמשכירים לזמן קצוב וידוע ,אינו נחשב
לעראי אלא למקום קבוע ולכן אין להקל בקדושתו של
אותו מקום( .ועיין עוד בהערה )44

ד .מטפחות ס"ת שבלו יכולין לעשות מהם תכריכין
למת מצווה.

שקשה הדבר נחשב כאילו התנו בפירוש לעשות כן,
ואומרים ש"לב בי"ד מתנה עליהם"

 66בגמ' במגילה כו :תנו רבנן :תשמישי מצוה  -נזרקין,
תשמישי קדושה – נגנזין ...ואלו הן תשמישי קדושה:
דלוסקמי ספרים(תיק של ספרים) ,תפילין ומזוזות ,ותיק
של ספר תורה ,ונרתיק של תפילין ורצועותיהן.
ואמר רבא :הני זבילי דחומשי ,וקמטרי דספרי (ארגז של
ספרים) -תשמיש קדושה נינהו ,ונגנזין - .פשיטא!  -מהו
דתימא :הני לאו לכבוד עבידן ,לנטורי בעלמא עבידי ,קא
משמע לן.וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -למרות שבתשמישי מצווה לאחר שעבר מצוותן
מותר לזרקן ,תשמישי קדושה חמורים יותר ,ואפילו
לאחר שנתבלו ואינם ראויים לתשמיש ,עדיין צריך לגנוז
אותם .אבל דבר המשמש לתשמיש קדושה היינו תשמיש
דתשמיש איו בו קדושה ומותר להשתמש בו.
תיק של ספרים -היינו תורה או נביאים או כתובים שהם
קדושה ,והתיק שלהם הוא תשמיש דקדושה.
וכן רצועות תפילין הן קדושה והתיק שלהם הוא תשמיש
דקדושה.
תיבות ששמים בהם את הספרים הוי תשמיש דתשמיש,
כיוון שהספר מכוסה בניר או עור שהם תשמיש דקדושה,
והתיבה היא תשמיש דתשמיש.
אמנם ארון ס"ת (ארגז) שנותנים בו ס"ת ,למרות שהס"ת
מכוסה בכ"ז נחשב הארגז לתשמיש קדושה ,כיוון שכיסוי
הס"ת אינו רק לשמירה אלא אף לכבוד.
הלכה ברורה(ו) ארון הקודש שהוא תשמיש קדושה,
בדווקא שמשתמשים בס"ת שאינו מחופה בתיק ,אך אם
הוא מחופה תמיד ,הארון נחשב לתשמיש דתשמיש.

 68ואמר רבא :מריש הוה אמינא האי פריסא(בד שפורסים
סביב הארון) תשמיש דתשמיש הוא ,כיון דחזינא דעייפי
ליה ומנחי סיפרא עלויה(שכופלים אותו ומניחים עליו ספר)

אמינא :תשמיש קדושה הוא ,ואסור .רש"י -פרש שזו
יריעה שפורסים מבפנים .תוס'-חלקו ומיירי ביריעה
שפורסים מבחוץ ולכן פרוכת שלנו היא תשמיש דתשמיש
כיוון שאין מניחין אותה תחת הס"ת .בשו"ע פסק
שפרוכת היא תשמיש קדושה.
וכתב במשנ"ב -שזה בימיהם ,אך בימנו הוי תשמיש
דתשמיש.
ביה"ל-חשש לפוסקים שהחמירו ואף אם מכרו במעמד ז'
טובי העיר אין להוציא את תשמישי הקדושה לצורך
חולין.
הלכה ברורה(ז) מנהג ישראל לפרוש פרוכת מחוץ לארון,
ואין לשנות המנהג .ואפילו אם הארון נאה ביותר אף ללא
הפרוכת צריך לפרוש מפני שאין זה לנוי אלא כדוגמת
המשכן.
(ח) הפרוכת שפורשים מחוץ לארון נחשב לתשמיש
דתשמיש.
(ט) תשמישי קדושה השייכים לבהכ"נ ,אם מכרום שבעה
טובי העיר במעמד אנשי העיר ,יצאו לחולין ,ורשאי
הקונה להשתמש בהם לכל מה שירצה.
(יב) כיס שנותנים בתוכו את התפילין הרי הוא תשמיש
קדושה ,וזאת בדווקא שנותנים ישירות את התפילין בלא
כיסוי ,אך בזמנינו שנותנים את התפילין בתוך קופסאות
מיוחדות הקופסאות הן תשמישי קדושה והנרתיק הוא
תשמיש דתשמיש ,וכן בעניין מזוזה ,אם נתנו את המזוזה
בתוך ניילון ,ואז בתוך הנרתיק ,הנרתיק הינו תשמיש
דתשמיש.
(יג) אסור לעשות מטפחות לס"ת משעטנז  ,וכן המעיל של
ס"ת ,שהרי לפעמים מחמם את ידיו איתם .אך מותר
להכין את הפרוכת שעל הארון משעטנז.

 67בגמ' במגילה כו :אמר רבא :מריש הוה אמינא האי
כורסיא(בימה של עץ) תשמיש דתשמיש הוא(שפורס עליו
מפה מעל) ,ושרי .כיון דחזינא דמותבי עלויה ספר תורה,
אמינא :תשמיש קדושה הוא ,ואסור.
מרדכי -אם התנה מראש הכל לפי תנאו ,ולכן צריך
להתנות על השימוש בבימה ,שאם לא יתנה יהיה אסור
להשען עליה או להניח עליה ספרים אחרים.
רא"ש -תיבות שלנו שמניחים עליהם מפה ומשתמשים
בהן ,איך מניחים עליהם דברים אחרים? ויש לומר
שמאחר שנהגו כן ,ניתן לומר שהתנו מתחילה ,ואפילו אם
לא התנו מתחילה יש לומר שלב בי"ד מתנה עליהם.
ובשו"ע סתם שתיבה נחשבת לתשמיש קדושה
הלכה ברורה(ה) יש ליזהר שלא להשען או להניח ספרים
על הבימה שמניחים עליה ס"ת ,וכן אם מניחים עליה
מפה בדרך קבע יש ליזהר שלא להשען על המפה.
(כה) המנהג להקל להניח סידורים וחומשים על המפה
שפורסים על הבימה ומניחים עליה ס"ת .וזאת כיוון

 69משנ"ב -זה הכלל ,כל שנוגע בקדושה בלא הפסק,
ואפילו שאינו כ"כ בא לכבוד אלא לשמירה ,או שבא
לכבוד ואינו במגע אלא בהפסק בכ"ז נחשבים לתשמישי
קדושה.
כוונת הרמ"א בארון הבנוי בחומה היא שיש חלל בחומה
כמין ארון אז אינו נחשב לתשמיש קדושה .אם עושים
ארון עץ תוך החלל של החומה  ,ארון זה נחשב לתשמיש
קדושה ,וכן אם מניחים בגד בתוך החומה כדי שלא
יתקלקלו הספרים ,בגד זה נחשב לתשמיש קדושה.
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70מטפחות ס"ת שבלו ,יכולים לעשות מהם תכריכין למת
מצוה וזו גניזתן.

קטן ,אבל אסור לעשות ממנו שרפרף (פי' כסא קטן)

לכסא; וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן ,או לעשות
ממנו כיס לס"ת; אבל לעשות ממנו כיס לחומש ,אסור.

ה .ס"ת שבלה ,מניחין אותו בכלי חרס וגונזין אותו
בקבר ת"ח.

 73הגה :ופרוכת שאנחנו תולין לפני הארון אין לו קדושת ארון,
רק קדושת בהכ"נ; וכן הכלונסות שבו תולין הפרוכת ,ומ"מ
אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום,
שאינן קדושים כמו הם.

 72אין עושין מתיבה כסא לס"ת; אבל מותר לעשות
מתיבה גדולה קטנה ,וכן מותר לעשות מכסא גדול כסא

ז .הבימה אין בה קדושת ארון אלא קדושת בהכ"נ.
74הבימה (פי' מקום גבוה) ,כגון בימה שהיו עושים למלך,

71ס"ת שבלה ,מניחין אותו בכלי חרס וגונזין אותו בקבר
ת"ח ,אפי' אינו אלא שונה הלכות ולא שימש ת"ח.
ו .אין עושין מארון קודש שולחן ס"ת.

אין בה קדושת ארון ,אלא קדושת בהכ"נ.

 70בגמ' במגילה כו :אמר מר זוטרא :מטפחות
ספרים(רש"י-ואפילו של ספרי תורה) שבלו עושין אותן
תכריכין למת מצוה ,וזו היא גניזתן .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-דווקא מת מצווה שצרכיו מוטלים על הציבור.
הלכה ברורה(טו) אין חובה להכין מהם תכריכים,
ורשאים לגנזם.

ח .הארון וכל מה שעושים לס"ת מועיל בו תנאי
להשתמש בו חול.

 73תרומת הדשן-הפרוכת שלנו היום וכן העץ שמחזיק
אותה הם תשמיש דתשמיש .ולמרות שאין בהם את
קדושת הארון ,בכ"ז יש בהם קדושת בהכ"נ ,ולכן אין
להכין מן הכולנס מעין אצבע המסמנת את הס"ת
בקריאה .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -צ"ע למה נהגו לפרוס פרוכת מעל חופת חתנים,
ואפשר שלב בי"ד מתנה עליהם.
בימנו שתולים את היד בס"ת לנוי ,בודאי תשמיש קדושה
הוא ויהיה מותר להכינה מהכולנסים.
אין להשתמש בספר להנאתו ,כגון להתגונן בעזרתו
מהחמה ,או שלא יראה חבירו מה שעושה .אך מותר
להניח ספר תחת ספר כשלומד כדי להגביהו.
וכן מותר לגונן על ספר שלומד בו בעזרת ספר אחר כיוון
שלא עושה כן להנאתו.
מג"א -מותר להניח בארון יריעות פסולים שלב בי"ד
מתנה עליהם .אולם יש להחמיר בשאר חומשים וספרים
שלא להניחם בארון אפילו לזמן מה.
הלכה ברורה(כו) בזמנינו שכל הספרים נעשים בצילום
חשמלי ,אם רצה להגביה את הספר שלומד ממנו ולהניח
מתחתיו ספר אחר רשאי ,וכן רשאי להניח מולו ספר כדי
לעשות צל על הספר שלומד ממנו
(כז) כלים העושים לכבוד ס"ת או כתר תורה דינם
כתשמישי קדושה ואסור להורידם מקדושתם וצריכים
גניזה .והיד שעושין מכסף או עץ אין בה קדושה כלל כיוון
שהיא לסימון בעלמא ,אך במקומות שנוהגים לתלות את
היד על הס"ת לנוי נחשבת לתשמיש דקדושה.

 71בגמ' במגילה כו :ואמר רבא :ספר תורה שבלה גונזין
אותו אצל תלמיד חכם ,ואפילו שונה הלכות(רש"י-כלומר

אפילו לא שימש תלמידי חכמים בהתלמוד ובגמרא אלא שימש
תלמידי חכמים במשניות ובברייתות) אמר רב אחא בר

יעקב :ובכלי חרס ,שנאמר "ונתתם בכלי חרש למען
יעמדו ימים רבים"
ר"ן-קוברים אותו בחרס שעושים לו תקנה כמה שאפשר
על מנת שיתקיים .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-הוא הדין בספרי נביאים וכתובים כשהם כתובים
בעור ובגלילה ובדיו.
והוא הדין בשאר ספרים שבלו שצריך לגנוז ולא לשרוף
אותם
הלכה ברורה(יז) ספרי קודש הנעשים בזמנינו בבתי דפוס
נהגו להחמיר להצריכם גניזה כתשמישי קדושה.
(יט) אם א"א לקבור את הס"ת בקבר ת"ח ,מותר לקברו
לבדו בקרקע בבית הקברות וכן המנהג .ואם אי אפשר
לקברו בקרקע כלל יניחוהו בכלי חרס במקום צנוע עד
שיוכלו לקבורו .ויזהרו שלא להניחו בלא גניזה מחשש
שיבוא לידי בזיון ,ושמא יבואו בטעות לקרוא בו.
(כ) יש אומרים שמותר להניחו גם בכלי עץ ,ויש חולקים,
והמנהג היום בהרבה מקומות לתתם בכלי פלסטיק
מיוחדים שעשויים מחומר שאינו מתקלקל באדמה.
(כא) דעת כמה פוסקים שכל הדינים האמורים לעניין
ס"ת הם אף בשאר כתבי הקודש שבלו ,ובזמנינו שמצויים
שקיות פלסטיק המשמרות את מה שבתוכם ימים רבים
נכון להחמיר לגנוז כל דבר הטעון גניזה בשקיות אלו,
ואפילו אינו גוף קדושה אלא תשמיש קדושה.

 74בירושלמי מגילה פ"ג ה"א רב יהודה בשם שמואל
בימה ולווחין אין בהן משום קדושת ארון ויש בהן משום
קדושת בית הכנסת .וכן בגמ' במגילה לב .אמר רבי זירא
אמר רב מתנה :הלוחות והבימות אין בהן משום קדושה.
ופרש"י -שהיו עושין למלך בפרשת המלך(הקהל),
כמבואר במסכת סוטה שהיו עושין לו בימה של עץ בעזרה
והוא יושב עליה ...והמלך עומד ומקבל וקורא יושב.
רא"ש – אין בהם משום קדושת ארון ,אך יש בהם
קדושת בהכ"נ .וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(כח) הבימה שהיא המקום הגבוה באמצע
בהכ"נ שהש"צ עומד עליה ,אין בה קדושת ארון אלא
קדושת בהכ"נ.
(כט) תשמיש קדושה שנעשו באופן זמני ,כגון שעשו ארון
קודש קטן לזמן מסויים עד שיוכלו לבנות ארון חדש ,או
מפה זמנית על הבימה עד שתהיה מפה קבועה ,רשאים
להוציאם לחולין ובלבד שהייתה בדעתם בתחילה שהם
באופן זמני.

 72בגמ' במגילה כו :ואמר רבא :האי תיבותא
דאירפט(תיבה היינו ארון הקודש שנתקלקל) ,מיעבדה תיבה
זוטרתי – שרי(לעשות משבריו ארון קודש קטן
מותר)כורסייא – אסיר(בימה אסור ,כיוון שקדושת הארון
גדולה יותר) ואמר רבא :האי פריסא דבלה(פרוכת שנבלתה)
למיעבדיה פריסא לספרי – שרי(להכין ממנה מעיל לס"ת
מותר ,שבכך אינו מוריד בקדושתה) ,לחומשין –
אסיר(שנמצא שמוריד מקדושתו) .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אין להכין מתיבה את הבימה ,ולמרות ששניהם
תשמישי קדושה ,וזאת כיוון שהשימוש בארון תדיר יותר.
מפה שפורסין על הבימה ,אין לפרוס אותה על העמוד
שלפני החזן.
הלכה ברורה(כב) כמו שראינו לעיל בהערה  ,66אם הס"ת
מונח בארון תמיד בתוך תיק נחשב הארון לתשמיש
דתשמיש ויהיה מותר .והוא הדין בפרוכת.
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75הארון וכל מה שעושים לס"ת ,מועיל בו תנאי להשתמש
בו שאר תשמיש ,אפילו דחול .הגה 76 :ונהגו ליהנות בכמה

י .אין למחות בנוהגים להניח עטרות ס"ת בראש
הקורא ,בסיום התורה.

הנאות מדברי קדושה ,כגון :מטפחת של ספרים ושלחן שבבהכ"נ
ומעילים של ס"ת ,וכתבו הטעם משום דכיון שנהגו כן ,ואי
אפשר ליזהר ,לב ב"ד מתנה עליהם מעיקרא ,כדי שלא יבאו
בני אדם לידי תקלה ,ואף על גב דלא התנו כאילו התנו דמי.
ט .המתנדבים ס"ת לבהכ"נ,
במטפחות לספר אחר.

מותר

79

הנוהגים להניח עטרות ס"ת בראש הקורא ,בסיום
התורה ,אין מוחין בידם; אבל המניחים אותם בראשי
חתנים דעלמא ,מוחין בידם.
יא .אסור להדליק בבהכ"נ נרות שעווה שהודלקו
בבית ע"ז.

להשתמש

80נרות שעוה שנותנם כותי לעובדי אלילים ,וכיבן שמשן
ונתנם או מכרן לישראל ,אסור להדליקם בבהכ"נ .הגה:

 77המתנדבים ס"ת ומניחים מטפחות בבהכ"נ ,מותר
להשתמש בהן כל ספר וספר ,שלדעת כן הוקדשו; 78אבל
המניחים בביתם ואח"כ מקדישין ,כיון שעל דעת אותו
ספר נעשה ונשתמש בו אותו ספר ,אסור להניחו בס"ת
אחר ,ויש מתירים (וכן נוהגין עכשיו ,משום לב ב"ד מתנה

אף על פי שמותרים להדיוט81 .מומר עובד כוכבים שנתן שעוה

 79רשב"א -אותם המניחים עטרות ס"ת בראש הקורא
בסיום התורה ,מותר לעשות כן שאומרים שהתנו על כך
מתחילה ומה שכתב רב האי לאסור לשים עטרות בראשי
חתנים הוא כיוון שהחתנים משתמשים בו לכבוד עצמם
ולכן אסור וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם התנו מתחילה שישימו עטרות בראשי
חתנים שרי.

עליהם לנהוג כך).

 75בירושלמי מגילה פ"ג ה"א ר' ירמיה אזל לגוולנה(שם
מקום) חמתון יהבין בכושא בגו ארונא(ראה אותם נותנים
מכוש בתוך ארון הס"ת) אתא שאל לר' אימי .א"ל אני
אומר לכך התנו עליו מבתחילה(להשתמש אף בתשמיש חול)

ר' יונה עבד ליה מגד' ואתני עלוי עייליה דספרין ארעייא

 80ר' ירוחם -אין להשתמש בנרות כאלו למרות שהם
מותרים להדיוט וזאת כיוון שהם מאוסים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -נרות של גוי שעדיין לא הדליקם לע"ז מותר
להשתמש בהם.
ולאו דווקא לנר בהכ"נ אלא לכל נר של מצווה.
ולעניין לעשות מבית ע"ז בהכ"נ ,יש שהורו להקל כיוון
שהבית עצמו לא נעשה לע"ז ויש שהחמירו .והדעת נוטה
להקל במקומות שאין שם ע"ז (אלילים) ממש.
אך במקום ששמים ע"ז (אלילים) אפילו אם הוציאו את
הע"ז ומכרו לישראל ,שמותר לישראל לדור שם ,בכ"ז
לבהכ"נ אסור
ספסלים מבתי אלילים מותר להשתמש בהם אף ללא
ביטול.
ביה"ל-אם בית התפילה שלהם היה שכור להם ,אפשר
שיש להקל כי אין בכוחם לאסור את הבית לעולם.

דמאנין(עשה ארון והתנה שהחלק העליון יהיה לספרים
והתחתון יהיה לבגדים)

רא"ש ,מרדכי -פסקו על פי הירושלמי שאם עשה תנאי
מתחילה מועיל אף לתשמישי חול וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לתשמיש מגונה לא מועיל תנאי.
הלכה ברורה(לא) כל תשמישי הקדושה שהתנה עליהם
מתחילה שרוצה לשתמש בהם אף לדברי חול ,כמו ארון
הקודש ,רצועות תפילין וכו' התנאי מועיל .ובדווקא
שהתנה מתחילה ,שאם התנה לאחר שהחל להשתמש בו
אין התנאי מועיל.
 76תה"ד -תיבות שלנו הרי הם תשמישי קדושה ,א"כ איך
מניחים עליהם שאר ספרים וכו'? וצריך לומר שמאחר
שנהגו כן אנחנו אומרים שהתנו על כך מתחילה ,ואף אם
לא התנו אמרינן שלב בי"ד מתנה עליהם וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -היתר זה שייך דווקא בדברים שהמנהג להקל
בהם ,אך אם אין מנהג להקל ,אזי אין להקל מעצמנו.
ומ"מ ראוי לכל אדם שמנדב דבר ,או הגזברים שקונים
דבר שיתנו שמותר להשתמש בהם אף שאר תשמישים.

 81דרכ"מ -הביא בשם מהר"י וויל שאין מקבלין נר
ממשומד להדליקו בבהכ"נ וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -הוא הדין למומר לחלל שבת בפרהסיא ,או מומר
להכעיס אף בשאר העבירות שאין מקבלין מהם דבר
לבהכ"נ .אך אם נתנו כסף לכתוב ס"ת בשמם מותר.
הלכה ברורה(לו) מקום שהיה כנסיה או מסגד  ,אפילו אם
מכרוהו לאחרים וכבר אינו משמש לתפקידו הראשון אין
להקל לעשות שם בהכ"נ קבוע! ורק להתפלל שם בדרך
עראי מותר.
אך אם נחרב אותו מקום ורוצים לבנותו מחדש ולעשותו
בהכ"נ רשאים ,וטוב שבתחילה יבנו אותו לשם חולין
ולאחר מכן יקדישוהו לשם בהכ"נ.
אם לא נבנה אותו מקום מתחילה לשם כנסיה או מסגד
ויש צורך בדבר לעשות בהכ"נ באותו מקום ,יש לסמוך על
המקילים ויעשו שינוי ברצפה ובקירות הבניין באופן
שיהיו כפנים חדשות.
אם שכרו הגויים בית ועשאוהו לכנסיה או מסגד ולאחר
מכן הלכו משם ,מותר לעשותו בהכ"נ.
(לז) גוי שתרם דבר לבהכ"נ ואומר שנותנו על דעת ישראל
מותר לקבל ממנו ,אך אם לא אמר שנותנו על דעת ישראל
יש לחוש שמא חשב בלבו לע"ז.
וכן יהודי מומר שתרם דבר לבהכ"נ מותר לקבל ממנו
וכ"ש במקום שיש חשש איבה .וכן פשט המנהג להקל
לקבל נדבה לבהכ"נ ממחלל שבת בפרהסיא ואפילו

 77רשב"א -אלו שמתנדבין ס"ת ומניחין מטפחות
בבהכ"נ ,מותר להשתמש בהם כל ספר וספר שעל דעת
כולן הוקדשו .וכ"פ בשו"ע
 78רשב"א -אלו שמניחים בביתם ואח"כ מקדישים כיוון
שאותה מטפחת היא דווקא לאותו ס"ת אסור להניחה
בס"ת אחר שצריך להעלות בקדושתו.
בדק הבית(ב"י) הפנה לדבריו בסימן קנג,ד (הערה )33
שנקט שם להקל וה"ה הכא להקל בדבר ולהתיר
להשתמש במטפחת בס"ת אחר בשו"ע פסק בסתם
לחומרא .אך מדבריו בבדק הבית משמע שהורה להקל.
ובדרכ"מ נקט להקל כיוון שלב בי"ד מתנה עליהם וכ"פ
ברמ"א.
הלכה ברורה(לג) הורה לחומרא ,כיוון שמרן סתם
להחמיר בדבר ,ולכן מטפחת של ס"ת בביתו אין
להשתמש בה לס"ת אחר ,אך למנהג האשכנזים מותר
להקל בדבר .ומה שפסק בקנג ד ,כי"א בתרא שמותר כל
זה דווקא בדיעבד ,אך לכתחילה אין לעשות כן עיי"ש.
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לכבותן ,מותר .הגה :מיהו לא נהגו ליזהר בכך ,ומדליקין בהן
נר שהוא לצורך גדול ,ואפשר ג"כ שדעת בית דין מתנה בכך ,וכן
בכל הדברים שנהגו להקל בדברים כאלו והוא מהאי טעמא.

או נר לבהכ"נ ,אסור להדליקו ,ועיין בי"ד סי' קל"ט בדינים
אלו.
יב .עכבר שנמצא בשמן של בהכ"נ ,אם הוא מאוס,
אסור להדליקו.

טו .בני כרך שקנו ס"ת והתנו שהיוצא יקבל חלקו
והוקר הס"ת.

82עכבר שנמצא בשמן של בית הכנסת ,אם הוא מאוס,
אסור להדליקו בבהכ"נ.
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בני כרך שקנו ספר תורה והתנו שאם יצא אחד מהכרך
שהנשארים יתנו לו חלקו ,והוקרו הספרים ,אם יצא אחד
מהם אין נותנין לו אלא מה שנתן בלבד.

יג .נר של בהכ"נ מותר לקרות לאורו.

83נר של בהכ"נ מותר לקרות לאורו.

סימן קנה-לילך מבית הכנסת לבית המדרש

יד .אין מדליקין נר של הדיוט מנר בהכ"נ ,רמ"א –
מותר בצורך גדול.

א .אחר שיצא מבהכ"נ ,ילך לבית המדרש ויקבע עת
ללמוד.

84אין מדליקין נר של הדיוט מנר בית הכנסת ,ויש מי
שאומר דה"מ בעוד שדולקין למצותן ,אבל כשצריך

86

אחר שיצא מבהכ"נ ,ילך לבה"מ; ויקבע עת ללמוד,
וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא

לכתחילה וסומכים על כך שאינם עושים זאת במזיד אלא
מחסרון ידיעה ועצם הרצון לתת מעיד על אמונתם
בקב"ה .וכ"ש אם נותן מעות ולא חפץ מסויים שיש
להקל.

הלכה ברורה(מ) הבין שדברי היש מי שאומר הם פירוש
לדברי הסתם .ולכן אין להדליק נר של חול מנר בהכ"נ,
אך נר של מצווה יהיה מותר ,ואם סיימו התפילה
ועומדים לכבות הנר מותר להדליק ממנו אפילו של נר
חול.

 82ר' ירוחם ,ר"ן-עכבר שנמצא בשמן של בהכ"נ ,בשמן
רותח אם השרץ נימוח משערין בשישים ואם יש שישים
מותר באכילה וכ"ש בהדלקה .בשמן צונן מעבירו במסננת
ומותר באכילה אפילו אם אין שישים ,ולגבי נרות בהכ"נ
אם הוא מאוס אוסר בהדלקה שנאמר "הקריבהו נא
לפחתך" .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם הוא מאוס אפילו יש פי  60יש להחמיר ,ויש
שהקלו בכה"ג.
הביא מהפמ"ג שהוא הדין בשאר הדלקות של מצווה.
הלכה ברורה(לח) האיסור הוא בדווקא שהשמן מאוס,
אך שמן שאינו ראוי לאכילה מחמת שטעמו מר ביותר,
וכן שמן העשוי משאר דברים שאינם ראויים לאכילה
מצד עצמם מותר להדליקם בבהכ"נ ובשאר נרות מצווה.
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מהר"ם מרוטנבורג -וטעמו מכיוון שהתנו על חלק
ברור אין להם לעשות שומא אחרת ולכן יביאו לו כחלק
שהוסכם תחילה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -כל זה בדווקא שהתנו בתחילה ,אך אם לא התנו
אינם צריכים לתת לו כלום .כיוון שקנו על דעת שישאר
כאן.
אם הוזלו הספרים ,נותנים לו כשיעור השער הזול וכ"פ
בהלכה ברורה(מא).
אך במקרה בו היו שותפים שקנו ביחד בית ,והיה תנאי
שכל אחד יוכל לקחת את חלקו כל זמן שירצה ,והוקר
ורצה אחד לקחת את חלקו ,צריכים לתת לו כפי מה
ששווה עכשיו
בני העיר שהיה להם בהכ"נ אחד ומחמת איזו סיבה
התחלקו ,כיצד יבצעו את החלוקה בינהם .אם ישנם
חפצים שידוע מי הקדישם ולא נשתקע שם מקדישם
יוליכם לבהכ"נ שהולך ,אך חפצים שנשתקע מהם שם
מקדישם למרות שידוע מי הקדישם אין לו או לירשיו
יתרון עליהם.
יש אומרים שאת ההקדשות יחלקו לפי מספר האנשים
שהם מיג' שנה ולמעלה ,ויש אמרו שגם בין הנשים והטף
יש לחלק.
המתנדב איזה דבר לבהכ"נ ורוצה לכתוב עליו את שמו
רשאי ,אך בדווקא שנתרצו הציבור לקבל נדבתו.
הלכה ברורה(מב) המקדיש דבר יקר ערך לבהכ"נ או
שבנה מכספו את בהכ"נ רשאי לדרוש מהציבור שיכתבו
את שמו כדי שיהיה לו לזיכרון.
יהודי שהמיר דתו ,מין או אפיקורס רפורמי שרצה לתרום
דבר לבהכ"נ ושינציחו את שמו אין הציבור רשאים
לעשות כן אפילו אם הם צריכים את התרומה ולולא
שינציחו אותו ימנע מלתרום.
(מג) מי שרצה לתרום תרומה לבהכ"נ או לבנות בהכ"נ
ולהנציח את שמו ,ורצו הציבור להשתתף עמו ,לא ימנע
מהם מלהשתתף עמו ,ואם ימנע יש חשש סכנה לו ולזרעו.

 83ר' ירוחם -שמן שנדרו אותו לבהכ"נ והדליקו ממנו נר
מותר לקרות לאורו בין בתלמוד בין בכל צרכיו ,שהרי
נתרם כדי להרבות אור .וכ"פ רב נטורנאי גאון.
כל בו -הביא שהקדמונים נהגו איסור גדול בנרות בהכ"נ,
ואפילו ללמוד או לכתוב לאורם אין להתיר .וכתב בב"י
שהמנהג כרב נטורנאי גאון .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ההיתר הוא לקרות בדווקא בדברי קודש ולא
בדברי חול .ואינו דומה לנר חנוכה ששם צריך שיהיה ניכר
שלצורך מצוות חנוכה הודלק ,משא"כ בסתם נרות בהכ"נ
שכל מטרתם אינה אלא להאיר.
וכל זה בנרות שנדרום לבהכ"נ ,אך נרות שהגזברים
מעמידים אפילו משתמש בהם תשמיש של חול מותר.
הלכה ברורה(לט) מותר להשתמש בנרות בהכ"נ אפילו
לדברי חול ,ופשוט ששימוש חול בנרות מותר בדווקא
מחוץ לבהכ"נ ולא בתוכו.
 84כלבו -אין להדליק מנרות בהכ"נ לשום שימוש.
נימוקי יוסף -אין להדליק מנרות בהכ"נ בעודם דולקים
לצורך דבר של חול אך אם צריך לכבותן מותר להדליק
מהם וכ"פ בשו"ע.
ב"י -לא נהגו ליזהר בכך .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -מותר להדליק נר של שבת וחנוכה ממנו או נר
ללימוד תורה.
להדליק מקטרת מנר של בהכ"נ אסור ,אך מנר של
יארציט מותר להדליק.

 86את דברים אלו ביסס הטור על הגמ' בשבת לא .אמר
רבא :בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו :נשאת ונתת
באמונה ,קבעת עתים לתורה ,עסקת בפריה ורביה ,צפית
לישועה ,פלפלת בחכמה ,הבנת דבר מתוך דבר?
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סבור להרויח הרבה .הגה 87 :ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך
לבה"מ ושכר הליכה בידו ,או יקבע לו מקום וילמוד מעט במה
שיודע ויחשוב בעניניו ויכנס בלבו יראת שמים

סימן קנו-סדר משא ומתן
א .סדר משא ומתן

89אח"כ ילך לעסקיו ,דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה
בטלה וגוררת עון ,כי העוני יעבירנו ע"ד קונו; 90ומ"מ לא
יעשה מלאכתו עיקר ,אלא עראי ,ותורתו קבע ,וזה וזה
יתקיים בידו; וישא ויתן באמונה; 91ויזהר מלהזכיר שם
שמים לבטלה ,שבכ"מ שהזכרת השם מצויה ,מיתה
מצויה; ויזהר מלישבע ,אפי' באמת ,שאלף עיירות היו
לינאי המלך וכולם נחרבו בשביל שהיו נשבעים שבועות
אף על פי שהיו מקיימים אותם; 92ויזהר מלהשתתף עם
הכותים ,שמא יתחייב לו שבועה ועובר משום לא ישמע
על פיך .הגה :ויש מקילין בעשיית שותפות עם הכותים בזמה"ז,

ב .טוב שירגיל עצמו בפת שחרית קודם שילך
לבה"מ.

88קודם שילך לבה"מ יוכל לאכול פת שחרית אם הוא
רגיל בו ,וטוב שירגיל בו

וכן בגמ' בסנהדרין ז .אמר רב המנונא :אין תחילת דינו
של אדם נידון אלא על דברי תורה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כל זה בזמניהם שהיה בהכ"נ לחוד ובה"מ לחוד,
אך בימנו שמתפללים בבה"מ אחר התפילה ילך להתחבר
עם אנשים העוסקים בתורה שנאמר "ילכו מחיל אל
חיל".
טוב שיקבע את זמן הלימוד מיד לאחר התפילה שאם ילך
קודם לעסקיו חוששים שמא ימשך ותתבטל קביעותו.
חייב אדם ללמוד בכל יום תורה שבכתב (תנ"ך) ,משנה,
גמ' ופוסקים .ובעל בית שלומד רק ג' שעות ביום אין לו
ללמוד רק גמרא שבזה אינו יוצא יד"ח אלא צריך ללמוד
גם ספרי פוסקים .כל אחד לפי השגתו.
הכוונה בקביעת עיתים לתורה היא שיהיה לו זמן קבוע
ביום בו לומד תורה ,שאינו מעבירו בשום פעם ,ואם ארע
לו אונס יהיה עליו כמו חוב ויתחייב להשלימו בלילה.
ואיש כזה הוא מאנשי אמנה ,שמאמין ובוטח בד' שלא
יחסר לו מזונותיו בגלל הזמן שלומד.
הלכה ברורה(ב) אף מי שקובע עיתים לתורה אינו פטור
מללמוד תורה כשיש לו זמן אחר פנוי.
(ג) אע"פ שקבע אדם עתים לתורה ביום  ,מצווה עליו
ללמוד גם בלילה ,ונכון שיעסוק בתורה בין מנחה לערבית
כדי לחבר את היום והלילה בלימוד.
(ד) בעלי בתים שאינם יכולים לעסוק בתורה כל היום,
נכון שיקדישו את זמן לימודם להלכה למעשה,ועדיף
לעשות כן מאשר ללמוד תלמוד וראשונים או דף יומי.
(ה) ראוי יותר ללמוד תורה בחבורה ,וככל שיש שם יותר
אנשים שלומדים עדיף טפי.

משום שאין הכותים בזמן הזה נשבעים בע"א ,ואף על גב
דמזכירין הע"ז ,מ"מ כוונתם לעושה שמים וארץ אלא
שמשתפים שם שמים וד"א ,ולא מצינו שיש בזה משום :ולפני
עור לא תתן מכשול .דהרי אינם מוזהרין על השתוף ; ולשאת
ולתת עמהם בלא שותפות ,לכ"ע שרי בלא יום חגיהם

שמונים ושלשה מיני חלאים יש בה (במרה) וכולן פת
במלח של שחרית וקיתון של מים מבטלן .וכ"פ בשו"ע.
וכתב הטור שמצווה להנהיג עצמו במידה טובה והנהגה
טובה לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת
הבורא.
 89משנה באבות פ"ב מ"ב רבן גמליאל בנו של רבי יהודה
הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת
שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה
בטלה וגוררת עון .וכתב בב"י -היינו אם לא תהיה
מלאכה יכלה ממונו ויצרך לכלות זמנו על העבודה ולא
יוותר לו זמן ללמוד תורה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -צריך להיזהר בכך מפיתוי היצר ,והעיקר
שיתבונן בעצמו מה הוא ההכרח האמיתי שאינו יכול
בלעדיו.
הלכה ברורה(ב) כל האמור אינו אלא במי שאינו יכול
לעסוק בתורה במשך כל היום ,אבל מי שיכול לעסוק
בתורה כל היום ותהיה תורתו אומנותו ,למרות שבכך
יצטרך להתפרנס ממשכורת מועטת מתומכי תורה  ,יעשה
כן ואשרי חלקו

 87ר' יונה -אפילו מי שאינו יודע כלל ללמוד ילך לבה"מ
ושכר הליכה בידו ,ואפילו מי שיודע ללמוד מעט ,יקבע לו
זמן ללמוד במה שיודע ויכנסם בלבבו ובכך יכניס בלבו
יראת שמים ,וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -צריך שיהיה לו מקום קבוע לשבת בו כשלומד
בבה"מ.
אם לומד מעט נכון שעיקר לימודו יהיה בהלכות.
הלכה ברורה(ו) אם אינו יודע ללמוד בעצמו יסייע ויחזק
לומדי תורה ויקבל שכר מאת ד' כיששכר וזבולון.
ומי שיכול להבין צריך ללמוד לפי כח שכלו ,ולא ילמד
ללא הבנה.
(ח) אם היו עשרה מישראל שלמדו נוהגים לומר לאחר
הלימוד קדיש "על ישראל" ומנהג הספרדים לומר קודם
"רבי חנניה "..ואם בשעה שלמדו תורה היו שם פחות
מעשרה ואחר שסיימו השלימו לעשרה טוב שיאמרו את
המשנה "רבי חנניה "..ואח"כ יאמרו קדיש על ישראל.

 90בגמ' בברכות לה :דורות הראשונים עשו תורתן קבע
ומלאכתן עראי  -זו וזו נתקיימה בידן ,דורות האחרונים
שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי  -זו וזו לא נתקיימה
בידן .וכ"פ בשו"ע.
 91בגמ' בנדרים ז :כל מקום שהזכרת השם מצויה
(שמוציא שם שמים לבטלה)  -שם עניות מצויה ,ועניות
כמיתה ,שנאמר :כי מתו כל האנשים וכ"פ בשו"ע.
 92בגמ' בסנהדרין סג :דאמר אבוה דשמואל :אסור
לאדם שיעשה שותפות עם הנכרי ,שמא יתחייב (רש"י-
הנכרי) לו שבועה ,ונשבע בעבודה זרה שלו ,והתורה אמרה
לא ישמע על פיך (לא ישמע ע"י מעשיך מאדם אחר) וכ"פ
בשו"ע
תוס' -בזה"ז אינם נשבעים בשם ע"ז אלא משתפים את
עושה שמיים וארץ עם ע"ז שלהם וזה לא נאסר ,וכ"פ
ברמ"א.

 88בגמ' בסוכה כו .כדטעים בר בי רב ועייל לכלה ופרש"י-
בבוקר ,כשהולכין לבית המדרש ,ודואג שמא ימשכו
השמועות ,וטועם מלא פיו ושותה.
וכתב הטור שטוב שירגיל עצמו בפת שהרי דוחה כמה
מיני חולאים וטובה לאדם כמו שמצינו בבבא קמא צב:
שיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך .וכן
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שאלות הלכות בית הכנסת
לקט שאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית והפניה למקורות לתשובה.
סימן קנ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

כיצד גובים כסף לצורך בניית בהכ"נ ,או שכירות מקום ,ולעניין ספרי קודש? (הערה )1
לכוף זה את זה לבנות בית הכנסת או לצירוף למניין לעשרה? (הערה , 1הלכות תפילה
))105-106
בניין בהכ"נ :א .האם מותר לבנותו ע"י גוי? (הערה  )1ב .האם חייב להגביהו משאר בתי
העיר? (הערה  )2-3ג .באיזה צד ראוי לתקן את פתח הכניסה ומדוע? (הערה )7
מתי השכנים יכולים לעכב לעשות בהכ"נ בשכונתם? (הערה )6
דין כווני האויר ,והאורה ,והמיקום הראוי לבנייתו( .הערה )2-9
באר ב' הלכות שנשתנה בהם דיני נזקי שכנים בעבור בהכ"נ? (הערה )6
מה הדין בבהכ"נ שמגיע אליו ריח רע משירותים הסמוכים של השכנים? (הערה )6

סימן קנא
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

קדושת בהכ"נ וקדושת בהמ"ד א .מי חמור יותר והנפ"מ לדינא .ב .באיזה הלכה קל יותר
בהמ"ד מבהכ"נ והטעם( .הערה  ,10-11הערה )30
בהכ"נ ובהמ"ד האם מותר בהם אכילה ושתיה ושינה בדרך קבע או עראי? (הערה ,10-13
הערה )15-16
האם מותר לערוך קידושים בבית הכנסת? (הערה  ,10-11הערה )16
האם מותר לשוחח או לעשות מלאכה וחשבונות לצרכי פרנסתו בבהכ"נ ,בבהמ"ד ,של
יחיד ושל רבים? (הערה  10-12והערה )16
באלו אופנים מותר לעשות בהכ"נ "קפנדריא"? (הערה )17
בהכ"נ הנמצא מתחת לדירה ,מה דין השתמשות בדירה? (הערה )19
האם מותר להשתמש בסכין בבהכ"נ? (הערה  24וכן הערה )75-56
האם מותר לאכול בבתי כנסת עתיקים מימי בית שני שנחרבו? (הערה )23-24
האם מועיל תנאי בבהכ"נ או בתשמישי קדושה להשתמשות אחרת?(הערה  24וכן הערה
)75-76
אלו סוגי תשמישים נאסרו להשתמש בעליית בית הכנסת ,ומה מותר? (הערה )25
אלו דירות שעל בית הכנסת לא נאסרו? (הערה )26
באר ג' חילוקים בדין תנאי בקדושת בהכ"נ? (הערה )24
מה דין גג בהכ"נ ,או בחדר שנבנה מעל להשתמש שם צרכי אכילה ושינה? (הערה )25-26
אלו דירות שע"ג בהכ"נ לא נאסרו? האם מותר לתלות בגדים לייבוש בגג בהכ"נ? (הערה
)25-26

סימן קנב
 .1סתירת בהכ"נ :א .טעם האיסור? (הערה  )27ב .באלו תנאים הותר לסתור בהכ"נ? (הערה
 )28ג .סתירת כותל אחד ,האם נזקקת לתנאים הנ"ל?(הערה )27
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 .2באר איסור סתירת בהכ"נ מדאו' או מדרבנן ,במחובר או במטלטלים ,לצורך ,וכשיש עוד
בתי כנסיות בעיר ,ולצורך הרחבת עזרת הנשים( .הערה )27-29
 .3צבור שעברו לדור במקום אחר ,ונשאר בהכ"נ הקודם ללא מתפללים ,מה יעשו לפי הדין?
(הערה )28
 .4רכוש בהכ"נ ,האם יש חילוק בין מטלטלין למחובר לקרקע לעניין קדושתם? (הערה )29
סימן קנג
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

באר דין מעלים בקודש ואין מורידים לכתחילה (הערה  )30-31ובדיעבד (הערה , )33
ובקדושה של ציבור (הערה  )34-36האם מותר לקנות קדושה כיוצא בה אע"פ שאין מעלין
בקדושה?(הערה )33
א" .מעלין לקדושה קלה לקדושה חמורה" האם דין זה מותר לכתחילה? (הערה  )31ב.
האם התירו לקנות דבר שקדושתו שווה? (הערה  )33ומה דין ספרי קודש בזה"ז (הערה )31
ג .באיזה אופן מותר לשנות במותר הדמים?(הערה )34
כסף שנותר מבניין בהכ"נ מתי אפשר להשתמש בו לכל מה שירצו? (הערה )34
האם מותר למכור בהכ"נ לצורך רכישת בהכ"נ אחר? (הערה  33והערה )38-43
ריהוט בהכ"נ :א .אם יש להם קדושת בהכ"נ (הערה  )41ב .מבתי עכו"ם (הערה  )80ג.
מכירת הריהוט או נתינתו במתנה או החלפתו באחרים (הערה )49-50
איזה בהכ"נ מותר למכור ולצורך מה מותר למכור? (הערה )38
עשו מגבית לצורך ארון הקודש א .זמנית להשתמש בכסף להלוואה לצורך דבר אחר
(הערה  )34ב .לתת הכסף להחזקת ת"ת (הערה  )34,37ג .קנו כבר את חומרי בניית הארון
(הערה )35-36
א .לצורך איזה דבר הותר למכור בהכ"נ? ב .לצורך איזה דבר הותר למכור ס"ת? ג .האם
ישנו הבדל בין זכרים לנקבות בכל האמור בחלק הראשון והשני של השאלה? (הערה )37
מי הם הנקראים ז' טובי העיר כיום? (הערה )39
באר דין הזמנה לאו מילתא היא בקדושת בהכ"נ(.הערה )44-45,53
הקונה בהכ"נ האם רשאי לעשותו למקווה? (הערה )46-47
יחיד שיש לו ס"ת האם מותר לו למכרו לצורך מצווה או פרנסה?(הערה  ,37הערה )48
האם שייך ירושה במצוות או מכירה של זכויות במצוות? ומה הדין באדם שקנה זכות
לבניית בהכ"נ? (הערה )51
הקדיש קרקע לבניית בהכ"נ והמלכות מונעת מלבנות מה דין הקרקע? (הערה )53
קהילה שבנו בהכ"נ ,האם אדם יכול לאסור חלקו על אחרים? ומה הדין אם יש לו מקום
קבוע שהוא קניינו? (הערה )54
תשמישי קדושה שנידבו לבהכ"נ ,האם יכול המקדיש לתבעם בחזרה? (הערה )58-60
המשאיל ביתו לבית הכנסת ,או שארגן מניין בביתו ,האם יכול לאוסרו עליהם?(הערה 55-
)56
האם רשאים ציבור לשנות מקום תפילתן ,מבית כנסת שהיה בביתו של פלוני? (הערה )57
האם אדם יכול לאסור חלקו שבספרים על אחרים? (הערה )54
באיזה אופן יהיה מותר לקחת ממוחזק במצווה את זכותו וליתנה לאחר? 2תנאים( .הערה
)63

סימן קנד
 .1באר אם מותר להשתמש בגן בהכ"נ ,או בעליה שבנויה על בהכ"נ? (הערה  ,64הערה 25-
)26
 .2עזרת נשים האם יש בה קדושת בהכ"נ? פרט! ( הערה  ,25הערה )64
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.3

.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14

א .השוכרים דירה לצורך בהכ"נ או בית מדרש ,האם יש לזה דיני בהכ"נ או בימ"ד?פרט!
(הערה  )65ב .בית גדול שמתכנסים בו לתפילת רבים ומשמש גם את הדרים בו ,האם יש
בו קדושה?(הערה  )64ג .רחבה של עיר שמתכנסים בה תדיר לתפילות רבים ,האם יש בה
קדושה?(הערה )64
מהו הנקרא תשמיש לקדושה ,ומהו הנקרא תשמיש דתשמיש ,ומה ההבדל בינהם? (הערה
)66-69
איזה קדושה יש לפרוכת שאנו תולין לפני ארון הקודש?(הערה  ,68הערה )73
באר דין תשמיש מצווה ותשמיש קדושה ותשמיש דתשמיש ,מהם הציורים ומה הנ"מ
לדינא? (הערה  )66-69האם מותר להשתמש בפרוכת שעל ארון הקודש לצורך חופת
חתנים? (הערה )73
א .קדושת הארון ,האם שייך לעשות בו תנאי בחלות הקדושה? (הערה  )75ב .האם מותר
לשנות מקדושה לקדושה שווה או פחותה? (הערה )72-73
האם מותר להניח תוך ארון הקודש קופות צדקה או שופר? (הערה )75-76 ,72-73
האם מותר לקחת מטפחת מס"ת אחד ולהשתמש בו לס"ת אחר? (הערה )77-78
א .האם מותר להנות מדבר הנעשה לס"ת כגון מטפחות או מעילים ,או בימה שקורין
עליה ,פרט! (הערה  )74-76ב .האם מותר להשתמש בנר של בהכ"נ? ואם כן לאיזה שימוש,
פרט החילוקים( .הערה )83-84
האם אפשר לקבל תרומות לבהכ"נ מגויים או מאלה שדינם כגויים? (הערה )80-81
בית של ע"ז לעשותו לבהכ"נ ,ואם מתחילה נמכר לבית פרטי ,ועכשיו הופכו לבהכ"נ
(הערה )80-81
כיצד מחלקים את רכוש בהכ"נ שהמתפללים החליטו להפרד זה מזה? (הערה )85
א .בני העיר שקנו ס"ת בשותפות ,ועזב אחד את העיר ,כמה יקבל עבור חלקו? ב .מה הדין
אם הוזל ספר התורה? ג .באיזה אופן יקבל לפי ערך ההשקעה? (הערה )85

סימן קנו
 .1על מה צריך במיוחד להקפיד בעת עשיית משא ומתן (הערה  )89-91ועם מי אין לעשות
שותפיות? פרט!(הערה  92ורמ"א)
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הלכות ברכות
סימנים קסח-ריב
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סימן קסח -על איזה מין פת מברכים

לחם שלם ,יחברם יחד בעץ או בשום דבר שלא יהיה נראה
ודינו כדין שלם ואפילו בשבת יכול לחברם.

א .מברך על השלם אפילו אם אינו נקי,אלא אם

ג .שני גלוסקאות הדבוקים יחד ונחתך מן האחת

החתיכה מחיטים

והשנייה שלמה.

 1היו לפניו חתיכות של פת ,ופת שלם הכל ממין אחד,
מברך על השלם אפילו הוא פת קיבר (פי' לחם שאינו נקי)
וקטן ,והחתיכות פת נקיה וגדולה;  2אבל אם השלם
שעורים והחתיכות מחטים ,אפי' היא קטנה מניח הפרוסה
3
תחת השלימה ובוצע משתיהן יחד  .הגה :וכל זה כשרוצה

 7שני גלוסקאות הדבוקים יחד שנאפו ונחתך מן האחת
והשנייה נשארה שלמה ,טוב להפריד החתיכה מהשלמה
כדי שתהא נראית שלימה,ממה שיניחנה דבוק בה אף על
פי שנראית יותר גדולה .הגה 8 :ולא יבצע ממנה במקום
שהיתה דבוקה בחברתה ,ששם נראית כפרוסה ,אלא יבצע

לאכול משניהם 4 ,אבל אם אינו רוצה לאכול אלא מאחד ,יבצע
עליו ואין לחוש לשני ,אף על פי שחשוב או חביב עליו .

ממקום השלם שבה.
ד.סדר המעלה,ממין ז ,שלם ,נקי ,גדול.

ב.מברך על הגדול ,ואם יש לו רק שני חצאים יחברם

9פת שעורין ופת כוסמין ,מברך על של שעורים כיון שהוא
ממין ז' ,אף על פי שהכוסמין יפים; פת נקייה ופת קיבר,
מברך על הנקייה; ואם שתיהן נקיות וזו לבנה יותר מזו,
10
מברך על הלבנה יותר

כשיהיו כשלמים

5אם שתיהן שלמות ממין אחד ,אחת גדולה ואחת קטנה,
מברך על הגדולה6 .אם יש לאדם שני חצאי לחם ואין לו

ה.היו לפניו פת עכו"ם ופת ישראל.

11פת עובד כוכבים נקייה ופת קיבר של ישראל ,אם אינו
נזהר מפת עובד כוכבים מברך על איזה מהם שירצה;

 1בגמ' בברכות לט :אמר רב הונא מברך על הפתיתין
ופוטר את השלמים
ור' יוחנן אומר שלמה מצווה מן המובחר.
אבל פרוסה של חטין ושלמה מן השעורין דברי הכל מברך
על הפרוסה של חיטין ופוטר את השלמה של שעורין...אמר
רב נחמן בר יצחק וירא שמים יצא ידי שניהן ..מניח
פרוסה בתוך (פרש"י-מתחת) השלמה ובוצע.

 6רוקח -אם יש לאדם  2חצאי לחם ואין לו לחם שלם,
יחברם ביחד בעץ שלא יהיה נראה ואז דינו כשלם ויכול
אפילו בשבת לחברם .וכ"פ בשו"ע
מג"א -מדברי השו"ע משמע שאף ביום חול יש לחבר את
החצאים אך נראה שדווקא בשבת שצריך לחם משנה יש
לעשות כן אך לא ביום חול.
וכשעושה כן בשבת יעשה זאת ע"י עץ שאינו מוקצה.
משנ"ב -אם יש לו לחם אחר שלם יברך עליו ולא על
המחובר.
בהלכה ברורה(ה) בשבת יהיה מותר לחברם על ידי כלי
שמלאכתו לאיסור.

ופסקו תוספות ,רא"ש ,רשב"א – כרבי יוחנן .וכ"פ בשו"ע
ששלם מצווה מן המובחר (אפילו שהוא פת קיבר).
 2ראינו בגמ' לעיל שירא שמים יצא ידי שניהן ומניח
פרוסה בתוך שלמה ובוצע.
נחלקו בראשונים באיזה מקרה מיירי?
רשב"א ,רש"י -מיירי ששניהם מאותו מין ,אך אם אינם
מאותו מין יברך על החיטין.
תוספות ,ר' יונה –מדובר שפרוסה של חיטין ושלמה של
שעורים .שאז בוצע על שניהם ,אך אם הם מאותו מין יברך
על השלם .וכ"פ בשו"ע

 7מהרי"ל הביא שאם יש לחם שבאפיה שלו נדבקה אליו
פרוסה ,עדיף להסיר את הפרוסה הדבוקה אליו וכך יהיה
הלחם שלם מאשר להשאיר את הפרוסה דבוקה ואז יהיה
גדול יותר וזאת כיוון שמעלת שלם עדיפה על גדול יותר
וכ"פ בשו"ע.

 3ר' יונה -בוצע רק את השלמה.
רא"ש,רמב"ם –בוצע משניהם וכ"פ בשו"ע.
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כ"כ מהרי"ל שהבוצע מאחת מהן אל יבצע במקום
שנגעה בחברתה כי נחשב באותו צד לפרוס ,אלא יבצע
מהצד החיצון ששם הוא שלם .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב כל זה דווקא בפת שלמה אך בפת פרוסה לא משנה
מאיזה צד בוצע עליה

 4משנ"ב -אפילו שהפת השניה לפניו ,והיא שלמה או
מובחרת וכו' אם אינו רוצה אינו חייב לברך עליו.
 5הגהמ"י אם הביאו לפניו שלמים מאותו מין אחת גדולה
ואחת קטנה ,מברך על הגדולה.וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ודווקא ששניהם שווים ביפיים ,אך אם הקטן יפה
יותר מהגדול יברך עליו.
בהלכה ברורה(ד) במקומות בהם הלחם שעשוי מקמח
שאינו נקי הוא נחשב משובח יותר וטעמו טוב יותר ,ודרך
בנ"א להעדיפו (כגון לחם מחיטה מלאה וכדומה) יש
להקדים לברך עליו.
והוא הדין בשתי פרוסות לחם ,שיקדים לברך על הפרוסה
הגדולה ,ואם הקטנה מקמח משובח יותר ,יקדים לברך
עליה.

 9בירושלמי ברכות פ"ו ה"א -פת שעורין ופת כוסמין אומר
על של שעורין .והלא של כוסמין יפה ממנה? אלא שזו ממין
שבעה וזו אין ממין שבעה .וכ"פ הרא"ש והרשב"א וכ"פ
בשו"ע
 10משנ"ב-אפילו אם השניה גדולה יותר.
וזה הכלל מסעיפים אלו:מעלת ז' המינים קודם לכל,
ואחריו מעלת השלם ,ואחריו מעלת הנקי ,ואחריו מעלת
הגדול ,ולעניין מעלת החביב עיין סימן ריא.
 11בירושלמי פת נקייה טמאה ופת קיבר טהורה.
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 16פת הבאה בכיסנין ,מברך עליו :בורא מיני מזונות,
ולאחריו :ברכה אחת מעין שלש; 17ואם אכל ממנו שיעור
שאחרים רגילים 18לקבוע עליו ,אף על פי שהוא לא שבע

12ואם הוא נזהר מפת עובד כוכבים ,מסלק פת נקי של
עובד כוכבים מעל השלחן עד לאחר ברכת המוציא; 13ואם
בע"ה אינו נזהר מפת עובד כוכבים ,ואין דעתו לאכול כל
הסעודה רק פת עובד כוכבים כי היא נקיה ,אבל בני ביתו
אכלו מפת שאינו נקי של ישראל ,ושתי הלחם מונחים על
השלחן ,צריך לבצוע על פת נקייה של עובד כוכבים ,הואיל
והוא הבוצע ואין דעתו לאכול אלא מאותו פת; 14ואם בעל
הבית נזהר מפת עובד כוכבים ,וישראל שאינו נזהר בכך
מיסב עמו על השלחן ,כיון דמצוה מוטלת על בעל הבית,
יבצע מן היפה של עובד כוכבים ,וכיון שהותר לבצוע הותר
לכל הסעודה .הגה :ודוקא שחביב עליו אותו פת  15,אבל אם

 16בגמ' ברכות מב .רב הונא אכל תליסר ריפתי(פהכ"ב) בני
תלתא תלתא בקבא ולא בריך .אמר ליה רב נחמן :עדי
כפנא!(אכלת אכילה של רעב המצריכה ברכה אחריה) אלא :כל
שאחרים קובעים עליו סעודה צריך לברך(ולכן צריך היה
לברך)

רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא,
אייתו לקמייהו פהכ"ב .כי אתא ,שמעינהו דקא מברכי
המוציא .אמר להו :מאי ציצי דקא שמענא? דילמא
המוציא לחם מן הארץ קא מברכיתו?  -אמרי ליה :אין;
דתניא רבי מונא אמר משום רבי יהודה :פהכ"ב מברכין
עליה המוציא ,ואמר שמואל :הלכה כרבי מונא .אמר להו:
אין הלכה כרבי מונא אתמר .אמרי ליה :והא מר הוא
דאמר משמיה דשמואל ,לחמניות  -מערבין בהן ומברכין
עליהן המוציא!  -שאני התם דקבע סעודתיה עלייהו ,אבל
היכא דלא קבע סעודתיה עלייהו  -לא.
נחלקו הראשונים מה רב הונא ברך?
רי"ף-כיוון שאכלה בתורת כיסנין ולכן לא מברך כלל ,אך
אם היה אוכל בתורת קבע היה מברך ברכת המזון
(=בה"מ).
יש מפרשים –בורא נפשות
רא"ש,רשב"א ,רמב"ם-לא ברך בה"מ אך ברך על
המחיה .וכ"פ בשו"ע.

אינו חביב עליו ,בלא איסור פת של עובד כוכבים אינו צריך
להקדימו.
ו.הקובע סעודה על פת הבאה בכיסנין מברך עליה
המוציא ובה"מ

ר' חייא בר אדא על איזה מהן שירצה יברך .ועל פי זה
דימו התוס' והרא"ש שפת ישראל היא כפת טהורה ופת
גויים כפת טמאה.
אך המרדכי הגביל זאת בדווקא שאינו נזהר מפת עכו"ם,
אך אם נזהר יברך על של ישראל למרות שהיא של קיבר.
וכ"פ בשו"ע
בהלכה ברורה(יא) כתב שיש להזהיר שגם באותם מקומות
שמתירים לאכול פת של נחתום גוי ,יש ליזהר בעניין
כשרות הפת ,שבה אין להקל כלל ,אא"כ הוברר שניפו את
הקמח מתולעים ,ולא עירבו שאר מאכלות אסורות ולא
אפו בתנור אחד עם מאכלות אסורות.

 17כן פסק הרא"ש על פי דברי רבי יהודה.
18
שיעור קביעת סעודה
משנ"ב -בסימן שסח' לעניין עירובי תחומין מובא ששיעור
סעודה הוא  3או  4ביצים ,ויש פוסקים שהוא הדין אצלנו,
אמנם הגר"א חולק שהשיעור אצלנו הוא שיעור סעודה
קבוע של ערב או של בוקר ,ולכן טוב להחמיר שלא לאכול
יותר מ 4ביצים שהוא סב"ל
כתב בהלכה ברורה(טז) שלמנהג הספרדים שיעורו אם
אוכל שיעור  4ביצים ( 216סמ"ק) ובפחות מכאן ברכתו
מזונות ,אך טוב לכתחילה ליזהר ולא לאכול שיעור 3
ביצים ( 162סמ"ק) שאז נכנס לספק אלא או שיאכל פחות
מ 3ביצים (מזונות) או יותר מ 4ביצים .את מידה זו
מודדים בנפח .את שיעור זה יש לאכלו בכזית בכדי אכילת
פרס שהוא כ 7דקות ויש להחמיר לאכלו ב 4דקות.
וזאת הברכה(ב"ה ס' ט)לבני אשכנז השיעור הוא יותר מד'
ביצים ,ויברך המוציא דווקא כשאוכל כמות שבנ"א ודאי
רגילים לקבוע עליה סעודה ,או שיאכל פחות מד' ביצים
ויברך מזונות ועל המחיה.

 12כתב השר מקוצי-לסלק את הפת של גויים מעל השולחן
עד לאחר ברכת המוציא וכ"פ בשו"ע שאם נזהר מפת
עכו"ם יסלקנו מעל השולחן.
משנ"ב -הביא פוסקים שחלקו על השר מקוצי ,שהרי אם
הדבר אסור עליו ,מה זה משנה אם זה מין משובח יותר?!
ומ"מ טוב לחוש לדבריו.
 13כתב בתרומת הדשן שלמרות דינו של השר מקוצי
במקרה בו בעה"ב אוכל פת של גויים שהיא נקיה ובני ביתו
אוכלים מפת ישראל שאינה נקיה ,כיוון שהוא הבוצע יבצע
על הפת של גויים שהוא העיקר .וכ"פ בשו"ע
 14מרדכי בשם הראבי"ה במקרה בו בעה"ב נזהר מפת של
גויים ,ויש לו אורח שאינו נזהר ,כשבעה"ב בוצע יבצע מן
היפה יותר וכיוון שהותר לו לבצוע הותר לו לאכול ממנה
במשך כל הסעודה .וכ"פ בשו"ע
וביאר במג"א שכל זה דווקא שרוצה לאכול ממנו ,כיוון
שיש כאן עילה להתיר התירו לו חכמים.
כתב המשנ"ב שכיום שהמנהג שכל אחד מברך לעצמו
לכאורה לא שייך דין זה אלא כל אחד יברך על פתו.

כתב במשנ"ב ששיעור קביעת הסעודה אינו רק בפת הבאה
בכסנין ( =פהב"כ) אלא אף בבשר ודגים שאוכל עמה ,שאם
לא כך נתת דבריך לשיעורין ,לכן אם אכל קרקרים עם דג,
ביצים וכדומה בשיעור קביעות סעודה מברך המוציא
ובה"מ .אך בהלכה ברורה(יח) חלק והורה שצריך לאכול
מפהב"כ לבדה.
וזאת הברכה(פ"ד) אדם האוכל כזית פהב"כ נכנס לספק
חיוב ברכת המוציא אם אוכל עמה עוד מאכלים נוספים
בשיעור שרגילים לשבוע מהכל יחד .ואפילו אם אינו מלפת
את הפהב"כ בשאר המאכלים בכ"ז הם מצטרפים.
ועצה טובה שיאכל מהעוגה או מהקיגל ויברך ברכה
אחרונה ,ולאחר מכן יאכל משאר מיני המאכל ובכך לא
יתחייב בברכת המוציא.

 15משנ"ב היינו כל ההיתר הוא שזה חביב עליו והוא אינו
אוכל מחמת האיסור ,התירו לו מחמת האורחים ,אך אם
אינו חביב עליו ,אין לו לברך עליו אלא יברך על פתו .וכן
אם אין שם אורח אין להתיר כלל.
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ממנו ,מברך עליו19 :המוציא וברכת המזון; 20ואם מתחלה
היה בדעתו לאכול ממנו מעט ,וברך :בורא מיני מזונות,
ואח"כ אכל שיעור שאחרים קובעים עליו ,יברך עליו
בהמ"ז ,אף על פי שלא ברך המוציא תחלה; 21ואם אכל
שיעור שאחרים אין קובעים עליו ,אף על פי שהוא קובע
עליו ,אינו מברך אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין
22
שלש ,דבטלה דעתו אצל כל אדם.

ושקדים ותבלין והם הנקראים רישקולא"ש ריאלחש"ו,
ויש אומרים שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב
או מיני תבלין ואפאה והוא שיהיה 25טעם תערובת המי
פירות או התבלין ניכר בעיסה )26ויש אומרים שזה נקרא פת
גמור אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה
שקורין לעקי"ך שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר וכן נוהגים) .

ויש מפרשים שהוא פת בין מתובלת בין שאינה מתובלת
שעושים אותם כעבים יבשים וכוססין אותם והם
הנקראים בישקוני"ש והלכה כדברי כולם שלכל
אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה
בכסנין

ז .בהגדרת פת הבאה בכסנין

 23פת הבאה בכיסנין יש מפרשים פת שעשוי כמין
כיסים שממלאים אותם  24דבש או סוקר ואגוזים

ח.לחמניות

 19משנ"ב -אף נוטל עליו את ידיו כמו בפת גמורה והוסיף
בהלכה ברורה(יט) שבכה"ג לא מברך על משקה ששותה
עם הפהב"כ.
הלכה ברורה(יד) צריך ליטול את ידיו ולברך בשם ומלכות
על נטילת ידיים.

כלחם

גמור,ודין

האוכל

פת

הבאה

בכיסנין בתוך הסעודה

27לחמניות ,אותן שבלילתן עבה שקורין אובליא"ש ,לחם
גמור הוא ומברך עליו המוציא ובהמ"ז; 28ואותן שבלילתן

 20כתב הרא"ש אם בתחילה היה בדעתו לאכול מעט וברך
מזונות ולבסוף אכל שיעור שקובעים עליו  ,מברך בה"מ
למרות שברך בתחילה מזונות וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב –אם אכל מעט מזונות ונמלך לאכול בנוסף שיעור
קביעות סעודה ,יטול ידיו ויברך המוציא .ובהלכה
ברורה(טו) הוסיף שאם נמלך לאכול עוד אך לא שיעור
קביעת סעודה וזה יצטרף עם מה שאכל לשיעור זה ,יברך
מזונות (כיוון שלא כיוון לאכול זאת) ולאחר שסיים יברך
בה"מ.
בילקו"י(הלכה יג) מי שהיה בדעתו לקבוע סעודה על פהב"כ
ונטל ידיו וברך המוציא ונאנס ולא אכל שיעור קביעת
סעודה מברך ברכה אחרונה על המחיה ולא נחשב כמי
שברך ברכה לבטלה.

 24ט"ז-אין חילוק בין פירות לבין בשר ודגים ,כמו כן אם
נלקח המילוי עדיין מברך מזונות שהולכים אחר זמן
האפיה .אמנם בהלכה ברורה(מט) הביא שיש מחלוקת בין
הפוסקים בדין זה אף אם ממולא בבשר וכדומה ,ולכן יש
ליזהר לאכלו באמצע סעודה ,ואם בכ"ז בא לאכלו שלא
באמצע סעודה יטול ידיו בלא ברכה,ויברך עליו מזונות ועל
המחיה( .אך אם זה בצק שנתנו בו הרבה ביצים או מי פירות
וטעמם ניכר ברכתו מזונות כדין פהכ"ב)

 25כתב בהלכה ברורה (כב) שאותם הנוהגים לאפות פת
בתערובת מי פירות ,ועיננו הרואות שאין טעם הפירות
ניכר בה בין למרן ובין לרמ"א ברכתה תהיה המוציא.
והמברך מזונות אין לו על מי שיסמוך.
לכן בדין חלה מתוקה .אם אין הטעם המתוק ניכר ברכתה
המוציא לכו"ע .אך אם הטעם המתוק ניכר למנהג
הספרדים ברכתה מזונות אא"כ קובע סעודה .ולמנהג
האשכנזים ברכתן המוציא בכל עניין.

 21נחלקו בראשונים במי תלוי שיעור קביעת סעודה?
ראב"ד -תלוי בדעתו ולכן אפילו אם אכל משו וקבע עליו
סעודה מברך בה"מ.
ר' משה ,ר' יונה-תלוי בדעת שאר בני אדם וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -מ"מ נראה שזקן או נער שאכילתן מועט בטבע,
חייבים בהמוציא ובבה"מ אם אכלו שיעור שדרכן לקבוע
עליו ,כיוון שכל בני מינם מסתפקים בשיעור אכילה זה.

 26ט"ז-הרמ"א אינו חולק אלא על דין זה ,אך בשני
המקרים האחרים הוא מסכים לדעת השו"ע

 22כתב בהלכה ברורה (כ) שבשבתות וימים טובים שחייב
לאכול פת אם אוכל מפהכ"ב לא יצא יד"ח אא"כ אכל
ממנה שיעור קביעת סעודה ,מיהו טוב ליזהר בשבת ויו"ט
ולקבוע סעודתו על פת.

27

בגמ' בברכות מב .לחמניות -מערבין בהן ומברכין עליהן
המוציא! שאני התם דקבע סעודתיה עלייהו .נחלקו
בראשונים בהגדרת הלחמניות.
רש"י" -אובליא"ש" המרדכי,ר' יונה-הסתפקו בדין
האובליא"ש כיוון שבלילתם רכה ,ולכן דווקא אם קובע
עליהם סעודה מברך המוציא .ואי לאו מזונות
רא"ש,תוס' -הבין שאובליא"ש הוא לחם גמור ,ובגמ'
שהעמידו לחמניות שקבע עליהן סעודה מיירי בלחמניות
דקות שברכתם מזונות ,ודווקא שקובע עליהן סעודה הווי
המוציא,ואם אוכלם בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה
מברך מזונות לפני ,אך נפטר מברכה אחרונה .אך לחמניות
שבלילתן עבה (כמו האובליא"ש) מברך עליהם המוציא
וכ"פ בשו"ע

23
נחלקו בראשונים בהגדרת פהכ"ב:
ר"ח ,ר' יונה ,רשב"א-כמין כיסים הממלאים אותם
בדבש ושקדים וכו'.
רמב"ם(להבנת הב"י)-עיסה שנילושה בדבש או שמן או חלב
או תבלין ,ואפילו מעט* אך טעמם ניכר בעיסה ברכתה
מזונות אא"כ קובע עליה סעודה וכו'
רב האי גאון-כעכין יבשין וכוססין אותם בבית המשתה
ומנהג בנ"א לאוכלו מעט.
לעניין הלכה כתב הב"י שכיוון שהוא ספק דרבנן נקטינן
ככולהו ומברכים עליהם מזונות .וכ"פ בשו"ע
*דרכ"מ-חולק על הבנת הב"י ודווקא שנילוש בהרבה
מהם אז ברכתו מזונות וכ"פ ברמ"א (אם נילוש בהרבה מים

 28משנ"ב -כל זה דווקא בפת ,אבל מעשה קדירה נחשב
תמיד לבא מחמת הסעודה ,ולכן אפילו מילא בפירות
כעוגת תפוחים העיקר הוא הקמח ומברך מזונות ואין
להחמיר לקחת תפוחים ולברך עליהם בפה"ע שזו ברכה
לבטלה.

ותבלין וטעמו ניכר ,עדיין ברכתו המוציא ,אא"כ עיקר העיסה
היא ממי פירות וכו')
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שנותנים מרקחת עליהם ,הם טפילים לגבי המרקחת
וברכת המרקחת פוטרתן.

רכה ודקים מאוד שקורין ניבלא"ש ,מברך עליהם בורא
מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש; ואם קבע סעודתו
עליהם ,מברך המוציא וברכת המזון;  29ואי אכיל להו
בתוך הסעודה  30שלא מחמת הסעודה ,טעונים ברכה
לפניהם ולא לאחריהם 31 ,אבל אותם רקיקים דקים

ט.האוכל פת פחות מכזית מברך לפניו אבל לא
לאחריו.

32פת גמור ,אפילו פחות מכזית ,מברך עליו :המוציא,
אבל לאחריו אינו מברך כלום ,כל שלא אכל כזית.
הלכה ברורה(כח) כתב שנכון להחמיר ולא לקבוע עליהם
סעודה ,ואם רוצה לקבוע סעודה יאכלם באמצע סעודה
אחר שבירך המוציא.
עוד כתב בעיסה רכה שכאשר שופך ממנה למחבת
מתפשטת (בלינצ'ס קרפ וכדו') ברכתה מזונות אף אם
קובע סעודתו עליה .אך אם אינה מתפשטת אם קובע עליה
סעודתו מברך המוציא ובה"מ .ובמקום שיש ספק באופן
הכנתו עדיף שלא לקבוע סעודה אלא לברך מזונות ,ואם
בכ"ז רוצה לקבוע יש לאכלו בתוך סעודה

33

י .דין פירורי לחם הנדבקים על ידי מרק בבישול ,או
ע"י דבש או מפוררים.
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 34חביצ"א ,דהיינו פירורי לחם שנדבקים יחד על ידי
מרק ,אם 36נתבשל ,אם יש בהם 37כזית אף על פי שאין בו
אך אם אין טעם וחשיבות כלל לדגן ,ונעשה רק כדי
להחזיק את המרקחת שמעליו ,מברך רק על המרקחת
ופוטר את הרקיק.
ומכאן יש ללמוד -בדין "קאסטה" יברך מזונות על
הביסקוויט ופוטר את הגלידה,וטוב יותר שיפריד ויברך
מזונות על הביסקוויט ויכוון שלא לפטור את
הגלידה,ואח"כ יברך שהכל על הגלידה.
וה"ה ב"קרמבו" .ואם רוצה לאכול תחילה את הקרם
יברך שהכל ולאחר מכן יברך על הביסקוויט מזונות.
ולעניין גלידה בגביע .אם לגביע אין טעם וחשיבות כלל
מברך שהכל על הגלידה ופוטר בכך את הגביע ואף אם
סיים את הגלידה ונשאר מעט מן הגביע אינו מברך עליו.
אבל אם אכל רק מהגלידה ולבסוף בא לאכול מהגביע
יברך עליו מזונות.
ונראה שגביע עם טעם המצוי כיום דינו כדין הקאסטה.

29
את מי אוכל?
מג"א –כל מיני פהב"כ שהוזכרו בסעיף ז' .אוכל ומברך
עליהם מזונות
ביה"ל-הביא שאין לברך אא"כ זה פהב"כ לכל הדעות,
היינו גם ממולא ,גם נילוש בדבש וגם שכוססים אותו .ואם
אין את אותם תנאים לא מברך .
בהלכה ברורה (כט) האוכל פהב"כ בתוך הסעודה אינו
מברך עליה כלל .וטוב להחמיר ולא לאכול כלל מפהב"כ
בתוך הסעודה כלל אלא לאחר בה"מ .וכן במקרה שיש בו
את שלוש התנאים כיוון שיש מחלוקת בראשונים ירא
שמים יזהר ויאכל לאחר הסעודה.ובילק"י(סימן קעז ג)
הביא בשם אביו שאם יש בו את ג' התנאים מעיקר הדין
מברך ,אך המחמיר יברך לאחר בה"מ .אך אם אין ג'
התנאים לא מברך בסעודה .וטוב שיכווין בברכת המוציא
לפטור את העוגה.
ובספר וזאת הברכה(ב"ה ס' יב) הביא דוגמאות למעשה
לפהב"כ שמתקיים בהם ג' התנאים ,כגון :עוגיות
המכוסות בשוקולד ,עוגת שמרים או רוגלך ,עוגיות
סנדוויץ ,פאיי של מיני פירות וכדומה ,קבוקים .וכתב שאף
שלעיתים לא מתקיימים בהם התנאי של פריך בכ"ז מברך
עליהם מזונות כיוון שיש הרבה פוסקים דס"ל שתנאי זה
אינו מעכב.

הוסיף הט"ז-שאם אוכל רק את הרקיק ללא הטפילה
מברך עליו במ"מ .במשנ"ב הוסיף שאם אכל ביחד ובסוף
נשאר בידו רק מן הרקיק אינו מברך כיוון שהוא טפל ואין
חוששין על גמר אכילה.
 32נחלקו בראשונים בדין זה
ראב"ד-מברך מזונות ולבסוף מעין שלוש
רשב"א ,רא"ש ,רי"ף ,רמב"ם –מברך המוציא ולאחריו
לא מברך ולא כלום וכ"פ בשו"ע

 30מג"א-הכוונה שאינו אוכלם לשובע אלא לתענוג להקל
מכובד המאכל (תלוי בדעתו)
ט"ז -הכוונה אם אוכל מעט ,אך אם אוכל הרבה אינו
צריך לברך בתחילה (תלוי בכמות)

 33משנ"ב -אפילו על כל שהוא כיוון שאסור ליהנות
מהעולם הזה ללא ברכה.
ולעניין נטילת ידיים.פסק בשו"ע(קנח ג) "אם אוכל פחות
מכזית יש מי שאומר שאין צריך נטילה" ונחלקו
באחרונים בהלכה למעשה .משנ"ב-פחות מכזית לא צריך
נטילה כלל .כזית\ פחות מכביצה יטול ללא ברכה .הלכה
ברורה(ז) כתב שבפחות משליש ביצה( 18גרם בנפח )
מעיקר הדין אינו צריך ליטול ידיו והמחמיר ליטול ידיו
תע"ב .בין  18גרם ל 27גרם(חצי ביצה) נכון להחמיר וליטול
ללא ברכה ואף המקל בזה יש לו על מה שיסמוך .ומ27
גרם(בנפח) חייב בנטילה בברכה.

 31כ"כ בכל בו שאותן רקיקין הוו טפלה למרקחת שהדבר
ידוע שאין באים לאכול לחם אלא מטרתם היא לדבק
המרקחת עליהם כדי שלא יטנפו הידיים בדבש וברכת
המרקחת פוטרתה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-במדינתנו שנותנים מרקחות ע"ג הדובשנין
שטובים למאכל אף בפ"ע מברך במ"מ ופוטר המרקחת
ודווקא שנאפו יחד .אבל אם אפה את הדובשנין לבד
ואח"כ הניח מעליה מרקחת ,אין המרקחת טפילה וצריך
לברך על שניהם.
בהלכה ברורה(ל) הוסיף לבאר שאם יש טעם וחשיבות
לרקיק בפני עצמו ,למרות שהמרקחת חשובה יותר בעיניו
בכה"ג מברך מזונות על הרקיק ופוטר את המרקחת .ולכן
בעוגת גבינה או פירות העשויה משכבה עבה של גבינה או
פירות ,ומתחתם יש שכבה של מין דגן ,כיוון שאף לדגן יש
טעם וחשיבות בפ"ע למרות שהוא טפל ,מברך תחילה
מזונות ופוטר את הגבינה או הפירות.

 34בגמ' בברכות לז :אמר רב יוסף :האי חביצא (פרש"י-
בישול פירורי לחם בקדירה .תוס' ,ר' יונה -פירורים הדבוקים
ע"י דבש או חלב) דאית ביה פירורין כזית-בתחלה מברך

עליו המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליו שלש
ברכות; דלית ביה פרורין כזית  -בתחלה מברך עליו בורא
מיני מזונות ,ולבסוף ברכה אחת מעין שלש...מאי הוה
עלה? אמר רב ששת :האי חביצא ,אף על גב דלית ביה
פרורין כזית  -מברך עליו המוציא לחם מן הארץ .אמר
רבא :והוא דאיכא עליה תוריתא דנהמא(תואר לחם).
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תואר לחם ,מברך המוציא ובהמ"ז; ואם אין בהם כזית,
אף על פי שנראה שיש בו תואר לחם ,אינו מברך אלא בורא
מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש; ואם אינו מבושל,
אלא שהוא מחובר ע"י דבש או מרק ,אם יש בפרוסות
כזית מברך עליו המוציא ,אפילו אין לו תואר לחם; ואם
אין בהם כזית ,אם יש בהם תואר לחם ,דהיינו שהוא ניכר
וידוע שהוא לחם ,מברך עליו המוציא וברכת המזון; ואם
אין בהם תואר לחם ,מברך בורא מיני מזונות וברכה אחת
מעין שלש; ואם אינו לא מבושל ולא מחובר ,אלא מפורר
דק דק ,אף על פי שאין בו כזית ולא תואר לחם ,מברך עליו
המוציא ובה"מ( .וע"ל סי' קפ"ד כמה שיעור אכילה לברך

יא.הנותן פירורין פחות מכזית במים עד שיתלבנו
המים מברך מזונות

38יש מי שאומר דפירורין שנותנין במים והמים מתלבנים
מחמת הפירורין ,אזיל ליה תוריתא (פירוש כאילו אמר
תואריתא כלומר תואר הלחם) דנהמא ואין מברך עליה אלא
בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש.
יב .פת השרוי ביין ונתאדם אבד ממנו תואר לחם
39יש מי שאומר שפת השרוי ביין (40אדום) אינו מברך אלא

עליה ברכת המזון).

בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש ,ונראה שאין
דבריו אמורים אלא בפירורין או בפרוסות ,שאין בכל אחת
כזית.

על פי גמרא זו חילק ר' יונה ג' חילוקים:
 .1ע"פ הגמ' בברכות לז .אמר מר :הכוסס את החטה
מברך עליה בורא פרי האדמה .טחנה ,אפאה ,בשלה בזמן
שהפרוסות קיימות בתחילה מברך המוציא ולבסוף 3
ברכות .ז"א שאם אין הפרוסות קיימות מברך מזונות
ומעין שלוש .ובירושלמי מבואר שקיימות הכוונה אם יש
בהן כזית .מכאן למדים שבבישול הכל תלוי אם יש כזית
או אין ולא תלוי האם יש צורת פת
 .2מדברי רב ששת למדים שבפחות בכזית מברך המוציא
רק אם יש צורת לחם ,ומשמע שאם יש יותר מכזית לא
צריך צורת לחם.
.3מסברא -צריך תורת לחם דווקא שהוא מעורב במשקה
וכדומה ,ומשמע שאם אינו מעורב עדיין שם לחם על
הפירורין ומברכים עליהם המוציא ושלוש ברכות.
וכחילוקו זה פסק בשו"ע.

יג .בלילה עבה שבושלה או טוגנה ברכתה במ"מ ויש
חולקים

41אפילו דבר שבלילתו (פירוש לישת הקמח במים) עבה ,אם
בשלה או טגנה אין מברך עליה המוציא ,אפילו שיש עליה

 38תוספות ,מרדכי וכ"פ בשו"ע.
וכתב במשנ"ב בדווקא שאין בפירורין כזית ,שאם יש בו
כזית ,חזר דינו לסעיף הקודם בחילוק הראשון שאם יש בו
כזית ואין בו תואר פת ברכתו המוציא ובה"מ.
 39מרדכי-הואיל וסימוק ודומה לפהב"כ ,והוסיף הב"י
נראה שכוונתו דווקא בפירורים או בפרוסה שאין בה
כזית ,אבל אם יש בה כזית ברכתה המוציא וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם כוונתו לאכול את הפת והיין בא רק למתק
מברך רק על הפת במ"מ ,ומאידך אם כוונתו על היין והפת
טפל ,מברך רק בפה"ג .ולכן בימנו שמטבלין פהב"כ בקפה
ושם כוונתו על שניהם יברך שהכל וישתה מעט ואז יברך
על הפהב"כ ,ויותר טוב שיברך תחילה על הפהב"כ לבד ואז
יברך על סוכר שהכל כדי לפטור את הקפה.
(ולפי דברי ההלכה ברורה בהערה  ,341שם ראינו שישנה
מחלוקת מה ברכת הסוכר ,אין להשתמש בפתרון זה ע"מ
לפטור את הקפה אלא יברך על דבר אחר שהכל)

 35מג"א-לאו דווקא דבוקים כאשר מבשלים אלא אפילו
שרויים בתוכו.
36משנ"ב-הכוונה שנתנו את הלחם לתוך כלי ראשון
ונתבשל שם ,אך אם נתן את הלחם לתוך כלי שני ,לא
נחשב שנתבשל ולכן ברכתו המוציא אף אם אין בו כזית(כי
יש בו תואר לחם וזה חוזר לחילוק השני בשו"ע) ונחלקו
באחרונים מה דין עירוי מכלי ראשון אם חשיב ככ"ר או
לא,לכן אם אין בו כזית יברך על פת אחרת.
דין טיגון פת(-היינו שלקחו פת מוכנה וטיגנו אותה ולא שטיגנו
בצק)פשוט שאם יש כזית בפת יברך המוציא,אך אם אין בה
כזית יש להסתפק ולאכולו בתוך הסעודה(.והוא הדין אם
טיגנו בשמן ובביצה)
ובדין קניידלי"ך או חרעמזלי"ך שפרר הלחם עד שהחזירו
לסולת ואחר כך חזר וגיבלו בשומן וכדומה ,ולאחר מכן
בשלם או טגנם אף שבכל אחד יש יותר מכזית מברך עליו
מזונות (ואפילו אם אוכל ממנו הרבה) וכן הוא מנהג
העולם.

 40ט"ז-דווקא אדום ,אך אם היה יין לבן חזר דינו להיות
כפת ששרה אותה במים.
 41בגמ' בפסחים לז .תנו רבנן :הסופגנין ,והדובשנין,
ואיסקריטין  -פטורים מן החלה(.מדוע פטורים?) אמר ריש
לקיש :הללו מעשה אילפס הן .ורבי יוחנן :אמר מעשה
אילפס חייבין ,והללו שעשאן בחמה .מיתיבי :הסופגנין
והדובשנין והאיסקריטין ,עשאן באילפס – חייבין(.וקשה

 37משנ"ב-לא צריך שיהיה כזית בכל אחד ואחד ,אלא
מספיק שיהיה באחד מהם כזית .ובהלכה ברורה(לג) הביא
שהכזית הוא לפני שבישל ,ואם הכניס חתיכות פחות
מכזית ,ונתאחדו לכזית ,לא חשיב ככזית .וצריך להדגיש
שחייב שיהיה כזית בחתיכה אחת אורגנית! וכ"פ במג"א
ולכן אם לוקחים  2חתיכות לחם שאין בכל אחת כזית
ומחברים אותם ע"י ביצים ,וכן מצה מרוסקת שמחברים
אותה ע"י ביצה יש לברך עליהן מזונות (אפילו אם ניכרת
צורת המצה או הפת) וכן קורטון מטוגן ברכתו תהיה
מזונות כיוון שאין בו כזית (דטיגון הווי כבישול) אך אם זה
קורטון אפוי ,דנים אותו כחילוק השני בשו"ע ולכן ברכתו
תהיה המוציא כיוון שיש בו תואר פת אף בפחות מכזית.

על ר"ל?)

ומעמידה הגמ' שלכו"ע אם הסיק ולאחר מכן הדביק חייב
בחלה ,אך נחלקו ר"ל ור"י בהדביק ולאחר מכן הסיק.
שלר"ל פטור ,ולר"י-חייב.נחלקו בראשונים הלכה כמי?
ר"ח-הלכה כר"ל
רא"ש ,תוספות ,רמב"ם -הלכה כר"י .והכי נקטינן .ולכן
בכ"ג סופגנין חייב בחלה.
על בסיס דברים אלו הובא בתוס' שר"י מודה שעל ידי
משקה פטור מן החלה ,ואין מברכים עליו המוציא וכ"פ
הרא"ש ,ר"ן.
באיזה עיסה מדובר?
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שבלילתו רכה שאפאו בתנור בלא משקה ,דינו כפת ומברך עליו
המוציא ושלש ברכות; וכן אם אפאו באלפס בלא משקה ומעט

תוריתא דנהמא ואפילו נתחייבה בחלה ,דברכת המוציא
אינו הולך אלא אחר שעת אפייה; ויש חולקין ואומרים
דכל שתחילת העיסה עבה ,אפילו ריככה אח"כ במים
ועשאה סופגנין (פירוש עיסה שלשוה ועשאוה כמין ספוג)
ובשלה במים או טגנה בשמן ,מברך עליהם המוציא ( ונהגו
להקל)42,וירא שמים יצא ידי שניהם ,ולא יאכל אלא ע"י
שיברך על לחם אחר תחלה 43 .הגה :וכל זה לא מיירי אלא

משקה שמושחין בו האלפס שלא ישרוף העיסה לא מיקרי
משקה ,אבל דבר שבלילתו רכה וטגנו במשקה ,לכולי עלמא לאו

לחם הוא .
טו .טרוקנין ברכתם במ"מ אם לא קבע ,וטריתא

בדאית בי' לאחר אפיה תואר לחם ,אבל אי לית ביה תואר לחם
כגון לאקשי"ן שקורין ורומזלי"ך ,לכ"ע אין מברכין עליהם

אפילו בקבע.

46טרוקנין דהיינו שעושין גומא בכירה ונותנים בה קמח
ומים מעורבין בה ונאפה שם ,מברך עליו בורא מיני מזונות
וברכה אחת מעין שלש; ואם קבע סעודתו עליו ,מברך
המוציא ובהמ"ז; אבל טריתא ,דהיינו שלוקחין קמח ומים
ומערבים אותה ושופכים על הכירה והוא מתפשט ונאפה,
אין עליו תורת לחם כלל ואין מברכים עליו אלא בורא מיני
מזונות וברכה אחת מעין שלש ,ואפי' קבע סעודתו עליו.

המוציא ולא ג' ברכות ,דלא מיקרי לחם; אבל פשטיד"א
וקרעפלי"ך מקרי תואר לחם .ואין לאכלם אלא אם כן בירך על
שאר הפת תחלה .וכל זה לא מיירי אלא בעיסה שאין בה שמן
ודבש וכיוצא בו ,אלא שמטוגן בהן ,אבל אם נילוש בהן כבר

נתבאר דינו אצל פת הבאה בכיסנין.
יד.חלט עיסה ברותחין אפילו בלילתה רכה ואפאה-

טז .נהמא דהנדקא ,ולחם העשוי לכותח ברכתם

פת גמור הוא
44חלוט (פירוש כמין פת חולטין אותו ברותחין) שאח"כ אפאו

במ"מ.
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בתנור ,פת גמור הוא ומברך עליו המוציא .הגה :וכן דבר

דחלטיה מעיקרא ,כיון דהדר אפייה בתנור  -לחם עוני
קרינא ביה ,ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח .וכ"פ בשו"ע.
רמ"א -הוא הדין אם אפה אותו באילפס ללא משקה,
נחשב כאפוי .ומעט משקה שמושחין בו כדי שלא ישרף לא
נקרא משקה

ר"ת -מיירי בעיסה רכה ,אבל בבלילה עבה כו"ע מודו
שאפילו ע"י משקה חייבת בחלה כי הולכים אחרי זמן
הגלגול ,ולכן ברכתה המוציא.
רבינו שמשון ,רמב"ן ,רמב"ם -אפילו בבלילה עבה ,ומה
שאמרנו שהולכים אחרי זמן הגלגול ,זה לעניין חיוב חלה,
אך לעניין ברכת המוציא הולכים אחרי שעת אפיה .ב"י-
וכן נהגו העולם שלא לברך המוציא על סופגנין וכיוצ"ב
אע"פ שעושין תחילת עסתן עבה.
רא"ש -העיקר כר"ש .והביא שר"מ היה נוהג כשלשין
עיסה בביתו כדי לבשלה\לטגנה היה מצוה לאפות ממנה
מעט ע"מ להתחייב בחלה ,והיה אוכל את המבושל\ מטוגן
רק לאחר שהיה אוכל לחם .ב"י -וכן ראוי לנהוג .סמ"ק-
ירא שמים יצא ידי שניהם ויאכלם בתוך הסעודה ,וכ"פ
בשו"ע.
וברמ"א -נקט להקל כר"ש ולברך מזונות.
משנ"ב -הביא שיש להקל ולברך מזונות בדווקא שלא
אכל שיעור שביעה שחיוב בה"מ הוא דרבנן והקלו .אך אם
אכל כדי שביעה שחיוב בה"מ הוא מדאו' צריך לברך בה"מ
מספק.
אך כל זה דווקא בנמלך דהיינו שבשעת הלישה היה דעתו
לעשות פת ונמלך ועשה סופגניות .אך אם מתחילה הייתה
דעתו לטגן אותה אפילו אכל כדי שביעה אין מברך בה"מ
אלא מעין שלוש

 45וכתב במג"א אפילו אם בלילתו רכה ועשה כן ברכתו
המוציא .וה"ה אם טיגנו בשמן ואח"כ אפאו.
 46בגמ' בברכות לז :טרוקנין חייבין בחלה מאי טרוקנין?
אמר אביי :כובא דארעא(.פרש"י עושה מקום חלל בכירה
ונותן לתוכו מים וקמח כמו שעושין באילפס)

ואמר אביי :טריתא פטורה מן החלה .מאי טריתא? איכא
דאמרי :גביל מרתח(.פרש"י נותנים קמח ומים בכלי ובוחשין
בכף ושופכים על הכירה שהיא ניסקת) בהמשך לח .אמר ליה
אביי לרב יוסף :האי כובא דארעא(טרוקנין) מאי מברכין
עלויה? אמר ליה :מי סברת נהמא הוא? גובלא בעלמא הוא
ומברכין עלויה בורא מיני מזונות .מר זוטרא קבע
סעודתיה עלויה ,וברך עלויה ,המוציא לחם מן הארץ ושלש
ברכות.
על פי גמ' זו נחלקו בדין הטרוקנין והטריתא:
טור-טרוקנין משמע שמברך עליהם המוציא גם אם לא
קובע עליו סעודה.
וטריתא אם קבע עליה סעודה מברך עליה המוציא (מג"א
פסק כטור בדין הטריתא)
רא"ש ,רמב"ם-טרוקנין ברכתה מזונות ועל המחיה ,אך
כשקובע עליה סעודה ברכתה המוציא ולמרות שבתחילה
היה רך ,כיוון שבאפייתו בגומא מתקבץ ונעשה כמו פת.
טריתא ברכתה מזונות ומשמע שאף אם קובע עליה
סעודה .וכ"פ בשו"ע
מג"א -סובר שאף בטריתא אם קבע עליו סעודה מברך
המוציא
באיזה סוג עיסה מדובר?
מג"א -רכה ,כי אם הייתה עבה כיוון שהיא נאפית ברכתו
תהיה המוציא.
ביה"ל -צ"ע שהרי הרמב"ם תלה הטעם כאן שאין לו צורת
פת ,ובלבוש הביא שהטעם משום שאין זה דרך לישה.
ונשאר בצ"ע.

 42בהלכה ברורה(מג) הביא שזה דווקא בעיסה שעשויה
לאכילה בתוך סעודה(נ"ל ה"ה בפריקסה) ,אך אם נעשית
לקינוח סעודה וכגון שהיא ממולאת במרקחת או פירות
וכדומה(סופגניה) אדרבה לא יאכלנה באמצע הסעודה כדי
שלא יכנס לספק האם לברך עליה מזונות.
 43רמ"א ע"פ הטור -לא נחלקו אלא במקרה שיש תואר
לחם ,אך אם אין תואר לחם לא נחלקו ומברך במ"מ ומעין
שלוש.
 44בגמ' ביבמות מ .אלא חלוט מצה היא דקאמרינן ,למאי
הלכתא? לומר ,שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ,אף על פי
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לו מיד מכל מין ומין52 .ולא יתן לו כל זמן שהכוס בידו או
ביד בע"ה (ודוקא לשמש ,אבל לאחר שבסעודה מותר ליתן בכי
האי גונא)53ואסור ליתן לו פרוסת פת ,אא"כ יודע בו שנטל
ידיו.

47נהמא דהנדקא ,והוא לחם שאופין בשפוד ומושחין אותו
בשמן או במי ביצים ,וכן לחם העשוי לכותח שאין אופין
אותו בתנור אלא בחמה48 ,מברך עליו בורא מיני מזונות.
יז.פשטיד"א הנאפית בתנור בבשר או בדגים או

ב .לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך
54לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך,ויש מקילין אם

בגבינה.
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49פשטיד"א הנאפית בתנור בבשר או בדגים או בגבינה,
מברך עליה המוציא ובה"מ .הגה :ודוקא שאפאו בתנור בלא

נותן לעני בתורת צדקה.

משקה ,אבל אם אפאו במחבת במשקה ,אין לברך עליו ואין
לאכול רק תוך הסעודה ,כמו שנתבאר (דעת עצמו)

ג .ברכת השמש על כל מה שנותנים לו במשך
הסעודה.

55השמש מברך בורא פרי הגפן על (כל) כוס וכוס שיתנו לו,
לפי שהוא  56כנמלך ,וברכה אחרונה אינו מברך אלא

סימן קסט-דיו שמש הסעודה
א .צריך ליתן לשמש מיד כל דבר שיש לו ריח,
ומידת חסידות מכל מין.

כללא דמילתא ,כל דאית ליה ריחא ואית ליה
קיוהא(קיהיון שיניים) .אבוה בר איהי ומנימין בר איהי ,חד
ספי מכל מינא ומינא (מאכיל את השמש מכל מין ומין) וחד
ספי מחד מינא( מאכילו לשובע ממין אחד ומשאר המינין
משההו עד שיגמור סעודתו),מר משתעי אליהו בהדיה ,ומר
לא משתעי אליהו בהדיה .וכ"פ בשו"ע.
ביה"ל -מהש"ס משמע שהוא הדין בכל אדם שנמצא
בשעה שמגישים דבר עם ריחא וקיוהא וצריך ליתן לו מעט
כדי שלא יבוא לידי סכנה ונקטו הדין בשמש משום אורחא
דמילתא.

51כל דבר שמביאין לפני האדם שיש לו ריח והאדם תאב
לו ,צריך ליתן ממנו לשמש מיד; ומדת חסידות הוא ליתן
 47ואמר אביי :טריתא פטורה מן החלה .מאי טריתא?...
ואיכא דאמרי :נהמא דהנדקא(פרש"י-בצק שאופין בשפוד
ומושחין אותו תמיד בשמן או במי ביצים ושמן),ואיכא
דאמרי :לחם העשוי לכותח(.לחם העשוי לכותח ואין אופין

אותו בתנור אלא בחמה)

וע"פ פסיקת הרא"ש ,רמב"ם בסעיף טו' הוא הדין אצלנו
שמברך עליהם מזונות ועל המחיה וכ"פ בשו"ע

 52בגמ' בחולין קז :תנו רבנן :לא יתן אדם פרוסה לשמש,
בין שהכוס בידו בין שהכוס בידו של בעל הבית ,שמא יארע
דבר קלקלה בסעודה .ופרש רש"י-הכוונה שאחד
מהאורחים לא יתן פרוסה לשמש ,בין אם הכוס ביד
בעה"ב שאז בעה"ב יהיה עסוק להסתכל אם נשאר לחם
לשאר האורחים ואז ישפך היין .ובין אם הכוס ביד השמש
שאז ישפך שמקבל את הפרוסה .וכ"פ בשו"ע.
וכתב ר' יונה שהאיסור לתת פרוסה הוא דווקא לשמש,
אך לא לשאר האורחים שמאחר שהוא זימן אותם אין
בעה"ב מקפיד בכך וכ"פ ברמ"א.

48משנ"ב -ואפילו קבע סעודתו עליו לא מברך המוציא.
49אגור -ואף על גב דבשר ,דגים ,גבינה עיקר ,מברכים
המוציא דמין דגן חשוב יותר .וכ"פ בשו"ע.
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נחלקו בהגדרת פשטידא זו.
מג"א -נחשב ממש כפת ולא כפהב"כ כיוון שמילוי בשר
וכדומה בא ע"מ להשביע וכו'.
ט"ז -נחשב כפהב"כ ולא שני אם מלא פירות או בשר ,ולכן
דווקא אם קבע סעודה מברך המוציא.
ביה"ל -יש לחלק בסוג הפת ,אם נעשתה כפת ממש
שעשויה להשביע ,נחשב שרוצה לאכול לחם ו בשר ומברך
המוציא בכל גוונא .אך אם נעשה כעין רקיקין מוכח שאינו
נעשה אלא לקינוח ומברך עליו במ"מ אלא אם קובע
סעודתו.
ובהלכה ברורה(מט) הביא שאם הבצק עשוי כלחם מחמת
המחלוקת ירא שמים יזהר לאכלו באמצע הסעודה .או
שיקבע עליו סעודה(והמילוי אינו מצטרף) .ואם אינו רוצה
לקבוע עליו סעודה יטול ידיו בלא ברכה ויברך עליו מזונות
ועל המחיה.
אך אם הבצק מורגש בו טעם השמן ,ביצים וכו' מברך
מזונות ,וכן אם הבצק נכסס ג"כ מברך מזונות (כבצק
עלים)
ברכת הפיצה -ברכתה המוציא ,ומה שטוענים שבזמנינו
עושים את העיסה מרוב מי פירות או מי חלב ,עדיין
ברכתה המוציא כיוון שצריך שירגישו את טעמם בעיסה.
והוא הדין בפוקצ'ה (גם אם יש בשר למעלה וכו')

 53בגמ' בחולין קז :והשמש שלא נטל ידיו  -אסור ליתן
פרוסה לתוך פיו .וכתב בב"י שאפילו לידו משמע שאסור
וכ"פ בשו"ע .וכתב במשנ"ב שחוששים שמא מתוך טרדתו
ישכח לברך ,אך בשאר בנ"א לא חיישינן ומותר ליתן להם
אלא אם יודע שהוא לא נוטל ואז כו"ע מודו שלא יתן לו.
ובהלכה ברורה(ה) הביא בעניין אנשים שאינם שומרים
תו"מ שאם יש ספק בזה משום דרכי שלום יש להקל
וביחוד אם יבקש בדרכי נועם שיטול את ידיו.
 54כתב ר' יונה יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול
אלא למי שיודע בו שיברך ,והוסיף ר' יונה שאם מתכוין
לעשות מצוה שנותן בתורת צדקה מותר.וכ"פ ברמ"א כתב
הט"ז שנתינת צדקה היא ודאי ,ואם לא יטול ידיו זה ספק
ואין ספק מוציא מידי ודאי והוסיף במשנ"ב שאם נותן
בתורת צדקה והוא לא יברך מחמת רשעות,לא יתן לו.
אולם הב"י חלק על דברי ר' יונה שגם נתינה לשמש היא
מצווה ולא התירו אלא אם יודע בו שנטל ידיו ,ולכן אין
להקל לתת אם יודע שלא יטול למרות שזה בתורת צדקה
וכך סתם בשו"ע.

 51בגמ' בכתובות סא .אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב
הונא :הכל משהין בפני השמש ,חוץ מבשר ויין .אמר
רבא:בשר שמן  -כל השנה כולה ,יין ישן  -בתקופת תמוז.

55

בגמ' בחולין קז :ת"ש דאמר רבי זירא אמר רב :והשמש

מברך על כל כוס וכוס(כיוון שמסיח דעתו ואין יודע אם יתנו
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לבסוף; ואינו צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה אם יש
אדם חשוב בסעודה ,שיודע שיתנו לו כל צרכו מפת; ואם
אין אדם חשוב בסעודה ,צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה,
כמו על היין .הגה :שנים שהיו אוכלין ביחד ,השמש אוכל עמהם

מסובין בסעודה ויצא אחד להטיל מים ,נוטל ידו אחת
ששפשף בה; ואינו נוטל אלא בפני כולם ,שלא יחשדוהו
שלא נטל; הגה :ואם לא שפשף אינו נוטל כלל ,אם לא נגע
במקום טנופת ,אבל אם עשה צרכיו ,ודאי צריך נטילה .וה"מ
לשתות ,אבל לאכול נוטל אפילו בחוץ ,דמידע ידעי דאנינא
דעתיה (פי' שמתטרפת ומתבלבלת דעתו) ולא אכל בלא
נטילה .ואם דבר עם חבירו והפליג ,נוטל שתי ידיו כיון
שהסיח דעתו .הגה :והא דבעינן נטילה לשתייה היינו בתוך

א.אין משיחין בסעודה,והמטיל מימיו וחוזר לשתות

הסעודה ,דחיישינן שמא יאכל ,אבל בלאו הכי אין צריך נטילה
לשתייה.

בלא נטילת רשות ,כדי שיצטרפו לזמון וע"ל סי' ק"ע.

סימן קע-דברי מוסר שינהג אדם בסעודה

נוטל לפני כולם

57אין משיחין בסעודה58 ,שמא יקדים קנה לושט; 59ואפ'
מי שנתעטש בסעודה ,אסור לומר לו :אסותא;  60היו

ב.שנים ממתינים זה את זה בקערה.

61שנים ממתינים זה את זה בקערה ,שכשהאחד מסלק ידו
מן הקערה 62לשתות ,חבירו מפסיק מלאכול עד שיגמור
השתייה; אבל אם הם שלשה ,אין השנים פוסקין בשביל
האחד.

לו עוד) ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה(שבטוח שלא ימנעו
ממנו לחם) ור' יוחנן אמר :מברך על כל פרוסה ופרוסה.
אמר רב פפא:לא קשיא ,הא  -דאיכא אדם חשוב(והשמש
יודע שהאיש החשוב ידאג לו לצרכיו ולכן לא יברך על כל
פרוסה)הא  -דליכא אדם חשוב .וכ"פ בשו"ע

ג.משיירין פאה בקערה לשמש

63משיירין פאה בקערה ,כל אחד מהאוכלים ,והוא מאכל
השמש; אבל כשהשמש מערה מן האלפס לתוך הקערה אין
דרך להניח באלפס כלום לצרכו.

 56מג"א -אם היה בדעתו בשעת ברכה ראשונה על כל מה
שיתנו לו אינו צריך לחזור ולברך ,ואפילו אם מסופק אם
יתנו לו בין ביין ובשאר אוכלים ואף אם אין שם אדם
חשוב .וכ"פ בהלכה ברורה(ז)

ד.אין מסתכלין בפני האוכל ולא במנתו ,שלא

 57בגמ' בתענית ה :רב נחמן ורבי יצחק הוו יתבי
בסעודתא ,אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק :לימא מר
מילתא! אמר ליה ,הכי אמר רבי יוחנן :אין מסיחין
בסעודה ,שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה .וכ"פ
בשו"ע.
וכתב במשנ"ב אפילו בדברי תורה אין משיחין ,אך דווקא
בשעת אכילה ובין תבשיל לתבשיל מותר .ומצווה ללמוד
תורה על שולחנו ,וטוב לומר "מזמור לדוד ד' רועי לא
אחסר"

לביישו

64אין מסתכלין בפני האוכל ולא במנתו ,שלא לביישו.

ולעניין ברכה על נטילת הידיים :פסק בהלכה ברורה(ג)
שאם רוצה לחזור ולאכול פת צריך ליטול את ידיו תחילה
(או יד אחת אם נגע רק איתה) ולברך על נט"י ולאחר מכן
יברך אשר יצר .וכן אם יצא לחוץ לדבר עם חברו יטול
שנית(בברכה) אא"כ יודע ששמר ידיו כראוי .ולעניין לחזור
ולברך המוציא יתבאר בעז"ה בסימן קעח.

 58כתב בהלכה ברורה(א) שאף בזמן הזה שאיננו מסובים
יש ליזהר בדבר ,ומ"מ בזה"ז מנהג העולם להקל בדבר.
 59ירושלמי פ"ו ה"ו א"ר מנא הדא אמרה אהן דעטיש גו
מיכלא-אסור למימר ייס .בגין סכנתא דנפשא .וכ"פ
בשו"ע.

 61בגמ' בברכות מז .תנו רבנן :שנים ממתינין זה לזה
בקערה ,שלשה אין ממתינין .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -ובלבד שלא ישהו הרבה ולא יפסיקו בשיחה

 60בגמ' ביומא ל :תנו רבנן ,הלכה בסעודה (הלכה זו אמרו
בהלכות סעודה) :אדם יוצא להשתין מים  -נוטל ידו אחת
ונכנס(אותה ששפשף בה ניצוצות) .דיבר עם חבירו והפליג -
נוטל שתי ידיו ונכנס(מפני שהסיח דעתו וידיים עסקניות הן).

 62מג"א –הוא הדין לשאר דברים ולאו דווקא לשתיה
וכתב בהלכה ברורה(ו) בדווקא שאוכלים מאותה קערה,
ובדווקא שהפסיק לצורך דבר שהוא מעניין הסעודה.
 63בגמ' בעירובין נג :אין משיירין פאה באילפס ,אבל
משיירין פאה בקערה .ופרש"י כאשר השמש מערה מן
האילפס לקערה אין להניח באילפס כלום לצורכו ,אבל כל
אחד משאיר פאה בקערה ומחזירה לשמש והוא מאכל
שמש .וכ"פ בשו"ע

וכשהוא נוטל  -לא יטול מבחוץ ויכנס ,מפני חשד ,אלא
נכנס ויושב במקומו ונוטל שתי ידיו .אמר רב חסדא :לא
אמרן אלא לשתות(שנוטל בפנים דווקא שרוצה לשתות) ,אבל
לאכול  -נוטל מבחוץ ונכנס ,דמידע ידיע דאנינא
דעתיה(ולא יחשדו בו) וכ"פ בשו"ע
בהגהות אשרי הביא שאם יצא והטיל מים ולא שפשף
ניצוצות ויודע שלא נגע במקום הטינופת אינו צריך ליטול
ידיו וכ"פ ברמ"א .אך אם נגע נוטל את אותה יד שנגע.
כתב במשנ"ב שאם לא נגע אינו צריך ליטול ידיו בין
לאכילה ובין לשתיה.
בסימן קסד' העלה בביאור הלכה למסקנה שאם נפנה
לצרכיו (גדולים) יחזור ויטול ידיו בברכה .אך אם הטיל מי
רגליים ,נוטל ידיו ללא ברכה.

 64כ"פ הרמב"ם מהלכות ברכות .וכ"פ בשו"ע.
בטור הביא שאין לאכול זוגות ולשתות זוגות ,זאת ע"פ
הגמ' בפסחים קט :לא יאכל אדם תרי ,ולא ישתה תרי,
ולא יקנח תרי ,ולא יעשה צרכיו תרי .וכל זה מפני הסכנה,
וכתב הב"י שהאידנא לא קפדינן בהכי לפי שאין סכנה
מצויה לבוא בזמן הזה ע"י כך .ולא הזכיר זאת בשו"ע.
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ה .הנכנס לבית כל מה שיאמר לו בעל הבית יעשה.

מאוד ,מותר לשתותו בבת אחת (ב"י); וכן גדול מאוד ,בשלשה או
ארבעה פעמים

ו.לא יהיה אדם קפדן בסעודה
66לא יהא אדם קפדן (פי' כעסן או רגזן) בסעודה.

ט .לא יאכל שום או בצל מראשו ולא יאכל דרך
רעבתנות

ז .לא יאכל אדם בבת אחת פרוסה כביצה
67לא יאכל אדם פרוסה כביצה ,ואם אכל (הרי) זה גרגרן.

בידו אחת ויתלוש ממנו בידו השניה

ח.לא ישתה כוסו בבת אחת ,ואם שתה ה"ז גרגרן

י .לא ישוך פרוסה וינחינה על גבי השולחן

65הנכנס לבית ,כל מה שיאמר לו בעל הבית יעשה.

71לא יאכל שום או בצל מראשו ,אלא מעליו; ואם אכל,
ה"ז רעבתן .הגה :ולא יאכל דרך רעבתנות ,ולא יאחוז המאכל

68לא ישתה כוסו 69בבת אחת ,ואם שתה ה"ז גרגרן; שנים,
דרך ארץ; שלשה ,הרי זה מגסי הרוח .הגה70 :מיהו כוס קטן

72לא ישוך פרוסה ויניחנה על גבי השלחן

יא .לא ישתה שתי כוסות בבת אחת בתוך סעודתו

 65במסכת דרך ארץ(פ"ד) הנכנס לבית ,כל מה שיגזור עליו
בעל הבית יעשה .ומעשה בר' שמעון בן אנטיפטרס שהיו
אורחין נכנסין אצלו ,וגזר עליהם שיאכלו ושישתו ,והיו
נודרין בתורה ומבדין ,ובשעת פטירתן היה מלקה אותן.
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -היינו אפילו דבר שיש בו קצת גסות רוח שלא היה
עושה האורח כן משום ענווה ,בכ"ז יעשה.
אם האורח נוהג פרישות בדבר שיש בו סרך איסור אינו
מחוייב לשמוע לבעה"ב לעבור על כך ,אבל דבר שהוא
פרישות בלבד ,טוב לגבר להסתיר מעשיו.
יש שפסקו שצריך להקשיב לבעה"ב ,חוץ מאכילה ושתיה
שאם אינו רוצה אינו מחוייב להקשיב לבעה"ב לאכול
יותר.
ביה"ל -בקצת נוסחאות בש"ס מובא "חוץ מצא" ובאר
הב"ח שכל שירות שבעה"ב מבקש שיעשה בתוך ביתו
יעשה ,חוץ מצא היינו שנותן לו שליחות לעשות לו מחוץ
לביתו שבכה"ג לא צריך להקשיב לבעה"ב.

ויברך ברכת המזון

73לא ישתה אדם שני כוסות בבת אחת בתוך סעודתו ויברך
ברכת המזון ,מפני שנראה כגרגרן.
יב .השולח ידו בפני מי שגדול ממנו הרי זה גרגרן.

 74שנים שיושבין על השלחן ,הגדול פושט ידו תחלה;
והשולח ידו בפני מי שגדול ממנו ,הרי זה גרגרן.
יג .הנכנס לבית לא יאמר :תנו לי לאכול עד שיאמרו
הם.

75הנכנס לבית לא יאמר :תנו לי לאכול ,עד שיאמרו הם.

הגה 76 :לא יאמר אדם לחבירו :בא ואכול עמי מה שהאכלתני,

 66במסכת כלה רבתי פ"ט ה"ג לעולם אל יהי אדם קפדן
בסעודתו .וכ"פ בשו"ע.

 71במסכת כלה פ"ט ה"ד לא יאכל אדם שום ובצל מראשו,
אלא מעליו ,ואם אכל הרי זה גרגרן .וכ"פ בשו"ע.

 67במסכת קטנה דרך ארץ פ"ד ה"ה לא יאחוז פרוסה
כביצה בידו ויאכל ,ואם אכל הרי זה רעבתן .ובאר הב"י
שאם אוחז פרוסה כביצה אע"פ שלא אוכל ממנה אלא
קצת נקרא רעבתן,וכ"פ בשו"ע.
בהלכה ברורה(יד) הביא שאם זה דבר שדרך בנ"א לאחוז
אפילו שיעורו גדול מכביצה-מותר.

 72במסכת דרך ארץ פ"ז ה"א ולא ישוך אדם מפרוסה
ויחזירנה לקערה וכ"פ בשו"ע .ובטעם הדבר כתב במג"א
משום מאיסותא .ובהלכה ברורה(יח) הביא שבזמנינו
שרגילין לאכול סנדוויץ' ונוגסים מהם אין צריך להחמיר
שלא יניח הנשאר מפני שכן דרך העולם.
 73במסכת דרך ארץ פ"ד ה"ה ולא ישתה אדם שתי כוסות
ויברך ברכת המזון ,מפני שנראה כגרגרן .וכ"פ בשו"ע
וביאר במשנ"ב משום שנראה שעושה כן ע"מ לאכול
הרבה.

 68במסכת קטנה דרך ארץ פ"ד ה"ה ולא ישתה כוסו בבת
אחת ,ואם שתה הרי זה גרגרן ,וכמה ישתה ,שנים דרך
ארץ ,שלשה מגסי הרוח .וכ"פ בשו"ע

 74במסכת דרך ארץ פ"ה ה"א שנים שיושבין על השלחן,
הגדול פושט ידו תחלה; והשולח ידו בפני מי שגדול ממנו,
הרי זה גרגרן וכ"פ בשו"ע
וביאר המג"א אפילו אם לכל אחד יש קערה משלו.

 69מגן אברהם -אם משייר מעט לא נחשב כגרגרן.
 70וכן בגמ' פסחים פו :תנן .רבי ישמעאל ברבי יוסי
איקלע לבי רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא ,יהבו ליה
כסא,קבליה בחד זימנא ושתייה בחד זימנא .אמרי ליה:
לא סבר לה מר השותה כוסו בבת אחת  -הרי זה
גרגרן?אמר להו :לא אמרי בכוסך קטן ,ויינך מתוק,
וכריסי רחבה .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -כוס קטן היינו פחות מרביעית ,וזה באדם בינוני
וסתם יין ,אך מי שכרסו רחבה או יין מתוק נשתנה
השיעור.
הלכה ברורה(טו) כל האמור הוא בשתית יין ושאר
משקאות חריפים ,אך בשאר משקים רשאי לשתות בבת
אחת ואינו נקרא גרגרן.

 75במסכת דרך ארץ פ"ו ה"א הנכנס לבית חבירו ,לא יאמר
להם תנו לי ואוכל ,עד שיאמרו לו הם וכ"פ בשו"ע .והוסיף
המג"א שאם נתנו לפניו צלחת יכול לאכול ולא ימתין עד
שיאמרו לו לאכול.
 76במסכת דרך ארץ פ"ו ה"ב לא יאמר אדם לחבירו בא
ואכול מה שהאכלתני ,שזה דרך הרבית .ובירושלים היו
הופכים אכסניא לנישואין שלהן .ובאר הב"י בשני אופנים
 .1שלא יאמר בוא ותאכל מה שהאכלת אותי מחשש שמא
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82הנכנס לסעודה לא יקח חלקו ויתננו לשמש ,שמא יארע
דבר קלקול בסעודה ,אלא יקחנו ויניחנו ואח"כ יתננו לו.

דהוי כפורע לו חובו ונראה כאילו הלוה לו ,ויש לחוש שיאכילוהו
יותר ואית ביה משום רבית;  77אבל מותר לומר לו :בא ואכול
עמי ואאכול עמך בפעם אחרת ,ומותר לאכול עמו אח"כ אפי'

יט .אורח אינו רשאי ליטול מהסעודה וליתן לבנו של

בסעודה יותר גדולה.

בעה"ב בלא רשות

83אורחים הנכנסין אצל בעל הבית אינם רשאים ליטול
מלפניהם וליתן לבנו או לעבדו של בעל הבית ,אא"כ נטלו
רשות מבעל הבית.

יד .לא יפרוס אדם פרוסה על גבי הקערה אבל מקנח
הקערה בפרוסה.

 78לא יפרוס אדם פרוסה על גבי הקערה ,אבל מקנח
הקערה בפרוסה.

כ .נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין אא"כ
יודעים מי מיסב עמהם

טו .לא ילקט פירורין ויניח על השולחן ,ולא ישוך

84נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין בסעודה אא"כ
יודעים מי מיסב עמהם ,מפני שגנאי הוא לתלמיד חכם
לישב אצל עם הארץ בסעודה.

פרוסה ויניח לפני חבירו.

79לא ילקט פירורין ויניח על גבי השלחן ,מפני שהוא ממחה
(פי' מטריד) דעתו של חבירו; ולא ישוך פרוסה ויתננה לפני
חבירו או לתוך הקערה ,לפי שאין דעת כל הבריות שוה.

כא.השמש המשמש שנים,אוכל עמהם אף בלא
שנתנו לו רשות.

טז .לא ישתה מהכוס ויתן לחבירו מפני סכנת נפשות

85השמש שהיה משמש על שנים ,הרי זה אוכל עמהם אף
על פי שלא נתנו לו רשות; היה משמש על שלשה ,אינו
אוכל עמהם אא"כ נתנו לו רשות.

80לא ישתה מהכוס ויתן לחבירו ,מפני סכנת נפשות.

יז .לא ישתה כוס ויניחנו על השולחן אלא יתנו
לשמש

 82מג"א-משום שנראה שמואס במה שהביא לו בעה"ב.
לבוש -החשש הוא שמא חלק מהאוכל יהיה בו קלקול,
ולכן משאיר בצד חלק מהאוכל שמא יצטרכו אותו בהמשך
הארוחה.

81ולא ישתה כוס ויניחנו על השלחן ,אלא יאחזנו בידו עד
שיבא השמש ויתננו לו
יח.הנכנס לסעודה לא יקח חלקו ויתננו לשמש שמא
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בגמ' בחולין צד .ואין האורחין רשאין ליתן ממה
שלפניהם לבנו ולבתו של בעה"ב  -אא"כ נטלו רשות
מבעה"ב .ומעשה באחד שזמן ג' אורחין בשני בצורת ,ולא היה

יארע קלקול

הראשון האכילו מועט וזה מאכילו יותר וזה כריבית,
ובירושלים לא חששו לכך ולכן היו מאכילים מסעודת
נישואין(שהיא יותר עשירה) .2 .בירושלים כן היו חוששים,
ולכן היו מחזירים בסעודת נישואין שלא יראה שמחזיר
בדרך ריבית .וברמ"א הביא מדברים אלו.

לו להניח לפניהם אלא כשלש ביצים ,בא בנו של בעה"ב ,נטל
אחד מהן חלקו  -ונתנו לו ,וכן שני ,וכן שלישי ,בא אביו של
תינוק מצאו שעוזק א' בפיו ושתים בידו ,חבטו בקרקע ומת,
כיון שראתה אמו  -עלתה לגג ונפלה ומתה ,אף הוא עלה לגג
ונפל ומת.

וכ"פ ברמב"ם ונימוקו שמא יתבייש בעל הסעודה שהרי
אין לו אלא מה שהביא לפניהם
וכ"פ בשו"ע.
ובמג"א הסיק מהרמב"ם שאם יש הרבה לחם שלא יחסר
יהיה מותר לתת .וכל שכן אם סיימו לאכול ונשתייר מותר
לתת להם מהשיריים.
משנ"ב -י"א דדווקא לעבדו אסור ,אך לשמשו מותר ויש
שאסרו אף לשמשו

 77הסביר המשנ"ב באופן זה מותר מכיוון שאינו מתכוון
לחוב אלא בדרך המוסר שירגיש בנח.
 78במסכת דרך ארץ פ"ז ה"א לא יפרוס אדם פרוסה על
גבי הקערה ,אבל מקנח אדם קערה בפרוסה וכ"פ בשו"ע.
ובאר במשנ"ב שלא יפרוס ע"ג הקערה שמא יפול לתוך
התבשיל וימאס ,וכשמקנח עמה מותר בתנאי שיאכל
אותה שלא יהיה ביזוי לאכלין.

 84בגמ' בסנהדרין כג .כך היו נקיי הדעת שבירושלים
עושין ...:ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי
מסב עמהן .ופרש"י שגנאי הוא לתלמידי חכמים לישב
אצל עם הארץ בסעודה .וכ"פ בשו"ע.
במשנ"ב הביא שאפילו בסעודת מצווה ,אולם בביאור
הלכה הביא שאין המנהג להחמיר בסעודת מצווה  .ויותר
מכך אם יכול להיות תועלת ממה שהת"ח מסב שם כגון
שיתחזקו בגללו אדרבה כבוד התורה הוא.

 79כל זה (טו-יח) ממסכת דרך ארץ פ"ז
 80ובט"ז הביא שגם לא יביא לחברו ,וגם לחוש שלא יקח
מעצמו
ובהלכה ברורה (כז) הביא שמי שמקל לשתות יזהר לקנח
המקום בכוס שנגעו בו שפתיו של הראשון .ומנהג רבים
להקל לשתות משיירי משקה בכוס של ברכה ,כקידוש,
שבע ברכות וכו'

 85בגמ' בברכות מה .תא שמע :השמש שהיה משמש על
השנים  -הרי זה אוכל עמהם אף על פי שלא נתנו לו רשות,
היה משמש על השלשה  -הרי זה אינו אוכל עמהם אלא
אם כן נתנו לו רשות! וכ"פ בשו"ע .ובטעם הדבר כתב
הט"ז שאם הם שניים בגלל שהוא יזמן עמהם התירו לו
לאכול עמהם ,אך אם אוכלים דבר שאינו צריך זימון אין

 81במשנ"ב הביא שאין זה דרך כבוד להניח על השולחן
כוס ריקם .ובהלכה ברורה(כח)הביא שבזמנינו לא נהגו
להקפיד בזה כלל והכל לפי מנהג המקום.
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היא מלאה דבר שאם יפול על הפת ימאס89 ,ואין נוטלין
הידים ביין בין חי בין מזוג אפילו נטילה שאינה צורך
אכילה 90 ,ואין זורקין הפת משום בזיון אוכלים; וכשם
שאין זורקין את הפת ,כך אין זורקין אוכלין הנמאסים
ע"י זריקה; אבל מידי דלא ממאיס ,כגון אגוזים ורימונים
וחבושים ,שרי.

כב .אחר ששתה יקנח מקום נשיקת הפה בכוס קודם
שיתן לחבירו.

86אחר ששתית ונשאר יין בכוס לשתיית חבירך ,קנח מקום
נשיקת הפה משום מיאוס ,ולא תשפוך משום בל תשחית
אבל אחר שתיית מים שפוך מהם דרך שם .הגה :אחר כל
אכילתך אכול מלח ,ולאחר כל שתייתך שתה מים ,וכמו שיתבאר

ב .לא ישב אדם על קופה מלאה תאנים וגרוגרות.

לקמן סי' קע"ט .ונ"ל דוקא שלא היה מלח בפת או במאכלים
שאכל ,וכן שלא שתה משקה שיש בו מים ,אבל בלאו הכי ליכא

91לא ישב אדם על קופה מלאה תאנים וגרוגרות ,אבל יושב
הוא על עיגול של דבילה או על קופה מלאה קטניות.

למיחש .וכן נוהגין שלא ליזהר באכילת מלח ושתיית מים אחר
ג .מותר לאכול דייסא בפת במקום בכף.
 92מותר לאכול דייסא (פי' החטה הנקלפת מבושלת) בפת

הסעודה ,מטעם שנתבאר.

במקום כף ,והוא שיאכל הפת אח"כ;  93והמדקדקים

סימן קעא-שלא לנהוג בזיון באוכלים.
א .עושה אדם צרכיו בפת אבל לא במידי דממאיס
ביה.

מדברים שאם יפלו ימאסו את הפת(כמו יין או מרק)אסור
לסמוך בהם וכ"פ בשו"ע.
ביה"ל -הפמ"ג התיר דווקא בדברים שהם צורך אכילה,
אך דברים שאינם צורך אכילה אסור אפילו שאינו נמאס,
אך הביה"ל חולק עליו ,ואם אינו נמאס מותר ואפילו שלא
לצורך אכילה.

87עושה אדם צרכיו בפת והני מילי דלא ממאיס ביה ,אבל
מידי דממאיס ביה ,לא; הילכך אין מניחין עליו בשר חי,
ואין מעבירין עליו כוס מלא88 ,ואין סומכין בו הקערה אם
לו להצטרף ללא רשות ובהלכה ברורה(לד)כתב שהתירו לו
לאכול דווקא כזית ,ויותר מכך הוא צריך לקבל רשות.
משנ"ב -אפשר שהוא הדין ב 9יכול השמש לאכול ללא
רשות שמצטרף עמהם לזימון.

 89בגמ' בברכות נ .תנו רבנן :יין ,נוטלין ממנו לידים ,דברי
רבי אליעזר,וחכמים אומרים בין כך ובין כך(בין מזוג ובין
שאינו מזוג) אין נוטלין הימנו לידים .עפי"ז פסקו הראב"ד,
רשב"א ,רא"ש שלא מדובר בנטילת המכשירה לאכילה
שהיא בדווקא במים אלא בנטילה לנקיות שאסור משום
הפסד אוכלים וכ"פ בשו"ע.
וכתב בהלכה ברורה(ב) שבשעה"ד כשאין לו אלא יין ליטול
ידיו יכול ליטול ואם רוצה לברך יש לו על מי לסמוך.

 86כתב בארחות חיים ואמרינן נמי במס' תמיד חמרא כפר
מיא מפך (כלומר אחר ששתית ונשאר יין בכוס לשתות חברך

כפר כלומר תקנח מלשון אכפרה פניו כלו' שתקנח מקום נשיקת
הפה משום מיאוס ולא תשפוך משום בל תשחית) אבל אחר

שתיית מים תשפוך מים דרך שם וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -השל"ה האריך ליזהר מריבוי אכילה ושתיה ,וכל
אכילתו תהיה רק כדי להברות את גופו שיהיה מזומן
לעבודת הנפש ובזה כל סעודותיו הן סעודות מצווה.

 90בגמ' בברכות נ .אמימר ומר זוטרא ורב אשי כרכו
ריפתא בהדי הדדי ,אייתי לקמייהו תמרי ורמוני ,שקל מר
זוטרא פתק לקמיה דרב אשי דסתנא(מנת בשר),אמר ליה:
לא סבר לה מר להא דתניא :אין זורקין את האוכלין? -
ההיא  -בפת תניא - .והתניא :כשם שאין זורקין את הפת
כך אין זורקין את האוכלין!  -אמר ליה ,והתניא :אף על פי
שאין זורקין את הפת אבל זורקין את האוכלין!  -אלא לא
קשיא :הא  -במידי דממאיס ,הא  -במידי דלא ממאיס.
וכתב הב"י שגם במקום שמותר לזרוק ,מותר דווקא
שזורק למקום נקי
רשב"א ,ר' יונה -אין חילוק בזריקה בין פת לשאר אוכלין
והכל תלוי אם נמאס או לא.
תוס' ,רא"ש -החלוקה בזריקה בין נמאס ללא נמאס היא
דווקא בשאר אוכלים ,אך בפת משום חשיבותו אף אם לא
נמאס אין לזורקו .וכ"פ בשו"ע.
ובמג"א -אם רואים אוכלים מונחים על הארץ צריך
להגביהם אם לא במקום שחוששים לכשפים.

 87בגמ' בברכות נ :מובא כמאן אזלא הא דאמר שמואל:
עושה אדם כל צרכיו בפת ,כמאן? כרבי אליעזר .בהמשך
הגמ' תנו רבנן ,ארבעה דברים נאמרו בפת :אין מניחין
בשר חי על הפת ,ואין מעבירין כוס מלא על הפת ,ואין
זורקין את הפת ,ואין סומכין את הקערה בפת.
נחלקו בראשונים הלכה כמי?
ר"ח-אין הלכה כשמואל ,שהרי שמואל הולך כר"א ומשמע
שחכמים חולקים עליו ,וכן מהברייתא בהמשך משמע
שאין עושין כל צרכיו בפת.
רא"ש-ע"פ הגמ' בביצה כא :שם מובא שגרעיני תמרים
שאסורים בטלטול איך זורקים אותם? ומעמידה הגמ'
שע"י לחם אליבא דשמואל שעושה כל צרכיו בפת .ומכאן
משמע שפוסקים כשמואל .ולכן הלכה כשמואל שעושה
ודווקא בדבר שלא מאיס ,אך אם מאיס אסור ,וכ"פ
התוס' ,רמב"ם והרשב"א .וכ"פ בשו"ע.
ובמג"א -הביא שאם עושה בפת דבר שממאיס אותה אך
לצורך רפואה יהיה מותר.
משנ"ב -ואפילו בלא רפואה ,אם הוא דבר שהוא צורך
האדם ודרך העולם לעשות כן שרי ,ולכן מותר לסוך את
הגוף ביין ושמן.

 91במסכת סופרים פ"ג ה"יח לא ישב אדם על גבי קופה
מלאה תמרים או גרוגרות ,אבל יושב הוא על גבי קופה
מליאה קיטניות ,או על גבי עגול של דבילה ,מפני שנהגו
כך.וכ"פ בשו"ע
בט"ז ובמג"א -מובא שאם הקופה מכוסה מלמעלה וכך
כשיושב תכולת הקופה אינה נמעכת יהיה מותר.

 88ביאר הב"י שאם הקערה מלאה דברים שגם אם יפלו
לא תמאס הפת יהיה מותר ,אך אם הקערה מלאה

 92במסכת סופרים פ"ג ה"יח ואין אוכלין אוכלין באוכלין
אלא אם כן היו ראויין לאכילה.
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97שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה ,בולען ואינו
מברך עליהם ברכה ראשונה .הגה :וי"א דמברך עליהם ,וכן

אוכלים בכל פעם שמכניסים לתוך פיהם מעט מן הפת עם
הדייסא .הגה :והנשאר מן הפת אח"כ ,אוכלים אותו .

נראה עיקר
ד .ממשיכין יין בצינורות לפני חתן וכלה וזורקין
ב .שכח והכניס אוכלין לפיו בלא ברכה ,אם אינו

לפניהם קליות ואגוזים.

 94ממשיכין יין בצנורות לפני חתן וכלה ,והוא שיקבלנו
בכלי בפי הצנור; 95וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות
החמה ,שאינם נמאסים; אבל לא בימות הגשמים ,מפני
שנמאסים; אבל לא גלוסקאות לעולם.

97שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה ,אם הוא דבר
שאינו נמאס אם יפלטנו ,יפלטנו ויברך עליו; ואם הוא דבר
שנמאס ,מסלקו לצד אחר ומברך.

ה .זורקים חיטים לפני חתנים רק במקום נקי וגם

סימן קעג-דין מים אמצעיים

נמאס יפלוט ויברך

יכבדו אותם משם.

 96הזורקים חטים לפני חתנים ,צריך ליזהר שלא
יזרקו אלא במקום נקי וגם יכבדו אותו משם ,כדי
שלא ידרסו עליהם.

א .נט"י בין תבשיל לתבשיל רשות ,אבל בין תבשיל
לגבינה,חובה.

98מים אמצעים ,רשות; וה"מ בין תבשיל לתבשיל ,אבל בין
תבשיל לגבינה ,חובה.

סימן קעב -מי שהכניס אוכלין או משקין לפיו
בלי ברכה

 97בגמ' בברכות נ .אמר רב יהודה :שכח והכניס אוכלין
לתוך פיו בלא ברכה  -מסלקן לצד אחד ומברך .תניא
חדא :בולען; ותניא אידך :פולטן; ותניא אידך :מסלקן! -
לא קשיא :הא דתניא בולען  -במשקין ,והא דתניא פולטן -
במידי דלא ממאיס ,והא דתניא מסלקן  -במידי דממאיס.
במידי דלא ממאיס נמי ,לסלקינהו לצד אחד וליברך! -
תרגמא רב יצחק קסקסאה קמיה דרבי יוסי בר אבין
משמיה דרבי יוחנן; משום שנאמר ימלא פי תהלתך.

א.שכח והכניס משקין לפיו בלא ברכה ,בולען בלא
ברכה ראשונה

רא"ש-הביא שאם אוכל עם אוכלים שאינם ראויים
לאכילה פשוט שמותר ,שזהו כמעשה עץ אלא אפילו הם
ראויים לאכילה כשאכלם ביחד מותר.
ובב"י הביא שאותם שנוהגים לאכול דייסא עם פת במקום
כף מתירים מכיוון שהפת לא נמאסת בעיניהם כך ולאחר
מכן הם אוכלים את הפת ונמצא שאין כאן הפסד אוכלין,
אך אם אינם אוכלים את הפת לאחר מכן יהיה אסור.
וכ"פ בשו"ע

נחלקו בפוסקים בדין הכניס משקה לפיו ולא ברך:
רש"י ,ר"ח-אינו מברך מכיוון שיצא מתורת משקה.
רא"ש ,ראב"ד -כוונת הגמ' שמברך בכל המקרים ,אלא
שבמשקה יברך לאחר שבלעו שא"א בעניין אחר ,וכיוון
שנזכר בעוד המשקה בפיו הווי כעובר לעשייתן.
בדעת הרמב"ם נחלקו שכתב "משקין ,בולען ומברך
עליהם בסוף"
בב"י הסביר שמברך בסוף רק אם ממשיך לשתות ,משמע
שאם לא ממשיך לשתות,לא.
בדרכ"מ הסביר שמברך לאחר שבולע.
בשו"ע לעניין שתיה פסק כרש"י ,ר"ח וכרמב"ם להבנתו.
ואילו הרמ"א פסק כרא"ש ודעימיה.
לעניין אכילה פסק בשו"ע כגמ'
והביא במג"א בשם הראב"ד שזה דווקא שאין לו משקה
אחר אלא זה ,אך אם יש לו יותר יפלוט ולא יהנה בלא
ברכה ויברך על משקה אחר ,וטוב לנהוג כן שלא להכניס
עצמו למחלוקת.
ובהלכה ברורה(א) הביא שכך ינהגו האשכנזים אך
לספרדים אינו צריך לפלוט אף אם יש לו משקה אחר .ואם
שותה לאחר מכן יכוון לפטור בברכתו את מה שכבר שתה.
משנ"ב -כל הדיון הוא לעניין ברכה ראשונה ,אך לעניין
ברכה אחרונה ,אם שתה כשיעור פשוט שיברך .ופסק
להלכה כפסיקת השו"ע.
ביה"ל -לכתחילה נכון לחוש לראב"ד שכתב דאם יש לו
עוד משקין לשתות יפלוט ולא יהנה בלא ברכה.

 93רא"ש -וראיתי גדולים שהיו אוכלין בכל פעם מעט מן
הפת עם הדייסא.
באר הב"י שכנראה חשו לדברי מסכת סופרים שיהיה
ביזוי.אך כאשר אוכלים גם מעט מהפת בכל פעם נראה
שהדייסא הייתה באה ללפת את הפת ,ואפילו שאוכלים
בכל פעם מעט ,ומשמע שגם להם חייבים בסוף לאכול את
הנותר מן הפת .וכ"פ בשו"ע וברמ"א
 94בגמ' בברכות נ .תנו רבנן :ממשיכין יין בצנורות לפני
חתן ולפני כלה(משום סימן טוב).
ה"ר מנוח -אפילו אם לא מניח כלי בסוף שמתוך השמחה
התירו.
רש"י,רא"ש -בסוף הצינור מניחים כלי שלא יהיה ביזיון
והפסד אוכלים וכ"פ בשו"ע.
 95שם וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה(שאין
טיט בדרכים) אבל לא בימות הגשמים (ב"י-משמע מהתוס'
אפילו אם הם בקליפתם)אבל לא גלוסקאות  -לא בימות

החמה ולא בימות הגשמים .וכ"פ בשו"ע.

 98בגמ' בחולין קה :אמצעיים רשות ,אמר רב נחמן :לא
שנו אלא בין תבשיל לתבשיל ,אבל בין תבשיל לגבינה –
חובה.
נחלקו בפוסקים בהבנת הגמ':
יש מפרשים-תבשיל לתבשיל היינו תבשיל בשר לבשר או
תבשיל גבינה לגבינה .בין תבשיל לגבינה היינו גבינה

 96תוס' ,ר' יונה -וכ"פ בשו"ע
ובהלכה ברורה(יד) אותם הנוהגים לזרוק סוכריות צריכים
ליזהר שיהיו דברים שלא ימאסו כשנופלים על הריצפה.
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מפני שעדיין רוצה לאכול וידיו צריכים שימור; וחוץ
ב .בין בשר לדגים ,חובה ליטול משום דקשה לדבר

מניגוב הידים ,שאמצעים צריכים ניגוב כראשונים .הגה:
ויש שאמרו שאמצעים צריכים דווקא מים ,מה שאין כן

99בין בשר לדגים ,חובה ליטול משום דקשה לדבר אחר,
וחמירא סכנתא מאיסורא

באחרונים ,כדלקמן סי' קפ"א

אחר.

סימן קעד-דיני ברכת היין ושאר משקים
בסעודה.

ג .מה בין מים ראשונים ,אמצעיים ואחרונים.

100כל הדברים הנוהגים באחרונים נוהגים באמצעים ,בין
להקל בין להחמיר ,חוץ מהיסח הדעת שפוסל באמצעים

א.יין שבתוך הסעודה מברך עליו בורא פרי הגפן ואין
הפת פוטרו.

ואח"כ תבשיל בשר סגי בנטילה ,אך תבשיל בשר ואחריו
גבינה לא סגי בנטילה וצריך להמתין.
ר"ת-תבשיל לתבשיל היינו תבשיל בשר לתבשיל חלב וכן
ההיפך .בין תבשיל לגבינה היינו תבשיל של בשר לגבינה
בעין וה"ה בין תבשיל של גבינה לבשר בעין.
בהגדרת תבשיל של בשר
סמ"ק צ"ע שאולי ההיתר לאחר תבשיל הוא כגון ביצים
מטוגנות בשומן ,אך לא ממש רוטב של בשר.
ר' יונה לאחר מרק של בשר מותר ,שלא אסרו אלא מפני
הבשר שבין השיניים.
מרדכי אף בביצים מטוגנות בשומן יש לאסור ,גזרה אטו
בו"ח .וכתב בב"י שכן יש להחמיר ואין לפרוץ גדר .ובשו"ע
סתם כלשון הגמ'.
משנ"ב-לפי מנהגנו יש ליטול ידיו בין תבשיל גבינה
לתבשיל בשר
ובהלכה ברורה(ה)הביא שיש להחמיר וגם אם אוכל ע"י
מזלג צריך ליטול את ידיו ,והמקל בזה במקום הצורך יש
לו על מה שיסמוך.
עוד כתב(ו) שגם צריך לעשות קינוח והדחת הפה.

101יין שבתוך הסעודה מברך עליו בורא פרי הגפן,ואין הפת
פוטרו
ב .יין פוטר כל מיני משקין.
102יין פוטר כל מיני משקין .הגה :אפילו מברכה ראשונה

בהלכה ברורה(טז) הביא שבשעה"ד יש להקל בשאר
משקים .אך שפשוף בבגדיו לא מועיל.
 101בגמ' בברכות מא .שאלו את בן זומא ,מפני מה אמרו:
דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אינם
טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם? אמר להם:
הואיל ופת פוטרתן .אי הכי ,יין נמי נפטריה פת!  -שאני
יין ,דגורם ברכה לעצמו.
תוס' -שתיקנו עליו ברכה מיוחדת
רש"י גורם ברכה לעצמו שבכמה מקומות הוא בא
ומברכין עליו אע"פ שלא היו צריכים לשתייתו .וכ"פ
בשו"ע.
כתב במשנ"ב שאפילו אם כיוון בברכת הפת לפטור את
היין לא מהני וצריך לברך עליו.

 99כ"פ הרא"ש ובכלבו וכתב הב"י שנראה שלמדו זאת
מהגמ' בפסחים עו :תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא:
פת שאפאה עם צלי בתנור  -אסור לאכלה בכותחא .ההיא
ביניתא דאיטווא בהדי בישרא  -אסרה רבא מפרזיקיא
למיכליה בכותחא ,משום דקשיא לריחא ולדבר
אחר(צרעת)וכ"פ בשו"ע.
ובמג"א הביא שכמו שמצינו כמה דברים שלא חוששים
להם משום שנשתנו הטבעים לכן נראה שגם כאן אין סכנה
כ"כ .ובמשנ"ב הורה שמ"מ יש לאכול ולשתות דבר בין
לבין.
בהלכה ברורה(ח)הביא שמנהג הספרדים להחמיר בעניין,
לכן אף לצלות בשר ודגים ביחד אסור אפילו שאינם נוגעים
זב"ז.
גבינה ודגים יחד כתב בהלכה ברורה(יב) שמנהג הספרדים
להחמיר בדבר ולכן אף כשאכלם בסעודה אחת יש
להחמיר לרחוץ ידיו ולקנח פיו ולהדיחו.

 102בגמ' בברכות מא :אמר רבי חייא :פת פוטרת כל מיני
מאכל ,ויין פוטר כל מיני משקים.
תוס'-אין הלכה כר' חייא בפת ולכן אף ביין אינו פוטר
שאר משקים.
רא"ש,רשב"א-למרות שאין הלכה כר' חייא בפת ,ביין
הלכה כוותיה וכ"פ בשו"ע.
מאיזה ברכה פוטר היין?
יש אומרים-דווקא מברכה אחרונה ,אך מברכה ראשונה
אינו פוטר.
רוקח -מברכה אחרונה ואף מברכה ראשונה .וכך סתם
בשו"ע וברמ"א.
מרדכי-היו המשקים לפניו בשעה שברך על היין פוטר אף
את שאר המשקים ,לא היו לפניו בשעה שברך על היין אינו
פוטר אותם כלל אא"כ קובע על היין סעודה .כ"פ במשנ"ב
והוסיף שיש מקילין ובלבד שהייתה דעתו עליהם.
ביה"ל -יין פוטר שאר משקין דווקא כשקובע עליו
סעודתו ,אבל אם שותה כוס אחת אינו פוטר.
לכן המקדש על היין אם שותה מלוא לוגמיו פוטר אף שאר
משקים ,ושאר המסובים אין להקל להם לשתות משאר
משקים ללא ברכה  ,אא"כ שתו גם כמלא לוגמיו (אם לא
שתו מלוא לוגמיו יבקש מאחר שלא שתה מהכוס לפטור
אותם ,או שיברך על מעט סוכר ויכוון לפטור המשקין)
ובהלכה ברורה(ד) אם קידש בעצמו והיו שאר משקים
לפניו או שהייתה דעתו עליהם אינו צריך לברך!
ובמקרה בו מקדש על היין ומוציא אחרים יד"ח ,אם הם
לא טעמו מהיין אין להם לשתות משאר משקים עד
שיברכו .וכתב בהלכה ברורה(ד) שאם טעמו אינם צריכים

 100כתוב בארחות חיים כל הדברים הנוהגים באחרונים
נוהגים באמצעיים בין להקל ובין להחמיר חוץ מ:
()1שפשוף בגופו או בכותל או בהיסח הדעת שפוסלים
באמצעיים ואינם פוסלים באחרונים ( )2ניגוב ידיים כמו
במים ראשונים )3( .שאר משקים אינם כשרים למים
אמצעיים מפני שהם שמנים ואינם מנקים את השומן
והמאכל ומברך עליהם על רחיצת ידיים.
אמנם הרשב"א כתב שמים אמצעיים הם כמים אחרונים
אלא שצריכים ניגוב.ומברך עליהם על רחיצת ידיים ועל
מים אחרונים כיוון שהם מצווה.
ב"י המנהג לא לברך עליהם.
בשו"ע פסק כארחות חיים ב( )1ו( .)2וברמ"א הביא את ()3
אמנם במג"א הביא בשם רש"ל שיש להקל בשאר משקים,
אך במשנ"ב הכריע כרמ"א.
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שבתוך המזון .וי"א שאין ברכת יין הבדלה פוטר ,אלא
א"כ נטל ידיו קודם הבדלה ,הילכך המבדיל קודם נטילה
יכוין שלא להוציא יין (וע"ל סי' רצ"ט סעיף ז') שבתוך
הסעודה; ובדיעבד שלא כוון כך ,פוטר יין שבתוך הסעודה,
דספק ברכות דרבנן להקל.

ג.אם אין לו אלא כוס אחד ,מניחו עד לאחר המזון
ומברך עליו.

103אם אין לו אלא כוס אחד ,מניחו עד לאחר המזון ומברך
עליו.

ה .המברך בסעודה ולא היה דעתו לשתות עוד ונמלך

ד .יין שקודם הסעודה פוטר את היין שבתוך הסעודה.

104אם 105קבע לשתות לפני המזון ,א"צ לברך על יין שבתוך
המזון ,דיין שלפני המזון פוטרו; וכן יין של קידוש פוטר
יין שבתוך המזון; 106וכן המבדיל על השלחן ,פוטר היין
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לברך .ואפילו אם היו לפניו או שהייתה דעתו עליהם ואינו
מתכנן יותר לשתות יין עדיין לא מברך עליהם.

הרבה כוסות ,מברך על כל אחד ואחד דהוי נמלך וע"ל סי'
קע"ט; וכן מי שבירך על כוס ברכת נישואין ואינו יודע להיכן

חוזר ומברך.

כל מה ששותה בתוך הסעודה די לו בברכה אחת ,אלא
א"כ כשבירך 108לא היה דעתו לשתות אלא אותו הכוס
ונמלך לשתות אחר .הגה :וכן מי שבא לסעודה ומושיטין לו

יגיע הכוס ,כל אחד צריך לברך ,דמקרי נמלך

 103בגמ' בברכות נא :בא להן יין אחר המזון(לאחר שגמרו
סעודתם לפני בה"מ) ,אם אין שם אלא אותו כוס,ב"ש
אומרים(אם רוצה) :מברך על היין ואחר כך מברך על

ו .ברכת המזון פוטרת יין הבא מחמת הסעודה אפילו

המזון ,וב"ה אומרים :מברך על המזון ואחר כך מברך על
היין(של כוס של בה"מ) .וקי"ל כב"ה וכ"פ בשו"ע
אם אין לו מה לשתות חוץ מהיין?
משנ"ב-עדיף שישתה אותו בסעודה ולא יניחנו לבה"מ.
הלכה ברורה(ח)יניח את היין לברכת המזון ,ודווקא אם יש
זימון(ג' אנשים)

לפני הסעודה.
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אין לברך אחר היין שבסעודה ,דברכת המזון פוטרתו;
110וכן פוטרת יין שלפני המזון ,ואפילו (לא) היה לו יין
משנ"ב -איך התירו ליטול ידיו לפני ההבדלה ,והרי
הבדלה הוי הפסק?! וי"ל שוודאי אינו הפסק כיוון שהייתה
דעתו לאכול ,ואינו יכול לאכול ללא הבדלה.

 104במשנה בברכות מב .ברך על היין שלפני המזון(שבא
להמשיך האכילה)פטר את היין שלאחר המזון (קינוח לפני
בה"מ).ובגמ' איבעיא להו :בא להם יין בתוך המזון ,מהו
שיפטור את היין שלאחר המזון? אם תימצי לומר(במשנה)

 107בגמ' בפסחים קג :אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו
יתבי בסעודה ,וקאי עלייהו רב אחא בריה דרבא .אמימר
בריך על כל כסא וכסא ,ומר זוטרא בריך אכסא קמא
ואכסא בתרא(שלאחר בה"מ) ,רב אשי בריך אכסא קמא
ותו לא בריך .אמר להו רב אחא בר רבא:אנן כמאן נעביד?
אמימר אמר :נמלך אנא ,מר זוטרא אמר :אנא דעבדי
כתלמידי דרב .ורב אשי אמר :לית הילכתא כתלמידי דרב.
ופסקו הרי"ף והרא"ש קי"ל כאמימר שאם נמלך-מברך
שוב ,אבל ברכה אחרונה לא .וכ"פ בשו"ע.

ברך על היין שלפני המזון פוטר את היין שלאחר המזון -
משום דזה לשתות וזה לשתות ,אבל הכא(בגמ') דזה
לשתות וזה לשרות(בתוך הסעודה)  -לא; או דילמא לא
שנא?  -רב אמר :פוטר ,ורב כהנא אמר :אינו פוטר .רב
הונא ורב יהודה וכל תלמידי דרב אמרי :אינו פוטר.
רא"ש ,תוס' -הלכה כרב כהנא שאינו בדין ששתיה גרועה
תפטור שתיה חשובה .ומכאן למד שיין שלפני המזון פוטר
יין שבתוך המזון,כיוון שיין שבא לשתות (לפני הסעודה)
ודאי פוטר יין שבא לשרות (בתוך הסעודה) .וה"ה בקידוש
שפוטר את היין שבתוך הסעודה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -והוא הדין שפוטר יין שלאחר המזון לפני בה"מ
(במקום בו רגילים או שהיה בדעתו) ומ"מ אין דין זה מצוי
ביננו שאין אנו מושכין ידינו מן הפת עד בה"מ ונחשב הכל
לבתוך הסעודה.

 108כתב הט"ז שהוא הדין גם באכילה ,כמו שקנה לחם
אחד ואכלו ,ונתאוה לאכול עוד ושלח לקנות ,צריך לחזור
ולברך ,אך אם יש לו בבית לחם וחותך חתיכה לאכול
ואח"כ רוצה לאכול עוד אין זה נמלך דדרך אדם הוא.
 109בגמ' בברכות מא :אמר רב פפא ,הלכתא :דברים
הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה  -אין טעונים ברכה
לא לפניהם ולא לאחריהם.
מחזור ויטרי -השותה יין בסעודה צריך לברך אחריו ואין
בה"מ פוטרתו.
רא"ש-יין נחשב לדבר הבא מחמת הסעודה שהרי בא
לשרות האכילה ,וגם לפני לא היה צריך ברכה אלא משום
שהוא גורם ברכה לעצמו לכן מברך רק לפניו אך אחריו לא
מברך .והוא הדין ביין שלפני המזון כיוון שבא למשוך את
האדם לאכילה ברכת המזון פוטרתו ואין צריך ברכה
אחריו אפילו אם לא היה לו יין בתוך המזון וכ"פ בשו"ע.

 105בגמ' בברכות מב :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי
יוחנן :לא שנו(שפוטר ביין שלפני המזון את היין שלאחר
המזון) אלא בשבתות וימים טובים ,הואיל ואדם קובע
סעודתו על היין ,אבל בשאר ימות השנה  -מברך על כל כוס
וכוס .וכתב על כך הראב"ד ,רא"ש ,רשב"א -כל זה דווקא
במקום שאין היין מצוי ,אך במקומות שלנו שהיין מצוי
אין חילוק ולעולם פוטר.
ובמשנ"ב הביא שפוטר דווקא שהייתה דעתו על היין
שבסעודה ואז סגי ליה אפילו בכוס אחת של יין ,ובהלכה
ברורה (ט) הביא שמהני גם אם רגיל לשתות יין בסעודה.

 110ביה"ל -כאשר שותה משאר משקים שאינם מעוררים
תאבון לפני המזון אינם נפטרים בבה"מ וצריך לברך
עליהם ברכה אחרונה(אם שתה רביעית).ויין שרף דינו כיין
שבא לעורר את תאוות המאכל .ואם שותה מאותו משקה
במהלך הסעודה נכנס לספק ולכן ישתה קודם הנטילה
פחות מרביעית.
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הבדלה שאחריה עורך סעודה.
רא"ש ,רשב"א -יין של הבדלה פוטר את היין שבסעודה
ויש מחמירים שפוטר דווקא אם נטל ידיו לפני הבדלה.
ובב"י אם מבדיל לפני שנטל ידיו יכווין שלא להוציא את
היין שבסעודה ,ואם לא כיוון פטר את היין שבסעודה
דסב"ל וכ"פ בשו"ע.
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יקדים קנה לושט .הגה ויש אומרים דאם אמר להם "סברי
רבותי" וישמעו ויכוונו לברכה ולא יאכלו אז ויענו אמן ,אחד

בתוך המזון( ,וע"ל סוף סימן רע"ב) ,ולענין יין של הבדלה
שלפני המזון ( ע"ל סימן רצ"ט סעיף ח')

מברך לכולם וכן נוהגין .ויאמר "סברי רבותי" רצה לומר סוברים
ז .מים או שאר משקין חשיבי כבאים מחמת הסעודה

אתם לצאת בברכה זו ,ולא יאמר "ברשות רבותי" 113 .וכן כל

ואין מברך עליהם.

מקום שמברכין על היין משום ברכת היין שבתוך הסעודה אין
אומרים ברשות אלא סברי מטעם שנתבאר.

111אם אין לו יין ושותה מים או שאר משקה ,אין לברך
עליהם דחשיבי כבאים מחמת הסעודה ,לפי שאין דרך
לאכול בלא שתייה; ואף יין לא היה צריך ברכה לפניו,
אלא מפני שהוא חשוב קובע ברכה לעצמו; אבל מים או
שאר משקים לא חשיבי ,ואינם טעונים ברכה; ואפי' אם
היה צמא קודם סעודה ,כיון שלא רצה לשתות אז ,כדי
שלא יזיקו לו המים ,נמצא כי שתיית המים בסבת הפת
היא ,ופת פוטרתם .וי"א לברך על המים שבסעודה ,ויש
מחמירין עוד לברך עליהם בכל פעם ,דסתמא נמלך הוא
בכל פעם; והרוצה להסתלק מן הספק ישב קודם נטילה
במקום סעודתו ,ויברך על דעת לשתות בתוך סעודתו .הגה:

סימן קעה-דיני ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין
א .הביאו יין אחר מברכים עליו הטוב והמטיב.

 114הביאו להם יין אחר ,אינו מברך בפה"ג ,אבל מברך
עליו :הטוב והמטיב .הגה 115 :אף על גב שאין לו עוד מן
הראשון 116,ולאו דוקא הביאו להם מחדש ,אלא ה"ה אם
יין בתוך המזון  -כל אחד ואחד מברך לעצמו ,לאחר המזון
 אחד מברך לכולם?  -אמר להם :הואיל ואין בית הבליעהפנוי.

והמנהג כסברא הראשונה.

(ופרש"י -שהמסובין אינם קשובים למברך אלא עסוקים
בבליעה ,ואינם מכוונים בברכתו).

ח .על יין שבתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו
אפילו הסיבו יחד.

מה הדין כאשר אומר סברי רבותי?
מרדכי -מועיל ויוצאים יד"ח בברכתו .וכ"פ ברמ"א.
ובמג"א כתב שצריכים לטעום מיד
ר' אלחנן -לא מועיל דלא פלוג ,וכל אחד מברך לעצמו,
וכ"פ הרא"ש ,ר' יונה ורשב"א .וכ"פ בשו"ע ובהלכה
ברורה(יט) כתב שאין לספרדים להקל בדבר וכל אחד יברך
עבור עצמו.

112על יין שבתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו אפילו
הסיבו יחד הגה דלא יכולין לענות אמן משום דחיישינן שמא
הלכה ברורה(יח) אם הוא דבר שעתיד לאכול או לשתות
ממנו בסעודה אין לברך עליו ברכה אחרונה .אך אם הוא
דבר שאינו עתיד לאכול או לשתות ממנו בסעודה אם רצה
לברך יש לו על מי לסמוך וירא שמים יזהר שלא לאכול
כזית\רביעית מכל מאכל\משקה לפני הסעודה כדי לא
להכנס לספק ברכות.

 113משנ"ב היינו במקום שמוציא את חבירו(קידוש
והבדלה) אך במקום שאינו מוציא את חבירו אינו צריך
לומר (חופה וברית מילה)

הלכה ברורה(כ) בכל אלו כשבא לברך אומר סברי מרנן.

 111בגמ' בברכות מא :שאלו את בן זומא ,מפני מה אמרו:
דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אינם
טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם? אמר להם:
הואיל ופת פוטרתן .אי הכי ,יין נמי נפטריה פת!  -שאני
יין ,דגורם ברכה לעצמו.
בה"ג-מברך על הכוס הראשונה שבתוך הסעודה.
יש מחמירין-לברך על כל כוס וכוס ששותה מכיוון שהוא
נמלך בכל פעם.
רשב"א ,רש"י ,ר"ת-אף על היין לא היינו צריכים לברך
בתוך המזון כיוון שבא לשרות ,אלא מברכים עליו כיוון
שגורם ברכה לעצמו ,והוא הדין במים ושאר משקים כיוון
שבאים לשרות אין לברך לפניהם כלל .וכ"פ ברמ"א.
וכ"פ הרא"ש אך כתב שכדי להסתלק מן הספק קודם
נט"י ישב ויברך על המים על דעת לשתות בתוך הסעודה.
בשו"ע הביא את השיטות הנ"ל .בסתם שאינו צריך לברך
כרשב"א ודעימיה .והביא את דעת הרא"ש.
ובהלכה ברורה(טז) ג"כ הורה לשתות מים או שאר
משקים לפני הסעודה ,וישתה פחות מרביעית ויכווין
לפטור את המשקים שבתוך הסעודה .וכל זה דווקא אם
הוא צמא לשתות ,אך אם אינו צמא כלל אין לו לשתות
לפני הסעודה ולכן נכון שיברך על מאכל אחר שברכתו
שהכל.
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בגמ' בברכות נט :אמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי
יוחנן :אף על פי שאמרו שינוי יין אינו צריך לברך ,אבל
אומר ברוך הטוב והמטיב! וכ"פ בשו"ע
בהלכה ברורה(ב) הביא שמברכים הטוב והמטיב רק אם
לא הסיחו דעתם מברכת הגפן ,אך אם לדוגמא ברכו
גפן,בה"מ ורוצים לשתות יין יברכו גפן ולא הטוב והמטיב.
משנ"ב -על כוס של בה"מ אין לברך ברכת הטוב והמטיב
אע"פ שהוא ממין יין אחר שהרי כבר אמרו "הטוב
והמטיב" בבה"מ.
 115רבינו ירוחם-אם הביאו יין אחר אפילו משובח יותר,
אך היין הראשון נגמר אין לברך הטוב והמטיב כיוון שאין
כאן ריבוי טובה .אולם הב"י חלק על דבריו שהרי יש כאן
ריבוי יין ולכן אף עליו יברך הטוב והמטיב וכ"פ ברמ"א.
ובמשנ"ב הביא מחלוקת אחרונים והורה שאם לא נגמר
היין הראשון ומביאים אחר יברכו עליו ,אך אם נגמר
מהיין הראשון לא יברכו על השני.וכ"פ בהלכה ברורה(ה)
 116ר' מנוח-אם היו לו מתחילה שתי מיני יינות בכ"ז
מברך על השני הטוב והמטיב.וכ"פ בשו"ע
מרדכי -אם הביאו לו יין טוב ויין רע יברך על הטוב בפה"ג
ופוטר את היין הרע ולא מברך הטוב והמטיב.
דרכ"מ -מסביר שאינם חולקים ,כי אם היו ביחד לפניו
בשעת הברכה מברך רק בפה"ג ובזה מיירי המרדכי ,אך
אם בביתו יש שתי מינים ואז הביאו לפניו בכה"ג מברך
הטוב והמטיב וכ"פ ברמ"א.

 112בגמ' בברכות מא :היו יושבין  -כל אחד מברך לעצמו,
הסבו  -אחד מברך לכולן .בא להם יין בתוך המזון  -כל
אחד ואחד מברך לעצמו .אחר המזון  -אחד מברך לכולם.
בהמשך הגמ' שאלו את בן זומא :מפני מה אמרו בא להם
172

אדום והביאו לו יין לבן ,אף על פי שהוא יותר גרוע ,מברך
הטוב והמטיב לפי שהוא בריא לגוף יותר מן האדום

היה להם מתחלה שתי יינות ,מברכין על הב' הטוב
והמטיב .הגה :ודווקא שלא היו לפניו יחד כשבירך בפה"ג ,אבל
היו ביחד א"צ לברך אלא בפה"ג ,כמו שיתבאר סעיף ג'
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ג .הביאו לו יין רע ויין טוב כאחד ,יברך בפה"ג על
ב .מברכין הטוב והמטיב על כל שינוי יין מן הסתם.

הטוב ופוטר את הרע.

118מברכין הטוב והמטיב על כל שינוי יין מן הסתם ,אפילו
אינו יודע שהשני משובח מהראשון ,כל שאינו יודע שהוא
גרוע ממנו .הגה 119 :ואין חילוק בין שניהם חדשים או א' חדש

הביאו לו יין רע ויין טוב כאחד ,יברך מיד בפה"ג על
הטוב ופוטר את הרע; ולא יברך על הרע תחלה בפה"ג כדי
לברך אחריו הטוב והמטיב ,כי לעולם יש לברך על העיקר
ועל החביב תחילה.

אמנם בהלכה ברורה(ג)פסק כפשט דברי ר' מנוח וגם אם
היו שניהם לפניו בשעת הברכה ,יברך על השני הטוב
והמטיב .וטוב להחמיר להסיר את השני בזמן שמברך על
הראשון.
משנ"ב -אם היין לא היה מונח לפניו אלא היה בביתו
נחלקו באחרונים מה דינו וסב"ל.

ד .אין לברך הטוב והמטיב אלא אם כן יש אחר עמו
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וא' ישן שתה ממנו תוך שלשים יום 120 .י"א דאם שתה תחלה יין

אפילו בני ביתו.

122אין לברך הטוב והמטיב אא"כ יש אחר 123עמו ,דהכי
משמע :הטוב לו ,והמטיב לחבירו; וה"ה אם אשתו ובניו
עמו ,אבל אם הוא יחידי ,לא.

 117בליל הסדר .משנ"ב טוב שלא לשתות עוד מין אחר של
יין כדי שלא יצטרך לברך עליו הטוב והמטיב שנראה
כמוסיף על הכוסות .ובהלכה ברורה(ו) הורה שאין לחוש
ויכול לשתות מיין אחר ויברך הטוב והמטיב.
עוד הורה בהלכה ברורה(ז)שאם לאחר שברך הטוב
והמטיב ,הביאו לפניו יין משובח ,יברך גם עליו .וכן הלאה,
ובאופן זה בדווקא שלא היו אותם יינות על השולחן.
(ח) את ברכת הטוב והמטיב מברך גם שאינו שותה רביעית
יין.
(ט)אף בבית האבל מברך הטוב והמטיב ,אולם בימי בין
המצרים שנוהגים שלא לברך שהחיינו יש להימנע מלהביא
יין אחר ,ומ"מ בשבתות שבימי בין המצרים מותר לברך
הטוב והמטיב אפילו לכתחילה

ה .בשעת הסעודה ,כל אחד מברך לעצמו הטוב
והמטיב ,ולא אחד לכולם.

124אם רבים מסובים בסעודה ,כל אחד מברך לעצמו הטוב
והמטיב; ולא יברך אחד לכולם ,דחיישינן שמא יקדימו
והוא הדין במיץ ענבים ששותה אחריו יין ומברך עליו
הטוב והמטיב.
 121מרדכי .ט"ז-עבר וברך על הגרוע תחילה יוכל לברך על
המשובח הטוב והמטיב.
בהלכה ברורה(יז) שבמקרה כזה שאחד טוב ואחד גרוע
אין לסלק את היין המשובח מעל השולחן כמו שראינו
לעיל( .)116ובדיעבד אם הקדימו ובירכו בפה"ג על היין
הגרוע ,יברכו הטוב והמטיב על היין המשובח ששותים
אחריו.

 118בירושלמי ברכות פ"ו ה"ח אבא בר רב הונא אמר יין
ישן יין חדש צריך לברך .רבי על כל חבית וחבית שהיה
פותח היה מברך עליה.
באיזה מקרה היה מברך?
רש"י ,רשב"ם-מברך דווקא כשהשני משובח מהראשון.
ופרשו בשיטתם שאם מסופק אם היין השני טוב יותר
מברך ,ואם יודע שהשני גרוע -אינו מברך
ר"ת ,תוס'-מברך על כל שינוי יין ובלבד שהיין השני לא
יהיה גרוע שלא ניתן לשתותו.
כתב בתה"ד מכיוון שהוא מחלוקת אין לברך הטוב
והמטיב אא"כ הוא משובח מן הראשון .והכריע הב"י
לברך על כל שינוי יין כל שאינו יודע שהאחרון גרוע מן
הראשון וכ"פ בשו"ע.

 122בגמ' בברכות נט :וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא
מברך הטוב והמטיב? תא שמע :ואמר רבי יוסף בר אבא
אמר רבי יוחנן :אף על פי שאמרו שינוי יין אינו צריך
לברך ,אבל אומר ברוך הטוב והמטיב!  -התם נמי ,דאיכא
בני חבורה דשתו בהדיה.
ר' דוד אבודרהם -אפילו אם נמצא לבדו.
רמב"ם ושא"ר -דווקא אם יש אדם אחר איתו .וכתבו
התוס' והרשב"א-אף אשתו ובניו וכ"פ בשו"ע.
 123משנ"ב-דווקא אם חברו שותה איתו מאותו יין ,אך
אם רק הוא שותה או רק חברו שותה אין לו לברך .והוא
הדין אם שתו שניהם מן היין הראשון ,אך מן היין השני
שותה רק אחד מהם אין לו לברך הטוב והמטיב .וכן אם
שתה רק אחד מהם מהיין הראשון ושניהם רוצים לשתות
מהיין השני אין להם לברך הטוב והמטיב .וכ"פ בהלכה
ברורה(כא)
משנ"ב -שתה ובעוד היין בפיו נזכר שלא ברך ,בולעו
ומברך .אך אם נזכר רק לאחר שבלע אין כדאי לברך,
אא"כ יש עוד יין בקנקן שאז לכו"ע יכול לברך.

 119ר"ח -שינוי יין נחשב דווקא אם לא שתה ממנו בל' יום
האחרונים שאז חביב עליו.
תה"ד -לא חשש להלכה זו וגם אם שתה ממנו תוך ל' יום
נחשב לשינוי וכ"פ ברמ"א
 120כתב בתוס' בשם ר"ת על יין לבן מברך הטוב והמטיב
אפילו גרוע הרבה מן הראשון לפי שהוא בריא לגוף יותר
מהראשון וכ"פ ברמ"א.
ט"ז -אם שתו תחילה יין לבן ,ולאחר מכן שותים יין אדום
משובח יותר ,למרות שהאדום אינו בריא כמו הלבן ,יברך
עליו ,בתנאי שיודע בוודאות שהאדום משובח יותר ,ואם
מסופק לא יברך .וכ"פ בהלכה ברורה (טו)
יין מבושל ומיץ ענבים-כתב בהלכה ברורה(טז) אם שתה
יין מבושל ולאחריו יין שאינו מבושל מברך עליו הטוב
והמטיב מפני שהיין שאינו מבושל טוב יותר מהמבושל.

 124כתב הרא"ש שי"א כיוון שברכת הטוב והמטיב מברך
דווקא כשחברו עמו יכול אחד לברך עבור חבריו ,למרות
שביין כל אחד מברך לעצמו ,ולא נראה טעמם מכיוון שגם
בברכה זו קיים החשש של שמא יקדים ,ולכן כל אחד
מברך עבור עצמו וכ"פ בשו"ע.
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את הפת .הגה :בירך על הפרפרת ,פוטר מעשה קדרה שהוא
דייסא וכיוצא בו; וכן אם בירך על מעשה קדרה ,פוטר את

קנה לושט כשיענו אמן .הגה :אבל היו מסובים לשתות בלא
אכילה ,אחד מברך לכולם

הפרפרת
ו .יין שבתוך מ' יום לבצירתו שמוהו בשני כלים,

סימן קעז-דברים הבאים בתוך הסעודה ואחר
הסעודה מה דינם

חשיבי כשני מינים.

125יין של שתי חביות והכל ממין אחד ,אם בתוך מ' יום
לבצירתה שמוהו בשני כלים ,חשיבי כשני מינים ומברכין
עליו הטוב והמטיב; ואם לאחר ארבעים יום חלקוהו ,אין
מברכין עליו הואיל והכל ממין אחד.

א .דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה
ושלא מחמת הסעודה.

127דברים הבאים בתוך הסעודה ,אם הם דברים הבאים
מחמת הסעודה דהיינו דברים שדרך לקבוע סעודה עליהם
ללפת בהם את הפת ,כגון :בשר ,ודגים ,וביצים ,וירקות,
וגבינה ,ודייסא ומיני מלוחים ,אפי' אוכלם 128בלא פת אין
טעונין ברכה לפניהם ,דברכת המוציא פוטרתן; ולא
לאחריהם ,דברכת המזון פוטרתן;  129ואם הם דברים

סימן קעו -שהפת פוטר את הפרפרת
א.ברך על הפת פוטר את הפרפרת ,על הפרפרת לא
פטר את הפת.

126ברך על הפת ,פוטר את הפרפרת דהיינו פירורי פת דק
דק שדיבקם עם מרק או דבש; ברך על הפרפרת ,לא פטר

משנ"ב -הדרך להביאם קודם הסעודה לתענוג או למשוך
הלב ואינו פוטר את הפת כיוון שברכתו מזונות ,וגם אם
יכוון לא יועיל.
ואם אכל מן הפרפרת כשיעור צריך לברך ברכה אחרונה
לפני שמברך המוציא ,ובדיעבד בה"מ פוטרתו.
וי"א שאם היה בדעתו לאכול מהם בתוך הסעודה
לכתחילה יסמוך על בה"מ.
אך אם אוכל מפהב"כ לפני הסעודה לכתחילה יסמוך על
בה"מ אף אם לא אכל מהם בתוך הסעודה.
כל ההיתר לאכול קודם הסעודה בדווקא שאין השולחן
ערוך לפניו ,אך אם ערוך לפניו אסור ,כיוון שגורם לברכה
שאינה צריכה ,אך אם אוהב לאכלם קודם הסעודה רשאי
לעשות כן ,ואם היה דברים המושכים את הלב מותר אף
לכתחילה.
וכתב בהלכה ברורה(א) שיזהר אם אוכל פרפרת קודם
הסעודה שלא יאכל כזית כדי שלא יכניס עצמו לספק
ובדיעבד אם אכל כזית אינו מברך ברכה אחרונה .וכן ראוי
ליזהר מלאכול סמוך לסעודה דברים שברכת המוציא
פוטרת אותם כיוון שזה ברכה שאינה צריכה שעתיד
לאכול מהם בתוך הסעודה ,אך אם יש לו הנאה יותר
לאכול קודם הסעודה רשאי ,וכן בשבת רשאי אם רוצה
להרבות בברכות.

וכתב בהלכה ברורה(כ) שלמנהג האשכנזים ביין בתוך
הסעודה שאם אומר סברי מרנן רשאי לברך עבור חבריו
הוא הדין בברכת הטוב והמטיב ,אך למנהג הספרדים אין
להקל וכל אחד מברך לעצמו.
(כג)כמו כן את ברכת הטוב והמטיב מברכים דווקא בתוך
הסעודה ,אך אם שותים יין שלא בתוך הסעודה והביאו
לפניהם יין אחר לא יברך עליו שסב"ל .ולא כרמ"א שפסק
שבכה"ג כן מברך.
 125כ"כ רבינו פרץ וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כיוון שכל אחד היה תוסס בחבית בפ"ע בזמן זה
יכול טעמו להשתנות ,משא"כ לאחר  40יום שאז אין טעמו
משתנה.
בהלכה ברורה(כו) סיכם את התנאים הנצרכים ע"מ לברך
הטוב והמטיב ,וצריך ליזהר שיחולו כולם! ואלו הם
התנאים:
א .שלא הסיחו דעתם משתית היין והיה בדעתם להמשיך
לשתות ,וכן שלא ברכו בה"מ קודם שתיית היין
השני(.הערה )114
ב .שנשאר עדיין מן היין הראשון ,ואז רשאים לברך אפילו
אינם רוצים לשתות ממנו עוד (הערה )115
ג .שיהיה היין השני משובח כמו הראשון ולפחות שאינם
יודעים שהוא גרוע מן הראשון (הערה )118
ד .שיהיה ממין אחר של יין(הערה )125
ה .שיהיה הדבר דווקא בתוך הסעודה ,או ששתו מן הראשון
סמוך לתחילת הסעודה (הערה )124
ו .וכן שיהיה עמו עוד מישהו שגם הוא שותה מהיין השני,
וגם שתה מהיין הראשון (הערה )123

 127בגמ' בברכות מב :אמר רב פפא ,הלכתא :דברים
הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה  -אין טעונים ברכה
לא לפניהם ולא לאחריהם ,ושלא מחמת הסעודה בתוך
הסעודה  -טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה
לאחריהם וכפירוש התוס' והרא"ש וכ"פ בשו"ע.
 128משנ"ב-הסיבה שפטור מכיוון שהם טפלים לפת
פטורים מברכה ,ולכן נסתפקו באחרונים מה הדין כאשר
אוכל מעט פת על מנת לפטרם כי מצד אחד לא שייך לומר
שהם נטפלים שהרי עיקר דעתו עליהם ,מאידך כיוון שדרך
העולם לקבוע סעודה על הפת ,ברכת הפת פוטרת בכל
גווני ,ולכן בכדי לצאת מן הספק ,ביום חול יברך על שאר
דברים ולא יאכל פת בכלל אך בשבת ויו"ט שמצווה לאכול
פת הרי הוא חשוב גם כשאוכל מעט ויכול לברך עליו
ולפטרם .ובהלכה ברורה(ח)כתב שכשאוכל פחות מכזית
פת ודאי שיצטרך לברך על שאר הדברים ,שאין הפת
פוטרת אלא כשאוכל לפחות כזית.

 126בגמ' בברכות מב .ברך על הפרפרת שלפני המזון  -פטר
את הפרפרת שלאחר המזון ,ברך על הפת  -פטר את
הפרפרת ,על הפרפרת  -לא פטר את הפת.
פירוש המילה פרפרת?
ר"ח-פת צנומה בקערה שאין עליה תואר לחם ומברכים
עליה מזונות
ר' יונה -מה עניין לומר שהיו מקנחים עם פת צנומה?!
ונראה לפרש שזו פת שהיו אוכלין עם דברים מתוקים
ב"י -פירורים שדיבק אותם עם מרק או דבש וברכתם
מזונות ,והפת פוטרת אותם שאין בהם תואר לחם וכ"פ
בשו"ע.

 129משנ"ב-הוא הדין אם הפירות היו לפניו בשעה שברך
המוציא.
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מהפירות בתחלת סעודתו בלא פת ,אינו מברך לא לפניהם
ולא לאחריהם ,ויש חולקין ,ולכן טוב שיאכל בתחלה
132מהפירות עם פת ,ואז אפי' אם אח"כ יאכל מהם בלא
פת אינם טעונים ברכה כלל .הגה :ואף על פי שאינו חוזר

הבאים שלא מחמת הסעודה ,דהיינו שאין דרך לקבוע
סעודה עליהם ללפת בהם את הפת ,כגון :תאנים וענבים
וכל מיני פירות ,אם אוכל אותם בלא פת ,טעונין ברכה
לפניהם דברכת המוציא אינה פוטרתן ,דלאו מעיקר
סעודה הם; ואינם טעונים ברכה לאחריהם ,דכיון שבאו
בתוך הסעודה בהמ"ז פוטרתם; ואם בתחלת אכילתו אכל
הפירות (עם הפת) ובסוף אכל עמהם פת ,אפילו אם
בינתיים אכל מהם בלא פת ,אינם טעונים ברכה אף
לפניהם

לבסוף לאכול עמהם פת ,מאחר שעיקר קביעות היה עלייהו.
ד .אינו מברך אפילו שהליפתן לא היה לפניו בשעה
שבירך על הפת.

133אף על פי שלא היו הפירות לפניו בשעה שבירך על הפת,
כיון דללפת את הפת הם באים אינם טעונים ברכה כלל

ב .על דבר הבא לאחר סעודה קודם בה"מ מברכים
לפניו ולאחריו.

ה .שלחו לו דורון ליפתן אחר שבירך על הפת מברך

130ודברים הבאים לאחר סעודה קודם ברכת המזון ,שהיה
מנהג בימי חכמי הגמרא שבסוף הסעודה היו מושכים
ידיהם מן הפת ומסירים אותו וקובעים עצמם לאכול
פירות ולשתות ,כל מה שמביאים אז לפניהם ,בין דברים
הבאים מחמת הסעודה בין דברים הבאים שלא מחמת
הסעודה ,טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם,
דהמוציא ובהמ"ז אין פוטרין אלא מה שנאכל תוך עיקר
הסעודה; ודין זה האחרון אינו מצוי בינינו ,לפי שאין אנו
רגילין למשוך ידינו מן הפת עד בה"מ.

עליו כדין נמלך.

134אם אחר שבירך על הפת שלחו לו מבית אחרים שאינו
סמוך עליהם ולא היה דעתו על הדורון ,אפי' מדברים
ר' יונה -גם כשקובע סעודתו על הפירות צריך בתחילה
לאכלם עם הפת ואז אפילו אם אוכלם ללא פת לא יצטרך
לברך עליהם.
וכתב בב"י שיש לחוש לר' יונה ולכן ,כאשר מביאים לו
פירות בסעודה יאכלם תחילה עם מעט פת ובכה"ג גם אם
אוכלם אח"כ לבד לא יצטרך לברך עליהם .ובשו"ע פסק
בסתם כרא"ש ,וחש לדברי ר' יונה.

ג .המלפת את הפת בפירות הוו ליה כדברים הבאים
מחמת הסעודה.

 132ביה"ל -לא מספיק שטועם מעט אלא צריך לאכול
כשיעור אכילה.

131ואם קובע ליפתן סעודתו על הפירות ,הוו ליה הפירות
כדברים הבאים מחמת הסעודה; ואפילו אם אוכל

 133דין זה המשך לסעיף ג' במקרה בו קובע סעודתו על
פירות ,שאם לא קובע סעודתו עליהם נתבאר דינו בסעיף
א-ב.
כלבו -אם לא היו על השולחן בשעת הברכה צריך לברך
עליהם.
רשב"א ,רז"ה-גם אם הפירות לא היו לפניו בשעה שברך
על הפת ,כיוון שהם באים ללפת את הפת אינם צריכים
ברכה לפניהם .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו לא היה דעתו עליהם בפירוש ,כיוון שקובע
עצמו לאכילה ,הרי מן הסתם דעתו על כל מה שיביאו לו.
בהלכה ברורה(טו) הביא שאם בשעה שברך המוציא לא
הייתה דעתו לאכול מן הפירות צריך לברך על הפירות.

נחלקו באחרונים מה הדין בפירות שנתבשלו עם בשר ,יש
שכתבו שצריך לברך עליהם כיוון שאינם טפלים ,ויש
שחלקו שהרי הם טפלים לבשר.
 130בגמ' בברכות מב :אמר רב פפא ,הלכתא..:לאחר
סעודה  -טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם .וכפירוש
התוס' והרא"ש וכתבו דדין זה אינו מצוי בימינו מכיוון
שאין אנחנו רגילים למשוך ידינו מן הפת עד בה"מ וכ"פ
בשו"ע.
כתב בב"י על פי הטור ,שזה אינו מצוי בסתם סעודות ,אך
בסעודות גדולות מצוי שמושכים ידיים מן הפת ולכן
טעונין ברכה לפניהם ולאחריהם .ובמג"א כתב שבימנו
כיוון שאיננו מסלקים את השולחן כל עוד לא ברכו נחשב
כתוך הסעודה.
ובהלכה ברורה(ט) כתב שאף בזמננו אם עוקרים את
השולחן ועורכים שולחן אחר צריך לברך עליו לפני ואחרי,
והסרת מפת ניילון אינה נחשבת לעקירת השולחן כיוון
שהיא מונחת שם על מנת שלא יתלכלך .לכן טעונים ברכה
לפניהם אך לא לאחריהם.

 134כ"כ בב"י וכך מצא בספר הפרדס .וכ"פ בשו"ע.
והרמ"א הקל בדין זה.
משנ"ב -אפילו אם אוכל את הלפתן עם הפת ,בכ"ז צריך
לברך כיוון שלא היה בדעתו עליהם כלל.
ולדעת הרמ"א מקלים דווקא בדברים שבאים מחמת
הסעודה,אך אם הביאו לו פירות אינו מועיל אפילו אם
היה בדעתו עליהם בשעת הברכה אא"כ אוכל אותם עם
הפת
במשנ"ב סיכם דיני פירות הבאים בסעודה:
אם אוכל עם הפת –פשוט שנפטר בברכת הפת .אוכל בלא
פת -צריך ברכה לפניו אך לא לאחריו .אם רוצה לאכול
קצת עם הפת וקצת ללא הפת נחלקו בפוסקים ולכן טוב
שיאכל בתחילה מעט בלא פת ויברך ואז יאכל לאכול גם
עם הפת .וכשקובע סעודתו על הפירות יאכל בתחילה עם
הפת ואז יכול לאכול אף ללא פת.
בהלכה ברורה(יז) הביא שמכיוון שקשה מאוד שלא להכנס
לספקות אלו ,נכון לרוצה להנצל מכל זה שקודם שיטול
ידיו ישב במקום בו עתיד לאכול ויטעם מכמה מיני
מאכלים שברכתם מזונות ,עץ ,אדמה ,שהכל ויכווין לפטור

 131רא"ש,מרדכי -הסתפקו מה הדין כאשר קובע סעודה
על פירות ופת ,האם יברך על הפירות או לא? ונראה
בדעתם כשעיקר הסעודה היא פירות הרי זה נחשב דברים
הבאים מחמת הסעודה ,ולכן אפילו אם אוכלם בתחילה
ללא פת אינו מברך עליהם .וכאשר עיקר סעודתו היא
משאר דברים והביאו לו פירות באמצע הסעודה אם
אוכלם לבד יברך עליהם ,אך אם מלפת בהם את הפת אינו
מברך .וסיים המרדכי שירא שמים כשאוכל פירות
בסעודה יאכל קצת מהם תחילה בלא פת ויברך עליהם
ואח"כ יאכלם בין בפת בלא בלא פת.
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מקומו מפנה לפנה ,א"צ לברך .הגה( :ועיין לקמן סימן רע"ג
138אם היה דעתו לאכול במקום אחר לא מיקרי שנוי מקום ,והוא

שדרכן לבא ללפת את הפת צריך לברך עליהן כדין נמלך.
(הגה :ולא ראיתי נזהרים בזה ,ואפשר דטעמא דסתם דעת
האדם על כל מה שמביאין לו בסעודה)

שיהיו שני המקומות בבית א' וע"ל סימן קפ"ד).

סימן קעח-איזה דברים קרוים הפסק בסעודה

ב .בגדר שינוי מקום ,ושיטת הרמ"א ששינוי מקום
כהסח הדעת.

 139חברים שהיו יושבים לאכול ויצאו לקראת חתן או
לקראת כלה ,אם הניחו שם מקצתן חוזרים למקומם

א .שינוי מקום כהפסק ומברך על מה שאכל ועל מה
שיאכל

135היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר ,או
שהיה אוכל וקראו חבירו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו
וחזר ,הואיל ושינה מקומו 136צריך לברך למפרע על מה
שאכל; וחוזר ומברך בתחלה המוציא ,ואח"כ יגמור
סעודתו; 137אבל אם דבר עמו בתוך הבית ,אף על פי ששינה

חסדא)  :הכי תנינא ליה במתניתא דבי רב הינק ,ואמרי
ליה :במתניתא דבי בר הינק כוותיך (כחילוק שאמרת)
הגדרת ממקום למקום
רש"י -אפילו מבית לעליה לא נחשב שינוי מקום
רמב"ם ,תוס' ,רא"ש -דווקא מזוית לזוית באותו חדר.
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -באותו חדר ,אפילו אם אינו רואה את מקומו
הראשון ,מחמת תנור או דברים ניידים המסתירים ,אינו
נחשב שינוי מקום.
ביה"ל -מחדר לחדר באותו בית ,אם רואה את מקומו
הראשון יש להקל אף לכתחילה ,אך אם אינו רואה את
מקומו יש להסתפק בדבר שהרי בדיני קידוש משמע שהוי
שינוי מקום אך יש שמחלקים בין דיני קידוש לשינוי
במקום סעודה ולכן הנוהג להקל אין למחות בידו שיש לו
על מי לסמוך.

כל מה שעתיד לאכול או לשתות בתוך הסעודה  .וכן מנהג
יוצאי מרוקו לפני סעודות שבת ומנהג יפה הוא ,ואין לומר
שגורם לברכה שאינה צריכה מכיוון שעושה כן ע"מ להנצל
מן הספק ,אך יזהר שלא יאכל כזית ויכנס לספק האם
צריך לברך ברכה אחרונה.
 135בגמ' בפסחים קא :אמר רבי יוחנן :אחד שינוי יין
ואחד שינוי מקום  -אין צריך לברך .מיתיבי :שינוי מקום -
צריך לברך ,שינוי יין  -אין צריך לברך .תיובתא דרבי יוחנן
תיובתא .מכאן משמע שעל שינוי מקום צריך לברך.
ר"ן -שינוי מקום האמור הוא בין שהלך למקום אחר ולא
חזר למקומו ,לבין שהלך וחזר למקומו בכ"ז נחשב לשינוי
מקום וצריך לברך.וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -מה שכתב בשו"ע שיצא לו לפתח ביתו ,כוונתו
לומר שיצא מחוץ לפתח ביתו ,שאם הוא בתוך ביתו ,או
ממש בפתח אינו נחשב לשינוי מקום.

 138משנ"ב -היינו שהיה בדעתו לעבור חדר בשעה שברך
וכל זה דווקא תחת קורת גג אחת .ואפילו מבית לעליה
מועיל .ואפילו אם אינו רואה את מקומו הראשון.
נסתפקו באחרונים מה הדין בבתים סמוכים זה לזה ע"י
ראיית מקומו הראשון.
 )1( 139בגמ' בפסחים קא :ותו ,יתיב רב חסדא וקאמר
משמיה דנפשיה :הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך  -לא
אמרן אלא בדברים שאין טעונין ברכה לאחריהן
במקומן(דווקא בדברים שלא צריך לברך עליהם במקום שאכל
אותם כמו מים ופירות שאין להם ברכה אחרונה מיוחדת) ,אבל
דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן  -אין צריך לברך(

136
איזה ברכה מברכים?
בגמ' בפסחים קא :בני חבורה שהיו מסובין לשתות ,ועקרו
רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה ,כשהן יוצאין -
אין טעונין ברכה למפרע ,כשהן חוזרין  -אין טעונין ברכה
לכתחלה .במה דברים אמורים  -שהניחו שם זקן או חולה.
אבל לא הניחו שם לא זקן ולא חולה ,כשהן יוצאין -
טעונין ברכה למפרע ,כשהן חוזרין  -טעונין ברכה
לכתחלה.
רא"ש -שינוי מקום מצריך ברכה ,אך דווקא ברכה
ראשונה ולא ברכה אחרונה על מה שאכל .וראיה לדבר
הביא מהגמ' בחולין קז:השמש מברך על כל פרוסה
ופרוסה ,וזאת כי אינו יודע אם יביאו לו עוד פרוסה ,בכ"ז
משמע שמברך ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה ,אלא
בסוף כל האכילות
ולעניין בני החבורה ,מה שנאמר שהם יוצאים צריכים
לברך זה דווקא עצה טובה ,מחשש שמא ישהו זמן רב ולא
יוכלו לברך ברכה אחרונה ,אך כשהם חוזרים צריכים
לברך רק ברכה ראשונה .וכ"פ ברמ"א
רמב"ם -מצריך לברך ברכה על מה שאכל לפני שהולך,
וכשחוזר יברך על מה שיאכל ,ואם לא ברך שהלך ,כשחוזר
יברך על מה שאכל ,ויברך על מה שיאכל .אך לכתחילה
יברך לפני שיוצא שמא ישכח לברך כשיחזור וכ"פ בשו"ע

אבל דברים שצריך לברך עליהם ברכה אחרונה דווקא במקום
שאכלם כמו ז' המינים שיש להם ברכה משל עצמם) .מאי
טעמא  -לקיבעא קמא הדר(כיוון שלא ברך ברכה אחרונה
מוכח שהוא ממשיך את סעודתו הראשונה) .ורב ששת אמר:

אחד זה ואחד זה צריך לברך.
הלכה כמי?
רא"ש,תוס' ,רשב"ם ,מרדכי -הלכה כרב חסדא .וכ"פ
ברמ"א.
רי"ף ,רמב"ם ,רמב"ן ,רא"ה -הלכה כרב ששת .וכ"פ
בב"י .וכ"פ בשו"ע שאין חלוקה בין מין המאכל.
( )2בגמ' בפסחים קא :בני חבורה שהיו מסובין לשתות,
ועקרו רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה ,כשהן
יוצאין  -אין טעונין ברכה למפרע ,כשהן חוזרין  -אין
טעונין ברכה לכתחלה .במה דברים אמורים  -שהניחו שם
זקן או חולה .אבל לא הניחו שם לא זקן ולא חולה ,כשהן
יוצאין  -טעונין ברכה למפרע ,כשהן חוזרין  -טעונין ברכה
לכתחלה.

 137בגמ' בפסחים קא :יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב
חסדא ,ויתיב רב חסדא וקאמר משמיה דרב הונא :הא
דאמרת שינוי מקום צריך לברך  -לא שנו אלא מבית לבית,
אבל ממקום למקום  -לא .אמר ליה רב אידי בר אבין(לרב

מה היחס בין ( )1ל (?)2
לרא"ש ודעימיה ,לא משנה אם נשארו מקצת מבני
החבורה אם לאו ,אלא הכל תלוי מה אכלו ,אם אכלו דבר
שטעון ברכה במקומו לאחריו ,אינו צריך לחזור ולברך
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ברכה במקומם ,אפי' מה שרוצה לאכול אחר כך א"צ לברך
(סמ"ק וא"ז); ולכן מי שפסק סעודתו והלך לבית אחר ,או שהיה

וגומרין סעודתן ואינם צריכין לברך שנייה; ואם לא הניחו
שם אדם ,כשהם יוצאים צריכים ברכה למפרע ,וכשהם
חוזרים צריכים ברכה לכתחלה; וכן אם היו מסובין
לשתות או לאכול פירות ,שכל המשנה מקומו הרי פסק
אכילתו ולפיכך מברך למפרע על מה שאכל ,וחוזר ומברך
שנית על מה שהוא צריך לאכול .והמשנה מקומו מפנה
לפנה בבית א' ,אינו צריך לחזור ולברך; 140אכל במזרחה
של תאנה זו ובא לאכול במערבה ,צריך לברך .הגה :ויש

למקום שאכל כבר ובין סיים סעודתו במקום אחר (רמב"ם פ"ד

אלא כהיסח הדעת ,ולכן אם שינה מקומו למקום אחר א"צ לברך

ור"ן) .וכן נוהגין במדינות אלו 142 ,מ"מ לכתחלה לא יעקר
ממקומו בלא ברכה ,דחיישינן שמא ישכח מלחזור ולאכול (הר"ר

אוכל וקראו חברו לדבר עמו אפי' לפתח ביתו או למקום אחר,
כשחוזר לסעודה א"צ לברך כלל ,דהא פת צריך ברכה במקומו
לכולי עלמא; מיהו אם הסיח דעתו כשחוזר ,ודאי צריך לברך על
מה שרוצה לאכול אח"כ (ב"י ורשב"א) 141 .ואין חילוק בין חזר

חולקים בכל מה שכתוב בסי' זה ,רק סוברים ששנוי מקום אינו
אלא לפני מה שרוצה לאכול ,אבל לא על מה שכבר אכל; (תוס'

מנוח ור"ן); מיהו לצורך מצוה עוברת ,כגון שהגיע זמן תפלה,
מותר (כל בו הל' פסח) ועיין סי' קפ"ד.143

אם הניח מקצת חברים או אפילו לא הניח ואכל דברים שצריכין

 141משנ"ב -לשיטת הרמ"א ,בדברים הטעונים ברכה
במקומם ,לא משנה אם חוזר למקומו הראשון או
שממשיך לאכול במקום אחר ,אינו צריך לברך דלא הוי
הפסק .אבל בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם
כפירות או משקה דווקא כשחוזר למקומו אינו צריך לברך
אך אם שינה מקומו צריך לברך.

ורשב"ם והרא"ש ומרדכי פרק ע"פ וטור) ודוקא שלא הניח מקצת
חברים בסעודה ואכל מדברים שאינן צריכין ברכה במקומם ,אבל

כיוון שנחשב כהמשך סעודתו .אך אם אכלו דברים שאינם
טעונים ברכה לאחריהם ,גם אם השאירו מקצת מבני
החבורה מאי הוי? ולכן יחזרו לברך.
לרי"ף ולרמב"ם שפסקו כרב ששת ,תלוי אצלם האם
השאירו מקצת מבני החבורה אם לאו ,שאם השאירו אינם
צריכים לחזור ולברך ,אך אם לא השאירו צריכים לחזור
ולברך .וכ"פ בשו"ע
סמ"ק(-הובא בדרכי משה הארוך) אם הניח מקצת חברים,
מועיל אפילו במקום שאכל דברים שאין טעונים ברכה
לאחריהם ,אם אוכל מדברים שטעונים ברכה אחריהם
אפילו לא הניח חברים אינו צריך לברך ,ורק אם אכל
מדברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם ולא
השאיר אנשים צריך לברך וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הדין שאם הניח שם חברים שייך בין במקרה
שיוצא לדבר רשות ובין במקרה בו יוצא לדבר מצווה.
אין חלוקה אם נשארו במקום הסעודה יחיד או רבים ,ואין
חלוקה אם זה היה זקן או בחור.
לשיטת השו"ע שצריך לברך על מה שאכל .במקרה בו אכל
פת אז צריך לחזור ולברך במקום שאכל בו את הפת(יתבאר
בסעיף ה באיזה דינים צריך לחזור למקומו) אך בשאר אוכלים
יכול לברך את ברכתם האחרונה במקום החדש שנמצא.
כשאוכל דברים שטעונים ברכה במקומם דווקא כשאכל
כזית אזי לא נחשב להפסק .אך אם אכל מהם פחות
מכזית ,כיוון שלא נתחייב בברכה אחרונה ,אם יצא צריך
לחזור ולברך.
נמצינו למדים שהרמ"א חולק על השו"ע בשניים :א.
במקרה בו מברך ,מברך דווקא ברכה ראשונה אך לא
ברכה אחרונה .ב .שינוי מקום הוא דווקא במקרה בו אוכל
פירות ושאר משקים ,אך במיני דגן אינו נחשב לשינוי
מקום.

 142הרמ"א פוסק שלכתחילה לא יעקור ללא ברכה ,מחשש
שמא ישכח לברך.
משנ"ב -נכון לנהוג כרמ"א ולא לצאת לדבר הרשות
מהחשש שמא ישכח וכו' .אך בכ"ז אם יוצא ובדעתו לחזור
אין לו לברך מחשש שזו ברכה שאינה צריכה
 143הלכה ברורה.
רבים מגדולי הספרדים הורו שיש לחוש לשיטת הרמ"א.
(ה) הערה כללית ,דיני שינוי מקום אינם תופסים כאשר
הסיח דעתו מהאכילה ואין ברצונו לאכול עוד! ויתר דינים
אלו יתבארו בסימן קעט.
(א) התחיל לאכול בזוית אחת של החדר ונמלך ורצה
להמשיך לאכול בזוית אחרת ,אינו צריך לברך כלל ,ואפילו
באולם גדול ,ואפילו אם מחמת כלי או ארון אינו רואה את
מקומו הראשון ,אינו צריך לברך כלל.
המשנה מקומו מחדר לחדר בתוך אותו בית ,או מקומה
לקומה,לכתחילה אין לשנות ואם שינה סב"ל וכיוון שזה
תחת קורת גג אחת אינו חוזר ומברך .והוא הדין אם שינה
מקומו לדירת חבירו שבאותו בניין ,או שיצא לחדר
המדרגות המשותף לדיירים ,או למפרסת .ואם הייתה
דעתו על כך בתחילה שברך אינו נחשב לשינוי מקום כלל.
ואם רואה מאותו חדר את החדר השני (ולא הייתה דעתו
על כך בזמן הברכה) יש להקל אפילו לכתחילה.
הרוצה ללכת מבית לבית (שלא תחת אותה קורת גג)
לכתחילה אין לעשות כן ,אפילו אם הייתה דעתו על כך.
ובדיעבד אם עשה כן אינו חוזר ומברך שסב"ל.
(ב) שינוי מקום נחשב אף ביוצא וחוזר למקומו .אך אם
יצא על מנת לחזור מיד ,וכל שכן אם יצא על מנת להביא
דבר שהוא צורך לסעודה אין זה נחשב לשינוי מקום כלל.
וממשיך לאכול בלי לברך.
(ג) לכן היוצא באמצע סעודתו על פת או על מיני דגן וחוזר
או שמשנה מקומו ,אינו מברך כלום ,אלא ממשיך
באכילתו ובסוף יברך בה"מ או מעין שלוש .ואם אכל
מפירות ,ואפילו מז' המינים ,כשהוא חוזר מברך ברכה
ראשונה אבל לא מברך ברכה אחרונה על מה שאכל.
(ז) לכתחילה אין לשנות כלל את מקום סעודתו ,בין בפת
ומיני דגן ובין בשאר מאכלים .וזאת שלא להיכנס לספק
ברכות.
(ט) בדין אם נשארו מקצת אנשים ,החוזרים אינם צריכים
לברך ברכה ראשונה .ועצם יציאתם אינה אלא בדיעבד,

 140בירושלמי ברכות פ"ו ה"ח ר' סימון ר' תדאי בשם ר'
יהושע אכל במזרחה של תאנה ובא לאכול במערבה צריך
לברך .וכ"פ הרמב"ם .ובב"י הסביר את החילוק בין תאנה
לבין פינה לפינה באותו חדר ,שבאותו חדר כתלי הבית
מקיפים ולכן נחשב למקום אחד ,משא"כ בתאנה שנמצאת
במקום שאינו מוקף מחיצות .ולכן במקום שאין בו
מחיצות אם אינו רואה את מקומו הראשון נחשב לשינוי ,
אך אם רואה את מקומו הראשון ,אינו נחשב לשינוי.
ותאנה נחשב לשינוי כי אינו רואה את מקומו הראשון.
וכ"פ בשו"ע.
ראב"ד -הוסיף שגם בתאנה ,אם היה בדעתו לאכול בצד
השני ,מהני ואינו צריך לחזור ולברך.
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ד .אכל פת וחזר ואכל במקום אחר ,מברך בה"מ רק
ג .האוכל בגן ומשנה מקומו מגן לגן.

במקום השני.

144יש מי שאומר שאם היה בגן ורוצה לאכול מפירות כל
אילן ואילן ,כיון שברך על אילן אחד א"צ לברך על
האחרים145 ,והוא שבשעה שברך היה דעתו לאכול מאותם
האחרים; אבל מגן לגן ,צריך לברך אפילו אם הם סמוכים,
ואפילו אם כשבירך תחלה היה דעתו על הכל.

146

אם אכל פת במקום אחד וחזר ואכל במקום אחר ,אינו
מברך בה"מ אלא במקום השני ,כמו שנהגו הולכי דרכים
שאוכלים דרך הילוכם ויושבים ומברכין במקום סיום
אכילתם.
ה .הטעון ברכה לאחריו במקומו-י"א ז' מינים ,י"א
מיני דגן וי"א פת.

147י"א ששבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם,
וי"א דדוקא מיני דגן .הגה :וי"א דוקא פת לבד

אבל לכתחילה אין לצאת עד שיסיימו ויברכו ברכה
אחרונה ויצאו אא"כ יוצאים לדבר מצווה.
והורה שיש לחוש לדעת הרמ"א אם הניח מקצת אנשים
ואכל דבר שאינו טעון ברכה במקומו,שלא יחזור לברך.
(י) אותם שנשארו ,אפילו נשארו רק נשים(וכ"פ בשעה"צ).
ואפילו נשאר רק אחד מבני הבית.
(יא) לא אכל כזית פת או ממיני מזונות ,ויצא וחזר או
ששינה מקומו ,לכו"ע צריך לברך ברכה ראשונה קודם
שימשיך באכילתו.

ו .המתפלל בתוך סעודתו בביתו אינו הפסק ומחלוקת
כשהולך לבהכ"נ.

148מי שנזכר בתוך הסעודה שלא התפלל ועמד והתפלל,
אפי' אם אין שהות לגמור סעודתו ולהתפלל ,שחייב

לסיכום שיטתו:
באותו חדר אין בעיה לשנות מקום אפילו לכתחילה גם אם
ישנם כלים או ארונות שמסתירים ממנו מקומו הראשון

 146הסמ"ק -התלבט בדבר שאולי יש לו לחזור ולברך
במקומו הראשון ,ובסוף העלה שמברך במקום השני וכמו
שנהגו הולכי דרכים .וכ"פ בשו"ע.
במשנ"ב הביא שלדעת השו"ע לכתחילה אין לעשות כן
אלא לברך קודם בה"מ ומכיוון שכבר אכל יברך במקום
השני כיוון שכאן סיים סעודתו .ולהולכי דרכים מותר
לכתחילה לנהוג כן כיוון שלא קובעים מקום
לסעודתם.וכ"כ בהלכה ברורה(טז) ולכן רשאי אדם לברך
ולאכול תוך כדי הילוכו מיני מתיקה ,שתיה וכו' ואפילו
אם ברך עליהם בעודו בביתו ובדעתו לצאת מיד מן הבית
ולהמשיך לאכול בדרך.

תחת אותה קורת גג(היינו חדר לחדר,מקומה לקומה ,חדר
מדרגות ,דירת חבירו שבאותו בניין)

לכתחילה לא ישנה .ואם שינה אינו חוזר ומברך דסב"ל.
ולא משנה אם אכל כזית או לא.
אם רואה את מקומו הראשון רשאי אף לכתחילה לשנות.
אם היה בדעתו בשעת הברכה רשאי אף לכתחילה לשנות.
שינה מקומו( יצא לגמרי מביתו וחזר  ,הלך לבית אחר והמשיך
לאכול שם וכו')

בפת ומיני דגן
אכל כזית – ממשיך לאכול ,ואינו מברך כלל ובסוף
אכילתו יברך ברכה אחרונה על הכל.
לא אכל כזית -יברך ברכה ראשונה לפני שמתחיל לאכול.
בשאר מיני מאכלים,פירות(אפילו מז' מינים) ,משקים.
בין אם אכל כזית ובין אכל פחות חוזר ומברך ברכה
ראשונה לפני שמתחיל אכילתו.

 147בגמ' בפסחים קא ..:אבל דברים הטעונין ברכה
לאחריהן במקומן  -אין צריך לברך.מאי טעמא? לקיבעא
קמא הדר (כיוון שלא ברך ברכה אחרונה מוכח שהוא ממשיך
את סעודתו הראשונה).
נחלקו הראשונים מה נחשב לדבר שטעון ברכה
לאחריו במקומו?
רש"י,רמב"ם -כל ז' המינים .בשו"ע י"א
רא"ש,רי"ף ,תוס' -דווקא מיני דגן ,משא"כ יין ופירות.
בשו"ע י"א והלכה כי"א בתרא.
רשב"א-דווקא פת ואף לא שאר מיני דגן .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -הביא אחרונים הסוברים שה"ה בז' המינים.
והגר"א נקט לדינא שדווקא בה' מיני דגן אך לא בז'
המינים.

נשארו אנשים ושינה מקומו
בין בפת ומיני דגן ובין בשאר מיני מאכלים ומשקים
כיוון שהניח שם אנשים אינו חוזר ומברך ומשמע אפילו
לא אכל כזית
 144באורחות חיים – בפרדס אחד מותר לו לאכול משאר
האילנות בדווקא שהייתה דעתו עליהם בתחילה .אך
מפרדס אחר אסור אף בכיוון בדעתו וכ"פ בשו"ע.

 148בגמ' בחולין פז .משתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר.
ה"ר יום טוב,רי"ף -אם התפלל באמצע הסעודה הוי
היסח הדעת וצריך לחזור ולברך כיוון שלא ניתן לאכול
ולהתפלל יחדיו.
רא"ש ,תוס' -תפילה לא הוי הפסק" ,וברוכי" שמהווה
הפסק זה בדווקא בה"מ .אך סתם תפילה לא הוי הפסק.
ואפילו אם אין לו שהות לסיים סעודתו ולהתפלל לא הוי
הפסק וכ"פ בשו"ע.
במג"א-בכל זאת צריך ליטול את ידיו כמו שמצאנו בטיבול
שני בליל הסדר ,אא"כ שמר על ידיו ,במשנ"ב הביא
אחרונים שחלקו בדין זה כיוון שדרכו לשמור את ידיו
בשעת התפילה .אא"כ יצא להתפלל בבית הכנסת שיטול
את ידיו.

 145משנ"ב והרי קשה שבסעיף ב' הורה שאם אכל בצד
אחד של תאנה ולאחר מכן אוכל בצד השני צריך לברך
כיוון שלא רואה את המקום שברך .וכאן משמע שצריך
שיהיה אותו גן ושהייתה דעתו אך אם אינו רואה את
מקומו הראשון אינו מעכב? י"ל שכאן מיירי במוקף
מחיצה .וכ"פ בהלכה ברורה(יב) שכשמוקף מחיצה גם אם
לא רואה את מקומו הראשון מהני.
משנ"ב -יש שכתבו לחלק ,אם מוקף מחיצות יכול לאכול
מכולם גם אם לא הייתה בדעתו .וכשאינו מוקף מחיצות
צריך שיהיה בדעתו ,ואם לא היה בדעתו אינו רשאי
לאכול.
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ונברך ,הוי היסח הדעת ואסור לו לשתות אלא א"כ יברך
עליו תחלה153 ,ואכילה דינה כשתיה להרא"ש; אבל להר"ר
יונה והר"ן אכילה שאני ,שאע"פ שסילק ידו מלאכול
ואפילו סלקו השלחן אם רצה לחזור לאכילתו א"צ לברך
פעם אחרת ,שכל שלא נטל ידיו לא נסתלק לגמרי מאכילה

להפסיק ואי אפשר לו לאכול עד שיתפלל ,עם כל זה לא
הוי הפסק.
ז .הישן בתוך סעודתו שנת עראי לא הוי הפסק.

149אדם שישן בתוך סעודתו שינת עראי ,לא הוי הפסק.

הגה :וכן אם הפסיק בשאר דברי רשות ,כגון שהוצרך לנקביו

ב .הסומך על שולחן אחרים אפילו אמר הב לן

וכיוצא בזה.

ונבריך לא הוי היסח הדעת.

154מי שסומך על שלחן אחרים ,אפילו אמר :הב לן ונברך,
לא הוי היסח הדעת עד שיאמר בעל הבית

סימן קעט-מהו היסח הדעת בסעודה שצריך
לחזור ולברך
א .אין להפסיק בין מים אחרונים לברכה ,והב לן
ונבריך הוי היסח הדעת

חפצים ,אך אם צריך להפסיק בדבר נחוץ ,או בדיעבד יטול
ידיו שנית.
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 150גמר סעודתו ונטל ידיו מים אחרונים ,אינו יכול
לאכול ולא לשתות ,עד שיברך בהמ"ז; 152ואם אמר :הב לן

 152בגמ' פסחים קג .דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב
הוו יתבי בסעודתא קאי עלייהו רב ייבא סבא .אמרו ליה:
הב לן וניבריך .לסוף אמרו ליה :הב לן ונישתי .אמר להו,
הכי אמר רב :כיון דאמריתו הב לן וניבריך  -איתסרא לכו
למישתי .מאי טעמא  -דאסחיתו דעתייכו.
מגמ' זו משמע שאם אמרו הב לן ונבריך ,הוי הסח הדעת
ואסורים לאכול עוד
נחלקו בראשונים האם מותר להם להמשיך ולאכול ע"י
שיברכו ברכה ראשונה?
רש"י,רשב"ם -אסורים לאכול עד שיברכו בה"מ.
רא"ש ,ר"ן ,ר' יונה ושא"ר-מותר להם לאכול ובלבד
שיברכו ברכה ראשונה.ב"י-הכי נקטינן.וכ"פ בשו"ע

משנ"ב -לשו"ע דין זה שייך דווקא שהתפלל בביתו ,אך
אם הולך לבהכ"נ הוי הפסק .ולפוסקים כרמ"א לא הוי
הפסק אף שהלכו לבהכ"נ
 149ראב"ד -הישן בתוך סעודתו הוי ליה כמי שגמר
סעודתו והסיח דעתו.
רא"ש -חלק על דבריו כיוון שישן לאנסו וכן נהגו העולם
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם ישן על מיטתו הוי הפסק והסח הדעת לכו"ע.
וכתב בהלכה ברורה(כא) שאם ישן שנת קבע אף אם יש
אנשים אחרים שלא ישנו חוזר ומברך.
פמ"ג -בשנת עראי צריך ליטול את ידיו ללא ברכה.
ואם הוצרך לנקביו לא הוי הפסק וצריך ליטול את ידיו.
ביה"ל -ובסעודת פירות צריך לחזור ולברך כיוון שיצא
ממקומו.
הלכה ברורה(כג) מי שהוצרך לנקביו באמצע אכילתו,
כשחוזר לאכול אינו מברך ,בין בסעודת פת ובין כשהיה
אוכל או שותה שאר מיני מאכל ומשקה .ולעניין ברכה על
נטילת ידיים ע"ע סימן קע הערה .60

153
האם יש שוני בין אכילה לשתיה?
רא"ש -לא מסתבר לחלק בין אכילה לשתיה.
ר"ן ,ר' יונה-דווקא בשתיה צריך לחזור ולברך כיוון שאין
לה קבע ,אבל באכילה כיוון שיש לה קבע לא הוי היסח
הדעת גם כשמסלק את האוכל\עוקר את השולחן עד
שיעשה מים אחרונים .בשו"ע הביא את דבריהם.
ביה"ל-השו"ע לא הכריע בזה ,ונראה שדעתו כר"ן וכר'
יונה כיוון שרבים הם ,אולם בסימן קצג,א סתם כדעת
הרא"ש שהב ונבריך הוי גמר סעודה ,וכן עוד הרבה
מהפוסקים סוברים כרא"ש שאין חילוק בין אכילה
לשתיה .ולעניין דינא לא נוכל להכריע ולכן לא יאכל לאחר
שאמר הב לן ונבריך שהוא ספק ברכה .ובהלכה ברורה(ג)
הורה לדינא שאם רוצה להמשיך ולאכול לא יברך על
אכילתו.
עוד כתב בביה"ל שסילוק השולחן אינו נחשב לרא"ש
כהיסח הדעת.

 150בגמ' בברכות מב .רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה
דרב נתן ,בתר דגמר סעודתייהו אייתו לקמייהו מידי
למיכל ,שקל רב פפא וקא אכיל .אמרי ליה :לא סבר לה
מר גמר אסור מלאכול?  -אמר להו :סלק אתמר ...ולית
הלכתא ככל הני שמעתתא ,אלא כי הא דאמר רבי חייא בר
אשי אמר רב...תכף לנטילת ידים ברכה( אין סיום הסעודה
תלוי אלא במים אחרונים ,ומשנטל אסור לאכול)

מה הדין כשעשו מים אחרונים?
רא"ש,ר' יונה-לאחר שעשו מים אחרונים אסורים לאכול
כלל ואפילו אם יברכו ברכה ראשונה דקי"ל תכף לנטילה
ברכה ,שהרי נטל ידיו כדי להיות מזומן לברכה.וכ"פ
בשו"ע ובהלכה ברורה(א)
טור -גם אם עשו מים אחרונים ,אם מברך ברכה ראשונה
יהיה מותר להמשיך לאכול .ורבים מהאחרונים פרשו כן
בדעת הרא"ש והתוס' ותמהו על הב"י שלא הבין בהם כן.
משנ"ב-כתבו האחרונים להקל ,ומ"מ יעשה שנית מים
אחרונים שיהיו סמוכים לברכה ,והקולא היא בדווקא
לעניין אכילה ,אך אין להקל עבור דיבור ושאר עיסוקים.
ביה"ל -לכתחילה יש להחמיר.

 154בגמ' בברכות מב .רבא ורבי זירא איקלעו לבי ריש
גלותא ,לבתר דסליקו תכא מקמייהו שדרו להו ריסתנא
מבי ריש גלותא ,רבא אכיל ורבי זירא לא אכיל .אמר ליה:
לא סבר לה מר סלק אסור מלאכול?  -אמר ליה :אנן
אתכא דריש גלותא סמכינן(סומך על שולחנו של ריש גלותא)
על פי זה פסקו בתוס' -כאשר אומר הב לן ונבריך שאסור
לאכול בדווקא כאשר אמר בעל הבית (אך אם האורח אמר
לא הוי היסח הדעת) וכ"פ בשו"ע.
ובמג"א הביא שאם אחד מהאורחים זימן אך היה בדעתו
שאף אם בעה"ב ממשיך לאכול הוא לא יאכל וישתה עמו
ולאחר מכן נמלך *צריך לברך .ואם בעה"ב זימן כולם
אסורים לאכול אך דווקא כששתקו והסכימו עמו אך אם
בדעת האורח להמשיך ולאכול רשאי אך טוב יעשה שיאמר
לכולם שלא הסיח דעתו שלא יחשבוהו כנמלך .וכ"פ
במשנ"ב.

 151משנ"ב -ויש ליזהר שלא להפסיק בדיבור אפילו מעט
דתכף לנטילה ברכה ,וכן יש ליזהר שלא לשהות שהיה
מרובה (עד שיעור הילוך כב' אמה) וכ"ש לא לעסוק בשאר
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ג .לא אמר הב לן ונבריך וגם לא נטל ידיו ,משנטל

ו .חובת הבריאות למלוח את המאכל ולשתות מים,

הכוס לברך הוי היסח הדעת.

ואופן אכילת המלח.
158

155אם לא אמר הב לן ונברך וגם לא נטל ידיו ,משנטל הכוס
לברך הוי היסח הדעת.

אכל כל מאכל ולא אכל מלח ,שתה כל משקה ולא שתה
מים ,ביום ידאג מפני ריח הפה ,ובלילה מפני ריח הפה
ומפני אסכרה (פי' חולי חונק); והאוכל מלח אחר אכילתו
לא יאכל בגודל (גודל הוא אצבע הגס; אצבע הוא קרוב לגס;
אמה הארוך; קמיצה הוא הסמוך לקטן; זרת הוא הקטן) ,דקשה
לקבור בנים; 159ולא בזרת ,דקשה לעניות; ולא באצבע,
דקשה לש"ד ,אלא באמה ובקמיצה (וע"ל סי' ק"ע למה אין

ד .הנקרה לחבורה האוכלת מברך על כל כוס
שמושיטים לו.

 156כשאדם נכנס לבית חבירו ויש שם חבורות הרבה
שאוכלים וכל אחד מושיט לו כוס ,יש מי שאומר שמברך
על כל א' בפה"ג ,כי בכל פעם הוא נמלך

אנו נוהגין באכילת מלח ושתיית מים).

ה .האוכלים פירות אצל בעל הבית מברכים רק על

סימן קפ-דין פירורי הפת

הפרי הראשון.

157הקרואים בבית בעל הבית לאכול מיני פירות ,ומביאין
להם בזה אחר זה ,אינם צריכים לברך אלא על הראשון

א .אין להסיר המפה והלחם עד אחר בה"מ.

160אין להסיר המפה והלחם עד אחר ברכת המזון.

ביה"ל -במקרה בו האורח זימן ואין בעה"ב ממשיך
לאכול ,ובעה"ב לא זימן יהיה מותר לאורח להמשיך
לאכול כיוון שלא הסיח דעתו לגמרי עד שבעה"ב יזמן.
* בהלכה ברורה(ח) פסק שיברך דווקא אם רוצה להמשיך
לשתות ,אך לא יברך אם רוצה לאכול וזה כמו שהכריע
(בהערה  )153בשאלה האם יש הבדל בין אכילה לשתיה .עוד
כתב (י) שאם האורח עשה מים אחרונים ובעה"ב לא עשה
יש להחמיר ולא ישתה ולא יאכל עוד עד שיברך בה"מ.
ולכן כתב (יא)שמכאן למדים לאדם שרגיל לאכול מה
שאישתו מביאה עבורו ,והמזומנים לסעודת מצווה ,דינם
לעניין היסח הדעת כאורח אצל בעה"ב.

ב .מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן
ברכה לעולם.

161כל מי שאינו משייר פת על שלחנו אינו רואה סימן ברכה
לעולם; 162אבל לא יביא פת שלימה ויתננה על השלחן ,ואם
פסק מרן שצריך לברך על כל כוס ואוכל שיביאו לפניו.
במשנ"ב נראה שפסק כפשט דברי השו"ע.
ובתוס' לפנינו נוספו התיבות "ונראה שאין צריך לברך לפי
שסומכים על שולחן בעה"ב" ואתי שפיר לפירושו של
הב"י ,וירדה קושייתו של הט"ז ואכמ"ל.

 155מדברי ר' ירוחם וכ"פ בשו"ע.
במג"א כתב שדינו שווה למי שעשה מים אחרונים .ובלבוש
כתב שדינו כמי שאמר הב לן ונבריך.
ביה"ל -ולעניין שאר המסובין אם המברך הוא בעה"ב
בעצמו כל המסובים נגררים אחריו.

 158בגמ' בברכות מ .ואמר רבא בר שמואל משמיה דרבי
חייא :אחר כל אכילתך אכול מלח ,ואחר כל שתייתך שתה
מים ,ואי אתה נזוק.תניא אידך :אכל כל מאכל ולא אכל
מלח ,שתה כל משקין ולא שתה מים ,ביום  -ידאג מן ריח
הפה ,ובלילה  -ידאג מפני אסכרה .וכ"פ בשו"ע
והביא בב"י שכיוון ששותה לצורך רפואה אינו צריך לברך.

 156כ"פ בכלבו בשם התשב"ץ וכ"פ בשו"ע.
ובמג"א הוסיף שאפילו אם לא סיים את הכוס הראשונה
בכ"ז צריך לברך על הכוס השניה .והוסיף במשנ"ב שאם
בשעת הברכה היה בדעתו על כל מה שיגישו לו ,אף שאינו
יודע אם יגישו לו בכ"ז ברכתו עלתה לו .אך אם מנהג אותו
מקום שמי שנכנס מושיטין לו הרבה כוסות ,אף אם לא
כיוון אומרים שדעתו הייתה על כך ,ומ"מ טוב שיכוון
בשעת הברכה על מה שיתנו לו.
בהלכה ברורה(יד) הוא הדין לעניין אכילה.

 159כ"פ בשיבולי הלקט .ש"ד= שפיכות דמים .י"ג ש"ר=
שם רע ,שחין רע.
ובדרכ"מ ביאר שבימנו לא חוששים כיוון שבפת שלנו
מעורב מלח ,וכן במשקים שלנו מעורב מים .וכן האדינא
נשתנו הטבעים.
 160בגמ' בברכות מב .רבא ורבי זירא איקלעו לבי ריש
גלותא ,לבתר דסליקו תכא מקמייהו שדרו להו ריסתנא
מבי ריש גלותא ,רבא אכיל ורבי זירא לא אכיל...
יש נוהגין -ממעשה זה לסלק את השולחן לפני שמברכים.
תוס' ,רא"ש -כל זה דווקא בימיהם שהיו אוכלים כל אחד
על שולחן קטן ,ופשוט שלא היו מסלקים מלפני המברך
אלא מפני שאר המסובים .אבל אנחנו שרגילים לאכול
כולנו על שולחן אחד אין נאה לסלק השולחן עד לאחר
בה"מ .וכ"פ בשו"ע.
ובטעם הדבר כתב במשנ"ב כדי שיהיה ניכר לכל שמברכין
להשי"ת על חסדו וטובו שהכין מזון לכל בריותיו ,וגם
שאין הברכה שורה על דבר ריק אלא כשיש שם דבר(כעניין

 157כתבו התוס' כשרגילים לאכול כל מיני פירות ומביאים
להם בזה אחר זה  ,י"א שצריך לברך על כל אחד ואחד לפי
שאינם יודעים אם יתן להם בעה"ב .אך התוס' חולקים(על
פי הסברו של הב"י) בדין זה שהרי בכה"ג סומכים על דעתו
של בעה"ב ואינו חוזר ומברך אף אם לא היו הפירות לפניו
בשעת הברכה .וכ"פ ה"ר פרץ וכ"פ בשו"ע.
והקשה בב"י מה שונה דין זה מדינו של שמש שהצרכנו
אותו לברך על כל כוס וכוס? אלא שי"ל ששמש אינו עשוי
לאכול ולשתות משא"כ באורח שיודע שיביאו לו כל צרכו
ולכן ברכתו מועילה.
משנ"ב הוסיף שאינו דומה לסעיף ד' כיוון שהם קרואים
ויודעים שדרך בעה"ב להביא להם עוד.
הט"ז הקשה על הבנתו של הב"י בתוס' ,שהרי התוס' אינם
חולקים על הי"א ,אלא מודים להם ,ולכן הורה לדינא נגד

פך שמן של אלישע והשונמית)

 161בגמ' בסנהדרין צב .ואמר רבי אלעזר :כל שאינו משייר
פת על שלחנו  -אינו רואה סימן ברכה לעולם ,שנאמר "אין
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עשה כן מחזי דלשם עבודת כוכבים עביד ,שנאמר:
העורכים לגד שולחן

ה .נוהגים לכסות הסכין בשעת בה"מ ,אך לא בשבת
ויו"ט.

ג .אין ליטול על פירורים לפי שאסור לאבדם בידים

 165נוהגים לכסות הסכין בשעת בהמ"ז,
לכסותו בשבת ויום טוב.

כשיש בהם כזית.

163קודם שיטול ידיו ,יכבד הבית שלא ישארו שם פירורין
וימאסו במים של נטילה; אף על פי שמותר לאבד פרורין
שאין בהם כזית ,שמא יהא השמש עם הארץ ,שמותר
להשתמש בשמש עם הארץ ,ויניח גם פרורין שיש בהם
כזית שאסור לאבדן ביד ,לכך יכבד תחלה; ועכשיו אין אנו
נוהגים כך ,מפני שאין אנו מסלקין השלחן ,ואנו נוטלין
הידים חוץ לשלחן במקום שאין שם פרורים ,וליכא
למיחש למידי.
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ונהגו שלא

סימן קפא -דין מים אחרונים.
א .מים אחרונים חובה.

167מים אחרונים ,חובה.

כתבו התוס' מ"מ קשה לעניות .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -דווקא לדרוך עליהם ,אבל אם משליכם למים אין
חשש כיוון שהוא פחות מכזית.
ובהלכה ברורה(ו) הביא ליזהר שלא יפלו עליהם מים
אחרונים .ויש אומרים שאם בצירוף כולן יש כזית אסור
מן הדין לאבדם בידיים.

ד .אע"פ שמותר לאבד פירורין שאין בהם כזית ,מ"מ
קשה לעניות.

164אף על פי שמותר לאבד פרורין שאין בהם כזית ,מכל
מקום קשה לעניות

 165כתב הרוקח שיש לכסות הסכין בשעת בה"מ שנאמר
"לא תניף עליהם ברזל" וברזל מקצר ימי האדם ואינו בדין
שיהיה מונח על השולחן שדומה למזבח שמאריך ימי
האדם.וכ"פ בשו"ע

שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו" -והאמר רבי אלעזר :כל
המשייר פתיתים על שלחנו  -כאילו עובד עבודה זרה,
שנאמר "הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך"! -
לא קשיא ,הא  -דאיכא שלימה בהדיה(אסור -שמביא

 166כתב בשיבולי הלקט על איש אחד שברך בה"מ
וכשהגיע לברכת בונה ירושלים ונזכר בחורבן הבית לקח
את הסכין ותקעו בבטנו .ונוהגים בשבת ויו"ט שלא לכסות
הסכין וכ"פ בשו"ע.
ובהלכה ברורה(ז) הביא לפי דעת האר"י שיש להסירם מעל
השולחן וכן יש לנהוג.

לשולחן פת שלימה בנוסף לפתיתין ששיר מסעודתו,שנראה
שעושה כן לצורך ע"ז) הא  -דליכא שלימה בהדיה(ומותר
כאשר משאיר רק פתיתין ללא פת שלמה ).וכ"פ בשו"ע.

 162ט"ז -האיסור להניח פת שלמה הוא בדווקא שמביא
פת שלמה ,אך אם הייתה שם מתחילת הסעודה ולא אכלו
ממנה ,אינו צריך להסירה.
ובמשנ"ב הורה שהאיסור להביא פת שלמה בדווקא אם
יש פתיתין על השולחן* ,אך אם אין פתיתין מותר להביא
אפילו שלמה וכן בזוהר מובא שטוב לעשות כן .וכן אם יש
שלמה לא יביא פתיתין.
*בהלכה ברורה(ג) עדיף להביא פירורי פת מאשר להביא
פת שלמה .וכן (ד) לדעת כמה מהמקובלים אין להסיר מעל
השולחן שיור מאכל ,וראוי שלא להסיר המלח מעל
השולחן עד שיברך

 167בגמ' בברכות נג :מתניתא תנא :והתקדשתם  -אלו
מים ראשונים ,והייתם קדשים  -אלו מים אחרונים ,כי
קדוש  -זה שמן ,אני ה' אלהיכם  -זו ברכה.
ובגמ' בחולין קה .אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר
אשיין :מים ראשונים  -מצוה ,ואחרונים – חובה ...אמר
רב יהודה בריה דרבי חייא :מפני מה אמרו מים אחרונים
חובה  -שמלח סדומית יש ,שמסמא את העינים( .כיוון
שאמרו חכמים שאחר כל אכילתך אכול מלח).
ר' יונה -הביא מהרמב"ם שגם בימנו שלא מצוי מלח
סדומית יש לחוש למלח אחר שטבעו כמלח סדומית.
ר' ירוחם -הביא בשם הרי"ף שאע"פ שלא אכל מלח חובה
ליטול ידיו משום דמים אחרונים הרגו את הנפש.
תוס' -מה שנהגו שלא לעשות מים אחרונים מכיוון שמלח
סדומית אינו מצוי ביננו .וכ"פ בדרכ"מ.
ובשו"ע סתם מים אחרונים חובה.
משנ"ב -אם אין לו מספיק למים אחרונים ,ימעט בשיעור
מים ראשונים כדי שישאר לו למים אחרונים .אם אין לו
מים אחרונים אם יש בתוך שיעור מיל לאחריו(פחות
מקילומטר) וארבע מיל לפניו(פחות מ 4קילומטר) צריך
לטרוח ולהביא ,אך אם רחוקים יותר משיעור זה יכול
לאכול ולברך בה"מ ומתי שימצא מים אח"כ יטול מחשש
מלח סדומית.
כתב בהלכה ברורה(ד) מי שיש לו מים בצמצום יזהר למעט
במים ראשונים ויטול ידיו ברביעית מים שישאר לו מעט
למים אחרונים ,ואם אין לו אלא בצמצום רביעית יטול
ידיו למים ראשונים ויסמוך על הפוסקים שאומרים שבזמן
הזה אין מים אחרונים חובה.
ואם נמצא בדרך ואין לו מים בקרבת מקום ,טוב שיזהר
שלא לגעת בידיו במאכל

 163בגמ' בברכות נא :בית שמאי אומרים :מכבדין את
הבית ואחר כך נוטלין לידים ,ובית הלל אומרים :נוטלין
לידים ואחר כך מכבדין את הבית.
בהמשך הגמ' מובא שב"ש אומרים לכבד את הבית תחילה
מכיוון שאם יטול ידיו הם יפסידו את האוכלין .וב"ה אינם
חוששים שאם השמש הוא ת"ח יקח משם את הפירורים
שיש בהם כזית ולא יפסדו .ובגמ' מובא שרבי אושעיה
מתני איפכא ולכן לב"ה צריך לכבד את הבית תחילה ואז
נוטלין ידיים.
וכתב ר' יונה שבימיהם היו נוהגים לסלק השולחן קודם
הברכה ואז נוטלים ידיים במקום שהשולחן עמד ויש חשש
לפירורים ,אך בימנו נוטלים ידיים במקום שאין פירורים
ולכן אין לחוש .וכ"פ בשו"ע.
ובמשנ"ב כתב שגם בימינו כשעושים מים אחרונים על
השולחן צריך לנקות אותו מהפירורים שלא ימאסו,
והלחם שמותירים על השולחן(סעיף א) ירחיקו אותו
לפינה.
 164בגמ' בברכות נב :דאמר רבי יוחנן :פירורין שאין בהם
כזית מותר לאבדן ביד.
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ד .אין צריך ליטול אלא עד פרק שני של אצבעות.

ב .אין נוטלין על גבי קרקע אלא בכלי ,ואם אין לו

171א"צ ליטול אלא עד פרק שני של אצבעות.

נוטל ע"ג עצים דקים.

168מים אחרונים אין נוטלים על גבי קרקע אלא בכלי ,מפני
רוח רעה ששורה עליהם; ואם אין לו כלי ,נוטל ע"ג
169עצים דקים וכיוצא בהן

ה .צריך שישפיל ראשי אצבעותיו למטה ,כדי שתרד
הזוהמא.

 172צריך שישפיל ראשי אצבעותיו למטה ,כדי שתרד
הזוהמא

ג .אין נוטלין בחמין שהיד נכוית בהם.
170אין נוטלין בחמין שהיד נכוית בהם ,מפני שמפעפעין (פי'

ו .אם מסובים עד ה' מתחילין ליטול מן המברך ואין

מבעבעין מלשון שחין אבעבועות) את הידים ,ואין מעבירין
את הזוהמא.

מכבדין זה את זה.

173אם המסובין רבים ,עד חמשה מתחילין מן המברך; ואם
הם יותר ,מתחילין מן הקטן ונוטלין דרך ישיבתן174 ,ואין

(ה) יש להחמיר ולא לדבר אחר מים אחרונים ,ואפילו
בד"ת ,ובדיעבד אם דיבר אחר נטילת ידים נכון שיחזור
ויטול  ,והנוהגים לומר "שיר המעלות" או "למנצח
בנגינות" או פסוקי "אברכה את ד' " אחר מים אחרונים
רשאים לעשות כן מפני שנחשב לצורך הברכה.
לאחר שעשה מים אחרונים ושמע את חבירו מברך יענה
אחריו אמן.
נכון להחמיר שלא ישהה בין מים אחרונים לברכה(כ12
שניות) והמיקל להמתין עד שיטלו המסובים יש לו על מי
לסמוך .ואם מברכים על כוס יין יש אומרים שצריך למזוג
הכוס תחילה.

סוג המים -כתב הרשב"א -כל המים הפסולים למים
ראשונים (מים מרים ,סרוחים ,עכורים שאינם ראויים לשתיית
בהמה) מותרים למים אחרונים כאשר הם צוננים שהרי הם

מסירים את הזוהמא .וכ"פ בהלכה ברורה(י) והוסיף שאין
להקל ללחלח ידיו ברוק שבפיו.
 171שולחן של ארבע(רבינו בחיי) -יש ליטול עד מקום
שהאצבעות כלים.
רשב"א -עד פרק שני של האצבעות לפי שאין מגיע למעלה
משם לכלוך המאכל .ב"י -הכי נקטינן וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-צריך ליטול עד סוף פרק שני של האצבעות.
ובאגודל את הפרק הראשון (.וכתב "ורע עלי המעשה שראיתי

 168בגמ' בחולין קה .ראשונים  -נוטלין בין בכלי בין על גבי
קרקע ,אחרונים  -אין נוטלין אלא בכלי ,ואמרי לה :אין
נוטלין על גבי קרקע ,מאי בינייהו? איכא בינייהו – קינסא(
שבבי עצים דקים) ובסיבת הדבר הובא בגמ' אמר לי מר:
משום דשריא רוח רעה עלייהו.
רמב"ם -סתם שאין נוטלין אלא ע"ג כלי
רשב"א -מותר ליטול מים אחרונים על גבי עצים דקים
וכדומה .וכ"פ בשו"ע.

שיש אנשים אשר המה זהירים בנטילת מים אחרונים אבל אינם
יוצאים יד"ח הדין כלל וכלל דאינם נותנים כי אם איזה טיפים
מים על ראשי האצבעות עד אשר אפילו סוף פרק הראשון אינה
מגעת)"...

ביה"ל -כשיש לו מספיק מים טוב ליטול עד סוף קשרי
האצבעות לצאת ידי כל השיטות.
הלכה ברורה(יא) מדינא צריך ליטול ידיו עד סוף הפרק
השני של האצבעות ובאגודל עד הפרק הראשון .על פי
האר"י יש ליטול עד סוף פרקי האצבעות ולכן במקום
שאפשר טוב להחמיר בזה לכתחילה .ומאידך הביא על פי
הסוד שאין להרבות במים של מים אחרונים .והגר"א היה
מקפיד ברביעית.

 169מג"א-הוא הדין שמותר לכל דבר שחוצץ בינו לבין
הקרקע .ואין לתחוב ידיו בתוך כלי לרחצם (הלכה
ברורה(יב) מקום שנהגו לעשות כן אין לאסור להם).
ומשמע שבמקום שיש ריצפה מותר שאין רוח רעה שורה
אלא על הקרקע .והביא בשם החייט שבמקום שאין
עוברים שם מותר אפילו על גבי הקרקע .אמנם במשנ"ב
נראה שדעתו *להחמיר ואין ליטול אף על גבי הריצפה.
*ובהלכה ברורה(ז) כתב שאם אין לו כלי ליטול בתוכו יש
להקל ע"ג הריצפה.
עוד כתב (ח) שמעיקר הדין אם נטל לתוך כלי מותר
להשאירו על השולחן ולברך בה"מ כנגדו שאין רוח רעה
שורה עליהם בתוך הכלי ,ומידת חסידות להסירם מן
השולחן .ומכללם של דברים אם נטל לתוך כלי מותר
לשפוך את אותם מים על גבי קרקע מפני שאין רוח שורה
עליהם כלל.
ביה"ל -החמיר וגם מים שהיו בכלי אין לשפוך ע"ג
הקרקע מחשש לרוח רעה.

ולמקום

 170בגמ' בחולין קה :אחרונים אין נוטלין אלא בצונן ,אבל
בחמין  -לא ,אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי ינאי :לא
שנו אלא שהיד סולדת בהן ,אבל אין היד סולדת בהן –
נוטלין .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב מים פושרים ומים שהיו חמים ונצטננו מותר.
ומה שכתב בשו"ע נכוית ,אין הכוונה נכוית ממש שפשוט
שלא יטול במים כאלו ,אלא הכוונה למים שהיד סולדת
בהם

חייא בר אשי אמר רב :כל הנוטל ידיו באחרונה תחלה -
הוא מזומן לברכה.
וכתב הרשב"א -לאו דווקא מתחילים מן הגדול אלא במי
שכיבדו אותו לברך ונוטל תחילה כדי שבזמן שיטלו
אחרים יוכל לעיין בברכה .וכ"פ בשו"ע.
ומדוע נוטל לפני הארבע? כתב במשנ"ב זאת כדי שיוכל
לעניין בברכת בהמ"ז ,ושיערו חכמים שזה הזמן שהוא

 172בגמ' בסוטה ד :אמר רב חייא בר אשי אמר רב :מים
ראשונים  -צריך שיגביה ידיו למעלה ,מים אחרונים  -צריך
שישפיל ידיו למטה (כדי שתרד הזוהמא של תבשיל) וכ"פ
בשו"ע.
 173בגמ' בברכות מו :מים אחרונים ,בזמן שהם חמשה -
מתחילין מן הגדול ,ובזמן שהם מאה -מתחילין מן
הקטן(פרש"י  -לאו דווקא מאה ,אלא הוא הדין ביותר מחמישה,
שהרי גנאי שיטול הגדול וימתין עד שיטלו כולם ,לכן מתחילים מן
הקטן היושב בסוף) עד שמגיעים אצל חמישי ,וחוזרין
ומתחילין מן הגדול(עד שנותרים חמישה ואז נותנים לגדול);

שמים

אחרונים

חוזרין

-

לשם

ברכה

חוזרת(וכשמגיעים לחמישה אם נטל הגדול הוא מברך ואם צווה
ליטול לאחר קודם לו ,הוא המברך) מסייע ליה לרב ,דאמר רבי
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מכבדין זה את זה ליטול עד שמגיעין לחמשה האחרונים,
וכיון שלא נשארו אלא חמשה שלא נטלו ,מתחילין מן
המברך.

י .יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים ,אבל אסטניס
חייב.

178יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים; ואפי' לנוהגים כן,
אדם שהוא אסטניס ורגיל ליטול ידיו אחר הסעודה
לדידיה הוו ידים מזוהמות וצריך ליטול ידיו קודם ברכת
המזון.

ז .אין מברכין שום ברכה על מים אחרונים.

175אין מברכין שום ברכה על מים האחרונים

ח .י"א שמים אחרונים אינם צריכים ניגוב ,ולרמב"ם

סימן קפב-דין כוס ברכת המזון ושלא יהא פגום.

מנגב.

 176י"א שמים אחרונים אינם צריכים נגוב; ולהרמב"ם
מנגב ואח"כ מברך

א .י"א שבה"מ טעונה כוס אפילו ביחיד ,וי"א רק בג'
וי"א שא"צ כלל.

179יש שאומרים שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד,
וצריך לחזור עליו ,ולא יאכל אם אין לו כוס לברך עליו אם
הוא מצפה ואפשר שיהיה לו ,אפילו אם צריך לעבור זמן
אכילה אחת; ולפי זה אם שנים אוכלים יחד צריך לקחת
כל אחד כוס לברכת המזון; וי"א שאינה טעונה כוס אלא
בשלשה; ויש אומרים שאינה טעונה כוס כלל ,אפילו
בשלשה .הגה :ומ"מ מצוה מן המובחר לברך על הכוס.

ט .מים אחרונים נוטלים בכל מיני משקים.

177מים אחרונים נוטלים בכל מיני משקים

צריך לעיין ,וגם בימנו שכל אחד מברך לעצמו בכ"ז נותרה
התקנה במקומה .ואף שקי"ל תכף לנטילה ברכה בשיעור
זה לא חשיב הפסק.
ביה"ל-כיום שכולם מברכים בעצמם ואף אם יתחילו
מהקטן יהיה הפסק גדול לנוטלין בראשונה ,מהנכון שיתנו
כמה כוסות של מים על השולחן לנטילה.

ב .אם לא מצוי יין באותו מקום ,יברך על חימר
מדינה.

180כוס ברכת המזון אינו אלא של יין ,ולא משאר משקים
אפי' קבע סעודתו עליהם; ואם אין יין מצוי באותו מקום

 174בגמ' בברכות מו :תנו רבנן :אין מכבדין ..בידים
מזוהמות .וכתב הרא"ש וזה שאמרנו שמתחילין מן הגדול
זה משום כבוד הברכה ,אבל לאחר שרחץ הגדול אין צריך
לכבד זא"ז .וכ"פ בשו"ע.
וכתב במשנ"ב שאין זה לכבד את חבירו שהרי רומז לו
שידיו מזוהמות.

 178כ"פ בתוס' משום שאין מלח סדומית מצוי בימנו וכך
נקט בשו"ע.
משנ"ב -הגר"א הורה ליטול גם בימנו ,וכ"כ המג"א בשם
המקובלים שכל אדם יזהר בזה.
הלכה ברורה(יח) מי שלא נטל ידיו למים אחרונים קודם
בה"מ שלא היו לו מים או ששכח יטול ידיו לאחר בה"מ.
וכן (יט) מנהג יפה לומר קודם שנוטל ידיו "מים אחרונים
חובה"

 175גאונים -מברך על רחיצת ידיים.
ראב"ד -אם אכל פת תבשיל וידיו מזוהות נוטל ידיו
ומברך על רחיצת ידיים .אך אם אכל פת חריבה לא יברך
ויכול אפילו ליטול לאחר הברכה(כי ידיו אינן מזוהמות ויכול
לברך)
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בה"ג ,רב עמרם גאון ,רא"ש-כיוון שאינם צורך אלא
לצורך האדם משום מלח סדומית אין לברך עליהם כלל.
וכ"פ בשו"ע.

בגמ' בפסחים קה :והא תניא :הנכנס לביתו במוצאי
שבת  -מברך על היין ...שמע מינה מיהא מתניתא תמני;
שמע מינה ..:ושמע מינה :ברכה טעונה כוס(ברכת המזון).
רשב"ם ,ר' יחיאל ,ר' ירוחם ,ר' יונה -אפילו ביחיד שהרי
נאמר "הנכנס" .ואם הם שנים שאוכלים יחלקו כדי שכל
אחד יברך על כוס.
ר"י ורבינו אלחנן ,מדרש רוח הנעלם -אין נוהגין אלא
בשלושה.
רמב"ם ,ר"ן -ברכת המזון אינה טעונה כוס ומה שהצריכו
אינו אלא למצווה מן המובחר.
לעניין הלכה:השו"ע לא הכריע בעניין .במשנ"ב כתב
שמנהג העולם כדעה השלישית שלא לחזר אחר כוס ,אך
אם יש לו יין או חמר מדינה בבית בודאי מצווה מן
המובחר ,אך דווקא אם הם שלושה אבל אם הוא יחידי
האחרונים מקילים לגמרי.
ובהלכה ברורה(א) כתב שכאשר עושה בה"מ על הכוס בידו
הרי זה דרך כבוד ושבח לקב"ה שנאמר "כוס ישועות
אשא" ובזמנינו שהיין מצוי ברוב המקומות ואפשר
למוצאו בנקל ,ראוי ונכון לדקדק לברך על הכוס כאשר יש
זימון ובפרט בשבת ויו"ט שצריך להרבות בברכות.

 176רמב"ם -לאחר הנטילה מנגב ואח"כ מברך .משנ"ב-
שאין נקרא נטילה ללא ניגוב
רשב"א ,ראב"ד ,כלבו -אין צריך ניגוב במים אחרונים.
משנ"ב -שהמים באים לנקות ,וגם ללא ניגוב הן נקיות.
לעניין הלכה :משנ"ב-לכתחילה טוב לנגב לצאת דעת
כולם.
הלכה ברורה(טז)מעיקר הדין לא צריך לנגב ומ"מ טוב
להחמיר לנגב.
 177בשולחן של ארבע -למים אחרונים מועיל אף בשאר
משקים שמעבירין הזוהמא .וכ"פ בשו"ע.
יין למים אחרונים -בסימן קעא' פסק בשו"ע שאין נוטל
ידיו עם יין .וביארו בראשונים שהטעם הוא משום ביזוי
אוכלין .ואילו כאן בשו"ע סתם שמותר ליטול בכל
המשקין ולכן בהלכה ברורה(יז) הורה שאם אין לו מים
ואין לו אלא יין יש להקל ליטול בהם למים אחרונים ,אך
לכתחילה יטול במים מאשר שאר משקים.
משנ"ב -אסור ליטול ביין מפני חשיבותן.

 180בגמ' בפסחים קז .אמר אביי ,הכי קאמר :אין אומרים
הבא כוס של ברכה לברך אלא על היין.
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והשכר או שאר משקין הוו חמר מדינה ,מברכין עליהם,
חוץ מן המים .הגה :ומה שנוהגין במדינות אלו לברך על השכר,
אין למחות דהא י"א דאינו טעון כוס כלל ,ועוד דהא עיקר חמר

ד .אם כל אחד מהמסובים אוחז בכוס צריך שאף הוא
לא יהיה פגום.

מדינה הוא שכר וקובעין הסעודה עליו; ואף על גב דיין נמצא

 185אם היו כוסות המסובין פגומים ,צריך לתת מכוס
הברכה לתוכם ויש מי שאומר שא"צ.

לקנות יין בכל סעודה לברך עליו ,אמנם המצוה מן המובחר
לברך על יין (ד"ע) 181 .ויש מדקדקין כשמברכין ביחיד על היין

ה .החזיר יין פגום לקנקן ,היין שבקנקן כשר בדיעבד.

בעיר ,מ"מ לא מיקרי מצוי לדבר זה ,שהוא ביוקר ואי אפשר

186אם החזיר יין של כוס פגום לקנקן ,היין שבקנקן כשר,
משום דקמא קמא בטיל.

שלא לאחוז הכוס בידם ,רק מניחין אותו על השלחן לפניהם,
ונכון מנהג זה על דרך הקבלה (ב"י).

ו .יכולין לתקן כוס פגום ע"י שיוסיפו לתוכו מעט יין
ג .צריך שלא יהיה פגום שאם שתה ממנו פגמו.

או מים.
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182צריך שלא יהא פגום ,שאם שתה ממנו ,פגמו; אבל
אם שפך ממנו לתוך ידו או כלי ,אין בכך כלום; ואפי' שתה
מהכד או מחבית קטנה ,הוי פגום; אבל אם שתה מחבית
של עץ גדולה ,אין להקפיד184 .יש מי שאומר שאפילו מים
פגומים ,פסולים למזוג בהם כוס של ברכה.
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יכולין לתקן כוס פגום ע"י שיוסיפו מעט יין ,ואפילו על
ידי שיוסיפו עליו מים מיתקן.
ז .בשעת הדחק מברכין על כוס פגום.

188בשעת הדחק מברכין על כוס פגום

משנ"ב -ומדוע לא נאמר קמא קמא בטיל על המים
הפגומים? אלא נראה דמיירי ביין שללא המזיגה לא יהיה
אפשרי לשתות ממנו ולכן לא בטלים.

מה דין שכר? רשב"ם -אין מברכין על השכר שהרי אינו
חמר מדינה.
תוס' -אם אין היין מצוי ,וקובע על השכר סעודתו אז
יחשב כחמר מדינה
רא"ש -שכר דינו כחמר מדינה ולכן מברכין עליו ,וכל זה
בדווקא שאין יין מצוי שם .אך על מים גם אם אין יין אין
לברך(ומשמע שאינו צריך לקבוע עליו סעודתו) וכ"פ בשו"ע.
אמנם הרמ"א צרף דעות להקל לעשות זאת על שכר ,שהרי
קובע עליו סעודתו ,וכן י"א שבה"מ אינה טעונה כוס ,וכן
היין יקר .אך פשוט שמצווה לברך על היין.
בהלכה ברורה(ג) כתב שבזמנינו שהיין מצוי לא נהגו כלל
לברך על שכר ושאר חמר מדינה.

 185באוהל מועד –אם היו כוסות לפני המסובין אך היו
פגומין ,הואיל ואינם ראויים לברכה צריך לתת מכוס
הברכה לכוסות הפגומים .וכ"פ בשו"ע.
רא"ה -לא הצריכו כוס שאינו פגום אלא למברך.
בהלכה ברורה(ז)אם הייתה כוס רק לפני המברך ולאחר
שטעם רוצים שאר המסובים לטעום ממנה אין לחוש לכך
שהמברך טעם ממנה.
 186מהר"ם מרוטנבורג.
מג"א-דין זה דווקא בדיעבד אך לא לכתחילה ,ולכן אם
עשה כן נוהגים להוסיף עליו מעט יין.
והביא שהב"ח כתב שאמרינן קק"ב דווקא ששפך לאט
ולא בבת אחת ,אך המג"א דחה שאין להחמיר כולי האי
ובלבד שיהיה בקנקן יותר כנגד היין שמחזיר.

 181משנ"ב-יש שדקדקו לעשות כן שחשו לדברי המדרש
רוח נעלם(הערה  )179אך חששו לדברי הזוהר שאין לברך
על כוס ביחיד ולכן מברכין ולא מחזיקין הכוס ויוצאים
ידי חובה לדעת כולם
 182בגמ' פסחים קו .רב אשי אמר :טעמו פגמו ..מאי
טעמא טעמו פגמו ? -משום דכוס של ברכה צריך שיעור.
רבי יעקב בר אידי קפיד אחצבא (כד) פגימא ,רב אידי בר
שישא קפיד אכסא פגימא ,מר בר רב אשי קפיד אפילו
אחביתא פגימתא.
רשב"ם-הקפיד שכוס של קידוש ,הבדלה ,בה"מ ולכל
ברכות שתיקנו שלא יברך על כוס פגום.
אחביתא -אפילו חבית קטנה פוגמה ,אבל חבית גדולה לא
פוגם אותה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -יש שהחמירו בחבית גדולה וטוב לחוש לדבריהם.
וכ"פ בהלכה ברורה(ה) שנכון להחמיר ולהוסיף על הנשאר
מעט יין או מים.

 187בירושלמי ברכות פ"ז ה"ה ר' יונה טעם כסא ומתקן
לה.
רא"ש,תוס' -פירשו לאחר ששתה מהכוס היה מתקן אותה
ע"י שהוסיף עליה מעט יין או מעט מים .וכן נוהגין
באשכנז ,אבל בצרפת לא מתקנים את הכוס ומשאירים
אותה בפגימתה ואנו נוהגים כמנהג אשכנז .וכ"פ בשו"ע
רבינו ירוחם-הביא שיש שנהגו לתת מעט פירורי פת ליין
ובכך מתקנים אותו ,וכתב עליהם הטור שמנהג של שוטים
הוא ,וכתב הב"י שהדין עמו.
וכתב בהלכה ברורה(י) שהרוצה לתקן יין פגום שבכוס לכל
הדעות ,יוסיף תחילה מן הבקבוק לכוס ,ולאחר מכן יחזור
וישפוך מה שבכוס אל תוך הבקבוק.
וכן (יא) רשאי לתקן על ידי משקים אחרים ובלבד שלא
יתקלקל טעם היין מחמתו.
(יד) אם אין לו אפשרות לתקן היין ,או שחושש שאם יוסיף
מים אלו יפגמו את טעמו ,בכה"ג עדיף שיעביר את היין אל
כוס אחרת קטנה ויתוקן בכך קצת.
משנ"ב -צריך ליזהר שאם מתקן ע"י מים שלא יהיו המים
פגומים בעצמם ששתו מהם

 184רב הילאי גאון כתב שאפילו מים פגומים אסורים
למזוג (למהול) בהם יין וכ"פ בשו"ע

 188ר' יואל-אפילו בשעת הדחק אין לברך על כוס פגום.
רשב"ם ,מהר"ם -בשעת הדחק מברכין עליו וכ"פ בשו"ע.

 183בגמ' ברכות נב .והאמר מר :טעמו  -פגמו!  -דטעים ליה
בידיה .מכאן משמע שדווקא כששותה ממנו ממש ,אבל
כששופך לתוך ידו או לתוך הכלי לא הוי פגום וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין אם טעמו באצבעו שאינו פוגמו,
שדווקא ע"י הפה פוגמו.
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(טור) ,וכן נוהגין באלו הארצות; ויוציאנו מן החבית לשם ברכה
(טור בשם רש"י); ונראה דלדידן שאין לנו הרבה יין ,א"צ רק

סימן קפג-המברך איך יתנהג בכוס של בה"מ

לשפכו מן הקנקן ששומרים בו היין לשם ברכה וחבית לאו דוקא,
א .כוס של ברכה טעון הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ

וכן נוהגין במדינות אלו191 .וכוס של ברכה ימלאנו שיהא מלא על

אלא אם הוא נקי.

כל גדותיו.

189כוס של ברכה טעון הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ; ואם
הוא נקי ואין בו שיורי כוסות ,א"צ.

ג .צריך לחזור אחר כוס שלם.

192צריך לחזור אחר כוס שלם.

ב .מזיגת מים לכוס של ברכה.

190יתן היין לתוכו חי ,עד שמגיע לברכת הארץ ,ואז מוזגו
להודיע שבח הארץ .הגה :וי"א דאם היין אינו חזק א"צ למוזגו

מה הדין ביינות שלנו? האם צריך למזגן?
כתב הטור יינות שלנו אין צריך מזיגה .ובאר הב"י בדבריו
שאע"פ שהודו חכמים שצריך ליתן בו מים כ"ז ביינות
שלהם ,אך ביינות שלנו מברכים עליהם אף בלא מזיגה אך
בברכת הארץ יתן בהם מים כדברי רב ששת .וזאת למרות
שמפשט דברי הגמ' אין צריך ליתן מים בכל מקרה נהגו
העולם לתת ואולי זה על פי דברי מדרש רות הנעלם שנתן
סוד בדבר ולפי דבריו אין לחלק בין יין חזק לאינו חזק .וכן
פסק בהלכה ברורה(ב) לדעת הספרדים .ובדרכ"מ הגיה
שלא נהגו כן.
מתי מוזג את המים?
רמב"ם ,ר' יונה -כשמתחיל בברכת הארץ מוזגו ,ולא
בסוף הברכה .וכתב בהלכה ברורה(ג) שדעת רבותינו
המקובלים צריך למזוג את היין סמוך לסוף ברכת הארץ
"ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלוקיך" בתיבת את ימזוג ג'
טיפות

משנ"ב -בהווא אמינא היינו חושבים שעדיף שיברך ללא
כוס כלל ,קמ"ל שפגימה היא לכתחילה אך לא לעיכובא.
 189בגמ' בברכות נא .אמר רבי זירא אמר רבי אבהו ,ואמרי
לה במתניתא תנא ,עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה:
טעון הדחה ,ושטיפה ,חי ,ומלא ,עיטור ,ועיטוף ,נוטלו
בשתי ידיו ,ונותנו בימין ,ומגביהו מן הקרקע טפח ,ונותן
עיניו בו .ויש אומרים :אף משגרו במתנה לאנשי ביתו.
ועוד מובא בגמ' תנא :הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ.
וכתבו התוס' על פי ר"י שהדחה ושטיפה צריך דווקא
שאין הכוס יפה שיש בו שיורי כוסות ,אבל אם הוא יפה
אינו צריך שטיפה והדחה .וכ"פ בשו"ע.
וכ"פ ר' יונה והוסיף שכאשר בשעת הברכה מוציאין אותו
נקי  ,נראה שודאי אין צריך הדחה ושטיפה.
משנ"ב -קינוח במפה מבחוץ ומבפנים מועיל כמו הדחה
ושטיפה.
הלכה ברורה(א) כוס של ברכה היינו בין של קידוש,
הבדלה ,או שאר מצוות שאומרן על הכוס.
עוד הביא שלדעת רבותינו המקובלים צריך לשטוף ולהדיח
אפילו אם לא שתו ממנה כלל והיא נקיה לגמרי ,ואם אין
לו מים סגי בקינוח על ידי מפה.

 191בגמ' בברכות נא .אמר רבי זירא אמר רבי אבהו ,עשרה
דברים נאמרו בכוס של ברכה...:ומלא ..אמר רבי יוחנן:
כל המברך על כוס מלא  -נותנין לו נחלה בלי מצרים,
שנאמר "ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה" .רבי יוסי בר
חנינא אומר :זוכה ונוחל שני עולמים ,העולם הזה והעולם
הבא .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -ואף שרגיל לשפוך קצת על הארץ נחשב מלא .ויש
שאין ממלאין מטעם זה ואפילו הכי שם מלא עליו ,ומלא
הוא רק למצווה לכתחילה ואינו מעכב.
בהלכה ברורה(ז) אם לא הייתה הכוס מלאה אך יש
רביעית ,ואין לו יין להוסיף עליה רשאי לתת לתוכה
חתיכה קרח או חתיכת פרי כל שהיין טוב וחזק וטעמו אין
מתקלקל מחמת כן.
ואם אין לו כוס מלאה ,ואין לו יין ,או קרח לתת בו ואין לו
כוס קטנה יותר להעביר אליה רשאי לברך על כוס שאינה
מלאה ,וי"א שצריך לפחות שיהיה רוב כוס מלא

 190בגמ' בברכות נא .אמר רבי זירא...עשרה דברים נאמרו
בכוס של ברכה..:חי ..אמר רב ששת :ובברכת הארץ.
ובדף נ .תנו רבנן :יין ,עד שלא נתן לתוכו מים  -אין
מברכין עליו בורא פרי הגפן ,משנתן לתוכו מים  -מברכין
עליו בורא פרי הגפן דברי רבי אליעזר; וחכמים אומרים:
בין כך ובין כך מברכין עליו בורא פרי הגפן  .אמר רבי יוסי
ברבי חנינא :מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה,
שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים.
וקשה שהרי בנא .אמרינן שצריך יין חי (היינו שלא מעורב
בו מים) ומאידך בנ .מודים חכמים שצריך ליתן בו מים
והיינו מזוג .נחלקו בראשונים ביישוב הסתירה.
רמב"ם ,רי"ף -מברך על היין כשהוא חי עד ברכת הארץ ,
ובברכת הארץ מוזג לתוכו מים ,וזאת כדי להודיע שבח
הארץ שיינותיה חזקים שצריך למזגן .וכ"נ שפסק בשו"ע.
ר' יונה ,רא"ש -הקשו שהרי מה שנאמר "אין מברכין"
משמע מתחילת הברכה צריך שיהיה מזוג .ועוד קשה שאם
מוזג אותו בברכת הארץ וזה יחס של אחד לשלוש נמצא
שהכוס אינו מלא והרי צריך כוס מלא .ולכן נקטו כר"ת
שנותן בו בתחילה מעט מים ,ובכ"ז הוא נחשב עדיין חי
וכשיגיע לברכת הארץ יתן בו מים כתיקונו.
רש"י -מוזג את היין חי לתוך הכוס ורק אח"כ נותן בו
מים ,ולא שימזוג אותו לפני שמכניס לכוס .או שיש לומר
שמוציא אותו מהחבית חי יוציאו לשם ברכה -.כן הביא
ברמ"א ובמשנ"ב כתב שזה למצווה מן המובחר ,והוא
הדין שמוזגו מן הבקבוק .ויעשה כן סמוך לברכה שלא יפוג
טעם היין.

 192תוס' "חי" היינו שלם שצריך שהכוס יהיה שלם ללא
שבירה .וכמו שמצינו בבבא קמא נד .כלים בני מיתה
נינהו? אמרי :שבירתן זו היא מיתתן .וכ"פ בשו"ע שצריך
כוס שלם.
מג"א -אם נשבר הבסיס של הכוס פסול אא"כ בשעה"ד.
משנ"ב -גם חסרון בגוף הכוס ובשפתו ,וכן ליזהר שלא
נסדק ,אך כל זה דווקא לכתחילה ואינו מעכב אם אין לו
כוס אחרת.
בהלכה ברורה(ח) הביא שאם נשברה הכוס באופן שלא
יכול לתת בה רביעית יין אין להשתמש בה אפילו אם אין
לו כוס אחרת ,ויש להסתפק מה הדין אם יש נקב שהיין
מטפטף דרכו.
(ט) מותר להשתמש בכוס העשויה מנייר או פלסטיק
וכיוצא בזה ,ומ"מ טוב להשתמש בכלי אחר ,וראוי
להשתמש בכלי מיוחד ונאה לכוס של ברכה כגון כלי כסף
או זכוכית.
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196יש מי שאומר שאם המברך אטר (בלע"ז מנצ"ינו) ,אוחז
הכוס בימינו שהוא שמאל כל אדם.

ד .מקבלו בב' ידיו ואוחזו בימינו ומגביהו טפח ונותן
בו עיניו.

193מקבלו בשתי ידיו ,וכשמתחיל לברך נוטלו בימינו ,ולא
יסייע בשמאל .הגה :והיינו דוקא שלא תגע השמאל בכוס ,אבל

ו .אין להשיח משנתנו למברך את הכוס ,ודין השח
בין הברכות או בתוכן.

197משנתנו לו כוס לברך לא ישיח המברך; והמסובין אין
להם להשיח משהתחיל המברך ,לא מבעיא בשעת שהוא
מברך ,שצריכין לשמוע ולהבין מה שאומר המברך ,אלא
אפילו בין ברכה לברכה אין להם להשיח; ואם עברו ושחו
בין ברכה לברכה בשעה שהמברך שותק מעט ,יצאו( .הגה:
אפילו אם שח המברך עצמו) ,אבל אם שחו בשעה שהוא
מברך ,לא יצאו.

אם נותן השמאל תחת הימין ,לסייעה ,מותר (ב"י בשם שבולי

הלקט)194 .ומגביהו מהקרקע טפח ,אם הוא יושב על גבי
קרקע; ואם הוא מיסב בשלחן ,מגביהו מעל השלחן טפח;
195ונותן בו עיניו שלא יסיח דעתו .הגה :ועל כן אין לוקחין
כוס שפיו צר ,שקורין גלוק קלא"ז ,לברך עליו; ומשגרו לאשתו
שתשתה ממנו.
ה .יש מי שאומר שאיטר אוחז הכוס בימינו שהוא

ז .נכון הדבר שכל אחד מהמסובין יאמר בלחש עם

שמאל כל אדם.

המברך את הברכות.

198נכון הדבר שכל אחד מהמסובין יאמר בלחש עם המברך
כל ברכה וברכה ,ואפילו החתימות .הגה:ויקדים לסיים קצת
 193בגמ' ברכות נא .עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה
..נוטלו בשתי ידיו  -אמר רבי חיננא בר פפא :מאי קראה?
"שאו ידכם קדש וברכו את ה' " ונותנו לימין .אמר רבי
חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,ראשונים שאלו :שמאל מהו
שתסייע לימין? אמר רב אשי :הואיל וראשונים איבעיא
להו ולא איפשט להו ,אנן נעבד לחומרא.
ובאר בב"י כיוון שנאמר שמקבלו ואז נותנו לימינו צריך
לומר שמקבלו קודם שמברך ונותנו לימינו שמתחיל לברך.
וכ"פ בשו"ע
במשנ"ב הביא שהטעם שמקבלו בשתי ידיו זה להראות
את חביבות המצווה ואח"כ אוחזו ביד אחת כדי שלא יהיה
נראה עליו כמשוי .ובהלכה ברורה(יא) הביא שדעת
רבותינו המקובלים צריך שיקבל הכוס מאחר .וכן צריך
לאחוז בכוס ביד ימין וכשמברך בה"מ יאחז בכוס בכל זמן
הברכה.
בשיבולי הלקט כתב שמחמירים שיד שמאל לא תסייע
ותיגע בכוס ,אך אם מסייעת ע"י שנוגעת ביד ימין
מותר.וכ"פ ברמ"א.
במשנ"ב כתב שהאחרונים הורו להחמיר בדבר ושיד
שמאל לא תסייע כלל.ובהלכה ברורה(יד) אין לסייע כלל
עם יד שמאל ,ואף אם קשה לו הדבר מאוד ,ואם אינו יכול
ללא סיוע עכ"פ יזהר שלא תגע יד שמאל בכוס אלא ביד
ימין.
וכן אם יש לו כפפות צריך להסירם.

 196בשיבולי הלקט ואיטר יד ימינו יאחז הכוס בימינו
שהיא שמאל כל אדם .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא מהגר"א שכל האמור בסעיף ד-ה אינו אלא
להידור מצוה לכתחילה.
אם הוא שולט בשתי ידיו אוחז בימין שהוא ימין כל אדם.
הלכה ברורה(כא)איטר יד ימינו יאחז בימין כל אדם כמו
שמצינו בלולב ,ומרן כתב דעה זו רק כדי להורות שיש
חולקים בדבר ולכן כתב בלשון י"א ,אך דעתו כמו שפסק
בדין לולב (ע"פ החיד"א)
 197בגמ' בברכות נא :אמר רב אסי :אין מסיחין על כוס
של ברכה .פרש"י -שמדובר על המברך שמרגע שאוחז לא
ידבר.
טור-המברך לא ידבר מרגע שנתנו לו הכוס ,והמסובים
משעה שהתחיל לברך.
תוס' ,ר' יונה -המברך לא ידבר מרגע שנתנו לו הכוס וגם
המסובים לא ידברו ופשוט שבזמן הברכה אין להם לדבר.
ואפילו בין ברכה לברכה אין להם לברך אך אם דיברו בין
ברכה לברכה יצאו בדיעבד אך כל זה בתנאי ששתק
המברך בין לבין ,אך אם לא הפסיק ודיברו לא יצאו אפילו
דיעבד .וכ"פ בשו"ע אלא שלגבי המסובים הורה כטור
שדווקא משעה שהתחיל לברך.
אם דיבר במזיד ואפילו באמצע הברכה לדינא לא יחזור
לראש ,אך יש ליזהר בזה הרבה.
משנ"ב יש לחוש לדעת התוס' וגם שאר המסובים לא
ידברו משעה שנתנו לו הכוס.
הלכה ברורה(כג) מותר להפסיק בדיבור בדברים השייכים
לעניין בה"מ אף לאחר שנתנו לו הכוס.

 194בגמ' בברכות נא .ומגביהו מן הקרקע טפח  -אמר רב
אחא ברבי חנינא :מאי קראה  -כוס ישועות אשא ובשם ה'
אקרא .וטעם הדבר כתב הטור-שיראו אותו כל המסובים.
ובירושלמי פ"ז ה"ה-צריך לתופסו בימין וצריך שתהא ידו
גבוהה מן השולחן טפח .וכ"פ בשו"ע

 198שבולי הלקט -חייב כל אחד מהמסובין לומר בלחש עם
המברך כל ברכה וברכה ואפילו החתימות .וכ"פ בשו"ע
ר' פרץ -גם באופן שזימנו חייב כל אחד לברך בה"מ לפי
שאי אפשר לכווין כל תיבה ותיבה רק ע"י שמיעת המברך.
ולא יתחיל לברך עד שיסיים המברך ברכת הזן.
כתב הב"י שמה שכתב ר' פרץ בסוף דבריו שאין לברך עד
שיסיים המברך את ברכת הזן תלוי במחלוקת בגמ'
ולהלכה שיתבאר לקמן אי"ה בסימן ר' ס"ב.
ט"ז -יצא חריפות נגד אותם שכאשר עושים זימון סומכים
על המברך ומדברים בעניינים אחרים ועוברים על עשה
דאו'.

 195בגמ' בברכות נא .ונותן עיניו בו  -כי היכי דלא ניסח
דעתיה מיניה .ומשגרו לאנשי ביתו במתנה  -כי היכי
דתתברך דביתהו(אשתו) .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב משגרו לאשתו שבכך היא מתברכת ,ואפילו אינה
אוכלת עמהם.
ובהלכה ברורה(יח) כתב שמועיל לברכה לפרי בטן ולשלום
בית .ואם שתה את כל הכוס י"א שימזוג לתוכה יין מן
השולחן ויתן לה לשתות
186

קודם המברך ,כדי שיענה אמן ,כדלעיל סי' נ"ט .אין נותנין כוס
של ברכה אלא לטוב עין (גמ' פרק אלו נאמרין)

יא .המהלך בדרך ואוכל א"צ לישב ולברך לפי שאין
דעתו מיושבת עליו.

202אם היה מהלך בדרך ואוכל ,א"צ לישב ולברך לפי שאין
דעתו מיושבת עליו.

ח .יש מי שאומר שדין שאילת שלום בבה"מ כדין
שאילת שלום בתפילה.

199לענין לשאול בבה"מ מפני היראה או מפני הכבוד ,יש מי
שאומר שדינה כתפלה

יב .אסור לברך והוא עסוק במלאכתו.

203אסור לברך והוא עוסק במלאכתו.

ט .צריך לישב בשעה שמברך כדי שיוכל לכוין יותר,

סימן קפד-לקבוע ברכה במקום סעודה ,ועד כמה
יכול לברך ,ומי ששכח ולא ברך

ולא יקל ראשו.

 200צריך לישב בשעה שמברך ,בין אם היה הולך בביתו
כשאכל ,או עומד או מיסב ,כשמגיע לברך צריך לישב ,כדי
שיוכל לכוין יותר; וגם לא יהא מיסב ,שהוא דרך גאוה;
אלא ישב באימה .הגה :נראה לי דלאו דוקא המברך ,אלא ה"ה

א .מי שאכל במקום אחד ,צריך לברך קודם שיעקור
ממקומו.

כל המסובין לא ישבו בקלות ראש אלא באימה; מיהו אם לא

 204מי שאכל במקום אחד צריך לברך קודם שיעקור
ממקומו205 .ואם יצא ממקומו ולא בירך אם היה 206במזיד

עשה כן ,אפילו בירך מהלך ,בדיעבד יצא
י .י"א שגם ברכת מעין שלוש צריך לאמרה מיושב.

201י"א שגם ברכת מעין שלש צריך לאמרה מיושב.

הלכה ברורה(לו) ממידת חסידות לברך אף שאר ברכות
הנהנין כשהוא יושב.

משנ"ב -מעיקר הדין צריך היה שהמזמן יברך והם יכוונו
לצאת יד"ח ,אך בעוונותינו הרבים צריך המברך לומר
בקול את הברכה הראשונה שישמעו המסובין ואף הם
יאמרו איתו בלחש ,ובסוף ברכת הזן ימשיך לברך כל אחד
לעצמו .ולא כאותם הנוהגים שלאחר שזימן כל אחד מברך
לעצמו בקול.
הלכה ברורה(כז) למנהג עדות המזרח אחר שענו "ברוך
שאכלנו משלו "..רשאי כל אחד להתחיל בברכת המזון
ולברך בפ"ע ואפילו בקול רם.

 202בגמ' בברכות נא :והלכתא :בכולהו יושב ומברך.
רא"ש ,כלבו -מה שאמרנו שמהלך צריך לשבת היינו שהיה
מהלך בביתו ,אך אם היה מהלך בדרך אינו צריך לישב
ולברך שאז אין דעתו מיושבת עליו שטרוד שלא יספיק
להגיע למחוזו בזמן .ב"י -הכי נקטינן .וכ"פ בשו"ע
יש חולקים -ואם היה רוכב צריך להעמיד את בהמתו
משנ"ב -יש לדייק מהמחבר שדווקא שאכל בדרך הילוך
אז יכול לברך בהליכה ,אך אם אכל בישיבה צריך לברך
בישיבה.
הלכה ברורה(לז) היה יושב במכונית נוסעת ,רשאי לברך
בעודה נוסעת וא"צ לעצור,אך אם הוא הנהג אסור לברך
תוך כדי נהיגה שהרי צריך לתת אל לבו להתבונן בדרך
נסיעתו.

 199ארחות חיים .היינו חמור מקריאת שמע וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-היינו שאין שואלין ומשיבין כלל .והטעם שהרי
בה"מ דומה לתפילה שאין לברך אותה אלא במקום אחד,
לעומת ק"ש שרשאי לומר אותה בהליכה(לפחות חלק
ממנה)
הלכה ברורה(כט) אינו רשאי לענות דברים שבקדושה כגון
קדיש ,קדושה או ברכו .והוא הדין בברכה רביעית (שהיא
דרבנן) אינו רשאי לענות דבר ,אך לאחר ברכה רביעית
רשאי לענות לדברים שבקדושה ויזהר שלא יפסיק בדיבור
חולין עד שיסיים את בה"מ.
אולם (לב) המברך בה"מ ועבר לפניו ת"ח או זקן צריך
לקום לפניו ולשבת,שלא אסרו אלא דיבור.

 203בירושלמי פ"ב ה"ה א"ר מנא זאת אומרת שאסור
לעשות מלאכה בשעה שיברך .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אפילו ברכות שהן מדרבנן .ויתר דינים אלו
יתבארו לקמן אי"ה בסימן קצא'.
 204משנ"ב -כל ארבע אמות ממקום אכילתו נחשב למקום
אחד .ובשם הפרי מגדים אם נמצא במקום המוקף
מחיצות אפילו ביותר מ 4אמות נחשב למקומו.

 200בגמ' בברכות נא :אמר רבי אבהו ,ואמרי לה במתניתא
תנא :האוכל ומהלך  -מברך מעומד ,וכשהוא אוכל מעומד
 מברך מיושב ,וכשהוא מיסב ואוכל  -יושב ומברך.והלכתא :בכולהו יושב ומברך .וכתב הטור שכל זה כדי
שיוכל לכווין ולא יסב כיוון שזה דרך גאווה אלא ישב
באימה .וכ"פ בשו"ע.
ארחות חיים -משמע מדבריו שאם אכל בהסיבה יכול
לברך בהסבה.
רמב"ם -ברך כשהוא עומד או מהלך יצא וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב-משמע מהפוסקים שאף ברכה רביעית צ"ל
בישיבה.

 205במשנה בברכות נא :אלו דברים שבין בית שמאי ובין
בית הלל בסעודה מי שאכל ושכח ולא בירך :ב''ש אומרים
יחזור למקומו ויברך .וב''ה אומרים יברך במקום שנזכר.
ובגמ' נג :אמר רב זביד ואיתימא רב דימי בר אבא
מחלוקת בשכח אבל במזיד ד''ה יחזור למקומו ויברך...
תניא אמרו להם ב''ה לב''ש לדבריכם מי שאכל בראש
הבירה ושכח וירד ולא ברך יחזור לראש הבירה ויברך?
אמרו להן ב''ש לב''ה לדבריכם מי ששכח ארנקי בראש
הבירה לא יעלה ויטלנה לכבוד עצמו הוא עולה לכבוד
שמים לא כל שכן.
הלכה כמי בשוגג? ומה הדין אם שכח וברך
במקום שנזכר?
רא"ש בשם רב עמרם גאון ,גאונים ,טור-הלכה כב"ש.
ואם לא חזר וברך במקומו יצא

 201מרדכי ,וכ"מ ברמב"ם – יש לברך את ברכת מעין
שלוש בישיבה וכ"פ בשו"ע
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יחזור למקומו ויברך ואם בירך במקום שנזכר
יצא.הגה :ודוקא לדעת הרמב"ם אבל לדעת הרא"ש דסבירא

ד .אכל ואינו יודע אם בירך בה"מ ,מברך מספק ,מפני

ליה דאף בשוגג יחזור למקומו לכתחלה ,במזיד אף בדיעבד לא

שהיא מהתורה.

יצא( .טור) ואם היה בשוגג להרמב"ם יברך במקום שנזכר
ולהרב רבינו יונה והרא"ש גם הוא יחזור למקומו ויברך:

אכל ואינו יודע אם בירך ברכת המזון אם לאו צריך
211
לברך מספק מפני שהיא מן התורה.
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ה .שכח ולא ברך מברך כל זמן שאינו רעב מחמת

ב .ואם יש לו פת עוד ,יאכל במקום השני מעט ויברך.

אותה אכילה.

207במה דברים אמורים כשאין לו פת עוד אבל אם יש לו
פת עוד יאכל במקום השני מעט ויברך 208רק שלא יהא רעב
מאכילה ראשונה:
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עד אימתי יכול לברך ,עד שיתעכל המזון שבמעיו; וכמה
שיעורו ,כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה ,ומשעה
שהתחיל להיות רעב ,אף על פי שלא נתעכל עדיין לגמרי,
כנתעכל לגמרי דיינינן ליה; 213וכן נמי לענין אכילת פירות

ג .י"א שכל ז' המינים טעונים ברכה במקומם .וי"א
דרק ה' מיני דגן.

 209יש אומרים שכל שבעת המינים טעונים ברכה
לאחריהם במקומם ויש אומרים דחמשת מיני דגן
דוקא (ועיין לעיל סימן קע"ח סעיף ה')

אך פירות וכו' אינו צריך לברך ברכה אחרונה במקום
שאכל.
210

במשנה בברכות כ :בעל קרי מהרהר בליבו (ק"ש בלבו
שהגיע זמנה) ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה(כיוון שהן
מדרבנן) ,ועל המזון מברך לאחריו(שברכה זו מן התורה היא)

רמב"ם -הלכה כב"ה .ולכן אפילו לכתחילה מברך במקום
שנזכר .ובשו"ע הביא את דברי שניהם .ובהלכה ברורה(א)
הבין שמשמע מלשון מרן שפסק כרמב"ם ,ושכן דרכו
לפסוק כרמב"ם ברוב המקומות .אך מ"מ גם לרמב"ם
מצווה מן המובחר לחזור ולברך במקום שאכל וכ"פ
במשנ"ב.
מה הדין במזיד וברך במקום שנזכר ולא חזר
למקום שאכל?
טור -אפילו בדיעבד לא יצא .וכ"מ מפסיקת הרמ"א.
רמב"ם-בדיעבד יצא .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הסכימו האחרונים שאין צריך לחזור ולברך אם
היה במזיד.

ואינו מברך לפניו.
רא"ש ,רמב"ם -כל ברכות דרבנן אם מסופק אם ברך אינו
חוזר ,אך ברכה דאו' אם מסופק צריך לחזור ולברך.וכ"פ
בשו"ע.
ב"י -משמע מדברי הרמב"ם שברכת מעין שלוש היא
מדרבנן.
מג"א -גם ברכה רביעית יחזור ויברך כדי שלא יבואו
לזלזל בה .ובהלכה ברורה(ו) חולק ולא יברך ברכה רביעית
שכלל גדול בידינו שסב"ל.
 211משנ"ב-המברך מספק יכול להוציא יד"ח אחר שאכל
ולא ברך (בהלכה ברורה(יא) לכתחילה אין לעשות כן)
חוזר ומברך דווקא ששבע מאכילה זו שאז תוקפה מן
התורה .וירא שמים בכל גוונא יטול ידיו ויברך המוציא
ויאכל כזית ויברך בה"מ.
בהלכה ברורה(ח) הקובע סעודתו על פהב"כ מחויב בבה"מ
מן התורה ולכן אם מסופק אם ברך יחזור ויברך.
(וכשקובע סעודתו צריך ליטול ידיו קודם ,ולברך על נטילת
ידיים)
(י) אישה שנסתפקה אם ברכה אינה חוזרת ומברכת
מספק .ונכון שתהרהר הברכות בליבה ואין לחוש כאן
לברכה שאינה צריכה
אך במשנ"ב הביא שהמורה לאישה לחזור ולברך לא
הפסיד.

 206מג"א -וגם אם נזכר במקום רחוק ,אם יודע שעד
שיגיע למקום שהיה יתעכל המזון ,יברך במקום שנזכר.
 207כ"פ ה"ר פרץ ,סמ"ק.
הקשה במג"א שקשה על השו"ע ,שהרי בסימן קעח הורה
ששינוי מקום מצריך ברכה אחרונה על מה שאכל ועל מה
שיאכל ,אם כן איך הורה שיאכל מעט? אלא י"ל בדעתו
שיצא כאן מיירי שיצא בשוגג ואז יברך המוציא תחילה על
מה שאוכל ויברך בה"מ ויכוון על שני האכילות ,שאם
במזיד צריך לחזור ולברך במקום שאכל.
במשנ"ב הביא שלפוסקים כרמ"א בסימן קעח מיירי אף
אם יצא במזיד ,שיכול לאכול מעט ולברך בה"מ על שני
האכילות.

 212במשנה בברכות נא :ועד מתי מברך? עד כדי שיתעכל
המזון שבמעיו .ובגמ' נג :כמה שיעור עכול? אמר רבי
יוחנן :כל זמן שאינו רעב;
כתב ר' יונה משעה שהתחיל להיות רעב אפילו שלא נתעכל
נחשב כנתעכל לגמרי .וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(יג)אפשר לברך עד שש שעות ,אך לאחר שש
שעות לא יברך.
משנ"ב -אם לאחר הפת המשיך בסעודתו ,ואכל מיני
תבשיל וקינוח ונמשכה סעודתו כמה שעות נחשב לסעודה
אחת ואת זמן העיכול מונים מסוף הסעודה.

 208משנ"ב -אם הוא רעב עכשיו כבר הפסיד בה"מ של
האכילה הראשונה ,ולכן צריך לברך המוציא תחילה
ובה"מ.
209
על איזה מינים צריך לחזור למקומו?
רא"ש -דווקא בה"מ אך לא ז' המינים ב"י -צריך לומר
בדעתו שכל דבר שזן את האדם ג"כ בכלל זה ,למרות
שמברך עליהם על המחיה (היינו חמשת מיני דגן) .וזה
תלוי במחלוקת שנתבארה לעיל הערה  147עי"ש.
בשו"ע פסק שדווקא על חמשת מיני דגן שמברך עליהם על
המחיה צריך לחזור למקומו וכו' כמו שנתבאר בסעיף א' ב'
בהלכה ברורה(ד) הביא שאם יצא בשוגג ,יכול לכתחילה
לברך במקום שנזכר ואין צריך להחמיר לחזור למקומו.

 213רא"ש -הוא הדין לעניין שתיית יין ופירות ,אם אינו
צמא או רעב ותאב לאותן פירות-יברך .ב"י -אם יודע
שנתעכלו הפירות פשוט שלא מברך .אך אם לא יודע
שנתעכלו צריך לראות אם הוא תאב או לא ,שאם הוא
188

ושתיית יין ,אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם פירות,
יברך ,אם אינו יודע לשער אם נתעכלו.

ג .יש מי שאומר דבעה"ב עם בני ביתו ,מברך בקול,
כדי שיצאו בברכתו.

ו .שיעור אכילה לברך עליה בה"מ ,בכזית

217יש מי שאומר דבעל הבית עם בניו ואשתו ,צריך לברך
בקול רם ,כדי שיצאו בברכתו.

214שיעור אכילה לברך עליה ברכת המזון ,בכזית.

סימן קפה -לברך ברכת המזון בקול רם ,ויתר
פרטים בברכת המזון.

ד .אפילו נשתכר עד שאינו יכול לדבר כראוי ,יכול
לברך בה"מ.

218אפילו נשתכר כל כך עד שאינו יכול לדבר כראוי ,יכול
לברך ברכת המזון

א .ברכת המזון נאמרת בכל לשון

215ברכת המזון נאמרה בכל לשון.

ה .נסתפקו אם חוזר ומברך כשהייתה צואה כנגדו או
ב .ישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו ,ובדיעבד אם

שהיה שיכור לגמרי

לא הוציא בשפתיו יצא.
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 216צריך שישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו; ואם לא
השמיע לאזניו יצא ,ובלבד שיוציא בשפתיו.

ואם בירך והייתה צואה כנגדו ,או שהיה שכור (פי'

220

לגמרי) ,נסתפקו התוספות והרא"ש אם צריך לחזור
ולברך; 221ומשום מי רגלים פשיטא שאינו חוזר לברך.

תאב מוכח שנתעכלו ולא יברך ,ואם אינו תאב מוכח שלא
נתעכלו ומברך .וכ"פ בשו"ע.
ב"י -צריך לדייק בדברי הרא"ש האם נחשב שנתעכל
דווקא שתאב לאותן פירות או אפילו שתאב לפירות
אחרים?
ט"ז -דווקא שתאב לאותן פירות .משנ"ב -אפילו לשאר
פירות
הלכה ברורה(יד) אם אינו יודע לשער כלל יאכל עוד כזית
ויברך ברכה אחרונה ,ואם אינו יכול לאכול כזית לא יברך.

מחלוקת בקריאת שמע ,דכתיב :שמע ישראל ,אבל בשאר
מצות  -דברי הכל יצא.
רמב"ם ,סמ"ג -אף בהרהור הלב יוצא.
רש"י ,ר' יונה -לבו הכוונה שאינו צריך לשמוע באוזניו אך
צריך לחתוך בשפתיו ,כיוון שהרהור לאו כדיבור דמי .וכ"פ
בשו"ע.
מג"א -אם מחמת חולי או אונס ברך בהרהור יצא .והוסיף
במשנ"ב שכוונת יצא אינה לגמרי אלא שהקב"ה יקבע לו
שכרו על כך ,ולכן אם לא נתעכל המזון יברך שוב ברכת
המזון.
ובהלכה ברורה(ד) הביא שהוא הדין בשאר ברכות הנהנין
וברכות המצוות ,שאם הרהר צריך לחזור ולברך וטוב
שיאמר קודם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" אך
ברכת "מעין שלוש" וברכת "בורא נפשות" אם ברך
בהרהור אינו חייב מדינא לחזור לברך.

 214במשנה בברכות מה .עד כמה מזמנין? עד כזית; רבי
יהודה אומר :עד כביצה.
כל הפוסקים הסכימו שהלכה כת"ק שמזמנים על כזית,
וכתבו התוס' והרשב"א שהוא הדין לבה"מ ללא זימון
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אך חיוב זה הוא מדרבנן ,שאינו חייב מן התורה
אלא שאכל ושבע ,ושיעור שביעה משתנה מאדם לאדם.
הלכה ברורה(טו) שיעור זה הוא בנפח ולא במשקל ושיעורו
 27סמ"ק .וצריך שיאכל כזית בכדי אכילת פרס ( 7דקות
וחצי)
אך אם אכל חצי כזית והפסיק ושוב לאחר זמן אכל חצי
כזית והפסיק וכן על דרך זו עד שאכל פת –אינו מברך
בה"מ כלל.

 217כלבו -על פי הגמ' בברכות מה :אחד סופר ואחד בור -
סופר מברך ,ובור יוצא .לכן בעל הבית עם בניו ואשתו
צריך לברך בקול כדי שישמעו בניו ואשתו ,ואם מברך
בלחש כאשר אשתו ובניו עמו -הרי הוא טועה .וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -בדווקא שאינם בקיאים לברך בעצמם .ויש
שכתבו שטוב לעולם לברך בקול רם כי הקול מעורר
הכוונה ואם הוא שבת ור"ח לא ישכח ע"י זה להזכיר מעין
המאורע.

 215בגמ' בסוטה לב .אלו נאמרין בכל לשון...:קרית שמע
ותפלה ,וברכת המזון..דכתיב :ואכלת ושבעת וברכת את
ה' אלהיך,בכל לשון שאתה מברך .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דווקא שמבין באותו לשון ,ומצווה מן המובחר
בלשה"ק.והמדקדק יזהר לברך לכתחילה מתוך הספר ולא
בעל פה .והביא מספר החינוך שכל הזהיר בבה"מ מזונותיו
מצויין לו כל ימיו בכבוד.
הלכה ברורה(א) אפילו אם אינו מבין לשה"ק וברך בה,
יצא יד"ח .והרחיב במעלת המכוון בבה"מ שזוכה לדברים
הרבה עיי"ש.

 218בירושלמי תרומות פ"א ה"ד שיכור מהו שיברך? א"ל
ואכלת ושבעת וברכת ואפי' מדומדם .פירוש מדומדם:
תוס'-שתוי ושיכור כ"כ שאינו יכול לדבר.
סמ"ג -מלשון אבן דומם ,שאינו יכול לדבר כראוי וכ"פ
בשו"ע.
ט"ז -למרות שבתפילה החמירו שלא יתפלל ,בברכות קל
יותר.

 216במשנה בברכות טו .הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו
 יצא; רבי יוסי אומר :לא יצא.ובגמ' טו :אמר רב יוסף :מחלוקת בקריאת שמע ,אבל
בשאר מצות  -דברי הכל לא יצא ,דכתיב :הסכת ושמע
ישראל .מיתיבי :לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ,ואם
בירך  -יצא! אלא אי אתמר ,הכי אתמר :אמר רב יוסף:

 219נסתפקו התוס' ,רא"ש -במקרה בו ברך כנגד צואה או
שהיה שיכור ,האם מדמים זאת לתפילה ויחזור ויברך ,או
שמא אינו צריך לחזור ולברך .וכך הובא בשו"ע.
משנ"ב -מחלקותם היא בדווקא כשעבר וברך בשוגג מה
דינו ולדינא אם הייתה הצואה בתוך ד' אמות שלו יברך כל
עוד לא נתעכל המזון.
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אלא מדרבנן ואינן מוציאות אלא למי שאין חיובו אלא
מדרבנן( .וע"ל סי' קצ"ט בענין זימון שלהם).

סימן קפו-אם נשים וקטנים חייבים בברכת
המזון.

ב .קטן חייב מדרבנן כדי לחנכו ,ומוציא את אביו
כשלא אכל כדי שביעה.

א .ספק אם נשים חייבות מהתורה ועל כן ספק אם

223קטן חייב מדרבנן ,כדי לחנכו; וההיא דבן מברך לאביו,
כשלא אכל האב כדי שביעה ,שאינו חייב אלא מדרבנן.

מוציאות אנשים.

222נשים חייבות בברכת המזון ,וספק הוא אם הן חייבות
מדאורייתא ומוציאות את האנשים ,או אם אינן חייבות

סימן קפז -דיוקים בנוסח ברכת המזון

ביה"ל -אם ברך במזיד הרי הוא מבזה את דבר ד' ואם
רוצה לתקן את עוונו ,יש לו לחזור ולברך.

א .אם אמר בריך רחמנא מלכא מאריה דהאי פיתא
יצא ידי ברכת הזן.

 220במשנ"ב -ביאר שהספק שלהם מיירי במקרה בו הוא
שיכור שאינו יכול לדבר לפני המלך ,ובסעיף הקודם
שמותר לברך מיירי שיכול לדבר לפני המלך .והעלו
באחרונים שאף אם השתכר שאינו יכול לדבר לפני המלך
יברך ,ולכתחילה יברך לפני שמגיע לשעור שכרות כזה.
אך אם הגיע לשיעור שכרות כמו של לוט ,שאז נחשב
לשוטה ופטור ,וכשתתפוגג השכרות חייב לחזור ולברך
(אם עדיין שבע)
בהלכה ברורה(ז) מותר לצרף את השיכור לזימון ואפילו
אינו יכול לדבר כראוי לפני המלך.

 224יש אומרים :ברוך משביע לרעבים ,ואין לאומרו,
והמוסיף גורע;  225ואם אמר במקום ברכת הזן :בריך

(ו) כהנים ולויים אף שאין להם נחלה בא"י בכ"ז חייבים
בבה"מ מן התורה .והוא הדין בגרים ואלו יכולים להוציא
אחרים יד"ח.
 223בגמ' לעיל הובא ת"ש באמת אמרו :בן מברך לאביו,
ועבד מברך לרבו ,ואשה מברכת לבעלה; אבל אמרו
חכמים :תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו...
ולטעמיך ,קטן בר חיובא הוא?  -אלא ,הכא במאי עסקינן -
כגון שאכל שיעורא דרבנן ,דאתי דרבנן ומפיק דרבנן.
כתב הטור שחכמים חייבו קטן לברך כדי לחנכו במצוות.
וכתב בב"י שמוציא את אביו דווקא כשאביו חייב מדרבנן
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ואם הבן לא אכל כדי שביעה ואביו מחויב
מדרבנן ,יש שהורו שיכול להוציא את אביו ויש להחמיר*.
קטן אינו מוציא אישה שאכלה כדי שביעה מכיוון שיש
דעות שהיא מחויבת מן התורה.
*הלכה ברורה(ח) בדיעבד אם הקטן ברך וכיוון להוציא את
אביו יד"ח אינו חוזר ומברך דסב"ל.
(יג) אונן אינו מברך בה"מ.

 221ר' ירוחם -משום מי רגליים פשוט שאינו צריך לחזור.
וכ"פ בשו"ע.
 222משנה בברכות כ .נשים ועבדים וקטנים פטורין
מקריאת שמע ומן התפילין ,וחייבין בתפילה ובמזוזה
ובברכת המזון.
ובגמ' כ :אמר ליה רבינא לרבא :נשים בברכת המזון,
דאורייתא או דרבנן? למאי נפקא מינה  -לאפוקי רבים ידי
חובתן .אי אמרת דאורייתא  -אתי דאורייתא ומפיק
דאורייתא ,אלא אי אמרת דרבנן  -הוי שאינו מחוייב
בדבר ,וכל שאינו מחוייב בדבר  -אינו מוציא את הרבים
ידי חובתן .מאי? ת"ש באמת אמרו :בן מברך לאביו ,ועבד
מברך לרבו ,ואשה מברכת לבעלה; אבל אמרו חכמים:
תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו .אי אמרת
בשלמא דאורייתא  -אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא.
אלא אי אמרת דרבנן  -אתי דרבנן ומפיק דאורייתא? -
ולטעמיך ,קטן בר חיובא הוא?  -אלא ,הכא במאי עסקינן -
כגון שאכל שיעורא דרבנן ,דאתי דרבנן ומפיק דרבנן.
והקשה בב"י הרי זו מצוות עשה שלא הזמן גרמא ונשים
חייבות בה מן התורה? אלא תירץ רש"י -כתוב "על הארץ
הטובה אשר נתן לך" ונשים לא נטלו חלק בארץ ולכן אינן
מחויבות .תוס' -כתוב "על בריתך שחתמת בבשרנו ועל
תורתך שלמדתנו" ונשים אינן בברית ובלימוד תורה.
רשב"א ,ראב"ד -נשים חייבות מן התורה.
ר' יונה -אינן חייבות אלא מדרבנן.
רמב"ם ,רא"ש -בעיא ולא איפשיטא .ולכן נשים לא
מוציאות אחרים יד"ח אלא מי שמחויב מדרבנן וכ"פ
בשו"ע.
ביה"ל -אישה שאכלה כדי שביעה ונסתפקה אם ברכה ,יש
לסמוך על מי שאומר שתחזור ותברך.
הלכה ברורה(א)גם במקרה בו האיש חייב רק מדרבנן
לכתחילה אין לאישה לברך עבורו שהרי נאמר בגמ'
שתבוא מארה למי שאשתו ובניו מברכין לו.
(ב)אם בדיעבד בירכה האישה בה"מ וכיוונה להוציאו יד"ח
אינו חוזר ומברך ונכון שיחזור וישמע בה"מ מאיש אחר
(ד)האיש יכול להוציא את האישה אפילו לכתחילה ואפילו
אם אכל רק כזית ולא שבע

הקדמה :בגמ' בברכות מח :נאמר שמשה תיקן לישראל
"ברכת הזן" בשעה שירד להם מן ,יהושע תיקן להם
"ברכת הארץ" כאשר נכנסו לא"י .דוד ושלמה תיקנו
"בונה ירושלים" וברכת "הטוב והמטיב" תיקנו ביבנה
כנגד הרוגי ביתר הטוב-שלא הסריחו ,המטיב -שניתנו
לקבורה.
הקשה הרשב"א שהיאך אנו אומרים שמשה תקן להם וכו'
הרי בה"מ דינה מן התורה? אלא י"ל שעיקר הברכה היא
מן התורה אלא המטבע בה אומרים אותה תיקנו משה וכו'
 224מרדכי -בתחילת ברכת הזן מוסיף " ברוך משביע
לרעבים ברוך אתה ד' הזן את העולם"..
טור – אין לאמרו כלל וכ"פ בשו"ע.
 225בגמ' בברכות מ :בנימין רעיא כרך ריפתא ואמר :בריך
מריה דהאי פיתא .אמר רב :יצא .והאמר רב :כל ברכה
שאין בה הזכרת השם אינה ברכה!  -דאמר :בריך רחמנא
מריה דהאי פיתא .והא בעינן שלש ברכות! מאי יצא
דקאמר רב  -נמי ,יצא ידי ברכה ראשונה.
כתב הב"י מגמ' זו משמע שאינו צריך לחתום ,אך הביא
מהרשב"א שרשאי לשנות את נוסח הברכה ובלבד שישמור
על מטבע הברכה ולכן צריך גם לחתום .בשו"ע הביא את
שתי הדעות ונראה שהביאם בלשון סתם וי"א.
190

לא יאמרו ברית ותורה ,דנשים לאו בני ברית נינהו ,ועבדים לאו
בני תורה נינהו

רחמנא מלכא ,מאריה דהאי פיתא ,יצא; וי"א שצריך
שיחתום :בריך רחמנא דזן כולא.
ב .מחלוקת רא"ש רמב"ם על הזכרה מפורשת של

ד .אם לא הזכיר בבונה ירושלים מלכות בית

ברית ותורה.

דוד,מחזירין אותו.

226בברכת הארץ ,להרא"ש לא יאמר :שהנחלת לאבותינו
ארץ חמדה וכו' ברית ותורה ,שהרי אומר על בריתך
שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדתנו ודי בפעם אחד;
והרמב"ם חולק( .הגה :ודברי הרא"ש הם עיקר).

הכל וכו'; ואם לא אמרו ,אין מחזירין אותו (טור) .וע"ל סימן

ג .אם לא הזכיר בברכת הארץ ברית או תורה,

תרפ"ב .ומ"מ יוכל לאומרו בתוך שאר הרחמן ,ויאמר :הרחמן
הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה בימים ההם וכו' ,והכי נהוג (כל

מחזירין אותו.

בו).

227

אם לא הזכיר בבונה ירושלים מלכות בית דוד ,מחזירין
אותו .הגה229 :ואומרים על הנסים בחנוכה ובפורים ,קודם ועל

227אם לא הזכיר בברכת הארץ ברית ותורה ,אפי' אם לא
חיסר אלא אחד מהם ,מחזירין אותו .הגה228 :ונשים ועבדים

סימן קפח -נוסח ברכה שלישית ,ודיני ברכת
המזון בשבת ,והטועה בברכת המזון.

משנ"ב-נראה כדעת הרשב"א שאם לא חתם לא יצא
יד"ח,וכך משמע בהלכה ברורה(ה) וכתב שלכתחילה אין
לשנות מנוסח הברכה כלל.
בהלכה ברורה(ב) אם אינו יודע אלא חלק מהברכות של
בה"מ אינו רשאי לברך כיוון שהברכות מעכבות זא"ז .ואם
התעורר אצלו ספק באיזה ברכה נמצא יחזור למקום בו
התחיל אצלו הספק ואם אינו זוכר כלל יחזור לראש
בה"מ.

א .אחר שחתם בונה ירושלים ,יענה אמן אחר ברכת
עצמו.

 230אחר שחתם :בונה ירושלים ,יענה אמן אחר ברכת
עצמו ,מפני שהיא סיום הברכות דאורייתא ,דהטוב
והמטיב אינה דאורייתא

 226נחלקו כיצד גורסים את ברכת הארץ:
רא"ש"-נודה לך ד' ..על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה
טובה ורחבה ועל שהוצאתנו..ועל בריתך שחתמת בבשרנו
ועל תורתך שלמדתנו "..שהרי מספיק שאומר פעם אחת.
וכ"פ ברמ"א.
רמב"ם"-נודה לך ד' ...ארץ חמדה טובה ורחבה ברית
ותורה חיים ומזון ...ועל בריתך שחתמת בבשרנו ועל
תורתך שלמדתנו"
השו"ע הביא את דברי שניהם ובהלכה ברורה(ו) הביא
שלא נחשב כאן לי"א וי"א ,ודרך מרן להורות כרמב"ם נגד
הרא"ש ,וכן פשט המנהג.
(ז) צריך לומר "ארץ חמדה טובה ורחבה" ואם לא אמר לא
יצא אפילו בדיעבד.

ב .אמן זה יאמרנו בלחש ,כדי שלא יזלזלו בברכת
הטוב והמטיב.

הלכה ברורה (ג) משמע שאף סדר הברכות מעכב זא"ז,
ואם שינה הסדר לא יצא יד"ח.
 228כל בו -הביא בשם הראב"ד שנשים ועבדים לא צריכים
לומר בברכת הארץ "ברית" ו"תורה" כיוון שנשים אינן בני
ברית ועבדים אינם בני תורה .וכ"פ ברמ"א.
ותמה בבדק הבית(ב"י) שהרי עבדים מחויבים במצוות
שנשים חייבות ,וכן הנשים כיוון שאין נקרא אדם אלא
כשיש לו אישה ,ולכן הם כגוף אחד ולכן יכולות לומר
בריתך שחתמת בבשרנו.
משנ"ב -בימנו נהגו הנשים לומר ברית ותורה ,וכן גם
הנשים מצוות על לימוד ההלכות הנוגעות אליהן.

 227בגמ' בברכות מט .וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת
הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים  -לא יצא ידי
חובתו.
ר' יחיאל -הסתפק האם שאמר שאינו יצא יד"ח זה
לעיכובא ,או לעניין קיום המצווה?
טור -משמע שלעיכובא כיוון שבה"מ היא מן התורה (ניתן
לדחות שהברכה עצמה אך לא הנוסח שתוקן ולכן לא
מעכב)
רמב"ם ,רא"ש ,רשב"א -כדעת הטור שצריך לחזור ולברך
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מחזירין אותו כיוון שהארץ ניתנה לאברהם
בברית ,ובזכות התורה והמצוות ירשו את הארץ ,ולכן אם
לא אמר ארץ חמדה טובה מחזירין אותו ,וחוזר לראש
הברכה.
מחזירין אותו לראש הברכה הראשונה כיוון ששלוש
הברכות הראשונות כיחידה אחת הן.
ביה"ל -נחלקו באחרונים מה הדין במסתפק אם אמר
ברית ותורה האם צריך לחזור ,מ"מ לדידן שנוסח בה"מ
שגור בפי הכל אין שכיח דבר זה דאם הוא מסופק תלינן
שאמר.
ערוך השולחן -בעיקר בה"מ אם הקדים ברכה המאוחרת
וכו' יש להסתפק אם יצא אם לא יצא ונ"ל דיצא

 229בגמ' בשבת כד .איבעיא להו :מהו להזכיר של חנוכה
בברכת המזון? כיון דמדרבנן הוא  -לא מדכרינן ,או
דילמא :משום פרסומי ניסא מדכרינן?  -אמר רבא אמר רב
סחורה אמר רב הונא :אינו מזכיר ,ואם בא להזכיר -
מזכיר בהודאה(ברכת הארץ)
אם שכח לומר האם חוזר?
ראבי"ה-חוזר ואומר
רמב"ם ,סמ"ג -אינו חוזר וזאת מכיוון שמדינא אינו צריך
לאמרה .ובתרומת הדשן הוסיף שאפילו נזכר מיד בסוף
ברכת הארץ ששכח לומר אינו חוזר .וכ"פ ברמ"א.
כל בו-אם שכח ורוצה יכול להוסיף זאת בברכת הרחמן
וכ"פ ברמ"א.
 230בגמ' בברכות מה :תני חדא העונה אמן אחר ברכותיו
הרי זה משובח ,ותניא אידך הרי זה מגונה!  -לא קשיא:
הא  -בבונה ירושלים(שהיא סוף הברכות מדאו') הא  -בשאר
ברכות .וכ"פ הרמב"ם וכ"פ בשו"ע
191

231אמן זה יאמרנו בלחש ,כדי שלא ירגישו שברכת הטוב
והמטיב אינה דאורייתא ויזלזלו בה .הגה :ונראה דדוקא

בית דוד משיחך ,טועה ,שאין להשוות מלכותא דארעא עם
מלכותא דשמיא; וכן אין לומר בה אבינו מלכנו .הגה:

כשמברך לבד ואין עונין אמן אחר שאר ברכות; אבל כשמזמנין,

 233וי"א דאף כשאומר יעלה ויבא ,לא יסיים מלך חנון ורחום,

עונין עליו כשאר אמן שעונין על ברכות הראשונות ,ואף על גב

אלא ידלג מלת מלך  ,וסברא נכונה היא אבל לא ראיתי נוהגין

דהמברך עונה ג"כ מ"מ אינו ניכר כל כך ,הואיל ואחרים עונין

כן.

ג"כ עמו; וכן המנהג במדינות אלו לאומרו בקול רם אפי' המברך
עצמו ,כשמזמנים ,ואולי הוא מהאי טעמא.

ד .נוסח ברכה זו פותח בה :רחם ד' וכו' וחותם בונה
ירושלים וכו'.

234נוסח ברכה זו פותח בה :רחם ה' אלהינו ,או נחמנו ה'
אלהינו235 ,וחותם בה :בונה ירושלים או מנחם ציון בבנין
ירושלים; ואין לשנות הנוסח משבת לחול ,דבין בשבת בין
בחול אומר נוסחא אחת .הגה :וי"א דאומרים בונה ברחמיו

ג .בברכה ג' מזכיר מלכות בית דוד ולא שום מלכות
אחר.

 232צריך להזכיר בברכה שלישית מלכות בית דוד ,ואין
להזכיר בה שם ומלכות אחר; והאומר :ומלכותך ומלכות

ירושלים ,וכן נוהגין.

 231בהמשך הגמ'  -אביי עני ליה בקלא כי היכי דלשמעו
פועלים וליקומו(,שידעו שכאן נגמרה הברכה ויכולים לקום
ולחזור לעבודתם) דהטוב והמטיב לאו דאורייתא .רב אשי
עני ליה בלחישא ,כי היכי דלא נזלזלו בהטוב
והמטיב(שיחשבו שאינה חשובה שהרי כבר ענה אמן על עיקר

והוסיף הרשב"א -שמאותה סיבה אין לומר אבינו מלכנו
בברכת בונה ירושלים .ופסק בשו"ע כדבריהם.
משנ"ב -יאמר אבינו ,רענו ,זוננו וכו'

ברכותיו).

 233אבודרהם .וברמ"א הביא שאין נוהגין כדבריו.
משנ"ב -כתבו באחרונים כיוון שהוא עניין בפ"ע אין
חוששין ומותר להגיד ולכן אין למחות ביד המקילים.
בהלכה ברורה (ד) שיסיים בר"ח וביו"ט יסיים כדרכו ואין
לחוש.

רמב"ם ,רי"ף-לא הזכירו אם בלחש או אם בקול
בה"ג ,תוס' ,הגהמ"י -הלכה כרב אשי שהוא בתראה ,וגם
כיוון שאין לנו פועלים היום וכ"פ בשו"ע.
בדרכ"מ -הביא שיש לתמוה על המנהג שלהם לענות בקול
רם ,ובמיוחד היום שאין פועלים ביננו ומשמע שלכו"ע
צריך לענות בלחש ,ונתן שני טעמים לישב הדבר :א .זלזול
בברכה יהיה דווקא כשהפועלים הולכים אחרי שאומר
אמן ,אבל בזמן הזה שלמרות שעונים אמן שומעים ברכת
הטוב והמטיב ולכן לא יבואו לזלזל .ב .המחלוקת בגמ'
היא בדווקא שמברך לעצמו ולא מכוון להוציא אחרים
ואינן עונים אמן אחריו ואז כשהוא אומר אמן זה גורם
לזלזול  ,אך אם מוציא אחרים ועונים אמן אחריו אף
בברכות הראשונות בכה"ג שאומר אמן בקול בבונה
ירושלים לא ניכר ולכן יש לענותו בקול רם וכ"נ ברמ"א.
משנ"ב -הביא שכיוון שלא מצוי החשש לפועלים בימנו
לכן גם כשמברך לבדו יאמר אמן בקול.
לא יאמר "בונה ירושלים אמן" בנשימה אחת ,אלא יפסיק
מעט לאחר בונה ירושלים ואז יאמר אמן.

 234בגמ' בברכות מח :תנו רבנן ,סדר ברכת המזון כך היא:
ברכה ראשונה  -ברכת הזן ,שניה  -ברכת הארץ ,שלישית -
בונה ירושלים ,רביעית  -הטוב והמטיב ,ובשבת  -מתחיל
בנחמה ומסיים בנחמה ואומר קדושת היום באמצע(.היינו
שאת שבת מזכיר באמצע הברכה ומתחיל ומסיים בנחמה
,ובניין ירושלים נקרא נחמה בן אם אמר רחם בין אם אמר
נחמנו)

יש אומרים -בשבת יאמר נחמנו שאין לומר רחם שהוא
בקשת תחנונים ואסור בשבת.
רמב"ם ,תוס' ,רא"ש ,ר' יונה-אם אומר רחם במשך ימות
השבוע מותר להתחיל את הברכה בשבת ב"רחם" ואלו
שאומרים שאין לומר רחם בשבת כיוון דאין אומרים
תחנונים בשבת מנהג שטות הוא ,ואם אומר במשך השבוע
נחמנו יעשה כן גם בשבת .וכ"פ בשו"ע

 232כתב הרמב"ם שצריך להזכיר את מלכות דוד מכיוון
שאין נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד .ובשבלי
הלקט הביא בשם המדרש שביום שנחלקה מלכות בית דוד
כפרו בשלושה דברים ,בקב"ה ,במקדש ובמלכות דוד ,ולכן
צריך להזכיר את שלושתם.
בגמ' בברכות מט .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן:
הטוב והמטיב צריכה מלכות .מאי קא משמע לן?  -כל
ברכה שאין בה מלכות לא שמה ברכה(האם תאמר שבא
ללמדנו שברכה צריכה מלכות? והרי )..והא אמרה רבי יוחנן
חדא זימנא!  -אמר רבי זירא :לומר שצריכה שתי מלכיות,
חדא דידה ,וחדא דבונה ירושלים(.ללמדנו שצריך  2הזכרת

 235כלבו ,ארחות חיים-חותם "בונה ירושלים" כיוון
שירושלים לא תבנה ברחמים אלא במשפט ,דכתיב "ציון
במשפט תפדה" .וכ"פ בשו"ע.
רי"ף-חותם "מנחם עמו בבניין ירושלים" והקשה עליו
רבינו אפרים שהרי הוא כחותם בשניים ואסור לעשות
כן!?
ותרץ הרא"ש שנוסח זה הוא עניין אחד ,שהקב"ה מנחם
את עמו על ידי בניין ירושלים
ר"י" -מנחם ציון בבניין ירושלים" שציון וירושלים חד
עניין הוא .וכ"פ הרא"ש וכ"פ בשו"ע.
מהר"ם -חותם את הברכה "בונה ברחמיו ירושלים" וכ"פ
ברמ"א.
משנ"ב -אם פתח ברחם מותר לחתום במנחם למרות
שאינו אותה לשון מותר כיוון שזה עניין אחד .ויש
שהחמירו וסוברים שצריך להיות מעין הפתיחה ממש.
הלכה ברורה(ה) פותחים ב"רחם ד' אלוקינו" ,וחותמים
ב"בונה ירושלים" בין בחול ובין בשבת.

מלכות ,אחת בשביל עצמה והזכרת מלכות שמים בשביל ברכת
בונה ירושלים) ...הוא הדין דאפילו בונה ירושלים נמי לא
בעיא(,לא צריך להזכיר בה מלכות) אלא איידי דאמר מלכות
בית דוד  -לאו אורח ארעא דלא אמר מלכות שמים(.ומזכיר
את מלכות שמים בהטוב והמטיב)

רא"ש ,ר' יונה-בברכת בונה ירושלים מזכירים רק מלכות
דוד ,ולא רצו להזכיר מלכות של עולם אצל בשר ודם .ולכן
אותם האומרים בברכת בונה ירושלים מלכותך ומלכות
בית דוד טועים הם.
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ה .בשבת אומר בה רצה ,ובר"ח וביו"ט וחולו של

לאות ולברית ברוך אתה ה' מקדש השבת; ואם טעה ולא
הזכיר של יום טוב ,אומר :ברוך אתה ה' אלהינו מלך
העולם אשר נתן ימים טובים לישראל לששון ולשמחה את
יום חג פלוני הזה ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים;
240ואם חל יום טוב בשבת ,אומר :שנתן שבתות למנוחה
לעמו ישראל באהבה לאות ולברית וימים טובים לששון
ולשמחה את יום חג פלוני הזה ברוך אתה ה' מקדש השבת
וישראל והזמנים .וכל ברכות הללו בשם ומלכות241 .והא
דסגי בהך ברכה ,דוקא כשנזכר קודם שהתחיל הטוב

239טעה ולא הזכיר של שבת ,אומר :ברוך אתה ה' אלהינו
מלך העולם שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה

אם התחיל ברכת הטוב ואמר "ברוך את ד' אלוקינו מלך
העולם" ונזכר שלא אמר רצה\יעלה ויבוא ,ימשיך לומר
שנתן וכו' ויחתום וימשיך לברך מברכת הטוב והמטיב.
* הלכה ברורה(כא) אם הוא מסופק והתחיל ברכת הטוב-
לא יחזור .אך אם התעורר לו הספק קודם שהתחיל ברכת
הטוב יאמר בשם ומלכות (ביו"ט דווקא בליל פסח וליל
סוכות)
**הלכה ברורה(יא) חתם בבונה ירושלים "ברוך אתה ד' "
ונזכר ,יסיים בונה ירושלים ויאמר בשם ומלכות "שנתן
שבתות למנוחה" ועדיף מאשר יאמר למדני חוקיך ויחזור
לרצה.

מועד אומר יעלה ויבוא.

236בשבת אומר בה :רצה והחליצנו ,ובר"ח ויו"ט וחולו של
מועד אומר :יעלה ויבא 237 ,ואם חל אחד מהם בשבת
אומר :רצה והחליצנו ,ואח"כ :יעלה ויבא238 ,ואינו מזכיר
של שבת ביעלה ויבא ,ולא של יום טוב וחוש"מ ור"ח ברצה
והחליצנו.
ו .טעה ולא הזכיר רצה או יעלה ויבוא ונזכר קודם
הטוב אומרם בקצרה.

236אמירת רצה-בגמ' בברכות מח :ובשבת  -מתחיל בנחמה
ומסיים בנחמה ואומר קדושת היום באמצע.
אמירת יעלה ויבא -בגמ' בשבת כד :איבעיא להו :מהו
להזכיר ראש חודש בברכת המזון? ..רב אמר :מזכיר ,רבי
חנינא אמר :אינו מזכיר .אמר רב זריקא :נקוט דרב בידך.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -מכיוון שכל אלא בקשת רחמים הם תיקנום לומר
בברכת בונה ירושלים שגם היא בקשת רחמים ,ואם
הזכירם בברכת הארץ לא יצא יד"ח.
הלכה ברורה(ט) אם הזכירם בברכה אחרת ולא בברכת
בונה ירושלים וסיים את בה"מ דינו כמי שלא הזכיר את
המאורע כלל ,ויבואר דינו בהמשך.

 240כן כתבו התוס' ,רא"ש וכ"פ בשו"ע.
 241בגמ' בברכות מט .גידל בר מניומי הוה קאי קמיה דרב
נחמן ,טעה רב נחמן והדר לרישא .אמר ליה :מאי טעמא
עביד מר הכי? אמר ליה ,דאמר רבי שילא אמר רב :טעה -
חוזר לראש! והא אמר רב הונא אמר רב :טעה  -אומר:
ברוך שנתן! אמר ליה :לאו איתמר עלה ,אמר רב מנשיא
בר תחליפא אמר רב :לא שנו אלא שלא פתח בהטוב
והמטיב ,אבל פתח בהטוב והמטיב  -חוזר לראש.
ראב"ד ,רא"ש ,ר' יונה -אם לא סיים ברכת הטוב והמטיב
אינו חוזר לראש בה"מ אלא לתחילת בונה ירושלים ,כיוון
שדינו כתחנונים לאחר התפילה שאם נזכר בהם חוזר
לרצה .כך גם כאן חוזר לבונה ירושלים
רא"ש ,רמב"ם -אין להשוות לתפילה ששם ג' ברכות
אחרונות נחשבות לברכה אחת ולכן חוזר לרצה ,אך אצלנו
בה"מ נחשבת לברכה אחת ולכן חוזר לראש .וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(יא,יג) אם התחיל בברכה רביעית והגיע
לתיבת "לעד" ("האל" לפי נוסח האשכנזים) חוזר לתחילת
בה"מ דווקא בליל שבת ובסעודת שחרית של שבת ,ודווקא
בליל א' של סוכות ובליל א' של פסח .ודין (יח) יו"ט שני
כיו"ט ראשון .אך בשאר סעודות יו"ט ממשיך כדרכו וכן
בר"ה (טז) אם שכח יעלה ויבוא אינו חוזר.
(טו) אולם יו"ט שחל להיות בשבת,אמר רצה ושכח להזכיר
יעלה ויבא ,יחזור לראש ויאמר גם רצה וגם יעלה ויבא.
ואם שכח בפעם השניה לומר רצה ואמר יעלה ויבא אינו
חוזר לברך בפעם השלישית.
ראש השנה -מג"א אם שכח כיוון שיש סוברים שצריך
להתענות בר"ה ,לכן אם שכח יחזור ויאמר ללא חתימה
בשם .משנ"ב -מברך בשם בתחילה ובסוף .הלכה
ברורה(טז) אינו חותם לא בהתחלה ולא בסוף דסב"ל.
חולה ביוה"כ -אם לא אמר יעלה ויבוא ,לא יחזור
לאמרו,ואף אם עדיין לא התחיל לא יאמר "אשר נתן"
אפילו ללא שם ומלכות(יז)
אישה -בשבת דינה כדין האיש ,וכן בליל א' של פסח,
ובשאר סעודות יו"ט דינה כדין האיש .חוץ מליל א' של
סוכות שאינה חוזרת כיוון שהיא פטורה מן הסוכה(.כ)
מעין שלוש-אף בהם צריך להזכיר מעין המעורא ,ואם לא
הזכיר אינו חוזר (כג)

 237כל בו -מקדים של שבת לשל ראש חודש ,וזאת מפני
שהוא תדיר יותר .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -בדיעבד אם החליף יצא יד"ח ובהלכה ברורה(ח)
אף אם התחיל יעלה ויבוא ונזכר שלא אמר רצה ,יסיים
אמירת יעלה ויבוא ואז יאמר רצה
 238סמ"ג -כיוון שאין צורך להזכיר הדבר פעמיים .וכ"פ
בשו"ע
 239בגמ' בברכות מט .יתיב רבי זירא אחורי דרב גידל,
ויתיב רב גידל קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר:
טעה ולא הזכיר של שבת ,אומר :ברוך שנתן שבתות
למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית .ברוך מקדש
השבת .אמר ליה :מאן אמרה?  -רב .הדר יתיב וקאמר:
טעה ולא הזכיר של יום טוב אומר ברוך שנתן ימים טובים
לעמו ישראל לשמחה ולזכרון ,ברוך מקדש ישראל
והזמנים .אמר ליה :מאן אמרה?  -רב.
נחלקו בפוסקים האם חותם אותה בשם ומלכות ,כיוון
שבגמ' לא מוזכר
ראב"ד -אינו חותם בשם ומלכות כיוון שהיא ברכה שאינה
קבועה.
רמב"ם ,רשב"א ,ר' יונה -חותם בשם ומלכות ,ואע"פ
שאם היה אומר אותן במקומן לא היה חותם זאת כיוון
שהייתה נכללת בברכת רחם .ולכן מברך בשם ומלכות
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב* -אם הוא מסופק חוזר דמסתמא לא אמר .אם
אינו זוכר את נוסח ברכה זו חוזר לראש ,ואם יודע
תחילתה וסופה ,יאמר כך ואינו צריך לחזור לראש.
חתם את ברכת בונה ירושלים ואמר "ברוך אתה" ונזכר
יחזור לומר רצה ואח"כ יחתום "ותבנה ירושלים "...אך
אם אמר "ברוך אתה ד' " **ונזכר ששכח טוב שיאמר
למדני חוקיך ויחזור לומר רצה או יעלה ויבוא.
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של שבת ולא הזכיר של ר"ח ,ולא נזכר עד שהתחיל הטוב
והמטיב ,אינו חוזר; ואם שכח (גם) של שבת ונזכר קודם
שהתחיל הטוב והמטיב ,כולל ר"ח עם שבת ואומר :שנתן
שבתות למנוחה וראשי חדשים לזכרון; ואם פתח בהטוב
והמטיב ,חוזר לראש בהמ"ז ומזכיר של שבת ושל ר"ח;
ויש מי שאומר שאם שכח של שבת ור"ח ונזכר קודם
שהתחיל הטוב והמטיב ,אומר :שנתן שבתות למנוחה
וראשי חדשים לזכרון ,וחותם בשל שבת ואינו חותם בשל
ר"ח.

והמטיב ,אבל אם לא נזכר עד שהתחיל הטוב והמטיב,
צריך לחזור לראש בהמ"ז.
ז .לא הזכיר בה של ר"ח ,מוסיף ברכה ואינו חותם
ובכל אופן אינו חוזר.

242אם טעה ולא הזכיר בה של ר"ח ,בין ביום בין בלילה,
אומר :ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון,
ואינו חותם בה 243 ,והוא שנזכר קודם שהתחיל הטוב
והמטיב; אבל אם לא נזכר עד שהתחיל הטוב והמטיב,
אינו חוזר מפני שאינו חייב לאכול פת כדי שיתחייב לברך
בהמ"ז; 244וחוה"מ דינו כר"ח .הגה :ואפשר דמ"מ יש לאמרו

ח .סעודה שלישית בשבת ,דינה כר"ח.

בתוך שאר הרחמן ,כמו שנתבאר לעיל גבי על הנסים סי' קפ"ז;

246סעודה שלישית בשבת ,דינה כר"ח.

ואולי יש לחלק כי ביעלה ויבא יש בו הזכרת שמות ואין לאומרו
לבטלה ,כן נראה לי וכן נוהגין245 .אם חל ר"ח בשבת ,והזכיר

ט .ג' שזימנו ושכחו להזכיר מעין המאורע חוזרים
בלא לזמן שוב.

247ג' שאכלו בשבתות ויו"ט ,ושכחו להזכיר מעין המאורע
והם צריכים לחזור לראש בהמ"ז ,יברך כל אחד בפני
עצמו ,כי מידי זימון כבר יצאו

 242בגמ' בברכות מט .הדר יתיב וקאמר :טעה ולא הזכיר
של ראש חודש אומר ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו
ישראל לזכרון ולא ידענא  -אי אמר בה שמחה אי לא אמר
בה שמחה ,אי חתים בה אי לא חתים בה ...אמר רב אידי
בר אבין אמר רב עמרם אמר רב נחמן אמר שמואל :טעה
ולא הזכיר של ראש חדש בתפלה  -מחזירין אותו ,בברכת
המזון  -אין מחזירין אותו .אמר ליה רב אבין לרב עמרם:
מאי שנא תפלה ומאי שנא ברכת המזון? ..תפלה דחובה
היא  -מחזירין אותו; ברכת מזונא ,דאי בעי אכיל אי בעי
לא אכיל  -אין מחזירין אותו..
האם חותם כשאומר אשר נתן של ר"ח?
כנסת הגדולה-חותם
רי"ף ,רמב"ם ,הגהמ"י-אין לחתום וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא חבל ראשונים הסוברים שפותח את הברכה
בשם ומלכות וכן יש לנהוג.
דין יו"ט כדין ר"ח ,חוץ מסעודה אחת בלילה ואחת ביום
שאותן מחויב לאכול ואם שכח צריך לחזור .אך שאר
סעודות אם שכח אינו צריך לחזור

י .האוכל ויצאה שבת מזכיר של שבת בבה"מ וכן
בר"ח חנוכה ופורים.

248היה אוכל ויצא שבת ,מזכיר של שבת בבהמ"ז דאזלינן
בתר התחלת הסעודה; והוא הדין לראש חודש ופורים
וחנוכה.
 246ישנה מחלוקת בפוסקים בדין סעודה שלישית באכילת
מה יוצא ידי חובה?
ר"ת -יוצא גם במיני דתרגימא .רא"ש ,תוס' -חייבת בפת.
מכאן נובעת המחלוקת האם בסד"ש מחזירים אותו אם
שכח או לא?
לרא"ש -מחזירין אותו
לר"ת -דינה כר"ח אין מחזירין אותו וכ"פ בשו"ע.
מג"א,ט"ז -למרות שבסימן רצא' פסק בשו"ע שצריך פת
מ"מ כיוון שסב"ל הורה שלא יחזור לברך
משנ"ב -בסד"ש אם נזכר לפני ברכת הטוב והמטיב יאמר
"אשר נתן"..
ביה"ל -דווקא לגבי ר"ח שאלה הגמ' האם לחתום או לא
כיוון שאינו יום חשוב מספיק ,אך יום שבת הוא חשוב
ולכן גם חותם.
בהלכה ברורה(כט) כתב שבכה"ג גם חותם בשם ומלכות.
ואם התחיל לחתום את ברכת בונה ירושלים ואמר "ברוך
אתה ד'" ונזכר יאמר למדני חוקיך ויחזור ויאמר רצה
והחליצנו ויחתום ובנה ירושלים
סעודה רביעית :תוס'-אם אכל סעודה רביעית בשבת
ושכח של שבת לכו"ע אינו חוזר לראש שודאי אינו מחויב
לאכול אותה.
הלכה ברורה(לא) אם נזכר קודם שהתחיל בברכת הטוב
והמטיב יאמר "שנתן שבתות למנוחה" בשם ומלכות ,אך
אם התחיל הטוב והמטיב אינו חוזר.

 243כ"פ המרדכי והרשב"א על פי הגמ' לעיל שכל עוד לא
התחיל בברכת הטוב והמטיב לא נחשב כחזרה .וכ"פ
בשו"ע.
 244תשב"ץ -בחוה"מ מחזירין אותו אם שכח דווקא
בסעודת שחרית
סמ"ג ,כלבו -חוה"מ דינו כר"ח ולכן אינו חוזר וכ"פ
בשו"ע.
 245ה"ר יוסף -כאשר חל ר"ח בשבת ,והזכיר של שבת ולא
של ר"ח ,אם התחיל הטוב והמטיב אין מחזירין אותו,
כיוון שזה לא שכיח כ"כ.
וכתב בבדק הבית(ב"י) שהלכה כוויתיה דסב"ל וכ"פ
בשו"ע
ה"ר יחיאל -כיוון שחל עליו חיוב אכילה ביום זה ,אם
שכח לומר ר"ח חוזר.
ולדעת שניהם* :אם שכח גם של שבת,ונזכר קודם
שהתחיל ב"הטוב והמטיב" כולל את ר"ח באשר נתן .ואם
התחיל בהטוב והמטיב חוזר לראש בה"מ ומזכיר את שבת
ור"ח במקומם**  .וכ"פ בשו"ע.
*אם שכח רק שבת ,ואומר "אשר נתן" אינו צריך להזכיר
את ר"ח כיוון שכבר הזכירו.
** גם במקרה שהזכיר בפעם הראשונה את ר"ח בגלל
שמברך מחדש צריך גם להזכירו.

 247כ"פ הכלבו וכ"פ בשו"ע.
 248רא"ש-התחיל לאכול סמוך לחשיכה ,וחשכה לו לאחר
שסיים סעודתו ,לא יזכיר של שבת בחול .וראיה לדבר
הביא שאם שכח להתפלל מנחה בשבת כשמתפלל ערבית
מתפלל פעמיים של חול כי אין להזכיר של שבת בחול.
והוא הדין בפורים שאם סיים סעודתו בלילה אינו אומר
על הניסים.
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251וג' הטבות :הוא הטיב לנו ,הוא מטיב לנו ,הוא ייטיב
לנו .וג' גמולות :הוא גמלנו ,הוא גומלנו ,הוא יגמלנו.

סימן קפט -נוסח ברכה רביעית ודיניה

ב .נוסח ברכה רביעית בבית האבל

א .נוסח ברכה רביעית

252בבית האבל אומר :ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם
האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב המלך
החי הטוב והמטיב אל אמת דיין אמת וכו'

249ברכה רביעית לא יאמר תתברך ,ולא יאמר בה החי ,כי
אם בבית האבל; 250ואומר בה שלשה מלכויות :ברוך אתה
ה' אלהינו מלך העולם ,האל אבינו מלכנו ,המלך הטוב.

סימן קצ-שתיית היין אחר הברכה ודיניה.
א .אחר שסיים בה"מ מברך בפה"ג ויטעום המברך

תוס' ,הגהמ"י-יש להזכיר למרות שיצא השבת ,וראייתו
מתפילת ערבית אינה ראיה ,מכיוון שהיא תפילת
תשלומין ,שכבר עבר זמנה .אבל בה"מ היא על הסעודה
שהחל בה בשבת וכיוון שלא התפלל ערבית של חול ,צריך
לומר רצה .וכן בפורים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם התפלל ערבית של חול לא מזכיר את שבת
דהוי תרתי דסתרי.
אם חל ר"ח במוצ"ש :אם סיים סעודתו מבעוד יום מזכיר
רק של שבת,אך אם אכל גם בלילה לכאורה צריך להזכיר
את שניהם והוי תרתי דסתרי ,ולכן יזכיר רק של ר"ח
שהוא ודאי צריך להזכירו .וי"א שאם חל יו"ט או ר"ח
במוצ"ש ,יזכיר גם רצה וגם יעלה ויבוא ,ולא חוששים לכך
שזה תרתי דסתרי אלא כיוון שנמשכה הסעודה נתווסף לו
עוד חיוב-וצ"ע לדינא בדעתו.
אם חל פורים או חנוכה במוצ"ש :גם אם סיים סעודתו
בלילה מזכיר רק של שבת כיוון שהזכרת המאורע של
חנוכה ופורים אינה אלא רשות.
הלכה ברורה(לו) כשחל ר"ח\חנוכה במוצ"ש וסיים
סעודתו לפני החשיכה מזכיר רק רצה ואינו מזכיר יעלה
ויבא או על הניסים .אך אם סיים את הסעודה אחרי
החשיכה נכנס למחלוקת בפוסקים ולכן יזהר לסיים
סעודתו לפני חשיכה .ואם בכל זאת נמשכה סעודתו אף
לאחר החשיכה יאמר רק רצה והחליצנו.

תחילה.

 251כן הובא בטור על פי המדרש.
בהלכה ברורה(ב) הביא שהרמב"ם לא הזכיר שלוש הטבות
ושלוש גמולות ,וכן עניין זה לא מפורש בגמ' בהדיא ,לכן
אין לומר שג' הטבות וג' גמולות הן לעיכובא.
אמירת מגדיל\מגדול:אבודרהם -קבל מרבותיו שבשבת יש
לומר מגדול ובחול מגדיל ,ובטעם הדבר הביא כיוון
שבשבת הוא מלך גדול ומגדיל הוא מלך קטן כביכול.
הלכה ברורה(ד) הוא הדין ביו"ט ,ר"ח ,חוה"מ ואף
בסעודת פורים.
 252בגמ' בברכות מו :מה הם אומרים בבית האבל? ברוך
הטוב והמטיב; רבי עקיבא אומר :ברוך דיין האמת .הטוב
והמטיב אין ,דיין אמת לא?(האם לת"ק לא אומר דיין אמת?)
אלא אימא :אף הטוב והמטיב.
מר זוטרא איקלע לבי רב אשי איתרע ביה מלתא(מת בנו),
פתח ובריך :הטוב והמטיב ,אל אמת דיין אמת ,שופט
בצדק *לוקח במשפט ,ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי
כל דרכיו משפט ,שהכל שלו ואנחנו עמו ועבדיו ,ובכל
אנחנו חייבים להודות לו ולברכו ,גודר פרצות בישראל
הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים
ב"י -עיקר הברכה היא "הטוב והמטיב" ושלוש מלכויות
וכל השאר הן הוספות ,ובבית האבל לא אומרים את אותן
הוספות ומוסיפים את "אל אמת "..וכו' .וכ"פ בשו"ע.
* בה"ג ,רי"ף ,רמב"ם-אין לומר זאת שהרי יש מיתה אף
בלא חטא.
רא"ש ,ר' יונה -יש לומר זאת שהרי גם אם יש מיתה בלא
חטא ,בכ"ז כל דרכיו משפט והוא יודע למה הוא עושה
זאת .ב"י-הכי נקטינן.
משנ"ב -מברך כך בין שאחרים אוכלים עמו ,ובין שאוכל
לבד.
הלכה ברורה(ז) נוסח הברכה למנהג הספרדים  ":ברוך
אתה ד' אלוקינו מלך העולם לעד האל אבינו מלכנו אדירנו
בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב ,המלך החי והמטיב אל
אמת שופט בצדק לוקח נפשות שליט בעולמו לעשות
כרצונו ואנחנו עמו ועבדיו ,וכל הכל אנחנו חייבים להודות
לו ולברכו ,גודר פרצות הוא יגדור את הפרצה הזאת
מעלינו ומעל כל עמו ישראל ברחמים ,עושה שלום
במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל
ואמרו אמן" ואין אומרים לאחר מכן "הרחמן" כלל.
ובשבת אם האבל אוכל לבד  ,או בשלושה אבלים אומר
את הנוסח המיוחד ,אך אם היו אחרים אוכלים
עמו\עמהם אין אומרים נוסח זה כלל שזה נחשב
לפרהסיא.

הקדמה :בגמ' בברכות מח :מובא שברכת הטוב והמטיב
היא מתקנת חכמים שתיקנוה ביבנה ,ביום בו ניתנו הרוגי
ביתר לקבורה ,וקבעוה בבה"מ מפני שבה"מ כולה הודאה
היא .ובמדרש הובא שמשנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל
ואינה עתידה לחזור עד שיבוא משיח בן דוד ולכן קבעו
אותה בסמיכות לברכת בונה ירושלים.
 249אבודרהם -לא אומר תתברך כיוון שאמר כבר ברוך.
וכ"פ בשו"ע.
פתיחת הברכה :תוס'-פותח בברוך ,ואע"פ שסמוכה
לחברתה אומר כן כיוון שנתקנה בפני עצמה.
חתימת הברכה :תוס' –אינו חותם ,ומכיוון שבתחילתה
הייתה קצרה ,ורק לאחר מכן נתווספו בה הוספות וכ"פ
בשו"ע.
רשב"א-לא רצו לעשותה חשובה כמו הברכות מדאו'
שלפניה.
בהלכה ברורה(ג) כשאומר "וריוח והצלה וכל טוב" הוא
סיום הברכה .ולנוסח האשכנזים כשאומר "לעולם אל
יחסרנו" .והשומע את חבירו שסיים הברכה צריך לענות
אחריו אמן.
 250בגמ' בברכות מט .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי
יוחנן :הטוב והמטיב צריכה מלכות .רב פפא אמר ,הכי
קאמר :צריכה שתי מלכיות לבר מדידה(היינו אחת בשביל
עצמה אחת בשביל בונה ירושלים ,ואחת בשביל ברכת הארץ)

וכ"פ בשו"ע .ועיין עוד בהערה  232בטעם הדבר.
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253אחר שסיים בהמ"ז מברך בפה"ג 254ויטעום המברך (ואם
הפסיק בין הברכה לטעימה ע"ל סי' רע"א סעיף ט"ו) ואח"כ

ג .ישתה רביעית כדי להסתלק מספק ברכה.

257שיעור שתיית יין להתחייב בברכה אחרונה יש ספק אם
די בכזית או ברביעית ,לכך יזהר לשתות או פחות מכזית
או רביעית כדי להסתלק מן הספק ,והכא א"א לשתות
פחות מכזית ,דכל דבר שצריך כוס צריך לשתות ממנו
כמלא לוגמיו שהוא רוב רביעית ,הלכך ישתה רביעית
שלם.

יטעמו האחרים; אם כולם זקוקים לכוס אחד ,ונותן
המברך מכוסו לכוס ריקן שבידם ,לא יטעמו עד שיטעום
הוא; אבל אם אינם זקוקים לכוסו ,יכולים לטעום קודם
שיטעום הוא255 .א"צ המברך לשפוך מכוסו לכוס המסובין
אלא א"כ כוס המסובין פגום
ב .אחר ששתה כוס של בה"מ יברך ברכה אחת מעין

ד .אם המברך אינו רוצה לטעום ,יטעום אחד

שלוש.

מהמסובין כשיעור.

256אחר ששתה כוס של בהמ"ז יברך ברכה אחת מעין שלש.
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אם המברך אינו רוצה לטעום ,יטעום אחד מהמסובין
כשיעור ,ואין שתיית שנים מצטרפות ,מ"מ מצוה מן
המובחר שיטעמו כולם

 253בגמ' בפסחים קג :אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו
יתבי בסעודה ,וקאי עלייהו רב אחא בריה דרבא .אמימר
בריך על כל כסא וכסא ,ומר זוטרא בריך אכסא קמא
ואכסא בתרא ,רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך.
רי"ף ,רא"ש -הלכה כמר זוטרא ,כיוון שקי"ל שזימון הוי
היסח הדעת ,כל שכן שבה"מ הוי היסח הדעת ולכן צריך
לברך על הכוס .וכ"פ בשו"ע.

משנ"ב -ואם בדעתו לשתות עוד לא יברך ברכה אחרונה
אלא לבסוף לאחר גמר שתייתו ,ובדווקא כשדעתו לשתות
מיד דאל"כ חיישינן שמא יתעכל.
ביה"ל -הביא בשם אבן העוזר שכל שלא סילק דעתו
מהאכילה או השתיה לא נתבטלה הברכה הראשונה אפילו
שהה כל היום .אך הביה"ל גמגם בזה שמניין לנו להתיר לו
להפסיד ברכה אחרונה של אכילה ושתיה שבהתחלה,
שהרי גם אם יברך בסוף לא מועיל למה שכבר נתעכל.

 254דין זה מבואר בסימן קסז בדין הבוצע לחם ודינם
שווה.
בגמ' בברכות מז .אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר
שילת משמיה דרב :אין המסובין רשאין לאכול כלום עד
שיטעום הבוצע.
והקשה הרשב"א והרי בגמ' בפסחים קו .רב אשי איקלע
למחוזא ,אמרו ליה :ליקדיש לן מר קידושא רבה .הבו
ליה..אמר בורא פרי הגפן  ...חזייה לההוא סבא דגחין
ושתי .קרי אנפשיה החכם עיניו בראשו .ומשמע מכאן
שמותר לטעום לפני שהמקדש טועם!
ותרצו הרשב"א ,רא"ש ,ר' יונה -על פי הירושלמי רבי
אבא בשם רב מסובין אסורים לטעום כלום עד שיטעום
המברך ריב"ל אמר שותין אף על פי שלא שתה .מה פליג?
מה דמר רב כשהיו כולן זקוקין לככר אחד .מה דמר ריב"ל
כשהיה כל א' וא' כוסו בידו .ולכן תרצו שבגמ' בברכות
מיירי שהיו זקוקין לכיכר של המברך ובגמ' בפסחים מיירי
שלכל אחד יש כוס בפ"ע.
ולעניין הלכה כתב הב"י -שאם לכל אחד יש כיכר לפניו
רשאים לטעום קודם שיטעם המברך .אך אם הם זקוקים
לכיכר של המברך למרות שחילק לכל אחד ואחד ,אינם
רשאים לטעום עד שיטעם הוא .וכ"פ בנד"ד בשו"ע

 257נסתפקו הראשונים מה היא הכמות שמחייבת ברכה
לאחר שתיה ביין ובשאר משקין .כתב הרא"ש-לעניין
אכילה נראה שחייב בבה"מ בכזית ,למרות שביוה"כ
מחייבים באכילה רק על ככותבת ,כיוון ששם תלוי ביתובי
דעת (ישוב הדעת) וכן לעניין שתיה נראה שמתחייב בברכה
אפילו אם שתה פחות ממלוא לוגמיו אע"פ שביוה"כ
החיוב הוא ממלוא לוגמיו .ומאידך אולי גם על שתיה חייב
בברכה מכזית או כביצה .ולכן טוב ליזהר שישתה פחות
מכזית או רביעית .להסתלק מן הספק .וכתב הטור
שלשתות פחות מכזית ניתן דווקא בשתיה של רשות ,אך
בשתיה של חובה צריך לשתות כמלא לוגמיו שהוא רוב
רביעית .וכ"פ בשו"ע ונקט שישתה רביעית שלם.
משנ"ב -הט"ז סובר שאם שתה מלוא לוגמיו חייב לברך,
אך כל האחרונים חלקו עליו ודווקא כששותה רביעית
חייב בברכה אחרונה
הלכה ברורה(ה) שיעור כזית הוא  27סמ"ק (=מ"ל) ,שיעור
רביעית הוא  81סמ"ק .ולכן אם שתה שיעור כזית או יותר
אינו מברך ברכה אחרונה עד שישתה רביעית.
זמן השתיה:שיעור השתיה של הרביעית צריך להיות בזמן
שדרך בנ"א לשתות רביעית ,אם שהה יותר מזמן זה לא
יברך ברכה אחרונה ואפילו אם לא שתה בלגימה אחת
בבת אחת אלא בשתים או שלש לגימות כל ששתה
ברציפות ובלא שהיה  ,ולא שהה יותר ממה שדרך בנ"א
לשתות רביעית בנחת מברך ברכה אחרונה
השותה קפה או תה ומחמת חומו שותה אותו לאט לאט,
כיוון ששהה זמן רב לא יברך שסב"ל.
אם נצטנן הקפה ושתה ממנו רביעית בבת אחת נכון שלא
יברך ברכה אחרונה כיוון שאין דרך לשתות ממנו כך (כמו
קפה טורקי)
אך בקפה נמס ,או תה שנתקררו ,כיוון שדרך העולם
לשתותם לכתחילה אף קרים ,אם שתה רביעית בזמן קצר
יברך לכתחילה בורא נפשות (ז)

 255עוד כתבו הרשב"א והרא"ש -שמשמע שאין צריך
המברך למזוג מכוס שלו לכוס של שאר המסובים ובלבד
שלא יהיו פגומים ,אך אם הכוס שלהם פגומה צריך לשפוך
מכוסו לכוס שלהם לפני שישתה .והם צריכים לחכות עד
שישתה כיוון שהם זקוקים לכוס שלו וכ"פ בשו"ע
 256בה"ג -אין לברך אחר כוס זו על הגפן.
רא"ש ,מרדכי ,סמ"ג -תמהו על דבריו ,ויש שכתבו
ששיגגת קולמוס היא ,ובב"י-ניסה לישב את שיטתו בכך
שבה"ג סובר שלמרות שמפסיק בבה"מ לא נחשב להפסקה
שמדמה זאת לחברים שהיו מסובים ויצאו לפני חתן וכלה
שאינם טעונים ברכה (וק"ק על ישוב זה שהרי נפטר רק
מברכה ראשונה ולא מברכה אחרונה) אולם בפרישה -ביאר
באופן שונה כיוון שהכוס היא לצורך בה"מ ,שזה לצורך
הסעודה ודומה הדבר כאילו הסיחו דעתם מלאכול ואח"כ
הביאו להם דבר מאכל שצריכים לברך ברכה ראשונה ולא
ברכה אחרונה ,אותו דבר אצלנו.
ולעניין דינא כו"ע מודו שמברך לאחריו וכ"פ בשו"ע

 258כתב הב"י בשם הטור שהביא בשם הרא"ש שהמברך
על הכוס יכול אחד מהמסובים לשתות במקומו ואף
בקידוש ,אך צריך לשתות מלא לוגמיו ,כיוון שצריך
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בונה ירושלים וחותם בברכת הארץ ,ואין אומרים ברכת
הטוב והמטיב כלל .בד"א ,כשנוטלים שכר על מלאכתן
מלבד הסעודה ,אבל אם אין נוטלים שכר אלא הסעודה
שאוכלים לבד ,מברכין כל ד' ברכות כתקנן; וכן אם
בעה"ב מיסב עמהם ,אף על פי שנוטלים שכר מלבד
הסעודה ,מברכין כל ד' ברכות.

ה .המסופק אם כוס של בה"מ יגיע אליו ,צריך לברך
בפה"ג אם הגיע

259כשמסובין בסעודה גדולה ואין יודעים עד היכן יגיע כוס
של בהמ"ז ,כל אחד מהמסופקים אם יגיע לו צריך לברך
בורא פרי הגפן.

ב .האידנא מברכים כל הברכות ,שאין דרך בנ"א

סימן קצא -אם הפועלים מחויבים לברך

עכשיו להקפיד בכך.

261והאידנא לעולם מברכים כל ארבע ברכות ,שאין דרך בני
אדם עכשיו להקפיד בכך ,ומסתמא אדעתא דהכי שוכרים
פועלים שיברכו כל ארבע ברכות כתקנם.

א .פועלים העושים מלאכה אצל בעל הבית ,מקצרין
בבה"מ.

 260פועלים העושים מלאכה אצל בעל הבית ,מקצרין
בבהמ"ז ,כדי שלא לבטל מלאכת בעל הבית; כיצד ,ברכה
ראשונה כתקנה ,ושנייה פותח בברכת הארץ וכולל בה

ג .אסור לעשות מלאכה בעודו מברך.

262אסור לעשות מלאכה בעודו מברך

ליהנות ואין הנאה בפחות ממלא לוגמיו ,ואין שתיית
שתיים מצטרפת ומצווה מן המובחר שיטעמו כולם .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -דווקא אחד מהם צריך רביעית ,אך כל השאר סגי
להו בטעימה בעלמא.
ביה"ל -ר' עקיבא אייגר הביא שבכה"ג המברך בה"מ לא
יברך בפה"ג והטועם הוא זה שיברך ,שאולי בה"מ אינה
טעונה כוס מדינא ולכן אינה בכלל ברכת המצוות ואינו
פוטר את חבירו אם הוא עצמו אינו נהנה מכך .וכתב
בביה"ל שנראה שדווקא המברך בה"מ הוא יברך על היין
למרות שאינו טועם כי עדיין יש כאן מצווה ,וכך משמע
מלשון השו"ע.
הלכה ברורה(ח) אם לא שתה אחד מהם כשיעור מלא
לוגמיו למרות ששתיים או יותר שתו יחדיו שיעור זה ,לא
קיים מצווה בה"מ כלל ולעיכובא .אך למנהג האשכנזים
בדיעבד מועיל הדבר .והוא הדין לעניין כוס של קידוש
והבדלה.

סימן קצב-ברכת זימון בשלושה או בעשרה
א .נוסח הזימון בשלשה בארבעה בעשרה וביותר.

263היו המסובין ג' ,חייבים בזימון שאומר אחד מהם :נברך
שאכלנו משלו ,והם עונים ואומרים :ברוך שאכלנו משלו
 261בגמ' בברכות מה :אביי עני ליה בקלא כי היכי דלשמעו
פועלים וליקומו(ענה אמן לאחר ברכת בונה ירושלים)
וכתב בהגמ"י -טעם זה לא שייך בימנו כיוון שאנו שוכרין
הפועלים שיברכו כשאר כל אדם וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(א) מנהג העולם לא להקפיד בדבר ,ולכן
אפילו אם התנה בעל הבית עם הפועלים שיברכו ברכה
מקוצרת אינם רשאים לשמוע בקולו ,כיוון שנחשב הדבר
כיאלו קיבלו עליהם כולם לחובה ואין היחיד יכול להוציא
עצמו מן הכלל.
אולם אם הפועל אוכל ביחד עם אחרים ,וסיים סעודתו
והאחרים אינם מוכנים לזמן עמו ,יברך אף בלא זימון.

 259כ"כ באגודה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב אם המסובים התכוונו שאם תגיע אליהם הכוס
יצאו יד"ח בברכתו אזי יוצאין בזה .אך יזהרו כולם שכל
מי שרוצה לטעום מן הכוס על סמך ברכת המברך שלא
ישיחו עד שיטעמו מן הכוס שלא יהיה הפסק.

 262בירושלמי ברכות פ"ב ה"ה א"ר מנא זאת אומרת
שאסור לעשות מלאכה בשעה שיברך וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -הוא הדין בזמן שעוסק באיזה מצווה לא יעסוק
בדבר אחר ,ובדיעבד אם ברך בעודו עסוק יצא יד"ח.
בהלכה ברורה(ג) הוא בכלל מה שנאמר "ואם תלכו עמי
קרי" היינו תעשו את המצוות בדרך ארעי ומקרה ,ואף
מלאכה קלה שאינה מפריעה בכוונה ,ולכן לא יסדר הכלים
שבשולחן ולא ינגב ידיו וכן על זה הדרך.

 260בגמ' בברכות טז .הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל
בעל הבית קורין קריאת שמע ומתפללין ,ואוכלין פתן ואין
מברכים לפניה ,אבל מברכין לאחריה שתים ,כיצד  -ברכה
ראשונה כתקונה ,שניה  -פותח בברכת הארץ וכוללין בונה
ירושלים בברכת הארץ; במה דברים אמורים  -בעושין
בשכרן(שצריכים למהר כיוון שנוטלים שכר מעבר לכך
שמקבלים סעודה) ,אבל עושין בסעודתן(שאינם נוטלים אלא
את שכר הסעודה) או שהיה בעל הבית מיסב עמהן  -מברכין
כתיקונה .וכ"פ בשו"ע ע"פ הגמ'.
לעניין ברכת המוציא:רש"י ,תוס' ,רמב"ם -אין מברכים
לפני מכיוון שאינה ברכה מן התורה.
רשב"א ,רא"ש -גרס בגמ' שכן מברכים לפניה.
לעניין בה"מ:תוס' -למרות שברכות אלו מן התורה ,יש
בכח חכמים לעקור אותם ,וכתב הב"י שאין צריך לומר
כדברי התוס' ,שהרי מניין ברכות המזון אינו מן התורה
ולכן ניתן לקצר בברכות וכ"פ בשו"ע
בהלכה ברורה(ב) הביא שבשעה"ד כשאי אפשר לומר כל
נוסח בה"מ ,או אדם שאינו יודע לשה"ק ואינו יכול ללמוד
כל נוסח בה"מ ,מוטב שיאמר נוסח בה"מ המקוצר ובלבד
שיזהר בנוסח שלא יחסיר דברים המעכבים.

הלכות זימון מופיעות בכמה סימנים ,ואלו הם :קצב -קצח
וכן בסימן ר' והם משלימים זה את זה
 263במשנה בברכות מה .שלשה שאכלו כאחת חייבין
לזמן.ובגמ' מנא הני מילי? אמר רב אסי :דאמר קרא גדלו
לה' אתי ונרוממה שמו יחדו .רבי אבהו אמר מהכא :כי
שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו.
וכן במשנה בברכות מט :כיצד מזמנין? בשלשה  -אומר:
נברך ,בשלשה והוא אומר :ברכו ,בעשרה אומר :נברך
אלהינו.
ובגמ' בברכות מו :להיכן הוא חוזר? רב זביד משמיה
דאביי אמר :חוזר לראש ,ורבנן אמרי :למקום שפסק.
והלכתא :למקום שפסק.
רי"ף ,ר' יונה ,רא"ש -חוזר למקום שפסק היינו :המזמן
אומר נברך שאכלנו משלו ועונים אחריו ברוך שאכלנו
משלו ,והוא חוזר לומר מברוך שאכלנו ...וכ"פ בשו"ע
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סימן קצג -אם מצטרפין לזימון אם לאו

ובטובו חיינו ,והוא חוזר ואומר :ברוך שאכלנו משלו
ובטובו חיינו בא"י אמ"ה הזן את העולם וכו'; 264ואם הם
ד' יכול לומר :ברכו שאכלנו משלו ,אבל יותר טוב לומר
נברך ,שלא להוציא עצמו מן הכלל; ואם הם עשרה ,צריך
להזכיר את ה' ,שאומר :נברך אלהינו וכו' ,והם עונים
ואומרים :ברוך אלהינו וכו' .אין לומר נברך לאלהינו
בלמ"ד265 .ובין שיהיו עשרה או מאה או אלף או רבוא ,כך
הם מברכים; וכל המשנה מזה הנוסח ,כגון שאומר :נברך
על המזון שאכלנו ,או שאומר :למי שאכלנו משלו ,או
שאומר במקום ובטובו מטובו ,או במקום חיינו אומר
חיים ,הרי זה בור; וכשהם עשרה ,כיון שמזכירים את
השם יכול לומר :נברך אלהינו על המזון שאכלנו משלו.

א .שנים שאכלו מברך כל אחד בה"מ לעצמו ,אבל ג'
אינם רשאין ליחלק.

267שנים שאכלו ,אף על פי שבברכת המוציא פוטר אחד את
חבירו ,מצוה ליחלק שיברך כל אחד בהמ"ז לעצמו; במה
ד"א כשהיו שניהם יודעין לברך בהמ"ז ,אבל אם אחד יודע
והשני אינו יודע מברך היודע ויוצא השני אם מבין לשון
הקודש אלא שאינו יודע לברך; וצריך לכוין מלה במלה
לכל מה שיאמר.הגה :וצריך המברך שיכוין להוציאו ,אבל אם
אינו מבין ,אינו יוצא בשמיעה;  268אבל ג' שאכלו אינם
רשאים ליחלק; ושנים שאכלו ,מצוה שיחזרו אחר שלישי
שיצטרף עמהם לזימון; וכן ארבעה או חמשה אסור להם

ב .טעה המזמן בעשרה והעונים ולא הזכירו אלהינו
אין חוזרין.
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266אם טעה המזמן בעשרה והעונים ,ולא הזכירו אלהינו,
אין יכולים לחזור; אבל אם עדיין לא ענו אחריו ,יחזור
ויזמן בשם.

בגמ' בברכות מה :אמר אביי ,נקטינן :שנים שאכלו
כאחת  -מצוה ליחלק.
פרש"י ולברך כל אחד בפני עצמו ,בין ברכת המוציא בין
ברכת המזון
הרא"ש ,מרדכי ,ר' יונה -הביאו שאת ברכת המוציא
מברך אחד בשביל כולם כיוון שהם מסובים וקבועים יחד,
אך בה"מ כל אחד מברך בפ"ע כיוון שכבר נגמרה
קביעותם .וכ"פ בשו"ע.
בהמשך הגמ' תניא נמי הכי :שנים שאכלו כאחת  -מצוה
ליחלק; במה דברים אמורים  -כששניהם סופרים ,אבל
אחד סופר ואחד בור  -סופר מברך ,ובור יוצא.
מרדכי ,סמ"ג -צריך דעת שומע ומשמיע שיכוונו לצאת
יד"ח .וכ"פ בשו"ע
ביה"ל -ובדיעבד יצא אם שמע את עיקר הברכה ופתיחתה
וחתימתה.
רש"י -מהגמ' משמע שאף אם אינו מבין את לשה"ק יוצא
יד"ח בשמיעה ובדרכ"מ כתב שבזה"ז נוהגים כך.
רא"ש -וצריך שהשומע יבין את לשה"ק ,אך אם אינו מבין
אינו יוצא יד"ח ,ולכן הנשים שאינן מבינות לשה"ק לא
יוצאות בשמיעה ידי חובה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא פוסקים הסוברים שבלשה"ק יוצא יד"ח
בשמיעה אע"פ שאינו מבין את הלשון ,ומ"מ אם יכולים
טוב שיחזרו מילה מילה אחרי המברך.
ביה"ל -הרבה מהאחרונים הורו שאינו יכול להוציא את
חבירו דווקא ביחיד המוציא יחיד ,אך יחיד שמוציא שניים
או יותר -מועיל .אמנם הב"ח חלק על דבריהם.
הלכה ברורה(ג) הורה להחמיר כשו"ע ,ולכן מי שאינו מבין
לשה"ק ראוי שילמד את פירוש המילים לבה"מ ,או
שיאמר כל מילה עם המברך ,אך אם אינו יכול לעשות כן
עדיף שישמע בה"מ מאחר מאשר לא יברך כלל .ואם מברך
בלשה"ק ואינו מבין יוצא יד"ח ,אך ראוי שילמד את
פירוש המילים.

משנ"ב -בזוהר הזהירו לומר בפיו קודם בה"מ :תן לנו
הכוס ונברך ,או בואו ונברך .לפי שכל דבר שבקדושה צריך
הזמנה בפיו כדי להמשיך הקדושה ,ומזה נוהגים לומר
"רבותי מיר וועלין בענטשין"(רבותי נברך) והם עונים "יהי
שם ד' מבורך מעתה ועד עולם" וחוזר וממשיך בברכתו...
הלכה ברורה (ד) מנהג הספרדים לומר "הב לן ונבריך
למלכא עילאה קדישה" והמסובים עונים "שמים" ונוהגים
שלאחר מכן נוטל המזמן רשות מהמסובים וכו'.
והביא ששמע כמה פעמים את אביו הגרע"י זצ"ל כשהיה
מזמן בלא כוס היה אומר "הב לן ונבריך"..
(ה) אין צריך לומר ובטובו הגדול תמיד חיינו ,אלא ובטובו
חיינו.
 264בגמ' בברכות מט :אמר שמואל :לעולם אל יוציא אדם
את עצמו מן הכלל .תנן :בשלשה והוא  -אומר:
ברכו!(ומשמע שיוציא עצמו מן הכלל) אימא :אף ,ברכו,
ומכל מקום נברך עדיף(.יכול לומר ברכו אך עדיף שלא יוציא
עצמו מן הכלל) וכ"פ בשו"ע
 265במשנה בברכות -אחד עשרה ,ואחד עשרה רבוא .במאה
 הוא אומר :נברך ה' אלהינו .במאה והוא  -אומר :ברכו,ובאלף הוא אומר :נברך לה' אלהינו אלהי ישראל ,באלף
והוא אומר :ברכו ,ברבוא  -אומר :נברך לה' אלהינו אלהי
ישראל אלהי צבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו,
ברבוא והוא  -אומר :ברכו ,כענין שהוא מברך כך עונים
אחריו.רבי יוסי הגלילי אומר :לפי רוב הקהל הם מברכים
(היינו לפי מספר האנשים הברכה משתנה) אמר רבי עקיבא:
מה מצינו בבית הכנסת  -אחד מרובים ואחד מועטים
אומר ברכו את ה' (כשם שבברכת התורה אין שוני במעט בין
רבים כך בברכת הזימון אין שוני בין מעט להרבה) ופסקו
כר"ע וכ"פ בשו"ע

 268במשנה בברכות נ .שלשה שאכלו כאחת  -אינן רשאין
ליחלק ,וכן ארבעה וכן חמשה וכ"פ בשו"ע.
בגמ' בברכות מה .השמש שהיה משמש על השנים  -הרי זה
אוכל עמהם אף על פי שלא נתנו לו רשות ,היה משמש על
השלשה  -הרי זה אינו אוכל עמהם אלא אם כן נתנו לו
רשות!
מכאן למד הרא"ש שמצווה לחזר אחר שלשה דברוב עם
הדרת מלך וכ"פ בשו"ע.
בהלכה ברורה(ה) היינו שיתנו לשלישי הנמצא עמהם
לאכול ,או שיחכו לשלישי שהתחיל לאכול אחריהם עד
שיאכל כזית ,אך אינם צריכים לחזר אחר אדם מבחוץ
שיאכל עמהם

 266כ"כ בארחות חיים והטעם שאם לא ענו אחריו עדיין
לא נתקיימה מצוות זימון ויחזור להתחלה וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אם זימן בלא להזכיר שם ,והעונים ענו בשם יכול
אף הוא לחזור אחריהם בשם .אך אם הם לא ענו בשם אף
הוא לא יאמר בשם .וכ"פ בהלכה ברורה(יא) והוסיף שאם
טעה ואמר אלוקינו ולא היו שם עשרה ,יענו אחריו ולא
יזכירו תיבת אלוקינו.
198

 271אפילו לא הוקבעו מתחלה כולם לאכול יחד ,אלא
שהשנים קבעו ואח"כ בא השלישי וקבע עמהם; או שאחד
קבע תחלה ואח"כ קבעו השנים עמו ,אינם רשאים ליחלק
כיון שהם קבועים יחד בגמר האכילה ,ומ"מ אם יאכל
עמהם בלא קבע רשאים ליחלק ,אא"כ הוא שמש .הגה:

ליחלק ,שכולם נתחייבו בזימון;  269ששה נחלקים ,כיון
שישאר זימון לכל חבורה עד עשרה ,ואז אין נחלקים עד
שיהיו עשרים( .הגה :דאז יכולים ליחלק ,אם ירצו; ונ"ל דה"ה
בששה אינן מחויבים ליחלק ,רק אם ירצו נחלקים) .כיון
שנתחייבו בהזכרת השם ,ומצוה לחזר אחר עשרה.
270ומיהו אם היו רבים מסובים יחד ואינם יכולים לשמוע
ברכת הזימון מפי המברך ,ואינם רשאים ליחלק לחבורות
של עשרה ,מפני שיצטרכו לברך בקול רם וישמע בעל הבית
ויקפיד עליהם ,יכולים ליחלק לחבורות של ג' ג' ולברך
בנחת כדי שלא ישמע בעל הבית ,וזה טוב להם ממה שלא
יצאו ידי חובת ברכת זימון ,שהרי אינם יכולים לשמוע מפי
המברך.

272ומ"מ אפי' כ"מ שרשאין ליחלק עדיף טפי לזמן ,משום דברוב
עם הדרת מלך
ג .אימתי רוכבים שאמרו נאכל מצטרפין ,הג"ה אין
לזמן בבית עכו"ם.

273אם היו רוכבים ,ואמרו :נאכל ,אף ע"פ שכל אחד אוכל
מככרו ולא ירדו מהבהמות ,מצטרפין כיון שעמדו במקום

ב .ג' שאכלו בלא קביעות רשאים ליחלק.
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נחלקו הראשונים מה הוא השלב שמחייב את
הסועדים בזימון?
ר' יונה -תחילת הסעודה היא המחייבת בזימון .ראיה
לדבריו במשנה בברכות מה .והשמש שאכל כזית מצטרף
לזימון .ומה החידוש? פשוט שמצטרף! אלא ללמדנו ששאר
בנ"א אינם מצטרפים אלא כשישבו בישיבת קבע ,דינו של
השמש שונה שכן מצטרף עמהם
רא"ש-קביעות במהלך הסעודה ואפילו לאחר ברכת
המוציא .והחידוש בדין השמש שאפילו אם לא קובע
סעודתו עמהם מצטרף ,אך שאר בנ"א מצטרפים בדווקא
עם קובעים סעודה עמהם בסוף .וכ"פ ר' ירוחם והוסיף
שבמקרה שישבו שניים ולא קבעו סעודה ,ובא שלישי וקבע
עם שניהם ,או שישב אחד והצטרפו אליו שניים וקבעו עמו
אינם רשאים ליחלק כיוון שהיו קבועים בגמר הסעודה
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-קביעות נחשבת אם אוכלים סביב שולחן אחד
אפילו כל אחד אוכל מלחמו .ולדעת הגר"א בעה"ב עם בני
ביתו מצטרף לזימון אפילו בלא שולחן אחד.
צריך קביעות או בגמר סעודה או בתחילת סעודה ,אך אם
לא התחילו יחדיו ולא סיימו יחדיו ,רשאים ליחלק .אך
אם המתינו  2עד שסיים השלישי לאכול חייבין לזמן
ואינם רשאים להיחלק שדנים אותם בכה"ג כאילו סיימו
ביחד*.
הלכה ברורה(יא) כללו של דבר ,כל שהתחילו סעודתם
ביחד או סיימו ביחד חייבים בזימון ,אבל אם התחילו
סעודתם זה אחר זה וגם סיימו סעודתם זה אחר זה אינם
חייבים בזימון.
* והוא הדין אם סיים אחד לאכול והשניים לא סיימו,
וחיכה להם שמתחייב לזמן איתם יחד.

 269במשנה בברכות נ .ששה  -נחלקין ,עד עשרה; ועשרה -
אין נחלקין ,עד עשרים(.פרש"י כלומר :וכן שבעה וכן שמונה

לשתי חבורות ,וכן תשעה לשתי חבורות או לשלשה ,עד עשרה,
אבל אם היו עשרה  -חלה עליהן הזכרת השם ,ואם יחלקו לא
יהיה שם הזכרה  -אין נחלקין עד שיהיו שם עשרים )וכ"פ

בשו"ע.
ובהגמ"י -הביא שמצווה לחזר אחר עשרה וכ"פ בשו"ע.
דרכ"מ -הסיק שאין חובה ליחלק אלא בדווקא אם
רוצים ,אז רשאים ,אבל עדיף טפי שלא יחלוקו וכן הוא
המנהג .וכ"פ ברמ"א
משנ"ב-הביא פוסקים הסוברים שאדרבה במקום שאפשר
 ,מצווה ליחלק.
 270בגמ' בברכות נ .אמר רבא :כי אכלינן רפתא בי ריש
גלותא מברכינן שלשה שלשה(פרש"י ריש גלותא מאריך

בסעודתו ,ואנן כל שלשה ושלשה שגמרו סעודתן מזמנין בקול
נמוך ,ויושבין אחר הברכה עד שגמר ריש גלותא ויזמנו הוא
והיושבין אצלו בקול רם) וליברכו עשרה עשרה!(ובכך יזכירו
שם ד' שנתחייבו בו)  -שמע ריש גלותא ואיקפד(אם היו
מזמנין עשרה עשרה היה צריך המברך להגביה קולו ,וישמע ריש
גלותא ויחרה לו שאנו עושין חבורה לעצמנו בפרהסיא ,אף על גב
דמפקי נפשייהו מידי זמון של הזכרת השם) - .וניפקו בברכתא

דריש גלותא!  -איידי דאוושו כולי עלמא לא שמעי.
רא"ש -למרות שנתחייבו באמירת שם ד' בעשרה ,טוב
להם לעשות כן מאשר שלא ישמעו את הזימון כלל וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -הביא בשם המג"א שגם לדבר מצווה אם צריכין
לצאת יכולים לעשות כן .אך יש שחלקו בדין זה ולכן
במצווה דאו' יש להקל.
במקום בו יכולים לשמוע את הזימון אך אינם יכולים
לשמוע ברכת הזן גם כאן יתחלקו לחבורות ואפילו של ג'
ויברכו (דווקא לפוסקים כרמ"א)
וטוב לתת לזמן למי שקולו חזק כדי שכולם ישמעו את
קולו ויענו.
הלכה ברורה(ט) האוכל עם אחרים וקשה לו להמתין עד
שיסיימו את סעודתם מחמת הפסד ממון או דבר נחוץ
אחר רשאי לברך לבדו ולצאת אפילו אם מחמת שיצא לא
יהיה זימון בי' או בג' .אך כל זה דווקא שעדיין אוכלים,
אך אם סיימו לאכול אינו רשאי לצאת(ויתבאר לקמן אי"ה
בסימן ר) אך אם כיוון בדעתו מתחילה שאינו קובע סעודה
עמהם יש להקל בכל עניין.

 272במהר"ם הובא שניים שאכלו בקרן זוית ואחד אכל
בקרן זוית ,אינם חייבים לזמן אך רשאים לעשות כן .וטוב
שיזמנו משום ברוב עם הדרת מלך וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -מדובר שאכלו ללא קביעות ,או שהיו ששה או
עשרים שרשאים להתחלק ,מ"מ עדיף שלא יחלקו משום
ברוב עם.
ואם לא היו קבועים והם עשרה אינם רשאים לזמן אם
אינם חייבים ממש משום הזכרת ד'.
הלכה ברורה(יב) אם אכלו באופן שלא נתחייבו בזימון כלל
נכון יותר שלא יזמנו ,ומ"מ אם כל אחד מברך לעצמו ,אם
רצו להחמיר ולזמן גם באופן שאינם חייבים רשאים
לעשות כן עד עשרה ,אך בעשרה כיוון שמזכירים את שם
ד' אינם רשאים לזמן.
 273כ"פ ר' יונה.
היינו  2תנאים .1 :אמרו נאכל כאן ,ולא אכלו בהליכה .2
שהיו מקובצים במקום אחד ולא מפוזרים.
199

אחד לשנים עד שאמרו הזן ,שוב אינם יכולים לזמן אפי'
אכלו אח"כ יחד וגמרו סעודתן; ואם לא זימנו עליהם
במקומם ,חייבים לזמן ואינם רשאים ליחלק ואפילו לא
אכלו אלו הג' ביחד משנתחברו.

אחד; אבל אם היו הולכים ואוכלים ,לא; ואם היו אוכלים
בשדה מפוזרים ומפורדים ,אף על פי שאוכלים כולם בשעה
אחת ומככר אחד ,כיון שלא קבעו מקום לאכול אינם
מצטרפין .הגה274 :המנהג שלא לזמן בבית עובד כוכבים ,ונראה
לי הטעם משום דלא יוכלו לקבוע עצמן בבית עובד כוכבים,

ו .ג' חבורות של ד' ופירש א' מכל חבורה ונצטרפו

משום יראת העובד כוכבים והוי כאלו אכלו בלא קבע ,ועוד דיש

לחבורה אחרת.

לחוש לסכנה אם ישנו בנוסח הברכה ולא יאמרו הרחמן יברך

277שלש חבורות שהיו בכל אחת ארבעה ,ופירש אחד מכל
חבורה ונצטרפו לחבורה אחרת וזימנו הג' הנשארים ,פרח
זימון מינייהו כיון שחבריהם זימנו; וה"ה אם לא היו בכל
חבורה אלא ג' ,והלך אחד מכל חבורה קודם זימון
ונתחברו אלו הג' ובא א' לכל חבורה ונצטרף עם ב'
הראשונים וזימנו יחד ,פרח זימון מאלו הג' כיון שכבר
זימנו חבורתם אף על פי שלא זימנו עמהם .הגה278 :שלש

בעל הבית הזה ,ולכן מתחלה לא קבעו עצמן רק לברך כל א'
לבדו ,ולכן אין לשנות המנהג אף אם לא היו טעמים אלו
מספיקים ,מ"מ מאחר דכבר נהגו כך הוי כאלו לא קבעו עצמן
ביחד.
ד .ג' שישבו לאכול וברכו המוציא ,אינם רשאים

חבורות שאכלו ,ובכל חבורה ג' בני אדם ,אסור לכל א' ליפרד

ליחלק.

מכל חבורה ולזמן ביחד ,דהרי הב' הנשארים בכל חבורה אינן
יכולים לזמן אח"כ; אבל אם היה בכל חבורה ד' ,מותר ליפרד א'

275שלשה שישבו לאכול וברכו ברכת המוציא ,אפילו כל
אחד אוכל מככרו ואפילו לא אכל עדיין כזית פת ,אינם
רשאים ליחלק.

מכל חבורה ולזמן ביחד ,והנשארים יזמנו כל חבורה במקומם

ה .ג' שבאו מג' חבורות של שלש שלש בני אדם

והקשה בב"י היאך חלה עליהם חובת הזימון ,והרי לא
אכלו יחדיו פת?ותרץ בשני אופנים:
א .מיירי שאכלו ג' חבורות באותו חדר בפינות שונות,
ואחר שמתקבצים לא נחשב שינוי מפינה לפינה.
ב .כיוון שבאו אלו השלושה להצטרף לזימון למרות שלא
הסבו יחדיו כיוון שנתוועדו לעשות זימון אינם רשאים
ליחלק וחייבים לזמן.
משנ"ב -והרי אסור ליפרד מחבורה שהרי מפסיד זימונם?
וי"ל שמדובר שנתפרדה חבורתו הראשונה .או שהיה אונס
והיו צריכים לסיים סעודתם מהר.
הלכה ברורה(כ) אם בתחילה היו ג' קבוצות של ב' בנ"א
כ"א ,ופרש אדם אחד מכל קבוצה ,אינם מצטרפים
הקבוצה החדשה לזימון אא"כ יחזרו ויאכלו יחדיו.

ונתחברו אלו הג'.

276ג' שבאו מג' חבורות של שלש שלש בני אדם ,ונתחברו
אלו השלשה ,אם זימנו עליהם במקומם כגון שהפסיקו כל
משנ"ב -ביושבין בעגלה ואוכלין ונוסעין לדינא בשלושה
יזמנו ובי' יזמנו אך ללא הזכרת שם ד' כיוון שהוא ספק.
הלכה ברורה(יד) רכבת  ,אוטובוס ,מטוס או ספינה אפילו
בתנועה מזמנים לכתחילה בין בשלושה בין בעשרה.
 274משנ"ב -האחרונים חולקים על זה והמנהג בזה הזמן
לזמן.
 275במשנה בברכות נ .שלשה שאכלו כאחת  -אינן רשאין
ליחלק .ובגמ' מאי קא משמע לן? תנינא חדא זימנא:
שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן!  -הא קא משמע לן ,כי
הא דאמר רבי אבא אמר שמואל :שלשה שישבו לאכול
כאחת ועדיין לא אכלו  -אינן רשאין ליחלק.
נחלקו בראשונים ,אם לא התחילו לאכול מה גורם להם
להתחייב בזימון?
ר' יונה -עצם הדבר שנתנו דעתם לאכול יחדיו מחייב
אותם בזימון.
רא"ש ,רשב"א ,ראב"ד-עדיין לא אכלו הכוונה שלא אכלו
כשיעור כזית אלא אכלו פחות מכאן ,אך פשוט שהתחילו
בסעודה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו אם סיים אחד מהם סעודתו קודם שגמרו
האחרים ,חלה עליו חובת הזימון עמהם.
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רא"ש הביא בשם ר' יהודה שבאר באופן שונה את
הגמ' שמדובר בג' חבורות שבכל חבורה היו ד' בנ"א ,ופרש
אחד מכל חבורה ויצרו חבורה חדשה ,והחבורות
הראשונות זמנו בינם לבין עצמם ,בכה"ג החבורה החדשה
אינה יכולה לזמן כיוון שפקעה מהם חובת הזימון
והסכים עמו ר' יונה והוסיף שהוא הדין בג' חבורות של ג'
בנ"א ,ופרש אחד מכל קבוצה ויצרו קבוצה חדשה ,ולכל
קבוצה נצטרף אדם חדש שאכל עמם כזית וזימנו ,בכה"ג
החבורה החדשה אינה יכולה לזמן כיוון שגם כאן פקעה
חובת הזימון מהם .וכ"פ בשו"ע כדיברהם.
משנ"ב -אם החבורות הראשונות כבר זימנו ופרח
מהקבוצה החדשה חובת הזימון ,בכ"ז אם אכלו אח"כ
יחדיו חלה עליהם חובת הזימון.
לאו דווקא שכל החבורות הראשונות זימנו ,אלא אפילו
זימנה חבורה אחת בכה"ג הקבוצה החדשה אינה יכולה
לזמן.

276בגמ' בברכות נ .דאמר רב הונא :שלשה שבאו משלש
חבורות  -אינן רשאין ליחלק (פרש"י מדובר שהיו ג' חבורות

של ג' בנ"א כ"א ,ופרש אחד מכל קבוצה ויצרו קבוצה רביעית
של ג' אנשים ,חלה על הקבוצה החדשה חובת הזימון למרות
שזו לא הקבוצה בה קבעו את אכילתם)

 278רשב"א הביא בשם רבינו האי שפרש את הגמ' הנ"ל
שלשה שבאו משלוש חבורות שאינם רשאים ליחלק
מהחבורה הראשונה שלהם כדי שלא יפקע חובת הזימון
מהם .ולכן רב חסדא מדייק שדווקא האיסור הוא שהם
של ג' בנ"א ,אך אם הם חבורות של ד' בנ"א רשאי אחד
מהם לפרוש כי בכך לא פוקע מהם חובת הזימון וכ"פ
ברמ"א

אמר רב חסדא :והוא  -שבאו משלש חבורות של שלשה
בני אדם .אמר רבא :לא אמרן  -אלא דלא אקדימו הנך
ואזמון עלייהו בדוכתייהו(בדווקא שלא זימנו כאשר היו
בקבוצה הראשונה) ,אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו  -פרח
זימון מינייהו(אם זימנו בקבוצה הראשונה ,פרחה מהם חובת
הזימון) וכ"פ בשו"ע.
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סימן קצד -ג' שאכלו כאחד ונפרדו לעניין הזימון
מה דינם

ויענה עמהם ברכת זימון ,ויוצאים ידי חובתן אף ע"פ
שאינו בא ויושב עמהם; וה"מ בג' ,אבל בעשרה כיוון
שצריכים להזכיר את השם אינם מצטרפין עד שיבא וישב
עמהם ( .וע"ל סימן ר' עד היכן ברכת הזימון).

א .שכחו לזמן בטל מהם הזימון ,אבל אחד ששכח
וברך הב' מזמנים עמו.

ג .מזמנים אע"פ שאחד יודע רק ברכה אחת ואחד רק

279שלשה שאכלו כאחד ,ושכחו וברך כל אחד לעצמו ,בטל
מהם הזימון ואין יכולים לחזור ולזמן למפרע; 280וכן אם
ברכו שנים מהם; אבל אם שכח אחד מהם וברך ,השנים
יכולים לזמן עם השלישי ,אף על פי שכבר ברך יכול לומר:
ברוך שאכלנו משלו ,והם יוצאים ידי חובת זימון והוא
אינו יוצא ידי זימון; שאין זימון למפרע .הגה281 :ואם האחד

השניה ואחד רק את השלישית

283ג' שאכלו כאחד ואין אחד מהם יודע כל בהמ"ז ,אלא
אחד יודע ברכה ראשונה ואחד השנייה ואחד השלישית,
חייבים בזימון וכל אחד יברך הברכה שיודע ,ואף על פי
שאין בהם מי שיודע ברכה רביעית אין בכך כלום; אבל
לחצאין אין לברך ,אם האחד אינו יודע כי אם חצי הברכה,
שאין ברכה אחת מתחלקת לשתים.

זימן עם אחרים ,אף שנים הנשארים אינן יכולים לזמן.

סימן קצה-חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה
דינם

ב .ג' שאכלו ויצא אחד מהם קוראים לו ומצטרף
אע"פ שאינו יושב עמהם.

 282שלשה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק ,קוראים אותו
ומודיעים לו שרוצים לזמן ,כדי שיכוין ויצטרף עמהם

א .צירוף לזימון שתי חבורות האוכלות בבית אחד או
בשני בתים

 279בגמ' בברכות מה :יהודה בר מרימר ומר בר רב אשי
ורב אחא מדפתי כרכי ריפתא בהדי הדדי ,לא הוה בהו חד
דהוה מופלג מחבריה לברוכי להו; יתבי וקא מיבעיא להו
הא דתנן :שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן  -הני מילי
היכא דאיכא אדם גדול ,אבל היכא דכי הדדי נינהו  -חלוק
ברכות עדיף .בריך איניש לנפשיה ,אתו לקמיה דמרימר,
אמר להו :ידי ברכה  -יצאתם ,ידי זימון  -לא יצאתם .וכי
תימרו ניהדר ונזמן  -אין זימון למפרע .וכ"פ בשו"ע שאין
זימון למפרע ואינם יכולים לחזור ולזמן.

והלכתא כמר זוטרא .מאי טעמא  -כיון דבעי לאדכורי שם
שמים ,בציר מעשרה לאו אורח ארעא.
רא"ש ,ר' יונה-צריך להודיעו שיתכוון להצטרף עמהם.
וכ"פ בשו"ע.
רשב"א בשם רב האי -עסקינן כשפתחו של בית לשוק
והוא יושב כנגדו ושומע בקולם.וכ"פ במשנ"ב.
האם כשמזמנים עליו והוא בחוץ  ,יוצא יד"ח?
ר' יונה -אחרים נפטרים בזימון אך הוא לא יוצא יד"ח.
רמב"ם -אף הוא יוצא יד"ח וכ"פ במשנ"ב

 280בגמ' בברכות נ .אמר רבה תוספאה :הני שלשה דכרכי
רפתא בהדי הדדי ,וקדים חד מינייהו ובריך לדעתיה ,אינון
נפקין בזמון דידיה ,איהו לא נפיק בזמון דידהו ,לפי שאין
זמון למפרע.
רא"ש ,רשב"א -דווקא אם אחד מהם בירך ,יכולים לזמן
עמו והם יצאו יד"ח אך הוא לא יצא יד"ח זימון-שאין
זימון למפרע .אך אם שניים מהם ברכו אין השלישי יכול
לזמן עמהם כלל וכ"פ בשו"ע
הלכה ברורה(ג) אם היו שניים גדולים ואחד קטן ,ושכח
אחד מהגדולים ובירך בה"מ שוב אינם יכולים לזמן.
(ד) עשרה שאכלו כאחד וברכו אפילו שלושה מהם בה"מ,
יכולים לצרפם לזימון ולהזכיר שם ד' ,אך אותם שברכו
לא יצאו יד"ח זימון.

 283בגמ' בברכות מו .תני חדא :ברכת המזון שנים ושלשה
רש"י-באר את הגמ' שלעיתים בה"מ היא שני ברכות
ולעיתים היא שלוש ברכות
רי"ף -מיירי בב' או ג' שאכלו ,ואין אחד יודע לברך את כל
הברכות אלא ברכה ראשונה ,והשני יודע ברכה שניה
ושלישית אך לא יודע ראשונה .או שאחד יודע ברכה
ראשונה ,שני יודע ברכה שניה ,שלישי יודע ברכה שלישית
בכ"ז חייבים הם בבה"מ וכל אחד יברך מה שיודע
ויצטרפו .וברכת הטוב והמטיב אם אין מי שיודע לברך
אותה ,בכ"ז יברכו את הג' ראשונות ואינה מעכבת
ולפירושו הסכימו התוס' ,ר' יונה ,רשב"א ,רא"ש.
והוסיפו התוס' -שאין לברך ברכה לחצאין אלא כשיודע
כל אחד ברכה אחת שלמה וכדבריהם פסק בשו"ע.
משנ"ב-אם אחד מהם יודע את כל הברכות נכון שהוא
יברך את כל הברכות ויוציאם.
מכך שברכה רביעית אינה מעכבת ,משמע שג' הראשונות
כן מעכבות זו את זו,ואם אינו יודע אחת מהן אינו רשאי
לברך ,אולם יש פוסקים הסוברים שלמרות שהן מן התורה
הן אינן מעכבות זא"ז ,ולכן מי שאינו יודע לברך את כל
הברכות יברך את הברכה שיודע .לכן לעניין דינא נראה
שאם אכל שיעור שביעה שחיובו מן התורה יש להחמיר
כשיטה זו ולברך רק את הברכה שיודע .אמנם בהלכה
ברורה(ע"ע הערה  )225חלק על דין זה והברכות מעכבות
זא"ז.
ביה"ל -לפוסקים כרמ"א שברכת הזן היא חלק מהזימון,
אם אחד יודע את הזימון אך אינו יודע את ברכת הזן,
וחבירו יודע את ברכת הזן ,בכה"ג אין מחלקין לשניים
אלא יברכו בלי זימון כלל.

 281בהמשך לדינו של ר' יהודה (הערה  )277אם אותו אחד
שפרש זימן עם ג' אחרים ,אותם שאכל איתם בתחילה
אינם יכולים לזמן איתו כיוון שפקע מהם חובת הזימון
וכ"פ ברמ"א
משנ"ב-דווקא איתו ,אך עם אדם אחר מהשוק שיטעם
עמהם ,יכולים לזמן איתו.
הלכה ברורה(ו) חמישה שאכלו וזימנו שלשה מהם לבד,
אין הנותרים יכולים לצרף אליהם מאותם שזימנו כבר.
 282בגמ' בברכות מה :אמר רב דימי בר יוסף אמר רב:
שלשה שאכלו כאחת ויצא אחד מהם לשוק  -קוראין לו
ומזמנין עליו .אמר אביי :והוא דקרו ליה ועני .אמר מר
זוטרא :ולא אמרן אלא בשלשה ,אבל בעשרה  -עד
דנייתי(שיבוא אצלם) .מתקיף לה רב אשי :אדרבה ,איפכא
מסתברא! תשעה  -נראין כעשרה ,שנים אין נראין כשלשה!
201

284שתי חבורות שאוכלות בבית אחד או בשני בתים ,אם
מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון ,ואם לאו
אינם מצטרפות; ואם יש שמש אחד לשתיהן ,הוא מצרפן
285וכגון שנכנסו מתחלה על דעת להצטרף יחד; ויש מי

שאומר שאם רשות הרבים מפסקת בין שני הבתים ,אינם
מצטרפין בשום ענין.
ב .אכלו מקצתן בבית ומקצתן בחוץ אם המברך
יושב על המפתן מצרפן.

286אכלו מקצתן בבית ומקצתן חוץ לבית ,אם המברך יושב
על מפתן הבית ,הוא מצרפן.

 284במשנה בברכות נ .שתי חבורות שהיו אוכלות בבית
אחד בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו מצטרפין
לזמון ואם לאו אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן.
ובגמ' תנא אם יש שמש ביניהם שמש מצרפן.
רא"ש ,ר"ח ,בה"ג -לאו דווקא שתי חבורות באותו בית,
אלא אפילו בשני בתים ורואים זא"ז ,או שאינם רואים
זא"ז אלא את השמש.
ר' יונה -אם רה"ר מפסקת בינהם נראה שאינם מצטרפים
בשום עניין .ופסק בשו"ע כדבריהם
משנ"ב -לאו דווקא רה"ר ממש ,אלא אפילו שביל יחידי
שמפריד בינהם.
ביה"ל -הט"ז הבין מהרא"ש דלעניין בני חופה אין רה"ר
מפסקת בינהם ואינם צריכים צירוף שמש ואפילו אינם
רואים זה את זה .אך הפרישה דחה את הבנתו.

ג .חבורות המצטרפות צריך שישמעו את ברכת
הזימון בביאור.

287כל היכא שמצטרפות שתי חבורות צריך שישמעו שתיהן
דברי המברך ברכת זימון בביאור .הגה :ושאר ברכת המזון
יברך כל אחד לעצמו ,אבל אם ירצו שהמזמן יוציא כולם צריכים
שישמעו כל ברכת המזון ,דבלא זה לא יצאו כלל.

סימן קצו -מי שאכל דבר איסור אם מצטרף
לזימון

 285לעיל בסימן קצג (הערה  )271מצאנו מחלוקת
בראשונים איזה שלב הוא מהווה חיוב לזימון .וראינו
שלדעת הרא"ש גם לאחר שברכו המוציא נצטרפו זה לזה
מחוייבים בזימון למרות שבתחילת ישיבתם לא הייתה
בדעתם לקבוע סעודה יחד עיי"ש.
כתב הרשב"א שדין שתי חבורות אמור דווקא שנכנסו
משעה ראשונה לכך .והסביר הב"י שגם הרא"ש מודה כאן
שבשתי חבורות בבתים שונים ע"מ שיצטרפו ע"י ראיה
זא"ז או ע"י שמש הוא בדווקא שנכנסו מתחילה להצטרף
יחד .אמנם אם הם בבית אחד אפילו שלא נכנסו מתחילה
על דעת להצטרף ,הרי הם מצטרפים .וכ"פ בשו"ע.
הנה באחרונים נחלקו בדעת השו"ע .ב"ח -אין לחלק בין
חבורות שאוכלות באותו בית ,לבין חבורות שאוכלות
בבתים שונים ,בשניהם בעינן שנכנסו מתחילה לאכול על
דעת שיצטרפו .אמנם בדרכי משה ,משנ"ב ,הלכה
ברורה(ג) -יש לחלק בין  2בתים לבית אחד בו לא צריך
שיתנו דעת מתחילת סעודתם.
הלכה ברורה(ד) יש להסתפק האם הדין האמור הוא
בדווקא שהיו ג' \ י' בכל חבורה ,או אפילו אם היו פחות
בכל חבורה .ולעניין הלכה נ"ל  :אם היו ג' בנ"א שיושבים
בחדר אחד וכל אחד אוכל בפ"ע רשאים להצטרף לזימון,
וראוי שיתנו מדעתם בתחילה שרוצה להצטרף .אך אם היו
יושבים בחדרים נפרדים אינם מצטרפים אא"כ נכנסו על
דעת להצטרף לזימון.
במקרה בו אין עשרה בכל חבורה ורוצים להצטרף ע"מ
לזמן בהזכרת שם ד' ,דווקא בחדר אחד יוכלו להצטרף
לזמן אם נכנסו בתחילה על דעת כך .אך אם היו עשרה בכל
חבורה והיו בחדר אחד ,רשאים להצטרף אפילו לא נכנסו
בתחילה על דעת כך.
(ו) במסעדות או אולמות שמתאספים רבים לשבת ,נכון
שמתחילה יתנו בדעתם להצטרף לזימון ,אך אם לא נתנו
דעתם ,בזימון פחות מעשרה יש להקל אפילו אינם יושבים
בשולחן אחד .אך אם הם מעל י' יש להקל בדווקא שהם
באותו שולחן ,אך אם לא באותו שולחן אינם רשאים
להצטרף לזימון בהזכרת שם ד'.
וכן תלמידי ישיבות שנכנסים לאכול באותה שעה ,ויושבים
בכמה שולחנות נפרדים ,אם נכנסו לאכול ביחד מצטרפים
לזימון אפילו בעשרה גם כשהם בכמה שולחנות ,אך אם
נכנסים בזה אחר זה מצטרפים דווקא באותו שולחן אך
לא בשולחנות נפרדים אא"כ נתנו דעתם.

א .אין מזמנים על מי שאכל דבר האסור אפילו
מדרבנן.

288אכל דבר איסור ,אף על פי שאינו אסור אלא מדרבנן,
אין מזמנין עליו ואין מברכין עליו לא בתחלה ולא בסוף.

 286בירושלמי ברכות פ"ז ה"ה ר' ברכיה מוקים לאמוריה
על תרעא מציעיא דבי מדרשא והוא מזמן על אילין ועל
אילין .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-ונחשב הדבר כאילו מקצתן רואים אלו את אלו.
 287תוס' ,רמב"ם -כל מקום שמצטרפות שתי חבורות
צריך שישמעו בה"מ מפי המברך.
ב"י -לאו דווקא בה"מ אלא ברכת הזימון ,ובה"מ יברך כל
אחד לעצמו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -בדיעבד אם לא שמע את המזמן שאמר "נברך"
אלא שמע רק את העונים ,מותר לו לענות עמהם.
הלכה ברורה(יא) אם המסובים רבים ורוצים לזמן דרך
הרמקול כדי שישמעו כולם היטב ,אם היו יכולים לשמוע
את קולו של המזמן אף ללא הרמקול מותר אף לכתחילה,
אך אם אינם יכולים ללא עזרת המיקרופון נכון יותר
שיתחלקו לחבורות כדי שישמעו קולו של המזמן ,ובדיעבד
המזמנים בעזרת המיקרופון יש להם על מי שיסמוכו.
 288במשנה בברכות מה .אכל טבל ,ומעשר ראשון שלא
נטלה תרומתו ,ומעשר שני והקדש שלא נפדו ,והשמש
שאכל פחות מכזית ,והנכרי  -אין מזמנין עליו .ובגמ' טבל -
פשיטא  -לא צריכא  -בטבל טבול מדרבנן .היכי דמי -
בעציץ שאינו נקוב.
רמב"ם ,ר' יונה ,רשב"א -למד מגמ' זו שאין מברכים על
דבר איסור ,אפילו הוא מדרבנן ,ולכן גם לא מזמנים עליו.
וכ"פ בשו"ע.
ראב"ד -השיג על הרמב"ם מדוע לא יברך באחרונה שהרי
נהנה מאכילתו?
משנ"ב -אפילו אין איסורו בעצם אלא שאסר על עצמו
דבר זה.
גם במקרה שאכל כדי שביעה אינו מברך ברכה אחרונה.
עבר וברך אין עונים אחריו אמן.
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שאותו שנזהר אינו יכול לאכול עם אותו שאינו נזהר ,ולא
ישראל עם הכהן ,כיון שאותו שאינו נזהר יכול לאכול עם
הנזהר וכהן עם הישראל ,מצטרפין; אבל אם היו כהנים
וזר אוכלים כאחד ,והכהנים אוכלים חלה ונזהרים מפת
של עובד כוכבים והזר אוכל פת של עובד כוכבים ,אינם
מצטרפין .וה"ה לשלשה שמודרים זה מזה שאינם
מצטרפין לזימון .הגה291 :ודוקא כשכל אחד אוכל מככרו ,אבל

ב .מזמנים על האוכל דבר איסור במקום סכנה.

289אם אכל דבר איסור במקום סכנה ,מברכים עליו

ג .זימון כשאחד אינו יכול לאכול מככרו של האחר.

 290שלשה שאכלו כאחד ,אחד נזהר מפת עובד כוכבים
ואחד אינו נזהר ,או אחד מהן כהן ואוכל חלות ,אף על פי

אם אוכלים מככר בעל הבית ,מצטרפין דהא אוכלים מככר
אחד.

במקרה בו אכל בשוגג מברך ברכה אחרונה ,אך אין
מזמנים עליו.
גנב או גזל חיטים וטחנן או ואפאן :י"א שלמרות שקנה
אותם והם שלו אין לו לברך עליהם כלל שזה בכלל ניאוץ
ד' ,וי"א שכיוון שקנה אותם יכול לברך.
ודעת המג"א שאם אכל כדי שביעה יש להורות שיברך
בה"מ שהיא מן התורה
הלכה ברורה(א) ואפילו תשעה אכלו בהיתר ואחד אכל
איסור אינו מצטרף עמהם.
(ה) אם בשוגג ברך על דבר איסור אפילו מדרבנן אינו רשאי
לטעום כדי להנצל מברכה לבטלה.
אך אם טעה וברך במוצ"ש לפני שערך הבדלה ,או בשאר
צומות (חוץ מיוה"כ) בכה"ג רשאי לטעום שלא תהיה
ברכתו לבטלה.
וכן אם ברך על מאכל חלב לאחר שסיים סעודת בשר
קודם שעברו שש שעות ,יטעם מאותו מאכל.

ד .אין מזמנין על מי שאכל פחות מכזית.

292אין מזמנין על מי שאכל פחות מכזית.

סימן קצז -דין צירוף לזימון שלשה או עשרה
א .ב' שאכלו כאחד וגמרו ,שלישי מצטרף אם הב'
יכולים להוסיף ולאכול.

293שנים שאכלו כאחד וגמרו ,ובא שלישי ,כל היכא דאי
מייתי להו מידי מצו למיכל מיניה ,מצטרף בהדייהו;
ב"י -אך אם שניים מודרים מאחד והוא אינו מודר מהם,
מזמנים יחד.
משנ"ב -כשאחד אוכל מאכלי חלב או גבינה והשניים
בשר ,אם זו גבינה רכה שיכול בקינוח פה וידיים לאכול
מלחמם מזמנים (ועדיף שאותו שאכל גבינה יזמן) אך אם
אכל גבינה קשה ,שמחמירים לא לאכול אחריה בשר אינו
יכול להצטרף עמהם.
הלכה ברורה(יא) במקום שיש פת שאין בה לא בשר ולא
חלב יש להקל לצרפם לזימון
(יג) בפסח שאכלו כאלו שמקפידים על מצה שמורה וכאלה
שאינם מקפידים ,או עבודת יד וכו' יכולים לזמן כיוון
שאלו שאינם מקפידים יכולים לאכול מהפת של אלו
שמקפידים.

 289האוכל דבר איסור במקום סכנה
ר' ירוחם -אינו מברך עליו.
ב"י-נראה שגם הרמב"ם מודה שבכ"ג מברך וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -אפילו איסור דאו' והטעם שמכיוון שסכנה הוא
נחשב לו כהיתר ,ואפילו נחשב לו כמצווה שמקיים "וחי
בהם"
הלכה ברורה(ב) יש להחמיר לעניין זימון בעשרה שלא
יצטרף מי שאכל איסור (בהיתר) דסב"ל.
והוא הדין ביוה"כ ואכלו כמה חולים יחד בכה"ג
מצטרפים לזימון בשלשה ,אך יש להחמיר ולא יעשו זימון
בעשרה.
(ז) אם יכול עדיף שיברך על מאכל אחר ולפטור את אותו
מאכל אסור מברכה ראשונה ואחרונה ,אך אם אינו יכול
יברך על מאכל האיסור.
ביוה"כ מברך כדרכו תחילה וסוף.
(ט) מי שהאכילוהו בכפיה דבר המותר באכילה אינו מברך
על אכילתו וסב"ל.

 291אור זרוע -למרות שהם מודרים זה מזה ,כיוון שהם
אוכלים מאותו כיכר מצטרפין וכ"פ ברמ"א.
 292במשנה בברכות מה .עד כמה מזמנין? עד כזית; רבי
יהודה אומר :עד כביצה.
וקי"ל כת"ק וכ"פ בשו"ע

 290בגמ' בערכין ד .הכל מצטרפין לזימון ,כהנים לוים
וישראלים .פשיטא! לא צריכא דקאכלי כהנים תרומה או
קדשים וזר קאכיל חולין ,סד"א :הואיל ואי בעי זר למיכל
בהדי כהן לא מצי אכיל  -אימא לא ליצטרף ,קמ"ל :נהי
דזר בהדי כהן לא מצי אכיל ,כהן בהדי זר מצי אכיל.
עפי"ז פסקו הרא"ש ,תוס' ,ר' יונה ,רשב"א -טעם הצירוף
לזימון הוא שיש לכל המזומנים אפשרות לאכול מאותה
פת ,אע"פ שחלקם אינם יכולים לאכול מפת אחרת באותה
סעודה.
לכן אם יש כהן שאוכל תרומה וזר שאינו יכול לאכול
תרומה אלא חולין ,כיוון שהכהן יכול לאכול גם מהחולין
מצטרפים לזימון .ולמדו מכאן למי שמקפיד על פת עכו"ם
ומי שאינו מקפיד ,כיוון שזה שאינו מקפיד יכול לאכול
מהפת של המקפיד .אך אם הכהן מקפיד על פת עכו"ם
ואוכל תרומה והזר אינו מקפיד על פת עכו"ם ,אינם
מצטרפין כי אינם יכולים לאכול מאותה פת.
וכן אם שלושתם מודרים הנאה זה מזה ,אינם יכולים
להצטרף לזימון ואפילו שיכולים להתיר את הנדר לא מהני
וכ"פ בשו"ע

 293בגמ' בברכות מז .רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא ,אתא
רב שימי בר חייא הוה קמסרהב ואכיל(פרש"י ממהר ואוכל
כדי להצטרף לזימון) אמר ליה רב :מה דעתך  -לאיצטרופי
בהדן? אנן אכילנא לן!(סיימנו את הסעודה קודם שבאת ואין
כאן זימון)  -אמר ליה שמואל :אלו מייתו לי ארדיליא,
וגוזליא לאבא(אם היו מביאים לי כמהין ופטריות ולאבא
שהוא רב היו מביאין גוזלין שאלו מאכלים החביבים עליהם) -
מי לא אכלינן?(ולכן משמע שלא נגמרה הסעודה ומצטרף)
רי"ף ,רמב"ם-מכאן משמע שכל זמן שאם יביאו להם
אוכל והם יהיו מסוגלים לאכול יכולים לצרף שלישי
לזימון .
תוס' ,רא"ש -אך אם הסיחו דעתם מן הסעודה כגון
שאמרו הב לן ונבריך אינו יכול להצטרף עמהם .וכדבריהם
פסק בשו"ע.
משנ"ב-אם אחד אכל וסיים סעודתו ובאו שניים ואכלו
עמו ,אם אותו אחד יכול לאכול מעט יכולים להצטרף.
והוא הדין לעניין צירוף לזימון בעשרה.
203

294וחייבים ליתן לו לאכול כדי שיצטרף עמהם והוא שבא
עד שלא אמרו :הב לן ונבריך ,אבל אם אמרו :הב לן
ונבריך ואחר כך בא השלישי ,אינו מצטרף עמהם .הגה:

ג .המצטרף מברך ברכה אחרונה על מה שאכל ,ודין
צירוף לג' בדגן וירק.

ונטילת מים אחרונים כהב לן ונבריך דמי.

299המצטרף צריך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל ואינו
נפטר בבהמ"ז של אלו; 300בד"א דסגי בכל מאכל ,להצטרף
לעשרה; אבל לג' ,אינו מצטרף עד שיאכל כזית פת .וי"א
דבכזית דגן מהני אפי' אינו פת; וי"א דבירק ובכל מאכל,
מהני; הלכך שנים שאכלו ובא שלישי ,אם יכולים
להזקיקו שיאכל כזית פת ,מוטב; ואם אינו רוצה ,לא יתנו
לו לשתות ולא מאכל אחר; ואם אירע שנתנו לו לשתות או
מאכל אחר ,יזמנו עמו אף על פי שאינו רוצה לאכול פת.

ב .שבעה שאכלו דגן וג' ירק מצטרפין.

 295תשעה שאכלו דגן וא' אכל  296כזית ירק ,מצטרפין
להזכיר שם ואפילו לא טיבל עמהם אלא בציר או לא שתה
עמהם אלא כוס אחד שיש בו רביעית מכל משקה חוץ מן
המים ,מצטרף עמהם;  297והוא שיהיה המברך אחד
מאוכלי הפת; 298ואפי' שבעה אכלו דגן וג' ירק ,מצטרפין;
אבל ששה ,לא ,דרובא דמינכר בעינן.

ד .אם כולם יודעים לברך לכתחילה יזמן זה ששבע
ומחויב מהתורה.

ביה"ל -אם אחד מאותם שניים שאכלו הסיח דעתו או
נטל את ידיו ,אין השלישי יכול להצטרף עמהם.
בפמ"ג כתב דבברכת הזימון של שלשה כל זמן שיש ספק
האם מצטרפים מותר להם ,אבל בברכת הזימון של עשרה
שיש הזכרת השם יש להסתפק.
הלכה ברורה(א) אותם שאכלו אפילו אינם יכולים לאכול
כזית אלא מעט ביותר מצטרפים לזימון  .ואינם צריכים
לאכול בפועל אלא שאם היו מביאים היו יכולים לאכול.

ששה ודאי לא מיבעיא לי(על ששה לא שאל ר' זירא האם
מספיק) .אמר ליה רבי ירמיה :שפיר עבדת דלא איבעיא

לך ,התם טעמא מאי  -משום דאיכא רובא ,הכא נמי -
איכא רובא(ופשוט שגם בשש מצטרפים שזה רוב) ואיהו סבר:
רובא דמינכר בעינן(.ר' זירא סבר שדווקא  7הוא מתיר שהוא

 294תשב"ץ -כאשר בא אחד חייבין ליתן לו לאכול כדי
שיזמנו איתו יחד וכ"פ בשו"ע
משנ"ב-לאו דווקא חייבים אלא שמצווה לתן לו
הלכה ברורה(ו) ג' שאכלו סעודתם ואמרו בפירוש שאינם
מעוניינים להמשיך לאכול ,או שאמרו הב לן ונבריך ,והגיע
רביעי והצטרף ואכל כזית יכול להצטרף אליהם ולענות
לזימון

רוב הניכר ,אך  6לא היה מתיר)

אור זרוע -הלכה  6אכלו דגן ו 4אכלו ירק מצטרפים.
שאר ראשונים -צריך  7שאכלו דגן שהוא רוב הניכר וכ"פ
בשו"ע.
הלכה ברורה(י) אם אותם שמצטרפים ברכו ברכה אחרונה
אינם יכולים להצטרף לזימון בעשרה.
 299כ"פ הרא"ש ,רשב"א וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו אם כיוון דעתו לצאת לא יצא ,אך אם אכל
תמרים או שתה יין מועיל בדיעבד  ,אך לכתחילה יכוון
שלא לצאת בבה"מ שצריך לצאת על כל מין את הברכה
הראויה לו.

 295בגמ' בברכות מח .אמר רבי יהודה בריה דרב שמואל
בר שילת משמיה דרב :תשעה אכלו דגן ואחד אכל ירק -
מצטרפין.
תוס' -לאו דווקא אכילה ,אלא אפילו אם שתה משקה גם
כן מצטרף לזימון.
ב"י -שתיה מכל המשקים חוץ ממים .וכדבריהם פסק
בשו"ע.
מג"א-מצטרף גם בשתיית מים ,ובמשנ"ב דחה דבריו.
הלכה ברורה(ז) מצטרף בדווקא במי סחיטת פירות ,חלב
וכיוצ"ב .אך במשקה קל כמו לימודנה או קולה ,תה או
קפה אינם מצטרפים.

 300רי"ף -מה שאמרנו שיכולים להצטרף גם אם אכלו ירק
או שתו משקה דווקא בזימון לעשרה ,אך בזימון של ג'
חייבים לאכול כולם פת .וראיה לדברי הרי"ף מהירושלמי
פ"ז ה"ב-אין מזמנין עליו עד שיאכל כזית דגן .והתני שנים
פת ואחד ירק מזמנין-מתניתה כרשב"ג .מכאן משמע
דווקא ששלושתם אכלו כזית פת .וכ"פ הר"י
מקוצי,רשב"א ,הרמב"ם וכתב בב"י -הכי נקטינן.
רא"ש -הקשה על הרי"ף והביא שאף בג' יכול להצטרף
שלישי שאכל ירק וכדומה ,וראיה לדבר במשנה בברכות
מה .עד כמה מזמנין? עד כזית; שדווקא שרוצה להוציא
את הרבים יד"ח ,אך ע"מ להצטרף לזימון אינו צריך
לאכול פת.
כלבו -תבשיל של דייסא או שאר מעשה קדירה יהיה נחשב
ככזית דגן.
הגהמ"י בשם התשב"ץ -כשהיה אוכל עם עוד אדם ,אם
היה בא עוד איש היה מצריך אותו ליטול ידיו ולאכול כזית
דגן כדי לצאת מהמחלוקת ,ואם ארע שנתן לו לשתות ולא
רצה אותו האיש לאכול כזית דגן ,היה סומך על הרא"ש
ומזמן איתו .וכתב בב"י -ודבריו נכונים הם וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-עכשיו נוהגים שאם לא רצה לאכל פת נותנים לו
לכתחילה לשתות או לאכול איזה דבר.
וכן בהלכה ברורה(יב) הכריע שמכיוון שכל אחד מברך
לעצמו יש מקילים שאם לא רצה לאכול פת ,אפשר לתת לו
מאכל אחר או משקה אפילו לכתחילה.

296
איזה שיעור צריך לאכול?
אור זרוע-דווקא בזימון בשלושה צריך שיאכלו כזית ,אך
לעשרה  ,המשלימים אינם צריכים לאכול כזית או לשתות
רביעית.
מרדכי -השותה צריך רביעית ,והאוכל צריך כזית וכ"פ
בשו"ע.
ביה"ל -לכתחילה בשתיה צריך שישתה רביעית ,אך
בדיעבד אפשר שיש להקל ברוב רביעית.

 297בגמ' בברכות מח .אבל להוציא את הרבים ידי חובתן -
עד שיאכל כזית דגן.
רא"ש -אף אם אוכל דגן בצורת דייסא שברכתו על
המחיה רשאי הוא לזמן.
רמב"ם -צריך שיהיה המזמן אחד מאוכלי הפת .וכ"פ
בשו"ע
 298בגמ' בברכות מח .אמר רבי זירא ,בעאי מיניה מרב
יהודה :שמנה מהו? שבעה מהו?  -אמר ליה :לא שנא.
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301חברים שאכלו כאחד ,קצתם אכלו כדי שביעה וקצתם
לא אכלו אלא כזית ,אם כולם יודעים לברך מצוה שיברך
אותו שאכל כדי שביעה ויוציא את האחרים; ואם אין
יודעים כולם לברך ,מי שאכל כזית יכול להוציא אף אותם
שאכלו כדי שביעה .הגה302 :י"א שאינו חייב לברך מדאורייתא

ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד; ואם נכנס כשאחרים
עונים ברוך שאכלנו משלו ,עונה אחריהם אמן .הגה :וכן
בכל הברכות שאדם שומע ,חייב לענות אמן ואם הם עשרה,
אומר :ברוך אלהינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד; וה"ה
אם היה שם כשגמרו מלאכול ולא אכל עמהם ,כך הוא
עונה אחר המברך ואחר העונים.

אם לא שתה והוא תאב לשתות; וטוב ליזהר לכתחלה אם מקצתן
שתו ומקצתם לא שתו ,שיברך מי ששתה.

סימן קצט-על מי מזמנים ועל מי אין מזמנים
סימן קצח -אחד נכנס אצל שלשה שאכלו
א .השמש שאכל כזית מזמנין עליו.

304השמש שאכל כזית מזמנין עליו.

א .שלושה שזימנו ונכנס אחד שלא אכל עמהם או
לא אכל כלל מה יענה.

ב .כותי בזמן הזה הרי הוא כעובד ע"ז ואין מזמנין

303שלשה שאכלו והם מברכין ,ונכנס אחד שלא אכל ,אם
נכנס כשאומר המברך נברך שאכלנו משלו ,עונה אחריו:

עליו.

305כותי בזמן הזה הרי הוא כעובד עבודת אלילים ואין
מזמנין עליו.

 301בה"ג -מי שאכל כזית דגן יכול להוציא בבה"מ רק את
אותם שאכלו כזית (שחיוב שניהם מדרבנן) אך אינו יכול
להוציא יד"ח בה"מ את מי שאכל שיעור שביעה.
רא"ש ,תוס' ,רשב"א -חלקו על דבריו ,דהרי קי"ל בר"ה
כט .כל הברכות כולם אע"פ שיצא מוציא ,חוץ מברכת
הלחם והיין .וזה כי בכל המצוות אומרים שכל ישראל
ערבים זה לזה  .ובברכת הלחם (המוציא) והיין יכול
להוציא דווקא אם הוא נצרך לברך בעצמו ,אך שאר
מצוות (כבה"מ) אפילו אם אינו צריך בעצמו-יכול להוציא
אחרים ,אלא שצריך לאכול כזית כדי שיוכל לומר
"שאכלנו" .ולכן מצווה מן המובחר שיברך אותו שאכל כדי
שביעה ,ואם אינו יודע יברך זה שאכל כזית ויוציא גם את
אלו שאכלו כדי שביעה .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הביא בשם האחרונים שאם כל אחד מברך בפ"ע
אין להקפיד ואפילו זה שאכל כזית יכול לזמן עבורם.וכ"פ
בהלכה ברורה(יד)
מן התורה יכול להוציא את חבירו בבה"מ אע"פ שלא אכל
כלל וזאת שחבירו אכל ונתחייב בברכה וכל ישראל ערבין
זה לזה ,אך חכמים הצריכוהו לאכול כזית כדי שיוכל
לומר "שאכלנו".

אלוקינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד" וכ"פ בשו"ע
והוסיף שהוא הדין כשהיה שם אך לא אכל עמהם.
משנ"ב -אם שתה עמהם אך לא אכל יכול להצטרף ולומר
"ברוך שאכלנו" ויש להתספק כשהם עשרה אם יכול לומר
"ברוך אלוקינו"..
הלכה ברורה(ה) גם הורה כן שאם אכל כזית ירק או שתה
רביעית יענה עמהם אע"פ שלא נתחייב בזימון כלל ,ורק
אם לא אכל כלל יענה "ברוך ומבורך"
משנ"ב-אם ענה "ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד"
צריך גם לענות אמן לאחר ששאר המסובים עונים "ברוך
שאכלנו"..
בהלכה ברורה (א) חלק על פסיקתו של המשנ"ב ,והורה
שאם ענה ברוך ומבורך ,אין לו לענות אמן בסוף.
(ד) בסעודת חתן ,אם שמע את המזמן אומר "נברך
אלוקינו שהשמחה במעונו" יענה "ברוך אלוקינו ומבורך
שמו תמיד לעולם ועד שהשמחה במעונו".
 304במשנה בברכות מה .שלשה שאכלו כאחת חייבין
לזמן.והשמש שאכל כזית .ובגמ' מז :השמש שאכל כזית
פשיטא! מהו דתימא שמש לא קבע(בגלל שהולך ובא לא
נחשב לו כקביעות סעודה ולא מצטרף) -קא משמע לן .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -כיוון שדרך אכילתו בכך נחשב לו כקביעות,
משא"כ בשאר בנ"א.
הלכה ברורה(א) דווקא שמש ,אבל אחד מהם שאינו יושב
עמהם אלא הולך ובא אינו מצטרף.
ודין זה אמור דווקא בזמנם שהיו נותנים לשמש מהאוכל
שלפניהם ,אך אם השמש אוכל בפ"ע לאחר הסעודה ,אינו
מצטרף לזימון.

 302מרדכי" -ואכלת ושבעת" ושבעת זה שתיה ,היינו רק
אם אכל ושתה חייב מן התורה ,ואם לא שתה לא יכול
להוציא את מי שאכל ושתה .ובב"י -כתב שלא נראים
דבריו ,ולכן אם אכל כדי שביעה אע"פ שהתאווה לשתות
ולא שתה ,חיובו לברך מן התורה הוא.
ובדרכ"מ -חש לדברי המרדכי וכתב שאם אפשר טוב לחוש
ולתת למי שאכל ושתה לברך וכ"פ ברמ"א
משנ"ב -במקרה בו אכלו מקצתן לשובע ולא שתו,
ומקצתן לא אכלו לשובע ושתו מוטב שאלו שאכלו לשובע
ולא שתו שיזמנו

 305כותים הם שומרונים ,אותם הביא מלך אשור מכותא
ומארצות אחרות והושיבם בערי השומרון אחרי הגלותו
את עשרת השבטים
במשנה בברכות מה .שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן...
והכותי  -מזמנין עליו .ובגמ' מז :אמאי? לא יהא אלא עם
הארץ ,ותניא ,אין מזמנין על עם הארץ! אביי אמר :בכותי
חבר.
רי"ף ,רא"ש – על פי הגמ' בחולין ו .לא זזו משם עד
שעשאום עובדי כוכבים גמורין .וכ"פ בשו"ע שדינם כדין
גוי.
הלכה ברורה(ג) הוא הדין לקראים שמאמינים רק בתורה
שבכתב שאינם מצטרפים לזימון כלל.

 303בגמ' בברכות מה :בא ומצאן כשהן מברכים ,מהו
אומר אחריהם? רב זביד אמר :ברוך ומבורך; רב פפא
אמר :עונה אמן .ולא פליגי :הא דאשכחינהו דקא אמרי
נברך ,והא דאשכחינהו דקא אמרי ברוך; אשכחינהו דקא
אמרי נברך(המזמן אומר נברך שאכלנו - )..אומר ברוך
ומבורך ,אשכחינהו דקא אמרי ברוך (שענו ברוך שאכלנו
משלו - )...עונה אמן.
על פי זה פסק בה"ג ,רא"ש ,ר' יונה -כשאמר המזמן
"נברך שאכלנו משלו" ונכנס מבחוץ ישיב "ברוך ומבורך
שמו ת מיד לעולם ועד" .אם נכנס לאחר שהשיבו "ברוך
שאכלנו "..יענה אחריהם אמן .ואם היו עשרה יענה "ברוך
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ו .נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם ,אבל
ג .עם הארץ גמור מזמנים עליו בזה"ז

מזמנים לעצמן.

306עם הארץ גמור מזמנין עליו בזה"ז.

310

נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם ,אבל מזמנין
לעצמן; ולא תהא חבורה של נשים ועבדים וקטנים מזמנין
יחד ,משום פריצותא דעבדים ,אלא נשים לעצמן ועבדים
לעצמם; ובלבד שלא יזמנו בשם.

ד .אין מזמנין על עכו"ם ואפילו לא על גר שמל ולא
טבל.

307עובד כוכבים אין מזמנין עליו ,ואפילו גר שמל ולא טבל
אין מזמנין עליו; 308אבל גר גמור מזמנין עליו ויכול לברך
בהמ"ז ולומר :על שהנחלת לאבותינו.

ז .נשים מזמנות לעצמן ,רשות .אבל כשאוכלות עם
האנשים ,חייבות.

 311נשים מזמנות לעצמן ,רשות .אבל כשאוכלות עם
האנשים ,חייבות ויוצאות בזמון שלנו .הגה :אף על פי שאינן

ה .אונן ביום חול הפטור מלברך אין מזמנין עליו.

309אונן בחול ,שהוא פטור מלברך ,אין מזמנין עליו

מבינות
ח .אנדרוגינוס מזמן למינו ,ואינו מזמן לא לאנשים
ולא לנשים.

312אנדרוגינוס מזמן למינו ,ואינו מזמן לא לאנשים ולא
לנשים.

 306בגמ' בברכות מז :ותניא ,אין מזמנין על עם הארץ.
ר"י ,תוס' ,רא"ש -בזה"ז כן מצרפים אותם לזימון כדי
שלא יהא כל אחד בונה במה לעצמו ,היינו שאם נפרוש
מהם ,גם הם יפרשו מאיתנו .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם עובר עבירה בפרהסיא פורשים ממנו ואין
מזמנים איתו ,כיוון שלא חוששים לפרוש מכמה בודדים
שעשו זאת.
ביה"ל -אפילו עבר עבירה פ"א במזיד בפרהסיא אין
מזמנין איתו ,וזאת כיוון שהחמירו בזימון מאשר שאר
דברים וזאת כדי שלא יתחברו יחד לאכול.
הלכה ברורה(ד) לעניין הלכה מדברי מרן נראה שמי שעובר
על איסורי תורה מצטרף לזימון כל עוד לא נידוהו ,וכ"ש
אותם שאינם שומרים תו"מ בזמנינו שעושים כן מחוסר
ידיעה ,ומ"מ אם הוא מחלל שבת בפרהסיא אינו מצטרף
לזימון.

 310במשנה בברכות מה .נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין
עליהן .ובגמ' מה :תא שמע :נשים מזמנות לעצמן ,ועבדים
מזמנים לעצמן ,נשים ועבדים וקטנים אם רצו לזמן  -אין
מזמנין .אמאי לא? שאני התם  -משום פריצותא (ובין
עבדים לקטנים יש פריצות של משכב זכר).
וכ"פ ברמב"ם -והוסיף שנשים ,עבדים וקטנים אינם
רשאים לברך בשם ,דהוי דבר שבקדושה ,וכל דבר
שבקדושה לא יהיה אלא בעשרה בני חורין וכ"פ בשו"ע
 311בגמ' בברכות מה :תא שמע :נשים מזמנות לעצמן,
ועבדים מזמנים לעצמן ,נשים ועבדים וקטנים אם רצו
לזמן  -אין מזמנין.
תוס' -נשים שאכלו יחדיו ורוצות לזמן ,הרשות בידן.
רא"ש ,ר' יונה -דחה ואמר שמחוייבות לזמן ,וראיה
לדבריו הביא מהגמ' בערכין ג .הכל חייבין בזימון לאתויי
מאי? לאתויי נשים ועבדים.
ר"י -דווקא כשאוכלות לעצמן רשות ,אבל כשאוכלות עם
האנשים חייבות ויוצאות בזימון של הגברים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הביא בשם הגר"ז במקרה בו יש זימון של
הגברים ויש ג' נשים ,רשאיות להתחלק מהגברים ולזמן
בפ"ע .והוסיף בהלכה ברורה(י) שאם היה זימון של י' אינן
רשאיות ליחלק ויזמנו עם הגברים.
הלכה ברורה(ח) גם בזמנינו ג' נשים שאכלו לבד טוב
שיזמנו לעצמן ,וכן רשאיות אף לזמן ולברך בה"מ על
הכוס.
האם מצטרפות לזימון עם גברים?
ר"י הכהן ,מרדכי -סובר שנשים מצטרפות לזימון.
מהר"ם ,האגור -אינן מצטרפות ,וכתב האגור שלא ראה
ולא שמע מעולם מקום שנוהגים בו כן.

 307במשנה בברכות מה .והנכרי  -אין מזמנין עליו .ובגמ'
מז :והנכרי אין מזמנין עליו .פשיטא! הכא במאי עסקינן -
בגר שמל ולא טבל ,דאמר רבי זירא אמר רבי יוחנן :לעולם
אינו גר עד שימול ויטבול ,וכמה דלא טבל נכרי הוא .וכ"פ
בשו"ע.
 308ר"ת -לא היה נותן לגר גמור לברך בה"מ לאחרים וכן
לזמן ,מכיוון שאינו יכול לומר "שהנחלת לאבותינו"
ר"י -רשאי לזמן ולברך לאחרים ,ולומר שהנחלת
לאבותינו כיוון שנאמר באברהם "אב המון גויים נתתיך".
ב"י -לר"ת האיסור לזמן לאחרים יהיה בדווקא אם הוא
מברך את הברכה ומוציאם יד"ח שנמצא שמחסירם
מאותם תיבות שאינו אומר ,אך אם כל אחד מברך בפ"ע
גם ר"ת יודה שרשאי לזמן  .וכיוון שהרמב"ם ,רשב"א,
ר"ן פסקו כר"י ,הכי נקטינן וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -לגוי אסור לזמן בכל גוונא גם אם בדעתו לכוון
לאלוקי ישראל.
 309בגמ' במו"ק כג :מי שמתו מוטל לפניו  ...אין מזמנין
עליו(כיוון שאינו מברך) ובשבת מברכין ומזמנין עליו וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -וגם אם רוצה אינו רשאי בעודו אונן להצטרף
לזימון בחול .ואם זימן לא הוציא אחרים יד"ח זימון.
הלכה ברורה(ו) במקרה בו אחרים מטפלים בעניין
הקבורה כחברא קדישא ,לדעת כמה פוסקים רשאי
להחמיר על עצמו לקיים מצוות ויהיה רשאי להצטרף
לזימון.

312

בגמ' בר"ה כט :טומטום  -אינו מוציא לא את מינו ולא
את שאינו מינו .אנדרוגינוס  -מוציא את מינו אבל לא את
שאינו מינו.
אנדרוגינוס נחשב לבריה בפ"ע ולכן יכול להוציא את מינו
אך לא מין אחר .טומטום -אינו מזמן עם מינו מכיוון שיש
לחוש שמזמן עם גברים שהוא אישה או ההיפך וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -פשוט שאם ג' מזמנים שיכולים להצטרף עמהם.
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ט .טומטום אינו מזמן כלל.

ושוטה אם מכוונים ומבינים מצטרפין לזמון ,אף על פי שאין
החרש שומע הברכה

י .קטן שהגיע לעונת הפעוטות ויודע למי מברכין,

יא .מי שנידוהו על עבירה ,בזמן שהותר מצד השררה

312טומטום אינו מזמן כלל.

מצרפין בין לג' בין לי'.

אין מזמנין עליו.

313קטן שהגיע לעונת הפעוטות ויודע למי מברכין ,מזמנין
עליו ומצטרף בין לשלשה בין לעשרה .הגה :וי"א דאין

מי שנדוהו על עבירה ,בזמן שהותר מצד השררה ,אין
מזמנין עליו.

ליה כגדול שהביא ב' שערות וכן נוהגין ואין לשנות;  314וחרש

סימן ר –דין המפסיק כדי לברך.

מצטרפין אותו כלל עד שיהא בן שלש עשרה שנה דאז מחזקינן

א .אחד מפסיק לשנים ,ומזמנין עליו בעל כרחו.

315שלשה שאכלו כאחד ,אחד מפסיק על כרחו לשנים ועונה
עמהם ברכת זימון .ואפילו לא רצה להפסיק ,מזמנין עליו

 313בגמ' בברכות מח .דאמר רב נחמן :קטן היודע למי
מברכין  -מזמנין עליו.
אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה ,אמר להו רבה :למי
מברכין? אמרי ליה :לרחמנא - .ורחמנא היכא יתיב? רבא
אחוי לשמי טללא (גג) ,אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא.
אמר להו רבה :תרווייכו רבנן הויתו.
למי מצטרף?ראב"ד,ר' פרץ-מצטרף לזימון בי' אך לא
לזימון בג'.
רא"ש ,סמ"ג -הביאו ראיה מהירושלמי ברכות פ"ז ה"ב
א"ר נסא כמה זימנין אכלית עם ר' תחליפא אבא ועם
אנינייא בר סיסי חביבי ולא זמנין עלי עד שהבאתי שתי
שערות-ומדבריהם משמע שכל קטן עד יג' אינו מצטרף
כלל בין לג' בין לי'.
וכתב בדרכ"מ כדבריהם ,ואין מדקדקין בשערות אלא
מוקימנן אחזקתיה וכ"פ ברמ"א
רי"ף ,רמב"ם -קטן מצטרף לזימון בין לג' ובין לי' .וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -דווקא להצטרף לזימון מותר לקטן אבל לזמן
אסור לו עד שיהיה בין יג' ויביא  2שערות ,ולא סומכים על
חזקה שהביא  2שערות .אולם במקום שמזמן וכל אחד
מברך לעצמו ,סמכינן אחזקה וכשהוא בן  13רשאי לזמן.

ביה"ל -לכתחילה לא יהיה החרש והשוטה המזמן .אך
בימינו שכל אחד מברך לעצמו אפשר שיש להקל.
הלכה ברורה(טו) חרש המדבר ואינו שומע מצטרף,
ורשאים לתת לו לזמן ובלבד שכל אחד מברך לעצמו
בה"מ.
(טז) שיכור מצטרף לזימון אפילו אינו יכול לדבר לפני
מלך ,אך אם הוא שיכור כלוט שאינו יודע ומבין מה הוא
עושה אינו מצטרף לזימון כיוון שהוא פטור מכל המצוות
האמורות בתורה.
 315בגמ' בברכות מה :שלשה שאכלו כאחת  -אחד מפסיק
לשנים(משום דרך ארץ מפסיק עד שיזמנו עליו) ואין שנים
מפסיקין לאחד(אך שניים אינם מחוייבים להפסיק בשבילו).
ולא? והא רב פפא אפסיק ליה לאבא מר בריה ,איהו וחד!
 שאני רב פפא דלפנים משורת הדין הוא דעבד.רשב"א ,רא"ש -אחד מפסיק בעל כרחו לשניים ועונה
להם ,ואפילו אם אינו רוצה לענות הם מזמנים עליו בין
אם הוא עונה בין אם לא ,אך שניים שאוכלים אינם
חייבים להפסיק ,וגם אם יזמן לא עשה ולא כלום ,וצריך
לחכות עד שיסיימו ויזמן עמהם.וכ"פ בשו"ע.
רב האי גאון -אם ביקש אחד לצאת אינם צריכים להפסיק
עבורו אלא יברך לבד ויצא .וכתב בב"י -שזה דווקא שנחוץ
לו לצאת ואינו יכול להתעכב ,אך אם יכול להמתין גם רב
האי יודה שצריך לחכות להם.
משנ"ב-כתב הב"ח אם התחילו לסעוד ביחד ואחד סיים
לאכול לפניהם רשאי לברך בפ"ע ולצאת .ובמשנ"ב הביא
אחרונים שחלקו עליו דכיוון שהתחילו לאכול כאחד חלה
עליהם חובת הזימון ואינו רשאי לצאת ,אא"כ הדבר נחוץ
שנוגע להפסד ממון וכדומה שאז אפשר להקל לו לברך
בפ"ע ,אך עדיף שהשניים ינהגו עמו לפנים משורת הדין
ויפסיקו מסעודתם ויזמן עליהם.
הלכה ברורה(ג) גם כשיוצא מצורך רשאי לברך ולצאת לבד
דווקא שהשניים הנותרים עדיין אוכלים ,אך אם סיימו
לאכול אין לו לצאת עד שיזמנו.
ביה"ל -השניים אינם צריכים להפסיק כל עוד הם
אוכלים ,אך אם סיימו לאכול אין להם לעכבו כלל!
הלכה ברורה(א) רשאים לזמן אפילו אם השלישי ממשיך
לאכול בעודם מזמנים
(ג) אם אחד סיים סעודתו ,ולאחר מכן עוד אחד סיים,
רשאים לזמן בעל כרחו של השלישי .ואפילו במקרה
שהשני סיים אך אינו ממהר לצאת ,חייב השלישי לענות
עמהם.
(ד) ארבעה שאכלו ושניים סיימו לאכול והנותרים אינם
רוצים לענות לזימון אינם יכולים לכוף אותם.

מאיזה גיל? רי"ף -ט' או י' .רמב"ם -ז' או ח' .ב"י-נראה
שאינם חולקים בדבר ,אלא כל תינוק היודע למי מברכים
מזמנין עליו ,ותלוי בחריפות שלו ,אבל קטן ביותר אפילו
שיודע למי מזמנים אינו מצטרף .והביא בשם הריב"ש
שמעל גיל שש יכול להצטרף כיוון שהגיע לעונת הפעוטות,
אך פחות מכן אינו כלום.
הלכה ברורה(יב) למנהג הספרדים שקיבלו הוראות מרן,
מצטרף לזימון מגיל  6כשיודע למי מברכים .ומ"מ את
הזימון יברך אחד מהגדולים.
וזאת הברכה(יד,ד-ה) שלשה שהסיבו יחד ,בן ספרד ,בן
אשכנז ,וקטן מעל גיל  ,6יזמנו יחד ויכבדו את בן ספרד
לומר את ברכת הזימון .ואם הם שמונה מבני ספרד ,אחד
מבני אשכנז ,וקטן מעל גיל  ,6יזמנו יחד והבן אשכנז יענה
לזימון בלחש ולא יזכיר את השם 'אלוקינו'.
כלבו -אם מצטרף לשלושה דווקא אחד יכול ,כיוון שצריך
רוב גדולים ,אך לזימון בי' ניתן לצרף ג' קטנים.
הלכה ברורה(יג)ומצטרף לזימון בין בג' ובין בי' אך אין
לצרף אלא קטן אחד בכל גוונא.
 314מהרי"ל -שני בנ"א ,אחד מהם חרש ושוטה ,השני
חרש מצטרפין לזימון אם מכוונים לזה ואין לחוש בכך
שאינם שומעים וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -חרש מדובר בחרש המדבר ואינו שומע ,אך אם
אינו שומע ואינו מדבר הרי הוא פטור מכל המצוות .וכן
שוטה לא שוטה ממש ,שהוא אינו מצטרף אלא מיירי
בשוטה שאינו חכם כ"כ כשאר בנ"א ומחזיקים אותו
כשוטה.
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דעתו לחזור ולאכול פת ,אף על פי שלא אכל אחר כן ,כשרוצה
לברך מברך מתחלה ברכת הזן; וכל שכן אם חזר ואכל.

בין עונה בין אינו עונה כל שהוא עומד שם .אבל שנים אין
חייבים להפסיק לאחד ,והלכך אין חיוב זימון חל עד
שיתרצו להפסיק ולברך ,ואם לא רצו להפסיק וזימן הוא
עליהם ,לא עשה כלום; ואם לא רצו להפסיק ,אף הוא אינו
רשאי לברך ולצאת לשוק ,עד שיגמרו השנים ויזמן עליהם,
שהרי כבר נתחייב הוא בזימון והיאך יברך בלא זימון.

סימן רא -מי הוא המברך
א .גדול מברך ורשאי הגדול ליתן לקטן ,והני מילי

ב .יפסיק עד שיאמר ברוך שאכלנו משלו וכו' .הגה:

כשאין שם אורח.
319

עד הזן את הכל.

גדול מברך ,אפילו בא בסוף; ואם רצה ליתן רשות לקטן
לברך ,רשאי; 320והני מילי כשאין שם אורח ,אבל אם יש

316אינו צריך להפסיק אלא עד שיאמר :ברוך שאכלנו משלו
וכו' ,וחוזר וגומר סעודתו 317בלא ברכה בתחלה .הגה :וי"א
שצריך להפסיק עד שיאמר :הזן את הכל ,וכן נוהגין318 .ואם היה

לזימון והמשיך סעודתו לאחר מכן שמברך מתחיל מברכת
הזן ,שהרי היא לא בכלל הזימון.
רא"ש -מודה כאן לרי"ף שחוזר לברך מהזן ,אך דווקא
במקום שחזר לאכול ,שאם לא אכל ממשיך לברך מ"נודה
לך".
משנ"ב -הבין ברמ"א שפסק כרא"ש ,ולכן אם חשב
שימשיך לאכול ,או שאכל ,צריך לחזור ולברך מהתחלה,
אך אם ידע שלא יאכל יותר הרי יצא יד"ח ברכת הזן,
ומכיוון שלא אכל שום דבר כשמברך ,ימשיך לברך מברכת
"נודה לך"..
ביה"ל -כתב במג"א אם לא היה בדעתו לאכול אחרי
הזימון אלא פרפרת או בשר ודגים ,יצא יד"ח ברכת הזן
וצריך להמשיך לברך רק מברכת נודה לך ,ויזהר לכתחילה
שלא ישיח בנתיים .ולאחר ברכת המזון יברך מעין שלוש
על הפרפרת כיוון שלא ברך עליה ברכת הזן .ובפמ"ג
הסתפק האם צריך לברך בדברים שברכתם בנ"ר האם
צריך לברך או שיצא יד"ח בברכת נודה לך .וכתב בביה"ל
שלבו מגמגם בכל זה.

(ה) הוא הדין בעשרה שאכלו וסיימו ששה מהם חייבים
הארבעה שלא סיימו לענות בזימון ,אך אם רק חמישה
סיימו אינם יכולים לכוף את החמישה הנותרים לזמן
עמהם.
(ז) שלשה שהפסיקו אכילתם לשבעה אחרים לזימון,
והמשיכו אותם שלשה לאכול ,רשאים לזמן שוב ללא
הזכרת שם ד'.
 316בגמ' בברכות מו .עד היכן ברכת הזמון? רב נחמן אמר:
עד נברך; ורב ששת אמר :עד הזן.
רש"י -היינו כאשר עושים זימון ,מה כולל הזימון ,רב
נחמן רק עד נברך ורב ששת כולל את ברכת הזן.
רא"ש ,תוס' ,ר' יונה -כאשר אחד מפסיק לשניים עד היכן
ממתין? רב נחמן עד נברך .ורב ששת אומר שצריך להמתין
גם את ברכת הזן שיהיה ניכר שמזמנין עליו .והלכה כרב
ששת באיסורי .וכ"פ בדרכ"מ וברמ"א.
רי"ף ,רמב"ם -הלכה כרב נחמן וכ"פ בשו"ע
ר' יחיאל -כאשר עושים זימון בעשרה ,אם מפסיקים
חלקם רשאים לאכול מיד לאחר שאמר נברך שאכלנו
משלו ,ואינו צריך להמתין שיברך ברכת הזן .וכ"פ
במשנ"ב.
וזאת הברכה(יד,ח) כיבדו את בן ספרד לזמן לבני אשכנז,
עליו לומר את בה"מ בקול רק עד סוף ברכת הזן ,ונראה
שהוא הדין אם האשכנזי מזמן לבני ספרד גם יש לו לברך
ברכת הזן בקול רם ,והמסובין יברכו איתו לזכותו ,אך לא
יענו אחריו אמן.

 319בגמ' בברכות מז .תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא ,על
רב אחא .אמרי :אתא גברא רבא דמברך לן .אמר להו :מי
סבריתו דגדול מברך? עיקר שבסעודה מברך(פרש"י אחד
מאותם שהיה בתחילת הסעודה) .והלכתא :גדול מברך ,אף
על גב דאתא לבסוף.
וכתבו התוס' ומיהו אם הגדול נותן רשות לקטן לברך
שפיר ,וראיה לדבר הביא מהגמ' מו :רב ורבי חייא הוו
יתבי בסעודתא קמיה דרבי .אמר ליה רבי לרב :קום משי
ידך! חזייה דקא מרתת ,אמר ליה :בר פחתי! עיין בברכת
מזונא קאמר לך .ומכאן שמותר לגדול לכבד את הקטן.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כאן מדובר שכולם אכלו מכיכר של בעה"ב ,ולכן
הוא מכבד או את הגדול או את האורח .אך אם מדובר
שכל אחד אכל מככרו ,פשוט שמכבדים את הגדול
שביניהם.
גדול המדובר כאן הוא גדול בחכמה .ולמרות שבזמנינו
נוהגים שכל אחד מברך לעצמו ,מ"מ דרך ארץ לכבד את
הגדול לזמן.
אולם אם הגדול בא בסוף ורוצה להמשיך בסעודתו והשאר
רוצים לסיים ,אינם צריכים להמתין לו אלא יתנו לאחר
לזמן.

 317רב האי ,ראב"ד -אם הפסיק וענה לשניים ורוצה
להמשיך לאכול ,צריך לברך בתחילה המוציא שנחשב
שהפסיק סעודתו.
רא"ש ,ר' יונה ,בה"ג -לא נחשב להפסקה ויכול להמשיך
לאכול ללא שום ברכה .ב"י-הכי נקטינן וכן סב"ל וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -אם הסיח דעתו ורצה לזמן ונמלך צריך ליטול
ידיים ולברך המוציא
 318בגמ' בברכות מו :להיכן הוא חוזר? רב זביד משמיה
דאביי אמר :חוזר לראש ,ורבנן אמרי :למקום שפסק.
והלכתא :למקום שפסק.
רש"י -מיירי באדם שפסק כדי לענות לשניים לזימון,
והמשיך סעודתו ,ולאחר שסיים סעודתו מהיכן ממשיך
לברך? רב זביד ,לתחילת ברכת הזן ,וחכמים אומרים
שממשיך מ"נודה לך".
רי"ף ,רמב"ם -מיירי באדם שמזמן ,ולאחר שעונים לו
"ברוך שאכלנו" להיכן חוזר? רב זביד אומר שחוזר לומר
מ"נברך שאכלנו משלו "..ורבנן אומרים שחוזר למקום
שפסק היינו לומר "ברוך שאכלנו משלו "..ופשוט שאם ענה

 320בגמ' בברכות מו .אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן
יוחי :בעל הבית בוצע ואורח מברך ,בעל הבית בוצע  -כדי
שיבצע בעין יפה ,ואורח מברך  -כדי שיברך בעל הבית.
מאי מברך? יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא
יכלם לעולם הבא; ורבי מוסיף בה דברים :ויצלח מאד
בכל נכסיו ,ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר,
ואל ישלוט שטן לא במעשי ידיו ולא במעשי ידינו ,ואל
יזדקר לא לפניו ולא לפנינו שום דבר הרהור חטא ועבירה
ועון מעתה ועד עולם.
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שם אורח ,הוא מברך אפילו אם בעל הבית גדול ממנו ,כדי
שיברך לבעל הבית .ומה ברכה מברכו ,יהי רצון שלא יבוש
ולא יכלם בעל הבית הזה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא,
ויצליח בכל נכסיו ,ויהיו נכסיו מוצלחים וקרובים לעיר,
ולא ישלוט שטן במעשי ידיו ,ואל יזדקק לפניו שום דבר
חטא והרהור עון מעתה ועד עולם .ואם בע"ה רוצה לוותר
(פירוש שאינו רוצה להקפיד) על ברכתו ,ולברך ברכת המזון
בעצמו ,רשאי .הגה :והוא הדין שיכול ליתן לברך למי שירצה.

ג .מי שנותנים לו לברך ואינו מברך ,מקצרים ימיו.
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מי שנותנים לו לברך ואינו מברך ,מקצרים ימיו.

ד .צריך לחזור שיתנו לו כוס של ברכה לברך.

323צריך לחזור שיתנו לו כוס של ברכה לברך.

סימן רב-דיני ברכת פירות האילן
א .על פירות האילן מברך בורא פרי העץ (=בפה"ע),

ב .חכם ישראל קודם לכהן ע"ה ,וכהן חכם קודם

חוץ מהיין שמברך בורא פרי הגפן=(.בפה"ג)
324על כל פירות האילן מברך בתחלה :בורא פרי העץ ,חוץ
מהיין שמברך עליו :בפה"ג ,בין חי בין מבושל בין שהוא
עשוי קונדיטון דהיינו שנותנין בו דבש ופלפלין .הגה325 :ואם

לישראל חכם גדול.

321לא יקדים חכם ישראל לכהן עם הארץ לברך לפניו דרך
חק ומשפט ,אבל לתת לו החכם רשות שיברך ,אין בכך
כלום; אבל כהן ת"ח מצוה להקדימו ,שנאמר :וקדשתו
(ויקרא כא ,ח) לפתוח ראשון ולברך ראשון

 322בגמ' בברכות נה .אמר רב יהודה ,שלשה דברים
מקצרים ימיו ושנותיו של אדם :מי שנותנין לו ספר תורה
לקרות ואינו קורא ,כוס של ברכה לברך ואינו מברך,
והמנהיג עצמו ברבנות .וכ"פ בשו"ע.
מג"א -דווקא שמברכים על הכוס ,אך אם אינם מברכים
על הכוס אינו מקולל.
משנ"ב-בכל זאת אין לאדם לדחות עצמו מן המצווה.
הלכה ברורה(יג) בזמננו שכל אחד מברך לעצמו ,ויכול
לומר ברכת האורח אע"פ שלא זימן ,אין שייך דין זה.

רא"ש-אפילו בעה"ב גדול מן האורח בכ"ז רשאי לכבד
אותו לברך ,אך אם אינו רוצה לכבדו רשאי בעה"ב לברך
בעצמו .וכ"פ בשו"ע.
אוהל מועד -אין חובה לבעה"ב להביא לאורח לברך אלא
רשאי להביא אף לאדם אחר .וכ"פ ברמ"א.
הלכה ברורה(ב) אם רצה האורח להוסיף ברכות לבעה"ב,
רשאי כמו שמצינו אצל דברי רבי.
(ג) בזה"ז שכל אחד מברך בפ"ע ,ואומר את בה"מ ,אין
חובה לכבד את האורח.
(ה) המתאכסן אצל בעה"ב ומשלם לו על האוכל שנתן לו
בעה"ב ,אינו נחשב לאורח .אולם בניו ובני ביתו הסמוכים
על שולחנו וגרים בביתו ואוכלים משלו נחשבים לאורחים.

 323בגמ' בברכות נג :אמר ליה רב לחייא בריה :ברי ,חטוף
ובריך.
רש"י -כשמושיטין כוס של ברכה הוי מחזר שיתנהו לך
ותברך .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -שיהיה הוא המזמן ,וצ"ע בימינו שכל אחד מברך
לעצמו.
הלכה ברורה(יד) צריך כל אחד להשתדל שיתנו לו כוס של
ברכה לברך עליו ,ולכן אם הגדול מכבד את הקטן לברך על
כוס ,לא יסרב.

 321בגמ' במגילה כז :שאלו תלמידיו את רבי פרידא :במה
הארכת ימים? אמר להם :מימי לא קדמני אדם לבית
המדרש ,ולא ברכתי לפני כהן .שואלת הגמ'-למימרא
דמעליותא היא? והא אמר רבי יוחנן :כל תלמיד חכם
שמברך(אחר) לפניו(ולפני הכהן) ,אפילו כהן גדול (שהוא) עם
הארץ  -אותו תלמיד חכם חייב מיתה ,שנאמר כל משנאי
אהבו מות .אל תקרי משנאי אלא משניאי!(שנמצא מזלזל

 324במשנה בברכות לה .כיצד מברכין על הפירות? על
פירות האילן הוא אומר :בורא פרי העץ חוץ מן היין ,שעל
היין הוא אומר :בורא פרי הגפן.
יין מבושל :נחלקו הראשונים מה מברכים עליו?
רש"י ,ר"ש – מברכים עליו שהכל.
תוס' ,רא"ש ,ר"ן ,רשב"א -מברכים עלין גפן וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -פירות בין מז' המינים ובין אם אינם מז' המינים
ברכת בפה"ע.
אין טעם היין נהיה גרוע על ידי בישול ולכן מברכים אף
עליו בפה"ג.
הלכה ברורה(א) יש לומר "בורא ְפרי העץ" בדגש.
ָפן ולמנהג
(ב) מנהג האשכנזים לומר בורא פרי הג ֶ
ֶפן.
הספרדים אומרים פרי הג ֶ

בת"ח ,א"כ מה המעלה שלא זימן לפני כהן?! אלא ודאי היה
צריך לזמן לפני כהן)  -כי קאמר איהו – בשוין(דווקא שהכהן
הוא ת"ח ,שאז מכבדו ,אך אם כהן עם הארץ היה רבי פרידא
מקדימו)

וכ"פ הרי"ף בת"ח וכהן עם הארץ יזמן הת"ח .אך אם גם
הכהן ת"ח מצווה להקדים הכהן לזמן.
וכ"פ המרדכי שאם ישראל חכם מקדים את הכהן עם
הארץ לפניו מדינא עליו נאמר שהוא משניא ,אך אם נתן
החכם ישראל לכהן עם הארץ בדרך רשות פשוט שמותר,
שהרי ישראל חכם יכול לתת רשות אפילו לישראל הפחות
ממנו .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -טוב להקדים גם את הלוי לישראל אם הם שוין
בחכמה.
אם הכהן רוצה לתת רשות לאחר בכל אלה מותר חוץ
מקריאת התורה
הלכה ברורה(ט) אם יש כהן מצווה להקדימו שנאמר
"וקדשתו" לכל דבר שבקדושה ,ורשאי הכהן למחול על
כבודו ,ואם מחל הכהן נוהגים שהמזמן אומר "ברשות
הכהן" .ואם יש כהן וגם אביו באותה סעודה ,ראוי שיכבד
את אביו וטוב שיטול רשות מהכהן על כך.
(יא) אם הישראל הוא ת"ח מופלג ,או אחד מגדולי הדור
לכל הדעות יש להקדימו לפני הכהן

 325תשב"ץ -יין שנתערב בו שכר תאנים לא יצא מכלל יין
עד שיהיה הרוב שכר,שאז בטל מיעוט היין ברוב השכר
ומברכים שהכל ,דכל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על
העיקר .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -למרות שבסימן רד בדיני מזיגת יין די שיש יחס
של אחד לשש בין היין למים ,אצלנו שמוזגים בשכר אזלינן
בתר רובא -כיוון שהם כשני מינים ואזלינן בתר רובא.
ביה"ל-דווקא בשכר בעינן רוב יין כדי לברך בפה"ג כיוון
שאין דרך לערב שכר ביין ,אך בדברים שדרך לערב ביין
כדי שישביחו יברך בפה"ג אפילו אם היין היה מיעוט.
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דאז אין מברכין עליו כלל .הגה :וי"א דעל חרובין אינו מברך
בורא פרי העץ ,עד שיראה בהן כמין שרשראות של חרובין ,וכן

נתערב יין בשכר ,אזלינן אחר הרוב ,אם הרוב יין ,מברך :בפה"ג,
ואם הרוב שכר ,מברך :שהכל.

בזיתים עד שיגדל הנץ סביבם ,וקודם לכן מברך :בורא פרי
ב .על הבוסר מברך בורא פרי האדמה (=בפה"א) ,ועל

האדמה ,וכן עיקר

שאר אילן בפה"ע כל שראוי לאכילה.

 326הבוסר ,כל זמן שלא הגיע לכפול הלבן ,מברך עליו:
בפה"א ,ומשהוא כפול הלבן ואילך מברך עליו :בורא פרי
העץ; ומתוך שלא נודע לנו שיעור פול הלבן ,לעולם מברך:
בפה"א ,עד שיהיה גדול ביותר;  327ושאר כל האילן,
משיוציאו פרי ,מברכין עליו :בפה"ע ובלבד שלא יהא מר
או עפוץ ביותר עד שאינו ראוי לאכילה אפילו ע"י הדחק,

ג .גרעיני הפירות אם הם מתוקים בפה"ע ,ואם הם
מרים אינו מברך.

328גרעיני הפירות ,אם הם מתוקים מברך עליהם :בורא
פרי העץ; ואם הם מרים ,אינו מברך עליהם כלל; ואם
מתקן ע"י האור ,מברך עליהם :שהכל.
ד .שמן זית אין מברך עליו משום שמזיק ,ודין

הלכה ברורה(ה) על מיץ ענבים מברכים בפה"ג ,וראוי הוא
לקידוש בשבת ואפילו אם נתבשל ועבר תהליך פיסטור,
(וראוי גם כן לארבע כוסות ,והמחמיר לשתות ארבע
כוסות דווקא של יין תע"ב)
(ו) על הקוניאק ועל עראק מברך שהכל אפילו אם עשויים
מענבים.
(ז) יין שנתבשל הרבה עד שנעשה סמיך כדבש ברכתו
שהכל .ואם אכל כזית בכא"פ יברך "בורא נפשות" ואם
חזרו ונתנו בו מים עד שנעשה טעמו כטעם מיץ ענבים
(היינו מיץ ענבים משוחזר) יש להסתפק בדינו ויברך עליו
שהכל ,ואין לעשות עליו קידוש.

האוכלו עם פת או מי סילקא.
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שמן זית ,אם שתאו כמות שהוא אינו מברך עליו כלל,
משום דאזוקי מזיק ליה; ואם אכלו עם פת ,אינו מברך
 328בגמ' בברכות לו :קליפי אגוזים והגרעינין  -חייבין
בערלה.
רשב"א -לעניין ברכה אין לברך עליהם עץ ,ואם המתיק
אותם על ידי האש מברך שהכל.
תוס' ,מרדכי -למדו מכאן שמברך עליהם בפה"ע שדינם
כדין פרי.
רא"ש ,ר' יונה -מברך עליהם בפה"ע ובלבד שלא יהיו
מרים שיהיה נהנה מהם וכ"פ בשו"ע ,והוסיף את דינו של
הרשב"א.
משנ"ב-לדעת הרבה אחרונים מברך על הגרעינים
"אדמה" וכך פסק .ואם אוכל הגרעין לאחר שאוכל הפרי
נפטר בברכת הפרי.
ואם אלו גרעינים מרים שמיתקן יברך שהכל כפסיקת
השו"ע.
הלכה ברורה(טו) הביא אחרונים שחלקו על פסיקת
השו"ע ,ונקטו כרשב"א אלא שנחלקו האם מברך שהכל או
אדמה ,ולעניין דינא נקט שכיוון שאין נוטעים את האילן
אלא על דעת אכילת הפרי לכן יברך שהכל.
אם אוכל פרי ממין אחד ומברך עליו עץ ואוכל גרעין של
מין אחר אינו צריך לברך עליו.
האוכל גרעין חדש לא מברך עליו שהחיינו ,שלא נתקנה
ברכה זו אלא על פירות ממש.
(יז) גרעיני אבטיח\ גרעינים שחורים ,כיוון שכל כוונת
גידולם הייתה לצורך הגרעינים ,מברך עליהם אדמה .ואם
היה לו בביתו אבטיח ,והוציא ממנו את גרעיניו ורוצה
לאכלם ,ברכתו שהכל .ולאשכנזים אדמה.

 326בגמ' בברכות לו :ואמר רב אסי :הוא בוסר (ענב שאינו
בשל) הוא גרוע ,הוא פול הלבן(שיעור של בוסר ,גרוע ופול
הלבן הוא שווה) .פול הלבן סלקא דעתך? אלא אימא:

שיעורו כפול הלבן.
תוס' ,רא"ש ,רשב"א -למדו מכאן שעל הבוסר כשהוא
פחות מכפול הלבן מברך עליו בפה"א .ואם מסופק אם
שיעורו כפול הלבן יברך בפה"א שהרי במקום שמברך
בפה"א על דבר שברכתו בפה"ע יצא יד"ח וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(י) בדיעבד אם ברך על בוסר בפה"ע יצא
יד"ח.
(יב) אם סחט ענבי בוסר ועשה מהם יין יברך עליו שהכל.
 327בגמ' בברכות לו :תנן :מאימתי אין קוצצין את
האילנות בשביעית?(מאיזה גודל נאסר לקצוץ אותם?) בית
שמאי אומרים :כל האילנות משיוציאו(את הפרי); ובית
הלל אומרים :החרובין משישרשרו(שיראו כמין שרשראות),
והגפנים משיגרעו והזיתים משיניצו ,ושאר כל האילנות –
משיוציאו(פירות)
בגמ' ראינו שבית הלל חלקו בדין בין חרובים וזיתים לבין
שאר אילנות.
בב"י תמה על ר' ירוחם ,רא"ש שלא חילקו בדין אלא
הורו שכל האילנות משהוציאו פרי מברך עליהם עץ .והרי
בפסיקתם כך פוסקים כב"ש! אלא תרץ בדעתם שלא
לומדים לגמרי מדיני שביעית ,אלא הכלל שלמדנו הוא
שכל שהוציא פרי מברכים עליו עץ וכ"מ מדבריו בשו"ע.
אמנם הרמ"א הביא להלכה את החלוקה בין זיתים
וחרובים לשאר פירות כפשט דברי ב"ה.
הלכה ברורה(יג) פירות שאר האילנות לספרדים מרגע
שיצא פרי אפילו הוא קטן ביותר  ,והוא חמוץ ומר כל
שהוא ראוי לאכילה מדוחק ,מברך עליו עץ .אך אם הם
מרים וחמוצים ביותר עד שאינו ראוי לאכילה כלל אינו
מברך עליהם כלל.
(יד) פירות קטנים מאוד שאינם ראויים לאכילה מחמת
שהם חמוצים או מרים ביותר ובישלם ונתן בהם סוכר או
דבש עד שנעשו ראויים לאכילה ,מברך עליהם שהכל.

 329בגמ' בברכות לה :אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :שמן
זית מברכין עליו בורא פרי העץ .היכי דמי? אילימא דקא
שתי ליה -אוזוקי מזיק ליה! (ואינו מברך כלל) אלא :דקא
אכיל ליה על ידי פת .אי הכי ,הויא ליה פת עיקר והוא
טפל; ותנן ,זה הכלל :כל שהוא עיקר ועמו טפלה  -מברך
על העיקר ופוטר את הטפלה! אלא :דקא שתי ליה על ידי
אניגרון(מין מאכל שנותנים לתוכו שמן ואז השמן לא מזיקו);
דאמר רבה בר שמואל :אניגרון  -מיא דסלקא .אם כן ,הוה
ליה אניגרון עיקר ושמן טפל .ותנן ,זה הכלל :כל שהוא
עיקר ועמו טפלה  -מברך על העיקר ופוטר את הטפלה!
הכא במאי עסקינן  -בחושש בגרונו(.כוונתו לשתות את השמן
ונותנו לתוך האנגירון בכדי שלא יזיקו) פשיטא!(הרי ברור
הדבר שאם עיקר כוונתו הוא השמן שמברך עליו,א"כ מה
החידוש?)  -מהו דתימא; כיון דלרפואה קא מכוין  -לא

לבריך עליה כלל ,קמשמע לן :כיון דאית ליה הנאה מיניה
בעי ברוכי.
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שסביב הפרי כקליפות האגוזים) על העלין ועל התמרות ועל
הקפריסין :בפה"א; ועל האביונות שהם עיקר הפרי,
בפה"ע.

עליה דפת עיקר ומברך על העיקר ופוטר את הטפילה; ואם
שתאו מעורב עם מי סלק"א (הנקרא אניגרון) ,שאז אינו
מזיק אדרבא הוא מועיל לגרון אם הוא חושש בגרונו ,הוה
ליה שמן עיקר ומברך עליו :בפה"ע; ואם אינו מתכוין
לרפואה אלא לאכילה ,הוי ליה אניגרון עיקר ואינו מברך
אלא על האניגרון ( שהכל)

ז .תמרים שמיעכן ועשה מהם עיסה מברך עליהם
בפה"ע.

 332תמרים שמיעכן ביד ועשה מהם עיסה והוציא מהם
גרעיניהם ,אפילו הכי לא נשתנית ברכתן ומברך עליהם:

ה .שקדים המרים כשהם קטנים -בפה"ע .וכשהם
גדולים –לא כלום.

330שקדים המרים ,כשהם קטנים מברך :בורא פרי העץ;
גדולים ,ולא כלום דאזוקי מזקי; וטעמא דמלתא ,כשהם
קטנים עיקר אכילתם היא הקליפה ואינה מרה ,וכשהם
גדולים עיקר אכילתם מה שבפנים והוא מר; ואם מתקן
ע"י האור או דבר אחר ,מברך :בפה"ע.

בהמשך הגמ' רבינא אשכחיה למר בר רב אשי דקא זריק
אביונות (ולא היה אוכל אותם כי הם ערלה) וקאכיל
קפריסין(.כר"ע)
רא"ש -על האביונות ועל הקפריסין מברך בפה"ע
רי"ף,רשב"א ,רמב"ם –הלכה כמר בר רב אשי שזורק את
האביונות ואוכל את הקפריסין ולכן על האביונות מברך
בפה"ע ,ועל הקפריסין בפה"א .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם ברך על הקפריסין בפה"ע יצא יד"ח.
על קליפות תפוז שטוגנה בדבש יש לברך עליה שהכל,
ובדיעבד אם ברך בפה"א או בפה"ע יצא יד"ח.
וכ"פ בהלכה ברורה(כג) והוסיף שאם אוכל את הקליפה
הלבנה שמעל התפוז לבדה ללא בישול מברך שהכל,
ובמקרה בו אוכל תפוזים ולאחר מכן רוצה לאכול ריבת
תפוזים או את הקליפה הלבנה אינו צריך לברך עליהם.
הלכה ברורה(כב) בימנו לא נהגו לאכול את הצלף ולכן אם
אוכל ממנו יברך שהכל.
קשיו ברכתו עץ.
(כד) אתרוג שעשו ממנו מרקחת ומיתקו אותו מברך
בפה"ע .והאוכל אתרוג חי ,אם טעמו טוב ברכתו בפה"ע,
ואם טעמו מר ואין דרך לאכלו חי (כאתרוגים בימנו) מברך
עליו שהכל.

ו .צלף :על העלין התמרות והקפריסין בפה"א ,ועל
האביונות בפה"ע.
331צלף (פי' צלף מין אילן שעלין שלו ראויים לאכילה ויש בעליו
כמין תמרים .אביונות הוא הפרי מהצלף וקפריסין הן קליפה

מגמ' זו רואים כמה אופנים בשתיית שמן:
 .1שותה את השמן לבדו :רמב"ם -מברך שהכל .רי"ף
והגמ"י אינו מברך כיוון שמזיק לו וכ"פ בשו"ע.
 .2אוכל אותו עם פת – הפת עיקר ומברך על הפת וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -ואפילו השמן היה מרובה ,הפת נחשב לעיקר.
 .3אוכל אותו עם אנגירון -אם חושש בגרונו מברך עץ וכ"פ
בשו"ע
אם אינו חושש בגרונו ר' יוסף -מברך על השמן עץ שהרי
יש לו הנאה בכך רמב"ם ,מהר"ם -מברך על האנגירון
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אם ערב אותו עם משקים אחרים ובכך נהנה
מהשמן ואינו מזיקו מברך עץ.
כשאוכל עם אנגירון שחושש לגרונו מברך עץ וברכה
אחרונה מעין שלוש אם שתה כשיעור.
הלכה ברורה(יח) האוכל דבר שמזיק לגוף ויש בו טעם
ונהנה ממנו צריך לברך עליו.
(כ) אם מערב עם השמן משקים אחרים מברך עץ דווקא
אם כמות השמן מרובה על המשקה ,ואם אינו מרובה
מברך שהכל.

 332בגמ' בברכות לח .והלכתא :תמרי ועבדינהו טרימא -
מברכין עלוייהו בורא פרי העץ .מאי טעמא  -במלתייהו
קיימי כדמעיקרא(שהם כמו שהיו בתחילה).
רש"י -טרימא הכוונה לדבר הכתוש קצת ואינו מרוסק.
ולכן ברכתו עץ ,משמע שאם היה מרוסק לגמרי אינו מברך
עליו עץ וכ"פ בתה"ד .וכ"פ ברמ"א.
רמב"ם -טרימא הכוונה שכתש דבר ועשה ממנו עיסה
מברך עליו עץ ומשמע אפילו מרוסק לגמרי וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -לדעת השו"ע הוא הדין בפירות האדמה שאם
רסקן ועשאן כעיסה כמו תפוח"א ברכתן נשארת אדמה.
ולעניין דינא הורה ,שאם מרסק לגמרי אך צורתו עדיין
ניכרת כמו התמרים מברך עליהם בפה"ע .אך אם איבד
צורתו לגמרי ולא ניכר מה הוא כמו הריבה מברך שהכל.
נקוט האי כללא בידך :לשיטת ההלכה ברורה ,אם נתרסק
וניכרת עליו צורתו ברכתו נשמרת.
אם נתרסק ואין צורתו ניכרת יש לחלק – אם ניכר טעמו
בו ברכתו נשמרת ,אך אם נשתנה טעמו ברכתו שהכל.
ולמשנ"ב -אם נתרסק לגמרי ברכתו שהכל ,אך אם
נתרסק וניכר עליו מינו ,ברכתו תהיה כברכת אותו מין.
הלכה ברורה(כה) אף אם ריסק את התמרים בבלנדר
מברך עליהם עץ
ולעניין תפח"א שמרסקים אותם ומייבשים אותם עד
שנעשים כקמח ,ולאחר מכן מוסיפים עליהם מים חמים
ונעשים כפירה רגיל ,בין לאשכנזים ובין לספרדים מברך
עליהם בורא פרי האדמה! וזאת כיוון שניכר בהם שהם
מתפוחי אדמה .וכן הסכים עמו הגרע"י זצ"ל.
(כו) ריבה העשויה מפירות מבושלים למנהג הספרדים
מברכים עליה עץ גם אם אין צורתו נכרת .ולמנהג
האשכנזים אם ניכר בה צורת הפרי(כגון שלא נתרסק

 330ר' יונה ,רשב"א ,רא"ש וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -פרי שהוא חמוץ או מר ואינו ראוי לאכילה ,אם
מיתק אותו על ידי האור ,מברך עליו עץ שהרי בעיקרו פרי
הוא .ושונה מדין גרעינים שמיתק אותם שהם אינם פירות
 331איסור ערלה נוהג בין בא"י ובין בחו"ל ,ואינו חל אלא
על הפרי עצמו אך לא על שאר הדברים הגדלים באילן.
בגמ' בברכות לו .אמר רב יהודה אמר רב :צלף של ערלה
בחוצה לארץ  -זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין.
למימרא ,דאביונות פירי וקפריסין לאו פירי? ורמינהו :על
מיני נצפה(צלף) על העלים ועל התמרות אומר בורא פרי
האדמה ,ועל האביונות ועל הקפריסין אומר בורא פרי
העץ!  -הוא דאמר כרבי עקיבא; דתנן ,רבי אליעזר אומר:
צלף  -מתעשר תמרות ואביונות וקפריסין(משמע שכל אלו
פירות) ,רבי עקיבא אומר :אין מתעשר אלא אביונות בלבד,
מפני שהוא פרי.
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בורא פרי העץ ולבסוף ברכה מעין שלש .הגה :ולפי זה ה"ה
בלטווערן הנקרא פווידל"א(ריבה) מברכין עליהם :בפה"ע; ויש

ט .על סופי ענבים וכן על נובלות של תמרים מברך

אומרים לברך עליהם שהכל וטוב לחוש לכתחלה לברך שהכל

שהכל.

אבל אם בירך בפה"ע יצא ,כי כן נראה עיקר.

סופי ענבים שאין מתבשלין לעולם ,וכן על הנובלות
שהם תמרים שבישלם ושרפם החום ויבשו ,מברך :שהכל.

335

ח .דבש הזב מהתמרים ,מברך עליו שהכל.

י .פירות ששראן או בשלן במים אע"פ שנכנס טעם

333דבש הזב מהתמרים ,מברך עליו שהכל334 .וכן על משקין
היוצאין מכל מיני פירות ,חוץ מזיתים וענבים ,מברך:
שהכל.

במים מברך שהכל.

336פירות ששראן או בשלן במים ,אף ע"פ שנכנס טעם הפרי
במים ,אינו מברך על אותם המים אלא שהכל; והרא"ש
כתב דאפשר שאם נכנס טעם הפרי במים מברך בפה"ע.

לגמרי ,או שיש חתיכות מרוסקות) מברך עץ ,אך אם אין
צורת הפרי ניכרת כלל ברכתו שהכל.
וכל זה בדווקא בריבה הנעשית בבית ,אך ריבה תעשייתית
שפעמים רבות אין בה אלא מעט פרי והשאר חומרים
סינטטיים ,ברכתה שהכל לכו"ע.
על ה"לדר"(דפי מישמיש מרוסקים עם סוכר ותבלינים) למנהג
הספרדים ברכתו עץ (אא"כ הוסיפו עליו המון סוכר וכבר לא

ופרש"י -על זיעה אין לברך שהרי אינה פרי .ואין שם
תרומה חל עליו ,ואין לך פרי הניתן למשקה אלא זיתים
וענבים בלבד ,והיינו כמר בר רב אשי.
וכן הובא ברמב"ם שכל משקה שיוצא מפרי ברכתו שהכל,
חוץ מזיתים ויין וכ"פ בשו"ע.
במשנ"ב הדגיש שבין אם המשקה זב מעצמו ובין ע"י
כתישה וכדומה ברכתו שהכל.
הלכה ברורה(לא) הוא הדין אם נסחט המשקה על ידי
מכשיר חשמלי שמברך עליו שהכל כגון מיץ גזר ומיץ
תפוחי עץ .אך אם ריסק את הגזר או רסק עגבניות ברכתם
בפה"א.
(לב) מיץ הנמצא בתוך אגוז קוקוס ברכתו שהכל ,אך אם
אכל מהאגוז עצמו וברך עליו עץ ,נפטרו המים שבתוכו
וישתה אותם בלא ברכה.
(לג) האוחז פרי בידו ומוצץ המיץ לתוך פיו מברך שהכל
נהיה בדברו.

ניכר טעמו של הפרי ואז ברכתו תהיה שהכל ,אך כל עוד ניכר
טעם הפרי ברכתו עץ) ולמנהג האשכנזים ברכתו שהכל.

על פלאפל הנעשה מגרגירי חומוס שמוסיפים עליו תבלינים
ופירורי לחם למנהג הספרדים מברך אדמה ,ולמנהג
האשכנזים מברך שהכל .ואם נתן בפלאפל כמות גדולה של
פירורי לחם על מנת שיתנו בו טעם ,יתבאר בסימן רח
שברכתו תהיה מזונות.
(כז) על ממרח חומוס לדעת הספרדים יברך אדמה ,אא"כ
הוסיפו לו חומרים אחרים עד שאין טעם החומוס ניכר
שאז יברך שהכל .ולדעת האשכנזים מברך שהכל.
ועל טחינה וחלווה מברכין שהכל ,מכיוון שהם נוזליים
מאוד .וחלווה שחזרו וגיבלו אותה גם כן ברכתה שהכל.
(כח) לביבות תפח"א שמוסיפים להן פתיתי לחם וביצים
ומטגנים אותם או עושה מהם פשטידה ,אם עיקר הטעם
הוא התפח"א ברכתו אדמה ,אך אם נשתנה הטעם לגמרי
ברכתו שהכל ,ולמנהג האשכנזים אם נתרסק לגמרי ברכתו
שהכל ,אך אם יש חתיכות ניכרות ברכתו אדמה.
(כט) על פופקורן מברך בפה"א .אך על שאר מאכלים
שנעשים מגרעיני תירס ונשתנה צורתם וטעמם ,אפילו אם
מדובר מתירס שגודל לצורך כך מברך שהכל.
על טורטייה הנעשית מקמח תירס ברכתה שהכל.
(ל) על שוקולד מברך שהכל.
עוגיות הנעשות מקוקוס טחון או שקדים\ אגוזים טחונים
שהוסיפו עליהם סוכר ותבלין אם עיקר הטעם הוא
הקוקוס או השקדים מברך עץ ,אך אם אין טעמם ניכר
ברכתו שהכל ,ולמנהג האשכנזים מברך שהכל.

 335בגמ' בברכות לח .חומץ ספוניות רבי אליעזר מחייב
קרן וחומש ,ורבי יהושע פוטר.
פרש"י -סופי ענבים שאין מתבשלים עולמית ,ועושים מהן
חומץ.
טור -ברכתם אדמה כדין הבוסר
מהר"ם מרוטנבורג -ברכתם שהכל .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אין דומה דינם לדין הבוסר ששם הענבים הם
ענבים טובים אלא שלא נגמר בישולם ולכן מברכים
אדמה ,משא"כ הכא שהם מקולקלים וברכתם שהכל.
ביה"ל -תמרים שנפלו מחמת הרוח קודם שנתבשלו אך
ראויים קצת לאכילה לכתחילה יברך שהכל ,ואם ברך
בפה"ע יצא.
 336בגמ' בברכות לט .אמר רב פפא :פשיטא לי ,מיא
דסלקא – כסלקא(לעניין ברכה) ,ומיא דלפתא  -כלפתא,
ומיא דכולהו שלקי  -ככולהו שלקי .בעי רב פפא :מיא
דשיבתא(מין ירק) מאי ,למתוקי טעמא עבדי(ויברכו אדמה),
או לעבורי זוהמא עבדי לה? ולמסקנה -שמע מינה:
למתוקי טעמא עבדי לה ,שמע מינה.
על פי סוגיא זו נחלקו בפוסקים בדין ירקות\ פירות
שבישלום במים ,ורוצה לשתות את המים מה ברכתם?
רשב"א -ברכת המים היא שהכל ,שהרי ראינו לעיל (הערה
 )334שמשקה הזב מפרי הוא זיעה בעלמא  .ומה שאמרנו
שמי סלק כסלק וכו' מדובר בירקות שדרך לבשלם או
לשרותם במים ואז המים ברכתם כמו הירק ,אך אם אין
דרך לעשות כן ,ברכת המים שהכל .וכ"פ בשו"ע .ויתבאר
ג"כ בסימן רה ,ב.
רא"ש -מברך על המים כמו שמברך על הירק\ פרי .ומה
שאמרנו שזיעה בעלמא הם מדובר שלא נתן טעם אך אם
נתן טעם ברכתו כברכת הירק.

 333בגמ' בברכות לח .ואמר מר בר רב אשי :האי דובשא
דתמרי מברכין עלויה שהכל נהיה בדברו.
בה"ג -מיירי שנתן לתוך הדבש מים ,דאל"כ ברכתו עץ,
וראייתו מדכתיב " ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון
ארץ זית שמן ודבש"(דברים ח,ח) ומשמע שדבש עצמו הוא
חלק מז' המינים ולכן ברכתו עץ.
הגהות אשיר"י -מברך על דבש אדמה.
תוס' ,רא"ש -דבש תמרים רגיל במשמע ברכתו שהכל
וכ"פ בשו"ע.
 334ממשיכה הגמ' ושואלת מדוע ברכתם שהכל? מאי
טעמא?  -זיעה בעלמא הוא .כמאן?(כשיטת מי נחשב לזיעה
וברכתו שהכל?) כי האי תנא ,דתנן :דבש תמרים ,ויין
תפוחים ,וחומץ ספוניות ,ושאר מי פירות של תרומה  -רבי
אליעזר מחייב קרן וחומש ,ורבי יהושע פוטר.
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 339כל הפירות שטובים חיים ומבושלים ,כגון תפוחים
ואגסים ,בין חיים בין מבושלים מברך בפה"ע; ואם אין
דרך לאוכלם חיים אלא מבושלים ,אכלם כשהם חיים,
מברך שהכל; כשהם מבושלים ,בפה"ע.

יא .מברך שהכל על מי שריית צמוקים ותאנים או מי
בישולם.

 337מי שריית צמוקים ותאנים ,או מי בישולם ,מברך
עליהם שהכל ויוצא גם להרא"ש; אבל בברכה שלאחריהם
יש להסתפק אם מברך בורא נפשות או אם מברך ברכה
אחת מעין שלש ,כהרא"ש .ולכן ירא שמים לא ישתה אלא
בתוך הסעודה ,או יאכל פרי מז' מינים וגם ישתה מים ,כדי
שיצטרך לברך ברכה אחת מעין שלש ובורא נפשות; ואם
משך המים והבדילם מהצמוקים ,הוה ליה יין ומברך עליו
בפה"ג וברכה אחת מעין שלש 338 ,והוא שיהיו צמוקים
שיהיה בהם לחלוחית שאם ידרוך אותם יצא מהן דבשן,
אבל אם כשיעצרו אותם לא יצא מהם שום לחלוחית דבש,
לא.

יג .אגוז גמור המטוגן בדבש מברך עליו בפה"ע.
340אגוז גמור המטוגן בדבש ונקרא נואינד"ו (ר"ל נויאי"ט),

מברך עליו בפה"ע.
יד .אגוז רך שמבשלים בדבש מברך עליו שהכל.

340אגוז רך שמבשלים בדבש וקוראין לו נואיס מושקאד"ה,
מברך עליו שהכל .הגה :וכן אותם אגוזים שמבשלים בדבש
בעודם ירוקים ,מברכים שהכל.

יב .פירות שדרך לאכלם מבושלים מברך שהכל אם

טו .על הסוקא"ר מברך שהכל וכן המוצץ קנים

אכלם כשהם חיים.

מתוקות שהכל.

341על הסוקא"ר מברך שהכל וכן המוצץ קנים מתוקות
שהכל.
 339בגמ' בברכות לח :כל שתחלתו בורא פרי האדמה,
שלקו  -שהכל נהיה בדברו; וכל שתחלתו שהכל נהיה
בדברו ,שלקו  -בורא פרי האדמה.
פרש"י -ירק הנאכל חי שתחלתו בורא פרי האדמה ,שלקו
 אפקיה ממלתיה לגריעותא ומברך שהכל .ומאידך ירקשאין דרכו ליאכל חי ,שמתחלתו אם אכלו חי  -שהכל הוא
מברך והביאו לדרך אכילתו ,הוא עיקר פריו  -ומברך בורא
פרי האדמה .וכ"פ בשו"ע
תוס' ,מרדכי -אם יש ירק שהוא טוב בין כשהוא מבושל
ובין כשהוא חי כתפוחים וכדומה ברכתו אינה משתנה
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -יש תפוחים שהם חמוצים מאוד שהם חיים
ואפשר לאכלם רק מבושלים ,האכלם חיים מברך שהכל.
דין זה נכון אף בשבעת המינים שאם דרך לאכלם חיים
ובישל אותם ברכתו שהכל וברכה אחרונה בנ"ר.

משנ"ב -הוא הדין בפירות אם דרך לבשלם ברכתם עץ .אך
כל זה דווקא בפירות שמתחילת נטיעתם נטעום על דעת
שיבשלו אותם ,אך אם נטעום על דעת לאכלם חיים ,אף
אם בשלום ,ואף אם דרך לאכלם מבושלים ,ברכת המים
תהיה שהכל.
ולעניין הלכה יברך שהכל ובדיעבד אם ברך בפה"ע יצא.
הלכה ברורה(לח) גם במקום שדרך לגדל על מנת לבשל אין
לברך אלא שהכל דסב"ל אף כנגד הוראות מרן.
אם אכל מן הפרי וברך עליו ,בברכת הפרי פטר את ברכת
המים.
 337כתב הב"י -שלדעת הרא"ש אם שרה או בישל
צימוקים ותאנים יש להסתפק בברכתם ,ברכה ראשונה גם
אם נברך שהכל בכ"ז יצא ,אך לעניין ברכה אחרונה אם
דנים את המים כדין הפרי יברך מעין שלוש ,ואם אין להם
דין הפרי מברך בורא נפשות .ולכן ירא שמים כדי לצאת
ידי ספק ישתה ממים כאלה בתוך הסעודה ובה"מ
פוטרתם ,או שיאכל מין מז' המינים וישתה מים ויתחייב
בברכת מעין שלוש ובבורא נפשות .אך אין לו לשתות יין
ולברך מעין שלוש על הגפן ולהוסיף על העץ .ואם הוציא
את הצימוקים מן המים נחשב הדבר ליין ומברך עליו
בפה"ג .וכ"פ בשו"ע.
מג"א -אפילו כשהצימוקים מעורבים במים ,יש למים דין
של יין.
ביה"ל -כששותה ממים אלו בתוך הסעודה ,לכו"ע יצטרך
לברך ברכה ראשונה שהכל ,שהרי אין זה משקה אלא
כרוטב הפירות.
הלכה ברורה(מא) כל עוד לא הפריד את הצימוקים מן
המים  ,אינו נחשב המשקה ליין.

 340תוס' ,ר' יונה ,רא"ש -על אגוז המטוגן בדבש מברך
עליו בפה"ע שהאגוז עיקר .והסיק הב"י מדבריהם שבאגוז
שאינו ראוי לאכילה קודם טיגונו בדבש מברך עליו שהכל
וכ"פ בשו"ע.
רוקח -גם באגוז שראוי לאכילה לפני הטיגון ,שמטגנו
בדבש ,כיוון שהדבש עיקר מברך עליו שהכל
משנ"ב -אע"פ שבמקרה בו היו מבשלים את האגוז היו
מברכים עליו שהכל ,הטיגון בדבש משביח את האגוז ודינו
כדין דברים שהם טובים בין חיים ובין מבושלים .והדבש
כאן נחשב טפל לאגוז ,והוא הדין לשאר פירות שאם ע"י
בישול היו מברכים עליהם שהכל ,אם מטגן בשמן או
בדבש וזה משביח אותם מברך עליהם את ברכתם הראויה
להם.
גם במקרה בו האגוז מרוסק מברך עליו עץ ,ובתנאי שניכר
שזה אגוז ולא נתרסק לגמרי.
הלכה ברורה (מה) ולכן אם ערב שומשמין בדבש ועשה
מהם מיני מתיקה מברך עליו בפה"א.

 338משנ"ב -ר"ל שדווקא אם יש בצימוקים לחלוחית בפני
עצמה שאם יסחט אותם יצא מהם מיץ ,אך אם הם יבשים
לגמרי לא מהני ולא יחשב ליין וברכת המים תהיה שהכל,
אפילו כשהומתקו המים מעט ,שזה כזיעה בעלמא.
הלכה ברורה(מא) צריך לשרות את הצימוקים ביין לפחות
ג' ימים מעת לעת.

 341נחלקו הראשונים בדין ברכת הסוכר.
בה"ג -ברכתו עץ
רמב"ם -הביא שברכת הסוכר תהיה שהכל ,בין שמבשלים
ומכינים ממנו גרגירים ,ובין שמוצץ אותם קנים ,ואפילו
על דבש תמרים מברכים שהכל.
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342על פלפל 343וזנגביל כשהם רטובים ,בפה"א .הגה :כל
הפירות שיודע בהם שהם עיקר הפרי ,מברך עליהם בפה"ע;

טז .על פלפל וזנגביל אין מברך כלל דאין דרך
לאכלם אלא בתערובת.

ושאינן עיקר הפרי ,בפה"א;

345

ואם הוא מסופק בו אם הוא

342על פלפל 343וזנגביל יבשים ועל הקלאוו של גירופלי (ר"ל

עיקר הפרי או לא ,בפה"א; ואם אינו יודע מה הוא ,מברך שהכל

נעגלי"ך) וכל כיוצא בזה שאין דרך לאכלם אלא על ידי
תערובות ,אין מברך עליהם כלום.

סימן רג -דיני ברכת פירות הארץ

יז .על אגוז מושקא"ט – בפה"ע .על קינמון -בפה"א.
344
על אגוז מושקא"ט ,בפה"ע; על קניל"ה (ר"ל צימרינ"ד),

א .על פירות הארץ מברך בפה"א.

346על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה

בורא פרי האדמה.
ב .על התותים הגדלים בסנה בפה"א.
347
על התותים הגדלים בסנה ,בפה"א .הגה :דלא מקרי עץ
אלא שמוציא עליו מעצו ,אבל מה שמוציא עליו משרשיו לא

יח .על פלפל וזנגביל כשהם רטובים -בפה"א

מקרי עץ ,והני כיון דכלה עציו לגמרי בחורף והדר פרח משרשיו,
מברכין עליו בפה"א

טור -דחה את דברי הרמב"ם שהרי התמרים ניטעו בשביל
הפירות ולכן הדבש היוצא ברכתו שהכל ,אך קני סוכר
אינם ראויים לאכילה ולכן עיקרם הוא הסוכר והוא
כביכול הפרי שלהם ולכן ברכתו בפה"ע.
ב"י -הביא שדברי הטור דברי טעם הם ומ"מ כיוון שיש
מחלוקת יברך שהכל  ,דעל כולם אם אמר שהכל יצא וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב-בדיעבד אם ברך עץ או אדמה על סוכר יצא.
אף הסוכר בימנו הנעשה מסלק סוכר ברכתו שהכל.
על הציפורן מברך שהכל.
הלכה ברורה(מז) אם מסתפק ורוצה לאכול מאכל מסויים
ורוצה לברך שהכל על מאכל אחר ולפטור את אותו מאכל,
לא יקח סוכר לברך עליו ,כיוון שגם הסוכר ברכתו ספק
היא.
ואם יש לפניו מאכל שברכתו שהכל וסוכר ,עדיף שיברך
תחילה על המאכל השני ויכוון לפטור את הסוכר.
(מז) על הציפורן כיוון שאין דרך לאכלו כלל ,אינו מברך
לא לפני ולא אחרי.

ג .על המאוזי"ש בפה"א.

348על המאוזי"ש ,בורא פרי האדמה

 345משנ"ב -מסופק היינו אדם שלמד ואינו יכול לברר ,אך
מי שלא למד לא יאכל עד שילך אצל חכם ללמוד את
הלכות אלו.
 346במשנה בברכות לה .כיצד מברכין על הפירות? על
פירות הארץ הוא אומר :בורא פרי האדמה וכ"פ בשו"ע.
 347בגמ' בברכות מ .היכא מברכינן בורא פרי העץ  -היכא
דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק (כאשר
אתה נוטל את הפרי והענף עדיין קיים ומוציא פירות) אבל
היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא דהדר
מפיק(כאשר אתה נוטל את הפרי והענף מתייבש ואינו מוציא
פירות)  -לא מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא פרי
האדמה.
על פי זה נחלקו בפוסקים בדין התותים:
תוס' ,רא"ש ,ר"ת  -נראה שצריך לברך עליהם עץ כיוון
שדרך עץ התותים להתקיים ימים רבים ,וכאשר נוטל את
הפרי חוזר ומוציא לשנה אחרת באותו העץ עצמו.
ר' מנחם -הביא ראיה מהירושלמי כלאים פ"ה ה"ז שעל
כל מיני אטד מברכים בפה"א ,כיוון שהוא מתייבש לגמרי
וחוזר ופורח .וכ"פ בשו"ע וברמ"א.
משנ"ב-הביא שהוא הדין בכל מיני אוכמניות ופטל.
הלכה ברורה(ב) על פרי הסברס מברך בפה"ע ,ואם הוא
פרי חדש מברך שהחיינו ,ואם ברך עליו בפה"א בדיעבד
יצא יד"ח.

 342בגמ' בברכות לו :פלפלי  -רב ששת אמר :שהכל; רבא
אמר :לא כלום .מיתיבי :היה רבי מאיר אומר ,ממשמע
שנאמר :וערלתם ערלתו את פריו ,איני יודע שעץ מאכל
הוא? אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל  -להביא עץ שטעם
עצו ופריו שוה ,ואיזהו  -זה הפלפלין(משמע שמברך על פלפל
עץ) לא קשיא :הא ברטיבתא ,הא ביבשתא(מחלוקת רב
ששת ורבא היא בפלפלים יבשים)

ראב"ד,רא"ש-פלפל רטוב מברכים עליו עץ .וביבש הלכה
כרבא שלא מברכים כלום.
רי"ף ,רמב"ם -פלפל רטוב מברכים עליו אדמה .והסביר
הרשב"א מכיוון שעיקר נטיעתם היא על דעת שיאכלום
יבשים ובכ"ז מן המעט שאוכלים מהם רטובים לכן יש
לברך עליו אדמה .ופלפל יבש הלכה כרבא שלא מברכים
כלום וכ"פ בשו"ע
 343בגמ' בברכות לו :אמר רבא כס זנגבילא ביומא דכפורי
– פטור .אמרי ליה רבנן למרימר :כס זנגבילא ביומא
דכפורי  -פטור .והא אמר רבא :האי המלתא דאתיא מבי
הנדואי(תערובת של זנגביל)  -שריא ,ומברכין עליה בורא פרי
האדמה! לא קשיא :הא ברטיבתא(ברכתו אדמה) ,הא
ביבשתא(אין דרך לאכלו בכך)

 348בתשובת הגאונים הובא שכל שאין העץ קיים משנה
לשנה ,אלא צומח משרשיו כל שנה נחשב לעשב וברכתו
בפה"א ,ולכן המוז"י שהעץ שלו כלה לגמרי ויוצא משרשיו
מברכים עליו בפה"א וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(ג) הביא פוסקים דס"ל שהמוז"י הוא מין
שומשמין ,אך הביא שבערבית זה בננה ,ולכן יברך על בננה
בפה"א .ואם ברך עליה בפה"ע לא יחזור לברך דסב"ל
(וזאת כיוון שיש פוסקים שסוברים שברכת המוז"י הוא
עץ)והוא הדין בפרי האננס שדרך גידולו דומה לבננה
וברכתו בפה"א.
(ד) חצילים ,פאפיה ותפח"א ברכתם בפה"א.

 344כ"פ ר' יונה והרא"ש.וכתבו שעל קניל"ה מברך אדמה
כיוון שרגילין לאכלו ביובש וגם הוא גדל על הארץ כמו
קנים .ועל האגוז מברך עץ כיוון שדרכו לאכול ביובש וכ"פ
בשו"ע.
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352בשמים שחוקים ומעורבים עם סוקר ,הבשמים עיקר
ומברך עליהם כדין ברכת אותם בשמים

ד .על פירות שמוציאין אילני סרק ,שהכל.

349על פירות שמוציאין אילני סרק ,שהכל.

ח .צנון ,מברך על בפה"א.

353צנון ,מברך עליו בורא פרי האדמה

ה .בני אסא ,אף ע"ג דבישלן והויין כפירות אינו
מברך אלא שהכל.

סימן רד -דיני הברכות ליתר המאכלים

350בני אסא ,אף ע"ג דבישלן והויין כפירות ,אינו מברך
אלא שהכל.

א .על דבר שאין גידולו מן הארץ מברך שהכל וכן
ו .על זנגביל שמרקחים אותו כשהוא רטוב ,בפה"א.

על פת עפשה.

ונראה דה"ה כשיבש.

על דבר שאין גדולו מן הארץ ,כגון :בשר בהמה ,חיה
ועוף ,דגים ,ביצים ,חלב ,גבינה ,ופת שעפשה ,ותבשיל
שנשתנה צורתו ונתקלקל355 ,ונובלות שהם תמרים שבשלם
ושרפם החום ויבשו ,ועל הגובאי ,ועל המלח ,ועל מי מלח,
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 351על זנגביל שמרקחים אותו כשהוא רטוב ,בורא פרי
האדמה .ונראה דה"ה אם מרקחים אותו יבש ,כיון שעל
ידי כך הוא ראוי לאכילה ,הזנגביל עיקר ומברך עליו
בפה"א.
ז .בשמים שחוקים ומעורבים עם סוכר ,הבשמים

 352מהר"ם מרוטנבורג -ואין לומר שהסוכר הוא עיקר,
ולמרות שהבשמים שחוקים כיוון שהם העיקר מברך את
הברכה הראויה לבשמים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -למרות שהם כתושים ברכתם נשארת כיוון שדרך
הבשמים לכתוש באופן זה.

עיקר.

 353בגמ' ברכות לו .צנון סופו להקשות ומברכינן עליה
בורא פרי האדמה .היינו למרות שאם לא תולשים אותו
סופו להקשות כעץ בכ"ז ברכתו אדמה כיוון שנוטעים
אותו על דעת לאוכלו כך וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(י) אם נעשה קשה באופן שאין דרך בנ"א
לאכלו ,אם אכל אינו מברך עליו כלל.

(ה) על שומשמין מברך בפה"א ואף אם מעורבים בדבש
וסוכר.
 349שבלי הלקט -האוכל ממה שמוציאים פירות סרק
מברך עליהם שהכל ,שאינם חשובים לברך עליהם עץ.
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -ואינו דומה לתותים שעכ"פ נחשבים לפרי,
שאצלנו מיירי בפירות גרועים שאינם ראויים לאכילה
שהם חיים ,ואינם נחשבים לפרי ואפילו בשלם .אבל
אגוזים קטנים הנלקטים בעצי היער שהם טובים לאכילה,
פרי גמור הוא ומברכים עליו בפה"ע.
הלכה ברורה(ו) מכל מקום פירות הגדלים על אילנות סרק
שהם חשובים וטובים לאכילה שלא מדוחק ,כמו פרי
הצנובר הגדל באיצטורבל שבעץ הארז מברך עליהם
בפה"ע.

 354בגמ' בברכות מ :תנו רבנן :על דבר שאין גדולו מן
הארץ ,כגון :בשר בהמות חיות ועופות ודגים ,אומר שהכל
נהיה בדברו; על החלב ועל הביצים ועל הגבינה אומר
שהכל; על הפת שעפשה ,ועל היין שהקרים ,ועל התבשיל
שעבר צורתו אומר שהכל; על המלח ועל הזמית ועל כמהין
ופטריות אומר שהכל .וכ"פ בשו"ע.
כתב בב"י על תבשיל שנתקלקל ,לא שנתקלקל לגמרי שאז
אינו מברך עליו כלל ,אלא שנתקלקל קצת ואז מברך
שהכל.
משנ"ב -ה"ה לגבי פת
ביה"ל -העיר לגבי פת שעיפשה ,שמדברי הרמב"ם משמע
שכל אלו שמברך עליהם שהכל ,יברך עליהם ברכה
אחרונה בנ"ר .וקצת קשה שהרי בה"מ היא מן התורה,
וכיוון שעדיין ראוי קצת לאכילה ,איך נפטר מברכה עליו?
והעלה שאולי יש לחלק -אם אכל שיעור שלא שבע ממנו,
יברך בנ"ר ,אך אם אכל שיעור כדי שביעה יברך בה"מ.
וצ"ע למעשה.
הלכה ברורה(ג) הגומע ביצה חיה כגון שרוצה לחזק את
קולו אע"פ שאינו נהנה כל כך מאכילתה מברך "שהכל
נהיה בדברו"
(ה) האוכל מלח בפ"ע וכן השותה מי מלח מברך שהכל.
(ו) על פטריות המצויות בימנו שזורעים אותם באדמה,
כיוון שעיקר יניקתם היא מן האויר מברך עליהם שהכל.

 350שבלי הלקט -בגמ' במנחות כז .ד' מינין שבלולב ,ב'
מהן עושין פירות וב' מהם אין עושין פירות .ומכאן משמע
שההדס והערבה אינם עושים פירות ,ולכן אין הפרי שלהם
נחשב פרי .על כן פירות ההדס אע"פ שבישלם אינם
נחשבים לפירות וברכתם שהכל וכ"פ בשו"ע.
 351בגמ' בברכות לו :האי המלתא דאתיא מבי הנדואי -
שריא ,ומברכין עליה בורא פרי האדמה!
ופרש"י -ליטוריג"ה שמפטמים בשמים כתושים בדבש
ב"י-משמע שזה הזנגביל מרוקח ,וכבר ביארנו לעיל את
ההבדל בין רטוב ליבש(הערה  )342-343ולמרות שעל זנגביל
יבש אין מברכין ,אם מרקח אותו ע"י דבש וכדומה חוזר
ברכתו להיות בפה"א וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -על מרחקת של חזרת "קריין" מברך שהכל.
הזנגביל עיקר ולכן אף אם בישלו גוי מותר כיוון שנאכל
כמות שהוא חי ,אבל שאר מיני פירות או ירקות שאינם
נאכלים כמות שהם חיים ,אם בשלם גוי נאסרו משום
בישולי גויים.

 355במשנה בברכות מ .ועל הנובלות מברך שהכל נהיה
בדברו .ובגמ' מאי נובלות? רבי זירא ורבי אילעא ,חד
אמר :בושלי כמרא(.תמרים שבושלו על ידי החום) וחד אמר:
תמרי דזיקא(תמרים שנפלו מן הרוח קודם שבושלו) ובשו"ע
פסק כפירוש בושלי כמרא.
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ועל המרק ,ועל כמהין ופטריות356 ,ועל קורא הגה( :שהוא)
הרך הנתוסף באילן בכל שנה שקורין (פלמיטו) ,ועל לולבי

ב .על החומץ לבדו אינו מברך כלום ,מפני שהוא
מזיקו.

גפנים ,ועל שקדים מתוקים שאוכלים אותם כשהם רכים
בקליפיהם357 ,ועל חזיז והוא שחת358 ,ועל קרא חיה ,ועל
קימחא דשערי359 ,ועל שכר תמרים ושכר שעורים ,ועל מי
שעורים שמבשלים לחולה 360 ,ועל עשבי דדברא שאינם
נזרעים ,ועל שבת שקורין אניט"ו ( ר"ל אני"ס) ,ועל כמון
וכסבור ( דלטעמא עבידי ולא לאכילה) 361 ,ועל החומץ
שעירבו במים עד שראוי לשתות מברך :שהכל.

361

על החומץ לבדו אינו מברך כלום ,מפני שהוא מזיקו.

ג .יין שהתחיל להתקלקל וריחו חומץ וטעמו יין
מברך עליו בפה"ג.
 362ריחיה חלא (פי' חומץ) וטעמיה חמרא ,חמרא הוא

ומברך עליו בורא פרי הגפן
ד .כל שנמנעים לשתותו מפני חמיצותו ,אין מברכין

 356בגמ' בברכות לו .קורא(חלק בדקל שבשנה הראשונה הוא
רך ולאחר מכן מתקשה)  -רב יהודה אמר :בורא פרי

עליו בפה"ג.

 363כל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו ,אין
מברכין עליו בורא פרי הגפן (אלא שהכל)

האדמה; ושמואל אמר :שהכל נהיה בדברו .דקלא  -לא
נטעי אינשי אדעתא דקורא .והלכתא כותיה דשמואל.
וכ"פ בשו"ע.
והוסיפו התוס' ,רא"ש ,רשב"א -שהוא הדין בלולבי
גפנים ,ושקדים שאוכלים אותם בעודם רכים וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הט"ז פסק בדין קטניות רטובין של גינות
שנזרעין על דעת לאכלם חיים -מברך בפה"א .אך של שדות
שדרך להניחם שיתייבשו ולאכלם מבושלים מברך עליהם
אפילו כשהם חיים ורטובים שהכל .ורוב האחרונים חלקו
עליו בזה ולעולם כשהם רטובים מברך עליהם בפה"א.
הלכה ברורה(ז) לבבות דקל שהם קלחים לבנים הנמצאים
בעץ הדקל ,בדורות הקודמים הייתה ברכתם שהכל מפני
שעיקר גידולו הייתה לשם אכילת התמרים ,אבל בימינו
הוברר הדבר שעיקר גידולם הוא בשביל הלבבות ויברך
בפה"א.

ה .דין יין לשמרי יין ,וכן אם נתן עליהם ג' מדות
מים ,ועל יין עד ו' מידות.

364שמרי יין ,מברך עליהם בורא פרי הגפן; נתן בהם מים,
אם נתן שלשה מדות מים ומצא ארבעה ,הוה ליה כיין מזוג
רא"ש -הקשה שהרי ביוה"כ השותה חומץ פטור שהוא
מזיקו ,א"כ מדוע מברך עליו? אלא י"ל או שמזג אותו
מעט שאז מיישב את הדעת ,או מדובר באדם שחש בשיניו
ונתן הרבה חומץ במרק ושותה לרפואה ,ולמרות שזה
לרפואה כיוון שיש לו הנאה מהחומץ לכן צריך לברך .וכ"פ
בשו"ע.
ר' יונה -על שתיית חומץ ביוה"כ הוא פטור מ"מ אם שתה
ממנו הרבה חייב ,ולכן מברך ברכה ראשונה ואם שתה
הרבה מברך אף ברכה אחרונה
משנ"ב -דווקא על חומץ חזק אין מברכין ,אבל חומץ
שאינו חזק כ"כ ודאי שמברך עליו.

 357בגמ' בעירובין כח .אמר רב יהודה אמר רב :כשות
וחזיז(פרש"י -שחת של תבואה כשהוא ירק ,וגוזזין ואוכלין
אותו) מערבין בהן ,ומברכין עליהן בורא פרי האדמה (ובגמ'
מיירי בבבל ,אך בא"י שאין דרך לאכלו ברכתו שהכל)וכ"פ
בשו"ע
 358בגמ' בברכות לו .אמר שמואל :אקרא חייא(דלעת חיה)
וקמחא דשערי(קמח של שעורים) מברכינן עלייהו שהכל

 362בגמ' בברכות מ :ועל היין שהקרים מברך שהכל.
ביאר בב"י -כאשר הריח של יין והטעם של חומץ ברכתו
שהכל ,אבל אם הריח של חומץ והטעם יין נחלקו בגמ'
בע"ז סו :לאביי נחשב לחומץ ולרבא נחשב ליין והלכה
כרבא וברכתו גפן וכ"פ בשו"ע.

נהיה בדברו.
וכתב הרשב"א שקמח שעורים אע"פ שקולה אותו מברך
שהכל כיוון שהוא מזיק למעיים וכ"פ בשו"ע.
 359בגמ' בבבא בתרא צז :ת"ר :אחד שכר תמרים ,ואחד
שכר שעורים ,ואחד שמרי יין  -מברכין עליהם שהכל נהיה
בדברו .אחרים אומרים :שמרים שיש בהם טעם יין -
מברך עליהן בורא פרי הגפן.
רא"ש-שכר העשוי מתמרים או שעורים ברכתו שהכל,
כיוון שהמים הם העיקר ואין כאן אלא טעם ,וכן במי
שעורים המבשלים לחולה וכ"פ בשו"ע

 363בשבלי הלקט הביא שחומץ ,בזמן שבנ"א נמנעים
מלשתות אותו נקרא חומץ ואין מברכים עליו בפה"ג .וכ"פ
בשו"ע
משנ"ב -אפילו שלא נעשה טעמו חומץ ממש אלא שהתחיל
טעמו להתחמץ עד שבנ"א נמנעים לשתותו מחמת כן,
ברכתו שהכל.
ביה"ל -איננו בקיאים בשיעור זה ולכן ישתה יין ויפטור
אותו בברכה ראשונה ואחרונה.
הלכה ברורה(טז) האוכל לימון שהוא חמוץ ביותר שאין
דרך בנ"א לאכלו בפ"ע אינו מברך עליו ,וה"ה בשותה מיץ
לימון שאין דרך לשתותו .אך אם בשל או כבש את הלימון
עם מיני תבלין וכדומה עד שנעשה ראוי לאכילה בפ"ע
יברך עליו אדמה.

 360כ"פ הראב"ד וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(י) מיני עשבים העשויין לתת טעם בתבשיל,
ואין דרך לאכלו בפ"ע ,אפילו אם זורעים אותם ואינם
גדלים מאליהם כעשבי טיבול ,אם אכלם בפ"ע מברך
שהכל.
(יב) פירות או ירקות שהם גידולי מים ,היינו ללא עפר
בכלל ,מברך עליהם שהכל .ואם ברך עליהם כברכתם יצא,
מיהו כשקונה בשוק אין לחוש שמא הם מגידולי מים.

 364בגמ' בבבא בתרא צו :ת"ר :שמרי יין  -מברכין עליהם
שהכל נהיה בדברו .אחרים אומרים :שמרים שיש בהם
טעם יין  -מברך עליהן בורא פרי הגפן .רבה ורב יוסף
דאמרי תרוייהו :אין הלכה כאחרים .אמר רבא :דכולי
עלמא ,רמא תלתא ואתא ארבעה  -חמרא הוא(.היינו נתן ג'

 361במשנה בברכות מ :על החומץ אומר שהכל נהיה
בדברו.
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תאנים לחזק כח היין ,אף על פי שהזגין הרוב מ"מ כל כח
התאנים במשקה ואין לברך בפה"ג

ומברך :בורא פרי הגפן ,אם מצא פחות ,אף על פי שיש בו
טעם יין ,קיוהא בעלמא הוא ואינו מברך אלא שהכל;
 365והיינו ביינות שלהם שהיו חזקים ,אבל יינות שלנו
שאינן חזקים כל כך ,אפילו רמא תלתא ואתא ארבעה אינו
מברך עליו בפה"ג; ונראה שמשערים בשיעור שמוזגים יין
שבאותו מקום .הגה 366 :ובלבד שלא יהא היין אחד מששה

ז .השותה מים לצמאו מברך שהכל ולאחריו בורא

נפשות רבות(=בנ"ר)
369השותה מים לצמאו ,מברך שהכל ולאחריו בנ"ר; אבל
אם חנקתיה אומצא ,ושתה מים להעביר האומצא ,אינו
מברך לא לפניו ולא לאחריו.

במים ,כי אז ודאי בטל.
ו .תמד שעושין מחרצנים שנעצרו בקורה ונותנים
בהם מים -כשמרים.

ח .אוכלין ומשקין לרפואה שטעמם טוב מברך עליהם

 367תמד שעושים מחרצנים שנותנים עליהם מים ,דינם
כשמרים; וה"מ כשנעצרו בקורה ,אבל אם לא נדרכו אלא
ברגל אפילו נתן שלשה מדות מים ולא מצא אלא ג' או
פחות ,מברכין עליו בפה"ג שיין הוא והמים נבלעים בזגים
ובמה שיוצא יש בו יין מרובה  368.הגה :זגים שנתנו עליהם

תחילה וסוף.

370כל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה ,אם
טעמם טוב והחיך נהנה מהם ,מברך עליהם תחלה וסוף.
הגה 371 :אם אנסוהו לאכול או לשתות ,אף על גב דהחיך נהנה
ממנו אינו מברך עליו ,הואיל ונאנס על כך

כוסות מים לשמרים ולאחר מכן כשסינן את השמרים מצא ד'
כוסות יין ,לכו"ע ברכתם גפן) רמא תלתא ואתא תלתא  -ולא
כלום הוא(נתן ג' כוסות מים ויצאו ג' כוסות אפילו שהיה טעם
יין אינו נחשב ליין שלא נתווסף שום דבר) ,כי פליגי  -דרמא

369

במשנה בברכות מד .השותה מים לצמאו  -מברך שהכל
נהיה בדברו; רבי טרפון אומר :בורא נפשות רבות
וחסרונן.
ובגמ' השותה מים לצמאו לאפוקי מאי?  -אמר רב אידי בר
אבין :לאפוקי למאן דחנקתיה אומצא .הלכתא מאי? -
אמר ליה :פוק חזי מאי עמא דבר.
רש"י -וכבר נהגו לברך בתחלה שהכל ולבסוף בורא נפשות
רבות וחסרונן על כל מה שברא .וכ"פ בשו"ע.
מה הדין שחנקתו אומצא
רב עמרם-אינו מברך לפניו אך פשוט שמברך לאחריו.
תוס' ,ר' יונה ,רא"ש -אינו מברך לא לפניו ולא לאחריו
וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -צריך לברך לאו דווקא שצמא ממש אלא בסתם
כאשר החיך נהנה צריך לברך ,אך אם אינו צמא כלל ואין
לו הנאה מהמים ולא יברך.
אם שותה על מנת להעביר דבר שנתקע בגרונו לא יברך
דווקא על מים כיוון שאינו נהנה מהם ,אך שאר משקים או
אוכלים מברך.
הלכה ברורה(יח) השותה מים בימות החמה כדי לקרר את
גופו ,אע"פ שאינו צמא הואיל ונהנה משתיית המים מברך.
(יט) טעה וברך לפני שתיית המים בנ"ר אינו חוזר לברך
שהכל ,אך בשאר מאכלים אם ברך בנ"ר צריך לחזור
ולברך שהכל.
(כא) השותה מים לרפואה אך הוא גם צמא מברך עליהם.
ואם אינו צמא עתה ושותה כדי שלא יהיה צמא לאחר מכן
לא יברך (כמו סמוך לתענית) אך נכון להחמיר ולשתות
משקה אחר שיש בו טעם ויברך עליו ואז ישתה מהמים.

תלתא ואתא תלתא ופלגא .בעא מיניה רב נחמן בר יצחק
מרב חייא בר אבין :שמרים שיש בהן טעם יין ,מהו? אמר
ליה :מי סברת חמרא הוא? קיוהא בעלמא הוא(טעם קלוש
הוא שאין מברכים עליו)

תוס' -המחלוקת בגמ' היא כשנתן בשמרים מים ,אך אם
אוכלם בפ"ע ברכתם גפן וכ"פ בשו"ע .וכן פסק הלכה
כאחרים ולפי רבא אם נתן ג' כוסות ויצאו ד' מברך גפן,
אם יצא פחות משיעור זה ,מברך שהכל שהרי לא נתווסף
מהיין למים.
 365כ"פ ר' יונה וכ"פ בשו"ע.
 366משנ"ב -העיר שדברי הרמ"א שאפשר עד שישית-הם
דווקא כשמוסיף מים על יין חי ,אך אם מוסיף על שמרים
השיעור הוא כשיעור שנקט בשו"ע.
הלכה ברורה(יז) יין שנתערב בו מים ,אם הרוב יין וגם
נשאר בו טעם היין ,מברך עליו בפה"ג .אבל אם הרוב מים
מברך עליו שהכל נהיה בדברו.
 367תמד -היינו שנותנים מים על חרצני הענבים לאחר
שהוציאו מהענבים את היין.
תוס' -גם כאן אותו הדין כמו בשמרים שאם נתן ג' כוסות
מים ויצאו ד' נחשב ליין ,ופחות מכך לא.
רמב"ן -כתב לחלק בין אם נידוכו על ידי קורה שאז דינם
כדין השמרים ,לבין אם נידוכו ברגליים שאז אפילו נתן ג'
כוסות ויצא ג' כוסות או פחות מברכין עליו בפה"ג .וכ"פ
בשו"ע.

 370בגמ' בברכות לה :שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ,
היכי דמי? אילימא דקא שתי ליה (משתה)  -אוזוקי מזיק
ליה! הכא במאי עסקינן  -בחושש בגרונו ,אבל נותן שמן
הרבה לתוך אניגרון ובולע - .פשיטא!  -מהו דתימא; כיון
דלרפואה קא מכוין  -לא לבריך עליה כלל ,קמשמע לן:
כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי.
על פי זה פסקו התוס' ,רא"ש ,ר' יונה -שאם אדם שותה
משקין לרפואה אם המשקים רעים לשתות ואינו נהנה
מהם אינו מברך ,אך אם יש לו הנאה מברך עליהם תחילה
וסוף וכ"פ בשו"ע
ר' ירוחם -כל דבר שנוטלו לרפואה אינו מברך עליו כלל.

 368רשב"ץ -דן במקרה בו הוסיפו תאנים או שאר פירות
ע"ג הזגים(שהוציאו את היין מן הענבים ונשארו הזגים)
כדי לחזק את היין והאדמימות לכאורה היה נראה להלך
אחר הרוב ,מאידך רוב הטעם מגיע מהתאנים ולכן אינו
סומך לברך עליו בפה"ג וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -ולכן יברך שהכל ,ולעניין ברכה אחרונה יש
להסתפק ,ולכן ישתה רביעית יין גמור ויברך על הגפן
ויתכוון לפטור אף משקה זה.
ביה"ל -כ"ש שאין לקדש עליו ,אך אם הוא חימר מדינה
יכול להבדיל עליו.

 371אהל מועד בשם הרא"ה -כל אכילה באונס ,אפילו אם
החיך נהנה אינו בדין שיברך עליו ,כמו שמצינו אצל אישה
217

והדבש טפל ,אפילו הם כתושים ביותר ,הילכך מברך על
חבושים וגינדא"ש בפה"ע; ועל של עשבים ,בפה"א; ועל
של ורדים ,בפה"א .הגה 375 :וכל מרקחת שאין בריאים רגילין

ט .אכל מאכל או משקה של איסור מפני הסכנה
מברך עליו תחילה וסוף.

בו אלא לרפואה ,מברכין עליו שהכל

372אכל מאכל או משקה של איסור מפני הסכנה ,מברך
עליו תחלה וסוף.

יב .כל שהוא עיקר ועמו טפילה ,מברך על העיקר
י .דבש דבורים הרי הוא כשאר דבש ואינו מברך עליו

ופוטר את הטפילה.

אלא שהכל.

כל שהוא עיקר ועמו טפילה ,מברך על העיקר ופוטר את
הטפילה; וכל דבר שמערבין אותו לדבק ,או כדי ליתן ריח,
או כדי לצבוע התבשיל ,ה"ז טפילה; אבל אם עירב כדי
ליתן טעם בתערובות ,הרי הוא עיקר; לפיכך מיני דבש
שמבשלים אותם ונותנים בהם חלב חטה כדי לדבק
ועושים מהם מיני מתיקה ,אינו מברך במ"מ ,מפני שהדבש
הוא העיקר .הגה :ונראה דהא דאם עירב כדי לתת טעם

376

 373דבש דבורים הרי הוא כשאר דבש ואינו מברך אלא
שהכל.
יא .פירות או עשבים שמרקחים בדבש הם עיקר
והדבש טפל.

 374חבושים או גינדא"ש או ורדים ושאר מיני פירות
ועשבים שמרקחים בדבש ,הפירות והעשבים הם עיקר

בתערובות שהוא עיקר היינו דוקא שיש שם ממשות מן הדבר
הנותן טעם ודבר חשוב ,אבל בשמים שנותנין לתוך המרקחת אף
על פי שהם לנתינת טעם ,אין מברכין עליהם דבטלין במיעוטן
אף על פי שנותנין טעם; לכן נוהגין שלא לברך רק על המרקחת

שנאנסה שאע"פ שתחילתה באונס וסופו ברצון נחשב
לאונס וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -בסעיף הבא נפסק שאדם שאוכל מפני הסכנה
מברך והרי זה אונס ,אם כן מדוע בכה"ג אינו מברך? אלא
י"ל שבמאכל איסור אין אונס על אופן האכילה עצמה,
משא"כ הכא שאונסים אותו לאכלו לא שייך לחייבו
בברכה שהיא בעל כרחו .אולם יש שחלקו על פסיקה זו
וגם כשאונסים אותו לאכול יברך.
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ולא על הבשמים שבהן.
יג .כל דבר שהוא מסופק בברכתו יברך שהכל.

ברכת הורדים :כלבו -האוכל ורד או שותה מי ורד מברך
עליהם בפה"ע .וי"א שמברך עליהם אדמה .וכ"פ בשו"ע
שמברך אדמה.
משנ"ב -שקדים המצופים בהרבה סוכר ,כיוון שהעיקר
הוא האגוז מברך עליו בפה"ע.

 372ר' ירוחם -לשיטתו כל דבר ששותה\אוכל לרפואה אינו
מברך עליו  ,וכן אם אוכל דבר איסור במקום סכנה לא
מברך עליו.
רא"ש ,הגהמ"י ,ראב"ד -האוכל דבר איסור במקום סכנה
מברך עליו ,כמו שמצינו אצל חולה שאוכל ביוה"כ שמברך
תחילה וסוף וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כיוון שזה סכנה בשבילו נחשבת האכילה לאכילת
היתר ,וכיוון שהוא חפץ באכילה זו על מנת להתרפא
נחשבת אכילת הנאה ,אך אם הוא קץ באכילה זו,א"כ אין
החיך נהנה מכך ואינו מברך כלל.
הלכה ברורה ע"ע בהערה 289

 375משנ"ב-הביא שהרבה אחרונים חולקים בדין זה וצריך
לברך עליו את הברכה הראויה שעכ"פ נהנה .וכ"פ בהלכה
ברורה(כה)
 376ב"י-הביא בהמשך למחלוקת בין הטור לחבריו את
דברי הרמב"ם בהלכות ברכות פ"ג ה"ה-ו :זה כלל בברכות
כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את
הטפלה בין שהיתה הטפלה מעורבת עם העיקר בין שלא
היתה מעורבת ...כל דבר שמערבין אותו לדבק או כדי ליתן
ריח או כדי לצבוע את התבשיל הרי זו טפלה ,אבל אם
עירב כדי ליתן טעם בתערובות הרי הוא עיקר ,לפיכך מיני
דבש שמבשלין אותן ונותנין בהן חלב חטה כדי לדבק
ועושין מהן מיני מתיקה אינו מברך עליו בורא מיני מזונות
מפני שהדבש הוא העיקר.
ודייק מדבריו שאם היה נותן את החלב חיטה לא כדי
לדבק אלא כדי לתת טעם מברך עליו מזונות ,כדעת
החולקים על הטור .ומברך עליהם את ברכתם הראויה
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -עיקר דינים אלו יתבאר בסימן רח ובסימן ריב
אי"ה.
הלכה ברורה(כו) כתב בדין שקדים\ אגוזים המצופים
סוכר שטוב להפריד ולברך עליהם בנפרד ,וכן שקדים\
אגוזים המצופים שוקולד יש להסתפק מה נחשב עיקר,
ולכן יפריד בינהם ויברך בנפרד .וכן סוכריה שיש בתוכה
שקד ג"כ טוב שיפריד ואם אינו יכול להפריד יברך שהכל
ויכוון לפטור את השקד\האגוז.

 373ב"י -כיוון שאינו נחשב לדבר שגידולו מן הארץ וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -גם החולקים בדין דבש תמרים (עיין הערה )333
יודו כאן שברכתו שהכל כיוון שאין טעם הפרי ניכר כלל.
 374הטור כתב בדין המורבא שהיא מרקחת של חבושים\
ורדים\ עשבים שנותנים בהם דבש ומברך עליהם שהכל
וזאת מכיוון שהם כתושים ,ואינו דומה לדין הומלתא (עיין
הערה  )351ששם היא באה כדי ליתן טעם ,משא"כ הכא
שהדבש עיקר .אך הביא שחביריו חולקים עליו והדבש
טפל למורבא שבא כדי רק כדי לקיים ולכן מברכים את
הברכה הראויה לכל אחד .והנני מבטל דעתי מפני דעתם.
והסביר בב"י -שכוונת הטור שהיו הדברים כתושים מאוד,
כי אם לא היו כתושים מאוד יברך את ברכתם הראויה
להם ,אמנם הטור הודה לחולקים עליו שגם אם כתושים
מאוד מברך עליהם אדמה שהם נחשבים לעיקר וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב-כל זה דווקא שניכר מהותו ותארו ,אך אם נימוח
לגמרי עד שנפסד צורתו העצמית יברך שהכל
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377כל דבר שהוא מסופק בברכתו ,יברך שהכל.
ב .מברך בפה"א על מים שבישלו בהם ירקות בלא

סימן רה -ברכת ירקות

בשר.

 380על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה
שמברך על הירקות עצמן ,אף על פי שאין בהם אלא טעם
הירק; וה"מ כשבשלם בלא בשר ,אבל בישלם עם בשר,
מברך עליו שהכל.

א .על הירקות הראויים חיים מברך בפה"א ואפילו
בשלם.

378על הירקות מברך בורא פרי האדמה ,ואפילו בשלם; וכן
כל פירות וקטניות שטובים חיים ומבושלים ,מברך עליהם
לאחר בישולם כברכתם הראויה להם קודם שיבשל; אבל
קרא וסילקא וכרוב וכיוצא בהם ,שטובים מבושלים יותר
מחיים ,כשהם חיים מברך שהכל ,לאחר בישולם בורא פרי
האדמה; ותומי (פי' שומים) וכרתי (פי' פורט בלע"ז) כשהם
חיים ,בורא פרי האדמה; לאחר שבישלם ,שהכל .הגה:

ג .אם סחטן אינו מברך על אותם משקין אלא שהכל.

381אם סחטן ,אינו מברך על אותם משקין אלא שהכל

משנ"ב -המבשל או מטגן ירקות עם בשר ,שודאי כוונתו
גם לאכול מן הירקות ,ודאי שצריך לברך עליהם בפה"א,
ואפילו אלו ירקות שהבישול משנה אותם לרעה אם
מבשלם ללא בשר .בכה"ג מברך עליהם אדמה.
הלכה ברורה(ו) אם כשמבשל ירקות עם בשר דעתו לאכול
גם מן הירקות ,יברך עליהם בפה"א.
(ז) פירות מז' המינים שנאכלים חיים ולא מבושלים ,אם
אכלם מבושלים ברכתם שהכל ,ואם אכל כזית יברך בנ"ר.
ואם נאכלים רק מבושלים\כבושים ואכלם חיים יברך
עליהם שהכל (כמו זיתים) ולאחריהם בנ"ר.

379דמחשבי נשתנו לגריעותא ,אפילו בשלם עם בשר ונשתבחו אין
השבח מצד עצמן אלא מחמת הבשר שבהם.

 377הגהמ"י -כל דבר שהוא מסופק בברכתו יברך שהכל
ואפילו לכתחילה .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -העיר שאם לא למד ,לא יאכל עד שיברר .ומה
שאמרו שיברך שהכל מיירי באדם שלמד ומסופק מה
הברכה .וכן אם הוא דבר שיכול לפטרו בתוך הסעודה
עדיף טפי .וכ"פ בהלכה ברורה (כז)

 380בגמ' בברכות לט .אמר רב פפא :פשיטא לי ,ומיא
דכולהו שלקי  -ככולהו שלקי.
רמב"ם -העמיד שמדובר בירקות שדרך לשלוק אותם ,על
המים מברך בפה"א ,והוא ששלקן לשתות מימיהם.
רא"ש-בדווקא ששלקן בפ"ע ,אך אם שלקם עם בשר ,
טעם הבשר הוא העיקר ומברך על המים שהכל.
בשו"ע פסק שאם יש טעם במים מברך על המים בפה"א
(עיין עוד בהערה  )336ואם יש בשר מברך שהכל.
משנ"ב-הוא הדין אם שרה ירקות במים ,כיוון שכבוש
כמבושל.
דין זה אמור בדווקא אם רוצה לשתות את המים לבדם,
אך אם אוכל את הירקות הרי הם טפלים להם ולא מברך
עליהם.
הלכה ברורה(ח) השותה את מי המרק לבד מברך עליהם
שהכל.
וכאשר אוכל מהירקות מברך עליהם אדמה ואינו מברך על
המים אפילו אם המים עדיפים בעיניו(.וזה כשיש הרבה
ירקות)
במקרה בו מבשל מעט ירקות עם המון מים ,מברך על
המרק שהכל ,ואם הירקות ניכרים ואוכלם בפ"ע יברך גם
עליהם בפה"א.
(י) ירקות שבושלו עם מים ונכתשו ונעשו כמשקה ברכתם
שהכל ,אך אם הירקות היו מרובים ומחמת זה גם לאחר
שנכתשו המרק נעשה סמיך ועבה ברכתו בפה"א.
(יא) מרק שהיה בו מיני דגן כמו איטריות ,קניידלעך
וכדומה ,אם שותה את המרק לבדו יברך עליו שהכל ,אם
אוכל ממיני הדגן יחד עם המרק מברך במ"מ ובכך פוטר
את המרק .וה"ה בשקדי מרק ,אמנם אם כמות הדגן היא
מועטת ביותר ועיקר כוונתו לשתיית המרק ,צריך לברך גם
על המרק.
ולכן נלע"ד – מרק עם מיני דגן ,יברך תחילה לבד על המין
דגן לפני שמכניסו למרק ,ואז יברך על המרק שהכל (או
אדמה אם יש בו ירקות) ואז יתן את המין דגן במרק
ויאכל.

 378במשנה בברכות לה .ועל הירקות הוא אומר :בורא פרי
האדמה ,רבי יהודה אומר :בורא מיני דשאים .ופסק
בשו"ע כת"ק.
בגמ' בברכות לח :ואני אומר :כל שתחלתו בורא פרי
האדמה ,שלקו  -שהכל נהיה בדברו; וכל שתחלתו שהכל
נהיה בדברו ,שלקו  -בורא פרי האדמה .בשלמא כל
שתחלתו שהכל נהיה בדברו שלקו בורא פרי האדמה -
משכחת לה בכרבא וסלקא וקרא; אלא כל שתחלתו בורא
פרי האדמה שלקו  -שהכל ,היכי משכחת להו? אמר רב
נחמן בר יצחק :משכחת לה בתומי(שומין) וכרתי(כרשינין).
וכ"פ התוס' ,רא"ש ,רמב"ם וכ"פ בשו"ע.
וכתבו התוס' שתומי וכרתי כאשר מבשלים אותם הרי הם
משתנים לרעה ולכן מברך עליהם שהכל וכ"פ בשו"ע.
רי"ף-תומי וכרתי מברך עליהם בפה"א בין חיים ובין
מבושלים.
משנ"ב-מיני הקטניות המדוברים הם בדווקא שאוכלם
בעודם לחים,אבל קטניות ופולין יבשים אין דרכן של בנ"א
לאכלן חיין אלא מבושלים ,לפיכך האוכלן חיים מברך
שהכל.
שומים דווקא רכים שדרך לאכלם חיים מברך עליהם
אדמה ,אך אלו שהזקינו והם חריפים מברך עליהם שהכל.
וה"ה בבצל.
אבל בצל שבישלו הרבה עד שנצטמק וטוב לאכילה מברך
עליו אדמה.
רא"ש -ירקות שדרך לאכלם חיים ,ובישלם מברך עליהם
שהכל שהרי נשתנו לרעה ,ואפילו אם אדם חפץ בהם כך,
בטלה דעתו כלפי שאר בנ"א.
הלכה ברורה(ג) אופי אכילת הירקות משתנה ממקום
למקום ומזמן לזמן.
 379על פי דברי התוס' לעיל מברכים שהכל שהרי נשתנו
לרעה ,וכתב ר' יונה לשיטתם אם בישלם עם בשר או
דברים אחרים ,ששיבחו את התומי וכרתי ,עדיין מברך
עליהם שהכל שהרי השבח בא מחמת דברים אחרים וכ"פ
ברמ"א

 381עיין לעיל הערה 334
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הוא מסופק בפרי אם הוא פרי עץ או פרי האדמה ,מברך
בורא פרי האדמה .ועל הכל ,אם אמר שהכל ,יצא ואפילו
על פת ויין.

ד .חתכן לחתיכות קטנות ,לא נשתנית ברכתן מפני
כך.

382חתכן לחתיכות קטנות ,לא נשתנית ברכתן מפני כך

ב .היו לפניו פה"א ופה"ע ,ובירך על פה"א ונתכוון

ה .על לפת חי מברך שהכל ,על מבושל או כבוש

לפטור את פה"ע יצא.

בחומץ בפה"א.

385היו לפניו פרי האדמה ופרי העץ ,ובירך על פרי האדמה
ונתכוון לפטור את פרי העץ ,יצא.

383הלפת כשהוא חי מברך עליו שהכל ,אבל אם הוא מבושל
או כבוש בחומץ או בחרדל ,בורא פרי האדמה

ג .לא יפסיק בין ברכה לאכילה ,וישמיע לאזנו בכל

סימן רו -דיני הפסק וטעות בברכת הפירות

לשון ,ולא יברך ערום.

386כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה.
הגה :יותר מכדי דבור ; וצריך להשמיע לאזניו ,ואם לא

א .בירך על פירות האילן בפה"א יצא .והמברך
שהכל על הכל יצא.

384בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה ,יצא; אבל אם
בירך על פרי האדמה בורא פרי העץ ,לא יצא; הילכך אם

המסופק מברך אדמה דווקא כשמסתפק בדין ,אך אם לא
למד לא יאכל עד שילמד.
הלכה ברורה(א) בכל ברכות הנהנין כיוון שתוקפן מדרבנן,
אם מסופק אם ברך או לא ,אינו רשאי לחזור ולברך
דסב"ל.
(ב) במקרה שמסתפק בברכת פרי ,עדיף שיברך בפה"א
מאשר שיברך שהכל.
(ד)אך אם ברך על פרי שגדל באילן שאינו מתקיים כל
השנה וברכתו לכל הדעות אדמה ,וברך עץ לא יצא יד"ח
(ו) אם ברך שהכל על לחם או יין יצא יד"ח ולא חוזר
ומברך ,ולכן אם ברך על פת שהכל אינו מברך לאחר מכן
על דברים הבאים מחמת הסעודה.
(ז) טעה וברך במ"מ על כל מין מאכל ומשקה מלבד מים
ומלח יצא יד"ח

 382בגמ' בברכות לט .אמר רבי זירא ,כי הוינן בי רב הונא
אמר לן :הני גרגלידי דלפתא(ראשי לפתות) ,פרמינהו פרימא
רבא(חתכן לחתיכות גדולות)  -בורא פרי האדמה ,פרימא
זוטא  -שהכל נהיה בדברו .וכי אתאן לבי רב יהודה אמר
לן :אידי ואידי בורא פרי האדמה ,והאי דפרמינהו טפי  -כי
היכי דנמתיק טעמיה .ופסק בשו"ע כרבי יהודה.
משנ"ב -בטעם הדבר כיוון שעדיין קיים התואר והצורה
עליהם.
אבל שומשמין שטחנן ,נשתנית ברכתם לשהכל מפני שאין
צורתם ניכרת עליהם כלל.
 383חלק מהגאונים -לפת מבושל ברכתו שהכל ,וחי ברכתו
אדמה.
בה"ג ,רב האי -לפת מבושל ברכתו אדמה וחי ברכתו
שהכל ,טור -נראה כדבריהם שטוב יותר מבושל מחי וכ"פ
בשו"ע.
הלכה ברורה(יג) במקום שדרך בנ"א לאכול לפת בין חי
ובין מבושל ברכתו בפה"א .והוא הדין בגזר שברכתו
בפה"א בין חי ובין מבושל.

 385במשנה בברכות מ :היו לפניו מינין הרבה ,רבי יהודה
אומר :אם יש ביניהן מין שבעה  -עליו הוא מברך; וחכמים
אומרים :מברך על איזה מהן שירצה .ובגמ' מא .אמר
עולא :מחלוקת בשברכותיהן שוות ,דרבי יהודה סבר :מין
שבעה עדיף ,ורבנן סברי :מין חביב עדיף .אבל בשאין
ברכותיהן שוות  -דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על
זה(.היינו אין מחלוקת ומברך על שניהם)
כתב רש"י ואף על גב דתנן בירך על פירות האילן בורא פרי
האדמה יצא  -הני מילי בחד מינא וטעה ובירך עליה בורא
פרי האדמה .אבל צנון וזית ובירך על הצנון(אדמה)  -לא
נפטר זית.
וכתב ר' יונה -כל זה דווקא שבשעה שברך בפה"א לא כיוון
על העץ ,אך אם כיוון ,מהני .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כל זה בדיעבד ,אך לכתחילה אין לעשות כן ,ועוד
שלדעת הפוסקים צריך להקדים ברכת העץ לאדמה.
הוא הדין אם היה לפניו דבר שברכתו שהכל ודבר שברכתו
אדמה ,ונתכוון בברכת שהכל לפטור את המין השני ,יצא
בדיעבד.
וכיוון שיש חולקים בדבר טוב יותר שיהיה נמלך ולא יאכל
מיד מפרי העץ אלא לאחר זמן ויחזור ויברך עליו.
הלכה ברורה(יא) היו לפניו פרי או ירק שברכתו אדמה,
ופרי שברכתו עץ ,והייתה דעתו לאכול משניהם  ,אלא
שבשעה שברך אדמה חשב שגם ברכת המין השני היא
אדמה ,וקודם שבא לאכול מן השני נודע לו שברכתו עץ,
יברך עליו עץ.

 384במשנה בברכות מ .בירך על פירות האילן בורא פרי
האדמה  -יצא ,ועל פירות הארץ בורא פרי העץ  -לא יצא.
ועל כולם ,אם אמר שהכל נהיה בדברו  -יצא.
ובגמ' מאן תנא דעיקר אילן ארעא היא?(מי התנא הסובר
שעיקר גדילת האילן הוא מן האדמה?) אמר רב נחמן בר
יצחק :רבי יהודה היא ,דתנן :יבש המעין ונקצץ האילן -
מביא ואינו קורא; רבי יהודה אומר :מביא וקורא(לעניין
אדם שמביא את פירות הביכורים ,ובמקרה שאין מספיק מי
גשמים ומשתמש במי מעיין והמעיין מתייבש ,או שנקצץ האילן
שממנו הביא את הפירות לדעת ת"ק מביא ואינו אומר את
הפסוקים האמורים בתורה לגבי הביכורים ,ורבי יהודה אומר
שבכ"ז אומר את הפסוקים כיוון שהעיקר הוא האדמה והאדמה
עדיין קיימת)

רמב"ם -אין הלכה כמשנה ,והגמ' הביאה שזה לר' יהודה
שהוא יחידי ,ולכן אם ברך על פירות האילן אדמה לא יצא
יד"ח
תוס' ,רשב"א ,רא"ש -הלכה כרבי יהודה כיוון שתנא
סתם לן כוותיה וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו בכוונה ברך בפה"א על פרי העץ יצא.
פרי עץ שלא נגמר בישולו ומברך עליו אדמה ,אם ברך עליו
עץ יצא יד"ח שהרי מין עץ הוא.
וכן פרי אדמה שטוב יותר מבושל מחי ,האוכלם חיים
מברך עליהם שהכל ,ואם ברך אדמה יצא.

 386בגמ' בברכות מ .אמר רב :טול ברוך ,טול ברוך  -אינו
צריך לברך(הבוצע ,קודם שטעם מן הפרוסה בצע ממנה

והושיט למי שאצלו ,ואמר לו :טול מפרוסת הברכה ,אף על פי
שסח בינתים  -אין צריך לחזור לברך)
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השמיע לאזניו ,יצא ובלבד שיוציא בשפתיו; 387ונאמרים
בכל לשון;  388ולא יברך ערום ,עד שיכסה ערותו; במה
דברים אמורים באיש ,אבל אשה יושבת ופניה של מטה
טוחות בקרקע ,כי בזה מתכסה ערותה ואפילו אם אינו
ערום ,אם לבו רואה את הערוה או שראשו מגולה ,אסור
לברך.

ד .כל דבר שמברך עליו אוחזו בשעת הברכה בימינו.

389כל דבר שמברך עליו לאכלו או להריח בו ,צריך לאוחזו
בימינו כשהוא מברך.
ה .אין מברכין לא על אוכל ולא על משקה ,עד
שיביאוהו לפניו.

390אין מברכין לא על אוכל ולא על משקה ,עד שיביאוהו
לפניו; ברך ואחר כך הביאוהו לפניו ,צריך לברך פעם
אחרת; 391אבל מי שברך על פירות שלפניו ואחר כך הביאו

ב"י -דווקא דברים אלו שהם מענייני הסעודה אך שאר
דברים שאינם מענייני הסעודה צריך לחזור ולברך וכ"פ
בשו"ע.
שיבולי הלקט -אין להפסיק ביותר מכדי דיבור וכ"פ
ברמ"א
משנ"ב -חילק בין שתיקה לדיבור ,שבדיבור אפילו מילה
אחת שאינה מעניין הברכה הוי הפסק ,בשתיקה רק שיעור
"שלום עליך רבי"
וכן דיבור מיותר הוא לעיכובא וצריך לחזור ולברך ,אך
בשתיקה לכתחילה אין להפסיק יותר משיעור "שלום עליך
רבי" אך בדיעבד גם אם שהה יותר מכך ,אם לא הסיח
דעתו אינו צריך לחזור ולברך.
ואפילו מפני הכבוד והיראה אסור להפסיק אחר הברכה.
לא יברך על מאכל או משקה שהוא חם ביותר או קר
ביותר כדי שלא ישהה לאחר הברכה .וכן כשאוכל אגוז
ראשית יפצח אותו ורק אח"כ יברך שלא יהיה הפסק גדול
מדי.
בסימן קסז סעיף ו' כתב במשנ"ב שאין לו לדבר עד שיבלע.
וצ"ע מה הדין אם לעס ועוד לא בלע .ובחיי אדם הורה
שמספיק שמצץ מהלעיסה אך לא בלע אינו צריך לחזור
ולברך .ואין צריך לאכול כזית לפני שמדבר.
הלכה ברורה(ט) צריך להוציא הברכה בשפתיו ולהשמיע
לאזניו ,אם לא השמיע לאזניו אך הוציא בשפתיו יצא
יד"ח .אבל אם ברך בהרהור הלב בלא שיוציא בשפתיו לא
יצא אפילו בדיעבד וצריך לחזור ולברך וטוב שיאמר קודם
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

 389בגמ' בברכות מג :תנו רבנן :הביאו לפניהם שמן ויין,
בית שמאי אומרים :אוחז השמן בימינו ואת היין
בשמאלו ,מברך על השמן וחוזר ומברך על היין; בית הלל
אומרים :אוחז את היין בימינו ואת השמן בשמאלו מברך
על היין וחוזר ומברך על השמן.
ומשמע שכשמברך יאחז בימינו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -טעם האחיזה הוא כדי שיכוון לבו על מה שמברך,
אך זה לכתחילה ,ואם היה מונח לפניו ג"כ יצא.
ואוחז בימין משום חשיבות ,ובאיטר יד הולכים אחר ימין
שלו ולא של שאר אנשים.
הלכה ברורה(יט) דין אחיזה בימין הוא בכל המאכלים,
חוץ מלחם שצריך לאחזו בשתי ידיו ובעשר
אצבעותיו(נתבאר בסימן קסז)
ופסק שאיטר יד אוחז בימין של כל אדם!
ואין לברך על מאכל כשידיו מכוסות בכפפות.
 390בירושלמי ברכות פ"ו ה"א א"ר חייא בר ווא הדא
אמרה אהן דנסב עיגולא ומברך עילוי והוא לא אתי לידיה
צריך למברכה עילוי זמן תניינות .ופירש הב"י -מי שלקח
ככר לחם (עיגול) שברך עליו כשלא היה בידיו ,צריך לחזור
ולברך עליו .וכ"פ הרמב"ם וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו אם כיוון עליהם ,כיוון שלא היו לפניו אין
לברכה על מה לחול ,ואינו דומה לאמת המים בסעיף ו'
כיוון שהמים יגיעו בוודאות נחשב כאילו המים לפניו .אך
אם היה הדבר מונח בתיבה ,ואחר הברכה לקחו מן התיבה
אינו צריך לחזור ולברך כיוון שהוא מוכן לפניו.
הלכה ברורה(כג) הוא הדין במאכל שסגור באריזה שצריך
לפתוח אותה ,שאם ברך עליו יצא יד"ח ואינו צריך לחזור
ולברך .ובמקרה שחוזר לברך יאמר קודם "בשכמל"ו".

 387במשנה בסוטה לב .אלו נאמרין בכל לשון :פרשת
סוטה ,ווידוי מעשר ,קרית שמע ותפלה ,וברכת המזון.
וכ"פ בשו"ע.
 388בגמ' בברכות כד .אמר מר:שנים שישנים במיטה זה
מחזיר פניו וקורא קריאת שמע והא איכא
עגבות!(אחוריהם שנוגעים זה בזה גם שהופכים פניהם) מסייע
ליה לרב הונא ,דאמר רב הונא :עגבות אין בהם משום
ערוה(.ואין בכך איסור) לימא מסייע ליה לרב הונא :האשה
יושבת וקוצה לה חלתה(יושבת ומפרישה חלה ומברכת)
ערומה מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע(ואף על פי שערום

 391רשב"א בשם הרז"ה -לאו דווקא מאותו המין ,אלא
ממין ברכת הראשון ולמדו זאת מהגמ' בברכות מא .אמר
רב פפא דברים הבאים מחמת הסעודה אין טעונים ברכה
לא לפניהם ולא לאחריהם .ומשמע שאפילו דברים שלא
היו לפניו .וכ"פ בשו"ע.
ובדרכ"מ הביא שיש חולקים ואומרים שזה שאינו צריך
לברך בדווקא שהייתה דעתו עליהם ,או שהוא אורח
שסומך על דעת בעה"ב ,אך אם לא הייתה דעתו עליהם
מתחילה ,צריך לחזור ולברך וכ"פ ברמ"א ליזהר בדבר.
משנ"ב -כוונת אותו מין ,היינו מין "פירות" ,אך אם ברך
על דגים והביאו לפניו שכר צריך לחזור ולברך למרות
שברכתם הראשונה זהה ,אא"כ בשעה שברך על הדג כיוון
על השכר ,שאז אינו צריך לחזור ולברך.
ויש אומרים שדווקא אותו מין של פרי ,אך שאר פירות לא
מועילה ברכתו הראשונה עליהם ,אא"כ הביאו לפניו את
הפרי מהמין האחר שעדיין לא סיים את הפרי הראשון וכן
נראה להלכה.
הלכה ברורה(כד) אם בשעה שברך הייתה בדעתו לפטור
את כל מה שיביאו לו לאחר מכן ,אם ברכותיהן שוות אינו
חוזר ומברך ,ואפילו הביאו לו מהמין השני אחר שסיים
את המין הראשון.

אסור לברך ,אשה יושבת מותרת ,שבישיבתה פניה שלמטה
מכוסים בקרקע ומשמע שאין בעיה עם העגבות) אבל לא
האיש(מפני שהביצים והגיד בולטין ונראין) .תרגמה רב נחמן
בר יצחק :כגון שהיו פניה טוחות בקרקע(דוחה זאת,
שמדובר שפניה טוחות בקרקע וגם את העגבות לא רואים ,ולכן
אין ראיה שעגבות אינם ערווה)

ב"י -קי"ל כרב נחמן בר יצחק ולכן משמע שצריך שתהיה
הערווה מכוסה .אא"כ מכוסה בקרקע וכ"פ בשו"ע
בדין לבו רואה את הערווה (היינו אפילו לובש חלוק
מעליו אך אין דבר המפסיק בין ליבו לבין ערוותו)

ר"ן -דווקא לשמונה עשרה אסור שלבו יראה את הערווה.
רא"ש -בכל הברכות אסור שלבו יראה את הערווה וכ"פ
בשו"ע
עוד פסק ר' ירוחם שאסור לברך בגילוי הראש וכ"פ
בשו"ע.
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שהוציא ש"ש לבטלה; ואם אמר כשנפל :ברוך אתה ה',
ולא אמר אלהינו ,יסיים ויאמר :למדני חוקיך שיהא נראה
כקורא פסוק ואין כאן מוציא ש"ש לבטלה .אבל העומד על
אמת המים מברך ושותה ,אף על פי שהמים ששותה לא
היו לפניו כשבירך ,מפני שלכך נתכוון תחילה .הגה :ועיין

לו יותר מאותו המין ,או ממין אחר שברכתו כברכת
הראשון ,אינו צריך לברך .הגה :וטוב ליזהר לכתחלה להיות
דעתו על כל מה שיביאו לו.
ו .בירך על פרי ונפל מידו ונאבד או נמאס ,צריך

לעיל סי' ר"ט סעיף א' אם ברך בטעות מה דינו.

לחזור ולברך.

392נטל בידו פרי לאוכלו ובירך עליו ,ונפל מידו ונאבד או
393נמאס ,צריך לחזור ולברך אף על פי שהיה מאותו מין
לפניו יותר כשברך על הראשון .הגה :רק שלא היה עליו דעתו
לאוכלו וצריך לומר :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד על

סימן רז-דיני ברכה אחרונה על הפירות
א.ברכה אחרונה על הפרות.

394פירות האילן חוץ מחמשת המינים ,וכל פירות אדמה
וירקות ,וכל דבר שאין גידולו מן הארץ ,ברכה אחרונה
שלהם בורא נפשות רבות; ואם אכל מכל מינים אלו ,מברך
לאחר כולם ברכה אחת וברכה זו חותם בה בלא שם,
שיחתום כך :ברוך חי העולמים.

אך אם בשעה שברך לא חשב בדעתו אם ימשיך לאכול אם
לא ,נחלקו בפוסקים ונראה לעניין הלכה שבכל עניין אם
ברכותיהן שוות לא יחזור ויברך אפילו אם סיים אכילת
המין הראשון דקי"ל סב"ל .לכן ראוי להיזהר לכוין
בתחילה שדעתו לפטור בברכתו גם מה שיביאו לו לאחר
מכן כדי שלא יכנס במחלוקת הפוסקים.

סימן רח-דיני ברכת מעין שלש אחר ה' מיני
פירות וה' מיני דגן.

 392בירושלמי ברכות פ"ו ה"א ר' זריקן אמר ר' זעירא בעי
אהן דנסב תורמוסא ומברך עילוי ונפל מיניה מהו?(האם
צריך לברך על האחר שכיוון שנפל הראשון נחשב להיסח הדעת)

א .על ה' המינים :גפן ותאנה ורימון זית ותמר ,מברך

מברכה עילוי זמן תניינות .מהו בינו לבין אמת
המים?(שהרי גם באמת המים מברך על מים שלא היו לפניו)
אמרין תמן לכך כוין דעתו מתחילה ברם הכא לא לכך כוין
דעתו מתחלה(באמת המים כיוון בדעתו שישתה ממים אחרים,
משא"כ בתורמוסא) תני ר' חייא אין מברכין על הפת אלא
בשעה שהוא פורס(מחשש שאם יברך לפני שפורס אולי יזדמן
לו פת אחר) .א"ר חייא בר ווא הדא אמרה אהן דנסב פוגלא
ומברך עילוי והוא לא אתי לידיה צריך למברכה עילוי זמן
תניינות .אמר רבי תנחום בר יודן צריך לומר ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד שלא להזכיר שם שמים לבטלה.
רא"ש ,רמב"ם ,ר' יונה -מגמ' זו למדים שאם היו פירות
לפניו ודעתו לאכלם ונטל אחד מהם ובירך עליו ונפל ונאבד
צריך לברך ברכה אחרת על הפירות שיאכל ,ויאמר תחלה
בשכמל"ו ,ויש אומרים שאומר כך לאחר שאמר "ברוך
אתה ד' אלוקינו מלך העולם" אך אם אמר רק "ברוך אתה
ד'" יאמר "למדני חוקיך" וכך הוא כקורא בפסוק ובאמת
המים מברך ושותה כיוון שהיה בדעתו לשתות מהמים
שיבואו .וכ"פ בשו"ע.
ר"ת -אם ברך על כוס ונשפך והביאו לו כוס אחרת די לו
בברכה הראשונה ,ומשמע שהיה בדעתו בשעת הברכה
הראשונה על הכוס השניה ,וכך הדגיש ברמ"א .וכתב
בביה"ל שמשמע שהרמ"א חולק על המחבר ,שהרי מלשון
הרא"ש משמע שאפילו אם היה בדעתו לאכלם לא מהני,
שעיקר הברכה היא על מה שאוחז בידו וכ"פ בשו"ע.
והרמ"א פסק כר"ת שאם היה בדעתו לאכול מהשאר חלה
עליהם הברכה ואינו צריך לחזור לברך .ולעניין הלכה גם
אם לא היה בדעתו לאכול אלא בסתם ברך אינו צריך
לחזור ולברך (אא"כ היה בדעתו שלא להמשיך ולאכול)
הלכה ברורה(כח) אם לא היו לפניו בשעה שברך ונפל
ונמאס ,אף אם היה בדעתו להמשיך ולאכול צריך לחזור
ולברך.
אך אם היה לפניו וברך בסתם יאכל וישתה מהם ולא
יברך דסב"ל .ואם היה בדעתו שלא להמשיך ולאכול ונפל,
גם אם היו לפניו ,צריך לחזור ולברך.

א' מעין ג'.

 394בגמ' בברכות מד :אמר רב יצחק בר אבדימי משום
רבינו :על הביעא ועל מיני קופרא(מיני בשר) בתחלה מברך
שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות וכו' .אבל ירקא  -לא;
ורבי יצחק אמר :אפילו ירקא ,אבל מיא  -לא; ורב פפא
אמר :אפילו מיא .אמר רב אשי :אנא זמנא דכי מדכרנא
עבידנא ככולהו.
תוס'-הלכה כרב אשי וכן דעת כל הפוסקים וכ"פ בשו"ע.
לעניין חתימת הברכה :ר' ירוחם ,רשב"א ,ר' יונה -לא
נהגו לחתום .וכתב הב"י -וכן ראוי לנהוג וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -על פירות האילן שאינם מז' המינים אם ברך "על
העץ ועל פרי העץ" בדיעבד יצא.
וחותם "ברוך ֵחי העולמים"
גר"א -חותמים בשם ומלכות ,אך אין הלכה כמותו.
הלכה ברורה(ב) אכל שני מאכלים ,וברך בורא נפשות ,אך
כיוון בברכתו על מאכל אחד ולא על השני ,יצא יד"ח.
בדיעבד אם ברך בנ"ר במקום מעין שלוש ,אינו חוזר לברך.
(ה) היה צריך לברך בנ"ר ,וקודם שברך יצא לנקביו ,יברך
תחילה אשר יצר ואח"כ בנ"ר.
(ז) בברכת בנ"ר אין צריך לשבת ,אך ממידת חסידות
לשבת בכל ברכות הנהנין כדי שיברך בכוונה.
(ט) למנהג הספרדים חותם "ברוך ַחי העולמים".
(ח)ביאור הברכה :אופן ראשון -בורא נפשות רבות.
וחסרונן על כל מה שבראת היינו שכל מה שחסר לנפשות
אלו מוטל על כל מה שבראת .ובאופן זה צריך להפסיק
לאחר אמירת בורא נפשות רבות ,ולהצמיד את וחסרונן
להמשך הברכה
אופן שני -בורא נפשות רבות וחסרונן .היינו בורא נפשות
רבות ובורא במקביל את כל מה שחסר להם לחיותם .על
כל מה שבראת ..היינו בראת גם דברים שאינם צורך חיוני
אלא לענג אותנו בהם .וכן הוא על פי הקבלה .ובאופן זה
צריך להצמיד את וחסרונן לבורא נפשות רבות ולהפסיק,
ואז לומר את יתר הברכה ונכון יותר לעשות כן.

 393משנ"ב -הוא הדין במצאו שנרקב ,ואינו ראוי לאכילה
כלל  ,שנוטל אחר מברך עליו ,אך אם עדיין קצת ראוי
לאכילה צריך לאכול ממנו מעט שלא תהיה ברכתו לבטלה.
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395על חמשת המינים שהם :גפן ותאנה ורימון וזית ותמרה,
מברך לאחריהם ברכה אחת מעין שלש.

ג .מברך במ"מ על קמח שניתן לשקדים כדי לסעוד
את הלב.

ב .על תבשיל מחמשת מיני דגן מברך במ"מ ולאחריו

 398כשנותנים קמח לתוך שקדים שעושים לחולה ,אם
עושים כן כדי שיסעוד הלב מברך בורא מיני מזונות; ואם
לדבק בעלמא ,אינו מברך בורא מיני מזונות; וטוב
להחמיר ולגמעו בתוך הסעודה לאחר ברכת המוציא,
ופטור ממנה.

על המחיה.

396חמשת מיני דגן ששלקן או כתשן ועשה מהם תבשיל,
כגון מעשה קדירה הריפות וגרש כרמל ודייסא ,אפילו עירב
עמהם דבש הרבה יותר מהם או מינים אחרים הרבה יותר
מהם ,מברך עליו בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה;
397אבל אם לא נתן הדגן בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו,
בטל בתבשיל

ד .על דגן חי או עשוי קליות או שלוק והגרעינין
שלמים -בפה"א ובנ"ר.

 395במשנה בברכות מד .אכל ענבים ותאנים ורמונים -
מברך אחריהם שלש ברכות ,דברי רבן גמליאל; וחכמים
אומרים :ברכה אחת (מעין שלש).והלכה כחכמים.
ובטור הביא "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ
זית שמן ודבש" שמתוך חשיבותן קבעו להן ברכה מיוחדת
וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(א) יש מהראשונים שסוברים שברכת מעין
שלוש היא מן התורה ,אולם לדעת הרמב"ם והשו"ע אינה
אלא מדרבנן ,ולכן אם נסתפק אם ברך אינו חוזר ומברך.
(ב) בברכה זו מתחייב רק כשאכל כזית או שתה רביעית
יין ,ופחות מכך אינו מברך ברכה אחרונה כלל .ודווקא
שאכל בתוך כדי אכילת פרס ,היינו כשבע וחצי דקות וטוב
להחמיר שיאכל בתוך ארבע דקות ,ואם הוא מסופק אם
אכל כזית בזמן זה לא יברך דסב"ל.

 398תוס' וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -וזאת כי קשה לשער למה הייתה כוונתו אם לדבק
או ליתן טעם.
והקשו באחרונים ,שאם הוא בא לדבק ,הרי הוא בטל לגבי
השקדים ,ויצטרך לברך על פרי בתוך הסעודה? וי"ל כיוון
שהוא חולה וצריך את השקדים נעשה כמי שקובע סעודתו
על הפירות שאינו מברך עליהם.
הלכה ברורה(ה) המערב קמח העשוי ממיני דגן על מנת
שיתן טעם ,אפילו אם הוא המיעוט נחשב לעיקר ומברך
עליו.
אך אם ערב מיני דגן בתבשיל על מנת לחברו ולדבקו או
להקשותו אינו מברך עליו אלא כברכת שאר הדברים
שניתנו בתבשיל .והוא הדין אם נתן את הדגן על מנת שיתן
ריח או צבע.
(ז) אם ערב מיני דגן על מנת שיתנו טעם או שיהיה ראוי
לסעוד את ליבו ,אך אין טעם הדגן נרגש כיוון שערב דברים
אחרים שטעמם חזק ,לדינא אין לברך עליו מזונות אלא
כברכת הדבר המעורב.
(ח) אם יש להסתפק מה מטרת נתינת הדגן ,אם לדבק או
לתת טעם ,יש להחמיר ולאכלו בתוך הסעודה .או שיאכל
לפני ממין מזונות וממין שנעשה ממנו התבשיל ובכך יפטור
את אותו תבשיל.
(ט) בדווקא במיני דגן שנתערבו פוסקים כך ,אך בשאר
תערובות ממינים אחרים הולכים אחרי הרוב.
(י) אם נותן קמח או פירורי לחם על מנת לחברו ולהדביקו
אך גם כדי להוסיף טעם ומחמתם הוא ראוי ומתוקן יותר
לאכילה  ,אף אם הוא מיעוט מברך עליו מזונות.
(יא) לכן קציצות בשר או דג שנתנו בהם קמח ,או קמח
מצה או פירורי לחם אם היו מועטים שלא ניתנו אלא
לדבק ולחבר הקציצות מברך שהכל ,אך אם ניתנו על מנת
שיתנו טעם בתערובת מברך עליהם מזונות .והוא הדין
בפלאפל הנעשה מקמח כתוש ,או לביבות תפח"א שנותנים
בהם קמח וכדומה שאם נתן על מנת שיתן טעם בתערובת
מברך מזונות ,אך אם נתן רק על מנת לדבק אינו מברך
מזונות(ועיין בהערה  332מה ברכתם)
(יב) שניצלים-בשר ,עופות או דגים שמצפים אותם מכל
צדדיהם בפירורי לחם עם ביצים ומטגנים אותם ,אם
הקמח מועט שלא ניתן אלא שלא ידבקו במחבת מברך
עליהם שהכל ,אך אם היה הקמח מרובה ,שניכר הדבר
שנתנוהו על מנת שיתן טעם ,וכן כשהעופות דקים מאוד
והקמח מרובה ,וכל שכן שנותנים בציפוי פירורי לחם
מתובלים שמברך עליהם מזונות .וכן הסכים עמו הגרע"י
ז"ל
(יג) ולכן בוטנים המצופים בקמח כקבוקים ובוטנים
אמריקאיים מברך עליהם מזונות.

 396חמשת מיני דגן -חיטה ,שעורה,שבולת שועל ,שיפון
וכוסמת
בגמ' בברכות לו :חביץ קדרה(מאכל קדירה של קמח שמן
ודבש) וכן דייסא; רב יהודה אמר :שהכל נהיה בדברו; רב
כהנא אמר :בורא מיני מזונות .בדייסא גרידא(רק חיטים)
כולי עלמא לא פליגי דבורא מיני מזונות ,כי פליגי -
בדייסא כעין חביץ קדרה(דייסא המעורבת בדבש) ,רב יהודה
אמר :שהכל  -סבר דובשא עיקר; רב כהנא אמר :בורא
מיני מזונות  -סבר סמידא עיקר(סולת) .אמר רב יוסף:
כותיה דרב כהנא מסתברא ,דרב ושמואל דאמרי תרוייהו:
כל שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות.
ובהמשך הגמ' לז  :אמר רבא :האי ריהטא(חביץ קדירה)
דחקלאי(בני הכפר) דמפשי ביה קמחא  -מברך בורא מיני
מזונות .מאי טעמא  -דסמידא עיקר .דמחוזא דלא מפשי
ביה קמחא  -מברך עליו שהכל נהיה בדברו .מאי טעמא -
דובשא עיקר .והדר אמר רבא :אידי ואידי בורא מיני
מזונות.
רא"ש ,רשב"א -מכאן למדים שאפילו אם הקמח הוא
מיעוט ושאר דברים הם הרוב ,מברך במ"מ כיוון שהקמח
בא להכשירו .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -כיוון שהוא בא להטעים ולהכשיר את התבשיל
והוא מחמשת המינים שהם חשובים מברך עליו
 397בגמ' בברכות לט .אמר רב אשי ,כי הוינן בי רב כהנא
אמר לן :תבשילא דסלקא(תרד) דלא מפשו בה קמחא -
בורא פרי האדמה ,דלפתא ,דמפשו בה קמחא טפי  -בורא
מיני מזונות; והדר אמר :אידי ואידי בורא פרי האדמה,
והאי דשדי בה קמחא טפי  -לדבוקי בעלמא עבדי לה.
וכ"פ הרמב"ם שכל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על
העיקר ,ואם בא לדבק אינו נחשב לעיקר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב-אפילו אם נתן לתוכו הרבה קמח כדי לדבק ,נחשב
לטפל.
הלכה ברורה(ו) כתב שאין זה מצוי שנותנים כל כך הרבה
מיני דגן בלא כוונה שיתן טעם.
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399אכל דגן חי או עשוי קליות או שלוק והגרעינין שלמים,
אינו מברך אלא בורא פרי האדמה ולאחריו בורא נפשות.

401קמח ,אפילו של חטים ,מברך עליו שהכל ואחריו בורא
נפשות; לא שנא נטחן דק דק; לא שנא נטחן קצת ועדיין
יש בו טעם של חטים; לא שנא קמח של קליות.

באש ,אינן ראוין לאכול רק ע"י הדחק ואין מברך לפניהם רק

ו .קמח דגן שעירבו במשקה אם עבה הראוי לאכילה

 400הגה :והא דמברך לפניו בפרה"א היינו באוכל חטין וכיוצא
בהן ,דראויין לאכול כך ,אבל האוכל שעורים שלמים אפילו קלוין

ברכתו במ"מ.

שהכל והתוספות נסתפקו אם יברך לאחריו ברכה מעין
שלש ,ולכך כתבו שנכון שלא לאכלו אלא בתוך הסעודה
ויפטרנו ברכת המזון

402קמח של אחד מחמשת מיני דגן ששלקו (פי' בשלו הרבה)

ועירבו במים או בשאר משקין ,אם היה עבה כדי שיהיה
ראוי לאכילה וללועסו (פי' לטחון אותו בפה) ,מברך בורא
מיני מזונות ואחריו על המחיה; ואם היה רך כדי שיהא
ראוי לשתיה ,מברך עליו שהכל ואחריו בורא נפשות.

ה .על קמח מברך שהכל ואחריו בנ"ר.

 401בגמ' בברכות לו .קמחא דחיטי -רב יהודה אמר :בורא
פרי האדמה; ורב נחמן אמר :שהכל נהיה בדברו.
תלמידי ר' יונה -הלכה כרב יהודה ,שכן משמע מהמשך
הגמ'.
רי"ף ,רמב"ם -הלכה כרב נחמן כיוון שאין דרך בנ"א
לאכול קמח ,והוסיף הרא"ש שהוא הדין בקמח שלא נטחן
לגמרי שעדיין ניכר בו טעם החיטים ,וכן ה"ה בקמח של
קליות שנטחן דק דק וראוי לאכילה אפ"ה ברכתו שהכל
וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כיוון שנשתנה הקמח ועומד להתעלות כשיעשה
ממנו פת ,מברך עליו שהכל.
הלכה ברורה(כ) הוא הדין בקמח של שעורים
(כא) טעה וברך על קמח אדמה ,אינו חוזר לברך שהכל,
וטוב אם יכול לברך על מאכל אחר שהכל ולפטור את
הקמח

 399בגמ' בברכות לז .הכוסס את החטה מברך עליה בורא
פרי האדמה.
תוס' ,רא"ש ,רמב"ם ,ר' יונה -בין חיין ובין מבושלין –
שלוקים ונשארו שלמים ,היינו שלא נמעכו מברך עליהם
בפה"א .וכ"פ בשו"ע
ולעניין ברכה אחרונה
בה"ג ,רמב"ם -יברך בנ"ר .וכ"פ בשו"ע.
תוס' -הסתפקו אם לברך בנ"ר או לברך מעין שלוש
ולחתום על האדמה ועל פרי האדמה .והעלו שנכון להחמיר
ולא לאכול קליות או חיטים שלוקות אלא בתוך הסעודה
שאז בה"מ פוטרתן.והסכימו עמהם הרא"ש והרשב"א
וכתב הב"י הכי נקטינן .ובשו"ע הביא דבריהם.
משנ"ב -הבין מדברי השו"ע שלכתחילה יש לאכלם בתוך
סעודה ,ואם לא אכלם בתוך הסעודה יברך עליהם בנ"ר.
יש להסתפק עם הוסרה קליפתם ונתבשלו ,י"א שברכתם
מזונות ,וי"א שברכתם בפה"א כיוון שהגרעינים שלמים
עדיין .ולכן יש לאכלם בתוך הסעודה.
הלכה ברורה(טו) אם נשארו הגרעינים שלמים ברכתם
אדמה.
כאשר הוסרה קליפתם ונחלקו הגרעינים ,או שנתמעכו
ונעשו כעין דייסא מברך עליהם מזונות .וכן אם תוך כדי
הסרת הקליפה הוסר גם חלק מהגרעין עצמו מברך
מזונות .ולכן על דייסא העשויה מגרעיני חיטים ונדבקו
ברכתם מזונות .אך מרק שנתנו בו חיטה או שעורה ורוצה
לאכלם בפ"ע אם לא הוסרה הקליפה והם עדיין שלמים
מברך האדמה ,אך אם הוסרה הקליפה והם שלמים יש
ספק בדבר.
(טז) גרעיני חיטה תפוחים כמו שלווה ופריכיות חיטה
מברך אדמה.
(יז) גרעיני חיטה שלמים שנתבשלו וברכתם בפה"א
ונתערבו עם מין אחר שברכתו שהכל או ברכה אחרת אם
הרוב הוא מגרעיני החיטה מברך אדמה ,ואם הרוב הוא
מהמין השני מברך על התערובת את ברכת המין השני.
(יח) האוכל גרעיני חיטה ומברך אדמה ,אם אכל כשיעור
יברך בנ"ר ,וטוב לאכלם בתוך הסעודה ,או לאכול מאכל
אחר שברכתו בנ"ר ולפטור אותם.

 402בגמ' בברכות לח .שתיתא(מאכל העשוי מקמח יבש) ,רב
אמר :שהכל נהיה בדברו ,ושמואל אמר :בורא מיני
מזונות .אמר רב חסדא :ולא פליגי ,הא בעבה הא ברכה;
עבה  -לאכילה עבדי לה ,רכה  -לרפואה קא עבדי לה.
ר' יונה -מה שנאמר שלרפואה עושים ,ר"ל גם אם עשו את
העיסה רכה כמו שעושים לרפואה ,מברך עליה שהכל
שהרי נהנה ממנה .וכ"פ הרמב"ם שקמח מאחד מחמשת
המינים שבישלו וערבו במים או שאר משקים אם היה עבה
שראוי לאכילה וללעסו מברך בתחילה במ"מ ובאחרונה
מעין שלוש ,אך אם היה רך וראוי לשתיה מברך בתחילה
שהכל ולבסוף בנ"ר .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -עיסה שאינה עבה אך אינו יכול לשתות אותה
מברך עליה מזונות .ומברך שהכל בדווקא שהקמח אין לו
ממשות ומתבטל בריבוי המים.
תבשיל שנעשה מ 5מיני דגן ונתן בהם הרבה מים ,אך
הגריסים הינם בעיין  ,נראה שיברך על מי המרק ולאחר
מכן יברך מזונות על הדגן.
הלכה ברורה (כג) הוא הדין בדייסא הנעשית מסולת.
* יש לדון בדין דייסא עשויה מסולת המוגשת במוסדות.
שמצד אחד היא נוזלית ,אך ניכר בה ממשות של הסולת,
שהרי מדברי השו"ע משמע שאם ניתן לשתותו יש לברך
עליה שהכל .כיוון שהיא נוזלית וראויה לשתיה.
ובספר וזאת הברכה ניסה להגדיר מה נחשב שאינו נוזלי
והוא כל שאם מניחים מהסולת במקום אחד ונשארת שם
ואינה מתפשטת לצדדים מיד ,יש לה דין מאכל ,כיוון
שאינו ראוי לשתותה כמים.
וכך ניתן לדייק מדברי השו"ע שמברכים שהכל כאשר
ראוי לשתיה ,ודייסא זו פשוט שאינה ראויה לשתיה כמו
שתיית מים ,שהיא סמיכה וצמיגית יותר ולכן נלע"ד
הקטנה שברכתה מזונות.

 400כלבו ,אבודרהם -הכוסס שעורים חיים ,וכן שעורים
שחרך אותם באש מברך שהכל לפי שהוא מאכל קשה ואין
דרך לאכלו.והוא מאכל בהמה .וכ"פ ברמ"א.
ב"י -הגם שהוא מאכל בהמה ,בכ"ז נהנה ממנו ויברך עליו
אדמה
משנ"ב -על שעורים מבושלים מברך עליהם בפה"א
כברכת חיטים מבושלים.
הלכה ברורה(יט) על שעורים חיים או קלויים למנהג
הספרדים מברך בפה"א ולאחריו בנ"ר.
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405על פת דוחן ופליז"ו או של שאר מיני קטניות מברך
שהכל ואחריו בורא נפשות .הגה 406 :העושה תבשיל משאר

ז .הכוסס אורז חי מברך בפה"א ואם בשלו ונתמעך
במ"מ ובנ"ר.
 403הכוסס (פי' האוכל) את האורז ,מברך עליו בפה"א

מיני קטניות ,אם נשארו שלמים ,וטובים מבושלים כמו חיין,
מברך בורא פרי האדמה; ואם נתמעכו לגמרי או שאינן טובים

ואחריו בורא נפשות; ואם בשלו הגה :עד שנתמעך או
שטחנו ועשה ממנו פת ,מברך עליו בורא מיני מזונות
ואחריו בורא נפשות; 404והוא שלא יהא מעורב עם דבר
אחר אלא אורז לבדו ,ואם עירב ממנו בתבשיל אחר
והתבשיל האחר הוא הרוב ,מברך עליו כברכת אותו
תבשיל.

מבושלין כחיין ,מברך שהכל
ט .תערובת קמח דגן עם קמח קטניות בתבשיל ובפת.

407עירב קמח דוחן ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת
מיני דגן ובשלו בקדירה ,מברך בורא מיני מזונות ועל

ח .על פת קטניות מברך שהכל וכן על תבשיל

 405רי"ף ,רמב"ם -על פת העשויה מדוחן או משאר מיני
קטניות מברך בתחילה שהכל ולבסוף בנ"ר .וכ"פ בשו"ע.
רא"ש -דוחן מזין כמו האורז ולכן העושה ממנו פת מברך
עליה מזונות ,אך שאר מיני קטניות שעשה מהן פת אינו
מברך עליהן אלא שהכל .והחילוק בין אורז לדוחן ,שאורז
מבושל מברך עליו מזונות ודוחן מבושל מברך עליו אדמה
וזאת כי אין דרך לאכול את הדוחן כשהוא שלם.
משנ"ב-מפני שאין דרך אכילתו בכך ,שאין דרך לעשות
ממנו פת .ולעניין פת שמכינים מתירס היינו חושבים לומר
שכיוון שדרכם בכך ברכתו תהיה בפה"א ,אך בחת"ס
הביא כיוון שלא נוטעים את התירס למטרה זו ואין זה
עיקר הפרי אין לברך בפה"א .ולכן לעניין דינא טוב
להחמיר לאכלם בתוך הסעודה.
ביה"ל -לעניין הדוחן נ"ל שמי שרוצה לברך עליו במ"מ
(כדעת הרא"ש) אין מוחין בידו.
הלכה ברורה(ל) הוא הדין בטורטיה העשויה מקמח תירס,
והוא הדין בחטיפים הנעשים מתירס שברכתם שהכל

שנתמעך לגמרי.

 403בגמ' בברכות לו :רב ושמואל דאמרי תרוייהו :כל שיש
בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות ,לאפוקי
אורז ודוחן ,דאפילו איתיה בעיניה  -לא מברכינן בורא
מיני מזונות .ומקשה הגמ' והתניא הכוסס את האורז
מברך עליו בורא פרי האדמה; טחנו אפאו ובשלו ,אף על פי
שהפרוסות קיימות  -בתחלה מברך עליו בורא מיני
מזונות ,ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש.
ותיובתא דרב ושמואל! תיובתא .בהמשך הגמ' מקשה על
כך שנאמר שמברך אחריו מעין שלוש והתניא :לבסוף ולא
כלום!(פרש"י שהכוונה שאינו מברך מעין שלוש אלא בנ"ר).
ופסקו רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש – שלאחריו מברך בנ"ר .וכ"פ
בשו"ע
כתב הרא"ש אורז אם אפאו ועשה ממנו פת או שבישלו
ועשה ממנו כעין דייסא  ,מברך תחילה במ"מ כיוון שהוא
משביע וסועד הלב ,ולאחריו בנ"ר שהרי אינו מז' המינים.
וכ"פ בשו"ע
בב"י -דייק מדברי הרא"ש שמברך מזונות על האורז
דווקא שנתמעך מעט על ידי הבישול  ,אך אם נתבשל והוא
שלם יברך עליו אדמה.וכ"פ ברמ"א
אך בהמשך דבריו כתב בב"י שאולי כיוון שאורז דרכו
לבשלו כשהוא שלם ,לכן אף כשהוא שלם ברכתו מזונות
וכך סתם בשו"ע.
משנ"ב -הכוונה בנתמעך היא אפילו אם נתמעך מעט על
ידי הבישול.
ונראה לומר באורז בימנו שהוא מקולף שאינו נקרא שלם
וברכתו מזונות.
אם ברך בפה"א בדיעבד יצא.
הלכה ברורה(כד) על אורז מבושל ,בין מקולף ובין שאינו
מקולף מברך עליו מזונות ,והוא הדין לעוגות שנעשו
מאורז טחון ,דייסא ואטריות מאורז שמברך עליהם
מזונות.
על פריכיות אורז שלא מבשלים אותם אלא קולים אותם
בתנור עד שמתנפחים מברך עליהם בפה"א.
אך על פצפוצי אורז שהדרך שמבשלים אותם תחילה
ולאחר מכן אופים בתנור מברך עליהם במ"מ.
(כז) אכל אורז וברך אחריו על המחיה או ברכת המזון,
אינו חוזר ומברך.

 406טור -הורה שתבשיל מקטניות מברך עליו שהכל.
ב"י-תמה על דבריו ולמה שלא יברך אדמה? וכתב ליישב
את דברי הטור שמיירי שנתמעכו הקטניות שאין זה דרך
אכילתן וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב -לאו דווקא שלמים לגמרי אלא כל עוד ניכרת
עליהן צורתן ברכתם בפה"א.
ואם בשל קטניות שלמות ומעך אותם שכך היא דרך
אכילתם מברך בפה"א.
בדיעבד אם ברך בפה"א יצא
 407ארחות חיים ,אבודרהם -קמח של חיטים או שעורים
שערב אותם עם קמח דוחן וכדומה מברך עליו במ"מ ,ואם
עשה ממנו פת ברכתו המוציא ובה"מ .ואם בשלם בקדירה
מברך במ"מ ומעין שלש.
והוסיף ר' יונה דווקא שיש באותו קמח מחמשת המינים
כדי שיאכל ממנו כזית בכדי אכילת פרס ,אך אם אין
שיעור כזה ,מברך תחילה המוציא ובסוף מעין שלוש ,וכן
אם בשלו בקדירה ואין בו שיעור כזה מברך תחילה במ"מ
ולבסוף בנ"ר .ובשו"ע פסק כמותם.
משנ"ב הביא שאחרונים רבים נתקשו בכך שתחילה מברך
המוציא ולבסוף על המחיה ,ולכן הגר"א הגיה שיברך
בסוף בנ"ר ,ולכן ראוי לירא שמים לא לאכול פת כזאת
בפ"ע אלא בתוך הסעודה ,אך הנוהג כדברי השו"ע אין
למחות בידו.
הלכה ברורה(לב) לעיל למדנו(הערה  )396שאם נתן קמח
מחמשת מיני דגן על מנת שיתן טעם אף שהוא מיעוט
מברך עליו במ"מ .אולם לעניין ברכה אחרונה ,אם בישל
או אפה עוגה באופן שהדגן מהווה חלק ניכר ואכל כזית
בכדי אכילת פרס ( 7וחצי דקות) מברך על המחיה .אך אם
היו המינים האחרים מרובים יותר מן הדגן (לא שנא אם
זה קמח מסוג אחר ,או ביצים ,סוכר וכדומה) אם הדגן
הוא שישית מהתערובת וטעמו ניכר ,אפילו אם אכל רק

 404רי"ף ,רמב"ם -אורז מבושל בתערובת אינו מברך עליו
במ"מ ,אלא מברך על המין שמעורב עמו.
רא"ש -דווקא אם האורז אינו רוב ,אך אם האורז הוא
רוב בתערובת ,מברך עליו מזונות וכ"פ בשו"ע.
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409בברכה מעין ג' דיין אינו חותם על הגפן ועל פרה"ג ,אלא
על הארץ ועפרה"ג או על הארץ ועל הפירות.

המחיה; ואם עשה ממנו פת ,מברך המוציא וברכת המזון;
ודוקא שיש באותו קמח מחמשת מינים כדי שיאכל ממנו
כזית דגן בכדי אכילת פרס ,אבל אם אין בו זה השיעור
מחמשת המינים ,אינו מברך לבסוף ברכת המזון ,אלא
בתחלה מברך המוציא כיון שיש בו טעם דגן אף על פי
שאין בו כזית בכדי אכילת פרס ,ולבסוף על המחיה; ואם
בשלו בקדירה ,מברך תחלה בורא מיני מזונות ואחריו
בורא נפשות

יב .מזכירין בה מעין המאורע .ז' מינין מזונות ויין –
יכלול בברכה אחת.

410מזכירין בה מעין המאורע בשבת וי"ט ור"ח ,אבל לא
בחנוכה ופורים; 411אם אכל פירות מז' מינים ואכל מיני
מזונות ושתה יין ,יכלול הכל בברכה אחת ויקדים המחיה
ואח"כ הגפן ואח"כ העץ ,ויאמר :על המחיה ועל הכלכלה
ועל הגפן ועל פרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ ,וחותם :על
הארץ ועל המחיה ועל פרי הגפן ועל הפירות

י .בברכת מעין ג' על פירות ארץ ישראל חותם :ועל
פירותיה.

408בברכה אחת מעין שלש של פירות דחוצה לארץ חותם
על הארץ ועל הפירות; ובארץ ישראל חותם על הארץ ועל
פירותיה; ואם בח"ל אוכל מפירות הארץ ,חותם ג"כ על
פירותיה.

יג .אכל פירות מז' המינים ותפוחים א"צ לברך על
התפוחים בנ"ר.

412אם אכל פירות מז' המינים ואכל תפוחים ,א"צ לברך על
התפוחים בורא נפשות ,שגם הם בכלל ברכת על העץ שגם

יא .בברכת מעין ג' דיין חותם על הארץ ועל פרי
הגפן.

 409בגמ' בברכות מד .אמר ליה אביי לרב דימי :מאי ניהו
ברכה אחת מעין שלש? אמר ליה :אפירי דעץ ...מיחתם
במאי חתים? ...רב חסדא אמר :על הארץ ועל הפירות;
רבי יוחנן אמר :על הארץ ועל פירותיה.
רמב"ם ,תוס' ,סמ"ג-על היין חותם על הארץ ועל הפירות,
ולמדו זאת מכך שבגמ' לא ייחדו חתימה לגפן ,א"כ הוא
בכלל שאר הפירות.
ר' יונה ,רא"ש ,ראב"ד – כיוון שמתחילים בברכה
מיוחדת לגפן ,א"כ גם בחתימתה חותם על הארץ ועל פרי
הגפן,וצריך להזכיר הארץ ולא יחתום על הגפן ועל פרי
הגפן בשו"ע הביא דברי שניהם.
משנ"ב -כתב שהשו"ע לא הכריע ,אלא בא להורות שיכול
לעשות כשניהם .והמנהג לחתום על הארץ ועל פרי הגפן.

כזית מכלל התערובת(וודאי לא אכל כזית מהדגן) מברך
לאחריו על המחיה .אך אם הדגן הוא פחות משישית
מהתערובת ,או שטעם הדגן לא ניכר (למרות שיש שישית
מהתערובת) אינו מברך על המחיה ובמקרה כזה לא יברך
בנ"ר אא"כ אכל מן התערובת כזית ממינים אחרים חוץ
מהדגן.
(לג) כאשר הדגן אינו בלול ומעורב אלא נפרד ,כוופל
שכבות ,או עוגה עם שכבות קרם ,אינו מברך על המחיה
אא"כ אכל כזית מן הדגן עצמו (ללא קשר לכמה אכל
מהקרם וכו') ואם אכל כזית מן הקרם מברך בנ"ר .ואם
אכל כזית מן הדגן וכזית מן הקרם מברך רק על המחיה.
משנ"ב -כל מה שאמרנו שמעורב בו דגן שמברך מזונות,
בדווקא אם טעם הדגן ניכר.

 410הזכרת מעין המאורע במעין שלוש
תוס' ,סמ"ג ,רשב"א ,ראב"ד – כיום לא נוהגים להזכיר
מעין המאורע בברכת מעין שלוש.
ר' יונה ,רא"ש ,רמב"ם -המנהג גם היום להזכיר.
הגהמ"י -בחנוכה ופורים אין להזכיר וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אין להזכיר בחנוכה ופורים שהרי בבה"מ זה
ממנהג ,וכאן אין אצלנו מנהג כלל
הלכה ברורה(מב) אם טעה ולא הזכיר מעין המאורע ,כל
עוד לא החל בחתימת הברכה יחזור ויזכיר ,אך אם חתם
אינו חוזר.

 408בגמ' בברכות מד .רב חסדא אמר :על הארץ ועל
פירותיה; ורבי יוחנן אמר :על הארץ ועל הפירות .אמר רב
עמרם :ולא פליגי ,הא – לן(רב חסדא שהיה בבבל) ,והא –
להו(ר' יוחנן שהיה בא"י) .מתקיף לה רב נחמן בר יצחק:
אינהו אכלי ואנן מברכין? אלא איפוך :רב חסדא אמר :על
הארץ ועל הפירות; רבי יוחנן אמר :על הארץ ועל
פירותיה(שכך משמע שמברך על הפירות שאוכל מהם בא"י)
וכ"פ בשו"ע
פירות שיובאו מא"י לחו"ל
ר' יונה-אין לשנות המטבע ,ויברכו עליהם באותה מטבע
שמברכים בחו"ל.
רשב"א -כיוון שאלו פירות מא"י מברכים עליהם כדין מי
שנמצא בא"י .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הוא הדין בפירות חו"ל הנמכרים בא"י שאין
לברך עליהם אלא כפירות חו"ל ,ובמקרה בו ישנו ספק אם
גדלו בא"י או בחו"ל יש לברך על הפירות.
ברכה זו נקראת מעין שלוש מכיוון שיש בה מעין שלש
הברכות שבבה"מ .כנגד ברכת "הזן" אומרים "על המחיה"
או "על העץ" או "על הגפן" .כנגד ברכת נודה אומרים "על
ארץ חמדה טובה" .כנגד ברכת בונה ירושלים אומרים
"ובנה ירושלים" .וכנגד הטוב והמטיב אומרים "כי אתה ד'
טוב ומטיב"
הלכה ברורה(לה) יותר נכון בחתימת הברכה " על הארץ
ועל המחיה" ולא להוסיף ועל הכלכלה.

 411ר' יונה ,רשב"א ,רא"ש ,רמב"ם -האוכל מפירות ז'
המינים ,ומזונות ושתה יין ,יכלול את שלושתם באותה
ברכה ,אמנם תחילה יאמר על המחיה ,שהרי מזונות
קודם ,ולאחר מכן גפן ובסוף על הפירות וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -במג"א מצדד לחתום ועל הפירות ולא לחתום ועל
הגפן .ומנהג העולם כדברי השו"ע .ובדיעבד אם לא הזכיר
גפן יצא.
הלכה ברורה(מו) אם כשברך שכח וחתם רק על הארץ ועל
המחיה והיה בדעתו לפטור גם את השאר יצא ואינו חוזר
לברך .אך אם לא היה בדעתו על השאר צריך לחזור ולברך.
 412רא"ש ,רמב"ם ,רשב"א -האוכל פירות מז' המינים
ואכל תפוח ,אינו צריך לברך בנ"ר שנפטר בברכת מעין
שלוש ,אך אם אכל תפוחים ושתה יין צריך לברך בנ"ר
כיוון שלא נפטר בברכת מעין שלוש ,והוא הדין אם אכל
בשר ושתה יין שצריך לברך על כל אחד וכו' .וכ"פ בשו"ע
סמ"ק -תפוחים נפטרים בברכת היין.
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הם פה"ע הם; אבל אם אכל תפוחים ושתה יין ,צריך לברך
בורא נפשות על התפוחים; וכ"ש אם אכל בשר או פרי
האדמה ושתה יין ,או אכל מז' המינים שצריך לברך על כל
אחת ואחת; 413וה"ה אם אכל בשר ודגים ואכל מחמשת
מינים ,אין ברכת על המחיה פוטרת את הבשר ואת הדגים

טז .שתה יין אינו מברך על שאר משקין ברכה
ראשונה ואחרונה.

 416שתה יין ומים ,אין לו לברך על המים בורא נפשות,
שברכת היין פוטרתן כשם שבברכה ראשונה יין פוטר כל
מיני משקים

יד .שתה יין ואכל ענבים מברך בפה"ע ובאחרונה על

יז .בירך בה"מ על דייסא לא יצא ,אך על יין או על

העץ ועל פרי העץ.

תמרים יצא.

414שתה יין וברך בפה"ג ואכל ענבים ,צריך לברך עליהם
בורא פרי העץ; וכן בברכה אחרונה צריך להזכיר על העץ
ועל פרי העץ.

417ברכת שלש אינה פוטרת מעין שלש ,שאם אכל דייסא
אין ברכת המזון פוטרתו; אבל ביין ברכת ג' פוטרתו ,שאם

טו .אם בדיעבד בירך על הענבים בפה"ג או אחריהם

 416רא"ש ,מרדכי -כשם שלעניין ברכה ראשונה אם ברך
על יין פוטר את המים(הערה  )102כך לעניין ברכה אחרונה
ברכת על הגפן פוטרת את המים.
סמ"ק -הניח את הדבר בצ"ע.
ב"י -כדאי הרא"ש כדי לסמוך על דבריו וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הוא הדין בשאר משקים ואפילו בחשובים.
ברכת על הגפן פוטרת שאר משקים במקרה בו קבע את
שתייתו על היין ,ואז אפילו אם הובא משקה אחר לאחר
מכן (אפילו אחר שנמלך שלא לשתות) וברך עליו שהכל,
בכ"ז כיוון שהייתה קביעות על היין ,מברך על הגפן ודיו.
אך אם לא קבע שתייתו על היין ולא היו המשקים לפניו
בשעה שברך על היין מברך שהכל ובסוף יברך גם בנ"ר.
הלכה ברורה(נח) אם שתה פחות מרביעית יין ,ושתה
מהמים רביעית או יותר ,יברך רק בנ"ר.
(נט) הקדים ושתה מים ולאחר מכן שתה יין  ,נחלקו האם
בכ"ז יצטרך לברך בנ"ר ,או שנפטר בברכת על הגפן ,וסב"ל
ולכן יברך רק על הגפן .וכדי לצאת מספק טוב שראשית
יברך בנ"ר על המים ,ואז יברך בפה"ג וישתה מהיין.

על הגפן ,יצא.

415אם בדיעבד בירך על הענבים בפה"ג או אחריהם על
הגפן ,יצא.

משנ"ב -כשאוכל תפוחים ושותה יין יברך תחילה בנ"ר על
התפוחים.
הלכה ברורה(נ) בכל המקרים בין ששותה יין ובין שאוכל
מפירות ז' המינים ואוכל מפירות העץ או האדמה יקדים
ראשית לברך בורא נפשות ואז יברך מעין שלוש ,ואם
הקדים לברך מעין שלוש,חוששים שבברכתו פטר את
ברכת הפירות ולכן לא יחזור לברך בנ"ר מחמת הספק.
(נא) אך כאשר אוכל בשר ,דגים ,שתיה וכו' ,יברך תחילה
מעין שלוש ולאחר מכן יברך בנ"ר.
 413הטור הציע לפני הרא"ש שאולי האוכל מחמשת מיני
דגן עם מיני לפתן כבשר ודגים שנפטרים בברכת מיני הדגן,
אך הרא"ש לא הודה לו ולמרות שמיני לפתן זנים את
האדם אך אינם דומים למיני דגן שסועדים את האדם ולכן
מברך עליהם בפ"ע וכ"פ בשו"ע

 417ר' יונה -בגמ' בברכות יב .תמרי נמי מיזן זייני.
ובהמשך לה :חמרא אית ביה תרתי  -סעיד ומשמח ,נהמא
 מסעד סעיד ,שמוחי לא משמח .אי הכי נבריך עליה שלשברכות!? לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה .אמר ליה רב
נחמן בר יצחק לרבא :אי קבע עלויה סעודתיה מאי? אמר
ליה :לכשיבא אליהו ויאמר אי הויא קביעותא ,השתא
מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם.
מכאן למד ר' יונה שבה"מ אינה פוטרת ברכת מעין שלוש,
ולכן אם אכל דייסא וכדומה וברך בה"מ אינו נפטר.
אך מהגמ' לעיל משמע שבדיעבד אם בירך בה"מ על
תמרים או על יין יצא יד"ח מכיוון שהם סועדים ומזינים
כפת .וכן אם פתח ואמר רק ברכת הזן ג"כ עלתה לו
ברכתו.
רא"ש -הביא את כל דברי ר' יונה ,והוסיף שאם פתח
בברכת הזן אך עדיין לא חתם בה  ,לא יחתום אלא יתחיל
"ועל שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה "..ויסיים את
ברכת מעין שלוש .וכדבריהם פסק בשו"ע.
משנ"ב-דברי השו"ע מיירי שאינו נמצא בתוך הסעודה,
שהרי אם הוא בתוך הסעודה פשוט שבה"מ פוטרתו
מלברך מעין שלוש על הדייסא.
בה"מ אינה פוטרת את שאר מיני דגן אפילו שהם
משביעים יותר מאשר התמרים ,ולעניין דינא הסכימו כמה
אחרונים שכל שהוא ממין דגן בדיעבד בה"מ פוטרתו וכל
שכן בפת הבאה בכיסנין.
הלכה ברורה(ס) הסכים עם האחרונים שהובאו במשנ"ב
ולכן בה"מ פוטרת בדיעבד אף שאר מיני דגן ואינו חוזר
ומברך ,וכתב לחוש שאף בשאר מאכלים שברכתם בנ"ר
(חוץ ממלח ומים) שלא יחזור לברך כיוון שסב"ל.
(סב) שתה יין ,אכל תמרים ,עוגות לקינוח ,אף במקרה
שמברך ברכה ראשונה ,לא יברך עליהם ברכה אחרונה

 414ר' יחיאל -רצה לומר שהאוכל ענבים ושותה יין,
בברכה אחרונה יחתום רק על הגפן ,שהרי הענבים נכללים
בו ,והוא הדין לעניין ברכה ראשונה שאם ברך על היין אינו
צריך לברך על הענבים.
רא"ש -לא קיבל זאת כיוון שברכתם הראשונה שונה לכן
אינו נכלל לא בברכה ראשונה ולא בברכה אחרונה .וכ"פ
בשו"ע
 415ר' יחיאל -בדיעבד אם ברך על הענבים בפה"ג ,בכה"ג
יצא .בדומה למי שברך על פרי העץ בפה"א .וכן הסכים
עמו הרא"ש.
והוסיף הב"י שהוא הדין אם ברך על הענבים "על הגפן"
במקום "על העץ" יצא ,שמדוע יהיה שונה מברכה ראשונה
וכך פסק בשו"ע.
עוד כתב בב"י שאם ברך בפה"ג על הענבים ,או שברך על
היין וכיוון לפטור את הענבים ,הוי כדיעבד ואינו צריך
לחזור ולברך.
משנ"ב -בסעיף יד' צריך לחזור ולברך על הענבים כיוון
שבברכתו לא כיוון עליהם ,אך אם כיוון עליהם בדיעבד
אינו צריך לחזור ולברך.
וכ"פ בהלכה ברורה(נה) .עוד כתב (נו) שאם טעה ובירך
בפה"ע או בפה"א על היין בדיעבד יצא יד"ח ואינו חוזר
לברך.
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בפה"ג ,אין מחזירין אותו מפני שבשעה שהזכיר שם
ומלכות שהם עיקר הברכה לא נתכוין אלא לברכה הראויה
לאותו המין; 420ויש אומרים שאם לקח כוס שכר או מים
וסבור שהוא של יין ופתח :ברוך אתה ה' אלהינו מלך
העולם ,על דעת לומר בורא פרי הגפן ,ונזכר שהוא שכר או
מים וסיים שהכל ,יצא .הגה :וכ"ש אם היה בידו יין וסבור

בירך על היין ברכת המזון במקום על הגפן ,יצא; וה"ה אם
בירך על התמרים ברכת המזון במקום על העץ ,יצא;
ואפילו לא אמר אלא ברכת הזן ,בין על היין בין על
התמרים ,יצא; ואם נזכר עד שלא חתם בברכת הזן,
יתחיל :ועל שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה,
ויסיים ברכה דמעין שלש.

שהוא מים ופתח אדעתא לומר שהכל ,ונזכר ובירך בורא פרי

יח .לא יכלול על הספק שום תוספת בברכת מעין ג'.

הגפן שיוצא ,שהרי אף אם סיים שהכל יצא

418לא יכלול על הספק שום תוספת בברכה מעין ג' ,אף על
פי שאינו מוסיף שם ומלכות (פי' כגון ששתה משקה שספק

ב .ברך על שכר בפה"ג ותוך כדי דיבור נזכר וברך

אם ברכתו על הגפן וכו' ,או בורא נפשות רבות וכו' ,לא יאכל
דבר שברכתו בורא נפשות רבות ודבר שברכתו על העץ ויכלול

שהכל יצא.

419לקח כוס של שכר או מים ,ובירך :ברוך אתה ה' אלהינו
מלך העולם בפה"ג ,ותוך כדי דיבור נזכר שטעה ,ואמר:
שהכל נהיה בדברו ,וכך היתה אמירתו :ברוך אתה ה'
אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן שהנ"ב ,יצא .הגה:

עמו ג"כ על הגפן ועל פרי הגפן כו' מספק)

סימן רט -דיני טעות וספק בברכת היין.
א .חשב לברך שהכל על שכר וברך בפה"ג ,פה"ג על

לברך שהכל ,ובאמצע הברכה נזכר שזה יין וחתם בפה"ג ,יצא,
שהרי אפילו אם היה מסיים שהכל היה יוצא יד"ח)

שכר וברך שהכל.

419לקח כוס של שכר או של מים ופתח ואמר :ב"א ה'
אלהינו מלך העולם ,על דעת לומר שהכל ,וטעה ואמר:

אלא )2(,היכא דקא נקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר
דחמרא הוא ,פתח ובריך אדעתא דחמרא ,וסיים בדשכרא,
מאי? בתר עיקר ברכה אזלינן ,או בתר חתימה
אזלינן?(פירושו ,שלקח כוס של שכר ,וחשב שהיא של גפן
והתחיל לברך עליה על דעת שיברך גפן ,ובאמצע נזכר שזה של
שכר וחתם בשהכל ,האם הולכים אחרי הכוונה בתחילה או
אחרי החתימה בפועל?)

אלא יפטרם ע"י בה"מ .מיהו טוב להוציא את הקינוח
לאחר שיברכו בה"מ ובכך לא נכנס כלל לידי מחלוקת
אך משאר מיני מאכל כמו ענבים ותאנים ,או שאר פירות
וירקות שאינם מז' המינים אין בה"מ פוטרת אותם וצריך
לברך עליהם בנפרד ,אך כל זה בדווקא שעקרו את
השולחן ,אך אם לא עקרו את השולחן(כמו שנתבאר בהערה
 )130בה"מ פוטרת אותם!
(סג) טעה וברך על המחיה על תמרים או על יין ,יצא
בדיעבד ,וכן אם ברך על האורז ,אך על שאר דברים לא
יצא ויחזור לברך את ברכתו הראויה.
(סד) בדיעבד אם ברך על המחיה במקום בה"מ ,כיוון
דסב"ל יצא.

גירסת הרי"ף)1( -פשיטא היכא דנקיט כסא דחמרא בידיה
וקסבר דשכרא הוא פתח ובירך בדשכרא וסיים בדחמרא
יצא .ואפילו סיים בדשיכרא יצא דתנן ועל כולם אם אמר
שהכל נהיה בדברו יצא(.פירושו ,לקח כוס של יין והתחיל
לברך ובדעתו היה לברך שהכל ונזכר שזה גפן וברך כך "..שהכל
נהיה בדברו בורא פרי הגפן" יצא ,שהרי אפילו אם היה מסיים
רק באמירת שהכל היה יוצא יד"ח)

אלא ( )2היכא דנקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר דחמרא
הוא פתח בדחמרא וסיים בדשכרא מאי בתר פתיחה
אזלינן או בתר חתימה אזלינן(פירושו ,לקח כוס של שכר
וחשב שהיא של יין ,וברך בפה"ג והוסיף שהכל נהיה בדברו,
האם הולכים אחר הפתיחה שאמר בפה"ג ,ואז אין ברכה ,או
בתר חתימה שבסופו של דבר הזכיר שהכל ויצא?)

 418ב"י-שתה משקה והוא מסופק אם לברך עליו מעין
שלוש או בנ"ר ,האם טוב שיאכל מאכל שברכתו בנ"ר
ויברך עליו .וכן יאכל פרי שברכתו "על הפירות" ויוסיף
בברכתו על הגפן ובכך יצא יד"ח שתי הברכות .כתב
בתה"ד שלא טוב לעשות כך ,שיכלול בברכת מעין שלוש
עוד נוסח אפילו שאינו מזכיר שם ומלכות .וכ"פ בשו"ע
וברמ"א.
משנ"ב -המקרה כאן הוא שאין לו יין ,כי אם יש לו יין,
ישתה מהיין ויברך עליו "על הגפן" ועל מין אחר יברך בנ"ר
ויצא.
מ"מ אם יש לו איזה דבר לאכול ולברך עליו בנ"ר ,טוב
שיברך רק בנ"ר על הצד שאולי ברכת אותו משקה היא
שהכל.
מג"א -אם אכל פרי עץ ואינו יודע אם הוא מז' המינים,
ואין לו פרי אחר מז' המינים ,יכול לקחת יין או אחד מה'
מיני דגן ויוסיף לברך את נוסח "על העץ ועל פרי העץ"

פסק הרמב"ם -על פי הגמ' שאם היה בידו כוס של שכר
והתחיל לברך על מנת לומר שהכל וטעה ואמר בפה"ג אין
מחזירין אותו שהכל תלוי במחשבתו בשעה שהזכיר שם
ומלכות וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -הפוסקים חולקים על הרמב"ם ,וכיוון שהוציא
בפיו ברכה שאינה מתאימה,מחזירים אותו ויברך שנית.
הרא"ש פסק במקרה ה( )1כשיטת הרי"ף ולכן אם חתם
בפה"ג ושהכל יצא .וכ"פ בשו"ע(סעיף ב)
משנ"ב -תיקון מועיל בדווקא תוך כדי דיבור (אמירת
שלום עליך רבי) אך לא ביותר מכך.
ומה שמקילים בתיקון תוך כדי דיבור הוא בדווקא
בברכות דרבנן אך לא בברכות דאו'
 420במקרה ( )2לשיטת רש"י :ר"י נקט לחומרא
שמחזירים אותו לברך שנית
אך הרי"ף ,רא"ש ,רמב"ם פסקו שאזלינן לקולא ואם ברך
כך לא מחזירים אותו .וכ"פ בשו"ע בלשון י"א.
והרמ"א הוסיף שכ"ש במקרה ה( )1לפי רש"י שאינו חוזר
לברך

 419על הגמ' בברכות יב .ישנן  2גירסאות:
גירסת רש"י)1(-פשיטא ,היכא דקא נקיט כסא דחמרא
בידיה וקסבר דשכרא הוא ופתח ומברך אדעתא דשכרא
וסיים בדחמרא  -יצא ,דאי נמי אם אמר שהכל נהיה
בדברו יצא ,דהא תנן :על כולם אם אמר שהכל נהיה
בדברו  -יצא(.פירושו ,לקח כוס יין והתחיל לברך ובדעתו היה
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 423האוכל פחות מכזית בין מפת בין משאר אוכלים,
והשותה פחות מרביעית בין מיין בין משאר משקים ,מברך
תחלה ברכה הראויה לאותו המין424 ,ולאחריו אינו מברך

 421ואם היו אחרים שותים ג"כ ויין לפניהם ודעתו ג"כ על יין
שהיה סבור שבכוסו יין ,ובירך בפה"ג ,ונמצא אח"כ שבכוסו מים
או שכר ,כשחוזר ושותה אח"כ יין א"צ לחזור ולברך ,ויוצא
בברכה שבירך על כוסו אף על פי שהיתה בטעות ,דהא דעתו

 423ברכה ראשונה -בגמ' בברכות לה .אסור לו לאדם
שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,וכל הנהנה מן העולם
הזה בלא ברכה – מעל.
רב אחא משבחא -על פחות משיעור אינו צריך לברך אפילו
שהכל.
על פי הגמ' פסקו תוס' ,רא"ש ,רשב"א -שצריך לברך על
כל דבר שטועם ,אפילו בפחות מכזית .וכ"פ בשו"ע

היה לשתות ג"כ שאר יין ,גם הוציא האחרים ששותין שם ,ולכן
ברכתו ברכה
ג .בספק ברכות אינו חוזר ,חוץ מבה"מ מפני שהוא
של תורה.

422כל הברכות אם נסתפק אם בירך אם לאו ,אינו מברך
לא בתחלה ולא בסוף ,חוץ מבה"מ מפני שהוא של תורה.

 424ברכה אחרונה -בגמ' בברכות לח .אמר רבי חייא בר
אבא :אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח ובריך עליו
תחלה וסוף .אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא :רבי יוחנן
היכי מברך על זית מליח? כיון דשקילא לגרעיניה בצר ליה
שיעורא!  -אמר ליה :מי סברת כזית גדול בעינן? כזית
בינוני בעינן (והא איכא) ,וההוא דאייתו לקמיה דרבי יוחנן
 זית גדול הוה ,דאף על גב דשקלוה לגרעינותיה פש ליהשיעורא.
רי"ף ,תוס' ,רא"ש -מכאן למדים ,כאשר יש כזית צריך
לברך תחילה וסוף ,אך כאשר אין כזית מברך תחילה
ולבסוף אינו מברך וכ"פ בשו"ע

סימן רי -האוכל פחות מכזית מה דינו.
א .אכל פחות מכזית או שתה פחות מרביעית אינו
מברך ברכה אחרונה.

 421מהרי"ל ,וכתב בדרכ"מ בדווקא שהיה בדעתו לשתות
יין ,או שהוציא אחרים יד"ח ואז חלה הברכה וכ"פ
ברמ"א.

בדין בריה -בירושלמי ברכות פ"ו ה"א רבי יוחנן נסב זיתא
ובירך לפניו ולאחריו .והוה רבי חייא בר ווא מסתכל ביה.
אמר ליה רבי יוחנן בבלייא למה את מסתכל בי לית לך כל
שהוא ממין שבעה טעון ברכה לפניו ולאחריו?! (מדוע אתה

 422רא"ש ,רשב"א -ברכת המזון וברכת מעין שלוש מן
התורה.
רמב"ם -כל הברכות ,בין ברכה ראשונה ובין אחרונה אם
נסתפק אם ברך אינו חוזר לברך כיוון דהוא מדרבנן ,חוץ
מבה"מ שהיא מן התורה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -בבה"מ מחוייב מן התורה בדווקא אם אכל
שיעור שביעה.
כתבו באחרונים מכיוון שיש פוסקים הסוברים שמעין
שלוש היא מן התורה ,לכן אם אכל כדי שביעה מפירות או
תבשיל של ז' המינים ונסתפק אם ברך או לא ,יאכל עוד
מאותו המין שיעור כזית ויברך אחריו ויצא ידי חובת
הספק .וכתב בהלכה ברורה(ו) שטוב לחוש בכך ולברך על
פרי אחר.
הלכה ברורה(ד) במסכת ברכות לג" .כל המברך ברכה
שאינה צריכה עובר משום לא תישא" ולדעת הרמב"ם
והשו"ע איסור ברכה שאינה צריכה מן התורה הוא.
(ה) אף בברכות הנהנין כמו ברכת "המוציא" או בורא מיני
מזונות וכו' אם הוא מסופק אם בירך או לא  ,אינו רשאי
לברך דסב"ל.
(ו) האוכל מפהב"כ שיעור קביעות סעודה ונתחייב בבה"מ,
אם נסתפק חוזר ומברך.
(כ) כמו כן אין לגרום לברכה שאינה צריכה ,כגון שיש
לפניו שני מינים ומברך על אחד ומכוון שלא לפטור את
השני על מנת שיברך גם עליו .ולכן ראוי ליזהר שלא יאכל
סמוך לסעודה מדברים שברכת המוציא פוטרת אותם
מברכה ,שהרי בכך הווי ברכה שאינה צריכה ,ומ"מ אם יש
לו הנאה יותר לאכלם קודם סעודה רשאי לעשות כן ,וכל
שכן אם הם דברים שבאים לעורר את תאוות האכילה .וכן
בשבת אם רוצה לאכול קודם הסעודה כדי להרבות
בברכות ,שרשאי לעשות כן ,אך יזהר שלא יאכל יותר
מכזית שאז נכנס לספק אם לברך עליהם ברכה אחרונה.
(כא) כשם שבברכות אמרינן סב"ל ,הוא הדין במצוות
זימון בעשרה ,שאם ישנו ספק לגבי הזימון אין להזכיר שם
ד' בזימון.

מסתכל בי ,וכי אין אתה מודה שכל שהוא ממין שבעה מברך
לפניו ולאחריו) אית ליה ומה צריכה ליה מפני שגלעינתו
ממעטתו( רבי חייא מודה לכך,אלא נסתפק מה הדין כאן שהרי
גרעינו מיעטו) ולית ליה לר"י שגלעינתו ממעטתו מה עביד
ליה ר' יוחנן? (ובאמת הגרעין ממעט ,א"כ איך ברך ברכה
אחרונה) משום ברייה מילתיה דר"י אמרה שכן אפי' אכל

פרידה אחת של ענב או פרידה אחת של רימון שהוא טעון
ברכה לפניה ולאחריה (ר' יוחנן ברך ברכה אחרונה כיוון שיש
כאן דין בריה)

על פניו ישנה סתירה בין הירושלמי לבין הבבלי לעיל,
שהרי מהבבלי משמע שהכל תלוי בשיעור כזית ,אם אכל
או לא ,ומהירושלמי משמע שהכל תלוי בבריה .וביחס
בינהם נחלקו הראשונים:
רא"ש -ניתן לומר שאלו  2מקרים שונים ,בירושלמי
מדובר בזית שלם שהובא לפניו ,ולמרות שהשליך את
הגרעינים ,כיוון שהובא לפניו בעודו שלם הרי הוא נהנה
מבריה שלמה ומברך עליו ברכה אחרונה אפילו כשאין
כזית .אך בגמרא דידן נראה שהובא לפניו זית בלא גרעין
ולכן תלוי אם היה כזית אם לאו ,וירא שמים יחמיר שלא
לאכול פחות משיעור להסתלק מן הספק.
רשב"א -בירושלמי אכל את הזית עם הגרעין ולכן נחשב
לבריה ,אולם בגמרא דידן מיירי שהסיר את הגרעין ,וכן
אם חתך או שנימוח הפרי אינו נחשב לבריה .וכך הביא
ברמ"א.
ר' יונה -הגמ' אינן חולקות אלא מלמדות אותנו ,שזית
כיוון שאין דרך לאכלו עם הגרעין צריך כזית כדי להתחייב
בברכה ,אך בדברים שדרך לאכול את גרעיניהם עמהם כמו
רימונים או תאנים  ,אם אכל אחד מהם מתחייב בברכה
מדין בריה.
תוס' ,רמב"ם ,רי"ף -התלמוד שלנו חולק על הירושלמי,
ולכן גם בריה תלוי אם אכל בה כזית אם לאו.
וכתב בב"י מכיוון שכל הפוסקים מסתפקים בדבר יש
ליזהר שלא לאכול בריה לבדה אם אין בה כזית .וכ"פ
בשו"ע.
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פטרו את הטועם אלא כשחוזר ופולט ואז אפילו על הרבה
אינו צריך ברכה .הגה :וספק ברכות להקל.

כלל; ויש מסתפקים לומר שעל דבר שהוא כברייתו ,כגון
גרגיר של ענב או של רימון ,שמברכין לאחריו אף על פי
שאין בו כזית; לכך נכון ליזהר שלא לאכול בריה פחות
מכזית .הגה :ולא מקרי בריה אלא אם אכלו כמות שהוא ,אבל
אם לקח הגרעין ממנו ,לא מקרי בריה425 .ויש מסתפקים עוד
בברכה אחרונה של יין אם מברכין אותה על כזית; לכן
טוב ליזהר שלא לשתות (אלא) פחות מכזית ,או רביעית.

סימן ריא-דיני קדימה בברכת הפירות
א .בברכות שוות מקדים מין שבעה ,ואם אין אז
מקדים החביב.

427היו לפניו מיני פירות הרבה428 ,אם ברכותיהם שוות ויש
ביניהם ממין שבעה ,מקדים מין ז' אעפ"י שאינו חביב כמו

ב .הטועם את התבשיל אינו צריך לברך עד רביעית
אפילו בולעו.

426הטועם את התבשיל אינו צריך לברך עד רביעית ,ואפילו
אם הוא בולעו; וי"א שאם הוא בולעו טעון ברכה ,ולא

ר"ח ,תוס' ,סמ"ג – דווקא שטועם ופולט ,אך אם בולע
אפילו מעט צריך לברך.
רמב"ם ,רי"ף -אפילו אם בולע ,עד רביעית כיוון שעושה
על מנת לטעום אינו מברך.
בשו"ע סתם כרמב"ם שאפילו אם בולע והביא את דעת
הר"ח בי"א.
משנ"ב -למרות שאסור להנות מהעולם ללא ברכה כאן
מכיוון שאינו מתכוון ליהנות אלא לידע אם להוסיף תבלין
וכו' לכן אינו צריך לברך ,ואפילו אם סיים להכין את
התבשיל בכ"ז מותר לו לטעום ממנו לידע את טעמו.
ולדעת הרי"ף והרמב"ם אם טועם ופולט מותר אפילו
ביותר מרביעית .ורק כשבולע מוגבל ברביעית.
הרמ"א פסק שסב"ל היינו אפילו אם בולע אינו מברך.
אולם המג"א חולק בדין זה ואם בולע יברך .ולכן אם
רוצה לבלוע טוב שיתכוון ליהנות ממנו ולברך עליו.
הלועס לתינוק אפילו הרבה אינו צריך לברך.
מותר לטעום עד רביעית אפילו מכמה קדירות.
הלכה ברורה(טו) גם כן הביא לעניין דינא שאם רוצה
לבלוע ,שיכוון ליהנות ממנו לשם אכילה ויברך ויטעם
ויבלע.
(יט) מסטיק ,אם יש בו מתיקות צריך לברך עליו שהכל
נהיה בדברו ,אבל אם אין בו מתיקות כלל אינו מברך עליו.
(כ) אכל והקיא ,אינו מברך ברכה אחרונה ,אמנם אם
נשאר במעיו כזית יברך ברכה אחרונה.

משנ"ב -נחשב לבריה דווקא כשאוכל עם הגרעין ,ואפילו
הגרעין אינו ראוי לאכילה ,אך אם הוציא את הגרעין או
שחתך מגוף הפרי  ,או התפורר הרי נתבטל ממנו שם בריה.
הלכה ברורה(ג) אם אכל בריה ולא אכל ממנה כזית,
בדיעבד לא יברך כלל דקי"ל דסב"ל.
(ה) דין בריה אינו אמור דווקא בז' המינים ,אלא אפילו
בשאר פירות ,ואפילו דג קטן ,או גרגיר תירס וכו'.
 425עיין לעיל הערה  ,257והוא הדין אצלנו.
הלכה ברורה(ו) יזהר לשתות פחות מכזית  27-סמ"ק שאז
אינו מברך כלל .או שישתה מעל רביעית 81-סמ"ק שבזה
לכו"ע מברך ,ואם שתה מעלה  27סמ"ק לא יברך ברכה
אחרונה עד שישתה רביעית.
(ז) ואין חלוקה בין יין לבין שאר משקים.
(ט) שיעור זמן השתיה הוא שיעור שדרך בנ"א לשתות
רביעית .השותה בכמה לגימות זו אחר זו ברציפות ואינו
שוהה בינהם מברך ברכה אחרונה .ויתר דינים אלו
נתבארו בסימן קצ.
בורא נפשות -ר"י -כיוון שבנ"ר אינה ברכה חשובה ,אפילו
בפחות משיעור מברך אותה.
רא"ש -הסתפק בדבר.
רמב"ם,רי"ף -פשוט להם שגם בנ"ר מברכים דווקא כשיש
שיעור.
משנ"ב-כל אכלין מצטרפין זה לזה לכזית לברכה אחרונה.
אכל חצי זית מז' המינים וחצי זית אחר מברך אחריהן
בנ"ר .וכן כל המשקין מצטרפין לרביעית.אך אכלין
ומשקין אין מצטרפין לעניין ברכה.
ציר שעל גבי ירק מצטרף לירק שכל אכשורי אוכלא -
אוכלא הוא .והוא הדין בלחם ששרוי במשקה ,יין או
ברוטב .אבל אם אוכל את הפת לחוד ואת היין\ רוטב לחוד
אינם מצטרפים לשיעור ברכה.
הלכה ברורה(ב) שיעור כזית הוא  27סמ"ק ,אך מכיוון
שיש הסוברים ששיעור כזית הוא  18סמ"ק ,לכן או שיאכל
פחות מ 18ואז ודאי אינו מברך או שיאכל יותר מ 27ואז
מברך ברכה אחרונה .ושיעור זה נמדד בנפח ולא במשקל
(יא) אוכלים שברכתם האחרונה שונה כמו פירות מז'
המינים ושאר פירות אינם מצטרפים לכזית.
(יד) מאכל שהוא עב במקצת אך אינו קשה ממש ,שאי
אפשר לשתותו ואוכלים אותו ע"י כפית ומאידך אין צורך
ללועסו כמו דייסא ,גבינה לבנה ,שמנת ,ג'לי האוכל מהם
כזית בכא"פ מברך עליהם ברכה אחרונה .אך גלידה קרה
אין מברכים אחריה ברכה אחרונה כלל.

 427במשנה בברכות מ :היו לפניו מינין הרבה ,רבי יהודה
אומר :אם יש ביניהן מין שבעה  -עליו הוא מברך; וחכמים
אומרים :מברך על איזה מהן שירצה .ובגמ' אמר עולא:
מחלוקת בשברכותיהן שוות ,דרבי יהודה סבר :מין שבעה
עדיף ,ורבנן סברי :מין חביב עדיף .אבל בשאין ברכותיהן
שוות  -דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה.
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ברכותיהן שוות.
כאשר ברכותיהן שוות אזי הוא רוצה בברכה אחת לפטור
את השני ,לדעת ר"י מין שבעה קודם ,לדעת חכמים החביב
עליו קודם.
הלכה כמי?
רב האי ,רש"י -הלכה כחכמים שהחביב עליו קודם
בה"ג ,רא"ש ,ראב"ד ,סמ"ג -הלכה כר' יהודה שמין
שבעה קודם.וכ"פ בשו"ע.
אך כל זה כאשר יש מין שבעה ,אך אם אין מין שבעה
בינהם וברכותיהן שוות כתב הרא"ש שגם ר' יהודה מודה
שמברך על החביב עליו תחילה .וכ"פ בשו"ע
משנ"ב -דווקא כשהפירות לפניו ובדעתו לאכול מהם ,אך
אם אינן לפניו או שאין בדעתו לאכול מכולם אז לא שייך
בכך דין קדימה בברכות.
את מין השבעה מקדים אפילו שהוא חצוי והפרי השני
שלם .אך אם שניהם ממין אחד של שבעה או ששניהם
אינם ממין שבעה יקדים את השלם ואפילו אם החצי חביב
יותר ,שלם עדיף!

 426בגמ' בברכות יד .מטעמת אינה טעונה ברכה ,והשרוי
בתענית טועם ואין בכך כלום .עד כמה? רבי אמי ורבי אסי
טעמי עד שיעור רביעתא.
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אחד; וכן בפה"א ושהכל ,בפה"א קודמת; 433ואם הביאו
לפניו בפה"ע ובפה"א ,איזה מהם שירצה יקדים; וי"א
שבורא פרי העץ קודם.

המין האחר; ואם אין ביניהם ממין שבעה ,מקדים
החביב; 429ואם אין ברכותיהם שוות ,אפילו יש בהן ממין
שבעה כגון צנון וזית ,איזה מהם שירצה יקדים ואפי' אינו
חביב; ויש אומרים שגם בזה צריך להקדים החביב;
430ונקרא חביב המין שרגיל להיות חביב עליו ,אפילו אם
עתה חפץ במין השני.

ד .הקודם בפסוק ארץ חיטה וכו' קודם לברכה,
והקודם לארץ בתרא.

כל 434הקודם בפסוק "ארץ חטה ושעורה" קודם לברכה,
וארץ בתרא הפסיק הענין ,וכל הסמוך לו חשוב מהמאוחר
ממנו לארץ קמא; הילכך תמרים קודמים לענבים ,שזה
שני לארץ בתרא וזה ג' לארץ קמא435 .הגה :ודוקא שאוכל

ב .ולרמב"ם תמיד מקדים החביב עליו באותה שעה.

 431ולהרמב"ם אם היה מין אחד חביב לו יותר ,בין
שברכותיהם שוות בין שאינם שוות בין שיש בהם ממין ז'
בין שאין בהם ממין ז' ,מקדים החביב לו אז באותה שעה;
ואם אינו רוצה בזה יותר מבזה ,אם יש ביניהם משבעת
המינים ,עליו מברך תחלה.

רש"י ,תוס' ,רשב"א-ברכת בפה"א היא ברכה חשובה
יותר כיוון שהיא מכוונת לדברים מסוימים ,ואינה ברכה
כללית .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -אפילו מין השני חביב עליו ,ברכת העץ או האדמה
חשובה יותר ומברך עליהם תחילה.

ג .בפה"ע ובפה"א קודמים לשהכל וי"א שבפה"ע
קודם לבפה"א.

432הביאו לפניו דבר שברכתו בפה"ע ודבר שברכתו שהכל,
בפה"ע קודמת שהיא חשובה שאינה פוטרת אלא דבר

 433רא"ש -לעיל ראינו שאם אין ברכותיהן שוות ,מברך
על איזה מהם שירצה .ותמה הרא"ש ,שמסתבר שבפה"ע
עדיף על בפה"א שהיא כוללת יותר? אלא י"ל שהיא אינה
חשובה כמו היחס בין שהכל לבפה"א ,שהרי ברכת שהכל
אינה מבוררת כלל .ולכן משמע שיברך על איזה מהם
שירצה.
בה"ג -ברכת העץ עדיפה על ברכת האדמה .בשו"ע הביא
דעת הרא"ש בסתם ודעת בה"ג בשם י"א.
משנ"ב -לדעה שאומרת שבפה"ע קודמת היינו זה ללא
התחשבות בחביב עליו.
ובאחרונים חשו לדברי בה"ג לברך על העץ תחילה ,אבל
אם פרי האדמה חביב עליו ,יברך עליו תחילה.
הלכה ברורה(ד) שני מינים שאחד ברכתו עץ והשני ברכתו
אדמה ,ושניהם חביבים עליו ,מעיקר הדין רשאי להקדים
בפה"א לבפה"ע .וטוב להחמיר להקדים בפה"ע.

429
כשאין ברכותיהן שוות
כתב רש"י -אם אין ברכותיהן שוות אין מחלוקת כיוון
שבלאו הכי צריך לברך  2ברכות.
תוס' ,רי"ף –הבינו מרש"י שכאשר אין ברכותיהן שוות
מברך על איזה מהם שירצה .וכן כתבו הרשב"א ,ר' יונה
שאפילו אחד מהם מז' המינים בכ"ז יברך על החביב עליו
תחילה.
רא"ש -כשאין ברכותיהן שוות אינו חייב לברך על החביב,
אלא יברך על איזה שרוצה תחילה כיוון שאין שייכות בין
הפירות .ובשו"ע פסק בסתם כרא"ש והביא בדעת י"א את
הרשב"א.
משנ"ב -העיקר כדעת הרשב"א שיקדים את החביב .
הלכה ברורה(ד) אם אחד מהם חביב עליו ,יברך על איזה
שרוצה תחילה .שהרי משמע מהשו"ע שיכול לברך על
החביב ועל שאינו חביב תחילה ואין עדיפות.

 434בדברים ח ,ח נאמר " ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה
ורמון ארץ זית שמן ודבש"
בגמ' בברכות מא .אמר רב יוסף ואיתימא רבי יצחק :כל
המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה ,שנאמר :ארץ חטה
ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש ....רב חסדא
ורב המנונא הוו יתבי בסעודתא ,אייתו לקמייהו תמרי
ורמוני ,שקל רב המנונא בריך אתמרי ברישא .אמר ליה רב
חסדא :לא סבירא ליה מר להא דאמר רב יוסף ואיתימא
רבי יצחק :כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה?  -אמר
ליה :זה שני לארץ ,וזה חמישי לארץ - .אמר ליה :מאן
יהיב לן נגרי דפרזלא ונשמעינך(מי יביא לנו רגלים של ברזל
שנוכל ללכת אחריך ולשמש אותך).
מגמ' זו למדים את סדר הקדימות ,והמין שקרוב לארץ
עליו יברכו תחילה:
ארץ)1(-חיטה)2( ,שעורה )3(,ענבים )4( ,תאנה  )5( ,רימון.
ארץ )1(-זיתים )2(,תמרים .וכ"פ בשו"ע.
הלכה ברורה(ט) הביאו לפניו שני מיני פירות מז' המינים
והאחד מוקדם יותר בפסוק והשני חביב עליו יותר ,יקדים
את המוקדם יותר בפסוק.
(יג) שני מינים מפירות ז' המינים ,האחד קודם בפסוק
ואינו שלם ,והשני מאוחר בפסוק אך שלם בכה"ג מברך על
הקודם יותר בפסוק .וכ"פ בשעה"צ.

 430ר' יונה ,רא"ש -הולכים לפי החביבות עליו בדר"כ ולא
על החביב עליו עכשיו וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -יש החולקים בדין זה ,והולכים לפי החביב עליו
עכשיו ,ולא בדר"כ .ולכן המברך על החביב עליו עכשיו יש
לו על מי לסמוך.
 431רמב"ם -פסק הלכה כחכמים ,היינו שתמיד הולכים
אחר החביב עליו ,בין אם ברכותיהן שוות ובין אם שונות,
בין אם יש מין שבעה ובין אם אין .אך אם אין מין החביב
עליו ,ויש בהם מין שבעה מודו חכמים שיקדים לברך
תחילה על מין שבעה בין אם ברכותיהם שוות או שונות
ולעניין חביבות הכוונה שחביב עליו באותו זמן ולא בדרך
כלל וכדבריו כתב בשו"ע.
משנ"ב -משמע שהעיקר לא כרמב"ם ,שרוב הפוסקים
חולקים עליו.
 432בגמ' בברכות לט .דהנהו תרי תלמידי ,דהוו יתבי קמיה
דבר קפרא ,הביאו לפניו כרוב ודורמסקין ופרגיות ,נתן בר
קפרא רשות לאחד מהן לברך ,קפץ וברך על הפרגיות ,לגלג
עליו חבירו ...מברך סבר :שלקות ופרגיות שהכל נהיה
בדברו ,הלכך חביב עדיף; ומלגלג סבר :שלקות  -בורא פרי
האדמה ,פרגיות  -שהכל נהיה בדברו ,הלכך פירא עדיף!

 435ר' פרץ -דווקא כשאוכל ענבים שלמים הם לאחר
הזיתים והתמרים ,אך אם עשה מהם יין ,שברכתו בפה"ג
והיא מבוררת יותר קודם לתמרים ואפילו לזיתים .אך
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ענבים כמות שהן ,אבל אם עשה מהן יין שקובע ברכה לעצמו
בפה"ג חשובה והיא קודמת לברך עליו תחלה; אבל מעשה

חביב עליו437,וכל הא דאמרינן דאחד קודם לחבירו ,היינו שרוצה
לאכול משניהם לכן יש להקדים החביב או החשוב; אבל אם אינו

קדירה מחמשת מיני דגן ,היא חשובה יותר מברכת היין .כל

רוצה לאכול משניהם ,אינו מברך רק על זה שרוצה לאכול אעפ"י

הנאמר סמוך לארץ קמא ,קודם למה שנאמר סמוך לארץ בתרא,

שגם השני מונח לפניו ,וכל זה דצריך להקדים ,היינו דוקא

לאחר ששוה לו בסמיכה לארץ.

לכתחלה ,אבל אם עבר ובירך על השני ,אם הברכות שוות יוצא
ואין צריך לחזור ולברך על זה שהיה לו להקדים ,ובלבד שיהא

ה .הכוסס חיטה מברך בפה"א ,ואין ברכתו קודמת

דעתו ג"כ עליו בברכתו

לבפה"ע.

436הא דחטה ושעורה קודמים ,דוקא כשעשה מהם תבשיל
או פת; אבל כוסס חטה שברכתו בפה"א אינה קודמת
לברכת בפה"ע .הגה :ברכת המוציא קודמת לברכת בורא מיני

ו .תבשיל מקמח כוסמין ושבולת שועל ושיפון קודם
לגפן תאנה ורימון.

438היה לפניו תבשיל מקמח כוסמין ושבולת שועל ושיפון
וגפן ותאנה ורימון ,כיון דמברך על התבשיל במ"מ ברכתו
קודמת; אף על גב דהנך ממין ז' ואיהו לאו ממין שבעה,
מ"מ כיון דחשיבי דעבדי מינייהו פת ומברך עלייהו
המוציא וברכת המזון ,קודמת אף על גב דלא עבדינהו
פת.439

מזונות ,וכ"ש לשאר ברכות ואף על פי שהדבר השני חשוב או

תבשיל העשוי מחיטין או שעורים קודם ליין ,שהרי
קודמים בפסוק וגם ברכתן מבוררת וכ"פ ברמ"א.
הלכה ברורה(יא) לפוסקים כמרן השו"ע ראוי להקדים
לברך על היין קודם לפירות ז' המינים ,אך אין זה מן הדין.
ולאשכנזים מדינא צריכים לנהוג כן.

סימן ריב -שהעיקר פוטר הטפל
א .העיקר פוטר את הטפל בין מברכה שלפניו בין
מברכה שלאחריו.

וביחס בין חיטה לזית ,ובין שעורה לתמרים כתבו התוס'
מ"מ היכא דאיכא חטה וזית או שעורים ותמרים אף על גב
שהמרחק בינם לבין ארץ שווה הוא מכל מקום המוקדם
בפסוק דהיינו לארץ ראשון יקדים לברכה .וכ"פ ברמ"א.
הלכה ברורה(י) הוא הדין אם הביאו לפניו פהב"כ ,או
תבשיל שנעשה משעורים וברכתם מזונות וגם זיתים ,יש
להקדים ולברך מזונות על התבשיל משעורים.

440כל שהוא עיקר ועמו טפילה (פי' דבר בלתי נחשב) ,מברך
על העיקר ופוטר את הטפילה 441בין מברכה שלפניה בין

 437כתב בתה"ד-דיני קדימות מחמת הפסוק ,חשוב או
חביב דווקא כאשר רוצה לאכול משניהם ,אך אם אינו
רוצה לאכול אלא מאחד מהם אינו מחויב לאכול מן
המוקדם או חשוב או חביב כדי להקדימו אע"פ שהוא
לפניו .וכ"פ ברמ"א.
הלכה ברורה(כ) אם יש לו סיבה מצד סדר האכילה
להקדים ולאכול מאכל מסויים כגון שרוצה תחילה לאכול
בשר ולבסוף קינוח ,במקרים כאלה רשאי להפוך את סדר
הברכות.
(כב) אם יש לפניו מאכל ומשקה ,אם ברכתם שווה רשאי
להקדים ולשתות ,אך אם אין ברכתם שווה יש לחוש
ולברך תחילה על המאכל.

 436כתב הסמ"ג שברכת חיטה ושעורה קודמת לכל
בדווקא שעשה מהם תבשיל ,אך אם כוסס חיטה ברכתה
בפה"א.
הטור התלבט מה יהיה הדין כאשר לפניו יש חיטה
(שכוסס אותה) ומין אחר מז' המינים ,מי קודם למי?
בהערה  433ראינו שנחלקו הרא"ש ובה"ג ביחס בין ברכת
בפה"ע לבפה"א .האם יש קדימות או שיברך על איזה
שירצה.
לפי בה"ג שסובר שברכת העץ קודמת ,בכה"ג שכוסס
חיטה ,למרות שהיא קרובה יותר לארץ ,כיוון שברכתה
בפה"א יקדים תחילה לברך בפה"ע על המין השני.
ולפי הרא"ש שסובר שרשאי לברך על איזה מהם שרוצה,
אולי גם כאן בכוסס חיטה ,יצטרך לברך עליה תחילה כיוון
שקרובה יותר למילה ארץ.
מלשון השו"ע משמע שהכריע כבה"ג .שיברך תחילה
בפה"ע.
משנ"ב -פסק ע"פ הגר"א שלפי מה שלמדנו בסעיף א'
שאם ברכותיהן שונות יברך תחילה על איזה מהם שירצה,
הוא הדין אצלנו שיברך תחילה על איזה מהם שירצה,
ומ"מ אם החיטה חביבה עליו מסתבר שיברך עליה
תחילה.כן פסק בהלכה ברורה(יד) שמעיקר הדין רשאי
להקדים איזה מהם שירצה ,ואם החיטה חביבה עליו טוב
להחמיר להקדימה לפרי השני.
(יז) תבשיל אורז שברכתו מזונות ,ושאר מיני תבשיל
שנעשו מחמשת מיני דגן צריך להקדים לברך על התבשיל
שנעשה מחמשת מיני דגן מפני שהוא מז' המינים.
אורז ושאר מיני ירקות או פירות אפילו מז' המינים יש
להקדים לברך מזונות תחילה

 438כ"פ בהגהות מיימון .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -כיוון שאינם מפורשים בהדיא בפסוק ,אין להם
אותו תוקף כמו חיטה ושעורה.
הלכה ברורה(כד) פהב"כ או תבשיל שנעשה מחיטה
ושעורה ואפילו מכוסמין ,שבולת שועל ושיפון קודמים
בברכתם לברכה לגפן ,תאנה ורימון.
 439בברכותיהן שונות ,מדינא רשאי לברך על איזה מהם
שירצה אולם -
משנ"ב -יש להקדים את החביב.
הלכה ברורה -יברך על איזה שרוצה תחילה.
 440במשנה בברכות מד .הביאו לפניו מליח תחלה ופת עמו
 מברך על המליח ופוטר את הפת ,שהפת טפלה לו .זההכלל :כל שהוא עיקר ועמו טפלה  -מברך על העיקר ופוטר
את הטפלה .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -הסיבה שמברך על הדג ולא על הפת היא כיוון
שאינו תאב כלל לאכילת הפת ,אבל אם הוא תאב גם לפת
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מברכה שלאחריה; 442לא מיבעיא אם העיקר מעורב עם
הטפל ,אלא אפי' כל אחד לבדו; ואפילו פת שהוא חשוב
מכל ,אם הוא טפל כגון שאכל דג מליח ואוכל פת עמו כדי
שלא יזיקנו בגרונו ,מברך על הדג ופוטר הפת ,כיון שהוא
טפל .הגה 443 :וי"א אם הטפל חביב עליו ,מברך עליו ואח"כ

למרות שתאב יותר לדג ,בכ"ז יברך על הפת ופוטר את
המליח.
הלכה ברורה(ג) האוכל דג מלוח עם מציות(מזונות) אם
עיקר כוונתו לאכול את הדג ,אך מחמת מליחותו אוכל עמו
את המציה ,נחשב הדג עיקר ומברך עליו שהכל .אם כוונתו
לאכול את המזונות וכדי להטעימם מלפת אותם בפת
מברך מזונות .אך אם כוונתו לאכול משניהם ואינו חפץ
בזה יותר מבזה ,כגון שהדג אינו מלוח כ"כ ואפשר לאכלו
לבדו ,בכה"ג נכון שיפרידם תחילה ויברך על כ"א את
ברכתו הראויה.
(ד) האוכל מיני מזונות וכדי להטעימם מלפת אותם
בחתיכת גבינה או בשר ודגים מברך רק מזונות כיוון
שעיקר כוונתו היא ללפת .אבל אם אינו מלפת ,אלא אוכל
כל אחד לחוד  ,היינו מזונות ובשר או גבינה לחוד מברך על
כ"א בפ"ע .ואם רוצה לאכול משניהם ואין כוונתו דווקא
ללפת נכון שיברך על כל אחד בפ"ע.
אם אכל מזונות עם גבינה ,ונשאר לו מעט גבינה ומסיים
אותה ,אינו צריך לברך עליה .אך אם לאחר שסיים
אכילתם יחד רוצה לאכול את הגבינה בפ"ע צריך לברך
עליה שהכל.
(ה) אכל מאכל חריף ביותר ,או מלוח ביותר ,ורוצה לשתות
על מנת להעביר הטעם מפיו ,אפילו שנהנה מהשתיה (
ומשמע לאו דווקא מים) נחשב אותו משקה לטפל ואינו
מברך עליו.
(יז) האוכל פת טפלה באופן שאינו מברך עליה ,אם אוכל
מהפת יותר מכביצה יטול ידיו בלא ברכה.

מברך על העיקר .הא דמברכין על העיקר ופוטר את הטפילה

 442בגמ' בברכות מא .היו לפניו צנון וזית  -מברך על הצנון
ופוטר את הזית! ובגמ' שם העמידו שהצנון עיקר.
ופירש הרא"ש -שאכל זה אחר זה לבטל מרירות הצנון.
היינו גם אם אינם מעורבים אחד בשני ,אלא נפרדים ממש,
בכל זאת מברך על העיקר ופוטר את הטפל .וכ"פ בשו"ע.
משנ"ב -דין עיקר וטפל שייך בכל תערובת של שני מינים,
שהאחד הוא עיקר והשני אינו בא אלא לתקנו ולהכשירו.
במקרה בו שניהם עיקריים אלא האחד מרובה מחבירו,
הרוב הוא העיקר .בתערובת של עיקר וטפל ,אפילו אם
הטפל הוא הרוב ,מברך על העיקר למרות שהוא המיעוט.
ולעיל(הערה  )396ראינו שאם מעורב ממיני דגן אפילו הוא
מיעוט ,אם יש לו ממשות מברך עליו מזונות .
הלכה ברורה(ו) שני מינים המעורבים יחד ,ואין אחד בא
להכשיר השני ובא לאכלם יחד יש לברך עליהם כברכת
המין שהוא רוב ,אך אם שני המינים ניכרים כגון שבישל
אורז עם בשר\ צמוקים\ ירקות ,מעיקר הדין נחשב האורז
לעיקר ומברך עליו מזונות ופוטר את השאר .אך אם רוצה
לצאת מספק יפרידם זה מזה באופן שלא יהיו מעורבים
יחד ,ויברך על כ"א בפ"ע .ויקדים את ברכת המיעוט
ואח"כ יברך על הרוב.
וכן בכל מקום שישנו ספק איזה מין הוא הרוב ,או איזה
מין נחשב לעיקר ,או שאין רוב ברור ,אם אפשר להפרידם
ולברך על כ"א בפ"ע -יעשה כן.
(ז) נתן כמה מיני מאכל בצלחת כגון ירקות מבושלים,
בשר ,אורז וכו' צריך לברך על כ"א בפ"ע.
(ח) סלט פירות (או מוזלי) שמעורבים בו פירות עץ ופירות
אדמה .אם הם חתוכים לחתיכות קטנות עד שאינו ניכר
איזה מין הם יברך כברכת הרוב ,ואם מסופק מה הרוב,
יברך "אדמה" .אך אם החתיכות ניכרות טוב שיפרידם
ויברך על כ"א בפ"ע.
(ט) ירקות ממולאים באורז או בבשר ,וכן עוף ממולא
באורז ובשר .כדי לצאת ידי ספק מכיוון שהחשיבות
משתנה מאדם לאדם יש להפריד ולברך הן על החלק
החיצון והן על המילוי.
(יח) הרוצה לשרות פהב"כ בקפה או תה ,אם כוונתו גם
לשתות מהמשקה ,נכון שתחילה יברך על הפהב"כ ואז על
המשקה לבדו.

 441כלבו -כתב שצ"ע אם מה שאמרנו שפוטר את הטפלה,
היינו דווקא מברכה ראשונה ,אך מברכה אחרונה אינו
פוטר .וכתב בב"י -שפשוט שפוטר גם מברכה אחרונה,
כמו שראינו בגמ' מא :שדברים הבאים מחמת הסעודה
אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם וכ"פ
בשו"ע.
משנ"ב -ברך על העיקר ,אפילו אם לא הייתה הטפילה
לפניו ,כיוון שדרכו לאכלה לאחר העיקר ,או שהיה בדעתו
לאכול ממנה ,אינו צריך לברך על הטפילה שנפטרה בברכת
העיקר .אך אם לא הייתה בדעתו לאכול  ,או שאינו רגיל
בכך והביאו לפניו יברך על הטפלה שהכל,שמפסיד ברכתו
העיקרית (לשיטת הרמ"א הערה )444
הלכה ברורה(י) הביאו לפניו מאכל חריף או מלוח ביותר,
ובשעה שבירך עליו ואכלו לא הביאו לפניו את המאכל או
המשקה להעביר את הטעם  ,אפילו אם לא הייתה בדעתו
מתחילה לאכלו או לשתותו ,כיוון שלא הייתה בדעתו
בפירוש שלא לאכול אלא ברך בסתם ,אינו חוזר ומברך.
אבל אם הייתה בדעתו בפירוש שלא לאכול או לשתות
אחר העיקר (כגון שחשב שהמאכל אינו כ"כ חריף וכו')
צריך לברך על אותו מאכל או משקה שבאו להעביר הטעם
מהפה .ובמקרה כזה שמברך ,מברך שהכל ,ואפילו הטפל
היה ממין חשוב כמו פת.
(יב) לעניין ברכה אחרונה ,במקרה בו אכל כזית מן העיקר
ונתחייב בברכה אחרונה ,אפילו אם אכל כזית מן הטפל
אינו מברך ברכה אחרונה אלא על העיקר .ואפילו אם
ברכתו האחרונה של העיקר היא בנ"ר ושל הטפל היא מעין
שלוש ואף בה"מ ,אינו מברך אלא בנ"ר.
אך אם הטפל היה פת ,ואכל ממנו ושבע בכה"ג יברך בה"מ
כיוון שאכל ושבע מן הפת.
(יג) אם אכל מהעיקר פחות משיעור כזית ,ומהטפל אכל
כזית יברך ברכה אחרונה על הטפל.
ואם אכל פחות מכזית הן מהעיקר והן מהטפל ואין
ברכתם האחרונה שווה ,אינם מצטרפים להשלים השיעור
ואינו מברך ברכה אחרונה כלל.

 443אגור -מברך על העיקר ופוטר את הטפלה דווקא
שהעיקר חביב עליו ,אבל אם הטפל חביב עליו ,יברך עליו
תחילה ואח"כ יברך על העיקר .ולכן דווקא אם הצנון
חביב עליו מברך עליו תחילה ,אך אם הזית חביב עליו
יברך עליו תחילה ואח"כ יברך על הצנון ,ולהרבות בברכות
עדיף ואין להפקיע ברכות .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב-הביא בשם המג"א והגר"א שחלקו על הרמ"א
בדין זה ,ואפילו אם הטפל חביב עליו ,בכ"ז אכילתו
התחילה מחמת העיקר ולכן מברך רק על העיקר ופוטר
את הטפל.
והביא בשם השל"ה שטוב למנוע מלאכול פת למיתוק היין
כי מי יכול להבחין אם הוא אוכלו על מנת להפיג טעמו או
גם לסעוד הלב.
כל דבר שמלפת בו את הפת נחשב אצלו לטפל .ולכן האוכל
פהב"כ עם גבינה וכדומ' מברך רק על הפהב"כ.
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היינו שאוכלן ביחד או שאוכל העיקר תחלה 444 ,אבל אם אוכל
הטפל תחלה כגון שרוצה לשתות ורוצה לאכול תחלה כדי שלא
ישתה אליבא ריקנא; או שאוכל גרעיני גודגדניות למתק השתייה,
מברך על האוכל תחלה אף על פי שהוא טפל לשתייה ,ואינו
מברך עליו רק שהכל הואיל והוא טפל לדבר אחר.
ב .מרקחת שמניחין על רקיקין דקים המרקחת עיקר
והרקיקין טפלין.

445מרקחת שמניחין על רקיקין דקים ,אותם רקיקין הוו
טפילה למרקחת ,שהדבר ידוע שאין מתכוונים לאכול לחם

משקה-השותה רביעית בפרק זמן של שתיית רביעית
מברך ברכה אחרונה( .ע"ע הערה )257
רביעית :הלכה ברורה  81-סמ"ק.
גר"ח נאה 86 -סמ"ק.
חזו"א 150 -סמ"ק.
זמן שתיית רביעית זמן שדרך בנ"א לשתות רביעית.

 444תה"ד -במקרה בו אדם רוצה לשתות יין ,וקשה לו
לשתות על "לב" ריק ,ומביאין לו מאכל להמתיק את
השתיה ,היינו חושבים לפטור אותו מברכה על אותו
מאכל ,כיוון שהוא טפל ,כמו שמצינו בצנון וזית ,אלא יש
לחלק שבצנון וזית שאוכל את העיקר(צנון) תחילה ואח"כ
את הטפילה ,שנפטר בברכתו .אך אצלנו ,כיוון שאוכל את
הטפל תחילה צריך לברך עליו .והביא בשם האור זרוע-
אותם שאוכלים זרעי גודגדניות(שברכתם בפה"ע) כדי
למתק השתיה ,מברך עליהם שהכל ,וזאת מכיוון שהם
טפלים ברכתם משתנה .לכן אם רוצה לשתות יין ,
ומביאים לו מאכל לאכול תחילה ע"מ שלא יאכל על לב
ריק ,יברך על המאכל שהכל(כיוון שהוא טפל נשתנתה
ברכתו) ,וכששותה מהיין יברך עליו.
ב"י -חלק על דבריו ,וזה שבא למתק את השתיה אינו
אומר שתשתנה ברכתו.
דרכ"מ -תמה על דברי הב"י ,שהרי אין עיקר ההנאה
ממנו ,והוא צריך לברך ע"מ שלא יהנה מהעולם בלא
ברכה ,ולכן מברך שהכל .וכ"פ ברמ"א.
משנ"ב-כיוון שיש החולקים על הרמ"א בדין זה ,לכן טוב
למנע מלאכול את הטפל קודם לעיקר מאשר לשנות את
ברכתו הראויה .אבל פשוט שאם הדבר הטפל הוא חביב
עליו ,אם מקדים לאכלו מברך עליו את ברכתו הראויה.
הלכה ברורה(יד) לשיטת הספרדים ,בכה"ג שאוכל את
הטפל תחילה מברך עליו את ברכתו הראויה ( .ועל פניו

שיעור קביעות סעודה (ע"ע הערה )18
למנהג הספרדים שיעורו אם אוכל שיעור  4ביצים (216
סמ"ק) ובפחות מכאן ברכתו מזונות ,אך טוב לכתחילה
ליזהר ולא לאכול שיעור  3ביצים ( 162סמ"ק) שאז נכנס
לספק אלא או שיאכל פחות מ 3ביצים (מזונות) או יותר מ4

ביצים .את מידה זו מודדים בנפח .את שיעור זה יש לאכלו
בכזית בכדי אכילת פרס שהוא כ 7דקות ויש להחמיר
לאכלו ב 4דקות.
ברכות על סוגי מאכלים ממיני דגן(הלכה ברורה)
בלינצ'ס-אם העיסה רכה ומתפשטת על הכירה,ברכתה
מזונות אף אם קובע סעודתו .אך אם הבלילה אינה
מתפשטת על הכירה אם קובע עליה סעודתו ברכתה
המוציא.
וופלים-ברכתם מזונות ואפילו קובע סעודתו עליהם .ואין
לברך עליהם שהכל כיוון שברקיק עצמו יש טעם ,וכן הוא
בא להטעים את המילוי ולכן מברך עליו מזונות.
כובאנה -כיוון שנילוש בשמן ברכתו מזונות ,וגם אם קובע
עליו את סעודתו.
לחוח-בלילה רכה ששופכים אותה ע"ג המחבת ,ברכתו
מזונות .וכשקובע סעודה ברכתו המוציא .אמנם כשעושה
כן ע"ג כירה פתוחה אפילו כשקובע סעודתו ברכתו מזונות.
ובכל מקום שיש ספק באופן הכנתו יש להחמיר או שלא
לקבוע עליו סעודתו ,או שלאכלו באמצע סעודה על פת
רגילה.
לחם מבושל\מטוגן -אם יש בחתיכות כזית ברכתו
המוציא(ודווקא בחתיכה עצמה בפ"ע ולא שנתחברו
בבישול\טיגון) ואם אין כזית ברכתו מזונות וע"ע הערה 34-
.37
מופלתה-ברכתה מזונות ,ואם קובע עליה סעודה ברכתה
המוציא ,ומה שנותנים שמן על המחבת הוא כדי שלא
תדבק למחבת ,ואין זה נחשב לטיגון אלא לאפיה.
מצות -יבשות בשאר ימות השנה ברכתן מזונות אא"כ
קובע עליהן סעודה .אך מצות רכות ברכתן המוציא בכל
ימות השנה.
סופגניות -כיוון שהן מטוגנות ברכתן מזונות ,וגם אם
קובע עליהם סעודה ברכתן מזונות.
פחזניות -ברכתן מזונות ,ואם אוכל שיעור קביעות סעודה
מהבצק מברך המוציא.
צנימים -ברכתם המוציא ,אך אם יבשום מתחילה בשעת
האפייה ברכתם מזונות.
קובה -המטוגן עם המון שמן ברכתו מזונות ,אף אם קובע
סעודתו.
קורטונים -מטוגן ברכתו מזונות .אפוי ברכתו המוציא.

פסיקתו כאן סותרת את דבריו לעיל בהערה  441בה פסק
שמברך שהכל ,ואולי יש לחלק ששם מדובר שאוכל את הטפל
לאחר העיקר ,והרי כבר ברך על העיקר  .משא"כ הכא שמברך
על הטפל לפני שמברך על העיקר)

 445כלבו-מרקחת שמניחין על הרקיקין ,שהדבר ידוע שאין
באין לאכול את הרקיק ,אלא כדי שלא יטנפו הידיים,
הלכך הרקיק טפילה וברכת המרקחת פוטרתה וכ"פ
בשו"ע וע"ע הערה .31
שיעורי מאכל ומשקה.
מאכל -האוכל כזית בכדי אכילת פרס מתחייב בברכה
אחרונה.
כזית היינו  27סמ"ק ,אך יש שחלקו ושיעורו מ 18סמ"ק.
ולכן או שיאכל פחות מ 18סמ"ק ולא יברך ברכה אחרונה
כלל ,או שיאכל למעלה  27סמ"ק ויתחייב בברכה אחרונה.
(ושיעורו כקופסת גפרורים)
זמן אכילת פרס מעיקרא זמנו  7דקות ויש להחמיר לאכלו
ב 4דקות .ואם אכלו בזמן ארוך יותר משיעור זה אינו
מברך אחריו.
וזאת הברכה -קופסת גפרורים המצויה בא"י נפחה (כולה)
 33סמ"ק.
פרוסת לחם מכיכר פרוס באמצע נפחה  125סמ"ק.
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שאלות הלכות ברכות
לקט שאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית והפניה למקורות לתשובה .
סימן קסח
 .1האם אפשר לצרף ללחם משנה חלה שחיברה בקיסם? והאם יש להדר בימי החול לחבר
את ב' חלקי הלחם? (הערה )6
 .2פת ישראל קיבר ופת גוי נקייה המונחות לפני המברך ,על איזה מהן יבצע? והאם הדין
משתנה כשיש אורח בסעודה? (הערה )11-15
 .3באר מהי פת הבאה בכיסנין ומה דינה לגבי ברכה? (הערה )16-26
 .4מהו שיעור קביעות סעודה ,והאם מצרפים שאר מאכלים לשיעור זה? (הערה )18
 .5פשטידא הממולאת בבשר או במיני מתיקה ,מה ברכתה? (הערה  ,23-26הערה )49-50
 .6על איזה לחמניה מברכים המוציא ועל איזה מזונות ומה הטעם? מה הדין בתוך הסעודה?
האם מברכים על עוגות שמביאים בתוך הסעודה? (הערה )27-30
 .7האוכל מזונות בתוך הסעודה האם צריך לברך עליהם ,האם לנהוג לכתחילה בזה?(הערה
)27-30
 .8עוגת תפוחי עץ ורואים חתיכות פרי ממש ,מה ברכתה? ( הערה  ,27הערה  31והשלמה לכך
בהערה)396-397
 .9א .פירורי לחם יבשים או שנשרו במים .ב .נתבשלו יחד .ג .נתחברו יחד ע"י נוזלים ללא
בישול (הערה )34-38
 .10פרט שלשה אפנים שמברכים על לחם גמור בורא מיני מזונות(.הערה )34-39
 .11לחם מפורר ו-או שנתבשל בתבשיל ,מתי ברכתו המוציא ומתי מזונות? לחם גמור שבישלו
במים או שטיגנו בשמן הרבה או מעט ,מה ברכתו? (הערה )34-37
 .12מה ברכת לחם שפיררוהו ושמו בתוך כוס של מיץ תפוזים או בתוך כוס תה חם או
טיגנוהו בשמן? (הערה )34-38
 .13מה מברכים על פרוסת לחם המטוגנת בביצה ושמן (הערה )36
 .14המטביל לחם ביין או מזונות בכוס קפה ,על מה צריך לברך ומהי הברכה? (הערה )39
 .15א .עיסה של לחם שבשלו במים או טיגנו בשמן מה ברכתה?(הערה  )41ב .לחם גמור
שבשלו במים או טיגנו בשמן מה ברכתו?(הערה  )34-37ג .וכשטיגנו במעט שמן מה ברכתו?
(רמ"א סעיף יד' )
 .16עיסה שבלילתה עבה ,ואח"כ בישלה או טיגנה ,האם ברכתה המוציא או מזונות? והאם יש
הבדל אם יש לה תואר לחם או לא? (הערה )41-43
 .17מה הברכה שמברכים על סופגניה ,לפניה ולאחריה? (הערה )41-43
 .18עיסה שבלילתה עבה ובישלה במים ,איזה ברכה מברכים לפניה ולאחריה? (הערה )41-43
 .19עיסת לחם מתי ברכתה מזונות ,המוציא  ,ברכת המזון ,על המחיה? (הערה )41-48
 .20מה דין חלוט שאפאו? (הערה )44-45
 .21מה דין המאפה שבלילתו רכה שקבע עליו סעודתו? (הערה )46-48
 .22עיסה שמלאו בתוכה בשר ,או דגים ,או גבינה .מה ברכתה? (הערה )49-50
 .23פשטידא הנאפת עם בשר מהי ברכתה? (הערה )49-50
 .24עיסת לחם שאפוה בתנור וממולאת בבשר האם ברכתה המוציא או מזונות? (הערה )49-50
סימן קעא
 .1באר דין השתמשות בפת ובשאר מאכלים לרפואה או לשאר צרכי האדם( .הערה )87
 .2לעניין מה נאמר עושה אדם צרכיו בפת ,ומה הדין בשאר מאכלים? (הערה )87-90
סימן קעב
 .1שכח לברך והכניס לפיו משקין או אוכלין ,כיצד יעשה לשו"ע ולרמ"א ,ומה עם הברכה
אחרונה? (הערה )97
סימן קעד
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

א .השותה יין בתוך הסעודה ,האם יברך עליו ברכה ראשונה ואחרונה,ומדוע? (הערה 101
והערה  )109-110ב .השותה שאר משקים (ולא שתה יין) בתוך הסעודה האם מברך ברכה
ראשונה?(הערה  )111ג .ברך על היין ,האם עליו לברך על שאר משקים? (הערה )102
השותה יין לפני הסעודה ,האם פוטר את היין ששותה בתוך הסעודה?(הערה )104-105
באר דין יין פוטר כל משקין לעניין ברכה ראשונה ואחרונה (הערה  102והערה )416
לאחר הקידוש בשבת ,האם צריך לברך על שאר משקין?פרט הדינים (הערה )102
השותה קפה אחר שתיית יין של הבדלה ,המבדיל או השומעים הבדלה האם מברכים
שהכל על הקפה? (הערה  102והערה )106
א .האוכל פירות או מהסלטים קודם הסעודה ,האם יברך עליהם ברכה אחרונה? ב .מה
הדין אם אכל עוגה? (הערה  ,109-110הערה )126
יין ההבדלה ,האם פוטר את היין שבסעודה? פרט ונמק!(הערה )111
האם מברכים על משקה ששותה בתוך הסעודה? (הערה )110-111
מתי המברך אומר "ברשות רבותי" או "סברי רבותי" ,ומתי לא אומר כלום? (הערה 112-
)113

סימן קעו
 .1באר דין ברכה על אכילה לפני סעודה (הערה )126
 .2האוכל דבר מאכל לפני סעודתו ,מה דינו לעניין ברכה ראשונה וברכה אחרונה?(הערה )126
סימן קעז
 .1האוכל פירות תוך כדי סעודתו מתי צריך לברך עליהם ומתי לא? (הערה  ,127-129הערה
)131-134
 .2הביאו לשולחן פירות ורצה לאכול מהם עם לחם ,ואח"כ רצה לאכול בלי לחם ,כיצד
יעשה עם הברכה של הפירות ומה הדין אם קבע מראש לאכול לחם עם פירות? (הערה
 127-129והערה )131-132
 .3אכל פירות כשיעור לאחר גמר הסעודה ,האם ברכת המזון פוטרתם? (הערה )130
 .4סעודות גדולות שמגישים שתיה וכיבוד לאחר הסעודה האם מברכים עליהם? (הערה )130
 .5מי ששלחו לו מבית אחרים אוכל ,והוא בתוך הסעודה ,האם צריך לברך עליו? (הערה )134
סימן קעח
 .1הגמ' בפסחים קא :הסיקה "שינוי מקום צריך לברך" .האם חיוב זה נאמר :א .בסעודת
פת או פירות? ב .בברכה ראשונה או אחרונה? (הערה )135-143
 .2באר דיני שינוי מקום ,אימתי מצריך ברכה (הערה )135-149
 .3קי"ל ברכת המזון במקום שאכל .א .מה הדין בברכה מעין שלש .ב .ומה הדין בברכת
בורא נפשות (הערה  139והערה )147
 .4היכן המקום לברכה אחרונה על לחם ,או מזונות או פירות? (הערה  139והערה )147
 .5המתחיל אכילתו במקום אחד ,ומסיים במקום אחר :א .האם יכול לעשות כן? ב .היכן
יברך ברכת המזון ,במקום הראשון או במקום השני? (הערה  142והערה )146
 .6עקר ממקומו ולא בירך בה"מ ,מה עליו לעשות? (הערה  ,135-136הערה )146
 .7באר דין אכילה או שתיה ברכב תוך כדי נסיעה ובחניה( .הערה )146
 .8א .האם תפילה חשובה הפסק באמצע סעודה לעניין המוציא ולעניין נטילת ידיים .ב .האם
שינה באמצע הסעודה חשובה הפסק לעניין המוציא ולעניין נטילת ידיים .ג .האם יציאה
לשירותים חשובה הפסק לעניינים הנזכרים( .הערה )148-149
 .9מי שנזכר בתוך סעודתו שלא התפלל ועמד להתפלל בביתו או הלך לבית כנסת ,מה דינו
לעניין ברכות ונטילת ידיים? (הערה )148
 .10מה דין מי שישן או הוצרך לנקביו בתוך כדי סעודת פת או פירות ,ומה הדין בהפסיק
לדבר מצווה?(הערה  ,135-136הערה  139והערה )149
סימן קעט
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 .1גמר סעודתו ונטל ידיו למים אחרונים ורוצה להמשיך בסעודתו ,מה דינו? מה הדין אם
אמר "הב לן ונבריך" או סילק שולחנו? (הערה  )150-153באיזה אופן גם אם אמר הב לן
ונבריך לא הוי היסח הדעת?(הערה )154
סימן קפב
 .1א" .ברכת המזון טעונה כוס" האם כל סועד חייב בכוס של ברכה ,או תלוי בכמות
הסועדים?פרט!(הערה  )179ב .האם יוצאים ב"חמר מדינה" לכוס של ברכה?(הערה  )180ג.
מהו הנקרא "כוס פגום"? מה דינו? ואיך אפשר לתקן הפגם?(הערה  182-184והערה 187-
)188
סימן קפג
 .1א .המכובד בברכת הזימון כיצד ינהג בעת אמירת ברכת המזון? (הערה  )217ב .האם צריך
להוציא השומעים ידי חובה בברכת המזון? ג .איך ינהגו המברכים עמו הברכה (בברכת
הזימון והמזון) (הערה )197-198
סימן קפד
 .1עזב מקום אכילתו ,לחם או שבעת המינים ,האם צריך לחזור למקומו לברך ברכה
אחרונה ובדיעבד?(הערה )204-209
 .2אדם שיצא ממקומו לפני ברכת המזון ,האם חייב לחזור? היכן המקום לברכה אחרונה על
לחם או מזונות או פירות? (הערה  ,204-209וע"ע הערה )147
 .3אדם המסופק אם ברך ברכת המזון מה דינו? (הערה )210-211
 .4מהו שיעור אכילה כדי להתחייב בברכת המזון מדאו' ,ולמאי נפ"מ? והאם מצטרפים שאר
המאכלים? (הערה  ,214הערה  ,210-211הערה )18
 .5ברכה אחרונה על אכילה ושתיה עד כמה זמן שנתאחר יכול לברך? (הערה )212-213
סימן קפה
 .1מה הדין בברך ברכת המזון ומצא אחר כך צואה כנגדו? ואם ידע לכתחילה ועבר
וברך?(הערה )219
 .2שניים שאכלו ,האם יכול להוציא את חבירו בברכת המזון כשחברו אינו מבין את לשון
הקודש? (הערה ,215והערה )267
סימן קפו
 .1אישה שאכלה כדי שביעה ומסופקת אם בירכה ברכת המזון ,איך עליה לנהוג? האם אישה
מוציאה את האיש בברכת המזון? והאם יש אפשרות לקטן להוציא גדול בברכת המזון?
(הערה )222-223
סימן קפז
 .1דילג או החסיר קטעים בברכת המזון ,או אמר הברכות שלא על הסדר (.הערה )225-229
סימן קפח
 .1חל ר"ח בשבת ושכח להזכיר בברכת המזון ר"ח בלבד ,או ששכח להזכיר שבת בלבד ,מה
דינו? שכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון בסעודה שניה של חג שבועות ,איך עליו לנהוג?
(הערה )239-245
 .2אדם שאכל סעודה שלישית ויצאה שבת ,כיצד עליו לנהוג בברכת המזון? התחיל לאכול
בשבת ונמשכה סעודתו במוצאי שבת ליל ר"ח ,מה דינו לגבי "רצה" ו"יעלה ויבא"? (הערה
)248
סימן קצ
 .1מהו שיעור היין שצריך לשתות המברך ברכת המזון על הכוס? (הערה )257
 .2בכוס של ברכת המזון ,אם המברך אינו יכול לשתות את היין ונותן לאחר לשתות ,האם
המברך יכול להוציא את השותה בברכת הגפן? (הערה )258
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 .3המברך ברכת המזון על הכוס ,האם יכול לתת לאחרים שישתו ,ומי יברך ברכת הגפן?
(הערה )258
 .4מי שנוכח במעמד חופה וקידושין ובא לפניו כוס של ברכה ,האם עליו לברך לפני שיטעם
מהיין? (הערה  259ונראה שהוא הדין אצלנו)
סימן קצד
 .1שלשה שאכלו כאחד ,ואחד או שנים שכחו והתחילו לברך או זימנו עם אחר ,מה יעשו עם
הזימון? (הערה )279-281
 .2יצא אחד וקראוהו לזימון ועמד כנגד הפתח ולא ישב עמהם האם יכולים לזמן? (הערה
)282
סימן קצה
 .1צירוף לזימון :ישבו לאכול שלא בשולחן אחד (הערה)284-285
סימן קצז
 .1שניים שאכלו ובא השלישי אח"כ והצטרף עמהם ,האם מצטרף עמהם לזימון( ,הערה
 )293-294ומהו הזמן הקובע שיצטרפו לזימון? (הערה )271
 .2צירוף לזימון :אחד ישב לבדו ובסוף אכילתו באו עוד שניים לאכול עמו( .הערה )293
 .3כמה צריך שיאכל כדי שיצטרף לזימון? (הערה )295-300
 .4האם אפשר לצרף לזימון מי שאכל כזית מיני דגן ,או כזית פירות וירקות ,או שתה רביעית
משקה? (הערה )295-300
 .5שלשה שאכלו כאחד ,שנים אכלו כדי שביעה והשלישי רק כזית ,מי יכול לעשות זימון
לכתחילה ,ומי יכול להוציא את חבירו בברכת המזון? (הערה )301-302
 .6מה הדין במי שאכל ולא יודע לברך ,האם חברו שלא אכל יכול לברך כדי להוציאו ידי
חובה? (הערה )301
סימן קצט
 .1צירוף לזימון  :בעה"ב עם בני ביתו (הערה )313 ,310 ,304 ,271
 .2האם אפשר לצרף לזימון :גוי ,גר  ,יהודי לא שומר תורה ומצוות ,אישה ,קטן? (הערה
 ,306-308הערה )313 ,310
סימן רב
 .1מי שאכל גרעין משמש מתוק או שהמתיקו בבישול ,מהי ברכתו? ( הערה )328
 .2מה היא ברכת הצלף ,ומדוע? (הערה )331
 .3מה הברכה על גרעיני הפירות? (הערה )328
 .4א .האוכל גרעיני הפירות מה יברך עליהם ,ומה הדין אם מיתקן באור? ב .מה מברכים על
גרעיני אבטיח? (הערה )328ג .מה מברכים על פירה תפוחי אדמה(הערה )332
 .5מה מברכים על רסק של פירות או ירקות? (הערה )332-334
 .6משקאות קלים שמעורב בהם חתיכות קטנטנות של פירות להטעים ,מה ברכתן? (הערה
 332-334והערה )382
 .7על מיץ תפוזים או אשכוליות בזמננו ,מה לדעתך צריך לברך? (הערה  ,332-334והערה
)382
 .8פירות שבישלום עם מאכל ורוצה לאוכלם יחד ,מהי ברכתם? (הערה  ,339הערה )378-379
 .9באר ,מהם שיטות הראשונים בברכה על קנה סוכר וסוכר? (הערה )341
סימן רג
 .1א .מהי הגדרתו של אילן לעניין ברכת פרי האדמה וכן לעניין בפה"ע ,הבא דוגמאות
למצבים אלו (הערה  )347-348ב .על איזה פרי אילן יברך שהכל נהיה בדברו ,פרט( .הערה
)349-350
 .2מה יברך על פירות הגדלים ביערות? (הערה )349
 .3פירות היוצאים מאילנות סרק ,מה ברכתם? (הערה )349-350
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סימן רד
 .1פת שעיפשה ,מה מברכים עליה בתחילתה ובסופה? (הערה )354
 .2מתי יברך על לחם ממש "שהכל" לכתחילה ,פרט  2דעות בזה והסבר( .הערה ,441 ,354
)444
 .3כמה מים יכולים להוסיף על שמרי יין ,כדי שיהיו ראויים לברכת הגפן? (הערה )364-366
 .4מי שלוקח תרופה עם משקה ,האם צריך לברך על המשקה? (הערה  369כדין חנקתיה
אומצא)
 .5השותה כוסות מים או שאר משקאות לצורך בדיקה רפואית האם יש לברך עליהם ברכה
תחילה וסוף? (הערה )369-371
 .6א .האוכל או שותה לרפואה האם חייב לברך תחילה וסוף?(הערה ) 370ב .מאכל או משקה
שאסור לאכלו ,ואכלו מפני הסכנה ,האם חייב לברך תחילה וסוף?(הערה  )372ג .אדם
שאנסוהו לאכול והוא נהנה ,האם חייב לברך תחילה וסוף?(הערה )371
סימן רה
 .1מה מברכים על קטניות יבשים(לא רטובים) ? (הערה  ,378הערה )356
 .2כיצד מברכים על מים שבישלו בהם פירות או ירקות? (הערה ,336הערה )380
סימן רו
 .1שיחה בין הברכה לאכילה :א .מתי מותר לדבר .ב .עבר ושח אם צריך לחזור ולברך .ג.
עבר ושח תוך כדי לעיסה (הערה )386
 .2בירך על אוכל שמונח לפניו ,ואח"כ הביאו לו עוד מאותו המין ,או ממין אחר ,האם יחזור
ויברך? מה הדין בהניח לפניו כמה פרוסות לאכילה ואח"כ נמלך להוסיף עוד פרוסה?
(הערה  ,134הערה )391-392
 .3מה הדין לברך על מאכל שלא לפניו לכתחילה ובדיעבד? (הערה )390
 .4נטל פרי בידו לאכלו וברך עליו ונפל מידו ונאבד או נמאס ,ורצה לאכול אחר במקומו,
האם צריך לחזור ולברך? (הערה )392-393
סימן רח
 .1א .המערב קמחים של קטניות בקמח  5מיני דגן ובשלו ,מתי יברך המוציא ,מתי יברך
במ"מ ,מתי יברך ברכת המזון ,מתי על המחיה ומתי יברך בנ"ר והטעם בכל מקרה ב .מה
הדין במערב קמח אורז עם קמח חיטים? (הערה ,396הערה  )407ג .מה הדין במערב דבש
ותבלין עם קמח מ 5מיני דגן לעניין הברכה?(הערה )396
 .2מה הברכה הראשונה על האורז? (הערה )403
 .3אכל פירות או מזונות כשיעור ,או שתה יין כשיעור ,וטעה וברך ברכת המזון ,האם יצא
יד"ח? (הערה )417
סימן רט
 .1מה הברכה למי שאכל פירות מז' מינים ,או מה' מינים ,או שתה יין -יחד עם שאר פירות
או בשר? (הערה )412-413
 .2באר שיטות הראשונים בדין טעות בברכת היין(.הערה )419-421
 .3מה הדין במסופק אם בירך על אכילתו לעניין ברכה ראשונה ולעניין ברכה אחרונה (הערה
)422
סימן רי
 .1מה צריך לעשות כשאוכל דג קטן פחות מכשיעור? (הערה ) 423-424
 .2באר דין בריה לעניין ברכות? (הערה )424
 .3מהו השיעור להתחייב בברכה ראשונה ע"י מאכל או משתה ,ומהו השיעור להתחייב
בברכה אחרונה במאכל או במשתה ,פרט! (הערה )423-425
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 .4א .אוכלין או משקין האם מצטרפים זע"ז לברכה אחרונה? ב.אוכל ומשקה יחד האם
מצטרפים לשיעור? ג .מקצת מז' המינים ומקצת ממינים אחרים לברכת בנ"ר .ד .טבל
לחם ביין האם מצטרף היין לשיעור (הערה )425
 .5לועס לתינוק דבר מאכל ,או הטועם תבשיל לכבוד שבת ,האם צריך לברך?(הערה )426
סימן ריב
" .1מברך על העיקר ופוטר את הטפילה" ,מהן ההגדרות ההלכתיות של עיקר וטפל? (הערה
 ,376הערה )440-445
 .2מה הדין כשהטפל חביב עליו? (הערה )443
 .3כשאוכל את הטפל תחילה מה יברך? (הערה )444
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