ליקוטי הלכות
סיכום הלכות על פי
סדר הבית יוסף ושולחן ערוך

תפילה (מו-קכז)
בית כנסת (קנ-קנו)
ברכות (קסח -ריב)
ותרת המשנה של המסמך]

פתח דבר
מטרתו של חיבור זה ,לסכם בקצרה את ההלכות ,להציג את השלד של כל סעיף ,סביב הבית יוסף -
שולחן ערוך .אין בו כדי לחדש דברים בהלכה ,להרחיב ולפרט בים העצום של הפוסקים או
להעמיק בשורשי הסברות .בכל סעיף מובאת הסוגיה בגמרא עם הסבר מתומצת או רק הפניה של
ה מקור ,פסק הראשונים המופיעים בבית יוסף וטעמם .לאחר מכן ,מוצג פסק ההלכה שמביא את
דברי השולחן ערוך ורמ"א בלשונם ,בתוספת המשנה ברורה וביאור הלכה .בנוסף ,מובאים אחרוני
זמננו שהיו לי לעזר רב :הלכה ברורה ,תורת אמך ופסקי תשובות.

**********
יהיה חיבור הזה לעילוי נשמתה של סבתי טאוס בת שרה ,שנפטרה בה' בניסן ,התשע"ה .אצרף את
דברי ההספד:
זקנה אחת הייתה בירושלים .זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימכם .צדקת היתה וחכמה היתה
וחיננית היתה וענוותנית היתה .אור עיניה חסד ורחמים וקמטי פניה ברכה ושלום .ועוד זאת,
היתה בה זריזות של עלמות .אל מלא בגדי זקונה שעליה לא ניכר בה שמץ זקנות.
כך עגנון בספרו תהילה ונדמה שבלא משים כיוון גם לסבתא שלנו.
סבתא יקרה ,אלמלא בגדי זקונה שעלייך לא ניכר בך שמץ זקנות .סבתא ,אני מטייל באלבום
התמונות הפנימי שלי ופוגש סבתא שובבה שמחייכת ,קורצת וצוחקת .בכל מפגש שהוא ,איתך,
נוכח החיוך הגדול והעגול שלך ,אפילו בגיל ההתבגרות שלי שגרנו ביחד ידעת לחייך אלי.
לפני מספר שבועות שבאתי לבקר אותך בבית החולים ,רצית שיביאו לך מכשיר אינלציה .פנייך
העידו על סבלך .כשבאו האחיות ,פנית אליהם בחיוך ובנועם ואמרת שקשה עלייך הנשימה.
חשבתי לעצמי  ,איך הצלחת בתוך כל הסבל הזה ,לפנות אליהם בחיוך ובאדיבות? חשבתי על איך
זה חשוב לך כל כך לפנות לכל אדם בחיוך גם שקשה לך.
סבתא ירושלים ,למרות שלא גדלנו בסמיכות מגורים אלייך ,היית סבתא נוכחת ומשמעותית
עבורנו .טעם הפשטידות שאכלנו אצלך ברבינו גרשום ייחקק בליבנו לעד ,הצלחת לקפל את כל
האהבה הגדולה שלך כלפינו לתוך פשטידת הירק ,ואנחנו הנכדים טעמנו והרגשנו את תבלין
האהבה הזה .ידעת תמיד לזכור לשלוח לכל נכד ונכד את הברכה ליום הולדת שלו בכתב הכל כך
מיוחד שלך ,זה היה חשוב לך לזכור כל אחד ואחד .האמת שגם אנחנו חיכינו לפתקים הללו ,ועד
היום אנחנו נוצרים פתקים אלו.
צדקת היתה וחכמה היתה וחיננית היתה וענוותנית היתה.
סבתא ,הקשר שלך עם ריבון העולם היה תמיד מקור של השראה עבורי .מעבר לתפילות שהקפדת
ללכת כל עוד היה כוחך במותנך ,מעבר לקריאת התהלים האינסופית שלך ,היה לך מין שיח תמידי
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ישיר עם הקב"ה .בכל התקופה האחרונה שהיתה כל כך קשה עבורך ,שאלת את הקב"ה שאלות
וקושיות  .היית אומרת אני יודעת שלכל הקושי הזה יש סיבה ,ובכל זאת.
'
סבתא יקרה ,גדלנו כילדים על מארג אגדות וסיפורים משפחתיים של חאג'י יהודה ,חאג'י דוד
וסבא שמואל .סיפורים אלו הש פיעו רבות על הזהות שלנו ,דור ההמשך .גם את סבתא תהיי חלק
מהאגדות המשפחתיות הללו עבור צאצייך .צאצייך ילמדו מאיתנו מי היתה סבתא טאוס ,סבתא
ירושלים  .ילמדו על הרגישות שלך לחברה ולאנשים ,ילמדו על היכולת החוסן הנפשי שלך ,ילמדו
על חוש הומור למרות שלא תמיד קל ,ילמדו על היכולת לדבר עם ריבון העולם ואולי ילמדו על
מטעמייך המיוחדים.
זקנה אחת היתה בירושלים.

**********
אשמח לקבל כל סוג של הערה ,הארה ותיקון ,למייל boazco2@gmail.com :

בועז כהן
תשרי התשע"ח
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סימן מו'
סעיף א' -
סדר אמירת ברכות השחר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב:
כי מתער אומר :אלהי ,נשמה שנתת בי טהורה .אתה יצרתה בי ,אתה נפחתה בי ,ואתה משמרה בקרבי ,ואתה עתיד
ליטלה ממני ,ולהחזירה בי לעתיד לבא .כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני ,לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי ,רבון כל
העולמים אדון כל הנשמות .ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.
כי שמע קול תרנגולא לימא :ברוך אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה.
כי פקח עיניה לימא :ברוך פוקח עורים.
כי תריץ ויתיב לימא :ברוך מתיר אסורים.
כי לביש לימא :ברוך זוקף כפופים.
כי נחית לארעא לימא :ברוך רוקע הארץ על המים.
כי מסגי לימא :ברוך המכין מצעדי גבר.
כי סיים מסאניה לימא :ברוך שעשה לי כל צרכי.
כי אסר המייניה לימא :ברוך אוזר ישראל בגבורה.
כי פריס סודרא על רישיה לימא :ברוך עוטר ישראל בתפארה...
כי משי אפיה לימא :ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי .ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך
ודבקני במצותיך .ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון ,וכוף את יצרי להשתעבד לך.
ורחקני מאדם רע ומחבר רע .ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך .ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך
ובעיני כל רואי ,ותגמלני חסדים טובים .ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל.

הגמרא מציגה ברכות שמברכים כל בוקר ,רובם הודאה על תופעות המתרחשות בכל בוקר מחדש .והסביר
בבית יוסף שאעפ"י שברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך  -ברכות הללו פותחות בברוך משום
שמעיקר לא תיקנו לברכן סמוכות זו לזו אלא כל אחת עומדת בפני עצמה לפי פעולות האדם .ונפרט כל
ברכה וברכה:
( )1אלהי נשמה  -כשהאדם מתעורר יאמר ברכה זו ,שראויים אנו להיות פגרים מתים ואף על פי כן ה' מחזיר
לנו את נשמתנו בכל בוקר מחדש .וביאר האבודרהם שברכה זאת אינה פותחת ב"ברוך אתה ה'"  ,1משום
שמברכים אותה מיד כשקם ,ובכך היא נחשבת כסמוכה לברכת המפיל שבירך אתמול סמוך לשנתו.
( )2הנותן לשכוי  -והסביר הרא"ש שהלב נקרא שכוי בלשון המקרא ,שכתוב "או מי נתן לשכוי בינה" והלב
הוא מבין .בעזרת הבינה האדם מבחין בין יום ובין לילה .ומפני שהתרנגול מבין וגם בארצות ערב קוראים
לתרנגול שכוי תיקנו ברכה זו לאומרה בשמיעת קול התרנגול.
( )3פוקח עורים  -כשפוקח את עיניו יברך.
( )4מתיר אסורים  -כשהוא מתיישר על מיטתו יברך.
( )5מלביש ערומים  -כשמתלבש יברך.
( )6זוקף כפופים  -כשמזדקף יברך.
( )7רוקע הארץ  -כשיורד על הארץ יברך.
 1שהרי הכלל הוא שברכה ארוכה פותחת ב"ברוך אתה ה'" ומסיימת ב"ברוך אתה ה'" ,אלא אם כן היא ברכה
הסמוכה לחברתה (ברכות מו ,א) וברכת אלהי נשמה פותחת את ברכות השחר ואינה סמוכה לחברתה.
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( )8המכין מצעדי גבר  -כשמהלך יברך.
( )9עשה לי כל צרכי  -כשנועל נעליו יברך .והסביר אבודרהם שרק כשנועל נעליים אפשר לו לצאת מן הבית
ולטפל בכל צרכיו.
( )10אוזר ישראל  -ראב"ד :כשלובש מכנסיים .רמב"ם :כשחוגר חגורו יברך ,והסביר רא"ה כדי שלא יהא
ליבו רואה את הערווה.
( )11עוטר ישראל  -כשמכסה ראשו בסודר יברך .והסביר פרישה שדווקא בשתיים אלו מזכירים "ישראל"
מפני ששאר ברכות שייכים לאחרים ואלו שתי אלו שיש בהם איסור גילוי ראש וחיוב לאזור אזור בתפילה
שייכים דווקא לישראל.
( )12המעביר חבלי  -כשרוחץ את פניו יברך .והסביר התוספות שברכה אחת היא והחתימה היא מעין
הפתיחה " -ותגלמני חסדים טובים" וזהו גמילות החסדים שה' מעביר את השינה מהאדם ומחדשהו.

שו"ע :כשיעור משנתו יאמר אלהי נשמה [מ"ב  -ויפסיק מעט בין אלהי לנשמה ,שלא יהיה נשמע
שהנשמה היא אלהיו ח"ו] .כשישמע קול התרנגול יברך הנותן לשכוי בינה .כשלובש יברך מלביש
ערמים .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 .כשחוגר חגורו יברך אוזר ישראל בגבורה [הגה  -או לובש האבנט
המפסיק בין לבו לערוה] .כשמשים כובע או מצנפת בראשו יברך עוטר ישראל בתפארה .כשיטל
ידיו יברך על נטילת ידים .כשירחץ פניו יברך המעביר שנה מעיני וכו' .ויהי רצון וכו' עד ברוך אתה
ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל ,ואין לענות אמן אחר המעביר שנה מעיני עד שיחתם הגומל
חסדים טובים לעמו ישראל ,שהכל ברכה אחת היא.
משנה ברורה  -קודם בואו לבית כנסת:
נְּהלְֵך
ֹלהיםַ ,
הביא בשם מגן אברהם ש קודם בואו לבית הכנסת בעוד שהוא בחצר יאמר " ְּבבֵית אֱ ִ
בְּ ָרגֶׁש" וירגיש ויירתע עצמו בהיכנסו אל בית הכנסת מרוב פחדו .וימתין וישהה מעט ויאמר "וַ אֲ נִי
בְּ רב חַ ְּס ְּדָך אָ בא בֵיתֶ ָך אֶ ְּׁשתַ ֲחוֶה אֶ ל הֵ י ַכל קָ ְּד ְּׁשָך בְּ י ְִּראָ תֶ ָך" .וקודם שחרית יקבל עליו מצוות עשה
של "ואהבת לרעך כמוך" ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו.

סעיף ב' -
ברכות השחר בבית הכנסת:
שו"ע עפ"י הרא"ש :עכשיו מפני שאין הידי ים נקיות וגם מפני עמי ארצות שאינם יודעים אותם,
נהגו לסדרם בבית הכנסת ועונין אמן אחריהם ויוצאים ידי חובתן .והסביר המשנה ברורה שהיום
המנהג הוא שכל אחד מברך בפני עצמו ואין השליח ציבור מוציא שום אדם.

סעיף ג' -
מאה ברכות בכל יום:
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מג עמוד ב:
תניא היה רבי מאיר אומר :חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך".
רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי.
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עַתה יִ ְּש ָר ֵאלָ ,מה יְּ הוָ ה
רבי מאיר מלמד שיש לכל אדם חובה לברך מאה ברכות ביום יום .מקור הלימוד" :וְּ ָ
ֹלהיָךׁ ,ש ֵֹׁאל ֵמעִ ָמְך" (דברים י ,יב) והסבירו הראשונים את הקשר בין הפסוק ללימוד זה( :א) רש"י  -אל
אֱ ֶ
תקרי "מה" אלא "מאה"( .ב) תוספות בשם יש מפרשים " -מה" באותיות אתבש יוצא ( 100צ+י) .תקנה זו
קדומה מימות משה רבינו אשר ברבות העיתים השתכחה  ,2וחזר דוד המלך תקנה זו כשהייתה בירושלים
ֹלהי
יח אֱ ֵ
הֻקם עָ ל ְּמ ִׁש ַ
מגיפה אשר מתו בכל יום מאה אנשים .ורמוז בפסוק "נְּאֻ ם ָדוִ ד בֶן יִ ַׁשיּ ,ונְּאֻ ם ַהגֶבֶר ַ
ַי ֲעקֹׁב" שמואל ב ,כג ,א) " -על" בגימטריה מאה.
והסביר הבית יוסף שאדם שמקיים מצוות ביום חול מגיע למאה ברכות ביום ממילא והנה החישוב:
( )1קימת הבוקר והכנה לתפילה ( - )23המפיל שהולך לישון ,נטילה ואשר יצר 15 ,ברכות השחר 3 ,ברכות
התורה ,ציצית ותפילין.
( )2תפילה ( - )66ברוך שאמר וישתבח ,ברכות קריאת שמע שחרית וערבית ,שלוש תפילות שמונה עשרה.
( )3סעודות ( - )16סועד שתי סעודות ,נטילת ידיים וברכות המוציא ,ברכת המזון ושתיית כוס בברכת המזון
לפניו ואחריו.
הרי שבסך הכל אדם מברך  105פעמים ביום (וראה במ"ב שמונה  .)108בתענית חסר שמונה של סעודה
ומשלים בציצית ותפילין במנחה .ובשבת חסרים  15ברכות וצריך להשלימם במימי פירות ומגדים כמו
שעשה רב חייא שמוזכר בגמרא .דרך אחרת שמשלימים בשבת על פי שיבולי הלקט היא בברכות התורה
והמפטיר.

שו"ע :חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות לפחות .והזהיר המגן אברהם שלא יברך ברכה
שאינה צריכה.
אחרוני זמננו  -מאה ברכות לנשים:
שבט הלוי :על פי הנראה מדברי הראשונים ופוסקים אין חיוב מאה ברכות על נשים .שהרי כולם
מנו ברכות הציצית והתפילין ושאר מצוות עשה שהזמן גרמא ולא הדגישו כלל בעניין הנשים.
הליכות עולם והלכה ברורה :אף הנשים חייבות לברך מאה ברכות בכל יום ,למרות שאינן חייבות
בחלק מהברכות שהאנשים חייבים .ואין לקבל את הדיוק של שבט הלוי ,שהרי מרן שציין ציצית
ותפילין בבית יוסף ,בכסף משנה לא הזכיר ציצית ותפילין במניין.

סעיף ד' -
שלוש ברכות נוספות בברכות השחר:
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מג עמוד ב:
תניא היה רבי מאיר אומר :חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום .אלו הן )1( :שעשאני ישראל )2( .שלא עשאני אשה .
( )3שלא עשאני בור.
רב אחא בר יעקב שמעיה לבריה דהוה קא מ ברך שלא עשאני בור ,אמר ליה :כולי האי נמי?
אמר ליה :ואלא מאי מברך? שלא עשאני עבד ,היינו עבד היינו אשה!
עבד זיל טפי.

 2על פי ספר המנהיג שנעלמו מהפוסקים שכתבו ,שדוד המלך הוא שתיקן המאה ברכות.
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רבי מאיר אומר שישנם שלוש ברכות שאדם צריך לברך על עצם מהותו ללא קשר עם עשה פעולה כלשהי.
לפיכך יהודי יברך:
(" )1שעשני ישראל" .כלומר ,שזכיתי ל היות חלק מעם ישראל ולא גוי .אולם בנוסחת הירושלמי ,גאונים
וראשונים הנוסח הוא "שלא עשני גוי" .ומצינו מספר טעמים לשינוי הגרסה( :א) בירור הלכה  -שינו הגרסה
מאימת הצנזורה ,זהו טעם טכני( .ב) מהר"י מינץ  -יש עניין דווקא בלשון שלילה ,משום שנוח לאדם שלא
נברא ויכוון בברכה מי ייתן ולא עשני ועכשיו שעשני אברך שלא עשני גוי וכו'( .ג) ב"ח  -שאם היה מברך
שעשני ישראל לא היה יכול לברך שעשני בן חורין ושעשני איש .משום שלשון עשני ישראל כולל זאת
ומטרתנו היא להרבות בברכות ההודאה( .ד) ט"ז  -בניסוח "שעשני ישראל" אתה מבטל את הגוי ואת
הא ישה כאילו אין בהם צורך כלל ,ולכן הניסוח הוא "שלא עשני גוי" שיש בזה הודאה על שהוא אינו גוי,
אבל אחרים כן ויש להם מקום וחשיבות.
(" )2שלא עשני אישה".
(" )3שלא עשני עבד" .והסביר רש"י שסדר הברכות הוא עפ"י חיוב המצוות בסדר עולה :גוי שאין לו
שייכות במצוות כלל ,עבד שמצווה על חלק מהמצוות אולם חשוד על הגזל ,אין לו זכות אבות ואסור בבת
ישראל .ולבסוף האישה שהיא חשובה מהעבד ,אולם אינה חייבת בכל המצוות.

שו"ע :צריך לברך בכל יום" :שלא עשני עובד כוכבים"" ,שלא עשני עבד" ,שלא עשני אשה" [הגה -
ואפילו גר היה יכול לברך כך .אבל לא יאמר" :שלא עשני עכו"ם" ,שהרי היה עכו"ם מתחילה].
והנשים מברכות "שעשני כרצונו" [אחרונים  -בלא שם ומלכות ,שזו ברכה שלא מוזכרת בתלמוד
ובגאונים].
א .אחרונים  -הקדים בסדר הברכות:
מגן אברהם :אם בירך מתחילה "שלא עשני אשה"  -לא יוכל לברך שוב "שלא עשני גוי" ו"שלא
עשני עבד" ,כי אישה עדיפה משניהם וממילא נכלל בהודאה כי בכלל מאתיים מנה .וכן אם בירך
"שלא עשני עבד" לא יוכל לברך "שלא עשני גוי" כי עבד עדיף מגוי ,משום שחייב במעט מצוות.
ט"ז :אפילו אם בירך שלא עשני אישה  -יכול לברך אחר כך שלא עשני גוי ועבד ,מכיוון שיש מעלה
לגו י ולעבד על האישה .שהגוי יכול להתגייר והעבד יכול להשתחרר ולקיים את כל המצוות ,אולם
האישה גם פוטנציאלית לא תוכל לקיים את כל המצוות .ויש מעלה לגוי על העבד ,שהגוי יש לו
ייחוס ולעבד אין ייחוס.
ב .אחרונים  -ברכת הגר:
רמ"א :מגיה כאן "ואפילו גר היה יכול לברך כך" והסביר המשנה ברורה שכמו שהאישה מברכת
כך יכול הגר לברך "שעשני גר" שמכונה עשייה ,כמו שנאמר לגבי אברהם ושרה "את הנפש אשר
עשו בחרן" (בראשית יב ,ה).
ב"ח והלכה ברורה :הגר אינו יכול לברך ברכה זו ,מכיוון ש( :א) לא שייך לברך "שעשני" ,שהרי
הגיור הוא צעד בחירי של המתג ייר( .ב) אפילו התגיירה אמו כשהייתה מעוברת ,כל שלא הייתה
הורותו ולידתו בקדושה ,מפני שברכה זו היא על תחילת בריאתו של האדם וכשנברא היה גוי.
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סעיף ה' -
הקדים זוקף כפופים למתיר אסורים:
רב עמרם גאון :אם בירך "זוקף כפופים"  -אין לברך "מתיר אסורים" ,והסביר בבית יוסף שאם
בירך "זוקף כפופים" כבר כלל בתוכה "מתיר אסורים" ,שהרי נתן הודאה שנזקף לגמרי וזה בכלל
מתיר אסורים שמתחייב מיד כשיושב.
טור :אם בירך "זוקף כפופים"  -מברך "מתיר אסורים"  ,שהרי בגמרא מפרש כל אחת ואחת למה
תוקנה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב עמרם גאון :אם קדם וברך "זוקף כפופים" קודם שברך "מתיר אסורים"  -לא יברכנה.
ב"ח ונחלת צבי כטור :אם קדם וברך "זוקף כפופים" קודם שברך מתיר אסורים  -חוזר לברך
"מתיר אסורים".
הלכה ברורה :צריך להיזהר להקדים ברכת "מתיר אסורים" לברכת "זוקף כפופים" .ובדיעבד אם
הקדים ובירך ברכת "זוקף כפופים"  -לא יברך אחריה ברכת "מתיר אסורים" ,מפני שבכלל ברכת
"זוקף כפופים" יש גם מה שאומר בברכת "מתיר אסורים" .ואף על פי שיש חולקים בזה ,מכל
מקום כלל גדול בידינו שספק ברכות להקל ,ובפרט שכן דעת מרן .וטוב שישמע ברכה זו מאחר
ויכוון לצאת ידי חובה.

סעיף ו' -
ברכת הנותן ליעף כח:
טור :עוד ברכה אחת יש בסידורי אשכנז "ברוך אתה ה'...הנותן ליעף כח" .ותיקנוה על שאדם
מפקיד נשמתו בערב ביד הקב"ה עייפה מעבודה קשה כל היום ומחזירה לו בבוקר שקטה ושלווה,
על פי המדרש (שוחר טוב ,תהלים כה) "חדשים לבקרים רבה אמונתך" בשר ודם מפקיד פיקדון
ביד חברו ומחזירו לו בלוי ומקולקל .אבל אדם מפקיד בכל ערב נשמתו ביד הקב"ה והיא עייפה
ומחזירה לו חדשה ורגועה .ואומר יהי רצון עד בין שאינו בן ברית .ואם ירצה להוסיף עוד בקשות,
הרשות בידו ואין בו משום שינוי מטבע.
בית יוסף :אין לברך ברכת "הנותן ליעף כח" ,אעפ"י שיש סמך יפה לברכה זו .מכיוון שלא הוזכרה
בתלמוד אין רשות לשום אדם לתקנה .וכן הראשונים  -האגור כתב שראה שמקטרגים עליה
ורמב"ם וסמ"ק לא הזכירוה.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :יש נוהגין לברך "הנותן ליעף כח" ואין דבריהם נראין.
רמ"א ומ"ב כטור :אך המנהג פשוט בבני האשכנזים לאמרה.
יביע אומר :אעפ"י שדעת מרן השולחן ערוך שאין לברך ברכת "הנותן ליעף כח" ,מכל מקום פשט
המנהג בכל תפוצות ישראל לברך ברכה זו בשם ומלכות ,וכן דעת רבינו האריז"ל ורבותינו
המקובלים ,ואין לחשוש בזה לאיסור ברכה לבטלה וכלל הוא בידינו שבמקום שיש מנהג לברך אין
אומרים ספק ברכות להקל.
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סעיף ז' -
מנהג לברכות נוספות:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :יש נוהגים לברך ברכות אחרות נוספות על אלו  -וטעות הוא בידם.

סעיף ח' -
בהגדרת ברכות השחר:
רמב"ם :הברכה תלויה האם האדם עשה את הפעולה או לא .אם הוא ישן בכסותו אינו מברך
כשעומד מלביש ערומים וכן על זה הדרך .ומכל מקום ברכות "שלא עשני גוי" ,עבד ואישה  -מברך.
תוספות וטור :יש לחלק האם הברכות הם להנאתו או שהן שבח .אם הברכה על סידור העולם
והנהגתו כגון" :אלהי נשמה"" ,הנותן לשכוי בינה"" ,רוקע הארץ"  -יש לברכם מכל מקום ,אפילו
לא ביצע פעולות אלו .אבל ברכות שעל הנאתו  -לא יברך אם לא נהנה ,כגון ששוכב על מיטתו ואינו
לובש.
ר"ן ורמב"ן :ברכות השחר הן ברכות השבח על נוהג העולם וודאי לא מוגדרות כעובר לעשייתן.
לפיכך ,נהגו לסדר סדר ברכות של שחרית בבית הכנסת ואפילו לא שמע שכוי מברך עליו ,וכן בכולן
ומנהג ישראל דין הוא.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :כל הברכות האלו אם לא נתחי יב באחת מהן ,כגון שלא שמע קול תרנגול או שלא
הלך או לא לבש או לא חגר  -אומר אותה ברכה בלא הזכרת השם.
רמ"א כרמב"ן :ויש אומרים דאפילו לא נתחייב בהן  -מברך אותן ,דאין הברכה דוקא על עצמו,
אלא מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם ,וכן המנהג ואין לשנות.
פרי חדש ורוב האחרונים :מנהג ישראל לברך כל ברכות השחר אפילו באופן שלא התחייב בהן
כלל .כגון שלא שמע קול תרנגול או שלא לבש מלבושיו או שלא חגר חגורתו .וכלל הוא במקום
שיש מנהג לברך ,אין אומרים ספק ברכות להקל.
א .אחרונים  -ברכת "פוקח עיו ורים" לסומא:
פרי חדש ומשנה ברורה :לפי ההבנה של הרמב"ן שמברך על מנהגו של עולם ,העיוור יכול לברך
ברכת פוקח עיוורים .הוכחה :הלכה בידינו שסומא פורס על שמע ואומר "יוצר המאורות" ,מפני
שנהנה במה שרואים אחרים להנחותו בדרך.
מטה יהודה :העיוור אינו מברך פוקח עיוורים .יש לדחות את ההוכחה של הפרי חדש ,משום
שברכת "פוקח עיוורים" היא על פקיחת עיניו ,מה שאין כן ברכת "יוצר המאורות" שהיא חוץ
לגופו.
יביע אומר :יש אומרים שהסומא אינו רשאי לברך פוקח עיוורים ויש חולקים .ולהלכה נראה
שאם רצה הסומא לברך ברכת "פוקח עיוורים" אין למחות בידו ,שיש לו על מה שיסמוך ,ומכל
מקום אם בא לשאול  -מורים לו שלא יברך ברכה זו ,מפני שכלל גדול בידינו שספק ברכות להקל.
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ב .אחרונים  -ברכת ש"עשה לי כל צרכי" ביוה"כ ותשעה באב:
אריז"ל וגר"א :אין לברך "שעשה לי כל צרכי" ביום הכיפורים ותשעה באב ,כיוון שאיסור לבישת
הנעליים כולל לכולם .ויש בזה טעם על פי הסוד.
משנה ברורה ויביע אומר :יש לברך ברכה זו בשם ומלכות אף ביום כיפור ותשעה באב .מספר
טעמים( :א) ברכות השחר נאמרו על מנהגו של עולם( .ב) למרות שאסור לנעול מנעליים ,ישנה
מציאות שיהיה מותר ובידו וברשותו לנעול .כגון  -במקום סכנת עקרב( .ג) מותר לנעול מנעלים
שאינם של עור.
ג .אחרונים  -ברכת "אלהי נשמה" ו"המעביר" בנעור כל הלילה:
אליה רבה :אם היה ניעור כל הלילה אין לו לברך ברכת "אלהי נשמה" וברכת "המעביר שינה".
ואפילו לשיטת הרמ"א שברכות השחר על מנהגו של עולם מברך אפילו הוא עצמו לא נהנה ,שונות
ברכות אלו שנוסחתם פרטית על עצמו.
פרי מגדים ומשנה ברורה :לכתחילה יש בוודאי לחזר אחר מי שיוציאנו בברכות אלו ,ואם לא
מוצא מישהו אחר יברך לעצמו.
חיד"א וכף החיים :המנהג לברך כל הברכות בשם ומלכות על פי קבלת האריז"ל והרמ"א שעל
מנהגו של עולם מברך ,ח וץ מברכת "על נטילת ידיים" ואין צורך לחזר אחר מישהו שיוציא אותו.

סעיף ט' -
קריאת פסוקים קודם ברכות התורה:
טור ורמב"ם  3וראב"ד :מצינו בסידורי אשכנז שברכות התורה מופיעים אחרי שמזכירים פסוקים
וקשה סדר זה לומר פסוקים קודם ברכות התורה .לפיכך ,מיד אחר ברכת "אלהי נשמה"  -יש
לברך ברכות התורה .וציין הארחות חיים שכך הוא המנהג בעשרת ימי תשובה בסליחות ,פותחים
בברכות התורה שונה הלכה ואחר כך אומרים תהילה לדוד.
מהר"ם ומהרי"ל :יש לחלק באופי קריאת הפסוקים .אם קורא כדרך תפילה ותחנונים  -אין צריך
לברך ,אולם אם קורא בפסוקים  -צריך להקדים ברכות התורה ללימוד.

פסק ההלכה:
שו"ע :לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה ,אף על פי שהוא אומרם דרך תחנונים .ויש אומרים
שאין לחוש כיון שאינו אומרם אלא דרך תחנונים ,ונכון לחוש לסברא ראשונה .כלומר ,המחבר
הביא בסתם את דעת הטור ויש אומרים את מהר"ם וחלקו האחרונים כמו מי פסק המחבר:
•

חקרי לב וערוך השולחן  -שו"ע כמהרי"ל :אעפ"י שבכל מקום סתם ויש אומרים
הלכה כסתם ,מכל מקום מכיוון שהמחבר סיים "ונכון לחוש לסברא ראשונה",

 3לא מופיע בבית יוסף אלא בשו"ת פאר הדור.
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משמע שאינו מכריע להלכה כסברא ראשונה ,אלא רק נכון לחשוש ,אבל מעיקר הדין
יש להקל שקריאה בדרך תחנונים מותרת אף ללא ברכות התורה.
•

חיד"א וילקוט יוסף  -4שו"ע כטור :קיים לנו שסתם ויש אומרים הלכה כסתם

ובפרט שהמחבר הסביר בצורה ברורה שיש להכריע כדעת סתם.
רמ"א כטור :אבל המנהג כסברא אחרונה ,שהרי בימי הסליחות מתפללים הסליחות ואחר כך
מברכין על התורה עם סדר שאר ברכות .וכן ,בכל יום שנכנסין לבית הכנסת אומרים כמה פסוקים
ותחנונים ואחר כך מברכין על התורה .ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחר ברכת "אשר יצר"
[מ"ב  -לכן יברך ברכות התורה אחרי "אלהי נשמה"] ,ואין לשנות .5
עיונים ברמ"א  -כוונה לצאת ידי חובה בק"ש בלי ברכותיה:
רא"ה :עדיף לקרוא קריאת שמע שחייב מהתורה בציבור עם ברכותיה ,ולא לקרוא קריאת שמע
לפני שאומר ברכות שמכוון לצאת ידי חובה .אולם אם יודע שהקריאה בציבור היא לאחר זמן
קריאת שמע  -מכוון לצאת לבדו בזמן  .מה שהובא בגמרא (ברכות יג ,א) שרבי יהודה היה קורא
קריאת שמע בפני תלמידיו לבדו ,משום תורתו אומנותו.
בית יוסף :מותר לקרוא ק"ש ולכוון לצאת המצווה מהתורה ,אפילו שכשיתפלל עם הציבור לא
יפסיד הזמן .הוכחות( :א) רבי יהודה קרא ק"ש בלי ברכותיה לבדו( .ב) הירושלמי (פ"א ה"ה) היה
מנהגם לקרוא ק"ש בזמנה ואח"כ חוזרים וקוראים אותה בזמנה( .ג) הרשב"א סובר שברכות ק"ש
הינם ברכות השבח ולא המצוות שעובר לעשייתן ולכן אין הכרח לסמוך מצוות ק"ש לברכה ,ונוסח
הברכה יוכיח שלא מברכים "ברוך אתה...על ק"ש".
פסק ההלכה:
רמ"א ואליה רבה כבית יוסף  :6וטוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל " -ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד [פרי חדש  -עדיף ש יקרא את שלוש הפרשיות ,להזכיר יציאת מצרים] ,כי לפעמים שוהין
עם קריאת שמע לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה .והסביר המשנה ברורה שאם אומר קריאת שמע
ללא בשכמל"ו זה נראה כסיפור דברים.
גר"א כרא"ה :יקרא קריאת שמע עם ברכותיה במקומה וידלג על תיבת שמע ישראל ,משום ש:
(א) אי ן זה נכון לצאת ידי חובת קריאת שמע ללא הברכות( .ב) לא יסמוך גאולה לתפילה ,דהיינו
הסביר הביאור הלכה ממאי נפשך לא עושה כדין ,שאם יאמרו ללא ברכות בוודאי שאין זה נכון,
וגם אם עתה ירצה לומר בברכות לא יסמוך גאולה לתפילה כדי שיוכל אח"כ להתפלל בציבור.
פרי מגדים ומשנה ברורה :כשקורא קריאת שמע ללא ברכותיה יכוון שלא לצאת ,אלא אם כן ירא
שהציבור יעברו זמן קריאת שמע  ,אבל כשלא יעברו מוטב לצאת ידי קריאת שמע עם הציבור,
 4שיש לנו לומר שאילו היה מרן רואה דברי הרמב"ם בתשובה היה פוסק כפשיטות להחמיר ובפרט שהוא לא יחידי.
וראה בשו"ת אוצרות יוסף כרך ג' סימן יג שאף אביו הגר"ע יוסף מודה לדין זה שמעיקר הדין יש להקל.
5כלומר ,מתח ילה היה המנהג לברך ברכות התורה אחר הסליחות ואח"כ השתנה המנהג כשיטת הטור.
6ראה בביאור הלכה שנראה שהרמ"א סובר כבית יוסף שסובר שאפילו אם הציבור לא יעברו זמן ק"ש  -יאמר
בשכמל"ו כדי שיצא בזה.
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שבציבור יקרא כל השלושה פרשיות ובברכותיה כמו שתיקנו חז"ל לכתחילה .והסביר בביאור
הלכה שאם משער שהציבור יעברו ש לוש שעות לפי שיטת המחשבים שלוש שעות מעלות השחר,
ועדיין לא יעבור הזמן לשיטה שמחשבת מהנץ  -יכול לכוון לצאת ידי חובה.

סימן מז'
סעיף א' -
זהירות בברכת התורה:
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף פא עמוד א:
ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן?...
רבינא אומר :שאין מברכין בתורה תחלה .דאמר רב יהודה אמר רב" :מי האיש החכם ויבן את זאת"(ירמיה ט ,יא).
נשאל לחכמים ולנביאים ולא שפירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו ,דכתיב "ויאמר ה' על עזבם את תורתי" (שם ,יב).
היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה!
אמר רב יהודה אמר רב :לומר שאין מברכין בתורה תחלה.

הגמרא דנה בשאלה מדוע בניהם של תלמידי חכמים על פי רוב אינם בני תורה .רבינא מסביר (הגמרא
מביאה עוד ארבעה הסברים) ש"אין מברכין בתורה תחלה" ,שכאשר עוסקים בתורה אין מברכין לפניה את
ברכות התורה .יש להוכיח את גודל העונש מרב שהסביר את הכתוב בירמיה (ט ,יא -יב)ִ " :מי ָה ִאיׁש ֶה ָחכָ ם
ֹׁאמר יְּ הוָ ה עַ ל
כַמ ְּדבָר ִמ ְּבלִי עֹׁבֵ ר .וַי ֶ
וְּ יָבֵן ֶאת ז ֹׁאת ,וַאֲ ֶׁשר ִדבֶר פִ י יְּ הוָ ה ֵאלָיו וְּ יַגִ ָדּה; עַ ל ָמה ָא ְּב ָדה ָה ָא ֶרץ ,נִ ְּצ ָתה ִ
ֵיהם וְּ ל ֹׁא ָׁש ְּמעּו ְּבקֹולִי וְּ ל ֹׁא ָהלְּכּו בָ ּה" .ירמיה מברר מדוע בא חורבן על
תֹור ִתי ,אֲ ֶׁשר נ ַָת ִתי לִ פְּ נ ֶ
עָזְּ בָ ם ֶאת ָ
ישראל ,הוא פונה לחכמים ("מי האיש החכם") ,לנביאים ("ואשר דבר פי ה' אליו") ולא ידעו מה להשיב .עד
שבא ה' בעצמו "לא שמעו בקולי ולא הלכו בה" וכפל בלשון "לא הלכו בה" ללמדנו שלא בירכו בתורה.
והסביר רבינו יונה שלא ייתכן שלא למדו תורה כלל שאילו היה כך התשובה הייתה גלויה וידועה ,אלא
דווקא ה' שהוא בוחן לבבות ידע שאעפ"י שהיו עוסקים בתורה לא היו עסוקים בה לשם לימוד תורה אלא
כמו שלומדים שאר חכמות .לכן ,לא בירכו בתורה תחילה ,שלא הייתה תורה חשובה בעיניהם כדי לברך
עליה.

שו"ע :ברכת התורה צריך לזהר בה מאוד [מ"ב  -שלא ללמוד עד שיברך].
אחרונים  -ספק אם בירך ברכות התורה:
שאגת אריה ופרי חדש :אם הסתפק אם בירך ברכות התורה  -חוזר ומברך ,מכיוון שמקור ברכות
התורה הוא מהתורה .ומכל מקום ,מכיוון שהוא ספק יברך רק את ברכת "אשר בחר בנו" שהיא
המעולה שבברכות  .7הוכחה( :א) במסכת ברכות (כא ,א) אמרו שיש לברך לפני התורה והביאו
פסוק "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" ,וכך פסק הרמב"ן שזו מצוות עשה( .ב) עפ"י הסבר
הר"ן את הגמרא שלמדו בלא לברך תחילה ברכות התורה ,משמע שברכות התורה מהתורה.

 7לשיטת השאגת אריה ,אולם הפרי חדש סובר שיש לברך את כל שלוש הברכות.
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שערי תשובה וחיד"א :אינו חוזר לברך בספק ,מכיוון שברכות התורה תקנתם מדרבנן .ויש לדחות
את ההוכחה ,שהרי הרמב"ם הסביר את הגמרא שלא נהגו כבוד בתלמידי חכמים העוסקים
בתורה לברך ראשונים בסדר העולים לתורה ,ולפי זה אין זה עניין כלל לדין ברכות התורה
בשחרית קודם שיעסוק בתורה .והפסוק המובא אינו אלא אסמכתא.
הלכה ברורה :אם הסתפק אם בירך ברכות התורה  -אינו חוזר ומברך כמו בשאר הברכות (מלבד
ברכת המזון) .סיבות( :א) לדעת הרמב"ם והמחבר (ראה סימן רט סעיף ג) ועוד פוסקים ברכות
התורה מדרבנן( .ב) ספק ברכות להקל .ומכל מקום אם עדיין לא התפלל ,נכון שייתן דעתו לצאת
ידי חובת ברכות התורה בברכת "אהב ת עולם" שלפני קריאת שמע וטוב שמיד אחר התפילה ילמד
מעט או שישמע הברכה מאחר ויענה אמן.

סעיף ב' -
סוג הלימוד שעליו מברכים ברכות התורה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב:
אמר רב הונא :למקרא צריך לברך ולמדרש אינו צריך לברך.
ורבי אלעזר אמר :למקרא ולמדרש צריך לברך ,למשנה אינו צריך לברך.
ורב יוחנן אמר :אף למשנה נמי צריך לברך ,אבל לתלמוד אינו צריך לברך.
ורבא אמר :אף לתלמוד צריך לברך .דאמר רב חייא בר אשי ,זימנין סגיאין הוה קאמינא קמיה דרב לתנויי פרקין
בספרא דבי רב ,הוה מקדים וקא משי ידיה ובריך ומתני לן פרקין.

הגמרא דנה באילו מחלקי התורה חייב ברכת התורה לפני ,מצינו ארבע דעות )1( :רב הונא  -למקרא שהוא
תורה שבכתב בלבד צריך לברך ,מדרש שהוא תורה שבעל פה אין צריך )2( .רבי אלעזר  -למקרא ולמדרש
צריך לברך ,שהרי המדרש שהם מדרשי הלכה קרוב למקרא ,אולם למשנה אין צריך לברך )3( .רבי יוחנן -
מקרא ,מדרש ומשנה שהוא עיקר תושבע"פ  -צריך לברך ,אולם התלמוד שהוא סברת טעמי המשניות אין
צריך לברך )4( .רבא  -אף לתלמוד צריך לברך ,משום שבלי התלמוד אי אפשר להגיע להבנה אמתית בתורה.
ההוכחה שהיא שפעמים רבות רבא היה יושב לפני רב ללמוד במדרש ספרא והיה מקשה ומיישב כדרך
התלמוד והיה מברך לפני כן .ופסקו הראשונים שהלכה כרבא שצריך לברך על ארבעת חלקי התורה.

שו"ע :צריך לברך בין למקרא לבין למשנה בין לגמרא [הגה  -בין למדרש] .והוסיף פסקי תשובות
ש( :א) אינו מבין מה שלומד( .ב) זוהר ו קבלה שכולם ניתנו למשה בסיני( .ג) מוסר וחסידות שבדרך
כלל משולב בהם דברי חז"ל ,בכל הנ"ל  -צריכים לברך .אולם סיפורי צדיקים ,אין צריך לפניהם
ברכות התורה אף שיש בהם מוסר השכל.

סעיף ג' -
כתיבת דברי תורה:
שו"ע עפ"י אבודרהם :הכותב [מ"ב  -בשונה מהרהור ,בכתיבה יש מעשה וגם דרך הכותב להוציא
מפיו] בדברי תורה אף על פי שאינו קורא  -צריך לברך .וסייג המשנה ברורה שכל האמור הוא
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דווקא בכותב ספרים לעצמו דרך לימודו ומבין מה שכותב ,אולם סופר המעתיק ואינו מבקש
להבין את הנאמר אינו צריך לברך.
ט"ז ,מג"א וגר"א :אין לסמוך על המחבר לברך על הכתיבה לבדה ,שהרי מכל מקום אינו אלא
מהרהר בדברי תורה .אלא ראוי לכל כותב בדברי תורה שיוציא מפיו קצת תיבות להינצל מברכה
לבטלה.
ביאור הלכה  -כותב ומוציא מילים מפיו ללא כוונת לימוד :8
הכותב ומעתיק דברי תורה כדי להרוויח ממון ,אפשר שאפילו כשמוציא מילים מפיו אין צריך
לברך ,משום שהוצאת הלימוד אינה נחשבת לימוד .לגבי סופר סת"ם שחייב לכתוב ולהוציא
מילים מפיו יש לעיין האם נחשבת ההוצאה מפיו כלימוד או כמטרת ממון .ולמעשה ,יש להחמיר
לכתחילה שהמשכים בבוקר כדי לכתוב סת"ם  -יברך ברכת התורה ויאמר אח"כ הפסוקים
שנוהגים.

סעיף ד' -
הרהור בדברי תורה:
שו"ע עפ"י האגור :המהרהר בדברי תורה  -אינו צריך לברך .והסביר המשנה ברורה שהרהור לאו
כדיבור דמי.
גר"א :יש לברך אף על הרהור בדברי תורה .והסביר הביאור הלכה שגם הגר"א מסכים שהרהור
לאו כדיבור דמי ,אולם בעצם ההרהור בדברי תורה יש מצווה שנאמר "והגית בו יומם ולילה".
אחרונים  -פסיקת דין לפני ברכות התורה:
רמ"א :והוא הדין דיכול לפסק דין בלא נתינת טעם לדבריו .וסייג המשנה ברורה שלמרות שמותר
לפסוק דין בלי נתינת טעם ,מכל מקום אין ללמוד דין בלי נתינת טעם שאינו שונה מכתיבה.
גר"א :גם לומר הדין בלי נתינת הטעם צריך לברך  ,כי אינו שונה מהקורא מקרא שצריך לברך.
והסביר המשנה ברורה שהגר"א מודה שמותר לעשות פעולת מצווה קודם ברכת התורה אעפ"י
שבוודאי בעת עשייתה יהרהר בדיניה ,משום שכל שאינו מתכוון ללמוד אין צריך ברכה.

סעיפים ה' -ו'
נוסח ברכות התורה:
א .שלוש ברכות ונוסח הברכ ה הראשונה (ה'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב:
מאי מברך?
אמר רב יהודה אמר שמואל" :אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק (רי"ף  -על ) בדברי תורה".
ורבי יוחנן מסיים בה הכי ":הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ופיפיות עמך בית ישראל ,ונהיה אנחנו
וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך .ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל"
8וראה אוצרות יוסף חלק ג סימנים יד -טו שהאריך בזה.
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ורב המנונא אמר" :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ,ברוך אתה ה' נותן התורה" .אמר רב המנונא ,זו
ברכה מעולה שבברכות.
הלכך לימרינהו לכולהו.

הגמרא מציגה שלושה נוסחאות לברכת התורה:
( )1שמואל " -לעסוק בדברי תורה" .ישנה מחלוקת בראשונים איך לגרוס ברכה זו :רי"ף ורמב"ם" :על
דברי תורה" ,שבכך כוללים לימוד תורה וקיום מצוות .רא"ש" :לעסוק בדברי תורה" ,שיש לברך רק על
התורה שזו מטרת הברכה ואילו קיום המצוות יש להם ברכות עובר לעשייתן במקומם.
( )2רבי יוחנן  -הברכה צריכה לפתוח ולסיים בברוך אתה ולפיכך מברך "והערב נא...ברוך אתה ה' המלמד
תורה לעמו ישראל" .חלקו הראשונים האם זו ברכה עצמאית או הוספה לברכה של שמואל .ראה לקמן.
( )3רב המנונא " -ברוך אתה ה' נותן התורה" והסביר הט"ז שתיקנו ברכה זו בלשון הווה "נותן" כי ה' נותן
לנו בכל יום תורתו .ושיבח רב המנונא הנוסח שלו שהוא המעולה שבכל ברכות התורה ,לפי שיש בה הודאה
למקום ושבח לתורה ולישראל .וחותמת הגמרא להלכה ,שמאחר שנאמרו מספר מטבעות ברכה בעניין
ברכת התורה ,יש לברך לפני תלמוד תורה את כל הברכות הנ"ל.

שו"ע כרי"ף :ברכות התורה " :אשר קדשנו במצותיו וציוונו על דברי תורה ,והערב נא וכו' ואשר
בחר בנו".
משנה ברורה כרא"ש :ומנהג מדינותינו לומר" :לעסוק בדברי תורה".
ב .תוקף הברכה השנייה "והערב נא" (ו'):
רש"י ותוספות :רבי יוחנן מוסיף סיום לברכה שהזכיר שמואל והכל ברכה אחת .הוכחות( :א) כך
משמע מלשון התלמוד "רבי יוחנן מסיים בה" ,כלומר רבי יוחנן מסיים את הברכה שהזכיר
שמואל( .ב) כל מקום שהברכות קצרות אפילו סמוכה לחברתה פותחת בברוך כמו ברכות הבדלה
וחופה ,אולם בתלמוד לא פתח בברוך לברכת "והערב נא" ויש להסיק שזו ברכה אחת .לפיכך נוסח
הברכה הוא "והערב נא" עם ו' החיבור.
רמב"ם ורז"ה :רבי יוחנן מזכיר ברכה נוספת בפני עצמה ויש לדחות את ההוכחות( :א) יש לגרוס
בגמרא "ורבי יוחנן אמר"( .ב) ברכות ההבדלה שונות ,משום שכל אחת עומדת בפני עצמה ואם
רוצה אומר על כל אחת בפני עצמה .לפיכך ,נוסח הברכה הוא "הערב נא" בלי ו' החיבור.
בית יוסף :יש לומר ברכת "הערב נא" עם וא"ו ,שהרי לשיטת רש"י אם חיסר את האות וא"ו הרי
שהוא מפסיק באמצע הברכה .ולשיטת הרמב"ם שאומרים שהיא ברכה בפני עצמה אם יאמרו עם
וא"ו אין בכך כלום .כלומר ,הבית יוסף לא הכריע בשורש המחלוקת האם ברכות התורה הינם
שתיים או שלושה ,אלא שלהשלכת המחלוקת לגבי הניסוח יאמר עם וא"ו ואף שיטה לא מפסידה.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף  :9אומר "והערב נא" עם וא"ו.
הגה :ויש אומרים בלא וא"ו וכן נהגו ,אבל יותר טוב לומר בוא"ו.
 9זו ההבנה הפשוטה שהמחבר המשיך את הפסק מהבית יוסף .אולם אין זה מן ההכרח ,שייתכן שפסק כרש"י .ויש
להבנה זו השלכה מעשית כדלקמן.
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אחרונים  -עניי ת אמן אחרי ברכת "על דברי תורה":
ט"ז ומג"א :הביאו בשם האריז"ל  10ש יש לענות אמן אחרי ברכת "על דברי תורה" .כלומר ,עונים
אמן למרות שנפסק להלכה שאומרים "הערב נא" עם וא"ו ולכאורה ברכה זו מחוברת לברכת "על
דברי תורה".
פרי מגדים :אין לענות אמן אחרי ברכת "על דברי תורה" ,מכיוון שישנו ספק ואין לענות במקום
שאין ראוי לענות כמו ברכת "אמת ויציב".
משנה ברורה :מכיוון שיש מחלוקת באחרונים ורוב האחרונים מצדדים שלא לענות אמן ,נכון
שיברך המברך ברכה זו בלחש.

סעיפים ז' -ח'
ברכת "אהבת עולם" כתחליף לברכות התורה:
א .לימוד מיד אחרי ברכת "אהבת עולם" (ז'):
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב:
אמר רב יהודה אמר שמואל :השכים לשנות עד שלא קרא קריאת שמע  -צריך לברך .משקרא קריאת שמע  -אינו צריך
לברך ,שכבר נפטר באהבה רבה.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א הלכה ה:
שמואל אמר :השכים לשנות קודם ק"ש  -צריך לברך .לאחר ק"ש  -א"צ לברך...והוא ששנה על אתר.

בתלמוד הבבלי שמואל מורה שאם אדם קרא קריאת שמע ושכח לברך ברכות התורה  -אינו חוזר לברך.
מכיוון שבברכת "אהבה רבה" יש מעין ברכת התורה" :ותן בלבנו...ללמד וללמד לשמור ולעשות את כל
דברי תלמוד תורתך...ותלמדם חקי חיים" ולכן יוצא בה ידי חובת ברכת התורה .התלמוד הירושלמי מביא
תנאי לכך שברכת "אהבת רבה" תפטור והוא דווקא שלומד מיד לאחר הברכה .הסברה :ברכת אהבת עולם
תוקנה בעיקרה לקריאת שמע ולא נראה כברכות התורה אא"כ ילמד מיד .חלקו ודנו הראשונים( :א) האם
הירושלמי חולק או משלים את הבבלי( .ב) האם יש לגרוס בירושלמי "קרא\שנה על אתר":

תוספות :נשאל ר"י מדוע אין אנו מברכים ברכת התורה כל פעם שאנו מתחילים ללמוד ,שהרי
איננו לומדים מיד לאחר תפילת שחרית והשיב בתירוצו השני שהירושלמי והבבלי אינם חולקים
ולכן  -דווקא ברכת "אהבת עולם" שאין עיקרה לברכת התורה אלא למצוות קריאת שמע ,לא
נפטר מברכות התורה אלא אם כן ילמד מ יד ללא היסח דעת .אבל ברכות המיוחדות לברך על
התורה  -פוטרות כל היום.
השלמה ופרדס  :11ישנה מחלוקת בין הירושלמי לבבלי והלכה כבבלי .לפיכך ,כל שקרא קריאת
שמע סמוך ל"אהבת עולם"  -אין צריך לברך כל היום.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :ברכת "אהבת עולם" פוטרת ברכת התורה ,אם למד מיד בלי הפסק.
10וראה הלכה ברורה חלק ג' עמוד שפב שמביא אחרונים רבים שדנים בדעת האריז"ל.
 11לא הובאו בבית יוסף.
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ב .האם קריאת שמע נחשבת ללימוד מיד (ח'):
ראב"ד יש גורסים א' :יש לגרוס ו"הוא שקרא על אתר" ,ולגרסה זו :כל שקרא קריאת שמע סמוך
ל"אהבה רבה"  -יצא ידי ברכה כל היום ,משום שכבר בירך פעם אחת בבוקר.
ראב"ד יש גורסים ב' :יש לגרוס "שנה על אתר" ,ולגרסה זו :אין הברכה מוציאה אותו אלא מידי
קריאה הסמוכה לה ,אולם אם הפסיק וחזר וקרא צריך הוא לחזור ולברך .הסברה :קריאת שמע
בגדר תפילה ולא לימוד.
פסק ההלכה:
שו"ע  :12ויש להסתפק אי סגי בקורא קריאת שמע סמוך לה מיד בלי הפסק .ולכן יש לזהר לברך
ברכת התורה קודם "אהבת עולם" [מ"ב  -שמא ישכח ללמוד תכף לאחר התפילה] .והסביר המשנה
ברורה שאם קרא קריאת שמע שלא בזמנה ,לדעת כולם יצא ידי חובת לימוד ,משום שהוא נחשב
כקורא בתורה.
גר"א ואליה רבה כיש גורסים ב' :קריאת שמע לא מועילה להיחשב ללימוד וצריך ללמוד אחרי
התפילה .וכך דעת הראשונים  -תוספות ,רא"ש ,מרדכי ,טור ושאר פוסקים ,וכן לגרסת הראשונים
שגורסים "והוא ששנה על אתר".

סעיף ט' -
לימוד תורה אחרי ברכות התורה:
רא"ש וטור בהבנת הבית יוסף :אין צורך ללמוד תורה לאחר ברכות התורה .משום שדווקא
בברכת "אהבה רבה" ש אינה עיקר ללימוד תורה אזי צריך ללמוד מיד ,אבל ברכות התורה פוטרת
כל היום אפילו לא למד אחר תפילת שחרית עד חצי היום .ולא שייך לומר את הכלל שאסור
להפסיק בין ברכה למצווה ,מפני שמצווה להגות בתורה יום ולילה ואם כן לעולם אין היסח דעת.
רמב"ם :יש חובה ללמוד תורה מיד אחרי ברכות התורה ,משום שדין ברכות התורה הוא כדין
ברכת המצוות שצריך אחרי הברכה לעבור לעשיית המצווה וצריך לחזור ולברך אם הפסיק תכף
אחר הברכה .והביאו תוספות מנהג הצרפתים לומר פרשת ברכת כוהנים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש  :13יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללימודו  -אין בכך כלום .והנכון שלא
להפסיק ביניהם ,וכן נהגו לומר פרשת ברכת כוהנים סמוך לברכת התורה [מ"ב  -ודווקא פרשה זו
משום ש )1( :יש בה שלוש פסוקים כדרך העולה בתורה )2( .יש בהם ברכה].
רוב האחרונים  14כרמב"ם :יש ללמוד תורה מיד אחרי ברכות התורה כדין ברכת המצוות.
 12המחבר לא הכריע בשאלה זו האם קריאת שמע נחשבת ללימוד או לא ,ולכן יש להיזהר לא להיכנס למצב של ספק.
ודייק הביאור הלכה בשם רעק"א שהמחבר כתב רק זהירות בעלמא לכתחילה ,אבל בדיעבד גם כן מודה שאם לא למד
תכף  -צריך לברך ברכת התורה .וראה בהלכה ברורה (חלק ג' עמוד שפט) שמכיוון שלא יצא הדבר מידי מחלוקת
הראשונים ומרן שולחן ערוך הסתפק בזה ,לכן אם שכח לברך ברכות התורה וכבר התפלל שחרית (ולא למד מיד אחר
התפילה)  -לא יברך שוב ברכות התורה ,שהרי אף לעניין ברכות התורה אומרים ספק ברכות להקל .ואם אפשר הדבר
ישמע ברכות התורה מאחר ,ויכוון לצאת ידי חובה.
 13המחבר הביא את דעת הרא"ש ביש אומרים ואחר כך הוסיף את דעת הרמב"ם בניסוח "והנכון ."...והסביר המשנה
ברורה שמעיקר הדין פסק המחבר כרא"ש ,שהרי הביא את הרמב"ם רק "והנכון."...

23

אחרונים  -בדיעבד שהפסיק ולא למד אחרי ברכות התורה:
הביא בהלכה ברורה שבדיעבד אם לא אמר את הפסוקים אחר ברכות התורה  -אינו רשאי לחזור
ולברך ,שכלל נקוט בידינו ספק ברכות להקל .והסיק במשנה ברורה שכיוון שכך יותר טוב שיכוון
אחר כך בברכת "אהבה רבה" לצאת בזה ידי ברכת התורה ,וילמד מעט תכף אחר שסיים תפילתו.

סעיפים י' -יב'
בהגדרת הפסק לאחר ברכות התורה:
א .התעסק בעסקיו ,שנת עראי ,מרחץ ובית הכסא (י'):
שו"ע עפ"י הרא"ש :אם הפסיק מללמד ונתעסק בעסקיו ,כיוון שדעתו לחזר ללמד  -לא הוי
הפסק .והוא הדין לשינה [מ"ב  -של עראי] ומרחץ ובית הכיסא [מ"ב  -שני טעמים )1( :אינו מסיח
דעתו מללמוד ) 2( .יש הלכות בית הכסא ולא הסיח דעתו מהתורה] דלא הוי הפסק.
אחרונים  -מי שאין דרכו ללמוד והסיח דעתו:
מגן אברהם :אדם שאינו רגיל ללמוד תורה ואחרי ברכות התורה והלימוד הראשוני הסיח דעתו
ולאחר מכן שב ללמוד  -צריך לחזור ולברך ברכות התורה .וזו כוונת המחבר שכתב שדווקא
"שדעתו לחזור ללמוד" אינו חוזר לברך ,אבל אם אין דרכו ללמוד הרי שהסיח דעתו ומברך.
ט"ז :אדם שאינו רגיל ללמוד תורה ואחרי ברכות התורה והלימוד הראשוני הסיח דעתו ולאחר
מכן שב ללמוד  -אינו צריך לחזור ולברך ברכות התורה .וזו כוונת המחבר שכתב ש"שדעתו לחזור
ללמוד" ולא כתב "אם דעתו לחזור" משמע שסובר שמן הסתם אומרים שבדעתו לחזור ללמוד ויש
להקל בספק ברכות.
ב .שנת קבע ביום (יא'):
רא"ש וטור :שנת קבע אפילו ביום נחשבת להפסק ,וכאשר האדם קם עליו לברך ברכות התורה.
אגור בשם אביו :אין לברך ביום אפילו אחר ש נת קבע וכך ראוי לעשות ,מפני שיש מחלוקת בדבר.
בית יוסף :יש לתמוה על דברי האגור ,שהרי לא מצאנו מחלוקת לעניין שנת קבע ביום .ואפשר
שהתכוון לשיטת רבינו תם ,שסובר שאפילו שנת קבע בלילה לא נחשבת הפסק ,כל זמן שלא עלה
עמוד השחר .למרות שאין הלכה כרבינו תם מפני שכל הפוסקים חולקים עליו ,מכל מקום בשנת
קבע יש לחשוש לדבריו .וכן נוהגים העולם ,שלא לברך ביום אפילו אחר שנת קבע.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :שנת קבע ביום על מיטתו  -הוי הפסק .ויש אומרים דלא הוי הפסק ,וכן
נהגו.

 14ב"ח ,רש"ל ,פרי חדש ,אליה רבה ,חיי אדם ,משנה ברורה ועוד.
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לחם חמודות ,פרי חדש וגר"א כרא"ש :שנת קבע ביום גם נחשבת הפסק וצריך לברך .והסיק
המשנה ברורה שהסומך לברך לא הפסיד.
בן איש חי והליכות שלמה כבית יוסף :למעשה כבר התפשט מנהג המחבר שאין מברכים אחר
שנת היום ,ומהמברך נכנס לחשש ברכה לבטלה .והוסיף המגיד תעלומה שהמחמיר יחמיר לעצמו
שלא לישון שנת קבע ביום.
ג .לילה (יב'):
שו"ע עפ"י הבית יוסף :אף אם למד בלילה  -הולך אחר היום שעבר ,ואינו צריך לחזור ולברך כל
זמן שלא ישן [מ"ב  -שנת קבע] .כלומר ,המעבר מיום ללילה אינו נחשב הפסק אלא השינה בלילה.
והסביר המשנה ברורה שכל זמן שהוא ער מוטל עליו ללמוד בזמנו הפנוי ועל כן אין הפסק והסח
דעת .אבל אם ישן שנת קבע על מיטתו בלילה  -נחשב הפסק וצריך לברך ברכות התורה.

א .אחרונים  -היה ניעור כל היום הלילה :15
מגן אברהם ואליה רבה :צריך לברך ברכות התורה אפילו אם לא ישן בלילה .משום שקבעו
חכמים ברכה זו בכל יום כמו ברכות השחר ולא משום הפסק שינה ,שהרי הישן ביום אינו מברך.
פרי חדש וגר"א :אין צריך לברך בבוקר ,משום שאין עלות השחר קובע לעניין ברכות התורה כלל
אלא רק השינה קובעת .מפני שאם באמת עלות השחר קובע ,אדם שהשכים קודם עלות השחר
היה צריך לברך פעמיים  -פעם אחת לפני עלות השחר ופעם שנייה שיש חיוב חדש לאחר עלות
השחר .על כן ,ישמע ברכות התורה מאדם אחר שישן בלילה שנת קבע ואם לאו יברך ברכות
התורה לעצמו.
ילקוט יוסף :הנעור כל הלילה חייב לברך ברכות התורה אחר עלות השחר של היום ,שכן דעת
מרן  16ורוב הפוסקים .וכן הסכים האריז"ל וכן פשט המנהג בכל תפוצות ספרד ,וידוע שבמקום
מנהג אין אומרים ספק ברכות להקל.
ב .רעק"א  -היה ישן ביום וניעור כל הלילה :17
אם ישן ביום שנת קבע ולאחר מכן היה ער כל הלילה  -צריך לברך ברכות התורה ואין לחשוש לכך
שקרא ברכת "אהבת עולם" של ערבית ,מכיוון שלא למד תורה מיד אחר ברכת "אהבת עולם"
ו ממאי נפשך שמא שינה קובעת ואם לא עלות השחר קובעת.

15המחב ר פסק שהמעבר מיום ללילה אינו נחשב הפסק לגבי ברכות התורה אלא שנת קבע בלילה .האחרונים דנים
במעבר מהלילה ליום כשלא היה ישן כלל אלא היה ניעור האם נחשב הפסק .במילים אחרות ,האם ההפסק מוגדר
תמיד על פי שנת האדם או שמעבר ליום חדש אף הוא נחשב הפסק.
16משמע שדווקא המעב ר מיום ללילה אינו נחשב הפסק ,אבל מעבר מלילה ליום הוא הפסק.
 17מציאות שמברכים ברכות התורה כשהיה ער בלילה ,אף לסוברים שניעור כל הלילה אינו מברך ברכות התורה.
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סעיף יג' -
המשכים קודם אור היום:
א .ברכות התורה:
רבינו תם :אדם שהלך לישון בלילה וקם ממיטתו באמצע הלילה ללמוד  -אינו צריך לברך ברכות
התורה ,מפני שברכות התורה תלויות בזמן ולא בשנת האדם .על כן ,ברכת התורה פוטרת במשך
כל היום הלילה עד הבוקר שאחרי.
תוספות ורא"ש :המשכים ללמוד קודם עלות השחר  -מברך ברכות התורה ,מפני ששנת קבע
בלילה נחשבת הפסק.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :המשכים קודם אור היום ללמוד  -מברך ברכת התורה [מ"ב  -אפילו חוזר לישון
בלילה] ,ואינו צריך לחזור ולברך כשילך לבית הכנסת.
א .יביע אומר  -השכים ללמוד ולא התפלל ערבית:
אם ישן ש נת קבע על מיטתו בתחילת הלילה ,אפילו קם משנתו קודם חצות הלילה  -צריך לברך
ברכות התורה .אולם אם עדיין לא התפלל ערבית  -יכוון לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת
"אהבת עולם" שמברך קודם קריאת שמע של ערבית .ואפילו לא כיוון בפירוש לצאת ידי חובת
ברכות התורה יצא ידי חובתו .ונכון שיעסוק בתורה מיד לאחר ערבית.
ב .אחרונים  -השכים ללמוד וחזר לישון קודם עלות השחר:
פרי חדש :הקם ללמוד בחצות הלילה ודעתו לחזור ולישון  -יברך ברכות התורה בלילה על לימודו
ובבוקר יחזור ויברך ברכות התורה עם שאר ברכות השחר ,שהרי שנת קבע בלילה נחשבת הפסק.
אולם ,אם קם בחצות על דעת שלא לחזור ולישון ובתוך לימודו תקפה אותו שינה  -נראה שאין
צריך לחזור ולברך.
שערי תשובה :הדבר תלוי בדעתו של הקם .אם קם בסתם  -אינו צריך לחזור ולברך ברכות התורה
בשם ומלכו ת כשיקום משנתו בבוקר ,כי מן הסתם דעתו של אדם לפטור בברכה שבלילה עד שנת
הלילה שאחריו .אולם אם בשעה שבירך ברכות התורה הייתה בדעתו עד שנתו השנייה  -יברך שוב
לאחר שנתו השנייה.
ביאור הלכה :צריך לברך פעמיים  -פעם בהשכמה בלילה ופעם בבוקר אחר עלות השחר .משום
שלדעת כל הפוסקים שנת לילה נחשבת הפסק.
יביע אומר :צריך לחזור ולברך ברכות התורה בשם ומלכות כשיקום משנתו בבוקר .אבל אם חזר
לישון אחר שעלה עמוד השחר  -אינו חוזר ומברך ברכות התורה כשיקום משנתו לאחר מכן .ומכל
מקום אף כשחוזר לישון בעוד לילה ,נכון שכאשר מברך ברכות התורה בפעם הראשונה יכוון
בפירוש שלא לפטור עצמו מברכות התורה ,אלא עד שחוזר לישון בפעם השנית.
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ב .ברכות השחר וקורבנות:
שו"ע עפ"י הרא"ש :המשכים קודם אור היום  -מברך כל סדר הברכות ,חוץ מברכת "הנותן לשכוי
בינה" ופרשת התמיד [מ"ב  -וכל משניות שאחריה ,כי הם במקום הקרבתן ואין הקרבתן אלא
ביום] ,שימתין מלאומרה עד שיאור היום.
פרי חדש ומגן אברהם :המשכים קודם אור היום מברך את ברכות השחר כולל ברכת "הנותן
לשכוי" .להלכה ,אם שמע קול תרנגול יכול לכתחילה לברך כל הברכות ,ואם לאו לכתחילה יש
להזהר שלא לברך אותה קודם שיאיר היום .והעיר ה משנה ברורה שלדעת כולם קודם חצות לא
יברך ואם בירך  -יחזור לברך.
כף החיים והלכה ברורה :אם קם ממיטתו כדי לומר תיקון חצות או כדי לעסוק בתורה ואפילו
דעתו לחזור ולישון  -יברך כל ברכות השחר אחר חצות הלילה ואינו חוזר ומברך בבוקר .וכך דעת
המקובלים וכן מנהג הספרדים.
רמ"א  -נטילת ידיים קודם ברכת התורה:
ולכתחילה ייטו ל ידיו קדם שיברך ללמד .ואם לא היה לו מים  -יכול ללמד ולברך בלא נטילה כמו
בשאר ברכות שמברך קדם נטילה ,כדלעיל סימן מו'.

סעיף יד' -
ברכת התורה לנשים:
האגור בשם מהר"י מולין :נשים מברכות ברכת התורה למרות שאינן חייבו ת ולא עוד אלא
שפסקה הגמרא (סוטה כ ,א) שהמלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות .משום ש( :א) הגמרא
עסקה בתורה שבעל פה ,אבל תורה שבכתב לומדת( .ב) חייבות לומר קורבנות כמו שחייבות
בתפילה( .ג) הן חייבות ללמוד את הדינים שלהן כגון הלכות שבת ,ברכות ,נדה ,איסור והיתר ועוד.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י האגור :נשים מברכות ברכת התורה.
אחרונים  -האם אישה מוציאה את האיש בברכות התורה :18
פרי מגדים :אישה מוציאה את האיש בברכות התורה ,כי הטעמים שהובאו בבית יוסף מעידים
שחובת האישה ללמידה אינם מקריים אלא מהותיים וכמו שהאישה צריכה ללמוד ולברך כך
האיש ולפיכך מוציאה אותו בברכתה.
גר"א ובירור הלכה :האישה אינה יכולה להוציא את האיש בברכות התורה .משום שהסיבה שהן
מברכות למרות שהם פטורות מלימוד תורה אינו כסיבות הבית יוסף אלא שזו מצוות עשה שהזמן
שקיים בידינו שיכולות לברך .לפי זה אין האישה מחויבת מאותו מקום שהאיש מחויב ולכן אינו
מוציאה אותו.
18ראה ילקוט יוסף עמודים סג -סח שהאריך בזה.
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סימן מח'
סעיף א' -
אמירת קורבנות:
טור :מביא את סדר הקורבנות:
( )1פרשת ברכת כוהנים  -עפ"י סידור רב עמרם גאון והסביר הבית יוסף שהטעם שאנו אומרים
פרשה זו הוא מפני שאנשי המשמר היו אומרים אותה בכל בוקר.
( )2פרשת התמיד  -עפ"י הגמרא בתענית (כז ,ב) שהתחליף לבית המקדש שנחרב הוא אמירת סדר
הקורבנות שמעלתם היא "כאילו הקריבום לפני".
( )3סדר המערכה  -עפ"י הגמרא ביומא (לג ,א) שבה מתאר אביי  19לפי שיטת אבא שאול את סדר
העבודות בבית המקדש של כל יום ויום .ואחר כך אומרים "רבון העולמים אתה צותנו."...
( )4מוספי שבת וראש חודש  -חלקו הראשונים האם לומר פסוקים המיוחדים לשבת וראש חודש:
•

המנהיג :אין מזכירים בשלב הקורבנות של שחר את הפסוקים של שבת וראש חודש,
משום שאין נכון להזכיר קורבן המוסף עם תמיד של שחר .הוכחה :שעירי הרגלים
מוזכרים בתפילת מוסף בלבד .ודחה הבית יוסף את ההוכחה ,משום ששונים מוספי
הרגלים שאין רגילות לאומרם במוסף ויבואו לטעות.

•

טור :בשבת מוסיפים "וביום השבת שני כבשים ."...ובראש חודש נוהגים באשכנז
לקרוא "ובראשי חדשיכם" .ויש לדחות את טענת המנהיג ,משום שמוסף זמנו כל
היום .ודחה בית יוסף טענתו משום שסוף סוף לכתחילה צריך להקדים שחר למוסף.

•

כלבו :יש לחלק בין שבת לראש חודש .בראש חודש ובמועד אין מוסיפים משום
שקוראים עניינם בתורה ,אולם תמיד ושבת (שיש בה שני פסוקים בלבד) שאין
קוראים אותם בתורה לכן נהגו לאומרם.

פסק ההלכה:
שו"ע ככלבו :בשבת אומרים אצל פרשת התמיד פסוקי מוסף דשבת ,אבל לא בראש חדש ויום טוב
מפני שקורין בתורה בפסוקי מוסף.
רמ"א כטור :ויש אומרים שמזכירין גם מוסף ראש חדש וכן נוהגים כדי לפרסם שהוא ראש חדש,
וכן הוא לקמן סימן תכא'.
עיונים ברמ"א:
.1

אמירת קורבנות עפ"י הטור  -20ואומרים פרשת התמיד .ויש או מרים סדר המערכה [מ"ב -
ויש ללמוד כדי להבין מה שקורא] ו"רבון העולמים ,אתה ציוויתנו" וכו' .ואם אי אפשר

19וראה הלכה ברורה עמוד תה שפותחים את סדר המערכה "אביי הוה "...טוב להפסיק בין תיבת "אביי" לתיבת
"הוה" כדי שלא יהיה נראה כהוגה את השם באותיותיו .ומכל מקום מעיקר הדין אין צריך לעשות כן ,שהרי אינו
מתכוון לומר שם ה'.
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לאמרו בציבור [מ"ב  -שדרכם באותו מקום לומר רק פרשת התמיד לבד בציבור] יכול
לאו מרו בביתו ולחזור פרשת התמיד לבד עם הציבור [מ"ב  -שלא יוכל לשתוק בשעה שכל
הציבור אומרו] ויכוון בפעם השנייה כקורא בתורה [מ"ב  -לרווחא דמלתא ,שלא יהיה
נראה כאילו מקריב שני תמידים].
אחרונים  -עמידה בקריאת הקורבנות:
מגן אברהם :יש לומר את פרשת הקורבנות בעמידה ,כמו שהקורבנות היו בעמידה.
בכור שור ואליה רבה :אין לעמוד בקריאת הקורבנות ולא מצינו מישהו חושש לכך.
פרי מגדים ובאר היטב :בפרשת התמיד ראוי לעמוד כאשר קוראים הציבור את הפרשה בקול.
.2

נענוע בקריאת התורה ובתפילה עפ"י אבודרהם  -ונהגו המדקדקין להתנועע בשעה
שקורין בתורה דגמת התורה שנתנה ברתת .וכן בשעה שמתפללים על שם "כל עצמתי
תאמרנה ה' מי כמוך" .21
רמ"ע מפאנו :בתפילת שמונה עשרה אין להתנועע מכיוון שהוא בקשת רחמים ויש לעמוד
באימה .וכך יש לדייק מתפילת חנה שרק שפתיה נעות ולא גופה ולא נאמר "כל עצמותי"
אלא לפסוקי דזמרה.
משנה ברורה :הכל הוא לפי האדם ,שאם מכוון היטב על ידי נענוע שיתנענע ואם לאו
יעמוד כך ובלבד שיכוון ליבו .ואין להתנועע ימין ושמאל משום שזה דרך גאווה.

סימן מט'
סעיף א' -
אמירת "דברים שבכתב" בעל פה:
תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד ב:
דרש רב יהודה בר נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש :כתיב "כתוב לך את הדברים האלה" וכתיב "כי על פי
הדברים האלה" .הא כיצד?
דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה ,דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב.
20ראה שו"ע סימן א' סעיף ט' שעוסקים באמירת הקורבנות לפני התפילה .והסביר הפסקי תשובות שחזר הרמ"א
להביא הלכה ז ו כדי ללמדנו לבל נטעה לומר שאינו אלא מצד מנהג טוב כפי שאר הדברים המנויים שם במחבר .אלא
פרשת התמיד נהגו בו כל ישראל וקבעו על עצמן כחובה.
21טעם נוסף שמובא בזוהר (פנחס רי"ח)" :שאל (רבי אבא את ר"ש) :מה הטעם שכל העמים שבעולם אינם מתנענעים
אלא ישראל לבדם כשעוסקי ם בתורה הם מתנועעים לכאן ולכאן בלא שום לימוד והרגל מאיזה אדם בעולם ואינם
יכולים לעמוד על מעמדם? .אמר לו (ר"ש) :כי נשמותיהן של ישראל חצובים מנר הקדוש הדולק ,וזה הנר בשעה
שנדלק מן התורה אינו שוקט אפילו לרגע..כאור הנר הנאחז עם הפתילה שמתנועע לכאן ולכאן ,כעין זה נשמת ישראל
כיוון שאומרים דבר אחד של תורה מתנועעים לכאן ולכאן ולכל הצדדים כאור הנר ."...כלומר ,כשאדם מתנועע בגופו
הוא בעצם פועל כמו פנים נשמתו המתנועעת מהחיבור שלה עם התורה .ודייק כף החיים שמדובר דווקא בלימוד
תורה ולא בתפילה.
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בָרים
ֹׁאמר יְּ הוָ ה ֶאל מ ֶֹׁׁשה :כְּ ָתב לְָּך ֶאת ַה ְּד ִ
רב יהודה בר נחמני מציג סתירה שנמצאת בתוך אותו פסוק" :וַי ֶ
יש ָר ֵאל " (שמות לד ,כז) .ה' מצווה את משה לכתוב על
כָר ִתי ִא ְּתָך ְּב ִרית וְּ ֶאת ְּ
בָרים ָה ֵאלֶ ה ַ
ָה ֵאלֶ ה .כִ י עַ ל פִ י ַה ְּד ִ
הלוחות השניים את עשרת הדברות ולקרוא אותו לפני בני ישראל והסביר הרמב"ן שמכיוון שחטאו ישראל
ועברו על הברית הוצרך ה' לחדש להם ברית חדשה .מכל מקום ,בתחילתו של הפסוק מצווה ה' את משה
למסור את התורה בכתיבה ובסוף הפסוק מצווה אותו באמירה ("על פי") .מכאן מלמד רב יהודה שבאמת
יש לחלק בין כתיבה לאמירה :דברים שכתב אין לאמור אותם בעל פה אלא לקורא אותם ,ולהיפך תורה
שבעל פה אין לכתוב אותה .והסביר הבית יוסף את האיסור לומר בעל פה ,משום שיש הרבה דרשות מתוך
הכתב כגון חסירות ויתרות ,קרי וכתיב וכיו"ב ואם יאמר אותם בעל פה מן הסתם יחסיר .דנו הראשונים
במנהג העולם שאומרים מזמורים ופסוקים בתוך התפילות בעל פה ואינם חוששים לאיסור:

מרדכי וטור בשם דודו :פסוקים ופרקים השגורים בפי הכל אין איסור לאומרם בעל פה .אולם אם
הם אינם שגורים בפי כל אעפ"י ששגור בפיו אין להתיר  .הוכחה :במסכת מגילה (יח ,ב) נאמר לגבי
תפילין ומזוזות שהם נכתבים שלא מן הכתב.
תוספות :אם באמת קורא לעצמו אין להקפיד ,אולם אם קורא כשמוציא אחרים ידי חובה אין לו
לומר בעל פה.
תלמידי רבינו יונה :כל דבר שיש חובה לאומרו כגון קריאת שמע  -מותר לאומר בעל פה ואפילו
כשאינו אומרו לשם חובה .ומזה הטעם התקינו לומר פרשת הקורבנות על פה בכל יום ,מפני שהיא
חובה .ודווקא פסוקים שאין חובה לאומרם  -אין לאומרם בעל פה אלא מתוך הכתוב.
ראב"ן  :22מותר לומר פסוקי תפילה ,קורבנות ,פסוקי דזמרה וקריאת שמע בעל פה משום "עת
לעשות לה' הפרו תורתך" .שהרי אי אפשר לכל אחד להביא לו ספר לקרוא בו בכל בוקר.
אבודרהם :איסור זה אינו אלא בקריאת ספר תורה בציבור שמא יאמרו חסר משם ,אבל בתפילה
אין לחשוש .הבית יוסף ציין שהמקור לדבריהם נמצא בירושלמי.
פסק ההלכה:
שו"ע כמרדכי :אף על גב דקי ימא לן דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה  -כל דבר שרגיל
ושגור בפי הכל ,כגון קריאת שמע וברכת כהנים ופרשת התמיד וכיוצא בהן מותר .וסייג המגן
אברהם שיש להי זהר שלא לומר שום דבר בעל פה אלא רק מה שהוזכר במחבר ,משום שיש הרבה
דעות בטעם ההיתר.
גר"א ופרי חדש כתוספות :דווקא להוציא אחרים ידי חובה אסור לומר בעל פה ,וכך כתבו עוד
ראשונים.
א .משנה ברורה  -אנשים שמותר להם לקרוא בעל פה:
(א) סומא  -משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך"( .ב) אסיר בבית האסורים  -שאין יכול להשיג שם
חומש( .ג) דרשן  -שדורש הרבה פסוקים בתורה וקשה לו לחפש בכל שעה מפני כבוד הציבור.

 22מובא בבית יוסף בתוך ציטוט מהכלבו.
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ב .אחרונים  -שגור בפיו ואינו שגור בפי כל:
ב"ח :מה שכתב הטור בשם דודו ר' חיים שדבר שרגיל ושגור בפי כל מותר ל אומרו בעל פה ,אין
רצונו לומר דווקא שיהא רגיל בפי כל .אלא אפילו אינו שגור בפי כל אם שגור בפיו  -מותר לו
לקרוא בעל פה .הוכחה :מהגמרא שהביא המרדכי לעיל ,מוכח שמתירים לסופרים שרגילים
בפרשיות התפילין והמזוזות ,למרות שלשאר העולם אין הפסוקים הללו שגורים.
מגן אברהם ומשנה ברורה :אם לאדם המסוים הכתוב שגור  -אין זה מועיל וצריך שיהיה שגור בפי
כל.
כף החיים והלכה ברורה :פסוקים אלו שגורים בפי האומרם ,אבל אינם שגורים בפי כל אדם נכון
להחמיר שלא לאומרם בעל פה .ומכל מקום אם אי אפשר בעניין אחר ואם לא יאמרם יתבטל
מלימודו יש להקל.

סימן נ'
סעיף א' -
אמירת "איזה מקומן" ו"ברייתא דר' ישמעאל":
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל עמוד א:
אמר רב ספרא משום ר' יהושע בן חנניא :מאי דכתיב "ושננתם לבניך"?
אל תקרי "ושננתם" אלא "ושלשתם" .לעולם ישלש אדם שנותיו  -שליש מקרא ,שליש במשנה ,שליש בתלמוד.
מי יודע כמה חיי!
לא צריכא ליומי.

ַנְּתם לְּבָ נֶיָך" ולא כתוב "ושניתם" וכן ועל פי הלימוד "אל תקרי"
רב ספרא מדייק מהכתוב (דברים ו ,ז) "וְּ ִׁשנ ָ
מסיק שיש לאבא ללמד את בנו בסדר חלוקה של שליש  -מקרא ,משנה ותלמוד .הגמרא מלמדת שחלוקה זו
שייכת לימי השבוע .ממקור זה תיקן רב עמרם גאון שיש לומר בכל יום קודם "פסוקי דזמרה" מקרא,
משנה ותלמוד ולכן אחר קריאת "פרשת התמיד" אומרים:
(א) משנת "איזהו מקומן" (זבחים פרק ה') .והסביר הרא"ה שנבחרה דווקא משנה זו לפי שאין מחלוקת
בכל אותו הפרק והיא משנה ברורה הלכה למשה מסיני .לגבי המיקום של המשנה שמסודרת אחרי פרשת
מֻק ָטר מֻ גָׁש לִ ְּׁש ִמי" (מלאכי א ,יא) וכי
ּובכָ ל ָמקֹום ְּ
התמיד הסביר הטור עפ"י למוד ממסכת מנחות (קי ,א) " ְּ
בכל מקום מוקטר מוגש? אלא אלו תלמידי חכמים שעוסקין בתורה בכל מקום ,מעלה אני עליהם כאילו
מקטירים ומגישים לשמי .ו"ברייתא דר' ישמעאל" שהיא במקום תלמוד.
(ב) ברייתא דר' ישמעאל  -והסביר הטור שאעפ"י שהיא במדרש "תורת כהנים" הרי היא במקום תלמוד,
מפני שהמדרש כתלמוד והיא ראש לכל הקורבנות קבעוה אצל הקורבנות.
והוסיף הבית יוסף שני קטעים נוספים שנוהגים היום לומר אחרי השניים הנ"ל :23
(ג) פסוקי "הודו לה' קראו בשמו"  -דוד המלך תיקן לאומרם כל השנים שהיה הארון ביריעה .ומוזכר בספר
יוחסין שבזמן תמיד של שחר היו אומרים מ"הודו לה'" עד "ובנביאי אל תרעו" ,ובזמן תמיד של בן
הערביים היו אומרים מ"שירו לה'" עד "אמן והלל לה'" .וקובע הבית יוסף שמנהגנו הוא לומר קטע זה
לפני ברכת "ברוך שאמר".

23וראה הלכה ברורה חלק ג' עמודים תיח -תכב שמאריך בעוד מזמורים ופסוקים שנהגו לומר לפני "ברוך שאמר".
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(ד) "ה' מלך "...פעמיים  -ויש לאומרם בעמידה והסביר השיבולי לקט שכך המלאכים אומרים פסוקים
אלה בעמידה (והסיק שבימי חול אין לעמוד ,כי אין להם פנאי).

שו"ע :קבעו לשנות אחר פרשת התמיד ,פרק "איזהו מקומן ו"בריתא דר' ישמעאל" כדי שיזכה כל
אדם ללמד בכל יום מקרא ,משנה וגמרא [מ"ב  -וכן האבל ,שכל סדר היום אין בו משום תלמוד
תורה לאבל] ,דבריי תא דר' ישמעאל הוי במקום גמרא ,שהמדרש כגמרא .וקובע המשנה ברורה
שצריך ללמוד ולהבין משנה וברייתא זו ,שאם לא כן אינו נחשב כלימוד.

סימן נא'
סעיף א' -
ברכת "ברוך שאמר" לפני פסוקי דזמרה:
טור" :ברוך שאמר" צריך לאומרו בניגון ונעימה ,כי הוא שיר נאה ונחמד למעלה .וכתב בספר
היכלות שיש בו פ"ז תיבות וסימן ראשו כתם פז .והביא המשנה ברורה שתיקנו אותו אנשי הכנסת
הגדולה על ידי פתק שנפל מהשמיים ומצאוהו כתוב בו .שלוש מקורות בתלמוד למעלת השבח
ומיקומה בתפילה( :א) מסכת שבת (קיח ,ב) " -יהא חלקי עם גומרי ההלל בכל יום" ומסיקה שם
הגמרא שמדובר בפסוקי דזמרה( .ב) מסכת ברכות (ד ,א)  -כל האומר מזמור "תהילה לדוד" שלוש
פעמים בכל יום  -מובטח שהוא בן לעולם הבא( .ג) מסכת ברכות (לב ,א)  -דרש רבי שמלאי לעולם
יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל .לכן ,תיקנו לומר פסוקי דזמרה קודם תפילה וקבעו
ברכת "ברוך שאמר" לפני השבח ואחת לאחר והיא ברכת "ישתבח".
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הטור :אומרים "ברוך שאמר" קודם פסוקי דזמרה ,ו"ישתבח" לאחריהם.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1עמידה  -נכון לומר "ברוך שאמר" בעמידה ואפילו הוא יחידי .וסייג ההלכה ברורה שזקן
או חולה רשאי לשבת.
 .2אחיזה בציציות  -אוחז שני הציציות שלפניו בשעת אמירת "ברוך שאמר" ולאחר גמר
הברכה ינשקם .והסביר הלכה ברורה שמנהג זה מקורו בשיטת המקובלים בשער
הכוונות.

סעיף ב' -
עניית אמן לאחר שסיים "ברוך שאמר":
טור :ואם סיים "ברוך שאמר" קודם שיסיים החזן  -יש לו לענות אמן על ברכת החזן .והסביר בית
יוסף שעניית האמן אינה הפ סק בין הברכה לשבח ,משום שעצם עניי ת אמן על ברכת "ברוך
שאמר" שבח הוא.
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פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הטור :אם סיים "ברוך שאמר" קדם שסים החזן  -עונה אחריו אמן.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1עניית אמן ל"ברוך שאמר" שלא סיים "ברוך שאמר"  -דווקא שסיים ברכתו פסק
המחבר שעונה ,אולם אם התחיל "ברוך אתה ה' - "..לא יענה אמן.
 .2עניית אמן לשאר ברכות שלא סיים "ברוך שאמר"  -מותר לענות ,כיוון שלא הוזכרה
ברכה זו בגמרא  .24אולם אם עומד אחר תיבת "ברוך אתה ה'" קודם שסיים "מלך מהולל
בתשבחות"  -אסור לענות ,שבכך מקלקל הברכה לגמרי.
 .3סיים עם החזן בבת אחת  -לא עונה אמן ,משום שנראה כעונה אמן אחר ברכותיו שזהו
דבר מגונה.
 .4גדר הפסק שאחרי "ברוך שאמר"  -אם שח דברים בטלים בין "ברוך שאמר" ל"הודו"
אפשר שצריך לחזור ולברך ואפילו מילה אחת .וכן יש להיזהר משתיקה ארוכה.

סעיף ג' -
עניית אמן לעצמו בברכת "ישתבח" :25
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד ב:
תני חדא :העונה אמן אחר (כל) ברכותיו  -הרי זה משובח .ותניא אידך :הרי זה מגונה!
לא קשיא ,הא בבונה ירושלים הא בשאר ברכות.

הגמרא מורה שיש מציאות שהמברך עונה לעצמו שזה משובח ויש מציאות שזה מגונה :ברכות "בונה
ירושלים"  -משובח לענות על ברכות עצמו ,משום שהיא סיום של שלוש הברכות שחיובן מהתורה ועניית
האמן שייכת לברכות שקודם לכן .אולם שאר ברכות  -מגונה לענות אמן על ברכות עצמו .חלקו הראשונים
האם יש עוד ברכות שלגביהם עניית אמן של המברך היא משובחת הוא שבברכות "בונה ירושלים" בלבד:

רבינו חננאל ,בה"ג ,רמב"ם ורא"ש :לאו דווקא ברכת "בונה ירושלים" אלא אחר כל סיום ברכה
כעין ברכת "בונה ירושלים" .טעמים( :א) רבינו חננאל  -ברכת "ישתבח" מהווה סיום לסוף פסוקי
דזמרה כמו ש"בונה ירושלים" מהווה סיום( .ב) רמב"ם ורא"ש  -בכל מציאות שיש בו רצף ברכות
של לפחות שני ברכות עונה אמן לבסוף ,אבל שישנה ברכה אחת לא עונה אחריה אמן .והסביר
הבית יוסף שברכת ישתבח סמוכה לברכת "ברוך שאמר" והפסוקים עצמם אינם מהווים הפסק
אלא המשך לברכת "ברוך שאמר".
תוספות :אחר סיום כל ברכה וברכה אחרונה ,כגון אחרי ברכת "ישתבח" ,אולם למעשה לא נהגו
לענות אמן אלא ברכות "בונה ירושלים".
24וראה פסקי תשובות חלק ראשון עמוד תלא שמביא פוסקים רבים שחולקים על קביעה זו שאין לענות אמן ,מכיוון
שברכה זו מקורה מספר ההיכלות לרבי ישמעאל כהן גדול ויסו דו מאנשי הכנסת הגדולה .ולכן ,אין לענות אמן ושאר
דברים שבקדושה משעה שפתח ב"ברוך אתה וכו'" ,זולת אותם דברים שמפסיקים באמצע פרק.
25וראה לקמן סימן רטו'.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרוב הראשונים :אחר "ישתבח"  -יכול לענות אמן אחר ברכת עצמו [הגה  -ועיין לקמן סימן
רטו'].

סעיף ד' -
די בור בין "ברוך שאמר" ל"ישתבח":
שו"ע עפ"י הראשונים :צריך ליזהר מלהפסיק בדבור משיתחיל "ברוך שאמר" עד סוף י"ח.
והסביר המשנה ברורה שכיוון ש"ברוך ש אמר" הינה ברכה שלפני פסוקי דזמרה ,ו"ישתבח" היא
ברכה שאחרי .ובין "ישתבח" ל"יוצר" אסור להפסיק ומ"יוצר" והלאה הם ברכות קריאת שמע.
והוסיף שכשיש נפילת אפיים  -לא ידבר עד אחר נפילת אפיים.
א .רמ"א  -דיבור בין "ברוך שאמר" ל"ישתבח" לצורך מצווה:
ואפילו לצורך מצווה אין לדבר בין "ברוך שאמר" ל"ישתבח" .וסייג הפסקי תשובות ש( :א) לצורך
התפילה רשאי להפסיק ,כגון לקרוא למניין ,להודיע למתפ ללים הצריכים לכך באיזה עמוד נכתב
התפילה( .ב) לצורך מצווה של רבים ,כגון כהן לעלות לדוכן וכיו"ב.
ב .משנה ברורה  -דיני הפסק בין "ברוך שאמר" ל"ישתבח":
 .1שיש אונס  -קודם שיפסיק יאמר "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" עד "ויברך דוד" ,וכשחוזר
לתפילה יאמר גם כן אלו הפסוקים קודם שממשיך שאז נחשב כמו ברכה לפני ואחרי.
 .2עניית "ברוך הוא ברוך שמו"  -אסור לענות בכל אופן ,משום שלא הוזכר בגמרא לענות
כך.
 .3עניית "אמן"  -מותר לענות "אמן" אפילו באמצע פסוק אם סליק ענינא.
 .4מציאות שמפסיק אפילו שלא סליק ענינא  -לקדיש [הלכה ברורה  -דווקא חמישה אמנים
ראשונים] ,קדושה [הלכה ברורה  -דווקא את הפסוקים] ,ברכו ,אמן של האל הקדוש
ושומע תפילה ,מודים דרבנן [הלכה ברורה -דווקא שלוש תיבות "מודים אנחנו לך"].
 .5קריאת שמע  -אם נמצא באמצע פסוקי דזמרה ומתיירא שיעבור זמן קריאת שמע  -מותר
להפסיק ולקרותה.
 .6עלייה לתורה  -לכתחילה אין לקרוא לכהן ולוי לעלות לתורה למי שבאמצע פסוקי דזמרה
אא"כ אין מישהו אחר .ואם קראו לו  -אם עומד סמוך לסוף הפרק ויכול לגמור בלי
שהות  -יגמור ,ואם לאו  -לא יגמור ,מפני טורח הציבור .ורשאי לקרוא בלחש עם הבעל
קורא.

סעיף ה' -
שאילה והשבת שלום במזמורים:
שו"ע עפ"י הטור :בין המזמורים האלו  -שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם .ובאמצע
המזמור  -שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד.
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משנה ברורה :היום אין אנו רגילים לשאול בשלום בבית הכנסת בעת התפילה חלילה לשאול או
להשיב ,לא בין הפרקים של קרי את שמע ולא בפסוקי דזמרה.

סעיף ו' -
להפסיק בין "אלילים" ל"ה' שמיים עשה":
שו"ע עפ"י הטור :צריך להפסיק [מ"ב  -מעט] בין "אלילים" ובין "וה' שמים עשה".

סעיף ז' -
הכוונה ב"פותח את ידך":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד ב:
אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא :כל האומר "תהלה לדוד" בכל יום שלש פעמים  -מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
מאי טעמא?
אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת ,נימא "אשרי תמימי דרך" דאתיא בתמניא אפין ,אלא משום דאית ביה "פותח
את ידך" נימא הלל הגדול דכתיב ביה "נתן לחם לכל בשר"!
אלא משום דאית ביה תרתי.

רבי אלעזר מורה שכל מי שאומר את המזמור "אשרי" בכל יום שלוש פעמים  -מובטח לו שהוא בן העולם
הבא .והסביר הבית יוסף שמצווה זו של אמירת "תהלה לדוד" יכולה להכריע את הכף לזכות האדם
ולהביאו לחיי העולם הבא ,כגון שהיו מעשיו שקולים ומצווה זו מכריעה את הכף .הגמרא מסבירה את
הטעם :יש במזמור זה שתי מעלות ואילו בשאר המזמורים יש רק מעלה אחת( :א) סדר של א"ב .הפסוק
מתחיל באות א' "ארוממך אלוהי המלך" ,השני באות ב' "בכל יום אברכך" וכן על זה הדרך .והסביר
ריטב"א שהמעלה בכך היא שמסדר שבחו של ה' בכל האותיות( .ב) יש במזמור שבח שה' מכין מזון לכל חי
בכל עת "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" ופסקו הגאונים שאמירת פסוק זה צריכה כוונה ,ואם לא
כיוון בו צריך לחזור ולאומרו פעם נוספת.

שו"ע עפ"י הראשונים :צריך לכוו ן בפסוק "פותח את ידך" ואם לא כיוון  -צריך לחזר ולאמרו
פעם אחרת .והסביר החיי אדם שצריך לחזור על פסוק זה עד סוף המזמור כסדר .ואם המשיך
לשאר מזמורים ואין לו זמן לחזור  -יאמר על כל פנים אחרי התפילה מפסוק "פותח את ידך" עד
סוף המזמור.
עיונים ברמ"א  -מנהגים לאמירת פסוקים:
" .1ואנחנו נברך יה"  -ואומרים פסוק "ואנחנו נברך יה" אחר "תהלה לדוד".
 .2פסוקים שכופלים בשירת הים  -וכופלין פסוק "כל הנשמה תהלל יה" ,לפי שהוא סוף
פסוקי דזמרה .וכן פסוק "ה' ימלוך לעולם ועד" .והביא מ"ב בשם האר"י שיש לומר
גם כן תרגום פסוק זה.
 .3שאין להשתחוות  -כשמגיע ל"ועתה אלהינו מודים אנחנו לך" או לפסוק "וכל קומה
לפניך תשתחוה"  -אין לשחות ולהשתחוות שם.
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 .4עמידה  -ונהגו לעמוד כשאומרים "ברוך שאמר"" ,ויברך דוד" ו"ישתבח".
הלכה ברורה :הספרדים לא נהגו לעמוד בשעת אמירת "ישתבח" ורק השליח ציבור
עומד ,שהרי צריך לומר אחריו "קדיש".

סעיף ח' -
אמירת הזמירות בנחת:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :אין אומרים הזמירות במרוצה ,כי אם בנחת .והסביר המשנה ברורה
כדי שלא ידלג או יבלע שום תיבה ,אלא יוציא מפיו כאילו מונה מעות .וכן ,אם אינו לבוש טוב
בחורף עדיף שיתפלל בבית בנחת מאשר יתפלל בבית הכנסת.

סעיף ט' -
"מזמור לתודה" בנגינה:
שו"ע עפ"י הארחות חיים" :מזמור לתודה" יש לאו מרה בנגינה ,שכל השירות עתידות לבטל חוץ
מ"מזמור לתודה".
עיונים ברמ"א  -זמנים שלא אומרים "מזמור לתודה":
.1
.2

.3

שבת ויו"ט  -ואין אומרים "מזמור לתודה" בשבת ויום טוב [מ"ב  -לפי שאין תודה קרבה
אז].
ימי פסח  -או בימי פסח ,שאין תודה קרבה בהם משום חמץ [מ"ב  -שהרי עם התודה
מקריבים עשרה לחמי חמץ .ולא בערב פסח [מ"ב  -שמא לא יוכלו לאכלו עד זמן איסור
חמץ ויצטרכו לשרפו ,ואסור לגרום לקדשים שיבואו לידי שריפה].
הלכה ברורה :מנהג האשכנזים שלא לומר "מזמור לתודה" בימי חול המועד פסח ובערב
פסח .אבל הספרדים נהגו לאומרו גם בערב פסח ובימי חול המועד פסח .מכיוון שמזמור
זה לא הותקן לשם קורבן תודה אלא לשם הודאה.
ערב יום כפור  -ולא בערב יום כפור [מ"ב  -מפני שממעט זמן אכילתם ומביאם לידי פסול]
וכן נהגו במדינות אלו.
הלכה ברורה :הספרדים נהגו לומר "מזמור לתודה" בערב יום הכפורים.

סימן נב'
סעיף א' -
אופן התפילה של המאחר לתפילת הציבור:
א .מזמורים שאומר המאחר:
רב נטרונאי גאון וסמ"ג :אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה  -אומר "ברוך
שאמר"" ,תהלה לדוד" ומדלג עד "הללו אל בקדשו" ,חותם ב"ישתבח".
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סמ"ק :אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה  -אומר "ברוך שאמר"" ,תהלה
לדוד"" ,הללו את ה' מן השמיים"" ,הללו אל בקדשו" וחותם ב"ישתבח" .וכך נאמר במסכת שבת
(קיח ,ב) "יהא חלקי מגומרי ההלל בכל יום" ופירש רש"י שהכוונה לשני מזמורי "הללויה" הללו.
רב עמרם ,רא"ש ורבינו יונה :אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה  -אומר "ברוך
שאמר"" ,תהלה לדוד" וחותם ב"ישתבח" .מפני שעיקר התקנה של פסוקי דזמרה בשביל מזמור
זה.
פסק ההלכה:
שו"ע כסמ"ק:
אם בא לבית כנסת ומצא צבור בסוף פסוקי דזמרה  -אומר "ברוך שאמר" עד מהולל
.1
בתשבחות ואח"כ "תהלה לדוד " עד מעתה ועד עולם ואח"כ "הללו את ה' מן השמים" עד
"לבני ישראל עם קרובו הללויה" ואחר כך "הללו אל בקדשו" עד "כל הנשמה תהלל יה"
[הגה  -ואם יש לו שהות יותר יאמר "הודו לה' קראו" עד "והוא רחום" וידלג עד "והוא
רחום" שקודם "אשרי" כי בינתיים אינן רק פסוקים מלוקטים] .ואח"כ "ישתבח" ואח"כ
"יוצר אור" וק"ש וברכותיה ויתפלל עם הצבור.
 .2ואם אין שהות כל כך  -ידלג גם מזמור "הללו את ה' מן השמיים" [הגה עפ"י הרא"ש  -אם
עוד אין שהות לא יאמר רק "ברוך שאמר" ו"תהלה לדוד" ו"ישתבח"].
 .3ואם כבר התחילו הציבור "יוצר אור" ואין שהות לומר "פסוקי דזמרה" אפילו בדלוג -
יקרא ק"ש וברכותיה עם הצבור ויתפלל עמהם .וסייג המ"ב שאם לא יגיע לתפלת שמונה
עשרה אפילו אם יתחיל ב"יוצר אור"  -לא יתחיל כלל עם הציבור אלא כסדר.
משכנות יעקב :חולק על הדין השלישי של המחבר ומוטב שיתפלל ביחידות ממה שידלג על פסוקי
דזמרה לגמרי .שהרי( :א) רב נטרונאי גאון ושאר הראשונים לא כתבו אלא שאי אפשר לברך על
פסוקי דזמרה אחר תפילת שחרית ,ולא כתבו שלכתחילה ידלג על כל פסוקי דזמרה כדי להתפלל
עם הציבור ויפסיד הברכות( .ב) פסוקי דזמרה הם מתקנת אנשי הכנסת הגדולה.
אחרונים  -ביחס העדיפות שבין "פסוקי דזמרה" ל"נשמת כל חי":
חיי אדם :אם התאחר לבית הכנסת בשבת ולא יספיק להתפלל עם הציבור אם יאמר גם כל
"פסוקי דזמרה" וגם "נשמת כל חי"  -עדיף שידלג על "פסוקי דזמרה" ממה שידלג על "נשמת".
משום שחובה לומר נשמת בשבת שנקראת במסכת פסחים (קיח א) ברכת שיר .לכן אם אין שהות
כ"כ יאמר" :ברוך שאמר"" ,תהלה לדוד"" ,נשמת" ו"ישתבח".
יחוה דעת :עדיף שידלג על "נשמת כל חי" ממה שידלג על "פסוקי דזמרה" .משום ש( :א) "נשמת
כל חי" אינה אלא מנהג גאונים ואינו מופיע בש"ס( .ב) תדיר ושאינו תדיר  -תדיר קודם.
ב .חזרה על פסוקי דזמרה אחרי הדילוג:
רב נטרונאי גאון ורשב"א :ממהר להתפלל עם הציבור ולא יאמר אותם כל עיקר .הסביר הבית
יוסף שהכוונה היא ש צריך לומר את פסוקי דזמרה ,רק ללא הברכות שלפני ואחרי.
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רבינו יונה :רשאי לומר אף את הברכות "ברוך שאמר" ו"ישתבח" אחרי התפילה כאשר אומר את
פסוקי דזמרה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב נטרונאי גאון :ואחר כך יקרא כל פסוקי דזמרה בלא ברכה שלפניהם ולא של אחריהם
[הגה  -ומכל מקום יאמר כל הברכות שמחויב בבוקר].

סימן נג'
סעיף א' -
ש"ץ עומד ב"ישתבח":
שו"ע עפ"י ה הגהות מיימוניות :אומר שליח צבור "ישתבח" מעומד .והסביר מ"ב כדי שיסמוך
החזן את ברכת "ישתבח" לקדיש מיד ולא יצטרך להפסיק ביניהם בפעולת העמידה לפני התיבה.
אחרונים  -עמידת יחיד בברכת "ישתבח":
רמ"א [נא ,ו] :נהגו לעמוד כשאומרים "ישתבח" .וכן הביא עטרת זקנים שנוהגים אנשי מעשה
לעמוד בברכת "ישתבח" .והסביר אליה רבה שזהו מצד המנהג ,אבל מן הדין רק הש"ץ עומד.
מג"א ,ט"ז וכף החיים :לא נוהגים שהציבור עומד בברכת "ישתבח" וכך משמע בפשטות המחבר.

סעיף ב' -
"ברוך שאמר" ו"פסוקי דזמרה" לפני "ישתבח":
שו"ע עפ"י מהרי"ן חביב :אין לומר [מ"ב  -ש"ץ ואפילו יחיד] "ישתבח" ,אלא אם כן אמר "ברוך
שאמר" וקצת "פסוקי דזמרה" .והסביר מ"ב שברכת "ישתבח" היא ברכה שסמוכה לברכת "ברוך
שאמר" (ולכן היא מתחילה ללא ברוך) ,ולכן אין לומר אותה ללא הברכה הפותחת וחייב לומר
"פסוקי דזמרה" שיהיה ל"ברוך שאמר" על מה לחול.
ביאור הלכה  -טעה ואמר "פסוקי דזמרה" ללא "ברוך שאמר":
בדיעבד ,מי שדילג על ברכת קריאת שמע ונזכר אחר שכבר אמר "פסוקי דזמרה"  -יאמר ברכת
"ישתבח" ,כמו בדין של מי שלא בירך ברכה ראשונה לפני האוכל שצריך לברך בכל אופן ברכה
שאחריה.

סעיף ג' -
המיקום בתפילה של ברכת ציצית:
כלבו :עומד החזן ומתעטף בציצית ומברך "להתעטף בציצית" ויורד לפני התיבה ופותח
ב"ישתבח".
בית יוסף :אינו מברך את ברכת הציצית בין "פסוקי דזמרה" ל"ישתבח" משום הפסק ,אלא צריך
לברך קודם ברכת "ברוך שאמר" .והסביר מ"ב שאף שנחשב בין הפרקים ,מכל מקום כיוון שברכת
"ישתבח" מוסבת על "פסוקי דזמרה" אין ראוי שיהא הפסק בין המצווה לברכה.
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פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :אין לברך על עטיפת ציצית בין "פסוקי דזמרה" ל"ישתבח" ,אלא בין
"ישתבח" ל"יוצר" .והסביר הבירור הלכה שמפשטות דברי מרן אין לחלק בין שליח ציבור לבין
יחיד ובכל ענין ההפסקה בין "פסוקי דזמרה" לבין "ישתבח" חמורה מההפסקה אחרי "ישתבח".
רמ"א ככלבו :מיהו השליח ציבור אם לא היה לו טלית  -תחילה יתעטף בציצית קודם שיתחיל
"ישתבח" ,כדי שיאמר הקדיש מיד אחר "ישתבח" ולא יפסיק [מ"ב  -שהרי גנאי הוא לציבור
להמתין בין ברכת "ישתבח" לקדיש].
א .רמ"א  -המתנת החזן למנין לפני "ישתבח":
וכן אם אין מנין בבית הכנסת  -ימתין השליח צבור עם "ישתבח" וישתוק [מ"ב  -אפילו חצי שעה]
עד שיבא מנין ויאמר "ישתבח" וקדיש.
ב .משנה ברורה  -פסקי דינים:
 .1ברכה על ציצית בתוך פסוקי דזמרה  -לא יברך באמצע הפרקים ,אולם בין הפרקים יכול
לברך על הטלית וכ"ש על תפילין ,ובמיוחד שהוא ברבים ומתבייש לשבת ללא טלית
ותפילין.
 .2יחיד שממתין למניין  -יאמר "ישתבח" מיד ולא ימתין עם החזן ,שהרי ליחיד אין את
הטעם לצריך להסמיך לו הקדיש אחרי "ישתבח".

סעיף ד' -
תנאים לשליח ציבור הגון:
תלמוד בבלי מסכת תענית דף טז עמוד א:
תנו רבנן :עמדו בתפלה ,אף על פי שיש שם זקן וחכם  -אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל.
(איזהו רגיל?)
רבי יהודה אומר :מטופל ואין לו ויש לו יגיעה בשדה וביתו ריקם ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה
וקולו ערב ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקי בכל הברכות כולן.
ויהבו ביה רבנן עינייהו ברבי יצחק בר אמי.
היינו מטופל ואין לו היינו ביתו ביתו ריקם!
אמר רב חסדא :זהו שביתו ריקם מן העבירה.
"ופרקו נאה" אמר אביי :זה שלא יצא עליו שם רע בילדותו.
"היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה" (ירמיהו יב).
מאי "נתנה עלי בקולה"?
אמא מר זוטרא בר טוביה אמר ואמרי לה אמר רבי חמא אמר רבי אלעזר :זה שליח צבור שאינו הגון היורד לפני
התיבה.

הברייתא דנה במידות שראויות לשליח ציבור:
(" )1אדם שרגיל"  -אדם שרגיל בתפילת התעניות (מי שגורס "איזהו רגיל" אינו מונה זאת כתנאי).
(" )2מטופל"  -שיש לו ילדים קטנים ואין לו במה לפרנסם ולכן יתפלל מקירות ליבו.
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(" )3יגיעה בשדה"  -שמתפרנס מחקלאות ומכוון יותר בתפילת הגשמים.
(" )4ביתו ריקם"  -והסביר רש"י עפ"י הגמרא שזהו אדם שאין בביתו שום ממון שהרוויח על ידי גזל.
(" )5פרקו נאה"  -הסביר רש"י עפ"י הגמרא שאפילו בבחרותו לא יצא לו שם רע בגלל מעשיו.
(" )6שפל ברך"  -עניו.
(" )7מרוצה לעם"  -נוח לבריות והם מסכימים שיהיה שליח ציבור עבורם.
(" )8יש לו נעימה וקולו ערב" .והביא שבלי לקט את הפסיקתא רבתי (דברים כה) "כַבֵד ֶאת יְּ הוָ ה ֵמהֹונֶָך"
(משלי ג ,ט) אמור "מחונך" ,שאם היה קולך ערב והיית עומד בבית הכנסת עמוד וכבד את ה' בקולך .נבות
היה קולו נאה והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו .פעם אחת לא עלה והעידו עליו
אותם העדים בני בליעל ואבד מן העולם .מי גרם לו? שלא עלה לירושלים לכבד את ה' במה שחננו.
( )9בקיא בתנ"ך כדי שהפסוקים יהיו סדורים אצלו בתפילה ,מדרש ,הלכות ,אגדות ובכל הברכות כולן.
לָתי כְּ ַא ְּריֵה בַ יָעַר ,נ ְָּתנָה עָ לַי
יְּתה לִי נַחֲ ִ
"ה ָ
הגמרא חותמת בענין ש"ץ שאינו ראוי עפ"י פסוק מירמיה (יב ,ח) ָ
יה" .ה' מוכיח את ישראל שממנים שליח ציבור שאינו הגון וזה גורם שישנא גם את
ֵאת ָ
ְּבקֹולָ ּה עַ ל כֵן ְּשנ ִ
ישראל ששלחוהו .הטור הביא את התנאים  4-9והשמיט את שלושת התנאים הראשונים.

שו"ע עפ"י הטור :ש"ץ צריך שיהיה הגון .ואיזהו הגון? ( )1שיהא ריקן מעברות [מ"ב  -העובר על
שבועה מהתורה אפילו שעדיין לא העידו בו או שבועת ביטוי להבא  -לא נחשב ביתו ריקן
מעבירות] )2( .ושלא יצא עליו שם רע [מ"ב  -דווקא למנותו לכתחילה ,אולם אין להעבירו אם כבר
הוחזק  ]26אפילו בילדותו )3( .ושיהיה ענו )4( .ומרוצה לעם [מ"ב  -ויימנע ממריבה] ( )5ויש לו נעימה
וקולו ערב )6( .ורגיל לקרות בתורה ,נביאים וכתובים .והוסיף המשנה ברורה עוד תנאים )1( :יכנס
לבית הכנסת ראשון ויצא אחרון ) 2( .לא יהיה טיפש וסכל ,כדי שיוכל לדבר בעסקי הקהל מה
שצריך )3( .להדר אחרי צדיק בן צדיק )4( .בימים נוראים  -נשוי ובן שלושים.

סעיף ה' -
כשאין שליח ציבור בתנאים הנ"ל:
שו"ע עפ"י הטור :אם אין מוצאין מי שהיה בו כל המידות האלו  -יבחרו הטוב שבצבור מחכמה
ובמעשים טובים .27
עיונים ברמ"א:
 .1מציאות שקטן עדיף מזקן  -ואם היה כאן עם הארץ זקן וקולו נעים והעם חפצים בו ,ובן
י"ג שנה המבין מה שאומר ואין קולו נעים  -הקטן הוא קודם [מ"ב  -אפילו באופן קבוע]
 .2ש"ץ שעבר עבירה וחזר בתשובה  -מי שעבר עברה בשוגג ,כגון שהרג הנפש בשגגה וחזר
בתשובה  -מותר להיות שליח ציבור [מ"ב  -שנחשב "אין פרקו נאה" דווקא שהינו מּועד
לעשות דברים שאינם מהוגנים ,אבל שב א לידו ומתחרט נחשב צדיק גמור] .אבל אם עשה
במזיד [מ"ב  -לאו דווקא הרג]  -לא ,דמכל מקום יצא עליו שם רע קדם התשובה.
 26כיוון שעכשיו לא נשמע עליו כלום .אולם אם יצא עליו קול שלא נפסק  -אפילו יחיד מוחה עליו להעבירו .ואם עשה
תשובה  -אין מעבירין אותו.
 27וראה עוד בהלכה ברורה שפירט על אנשים הפסולים מלשמש כש"ץ אפילו באקראי.

40

מגן אברהם :יש לחלק בין שאר ימות השנה לבין תעניות [אליה רבה  -ימים נוראים] באדם
שעבר עבירה במזיד ושב בתשובה .שאר ימות השנה  -מותר להיות שליח ציבור,
תעניות  -מחמירים שלא ימונה לשליח ציבור.

סעיף ו' -
תנאי נוסף לשליח ציבור ,שיתמלא זקנו:
א .תלמוד בבלי מסכת חולין דף כד עמוד ב:
תנו רבנן :נתמלא זקנו  -ראוי להיות שליח ציבור ולירד לפני התיבה.
ב .תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כד עמוד א:
קטן קורא בתורה...ואינו עובר לפני התבה.

הברייתא במסכת חולין מציבה תנאי נוסף לבחירת שליח ציבור  -מצב ההתפתחות הפיזיולוגי של האדם.
ראוי הוא שיתמלא הזקן של החזן והסבירו רוב הראשונים (למעט כלבו) שמדובר בזקן העליון .אולם
מהמשנה במגילה משמע שהדבר תלוי בגיל בלבד ולא במצבו הגופני ,שדווקא קטן אינו יכול להיות חזן,
אבל גדול בגיל  13יכול להיות חזן גם ללא תנאי השערות .הראשונים יישבו סתירה זאת שיש לחלק בין דרך
קבע לדרך ארעי :דרך קבע  -צריך שיתמלא זקנו מפני כבוד הציבור ובזה עסקה הגמרא בחולין .דרך ארעי -
די שיהיה בגיל  13ובזה עסקה המשנה במגילה.

שו"ע עפ"י הראשונים :אין ממנין אלא מי שנתמלא זקנו מפני כבוד הציבור .אבל באקראי [מ"ב -
דווקא בשאר ימות השנה ולא בתעניות  ,28ר"ה ויוה"כ] משהביא שתי שערות [ 29מ"ב  -והוא בן - ]13
יוכל לירד לפני התיבה .ובלבד ,שלא יתמנה מפי הציבור או מפי שליח צבור הממנה אותו להקל
מעליו להתפלל בעדו לעתים ידועים.
א .אחרונים  -הביא שתי שערות ומינוהו כממלא מקום לחזן:
ט"ז והלכה ברורה :ההסתייגות של המחבר לחזן שהביא שתי שערות הוא שיתפלל "לעתים
קבועים" ,כלומר אסרו דווקא בזמן קבוע שאז באותו זמן בוודאי יהיה חזן .אולם אם הקהל
מינוהו שיהיה מוכן להתפלל אם לפעמים לא יהיה החזן בבית הכנסת אין בזה איסור כלל.
ב"ח ואליה רבה :הגדרת חזן קבוע אינה מצד הזמן ,אלא מצד התפקיד שמיועד לאדם מסוים .על
כן ,שמינוהו להתפלל כמחליף נחשב חזן קבוע וכך משמע מלשון הרא"ש.
ב .אחרונים  -לא התמלא זקנו והציבור מוחל:
ב"ח ,ט"ז ורוב האחרונים :הציבור אינו יכול למחול על כבודו .משום ש( :א) אין זה כבוד הציבור
שישלחו לפני ה' מי שאין לו הדרת פנים להליץ על הציבור( .ב) מוכח בש"ס שכל מקום שיש כבוד
ציבור לא מועילה מחילה  ,כגון גלילת ספר תורה בציבור ,פוחח וקטן לא יישאו כפיהם ,אישה לא
תקרא בציבור( .ג) כך פסקו הרמב"ם והרא"ש.
 28עפ"י תוספות שהביא הבית יוסף ראה שם.
29וראה לקמן ברמ"א סימן נה סעיף ה' שאם הגיע לגיל הראוי לא מדקדקים אחריו האם הביא שתי שערות.
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שלטי גיבורים :אם הציבור אינו מקפיד בדבר  -מועילה מחילה של הציבור  .30והקשה הפרי חדש
שהרי הגמרא בפרק הניזקין פוסקת שאין קוראים בחומש מפני כבוד הציבור ,ופסק מרן בסימן
קמג' עפ"י רבינו ירוחם והמרדכי שאם רצו הציבור למחול רשאים.

סעיף ז' -
אין שליח ציבור אלא בן י"ג ויום אחד:
שו"ע עפ"י הרשב"א :אם אין שם מי שיודע להיות ש"ץ כי אם בן י"ג ויום אחד  -מוטב שיהא הוא
ש"ץ ,משיבטלו מלשמוע קדושה וקדיש.

סעיף ח' -
בן עשרים ללא זקן:
שו"ע עפ"י הראשונים :מי שאינו בעל זקן ,כל שניכר בו שהגיע לכלל שנים שראוי להתמלאות
זקנו  -נתמלא זקנו קרינן בה .הלכך בן כ' שנה אף על פי שאין לו זקן  -ממנין אותו [הגה  -וכן אם
היה לו זקן אפילו מעט  -קרינן בה נתמלא זקנו ,אם הוא מבן י"ח ולמעלה].

סעיף ט' -
שליח ציבור סריס:
שו"ע עפ"י הראשונים :סריס ,יש אומרים שמותר למנותו אם הוא בן עשרים  .31והסביר המשנה
ברורה שקודם גיל עשרים אפילו נראו בו סימני סריס לא יוכל להיות ש"ץ ,משום שהוא נחשב
קטן.

סעיף י' -
שליח ציבור קטן בערבית:
אבודרהם ומהר"ר יצחק די לאון :יש לקרוא תגר על המנהג שבו קטן יורד לפני התיבה במוצאי
שבתות להתפלל תפילת ערבית ויש לבטלו .והסביר הבית יוסף שכל היסוד שקטן אינו יורד לפני
התיבה הוא מפני כבוד הציבור ,למרות שמן הדין יכול דרבנן להוציא דרבנן (תפילה מדרבנן) .לכן,
יש לומר שהציבור מוחל על כבודו שהקטן עולה ערבית ,בפרט שתפילת ערבית רשות.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :יש ללמד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדים לפני התיבה
להתפלל תפלת ערבית במוצאי שבתות .ומצינו שני סייגים בהלכה זו( :א) משנה ברורה  -המחבר
עצמו סובר שאין נכון לכתחילה שקטן יהיה חזן בערבית( .ב) הלכה ברורה  -המנהג בזמננו בכל
המקומות שאין קטן עובר לפני התיבה כלל.

30וראה בבית יוסף שהביא את דעת הרמב"ם ולמד בדעתו שמועילה מחילה של הציבור.
31וראה הלכה ברורה חלק רביעי עמודים עו -עז שהאריך בזה.
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עיונים ברמ"א:
 .1מקומות שנהגו שקטן אינו חזן  -ובמקומות שלא נהגו כן אין לקטן לעבור לפני התיבה
אפילו בתפילת ערבית .והסביר המשנה ברורה משום שיש בערבית "ברכו" ואינו יכול
להוציא את הציבור.
 .2בן  13ביום השבת  -אפילו הגיע לכלל י"ג שנים ביום השבת אין להתפלל ערבית של שבת,
דהרי עדין אין לו י"ג שנה .והסביר המשנה ברורה שמדובר בתפילת ערב שבת מבעוד יום,
שתוספת שבת לא מועיל לשנות ימי הנער.

סעיף יא' -
שליח ציבור שמאריך בתפילתו:
שו"ע עפ"י הרשב"א :ש"ץ שמאריך בתפלתו כדי שישמעו קולו ערב .אם הוא מחמת ששמח בלבו
על שנותן הודאה להשם יתברך בנעימה תבוא  -עליו ברכה והוא שיתפלל בכובד ראש ועומד באימה
וביראה .אבל אם מכוון להשמיע קולו ושמח בקולו  -הרי זה מגונה .ומכל מקום ,כל שמאריך
בתפלתו לא טוב עושה ,מפני טורח הציבור [מ"ב  -אסור לו להאריך שלא ברצון הקהל ,ואפילו
ברצון הקהל  -יותר מדי הרי זה מגונה].

סעיף יב' -
ביטוי האותיות על ידי שליח הציבור:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כד עמוד ב:
תניא נמי הכי :אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי חיפה ולא אנשי טבעונין .מפני שקורין לאלפין
עיינין ולעיינין אלפין.

שו"ע :אין ממנין מי שקורא לאלפי"ן עיני"ן ולעיני"ן אלפי"ן.
א .ביאור הלכה  -ל העלות באקראי חזן הנ"ל:
חזן שאינו מבטא נכון כמובא במחבר  -אינו יכול לירד לפני התיבה אפילו באקראי ,כיוון שאינו
מוציא את התיבות .חלקו האחרונים כאשר אין אחר ראוי כמותו:
•

פרי חדש :יש להורידו לתיבה אפילו קורא לחי"ת ה"א ולהפך .והסביר המשנה ברורה
שכל היתרו הוא רק בא קראי ,אבל לא בקבע

•

פני משה :אפילו אין אחר אין להורידו לתיבה ,אלא אם כן כשרוצה לקרוא חי"ת יכול
לקרותו טוב על ידי טורח.

ב .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1כשכולם מבטאים באופן שגוי  -מביא בשם הרדב"ז שאם כולם מדברים אל"ף כעי"ן
ולהיפך מותר לו להיות שליח ציבור .והוסיף הביאור הלכה להקל ,משום שבזמננו אין רוב
העם מבחינים בזה.
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 .2חזן כבד פה  -מי שהוא כבד פה וכבד לשון שאינו יכול להוציא האותיות כתיקונן  -אין
מורידין אותו לפני התיבה.

סעיף יג' -
לבוש השליח ציבור:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כד עמוד א:
משנה :פוחח  -פורס על שמע ומתרגם ,אבל א ינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו.

עַב ִדי יְּ ַׁשעְּ יָהּו עָרֹום" (ישעיה כ ,ד) ותרגם עבדי
"פוחח" הינו אדם שבגדיו קרועים ובשרו נראה ,שנאמר " ְּ
ישעיה פחיח .ישנם תפקידים בתפילה שהפוחח רשאי לשמש וישנם תפקידים שאינו רשאי .תפקידים
שרשאי( :א) לפרוס על שמע  -משום שאינו עובר בשביל כך לפני התיבה ואין רואים אותו בביזיונו( .ב)
מתרגם בתורה  -הסביר הר"ן שאין חשיבות כל כך בתרגום ולכן אין חוששים בזה לכבוד הציבור .תפקידים
שאינו רשאי( :א) קורא בתורה  -משום כבוד התורה( .ב) שליח ציבור  -שהכל רואים אותו בביזיונו ואין זה
כבוד לציבור( .ג) נשיאת כפיים  -מפני שגנאי הוא לציבור .חלקו הראשונים בגדר "פוחח" :32

רש"י ורבי ישעיה הראשון :פוחח הוא אדם שזרועותיו חשופות אפילו אם כתפיו מכוסות.
רי"ף ,רא"ש ורמב"ם :פוחח הוא אדם שכתפיו חשופות .לכן ,אם כתפיו מכוסות וזרועותיו
חשופות רשאי לעבור לפני התיבה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י ורבי ישעיה הראשון :פוחח והוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגולים  -לא ירד לפני
התיבה .והסביר יצחק ירנן שהחמיר מרן כנגד שלושה עמודי הוראה מפני שכך היה המנהג הקדום.
גר"א ומ"ב כרוב הראשונים :פוחח הוא דווקא שזרועותיו וכתפיו מגולים .לפיכך ,אם זרועותיו
בלבד חשופים רשאי לעבור לפני התיבה.
הלכה ברורה  -סיכום לבוש שליח הציבור:
•

חולצה קצרה  -הלובש חולצה בשרוולים קצרים ,אם חלק היד שבין המרפק לבין בית
השחי מכוסה בשרוולים  -רשאי לעבור לפני התיבה .אבל אם השרוולים קצרים ביותר עד
שחלק מן הזרוע מעל למרפק מגולה  -אינו רשאי לעבור לפני התיבה מפני כבוד הציבור ויש
בזה גם משום "הכון לקראת אלהיך ישראל" (עמוס ד ,יב) .ולכן יתעטף בטלית ויכסה
זרועותיו .ומכל מקום רשאי מעיקר הדין להתפלל לעצמו כשלובש חולצה בשרוולים
קצרים.

•

מכנסיים קצרים  -הלובש מכנסיים שירכיו ושוקיו מגולים  -אינו רשאי לעבור לפני
התיבה .ואם דרך בני המקום ללכת כך מפני הגדולים ,כגון בני המושבים אעפ"י שאינו
רשאי לעבור לפני התיבה ,מכל מקום רשאי מעיקר הדין להתפלל לעצמו כך.

32המחלוקת לא מובאת בבית יוסף וראה הלכה ברורה חלק רביעי עמודים פה -פו.
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סעיף יד' -
סומא שליח ציבור:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כד עמוד א:
משנה :סומא  -פורס על שמע ומתרגם.
רבי יהודה אומר :כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע.

מצינו במשנה מחלוקת לגבי פריסה על שמע של סומא :תנא קמא  -פורס על שמע .והסביר רבי עובדיה
מברטנורא שהסומא אומר ברכת "יוצר המאורות" ואינו נהנה מהם ,מכל מקום בני אדם רואים אותו
ומונעים ממנו מכשולים .רבי יהודה  -אם לא ראה מאורות מימיו כגון שנולד סומא ,הואיל ומעולם לא
היתה לו הנאה מן האור  -אינו פורס על שמע שהרי אינו יכול לברך ברכת "יוצר המאורות" .פסקו
הראשונים כמו תנא קמא וחלקו מה הדין של סומא שעובר לפני התיבה:

רבינו ירוחם  :33סומא אינו יכול לעבור לפני התיבה .והסביר הבית יוסף שמה שהמשנה עסקה
דווקא בקריאת שמע ,אולם לדעת כולם אינו עובר לפני התיבה.
רמב"ם ורא"ש :סומא יכול לפרוס על שמע וגם לעבור לפני התיבה ,משום ש( :א) סומא חייב בכל
המצוות( .ב) נהנה מן האור .והסביר הבית יוסף שלמרות שתנא קמא לא ציין את הדין לגבי שליח
ציבור כוונתו אף לשליח ציבור ,אלא שבא לחלוק במה שאסר רבי יהודה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ורא"ש :סומא יורד לפני התיבה ובלבד שלא יקרא בתורה ,משום דברים שבכתב
אי אתה רשאי לאומרם על פה.
א .אחרונים  -שליח ציבור קבוע סומא או בעל מום:
חוות יאיר וחתם סופר :סומא עובר לפני התיבה רק באקראי ולא בדרך קבע כגון בימים נוראים.
כי אעפ"י שנאמר שה' משתמש בכלים שבורים ,זהו דווקא בלב נשבר ונדכה אבל בעל מום לא
משום "הקריבהו נא לפחתך" .וכן הוא על פי הסוד .והסביר המשנה ברורה שמדובר דווקא
לכתחילה ,אולם אין לסלק שליח ציבור סומא.
בני יהודה ואליה רבה :סומא עובר לפני התיבה אף באופן קבוע שאין לנו עסק בנסתרות ודין
פשוט הוא ברמב"ם שסומא שליח ציבור עובר לפני התיבה .והוסיף בבירור הלכה שבזמן הזה
שהכל בקיאין בתפילה ומתפללים בעצמם והשליח ציבור חוזר על התפילה כדי לקיים מצוות חז"ל
לומר החזרה יש לומר שאף לדעת הזוהר אין להקפיד בזה.
ב .אחרונים  -שליח ציבור חירש המדבר ואינו שומע:
תשב"ץ וחיד"א :חירש המדבר ואינו שומע  -יכול להיות שליח ציבור.
33וראה בית יוסף אורח חיים סימן תעג שמביא מחלוקת האם סומא חייב במצוות ודעת רבינו ירוחם היא שהלכה
כרבי יהודה שהסומא פטור מן המצוות.
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רעק"א וט"ז :חירש אינו יכול להיות שליח ציבור ,שהרי קיים לנו שהלכה כרבי יהודה שלכתחילה
צריך להשמיע לאוזנו ואם כן אינו מוציא את האחרים לכתחילה.
הלכה ברורה :נכון להחמיר לכתחילה שלא למנות שליח ציבור שהוא חירש .ואם אין שם שליח
ציבור אחר וכן בדיעבד שכבר עלה החירש רשאי להיות שליח ציבור .ומי שאינו חירש לגמרי ושומע
באמצעות מכשיר שמיעה  -רשאי לעבור לפני התיבה ולהיות שליח ציבור אף לכתחילה .הטעם
שמחמירים בחירש :עפ"י שערי תשובה שהוסיף טעם נוסף והוא שיש קצת בלבול בתפילה ע"י זה
שאינו שומע ,שאז אין לו ידיעה לא בתחילה ולא בסוף מה שהקהל עונים אחריו.

סעיפים טו' -יז'
הזמנת השליח ציבור להתפלל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות עמוד לד עמוד א:
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.

הברייתא עוסקת באופן התגובה של אדם שמזמנים אותו לעבור לפני התיבה .בפעם הראשונה מסרב,
בשנייה מזמין עצמו כמי שמתכונן לקום ובהזמנה השלישית יורד לפני התיבה .הדימוי לאופן הסירוב הוא
מלח בתבשיל לא מעט מדי ולא הרבה מדי .ומדייק הבית יוסף בטור  ,34שכל האמור בברייתא הוא בשליח
ציבור שאינו קבוע ,אולם שליח ציבור קבוע אין לו להמתין אלא יעלה מעצמו .ואדרבה אין ראוי שימתינו
לו שנראה שאינו סומך על מינוי הציבור .והוסיף הרא"ה שאופן הסירוב תלוי במזמין ,שאם המזמין הוא
אדם גדול אין מסרבים לו כלל.

א .הזמנת שליח ציבור קבוע (טו'):
שו"ע עפ"י הבית יוסף :שליח ציבור קבוע  -יורד לפני התיבה מעצמו ,ולא ימתין שיאמרו לו.
גר"א :אף שליח ציבור קבוע צריך להמתין שיזמינו אותו .הוכחה :בגמרא בערכין (יא ,ב) קובע רב
אשי ששליח ציבור "צריך למימלך" .והוסיף בביאור הלכה שאף הדיוק של הבית יוסף בטור אינו
הכרחי ,שהרי הטור כתב שאינו צריך לסרב ,אבל לא שאין צריך להמתין כלל.
ב .הזמנת שליח ציבור שאינו קבוע (טז'):
שו"ע :מי שאינו שליח ציבור קבוע  -צריך לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה ,ולא יותר מדאי.
אלא פעם ראשונה מסרב ,וכשיאמרו לו פעם שנייה מכין עצמו כמו שרוצה לעמוד ,ובפעם שלישית
יעמוד .ואם האומר לו שירד הוא אדם גדול  -אינו מסרב לו כלל [מ"ב  -שאין מסרבים לגדול].
משנה ברורה  -שליח ציבור שפרש וקיבלו אחר במקומו:
שליח ציבור שלא רצה לשמש יותר בתפקידו וקיבלו אחר במקומו ואירע שהזמינו את הראשון
להתפלל  -אינו צריך ליטול רשות מהקהל ,שהרי היה יכול להישאר בתפקידו .ומכל מקום צריך
ליטול רשות מהשליח ציבור השני.
 34לשון הטור" :היורד לפני התיבה ואינו שליח ציבור קבוע  -צריך לסרב מעט קודם שירד "...ומסיק הבית יוסף ששליח
ציבור קבוע אינו צריך לסרב אלא עולה מיד.
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ג .טעה שליח ציבור ומזמינים אחר תחתיו (יז'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות עמוד לד עמוד א:
משנה :העובר לפני התיבה וטעה  -יעבור אחר תחתיו ולא יהא סרבן באותה שעה.

שו"ע :אם טעה שליח ציבור וצריכין להעמיד אחר תחתיו  -אותו שמעמידין תחתיו לא יסרב
[ביאור הלכה  -שלא להפסיק בתפילה].

סעיף יח' -
שליח ציבור שחוששים בו באפיקרסות:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כד עמוד ב:
משנה :האומר איני עובר לפני התבה בצבועין  -אף בלבנים לא יעבר .בסנדל איני עובר  -אף יחף לא יעבר.

המשנה דנה בדברים המטילים חשד על האדם שנזרקה בו אפיקורסות .אם אדם מכריז שאינו עובר לפני
התיבה בבגדים צבועים או בסנדל  -אין נותנים לו לעבור לפני התיבה מכל מקום .מכיוון שהאפיקורסים היו
מקפידים בכך וחוששים שמא אפיקורסות נזרקה בו .חלקו הראשונים האם אינו עובר מהתפילה המסוימת
הזו או אף משאר התפילות:

רמב"ם :דווקא לאותה תפילה אין נותנים לו לעבור לפני התיבה .והסביר ריב"ש שהסיבה שלא
חוששים לו לעולם היא שיש רק חשש כללי ,ולא שמענו ממנו דברי אפיקורסות מובהקים.
ראב"ד  :35מכיוון שחוששים בו במינות  -אינו עובר לפני התיבה בכל התפילות ,וכך יש להבין את
פשט המשנה .ודחה בכסף משנה שאין דבריו מוכרחים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :האומר " :איני יורד לפני התיבה מפני שבגדי צבועין או מפני שברגלי סנדל"  -לא
ירד באותה תפילה כלל ,מפני שדרך האפיקורסין להקפיד בכך ,וחישינן שמא אפיקורסות נזרקה
בו [הגה  -ואפילו אם נותן אמתלא לדבריו לא מהני] .והסביר המשנה ברורה שאפילו אם מתחרט
ואומר "הנני יורד בצבעונים" או אומר אמתלא כגון שזה לכבוד ה' שילבש לבנים  -לא עובר ,כיוון
שביקשו ממנו הציבור לא היה לו לסרב .אומנם שנותן טעם לדבריו מיד  -יכול לירד .36

סעיפים יט' -כ'
שליח ציבור מרוצה לקהל:
א .שליח ציבור גר צדק (יט'):
א .מסכת ביכורים פרק א משנה ד:
נִׁשבַ ע ה' לַ אֲ ב ֵֹׁתינּו לָ ֶתת לָ נּו" (דברים כו ,ג) ...
אלו מביאין לא קורין :הגר מביא ואינו קורא ,שאינו יכול לומר "אֲׁשֶ ר ְּ
וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר "אלוהי אבות ישראל" .וכשהוא בבית הכנסת אומר "אלהי אבותיכם".

 35לא מובא בבית יוסף.
 36וראה יורה דעה סימן קפה סעיף ג' ברמ"א.
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ב .תלמוד ירושלמי בכורים פרק א הלכה ד:
תני בשם רבי יהודה גר עצמו מביא וקורא מה טעם "כִ י ַאב הֲ מֹון גֹויִם נְּ ַת ִתיָך" (בראשית יז ,ה) לשעבר היית אב לאדם
ועכשיו מכאן ואילך אתה אב לכל הגוים.
רבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יהודה .אתא עובדא קומי דרבי אבהו והורי כרבי יהודה.

מצינו שני מקורות שחולקים ביחס למעמדו של הגר  -המשנה במסכת ביכורים והגמרא בירושלמי .לדעת
המשנה  -גר למרות היותו גר אינו יהודי לכל דבר כאשר הוא מזכיר את אבות האומה הישראלית ,משום
שעל אף שנכנס לדת משה ,סוף סוף אין שורשו מהאבות .לכן( :א) במצוות ביכורים הוא לא קורא את
"מקרא הביכורים" שבו מתואר שארץ ישראל הובטחו לאברהם ,יצחק ויעקב( .ב) בתפילת עמידה לעצמו
הוא אומר "אלהי אבות ישראל" וכשליח ציבור הוא אומר "אלהי אבותיכם" במקום "אלהי אבותינו".
אולם ,בירושלמי מובא דעתו של רבי שנפסקת להלכה שגר קורא מקרא ביכורים .הוא דורש את הפסוק
שבו מתואר שינוי שמו של אברם לאברהם ,לשעבר היית אב -רם שפירושו אב לארם ועכשיו אתה אב לכל
העולם ,כלומר לכל הנכנסים תחת כנפי השכינה ומכאן שאברהם הוא לגרים כמו לישראל .חלקו
הראשונים כמו מי ההלכה  -כמשנה או כירושלמי:

רבינו תם :אין הלכה כרבי יהודה ,אלא כסתם משנה בבכורים שהגר מביא ואינו קורא .לכן ,אין
הגר יכול לברך ברכת המזון לפי שאינו יכול לומר "שהנחלת לאבותינו" .והסביר בבית יוסף (סימן
קצט' ) שדווקא להוציא אחרים אינו יכול ,אבל לעצמו קורא וידלג על תיבות אלו .כמו כן ,הביא
המרדכי שבעיר ווירצבורק מנעו מגר להיות שליח ציבור.
ר"י ,רמב"ם ,רמב"ן ורשב"א :הלכה כרבי יהודה בירושלמי שהגר קורא ומביא ומתפלל כיהודי
לכל דבר ,משום שכל המייחד שמו של הקב"ה מתלמידיו של אברהם אבינו.
פסק ההלכה:
שו"ע כר"י ורמב"ם :יש מונעים גר מלהיות שליח ציבור ,ונדחו דבריהם.
ב .יחיד שמוחה בשליח ציבור (יט'):
אגור ,מהר"י קולון ורבינו שמחה :יש בכוחו של מתפלל יחידי לפסול שליח ציבור ,משום
שהתפילה היא של הקהל כתחליף לתמידים שהינם קורבנות ציבור ואין ראוי שיהיה שלוחם
להקריב קורבנם שלא מדעתם ורצונם .אולם אם הסכים עליו בתחילה אינו מוחה.
רבי משה בן חסדאי :באופן עקרוני מעטים יכולים לפסול שליח ציבור ,אולם אין בכוחו של יחידי.
פסק ההלכה:
שו"ע כאגור :אפילו יחיד יכול לעכב [מ"ב  -דווקא שיש אחר במקומו שאינו יקר יותר] ,ולומר:
"איני רוצה שפלוני יהיה חזן" [מ"ב  -וה"ה בכל המינויים] ,אם לא שכבר הסכים עליו מתחילה.
משנה ברורה  -דין יחיד שמוחה בזמננו:
דין המחבר שייך דווקא לימיהם ,אבל היום אין הולכים אחר היחיד ,אלא אחר רוב פורעי המס
וכל מקום ומקום לפני מנהגו .הסיבות לכך( :א) בעוונותינו הרבים הרבה מחזיקים במחלוקות
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ללא טעם וריח ,וכוונתם שלא לשם שמיים ואם כל יחיד יביע דעתו לא יסכימו לעולם( .ב)
בזמניהם היה השליח ציבור מוציא רבים ידי חובתם בתפילתו ,אז היה היחיד יכול לעכב ,כי אין
נעשה שלוחו בעל כורחו .אולם עתה שכולם בקיאים החזן לפיוטים אעפ"י שאומר קדיש וברכו.
עיונים ברמ"א:
 .1מוחה שיש טעם הגון  -ודווקא שיהיה לאותו יחיד טעם הגון על פי טובי העיר [מ"ב  -כגון
שמידותיו אינם ישרים] ,אבל בלאו הכי אין היחיד יכול למחות בשליח ציבור.
 .2מוחה ושונא לשליח ציבור  -ואם הוא שונאו יכול למחות בו קודם שהסכים [מ"ב  -ואם
היחיד שונא הש"ץ לאחר שהסכים עליו אינו יכול למחות .אלא הש"ץ אומר שיסיר
הקנאה מליבו ויוציאנו בתפילתו].
 .3שונא לבעל קורא ועולה ל"תוכחה"  -ומי שהוא שונא לשליח ציבור לא יעלה לספר תורה
כשקורא התוכחה .והסביר המשנה ברורה שכיוון שהוא שונא לש"ץ מן הסתם גם הש"ץ
אינו אוהבו כי "כמים הפנים לפנים "...ואולי יכוון ש"ץ הקורא בתוכחה נגד פניו ,וחשש
סכנה היא לו.
ג .שניים שרוצים להי ות שליח ציבור:
שו"ע עפ"י מהר"י קולון :אם אחד רוצה לומר תפילה בשביל אביו ואחד רוצה לומר בשביל אחר -
מי שירצה הקהל שיאמר התפילה הוא יאמר .והסביר המשנה ברורה שדווקא קדיש יכול לומר
בשביל אביו ואין רשות ביד הקהל לדחותו ,אבל לא יכול להיות שליח הקהל בעל כורחם.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1יחיד שמוחה באבל  -אחר שהסכימו האחרונים שאין משגיחים ביחיד לעניין מינוי שליח
ציבור ושאר מינויים הוא הדין שהיחיד לא יכול למחות בא ֵבל והולכים אחר הרוב או
הנבררים לזה.
 .2מנהג שאבל אינו יורד לפני התיבה  -יש מקומות שיש להם תקנה בבית הכנסת שאין
מניחים לא ֵבל להתפלל כל השבוע ,כי אם לשליח ציבור הקבוע שלהם .אולם במקום שאין
תקנה  -מצווה לקהל להניח לאבל להתפלל ,שהוא נחת רוח למת ומצילו מדין גיהנום.
 . 3סדר קדימות :אבל ,יארצייט ומוהל  -מעיקר הדין מה שהקהל רוצים ואם אינם
מקפידים  -שכשיש א ֵבל ומוהל נדחה הא ֵבל מפני המוהל .ויארצייט דוחה למוהל ולאבל.

סעיף כא' -
מינוי שליח ציבור על ידי השלטון:
שו"ע עפ"י מרדכי :אין למנות שליח ציבור על פי שר עובד גילולים אף שרוב הציבור חפצים בו.
והסביר המשנה ברורה שחלילה לקבל עבודת בוראנו על ידי העובדי כוכבים ומזלות.
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סעיף כב' -
שליח ציבור בשכר:
שו"ע עפ"י רשב"א :שליח ציבור בשכר עדיף טפי מבנדבה .והביא משנה ברורה שני הסברים( :א)
רשב"א  -התשלום הוא בחירה באדם הגון שראוי להתפלל ,ואם היה בנדבה הרשות לכל וייתכן
ויעלה מי שאינו הגון( .ב) התשלום יוצר מחויבות אצל השליח ציבור להיזהר בתפילה ובתיקונה.
רמ"א  -יחס המתפללים לשליח ציבור שכופה רצונו עליהם:
ואין לאדם להתפלל בלא רצון הקהל .וכל מי שמתפלל בחזקה ודרך אלמות  -אין עונין אמן אחר
ברכותיו [מ"ב  -שאין זה מברך אלא מנאץ ,שנאמר "בצע ברך נאץ ה'"].

סעיף כג' -
מקור התשלום לשליח ציבור שבשכר:
רב האי גאון ורבינו ירוחם :יש לגבות שכר שליח הציבור לפי נפשות שווה בשווה ,שהרי התפילה
כנגד תמידים וקורבנות שבאות ממחצית השקל .אולם אם מתעסק הש"ץ גם בדברים שאינם
חובה ,כגון הספדים ופיוטים בחופות ומועדים  -משלמים לו על כך לפי ממון ולא שווה בשווה.
רשב"א :שכר השליח ציבור משלמים מקופת הקהל אעפ"י שאין כולם משלמים שווה בשווה ,שכל
מה שהוא תקנות הציבור ששייך לממון גובים לפי הממון .משום שאם ניצור תשלום אחדותי
לכולם ,יש שיאמרו שהחברים המשלמים אינם באמת שווים ולא יירצו לשלם .כגון ,מי שאינו בקי
צריך לשלם הכל שהרי אותו צריך להוציא ולא את מי שבקי.
מהר"ם פדואה :המנהג הוא שגובים חצי לפי ממון וחצי לפי נפשות .כלומר ,גובים חצי מהתשלום
שווה בשווה מכל אחד ,והחצי השני העשירים משלמים יותר לפי עושרם.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א :שכר שליח ציבור פורעים מקופת הקהל ,אף על פי שהשליח ציבור מוציא הדל
כעשיר ,מכל מקום אין יד העני משגת כעשיר.
רמ"א כמהר"ם פדואה :ויש אומרים שגובין חצי לפי ממון וחצי לפי הנפשות ,וכן הוא מנהג
הקהילות .והסביר הלבוש שמקום שאין מנהג יגבו לפי ממון.

סעיף כד' -
קדימות של רב ושליח ציבור:
שו"ע עפ"י הרא"ש :ציבור שצריכין לשכור רב ושליח ציבור ואין בידם כדי שכר שניהם  -אם הוא
רב מובהק וגדול בתורה ובקי בהוראה הוא קודם [מ"ב  -למרות שלא יהיה מי שיוציאם ידי חובת
מצוות תפילה ,הוראת התורה ומשפטיה קודמת] .ואם לאו  -שליח ציבור קודם [מ"ב  -שהרי בכל
מקרה לא יוכל להורות העם וש"ץ קודם שיוציאם ידי חובת תפילה].
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סעיף כה' -
העברת חזן מתפקידו מחמת שעבר עבירות:
שו"ע עפ"י הרשב"א :אין מסלקין חזן מאמנותו [מ"ב  -שלא יחשדו שנמצא בו פסול ולכן
סילקוהו] ,אלא אם כן נמצא בו פסול [מ"ב  -בעדים .ואז אין מקבלים אותו עד שישוב בתשובה
שלימה].
עיונים ברמ"א:
 .1רמת ההוכחה לפסול  -ואין מסלקין או תו משום רנון בעלמא [מ"ב  -אבל למינוי לכתחילה
יש למנוע אפילו היה בילדותו] ,כגון שיצא עליו שם רע שנתפס עם הכותית [מ"ב  -ומכל
מקום יש לחשוש לקול להושיב בית דין על ככה] או שמסר אדם [מ"ב  -והמאיים למסור
חבירו לעכו"ם ולא מסר יש לגעור בו] ,אבל אם באו עליו עדים בזה ויוצא בזה מעבירין
אותו [מ"ב  -ואם עשה תשובה אין מעבירים אותו ,ולמנותו במזיד לא מועיל תשובה].
 .2שליח ציבור שוחט  -ושליח ציבור שהוא שוחט ובודק לא יתפלל בבגדים הצואין
ומסריחין  .ואם אינו רוצה להחליף בגדיו בשעת התפילה ולהתפלל  -מעבירין אותו.
 .3שליח ציבור שמנבל פיו\מרנן שירי עוגבים  -ושליח ציבור המנבל פיו או שמרנן בשירי
עוגבים ממחין בידו שלא לעשות כן ,ואם אינו שומע מעבירין אותו.
 .4שליח ציבור שממנה את בנו  -שליח ציבור שהזקין ורוצה למנות בנו [והוא הדין בכל
המינויים] לסייעו לפרקים אף על פי שאין קול בנו ערב כקולו [מ"ב  -ובלבד שאין קולו
משונה] ,אם ממלא מקומו בשאר דברים  -בנו קודם לכל אדם [מ"ב  -כיוון שהוא ממלא
מקום אבותיו] ואין הציבור יכולין למחות בידו.
משנה ברורה  -חומרות ש"ץ בימים נוראים:
 .1שליח ציבור שנטמא  -שליח ציבור שמחמת חוליו לאונסו נטמא ואינו מטהר עצמו ,אפשר
שלימים נוראים יש לגעור בו שיטבול .ועל כל פנים שיוציא הבגדים הצואים מעליו .ואם לא
שומע בקול חכמים לרחוץ יפה  -ראוי להעבירו .37
 .2שליח ציבור ההולך לערכאות  -שליח ציבור שהולך לערכאות ,פסול מלשמש בראש השנה
ויום הכיפורים אם לא עשה תשובה .בשאר הימים ,אם אין ממון חבירו בידו כגון שהיה
דינם כדיננו  -כשר ,ואם לאו פסול כדין הפסול מעבירה .ואולי בזמננו שנשתכח הדבר אצל
כמה אנשים ואפשר שהוא שוגג בדבר אין לפוסלו .ומכל מקום בר"ה ויוה"כ ודאי יש
להחמיר.

סעיף כו' -
שליח ציבור במינוי זמני:
שו"ע עפ"י הרשב"א :קהל שנהגו למנות אנשים על צורכי הציבור לזמן ,ובה גיע הזמן יצאו אלו
ויכנסו אחרים תחתיהם .בין לחזן ,בין לקופה של צדקה ,בין לשאר מינויים הצריכין לציבור ,בין
37וראה פסקי תשובות עמוד תע.
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שנו טלים עליהם שכר בין שאינם נוטלים ,אפילו לא קבעו להם זמן  -סתמם כפרושן ,מאחר שנהגו
כך .וסייג המשנה ברורה בשם חמדת שלמה שבזמננו שאין דרך לסלק בלא חשד ,וודאי אין
לסלקו בחינם משום שלא לעשות עליו חשד.
רמ"א  -סידור מיוחד לשליח ציבור:
יש מי שכתב דשליח ציבור יתפלל מתוך ספר המיוחד לציבור ,דודאי נכתב לשמו [מ"ב  -לשם
שמיים ולא לשם התפארות] .וסייג הלכה ברורה שבזמננו שהכל משתמשים בסידורים הנדפסים
בדפוס ,ונעשים באמצעות מכונות חשמליות  -אין צריך השליח ציבור להתפלל מתוך סידור מיוחד.

סימן נד'
סעיף א' -
"ישתבח" סמוכה ל"ברוך שאמר":
שו"ע עפ"י הראשונים" :ישתבח" אינה פותח ב"ברוך" ,לפי שהיא סמוכה ל"ברוך שאמר" [מ"ב -
פסוקים שביניהם אינם הפסק .כמו ברכה אחרונה בקריאת שמע או הלל] ,ששתיהן נתקנו על
פסוקי דזמרה ,זו לפניהם וזו לאחריהם.

סעיף ב' -
עניית "אמן" בברכת "ישתבח" בסיום:
שו"ע עפ"י הרא"ש :אין לענות אמן אחר "מלך מהולל בתשבחות" ,אלא אחר "חי העולמים"
ששם הוא סיום הברכה.

סעיף ג' -
הפסק בין "ישתבח" ל"יוצר":
רב עמרם :אסור לדבר בין "ישתבח" ליו צר" ,אולם בשביל צדקה או מצווה אחרת מותר לספר
אחרי "ישתבח".
רי"ף ורא"ש :אסור להפסיק בדיבור או כל הפסק מ"ברוך שאמר" ועד אחרי תפילת עמידה.
משום שפסוקי דזמרה תפקידם לשבח את הקב"ה ואז להתפלל לפניו ,ואין ליצור הפסק בין סידור
השבח והתפילה .וכך מובא בירושלמי שהמספר בין "ישתבח" ל"יוצר אור" עבירה היא לכל דבר,
וחוזר ממלחמה הירא ורך הלבב שירא מעבירות שבידו.
רבינו ירוחם בשם יש מי שאומר :בין "ישתבח" ל"יוצר" יכול לדבר.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב עמרם ורי"ף  :38המספר בין "ישתבח" ל"יוצר"  -עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי
המלחמה .ויש מי שאומר שלצרכי ציבור או לפסוק צדקה למי שבא להתפרנס מן הצדקה מותר
להפסיק.
 38בסתם הביא מרן את דעת רי"ף ורא"ש ובשם "יש מי שאומר" הביא את רב עמרם .והסביר בירור הלכה שמה
שהביא "יש מי שאומר" אין זה משום שיש חולקים על דין זה ,אלא משום שלא מצא כן בשאר הפוסקים שכתבו
חילוק זה ,ובאמת דעתו לפסוק להלכה כרב עמרם ,והרי"ף והרא"ש מודים אף הם לחילוק זה.
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עיונים ברמ"א:
 .1צורך מצווה בין "ישתבח" ל"יוצר"  -ומזה נתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה
או לקבול בבית הכנסת שיעשה לו דין בין "ישתבח" ל"יוצר" ,דכל זה מקרי לצורך
מצווה .ולאחר כך כשח וזרין להתפלל יאמר השליח ציבור מקצת פסוקי דזמרה ויאמר
קדיש עליהם [מ"ב  -ואם לא אמר פסוקים לא יאמר קדיש אלא יתחיל ברכו] ,כי לעולם
אין אומרים קדיש בלא תהילה שלפניו  .39ולכן מתחילים ערבית בלא קדיש.
 .2ציצית ותפילין בין "ישתבח" ל"יוצר"  -וכן מי שלא היה לו ציצית או תפילין והביאו לו
בין "ישתבח" לקדיש  -יכול להניחם ולברך עליהם [מ"ב  -כדין צרכי מצווה שהתירו] ,אבל
בין קדיש לברכו לא יפסיק בשום דבר [מ"ב  -ונחשב כבין הפרקים] .וכל שכן שלא יפסיק
לאחר שאמר השליח ציבור "ברכו" קודם שמתחילין ברכת "יוצר".
הלכה ברורה  -עוד בדיני הפסק בי ן "ישתבח" ל"יוצר":
 .1מזמור בעשרה ימי תשובה  -נוהגים להפסיק בעשרת ימי תשובה בין "ישתבח" ל"יוצר"
לאמירת מזמור "שיר המעלות ממעמקים" ,ומנהג זה יסודתו בהררי קודש בדברי רבינו
האריז"ל ,ואין לחשוש בזה להפסק כלל.
 .2עיסוק בתורה  -מותר מעיקר הדין לעסוק בתורה בין "ישתבח" ל"יוצר" ,שלא פחות
לימוד תורה מצרכי ציבור .ומכל מקום נכון להחמיר שלא יוציא בשפתיו ,אלא יעיין בספר
בהרהור הלב בלבד ,שהרהור לאו כדיבור דמי.
 .3עניית קדיש  -השומע קדיש כשהוא בין "ישתבח" ל"יוצר" ,רשאי לענות אמן ואפילו אמן
שאחר "תתקבל" או "יהא שלמא" או "על ישראל" או "עושה שלום".

סימן נה'
סעיף א' -
דברים שבקדושה בעשרה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא עמוד ב:
וכן אמר רב אדא בא אהבה :מנין שאין היחיד אומר קדושה?
שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל" כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.
מאי משמע?
דתני רבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא :אתיא "ת וך" "תוך" .כתיב הכא "ונקדשתי בתוך בני ישראל" וכתיב התם
"הבדלו מתוך העדה הזאת .מה להלן עשרה אף כאן עשרה.

נִק ַד ְּׁש ִתי ְּבתֹוְך ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל" (ויקרא כב ,לב) .מפסוק זה לומד רב אדא ,שכל דבר
"וְּ ל ֹׁא ְּת ַחלְּ לּו ֶאת ֵׁשם ָק ְּד ִׁשי ,וְּ ְּ
שיש בו קדושת ה' צריך שי היה לא פחות מעשרה גברים .רבנאי מסביר את דרך הלימוד באמצעות גזירה

39והוסיף המשנה ברורה עפ"י הכלל הנ"ל שלאחר שלמד איזה ענין מתורה שבעל פה [מג"א -דווקא אגדה] יוכל לומר
קדיש דרבנן.
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עֵדה ַהז ֹׁאת" (במדבר טז ,כא).
בָדלּו ִמתֹוְך ָה ָ
"ה ְּ
שווה :נאמר אצלנו 'תוך' ונאמר בפרשת קורח 'תוך' שנאמר ִ
כמו שבעדת קורח היו עשרה  40כך לגבי דבר שבקדושה שצריך לפחות עשרה.

שו"ע עפ"י הטור :אומרי ם קדיש ואין אומרים אותו בפחות מעשרה זכרים בני חורין גדולים
שהביאו שני שערות [מ"ב  -להוציא נשים ,עבדים ,קטנים ,טומטום ,אנדרוגינוס וחצי עבד חצי בן
חורין] .והוא הדין לקדושה ו"ברכו"  -שאין נאמרין בפחות מעשרה.

משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1מיעוט קדישים  -כמו שטוב למעט בברכות כך טוב למעט בקדישים .ואחרונים קראו תגר
.2

על זה שנאספים עשרה בני אדם ואומרים כמה קדישים על פסוקי תורה ,משנה או גמרא.
עשרה יהודים לועזים  -אם ישנם עשרה יהודים לועזים שאין מי שיודע את לשון הקודש

.3

להוציא אותם ידי חובתם  -יכול אחד מהם להיות השליח ציבור ולומר בלשון הלעז.
שלושה שאומרים קדיש בערבוביה  -שניים או שלושה שאומרים קדיש יחד ואחד
מקדים ,אם באים כל אחד תוך כדי דיבור  -יענה עם הראשון או עם האחרון אמן ויעלה
לכולם .ואם יש הפסק  -יענה על כל אחד ואחד.

.4

.5

שבעה קדישים בכל יום  -הביא בבית יוסף שאין פוחתים משבעה קדישים בכל יום כנגד
"ׁשֶ ַבע בַיֹום ִה ַל ְּל ִתיָך" (תהלים קיט ,קסד) .פירוט )1( :אחרי ישתבח )2( .אחרי תפילת
עמידה )3( .אחרי סדר קדושה " -תתקבל" )4( .אחרי עלינו לשבח )5( .אחרי "אשרי"
במנחה )6( .אחרי מנחה )7( .לפני עמידה של ערבית.
קטן שאומר קדיש  -הביא את הפרי חדש שקר א ערער על המקומות שנוהגים שהקטן
אומר קדיש וברכו והקהל עונים אמן שלא כדין הם עושים ,ואפילו אם יש עשרה גדולים
חוץ ממנו .41

סעיף ב' -
התחילו בעשרה ויצאו מקצתם באמצע:
שו"ע עפ"י הראשונים :אם התחיל לומר קדיש או קדושה [מ"ב  -וכל דבר שצריך עשרה ,כגון:
נשיאת כפיים וקריאת התורה] בעשרה ויצאו מקצתן  -גומרים אותו הקדיש או אותה הקדושה
שהתחיל ,והוא שנשתיירו רובן [הגה  -ומכל מקום עבירה היא לצאת ,ועליהם נאמר "וְּ עֹׁזְּ בֵי ה'
יִכְּ לּו" (ישעיה א ,כח) ,אבל אם נשארו מותר לצאת].

 40הגמרא במסכת מגילה (כג ,ב) מסבירה מנין לנו שהיו לפחות עשרה בפרשת קורח :לימוד באמצעות גזירה שווה
'עדה' .נאמר 'עדה' בפרשת קורח ונאמר 'עדה' בפרשת המרגלים "עַ ד מָ ַתי ,לָ עֵ דָ ה הָ ָרעָה הַ ז ֹׁאת" (במדבר יד ,כז) וכמו
ששם היו עשרה גברים (שהרי יצאו כלב ויהושע) אף בפרשת קורח עשרה גברים.
 41וסייג הפסקי תשובות שדווקא לעניין "ברכו" ,אבל קדיש בלבד מנהג קדמון שאומרים יתומים קטנים ואפילו קטני
קטנים ואין לבטל המנהג .אם כי מהנכון שיהא שם גדול שאומר עמו ,כדי לצאת לדעת האריז"ל שיש קדישים שהם
חובת כל הציבור וצריך שיהיה 'בר חיובא' שיוציאם.
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א .אחרונים  -התחיל ענין ששייך לקדיש ויצאו מקצתן:
פרי מגדים :אם התחיל לומר "ישתבח" בעשרה ויצאו מקצתן ,וכן אם התחיל לומר "אשרי"
שקודם מנחה בעשרה ויצאו מקצתן  -יש להסתפק שאולי יוכל להמשיך לומר את הקדיש שאחרי
זה ,משום שהקדיש שייך ל"ישתבח" ו"אשרי".
דרך חיים וחיי אדם :אף אם התחיל "ישתבח" או "אשרי" לא יוכל להמשיך לומר הקדיש שאחרי.
ב .ביאור הלכה  -עשירי הלך ותשיעי רוצה אף הוא ללכת:
נאמר שהיוצא עבירה היא בידו ,אולם צריך עיון במקרה שהעשירי כבר עבר והלך אם מותר
לתשיעי גם כן ללכת ,כיוון שבכל מקרה אין עשרה להשראת השכינה.

סעיף ג' -
התחיל ב"אבות" ויצאו מקצתם:
א .סיום קדושה וחזרת הש"ץ:
שו"ע עפ"י הרשב"א :אם התחיל באבות ויצאו מקצתן  -גומר [מ"ב  -כל תפילת עמידה ו] אפילו
קדושה.
ב .אמירת חצי קדיש ו"תתקבל" שאחרי העמידה:
רמב"ם :אם התחילו תפילת החזרה בעשרה ויצאו מקצתן  -אינם רשאים לומר "קדיש תתקבל"
שאחר החזרה ,משום שהקדישים הללו הינם ענין אחר ואינם שייכים לתפילת העמידה.
תרומת הדשן :אם התחילו תפילת החזרה בעשרה ויצאו מקצתן  -רשאים לומר "קדיש תתקבל"
שאחר החזרה ,משום שהקדישים הללו נגררים ושייכים לתפילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם  :42אם התחיל באבות ויצאו מקצתן  -גומר אפילו קדושה.
רמ"א כתרומת הדשן :ואם יצאו לאחר שהתחיל בקול רם וקדושה [מ"ב  -ואפילו אבות בלבד] -
יכולים להשלים כל סדר קדושה ,ולומר הקדיש השלם שלאחריה דשייך לתפילה ,שהרי אומר
"תתקבל צלותהון" .אבל אין קורין בתורה ,דזהו ענין אחר.
רמ"א  -עוד מצבים שיצאו מקצתן:
 .1התחילו "יוצר"  -ואם יצאו מקצתן לאחר שהתחילו להתפלל "יוצר" [מ"ב  -אפילו אם
התחילו עמידה בלחש בעשרה]  -לא יתחיל השליח ציבור להתפלל התפילה בקול רם ,שכבר
נשלם תפילת יוצר.
 .2תפילת ערבית  -ותפילת ערבית וקדיש שלאחריו לא שייך לקריאת שמע וברכותיה.
והסביר משנה ברורה שלכן אם התחילו ברכת ערבית בעשרה או "ברכו" בלבד ואחר כך
יצאו מקצתן  -יגמור הקדיש שקודם תפילת העמידה בלבד ,משום שקדיש זה שייך

 42כך הבינו האחרונים בדעתו של המחבר שהרי כתב בסתם שגומר קדושה בלבד ולא הזכיר הקדישים שאחרי.
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לקריאת שמע .אולם אם היו עשרה כשהתחילו תפילת עמידה ואח"כ יצאו מקצתן  -אומר
הקדיש שלאחר התפילה .43
סיכום מקרים שיצאו מקצתן בשחרית:
התחילו

יצאו מקצתן

הדין

לפני קדיש

פרי מגדים :מסתפק שאולי יוכל להמשיך לומר את הקדיש
דרך חיים וחיי אדם :לא יוכל להמשיך לומר הקדיש שאחרי

באמצע הקדיש

שו"ע (ב') :גומרים אותו הקדיש או אותה הקדושה שהתחיל

קודם חזרת הש"ץ

רמ"א :לא אומר חזרת הש"ץ

ברכת "האבות"

שו"ע (ג') :גומר קדושה וחזרה ,אבל לא הקדיש שאחריה
רמ"א :משלים כל סדר קדושה והקדיש השלם שלאחריה

עשרה
ברכת
"ישתבח"
קדיש או
קדושה
ברכת
"יוצר"
חזרת הש"ץ

סעיף ד' -
צירוף קטן לעשירי:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד ב:
אמר רבי יהושע בן לוי :אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו ,אבל עושין אותו סניף לעשרה.
ואמר רבי יהושע בן לו :תשעה ועבד מצטרפין.
מיתיבי :מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה .שחרר אין ,לא שחרר
לא!
תרי אצטריכו ,שחרר חד ונפיק בחד....
ולית הלכתא ככל הני שמעתתא ,אלא כי הא דאמר רב נחמן :קטן היודע למי מברכין ,מזמנין עליו.

הגמרא מביאה שתי קביעות של רבי יהושע בן לוי לגבי הצטרפות יחיד למניין .בראשונה לעניין זימון -
הקטן אינו מצטרף לזימון של שלושה ,אולם מצרפים אותו לתשעה גדולים .משום שיש תשעה שחייבים
בזימון ואין צריכים את העשירי לעצם חיוב הזימון אלא להזכרת השם .הקביעה השנייה הינה כללית לכל
דבר שבקדושה ,שאם יש תשעה מישראל  -העבד הכנעני (שעבר תהליך גיור וחייב במצוות שהזמן גרמן)
מצטרף למניין .הגמרא מקשה על הדין השני מברייתא :והרי מעשה ברבי אליעזר שצירף עבד משוחרר
להשלמת מנין ,אולם עבד איננו יכול להצטרף! הגמרא משיבה שמעשה היו רק שמונה ישראלים ולרבי
אליעזר היו שני עבדים ,אחד מהם שחרר ואת השני לא שחרר כדברי רבי יהושע בן לוי .הגמרא ממשיכה
לעסוק עוד בעניין צירוף לזימון ומנין (צירוף תשעה הנראים כעשרה ,שני תלמידי חכמים נחשבים שלושה
לזימון) ומכריעה שאין הלכה ככל המימרות הללו ומקילים רק בכך שקטן שיודע למי מברכים שיכול
להצטרף לזימון .חלקו הראשונים האם הפסיקה "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא" מוסב אף על קביעותיו
של רבי יהושע בן לוי:
43רעק"א נשאר בצריך עיון על הקביעה ברמ"א שבערבית אומר הקדיש שלאחר העמידה .שהרי בשחרית אף אם
התחילו תפילת לחש בעשרה אין אומרים הקדיש שאח"כ ,משום שהקדיש לא שייך לתפילת הלחש אלא לחזרה .ויישב
הנודע ביהודה שיש לחלק בין ערבית לשחרית ,שכיוון שתיקנו חזרת הש"ץ בשחרית תיקנו אף את הקדיש השלם.
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רבינו תם ורב האי :הלכה כרבי יהושע בן לוי שקטן [ריב"ש  -דווקא בן דעת ויודע למי מברכים
ומתפללים ולפחות בן שש] מצטרף לזימון ואף למניין תפילה ,משום שהקביעה "לית הלכתא"...
אינה מוסבת על פסיקתו  .44למרות שריב"ל לא התייחס למניין תפילה בפירוש יש ללמוד שדבריו
עוסקים אף בתפילה ,מכך שהגמרא הקשתה ממעשה של רבי אליעזר שעוסק בתפילה .הטעם:
"ונקדשתי בתוך בני ישראל"  -השכינה שורה בעשרה ובלבד שיהיו תשעה גדולים.
רז"ה :הלכה כרבי יהושע בן לוי שקטן מצטרף לזימון ולתפילה ואפשר לצרף שני קטנים למניין.
משום שיש לדקדק "עושין אותן סניפין" ולא אמר סניף.
רבינו שמשון וראב"ד :לכתחילה אין לצרף קטן למניין ,אולם בשעת הדחק כגון שאין מנין בעיר
ניתן לצרף קטן למנין.
ר"י ,רא"ש ,רשב"א ורמב"ם :אין הלכה כרבי יהושע בן לוי וקטן אינו מצטרף להשלמת מניין בכל
עניי ן ,משום שהקביעה "לית הלכתא "...מוסבת על פסיקתו .ומסיק בבית יוסף שהוא הדין לעבד
ואישה שאינם מצטרפים וכך נהגו העולם שאישה אינה מצטרפת .45
תוספות בשם יש אומרים :ניתן לצרף קטן עם תשעה על ידי חומש שנותנים לו בידו ,משום
שמחשיבים הקטן לאיש באופן זה .וכך מוזכר בפרקי דרבי אליעזר [פרק ח'] שמעברים את השנה
בעשרה ואם התמעטו מביאים ספר תורה ועושים עגולה .46
פסק ההלכה:
שו"ע כר"י ורא"ש :יש מתירין לומר דבר שבקדושה בתשעה וצרוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע
למי מתפללין .ולי נראין דבריהם לגדולי הפוסקים ,והוא הדין דעבד ואשה [מ"ב  -ואונן] אין
מצטרפים [הגה  -ואפילו על ידי חומש שבידו אין לצרפו].
רמ"א כרבינו שמשון :מיהו יש נוהגין להקל בשעת הדחק.
מגן אברהם כתוספות בשם יש אומרים :נוהגים לצרף קטן על ידי חומש שבידו ודווקא לשמוע
"ברכו" ו"קדיש" שהוא חיוב  ,אבל לא קדיש שאחרי "עלינו לשבח".
אליה רבה ,פרי מגדים ,דרך חיים וחיי אדם :אין לצרף שום קטן אפילו בשעת הדחק.
הלכה ברורה :אסור לצרף קטן שלא הגיע למצוות למניין עשרה בכל ענין ואפילו בשעת הדחק
ואפילו הדרים ביש וב קטן שאם לא יצרפו קטן יתבטלו לגמרי ממנין .והרואה שעומדים בבית
הכנסת לעשות כן עליו לצאת מבית הכנסת כדי להפר מחשבתם ושלא תארע תקלה על ידו.
פסקי תשובות :גדולי הדורות (שו"ע הרב ועוד) צידדו להקל בשעת הדחק גדול כשחשש גדול היה
שיתבטל מנין קבוע ,והמתפללים שם לא יטריחו עצמם ללכת למרחקים כדי להתפלל במניין.
אולם אין להתיר ללא הוראת חכם ואף לאחר היתר יש לצמצם את ההסתמכות ככל האפשר,
דהיינו לומר קדישים הכרחיים וחזרת ש"ץ קצרה.
44ובתוספות מובא שרבינו תם עצמו לא נהג כן.
 45ומסביר שם שדווקא לשיטת רבינו תם שעבד אחד מצטרף הוא הדין לאישה .אולם ראה ביאור הלכה שחלק בזה.
וסיכם בפסקי תשובות שאין כל כך השלכה מעשית לכך ,משום שבכל מקרה אין מקילים בזה.
46ודחה התוספות דבריו ש( :א) אין מזכירים שם שהקטן אוחז בספר תורה( .ב) מדובר בספר תורה שעשוי מגיליון ולא
בחומש .ומדובר במנהג שטות שהרי חומש אינו תחליף לאדם.
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סעיף ה' -
צירוף שלא הביא שתי שערות למניין:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :אם לא הביא שתי שערות ,אפילו הוא גדול בשנים  -דינו כקטן [מ"ב -
וכשהביא נעשה גדול מיום שהביא ,לא למפרע] ,עד שיצאו רוב שנותיו [מ"ב  35 -ויום] ,שאז יתברר
שהוא סריס [מ"ב  -ונעשה גדול למפרע מגיל  13ויום אחד] .ואם נראו לו סימני סריס קודם לכן -
דינו כגדול.
הגה עפ"י המהרי"ק :ומיהו אין מדקדקין בשערות ,אלא כל שהגיע לכלל שנותיו מחזקינן אותו
כגדול ואומרים לעניין זה [מ"ב  -לעניין תפילה שהיא מדרבנן ,ולא לשאר חיובים מהתורה]
מסתמא הביא שתי שערות.

סעיף ו' -
צירוף ישן ומי שאינו יכול לענות למניין:
א .שאינו יכול לענות:
שו"ע עפ"י הגהות מיימוניות :ואם התחיל אחד מהעשרה להתפלל לבדו ואינו יכול לענות עמהם -
...אפילו הכי מצטרף עמהם [מ"ב  -שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ,שבכל עשרה שהם בני
קדושה השכינה שורה].
אחרונים  -יותר מאחד שאינו עונה:
אליה רבה ודרך החיים :המחבר ציין שאחד מהמתפללים אינו יכול לענות ,אבל באמת אפילו אם
יות ר מאחד אינו עונה רשאים ,ובלבד שיישארו רובם שאין מתפללים שמונה עשרה ויכולים לענות
עמהם.
חיי אדם ובאר היטב :אם יותר מאחד אינו יש להחמיר וזה פשט לשונו של המחבר.
פסקי תשובות :מנהג רבים וטובים אשר בשישה שגמרו תפילת עמידה מתחיל הש"ץ אמירת
קדיש שאחרי עמידה של ערבית ויש להם על מי לסמוך  ,ופרט אם יש ביטול מלאכה או טורח
ציבור .אולם לעניין חזרת הש"ץ יש להחמיר ולהמתין לתשעה עונים.
הליכות עולם :אפילו שניים או שלושה או ארבעה עודם מתפללים  -מעיקר הדין מצטרפים למנין
עשרה אעפ"י שאינם יכולים לענות עם הציבור ,כל שיש שם רוב המכוונים .ומ"מ בי ֵׁשן אין להקל
אלא כשאחד מהעשרה ישן.
ב .ישן:
רבי יעקב בירב :ניתן להסיק מפסקו של ההגהות מיימוניות שאם היה אחד י ֵׁשן  -מצטרף עמהם
לקדיש וקדושה .והוסיף הבית יוסף שכדאי הוא מורי ז"ל לסמוך עליו.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הגהות מיימוניות ורבי יעקב בירב :ואם התחיל אחד מהעשרה להתפלל לבדו ...או
שהוא ישן  -אפילו הכי מצטרף עמהם.
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ט"ז ופרי חדש :מתפלל ישן אינו מצטרף להשלמת מניין .משום ש( :א) אדם שאינו יכול לענות,
למרות שאינו עונה עם הציבור ,מכל מקום יכול לשתוק ושומע כעונה מה שאין כן בישן( .ב) פסקנו
הלכה כשלא ריב"ל לענין קטן  .47יותר מזה ,ישן פחות מקטן משום שבזוהר כתוב שאדם ישן
נשמתו מסתלקת ( .48ג) המחבר לקמן (קכד ,ד) פסק שאם אין תשעה המכוונים לברכות הש"ץ קרוב
להיות ברכותיו לבטלה .49
ביאור הלכה :לכתחילה בוודאי צריך להקיצו ועל כל פנים לעורר שיהיה מתנמנם .ואם אי אפשר
בזה צריך עיון למעשה ,כי אף בפרי מגדים פסק שאם אי אפשר הסומך על השולחן ערוך לא
הפסיד .ואפשר שבמקום שמתפללים קדיש וקדושה בקול רם והשאר בלחש יש להקל במקום
הדחק ,שאין בזה חשש ברכה לבטלה.
משנה ברורה  -דין ישן בשאר עניינים:
הביא בשם הפרי מגדים שגם לענין זימון בעשרה גם כן ישן מצטרף לדעת השולחן ערוך כמו לענין
תפילה .לענין קריאת התורה ונשיאת כפיים צריך עיון ,אך לענין קריאת המגילה בוודאי אין הישן
מצטרף לעשרה ,משום שבמגילה צריך עשרה לפרסום הנס ובישן אין פרסום נס.

סעיף ז' -
המתנה למתפלל כדי שיענה קדיש:
שו"ע עפ"י הגהות מיימוניות :כשאחד מתפלל לבדו [מ"ב  -אפילו יש מנין בלעדו]  -נכון שהאחרים
ימתינו מלומר קדיש עד שיגמור ,כדי שיזכה גם הוא.

סעיף ח' -
צירוף חירש או אילם למנין:
שו"ע עפ"י מהרי"ל :חרש המדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר  -הן כפקחין ומצטרפים .אבל
מי שאינו שומע ואינו מדבר  -הרי הוא כשוטה וקטן.
ט"ז [קכד ,ב] ,שו"ע הרב ובן איש חי :מי שאינו שומע  -לא מצטרף ,משום שצריך שיהיו תשעה
עונים כפשט המחבר ואם לא ,קרוב הדבר לברכה לבטלה.
הלכה ברורה :חרש המדבר ואינו שומע ואין שם עשרה בלעדיו  -מצטרף למניין .וכן אילם השומע
ואינו מדבר  -מצטרף למנין אפילו הם ארבעה ,כל שיש רוב מנין שהם שומעים ומדברים.
הלכה ברורה  -חירש אילם שלמד בבית הספר לחרשים:
חירש שאינו שומע ואינו מדבר דינו כשוטה ואינו מצטרף למניין .ומכל מקום חירש -אילם שלמד
בבית הספר לחירשים -אילמים ומתנהג כאיש פיקח ומכלכל מעשיו במשפט  -אפשר לצרפו למניין
 47ואפילו ריב"ל יודה שלא מצטרף הישן למנין ,כיוון שניתן להעיר אותו משנתו למה נצרף אותו כשהוא ישן לכתחילה
ולא דומה לקטן שאי אפשר לעשותו גדול.
48ועיין ילקוט יוסף חלק א' עמודים רפז -רצב.
49ולפי זה קשה על המחבר וראה בפסקי תשובות עמודים תפג -תפד שהביא שלוש יישובים .יישובים אלה שייכים
למחלוקת האחרונים לעיל האם יותר מאחד שאינו יכול לענות מעכב או לא ואכמ"ל.
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לאמירת "קדיש" או "קדושה" או "ברכו" או שלוש עשרה מידות הרחמים .אולם יש להחמיר שלא
לצרפו למנין לומר כל חזרת הש"ץ אלא יאמר הש"ץ תפילת שמונה עשרה פעם אחת בקול רם עם
הציבור עם הקדושה ואח"כ שיסיים ברכת "האל הקדוש" ימשיכו תפילתם בלחש .וכן אין לצרפו
למנין לקריא ת ספר תורה בברכות וכלל גדול בידינו ש"ספק ברכות להקל".

סעיף ט' -
בגדר גדול:
שו"ע עפ"י המרדכי :לעולם הוא קטן [מ"ב  -הלכה למשה מסיני] עד שיביא שתי שערות אחר
שיהיה בן י"ג ויום אחד [מ"ב  -לאו דווקא יום ,ודי בכך שנכנס אפילו רגע אחד מתחילת שנת
י"ד  .]50ושנת העיבור בת י"ג חודש.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1חזקה שהגיע לגיל י"ג  -ישנה חזקה שאם הנער הגיע לכלל שנים ,מן הסתם הביא שתי
שערות .לכן ,אפילו אם לא רואים שתי שערות ,חוששים שמא היה לו אלא שנשרו .מכל
מקום חזקה זו היא בגדר ספק ,ובספק תורה מחמירים ובספק דרבנן מקילים.
 .2נאמנות אבי הנער  -אביו נאמן להעיד שהוא בן "יג ולא איש אחר  .51ואם מת אביו והביא
שתי שערות ואינו יודע מתי יהיה בן י"ג  -דינו כגדול שנזהר במצוות התורה ,שהרי ספק
תורה הוא .וסייג הלכה ברורה שאם אין אפשרות לברר או שיש טרחה וייגרם טורח
ציבור  -אפשר לסמוך על עדות הנער עצמו.
 .3נולד בבין השמשות  -דנים אותו כספק והולכים לחומרה בכל דבר שהוא מהתורה.

סעיף י' -
מי שנולד בחודש אדר:
שו"ע עפ"י האגור :אם 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 ,כיוון
שהגיע אחד באדר של שנת י"ג.
הגה עפ"י מהר"י מינץ :ומי שנולד באדר ונעשה בר מצווה בשנת העיבור  -אינו נעשה בר מצוה עד
אדר השני [מ"ב  -משום שאדר הראשון לא נקרא אדר אלא חודש העיבור].
א .אחרונים  -נולד בשנה מעוברת באדר א' והגיע למצוות בשנה מעוברת:
לבוש ורוב הפוסקים :נעשה בר מצוה בחודש אדר הראשון כפי התאריך המקורי ,וכך מהר"י מינץ
שהוא מקור הדין פסק.
 50לדוגמא :נולד בסוף יום ראש השנה ,כיוון שעדיין הוא ודאי יום  -נעשה בן י"ג שנה בתחילת ליל ראש השנה של שנת
י"ד.
51בפסקי תשובות הביא שיש אומרים שאף אדם אחר נאמן להעיד על כך.
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מגן אברהם :נעשה בר מצווה באדר השני מכל מקום .שהרי מי שנולד בשנה פשוטה אינו נעשה בר
מצוה עד אדר השני כפסק הרמ"א ואם כן גם זה ,אעפ"י שנולד בשנת העיבור מכל מקום אשתקד
הייתה שנה פשוטה ונעשה בן י"ב באדר סתם .לכן ,לא מלאו לו י"ג עד שנת אדר השני.
ב .הלכה ברורה  -נולד בראש חודש כסלו או טבת:
מי שנולד ביום א' של ראש חודש כסלו או טבת ובשנה שנעשה בר מצוה היה ראש חודש יום אחד
בלבד  -הרי שהוא נעשה בר מצוה בתחילת ליל ראש חודש כסלו או טבת .אולם אם בשנה של הבר
מצוה היה ראש חודש כסלו או טבת שני ימים  -דעת רבים מהפוסקים שנעשה בר מצוה כבר
מתחילת ליל א' של ראש חודש ,ונכון להחמיר שלא לצרפו עד ליל שני של ראש חודש.

סעיף יא' -
צירוף בעל עבירות למניין:
ספר המנהיג :אדם שהוא עבריין ולא נידו אותו הקהל מאצלם  -נמנה למניין עשרה וחייב בכל
המצוות .המקור לכך הוא ממסכת סנהדרין (מד ,א) שנלמד מעכן ש אף על פי שחטא  -ישראל הוא,
שעומד בקדושתו ולא יצא מכלל ישראל.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ" י המנהיג :עבריין שעבר על גזירת הציבור או שעבר עבירה [מ"ב  -דווקא לתיאבון ,אבל
להכעיס  -דינו כעכו"ם ואינו מצטרף] ,אם לא נדוהו [מ"ב  -אפילו עבירה שחייב עליה מיתה]  -נמנה
למניין עשרה.
א .משנה ברורה  -צירוף קראים למנין:
כת הקראים אינם מצטרפים לעשרה ,משום שהם אינם מודים בתורה שבעל פה ,וכל מי שהוא
כופר בתורה שבעל פה  -אין מצטרף לכל דבר שבקדושה .וסייג הלכה ברורה שאם חזרו בתשובה
מצטרפים למניין.
ב .הלכה ברורה  -צירוף מחלל שבת בפרהסיא למניין :52
בזמנינו שהמחללים שבת בפרהסיה עושים כן מחמת שלא למדו תורה ואינם יודעים חומר האיסור
יש מקילים לצרפם למניין .ובשעת הדחק כשאין שם מניי ן בלא אותם מחללי שבת יש לסמוך על
דברי המקילים .ומכל מקום לא יאמרו כל חזרת הש"ץ אלא יאמר הש"ץ תפילה אחת בקול רם עם
הקדושה עד "האל הקדוש" ואח"כ ימשיכו תפילתם בלחש .וכן אין להניח שאותו מחלל שבת
יאמר קדיש או "ברכו" לבדו ,אלא יאמר עמו אחד מהקהל שהוא שומר תורה ומצוות.

52וראה פסקי תשובות עמודים תצב -תצג.

61

סעיף יב' -
צירוף מנודה למנין:
שו"ע עפ"י רש"י :מנודה  -אין מצרפין אותו לכל דבר שצריך עשרה .אבל מותר להתפלל בבית
הכנסת שהוא שם ,אלא אם כן פרשו להחמיר עליו בכך .וסייג הלכה ברורה שמצטרף למניין
במקרה ש( :א) עפ"י הבית יוסף שנידוהו מחמת עבירה ולא מחמת ממון( .ב) תלמיד חכם לכבודו.

סעיף יג' -
מקום העשרה לענין צירופם:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף פה עמוד ב:
משנה :אבר שיצא מקצתו  -חותך עד שמגיע לעצם וקולף עד שמגיע לפרק וחותך...מן האגף ולפנים  -כלפנים ,מן האגף
ולחוץ  -כלחוץ.
גמרא :אמר רב יהודה אמר רב :וכן לתפילה .ופליגא דריב"ל ,דא"ר יהושע בן לוי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת
בין ישראל לאביהם שבשמים.

קורבן פסח שיצא בארבעה עשר בניסן חוץ לחומת ירושלים הריהו נפסל וטעון שריפה .הוא הדין בשר
קורבן הפסח שיצא בליל הפסח חוץ למקום חבורתו שהוא נאסר באכילה וטעון שריפה שנאמר " ְּבבַיִת ֶא ָחד
תֹוציא ִמן ַהבַיִת ִמן ַהבָ ָשר חּוצָ ה" (שמות יב ,מו) .משנתנו דנה באבר מן הפסח שיצא מקצתו מחוץ
ִ
י ֵָאכֵ ל ,ל ֹׁא
למחיצתו וקובעת שאותו החלק שיצא נאסר באכילה .אולם מכיוון שאסור לשבור את העצם ,עליו לחתוך
את הבשר שיצא עד העצם .המשנה דנה עד איזה מקום נידון כ"פנים" .אגף נקרא מקום הגפת הדלת שהיא
נוקשת שם שסוגרים אותה ומאותו מקום ולפנים ,היינו מהשפה הפנימית של עובי הפתח עד מקום הנקישה
דינו כלפנים .אולם אם האבר ממקום נקישת הדלת ולחוץ דינו כלחוץ .הגמרא מביאה מחלוקת האם דינים
אלה שייכים אף לתפילה :רב יהודה בשם רב  -דינים שייכים אף לתפילה .ריב"ל  -דינים אלו לא שייכים
לתפילה ,משום שאין הפסק לפני המקום שהכל גלוי וידוע לפניו.
חלקו הראשונים באיזה ענין בתפילה הם חלקו:
רש"י :האם העומד בפתח יכול להצטרף למנין או שהוא נחשב כלחוץ ולא מצטרף .לדעת רב העומד מן
האגף ולפנים נחשב כעומד בפנים ומצטרף והעומד בחוץ לפתח אינו מצטרף .לדעת ריב"ל אפילו מחיצה
אינה מפסקת לצירוף העשרה ,משום שאין הפסק לפני המקום.
תוספות  :53מדובר שיש מנין בתוך החדר .לפי רב ,העומד מן האגף ולפנים מצטרף עמהם לעניית קדיש
וקדושה ויוצא ידי חובת תפילה בציבור ,והעומד מן האגף ולחוץ אינו מצטרף עמהם .ואילו לפי ריב"ל ,כיוון
שיש עשרה במקום אחד ושכינה שרויה עמהם ,אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין השכינה לבין כל
מי שרוצה לצרף את עצמו עמה.
הגמרא ממשיכה ומציגה סתירה במשנה לגבי דין האגף עצמו בקורבן פסח :ברישא " -מן האגף ולפנים -
כלפנים" ויש לדייק שהאגף עצמו נחשב כלחוץ ,אולם בסיפא נאמר "מן האגף ולחוץ  -כלחוץ" ויש לדייק
שהאגף עצמו נחשב כלפנים .ומיישבת הגמרא :בסיפא מדובר בשערי העזרה ,שעוביים נתקדש בקדושת
העזרה ולפיכך האגף שלהם נחשב כלפנים ואילו ברישא מדובר בשערי ירושלים שעוביים לא התקדש
בקדושת ירושלים ולפיכך האגף שלהם נחשב כלחוץ .חלקו הראשונים מה דין האגף עצמו לעניין תפילה:

53

יש לדחות את פירושו של רש"י ,כי מהגמרא בעירובין (צב ,ב) מוכח שלדברי הכל מחיצה מונעת צירוף למניין עשרה.
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ספר תניא רבתי  :54דין האגף עצמו כלפנים .שאם לא כן לא היו מקדשים אותו בקדושת עזרה,
ודווקא בשערי ירושלים דינו כלחוץ משום המצורעים.
רבינו ירוחם ורמב"ם :דין האגף עצמו כלחוץ .לפיכך ,העומדים באסקופת בית הכנסת לא נמנים
עם העשרה בבית הכנסת.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו ירוחם  :55צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד [מ"ב  -ואפילו אינם רואים אלו את
אלו ,כיוון שהם בבית אחד] ושליח ציבור עמהם .והעומד בתוך הפתח מן האגף ולחוץ ,דהיינו
כסוגר הדלת ממקום פנימית של עובי הדלת ולחוץ  -כלחוץ .וסייג יד אפרים שדווקא אחר מקום
קביעות הדלת דינו כלחוץ ,אבל המקום שאחר מקום סגירת הדלת לצד פנים דינו כלפנים.
מגן אברהם ואבן העוזר כתניא רבתי :כשהדלת נסגרת מבפנים החדר  56ועומדים חצי מהעשרה
ממקום סגירת הדלת כולל עובי הדלת ולחוץ  -מצטרפים ,שכך משמע בגמרא ובבית יוסף .ולשיטה
זו כל עובי חלל הפתח נחשב אגף ודינו כלפנים.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1עשרה בשני חדרים ופתח ביניהם  -מקצתם בחדר אחד ומקצתם בחדר אחר  -אינם
מצטרפים אף על פי שהפתח פתוח ביניהם ,משום שאין שם פרצה והפתח עצמו משמש
כמחיצה ונחשב כשני בתים .ואפילו כשאין דלת ביניהם ,כל שהם בשני רשויות ואין
רואים זה את זה  -אין מצטרפים.
 .2תשעה במקום אחד ואחד מאחורי וילון  -תלוי לשם מה נתלה הוילון .אם נתלה הוילון
בשביל צניעות  -מצטרף .אולם כ שפרסו כדי שיהא מחיצה ,כגון שיש שם תפילין או ספר
תורה ורוצה לשמש מיטתו  -אינו מצטרף .אולם אם רואים זה את זה מצטרף.
ב .אחרונים  -תשעה בבית ואחד בסוכה:
מהריק"ש ופרי מגדים :היו תשעה בבית ואחד תוך הסוכה בחג הסוכות  -הסוכה מצטרפת לבית,
מפני שאינה משמשת למחיצה אלא חשובה כפינת הבית.
פרי חדש :הסוכה אינה מצטרפת לבית ,משום שלסוכה יש מחיצה בפני עצמה נחשב כשני חדרים.
הלכה ברורה :היו תשעה בתוך הבית ואחד בסוכה הסמוכה אל הבית ורק מחיצות מפרידות בין
הבית לבין הסוכה ואין קיר הבית מפריד ביניהם והיה הדבר בחג הסוכות  -אם היו רואים אלו את
אלו יש להקל ואם לאו יש להחמיר.
ג .אחרונים  -שני חדרים ורואים זה את זה:
מטה יוסף ופרי חדש :אם נמצאים בשני חדרים אבל רואים אלו את אלו  -מצטרפים למניין וכך
פסקו הראבי"ה והרשב"א.
54ספר שמלוקט ב רובו משיבולי הלקט .פסק זה מובא בבית יוסף בהבנה הפשוטה בגמרא על פי רש"י ,אולם לא מובא
שם פוסק שהכריע כך.
55וראה בירור הלכה עמודים קעה -קעו שמאריך לבאר את שיטת המחבר.
56והעיר הביאור הלכה שאם הדלת לצד פנים ונכנסת מקצת לתוך חלל הפתח צריך עיון בשיטתו ,ראה שם.
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מחזיק ברכה והלכה ברורה :אם נמצאים בשני חדרים אפילו רואים זה את זה  -אינם מצטרפים,
והרשב"א פסק בלשון אפשר.
ביאור הלכה :כשרואים אלו את אלו מצטרפים ויש מחמירים שאין מצטרפים אפילו ברואים.
ויותר טוב לכתחילה להחמיר ולא לסמוך על רואים  ,משום שמקור הדין הוא ברשב"א ושם כתב
דבר זה רק בדרך אפשר.

סעיף יד' -
הצטרפות של מראה פניו למנין:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף פה עמוד ב:
משנה :החלונות ועובי הקורה  -כלפנים.
גמרא... :דאמר רבי שמואל בר רב יצחק :מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים? מפני שמצורעין מגינין תחתיהן בחמה
מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים...
אמר רב :גגין ועליות לא נתקדשו.

המשנה קובעת שעובי חלל החלונות שבחומת ירושלים ועובי ראש החומה בגובה  -נחשבים כלפנים העיר.
הגמרא בהמשך מסייגת שעובי השערים אינו נחשב כלפנים ,מפני שאילו היו מקדשים את שערי ירושלים,
אסור היה למצורע שמשולח מחוץ לשלוש מחנות לעמוד תחתיהם ולהגן על עצמו .רב פוסק שלא התקדשו
אלא הרצפה והאוויר עד התקרה ,אבל הגגות והעליות של ירושלים ולשכות העזרה לא התקדשו .לפיכך,
אין אוכלים קודשים קלים בגגות ובעליות של ירושלים .ופסק רבינו ירוחם שגם לעניין בית כנסת גגות
ועליות אינם בכלל בית והחלונות ועובי הכתלים כלפנים .דנו הראשונים לעניין תפילה בהצטרפות של עומד
בחלון מאחורי בית הכנסת:

רבינו ירוחם ומהר"י אבוהב :מה שחלונות ועובי הכתלים כלפנים הוא כשראשו ורובו בחלון או על
עובי הכותל הנראה מתוך הבית .מתפלל צריך שיכניס ראשו ורובו בחלון כדי שיצטרף למניין.
רבינו האי גאון וארחות חיים :מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות
אפילו אינו רחב ארבע ומראה להם פניו משם  -מצטרף עמהם לעשרה.
פסק ההלכה:
שו"ע :מי שעומד אחורי בית הכנסת 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] .חלקו האחרונים האם הראשונים שהובאו בבית יוסף חולקים זה על זה והמחבר
הכריע כארחות חיים או שמא כולם מסכימים והמחבר הכריע כמותם:
•

מג"א ומשנה ברורה :יש מחלוקת בבית יוסף למרות שלא הוצגו כך דבריו בפשטות.
ובדעתו כאן הכריע המחבר כארחות חיים שדי בכך שמראה להם פניו ואין צורך שיכניס
ראשו כפסקו של רבינו ירוחם .לפיכך ,העומד בעזרת נשים ויש חלון ומראה להם פניו
משם  -מצטרף עמהם לעשרה  .57ומ"מ טוב אם בנקל הוא לו לירד לבהכ"נ.

57וראה פסקי תשובות עמודים תצו -תצז שדן בעזרת נשים וחדרים סמוכים.
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•

מהר"ם בן חביב והלכה ברורה :למרות שיש הבדל בין רבינו ירוחם לר"י אבוהב ,משמע
מהבית יוסף שאין מחלוקת וכאן פסק המחבר כדעת כולם שצריך שיכניס ראשו בחלון
ומה שכתב הארחות חיים "ומראה להם פניו" היינו שמכניס ראשו מבעד לחלון.

סעיף טו' -
צירוף קבוצות מתפללים ע"י שליח ציבור:
שו"ע עפ"י הרא"ש  :58אם מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ [מ"ב  -ואינם רואים אלו את אלו] ושליח
ציבור תוך הפתח  -הוא מצרפן .והסביר משנה ברורה שכיוון שהוא שליח ציבור ,כל אחד נותן
דעתו עליו והוא מחברם יחד ולכן אדם אחר אינו מחברם.

סעיפים טז' -יז'
צירוף חצר קטנה שנגררת אחרי חצר גדולה:
תלמוד בבלי מסכת ערובין דף צב עמוד ב:
צבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה  -יוצאין ידי חובתן .ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה  -אין יוצאין ידי חובתן.
תשעה בגדולה ואחד בקטנה  -מצטרפין .תשעה בקטנה ואחד בגדולה  -אין מצטרפין.

הגמרא בעירובין לומדת ממשנה שם כלל ביחס שבין חצר קטנה שנפרצה במקום חבורה לחצר גדולה:
החצר הגדולה אי אפשר לה להמשך אחר החצר הקטנה ,משום שהיא כמופלגת ועומדת בפני עצמה .אולם
החצר הקטנה אינה מופלגת מן החצר הגדולה אלא נחשבת כקרן זווית לחצר הגדולה .לכלל זה השלכות
הלכתיות לדיני הצטרפות למניין  .59שמלבד שהגדולה אינה נמשכת לקטנה ,גם הציבור שחשובים אי אפשר
להם להמשך אחר היחיד ,רק היחיד נמשך אחר הציבור.

א .צירוף מניי ן אלו לאלו (טז'):
שו"ע :חצר קטנה שנפרצה במלואה לגדולה ,דהיינו שנפרצה קטנה במקום חבורה לגדולה ונפל כל
אותו כותל שהיה מפסיק ביניהם ,ובגדולה נשארה משארית כותל זה שנפל פסים [פירוש  -מעט
כותל ישר ושווה] מכאן ומכאן  -הגדולה כמופל גת מן הקטנה ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה ,אלא
הרי היא כקרן זווית שלה .לפיכך ,אם תשעה בגדולה ואחד בקטנה  -מצטרפים ,שהקטנה נגררת
אחרי הגדולה והרי היא כאילו היא בתוך הגדולה כיוון שהרוב בגדולה .אבל אם היו תשעה בקטנה
ואחד בגדולה או חמישה בזו וחמישה בזו  -אין מצטרפין.
ב .צירוף שליח ציבור למניין (יז'):
שו"ע :היה שליח ציבור בקטנה וציבור בגדולה  -מוציאן ידי חובתן ,שהוא נגרר אחריהם .אבל אם
היה שליח ציבור בגדולה וציבור בקטנה  -אינו מוציאן ידי חובתן ,שאין הרוב נגרר אחר היחיד.

58בבית יוסף הסביר שפסק זה מבוסס כנראה מדיני זימון כמו שיתבאר בסימן קצה לקמן.
 59הגמרא שם מביאה השלכות הלכתיות גם בדיני גט ,קריאת שמע כנגד צואה ועוד.
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סעיף יח' -
צירוף בית כנסת לעזרה:
שו"ע עפ"י רבינ ו ירוחם :אם קצת העשרה בבית הכנסת וקצתם בעזרה [מ"ב  -ואפילו תשעה בבית
כנסת ויחיד בעזרה]  -אינם מצטרפים .והסביר המשנה ברורה שבשונה מהסעיפים הקודמים אין
פרצה ביחס בין המקומות ,אלא מחיצות ואפילו הפתח עצמו שאין בו דלת נחשב כמחיצה.

סעיף יט' -
צירוף שליח ציבור שבתיבה:
מהר"י אבוהב ורשב"א :התיבה בבית כנסת למרות שהיא גבוהה עשרה ורחבה ארבע ויש לה
מחיצות גבוהות  -החזן מצטרף להשלמת מנין ,משום שהתיבה אינה עומדת לתשמיש בפני עצמה
אלא לתשמיש בית הכנסת והמחיצות לנוי ולא למטרת מחיצה בפני עצמה .וסייג הסמ"ק שאם
המחיצות מגיעות עד לתקרה  -לא מצטרף החזן ,משום שבכך התיבה אינה בטילה.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הראשונים :שליח ציבור בתיבה ותשעה בבית הכנסת  -מצטרפין ,אף על פי שהיא גבוה
י' ורחבה ד' ויש לה מחיצות גבוהות י' ,מפני שהיא בטילה לגבי בית הכנסת .ויש מי שכתב דהני
מילי כשאין המחיצות מגיעות לתקרת הגג.
גר"א :אפילו כשהמחיצות גבוהות רק י'  -אינו מצטרף ויש לדחות את כל הראיות שהובאו בבית
יוסף .והסביר הביאור הלכה שאף לדעתו יש להחמיר לכתחילה דווקא לעניין צירוף ,אבל לעניין
תפילה בציבור לשמש שעומד שם יש להקל.

סעיף כ' -
עניית דברים שבקדושה למי שאינו מצטרף:
א .במציאות שאין הפסק בין המתפלל לעשרה:
תוספות ,ראב"ד ,רשב"א וטור :אם היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש או קדושה ויש
עומדים מחוץ לחדר  -אעפ"י שלענין צירוף למנין צריך שיהיו אתם באותו החדר ,מכל מקום לענין
עניית דברים שבקדושה רשאים אף העומדים מחוץ לחדר לענות עמהם .הטעם :על פי קביעות של
ריב"ל לעיל שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הראשונים :היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש או קדושה  -אפילו מי שאינו עמהם
[מ"ב  -אפילו בבית אחר רחוק לגמרי]  -יכול לענות.
ב .במציאות שיש טינוף או גוי בין המתפלל לעשרה:
מהר"י אבוהב :עפ"י הירושלמי שאם יש באמצע בין העונה לעשרה מקום טינוף  -לא יענה עמהם.
והוסיף בשם רב אחא שגם גוי נחשב הפסק.
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פסק ההלכה:
שו"ע :היום עשרה במקום אחד ואומרים קדיש או קדושה  -אפילו מי שאינו עמהם יכול לענות.
ויש אומרים שצריך ש לא יהא מפסיק דבר שאינו נקי [מ"ב  -ואפילו רחוק ארבע אמות מהטינוף,
כיוון שיש הפסק] או גוי  .60חלקו האחרונים האם הכריע המחבר כיש אומרים:
•

לבושי שרד ומשנה ברורה :מכיוון שכתב המחבר דעה זו כ"יש אומרים" משמע שהלכה
כסתם שאפילו אם יש הפסק טינוף או גוי  -מצטרף .וכך משמע מפסק הרמ"א לקמן (עט,
א) וכמו שכתב המגן אברהם .ומכל מקום ראוי להחמיר ובשעת הדחק העושה כדעה
הראשונה לא הפסיד.

•

כף החיים והלכה ברורה :המחבר פסק כ'יש אומרים' שאם יש הפסק אסור לענות דברים
שבקדושה .ומה שכתב בלשון 'יש אומרים' הוא משום שכן דרך השולחן ערוך לכתוב דבר
שהוא דין חדש שלא מצאו בפוסקים כי אם בפוסק אחד.

הלכה ברורה  -ענייה לדברים שבקדושה דרך הטלפון:
אם נמצא בתוך בית כנסת ויש גוי בינו לבין השליח ציבור רשאי לענות דברים שבקדושה .וכן אם
היה הדבר מבית לבית ,אבל אינו רואה את אותו דבר שאינו נקי או את העבודה זרה או את הגוי -
רשאי לענות דברים שבקדושה .לכן ,הוא הדין לשומע דרך הטלפון או דרך הרמקול או דרך הרדיו
בשידור ישיר  -רשאי לענות עמהם ,משום שלמרות שישנו הפסק כל שאינו רואה את אותו הפסק
רשאי לענות .ומכל מקום אינו יוצא ידי חובה  ,משום שאינו שומע קול אדם אלא שומע קול אחר
הב א באמצעות ממברנא ואותו קול אינו בן חיוב ואינו מוציא ידי חובה.

סעיף כא' -
חובת היחיד בעיר שיש בה עשרה בלבד:
שו"ע עפ"י הגהות מיימוניות :עיר שאין בה אלא עשרה ואחד מהם רוצה לצאת בימים הנוראים -
מחייבין אותו לשאר או להשכיר אחר במקומו [מ"ב  -שכיוון שמנהג בכל תפוצות ישראל בימים
נוראים ,הרי זה דומה לספר תורה ובית כנסת שבני העיר כופין זה את זה  .]61ואם הם אחד עשר
ורוצים לצאת שניים  -ישכירו שניהם אחד בשותפות במקומם ושניהם יפרעו בשווה ,ואם אחד עני
ואחד עשיר  -פורעים חציו לפי ממון וחציו לפני נפשות [מ"ב  -טעות סופר ופורעים שניהם בשווה ,62
כיוון שאין אחד רשאי לבטל המניין  ]63ושכר החזן על היוצאים כעל הנשארים.
60ראה בירור הלכה שבדפוס הראשון בשו"ע היה כתוב "כותי" ובמהדורת סלוניקי שכ"ח וקראקא שע"ח נדפס "גוי",
אבל במהדורות מאוחרות יותר נדפס "עכו"ם" .ואחרונים רבים פסקו כפשט הבית יוסף שלפנינו שאף גוי עצמו
מפסיק .אולם המגן אברהם שהיה לפניו "עכו"ם" חילק בין עבודה זרה שמפסיקה לגוי עצמו שאינו מפסיק.
61אולם הסביר הביאור הלכה שאם הורגלו אנשי העיר ללכת לעיר הסמוכה שיש בה קיבוץ גדול והתפילה היא ברוב
עם ועכשיו רוצים תשעה לשכור שליח ציבור כדי שלא יצטרכו ללכת לעיר והעשירי ממאן  -אין יכולים לכופו .וכך פסק
למעשה הלכה ברורה.
62וראה הלכה ברורה עמוד קפז שפסק כפשטות המחבר ,שמשלמים חצי מהשכירות בשווה והחצי השני לפי עושרו.
63והמשיך המשנה ברורה שמה שנותנים חציו לפי ממון היינו כשאין דרים ביישוב אלא שמונה ,שצריכים לשכור
שניים ,ובזה תלוי גם לפי ממון כי העניים יכולים ללכת לעיר הסמוכה והעשירים אינם יכולים להניח ביתם ורכושם.
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הגה :ואין חילוק בין אם רוצה לילך זמן ארוך קודם יום טוב או לא ,כל שלא יחזור ביום טוב.

משנה ברורה  -מספר דינים:
תשלום אנוס לשכירת אדם או שליח ציבור  -הנמצא חוץ למדינה ואינו רשאי לחזור
.1
מחמת אונס  -פטור מתשלום עבור שכירות אדם להשלמת המניין ועבור שכירות השליח
ציבור .אולם כשאינו אנוס ממש ,היינו שאינו יכול לבוא מחמת חוב ממון או פשיעה  -לא
יפסידו עבור זה חבריו את חלקם.
.2

תשלום אורחים  -יישוב שיש בו פחות ממניין ובאים מיישובים מסביב אנשים עם
משפחותיהם  -אין בני היישוב יכולים לחייבם לשלם עבור שכירות שליח ציבור ,כיוון
שאם היו רוצים היו יכולים ללכת למקום שיש שם מנין בלעדיהם ולגבי השליח ציבור ,בני
היישוב צריכים לשכור שליח ציבור גם בלעדיהם.

סעיף כב' -
כפייה להשלמת מנין ולשכירת חזן:
שו"ע עפ"י ה מהר"י קולון :לא היו כופין להשכיר להשלים מניין כי אם בימים הנוראים ,וכגון
שאין חסרים כי אם אחד או שנים .אלא אם כן ,מנהג קבוע ומפורסם בעיר לכוף להשכיר אפילו
בחסרון שלושה או ארבעה .אם יש מנין מיושבי העיר  -כופין לשכור חזן [מ"ב  -אפילו כל השנה].
הגה :וכן במקום שאין מנין תמיד בבית כנסת  -כופין זה את זה בקנסות שיבואו תמיד לבית
הכנסת ,שלא יתבטל התמיד [מ"ב  -כי כיוון שיש מניין בעירם חל עליהם חובתה המצווה] .ועין
לקמן ריש סימן קנ' ,אם כופין זה את זה לבנות בית הכנסת.
פסקי תשובות  -לעבור למנין אחר ועקב כך יתבטל מנין קבוע:
על פי דברי הרמ"א יש לפסוק שכשיש חשש לביטול מנין קבוע  -אין אדם רשאי לעזוב בית כנסת או
לעזוב למנין קבוע בתואנה שיש בסביבה עוד בתי כנסיות ,ואפילו בידו סיבות של ביטול תורה או
של הידור מצווה ,כגון שבמניין אחר מתפללים ביתר מתינות וכוונה וכיוצ"ב.

סימן נו'
סעיף א' -
אופן עניית "אמן":
א.הקדמה לענין הקדיש:
. 1מקרא שעליו מבוסס הקדיש:
נֹודעְּ ִתי לְּ עֵינֵי
טור :הנביא יחזקאל (לח ,כג) מתאר את מלחמת גוג ומגוג" :וְּ ִה ְּתג ִַד ְּל ִתי וְּ ִה ְּת ַק ִד ְּׁש ִתי וְּ ַ
גֹויִם ַרבִ ים וְּ י ְָּדעּו ,כִ י אֲ נִי ה'" ,שאז יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא ,שנאמר (זכריה יד ,ט) "בַיֹום
ּוׁשמֹו אֶ חָ ד".
הַ הּוא י ְִּהיֶה ה' אֶ חָ ד ְּ
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 . 2פירוש "שמיה רבא מבורך לעלם":
מחזור ויטרי" :שמיה רבא" שם יה רבא ,שאנו מתפללים על שם יה שאינו שלם שיתגדל ויתקדש
ושיחזור להיות שלם והיינו לעת הגאולה שינקום מעמלק שנשבע שלא יהיה שמו שלם והכיסא
ש לם עד שינקום ממנו ,שנאמר (שמות יז ,טז) כִ י יָד ַעל ֵכס יָּהִ ,מל ְָּח ָמה בה' ַבע ֲָמ ֵלק ִמדֹׁר דֹׁר" ,שאין
הכסא שלם עד שינקום ממנו" .מבורך לעולם" זו תפילה נוספת ששמו יהיה מבורך לעולם הבא.
תוספות" :שמיה רבא מבורך לעולם" הינה תפילה אחת שפירושה אינו שיהא שמו הגדול שלם
אלא יהא שמו הגדול מבורך  .וכך מוכח מברכות (ג ,א) שבשעה שישראל עונים "אמן יהא שמו
הגדול מבורך" .ולפיכך ,מסיק אור זרוע לפירוש זה שאין צריך להפסיק בין "שמיה רבא ל"מברך".
פסק ההלכה:
רמ"א כתוספות :ולא יפסיק [מ"ב  -שלא יפסיק בשתיקה ביניהם ,אבל אין צריך לומר בנשימה
אחת] בין "יהא שמה רבא" ל"מברך".
 . 3טעם שקדיש בלשון ארמית:
תוספות בשם יש אומרים :אומרים קדיש בלשון ארמי כדי שהמלאכים לא יתקנאו בנו שאנו
משבחים שבח נאה כזה.
ר"י :יש לדחות את הטעם של היש אומרים משום שיש הרבה תפילות יפות שנאמרות בעברית.
אלא נראה הטעם על פי הגמרא בסוטה (מט ,א) שאין העולם מתקיים אלא על "סדרא דקדושא"
ועל עניית "יה שמיה רבה" של אגדה והיו שם עמי הארץ שמכירים ארמית בלבד ולכן נהגו לאומרו
בלשון שהכל מבינים אותו .64
ב .אופן אמירת קדיש:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב:
אמר רבי יהושע בן לוי :כל העונה "אמן יהא שמיה רבא מברך" בכל כחו  -קורעין לו גזר דינו ,שנאמר "בפרוע פרעות
בישראל בהתנדב ברכו ה'" .מאי טעמא "בפרוע פרעות"? משום ד"ברכו ה'".

רבי יהושע בן לוי קובע שהעונה "אמן יהא שמיה" "..בכל כוחו" יכול לבטל את גזר דינו .המקור הוא
משירת דבורה (שופטים ה ,ב) שמתארת את הני צחון בסיסרא שבו היה ביטול ("בפרוע") הפורענות משום
שהתנדבו ישראל לברך את בוראם .דנו הראשונים בפירוש "בכל כוחו" )1( :רש"י  -בכל כוונתו)2( .
תוספות  -בקול רם ,משום ש( :א) על פי פסיקתא שמספרת מעשה של רבי ישמעאל בן אלישע שמבטלים
גזירות בקול רם דווקא( .ב) בית יוסף  -על ידי שמתפלל בקול רם מתעורר הכוונה.

שו"ע עפ"י הראשונים :יש לכוון בעניית הקדיש [מ"ב  -ואפילו להרהר בדברי תורה אסור] ולענות
בקול רם [מ"ב  -ומכל מקום לא קולות חזקים מדי שיגרום לאנשים להתלוצץ ויחטאו בכך]
ולהשתדל לרוץ כדי לשמוע קדיש [מ"ב  -שמצווה חשובה היא וקודמת לעניית קדושה ו"מודים"].
64והסביר פרישה שכיוון שעל "יה שמיה רבא" של אגדה עומד העולם ,באו כל עמי הארץ לאגדה .אבל לא באו לבית
הכנסת לשמוע "יה שמיה רבא" שאומרים על התפילה ,שלא היה עם הארץ חייב אלא ב"יה שמיה רבה" של אגדה
וב"סידורא דקדושא".

69

עיונים ברמ"א:
 .1עמידה בקדיש  -ויש לעמוד כשעונין קדיש וכל דבר שבקדושה.
ט"ז והלכה ברורה :אין צריך לעמוד בקדיש ,ודווקא קדיש שתפסו מעומד ,כגון לאחר
הלל  -לא ישב עד שיענה "יהא שמה רבה".
מג"א ומשנה ברורה :יש לחשוש וצריך לעמוד .ויש ללמוד קל וחומר מעגלון מלך מואב
שהיה נכרי וקם מעצמו מעל כסאו לדבר ה' ,כל שכן אנחנו עמו.
 .2עניית קדיש באמצע  -ומי שבא לבית הכנסת ושומע הקהל עונין קדיש  -עונה עמהם אף על
פי שלא שמע שליח ציבור שאמר "יתגדל."..
 .3עניית "יהא שמיה" של הש"ץ  -וגם השליח צבור צריך לומר "יהא שמה רבא".
 .4תפילה קודם קדיש  -וכשמתחיל "יתגדל" יש לומר [מ"ב  -קודם הקדיש ,שבשעת הקדיש
צריך לשתוק] "ועתה יגדל נא כח( "..במדבר יד ,יז) ו"זכור רחמיך( "..תהלים כה ,ו).
משנה ברורה :והאריז"ל לא היה רוצה שיאמרו וכמעט היה מגמגם ואומר שאינו
מהתיקונים .לכן ,אין לאומרו בין "ישתבח" ל"יוצר" או בקדיש של ערבית בין גאולה
לתפילה ובכל מקום שאסור להפסיק.
הלכה ברורה :דעת רבינו האר"י שאין לומר פסוקים אלו ,אלא ישתוק וישמע אמירת
הקדיש ויענה "אמן" עם הציבור ,וכן המנהג.
משנה ברורה  -הגייה נכונה של הקדיש:
" .1יתגדל ויתקדש"  -יאמר הדלת שלהם בצירי [הלכה ברורה  -הספרדים וחלק מהאשכנזים
אומרים בפתח] ולא בשני שוואים כאילו התו והגימל בשוו א ,אלא הגימל בפתח .וידגיש
הגימל של "יתגדל" שלא ישמע "יתקדל" שהוא לשון עורף.
" .2יתברך ויתהלל"  -לא ידגיש ביותר את ה -ב' של "יתברך" ,ויחתוך היטב את ה -ה' של
"ויתהלל".
" .3די ברא כרעותה" " -די" ו"ברא" שתי תיבות הן .אחר תיבות "כרעותה" יפסיק קצת,
משום שתיבות אלה מוסבות על הלמעלה על "יתגדל".
" .4בזמן קריב ואמרו אמן"  -נכון שיאמר השליח ציבור בבת אחת ולא יפסיק ביניהם ,כי
נוהגים ש אין הקהל עונים אמן עד שיאמר הש"ץ אמן.
" .5אמן ,יה שמה רבא - "..כשאומר העונה "יה שמה רבה" י פסיק קצת בין "אמן" ל"יהא
שמה רבה" ,כי תיבת אמן מוסבת על ענייה לש"ץ ו"יהא שמה רבה" מאמר בפני עצמו.

סעיף ב' -
מקומות שעונים "אמן" בקדיש:
שו"ע כרמב"ם :כששליח ציבור אומר "יתברך" כל העם עונים אמן ,וכן כשאומר "בריך הוא" וכן
שאומר "ואמרו אמן".
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רמ"א :ולא נהגו לומר אמן אחר "יתברך"  ,65ולא אחר "בריך הוא" [מ"ב  -מנהגנו לענות "בריך
הוא" ,אבל אחר "יתגדל ויתקדש שמה רבא" המנהג לענות אמן] .ולא יפסיק בין "בריך הוא"
ל"עלא מן כל ברכתא".

סעיף ג' -
עד היכן עונים "יהא שמיה רבא":
אב ודרהם ,רמב"ם ורא"ש :כאשר עונה "אמן ,יהא שמיה רבא" מפסיק ב"עלם ולעלמי עלמיא".
משום ש( :א) עד תיבת "עלמיא" שבע תיבות ועשרים ושמונה אותיות  ,66שהרי נאמר שעונה
ְּכּותא עַד ָע ְּל ָמא וְּ עַד עָ לַ ם
לקדיש "בכל כחו"( .ב) כך הוא לשון הפסוק בדניאל (ז ,יח) "וְּ י ְַּח ְּסנּון ַמל ָ
ָע ְּלמַ יָא".
רבי יוסף גיקאטילייא ובית יוסף :אין להפסיק בין "עלם ולעלמי עלמיא" ל"יתברך" ,משום שישנו
מדרש שבו פוגש רבי אליעזר שמצא את אליהו בדרך כדי לעשות נקמה ממי שמספר בין "אמן יהא
שמיה רבא" ל"יתברך" .משמע שצריך לומר "יתברך" ולא להפסיק ב"עלמיא" ואין חילוק במדרש
בין שליח ציבור ליחיד.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י בית יוסף :העונים עד "לעלמי עלמיא" בלבד  -טועים הם ,כי אסור להפריד בין
"עלמיא" ל"יתברך" .ולמד המגן אברהם מהבית יוסף שצריך לדעתו לומר כל הנוסח עד "דאמירן
בעלמא" שיש בכך כ"ח תיבות.
מגן אברהם  :67יש לפסוק כמנהג הקדמונים לענות עד "יתברך" בלבד ומשם והלאה ישתוק ויכוון
למה שאומר השליח ציבור ודין שומע כעונה.
גר"א כאבודרהם ורמב"ם :יש לענות עד תיבת "עלמיא" בלבד ,משום שעד כאן הוא סיום השבח
של "אמן יהא שמה רבא" ,ומ"יתברך" והלאה מתחיל פרק אחר ואין לערבם בבת אחת.
הלכה ברורה  -לא הספיק עד "דאמירן בעלמא":
אם העונה לא הספיק להגיע עד "דאמירן בעלמא" וכבר הגיע השליח ציבור לאמירת "שמיה
דקודשא בריך הוא"  -לא יפסיק לענות אחריו "אמן" .אולם אם הגיע השליח ציבור עד "דאמירן
בעלמא ואמרו אמן" קודם שיספיק העונה להגיע עד "דאמירן בעלמא"  -יפסיק ויענה אחריו
"אמן" ,מפני שעניית "אמן" אחר "שמיה דקודשא בריך הוא" היא מנהג ואילו עניית "אמן" אחר
"דאמירן בעלמא ואמרו אמן" היא חיוב מן הדין.

65וכך מופיע גם בהלכה ברורה עמוד רט שמנהג ישראל לא לענות "אמן" אחרי " " לעלם ולעלמי עלמיא יתברך".
66בבית יוסף מובא בשם מהר"י אבוהב שצריך לומר "לעלם לעלמי עלמיא" בלא וי"ו כדי שיהיו כ"ח אותיות .אולם,
הוא דוחה זאת וגורס "לעלם ולעלמי עלמיא" ,משום שאין לשנות את הנוסח בשביל דרשה .מה גם שניתן לגרוס
"שמיה" בלי יו"ד כנוסח הפסוק בדניאל.
67המגן אברהם מודה לבית יוסף שיש לחבר את תיבת "עלמיא" ל"יתברך" ,אולם אין להאריך עד "דאמירן בעלמא".
וראה פסקי תשובות עמוד תקי שכך התפשט המנהג בקרב האשכנזים ,זולת הנוהגים כמסורת הגר"א.
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סעיף ד' -
הכריעות בקדיש:
טור בשם רב נחשון :מניין הכריעות שבקדיש הם ארבע של חובה ואחת של רשות .כריעות
החובה" )1( :יתגדל ויתקדש" וכורע" ) 2( .בעגלא ובזמן קריב אמן יהא שמיה רבא" וכורע)3( .
"יתברך שמיה דקודשא בריך הוא וכורע" ) 4( .ויתעלה ויתפאר" וכורע .כריעת הרשות" )5( :עושה
שלום במרומיו" וכורע .המקור לכריעות הוא משם ה' שמוזכר במלאכי (א ,יא) "כִ י ִמ ִמזְּ ַרח ֶׁש ֶמׁש
הֹורה ,כִ י גָדֹול ְּׁש ִמי ()3
ּומנ ְָּחה ְּט ָ
וְּ עַד ְּמבֹו אֹו גָדֹול ְּׁש ִמי (ַ ) 1בגֹויִם ּובְּ ָכל מָ קֹום ֻמ ְּקטָ ר ֻמגָׁש ל ְִּׁש ִמי (ִ )2
ַבגֹויִם אָ מַ ר ה' צְּ ָבאֹות (."68 )4-5
כלבו ואבודרהם :באלו המקומות על השליח ציבור לכרוע" )1( :יתגדל"" )2( .יהא שמיה רבא" ()3
"יתברך"" )4( .בריך הוא"" )5( .אמן" .ומציין בבית יוסף שכך נהגו העולם.
פרדס :באלו המקומות על השליח ציבור לכרוע" ) 1( :יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא דברא" כל
זה בכריעה אחת" )2( .בעגלא ובזמן קריב" ) 3( .כשמתחיל לומר שבע שבחות "יתברך וישתבח"...
בכולן הוא כורע" )4( .תשבחתא ונחמתא"" )5( .עושה שלום במרומיו" היא של רשות.
פסק ההלכה:
שו"ע ככלבו :כשאומר החזן "יתגדל" כורע וכן ב"יהא שמיה רבא" וכן ב"יתברך" וכן "בבריך
הוא" וכן ב"אמן".
גר"א :אין לכרוע כלל בקדיש  ,69משום שאין להוסיף בתפילה כריעות כלל ואפילו מקומות שאינם
תפילת לחש ,שהרי אפי לו הכורע בהודאה של ברכת המזון והלל הרי זה מגונה.
הלכה ברורה :מנהג ישראל שהאומר קדיש כורע חמש כריעות בתוך אמירתו ,ואלו הן :כשאומר
"יתגדל" ,וכשאומר "יהא שמא רבא" וכשאומר "יתברך" וכשאומר "בריך הוא" וכשאומר "ואמרו
אמן" בסוף החצי הראשון של הקדיש .וכריעות אלו צריכות להיות כריעות ממש כמו בתפילת
שמונה עשרה ואין ראוי להסתפק בהרכנת הראש בעלמא.

סעיף ה' -
שלוש פסיעות בסיום הקדיש:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :לאחר שסיים הקדיש  -פוסע שלוש פסיעות ואחר כך אומר "עושה שלום"
וכו'.
אחרונים  -שלוש פסיעות בכל הקדישים:
חיד"א ומטה יהודה :דו וקא בקדיש "תתקבל" בשחרית ,מוסף ומנחה צריך לפסוע שלוש פסיעות,
שהרי תרומת הדשן שהוא המקור לדין עסק בקדיש זה בדווקא.
הלכה ברורה :נכון לפסוע שלוש פסיעות בסוף כל קדיש שמסיימים בו "עושה שלום במרומיו" ולא
רק בקדיש "תתקבל" שאחר חזרת השליח ציבור .ואין חילוק בזה בין שליח ציבור האומר "קדיש"
68והסביר מהרלב"ח שאפשר ש"צבאות" אינו אלא כינוי ולכן הכריעה החמישית רשות.
69בפסקי תשובות עמוד תקיא בהערה  113הביא שהגרשז"א זצ"ל חשש לכך ולא עשה כריעות.
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לבין שאר כל אדם שאומר "קדיש על ישראל" או "קדיש יהא שלמא" .וכך משמע מלשון הבית
יוסף "נהגו שאותו שאומר קדיש "...משמע לכל קדיש.

סימן נז'
סעיף א' -
אמירת "ברכו" וענייתו :70
רבינו יהודה ברצלוני :העולה לספר תורה אחר שאמר "ברכו" והעונים אומרים "ברוך ה' המבורך
לעולם ועד" גם הוא יש לו לחזור ולומר "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" .כך הוא בדין זימון שאינו
מוציא את עצמו מן הכלל וחוזר ואומר "ברוך שאכלנו "..והוא הדין לשליח ציבור שחוזר לומר
"ברוך ה' המבורך לעולם ועד".
רבי מאיר מרוטנבורג :השליח ציבור אינו צריך לחזור ולומר "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" אחרי
הציבור .והסביר הפרישה עפ"י הירושלמי בברכות (הלכה ג' ,נד ,ב) שמכיוון שאמר "המבורך" אף
הוא לא הוציא את עצמו מן הכלל ,שהרי אף הוא בירך את ה' באמירה זו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יהודה ברצלוני :אומר שליח ציבור "ברכו את ה' המבורך" ,ועונים אחריו "ברוך ה'
המבורך לעולם ועד" ,וחוזר שליח ציבור ואומר "ברוך ה' המבורך לעולם ועד".
הגה :ונהגו שהשליח ציבור מאריך ב"ברכו" והקהל אומרים "יתברך וישתבח" כו' בעוד שמאריך
[מ"ב  -דווקא בשעת הניגון ,אבל בשעה שאומר התיבות לא יאמר כלום] ב"ברכו".
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שמע מהקהל שעונה "ברוך ה' - "..אם לא שמע משליח ציבור כשאמר "ברכו" ,רק שמע
מהקהל שאמרו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד"  -עונה עמהם גם כן "ברוך ה' המבורך
לעולם ועד" .אבל אם שמע משליח ציבור לבד ,כשעונה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" לא
יענה עמו ,רק יענה אמן על דבריו.
 .2עשרה בלבד ולא ענה השליח ציבור "ברוך ה' - "..שאר הציבור יוצא ידי חובה אעפ"י
שאל השיב השליח ציבור "ברוך ה' ."..אולם השליח ציבור עצמו אינו יצא ידי חובה.
 .3עניית "אמן" אחר "ברוך ה' - "..יש שנהגו שהשליח ציבור עונה אמן אחרי שהציבור
עונים "ברוך ה' "..וטעות בידם .לגבי עניית אמן של הציבור אחרי שהש"ץ עונה "ברוך
ה' "..ישנה מחלוקת בכך  .71ומ"מ אם עומד במקום שאסור להפסיק לא יענה אמן זה.

70ראה פסקי תשובות שדן בטעמה ועניינה של אמירת "ברכו".
71שערי אפרים :הציבור יאמרו אמן אחרי השליח ציבור אף שאמרו מתחילה "ברוך ה'."..
פרי מגדים :אין צריכים לומר אמן ,מכיוון שכבר אמרו "ברו ך ה'' ".למה יאמרו פעם שנייה אמן ומאמין ,הרי כבר
אמרו כן .ומכל מקום הרשות ביד הציבור שאם ירצו עונים על זה אמן.
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ב .הלכה ברורה  -עמידה וכריעה באמירת "ברכו":
יש נוהגים שהציבור עומדים בשעה שעונים "ברוך ה' המבורך "..וכן מנהג האשכנזים .אבל רוב
קהילות הספרדים לא נהגו להחמיר לעמוד בשעה שעונים "ברוך ה' המבורך ."..לגבי כריעה ,מנהג
רוב המקומות שהשליח ציבור כורע כשאומר "ברוך ה' המבורך "..ויש נוהגים שאף הציבור
כורעים כשעונים "ברוך ה' המבורך "..ומנהג רבים מהספרדים שאין הציבור כורעים בעניית "ברוך
ה' המבורך "..כלל.

סעיף ב' -
הפסק בין "ברכו" ל"יוצר אור":
שו"ע עפ"י המנהיג :מקום שנהגו לצעוק על חבריהם בין קדיש ו"ברכו" ל"יוצר אור" או לדבר
בצרכי רבים  -טועים הם [מ"ב  -שהרי הוא כאילו כבר התחיל ב"יוצר אור"].
הגה :ועיין לעיל סוף סימן נד'.

סימן נח'
סעיף א' -
זמן קריאת שמע:
א .תחילת זמן קריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב:
משנה :מאימתי קורין את שמע בשחרית?
משיכיר בין תכלת ללבן .רבי אליעזר אומר :בין תכלת לכרתי.
גמרא :תניא רבי מאיר אומר משיכיר בין זאב לכלב .רבי עקיבא אומר :בין חמור לערוד .אחרים אומרים משיראה את
חבירו רחוק ארבע אמות ויכירנו.
אמר רב הונא :הלכה כאחרים.

המשנה דנה בתחילת זמן קריאת שמע בבוקר ומביאה שתי דעות )1( :תנא קמא  -מזמן שהאדם מבחין לאור
היום בין צמר תכלת ללבן .ובגמרא מוסבר שמדובר בגיזת צמר תכלת אחת שיש מקומות שלא עלה שם צבע
התכלת יפה ולכן צריך לעיין בגיזת הצמר בין התכלת שבה לבין הלבן שבה )2( .רבי אליעזר  -מזמן שהאדם
מבחין לאור היום בין צמר תכלת ל"כרתי" [="חציר"] שצבעו ירוק הדומה לשל תכלת .להבחנה זו דרוש
יותר אור יום ולכן זמן קריאת שמע מאוחר יותר  .72הגמרא מביאה ברייתא עם עוד שלוש שיטות )3( :רבי
מאיר  -משניתן להבחין בין זאב לכלב )4( .רבי עקיבא  -משניתן להבחין בין חמור לערוד [=חמור הבר])5( .
אחרים  -מזמן שמזהה את חבירו [תוספות  -אין הכוונה לידיד הרגיל עמו אלא במכר שפוגשו לעתים]
שנמצא ממנו בריחוק של ארבע אמות .והסביר הרמב"ן  73שאנשים בדרך כלל ישנים עד לזמן שכבר ניתן
להכיר אנשים ,ולכן הזמן שלפני כן אינו זמן קימה .רב הונא פוסק שהלכה כאחרים משיכיר את חבירו.

שו"ע :זמן קריאת שמע של שחרית  -משיראה את חברו הרגיל עמו קצת בריחוק ארבע אמות
ויכירנו.
 72המשנה נקטה ביכולת להכיר בצבע התכלת משום הפסוק בפרשה השלישית של קריאת שמע (במדבר טו ,לט) "וְּ ָה יָ ה
יתם אֹׁתֹו [את פתיל התכלת]".
לָ כֶם לְּצִ יצִ תְּּ ,ור ִא ֶ
73הובא במגן אברהם.
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ב .סוף זמן קריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב:
משנה :רבי אליעזר אומר(...וגומרה) עד הנץ החמה.
רבי יהושע אומר :עד שלוש שעות ,שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות.
גמרא :אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהושע.

המשנה מביאה שתי דעות לגבי סוף זמן קריאת שמע :רבי אליעזר  -עד נץ החמה .רבי יהושע  -עד שלוש
שעות ראשונות של היום ,ואף שרוב האנשים כבר קמו לפני כן ,עדיין נחשב זמן זה כזמן קימה כי המלכים
עדיין קמים בסוף שלוש שעות.

שו"ע :ונמשך זמנה עד סוף ג' שעות שהוא רביע היום [מ"ב  -ואין חילוק בין ימות הקיץ שהיום
ארוך לימי החורף שהיום קצר ,מחשבים את היום לי"ב שעות וחלק הרביע שייך לקריאת שמע .]74
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1המתנה לקריאת שמע עד שיניח תפילין  -אם יש עוד זמן שיוכל להניח תפילין ולקרוא
קריאת שמע ימתין ,שכל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו.
אבל אם יעבור הזמן בינתיים חייב לקרוא הקריאת שמע בברכותיה בזמנה בלא ציצית
ותפילין ,וכשיהיה לו יניחם ויקרא בהם קריאת שמע או פרשה אחרת או מזמור תהלים.
 .2איחור קריאת שמע בשביל שיקרא עם הציבור  -אין לאחר הקריאה בשביל להתפלל
בציבור ,אבל יש להשתדל לקבץ מנין ולהתפלל קודם ואם אי אפשר צריך לקרות שמע
בזמנו קודם שיתפלל עם הציבור.
ב .אחרונים  -מאימתי נחשב תחילת היום:
מגן אברהם :מעלות השחר נחשב תחילת היום ,דהיינו בסוף שלוש שעות זמניות לאחר עלות
השחר מסתיים זמן קריאת שמע ,והיינו שיש לחשב היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים וחלק
זמן זה בשנים עשר חלקים וכל חלק הוא שעה זמנית.
גר"א :תחילת היום היינו מזריחת השמש ,ובסוף שלוש שעות זמניות אחר זריחת השמש מסתיים
זמן קריאת שמע ,והיינו שיש לחשב היום מזריחת השמש ועד שקיעתה וחלק זמן זה בשנים עשרה
חלקים וכל חלק הוא שעה זמנית.
הלכה ברורה :כל הדברים שהם מן התורה יש להחמיר לחשב היום מעלות השחר ובכל הדברים
שהם מדרבנן יש לחשב היום מזריחת השמש  .75לעניין סוף זמן קריאת שמע ,לכתחילה יש להחמיר
לחשב סוף הזמן אחר שלוש שעות זמניות מעלות השחר ובשעת הדחק יש לסמוך על המקילים
לחשב סוף הזמן אחר שלוש שעות זמניות מזריחת השמש.

 74על כן הזהיר הט"ז שבימי החורף יש למהר לקרוא קריאת שמע ,מאחר שהיום קצר ורביע היום קצר.
 75מלבד לעניין סוף זמן אכילת חמץ וסוף זמן ביעור חמץ ,שאעפ"י שהם מדרבנן פשט המנהג להחמיר למנות השעות
מעלות השחר ,משום חומרת החמץ.
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ג .קריאת שמע בזמן "ותיקין":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב:
אמר רב הונא :הלכה כאחרים.
אמר אביי :לתפילין כאחרים ,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 לתפילה ונמצא מתפלל ביום.

כאמור לעיל הכריע רב הונא כאחרים שתחילת הזמן של קריאת שמע הוא משיכול להכיר חבר במרחק של
ארבע אמות .אולם אביי מחלק תחילת זמן בין מצוות תפילין לקריאת שמע :תפילין  -הלכה כאחרים
שמתחילים להניח בבוקר משיכיר את חבירו במרחק ארבע אמות .קריאת שמע  -מתחילים לקרוא מעט זמן
לפני נץ החמה ולא משיכיר את חבירו שהוא זמן רב לפני הנץ .הגמרא מחזקת את אביי באמצעות ברייתא
שותיקין היו קוראים את שמע עם הנץ החמה .הטעם :לסמוך גאולה לתפילה ,כלומר שיוכלו לחבר ברכת
"גאל ישראל" לתפילת עמידה וגם יהיו מתפללים ביום בהנץ החמה .לכן ,הוכרחו אנשי הותיקין לאחר
קריאת שמע עד סמוך לנץ החמה .חלקו הראשונים האם אביי בא לחלוק על רב הונא ותחילת זמן קריאת
שמע מנץ החמה ,או שאביי בא להוסיף על רב הונא:

רבינו יונה ,רא"ש ורשב"א :אין מחלוקת בין רב הונא לאביי .לדעת כולם מצד הדין אפשר לקרוא
קריאת שמע כבר מזמן שיכיר את חבירו ,אלא שאביי הוסיף ש מצווה מן המובחר לאחר את
קריאת שמע קצת לפני הנץ כדי לסמוך גאולה לתפילה.
רי"ף ורמב"ם :ישנה מחלוקת בין רב הונא לאביי והלכה כאביי  .76לפיכך ,לכתחילה יש לקרוא
קריאת שמע זמן קצר לפני נץ החמה ,ובדיעבד יכול לקרוא משעלה עמוד השחר.
רבינו חננאל :ישנה מחלוקת בין רב הונא לאביי והלכה כאביי .אולם הפירוש של "ותיקין גומרים
אותה עם הנץ החמה" ,היינו שהיו קוראים אותה בזמן של נץ החמה ולא קודם .לפיכך ,יש לקרוא
קריאת שמע עד אחר נץ החמה.
רבינו תם  :77אביי בא להוציא מדעת אחרים והזכיר את זמן הותיקין ,אולם הוא בעצמו סבר שזמן
קריאת שמע הו א עד אחר נץ החמה .וכן ישנה משנה מפורשת במסכת יומא (לז ,א)" :אף היא
עשתה נברשת של זהב בשעה שהחמה זורחת היו ניצוצות יוצאות ממנה וידעו כל העם שהגיע זמן
קריאת שמע" .משמע שזמן קריאת שמע הוא אחרי זריחת השמש.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה ורא"ש :זמן קריאת שמע של שחרית משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת
בריחוק ארבע אמות ויכירנו...ומצוה מן המובחר לקרותה כ"ותיקין" שהיו מכוונים לקרותה מעט
קודם הנץ החמה כדי שיסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה ,ויסמוך התפילה מיד בהנץ
החמה .ומי שיוכל לכוון לעשות כן שכרו מרובה מאוד [מ"ב  -ומוב טח לו שהוא בן עולם הבא ולא
יוזק כל אותו יום].
76הבית יוסף מבין כך בר י"ף ,משום שהביא דברי רב הונא ואחר כך אביי כסדר הגמרא וחתם "וכן הלכתא" ,משמע
שסובר שהם חולקים והלכה כאביי.
 77אינו חולק על רבינו חננאל בדין אלא בטעם.
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פרי חדש כרי"ף ורמב"ם :לכתחילה יש לקרוא קריאת שמע בותיקין.
רמ"א  -חישוב זמן הנץ החמה:
שיעור הנץ החמה הוא כמו שיעור [ביאור הלכה  -יש לגרוס
השמש על הארץ.

עישור  ]78שעה

אחת קודם שיעלה כל גוף

סעיף ב' -
להקדים קריאת שמע:
שו"ע עפ"י רבינו יונה :אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה  -יש לו להקדים [מ"ב  -זריזים
מקדימים למצוות] לקרותה במהרה כל מה שיוכל [מ"ב  -ומכל מקום אין צריך לקרותה יחיד או
ללא תפילין]

סעיף ג' -
תחילת זמן קריאת שמע לאנוס או יוצא לדרך:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד ב:
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...
והא דקרי ליה "יום" ,דאיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא.
אמר רב אחא בר חנינא אמר רבי יהוש ע בן לוי :הלכה כרבי שמעון בן יוחי.

הגמרא מביאה ברייתא שדנה בגדר משך הזמן שבין עלות השחר לנץ החמה .רבי שמעון בן יוחי קובע שאם
אדם קורא קריאת שמע לפני שעולה עמוד השחר ועובר זמן מועט וקורא לאחר עמוד השחר  -יוצא ידי
חובת שתי קריאות ,הראשונה של הלילה והשנייה של היום .הגמרא מבארת שהזמן שבין עלות השחר לנץ
החמה נחשב לילה לשאר מצוות ,אולם לגבי קריאת שמע יש לזמן זה מימד של "יום" .הטעם :קריאת שמע
של שחרית מבוססת על הפסוק "ובקומך" ,הזמן שבני אדם קמים משנתם ומכיוון שישנם אנשים
שמתחילים לקום כבר מעלות השחר ואילך ,כלול גם זמן זה ב"זמן קימה" ואפשר לצאת ידי חובת קריאת
שמע של שחרית .הגמרא פוסקת שהלכה כרבי שמעון בן יוחי .והסבירו רי"ף ,רא"ש ורמב"ם שהגמרא
עוסקת דווקא בדיעבד או בשעת הדחק ,כגון מי שמשכים לצאת לדרך אבל לכתחילה לא .הסיבה להסבר
זה :לעיל בסעיף א' למדנו מהמשנה שתחילת הזמן של קריאת שמע הוא שאדם יכול להבחין בין תכלת
ללבן או לכרתי שהוא זמן מאוחר יותר מעמוד השחר .לכן ,לכתחילה כפסק המשנה ובשעת הדחק
כברייתא.
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א:
דתניא :השכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע ,לולב ומנענע ,מגילה וקורא בה .וכשיגיע זמן קריאת שמע  -קורא.
78בביאור הלכה תמה ,שהרי רואים בחוש שאז עדיין אינו ניכר זריחת השמש כלל .ולכן יש להסיק עפ"י הירושלמי
והפוסקים שנ ץ החמה הוא משעה שהחמה מתחילה לזרוח בראשי ההרים .ויש לגרוס בדברי הרמ"א שנץ החמה הוא
עישור שעה קודם שיעלה כל גוף השמש על הארץ ,או כגרסת הגר"א שליש עישור שעה .ולמד פסקי תשובות שהוא
מחשב על פי "נץ החמה הנראה" ולא עפ"י נץ אסטרונומי (מישורי) שמחשב כאילו כל האופק בקו ישר ואפילו אין
זוהרי החמה נראים לפנינו .ומציין שהרוב המכריע של הספרדים והאשכנזים נוהגים לפי נץ הנראה .וראה הלכה
ברורה עמודים רלח -רמ.
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הברייתא דנה ביוצא לדרך שלא יהיו לו את אביזרי המצווה הדרושים לו לאותו יום  -שופר ,לולב ומגילה.
ההלכה היא שמביאים לו את אביזרי המצווה לפני יציאתו ואז יוצא לדרך ,אולם לגבי קריאת שמע  -קורא
בדרך .משמע שמדובר דווקא בזמן של נץ החמה .לכאורה הגמרא הזו סותרת את הגמרא הקודמת ,משום
שהגמרא הקודמת התירה מעלות השחר קריאת שמע וכאן משמע שדווקא מנץ החמה והסבירו הראשונים
שני הסברים( :א) רשב"א  -בגמרא הראשונה מדובר ביוצא לדרך (עפ"י הראשונים הנ"ל) במקום של גדודי
חיה ולסטים ,שלא יוכל לעמוד ולכוון אפילו פרשה ראשונה ואפילו עד "על לבבך" ולכן קורא מעלות השחר,
אולם הגמרא השנייה עוסקת ביוצא בשיירה או במקום שאין גדודי חיות ולסטים( .ב) רבינו יונה  -בגמרא
הראשונה מדובר בשיירה שהולכת מהר ולא ממתינים לו כלל ולכן קורא מעלות השחר ,אולם הגמרא
השנייה עסקה בסתם שיירה שכן ממתינה ולכן עליו לקרוא מהנץ החמה.

שו"ע עפ"י הראשונים :ומי שהוא אנוס [מ"ב  -והוא הדין כשיש קבורת מת או מילה] ,כגון שהיה
משכים לצאת לדרך במקום גדודי חיה ולסטים ,שלא יוכל לעמוד ולא לכוון אפילו פרשה ראשונה
ואפילו עד "[על] לבבך"  79או שבני השירא הולכים מהרה ולא ימתינו לו כלל  -יכול לקרותה [מ"ב -
וגם יניח תפילין ולא יברך עד זמן שיכיר חברו בריחוק ארבע אמות] עם ברכותיה משעלה עמוד
השחר ,דכיוון שעלה עמוד השחר שפיר קרינן בה "ובקומך" וגם שפיר מקרי "יוצר אור"  .80אבל
אם אינו במקום גדודי חיה ולסטים וגם אין בני השירא נחפזים כל כך ,אפילו יוצא לדרך אחר
שעלה עמוד השחר  -אינו קורא עד שיגיע זמנה.

סעיף ד' -
אינו אנוס שקרא בעלות השחר:
שו"ע עפ"י הראשונים :אם קראה משעלה עמוד השחר ,אף על פי שלא היה אנוס  -יצא בדיעבד.
והסביר המשנה ברורה  81שיוצא בדיעבד דווקא שקרא באופן אקראי פעם אחת בחודש ,אבל אם
רגיל לעשות כן  -לא יצא ,אולם בשעת הדחק אפשר אפילו רגיל הרבה.
הגה :ואם קראה בלא ברכות  -יחזור לקרותה בזמנה עם הברכות.

סעיף ה' -
קריאת שמע של ערבית אחר עלות השחר:
שו"ע עפ"י הרא"ש :אם נאנס ולא קרא קריאת שמע ערבית עד שעלה עמוד השחר ,כיוון 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 קריאת שמע פעם שנית [מ"ב  -אפילו
הגיע זמן שיכיר את חבירו] לצאת בה ידי חובת קריאת שמע של יום ,שמאחר שעשה לאותה שעה
לילה אי אפשר לחזור ולעשותה יום [מ"ב  -אלא ימתין אולי יזדמן לקרוא בזמנה].
 79מגן אברהם תמה על מה שכתב המחבר שלא יוכל לכוון עד "על לבבך" והרי הוא פסק לקמן (סג ,ג) שאין צריך
לעמוד אלא בפסוק הראשו ן .ותירץ בדוחק שאם אי אפשר לעמוד עד "על לבבך" עדיף לקרותה בעלות השחר בביתו.
 80כלומר אפשר לומר בדיעבד ברכת "יוצר אור" משעלה עמוד השחר .אולם המגן אברהם סובר שאין לומר "יוצר
אור" עד שיכיר בין תכלת ללבן .ובדיעבד שאמרו משעלה עמוד השחר יצא.
 81על פי הטור וכתב ע ל זה הבית יוסף שהוא פשוט .והסביר הב"ח שזו גם הסיבה שהשמיט המחבר דין זה.
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סעיף ו' -
הקורא קריאת שמע אחר זמנה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב:
משנה :וגומרה עד הנץ החמה .רבי יהושע אומר עד שלש שעות ,שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות .הקורא מכאן
ואילך לא הפסיד ,כאדם הקורא בתורה.
גמרא (י ,ב) :אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :מאי "לא הפסיד"? שלא הפסיד ברכות.
תניא נמי הכי :הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא בתורה ,אבל מברך שתים לפניה ואחת לאחריה.

סעיף א' לעיל עוסק עד מתי קוראים קריאת שמע ונפסק שם כרבי יהושע שניתן לקרוא עד שלוש שעות.
אולם קובעת המשנה ,שהקורא קריאת שמע משלוש שעות ואילך  -לא מקבל שכר למצוות קריאת שמע,
שהרי לא יצא ידי חובה ,אלא מקבל שכר כקורא דברי תורה .לגבי ברכות קריאת שמע מסבירה הגמרא
שאעפ"י שהוא כקורא בתורה "לא הפסיד" הוא את הברכות ומברך שתים לפניה ואחת לאחריה .וחלקו
הראשונים עד מתי אפשר לברך ברכות אלו:

רב האי גאון וטור :ברכות קריאת שמע אפשר לברך עד סוף שעה רביעית שהוא זמן תפילה לרבי
יהודה ,אבל מכאן ואילך הפסיד שאר הברכות ואם בירך עובר על "לא תשא" .והסביר רשב"א
שברכות אינם שייכים לקריאת שמע ,שאעפ"י שתוקנו לפני קריאת שמע ,מכל מקום היא אינה
ברכת קריאת שמע ,שהרי אינו מברך "אשר קדשנו במצותיו וציוונו לקרוא שמע" והרי הם כמו
תפילה .לפיכך ,דינה כמו תפילת השחר של רבי יהודה שהוא רק עד שליש היום.
רמב"ם :ברכות קריאת שמע אפשר לברך כל היום .ומבין הבית יוסף מדבריו שיכול לקרוא כל
היום כולו אפילו איחר במזיד או בפשיעה.
ר"א אלאשבילי וריטב"א  :82ברכות קריאת שמע אפשר לברך עד חצות היום.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב האי גאון  :83אף על פי שזמנה נמשך עד סוף השעה השלישית ,אם עברה שעה שלישית
ולא קראה [מ"ב  -אפילו בפשיעה]  -קורא אותה בברכותיה כל שעה רביעית שהוא שליש היום ואין
לו שכר כקורא בזמנה .ואם עברה שעה רביעית [מ"ב  -אפילו נאנס] ולא קראה  -קוראה בלא
ברכותיה כל היום.
משכנות יעקב ,חתם סופר כריטב"א :יש להקל בדיעבד לקרוא קריאת שמע עד חצות ,כמו לגבי
תפילה שיש להקל בעבר או טעה ולא התפלל עד ארבע שעות .וסייג ביאור הלכה שניתן לסמוך על
משכנו ת יעקב במקום הדחק.
פרי חדש כרמב"ם :ברכות קריאת שמע ניתן לומר כל היום .משום ש( :א) זה פשט המשנה
שפסקה ש"מכאן ואילך לא הפסיד" ולא פירשה משמע כל היום( .ב) המשנה מדמה זאת "כאדם
 82לא מובא בבית יוסף .וראה בירור הלכה סימן נח סעיף קטן טו.
83וראה בבירור הלכה עמוד רנב שהביא אחרונים רבים שמסכימים למחבר וכך בהלכה ברורה פסק למעשה .וראה
ילקוט יוסף עמוד קיא שהביא תשובה של אביו שהנוהגים להקל לחשב לכתחילה השעות לעניין ברכות קריאת שמע
מהנץ החמה יש להם על מה שיסמוכו .מפני שיש ספק ספקא להקל :שמא יש למנות מנץ החמה ואם תרצה לומר
מעלות השחר שמא הלכה כרמב"ם שזמנה כל היום.
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שקורא בתורה" וכמו שיכול לקרוא בתורה כל היום כך הברכות עצמם( .ג) זו גם דעת הרא"ה
ש מובאת בבית יוסף (סימן מו') שסתם שחוזר וגומרה משמע אפילו אחר ארבע שעות.

סעיף ז' -
תשלומים לקריאת שמע וברכותיה:
כלבו בשם יש אומרים :אם טעה בקריאת שמע של שחרית  -אין לה תשלומים בערבית ,ולא של
ערבית בשחרית.
כלבו בשם רבינו חיים :קריאת שמע שווה לעניין תפילה ולכן אם טעה בקריאת שמע של שחרית -
יש לה תשלומים בערבית ,וכן של ערבית בשחרית.
פסק ההלכה:
שו"ע ככלבו בשם יש אומרים  :84אם לא קראה ביום  -יש אומרים שיש לה תשלומין בערבית ,וכן
אם לא קרא קריאת שמע בערבית יש לה תשלומין ביום .ויש חולקים.
פרי חדש ונחלת צבי ככלבו בשם רבינו חיים :קריאת שמע יש לה תשלומים .הוכחה :מסכת
ברכות (כו ,א) נפסק שאם טעה ולא התפלל מנחה  -מתפלל ערבית שתים .הגמרא שם הקשתה
מברייתא שהמבטל קריאת שמע זהו "מעוות לא יוכל לתקון" ומתרצת שזה נאמר דווקא על מבטל
במזיד .משמע ,שם ביטל קריאת שמע בשוגג יש לה תשלומים .ומכל מקום לא יאמר הברכות.

סימן נט'
סעיף א' -
"יוצר אור ובורא חושך":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב:
מאי מברך?
אמר רבי יעקב אמר רבי אושעיא" :יוצר אור ובורא חושך"...
אלא אמר רבא :כדי להזכיר מדת יום בלילה ומידת לילה ביום.

הגמרא מבררת מה הם ברכות קריאת שמע ו לומדת שהיא ברכת "יוצר אור ובורא חושך" .המקור הוא
ּובֹורא ָרע; אֲ נִי ה' ע ֶֹׁשה כָ ל ֵאלֶ ה" .למרות שכתוב בפסוק
ּובֹורא ח ֶֹׁׁשְך ,ע ֶֹׁשה ָׁשלֹום ֵ
מישעיה (מה ,ז)" :יֹוצֵ ר אֹור ֵ
שה' בורא רע ,בנוסח הברכה אומרים "בורא את הכל" משום שהוא לשון נקייה .למרות זאת אומרים
"חושך" ולא "נוגה" שהוא לשון נקיה ,משום שרוצים להזכיר מידת לילה ביום .והביאו הראשונים טעם
להזכרת מידת לילה ביום( :א) רבינו יונה  -להוציא מאותו מין שאמר שמי שברא אור לא ברא את החושך.
(ב) מהר"י אבוהב  -אם לא היינו מזכירים מידת לילה ביום היה נראה שהחושך רע ובאמת אינו כן שהכל
עשה יפה בעתו .ומבין הבית יוסף שלא היינו צריכים להזכיר מידת יום בלילה אלא משום שמזכירים מידת
לילה ביום.

84ראה בירור הלכה עמוד רנד שכלל בידינו שבכל מקום שמזכיר המחבר י"א וי"א  -הלכה כיש אומרים בתרא.
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שו"ע עפ"י רבינו יונה" :ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם יוצר אור [מ"ב  -יפסיק בין "יוצר" לבין
"אור" כדי שלא יישמע "יוצרור"] ובורא חשך" .תקנו להזכיר מידת לילה ביום ,להוציא מלב
האפיקורסים שאומרים שמי שברא אור לא ברא חושך.

סעיף ב' -
טעות בברכת "יוצר אור":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד א:
תא שמע שחרית :פתח ב"יוצר אור" וסיים ב"מעריב ערבים"  -לא יצא .פתח ב"מעריב ערבים" וסיים ב"יוצר אור" -
יצא...כללו של דבר  -הכל הולך אחר החתום!
שאני התם דקאמר "ברוך יוצר המאורות".

הגמרא דנה באדם שאחז בידו כוס יין והתחיל לברך "ברוך אתה ה' "...על דעת שלפניו שכר שברכתו
"שהכל" ונזכר שזה יין וחתם "בורא פרי הגפן" .עצם הדיון הוא האם הולכים אחר תחילתה של הברכה או
אחרי החתימה ש ל הברכה .הגמרא שלפנינו מנסה להסיק מברייתא שדנה בטעויות של מתפלל תפילת
שחרית בפתיחה או בסיום של ברכת "יוצר אור"( :א) פתח ב"יוצר אור" וסיים "מעריב ערבים"  -לא יצא.
(ב) פתח ב"מעריב ערבים" וסיים "יוצר אור"  -יצא .הגמרא מסיקה מברייתא זו שהולכים אחרי החתום
שהרי דווקא אם סיים "יוצר אור" יצא .אולם יש לדחות את ההיסק ,משום שבברכת "יוצר אור" יש
חתימה "יוצר המאורות" ואילו בברכה של השכר אינו חוזר לברך בסוף "ברוך אתה ה' ."...וחלקו
הראשונים מה המסקנה לגבי הכלל בטעות של "יוצר אור":

רש"י  ,85רשב"א ורמב"ן :צריך שיחתום "יוצר המאורות" והכל הולך אחר החיתום ואפילו אם
אמר "אשר בדברו מעריב ערבים" ולא הזכיר בתוך הברכה "יוצר אור" כלל יש בחתימה כעין
תיקון לפתיחה .פשט הסוגיה :הגמרא מסיקה שהכל הולך אחר החתום דווקא מהדין השני שפתח
"ברוך אתה "..על דעת "מעריב ערבים" ואמר לבסוף "יוצר אור" .ומתרצת הגמרא שברכת "ברוך
יוצר המאורות" עדיפה מברכת השכר משום שיש לה חתימה עצמאית והיא בעצמה ברכה ולכן
אפילו במקרה הראשון שאמר בפירוש "מעריב ערבים" ולא הזכיר כלל "יוצר אור" וחתם "יוצר
המאורות"  -יצא.
רא"ש וטור בהבנת בית יוסף :צריך שני תנאים בשביל לצאת ידי חובה בברכת "יוצר אור"( :א)
להזכיר "יוצר אור" בברכה .שהרי (ב) לחתום "יוצר המאורות" .אם כן ,אם הזכיר את שני אלו
יצא ,אפילו אם התחיל "יוצר אור" ואחר כך אמר "מעריב ערבים" או התחיל "מעריב ערבים"
ואחר כך אמר "יוצר אור" .פשט הסוגיה :דחיית הגמרא "שאני התם "...מוסבת על המקרה השני
בלבד שהזכיר גם "יוצר אור" בפירוש.
 85שיטת רש"י המקורית :אם פתח ואמר "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם" על דעת להמשיך "יוצר אור" ואמר
בטעות "אשר בדברו מעריב ערבים"  -לא יצא .אבל אם פתח על דעת לומר "מעריב ערבים" וסיים נכון "יוצר אור" -
יצא .דהיינו ,בברכת "יוצר אור" י ש חתימה "יוצר מאורות" ועל ידה אפשר לתקן ולצאת ידי חובה ,למרות שהפתיחה
"ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם" לא הייתה בכוונה .והסביר רשב"א שרש"י ציין תנאי של "דעת" משום שבסוגיית
הגמרא מדובר בברכות קצרות על שכר שבהם שייך תנאי זה משום שהפתיחה והחתימה הם אחד ,אבל באמת הוא
בעצמו סובר להלכה שלא צריך תנאי זה לברכת "יוצר אור" הארוכה אלא הולכים אחרי החיתום.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :אם טעה ואמר "אשר בדברו מעריב ערבים" ונזכר מיד [מ"ב  -תוך כדי דיבור] 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 חושך ,אשר בדברו
מעריב ערבים" וגם סיים "מעריב ערבים"  -לא יצא [הגה  -והוא הדין אם לא אמר תחילה רק "יוצר
אור"  -אם סיים "מעריב ערבים"  -לא יצא] ,אבל אם סיים "יוצר המאורות" ,כיוון שפתח "יוצר
אור"  -יצא ,אף על פי שהפסיק ב"מעריב ערבים".
גר"א כרש"י ורשב"א :אם חתם "יוצר המאורות" אפילו לא הזכיר "יוצר אור"  -יצא .משום ש:
(א) מהרא"ש לא משמע שצריך שני תנאים( .ב) מהגמרא משמע שהולכים אחר החתום.
הלכה ברורה :אם חתם "ברוך אתה ה' יוצר המאורות" אפילו אם בתוך הברכה לא הזכיר "יוצר
אור" כלל ,אלא אמר " אשר בדברו מעריב ערבים" וכו'  -יצא בדיעבד .ואף על פי שלדעת מרן
השלחן ערוך נראה שבכיוצא בזה לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולברך ברכת "יוצר אור" ,מכל
מקום כיוון שלדעת כמה מהראשונים והאחרונים יצא ידי חובה ,כלל גדול בידינו ש"ספק ברכות
להקל"  86ואפילו נגד הוראות מרן השלחן ערוך.
א .אחרונים  -טעה ואמר "אשר בדברו" ונזכר לאחר כדי דיבור וסיים "יוצר אור":
ב"ח ופרישה :לא יצא ידי חובה  ,שאין הברכה שפתח "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם" חוזר על
מה שאומר "יוצר אור".
דרך החיים ומשנה ברורה :יצא ואפילו אם נזכר רק קרוב לסוף הברכה ,משום שכל שלא גמרה
אין צריך להתחיל מראש ברכת "יוצר אור" מחדש ,רק יאמר שם "יוצר אור "..עד הסוף.
ב .ביאור הלכה  -סיים ברכת "יוצר המאורות" ב"בא"י המעריב ערבים":
אם נזכר תוך כדי דיבור ואמר מיד "יוצר המאורות"  -יצא .אבל אם שהה אחר שאמר "המעריב
ערבים" כדי דיבור  -לא יצא  ,אלא יאמר עוד הפעם ברכת "יוצר אור" מתחילתה.

סעיף ג' -
יחיד בקדושת יוצר:
רב נטרונאי ורמב"ם [תפילה ז ,יז]  :87קדושה שביוצר אין היחיד אומר אותה ,משום שאין היחיד
אומר קדושה.
ר"ן ורבינו ירוחם :יש לחלק בין קדושת "יוצר אור" שאין היחיד אומר אותה לקדושת "ובא
לציון" שהיחיד אומרה .הוכחה :משנה במסכת מגילה (כג ,ב) שאין פורסים על שמע בפחות
מעשרה ומשמע שאין היחיד אומר קדושת יוצר ,אבל של "ובא לציון" אומר שאינו אלא מקרא.
86ומטעם זה גם פסקי תשובות עמוד תקכט פוסק כגר"א.
87בבית יוסף מובא שבשו"ת הרשב"א מובאת תשובה של הרמב"ם שפסק שיחיד יכול לומר קדושת יוצר .וכן מהר"י
אבוהב וארחות חיים הביאו בשם בנו של הרמב"ם שאביו חזר בו מהלכה זו.
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רא"ש :יחיד יכול לומר קדושת יוצר ,משום שאינו בא עתה לקדש אלא סיפור דברים הוא היאך
המלאכים מקדישים וכך מוכ ח ממסכת סופרים (טז ,יב) ולא דומה לקדושה שבתפילה שאותה
ודאי אינה פחות מעשרה.
תרומת הדשן ופרדס בשם גאון :קדושת "יוצר אור" ו"ובא לציון" יש ליחיד לאומרה ,אבל בניגון
ובטעמים ואפילו האוסר ליחיד יודה בטעמים מותר.
זוהר :אין היחיד אומר קדושת "יוצר אור" וקדושת "ובא לציון ,משום שקדושה שהיא בלשון
הקודש אסור ליחיד לאומרה .ופסק בית יוסף שלמרות שהעולם נהגו לומר ביחיד ,מכיוון שאין
דבר זה מפורש בתלמוד יש לתפוס כדברי הזוהר.
פסק ההלכה:
שו"ע כתרומת הדשן :יש אומרים שקדושה שב"יוצר"  -יחיד אומרה ,לפי שאינה אלא סיפור
דברים .ויש אומרים שהיחיד מדלגה ואינה נאמרת אלא בציבור ,ויש לחוש לדבריהם וליזהר
שהיחיד יאמרנה בניגון וטעמים כקורא בתורה.
רמ"א כרא"ש :וכבר פשט המנהג כסברא ראשונה ,והיחיד אומר אותה .ושכעונין קדושה זאת
אומרים אותה בקול רם [מ"ב  -וטוב לומר אותה מיושב .]88
גר"א כרמב"ם וזוהר :אין היחיד אומר קדושת "יוצר" לבד.
לבוש ומשנה ברורה :משום שאין לזוז מן המנהג שהיחיד אומר קדושת "יוצר" ,נכון להדר ליחיד
לומר בניגון וטעמים כקורא פסוקים.
הלכה ברורה :מנהג ישראל להקל לומר קדושת "יוצר" אפילו ביחיד וכדעת הפוסקים שאין
קדושת "יוצר" נחשבת לדבר שבקדושה אלא היא סיפור דברים בעלמא כיצד עושים המלאכים.
ומכל מקום טוב ונכון שהיחיד יאמרנה בניגון הטעמים כקורא פסוקים מן הנביאים .והוא הדין
בכל זה לענין הקדושה שאומרים ב"ובא לציון".

סעיף ד' -
אופן אמירת ברכות קריאת שמע:
א .אמירת "יוצר אור" עם שליח הציבור:
רא"ש וטור :ברכת "יוצר אור" וערבית יש לומר עם שליח הציבור בנחת ,משום שאין אדם יכול
לכוון תדיר עם שליח הציבור בשתיקה ,וגם אם היה מכוון בשתיקה ובאמצע היה פונה לדברים
אחרים הרי הפסיד הכוונה [ביאור הלכה  -הכוונה היא שהפסיד את המצווה מן המובחר ,אבל
בדיעבד יוצא] כי הפסיק באמצע  .89אבל כשאדם קורא בפיו ,אף אם קורא מקצתה בלא כוונה יצא.

88וכן הביא הלכה ברורה עמוד רעא שעל פי המקובלים צריך לשבת כשאומר קדושת יוצר וכן יש למשמש בתפילין של
יד וינשק.
 89ומשמע שללא החשש שמא יפנה ליבו לדברים אחרים ,לא היה מברך בפיו כלל אלא היה סומך לצאת בשמיעתו
משליח הציבור .והסביר בית יוסף שאעפ"י שבמסכת ראש השנה (לה ,א) נאמר ששליח ציבור מוציא את הרבים
בברכות של ראש השנה ויום הכיפורים בלבד ,היינו דווקא לעניין תפילה מה שאין כן לעניין ברכות קריאת שמע.
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פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הרא"ש :ברכת "יוצר" וערבית אומר עם השליח ציבור בנחת [מ"ב  -כיון שהם ברכות
ארוכות ואין אדם יכול לכוון תדיר עם הש"ץ בשתיקה] .והסביר ביאור הלכה שדווקא בזמנו של
הרא"ש שהיו נוהגים לצאת בברכת הש"ץ הוצרך לומר שלא להגביה קולו כדי לא לקלקל לשאר
השומעים לצאת ידי חובה .אולם היום שכל אחד מברך לעצמו ,אין צריך לומר דווקא בשקט.
ב .עניית "אמן" אחר ברכת "אהבת עולם":
רא"ש וטור :בסוף ברכת "אהבת עולם" יש למהר כדי לענות אמן על ברכת החזן ,והסביר בית
יוסף ש( :א) אין ברכת "אהבת עולם" משמשת כברכה לקריאת שמע ,שהרי לא מברכים "אשר
קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא קריאת שמע" ,הלכך עניית אמן לא משמשת הפסק בין הברכה
לקריאת שמע( .ב) אף הרמב"ם והרמב"ן לא אמרו שאין לו להפסיק אלא כשעונה אמן אחר ברכת
עצמו ,אבל כשעונה לשליח ציבור לא נחשב הפסק.
רמב"ם ,רמב"ן ורבינו יונה :אין לענות אמן אחרי עצמו בסוף ברכת "אהבת עולם" ,כדי שלא
יפסיק בין הברכה ובין הדבר שבירך עליו .ופסק בבית יוסף שכך מנהג העולם.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ורמב"ן :ולא יענה אמן אחר סיום "הבוחר בעמו ישראל באהבה" ,משום שהוי
הפסק.
רמ"א כרא"ש וטור :וימהר לסיים קודם [מ"ב  -שבאמצע אסור לענות אמן] שיסיים השליח ציבור
ויענה אמן אחר שליח ציבור [מ"ב  -או סוף ברכה מאדם אחר] .וסייג המשנה ברורה שלכתחילה
יותר טוב שיסיים ביחד עם השליח ציבור ולא יצטרך לענות אמן אחריו.
עיונים ברמ"א:
" .1ש ומע כעונה" בברכות ק"ש  -אם לא אמרה רק שמעה משליח ציבור  -יצא [מ"ב  -דווקא
אם כיוון לצאת והש"ץ כיוון להוציאו] ,דברכות אלו [מ"ב  -וה"ה כל הברכות ,למעט
ברכות תפילה שאין הבקי יוצא] השליח ציבור מוציא היחיד אף על פי שהוא בקי [מ"ב -
ואפילו יצא כבר .]90
 .2תנאי לדין "שומע כעונה" בברכות ק"ש  -אין השליח ציבור מוציא היחיד בפחות מי'.

סעיף ה' -
שליח ציבור שטעה בברכת "יוצר אור":
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ה הלכה ג:
בטטיה אישתתק ב"אופנים".
אתון ושאלין לרבי אבון ,אמר לון בשם רבי יהושע בן לוי :זה שעובר תחתיו יתחיל ממקום שפסק.
אמרי ליה :והא תנינן מתחלת הברכה שטעה בה!
 90אם כן שלושה תנאים ב"שומע כעונה" לעניין קריאת שמע( :א) כוונה משני הצדדים( .ב) יש עשרה( .ג) המברך עצמו
לא יצא ידי חובה.
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אמר לון :כיון דעניתון "קדוש קדוש" כמו שהיא תחלת ברכה דמי.

הירושלמי מציג דיון לגבי שליח ציבור שהשתתק בברכת "יוצר אור" במילת "אופנים" ופוסק רבי יהושע בן
לוי שזה שעובר תחתיו מתחיל ממקום שפסק ולא צריך לחזור לראש הברכה .הטעם :כיוון שענו "קדוש
קדוש" ,משם ואילך נחשב כתחילה של ברכה .חלקו הראשונים האם יש לפסוק על פי הירושלמי להלכה,
למרות שלא הובא פסק זה בבבלי:

רבינו יונה ,רא"ש וסמ"ק :הלכה כירושלמי למרות שלא הובא בבבלי שאמירת "קדוש קדוש"
נחשב כתחילת ברכה ואם טעה ב"אופנים" לא חוזר לראש הברכה אלא ממקום שפסק .ופסק בית
יוסף שהרוצה לסמוך על כך אין מוחים בידו.
רשב"א ורמב"ם  :91אין הלכה כירושלמי ,משום שאם הבבלי היה רוצה לפסוק כך היה מביא זאת
ולכן המחליף את הטועה חוזר לראש הברכה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה ורא"ש :אם טעה בברכת "יוצר" בענין שצריך לעמוד אחר תחתיו  -אם טעה
מקדושה ואילך [מ"ב  -דהיינו מ"אופנים" או ב"לאל ברוך נעימות"] אין השני צריך להתחיל אלא
ממקום שפסק [הגה  -דהיינו ,שמתחיל מקדושה ואילך ,ואם טעה קודם קדושה צריך להתחיל
בראש] .והסביר המשנה ברורה שהלכה זו שייכת בזמן שהיו נוהגים להוציא אחרים בברכת
קריאת שמע ,אבל כיום שהמנהג שכל אחד מברך לעצמו ואין אף אחד שיוצא בברכת הש"ץ ,אם
השתתק הש"ץ  -אסור לשני העומד תחתיו לחזור ולהתחיל ממקום שכבר אמר מתחילה בעצמו.

סימן ס'
סעיף א' -
ברכת "אהבת עולם":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב:
אמר רב יהודה אמר שמואל" :אהבה רבה" .וכן אורי ליה רבי אלעזר לרבי פדת בריה "אהבה רבה" .תניא נמי הכי:
אין אומרים "אהבת עולם" אלא "אהבה רבה".
ורבנן אמרי" :אהבת עולם" ,וכן הוא אומר" :ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד".

הגמרא מציגה מחלוקת לגבי מילות הפתיחה של הברכה השנייה שלפני קריאת שמע בבוקר( :א) שמואל
ורבי אלעזר " -אהבה רבה" .הגמרא מחזקת שיטה זו בברייתא( .ב) רבנן " -אהבת עולם" .המקור בירמיה
(לא ,ב) בדברי ה' לישראל "וְּ ַאהֲבַת עֹולָ ם אֲ ַה ְּב ִתיְך ,עַ ל כֵן ְּמ ַׁשכְּ ִתיְך ָח ֶסד" .חלקו הראשונים האם הלכה
כשמואל שהובאה ברייתא לשיטתו או כרבנן שהביאו פסוק כמקור לנוסח הברכה:

רי"ף ורמב"ם :הלכה כרבנן שיש לומר "אהבת עולם" ויש לגרוס שהברייתא מחזקת את שיטת
רבנן .וכן מנהג בני ספרד.
91כך מבין הבית יוסף את הסיבה שהשמיט הרמב"ם פסק זה.
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גאונים בשם הטור ,תוספות ורא"ש :יש לפסוק כשמואל וכרבנן ויוצאים ידי חובת שניהם .לפיכך,
בשחרית יש לומר "אהבה רבה" ובערבית יש לומר "אהבת עולם" .והסביר הפרישה שתיקנו
דווקא כך ולא להיפך ,משום שכתוב באיכה (ג ,כג) "ח ֲָד ִׁשים ל ְַּב ָק ִרים ַרבָה אֱ מּונ ֶָתָך" ולמדים
מהפסוק שלשון "רבה" שייך ל"בקרים".
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :ברכה שנייה "אהבת עולם" .ואינה פותחת בברוך מפני שהיא סמוכה
לברכת "יוצר אור" .ואם היא פוטרת ברכת התורה ,עיין לעיל סימן מז'.
רמ"א כתוספות ורא"ש :ויש אומרים "אהבה רבה" [מ"ב  -היינו בבוקר] וכן נוהגין בכל אשכנז.
והסביר המשנה ברורה שאם אמר בדיעבד "אהבת עולם"  -יצא.

סעיפים ב' -ג'
אם ברכות קריאת שמע וסדרן מעכבים:
א .אם ברכות קריאת שמע מעכבות:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד א:
תנן :היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא  -אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף יב עמוד א הלכה א:
אמר רבי אבא :זאת אומרת ברכות אינם מעכבות זו את זו.
ג .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד א:
ומאי "ברכות אין מעכבות זו את זו"?
סדר ברכות.

לפנינו שלושה מקורות שדנים במעמד הברכות של קריאת שמע )1( :המשנה דנה באדם שהיה קורא קריאת
שמע בתורה והגיע זמן של קריאת שמע .אם כיוון ליבו בקריאה זו  -יצא ידי חובת קריאת שמע .ומדייק
הרא"ש שאף על פי שלא מזכיר ברכות קריאת שמע יוצא ידי חובה )2( .הירושלמי פוסק שברכות קריאת
שמע אינם מעכבות אחת את השנייה )3( .הגמרא מבארת את כוונתו של רבי שמעון בן לקיש שפסק
ש"ברכות אינם מעכבות זו את זו" והוא שסדר הברכות אינו מעכב .חלקו הראשונים בהסבר המקורות,
לכאורה מקורות  1-2אינם תואמים את מקור :3

רב האי גאון :סדר אמירת ברכות קריאת שמע אינו מעכב ,שאם מקדים את ברכת "אהבת עולם"
יוצא ידי חובה וזה הפשט במקור  , 3אולם עצם אמירת הברכות מעכבת .מה שנאמר במקור 2
שעצם אמירת ברכות אינם מעכבות הכוונה דווקא ביחיד ,אבל בציבור הברכות מעכבות.
רבינו חננאל ,רא"ש ורשב"א :סדר הברכות ואפילו הברכות עצמם אינם מעכבות את קריאת
שמע ,כפשט המקורות  1שהוא סתם משנה ומקור .2
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פסק ההלכה:
שו"ע [ב'] כרא"ש ורשב"א :קרא קריאת שמע בלא ברכה  -יצא ידי חובת קריאת שמע ,וחוזר
וקורא הברכות בלא קריאת שמע [מ"ב  -כי לא הותקנו הברכות דווקא לקריאת שמע ,שהרי אין
מברך "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"] .ונראה לי שטוב לחזור ולקרות קריאת שמע עם הברכות
[מ"ב  -כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה ו קריאת שמע זו נחשבת כקורא בתורה].
ב .אם סדר ברכות קריאת שמע מעכבות:
שו"ע [ג']  :92סדר הברכות אינו מעכב ,שאם הקדים שנייה לראשונה  -יצא ידי חובת ברכות.
אחרונים  -אמירת ברכות קריאת שמע כאחת:
משנה ברורה :אם בירך ברכה אחת בלא השנייה  -יצא מכל מקום באותה שברך .והסביר הביאור
הלכה שדין זה אינו רק לדעת המחבר שברכות אינם מעכבות לקריאת שמע אלא אפילו לרב האי
גאון שסובר שברכות מעכבות זו את זו ,מדובר דווקא בציבור ולא ביחיד.
הלכה ברורה :לדעת כמה מרבותינו הראשונים אעפ"י שסדר ברכות קריאת שמע אינו מעכב ,מכל
מקום אמירתן כולן כאחד מעכבת .ולכן אם בירך ברכה אחת בלא שיברך האחרות  -לא יצא ידי
חובת ברכות קריאת שמע כלל ,ואו תה שבירך הרי היא ברכה לבטלה .ואעפ"י שיש חולקים בזה,
מכל מקום כלל גדול בידינו ש"ספק ברכות להקל .93

סעיף ד' -
אם מצוות צריכות כוונה :94
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד א:
תנן :היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא  -אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא.
גמרא :שמע מינה מצות צריכות כוונה.
מאי "אם כוון לבו"? לקרות.
לקרות? והא קא קרי?
בקורא להגיה.

כאמור מהסעיפים הקודמים המשנה פוסקת שהקורא קריאת שמע והגיע זמן הקריאה  -אם כיוון ליבו יצא.
הגמרא מסיקה מהמשנה ש"מצוות צריכות כוונה" ,דהיינו שאם אדם קיים מצווה ולא כיוון לקיים אותה -
92כדעת כל הראשונים ואף רב האי גאון מודה לזה.
 93ולכן אם אינו יכול לברך כל ברכות קריאת שמע אלא רק אחת או שתיים מהן ,או שנמצא סמוך ממש לסוף זמן
ברכות קריאת שמע (שהוא עד סוף ארבע שעות מתחילת היום) ולא יספיק לומר כל הברכות עד שיעבור הזמן  -מוטב
שלא יברך כלל ברכות קריאת שמע ,כדי שלא יכניס עצמו לספק איסור ברכה לבטלה.
94הקדמה על פי משנה ברורה  -ישנם שתי סוגי כוונות במצווה( :א) כוונת הלב למצווה עצמה( .ב) כוונה לצאת
במצווה ,דהיינו שיכ וון לקיים בזה כאשר ציוה ה' .כוונת המצווה המדובר בסעיף זה אינו תלוי כלל בכוונת הלב
למצווה עצמה ,שיכוון ליבו למה שהוא מוציא מפיו ואל יהרהר בליבו לדבר אחר ,כגון בקריאת שמע ,תפילה ,ברכת
המזון ,קידוש וכדומה שבזה לדעת כולם לכתחילה מצווה שיכוון ליבו ודיעבד אם לא כיוון יצא (חוץ מפסוק ראשון
של קריאת שמע וברכת אבות של תפילה כדקלמן) .נקודת המחלוקת היא אם חייב לכוון קודם שמתחיל המצווה
לצאת בעשיית אותה המצווה .ולמצווה מן המובחר כולם מודים שצריך כוונה.
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לא י צא ידי חובתו .אולם הגמרא דוחה היסק זה משום שניתן להעמיד את המשנה באדם שקורא להגיה
ואז הוא כיוון ליבו לקרוא ואין צורך להסביר ש"אם כיון לבו" פירושו כוונה לקיום המצווה .וחלקו
הראשונים מה פירוש שאדם קורא "להגיה" :רש"י :אדם שקורא ספר תורה כדי לתקן טעויות ואין כוונתו
לקריאת המילים .תוספות וטור :אינו קורא את המילים כהלכתם לפי נקודתן אלא ככתבן כדי להבחין
בחסרות וביתרות ו"כיוון ליבו" הכוונה לקרוא הפסוקים כנקודתן .רבינו יונה :מביט בשני ספרים ומזכיר
התיבות והפסוקים כמו סופר שמבטא בשפתיו.
ב .תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כח עמוד א:
שלחו ליה לאבוה דשמואל :כפאו ואכל מצה  -יצא...שכפאוהו פרסיים.
אמר רבא(ה) זאת אומרת :התוקע לשיר יצא...
אלמא קסבר רבא(ה) :מצוות אין צריכות כוונה...
אמר ליה רבי זירא לשמעיה :איכון ותקע לי.
אלמא קסבר משמיע בעי כוונה.

אביו של שמואל פסק שאם כפו פרסיים על אדם לאכול מצה בליל פסח הרי שהוא יוצא ידי חובת אכילת
מצה ,על אף שהאכילה הייתה בניגוד דעתו .רבה גוזר מפסק זה שהתוקע בראש השנה בשביל לשורר
ולזמר  -יצא ידי חובה ,משום שאין כוונת התוקע מעכבת .הגמרא מסיקה בהמשך שלדעת רבה אדם יוצא
ידי חובת מצווה גם אם לא התכוון .הגמרא בהמשך מביאה מעשה שעוסק בעצם כוונת התקיעות :רבי
זירא אמר לשמשו "איכון ותקע לי" ומכאן הסיקה הגמרא שהמשמיע צריך כוונה.
אם כן ,שני המקורות הנ"ל דנים האם המצוות צריכות כוונה .במקור שבמסכת ברכות נפסק שמצוות
צריכות כוונה ולכן הקורא להגיה צריך לכוון ליבו בשביל לצאת ידי חובת קריאת שמע .במקור השני
במסכת ראש השנה מובאות שתי דעות באמוראים :רבה  -מצוות צריכות כוונה ולכן התוקע לשיר יצא .רבי
זירא בהבנה הפשוטה צריך כוונה ולכן ביקש משמשו שיכוון בעת שתוקע .חלקו הראשונים  95ביחס בין
הסוגיות ובהשלכה שלהם האם מצוות צריכות כוונה:

רשב"א ,רשב"ם ורא"ה :מצוות אינם צריכות כוונה ,דהיינו שאין צריך שיכוון בדעתו קודם
עשיית המצווה לצאת ידי חובת המצווה  .96ובאמת במסכת ראש השנה אין מחלוקת בין רבה לרבי
זירא שלדעת כולם אין צריך כוונה .הכוונה שצריך היא להוציא ידי חובה לשמוע ולהשמיע ,אבל
כוונת מצווה לא צריך.
בה"ג ,רי"ף ,רמב"ם ורא"ש :מצוות צריכות כוונה ,דהיינו שצריך שיכוון דעתו קודם עשיית
המצווה שמכוון לצאת ידי חובת המצווה .משום ש( :א) הלכה כרבי זירא ,שחלקו בזה במסכת
פסחים (קיד ,ב) ורבי יוסי סבר שמצוות צריכות כוונה( .ב) ישנו ירושלמי שמחזק פסק זה( .ג)
במסכת ראש השנה לעיל מובא ברייתא "נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע...עד שיכוון" ואעפ"י
שרב אשי תירץ ,תירוץ דחוק הוא.
95בבית יוסף כאן הדעות מובאות בקיצור נמרץ וביתר הרחבה לקמן סימן תקפט סעיפים ז -ח.
96וסייגו תלמידי רבינו יונה שאפילו למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה ,היינו דווקא ש( :א) כשעושה המצווה
בסתם ,אבל כשמתכוון במפורש שלא לצאת ידי חובה בודאי שאינו יוצא .אולם הרא"ה כתב במפורש שאפילו התכוון
שלא לצאת ידי חובה  -יוצא בעל כורחו( .ב) דבר שיש בו מעשה ,אבל מצווה שתלויה באמירה בלבד ודאי צריך כוונה.
וראה ביאור הלכה דיבור המתחיל "יש אומרים שאין".
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פסק ההלכה:
שו"ע כבה"ג ורא"ש :יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה ויש אומרים שצריכות כוונה [מ"ב -
ואם לא כיוון  -לא יצא מן התורה ,וצריך לחז ור ולעשותה ולא יברך על המצווה] לצאת בעשיית
אותה מצווה [מ"ב  -כגון התוקע להתלמד או מברך ברכת המזון עם קטנים לחנכם למצוות והיה
חייב אף הוא ושכח לכוון עבור עצמו  .]97וכן הלכה.
א .אחרונים  -אם מצוות דרבנן צריכות כוונה:
מגן אברהם :הביא בשם רדב"ז שדווקא במצוות התורה צריך כוונה ,אבל במצוות דרבנן אין צריך
כוונה .והסביר פרי מגדים  98בדרך אפשר שמצוות כוונה ואם לא כיוון צריך לחזור ולעשותה זהו
מספק ולא מוודאי .לכן ,במצוות דרבנן יש להקל.
משנה ברורה והלכה ברורה :אף במצוות מדרבנן צריך כוונה .משום ש( :א) בכמה מקומות בשלחן
ערוך משמע שהוא סובר שמצוות צריכות כוונה בדרבנן( .ב) מביאור הגר"א (סימן תפט') משמע
שאין לחלק בין מצוות דרבנן למצוות מהתורה.
פסקי תשובות :טוב לחשוש לדברי המחמירים ולהיזהר בכך מאוד ,וביתר כי לדברי המקובלים
מצווה בלא כוונה כגוף בלי נשמה אף במצוות דרבנן.
ב .חיי אדם  -קיום מצווה שבמעשה עצמו מוכח שיש כוונה:
כל מה שמצריכים לחזור ולעשות שוב את המצווה ,היינו במקום שיש לתלות שעשייה הראשונה
לא היי תה לשם מצווה ,כגון בתקיעה שהיי תה להתלמד או בקריאת שמע דרך לימודו וכדומה.
אבל אם קורא קריאת שמע כדרך שאנו קוראים בסדר תפילה  ,99וכן שאכל מצה או תקע ונטל
לולב ,אף כל פי שלא כיוון לצאת  -יצא ,שהרי משום זה עושה כדי לצאת אף על פי שאינו מכוון.
והסביר משנה ברורה שהיכן שמוכח לפי העניי ן שעשייתו הוא כדי לצאת אף על פי שלא כיוון
בפירוש יצא ,אבל בסתם בוודאי לא יצא.
ג .ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1מציאו ת שלדעת כולם לא יוצא  -המתעסק בעלמא ,כגון שנופח בשופר ועלה תקיעה בידו
או היה סבור שהוא פטור מעשיית המצווה ,כגון שנטל לולב ביום א' של סוכות וחשב
שערב סוכות או שסבר שלולב זה פסול  -לא יצא לדעת כולם.
 .2מצווה שתלויה באכילה  -אם קיים מצווה שבאכילה שלא בכוונה לצאת ידי חובתו לדעת
כולם יצא בדיעבד ,שמחמת ההנאה שנהנה לא נוכל לבטל עשייתו כאילו לא עשה ונחשב
הדבר כאילו התכוון.
97והסביר הביאור הלכה שמדובר שאכל כדי שביעה ,אבל אם לא אכל כדי שביעה וחיוב הברכה מדרבנן אפשר לסמוך
על הרדב"ז לקמן שבמצווה דרבנן אין צריך כוונה לצאת.
98בפתיחה להלכות ברכות השחר דיבור המתחיל "עוד ראיתי להזכיר".
 99והסביר ביאור הלכה שבבית כנסת שנוהגים לקרוא קודם זמנה וסומכים על מה שיקרא עוד פעם בזמנה או אף אם
אירע שקראה בבית כנסת בזמנה אך לא כיוון לצאת  -צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע ,שהרי לא מוכח משקראה
בסדר התפילה שכדי לצאת קראה ,שהרי לא קוראה תמיד בסדר התפילה אף שלא בזמנה.
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 .3ציצית בלא כוונה  -מביא בשם הב"ח שאם קראוהו לתורה ולוקח טלית להתעטף  -עובר
על מצוות עשה ,מכיוון שזמנו בהול ומן הסתם אינו מכוון וגם במצוות ציצית הכוונה
למ צווה עצמה מעכבת .והעולם לא נזהר בזה ,משום שאינו רוצה ללבוש את הטלית ולובש
בשביל כבוד התורה ואין זו לבישה מחייבת.
ד .הלכה ברורה  -עשיית תנאי לכוונתו כדי שיוכל להדר במצווה :
אם יש לו ספק בדבר אם יספיק לקרוא ק"ש בזמנה עם ברכותיה  -נכון שיקרא בלי הברכות ויעשה
תנאי ויאמר" :אם לא אספיק לקרוא קריאת שמע בזמנה עם ברכותיה ,אני מכוון לצאת ידי חובת
מצוות קריאת שמע בקריאתי עתה ואם אספיק לקוראה בזמנה בברכותיה תהיה קריאתי עתה
כקורא בתורה ואיני רוצה לצאת ידי חובה אלא כשאקרא אותה מאוחר יותר עם ברכותיה".

סעיף ה' -
לא כיוון בקריאת שמע:
שו"ע עפ"י רמב"ם :הקורא את שמע ולא כיוון ליבו [מ"ב  -כוונה זו אינה לצאת ידי חובה כמו
בסעיף ד' ,אלא כוונה להתבונן מה שאומר שיש קבלת עול מלכות שמיים ואחדותו יתברך] בפסוק
ראשון של "שמע ישראל"  -לא יצא ידי חובתו .והשאר אם לא כיוון ליבו אפילו היה קורא בתורה
או מגיה הפרשיות האלו בעונת קריאת שמע  -יצא ,והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון.

סימן סא'
סעיף א' -
קריאת שמע בכוונה ובאימה:
ויקרא רבה פרשה כז אות ו:
אמר רבי ברכיה :מלך בשר ודם משגר פרוטגמא למדינה ,מה הן עושין כל בני המדינה?
עומדין על רגליהן ופורעין את ראשיהן וקוראין אותה באימה וביראה ברתת ובזיע.
אבל הקדוש ברוך הוא יתברך שמו אומר לישראל "קראו קריאת שמע פרוטגמא דידי .הרי לא הטרחתי עליכם
לקרותה לא עומדין ולא פרועי ראש אלא בלכתך בדרך".

המדרש משווה בין תגובת מדינה לכתב מלך ("פרגטמא") של בשר ודם לכתב מלך של הקב"ה .כאשר בני
מדינה מקבלים את כתב המלך הם עומדים וקוראים אותה באימה וביראה .אולם הקב"ה מבקש מישראל
לקרוא את כתב המלך שלו שהיא קריאת שמע לא בעמידה ולא פרועי ראש אלא כאשר הולכים .ולמד הטור
שלמרות שניתן ללמוד מכאן להקל בקריאת שמע שאין צריך לקוראה כמו שקוראים כתב מלך ,יש לדייק
מסוף הדברים שמיעט שאין לקרוא בעמידה ופרוע ראש ששאר הדברים (אימה ,יראה ,רתת וזיע) שנאמרו
בתחילה יש לקיים.
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שו"ע עפ"י הטור :יקרא קריאת שמע בכוונה ,באימה ,ביראה [מ"ב  -אופן אימה ויראה הוא
שיכוון בקריאת שמע להיות נהרג על קידוש ה' המיוחד ,כצו הפסוק "בכל נפשך"  ,]100ברתת וזיע.

סעיף ב' -
קריאת שמע בהתחדשות:
ספרי פרשת ואתחנן פסקא לג אות ו:
"וְּהָ יּו הַ ְּדבָ ִרים הָ ֵאלֶה אֲׁשֶ ר ָאנֹׁכִ י ְּמצַ ּוְּ ָך הַ יֹום"  -בכל יום יהיו בעיניך כחדשים.

הספרי מדייק מהמילה "היום" שהדברים שה' מצווה על ישראל יהיו בעיניו כחדשים .ומוסיף הטור בשם
רב עמרם ש"הפרגטמא" לא תהיה בעיני האדם כדבר שכבר שמע אותו הרבה פעמים שאינו חביב אצלו.

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

סעיף ג' -
רמ"ח תיבות בקריאת שמע:
א .קורא קריאת שמע עם הציבור:
מדרש הנעלם זהר חדש רות צה עמוד א:
מֹותיָך" (משלי ג ,ח) התורה היא רפואה לגוף ולעצמות בעולם
וְּׁשּקּוי לְּ עַצְּ ֶ
פתח רבי יהודה ואמרִ " :רפְּ אּות ְּת ִהי לְּׁשָ ֶרָך ִ
הזה ובעולם הבא ,דאמר רבי נהוראי בשם רבי נחמיה בקריאת שמע רמ"ח תיבות כמנין איבריו של אדם והקורא
קריאת שמע בתיקונה כל אבר ואבר נוטל תיבה אחת ומתרפא בו ,וזהו "רפאות תהי לשרך".

ְּ"ׁש ֶרָך ") ובעצמות של האדם .רבי יהודה מסביר שהתורה היא הרפואה לגוף
הפסוק מתאר רפואה בטבור ( ָ
ולעצמות ומסתמך על רבי נחמיה שאמר שיש בק"ש רמ"ח תיבות וכאשר אדם קורא ק"ש כל איבר נוטל
תיבה אחת ומתרפא .באמת ישנם רמ"ה תיבות בק"ש וחלקו הראשונים איזה שלוש תיבות מוסיפים:

רוקח ומהר"י קולון :יש לומר "אל מלך נאמן" לפני שאומר "שמע ישראל" .101
מהר"י אבוהב בשם ארחות חיים :יש לומר שני פעמים "להיות לכם לאלהים".
בית יוסף :המנהג לומר "אל מלך נאמן" הוא מנהג קדמון ,אלא שאחר כך ביטלוהו כדי שלא
יפסיק בין "הבוחר לעמו ישראל" ל"שמע" ,ותי קנו במקומו שיחזור שליח ציבור בסוף קריאת שמע
"ה' אלוהיכם אמת"  .102המקור לכך הוא בספר הזוהר בסוף פרשת וירא (קא ,א בסתרי תורה)
ובהמשכו של מדרש הנעלם שהובא לעיל .וכך נהגו בני ספרד.
100והסביר פסקי תשובות שיזהר שיהיה דובר אמת בלבבו ושיהיה בתוכיות ופנימיות הלב באמת גמור ולא ישטה
עצמו להיות כגונב דעת עליונה ח"ו ולכן כוונה זו לבני עליה .אך על כל פנים יש בו הכוונה הפשוטה לקבל על עצמו
שאם יעמידו אותו בניסיון של אחד מג' עבירות של 'יהרג ואל יעבור' ימסור נפשו להריגה ,זה מחייב כל אחד מישראל.
101הטור הביא את הרמ"ה שדחה שיטה זו משום ש( :א) מפסיק בין הברכה לקריאה( .ב) מוציא שם שמיים לבטלה.
(ג) תוספת זו אין לה מקור כלל.
102ולא קשה מהגמרא בברכות (יד ,ב) שבה רבה הקפיד על שליח ציבור שאמר פעמיים "אמת" ,משום שהזכיר פעמיים
בלא הפסק ,אבל כאן אומר "ה' אלוהיכם אמת" ויש הפסק בין האמת הראשון לשני.
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הפליאה :שליח הציבור חוזר "אני ה' אלוהיכם" פעמיים והיה במצרים מי שהיה נוהג כך .103
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :בקריאת שמע יש רמ"ה תיבות וכדי להשלים רמ"ח כנגד איבריו של אדם
מסיים שליח ציבור [מ"ב  -והיחיד בלחש מסיים גם כן תיבת "אמת"] "ה' אלהיכם אמת" וחוזר
ואומר בקול רם "ה' אלהיכם אמת" [הגה  -ובזה כל אדם יוצא ,הואיל ושומעין מפיו של שליח
ציבור שלוש תיבות אלו .ואם היחיד רוצה גם כן לאומרם עם השליח ציבור  -אין איסור בדבר].
הגה :ונראה לי מכל מקום ,כשקורא עם הציבור לא יאמר "אל מלך נאמן" ,רק יאמר "אמן" אחר
כשמסיים הברכה ,וכן נוהגין ונכון הוא .104
א .אחרונים  -אופן החזרה של השליח ציבור:
פרי מגדים כשו"ע :הש"ץ אומר "ה' אלוהיכם אמת" וחוזר שוב ואומר "ה' אלוהיכם אמת".
למרות שיוצא רמ"ט תיבות  105ה"אמת" השני אינו מן המניין אלא הוא שייך לברכת "אמת ויציב".
עשרה מאמרות וגר"א :השליח ציבור אומר בפעם הראשונה "ה' אלוהיכם" ללא התיבה "אמת"
וחוזר שוב לומר "ה' אלוהיכם אמת" ובזה יוצא החשבון רמ"ח תיבות.
ב .הלכה ברורה  -אופן החזרה של היחיד:
יחיד השומע תיבות "ה' אלוהיכם אמת" מפי הש"ץ  -יאמר קודם לכן בעצמו עד "אני ה' אלוהיכם
אמת" ולא יחזור על תיבת "אמת" ,ואחר ששמע מפי הש"ץ תיבות "ה' אלוהיכם אמת" ימשיך
"ויציב ונכון" ובערבית "ואמונה כל זאת" .ואם סיים קריאת שמע קודם השליח ציבור יאמר "אני
ה' אלוהיכם אמת" וימתין עד שיסיים השליח ציבור ואחר כך ימשיך "ויציב ונכון" .ולכתחילה לא
יפסיק בהמתנה בין תיבת "אלוהיכם" לבין תיבת "אמת".
ב .קורא קריאת שמע ביחיד:
מדרש הנעלם זהר חדש רות צה עמוד א:
וכל האומר קריאת שמע שלא עם הציבור אינו משלים איבריו ,מפני שחסרו השלושה תיבות ששליח ציבור חוזר.
מאי תקנתיה?
יכוין בט"ו ווי"ן ד"באמת ויציב" ועם כל דא היה קורא עליו אבא "מ עוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות",
אותם שלושה תיבות דקריאת שמע ששליח צבור חוזר לא יוכל להמנות אותם לתשלום רמ"ח כשאר הצבור.

המדרש קובע שיחיד שקורא קריאת שמע לבדו מפסיד את החזרה של השליח ציבור ולכן חסרים לו שלושה
איברים ,אולם תקנתו הוא לכוון ב 15הווי "ם של ברכת "אמת ויציב ונכון ."..ועם כל זה "מעוות לא יוכל
103וראה בית יוסף שהביא שגערו גדולי הדור ההוא במי שנהג כן.
 104וראה לעיל סימן נט סעיף טו סעיף ד' שיש בזה מחלוקת בין שו"ע לרמ"א.
105אופן החישוב" )1( :שמע" ו"ברוך שם כבוד 12="..תיבות" )2( .אהבת...ובשעריך"=  42תיבות" )3( .והיה אם שמוע"
עד "כימי השמיים על הארץ"=  122תיבות" )4( .ויאמר ה'" עד "ה' אלהיכם"=  69תיבות" )5( .ה' אלהיכם אמת"= 3
תיבות .לכן ,אם השליח ציבור מוסיף בקטע  4את המילה "אמת" הרי שיוצא רמ"ט תיבות.

92

לתקון" ,משום שאף אם יאמר היחיד "ה' אלוהיכם אמת" ,לא יוכל למנות אותם לתשלום רמ"ח .וכך
מהר"י אבוהב מביא בשם ארחת חיים שאין היחיד חוזר ואומר "ה' אלוהיכם אמת" .מצינו שני טעמים
לומר את  15הווי"ם( :א) בית יוסף  15 -פעמים כפול גימטריה של וי"ו ( 90 =)6ושם ההויה בגימטריה כולל
 4אותיותיו  30 -ושלוש פעמים  .90 =30אם כן ,מכוון ב  15-ווי"ם לשלושה שמות( .ב) דרכי משה עפ"י
מהרי"ק  15 -פעמים כפול גימטריה של וי"ו ( 90 =)6והקריאה עצמה נחשבת אחד הרי שיוצא  .91מספר זה
הוא כמניין "אמן" וכמניין שם בן ארבע אותיות בכתיבתו

וקריאתו 106

ונחשב כאילו אמר "ה' אדנ"י אמת".

שו"ע עפ"י הזוהר :ואם הוא קורא ביחיד  -יכוון בט"ו ווי"ן שב"אמת ויציב" שעולים צ' ,והם כנגד
ג' שמות הההויה שכל שם עולה כ"ו וד' אותיותיו הם ל'.
רמ"א כרוקח ומהר"י קולון  :107ויש ע וד טעם אחר בדבר ,דט"ו ווי"ן עולים צ' והקריאה נחשבת א'
הרי צ"א כמניין השם בקריאתו ובכתיבתו והוי כאילו אמר "ה' אדנ"י אמת" .ויש שכתבו דכל
הקורא קריאת שמע ביחיד יאמר "אל מלך נאמן שמע" וגומר [פרי מגדים  -מנהג קדוש הוא] ,כי
שלוש תיבות אלו משלימין המנין של רמ"ח וה וא במקום "אמן" שיש לענות אחר "ברוך הבוחר
בעמו ישראל באהבה" וכן נוהגין.
ברכי יוסף ,בן איש חי והלכה ברורה :היחיד רשאי לחזור "ה' אלוהיכם אמת" למרות שמדברי
המדרש הנ"ל מוכח שאין תועלת לומר זאת ,משום ש( :א) מה שאמרו בירושלמי (ברכות ה ,ג)
שהאומר "מודים מודים" מדובר דווקא בציבור( .ב) כך כתב מהרח"ו שכך נהג רבינו האר"י.
ערוך השולחן :מוטב לומר "אתכם מארץ מצרים" פעמיים ,כדי שלא יזכיר שם שמיים ושכן יש
שנוהגים .ויש לתמוה על הנוהגים לכפול ביחיד ,שהאר"י דווקא בקריאת שמע שעל המטה עשה כן.

סעיף ד' -
פסוק ראשון בקול רם:
שו"ע עפ"י טור :נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם כדי לעורר הכוונה.
הלכה ברורה  -קול רם בשאר קריאת שמע:
מעיקר הדין אם רצו הציבור קוראים אותה בלחש (ובלבד שישמיעו לאוזנם) ,ואם רצו קוראים
אותה בקול רם .ונכון יותר שיקראו אותה בקול רם בין הציבור ובין השליח ציבור .ובמקום
שהדבר מפריע לאחרים לרכז מחשבתם יקראו בלחש .ומכל מקום מנהג הספרדים שבכל
המקומות השליח ציבור אומרה בקול רם.

סעיף ה' -
כיסוי העיניים בקריאת הפסוק ראשון:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד ב:
אמר ליה רב לרבי חייא :לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים.
106כלומר כתיבתו "הויה" ( + )26קריאתו "אדנ"י" (.91 =)65
107אם כן הרמ"א מקבל את פסק הראשונים הנ"ל לחצאין :בציבור לא אומר "אל מלך נאמן" וביחיד כן אומר ו מרן
לא קיבל פסק זה כלל.
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אמר ליה  :בר פחתי! בשעה שמעביר ידיו על פניו מקביל עליו עול מלכות שמיים.

רב תמה בפני רבי חייא על כך שלא ראה את רבי יהודה הנשיא קורא את שמע ("עול מלכות שמיים") ,שהרי
היה מלמד את תלמידיו לפני זמן קריאת שמע וכשהגיע הזמן לא הפסיק לקרוא .רבי חייא משיב לו שרבי
היה קורא קריאת שמע באמצע השיעור ובאותה שעה היה מעביר ידיו על עיניו .והסביר הרא"ש שהעביר
ידיו כדי שלא יסתכל לכאן ולכאן ויכוון דעתו יפה.

שו"ע עפ"י הרא"ש והטור :נוהגין לתן ידיהם [מ"ב  -יד ימין] על פניהם [הלכה ברורה  -והלובש
משקפיים אינו צריך להסירם] בקריאת פסוק ראשון ,כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוון.

סעיף ו' -
הכוונה בתיבת "אחד":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד ב:
תניא ,סומכוס אומר :כל המאריך באחד  -מאריכין לו ימיו ושנותיו .אמר רב אחא בר יעקב :ובדלי"ת .אמר רב אשי:
ובלבד שלא יחטוף בחי"ת.
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.

סומכוס קובע שכל המאריך במילה "אחד" שבקריאת שמע  -מאריכים לו ימיו ושנותיו .הגמרא מבררת
כיצד :רב אחא בן יעקב  -דווקא ב"דלית" של "אחד" והסביר רש"י שב"חית" אין להאריך משום
שכשמאריך בה עדיין אין משמעות לקריאתו ,שהרי לא סיים את המילה .רב אשי מסביר שלמרות שמאריך
ב"דלית" יזהר שלא יקרא בחטף את ה"חית" .הגמרא חותמת במעשה שבו רבי ירמיה ישב לפני רבי חייא
שקרא קריאת שמע והאריך ב"אחד" ואמר לו שאינו צריך להאריך יותר ,משום שכבר המליך שה' אחד
בשמיים ובארץ .חלקו הראשונים בפירוש דברי רב אשי שלא יקרא את "חית" בחטף:

רש"י :אם יקרא בחטף ,הרי שה"חית" תשמע בשווא ולא בקמץ ,ויוצא שלא אומר כראוי את
המילה "אחד" .יוצא ,כל הכוונה בקריאת שמע היא בדל"ת.
תלמידי רבינו יונה :צריך להאריך מעט ב"חית" כשיעור שימליכוהו בשמיים ובארץ וב"דלית"
כשיעור שימליכוהו בארבע רוחות העולם .רמז לכך ממסכת מנחות (כט ,ב) שמסבירה שבכתיבת
האות "חית" ישנו גג ,שמלמד שהוא חי ומושל ברומו של עולם על הכל .והוסיף סמ"ק כוונות
בדרך הגימטריה" :אלף"  -הוא אחד" ,חית"  -הוא יחיד בשבעה רקיעים ובארץ" ,דלית"  -ארבע
רוחות .108
פסק ההלכה:
שו"ע כתלמידי רבינו יונה :צריך להאריך בחי"ת [מ"ב  -יחס של שליש חי"ת ושני שליש דל"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
[הלכה ברורה  -ובזמננו לא נהגו כן].
108וראה שהביא בטור שיש נוהגים להטות הראש כפי המחשבה לכל הצדדים.
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סעיף ז' -
אופן הדגשת הדל"ת:
שו"ע  :109ידגיש בדל" ת שלא תהא כרי"ש .והזהיר המשנה ברורה שלא ידגיש יותר מדי ,שנראה
כאילו הדל"ת בשווא או בצירי ,אלא הכוונה שיטמיענה בפה יפה.

סעיף ח' -
אופן אמירת האל"ף והחי"ת:
שו"ע :לא יחטוף בחי"ת [הלכה ברורה  -אלא יקראנה לפי הניקוד שלה שהיא בקמ"ץ] ולא יאריך
באל"ף [הלכה ברורה  -שלא יהיה נשמע "אה חד" שמשמעו אין אחד ח"ו].

סעיף ט' -
אמירת "שמע" פעמיים ברצף:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב:
משנה :האומר" ...מודים ,מודים"  -משתקין אותו.
גמרא :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.

המשנה פוסקת שמתפלל שאומר "מודים ,מודים" משתקים אותו .רבי זירא פוסק דין דומה שהאומר
בקריאת שמע "שמע ,שמע" משתקים אותו .הטעם :נראה כמקבל עליו עול שתי רשויות .הגמרא מקשה על
רבי זירא שהרי ישנה ברייתא שמגנה בלבד את הכופל את "שמע" אולם לא משתקים אותו .הגמרא
מיישבת :במקום אחד מדובר שאומר כל מילה וחוזר עליה ,אולם במקום שני עסק שאומר כל הפסוק כולו
וחוזר עליו .חלקו הראשונים בהבנת יישוב הגמרא:

רש"י ותוספות :כאשר אומר "שמע ,שמע" ושונה הרי שזה מגונה ,משום שאין זה דומה למקבל
עליו שתי מלכויות אלא למתלוצץ .אבל שאומר כל הפסוק וחוזר משתיקים אותו ,שנראה כשתי
רשויות.
רבינו חננאל ובה"ג :כאשר אומר "שמע ,שמע" משתיקים אותו ,אבל שאומר כל הפסוק הרי שזה
מגונה.
פסק ההלכה:
שו"ע  :110אסור לומר "שמע" שתי פעמים בין שכופל התיבות שאומר "שמע ,שמע" בין שכופל
הפסוק הראשון.

 109עפ"י הירושלמי בברכות פרק ב הלכה א.
 110המחבר כתב לאסור בכל מקרה ,משום שבכל עניין אפילו אם אין משתיקים אותו הרי זה מגונה.
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אם לא כיוון ב"שמע ישראל"  -אם לא כיוון את "שמע ישראל" יחזור ויקרא בלחש.
ואם אין שומעים אפילו בקול רם מותר .אבל אם כיוון  -אינו חוזר ,אפילו בלחש.
 .2הפסק בין שתי הקריאות  -בסליחות מו תר לומר "שמע" בכל פעם שאומר "ויעבור",
משום שמפסיק לא נראה כשתי רשויות .לכן ,אם ממתין איזה זמן בין קריאה
ראשונה לשנייה מותר ואינו נחשב מגונה כלל.
 .3קרא בדיעבד בכפילות  -אם כפל את הפסוקים יצא ,שהרי על אמירה הראשונה לא
היה איסור ואמירה שנייה אינו הפסק בק"ש ,שהרי לא שהה בזה כדי לגמור את
כולה .אולם אם כפל תיבות שבק"ש ,לרש"י לא יצא ונחשב כמתלוצץ ולר"ח יצא אף
שמשתיקים אותו.

סעיף י' -
אמירת כל פרשת "שמע" פעמיים ברצף:
סמ"ק וטור :אם כופל כל פרשת "שמע" אין להקפיד .הוכחה :ירושלמי ברכות (א ,א) שרבי זירא
קרא וחזר וקרא.
בה"ג ,הגהות מיימוניות וסמ"ג :אין לקרוא את פרשת "שמע" פעמיים ואין להוכיח מהירושלמי,
משום ששם מדובר שקורא קריאת שמע על מיטתו ולכן מותר לקרוא פעמיים.
מהר"י אבוהב :אם קורא קריאת שמע על מיטתו  -מותר לקרוא כל הפרשה פעמיים ברצף ,אולם
לגבי הפסוק הראשון יש להסתפק אם יכול לקוראה ברצף .ופסק בית יוסף שיש לחשוש לדבריו.
פסק ההלכה:
שו"ע כבה"ג וסמ"ג  :111כשקורא קריאת שמע על מיטתו [מ"ב  -מיטתו דווקא ,כדי להשתקע
בשינה מתוך ק"ש ,משום שמירה]  -מותר לקרות כל הפרשה ולחזור ולקרותה .ויש מי שאומר שגם
בזה יש ליזהר מלומר פסוק ראשון [הגה  -שני פעמים].
גר"א ומשנה ברורה כמהר"י אבוהב :על מיטתו  -אין מותר אלא אם כן קורא הפרשה ולא פסוק
ראשון בלבד.

סעיף יא' -
אמירת "שמע ישראל" פעמיים ברצף בסליחות:
תוספות :אותם אנשים שאומרים פעמיים או שלושה "שמע ישראל" ביום הכיפורים .לפי שיטת
ר"י  -משתקים אותם ,אולם לפי שיטת ר" י יש להסתפק האם זה מגונה או אין לחשוש רק כשקורא
קריאת שמע בעונתה ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים .ומכל מקום טוב שלא לומר.
רא"ש :אותם אנשים שאומרים ביום הכיפורים אחר סיום תפילת נעילה "שמע ישראל" פעמיים -
משתיקים אותם ,משום שנראה כשתי רשויות.

 111למרות שבבית יוסף חשש למהר"י אבוהב ,פסק בשולחן ערוך בסתם כטור ובשם יש אומרים את דעת מהר"י אבוהב
וכלל נקוט בידינו "סתם ויש אומרים הלכה כסתם" .ראה בירור הלכה עמודים שכט -של.
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רבינו יונה :יש שנהגו לכפול בסליחות פסוק של "שמע ישראל" ,ומנהג אבותיהם בידיהם ואומרים
אותו כל הקהל ובכך מוכח שאינם עושים לכוונת שתי רשויות.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות ורא"ש :האומרים באשמורות בסליחות וביום הכיפורים בתפילת נעילה שני
פעמים פסוק "שמע ישראל" יש ללמדם שלא יאמרו.
ב"ח כרבינו יונה :אין לבטל המנהג שכופלים אמירת "שמע ישראל" ביום כיפורים וסליחות.
משום שכך משמעות הסוגיה שדווקא יחיד האומר בפני רבים משתקים אותו שנראה כשתי
רשויות .אבל אם כל הציבור אומרים לעורר את ישראל  -מותר .112

סעיף יב' -
אמירה כפולה ברצף במקומות שונים בתפילה:
א" .ה' הוא האלוקים" ביום כיפור:
שו"ע עפ"י תוספות ורא"ש" :ה' הוא האלוקים" שאומרים אותו ביום כיפור בתפילת נעילה שבע
פעמים  -מנהג כשר הוא .והסביר משנה ברורה ש( :א) משבחים את ה' שדר למעלה משבעה
רקיעים( .ב) מצינו בסיפור אליהו שכפלו אמירה זו.
משנה ברורה  -אמירת בשכמל" ו שלוש פעמים:
מה שאומרים "ברוך שם כבודו מלכותו לעולם ועד" ביום כיפורים  -מותר .משום שלא נחשב לשתי
רשויות אלא בפסוק "שמע" שהוא עיקר קבלת עול מלכות שמיים ומכיוון שקיבל עליו עול מלכות
שמיים פעם אחת אין לחשוש ,שהרי אמירת בשכמל"ו מוסבת על קריאת שמע ואין מקום לטעות.
ב .עניית "אמן" פעמיים:
אהל מועד :האומר "אמן ,אמן" כאומר "שמע ,שמע" ,שגם בכך נראה כשתי רשויות.
בית יוסף :אפשר לומר "אמן ,אמן" ,משום ש( :א) אין לדברי האהל מועד מקור( .ב) הרי יש מקרא
בתהלים (מא ,יד .פט ,נג) "אָ מֵ ן וְּ אָ מֵ ן" ואעפ"י שמופיע וי"ו נראה שאפילו בלי וי"ו.
פסק ההלכה:
רמ"א ואחרונים כאהל מועד :יש אומרים שיש לזהר שלא לענות על שום ברכה שתי פעמים
"אמן".
מגן אברהם כבית יוסף :מותר לענות "אמן" פעמיים ואין לחלק בין אומר עם או בלי וי"ו החיבור.
וכך מצינו ברבינו בחיי שהכופל "אמן" זוכה לשני עולמות.
פרי מגדים :יש שני סוגי אמנים .האחד ,שאני מאמין ומחזק שכן הוא האמת .השני ,פירוש של
בקשה ,רוצה לומר שיאמנו הדברים וימלא משאלותינו .אם כן ,בברכה שיש בה שני עניינים כגון
112וראה מגן אברהם שדחה את החילוק בב"ח בין יחיד לציבור .שהרי הגמרא בסוכה (נג ,ב) מספרת שהיו אומרים
"אנו ליה וליה עינינו" והגמרא שם הקשתה והרי אומרים שהאומר "שמע ,שמע" משתקים אותו .והרי שם כל הציבור
היה אומר ויוצא שאפילו כל הקהל אומרים אותו אסור.
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"רפאנו ה' ונרפא" יש לענות שתי פעמים "אמן" .שמכוון באחד שמאמין כן שה' הוא רופא ובשני
מכוון שכן יהי רצון שירפא החולים.
הלכה ברורה :נכון להחמיר שלא לומר "אמן ואמן" שתי פעמים בזו אחר זו .אולם ניתן להקל( :א)
מפסיק ביניהם וגם אומר האמן השני בוי"ו( .ב) המשמעות של האמן היא "כן יהי רצון" ,כגון
אחרי בקשה( .ג) עפ"י הפרי מגדים שיש משמעות כפולה ל"אמן"( .ד) שמע שתי ברכות משני בני
אדם ,ונכון שיאמר "אמן ואמן".

סעיף יג' -
אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד":
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נו עמוד א:
דאמר רבי שמעון בן לקיש" :ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם" (בראשית מט)  -ביקש יעקב לגלות לבניו
קץ הימין ,ונסתלקה ממנו שכינה .אמר :שמא חס ושלום יש במטתי פסול ,כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ,ואבי יצחק
שיצא ממנו עשו.
אמרו לו בניו :שמע 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.

"ויקרא יעקב אל בניו"  -יעקב

מבקש לפני מיתתו לגלות לבניו את קץ הימין ,אולם הרגשתו היא

שהסתלקה ממנו השכינה .הוא חושש שאולי יש פסול בבניו ובניו משיבים שאין לו לחשוש וקוראים קריאת
שמע כעדות לכך .כתגובה לכך משיב יעקב "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ולכן "ויאמר האספו
ואגידה לכם" .הגמרא מסבירה שיש לומר קטע זה בחשאי ,כהיכר שאינו מן הפרשה הכתובה בתורה ורק
יעקב אמרו.

שו"ע :אחר פסוק ראשון צריך לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בחשאי.
אחרונים  -לא אמר\כיוון "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד":
שלטי הגבורים וב"ח :הביאו בשם רבי ישעיה האחרון שאם לא אמר בשכמל"ו אין מחזירים
אותו .הטעם :קריאת שמע מהתורה ולא יוצא ידי חובתו אם לא אמרו ,אבל בשכמל"ו אינה אלא
תקנה כיוון שיעקב אמרה.
לבוש :אם לא כיוון באמירת בשכמל"ו צריך לחזור ולומר שוב ,משום שדין בשכמל"ו כדין פסוק
ראשון של קריאת שמע לכל דבר ,והוא בכלל קבלת עול מלכות שמיים.
ביאור הלכה :אינו מעכב בדיעבד ,שהרי אפילו אם דילג מגופה של הפרשה אם לא שגילתה לנו
תורה "והיו"  -שלא יקרא למפרע ,לא היה צריך משום זה לחזור לראש ,ואם כן מנין לנו להחמיר
באמירת בשכמל"ו שהוא רק תקנת חכמים .ואם לא כיוון ולא התחיל עדיין "ואהבת" אפשר שיש
לחזור ולומר.
הלכה ברורה :אם לא אמר "ברוך ,שם כבוד מלכותו ,לעולם ועד" כלל  -לא יצא ואפילו אמרו שלא
בכוונה לא יצא ידי חובתו ,מפני שהכוונה מעכבת בו כשם שהיא מעכבת בפסוק "שמע ישראל",
ממה שאמרו בזוהר פרשת תרומה (קלט ,ב).
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סעיף יד' -
הפסקה בין "לעולם ועד" ל"ואהבת":
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נו עמוד א:
משנה :ששה דברים עשו אנשי יריחו...ואלו הן שלא מיחו בידם...:וכורכין את שמע.
גמרא :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.

המשנה מספרת על שישה מנהגים של אנשי יריחו שלא ברצון חכמים ,אחד מהם שהיו "כורכין את שמע",
אולם לא מיחו בהם .הגמרא מביאה ברייתא שבה חלוקים תנאים לפשר המנהג :רבי מאיר  -אמרו "שמע
ישראל "...ולא היו מפסיקים .והסביר רש"י ש( :א) לא היו מפסיקים בין "אחד" ל"ואהבת" למרות שצריך
להפסיק בין קבלת מלכות שמיים לשאר מצוות( .ב) לא היו מאריכים ב"אחד" .רבי יהודה  -לא היו אומרים
"ברוך שם כבוד "...בקריאת שמע .הראשונים שנוהגים להוסיף "ברוך שם כבוד "..חלקו האם יש להפסיק
"אחד" ל"אהבת" או בין "לעולם ועד" ל"ואהבת":

טור :צריך להפסיק מעט בין "לעולם ועד" ל"ואהבת" ,משום ש"ברוך שם "..נחשב מכלל קבלת
עול מלכות שמיים ורק אחרי שמקבל עול זה מפסיק מעט וממשיך לדברים אחרים.
אבודרהם ורוקח :צריך להפסיק בין "ה' אחד" ל"ברוך שם" ,משום ש"ברוך שם" אינו כל כך
מלכות שמיים כמו הפסוק הראשון.
פסק ההלכה:
שו"ע כטור :צריך להפסיק מעט בין "לעולם ועד" ל"ואהבת" ,כדי להפסיק בין קבלת מלכות
שמיים לשאר מצוות.
רמ"א כאבודרהם :ויש להפסיק מעט בין "אחד" ל"ברוך" ,כי עיקר קיבול מלכות שמיים הוא
פסוק ראשון.
רמ"א  -הפיסוק הראוי בפסוק "שמע ישראל":
ויש להפסיק בפסוק ראשון בין "ישראל" ל"ה'" ובין "אלהינו" לה'" השני השני ,כדי שיהא נשמע
שמע ישראל כי ה' שהוא אלהינו ,הוא ה' אחד .113

סעיפים טו' -כא'
הגייה נכונה בפרשות קריאת שמע:
א .הפסקה בין תיבות (טו -טז):
שו"ע עפ"י טור:
 .1צריך להפסיק בין "היום" ל"על לבבך" ובין "היום" ל"לאהבה" ,שלא יהא נראה היום
ולא למחר.
113וראה הלכה ברורה חלק רביעי עמוד שלח ,שלמרות שלדעת מרן השולחן ערוך אין צריך לפסק באופן זה את "שמע
ישראל"  -נכון להחמיר ,משום שמצינו רבים מהראשונים שמחמירים.
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.2

צריך להפסיק בין "נשבע" ל"ה'" ,כדי להטעים יפה העי"ן שלא תהא נראית כה"א [הלכה
ברורה  -ויהיה כאומר "נשבה" ח"ו].

ב .הדגשה של תיבות (יז -יח):
שו"ע עפ"י טור:
 .1צריך להתיז זי"ן של "תזכרו" ,דלא לשתמע ת ְּשקרו או ת ְּשכרו והוי כעבדים המשמשים
על מנת לקבל פרס .וכן צריך להתיז זי"ן של "וזכרתם".
.2

ידגיש יו"ד של "שמע ישראל" ,שלא תבלע ושלא תראה אל"ף ,וכן יו"ד ד"והיו" ,דלא
לשתמע "והאו" .והסביר המשנה ברורה שאלו הם דוגמאות בלבד ,אולם צריך להיזהר
בכל קריאת שמע לא להבליע אותיות ולא להחליפם באותיות אחרות.

ג .נתינת רווחים בין תיבות\מילים (יט -כא):
שו"ע עפ"י טור:
 .1צריך לתן רווח בין "וחרה" ל"אף" ,דלא לשתמע "וחרף".
.2

צריך לתן רווח בין תיבה שתחילתה כסוף תיבה שלפניה ,כגון" :בכל לבבך" [מ"ב  -אין
הכוונה שיפסיק ביניהם ,רק שיקרא שישמע שני למדים]" ,על לבככם"" ,בכל לבככם",
"עשב בשדך"" ,ואבדתם מהרה"" ,הכנף פתיל"" ,אתכם מארץ".

.3

צריך שבכל אל"ף שאחר מ"ם להפסיק ביניהם ,כגון "ולמדתם אותם"" ,וקשרתם
אותם"" ,ושמתם את"" ,וראיתם אותו" ["ושמתם את"" ,ועשיתם את"] .שלא יהא נראה
כקורא "מותם" [מת].

משנה ברורה  -עוד בנתינת רווחים בין תיבות:
.1
.2

אל"ף שאחרי מ"ם  -כגון“ :ועבדתם אלהים אחרים"" ,עיניכם אשר זנים אחריהם" ועוד.
תיבה שתחילתה אל"ף  -ואפשר שלא ירגישנה במבטא ,כגון" :אשר אנכי"" ,מטר
ארצכם"" ,ועצר את" ,ועוד.

.3

תיבה שתחילתה יו"ד  -צריך להדגישה במבטא ,שלא ייראה כאילו נמשכת אחר התיבה
שלפניה ,כגון" :פן יפתה" לא ייראה כאילו אומר "פניפתה" או "פן איפתה".

סעיף כב' -
הגייה נכונה אף בשאר התפילה:
שו"ע עפ"י רבינו יונה :אף ב"פסוקי דזמרה" ובתפילה צריך לדקדק בכך.
הגה עפ"י רד"ק :והוא הדין הקורא בתורה ,בנביאים וכתבים יש לזהר .והסביר משנה ברורה
שהזהירו במיוחד על קריאת שמע ,משום שהיא מסורה לכל ויש בה ייחוד שמיים.
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סעיף כג' -
הגייה נכונה של דגשים ושוואים:
שו"ע עפ"י רמב"ם :צר יך לדקדק שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה ,ולא יניח הנד ולא יניד
הנח .114

סעיף כד' -
קריאת שמע בטעמים:
רבינו יונה בהבנת הטור :לעיל בסעיף יד' מופיע מנהג של אנשי יריחו שהיו כורכים את שמע וביאר
רבי מאיר שלא היו מפסיקים  .כלומר ,שלא היו קוראים קריאת שמע בנחת עם הטעמים [טור -
טעמי מקרא] שלה ,כפי המנהג כיום .והסביר בית יוסף שאפשר לומר שכוונתו שלא צריך טעמי
מקרא אלא שיקרא נכון כדי שיהיה טעם והבנה לדבריו ,אולם יש לנהוג כהבנת הטור.
דרכי משה :קשה לשנות המנהג בזה ,משום שאם קורא קריאת שמע בטעמי מקרא עלול להפסיד
הכוונה ,כי אי אפשר למי שלא הרגיל עמו בזה .לפיכך ,הקורא כמנהגו לא הפסיד והרוצה להחמיר
על עצמו ויודע שיוכל לכוון עם טעמים תבוא עליו ברכה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה בהבנת הטור :צריך לקרות קריאת שמע בטעמים כמו שהם בתורה.
רמ"א עפ"י דרכי משה :אבל לא נהגו כן במדינות אלו [מ"ב  -אך צריך להפסיק לפי העניין ,כדי
שתהא הבנה לדבריו] ,ומכל מקום המדקדקים מחמירים בכך.

סעיף כה' -
משמוש התפילין בקריאת שמע:
שו"ע עפ"י הטור :כשיאמר "וקשרתם לאות על ידך" ימשמש בתפילין של יד ,וכשיאמר "והיו
לטטפת בין עיניך" ימשמש בשל ראש ,וכשיאמר "וראיתם אותו" ימשמש בב' ציציות שלפניו [ועיין
לעיל סימן כד סעיף ה'].

סעיף כו' -
קריאת שמע בקול או בלחש:
שו"ע עפ"י הרשב"א :יש נוהגים לקרות קריאת שמע בקול רם ויש נוהגים לקרותו בלחש .וציין
הלכה ברורה שמנהג הספרדים בכל המקומות שהשליח ציבור אומרה בקול רם ,אולם במקום
שהדבר מפריע לאחרים נכון שיקראו בלחש.
הגה :ומכל מקום יאמרו פסוק ראשון בקול רם ,וכן נוהגין.

114והסביר מגן אברהם ששווא הנחטפת נקראת נח ,כגון בסוף תיבה או באמצע תי בה הבאה אחר תנועה קטנה ,ושווא
נד נקרא המתנועעת ,כגון בראש תיבה או באמצע תיבה הבאה אחר תנועה גדולה.
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אחרונים "-שומע כעונה" בקריאת שמע:
מהר"ם אלשקר ומגן אברהם :אין שומע כעונה לעניין קריאת שמע ,משום ש( :א) המצווה היא
הקריאה ולא השמיעה שנאמר "ודברת בם"( .ב) כך פסקו הרשב"א והריטב"א שב קריאת שמע כל
אחד צריך לשנן בפיו.
רוב האחרונים  :115אף לעניין קריאת שמע אומרים שומע כעונה .ותמה הפרי חדש שהרי הריטב"א
פסק בפירוש שבקריאת שמע מוציא את שאינו בקי ,הרי שאף לעניין ק"ש אומרים שומע כעונה
ורק לענין הבקי ראוי שיהא משנן בפיו.

סימן סב'
סעיף א' -
קרא ולא דקדק באותיותיה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טו עמוד א:
משנה :קרא ולא דקדק באותיותיה ,רבי יוסי אומר :יצא ,רבי יהודה אומר :לא יצא.
גמרא :אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה :הלכה ..להקל.

המשנה דנה באדם שקרא קריאת שמע "ולא דקדק באותיותיה" והסביר רש"י שלא ביטא יפה בשפתיו.
לדעת רבי יוסי יצא ולדעת רבי יהודה לא יצא .בהמשך הגמרא מכריעה להקל כרבי יוסי שיצא .והובא בטור
בשם רבי חמא בר חנינא שכל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה  -מצננים לו גיהנם .והסביר בבית
יוסף בשם מהר"י אבוהב בדרך האפשר שמאחר שהוא מעורר עצמו בזה ומניע חום טבעי לדקדק
באותיותיה ,בשכר זה מצננים לו חום אחר שהוא גיהנם.

שו"ע :אף על פי שמצווה לדקדק באותיותיה [מ"ב  -שלא נתן רווח בין הדבקים או שלא התיז הז'
של "תזכרו"] ,קראה ולא דקדק בהן  -יצא .והבהיר המשנה ברורה שלכתחילה יזהר מאוד.

סעיף ב' -
קריאת שמע בכל לשון:
תלמוד בבל י מסכת ברכות דף יג עמוד א:
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.

הברייתא מציגה מחלוקת לגבי הלשון של קריאת שמע :רבי  -קוראים דווקא בלשון הקודש כמו שהיא
כתובה בתורה ,משום שנאמר "היו הדברים האלה"  -מלמד ש"הדברים האלה" יהיו בהווייתם ,כמו שהם
כתובים בתורה .רבנן  -יוצאים ידי קריאת שמע בכל לשון ,משום שנאמר "שמע" משמע שקוראים את שמע
בכל לשון שאתה מבין .ובמסכת סוטה (לב ,א) סתם התנא כשיטת חכמים והסביר בבית יוסף שאין לחלק
בין ציבור ליחיד בהלכה זו .וסייג רמב"ם שהקורא בכל לשון עליו לדקדק באותו הלשון.
115ראה בירור הלכה עמודים שמה -שמו .וכן ראה משנה ברורה שהביא שיטות נוספות.
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שו"ע עפ"י הרמב"ם :יכול לקרותה בכל לשון [מ"ב  -דווקא במבין באותו לשון] ,ויזהר מדברי
שיבוש שבאותו לשון וידקדק בו כמו בלשון הקודש.
משנה ברורה :בימינו יש ל היזהר שלא לקרוא בלשון אחר כי אם בלשון הקודש ,משום שאין אנו
יודעים איך להעתיקם היטב .כגון :תיבת "ושננתם" יש מספר ביאורים ותיבת "טטפות" שאין אנו
יודעים בבירור את ביאורה.
ביאור הלכה  -מספר דינים:
.1
.2

לשון הקודש בלי להבין  -יוצא ידי חובה ובלבד שהבין הפסוק הראשון של קריאת שמע.
קידוש ,ברכת המזון ותפילה בכל לשון  -למצווה מן המובחר יש לומר בלשון הקודש
ובדיעבד יצא ,ודווקא שאנשי המדינה מכירים לשון זו .116

סעיף ג' -
השמעה לאוזניו בקריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טו עמוד א:
משנה :הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו  -יצא .רבי יוסי אומר :לא יצא.
גמרא :מאי טעמא דרבי יוסי? משום דכתיב "שמע"  -השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך.
ותנא קמא סבר "שמע"  -בכל לשון שאתה שומע.
אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה :הלכה ..להקל.

המשנה מציגה מחלוקת לגבי הקורא קריאת שמע בלחש ולא השמיע את קריאתו לעצמו :רבי יוסי  -לא
יצא ,משום שיש ללמוד מהמילה "שמע" שהשמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך .תנא קמא  -יצא ,משום
שמילת "שמע" מלמדת אותנו שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון .והסביר הב"ח שמדרבנן מודה שצריך
להשמיע לאזנו לכתחילה  .117הגמרא פוסקת כתנא קמא.

שו"ע :צריך להשמיע לאזנו מה שמוציא בפיו [מ"ב  -בקריאת שמע ובברכותיה] .ואם לא השמיע
לאזנו  -יצא ,ובלבד שיוציא בשפתיו [מ"ב  -בדווקא ,שאם הרהר בלבו  -לא יצא] .

סעיף ד' -
הרהור בקריאת שמע:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :אם מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמע בלבו  -יצא .והסביר
משנה ברורה שאין הכוונה שיצא לגמרי שהרי הרהור אינו נחשב כדיבור ,אולם הקב"ה יקבע לו
שכר עבור זה  .לכן ,כשיסור האונס מחויב לחזור ולקרוא אם עדיין לא עבר זמן קריאת שמע.
 116ודן שם שלשון הקודש היא לשון בעצם ושאר לשונות השפה הוא מצד האנשים .לכן ,אם מספר אנשים מועט מכיר
שפה זו  -אין הדבר נחשב לשון כלל .ועדיין צריך עיון ,משום שבמגילה כתב המחבר (תרצ ,ט) שאם הייתה המגילה
כתובה בלשון אחרת  -לא יצא אלא המכיר אותו לשון בלבד ומשמע  aאפילו הוא במקום שאין שאר אנשי המקום
מדברים באותו לשון ,ואפשר שבמגילה הקלו משום פרסום נס.
 117מסביר בדעתו של רבי יהודה שמובא בברייתא בגמרא .אולם ראה משנה ברורה שמביא בשם ראב"ד שלכתחילה
צריך לאזנו מן התורה.
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עיונים ברמ"א  -הרהור קריאת שמע אף לכתחילה:
•

מקום מלוכלך חלקית  -ואף לכתחילה יעשה כן אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי [ביאור
הלכה  -או הוא עצמו אינו נקי לגמרי ,כגון נגע בידיו במקומו המכוסים] ואינו יכול לנקותו
משום אונס  -יהרהר בליבו.

•

מקום מלוכלך לגמרי  -ובלבד שלא יהא מקום מטונף לגמרי [ביאור הלכה  -או שידיו
מטונפות לגמרי] ,דאסור להרהר בדברי תורה במקום הטינופת [מ"ב  -רק יחשוב בלבו
שמחויב ואינו יכול לקיים ויצטער על זה וה' יראה ללבב לתת לו שכר המחשבה].

אחרונים  -הרהור במי שצמא בלילה במיטתו:
ט"ז :יש ללמוד מהרמ"א שכתב "שאף לכתחילה יעשה כן" במי שצמא בלילה במיטתו שאי אפשר
לו ליטול ידיו ולברך  -יהרהר בלבו וישתה.
מטא יהודה :אין ללמוד מהרמ"א שדי בהרהור ,שהרי אפשר לו לעמוד וליטול ידיו ואינו דומה
לחולה ואנוס ואין דנים אפשר משאי אפשר .לכן אפילו אם קשה לו לעמוד מפני הקור או שאין לו
מים  -יקנח ידיו בכותל או בכל דבר שמנקח ויברך כרגיל ולא יסמוך על ברכה בהרהור בלבד.

סעיף ה' -
קריאת שמע על ידי הש"ץ בקול רם:
שו"ע עפ"י הכלבו :צריך שליח ציבור להשמיע קולו ב"שמע ישראל" ,כדי שישמעו הקהל וימליכו
שם שמים יחד.

סימן סג'
סעיף א' -
מצב תנוחת הגוף בקריאת שמע:
א .תנוחות גוף מותרות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב :
משנה :בית שמאי אומרים :בערב  -כל אדם יטה ויקרא ,ובבקר יעמוד ,שנאמר :ובשכבך ובקומך.
ובית הלל אומרים :כל אדם קורא כדרכו ,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
היי ת לחוב בעצמך ,שעברת על דברי בית הלל.

נחלקו בית שמאי ובית הלל בדרך במצב הגוף בקריאת שמע בבוקר ובערב :בית שמאי  -בערב יטה על צדו
ויקרא את קריאת שמע דרך שכיבה ,בבוקר יקרא בעמידה .המקור" :בשכבך ובקומך"  -פסוק זה מלמדנו
שיש לקרוא בערב דרך שכיבה ובבוקר דרך קימה .בית הלל  -כל אדם קורא איך שהוא רוצה .המקור:
"בלכתך בדרך" הרי שאדם קורא גם דרך הליכתו והפסוק שהביאו בית שמאי בא ללמדנו על זמני הקריאה
שיש לקרוא ביום ובלילה .רבי טרפון מעיד על עצמו שכשירד מעל החמור בערב ,כדי לקרוא קריאת שמע
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בשכיבה כדעת בית שמאי וסיכן עצמו בעבור זה מפני ששהה בדרך והיו שודדים מסתובבים .השיבו לו
חכמים על המעשה :ראוי היית להתחייב בנפשך ,משום שעברת על דברי בית הלל.

שו"ע :קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב על גבי בהמה או יושב.
ב .תנוחות גוף אסורות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד ב:
אמר רב יוסף :פרקדן לא יקרא קריאת שמע.
מקרא הוא דלא ליקרי ,הא מיגנא  -שפיר דמי? והא רבי יהושע בן לוי לייט אמאן דגני אפרקיד!
אמרי :מיגנא ,כי מצלי  -שפיר דמי .מקרא ,אף על גב דמצלי  -נמי אסור.
והא רבי יוחנן מצלי וקרי!
שאני רבי יוחנן דבעל בשר הוה.

רב יוסף מבאר את האופן של קריאת שמע בשכיבה  -לא שלא יקרא "פרקדן" [רש"י :ששוכב על גבו ופניו
למעלה ובכך מקבל מלכות שמיים דרך גאווה .רמב"ם :פניו למטה או למעלה] .הגמרא מקשה על רב יוסף
שנשמע מדבריו שדווקא לקרוא קריאת שמע על גבו אסור ,אבל לישון בדרך זו מותר ,והרי רבי יהושע קילל
את מי שישן על גבו .והסביר רש"י את האיסור לישון כך :שמא יתקשה אברו בשעת שנתו וייראה ,ודבר של
גנאי הוא .משיבה הגמרא :לישון על הצד מותר ,אבל לקרוא קריאת שמע על צדו אסור ,משום שדרך גאווה
היא .אם כן ,רב יוסף עסק באדם שנוטה לצדו ,שהשכיבה עצמה מותרת וקריאת שמע אסורה .הגמרא
מוציאה מן כלל זה את רבי יוחנן שהוא אדם שמן ולכן קרא על צדו .חלקו הראשונים בהבנת יישוב הגמרא
ובהבנת רבי יוחנן:

רש"י ,רמב"ם וטור :מה שהגמרא פסקה שקריאת שמע כשנוטה על הצד אסור דווקא כשנוטה על
צדו נטייה קלה ,אבל אם נוטה על צדו לגמרי מותר גם לקרוא את שמע .אבל אם הוא שמן ביותר
או שהוא חולה ,באופן שאינו יכול לשכב על צדו לגמרי  -רשאי לקרוא אפילו כשנוטה מעט על צדו.
רבינו יונה :מה שהגמרא פסקה שקריאת שמע כשנוטה על הצד אסור ,הכוונה בכל הטיה שהיא
אפילו לגמרי .אולם ,אם ישנו טורח כמו שהיה לרבי יוחנן שהיה בעל בשר  -מותר לקרוא בהטיה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י ורמב"ם ... :אבל לא פרקדן [ביאור הלכה  -בדיעבד יצא] ,דהיינו שפניו טוחות בקרקע
או מושלך על גבו ופניו למעלה ,אבל קורא והוא שוכב על צדו  .118ואם היה בעל בשר הרבה ואינו
יכול להתהפך על צדו או שהיה חולה  -נוטה מעט לצדו וקורא.
רמ"א כרבינו יונה :מאחר שכבר שוכב ואיכא טרחא לעמוד .119
מג"א וט"ז :יכול לקרוא קריאת שמע שהוא שוכב על צדו לגמרי ,שהרי( :א) מג"א  -כך משמע
מפשטות התלמוד( .ב) ט"ז  -הרי לרמב"ם יש להקל כשהוא על צדו לגמרי גם ללא טורח.
118המחבר הבין פרקדן כמו הסבר הרמב"ם.
 119כלומר ,כל ההיתר ששוכב על צדו יכול לקרוא הוא דווקא שיש לו טורח לעמוד ,ואם לאו  -אינו רשאי להטות.
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ביאור הלכה ופסקי תשובות :ישנם אחרונים שמצדדים בשיטת הבית יוסף ,אולם ישנם אחרונים
וביניהם אליה זוטא ,משבצות זהב ורעק" א שמחמירים כשיטת רבינו יונה .לכן ,יש להחמיר
לכתחילה שלא להטות אלא אם כן ישנו טורח כגון שפשט כל מה שעליו ויש טורח לעמוד ולחזור
ללבשם.

סעיף ב' -
המחמיר לעמוד ולקרוא קריאת שמע:
שו"ע עפ"י רב עמרם :מי שרוצה להחמיר לעמוד [מ"ב  -אבל אם עומד בשחרית  120יכול לשבת,
שנראה שרק צריך לכך] כשהוא יושב ולקרותה מעומד  -נקרא עבריין .והסביר משנה ברורה
שהלכה כבית הלל שסוברים ש"ובקומך" אין הכוונה בעמידה ,ואסור לו להחמיר כבית שמאי
ואפילו אין כוונתו אלא לעורר הכוונה.
א .משנה ברורה  -מציאות שמנדים אדם שמחמיר:
 .1מחמיר בפני רבים  -מי שמחמיר בפני רבים בדבר שפשט היתרו ויש חשש יוהרה  -מנדים
אותו .אולם אם ידוע שעושה לשם שמיים  -אין מנדים אותו.
.2

מחמיר בפני רבו  -אם מחמיר בפני רבו ורבו מקל  -מנדים אותו אפילו עשה לשם שמיים,
ואפילו אם אינו פשוט כל כך להתיר  -לא יחמיר נגד דברי רבו אא"כ יש לו ראיה.

ב .אחרונים  -עמידה ביום כיפורים:
מהרש"ל והלכה ברורה :ביום הכיפורים מותר לעמוד ,משום שאינו עושה זאת יוהרה אלא
מצוותו בכך ,רוצה לומר להידמות למלאכים שנקראים עומדים.
פרי מגדים :אף ביום הכיפורים אסור לו לעמוד ,כמו שהעומד כדי לעורר הכוונה אסור לו שסוף
סוף עובר הוא על דרבנן .הטעם לכך מבוסס על הגמרא בברכות (יא ,א) שרבי ישמעאל אסר על רבי
אלעזר לקיים כבית שמאי ,פן יראו התלמידים ויעשו כבית שמאי.

סעיף ג' -
מהלך בדרך וקורא קריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד ב:
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 הפרשה כולה בעמידה.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי עד היכן צריך לעמוד בקריאת שמע :רב יהודה  -עד "על לבבך" .רבי
יוחנן  -כל הפרשה .חלקו הראשונים בביאור מחלוקת זו ובפסק ההלכה:

רי"ף ,רמב"ם ,רש"י ותוספות :החיוב לעמוד במקומו נעוץ במצוות הכוונה בקריאת שמע ,ומדובר
עפ" י הירושלמי באדם שמהלך בדרך ומשום שאינו מיושב בדעתו צריך לעמוד ולכוון .אמנם לפי
120בתפילת ערב ית אין לו לשבת כשעומד ,משום שנראה שעושה כבית שמאי.
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בית הלל כל אדם קורא כדרכו ,מכל מקום מצווה מן המובחר לעמוד שהוא מהלך .ופסקו שמצד
הכוונה הלכה לא כאמוראים הנ"ל אלא כרבא שהוא אחרון ,שצריך כוונה בפסוק הראשון בלבד.
בה"ג וראב"ד :החיוב לעמוד במקומו הוא כדי שלא תיחשב קריאתו כקריאה עראית .לכן המהלך
בדרך צריך לעמוד עד "על לבבך" .הסיבה שלא צריך עמידה בכל הפרשה היא משום שפסוק אחר
כך כתוב "ובלכתך" שמשמעותו שמותר ללכת כשקורא שאר הפסוקים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :היה מהלך בדרך ורצה לקרוא קריאת שמע  -צריך לעמוד בפסוק הראשון.
והסיק פסקי תשובות לגבי נוסעים ברכב שאם ישיבתם או עמידתם בטוחה  -קוראים כדרכם,
אולם הנהג עצמו אסור לו ,משום שאי אפשר לרכז מחשבתו.
ב"ח ואליה רבה כבה"ג וראב"ד :יש למהלך להפסיק עד "על לבבך" משום ש( :א) יש להכריע
במחלוקת משולשת זו כדעה אמצעית שמכילה את שני הקצוות( .ב) כך נראה שהרא"ש והטור
הכריעו.
הלכה ברורה :אעפ"י שרשאי לקרו א קריאת שמע שהוא מהלך ,מכל מקום בשעת אמירת פסוק
"שמע ישראל" צריך לעמוד.

סעיף ד' -
כוונה בפסוק הראשון :121
רמב"ם :הקורא את שמע ולא כיוון לבו בפסוק ראשון שהוא "שמע ישראל"  -לא יצא ידי חובתו,
והשאר אם לא כיוון לבו יצא .והוסיף הרשב"א שכך סוברים אפילו מי שאומר שמצוות אינם
צריכות כוונה .הטעם :שאר המצוות שהן מצוות עשיה ,כל שעשה מצוותו אעפ"י שלא התכוון הרי
קיים מצוות עשיתו אלא שאינה מן המובחר ,אבל קבלת מלכות (וגם סידור שבחים) אינו בדין
שיהא לבבו פונה לדברים אחרים.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י רמב"ם ורשב"א :עיקר הכוונה הוא בפסוק ראשון .הלכך ,אם קרא ולא כיוון לבו
[מ"ב  -אפילו אם קודם הקריאה כיוון ובאמצע פנה לבו לדברים אחרים] בפסוק ראשון  -לא יצא
ידי חובתו וחוזר וקורא [מ"ב  -בלחש ,שלא יהיה נראה כמקבל שתי רשויות] .ואפילו למאן דאמר
מצוות אינן צריכות כוונה מודה הכא .והסביר משנה ברורה שאפילו אם כבר קרא כל פרשת שמע
והיה אם שמע ואחר כך נזכר שלא קרא פסוק ראשון בכוונה  -צריך לחזור ולקרוא כל הפרשה
"שמע" ,שאם לא יקרא רק הפסוק הראשון נחשב כקורא למפרע של יוצא.

סעיף ה' -
קריאת שמע בנמנום:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד ב:
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.
 121וראה לעיל סימן ס סעיף יח שצריך להבין פירוש המילים בפסוק הראשון של שמע ,מלבד הכוונה לקיים מצוות עשה
של קריאת שמע .וכן ראה סימן סא סעיפים יא -יב שם התבאר סדר הכוונה בפסוק זה.
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אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה :אבוך היכי הוה עביד?
אמר ליה :בפסוקא קמא הוה קא מצער נפשיה ,טפי לא הוה מצער נפשיה.

רבי אילא אומר בשם רב שאם אמר "שמע ישראל "...בכוונת הלב ונאנס בשינה ושאר הפסוקים אמר
כשמתנמנם בלי כוונה  - 122יצא ידי חובת קריאת שמע .הגמרא מביא שני סיפורים שמחזקים דין זה( :א) רב
נחמן ביקש מדרו עבדו שאם הוא רואה אותו מתנמנם בקריאת שמע שיצער אותו להתעורר דווקא בפסוק
הראשון( .ב) רבי יוסף מספר על רבה שהיה מצער את עצמו לקרוא בכוונה בפסוק הראשון ,אבל בשאר
הפסוקים לא היה מצער את עצמו.

שו"ע :אם 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 [מ"ב  -והוא
הדין אונס אחר שמבטל כוונתו]  -יצא [הגה  -ודין שתוי ושיכור ,עיין לקמן סימן צט סעיף א'].

סעיפים ו' -ז'
עשיית דברים אחרים כשקורא קריאת שמע:
א .תלמוד בבלי מסכת יומא דף יט עמוד ב:
מתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב :אמ ר רבי זכריה בן קפוטל .ומחוי ליה רב בידיה :קבוטל.
ונימא ליה מימר? קריאת שמע הוה קרי.
וכי האי גוונא מי שרי? והא אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא :הקורא את שמע לא ירמוז בעיניו ,ולא יקרוץ
בשפתותיו ,ולא יורה באצבעותיו .ותניא ,רבי אלעזר חסמא אומר :הקורא את שמע ו מרמז בעיניו ,ומקרץ בשפתותיו,
ומראה באצבעו  -עליו הכתוב אומר" :ולא אתי קראת יעקב"!
לא קשיא :הא  -בפרק ראשון ,הא  -בפרק שני.

הגמרא מציגה סתירה( :א) רב חנן לימד את חייא בנו של רב לפני רב וגרס "רבי זכריה בן קפוטל" והיה רב
מראה לו בידו שיש לגרוס "קבוטל" .הסיבה שלא אמר לו בפירוש היא משום שהיה רב באמצע קריאת שמע
ולא יכל להפסיק בדיבור .משמע שמותר לסמן תוך כדי קריאת שמע( .ב) שנינו בברייתא שאסור לסמן בזמן
שקורא את שמע על ידי רמיזה בעיניו ,סגירה ופתיחה בשפתותיו והוראה בידיים .מיישבת הגמרא שרב היה
בפרק שני שהוא קל יותר והברייתא עסקה בפרק ראשון.
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א:
תנו רבנן :האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך...
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 ל בו ,שנאמר :שמע ישראל ,ולהלן הוא אומר :הסכת ושמע ישראל ,מה
להלן בהסכת אף כאן בהסכת! אשתיק.
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 ,הא בפרק שני.
122זו ההבנה הפשוטה של רבינו יונה ורוב הראשונים שהרי אם חזר לישון ולא המשיך לקרוא כל קריאת שמע  -לא
יצא .אולם ראה בירור הלכה שהביא ראשונים אחרים שלא הובאו בבית יוסף ,שהבינו שלא קרא כלל אח"כ.
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הגמרא מביאה ברייתא שאומנים שעסוקים במלאכתם והגיע זמן קריאת שמע  -קוראים את שמע כשהם
עומדים בראש האילן או בראש בנין האבנים .רב מרי מציג לרבא סתירה בין משנה לברייתא :משנה -
אומנים קוראים קריאת שמע כשהם עסוקים במלאכתם ומשמע שאין צריך לכוון בקריאת שמע .ברייתא -
ּוׁש ַמע
הקורא את שמע צריך לכוון לפירוש המילים ,שנאמר " ְּׁש ַמע יִ ְּש ָר ֵאל " (דברים ו ,ד) ונאמר " ַה ְּסכֵת ְּ
יִ ְּש ָר ֵאל" ( דברים כז ,ט) וכמו שהשמיעה ב"הסכת" (=שימת הלב) כך בקריאת שמע הקריאה בהסכת,
דהיינו בכוונה .רבא שתיק ורב מרי בעצמו מיישב על פי רב ששת באמצעות העמדה למשנה :האומנים
קוראים שמע בראש האילן דווקא שמפסיקים ממלאכתם ,כדי שיקראו בכוונה .ומסבירה הגמרא שמדובר
דווקא ב"פרק ראשון" ,אבל ב"פרק שני" אין צריך כוונה וזו כוונת בית הלל בברייתא .וחלקו הראשונים
מה הכוונה "פרק ראשון" שצריך בו כוונה:

תוספות" :פרק ראשון" לאו דווקא והכוונה לפסוק הראשון ,שהרי סוגיה זו היא על פי שיטתו של
רבא שסובר (ברכות יג ,ב) שאין צריך לכוון אלא בפסוק הראשון בלבד .לכן ,צריך להפסיק
מהמלאכה דווקא בפסוק הראשון.
רי"ף ורש"י" :פרק ראשון" הכוונה לפרשה הראשונה כולה ואף רבא מסכים לכך ,משום שהסיבה
היא לא משום כוונה אלא שלא תהיה נראית קריאת שמע כדבר ארעי.
רמב"ם :האומנין בטלין ממלאכתן בפרשה ראשונה כדי שלא תהא קריאתן עראי והשאר קורא
הוא כדרכו ועוסק במלאכתו...הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה
באצבעותיו כדי שלא תהיה קריאתו ער אי ,ואם עשה כן אף על פי שיצא ידי חובתו הרי זה מגונה.
כלומר ,לעניי ן מלאכה יש לחלק בין פרשה ראשונה לפרשה שנייה ולעניין קריצה ורמיזה אין
לחלק .והסביר רבינו מנוח  123שבפרק השני הוא אינו מגונה ,אבל ישנו איסור מכל מקום.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורש"י( :ו) הקורא קריאת שמע  -לא ירמוז בעיניו [מ"ב  -ואפילו לדבר מצווה] ולא
יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו בפרשה ראשונה ,שהוא עיקר קבלת עול מלכות שמיים ,מפני
שנראה כקורא עראי וכתיב "ודברת בם" ודרשינן עשה אותם קבע( .ז) היה עוסק במלאכה ורצה
לקרוא קריאת שמע  -יתבטל ממלאכתו עד שיקרא פרשה ראשונה ,כדי שלא יהא כקורא עראי.
מגן אברהם כרמב"ם :בפרשה ראשונה ואף בפרשה שנייה אסור לרמוז ולקרוץ .והסביר במשנה
ברורה שלדבר מצווה הוא מודה שמותר לרמוז בפרשה שנייה.
הלכה ברורה :אסור לרמוז או לקרוץ בפרק ראשון של קריאת שמע ויש מחמירים אף בפרק שני
אלא אם כן הוא לצורך מצווה ,וטוב לחשוש לדבריהם.

סעיף ט' -
נשיאת משא בזמן קריאת שמע:
שו"ע עפ"י הטור :הכתף אף על פי שמשאו [מ"ב  -ואפילו הוא של ארבע קבין] על כתפו  -קורא
קריאת שמע ,אבל לא יתחיל בשעה שטוען ולא בשעה בפורק ,מפני שאין לבו מיושב.
123מובא בכסף משנה וראה שם שמביא הסבר נוסף לחילוק זה שברמב"ם.
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סימן סד'
סעיף א' -
קריאה למפרע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טו עמוד א:
משנה :הקורא למפרע  -לא יצא.

הקורא את קריאת שמע "למפרע"  -בסדר הפוך לא יצא ידי חובת קריאת שמע .והסביר רמב"ם שמדובר
שהקדים את הפסוק המאוחר ,כגון שקרא תחילה את הפסוק "וכתבתם על מזוזות "...ואחר כך קרא את
הפסוק שלפניו "וקשרתם לאות ."...משום שנאמר "והיו הדברים האלה" ודרשו "והיו"  -בהוויתם יהיו,
כלומר שייקראו כפי סדרם בתורה .אולם המקדים פרשה לפרשה ,כגון שהקדים פרשת ציצית לפרשת
"והיה אם שמוע"  -יצא ,משום שסדר הפרשיות בקריאת שמע אינו כסדרן בתורה וסדר הפרשיות הוא
דווקא לכתחילה ,אבל בדיעבד אין הסדר מעכב.

שו"ע עפ"י הרמב"ם :קראה למפרע  -לא יצא .במה דברים אמורים? בסדר הפסוקים ,אבל אם
הקדים פרשה לחברתה ,אף על פי שאינו רשאי  -יצא ,לפי שאינה סמוכה לה בתורה.

סעיפים ב' -ד'
טעה ומסתפק בקריאת שמע:
א .טעה באמצע הפרק (ב'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א:
רבי אמי ורבי אסי הוו קא קטרין ליה גננא לרבי אלעזר ,אמר להו :אדהכי והכי איזיל ואשמע מלתא דבי מדרשא,
ואיתי ואימא לכו.
אזל אשכחיה לתנא דקתני קמיה דרבי יוחנן :קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה :באמצע הפרק  -יחזור לראש ,בין פרק
לפרק  -יחזור לפרק ראשון ,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.
אתא ואמר להו .אמרו ליה :אלו לא באנו אלא לשמוע דבר זה  -דיינו.

רבי אמי ורבי אסי היו מעמידים חופה לרבי אלעזר ובינתיים הלך רבי אלעזר לבית מדרשו של רבי יוחנן כדי
לספר להם את שישמע .מצא שונה ברייתות ששנה לפני רבי יוחנן :אדם קרא קריאת שמע וטעה ואינו יודע
היכן טעה והסביר תוספות שאינו יודע דווקא ,אבל אם יודע היכן טעה צריך לחזור לאותו מקום ומשם
ממשיך .מכל מקום ,שלושה אפשרויות לפנינו:
 . 1טעה באמצע הפרק ואינו יודע היכן טעה  -יחזור לראש הפרק.
 . 2בין פרק לפרק  -יחזור לראש הפרק.
 . 3בין כתיבה לכתיבה  -יחזור לכתיבה ראשונה.
רבי יוחנן משיב לשונה הברייתות שמדובר דווקא שלא פתח ב"למען ירבו ימיכם" (לקמן נבאר) .בא רבי
אלעזר ואמר לרבי אמי ורבי אסי מה ששמע בבית המדרש ,וענו לו שאילו לא באנו אל החופה אלא לשמוע
דבר זה  -דיינו.
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שו"ע עפ"י התוספות :קרא פרשה וטעה בה [פרי חדש  -דווקא טעה ,אבל במזיד חוזר לראש .]124
אם יודע היכן טעה ,כגון שקרא כולה אלא שדילג פסוק אחד באמצע  -חוזר לראש אותו הפסוק
וגומר הפרשה [מ"ב  -שאם יאמר רק אותו פסוק ,נחשב הדבר כקריאה למפרע] .ואם אינו יודע היכן
טעה  -חוזר לראש הפרשה [מ"ב  -מחמת ספק ,אפילו היה זה בפרשה שנייה].
אחרונים  -דילג על תיבה אחת:
לבוש :די שיחזור לאותו התיבה ויגמור ,אם הוא במקום שמתחיל עניין בפני עצמו .כגון שדילג
מפסוק "ושננתם" תיבת "ודברת".
אליה רבה והלכה ברורה :צריך לחזור לעולם לראש אותו פסוק וכך מוכח מתוספות.
ב .טעה בין פרשה לפרשה (ג'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א:
בין פרק לפרק  -יחזור לפרק ראשון.

רש"י :אם יודע שגמר פרשה אחת ,אבל אינו יודע בין אלו פרקים הוא עומד ,אם בין שני פרקים
ראשונים או אחרונים  -יחזור לבין שני הפרקים הראשונים ויתחיל "והיה אם שמוע".
רמב"ם :נעלם ממנו בין פרשה לפרשה ואינו יודע איזו פרשה השלים ואיזו צריך להתחיל  -חוזר
לפרשה ראשונה שהיא "ואהבת".
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :טעה בין פרשה לפרשה ,שהוא יודע שסיים פרשה ואינו יודע אם ראשונה אם שנייה -
חוזר לפרשה ראשונה ויתחיל" :והיה אם שמוע" .והסביר משנה ברורה שמדובר דווקא ש( :א)
אינו זוכר כלל תיבה שאמר מפרשה שנייה( .ב) לא התחיל תיבת "ויאמר" שאז תולים שאמר פרשה
שנייה כהרגלו.
ג .עומד ב"וכתבתם" (ד'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א:
בין כתיבה לכתיבה  -יחזור לכתיבה ראשון.
אמר ליה רבי יוחנן :לא שנו אלא שלא פתח ב"למען ירבו ימיכם" ,אבל פתח ב"למען ירבו ימיכם" סרכיה נקט ואתי.
בין כתיבה לכתיבה  -יחזור לכתיבה ראשונה.

אם יודע שצריך לקרוא "וכתבתם על מזוזות ,"...אבל אם אינו יודע אם הוא ב"וכתבתם" בפרשה הראשונה
או השנייה  -יחזור ל"וכתבתם" שבפרשה הראשונה .רבי יוחנן משיב לשונה הברייתות שמדובר דווקא שלא
פתח ב"למען ירבו ימיכם" .חלקו הראשונים האם דבריו של רבי יוחנן מוסבים על הדין הראשון שבברייתא
או על הדין השלישי:

רש"י :דבריו של רבי יוחנן מוסבים על הדין הראשון .דהיינו ,הדין של טועה באמצע הפרק שחוזר
לראש הפרק לא נאמר אלא שלא פתח ב"למען ירבו ימיכם" שהוא סוף הפרק השני ,אבל אם פתח
124וראה משנה ברורה שהביא שהמגן אברהם מסתפק בזה .וכן ראה הלכה ברורה עמוד שעז.
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ב"למען ירבו ימיכם" ואינו זוכר אם קרא כל הפסוקים או כל המילים של הפרק השלישי  -ממשיך
כרגיל ומניח שקרא כל המילים של הפרק כהרגלו ,כי הפרשה השלישית שגורה בפיו ,ואינו חוזר
אלא ממשיך מאמת ויציב.
125
רשב"א :דבריו של רבי יוחנן מוסבים על הדין השלישי  .דהיינו ,בין כתיבה לכתיבה חוזר
לכתיבה ראשונה ,אולם אם אחרי שאמר "וכתבתם "...המשיך ואמר "למען ירבו ימיכם" יכול
להניח שקרא את הפרשה השנייה ומתוך הרגלו סיים ב"למען ירבו".
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א :היה עומד ב"וכתבתם" ואינו יודע אם ב"וכתבתם" שבפרשה ראשונה אם
ב"וכתבתם" שבפרשה שנייה  -חוזר ל"וכתבתם" שבראשונה .והני מילי? שלא התחיל "למען ירבו
ימיכם" ,אבל אם התחיל "למען ירבו ימיכם"  -אין צריך לחזור ,דסירכיה נקט ואתא .והסביר
משנה ברורה שמדובר בקורא יחיד ,אבל בציבור בודק את מיקומו ביחס לש"ץ .כגון ,אם עומד
ב"וכתבתם" ורואה שהש"ץ עומד ב"וכתבתם" בפרשה ראשונה או סמוך לו  -חוזר לראשונה .126

סימן סה'
סעיף א' -
קרא קריאת שמע בסירוגין:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד ב:
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.
לימא בהא קמיפלגי ,מר סבר :אם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש; ומר סבר :למקום שפסק.
אמר רב אשי :האי אם שהה? אם לא שהה מיבעי ליה!
אלא ,דכולי עלמא אם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש ,והתם בדלא שהה קמיפלגי ,דמר סבר :גברא דחויא
הוא ,ואין ראוי ,ואין תפלתו תפלה; ומר סבר :גברא חזיא הוא ,ותפלתו תפלה.

הברייתא קובעת שאדם שעומד בתפילה והתחיל להשתין  -מפסיק להתפלל עד שיכלו המים וחוזר לתפילתו.
הגמרא מביאה מחלוקת להיכן חוזר בתפילתו :רב חסדא ורב המנונא  -אחד אמר חוזר לראש הברכה שפסק
בה ואחד אמר שחוזר למקום שפסק באמצע הברכה .אין ביניהם מחלוקת ששהה "כדי לגמור את כולה",
היינו שהה זמן שמספיק לו להתפלל תפילת עמידה מתחילה ועד סוף  -חוזר לראש הברכה .הם חולקים אם
חוזר לראש באופן שלא שהה כדי לגמור את כולה :הסובר שחוזר לראש  -כיוון שבשעה שהתחיל להתפלל
היה צריך לנקביו ,איש דחוי הוא אצל התפילה ואינו ראוי אפילו בשעה שהתחיל ולכן אפילו מה שהתפלל
אינו תפילה .הסובר שחוזר למקום שפסק  -אף על פי שמתחילת התפילה אינו יכול להמתין מלהשתין עד
שיסיים תפילתו ,מכל מקום באותה שעה קודם שהשתין איש ראוי הוא אצל התפילה ולכן שכלו המים
חוזר למקום שפסק .חלקו הראשונים האם פסקו של רב אשי הוא מוחלט או שיש לחלק אותו:
 125משום שלא מסתבר שהפרשה השלישית תהא שגורה בפיו יותר משאר פרשיות ,ואדרבה שאר הפרשיות שגורות
יותר ,שהרי הן נוהגות בין ביום ובין בלילה אבל הפרשה השלישית יש מקומות שאין קוראים אותה בלילה.
126וראה פסקי תשובות עמוד תקנח שסייג בשם שדה הארץ שהכל לפי העניין .שאם מכיר בעצמו שרגיל לקרוא לאט
והרגלו לגמור הרבה אחרי הציבור או להיפך  -בכל אלו וכיוצא בזה הש"ץ או הציבור לא יוכל להוות לו סימן.
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רי"ף ורמב"ם :דווקא בתפ ילת עמידה אם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש .אולם שאר
דברים כגון תקיעות ,הלל ומגילה  -חוזר למקום שפסק אפילו שהה כדי לגמור את כולה ,שכך
נפסק במסכתות ראש השנה (לד ,א) ומגילה (יח ,ב).
תוספות :בכל המצוות אם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש ,שהרי מכך שמסקנת הגמרא
לפי רב אשי בשהה לגמור את כולה שכולם סוברים שחוזר לראש ולא אמרה שכולם סוברים
שחוזר למקום שפסק ,משמע שההלכה היא שחוזר לראש.
רבי שמשון מקוצי ,רא"ש וטור :יש לחלק האם הפסיק מאונס או מרצון .אם הפסיק כדי לגמור
את כולה מחמת אונס  -חוזר לראש כמבואר בסוגייתנו ,משום שכשמוכרח להפסיק נחשב הפסק.
אבל במקום שמפסיק מרצונו אין זה נחשב הפסק וחוזר למקום שפסק אפילו שהה כדי לגמור את
כולה ובזה עסקו הגמרות בראש השנה ומגילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :קראה סרוגין ,דהיינו שהתחיל לקרות והפסיק ,בין בשתיקה בין בדיבור
[מ"ב  -אפילו שח במזיד  ]127וחזר וגמרה ,אפילו שהה כדי לגמור את כולה  -יצא ,אפילו היה ההפסק
מחמת אונס.
רמ"א כרבי שמשון מקוצי ורא"ש :ויש אומרים דאם היה אנוס [מג"א  -דווקא אונס מחמת עצמו
כגון שהוצרך לנקביו או מחמת מקום כגון שמצא שם צואה ,אבל אונס מחמת דבר אחר כגון
לסטים נחשב מרצון] והפסיק [ביה"ל  -אפילו בין פרשה לפרשה] כדי לגמור את כולה [מ"ב  -כדי
קריאת שמע מתחילה ועד סוף]  -חוזר לראש והכי נהוג .והסביר משנה ברורה שכל האמור הוא
בדיעבד ,אבל לכתחילה לא יפסיק לשהות כדי לגמור את כולה אפילו בשתיקה ואפילו בדבר שהוא
מדרבנן .128
א .רמ"א -על פי משערים השהייה:
ומשערינן עניין השהייה לפי הקורא ולא לפי רוב בני אדם [מ"ב  -בין להקל בין להחמיר] .וכן הוא
לקמן סימן קד'.
ב .ביאור הלכה  -שהה במקומות אחרים בתפילה:
 .1אמצע קריאת שמע  -אין צריך לחזור לראש הברכות ,שהולכים בזה לקולא לומר
שהברכות לא שייכות לקריאת שמע אלא יחזור לראש ק"ש אם שהה מחמת אונס.
 .2תפילה  -לדעת המחבר חוזר לראש אפילו לא שהה מחמת אונס ,אולם לדעת הרמ"א חוזר
לראש דווקא אם שהה מחמת אונס.
127וראה ביאור הלכה שהביא בשם מגן אברהם שרק אם שח בשוגג אינו חוזר לראש ומסיק שם שכיוון שהאחרונים
סוברים כ מחבר לכן מצד הדין אין צריך לחזור לראש ,כל מקום מהנכון לעניין פרשיות ק"ש בלבד יחזור עוד פעם.
128וראה ביאור הלכה שהביא דעת המגן אברהם שאם שהה במצוות דרבנן כדי לגמור את כולה שצריך לחזור ולעשות
המצווה כל ששהה מחמת אונס אלא שלא יחזור לברך עליה .אולם הביא גם את דרכי משה שסובר שבמצוות דרבנן
כגון מקרא מגילה יש להקל כדעת המחבר שלא לחזור לראש אפילו בשהה מחמת אונס.
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.3

.4

ברכת המזון  -הביא בשם מגן אברהם שמסתפק בשהה מחמת אונס כדי לגמור את כולה
אם חוזר לראש .אמנם פסק שחוזר ומברך והיינו אפילו אם שהה בין ברכה לברכה ,הואיל
והשלושה ברכות הם חשובות כאחת.
נשיאת כפיים  -שהה מחמת אונס כדי לגמור השלושה ברכות מראש לסוף (בלי אמירת
רבש"ע וה"יהי רצון" שאומרים הקהל) חוזר לראש.

סעיפים ב' -ג'
הצטרפות לשמע ישראל עם הציבור:
א .נכנס לבית כנסת (ב'):
שו"ע עפ"י בה"ג :קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקורין קריאת שמע [מ"ב -
והוא הדין שאר דבר שהציבור אומרים ,כגון "תהלה לדוד" שכך דרך ארץ]  -צריך לקרות עמהם
פסוק ראשון [מ"ב " -וברוך שם ,]129 "..שלא יראה כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם
חבריו.
ב .נמצא בבי ת הכנסת ומתפלל (ב'):
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :והוא הדין אם הוא בבית הכנסת ואומר דברי תחנונים או פסוקים,
במקום שרשאי לפסוק .אבל אם הוא עסוק במקום שאינו רשאי לפסוק ,כגון מ"ברוך שאמר"
ואילך  -לא יפסיק ,אלא יאמר התיבות שהוא אומר בשעה שהציבור אומרים פסוק ראשון בניגון
הצבור ,שיהיה נראה כאילו קורא עמהם.
ג .קריאת כל פרשית שמע עם הציבור:
שו"ע עפ"י הרוקח :קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקורין קריאת שמע  -טוב
שיקרא עמהם כל קריאת שמע ויקבל שכר כקורא בתורה [הגה  -אבל אינו חייב רק בפסוק ראשון,
כמו שנתבאר].

סימן סו'
סעיף א' -
שואל ומשיב בקריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד א:
משנה :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.

כאמור מסימן הקודם אסור באופן עקרוני להפסיק ולדבר בקריאת שמע .המשנה שלפנינו מציגה מחלוקת
תנאים באיזה מקרים התירו להפסיק :רבי מאיר  -בין הפרקים של קריאת שמע רשאי לשאול בשלום אדם
נכבד שראוי להקדים לו שלום ומשיב לכל אדם שהקדים לו שלום ובאמצע הפרק רשאי לשאול מפני היראה
129והגר"א סובר שצריך לקרוא עמהם כל קריאת שמע ,אמנם פסק המשנה ברורה שבפסוקי דזמרה אין להחמיר יותר
מפסוק ראשון ,שבכל מקרה דעת המחבר להחמיר בפסוקי דזמרה.

114

ולהשיב .רבי יהודה  -בתוך הפרק רשאי לשאול מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ובין הפרקים רשאי
להקדים שלום לאדם נכבד ומשיב לכל אדם.
בין הפרקים

פרקים
רבי מאיר

שואל
יראה

משיב
יראה

שואל
כבוד

משיב
כבוד

רבי יהודה

יראה

כבוד

כבוד

לכל אדם

אם כן נמצאנו למדים ש( :א) אינם חלוקים בשואל שבאמצע הפרקים שואל מפני היראה ובין הפרקים
שואל מפני הכבוד( .ב) רבי מאיר אינו מחלק בין שואל למשיב ,למי שאסור לשאול בשלומו אסור להשיב לו.
על כך חולק רבי יהודה שסובר שלהשיב שלום קל יותר בדרגה אחת מלהקדים שלום .והכריעו כל הפוסקים
כרבי יהודה .חלקו הראשונים מה פירוש "מפני היראה":

רש"י ורמב"ם :אדם שהוא מפחד שאם לא ישאל או ישיב לו יהרוג אותו.
רשב"א ורא"ש :אם אדם חושש שיהרגו אותו בוודאי שמותר להפסיק באמצע קריאתו ,שהרי זהו
פקוח נפש ומשנתנו מיותרת לכאורה .על כן יש לפרש שמקדים שלום למי שהוא חייב ביראתו ,כגון
אביו ואמו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א ורא"ש :בין הפרקים [מ"ב  -דווקא שפגעו זה בזה ולא באופן מתוכנן] ,שואל
בשלום [מ"ב  -אפילו בלשון לע"ז] אדם נכבד [מ"ב  -שראוי להקדים לו שלום ,כגון זקן ,תלמיד חכם
או עשיר] ומשיב שלום לכל אדם .ובאמצע ,שואל בשלום מי שהוא ירא ממנו כגון :אביו או רבו
[מ"ב  -המובהק] ,או מי שהוא גדול ממנו [מ"ב  -אם הם שווים ,נחשב מפני הכבוד] בחכמה [מ"ב -
דווקא ת"ח מופלג בדורו ,שאם גדול ממנו נחשב מפני הכבוד]] וכל שכן מלך [מ"ב  -אפילו מלך
ישראל] או אנס [ביה"ל  -או מלשין ,אפילו בשביל הפסד ממון] ,ו משיב שלום לאדם נכבד ואפילו
באמצע הפסוק ,חוץ מפסוק "שמע ישראל" ובשכמל"ו שלא יפסיק בהם כלל [מ"ב  -שאין דבר
גדול כקבלת עול מלכות שמים] ,אם לא מפני מי שירא שמא יהרגנו.
ב"ח כרש"י ורמב"ם :אין להפסיק באמצע אלא מפני יראת המלך או אנס ,אבל לאביו ולרבו ולמי
שגדול ממנו יש להפסיק בין הפרקים בלבד מפני הכבוד .משום ש( :א) יש לדחות את קושייתו של
הרא"ש ,משום שלא דבר פשוט הוא שספק מוציא מידי ודאי ,שהרי סכנת המלך היא ספק שמא
לא יקפיד למול ודאי שמפסיק בשבחו של מקום( .ב) קשה לומר שיראה זו יראת אביו ורבו ,שהרי
מפורש בקידושין (לא ,ב) הגמרא מגדירה שלהקדים שלום לאביו זה בכלל כבוד ולא מורא.
משנה ברורה ואחרונים :כל האמור בהלכה זו הוא בפנים חדשות שאם לא ישיב יבוא לידי שנאה
וכן מצינו בספר החינוך שלא יפסיק כלל אפילו בין הפרקים אם ראינו שלא יקפיד על חבירו כלל.
על כן ,לפני מנהגנו כהיום שאין אנו נוהגים לשאול בשלום בית הכנסת בעת התפילה ,חלילה
לשאול או להשיב אפילו דברי תורה ,לא בין הפרקים ולא בפסוקי דזמרה.

115

סעיף ב' -
הנחת ציצית ותפילין בקריאת שמע:
שיבולי הלקט :אם שכח להניח תפילין וציצית  -יכול להפסיק בין הפרקים ולהניחם שלא יהא
כמעיד עדות שקר בעצמו .והביא בית יוסף את ארחות חיים שאין לברך עליהם עד שיסיים תפילתו
וימשמש עליהם ויברך עליהם .אולם בבדק הבית תיקן בשם טור שצריך לברך עליהם.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י בדק הבית :אם שכח להניח ציצית ותפילין  -יכול להפסיק בין הפרקים [מ"ב  -של
ברכות קריאת שמע ,אבל באמצ ע קריאת שמע יניח תכף ,שבכל תיבה מצווה שיהיה עליו תפילין]
להניחם ויברך עליהם.
רמ"א  :130ויש אומרים שלא יברך עליהם עד אחר התפלה והכי נהוג לעניין טלית [מ"ב  -ולאחר
התפילה ימשמש בציצית ויברך] .והסביר משנה ברורה את ההבדל בין ציצית לתפילין( :א) ציצית
אינה חובת הגוף שאם אין לו טלית פטור מציצית ,אולם תפילין חייב מכל מקום( .ב) ללא התפילין
מעיד עדות שקר ,משום שאומר "וקשרתם" ואיננו קושר.

סעיף ג' -
ענייה לדברים שבקדושה באמצע קריאת שמע:
מהר"ם מרוטנבורג :אינו פוסק לענות על דברים שבקדושה ,אף על פי ששואל מפני היראה ומשיב
מפני הכבוד .משום שאם עוסק בשבחו של מקום אין לו להפסיק בשביל שבח אחר.
רא"ש ,רבינו יונה ורשב"א :פוסק לענות על דברים שבקדושה [רבינו יונה  -ותיבת מודים ב"מודים
דרבנן" ,כדי שלא הפסקה גדולה מדי] אפילו באמצע ק"ש ,שאין דין שואל ומשיב חמור יותר.
סמ"ק  :131פוסק לכל דבר שבקדו שה וכן לעניית אמן של "האל הקדוש" ו"שומע תפילה" .והסביר
בית יוסף שהוא מסתמך על הירושלמי ,והביא בשם מהר"י אבוהב הטעם שדווקא ברכות אלו
עונים עליהם אמן ,משום ש"האל הקדוש" היא סיום השבח של שלוש הראשונות ו"שומע תפילה"
היא סיום האמצעיות וכן היא ברכה כוללת .132
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש ורבינו יונה :לקדיש [מ"ב  -היינו לעניית "יהא שמה

רבה" ]133

ולקדושה [מ"ב  -רק

"קדוש" ו"ברוך" שזהו עיקר הקדושה] ולברכו  -מפסיק אפילו באמצע הפסוק ,וכן למודים ,אבל
לא יאמר אלא תיבת מודים בלבד [הגה  -וכן ב"ברכו" לא יאמר "יתברך וישתבח" כו'].
130וראה בירור הלכה עמודים תא -תב שהביא אחרונים רבים שפסקו כמותו :ט"ז ,חיי אדם ובן איש חי.
 131על פי הבנת הבית יוסף את הטור.
 132ולא הזכיר גם את הברכה שחותמת את השלוש האחרונות ,משום שעונה היחיד עליה בעצמו אחר סיום  18הברכות.
133וממשיך משנה ברורה לבאר שעונה אמן אחר "דאמירן בעלמא" [הלכה ברורה  -ואת כל חמשת האמנים
הראשונים] ,אבל על "תתקבל"" ,יהא שלמא" ו"עושה שלום"  -לא יענה ,כי אינו אלא מנהג .וראה פסקי תשובות.
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רמ"א כסמ"ק :ויש אומרים דאמן שעונין אחר ברכת "האל הקדוש" ואחר "שומע תפלה" יש לו
דין קדושה ויוכל לענות אותם בקריאת שמע ,וכן עיקר .ולכל הני מלי פוסקים ,מכל שכן באומר
תחנונים [מ"ב  -וכל שכן ב"פסוקי דזמרה"].
א .אחרונים  -ברכה על מצווה עוברת בקריאת שמע :134
מג"א ,מ"ב והלכה ברורה :טעמו של המחבר שמפסיק לדבר שבקדושה משום שהסיבה שפוסק
לכבוד בשר ודם ,כל שכן שפוסק לכבוד הקדוש ברוך הוא .לכן ,הוא הדין אם שמע קול רעמים
באמצע קריאת שמע וברכותיה  -פוסק ומברך.
בכור שור ומטה יהודה :אם שמע קול רעמים  -אינו פוסק ומברך ,משום ש( :א) לא התירו
הראשונים אלא דברים שבקדושה ,מה שאין כן בשאר דברים( .ב) הק"ו שאם לכבוד בשר ודם
פוסק כל שכן לכבוד ה' יש לדחות ,שלכבוד בשר ודם אם לא יפסיק הרי הוא כמבזה אותו ,מה
שאין כן לכבוד ה' שבכל אופן עוסק בכבודו של מקום ואינו רשאי להפסיק.
ב .אחרונים  -עניית אמן על שאר ברכות :135
חיי אדם :בין הפרקים אינו עונה אמן על שאר ברכות ,זולת אמן של ברכת "האל הקדוש" ואמן
של "שומע תפלה" .והסביר מטה יהודה שכך הכריעו המחבר והרמ"א ,שלא הזכירו עניית אמן על
שאר ברכות ,משום שסברו שאין לענות.
רקע"א ופרי מגדים :רשאי לענות על שאר אמנים וכך יש לה סיק מהמחבר בסעיף א לעיל
שמפסיק בין הפרקים מפני הכבוד כל שכן שרשאי להפסיק כדי לענות אמן ,ומהרמ"א כאן
שדווקא בשני ברכות עונה אבל בשאר אינו רשאי להפסיק.

סעיף ד' -
עלייה לתורה באמצע קריאת שמע:
בעל המנהיג :אם היה קורא את שמע וקראו החזן לעמוד בתורה  -צריך לעמוד לקרוא בתורה
לכבוד תורה .יש ללמוד זאת בקל וחומר מכבוד הבריות ויראתם שמפסיק בשבילם.
רשב"א :כהן שקראו אותו לקרוא בתורה והוא קורא את שמע  -אינו רשאי להפסיק .וכך הכריע
בבית יוסף משום שהרשב" א רב מובהק הוא .והסביר מחצית השקל שנקט כהן כי רצה לחדש
שאפילו כהן אינו מפסיק והטעם ( :א) אין זה בזיון לתורה ,כיוון שאינו מפסיק משום שעוסק
בקריאת שמע( .ב) אין לחשוש לפגמו של הכהן שייצא עליו לעז שהוא פסול ,כיוון שיודעים הכל את
הסיבה שאינו עולה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א :כהן שהיה קורא קריאת שמע [מ"ב  -אפילו בין הפרקים] וקראוהו לקרות בתורה -
יש מי שאומר שמפסיק ויש מי שאומר שאינו מפסיק והלכה כדבריו.
134ראה אוצרות יוסף סימן ה'.
 135אין מפסיקים באמצע הפרק לשאר ברכות ,זולת 'אמן' אחר העולה לתורה לפניה ולאחריה ו'אמן' שאר כהנים
המברכים את העם .ראה פסקי תשובות עמוד תקסה .הדיון העומד לפנינו הוא שנמצא בין הפרקים.
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משנה ברורה כמנהיג :היום נוהגים העולם שבדיעבד מפסיקים מפני כבוד התורה ,זולת אם נמצא
בפסוק "שמע ישראל" או "ברוך שם כבוד" ואם יכול יסיים עד הפרק .אולם לכתחילה יותר טוב
שלא יקראו לו ואפילו אין שם כהן אלא הוא ועדיף שייצא מבית הכנסת קודם שיקראו ראשון כדי
לצאת החוששים לפגם.
משנה ברורה  -מספר דינים למפסיק כדי לעלות לתורה:
 .1יכול לסיים הפרק  -אם עומד באמצע פרק ויכול למהר ולסיים עד הפרק  -ימהר .ואם אינו
.2
.3
.4
.5

יכול לסיים עד הפרק יסיים עכ"פ עד מקום שמסתיים בו עניין ,אך לא יעכב בשביל זה.
קריאה עם החזן  -אסור לו לקרוא עם החזן.
בקשה ל"מי שברך"  -אסור ,אולם אם באמצע ה"מי שברך" שכח החזן את שמו ושאלו
על כך מותר להשיבו מפני הכבוד.
המקום שאליו חוזר אחרי העלייה  -חוזר למקום שפסק ואפילו שהה כדי לגמור את כולה.
לקרוא בתורה  -אם אין מ י שיכול לקרוא בתורה אלא הוא ,יכול להפסיק מפני כבוד
התורה ,אך אם בנקל יכול לסיים עד סוף הפרק יסיים.

סעיף ה' -
הגדרת "בין הפרקים":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד א:
משנה :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.

הסעיפים הקודמים דנו במקרים מסוימים שאפשר להפסיק בקריאת שמע .שיקולי משמעותי הוא המיקום
שבו נמצא הקורא ,האם באמצע הפרק או שמא בין הפרקים .משנתנו מונה חמישה מקומות שנחשבים "בן
הפרקים" )1( :בין ברכה ראשונה של קריאת שמע לשנייה )2( .בין ברכה שנייה של קריאת שמע ל"שמע")3( .
בין סוף פרשת "שמע" לתחילת פרשת "והיה אם שמוע )4( .בין סוף פרשת "והיה אם שמוע" לתחילת פרשת
"ויאמר" )5( .מצינו מחלוקת; תנא קמא  -בין "אני ה' אלקיכם" שבסוף פרשת "ויאמר" ל"אמת ויציב" .רבי
יהודה  -בין סוף פרשת "ויאמר" ל"אמת ויציב" לא יפסיק .הגמרא (יד ,א) פוסקת הגמרא כרבי יהודה
ומסבירה שטעמו מבוסס על פסוק מירמיה (י ,י) "וה' אלקים אמת" וכמו שהנביא מחבר את "אלקים"
ל"אמת" כך אנחנו מחברים ולא מפסיקים .חלקו הראשונים בהלכה של רבי יהודה "לא יפסיק":

רבינו יונה ורא"ש :בין "אני ה' אלקיכם" ל"אמת" לא יפסיק כלל ,אפילו כמו באמצע פרשה.
רמב"ם :בין "אני ה' אלקיכם" ל"אמת" נחשב כאמצע פרק ומותר להפסיק בין "אמת" ל"יציב"
למי שמותר להפסיק באמצע הפרק (לשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד).
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה ורא"ש :ואלו הן בין הפרקים :בין ברכה ראשונה לשנייה ,בין שניה ל"שמע",
בין "שמע" ל"והיה אם שמו ע" ,בין "והיה אם שמוע" ל"ויאמר" .אבל בין "ויאמר" ל"אמת
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ויציב"  -לא יפסיק [מ"ב  -אפילו שהיה בעלמא  ,]136שלא להפסיק בין ה' ל"אמת" ,אלא יאמר" :אני
ה' אלהיכם אמת" [מ"ב  -ולכתחילה יזהר גם בין "אמת" ל"יציב" שאף "יציב" הוא לשון אמת]
ואז יפסיק כדין באמצע הפרק.

סעיף ו' -
אמירת "אמת" פעמיים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד ב:
חוזר ואומר אמת ,או אינו חוזר ואומר אמת?
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :חוזר ואומר אמת .רבה אמר :אינו חוזר ואומר אמת.
ההוא דנחית קמיה דרבה ,שמעיה רבה דאמר אמת אמת תרי זימני; אמר רבה :כל אמת אמת תפסיה להאי!

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים האם אחרי שאמר "אלקיכם אמת" חוזר ואומר "אמת" או שממשיך
ואינו אומר :רבי יוחנן  -חוזר ואומר "אמת" ,רבה  -אינו חוזר ואומר "אמת" .הסביר רבינו יונה שמדובר
שהפסיק אחרי שאמר "אמת" מפני היראה או מפני הכבוד או שהמתין לשליח ציבור אחרי שאמר "אמת",
אבל אם לא שהה אחרי שאמר אמת פשוט שאינו חוזר ואומר "אמת" .הגמרא מביאה מעשה על אחד
ששימש שליח ציבור בבית הכנסת של רבה ושמע אותו רבה שאומר "אמת" פעמיים ואמר עליו שאדם זה
נתפס במרוצת שטף של "אמת" .והכריעו הפוסקים הלכה כרבה.

שו"ע :אם פסק מפני היראה או הכבוד אחר שאמר אמת ,או שסיים קודם החזן וסמך "ה'
אלהיכם" עם "אמת" וממתין [מ"ב  -ואם לא היה שוהה משתיקים אותו שאומר "אמת" פעמיים]
שיתחיל החזן ושיאמר עמו  -אינו צריך לחזור ולומר פעם אחרת "אמת".

סעיף ז' -
עניית "אמן" אחרי "גאל ישראל":
רא"ש וטור :גומר את ברכת "גואל ישראל" ואומר אמן אפילו יחיד אחר ברכותיו .מקור :מסכת
ברכות (מה ,ב) שהעונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח ,ולכן אין בזה הפסק משום שצריך
לאומרו.
רמב"ם :הכלל הוא שאומר אמן לעצמו דווקא שאומר שתי ברכות או יותר בסוף .לכן ,אחר "גאל
ישראל" של שחרית אינו אינו אמן ,משום שיש ברכה אחת בלבד.
בית יוסף :עכשיו נהגו העולם שלא לענות אמן אחר "גאל ישראל" ולא מטעמו של הרמב"ם ,אלא
משום שנחשב הפסק בין גאולה לתפילה וכך כתב הזוהר שהמנהג לא לענות.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י בית יוסף :אינו אומר אמן אחר "גאל ישראל" ,משום דהוי הפסק.
רמ"א  :137ויש אומרים דעונין אמן וכן נוהגין לענות אחר שליח הציבור [מ"ב  -דווקא שלא התחיל
"ה' שפתי תפתח" שנחשב תחילת תפילה] ,אבל אם התפלל לבד אין עונין אמן ,כדלקמן סימן רטו'.
136והסיק הלכה ברורה שאם הגיע לסיום קריאת שמע קודם השליח ציבור יאמר "אני ה' אלוקיכם אמת" וימתין עד
שיסיים השליח ציבור ואחר כך ימשיך "ויציב ונכון".
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והציע משנה ברורה שכדי לצאת לדעת כולם עדיף שייכנס למצב שאינו מחויב לענות אמן ,ושני
דרכים לכך( :א) יכוון לסיים עם הש"ץ בשווה( .ב) יתחיל עמידה מעט לפני הש"ץ.

סעיף ח' -
תפילין וציצית בין גאולה לתפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד ב:
רב משי ידיה וקרא קריאת שמע ,ואנח תפילין ,וצלי.
והיכי עביד הכי?...
שלוחא הוא דעוית.

הגמרא מספרת על סדר בוקר אחד של רב :נטל את ידיו ,קרא קריאת שמע ,הניח תפילין והתפלל תפילת
עמידה .הגמרא תמהה על סדר זה שקרא קריאת שמע לפני שהניח תפילין ,והרי ראשית מניחים תפילין ורק
אחר כך קוראים קריאת שמע .הגמרא מסבירה ששליחו קלקל והביא את התפילין של רב באיחור והוזקק
רב לקרוא כבר קריאת שמע משום שהגיע זמן הקריאה וכשהגיעו התפילין הניחם .מכל מקום דנו
הראשונים כיצד רב הניח את התפילין אחרי קריאת שמע והרי אין להפסיק בין גאולה לתפילה:

רבינו יצחק בר יהודה :משמע מהמעשה בגמרא ש מותר להניח תפילין בין גאולה לתפילה וכן טלית
מניח אדם טליתו בין גאולה לתפילה.
תוספות ורשב"א :תפילין  -מניח [ב"י  -ומברך] בין גאולה לתפילה ,משום שעיקר ק"ש ותפילה
קשורים לתפילין .טלית  -אם אין לאדם טלית יכול לקרוא בלעדיה ולכן היא נחשבת הפסק.
הוכחה :בהמשך הגמרא הנ" ל מוזכר בשם עולא שהקורא קריאת שמע בלי תפילין כאילו מעיד
עדות שקר בעצמו וכן בתפילה נאמר שם שהרוצה לקבל עול מלכות שמיים שלימה יניח תפילין.
רבי משה מקוצי :כל שלא גמר "גאל ישראל"  -מניח תפילין וציצית ואינו מברך עליהם עד אחרי
שיתפלל ואז ימשמש בהם ויברך .אם גמר "גאל ישראל"  -מניח תפילין ואינו מברך עליהם עד אחר
תפילה אבל טלית אינו מניח .ההוכחה של התוספות היא לעצם הנחה ולא לחיוב של ברכה .וכן
פסק בבית יוסף.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבי משה מקוצי :צריך לסמוך גאולה לתפלה .ולא יפסיק לאחר שאמר "גאל ישראל"
[מ"ב  -שהוא חמור מאמצע תפילה ואפילו מפני היראה אין להפסיק] ,רק אם אירעו אונס שלא
הניח תפילין ונזדמנו לו בין גאולה לתפלה מניח אז ,ולא יברך עליהם  138עד אחר שיתפלל ,אבל
טלית לא יניח אז [פסקי תשובות  -ואם מתבייש בהעדר הטלית  -רש אי להתעטף בלא ברכה] .ואם
עד שלא אמר "גאל ישראל" נזדמנו לו טלית ותפילין  -מניחם ,ולא יברך עליהם עד אחר תפלה.
137היש אומרים הוא רא"ש וטור שסובר ים שעונים אמן אחר "גאל ישראל" בין ביחיד בין בציבור .הרמ"א מביא אותם
להלכה ומחלק דבריהם על פי מנהגו ,שדווקא אחר שליח ציבור עונים אמן.
138פרי חדש ואבן העוזר פסקו שיברך על התפילין אפילו בין גאולה לתפילה ,כיוון שיש איסור להניחם בלא ברכה ,שכל
המצוות כולן מברך עליהם עובר לעשייתן .ומכל מקום ראה בירור הלכה שהביא שרוב האחרונים הסכימו למחבר
ולרמ"א (לקמן) שאין לברך על התפילין בין גאולה לתפילה.
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רמ"א כתוספות :ויש אומרים שקודם גאל ישראל יברך על התפילין ,והכי נהוג [מ"ב  -ונכון שיברך
רק "להניח" ,שבכל מקרה להרבה פוסקים אין מברכים את הברכה השניה "על מצוות תפילין].
מגן אברהם  -קריאת שמע בתפילין> תפילה בציבור:
מי שאין לו תפילין בעת שהציבור מתפללים  -מוטב שיתעכב אחר תפילת הציבור וישאל תפילין כדי
שיקרא קריאת שמע ויתפלל בתפילין מאשר יתפלל עם הציבור אף שהוא בלי תפילין ואחר כך
יקיים מצוות תפילין לבד.

סעיף ט' -
קדיש וקדושה בין גאולה לתפילה:
תוספות ומרדכי :אין להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה בין גאולה לתפילה וכך משמע מפרק
"אין עומדין" .והוסיף מהר"י קולון שכך נראה שפסק רבינו תם ,שהרי כתבו בשמו שהיה ממתין
ב"שירה חדשה" כדי לענות קדיש או ברכו ולא היה רוצה לסיים ברכ ת "גאל ישראל" שלא
להפסיק בין גאולה לתפילה.
רוקח :מותר להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה בין גאולה לתפילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :אין לענות קדיש וקדושה [מ"ב  -וכן ברכו ומודים ,ויראה לצמצם קצת שיכרע
בתחילת התפילה בעת שהציבור שוחים עצמם במודים] בין גאולה לתפילה .וכיצד עושה? ממתין
ב"שירה חדשה" כדי לענות .והסביר משנה ברורה שבדיעבד כל שלא אמר "ברוך אתה ה'" יכול
לענות ולאחר מכן צריך להתחיל מראש "שירה חדשה" .139

סעיף י' -
אמירת "אמת ויציב" ו"אמת ואמונה":
א .החובה לומר ברכות ק"ש שאחריה:
א .תלמוד ירושלמי פרק א הלכה ו:
תני הקורא את שמע בבוקר צריך להזכיר יציאת מצרים באמת ויציב .ר' אומר צריך להזכיר בה מלכות .אחרים
אומרים צריך להזכיר בה קריעת ים סוף ומכת בכורים .ר' יהושע בן לוי אומר צריך להזכיר את כולן וצריך לומר "צור
ישראל וגואלו".
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד א:
אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב :כל שלא אמר "אמת ויציב" שחרית ו"אמת ואמונה" ערבית  -לא יצא ידי
חובתו ,שנאמר "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות".

הירושלמי דן בתוכן של ברכת "אמת ויציב" הנאמרת בסמיכות לקריאת שמע של בוקר .מסקנתו של רבי
יהושע בן לוי שיש להכיל את כל הדעות ולכן יש להזכיר( :א) יציאת מצרים( .ב) מלכות( .ג) קריעת ים סוף.
139וראה הלכה ברורה שאם כבר חתם "גאל ישראל" ,אף על פי שאינו רשאי להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה,
מכל מקום רשאי להפסיק בשתיקה כדי לש מוע דברים שבקדושה ויוצא ידי חובה כדין "שומע כעונה" .אולם מובא
בפסקי תשובות שבין גאולה לתפילה אסור להפסיק לכלום ולכתחילה אף לא בשתיקה יותר מכדי דיבור.
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(ד) מכת בכורות( .ה) "צור ישראל וגואלו" .הבבלי מביא בשם רב שאם לא אמר בשחרית "אמת ויציב"
ובערבית "אמת ואמונה"  -לא יצא ,משום שנאמר בתהלים (צב ,ג) "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות".
"בבוקר חסדך"  -הסביר רש"י שיש להזכיר בבוקר את חסד ה' שהוציאנו ממצרים ובקע לנו את הים.
"ואמונתך בלילות"  -הסביר תוספות בשניים( :א) מדבר על העתידות ,שאנו מצפים שיקיים הבטחתו
לגאלנו מיד מלכים( .ב) שאדם מאמין ומפקיד רוחו בידו ומחזירה בלא יגיעה .חלקו הראשונים בהבנת
פסקו של רבה בשם רב ש"לא יצא ידי חובתו" :140

רב האי גאון :דברי רב הם כפשוטם שלא יצא ידי חובתו ממש ,משום שברכות מעכבות זו את זו.
טור :אין הכוונה שלא יצא ידי חובה שהרי ברכות אינם מעכבות זו את זו ,אלא הכוונה היא שלא
יצא ידי חובת המצווה כתקנה.
פסק ההלכה:
שו"ע כטור :כל מי שלא אמר "אמת ויציב" שחרית ו"אמת ואמונה" ערבית  -לא יצא ידי חובת
המצווה כתקנה [מ"ב  -יש להסתפק האם חמשת העניינים המופיעים בירושלמי לעיל שצריך
להזכיר מעכבים].
ב .חובת הסמיכות של ברכות ק"ש לתפילת עמידה:
רמ"א עפ"י רוקח :מי שהוא אנוס ודחוק ואין לו פנאי להתפלל מיד אחר קריאת שמע  -יקרא
קריאת שמע עד "אמת" וימתין לומר שאר הברכות עד שיתפלל ,שאז יאמר "ויציב ונכון"...
ויתפלל ,כדי שיסמוך גאולה לתפילה.
והסביר נהר שלום את דין הרמ"א כך:
•

יודע שיקרא ק"ש ללא הברכות  -אינו רשאי לעשות כן ,אלא יקרא ק"ש בלי ברכותיה
ולאחר מכן כשיוכל יחזור ויקרא קריאת שמע בברכותיה ,ויסמוך גאולה לתפילה ויתפלל
תפילת שמונה עשרה.

•

התכוון לקרוא ברכות ק"ש שאחריה ונאנס  -יסיים "ה' אלוקיכם אמת" ולאחר מכן
כשיוכל להמשיך יתחיל "ויציב ונכון" ויחתום "גאל ישראל" ויתפלל עמידה .ולדין זה
כיוון הרמ"א.

סימן סז'
סעיף א' -
ספק אם בירך\קרא ק"ש:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא עמוד א:
אמר רב יהודה (יש גורסים שמואל) 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...
140שורש המחלוקת נעוץ כבר בסימן ס' סעיפים ב -ג ראה שם.
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הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי אדם שנמצא בספק האם קרא קריאת שמע :רב יהודה  -אינו חייב
לחזור ולקרוא קריאת שמע מספק ,אבל אם הוא בספק אם אמר "אמת ויציב" חייב לחזור ולברך "אמת
ויציב" .הטעם לחילוק  -קריאת שמע מדרבנן ,משום שהפסוק "ודברת בם" אינו לחובת קריאת שמע אלא
ללימוד תורה ובספק מקלים ו"אמת ויציב" שיש בה הזכרת יציאת מצרים שהיא חובה מן התורה בספק
מחמירים .רבי אלעזר  -ספק אם קרא קריאת שמע חוזר לקרוא קריאת שמע .מפני שק"ש מן התורה,
שנאמר "ודברת בם...ובשכבך ובקומך" ופסוקים אלו מוסבים הפרשה עצמה שחייב לדבר בה בשעת שכיבה
ושעת קימה ומחמירים בספק .והכריעו רי"ף ,רא"ש ורמב"ם שאין הלכה כרב יהודה אלא כרבי אלעזר,
משום שקיים לנו שקריאת שמע מהתורה .לפיכך ,ספק אם קרא קריאת שמע  -חוזר לקרוא ואם ודאי לו
שקרא אבל מסופק אם בירך  -לא חוזר לברך ,משום ש( :א) שאילות  -כל ברכות דרבנן אם מסופק  -אין
צריך לחזור ולברכם( .ב) רבינו מנוח  -ספק "לא תשא" לחומרה .והוסיפו רמב"ם ורבינו יונה שכאשר חוזר
לקרוא בספק קרא ק"ש צריך לברך את ברכות ק"ש ,שכל דבר שהוא ספק של תורה מברכים עליו.

שו"ע עפ"י הראשונים :ספק אם קרא קריאת שמע  -חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה [מ"ב -
שכל זמן שקוראים חייב לקרוא כעיקר התקנה וברכותיה  .]141אבל אם יודע שקראה ,אלא
שמסופק אם בירך לפניה ולאחריה  -אינו חוזר ומברך [ביה"ל  -ולהפך ,שיודע שבירך ומסופק אם
קרא  -חוזר וקורא קריאת שמע בלא ברכות].
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

ספק ברכות בשאר מצוות התורה  -חייב לחזור ולקיים אותה ,ולדעת המג"א והגר"א אינו
מברך עליה וכן השו" ע בהלכות ציצית שפסק שטומטום חייב בציצית ,אבל אינו מברך
עליה .אמנם יש פוסקים שמחלקים דווקא בטומטום אינו מברך ,כיוון שהספק הוא אם
בכלל מחויב במצווה ,אבל שחייב במצווה ואינו יודע אם קיימה אז צריך לברך עליה .142

.2

ספק קרא ק" ש ועומד בין שעה שלישית ורביעית  -אינו חוזר לומר ק"ש שהרי עבר זמנה
וכן אינו חוזר לברך לפניה ,משום שזהו רק ספק מדרבנן .אבל חוזר ואומר "אמת ויציב"

.3

שהוא מהתורה משום זכירת יציאת מצרים.
ספק קרא ק"ש ועבר שעה רביעית  -אינו חוזר אפילו לומר "אמת ויציב" ,שאחר שעה

.4

רביעית לא תיקנו ברכות ,אבל יאמר מחמת הספק איזה פסוק של יציאת מצרים.
מדיני זכירת יציאת מצרים ( -א) אם אמר הלכה שמוזכר בה יציאת מצרים יצא מצוות
הזכירה .אולם אם אמר "שירת הים" למג"א יצא ולדעת החתם סופר ורעק"א לא יצא .143
(ב) הרהור מצוות זכירת יציאת מצרים  -הפמ" ג מסתפק ולשאגת אריה לא יצא( .ג) צריך

.5

להזכיר יציאת מצרים בלילה .אם החיוב מהתורה  -פמ" ג מסתפק ושאגת אריה מהתורה.
עוד ספיקות ( -א) ספק אמר פרשת ציצית ו"אמת ויציב"  -הכריע בביאור הלכה שיקרא
רק ציצית ויקיים בזה זכירת יציאת מצרים( .ב) ספק אמר פרשת ציצית ו"אמת ואמונה" -

 141כלומר ,אעפ"י שהרבה פוסקים סוברים שפרשה ראשונה הוא מהתו רה והשנייה היא מדרבנן ,ויש שסוברים שרק
פסוק ראשון מהתורה וכל שכן הברכות מדרבנן ואינו חוזר מספק  -יש לומר כך הייתה התקנה.
142וממשיך המשנה ברורה שאם הביאו לו שופר בבין השמשות ,לדעת כולם תוקע בלי ברכה ,כי בזה הספק הוא אם
חייב עכשיו בכלל המצווה .וראה הלכה ברורה ח לק ד בשו"ת אוצרות יוסף סימן י' שהאריך בנושא זה.
143וראה הלכה ברורה עמוד תלח ובבירור הלכה שם.
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חוזר לקרוא פרשת ציצית מספק( .ג) יודע שקרא ק"ש ומסופק לגבי "אמת ויציב"  -אינו
חוזר ומברך ,שכיוון שאמר פרשת ציצית הברכות הם מדרבנן שכבר הזכיר יציאת
מצרים(.ד) יודע שאמר "אמת ויציב" ומסופק לגבי ק"ש  -אינו חוזר וקורא ,שמן הסתם
אמר כהרגל לשונו לומר "אמת ויציב" אחר קריאת שמע.

סימן סח'
סעיף א' -
אמירת פיוטים בברכות קריאת שמע:
רמ"ה ,רמב"ם ורא"ש וטור :אסור להפסיק בברכות ק"ש לומר קרוב"ץ [ב"י  -ראשי תיבות של
קול רנה וישועה באהלי צדיקים] .מקורות( :א) מסכת ברכות (יא ,א) מקום שאמרו לקצר אינו
רשאי להאריך( .ב) שם (מ ,ב) כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו.
ראב"ד ורבינו תם  :144אין להקפיד אם מוסיף או ממעט באמצע הברכה ,לפיכך נהגו להוסיף
פיוטים בברכות "מאורות" וב"אהבה" .והוסיף הטור שנוהגים בכל ה מקומות לומר בהם קרוב"ץ
וגם הראשונים אשר תקנו הפיוטים היו גדולי עולם כמו רבי אלעזר הקליר וחבריו.
מהרי"ל  :145היה נזהר לומר קרוב"ץ והיה כועס על הבחורים שהיו לומדים בבית הכנסת בשעה
שאמרו הקהל קרוב"ץ.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמ"ה ורמב"ם :יש מקומות שמפסיקים בברכות קריאת שמע לומר פיוטים ,ונכון למנוע
מלאמרם משום דהוי הפסק.
רמ"א כמהרי"ל :ויש אומרים דאין איסור בדבר  146וכן נוהגין בכל המקומות לאמרם והמקל ואינו
אומרם לא הפסיד .ומכל מקום ,לא יעסוק בשום דבר אפילו בדברי תורה אסור להפסיק ולעסוק
כל זמן שהציבור אומר פיוטים ,וכל שכן שאסור לדבר שום שיחה בטלה .ומכל מקום ,מי שלומד
על ידי הרהור שרואה בספר ומהרהר לית ביה איסורא ,דהרהור לאו כדיבור דמי .אלא שמתוך כך
יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק ,ועל כן אין לאדם לפרוש עצמו מהציבור במקום שנהגו לאמרם
ויאמר אותם עמהם .ועיין לקמן סימן צ' סעיף י'.
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

מנהג האר"י  -מוה"ר חיים ויטאל כתב בשם האר"י שלא היה אומר פיוטים ופזמונים
אלא מה שסידרו הראשונים ,כגון הקלירי שהותקנו על דרך האמת.

 144הטור מסביר שרבינו תם נדחק לפרש "מקום שאמרו לקצר "...כדי לקיים המנהג .אולם הב"ח דוחה זאת ומסביר
שרבינו תם לא סובר כך מתוך דוחק כלל ואכמ"ל.
145הובא בדרכי משה והסביר שמד ובר שרק הרהרו בדברי תורה שאינו נחשב הפסק ,משום שאם היו לומדים ממש
מטעם הפסק היה לו לכעוס ,שהרי לימוד הוא הפסק והוא חמור יותר מאשר לא אמרו הקרוב"ץ.
146והביא המשנה ברורה בשם הרשב"א הסבר למקורות החולקים :מה שאמרו "מקום שאמרו לקצר  -אינו רשאי
להאריך" ,היינו לעני ין הברכות ,שאם אינה פותחת או חותמת בברוך אינו רשאי לפתוח או לחתום ,שעל ידי זה משנה
ממטבע שטבעו חכמים בברכות ,אבל שאר נוסחי הברכה לא נתנו בו חכמים שיעור שיאמר כך וכך מילות דווקא.
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.2
.3

שכח לומר הפיוט  -עד שאמר הברכה לא יחזור ,שלא עדיף מ"על הנסים".
פיוט שמתפלל יחידי  -לא יאמר שום פיוט באמצע הברכה.

סימן סט'
סעיף א' -
פריסה על שמע:
א  .אופן הפריסה על שמע:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כג עמוד ב:
משנה :אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התבה ...פחות מעשרה.

המשנה מונה דברים שבקדושה שאין אומרים אותם בפחות מעשרה ,מתוכם לפרוס על שמע ולעבור לפני
התיבה .האחרון פירושו בפשטות לומר שלוש הברכות הראשונות של תפילת עמידה .אולם "פורסין על
שמע" נשאר סתום ואף הגמרא אינה מבארת ,חלקו הראשונים מה המציאות של לפרוס על שמע:

רש"י ותוספות" :פורסין"  -לשון חתיכה ,כמו פרוסה שאין אומרים אלא מקצת ממנה .כגון שהיו
כאן עשרה בני אדם שה גיעו לבית הכנסת אחרי שקראו הציבור את שמע  -הרי אחד מהם עומד
ומתפלל בקדיש וברכו ומתחיל ב"יוצר" מפני קדושה שבה .והסביר מהר"י אבוהב  147שכיוון
שהש"ץ אומר "ברכו" צריך להמשיך גם ל"ברכת יוצר" כדי לא יהיו נראים ככופרים ,שהש"ץ
מזמין אותם לברך והם אינם חפצים ולכן אומרים "ברכת יוצר".
ר"ן בשם גאונים" :אין פורסין"  -אין מתחילים בברכות של קריאת שמע ,שיברך האחד ויצאו
האחרים בברכתו אלא בעשרה.
רבינו יונה ורמב"ם" :פורסין" לשון מברכים ,שלא יהיה אחד מברך ברכת שמע והכל שומעים
ועונים אחריו "אמן" אלא בעשרה .אם כן ,מטרת הפריסה היא להוציא את מי שאינו בקי .148
דרכי משה  :149פורסים לשון "מברכים" והמטרה להוציא את שאינו בקי ,אולם אינו צריך לברך
את ברכת "יוצר" ואינם נראים כופרים שהרי עונים "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" ,כמו העולים
לתורה .לפיכך ,הפורס את שמע אומר קדיש ,ברכו וממשיכים כל אחד הברכות וק"ש לעצמו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :אם יש בני אדם...לא 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 .ולאחר שסיימו ברכת "יוצר אור"' אומר" :אבות" ו"גבורות" וקדושה
ו"אתה קדוש" ,וזה נקרא "עובר לפני התיבה" .150
 147לדברי האומרים שאין אומרים קדושת יוצר יחידי ,מובן סיבת החזרה של "ברכת יוצר" ,כדי שיוכלו לומר אותה
בעשרה .אולם לדברי האומרים שניתן לומר קדושת יוצר יחידי יש להבין מדוע חוזרים על קדושת יוצר.
148וראה תורת אמך עמוד  105שמסביר מדוע ברכות קריאת שמע שונות משאר הברכות שיחיד אינו מוציא את חבירו.
 149מסביר את המושג לפרוס שמע כמו רבינו יונה ,וחולק על מהר"י אבוהב באופן הפריסה.
150והסביר הרמ"א שמי שעובר לפני התיבה ואמר שלוש הברכות הראשונות  -ישלים כל התפלה ולא יפסיק ,אעפ"י
שכבר התפלל ,אבל האחרים יכולים להפסיק אח"כ .שני הערות נוספות לדין "העובר לפני התיבה"( :א) רדב"ז  -לקמן,
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רמ"א עפ"י דרכי משה :ועכשיו לא נהגו לומר כל ברכת "יוצר אור" ,אלא אומרים קדיש ו"ברכו"
והם עונים אחריו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד".
הלכה ברורה :בזמן הזה לא נהגו לפרוס על שמע כלל וכל שכבר התפללו כולם  -אינם חוזרים לומר
קדיש ו"ברכו" וברכת "יוצר אור" כלל .אולם אם אחד מהם לא קרא קריאת שמע והתפלל
בינתיים עומד אותו אחד ואומר קדיש וברכו בקול רם וממשיך קריאת שמע וברכותיה לבדו בלחש
ואחר כך אומר שלוש הברכות הראשונות של עמידה בקול רם עם הקדושה וממשיך בלחש.
ב .שיטת רש"י  -היחידים שפורסים שמע:
 . 1התפללו ביחידות או לא התפללו כלל:
שו"ע עפ"י הר"ן :אם יש בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד ולא שמעו לא קדיש ולא
קדושה...פורס על שמע...
רדב"ז ומשנה ברורה :אם התפללו בעשרה כל אחד ביחידי פרח מהם קדיש וקדושה ,ואף שאחר
כך התחברו עשרה  -אינם יכולים לחזור ולהתפלל בקדיש וקדושה ואם חזרו והתפללו נחשב הדבר
כברכה לבטלה .אלא אם כן יש על כל פנים אחד שלא התפלל.
 . 2מספר היחידים:
רבינו תם :מותר לפרוס על שמע רק בשביל שבעה שלא שמעו קדיש וברכו .הטעם :במסכת
סופרים (פרק י הלכה ז) נאמר שרבותינו שבמערב אומרים בשבעה על סמך הפסוק בשופטים (ה ,ב)
"בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'" שבע תיבות כאשר תוכן הפסוק הוא לברך את ה'.
תוספות :יש אומרים שצריך שישה ,משום שהתיבה השישית בפסוק הנ"ל היא "ברכו" ויש
אומרים שצריך חמישה ,משום שעד "ברכו" יש חמש תיבות .ונר אה לי אפילו בשלושה שלא שמעו
וכך פירוש הפסוק" :בפרוע פרעות בישראל"  -שלא עשו מה שמוטל עליהם לעשות אז יתנדב העם
לברך את ה' ויש שלוש תיבות עד "בהתנדב".
תלמידי רש"י :מותר לפרוס על שמע אפילו לצורך יחיד ,שלא שמע קדיש וברכו ואפילו אותו
שכבר שמע יכול לחזור ולפרוס בשביל האחד שלא שמע .הטעם שאפילו אותו ששמע פורס בשביל
האחר :שליח ציבור שהתפלל חוזר ומתפלל בקול רם אעפ"י שכולנו בקיאים עכשיו .151
אגור :נהגו באשכנז בכל מקום לפרוס את שמע אפילו על אחד שלא שמע ואפילו שמע הפורס.
רמב"ם :צריך שיהיו רוב עשרה והסביר בית יוסף שסובר שצריך שישה שלא התפללו.

דין זה ,דווקא שיש אחד שלא התפל ל( .ב) מג"א  -כשאין שישה שהתפללו לא יתפלל הש"ץ בלחש אלא יתחיל מיד בקול
רם ,שהרי עיקר הכוונה משום הקדושה .ובדיעבד כשהתפללו תפילת עמידה בלחש ,הסתפק הביאור הלכה האם יכול
הש"ץ אח"כ לעבור לפני התיבה .וראה פסקי תשובות עמודים תקעח -תקפ שהביא דוגמאות שנובעות מפסק המג"א.
 151ודחו התוספות הסבר זה ,משום שתפילת עמידה שונה שהרי אם היה מתפלל מתחילה בקול רם שמא לא יכוונו
ליבם להגיע עם שליח ציבור במקום קדושה ומודים .וכן הרא"ש דחה דבריו .אולם הטור הביא ראיה לשיטת רש"י
במסכת סופרים שמקום שיש תשעה או עשרה ששמעו קדיש ואחד שלא שמע ואמר קדיש וענו  -יצא ידי חובה ,והסביר
בבית יוסף שאעפ"י שדחו הראיה ,לא דחוה לגמרי ולכן הביא ראיה לשיטתו.
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בית יוסף :יש לחזר אחר שישה שלא שמעו ,ואם אינם נמצאים כדאי הוא רש"י לסמוך עליו בשעת
הדחק .מכל מקום אם אותו שלא שמע הוא בקי ויודע להתפלל בעצמו  -מוטב שיעבור בעצמו לפני
התיבה ממה שיעבור אחר שכבר שמע ,שכך היא שיטת בה"ג שאעפ"י שיצא מוציא היינו דווקא
למי שאינו בקי.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :ואין עושין דברים אלו בפחות מי' משום דהוי דברים שבקדושה .וצריך
לחזור אחר ו' שלא שמעו ,דהיינו רוב העשרה .ואם אינם נמצאים  -אפילו בשביל אחד שלא שמע
אומרים [מ"ב  -ואם שמע ברכו מהעולים לתורה יצא ידי חובת ברכו ואין חוזרים בשבילו ,אא"כ
עומד קודם ברכת יוצר] .ואפילו מי ששמע ,יכול לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה בשביל אותו
שלא שמע [מ"ב  -שכל ישראל ערבים זה לזה] .ומכל מקום ,אם אותו שלא שמע בקי לפרוס על שמע
ולעבור לפני התיבה  -מוטב שיפרוס ויעבור לפני התיבה הוא ,משיפרו ס ויעבור לפני התיבה אחר
שכבר שמע .152
עיונים ברמ"א:
 .1פריסה על שמע בערבית  -יש אומרים שפורסין בקריאת שמע של ערבית כמו בשחרית,
ולא נהגו כן ,משום שאין קדיש קודם "ברכו" של ערבית .אולם הסביר המשנה ברורה

.2

.3

שאם אחד לא התפלל ערבית ויש תשעה שהתפללו  -יכול לומר "ברכו" וברכת "המעריב
ערבים" בקול רם .ואפשר שיוכל לומר גם הקדיש שקודם עמידה.
שליח ציבור פורס שלא התפלל  -153אם לא התפלל הפורס והעובר לפני התיבה תחילה -
ישלים תפילתו אף על פי שיצטרך לקרות אחר כך קריאת שמע ולא יסמוך גאולה
לתפילה .154
מגן אברהם :לכתחילה אין נכון לבטל מצוות ס מיכה גאולה לתפילה משום קדושה ,אלא
יאמר "ברוך שאמר"" ,אשרי" וי"שתבח" ,קדיש ו"ברכו" וימשיך על הסדר ואם יהיה אז
עשרה בבית כנסת יאמר קדושה .והעיר הביאור הלכה שאם הציבור אינם מוכנים
להמתין  -יאמר מיד מקצת פסוקים ,קדיש ו"ברכו" ויחזור ל"ברוך שאמר" ויתפלל על
הסדר.
לפרוס על שמע כשהוא באמצע ברכות ק"ש שחרית  -ואסור להפסיק בדברים אלו בין
גאולה לתפלה או בקריאת שמע וברכותיה ,ולכן אסור לשליח ציבור להפסיק בין קריאת
שמע לתפילה או בקריאת שמע וברכותיה כדי לפרוס על שמע לאותן הבאים לבית הכנסת
לאחר שהתפללו הקהל קדיש וברכו והתחיל בברכת יוצר אור.

152והביא המ"ב את המנהג שאבלים עוברים לפני התיבה אף ששמעו ויש אחר שלא שמע והמשיך עם המגן אברהם
שהמנהג אינו נכון וגם הפרי מגדים כתב שאם יש זמן לחפש מי שלא ה תפלל ויודע איך לעבור ,עדיף שהוא יעבור.
 153הרמ"א כתב דין זה בלשון "כל שכן" ומטעמי עריכה לא הובא כסדר ונביא כאן על פי הסדר :אדם שפרס על שמע
מסיים את תפילת העמידה למרות ששאר האנשים הולכים לדרכם שכבר שמעו קדושה .וכל שכן אם הפורס לא
התפלל שצריך להשלים תפילתו.
154והעיר המשנה ברורה שפתרון זה שייך גם למאחר לבוא לבית כנסת וחושש שלא יהיה אחר כך מניין.
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.4
.5

לפרוס על שמע כשהוא באמצע ק"ש ערבית  -אבל בברכת ערבית שהיא רשות יכול
להפסיק להוציא אחרים .וסייג הביאור הלכה שבאמצע הברכות לא יפסיק.
עמידת הש"ץ במניין שני במקום של הש"ץ שבמניין הראשון  -ומ"מ איש אחר יכול
לפרוס על שמע או להתפלל ביו"ד כל התפלה ,אפילו באותו בית כנסת שכבר התפללו,
להוציא אחרים ידי חובה ,רק שלא יעמוד החזן השני במקום שעמד הראשון דזהו נראה
גנאי לראשונים דהוי כאילו לא יצאו בראשונה ידי חובה .ונראה לי דווקא שעדיין
הראשונים בבית הכנסת אלא שהשלימו סדרם ,אבל אם יצאו הראשונים יוכל לעמוד
החזן אף במקום שעמד הראשון [מ"ב  -וכן אם דרך קבע מתפללים בבית הכנסת בזה אחר
זה].

משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אמירת "ברכו" אחר התפילה שכולם כבר שמעו  -הביא בשם בית יוסף שנהגו לומר
"ברכו" אחר התפילה למרות שכבר כולם שמעו ואין לבטל מנהג זה מפני המחלוקת .אבל
במקום שאין לחשוש ל מחלוקת יש לנהוג שלא לומר כן אלא אם כן( :א) בא אחד אחרי
"ברכו" ולא שמע באותו יום( .ב) עבור מתפלל ביחידות שהגיע ל"יוצר אור" ואף שכולם
כבר שמעו "ברכו".
.2

ש"ץ שכבר התפלל  -אדם שכבר התפלל יכול לשמש כשליח ציבור של מניין שאחריו ואינו
צריך לעמוד לפני התיבה כל זמן התפילה ,אלא כשיגיעו ל"ברכו" יאמר לפניהם קדיש
ו"ברכו" ואחר כך יאמרו הקהל מ"יוצר אור" עד סוף עמידה ואחר כך יעמוד לפני התיבה
לחזור התפילה עם כל הקדישים שאחרי התפילה.

.3

להוציא ספר תורה פעמיים באותו יום  -נהגו שאם הוציאו ספר תורה וקראו בו שאין
להוציא אחר נוסף ,משום( :א) פגמו של ספר התורה הראשון שיאמרו מצאו בו פסול( .ב)
יש פגם לראשונים שיאמרו שלא יצאו ידי קריאה .ולכן אם הלכו הראשונים או שהוא
מקום קביעות להתפלל פעם אחר פעם אין להקפיד .וכל זה מכוח מנהג בלבד ,אבל מן

.4

הדין אין שום איסור.
לעלות לתורה פעם שנייה במניין נוסף  -עלה לתורה במניין ראשון  -אסור לו לעלות במניין
שאחריו ולקרוא מיד זה אחר זה ,אבל אם הפסיק איש בינתיים וגם הוא ציבור אחר -
מותר.

סעיף ב' -
פריסה על שמע של סומא :155
שו"ע עפ"י הטור :סומא אף על פי שלא ראה מאורות מימיו  -פורס על שמע ומברך "יוצר
המאורות" ,שהוא נהנה במאורות שרואין אחרים שיורוהו הדרך אשר ילך בה .אולם סייג משנה
ברורה שיש למנוע מקטן שלא יפרוס על שמע.

155דין זה התבאר בסימן נג סעיף כז.

128

סימן ע'
סעיפים א' -ב'
חיוב נשים ,עבדים וקטנים בקריאת שמע:
א .נשים ועבדים (א'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד א:
משנה :נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע.

המשנה מונה שלושה קבוצות שפטורים מקריאת שמע( :ב) נשים  -והסביר רש"י שפטורות ממצוות שהזמן
גורם .קריאת שמע נחשבת "זמן גרמא" משום שנאמר "ובשכבך ובקומך" ,דהיינו בזמן שכיבה וקימה( .ב)
עבדים כנענים שמלו וטבלו לשם עבדות פטורים משום שדינם כאישה( .ג) קטן.

שו"ע :נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע [מ"ב  -אפילו מדרבנן] ,מפני שהיא מצוות עשה שהזמן
גרמא .ונכון הוא ללמדם שיקבלו עליהן עול מלכות שמיים [ 156הגה  -ויקראו לפחות פסוק ראשון].
משנה ברורה  -חיוב נשים בשאר חלקי התפילה:
.1
.2
.3
.4

.5

ברכות השחר  -מסתימת טור ושולחן ערוך משמע שמברכות כמו אנשים .ולכאורה זה
תלוי אם יש לברכות אלו זמן.
פסוקי דזמרה  -חייבות ,כיוון שעיקר תקנתם בשביל התפילה.
ברכות ק"ש שלפניה  -פטורות ,מכיוון שיש להם זמן קבוע.
ברכות ק"ש שאחריה :157
מגן אברהם :חייבות ,שהרי תוכן הברכה הוא זכירת יציאת מצרים ,וכן בברכת "אמת
ואמונה חייבת ,משום שמצוות הזכירה נוהגת ביום ובלילה וכן ב"השכיבנו" חייבת,
שנחשבת כגאולה ארוכה וממילא חייבות לסמוך גאולה לתפילה.
פרי מגדים :מצוות זכירת יציאת מצרים בלילה היא רק מדרבנן ולכן נשים חייבות
בלילה מדרבנן.
שאגת אריה :נשים חייבות ביום ופטורות בלילה אפילו לסובר שגם בלילה היא
מהתורה ,שהרי היום היא מצווה בפני עצמה .ואם לא הזכיר ביום ,אין צריך להזכיר
הזכרה זו בלילה.
להמשיך חיוב על עצמה  -אישה יכולה לברך ברכה שאינה חייבת בה ולהמשיך חיוב על
עצמה ולברך אפילו ברכות קריאת שמע.
הלכה ברורה :למנהג הספרדים שקיבלו הור אות מרן אין לאישה לומר ברכות קריאת
שמע אפילו ממשיכה חיוב על עצמה ,משום שאין לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא.
והוא הדין לגבי ברכת ק"ש שאחריה שלא מברכות מכל מקום.

156הב"ח כתב שמצד הדין חייבות לקבל עול מלכות שמיים והאחרונים חולקים על זה.
157וראה הלכה ברורה חלק ד עמוד תלז שהביא מחלוקת זו באריכות.
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ב .קטנים (ב'):
נחלקו הראשונים באיזה קטנים מדובר במשנה:

רש"י :אף קטן שהגיע לחינוך פטור מקריאת שמע ,משום שמצוות קריאת שמע שונה משאר
המצוות שלא הטילו על אביו לחנכו בקריאת שמע לפי שאינו מצוי תמיד אצל הבן כשמגיע זמן
קריאת שמע.
רבינו תם :המשנה עוסקת בקטן שלא הגיע לחינוך ,אבל קטן שהגיע לחינוך אביו חייב לחנכו
בקריאת שמע .שהרי ישנה ברייתא שמובאת במסכת סוכה ( מב ,א) שקטן היודע לשמור תפילין
לאביו לוקח לו תפילין ,יודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע .מוכח שקטן חייב בתפילין
וקריאת שמע.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו תם  :158קטנים פטורים לרבינו תם כשלא הגיעו לחינוך ולרש"י אפילו הגיעו לחינוך,
מפני שאינו מצוי אצלו בזמן קריאת שמ ע בערב וישן הוא בבוקר .וראוי לנהוג כרבינו תם.

סעיף ג' -
חתן בקריאת שמע:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א:
משנה :חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשונה ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה.
ומעשה ברבן גמליאל שנשא אשה וקרא לילה הראשונה.
אמרו לו תלמידיו :למדתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע.
אמר להם :איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפילו שעה אחת.
גמרא... :מאי איריא הכונס את הבתולה ,אפילו כונס את האלמנה נמי!
הכא טריד והכא לא טריד.
אי משום טרדא אפילו טבעה ספינתו בים נמי!...
אמרי :התם טרדא דרשות ,הכא טרדא דמצוה.

המשנ ה פוסקת שחתן פטור מקריאת שמע מהלילה עצמו שהוא יום רביעי  159עד מוצאי שבת ,היינו ארבעה
לילות ,משום שהוא טרוד בבעילת המצווה .אולם מתחייב בקריאת שמע אם( :א) עברו ימים אלו ולא עשה
מעשה ,שבכך מתייאש אחר כך מן הדבר ואינו טרוד כלל .או (ב) עשה מעשה .על אף פסק זה כשרבן גמליאל
נשא אשה הוא קרא קריאת שמע בלילה הראשון ,למרות שהוא פוסק כמו המשנה והסביר להם שאינו
מסכים לבטל עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת .הגמרא מסייגת שדווקא חתן שנושא בתולה פטור ,אולם
הנושא את האלמנה אינו טרוד ולכן חייב בקריאת שמע .בתוך החילוק הזה מבהירה הגמרא שלא כל טרדה
מתירה מקריאת שמע ,אלא דווקא טרדה של מצווה ולכן אין התורה מחייבת להסיח את דעתו כדי לקיים
מצוות קריאת שמע ,אבל טרדה של רשות עליו להסיח דעתו מטרדתו האישית ולכוון.

158המחבר הב יא את שני הדעות והכריע שראוי לנהגו כרבינו תם והסביר המשנה ברורה שמצד הדין הלכה כרש"י
ואעפ"כ ראוי לנהוג כרבינו תם.
 159בתקופת המשנה נהגו לשאת בתולה ביום רביעי ראה מסכת כתובות (ב ,א).
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ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א:
משנה :חתן ,אם רוצה לקרות קרית שמע לילה הראשון קורא.
רבן שמעון בן גמליאל אומר :לא כל הרוצה ליטול את השם יטול.
גמרא :למימרא דרבן שמעון בן גמליאל חייש ליוהרא ורבנן לא חיישי ליוהרא? והא איפכא שמעינן להו .דתנן מקום
שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין ,מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין וכל מקום תלמידי חכמים בטלים .רבן
שמעון בן גמליאל אומר :לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם.
קשיא דרבנן אדרבנן ,קשיא דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל!
אמר רבי יוחנן :מוחלפת השיטה.
רב שישא בריה דרב אידי אמר :לעולם לא תחליף .דרבנן אדרבנן לא קשיא קריאת שמע כיון דכולי עלמא קא קרו
ואיהו נמי קרי  -לא מיחזי כיוהרא ,הכא ,כיון דכולי עלמא עבדי מלאכה ואיהו לא קא עביד  -מיחזי כיוהרא.
דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא :התם בכונה תליא מילתא ,ואנן סהדי דלא מצי לכווני
דעתיה .אבל הכא ,הרואה אומר :מלאכה הוא דאין לו ,פו ק חזי כמה בטלני איכא בשוקא.

במקור הראשון למדנו שחתן פטור מקריאת שמע .במשנה שלפנינו נחלקו האם חתן רשאי לקרוא קריאת
שמע :תנא קמא  -רשאי .רשב"ג  -אינו רשאי ,שלא כל הרוצה ליטול את השם של מדקדק במצוות יבוא
ויטול .הגמרא בהמשך (יז ,ב) דנה במחלוקת זו ומקשה שלא ייתכן להסביר את שורש המחלוקת בהאם יש
לחשוש ליוהרא ,שת"ק לא חושש ולכן רשאי לקרוא למרות שזה נראה כגאווה שמראה שיכול לכוון למרות
הטרדה ואילו רשב" ג חושש ליוהרא שהרי ישנה משנה במסכת פסחים (נד ,ב) שמלמדת את ההיפך :לגבי
עשיית מלאכה בט' באב :תנא קמא  -יש לחלק בין תלמיד חכמים לאנשים רגילים .לאחרונים הדבר תלוי
במנהג המקום ,אם זהו מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים ואם לאו לא עושים .אולם תלמידי חכמים
אינם עושים מלאכה מ"מ ,כדי שיוכלו להתאבל על ירושלים .רשב"ג  -אפילו במקום שנהגו לעשות מלאכה
בט' באב ,יכול אף מי שאינו תלמיד חכם להתבטל ממלאכה ולהתאבל על ירושלים ולא חוששים ליוהרא.
הגמרא מביאה שני אמוראים שמתרצים את הקושי :רבי יוחנן  -השיטות של רשב"ג ורבנן התחלפו ואחד
חושש ליוהרא והשני לא חושש .רבי שישא בנו של רב אידי  -יש להשאיר את השיטות במקומם ולחלק בין
המקורות .שיטת רבנן  -בקריאת שמע א חרי שכולם קוראים את שמע ואף הוא קורא אין הדבר נראה
כיוהרא ,אולם בט' באב כיוון שכולם עושים מלאכה והוא אינו עושה יש בכך יוהרא ולכן צריך לעשות
מלאכה .שיטת רשב"ג  -בקריאת שמע המצווה תלויה בכוונה וכולם עדים לכך שהוא אינו יכול לכוון ולכן
כשהוא קורא זה נראה כגאווה (טעם זה מהווה הסבר לטעם שמובא במשנה) ,אולם בתשעה באב אף שהוא
עובד אין זה נראה כגאווה ,משום שהרואה אותו יכול להסביר זאת משום שאין לו ולא מתוך יהירות .160
חלקו הראשונים כמו מי ההלכה במחלוקת האמוראים והתנאים:

רבינו חננאל ורא"ש :הלכה כרב שישא משום שהוא אחרון ואם כן הלכה כרשב"ג שאמר שאין
החתן רשאי לקרוא קריאת שמע ,שכל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו.
רי"ף ורמב"ם :הלכה כרבי יוחנן ,משום שהוא "מארי דתלמודא" יותר מרב שישא וכיוון שרבי
יוחנן אמר מוחלפת השיטה אם כן רשב"ג הוא שאמר שחתן רשאי לקרוא קריאת שמע והלכה

160וראה תורת אמך עמוד  199שמסביר את המחלוקת בכך שנחלקו בגדר יוהרא ,חכמים סוברים היא תחושה אישית
של האדם שהוא במדרגתו אמור לשנות ממנהגי החברה ורשב"ג סובר שיוהרא היא תחושה של החברה שהיחיד
מתנשא עליה.
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כמותו  .161וסייג הרמב"ם שמותר לקרוא קריאת שמע רק שמכוון ,אבל כשהוא מבוהל ואינו יכול
לכוון אין לקרוא.
תוספות ומהר"ם מרוטנבורג :הלכה כרשב"ג לפי שיטת רב שישא ,אולם אנחנו שבשום פעם אין
אינו מכוונים היטב גם לחתן יש לקרוא ,שאדרבה נראה כיוהרא אם לא יקרא ,כלומר אני מכוון
בכל שעה .162
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :הכונס את הבתולה  -פטור מקריאת שמע שלושה ימים [מ"ב  -וייתכן אף ארבעה
ימים ,כגון נכנס לחופה ביום רביעי לפני שקרא ק"ש שחרית] אם לא עשה מעשה ,מפני שהוא טרוד
טרדת מצווה .והני מילי בזמן הראשונים ,אבל עכשיו שגם שאר בני אדם אינם מכוונים כראוי ,גם
הכונס את הבתולה קורא.
הגה :ועיין לקמן סימן צט' ,אם שיכור יקרא קריאת שמע [מ"ב  -שבשכרות מועטת קורא ומתפלל,
שבזמננו בכל מקרה אין מכוונים כל כך ,אלא אם כן אין יכול לדבר לפני המלך].

סעיף ד' -
עוסק בצרכי ציבור לעניין קריאת שמע:
תלמוד ירושלמ י מסכת ברכות דף לז עמוד א:
רב ירמיה אמר העוסק בצורכי ציבור כעוסק בדברי תורה.

רבי ירמיה קובע שמי שעוסק בצורכיהם של הציבור נחשב כעוסק בדברי תורה .והסביר הטור (סימן צג)
שעיסוק בצרכי ציבור מקביל לתלמוד תורה שתורתו אומנתו ,כשם שתלמוד תורה דוחה תפילה אף עיסוק
בצורכי ציבור דוחה תפילה .הרמב"ם משליך עניין זה גם לקריאת שמע :אם היה עוסק בצרכי ציבור והגיע
זמן קריאת שמע  -לא יפסיק ,אלא ימשיך עסקיו ואם נשאר זמן לקרוא יקרא.

שו"ע עפ"י הרמב"ם :היה עוסק בצורכי רבים והגיע זמן קריאת שמע  -לא יפסיק ,אלא יגמור
עסקיהם [מ"ב  -יעשה מה שיכול לקרוא בכל מקרה פסוק ראשון ובשכמל"ו] ,ויקרא אם נשאר עת
לקרות [מ"ב  -ובכל מקרה יזכיר יציאת מצרים ,שהיא מצווה בפני עצמה] .והסביר משנה ברורה
שמדובר דווקא ש( :א) אין שם מי שישתדל אלא הוא ואפילו עוסק בהצלת ממונם( .ב) התחיל לפני
שהגיע זמן קריאת שמע( .ג) א ינו יכול להפסיק בלא טורח ובלא שיפריע הדבר לעיסוקו בצרכי
הרבים.

161והסביר בית יוסף שלמרות שכתב הרי"ף שהלכה כתנא קמא כוונתו לפסק שלו במשנה שרשאי החתן לקרוא קריאת
שמע ,אולם באמת פוסק הוא כרשב"ג שהלכה כמותו.
 162משמע מהתוספות שיש לחתן חיוב גמור בזמן הזה לקרוא קריאת שמע .אולם מהרמב"ם אינו מחלק בין זמן הזה
לדורות ראשונים וסובר שבכל עניין אם אינו יכול לכוון שהוא פטור מקריאה .וראה בבירור הלכה עמוד תסא שדן
בשיטת התוספות האם חיוב החתן בזמן הזה הוא רק מדרבנן ,שאעפ"י ש מהתורה פטור משום שטרוד במצווה אולם
חייבוהו חכמים משום יוהרא ,או שחייב מן התורה ,שמכיוון שבכל מקרה אין מכוונים כל כך בזמן הזה ,אין לחלק
בינו לבין שאר כל אדם ואינו פטור משום שנחשב עוסק בתורה.
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ציץ אליעזר  -163נבחרי המדינה לעניין קריאת שמע:
היוצא מכל האמור ,שהעוסקים בצורכי ציבור ובפרט נבחרי המדינה שתפקידם התמידי הוא לכך,
צריכים לסדר מראש יומם הרגיל שלא יהיה בזמני הק"ש והתפילה ,שאם לא כן יצא הדבר שלא
יוכל כמעט בשום יום מימות החול לקיים מצוות ק"ש ותפילה .מובן שיוצאים מכלל זה עניינים
דחופים וציבוריים שאינם סובלים דיחוי זמן .והוסיף תורת אמך שגם המשרת בצבא דינו כעוסק
בצרכי ציבור ,ולכן כשצורך הרבים עלול להיפגע פטור מקריאת שמע.

סעיף ה' -
עוסק במלאכה ושאר דברים לעניין קריאת שמע:
א .תלמוד בבלי מסכת שבת דף ט עמוד ב:
משנה :לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל ,לא יכנס אדם למרחץ ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין.
ואם התחילו  -אין מפסיקין.

המשנה מונה דברים שאין לעשותם סמוך למנחה קטנה שמא יבטל מהתפילה( :א) תספורת  -שמא יישבר
מכשיר התספורת אחר שהתחיל להסתפר ועד שיתוקן יעבור זמן התפילה( .ב) כניסה למרחץ  -שמא יתעלף.
(ג) בורסקי  -מקום עיבוד עורות ,שמא ימצא קלקול במלאכתו ויתחיל להתעסק בה( .ד) סעודה  -שמא
יימשך בסעודה( .ה) פסק דין  -שמא ימצאו הדיינים טעם לסתור את הדין וייטרדו .ומכל מקום אם כבר
התחילו בדברים אלו  -אינם חייבים להפסיק ,אלא גומרים ואחר כך מתפללים.
ב .תלמוד בבלי מסכת סוכה דף לח עמוד א:
משנה :מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול  -לכשיכנס לביתו יטול על שלחנו .לא נטל שחרית  -יטול בין הערבים,
שכל היום כשר ללולב.
גמרא :אמרת :נוטלו על שלחנו ,למימרא  -דמפסיק .ורמינהו :אם התחילו  -אין מפסיקין!
אמר רב ספרא :לא קשיא :הא  -דאיכא שהות ביום ,הא  -דליכא שהות ביום.
אמר רבא :מאי קושיא? דלמא הא דאורייתא ,הא דרבנן .אלא אמר רבא :אי קשיא  -הא קשיא :לכשיכנס לביתו
נוט לו על שלחנו ,אלמא דמפסיק .והדר תני :לא נטל שחרית  -יטול בין הערבים ,אלמא :לא מפסיק!  -אמר רב ספרא:
לא קשיא :הא  -דאיכא שהות ביום ,הא  -דליכא שהות ביום.
אמר רבי זירא :מאי קושיא? דלמא מצוה לאפסוקי ,ואי לא פסיק  -יטול בין הערבים ,שכל היום כשר ללולב .אלא
אמר רבי זירא :לעולם כדאמרינן מעיקרא ,ודקשיא לך הא דאורייתא הא דרבנן  -הכא ביום טוב שני דרבנן ,עסקינן.
דיקא נמי ,מדקתני :מי שבא בדרך ואין בידו לולב ,דאי סלקא דעתך ביום טוב ראשון  -מי שרי? .

המשנה מורה שאדם שבא מן הדרך ולא היה בידו ליטול לולב ,כשיבוא לביתו יטול קודם הסעודה ואם
שכח ליטול קודם אכילתו  -יפסיק מסעודתו ויטול את הלולב .אם לא נטל שחרית  -יטול אחרי הצהרים,
משום שכל היום כשר לקיום מצוות לולב .הגמרא מקשה שתי קושיות:
(א) קושיית הגמרא  -במשנה כאן נאמר שמפסיק באמצע הסעודה כדי ליטול את הלולב ואילו במשנה
בשבת שלעיל למדנו שאם התחילו סעודה לפני תפילת מנחה אין מפסיקים אותה בשביל תפילה! ( )1רב
ספרא  -המשנה בשבת שאמרה שלא מפסיק הסעודה ,משום שיש שהות ביום להתפלל אחר כך ובסוכה
מדובר שלא היה שהות ולכן מפסיק ונוטל לולב .אם כן ,בכל המצוות אם יש שהות לא מפסיק ואם אין
163הלכות מדינה חלק ג' שער ב פרק ד סעיף י'.
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שהות צריך להפסיק )2( .רבא  -אין מקום לקושיה ,משום שלולב היא מצווה מהתורה ולכן מפסיק אכילתו
כדי לקיימה ואילו תפילת מנחה היא מדברי סופרים ולכן אינו מפסיק .רבי זירא  -משיב לרבא שיש מקום
לקושיה ,משום שמדובר כאן ביום טוב שני של גלויות שמצוות לולב אף היא מדברי סופרים ולכן אפשר
להקשות מדין תפילה לדין לולב .וכך באמת משמע מלשון המשנה ("דיקא נמי") שעוסקת באדם שבא מדרך
רחוקה ולא מסתבר שאדם הלך ביום טוב ראשון בדרך רחוקה.
(ב) קושיית רבא  -ישנה סתירה בתוך המשנה בסוכה עצמה ,שהרי בתחילה נאמר שכאשר נכנס לביתו צריך
ליטול משמע שמפסיק ואילו בהמשך נאמר שאם לא נטל בשחרית נוטל בצהרים משמע שאינו מפסיק
באכילה אלא דוחה נטילת הלולב לשעה אחרת! ( )1רב ספרא  -מה שנאמר בתחילת המשנה שאינו מפסיק
משום שאין שהות ביום ובסופה של המשנה מדובר שהיה שהות ולכן אינו צריך להפסיק סעודתו )2( .רבי
זירא  -אין קושיה כלל ,תחילת המשנה מורה שמצווה להפסיק מסעודתו כדי לטול את הלולב ,המשנה
ממשיכה שאם לא עשה כן יכול בבין הערביים ,משום שבאמת כל היום כשר לנטילה .יוצא ,הסוף של
המשנה איננו דין עצמאי כפי הבנתו של רבא אלא המשך לדין הראשון ולכן אין איפוא קושי עוד.
למעשה ,רבא סובר שבמצווה מהתורה אם יש שהות  -אינו צריך להפסיק ואם אין שהות צריך להפסיק
ואילו מצווה מדרבנן אין מפסיקים מכל מקום ואילו רבי זירא סובר שבמצוות דרבנן אם יש שהות  -אינו
מפסיק ואם אין שהות צריך להפסיק .מפשטות הגמרא יוצא שהלכה כרבי זירא ,משום שישנו חיזוק
לדבריו שמדובר במשנה בסוכה במצוות דרבנן ולכן הכריעו שיש לחלק במצוות דרבנן .חלקו הראשונים
בדעתו של רבי זירא לגבי מצוות מהתורה ,כגון קריאת שמע האם מפסיק באמצעו מלאכתו לקרוא קריאת
שמע או שגומר מלאכתו ואחר כך קורא ,שהרי בשיטתו המשניות עסקו בדרבנן בלבד:

רמב"ם :היה עוס ק באכילה או שהיה במרחץ או שהיה עוסק בתספורת או שהיה מהפך בעורות או
שהיו עוסקין בדין  -גומר ואחר כך קורא קריאת שמע ,ואם היה מתיירא שמא יעבור זמן קריאה
ופסק הרי זה משובח .הסביר הבית יוסף בשתיים( :א) כיוון שבדרבנן חילק רבי זירא האם יש
שהות אם לאו הוא הדין לדין תורה ( .164ב) הרמב"ם סובר כשיטת הר"ן שכל שהתחיל לפני זמן
חיובו אפילו בתורה אינו מפסיק אם יש שהות וכך מוכח בלשון הרמב"ם .165
ראב"ד :במצוות מהתורה  -אף על פי שיש שהות מפסיק בשביל לקיים את המצווה .מדרבנן  -אם
יש שהות לקרוא אינו מפסיק ואם אין שהות מפסיק ,כגון לתפילה .הבנת הגמרא :החילוק של רבי
זירא הוא במצוות דרבנן בלבד ומשמע שבמצוות מהתורה אין חילוק זה ובכל מקרה צריך
להפסיק.
164וכך מהלך הגמרא( :א) מה שרבי זירא העמיד את המשנה בסוכה ביום טוב שני שזהו איסור דרבנן לא משום
שמעמיד כך באמת ,אלא שאם קשה לך בין תורה לדרבנן אפשר להסביר כך( .ב) החיזוק בסוף הגמרא "דיקא נמי"
אינו מסקנה ,אלא רבי זירא הוא שאמר לרבא היה לך לדייק שמדובר ביום טוב שני של גלויות אבל הוא ב עצמו סובר
שאפילו בתורה אם יש שהות אין מפסיקים( .ג) מה ששנינו "בא מן הדרך" היינו על ידי עירוב או שלא היה בגרסתו
של הרמב"ם.
165וראה ט"ז שדוחה את הסבר הבית יוסף משום ש( :א) התירוץ הראשון דחוק מאוד במהלך הגמרא( .ב) לא ייתכן
לומר שהרמב"ם תואם לר"ן ואכמ"ל .לכן י ש להסביר אחרת את הרמב"ם :אין לחלק בין דרבנן לתורה משום
שהגמרא לא נצרכת לכך למסקנה והמשניות עסקו בדרבנן .מכל מקום אם יש שהות אינו מפסיק ואם אין שהות
מפסיק ,אולם הרוצה להחמיר בקריאת שמע שהיא מן התורה שאפילו יש שהות רק שמתיירא רשאי.
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פסק ההלכה:
שו"ע  :166עוסק באכילה או שהיה במרחץ ,או שהיה עוסק בתספורת ,או שהיה מהפך בעורות ,או
שהיו עוסקים בדין  -להרמב"ם גומר ואחר כך קורא קריאת שמע [מ"ב  -ומשער שיישאר לו זמן
לקרוא] ואם היה מתיירא שמא יעבור זמן קריאה [מ"ב  -שמא אין השערתו מכוונת] ופסק וקרא,
הרי זה משובח .ולהראב"ד ,מפסיק וקורא אף על פי שיש שהות לקרות [מ"ב  -גזרה שמא ימשך
בהם ויעבור זמן קריאת שמע].
הגה :ועיין לקמן סימן רלה'.
ט"ז כראב"ד :במצוות קריאת שמע שהיא מן התורה ,אעפ"י שיש שהות  -מפסיק וקורא ,משום
שכך הכריעו עוד ראשונים כרא"ש ורש"י.
ב"ח ומג"א :אם התחיל במלאכה לפני זמן ק"ש  -אינו צריך להפסיק וקורא ק"ש אחר כך ,אולם
התחיל בזמן קריאת שמע מפסיק לקרוא קריאת שמע אעפ"י שיש שהות ביום .הסבר :אין באמת
מחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד ,הרמב "ם שפסק שאין מפסיקים עסק שהתחיל לפני תחילת הזמן
וכך משמע מלשונו ,והראב"ד שהשיג עליו לא הבין זאת והוא עסק כשהתחיל בזמן ק"ש והחמיר.
מ"ב :התחיל במלאכה לפני עמוד השחר  -אין צריך לפסוק אם יישאר לו שהות אחר שיגמור
לקרוא ק"ש ותפילה שהרי התחיל בהיתר .אולם אם התחיל באיסור ,היינו לאחר שעלה עמוד
השחר  -פוסק לק"ש שהוא מהתורה ואינו פוסק לתפילה שהיא דרבנן ואח"כ כשגומר המלאכה
קורא ק"ש ומתפלל .ודווקא שעדיין ישאר לו זמן ,אבל אם רואה שהזמן יעבור  -מפסיק מיד.
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

כשג ומר מלאכתו ומפסיד תפילה בציבור  -במקום שמותר לגמור מלאכתו קודם שיתפלל
אינו חייב להפסיק אפילו יעבור זמן תפילה.

.2

עוסק באכילה קודם עמוד השחר  -צריך להפסיק אכילתו תיכף משעלה עמוד השחר
ואפילו התחיל בהיתר ולא מועיל שום עצה כל זמן שלא התפלל.

.3

עוסק במלאכה קודם זמן ק"ש של ערבית  -אם התחיל מחצי שעה קודם צאת הכוכבים
מפסיק מיד ,וכשיצאו הכוכבים יקרא ק"ש בלא ברכותיה ,ואחר כך גומר אכילתו או
מלאכתו ,ואחר כך קורא קריאת שמע וברכותיה ומתפלל.

סימן עא'
סעיף א' -
פטור האבל מקריאת שמע:
א .האבלים שפטורים מקריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד ב:
משנה :מי שמתו מוטל לפניו  -פטור מקריאת שמע...
גמרא... :רב אשי אמר :כיון שמוטל עליו לקוברו  -כמוטל לפניו דמי ,שנאמר "ויקם אברהם מעל פני מתו" ,ונאמר
"ואקברה מתי מלפני"  -כל זמן שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי.
166צריך עיון האם הסעיף נחשב בכללי הפסיקה כיש אומרים ויש אומרים והלכה כראב"ד או שלשונו אינה מוכרחת.
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המשנה פוסקת שאם מתו של אדם מוטל

לפניו 167

שהוא פטור מקריאת שמע .רב אשי מסביר ש"מוטל

לפניו" הכוונה שמוטל לפניו לקוברו ,אף שאין המת לפניו ממש .הוכחה לכך :נאמר (בראשית כג ,ג) על
אברהם "ויקם אברהם מעל פני מתו" הרי שלא היה המת לפניו ואעפ"כ נאמר בפסוק שאחר כך "ואקברה
מתי מלפני" והיינו שאומר "מלפני" על המת ,למרות שעדיין לא נקבר אף שאינו לפניו ממש .אם כן זו כוונת
המשנה :מי שמתו מוטל לפניו כלומר שחובה עליו לקוברו  -פטור מקריאת שמע .חלקו הראשונים כאשר
המת מוטל לפניו ,אולם אין הטיפול בענייני הקבורה מוטל עליו ,כגון שמתה אחותו הנשואה ובעלה מטפל
בקבורתה :168

רבינו תם ורשב"א :על פי מקרה של אחותו הנשואה שנפטרה ואכל בשר ושתה יין ,כיוון שבעלה
מחויב בקבורתה .אם כן ,כאשר המת מוטל לפניו ויש מישהו אחר שמטפל בענייני הקבורה  -קורא
קריאת שמע.
רא"ש ורמב"ם :אפילו יש מי שיטפל בקבורה חלים עליו דיני אנינות ואסור בבשר ויין ופטור
מקריאת שמע.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש ורמב"ם :מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו ,אפילו אינו מוטל עליו לקברו -
פטור מקריאת שמע [מ"ב  -ואם קרא אינו יוצא וחוזר לקרוא אחרי הקבורה] ומתפילה [מ"ב -
ומברכות וממצוות שבתורה].
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1משך זמן האנינות  -עד שיקברו את המת וישליכו העפר עליו .ואפילו אם יש לו מי
שיתעסק בקבורה עבורו נמשך האנינות .ובמקום שיש 'חברה קדישא' שדואגים לקבורה,
משעה שמוסרים להם הקרובים  -חייבים בכל המצוות .לכן ,מיד שסיכמו עם ה'חברה
קדישא' על מקום קבורה ונתנו להם ההוצאות  -חייבים להתפלל.
הסתיימה האנינות סמוך לסוף זמן ק"ש  -יקרא קריאת שמע בלא ברכות ואחר כך יתפלל
.2
כסדר ויקרא עוד הפעם קריאת שמע עם הברכות.
הסתיימה האנינות סמוך לסוף זמן תפילה  -נגמר סמוך לזמן תפילה שאם יתפלל כסדר
.3
יעבור זמן התפילה  -ידלג פסוקי דזמרה ויקרא ק"ש עם ברכותיה ואף שיהא מוכרח
להתפלל עמידה אחר שליש היום.
.4

.5

הסתיימה האנינות לאחר ד' שעות  -פסוקי דזמרה יכול לומר .ברכות קריאת שמע  -לדעת
המחבר אין אומרם ,משום שעבר זמנם ואילו לדעת המ"ב אומרם ,משום שעבר הזמן
באונס.
הסתיימה האנינות לאחר חצות  -ברכות "שלא עשני גוי" "-עבד" "-אישה" וכן ברכות
התורה זמנן כל היום ,אבל תפילת עמידה אסור להתפלל אחר חצות.

 167הם שבעת הקרובים שאדם חייב להתאבל עליהם :אביו ,אמו ,בנו ,בתו ,אחיו ,אחותו ואשתו.
168הדיון נסוב לגבי אכילת בשר ושתיית באנינות ולמדו טור ורא"ש שהוא הדין לגבי קריאת שמע.
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.6

אמירת ברכות השחר כשהסתיימה האנינות לאחר ד' שעות  -דעת מג" א שלא יאמרם,
כיוון שבבוקר שהוא עיקר חיובו היה פטור ויש חולקים עליו .וספק ברכות להקל ,חוץ
מברכת התורה וברכת "שלא עשני גוי" "-עבד" "-אישה" שיכול לברך .169
תפילת תשלומים אצל אונן  -אם היה מתו מוטל לפניו מעת התחלת חיוב התפילה בעלות
השחר עד אחר חצות  -אין צריך להשלים אותה תפילה בתפילה הסמוכה .ואינו דומה
לאנוס שמשלים ,משום ששם מחויב רק שעל ידי סיבה אינו מתפלל וכאן הוא פטור מן
הדין .אבל כשמת לאחר שהתחיל החיוב  -משלים במנחה.
חיוב למפרע  -הביא הביאור הלכה שאם אכל בעודו אונן ונגמר המת קודם שהגיע זמן
העיכול חייב בברכת המזון .וכן עשה צרכיו וכשנגמר אנינותו מברך אשר יצר .אמנם אם
צריך עוד לעשות צרכיו  -מברך אחת על שניהם.

.9

תחילת אנינות שמוליכים המת מעיר לעיר  -הביא ביאור הלכה שאם הקרוב מת חלים
דיני אנינות מיד ,אולם אם המקום רחוק כגון מהלך שני ימים אינו אונן עד שיבואו לעיר
קבורתו.

.7

.8

ב .אבל הרוצה לקרוא קריאת שמע:
רש"י ורמב"ם :רשאי ,משום שדין האונן מקביל לדין החתן שטרודים בטרדה של מצווה וכשם
שמותר לחתן הפטור מקריאת שמע ולהחמיר ע ל עצמו ולקרוא כך מותר לאונן לקיים מצוות.
תוספות ,רבינו יונה ורא"ש :אינו רשאי לקרוא ק"ש ואסור בקיום מצוות ,אפילו שיכול לקיימם
ללא פגיעה בחובתו כלפי המת ואפילו שאינו עוסק בצרכי המת בפועל .משום שבירושלמי ברכות
(פרק ג הלכה א) מובא שהרוצה להחמיר אין שומעים ושני טעמים לכך( :א) מצד כבוד המת ,שלא
יסיח דעתו לשום עניין עד הקבורה( .ב) אם יתעסק בשאר מצוות שמא לא יתעסק בקבורה
כראוי .170
ראבי"ה :הרוצה להחמיר על עצמו לקרוא קריאת שמע ,בתנאי שיש לו מי שיתעסק בקבורה  -אין
מוחים בידו .משום שהירושלמי הביא את שני הטעמים ולא הכריע ביניהם ולפי הטעם השני רשאי
לקרוא אם יש מי שמתעסק בקבורה .וכך הכריע הבית יוסף מכיוון שיש ספק בירושלמי וזהו ספק
מדרבנן שהרי מהתורה אין איסור בדבר.
פסק ההלכה:
שו"ע כראבי"ה :ואפילו אם רוצה להחמיר על עצמו ולקרות  -אינו רשאי .ואם יש לו מי שישתדל
בשבילו בצרכי קבורה ,ורצה להחמיר על עצמו ולקרות  -אין מוחין בידו.
רמ"א :עיין ביורה דעה סימן שמא' .והסביר מ"ב שפסק שם שאינו רשאי להחמיר בכל אופן וכך
יש להכריע להלכה .אולם אם רוצה בן אונן לומר קדיש על אביו בבית כנסת  -מותר כי זהו כבודו
של אביו ודווקא ש( :א) אחרים מתעסקים בקבורה ( .ב) אין אבלים אחרים שיכולם לומר קדיש.
169יש להסתפק אם זה דוו קא כשהתחיל האנינות קודם עמוד השחר ,אבל אם בתחילת חיובו לא היה אונן שמא חייב
אז לברכן כשנגמרה אנינותו.
 170מלבד שני הטעמים הנ"ל שעוסקים בדין "עוסק במצווה" ,ישנו טעם נוסף בירושלמי שם שנדרש מהפסוק" :למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" ,שהתורה היא תורת חיים ולכן לא שייכת ביחד עם העיסוק במתים.
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סעיף ב' -
דין האונן בשבת ויום טוב:
א .חיוב מצוות האונן בשבת:
תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כג עמוד ב:
מי שמתו מוטל לפניו...ופטור מקריאת שמע...ומכל מצות האמורות בתורה .ובשבת ... -ואוכל בשר ,ושותה יין,
ומברך ,ומזמן ,ומברכין ומזמנין עליו ,וחייב בקריאת שמע ובתפילה...

הגמרא מביאה ברייתא שמחלקת בין ימי החול שחלים בהם דיני אנינות לבין יום שבת שלא חל בהם דיני
אנינות ולכן אוכל בשר ומקיים את המצוות .והסביר הרא"ש בחול חלה עליו החובה לדאוג לצורכי המת,
אבל בשבת שאינו יכול לעוסק בצרכי המת פטור .אולם אם מחשיך עליו את יום השבת לצורך המת  -פטור
מן המצוות.

שו"ע עפ"י הרא"ש :במה דברים אמורים? בחול ,אבל בשבת חייב כל היום [מ"ב  -זולת דברים
שבצנעא] עד הערב ,אם מחשיך על התחום להתעסק בצרכי קבורה .אבל אם אינו מחשיך על
התחום  -חייב גם לעת ערב.
אחרונים  -אונן במוצאי שבת:
ט"ז :יש לקרוא קריאת שמע של ערבית [הלכה ברורה  -ויתפלל ערבית ויבדיל על הכוס] של מוצאי
שבת מבעוד יום ואעפ" י שהקהל קוראים בלילה לא יבטל ממנו עול מלכות שמיים ,כיוון שיכול
לקרוא מבעוד יום.
מגן אברהם ואליה :לא יקרא קריאת שמע וברכות מבעוד יום וכל שכן שלא יתפלל תפילת עמידה,
שהרי זמן קריאת שמע של ערבית הוא מצאת הכוכבים.
משנה ברורה :יקרא קריאת שמע בלי הברכות ובמוצאי שבת יאכל בלי הבדלה ,ולא יתפלל כאונן
שפטור מהמצוות ,ולאחר שיקבור את המת יבדיל אפילו עד סוף יום שלישי.
ב .חיוב מצוות האונן ביום טוב:
 .1יום טוב ראשון:
רא"ש וטור :אם מת לו קרוב שחייב להתאבל עליו ביום טוב ,אם אין בדעתו לקוברו בו ביום על
ידי גויים  -חייב במצוות ואינו נוהג בו דיני אנינות כלל ,אבל אם בדעתו לקוברו בו ביום על ידי
גויים נוהג בו דיני אנינות .התלמוד שלנו חולק על הירושלמי ,וסובר שדין יום טוב שווה לשבת.
רא"ה וריטב"א  :171ביום טוב נוהג בו כל דיני אנינות ,כיוון שיכול לקוברו אפילו ביום טוב ראשון
על ידי גויים וכך מוכח מהירושלמי.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :ויום טוב ראשון  -אם רוצה לקוברו בו ביום על ידי עובדי כוכבים ,דינו כחול .ואם
אינו רוצה לקוברו בו ביום ,דינו כשבת.
 171לא מופיע בבית יוסף ,וראה בירור הלכה עמוד תפ ואכמ"ל.
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 .2יום טוב שני:
שו"ע עפ"י הרא"ש :ויום טוב שני דינו כחול .והסביר מ"ב שמדובר שהוא יכול לקברו ואינו רוצה
ולכן חלים בו דיני אנינות .אולם אם אינו יכול לקברו מחמת חג העכו"ם או אונס אחר (כגון שאינו
יכול לקבץ גבאים שממונים על הקבורה)  -לא חל עליו אנינות ,ומותר בכל חוץ מלימוד תורה.
משנה ברורה  -נעשה אונן באמצע תפילה:
מי שהתחיל להתפלל או לקרוא קריאת שמע ונעשה אונן פתאום  -או יגמור תפילתו או יפסיק ,יש
דעות בזה בין האחרונים .לכן ,הסביר הפסקי תשובות שאין שום חיוב לומר לו שנעשה אונן,
ואדרבה יש להימנע מל ומר לו כדי שיוכל לגמור בשלמות את המצווה שהתחיל בה.

סעיף ג' -
קריאת שמע אצל המשמר את המת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יח עמוד א:
תניא :המשמר את המת אף על פי שאינו מתו  -פטור מקריאת שמע.

הברייתא פוסקת שהמשמר את המת מפני עכברים וכיוצ"ב  -פטור ממצוות קריאת שמע .חלקו הראשונים
כשמתפנה זמן למשמר ,האם הוא צריך לקרוא:

ר"ן :אעפ"י שהוא יכול לקיים מצוות בעודו משמר  -פטור ,מפני שכל שהוא עוסק במלאכתו של
מקום ,לא חייבה אותו התורה לטרוח ולקיים מצוות אחרות אף על פי שאפשר.
תוספות ורא"ש :אם יכול לקיים את שתי המצוות ולא יתבטל מהמצווה הראשונה  -צריך לקיים
שתיהם.
פסק ההלכה:
שו"ע  :172המשמר את המת אפילו אינו מתו  -פטור.

סעיף ד' -
קריאת שמע כאשר שניים שומרים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יח עמוד א:
תניא... :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 :חיישינן ,ומר סבר :לא חיישינן.

הברייתא מציגה מחלוקת לגבי שניים ששומרים על מת :תנא קמא  -יכולים לקיים את שתי המצוות על ידי
זה שאחד משמר והשני מתרחק וקורא ,ואח"כ מתחלפים שאחד משמר והשני קורא .בן עזאי  -אם שני
 172המחבר פסק על פי הברייתא ,אולם לא התייחס למחלוקת הראשונים .אולם ראה הלכה ברורה שהביא את
מחלוקת הראשונים הנ"ל וחתם שמכל מקום לדעת כולם ,אם אין טורח כלל לקרוא קריא ת שמע ולהתפלל כשמשמר
את המת ויכול להמשיך לשומרו כדרכו וגם לקרוא קריאת שמע ולהתפלל  -צריך לעשות כן.
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השומרים באים בספינה עם המת ,מניחים אותו בקרן זווית והולכים שניהם ומתפללים בזווית אחרת.
רבינא מברר שהמחלוקת ביניהם היא האם חוששים לעכברים בספינה :תנא קמא חושש ולכן אף בספינה
צריך אחד לשמור ובן עזאי לא חושש ולכן שני השומרים יכולים לעזוב את המת ולהתפלל .ופסקו
הראשונים כתנא קמא ולכן אין חילוק בין ספינה לשאר מקומות ובכל מקרה אחד משמר והשני קורא.

שו"ע עפ"י הראשונים :היו שניים משמרים  -זה משמר וזה קורא ,ואחר כך משמר זה וקורא זה.

סעיפים ה' -ו'
קריאת שמע אצל החופר קבר:
א .חופר יחיד (ה'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד ב:
התניא :החופר כוך למת בקבר  -פטור מקריאת שמע.

הברייתא מורה שאדם שחופר כוך בשביל מת  -פטור מקריאת שמע .והסביר רש"י שכוך הוא קבר שחופרים
בקירות המערה .אורכו ארבע אמות ורוחבו שבעה טפחים" .קבר" האמור בברייתא הכוונה למערה שבה
עושים את הכוכים.

שו"ע :החופר קבר למת  -פטור .והסביר משנה ברורה שאפילו בשעה שהוא נח מעט פטור ,משום
שגם אז נקרא עדיין עוסק במצווה שעל ידי זה יתחזק כוחו לחזור ולחפור.
ב .מספר חופרים (ו'):
שו"ע עפ"י רמב"ן :היו שניים או יותר חופרים  -כל הצריכים לצורכי החפירה בבת אחת פטורים.
ואם יש נוספים  -נשמטים וקורין ,וחוזרים אלו ומתעסקים והאחרים נשמטין וקורין [מ"ב  -ונמצא
שקראו כולם ולא התבטל שום דבר מעסק הקבר כלל אפילו רגע].

סעיף ז' -
איסור קריאת שמע סמוך למת או לקבר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יח עמוד א:
…תנ יא :לא יהלך אדם בבית קברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא .ואם עושה כן ,עובר משום "לעג לרש
חרף עשהו".
התם תוך ארבע אמות הוא דאסור.

הגמרא מלמדת שאסור לקיים מצוות (לדוגמא תפילין) בסמיכות של ארבע אמות לקבר ,משום שהוא כאילו
לועג למתים ,שהרי הם אינם יכולים לקיים את המצוות .וכך הסיק הרמב"ם לגבי קריאת שמע שאסור
לקרוא קריאת שמע בפחות מטווח של ארבע אמות מהמת או מהקבר .וחלקו הראשונים מה הדין בדיעבד
שחזר וקרא:

רמב"ם :אם קרא  -יחזור ויקרא ,שלא יצא בקריאה זו .והסביר הכסף משנה שזהו קנס שקנסו
חכמים ,הואיל ועבר על דבריהם אפילו היה שוגג.
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ראב"ד :אם קרא  -יצא בדיעבד ידי חובה ,משום שהמקום ההוא היה ראוי לקרוא בו ורק מסיבה
חיצונית משום לועג לרש לא קורא.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :אסור לקרוא קריאת שמע [מ"ב  -והוא הדין לשאר דברים שבקדושה] תוך ארבע
אמות של מת או בבית הקברות .ואם קרא  -לא יצא [מ"ב  -דווקא קריאת שמע ,אבל תפילה
וברכות אינו חוזר].
הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1קברי קטנים ונשים  -אין לחלק בין קברי גדולים או קטנים שאף בהם שייך "לועג לרש"
.2

ויש אומרים שאף בקברים של נשים יש להחמיר בזה.
קריאה בתוך בית הקברות  -אסור לקרוא שמע בבית קברות אפילו מחוץ לארבע אמות
של הקברים ,כל שהוא בתוך בית הקברות במקום שיש קברים מסביב .אבל אם הוא
בקצה במקום שאין קברים אלא רק מקום שהוקצה לקבורה  -יש להקל .ובדיעבד אם

.3
.4

.5

קרא קריאת שמע בתוך הבית קברות מחוץ לארבע אמות  -אינו צריך לחזור ולקרוא.
חציצת גדר  -נמצא בתוך ארבע אמות ויש גדר מסביב  -מותר לקרוא ,כי הגדר חוצצת.
קדיש ודברי תורה  -מנהג ישראל להקל לומר קדיש או פסוקים או דברי תורה והתעוררות
בתוך ארבע אמותיו של המת בשעת הלוייתו וכן בשעה שעורכים אזכרה סמוך לקברו
ואינם חוששים בזה משום "לועג לראש" ,כיוון שעושים כן לכבודו של המת.
תפילין בקברי צדיקים  -מנהג העולם להקל גם להניח תפילין ולהתפלל סמוך לקברי
צדיקים ,כגון סמוך לקבר רבי שמעון בר יוחאי או רבי מאיר בעל הנס או סמוך לקבר
רבינו יונתן בן עוזיאל.

סימן עב'
סעיף א' -
קריאת שמע אצל נושאי המיטה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד ב:
משנה :נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן ,את שלפני המטה ואת שלאחר המטה; (את שלפני המטה) צורך בהם -
פטורין ,ואת (שלאחר המטה) צורך בהם – חייבין.

המשנה דנה בחיוב קריאת שמע אצל האנשים שנושאים את מיטתו של המת ,אלו שמחליפים אותם ואת
אלו שמחליפים את המחליפים הראשונים .ומסביר רש"י את הצורך במחליפים בכך שהכל חפצים לזכות
במצווה .באופן כללי ,אם האנשים נושאים בפועל או שכרגע אינם נושאים אבל יצטרכו אותם להמשך
ההלוויה הם פטורים מקריאת שמע .אולם אם כבר לא צריכים אותם הם חייבים בקריאת שמע .חלקו
הראשונים בגרסת המשנה ,האם גורסים גם את "שלפני\אחרי המיטה":

רש"י :יש לגרוס במשנה "שלפני המטה"  -פטורים מקריאת שמע ואלו "שלאחר המטה"  -חייבים
בקריאת שמע .דהיינו ,את "שלפני המיטה" שהם ישאו את המיטה כשתגיע אצלם ולכן יש צורך
בהם  -פטורים ,משום שטרודים במצווה .אולם אלו "שלאחר המיטה" ,שכבר נשאו את המיטה
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אפילו אם עדיין יש בהם צורך ללוות את המת  -חייבים בקריאת שמע ,משום שאחרי שנשאו את
המיטה אינם טרודים כל כך במצווה.
רמב"ם וטור :כל שיש למיטה צורך בהן ,כגון נושאי המטה וחילופיהן בין שהיו לפני המטה בין
שהיו לאחר המטה  -פטורים .והסביר הבית יוסף שכך יש לגרוס במשנה" :בין אותם שלפני המיטה
בין אותם שהם לאחריה ,מאחר שלמיטה צורך בהם  -פטורים".
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :נושאי המיטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן [מ"ב  -אעפ"י שיש שהות לאחרונים
לקרוא בעוד שנושאים הראשונים אפילו כך פטורים ,מפני שלפעמים נמלכים ונותנים להם לשאת],
בין אותם שהם לפני המיטה בין אותם שהם לאחריה  -מאחר שלמיטה צורך בהם פטורים ושאר
המלווין את המת שאין למיטה צורך בהם חייבים [מ"ב  -ואעפ"י שהלווית המת היא גמילות
חסדים ,מכל מקום אינם טרודים כלל ויכולים לקרוא פסוק ראשון בכוונה ובעמידה].

סעיף ב' -
הוצאת המת סמוך לזמן קריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יט עמוד א:
תנו רבנן :אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע ,ואם התחילו אין מפסיקין.
איני? והא רב יוסף אפקוהו סמוך לקריאת שמע!
אדם חשוב שאני.

הברייתא מלמדת שאין מתחילים את ההלוויה סמוך לזמן של קריאת שמע [רא"ש  -שהוא סמוך לנץ
החמה] ,משום שעל ידי כך מבטלים את קריאת שמע [רבינו יונה  -ואם הגיע זמן ק"ש ,ימתינו עד שיעור
שרוב הקהל התפללו כבר] .אולם אם התחילו בהוצאת המת והקבורה התעכבה עד שהגיע כבר זמן קריאת
שמע  -אין מפסיקים את הקבורה .הגמרא מסייגת שאם הנקבר הוא אדם חשוב כמו רב יוסף ,מוציאים
אותו לקבורה אפילו סמוך לזמן קריאת שמע .חלקו הראשונים האם יש לחלק בין אדם רגיל לאדם חשוב
כפשט הגמרא או שמא אין לחלק:

רמב"ם :יש לפסוק כפשט הגמרא שאין מוציאים את המת לקוברו סמוך לזמן קריאת שמע אלא
אם כן היה אדם גדול.
רי"ף ורא"ש :אין לחלק בי ן אדם חשוב לשאר אדם ובכל מקרה אין מוציאים המת סמוך לזמן
קריאת שמע .והסביר בית יוסף שפסקו כנגד פשט הגמרא משום ש( :א) אין זה כבודו של אדם
חשוב שיתעסקו במשהו אפילו בקריאת שמע עד שייקבר בכבוד( .ב) לא שכיח אדם חשוב בזמננו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורא"ש :אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע ,שאין שהות להוציאו ולקוברו
קודם שיגיע זמן קריאת שמע .ואם התחילו להוציאו [מ"ב  -אפילו אחר שהגיע זמן ק"ש]  -אין
מפסיקין כדי לקרות [מ"ב  -אפילו יעבור הזמן ,שהרי קבורת מתים מהתורה .]173
 173והסביר שם שאין מפסיקים דווקא האנשים שצריכים לשאת את המיטה ,אבל אלו שאין למיטה צורך בהם חייבים
לקרוא ,אעפ"י שיש עדיין עוד שהות.
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אחרונים  -חילוק בין ק"ש שחרית וערבית:
מגן אברהם ומשנה ברורה :יש להקל בקריאת שמע של ערבית ,משום שאם לא יקבור אותו היום
יעבור על "בל תלין" .והעיר רבי עקיבא איגר שמשמע ששייך איסור "בל תלין" אפילו על מקצת
הלילה ,ולכן הסביר הבירור הלכה בדעת המג"א שלא כתב דבריו אלא כשיכולים לקוברו ביום
וישהו במקצת הלילה ,אבל שכבר לילה לא שייך איסור הלנת מת וצריכים קודם לקרוא שמע
ולהתפלל.
הלכה ברורה :אין לחלק בין קריאת שמע של שחרית לבין קריאת שמע של ערבית ,ואף לעניין
קריאת שמע של ערבית אין מוציאים את המת שלא יספיקו לקוברו קודם שיגיע זמן קריאת שמע.
וכך משמע מהמחבר שלא חילק כאן.

סעיף ג' -
קריאת שמע ותפילה אצל המספידים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יט עמוד א:
תנו רבנן :העוסקים בהספד ,בזמן שהמת מוטל לפניהם  -נשמטין אחד אחד וקורין ,אין המת מוטל לפניהם  -הן יושבין
וקורין והוא יושב ודומם ,הם עומדים ומתפללין והוא עומד ומצדיק עליו את הדין.

הברייתא קובעת כיצד יש לנהוג בקריאת שמע בשעת ההספד" .העוסקים בהספד"  -יש לחלק היכן נמצא
המת ביחס אליהם :בזמן שהמת מוטל לפניהם ,קרי נמצא אתם באותו החדר יוצאים אחד אחד וקוראים
קריאת שמע .אולם אם המת אינו נמצא לפניהם הם אינם צריכים לצאת ,אלא קוראים קריאת שמע
והאונן יושב ודומם ,הם עומדים ומתפללים והוא עומד ומצדיק את הדין .חלקו הראשונים ב( :א) מי נכלל
ב"העוסקים בהספד"( .ב) מה הדין "העוסקים בהספד" לענין תפילה:

א" .העוסקים בהספד":
רא"ש וטור" :העוסקים בהספד" הם שומעי ההספד ,אבל המספידים עצמם פטורים מקריאת
שמע ודווקא ביום הראשון ,אבל משם ואילך גם הם חייבם .והסביר בית יוסף שטרודים להרהר
באיזה עניין יספידו .וכך מוכח מהירושלמי בברכות (פרק ג הלכה ב) "כל העוסקים בהספד -
פטורים מן הקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה" .174
רמב"ם" :העסוקים בהספד" הם שומעי ההספד והמספידים עצמם .לפיכך ,היו עסוקים בהספד
והגיע זמן קריאת שמע  -בזמן שהמת מונח לפניהם נשמטים אחד אחד וקוראים וחוזרים להספד,
אין המת מוטל לפניהם כל העם קוראים קריאת שמע והאבל יושב ודומם.

174וראה בבית יוסף שהאריך להקשות של שיטה זו( :א) בהבנת הרא"ש הבבלי עוסק רק בשומעי ההספד ,והאונן
מצדיק את הדין דווקא כששומעי ההספד מתפללים .אולם לשיטתו ,המספידים אינם מפסיקים ובכל הזמן ממשיכים
במלאכת ההספד ,אז מדוע דווקא בעיתוי ששומעי ההספד מתפללים עליו להצדיק את הדין( .ב) איך ייתכן שהחזני ם
מספידים בזמן שהעם קוראים את שמע והרי פוגעים בכוונתם( .ג) קושי בניסוח של הרא"ש שמשמע שגם השומעים
פטורים ואכמ"ל( .ד) קשיים רבים עם הירושלמי ואכמ"ל .וראה דרישה וט"ז שהאריכו ליישב את קושיות הבית יוסף.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :העם העוסקים בהספד .בזמן שהמת מוטל לפניהם  -נשמטים [מ"ב  -משום "לעג
לרש"] אחד אחד וקורין ומתפללין .אין המת מוטל לפניהם  -הם קורין ומתפללין והאונן יושב
ודומם.
ב .תפילה אצל "העוסקים בהספד":
רבינו יונה" :העוסקים בהספד" חייבים בתפילה למרות שהיא רק מדרבנן ,משום שכך מוכח
מהירושלמי (שהובא לעיל בשיטת הרא"ש) שכך כתוב שעשו רבותינו ויש ללמוד ממעשה רב.
רמב"ן" :העוסקים בהספד" פטורים מהתפילה וכך יש להבין גם בירושלמי .175
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה :העם העוסקים בהספד .בזמן שהמת מוטל לפניהם  -נשמטים ...ומתפללין.
משנה ברורה :הרבה פוסקים חולקים על המחבר וסוברים שהקלו לעניין תפילה כאשר המת
מוטל לפניהם ,משום שהתפילה היא מדרבנן .ונראה שלעניין חזן שמספיד בוודאי יש לסמוך להקל
בזה שלא יצטרך להפסיק לתפילה.

סעיפים ד' -ה'
קריאת שמע אצל שורת המנחמים:
א .כשחוזרים מבית הקברות לשורות המנחמים (ד'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד ב:
משנה :קברו את המת וחזרו ,אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה  -יתחילו ,ואם לאו  -לא יתחילו.
העומדים בשורה ,הפנימיים  -פטורים ,והחיצונים  -חייבים.

המשנה ממשיכה לפרט את הפטורים של קריאת שמע בכלל ושל נושא קבורת המת בפרט .אחרי הקבורה
נוהגים לעשות שורות והאבלים עוברים ביניהם לקבל תנחומים .כשחזרו מבית הקברות למקום שעושים
שורות ,אם יכולים להתחיל ולגמור קריאת שמע [רש"י  -אפילו הפסוק הראשון] עד שלא יגיעו לשורה
לנחם את האבל  -יתחילו לקרוא קריאת שמע ואם אין שהות שמקום השורה היה קרוב לקבר ואין פנאי
להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה  -לא יתחילו לקרוא ,אלא ינחמו תחילה .והסביר הבית יוסף בהבנת
הרמב"ם שמדובר דווקא שיש זמן לאחר ניחום האבלים לקריאת שמע ניחום אבלים קודם ,אך אם אין זמן
לקריאת שמע  -יקראו קריאת שמע ולאחריה ינחמו את האבלים.

שו"ע :קברו 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
 175נביא דבריו ,בירושלמי נאמר" :ההספד וכל העוסקים בהספד מפסי קין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה ,מעשה היה
והפסיקו רבותינו לק"ש ולתפלה .והא תנינן אם יכולין להתחיל ולגמור! מתניתין ביום הראשון ומה דתני תנא ביום
השני" .יוצא ,שהספד שקודם קבורה בפני המת  -נשמטים כל אחד וקוראים ק"ש ואין מתפללין .ובזמן שאין ההספד
בפני המת קוראים ומ תפללים ,ולאחר קבורה אין מפסיקים השורה לא לק"ש ולא לתפילה.
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אפילו פסוק אחד [ביה"ל  -מתוך עמידה] קודם שיגיעו לשורה  -יתחילו [מ"ב  -ויקראו כל מה
שיוכלו] ,ואם לאו  -לא יתחילו.
הגה עפ"י הרמב"ם :אם יש שהות ביום לקרות אחר כך .והסביר משנה ברורה שדווקא שיש
שהות ,אולם אם יעבור זמן קריאת שמע  -יקראו קריאת שמע תחילה ,כיוון שעדיין לא התחילו
במצוות תנחומים .176
ב .דין העומדים בשורה (ה'):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד ב:
משנה :העומדים בשורה ,הפנימיים  -פטורים ,והחיצונים – חייבים.
...תנו רבנן :שורה הרואה פנימה  -פטורה ,ושאינה רואה פנימה  -חייבת ,רבי יהודה אומר :הבאים מחמת האבל -
פטורין ,מחמת עצמן  -חייבין.

המשנה ממשיכה לדון בשורות המנחמות את האבל לאחר הלוויה .העומדים בשורה הפנימית שסמוכה
לאבל ונמצאת בקשר עין עם האבל פטורים מקריאת שמע ,אולם העומדים בשורה החיצונית

חייבים

בקריאת שמע .הגמרא מבררת מיהם הפנימיים והחיצונים ומציגה מחלוקת תנאים :תנא קמא  -השורה
הפנימית :העומדים בשורה השנייה שרואים את אחורי השורה הראשונה ואת האבל ואין צריך לומר
השורה הפנימית הראשונה .במילים אחרות ,העומדים בשתי השורות הראשונות .השורה החיצונית:
שאינם רואים לתוך שטח האבל .רבי יהודה  -אין הדבר תלוי במיקום המנחם אלא במטרה שלשמה הוא
בא .אם האדם בא לנחם הרי שהוא פטור מקריאת שמע ,אולם אם בא בשביל לראות המאורע הרי שהוא
חייב .ופסקו הרמב"ם והטור כתנא קמא.

שו"ע עפ"י הרמב"ם :העומדים בשורה לנחמו :הפנימים שרואים פני האבל  -פטורים ,והחיצונים
שאינם רואים פני האבל  -חייבים.

סימן עג'
סעיפים א' -ג'
שניים שישנים בטלית אחת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
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 טלית מפסקת ביניהן .ואם היו בניו ובני ביתו
קטנים  -מותר .בשלמא לרב יוסף לא קשיא :הא  -באשתו ,הא  -באחר .אלא לשמואל קשיא!
 176ובביאור הלכה הביא בשם המאמר מרדכי שדעת רבינו יונה שלא יתחיל ,משום שתנחומי אבלים מהתורה וכיוון
שעוסק במצווה פטור מן המצווה .אולם הסיק שם שכיוון שדעת הרמב"ם שהוא מצוות עשה מדרבנן הלכה כהרמ"א.
מכל מק ום יוצא שאם כבר התחיל לנחם לא יפסיק ,שהעוסק במצווה אפילו מדרבנן פטור ממצווה מהתורה.
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אמר לך שמואל :לרב יוסף מי ניחא? והתניא :היה ישן במטה ,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 ,לדידי נמי תנאי היא.

רב יוסף שואל את רב יהודה :שני אנשים ערומים שישנים במיטה אחת ובשרם נוגע זה בזה ,האם אפשרי
לקרוא קריאת שמע כאשר כל אחד מחזיר פניו לצד אחר? רב יהודה משיב בשם שמואל :החזרת פנים
מועילה ויכולים לקרוא קריאת שמע ,ואפילו במקרה שאשה נמצאת עם בעלה מועיל החזרת פנים .רב יוסף
משיב בקושיה לשמואל ,שהרי דווקא באשתו שהיא כגופו שרגיל בה ונגיעה אינה מביאה לידי הרהור מועיל
החזרת פנים ,אבל אדם אחר שאינו כגופו נגיעת בשרו מביאה הרהור ואסור לקרוא אעפ"י שמחזירים פנים.
הגמרא מקשה על שמואל על ידי הצגת ברייתות סותרות :ברייתא א'  -שניים שישנים במיטה אחת מועיל
החזרת פנים .ברייתא ב'  -אדם ישן במיטה אחת עם בני ביתו ,אם הם קטנים מותר לקרוא בתנאי שיש
החזרת פנים .אולם אם הם גדולים לא מועיל החזרת פנים ויש להניח טלית שתפסיק ביניהם [רמב"ם -
ממותניו ולמטה ,אולם ממותניו ולמעלה לא בא לידי הרהור] .אם כן בברייתא א' מועיל החזרת פנים ואילו
בברייתא ב' לא מועיל וצריך להניח הפסק .רב יוסף יכול ליישב שברייתא א' עוסקת שאשתו עמו ומועיל
החזרת פנים וברייתא ב' עוסקת באדם אחר שלא מועיל החזרת פנים .אולם לשמואל שאינו מחלק בין
אישה לאדם אחר יש קושי ליישב את הברייתות!
שמואל משיב :הברייתא השנייה בעצמה קשה על רבי יוסף ,שהרי היא אוסרת החזרת פנים לבני ביתו
ואשתו בגדר "בני ביתו" וזה לא כרב יוסף שמתיר החזרת פנים לאשתו! אלא שיש ליישב את רב יוסף
שהדין אם מותר לקרוא ק"ש בהחזרת פנים כשבשרו נוגע בבשר אשתו תלוי במחלוקת תנאים ורב יוסף
סובר כברייתא א' שמועיל החזרת פנים .ואם כן גם לשיטתי ישנה מחלוקת תנאים ויש לומר שברייתא א'
שסוברת שמועילה החזרת פנים עוסקת באשתו ובאדם אחר וברייתא ב' סוברת שהחזרת פנים לא מועילה
ואפילו אשתו והלכה כברייתא א' .וחלקו הראשונים האם הלכה כרב יוסף או כשמואל:

רי"ף ורמב"ם :הלכה כרב יוסף שאשתו כגופו ומועיל להחזיר פניו ולקרוא קריאת שמע ,אבל אדם
אחר לא כגופו ואסור .ופסק הבית יוסף שכיוון שהרי"ף והרמב"ם מסכימים לפסוק הלכה כרב
יוסף כך נוקטים.
ר"י :כיוון שלא הוכרע בגמרא לא כשמואל ולא כרב יוסף ,יש לפסוק לחומרא כברייתא ב'
שחולקת על רב יוסף .לפיכך ,לא יקרא קריאת שמע אם אין טלית מפסיקה בינו לבין האחר
ואפילו אשתו עמו.
פסק ההלכה:
שו"ע לכתחילה כר"י( :א') שניי ם שהיו ישנים בטלית אחת ובשר שניהם נוגעים זה בזה [ביה"ל -
אפילו נוגעים עגבותיהם זה בזה]  -לא יקרא ק"ש ,אלא אם כן היתה טלית מפסקת ביניהם [מ"ב -
ואז אפילו פניהם זה לזה מותר ,מפני ששוב לא יבואו לידי הרהור] ממתניהם ולמטה.
(ב') אם היה ישן עם אשתו  -קורא בחזרת פנים לצד אחר ,ואפילו בלא הפסקת טלית ,משום
דחשיבא כגופו .ויש מי שאוסר ,ונכון לחוש לדבריו.
(ג') אם היה ישן עם בניו בעודם קטנים ,מותר לקרות בחזרת פנים בלא הפסקת טלית .ואם הם
גדולים ,צריך להפסקת טלית.
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א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שוכבים פנים לפנים  -שניים ששוכבים פנים לפנים ,אסור לקרוא בלא הפסקת טלית
אפילו אם אינם נוגעים ,כל ששוכבים בקירוב אחד לחבירו .והוא הדין לאשתו ,שאי אפשר
שלא יהיה הרהור כשהם פנים לפנים .והוא הדין לבניו.
תנאים נוספים בנוסף להפסקת טלית ( -א) שיוציא את הראש לחוץ ,כדי שלא יוכל
.2
לראות האת הערווה( .ב) לחוץ על ליבו ,שלא יהא ליבו רואה את הערווה.
האיש מחזיר פנים והאישה נשארת  -אף שפניה נגד אחוריו מ"מ הוא מותר לקרוא,
.3
ששוב אין הרהור ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בערוותה .אבל אם שניהם רוצים לקרוא ,אז
גם היא צריכה להחזיר פניה.
ב .פרי חדש  -בדיעבד ,שקרא קריאת שמע:
בכל האמור בסעיפים אלו שאסורים בקריאת שמע ,בדיעבד אם קרא קריאת שמע יצא ידי חובה.
מכיוון שבדינים אלו אין הטעם משום "ולא יראה בך ערות דבר" אלא משום הרהור .ומכל מקום
כתב הלכה ברורה שאם אפשר שיחזור ויקרא קריאת שמע ,אבל לעניין ברכות לא יחזור מפני
שספק ברכות להקל.

סעיף ד' -
הגדרת קטנים לענין הרהור:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
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
נכנו ושערך צמח.

כאמור ,הברייתא השנייה קבעה שאם היו בניו קטנים  -מותר לקרוא קריאת שמע על ידי החזרת פנים אף
על פי שבשרו נוגע בבשרם .הגמרא מציגה מחלוקת שתי דעות עד איזה גיל נחשבים קטנים :רב חסדא -
תינוקת עד שהיא בת שלוש ויום אחד ותינוק עד שהוא בן תשע שנים ויום אחד .והסביר רש"י שעד גילאים
אלה אין ביאתם נחשבת כביאה .יש אומרים  -תינוקת עד שהיא בת אחת עשרה ויום אחד ותינוק שהוא בן
עֶריָה",
עָרְך ִצ ֵמ ַח ,וְּ ַא ְּת עֵ רֹׁם וְּ ְּ
ּוש ֵ
"ׁש ַדיִ ם ָנכֹׁנּו ְּ
שתים עשרה ויום אחד .שיש ללמוד מהפסוק ביחזקאל (טז ,ז) ָ
שדווקא שבאים לכלל השערות בערווה ושדיהן נכונים אז נחשבים ערום ועריה .והסביר רש"י שבהתפתחות
גופנית זו באים לכלל ביאה והאדם מתאווה להם .ופסקו הראשונים כיש אומרים .והוסיף הרמב"ם שאם
הגיעו תינוק לשלוש עשרה ותינוקת לשתים עשרה  -יצאו מתורת קטנים ,אפילו אם לא הביאו סימנים.

שו"ע עפ"י הראשונים :עד כמה הם חשובים קטנים? התינוק  -עד שיהיו לו י"ב שנים ,והתינוקת
עד שיהיו לה י"א שנים ,ואפילו הביאו שני שערות מותר .ובשנת י"ג לתינוק וי"ב לתינוקת  -אם
הביאו שני שערות אסור בלא הפסק ,ואם לא הביאו שני ש ערות מותר .ומשנת י"ג ואילך  -לתינוק,
וי"ב לתינוקת ,אפילו לא הביאו שני שערות אסור .ומכל מקום כתב הלכה ברורה לפי המבואר
בשולחן ערוך אבן העזר [סימן כא סעיף ז'] אסור לישון עמהם בקירוב בשר כל שהם מתביישים
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לעמוד ערומים הבת לפני אביה והאם לפני בנה ,ובזמנינו אפילו כמה שנים קודם לגיל הנ"ל הרי
הם מתביישים בזה ,לכן בכל אופן אין דין זה שייך למעשה.

סימן עד'
סעיף א' -
ערום בטליתו וקורא קריאת שמע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
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.

הברייתא מציגה מחלוקת כיצד קוראים קריאת שמע כשאדם ערום שישן במיטתו ומכוסה בטלית ,אולם
אינו יכול להוציא ראשו מחוץ לטלית מפני הצינה :תנא קמא  -מדביק את הטלית בצווארו ובכך חוצץ בין
עיניו לערוותו .הגמרא מסבירה שאינו חושש לכך שליבו רואה את הערווה .יש אומרים  -מדביק את הטלית
על ליבו ,כדי לחצוץ בין ליבו לערוותו .וחלקו הראשונים בפסק ההלכה:

רבינו שמעיה בשם רש"י :הלכה כתנא קמא ,שאם ליבו רואה את הערווה מותר.
רי"ף ,ר"ח ור"י :הלכה כיש אומרים שליבו רואה את הערווה אסור.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף :היה ישן ערום [מ"ב  -והוא הדין שישן בחלוקו ללא מכנסיים] בטליתו  -צריך לחוץ
בטלית על ליבו ואז יקרא ,משום דליבו רואה את הערווה אסור .והסביר משנה ברורה שערווה
תלויה בראייה ,כמו שנאמר "לא יראה בך ערות דבר "...ומצינו לשון ראייה בלב שנאמר "ולבי
ראה הרבה חכמה" ,לפיכך החמירו חכמים בזה.
א .רמ"א  -קורא קריאת שמע וליבו רואה ערוות חבירו:
והוא הדין אם ליבו רואה את ערוות חברו אסור .והדגים משנה ברורה כגון ש( :א) שניהם שוכבים
ערומים ומתכסים בטלית אחד והם רח וקים זה מזה ,דהיינו שאין בשרם נוגע אלא שפניהם זה
כנגד זה והוא עצמו יש לו הפסק בין ליבו לערווה( .ב) שניהם עומדים במים וליבו אינו רואה ערוות
עצמו לפי שמכוסה בבגד ממטה לליבו ,אלא שרואה ערוות חבירו שאינו מכוסה.
ב .משנה ברורה  -כיסוי הערווה מלבד חציצת הלב:
אפיל ו אם ליבו מכוסה בבגד להפסיק בינו לערווה  -צריך שתהא ערוותו גם כן מכוסה ואם הוא
מגולה אפילו מכוסה בטלית  -אסור לקרוא .משום לא נאמר לא תראה ערות דבר אלא "לא יראה
בך" ,כלומר שתהא מכוסה בעניין שלא יוכל להראות אפילו לאחר .לפיכך כשערוותו מגולה וליבו
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מכוסה אין לקרו א ש( :א) עומד בבית ערום והוציא ראשו חוץ לחלון ,שהרי ערוותו מגולה ונראית
בבית( .ב) מכוסה ערוותו והוציא ראשו מחוץ לכילה הגבוהה עשרה טפחים ,משום שבכך אין שם
בגד עליה.
ג .ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1גדר האיסור לקרוא ק"ש כשרואה ערווה  -אסור מהתורה לקרוא קריאת שמע או לעסוק
בדבר שבקדושה כשרואה ערוותו או ערוות חבירו ,שנאמר "ולא יראה בך ערות דבר" ואף
שאין לוקים על לאו זה שאין בו מעשה ,מכל מקום נפסל לעדות מדרבנן.
 .2קרא ק"ש ומסופק אם ראה ערווה  -עליו לחזור ולקרוא ,שהרי ספק תורה לחומרה .ויש
להסתפק האם עליו לחזור גם לגבי ברכות קריאת שמע.
 .3כיסוי שקוף\ מים לכיסוי דבר שבערווה  -כשבעיניו רואה את הערווה לא מועיל כיסוי
שקוף ,אך כאשר ליבו מחוץ למים שרואה את הערווה שבמים מועיל לקריאת שמע הואיל
ודין ליבו רואה את הערווה הוא רק מדרבנן.
 .4העומד בתוך כלי  -אם מסתכל בעיניו כלפי חוץ ואינו רואה את ערוותו והפסיק בין ליבו
לערווה  -מותר לקרוא קריאת שמע ,משום שהכלי נחשב כמלבוש ואין כאן ערווה גלויה.
ואם עומד ערום במגדל עצים ומוציא ראשו לחוץ  -יש להסתפק אם דינו כבית שאסור או
ככלי וכמלבוש.

סעיף ב' -
ברכה על המים כשמתרחץ:
א .המים צלולים:
שו"ע עפ"י הרא"ש :הרוחץ ערום במים צלולים ורוצה לשתות  -יכסה בבגד ממטה לליבו ,כדי
שלא יהא לבו רואה את הערווה כשיברך [מ"ב  -וכן יכסה ראשו כדי שלא יברך בגילוי ראש].
ודווקא בבגד ,אבל בידיים לא הוי כיסוי .177
הגה :והוא הדין אם מכסה ראשו בידיו  -לא מיקרי כיסוי הראש [מ"ב  -שאין גוף שלו מכסה גוף].
ועיין לעיל סימן צא'.
ב .המים עכורים:
שו"ע עפ"י הרא"ש :ואם היו המים עכורים [מ"ב  -ובצלולים עוכרן ברגליו כשיש קרקע  ,]178שאין
איבריו נראין בהם  -מותר לקרות והוא בתוכן [ביאור הלכה  -שמים עכורים דבוקים לגוף הדומים
לקרקע עבה וכאילו גופו מכוסה בעפר] ,והוא שלא יהא ריחן רע.
177והסביר משנה ברורה את המחבר :המים הצלולים נחשבים כיסוי לעניין של יהא אסור מחמת ערווה ובתנאי
שיוציא ראשו חוץ למים ולא יסתכל בערווה ,שהרי המים צלולים ונראית בהם ערוותו .אלא ש עדיין יש איסור משום
ליבו רואה את הערווה ,כיוון שהלב עם הערווה במים על כן צריך לכסות בבגד ממיטה לליבו כדי שיהיה הפסק בין
ליבו לערווה.
 178שדווקא בקרקע יש עפר וטיט ,אבל כשהמים הצלולים בכלי לא מועיל לעכור ברגליו .פסק זה על פי המגן אברהם ,
אולם משנה ברורה הביא גם את דעת האור זרוע שאפילו בכלי מועיל עכירת רגלים.
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הגה :ואם אין לבו בתוך המים רק למעלה מן המים  -אף בצלולים שרי.

סעיף ג' -
חיבוק גופו כהפסק בין ליבו לערוותו:
שו"ע עפ" י רבינו יונה :אם האדם מחבק גופו בזרועותיו  -דינינן לה כהפסקה .והסביר משנה
ברורה שאם עומד במים צלולים וליבו גם כן תוך המים וצריך להפסיק בין ליבו לערוותו די בזה
להפסיק ,אעפ"י שכיסוי בידיו לא מועיל כמבואר בסעיף ב' זה יותר עדיף .הטעם :אין דרכם של
בני אדם לחבק עצמם כך.

סעיף ד' -
הלב רואה את הערווה אצל נשים:
שו"ע עפ"י ארחות חיים :יש מי שאומר שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן לבושות החלוק,
אף על פי שאינן מפסיקות למטה מהלב [הגה  -ואם הן ערומות צריך שתהא ערווה שלהן טוחות
בקרקע או שיושבות על שאר דבר ,דאז אין ליבן רואה ערווה שלהן ,מה שאין כן באיש] .והסביר
ה משנה ברורה שהטעם שיכולות לברך :משום שערוותן למטה מאוד ואין הלב שלה יכול לראותה.
אמנם ,אם הם עומדות יש בזה איסור אחר "ולא יראה בך ערות דבר" ולכן העיר הרמ"א שצריכה
לשבת ,שעל ידי ישיבתה פניה שלמטה מכוסים ואין ערוותה נראית.
ב"ח ופסקי תשובות :אישה שעומדת אפילו לבושה בחלוק  -אסורה בתפילה .ולעניין זה איש
ואישה שווים כמבואר בסימן רו סעיף ג' .לכן צריכה להפ סיק בידה על החלוק למטה מלב.

סעיף ה' -
שאר איברים שרואים\ נוגעים בערווה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
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.

הגמרא מציגה שתי גרסאות במחלוקת אמוראים כשהעקב נוגע\רואה את הערווה :גרסה ראשונה  -עקבו
רואה את הערווה  -מותר לקרוא כך קריאת שמע ולא צריך לכסות את הערווה כדי שלא יראה העקב .חלקו
האמוראים כשעקבו [ראשונים  -או אחד משאר איבריו] נוגע בערווה :אביי  -אסור לקרוא קריאת שמע
והסביר התוספות שרבנן גזרו שמא יגע בערוותו בידיו [בית יוסף  -שגורם להרהור] .רבא  -מותר לקרוא
קריאת שמע .גרסת רב זביד  -שעקבו נוגע בערווה לדברי הכל אסור לקרוא קריאת שמע וחלקו כשעקבו
רואה את הערווה :אביי  -אסור לקרוא קריאת שמע .רבא  -מותר ,משום שלא ניתנה התורה למלאכי השרת
שאין להם ערווה ואנו שיש לנו ערווה אין באפשרותנו להישמר מזה .הגמרא מסיקה להלכה :כשהעקב נוגע
בערווה אסור לקרוא קריאת שמע ואם רק רואה את הערווה מותר.

שו"ע עפ"י הטור :שאר אבריו רואים את הערווה  -מותר .אבל אם איזה מאבריו נוגע בין בערוותו
בין בערוות חבירו  -אסור לקרות קריאת שמע או להתפלל .וירכותיו שהערווה שוכבת עליהן  -צריך
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להפסיקן בבגד או להרחיקן ,בעניין שלא יגע הגיד בהם [מ"ב  -אבל בנגיעה של הכיס אין להקפיד
והמדקדקים מדקדקים גם בזה].

סעיף ו' -
חגורה על מותניו כהפסק:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
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.

רב הונא פוסק שאם אדם לובש טלית ממותניו ולמטה  -מותר לו לקרוא קריאת שמע ,על אף שממותניו
ולמעלה הוא ערום ,כיוון שערוותו מכוסה וגם הטלית מפסיקה בין ליבו לערווה .הגמרא מביאה ברייתא
שמחזקת את דבריו ומוסיפה שלתפילה צריך שיכסה גם את ליבו ,משום שבתפילה צריך להראות את עצמו
כעומד בפני מלך באימה ,אבל בקריאת שמע אינו מדבר לפני המלך.

שו"ע :היתה טליתו חגורה על מתניו לכסותו ממותניו ולמטה ,אף על פי שממותניו ולמעלה הוא
ערום  -מותר [מ"ב  -דווקא בשעת הדחק] לקרות קריאת שמע ,אבל להתפלל  -אסור ,עד שיכסה
ליבו.

סימן עה'
סעיף א' -
קריאת שמע כנגד טפח מגולה באישה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
אמר רבי יצחק :טפח באשה ערוה.
למאי? אילימא לאסתכולי בה  -והא אמר רב ששת :למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים  -לומר לך:
כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף!
אלא :באשתו ולקריאת שמע.

רבי יצחק מלמד שטפח באישה נחשב ערווה .הגמרא מסבירה שלא נאמרה הלכה זו לעניין הסתכלות
באישה ,שהרי כל המתסכל באצבע קטנה של אישה כאילו מסתכל במקום התורף  ,179אלא לעניין קריאת
שמע שאין לקרוא קריאת שמע כנגד טפח מגולה של אשתו .והסביר הרא"ש שהטפח הוא דווקא ש( :א)
מקום שדרכו להיות מכוסה ,אולם במקום שאין דרכה לכסות כגון פניה וידיה אין הם בגדר ערווה( .ב)
ביחס לאדם אחר ,אבל היא בעצמה יכולה לקרוא כך קריאת שמע .מפשט הגמרא מדובר דווקא שטפח
באישה ערווה הוא באשתו בלבד ,וחלקו הראשונים מה הדין בשאר נשים:

רא"ש :לא חילק בין שאר נשים לאשתו ובכל מקרה משמע שטפח באישה ערווה בכל אישה.
 179רב ששת למד זאת מהתכשיטים שהביאו מפקדי הצבא אחרי מלחמת מדין למשכן ומנה הכתוב את התכשיטים
שלבשו בחוץ (אצעדה וצמיד) ביחד עם התכשיטים שלבשו בפנים (עגיל וכומז) .והסביר רש"י שהביאו את התכשיטים
כדי לכפר על הרהורי ה עבירה בבנות מדין ,וכמו שהיו צריכים כפרה על ההסתכלות במקום מכוסה כך היו צריכים
כפרה על הסתכלות במקום מגולה.
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הגהות מיימוני  :180יש ללמוד כפשט הגמרא ומה שצריך טפח באישה מדובר דווקא באשתו ,אולם
באישה אחרת אפילו בפחות מטפח נחשב ערווה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :טפח מגולה באישה במקום שדרכה לכסותו [מ"ב  -שמביא לידי הרהור] ,אפילו
היא אשתו [ביאור הלכה  -וכן פנויה מבת שלוש ובתו בת אחד עשרה]  -אסור לקרות קריאת שמע
כנגדה [מ"ב  -ולפיכך יש להיזהר שאשתו מניקה ומגלה דדיה ,שלא לדבר אז שום דברי קדושה].
רמ"א כהגהות מיימוני :ויש אומרים דווקא באשתו .אבל באשה אחרת [מ"ב  -בין פנויה בין אשת
איש]  -אפילו פחות מטפח הוי ערווה.
א .אחרונים  -אישה שאומרת דבר שבקדושה כנגד אישה שבשרה מגולה:
רמ"א :ונראה מדברי הרא"ש דטפח באשה ערווה ,אפילו לאשה אחרת ,רק שבעצמה יכולה
לקרות אף על פי שהיא ערומה ,כדלעיל סימן עד'.
משנה ברורה :מותר לאישה לקרוא ולהתפלל נגד אישה ערומה כל עוד שלא רואה ערוותה כיוון
שאין בה הרהור וגם הרא "ש מסכים לכך .אבל אם רואה ערוות חברתה אסור לקרוא קריאת שמע
אף שהיא ברשות אחרת.
ב .משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

עצימת עיניים נגד הערווה  -אם מגולה פח ות מטפח באישה אחרת יכול לקרוא קריאת
שמע כנגדה על ידי עצימת עיניים .אולם אם מגולה טפח יש אוסרים עד שיחזיר פניו ויש

.2

מתירים אם הוא נזהר מלראות כלל ואם אי אפשר בעניין אחר יש להקל.
ק"ש כנגד אישה שפניה וידיה מגולות  -אם פניה וידיה מגולות כפי המנהג שדרך להיות

.3

מגול ה באותו מקום ,מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה.
ק"ש כנגד אישה שרגליה מגולות  -פרסות הרגל עד הברך במקום שדרכן ללכת יחפות
מותר לקרוא כנגדו ,שכיוון שרגיל בהן אינו בא לידי הרהור .אמנם במקום שדרכן לכסות
שיעורן בטפח כשאר גוף האישה .אבל זרועותיה ושוקה אפילו רגילות ללכת כדרך

.4
.5

הפרוצות אסור.
בדיעבד כשקרא ק"ש כנגד בשר אשה מגולה  -מביא בשם דרך החיים שצריך לחזור
ולקרוא ,אולם אם לא התכוון להסתכל אין להחמיר לחזור ולקרוא.
איסור הסתכלות באישה  -המסתכל באישה או בבתולה משהגיע לזמן הווסת אפילו
באצבע קטנה ,כיוון שמסתכל בה ליהנות עובר בלאו "לא תתורו" .וראיה בעלמא
במקומות המגולים בלא שנהנה מותר אלא שלאדם חשוב יש להיזהר בזה .ובמקומות
המכוסים אף ראיה בעלמא אסור.

 180לא מובא בבית יוסף.
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סעיף ב' -
קריאת שמע כנגד שער אישה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
אמר רב ששת :שער באשה ערוה ,שנאמר "שערך כעדר העזים".

רב ששת מ וסיף שאף שיער באישה ערווה ,משום שבשיר השירים (ד ,א) ישנו שבח לשער של אישה .והסביר
הטור בדומה לסעיף הקודם שדווקא שיער שדרכה לכסות אסור לקרוא כנגדו ,אבל בתולות שדרכן ללכת
פרועות ראש מותר.

שו"ע עפ"י הטור :שיער של אשה שדרכה לכסותו  -אסור לקרות כנגדו [הגה  -אפילו אשתו] .אבל
בתולות [מ"ב  -לא ארוסות] שדרכן לילך פרועות הראש  -מותר.
הגה :והוא הדין השיערות של נשים ,שרגילין לצאת מחוץ לצמתן ...והסביר משנה ברורה שזה
תלוי במנהג ,שאם המנהג להוציא מעט מחוץ לקישוריה אין לחשוש להרהור .אבל לכוון להסתכל
באותם שערות אסור.
א .אחרונים  -פאה נוכרית לעניין שער באשה ערווה:
רמ"א :וכל שכן שיער נכרית ,אפילו דרכה לכסות .כלומר ,אין בפאה נוכרית משום ערווה.
באר יעקב :אף בפאה נוכרית שייך שער באישה ערווה ואיסור פריעת ראש.
פרי מגדים :במדינות שיוצאות הנשים בפאה נוכרית מגולה יש להם לסמוך על השולחן ערוך,
אולם אם אין מנהג המקום שילכו הנשים בפאה נוכרית בוודאי הדין עם המחמירים משום מראית
עין.
הלכה ברורה :אף על פי שהעיקר להלכה כדברי הפוסקים האוסרים לאישה נשואה ללבוש פאה
נוכרית ,מכל מקום לעניין דין קריאת שמע מותר לקרוא כנגד אישה נשואה הלובשת פאה נוכרית.
ב .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שיער של איש  -אפילו של ערווה היוצא דרך נקב שבבגדו מותר לקרוא כנגדו ,אבל אם
הכיס נראה הרי שזה ערווה.
 .2דרכה לכסות רק בשוק ולא בבית ובחצר  -בכלל ערווה היא אפילו בבית ואסור לקרוא
כנגדה אם התגלה קצת מהן.
 .3דרך הנשים ללכת בגילוי ראש  -א פילו דרכן ללכת בגילוי ראש בשוק כדרך הפרוצות
אסור מכל מקום ,כיוון שצריכות לכסות מצד הדין ובכלל ערווה היא.
.4

נשים נוכריות  -צריך עיון האם מותר לקרוא קריאת שמע כנגד גויה הואיל ואינן מוזהרות
לכסות ראשן.

ג .ביאור הלכה  -מספר דינים:
.1

באה ממקום שאין הדרך לגלות שער חוץ לצמתן למקום שהדרך לגלות  -אם אין דעתה
לחזור מותרת לגלותו ,ואם דעתה לחזור אסור לה לגלותו.
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.2
.3

באה ממקום שהדרך לגלות למקום שאין הדרך לגלות שער חוץ לצמתן  -אסורה לגלות
שערות אלו ,הואיל ויש לאנשים במקום זה הרהור ואפילו דעתה לחזור .181
המקומות שהאישה צריכה לכסות את ראשה  -דעת התוספות שדווקא בשוק חייבת
לכסות ראשה ,אבל בחצר שאין אנשים מצויים שם מותרות ללכת בגילוי ראש .אמנם
דעת הטור שאסור אפילו בחדרה ,ובזוהר החמיר שלא יתראה שער אישה .כל זה לעניין
חצרה וחדרה ,אבל ללכת בשוק צריכה לכסות ברדיד למעלה ככל הנשים.

סעיף ג' -
קריאת שמע כנגד קול אישה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
אמר שמואל :קול באשה ערוה ,שנאמר "כי קולך ערב ומראך נאוה".

שמואל מוסיף שאף לשמוע קול זמר של אישה הוא בגדר ערווה ,משום שבשיר השירים (ב ,יד) ישנו שבח
לקול האישה .חלקו הראשונים האם דין זה שייך אף לקורא קריאת שמע כששומע קול זמר של אישה:

רא"ש וטור :דין זה שייך לגדרי ערווה בלבד שאסור לשמוע אישה שרה ,אבל לא לעניין קריאת
שמע .הלכך ,אסור לשמוע קול זמר של אישה שאסורה עליו ,אבל מותר לקרוא קריאת שמע אף
בזמן ששומע קול זמר של אישה.
רב האי גאון ואהל מועד :שמואל בא לאסור אף לקרוא קריאת שמע כששומע קול זמר של אישה.
הלכך ,אסור לקרוא קריאת שמע בזמן ששומע קול זמר של אישה.
יראים" :קול באישה ערווה" נאמר גם לקריאת שמע ולכן אסור לומר דבר שבקדושה בשמיעת
קול שיר של אישה .אולם אין אנו מקפידים על דין זה ואנו לומדים תורה בזמן שמיעת שירת נשים
ארמיות ,בגלל "עת לעשות לה' הפרו תורתך".
רבינו יונה :קול באישה ערווה גם לקריאת שמע ומדובר דווקא בשעה שמנגנת ,אבל בשעה
שמדברת כדרכה מותר .אולם אם יכול לכוון ליבו לתפילתו בעניין שאינו שומע אותה ואינו משים
לב אליו  -מותר ואין לו להפסיק קריאתו אפילו בשעה שמנגנת.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב האי גאון ואהל מועד :יש ליזהר משמיעת קול זמר אישה בשעת קריאת שמע.
הגה :ואפילו באישתו ,אבל קול הרגיל בו אינו ערווה [משנה ברורה  -ומכל מקום אסור לכוון
ליהנות מדיבורה ,שהרי אפילו בבגדיה אסור להסתכל ליהנות].
משנה ברורה  -מספר דינים:
קול באישה ערווה בפנויה שאינה נידה  -מותר לשמוע קולה שלא בשעת קריאת שמע ,אך
.1
שלא יכוון ליהנות מזה ,כדי שלא יבוא לידי הרהור .ובשעת קריאת שמע אסור לשמוע
קולה.
 181וראה שם שמבאר מה דין איש שמשנה מקום ,ואכמ"ל.
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.2
.3
.4

.5

קול באישה ערווה בנידה  -אסור לשמוע קולה בכל מקרה .ובתולות שלנו בחזקת נידה
משיגיע להן זמן ווסת.
קול באי שה ערווה באשת איש ושאר העריות  -אסור לשמוע קולה בכל מקרה ואפילו
שלא בשעת קריאת שמע .ואין חילוק בכל הנ"ל בין ישראלית לנוכרית.
קורא ק"ש ושומע קול זמר אישה לאונסו  -מי שהוא בדרך בין העכו"ם ושומע קול זמר
אישה לאונסו מותר לו לקרוא ולברך משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך" ,אלא שיתאמץ
לכוון לקדושה שהוא עוסק בה ולא יתן לבו לקול הזמר.
בדיעבד שקרא ק"ש ושמע קול זמר אישה  -חוזר וקורא בלא ברכות.

סעיף ד' -
קריאת שמע כנגד ערוות עכו"ם\קטן:
א .כנגד ערוות עובד כוכבים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
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".

רב יהודה קובע שאף ערוות הנכרי מוגדרת כערווה ולכן אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו .הגמרא מסבירה
שהיה ניתן לחשוב שאין ערוותו נחשבת ערווה ,משום שביחזקאל (כג ,כ) נאמר "אשר בשר חמורים בשרם"
ומשמע שנכרי הוא חמור בעלמא ולכן בא רב יהודה להשמיע שאף בשר ערוותם של נכרים נחשב ערווה
לעניין לקרוא קריאת שמע כנגדם .המקור לכך :בבראשית (ט ,כג) נאמר לעניין בני נח "וערות אביהם לא
ראו" ונח לא היה ישראל.

שו"ע :אסור לקרות כנגד ערווה ,אפילו של עובד גילולים .והסביר משנה ברורה שכתוב "כי ה'
אלוהיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ,"...מכאן למדו חכמים
שבכל מקום שה' אלוקינו מתהלך עמנו ,דהיינו כשאנו עוסקים בקריאת שמע ,תפילה או בדברי
תורה צריך להיזהר שלא יראה ה' בנו ערוות דבר ,דהיינו שלא יהיה דבר ערווה כנגד פניו של אדם
הקורא או המתפלל כמלוא עיניו.
ב .כנגד ערוות קטן:
רמב"ם :אסור לקרוא קריאת שמע גם כנגד ערוות קטן .והסביר הכסף משנה שלמד זאת מדין
הגוי ,שאם ערוות הגוי נחשבת ערווה כל שכן ערוות הקטן.
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רבינו יונה :מותר להתעסק בדברים שבקדושה כנגד ערוות קטן ולכן בשעת המילה אין צורך
לכסות את ערוות הנימול בשעת הברכה .182
בעל העיטור ורבינו פרץ :יש לחלק בסוג הקטן ,אם ערוות הקטן אינה ראויה לביאה אין צריך
לכסות ,אולם אם ערוות הקטן ראויה לביאה הרי שערוותו כערווה לכל דבר וצריך לכסותה.
בית יוסף :לכתחילה יש להיזהר לא לקרוא קריאת שמע כנגד ערוות קטן ,שהרי הרמב"ם אסר
וייתכן שאף הרא"ש הסכים לדבריו .אולם אם קרא כנגד ערוות קטן שאינו ראוי לביאה אין
מחזירים אותו ,שאפשר לסמוך על הפוסקים שהתירו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם... :וכן כנגד ערוות קטן אסור.
רמ"א כבעל העיטור ורבינו פרץ :ויש מתירין נגד ערוות קטן כל זמן שאינו ראוי לביאה [מ"ב  -קטן
עד בן תשע שנים  183וקטנה עד בת שלוש שנים] ,וכן עיקר.
אחרונים  -אחיזת המוהל בערוות הנימול בשעת ברכת המילה:
מגן אברהם :אסור למוהל לאחוז את הערווה בידו בשעת הברכה ,שהרי למדנו בשו"ע (סימן עד
סעיף ה') שאם נוגע אחד מאיבריו בערוות חברו אסור לקרוא קריאת שמע.
פרי מגדים :עכשיו שאין אנו בקיאים כל כך ,אדרבה דווקא יש לתפוס בידו משום סכנה.
הלכה ברורה :מותר לברך לפני ערוות קטן .ולכן מותר למוהל לברך על המילה כשערוות התינוק
מגולה ואפילו לכתחילה אין לכסותו .וכן יאחז המוהל את הערלה בידיו בשעת הברכה ,ובפרט
שפעמים יש חשש סכנה לתינוק אם לא יעשה כן.

סעיף ה' -
קריאת שמע כנגד ערווה המכוסה בעששית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
אמר רבא...ערווה בעששית  -אסור לקרות קריאת שמע כנגדה...
ערוה בעששית אסור לקרות קריאת שמע כנגדה "ולא יראה בך ערות דבר" אמר רחמנא ,והא קמיתחזיא.

רבא קובע שערווה שמכוסה בעששית  -אסור לקרוא כנגדה קריאת שמע ,משום שהאיסור תלוי בראיית
הערווה שנאמר (דברים כג טו) "ולא יראה בך ערות דבר" והרי הערווה נראית דרך העששית.

שו"ע :ערווה בעששית [מ"ב  -של זכוכית או בגד דק המנהיר עד שנראית הערווה] ורואה אותה דרך
דפנותיה  -אסור לקרות כנגדה [מ"ב  -ואפילו בדיעבד צריך לחזור ולקרוא] ,דכתיב" :ולא יראה בך
182הרא"ש הביא את דברי רבינו יונה והוסיף טעם נוסף מדוע אין צורך לכסות את ערוות הנימול ,משום שבא לקיים
מצוות ברית מילה נחשב המקום כ"היה מחניך קדוש" .כלומר ,חשיפת ערוות הנימול היא חלק מהמצווה ולכן אין
להחשיב זאת משום "לא יראה בך ערות דבר" .לא ברור מתוך פסק זה האם הכריע הרא"ש כרבינו יונה והביא רק
טעם נוסף או שמא בא לחלוק על דבריו ולכן הביא טעם אחר.
183והסביר משנה ברורה שלקטן בעצמו מותר לקרוא קריאת שמע כנגד ערוות איש רק עד גיל חינוך.
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ערות דבר" והא מתחזיא .והסביר משנה ברורה שעצימת עיניים מותר במקרה זה ,כיוון שהערווה
על כל פנים מכוסה.

סעיף ו' -
פתרונות כשהערווה כנגדו וקורא ק"ש:
רמב"ם :אסור לקרוא קריאת שמע כנגד הערווה עד שיחזיר פניו .והסיק מכאן הבית יוסף
שהחזרת פנים מועילה אעפ" י שהערווה סמוכה לו (שבצואה זה מעכב כדקלמן סימן עט') ,משום
שהתורה תלתה זאת בראייה .מטעם זה יש להתיר שאין ראייה ,כגון( :א) בלילה( .ב) סומא( .ג)
עוצם עיניו אפילו ביום .וכן משמע מהרשב"א ורבינו יונה.
רוקח :אסור לקרוא קריאת שמע כנגד הערווה ,אפילו כשעוצם את עיניו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ועפ"י הבית יוסף :הייתה ערווה כנגדו והחזיר פניו ממנה או שעצם עיניו או שהוא
בלילה או שהוא סומא  -מותר לקרות ,דבראיה תלה רחמנא והא לא חזי לה.
משנה ברורה ואחרונים כרוקח :כל הפתרונות הללו אינם מועילים זולת החזרת פנים ,שהרי לא
נאמר "ולא תראה" אלא "ולא יראה" ,רוצה לומר לא יראה הרואה .ואפילו החזרת פנים מותר
דווקא שהחזיר כל גופו ועומד בצד אחר שנעשית הערווה מצידו ,אבל אם החזיר פניו לבד לא
מועיל .לכן ,אם הוא בעצמו ערום לא יועיל שום פתרון שיהא מותר לדבר דברי תורה.
הלכה ברורה :מו תר לקרוא קריאת כשערווה לפניו ומחזיר פניו ממנה .ומעיקר הדין יש להקל בזה
גם כעוצם את עיניו ,וכן כשהיה הדבר במקום חשוך ואינו רואה את הערווה וכיוצ"ב .ומכל מקום
נכון להחמיר שיחזיר פניו דווקא.

סימן עו'
סעיף א' -
קריאת שמע כנגד צואה בעששית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
אמר רבא :צואה בעששית  -מותר לקרות קריאת שמע כנגדה … דצואה בכסוי תליא מילתא ,והא מיכסיא.

רבא פוסק שצואה שמונחת בעששית (בשונה מערווה בעששית שבסימן עה סעיף ה')  -מותר לקרוא קריאת
שמע כנגדה .משום שההיתר לקרוא קריאת שמע במקום שיש בו צואה תלוי בכיסוי הצואה בלבד ,שנאמר
(דברים כג ,יד) "וכסית את צאתך" והרי היא מכוסה בעששית.

שו"ע :צואה בעששית  -מותר לקרות כנגדה [מ"ב  -כל דבר שבקדושה] אף על פי שרואה אותה
דרך דפנותיה ,משום דבכסוי תלה רחמנא ,דכתיב" :וכסית את צאתך" והא מתכסיא .וסייג משנה
ברורה שאם מגיע ריח רע אסור.

סעיף ב' -
קריאת שמע כנגד צואה בגומא:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
אמר רבא :צואה בגומא  -מניח סנדלו עליה וקורא קריאת שמע.
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בעא מר בריה דרבינא :צואה דבוקה בסנדלו מאי?
תיקו.

רבא פוסק שאם ישנה צואה בתוך חור  -מניח סנדלו עליה וקורא קריאת שמע ,אולם מר בן רבינא שאל
במציאות שהצואה נדבקת בתחתית סנדלו ונשארה הגמרא ב"תיקו" .חלקו הראשונים בפירוש מהלך
הגמרא ,האם שאלת מר מוסבת על דברי רבא או שהיא עומדת בפני עצמה:

רמב"ם ורא"ש :רבא פוסק שאם מניח את סנדלו בתוך הגומא מותר לקרוא קריאת שמע ולא
אומרים שהסנדל בטל לגבי גופו ולא נחשב כיסוי .מר בנו של רבינא שואל על דין זה שכשמניח
סנדלו והצואה נוגעת בתחתית סנדלו ,להלכה יש להחמיר שאין לקרוא שסנדלו דבוקה בצואה
שהרי בכל "תיקו" של איסור יש להחמיר.
רבינו יונה :פסקו של רבא ושאלתו של מר בן רבינא הם שני מקרים שונים .רבא פוסק שאם יש
צואה בגומא יכול לפרוס סנדלו עליה ומותר אפילו הצואה נוגעת בסנדלו ,משום שאין ריח רע
שמגיע אליו וכאילו מכוסה בכלי .מר בן רבינא עוסק במקרה שנדבקה הצואה (ולא רק נוגעת)
בסנדל ופוסקים להחמיר.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ורא"ש :צואה בגומא  -מניח סנדלו [מ"ב  -ל או דווקא והוא הדין לכל דבר שמכסה]
עליה וקורא ,דחשיבא כמכוסה וכיוון שאין ריח רע מגיע לו מותר .והוא שלא יהא סנדלו נוגע בה.
והסביר המשנה ברורה שאעפ"י שבעששית אפילו נוגע ודבוקה מותר מפני שאינו נראה מבחוץ,
סנדל חמור יותר משום שהוא מלבוש שלו ,על כן אם חלצו וכיסה בו מותר.
א .הלכה ברורה  -מספר דינים:
קרא קריאת שמע כשהצואה נוגעת בסנדלו  -בדיעבד צריך לחזור ולקרוא ,אולם אינו
.1
חוזר לברך ברכות קריאת שמע.
 .2מכסה ברגליים יחפות  -אפילו אין רגלו נוגעת בצואה אסור לקרוא קריאת שמע ודווקא
בכיסה בנעלו יש להקל ,שהרי כך יש להסיק מהרא"ש שגופו ממש לא נחשב כיסוי .ודווקא
המכסה עצמו אסור לקרוא ק"ש כשרגלו יחפה ,אבל אדם אחר רשאי לקרוא.
ב .פסקי תשובות  -ניקוי הנעליים:
הביא בשם ערוך השולחן שיש להיזהר מאוד היוצאים מבית הכיסא שרצפתו מטונפת או שאר
מקומות הנגועים בלכלוכי צואת בני אדם או שאר בעלי חיים לקנח היטב סוליית נעליהם ובפרט
קודם כניסתו לבית הכנסת להתפלל.

סעיף ג' -
קריאת שמע כנגד צואה העוברת לפניו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
אתמר ,צואה עוברת; אביי אמר :מותר לקרות קריאת שמע; רבא אמר :אסור לקרות קריאת שמע.

158

אמר אביי מנא אמינא לה ? דתנן :ה טמא עומד תחת האילן והטהור עובר  -טמא ,טהור עומד תחת האילן וטמא עובר -
טהור ,ואם עמד  -טמא; וכן באבן המנוגעת.
ורבא אמר לך :התם  -בקביעותא תליא מילתא ,דכתיב" :בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" ,הכא" :והיה מחניך קדוש",
אמר רחמנא ,והא ליכא.
אמר רב פפא :פי חזיר כצואה עוברת דמי .פשיטא!  -לא צריכא ,אף על גב דסליק מנהרא.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי קריאת שמע כנגד "צואה עוברת" ,דהיינו אדם שנושאים לפניו כלי
שיש בו צואה:
אביי  -קורא קריאת שמע כנגד אותו אדם ואין צריך להפסיק .הוכחה ממשנה בנגעים (יג ,ז) :אדם טהור
שעומד תחת האילן ואדם טמא מצרעת עובר תחת האילן הרי שהטהור נשאר בטהרתו ,אולם אם עמד
המצורע הטהור נטמא .כלומר ,מצורע שהולך אין המקום נחשב מקומו ואם כן גם לגבי קריאת שמע כל
שהצואה עוברת ואינה עומדת שם אין בכך כלום וראוי לקרוא קריאת שמע.
רבא  -אינו קורא קריאת שמע כנגד אותו אדם וצריך להפסיק .יש לדחות את הראיה ,משום שבטומאת
מצורע נאמר (ויקרא יג ,מו) "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"  -מהמילה "מושבו" למדים שטומאת הטהור
תלויה בקביעות מקום המצורע ,אולם לעניין צואה נאמר (דברים כג ,טו) "והיה מחניך קדוש" והיינו אסור
לעסוק בדברים שבקדושה במקום האדם ולא במקום של הצואה וקביעותו ואין מקומו של האדם קדוש אף
כשצואה עוברת בו .והכריעו הראשונים כרבא .רב פפא מוסיף שפה החזיר דומה לצואה עוברת ואסור
לקרוא קריאת שמע כנגדו אפילו עלה החזיר מהנהר ואין עליו צואה .והסביר רבינו יונה שפה החזיר דרכו
להיות מלוכלך כל היום בצואה ומוגדר הוא כ"גרף של רעי" ולכן הרחיצה לא מועילה עבורו .וחלקו
הראשונים האם בדין צואה עוברת שאסרנו לקרוא כנגדה ,יהיה ניתן להתיר כשרחוק ארבע אמות:

מהר"י אבוהב :צואה עוברת מעל ארבע אמות  -מותר לקרוא כנגדה .וכך משמע

מהרמב"ם 184

בהלכות קריאת שמע [פרק ג הלכה יג] שכתב" :צואה עוברת כגון שהיתה שטה על פני המים -
אסור לקרות כנגדה ,ופי החזיר כצואה עוברת דמי ואסור לקרות כנגדו עד שיעברו ממנו ארבע
אמות".
בית יוסף :לא מועיל ארבע אמות גם לגבי צואה עוברת ויש לאסור כל שרואה אותה ,שהרי לא
מצאנו בגמרא שהתירו כשיש יותר מ ארבע אמות .ומה שמשמע מהרמב"ם שדי בארבע אמות
מדובר שהצואה נמצאת מאחוריו.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :העבירו צואה לפניו  -אסור לקרות כנגדה .ופי החזיר כצואה עוברת דמי,
אפילו עולה מן הנהר אין הרחיצה מועלת לו ,דהוי כגרף של רעי.
ב"ח ומג"א כמהר"י אבוהב :העבירו צואה לפניו שרחוקה ארבע אמות  -קורא ק"ש נגדה וכך פשט
פסקו של הרמב"ם .לגבי המקור של ארבע אמות יש לומר ש( :א) לא ייתכן שרבא ואביי חלקו
במחלוקת קוטבית כל כך ,לכן מעל ארבע אמות מסכים רבא שמותר( .ב) כך נמצא בתוספתא.
ט"ז כבית יוסף  :185אין לחלק בין צואה קבועה לעוברת וצריך מלפניו כמלוא עיניו ומאחריו ארבע
אמות ממקום שכלה הריח .אך אם העבירו צואה מלפניו על פני רוחבו די בארבע אמות כיוון שהוא
מצדו וזו כוונת הרמב"ם בפסיקתו.
184וגם הדרכי משה הבין שזו הפסיקה הפשוטה ברמב"ם.
 185בעיקר הדין הוא מסכים עם הבית יוסף ,אולם חולק עליו בהסבר דעת הרמב"ם.
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משנה ברורה והלכה ברורה :יש להחמיר לכתחילה שאף בצואה עוברת שלפניו יש להרחיק כמלוא
עיניו ,אולם בדיעבד ש קרא והתפלל והיתה הצואה עוברת לפניו חוץ לארבע אמות  -חוזר לקרוא
בלי ברכותיה .186

סעיף ד' -
קריאת שמע כנגד צואה על בשרו\בגדו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
אתמר :צואה על בשרו ,או ידו מונחת בבית הכסא; 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" .ורב חסדא אמר :אסור לקרות קריאת שמע .מאי
טעמא דרב חסדא? דכתיב "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך".

הגמרא מציגה שני מקרים( :א) צואה על גבי בשרו( .ב) ידו מונחת בבית הכסא והסביר רש"י שמחיצה יש
בינו לבין בית הכסא ופשט ידיו לפנים מן המחיצה .חלקו האמוראים האם מותר לקרוא לקרוא קריאת
שמע במקרים אלו:
רב הונא  -מותר לקרוא קריאת שמע והסביר רבא שהוא מסתמך על הפסוק (תהלים קנ ,ו) "כל הנשמה
תהלל יה" .כלומר ,המילה "נשמה" מלשון נשימה ודווקא הפה והחוטם שהינם איברי הנשימה בכלל
ההילול לה' ולא שאר איברים .לכן ,בשני המקרים הנ"ל החוטם והפה אינם נמצאים במקומות המטונפים
ולכן קורא קריאת שמע .הראשונים הביאו מספר טעמים לכך שרב הונא אינו חושש ל"והיה מחניך קדוש"
למרות שיש צואה על בשרו( :א) רא"ש וראב"ד  -הבגד מכוסה ,וכמו שלמדנו בסעיפים הקודמים כיסוי
מועיל( .ב) רמב"ם  -לא מדובר שיש בשר על בשרו אלא "נטישת צואה" וכיוון שהיא קטנה או יבשה ואין לה
ריח רע אין לה דין צואה ומחנהו קדוש.
רב חסדא  -אסור לקרוא קריאת שמע והסביר רבא שהוא מסתמך על הפסוק (תהלים לה ,י) "כל עצמתי
תאמרנה ה' מי כמוך" .כלומר ,כל האיברים הם בכלל ההילול לה' ולא רק איברי הנשימה .לכן ,בשני
המקרים הנ"ל  -הבשר שעליו הצואה והידיים בבית הכסא אסור לקרוא קריאת שמע .חלקו הראשונים
בפסק ההלכה:

רבינו חננאל ואור זרוע :יש להחמיר כרב חסדא שאסור לקרוא קריאת שמע ,אעפ"י שרב חסדא
הוא תלמידו של רב הונא.
רי"ף ורא"ש :הלכה כרב הונא שמותר לקרוא קריאת שמע ,שהרי רב הונא רבו של רב חסדא.
יש אומרים בשם הרא"ש :רב הונא התיר דווקא במקום המתכסה מאליו כגון בין אצילי ידיו
וכיוצא בזה ,אבל במקום הנראה אין כיסוי המלבוש מועיל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו חננאל  :187הייתה צואה על בשרו ומכוסה בבגדיו ,או שהכניס ידיו בבית הכסא דרך
חור ואינו מריח ריח רע  -188יש מתירים לקרות ויש אוסרין ויש אומרים שלא התיר המתיר בצואה
186כל אחד וטעמו :משנה ברורה  -על פי הפרי מגדים כל מקום שיש מחלוקת חוזר לקרוא בלי הברכות .הלכה ברורה -
מכיוון שיש מחלוקת האם לברך ,יש לומר ספק ברכות להקל אפילו נגד הוראות מרן.
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על בשרו אלא במקום שהיא נכסה מאליה בלא מלבוש כגון אצילי ידיו ,ונכון לעשות כדברי
המחמיר .אולם הסביר במשנה ברורה שבשעת הדחק אפשר לסמוך על דברי המתירים.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1כשידיו מלוכלכות בצואה שאין בה ממשות  -מי שידיו מטונפות מקינוח בית הכסא ,אם
אין בהם ממשות צואה אלא לכלוך בעלמא והלך ריחה והיא על ידו כפי מלמולי זיעה -
מותר לקרוא כנגדה אפילו בלא כיסוי ודווקא אחר ,אבל הוא עצמו אינו רשאי לקרוא.
 .2צואה על בגדיו  -אם היא מכוסה מלמעלה מותר לדעת כולם לקרוא קריאת שמע .ומכל
מקום יזהר כל אדם שיהיו תמיד בגדיו נקיים ובפרט בעת התפילה.
ב .פוסקים  -דין שכבת זרע:
רמ"א עפ"י מהרי"ל :ושכבת זרע על בשרו דינו כצואה .והסביר מ"ב שלכן יש להחמיר בה כשהיא
על בשרו אף שהיא מכוסה ,אבל כשהיא על בגדיו ומכוסה מותר.
מגן אברהם :אין דין שכבת זרע כדין צואה  189ומותר לקרוא כך קריאת שמע כששכבת זרע על
בשרו ,אולם בספר חסידים מוכח שאפילו על בגדיו ומכוסה יש לרוחצו.
הלכה ברורה :ראוי להחמיר שאם יש שכבת זרע על בשרו אפילו מכוסה בבגדו  -לא יקרא קריאת
שמע או יברך או יתפלל עד שיקנחה קודם לכן .ואפילו היא על בגדו בלבד ומכוסה בבגד אחר טוב
להחמיר .ואם אינו יכול להחליף או לנקות ,כגון שהוא בין האנשים ואינו מוצא מקום מוצנע לקנח
בעצמו  -רשאי לקרוא קריאת שמע כל שהשכבת זרע מכוסה בבגדיו.

סעיף ה' -
קריאת שמע כנגד צואה בפי הטבעת:
תלמוד בבלי מסכת יומא דף ל עמוד א:
אמר רב פפא :צואה במקומה  -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 ש נא 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!
במקומה  -נפיש זוהמא ,שלא במקומה  -לא נפיש זוהמא.

187אולם ראה הלכה ברורה עמוד סג שדייק במחבר שכתב "ונכון לעשות כדברי המחמיר" ,משמע שמעיקר הדין הלכה
כרי"ף ורק נכון להחמיר כרבינו חננאל.
188המח בר הבין את הסוגיה כמו הרא"ש ולא כמו הרמב"ם.
 189הוכחות( :א) במסכת שבת (קיד ,א) נאמר שכל תלמיד חכם שנמצא בו שכבת זרע על בגדו חייב מיתה משום
משניאי ,משמע קצת שלעניין תפילה ולימוד אין הקפדה( .ב) הובא בשם הר"מ שמי שרגיל לרחוץ הקרי מעל בשרו בכל
יום משאר ימות השנה מותר לרחוץ מעל בשרו גם ביום הכיפורים .משמע שאין איסור בדבר משום תפילה ,רק שמותר
לרחצו משום שדומה למלוכלך בטיט( .ג) כך משמע מרש"י שכתב שישפשף הקרי משום חציצה ,ומשמע שמשום
תפילה לא מקפידים.
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שו"ע :צואה בפי טבעת אפילו היא מכוסה  -אסור לקרות לדברי הכל ,אפילו אינה נראית כשהוא
עומד ונראית כשהוא יושב .ולכן הזהיר מ"ב שעל האדם להתעורר ולראות תמיד שיהא נקי פי
הטבעת שלו שלא יישאר שם אפילו משהו מצואה .וסייג פסקי תשובות ש( :א) די קינוח בדבר
יבש( .ב) אין מקום לעצבנות שמא לא התקנח יפה ולהרבות בקינוח.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1חולי הטחורים עם ליחה סרוחה  -בודק את הריח .אם יש ריח רע  -אסור בדבר שבקדושה
כל זמן שהליחה סרוחה שותתת ממנו .אולם אם אין ריח רע תלוי באופן יציאת הליחה או
הדם :אם יוצא בסרוגין זה מלמד שזה מהמעיים ולכן ירחץ את מקום הזוהמה ואם
.2

שותת תדיר בלא שדוחק עצמו זה מלמד שזה מפי הטבעת ואין צריך תקנה וקורא ק"ש .190
קרא קריאת שמע עם צואה בפי הטבעת  -צריך לחזור ולקרוא שוב [הלכה ברורה  -בלי
ברכה ,שספק ברכות להקל] .לגבי תפילה  -החיי אדם הסתפק בזה והאחרונים סברו
שחוזר ומתפלל [הלכה ברורה  -בתנאי של נדבה].

סעיף ו' -
ביטול צואה על ידי רוק:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
אמר אביי :צואה כל שהוא  -מבטלה ברוק; אמר רבא :וברוק עבה.

אביי מציע לבטל צואה מועטת ביותר על ידי יריקה עליה ,משום שהרוק נחשב כיסוי לצואה .מסייג רבא
שזה מועיל רק אם מכסה את הצואה ברוק עבה .הרא"ש והרשב"א סייגו עפ"י הירושלמי שאין הביטול
מועיל אלא לפי שעה ,אבל אם לא יקרא מיד הרוק נימוח ונבלע בה ולא מתבטלת הצואה.

שו"ע עפ"י רא"ש ורשב"א :היה לפניו מעט צואה  -יכול לבטלה ברוק שירוק בה ויקרא כנגדה,
והוא שיהא הרוק עבה .ואין הביטול מועיל אלא לפי שעה ,אבל אם לא יקרא מיד והרוק נימוח
ונבלע בה  -לא בטלה .והוסיף במשנה ברורה שנתינת מים עכורים שאין הצואה נראית גם
מועילה .191
הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1נתינת מים צלולים רבים על הצואה  -שפיכת מים צלולים על צואה מועטת לא מועיל
(עפ"י מ"ב שלעיל) ומכל מקום אם הייתה הצואה המועטת בקרקעית כלי מים ואינה
נראית מתוכם כלל וגם אין יוצא ממנה ריח רע ,יש להקל לקרוא קריאת שמע כנגדה.
 .2צואה מכוסה בשלג  -אם היא אינה נראית כלל וגם אין יוצא ממנה ריח רע ,מותר לקרוא
קריאת שמע כנגדה כל זמן שלא נמס השלג.

190וראה פסקי תשובות עמודים תרטז -תריז שדן גם באדם שאינו שולט בצרכיו ובחולה שפתחו לו פתח ליציאת צואה.
 191ולא דומה לצואה בעששית שמותר ,משום שהוא כיסוי טוב.

162

סעיף ז' -
קריאת שמע כנגד ספק צואה ומי רגלים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
אמר רב יהודה :ספק צואה  -אסורה; ספק מי רגלים  -מותרים.
איכא דאמרי ,אמר רב יהודה :ספק צואה ,בבית  -מותרת ,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 ,וכדרבי יונתן .דרבי יונתן רמי:
כתיב "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ" 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.

רב יהודה דן במציאות שיש ספק צואה ומי רגלים ורוצה לקרוא קריאת שמע .הגמרא מביאה שתי לשונות:
לשון ראשונה  -ספק האם יש צואה במקום ,צריך להחמיר ולחשוש שיש צואה ואסור לקרוא קריאת שמע
ולהתפלל ,אולם בספק מי רגלים אפשר להקל לקרוא .לשון שנייה  -ספק צואה תלוי במקום .אם הספק הוא
בבית אפשר להקל לקרוא ,משום שאין דרך להניח צואה בבית ומניחים שאין צואה ,אולם ספק צואה
באשפה יש להחמיר משום שהדרך למצוא שם צואה .אמנם ,ספק מי רגלים יש להקל מכל מקום .הגמרא
מסבירה את החילוק :כשיש צואה כנגדו אסור לדבר דברים שבקדושה מהתורה שנאמר "וכסית את
צאתך" (דברים כג ,יד) ולכן בספק מחמירים ,אולם כשיש מי רגלים כנגדו אסור מדרבנן וגזרו רק בוודאי
ולא בספק .הגמרא מבארת את דין מי רגלים :נאמר בדברים (כג ,יד) "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת
שמה חוץ" ,כלומר התורה הזהירה במי רגלים להשתין ב"חוץ" ,שאם היה משתין במחנה היה אסור דברים
שבקדושה בשעת הקילוח וכשמשתין מחוץ למחנה אין ציווי לכסות את מי הרגלים .אולם למרות שמי
רגלים שנפלו לארץ מותר מהתורה לדבר דברים שבקדושה ,באו רבנן וגזרו שלא לדבר אף במי רגלים.

שו"ע :ספק אם צואה בבית  -מותר לקרות ,דחזקת בית שאין בה צואה [מ"ב  -ואם מצוי קטנים
צריך לבדוק] .ספק אם צואה באשפה  -אסור ,משום דחזקת אשפה שיש בה צואה .אבל ספק מי
רגלים אפילו באשפה  -מותר [מ"ב  -ודווקא ש( :א) בדקו שלא נמצא צואה( .ב) אין ריח רע] ,משום
דלא אסרה תורה לקרות כנגד מי רגלים אלא כנגד עמוד של קלוח ,ואחר שנפל לא מיתסר אלא
מדרבנן ,ובספיקן לא גזרו.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

מצא צואה ואינו יודע אם של אדם או של בהמה  -הולכים בזה אחר המצוי ,שאם מצויים
תינוקות יותר מכלבים אפילו בבית אסור ,ואם מצויים כלבים יותר  -תולים בהם להקל
ואפילו באשפה .ודווקא שבדק את האשפה ולא נמצא בו שאר צואה מלבד זה ,שאם לא כן
הרי סתם אשפה שיש בה צואה .192

.2

יודע שנמצא מי רגלים ומסופק אם הטיל לתוכו רביעית מים  -אסור לקרוא קריאת שמע
כנגדו ,הואיל ויש חזקת איסור .ובשעת הדחק שיתבטל על ידי זה ק"ש ותפילה יש להקל.

192אולם בביאור הלכה הסביר שכשמצא מים שפוכים על הרצפה ואינו יודע אם הוא מים או מי רגלים  -מותר לקרוא
קריאת שמע ,משום שתולה שזה מים אפילו במקום שיש תינוקות ,שכך מצוי מים שנשפך כמו מי רגלים.
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.3
.4

מסופק אם פינו הצואה  -אסור לקרוא קריאת שמע עד שיתברר לו ודאי שפינה ,שהרי
הוא ספק תורה.
מי רגלים שותתים מגופו  -דעת מגן אברהם שלא נחשב נגד העמוד ומותר מהתורה לקרוא
כנגדה ,אולם הגר"ח צאנזר מסתפק בזה.

ב .פסקי תשובות  -מקום שחזקתו שיש בו צואה בזמננו:
בזמננו גם בית שמצויים תינוקות חזקתו נקי ,כי מקפידים עליהם שלא יטנפו הבית והחיתולים
מונחים בכלי מוצנע ומכוסה וכל זמן שאין מורגש ריח רע מהם אין לחשוש .וגם רחובות העיר
בחזקה שאין בהם צואה ובפחי האשפה בדרך כלל אינם בגדר 'עביט' או צואה מגולה .אולם חדרי
אשפה ,בתי חולים ומקומות סיעודיים ,רפתות ומקומות שמצויים בעלי חיים וכיוצ"ב  -חייב
לבדוק שאין שם צואה.

סעיף ח' -
קרא קריאת שמע ומצא צואה\מי רגלים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד ב:
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.

מהגמרא עולה מחלוקת אמוראים במקרה שהתפלל תפילת עמידה ומצא צואה בתוך ארבע אמותיו :רבה -
אעפ"י שהיה לו לבדוק לפני שהתחיל תפילתו ,מקום מכל תפילתו תפילה .רבא  -הואיל וחטא בכך שלא בדק
אם יש צואה ,תפילתו נחשבת תפילת תועבה ,שנאמר (משלי כא ,כז) "זבח רשעים תועבה" .והסביר הרא"ש
שתפילתו תועבה משום שהיה במקום שראוי להסתפק בו שיש שכיחות סבירה שיש שם צואה .לגבי מי
רגלים סייגו תוספות שאין תפילתו תועבה ,שהרי מהתורה מותר כשמי רגלים על הרצפה ולא גזרו רבנן.

שו"ע עפ"י רא"ש ותוספות :קרא במקום שראוי להסתפק בצואה [מ"ב  -כגון שמצוי קטנים]
ומצאה אחר כך  -צריך לחזור ולקרות [מ"ב  -עם הברכות ,מדרבנן] .אבל אם אין המקום ראוי
להסתפק בו  -אין צריך לחזור ולקרות .ומי רגלים ,אפילו מצאן במקום שראוי להסתפק  -אין צריך
לחזור ולקרות.
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1מצא שבגדיו מטו נפים בקריאת שמע  -אם יודע שנטנפו על ידי שהיה קודם התפילה
במקום מטונף כגון בית הכסא ולא שמר את עצמו להיות נקי בצאתו משם ,צריך לחזור
ולקרוא עם הברכות.
 .2נדבק בבגדיו צואת חתול והתפלל  -ישב בלילה במקום שהיה שם צואת חתול ונדבק בבגדו
והתפלל ובשובו מצא שהטינוף דבוק בבגד ,אין צריך לחזור ולקרוא משום שדומה למקום
שאינו ראוי להסתפק בו.
 .3ידע שיש כאן מי רגלים והתפלל  -חוזר ומתפלל ,שהרי עבר על ודאי דרבנן.
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התפלל במקום שראוי להסתפק והלך בלי לבדוק  -הביא בשם הישועות יעקב שאם קרא
במקום שיש אשפה צריך לחזור ולקרוא ,משום שחזקת אשפה שיש בה צואה .אמנם
במקום שאינו בחזקת היתר לקרוא אבל גם אין חזקה שיש בו צואה ,מספק אינו חוזר
לקרוא אא"כ לסוף ימצא שם צואה.

סימן עז'
סעיף א' -
אופן ביטול מי רגלים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד ב:
משנה :היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי...יתכסה במים ויקרא; ולא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה,
עד שיטיל לתוכן מים.
גמרא (כה ,ב) :וכמה מיא רמי ואזיל?
אלא הכי קאמר :לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כלל; ומי רגלים  -עד שיטיל לתוכן מים ,ויקרא.
תנו רבנן :כמה יטיל לתוכן מים  -כל שהוא; רבי זכאי אומר :רביעית .אמר רב נחמן :מחלוקת  -לבסוף ,אבל בתחלה -
כל שהן; ורב יוסף אמר :מחלוקת  -לכתחילה ,אבל לבסוף  -דברי הכל רביעית.
אמר ליה רב יוסף לשמעיה :אייתי לי רביעיתא דמיא ,כרבי זכאי.

המשנה עוסקת בבעל קרי שיורד לטבול במקווה ויודע שלא יספיק לעלות ולהתכסות ולקרוא קריאת שמע
לפני הנץ החמה .הפתרון שמציעה המשנה הוא שיתכסה במי המקווה ויקרא ,אולם אינו רשאי להתכסות
במים מסריחים אא"כ הטיל בתוכם מים רגילים .בהמשך מבררת הגמרא "וכמא מיא רמי ואזיל" ומסביר
רש"י כמה מים ימשיך לזרוק לתוכם כדי לבטל סרחונם? הרי מרובים הם! לכן עורכת הגמרא את דברי
המשנה כך :באמת לא טובל כלל במים המסריחים ,אולם מי רגלים מועטים שמונחים בכלי לפניו והוא
רוצה לקרוא קריאת שמע  -מטיל בתוכם מים ומבטלם ויכול לקרוא קריאת שמע .מתוך עריכת המשנה
מביאה הגמרא ברייתא שבה דנים כמה מים צריך להטיל לתוך המי רגלים :תנא קמא  -כל שהוא .רבי
זכאי  -רביעית .הגמרא מביאה שני הסברים למחלוקת זו :רב נחמן  -כשקדמו המים למי רגלים מספיק
לדברי הכל כל שהוא שהרי כלל הוא בהלכות תערובות שראשון ראשון בטל וחלקו שמי רגלים מונחים ואז
מטיל בהם מים .רב יוסף  -שמי הרגלים בכלי ורק אז נותן מים לדברי הכל צריך רביעית וחלקו במקרה
שקדמו המים למי רגלים .הגמרא מסיימת במעשה שביקש רב יוסף משמשו שייתן לו רביעים מים להטיל
לתוך הכלי לפני שמטילים בה מי רגלים כמו שפסק רבי זכאי והוסיף רש"י כפי שפירש רב יוסף שצריך
רביעית מים אף שקדמו המים למי רגלים .וכך פסקו הראשונים כרב יוסף שאפילו שקדמו המים למי
הרגלים צריך רביעית .וסייג רשב"א שעביט שהוא כלי שמיוחד לצרכים אין מועיל בו נתינת מים.

שו"ע עפ"י הראשונים :אסור לקרות כנגד מי רגלים עד שיטיל לתוכן רביעית מים [מ"ב  -יש
אומרים שצריך בבת אחת ובדיעבד צריך עיון  ,]193ואז מותר [מ"ב  -דווקא כשאין מסריחים ,אבל
כשמסריחים צריך לבטל במים מרובים לבטל הסירחון] .ולא שנא על גבי קרקע ,לא שנא בכלי
193וראה הלכה ברורה עמוד עח שפסק כשאי אפשר בעניין אחר ,כגון שכבר שפך עליהם המים ולא נתנם בבת אחת
ואין לו עוד מים לשפוך עליהם  -יש להקל לקרוא קריאת שמע כנגדם .וכן אפילו אם יש לו מים אחרים ,בדיעבד אם
קרא קריאת שמע כנגדם אין צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע.
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ובלבד שלא יהא עביט המיוחד להם [הגה  -ודין עביט עיין לקמן סימן פז') .לא שנא היו הם בכלי
תחלה ונותן עליהן מים ,לא שנא היו המים בכלי תחלה.
ביאור הלכה  -צירוף מי רגלים בשני מקומות:
מי רגלים שנמצאים בשני מקומות יש להגדיר מתי נחשבים כחיבור להיות כאחד :אם יש ביניהם
מי רגלים כקליפת השום נחשבים כמקום אחד ומועיל להטיל הרביעית מים במקום אחד .אולם
אם היה בהם רק טופח על מנת להטפיח יש להסתפק בזה ,ושולחן שלמה משמע שלא נחשב חיבור
לעניין זה.

סעיף ב' -
רביעית מים לכל ביטול:
רמב"ם ורא"ש :אם השתין פעמיים או שלוש  -צריך רביעית מים בשביל כל פעם .והסביר מגן
גיבורים שמדובר שבאו בזה אחר זה כגון שהשתין ונתן לתוכו רביעית מים ושחוזר להשתין צריך
שוב מים ,אבל אם השתין מספר פעמים ורוצה לקרוא כנגדם די ברביעית אחת בלבד כרשב"א.
רשב"א :יש לתת רביעית מים בלבד אפילו אם השתין פעמיים או יותר.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ורא"ש :רביעית שאמרו ,למי רגלים  -פעם אחת ,ולשל שני פעמים  -שתי רביעיות,
ולשל שלוש  -שלושה [הגה  -וכן לעולם].
אחרונים  -רביעית מים למי רגלים מועטים:
חכם צבי ומשנה ברורה :אם המי רגלים פחותים מרביעית  -די ברוב מים לבטלם ואינו צריך
רביעית ,כי קבעו רביעית בשביל להקל שאף אם המי רגלים מרובים די ברביעית ,אבל לא להחמיר.
הלכה ברורה :מה שהצריכו חכמים רביעית מים כדי לבטל מי רגלים שיהיה מותר לקרוא קריאת
שמע כנגדם ,היינו בין שהיו מי רגלים מרובים ובין שהיו מועטים .משום שרבים מהאחרונים
הסכימו ככסף משנה שצריך רביעית מים אפילו במועטים.

סימן עח'
סעיף א' -
קורא קריאת שמע ומי רגליו שותתים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד ב:
תנו רבנן :היה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו  -פוסק עד שיכלו המים ,וחוזר ומתפלל.

הברייתא פוסקת שאדם שמתפלל עמידה ותוך כדי תפילתו התחיל להשתין  -מפסיק את תפילתו עד שיכלו
המים וחוזר ומתפלל .חלקו הראשונים בשניים ,האם ישנם תנאים נוספים ש"חוזר ומתפלל"( :א) המתנה
שמי הרגלים יבלעו בקרקע או בבגדיו( .ב) הרחקה ארבע אמות ממי הרגלים:
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א .המתנה שמי הרגלים יבלעו:
תוספות בשם רבי יוסף :חוזר להתפלל אחרי שמי הרגלים נבלעים בקרקע או בבגדיו ואין שם
" טופח על מנת להטפיח" .כלומר ,אם יגע במי הרגלים והדבר שנגע בהם שוב יגע בדבר אחר  -מי
הרגלים לא ירטיבו את הדבר השני.
תוספות :חוזר להתפלל אפ ילו שמי הרגלים לא נבלעו בטופח על מנת להטפיח ,משום שמהתורה
מי רגלים אסורים רק בשעת הקילוח ורבנן הם שגזרו וכיוון שהוא כבר עומד בתפילתו לא גזרו.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיו  -פוסק עד שיכלו המים [ביאור
הלכה  -אפילו אם בינתי ים יעבור זמן תפילה ,כיוון בשעת השתיתה הוא אסור מהתורה לקרוא].
וחוזר לקרות ,אפילו אם נפלו על בגדיו ויש בהם טופח על מנת להטפיח ,כיוון שהם מכוסים בבגדו
[מ"ב  -רוצה לומר הבגד העליון לא התלכלך .]194
ב .הרחקה ממי הרגלים:
הגהות מיימוני :כשחוזר להתפלל צריך להתרחק מן המי רגלים ארבע אמות ואותם ניצוצות מי
רגלים שעל בגדיו ,שאי אפשר לקנחם יש לכסותם בבגדים.
רשב"א ובית יוסף :בתפילה אינו צריך להתרחק כלל ממקום מי הרגלים .והסביר בית יוסף
שפסיקתו של הרשב"א היא דווקא לגבי תפילה ,אבל לקריאת שמע אפילו אם התחיל כבר עליו
להרחיק ארבע אמות כדי לגמור את הקריאה ,שהרי יכול לקרוא כשהוא מהלך.
פסק ההלכה:
שו"ע  :195ואם נפלו מי רגלים בארץ  -מרחיק מהם ארבע אמות [הגה  -או כשיעור שיתבאר לקמן
סימן פב'] או ממתין עד שיבלעו בקרקע [מ"ב  -ואם בגלל ההמתנה יצטרך לשהות כדי לגמור את
כולה ,טוב יותר שירחיק מהם] .ו אפילו שהה כדי לגמור את כולה ,אינו צריך לחזור אלא למקום
שפסק [הגה  -ויש אומרים דאם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש וכן עיקר ,וכמו שכתבתי
לעיל סימן סה' ,ומשערין לפי הקורא].
הלכה ברורה  -קריאת שמע לאדם עם קטטר :196
צינור מיוחד שדרכו נוטפים מי רגליו לתוך שקית (קטטר)  -מותר לו לקרוא קריאת שמע ולהתפלל
ולברך ולהניח ציצית ותפילין ובלבד שיהיו בגדיו העליונים נקיים ואין בהם ריח רע .ואם מרגיש
 194אבל אם הבגד העליון רטוב חייב ללכת ולהחליף בגדיו או לכסות בבגד אחר מקום הרטוב .אולם לגבי תפילה
מתפלל כדרכו אחר השתיתה משום ש( :א) עומד בתפילה לא גזרו וכדלקמן( .ב) נחשב הפסק גדול לפשוט ולהתלבש
שוב.
 195לא ברור מהמחבר מכאן כמו מי הכריע שהרי לשיטת שניהם יש להתרחק ארבע אמות ממי רגלים לגבי ק"ש וחלקו
לגבי תפילה .לקמן בהלכות תפילה [סוף סימן צ'] פסק להחמיר שהשתין תינוק בתוך הבית כנסת שצריך ארבע אמות
כשיטת הגהות מיימוני ולא כפי הבית יוסף כאן .וראה הלכה ברורה עמוד פד שמביא מספר שיטות בשיטת המחבר.
196ראה בנוסף פסקי תשובות עמודים תרכ -תרכא.
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שיוצאים ממנו מי רגלים  -יפסיק עד שיכלו המי רגלים לצאת ממנו ואח"כ ימשיך .ואם אינו מרגיש
כלל ביציאת המי רגלים מגופו  -רשאי לקרוא קריאת ש מע ולהתפלל ואינו צריך לבדוק בכל פעם
אם יוצאים ממנו מי רגלים.

סימן עט'
סעיף א' -
אופו אמירת קריאת שמע כנגד צואת אדם:
א .ביחס לריח הצואה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
אתמר :ריח רע שיש לו עיקר ,רב הונא אמר :מרחיק ארבע אמות וקורא קריאת שמע; ורב חסדא אמר :מרחיק ארבע
אמות ממקום שפסק הריח ,וקורא קריאת שמע.
תניא כותיה דרב חסדא... :ריח רע שיש לו עיקר  -מרחיק ארבע אמות ממקום הריח ,וקורא קריאת שמע.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים במקרה שאדם רוצה לקרוא קריאת כנגד ריח רע מצואה שמונחת שם:
רב הונא  -עליו להרחיק ארבע אמות מהצואה עצמה וכגון שהיא לאחוריו ואינו רואה אותה ,אעפ"י שיתכן
שהריח מגיע אליו .רב חסדא  -הריח בעצמו אוסר ולא רק הצואה עצמה ולכן צריך להרחיק ארבע אמות
ממקום שפסק הריח .הגמרא מביאה חיזוק מברייתא לרב חסדא .וחלקו הראשונים בפסק ההלכה:

רי"ף  ,רא"ש ,רבינו יונה ורשב"א :הלכה כרב חסדא שצריך להתרחק ארבע אמות ממקום שפסק
הריח ,שהרי הברייתא מחזקת את רב חסדא.
רמב"ם :ריח רע שיש לו עיקר  -מרחיק ארבע אמות וקורא אם פסק הריח ,ואם לא פסק הריח -
מרחיק עד מקום שפסק הריח .והסביר הבית יוסף שפסק זה הוא כרב הונא ,משום שהברייתא
שמובאת ל חזוק רב חסדא נידחת בהקשר אחר וחוזר הכלל שאין הלכה כתלמיד (רב חסדא)
במקום רב (רב הונא).
פסק ההלכה:
שו"ע כרוב הראשונים :צריך להרחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח ,אפילו אם יש לו חולי
שאינו מריח צריך להרחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח למי שמריח.
א .ביחס למיקום הצואה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
משנה :כמה ירחיק מהן ומן הצואה? ארבע אמות.
גמרא :אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא לא שנו אלא לאחוריו ,אבל לפניו מרחיק מלא עיניו.

המשנה פסקה שצריך להתרחק ממי הרגלים ומהצואה ארבע אמות בשביל לקרוא קריאת שמע .רבא מסייג
כל ל זה לפי המיקום של הצואה ביחס לקורא :מאחוריו [רמב"ם  -וכן מצדיו]  -ארבע אמות ובזה עסקה
המשנה ,מלפניו  -מתרחק מהם עד שאי אפשר לראות אותם .והוסיפו הראשונים שצריך להרחיק מלוא
עיניו אפילו( :א) רא"ש  -בלילה( .ב) רשב"א  -סומא.
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שו"ע :הייתה צואת אדם מאחריו  -צריך להרחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח ,אפילו אם יש
לו חולי שאינו מריח צריך להרחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח למי שמריח .ומלפניו  -צריך
להרחיק מלוא עיניו  197אפילו בלילה [הגה  -או שהוא סומא] שאינו רואה אותה צריך להרחיק עד
מקום שאינו יכול לראות ביום .ואם הוא מצדו  -דינו כמלאחריו [מ"ב  -ומכל מקום יזהר ללכת
שהצואה תהיה מאחוריו ורק אם אי אפשר כשיש טרחה די בצדדים ממש ויתרחק ארבע אמות].
א .רמ"א  -צואה בבית כנסת בשעת בעת חזרת השליח ציבור:
שליח ציבור המתפלל וצואה בבית הכנסת או בבית שמתפלל שם אפילו הוא לאחריו בכל הבית -
צריך לשתוק [מ"ב  -ואם שהה כדי לגמור כולה ולא היה בתוך ארבע אמותיו לא יחזור לראש] עד
שיוציאנה ,מאחר שמוציא רבים ידי חובתן [מ"ב  -ופסוקי דזמרה וברכות ק"ש שאינו מוציא
אחרים ממשיך כדרכו] ,ואי אפשר שלא יהא מן הקהל בתוך ארבע אמות של הצואה ,ועיין לקמן
סוף סימן צ' .וסייג מ"ב שאם אין אדם שיושב בתוך ארבע אמות של הצואה  -מותר לש"ץ להמשיך
על שיחזירו פניהם שלא יהא הצואה לפניהם ,ואף שהצואה מפסיקה ביניהם.
ב .ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1בדיעבד שהרחיק ממקום הצואה ולא ממקום הריח  -בנשמת אדם כתב שיצא בדיעבד,
משום שארבע אמות ממקום שכלה הריח הוא מדרבנן ,אמנם מהפרי מגדים משמע שהוא
מהתורה וחייב לחזור ולהתפלל.
מסופק אם יש צואה לפניו בריחוק יותר מארבע אמות  -אינו מחויב להתרחק כמלוא
.2
עיניו ,אלא אם ידע ודאי שיש שם צואה ,מה שאין כן בספק .ויש מחמירים אם הוא מקום
שראוי להסתפק.
 .3החזרת פנים לאחור כשצואה לפניו  -לא מועיל החזרת פנים בלבד ללא גופו.
תינוק שהשתין בעת חזרת הש"ץ  -ישתוק עד שיטילו מים או ירחיקו הקהל ארבע אמות
.4
וכששליח הציבור אינו יודע :אם המי רגלים מחוץ לארבע אמותיו  -אין צריך להודיעו
והקהל צריכים להתרחק ,אם בתוך ארבע אמותיו  -יש להודיע לו ,אלא אם כן הוא מאיזה
חולה המטפטף לאונסו ,שאז ודאי אין לגלות שלא לביישו.
ג .אחרונים  -דין צואה בצדדים שלפניו:
מגן אברהם :כשהצואה לא היתה מן הצד ממש ,אלא מעט באלכסון מן הצד וכשמטה ראשו יכול
לראותה  -דינו כלפניו וצריך להרחיק כמלוא עיניו.
אליה רבה :כל שאינו רואה בהשקפה אלא במכוון לא נחשב כלפניו אלא כצדדיו וצריך ד' אמות.
197משנה ברורה מביא שני טעמים בראשונים לכך שמרחיק מלוא עיניו( :א) רשב"א  -הלאו "לא יראה בך ערות דבר"
שייך גם לצואה ולכן אפילו אם הצואה בחדר אחר ,כל שרואה אותה אסור מהתורה כמו בערוה( .ב) רא"ש  -הלאו "לא
יראה בך ערות דבר" שייך רק לערווה ומה שאסו ר לפניו כמלוא עיניו הוא משום שסובר שכל שרואה את הצואה בכלל
חניה ("והיה מחניך קדוש") היא ואסור או שסובר שדין זה מדרבנן בלבד .השלכה נוספת למחלוקת זו לגבי הרהור
בדברי תורה :לדעת הרשב"א מותר להרהר ואילו הרא"ש יחמיר משום שכל שלפניו נחשב מחנהו.
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סעיף ב' -
קריאת שמע כנגד צואה שברשות אחרת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
תניא...ואם היה מקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים  -יושב בצדו וקורא קריאת שמע ואם לאו מרחיק
מלא עיניו.

הגמרא מביאה ברייתא שאם היה מקום של הצואה גבוה עשרה טפחים ממקום שעומד האדם או נמוך
ממנו עשרה טפחים  -יושב בצדו וקורא קריאת שמע ,אולם אם אין מקום הצואה גבוה או נמוך עשרה
טפחים  -מרחיק מן הצואה מלוא עיניו וקורא קריאת שמע .וחלקו הראשונים האם דין הגמרא שייך גם ש:
(א) רואה את הצואה עצמה( .ב) הריח מגיע אליו:

א .ראיה של צואה ברשות אחרת:
רא"ש וטור :דין הגמרא שמותר לקרוא קריאת שמע כנגד צואה שברשות אחרת הוא אפילו
כשהוא רואה את הצואה ,משום שנאמר "והיה מחניך קדוש" והצואה נחשבת ברשות אחרת.
רשב"א :דין הגמרא הוא דווקא שאינו רואה את הצואה ,אולם אם רואה את הצואה אסור לקרוא
קריאת שמע אפילו היא ברשות אחרת.
בית יוסף :מעיקר הדין הלכה כרא"ש ,אולם לכתחילה טוב להזהר כרשב"א שאם רואה את
הצואה אסור לקרוא קריאת שמע אפילו היא ברשות אחרת.
פסק ההלכה:
שו"ע  :198היתה במקום גבוה עשרה טפחים [מ"ב  -וגם שהוא רוחב ארבע על ארבע טפחים ,שהוא
מקום חשוב] או נמוך עשרה או שהייתה בבית [מ"ב  -חדר אחר] אחד והוא בבית אחר ,אפילו
הפתח פתוח וישב בצדה ורואה אותה - ..יכול לקרות ,דכיון שהיא ברשות אחרת קרינן ביה שפיר
"והיה מחניך קדוש" להרא"ש ,אבל לרשב"א דווקא בשאינו רואה אותה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1
.2

הכנסת ראשו למקום צואה  -אסור לו לקרוא קריאת שמע ,אפילו אם עוצם עיניו.
הוצאת ראשו ממקום צואה  -שצואה ואדם בבית והוציא ראשו חוץ לבית אסור לו לקרוא
קריאת שמע ,משום שראשו הולך אחר רובו.

.3

צואה בחדר אחר ורואהו דרך חלון זכוכית  -מותר לדעת כולם לקרוא קריאת שמע.

ב .ריח של צואה ברשות אחרת:
רמב"ם :דין הגמרא ש מותר לקרוא קריאת שמע כנגד צואה שברשות אחרת הוא דווקא שלא מגיע
לו ריח רע ,אולם אם מגיע ריח רע אין הפסקת הרשות מועילה כלל.
 198לא ברורה הכרעת המחבר ,שהרי הביא בתחילה את דעת הרא"ש ואחר כך את דעת הרשב"א .וראה בירור הלכה
עמוד צח שחלקו האחרונים בדעתו ולכן פסק שאם רואה את הצואה יש להחמיר כרשב"א אפילו הצואה ברשות
אחרת ,ובדיעבד אם קרא קריאת שמע צריך לחזור ולקרוא .וכן בביאור הלכה פסק שיש להחמיר משום שיש ספק
בדין ,אולם אם עוצם עיניו יש להקל במקום הדחק.
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רבני צרפת בשם רבינו יונה :דין הגמרא ש מותר לקרוא קריאת שמע כנגד צואה שברשות אחרת
הוא אפילו שמגיע לו ריח רע ,משום שכמו שהפסקה מועילה לרשות עצמה כך היא מועילה לעניין
הריח.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :היתה במקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה או שהייתה בבית אחד והוא
בבית אחר אפילו הפתח פתוח וישב בצדה ורואה אותה ,אם אין לה ריח  -יכול לקרות...ואם יש לה
ריח  -לא מהני הפסקה ולא שינוי רשות .ויש אומרים דכי היכי דהפסקה מועלת לצואה עצמה הכי
נמי מועלת לריח רע שלה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אופן ההרחקה מריח הצואה  -דעת הגר"א שירחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח,
אולם דעת אליה רבה שדי עד מקום שיכלה הריח.
 .2מתפלל בביתו והריח ריח רע ממקום אחר  -יפסיק תפילתו עד שיעבור הריח .ומי שיש לו
חולי שאינו מריח אפשר שיש להקל במקום הדחק.
 .3העבירו הצואה מהחדר ונשאר הריח  -יש להחמיר בזה שלא לקרוא קריאת שמע ,אמנם
מי שאינו מריח מותר לו לקרוא.

סעיף ג' -
דין צואה בחצר שנפרצה במילואה לחצר גדולה:
שו"ע עפ"י הטור :חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה והגדולה עודפת עליה מן הצדדים  -קטנה
לא חשיבא כבית בפני עצמה ,כיוון שנפרצה במילואה לגדולה .אבל הגדולה כיוון שכתליה עודפים
על של קטנה מצד זה ומצד זה חשיבא כבית בפני עצמה .הלכך ,אם צואה בגדולה  -אסור לקרות
בקטנה עד שירחיק כשיעור [מ"ב  -ארבע אמות  ,]199ואם צואה בקטנה  -מותר לקרות בגדולה בלא
הרחקה אם אין מגיע לו ריח רע.

סעיף ד' -
קריאת שמע כנגד צואת כלב וחזיר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
תניא כותיה...לא יקרא אדם ק"ש...ולא כנגד צואת כלבים ולא כנגד צואת חזירים...
אמר רבא :לית הלכתא כי הא תניא אלא כי הא דתניא לא יקרא אדם ק"ש כנגד...ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד
צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן.

הגמרא מביאה ברייתא שפוסקת שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד צואה של כלבים וחזירים ,כדין צואת
אדם .אולם רבא מביא ברייתא שסוברת שתלוי אם נתן לתוך הצואה עורות :אם נתן עורות בתוך בורות של
צואת כלבים וחזירים  -אסור לקרוא ,משום שמתערובת העורות והצואה נוצר ריח רע ,אבל כשלא נתן
עורות לתוכן אין ריחן רע ודינן כדין שאר בהמה וחיה ועוף שאין צריך להרחיק מהן.
 199ובביאור הלכה דן אם בכל חצר הקטנה נאסר לקרוא בתוכה וכדעת רש"י ולא מועיל הרחקה ראה שם.
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שו"ע :צואת כלב וחזיר :אם נתן בהם עורות  -מרחיקים מהם כמו מצואת אדם ,ואם לאו  -דינם
כדין צואת שאר בהמה חיה ועוף שאין צריך להרחיק מהם אם אין בהם ריח רע ,ואם יש בהם ריח
רע [מ"ב  -דווקא ש( :א) יודעים שיש ריח רע( .ב) דרך בני אדם להצטער מאותו ריח( .ג) נסרח
מחמת עיפוש ולא שמסריח בטבעו] דינם כצואת אדם [מ"ב  -שצריך הרחקה ארבע אמות ממקום
שכלה הריח ומלפניו צריך מלא עיניו].
מגן אברהם ומגן גיבורים :לגבי צואת בהמה שהמחבר החמיר שצריך להתרחק מהם אם יש ריח
יש להקל שמרחיק עד מקום שיכלה הריח בלבד.

סעיף ה' -
צואת בעלי חיים שאסור לקרוא כנגדם:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ג הלכה ה:
רבי יו סי בר חנינא אמר :מרחיקין מגללי בהמה ארבע אמות.
רבי שמואל בר רב יצחק אמר :ברכים ובלבד בשל חמור...
לוי אמר מרחיקין מצואת חזיר ארבע אמות ותני כן מרחיקין מצואת חזיר ארבע אמות ומצואת הנמייה ארבע אמות
ומצואת התרנגולין ארבע אמות.
אמר רבי יוסי בר אבא בשם רב הונא :נבלה שמסרחת ארבע אמות.

רבי יוסי קובע שצריך להרחיק ארבע אמות מצואת בהמה כדי לקרוא קריאת ק"ש ,אולם רבי שמואל
מעמיד שמדובר דווקא בצואת חמור רכה .הגמרא מוסיפה שיש להרחיק ארבע אמות גם מצואת חזיר
(בשונה מהבבלי שבסעיף הקודם) ,נמייה ,תרנגול ונבלה שהסריחה .ולמדו רא"ש ורבינו יונה שאסור לקרוא
דווקא כנגד צואת חמור שבא מן הדרך משום שהריח רע ,אולם שאר בהמות הריח הרע מסתלק במהירות
וצואת חתול ונמייה ריחה רע מאוד .והביא הטור את רבינו יחיאל שההולך בדרך יכול להתפלל אעפ"י
שרואה צואה כנגדו אם אין ריח ,שלא תולים במיעוט ובעיר י"א שצריך לתלות משום שהחמורים שכיחים.

שו"ע עפ"י הראשונים :צואת חמור הרכה 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] .והסביר מגן אברהם שכל הבהמות
הללו סתם ריחם רע ולכן אם הזדמן שאין הוא מריח אותם  -אסור ,כמו צואת אדם.

סעיף ו' -
מי רגלי חמור וצואת תרנגולים אדומה:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ג הלכה ה:
 ...מרחיקין מגללי בהמה ארבע אמות...רבי שמואל בר רב יצחק אמר :ברכים ובלבד בשל חמור...
ומצואת התרנגולין ארבע אמות.
רב יוסי בר אבון בשם ר' חונא :ובלבד באדומים.
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כהמשך לסעיף הקודם שעוסק בצואת בעלי חיים שאסור לקרוא קריאת שמע כנגדם ,מובא בירושלמי דין
מי רגלי חמור וצואת תרנגולים אדומה .חלקו הראשונים לגבי שני המקרים( :א) האם מותר לקרוא כנגד
מי רגלי חמור ,כאשר עיקר המחלוקת הוא בגרסת הגמרא( .ב) מה כוונת הגמרא "ובלבד באדומים":

א .קריאת שמע כנגד מי רגלי חמור:
רמב"ם :כל צואה שריחה רע אסור לקרוא קריאת שמע נגדה ,אולם מי רגלים של בהמה קוראים
כנגדם .משמע מדבריו שכנגד כל מי רגלים של בהמה אפשר לקרוא קריאת שמע .והסביר הבית
יוסף שהדבר תלוי בריח ,שמה שהתיר כנגד מי רגלי בהמה דווקא שאין ריח.
ראב"ד :דווקא במי רגלי בהמה מותר לקרוא קריאת שמע ,אולם מי רגלי חמור אסור ,כפשט
גרסת הירושלמי.
פסק ההלכה:
שו"ע כראב"ד :בירושלמי אוסר לקרות כנגד מי רגלי חמור הבא מן הדרך.
ב .קריאת שמע כנגד צואת תרנגולים אדומה:
רבינו יונה :הגמרא עוסקת בצואת תרנגולים אדומה ,שאסור לקרוא כנגדה משום שהיא מסריחה
מאוד.
רשב"א :הגמרא עוסקת שהתרנגולים אדומים ,שהרי אם בצואה אדומה מדובר היה צריך לכתוב
בגמרא "ובלבד באדומה" ,אלא שצואה של תרנגולים אדומים [מג"א  -הבאים מאנגליה] קשה
יותר.
תשב"ץ  :200מדובר בתרנגולים מארץ אדום שמאכילים אותם שעורים ולכן צואתם מסריחה.
בית יוסף :לענין הלכה יש לנקוט כרמב"ם כפי שהוסבר לענין מי רגלי חמור .כלומר ,אם בצואת
התרנגולים אדומים יש ריח צריך להחמיר ואם לאו רשאי לקרוא קריאת שמע כנגדם .ודייק
בבירור הלכה שבסתם שאין ידוע אם יש ריח  -אין לחשוש כלל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה  :201בירושלמי אוסר לקרות כנגד...צואת תרנגולים אדומה [הגה  -כי אותה צואה
מסרחת] .ולכן הזהיר המשנה ברורה שלא להחזיק אותם בבית שלומדים ומברכים שם ובפרט
בבית של תלמיד חכם ,כי אי אפשר לו בלא הרהור תורה.

סעיף ז' -
צואת תרנגולים ביתיים ולול תרנגולים:
שו"ע עפ"י הרא"ש :צואת תרנגולים ההולכים בבית  -דינה כצואת בהמה חיה ועוף [מ"ב  -אפילו
אוכלים מחמשת מיני דגן יש להקל ,כל זמן שלא יודעים שצואתם מסריחה] .אבל הלול שלהם יש
200הובא במגן אברהם.
201כך הסביר בירור הלכה שהרי אם פסק על פי הבית יוסף מפני מה הביא דין מי רגלי חמור ודין צואת תרנגולים
אדומ ה ובכל מקרה הדבר תלוי אם יש ריח .לכן ,מוכח שאף בסתם שאין ידוע אם יש ריח צריך להחמיר.
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בו סירחון  -ודינו כצואת אדם [מ"ב  -ואם קרא קריאת שמע יחזור ויקרא ,ואם התפלל  -יחזור
ויתפלל על תנאי].
ביאור הלכה  -קריאת שמע כנגד דיר של בהמה :202
חיי אדם וביאור הלכה :אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה ,שהרי רפת בקר הוא בכלל אשפה,
שדינה שאפילו אם אין ריחה רע אסורה ,מחמת שחזקת אשפה יש בה צואה עד שיבדוק .וכל שכן
ברפת שמסריחה שדרך בני אדם להצטער ממנה.
קיצור שולחן ערוך :מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה ואינו דומה ללול תרנגולים שאסור ,שהרי
מלבד סירחון הוא מאוס גם כן.

סעיף ח' -
קריאת שמע כנגד אשפה שריחה רע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
תניא ...לא יקרא אדם קריאת שמע כנגד...אשפה שריחה רע.

שו"ע :אסור לקרות כנגד אשפה שריחה רע .והסביר משנה ברורה שזה הכלל :כל ריח רע הבא
מדבר המסריח שיש לו עיקר  -מרחיקים ממנה כדין צואת אדם ,משום שהם בכלל "והיה מחניך
קדוש" ,שאם מגיע ריח רע אין מחנהו קדוש ואסור לקרוא .אולם סייג הביאור הלכה שאם
הסתלק הריח מהאשפה  -מותר אם היא בדוקה מצואה ,אבל אם אין בדוקה סתם אשפה בחזקה
שיש בה צואה.
פסקי תשובות  -מיכלי אשפה בזמננו:
מיכלי אשפה של זמננו ,בין פח האשפה הביתי ובין פחי אשפת רחוב  -אין דינם כגרף של רעי ואפילו
המכסה פתוח ובפנים יש אשפה ,הרי בדרך כלל זורקים את האשפה בשקיות סגורות והאשפה
מתפנת כמעט מידי יום ובדרך כלל אין נודף ריח רע לרחוק .לפיכך ,אין לחשוש מאמירת דברים
שבקדושה נגדם ,אלא אם כן רואה מול עיניו או כשמרגיש ריח רע וסירחון.

סעיף ט' -
קריאת שמע כנגד ריח רע שאין לו עיקר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
בעו מיניה מרב ששת :ריח רע שאין לו עיקר מהו?
אמר להו :אתו חזו הני ציפי דבי רב ,דהני גנו והני גרסי.
והני מילי בדברי תורה ,אבל בקריאת שמע לא .ודברי תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה ,אבל דידיה לא.

שאלו את רב ששת לגבי הרחקה לדברים שבקדושה כאשר ישנו ריח רע שאין לו עיקר ,כגון הפחה  .203והשיב
שמותר במציאות כזו ,שהרי המציאות היא שבמחצלות בית המדרש יש אנשים ישנים שדרכם להפיח ולידם
 202להרחבה ראה בירור הלכה עמוד קט ופסקי תשובות עמוד תרכו.
203הביאור הלכה מביא בהקדמה לסימן זה מחלוקת פוסקים אם צואה מכוסה וצואה ברשות אחרת יש דין של ריח רע
שיש לו עיקר וצריך לה רחיק ארבע אמות ממקום שכלה הריח ,או שיש להם דין של ריח רע שאין לו עיקר ודי להרחיק
למקום שכלה הריח .וראה תורת אמך עמודים  279-282שדן במחלוקת זו.
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לומדים אנשים תורה .ומסייגת הגמרא שדווקא בדברי תורה מותר ,מפני שאי אפשר להפסיק לימודו כל
פעם שיש הפחה ,אבל בקריאת שמע שיכול לצאת החוצה לא רשאי לקרוא .ומה שהתרנו בדברי תורה
דווקא בהפחה של חברו ,אבל שהפיח הוא בעצמו לא ילמד עד שיכלה הריח.

שו"ע :יצא ממנו ריח מלמטה  -אסור בדברי תורה עד שיכלה הריח .ואם יצא מחברו  -מותר בדברי
תורה [מ"ב  -שאיסורו מדרבנן ולא גזרו מפני ביטול תורה] ,משום שאי אפשר שהתלמידים קצתם
גורסים וקצתם ישנים ומפיחים בתוך השינה .אבל לקרוא קריאת שמע אסור עד שיכלה הריח.

סימן פ'
סעיף א' -
שאינו יכול לעצור את עצמו מלהפיח:
שו"ע עפ"י הרא"ש :מי שברי לו [ביה"ל  -ומסופק שמא יפיח מתפלל ,שאין לבטל בשביל זה אפילו
תפילה בציבור] שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור קריאת שמע ותפילה  -מוטב
שיעבור זמן קריאת שמע ותפילה ולא יתפלל ,ממה שיתפלל בלא גוף נקי .ואם עבר זמן תפילה -
אנוס הוא ומתפלל מנחה שתיים .וא ם יראה לו שיכול לעמוד על עצמו בשעת קריאת שמע  -יניח
תפילין בין "אהבה" לקריאת שמע [מ"ב  -ומברך עליהם].
אליה רבה ,מגן גיבורים ומשנה ברורה :אפילו אם יודע בוודאות שהוא עתיד להפיח עליו לקרוא
קריאת שמע ,משום ש( :א) זמן קריאת שמע הוא מהתורה( .ב) בתשובת הרא"ש לא מוזכר קריאת
שמע ,אלא תפילה בלבד( .ג) קריאת שמע אינה כמדבר עם המלך וגנאי הוא להפיח אז ,אלא
שמקיים את רצונו.
משנה ברורה  -חולה תמידי שלכאורה לא יוכל להתפלל לעולם:
 .1הפחה בכל שעה  -מותר לו להתפלל ללא גוף נקי ,משום שלא דוחה הפחה שהיא ריח רע
שאין לו עיקר והוא איסור מדרבנן יבוא לדחות ק"ש מהתורה או תפילה שהיא מצוות
הרבים .ומכל מקום כשיגיע ההפחה יפסיק עד שיכלה הריח .ולעניין הנחת תפילין  -יניח
מספר רגעים כדי לקיים מצוות עשה ,אבל לא יברך.
 .2טפטוף מי רגלים  -יש להתיר לו לעשות בגד סביב אברו והבגדים העליונים יהיו נקיים
ויכנס לבית הכנסת להתפלל ,ובשעת ההטפה יפסיק ואחר כך יתפלל.

סימן פא'
סעיף א' -
צואת קטן:
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מב עמוד ב:
אמר רב הונא...:יכול לאכול כזית דגן  -מרחיקין מצואתו ומימי רגליו ארבע אמות.
אמר רב חסדא :והוא שיכול לאוכלו בכדלתי אכילת פרס.
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רב הונא קובע שיש להרחיק מצואת של קטן שיכול לאכול כזית דגן .רב חסדא מסביר שדווקא שיכול הקטן
לאכול את שיעור הכזית בכדי הזמן הדרוש לאדם בינוני לאכול חצי כיכר לחם ,משום שזהו שיעור הזמן של
אכילה אחת .חלקו ראשונים בהבנת הגמרא ,האם קטן שמרחיקים ממנו מדובר שאכל ממש או שיש לו
אפשרות לאכול:

רש"י :מדובר דווקא על קטן שאכל שצריך להתרחק ארבע אמות ,אבל אם עדיין לא אכל כזית
מעולם ,וכן אם עברו ימים רבים מזמן שאכל כזית דגן עד שאי אפשר שצואתו עכשיו היא מאותו
דגן  -אין צריך להרחיק מצואתו.
בית יוסף :הפוסקים חלקו על רש"י שמכיוון שהגיע לגיל שיכול לאכול כזית דגן בכדי אכילת פרס
אף על פי שעדיין לא אכל דגן כלל  -מרחיקים אותו מצואתו ומי רגליו ,משום שכל שהגיע לכלל זה
צואתו מסריחה.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :קטן שהגיע לכלל שאחר כיוצא בו יכול לאכול כזית דגן [ 204מ"ב  -אפילו ש:
(א) לא ראינו שאכל( .ב) יכול לאכול רק על ידי בישול] בכדי שיוכל גדול לאכול אכילת פרס -
מרחיקים מצואתו או מימי רגליו.
ב"ח כרש"י :אם הקטן הגיע לגיל שיכול לאכול כזית דגן כדי אכילת פרס ,אולם בפועל לא אכל -
אין צואה מסריחה ולכן לא מרחיקים מצואתו .משום ש( :א) כך הכריעו הפוסקים( .ב) לשון
הגמרא "יכול לאכול" הכוונה שאנו תולים שכיוון שיכול מן הסתם אכל ,אבל יודעים שלא אכל
אין הצואה מסריחה.
ט"ז :יש לחלק האם הקטן לא אכל מעולם או שאכל פעם אחת .אם אכל פעם אחת  -מרחיקים
מצואתו אפילו עברו ימים רבים מזמן שאכל ,שהרי בכך הוא דומה לגדול שאינו אוכל דגן ימים
רבים .אם לא אכל מעולם  -לא מרחיקים מצואתו.
מגן אברהם :הגדרת צואת הקטן איננה כללית אלא יש לברר על פי הקטן שלפנינו .כלומר ,אם
הקטן יכול לאכול כזית  -מרחיקים מצואתו אפילו לא אכל ,אולם אם הקטן חלש ואינו יכול לאכול
כזית [מ"ב  -ולא אכל מעולם] -לא מרחיקים ממנו ,בשונה מגדול שמרחיקים ממנו גם שאינו יכול
לאכול.
משנה ברורה :לכתחילה יש להחמיר בצואת קטן שמרחיקים מצואתו אפילו שמעולם לא אכל דגן,
משום שזהו ספק תורה .אך בדיעבד אין צריך לחזור ולהתפלל .והעיר הלכה ברורה שטוב להחמיר
לענין קריאת שמע שהיא מצווה מן התורה ואין חשש ברכה לבטלה שיחזור ויקרא קריאת שמע.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1גדול [מגיל שבע] שאינו אוכל דגן  -מרחיקים מצואתו ומי רגליו מכל מקום.

 204ובפסקי תשובות הביא בשם היעב"ץ שגיל התינוק שיכול לאכול כזית דגן כדי אכילת פרס הוא משנה ואילך .אולם
בדורות האחרונים שתעשיית הדייסות משוכללים ונוחים לאכילה לתינוקות  -יש לאסור מגיל שלוש חודשים ואילך,
אעפ"י שהקטן יונק או אוכל תחליפי מזון שאין בהם דגן כלל.
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 .2הרחקה מצואת תינוק בן יומו  -מצד הדין (עפ"י המחבר) אין צריך ,אבל טוב וישר
להרחיק מצואת קטן אפילו בן שמונה ימים.

סעיף ב' -
קרא קריאת שמע ומצא צואה כנגדו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד ב:
תניא אידך :היה עומד בתפלה וראה צואה כנגדו  -מהלך לפניו עד שיזרקנה לאחוריו ארבע אמות.
והתניא לצדדין!
לא קשיא :הא דאפשר ,הא דלא אפשר.

הגמרא מציגה שני ברייתות סותרות לגבי אדם שהתפלל וראה צואה כנגדו ומיישבת אותן :אם אפשר לו
ללכת לפניו  -עליו ללכת עד שהצואה ארבע אמות לאחוריו ,אם לא יכול ללכת לפניו כגון שיש נהר או בנין
לפניו  -הולך ארבע אמות לצד של הצואה .ולמד הטור שלמרות שהגמרא עוסקת בעניין תפילה הוא הדין
לגבי קריאת שמע .חלקו הראשונים האם אחרי שהלך עליו לחזור למקום שפסק או שחוזר לראש:

רשב"א :יש לחלק בין מצא במקומות לבין שמצא כנגדו .אם מצא במקומו  -חוזר לראש ,משום
שהיה לו לבדוק תחילה את המקום משום "והיה מחניך קדוש" ,אולם שמצא כנגדו  -חוזר למקום
שפסק ,משום שיש בזה "ולא יראה בך ערות דבר" ולא ראה עד עתה ולא הטריחו אותו חכמים
לבדוק כמלוא עיניו.
רבינו יונה :אף שראה כנגדו דווקא במקום שלא היה לו לתת אל ליבו שיש שם צואה  -אינו חוזר
ומתפלל .והסיק הבית יוסף שמשמע מדבריו שאם היה לו לתת אל לבו שיש שם צואה  -תפילתו
תועבה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א  :205היה קורא וראה צואה כנגדו [מ"ב  -מדובר שהו א יותר מארבע אמות ממקום
שכלה הריח ,שאם בתוך עליו לחזור לראש משום שפשע]  -ילך כדי שיזרקנה מאחריו ארבע אמות
[מ"ב  -ויכול להחזיר פניו לכיוון מערב] ,ואם אי אפשר כגון שיש לפניו נהר או דבר אחר המעכב -
ילך כדי שיניחה לצדדין ארבע אמות ,ואינו צריך לחזור אלא למקום שפסק .ולהרבינו יונה אם
היה במקום שהיה לו לתת אל לבו שיש שם צואה  -צריך לחזור לראש.
אליה רבה כרבינו יונה :יש להחמיר שאם היה במקום שהיה לו לשים לב שיש צואה שצריך לחזור
לראש ,משום ש( :א) הרא"ש הביא את רבינו יונה( .ב) כך משמע מהרוקח.
משנה ברורה :אחרוני זמננו הביאו רק את הדעה הראשונה להלכה שאם מצא כנגדו חוזר למקום
שפסק ולכן בדיעבד אין להחמיר כאליה רבה.

 205מביא את הרשב"א בסתם ואת רבינו יונה בשם יש אומרים וכלל נקוט בידינו שסתם ויש אומרים הלכה כסתם.
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סימן פב'
סעיף א' -
דין צואה יבשה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
אמר רב יוסף...אמר רב יהודה אמר רב :כיון שקרמו פניה מותר...
דאמר רבה בר הונא אמר רב :צואה אפילו כחרס אסורה.
והיכי דמי צואה כחרס?
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :כל זמן שזורקה ואינה נפרכת .ואיכא דאמרי :כל זמן שגוללה ואינה נפרכת.
אמר רבינא :הוה קאימנא קמיה דרב יהודה מדפתי ,חזא צואה ,אמר לי "עיין אי קרמו פניה אי לא" .איכא דאמרי
הכי אמר ליה "עיין אי מלאי אפלויי.
מה הוי עלה?
אתמר :צואה כחרס ,אמימר אמר אסורה ומר זוטרא אמר מותרת.
אמר רבא :הלכתא ,צואה כחרס אסורה.

הגמרא דנה בשיעור יבושת הצואה שמותר לקרוא דברים שבקדושה כנגדה :רב יוסף בשם רב  -התייבשו פני
הצואה והגלידו במקצת מותר לקרוא כנגדה קריאת שמע ,משום שקרימת פנים בלבד מפקיעה ממנה שם
צואה .אולם אביי מביא בשם רב הגדרה אחרת  -אפילו הצואה יבשה כחרס נחשבת כצואה .הגמרא מביאה
בשם רבי יוחנן שני לשונות להגדרת "חרס"( :א) זורק את הצואה והיא אינה מתפוררת ,משום שעדיין יש
בה לחות( .ב) גולל את הצואה והיא אינה נפרכת .הגמרא מביאה מעשה בשני לשונות שבו מורה רב יהודה
מדפתי לרבינא לעיין האם קרמו פניה או האם יש בצואה סדקים .במסקנה להלכה מובאת מחלוקת
אמוראים האם צואה כחרס מוגדרת כצואה ופוסק רבא להלכה שנחשב צואה .חלקו הראשונים איזה לשון
של רבי יוחנן באה להחמיר:

רש"י ורא"ש :הלשון ה שנייה באה להחמיר ,שלמרות שהצואה נפרכת על ידי זריקה מכל מקום
דינה כצואה כל זמן שאינה נפרכת על ידי גלגול .במילים אחרות :הגלילה היא הפרמטר האם
הצואה יבשה או לא.
רבינו יונה ורמב"ם :הלשון הראשונה באה להחמיר ,שלמרות שגולל את הצואה והיא נפרכת ,מכל
מקום כל זמן שזורקה ואינה נפרכת צואה כחרס היא .במילים אחרות :הזריקה היא הפרמטר
האם הצואה יבשה או לא.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו ורמב"ם :צואה יבשה כל כך שאם יזרקנה תתפרך [מ"ב  -ודווקא לפירורים קטנים] -
הרי היא כעפר ומותר לקרות כנגדה ,והוא שלא יהיה בה ריח רע.
רמ"א כרש"י ורא"ש :ו יש אומרים דלא הוי כעפר ,רק אם נפרכת על ידי גלילה בלא זריקה וכן
עיקר .והבין ביאור הלכה שמשמע מזה שאם ראינו שנפרכה על ידי גלילה די בזה ואין צריך לחשוש
שמא לא היתה נפרכת על ידי זריקה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1צואה שנקרשה מחמת הקור  -הביא בשם המגן אברהם שהסתפק בזה אם מותר לקרוא
כנגדה ,האם הולכים אחרי המצב העכשווי שהיא קשה כאבן ואין נודף ממנה ריח רע כלל
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או שעדיין שם צואה עליה ויכולה לחזור לקדמותה בזמן החום .למעשה פסקו האחרונים
שאסור לקרוא כנגדה קריאת שמע ואף בדיעבד צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע.
 .2קריאת שמע כנגד צואה שתחת מים קרושים  -אפשר שזה נחשב כיסוי ,ואף שמים אינו
כיסוי מכל מקום גלד וכפור נחשבים כיסוי.
 .3קריאת שמע כנגד צואה שתחת שלג  -מותר ,כל שלא נמחה השלג.

סעיף ב' -
מי רגלים שנבלעו בקרקע:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד א:
ובודאן עד כמה?
אמר רב יהודה אמר שמואל :כל זמן שמטפיחין...
גניבא משמיה דרב אמר :כל זמן שרשומן ניכר...
מאי הוי עלה?
אמר רבא הלכתא..ומי רגלים כל זמן שמטפיחין...
לימא כתנאי...לא ,דכולי עלמא כל זמן שמטפיחין הוא דאסור ,הא רשומן ניכר שרי והכא בטופח על מנת להטפיח
איכא בינייהו.

רבנן אסרו לדבר דברים שבקדוש ה כנגד מי רגלים שעל הארץ .הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי
שיעור השהייה על הארץ שנחשב עדיין כמי רגליים :רב יהודה בשם שמואל  -כל זמן שמרטיבים דבר הנוגע
בהם .גניבא בשם רב  -כל זמן שרישומן ניכר בקרקע ,למרות שאינם מרטיבים .רבא פוסק את ההלכה כרב
יהודה .בהמשך הגמרא מציעה שהדיון הזה מקביל למחלוקת התנאים תנא קמא ורבי יוסי ודוחה זאת.
משום שניתן לסבור שלדעת כולם כל זמן שמרטיבים אסור לקרוא קריאת שמע ומאידך אם רישומם ניכר
ואינם מרטיבים שמותר .נקודת המחלוקת בין התנאים היא במציאות של "טופח על מנת להטפיח" ,קרי
שתישאר רטיבות כזו שהדבר שנוגע במי רגלים יחזור וירטיב דבר אחר :תנא קמא  -אסור לקרוא קריאת
שמע דווקא שהמי רגלים טופחים על מנת להטפיח ,אבל מותר לקרוא שמרטיבים אבל אין ברטיבות זו כדי
להרטיב דבר אחר .רבי יוסי  -אסור לקרוא קריאת שמע אף כנגד מי רגלים שטופחים לא מנת להטפיח.
חלקו הראשונים ביחס שבין פסקו של רבא שאסור מי רגלים שמטפיחים לבין התנאים שמוסכם לגבי מי
רגלים שמטפיחים שאסור וחלקו בטופח על מנת להטפיח:

רא"ש וטור :יש לפסוק כמסקנת רבא על פי תנא קמא ולכן אסור לקרוא קריאת שמע דווקא
שהמי רגלים הם טופח על מנת להטפיח ,אבל אם הם מ טפיחים בלבד מותר .וכך פסק הדרכי
משה.
רמב"ם :מי רגלים שנבלעו בקרקע ,אם היו מרטיבים את היד  -אסור לקרוא כנגדם ,ומשמע
בפשטות שפוסק כרבא על פי רבי יוסי  .206וכך פסק בבית יוסף.
206וראה בבית יוסף שהארי ך להסביר את שיטות הרא"ש והרמב"ם על פי מהלך הגמרא .אולם הב"ח הסביר שהוא
נדחק ויש להסביר בפשטות כך :שיטת הרא"ש  -רבא לא התייחס כלל לסוגיית טופח על מנת להטפיח אלא בא לחלוק
על האמורא שסובר שרישומן ניכר .לכן ,הלכה כרבא לגבי הטפיח והלכה כתנא קמא משום ש( :א) יחיד ורבים ("תנא
קמא") הלכה כרבים ( .ב) מי רגלים הוא איסור דרבנן ויש להקל .שיטת הרמב"ם  -רבא שהלכה כמותו בא להשמיע לנו
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סמ"ג :אם המי רגלים נבלעו בקרקע ואין רישומן ניכר  -מותר לקרוא קריאת כנגדם ,ומשמע
שפסק כגניבא בשם רב .ותמה בבית יוסף איך פסק את ההיפך ממסקנת רבא.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :מי רגלים שנבלעו בקרקע [מ"ב  -או בבגד] ,אם היו מרטיבין היד  -אסור לקרות
כנגדם .וסייג ההלכה ברורה שבשעת הדחק שאי אפשר בענין אחר אפשר להקל כשיטת הרא"ש.
רמ"א ומשנה ברורה כרא"ש :ויש א ומרים דאינו אסור רק בטופח על מנת להטפיח ויש לסמוך על
זה .והסביר המשנה ברורה שכדי לבטל אין צורך ברביעית ודי להטיל מעט מים.

סימן פג'
סעיפים א' -ב'
קריאת שמע כנגד בית הכסא:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
משנה :כמה ירחיק מהן ומן הצואה? ארבע אמות.
גמרא :אמ ר 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 :בית הכסא שאמרו ,אף על פי שאין בו צואה!...
אלא הכא במאי עסקינן בחדתי.
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.

המשנה פסקה שיש להתרחק ממי רגלים\ צואה ארבע אמות כדי שיוכל לקרוא קריאת שמע .רב הונא
מסביר שמדובר דווקא שהמי רגלים\ צואה נמצאים מאחורי האדם ,אבל אם הם נמצאים לפניו מרחיק
מהם עד שאי אפשר לראותם וקורא קריאת שמע .על פסק זה של רב הונא מקשה הגמרא ומתוך התירוצים
עולים דינים נוספים )1( :והרי רב חסדא פסק שאדם שמתפלל בפני בית הכסא די בריחוק של ארבע אמות
ואינו צריך להרחיק כמלוא עיניו ומיישבת הגמרא :מדובר בבית הכסא שפינו אותו מצואה ולכן אין לו דין
צואה ודי בארבע אמות בלבד )2( .קשה על התירוץ שהרי רב יוסף פסק שבית כסא שפינהו דינו כבית הכסא
לכל דבר ומיישבת הגמרא שמדובר בבית כסא חדש ולכן צריך להרחיק ממנו ארבע אמות ,אבל בית כסא
ישן צריך להרחיק ממנו מלא עיניו .והסביר רבינו יונה שבית כסא ישן שפינהו איסורו מהתורה ,משום
"והיה מחניך קדוש" )3( .קשה על התירוץ שהרי רבינא הסתפק לגבי בית כסא שיחדו אותו ועדיין לא
השתמשו בו ומיישבת הגמרא ששאלתו של רבינא היא לענין לעמוד בתוך המקום שיחדו אותו ,אבל
להתפלל כנגדו לא הסתפק רבינא שזה בודאי מותר וכדרב חסדא .דנו הראשונים בשתיים( :א) האם בבית
הכסא הישן שאסור לקרוא מדובר שיש מחיצות( .ב) חלקו בספקו של רבינא שלא התברר ,האם מותר
לקרוא בתוך בית כסא חדש:

שניים( :א) לחלוק על האמורא שסובר שרישומן ניכר( .ב) הלכה כרבי יוסי שמחמיר ולכן נקט באותו לשון של רבי יוסי
"מטפיחין".
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א .בית כסא ישן (א'):
שו"ע עפ"י בית יוסף :אסור לקרוא כנגד בית הכסא ישן אפילו פינו ממנו צואה .ויראה לי דהיינו
כשאין לו מחיצות ,אבל אם יש לו מחיצות [מ"ב  -מחיצות שמגיעות עד פחות משלושה טפחים
סמוך לארץ שאומרים לבוד ואפילו המחיצות גבוהות עשרה] אף על פי שיש בו צואה  -קורא כנגדו
בסמוך ואינו חושש ,אם אין מגיע לו ריח רע.
ט"ז ,מג"א ומשנה ברורה :אסור לקרוא קריאת שמע כנגד בית הכסא ישן שיש לו מחיצות שנעשו
במיוחד עבורו אפילו כשאין ריח רע ,מכיוון שהמחיצות מיוחדות לקבל צואה דנים אותם כגרף של
רעי וצריך להרחיק מהמחיצות ארבע אמות ולפניו כמלוא עיניו .והסביר משנה ברורה שמחמירים
דווקא במחיצות שמיוחדות לבית הכסא בלבד ,אבל אם בנה במחיצה של בית אף שאותה מחיצה
היא של בית הכסא ממש אין עליה דין בית הכסא.
פסקי תשובות :הכריעו פוסקי זמננו שבזמננו השתנה דין זה לטובה ואין חשש לומר דברים
שבקדושה נגד מחיצות בית הכסא ,כי( :א) הצואה אינה נוגעת בכותלי בית הכסא אלא נשטפת
באסלה לצינורות ניקוז( .ב) הכתלים מיועדים לכתחילה גם למחיצת חדרים אחרים( .ג) הכתלים
עשויים בדרך כלל ממספר ציפויים .אולם לעניין דלת הכניסה ,נכון שלא לעשותה כנגד מקום
המתפללים שמא יהיה פתוח ויכשלו באמירת דברי קדושה.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1בית כסא ספק ישן ספק חדש  -מכיוון שהאיסור הוא מהתורה ,יש להחמיר.
 .2רוצה לבנות סוכה במקום שרגילים להתפנות  -יש לפנות את המקום שיהיה נקי ועושה
שם סוכה ,שעל ידי שבונה שם נעקר שם בית הכסא ממנו ,אף שהוא למספר ימים בלבד.
וצריך לבדוק כותלי הבית שאינם מטונפים .ומכל מקום שומר נפשו ירחק מלעשות סוכה
במקומות אלו.
קריאת שמע בביתו כשנגד החלון יש בית הכסא  -אם פניו כלפי בית הכסא והחלון פתוח,
.3
נכון להיזהר מלדבר דברי תורה .אמנם בשעת הדחק יש להקל אם לא מגיע לו ריח רע,
משום שיש ספק ספקא :שמא הלכה כמחבר שמועיל מחיצה וגם ספק שמא הלכה כרא"ש
שמתיר צואה ברשות אחרת.
ב .פסקי תשובות  -ביטול בית הכסא כדי לומר דברים שבקדושה:
אפילו אם ניקו את החדר היטב וגם כיסו את האסלה  -אין היתר לומר שם דברים שבקדושה,
משום שחדר זה מיועד לבית הכסא .כדי לבטל יועיל שינוי מעשה ,דהיינו שיעקור משם את
האסלה וירצף מקום הטעון ריצוף וכן יסייד את הכתלים ויהיה נקי היטב .הטעם :מעשה יכול
להוציא מידי מעשה.
ב .בית כסא חדש (ב'):
רי"ף :לא הזכיר את ספקו של רבינא .והסיק בית יוסף שפסק להקל ש מותר לקרוא בתוך בית
כסא חדש .והסבירו רבנו יונה והרא"ש שבית כסא ישן אסור מהתורה ,אולם בית כסא חדש שאין
בו צואה אינו אלא מדרבנן ולכן פוסקים להקל ולא חוששים לביזיון.
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רא"ש בהבנת הבית יוסף :יש להחמיר בספקו של רבינא שאין לקרוא קריאת שמע בתוך בית כסא
חדש ,משום שמדברי רב חסדא שאמר "מתפלל אדם כנגד בית הכסא" ומעמיד שמדובר בחדש
מש מע שבתוכו אסור.
רא"ש בהבנת רבינו ירוחם :יש להקל בספקו של רבינא שאפשר לקרוא קריאת שמע בתוך בית
כסא חדש ,משום שאם הרא"ש הסביר את טעמו של הרי"ף יש להסיק שהוא סובר כמותו.
רמב"ם :בית כסא חדש שהוכן ועדיין לא השתמש בו  -מותר לקרוא קריאת שמע לנגדו ,אבל לא
בתוכו.
פסק ההלכה:
207
שו"ע כרא"ש ורמב"ם :הזמינו לבית הכסא ועדיין לא השתמש בו  -מותר לקרות כנגדו [מ"ב -
משום שאין להזמנה בלבד משמעות  ,]208אבל לא בתוכו [ 209מ"ב  -שיש בכך ביזיון לקריאת שמע או
לתפילה].
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1
.2

קרא בדיעבד בתוכו  -לא יצא קריאת שמע או תפילה.
הזמינו לבית הכסא והשתמש פעם אחת  -דינו כבית הכסא ישן ,כיוון שהיה שם הזמנה

.3

ומעשה .ואפילו אם הזמינו רק לפי שעה ,מכל מקום אסור מדרבנן.
נפנה במקרה במקום מסוים בלא הזמנה  -אם פינו ממנו הצואה וגם אין בו ריח רע ,אין

.4

עליו שם בית הכסא כלל ומותר בדברי קדושה ואפילו בתוכו.
הרהור בדברי תורה בתוך בית כסא חדש  -מותר ,כל עוד שלא השתמש בו.

.5

.6

בונה בית כסא ורוצה לברך שם ברכה  -אסור לברך שם ברכה מבפנים במקום המחיצות
ואפילו בעוד שלא בנו המחיצות ,משום שזימנו להם המקום ,הרי התייחד המקום הזה
לבית הכסא ואסור.
הזמין בית הכסא לשעה ולא השתמש בו  -צריך עיון האם מותר לקרוא קריאת שמע
בתוכו .משום שאף שאין זה נחשב הזמנה ,מכל מקום שמא אסרו מדרבנן כיוון שבזיון
הוא לקרוא קריאת שמע ולהתפלל במקום שנזכר עליו שם מאוס כזה.

סעיף ג' -
בית כסא ספק ישן ספק חדש:
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ז עמוד א:
בעי רבינא :יש יד לבית הכסא או לא?
207וראה משנה ברורה שמביא מחל וקת האם כנגדו מותר אפילו בתוך ארבע אמותיו; אליה רבה :אפילו בתוך ארבע
אמותיו קורא .פרישה :דווקא מחוץ לארבע אמות יכול לקרוא כנגדו.
208והסביר ביאור הלכה שאין חילוק בין הזמנה בדיבור להזמנה על ידי מעשה.
209והסביר משנה ברורה שאסור בתוכו אם אותו המקום הוא בלא מחיצות ודווקא אותו מקום שהזמין ,אולם אם
מקום המושב שהזמין הוא מוקף במחיצות  -אסור על ידי ההזמנה כל שטח ההיקף שבתוך המחיצות .ולכן קבע פסקי
תשובות שבדירה בבנייה שעדיין אין חלוקה לחדרים  -מותר לומר דברים שבקדושה אף במקום שהוקצה לצורך בית
הכסא .אולם מיד עם התחלת בניית קירות בית הכסא נאסר כל אותו השטח לאמירת דברים שבקדושה ,ואם התקינו
אסלה יש להתרחק ממנו ארבע אמות.
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היכי דמי? אילימא דאמר הדין ביתא ליהוי בית הכסא והדין נמי ,ההוא בית הכסא נמי הוה!
אלא כגון דאמר והדין ולא אמר נמי ,מאי? הדין דאמר  -והדין נמי בית הכסא ,או דלמא מאי והדין  -לתשמישא בעלמא
קאמר?
מכלל דפשיטא ליה לרבינא דיש זימון לבית הכסא ,והא מיבע יא ליה לרבינא :הזמינו לבית הכסא ,מהו? הזמינו לבית
המרחץ ,מהו? זימון מועיל או אין זימון מועיל!
רבינא ,חדא מגו חדא קמיבעיא ליה :זימון מועיל או אין זימון מועיל?
אם תמצי לומר יש זימון ,יש יד או אין יד? תיבעי ליה.

רבינא שואל האם במקרה שאדם ייחד מקום לבית הכסא באופן לא מפורש  210ועדיין לא השתמש בו ,האם
חל על המקום דין של בית הכסא? הגמרא מבררת את שאלתו :אם אמר "בית זה יהיה בית הכסא וזה גם
כן" ,שניהם נחשבים כבית הכסא .אלא מדובר שאמר "בית זה יהיה בית הכסא וזה" ,האם המילה "וזה"
מספיקה כדי שייחשב כבית הכסא או כוונתו לומר שהשני יהיה לסתם שימוש? הגמרא לא משיבה על
שאלה זו ומוסיפה שאלה נוספת של רבינא האם זימון בדיבור מועיל או לא מועיל לבית הכסא .והסביר
בבית יוסף שלדברי האומרים שאין זימון לבית הכסא פשוט שמותר ,אולם לסוברים שיש זימון לבית
הכסא יש להכריע את ספקו של רבינא .והביא את הרמב"ם שסובר שאף על פי שספק דרבנן הוא לכתחילה
אין לקרוא שם קריאת שמע ,ורק בדיעבד יצא ידי חובה.

שו"ע עפ"י הרמב"ם :אמר "בית זה יהא לבית הכסא" ואמר על בית אחר "וגם זה"  -דינם שווה.
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.

סעיף ד' -
בתי כסאות של פרסיים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
אמר רבא :הני בתי כסאי דפרסאי ,אף על גב דאית בהו צואה כסתומין דמו.

רבא פוסק שבתי כסאות של פרסיים אף על פי שיש בהם צואה הם נחשבים כסתומים ומותר לקרוא
קריאת שמע כנגדם [רבינו ירוחם  -דווקא שאין בהם ריח] .והסביר רש"י שבתי כסאות אלו היו בחפירה
ופיהם רחוק [טור  -ארבע אמות] מן הגומא הקולטת את הצואה ,שנעשית בשיפוע והצואה מתגלגלת ונופלת
לתוך הגומא ואינה נשארת למעלה .והסביר רבינו יונה שבתי הכסאות שלנו אינם נחשבים סתומים ,משום
שמי הרגליים מצויים שם תמיד .ולכן הביא הבית יוסף בשם הגהות מיימוני שאפילו להרהר בדברי תורה
אסור בבית הכסאות שלנו.

שו"ע עפ"י רש"י ורבינו יונה :בתי הכסא שהוא בחפירה ופיו בריחוק ארבע אמות מן הגומא והוא
עשוי במדרון בעניין שהרעי מתגלגל ו נפל מיד למרחוק ,וכן המי רגלים יורדים מיד לגומא  -כסתום
דמי [מ"ב  -שנחשב כאילו אין אותו מקום כבית הכסא כלל] ומותר לקרות בו ,אם אין בו ריח רע
וגם אין משתינין בו חוץ לגומא.
 210נוסח מלא של נדר הוא כגון "ככר זה אסור עלי" ,אולם אפשר גם לנדור על ידי אמירת חלק מנוסח הנדר בלבד וזה
נקרא "ידות נדרים" .והסביר הרא"ש נקרא דווקא "יד" כאדם שאוחז בידית של כלי ומטלטל על ידי זה את כל הכלי.
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הגה עפ"י הגהות מיימוני :אבל אם משתינין בהם לפעמים [מ"ב  -אפילו בשעה שאין שם מי רגלים
ואין בהם ריח]  -אסור להרהר בהם בדברי תורה ,כל שכן לקרות קריאת שמע [מ"ב  -משום שיש
שם בית הכסא על מקום זה שמחוץ לגומא שמשתינים שם].
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1מחיצות בית הכסא של השתנה בלבד  -מותר לקרוא קריאת שמע כנגדם ואין להם דין
מחיצות בית הכסא ,משום שמי רגלים מן התורה דווקא שיש קילוח ואחר שנפל לארץ
האיסור הוא מדרבנן בלבד ואין מחיצות אלו נקראים בשביל זה מחיצות בית הכסא.
 .2מקום המיוחד להשתנה  -אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו ,משום שאותם מקומות
מסריחים מאוד ויש על מחיצותיהם שם בית הכסא מהתורה.
ב .פסקי תשובות  -דין בית הכסא בימינו:
בתי כסאות שבימינו דומים מאוד לבית הכסא של הפרסיים ,כי הצואה נשטפת ונעלמת עם זרם
המים .ומכל מקום הכריעו האחרונים שיש לנהוג בהם כפי בתי כסאות שבימיהם לאסור דברים
שבקדושה ,אף שהמקום והאסלה נקיים ואין בהם ריח רע כלל.

סעיף ה' -
קריאת שמע כנגד ספסל נקוב שנפנים עליו:
שו"ע עפ"י מרדכי :בני אדם שיש להם ספסל נקוב ונפנין עליו  -מותר לקרות קריאת שמע כנגדו,
כיוון שאין הצואה על הנקב וגם אין הגרף תחת הנקב  211ועוד שהנקב תמיד מכוסה בדף [הגה  -וכל
מי שקורא במקום שאין קורין  -חוזר וקורא] .והסביר המשנה ברורה שהמחבר סובר שאין
לספסל דין בית הכסא ישן אלא דין בית שהזמינו לבית הכסא כמבואר בסעיף ב' ,והגרף אין עומד
תחתיו כי אם בעת הצורך.
ט"ז ומגן אברהם :יש לספסל דין בית הכסא ישן ,מכיוון שנפנים עליו  .212על כן ,צריך להיזהר
כשרוצה לקרוא קריאת שמע ולהתפלל איזה דבר של קדושה שיוציא את הכסא מהבית או
שיעמידו מלאחריו ארבע אמות ,או שיכסה כל הכסא בבגד או בדבר אחר.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1כסא קטן נקוב של ילדים  -אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו לדעת כולם ,כי הקטן רגיל
ללכלך הכסא בעת שהוא נפנה ויש עליו בית הכסא אפילו שהוא נקי .וסייג בביאור הלכה
שא ם הקטן שנעשה בשבילו הכסא הזה לא הגיע עדיין לשיעור שצואתו אסורה מן הדין יש
להקל שלא להרחיק ממנו.
 211אולם כשהגרף תחת הנקב הסיק בביאור הלכה שאסור לקרוא קריאת שמע כנגדו כמלוא עיניו ולאחריו ארבע אמות
ממקום שכלה הריח שדינו כבית הכסא.
212וראה במגן אברהם שמאריך לבאר את שיטתו.
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 .2ספסל נקוב שפעמים נפנים עליו  -ספסל מיוחד לישיבה כמו כסא שמייחדים לישיבה
ומכוסה בכר ,וכשצריך להדבר מסיר הכר שעליו ונפנים על הכלי העומדת שם  -מותר
לקרוא קריאת שמע ו להתפלל בעת שהוא מכוסה בכר ואף שאינו מכוסה בדבר אחר כלל,
כי אין עליו שם בית הכסא.
ב .פסקי תשובות  -עגלות נכים\כסא תינוק המשמשים גם לעשיית צרכים:
עגלת נכים מיוחדת העשויה כמושב לבית הכסא על ידי שמצמידים את העגלה לאסלת בית הכסא -
כל העגלה נחשבת כדין בית הכסא וי ש לסלקה מהחדר או לכסותה בעת אמירת דברים שבקדושה,
אעפ"י שנקיה .אבל עגלות נכים המשמשים להעברת נכים ממקום למקום ,אף שיש במושבו דף
אשר מתחתיה נקב אשר יש אפשרות לסלק הדף ולהניח בנקב עביט לעשיית צרכים  -מותר לומר
דברים שבקדושה כנגדם ,משום שהעיקר לצורך ישיבה ולא לעשיית צרכים.

סימן פד'
סעיף א' -
קריאת שמע כנגד בית המרחץ:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף י עמוד א:
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 ,בית הכסא שאמרו  -אף על פי שאין בו צואה!
אלא כי קאמר רב אדא בחדתי.

רב אדא בר אהבה קובע שאדם יכול להתפלל בבית המרחץ .הגמרא מביאה ברייתא שמחלקת בין שלושה
מיקומים שיש בבית המרחץ( :א) חדר החיצון  -מקום שבני אדם לבושים .לכן ,אפשר להתפלל שם ,להניח
תפילין ולשאול בשלום חבירו( .ב) חדר אמצעי  -מקום שחלק מהאנשים לבושים וחלק ערומים .לכן ,אסור
להתפלל שם ,אין להניח תפילין לכתחילה ואין לשאול בשלום חבירו( .ג) חדר פנימי  -מקום שבני אדם
ערומים .לכן ,הכל אסור .ומתוך הברייתא למדנו שבבית המרחץ עצמו (החדר הפנימי) אסור להתפלל וקשה
הברייתא על רב אדא! מתרצת הגמרא שרב אדא התיר דווקא במרחץ שאין שם אדם ובעצם אין אנשים
ערומים .ומסבירה הגמרא דווקא במרחץ חדש שלא רחץ בו אדם מעולם ,אלא שהוזמן לצורך זה.

שו"ע :מרחץ חדש שלא רחצו בו [מ"ב  -אפילו פעם אחת  - ]213מותר לקרוא בו .ובישן :בבית החיצון
שכל העומדין שם לבושים  -מותר ,ובאמצעי שקצת העומדין שם לבושים וקצת ערומים  -יש שם

213שהרי אם רחצו בו נחשב הוא כמרחץ ישן ,מאחר שהיה בו הזמנה ומעשה.
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שאילת שלום אבל לא קריאת שמע ותפילה [הגה  -ומותר להרהר שם בדברי תורה] ,ובפנימי שכולם
עומדים שם ערומים  -אפילו שאילת שלום אסור.
הגה :ואסור לענות אמן בבית המרחץ.
א .משנה ברורה  -מספר דינים לגבי חדר אמצעי:
 .1קרא בדיעבד בחדר האמצעי  -יצא בדיעבד ,אף אם היה נמצא שם אדם ערום .ודווקא
שלא עמד נגדו בעת הקריאה.
תגובה לשואל דבר הלכה בבית האמצעי  -מותר לו להשיב "אין משיבים במרחץ" ,ויש
.2
מחמירים אלא אם כן יש בו משום דרכי שלום.
 .3בית אמצעי שבו אנשים לבושים\אין אנשים :214
פרישה וב"ח :דין מרחץ עליו ,מכיוון שהבית מיוחד להיות בו ערומים קצת ולבושים
קצת.
בית יוסף ואליה רבה :יש להקל שאין שם אנשים ערומים .ומכאן הסיק מ"ב שחדר ששם
דר הבלן ובני אדם עומדים שם עירומים ,מותר לומר דברי קדושה כשאין שם אדם.
ב .משנה ברורה  -מספר דינים לגבי חדר פנימי:
 .1אמירת "שלום" בחדר הפנימי  -אסורה ,כי שלום הוא שמו של הקב"ה.
 .2הזכרת השם "שלום" בחדר הפנימי  -יש אוסרים ולכן יש לקרותו בלשון לעז .אמנם
הט"ז מתיר כיוון שאינו מתכוון על ענין השלום ,אלא להזכרת שמו של אותו אדם .נהגו
להקל ,אולם ירא שמיים יחמיר ויאמר "שלו" בלי המ"ם או "שלון".
 .3תגובה לשואל דבר הלכה בחדר פנימי  -יאמר "מרחץ הוא" (שלא נחשב אפילו הרהור),
אבל לא יאמר "אין משיבים במרחץ".
ג .משנה ברורה  -מספר דינים לגבי בית המרחץ:
 .1מרחץ שנעשה בו שינוי מעשה בגופו  -עקרו שם תנורו וכיוצא בו ועשוהו בית דירה ,מותר
לקרוא בו קריאת שמע ולהניח בו מזוזה ולברך עליה.
 .2שתייה בבית המרחץ  -אין לשתות כי הלא אסור לברך שם ,ובלי ברכה אין לשתות .לכן,
יברך בבית החיצון או שיכנס במים עד למעלה מערוותו ויכסה ראשו ויברך וישתה שם
מעט על מנת לשתות במרחץ.
 .3מזוזה בבית המרחץ  -בית הפנימי והאמצעי פטור ובית החיצון שעומדים שם רק לבושים
חייב .215
 214הדיון הוא דווקא על הבית האמצעי ,אולם אסור לקרוא קריאת שמע בבית הפנימי שבמרחץ כשאין שם אדם,
משום שמאוס הרבה ודינו כבית הכסא.
 215וראה במשנה ברורה שדן ב( :א) מרחץ שיש לפניה חדר שפטור ממזוזה( .ב) דירת הבלן שחייבת במזוזה ,אלא
שצריך לכסותה כי יש בני אדם ערומים( .ג) בית שפעם בשנה עושים ממנו מרחץ שחייב במזוזה ויש לכסותה( .ד) בית
שעומד בו אמבטיה שאסור לקרוא שם קריאת שמע כיוון שיש הרבה זוהמה והבל ונחשבת כבית פנימי.
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ד .אחרונים  -קריאת שמע בבית הטבילה:
ט"ז :אסור ,כדין בית אמצעי ואף שאין שם אדם ערום .אולם ,אישה שטובלת במקווה יכולה
לברך בחדר האמצעי ,משום שהכרח הוא ונחשב בדיעבד שיוצאים ידי חובה .ודווקא שלא תעמוד
נגד אישה ערומה ,אלא אם כן מחזירה פניה וגופה ממנה .216
מגן אברהם :מותר ,משום שאין במקווה זוהמה.

סימן פה'
סעיף א' -
קריאת שמע במקומות המטונפים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
אמר רב הונא אמר רבי יוחנן :היה מהלך במבואות המטונפות  -מניח ידו על פיו וקורא קריאת שמע.
אמר ליה רב חסדא :האלהים! אם אמרה לי רבי יוחנן בפומיה  -לא צייתנא ליה.
ומי אמר רב הונא הכי? והאמר רב הונא :תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הטנופת  -לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי
הרהור תורה!
לא קשיא ,כאן  -בעומד ,כאן  -במהלך...
תניא כותיה דרב הונא ,תניא כותיה דרב חסדא .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.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי קריאת שמע ב"מבואות המטונפים" ,שזהו מקום שיש בו צואה או
מי רגלים .רב הונא  -יש לחלק אם האדם עומד או יושב .אם הוא עומד במקום הטינופת  -אסור אפילו
להרהר בדברי תורה ,אולם אם הוא מהלך  -מותר לו לקרוא קריאת שמע .ובהמשך הגמרא מבואר הטעם:
מקור האיסור לומר דברי תורה במקום מטונף הוא מהפסוק "והיה מחניך קדוש" (דברים כג ,טו) ,וכל
שעובר במקום ואינו עומד אין זה נקרא "מחנהו" .חיזוק לדבריו מברייתא שאדם שהולך במקומות
המטונפים  -מניח ידו על פיו וקורא קריאת שמע .והסביר בפרישה שקורא כל כך בלחש עד שאינו ניכר כלל
שמרחש בשפתיו .רב חסדא  -אסור לקרוא שם קריאת שמע בכלל .חיזוק לדבריו מברייתא שאדם שהולך
במקומות המטונפים לא יקרא קריאת שמע ואם התחיל לקרוא ובא למקום מטונף צריך להפסיק .וכתב
בבית יוסף שהכריעו כל הפוסקים כרב חסדא.

שו"ע עפ"י הראשונים :לא ילך אדם במבואות המטונפות ויניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע,
ואפילו אם היה קורא ובא ,צריך להפסיק כשיגיע למבוי המטונף .וכשיצא משם אפילו שהה כדי
לגמור את כולה  -אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק [הגה  -ויש אומרים שחוזר לראש וכן
עיקר .]217

 216המשנה ברורה מביא את הפרי מגדים מציע אפשרות אחרת ,שתברך במים ותעכרן ברגליה שלא יהיו איבריה נראים
במים.
 217מחלוקת זו הובאה בסימן סה ראה שם.
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סעיף ב' -
הרהור\דיבור בבית הכסא:
א .הרהור בבית הכסא ובית המרחץ:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :אפילו להרהר בדברי תורה [מ"ב  -וכן לימוד לשון הקודש ,שיבוא להרהר
במקרא] אסור בבית הכסא ובבית המרחץ [הגה  -ואפילו הלכות המרחץ אסור ללמוד במרחץ].
והסביר במשנה ברורה שטעם איסור ההרהור משום "והיה מחניך קדוש".
הגה :ובמקום שמותר להרהר בו בדברי תורה [מ"ב  -כגון בית האמצעי]  -מותר לפסוק דין ,ובלבד
שלא יאמר טעמו של דבר [מ"ב  -שנחשב כמו הרהור ,שמחשב הטעם בליבו].
משנה ברורה  -הרהור בבית הכסא לאונסו:
הביא בשם הבית יוסף שמי שתלמודו שגור בפיו והרהר בבית הכסא ובבית המרחץ לאונסו  -מותר
לו להרהר ,אולם לכתחילה חובת האדם לדחות את ההרהור .לגבי דיבור יש אומרים שכיוון שהוא
אנוס בהרהור יכול אפילו לבטא בשפתיו ,אולם ברכי יוסף אוסר מכל מקום.
ב .דיבור במקום הטינוף:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :ובמקום הטינופת והוא המקום שיש בו צואה ומי רגלים :דברים של חול -
מותר לאמרם שם בלשון הקודש [מ"ב  -ומידת חסידות להחמיר] .וכן הכינויים כגון "רחום" ,218
"נאמן" וכיוצא בהם  -מותר לאמרם שם ,אבל השמות שאינם נמחקין אסור להזכירם שם [מ"ב -
ואפילו בלעז כגון גא"ט בלשון אשכנז ,שיש ביזיון בהזכרתו במקום טינופת] .ואם נזדמן לו שם
להפריש מדבר האסור  -מפריש ,ואפילו בלשון הקודש ובענייני קודש .219

סימן פו'
סעיף א' -
קריאת שמע כנגד מים סרוחים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד ב:
משנה :לא יתכסה במים הרעים ולא במי משרה עד שיטיל לתוכן מים.
וכמה ירחיק מהם ומן הצואה? ארבע אמות.
גמרא (כה ,ב) :וכמה מיא רמי ואזיל?
אלא הכי קאמר :לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כלל ,ומי רגלים עד שיטיל לתוכן מים.

המשנה פוסקת לא להתכסות במים מסריחים או במי המשרה ששורים בהם פשתן וקנבוס כדי לקרוא
קריאת שמע .הפתרון הוא להטיל לתוכם מים .המשנה מסיימת שצריך להרחיק "מהם" ומשיבה ארבע
218משנה ברורה הביא בשם הב"ח שיש להחמיר ב"רחום" .אולם בלעז לדעת כולם מותר ,הואיל וזה אינו מיוחד
להקב"ה דווקא .ומכל מקום לומר "הרחום ירחם עליך" אסור ,משום שהכוונה באמירת "רחום" הוא על הקב"ה.
219כלומר מותר להפר יש אפילו בלשון הוראה ואין צריך לדקדק ולומר "אל תעשה כך" בלי לשון הוראה .אמנם המשנה
ברורה מביא בשם חיי אדם שאין לומר לו בלשון הוראה ,כגון אם רואה בערב פסח שמגלח אחר חצות לא יאמר
"אסור לגלח" אלא יאמר "אין מגלחים" .ובביאור הלכה פוסק כדעת המחבר .וראה פסקי תשובות עמוד תרלח.
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אמות .הגמרא בהמשך מקשה כמה מים עליו לזרוק כדי לבטל את סרחונם? והסביר רש"י שהרי מים
מרובים הם .לפיכך יש להסביר את המשנה כך :אין לאדם להתכסות כלל במים המסריחים ,כיוון שאינו
יכול לבטלם ,אולם מי רגלים מועטים בתוך כלי מטיל בתוכם מים ורשאי לקרוא קריאת שמע .חלקו
הראשונים בהבנת המשנה מה הכוונה שצריך להרחיק "מהם" ארבע אמות ,האם מהמי רגלים בלבד או
שמא גם מן המים המסריחים:

רש"י :יש להרחיק ארבע אמות דווקא ממי הרגלים ,אבל אין צריך להתרחק ממים מסריחים
ארבע אמות.
טור :יש להרחיק ארבע אמות גם ממים מסריחים וזו כוונת המשנה.
פסק ההלכה:
שו"ע כטור :מים סרוחים או מי משרה ששורין בהן פשתן או קנבוס  -צריך להרחיק מהם כמו מן
הצואה .והסיק המשנה ברורה שאיסור מים סרוחים שייך גם ב( :א) מקווה שמימיו סרוחים
בימות הקיץ ,שדרך בני אדם להצטער מאותו הריח רע( .ב) משיכת מים סרוחים לגינה אם היא
סמוכה לבית הכנסת( .ג) מרתף יין שיש ריח מעופש ,אולם מהרמב"ם משמע שמותר ורק גדולי
החכמים היו נזהרים בזה .220

סימן פז'
סעיף א' -
קריאת שמע כנגד גרף של רעי ועביט:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
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.

הברייתא מלמדת שסיר שמיוחד לצואה או למי רגלים  -אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו ,למרות שאין בהם
עתה כלום והם נקיים [טור  -דווקא שהסיר עשוי מחרס או עץ שבולעים את הזוהמה .אולם זכוכית ,מתכת
וחרס מצופה מותר] .אולם מי רגלים עצמם  -מותר לקרוא קריאת שמע כנגדם אם הטיל בתוכם מים.
ודייקו הראשונים שממה שאמרה הברייתא דין ביטול באמצעות מים מועיל רק על מי רגלים בלבד ,משמע
שאין בכוחם לבטל את הגרף והעביט ,והביאו מספר טעמים לכך שאין בכוח המים לבטל( :א) רא"ש
ורמב"ם  -מכיוון שהכלים מיוחדים לשימוש זה ,דינם כבית הכסא לכל עניין( .ב) רבינו יונה  -דין הכלים
כצואה ואסור מן התורה משום "והיה מחניך קדוש" ,אולם מי רגלים אסורים מדרבנן ולכן מועיל נתינת
מים( .ג) בית יוסף  -מים מבטלים מי רגלים על ידי שמתערבים בהם ,אבל בעביט המי רגלים בלועים בתוך
דפנותיו ואין המים מגיעים לשם לבטלם.

שו"ע :גרף של רעי ועביט של מי רגלים של חרס או של עץ  -צריך להרחיק מהם כמו מצואה ,אפילו
הטיל בהם מים .אבל אם הן של מתכת או של זכוכית או של חרס מצופה [הלכה ברורה  -או
פלסטיק]  -מותר ,אם הם רחוצים יפה [מ"ב  -מבפנים ומבחוץ וגם שאין ריח].
220וראה הלכה ברורה עמוד קנא שפוסק בדין מרתף ועוד מקומות .וכן ראה פסקי תשובות עמודים תרמ -תרמא.
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1עביט שמיוחד גם לתשמיש אחר  -כגון לשפוך לתוכו שופכין ,אם אין בו צואה ולא ריח
רע  -מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו.
 .2עביט שמטיל בה רביעית אחרי כל השתנה  -מותר לקרוא ק"ש כנגדה ,אם אין מגיע
ממנה ריח רע.
 .3בדיעבד שקרא כנגד העביט  -רוב האחרונים סוברים כרבינו יונה שדין העביט מהתורה
למרות שמי רגלים עצמם מדרבנן ולכן אם קרא בתוך ארבע האמות של העביט  -חוזר.
 .4סוגי כלים ( -א) זכוכית  -רוב האחרונים (למעט הט"ז שמפקפק) סוברים כמחבר להקל,
משום שאין בולעים ואפילו אם בולעים אין בליעתם מרובה( .ב) ציפוי חרס  -ישנם דעות
רבות לגבי אופן הציפוי ,ולמעשה יש להחמיר שצריך שיהיה מצופה מבפנים ומבחוץ( .ג)
פורצלן  -דינו ככלי חרס.

סעיף ב' -
גרף של רעי ועביט שהפכו על פניהם:
אבי העזרי :אם כפא את הגרף של רעי או העביט מי רגלים על פיו  -מותר לקרוא כנגדו קריאת
שמע ,הואיל והוא מכוסה ואין שונה דינו מצואה בעששית.
מרדכי וטור :אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו ,משום שהזוהמה בלוע בתוכו והכלי עצמו הוא כמו
צואה ואסור עד שיכסוהו כדין צואה הדבוקה בסנדלו.
פסק ההלכה:
שו"ע כמרדכי וטור :גרף ועביט של חרס או של עץ שכפאו על פיו  -יש מתירין ויש אוסרין ,והלכה
כדברי האוסרים.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1גרף מתכת מלוכלך וכפאו על פיו  -מותר לקרוא כנגדו ,כיוון שאין איסורו אלא מתוכו
וכפיה נחשב כיסוי.
 .2הרחקה מגרף חרס מכוסה עם ריח רע  -צריך להרחיק ממנו ארבע אמות ממקום שכלה
הריח ,שזה בגדר ריח רע שיש לו עיקר.
 .3הרחקה מגרף מתכת מלוכלך ומכוסה עם ריח רע  -צריך להרחיק ממנו ארבע אמות
ממקום שכלה הריח.
 .4הרחקה מגרף מתכת נקי עם ריח  -מרחיק עד מקום שיכלה הריח ,שזהו ריח רע שאין לו
עיקר .ואם הוא נקי ואינו יוצא שום ריח רע ממנו  -די שירחוץ אותו מערב שבת לערב שבת
ויברך כנגדו.
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סעיף ג' -
קריאת שמע שגרף ועביט עמו בבית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כה עמוד ב:
בין לפני המטה בין לאחר המטה; רבן שמעון בן גמליאל אומר :לאחר המטה  -קורא ,לפני המטה  -אינו קורא ,אבל
מרחיק הוא ארבע אמות וקורא; רבי שמעון בן אלעזר אומר :אפילו בית מאה אמה  -לא יקרא עד שיוציאם ,או
שיניחם תחת המטה...
מאן שמעת ליה דאמר :כוליה בית כארבע אמות דמי  -רבי שמעון בן אלעזר היא...
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.

הברייתא מציגה שלוש דעות לגבי בית שיש בו עביט של מי רגלים או גרף של רעי:
.1

תנא קמא  -צריך להרחיק ארבע אמות מהעביט או הגרף ,אפילו המטה מפסיקה בינו לבין העביט,
משום שהמיטה אינה חוצצת.

.2

רבן שמעון בן גמליאל  -תלוי במיקום המיטה .אם העביט אחר המיטה  -קורא קריאת שמע ואינו
צריך להרחיק מהם ,כי המיטה חוצצת ועל ידה נחשבים העביט והגרף מחוץ למחנהו .אולם אם
העביט לפני המיטה  -אינו קורא כנגדם וצריך להרחיק ארבע אמות ,משום שאין המיטה מפסיקה
בינו לבין העביט והגרף.

.3

רבי שמעון בן אלעזר  -אסור לקרוא קריאת שמע בבית ,אלא אם כן יוציא או יניח תחת המיטה
את העביט והגרף .בהמשך הגמרא מתנהל דיון ועולה הטעם :הבית כולו נחשב כארבע אמות ולכן
לא מועיל להרחיק מהם בתוך הבית ,שהרי העביט והגרף נחשבים בתוך ארבע אמותיו ואסור

לקרוא קריאת שמע כנגדם.
הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים כמו מי להכריע במחלוקת הברייתא .רב ,באלי בן בתו של שמואל  -הלכה
כרבי שמעון בן אלעזר .אולם רבא פוסק שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר .חלקו הראשונים בפסק
ההלכה:

רבינו יצחק בן גיאת :הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שכל הבית נחשב ארבע אמות.
רי"ף ,רבינו יונה ,רא"ש ורמב"ם :אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר ,שהרי הלכה כרבא.
פסק ההלכה:
שו"ע כרוב הראשונים :מותר לקרוא קריאת שמע בבית שיש בו צואה ומי רגלים או גרף ועביט,
כיוון שהרחיק מהם כשיעור שנתבאר בסימן עט' .וכן אם כפה עליהם כלי [מ"ב  -אפילו יש קצת
אוויר בין הכלי לקרקע ,כל שהוא פחות משלושה טפחים  ,]221אף על פי שהם עמו בבית  -הרי אלו
כקבורים ומותר לקרות כנגדו.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1קריאת שמע שהצואה עומדת מאחורי המיטה  -מותר לקרוא קריאת שמע בלי להרחיק,
משום שהמיטה נקרא מחיצה .בתנאי ש( :א) המיטה גבוהה עשרה וחוצצת מכותל
221אולם מסביר שם המשנה ברורה שאם כפה עליו כלי שפתוח למעלה אסור לקרוא קריאת שמע ואפילו פחות
משלושה אסור.
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.2

.3
.4
.5

לכותל  222והמחיצות מגיעות עד פחות משלושה טפחים לארץ( .ב) שלא יראה את הצואה.
(ג) לא יגיע ריח רע.
קריאת שמע שהמי רגלים עומדים אחרי המיטה  -מותר לקרוא קריאת שמע ,כיוון שמי
רגלים על הארץ או בכלי שאינו גרף אינו אלא מדרבנן ולכן יש להקל בזה ואפילו אם אין
המיטה חוצצת .ומותר אפילו למי ששוכב על המיטה ,והוא שיזהר שלא יוציא איבר אחד
מחוץ למיטה למקום המי רגלים.
שולחן כמשמש למחיצה  -אין שולחן נחשב כמחיצה בין האדם לצואה ,אפילו שגבוה
עשרה טפחים ורחב ארבע .משום שאין לו מחיצות המגיעות לארץ.
קריאת שמע שצואה עומדת בין תנור לכותל  -אסור לעמוד בצד התנור ולקרוא ,משום
שהתנור מתשמישי הבית בטל לגבי בית ואינו חוצץ ,והוא הדין לגרף או למי רגלים.
קריאת שמע כשהוא על המיטה והניח גרף תחתיה  -אם מחיצות המיטה מגיעים עד
פחות משלוש סמוך לארץ מותר ,ואפילו אם המיטה בעצמה אינה גבוהה עשרה ,משום
שאומרים לבוד והוא מכוסה ,ודווקא שלא מגיע ריח רע .ולכן אם ר גלי המיטה גבוהים
שלושה טפחים כמיטות שלנו  -צריך הרחקה מהגרף כדין.

סימן פח'
סעיף א' -
קריאת שמע לבעל קרי:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
משנה :זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראתה נדה  -צריכין טבילה ,ורבי יהודה פוטר.

תנא קמא מציין שלושה אנשים שצריכים טבילה  -זב שראה קרי ,נדה שפלטה שכבת זרע ומשמשת שרואה
נידה צריכים טבילה ,אולם רבי יהודה פוטר אותם מטבילה .והסיקו הרי"ף והרא"ש שדווקא הם צריכים
טבילה ,אבל שאר טמאים  -זב שלא ראה קרי ונדה שלא פלטה שכבת זרע אין צריכים טבילה לדברי הכל.
ב .תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פב עמוד ב:
עשרה תקנות תיקן עזרא ...ותיקן טבילה לבעלי קריין...
ותיקו 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.

עזרא תיקן עשרה תקנות וביניהם תיקן שבעלי קרי צריכים לטבול במקווה [בית יוסף  -אפילו ארבעים סאה
זָרע וְּ ָר ַחץ
שאובים] .הגמרא מבררת שהרי טבילה שכזו מופיעה כבר בתורה "וְּ ִאיׁש כִ י ֵתצֵ א ִמ ֶמנּו ִׁשכְּ בַת ַ
עָרב" (ויקרא טו ,טז) ומיישבת שהפסוק נאמר לטומאת בעל הקרי לתרומה
בַמיִ ם ֶאת כָ ל ְּב ָשרֹו וְּ ָט ֵמא עַד ָה ֶ
ַ
וקדשים ובא עזרא ותיקן שאף ללמוד תורה אסור עד שיטבול .טעמים לתקנה( :א) ירושלמי ברכות (פרק ג'
הלכה ד')  -כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים( .ב) טור  -כי הקרי בא מקלות
ראש ודברי תורה צריך להיות באימה ויראה ברתת וזיע כמו בעת נתינתה.
 222תנאי זה שדווקא מכותל לכותל כתבו המגן אברהם ,אולם המשנה ברורה הביא אחרונים שמפקפקים בתנאי זה.
וראה פסקי תשובות עמוד תרמג שמתייחס לכך.
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ג .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד א:
תניא רבי יהודה בן בתירא היה אומר :אין דברי תורה מקבלין טומאה...שנאמר "הלא כה דברי כאש נאם ה'" ,מה אש
אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן מקבלין טומאה...
אמר רב נחמן בר יצחק נהוג עלמא כהני תלת...כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה...
כי אתא זעירי אמר :בטלוה לטבילותא ,ואמרי ליה בטלוה לנטילותא.

הגמרא מציגה בברייתא את דעתו של רבי יהודה בן בתירא שאין נוהגים כתקנת עזרא ובעלי קרי מותר
פַטיׁש
כָאׁש נְּאֻ ם ה' ּוכְּ ִ
בָרי ֵ
בדברי תורה  .223הטעם :אין דברי תורה מקבלים טומאה ,שנאמר "הֲ לֹוא כֹׁה ְּד ִ
יְּ פֹׁצֵ ץ ָסלַ ע" (ירמיה כג ,כט) הרי שנלמד מהפסוק שדברי ה' (התורה) היא כאש וכמו שאש לא מקבלת
טומאה כך ניתן ללמוד תורה על אף טומאת הקרי .בהמשך הגמרא מסביר האמורא רב נחמן בר יצחק
שנוהגים להלכה כמו רבי יהודה בן בתירא בדברי תורה .וכן זעירי שחזר מארץ ישראל לבבל אמר שחכמים
ביטלו את חיוב הטבילה .יש גורסים שאמר שביטלו את נטילת הידיים.
אם כן סדר הדברים .1 :מהתורה מותר לבעל קרי ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע .2 .עזרא תיקן שבעלי
קרי יטבלו לפני לימוד תורה .3 .רב נחמן וזעירי קובעים שנהגו כרבי יהודה בו בתירא שאין צריך טבילה.
חלקו הראשונים בפסק ההלכה:

רי"ף בשם יש אומרים א' :מה שפסק זעירי שביטלו את תקנת הטבילה של עזרא הכוונה בין
לדברי תורה בין לקריאת שמע ותפילה.
רי"ף בשם יש אומרים ב' :מה שפסק זעירי שביטלו את תקנת הטבילה של עזרא הכוונה דווקא
לדברי תורה ,אבל לתפילה צריך טבילה או רחיצה בתשעה קבין.
רב האי גאון :בעלי קרי אף על פי שאין להם מים  -אינם מתפללים עד שירחצו  ,224כיוון שאין
בגמרא אמירה מפורשת יש לנקוט את מנהג כל ישראל.
רבינו ישעיה ובה"ג :אין צריך בין קריאת שמע ובין תפילה .והסביר הבית יוסף שכמו שלקריאת
שמע לא צריך בעל קרי רחיצה כך לתפילה גם לא צריך.
ראב"ד וטור  :225הכל הולך אחרי המנהג ו היום לא נוהגים טבילה או רחיצה לא לדברי תורה ולא
לקריאת שמע ולא לתפילה .מהלך ביטול תקנת עזרא :מהגמרא משמע שלא נוהגים דווקא טבילה
("טבילותא") אבל רחיצה עדיין נוהגים ,אולם בירושלמי מצינו שגם רחיצה לא נוהגים וסומכים
אנו על הירושלמי ומכוח זה התבטלה התקנה.
רמב"ם  :226הלכות קריאת שמע  -לא פשטה תקנה זו בכל ישראל ולא היה כוח ברוב הציבור לעמוד
בה  227לפיכך בטלה וכבר נהגו כל ישראל לקרוא בתורה וקריאת שמע והן בעלי קריין .הלכות
 223התוספות בבא קמא התקשו ,שהרי כלל ידוע הוא שאין בית דין יכול לבטל את דברי חבירו אלא אם כן גדול ממנו
בחכמה ובמנין .וכיצד ביטל רבי יהודה את תקנת עזרא? והשיבו שלושה תירוצים( :א) רבי יהודה סובר שמעולם לא
תיקן עזרא תקנה זו( .ב) עזרא אכן תיקן תקנה זו ,אבל התנה מתחילה שכל בין דין יכול לבטלה( .ג) התקנה לא פשטה
ברוב ישראל ,והכלל הוא שתקנה שלא פשטה איסורה ברוב ישראל בטלה.
224בבית יוסף מסתפק בהבנת הרי"ף את רב האי גאון האם מה שנקט שצריכים רחיצה לפי התפילה הכוונה לרחיצה
של תשעה קבין כפשט הלשון או שכוונתו שצריך טבילה ,ומשמע שצריך רחיצה ולא טבילה .וראה אוצרות יוסף סימן
ב' עמוד יז שהביא ראשונים שהבינו אחרת.
225אולם בבית יוסף מובא שהטור (סימן רמא) כתב שהמחמיר תבוא עליו הברכה.
226הרמב"ם מוצג כדעה בפני עצמה ,אולם ניתן לדון האם הוא מסכים אם אחד מהראשונים שהובאו בבית יוסף .וראה
אוצרות יוסף סימן ב' עמוד יט שהביא בשם הכסף משנה שהרמב"ם סובר כרי"ף בשם רב האי גאון.
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תפילה  -כבר בטלה תקנה זו ומנה ג פשוט בספרד שאין בעל קרי בריא מתפלל עד שרוחץ כל בשרו
במים וחולה פטור .אם כן יוצא ,שאין חיוב לבעל קרי אלא רק מתורת מנהג.
פסק ההלכה:
שו"ע כראב"ד וטור :כל הטמאים קורין בתורה וקורין קריאת שמע ומתפללין .חוץ מבעל קרי
שהוציאו עזרא מכל הטמאים ואסרו בין בדברי תורה בין בקריאת שמע ותפילה עד שיטבול
[ביה"ל  -וחציצה רק ברוב גופו מעכבת] ,כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן
כתרנגולין .ואחר כך ביטלו אותה תקנה והעמידו הדבר על הדין שאף בעל קרי מותר בדברי תורה
ובקריאת שמע ובתפילה בלא טבילה ובלא רחיצה דתשעה קבין וכן פשט המנהג .וכתב משנה
ברורה שמכל מקום מי שרוצה לנהוג ולטבול תבוא עליו הברכה ובלבד שלא יעבור זמן ק"ש
ותפילה בעבור הטבילה .228
א .משנה ברורה  -עוד בעניין רחיצה בתשעה קבין :229
 .1שפיכת המים במספר כלים  -יכול לשפוך עד שלושה כלים שמצטרפים לתשעה קבין,
באופן שלא יפסיק משפיכ ת כלי אחד עד שיתחיל את השני.
 .2טבילה בתשעה קבין  -לא עולה לו טבילה ,משום שכל שהוא דרך טבילה צריך ארבעים
סאה וקרקע.
 .3נכנס חציו למקווה ושפכו עליו תשעה קבין מלמעלה  -עלתה לו טבילה.
 .4אופן העמידה בעת השפיכה  -עומד זקוף ושתי ידיו מונחים נגד ליבו ולא ידחוק אותם
בחיבוק כדי שיבואו המים לשם.
ב .רמ"א ואחרונים  -תפילה לאישה נידה:
רמ"א :יש שכתבו שאין לאישה נידה [מ"ב  -ולא יולדות] בימי ראייתה להיכנס לבית הכנסת או
להתפלל או להזכיר השם או לגע בספר .ויש אומרים שמותרת בכל וכן עיקר .אבל המנהג במדינות
אלו כסברא ראשונה .ואפילו במקום שנהגו להחמיר ,בימים נוראים [מ"ב  -מיום ראשון של
סליחות ואילך] וכהאי גונא שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת  -מותרין לילך לבית הכנסת
כשאר נשים ,כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ.
משנה ברורה :במדינתנו נוהגים היתר לעולם ומברכות ומתפללות ,ומכל מקום( :א) לא יסתכלו
בספר תורה בשעה שמגביהים אותה להראות לעם( .ב) לא יכנסו לבית קברות.
ילקוט יוסף :נשים בימי נידתן חייבות להתפלל ולברך כל הברכות שמחויבות בהן ואסור להן
להימנע בגלל טומאתן ,ואפילו אם נהגו להחמיר בכך ימים רבים עליהן לבטל מנהגן ולהתפלל
ולברך כל הברכות .לגבי הכניסה לבית הכנסת וראיית הספר תורה ,מעיקר הדין מותר ומכל מקום
227ובמגן אברהם הובאו שני טעמים נוספים( :א) ביטול תורה( .ב) ביטול פריה ורביה.
228וראה פסקי תשובות עמודים שמאריך להסביר בחובת הזהירות בטבילה במקווה ,במיוחד בדורות האחרונים
שהמקוואות בכל מקום ולכן לשיטתו עדיף שיטבול ויתפלל בטהרה ביחידות מלהתפלל בציבור בלא טבילה.
229וראה ילקוט יוסף חלק א עמוד קלד שמיקל שאפשר תשעה קבין במקלחת.
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רשאיות להחמיר על עצמן ,משום שכל זה הוא רק משום כבוד לקדושת בית הכנסת והתורה.
אולם בימים נוראים אין המנהג להחמיר ,כי עלבון הוא להן שהכל נכנסות והן נשארות בחוץ.

סימן פט'
סעיף א' -
זמן תפילת שחרית:
א .תחילת תפילת שחרית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
משנה :תפלת השחר עד חצות ,רבי יהודה אומר :עד ארבע שעות.
גמרא :ורמינהו :מצותה עם הנץ החמה ,כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום!
כי תניא ההיא  -לותיקין ,דאמר רבי יוחנן :ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה...

המשנה מציגה מחלוקת לגבי סוף זמן תחילת שחרית :תנא קמא  -עד חצות היום ,רבי יהודה  -עד ארבע
שעות מתחילת היום .אולם בגמרא מקשים מברייתא שפוסקת שמצוותה של קריאת שמע היא לקרוא
אותה עם הנץ החמה כדי שיוכל להתפלל תפילת שמונה עשרה בנץ .אם כן נלמד מהברייתא שזמן שחרית
הוא בנץ החמה ואולם במשנה נאמר שזמנה מאוחר יותר בשעה רביעית או אפילו עד חצות .הגמרא
מסבירה שהברייתא עוסקת ב"ותיקין" שהם אנשים שמהדרים ומקדימים למצוות ,אך משנתנו דנה בעיקר
הדין של זמן התפילה .והסבירו הרא"ש ותוספות שדין הותיקין הוא באמת מנץ החמה ,אולם פשוט הוא
שאפשר להתחיל להתפלל כבר מעמוד השחר והוא שיראה שעלה ברק השחר והאיר פני המזרח ,כמו בתמיד
של שחר.

שו"ע עפ"י רא"ש ותוספות :זמן תפילת שחרית  -מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה ,כדכתיב
"ייראוך עם שמש" .אם התפלל משעלה עמוד השחר [מ"ב  -השחר מתחיל להבריק במקצתו ]230
והאיר פני המזרח  -יצא [ 231מ"ב  -בדיעבד ואפילו שלא בשעת הדחק].
א .ביאור הלכה  -התפלל שעלה עמוד השחר ולא האיר כל פני המזרח:
שו"ע :משמע מדברי המחבר שאם עלה עמוד השחר ועדיין לא האיר כל פני המזרח אלא הבריק
השחר כנקודה לבנה  -לא יצא ידי חובתו אפילו בדיעבד.
מגן אברהם ופרי חדש :בדיעבד יוצא ידי חובה ,משום שמעיקר הדין עולת התמיד כשרה להקרבה
כבר מעלות השחר ,אלא שחוששים שמא יבוא לטעות לכן צריך הארת המזרח.
ביאור הלכה :יש לחלק .אם זו לא שעת הדחק והתפלל לפני הארת פני המזרח יש לחזור ולהתפלל,
אולם אם היה בשעת הדחק אינו חוזר ומתפלל.
230וראה פסקי תשובות עמודים תרנה -תרס שדן בחישוב זמן עלות השחר ותיאור השלבים של עלות השחר.
231והדגיש המשנה ברורה שמדובר דווקא לעניין תפילה שיוצא בדיעבד אחרי שהאיר המזרח ,משום שהותקנה כנגד
התמיד שהיה תכף הארת המזרח .אולם לענין קריאת שמע לא יוצא בדיעבד ,עד שיכיר את חברו ברחוק ארבע אמות
וזה מאוחר מזמן הארת המזרח.
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ב .הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1מניין פועלים  -פועלים ושכירים הצריכים לצאת לעבודתם השכם אינם רשאים להקדים
ולהתפלל קודם עלות השחר .לכן ,יתחילו באמירת קורבנות בלי טלית ותפילין כשעה וחצי
קודם הנץ ויתחילו בנחת "פסוקי דזמרה " מיד אחר עלות השחר ,ואחר "ישתבח" יתעטפו
בטלית ויניחו תפילין בברכות ויתפללו.
 .2יחיד בנץ>מניין פועלים  -מי שיש לו במקום מגוריו מנין קודם הנץ ראוי שיתפלל ביחידות
בנץ ,מפני שתפילה בציבור היא מצווה מן המובחר ותפילה קודם הנץ היא בדיעבד או
בשעת הדחק .ומכל מקום ,ראוי שיבוא לבית הכנסת כדי שיענה קדיש וקדושה ולאחר
מכן יתפלל ביחידות.
 .3יחיד בנץ> מני ין בזמן תפילה  -אם במקום מגוריו יש מניין רק אחרי נץ החמה בתוך זמן
תפילה והוא עצמו יכול להתפלל בנץ ביחידות ,עדיף שיתפלל ביחידות אם יודע בעצמו
שיכול לכוון בתפילתו כראוי ,ואם לאו עדיף שיתפלל בציבור אחרי הנץ החמה.
ב .סוף תפילת שחרית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
...כולי עלמא עד חצות ותו לא? 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 ...אמר רב כהנא :הלכה כרבי יהודה ,הואיל ותנן בבחירתא כוותיה.

בהמשך לגמרא שלעיל שתירצה ששאר האנשים שאינם ותיקין מאחרים ומתפללים מעיקר הדין עד חצות.
מקשה הגמרא :והרי אמר רבי יוחנן שמי שטעה ולא התפלל שחרית יכול להתפלל שתיים ונמצא שאפשר
להתפלל שחרית גם לאחר חצות בזמן מנחה .מסבירה הגמרא :אכן כל היום אפשר להתפלל שחרית אם לא
התפלל שחרית ,ומכל מקום אם התפלל עד חצות נותנים לו שכר תפילה בזמנה ,אולם אם התפלל לאחר
חצות שכר תפילה נותנים לו אבל שכר תפילה בזמנה לא נותנים לו .בהמשך הגמרא פוסק רב כהנא הלכה
כרבי יהודה שזמן תפילה הוא עד ארבע שעות ,כי שנינו כדבריו במסכת עדיות .וכך פסקו הראשונים שאם
עבר ולא התפלל אחר ארבע שעות  -יתפלל עד חצות ויש לו שכר תפילה .והסביר בית יוסף שלא מכוח רבנן
פוסקי ם כך שהרי הם נדחו להלכה ולכאורה משעה רביעית לא היה צריך להתפלל ,אולם לא ייתכן שדינו
יהיה גרוע מאדם שלא התפלל בכלל ויכול ולהתפלל מנחה פעמיים ולכן מאפשרים להתפלל עד חצות.

שו"ע :ונמשך זמנה עד סוף ארבע שעות שהוא שליש היום .ואם טעה או עבר [מ"ב  -כלומר במזיד]
וה תפלל אחר ארבע שעות עד חצות ,אף על פי שאין לו שכר כתפילה בזמנה ,שכר תפילה מיהא
איכא .והסביר משנה ברורה שאם הזיד טוב שיתפלל בתורת נדבה ,משום שיש פוסקים שאחרי
ארבע שעות שוב לא יכול להתפלל כלל.
הגה :ואחר חצות אסור להתפלל תפילת שחרית .ומסיק משנה ברורה שתכף אחר חצות אין
להתפלל שחרית (אלא ימתין חצי שעה אחר חצות ויתפלל מנחה ואח"כ שחרית בהשלמה ,)232
 232דווקא שלא התפלל בשוגג ,אבל במזיד אין לו תקנה.
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ולמרות שיש פוסקים שמקלים בחצי שעה שאחרי חצות אין לזוז מפסק הרמ"א  .233אמנם בדיעבד
אם התפלל בחצי שעה ראשונה יצא.

סעיף ב' -
אמירת "שלום" קודם התפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד א:
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 במה אלא במה...
מתיב רב ששת :בפרקים  -שואל מפני הכבוד ומשיב!
תרגמה רבי אבא :במשכים לפתחו.

רב קובע שמי שנותן "שלום" לחברו קודם שהתפלל זה נחשב כאילו עשה לחברו במה .המקורִ :ח ְּדלּו לָכֶ ם
בַמה נ ְֶּח ָׁשב הּוא (ישעיהו ב ,כב) .ומסביר רש"י שהנביא אומר להם כשיש
ִמן ָה ָא ָדם אֲ ֶׁשר נְּ ָׁש ָמה ְּב ַאפֹו כִ י ֶ
"בַמה" אלא
ֶ
לכם להתעסק בכבוד המקום (תפילה) אל תתעסקו בכבוד אדם (אמירת "שלום") אל תקרי
"בַמה" ,משום שבמקום להחשיב את הבורא החשיב את האדם ועשהו במה .רב ששת מקשה שהרי למדנו
ָ
במשנה שניתן להקדים שלום לאדם נכבד ומיישב רבי אבא שמה שרב אסר להקדים שלום לחברו לפני
התפילה מדובר דווקא "במשכים לפתחו" של חברו לתת לו שלום לפני התפילה והמשנה עוסקת במקרה
שנפגשו באופן אקראי .חלקו הראשונים איזה סוג של אמירת שלום נאסר בגמרא:

רבינו יונה בשם רבני פרובינציא :אסורה דווקא אמירת המילה "שלום" ,משום ששמו של הקב"ה
הוא שלום .אולם מותר להשכים לפתחו של חברו ולומר לו "צפרא דמרי טב" ,כיוון שאינו מזכיר
לו שלום.
רבינו יונה :אמירת "צפרא דמרי טב" מותרת דווקא כשהוצרך ללכת לראות לעסק מעסקיו או
לשום ענין ,אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם התפילה אפילו "צפרא דמרי טב" אסורה.
לגבי אמירת "שלום" אם פוגשו בדרך מותר ,אולם אסור להשכים לפתחו באמירה זו.
רבינו ירוחם :אמירת שלום כגון צפרא דמרי טב מותרת ,אולם פעולת כריעה אסורה במשכים
לפתחו ,אבל אם פגש בו באופן אקראי מותר גם לכרוע.
ארחות חיים :כריעה אסורה אפילו כשאינו משכים לפתחו ,אולם מדובר דווקא כשלא אמר ברכות
השחר ,אך מי שבירך ברכות השחר כבר קיבל על עצמו עול מלכות שמים ומותר לכרוע כשפוגש
את חברו בדרך .אולם אומר שלום בכל לשון שירצה בין בדרך בין בבית כנסת.
ראב"ד ורשב"א :אסורה אמירת "שלום" ,אולם מותר לומר "צפרא דמרי טב" .הטעם :יש
באמירת "צפרא דמרי טב" יציאה מהשגרה ותזכורת שאסור להתעכב בדברים אחרים עד
שיתפלל .234
233וכן פוסק הלכה ברורה עמוד קעט.
 234כלומר ,הם מסכימים לחלוקה של רבני פרובינציא ורבינו יונה בין אמירת "שלום" ל"צפרא דמרי טב" ,אך יש הבדל
בין שני החילוקים .לדעת רבני פרובינציא ורבינו יונה החילו ק הוא בין שאלת שלום בשמו של הקב"ה לבין שאלת
שלום ללא הזכרת שם ה' ,ואילו לדעת הראב"ד החילוק הוא בין שאלת שלום בברכה שגרתית ומקובלת לבין שאלת
שלום בברכה לא שגרתית וראה תורת אמך עמוד  385שמסביר שהנפקא מינה בין שניהם היא בדין אמירת "בוקר
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סיכום שיטות הראשונים:
פוגשו בדרך

משכים לפתחו

רבני פרובינציא

מותר ליתן לו שלום

מותר לומר "צפרא דמרי טב" ,אך אסור לומר שלום

רבינו יונה

מותר ליתן שלום

רבינו ירוחם

מותר ליתן שלום ,ומותר לכרוע

ארחות חיים

ראב"ד ורשב"א

אסור ליתן שלום .לגבי אמירת "צפרא דמרי טב" יש
לחלק :אם לכבד חברו  -אסור ,אם לצורך  -מותר

מותר ליתן שלום ,אך כריעה אסורה
(ושלא אמר ברכות השחר)
אין לומר שלום ,אולם מותר לומר
"צפרא דמרי טב"

מותר ליתן שלום ,אולם כריעה אסורה
אסור ליתן שלום

לא ברור אם מותר לומר "צפרא דמרי טב"

פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה וכרבינו ירוחם  :235כיוון שהגיע זמן תפילה [מ"ב  -מעמוד השחר]  -אסור לאדם
להקדים לפתח חבירו [מ"ב  -והוא הדין אם הולך בבית הכנסת ממקום הקבוע לו למקום חברו,
והוא הדין לאביו או רבו  ]236ליתן לו "שלום" ,משום דשמו של הקדוש ברוך הוא שלום [מ"ב -
ובלשון לעז יש לעיין] ,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 תפילה ,אפילו זה הלשון
אסור .וכן אסור לכרוע לו כשמשכים לפתחו .ויש אומרים דכריעה אסורה אפילו בלא משכים
לפתחו .ואם התחיל לברך הברכות [הגה  -אחר כך] ,אין לחוש כל כך .ואם אינו משכים לפתחו,
אלא שפגע בו בדרך ,מותר ליתן לו שלום .ויש אומרים שאפילו במוצא חבירו בשוק לא יאמר לו
אלא "צפרא דמרי טב" כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל ,עד שיתפלל.
משנה ברורה  -השבת "שלום" כשחברו שואל בשלומו:
כל מה שנאמר בהלכה זו מדבר כשהוא מקדים שלום לחברו ,אולם כשחברו שואל בשלומו  -מותר
להשיב בכל עניין .וכל שכן שמי שכבר התפלל מותר להשכים לפתחו של חברו שלא התפלל
ולהקדימו בשלום ,אף על פי שיצטרך להשיבו.
טוב" בזמננו .באמירת "ב וקר טוב" אין שם ה' ולכן לפני הבנת רבני פרובינציא דינה כדין אמירת "צפרא דמרי טב",
אך "בוקר טוב" היא ברכה שגרתית ,ולכן לפי הבנת הראב"ד דין אמירתה כדין אמירת "שלום".
 235משום שהמחבר מביא את דעת רבינו יונה ואחר כך רבינו ירוחם בסתם ,ואחר כך מזכיר ב"יש אומרים" את
ה ארחת חיים והראב"ד .לכן לסיכום דבריו( :א) אמירת "שלום"  -אסורה כשמשכים לפתח חברו לשאול בשלומו ,אבל
פגש אותו בדרך יכול להקדים לו "שלום" .וראה הלכה ברורה שעדיף להחמיר שאף כשפגש אותו ולא אמר ברכות
השחר  -לומר "בוקר טוב"( .ב) אמירת "צפרא דמרי טב"  -אסור להקביל פניו ולומר בוקר טוב ,אמנם אם הוצרך ללכת
דרך חצרו של חברו לראות איזה עסק ,מותר אגב זה ללכת לפתחו של חברו ולומר לו בוקר טוב (ולגבי אמירת שלום
במצב שכזה ראה ביאור הלכה שמביא מחלוקת אחרונים)( .ג) כריעת כבוד  -אסור דווקא כשמשכים לפתחו.
236והסביר משנה ברורה שלגבי אדם אלים ,טוב יותר שיתן לו יד בלא אמירת שלום ,ואם פגעו בדרך יש להקל
באמירת שלום.
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סעיף ג' -
עשיית חפציו ואכילה ושתיה קודם התפילה:
א .עשיית צרכיו ויציאה לדרך קודם תפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד א:
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".

הגמרא מביאה שני הוראות של רב אידי בר אבין בשם רב יצחק בר אשיאן( :א) אסור לאדם לעשות חפציו
עָמיו" .קרי ,אדם צריך
לְּד ֶרְך פְּ ָ
קודם שהוא מתפלל ,שנאמר בתהלים (פה ,יד) " צֶ ֶדק לְּ פָ נָיו יְּ ַהלְֵך וְּ י ֵָשם ֶ
להקדים לפניו ("לפניו יהלך") את תפילתו ("צדק" שמצדיק את עצמו לפני בוראו) ואחר כך ללכת לדרכו
לעשות את חפציו ("וישם לדרך פעמיו")( .ב) כל מי שמתפלל ואחר כך יוצא לדרך הקב"ה מצליח את עסקיו,
עָמיו" .וחלקו הראשונים
לְּד ֶרְך פְּ ָ
שנאמר (שם) "צֶ ֶדק לְּ פָ נָיו יְּ ַהלְֵך" (הקדמת התפילה) "וְּ י ֵָשם" (הקב"ה שם) ֶ
מהי התפילה שאסור לעשות לפניה חפציו:

יש מדקדקים בשם תרומת הדשן :היו נמנעים ללכת לצורכיהם בשחרית עד שהיו נכנסים תחילה
לבית הכנסת ואומרים שירות ותשבחות ואחר כך הולכים לעשות חפציהם.
תרומת הדשן :מפשט הגמרא יש ללמוד שהתפילה המדוברת אינה שירות ותשבחות אלא תפילת
שמונה עשרה .לכן ,רק אחרי שהתפלל תפילת עמידה יכול לפנות לצורכיו.
פסק ההלכה:
שו"ע כתרומת הדשן :אסור לו להתעסק בצרכיו או לילך לדרך [מ"ב  -אפילו אם במקום שיבוא
יוכל להתפלל עם הציבור בזמנו] ,עד שיתפלל תפלת שמונה עשרה.
רמ"א  :237ויש מקילין לאחר ש אמרו מקצת ברכות קודם שאמרו "ברוך שאמר" ,וטוב להחמיר
בזה.
משנה ברורה  -מספר דינים :238
 .1התעסקות בצרכיו קודם אור הבוקר  -מותר לעשות מלאכה ,אולם חצי שעה קודם אור
הבוקר צריך שיברך קודם את סדר הברכות.
 .2משרת שמשמש קודם התפילה  -מעיקר הדין מותר לבקש ממשרתו שישמש אותו קודם
שהתפלל המשרת ,אבל מידת חסידות שיזהירו שיברך הברכות ויקרא אחת של שמע
קודם עשיית צרכיו.

 237מכריע כתרומת הדשן רק בתורת "יש להחמיר" ולא מעיקר הדין כפי השולחן ערוך.
238וראה פסקי תשובות עמודים עתר  -תרעג שמרחיב ומפרט בעשיית צרכיו ונסיעה קודם תפילת שחרית.
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ב .אכילה ושתיה קודם תפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב:
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב :כל האוכל ושותה ואחר כך
מתפלל  -עליו הכתוב אומר" :אתי השלכת אחרי גוך" ,אל תקרי גויך אלא גאיך .אמר הקדוש ברוך הוא :לאחר
שנתגאה זה  -קבל עליו מלכות שמים.

רבי יצחק פוסק שכל מי שאוכל ושותה בבוקר ואחר כך מתפלל עליו הכתוב (מלכים א' יד ,ט) "וְּ א ִֹׁתי
חֲרי גַּוֶָך" .ומסביר דבריו באמצעות לימוד "אל תקרי" :אל תקרי "גוך" דהיינו גופו אלא "גאיך"
ִה ְּׁשלַכְּ ָת ַא ֵ
כלומר גאוותך ,אומר הקב"ה על זה שאוכל ושותה ואחר כך מתפלל  -לאחר שהוא התגאה ומילא תאוותו
ורק לאחר מכן קיבל על עצמו עול מלכות שמיים .וחלקו הראשונים לגבי שתיית מים לפני התפילה :239

ארחות חיים וכלבו בשם רבינו פרץ :אסור לשתות מים לפני התפילה ,כיוון שגם בשתיית מים יש
גאות.
ראבי"ה ,רא"ש ומרדכי :מותר לשתות מים לפני התפילה ,משום שלא שייך בכך גאווה .והסביר
מהר"י אבוהב שהרי המשמעות של "גוך" היא גוף ולכאורה היה צריך לאסור כל דבר שהוא צורך
הגוף ,אולם מכיוון שיש לקרוא "גאיך" מלשון גאווה ,מותר לשתות מים\ אוכלים ומשקים לרפואה
לפני התפילה משום שאין בהם גאווה .240
פסק ההלכה:
שו"ע כראבי"ה :ולא לאכול [מ"ב  -ולא לטעום] ולא לשתות ,אבל מים מותר לשתות קודם תפלה,
בין בחול ובין בשבת ויום טוב .וכן אוכלים ומשקין לרפואה מותר [מ"ב  -אפילו אוכל טוב ואפילו
שאינו חולה גמור .]241
משנה ברורה  -שתיית קפה ותה לפני תפילת שחרית :242
מותר לשתות תה וקפה קודם התפילה בלא חלב וסוכר כדי שיוכל לכוון דעתו ולהתפלל .אולם
העולם נוהגים להקל ולוקחים מעט סוכר בפיו בעת השתיה ,משום שסוברים שדווקא אם נותן
הסוכר בת ה למתקו אסור קודם התפילה משום גאווה .וטוב שיאמר תחילה פרשת שמע ישראל.
ובכל מקרה אסור לשתות באסיפת חברים.
239יש דיון האם בשאלה זו יש לחלק בין יום שבת ליום חול ואכמ"ל.
240והסביר בבית יוסף את דברי מהר"י אבוהב :איסור השתייה הוא מדרבנן וגזרו חכמים דווקא בדבר שהוא דרך
גאווה ,ומכיוון שרצו להסמיך על פסוק היו צריכים להשתמש בדרשת "אל תקרי" כדי שמשמעות האיסור תתאים
לפסוק.
241וראה ביאור הלכה שדן באדם חלש שאינו יכול להמתין עד גמר תפילה בציבור שטוב יותר שיתפלל לעצמו בביתו
ויאכל מעט ואחר כך ילך לבית הכנסת לשמוע קדיש ,ברכו וקדושה ולא שיאכל קודם התפילה וילך לבית הכנסת
להתפלל עם הציבור.
242וראה הלכה ברורה עמודים קצב -רב שדן בזה שמחלק בין סוכר לחלב :סוכר  -מותר לכתחילה בשתיית קפה או תה,
כיוון שדרך לשתותם עם סוכר ,חלב  -יש להחמיר שלא לתת מעט חלב על קפה או תה ,אולם מי שרגיל לתת מעט והוא
אדם חלש יש לו על מי לסמוך.
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סעיף ד' -
אכילת הרעב ושתיית הצמא קודם התפילה:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :הצמא והרעב הרי הם בכלל החולים .אם יש בו יכולת לכוון דעתו  -יתפלל,
ואם לאו  -אם רצה [מ"ב  -מלשון "רוצה" משמע שאינו מחוייב ,והטעם משום שעכשיו בכל מקרה
לא מכוונים כל כך] אל יתפלל עד שיאכל וישתה.

סעיף ה' -
התחיל לאכול קודם עלות השחר:
תוספות ורשב"א  :243אם התחיל לאכול קודם עלות השחר ועלה השחר  -אין צריך להפסיק אכילתו
לטובת התפילה ,וכך פשט הלימוד בגמרא "אל תקרי גויך אלא גאיך" שמדובר שאכל לאחר שהגיע
זמן התפילה.
רא"ש בשם ר" י ורבינו יונה :התחיל לאכול קודם עלות השחר  -צריך להפסיק אכילתו לטובת
התפילה ,ולמרות שבתפילת מנחה אם התחילו אין מפסיקים ,יש להחמיר בתפילת שחרית שסמכו
את איסור האכילה על פסוק ויש לאו "לא תאכלו על דם".
פסק ההלכה:
השחר 245

[מ"ב  -אפילו בהיתר ,דהיינו שהיה יותר
שו"ע כרא"ש  :244ואם התחיל לאכול קודם עלות
מחצי שעה עד עלות השחר]  -צריך להפסיק ,ויש אומרים שאין צריך להפסיק.

סעיף ו' -
איסור לימוד תורה קודם תפילת שחרית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד ב:
אבא בנימין אומר :על שני דברים הייתי מצטער כל ימי  -על תפלתי שתהא לפני מטתי ...לא תימא לפני מטתי ,אלא
אימא :סמוך למטתי.

אבא בנימין היה דואג וטורח כל ימיו לקיים שתפילתו הייתה סמוך למיטתו ,כלומר שהיה נזהר שסמוך
לזמן קימתו מהמיטה היה קורא קריאת שמע ומתפלל .חלקו הראשונים במה היה נזהר שלא לעשות קודם
התפילה:

רש"י :היה נזהר שלא לעסוק במלאכה ,ואף לא לעסוק בתורה מהשעה שקם ממיטתו עד
שהתפלל .והסבירו הראשונים את דבריו בחילוקים( :א) רא"ש  -מי שרגיל להתפלל בבית מדרשו
ביחידות ואינו הולך לבית הכנסת אסור ללמוד ,שמא ישכח להתפלל מתוך עיון בלימודו ,אבל
 243הטור הביא את הרמב"ם שסובר שאין צריך להפסיק ,אולם בבית יוסף דוחה זאת משום שהרמב"ם בנוסח שתחת
ידיו כ תוב שאין צורך להפסיק בתפילת המנחה אבל לא בשחרית.
 244סתם ויש אומרים הלכה כסתם .ובמשנה ברורה הביא שהאחרונים הכריעו אף הם כסברה ראשונה.
245ובמשנה ברורה הביא בשם הזוהר שאפילו הקם מחצות יש להחמיר שלא לאכול .ולמעשה פסק שלכתחילה יזהר
אם אינו מוכרח אלא אוכל למלא תאוותו .וראה הלכה ברורה עמוד רב.
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הרגיל ללכת לבית הכנסת מותר ללמוד קודם התפילה( .ב) רבינו יונה  -אם לומד לעצמו אסור
ללמוד קודם התפילה אלא יתפלל קודם ,אבל אם מלמד לאחרים מותר כי זכות הרבים הוא דבר
גדול .ואם לא ילמד קודם התפילה יש לחשוש שתתבטל קביעותם ולא ילמדו אחר כך.
תוספות :אבא בנימין היה נזהר שלא לעסוק במלאכה קודם התפילה .וישנה ראיה שמותר ללמוד
תורה לפני התפילה שהרי לקמן (יד ,ב) מסופר שרב היה קם ,נוטל ידיו ,מברך ,שונה בלימוד ואחר
כך קורא קריאת שמע.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י עפ"י הרא"ש ורבינו יונה :אפילו ללמוד [מ"ב  -רוצה לומר להתחיל ללמוד  ]246אסור
משיגיע זמן תפילה [מ"ב  -עלות השחר  247ויש מקלים מנץ החמה] .והיינו ,מי שרגיל להתפלל בבית
מדרשו [מ"ב  -רוצה לומר ביחידות] ואינו רגיל לילך לבית הכנסת ,דאיכא למיחש דלמא מטריד
בגירסיה [מ"ב  -אפילו לימוד קבוע שאין חשש כל כך שיימשך בלימודו] ויעבור זמן קריאת שמע
ותפילה ,אבל מי שרגיל לילך לבית הכנסת מותר .ואם הוא מלמד לאחרים ,אפילו אם אינו רגיל
לילך לבית הכנסת  -מותר ,כיוון שהשעה עוברת ,דזכות הרבים דבר גדול הוא ואם לא ילמדו עכשיו
יתבטלו ולא יוכלו ללמוד.
משנה ברורה  -מציאות נוספת שמותר ללמוד תורה לפני התפילה :248
במציאות שבאופן עקרוני אסור ללמוד ,אולם ישנה סבירות שיזכירו לו להתפלל ולכן יהיה מותר
ללמוד תורה ביחידות לפני התפילה ,כגון( :א) הציבור רגילים להתאסף אליו( .ב) אמר לחברו
(שאינו לומד) שאם ייטרד בלימוד שיזכיר לו שלא יעבור את הזמן.

סעיף ז' -
תספורת ומרחץ קודם תפילת שחרית:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :מותר להסתפר וליכנס למרחץ [מ"ב  -דווקא סמוך לשחרית דהיינו קודם
עלות השחר ,אולם משעלה השחר אסור] ,שלא גזרו אלא סמוך למנחה שהוא דבר המצוי [מ"ב -
שרוב העם נכנסים שם ביום ,אבל בשחר דבר שאינו מצוי לא גזרו  .]249והסביר הלכה ברורה
שמד ובר דווקא בבית המרחץ שהוא דרך קבע והיה חשש שמא ימשך או שמא יחלש ולא יהיה
בכוחו להתפלל ,אבל להתרחץ במקלחת או באמבטיה שבביתו קודם תפילת שחרית מותר
לכתחילה ואפילו אחרי נץ החמה ,משום שרחיצה כזו נחשבת דרך עראי .250
 246אבל אם כבר התחיל ללמוד אפילו אחר שהגיע הזמן  -אינו פוסק אם ישאר לו שהות אחר כך להתפלל בזמן תפילה.
 247אבל קודם לעלות השחר מותר אפילו להתחיל ,וכשהתחיל ממילא אינו פוסק אם לא ירא שיעבור הזמן.
248וראה פסקי תשובות עמוד תרפ שכותב שמנהג העו לם לא להחמיר בזה ואדרבה הידור יש בלימוד לפני תפילה ,ואף
בדברי המחבר והמשנה ברורה כמעט ואין מציאות שיהיה אסור.
249אולם מוסיף המשנה ברורה שאותן מלאכות שדרך בני אדם להשכים להם קודם עמוד השחר יש מחמירים בחצי
שעה שקודם עמוד השחר ,ולכן טוב שיאמר ברכות קודם.
250וכל ש כן שמותר לטבול במקווה טהרה קודם תפילת שחרית .וממשיך הלכה ברורה שמי שרגיל לגלח שערות זקנו
במכונת גילוח בכל יום ,מותר לו לעשות כן קודם תפילת שחרית ואפילו אחר נץ החמה ,שהרי טעם האיסור במנחה
הוא שמא ישבר הזוג וזה אינו מצוי במכונת גילוח שבימינו ואף אם יישבר אין לחשוש.
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סעיף ח' -
היוצא לדרך לעניין תפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א:
אבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצלי ,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; ומר סבר :מסמך גאולה לתפלה עדיף.

הגמרא מספרת שאביו של שמואל ולוי כאשר היו צריכים לצאת לדרך בקרון או בספינה היו משנים את
סדר התפילה בכך שהיו מקדימים תפילת עמידה וכאשר הגיע זמן קריאת שמע היו קוראים אחר כך.
הגמרא מבררת כמו מי הם סברו ומביאה ברייתא שדנה באדם שהשכים לצאת לדרך :תנא קמא  -כשהולך
רגלית ,מקיים את המצוות הנדרשות (שופר ,לולב ומגילה) ,יוצא לדרך וקורא קריאת שמע ואחר כך מתפלל
תפילת עמידה .אולם אם יוצא בקרון או בספינה מתפלל בביתו ,יוצא לדרך וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא
אותה לבדה .הטעם :כשהוא הולך רגלית יכול הוא לעצור ולהתפלל בעמידה ,אולם כשהוא בקרון או
בספינה הוא לא יוכל להתפלל עמידה בקרון מפני הטלטולים ובספינה מפני אימת המים .רשב"א  -בכל
מקרה ,בין השכים לצאת לדרך רגלית בין השכים לצאת בקרון או בספינה עליו לקרוא קריאת שמע בדרך
כשיגיע זמנה ומתפלל מיד אחריה ,כדי שיסמוך גאולה לתפילה.
אם כן ,אבי שמואל ולוי נהגו כשיטת תנא קמא שבברייתא שהקדימו את עמידה לפני קריאת שמע .הגמרא
מבררת את יסוד המחלוקת ביניהם :תנא קמא סבר שעדיף להתפלל בעמידה ,אפילו אם יצטרך להקדים
את התפילה לקריאת שמע כדי להתפלל עמידה ,משום שהעמידה מסייעת לכוונה .רשב"א  -עדיף לסמוך
גאולה לתפילה ,אפילו אם מחמת איחור התפילה עד אחרי קריאת שמע יצטרך להתפלל בישיבה .חלקו
הראשונים בשתיים( :א) האם אבי שמואל ולוי "מקדמי ומצלי" לפני עלות השחר או לפני נץ החמה( .ב)
האם הלכה כאבי שמואל ולוי או כרשב"א:

א " .מקדמי ומצלי"  -פירוש:
רש"י :הקדימו קודם היום והסבירו התוספות שהקדימו וה תפללו תפילת עמידה לפני עלות
השחר.
תוספות ורא"ש :הקדימו להתפלל תפילת עמידה קודם נץ החמה ,משום שקודם עלות השחר
עדיין אינו יום והמתפלל אז ודאי אינו יכול לצאת ידי תפילת השחר.
ב .הלכה כתנא קמא או רשב"א:
בעל הלכות גדולות :הלכה כרשב"א ,שהרי בהמשך הגמרא מובא

סיפור 251

שרב אשי אומר שלא

ראיתי את רבותינו הזקנים מקדימים תפילה לקריאת שמע.
 251פירוט הסיפור :מרימר ומר זוטרא היו אוספים מנין של עשרה אנשים ב"שבת הרגל" שהם שבתות שלפני הרגלים
והיו מתפללים ואחר כך יוצאים לדרשה .רב אשי לא נהג להתפלל לפני צאתו לדרוש .מעט קודם נץ החמה היה לוחש
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רבינו חננאל ,רא"ש ורשב"א :הלכה כאביו של שמואל ולוי ,משום ש( :א) רב אשי לא בא לחלוק
על אבי שמואל ולוי ,משום שדווקא מהלך בדרך שאינו יכול לכוון טוב שיקדים ויתפלל מעומד,
אולם רב אשי היה מתפלל מיושב ולכן לא היה צריך להקדים ו עוד שעיקר תפילתו היה בעמידה.
(ב) תנא קמא עדיף ,משום שרשב"א הוא יחידי.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות (א) ורשב"א (ב) :שעת הדחק ,כגון שצריך להשכים לדרך  -יכול להתפלל משעלה
עמוד השחר [מ"ב  -והאיר המזרח  ]252וימתין מלקרות קריאת שמע עד שיגיע זמנה [הגה  -אם אפשר
לו לקרות קרי את שמע על הדרך ,דהיינו שיתכוין בפסוק ראשון וכמו שנתבאר לעיל סימן נח' ,]253
ואף על פי שאינו סומך גאולה לתפלה הכי עדיף טפי שיתפלל בביתו מעומד ,ממה שיתפלל בזמנה
והוא מהלך ויסמוך גאולה לתפלה.
מגן אברהם ומ"ב כבעל הלכות גדולות (ב) :רוב העולם אינם נזהרים כמו פסק המחבר ,אלא
מתפללים בדרך את התפילה כסידרה ,דהיינו קריאת שמע ואחר כך תפילת עמידה .ופסק הלכה
ברורה שיש להם על מה שיסמוכו.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1הולך בדרך ומתיירא שיעבור זמן ק"ש\תפילה  -אם מתיירא שיעבור זמן קריאת שמע,
קורא בדרך בלא ברכות ,וכשיבוא למלון יקרא עוד פעם קריאת שמע עם ברכותיה ויסמוך
גאולה לתפילה .ואם רואה שיעבור זמן תפילה  -יתפלל עמידה בדרך ואפילו מיושב.
 .2דין הנוסע בלילה  -נכון להמתין להתפלל ערבית עד בואו לביתו אלא אם כן חושש שירדם
בעגלה או שירא שמא לא יהיה לו בבית מנוחה שיבלבלוהו בני הבית.

סימן צ'
סעיף א' -
איסור תפילה על גבי מקום גבוה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב:
אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב :אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל ,אלא במקום נמוך
ויתפלל ,שנאמר" :ממעמקים קראתיך ה'".
קטע ארוך למתורגמן ובעוד שזה חוזר על הדברים לפני הציבו ר היה רב אשי קורא שמע וסומך גאולה לתפילה ומתפלל
עם הנץ החמה מיושב במקומו .ולא היה יוצא רב אשי להתפלל מעומד שלא להטריח את הציבור לקום מפניו .הציעו
לו לעשות כתנא אבי שמואל ולוי שיתפלל בביתו בעמידה ולא יעכב את הדרשה ואת קריאת שמע יקרא בזמן הדרשה
ללא צורך לקרו א שוב בביתו .אולם רב אשי דחה זאת.
 252אך להניח תפילין ולברך יוכל רק אחרי שיעור שיראה את חברו .ואם השיירה עומדים להתפלל קצת לפני זמן
"משיראה"  -אם משער שעד ברכו יגיע הזמן יכול להתחיל "ברוך שאמר" עמהם בלא תפילין או שילבש תפילין בלי
ברכה ,וכשיגיע בין "ישתבח" ל"יוצר" אם הגיע הזמן ימשמש בהם ויברך.
253והסביר משנה ברורה שרוצה לומר שאם יודע שגם קריאת שמע פסוק ראשון לא יוכל לכוון בדרך ,כגון שהוא
במקום לסטים מותר לקרוא קריאת בביתו מיד כשעלה עמוד השחר.
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תניא נמי הכי :לא יעמוד אדם לא על גבי כסא ולא על גבי שר פרף ולא במקום גבוה ויתפלל ,אלא במקום נמוך ויתפלל,
לפי שאין גבהות לפני המקום ,שנאמר "ממעמקים קראתיך ה"' ,וכתיב" :תפלה לעני כי יעטף".

רבי יוסי ברבי חנינא אומר בשמו של רבי אליעזר בן יעקב שאין לאדם להתפלל במקום גבוה ,אלא עליו
אתיָך ה"' .הגמרא מביאה ברייתא שמחזקת
"מ ַמע ֲַמ ִּקים ְּק ָר ִ
לעמוד במקום נמוך ,שנאמר (תהלים קל ,א) ִ
קביעה זו ומוסיפה :אין לאדם להתפלל על על גבי כסא\ספסל קטן ולא במקום גבוה ,משום שאין גבהות
"תפִ לָ ה לְּ עָנִי כִ י ַי ֲעטֹׁף" .אולם בבית
אתיָך ה"' ונאמר (תהלים קב ,א) ְּ
"מ ַמע ֲַמ ִּקים ְּק ָר ִ
לפני המקום ,שנאמר ִ
יוסף מובא שתי היתרים לאיסור זה( :א) רבינו מנוח  -אם כוונתו לעמוד כדי להשמיע לציבור( .ב) תוספתא -
זקן או חולה.

שו"ע עפ"י הבית יוסף :המתפלל ,לא יעמוד על גבי מיטה ולא על גבי כיסא ולא על גבי ספסל [הגה
עפ"י מהר"י אבוהב  -ואפילו אינן גבוהין שלושה  ,]254ולא על גבי מקום גבוה ,אלא אם כן היה זקן
או חולה או שהיה כוונתו להשמיע לצבור.

סעיף ב' -
גדר מקום גבוה שאסור להתפלל בו:
רמב"ם :לא יעמוד במקום גבוה שלושה טפחים או יותר ויתפלל ,ולא על גבי מטה ולא על גבי
ספסל ולא על גבי כסא .היה בנין גבוה אם יש בו ארבע אמות על ארבע אמו ת שהוא שיעור הבית
הרי הוא כעליה ומותר להתפלל בו ,וכן אם היה מוקף מחיצות מכל רוחותיו אף על פי שאין בו
ארבע אמות על ארבע אמות מותר להתפלל בו מפני שאין גבהו ניכר שהרי חלק רשות לעצמו.
ארחות חיים :דווקא שגבוה עשרה טפחים אסור להתפלל ,אבל בפחות מעשרה טפחים מותר
לעמוד ולהתפלל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :שיעור מקום גבוה שאמרו שלושה טפחים [מ"ב  -ופחות מזה אין גובהו ניכר] .היה
גבוה שלושה ויש בו ארבע אמות על ארבע אמות  -הרי הוא כעלייה ומותר להתפלל בו .וכן אם היה
מוקף מחיצות ,אף על פי אין בו ארבע על ארבע  -מותר להתפלל בו ,שאין גובהו ניכר ,כיוון שחלק
רשות [מ"ב  -אולם בימה חדשה גבוהה שאין לה מחיצות אסור להתפלל עליה ,זולת השמש שעומד
לצורכי בית הכנסת].

סעיף ג' -
גדר מקום גבוה אצל אומנים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א:
תנו רבנן :האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך ,ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה ,ושאר כל האילנות -
יורדים למטה ומתפללין .ובעל הבית  -בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל ,לפי שאין דעתו מיושבת עליו.

הברייתא פוסקת שאומנים הנמצאים בראש האילן או בראש נדבך אבנים והגיע זמן קריאת שמע  -קוראים
קריאת שמע ,אולם לגבי תפילת עמידה יש לחלק על איזה עץ הם עומדים :עץ זית\תאנה  -מתפללים עמידה,
254והסביר מגן אברהם שהטעם לאסור עמידה על כיסא וספסל למרות שאינם גבוהים שלושה ,מפני שכשהוא עומד
עליהם הוא טרוד וירא שמא יפול ולא יוכל לכוון בתפילתו .ולכן פסק ההלכה ברורה שאם עומד במקום שאינו חושש
ליפול כגון שטיח יש להקל אפילו לכתחילה .וראה ט"ז שחולק על כך וסובר שבפחות משלושה מותר להתפלל.
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שאר האילנות  -אסור להתפלל .מצינו שני הסברים בראשונים( :א) רש"י  -עץ זית או תאנה ענפי העצים
מרובים ואפשר לעמוד עליהם ולכוון בתפילתם ואין מפחדים שיפלו ,אולם שאר האילנות יורדים למטה
ומתפללים ,מפני שהעומד בהם מפחד ולא מכוון בתפילתו( .ב) רבינו יונה  -על פי הירושלמי ,עץ זית או
תאנה ענפי העצים מרובים ויש טורח גדול בעלייתם ובירידתם ,ואם יצטרכו לרדת לתפילה יתבטלו הרבה
ממלאכת בעל הבית ולפיכך אמרו חכמים שיתפלל שם .וחותמת הברייתא שבעל הבית שאינו משועבד
למלאכה של אחרים  -בכל מקרה יורד למטה להתפלל ,משום שאין שהוא מפחד ליפול והסביר רש"י שאף
שהקלו אצל אומנים משום ביטול מלאכה ,לא הקלו אצל בעל הבית .ודייק הרא"ש שדווקא שאין דעתו
מיושבת עליו ,אבל אם דעתו של בעל הבית מיושבת עליו מותר לו להתפלל.

שו"ע :האומנין שעושין מלאכה לבעל הבית  -יכולין להתפלל בראש הזית ובראש התאנה ,ואין בזה
משום לא יעמוד על גבי 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  .255ובעל 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 .256

סעיף ד' -
תפילה בבית שיש בו חלונות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב:
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות ,שנאמר "וכוין פתיחן ליה
בעליתה [נגד] ירושלם".

רבי יוחנן בר אבא אמר בשם רבי יוחנן שאין לאדם להתפלל אלא בבית שיש בו חלונות ,שנאמר בדניאל (ו,
יְּרּוׁשלֶ ם" ,שחלונות היו פתוחים לדניאל בעלייתו כנגד ירושלים והיה
ְּ
לִיתּה ֶנגֶד
יחן לֵ ּה ְּבעִ ֵ
יא) "וְּ כַּוִ ין פְּ ִת ָ
מתפלל שם .בבית יוסף הביא בשם הזוהר שצריך שיהיו שנים עשר חלונות .וחלקו הראשונים בטעם הדבר
שצריך חלונות בבית כנסת:

רש"י :החלונות גור מים לו שיכוון ליבו שהוא מסתכל כלפי שמים וליבו נכנע .והסיק בבית יוסף
שלפי זה צריך שיהיו החלונות פתוחים לאותו רוח שיתפלל ,וכך פסק הרמב"ם שהפתחים צריכים
להיות לכיוון ירושלים.
רבינו יונה( :א) על ידי ראיית האור תתיישב דעתו יותר ויוכל לכוון כראוי( .ב) החלונות פתוחים
לכיוון מזרח ועל ידי ההבטה הזאת יכוון בתפילתו כנגד המקום יותר ותהיה תפילתו רצויה
ומקובלת.
255טעמו של רבינו יונה.
256אולם ראה פסקי תשובות עמוד תרפד שכותב בשם הפוסקים שבזמננו אין דרך בעל הבית להקפיד על כך ולכן אין
היתר לפועלים שעומדים בפיגומים או בראש הגג להתפלל שמונה עשרה באלו המקומות ,אלא אם כן יש בהם ארבע
על ארבע אמות או מוקף מחיצות ובאופן שדעתם מיושבת ואין להם פחד מחשש נפילה.
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פסק ההלכה:
שו"ע  :257צריך לפתוח פתחים או חלונות כנגד ירושלים ,כדי להתפלל כנגדן ,וטוב שיהיו בבית
הכנסת י"ב חלונות .והסביר משנה ברורה שלמרות שצריך ליתן עיניו למטה כדלקמן (צה ,ב) ,מכל
מקום שמתבטלת כוונתו נושא עיניו לשמיים לעורר את הכוונה.

סעיף ה' -
תפילה במקום פרוץ:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב:
אמר רב כהנא :חציף עלי מאן דמצלי בבקתא.

רב כהנא פוסק שאדם שמתפלל בבקעה שהוא מקום פרוץ נקרא חצוף .וחלקו הראשונים בטעם הדבר:

רש"י :במקום צנוע חלה על המתפלל אימת המלך וליבו נשבר.
תוספות :רגילים לעבור שם הולכי דרכים שעלולים להפריע לו בתפילתו  .258ותמה הבית יוסף
שהרי מה שייך לקרוא חצוף לכך שעלולים להפריע לו עוברי דרכים והסביר המגן אברהם שנקרא
חצוף משום שמראה בעצמו שאפילו יעברו שם הו לכי דרכים לא תתבטל כוונתו וזו דרך גאווה
וחוצפה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :לא יתפלל במקום פרוץ כמו בשדה ,מפני שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת
מלך ולבו נשבר.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1בית ללא חלונות>מקום פתוח  -מי שהזדמן לו בית שאין לו חלונות ובקעה ,טוב יותר
להתפלל בבית שאין בו חלונות.
 .2תפילת עוברי דרכים בשדה  -לדעת כולם מותרים להתפלל בשדה ,ומכל מקום כשיש שם
אילנות ,טוב יותר שיעמוד שם ביניהם ויתפלל אם אין קשה עליו איחור דרכו ,משום
שמקום צנוע הוא קצת על ידי זה.
 .3תפילה במקום שאינו מקורה  -אם מוקף מחיצות מותר להתפלל.

סעיף ו' -
תפילה בחורבה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ג עמוד א:
באותה שעה למדתי...שאין נכנסין לחורבה....
257המחבר לא ה ביא את אחד מהטעמים בצורה מפורשת ,אולם נראה שהוא לא סובר כטעם הראשון ברבינו יונה שדי
שיש אור במקום שמתפלל ואין צריך שהחלונות יהיו דווקא לצד מזרח.
 258דברי התוספות הובאו לא בהקשר של מחלוקת עם רש"י ,אלא מתוך קושי .שהרי כתוב על יצחק שיצא לשוח בשדה,
שהוא מקום פרוץ ולא כדברי רב כהנא ,ויישב שיצחק התפלל בשדה שאין רגילים לצאת שם בני אדם ורב כהנא עסק
בשדה שרגילים לעבור בני אדם.
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תנו רבנן :מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה  -מפני חשד ,מפני המפולת ומפני המזיקין.

בגמרא מובא סיפור שרבי יוסי התפלל באחת מחורבות ירושלים ולאחר שסיים תפילתו אמר לו אליהו
הנביא שהיה עליו להתפלל בדרך ולא בחורבה .בהמשך מובאת ברייתא שפוסקת שאין נכנסים לחורבה,
משום ש( :א) חשד  -שמא יחשדו שזונה עומדת להיפגש עמו שם( .ב) מפולת  -שכותלי החורבה רעועים ויש
לחשוש שמא יתמוטטו עליו( .ג) שדים  -המצויים בחורבות.

שו"ע :ולא בחורבה ,מפני חשד ומפני המפולת ומפני המזיקים .וסייג המשנה ברורה שאם לא
מתקיימים התנאים הללו  -259מותר להכנס בה.

סעיף ז' -
תפילה באחורי בית כנסת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב:
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.
ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא .חלף אליהו ,חזייה ,אידמי ליה כטייעא.
אמר ליה :כדו בר קיימת קמי מרך? שלף ספסרא וקטליה.

רב הונא פוסק שכל המתפלל מאחורי בית כנסת נקרא רשע ,שנאמר בתהלים (יב ,ט) " ָס ִביב ְּר ָׁשעִ ים
יִת ַהלָכּון" .פשט המקרא הוא שדוד אומר שרשעים הולכים מסביבו כדי להטמין מוקשים שיכשילו אותו,
ְּ
רב הונא מדמה את הרשעים לאדם שמתפלל מאחורי בית כנסת .אביי מסביר את רב הונא :נקרא רשע
דווקא שאינו מחזיר פניו לבית הכנסת ,אבל אם מחזיר פניו לבית כנסת לא אכפת לנו בעמידתו אחרי בית
הכנסת .הגמרא מביאה סיפור שמחזק את הסבר אביי :אדם שהתפלל מאחורי בית כנסת ולא החזיר פניו,
בא אליהו מחופש לסוחר ערבי ואמר לו :אתה עומד לפני אדוניך ומתנהג כאילו יש שתי רשויות בעולם,
שלף אליהו חרב והרגו .והסביר הרמב"ם שהסוגיה עוסקת כשעומד ברחבה מחוץ לבית הכנסת ,אך אם
עומד בבית הסמוך לבית הכנסת אין איסור שמתפלל מאחורי בית הכנסת ,כיוון שאין הדבר ניכר ולא נראה
כמזלזל בבית הכנסת.
חלקו הראשונים מהו "אחורי בית הכנסת" ,האם זהו הצד שבו פתח הכניסה והמפנה גבו מתפלל לכיוון
ההפוך מכיוון התפילה של שאר המתפללים או שזה הצד שבו ארון הקדוש והמפנה גבו לארון הקודש
מתפלל לכיוון התפילה של שאר המתפללים:

רש"י :אחורי בית הכנסת הוא הצד שבו פתחי בית הכנסת .המתפללים בבית הכנסת עומדים
כשגבם לכיוון הפתח ופניהם לכיוון ארון הקודש .העומד אחורי בית הכנסת דהיינו מערב ,עומד
ליד הכותל שבו פתחי בית הכנסת וכשהוא מפנה גבו לבית הכנסת הוא חוטא בכך( :א) מפנה גבו
לבית הכנסת( .ב) מתפלל לכיוון ההפוך מכיוון התפילה של כל הציבור ,שכולם מתפללים לכיוון
מזרח והוא מתפלל לכיוון מערב ונראה כשתי רשויות חלילה( .ג) כולם בפנים והוא בחוץ.
ר" י בשם תלמידי רבינו יונה :אחורי בית הכנסת הוא הצד שבו נמצא ארון הקודש .המתפלל
אחורי בית הכנסת עומד ליד הכותל שבו ארון הקודש וכשהוא מפנה גבו לבית הכנסת הוא מתפלל
 259כגון שנכנסים שניים שאין מזיקין והחורבה בריאה וחזקה ונמצאת בשדה שאין לחשוש לזונה.

208

לכיוון התפילה של כל המתפללים .הוא חוטא בכך ש( :א) כולם בפנים והוא בחוץ( .ב) אחוריו כלפי
בית הכנסת ,וכשהוא מחזיר פניו לאחורי בית הכנסת אין לנו לחשוש למרות שהוא מתפלל בכיוון
ההפוך מכולם מפני שכל הקהל והוא מתפללים כלפי ההיכל.
הגהות מיימוני בשם הסמ"ק :הפירושים השונים סותרים אחד את השני ולכן יש להחמיר
כשניהם .לפיכך ,ה עומד מחוץ לבית הכנסת בכיוון מזרח או מערב לא יהפוך פניו למזרח או מערב
משום שבכך ייקרא רשע ,אלא יהפוך פניו לכיוון דרום או צפון.
פסק ההלכה:
שו"ע כהגהות מיימוני ועפ"י הרמב"ם  :260ולא אחורי בית הכנסת ,אם אינו מחזיר פניו לבית
הכנסת [הלכה ברורה  -דווקא שהוא והקהל מת פללים עמידה] .ו"אחורי בית הכנסת" הוא הצד
שהפתח פתוח בו והוא הפך הצד שפונים אליו הקהל כשמתפללים .ויש מפרשים בהפך  -וראוי
לחוש לדברי שניהם [מ"ב  -שיתפלל במערב ויחזיר פניו לבית הכנסת] .וגם כשמתפלל בשאר
צדדים [מ"ב  -צפון או דרום ואינו יכול להפוך פניו למזרח ,כגון שיש צואה לפניו] ,חוץ לבית
הכנסת  -יש להחמיר שיחזיר פניו לבית הכנסת [ 261מ"ב  -כדי שלא יהיה אחוריו נגד בית הכנסת].
וכל זה כשניכר שמחזיר אחוריו לבית הכנסת ,אבל אם הוא מתפלל בבית הסמוך לבית הכנסת
ופניו כנגד ארץ ישראל כראוי ואחוריו לכותל ביתו שהוא כותל בית הכנסת  -מותר ,שאינו ניכר
שמחזיר פניו מבית הכנסת.

סעיף ח' -
מעבר מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד ב:
אמר להו רבא לבניה :אל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין.
מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי אמר רבי יהושע בן לוי :אסור לו לאדם שיעבור 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 אמרן אלא דלא דרי טונא ולא רהיט ,ולא מנח תפילין ,אבל איכא חד מהנך  -לית לן בה.

רבי יהושע בן לוי ורבא פוסקים שאין לעבור אחורי בית הכנסת בזמן שהציבור מתפללים והסביר רש"י
שנראה כאילו הוא בורח מפתח בית הכנסת ,שעובר שם ולא נכנס .אביי מביא מספר תנאים לאיסור זה( :א)
דווקא כשאין פתח אחר להכנס בו לבית הכנסת ,אבל אם יש פתח אחר אין לחשוש ,משום שהרואה אותו
עובר סובר שהוא נכנס בפתח השני( .ב) דווקא כשאין בית כנסת באותו עיר ,אבל אם יש בית כנסת נוסף אין
לחשוש ,משום שהרואה אותו תולה שמתפלל בבית הכנסת השני( .ג) דווקא שאינו נושא משא ואף אינו רץ
ואף אינו מניח תפילין ,אבל אם יש אחד מהם אין בזה איסור .משום שיש אחד מהם אין לחשוש,
שנושא\ הרץ הוא טרוד ואין זה גנאי לבית הכנסת והמעוטר תפילין מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ואין
 260המחבר מביא בהתחלה את פסק רש"י ואחר כך מביא בשם "יש מפרשים" את שיטת ר"י וחותם שיש להחמיר
כהגהות מיימוני.
 261פסק זה שגם שמתפלל בצדי בית הכנסת צריך להחזיר פניו לבית הכנסת נמצא בתלמידי רבינו יונה.

209

לחשוד בו שאינו רוצה להתפלל .ורבינו ירוחם הוסיף גם דווקא שאינו הולך רכוב והסביר משנה ברורה
שניכר שהוא טרוד בשמירת הבהמה ולכן אינו נכנס.

שו"ע :אסור לעבור חוץ לבית הכנסת בצד שהפתח פתוח בו ,בשעה שהציבור מתפללים ,מפני
שנראה ככופר ,כיוון שאינו נכנס להתפלל .ואם נושא משאוי או שלבוש תפילין או שיש בית כנסת
אחר בעיר [מ"ב  -או שיש מספר מניינים באותו בית כנסת] או שיש לבית הכנסת זה פתח אחר [הגה
עפ"י רבינו ירוחם  -או שרוכב על הבהמה]  -מותר.

סעיף ט' -
תפילה בבית הכנסת ותפילה בציבור:
א .תפילה בבית כנסת עם הציבור לכתחילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א:
תניא ,אבא בנימין אומר :אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת ,שנאמר " לשמוע אל הרנה ואל התפלה",
במקום רנה שם תהא תפלה.

ּופָנִית ֶאל
ָ
אבא בנימין אומר שתפילתו של אדם נשמעת דווקא בבית כנסת ,שנאמר במלכים (א ,ח ,כא) "
עַב ְּדָך ִמ ְּתפַ לֵ ל לְּ פָ נֶיָך ַהיֹום" .שלמה המלך
ֹלהי לִ ְּׁשמֹׁעַ ֶאל ָה ִרנָה וְּ ֶאל ַה ְּתפִ לָ ה אֲ ֶׁשר ְּ
עַב ְּדָך וְּ ֶאל ְּת ִחנָתֹו ה' אֱ ָ
ְּתפִ לַת ְּ
בחנוכת המקדש מברך ומתפלל לה' ובפסוק זה הוא פונה לה' שישמע אליו תפילתו ורינתו .אבא בנימין
לומד ש"מקום רינה" שהוא בבית הכנסת שאומרים שם הציבור שירות ותשבחות "שם תהא תפילה" שם
צריך להתפלל .והסביר במשנה ברורה שבית כנסת הוא מקום קבוע ותפילתו מתקבלת שם יותר .חלקו
הראשונים האם יש להתפלל בבית כנסת דווקא שיש שם ציבור או שהכוונה שיש משמעות לתפילה במקום
בית הכנסת ללא קשר לציבור:

טור :כוונתו של אבא בנימין ש אדם צריך להתפלל בבית הכנסת היא שעל האדם להתפלל בציבור.
והסיק הבית יוסף מדבריו שאם מתפלל ללא ציבור ל א משנה האם מתפלל בבית כנסת או בבית
אחר.
רבינו יונה בשם הגאונים :אפילו כשאין הציבור מתפללים עמו  -יש לו לאדם להתפלל בבית
הכנסת ,מפני שהוא קבוע ומיוחד לתפילת הציבור.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה בשם הגאונים  :262ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת [מ"ב  -אפילו יש לו עשרה
בביתו] עם הציבור.
 262מפשט לשון המחבר לא ברור פסיקתו ,שהרי כתב לשון "ישתדל" ומשמע שאין זה חיוב להתפלל בבית הכנסת עם
הציבור .ניתן להסביר שפסק כטור ש אין לאדם חובה שמתפלל יחידי להתפלל בבית הכנסת ומכל מקום ישתדל
להתפלל בבית הכנסת כגאונים .אולם ראה הלכה ברורה שכתב שפסק המחבר הוא כגאונים שיש מעלה לתפילה בבית
כנסת אפילו ביחיד .ומביא מקורות רבים על חשיבות תפילה בציבור בבית כנסת ולפיכך צריך אדם להתפלל עם
הציבור ולא יחיד כל זמן שיכול .וכן ראה פסקי תשובות עמוד תרצ שהביא שלוש תירוצים על לשון "ישתדל"( :א)
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1בית כנסת ברוב עם>בית כנסת בציבור  -מצווה להתפלל יותר ברוב עם .אולם בבית כנסת
שיש בו רוב עם יש בלבול ולא שומע את התפילה מוטב להתפלל בביתו בעשרה.
 .2עשרה בביתו>יחיד בבית כנסת  -תפילה בציבור עדיף ,אפילו יכול לשמוע קדיש וברכו.
 .3להתפלל שחרית ולעבור להתפלל מוסף במקום אחר  -המתפלל שחרית במנין עשרה
משום שבבית הכנסת מתפללים לאחר זמן תפילה  -אם יש לו מקום מיוחד בבית הכנסת
לתפילתו טוב ללכת לבית הכנסת להתפלל מוסף משום ברוב עם .אבל אם אין מקומו
מיוחד להתפלל בבית הכנסת טוב יותר שיתפלל כל התפילה במקום אחד.
ב .בדיעבד שאינו יכול להתפלל בציבור\בית כנסת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד ב:
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 מ ר לשלוחא דצבורא ,בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר.
אמר ליה :מאי כולי האי?
אמר ליה :דאמר רבי יוחנן משום רשב"י ,מאי דכתיב "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" ,אימתי עת רצון? בשעה שהצבור
מתפללין.

רבי יצחק שואל את רב נחמן מדוע הוא לא בא לבית כנסת להתפלל והשיב לו רב נחמן שהוא איננו יכול
משום שכוחו תש .כמו כן מסרב רב נחמן להצעתו של רבי יצחק שיאספו עשרה אנשים לצורכו כדי שיוכל
להתפלל בציבור ,משום שהדבר הוא טרחה גדולה מדי בשבילו .רבי יצחק הציע לרב נחמן בכל אופן
להתפלל בביתו בשעה שהציבור מתפלל ,משום שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי שמשמעות הכתוב
לָתי לְָּך ה' עֵת ָרצֹון" היא ש"אני" ,האדם היחידי מתפלל ב"עת הרצון" שהוא
(תהלים סט ,יד) "וַאֲ נִי ְּתפִ ִ
בשעה שהציבור מתפלל.

שו"ע :ואם הוא אנוס [מ"ב  -תש כוחו אפילו אינו חולה .וכן אנוס ממון שיבוא לידי הפסד ,אבל לא
מניעת רווח  ]263שאינו יכול לבוא לבית הכנסת  -יכוין להתפלל בשעה שהציבור מתפללים [הגה -
והוא הדין בני אדם הדרים בישובים ואין להם מניין  .264מכל מקום יתפללו שחרית וערבית בזמן
עיקר מצוות תפילה בציבור הוא עניין הנלווה אל מצוות התפילה כדי לסייע לקבל התפילה ברצון ואינה מעיקרי
מצוות התפילה שיוצא בה ידי חובתו אפילו מתפלל ביחיד ולכן פטרוהו ב אונס ואעפ"כ ישתדל להתגבר על הקשיים
ולהתפלל עם הציבור( .ב) לשון "ישתדל" מוסבת על תפילה בבית כנסת ,אבל עצם התפילה בעשרה היא חובה ולא
השתדלות( .ג) כוונת המחבר היא שיש לאדם חובה להשתדל לההתפלל בציבור.
263וראה פסקי תשובות עמודים תרצב -תשב וכן הלכה ברורה עמודים רלא -רלו שהאריכו באנשים הפטורים מתפילה
בציבור.
264והעיר במשנה ברורה שבימות הקיץ שהציבור מאחרים תפילת שחרית והדר בישוב אסור לו אפילו ללמוד שמא
ימשך לימודו ויעבור זמן תפילה ויוצא שמתבטל .לכן ,מוטב שיתפלל בנץ החמה .וכל שכן שהיום יש קהילות
שמתפללים בזמן זה.
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שהציבור מתפללים  .]265וכן אם נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבור והוא מתפלל ביחיד  -אף
על פי כן יתפלל בבית הכנסת [מ"ב  -ותלמיד חכם שיש חשש חילול ה' כשיבוא אחר התפילה בבית
הכנסת יתפלל בביתו].

סעיף י' -
איסור הקדמת תפילתו לתפילת הציבור:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
אמר ליה :ולא סבר לה מר להא דאמר רבי יוחנן :אסור לו לאדם שיקדים תפלתו לתפלת הצבור?
אמר ליה :לאו אתמר עלה :אמר רבי אבא :בצבור שנו?

מסופר שרב אויא חלה ולא בא לדרשתו של רב יוסף .אביי ביקש להפיס דעתו של רב יוסף ושאל את רב
אויא מדוע לא בא לדרשתו כדי להסביר לרב יוסף שסיבתו היתה מוצדקת .לאחר בירור ביניהם שואל אביי
את רב אויא מדוע לא התפלל ביחידות מוסף לפני ה ציבור ואז יוכל לטעום כדי להתחזק ולבוא לדרשה.
בקטע שמצוטט לפנינו עונה רב אויא לאביי שהוא לא יכל ,משום שרבי יוחנן סובר שאין להתפלל ביחידות
לפני תפילת הציבור ,והסביר רבינו יונה שתפילת הרבים רצויה יותר לפני המקום .אביי משיב :דווקא בבית
הכנסת עם הציבור אין להקדים את תפילתו [מ"ב  -שבכך מבזה את הציבור] ,אבל כאן הלך הציבור לבית
המדרש ויכולת להתפלל ביחידות ולבוא .וסייגו רבינו יונה והכלבו שאם רואה שהשעה עוברת ואין הציבור
מתפלל  -מתפלל הוא לבדו.

שו"ע עפ" י רבינו יונה :כשעומד עם הצבור אסור לו להקדים תפילתו לתפילת ציבור ,אלא אם כן
השעה עוברת [מ"ב  -ומשמע שמותר להתפלל אפילו בבית כנסת  ,]266ואין הציבור מתפללין לפי
שמאריכים בפיוטים או לסיבה אחרת [הגה  -אבל בלא שעה עוברת ,יתפלל הפיוטים והתחינות עם
הציבור ולא יפרוש מן הציבור אפילו לעסוק בדברי תורה ,ועיין לעיל סימן מח'].
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1הקדמת תפילה ליוצא לדרך  -הביא בשם הב"ח שאם צריך הוא למהר תפילתו ,כגון
שיוצא לדרך יצא מבית הכנסת ויתפלל בביתו.
 .2יוצא ומתפלל מחוץ לבית כנסת  -הביא בשם מגן אברהם שאפילו רוצה לצאת מחוץ לבית
כנסת אין לו להקדים תפילתו ,אולם לדעת מאמר מרדכי אין בכך איסור ,אלא שלא עושה
טוב שמפסיד תפילת ציבור

סעיף יא' -
שכנות לבית הכנסת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א:
אמר ריש לקיש :כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל  -נקרא שכן רע ,שנאמר "כה אמר ה' על כל
שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל" ,ו לא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו ,שנאמר" הנני
נתשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם".
265והעיר במ"ב שבאשכנז שנהגו להתפלל ערבית מוקדם ,יחיד הדר בכפר או בדרך צריך להמתין עד צאת הכוכבים.
266אולם הב"ח פסק שדווקא שהזמן קצר כל כך שבעוד שילך לביתו יעבור זמן תפילה רשאי להתפלל בבית הכנסת,
אבל אם יש זמן ילך לביתו להתפלל ביחיד.
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ריש לקיש קובע שכל מי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע ,שנאמר בירמיה
עַמי
לְּתי ֶאת ִ
(יב ,יד) "כֹׁה ָא ַמר ה' עַ ל כָ ל ְּׁשכֵ נַי ָה ָרעִ ים ַהנֹׁגְּ עִ ים (גורמים נזק) בַ נַחֲ לָ ה (בבית כנסת) אֲ ֶׁשר ִהנְּ ַח ִ
ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל" .והסביר בפרישה שכמו ששכן רע אינו נהנה בשכונת חברו כן הוא מראה עצמו שאינו נהנה
שיגור השכינה אתו .ומתוך כך נעשה שכן רע לבריות הדרים עמו בעיר כיון שהוא גורם שאין השכינה שורה
הּודה
עליהם .ומהמשך הפסוק למדים שגורם גלות לו ולבניו שנאמר " ִהנְּנִי נ ְֹּׁת ָׁשם ֵמעַ ל ַא ְּד ָמ ָתם וְּ ֶאת בֵית יְּ ָ
ֶאתֹוׁש ִמתֹוכָ ם".

שו"ע :מי שיש לו בית כנסת בעירו [מ"ב  -ואם יש שני בית כנסת ילך לרחוק ,מצווה ללכת לרחוק
ששכר פסיעות עדיף] ואינו נכנס בו להתפלל [מ"ב  -אפילו אין שם מנין עשרה]  -נקרא שכן רע וגורם
גלות לו ולבניו .והסביר במשנה ברורה שאם מתפלל בביתו בעשרה אינו נקרא שכן רע ואינו יוצא
ידי חובת בית כנסת.

סעיף יב' -
ריצה לבית הכנסת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב:
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'".

רבי חלבו בשם רב הונא פוסק שהיוצא מבית הכנסת לא יפסע פסיעה גסה ,משום שמראה בכך שהעיכוב
בבית הכנסת דומה עליו כמשא .אביי מסביר שמדובר דווקא ביציאה מבית הכנסת ,אבל בכניסתו לשם
לָדעַת ֶאת ה'" .בהמשך הגמרא מובא שהיה רבי זירא רואה
מצווה לרוץ ,שנאמר בהושע (ו ,ג) " ְּנִר ְּדפָ ה ַ
תלמידים שרצים לדרשה בשבת כמו שאמר רבי יהושע בן לוי שיש לרוץ לדבר הלכה ואפילו בשבת.

שו"ע :מצווה לרוץ [מ"ב  -ובעיקר כשבא סמוך לבית כנסת ,שבכך יש היכר  ]267כשהולך לבית
הכנסת [מ"ב  -עד הפתח ,ובבית הכנסת עצמו אסור לרוץ אלא הולך באימה] וכן לכל דבר מצווה,
אפילו בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה .אבל כשיוצא מבית הכנסת  -אסור לרוץ [מ"ב  -כשהולך
לעסקיו ,אבל יוצא על מנת לחזור מצווה לרוץ כדי לחזור מהר].

סעיף יג' -
יריקה בבית הכנסת:
א  .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סג עמוד א:
אלא אמר רבא :כי ביתו .מה ביתו ,אקפנדריא  -קפיד אינש ,ארקיקה ומנעל  -לא קפיד אינש ,אף בית הכנסת:
קפנדריא הוא דאסור ,רקיקה ומנעל  -שרי.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ג הלכה ה:
רבי יהושע בן לוי אמר :הרוקק בבית הכנסת כרוקק בבת עינו.
רבי יונתן רקק ושייף.
267הביא בשם פרי מגדים שבתפילת שחרית שהולך עם טלית ותפילין בידו תמיד יש היכר ,ומכל מקום ברחוב עכו"ם
לא ירוץ.
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רבא פוסק שרקיקה מותרת בבית הכנסת ,משום שיש להתנהג בבית כנסת כמו בביתו .לפיכך ,כמו שבביתו
אדם מקפיד שלא ישמש כבית מעבר ("קפנדריא") אבל אינו מקפיד שלא ללכת במנעל ואינו מקפיד על
רקיקה כך גם בבית הכנסת דווקא קפנדריא אסורה ,אבל רקיקה ולבישת מנעל מותרים .מאידך ישנם שתי
דעות שונות בירושלמי :רבי יהושע בן לוי  -אסורה היריקה בבית הכנסת ואם יורק נחשב כאילו ירק בבת
עינו של הקב"ה .רבי יונתן  -רקיקה מותרת ובלבד שישפשף את הרוק ברגליו עד שאינו נראה .הרשב"א
פסק להלכה כרבא שכך הוכרע בבבלי ומכ ל מקום צריך לשפשף כרבי יונתן ,שהרי הבבלי עסק האם רקיקה
מותרת ולא פסק לגבי שפשוף אחרי היריקה .אפשרות נוספת היא לכסות את הרקיקה בגמי.

שו"ע עפ"י הרשב"א :מותר לרוק בבית הכנסת [מ"ב  -דווקא לא בתפילת שמונה עשרה ,]268
ודורסו ברגליו או מכסהו בגמי.
הלכה ברורה  -יריקה בב ית הכנסת בזמן הזה:
בזמן הזה שהקרקע בבית הכנסת ובבתים שלנו מרוצפת או מכוסה בשטיח ודרך כל אדם להקפיד
שלא לירוק על הרצפה או על השטיח  -יש להחמיר שלא לירוק על רצפת בית כנסת .וקל וחומר
שאין ל עשות כן מפני אנשים שנמאסים מזה.

סעיף יד' -
להיות מעשרה ראשונים:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד ב:
ואמר רבי יהושע בן לוי :לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים ,שאפילו מאה באים
אחריו ... -נותנין לו שכר כנגד כולם.
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א:
כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניה :קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא ,כי היכי דתורכו חיי.

רבי יהושע בן לוי אומר שלעולם ישכים אדם לבית הכנסת ,כדי שיזכה וימנה עם העשרה הראשונים,
שאפילו מאה באים אחריו נותנים לו שכר כנגד שכר כולם .מאמר נוסף של ריב"ל לבניו הוא שיקדימו לבוא
ויישארו עד שעה מאוחרת ,כאשר הם הולכים לבית הכנסת כדי שיאריכו ימים.

שו"ע :ישכים אדם לבית הכנסת ,כדי שימנה עם העשרה הראשונים [מ"ב  -ודווקא שיתפלל שם
עמהם].

סעיף טו' -
להמתין לחבירו שיסיים תפילתו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד ב:
תניא ,אבא בנימין אומר :שנים שנכנסו להתפלל ,וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא  -טורפין לו
תפלתו בפניו ,שנאמר" :טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ" .ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל ,שנאמר
"ויעתק צור ממקמו" ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא ,שנאמר "צור ילדך תשי".
ואם המתין לו מה שכרו? אמר רבי יוסי ברבי חנינא :זוכה לברכות ה ללו ,שנאמר "לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר
שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך".
268ראה לקמן סימן צז' סעיף ב.
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אבא בנימין אומר ששניי ם שנכנסו לבית כנסת להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין לחברו עד
שיסיים ויצא מבית הכנסת ובכך השאיר את חברו לבדו  -אין תפילתו מתקבלת ,שנאמר (איוב יח ,יד) "ט ֵֹׁרף
לְּמעַנְָּך ֵתעָזַב ָא ֶרץ וְּ יֶעְּ ַתק צּור ִמ ְּמקֹׁמֹו" וכך יש לדרוש הפסוק עפ"י רש"י :אתה שגרמת לעצמך
נַפְּ ׁשֹו ְּב ַאפֹו ַה ַ
שתושלך ("טרף") תפילתך ("נפש") בפניך ("באפו") ,האם אתה סובר "שלמענך תעזב ארץ?" ,כלומר שמפני
שיצאת מבית הכנסת תסתלק משם השכינה וחברך נשאר .ומתוך מעשיו נראה שהוא סבור שאין תפילת
חברו חשובה כלל .וממשיך אבא בנימין שהוא גורם אף שהשכינה תסתלק מישראל שנאמר בהמשך הפסוק
"וְּ יֶעְּ ַתק צּור (הקב"ה) ִמ ְּמקֹׁמֹו" .מנגד אומר רבי יוסי על דרך החיוב שאם ממתין לחברו זוכה לברכות הללו,
ֹותי (אילו המתנת לחברך בשביל מצותי שצויתי לגמול חסד ,אז
לְּמ ְּצ ָ
שנאמר (ישעיה מח ,יח) "לּוא ִה ְּק ַׁש ְּב ָת ִ
לֹומָך וְּ ִצ ְּד ָק ְּתָך כְּ גַלֵי ַהיָם" .אולם ר"י מסייג קביעה זו שאין חברו צריך
תתברך בברכות האלה) וַיְּ ִהי כַ נ ָָהר ְּׁש ֶ
להמתין לו כאשר( :א) נכנס חברו יחידי בשעה שלא יוכל לסיים עמהם תפילתו,שבכך גילה דעתו שאינו
מפחד אם יישאר יחידי( .ב) שחברו אינו מאריך בבקשות ודברים אחרים אלא בתפילתו .חלקו הראשונים
האם דין זה שייך בבתי כנסיות שלנו:

רבינו חננאל ורבינו תם :דווקא בבתי כנסיות שבימיהם היה צריך להמתין לחברו ,משום שהיו
בשדות שמצויים שם מזיקים ,אבל בבתי כנסיות שבימינו אין צריך להמתין לחברו.
רי"ף :דווקא בתפילת ערבית צריך להמתין לחברו שיש לחשוש שיבוא לידי סכנה ,אבל בשאר
תפילות אין צריך להמתין.
תוספות בשם ר"י :היה מחמיר אף בבתי כנסיות שלנו וביום .והסביר בבית יוסף שפסיקה זו היא
חומרא בעלמא.
רבינו יונה :יש להחמיר אף בבתי כנסיות שנמצאים בעיר ,מפני שדרך העולם כשאדם עומד יחידי
בתפילה  -תפילתו מתבלבלת.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף :אם נשאר אדם יחידי מתפלל בבית הכנסת שבשדות או אפילו בבית הכנסת שבעיר,
אם היא תפלת ערבית [שמתפללים בלילה]  -חייב חבירו להמתין לו עד שיסיים תפילתו ,כדי שלא
יתבלבל בתפילתו .ואם מאריך בבקשות ותחנונים  -אינו חייב להמתין לו .269
רמ"א כתוספות בשם ר"י  :270ויש מחמירין אפילו ביום ובבית כנסת שלנו שהם בעיר.

סעיף טז' -
הליכה למקום רחוק כדי להתפלל בציבור:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מו עמוד א:
אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש.. :ולתפלה - ...ארבעה מילין.
אמר רבי יוסי ברבי חנינא :לא שנו אלא לפניו ,אבל לאחריו  -אפילו מיל אינו חוזר.
אמר רב אחא :ומינה ,מיל הוא דאינו חוזר ,הא פחות ממיל  -חוזר.
 269על פי הסייג של ר"י .והמשנה ברורה מביא את הסייג הנוסף והוא דווקא שנכנסו יחדיו לבית הכנסת ,אבל אם נכנס
יחידי בשעה שלא יוכל לסיים עמהם אין צריך להמתין ,אולם מידת חסידות להמתין.
 270למרות שמהמילה "עיר" נראה שייך יותר לרבינו יונה ,הסביר הגר"א שפסיקת הרמ"א מבוססת על ר"י .והסביר
בבירור הלכה שיש ללמוד מכך שאף לרמ"א אין זו אלא חומרא בעלמא .או שמא סובר שלא כבית יוסף ובאמת
מחמיר מעיקר הדין ורק לעניין כשנכנס חברו מאוחר הוא חומרא.
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רבי אבהו אומר בשם רבי שמעון בן לקיש :לגבי תפילה ,צריך ללכת ארבעה מילין בשביל להתפלל בעשרה,
אולם אם אין בתוך הארבעה מותר לו להתפלל ביחידות .רבי יוסי מגביל דין זה :דווקא שהבית כנסת נמצא
לפניו בכיוון הליכתו  -צריך ללכת מרחק של ארבעה מילין ,אבל אם הם נמצאים אחריו ויצטרך לחזור
ויפסיד הליכתו  -אפילו מיל אינו חייב לחזור .ומדייק רב אחא מדברי רבי יוסי שדווקא מיל אינו צריך
לחזור לאחריו ,אבל אם ימצא בפחות ממיל חייב לחזור אעפ"י שיפסיד בזה מהליכתו.

שו"ע :ההולך בדרך והגיע לעיר ורוצה ללון בה :אם לפניו  -עד ארבע מילין מקום שמתפללים
בעשרה צריך לילך שם ,ולאחריו [מ"ב -והוא הדין צדדים]  -צריך לחזור עד מיל ,כדי להתפלל
בעשרה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1תנאים לחיוב הליכה של ארבע מילין  -הולך ארבע מילין דווקא ש( :א) לא יעבור בינתיים
זמן קריאת שמע ותפילה( .ב) לא יצטרך ללכת יחידי( .ג) בעוד היום גדול שיוכל להגיע
מבעוד יום.
 .2דין היושב בביתו  -דינו כדין "כלאחריו" .לכן ,הדר בישוב בתוך מיל למקום שמתפללים
בעשרה  -צריך ללכת בכל יום בבוקר להתפלל בעשרה ,אבל לא בערב ,כי אין צריך ללכת
בלילה בדרך בשביל מניין .271

סעיף יז' -
נמצא במקום שיש עשרה ורוצה ללכת:
שו"ע עפ"י האגודה :יש מי שאומר שמכל שכן שלא ישכים אדם [פסקי תשובות  -אפילו משכים
מבעוד לילה ,לפני זמן תפילה] לילך מעיר [מ"ב  -לדבר רשות] שמתפללים בה בעשרה ,אם יכול
לבוא לא למחוז חפצו בעוד היום גדול ,ושלא יהא צריך ללכת יחידי אחר התפלה [מ"ב  -אולם אם
יש לו עתה שיירה ואינו רוצה להמתין  -מותר] .והסיק מכאן הפסקי תשובות שאין לנסוע לנופש או
טיולים למקומות שיודע שלא יהיה לו שם מניין לתפילה בציבור.

סעיף יח' -
תפילה בבית המדרש:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א:
הכי אמר רב חסדא :מאי דכתיב "אהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב"?
אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מד רשות .והיינו דאמר 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 :מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד  -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.
271וראה הלכה ברורה שמביא בסתם את המחבר ומוסיף שיש מחמירים אפילו בית הכנסת רחוק יותר מביתו יותר
ממיל.
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רב חסדא דורש את הפסוק מתהלים (פז ,ב) "א ֵֹׁהב ה' ַׁשע ֲֵרי ִציֹון ִמכֹׁל ִמ ְּׁשכְּ נֹות ַי ֲעקֹׁב" כך :ה' אוהב יותר את
מקומות האסיפה של לימוד המצוינים בהלכה ("שערי ציון"  )272יותר מאשר בתי כנסת ("משכנות יעקב").
וכמו שאמר רבי חייא בשם עולא שמיום שנחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה
בלבד .הגמרא מביאה שני אמוראים שנהגו בהתאם למאמר זה( :א) אביי  -בהתחלה היה לומד בביתו ואחר
כך מתפלל בבית הכנסת ,אולם אחר ששמע את מאמרו של עולא היה מתפלל דווקא במקום שבו הוא למד.
(ב) רבי אמי ורבי אסי  -למרות שעמדו לרשותם שלושה עשר בתי כנסיות בטבריה ,הם התפללו בין העמודים
שעליהם נבנה עליית בית המדרש ,שם היו לומדים תורה .חלקו הראשונים האם מנהג האמוראים להתפלל
בבית המדרש היה דווקא עם מניין או אפילו בלי מניין:

רבינו יונה בשם רבני צרפת :אפילו בלי עשרה היו עושים כן ,משום שיותר נכון להתפלל יחידי
במקום ששם קביעות התורה יום ולילה מלהתפלל בבית הכנסת עם הציבור.
רמב"ם :בית המדרש גדול מבית הכנסת ,וחכמים גדולים אף על פי שהיו להם בעירם בתי כנסיות
הרבה לא היו מתפללין אלא במקום שהיו עוסקים שם בתורה והוא שיתפלל שם תפלת הציבור .273
רבינו יונה סובר שיש לחלק בדעת הרמב"ם שני סוגים של אנשים( :א) לומד לא בביתו  -מכיוון
שדרכו ל התבטל מלימודו בשעה שהולך ללמוד ,יש לו להתפלל בעשרה או בבית כנסת( .ב) לומד
בביתו  -מכיוון שלומד במקום קבוע ותורתו אומנתו אין לו ללכת לבית כנסת אם אין לו עשרה,
מפני שנמצא מתבטל מלימודו בשעת הילוכו.
טור :אפילו בלי עשרה היו עושין כן .אולם הביא בשם הרא"ש להלכה טוב להתפלל עם הציבור
בעשרה ,משום ש( :א) זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד( .ב) אין תורתנו כל כך אומנתו ובהרבה
שעות ביום אנו מתבטלים( .ג) אם תלמיד חכם מתפלל עם הציבור ילמדו אחרים קל וחומר ממנו
ולא יחששו לתפילה כלל ונמצאו בתי כנסיות בטלות ,כי לא ידונו אותו לכף זכות שאינו בא בשביל
לימודו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם  :274בית המדרש קבוע קדוש יותר מבית הכנסת ,ומצווה להתפלל בו יותר מבית
הכנסת ,והוא שיתפלל בעשרה .והסביר המשנה ברורה שמדובר דווקא בבית מדרש קבוע ליחיד
ולכן דווקא מי שלומד בו נשאר להתפלל אולם לשאר האנשים יש מצווה להתפלל בבית כנסת ברוב
עם .אולם בית מדרש שקבוע לרבים ללמוד תורה קדושתו חמורה יותר ועדיף להתפלל בו בעשרה
יותר מבית כנסת של רוב עם ,אפילו מי שאינו לומד כלל.
רמ"א כטור :ויש אומרים דאפילו בלא עשרה עדיף להתפלל בבית המדרש הקבוע לו ,ודווקא מי
שתורתו אומנתו ואינו מת בטל בלאו הכי .ואפילו הכי לא ירגיל עצמו לעשות כן ,שלא ילמדו עמי
הארץ ממנו ויתבטלו מבית הכנסת .וכל שכן שלא יעסוק בתורה בבית הכנסת בזמן שהציבור
אומרים סליחות ותחינות.

 272אעפ"י שכתוב בפסוק "צִ יֹון" הגמרא מפרשת אותו כאילו כתוב "צִ יּון" מלשון סימן או מראה מקום.
273והסביר רבינו יונה שלפי זה החידוש לכך שבית המדרש גדול מבי ת כנסת הוא שלמרות שיש רוב עם בבית כנסת
ועשרה בבית מדרש  -בית המדרש קודם.
 274ומשמע שלא קיבל את החילוק של רבינו יונה ברמב"ם.
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סעיף יט' -
קביעות מקום לתפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב:
אמר רבי חלבו אמר רב הונא :כ ל הקובע מקום לתפלתו  -אלהי אברהם בעזרו...
ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום?
דכתיב" :וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם" ,ואין עמידה אלא תפלה ,שנאמר" :ויעמוד פינחס ויפלל".

רב הונא אומר שכל מי שקובע מקום לתפילתו ששם הוא מתפלל תמיד  -אלוהי אברהם בעזרו .הגמרא
מ ספרת שאף אברהם אבינו קבע מקום ,שהרי נאמר בבראשית (יט ,כז) "וַ י ְַּׁשכֵ ם ַא ְּב ָר ָהם בַ ב ֶֹׁקר ֶאל ַה ָמקֹום
עָמד ָׁשם ֶאת פְּ נֵי ה'" ופירוש הפסוק הוא שביום הקודם התפלל ("עמד") אברהם אל ה' שלא יהפוך את
אֲ ֶׁשר ַ
סדום ועמורה .ועכשיו השכים וחזר לאותו המקום כדי להתפלל על הצלת לוט משם .חלקו הראשונים האם
קביעות מקום לתפילה היא בבית דווקא או בבית כנסת:

רבינו יונה :קביעות לתפילה שייך דווקא בביתו כאשר לא יכול ללכת לבית כנסת ,אבל בבית כנסת
עצמו אין צורך לייחד לעצמו מקום ,משום שנחשב כמקום אחד ואין להקפיד אם יושב בזווית זו
או בזווית אחרת.
רא"ש והגהות מיימון :קביעות לתפילה שייך גם בבית כנסת וכך יש ללמוד מהירושלמי.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש והגהות מיימון :יקבע מקום לתפילתו ,שלא ישנהו אם לא לצורך .ואין די במה
שיקבע לו בית הכנסת להתפלל ,אלא גם בבית הכנסת [מ"ב  -וגם בביתו ,שלא יבלבלו אותו בני
הבית] שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע [מ"ב  -ותוך ארבע אמות חשוב מקום אחד ,שאי
אפשר לצמצם].

סעיף כ' -
כניסה כשיעור שני פתחים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א:
אמר רב חסדא :לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת.
שני פתחים סלקא דעתך? אלא ,אימא :שיעור שני פתחים ,ואחר כך יתפלל.

רב חסדא מורה שאדם הבא לבית כנסת חייב להכנס דרך שני פתחים ,ומסבירה הגמרא את כוונתו :אדם
שנכנס לבית הכנסת נכנס שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל .חלקו הראשונים האם כוונת הגמרא שיעור
זמן או שיעור של מקום:

רש"י :הכוונה שיעור של מקום ,שאדם הנכנס לבית הכנסת יכנס בשיעור רוחב של שני פתחים
[ארחות חיים  -שמונה טפחים] .כי אם ישב סמוך לפתח ,נראה הדבר כאילו עיכובו בבית כנסת הוא
למשא עליו ולכן יושב הוא על יד הפתח כדי שיוכל לצאת מהר .ומסביר רבינו יונה שמדובר דווקא
שאין זה מקום קבוע ,אבל מי שיש לו מקום קבוע ליד הפתח מותר לו לשבת שם.
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יש מפרשים [מובא ברא"ש] :הכוונה שיעור של זמן ,שאדם הנכנס לבית הכנסת ראוי לו שישהה
זמן מה קודם שיתפלל ,כדי שתתיישב דעתו וישיב אל ליבו לפני מי הוא עומד בתפילה ולא ייכשל
בדיבורו או כוונתו .לכן ודאי לא ימהר להתפלל מיד בהיכנסו לבית הכנסת.
מהר"ם מרוטנברג :הכוונה שיעור של מקום ,שאדם הנכנס לבית הכנסת יכנס בשיעור רוחב של
שני פתחים .אולם דווקא שהפתח הוא לכיוון רשות הרבים שיש לחשוש שיביט לחוץ ותתבטל
דעתו ,אבל אם הפתח אינו לכיוון רשות הרבים מותר לו לשבת בסמוך לפתח.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י ויש מפרשים ומהר"ם מרוטנברג :יכנס שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל [מ"ב -
ולכן טוב לעשות עזרה לפני בית] .יש מפרשים שיעור שני פתחים דהיינו שמונה טפחים יכנס
לפנים ,שלא ישב אצל הפתח שנראה כמשאוי ישיבת בית הכנסת .ולפי זה אם יש לו מקום מיוחד
אצל הפתח ,אין בכך כלום .ויש מפרשים שהטעם מפני שמביט לחוץ ואינו יכול לכוין ,ולפי זה אם
אינו פתוח לרשות הרבים אין בכך כלום .ויש מפרשים שלא ימהר להתפלל מיד כשנכנס ,אלא
ישהא שיעור שני פתחים .ונכון לחוש לכל הפירושים.

סעיפים כא' -כב'
תפילה סמוך לקיר:
א .הגדרת חציצה שבין המתפלל לקיר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד ב:
...האמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי :מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר? שנאמר:
"ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל".

הגמרא מביא בשם רב ויש אומרים רבי יהושע בן לוי שאדם שמתפלל לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר,
וַיִתפַ לֵ ל ֶאל ה'" .חלקו הראשונים בהגדרה לחציצה זו
שנאמר (ישעיה לח ,ב) "וַ י ֵַסב ִחזְּ ִקיָהּו פָ נָיו ֶאל ַה ִּקיר ְּ
שבין המתפלל לקיר:

תוספות :דבר קבוע כגון ארון ותיבה  -אין זה חציצה ,אבל מיטה חוצצת ,משום שנראה שאין זה
קבוע .אולם הבית יוסף הסביר שדווקא מיטה שבימי התלמוד שהיא עשויה לישיבה ,אבל מיטה
של היום שמיועדת לשכיבה נחשבת דבר קבע.
אבודרהם :דווקא דבר שהוא חוצץ ,כגון מיטה שרחבה ארבע וגבוהה עשרה ,אבל דבר מועט אינו
נחשב הפסק שאם כן איך מתפללים בבית כנסת לפני ספסלים.
רמב"ם :הטעם להתפלל לקיר כדי לא יהיה דבר שיבטל את כוונתו  .275כלומר ,אין הגדרה פורמלית
לדברים חוצצים  276וההגדרה תלויה בכך שדברים אלו מסיחים את הדעת ומפריעים לכוונה.
 275לקמן בסימן צח סעיף ד הובא טעם נוסף :כשם שבקורבן חציצה פוסלת בינו ובין הכלי ,כמו כן התפילה שהיא
דוגמת קורבן לא יהיה הפסק בינו ובין הכותל .ולטעם זה לא משנה האם הדבר קבוע או לא.
276וראה תורת אמך עמוד  551שמבאר שהכיוון של התוספות ואבודרהם דומה .שניהם סוברים שבתפילה מתייחד
האדם עם קונו והסבת הפנים לקיר מסמלת התייחדות זו .כיוון שהסבת הפנים היא מעשה סמלי ,הם נותנים הגדרה

219

פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :צריך שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין הקיר [מ"ב  -אין בכך איסור שיש דוחק מקום,
אלא זו למצווה מן המובחר  .]277ודבר קבוע ,כגון ארון ותיבה  -אינם חוצצים.
רמ"א כאבודרהם  :278ולא חשיב מחיצה רק בדבר גדול [מ"ב  -ואם הוא לצורך תפילה כגון סטנדר
אינו נחשב הפסק] שגובהו עשרה ורוחבו ארבע ,אבל דבר קטן לא חשיב הפסק.
פרי חדש :יש לחלק בין דבר קטן לגדול ,אולם ההיפך מהרמ"א :דבר גדול שהוא רשות בפני עצמו
ולכן אפשר להתפלל כנגדו ,אולם דבר קטן נחשב הפסק .ומה שמתפללים בבית הכנסת לפני
הספסלים שיושבים בהם ,משום שהם קבועים.
ב .חציצת בעלי חיים ואדם [כא' -כב']:
טור :בעלי חיים נחשבים חוצצים בין המתפלל לקיר .וביאר בבית יוסף שכתב דווקא בעלי חיים,
משום שבני אדם אינם נחשבים חוצצים.
הפליאה :צריך להיזהר מלהתפלל אחרי שום אדם וטוב לחשוש לדבריו.
פסק ההלכה:
שו"ע [כא'] וכפליאה[כב'][ :כא'] וכן בעלי חיים אינם חוצצים ,אפילו אדם אינו חוצץ[ .כב'] ויש
מי שאומר שיש ליזהר מלהתפלל אחורי שום אדם ,וטוב לחוש לדבריו [מ"ב  -זהירות בעלמא,
שהרי אי אפשר להיזהר בזה שכל המתפללים בבית הכנסת יעמדו נגד הכותל בלי הפסקת אדם].
רמ"א כטור :ולי נראה דבעלי חיים חוצצים ואדם אינו חוצץ ,וכן נראה סברת הפוסקים ,ואפשר
דנפל טעות בספרים . 279

סעיף כג' -
תפילה מול ציור או תמונה:
שו"ע עפ"י הרמב"ם  :280הבגדים המצוירים ,אף על פי שאינם בולטות  -אין נכון להתפלל כנגדם
[מ"ב  -שלא יהא מביט בציור ולא יכוון בתפילתו] ,ואם יקרה לו להתפלל כנגד בגד או כותל מצויר,
יעלים עיניו [מ"ב  -ולכן יש לצייר בכותל בית הכנסת מעל קומת האיש] .והוסיף משנה ברורה שאין
להתפלל מול המראה אפילו שעוצם עיניו ,משום שנראה שמשתחווה לבבואה של עצמו.
פורמאלית לדברים חוצצים ובז ה הם חולקים .אולם ברמב"ם אין כאמור הגדרה פורמאלית וההגדרה תלויה בהיסח
הדעת.
 277ולכן אם אי אפשר בקלות להתפלל בעניין אחר ,כגון לפעמים שמתפללים בעשרה באיזה חדר ואי אפשר לכל אדם
לעמוד בלי חציצה לכותל  -אל יעכב התפילה בשביל זה ללכת לחדר אחר להתפלל ,ומכל מקום יעצום עיניו או יתפלל
מתוך הסידור ,כדי שלא יבטל את כוונתו.
 278בפשטות ישנה מחלוקת בין המחבר לרמ"א ,אולם ראה בירור הלכה עמוד רסה שיתכן שאף המחבר מודה שדבר
קטן אינו נחשב הפסק .ולהלכה פסק בהלכה ברורה שנכון להחמיר אף בדבר קטן ולא כרמ"א.
279יוצא ,שהמחבר פוסק (לא ברור על פי איזה מהראשונים) שבעלי חיים ובני אדם מעיקר הדין אינם חוצצים ,אולם
לגבי בני אדם יש להיזהר כדעת הפליאה .אולם הרמ"א על פי הטור סובר ליהפך שבעלי חיים חוצצים [הלכה ברורה -
וטוב שגם הספרדים יחמירו בזה] ואדם אינו חוצץ.
 280על פי הרמב"ם שהובא לעיל בסעיף כא'.
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הגה :ולכן אסור גם כן לצייר ציורים בספרים שמתפללין בהן ,שלא תתבטל הכוונה .אבל בגדים
שמצויר עליהם דברי תפלות  -אפילו לישב עליהם בבית הכנסת אסור [מ"ב  -שנאמר "ולא תביא
תועבה אל ביתך"].

סעיפים כד' -כה'
תפילה בסמיכות לרבו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כז עמוד א:
רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת בערב שבת ,והוה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה דרב ,וסיים רב ולא פסקיה
לצלותיה דרבי ירמיה... .ושמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו...
ורבי ירמיה היכי עביד הכי? והא אמר רב יהודה אמר רב :לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבו.
ותניא רבי אליעזר אומר :המתפלל אחורי רבו...גורם לשכינה שתסתלק מישראל!
שאני רבי ירמיה בר אבא ,דתלמיד חבר הוה.

הגמרא מספרת שרב הזדמן לביתו של גניבא והתפלל ערבית של שבת ,ורבי ירמיה בר אבא שהוא תלמיד של
רב התפלל מאחוריו .הגמרא מקשה איך רבי ירמיה התפלל מאחורי רבו והרי אמר רב שאין להתפלל ליד או
אחורי רבו [טור  -וכל שכןל לפני רבו] וכן שנינו בברייתא שהעושה כן גורם לשכינה שתסתלק מישראל.
ומתרצת הגמרא שרבי ירמיה הוא בגדר "תלמיד חבר" של רב ,שלמרות שלמד ממנו ,אבל שווה אליו
בחכמתו ונחשב אף כחברו .אם כן יוצא ,שאין להתפלל אחורי רבו אלא אם כן הוא בגדר תלמיד חבר ,אולם
הסביר הרא"ש שאם הרחיק ממנו ארבע אמות [מ"ב  -שרשות אחרת היא] מותר לו להתפלל אחוריו [בית
יוסף  -אבל לפניו לא מועיל ארבע אמות ,אפילו הוא תלמיד חבר] .חלקו הראשונים בטעם הדבר שאין
להתפלל אחורי רבו ,כאשר ההשלכה ההלכתית היא האם דין שייך ביחיד בלבד או אפילו בציבור:

רש"י :מראה כאילו שווה לרבו ויש בכך יוהרא.
תוספות :שמשתחווה בתפילה נראה שמשתחווה לרבו .והסביר מהר"י אבוהב שלפי טעם זה אין
להתפלל מאחוריו רבו דווקא שהוא יחיד ,אב ל שמתפלל בציבור שכך הוא סדר הישיבה אין כאן
חשש שמקבל אותו כאלוה.
רבינו יונה :גורם צער לרבו ,שלא יוכל הרב לפסוע שלוש פסיעות לאחוריו שיגמור תפילתו .והסביר
האהל מועד שלפי טעם זה אין הבדל בין התפלל יחיד או בציבור שמכל מקום לא יתפלל אחוריו
כדי לא לצערו .ופסק בבית יוסף שלעניין הלכה אין לחלק בין יחיד לציבור.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף [ :281כד'] לא יתפלל בצד רבו [חיי אדם  -הוא הדין אביו] ולא אחורי רבו ולא
לפניו או אחריו .אם הרחיק ארבע אמות  -מותר [הגה  -ועיין ביורה דעה סימן רמב סעיף טז .]282
[כה'] תלמיד חבר מותר להתפלל אחורי רבו [מ"ב  -והוא הדין בצד רבו ,אבל לפני רבו אסור].
רמ"א  :283יש אומרים דכל זה לא מיירי אלא להתפלל ביחיד ,אבל בציבור אם כך הוא סדר
ישיבתו  -אין לחוש אם מתפלל לפניו .ואף על פי שטוב להחמיר ,המנהג להקל .ופסק בביאור הלכה
281המחבר סותם ולא מחלק בין יחיד לציבור ,כמו שפסק בבית יוסף שלמרות המחלוקת הראשונים בטעם הדבר
(שבזה לא הכריע) ,להלכה יש להחמיר כמו שיוצא מרבינו יונה.
282וראה משנה ברורה שרוצה לומר ששם התבאר שריחוק ארבע אמות מועיל אפילו אם רבו לאחוריו.
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שלמרות שהמנהג להקל ,טוב לכתחילה לקבוע מקומו מאחורי רבו במרחק של ארבע אמות ושלוש
פסיעות ,כדי שלא יצער את רבו.

סעיפים כו' -כז'
התנאים לקיום קריאת שמע שייכים לתפילה:
שו"ע עפ"י הטור[ :כו'] כל מקום שאין קורין בו קריאת שמע  -אין מתפללים בו .וכשם שמרחיקים
מצואה ומי רגלים וריח רע ומן המת ומראיית הערווה לקריאת שמע  -כך מרחיקים לתפלה[ .כז']
היה עומד בתפילה והשתין תינוק בבית הכנסת  -ישתוק עד שיביאו מים להטיל על המי רגלים
[מ"ב  -אבל אסור לו לדבר שיביאו לו מים ,כיוון שזהו איסור דרבנן  ,]284או יהלך לפניו ארבע אמות
או לצדדיו או יצא מבית הכנסת ויגמור תפילתו [הגה  -ויו תר טוב לילך למקום אחר ולא לשתוק,
שמא ישהה כדי לגמור את כולה ויצטרך לחזור לראש ,ועיין לעיל סימן עט'].

סימן צא'
סעיף א' -
כיסוי הלב בתפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
תניא נמי הכי :היתה טליתו ,של בגד ושל עור ושל שק ,חגורה על מתניו  -מותר לקרות קריאת שמע ,אבל לתפלה  -עד
שיכסה את לבו.

הברייתא מורה שמותר לקרוא קריאת שמע כאשר הוא לבוש בחגורתו ממותניו ולמטה ,למרות שממותניו
ולמעלה הוא ערום .אולם לתפילה צריך להראות את עצמו כעומד לפני המלך ולעמוד באימה ולכן אסור
להתפלל עד שיכסה את ליבו .והסביר הרמב"ם שבדיעבד שלא כיסה את ליבו או שנאנס ואין לו במה
שיתכסה  -יצא ,הואיל וכיסה את ערוותו.

שו"ע עפ"י הרמב"ם :הייתה טלית חגורה על מתניו לכסותו ממותניו ולמטה  -אסור להתפלל עד
שיכסה לבו [מ"ב  -והוא הדין כל גופו] .ואם לא כיסה את לבו ,או שנאנס ואין לו במה יתכסה -
הואיל וכיסה ערוותו והתפלל יצא.

סעיף ב' -
חגירת אזור בשעת התפילה:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף ט עמוד ב:
אמר אביי :הני חברין בבלאי ,למאן דאמר תפלת ערבית רשות ,כיון דשרא ליה המייניה  -לא מטרחינן ליה.
מתקיף לה רב ששת :טריחותא למיסר המייניה? ועוד :ליקו הכי וליצלי!
משום שנאמר "הכון לקראת אלהיך ישראל".
 283מביא את שיטת התוספות ,אולם למרו ת שמצד הדין יש להחמיר המנהג הוא להקל בתפילה בציבור.
 284אולם אם תינוק טנף צואה בבית כנסת ואחרים מתפללים ולא יודעים ,אם אי אפשר בעניין אחר  -מותר להפסיק
בדיבור להצילם מאיסור תורה.
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אביי אומר שחברנו הבבליים שסוברים שתפילת ערבית רשות ,אנו אומרים שמכיוון שהתיר חגורתו קודם
האכילה  -אין מטריחים אותו להפסיק ולהתפלל תפילת ערבית מיד ,אלא יאכל את סעודתו ואחר כך
יתפלל .מקשה רב ששת על דין זה שתי קושיות( :א) אין טורח בלחגור את החגורה ומדוע שלא יתחייב לשוב
ולחגור כדי להתפלל( .ב) יכול לעמוד ולהתפלל כך ללא חגורה .ומשיבה הגמרא שלא יכול להתפלל [ר"ן -
ֹלהיָך יִ ְּש ָר ֵאל" .חלקו הראשונים
לִק ַראת אֱ ֶ
תפילת עמידה] ללא חגורה ,משום שנאמר (עמוס ד ,יב) " ִהכֹון ְּ
האם חיוב החגורה הוא אפילו שיש לו אבנט של מכנסיים:

התרומה ,ר"ן ורא"ש :צריך לחגור אזור בשעת התפילה ,אפילו יש לו אבנט ואין ליבו רואה את
הערווה.
מחזור ויטרי :דין שייך דווקא להם שלא היה להם אבנט ואז ליבו רואה את הערווה ,אבל לנו שיש
אבנט של מכנסיים  -אין צריך לאזור.
פסק ההלכה:
שו"ע כתרומה :צריך לאזור אזור בשעת התפילה ,אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערווה,
משום "הכון" .אבל שאר ברכות [מ"ב  -והוא הדין קריאת שמע]  -מותר לברך בלא חגורה ,מאחר
שיש לו מכנסיים [הגה  -ואין לבו רואה את הערווה].
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1התפלל בלי חגור  -בדיעבד יוצא ידי חובה ,אם התפלל ללא אזור.
 .2אדם שאינו לובש חגורה במשך היום  -מביא בשם מגן גיבורים שדווקא מי שרגיל כל
היום בחגורה מחויב לחגור בתפילה ,אולם מי שהולך כל היום בלא חגורה  -גם בשעת
התפילה אין צריך לחגור .אולם מידת חסידות לחגור.
 .3כיסוי הראש והעיניים בתפילת עמידה  -מביא בשם הזוהר שהעומד בתפילה צריך לכסות
ראשו ועיניו  ,משום ש( :א) לא יסתכל בשכינה( .ב) מי שפוקח עיניו בשעת התפילה ,מקדים
על עצמו את מלאך המוות.
 .4בגד שדבוק ממש בבטן  -נחשב הפסק שבין ליבו לערווה.
ב .פסקי תשובות  -בענין חגירת גארטל:
היום נוהגים רוב העולם שלא ללבוש אזור מיוחד לתפילה ,אף שהמחבר פסק שיש לאזור גארטל
בשעת התפילה .אולם מנהג החסידים להקפיד בחגירת גארטל .ויש מעלה וחשיבות בכך ,משום
שהוא דרך הגיבורים והרצים לשנס מותניהם כשרוצים להתגבר וכלשון הכתוב (תהלים סח) "נאזר
בגבורה" .וכמו כן ,המתפלל אוזר עצמו להזכירו שהזמן עתה להתגבר כ גבור חיל ולהתחזק
בעבודת התפילה.

סעיף ג' -
ברכה בגילוי ראש:
כלבו :אינו אסור ללכת בגילוי ראש ,ואין זה אלא מידת חסידות.
רי"ף :יש למחות שלא להכנס לבית הכנסת בגילוי ראש.
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רבינו ירוחם :אסור לברך בגילוי ראש.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו ירוחם ורי"ף :יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה .ויש אומרים
שיש למחות שלא ליכנס בבית הכנסת בגילוי הראש.

סעיף ד' -
אפשרות כיסוי הראש בתפילה:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :כובעים (קפיל"ה בלעז) הקלועים מקש  -חשיבא כיסוי ,אבל הנחת יד על
הראש לא חשיבא כיסוי [מ"ב  -שהראש וה יד גוף אחד הם ,ואין הגוף יכול לכסות את עצמו] .ואם
אחר מניח ידו על ראשו של זה  -משמע דחשיבא כיסוי [מ"ב  -וכן נוהגים להמשיך את השרוול על
היד ומכסה בו את ראשו].

סעיף ה' -
לבוש של כבוד בתפילה:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :לא יעמוד באפונדתו (טאסק"ה בלעז) [מ"ב  -אזור שמשימין בו מעות ,ואיננו
דרך כבוד לעמוד כך לפני ה' יתברך] ולא בראש מגולה [מ"ב  -ובזמננו יש לחבוש כובע כדרך שהולך
ברחוב .והכל תלוי במנהג לפני המקומות] ולא ברגליים מגולים ,אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו
לפני הגדולים אלא בבתי רגליים.
הלכה ברורה  -מקומות שרגילים ללכת במכנסיים קצרים:
במקומות שרגילים ללכת במכנסיים קצרים ועומדים כן לפני אנשים גדולים ,כגון בני המושבים -
אעפ"י שאין ראוי שיתפללו כך ,מכל מקום אם קשה עליהם ללכת ללבוש מכנסיים ארוכים קודם
התפילה רשאים מעיקר הדין להתפלל כך .ומכל מקום אינו רשאי לעבור לפני התיבה כשהוא לבוש
במכנסיים קצרים .וכן במקומות שנהגו ללכת יחפים בימות הקיץ ,ועומדים כך לפני אנשים
גדולים רשאים להקל בזה.

סעיף ו' -
התעטפות בתפילה:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :דרך החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהם עטופים.
הגה :ובעת זעם יש לחבק הידיים בשעת התפלה כעבדא קמיה מאריה ,ובעת שלום יש להתקשט
בבגדים נאים להתפלל.

סימן צב'
סעיף א' -
לפני התפילה נצרך לנקביו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כג עמוד א:
תנו רבנן :הנצרך לנקביו  -אל יתפלל ,ואם התפלל -תפלתו תועבה.
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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".
ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאי דכתיב "שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים"...
רב אשי ואיתימא רבי חנינא בר פפא אמר :שמור נקביך בשעה שאתה עומד בתפלה לפני.

הברייתא פוסקת שהנצרך לנקביו לא יתפלל עד שיעשה צרכיו ,ואם התפלל כשעדיין נצרך  -תפילתו תועבה
[רמב"ם  -ולכן חוזר ומתפלל] .הגמרא מסבירה שתפילתו תועבה דווקא שאינו יכול לשהות בעצמו מלעשות
צרכיו כשיעור זמן הליכת פרסה ,אבל אם אם יכול לשהות צרכיו בשיעור זה תפילתו תפילה .בגמרא
ֹלהיָך יִ ְּש ָר ֵאל" (עמוס ד ,יב),
לִק ַראת אֱ ֶ
מובאים שני מקורות לדין זה )1( :רבי שמואל בר נחמני ִ " -הכֹון ְּ
שחלק מההכנה לתפילה היא לא להתפלל שנצרך לצרכיו )2( .רב אשי ְּׁ " -שמֹׁר ַרגְּ לְּך כַאֲ ֶׁשר ֵתלְֵך ֶאל בֵית
ֹלהים" (קהלת ד ,יז) ,שמור נקביך כאשר אתה עומד לפני ה' בתפילה .חלקו הראשונים האם מותר
ָהאֱ ִ
להתפלל לכתחילה כשיכול להעמיד את עצמו עד פרסה:

רי"ף :מותר אפילו לכתחילה להתפלל כשיכול להעמיד את עצמו עד פרסה ,משום שיש לגרוס "לא
שנו אלא שאינו יכול לעמוד על עצמו ,אבל יכול להעמיד את עצמו מותר..עד פרסה".
רבינו יונה ורא"ש :דווקא בדיעבד אם התפלל כשיכול להעמיד את עצמו עד פרסה תפילתו תפילה,
אבל לכתחילה אין לו להתפלל אפילו יכול להעמיד עצמו עד פרסה ,וכך יש לגרוס "אבל יכול
להעמיד את עצמו תפילתו תפלה".
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה ורא"ש :היה צריך לנקביו  -אל יתפלל [ביה"ל  -מדרבנן] ,ואם התפלל תפילתו
תועבה וצריך לחזור ולהתפלל .והני מילי? שאינו יכול לעמוד עצמו שיעור הילוך פרסה [מ"ב  -ארבע
מילין והוא שיעור שעה וחומש  ,]285אבל אם יכול להעמיד עצמו שיעור פרסה  -יצא בדיעבד .אבל
לכתחילה  -לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחילה יפה [מ"ב  -אפילו אם על ידי זה שינקה את עצמו לא
יוכל להתפלל עם הציבור ,שטוב יותר להתפלל ביחידי בגוף נקי .]286
הגה :וכל הנצרך לנקביו אסור אפילו בדברי תורה [מ"ב  -וכל שכן קריאת שמע ושאר ברכות] ,כל
זמן שגופו משוקץ מן הנקבים .אולם המשנה ברורה מסביר שבדיעבד אין צריך לחזור ולקרוא.
ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1בדיעבד שהתפלל כשהוא צריך לקטנים  -לדעת כולם המחבר עסק בגדולים ,אולם חלקו
האם דין זה שייך גם לקטנים ,ש לדעת המגן אברהם יצא בדיעבד ואילו לדעת האליה רבה
אם לא יכל להעמיד עצמו  72דקות חוזר ומתפלל .וסבר שאין כוח בידינו להכריע.
285שיעור של שבעים ושתים דקות.
286וממשיך המ"ב שאמנם אם רואה שעל ידי זה שיבדוק יעבור זמן תפילה לגמרי  -מותר להתפלל אם משער שיוכל
לעצור שיעור פרסה.

225

.2

כשהוא יושב יכול להעמיד את עצמו שיעור פרסה  -התפלל כשהוא צריך לנקביו באופן
כשהוא עומד אינו יכול להעמיד את עצמו שיעור פרסה ,אבל כשהוא יושב יכול להעמיד
את עצמו  -לא יצא ,משום ששיעור פרסה משערים כאילו הוא מהלך.
טעם של שיעור פרסה  -הביא בשם החיי אדם משום שבשיעור זה בוודאי כבר נהפך
המאכל במעיו לצואה ונאמר "וכל קרבי את שם קדשו" .ותמה עליו ,שהרי במקרה ששיער
בעצמו שיכול לעמוד שיעור פרסה ועבר והתפלל ואחר התפילה תיכף הלך ועשה צרכיו ,וכי
יתבטל התפילה משום זה.
שליח ציבור שצריך לנקביו ורוצה לחזור לחזרת הש"ץ  -אם יכול להעמיד עצמו עד פרסה,
מותר לו לחזור לומר את חזרת השליח ציבור ,משום ש( :א) בדיעבד תפילתו תפילה( .ב)
כבוד הבריות .אבל אם אינו יכול להעמיד את עצמו כשיעור פרסה צריך עיון גדול אם
מותר לו לחזור לתפילה.
בעל קורא שצריך לנקביו  -מותר לו לקרוא ,כל שכן אם כבר התחיל לקרוא והתעורר לו
תאווה שמותר לו לגמור כל הקריאה.
מלמד תורה לרבים וצריך לנקביו  -מותר לו לשהות אפילו לגדולים ,משום ש"בל תשקצו"
הינו איסור מדרבנן וכבוד הבריות דוחה.

.7

בירך ברכת המזון כשהוא צריך לנקביו  -יצא ,ואפילו שלא יכל להעמיד את עצמו שיעור
פרסה.

.3

.4

.5
.6

סעיף ב' -
באמצע התפילה צריך לנקביו:
שו"ע עפ"י הרשב"א :אם באמצע תפילתו [מ"ב  -רוצה לומר שקודם התפילה בדק או שלא היה
צריך לנקביו  ]287נתעורר לו תאווה  -יעמיד עצמו עד שיגמור ולא יפסיק .ואם בשעת קריאת שמע
[מ"ב  -שיכול בשונה מתפילת עמידה ללכת ולהפנות] וברכותיה נתעורר ,בין לקטנים בין לגדולים -
קורא כדרכו .ואם רצה להרחיק ולהטיל מים ,עושה [מ"ב  -מדובר דווקא בקריאת שמע ,משום
שבעמידה אינו רשאי לזוז עד שיסיים].
וחלקו הפוסקים בדעת המחבר האם אינו מפסיק תפילתו אפילו שיש איסור "בל תשקצו":
•

רמ"א :ודווקא שאינו מתאווה כל כך [מ"ב  -שאינו נדחק להוצאת נקבים אלא
התעוררות בעלמא] דאית ביה משום "בל תשקצו" ,אבל בלאו הכי [מ"ב  -אף שיוכל
להעמיד את עצמו עד שיגמור] יותר טוב להפסיק [מ"ב  -מוסב גם על דין התפילה] .288

•

מגן אברהם :אין לקבל את החילוק של הרמ"א ויש לפסוק כפש ט המחבר שלא
מפסיק את תפילתו .289

 287וממשיך שם שפשוט שלאחר שסיים תפילת עמידה  -אסור לו להעמיד את עצמו ולומר קדושה ,משום שזהו עניין
אחר.
 288ומסיים ההגה" :תשובת הרשב"א (סימן קלא') פסק דמותר ,ותרומת הדשן (סימן טז') פסק דאסור ,וצריך לחלק
כך " .בדרכי משה הביא את תרוה"ד שלכאורה חולק על הרשב"א וסובר שצריך להפסיק ואין לו להעמיד את עצמו
בתפילה .אולם הסביר שם שאפשר שאין מחלוקת אלא שהרשב"א עסק במציאות שאינו מתאווה כל כך ולכן אינו
מפסיק ,אבל אם מתאווה מפסיק כמו פסיקת תרומת הדשן.
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משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
מציאות שלדעת כולם מותר למתפלל להפסיק באמצע ( -א) צריך לנקביו ואי אפשר לו
.1
להעמיד את עצמו כלל ,אולם יזהר שלא יפסיק הדיבור( .ב) מתפלל בציבור והוצרך לנקביו
באמצע תפילתו ,מפני כבוד הבריות.
 .2להיכן ח וזר כשהפסיק באמצע תפילתו  -אם על ידי היציאה לא שהה כדי לגמור את כולה
חוזר למקומו ,כיוון שקודם התפילה לא היה צריך נקביו .ואם שהה כדי לגמור את כולה
חוזר לראש.
הוצרך לנקביו בחלקים שונים בתפילה ( -א) קריאת שמע  -המחבר פסק שאם רוצה קורא
.3
כדרכו .אולם אסור לו להתחיל תפילת עמידה ,משום שהוא עניין אחר .לכן ,נכון להפסיק
בברכת "אמת ויציב" ולצאת לנקביו ,כדי שיוכל לסמוך אחר כך גאולה לתפילה .ויותר
טוב אם יכול לצאת בין הפרקים( .ב) פסוקי דזמרה  -גומר פסוקי דזמרה ,אבל אסור לו
לענות "ברכו" משום שהוא עניין אחר" ,אלא אם כן יכול להעמיד עצמו עד פרסה( .ג)
קריאת התורה  -אם התעורר לו תאווה קצת באופן שאין בו "בל תשקצו" מותר לו לשמוע
כל קריאת התורה ולענות "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" עד מפטיר ,כיוון שנקרא עניין
אחר( .ד) ברכת המזון  -כל שאין בו "בל תשקצו" מותר לו לגומרה.

סעיף ג' -
הסרת הטורד לפני התפילה:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :צריך קודם תפילה להסיר כיחו וניעו וכל דבר הטורדו.

סעיף ד' -
נטילת ידיים קודם תפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טו עמוד א:
אמר ליה רבינא לרבא :חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא ואמר מי שאין לו מים לרחוץ ידיו  -מקנח ידיו בעפר
ובצרור ובקסמית?
אמר ליה :שפיר קאמר ,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.

רבינא שאל את רבא האם ראה את התלמיד הארץ ישראלי שאמר שמי שאין לו מים לרחוץ לפני התפילה
צריך לנקות את ידיו בשפשוף ("קינוח") בעפר ,צרור וקסמית .משיב לו רבא שדבריו נכונים ,משום ש( :א)
נִּקיֹון" ,ויש לדייק שכתוב רחיצה בניקיון ולא דווקא במים ומשמע שאפשר
כתוב בתהלים (כו ,ו) " ֶא ְּר ַחץ ְּב ָ
לנקות בכל דבר שמנקה( .ב) רב חסדא היה מקלל את מי שמחזר אחרי מים בזמן התפילה .הגמרא מסייגת
289ומסביר את פסיקתו ( :א) ברשב"א כתוב שדי כשיכול לעמוד על עצמו עד שיסיים ואין לך זמן קצר מזה( .ב) בציבור
אף תרומת הדשן מסכים שהרי כבוד הבריות דוחה לאו של "לא תסור" .ואף ביחיד מוכח מהסמ"ג שרק בסכנת נפשות
יש להפסיק בתפילתו( .ג) תרומת הדשן עסק בעניין הפחה.
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שדין זה שאין צריך לחזר אחרי המים שייך לקריאת שמע ,אבל לתפילה צריך לחזר אחרי המים.
בראשונים מצאנו שני טעמים לחילוק זה( :א) רש"י  -קריאת שמע זמנה קבוע ואם יחזר אחרי מים יש
לחשוש שיעבור זמן ,אולם תפילה שזמנה כל היום צריך לחזר אחרי מים ( .290ב) רבינו יונה  -קריאת שמע
היא מצווה מהתורה וחששו חכמים שיעבור זמנה ולכן פטרו מלחזר אחרי מים ,אולם מצוות שלוש תפילות
ביום אינם אלא מדרבנן ולכן לא חששו חכמים שיעבור זמן תפילה.
הגמרא מוספיה ש החיוב ללכת לחפש מים לפני התפילה תלוי במיקום המים ביחס אליו .אם המים נמצאים
לפניו ,בכיוון של דרך הליכתו  -חייב להמשיך עד פרסה (מעט פחות מארבע קילומטר  )291כדי להשיג את
המים .אולם אם המים נמצאים לאחוריו ,בכיוון ההפוך של דרך הליכתו  -אפילו מיל (מעט פחות
מקילומטר אחד) אינו חוזר .חלקו הראשונים האם יש לגרוס את הסיוג שיש לחלק בין דין קריאת שמע
לתפילה:

רי"ף ,רמב"ם ורשב"א :יש לגרוס כפי שמופיע בגמרא שלפנינו שיש לחלק בין קריאת שמע
לתפילה .לפיכך ,לקריאת שמע אין מחזרים אחרי המים ,אולם לתפילה צריך לחזר אחרי המים.
תוספות ורבינו יונה :אין שום הבדל בין קריאת שמע לתפילה ,ואף לתפילה אין לחזר אחרי המים
שמא יעבור זמן תפילה וכך הם דברי רב חסדא כפשוטם .והסביר בבית יוסף שלא הקילו שלא
לחזר אחרי מים לתפילה דווקא כשיש לחשוש שמא יעבור ז מן תפילה ,אבל אם לא חוששים לזמן
תפילה יש לחזר אחרי המים.
בית יוסף :מכיוון שהרי"ף ,רמב"ם ורשב"א בשם רבינו האי מסכימים לחלק בין קריאת שמע
לתפילה ,כך יש לנקוט.
דרכי משה :ולפי כללינו נוקטים אנו כדברי התוספות והאחרונים שהסכימו עמהם ,שאחרונים
הם.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם  :292צריך לרחוץ [מ"ב  -לכל התפילות] ידיו במים [מ"ב  -ואין הניגוב מעכב],
אם יש לו .ואם אין לו  -צריך לחזור אחריהם עד פרסה .והני מילי כשהוא הולך בדרך והמים
נמצאים לפניו ,אבל אם צריך לחזור לאחוריו למקום מים  -עד מיל חוזר ,יותר ממיל אינו חוזר.
ואם מתיירא שיעבור זמן התפילה  -ינקה ידיו בצרור או בעפר או בכל מידי דמנקי [הגה  -ועיין
לקמן סימן רלג'].
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
.1

התפלל בלא רחיצת ידיו  -יצא חובת תפילה ,ואפילו אם היו ידיו מלוכלכות במלמולי זיעה
או נגע במקום הטינופת .ואף הרמב"ם סובר שיצא ידי חובה.

290הרשב"א הקשה שהרי כשם שקר יאת שמע זמנה קבוע גם תפילת שחרית זמנה קבוע (ארבע שעות כרבי יהודה או
חצות כחכמים).
291והסביר בפסקי תשובות עמוד תשל ,ששיעורים אלו הם על פי הזמן ולא כשיעור הליכה וראה שם.
 292בתחילת דבריו בעצם הדין פסק כרי"ף ורמב"ם שלתפילה יש לחזר אחרי מים ועד כמה ,אולם בסוף דבריו כתב
שאם מתיירא שיעבור זמן תפילה ינקה ידיו במידי דמנקי והסביר האליה רבה שהמחבר סובר שאף הם מודים שאם
יעבור זמן תפילה אין לחזר אחר המים .והרמ"א לא הביא כאן את דבריו בדרכי משה והסביר באוצרות יוסף סימן ז'
שהוא מודה למחבר ,ראה שם.
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.2

.3
.4

.5

תנאים לחיוב המתפלל לחזר אחרי המים כשהם לפניו  -המחבר כתב שאם המים
נמצאים לפניו אזי חובה עליו לחזר אחריהם ארבע מילין .ודווקא ש( :א) ידיו מלוכלכות,
כדלקמן סעיף ה'( .ב) לא יצטרך בעקבות ההליכה ללכת אחר כך יחידי או שלא יוכל להגיע
למחוז חפצו בעוד יום( .ג) יודע בוודאי שימצא שם מים.
היושב בביתו וצריך נטילה לפני התפילה  -אם יודע שידיו מלוכלכות ,צריך לחזר אחרי
המים עד מיל.
מגע במקום המטונף באמצע ק"ש\פסוקי דזמרה  -אם יש מים מזומנים צריך ליטול ידיו.
אבל אם אין המים מזומנים ,נהגו העולם שאין מפסיקים לחזר אחרי מים ,משום שעל פי
רוב יבטל תפילה בציבור.
קריאת שמע ואין לו מים לנטילה  -אם יש חשש שמא יעבור הזמן ,ינקה במידי דמנקי
ויקרא .ויש הרבה פוסקים שסוברים שתכף משהגיע תחילת זמנה ,אם אין לו מים ינקה
ידיו ויקרא ,ולא ימתין על מים.

סעיף ה' -
נטל ידיים קודם התפילה והסיח דעתו:
ראבי"ה ,הגהות מיימוני ורמב"ם :מה שנאמר שמנקה בכל מידי דמנקי היינו דווקא כשלא הסיח
דעתו ,אבל אם הסיח דעתו אעפ"י שאינו יודע שידיו מלוכלכות  -הידיים נפסלות לתפילה וצריך
נטילה במים .והעיר בבית יוסף שבשונה מהרמב"ם אין לברך על הנטילה ,משום שספק ברכות
להקל.
דעה ב' בראבי"ה ור"ן :היסח ידיים אינו פוסל את הידיים לעניין תפילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כראבי"ה ורמב"ם עפ"י הבית יוסף :רחץ ידיו שחרית והסיח דעתו [מ"ב  -שהפליג הרבה בין
הנטילה לתפילה עד שהסיח דעתו]  -צריכים נטילה [מ"ב  -שידיים עסקניות הן ושמא נגעו במקום
הטינופת] לתפילה [מ"ב  -אבל לתורה ,ברכות וק"ש סתם ידיים כשרות הן] אם יש לו מים ,אף על
פי שאינו יודע להם שום לכלוך ,ולא יברך .ואם אין לו מים מזומנים  -אין צריך לחזור וליטול
[מ"ב  -אבל צריך לנקות במידי דמנקי .]293
הגה :ואפילו היו ידיו מלוכלכות ונוטלן לתפילה  -אינו מברך ,וכדלעיל סימן ז'.

סעיף ו' -
מתפלל ונזכר שנגע במקום המטונף:
שו"ע עפ"י הרמב"ן :העומד בתפילה [מ"ב  -אבל עומד בקריאת שמע או פסוקי דזמרה הולך ונוטל
ידיו] ונזכר שנגע במקום מטונף  -די בניקיון עפר או צרורות או מחכך ידיו בכותל .והסביר במשנה
ברורה שנקט "ונזכר" ,משום שלכתחילה אסור לגעת בתפילה עצמה.
293וממשיך המשנה ברורה להסביר שש מא מודבק בו מעט צואה או זיעה על ידי הנגיעה במקומות המכוסים ויתקנח
על ידי הניקיון .ודווקא בסתם ידיים מיקל המחבר ,אבל אם נגע במקום המטונף וכל שכן שעשה צרכיו אף בתפילת
מנחה  -צריך לילך וליטול ידיו.
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סעיף ז' -
הגדרת המקומות המטונפים:
שו"ע עפ"י הרמב"ן :מקום מטונף ,היינו מקומות המכוסין באדם לפי שיש בהם מלמולי זיעה
[הלכה ברורה  -ועפ"י הירושלמי זיעת האדם היא כסם המוות ,חוץ מזיעת פנים] ,וכן אם חיכך
הראש.
הגה :ולכן אסור ליגע [ביאור הלכה  -ואם נגע  ,מותר בהרהור] במקומות אלו בשעה שעומדים
בתפילה או עוסק בתורה .וכן בצואת האוזן והאף כי אם על ידי בגד .והסביר במשנה ברורה
שבדיעבד די בניקיון בעלמא לתורה ולברכות ,אעפ"י שיש לו מים.

סעיף ח' -
דין משתין בתפילה:
שו"ע עפ"י הראשונים  .1 :294המשתין [מ"ב  -בכלי וניטל הכלי ,באופן שאין המי רגלים לפניו שהרי
אם לא כך אסור להתפלל]  -לא יתפלל עד שישהא כדי הילוך ארבע אמות [הלכה ברורה  -שתי
שניות] ,משום ניצוצות .והסביר המשנה ברורה שאחרי שיעור זמן זה הניצוצות באמתו כלים
בכסותו.
 .2והמתפלל [הלכה ברורה  -שהוצרך להשתין בסוף תפילתו] ,לא ישתין עד שישהא כדי הילוך
ארבע אמות ,שכל ארבע אמות תפילתו שגורה בפיו ורחושי מרחשין [מ"ב  -וכן נכון שלא ישתין או
ירוק במקום שכיסה בו דם חיה ועוף בעוד שהדם מכוסה] .והסביר במשנה ברורה שלאחר ששהה
שיעור זה ,מותר להשתין אף במקום שהתפלל ,ומכל מקום מידת חסידות של א להשתין בתוך
ארבע אמות של תפילה.

סעיף ט' -
דין רוקק בתפילה:
שו"ע  .1 :295הרוקק  -לא יתפלל עד שישהא ארבע אמות.
 . 2המתפלל ,לא ירוק עד שישהא ארבע אמות .ודווקא לרצונו [מ"ב  -שרוקק מחמת טיול] ,אבל אם
נזדמן לו רוק מותר [פסקי תשובות  -ולכן הסובל משיעולים וליחות ,מותר לרוק מיד ואין צריך
להמתין ,ולכתחילה יכין ממחטה כדי להבליע בו הליחה והרוק].
הגה :ועיין לקמן סימן צז' [מ"ב  -שלפעמים מותר אף בתוך התפילה].

סעיף י' -
נתינת צדקה קודם התפילה:
שו"ע  :296טוב ליתן צדקה קודם תפילה [מ"ב  -שנאמר "ואני בצדק אחזה פניך"] .וציין במשנה
ברורה שני מנהגים( :א) נותנים הצדקה כשמגיע לפסוק "והעושר..ואתה מושל בכל" [הלכה
 294עפ"י הגמרא במסכת מגילה (כז ,ב).
 295עפ"י התלמוד ירושלמי מסכת מ גילה פרק ג' הלכה א.
 296עפ"י הגמרא במסכת בבא בתרא (י ,א).
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ברורה  -מביא בשם האר"י מנהג זה ,ויתן שלוש פרוטות ,תחילה שתיים ואחר כך השלישית]( .ב)
מקבצים צדקה בעת קריאת התורה והוא מנהג שלא כהוגן שבכך מבטלים על ידי זה לשמוע
קריאת התורה.

סימן צג'
סעיף א' -
שהייה קודם התפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב:
משנה :חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים.
גמרא (לב ,ב) :מנא הני מילי?
אמר רבי יהושע בן לוי :אמר קרא "אשרי יושבי ביתך".
ואמר רבי יהושע בן לוי :המתפלל צריך לש הות שעה אחת אחר תפלתו ,שנאמר "אך צדיקים יודו לשמך ,ישבו ישרים
את פניך".
תניא נמי הכי :המתפלל צריך שישהא שעה אחת קדם תפלתו ושעה אחת אחר תפלתו .קודם תפלתו מניןן? שנאמר
"אשרי יושבי ביתך" .לאחר תפלתו מנין? דכתיב "אך צדיקים יודו לשמך ,ישבו ישרים את פניך".

המשנ ה מספרת שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת במקום שבאו להתפלל ומתפללים אחר כן ,כדי
שיכוונו את ליבם לה' .בהמשך הגמרא מבררת את מקור הדין במשנה ומסביר רבי יהושע בן לוי שהפסוק
הוא מתהלים (פד ,ה) "אשרי יושבי ביתך ,עוד יהללוך סלה" ,שקודם שוהים בבית הכנסת ("יושבי ביתך")
ואחר כך פותחים בהלל לה' ("יהללוך סלה") .הגמרא מביאה את רבי יהושע בן לוי לדין נוסף ,שהמתפלל
צריך לשהות שעה אחת אחר סיום תפילתו ,שנאמר בתהלים (קמ ,יד) "אך צדיקים יודו את שמך ,ישבו
ישרים את פניך" .היינו ,לאחר שהודו לה' בתפילה ,עדיין יושבים הם לפניו.

שו"ע :ישהה שעה אחת [מ"ב  -לחסידים הכוונה שעה אחת ממש ,ולשאר די בשעה מועטת שהוא
כדי הילוך שמונה טפחים] קודם שיקום להתפלל כדי שיכוון  297ליבו למקום ושעה אחת אחר
התפילה ,שלא תהא נראית עליו כמשאוי שממהר לצאת ממנה התפילה [מ"ב  -ואם יכול להתעכב
בבית כנסת עד שלא יישאר מניין טוב לו] .והסביר ההלכה ברורה שבנוסח התפילה של היום בכל
מקרה שוהים קודם תפילת העמידה באמירת הקורבנות ,פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע
ושוהים אחר תפילת עמידה בוידוי ונפילת אפיים" ,אשרי"" ,בא לציון"" ,שיר של יום" ו"עלינו
לשבח" .וכן שוהים במנחה וערבית.

סעיף ב' -
תפילה באימה והכנעה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב:
משנה :אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש...
גמרא (לא ,א) :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.
297ומביא משנה ברורה בשם האר"י שהיה מתפלל מתוך סידור כדי שיכוון ליבו ושלא יבליע נקודה ,והכל לפי מה
שמרגיש בנפשו.
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המשנה מורה שההכנה הרצויה של אדם שבא להתפלל לפני קונו היא בכובד ראש ,והסביר רש"י שאין
הכוונה כתנוחה גופנית שראשו כפוף מטה ,אלא תנועה נפשית של הכנעה .בהמשך מביאה הגמרא ברייתא
שמפרטת את המצב הנפשי שאל לאדם להגיע לתפילה  -עצבות ,עצלות ,שחוק ,שיחה של ליצנות ,קלות
ראש ,דברים בטלים אלא עליו להגיע לתפילה מתוך שמחה של מצווה .וגרס רש"י "אלא מתוך שמחה" בלי
מצווה ,וביאר שכוונת הגמרא שצריכים להקדים פסוקים של נחמה לפני תפילת עמידה .לכן ,בבוקר
מזכירים גאולת מצרים בברכות קריאת שמע ,ובתפילת מנחה מקדימים את מזמור קמה' "אשרי" לפני
תפילת שמונה עשרה ובתפילת ערבית אומרים את הפסוק "כי לא יטוש ה' עמו" (שמואל א :יב ,כב).

שו"ע :לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה [מ"ב  -שנאמר "עבדו את ה' ביראה"] ,לא מתוך
שחוק וקלות ראש ודברים בטלים ולא מתוך כעס ,אלא מתוך שמחה .כגון ,דברי תנחומין של
תורה סמוך לגאולת מצרים או סמוך ל"תהלה לדוד" שכתוב בו "רצון יראיו יעשה...שומר ה' את
כל אהביו" .ומסביר המשנה ברורה את כוונת המחבר שמצווה מן המובחר שאין עומדים אלא
מתוך אימה והכנעה ,אלא כיוון שאין כל אחד יכול להכניס זאת בליבו על כל פנים לא יתפלל מתוך
שחוק אלא מתוך שמחה של מצווה.

סעיף ג' -
תפילה מתוך הלכה פסוקה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א:
תנו רבנן :אין עומדין להתפלל ,לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה אלא מתוך הלכה פסוקה.

הברייתא מורה שאין להתפלל תפילת עמידה מתוך פסיקת דין במשפט ,משום שהדיין עלול לחשוב על הדין
וזה יפריע לכוונתו בתפילה ,ולא מתוך סוגיה הלכתית שמצריכה עיון משום שעלול להרהר בה בתפילתו.
אלא מתוך הלכה פסוקה ,שאין עליה קושיות ותירוצים שיהיה צריך להרהר בהם.

שו"ע :אין עומדים להתפלל מתוך דין ולא מתוך הלכה ,שלא יהא ליבו טרוד בה ,אלא מתוך הלכה
פסוקה [הגה -והיינו נמי כמו מתוך שמחה" ,כי פקודי ה' ישרים משמחי לב"] .והסביר המשנה
ברורה שמכל מקום ,אם עסק בפלפול הלכה והתחילו הציבור להתפלל  -יתפלל עמהם ,ופרט עכשיו
שאין מכוונים כל כך בתפילה ולא הזהירו אלא לכתחילה שלא יעסוק בפלפול קודם התפילה.

סעיף ד' -
דין העוסק בצרכי ציבור לעניין תפילה:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ה הלכה א:
העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה דמי.

הגמרא אומרת שהעוסק בצרכי ציבור דומה לאדם שעוסק בתורה .חלקו הראשונים לגבי איזה עניין הם
דומים:

טור :אם עוסק בצרכי ציבור הרי שהוא שמח בכך ,והוא נחשב כעומד להתפלל מתוך שמחה של
מצווה (עפ"י הלכה ב' דלעיל) .והסביר במשנה ברורה שמדובר דווקא ש( :א) לא יהיה בעיסוק זה
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דבר של טרדה ,בדומה להלכה פסוקה( .ב) לא מבטל תפילה בציבור וכל שכן תפילה אם זמן תפילה
עובר.
רמב"ם וסמ"ג :העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה לעניין שאינו צריך להפסיק מעיסוקו בצרכי
ציבור כדי להתפלל ,ואפילו יעבור זמן תפילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כטור ורמב"ם  :298העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה דמי ,פירוש :לעניין לעמוד מתוכו
להתפלל ,שגם זו שמחה היא לו שעוסק בצרכי ציבור .ויש מפרשים דהיינו לעניין דאינו צריך
לפסוק להתפלל [מ"ב  -ואפילו יעבור זמן תפילה ,אם אין שם מי שישתדל .ואין צריך תשלומים
שהרי פטור].

סימן צד'
סעיף א' -
כיוון גופו בתפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א :299
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.

הגמרא מתארת שבעה מצבים שבהם על האדם לכוון את גופו לכיוון מסוים בתפילה:
( )1סומא\אינו יכול לכוון  -אינו מכוון למקום אלא מכוון בליבו כנגד ה' ,שנאמר (מלכים א :ח ,מד)
"וְּ ִה ְּתפַ לְּ לּו ֶאל ה'".
( )2עומד בחוץ לארץ  -מכוון לארץ ישראל ,שנאמר (מלכים א :ח ,מח) " ִה ְּתפַ לְּ לּו ֵאלֶיָך ֶד ֶרְך ַא ְּרצָ ם".
( )3עומד בארץ ישראל  -מכוון לירושלים ,שנאמר (מלכים א :ח ,מד) "וְּ ִה ְּתפַ לְּ לּו ֶאל ה' ֶד ֶרְך ָהעִ יר אֲ ֶׁשר בָ ַח ְּר ָת
בָ ּה".
( )4עומד בירושלים  -מכוון לבית המקדש ,שנאמר (דברי הימים ב :ו ,לב) "וְּ ִה ְּתפַ לְּ לּו ֶאל ַהבַיִת ַהזֶ ה".
( )5עומד בבית המקדש  -מכוון לקודש הקודשים ,שנאמר (מלכים א :ח ,לה) "וְּ ִה ְּתפַ לְּ לּו ֶאל ַה ָמקֹום ַהזֶ ה".
( )6עומד בקודש הקודשים  -מכוון לכפורת.
298וכך פסקו האחרונים .לפיכך ,אם עוסק בצרכי ציבור וניגש להתפלל אחר כך נחשב הדבר שעומד להתפלל מתוך
שמחה של מצווה .בנוסף ,אינו צריך להפסיק מעיסוקו כדי להתפלל ,אפילו יעבור זמן תפילה.
299וכן ראה תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא (כה ,ב).
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( )7עומד מאחורי הכפורת  -כלומר מאחורי קודש הקודשים ,מכוון שהוא עומד מול הכפורת ולא מאחורי
מקום שריית השכינה.
נמצא שהעומד במזרח  -מחזיר פניו למערב ,עומד במערב  -מחזיר פניו למזרח ,עומד בצפון  -מחזיר פניו
לדרום ,עומד בדרום  -מחזיר פניו לצפון .והוסיף רבינו יונה שמלבד צידוד הגוף על המתפלל לדמיין בשאר
המקומות שבדרך עד קודש הקודשים ,לדוגמא הנמצא בחוץ לארץ מכוון גופו כנגד ארץ ישראל ומדמיין
שהוא עומד במקדש אשר בירושלים במקום קודש הקודשים .הגמרא מסיימת בכך ,שמלבד חובתו הפרטית
של כל אחד להתפלל נוכח המקדש ,יש יתרון לכלל שהרי נמצאו כל ישראל בכל מקום שהם מכוונים את
לְּתלְּ פִ יֹות" (שיר השירים ד ,ד) ,תל
ּוָארְך בָנּוי ַ
ליבם למקום אחד .ורמז לכך מצאנו בפסוק "כְּ ִמגְּ ַדל ָדוִ יד צַ ֵ
שכל הפיות פונים בו בתפילתם.

שו"ע :בקומו להתפלל ,אם היה עומד בחוץ לארץ  -יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל ויכוין גם
לירושלים ולמקדש ולבית קדשי הקדשים .היה עומד בארץ ישראל  -יחזיר פניו כנגד ירושלים
ויכוין גם למקדש ולבית קודש הקודשים .היה עומד בירושלים  -יחזיר פניו למקדש ויכוין גם כן
לבי ת קדשי הקדשים .היה עומד אחורי הכפורת  -מחזיר פניו לכפורת.

סעיף ב' -
הטיית פניו בתפילה:
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כה עמוד ב:
אמר רבי יצחק :הרוצה שיחכים  -ידרים ,ושיעשיר  -יצפין ,וסימניך :שלחן בצפון ומנורה בדרום.
ורבי יהושע בן לוי אמר :לעולם ידרים ,שמתוך שמתח כם מתעשר ,שנאמר" :אורך ימים בימינה בשמאלה עושר
וכבוד".
והא רבי יהושע בן לוי אמר :שכינה במערב!
דמצדד אצדודי.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי כיוון התפילה שבאמצעותו האדם יחכים ויתעשר :רבי יצחק  -ישנם
שני כיוונים שונים לשני המטרות :חכמה  -יתפלל לכיוון דרום ,עושר  -יתפלל לכיוון צפון .סימן לכך הוא
שבבית המקדש שולחן בצפון ומנורה בדרום .רבי יהושע בן לוי  -מתפלל לצד דרום ,שבצד זה נמצאת
ימינָּה ִב ְּשמ ֹׁאולָ ּה ע ֶֹׁׁשר וְּ כָבֹוד" (משלי ג ,טז).
החכמה ומתוך שישיג חכמה יהיה עשיר ,שנאמר "א ֶֹׁרְך י ִָמים ִב ִ
הגמרא מקשה על רבי יהושע בן לוי שסובר ששכינה במערב ,וא"כ יש להתפלל לכיוון השכינה ולא לכיוונים
הנ"ל ומתרצת הגמרא "דמצדד אצדודי" .חלקו הראשונים מה פשר התירוץ שהאדם מתפלל כשהוא מצדד,
האם הוא מתפלל לכיוון השכינה ומצדד פניו לצד דרום או שמתפלל לדרום ומצדד פניו לכיון השכינה:

רש"י :מתפלל לכיוון השכינה שהיא במזרח ,אולם מצדד פניו כלפי דרום כדי שיחכים או כלפי
צפון כדי שיתעשר.
סמ"ג :מתפלל לכיוון צפון או דרום ומצדד פניו כלפי ארץ ישראל.
פסק ההלכה:
שו"ע כסמ"ג :אם מתפלל לרוח משאר רוחות [מ"ב  -כגון שרוצה להחכים ולהעשיר או שרוכב על
חמור ואי א פשר להחזיר את עצמו לצד ארץ ישראל]  -יצדד פניו לצד ארץ ישראל אם הוא בחוץ
לארץ ,ולירושלים אם הוא בארץ ישראל ,ולמקדש אם הוא בירושלים.
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הגה :ומי שרוצה לקיים אמרם "הרוצה להעשיר יצפין" או "להחכים ידרים"  -מכל מקום יצדד
פניו למזרח.
ט"ז ומשנה ברורה כרש"י :יותר נכון להתפלל למזרח ויצדד פניו לצד צפון או דרום ,כי אם יתפלל
לצפון או לדרום יהיה נראה כמי שחלוק עם הציבור.
א .רמ"א  -מיקום הארון וצד התפילה:
ואנו שמחזירין פנינו למזרח [מ"ב  -ולכן נהגו לקבוע ההיכל שספר תורה בתוכו במזרח  ,]300מפני
שאנו יושבים במערבה של ארץ ישראל ונמצא פנינו לארץ ישראל  -אין עושין מקום הארון וצד
התפלה נגד זריחת השמש ממש כי זהו דרך המינים ,רק מכוונים נגד אמצע היום.
ב .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1עמד לצפון\דרום והזכירו לו  -יש לחלק אם מתפלל ביחידות או בציבור .יחידות  -אסור
לעקור רגליו לכיוון מזרח ,אלא יעקם פניו ל מזרח ודי בזה ,אפילו אחרים פניהם למזרח.
ואם אי אפשר או שפניו למערב  -יכוון ליבו לקודש הקודשים ולא יעקור רגליו  .301ציבור -
יהפוך עצמו לצד הקהל  ,302משום שמתבייש בזה ("אושא מילתא").
מדינה שמערבית לארץ ישראל ונוטה צפונה  -יעמידו כותל בית הכנסת הנוטה קצת לצד
.2
מזרחית -צפונית  ,303שאז תעמוד מכוון כנגד ארץ ישראל .ואם מזדמן למקום שהכותל רק
כנגד המזרח  -יצדד פניו נגד מזרחית -דרומית.
.3

מיקום מושב הרב  -במקומות שעושים הכותל ממש במזרח ,טוב לעשות מקום הרב לצפון
ארון הקודש כדי שיוכל להדרים ויחכים.

סעיף ג' -
כיוון ליבו בתפילה:
שו"ע  :304מי שאינו יכול לכוין הרוחות  -יכוין ליבו לאביו שבשמיים.

300ואם אי אפשר לקבוע במזרח  -יקבע בדרום ולא במערב שיהיה אחורי העם להיכל .אולם אפילו קבעו ההיכל בכותל
אחר  -צריך המתפלל להחזיר פניו למזרח.
301וראה הלכה ברורה עמו שו ,שאינו מחלק ומכל מקום אם אינו יכול להסב את פניו  -עוקר רגליו ומפנה גופו כלפי
המזרח.
 302וכן בית כנסת שהעמידו את ארון הקודש בצד דרום שלא כהוגן  -המתפלל שם יתפלל לצד שהציבור מתפללים ,אך
יצדד פניו למזרח .ובפסקי תשובות התייחס לבעיה ז ו והציע שצריכים כל הציבור יחד להחליט על שינוי כיוון התפילה
ויעמידו עמוד הש"ץ וארון הקודש לפי הזווית הנכונה .אך אם לא יוכלו לשנות מקום ארון הקודש  -יעמדו תפילת
עמידה בהפניית הגוף לכיוון הנכון ,הגם שעל ידי כך מפנים עורף לעבר ארון הקודש.
303והסביר בפסקי תשובות ש לא נהגו בדורות שלפנינו לצמצם ולדייק שיהיה בזווית מדויקת ממש נגד מקום המקדש.
לכן ,כשיש קשיי תכנון אפשר להטות מעט מזווית המזרח לכאן ולכאן ובלבד שלא יהיה ניכר שבית כנסת זה שונה
משאר בתי הכנסת שבסביבה ויהיה כחוכא ואיטלולא.
 304על פי הגמרא במסכת ברכות (ל ,א) ובבא בתרא (שם).
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סעיף ד' -
רוכב על חמור ורוצה להתפלל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
משנה :היה רוכב על החמור  -ירד ויתפלל ,ואם אינו יכול לירד  -יחזיר את פניו ,ואם אינו יכול להחזיר את פניו  -יכוין
את לבו כנגד בית קדשי הקדשים.
תנו רבנן (ל ,א) :היה רוכב על החמור והגיע זמן תפילה ,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.

המשנה מורה שאדם שרכוב על חמורו וצריך להתפלל  -לא יתפלל ברכיבה אלא עליו לרדת ולהתפלל .אולם
אם אינו יכול לרדת והסביר רש"י שאין לו מי שישמור על חמורו  -יתפלל בעודו רוכב ,אולם יחזיר פניו
לכיוון ירושלים ואם אינו יכול להחזיר פניו יכוון את ליבו כנגד בית קדשי הקודשים ויתפלל .הגמרא מביאה
ברייתא שמוסיפה שתי דעות נוספות :תנא קמא  -כשיש מי שיאחז את חמורו יורד למטה ומתפלל ,אולם
אם אין לו מי שיאחז את חמורו  -אינו מתפלל ברכיבה אלא יושב על החמור ומתפלל .רבי  -בכל מקרה יושב
על החמור ומתפלל ,לפי שאין דעתו מיושבת עליו .הגמרא פוסקת שהלכה כרבי .דנו הראשונים בדעת רבי
בשלוש נקודות( :א) האם פסיקתו היא ב"סתם" ,שבכל אופן יושב במקומו ומתפלל או שיש לסייג את
דבריו( .ב) מה פירוש "אין דעתו מיושבת עליו"( .ג) האם שיושב על החמור ומתפלל צריך להעמיד את
הבהמה או שאין צריך לעכב את הבהמה:

א .מתפלל רכוב ב"סתם" או שיש לחלק:
 . 1מקום סכנה:
תוספות ורא"ש :לא יורד למטה מכל מקום ואפילו שלא במקום סכנה ואפילו אדם הולך מתפלל.
והוסיף בבית יוסף שאף הרשב"א סובר כמותם שלא יורד למטה ואין לחלק במקום סכנה או דרך
רחוקה.
רב יוסף :רבי פסק שמתפלל על החמור דווקא במקום סכנה ,אולם שלא במקום סכנה צריך לרדת
מהחמור ולהתפלל.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :היה רוכב על החמור  -אין צריך לירד ולהתפלל ,אפילו אם יש לו מי שתופס
חמורו ,אלא מתפלל דרך הילוכו .וכן אם היה בספינה או על גבי 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...
 . 2החזרת פנים לירושלים:
תוספות :פסיקתו שלא רבי שלא יורד ואין צריך להחזיר פניו לירושלים.
רוקח :היה רוכב על החמור  -יושב ויתפלל .יכול  -יחזיר פניו ,אין יכול  -יכוון ליבו כנגד בית קודש
הקדשים.
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פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות ורוקח  :305היה רוכב על החמור  -אין צריך לירד ולהתפלל ,אפילו אם יש לו מי
שתופס חמורו ,אלא מתפלל דרך הילוכו .וכן אם היה בספינה או על גבי קרון  -אם יוכל לעמוד,
עומד ואם לאו יושב במקומו ומתפלל .או אם היה הולך ברגליו  -מתפלל דרך הילוכו אף אם אין
פניו כנגד ירושלים...
ב" .אין דעתו מיושבת עליו":
רש"י :קשה עליו העיכוב ואינו יכול לכוון כראוי .והסיק בבית יוסף שלפי טעם זה אם העיכוב לא
קשה עליו ,כגון שעקף את השיירה והוא ממתין להם  -יורד מהחמור ומתפלל ,שהרי מכיוון שאינו
ממהר הוא יכול לכוון כראוי.
רבינו ירוחם :בירידה ובעליה מתבלבלת מחשבתו ולא יוכל לכוון ,והכל לפי הדרך ולפי המקום
ולפי יראתו ויישוב דעתו .והסיק בית יוסף שלפי טעם זה אעפ"י שהוא צריך להמתין לשיירה  -לא
ירד מהחמור ,שהרי עצם הירידה והעליה מבלבלת אותו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :היה רוכב על החמור  -אין צריך לירד ולהתפלל ...כי אם יעמוד ויתפלל יקשה בעיניו
איחור דרכו ויטרד לבו ולא יוכל לכוין ,והכל לפי הדרך ולפי המקום ולפי יראתו ויישוב דעתו.
ג .עיכוב הבהמה:
תוספות :מתפלל בעודו רכוב ומהלך ואין צריך להתעכב כלל.
רבינו יונה :צריך לעכב את הבהמה ,שהרי בקידושין (לג ,ב) למדנו שדין רכוב הוא כדין מהלך וכמו
שמהלך על רגליו אינו יכול להתפלל כשהוא מהלך אלא יש לו לעמוד הוא הדין ברוכב .אולם אם
השיירה הולכת  -מותר להתפלל ברכיבה (שיכול לכוון ברכיבה שאינו מתאמץ בשונה מהליכה)
ובלבד שיעכב את הבהמה ל ברכת "אבות" שזו ברכה שהכוונה בה מעכבת.
בית יוסף :אם אפשר לעכב את הבהמה לברכת "אבות"  -יעכב ,ואם הוא במקום סכנה אפילו
ב"אבות" לא יעכב.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :היה רוכב על החמור  -אין צריך לירד ולהתפלל ....ויש מחמירין לעמוד
באבות ,וראוי לחוש לדבריהם אם הוא שלא במקום סכנה.
305הנה המחבר כתב שרוכב על החמור\ספינה\קרון  -מתפלל דרך הילוכו ולא הזכיר אם צריך להחזיר פניו לירושלים.
בהמשך כתב שהולך ברגל מתפלל דרך הילוכו אף שאין פניו כנגד ירושלים .ולכאורה אפשר לדייק שישנה סתירה:
שרוכב ממה שלא הזכיר משמע שאין צריך להחזיר פניו ,אולם ממה שהזכיר שמהלך אינו מחזיר פניו שדווקא הוא
אינו צריך ,אבל רוכב צריך להחזיר פניו .והביא הביאור הלכה את המג"א שבאמת רוכב על החמור צריך להחזיר פניו
כנגד ירושלים כרוקח ,ומה שכתבו התוספות שאין צריך להחזיר פניו כנגד ירושלים ,מדובר דווקא לעניין מהלך בדרך
ש אינו יכול להחזיר פניו מן הדרך ,אבל ברוכב על גבי בהמה אם יכול צריך להחזיר פניו .במילים אחרות ,אין מחלוקת
באמת בין הרוקח שעסק ברוכב שצריך להחזיר פניו לבין התוספות שעסק במהלך שצריך להחזיר פניו.
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פסקי תשובות  -להתפלל תוך כדי נהיגה ברכב:
אין שום היתר להתפלל תוך כדי נהיגה ואפילו נמצא במצב שאין לו אפשרות להחנות רכבו ,ואפילו
אם ימתין עד שיהיה אפשרות כזאת יעבור זמן תפילה .כי נהג רכב בזמננו צריך להפעיל חושיו
ומחשבותיו כדי להנהיג המכונית כמו שצריך ובל א תשומת לב יכול להיקלע למצב של סכנה ממש,
ואינו דומה כלל להנהגת עגלות בזמניהם שהיה די בהכוונה מועטת של הרוכב כדי לא להיקלע
לשיבוש וסכנת הדרכים.

סעיף ה' -
יושב בספינה\עגלה ורוצה להתפלל:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :היה יושב בספינה או בעגלה [מ"ב  -והוא הדין למהלך ברגליו] ,אם
יכול לעמוד במקום הכריעות  -עומד כדי שיהיה כורע מעומד ,ופוסע שלוש פסיעות.
הגה :אף על פי שיושב בכל התפילה [מ"ב  -מפני שפוחד] ,מכל מקום אם אפשר לו לעמוד  -יעמוד
[מ"ב  -ולא אומרים שמפני הפחד יישב בכל אופן] ,כדי לקיים הכריעות והפסיעות כדרכן .ואם אי
אפשר לו ,כגון שרוכב על הבהמה  -יחזיר הבהמה שלושה פסיעות לאחריה ,ועולה לו כאילו פוסע
בעצמו [מ"ב  -או שיחזיר עצמו לאחוריו על גבי בהמתו ,כדרך שהיה נוהג אם היה בא להיפטר
מלפני המלך].
פסקי תשובות  -תפילה תוך כדי נסיעה:
כשמתפלל ברכב ציבורי עדיף שיתפלל בישיבה על מקומו ו לא בעמידה אם חושש שיופרע על ידי
עוברים ושבים או סדרני הביטחון או שמא לא יוכל להתרכז היטב בעמידה עקב טלטולי הדרך .אך
ישתדל לעמוד בשעת הכריעות ועשיית שלוש פסיעות לאחוריו .ובשעה שמתפלל בישיבה ישב
באימה ראשו כפוף ורגליו צמודות זו לזו כעין המתפלל בעמידה ,ואם יוכל לכוון הרוחות  -יצדד
גופו ופניו לעבר ירושלים.

סעיף ו' -
שוכב בחוליו ורוצה להתפלל:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :חולה  -מתפלל אפילו שוכב על צידו ,והוא שיכול לכוין דעתו.
הגה עפ"י ארחות חיים :ואם אי אפשר לו להתפלל ,מכל מקום יהרהר בלבו שנאמר "אמרו
בלבבכם על משכבכם" .והסביר במשנה ברורה אפשר שיוצא בהרהור בדיעבד ואין צריך לחזור
ולהתפלל ,משום שאנוס הוא עתה .והוסיף בפסקי תשובות שטוב אם יוכל לשמוע חזרת הש"ץ
ולצאת ידי חובתו.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1זקן שאינו יכול לעמוד  -ישב במקומו ויתפלל ,ואם יכול לעמוד במקום הכריעות כדי
שיהיה כורע מעומד יעמוד שם.
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.2

כשאינו יכול לכוון בדעתו  -קורא קריאת שמע לבדה אם אפשר לו ,לפי שכוונת קריאת
שמע אינה אלא פסוק ראשון ,ובקל יוכל לכוון .306

סעיף ז' -
כשיש אנסים מסביבו ורוצה להתפלל:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :מי שהיו לו אנסים מכאן ומכאן ומתיירא שמא יפסיקוהו תפילתו או
יפסידו מקחו  -ישב במקומו ויתפלל ,לפי שאין דעתו מיושבת עליו .ואף על פי שצריך לעשות
שלושה פסיעות בסוף התפילה  -יושב ומתפלל וכורע.

סעיף ח' -
עמידה על ידי סמיכה:
שו"ע עפ" י הגהות מימוני :יש ליזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד [מ"ב  -וסטנדר] או לחבירו בשעת
תפילה  .307והביא משנה ברורה שני טעמים לכך( :א) תפילה צריכה להיות בעמידה ועמידה על ידי
סמיכה לא נחשבת עמידה( .ב) תפילה צריכה להיות באימה .השלכה למחלוקת זו היא במקרה
שסומך במקצת שאם יינטל אותו הדבר הוא לא ייפול .לטעם הראשון  -מותר ,לטעם השני  -אסור.
ופסק שהלכה כטעם השני ובמקום הדחק יש להקל כטעם הראשון.

סעיף ט' -
חזרה להתפלל אחרי תפילת מיושב\מהלך:
שו"ע עפ"י תוספות  :308מי שהוכרח להתפלל מיושב [מ"ב  -והוא הדין מהלך בדרך]  -כשיוכל צריך
לחזור ולהתפלל מעומד ,ואינו צריך להוסיף בה דבר [מ"ב  -בשונה מתפילת נדבה שצריך לחדש בה
דבר].
משנה ברורה :הלכה כאחרונים שאין צריך לחזור ולהתפלל שנית ,וכן המנהג שאין עוברי דרכים
שהתפללו בדרך במיושב חוזרים ומתפללים שנית .ומכל מקום ,אם רוצה יכול להתפלל שנית
בתורת נדבה אם הוא בטוח שיכוון ליבו בתפילתו ואין צריך לחדש בה דבר.
הלכה ברורה :צריך לחזור ולהתפלל ויעשה תנאי של נדבה  ,309ויאמר" :אם אני חייב לחזור תהיה
תפילה זו לחובת תפילה ,ואם איני חייב לחזור תהיה תפילה זו תפילת נדבה".
306וראה הלכה ברורה שהחולה שאינו יכול לכוון בעמידה ,יכוון לכל הפחות בברכת "אבות" כשהוא שוכב ,אבל אם
אינו יכול לכוון בדעתו כלל מחמת כובד חוליו ואפילו בברכת "אבות" מוטב שלא יתפלל כלל .ומכל מקום יקרא
קריאת שמע ויכוון ליבו בפסוק הראשון.
 307ומכל מקום אם הוא חולה שיוכל לכוון בסמיכה  -יעשה כן ,ואם לאו יתפלל מיושב .וראה הלכה ברורה עמוד שיח
לגבי בעל בשר.
308וראה בבית יוסף שהלכה זו מבוססת על רב אשי שהיה מתפלל מיושב בשעה שהעביר שיעור כדי לא להטריח את
הציבור ,וכשהיה חוזר לביתו היה מתפלל שוב.
 309ישנה חובה לחזור בתפילת נדבה ,בשונה מהמשנה ברורה שמאפשר זאת למי שרוצה וחושב שיכול לכוון.
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רמ"א  -תפילה בדרך>מלון שיש בו גילולים:
ומי שבא בדרך והוא סמוך למלון ,אם יכול להסתלק מן הדרך [מ"ב  -ללכת לצד ולהתפלל שם
עמידה] במקום שלא יפסיקוהו עוברי דרכים  -יסתלק שם ולא יתפלל במלון של עובדי כוכבים
[מ"ב  -שיש בו גילולים ותועבות ואין להכניס שם דבר שבקדושה] ,שלא יבלבלוהו בני הבית .310
אבל אם אי אפשר לו להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקוהו  -יתפלל במלון באיזה קרן זווית
[מ"ב  -אולם אם תלויים בקרן זווית גילולים ,יעבור צד אחר .]311

סימן צה'
סעיף א' -
כיוון הרגליים בשעת התפילה:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב:
ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב :המתפלל צריך שיכוין את רגליו ,שנאמר "ורגליהם רגל
ישרה".

רבי יוסי ברבי חנינא אמר בשם רבי אליעזר בן יעקב שהמתפלל צריך להצמיד את הרגליים שלו זו אצל זו
לֵיהם ֶרגֶל יְּ ָׁש ָרה" והסביר רש"י שבכך נראים
ובכך הוא לדומה למלאכים ,שנאמר (יחזקאל יט ,כו) "וְּ ַרגְּ ֶ
הרגליים כרגל אחת .והביא בבית יוסף שני טעמים להצמדת הרגליים( :א) שעומד לדבר עם השכינה צריך
לסלק כל מחשבות הגוף מליבו ולדמות כאילו הוא מלאך השרת( .ב) בשם מהר"י אבוהב שהוא רמז
שהסתלק ממנו התנועה לברוח ולא להשיג שום חפץ מבלעדי ה'.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א הלכה א:
עומד 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".

הירושלמי מציג מחלוקת בין האמוראים אם צריך לכוון את הרגליים כמלאכים שרגליהם צמודות זו לזו
כתלמוד הבבלי או ככוהנים שבהליכתם עקבם צמוד לאגודלם ,משום שנאמר "וְּ ל ֹׁא ַתעֲלֶ ה ְּב ַמעֲֹלת עַ ל
ִמזְּ ְּב ִחי" (שמות כ ,כב) .ופסק רבינו יונה שהלכה כשיטה שתואמת את התלמוד הבבלי שמצמיד את רגליו זו
אצל זו .והביא שיש נוהגים לתת רווח למעלה אצל האצבעות ,משום שנאמר "כף רגליהם" ככף רגל עגל
ואין בזה כלום ,שהרי בתלמוד לא הזכירו אלא שיכוון אותם ויסמכם בעניין אחד .312

310והסביר במש נה ברורה שתיבות אלו "יבלבלוהו בני הבית" יש לגרוס בסוף דברי הרמ"א ,ורוצה לומר שאם אי
אפשר לו להסתלק בדרך  -יתפלל במלון בקרן זווית ,כדי שלא יבלבלו אותו ולא יחשוש לגילולים שהרי כל תפילותינו
בעיירות מלאות גילולים.
311וממשיך במשנה ברורה שאם גם במלון יודע שלא ימצא שם קרן זווית להתפלל בלי בלבול  -מוטב להתפלל בדרך
מיושב או מהלך .אבל אם יוכל להתפלל בחצר המלון  -עדיף ,שבכך יוכל להתפלל במעומד.
312וראה בפסקי תשובות עמוד תשמה שמתייחס למנהג זה.
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שו"ע :יכוין רגליו זה אצל זה בכיון ,כאילו אינם אלא אחד ,להידמות למלאכים דכתיב בהן
"ורגליהם רגל ישרה" .כלומר ,רגליהם נראים כרגל אחד .והסביר במשנה ברורה שבדיעבד אפילו
אם לא כיוון רגליו כלל  -יצא.
הגה :ויש אומרים כשעומד להתפלל ילך לפניו שלוש פסיעות [מ"ב  -ומנהג העולם ללכת לאחוריו
קודם] ,דרך קרוב והגשה לדבר שצריך לעשות .313

סעיף ב' -
מבט עיניו בשעת התפילה:
תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קה עמוד ב:
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 רבי ישמעאל ברבי 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.

הגמרא מביאה מחלוקת אם בתפילה צריך לתת את עיניו למטה או למעלה .המסקנה היא שצריך לתת את
לִבי ָׁשם כָ ל ַהי ִָמים" (מלכים א :ט ,ג) ולבו
עיניו למטה כדי לקיים את הפסוק מתפילת שלמה "וְּ ָהיּו עֵינַי וְּ ִ
למעלה כדי לקיים את הפסוק "נִ ָשא לְּבָבֵנּו ֶאל כַ פָיִ ם" (איכה ג ,מא) .והביא בדרכי משה בשם רבינו יונה
שנתינת הלב למעלה פירושה שיחשוב בלבו שהוא בשמיים ויסיר את תענוגות העולם הזה ,ונתינת העיניים
למטה פירושה שיחשוב כאילו עומד בבית המקדש למטה .314

שו"ע :צריך שיכוף ראשו מעט ,שיהיו עיניו למטה לארץ ,ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש ,ובלבו
יכוין למעלה לשמים.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1מבט בחלונות קודם התפילה  -הביא בשם הב"ח שקודם התפילה יסתכל בחלונות כלפי
.2

השמיים כדי שיהיה לבו נכנע.
תנועה משונה  -הביא בשם הפרי מגדים שאין לעשות תנועה משונה או הרמת קול וכיוצא

.3

בזה.
עצימת עיניים  -מי שאינו עוצם את עיניו בשעת תפילת עמידה אינו זוכה לראות פני
שכינה בצאת נפשו .אך אם מתפלל בסידור ועיניו פקוחות כדי לראות אין לו לחשוש.

313והביא משנה ברורה את מנהג המהרי"ל שהיה נוהג לעמוד בשחרית לתפילת עמידה כשהתחיל הש"ץ "תהלות לאל
עליון" ,ובמנחה כשירד הש"ץ לפני התיבה ,ובערבית כשהתחיל הש"ץ קדיש .וגם יסיר אז כיחו וניעו וכל דבר המבלבל
מחשבתו .וראה הלכה ברורה עמוד שכד שהביא מנהג מעדות המזרח שקודם העמידה הופכים פניהם לאחריהם
ועושים תנועה בידיהם לאנשים העומדים מאחריהם .והטעם לזה הוא כדי להידמות למלאכים שדרכם להיות
מקבלים עול מלכות שמיים זה מזה .וראה גם פסקי תשובות עמודים תשמו -תשמז.
314וכן הסביר מהר"י אבוהב את רש"י שאין הכוונה שצריך שיהיו עיניו תלויות למעלה כל זמן התפילה ,אלא על דרך
העברה שאם יסתכל כלפי שמיים ייכנע לבבו.
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סעיף ג' -
הנחת ידיו בשעת התפילה:
רמב"ם :תיקון הגוף ,כיצד? כשהוא עומד בתפילה ...ומניח ידיו על לבו כפותין הימנית על
השמאלית [ 315טעמים לכך( :א) בית יוסף  -רמז להכנעת יצר הרע שהוא בצד שמאל( .ב) דרכי משה -
להגביר מידת הרחמים על מידת הדין] ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד ,ולא יניח ידיו על
חלציו [בית יוסף  -משום יוהרא] .316
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :מניח ידו על לבו כפותין [פירוש  -כקשורין] ,הימנית על השמאלית ,ועומד
כעבד לפני רבו באימה ,ביראה ובפחד .ולא יניח ידיו על חלציו ,מפני שהוא דרך יוהרא [ועיין לעיל
ריש סימן צז'].

סעיף ד' -
כיוון הרגליים בשעת הקדושה:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :טוב לכוין רגליו גם בשעה שאומר קדושה עם שליח הציבור [מ"ב -
שהרי אומרים "כשם שמקדישים אותו בשמי מרום.]"...

סימן צו'
סעיף א' -
אחיזת דברים בידו בשעת התפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כג עמוד ב:
תנו רבנן :לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל...
אמר שמואל :סכין ,ומעות ,וקערה ,וככר הרי אלו כיוצא בהן.

הברייתא מלמדת שאין לאדם לאחוז תפילין בידו או ספר תורה בזרועו ולהתפלל ,שמואל מוסיף עוד דברים
שאסור לאחוז אותם כשהוא מתפלל :סכין ,מעות ,קערה וכיכר .בבית יוסף הוסיף שיש ללמוד מהגמרא
בסוכה (מא ,ב) שלולב בזמנו מותר לאחזו בשעת התפילה ביד ,כיוון שהוא צורך מצווה הוא אינו נטרד
בשבילו .חלקו הראשונים האם הדברים שציינה הגמרא שאסור לאחוז בהם בתפילה הם בדווקא משום
סיבה מסוימת או שכל דבר אסור לאחוז ומה שנקטה הגמרא הם דוגמאות בלבד:

315הביא בבית יוסף בשם מהר"י אבוהב שהכל כמנהג המקום ,ויש מספר מנהגים בכך( :א) אדום  -חובק יד וזרוע ימין
תחת אציל שמאל ,ושמאל תחת אציל ימין ,כמדברים עם המלך( .ב) חובק ידיו באצבעותיו( .ג) ישמעאל  -מעביר
הידיים לאחורה ,לרמוז כאילו אין לו ידיים ,כלומר שאין להם יכולת זולתו .ובמג"א הביא שתי שיטות נוספות עפ"י
הקבלה( :ד) האר"י  -פני כף ימין על גבי אחרי כף שמאל ,ויהיה הפרק האמצעי משתי הזרועות כנגד המתפלל( .ה)
הרמ"ק  -יכניס אגודל יד ימין לתוך כף ימין ואגודל יד שמאל לתוך כף יד שמאל.
 316והסביר בבית יוסף שהמקור לדברי הרמב"ם הוא מהגמרא בש בת (י ,ב) שמסופר על מספר אמוראים ש"פכר ידיה"
בתפילתם .אולם ראה בב"ח שסובר שהרמב"ם כתב זאת מסברה של עצמו.
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רש"י :הסיבה שאסור לאחוז תפילין וספר תורה משום שאין דעתו מיושבת עליו ,שדעתו תמיד
עליהם שמא יפלו .וכן מה שהוסיף שמואל הם דברים שהאדם דואג עליהם שלא יפלו :הסכין
תזיק אותו ,הקערה תישפך ,המעות יאבדו ,והכיכר תטנף .ודייק בבית יוסף שמשמע מפירושו שיש
איסור להחזיק דווקא דברים שיש הפסד בנפילתם או שחושש עליהם מפני קדושתם ,אבל אין
איסור להחזיק בידו דברים שאינם נפסדים בתפילה.
רבינו יונה :מה שהגמרא נקטה הם דוגמאות בלבד שדרך בני האדם להחזיק אותם ,והוא הדין
שכל דבר אחר אסור להחזיק בידו כשהוא מתפלל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :כשהוא מתפלל [מ"ב  -והוא הדין קריאת שמע ופסוקי דזמרה]  -לא יאחוז בידו
תפילין ולא ספר מכתבי הקודש ולא קערה מלאה ולא סכין ומעות וכיכר [מ"ב  -הוא הדין להושיב
תינוק לפניו] ,מפני שלבו עליהם שלא יפלו וייטרד ותתבטל כוונתו [ובדיעבד אינו חוזר להתפלל].
ולולב בזמנו מותר לאחוז בידו ,כיוון שהאחיזה בידו היא מצווה ,אינו נטרד בשבילו [מ"ב  -ולכן
מותר לשליח ציבור להחזיק ספר תורה בידו ולומר "יקום פרקן" שלא מחזיק בשביל שמירה].
ט"ז כרבינו יונה :אין ליטול שום דבר בידו בשעת התפילה .וראיה לכך מסוף סימן צז' לקמן
שמשאוי שהוא פחות מארבע קבין  -צריך להפשילו לאחוריו ,משמע שכל משאוי אסור לטלטל
לפניו.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1ספר תורה בידו שמתיירא מגנבים  -הביא בשם הפרי מגדים שצריך עיון אם מותר לקחת
תפילין וספר תורה בידו כשמתיירא מפני הגנבים.
נפל ספר על הארץ ואינו יכול לכוון  -מותר להגביה את הספר כשיסיים את הברכה שהוא
.2
עומד בה ,ואם לא כן לא יפסיק.

סעיף ב' -
אחיזת סידור בידו בשעת התפילה:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :מותר לאחוז מחזור תפילות בידו בשעה שמתפלל ,הואיל ותופס לצורך
תפילה עצמה לא טריד ,דומיא דלולב דמשום דלקיחתו מצווה לא טריד.
הגה :ומכל מקום אם לא היה בידו קודם שהתחיל  -לא יחזיר אחריו בתפילה ליטלו [מ"ב  -מפני
שמטריד] ,אלא אם כן היה במקום מיוחד שהוא מוכן אז מותר ליטלו אפילו בתוך התפילה ,כדי
להתפלל מתוכו .והוסיף ההלכה ברורה שאם נזכר באמצע ראש חודש וצריך סידור שרשאי לחפש
סידור או ששכח איזה דבר ואינו יודע אם צריך לחזור  -רשאי להפסיק באמצע תפילתו ,שהרי אין
לו אפשרות אחרת .וימנע ככל האפשר מהפסק גדול באמצע התפילה.
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סימן צז'
סעיף א' -
ג יהוק ופיהוק בשעת התפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
ואמר רבי חנינא :אני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק...וכשהוא מפהק [ -רי"ף -לא] היה מניח ידו על סנטרו.
מיתיבי... :מגהק ומפהק  -הרי זה מגסי הרוח...
לא קשיא :כאן  -לאונסו ,כאן  -לרצונו...

רבי חנינא מעיד שרא ה את רבי שגיהק ופיהק כאשר התפלל תפילת עמידה ,והסביר רש"י שגיהק פירושו
אדם שמוציא מפיו נפיחה מתוך שובעו וריחה כריח המאכל שאכל ,ופיהק פירושו פתיחת הפה להוציא רוח
הפה כאדם שרוצה לישון או שעמד משינה והיה מניח ידו על סנטרו .מקשה הגמרא מברייתא שאומרת
בפירוש שמי שמגהק ומפהק בתפילתו הרי שהוא מגסי הרוח! ומיישבת הגמרא :בברייתא מדובר שמגהק
ומפהק לרצונו ולכן הוא מגסי הרוח ,אולם בעדות של רבי חנינא מדובר שעשה זאת לאונסו .חלקו
הראשונים בגרסה ,האם כאשר רבי היה מפהק בתפילה היה מניח ידו על סנטרו או לא:

רש"י :יש לגרוס שרבי היה מניח ידו על סנטרו (לחי תחתון) בזמן שפיהק ,כדי שלא תיראה פתיחת
פיו.
רי"ף :יש לגרוס שרבי "כשהוא מפהק  -לא היה מניח ידו על סנטרו" ,משום שבכך הוא נראה כגסי
הרוח.
טור :ולא יגהק ולא יפהק ,ואם עשאו לרצונו הרי זה מגסי הרוח .ואם צריך לעשותן מתוך אונס -
יניח ידו על פיו שלא תיראה פתיחתו ,ולא יניח ידו על סנטרו כדרך גסי הרוח .והסביר בבית יוסף
את כך שהטור כתב בראש דבריו כרש"י שיניח ידו על פיו וסיים כרי"ף שלא יניח על סנטרו :גרסתו
היא כגרסת הרי"ף שלא יניח ידו על סנטרו (שהיא לחי תחתון  )317כגסי הרוח ,ומכל מקום הוא
סובר שאפילו לגרסת הרי"ף צריך להניח ידו על פיו.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הטור  :318לא יגהק [מוציא מגופו לפיו נפיחה מתוך שובעו ,רייטי"ר בלעז] ,ולא יפהק
[פותח פיו להוציא רוח הפה] .ואם צריך לפהק [מ"ב  -והוא הדין בגיהוק  ]319מתוך אונס  -יניח ידו
על פיו ,שלא תראה פתיחתו.
הגה :ויזהר שלא יניח ידו על סנטרו [מ"ב -לחי התחתון] בשעת התפלה ,דהוי דרך גסות הרוח.
והסביר במשנה ברורה שחזנים העושים כן בשעת הזמר  -מותר ,משום שאינם מתכוונים לגסות
אלא כדי להנעים את קולם.
317כך מסביר בבית יוסף בדעת הטור ,אולם לעיל סימן צה' הביא את הרמב"ם שהסביר ש"סנטרו" הוא חלציו.
והסביר הב"ח את הטור ,ששני הפירושים  -חלציו ולחי תחתון נכונים.
 318על פי הבנתו בבית יוסף ש( :א) אפילו לרי"ף יש להניח ידו על פיו בשעה שמפהק ,וכך הביא בשו"ע כאן( .ב) אין
להניח ידו על סנטרו ,וכך הביא הרמ"א להשלים בדבריו .וראה בירור הלכה עמודים שלו -שלז.
319והסביר במשנה ברורה שמה שלא נקט במחבר גיהוק משום ש( :א) אין בו חיוב להניח ידו ,שאין פתיחת פיו רב כל
כך( .ב) הוא לזמן מועט ,בשונה מפיהוק.
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סעיף ב' -
יריקה בשעת תפילה:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
ואמר רבי חנינא :אני ראיתי את רבי...ורק...
מיתיבי...:הרק בתפלתו  -כאילו רק בפני המלך!
רק ארק נמי לא קשיא :אפשר כדרב יהודה ,דאמר 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 לאחוריה.
אמר ליה :לא סבר לה מר להא דרב יהודה מבליעו באפרקסותו?
אמר ליה :אנא אנינא דעתאי.

רבי חנינא מעיד שרבי ירק באמצע התפילה ,אולם הגמרא מקשה מברייתא שהיורק בתפילתו כאילו יורק
בפני המלך .הגמרא מיישבת :מה שהעיד רבי חנינא שירק רבי באמצע התפילה הוא כמו רב יהודה ,שירק
והבליע את רוקו בבגדו ואם יש לו טלית נאה ולא רוצה ללכלך אותה יכול להבליע באחד משני ראשי הסודר
שבראשו שתלויים לפניו ("אפרקסותו") ,ומה שהברייתא אוסרת מדובר שיורק על הרצפה באמצע תפילתו.
הגמרא מספרת שרבינא היה עומד מאחורי רבי אשי ,בזמן שרב אשי התפלל .נזדמן לרב אשי רוק וזרק את
הרוק לאחריו  ,320והסביר לרבינא שמשום שהוא אנין [בית יוסף :שאין דעתו סובלת שיהיה רק מובלע
בכסותו .רבינו יונה :שאינו יכול לשהות עצמו עד שיבליענו בכסותו] הוא אינו עושה כרב יהודה .והסביר
רבינו יונה את הטעם לכך שמותר לירוק בתפילה ,משום שטוב יותר שהתפלל בנקיות מאשר יהיה בקוצר
רוח וללא כוונה.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ג הלכה ה:
רבי יוחנן אמר..:לפניו  -אסור ,לאחריו  -מותר ,לימינו  -אסור ,לשמאלו  -מותר הדא היא דכתיב "יפל מצדך אלף".

רבי יוחנן מסביר שלפניו ומצד ימין שלו אסור לירוק ,אולם לאחריו ולצד שמאל מותר לירוק ,כמו שנאמר
ימינֶָך" .ובבית יוסף דן בחילוק שבצד שמאל מותר לירוק ואילו
(תהלים צא ,ז) "יִ פֹׁל ִמ ִצ ְּדָך ֶאלֶף ְּּורבָבָ ה ִמ ִ
בצד ימין אסור ,שהרי בדין פסיעה לאחור מסתבר ההפך ,שנותן שלום לשמאלו תחילה ,משום שהוא ימין
השכינה .והסביר אביו רבי אפרים קארו משום שידוע שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה ,אם כן אין
השכינה כנגד המתפלל ולפיכך חלקו כבוד לימין שלו ברקיקה שהיא בשעת תפילה ,אבל כשפוסע שלוש
פסיעות האדם מרחיק את עצמו ממקום תפילתו והוא כנגד השכינה ולפיכך נותן שלום לשמאלו תחילה,
שאז הוא כנגד ימינו של הקב"ה .321
מכל מקום נמצא שיש מחלוקת בין התלמוד הבבלי שבפשטות התיר לירוק ל"זורקו לאחוריו" ואילו
בירושלמי התירו גם לצד שמאל .חלקו הראשונים בפסק ההלכה האם מותר לירוק לאחוריו בלבד או גם
לצדדים:
320בבית יוסף מובא בשם הרמב"ם שזורק את הרוק בידו .אולם קשה ,שהרי מדובר בהמשך באסטניס ואיך יתכן שלא
נמאס הוא מנגיעה ברוק .לכן ,יש לומר שזורקו על ידי סודר ואם אין סודר  -זורקו לאחריו.
321ובמשנה ברורה הביא בשם האחרונים הסבר אחר :כאן בשעת רקיקתו מסלק ממנו כבוד השכינה ולכן הולכים אחר
ימין ושמאל של האדם ,מה שאין כן בדין פסיעות (לקמן סימן קכג') שמדובר בהשתחוות בסוף תפילתו לשכינה ולכן
הולכים אחר ימין של השכינה.
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טור :הלכה כתלמוד הירושלמי ש מותר לאסטניס לזרוק לאחוריו או לצד שמאל שלו ,אבל לא
לפניו ולא לימינו.
רבינו יונה :לכתחילה כבבלי ש צריך לזרוק לאחוריו ולא לשמאלו ,אולם אם אי אפשר לו לאחוריו
יכול לירוק לשמאל כדברי הירושלמי.
רמב"ם :נזדמן לו רוק בתפילתו  -מבליעו בטליתו או בבגדו .ואם היה מצטער בכך  -זורקו בידו
לאחוריו ,כדי שלא יצטער בתפילה ונמצא טרוד .והסביר בבית יוסף שפוסק הלכה כתלמוד הבבלי
ש מתיר לזורק לאחוריו בלבד ולא לצדדים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :אסור לו לרוק .ואם אי אפשר לו שלא לרוק  -מבליעו בכסותו ,בעניין שלא יהא
נראה [מ"ב  -כגון בבגד תחתון] .ואם הוא אסטניס [פירוש  -שאינו יכול לראות דבר מאוס] ואינו
יכול להבליעו בכסותו  -זורקו לאחוריו.
רמ"א כרבינו יונה  :322ואם אי אפשר לזורקו לאחוריו  -זורקו לשמאלו ,אבל לא לימינו ,וכל שכן
לפניו דאסור  .323והסביר במשנה ברורה שאם אי אפשר לו לירוק אלא לפניו או לימינו  -מותר לו
לירוק לימינו ואפילו לפניו ,משום שמצטער בתפילה בכך שאינו יכול לירוק.
הלכה ברורה  -יריקה בשעת תפילה בזמן הזה:
בזמן הזה שהקרקע בבית הכנסת ובבתים שלנו מרוצפת או מכוסה בשטיח ודרך כל אדם שלא
לירוק על הרצפה או על השטיח  -אסור לירוק על רצפת בית הכנסת ,וקל וחומר שאין לעשות כן
בפני אנשים אחרים שנפשם קצה בזה .ולכן אם חושש שמא יצטרך לירוק בשעת התפילה ,יכין
מטפחת לשם כך [פסקי תשובות  -ובשעה שהליחה או הרוק כבר התאסף בפיו ,יזהר לא להתפלל
או לברך עד שיוציא הליחה].

סעיפים ג' -ד'
עוד פעולות של הפסק בשעת תפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א:
ואמר רבי חנינא  :אני ראיתי את רבי...וממשמש בבגדו ,אבל לא היה מתעטף...

רבי חנינא מעיד שרבי היה ממשמש בבגדו בשעת התפילה ,אבל לא היה מתעטף .ונחלקו הראשונים האם
שני הפעולות האלו של משמוש הבגד ואי ההתעטפות שעשה רבי הם יחידה אחת או שהם שני פעולות שונות
למצבים שונים:
322וראה בירור הלכה עמוד שמ שהביא בשם לחם יהודה תמיהה מדוע על הרמ"א שלא כתב דבריו בלשון "יש
אומרים".
323ונצטט את המשך דברי הרמ"א על פי רבי אפרים קארו " :והא דלקמן בריש סימן קכג' שהופך פניו לצד שמאל
תחילה ,שהוא ימין של הקדוש ברוך הוא ,יש לומר דהטעם כיוון שמעולם לא ירדה השכינה למטה מעשרה ,אם כן אין
השכינה כנגד המתפלל ,ולפיכך חלקו כבוד לימין דידיה ברקיקה שהיא בשעת תפלה .אבל כשפוסע שלשה פסיעות,
האדם מרחיק עצמו ממקום תפילתו והוא כנגד השכינה ,ולפיכך נותן שלום לשמאלו שאז הוא כנגד ימינו של הקדוש
ברוך הוא".
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רש"י :מד ובר בשני פעולות שונות למצבים שונים בשעת התפילה( :א) משמוש בגד  -מותר למשמש
בגד [דרכי משה בשם אור זרוע  -בגד בדווקא אבל בידו לא ,מפני שמגונה להסיר בידו לפני המלך]
באמצע תפילה להסיר כינה שעוקצת ,והסביר בטור כדי שלא תתבטל כוונתו( .ב) נפלה טליתו  -לא
חוזר להתעטף בה ,כדי שלא יפסיק את תפילתו.
רבינו חננאל :מדובר בשני פעולות ליחס של האדם לטליתו בשעת תפילה( :א) משמוש בגד  -מתקן
את הבגד קצת ,כדי שלא יפול מראשו במהלך התפילה ואין בכך הפסק( .ב) נפלה טליתו לגמרי  -לא
חוזר להתעטף בה ,כדי שלא יפסיק את תפילתו.
טור :מביא את שני הפירושים להלכה( :א) כינה עוקצת  -משמוש בבגדיו( .ב) נפלה הטלית  -משמוש
מותר ,אולם אסור לחזור ולהתעטף .והסביר בבית יוסף שפסק הטור כך משום שהתוספות ,רא"ש
ורבינו יונה הביאו אותם נראה שהם סוברים נראה שהם סוברים שיש לחשוש לשניהם.
פסק ההלכה:
א .עקיצת כינה בשעת תפילה (ג'):
שו"ע עפ"י רש"י והטור :אם כינה [פסקי תשובות  -והוא הדין שאר יתושים וכיוצ"ב שעלולים
להוציא דם] עוקצתו  -ימשמש בבגדיו להסירו שלא תתבטל כוונתו ,אבל לא יסירנה בידו [פסקי
תשובות  -משום מיאוס וחיוב נטילת ידיים] .והסביר במשנה ברורה שאם הסיר בידו  -ישפשף ידו
בכותל או בכל דבר אחר.
הגה עפ"י אור זרוע :ודווקא בשעת התפילה ,אבל שלא בשעת התפילה יכול ליטול כינה ולזורקו
בבית הכנסת ,ועיין לעיל סימן ד סעיף יח' [מ"ב  -שמבואר שם שהנוגע בכינה צריך ליטול ידיו
במים ,מפני רוח רעה השורה על הידיים].
ב .נפלה הטלית בשעת התפילה (ד'):
שו"ע עפ"י רבינו חננאל והטור :אם נשמט טליתו ממקומו  -יכול למשמש בו ולהחזירו [מ"ב -
אפילו נפל רובו] ,אבל אם נפל כולו  -אינו יכול לחזור ולהתעטף בו ,דהוי הפסק [מ"ב  -ואם טרוד
מכך ואינו יכול לכוון ,ילבשנו כשיסיים הברכה] .והסביר במשנה ברורה שאם עבר והתעטף בו -
אין צ ריך להתחיל מתחילת הברכה ,אלא גומר התפילה והולך ,וכשיגמור תפילתו ימשמש בו
ויברך .324

סעיף ה' -
נושא משאוי והגיע זמן תפילה:
שו"ע עפ"י הרי"ף והרא"ש  :325הנושא משאוי על כתפיו והגיע זמן תפילה; פחות מארבע קבין -
מפשילו לאחוריו ומתפלל ,ארבע קבין  -מניחם על גבי קרקע ומתפלל [מ"ב  -שכובד כזה מבטל את
כוונתו].
324וראה הלכה ברורה עמוד  342שאינו מברך.
 325פסק זה מבוסס על הגמרא במסכת בבא מציעא (קה ,ב) ,וראה בבית יוסף שהביא גרסה קצת שונה ברמב"ם לגמרא
זו.
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סימן צח'
סעיף א' -
סדר הכוונה בתפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א:
תנו רבנן :המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים .אבא שאול אומר ,סימן לדבר "תכין לבם תקשיב אזנך".

הברייתא מביאה ברייתא שהמתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים ,ומביא אבא שאול סימן לכך מפסוק
"תכִ ין לִבָ ם ַת ְּק ִׁשיב ָאזְּ נֶָך".
בתהלים תהלים (י ,יז) ָ

שו"ע עפ"י הטור :המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו [מ"ב  -כפשוטו ,ולא
יכוון בשמות וייחודים רק מי שהוא בא בסוד ה'] ,ויחשוב כאילו שכינה כנגדו ,ויסיר כל המחשבות
הטורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו .ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך
בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל ייכשל ,קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש
ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות .וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה ,שהיו מתבודדים
ומכו ונין בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי ,עד שהיו מגיעים
קרוב למעלת הנבואה .ואם תבוא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה ,ישתוק עד שתתבטל
המחשבה  .326וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים ,ולא יחשוב
בדברים שיש בהם קלות ראש.
הגה :ויחשוב קודם התפילה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם ,ויסיר כל תענוגי האדם מלבו.
ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת  ,327כדי לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום.
משנה ברורה  -הבאת ילדים לבית הכנסת:
מביא בשם השל"ה שנכון שלא להביא לבית הכנסת ילדים קטנים שאינם יודעים להתפלל ,מפני
שמפריעים לגדולים להתפלל ,וגם מחללים בהתנהגותם את קדושת בית הכנסת ,ומתרגלים
להתנהג שלא כראוי בבית הכנסת וכשיגדלו לא יסורו ממנהגם הרע .ומכל מקום אם הגיעו לחינוך
ויודעים להתפלל ,אדרבה טוב להביאם לבית הכנסת כדי להרגילם ולהתפלל כראוי.

סעיף ב' -
תפילה במקום ובשעה שאי אפשר לכוון:
תלמוד בבלי מסכת עירובין דף סה עמוד א:
אמר רב חייא בר אשי אמר רב :כל שאין דעתו מיושבת עליו  -אל יתפלל .משום שנאמר בצר אל יורה.
רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי .אמר :בצר אל יורה כתיב.
326וראה במשנה ברורה שהביא עוד דרכים וסגולות להתמודד עם מחשבות זרות בתפילה.
327וראה הלכה ברורה שמנהג הספרדים לנשק ידי אביו או רבו אחר שסיים לעלות לתורה ,שהרי הקב"ה ציווה אותנו
על כבודם ומוראם .וכן בפסקי תשובות הסביר שאין איסור אם מנשקו מחמת הערצה עקב דבר מיוחד שעשה ולכבדו
ולציינו בשבח או מחמת דרך ארץ.
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אמר רבי אלעזר :הבא מן הדרך אל יתפלל של שה ימים ,שנאמר "ואקבצם אל הנהר הבא אל אחוא ונחנה שם ימים
שלשה ואבינה בעם "..אבוה דשמואל ,כי אתי באורחא לא מצלי תלתא יומי.
שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שיכרא.
רב פפא לא מצלי בביתא דאית ביה הרסנא.

רב חייא בר אשי אמר רב קובע יסוד שאם אין דעת האדם מיושבת עליו אל לו להתפלל ,שנאמר בספר בן
סירא (עפ"י רש"י) "בצר  -אל יורה" שהנמצא בצרה אל יורה הלכה מפני שאין דעתו מיושבת עליו והוא הדין
שלא יתפלל .הגמרא מפרטת יסוד זה( :א) רבי חנינא  -ביום שכעס בו לא התפלל ,שנאמר "בצר (בכעס)  -אל
יורה"( .ב) רבי אלעזר  -הבא מן הדרך אין לו להתפלל שלושה ימים ,שאין דעתו מיושבת עליו מפני טורח
וָא ִבינָה בָ עָ ם
ֹלׁשה ָ
וָא ְּק ְּבצֵ ם ֶאל ַהנ ָָהר ַהבָא ֶאל ַאהֲוָא וַ נַחֲ נֶה ָׁשם י ִָמים ְּׁש ָ
הדרך ,שנאמר (עזרא ח ,טו) " ֶ
אתי ָׁשם" .משמע שלא היה עזרא יכול להתבונן כראוי בהולכים עד שלא נח
ּומ ְּבנֵי לֵוִ י ל ֹׁא ָמצָ ִ
ּובַ כֹׁהֲנִים ִ
שלושה ימים מהדרך ,והוא הדין לתפילה שאי אפשר להתכוון כראוי עד לאחר שלושה ימים מהדרך .כמו
כן ,אביו של שמואל לא היה מתפלל שלושה ימים כשהיה בא מן הדרך( .ג) שמואל לא היה מתפלל בבית
שיש בו שכר ,משום שהוא היה משכר אותו( .ד) רב פפא לא היה מתפלל בבית שהיו בו דגים מטוגנים ,מפני
ריחם.

שו"ע עפ"י ה מהר"ם מרוטנבורג :לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו ,ולא בשעה
המבטלת כוונתו .ועכשיו אין אנו נזהרין בכל זה ,מפני שאין אנו מכוונים כל כך בתפלה .והבהיר
במשנה ברורה שמכל מקום שאפשר לעשות עושים ,על כן אין להתפלל בבית שיש בו ריח מעופש
ויוצא בזה.

סעיף ג' -
תפילה כדרך תחנונים ולא כמשאוי:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
משנה :רבי אליעזר אומר :העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים.
גמרא :מאי קבע?
אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא :כל שתפלתו דומה עליו כמשוי ; ורבנן אמרי :כל מי שאינו אומרה בלשון
תחנונים.

רבי אליעזר קובע במשנה שמי שעושה את תפילתו "קבע"  -אין תפילתו תחנונים כפי שראוי שתהיה
התפילה .בגמרא מבררים מה הכוונה "קבע"( :א) רבי יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא  -כל שתפילתו דומה
עליו כמשאוי ,והסביר רש"י שהתפילה נדמית לו כמשא שעליו לשאת ומתפלל כדי לצאת ידי חובתו( .ב)
רבנן  -כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים ,קרי שאינו מתפלל כמתחנן על נפשו .והסביר רבינו יונה שרבנן
מקילים מצד אחד ומחמירים מצד שני .מצד אחד מקילים על מי שאינו מתפלל אלא מחמת חובתו ,אף הוא
אם התפלל על כל פנים בלשון תחנונים  -תפילתו תפילה .מצד שני מחמירים על מי שמתפלל מתוך הכרתו
שהוא זקוק לרחמים ולא רק מחמת חובתו שאם לא התפלל בלשון תחנונים ,אין תפילתו תפילה .ופסק
בטור כשני הפירושים שצריך להתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח ובנחת (רבנן) ושלא תראה עליו
כמשאוי ומבקש להפטר ממנה (רבי יעקב בר אידי).
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שו"ע עפ"י הטור :יתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח ,ובנחת ,ושלא תראה עליו כמשא
ומבקש ליפטר ממנה [מ"ב  -כלומר אעפ"י שאומרה בלשון תחנונים ,אם אינו מחשב כמו שצריך
ובא לבקש מלפני המלך ,אלא שמתפלל מפני החיוב לצאת ידי חובתו] .והסביר במשנה ברורה
שבדיעבד אפילו אם לא אמר בלשון תחנונים  -לא יחזור להתפלל .אולם בביאור הלכה כתב שיזהר
בזה כי לדעת מספר פוסקים אם לא התפלל דרך תחנונים לא יצא .328

סעיף ד' -
תפילה ככללי הקרבן:
שו"ע עפ"י הטור :התפילה 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 לקיר .וראוי שיהיו לו מלבושים נאים מיוחדים לתפלה ,כגון
בגד י כהונה ,אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה ,ומכל מקום טוב הוא שיהיו לו מכנסיים
מיוחדים לתפילה ,משום נקיות.

סעיף ה' -
שיחשוב בתפילה שאינו ראוי שתתקבל תפילתו:
שו"ע עפ"י הסמ"ק :אל יחשוב" :ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתי כיוון שכוונתי
בתפלתי" ,כי אדרבה זה מז כיר עונותיו של אדם [שעל ידי כך מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא
בזכיותיו] .אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו ,ויאמר בלבו" :מי אני ,דל ונבזה ,בא
לבקש מאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם
בריותיו".

סימן צט'
סעיף א' -
דין שיכור ושתוי לעניין תפילה:
תלמוד בבלי מסכת עירובין דף סד עמוד א:
אמר רבה בר רב הונא :שתוי אל יתפלל ,ואם התפלל  -תפלתו תפלה .שיכור אל יתפלל ,ואם התפלל  -תפלתו תועבה.
היכי דמי שתוי והיכי דמי שיכור?
כי הא דרבי אבא בר שומני ורב מנשיא בר ירמיה מגיפתי ,הוו קא מפטרי מהדדי אמעברא דנהר יופטי .אמרו :כל חד
מינן לימא מילתא דלא שמיע לחבריה .דאמר מרי בר רב הונא :לא יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה ,שמתוך
כך זוכרו .פתח חד ואמר :היכי דמי שתוי והיכי דמי שיכור? שתוי  -כל שיכול לדבר לפני המלך ,שיכור  -כל שאינו יכול
לדבר לפני המלך.

328וראה הלכה ברורה עמוד שנ שבדיעבד אם התפלל דרך תחנונים יצא ידי חובה כל שלא הייתה תפילתו נראית עליו
כמשא .אבל אם לא התפלל דרך תחנונים וגם היתה 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".
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רבה בר רב הונא פוסק לגבי מתפלל לאחר שתיית יין ומחלק שישנם שני מצבים לגבי אותו מתפלל:
"שתוי"  -אסור לו להתפלל ,ואם בכל זאת התפלל הרי תפילתו תפילה כשרה" .שיכור"  -אסור לו להתפלל.
ואם בכל זאת התפלל  -תפילתו נחשבת תועבה והסביר התוספות שלא יצא ידי חובה כיוון שאינו יכול לדבר
לפני המלך וצריך לחזור ולהתפלל [טור  -שנחשב כשיכור ולא כמזיד אפילו אם עבר זמן תפילה ולכן חוזר
להתפלל  .]329הגמרא מגדירה שתוי ושיכור" :שתוי"  -אדם ששתה מעט יין ויכול עדיין לדבר לפני המלך.
"שיכור"  -אדם ששתה הרבה יין עד שאינו יכול לדבר לפני המלך .וסייג בטור שעל אף החלוקה בין שתוי
לשיכור ,מכל מקום לכתחילה אין להתפלל אפילו אם שתה כדי רביעית עד שיסיר יינו.

שו"ע עפ"י הטור :שתה יין [מ"ב  -והוא הדין שאר משקים המשכרים  ]330כדי רביעית [מ"ב  -בבת
אחת  - ]331אל ית פלל עד שיסיר יינו .ואם שתה יותר; אם הוא יכול לדבר לפני המלך  -אם התפלל
תפילתו תפילה ,ואם אינו יכול לדבר לפני המלך  -אם התפלל תפילתו תועבה [מ"ב  -ונחשב כעובד
עבודה זרה] וצריך לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו מעליו ,ואפילו אם עבר זמן התפילה ,משלים אותה
בתפלה שאחריה כדין שוגג [מ"ב  -שחשב שיהיה לו שהות להתפלל לאחר שיפוג היין .]332
הגה עפ"י מרדכי :ודין קריאת שמע [מ"ב  -וברכותיה] כדין תפילה [מ"ב  -ששתוי אסור לכתחילה
בקריאת שמע  ,]333אבל שאר ברכות [מ"ב  -כולל ברכת המזון] יכול לברך אף על פי שהוא שיכור.
אולם במשנה ברורה ציין מספר הבהרות לדין זה( :א) מדובר דווקא בברכות ,אולם אין לצרף
אותו למ ניין עשרה ,ולעניין שלושה לזימון אפשר שמותר( .ב) אם שיכור עד כדי שאינו יכול לדבר
לפני המלך יש להחמיר לכתחילה( .ג) אם שיכור כלוט  -פטור מכל המצוות כשוטה לגמרי וחייב
לחזור ולברך.
א.משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

.2
.3

יינו מעליו ועובר זמן תפילה  -אפילו שעובר זמן תפילה אין לו להתפלל עד שיסיר יינו
מעליו .אולם הים של שלמה כתב שעכשיו בכל מקרה אין מכוונים כל כך בתפילה אין
להחמיר כל כך אם על ידי המתנתו יעבור זמן תפילה.
שתה רביעית ואינו שיכור כלל  -אדם שרגיל לשתות הרבה ואינו שיכור כלל ברביעית,
אפילו כך לא יתפלל לכתחילה אם שתה רביעית יין.
יין בתוך הסעודה  -הביא בשם המגן אברהם שיין שבתוך הסעודה אינו משכר והסביר פרי
מגדים שכל זה הוא לפי מה שבמבין בדעתו ,שמבחין בהשפעת היין עליו.

 329וראה בבית יוסף שדן במקורות התלמודיים של דברי הטור.
330ופירט במשנה ברורה שאם הוא משקה חרי ף ביותר ,יש להחמיר בו אפילו בשתה פחות מרביעית ,כל ששיעור
האלכוהול שבו הוא כשיעור שיש בממוצע ברביעית יין.
 331אבל בשני פעמים או שמזגו במעט מים מותר .ואם שתה יותר מרביעית יין בכל אופן אסור עד שיסיר יינו מעליו.
 332ולכן אפילו התחיל לשתות אחר שהגיע זמנה ,שהיה סבור שיהיה לו שהות להתפלל לאחר שיפוג מן היין המועט
שהתחיל לשתות בדעה מיושבת ואחר כך נמשך לב למשתה ושכח על התפילה והשתכר כל כך עד שלא נשאר לו שהות
להפיג את יינו טרם עבור זמן התפילה .אולם אם הוא סמוך למנחה ויעבור הזמן ודאי אם ישתכר ,שלא יוכל להפיג
את יינו בזמן קצר כזה ,נחשב מזיד ואין לו תשלומים.
333אולם הלבוש סובר שיש גם להקל בקריאת שמע ,משום ששונה תפילה שהיא בקשת צרכיו.
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ב .הלכה ברורה  -רביעית יין בזמנינו:
יש אומרים שבזמנינו שאין היינות חזקים כל כך ,אין להחמיר בשתה רביעית יין .ולהלכה נראה
שאם שתה רביעית יין או יותר מעט וידע בעצמו שאינו מושפע מיין זה כלל ,ויכול להתפלל כדרכו
בשאר ימים ,יש להקל להתפלל אפילו לכתחילה .וכל שכן שיש להקל בזה במקום שחושש שמא עד
שיפוג יינו לגמרי יעבור בינתיים זמן תפילה.

סעיף ב' -
הפגת השכרות לכל אדם:
תלמוד בב לי מסכת עירובין דף סד עמוד ב:
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 .ודרך מיל מפיגה היין? והתניא :מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור..בא אחד לישאל על נדרו.
אמר לזה שעמו :כלום שתינו רביעית יין האיטלקי? אמר לו :הן .אם כן יטייל אחרינו עד שיפיג יינינו .וטייל אחריהן
שלשה מילין ,עד שהגיע לסולמא של צור .כיון שהגיע לסולמא דצור ירד רבן גמליאל מן החמור ,ונתעטף וישב ,והתיר
לו נדרו .והרבה דב רים למדנו באותה שעה :למדנו שרביעית יין האיטלקי משכר...שדרך מפיגה את היין.
והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :לא שנו אלא ששתה רביעית ,אבל שתה יותר מרביעית  -כל שכן דרך טורדתו
ושינה משכרתו!
רכוב שאני.
השתא דאתית להכי  -לרמי בר אבא נמי לא קשיא ,רכוב שאני.

רמי בר אבא מלמד שישנם שני אפשרויות להפיג את היין כדי שיוכל להתפלל( :א) הליכה בדרך מהלך של
מיל( .ב) שינה אפילו כל שהוא .רב נחמן מסביר שדין זה נאמר דווקא באדם ששתה כדי רביעית הלוג של
יין ,אבל מי ששתה יותר מרביעית  -אין אפשרויות ההפגה מועילות לו אלא פועלות בצורה הפוכה ,שהדרך
מבלבלת את דעתו יותר והשינה מגבירה את שכרותו .הגמרא מבררת את אפשרות ההליכה שמפיגה יין
שהציע רמי בר חמא .מסופר על רבן גמליאל ששתה רביעית לוג של יין האיטלקי (שהוא יין חזק יותר
משאר היינות) ויצא לדרך .באמצע הדרך בא אדם שביקש ממנו להתיר את נדרו והשיב רבן גמליאל שיטייל
אדם זה אחריו עד שיפוג היין מההליכה בדרך במרחק של שלושה מילין .הגמרא תמהה איך הועילה
ההליכה של רבן גמליאל להפיג את יינו ,שהרי פסק דינו של רמי בר חמא נאמר דווקא במי ששתה רביעית
יין ,אבל מי ששתה יותר אין ההליכה מועילה כלל והרי רביעית יין האיטלקי משכר יותר מרביעית של סתם
יין! ומשיבה הגמרא שהשפעת הרכיבה על שכרות שונה מהשפעת ההליכה ברגל ,כיוון שברכיבה אין טירחה
לרוכב כמו להולך ברגל .ולכן ,אמנם הליכה אינה מפיגה את השכרות הבאה מיין יותר מרביעית או מיין
חזק כמו יין האיטלקי ,אבל רכיבה מפיגה .ומתוך החילוק הזה מסבירה הגמרא את שיטתו של רמי בר
אבא :הליכה  -מספיק הליכה של מיל להפגת היין ,רכיבה  -צריך לרכב שלושה מילין.

שו"ע :דרך מיל [מ"ב  -בין במהלך בין ברוכב] ושינה כל שהוא  -מפיגין את היין .והני מילי? כששתה
רביעית ,אבל אם שתה יותר ,כל שכן ששינה משכרתו [מ"ב  -דווקא שינה מעט ,אבל הרבה מפיגה
את היין] ודרך טורדתו .והני מילי? במהלך ברגליו ,אבל רוכב ,ודאי דרך מפיגה היין [מ"ב  -והוא
שרכוב שלושה מילין .ואם הרבה לשתות אין דרך זו מפיגה את היין].
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סעיף ג' -
הפגת השכרות לפי האדם:
שו"ע עפ"י האוהל מועד :כל אחד שהוא שתוי  -ס גי ליה לפי מה שמרגיש בנפשו שיפיג יינו.
הגה :ולכן אין נזהרין ביינות שלנו ,שאין חזקין ,שמתפללין אף על פי ששתה רביעית ויותר .וכל
שכן אם מתפללים מתוך סידור שבידו ,שאין חוששין לשכרות מעט ,כן נראה לי .והעיר במשנה
ברורה על פסק זה( :א) מדובר בשתוי שאין בו איסור לכ תחילה ,אבל בשיכור שתפילתו תועבה יש
להזהר( .ב) הרמ"א בא ליישב מנהג שנהגו לשתות לפני התפילה (כפי שציין בדרכי משה) ,אבל מכל
מקום אין נכון .334

סימן ק'
סעיף א' -
הסדרת תפילת המועדים:
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לה עמוד א:
אמר רבי אלעזר :לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל.
אמר רבי 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.

רבי אליעזר קובע שהאדם צריך לסדר את תפילתו ,דהיינו לעיין ולקרוא בה קודם שיתפלל אותה .ואחר כך
מתפלל .ומסביר רבי אבא שרבי אליעזר עסק בתפילות של ראש השנה ,יום הכיפורים ושל מועדות
("פרקים") ,אולם תפילות של שאר השנה אין צריך לסדר את תפילתו והסביר רש"י שתפילות אלו שגורות
בפין ולכן אין צורך ל הסדירם .הגמרא מקשה ,שהרי רב יהודה היה מסדר את תפילותיו גם בימי החול!
ומיישבת שרב יהודה שונה משאר האנשים ,משום שהיה מתפלל רק פעם אחת בשלושים יום [רש"י  -שהיה
חוזר על לימודו כל שלושים יום והיה מתפלל בסיום מחזור הלימוד] ונחשבת תפילתו כתפילות הפרקים
הדורשות סידור .וחלקו הראשונים בשתיים( :א) האם מדובר שמתפלל בעל פה דווקא ,אבל שכתובה לפניו
אין צריך להסדיר תפילתו( .ב) האם צריך להסדיר תפילתו בראש חודש כמו במועדות:

א .הסדרת התפילה כשמתפלל מתוך סידור:
רבינו מנוח :מה שנאמר שצריך להסדיר תפילתו דווקא כשקורא בעל פה ,אבל אם כתובה לפניו
אין צריך להסדיר את תפילתו.
בית יוסף :אפילו כשכתובה לפניו צריך להסדיר את תפילתו ,כדי שתהא שגורה בפיו בזריזות.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :תפילות...צריך להסדיר תפילתו קודם שיתפלל ,כדי שתהא שגורה בפיו.
334והביא בסוף דבריו את ים של שלמה שכתב שביום טוב יכול להתפלל מנחה אעפ"י ששותה קצת ,משום ש( :א) אי
אפשר להמתין עד שיפוג יינו( .ב) בימינו בכל מקרה אין מכוונים כל כך ולכן אין להקפיד בשתוי.
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רמ"א כרבינו מנוח :ויש אומרים דווקא כשמתפללים על פה ,אבל כשמתפללין מתוך הסידור
מותר ,דהא רואה מה שמתפלל וכן נוהגין [מ"ב  -אולם תפילות ופיוטים שחמור פירושם ,לא מועיל
סידור].
ב .הסדרת התפילה במועדות וראשי חודשים:
רמב"ם :גם תפילת מוסף של ראש חודש שנאמרת מחודש לחודש צריכים לסדר לפני שמתפללים
וכך יש ללמוד מפשט הגמרא.
רי"ף ורא"ש :אין צריכים לסדר בראש חודש ,משום שחובת ההסדרה היא דווקא כשעוברים עליו
שלושים ימים שלמים ואינו מתפלל אותה התפילה עוד פעם עד יום שלושים ואחד.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :תפילות של מועדות ושל ראשי חודשים  -צריך להסדיר תפילתו קודם שיתפלל,
כדי שתהא שגורה בפיו .אולם כתב בהלכה ברורה שבזמנינו מנהג העולם להקל שלא לסדר
התפילה בין בראש חודש ,חנוכה ופורים ובין במועדים וסומכים על כך שמתפללים מתוך הסידור.
הרוצה לסמוך בזה על המנהג יש לו על מה שיסמוך ,ומכל מקום נכון להחמיר בזה עד כמה
שאפשר ,שהרי לדעת השולחן ערוך יש להחמיר אף כשמתפלל מתוך הסידור.

סימן קא'
סעיף א' -
עיכוב הכוונה בתפילה:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב:
אמר רבי אליעזר :לעולם ימוד אדם את עצמו ,אם יכול לכוין את לבו  -יתפלל ואם לאו  -אל יתפלל.

רבי אליעזר פוסק שישנה חובה על האדם לשער ולבדוק את עצמו לפני התפילה ,אם יכול לכוון את ליבו
בתפילה ואם הוא משער שלא יוכל לכוון אין לו להתפלל.
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב:
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.

הגמרא מביאה ברייתא שהמתפלל תפילת עמידה צריך שיכוון את ליבו בכל הברכות ,ואם אינו יכול לכוון
בכולם יכוון את ליבו לפחות באחת מן הברכות .מבאר רבי חייא שהברכה האחת שצריכים לכוון בה היא
"אבות" .והסביר בבית יוסף שאף את דברי רבי אליעזר לעיל יש להסביר כך :מתפלל צריך לשער אם יכול
לכוון ב"אבות" ,אם משער שיכוון לכל הפחות ב"אבות" רשאי להתפלל .וחלקו הראשונים מה הדין בדיעבד
שהתפלל ולא כיוון כלל:
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רא"ש ורבינו יונה :המתפלל ללא כוונה צריך לחזור ולהתפלל וכך מוכח במסכת ברכות (ל ,ב)
שרבי ירמיה מסביר שרבי ינאי התפלל שתי תפילות ,משום שבתפילה הראשונה הוא לא כיוון.
טור :אם לא כיוון ב"אבות" צריך לחזור ולהתפלל ,ועכשיו אין אנו חוזרים בשביל חיסרון כוונה,
משום שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוון ,אם כן למה יחזור.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :המתפלל צריך שיכוין [מ"ב  -פירוש המילים] בכל הברכות [ 335מ"ב  -וירגיל עצמו
לכוון על כל פנים בחתימה של כל ברכה] .ואם אינו יכול לכוין בכולם  -לפחות יכוין באבות [מ"ב -
כי הוא סדור שבחו של מקום .אם לא כיון באבות ,אף על פי שכיון בכל השאר  -יחזור ויתפלל.
רמ"א כטור :והאידנא אין חוזרין בשביל חיסרון כוונה ,ש אף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין ,אם כן
למה יחזור .והסביר בביאור הלכה שהרמ"א עוסק שסיים עמידה ,אבל אם עומד ב"אתה גבור"
ונזכר שלא כיוון ב"אבות"  -לא ממשיך בתפילתו אלא ימתין לחזרת הש"ץ שיאמר ברכת "אבות"
ויכוון לצאת וכשיגיע הש"ץ למקומו ימשיך תפילתו.
הלכה ברורה :מי שהתפלל בלא שיכוון בברכת "אבות" ,אף על פי שלדעת רבים מרבותינו
הראשונים ומרן שולחן ערוך לא יצא ידי חובת תפילה ,מכל מקום פשט המנהג שאינו חוזר
ומתפלל ,כיוון שיש לחשוש שגם בפעם השנייה כשיחזור לא יכוון כראוי .ואם רגיל לכוון ויודע
שיכוון לכל הפחות ב"אבות"  -רשאי ל חזור ולהתפלל ,ונכון שקודם לכן יעשה תנאי של נדבה.
הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1יודע שלא יכוון בתפילתו כלל  -כגון שהוא חולה והכביד עליו חוליו או שהוא שרוי בצער
גדול או שנמצא במקום שאי אפשר לכוון  -אינו רשאי להתפלל בלא כוונה .ומכל מקום אם
לאחר שעבר זמן אותה תפילה יכול להתפלל בזמן התפילה הסמוכה לה ולכוון לכל הפחות
בברכת "אבות"  -יתפלל תפילת תשלומין במקום אותה תפילה שהחסיר.
 .2יודע שיכוון ב"אבות" בלבד  -רשאי להתפלל לכתחילה .ומכל מקום אם יודע שקודם
שיעבור זמן אותה תפילה יוכל לכוון יותר ,עדיף שימתין מעט ויתפלל ביתר כוונה.
.3

סי ים ברכת "אבות" ונזכר שלא כיוון בה  -ימשיך בתפילתו ויזהר לכוון היטב בברכת
"מודים" ויוצא בזה ידי חובה.

סעיף ב' -
אופן הדיבור בתפילה:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א:
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
בתפילתו.
335והסביר בביאור הלכה שהלכה זו היא אף לסובר שמצוות אינן צריכות כוונה ,שהרי שם היינו לצאת ידי המצווה,
אבל כאן מדובר לעניין שלא יחשוב על דברים אחרים בזמן התפילה .והביא שיש להיזהר ב"אבות" שלא יהא ליבו
פונה באמצע הברכה לדברים אחרים.
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בֶרת עַ ל לִבָ ּה" -
רב המנונא מסביר שאפשר ללמוד מספר הלכות חשובות מתפילת חנה( :א) "וְּ ַחנָה ִהיא ְּמ ַד ֶ
יה נָעֹות"  -חיתוך המילים בשפתיים( .ג) "וְּ קֹולָ ּה ל ֹׁא יִ ָש ֵמעַ "  -איסור הגבהת
פָת ָ
כוונה בתפילה( .ב) " ַרק ְּש ֶ
הקול בתפילה.
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
מיתיבי :המשמיע קולו בתפלתו  -הרי זה מקטני אמנה .המגביה קולו בתפלתו  -הרי זה מנביאי השקר...
אמר רב הונא :לא שנו אלא שיכול לכוין א ת לבו בלחש ,אבל אין יכול לכוין את לבו בלחש  -מותר.
והני מילי  -ביחיד ,אבל בצבור  -אתי למיטרד צבורא.

הברייתא מסבירה שאדם שמשמיע את קולו בתפילה הרי שהוא מקטני אמונה [רשב"א  -דווקא בקול רם,
אבל להשמיע לאוזנו מותר ואף מצווה] והסביר רש"י שכאילו אינו מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת
לחש .וכן המגביה את קולו בתפילתו הרי שהוא מנביאי השקר והסביר רש"י שכך היה דרכם לצעוק בקול
לעבודה זרה כמו שכתוב במלכים א (יח ,כח) "ויקראו בקול גדול" .והסביר רב הונא שנחשב מקטני אמונה
דווקא כשיכול לכוון כשמתפלל בלחש ,אבל אם אין הוא יכול לכוון בלחש מותר לו להשמיע קולו .ודווקא
כשמתפלל ביחידות יכול להשמיע קולו ,אבל כשמתפלל בציבור אינו רשאי להשמיע קולו אעפ"י שאינו יכול
לכוון בלחש ,משום שעלול לגרום לטרדת הציבור.
ג .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ד הלכה א:
רבי יונה כד הוה מצלי בכנישתא הוה מצלי בלחישה.
כד הוה מצלי בביתא הוה מצלי בקלא ,עד דיילפון בני בייתיה צלותיה מיניה.

במקור הראשון למדנו מתפילת חנה שאין להגביה קולו בתפילתו .במקור השני למדנו גם שאין להשמיע
קולו בתפילתו ,אולם לצורך כוונה ביחיד יכול להגביה קולו .בירושלמי מסופר על רבי יונה שהיה מתפלל
בבית הכנסת היה מתפלל בלחישה ,אולם כשהיה מתפלל בביתו היה מתפלל בקול רם .חלקו הראשונים
בהסבר מנהגו של רבי יונה:

רבינו יונה ורא"ש :רבי יונה התפלל בקול רם כדי לעורר כוח הכוונה וכיוון שהתפלל בקול רם
למדו ממנו בני ביתו את התפילה.
טור ורשב"א :רבי יונה התפלל בקול רם כדי שבני ביתו ילמדו ממנו להתפלל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה ורא"ש :לא יתפלל בלבו לבד ,אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו
בלחש .ולא ישמיע קולו [מ"ב  -ואפילו בפסוקי דזמרה  ,]336ואם אינו יכול לכוין בלחש  -מותר
להגביה קולו ,והני מילי בינו לבין עצמו ,אבל בציבור אסור [מ"ב  -אפילו להשמיע קולו] ,דאתי
למטרד צבורא.
רמ"א כטור :ואם משמיע קולו בביתו כשמתפלל ,כדי שילמדו ממנו בני ביתו ,מותר.
 336ובהלכה ברורה עמוד שעח כתב שבשאר התפילה חוץ מתפילת עמידה ,אם רצה להתפלל בקול רם מחמת שכוונתו
מתעוררת יותר על ידי כך ,רשאי לעשות כן אפילו לכתחילה ,ובלבד שלא יתפלל בקול רם מדי באופן שיפריע בקולו
לשאר מתפללים שבבית הכנסת.
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1בדיעבד ,שלא השמיע לאוזניו  -יצא ידי חובה ,כיוון שמכל מקום הוציא בשפתיו.
 .2הגדרת "משמיע לאוזניו בלחש"  -הביא בשם ברכי יוסף שלכתחילה צריך להתפלל בלחש
כל כך ,שאף חבירו העומד בסמוך לו לא יוכל לשמוע ,ומכל מקום אם אי אפשר לו לכוון
בעניין זה יש לו לעשות בעניין שיכול לכוון.
יכול לכוון בלחש ,אבל פחות טוב מבקול  -הביא בשם הט"ז שמותר לו להגביה קולו
.3
כשמתפלל לבד .אבל בביאור הלכה כתב שיש להחמיר בזה שלא יגביה קולו ,כיוון שבזוהר
מבואר שאם מגביה קולו בתפילה כל כך עד שחבירו יכול לשמוע ,אין תפילתו נשמעת
למעלה.
תפילה ביחידות שיודע שאינו יכול לכוון בלא הגבהת הקול  -יתפלל בביתו בקול .אמנם
.4
בזמן הזה אין להורות היתר זה ,שהרי ילמדו ממנו אחרים ,אלא אם כן הוא מפורסם שכל
מעשיו לשם שמיים.

סעיף ג' -
תפילה בקול רם בראש השנה ויום הכיפורים:
ספר הפליאה :מנהג העולם להשמיע קולם בתפילתם בראש השנה ויום הכיפורים ויש לקרוא תגר
על מנהג זה.
מרדכי :יש להקל לכתחילה להתפלל בקול רם בראש השנה ויום הכיפורים כדי שילמדו זה את זה,
ולא חוששים שיטעו זה את זה כיוון שמצויים בידם מחזורים .ובבית יוסף הביא שני טעמים
למנהג זה( :א) שאינם רגילים בתפילות אלו( .ב) ימי תשובה ומשמיעים קולם כדי לכוון יותר.
פסק ההלכה:
שו"ע כמרדכי :יש אומרים שבראש השנה ויום כיפור  -מותר להשמיע קולם בתפילה ,אפילו
בציבור.
הגה :וכן נוהגין ,ומכל מקום יזהרו שלא להגביה קולם יותר מדאי.
מגן אברהם :אם יכול לכוון בלחש בתפילות ראש השנה ויום כיפור עדיף ,משום שיש לחשוש
לזוהר שמשמע שאוסר.
הלכה ברורה :יש נוהגים להתפלל תפילת העמידה בראש השנה ויום הכיפורים בקול רם.
ולכתחילה אין לעשות כן ,אלא אם כן אינם יכולים להתפלל בכוונה כראוי בלא להגביה קולם.
אבל אם יכולים לכוון בתפילתם בלי שיגביהו קולם ,לא יגביהו קולם .וכן המנהג ברוב המקומות.

סעיף ד' -
תפילה בשפה אחרת:
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לב עמוד א:
משנה :אלו נאמרין בכל לשון... :ותפלה...
גמרא :ותפלה בכל לשון? והאמר רב יהודה :לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית ,דאמר רבי יוחנן :כל השואל
צרכיו בלשון ארמי  -אין מלאכי השרת נזקקין לו ,לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי!
לא קשיא :הא ביחיד ,הא בצבור.
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המשנה מפרטת דברים שנאמרים בכל לשון ולאו דווקא בלשון הקודש ומציינת את התפילה .הגמרא מקשה
על דין שאינם תואמים את רב יהודה שמסביר שהשואל צרכיו מה' לא יבקש בלשון ארמי ,שאין המלאכים
"נזקקין" לתפילתו כי אין הם מכירים לשון זו .ומתרצת הגמרא שיש לחלק בין ציבור ליחיד ,וחלקו
הראשונים בתירוץ הגמרא:

רי"ף :דווקא בציבור יכול להתפלל בכל לשון שירצה ,אבל ביחיד מתפלל בלשון הקודש בלבד.
והסביר במשנה ברורה משום שאין מלאכי השרת נזקקים ללשון ארמית ושאר לשונות חוץ מלשון
הקודש ,אבל ציבור אין צריך מליץ ,שהקב"ה בעצמו מקבל תפילתם.
רבינו יונה בשם רבני צרפת :כל תפילה שה יא קבועה לציבור אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון
(ובכך מיישבים המנהג שנשים מתפללות בשאר הלשונות) ,שכיוון שהתפילה קבועה לציבור
הקב"ה בעצמו פונה אליה אפילו שלא בזמן שהציבור מתפללים .אולם תפילה אישית כגון שיש לו
צער או שמתפלל על חולה צריך לאומרה בלשון הקודש.
רא"ש :יש לחלק בין לשון ארמית שאסור להתפלל בה לבין שאר השפות .לכן ,ארמית מגונה בעיני
המלאכים אסור לומר אותה ביחידות אלא בציבור ,אולם שאר השפות מותר להתפלל אפילו יחיד.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף  :337יכול להתפלל בכל לשון שירצה [מ"ב  -ויש לסייג ש( :א) מצווה מן המובחר בלשון
הקודש( .ב) דווקא באקראי התירו ולא בדרך קבע( .ג) שיבין אותו הלשון על בוריו  .]338והני מילי
בציבור ,אבל ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש .ויש אומרים דהני מילי כששואל צרכיו ,כגון
שהתפלל על חולה [מ"ב  -שלא בפניו  ]339או על שום צער שיש לו בביתו ,אבל תפילה הקבועה
לציבור ,אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון .ויש אומרים דאף יחיד כששואל צרכיו יכול לשאול
בכל לשון שירצה ,חוץ מלשון ארמי [340מ"ב  -ולפי זה אם מתפלל בביתו אינו יכול לומר "יקום
פרקן"].
הלכה ברורה  -מספר דינים:
מציאות שיחיד מתפלל בלשון אחרת  -היחיד מעיקר הדין אינו רשאי להתפלל אלא בלשון
.1
הקודש כפסק מרן .ומכל מקום אם אינו מבין הקודש כלל ,ואם לא יתפלל בלשון שמבין
יתבטל ממצוות התפילה לגמרי  -רשאי היחיד להתפלל בלשון אחרת.
.2

מי שאינו מבין לשון הקודש  -יוצא ידי חובה שמתפלל בלשון הקודש .ואין הדבר מועיל
אם ישמע תפילת שמונה עשרה מפי שליח ציבור ,ולכן אם אינו מבין לשון הקודש יאמר
התפילה מילה במילה עם חבירו (ובברכה ראשונה של תפילת שמונה עשרה צריך גם
שילמד ויבין פירושה) .ויש מקלים בשעת הדחק.

337שכלל בידינו על פי הלכה ברורה עמוד שפד שסתם ויש אומרים הלכה כסתם.
 338אולם בלשון הקודש יוצא אפילו אינו מבין הלשון.
 339אבל בפניו של חולה מותר בכל לשון ,משום שהקב"ה מצוי שם.
340וראה פסקי תשובות עמוד תשעו שעל דעה זו סומכים לבקש בקשות פרטיות וכלליות בכל עת מצוא בלשון אידיש
ושאר לשונות שכל אחד מו רגל בו ,ואף שלדעה הראשונה בשולחן ערוך יש ליחיד להימנע מלהתחנן ולבקש בשאר
לשונות ,מכל מקום כיוון שהמתחנן בלשון שרגיל בו מתחנן יותר בהרגש הלב טוב כך שהרי הקב"ה רוצה את הכוונה.
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.3

מנהג ישראל להתפלל בלשון הקודש בציבור  -בדורות האחרונים הזהירו בתוקף רב שלא
לשנות ממה שנהגו בכל קהילות ישראל להתפלל בלשון הקודש אפילו בציבור ואפילו בחוץ
לארץ ובמקומות שרבים אינם מבינים לשון הקודש.

.4

אופן הדפסת הסידורים  -מצווה להדפיס סידורי תפילה בחוץ לארץ באופן שעמוד אחד
יהיה בלשון הקודש ובמקביל לעומתו פירוש המילים בלשון לועזית ,כדי שיבינו המון העם
פירוש התפילה כשמתפללים בלשון הקודש.

סימן קב'
סעיף א' -
איסור ישיבה בסמוך למתפלל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד ב:
"אני האשה הנצבת עמכה בזה"  -אמר רבי יהושע בן לוי :מכאן ,שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה.

ה' קיבל את תפילת חנה וברכתו של עלי התקיימה ,חנה חזרה לביתה וילדה את שמואל .הגמרא דורשת את
דברי חנה שאמרה לעלי כשחזרה למשכן שילה "אֲ נִי ָה ִא ָשה ַהנִ צֶ בֶת עִ ְּמכָ ה בָזֶ ה" ,שמכאן לומדים שאסור
לשבת בתוך ארבע אמות של מי שעומד בתפילה  .341והסביר בטור את הטעם לאיסור ישיבה סמוך למתפלל,
מפני שנראה כאילו חבירו מקבל עליו מלכות שמיים והוא אינו מקבל  .342ודנו הראשונים בשתיים( :א) האם
איסור זה חל בצדדיו ומלפניו בלבד או גם כשהוא מאחריו( .ב) האם כשהוא מתפלל או לומד תורה מתיר לו
לשבת בסמוך למתפלל:

א .מיקום הישיבה כשיושב בסמוך למתפלל:
טור :אסור לישב בתוך ארבע אמות של תפילה ובין מלפניו בין מן הצדדין ,צריך להרחיק ארבע
אמות .והסביר בב"ח שמה שהשמיט "בין לאחריו" הוא טעות סופר ויש לכתוב "ובין לאחוריו",
שהרי כך כתבו התוספות ,רא"ש ומרדכי .343
פסק ההלכה:
שו"ע  :344אסור לישב בתוך ארבע אמות של מתפלל [מ"ב  -ואפילו המתפלל עומד בתחנונים
שלאחר התפילה ,כל זמן שלא פסע] .בין מלפניו בין מן הצדדין [הגה  -בין מלאחריו] ,צריך להרחיק
ארבע אמות.
341דנו הראשונים מניין בפסוק נלמד איסור זה( :א) רש"י " -הנצבת עמכה" משמע ששניהם עמדו ,חנה עמדה כיוון
שהיא התפללה ועלי עמד כיוון שאסור לשבת בתוך ארבע אמות של תפילה( .ב) תוספות " -עמכה " לא כתוב "עמך"
אלא "עמכה" ,ה"הא" הנוספת מלמדת שהוא ישב באמה החמישית ולא בתוך ארבע אמות של תפילה( .ג) רא"ש -
"בזה" " -זה" בגימטריה שתים עשרה ,מלמד שאסור לשבת בשתים עשרה אמות שלפני המתפלל ובצדדיו.
342וראה הלכה ברורה עמודים שפט -שצ וכן תורת אמך עמודים  475 -476שמביאים טעמים נוספים לאיסור זה ודנים
בנפקא מינות.
343וראה תורת אמך עמוד  475שלפי שיטת הטור יש מקום להתלבט אם היושב מאחורי המתפלל נראה כאינו מקבל
עליו מלכות שמיים.

259

משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1סמיכה בתוך ארבע אמות של מתפלל  -כמו שאסור לשבת כך אסור לסמוך .אולם סמיכה
במקצת שאם יינטל מקומו יוכל לעמוד ,יש להקל במקום הדחק.
 .2איסור ישיבה שעומד באלכסון  -הביא בשם מגן אברהם שיש לשער בזה ארבע אמות
בעיגול ממקום המתפלל ואין צריך לשער ארבע אמות רבועים.
נמצא ברשות אחרת או מחיצה מפסיקה  -אם יושב בתוך ארבע אמות של מתפלל ויש דבר
.3
שמפסיק ביניהם שהוא גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים מותר לשבת בצד השני.
ב .דברים שמתירים את איסור הישיבה:
תוספות ורא"ש :הביאו בשם הגאונים ש איסור ישיבה הוא דווקא כשיושב בטל ,אבל אם עוסק
בתפילה [תרומת הדשן  -אפילו ב"איזהו מקומן"] כגון בקריאת שמע וברכותיה וכיוצא בו מותר
בישיבה .ודייק בטור שדווקא בק"ש וברכותיה אבל כשלומד תורה אסור לשבת ,משום ש( :א)
כשהוא מתפלל נראה שהוא מקבל עול מלכות שמיים ,אבל אם לומד תורה עדיין נראה שהוא אינו
מקבל עול מלכות שמיים( .ב) עלי מן הסתם למד תורה שהרי אסור לתלמיד חכם לעמוד במקום
הטינופת לפי שאי אפשר לו בלא לימוד תורה ,ואעפ"כ עלי עמד כשחנה התפללה.
סמ"ג וסמ"ק :יש לומר בשם הגאונים שאם עוסק בתפילה או עוסק בתורה מותר לו לשבת
בסמוך למתפלל .ודחה בבית יוסף את דברי הטור( :א) אין חילוק בין תפילה לתלמוד תורה ,משום
שבשניהם יש קבלת עול מלכות שמיים( .ב) ניתן לומר שעלי הרהר בדברי תורה ולכן עמד ,אבל אם
היה עוסק היה יכול להישאר לשבת.
אוהל מועד :אסור לשבת בתוך ארבע אמות של תפילה ופירשו הגאונים שאם היה עוסק בתפילה
או קורא שמע מותר ודווקא מן הצד ,אבל כנגד המתפלל אפילו כמלוא עיניו אסור ואפילו עוסק
בקריאת שמע.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות ורא"ש  :345ואם עוסק בדברים שהם מתיקוני התפילות ,ואפילו בפרק "איזהו
מקומן"  -אינו צריך להרחיק .ויש מתיר בעוסק בתורה ,אף על פי שאינו מתיקוני התפלות .ויש מי
שאומר דהני מילי מן הצד ,אבל כנגדו אפילו כמלוא עיניו אסור ,אפילו עוסק בקריאת שמע [מ"ב -
מפני שנראה כמשתחווה לו .]346
משנה ברורה :וטוב להחמיר כדעה הראשונה ,ובמקום הדחק יש להתיר גם ללמוד בישיבה לצד
המתפלל  ,אם מוציא תורה בשפתיו .אולם אם נמצא בלאחריו אין להחמיר בזה .ולגבי הדעה
השלישית שיש לחשוש שנמצא לפני המתפלל ישנם אחרונים שהחמירו בזה.
344בפ שטות המחבר פוסק על פי גרסת הטור שאם נמצא מאחוריו לא חל איסור ישיבה בסמוך למתפלל ,והרמ"א בא
לחלוק ולאסור אף בלאחריו .אולם בהלכה ברורה פוסק שנכון להחמיר גם כשיושב מאחוריו בתוך ארבע אמות ,משום
שיש מקום לומר שאין מחלוקת בזה.
 345על פי אוצרות יוסף סימן יא' שיש לומ ר שלפנינו סתם ויש אומרים ולכן הלכה כסתם ,למרות שבבית יוסף הקל
בעוסק בתורה.
346והמשיך במשנה ברורה שלפי טעם זה דווקא לשבת אסור ,אבל לעמוד מותר וייתכן אף בתוך ארבע אמות.
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סעיף ב' -
כשהיושב חלש או זקן:
בעל התמיד :אם היושב בצד המתפלל חלוש ואינו יכול לעמוד כל כך עד שיגמור האחר את
תפילתו  -נראה שמותר לו לשבת .והסביר בבית יוסף שחולשתו מוכיחה עליו שמפני כך ישב.
ארחות חיים :דבריו של בעל התמיד מתמיהים ,ו צריך עיון האם מותר לאדם חלוש לשבת
בסמיכות למתפלל.
פסק ההלכה:
שו"ע כבעל התמיד :יש מי שאומר שאם היושב בצד המתפלל חלוש [מ"ב  -שידוע שהוא חלוש ואי
אפשר לו לעמוד  - ]347מותר .וסייג במשנה ברורה שמדובר דווקא ש( :א) שיושב בצד המתפלל,
אולם אם יושב לפניו יש מחמירים ( .348ב) אי אפשר לו בקל להתרחק בארבע אמות ,אולם אם
אפשר צריך לעשות כן.

סעיף ג' -
כשישב קודם שעמד המתפלל:
טור בשם הרא"ש :אם היושב ישב כבר ועמד זה והתפלל בצדו  -אינו צריך לקום שהרי זה בא
מגבולו  .349והסביר מהר"י אבוהב שכיוון שהעומד להתפלל כנגד היושב אינו עושה כשורה,
שמחמתו נראה היושב ככופר כשאינו מתפלל ,לכן אם היושב מדקדק בדקדוק ,מצווה היא לעמוד
כדי שלא יהיה גנות למתפלל וגם לא .350
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הרא"ש :אם היושב ישב כבר ועמד זה בצדו  -אינו צריך לקום [מ"ב  -אלא המתפלל
צריך להרחיק ארבע אמות] ,שהרי זה בא בגבולו .והסביר במשנה ברורה שמדובר דווקא ש( :א)
מתפלל בביתו ,אבל במניין קבוע וכל שכן בבית הכנסת  -צריך קום ,שהרי שהוא מקום מיוחד לכל
בני אדם( .ב) בעניין תפילה ,אולם אם עוסק בתורה לא יחמיר בזה.
הגה עפ"י מהר"י אבוהב :ומכל מקום מידת חסידות הוא ,לקום אפילו בכהאי גוונא [מ"ב  -כדי
להרים מכשול מחברו שעשה שלא כשורה].

סעיף ד -
לעבור ולעמוד כנגד המתפלל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כז עמוד א:
רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת בערב שבת ,והוה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה דרב ,וסיים רב ולא פסקיה
לצלותיה דרבי ירמיה... .שמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללין.
347והוסיף בהלכה ברורה שהוא הדין לזקן מופלג או חולה.
348וציין בשער הציון שהפרי מגדים כתב שמסתימת הפוסקים לא משמע כן ואפילו לפניו מותר.
349והסביר הטור שאין להקשות על הרא"ש מכך שעלי תחילה ישב ואעפ"כ הוצרך לקום ,משום ש( :א) אין משיבים
את הארי אחרי מותו( .ב) בלשון הגמרא משמע כדבריו ,שהרי נאמר "אסור לישב ,משמע שאסור לשבת אצל המתפלל,
אבל אם ישב כבר מותר( .ג) בית יוסף  -מה שנאמר שעלי ישב לא שישב ממש אלא שהתעכב.
 350ומתוך כך ניתן לתרץ את קושית הטור ,שבאמת מעיקר הדין אינו צריך לעמוד ,אולם עלי החמיר.
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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.

הגמרא מספרת שרב הזדמן לביתו של גניבא והתפלל ערבית של שבת ,ורבי ירמיה בר אבא שהוא תלמיד של
רב התפלל מאחוריו .רב סיים את תפילתו לפני שסיים רבי ירמיה ולא הפסיק רב את תפילתו .והסביר
רש"י שרב עמד והתפלל סמוך לקיר של המקום שהתפללו בו ורבי ירמיה עמד מאחריו ,וכשסיים רב את
תפילתו ורצה לחזור למקומו היה עליו לעבור בין רבי ירמיה ובין הכותל ,ולא עשה כן מפני שאסור לעבור
כנגד המתפלל .ואם כן מכאן לומדת הגמרא שאסור לעבור לפני [רבינו יונה  -אבל מהצד מותר] המתפלל
ומחזקת הגמרא שכך פסק גם רבי יהושע בן לוי .אולם מחוץ לארבע אמות של המתפלל מותר לעבור וכך
רבי אסי ורבי אמי היו עוברים כנגד המתפלל.

שו"ע עפ"י רבינו יונה :אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ארבע אמות [מ"ב  -ושני טעמים בדבר:
(א) מבטל את כוונתו בכך( .ב) מפסיק בין המתפלל לשכינה  .]351ודווקא לפניהם ,אבל
מותר לעבור ולעמוד .353
זוהר :אסור אפילו לעבור כנגד או מצדו של המתפלל תוך ארבע אמות.
הלכה ברורה :למרות שהעיקר כדברי הפוסקים להקל ,מכל מקום טוב להחמיר לחשוש לדברי
הזוהר שלא לעבור מלפני המתפלל אפילו יותר מארבע אמות כל שרואה אותו ואף מהצדדים או
מלאחריו כל שהוא בתוך הארבע אמות.

בצדיהם 352

אחרונים  -הולך ועומד כנגד פני המתפלל תוך ארבע אמות:
מגן אברהם :אסור ,מפני שמבטל כוונתו על ידי זה.
אליה רבה :מותר ,משום שלא אסרו רק לעבור בתוך הארבע אמות כנגד פניו ,אבל ללכת בתוך
ארבע אמות ולעמוד מותר אפילו לפניו.
משנה ברורה :יש להקל בשעת הדחק.

סעיף ה' -
שלוש פסיעות כשיש מתפלל מאחריו:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :אם השלים תפילתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו  -אסור לפסוע שלוש
פסיעות [מ"ב  -ומדובר בתוך ארבע אמות או שיבוא לתוך ארבע אמות בפסיעותיו] עד שיגמור מי
שאחריו את תפילתו ,שאם יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד המתפלל .וצריך לדקדק בזה ,אפילו אם
האחרון התחיל להתפלל אחריו ,מאחר שכבר התחיל.
 351והמשיך בהשלכות מעשיות לטעמים אלו( :א) לעבור לפני אדם שקורא קריאת שמע  -לפי הטעם הראשון שמבטל
כוונתו ממילא אסור לעבור לפני הקורא ק"ש ,אמנם לטעם השני שמפסיק בין השכינה למתפלל מותר לעבור לפני
הקורא קריאת שמע( .ב) מתפלל ששלשל טליתו על פניו  -ופסק בביאור הלכה שיש להחמיר לא לעבור לפניו ,שאף
שאינו מבטל טליתו מכל מקום מפסיק בין המתפלל לשכינה.
352והביא במשנה ברורה מחלוקת שעובר כנגד צדדים שלפניהם ,שהמגן אברהם אוסר כדין לפניהם והאליה רבה
מתיר.
353וראה הלכה ברורה עמוד תד ופסקי תשובות עמודים תשפא -תשפג שדנו באופנים שהתירו לעבור כנגד המתפלל.
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הלכה ברורה  -שליח ציבור שמאחוריו אדם שלא סיים:
שליח ציבור שסיים תפילת לחש ומאחריו עומד אדם שעדיין לא סיים תפילתו ואם יפסע שלוש
פסיעות יכנס לתוך ארבע א מותיו ואינו יכול להמתין לו עד שיסיים מחמת טורח ציבור  -לא יפסע
שלוש פסיעות אלא יתחיל מיד את תפילת החזרה ,ויפסע שלוש פסיעות בסוף תפילת החזרה
ויאמר "עושה שלום" .ואם פסע אחר תפילת לחש  -יש לו על מה שיסמוך.

סימן קג'
סעיף א' -
עמד בתפילה והפיח:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
רבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה...אזל אשכחיה לתנא דקתני קמיה דרב יהודה:
היה עומד בתפלה ונתעטש  -ממתין עד שיכלה הרוח וחוזר ומתפלל.

רבי אבא היה מתחמק מלפגוש את רב יהודה משום שרצה לעלות לארץ ישראל ורב יהודה אסר עליו .לפיכך
עמד מחוץ לבית המדרש ושמע את מלמד הברייתות שונה לפני רב יהודה :אדם שהפיח בתפילתו  -ממתין
עד שיכלה הרוח והסביר רש"י עד שיכלה הריח הנודף מאותו רוח .ואחרי שממתין חוזר למקום שפסק
וממשיך בתפילתו.

שו"ע :היה עומד בתפילה ויצא ממנו רוח מלמטה  -ממתין עד שיכלה הריח [מ"ב  -אפילו שהה אחר
שפסק הריח ועל ידי הצירוף היה כדי לגמור כולה] וחוזר ומתפלל.

סעיף ב' -
עומד בתפילה ורוצה להפיח:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
איכא דאמרי :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.

נוסח נוסף בברייתא :היה עומד באמצע תפילת עמידה ורצה להפיח  -מרחיק לאחריו [והטעם לכך( :א)
רבינו יונה  -כדי שיהיו פניו נגד המקום שהתחיל להתפלל ,להראות שרוצה עדיין לחזור ( .354ב) מהר"י
אבוהב  -להרחיק עצמו ממקום השכינה ואף לצדדים לא מועיל] ארבע אמות ממקום התפילה ,מפיח
וממתין עד שיכלה הרוח .וקודם שחוזר למקום

שמתפלל 355

אומר" :ריבונו של עולם! יצרתנו נקבים נקבים

חלולים חלולים ,גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו בחיינו ,ובאחריתנו רמה ותולעה" והסביר רבינו יונה
354והסביר בבית יוסף שאף לשיטתו לצדדים לא מועיל שירחיק ,שהרי אין פניו כנגד המקום שהתחיל להתפלל ודומה
כמי שפסק לגמרי.
 355כך סדר הדברים על פי הרמב"ם ,אולם בטור משמע שקודם חוזר למקומו ואחר כך אומר "ריבון העולמים".
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שבכך הוא מודיע שהוא אנוס ולא היה יכול להיזהר  .356ומתחיל שוב את התפילה ממקום שפסק .והסביר
בתרומת הדשן הטעם שלא נהגו כהלכה זו ,משום ש( :א) אין איסור "בל תשקצו" בהפחה( .ב) שכשיש
ציבור האדם מתבזה ומתביי ש שירגישו בדבר וגדול כבוד הבריות .ואם כן הלכה זו שייכת רק במתפלל
יחיד .357

שו"ע  :358ביקש לצאת ממנו רוח מלמטה ונצטער הרבה ואינו יכול להעמיד עצמו  -הולך אחוריו
ארבע אמות [מ"ב  -ומנתק התפילין ממקומם] ומוציא הרוח וממתין עד שיכלה הריח ,ואומר [מ"ב -
בתוך התפילה ויכול להפסיק ,שהרי הופסקה התפילה על ידי הרוח]" :ריבון העולמים! יצרתנו
נקבים נקבים חלולים חלולים ,גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו ,חרפה וכלימה בחיינו רמה
ותולעה במותנו" .וחוזר למקומו וחוזר למקום שפסק[ .הגה  -ועיין לעיל סימן פה' .]359
רמ"א כתרומת הדשן :יש אומרים דכל זה מיירי כשמתפלל בביתו ,אבל כשמתפלל בציבור דהוי
ליה ביוש גדול  -אין צריך להרחיק כלל לאחוריו וגם לא יאמר ה"ריבון" [מ"ב  -וטוב שיהרהר
בלבו] ,רק ממתין עד שיכלה ממנו הריח ,וכן נוהגין.

סעיף ג' -
סימן למתעטש למטה ולמעלה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד ב:
ואמר ר בי חנינא :אני ראיתי את רבי...ונתעטש...
המתעטש בתפלתו  -סימן רע לו...
מתעטש אמתעטש נמי לא קשיא :כאן  -מלמעלה ,כאן  -מלמטה.

רבי חנינא מעיד שראה את רבי מתעטש באמצע תפילת עמידה ,אולם בהמשך הגמרא מביא ברייתא שמובא
בה שהמתעטש בתפילתו סימן רע לו .ומתרצת הגמרא :במקרה של רבי מדובר שהתעטש למעלה דרך האף
ולימדנו רבי חנינא שהבא להתעטש אינו צריך להתאפק .אולם הברייתא שאמרה שסימן רע לו עוסקת
באדם שהפיח למטה באמצע תפילתו.

שו"ע :המתעטש בתפילתו מלמטה  -סימן רע לו [מ"ב  -יש אומרים דווקא שמפיח בקול והמגן
אברהם חולק שהוא הדין בלי קול  ,]360מלמעלה  -סימן יפה לו .361

 356בשונה מאדם שמים שותתים על ברכיו (סימן עח') שממתין עד שיכלו המים וחוזר ולא הצריכו אותו לומר נוסח זה,
מפני שמתגלה שהוא פשע ולא היה אנוס.
357ומכל מקום הוא סיים ש קשה הדבר לבדות חילוקים שאינם נמצאים בתלמוד ובפסקי הגאונים.
 358המחבר סתם כראשונים שהלכה זו שייכת בין שמתפלל בציבור ובין שמתפלל ביחידות.
359והסביר במשנה ברורה ששם התבאר שאם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש.
360וראה בהלכה ברורה שלפי הדעה הראשונה דווקא בהפיח ב קול אומר "ריבון העולמים" ,אבל בהפיח בלא קול אינו
אומרו .ולפי הדעה השנייה אין לחלק .ולהלכה ,יש לחשוש לדעה הראשונה ואין לומר "ריבון העולמים" אלא בהפיח
בקול.
361וראה בפסקי תשובות עמוד תשפו שאם מתעטש למעלה בידיים כגון בהרחת טבק הדבר מגונה.
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סימן קד'
סעיף א' -
להפסיק בתפילתו כשלפניו מלך:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב:
משנה :אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו.
גמרא (לב,ב) :אמר רב יוסף :לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העולם פוסק.
מיתיבי :המתפלל וראה אנס בא כנגדו ,ראה קרון בא כנגדו  -לא יהא מפסיק אלא מקצר ועולה!
לא קשיא :הא דאפשר לקצר  -יקצר ,ואם לאו  -פוסק.

המשנה פוסקת שאם המלך שואל בשלומו בשעה שהוא מתפלל תפילת עמידה  -לא ישיבנו .בגמרא מסביר
רב יוסף שהמשנה עוסקת דווקא במלכי ישראל ,אולם מלכי אומות העולם עליו לפסוק אפילו באמצע
תפילתו והסביר רש"י כדי שלא יהרוג אותו .הגמרא מקשה מברייתא שפוסקת שאדם שמתפלל וראה
אנס\קרון בא כנגדו שאינו מפסיק אלא מקצר בתפילתו ועולה ממנה .מיישבת הגמרא שהברייתא עוסקת
במקרה שיכול לקצר בתפילתו כגון שהוא עומד בסוף התפילה ,אולם אם אי אפשר לו לקצר וזה המצב
שדיבר רב יוסף עליו לפסוק אפילו באמצע התפילה .והסביר ברא"ש שאם יכול להתחמק מהמלך הגוי ,כגון
שנוטה מן הדרך יעשה כן.

שו"ע :לא יפסיק בתפילתו [מ"ב  -ואפילו במקום הפסד ממון] ,ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו -
לא ישיבנו .אבל מלך עובדי כוכבים [מ"ב  -וכן אנס שמתיירא שיהרגנו] ,אם אפשר לו לקצר דהיינו
שיאמר תחילת הברכה וסופה קודם שיגיע אליו  -יקצר ,או אם אפשר לו שיטה מן הדרך  -יטה ולא
יפסיק בדיבור ,ואם אי אפשר לו  -יפסיק [מ"ב  -אפילו לשאול בשלומו].
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

.2

רמיזה בתפילה  -האיסור להפסיק בתפילתו כולל גם רמיזה .אולם ניתן לרמוז כאשר( :א)
תינוק בוכה ומרמז לו בידיו כדי שישתוק ולא יפריע לו בתפילתו ( .362ב) אדם נכבד
שממתינים לו שיסיים תפילתו מותר לו לרמז לשליח הציבור שיתפלל כדרכו.
עומד בתפילה ומסתפק בדין איך יתפלל  -כגון ששכח איזה דבר בתפילה ,מותר ללכת
ממקו מו למקום מיוחד ולעיין שם בספר .ואם מותר לשאול הדין צריך עיון ונראה
שמותר.

.3

קיצור תפילה>הטיה מן הדרך  -טוב יותר לקצר מאשר ייטה מן הדרך.

סעיף ב' -
יציאה ממקום תפילתו >הפסק בדיבור:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ה הלכה א:
תני היה עומד ומתפלל באסרטיא או בפלטיא הרי זה מעביר מפני החמור ומפני הקרון ובלבד שלא יפסיק את תפילתו.
362ואם לא מועיל ירחיק עצמו ממנו ולא ידבר עמו.
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הירושלמי פוסק שאם אדם מתפלל בדרך ובא חמור או קרון כנגדו  -יטה מן הדרך ,אולם לא יפסיק לצעוק
או לגעור שיסירו את הבהמה או הקרון משם ,מפני שעדיף שיזוז ממקומו ממה שיפסיק בדיבור .והסביר
הטור שהתירו לו לזוז ממקומו דווקא שאינו יכול להמשיך במקומו ,אבל באופן אחר אינו רשאי לזוז
ממקומו בשעת התפילה ,אלא אם כן הוא בתחנונים שלאחר התפילה.

שו"ע עפ"י הטור :היה מתפלל בדרך ובאה בהמה או קרון כנגדו  -יטה מן הדרך ולא יפסיק .אבל
בעניין אחר ,אין לצאת ממקומו עד שיגמור תפילתו  ,אלא אם כן הוא בתחנונים שלאחר התפילה
[מ"ב  -שאז מותר אם העקירה לצורך מצווה קצת .]363

סעיף ג' -
הפסק בתפילה בנחש ועקרב שעל עקבו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב:
משנה :ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק.
גמרא (לג ,א) אמר רב ששת :לא שנו אלא נחש ,אבל עקרב פוסק.

המשנה פוסקת שאם נחש כרוך על עקבו  -לא יפסיק את תפילתו [רבינו יונה  -הפסקה בדיבור ,אבל מותר לו
להפסיק בהליכה] .רב ששת הסביר שהמשנה מדברת דווקא לגבי נחש ,אבל עקרב פוסק כדי להסיר את
העקרב [רש"י  -שהעקרב עלול לעקוץ יותר משנחש עלול לנשוך] .והסביר התוספות שאף נחש שמרתיע לבוא
כנגדו פוסק באמצע תפילתו ,שהרי בא הנחש כנגדו בכעס וברור שמתכוון להזיקו.

שו"ע עפ"י התוספות :ואפילו נחש כרוך על עקבו  -לא יפסיק [הגה  -אבל יכול לילך למקום אחר
כדי שיפול הנחש מרגלו] .אבל עקרב  -פוסק ,לפי שהוא מועד יותר להזיק .ונחש נמי ,אם ראה
שהוא כעוס ומוכן להזיק [מ"ב  -אפילו אינו כרוך על עקבו ,אלא רואה שבא כנגדו]  -פוסק.

סעיף ד' -
הפסק בתפילה בשור כנגדו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד א:
אמר רבי יצחק :ראה שוורים פוסק ,דתני רב אושעיא :מרחיקין משור תם חמשים אמה ,ומשור מועד  -כמלא עיניו.

רבי יצחק קובע שאם ראה שוורים  -פוסק מתפילתו ,שכך שנינו בברייתא בשם רב אושעיא שמרחיקים
משור תם חמישים אמה ומשור מועד כמלוא עיניו .וכתב רבינו יונה שאפשר שמדובר דווקא בשוורים
שלהם שהיו מזיקים ,אבל בשוורים שלנו המסורסים אין צריך לפסוק.

שו"ע עפ"י רבינו יונה :אם ראה שור בא כנגדו  -פוסק ,שמרחיקין משור תם [פירוש  -תם שאינו
רגיל להזיק) חמישים אמות ,וממועד [פירוש  -שרגיל להזיק] מלא עיניו .ואם שוורים שבמקום
ההוא מוחזקים שאינם מזיקים  -אינו פוסק .364

 363כגון מה שאנו נוהגים בשליח ציבור שתכף אחר חזרת התפילה עוקר רגליו וישוב לתחנון ,אולם שלא לצורך מצווה
אסור עד שיפסע שלוש פסיעות.
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סעיף ה' -
המקום שאליו חוזר כשהפסיק בתפילתו:
א .כששהה כדי לגמור את כולה :365
רי"ף ורמב"ם :בתפילת עמידה אם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר לראש.
רבי שמשון מקוצי ,רא"ש וטור :יש לחלק האם הפסיק מאונס או מרצון .אם הפסיק כדי לגמור
את כולה מחמת אונס  -חוזר לראש ,משום שכשמוכרח להפסיק נחשב הפסק .אבל במקום
שמפסיק מרצונו אין זה נחשב הפסק וחוזר למקום שפסק אפילו שהה כדי לגמור את כולה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :בכל מקום שפוסק ,אם שהה [מ"ב  -אפילו בשתיקה בלבד] כדי לגמור את
כולה [מ"ב  -אפילו נמצא בסוף התפילה ,משערים מתחילת התפילה עד סופה]  -חוזר לראש.
והסביר הלכה ברורה שאם טעה וחזר למקום שפסק וכבר סיים תפילתו  -צריך לחזור ולהתפלל,
וטוב שיעשה תנאי של נדבה.
ב"ח :יש לחלק בסוג האונס :אם האונס הוא מצד האדם כגון שמי רגלים שותתים על רגליו או
שיש צואה במקומו והיה עליו להיזהר מתחילה  -חוזר לראש .אולם אם האונס הוא מצד המציאות
ולא מצד האדם שראוי לתפילה ,כגון שבא אנס כנגדו  -אינו חוזר אלא למקום שפסק.
ט"ז :אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש ולא משום שהתפילה חמורה כטעם הרי"ף ,אלא
משום שנחשב שהה מחמת אונס .ובכך מתיישבת דעת הרמ"א שלא הגיה כאן כלום ,למרות
שבסימן סה' הכריע כשיטת הרא"ש ,משום שמדובר כאן באונס ובאונס הוא מסכים שחוזר
לראש .366
ב .שלא שהה כדי לגמור את כולה :367
ראב"ד :אם הפסיק בתפילתו חוזר לראש התפילה .והסביר תורת אמך שיש לחלק בין תפילה
לברכות ,שבברכות האדם אינו עומד לפני המלך ולכן ניתן לצרף את שני חלקי הברכה ,את שלפני
השיחה ואת שלאחריה ליחידה אחת ,אך בתפילה שאדם עומד לפני המלך ,ההפסק מפקיע את
תפילתו וחייב לחזור ולהתפלל מתחילה.
תוספות ,רא"ש וטור :בכל מקום שפוסק חוזר לתחילת ברכה שפסק בה .ואם בשלוש ראשונות
חוזר לראש ובאחרונות חוזר לרצה .והסביר תורת אמך שההפסק אינו מפקיע את התפילה ,אך
364והוסיף במשנה ברורה ששור המסורס אפילו אם אינו יודע  -אינו פוסק ,ודווקא שלא הזיק מעולם ,אבל אם הזיק
פעם אחת  -פוסק אפילו במקומות שאין רגילים שאר השוורים להזיק .והסביר הלכה ברורה עמוד תכח שהוא הדין
לכל שאר חיות רעות שדרכן להזיק כגון כלב רע ,שמפסיק תפילתו מפניהם.
 365מקור המחלוקת נמצא בסימן סה סעיף א' ראה שם.
 366והסביר במשנה ברורה שאם בדיעבד שהיה באונס גמור לא חזר לראש אלא למקום שפסק  -צריך לחזור לראש
ולהתפלל כל התפילה .אולם באונס לסטים וכיוצא בו  -בדיעבד יצא ,שאולי הלכה כב"ח שלא נחשב אונס.
 367כלומר שלא שהה בשתיקה כדי לגמור את כל התפילה .והסביר במשנה ברורה שאם שהה כדי לגמור אותה ברכה,
לדעת כולם חוזר לאותו המקום בלבד.
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מקעקע את הברכה של התפילה .לא ניתן לצרף את הבקשה שאדם מב קש לפני שיחתו לבקשה
שמבקש לאחר שיחתו ולכן חייב לחזור מתחילת הברכה.
רשב"א :אם לא שהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר אלא למקום שפסק בה הברכה .והסביר
תורת אמך שהתפילה מורכבת מברכות ארוכות ולכן המפסיק בתפילה חוזר למקום שפסק כמו
בברכות קריאת שמע.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :ואם לאו  -חוזר לתחילת הברכה שפסק בה [ 368מ"ב  -דווקא שהשהייה באמצע
הברכה ולא בין הברכות] .ואם פסק בשלוש ראשונות  -חוזר לראש [מ"ב  -דווקא שסיים כבר
הברכה ,אבל אם הפסיק באמצע חוזר לתחילת אותה ברכה] .ואם באחרונות  -חוזר "לרצה" [מ"ב -
שכל אלו נחשבות כברכה אחת] .והסביר במשנה ברורה שבדיעבד אם לא חזר לתחילת הברכה,
כיוון שהשלים הברכה אינו רשאי לחזור.
גר"א ומגן גיבורים כרשב"א :חוזר למקום שפסק ולא לתחילת הברכה ,שהרי בדין מים
ששותתים על ברכיו ודין מפיח בתפילה צריך לחזור למקום שפסק.

סעיף ו' -
הפסק בדיבור באמצע תפילה:
אבודרהם וארחות חיים :אדם ששח בתפילה  -צריך לחזור לראש ולא לאותה ברכה ששח בה,
משום של שמונה עשרה הברכות נחשבות כברכה אחת.
בית יוסף :דין שח בתפילה לעניין חזרה כדין שאר הפסקות .כלומר ,אם לא שהה בינתיים כדי
לגמור כל התפילה  -חוזר לתחילת הברכה שהפסיק בה (ובשלוש ברכו ת ראשונות ואחרונות חוזר
לתחילתן) ,ואם שהה כדי לגמור את כל התפילה מתחילה ועד סופה חוזר לראש התפילה.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :הא דאמרינן אם שהה כדי לגמור את כולה  -בקורא משערינן .אם שח
בתפילה [מ"ב  -והוא הדין אם הזכיר מאורע של שאר ימים בתפילה ,כגון שבת בחול]  -דינו לעניין
חזרה כדין ההפסקות האמורות בסימן זה.
אחרונים  -שח בתפילה במזיד:
ב"ח ומגן אברהם :כל האמור בסעיפים ה' -ו' הוא שמפסיק בשוגג ,אולם אם הפסיק במזיד צריך
לחזור לראש מכל מקום  .ולעניין זה נחשבת תפילת עמידה כברכה אחת.
ט"ז :תלוי המיקום שבו הוא שח בתפילה במזיד :אמצע הברכה  -חוזר לראש הברכה כדין שוגג 369
שהרי קלקל הברכה .בין ברכה לברכה  -ממשיך בתפילתו כל שלא שהה כדי לגמור את כולה.
368וראה הלכה ברורה עמוד תל שאין לחלק בזה בין אם הפסיק בדיבור או בהליכה לבין אם הפסיק בשתיקה ובשהייה
בעלמא .אולם ראה בביאור הלכה שהביא מחלוקת בזה ואכמ"ל.
 369אולם ישנו הבדל אם לא חזר לראש הברכה והמשיך בתפילתו :מזיד  -צריך לחזור לראש התפילה ,ואפילו עדיין לא
סיים תפילתו פוסק וחוזר לראש התפילה .שוגג  -אם לא סיים את התפילה חוזר לראש אותה ברכה ,ואם סיים תפילתו
ועקר רגליו חוזר לראש.
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הלכה ברורה  :370אם הפסיק בדיבור באמצע תפילה בין בשוגג בין במזיד דינו כמו שהתבאר
במחבר ,ש אם לא שהה בינתיים כדי לגמור את התפילה חוזר לתחילת הברכה שהפסיק בה ,ואם
שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש.

סעיף ז' -
עניית דברים שבקדושה באמצע התפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא עמוד ב:
איבעיא להו :מהו להפסיק ל"יהא 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.

הגמרא מבררת האם יש להפסיק לעניית "יהא שמה רבא מברך" כשאומרים קדיש ,כאשר הוא מתפלל
תפילת עמידה .רב דימי משיב בשם תלמידי רבי יוחנן שאין מפסיקים באמצע תפילת עמידה למעט עניית
"יהא שמה .".אולם הגמרא מסיקה שאין הלכה כרב דימי ,ולכן אין מפסיקים בתפילת עמידה אפילו
ל"יהא שמה".

שו"ע :אינו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה ,אלא ישתוק [מ"ב  -עד "יתברך"  ]371ויכוין למה שאומר
שליח ציבור ויהא כעונה [מ"ב  -לעניין שיצא בזה ידי חיוב קדיש וקדושה].
הגה :היה עומד בתפילה וקראוהו לספר תורה  -אינו פוסק .והסביר במשנה ברורה שאם בדיעבד
פסק בזה ,וכן לקדיש וקדושה  -דינו כשח במזיד וחוזר לראש .אולם אם סבר שמותר להפסיק דינו
כשוגג ואינו חוזר לראש.
הלכה ברורה  -מספר דינים:
מציאות שממשיך בתפילתו בדברים שבקדושה  -כל ה אמור במחבר הוא דווקא ששומע
.1
מש"ץ שבקי בהלכה ויודע שצריך לכוון את השומעים ידי חובתם .אבל אם הש"ץ עלה
באקראי ואינו בקי להוציא את השומעים ידי חובתם ,וכן אם עומד רחוק ואינו שומע את
קול השליח ציבור  -אין תועלת בכך שישמע ויכוון לצאת ידי חובה ,אלא ימשיך בתפילתו.
.2

להפסיק בברכת כהנים  -אם הגיעו לברכת כהנים שהוא באמצע תפילת שמונה עשרה
ורצה להפסיק ולשמוע הברכה מפי הכהנים רשאי לעשות כן .ומכל מקום אינו חייב
לעשות כן ,ואם רצה רשאי להמשיך בתפילתו.

סעיף ח' -
עניית דברים שבקדושה קודם "אלהי נצור":
שו"ע :אחר שסיים שמונה עשרה ברכות ,קודם "אלהי נצור" [מ"ב  -היינו שאמר גם "יהיו לרצון"
קודם "אלהי נצור"]  -יכול לענות קדושה וקדיש וברכו [הגה  -ועיין לעיל סימן קכב'].
370כמו כן ראה פסקי תשובות עמוד תשצה.
371אולם בהלכה ברורה הסביר שלמנהג הספרדים שותק עד "דאמירן בעלמא".
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סימן קה'
סעיף א' -
המתנה בין תפילה לתפילה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב:
כמה ישהה בין תפלה לתפלה?
רב הונא ורב חסדא ,חד אמ ר :כדי שתתחונן דעתו עליו; וחד אמר :כדי שתתחולל דעתו עליו.

הגמרא מבררת כמה צריך להמתין בין תפילה לתפילה ,והסביר רש"י ששאלה זו שייכת באדם שיש עליו
לחזור על תפילה כגון שטעה בתפילתו ,וכן למתפלל מוסף מיד אחרי שחרית .רב הונא ורב חסדא השיבו:
אחד מהם אמר שימתין [תוספות  -כדי שיעור ארבע אמות ,מעט יותר משתי שניות] עד שתהא דעתו
מיושבת לערוך דבריו בלשון תחינה ,ואחד אמר עד שתתיישב דעתו עליו שיוכל לחלות פני ה' .והסביר רש"י
שאין הבדל להלכה בין התשובות ולא נחלקו אלא לעניין הלשון.

שו"ע :המתפלל שתי תפילות זו אחר זו [מ"ב  -ששכח להתפלל מנחה וצריך בערבית שניים
להשלמה  - ]372צריך להמתין [מ"ב  -מאחרי אמירת "עושה שלום"] בין זו לזו כדי הילוך ארבע
אמות ,כדי שתהא דעתו מיושבת להתפלל בלשון תחינה.

סימן קו'
סעיף א' -
חיוב ופטור תפילה כדין ק"ש ,פרט למלווים בלוויה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד ב:
משנה :נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן...את שלפני המטה צורך בהם  -פטורין ,ואת שלאחר המטה צורך בהם
 -חייבין ,ואלו ואלו פטורים מן התפלה.

המשנה דנה בחיוב המצוות לנושאי המיטה של המת בלוויה .לגבי קריאת שמע יש לחלק האם יש צורך
בהם :אם יש צורך בהם כדי לשאת את המיטה הם פטורים ,אולם אם כבר נשאו את המיטה ואין צורך
בהם לשאת את המיטה פעם נוספת  -חייבים בקריאת שמע אפילו הם מלווים את המת .אולם לעניין תפילה
הם פטורים בכל אופן ,אפילו אין צורך בהם לשאת את המיטה פעם נוספת .והובאו מספר טעמים
בראשונים לכך שפטורים מן התפילה( :א) רש"י בשם רבותיו  -מפני שיש להם שהות להתפלל ,שהרי זמן
תפילה נמשך יותר מזמן קריאת שמע( .ב) רש"י  -תפילה אינה מן התורה ,ואין לקבל את הסבר רבותינו,
שהרי מלשון "פטורים" יש ללמוד שאפילו אם על ידי ההתעסקות בלוויה יעבור זמן תפילה ,מכל מקום
פטורים מן התפילה( .ג) רבינו יונה  -התפילה יש לקיים בעמידה ואינם יכולים לשהות כל כך ,אולם קריאת

 372בסימן קח' נפסק שבין ששכח ערבית ומתפלל שחרית שתי ים להשלמה ובין ששכח שחרית ומתפלל מנחה שתיים
להשלמה  -צריך לומר "אשרי" בין מנחה למנחה ולכן דין ההמתנה לא שייך ,שהרי בעצם אמירת "אשרי" ישנה
המתנה .לפיכך ,דווקא שמתפלל ערבית שתיים להשלמה שלא אומר "אשרי" שייך דין זה .מקרה אפשרי נוסף  -סיים
עמידה ונזכר שטעה וצריך לחזור להתפלל.
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שמע שניתן לומר את הפסוק הראשון תוך כדי הליכה והעיכוב הוא מעט .וחלקו הראשונים מה הדין לשאר
המלווים לגבי חיוב התפילה:

רמב"ם :שאר המלווים בלוויה דינם כנושאי המיטה שאין צורך בנשיאתם שפטורים .והסביר
בבית יוסף שאם נושאי המיטה פטורים מתפילה למרות שאין צורך בהם ,הוא הדין למלווים שאין
צורך בהם שפטורים מתפילה.
טור :דווקא נושאי המיטה שאין צורך בהם פטורים מהתפילה ,אולם שאר המלווים חייבים
בתפילה .והסביר בבית יוסף שזה פשט המשנה ,שהרי לא נזכר דין שאר המלווים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :כל הפטורים מקריאת שמע  -פטורים מתפילה ,וכל שחייב בקריאת שמע חייב
בתפילה  .373חוץ מהמלוין את המת שאין למטה צורך בהם ,שאף על פי שהם חייבים בקריאת שמע
פטורים מתפילה .והסביר בהלכה ברורה שאם עבר בינתיים זמן אותה תפילה  -יתפלל תפילת
תשלומים בנדבה ,ויאמר "אם אני חייב לחזור תהיה תפילה זו לחובת תפילה ,ואם איני חייב
לחזור תהיה תפילה זו תפילת נדבה.

סעיף ב' -
חיוב תפילה לנשים ,עבדים וקטנים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד א:
משנה :נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע..וחייבין בתפילה...
גמרא (כ ,ב) וחייבין בתפלה דרחמי נינהו [דהויא מצות עשה שלא הזמן גרמא].
מהו דתימא :הואיל וכתיב בה "ערב ובקר וצהרים" ,כמצות עשה שהזמן גרמא דמי  -קמשמע לן.

המשנה קובעת שנשים ,עבדים כנענים שמלו וטבלו לשם עבדות וקטנים  -פטורים מקריאת שמע ,אולם הם
חייבים בתפילה .הגמרא מסבירה את הטעם לכך שנשים חייבות ,ומצינו שתי גראסאות( :א) התפילה
"רחמי נינהו" והסביר רש"י שתפילה היא בקשת רחמי שמיים ,ותקנו רבנן אף לנשים( .ב) התפילה היא
מצוות עשה שלא הזמן גורם .וחלקו הראשונים בגרסה ,כאשר מחלוקת זו קשורה גם למחלוקת נוספת
האם מצוות התפילה היא מהתורה או מדרבנן :374

רמב"ם :יש לגרוס כגרסה השנייה שתפילה היא מצווה עשה שלא הזמן גרמא .כלומר ,עיקר
מצוות תפילה היא מהתורה ,שנאמר "ולעבדו בכל לבבכם" איזו שהיא בלב  -זו תפילה .זמני
התפילה הם מדברי סופרים ,אולם מהתורה מתפלל בכל עת שרוצה ובכל נוסח שרוצה ,וכאשר
התפלל פעם אחת ביום או בלילה יצא ידי חובתו .375
 373על פי הטור שקבע שכל הפטורים מקריאת שמע ,כגון העוסקים המצוות פטורים מן התפילה .והסביר בבית יוסף
שדין זה הוא פשוט ,שכיוון שהם פטורים מקריאת שמע שהיא מהתורה ,כל שכן מתפילה שהיא מדרבנן.
 374לא מופיע בבית יוסף כאן ,אולם המשנה ברורה הביא מחלוקת זו וכן הלכה ברורה עמודים תמח -תנ.
 375ואם כן יש לומר ,שכשבאו חכמים לתקן שלוש תפילות ביום וקבעו זמן לכל תפילה ,ועשאוה למצווה שהזמן גרמא,
לא באו לגרוע מחיוב הנשים בתפילה אחת ביום ,אלא באו להוסיף חיוב על האנשים להתפלל שלוש תפילות ביום.
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רמב"ן :עיקר מצוות תפילה היא מדרבנן שהם אנשי הכנסת הגדולה שתיקנו שמונה עשרה ברכות
על הסדר ,כאשר שחרית ומנחה חובה וערבית היא רשות .ואעפ"י שזו מצוות עשה שהזמן גרמא
נשים חייבות בשחרית ומנחה כמו האנשים ,הואיל ותפילה היא בקשת רחמים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם  :376נשים ועבדים ,שאף על פי שפטורים מקריאת שמע  -חייבים בתפילה ,מפני
שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמא .וקטנים שהגיעו לחינוך  -חייבים לחנכם [מ"ב  -להתפלל
שמונה עשרה ערב ובוקר] .והסביר המגן אברהם שעל פי סברה זו ,נהגו רוב הנשים שאין מתפללים
שמונה עשרה בתמידות שחר וערב ,לפי שאומרות מיד בבוקר סמוך לנטילה איזה בקשה ,ומן
התורה יוצאת בזה ואפשר שאף חכמים לא חייבו בזה.
משנה ברורה כרמב"ן :נשים מחויבות בשחרית ומנחה (אולם לא קיבלו על עצמם את תפילת
ערבית) למרות שזו מצוות עשה שהז מן גרמא ,משום שתפילה היא בקשת רחמים וכך דעת רוב
הפוסקים  .377ולכן יש להזהיר את הנשים להתפלל תפילת שמונה עשרה ,ונכון שיקבלו על עצמם
עול מלכות שמיים בקריאת שמע וימשיכו בברכה שאחרי כדי לסמוך גאולה לתפילה.
הלכה ברורה  -מספר דינים לתפילת נשים:
.1

סדר התפילה  -למנהג הס פרדים טוב ונכון שתתפלל תפילת שמונה עשרה של שחרית,
ותאמר קודם לכן "ברכות השחר" ,ואם תרצה תברך גם "ברכות התורה" ואחר כך נכון
שתאמר "שמע ישראל" כדי לקבל על עצמה עול מלכות שמים .ואם תרצה תאמר כל
קריאת שמע ואחר כך תתפלל שמונה עשרה .אבל אינה רשאית לברך בשם ומלכות ברכות

.2

"ברוך שאמר" ו"ישתבח" וברכות קריאת שמע.
תפילת מוסף  -נשים פטורות מתפילת מוסף בשבת ובראש חודש ובמועדים ,מפני שהיא
במקום קרבנות מוסף שהיו מקריבים בבית המקדש ,והרי היא כמצוות עשה שהזמן
גרמא .וטוב שישמעו תפילת מוסף מפי השליח ציבור .ומכל מקום אם רצו אין למחות
בידן ,שיש להן על מה שיסמוכו.

סעיף ג' -
חיוב תפילה למי שתורתו אומנתו:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף יא עמוד א:
ואם התחילו אין מפסיקין ,מפסיקין לקריאת שמע.
הא תנא ליה רישא אין מפסיקין!
סיפא אתאן לדברי תורה .דתניא :חברים שהיו עוסקין בתורה  -מפסיקין לקריאת שמע ,ואין מפסיקין לתפלה.

 376משום שמביא את הטעם של הרמב"ם ,למרות שבבית יוסף הביא את הגרסה של הרמב"ן.
377אולם ראה בפסקי תשובות עמודים תת -תתב שהמנהג לחלק האם האישה פנויה להתפלל שאז היא מתפללת
שחרית ומנחה ,אולם אם אין עיתותיה בידיה להתפנות ,משום טרדות הבית שדי שתתפלל תפילה קצרה פעם אחת
ביום הכוללת בקשה ,שבח והודיה לה'.
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אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחי וחביריו ,שתורתן אומנותן .אבל כגון אנו  -מפסיקין לקריאת שמע
ולתפלה.

המשנה מלמדת שצריך להפסיק כדי לקרוא קריאת שמע ,אולם אינו חייב להפסיק בשביל להתפלל .הגמרא
מסבירה שסוף המשנה עוסקת בלומד תורה ,שמפסיק תלמודו כדי לקרוא קריאת שמע ,אבל לא כדי
להתפלל .כמו ששנינו בברייתא שחברים שהיו עוסקים בתורה  -מפסיקים לקריאת שמע ולא לתפילה .רבי
יוחנן מגביל דין זה :מה שאין מפסיקין בתפילה ,מדובר דווקא ברבי שמעון בן יוחאי וחבריו ש"תורתן
אומנותן" ,אבל אנו שמפסיקים את לימוד התורה לצורך מלאכה כל שכן שמפסיקים לקריאת שמע
ולתפילה [ספר המאור  -אפילו אם יעבור זמן תפילה].

שו"ע :מי שתורתו אומנתו ,כגון רשב"י וחבריו  -מפסיק לקריאת שמע [מ"ב  -עם ברכותיה] ולא
לתפילה [מ"ב  -מפני שקריאת שמע מהתורה ואילו תפילה מדרבנן  .]378אבל אנו ,מפסיקים בין
לקריאת שמע בין לתפילה.
א .אחרונים  -מלמד תורה לרבים ורוצה להפסיק לתפילה\ קריאת שמע:
רמ"א :ואם לומד לאחרים  -אינו פוסק [מ"ב  -אפילו יעבור הזמן ,ודווקא באופן שאם לא ילמדו
עכשיו יתבטלו ולא ילמדו אחר כך] ,כמו שנתבאר לעיל סימן פט' .ומכל מקום ,פוסק וקורא פסוק
ראשון של קריאת שמע [מ"ב  -וגם יחזור אחר הלכה שיש בה יציאת מצרים] .ואם אין השעה
עוברת ,ויש לו שהות עדיין להתפלל ולקרוא קריאת שמע  -אינו פוסק כלל [אפילו לפסוק הראשון
ואפילו לומד יחידי .]379
משנה ברורה :מביא בשם החיי אדם שבכל אופן פוסק אם יעבור זמן התפילה.
הלכה ברורה :מי שהיה מלמד תורה לאחרים ויש לחשוש שאם יפסיק מלימודו יתבטלו מן
התורה ,אף על פי שרשאי להתחיל ללמדם אחר שהגיע זמן קריאת שמע ותפילה ,מכל מקום אם
רואה שבינתיים יעבור זמן קריאת שמע ותפילה  -צריך להפסיק ,כדי לקרוא קריאת שמע
ולהתפלל.
ב .משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

.2

להתחיל ללמוד אחר זמן קריאת שמע  -אסור לכתחילה להתחיל ללמוד אפילו עם אחרים
אחר שכבר הגיע זמן קריאת שמע ,אם הוא משער שעל ידי לימודו יעבור הזמן ,אלא חייב
לקרוא קריאת שמע מקודם .ומכל מקום אם כבר התחיל אין צריך להפסיק ורשאי ללמוד
כל זמן שיש שהות עדיין.
התחיל ללמוד בהיתר  -אינו צריך להפסיק כשמגיע תחילת זמן קריאת שמע ,כל שיש עוד
זמן.

 378ואם אם נסבור כרמב"ם שתפילה היא מהתורה ,מכל מקום מן התורה אין לה זמן קבוע ודי בפעם אחת ביום.
379אולם במשנה ברורה הביא בשם אליה רבה שאם לומד יחידי בבית והגיע זמן קריאת שמע  -צריך להפסיק ולקרוא
קריאת שמע שהוא מן התורה ,אף שיישאר לו זמן אחר כך .אולם חותם שם שדווקא בביתו ,אולם אם לומד בבית
המדרש יכול לסמוך על הרמ"א שלא להפסיק בלימודו כל עוד יש שהות.
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סימן קז'
סעיף א' -
תפילה נוספת על תפילות החובה:
א .תפילה נוספת בימי חול:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא עמוד א:
ורבי אלעזר אמר... :ספק התפלל ספק לא התפלל  -אינו חוזר ומתפלל.
ור בי יוחנן אמר :ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו...
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 דבר  -יחזור
ויתפלל ,ואם לאו  -אל יחזור ויתפלל.
וצריכא :דאי אשמעינן קמייתא ,הני מילי  -יחיד ויחיד ,או צבור וצבור ,אבל יחיד לגבי צבור כמאן דלא צלי דמי -
קמשמע לן; ואי אשמעינן הכא  -משום דלא אתחיל בה ,אבל התם דאתחיל בה ,אימא לא  -צריכא.

הגמרא מציגה מחלוקת במציאות שאדם מסתפק אם הוא התפלל :רבי אלעזר  -אינו חוזר להתפלל .רבי
יוחנן  -יתפלל [רשב"א  -ויתנה "אם לא התפלל זו לחובתו ואם התפלל תהא לנדבתו"] ,משום שתפילה היא
בקשת תחנונים ואפילו אם כבר התפלל הלוואי שיתחנן לה' כל היום כולו .הגמרא מביאה שתי הלכות של
רב בשם שמואל( :א) היה עומד באמצע תפילת עמידה ונזכר שכבר התפלל אותה תפילה  -פוסק ואפילו
באמצע ברכה( .ב) אם התפלל כבר תפילת עמידה ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים אותה
תפילה :אם יכול לחדש בה דבר  -יחזור ויתפלל עם הציבור ,אם אינו יכול לחדש  -לא יחזור להתפלל
עמהם  .380אם כן ,רבי יוחנן ושמואל מתירים להתפלל תפילת נוספת לתפילות החובה .שמואל מתיר
להתפלל תפילה נוספת רק שמחדש בה דבר ,אך רבי יוחנן אינו מתייחס לנקודה זו .חלקו הראשונים
בהסבר שיטתו וביחס שבין רבי יוחנן לשמואל:

רש"י בשם בה"ג  :381הלכה כרבי יוחנן בספק והלכה כשמואל בוודאי התפלל .כלומר ,רבי יוחנן
חולק על שמואל וסובר שניתן להתפלל תפילת נדבה אפילו שוודאי התפלל ללא שמוסיף דבר
בתפילתו .ולהלכה ,אדם שיש לו ספק אם התפלל מותר להתפלל ללא שמחדש דבר בתפילתו,
ולאדם שוודאי התפלל מותר להוסיף תפילה רק שמחדש בה דבר.
תוספות :רבי יוחנן ושמואל אינם חלוקים ,ושניהם סוברים ש מותר להתפלל רק כשיש לו מתיר
להתפלל .רבי יוחנן סובר שספק אם התפלל נחשב מתיר ,ושמואל מוסיף שחידוש דבר בתפילתו
[בית יוסף  -בין בציבור בין ביחיד] נחשב מתיר .ומסביר הטור שאף לגבי הדין הראשון של שמואל
מסכים רבי יוחנן שפוסק באמצע תפילת העמידה [בית יוסף  -אפילו אם יכול לחדש בה דבר .]382
 380מסבירה הגמרא שם שצריך ללמוד את שתי ההלכות הללו משום שאם הייתי לומד רק את הדין הראשון שפוסק
באמצע הברכה הייתי אומר שמדובר דווקא שהתפלל בפעם הראשונה בלי מניין וגם בפעם השנייה בלי מניין או שבין
בפעם הראשונה ובין בשנייה התפלל עם הציבור ,אבל אם בפעם הראשונה התפלל בלי עשרה ובפעם השנייה יש עשרה
היינו אומרים שתפילתו של היחיד ביחס לציבור אינה כלום ונחשב שלא התפלל ובא שמואל ללמדנו שגם באופן כזה
אין להתפלל עם הציבור אלא אם יחדש בה דבר.
 381לא הובא בטור ובבית יוסף.
 382משום החידוש מועיל דווקא שהתחיל בכוונה לחדש ,אבל כשמתחיל בכוונה של חובה אין חידוש מועיל לו אחר כך
ולפיכך פוסק.
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רב האי גאון :רבי יוחנן ושמואל אינם חולקים ,ושניהם מתירים להתפלל תפילה נדבה רק בתנאי
שמחדש דבר בתפילתו .383
רי"ף עפ" י רבינו יונה :רבי יוחנן מתיר להתפלל תפילת נדבה אף כשאינו מחדש דבר בתפילתו.
שמואל מסכים לדין זה ,אולם מסייג שאם היחיד מתפלל תפילת נדבה בשעה שהציבור מתפללים
תפילת חובה  -צריך לחדש דבר בתפילתו ,כדי שתפילתו לא תיראה כתפילת חובה.
סיכום שיטות הראשונים:
ספק אם התפלל

ודאי התפלל ורוצה להתפלל תפילת נדבה

רש"י

מותר להתפלל אפילו ללא

ללא חידוש  -אינו רשאי להתפלל

ותוספות

חידוש

עם חידוש  -רשאי להתפלל

רב האי

מותר להתפלל דווקא שיש

גאון

חידוש

רי"ף

מותר להתפלל אפילו בלי חידוש

מותר להתפלל דווקא שיש חידוש
מתפלל יחידי  -אינו צריך לחדש בה דבר
מתפלל עם הציבור  -צריך לחדש בה דבר

פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :אם הוא מסופק אם התפלל  -חוזר ומתפלל [384מ"ב  -ומתנה "אם לא התפללתי
תהא לחו בתי ואם התפללתי תהא לנדבה"] ,ואינו צריך לחדש שום דבר .אבל אם ברי לו שהתפלל -
אינו חוזר ומתפלל בלא חידוש [מ"ב  -שתיקנו תפילות כנגד תמידים ונחשב שמקריב שני תמידים
שאסור משום "בל תוסיף"] .ועל ידי חידוש ,חוזר ומתפלל בנדבה כל הפעמים שירצה [מ"ב  -שבכך
ניכר שתפילתו לשם תחנונים ולא לשם חובה]..ואם התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל ,ונזכר
שכבר התפלל  -פוסק אפילו באמצע ברכה ,אפילו יכול לחדש בה דבר [מ"ב  -אפילו אם ירצה
לגומרה לשם נדבה ,משום שאי אפשר להביא קורבן שחציו נדבה].
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1ספק אם התפלל ערבית  -הביא בשם דרך החיים שערבית בספק אינו צריך לחזור
ולהתפלל עמידה ,משום שקבעו אותה חובה ולא כספק .אולם מביא בשם פרי מגדים
שאין חוב עליו לדעת כולם .אבל לכתחילה נכון שיחזור ויתפלל ,שלמרות שיש מי שסובר
שהיא רשות מכל מקום לכתחילה היא מצווה וממילא מה שיצא ידי ספקו נחשב כחידוש
בתפילת ערבית .ועל הצד הטוב ביותר יראה לחדש דבר בחזרה.
 .2תפילה לשם חובה  -אסור להתפלל ,אפילו אם יחדש בה דבר.
 383על פי ההבנה הפשוטה ברב האי גאון וכך הבין הב"ח .אולם בבית יוסף הובא הסתייגות בשם רבינו יונה שדווקא
בתפילת נדבה צריך לחדש דבר ,אבל בספק התפלל אין צריך לחדש בה דבר שאין לך חידוש גדול מזה .וראה עוד בבית
יוסף שיוצא לפי הסבר זה שאין מחלוקת בין ר"י לרב האי גאון ונשאר בצריך עיון על הטור.
 384ובביאור הלכה הביא את החיי אדם שבזמן הזה אין לחזור מספק על פי סעיף ד' לקמן .ודחה דבריו שלא מצינו דבר
כזה בפוסקים.
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.3

.4

תפילה שאינה בתורת חובה ולא התכוון לנדבה  -הביא בשם הבית יוסף שאם הוא מחדש
בה מותר ,משום שעל ידי החידוש ניכר שתפילתו לשם תחנונים .אולם בביאור הלכה
הביא בשם הרמב"ם שלא מועיל עד שיתכוון בפירוש לשם נדבה.
מסופק אם התפלל והתחיל בתנאי ונזכר באמצע שהתפלל  -דעת האליה רבה שגומר
תפילתו לשם נדבה ואינו צריך לחדש בה דבר ,שכיוון שהתחיל מתחילה כהוגן על סמך
שספק הוא חידוש ושוב אין צריך חידוש .אמנם הלבוש כתב שחייב לחדש בה דבר
(ונחלקו בפוסקים אם כוונתו מעיקר הדין או רק על הצד הטוב ביותר).

ב .הלכה ברורה  -מספר דינים:
.1

.2

מסופק אם התפלל ואינו יכול לחזור  -מה שחוזר להתפלל מספק אין הדבר תלוי ברצונו,
אלא הרי הוא צריך לחזור ולהתפלל מספק ,על ידי תנאי של נדבה .ומכל מקום אם שעתו
דחו קה ביותר וקשה עליו לחזור ולהתפלל  -רשאי להקל שלא לחזור ולהתפלל ,שהרי ניכר
שמה שאינו חוזר אינו מחמת שמזלזל בתפילה ח"ו ,אלא מחמת שאינו יכול לחזור
ולהתפלל.
טעה בתפילה שאינו צריך לחזור ורוצה בכל זאת לחזור  -כגון שלא אמר "יעלה ויבוא"
בערבית של ליל ראש חודש ,או של א אמר "ועל הנסים" בחנוכה ופורים ,או שלא אמר
"אתה חוננתנו" במוצאי שבת ויום טוב  -אינו רשאי לחזור ולהתפלל בתנאי של נדבה,
משום שיצא ידי חובה ואין שום צד של ספק.

ב .תפילה נוספת של מוסף:
רי"ף :אסור להתפלל מוסף כתפילת נדבה ,משום שאין קורבן מוסף בא בנדבה .והסביר בבית
יוסף שמוסף הוא קורבן חטאת ולכן לא שייך בו נדבה ואעפ"י שמוסף שבת היה עולה ,מכל מקום
הולכים אחר רוב המוספים.
385
רב האי גאון עפ"י רבינו יונה  :אם מחדש במוסף דבר  -יכול להתפלל אותה בנדבה .מה שמתיר
לתפילת נדבה הוא לא הקורבן אלא הצורך של האדם לבקש רחמים ולכן אם מחדש במוסף יכול
להתפלל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף :ועל ידי חידוש ,חוזר ומתפלל בנדבה כל הפעמים שירצה ,חוץ מתפילת מוסף [מ"ב -
אפילו של ראש חודש וחול המועד] שאין מתפללים אותה בנדבה .והסביר במשנה ברורה שכיוון
שאומר "ומוספים כהלכתם" ,והמוספים אינם קרבים אלא משל ציבור ואין היחיד יכול לנדב
אותם .386
משנה ברורה  -ספק אם התפלל מוסף:
אינו חוזר להתפלל ,שהרי כל החוזר להתפלל מספק צריך להתנות שאם התפללתי תהא לנדבה,
ובזה אינו יכול להתנות.
385ראה תורת אמך עמוד .327
 386על פי המגן אברהם שמביא טעם אחר לבית יוסף שהובא.
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ג .תפילה נוספת בשבת ויום טוב:
רמב"ם :הביא בשם חלק מהגאונים ש אסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות וימים טובים ,משום
שאין מקריבים בהם נדבה אלא חובת היום היום בלבד.
רי"ף בהבנת רבינו יונה וטור :אין להתפלל תפילת נדבה בשבת ,משום שנדרים ונדבות אינם
קרבים בשבת.
רי"ף בהבנת האבודרהם :הואיל ויחיד מתפלל נדבה בכל יום  -מתפלל תפילת נדבה אפילו בשבת,
לפי שאין מניעת קורבן נדבה בשבת אלא משום חילול שבת ואין חילול בתפילה.
רב האי גאון עפ"י רבינו יונה :מותר להתפלל תפילת נדבה בשבת ,למרות שתפילות שבת הם שבח.
משום שהותקנה כנגד תפילת שמונה עשרה שהיא רחמים ,דנים אף את תפילת השבת כרחמים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ורי"ף בהבנת הטור :ובשבת ויום טוב  -אינו מתפלל תפילת נדבה כלל.

סעיף ב' -
הגדרת חידוש שצריך בתפילת נדבה:
יש אומרים א' בטור :צריך חידוש בכל ברכה וברכה מעניינה.
יש אומרים ב' בטור :די שיחדש בברכה אחת ,אולם אינו יכול לחדש בברכת "שומע תפילה".
משום שהיא ברכה כללית ויכול לשאול בה כל מה שירצה ולא נראה כל כך חידוש מה שמוסיף בה.
רמב"ם :צריך שיחדש דבר בכל ברכה וברכה מן הברכות האמצעיות מעין הברכה .ואם חידש
אפילו בברכה אחת דיו ,כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה .ושלוש ברכות ראשונות ושלוש
אחרונות ,לעולם אין מוסיפים בהן ולא פוחתים בהן ולא משנים בהן דבר.
טור :אם התחדש אצלו דבר שלא היה צריך לבקש עליו קודם ,שהרי כל אחד יכול לחדש באחת מן
הברכות ,לרפואה או לפרנסה או לתלמודו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :חידוש זה שאמרנו הוא  -שיחדש דבר בכל ברכה מהאמצעיות מעין הברכה .ואם
חידש אפילו בברכה אחת  -דיו ,כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה .והסביר בביאור הלכה שבכל
אופן הבקשה לא תהיה ברכה שמורגל בה בכל יום בעת התפילה.
רמ"א כטור :יש אומרים דלא מיקרי חידוש אלא אם נתחדש אצלו דבר שלא היה צריך אליו
קודם לכן.

סעיף ג' -
תפילת נדבה לציבור:
שו"ע עפ"י רי"ף ורמב"ם :אין ציבור מתפללין תפילת נדבה כלל [מ"ב  -שאין ציבור מקריבים
קרבן נדבה אלא לקיץ המזבח כשהמזבח בטל  ,387וזהו דבר שאינו מצוי].
 387כלומר ,כשהמזבח עומד בטל ואין קרבנות חובה או נדבה להקריב עליו ,מביאים עולות שמכונות "קיץ" קרי פירות
והם משמשים כקינוח סעודה למזבח .עולות אלה מביאים ממותרות הלשכה או הנסכים והם נדבה של ציבור.
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סעיף ד' -
זהירות וכוונה בתפילת נדבה:
שו"ע עפ"י הרא"ש :הרוצה להתפלל תפילת נדבה  -צריך שיהא מכיר את עצמו זריז וזהיר ואמיד
בדעתו שיוכל לכוין בתפילתו מראש ועד סוף .אבל אם אינו יכול לכוין יפה  -קרינן ביה" :למה לי
רוב זבחיכם" ,והלוואי שיוכל לכוין בשלוש תפילות הקבועות ליום .והסביר בהלכה ברורה שבזמן
הזה נוהגים שלא להתפלל תפילת נדבה כלל ,מלבד שנמצא בספק וכסעיף א'.

סימן קח'
סעיף א' -
טעה\ נאנס ולא התפלל שחרית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
...אמר רבי יוחנן :טעה ולא התפלל ערבית  -מתפלל בשחרית שתים ,שחרית  -מתפלל במנחה שתים.

רבי יוחנן פוסק שמי שטעה ולא התפלל ערבית  -מתפלל פעמיים את תפילת שחרית [הלכה ברורה  -וכן הדין
לאישה שמקפידה על שלוש תפילות] .וכן מי שלא לא התפלל שחרית  -מתפלל פעמיים את תפילת ערבית.
והסביר בטור שהראשונה היא תפילת החובה והתפילה השנייה היא התשלומים [בית יוסף  -ואם היפך
שהיה בדעתו שהראשונה היא תפילת התשלומים ,לא יצא ידי חובה].

שו"ע :טעה או נאנס [מ"ב  -כגון חולה או שיכור] ולא התפלל שחרית  -מתפלל מנחה שתים:
הראשונה מנחה [מ"ב  -שהיא חובת שעה] ,והשנייה לתשלומין [מ"ב  -אולם בברכות קריאת שמע
אין אפשרות ,שתיקנו דווקא לתפילה שהיא בקשת רחמים] .ואם היפך  -לא יצא [מ"ב  -בין במזיד
ובין בשוגג] ידי תפילה שהיא תשלומין ,וצריך לחזור ולהתפלל אותה .וכן הדין בכל מקום שצריך
להתפלל תפילה לתשלומין.
מגן אברהם וט"ז :אם התפלל תחילה לתשלומין ואחר כך לחובה  -אין צריך לחזור ולהתפלל אלא
אם כן גילה דעתו בפירוש בתפילתו שהשנייה היא לשם חובה והראשונה לתשלומין ,וכגון שהוא
מוצאי שבת והבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה.
פרי חדש ופרי מגדים :הלכה כמחבר שצריך לחזור ולהתפלל .והוסיף המשנה ברורה שמכיוון
שיש מחלוקת בדבר טוב יותר שבעת שחוזר ומתפלל יתנה ויאמר "אם איני מחויב להתפלל פעם
שנית אני מתפלל אותה בתורת נדבה" .והבהיר בביאור הלכה שכל המדובר הוא שכיוון בפירוש
לתשלומין ,אבל התפלל שתי תפילות בסתמא  -יצא לדעת כולם.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

מקרים שלא התפלל ,מסיבות שאינם על פי הדין  -כגון שלא התפלל כי דעתו לא הייתה
מיושבת או לא היה לו מים לנטילה  -יש לו תשלומין ,אעפ"י שאינו נכון מן הדין.

.2

לא התפלל משום שעסק בצרכי ציבור  -נכון שיתפלל אחר כך להשלים התפילה שחסרה
לו ,אך בזה יתפ לל אותה בתורת נדבה ויחדש בה דבר.
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.3
.4
.5

משלים תפילתו כשליח ציבור בחזרת הש"ץ  -יוצא ידי השלמה במה שמחזיר התפילה
בקול רם ,ויכוון בה בשביל עצמו לתשלומין וגם להוציא בה מי שאינו בקי.
משלים תפילתו בשמיעת חזרת הש"ץ  -לכתחילה אינו יוצא בה ,שלא תיקנו חזרת הש"ץ
אלא דווקא למי שאינו בקי .ובדיעבד ,אם היה בשביל השלמת תפילת ערבית יצא.
שכח טל ומטר בתפילת החובה והזכיר בתפילת ההשלמה  -יצא ידי חובת תשלומין ,ואף
שתפילת החובה הייתה בטעות אין אומרים שהוא כמי כמי שלא התפלל כלל ,שמכל
מקום בעת שהתפלל לתשלומין היה זמן תפילה .אך כל זה אם כיוון בפירוש בשנייה
לתשלומין ,אבל אם לא כיוון  -טוב יותר שתעלה לו השנייה לשם חובה ,ויתפלל אחר כך
לתשלומין.

ב .ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1ספק התפלל שחרית ועבר זמנה  -הביא בשם פרי מגדים שיש להסתפק האם משלימה
במנחה  ,כי שמא תיקנו השלמה רק במי שבוודאי לא התפלל.
 .2תפילה רא שונה לתשלומין ונזכר והשלימה לחובה  -יש להסתפק האם מועיל ,משום
שאפשר שלא מועיל כיוון שהתחיל על דעת חובה שוב אינו יכול לסיימה לשם נדבה ,או
אולי לעניין תשלומין הקלו רבנן.

סעיף ב' -
טעה ולא התפלל מנחה או ערבית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
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.

הגמרא שואלת מה הדין למי מי שטעה ולא התפלל מנחה .ומבארים את הספק :אם תרצה לומר שנלמד
מרבי יוחנן שפסק שטעה ולא התפלל ערבית שמתפלל פעמיים שחרית ,ניתן לומר שדווקא אז אפשר משום
שהערב ובוקר שלאחריו נחשבים יום אחד .והרי תפילה היא במקום קרבן ,ואם לא הקריבו קרבן ביומו אין
להשלימו אחר כך ,ואף כאן יש לומר שלא יוכל להשלים פעמיים בערבית או שעיקר העניין של התפילה הוא
הרחמים ,ולכן כל זמן שרוצה להתפלל יכול אפילו מתפלל ביום אחר .ומכריעה הגמרא על פי פסק של רבי
יוחנן שמתפלל ערבית פעמיים ,ואין בזה משום "עבר יומו בטל קרבנו".

שו"ע :טעה ולא התפלל מנחה  -מתפלל ערבית שתים :הראשונה ערבית ,והשנייה לתשלומין .טעה
ולא התפלל ערבית  -מתפלל שחרית שתים :הר אשונה שחרית ,והשנייה לתשלומין [מ"ב  -ואסור
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לאכול קודם התשלומים ,שהרי כבר הגיע זמנה  .]388לאחר שאומר "יוצר" ושמונה עשרה ברכות
[מ"ב  -רוצה לומר שלא יפסיק לכתחילה ביניהם בשום דבר  ,]389יאמר "אשרי" [מ"ב  -כדי לעמוד
גם בתפילת תשלומים מתוך תנחומים של תורה  ]390ואחר כך יתפלל שמונה עשרה לתשלומי
ערבית.
אחרונים  -אמירת "אשרי" כשמתפלל ערבית פעמיים:
רמ"א :וכן כשמתפלל ערבית שתים ,משום שלא התפלל מנחה  -יאמר "אשרי" בין תפילה לתפילה
[מ"ב  -כדי להשלים בזה גם ה"אשרי" שהיה צריך לומר קודם המנחה].
מגן אברהם :בשם המקובלים ש אין לומר "אשרי" בערבית ,ואף שהוא בשביל תפילת המנחה .וכן
הביא בשם הזוהר שאף לאחר המנחה אין לומר "אשרי" [אלא אם כן קוראו שלא על דעת חובה].
דרך החיים :איך שהאדם ינהג בזה יש לו על מי שיסמוך ,אך כל זמן שהוא יום לא ימנע מלומר
"אשרי" אף שהוא אחר תפילת המנחה.

סעיף ג' -
שהתשלומים סמוך לתפילת החובה:
שו"ע עפ"י הרשב"א :הא דמשלים התפילה שהפסיד  -דווקא בזמן תפילה ,אבל בשעה שאין זמן
תפילה לא.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1בדיעבד שלא התפלל התשלומים מיד אחרי תפילה החובה:
פרי חדש :סובר ש אינו מתפלל תשלומים אם שהה כדי הילוך ארבע אמות.
מאמר מרדכי ,חיי אדם ומגן גיבורים :רק לכתחילה צריך שמיד אחרי תפילת החובה
יתפלל תפילת חובה ,אבל בדיעבד אינו מעכב ויותר טוב שיתפלל אותה על תנאי.
 .2תשלום ערבית כשעברו ארבע שעות היום:
פרי מגדים :אין לו להתפלל התשלומין ,כיוון שעבר אז זמן התפילה ואינו נוטל אז רק
שכר תפילת רחמים ולא שכר תפילה בזמנה.
דרך החיים :אם גם תפילת שחרית עצמה התפלל רק לאחר ארבע שעות  -צריך להתפלל
התשלומים ,כיוון שעוסק בתפילה.
 .3זמן השלמת תפילת מנחה:
יש אומרים :מתפלל ערבית שתייים רק עד חצות הלילה ,שהוא זמן הראוי לערבית
לכתחילה.
 388והביא במשנה ברורה מחלוקת אם בדיעבד התחיל לאכול :מגן אברהם  -אינו מפסיק ,מחצית השקל ומגן גיבורים -
מפסיק ,משום שצריך להסמיך התפילה הראשונה לשנייה כל מה שאפשר.
 389והסביר במשנה ברורה שאפילו בלימוד אסור ,כי תפילת ההשלמה צריכה להיות בעוד שעוסק בתפילה החיובית.
ומכל מקום נראה לי שחזרת הש"ץ של תפילה החיובית מותר לשמוע קודם ,משום שנחשב עוסק בתפילה.
390והביא בשם אחרונים שהוא הדין אם מתפלל מנחה שתיים בשביל השלמה יאמר "אשרי" פעם שנייה .וכל זה הוא
רק לכתחילה ,אבל מעיקר הדין צריך הפסקה של כדי הילוך ארבע אמות.
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פרי מגדים :זמן השלמת תפילת המנחה הוא כל הלילה עד עמוד השחר.
 .4זמן השלמת תפילת שחרית  -מחצי שעה אחר חצות עד השקיעה ובדיעבד עד בין
השמשות ,והוא שהתפלל מנחה גדולה.
 .5התפלל מוסף בין מנחה לתשלומים  -יכול להתפלל עכשיו את התשלומים .אמנם יותר
נכון שכיוון שלא התפלל תיכף תפילת השלמה אחר התפילה החיובית ,שיתפלל אותה על
תנאי ,שאם אינו חייב בה הרי היא נדבה.

סעיף ד' -
תשלומים למספר תפילות ביחד:
האגור :אם שכח ולא התפלל ערבית ושחרית  -מתפלל במנחה שלוש :מנחה ,שחרית וערבית.
רמב"ם ,רא"ש ורבינו יונה :אין תשלומים אלא כשנזכר בזמן תפילה ראשונה שאחריה ,אבל אם
לא נזכר עד שעבר שתי תפילות  -אין לה תשלומים ,שכך מצאנו בחכמים שתיקנו להשלים רק
תפילה אחת.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ורא"ש :אין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה בלבד ,שאם טעה ולא התפלל שחרית
ולא מנחה  -מתפלל ערבית שתים :אחרונה לתשלומי מנחה ,אבל שחרית אין לה תשלומין .וכן
בשאר תפלות.
משנה ברורה  -מספר דינים לגבי השלמה במוסף:
 .1תפילת מוסף כהשלמה לשחרית  -אם שכח להתפלל שחרית ,אינו יכול להשלימה על ידי
שיתפלל מוסף פעמיים ,משום שתפילת מוסף לא מועילה להשלמה.
 .2השלמה לשחרית כשהתפלל כבר מוסף  -אם שכח להתפלל שחרית והתפלל מוסף ,יכול
עדיין להתפלל שחרית ,משום שתפילת שחרית מתפלל כל עוד לא עבר זמנה.
 .3סדר ההשלמה כשלא התפלל שחרית ומוסף  -יתפלל מנחה ואחריה מוסף ואחריה
שחרית ,ואם התפלל מוסף קודם למנחה יצא.

סעיף ה' -
תשלומים למספר תפילות ביחד בנדבה:
שו"ע עפ"י רבינו יונה :אף על פי שאין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה לאותה תפילה ,ותפילות
[אחרות] שהפסיד אין להם תשלומין  -אם רצה להתפלל אותה נדבה ושיחדש בה שום דבר,
הרשות בידו ,ונכון לעשות כן [מ"ב  -וטוב שיתנה" :אם אני חייב להתפלל  -הרי זה לחובתי ,ואם
לאו  -הרי זו נדבה"] .והסביר במשנה ברורה הלכה זו בזמנים מיוחדים( :א) ראש חודש  -מזכיר
בכולם "יעלה ויבוא"( .ב) שבת ויום טוב  -ימתין עד הערב להתפלל ,כי אין מתפללים נדבה בשבת.

סעיף ו' -
תפילת מוסף אין לה תשלומים:
שו"ע עפ"י תוספות ,רבינו יונה ורשב"א :עבר כל היום ולא התפלל מוסף  -אין לה תשלומין [מ"ב -
שאיך יקרא הקרבנות וכבר עבר זמן מוסף].
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סעיף ז' -
תשלומים כשהזיד ולא התפלל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד א:
"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.
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :הכא במאי עסקינן  -שבטל במזיד.

לִתקֹׁן וְּ ֶח ְּסרֹון ל ֹׁא יּוכַ ל לְּ ִה ָמנֹות" ודרשו בברייתא שמי שביטל קריאת
נאמר בקהלת (א ,טו) " ְּמעֻּוָת ל ֹׁא יּוכַ ל ְּ
שמע ערבית או שחרית או שאינו תפילת ערבית או שחרית  -שאינו יכול לתקן את המעוות .והסביר רבי
יוחנן שלא מדובר במי שטעה ולא התפלל אלא במי שביטל במזיד את התפילה שאין לו תיקון .וסייג
הרא"ש שאם בכל זאת רוצה להתפלל נדבה  -רשאי ,ויש לו שכר תפילה של רחמים [בית יוסף  -ואינו צריך
לחדש דבר ,שאין לך חידוש גדול מזה שמתפלל לשם תשלומים שביטל במזיד].

שו"ע עפ"י הרא"ש :הזיד ולא התפלל תפילה אחת  -אין לה תשלומין ,אפילו בתפילה הסמוכה לה.
ואם רצה יתפלל אותה נדבה ,ואינו צריך חידוש אם מתפלל אותה בתפילה הסמוכה לה.
ב"ח וגר"א :אם רצה להתפלל אותה נדבה צריך חידוש בתפילתו ,כמו שבסעיף ה' בתשלומים
למספר תפילות צריך לחדש בהן.
הלכה ברורה :אם לא התפלל במזיד  -אין לו תשלומים .ואפילו אם רצה להתפלל התשלומים
בתורת נדבה  -אינו רשאי כל שביטל במזיד .הטעם :הלכה זו היא בתורת נדבה ,אבל מעיקר הדין
אינו חוזר אפילו מחמת ספק .וכאמור בזמן הזה אין מתפללים תפילת נדבה כלל (ראה לעיל קז ,י)
ורק בספק אם יצא ידי חובה אפשר להתפלל נדבה ,אולם כאן מן העיקר ודאי אינו צריך לחזור.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1לא התפלל מנחה והתפלל ערבית מבעוד יום עם הציבור  -יש להסתפק האם מותר לו
עכשיו להתפלל מנחה ,שאפשר שאינו יכול עוד להתפלל מנחה ,כיוון שכבר עשאו לילה.
לגבי תשלומים  -לא נחשב מזיד ויש לו תשלומים  391אף שלא עשה כהוגן.
 .2התפלל במקום שהיה ראוי להסתפק בצואה ומצא צואה  -אין לו תשלומים ,שכשם
שנחשב לפושע משום שהיה צריך לבדוק ,כך פושע נקרא לעניין שאין לו תשלומים.

סעיף ח' -
הגדרת אנוס לעניין תשלומים:
שו"ע עפ"י הרמ"ה ותרומת הדשן :מי שלא התפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל ,מפני שסבור
שעדיין יישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא 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
 391ולכן אחרי ערבית יתפלל תשלומי מנחה .ואם עכשיו הוא ראש חודש  -יזכיר "יעלה ויבוא" גם בשנייה .ואם הוא
שבת  -מתפלל של שבת גם בשנייה ,אלא אם כן שכח להזכיר "יעלה ויבוא" בשל ערבית שאז אין להזכירו בתשלומי
מנחה כשמתפלל אותה מבעוד יום.
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שיכור ולא התפלל  -כולם חשובים אנוסים [מ"ב  -כיוון שלא ביטל את התפילה בשאט נפש] ,ויש
להם תשלומין.
הגה :מיהו לכתחילה לא יעבור זמן תפילה משום הפסד ממון.

סעיף ט' -
טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב:
תנו רבנן :טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת  -מתפלל בליל שבת שתים.

שו"ע :טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת  -מתפלל ערבית שתיים של שבת :הראשונה לערבית,
והשנייה לתשלומין .והסביר במשנה ברורה שאעפ"י שהתשלומים שייכת לימי החול ,מכל מקום
כיוון שעכשיו הוא שבת מתפלל אותה גם כן שבת.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1כשהתפלל ערבית שנייה של חול  -אם טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת ובערבית התפלל
השנייה של חול  -יצא ופטור מלהתפלל.
 .2כשהקדים חול לשל שבת  -אם טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת והקדים תפילת חול
לתפילת שבת  -לא יצא אם התפלל אחר חשיכה ,שהרי ניכר שהקדים התשלומים.
 .3קיבל שבת מבעוד יום ולא התפלל מנחה  -יתפלל ערבית שתיים של שבת ,ראשונה לשם
ערבית והשנייה לשם תשלומי מנחה .ובדיעבד אם התפלל ראשונה לשם מנחה ,ואפילו אם
התפלל אותה של חול יצא ,הואיל ועדיין יום הוא.
ב .רמ"א  -טעה ולא התפלל מנחה בערב ראש חודש:
שתיים .392

ואם לא
והוא הדין אם לא התפלל מנחה בערב ראש חודש  -מתפלל של ראש חודש
הזכיר "יעלה ויבא" בראשונה והזכיר בשנייה  -צריך לחזור ולהתפלל [מ"ב  -שבזה שלא הזכיר
בראשונה מגלה דעתו שהיא לתשלומים וכל שמקדים לתשלומים לא יוצא  ,]393אבל אם לא הזכיר
בשתיהן ,או הזכיר בראשונה ולא בשנייה  -אין צריך לחזור [ביאור הלכה  -שהרי אין מקדשים
החודש בלילה .]394

סעיף י' -
טעה ולא התפלל מנחה בשבת:
שו"ע עפ"י הטור :טעה ולא התפלל מנחה בשבת  -מתפלל במוצאי שבת [שתים של חול] ,מבדיל
בראשונה ואינו מבדיל בשנייה [מ"ב  -משום שבהבדלה די בפעם אחד ,בשונה משבת שצריך
392וכך פסקו המגן אברהם ,דרך החיים והחיי אדם שלא כלבוש שסוברים שאין צריך להזכיר בשנייה של ראש חודש.
 393אמנם אם כיוון בפירוש שהראשונה לשם חובה והשנייה להשלמה יצא.
 394שני דוגמאות נוספות שאינו חוזר בתשלומים ,משום שבערבית עצמה אינו חוזר( :א) התפלל ערבית בליל ראש
חודש ,וכשהתפלל שחרית שתיים שכח "יעלה ויבוא"( .ב)טעה ולא התפלל מנחה בא' ראש חודש והתפלל ערבית
שתיים ושכח יעלה ויבוא מאחת התפילות.
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להזכיר בכל התפילות] .ואם לא הבדיל בראשונה והבדיל בשנייה  -שנייה עלתה לו ,ראשונה לא
עלתה לו [מ"ב  -שגילה דעתו שהתפלל הראשונה לתשלומים  .]395ואם הבדיל בשתיהן ,או לא
הבדיל בשתיהן  -יצא [מ"ב  -שאין חוזרים בשביל הזכרת הבדלה בתפילה הואיל ויכול לאמרה על
הכוס .]396

סעיף יא' -
התפלל במנחה של שבת תפילת חול :397
תוספות בשם ר"י :טעה במנחה של שבת והתפלל תפילת חול  -אין צריך לחזור ולהתפלל ,כיוון
שכבר התפלל שמונה עשרה ורק חסר לו הזכרת שבת ,וזה שאינו יכול להשלים כשמתפלל ערבית
שתיים.
חכמי פרובינציא :מתפלל במוצאי שבת שתיים ,כיוון שמה שלא הזכיר שבת נחשב כאילו לא
התפלל כלל.
רבינו יונה :מחמת הספק  -יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה ,ויאמר" :אם אני חייב לחזור ,תהיה
תפילה זו לחובת תפילה ,ואם איני חייב לחזור תהיה תפילה זו תפילת נדבה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה :טעה במנחה של שבת והתפלל שמונה עשרה ולא הזכיר של שבת  -מתפלל
במוצאי שבת שתיים ואינו מבדיל בשנייה ,ויתפלל אותה בתורת נדבה  398ואינו צריך לחדש בה
דבר .ו הוא הדין אם לא הזכיר "יעלה ויבא" במנחה של ראש חודש [מ"ב  -רוצה לומר ,שנכון גם כן
להתפלל בערבית תפילה שנייה להשלמה בנדבה .]399
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1נאנס ולא התפלל ערבית במוצ"ש  -מתפלל ביום שתי תפילות ,אחת לחובה ואחת
לתשלומים .ולא יאמר "אתה חוננתנו" אף על פי שלא הבדיל ,כי תיקנו חכמים תשלומים
דווקא לדבר שיש לו תקנה ,וכיוון ש"אתה חוננתנו" יש לו תקנה בהבדלה אין לו
תשלומים.
 .2התפלל במנחה של יום טוב תפילת חול  -הביא בשם המגן אברהם שצריך להתפלל בלילה
השלמה ,כיוון שירוויח הזכרת יום טוב שהחסיר ביום טוב ראשון בליל יום טוב שני.
אמנם הצל"ח סובר שלא יתפלל.
 395לכן צריך לחזור ולהתפלל אחת לתשלומים בלא הבדלה .אך אם כיוון במחשבתו שהתפילה הראשונה היא לחיוב
והשנייה לתשלומים ,ומה שהיפך ההבדלה היה בטעות וש גג ולא התכוון כלל  -אין צריך לחזור.
 396אמנם אם אחר כך טעם קודם שהבדיל על הכוס  -חוזר להתפלל ואומר "אתה חוננתנו" ,ואחר מכן אינו חוזר
להתפלל תשלומים ,כיוון שבשעה שהתפלל התשלומים עשה כראוי שהרי הכוס לפניו ויכול היה להבדיל על הכוס ,ורק
לאחר מכן כשטעם קודם ההבדלה התחייב לחזור ולהתפלל ערבית.
 397הראשונים המובאים כאן בטור ולא בבית יוסף .וכן ראה במשנה ברורה והלכה ברורה עמוד סה.
398וראה במשנה ברורה שמביא בשם הפרי מגדים שהוא הדין שיש מחלוקת הפוסקים אם יצא ידי חובת תפילה
שחוזר ומתפלל בתורת נדבה ,בתנאי שיש ספק ממש ולא יחיד נגד רבים או קטן נגד גדול.
 399מפני שאינו מרוויח כלום בתפילה זו ,שהרי "יעלה ויבוא" לא יאמר עכשיו שכבר עבר ראש חודש ותפילת עמידה
כבר התפלל .אבל אם בלילה גם כן ראש חודש  -לדעת כולם מתפלל ,שהרי ירוויח שיאמר "יעלה ויבוא".
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 .3שכח "משיב הרוח" במנחה של שבת  -מתפלל תשלומים בערבית לדעת כולם ,כיוון שכאן
בוודאי מרוויח בתשלומים ,שמזכיר מה שלא הזכיר בתפילה הראשונה.
 .4שכח "יעלה ויבוא" במנחה של ר"ח שחל בערב שבת -אינו מתפלל תשלומים בליל שבת,
שהרי לדעת ר"י אין מ ה לחזור שגם בתפילת ערבית לא יזכיר "יעלה ויבוא" ,ובתורת נדבה
אין יכול להתפלל כיוון שאין מתפללים נדבה בשבת.
 .5לא התפלל שחרית ביום א' של פסח והזכיר בתשלומים גשם  -יצא ,הואיל והתפלל כמו
שהייתה ראויה להתפלל שחרית.

סעיף יב' -
הזכיר מעין המאורע שלא בזמנו:
שו"ע עפ"י רבינו יונה :הטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפילה שלא בזמנה [מ"ב  -כגון שהזכיר
"יעלה ויבוא" שלא בראש חודש ,או שהוסיף של "שבת" ביום חול]  -לא הוי הפסקה [מ"ב  -שיהיה
צריך על ידי זה לחזור לראש או לתחילת הברכה שהפסיק בה][ .הגה  -מיהו אם נזכר שטעה ,פוסק
אפילו באמצע הברכה].
משנה ברורה בשם רוב האחרונים :חוזר לתחילת הברכה ,ובשלוש ראשונות ואחרונות חוזר
לתחילת השלוש ,משום שאין הדין הזה שונה מאם הפסיק בשיחה באמצע התפילה שפסק המחבר
[קד ,ו].
דרך החיים :יש לחלק האם שכשהזכיר מעין המאורע היה בכך שקר מוחלט או לא .שאם אמר
שקר מוחלט כגון שאמר "ראש החודש הזה"  -דינו כרוב האחרונים שחוזר לראש ,אולם אם לא
אמר דבר שקר כגון הבדלה ב"חונן הדעת" (שמזכיר שה' חנן לו לב לדעת ושייך בכל השנה לתת
תודה על כך)  -דינו כמחבר שאינו חוזר ונחשב כמוסיף לתפילתו.
הלכה ברורה :מעיקר הדין אינו חוזר כפסק המחבר ,ומכל מקום כיוון שלא יצא הדבר מכלל
מחלוקת נכון שיחזור ויתפלל בתנאי נדבה.
פסקי תשובות :אין לחזור ולהתפלל מעין בהזכיר מעין המאורע שלא בזמנו או שלא במקומו
בתפילה ,משום שבזמננו אין להתפלל בתורת נדבה אף לא בספק אם חייב אם לאו או במקום
מחלוקת פוסקים ,אלא נוקטים ספק ברכות להקל.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שח בשוגג באמצע תפילה ולא חזר לראש הברכה  -הביא בשם חי אדם שבדיעבד יצא,
כיוון שתפילה זו באה לתשלומי היום שעבר.
 .2לא התפלל מנחה בשבת ובמוצאי שבת הזכיר "שבת"  -הביא בביאור הלכה שיצא ,כיוון
שתפילה זו באה לתשלומי היום שעבר.
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סימן קט'
סעיף א' -
איחר לתפילה והציבור באמצע תפילת עמידה:
א .אמירת "קדושה" ו"מודים" עם הציבור:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא עמוד ב:
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.

הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים כיצד יעשה אדם שנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים תפילת
עמידה :רב הונא  -אם יכול להתפלל עמידה ולסיים אותה לפני שיגיע שליח הציבור בחזרת התפילה
ל"מודים" יתחיל ויתפלל ,ואם לאו  -אל יתפלל ,אלא יחכה ל"מודים" ויאמר עם הציבור ואחר כך יתפלל
תפילת עמידה .והסביר רש"י שהמתפלל עמידה אינו יכול לכרוע עמהם והרואה את כולם כורעים והוא
אינו כורע ,נראה ככופר במי שחבריו משתחווים לו ,לכן חייב לכרוע "מודים" עם הציבור .רבי יהושע בן
לוי  -אם יכול להתפלל עמידה ולסיים אותה לפני שיגיע שליח הציבור בחזרת התפילה ל"קדושה"  -יתחיל
ויתפלל ,ואם לאו  -אל יתפלל ,אלא יחכה ל"קדושה" ויאמר עם הציבור ואחר כך יתפלל תפילת עמידה.
הגמרא מסבירה את נקודת המחלוקת :רב הונא סובר שיחיד המתפלל עם הציבור אומר "קדושה" בתפילת
העמידה שלו ולכן בכל אופן הוא יאמר "קדושה" ,אולם רבי יהושע בן לוי סובר שאין המתפלל עם הציבור
אומר "קדושה " בתפילת העמידה שלו ולכן ימתין ויענה "קדושה" עם הציבור ואחרי כן יתפלל .הגמרא
"נִק ַד ְּׁש ִתי ְּבתֹוְך ְּבנֵי
מביאה חיזוק לרבי יהושע בן לוי :רב אדא בר אהבה לומד מהפסוק בויקרא (כב ,לב) ְּ
יִ ְּש ָר ֵאל" שכל דבר שיש בו קדושת ה' וכגון אמירת "קדושה" לא יהא עם פחות מעשרה .ופסקו הפוסקים
כרבי יהושע בן לוי שאין היחיד אומר "קדושה" .אולם חלקו הראשונים מה סובר ריב"ל ביחס ל"מודים",
האם אף הוא מודה לרב הונא שצריך לסיים קודם שיגיע שליח הציבור ל"מודים":

רמב"ם :הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים בלחש ,אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא
יגיע שליח ציבור ל"קדושה " יתפלל ,ואם לאו ימתין עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בקול רם
ויתפלל עמו בלחש מילה במילה עד שיגיע שליח ציבור ל"קדושה" ועונה "קדושה" עם הציבור
ומתפלל שאר תפילה לעצמו .והסיק בבית יוסף שהרמב"ם הבין שריב"ל לא מודה לרב הונא ולכן
אין צריך לסיים קודם שיגיע שליח הציבור ל"מודים".
תוספות ורא"ש :צריך שיסיים קודם שיגיע שליח הציבור ל"מודים" ,והסביר בבית יוסף שהם
סוברים שריב"ל לא חולק על רב הונא ,שמודה הוא שצריך להמתין גם שיגמור קודם שיגיע שליח
הציבור ל"מודים".
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פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות ורא"ש :הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללין .אם יכול להתחיל ולגמור
קודם שיגיע שליח הציבור ל"קדושה" או לקדיש  -400יתפלל [הגה  -והוא הדין אמן ד"האל הקדוש"
ו"שומע תפילה" ,דינן כקדיש וקדושה  ,]401ואם לאו  -אל יתפלל אם אין השעה עוברת .ואם נכנס
אחר קדושה  ,אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע שליח הציבור ל"מודים"  -402יתפלל ,ואם לאו
אל יתפלל .והוא הדין אם יכול להגיע ל"מודים" ,או לאחת מהברכות ששוחים בהם ,כשיגיע שליח
ציבור ל"מודים"  -יתפלל.
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1סדר העדיפויות לדברים שבקדושה " -אמן יהא שמה רבא"> "קדושה"> "מודים">
"ברכו"> "אמן" של "האל הקדוש"> "שומע תפילה"  >403תפילה בציבור .ההשלכה לסדר
זה היא( :א) שמע שתיהם כאחת בשני מניינים ,איזה מה קודם( .ב) באופן שאינו יכול
לקיים את כולם .404
 .2סמיכה גאול ה לתפילה>"אמן יהא שמיה רבא"  -לכן אין לענות לקדיש וקדושה בין
גאולה לתפילה .ובלילה עדיף לענות קדיש.
 .3מאריך בתפילתו ואינו יכול לסיים עד "קדושה"  -יש להסתפק האם מותר לו להתחיל
תפילתו עם הציבור הואיל ועכשיו חל עליו החיוב להתפלל בציבור וחיוב עניית "קדושה"
לעת עתה אינה חלה עליו ,או שלא יתחיל תפילתו וימתין ל"קדושה" .וצריך לעיין בדין
כללי "אין מעבירים על המצוות" .405
 .4התחיל להתפלל ועל ידי זה יפסיד "ברכו"  -אם עוד לא שמע "ברכו" מותר להתפלל רק
אם יגמור קודם שיאמרו הקהל "ברכו" .ואם כבר ענה "ברכו" אין צריך להמתין.
400ושאל במשנה ברורה שלכאורה כיוון שצריך לסיים תפי לתו קודם קדושה ,כל שכן שישמע הקדיש שאחר תפילת
עמידה .ותירץ בשתיים( :א) מדובר בתפילת ערבית שאין בה קדושה( .ב) כבר שמע "קדושה" ולא היה צריך להמתין
ל"קדושה".
401ושאל במשנה ברורה ש"אמן" של "שומע תפילה" יש נפקא מינה שצריך להמתין מלהתפלל אפילו אחר קדושה עד
שידע שי סיים קודם ברכת "שומע תפילה" .אבל "אמן" של "האל הקדוש" יש לעיין מה הנפקא מינה ,שכיוון שצריך
לסיים להתפלל קודם קדושה ממילא יענה "אמן" אחרי "האל הקדוש" .ותירץ שיש שתי נפקא מינות( :א) שמע
קדושה כבר שצריך להמתין ל"אמן" של "האל הקדוש" שלא שמע עדיין( .ב) לא יתפלל תכף אחר "קדושה" כי אם
אחר שיענה אמן על הברכה.
402והעיר במשנה ברורה שלפי הגהת הרמ"א צריך לסיים קודם אמן של "שומע תפילה" או שישער בעצמו שיוכל להגיע
בתפילתו בברכת "שומע תפילה" עם שליח הציבור בשווה .ואם לאו ,לא יתחיל עד "מודים" .וכך פסקו האחרונים.
אולם בהלכה ברורה סייג שלדעת הספרדים שקיבלו הוראות מרן אין צריך להמתין לאמנים אלו ועדיף יותר שיתפלל
עם הציבור ממנה שיענה אמנים אלו עם הציבור.
 403כאמור על פי שיטת הרמ"א .אבל למחבר תפילה בציבור קודמת לאמנים אלו.
404וראה במשנה ברורה שמפרט דוגמאות לכך.
405וראה הלכה ברורה עמוד שרש אי לכתחילה להאריך בתפילתו אף אם אינו מספיק "קדושה" .אולם בשחרית נכון
יותר שיקדים מעט להתפלל בשעה שהציבור אומרים "אמת ויציב" ,כדי שיספיק לענות "קדושה" עם הציבור .וכן
ראה פסקי תשובות עמוד תתכב.

287

 .5התחיל להתפלל ועל ידי זה יפסיד קדיש  -הביא בשם המגן אברהם שאסור להתפלל אם
יפסיד הקדישים שלפני "עלינו" ואפילו אם כבר שמעם ,שהרי אין לו קצבה .אולם בדרך
חיים כתב שבכל הקדישים אם שמע כבר וענה "אמן יהא שמיה רבא" אין צריך להמתין
עוד.
ב .השתחוות "מודים" עם הציבור:
שו"ע עפ"י רבינו תם :ואם צריך להתחיל כדי לסמוך גאולה לתפילה  ,406ונזדמן לו שמגיע שליח
הציבור ל"מודים" כשהוא באחת הברכות [באמצעה]  -ישחה עמו [ 407מ"ב  -שלא יהא נראה ככופר
במי שהציבור משתחווים לו] ,אבל אם הוא בתחילתה או בסופה  -לא ישחה ,שאין שוחין בתחילת
ברכה או בסופה אלא באבות ובהודאה.

סעיף ב' -
תפילה עם חזרת השליח ציבור:
שו"ע עפ"י רי"ף ,רמב"ם ותוספות :אם מתחיל להתפלל עם שליח ציבור ,כשיגיע עם שליח
הציבור ל"נקדישך"  -יאמר עמו מילה במילה כל ה"קדושה" כמו שהוא אומר ,וכן יאמר עמו מילה
במילה ברכת ה"אל הקדוש" וברכת "שומע תפלה" [מ"ב  -שיכוון בברכות אלו לסיים עם השליח
ציבור  .]408וגם יכוין כשיגיע שליח ציבור ל"מודים"  -יגיע גם הוא ל"מודים" או ל"הטוב שמך ולך
נאה להודות" ,כדי שישחה עם השליח ציבור ב"מודים" .409
רמ"א עפ"י דרכי משה :אבל לכתחילה לא יתחיל עד אחר שאמר "קדושה" ו"האל הקדוש" ,אלא
שאם הוצרך להת חיל מכוח שהשעה עוברת ,כדי לסמוך גאולה לתפילה ,דינא הכי.
משנה ברורה :הביא בשם אליה רבה שהאריך ממספר פוסקים שאפילו לכתחילה מותר להתחיל
עם שליח הציבור בשווה .וכן הביא בשם חיי אדם שבתפילת שחרית בוודאי יש להקל בזה ,כדי
שלא יצטרך להמתין כל כך ב"שירה חדשה".

סעיף ג' -
השומע "קדושה" באמצע תפילתו:
רשב"א :יחיד העומד בתפילה ,וכשהגיע ל"קדושה" היו הציבור אומרים "קדושה דסדרא"  -אין
אומר "קדושה" עמהם ,משום שאין הקדושות שוות .וחלקו איזה דין ניתן להסיק מפסק זה:
•

בית יוסף :מכאן יש להסיק שיחיד מתפלל "יוצר" ושליח ציבור מוסף הגיע
ל"כתר"  -אינו אומר עמו ,אולם שותק ומכוון ליבו משום ששומע כעונה .ודין זה

 406באמת לכתחילה צריך להמתין ל"קדושה" ב"שירה חדשה" ,אלא שמדובר שטעה ואמר "גאל ישראל" שממילא
מחוייב לסמוך גאולה לתפילה .והוא הדין אם מצד שהשעה עוברת ,שמחויב לעמוד תכף ולהתפלל.
407ומכל מקום אם אינו מוכרח להתחיל מיד ,אסור להתחיל להתפלל באמצע חזרת שליח הציבור על סמך שישחה
ב"מודים" ,שמא ישכח מלשחות ,ואם יתן ליבו לזה ייטרד ולא יכוון בתפילתו.
 408וכך אין צריך לעניית אלו האמנים ,כמו שליח ציבור בעצמו.
409והביא במשנה ברורה בשם מגן גיבורים שטוב יותר להתפלל מילה במילה לקיים שחיה ואמנים ,מאשר ימהר
להתפלל עד שלא יגיע שליח הציבור ל"מודים".
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שונה מדין שנמצא בגאונים שאם מתפלל יחיד תפילת "יוצר" עונה לתפילת
הציבור של מוסף.
•

דרכי משה :לא ניתן להסיק דין זה מהרשב"א ,משום שהוא עסק ב"קדושה
דסידרא" שהוא סיפור איך שהמלאכים מקדישים אותו ,אבל ששני קדושות
מעניין אחד אפשר שהוא מודה לגאונים.

פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :יחיד העומד בתפילה וכשיגיע למקום "קדושה" היו הציבור אומרים
"קדושה דסידרא"  -אינו אומר "קדוש" עמהם ,שאין הקדושות שוות .ונראה דהוא הדין אם היו
הצבור אומרים "כתר"  -שאינו אומר עמהם "קדושה" ,אלא ישתוק ויכוין למה שאומרים ,דשומע
כעונה.
רמ"א עפ"י הדרכי משה :ויש אומרים דקדושת "כתר" דהיינו קדושת מוסף והיחיד מתפלל
שחרית  -יוכל לומר עמהם [מ"ב  -ויאמר כל הנוסח של ה"כתר" או "נעריצך" שאומר שליח הציבור
במוסף ,וזה נקרא עניין אחד  ,]410דשניהם קדושת שמונה עשרה וקדושתן שווה ,וכן נראה לי עיקר.

סימן קי'
סעיף א' -
תפילת "הביננו":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
משנה :רבן גמליאל אומר :בכל יום ויום מתפלל אדם שמנה עשרה .רבי יהושע אומר :מעין שמונה עשרה.
גמרא (כט ,א) :מאי מעין שמנה עשרה?
רב אמר :מעין כל ברכה וברכה.
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 ק רן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך ,טרם נקרא אתה תענה ,ברוך
אתה ה' שומע תפלה".
לייט עלה אביי אמאן דמצלי הביננו.
אמר רב נחמן אמר שמואל :כל השנה כולה מתפלל אדם "הביננו" ,חוץ ממוצאי שבת וממוצאי ימים טובים ,מפני
שצריך לומר הבדלה ב"חונן הדעת"...
מתקיף לה מ ר זוטרא :ונכללה מכלל הביננו ה' אלהינו המבדיל בין קדש לחול!
קשיא.
אמר רב ביבי בר אביי :כל השנה כולה מתפלל אדם הביננו חוץ מימות הגשמים ,מפני שצריך לומר שאלה בברכת
השנים.
מתקיף לה מר זוטרא :ונכללה מכלל ודשננו בנאות ארצך ותן טל ומטר!
אתי לאטרודי...
"הביננו"  -בעי לצלויי שלוש קמייתא ושלוש בתרייתא ,וכי מטי לביתיה לא בעי למהדר לצלו...
הלכתא" :הביננו"  -מעומד.
 410כי העיקר בקדושה הוא "קדוש קדוש קדוש" והם שווים לעולם.
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רבן גמליאל אומר שבכל יום מתפלל אדם תפילת שמונה עשרה .אולם ,רבי יהושע אומר שאינו צריך
להתפלל אלא "מעין שמונה עשרה" ומציגה הגמרא מחלוקת אמוראים בכוונת דבריו :רב  -מעין כל ברכה
וברכה והסביר רש"י שמתפלל תמצית של כל ברכה וברכה ,לדוגמא" :אתה חונן לאדם דעת ברוך אתה ה'
חונן הדעת" .שמואל  -הכוונה לתפילת "הביננו" שמתפלל בברכה אחת את תמצית הברכות האמצעיות ,וזו
התפילה" :הביננו ה' אלהינו לדעת דרכיך ("אתה חונן") ,ומול את לבבנו ליראתך ("השיבנו") ,ותסלח לנו
("סלח לנו") להיות גאולים ("גואל ישראל") ,ורחקנו ממכאובינו ("רפאנו") ,ודשננו בנאות ארצך ("ברך
עלינו") ,ונפוצותינו מארבע תקבץ ("מקבץ נדחי") ,והתועים על דעתך ישפטו ("השיבה") ,ועל הרשעים תניף
ידיך ("למינים") ,וישמחו צדיקים (" על הצדיקים") בבנין עירך ובתקון היכלך ("בונה ירושלים") ובצמיחת
קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך ("את צמח דוד") .טרם נקרא אתה תענה ("שמע קולנו") ברוך
אתה ה' שומע תפלה" .ובהמשך הגמרא נאמרו מספר הערות על תפילת "הביננו"( :א) אביי קילל את מי
שהתפלל את תפילת "הביננו" במקום תפילת עמידה .ולכן הסיק הרי"ף שיש לומר תפילה זו רק בשעת
הדחק ,כגון שהוא בדרך( .ב) רב נחמן בשם שמואל  -התפילה לא נאמרת במוצאי שבת ומוצאי ימים טובים,
מפני שאז צריך לומר "אתה חוננתנו" בברכת "חונן הדעת" .מר זוטרא מקשה מדוע לא נכלול את ההבדלה
בתו ך ברכת "הביננו" ונאמר "הביננו ה' אלוקינו ,שאתה המבדיל בין קודש לחול" ובאופן זה נאמר ההבדלה
מבלי לשנות את מניין הברכות שבתפילת "הביננו" .הגמרא מסכימה שזו אכן קושיה( .ג) רב ביבי בר אביי -
התפילה לא נאמרת בחורף ,משום שצריך לומר "ותן טל ומטר" ("שאלה") בברכת "ברך עלינו" .ואין לכלול
בקשה זו ב"ודשננו בנאות ארצך" ,משום שיבוא להתבלבל .והסביר בבית יוסף שחוששים שיטעה
ב"הביננו" יותר מתפילת שמונה עשרה ,מפני שאדם עשוי לטעות יותר בדברים קצרים שבקל יכול לדלג
שתיים או שלוש תיבות או להוסיף אותם( .ד) כאשר חוזר לביתו אחרי שהתפלל "הביננו" אינו צריך לחזור
ולהתפלל שמונה עשרה ,שהרי בירך שלוש ראשונות ואחרונות ומעין האמצעיות( .ה) צריך לומר את
"הביננו" בעמידה .ופסק בבית יוסף ש )1( :הלכה כשמואל שאומרים את תפילת "הביננו" ,משום שיש
להסיק שאם הסוגיות בכל הפרק עוסקות בתפילת זו משמע שהקבלה להלכה ,וכך פסקו הפוסקים )2( .יש
לקבל את דברי רב נחמן שאין לומר תפילה זו במוצאי שבת ויום טוב ,והסביר בשם רב האי גאון שאעפ"י
שנשאר בקושיה הוא לא נדחה ,משום שלא נאמר ב"תיובתא" .411

שו"ע עפ"י בית יוסף וראשונים :בשעת הדחק ,כגון שהוא בדרך או שהיה עומד במקום שהוא
טרוד וירא שיפסיקוהו [מ"ב  -מוסב גם על זה שהוא בדרך  ]412או שלא יוכל להתפלל בכוונה תפילה
ארוכה [ביאור הלכה  -מפני רוב טרדותיו או שהוא חולה]  -מתפלל אחר שלוש ראשונות "הביננו"
ואומר אחריה שלוש אחרונות ,וצריך לאומרם מעומד .וכשיגיע לביתו  -אין צריך לחזור ולהתפלל.
ואינו מתפלל "הביננו" בימות הגשמים ,ולא במוצאי שבת ויום טוב.
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1התפלל "הביננו" שלא בשעת הדחק  -בדיעבד יצא ואין צריך לחזור ולהתפלל ,והאליה
רבה מחמיר.
 .2התפלל "הביננו" בישיבה  -הסתפק הפרי מגדים ,שאפשר שצריך לחזור ולהתפלל כשבא
לביתו.
411אולם בבית יוסף הביא את הרשב"א ור"י בן גיאת שיש לומר תפילה זו אף במוצאי שבת ויום טוב ואכמ"ל.
 412משום שאם הוא בדרך ולא ירא שיפסיקו אותו ,עדיף שיתפלל כל השמונה עשרה ברכות בהליכה או בישיבה.
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.3
.4
.5

.6

ה תפלל "הביננו" בימות הגשמים\ מוצאי שבת וכלל בתוכן  -הסתפק הפרי מגדים שאפשר
שלא יצא ,משום שעבר על תקנת חז"ל.
רואה שהזמן עובר אם יתפלל תפילה ארוכה  -מותר לכתחילה להתפלל "הביננו" ,והיינו
בימות החמה.
מציאות שמתפלל "הביננו" במוצאי שבת  -הביא בשם רבי עקיבא איגר שיש להסתפק
אם השעה עוברת שמוטב שיתפלל "הביננו" ולא יזכיר הבדלה ,שעל כל פנים בדיעבד יצא
בלא הבדלה ,ממה שלא יתפלל כלל.
שאינ ו יכול להתפלל מחמת הטרדה בזמננו  -אין להתפלל "הביננו" בזמן הזה מחמת
הטרדה ,משום שאם נקצר מחמת טרדה לא נתפלל לעולם תפילה שלימה.

סעיף ב' -
תפילת "הביננו" לפועלים:
רמב"ם :פועלים שעושים מלאכה אצל בעל הבית  -מתפללים "הביננו" ,ודווקא שנוטלים שכר
פעולתם לבד מסעודתם שאז צריכים למהר למלאכה.
הגהות מיימוניות :הפועלים מתפללים שמונה עשרה כרגיל ,משום שהיום משכירים את הפועלים
על דעת שיוכלו להתפלל.
פסק ההלכה:
ש ו"ע כהגהות מיימוניות :הפועלים שעושין מלאכה אצל בעל הבית ,אם אינו נותן להם שכר חוץ
מסעודתן  -מתפללין שמונה עשרה ,אבל אין יורדין לפני התיבה ואין נושאין כפיהם [מ"ב  -שזהו
עיכוב גדול ומקפיד] .ואם נותן להם שכר  -מתפללין "הביננו" .והאידנא ,אין דרך להקפיד בכך,
ומסתמ א אדעתא דהכי משכירין אותם שיתפללו שמונה עשרה [מ"ב  -והוא הדין כל נוסח התפילה
כשאר כל אדם] .והוסיף במשנה ברורה שיכולים גם לרדת לפני התפילה ,אם לא יתאחר הזמן יותר
על ידי זה.

סעיף ג' -
דין "תפילה קצרה":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
משנה :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".
גמרא (כט ,ב) :מאי פרשת העבור?
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...
בתפלה קצרה  -לא בעי לצלויי לא שלוש קמייתא ולא שלוש בתרייתא ,וכי מטי לביתיה בעי למהדר לצלויי.
והלכתא... :תפלה קצרה  -בין מעומד בין מהלך.

רבי יהושע אומר שההולך במקום סכנה  -מתפ לל תפילה קצרה" :הושע ה' את עמך את שארית ישראל ,בכל
פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך ,ברוך אתה ה' שומע תפלה" .הגמרא מבררת מהי "פרשת העיבור"
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ומביאה מספר נוסחאות לכך ונפסק כנוסח של אחרים" :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" .הגמרא בהמשך מסבירה שבשונה מתפילת "הביננו"( :א) לא צריך להתפלל שלוש ברכות ראשונות
ואחרונות ולכן כאשר חוזר לביתו צריך לחזור ולהתפלל( .ב) יכול להתפלל אותה בעמידה ובהליכה.

שו"ע :ההולך במקום גדודי חיה ולסטים [מ"ב  -שאז אינו מיושב כלל ולכן פטור אפילו
מ"הביננו"] ,מתפלל" :צרכי עמך מרובים" וכו' ,ואינו צריך לא לשלוש ראשונות ולא לשלוש
אחרונות .ומתפלל אותה בדרך כשהוא מהלך ,ואם יכול לעמוד עומד ,וכשיגיע לישוב ותתקרר
דעתו  -חוזר ומתפלל [מ"ב  -היינו ,אם לא עבר עדיין זמנה] תפילת שמונה עשרה ברכות.
הגה :ואם לא חזר להתפלל  -הוי כאילו שכח להתפלל לגמרי ,ונתבאר לעיל סימן קח' [מ"ב  -וחייב
להשלימה בתפילה הסמוכה .]413

סעיף ד' -
נוסח ואופן אמירת "תפילת הדרך":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד ב:
אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ...:וכשאתה יוצא לדרך  -המלך בקונך וצא.
מאי המלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :זו תפלת הדרך.
ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא :כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך .מאי תפלת הדרך? "יהי רצון מלפניך ה'
אלהי שתוליכני לשלום ותצעידני לשלום ות סמכני 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'...
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 לשמעיה :מאי קא עביד רב חסדא?
אמר ליה :קאי ומצלי.
אמר ליה :אוקמן נמי לדידי ואצלי ,מהיות טוב אל תקרא רע.

אליהו הנביא אומר לרב יהודה אחי רב סלא החסיד שכשהוא יוצא לדרך ,עליו לבקש רשות מקונו ורק
לאחר מכן לצאת .רבי יעקב מסביר שהכוונה היא לתפילת הדרך ,ואין הכוונה רק לעצה אלא זו הוראה
ממש ,שכל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך .נוסח התפילה" :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" .אביי מתקן את הנוסח שיש
לומר "שתולכינו לשלום" ,משום שלעולם צריך האדם לשתף עצמו עם הציבור ולכן עליו לומר בלשון רבים,
והסביר רש"י שמתוך כך תפילתו נשמעת .ממשיכה הגמרא לדון איך מתפלל את התפילה :רב חסדא -
בעמידה ,רב ששת  -אפילו שהוא מהלך .מספרת הגמרא ששניהם הלכו בדרך ורב חסדא עצר כהוראתו כדי
להתפלל תפילת הדרך .רב ששת שהיה עיוור שאל את המשמש שלו מדוע עצר רב חסדא ,והשיב לו שהוא
 413היינו דווקא אם מה שלא חזר להתפלל היה בשוגג ,אבל אם במזיד לא התפלל הרי שהוא "מעוות לא יוכל לתקון".
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עומד ומתפלל .השיב לו רב ששת שיעמיד גם אותו כדי שיתפלל תפילת הדרך ,משום ש"מהיות טוב"
להתפלל בעמידה שהרי יש באפשרות להתפלל כרגע בעמידה" ,אל תקרא רשע" שלא אתפלל כשאני מהלך
ואקרא רע ,על אף שמעיקר הדין אפשר להתפלל תפילת הדרך בהליכה .וחלקו הראשונים כמו מי ההלכה:

רי"ף ורא"ש :הלכה כרב חסדא שיש להתפלל תפילת הדרך מעומד ,שהרי רב ששת עצמו גם עמד
והתפלל.
תוספות ,רבינו יונה בשם רבני צרפת ורשב"א :הלכה כרב ששת שאפשר להתפלל אפילו בהליכה,
משום שלא עשה רב ששת כרב חסדא משום שסבר כמותו אלא משום " מהיות טוב אל תקרא
רשע" אבל מן הדין יכול גם בהליכה.
בית יוסף :מן הדין הלכה כרב ששת שאפשר להתפלל אפילו בהליכה ואף רי"ף ורא"ש יודו לכך,
אולם אם יכול להתפלל כשהוא מעומד עדיף וכמו שמסופר בסיפור של רב חסדא ורב ששת .כמו
כן ,אם היה רכוב  -אינו צריך לרדת בשביל להתפלל תפילת הדרך.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :היוצא לדרך [מ"ב  -אפילו אחרי שהתפלל שמונה עשרה] ,יתפלל" :יהי
רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתוליכנו לשלום" וכו' .וצריך לאמרה בלשון רבים .ואם
אפשר [מ"ב  -כגון שהחבר ממתין]  -יעמוד מלילך כשיאמרנה [מ"ב  -ודווקא שאינו מוטרד בעיכוב
זה] ,ואם היה רוכב אין צריך לירד [מ"ב  -משום שהירידה והעלייה מטרידה אותו .]414
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אמר תפילת הדרך בלשון יחיד  -בדיעבד יצא ,אפילו אמר כל הנוסח בלשון יחיד.
 .2לשון רבים בשאר תפילות  -יש לחלק האם זו תפילה שקבועה לרבים או לא .תפילה
שקבועה לרבים  -כגון תפילת הדרך יש לומר בלשון רבים ,תפילה שאינה קבועה לרבים -
שאדם רוצה לבקש איזה בקשה בעד עצמו ,אין צריך לומר בלשון רבים.
 .3דברים שצריך לעשות בדרך\הכנה לדרך ( -415א) לעסוק בתורה ,אבל לא יעיין בהלכה,
שמא יבוא להיטרד .אולם אם אחר מנהיג אפשר שיכול אפילו עיון( .ב) ירעיב את עצמו
מעט ,כי השביעה קשה אז למעיים מפני טורח הדרך .וצריך שיהיה לו פת בדרך( .ג) ייקח
עמו טלית ותפילין אפילו נוסע למקום קרוב ,שמא יתבטל מהמצווה.
ב .הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1היוצא לדרך בים או במטוס  -צריך לומר תפילת הדרך ,ובלבד שיסע כשיעור פרסה כמו
שיבואר להלן.
 .2עצירה בנוסע במכונית  -הנוסע במכונית או בעגלה אינו צריך לרדת ממנה כדי לומר
תפילת הדרך ,ואין צריך אף לעצור את המכונית או העגלה כשאומר "תפילת הדרך".
 414ולכן יעמיד את הבהמה מללכת אם אפשר לו ,שאם ירכב הרי הוא כמהלך .והוא הדין ליושב בעגלה שאין צריך
לרדת ,אלא להעמיד את הסוסים אם אפשר לו.
415וראה פסקי תשובות עמודים תתלו-תתמב שמאריך בהנהגות וסגולות ליוצא לדרך.
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ומידת חסידות שיעצור המכונית בצד הדרך כל שאפשר הדבר בנקל ואין בזה חשש סכנה,
ובפרט כשנוהג במכונית בעצמו .416
 .3נס יעה ברכבת או אוטובוס  -אם יכול לעמוד כשאומר "תפילת הדרך" טוב שיעשה כן.

סעיף ה' -
"תפילת הדרך" פעם אחת ביום:
שו"ע עפ"י הכלבו :אין לומר אותה אלא פעם אחת ביום  ,417אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום
[מ"ב  -רוצה לומר שמתעכב שם איזה שעות כדי לנוח ,ואחר כך חוזר והולך לדרכו  .]418אבל אם
דעתו ללון בעיר ואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו  -צריך לחזור ולהתפלל
אותה פעם אחרת [מ"ב  -משום שיש היסח דעת].
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1נוסע כל הלילה והגיע הבוקר  -מברך "תפילת הדרך" בלי חתימה ,אם לא לן בקביעות
בעיר.
 .2לן ב אכסניה בלילה והשכים קודם אור היום לדרכו  -מברך מיד כשיוצא מהדרך ,משום
שהיה היסח דעת גמור .אולם בפרי מגדים משמע שצריך להמתין ולברך בבוקר .מכל
מקום ,אם כשימתין יהיה אז סמוך לביתו  -עדיף לברכה קודם שיאור היום.

סעיף ו' -
סמיכת "תפילת הדרך" לברכה אחרת:
שו"ע :הר"מ מרוטנבורג ,כשהיה יוצא לדרך בבוקר [מ"ב  -קודם התפילה ואומר הברכות בדרך]
היה אומרה אחר "יהי רצון" כדי להסמיכה לברכת "הגומל חסדים" ותהיה ברכה הסמוכה
לחברתה .419
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1יוצא לדרך באמצע היום  -יסמוך את "תפילת הדרך" לברכה אחרת ,כגון שיאכל או ישתה
איז ה דבר ויברך ברכה אחרונה או יטיל מים ויאמר "אשר יצר".
 .2כשאינו יכול לסמוך לברכה אחרת  -מותר לומר "תפילת הדרך" בלא להסמיכה לחברתה,
כיוון שכמה ראשונים סוברים שתפילת הדרך אינה צריכה להיות סמוכה לחברתה.
 .3הזמן הראוי ליציאה לדרך  -היום ,דהיינו אחר נץ החמה וקודם השקיעה שמא יפול באחת
הפחתים  .ולכן כשהוא סמוך לעירו שהוא יודע להיזהר שם מן הפחתים יכול ללכת בלילה
אם אינו הולך יחיד ,שאז אין לחשוש למזיקים.
416אולם בשער הציון שם הביא שאאמו"ר מרן הראש"ל שליט"א סובר שאין צריך להחמיר בתפילת הדרך כלל ,ראה
שם.
417והסביר במשנה ברורה ש בכל יום ויום כל זמן שהוא בדרך מחויב לומר אותה.
 418כיוון שכשנח בעיר דעתו היה לחזור וללכת  -אין צריך לחזור ולברך.
419וראה תורת אמך עמוד  417שדן אם חכמים לא תיקנו פתיחה מדוע יש לסמוך אותה לברכה אחרת.
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סעיף ז' -
ממתי ועד מתי יכול לברך "תפילת הדרך":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א:
אימת מצלי?
אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :משעה שמהלך בדרך.
עד כמה?
אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :עד פרסה.

רבי יעקב אומר בשם רב חסדא שאדם מתפלל תפילת הדרך "משעה שהוא מהלך בדרך" ,ושאומרים אותה
"עד פרסה" .חלקו הראשונים בפירוש "עד פרסה":

רש"י :שיעור פרסה קובע את זמן אמירת התפילה .לפיכך ,אומרים את "תפילת הדרך" בפרסה
הראשונה ,ואם הלך כדי פרסה אינו יכול לאומרה.
בעל הלכות גדולות :שיעור פרסה הוא שיעור הדרך המחייב ב"תפילת הדרך" ,אבל אם יוצא לדרך
שהיא קצרה מפרסה אינו מתפלל "תפילת הדרך" [רא"ש  -שבשיעור זה אין הדרך נחשבת
סכנה  .]420והוסיף הטור בשיטתו שאם שכח מלאומרה  -יכ ול לומר אותה ,כל זמן שלא הגיע תוך
פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה.
רבינו יונה :מעיקר הדין יש לומר כרש"י שעד שיעור פרסה אומרים תפילת הדרך ,אולם בדיעבד
יכול לברך אף אחרי פרסה.
רמב"ם :הנכנס לכרך אומר "יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתכניסני לכרך זה לשלום"...ואם יצא
ב שלום אומר "מודה אני לפניך ה' אלהי שהוצאתני מכרך זה לשלום וכשם שהוצאתני לשלום כך
תוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום ותצילני מכף אויב ואורב בדרך" .כלומר,
הרמב"ם לא הזכיר חתימה ולא התייחס לעניין הפרסה .ותמה הבית יוסף על כך.
פסק ההלכה:
שו"ע כבעל הלכות גדולות :אומר אותה אחר שהחזיק בדרך .ואין לאומרה אלא אם כן יש לו לילך
פרסה [מ"ב  -שפחות מפרסה קרוב לעיר אינו מקום סכנה מן הסתם ,אם לא שמוחזק לן במקום
סכנה  ,]421אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך [הגה  -ולכתחילה יאמר אותה בפרסה ראשונה].
ואם שכח מלאומרה  -יאמר אותה כל ז מן שהוא בדרך ,ובלבד שלא הגיע תוך פרסה [מ"ב  -ואפילו
אם בדעתו לנסוע עוד מספר פרסאות מעיר זו ,שהרי עכשיו אין סכנה] הסמוכה לעיר שרוצה ללון
בה .ומשם ואילך יאמר אותה בלא ברכה.
 420כלומר" ,תפילת הדרך" תוקנה לדרך שיש בה סכנה ,הדרך הסמוכה לעיר אינה מסוכנת .אולם כשמרחיק פרסה
מחוץ לעיר נכנס לדרך מסוכנת המחייבת לומר "תפילת הדרך" .על פי טעם זה מסביר רבינו יונה שההולך בין הכפרים
חייב לומר תפילת הדרך אפילו בפחות מפרסה ,שהכל בחזקת חזקה.
421שאז יש לברך בכל אופן .וכך פסק הלכה ברורה שאם המקום שיוצא בו מחוץ לעיר הוא מקום סכנה  -יאמר "תפילת
הדרך" בהזכרת שם ה' ,אפילו אם הוא מקום קרוב לעיר פחות משיעור פרסה .וראה בפסקי תשובות שמציג חששות
בזמננו לומר "תפילת הדרך" משום שמצוי ישובים בדרך ופעמים שאין פרסה כלל ,אולם המנהג לומר כי עקב ריבוי
תאונות הדרכים ניתן לומר שעל פי הדין יש לומר גם כשאין שיעור פרסה בין לעיר לעיר ,כדין מקום שהוא בחזקת
סכנה.
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א .אחרונים  -הגדרה של "החזיק בדרך":
ט"ז :החזיק בדרך היינו שיהיה מוחזק בו בוודאות ללכת ,ואפילו שהוא עדיין בביתו .ויש
שמקפידים שלא יאמר אותה עד שהוא דווקא מחוץ לעיר ואין לזה שורש ועיקר מכל הפירושים,
שהרי המהר"ם היה מתפלל אותה ביום שרצה ללכת בדרך.
מגן אברהם :אין לומר "תפילת הדרך" בתוך עיבורה של עיר ,דהיינו שבעים אמה ושיריים
(שלושים וחמישה מטרים) מן העיר.
אליה רבה והלכה ברורה :לכתחילה אין לומר "תפילת הדרך" אלא אחר שיצא מן העיר מרחק
של מעט יותר משלושים וחמישה מטרים ולא בעודו בעיר .ובדיעבד אם בירך אפילו בביתו  -יצא.
אולם אם יצא לדרך למספר ימים ,ובלילה נכנס ללון במלון ובבוקר קם כדי להמשיך בדרכו  -רשאי
לברך אפילו בעודו במלון קודם שיצא לדרך.
ב .אחרונים  -אופן שיעור "פרסה":
הלכה ברורה :חישוב הפרסה הוא לפי הזמן ,היינו שישהה בדרכו מחוץ לעיר כשיעור מהלך פרסה
(שהוא שעה ושתים עשרה דקות) .לכן ,אם נוסע במהירות במכונית או נוסע במטוס ולא שהה
בשיעור זה  -אינו אומר " תפילת הדרך" בהזכרת שם ה' ,למרות שנוסע יותר מפרסה.
פסקי תשובות :הכרעת האחרונים היא לחשב פרסה לפי מרחק הדרך ולא לפי הזמן ,ושיעורו
הוא 4.608 :ק"מ לפי שיעורי החזון איש .ונמדד לפי הדרך ,כולל הסיבובים שבו ולא במרחק
אווירי מהעיר.

סעיף ח' -
תפילת "בית המדרש":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
משנה :רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה.
אמרו לו :מה מקום לתפלה זו?
אמר להם :בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי ,וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי.
גמרא :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
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".

שו"ע :הנכנס לבית המדרש יתפלל" :יהי רצון מלפניך ,ה' אלהינו ואלהי אבותינו שלא אכשל בדבר
הלכה" וכו' [מ"ב  -ואין בה חתימה] .וביציאתו יאמר" :מודה אני לפניך ה' אלהי ,ששמת חלקי
מיושבי בית המדרש".
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1הוספת האר"י  -היה אומר תפילה זו בכל בוקר והיה אומר אחר כך" :כי ה' יתן חכמה,
מפיו דעת ותבונה ,גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".
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 .2לומד ביחידות  -אף הוא צריך לומר תפילת הנכנס ,ובפרט אם הגיע להוראה כדי שלא
יטעה בלימוד והוראה לומר על טמא שהוא טהור ולהיפך .וכן יש לומר את התפילה
ביציאתו.
 .3נוסח נוסף  -טוב לומר נוסח אחד קצר כולל הרבה ,וזהו" :יהי רצון מלפניך ,ה' אלוהינו
ו אלוהי אבותינו שתאיר עיני במאור תורתך והצילנו מכל מכשול וטעות הן בדיני איסור
והיתר הן בדיני ממונות הן בהוראה הן בלימוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ומה
ששגיתי כבר העמידני על האמת ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד כי ד' יתן חכמה מפיו
דעת ותבונה".
 .4תפילות חובה  -הביא בשם הרמב"ם שתפילות אלו הינם חובה ויש לו להתפלל יושב או
עומד כמו שיזדמן לו ,ולא יחזור פניו למזרח או למערב ולא יעשה השתחוויה.

סימן קיא'
סעיף א' -
שצריך לסמוך גאולה לתפילה :422
א .הפסק בין גאולה לתפילה:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב:
העיד רבי יוסי בן אל יקים 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"
וגומר...
כיון דקבעוה רבנן בתפלה  -כתפלה אריכתא דמיא.

רבי יוסי בן אליקים אומר בשם הקהילה הקדושה שבירושלים שכל מי שסומך גאולה לתפילה  -אינו ניזוק
לָתָך" אינו נחשב הפסק ,משום
פָתי ִתפְּ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְּת ִה ֶ
כל היום כולו .הגמרא מסבירה שהפסוק "ה' ְּש ַ
שחכמים קבעו לומר אותו ובכך נחשב הפסוק כחלק מתפילה ארוכה אחת וממילא אין הוא נחשב הפסק
בין גאולה לתפילה.

שו"ע :צריך לסמוך גאולה לתפילה ,ולא יפסיק ביניהם אפילו באמן אחר "גאל ישראל" ולא בשום
פסוק [מ"ב  -והוא הדין לעניית קדיש וקדושה] ,חוץ מ"ה' שפתי תפתח" [מ"ב  -מלבד מוסף ומנחה
שמותר לומר פסוקים].
רמ"א :ויש אומרים שמותר לענות אמן על "ג אל ישראל" [מ"ב  -שאמן שייך לברכה ולא נחשב
הפסק] ,וכן נוהגין [מ"ב  -היינו אחרי החזן .
ב .לסמוך גאולה לתפילה בשבת:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א הלכה א:
תכף לגאולה תפילה" ,יהיו לרצון אמרי פי" מה כתיב בתריה "יענך ה' ביום צרה".

 422וראה לעיל סימן סו שדן בסמיכות גאולה לתפילה והובאו שם הראשונים.
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לְּרצֹון ִא ְּמ ֵרי פִ י וְּ ֶהגְּ יֹון
הירושלמי מסביר את עניין הסמיכה לגאולה על פי סמיכות הפסוקים בתהלים" :יִ ְּהיּו ָ
צּורי וְּ גֹׁאֲ לִי" (יט ,טו) וכתוב אחר כך "יַעַנְָּך ה' ְּביֹום צָ ָרה" (כ ,ב) ,מכאן שתכף לגאולה יש
לִבי לְּ פָ נֶיָך ה' ִ
ִ
תפילה .וחלקו הראשונים האם ניתן להסיק מלימוד זה שדווקא ב"יום צרה" שהם ימי החול צריך לסמוך
לגאולה ולא בשבת:

הגהות אשרי :דווקא בימי החול צריך לסמוך גאולה לתפילה ,אבל בשבת לא צריך .משום
שמהלימוד הנ" ל אנו למדים שדווקא ביום צרה צריך לסמוך ,מה שאין כן שבת שאינו יום צרה.
בית יוסף :אין לחלק בין שבת לימי חול שבכל אופן סומכים ג אולה לתפילה ,משום ש( :א) אותו
פסוק אינו מקור לימוד לסמיכת גאולה לתפילה ,אלא סמך בלבד( .ב) תפילת שבת היא במקום
תפילת חול ,שענייה בעת צרה היא.
דרכי משה :בוודאי אין להפסיק בדברים בטלים וכדומה בשבת ,אולם בדברים הצריכים אפשר
לסמוך על הסוברים שאין צריך לסמוך גאולה לתפילה בשבת.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף  :423צריך לסמוך גאולה לתפילה...
רמ"א עפ"י הדרכי משה :ויש אומרים הא דצריך לסמוך גאולה לתפילה ,היינו דווקא בחול או
ביום טוב ,אבל בשבת אין צריך  , 424וטוב להחמיר אם לא במקום שצריך לכך.

סעיף ב' -
"ה' שפתי תפתח" בחזרת הש"ץ:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :החזן ,כשמתחיל שמונה עשרה בקול רם  -חוזר ואומר" :ה' שפתי תפתח
ופי יגיד" וכו' [מ"ב  -משום שהוא שייך לתפילה].
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אופן אמירת הפסוק  -טוב שיאמר "ה' שפתי
 .2הפסק בין תפילת לחש לחזרה  -הביא בשם הפרי מגדים שרשאי להפסיק רק לדבר
תפתח" בלחש .425

מצווה כגון לענות "יהא שמיה ,"..אבל לדבר רשות נראה שלא .426
423המחבר לא מחלק בין ימ י חול לשבת ,משום לסמוך גאולה לתפילה בכל הימים.
424ומסביר הרמ"א :פירוש  -דטעמא דבעינן למסמך גאולה לתפילה ,משום דכתיב "יענך ה' ביום צרה" וסמיך ליה
"יהיו לרצון אמרי פי וגו' וגואלי" ,ושבת לאו זמן צרה .ולעניות דעתי נראה דמה שאין כן ביום טוב ,הוא משום שהם
ימי הדין כדתנן במשנה ב' פרק קמא דראש השנה" :בפסח ,על התבואה" וכו'.
425וכתב ההלכה ברורה שיש מהאשכנזים שנהגו שהשליח ציבור אומר פסוק זה בלחש ,ויש להם על מה שיסמוכו.
והספרדים נהגו לאומרו בקול רם.
426וכתב ההלכה ברורה שמכל מקום אם סיים תפילתו וממתין שיתחיל השליח ציבור בחזרה ,מותר לו לומר פסוקים
ודברי תורה בלחש ,או לעיין בספר ,ואדרבה ראוי לו לעשות כן כדי שלא יעמוד בטל .ושליח ציבור שסיים תפילתו
וממתין בין לחש לחזרה ,נכון שיחמיר שלא להוציא בשפתיו פסוקים או דברי תורה ,ויעיין בספר בהרהור הלב ודיו.
אבל לענות דברים שבקדושה ,אף שליח הציבור צריך לענות.
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סעיף ג' -
סמיכות גאולה לתפילה>תפילה בציבור:
שו"ע עפ"י הרשב"א :אם עד שלא קרא קריאת שמע מצא ציבור מתפללין  -לא יתפלל עמהם,
אלא קורא קריאת שמע [מ"ב  -בברכותיה] ואחר כך יתפלל ,דמסמך גאולה לתפילה עדיף .והסביר
במשנה ברורה  427שמדובר דווקא בתפילת שחרית ,אבל בערבית יתפלל עמהם ואחר כך קורא
קריאת שמע.

סימן קיב'
סעיף א' -
בקשת צרכים בשלוש ברכות ראשונות ואחרונות:
א .תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד ב:
אמר רבי יוחנן ,ואמרי לה במתניתא תנא :מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה ברכות על
הסדר...
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א:
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.

במסכת מגילה אומר רבי יוחנן ויש אומרים שנשנה בברייתא שמאה ועשרים זקנים שמתוכם מספר נביאים
תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר .במסכת ברכות מלמד רב יהודה שאסור לאדם לשאול את צרכיו
בשלוש הברכות הראשונות והאחרונות ,ומותר לשאול בברכות האמצעיות .שהרי אמר רבי חנינא שבברכות
הראשונות  -המתפלל דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו ,אמצעיות  -דומה לעבד שמבקש פרס מרבו,
אחרונות  -דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ,נפרד ממנו ומודה והולך לו .והסביר התוספות שדווקא צרכי יחיד
אין לש אול עליהם ,אבל צרכי רבים מותר לשאול אף בשלוש ברכות ראשונות ואחרונות ,משום שזה הוא גם
כן מעין השבח וכבוד לרב ,שרבים צריכים לו.

שו"ע עפ"י התוספות :אל ישאל אדם צרכיו בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות .ודווקא צרכי
יחיד ,אבל צרכי ציבור שרי [הלכה ברורה  -ומחמת כן נהגו ישראל להוסיף בעשרת ימי תשובה
"זכרנו לחיים" בברכה ראשונה ,ו"כתוב לחיים" ו"בספר חיים" בברכות האחרונות].

סעיף ב' -
אמירת פיוטים בתפילה:
תוספות ורבינו תם :מכיוון שצרכי רבים מותר לומר בשלוש ראשונות ואחרונות ,נהגו לומר קרובץ
בשלוש ראשונות .המקור לכך :רבי אליעזר הקליר תיקן אותם פיוטים .428
 427על פי הרשב"א שהובא בבית יוסף.
428וראה בבית יוסף שישנו דיון מי הוא רבי אליעזר הקליר ורבים סוברים שהוא התנא רבי אלעזר ברבי שמעון
ואכמ"ל.
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בית יוסף :המנהג הנכון הוא לא לומר קרובץ.
דרכי משה :אין המנהג כבית יוסף ,אלא יש לומר קרובץ בשלוש ראשונות ואחרונות.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :אין לומר פיוטים ולא קרובץ [פירוש  -קרובץ ליוצר ,ויש אומרים שהוא
ראשי תיבות "קול רנה וישועה באהלי צדיקים"] בתפילה .429
רמ"א עפ"י דרכי משה :ויש מתירין [מ"ב  -וכן פסק הרדב"ז וב"ח] ,הואיל וצרכי רבים הם ,וכן
נוהגים בכל מקום לאומרם [מ"ב  -ודווקא ש( :א) לא יעבור על ידם זמן קריאת שמע ותפילה ( .430ב)
שלא יבואו להתענות על ידם עד אחר חצות].

סימן קיג'
סעיף א' -
ברכות שצריך לכרוע בהם :431
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א:
תנו רבנן :אלו ברכות שאדם שוחה בהן :באבות תחלה וסוף ,בהודאה תחלה וסוף ,ואם בא לשוח בסוף כל ברכה
וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה  -מלמדין אותו שלא ישחה.

הברייתא מורה שבשתי ברכות בתפילת שמונה עשרה צריך לכרוע :ברכת "אבות" ו"מודים" תחילה וסוף,
אולם אם רוצה לכרוע בשאר הברכות מלמדים אותו שלא יכרע [תוספות  -הטעם( :א) אם יניחו לו לכרוע
בכל ברכה ,יאמרו אנשים שאין זו תקנת חכמים לכרוע אלא חומרא בלבד ,שהרי כל אחד כורע במקום אחר
ויבואו לבטל לגמרי את הכריעות( .ב) חוששים ליוהרא ,והסביר בט"ז שבכך מחזיק עצמו יותר כשר משאר
הציבור] .ודייק הטור שדווקא בתחילה או בסוף כל ברכה אסור לכרוע ,אולם כשנמצא באמצע של שאר
הברכות רשאי לכרוע .והסכים בבית יוסף עם דיוק זה של הטור .432

429וכך פסק בהלכה ברורה שהספרדים נהגו לא לומר פיוטים בשלוש הברכות הראשונות כגון ביום שמתחילים להזכיר
טל א ו מטר .ומכל מקום פשט המנהג לומר בחזרת השליח ציבור ביום הכיפורים "סדר קדושה" שתיקנו רבי יהודה
הלוי וחבריו.
 430וכן אם הציבור אומרים פיוטים בברכות קריאת שמע ורואה שבינתיים יעבור הזמן  -יתפלל בלחש כסדר עד אחר
קריאת שמע ,דהיינו עד "ויציב ונכון" ,ושם ימתין בשתיקה ע ד שיגיע שליח הציבור לאותו מקום ויתפלל עמו כסדר.
431וראה בטור שמציג מספר נקודות לגבי הברכה הראשונה( :א) המקור לברכת "אבות"" ,גבורות" ו"קדושות"( .ב)
המקור לכך שחותמים בברכה הראשונה באברהם בלבד( .ג) ברכת "אבות" היא הברכה הראשונה ולכן פותחת
וחותמת בברוך ושאר הבר כות הן ברכה הסמוכה לחברתה( .ד) הסיבה לכך שאין בברכה הראשונה מלכות.
432וראה שם שהביא קושיה של מהר"י אבוהב על הטור ,שהרי בסימן קט' כתב הטור שאם צריך להתחיל סמיכה
לגאולה והזדמן לו שהגיע שליח הציבור ל"מודים" שצריך לכרוע באמצע הברכות ,אולם לכתחילה לא יבוא למצב זה .
ואם כן ,למדים שאין לכתחילה לכרוע באמצע הברכה ואילו מסעיף זה משמע שרשאי לכרוע באמצע ברכה בכל עניין.
ולכן תירץ שיש לומר שדווקא שהוא כורע בתפילה מראש ועד סוף יש לו רשות לכרוע ,אבל אין לכרוע באמצע ברכה.
ודחה הבית יוסף דבריו ראה שם ,ולכן שנמצא באמצע ברכה כורע בכל עניין.
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שו"ע עפ"י הטור :אלו ברכות ששוחין בהם :ב"אבות" תחילה ו סוף ,וב"הודאה" תחילה וסוף.
ואם בא לשחות בסוף כל ברכה או בתחילתה  -מלמדין אותו שלא ישחה  ,433אבל באמצעיתן יכול
לשחות [מ"ב  -שאין לחשוש שיבואו לעקור תקנת חכמים על ידי זה ,כיוון שחכמים לא תיקנו כלל
לכרוע באמצע שום ברכה].

סעיף ב' -
זקיפה בכריעה של ראש השנה ויום כיפור:
שו"ע עפ"י הטור :הנוהגים לשחות בראש השנה ויום כיפור כשאומרים "זכרנו" ו"מי כמוך" -
צריכים לזקוף כשמגיעים לסוף הברכה .והסביר במשנה ברורה שיש טעם לכל אחד בנפרד( :א)
"זכרנו"  -יש כריעה מצד תקנת חכמים כשאומר "מגן אברהם" וכאשר הוא כורע לא יהיה ניכר
תקנתם( .ב) "מי כמוך"  -אין שם כריעה מצד תקנת חכמים ואם יכרע יהיה כמוסיף .434
הגה :ואף על גב דב"אבות" כורע בסוף הברכה  -מכל מקום צריך לזקוף מעט בסוף "זכרנו" ,כדי
שיהא נראה שחוזר וכורע משום חיוב [מ"ב  -והטעם לכך( :א) הכריעה הראשונה הייתה רשות( .ב)
צריך לזקוף כדי לכרוע אחר כך ב"ברוך" ולזקוף בשם].

סעיף ג' -
כריעה במקום שתיקנו חכמים:
שו"ע עפ"י רבינו ירוחם :הכורע ב"וכל קומה לפניך תשתחווה" או ב"ולך לבדך אנחנו מודים" או
בהודאה דהלל [מ"ב  -היינו "הודו לה' כי טוב"] וברכת המזון [מ"ב  -היינו ב"נודה לך" או ב"ועל
הכל אנחנו מודים"]  -הרי זה מגונה [פירוש  -שאין לכרוע אלא במקום שתקנו חכמים] .והסביר
במשנה ברורה בשם הט"ז שאין לכרוע דווקא בתפילת עמידה או בהודאות שיש בהם שבח והלול
שלא שייך בהם כריעה  ,435אבל בשאר מקומות יכול לכרוע כרצונו.

סעיף ד' -
צורת הגוף בכריעה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי :המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה.
עולא אמר :עד כדי שיראה איסר כנגד לבו.

433וראה בביאור הלכה שמביא בשם אליה רבה שהאיסור דווקא ב"ברוך אתה" ,אבל בסוף ברכה ממש יכול לכרוע,
והפרי מגדים מפקפק בזה.
 434והסביר שלפי זה יש חילוק ביניהם ,שב"זכרנו" צריך לזקוף קודם שיאמר איזה תיבות הסמוכות ל"ברוך אתה",
כדי שיוכל אחר כך לכרוע ב"ברוך אתה" .אבל בזקיפה של "מי כמוך" אין צריך לזקוף עד שיאמר "ברוך אתה" ,וכן
בשאר ברכות שאין בה כריעה בסופן.
 435אולם במקומות שיש בהם הכנעה רשאי לכרוע .ומה שאסור לכרוע ב"וכל קומה לפניך תשתחווה" למרות שזה דרך
הכנעה ,משום שלא אומר עצמו ("ואנחנו כורעים") אלא אומר על כל העולם שהוא יכרע.
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הגמרא דנה בשיעור הכריעה בתפילה( :א) רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי  -עד שיבלטו ("יתפקקו") כל
החוליות שבגבו( .ב) עולא  -עד כדי שיראה "איסר כנגד לבו" .והובאו בראשונים הסבר לשיעור זה:

רש"י :שעל ידי כריעתו יהיו בבשרו שני קמטים כנגד לבו ,אחד למטה ואחד למעלה וביניהם רוחב
בגודל איסר.
רבינו יונה בשם רש"י :צריך לכרוע עד כדי שחבירו העומד כנגדו לא יוכל לראות כנגד לבו אלא
שיעור איסר.
רב האי גאון ורשב"א :צריך לכופף את ראשו כאגמון ,שיכרע באופן שאם מונח מטבע של איסר על
הקרקע כנגד לבו ,יראה אותו ולא יכרע באופן שראשו זקוף.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב האי גאון :המתפלל ,צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה .ולא יכרע באמצע
מתניו וראשו יישאר זקוף ,אלא גם ראשו יכוף כאגמון.

סעיף ה' -
כשמצטער בכריעה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב:
רבי חנינא אמר :כיון שנענע ראשו שוב אינו צריך.
אמר רבא :והוא  -דמצער נפשיה ומחזי כמאן דכרע.

הגמרא מביאה דעה נוספת לגבי אופן הכריעה בשם רבי חנינא שכיוון שהרכין את ראשו אינו צריך לכרוע
יותר .והסביר רבא שמדובר דווקא באופן שמצער את עצמו אם כורע כריעה גמורה [תוספות  -כגון שהוא
זקן או חולה] ,והסביר רש"י שהרי ניכר שהוא רוצה לכרוע אלא שהוא מצטער ,אבל אם אינו מצטער צריך
לכרוע כריעה גמורה .והבהיר בהגהות אושרי שגם שכורע כמו בסעיף הקודם לא יכרע יותר מדי עד שיהיה
פיו כנגד חגורת המכנסיים.

שו"ע :ולא ישחה כל כך עד שיהיה פיו כנגד חגור של מכנסים [מ"ב  -שנראה כיוהרא ,שכורע יותר
מהשיעור הנצרך] .ואם הוא זקן או חולה ואינו יכול לשחות עד שיתפקקו  -כיון שהרכין [פירוש -
שהשפיל] ראשו ,דיו ,מאחר שניכר שהוא חפץ לכרוע אלא שמצער עצמו.

סעיף ו' -
קצב הכריעה והזקיפה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד ב:
רב ששת כי כרע  -כרע כחיזרא ,כי קא זקיף  -זקיף כחיויא.

רב ששת מסביר שכאשר הוא כרע  -הוא כרע כ"חיזרא" ,וכשהיה זוקף היה זוקף כמו נחש .והסביר רש"י
שהיה כורע כשבט ביד אדם ,שחובטו כלפי מטה בתנועה אחת ,וכשהיה זוקף היה זוקף בנחת מעט מעט
בנחת שראשו תחילה ואחר כך גופו ,כדי שלא תיראה כריעתו עליו כמשוי שהוא מבקש להיפטר ממנו.
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שו"ע עפ"י רש"י :כשהוא כורע  -יכרע במהירות בפעם אחת ,וכשהוא זוקף  -זוקף בנחת ראשו
תחילה ואחר כך גופו ,שלא תהא עליו כמשאוי .436

סעיף ז' -
כורע ב"ברוך" וזוקף בשם:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד א:
אמר ליה שמואל לחייא בר רב :בר אוריאן ,תא ואימא לך מלתא מעלייתא דאמר אבוך!
הכי אמר אבוך :כשהוא כורע  -כורע בברוך ,כשהוא זוקף  -זוקף בשם.

שמואל מספר לחייא בנו של רב דבר ששמע מאביו ,כשהוא כורע  -כורע ב"ברוך" ,כשהוא זוקף  -זוקף בשם
[רש"י  -שנאמר "ה' זוקף כפופים"].

שו"ע :כשכורע  -כורע ב"ברוך" ,וכשזוקף  -זוקף בשם .והסביר במשנה ברורה את סדר הכריעה:
"ברוך"  -כורע בברכיו" ,אתה"  -כורע עד שיתפקקו החוליות" ,מודים"  -כורע ראשו וגופו כאגמון
בבת אחת ויעמוד כך בכריעה עד ה' ואז יזקוף .437

סעיף ח' -
שלא לכרוע בתפילה כשמולו עבודה זרה:
שו"ע עפ"י הגהות אושרי :המתפלל ובא כנגדו נוכרי ,ויש לו שתי וערב בידו ,והגיע למקום
ששוחין בו  -לא ישחה [מ"ב  -שנראה כעובד עבודה זרה] ,אף על פי שלבו לשמיים .והסביר בהלכה
ברורה שאפילו נמצא שם לבדו ואין אדם רואהו  -אסור לכרוע ,משום שכל דבר שאסרו בו משום
מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור.

סעיף ט' -
נוסח ברכת "אבות":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב:
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  -א י
לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ,ואתו א1נשי 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!
436אולם ראה בהלכה ברורה שהביא שלדעת רבינו האר"י מצינו ליהפך שבזקיפה גופו תחילה ואחר כך ראשו .וכן ראה
פסקי תשובות.
437אולם ראה בהלכה ברורה שזה מנהג האשכנזים ,אבל הספרדים נהגו שלא לכרוע בברכיים כלל ,אלא שאומר
"ברוך" כורע בכל גופו עד שיתפקקו החו ליות שבשדרה.
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הגמרא מספרת על אחד שירד לפני התיבה להיות שליח ציבור בנוכחתו של רבי חנינא ,ואמר בתחילת
תפילת העמידה" :האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד".
לאחר שסיים את תפילתו פנה אליו רבי חנינא ושאלו מדוע הוא משבח בשבחים אלו להקב"ה ,והרי אנו
מצידנו מכירים שלושה שבחים "הגדול ,הגיבור והנורא" ואם משה לא היה אומר אותם ואחריו היו אנשי
הכנסת הגדולה מתקנים אותם בתפילה לא היינו יכולים לומר אותם כלל .משל למלך בשר ודם שהיו לו
מספר רב של זהב והיו משבחים אותו בדינרי כסף והרי אין שבח אלא גנאי עבורו.

שו"ע :אין להוסיף על תאריו של הקדוש בר וך הוא ,יותר מ"האל הגדול הגבור והנורא" .ודווקא
בתפילה ,מפני שאין 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.

סימן קיד'
סעיף א' -
זמני הזכרת "משיב הרוח ומוריד הגשם":
א .תחילת זמן "משיב הרוח":
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד א:
משנה :מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים...
גמרא :מאי טעמא?
אמר רב יוסף :מתוך ששקולה כתחיית המתים ,לפיכך קבעוה בתחיית המתים...

המשנה קובעת שאת ההזכרה "משיב הרוח ומוריד הגשם" ("גבורות גשמים") אומרים בברכת "תחיית
המתים" שבתפילת העמידה .ומסביר רב יוסף שמתוך ששקולה ירידת הגשמים כתחיית המתים ,שהרי אף
הגשמים מביאים חיים לבני אדם.
ב .תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א:
משנה :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!
גמרא (ד ,ב) :אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי יהודה.

המשנה מציגה שלוש דעות לגבי הזמן שבו מתחילים להזכיר "משיב הרוח"( :א) רבי אליעזר  -מיום טוב
ראשון של חג סוכות .בוודאי שאין לבקש על גשמים בחג הסוכות שהרי הם סימן קללה ,אלא יש להזכיר
את גבורתו של הקב"ה בזמנו הראוי שצריכים לו( .ב) רבי יהושע  -מיום טוב האחרון של סוכות ("שמיני
עצרת") .משום שבהזכרה הוא נראה שמתפלל שירד גשמים בחג ,וזה סימן קללה שיוצאים ישראל מהסוכה
ונראה שאין הקב"ה חפץ בישיבתנו בסוכה( .ג) רבי יהודה  -מיום טוב האחרון של חג סוכות ("שמיני עצרת")
בתפילת מוסף ("אחרון") ולא בשחרית ("ראשון") .הגמרא בהמשך פוסקת שהלכה כרבי יהודה.
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שו"ע :מתחילין לומר בברכה שנייה "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילת מוסף של יום טוב
האחרון של חג [מ"ב  -ודווקא בזמן זה  .]438והסביר במשנה ברורה שאם טעה והזכיר "משיב
הרוח" בליל יום טוב או שחרית  -אינו חוזר.
ב .סוף זמן "משיב הרוח":
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א:
משנה :רבי יהודה אומר :העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג  -האחרון מזכיר ,הראשון אינו מזכיר .ביום טוב
ראשון של פסח  -הראשון מזכיר ,האחרון אינו מזכיר.
גמרא (ד ,ב) :אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי יהודה.

רבי יהודה מתייחס גם לסופם של ימות הגשמים שמפסיקים להזכיר "משיב הרוח" ביום טוב הראשון של
פסח בתפילת מוסף .והסביר בבית יוסף שנראה מתשובת הרא"ש ,שלמרות שבספרד ואשכנז צריך גשם גם
אחרי יום טוב ראשון של פסח ,נוהגים בכל העולם להפסיק לשאול ולהזכיר .הגמרא בהמשך פוסקת
שהלכה כרבי יהודה.

שו"ע :ואין פוסקין עד תפילת מוסף של יום טוב הראשון של פסח .והסביר במשנה ברורה שאם
טעה ולא הזכיר גשמים בליל פסח או בשחרית  -אינו חוזר.
רמ"א כרב עמרם [סעיף ג'] :יש אומרים ששליח ציבור פוסק להזכיר בתפילת מוסף יום טוב
הראשון של פסח ,אבל הקהל מזכירין ואינן פוסקין עד מנחה [מ"ב  -שבמוסף עדיין אין היכר
לציבור] ,ששמעו כבר משליח הציבור שפסק בתפילת המוסף ,וכן נוהגין.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1הכרזה לפני התפילה שמפסיקים להזכיר גשמים  -במקום שאומרים בקיץ "מוריד הטל"
(לקמן סעיף ג') יכול להכר יז "מוריד הטל" .אך במקומות שלא מזכירים בקיץ "מוריד
הטל" אין להכריז שאין אומרים "מוריד הגשם" ,מפני שנראה כממאנים בגשמים ,והרי
אמרו אין מתפללים על רוב טובה.
 .2איחר למוסף של יום טוב ראשון של פסח  -אם שליח הציבור התפלל כבר ופסק מלהזכיר
גשם ,שוב לא יזכיר היחיד גשם  .ואם יש לו ספק אם שליח הציבור התפלל כבר ,עדיף שלא
יזכיר גשם.

סעיף ב' -
הכרזה קודם ההזכרה:
תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק א הלכה א:
רבי אבא בשם רבי פדת :אסור ליחיד להזכיר ,עד שיזכיר שליח ציבור.
 438שהיה ראוי להזכיר מיום טוב ראשון של סוכות שבו נידונים על המים ,אלא לפי שהם סימן קללה שאי אפשר לשבת
בסוכה בשעת גשם  -מזכירים דווקא אחרי שבעת ימי הסוכות .וראוי היה להתחיל בליל יום טוב האחרון ,אולם לפי
שבתפילת ערבית אין כל העם בבית הכנסת נמצא זה מ זכיר וזה אינו מזכיר ויעשו אגודות אגודות .וראוי היה להתחיל
בשחרית של יום טוב אחרון ,אולם מפני שצריך לסמוך גאולה לתפילה אי אפשר להכריז כמו שנלמד בסעיף הבא.
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רבי אבא פוסק שאסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליח ציבור ,ופירש הראב"ד שאסור להזכיר "משיב הרוח
ומוריד הגשם" עד אשר יכריז שליח הציבור "משיב הרוח" או "מוריד הטל" ,כדי שלא יהא דבר מעורב
ביניהם שזה מזכיר וזה אינו מזכיר .ולכן הסיק הראבי"ה שאסור ליחיד להקדים תפילתו לתפילת הציבור,
אף אם היה אנוס או חולה.

שו"ע :אסור להזכיר הגשם עד שיכריז השליח ציבור [הגה  -ויש אומרים  439שקודם שמתחילין
מוסף מכריז השמש "משיב הרוח" וכו' ,כדי שהציבור יזכירו בתפילתן ,וכן נוהגין] .הלכך ,אף אם
הוא חולה או אנוס  -לא יקדים תפילתו לתפילת הציבור ,לפי שאסור להזכיר עד שיאמר שליח
הציבור .אבל אם יודע שהכריז שליח הציבור ,אף על פי שהוא לא שמע  -מזכיר .ומטעם זה ,הבא
לבית הכנסת והציבור התחילו להתפלל  -יתפלל ויזכיר ,אף על פי שהוא לא שמע משליח הציבור
[מ"ב  -משום שמן הסתם כבר הכריזו כבר].
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1כשלא הכריזו קודם מוסף  -אסור להזכיר הגשם במוסף ,אלא שליח הציבור כשחוזר
תפילתו אומר "מוריד הגשם" וזה נחשב כהכרזה.
 .2כשלא הכריזו קודם מוסף ואחר אמר בתוך תפילתו בקול רם  -בדיעבד שעשה כן מותר
לשומעים להזכיר בתפילתם גשם ,שזו נחשבת הכרזה .אמנם אם לא הזכיר בתפילתו את
הגשם  -אינו חוזר ,משום שיש אומרים שאם אחד המתפללים א מר בקול רם אין זה נחשב
הכרזה.
 .3שהכריז "משיב הרוח" בלבד  -אינו נחשב להכרזה ,שהרי יש מקומות שאומרים גם בקיץ
"משיב הרוח" ,אלא יסיים "ומוריד הגשם".
 .4התפללו בשמיני עצרת\ פסח ותיקין ובא מניין שני  -יש להסתפק האם ההכרזה שהייתה
בתפילת ותיקין מועילה לכך שהיחיד יוכל להזכיר במוסף.

סעיף ג' -
הזכרת "משיב הרוח" ו"מוריד הטל":
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ג עמוד א:
תנא :בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ,ואם בא להזכיר  -מזכיר.
מאי טעמא?
אמר רבי חנינא :לפי שאין נעצרין...
אמר רבי חנינא :הלכך :בימות החמה ,אמר "משיב הרוח"  -אין מחזירין אותו ...בימות הגשמים ,לא אמר "משיב
הרוח" אין מחזירין אותו.

הברייתא פוסקת שלא חייבו חכמים להזכיר "משיב הרוח" ו"מוריד הטל" ,אולם אם בא להזכיר  -מזכיר.
רבי חנינא מסביר שלא חייבו חכמים להזכיר טל ורוחות ,משום שהטל והרוח נמצאים תמיד ,לפי שאין
439והסביר במשנה ברורה בשם אחרונים שיש טעות סופר ואין לגרוס "יש אומרים" אלא "פירוש" ,משום שאין
מחלוקת בין המחבר לרמ"א .אולם ראה במגן אברהם שסובר שאין טעות ובאמת יש מחלוקת ,שדעת המחבר היא
שאין השמש מכריז קודם התפילה אלא שליח הציבור מתפלל תפילת הגשם ותפילת הטל וזוהי ההכרזה.
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העולם יכול להתקיים בלעדיהם ("אין נעצרין")  .440רבי חנינא ממשיך ומסיק מהברייתא ,שמכיוון שלא
חייבו חכמים להזכיר רוחות :אם בימות החמה (מפסח עד סוכות) אמר "משיב הרוח"  -אין מחזירים אותו,
אם בימות הגשמים (סוכות עד פסח) לא אמר "משיב הרוח"  -אין מחזירים אותו .והביא בטור שני מנהגים
לגבי אמירת "משיב הרוח" ו"מוריד הטל" בימות החמה:

מנהג ספרד :נוהגים להזכיר אף בימות החמה "מוריד הטל" ,והסביר בבית יוסף שמה שנאמר
"לפי שאין נעצרין" ,שאין הכוונה שלגמרי הם אינם נעצרים  ,441שהרי הם יכולים להתחזק או
להיחלש .אלא שחכמים חייבו דווקא שנעצר לגמרי ,ואם בא להזכיר את הרוח או הטל כדי
שיתווספו בזמן הראוי להם מזכיר וזכור לטוב.
מנהג אשכנז :אין נוהגים להזכיר "מוריד הטל" או "משיב הרוח" כלל ,אלא אומר "רב להושיע,
מכלכל חיים" וכו' .והסביר בבית יוסף שמנהג זה מתבסס על ההבנה שרבי חנינא פסק "אין
מחזירים אותו" ,הכוונה שלכתח ילה אין לו להזכיר "משיב הרוח" ,ומשמע שהוא הדין לגבי
"מוריד הטל" שלא צויינה במפורש בדבריו.
פסק ההלכה:
שו"ע כמנהג ספרד :אם אמר "משיב הרוח" [הגה  -בימות החמה] ,או לא אמרו בימות הגשמים -
אין מחזירין אותו [מ"ב  -אפילו עדיין לא סיים את הברכה] .וכן בטל ,אם הזכירו בימות הגשמים,
או לא הזכירו בימות החמה  -אין מחזירין אותו.
רמ"א כמנהג אשכנז :ואנו בני אשכנז לא מזכירין "טל" לא בימות החמה ולא בימות הגשמים
[מ"ב  -אולם בשאלה נוהגים לבקש על טל  ,]442רק אומרים בימות החמה "ורב להושיע מכלכל
חיים" וכו'.
פסקי תשובות :מנהג זה שלא להזכיר "מוריד הטל" בימות הקיץ בזמננו מצוי רק במקצת
הקהילות ,כי במרוצת הדורות גם אצל האשכנזים הלך והתפשט המנהג להזכיר "מוריד הטל"
בקיץ ,וכפי שהעיד בשער הציון שכך המנהג כיום.

סעיף ד' -
הזכיר "מוריד הגשם" בימות החמה:
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ג עמוד ב:
אמר רבי חנינא :הלכך :בימות החמה ..אמר "מוריד הגשם"  -מחזירין אותו.

רבי חנינא פוסק שאם בימות החמה (מפסח עד סוכות) אמר "מוריד הגשם"  -מחזירים אותו ,והסביר רש"י
מפני שבארץ ישראל הגשמים בימות החמה יש בהם נזק לקציר והם סימן קללה ונמצא שלא התפלל כהוגן.
440הגמרא שם מביאה מקור לרבי חנינא( :א) טל  -בתקופת של אליהו בשנות הבצורת ,למרות שלא ירד להם מטר ,ירד
להם טל( .ב) "כִ י כְּ ַא ְּרבַ ע רּוחֹות הַ שָ מַ יִם פֵ ַר ְּש ִתי ֶא ְּתכֶם נְּ אֻם ה'" (זכריה ,ב ,י) ,פירוש :כמו ארבע רוחות השמיים
שמנשבות בכל העולם ומקיימות אותו ,כך ה' אומר לישראל שהוא פרס אותם בכל רוחות העולם לקיימו.
441כמו הבנת הר"ן.
442מפני שאנו מבקשי ם שיהיה הטל לברכה .ובימות החמה אף בשאלה לא אומרים טל .ובדיעבד אם אמר בימות
החמה ,בהזכרה או בשאלה  -אין מחזירים אותו.
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והבהיר רבינו יונה שאפילו אם צריכים את הגשם בימות החמה מחזירים אותו ,משום שאין לשנות ממטבע
חכמים .וחלקו הראשונים מה הכוונה ש"מחזירים אותו":

רא"ש וראבי"ה :אם סיים תפילת עמידה  -חוזר על כל התפילה .ואם נזכר בעודו מתפלל :אם
עדיין הוא עומד בברכת "מחיה המתים"  -חוזר לראש הברכה ואומרה בלא "מוריד הגשם" ,ואם
לא נזכר עד שסיים את הברכה  -חוזר לראש התפילה ,שהרי שלוש ראשונות נחשבות כאחת.
מרדכי :גוערים ומוחים בו שלא יאמר יותר "משיב הרוח" בימות החמה ,ואין להבין ש"מחזירים
אותו" הכוונה שמחזירים אותו ממש ,כי מה יועיל שיחזירו אותו והלא הוא כבר אמר זאת.
רמב"ם :אם טעה בימות החמה ואמר "מוריד הגשם"  -חוזר לראש .והסיק בבית יוסף שמשמע
שבכל אופן חוזר לראש התפילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :אם אמר "מוריד הגשם" בימות החמה [מ"ב  -אפילו ביום הראשון שפסק - ]443
מחזירין אותו ,וחוזר לראש הברכה [מ"ב  -ובדיעבד שסיים ברכתו ,יצא] .ואם סיים הברכה  -חוזר
לראש התפילה  .444ואפילו במקום שצריכים גשם בימות החמה  ,445אם הזכיר גשם במקום טל -
מחזירין אותו [ 446הגה  -וכן אם הזכיר גשם וטל נמי מחזירין אותו].
גר"א כרמב"ם :מכל מקום צריך לחזור לראש התפילה ,ולכן אם אמר "מוריד הגשם" בימות
החמה ונזכר קודם סיום הברכה  -חוזר לראש התפילה ולא לראש הברכה.

סעיפים ה' -ו'
לא הזכיר "מוריד הגשם" בימות הגשמים:
א .שסיים כל הברכה והתחיל ברכה שאחריה (ה'):
א .תלמוד בבלי מסכת תענית דף ג עמוד ב:
אמר רבי חנינא :הלכך...בימות הגשמים...לא אמר "מוריד הגשם"  -מחזירין אותו.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק א עמוד א:
רבי זעירי בשם רבי חנינא היה עומד בגשם והזכיר של טל  -אין מחזירין אותו .בטל והזכיר של גשם  -מחזירין אותו.
בגשם והזכיר של טל אין מחזירים אותו? והא תניא אם לא שאל בברכת השנים או שלא אמר גבורות שמים בתחיית
המתים  -מחזירין אותו!
ההוא ,ד לא אדכר לא טל ולא מטר.

 443שלפי המחבר מדובר במוסף של יום טוב ראשון של פסח ,ולרמ"א מדובר דווקא במנחה.
444והביא במשנה ברורה מחלוקת במקרה שאמר "ברוך אתה ה'" .פרי מגדים :חוזר לראש התפילה ,כמו דין שסיים
את הברכה .חיי אדם :יסיים "למדני חוקיך" כדי שלא תהיה ברכה לבטלה וחוזר ל"אתה גיבור".
445וראה בביאור הלכה שהסתפק אם יש עצירת גשמים בימות החמה והזכיר ושאל גשם אם יצא ,ולכן טוב שיחזור
ויתפלל בתורת נדבה.
446והסביר במשנה ברורה שאף שלעניי ן שאלה פסק לקמן [קיז ,ב] שאם שאל באופן זה מטר בברכת השנים בימות
החמה שאין מחזירים אותו ,שונה דין הזכרה ,משום שהוא שבח ואין דרך להזכיר שבח בדבר שהוא קללה בשאר
המקומות.
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רבי חנינא פוסק שאם בימות הגשמים (מסוכות עד פסח) לא אמר "מוריד הגשם"  -מחזירים אותו .אולם,
בירושלמי למדנו שדווקא שלא הזכיר לא "מוריד הטל" ו"מוריד הגשם" מחזירים אותו ,אבל אם הזכיר
"מוריד הטל" בימות הגשמים לא מחזירים אותו .והסביר בבית יוסף שלמרות שצריך לשבחו על דבר
שמפסיק כמו הגשם ,מכל מקום בדיעבד אם שיבח בדבר שהוא צורך העולם אין מחזירים אותו .ופסק
הרי"ף הלכה כדברי הירושלמי ,למרות שנראה שהוא חולק על התלמוד הבבלי.

שו"ע עפ"י הרי"ף :בימות הגשמים ,אם לא אמר "מוריד הגשם"  -מחזירין אותו .והני מילי שלא
הזכיר טל ,אבל אם הזכיר טל  -אין מחזירין אותו.
ב .שלא סיים כל הברכה (ו'):
ראבי" ה ורבינו ירוחם  :447אם לא חתם הברכה  -אין צריך לחזור לראש הברכה ,אלא חוזר ל"משיב
הרוח ומוריד הגשם ,מכלכל חיים".
רא"ש :אם נזכר קודם שסיים הברכה  -אומר "מוריד הגשם" במקום שנזכר ,משום שלא קבעו
חכמים מקום להזכרה בתוך הברכה אלא אמרו שיש לומר בברכת "מחיה המתים" ונהגו לאומרה
לפני "מכלכל חיים" לפי שהגשמים כלכלה ופרנסה.
רמב"ם :מי שטעה בימות הגשמים ולא אמר "מוריד הגשם" ולא "מוריד הטל"  -חוזר לראש.
והסיק בבית יוסף שמשמע שבכל אופן חוזר לראש התפילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :במה דברים אמורים שמחזירין אותו כשלא אמר בימות הגשמים "מוריד הגשם",
היינו כשסיים כל הברכה והתחיל ברכה שאחריה [מ"ב  -אפילו תיבת "אתה" לבד] ,ואז חוזר לראש
התפילה .אבל אם נזכר קודם שסיים הברכה  -יאמר במקום שנזכר .אמנם הסביר במשנה ברורה
שאם נזכר לאחר שאמר "ונאמן אתה להחיות מתים"  -צריך לחזור ולומר "ונאמן ,"...משום
שצריך מעין חתימה סמוך לחתימה.
ג .שסיים כל הברכה ולא התחיל ברכה שאחריה (ו'):
ראבי"ה ורא"ש בהבנת הבית יוסף :אם שכח להזכיר "מוריד הגשם" וסיים ברכת "מחייה
המתים" ולא התחיל ברכת "אתה קדוש"  -אין צריך לחזור ,אלא אומר באותו מקום "משיב הרוח
ומוריד הגשם" בלא חתימה .וכן לגבי הזכרת "יעלה ויבוא" בראש חודש ,אם לא פתח ב"מודים" -
אין צריך לחזור ל"רצה" אלא אומר באותו מקום "יעלה ויבוא" .משום שכל שלא התחיל בברכה
שלאחריה ,לא נקרא סיום ברכה זו לגמרי לעניין כל הדברים שמחזירים אותו.
רבינו אלחנן :אפילו בדבר שאין מחזירים אותו ,כגון "יעלה ויבוא" בערבית  -רשאי לאומרו בין
ברכה לברכה .משום שאין הבדל בדין בין דברים שמחזירים ללא מחזירים ,כאשר לא עקר רגליו.
הוכחה :במסכת ברכות (מט ,ב) שאם שכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון ולא התחיל בברכת "הטוב
והמטיב"  -אומר שם ברכה חדשה.
 447ובבית יוסף הביא שרבינו ירוחם סובר שהרא"ש מודה לראבי"ה ,ומה שהציג הרא"ש את הראבי"ה לא לחלוק עליו
אלא דרך סברה.
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רא"ש ורבינו יונה :כל אותם הזכרות שאין מחזירים [בית יוסף  -ואפילו בדברים שמחזירים ,]448
כיוון שסיים אותה ברכה  -אינו חוזר ואינו רשאי לאומרו בין ברכה לברכה ,אף על פי שלא פתח
בברכה שלאחריה .משום שבעצם סיום הברכה מחשיבים אותו כהתחיל את הברכה הבאה ,ואם
חזר תיחשב הברכה כברכה לבטלה.
סיכום שיטות הראשונים  -נמצא בין שתי ברכות:
הזכרות שמחזירים

הזכרות שלא מחזירים

ראבי"ה

אומר במקום בלא חתימה

אינו חוזר ואינו רשאי לומר בין ברכה לברכה

רבינו אלחנן

אומר במקום בלא חתימה

אומר במקום בלא חתימה

רבינו יונה

אינו חוזר ואינו רשאי לומר בין ברכה לברכה

אינו חוזר ואינו רשאי לומר בין ברכה לברכה

פסק ההלכה:
ונזכר קודם
שו"ע כראבי"ה :ואפילו אם סיים הברכה [מ"ב  -וכן אם נזכר לאחר שאמר
שהתחיל "אתה קדוש"  -אין צריך לחזור ,אלא אומר [מ"ב  -ולכתחילה מיד]" :משיב הרוח ומוריד
הגשם" בלא חתימה.
הגה :שלושה ברכות הראשונות חשובות כאחת ,ובכל מקום שטעה בהם  -חוזר לראש ,בין שהוא
יחיד בין שהוא ציבור.
השם ,]449

סעיף ז' -
שחוזר לברכה שטעה בה דווקא בשוגג:
שו"ע עפ"י הראבי"ה :בכל מקום שאנו אומרים חוזר לברכה שטעה בה  -הני מילי שטעה בשוגג,
אבל במזיד ומתכוין  -חוזר לראש.

סעיף ח' -
ספק אם הזכיר גשם או טל:
שו"ע  :450בימות החמה ,אם נסתפק אם הזכיר "מוריד הגשם" אם לא  -עד שלושים יום בחזקת
שהזכיר הגשם ,וצריך לחזור [מ"ב  -אבל מכאן ואילך ,כבר הורגל לשונו לומר כהלכה].
הגה :והוא ה דין לדידן דאין מזכירין טל בימות החמה ,אם נסתפק לו אם אמר "מוריד הגשם"
בימות הגשמים  -כל שלושים יום חוזר ,דודאי אמר כמו שרגיל והרי לא הזכיר לא טל ולא גשם.
לאחר שלושים יום  -אינו חוזר.

448בדעת רבינו יונה.
 449כלומר יסיים "מחיה המתים" ויאמר מיד "משיב הרוח ומוריד הגשם" .אמנם לדעת המשנה כתב שעדיף שיסיים
"למדני חוקיך" ובכך דינו כאילו עומד עדיין באמצע ברכה ,ויחזור ל"משיב הרוח" ויגמור בסדר.
 450על פי הירושלמי תענית פרק א הלכה א.
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אופן חישוב החזקה:
גר"א :עד שלושים יום בחזקת שהזכיר ,ויש בזה קולא וחומרא :קולא  -הסתפק אם שאל
גשמים בימות החורף  -אינו צריך לחזור כל שעבר שלושים יום ,ואף שלא התפלל תשעים
תפילות שהרי בשבת וימים טובים אינו שואל גשמים .חומרא  -הסתפק בימות החמה אם
הזכיר "מוריד הגשם"  -עד שלושים יום בחזקת שהזכיר הגשם וצריך לחזור.
אליה רבה :עד שהשלים תשעים תפילות ,ויש בכך קולא וחומרא :קולא  -בפחות
משלושים יום ,מפני שיש תפילות מוספים .חומרא  -הסתפק אם שאל גשמים בימות
החורף ,שצריך לחזור כל שלא השלים תשעים תפילות.
משנה ברורה :יש לפסוק לקולא בשני המקרים.
 .2חישוב שלושים יום כשיש ימים שלא התפלל בהם  -הביא בשם הט"ז שאם שגג או פשע
מספר ימים ולא התפלל  -אין צריך להשלים כנגד זה יום אחר להשלים השלושים יום.
והדרך חיים מפקפק בזה.
 .3הסתפק לאחר התפילה אם הזכיר "יעלה ויבוא" בראש חודש  -אם ברור לו שהיה בדעתו
לזכור מעין המאורע בתוך התפילה ,ולאחר זמן נפל ספק בלבו אם הזכיר בתפילה  -אין
צריך לחזור .ואם התעורר הספק מיד אחר התפילה  -יש לחזור.

סעיף ט' -
אמירת "מוריד הטל" תשעים פעם:
מהר"ם ורא"ש :אם אומר בשמיני עצרת ברכת "אתה גיבור" עד " משיב הרוח ומוריד הגשם"
תשעים פעמים ,כנגד שלושים יום שאומר שלוש פעמים ומסתפק  -אינו צריך לחזור .הוכחה:
במסכת בבא קמא (כד ,א) נאמר שאם שור שנגח בשלוש מועדים רחוקים זה מזה נחשב "שור
מועד" ,אז אם אם נגח בשלוש מועדים קרובים כל שכן .והוא הדין לכך שהוא אומר תשעים
פעמים באותו יום.
רבינו פרץ :לא מועיל לומר תשעים פעמים רצוף באותו יום ,אלא צריך שלושים יום שבו חוזר על
הנוסח שלוש פעמים .ויש לדחות את הראיה שמדובר על שור שמראה שהוטבע בו הקניין ,אבל
כאן הדבר תלוי בהרגל לשונו והלשון אינו מורגל כל כך שעושה זאת בקירוב.
פסק ההלכה:
שו"ע כמהר"ם :אם ביום ראשון של פסח אומר ברכת "אתה גיבור" [מ"ב  -ויתחיל מן "מחיה
מ תים אתה" כדי שלא יאמר השם לבטלה] עד "מוריד הטל" תשעים פעמים  ,451כנגד שלושים יום
שאומר אותו שלוש פעמים בכל יום  -משם ואילך אם אינו זוכר אם הזכיר גשם הרי הוא בחזקת
שלא הזכיר גשם ,ואינו צריך לחזור.
451והביא במשנה ברורה בשם החתם סופר שטוב לומר מאה פעמים ואחד ,על פי מה שאמרו במסכת חגיגה (ט ,ב) אינו
דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת .ובדיעבד שאמר תשעים פעם  -אינו חוזר.
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הגה :וכן לדידן ,אם אמר עד "מכלכל חיים" בלא "משיב הרוח ומוריד הגשם" שמזכירין בימות
הגשמים  .452וכן ,אם אמר בשמיני עצרת תשעים פעמים "אתה גבור" עד "מוריד הגשם" ,אם
נסתפק אחר כך אם הזכיר או לא  -חזקה שהזכירו.
משנה ברורה  -תשעים פעם בדילוגים:
אם הרגיל לשונו רק במקצת וגם עברו מספר ימים מהחג באופן שבסך הכל אמר תשעים פעמים
"מחיה מתים ,אתה רב להושיע מוריד הטל" ,וכגון ש אמר כן ביום אחד רק ארבעים וחמש פעמים,
וכבר עברו חמישה עשר יום מיום טוב ראשון של פסח והסתפק אם הזכיר כראוי  -אינו חוזר ,שהרי
בצירוף מה שאמר קודם לכן ארבעים וחמש פעמים יש כאן תשעים פעמים.

סימן קטו'
סעיף א' -
ברכת "אתה חונן":
שו"ע  :453מפני שמותר האדם מן הבהמה היא הבינה והשכל ,קבעו ברכת "אתה חונן" ראש
לאמצעיות ,שאם אין בינה אין תפילה  .454והביא במשנה ברורה טעם נוסף :מפני שזו עיקר
השאלה שצריך האדם לשאול מאת הבורא ,שיתן לו שכל ודעת ישר למאוס ברע ולבחור בטוב.
משנה ברורה  -טעם לסמ יכות בין הברכה החמישית -תשיעית :455
" .1השיבנו" אחר "הדעת"  -כי מתוך הדעת נותן לבו על חטאו ,וכוונת הברכה הזאת לבקש
מאת ה' יתברך שיכניע וישפיל גאות יצרו.
" .2סלח לנו" אחר "השיבנו"  -צריך שיעלה על לבו החטאים או הפשעים

בעצמם .456

" .3רפאנו" אחר "גאולה"  -שכל זמן שאדם בצער אינו עומד מעל חוליו ועיקר הכוונה לבקש
מאת אלוקינו שירפא אותנו כדי שנהיה בריאים וחזקים לעסוק בתורה כראוי ולשמור כל
המצוות.
 .4פרנסה אחר "רפאנו"  -שכשהאדם חולה אז אינו מבקש על המזון ,אבל אחר שהתרפא
מבקש אחר פרנסתו לחזור ולהבריא גופו ונפשו ,וצריך לכוון שיזמין לנו ה' יתברך
פרנסתנו בנחת ולא בצער ,בהיתר ולא באיסור.
452והביא במשנה ברורה בשם דרך החיים שחולק על הרמ"א שלא מועיל לומר "רב להושיע מכלכל חיים" תשעים
פעמים.
 453על פי הגמרא במסכת ברכות (לג ,א).
454והסביר במשנה ברורה שלכן מבדילים בברכה זו ,לפי שהיא חכמה שהאדם מבדיל בין דבר לדבר ורמז לדבר "בינה"
ראשי תיבות :בשמים ,יין ,הבדלה ,נר.
455וראה גם בטור.
456וציין במשנה ברורה שבשתי ברכות אלו מזכירים "אבינו"  ,משום שאנו מזכירים לפניו שהאב חייב ללמד את בנו.
וב"סלח לנו" משום שכתוב "וישב על ה' וירחמהו" ,על כן אנו מזכירים רחמי האב על הבן.
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סימן קטז'
סעיף א' -
ברכת "רפאנו":
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד ב:
ומה ראו לומר רפואה בשמינית?
אמר רבי אחא :מתוך שנתנה מילה בשמינית ,שצריכה רפואה ,לפיכך קבעוה בשמינית.

הגמרא מסבירה שברכת "רפאנו" ממוקמת שמינית בתפילת שמונה עשרה ,כי מצוות המילה ביום השמיני
הֹוׁשיעֵנִי וְּ ִאּוָ ֵׁשעָ ה
ִ
פָאנִי ה' וְּ ֵא ָרפֵא
ללידה .הטור מביא קושי :הפסוק שממנו נלמד ברכת "רפאנו" נאמרְּ " :ר ֵ
לָתי ָא ָתה" (ירמיה יז ,יד) ,מפסוק זה אנו למדים שאומרים בלשון יחיד ("רפאני") .אולם ,אנו
כִ י ְּת ִה ִ
אומרים אותו בלשון רבים ("רפאנו") והרי שנינו בתוספתא במגילה (ג ,כא) שאם הכתוב הוא בלשון יחיד
אין לשנות אותו ללשון יחיד ולהיפך .וחלקו הראשונים ביישוב הקושי:

רמ"ה :דווקא שמתרגם את הפסוקים אינו רשאי להפוך מלשון יחיד לרבים וליהפך או שקורא את
הפסוק ככתבו בזמן שמתכוון לקרוא ,אבל פסוק של תפילה רשאים לשנות לפי צורך השעה לפי
עניין תחינתם ובקשתם .משום שאין כוונת הציבור לקרוא אותו אלא להתחנן דרך תפילה ובקשה,
והרי הן כשאר תפילות.
רבינו יונה ורא"ש :דווקא כשקורא כל המזמור או כל העניין כסדר אז אין לשנות ,אבל כשמתפלל
ואו מר פסוקים הנה והנה יכול לשנות מיחיד לרבים ומרבים ליחיד.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמ"ה" :רפאנו ה' ונרפא" ,אף על גב דהכתוב ליחיד  -אין מכנין אותו לרבים [מ"ב  -והוא
הדין לשאר שינויים ,כגון גוף נסתר לנוכח  .]457הני מילי? בזמן שמתכוין לקרות ,אבל כשאומר
אותו דרך תפילה ובקשה מותר.
רמ"א כרבינו יונה :ומכל מקום אם אומר מזמור שלם  -אסור לשנות מלשון יחיד לרבים ,או
להיפך.
ולכן אין להקל לשנות מלשון רבים ללשון יחיד
הלכה ברורה :יש להחמיר כשני
וליהפך אלא כשאומר פסוק אחד וגם אומרו דרך תפילה ובקשה ,אבל כשאומר מזמור שלם אין
להקל לשנותו מלשון יחיד ללשון רבים ומלשון רבים ללשון יחיד אפילו כשאומרו דרך תפילה
ובקשה.
הפירושים ,458

457והוסיף בהלכה ברורה שיש האומרים מזמור תהלים לרפואת חולה ורוצה לשנות מלשון זכר ללשון נקבה ,כגון
שאומרים מזמור "יענך ה' ביום צרה" לרפואת אישה יולדת היושבת על המשבר והופכים הפסוק מלשון זכר זכר
ללשון נקבה ,יש למחות בידם.
 458משום שנראה מלשון הרמ"א שלא כתב "יש אומרים" שאין מחלוקת בין הראשונים ,ואף המחבר מודה להגה שלו.
וראה לקמן בט"ז אות ב' שסובר שהם חולקים ומתוך כך מברר נפקא מינה ביניהם.
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א .משנה ברורה  -הזכרת חולה ב"רפאנו" :459
יכול להזכיר את החולים ב"רפאנו" ויאמר "רפא נא פלוני בן פלוני רפואה שלימה בתוך שאר חולי
ישראל" .וכשמתפלל שלא בפניו צריך להזכיר את שמו ,אבל בפניו אין להזכיר את שמו.
ב .ט"ז  -נפקא מינה למחלוקת מחבר -רמ"א:
בפסוק "עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה" שאומרים בהבדלה ,שאם ירצה לשנותו ללשון רבים ולומר
"ויהי לנו לישועה" .לרמ"ה  -אסור ,כיוון שפסוק זה אינו לשון בקשה שהרי הוא לשון עבר "ויהי",
לרבינו יונה  -מותר ,כיוון שאינו אלא פסוק אחד.

סימן קיז'
סעיף א' -
שאלת טל ומטר ב"ברכת השנים":
א .נוסח הברכה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד ב:
ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית?
אמר רבי אלכסנדרי :כנגד מפקיעי שערים ,דכתיב "שבר זרוע רשע" ,ודוד כי אמרה  -בתשיעית אמרה.

הגמרא מבררת את הסיבה לכך שברכת השנים נבחרה להיות הברכה התשיעית בתפילת עמידה .רבי
"ׁשבֹׁר זְּ רֹועַ ָר ָׁשע ָוָרע ִת ְּדרֹוׁש ִר ְּׁשעֹו בַ ל ִת ְּמצָ א" שפירושו :דוד מבקש
אלכסנדרי מביא פסוק מתהלים (י ,טו) ְּ
מה' שישבור את זרועם של מפקיעי השערים על ידי נתינת שפע של תבואה בעולם ,שמתוך כך לא יוכלו
להוציא את מחשבתם הרעה לפועל ,וכשתדרוש רשעתו של מי שרצה להפקיע את השער  -לא תמצאנה ,כי
לא הספיק לעשותה .ומזמור זה הוא התשיעי בספר תהלים והסביר רש"י ש"אשרי האיש" ו"למה רגשו"
הם שני מזמורים נפרדים ולכן יוצא שמזמור זה הוא התשיעי .והביא בטור שני מנהגים לגבי נוסח הברכה:

מנהג אשכנז :אין משנים את נוסח הברכה של ברכת השנים כלל מימות החמה לימות הגשמים
אלא אומרים בימות הגשמים "ותן טל ומטר לברכה" ובימות החמה אומרים "ותן ברכה" .כמו כן,
אין שואלים בימות החמה לא טל ולא מטר.
מנהג ספרד :נוסח הברכה שונה בי ן העונות ,שבימות החמה אומרים "ברכנו" ובימות הגשמים
אומרים "ברך עלינו" .כמו כן ,נוהגים לשאול בימות החמה על הטל שיהיה לברכה.
פסק ההלכה:
שו"ע כמנהג ספרד  :460ברכת השנים ,צריך לומר בה בימות הגשמים" :ותן טל ומטר".

459וראה בפסקי תשובות שעוסק עוד בעניין זה.
 460למרות שמהנוסח הפשוט נראה שהביא את מנהג אשכנז ,נראה שכוונתו שמנהג ספרד לומר בימות הגשמים "ברך
עלינו" ושואלים בה טל ומטר.
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ב .תחילת זמן הברכה:
תלמוד בבלי מסכת תענית דף י עמוד א:
משנה :בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים.
רבן גמליאל אומר :בשבעה בו ,חמשה עשר יום אחר החג ,כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת.
גמרא :אמר רבי אלעזר :הלכה כרבן גמליאל.
תניא ,חנניה אומר :ובגולה עד ששים בתקופה .אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל :הלכה כחנניה...
איבעיא להו :יום ששים כלפני ששים ,או כלאחר ששים?
תא שמע; רב אמר :יום ששים כלאחר ששים ,ושמואל אמר :יום ששים כלפני ששים...
אמר רב פפא :הלכתא ,יום ששים כלאחר ששים.

המשנה בזמן ההתחלה של שאילת גשמים :תנא קמא  -ג' מרחשון ,רבן גמליאל  -ז' מרחשון שהוא חמישה
עשר יום משמיני עצרת ,כדי שיגיע האחרון שבישראל החוזר מן העלייה לרגל עד לנהר פרת קודם להתחלת
הגשמים .בגמרא פוסק רבי אלעזר שהלכה כרבן גמליאל .אולם חנניה שמובא בברייתא מסייג שכל האמור
הוא דווקא בארץ ישראל ,אולם בבבל ("גולה") ,שהסביר רש"י שהוא מקום נמוך ויש בו מי נהרות בשפע
ואין זקוקים בו כל כך למטר ,ממתינים מלשאול את הגשמים עד שיעברו שישים יום מתחילת התקופה של
תשרי .וכך שמואל פוסק להלכה .הגמרא מבררת מה דינו של יום השישים בעצמו ,האם דינו כלפני שישים
יום בתקופה ואין שואלים בו את הגשמים עדיין ,או שמא דינו כלאחר שישים יום בתקופה ומתחילים בו
כבר לשאול את הגשמים .הגמרא מביאה מחלוקת רב ושמואל בשאלה זו ופוסק רב פפא כרב שיום השישים
בתקופה דינו כלאחר שישים יום .וחלקו הראשונים בשתי נקודות )1( :האם יש לשאול בארץ ישראל בז'
מרחשון למרות שאין עלייה לרגל )2( .האם שאר הארצות דינם כבבל או כארץ ישראל:

 . 1בארץ ישראל:
רי"ף ורמב"ם :יש לשאול בז' מרחשון אף בזמן הזה ,למרות שאין עלייה לרגל ,והסביר הר"ן
משום שהיו מתאספים מכל סביבות הרגל בירושלים גם לאחר החורבן.
רמב"ן וריטב"א  :461יש לחלק האם יש תבואה ופירות בשדה .אם יש פירות בשדה  -שואלים בז'
מרחשון ,אולם אין פירות בשדה  -שואלים מיד אחרי החג ,שהרי בזמן הזה אין לנו עולי רגלים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :ובארץ ישראל  -מתחילין לשאול מליל ז' במרחשון .והסביר במשנה ברורה
שאם שכח לשאול  -מחזירים אותו.
א .אחרונים  -בן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ או להיפך:
פרי חדש :אם דעתו לחזור בתוך שנה  -שואל כמקומו ,אולם אם דעתו לחזור אחר שנה  -שואל
כמקום שהוא נמצא שם ,ואף שיש לו אישה ובנים בביתו.
ברכי יוסף :כל אחד שואל כבני העיר שנמצא בה.
הלכה ברורה :אם דעתו לחזור באותה שנה או שהשאיר אישה ובנים  -ישאל כמקומו בברכת "שמע
קולנו" ,אולם אם דעתו להישאר במשך כל השנה עם אשתו ובניו  -שואל כמקום שהוא נמצא .462
 461לא מובא בבית יוסף ,אולם ראה בהלכה ברורה.
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ב .הלכה ברורה  -שאל מטר בארץ ישראל אחרי שמינית עצרת ולפני ז' מרחשון:
יצא ידי חובה .ואפילו אם נזכר קודם שסיים תפילתו  -ימשיך בתפילתו ולא יחזור כלל ,שהרי יש
ראשונים שסוברים כך לכת חילה .ומכל מקום טוב שאחר שסיים תפילתו שיחזור ויתפלל בנדבה.
 . 2בחוץ לארץ ושאר הארצות:
רא"ש וטור :מה שאמרו שיש לשאול בגולה עד שישים יום לתקופה ,היינו דווקא כגון בבל וכיוצא
בזה שאינם צריכים למים ,אבל שאר הארצות הצריכות לגשם דינם כארץ ישראל ושואלים מז'
במרחשון.
רי"ף :בגולה שואלים מיום שישים לתקופה ,והסביר בבית יוסף שלא חילק בין המקומות.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף :ומתחילין לשאול מטר  -בחוצה לארץ בתפילת ערבית של יום שישים [מ"ב  -כלומר,
בתפילת ערבית שמתחיל יום שישים  ]463אחר תקופת תשרי [הגה  -ויום התקופה הוא בכלל
השישים  .]464אולם בהלכה ברורה סייג שמקומות הסמוכים מאוד לארץ ישראל ,כגון מדבר סיני
ואל עריש ודמשק  -שואלים כארץ ישראל ,הואיל והאקלים שלהם דומה ממש לאקלים שבארץ
ישראל.
ביאור הלכה  -שכח לשאול מטר בחו"ל בערבית של יום השישים לתקופה:
פרי חדש :אין מחזירים אותו ,משום שיש לסמ וך על הראבי"ה שצריך מעת לעת ,למרות שנפסק
להלכה שאין צריך מעת לעת.
פרי מגדים :צריך לחזור ולהתפלל בתנאי ,משום אין הלכה כראבי"ה.
ג .סוף זמן הברכה:
טור :שואלים עד תפילת המוסף של יום טוב הראשון של פסח ,כל זמן שמזכירים את הגשמים,
והסביר בדרכי משה שהשאלה נמשכת עד אותה התפילה שאז אנו פוסקים מלשאול טל ומטר.
בית יוסף :שואלים עד תפילת המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח ומשם ואילך פוסקים
מלשאול ,שהרי בתפילות יום טוב לא שייך להזכיר בהם שאלה.
462וראה עוד שם עמודים קפג -קפז שדן בתושב חוץ לארץ ואכמ"ל.
 463ואז יכריז השמש לאחר הקדיש קודם התפילה "טל ומטר" בכדי שידעו לומר "ותן טל ומטר" ,ואם לא הכריז -
יאמרו בכל אופן.
464והסביר במשנה ברורה שיום שנפלה בו התקופה  -מחשבים מכלל השישים ,אפילו אם התקופה נופלת בחצי יום או
אחר כך ,והוא שיהא קצת קודם הלילה .וסימן כדי לזכור באיזה יום להתחיל לשאול  -ישנם שני ימים בין התקופה
לשאלה ולכן אם התקופה ביום א' ,השאלה בתפילת ערבית השייכת ליום ד' .והסביר בהלכה ברורה שבזמננו יש
להתחיל בחוץ לארץ לשאול טל ומטר בתפילת ערבית של מוצאי יום הרביעי לדצמבר למניינם .ובשנה שיש חודש
פברואר עשרים ותשעה ימים  -יש להתחיל לשאול בתפילת ערבית של מוצאי החמישי לדצמבר למניינם .וכן יהיה עד
שנת אלפיים ומאה למניינם ,ולאחר מכן יתאחר יום שישים לתקופה יום אחד.
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פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :ושואלין עד תפילת המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח ,ומשם
ואילך פוסקין מלשאול [מ"ב  -ואין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ].
ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1טעה בליל פסח והתפלל של חול ונזכר באמצע ברכת השנים  -צריך לסיים את כל הברכה,
אולם אינו אומר "טל ומטר" ,שהרי גם הציבור אינם אומרים.
 .2ז' מרחשון שחל בשבת והתפלל ש ל חול ונזכר באמצע ברכת השנים  -אינו אומר "טל
ומטר" ,כיוון שהציבור עדיין לא התחילו ,והיחיד תמיד נגרר אחר הציבור.

סעיף ב' -
מקומות שצריכים גשם בימי החמה:
תלמוד בבלי מסכת תענית דף יד עמוד ב:
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...
והלכתא :בשומע תפלה.

בני נינוה שאלו את שלחו לרבי שאלה ,שמכיוון שהם אפילו בתקופת תמוז צריכים למטר ,האם עליהם
לשאול את המטר בברכת השנים או בברכת שומע תפילה .ביתר פירוט ,האם נינוה נחשבת כאוסף של
פרטים ולכן צריכים לשאול בברכת שומע תפילה ככל יחיד המבקש בתפילתו על צורך פרטי ,או שנחשבת
כרבים ולכן צריכים לשאול כדרכה בברכת השנים .רבי משיב להם שהם נחשבים כיחידים ,ולכן צריכים
לשאול בברכת שומע תפילה [ר"ן  -שהרי במטר יש היזק לשאר הארצות] .וכך פוסקת הגמרא להלכה.
והסיק הרא"ש שיש לחלק בין עיר יחידה אפילו גדולה כנינוה שאומרים בברכת שומע תפילה כפשט
הגמרא ,לבין אזור נרחב כגון ארץ אשכנז ששואלים בברכת השנים .אולם בסוף דבריו ציין שלא התקבל
החילוק הזה .וחלקו הפוסקים האם ניתן להסיק מהחילוק של הרא"ש השלכה מעשית ,למרות שלא
התקבלו דבריו:

מהר"י אבוהב :יש השלכות במקרה שטעה יחיד ושאל מטר בברכת השנים בארץ שצריכה גשם
בימי החמה שאינו חוזר .משום שמעיקר הדין היה מותר משום צרכי הרבים לשאול על המטר,
אבל כדי של א יהיה נראה מצב של אגודות אגודות לא התקבלו דבריו.
בית יוסף :יחיד שטעה ושאל מטר בברכת השנים בימות החמה  -מעיקר הדין צריך לחזור ,שהרי
לא התקבלו דברי הרא"ש .אולם מכיוון שפסק מהר"י אבוהב שאינו חוזר ,ראוי לצאת מידי ספק
ולחזור ולהתפלל בתורת נדבה.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :יחידים הצריכים למטר בימות החמה  -אין שואלין אותו בברכת השנים
אלא "בשומע תפילה" ,ואפילו עיר גדולה כנינוה או ארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה ,או אשכנז
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בכללה  ,465כיחידים דמו "בשומע תפילה" .ומיהו אם בארץ אחת כולה הצריכים מטר בימות
החמה ,טעה בה יחיד ושאל מטר בברכת השנים  -חוזר ומתפלל בתורת נדבה בלא שאלה בברכת
השנים .466
רמ"א כמהר"י אבוהב  :467טעה בה יחיד ושאל מטר בברכת השנים  -אם רוצה חוזר ומתפלל
בתורת נדבה בלא שאלה בברכת השנים ,אבל אינו מחויב לחזור כלל [מ"ב  -דווקא שהייתה עצירת
גשמים .]468
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1שליח ציבור ששואל מטר ב"שומע תפילה"  -ציבור הצריכים לגשם בימות החמה ,כתב
הט"ז שאין להזכירה בקול רם ואפילו ב"שומע תפילה" .אמנם מנהגנו היום שהשליח
ציבור אומרה ב"שומע תפילה" ,אבל אינו אומר "ותן טל ומטר" לחוד ,כי אם בפסוקים
ושאר לשונות.
 .2שליח ציב ור ששאל מטר בימות החמה בארץ שצריכה גשם  -חוזר ,אלא אם כן הייתה
עצירת גשמים.
 .3עיר שצריכה מטר בימות החמה והזכיר טל ומטר  -חוזר ומתפלל ,ואפילו הייתה עצירת
גשמים.
 .4ארץ בחו"ל שצריכה מטר בז' מרחשון  -אין מזכירים "טל ומטר" ,ואם טעה והזכיר בזמן
שאין עצירת גשמים  -חוזר ו מתפלל על תנאי.
 .5הזיד יחיד והזכיר טל ומטר בימות החמה בארץ שצריכה גשם  -אינו חוזר.
 .6ארץ שצריכה גשם בימות החמה ,ויחיד שאל מטר אבל לא הזכיר גשם בברכה שנייה -
יש להסתפק בזה .משום שלכאורה יש לומר שצריך לחזור ממאי נפשך ,שאם סומך
בדיעבד על דעת הרא"ש שבארץ כזו יש למשוך זמן גשמים ,אם כן נמצא שלא יצא תפילתו
על ידי שלא הזכיר הגשם ,ואם אין הלכה כרא"ש אלא שאין לשאול גשם כלל אחר הפסח,
אם כן  -לא יצא ,כיוון ששאל מטר בימות החמה ,וצריך עיון.

סעיף ג' -
שאל מטר בימות החמה:
שו"ע עפ"י הטור :אם שאל מטר בימות החמה  -מחזירין אותו .והסביר במשנה ברורה שמדובר
שעקר רגליו שחוזר לראש התפילה ,אולם אם לא עקר רגליו  -חוזר לתחילת ברכת השנים ,ואפילו
אם נזכר קודם שסיים הברכה יחזור גם כן לתחילת ברכת השנים.
465וראה בהלכה ברורה עמוד קצב שדן במדינות דרום אמריקה.
466והסביר במשנה ברורה שמדובר שסיים את כל תפילתו ,ואז יחז ור ויתפלל בנדבה מתחילת התפילה .ואם נזכר
קודם שסיים  -לא שייך לומר שיחזור לברכת השנים ויתפלל בנדבה ,אלא יסיים מתחילה כל תפילתו ואחר כך יחזור
ויתפלל בתורת נדבה.
 467מקור הגהת הרמ"א בתוך דברי המחבר" :טעה בה יחיד ושאל מטר בברכת השנים [הגה  -אם רוצה]  -חוזר ומתפלל
בתורת נדבה בלא שאלה בברכת השנים [הגה  -אבל אינו מחויב לחזור כלל].
 468אולם אם לא הייתה עצירת גשמים  -מן הדין צריך לחזור בתורת נדבה.
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סעיף ד' -
לא שאל מטר בתפילה בימי החורף:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב:
טעה ולא הזכיר גבורות גש מים בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים  -מחזירין אותו.

הגמרא מביאה ברייתא שאם טעה ולא הזכיר "מוריד הגשם" בברכת "מחיה המים" וכן אם טעה ולא אמר
"ותן טל ומטר לברכה" בברכת השנים  -חייב לחזור ולהתפלל פעם נוספת .אולם הבהיר הטור שאם שאל
מטר ולא טל  -אין מחזירים אותו.

שו"ע עפ"י הטור :אם לא שאל מטר בימות הגשמים  -מחזירין אותו  ,469אף על פי ששאל טל .אבל
אם שאל מטר ולא טל  -אין מחזירין אותו.

סעיף ה' -
לא שאל מטר בתפילה בימי החורף ונזכר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד א:
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...
מיתיבי :טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים  -מחזירין אותו ,שאלה בברכת השנים  -מחזירין אותו!
לא קשיא :הא  -דאדכר קודם שומע תפלה ,הא  -דאדכר בתר שומע תפלה.

רבי תנחום אומר בשם רב אסי שהמתפלל תפילת עמידה וטעה ולא אמר שאלה בברכת השנים  -אין
מחזירים אותו ,משום שיכול לאומרה בברכת "שומע תפילה" .אולם הגמרא מקשה מברייתא שפוסקת
שמחזירים אותו! ומיישבת הגמרא שהלכה זו בברייתא עוסקת במקרה שנזכר אחר ברכת "שומע תפילה".
וחלקו הראשונים בדין הברייתא שפסקה שמחזירים אותו אם נזכר אחר ברכת "שומע תפילה" ,האם
מחזירים אותו לברכת השנים או ל"שומע תפילה":

ראב"ד ובה"ג  :470חוזר לברכת השנים ,כמו בדין של הבדלה ש"אם טעה בזו ובזו שחוזר לראש".
כלומר ,רבנן תיקנו הבדלה בתפילת עמידה ועל הכוס .אולם אם טעה בתפילה  -אומר על הכוס
ואינו צריך לחזור ולהתפלל ,ואם טעה על הכוס  -חוזר ומתפלל בעמידה .וכך גם בדין שלנו ,כיוון
שטעה היה לו לחזור לברכת השנים.
רב האי גאון ,תוספות ורבינו יונה :חוזר לברכת "שומע תפילה" ואינו צריך לחזור לברכת השנים,
וכן משמע בירושלמי .ודחה הרא"ש את ההסבר בראב"ד ,שאולי יש לחלק שתפילת עמידה כולה
469ופירט במשנה ברורה שאם נזכר( :א) באמצע ברכת השנים  -יאמר במקום שנזכר( .ב) קודם סיום ברכת השנים -
קרי נזכר אחר "כשנים הטובות"  -יחזור ו יאמר "וברך שנתנו כשנים הטובות" ,כדי שיהיה מעין חתימה סמוך
לחתימה .וטוב יותר שיתחיל "ותן טל ומטר" ויגמור כסדר( .ג) קודם שהתחיל "תקע בשופר"  -יאמר בברכת "שומע
תפילה".
470זה לשון בה"ג :אם נזכר לפני ברכת "שומע תפילה"  -אומר ב"שומע תפילה" ,ואם לא  -חוזר לראש .והסביר הרא"ש
בדעתו :אם לא אמר ב"שומע תפילה"  -חוזר לברכת השנים ,ואם סיים כל תפילת עמידה  -חוזר לראש התפילה .וחתם
הרא"ש שיש לסמוך על דבריו.
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תפילה אחת ולא הטריחו רבנן לחזור בו כמו בהבדלה שתיקנו אותה בשני עניינים שונים ,בתפילה
ועל הכוס.
רמב"ם :מי ששכח שאלה בברכת השנים :אם נזכר קודם "שומע תפילה"  -שואל את הגשמים
ב"שומע תפילה" ,ואם אחר שבירך "שומע תפילה"  -חוזר לברכת השנים ,ואם לא נזכר עד
שהשלים כל תפילתו  -חוזר לראש ומתפלל שנייה.
בית יוסף :יש לפסוק כמו הרמב"ם והרא"ש שחוזר לברכת השנים .כמו כן יש להוסיף שאם( :א)
נזכר אחרי "שומע תפילה" לפני שהתחיל "רצה"  -אומר "ותן טל ומטר" ואחר כך אומר "רצה",
משום שכל ש לא התחיל "רצה" נחשב כאילו עדיין לא סיים ברכת "שומע תפילה"( .ב) השלים
תפילתו ואינו רגיל לו תחנונים אחריה  -נחשב שסיים תפילתו ,אף על פי שעדיין לא עקר רגליו וכמו
שיתבאר בסימן תכב'.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :אם לא שאל מטר ונזכר קודם "שומע תפילה"  -אין מחזירין אותו ,ושואל
ב"שומע תפילה" [הגה  -ואם היה לו תענית וצריך לומר "עננו"  -יאמר השאלה קודם "עננו" .]471
ואם לא נזכר עד אחר "שומע תפילה" :אם לא עקר רגליו  -חוזר לברכת השנים ,ואם עקר רגליו -
חוזר לראש התפילה .ואם השלים תפילתו ואינו רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו ,אף על פי
שעדיין לא עקר רגליו  -כעקורים דמי .ואם נזכר אחר שחתם "שומע תפלה" קודם שהתחיל
"רצה"  -נראה שאומר "ותן טל ומטר" ואחר כך אומר "רצה".
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה ה'" של "שומע תפילה"  -יסיים "למדני חוקיך" ,ויאמר
"ותן טל ומטר " ואחר כך "כי אתה שומע" וכו'.
 .2נזכר אחרי שאמר "יהיו לרצון" וכו'  -צריך לחזור לראש ,אף על פי שלא התחיל עדיין
"עושה שלום" .משום שבאמירת פסוק זה עשה היסח דעת מלומר עוד תחנונים ונשלמה
תפילתו.
 .3השלמות בברכת "שומע תפילה" ( -א) חיסר עניין קיבוץ גלויות בברכת "תקע בשופר" -
משלים בברכת "שומע תפילה"( .ב) שכח הבדלה ב"חונן הדעת" ואין לו כוס להבדיל -
הביא בשם מגן אברהם שאומר ב"שומע תפילה"( .ג) אמר "טל ומטר" בימות החמה  -אין
לו תיקון בברכת "שומע תפילה".

סימן קיח'
סעיף א' -
חתימת ברכת "השיבה":
שו"ע" :השיבה שופטינו"  -חותם בה "מלך אוהב צדקה ומשפט" .ומראש השנה ועד יום
הכיפורים  -חותם "המלך המשפט".
471והסביר במשנה ברורה ששאלה חמורה מ"עננו" ,שאם לא אמרה  -מחזירים אותו ,מה שאין כן ב"עננו".
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הגה :מיהו אם אמר "מלך אוהב צדקה ומשפט"  -אין צריך לחזור ,ולא אמרו שיחזור אלא במקום
שכל השנה אומרים "האל אוהב צדקה ומשפט" .ועיין לקמן סימן תקפב'.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אמר בימות השנה "המלך המשפט"  -יצא.
 .2אמר בעשרת ימי תשובה "מלך המשפט"  -לכתחילה צריך להיזהר לומר "המלך
המשפט" ,ובדיעבד לא יחזור.
 .3אמר בעשרת ימי תשובה "מלך אוהב צדקה ומשפט"  -אם נזכר תוך כדי דיבור מעת
שאמר "ומשפט" ,יש לחזור ולומר "המלך המשפט" .ואם לאחר כדי דיבור  -שוב לא יאמר
ואין מחזירים אותו ,ובזה פסק הרמ"א.

סימן קיט'
סעיף א' -
הוספה בברכות האמצעיות:
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ח עמוד א:
אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה ,שואל אדם צרכיו ב"שומע תפילה".
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.
אמר רבי 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 רבי יהושע בן לוי ,אף על פי שאמרו :שואל אד ם צרכיו בשומע תפלה ,אבל אם בא לומר אחר תפלתו ,אפילו
כסדר יום הכיפורים  -אומר.

רב יהודה פוסק בשם שמואל שאם אדם רוצה לבקש את צרכיו הוא רשאי בברכת "שומע תפילה" .הגמרא
מביאה שלושה הרחבות לפסיקה זו( :א) רב יהודה בשם רב  -לא רק בברכת "שומע תפילה" מבקש על
צרכיו ,אלא בכל ברכה יכול להוסיף ולבקש על ענייניו הפרטיים מעין אותה ברכה( .ב) רבי חייא אמר בשם
רב  -אם יש לו חולה בביתו אומר בברכת "רפאנו" בקשה מיוחדת לחולה זה ,ואם צריך פרנסה מבקש
בברכת השנים( .ג) רבי יהושע בן לוי  -רשאי להוסיף תחנונים אחרי תפילתו ,אפילו מאריך כסדר וידוי של
יום הכיפורים .חלקו הראשונים האם רב יהודה ורבי חייא פוסקים שני דברים שונים ,או שרבי חייא רק
מפרט את דברי רב יהודה:

רש"י ,רא"ש ורמב"ם :רבי חייא מפרט את פסיקת רב יהודה .ביתר פירוט ,רב יהודה פוסק
שמלבד שאדם שואל צרכיו בברכת "שומע תפילה" באיזה עניין שרוצה ,רשאי הוא להוסיף בסוף
כל ברכה מעין הברכה ורבי חייא מפרט שבברכת "רפאנו" מברך על חולה שבביתו וכיוצ"ב.
רבינו יונה :רב יהודה ורבי חייא פסוקים שני דברים שונים .ביתר פירוט ,יש לפסוק ארבע הלכות:
(א) בברכת "שומע תפילה" יכול לשאול כל צרכיו בכל עניין שירצה( .ב) שרוצה להוסיף על צרכי
הרבים יכול בסוף כל ברכה ,אבל אין להוסיף באמצע הברכה משום שבכך נראה שמוסיף על
המטבע שתיקנו חכמים( .ג) שרוצה להוסיף על צרכיו כגון שיש לו חולה יכול לומר אפילו באמצע
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הברכה ,כיוון שצריך לו לפי שעה( .ד) בסוף התפילה יכול להאריך ולומר כרצונו בין בלשון
יחיד\רבים בין צרכיו\צרכי ציבור.
בית יוסף :כיוון שהרמב"ם והרא"ש הולכים באותה שיטה יש לנקוט כמותם ,אולם טוב לחשוש
לדברי רבינו יונה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש ורמב"ם  :472אם רצה להוסיף בכל ברכה מהאמצעית ,מעין הברכה  -מוסיף .כיצד?
היה לו חולה  -מבקש עליו רחמים בברכת "רפאנו" ,היה צריך פרנסה  -מבקש עליה בברכת
השנים  .473ו"בשומע תפילה"  -יכול לשאול כל צרכיו ,שהיא כוללת כל הבקשות [הגה  -וכשהוא
מוסיף ,יתחיל בברכה ואחר כך מוסיף ,אבל לא יוסיף ואחר כך יתחיל הברכה .]474
ולהרב רבינו יונה ,כשמוסיף בברכה מעין אותה ברכה ,אם מוסיף אותו בשביל כל ישראל [מ"ב -
והוא הדין בשביל רבים]  -אומר אותו בלשון רבים ולא בלשון יחיד ,ולא יוסיף אלא בסוף הברכה
ולא באמצע [מ"ב  -דווקא ביחיד  .]475ואם שואל צרכיו ממש ,כגון שיש לו חולה בתוך ביתו או
שהוא צריך לפרנסה  -יכול לשאול אפילו באמצע הברכה ,והוא שישאל בלשון יחיד ולא בלשון
רבים .ובברכת "שומע תפילה" וכן בסוף התפילה בין קודם "יהיו לרצון" בין אחריו יכול לשאול
בין בלשון יחיד בין בלשון רבים ,בין צרכיו ממש בין צרכי רבים.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1בקשת רחמים על העתיד  -בברכות האמצעיות רשאי להוסיף דווקא שיש לו חולה ,אך
אינו רשאי לבקש שלא יחלה או שלא יחסר לחמו .אמנם בברכת "שומע תפילה" רשאי
לבקש אף על העתיד.
 .2תפילה ברורה  -המתפלל על חברו ראוי לו שיתפלל בלשון ברורה שאינה משתמעת גם
לדבר אחר .476
 .3הזכרת שם חברו שמבקש עליו רחמים  -אם הוא נמצא בפניו אין צריך להזכיר את שמו,
ובשלא לפניו  -צריך להזכיר את שמו.
 .4וידוי ב"שומע תפילה"  -טוב להתוודות ב"שומע תפילה" ויאמר "חטאתי ,עויתי ,פשעתי".
ולשאול על מזונותיו אפילו הוא עשיר .ואם יש לו עוון מחודש  -מזכירו בפירוש בתפילה
בקודמת אצלו ,ויאמר התפילה בהכנעה ועל כל פנים בקול בוכים ,ויקבל עליו שלא לעשות
עוד כזה מדעתו.
 472על פי שיטת הלכה ברורה שלמרות שבבית י וסף פסק לחשוש לרבינו יונה ,הלכה זו היא סתם ויש אומרים והלכה
כסתם.
473וראה בהלכה ברורה שטוב יותר לבקש על הפרנסה בברכת "שמע קולנו" ,שכך נהגו.
474והסביר במשנה ברורה שצריך לעשות עיקר ממטבע שטבעו חכמים ובקשתו תהיה טפילה .וצריך להקדים מאמר
שלם מעניין הברכה ,ולא רק לומר תיבת "אתה" או כדומה.
 475אבל בציבור מותרים ,ולכן אומרים סליחות באמצע ברכת "סלח לנו" ,וכן באמצע ברכה אמצעית של יוה"כ.
 476וכמו שאמרו בזוהר [פרשת וישלח דף קסט עמוד א] על הפסוק "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" [בראשית לב ,יב]:
"הצילני נא" ואם תאמר דהיינו שהצלתני מל בן ,לכן מוסיף יעקב "מיד אחי" ,ואם תאמר שאף קרובים סתם נקראים
אחים ,לכן הוסיף יעקב "מיד עשו".
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סעיף ב' -
שלא להאריך כשמוסיף בברכה:
שו"ע עפ"י התוספות :יש מי שאומר  477שכשמוסיף בברכה [מ"ב  -אפילו "שומע תפילה"] לצורך
יחיד  -לא יאריך .אולם הסביר במשנה ברורה שני אפשרויות שניתן להאריך ביחיד( :א) מצד
המיקום  -לאחר התפילה ,אפילו קודם "יהיו לרצון"( .ב) מצד האדם  -אדם שרבים צריכים לתורתו
נחשב כרבים ,כדוגמת מהרי"ל .478

סעיף ג' -
טעה בברכות האמצעיות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א:
אמר רב הונא  :טעה...באמצעיות  -חוזר לאתה חונן ...ורב אסי אמר :אמצעיות אין להן סדר.
מתיב רב ששת :מהיכן הוא חוזר  -מתחלת הברכה שטעה זה ,תיובתא דרב הונא!
אמר לך רב הונא :אמצעיות  -כולהו חדא ברכתא נינהו.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים במקרה שטעה בברכות האמצעיות (מ"אתה חונן" עד "שומע תפילה")
שבתפילת העמידה :רב הונא  -חוזר לברכה הראשונה "אתה חונן" ,משום שכל הברכות האמצעיות עוסקות
בנושא של בקשת צרכי האדם וחשובות כברכה אחת .רב אשי  -אין צריך לחזור ל"אתה חונן" אלא אומר
את הברכה במקום שנזכר בה ,משום שברכות האמצעיות "אין להם סדר" .רב ששת מקשה ממשנתנו
שנאמר בה שאם טעה ש"ץ אזי הש"ץ שמחליף אותו מתחיל מהברכה שטעה בה הראשון ,ואם כן למדים
מכאן שאינו צריך לחזור לברכת "אתה חונן" .אולם משיבה הגמרא שרב הונא יכול להתאים את דבריו
למשנה ,שהרי נאמר במשנה שחוזר ל"תחילת הברכה" וניתן להסביר שהכוונה שחוזר ל"אתה חונן" שהיא
תחילת הברכה של הברכות האמצעיות ואין הכוונה שחוזר לתחילת הברכה הפרטית שטעה בה .ופסקו
הגאונים והראשונים הלכה כרב אסי שברכות אמצעיות "אין להם סדר" ,אלא שחלקו בביאור דבריו:

רי"ף בשם גאון ורש"י :הברכות האמצעיות אינן נחשבות כברכה אחת ואם דילג על אחת מהן -
אין צריך לחזור לברכת "אתה חונן" ,אלא אומר אותה במקום שנזכר ,אף על פי שאין זה מקומה
הקבוע ,כי אין הסדר מעכב.
רי"ף ,רמב"ם ,תוספות ורשב"ם :אכן הברכות האמצעיות אינן נחשבות כברכה אחת ואם דילג על
אחת מהן  -אינו צריך לחזור לברכת "אתה חונן" ,אלא שחוזר לברכה שדילג ומשם והלאה ממשיך
על הסדר ,משום שאף לרב אשי סדר הברכות מעכב.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :אם דילג או טעה [הלכה ברורה  -וכן שהסיח דעתו או שהתנמנם] בברכה
אחת מהאמצעיות  -אינו צריך לחזור [מ"ב  -מדובר בשוגג בלבד  ,]479אלא לראש הברכה  480שטעה או
שדילג ,ומשם ואילך יחזור על הסדר.
477הסביר בהלכה ברורה שמה שכתב בלשון "יש מי שאומר" ,היינו משום שכך דרכו כשמוצא סברה בספר אחד בלא
חולק ולא מצא כן בשאר בספרים.
478שכאשר חלה גזרו הציבור תענית ואמרו סליחו ת ,ומנהגם היה אז לומר סליחות באמצע ברכת "סלח לנו".
 479שהרי במזיד צריך לחזור לתחילת תפילת שמונה עשרה ,ראה לעיל סימן קיד' סעיף ז.
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ביאור הלכה  -הגדרת טעות שמחייבת שיחזור:
 .1לא השלים הברכה כדין  -כגון שלא חתם כדינו .או שחיסר איזה דבר מעיקר הברכה :לא
אמר "טל ומטר" בימות הגשמים או שחיסר עניין קיבוץ גלויות בברכת "תקע שופר".
 .2אמר דבר שמקלקל הברכה  -כגון שאמר "טל ומטר" בימות החמה.

סעיף ד' -
שליח ציבור ששכח לומר "עננו" :481
שו"ע עפ"י התוספות :שליח ציבור שגמר "גואל ישראל" ושכח ולא אמר "עננו"  -לא יחזור ,אפילו
אם עדיין לא גמר רק "רפאנו" [מ"ב  -כלומר שסיים ברכת "רפאנו" ואמר "ברוך אתה ה'"  .]482ואם
חזר  -ברכה לבטלה היא [הגה  -אלא יאמר "עננו" ב"שומע תפילה" כיחיד .]483
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1יחיד ששכח לומר "עננו"  -כל שסיים ברכת "שומע תפילה" אינו חוזר ,ואף שלא פתח
ב"רצה" .משום שבשונה מציבור ,היחיד אומר "עננו" בתוך הברכה וכל שסיים הברכה יש
בחזרתו ברכה לבטלה.
 .2שליח ציבור שאמר "עננו" קודם "ראה נא"  -דעת המגן אברהם שצריך לומר פעם שנייה
אחרי "ראה נא" .ומגן גיבורים כתב שאין לחזור ולומר "עננו" פעם אחרת ,אלא אם ירצה
יאמרנה ב"שומע תפילה" כיחיד.
 .3אין עשרה מתענים עד אחר "רפאנו"  -ש"ץ יאמר ב"שומע תפילה" כיחיד ואינו חותם.
 .4התחיל הש"ץ והיו עשרה מתענים ואחר כך יצאו מקצתן  -אם התחיל שליח הציבור
"עננו" ובאמצע יצאו  -גומר .ואם יצאו לפני שהתחיל  -יאמר "עננו" ב"שומע תפילה".

סימן קכ'
סעיף א' -
אמירת "רצה" בכל התפילות:
המנהיג :במקום ששמו טוליטולא וכל סביבותיה  -אין אומרים "רצה" במנחה אלא מתחילים
מ"ואשי ישראל ,"...זולת מנחה של תענית  .484הטעם :בשעה שאין הכוהנים נושאים כפיהם אין
אומרים "רצה" ,משום שישנו קשר מהותי בין נשיאת כפיים ל"רצה" .485
480והסביר במשנה ברורה שאם נזכר בטעותו בעוד שהוא עומד עדיין בברכה  -יחזור למקום שטעה בלבד.
481הקדמה קצרה עפ"י ההלכה ברורה :חכמים תיקנו ש ביום תענית ציבור אומר הש"ץ "עננו" ברכה בפני עצמה בין
ברכת "גואל ישראל" לבין ברכת "רפאנו" .ותיקנו כן לפי שמצאנו שאחר פסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך,
ה' צורי וגואלי" [תהלים יט ,טו] נאמר "יענך ה' ביום צרה" [שם ,כ ,ב] .ולכן סמכו שאחר ברכת "גואל ישרא ל" אומר
ברכת "עננו" שחותם בה "העונה לעמו ישראל בעת צרה" .בסעיף זה דן המחבר במקרה ששכח לומר את ברכת "עננו".
 482אבל אם נזכר קודם שחתם ,אפילו אם אמר "ברוך אתה"  -חוזר ואומר "עננו" עם חתימה ואחר זה חוזר ואומר
ברכת "רפאנו" ,הואיל ולא אמר עדיין את השם.
483והוסיף במשנה ברורה שאם שכח גם ב"שומע תפילה" ,אפילו נזכר קודם שהתחיל "רצה"  -שוב לא יאמר ,אלא
יאמרנה אחר שיסיים "בשלום" קודם "אלקי נצר" ובלא חתימה.
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בית יוסף :עכשיו בכל המקומות נוהגים לומר "רצה" בכל התפילות.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :אומרים "רצה בכל התפילות" ודלא כאותם שנוהגים שלא לאומרו
במנחה.
משנה ברורה  -בדיעבד שהתחיל מ"ואשי ישראל":
הביא בשם הפרי מגדים שצריך לחזור לומר "רצה" ,משום שמשנה ממטבע התפילה שדינו כמו
שכתב המחבר [קיט ,ג] בטעה בברכה .אולם יש להסתפק על דבריו ואפילו בשחרית אם התחיל
"ואשי ישראל" אינו חוזר.

סימן קכא'
סעיף א' -
כריעה בברכת "מודים":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א:
תנו רבנן :אלו ברכות שאדם שוחה בהן...בהודאה תחלה וסוף.

שו"ע :שוחין ב"מודים" תחילה [מ"ב  -בתחילת "מודים" ,כשאומר ה'] וסוף [מ"ב  -בברכת "הטוב
שמך" ,בעת אמירת "ברוך אתה"].

סעיף ב' -
האומר "מודים ,מודים":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב:
משנה :האומר"...מודים ,מודים"  -משתקין אותו.
גמרא :בשלמא "מודים ,מודים" משתקין אותו ,משום דמיחזי כשתי רשויות...

המשנה מורה שאם אומר "מודים ,מודים"  -משתיקים אותו ,ומסבירה הגמרא משום שנראה כאילו שהוא
מודה לשני שלטונות ,כלומר לשתי אלוהויות ,בזה אחר זה.

שו"ע :האומר "מודים ,מודים"  -משתקים אותו [מ"ב  -אפילו בלי שהשתחווה] .והסביר במשנה
ברורה שמ שתיקים אותו בין שכופל תיבה תיבה ובין כשאומר משפט שלם וחזור ואומרו .486
484וראה בבית יוסף שממשיך לדון לגבי מנחה של יום הכיפורים ואכמ"ל .וכן ,ראה שדן שם ב"והשב העבודה ואשי
ישראל ותפילתם" ,האם "ואש י ישראל" מוסב על "ותפילתם" או שמוסב על "והשב העבודה" (וראה גם פסקי
תשובות עמודים תתצג -תתצד).
 485שהרי נאמר בגמרא בסוטה (לח ,ב) שכל כהן שלא הספיק לעלות לדוכן שהתחיל שליח הציבור את ברכת "רצה" -
אסור לו לעלות לדוכן.
 486ובביאור הלכה הסתפק אם אמר רק תיבת "מודים ,מודים" לבד והשאר אמר כהלכתו ,אם גם בזה משתיקים אותו.
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סעיף ג' -
איסור אמירת "ברכת כהנים" ביחיד:
שו"ע עפ"י אבודרהם :יחיד ,אין לו לומר ברכת כוהנים .487
רמ"א  :488וכן עיקר וכן נראה לי לנהוג ,אבל המנהג הפשוט אינו כן רק אפילו יחיד אומר אותו כל
זמן שראוי לנשיאות כפיים ,ואינו נראה .והסביר במשנה ברורה שמכל מקום אם אמר  -אין
מחזירים אותו ,וגם אין למחות ביד האומרים אותו .489

סימן קכב'
סעיף א' -
דיני הפסקה ב"יהיו לרצון" :490
מרדכי וטור :לאחר שסיים את שמונה העשרה הברכות קודם שאמר "יהיו לרצון"  -יכול לענות
קדושה ,קדיש וברכו ,משום ש"אלהי נצור" אינו אלא מתחנונים שלאחר התפילה.
רשב"א :לאחר שסיים את שמונה העשרה הברכות קודם שאמר "יהיו לרצון"  -אינו יכול לענות
קדושה ,קדיש וברכו ,משום ש"יהיו לרצון" הוא מכלל התפילה .אולם ,לאחר שאמר "יהיו לרצון"
יכול להפסיק.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א :אם בא להפסיק ולענות קדיש וקדושה בין שמונה עשרה ל"יהיו לרצון"  -אינו
פוסק ,ש"יהיו לרצון" מכלל התפילה הוא .אבל בין "יהיו לרצון" לשאר תחנונים  -שפיר דמי [מ"ב -
היינו שמותר לענות סתם אמן  .]491ומיהו הרגיל לומר תחנונים אחר תפילתו ,אם התחיל השליח
ציבור לסדר תפילתו וה גיע לקדיש או לקדושה  -מקצר ועולה ,ואם לא קיצר יכול להפסיק כדרך
שמפסיק בברכה של קריאת שמע ,אפילו באמצע .492
רמ"א עפ"י דרכי משה  :493ודווקא במקום שנוהגין לומר "יהיו לרצון" מיד אחר התפילה .אבל
במקום שנוהגין לומר תחנונים קודם "יהיו לרצון"  -מפסיק גם כן לקדיש וקדושה .ובמקומות אלו
נוהגים להפסיק ב"אלהי נצור" קודם "יהיו לרצון" ,לכן מפסיקין גם כן לקדושה ולקדיש
487ובבית יוסף הובא הטעם ,לפי שאין נשיאת כפיים בפחות מעשרה.
 488המחבר אסר לומר "ברכת כהנים" ביחיד שאין לומר "אלוקינו ואלוקי אבותינו ,ברכנו בברכה המשולשת."..
הרמ"א מסכים איתו ,אולם מביא גם שהמנהג פשוט אינו כן ובסוף סיים "ואינו נראה" .כלומר ,המחבר והגה
מסכימים באופן עקרוני ,אולם בשיטת הרמ"א מובאת גמישות מסוימת ש"מנהג פשוט" לומר .ובאמת המשנה ברורה
מסיק שני פסיקות שמעידות על הגמישות בדין זה.
 489אולם אין לומר "אלהינו ואלהי אבותינו" בבית האבל.
 490להרחבה ראה תורת אמך עמודים .403-408
491וכל שכן שאר דברים שבקדושה.
 492סיכום דעת המחבר :שמע דברים שבקדושה קודם "יהיו לרצון"  -אינו רשאי לענות ,אחרי "יהיו לרצון"  -יקצר
באמירת "אלקי נצור" ויפסע שלוש פסיעות ויענה דברים שבקדושה ואם לא עשה כן רשאי לענות כדין מי שנמצא
באמצע ברכת קריאת שמע וברכותיה וראה לעיל סימן סו'.
 493במקור מופיע הרמ"א אחרי ה"שפיר דמי" במחבר.
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ולברכו  .494ומכל מקום הסביר במשנה ברורה ש( :א) לכתחילה יזהר שלא יבוא למצב של עניית
דברים שבקדושה קודם "יהיו לרצון"( .ב) טוב לומר "יהיו לרצון" גם קודם התחנונים.

סעיף ב -
המיקום של אמירת התחנונים ב"יהיו לרצון":
רשב"א בשם ראב"ד :אין נכון לומר "יהיו לרצון" אחר תחנונים אלא קודם להם לאחר סיום
שמונה עשרה ברכות ,כמו שאמרו דוד לאחר שמונה עשרה מזמורים .והוסיף רבינו יונה שאם
ירצה לחזור ולומר "יהיו לרצון" פעם אחרת הרשות בידו .ואפילו אם יאמר "יהיו לרצון" אחרי
התחנונים אין בזה איסור ,שהרי בברכות עצמן אם בא לומר בסוף כל ברכה מעין הברכה אומר
ולא עדיף "יהיו לרצון" מהברכות עצמן.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הרשב"א ורבינו יונה :אין נכון [מ"ב  -אולם אין בכך איסור] לומר תחנונים קודם
"יהיו לרצון" אלא אחר סיום שמונה עשרה מיד יאמר "יהיו לרצון" .ואם בא לחזור ולאומרו פעם
אחרת אחר התחנונים ,הרשות בידו.
רמ"א עפ"י דרכי משה [א'] :אבל במקום שנוהגין לומר תחנונים קודם "יהיו לרצון"...

סעיף ג -
"עשה למען שמך" שאחרי "אלוקי נצור":
שו"ע עפ"י הטור :הרגיל לומר ארבעה דברים אלו ,זוכה ומקבל פני שכינה" :עשה למען שמך",
"עשה למען ימינך"" ,עשה למען תורתך"" ,עשה למען קדושתך".

סימן קכג'
סעיף א' -
שלוש פסיעות לאחריו בסיום התפילה:
תלמוד בבלי מסכת יומא דף נג עמוד ב:
אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי :המתפלל צריך שיפסיע שלש פסי עות לאחוריו ,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.
ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל ,שנאמר "מימינו אש דת למו" ואומר "יפל מצדך אלף
ורבבה מימינך".
מאי ואומר ? וכי תימא :אורחא דמילתא היא למיתב בימין ,תא שמע יפל מצדך אלף ורבבה מימינך.

 494סיכום המנהג שמובא ברמ"א :אין אומרים "יהיו לרצון" לפני "אלקי נצור" ולכן יש לענות דברים שבקדושה מיד
כשמסיים תפילת עמידה .והסביר במשנה ברורה שמדובר אפילו ש( :א) לא התחיל לומר התחנונים( .ב) דרך האיש
ההוא להחמיר לומר "יהיו לרצון" מיד אחרי תפילת עמידה.
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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.

רבי אלכסנדרי אמר בשם רבי יהושע בן לוי שהמתפלל צריך לפסוע בסוף תפילת העמידה שלוש פסיעות
לאחור ואחר כך ייתן שלום  .495הגמרא מביא ברייתא שמחזקת פסיקה זו ומוסיפה שאם לא פסע שלוש
פסיעות ונתן שלום ,נראה כמי שלא נטל רשות להיפטר ונוח היה לו אילו לא התפלל כלל .הברייתא מפרטת
ימינֹו
"מ ִ
את אופן אמירת השלום :נותן שלום לימין ואחר כך לשמאל ,ויש לכך חיזוק משני פסוקים( :א) ִ
אשדת ֵאׁש ָדת לָמֹו" (דברים לג ,ב) ,פירוש :מיד ימינו ומתוך האש נתן ה' כתב לישראל( .ב) "יִ פֹׁל ִמ ִצ ְּדָך ֶאלֶף
ימינֶָך" (תהלים צא ,ז) ,פירוש :אפילו אם יחנו משמאלך אלף מזיקים ורבבה מזיקים מצד ימין -
ְּּורבָבָ ה ִמ ִ
אליך לא יוכלו לגשת להזיק .הרי שהימין סובל רבבה מזיקים אבל השמאל רק אלף .אם כן שני פסוקים
שמלמדים שצד ימין עדיף ,וצריך גם את הפסוק מתהלים כי ניתן לומר שבפסוק מדברים דרך הדברים
למסור בימין ולא מפני שימין חשוב יותר .רבא מסביר לאביי ,שנתינת השלום לימין הכוונה לשמאל שלך
שהוא צד ימין של ה' שאתה עומד מולו .רבי חייא מוסיף שראה את אביי ורבא שהם פסעו שלוש פסיעות
בכריעה אחת ,בלי להזדקף באמצע.

שו"ע :כורע ופוסע שלוש פסיעות  496לאחריו בכריע ה אחת .ואחר שפסע שלוש פסיעות בעודו כורע
קודם שיזקוף ,כשיאמר "עושה שלום במרומיו" הופך פניו לצד שמאלו ,וכשיאמר "הוא יעשה
שלום עלינו" הופך פניו לצד ימינו ,ואחר כך ישתחווה לפניו ,כעבד הנפטר מרבו.
הגה :ונהגו לומר אחר כך "יהי רצון שיבנה בית המקדש" כו' ,כי התפילה במקום העבודה ולכן
מבקשים על המקדש שנוכל לעשות עבודה ממש.

סעיף ב' -
עמידה אחרי שלוש הפסיעות:
תלמוד בבלי מסכת יומא דף נג עמוד ב:
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.

רב מרדכי מורה שכאשר הוא מסיים את הפסיעות צריך לעמוד במקומו ולא לחזור למקום שבו התפלל.
משל לתלמיד שנפרד מרבו :אם חוזר מיד ,דומה לכלב ששב אל קיאו לבולעו .והסביר בבית יוסף בשם
495בבית יוסף הביא מספר טעמים לעניין שלוש פסיעות( :א) כנגד שלוש מילין שנרתעו ישראל מהר סיני בשעת מתן
תורה( .ב) משה רבינו עבר שלוש מחיצות בקרבו לפני ה' בהר סיני :חושך ,ענן וערפל .וברדתו שב ויצא דרך שלוש
מחיצות אלו .לפיכך ,פוסעים שלוש פסיעות שנפרדים מה'( .ג) כדי לצאת ממקום קדושה ויעמוד במקום חול( .ד)
תפילות תוקנו כנגד תמידים ובין כבש למזבח היו שלוש מדרגות של אבן והיה הכהן יורד בהם שלוש פסיעות לאחור
ואנחנו עושים כדוגמת הכהן הנפטר מהמזבח( .ה) למדים מתיאור החיות במעשה מרכבה ,מהפסוק "ורגליהם רגל
ישרה"" .רגליהם" שתי פסיעות "רגל ישרה" להביא פסיעה שלישית.
496והביא במשנה ברורה בשם מגן אברהם טעם נוסף לשלוש פסיעות ,משום שאמרו חז"ל שבזכות שלוש פסיעות שרץ
נבוכדנצר לכבוד השם יתברך זכה להחריב בית המקדש ,ולכן אנו פוסעים שלוש פסיעות ומתפללים שיבנה בית
המקדש.
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המנהיג שהפוסע אחורנית ביטל את המשמעות של הליכה לאחור דרך כבוד אלא זו דרך משובשת וסתמית.
ודומה לכלב ששב לקיאו ,שבשעה שהקיא נדמה היה שמשליך מתוכו מזון לא ראוי ,ועכשיו ששב לקיאו
מתברר שההקאה לא היתה אלא מעשה מגונה .וחלקו הראשונים מה הגדר של "איבעיא ליה למיקם" ,כמה
צריך לשהות עד שחוזר למקומו:

רי"ף :צריך הוא לעמוד שם שפותח שליח הציבור בחזרת התפילה .ויש מי שאומר עד שיגיע שליח
ציבור לקדושה.
רמב"ם :כיוון שהגיע שליח ציבור לקדושה ,יש רשות לכל אחד ואחד לחזור במקום שעמד בו
בתפילה.
רא"ש :ממתין עד ששליח הציבור מגיע לקדושה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף  :497במקום שכלו שלוש פסיעות יעמוד ולא יחזור למקומו עד שיגיע שליח ציבור
לקדושה  ,498ולפחות עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בקול רם.
רמ"א  -מספר דינים:
 .1והשליח ציבור יעמוד כדי הילוך ארבע אמות ,קודם שיחזור למקומו להתפלל בקול רם.
 .2וכן יחיד המתפלל יעמוד במקום שכלו פסיעותיו כשיעור זה ,קודם שיחזור למקומו.
ב"ח ומגן אברהם :א ין חילוק במתפלל ביחידי בביתו למתפלל עם הציבור ,ובכל אופן צריך
לשהות כפי השיעור שיגיע שליח ציבור לקדושה או על כל פנים עד שיתחיל שליח הציבור בקול
רם .ומכל מקום כתב במשנה ברורה שבמקום הדחק די בשיעור כדי הילוך ארבע אמות.
 .3יחיד שמתפלל בציבור וסיים תפילתו קודם לשליח ציבור  -אסור להחזיר פניו לציבור עד
שיסיים שליח ציבור תפילתו [מ"ב  -כי( :א) יגרום בזה ביטול כוונה למתפללים( .ב) יחשדו
בו שדילג].

סעיף ג' -
אופן הפסיעה:
א .הרגל שעוקר בה תחילה:
מהר"י אבוהב :רגל ימין יפסע תחילה ,כמו שנאמר במסכת יומא (נה ,ב) שכל פינות שאתה פונה
לא יהיו אלא דרך ימין.
הגהות מיימוניות ושיבולי הלקט :רגל שמאל יפסע תחילה ,כמו שנאמר במפורש במדרש שוחר
טוב .והסביר בבית יוסף שההוכחה שהביא מהר"י אבוהב אינו שייך לעניין זה ,משום שכאן אינו
פונה לשום צד.
497כך מבאר בבירור הלכה שפסק כרי"ף ,שלכתחילה ימתין עד שיגיע שליח ציבור לקדושה ,ואם יש דוחק יכול לחזור
מיד כשפתח שליח ציבור בחזרה .וכך פסק גם המשנה ברורה.
498והסביר במשנה ברורה שאם האריך בתפילתו ובעת שפסע הגיע שליח הציבור לקדושה ,יכול לחזור תכף למקומו
לומר קדושה.
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פסק ההלכה:
שו"ע כהגהות מיימוניות :כשפוסע ,עוקר רגל שמ אל תחילה [מ"ב  -שבכך מראה את עצמו כאילו
כבד עליו להיפטר מן המקום  .]499והסביר במשנה ברורה שסדר הפסיעות הוא שיתחיל את השמאל
בפסיעה קטנה ,ואחר כך יפסיע בימין פסיעה גדולה ,ואחר כך יפסיע ברגל שמאל באופן שיהיו
רגליו שווים.
ב .שיעור הפסיעות:
שו"ע עפ"י מהר"י אבוהב :ושיעור פסיעות אלו לכל הפחות ,הוא כדי שייתן גודל בצד עקב [מ"ב -
כדרך הכוהנים בעבודתם] .והסביר במשנה ברורה שפחות משיעור זה אין עליה שם פסיעה ואין
להקל אפילו במקום צר ודחוק ,ויש מקלים בשעת הדחק.
רמ"א :ולכתחילה לא יפסיע פסיעות גסות יותר מזה .500

סעיף ד' -
שלוש פסיעות בלבד:
שו"ע עפ"י שיבולי הלקט :מי שמוסיף על שלוש פסיעות  -הוי יוהרא [מ"ב  -שנראה שהוא חולק
כבוד לשכינה ,יותר משאר בני אדם].

סעיף ה' -
שלוש פסיעות של שליח ציבור:
א .כשהתפלל שליח הציבור תפילת לחש:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :גם שליח ציבור צריך לפסוע שלוש פסיעות כשמתפלל בלחש .וכשיחזור
התפילה בקול רם  -אין צריך לחזור לפסוע שלוש פסיעות [מ"ב  -ואם בא לפסוע אין למחות בידו].
והסביר במשנה ברורה את הטעם ,משום שסומך על הפסיעות של קדיש "תתקבל" .501
ב .כשלא התפלל שליח הציבור תפילת לחש:
אבודרהם :פוסע שלוש פסיעות בסוף תפילתו ,משום שהטעם לכך ששליח ציבור אינו פוסע בסוף
תפילתו אינו משום שאומר בעתיד בקדיש ,אלא משום שכבר פסע בתפילת לחש ולפיכך אם לא
אמר בתפילת לחש צריך לפסוע.
תרומת הדשן :אינו פוסע שלוש פסיעות בסוף תפילתו ,שהרי שליח ציבור אינו פוסע בתפילתו כי
הוא אומר בעתיד בקדיש ,וגם במקרה זה יכול לסמוך שיפסע בקדיש.

499שהרי מן הסתם אדם עוקר קודם כל ברגל ימין.
 500כלומר ,משמע מדברי המחבר שכתב "לכל הפחות" ,שאם רצה לפסוע פסיעות גדולות יותר הרשות בידו .אולם
הרמ"א חולק שיפסע עקב בצד גודל דווקא ולא לפסוע פסיעות גדולות מזה.
501ומכאן דקדקו האחרונים שאין לשליח ציבור לדבר ביני וביני בשיחה שלא מענייני התפילה ,כי הקדיש חוזר על
התפילה.
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פסק ההלכה:
רמ"א כאבודרהם :אם לא התפלל בלחש רק בקול רם  -פוסע שלוש פסיעות אחר תפילתו שבקול
רם.

סעיף ו' -
הוספות שליח ציבור בחזרה:
א .הוספת "ה' שפתי תפתח":
תרומת הדשן :אף שליח הציבור האומר תפילת חזרה ,צריך לומר קודם לכן פסוק "ה' שפתי
תפתח ופי יגיד תהלתך".
אהל מועד :ש ליח הציבור אינו פותח בחזרה ב"ה' שפתי תפתח".
פסק ההלכה:
שו"ע כתרומת הדשן :כשיחזור שליח ציבור התפילה  -יאמר גם כן" :ה' שפתי תפתח".
ב .הוספת "יהיו לרצון":
רמ"א עפ"י דרכי משה :אבל אינו אומר בסוף התפילה "יהיו לרצון" [מ"ב  -משום שסומך על
"תתקבל צלותהון" שאומר לבסוף].
של"ה וגר"א :נהגו לומר "יהיו לרצון" בסוף התפילה.

סימן קכד'
סעיף א' -
יציאת ידי חובה בחזרת שליח ציבור:
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לג עמוד ב:
משנה :כשם ששליח צבור חייב  -כך כל יחיד ויחיד חייב .רבן גמליאל אומר :שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתן.
גמרא :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...
כי סליק רבי אבא מימי פירשה :מודים חכמים לרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים.

המשנה מציגה מחלוקת בדין שליח ציבור שמוציא אחרים ידי חובה בתפילת ראש השנה :חכמים  -ישנה
חובה על כל יחיד ויחיד להתפלל בעצמו ואינו סומך על שליח הציבור להוציאו .בגמרא מוסבר שהצורך לכך
ששליח הציבור חוזר על תפילתו לפי שיטה זו היא כדי להוציא את מי שאינו בקי בתפילה [טור  -מי שאינו
יודע להתפלל  .]502רבן גמליאל  -שליח ציבור מוציא את הרבים (מי שבקי ומי שאינו בקי) ידי חובה .בגמרא
502והוסיף בבית יוסף שלמרות שאינו יודע להתפלל ,הוא מבין את מה שאומר השליח ציבור .אבל אם אינו מבין מה
שהשליח ציבור אומר  -אינו יוצא בשמיעה.
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מוסבר שהסיבה שהציבור מתפלל בלחש קודם חזרת הש"ץ היא כדי שיסדר שליח הציבור את תפילתו.
בהמשך הגמרא מכריעה הגמרא שהלכה כחכמים לעניין שאר ימות השנה ,מלבד ראש השנה ויום
הכיפורים .והביא הטור בשם רב שרירא ורב האי שכאשר הוא יוצא ידי חובה בשמיעה ,צריך הוא שלא
להפסיק ,לא לשוח ,כמו שמתפלל הוא בעצמו .וכן לפסוע שלוש פסיעות בסוף התפילה .503

שו"ע עפ"י הטור :לאחר שסיימו הציבור תפילתן  -יחזור שליח ציבור התפילה ,שאם יש מי שאינו
יודע להתפלל יכוין למה שהוא אומר ויוצא בו .וצריך אותו שיוצא בתפילת שליח ציבור לכוין לכל
מה שאומר שליח ציבור מראש ועד סוף [מ"ב  -ושמבין לשון הקודש  .]504ואינו מפסיק ,ואינו משיח,
ופוסע שלוש פסיעות לאחריו ,כאדם שמתפלל לעצמו.
משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1בקי ששומע חזרת שליח ציבור  -אינו יוצא ידי חובה אפילו בדיעבד.
 .2אינו בקי ששומע תפילת חברו  -אינו יוצא ידי חובה ,כי אם ביש עשרה בבית הכנסת.
 .3מסופק אם התפלל שחרית של שבת  -מעיקר הדין אינו יכול לחזור ולהתפלל ,משום
שאינו יכול לכוון בזה נדבה (ראה לעיל סימן קז') .מכל מקום יש לו תקנה ,להיות שליח
ציבור וחוזר את התפילה בשביל התקנה ויוצא גם מספק.

סעיף ב' -
חזרה בלא תפילת לחש:
שו"ע עפ"י הכלבו :שליח ציבור שנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שהתפללו בלחש ,והוא צריך
לעמוד לפני התיבה לאלתר  -יורד לפני התיבה ומתפלל בקול רם לציבור [מ"ב  -דווקא שאין מישהו
אחר שיוכל להתפלל לפני העמוד  ]505ואינו צריך לחזור ולהתפלל בלחש [מ"ב  -שיצא גם בשביל
עצמו .]506
הגה :וכן אם הוא שעת הדחק [מ"ב  -בדווקא  ,]507כגון שירא שיעבור זמן התפילה  -508יוכל להתפלל
מיד בקול רם ,והציבור מתפללין עמו מילה במילה בלחש עד לאחר "האל הקדוש"  ,509וטוב שיהיה
503והביא בבית יוסף את הארחות חיים דעה חולקת ,שכשם ששליח ציבור פוטרו מתפילה כך פוטרו משלוש פסיעות.
504שאם לא כן לא מועיל ממה ששומע משליח ציבור כל תיבה.
 505שאם לא כן אין נכון שהוא יתפלל להם בקול רם ,כיוון שלא התפלל מתחילה בלחש בשביל עצמו.
506שכיוון שלאחרים הוא מוציא ,לעצמו לא כל שכן .ואין בזה משום קטני אמנה או משמיע קולו בתפילתו ,כיוון
שעושה כן על ידי הדחק.
 507שבלא שעת הדחק הסכימו הרבה מהאחרונים שלא לעשות כן ,כי עיקר התקנה הייתה להתפלל בלחש ואחר כך
בקול רם.
508והסביר במשנה ברורה שלא יוכל לגמור שליח הציבור כל שמונה עשרה ברכות תוך זמן התפילה .בין בשחרית
שיכלה הזמן של ארבע שעות ויאבד את שכר תפילה בזמנה ובין במנחה שיעבור זמנה לגמרי .וראה הלכה ברורה עמוד
רנט שמביא עוד דוגמאות.
509וסייג במשנה ברורה שאם אין השעה דחוקה כל כך ,לא יתחילו הציבור רק לאחר שאמר השליח ציבור "האל
הקדוש" .אולם ראה הלכה ברורה עמוד רסב שמנ הג הספרדים להתפלל עם הש"ץ ואומרים עמו מילה במילה עד
"האל הקדוש" ואחר כך ממשיכים בלחש.
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אחד לכל הפחות שיענה אמן אחר ברכת השליח ציבור [מ"ב  -אולם אם השעה דחוקה ביותר ,די
שהתינוקות עונים אמן או אחר שהתפלל].

סעיף ג' -
תקנת החזרה אף לבקיאים בתפילה:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפילה  -אף על פי כן ירד שליח ציבור וחוזר
להתפלל ,כדי לקיים תקנת חכמים [מ"ב  -שחוזר לעולם ,שמא יהיה פעם אחת בבית כנסת מי
שאינו בקי].
הגה :ואם יש יחידים בקהל מאריכין בתפילתן  -אין לשליח הציבור להמתין עליהם אפילו היו
חשובי העיר [מ"ב  -מפני טורח ציבור  .]510וכן אם היה מניין בבית הכנסת  -אין להמתין על אדם
חשוב או גדול שעדיין לא בא [מ"ב  -שהרי בעשרה יש שכינה .]511

סעיף ד' -
הנהגת הציבור בעת חזרת הש"ץ:
שו"ע עפ"י הרא"ש :כששליח ציבור חוזר התפילה  -הקהל יש להם לשתוק  512ולכוין לברכות
שמברך החזן ולענות אמן [מ"ב  -ולכן צריך להיזהר לא לומר תחנונים וללמוד תורה בעת החזרה].
ואם אין תשעה מכוונים לברכותיו ,קרוב להיות ברכותיו לבטלה .לכן ,כל אדם יעשה עצמו כאילו
אין תשעה זולתו ,ויכוין לברכת החזן .והוסיף המשנה ברורה שאם הש"ץ יודע שלא עונים כראוי,
יתנה בינו לבין עצמו שאם לא יענו אחריו תשעה בכוונה שתהיה התפילה בתורת נדבה.
רמ"א  -עמידה בעת חזרת הש"ץ:
יש אומרים שכל העם יעמדו כשחוזר השליח ציבור התפילה [מ"ב  -כיוון שמכוונים ושומעים
משליח ציבור ושומע כעונה ונחשב כאילו מתפללים בעצמם] .וכתב בפסקי תשובות שהגם שכל
גדולי ישראל מביאים את דברי הרמ"א ,רבים וטובים אין נוהגים להקפיד על כך ,ויש להם על מה
שיסמוכו .ובפרט אם משער שבכך יהיה באפשרותו להקשיב לשליח ציבור ביתר כוונה ,אבל למי
שיש אפשרות לעמוד ועושה כן אשרי לו .513

 510והוסיף שעכשיו נהגו להמתין שאב בית הדין יסיים תפילתו ,משום שרוב האנשים מתפללים במרוצה שלא כדין
והמתפלל מילה במילה לא יוכל לומר קדושה עם הציבור .לפיכך ,אם אין אב בית הדין בעיר ,ימתינו על המתפלל מילה
במילה .וראה הלכה ברורה עמוד רסה.
 511ואם כן למי ימתינו עוד .והוסיף שהמנהג היום להמתין לאב בית הדין ,משום שיש לימוד אחר התפילה עמו ולא
יהיה ביטול תורה.
512והסביר במשנה ברורה שאסור לומר עם שליח הציבור את הברכה מילה במילה ואפילו לנקוט תיבות שבאמצע
הברכה .וכל שכן אותם שמגביהים קולם ומזמרים עם שליח הציבור שיש בזה משום יוהרא.
513וראה הלכה ברורה עמוד רעא שמנהג הספרדים בזמנינו הוא לשבת.
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סעיף ה' -
עניית "ברוך הוא וברוך שמו":
שו"ע עפ"י הרא"ש :על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום אומר "ברוך הוא וברוך שמו" .514
והסביר במשנה ברורה שאם הוא עומד במקום שאינו רשאי להפסיק ,כגון בפסוקי דזמרה  -אסור
לענות.

סעיף ו' -
עניית "אמן" בסוף הברכה:
שו"ע עפ"י הטור :יענו אמן אחר כל ברכה ,בין או תם שיצאו ידי תפילה ובין אותם שלא יצאו
[מ"ב  -רוצה לומר :אף על פי שהם יוצאים עכשיו בתפילת הש"ץ אינם כעונים אמן אחר ברכות
עצמן  ,]515ובכוונה שיכיון בלבו "אמת היא הברכה שבירך המברך ואני מאמין בזה" [מ"ב  -מדובר
בברכת ההודאה .]516
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1כוונה בעניית "אמן" גם על דברי המברך  -הביא בשם חיי אדם שיכוון בענייה שלו גם על
מה שאמר המברך "ברוך אתה ה'" ,דהיינו שאמר הש"ץ "ברוך אתה ה' מגן אברהם" יכון
העונה את האמן "אמן שיהיה מבורך שם ה' שהיה מגן אברהם" וכך בכל הברכות.
 .2הזדמן לו לענות על שני דברים  -עונה שני אמנים זה אחר זה ,ויכוון בכל אמן את העניין
על מה שהוא עונה ,ויותר טוב לומר "אמן ואמן".

סעיף ז' -
שיחת חולין בחזרת הש"ץ:
שו"ע עפ"י ארחות חיים :לא ישיח שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפילה .ואם שח ,הוא
חוטא וגדול עונו מנשוא וגוערים בו.
הגה :וילמד בניו הקטנים שיענו" :אמן" ,כי מיד שהתינוק עונה :אמן ,יש לו חלק לעולם הבא.

סעיף ח' -
עניית אמנים שגויים:
א .אמן חטופה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד א:
תנו רבנן :אין עונין לא אמן חטופה...
בן עזאי אומר :כל העונה אמן חטופה  -יתחטפו ימיו...
514והביא במשנה ברורה מקור לכך( :א) "כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו"( .ב) כשמזכירים צדיק בשר ודם צריך
לברכו שנאמר "זכר צדיק לברכה" ,צדיקו של עולם על אחת כמה וכמה.
515שהרי מכל מקום הם אינם אומרים כלום אלא שומעים.
 516כגון ברכת "ברוך שאמר" ו"ישתבח" .אבל בתפילה צריך שיכוון "אמת היא ,וגם אני מתפלל שיהי רצון שיקויים
דבר זה" .ובקדיש צריך לכוון על העתיד לבד.
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הברייתא מורה שאין לענות אמן "חטופה" ובן עזאי מזהיר שמי שעונה כך אמן ייענש בכך שימות קודם
זמנו וכאילו ייחטפו ממנו ימיו .והסבירו הראשונים מהי אמן "חטופה"( :א) רש"י  -שקוראים את האל"ף
בשווא ולא בקמץ( .ב) ערוך  -שחוטף וממהר לענותה קודם שסיים המברך.

שו"ע עפ"י הראשונים :לא יענה אמן חטופה .דהיינו ,כאילו האל"ף נקודה בחטף [מ"ב  -והוא
הדין בשאר ניקודים  .]517וכן ,שלא יחטוף וימהר לענות אותו קודם שיסיים המברך [מ"ב  -רוצה
לומר :שימתין עד שיסיים השליח ציבור כל התיבה האחרונה לגמרי].
ב .אמן קטופה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד א:
תנו רבנן :אין עונין לא אמן קטופה...
בן עזאי אומר :כל העונה אמן קטופה  -יתקטפו ימיו...

הברייתא מורה שאין לענות אמן "קטופה" ובן עזאי מזהיר שמי שעונה כך אמן ייענש בכך שיתקצרו ימיו.
והסביר רש"י שאינו קורא את האות נון בסוף המילה בפה באופן שתהא ניכרת ,ונשמע כאילו כאומר
"א ֵמ".

שו"ע עפ"י רש"י :וכ ן לא יענה אמן קטופה ,דהיינו שמחסר קריאת הנו"ן ואינו מוציאה בפה
שתהא ניכרת [הגה  -גם לא יפסיק באמצע המילה].
ג .אמן יתומה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד א:
תנו רבנן :אין עונין לא אמן יתומה...
בן עזאי אומר :כל העונה אמן יתומה  -יהיו בניו יתומים...

הברייתא מורה שאין לענות אמן "יתומה" ובן עזאי מזהיר שמי שעונה כך אמן ייענש בכך שבניו יהיו
יתומים .וחלקו הראשונים מהי אמן "יתומה":

רש"י ,תוספות ורב כהן צדק  :518כאשר עונה אמן ואינו שומע את הברכה עצמה ,שאם לא יודע
מהי הברכה על מה הוא עונה אמן .והרי עניין האמן הוא אימות ואישור לברכת המברך .519
רבינו נסים גאון ,רבינו יונה ורמב"ם  :520כאשר עונה אמן ואינו שומע את הברכה עצמה שהוא
מחויב בה (כגון תפילה וקידוש) וכך מפורש בירושלמי .אולם אם הברכה עצמה אינו מחויב בה,
כגון קריאת ספר תורה  521או שכבר התפללו הציבור ושמעו שלא לחיוב לא נחשב כאמן יתומה .522
 517לדוגמא אמן בשורוק או בחולם ,כי בכל זה אין משמעות פירושו לשון האמנת דברים ,אלא יקרא האלף בקמץ גדול.
518הובא שיטתו בטור .והסביר הבית יוסף את דעתו ,שלא מחלק האם מחויב בברכה או לא ,שאפילו שלא מחויב בה
נחשב אמן יתומה .אולם בהמשך מביא הבנות נוספות בשיטת רב כהן צדק שלא בא לחלוק על רבינו נסים גאון
ואכמ"ל.
 519ובכך מיושב קושי ממסכת סוכה (נא ,ב) :מסופר שבאלכסנדריה שבמצרים היה בית כנסת גדול מאוד ולא היו הכל
שומעים את שליח הציבור מתפלל ,וכשהיה שליח הציבור מסיים ברכתו היה השמש מניף את הסודר להודיע לקהל
שיענה אמן ,הרי שהיו עונים אמן אף על פי ש לא שמעו את הברכה .ויש לומר ששם היו יודעים שהם עונים אמן אחר
ברכה ועל איזו ברכה הם עונים ,אלא שלא היו שומעים את קול המברך.
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ארחות חיים בשם רב האי :יש לחלק בין ציבור ליחיד .אם שמע ציבור שעונים אמן ועונה אמן
עמהם  -אין לחשוש ,משום שחזקה שהם עונים אמן אחר ברכה ששמעו כתקנה .ולכן אם שמע
קדושה ,קדיש או ברכו רשאי להצטרף .אולם אם שמע יחיד שאמר אמן ולא שמע הברכה  -אינו
רשאי לענות אמן ,מחשש לאמן יתומה.
אבודרהם  :523שאינו אמן על אותה ברכה אלא לאחר זמן מרובה שסיים המברך.
בית יוסף  -נפקא מינות בין רש"י לרבינו נסים:

רש"י
רבינו נסים גאון

לא שמע הברכה ,אבל יודע איזה ברכה הוא מברך

אינו מחויב באותה ברכה ולא שמע אותה וגם לא

אפילו אם הוא מחויב בה

ידע איזו ברכה הוא מברך

קולא .עונה אמן ונפטר בכך.

חומרא .אינו אמן שהיא אמן יתומה.

חומרא .אינו עונה אמן שהיא אמן יתומה ,מאחר

קולא .עונה אמן ולא נחשב אמן יתומה ,משום

שהוא מחויב בה.

שאינו מחויב בברכה.

פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו נסים :ולא יענה אמן יתומה .דהיינו ,שהוא חייב בברכה אחת ושליח ציבור מברך
אותה וזה אינו שומעה ,אף על פי שיודע איזו ברכה מברך השליח ציבור [מ"ב  -כגון שהוא מכיר לפי
סדר הברכות או שחסר משמיעה בסוף הברכה] ,מאחר שלא שמעה  -לא יענה אחריו אמן ,דהוי
אמן יתומה.
רמ"א כרש"י ועפ"י אבודרהם :ויש מחמירי ן דאפילו אינו מחויב באותה ברכה ,לא יענה אמן אם
אינו יודע באיזה ברכה קאי שליח ציבור ,דזה נמי מקרי אמן יתומה .ולא ימתין עם עניית האמן,
אלא מיד [מ"ב  -ביחיד תוך כדי דיבור ,ובציבור עד שכילו רוב הציבור לענות] שכלה הברכה יענה
אמן .והסביר במשנה ברורה שאם שליח הציב ור מאריך בניגון ב"ואמרו אמן" יענו הקהל מיד ,כי
הניגון נחשב הפסק .524
משנה ברורה  -עניית אמן בחזרת הש"ץ  ,כשיודע על איזה ברכה אך לא שמע:
אליה רבה :מותר לענות בכל הברכות אפילו בחזרת שליח ציבור ,כיוון שכבר התפלל ואינו מחויב
בעצם הברכה.
 520על פי הבנה בבית יוסף.
521והסביר בבית יוסף שאע"פ שתקנת חז"ל היא לקרוא בתורה בציבור ,הברכות עצמם לא הותקנו לצורך הציבור
אלא מפני שהקורא בציבור ראוי לו לברך.
 522וכך יש לתרץ את הנאמר במסכת סוכה שמדובר שענו אמן בקריאת התורה שזו ברכה שאינו מחויב בה ,אבל לא
בתפילה.
523הובא בבית יוסף בסימן קיג ,והסביר האוצרות יוסף עמוד לב שאין הכרח שהראשונים הנ"ל חולקים על שיטה זו.
524שהרי כבר כילה עצם הבקשה אחר תיבת "בזמן קריב" .ודווקא אם מאריך הרבה בניגון ודווקא לעניין קדיש ,שכבר
כילה עצם הבקשה אחר תיבת "בזמן קריב" או אחר תיבת "דאמירן בעלמא" .אבל אם שליח הציבור מאריך בשאר
ברכה בסופה באיזה ניגון  -לא יענה אמן כל זמן שלא סיים את הברכה.
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מגן אברהם בשם הב"ח :יש להחמיר בחזרת שליח ציבור ,שמכיוון שתיקנו רבנן שיחזור שליח
הציבור על התפילה אפילו כולם התפללו ,כאילו מחויבים באותה ברכה ואין לענות אם לא שמע
את הברכה משליח הציבור עצמו.
משנה ברורה :לכתחילה יש להזהר לשמוע את כל ברכות שמונה עשרה מפי שליח הציבור עצמו,
בפרט שישנה מצווה לשמוע ברכות שליח ציבור .בדיעבד ,יענה אמן כיוון שהתפלל בעצמו.
ד .אמן קצרה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד א:
תנו רבנן :ולא יזרוק ברכה מפיו.
בן עזאי אומר :וכל המאריך באמן  -מאריכין לו ימיו ושנותיו.

הברייתא מסיימת בכך ש"לא יזרוק ברכה מפיו" והסביר רש"י שלא יענה אמן במהירות ,מפני שנראה
שהברכה דומה עליו כמשא כבד ואינו מברך אלא מפני שחוק קבוע לו  .525ואומר בן עזאי בצורה חיוביות
שמי שמאריך באמן  -מאריכים לו ימיו ושנותיו.

שו"ע :ולא יענה אמן קצרה ,אלא ארוכה קצת ,כדי שיוכל לומר" :אל מלך נאמן" [מ"ב  -שהוא
פירוש אמן ו ראשי תיבות שלה] .ולא יאריך בה יותר מדאי ,לפי שאין קריאת התיבה נשמעת
כשמאריך יותר מדאי.

סעיף ט' -
אם העונים מאריכים בעניין אמן:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :אם יש קצת מהעונים שמאריכין יותר מדאי  -אינו צריך המברך
להמתין להם [מ"ב  -דווקא שאין הברכה חובה על הכל  .]526ומדייק במשנה ברורה שדווקא
שמדובר בקצת מהעונים ,אבל על רוב הציבור מחויב השליח ציבור להמתין שלא להתחיל בברכה
עד שיענו אמן.

סעיף י' -
טעה בתפילת הלחש ויוצא ידי חובה בחזרת הש"ץ:
שו"ע עפ"י בה"ג :מי ששכח ולא אמר "יעלה ויבא" בראש חודש או בחולו של מועד או בכל דבר
שצריך לחזור בשבילו [מ"ב  -ואפילו אם דילג "משיב הרוח"  - ]527יכוין דעתו  528וישמע משליח
הציבור כל שמונה עשרה ברכות מראש ועד סוף כאדם שמתפלל לעצמו ,ולא יפסיק ולא ישיח
ופוסע שלוש פסיעות לאחוריו .דכיון שכבר התפלל אלא ששכח ולא הזכיר ,אף על פי שהוא בקי,
שליח ציבור מוציאו.
525וראה בבית יוסף שהביא את פירוש ר"י.
 526אולם אם מוציא את הרבים ידי חובה  -צריך להמתין אף לטועים ולמאריכים באמן ,כדי שישמעו ויצאו ידי חובה
גם הם בברכות.
527כך משמע מלשון זה.
528והסביר במשנה ברורה שלמרות ששליח ציבור מוציא את מי שאינו בקי ,כאן שונה הדין משום שהתפלל אלא
ששכח ולא הזכיר .לכן אף על פי שהוא בקי  -שליח הציבור מוציאו.
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שליח ציבור שמבליע מילים  -מן הדין אסור לסמוך על שליח ציבור ,אלא חייב להתפלל
בעצמו.
 .2אמירת מודים  -לא יאמר ה"מודים" ,אלא יכוון לשמוע משליח הציבור.
 .3דין זה בזמננו  -הביא בשם אחרונים שמוטב שיחזור ויתפלל ולא יסמוך על דין זה ,משום
שהיום לא כ ל אדם יכול לכוון דעתו לשמוע משליח הציבור מראש ועד סוף ,ושמא יפנה
לבבו ולא ישמע משליח ציבור חלק מהמילים המעכבים בתפילה .וביאר ההלכה ברורה
שמכל מקום אם התעורר לו ספק בתפילתו שאינו רשאי לחזור ולהתפלל בעצמו  -529יכוון
היטב לצאת ידי חובה.

סעיף יא' -
עד מתי עונה אמן:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :אם בעוד האדם מתפלל סיים שליח הציבור ברכה ,וקודם שכלתה
עניית אמן מפי רוב הצבור סיים זה תפילתו  -עונה עמהם" :אמן" [מ"ב  -משום שעניית אמן גם כן
מכלל הברכה הוא ,וכעונים אמן נחשב שגומרים את עצם הברכה].
הגה :ואפילו אם לא שמע הברכה כלל ,רק ש ומע ציבור עונין אמן ויודע על איזה ברכה קאי ,יענה
עמהם [מ"ב  -והוא הדין אם שמע יחיד שעונה אמן ויודע על איזה ברכה מדובר שעונה עמו] .וכן
בקדיש וקדושה וברכו.
ט"ז :אפילו אם סיימו כל הציבור לענות  -מותר גם כן לענות אם היה תכף אחריהם ,שהרי בכל
מברך צריך העונה להמ תין עד שיסיים המברך וכאן הייתה עניית האמן של אותם ששמעו הברכה
כברכה ארוכה ועונה אחריהם.
רבי עקיבא איגר :יש לפסוק כמחבר ,שכיוון שהיה עוסק בתפילה כשסיים שליח הציבור את
הברכה  -לא יכול לענות אמן מיד משום שיש הפסק .הלכך ,אם סיים תפילתו קודם שכלתה עניית
אמן מרוב ציבור  -יכול לענות ,משום שעניית אמן של ציבור מכלל סיום הברכה נחשב כאילו עכשיו
סיים הש"ץ הברכה ולא הפסיק בדיבור .530

סעיף יב' -
הגבהת קול בעניית אמן:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד א:
אמר רב חנן בר אבא :מנין לעונה אמן ,שלא יגביה קולו יותר מן המברך?
שנאמר" :גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו".

ּונְּרֹומ ָמה ְּׁשמֹו י ְַּח ָדו" (תהלים לד ,ד) שמי שעונה אמן על ברכה
ְּ
רב חנן בר אבא לומד מהפסוק "ג ְַּדלּו לַ ה' ִא ִתי
לא יגביה את קולו מן המברך .שבפסוק המברך אומר לעונים "גדלו לה' אתי" בעניית אמן ,ולשון "אתי"
משמע בשווה ובדומה לי ,ומכאן שהענייה צריכה להיות בקול השווה לזה של המברך.
 529כגון( :א) התעורר לו ספק אם שאל טל ומטר אחר שלושים יום( .ב) לא כיוון בברכת "אבות"( .ג) החסיר תפילה
אחת במזיד וכבר עבר זמן תפילה ,שאין לו תשלומים.
 530מה שאין כן בשביל מיעוט המאריכים לא נחשב סיום הברכה וממילא נחשב הפסק מה שהפסיק.
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שו"ע :העונה אמן ,לא יגביה קולו יותר מהמברך [מ"ב  -והוא הדין לענין ברכו את ברכת הזימון].
אולם סייג המשנה ברורה שאם בכוונתו בהרמת הקול לזרז את העם כדי שיענו גם הם  -מותר.

סימן קכה'
סעיף א' -
אמירת קדושה של הציבור עם שליח הציבור:
שו"ע עפ"י הרא"ש וטור :אין הציבור אומרים עם שליח ציבור "נקדישך" ,אלא שותקין ומכוונין
למה ששליח ציבור אומר עד שמגיע לקדושה ,ואז עונים הציבור "קדוש" .והסביר במשנה ברורה
שהטעם שתיקנו ,ששליח ציבור יאמר בשביל הקהל ויהיה שלוחם ואם הציבור גם אומרים ,שליח
הציבור לא נחשב בכך שלוחם .531
משנה ברורה :המנהג בימינו שאומרים הקהל גם כן "נקדש".
הלכה ברורה :מנהג ישראל כדעת רבינו האר"י ז"ל ,שכל הציבור אומרים כל נוסח הקדושה מילה
במילה ביחד עם השליח ציבור מתיבות "נקדישך ונעריצך" עד סיום כל הקדושה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 . 1עיקר הקדושה " -נעריצך"" ,לעומתם"" ,ובדברי קודשך" .אולם שאר הנוסח שמוסיפים בשבת
אינו נכלל בכלל קדושה ואינו צריך להאזין אחר החזן בזה .אבל כמה אחרונים סוברים שאפילו
"ימלוך" גם כן אינו מעיקר הקדושה וכל שכן "לעומתם" ו"בדברי קודשך".
 . 2שלא ימשוך הש"ץ  -לא ימשוך החזן כל כך באמירתו "לעומתם" ו"בדברי קודשך" כדי שלא
יתחילו הקהל "ברוך כבוד" וכו' וכן "ימלוך" קודם שיסיים .והוא הדין לקדיש ול"ברכו" ולכל דבר
שעונים אחר השליח ציבור או אחר המברך ,לא ימשוך הש"ץ או המברך ,כדי שלא יענו הקהל
אחריו קודם שיסיים ויהיה כעין אמן חטופה.
 . 3יחיד שמקדים\ מאחר את שליח הציבור  -ויחיד שאמר "קדוש ,קדוש ,קדוש" ועדיין השליח
ציבור היה ב"וקרא זה אל זה" יש אומרים שלא יצא וצריך לענות פעם אחרת ,משום שצריך לענות
עשרה כאחד .וכן יש להזהר שלא יאחר לומר את הקדושה אחר הקהל.

סעיף ב' -
כיוון הרגלים בקדושה:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור.
א .רמ"א  -דינים נוספים לגבי קדושה:
 .1נשיאת עינים  -ויש לישא העיניים  532למרום בשעה שאומרים קדושה .533
531ו כן בקדיש יש להזהר שלא לומר עם החזן "יתגדל" וכו' ,ואפילו יש מנין מלבדו ששומעים לש"ץ גם כן אסור ,כי על
כל אחד שבבית הכנסת החיוב לשתוק לשליח הציבור ולענות אחריו .ומטעם זה ,אסור ללמוד אפילו בהרהור.
532וראה במשנה ברורה שהביא מחלוקת אחרונים .ט"ז :העיניים צריכות להיות סגורות .מגן גיבורים ואחרונים:
עיניים פתוחות .וכן ראה הלכה ברורה שמביא את דעת האר"י ז"ל שיש לעצום את עיניו.
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 .2נענוע הגוף  -וכן מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ  .534והוסיף המשנה ברורה בשם
השל"ה שקבלה בידו שירים גופו ועקבו למעלה ב"ברוך" ו"ימלוך" כמו ב"קדוש".
 .3דיבור  -ואין לדבר באמצע הקדושה .והביא המשנה ברורה שהמהרי"ל לא היה מדבר
מתחילת הקדושה עד אמן של "האל הקדוש".
 .4קדושה פעם נוספת  -ומי שאמר סדר קדושה ,ובא לבית הכנסת ומצא ציבור עונין
קדושה  -חוזר ועונה עמהם.
ב .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1כוונה בקדושה  -צריך לכוון ביותר בקדושה לקדש את ה' יתברך ,ובזכות זה ישרה עליו ה'
קדושה מלמעלה ,ויכוון לקיים הפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" .והאר"י ז"ל היה
מזהיר מאוד על זה.
 .2לא שמע קדושה>שמע קדיש  -מעיקר הדין עניית "יהא שמיה רבה" עדיפה מקדושה.
אולם שמע קדיש וקדושה עוד לא שמע  -מוטב שיענה קדושה כדי לצאת ידי חובה.
 .3התחיל קדושה ובאמצע שמע קדיש  -לא יפסיק באמצע "קדוש" לעניית "אמן יהא שמיה
רבה" ,אמנם בין הפסוקים יענה.

סימן קכו'
סעיף א' -
שליח ציבור שטעה ויודע לחזור למקומו:
תלמ וד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד א:
אמר רב יהודה אמר רב :טעה בכל הברכות כלן  -אין מעלין אותו ,בברכת המינים  -מעלין אותו ,חיישינן שמא מין
הוא...
דאמר רב יהודה אמר רב ,ואיתימא רבי יהושע בן לוי :לא שנו אלא שלא התחיל בה ,אבל התחיל בה  -גומרה.

רב יהודה אומר בשם רב ששליח ציבור שטעה באחת מכל הברכות  -אין מעבירים אותו [רשב"א  -כאשר הוא
יודע לחזור למקום שטעה] ,אבל אם טעה בברכת המינים  -מעבירים אותו ,משום שחוששים שמא הוא
בעצמו מין .והסביר רבינו יונה שדווקא בברכה זו ולא בשאר ברכות ,משום שיש לחשוש שהוא אפיקורס
הוא ואינו רוצה לקלל את עצמו .וממשיך רב יהודה להסביר שמדובר דווקא שלא התחיל בברכת המינים
אלא דילג עליה ,אולם אם התחיל בברכת המינים וטעה באמצע  -אין מעבירים אותו אלא ממתינים לו
לגומרה .וכך פסקו על פי גמרא זו הר"ף ,רמב"ם ורא"ש .535
 533וראה בבית יוסף ובמשנה ברורה שהלכה זו מבוססת על פי ספר היכלות שאין לה' הנאה בעולם כמו שעיני ישראל
נשואות אליו והוא אליהם בשעה שמקדישים ואומרים "קדוש ,קדוש ,קדוש".
 534וראה במשנה ברורה ובבית יוסף שהלכה זו מבוססת על פי תנחומא צו שנאמר "שתים יעופף" (ישעיה ו ,ב) שיש
ללמוד מכאן לעוף על רגליו בשעה שאומר "קדוש" .כמו כן ,הביא במ"ב מנהג שיש קופצים ופסק שאם כך המנהג יעשו
כך כי מנהג ישראל תורה הוא ,אולם אם לאו  -לא יעשו כן ,כי עלולים לבוא להתלוצץ ויצא שכרו בהפסדו.
 535למרות שיש ירושלמי שמובא בטור שחולק על הבבלי ,פסקו כך הראשונים .הירושלמי סובר שש"ץ שדילג שתים או
שלוש ברכות  -אין מעבירים אותו .אולם ישנם ברכות שאם לא אמר  -מעבירים אותו( :א) "תחיית המתים"  -שמא
כופר הוא( .ב) "מכניע זדים"  -שמא אפיקורס הוא( .ג) "בונה ירושלים"  -שמא אינו מאמין בביאת המשיח.
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שו"ע עפ"י הראשונים :שליח ציבור שטעה ודילג [מ"ב  -להוציא שהזיד ודילג  ]536אחת מכל
הברכות [מ"ב  -אפילו ברכת "תחיית המתים" ו"בונה ירושלים"] ,וכשמזכירין אותו יודע לחזור
למקומו  -אין מסלקין אותו [מ"ב  -אלא שוהים עד שיזכירו אותו] .אבל אם דילג "ברכת
המלשינים" [מ"ב  -דווקא כולה  - ]537מסלקין אותו מיד ,שמא אפיקורוס הוא [מ"ב  -אפילו מוחזק
לכשר וצדיק] .ואם התחיל בה וטעה  -אין מסלקין אותו.

משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1טעה ודילג בברכת "תחיית המתים" ו"בונה ירושלים"  -כאמור על פי המחבר רק "ברכת
המלשינים" מסלקים אותו .אולם אם טעה בשתיהם ביחד סובר הט"ז שצריכים לחשוש
לזה ,ואפילו אם התחיל מסלקים אותו ,ויש חולקים עליו.
 .2יודעים שהוא כופר בתחיית המתים\לא מאמין בגאולה שלימה  -לדעת כולם הוא נחשב
אפיקורס גמור ואסור להניחו לשמש כשליח ציבור .ואם עמד בחזקה  -אין עונים אחריו
אמן .וראה לעיל בסימן נג' סעיף יח.
 .3פסול מלהיות שליח ציבור  -אם דילג פעם אחת "ברכ ת המינים" וסילקו אותו ,אינו נפסל
לגמרי מחמת כן לחזור ולהיות שליח ציבור לאחר מכן .והוסיף הלכה ברורה שאם אירע
כן שלוש פעמים ,הרי שהוא נפסל לגמרי מלהיות שליח ציבור לאחר מכן.

סעיף ב' -
שליח ציבור שטעה ואינו יודע לחזור למקומו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א:
משנה :העובר לפני התיבה וטעה  -יעבור אחר תחתיו ולא יהא סרבן באותה שעה.
מהיכן הוא מתחיל?
מתחילת הברכה שטעה זה.

המשנה קובעת ששליח ציבור שטעה באמצע תפילת עמידה ואינו יודע לתקן את הטעות ולחזור  -יעבור אחר
תחתיו לפני התיבה ,ימשיך את התפילה ו"לא יהיה סרבן באותה שעה" והסביר רש"י שבדרך כלל ראוי
לאדם שיסרב בפעם הראשונה לרדת לפני התיבה וירד אחרי שביקשו ממנו שלוש פעמים ,אבל כאן
שהתפילה נפסקה באמצע גנאי הדבר שתהא מופסקת זמן רב ויש להיענות מיד ולעבור לפני התיבה .וכאשר
הוא עולה לשמש כשליח ציבור יתחיל מהברכה שטעה בה הראשון ואומר משם עד סוף התפילה .ובהמשך
הגמרא נלמד שאם טעה בשלוש ראשונות  -מתחיל בראש ,ובשלוש אחרונות  -מתחיל ברצה.

שו"ע :שליח ציבור שטעה ואינו יודע לחזור למקומו  -יעמוד אחר תחתיו [הגה  -כדרך שנתבאר
לעיל סימן נג'] .ומתחיל מתחילת הברכה שטעה זה [מ"ב  -אפילו טעה בסוף] ,אם היה הטעות

536שאפילו בשאר ברכות מסלקים מיד.
 537אבל אם דילג ראש הברכה וסיים חתימתה  -לא מצינו שמסלקים אותו.
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באמצעיות ואם היה בשלוש ראשונות  -מתחיל בראש [הלכה ברורה  -דווקא שלא אמר עדיין
קדושה  ,]538ואם בשלוש אחרונות  -מתחיל רצה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שליח הציבור הראוי יותר להחליף  -לכתחילה טוב שיהיה אותו האחר מי שכיוון לכל
התפילה עם השליח ציבור ולא שח בשעה שהיה שליח ציבור מתפלל .ואם לא נמצא כזה,
יקחו אף מי שלא כיוון בזה וגם בזה יתחיל מתחילת הברכה כדי שלא יהיה טורח ציבור.
 .2שליח ציבור שנחלש  -דינו כדין שליח ציבור שטעה .ולכן בימים נוראים ,שלפעמים נחלש
השליח ציבור באמצע הפיוטים ועומד אחר תחתיו  -צריך להיזהר שיתחיל העומד מתחילת
הברכה מ"אתה בחרתנו" ולא יחזור על הפיוטים .ובדיעבד ,אם התחיל במקום שהראשון
הפסיק  -יצא ,כיוון שאומר בסוף הסליחות "מחל לעוונותינו".
 .3כהן שליח ציבור ומת אחד בבתים הסמוכים  -אין צריך להודיע לשליח ציבור עד שיגמור
תפילתו ,אם אפשר לסתום את הפתחים והחלונות של בית הכנסת אעפ"י שיש עוד טומאה
מדרבנן .אבל אם אי אפשר להיזהר בזה  -צריך לצאת אפילו באמצע תפילה ,והשני העומד
תחתיו יתחיל מתחילת ברכה.

סעיף ג' -
שליח ציבור שטעה בשחרית ראש חודש\שבת\יום טוב:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב:
תניא :טעה ולא הזכיר של ראש חודש שחרית  -אין מחזירין אותו ,מפני שתפילת המוספין לפניו.
אמר רבי יוחנן :ובציבור שנו.

הברייתא פוסקת שאם טעה שליח הציבור ולא הזכיר "יעלה ויבוא" בתפילת שחרית  -אין מחזירים אותו
להתפלל שוב ,מפני שמתפלל תפילת מוסף [בית יוסף בשם רש"י  -דווקא שסיים תפילתו ,אבל אם לא סיים -
חוזר ל"רצה"] .והסביר הרא"ש שדווקא במעבר משחרית למוסף ,משום שרגילים להתפלל ביחד .ואמר רבי
יוחנן על ברייתא זו "ובציבור שנו" .וחלקו הראשונים ב( :א) פירוש דברי רבי יוחנן( .ב) מה הדין ששכח
בשבת ויום טוב:

א .שכח להזכיר "יעלה ויבוא" בראש חודש:
רש"י :מדובר ביחיד שמתפלל עם הציבור שאינו צריך לחזור על תפילתו ,משום שסומך על שליח
הציבור שישמע ממנו "יעלה ויבוא" בחזרת הש"ץ
בעל הלכות גדולות :מדובר בשליח ציבור שטעה ודילג על הזכרת ראש חודש שאין מחזירים אותו
וסומכים על תפילת המוסף הבאה ,משום שהקלו על הציבור כדי לא להטריחם .אבל יחיד שטעה
צריך לחזור.
 538אבל אם כבר אמרו קדושה ואחר כך טעה השליח ציבור ואינו יכול להמשיך  -מתחיל העובר תחתיו מברכת "אתה
קדוש" .ולפי זה ,שליח ציבור שטעה בעשרת ימי תשובה ואמר "האל הקדוש" במקום "המלך הקדוש" והתחיל ברכת
"אתה חונן"  -חוזר לברכת "אתה קדוש".
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רמב"ם :כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל  -שליח ציבור חוזר ומתפלל ,אם טעה כמותו בעת
שמתפלל בקול רם ,חוץ משחרית של ראש חודש שאם שכח שליח ציבור ולא הזכיר "יעלה ויבוא"
עד שהשלים תפילתו  -אין מחזירים אותו ,מפני טורח ציבור שהרי תפילת המוסף לפניו שהוא
מזכיר בה ראש חודש.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ובעל הלכות גדולות :כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל  -שליח ציבור חוזר ומתפלל,
אם טעה כמותו כשמתפלל בקול רם .חוץ משחרית של ראש חודש ,שאם שכח שליח ציבור ולא
הזכיר "יעלה ויבוא" עד שהשלים תפלתו  -אין מחזירין אותו ,מפני טורח הציבור ,שהרי תפילת
המוספין לפניו שהוא מזכיר בה ראש חודש .אבל אם נזכר קודם שהשלים תפילתו  -חוזר לרצה
ואין בזה טורח ציבור.
הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1טעה השליח ציבור במוסף ראש חודש  -שהתפלל תפילת שמונה עשרה בלא להזכיר קרבן
מוסף דינו כדין יחיד ,ואם נזכר קודם שסיים את התפילה  -חוזר לברכה רביעית ,ואם
נזכר לאחר שסיים את התפילה חוזר לראש.
 .2שכח השליח ציבור במנחה של ראש חודש  -והיה ראש חודש יום אחד בלבד או שהיה
הדבר ביום השני של ראש חודש וכבר סיים תפילתו  -מחזירים אותו .ויש להסתפק כשיש
שני ימים של ראש חודש ,אם יכול לסמוך על כך שעתיד לומר "יעלה ויבוא" בערבית
בלילה השני של ראש חודש או צריך לומר בחזרה.
ב .טעה בתפילת שבת ויום טוב:
סמ"ק וטור :מה שמדובר בתלמוד בראש חודש לאו דווקא והוא הדין לשבת (שהתפלל בחזרה
תפילת חול ולא הזכיר שבת או יום טוב בתפילתו) ויום שאין מחזירים את השליח ציבור ,שהרי
אין הבדל בין שבת ויום טוב לראש חודש.
סמ"ג :מה שמדובר בתלמוד בראש חודש בדווקא ולא לגבי שבת ויום טוב שאם טעה השליח
ציבור מחזירים אותו.
בית יוסף :יש לפסוק כסמ"ג ,שכך משמע הלשון הפשוטה בברייתא ומהרמב"ם .ויש להסביר
שבראש חודש שהוא יום עשיית מלאכה הקילו מפני טורח ציבור כדי שלא יתבטלו ממלאכתם,
אבל בשבת ויום טוב שאין בה עשיית מלאכה לא רצו להקל.
פסק ההלכה:
שו"ע כסמ"ג :כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל  -שליח ציבור חוזר ומתפלל ,אם טעה כמותו
כשמתפלל בקול רם .חוץ משחרית של ראש חודש...
רמ"א כסמ"ק וטור :יש אומרים דאם טעה בשחרית של שבת ויום טוב  -דינו כמו בראש חודש,
והכי נהגו [מ"ב  -וכך פסקו האחרונים].
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סעיף ד' -
שליח ציבור שטעה בתפילת לחש:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :אם טעה שליח ציבור כשהתפלל בלחש  -לעולם אינו חוזר ומתפלל שנית
מפני טורח הציבור ,אלא סומך על ה תפילה שיתפלל בקול רם [מ"ב  -דווקא בשחרית ומנחה .]539
והוא שלא טעה בשלוש ראשונות [מ"ב  -ולא השלים תפילתו  ,]540שאם טעה בהם  -לעולם חוזר כמו
שהיחיד חוזר.

סימן קכז'
סעיף א' -
עמידה ושחיה ב"מודים דרבנן":
א .אופן השחיה:
תלמוד ירושלמי פרק א הלכה ה:
תנא רבי חלפתא בן שאול :הכל שוחין עם שליח ציבור בהודאה...
תני ובלבד שלא ישוח יותר מדאי...
מעשה באחד ששחה יותר מדאי והעבירו רבי אמי.
אמר רבי יוחנן :הוה מעבר.
אמר ליה רבי חייא בר בא :לא הוה מעביר אלא גער.

רבי חלפתא בן שאול מסביר שחובה על כל הציבור לשחות בברכת ההודאה בחזרת הש"ץ ,אולם הגמרא
מסייגת שלא ישוח יותר מדי .ממשיכה הגמרא ומביאה סיפור שרבי אמי העביר מישהו שבאמת שחה יותר
מדי ומתקן רבי חייא שלא העבירו אלא רק גער בו על כך .חלקו הראשונים האם ההוראה לא לשוח יותר
מדי מוסבת על כלל הציבור או על שליח הציבור בלבד:

טור :ההוראה מוסבת ע ל שליח הציבור בלבד שלא ישוח יותר מדי ב"מודים" ,משום שבמעשה של
רבי אמי נאמר שהוא העביר מישהו ששחה יותר מדי ולשון "העברה" שייכת בשליח ציבור.
רמב"ם :וכשיגיע שליח ציבור ל"מודים" וכורע כל העם שוחין מעט ולא ישחו יותר מדאי .ומסביר
בבית יוסף ש"לא ישחו יותר מדי" מוסב על הציבור ושליח הציבור  .541והטעם לכך :נראה בכך
יוהרא שהוא שוחה יותר משאר העם.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :כשיגיע שליח ציבור ל"מודים"  -שוחין עמו הציבור ,ולא ישחו [מ"ב  -הציבור
והשליח ציבור] יותר מדאי [מ"ב  -אלא כשאר שחיה שמבואר בסימן קיג סעיף ה'].
 539אבל בערבית חוזר ,שאין לו על מה לסמוך .אולם בשבת סומך על ברכת מעין שבע כדין יחיד.
540שאין בזה טורח כל כך ,אבל אחר שהשלים את תפילתו אינו חוזר .אולם בטור חולק ומקל אפילו בשלוש ראשונות
בכל אופן ,והסומך עליו לא הפסיד.
 541ויש לומר בגמרא ש( :א) כך היה המעשה שהשליח ציבור שחה יותר מדי ,אבל אם היה קורה שאחד המתפללים
עשה כן היה גוער אף בו( .ב) כך יש להסביר את דברי רבי חייא לשון גערה ולא העברה ,רוצה לומר שמדובר בציבור
ולא רק בשליח ציבור .ופסק כרבי חייא.
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ב .נוסח הברכה:
א .תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מ עמוד א:
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 דרב י 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 ,לשמור חוקיך ולעשות
רצונך בלבב שלם ,על שאנו מודים לך.
אמר רב פפא :הילכך נימרינהו לכולהו.

הגמרא מצי גה חמש דעות לגבי מה אומרים הציבור בשעה ששליח הציבור אומר ברכת "מודים"( :א) רב -
"מודים אנחנו לך ה' אלהינו ,על שאנו מודים לך" .והסביר רש"י שאנו מודים לך ה' ,על עצם העובדה שנתת
בליבנו להיות דבוקים בך ומודים לך( .ב) שמואל " -אלהי כל בשר ,על שאנו מודים לך"( .ג) רב סימאי -
"יוצרנו יוצר בראשית ,על שאנו מודים לך"( .ד) אנשי נהרדעא בשם רבי סימאי " -ברכות והודאות לשמך
הגדול על שהחייתנו וקיימתנו ,על שאנחנו מודים לך"( .ה) רב אחא בן יעקב " -כן תחיינו ותחננו ותקבצנו
ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך ,לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם ,על שאנחנו מודים לך" .רב פפא
מסיק ,שמכיוון שנחלקו האמוראים בנוסח תפילה זו  -יש לומר את כל הנוסחאות .והסביר רש"י
שהאמוראים לא באו לחלוק אלא להוסיף ,כלומר רב פפא מסיק שהלכה כרב אחא שהוא כולל את כל
הנוסחאות הקודמות עם התוספת שלו .והסביר בבית יוסף שנקראה תפילה זו "מודים דרבנן" ,משום
שהיא מורכבת מנוסחאות רבות של הרבה חכמים.
ב .תלמוד ירושלמי פרק א הלכה ה:
מודים אנחנו לך...ברוך אתה ה' האל ההודאות...

הירושלמי מביא אף הוא מספר נוסחאות לתפילה זו ,כאשר המשותף להם הוא הסיום "ברוך אתה ה' ,אל
ההודאות" .אולם בתלמוד הבבלי הסיום המוזכר הוא ללא הזכרת שם ה' .והביא בבית יוסף פוסקים רבים
שיש לפסוק כבבלי שלא חותמים תפילה זו בשם ה'.

שו"ע :ואומרים" :מודים אנחנו לך [שאתה הוא ה'] אלהינו אלהי כל בשר" כו' [מ"ב  -ואין השליח
ציבור צריך להמתין שיסיימו הציבור ,אלא מתפלל כדרכו] וחותם "ברוך אל ההודאות" בלא
הזכרת השם .542
ג .משך השחיה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב:
תני חדא :הכורע בהודאה הרי זה משובח ,ותניא אידך :הרי זה מגונה!
לא קשיא :הא  -בתחלה ,הא  -לבסוף.
רבא כרע בהודאה תחלה וסוף.
542והביא במשנה ברורה את הגר"א שחולק על המחבר שיש לומר "ברוך אתה ה' ,אל ההודאות" ,אולם מכריע
שהעולם לא נהגו כן.
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אמרי ליה רבנן :אמאי קא עביד מר הכי?
אמר להו :חזי נא לרב נחמן דכרע ,וחזינא ליה לרב ששת דקא עבד הכי.
והתניא :הכורע בהודאה הרי זה מגונה!
ההיא  -בהודאה שבהלל.
והתניא :הכורע בהודאה ובהודאה של הלל הרי זה מגונה!
כי תניא ההיא  -בהודאה דברכת המזון.

הגמרא מציגה סתירה בין שתי ברייתות :ברייתא א'  -הכורע בברכת ההודאה הרי זה משובח ,ברייתא ב' -
הכוע בברכת ההודאה הרי זה מגונה .הגמרא מתרצת :הכורע בתחילת ברכת ההודאה הרי זה משובח,
והכורע בסוף ברכת ההודאה הרי זה מגונה .אולם הגמרא מביאה שרבא כרע בתחילת ובסוף של ברכת
ההודאה [ראב"ד  -מדובר ב"מודים דרבנן" שבחזרת הש"ץ .והסביר שכך ראה את רב נחמן ורב ששת
שעושים כן .לכן ,יש לומר :יש לכרוע תחילה וסוף בברכת ההודאה וכרבא ,אולם הכורע בהודאה של ברכת
המזון ("נודה לך") ובהודאה של הלל ("הודו לה' כי טוב") הרי זה מגונה ולזה התייחסה הברייתא .וחלקו
הראשונים האם בפסק ההלכה:

ראב"ד :צריך לשחות ב" מודים דרבנן" בתחילה ובסוף כמסקנת הגמרא .והוסיף ,שאם סיים
"מודים דרבנן" קודם שהגיע השליח ציבור לחתימת הברכה  -אינו מחכה לו אלא שוחה שמסיים,
ורבי זעירא שמובא בירושלמי היה אומר לאט באופן שהיה מסיים עם השליח ציבור ושוחה עמו.
מהר"י אבוהב בשם רב שרירא גאון :יש אנשים שמסיימים את "מודים דרבנן" בשחייה כדברי
הגמרא ויש אנשים שאינם שוחים ,ולא מיחו חכמים לא באלה ולא באלה.
מגדולי המפרשים בשם בית יוסף ותרומת הדשן :צריך לשחות בעוד שאומר כל "מודים דרבנן".
בית יוסף :העולם נהגו שלא לכרוע אלא כשאומר תיבת "מודים" בלבד וכך הפשט בירושלמי,
ומכל מקום טוב לדקדק ולשוח בו תחילה וסוף ולחשוש לדברי הראב"ד.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י בית יוסף :ויש מי שאומר שצריך לשחות גם בסוף ,וטוב לחוש לדבריו.
רמ"א כתרומת הדשן :יש אומרים שאומר הכל בשחייה אחת ,וכן המנהג [מ"ב  -וכך מנהג
העולם].
גר"א :די שישחה בת חילת "מודים דרבנן" עד שמגיע לתיבות "ה' אלוקינו".

סעיף ב' -
אמירת "אלוקינו ואלוקי אבותינו" כשאין כוהנים:
רב עמרם ורמב"ם :אם אין כוהנים בבית הכנסת ,שליח הציבור אומר "אלוקינו ואלוקי אבותינו,
ברכנו בברכה" וכו' עד "שלום" וכו'.
המנהיג :יש לתלות את אמירת "אלוקינו ואלוקי אבותינו" במנהג .קרי ,אנשי מערב אינם אומרים
פסוקי ברכת כוהנים כלל ,ואנשי מזרח (שהם כל אנשי הגלות) נהגו ששליח ציבור אומרם.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרב עמרם ורמב"ם :אם אין שם כוהנים ,אומר שליח ציבור" :אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו
בברכה המשולשת" וכו' ,ואני אב רכם" .ואין הציבור עונין אחריו אמן ,אלא "כן יהי רצון" 543
[מ"ב  -משום שאמן לא שייך כי אם כשעונה אמן אחר כהן המברך ,מה שאין כן הש"ץ שאינו אומר
אלא דרך בקשה ,שיברכנו השם יתברך שהכוהנים מברכים].
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1בדיעבד שלא אמר "אלוקינו ואלוקי אבותינו"  -אין מחזירים אותו .ובביאור הלכה
הסתפק אם היינו דווקא כשאמר כבר "ברוך אתה ה'" או אפילו קודם שסיים את הברכה.
 .2סיום הברכה  -המחבר כתב שאחרי פסוקי ברכת כוהנים מסיים בפסוק "ושמו את שמי
על בני ישראל ואני אברכם" .אולם המנהג כיום שלא לסיים בפסוק זה ,רק עד "שלום".
 .3הטי ות שליח ציבור בעת הברכה  -כשאומר "יברכך ה'" יפנה לצד ההיכל" .וישמרך" לצד
ימין שלו" .יאר ה'" כלפי ההיכל" .פניו אליך ויחונך" לצד שמאל שלו.
 .4מספר פעמים שאומרים "כן יהי רצון"  -אחר סוף ברכה שלישית ,שהכל עניין אחד שהוא
שמסדר השליח ציבור בתפילתו מה שהכוהנים אומרים .ויש עונים "כן יהי רצון" אחר כל
ברכה.
רמ"א  -מספר דינים:
 .1ואין אומרים "אלהינו ואלהי אבותינו" וכו' רק בזמן שראוי לברכת כוהנים ולישא כפיים
[מ"ב  -רוצה לומר בשחרית ומוסף ולא במנחה].
 .2ונהגו לומר בשחרית" :שים שלום וכן כל זמן שאומר אלהינו" כו' ,אבל בלאו הכי
מתחילין "שלום רב" .והסביר במשנה ברורה שבדיעבד אם אמר "שים שלום" או
בשחרית "שלום רב"  -יוצא.
 .3ויש מתחילין "שים שלום" במנחה של שבת ,הואיל וכתיב ביה "באור פניך נתת לנו",
שהיא התורה שקורין במנחה בשבת.

 543על פי אבודרהם.
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סימן קנ'
סעיף א' -
כפייה של בני העיר זה לזה:
א .כפיית בית כנסת:
שו"ע  :544כופין בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת [מ"ב  -ואפילו המיעוט כופים על הרוב].
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1אם אין בכוח הציבור לבנות  -מחויבים הציבור על כל פנים לשכור מקום מיוחד
לתפילה ,ובשונה מבנייה שגובים כל אחד לפי ממון (כל אחד לפי האפשרות שיש
בידו) ,בשכירות גובים חצי לפי ממון וחצי לפי נפשות (כל אחד נותן חלקו בשווה).
 .2שרוצים הציבור להפרד ולהקים בית כנסת אחר  -אם הבית כנסת מכילה אותם
אסורים להפרד [שער הציון  -משום ש( :א) "ברוב עם הדרת מלך"( .ב) על ידי
התחלקות באים מספר מכשולים לצדקה וללמוד תורה] .ואם הם תמיד מתקוטטים
ובמחלוקת  -דחה הרע במיעוטו .545
ב .ביאור הלכה  -בניית בית כנסת על ידי גויים:
הביא בשם הברכי יוסף שאין לבנות בית הכנסת על ידי עובדי גלילים ,ובפרט לעשות כמין כיפה
לפני ההיכל לנוי .ומכל מקום לתקן את הגג של בית הכנסת על ידי עובדי גלולים אין לחשוש .וסייג
ההלכה ברורה שבמקום שאין פועלים יהודים מצויים לבנות בית כנסת  -מותר לבנות על ידי
פועלים גויים ואפילו יש שם פועלים יהודים ,אלא שהגויים מומחים יותר יש להקל ,וכן המנהג
בכל המקומות.
ב .כפייה לקנות תורה ,נביאים וכתובים:
שו"ע  :546כופין בני העיר זה את זה...ול קנות להם תורה נביאים וכתובים [מ"ב  -כדי שיקרא בהם
כל מי שירצה מהציבור] .והסביר במשנה ברורה שמדובר דווקא בימיהם שלא ניתן לכתוב רק
תורה ,נביאים וכתובים אבל עכשיו מחויבים גם לקנות ספרי תלמוד.
הגה :ועיין לעיל סימן נה' אם כופין זה את זה לשכור להם מניין.

סעיף ב' -
בית הכנסת במקום גבוה:
שו"ע  :547אין בונים בית הכנסת אלא בגובהה של עיר [מ"ב  -שנאמר "בראש המיות תקרא"],
ומגביהין אותו עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר שמשתמשים בהם [מ"ב  -שנאמר "לרומם את בית
 544על פי התוספתא בבא מציעא פרק יא הלכה יב וכן פסקו הרי "ף והרמב"ם.
545וראה הלכה ברורה עמוד שג.
546תוספתא שם.
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אלהינו"] .לאפוקי בירניות [פירוש  -בניינים העשוים לנוי ,תרגום שכיות החמדה בירניות שפירן]
ומגדלים שאין משתמשים בהם .וגג שהוא משופע ואינו ראוי לתשמיש  -משערין עד המקום שהוא
ראוי לתשמיש ,דהיינו שאם יש עליה תחת הגג לא תהא גבוה יותר מבית הכנסת.
הגה :ובשעת הדחק ,או שיש מצוות מלכות שאינן רשאים לבנות בית הכנסת כדינו  -מותר להתפלל
בבית אף על פי שדרין בעלייה על גביו [מ"ב  -והבית כנסת נמוך ממקום דירתו] ,ובלבד שינהגו
בעלייה שעליו בנקיות ,כמו שיתבאר סוף סימן קנא'.
משנה ברורה :יש מקומות שאינם נזהרים בכך שלא לבנות בתים גבוהים יותר מבית הכנסת ,כיוון
שיש הרבה בתי עובדי גלולים שגבוהים יותר מבית הכנסת ואם כן בכל מקרה שאין היכר לבית
הכנסת .ומכל מקום ראוי לכתחילה להיזהר בזה בכל מה שאפשר ,כי בגמרא החמירו בזה מאוד.

סעיף ג' -
דין מי שהגביה ביתו יותר מבית הכנסת:
שו"ע עפ"י הרא"ש :מי שהגביה ביתו יותר מבית הכנסת  -יש אומרים שכופין אותו להשפילו.
הגה :ואם עשה בניין גבוה יותר בקרן אחד מבית הכנסת [מ"ב  -רוצה לומר שהגביה רק זווית
אחת מכותלי בית הכנסת]  -סגי בכך.

סעיף ד' -
הרחקה מחלונות בית הכנסת:
שו"ע עפ"י האגודה :הבונה כנגד חלון בית הכנסת  -אין מספיק לו בהרחקת ארבע אמות [מ"ב -
כמו בדין כותל שברשותו נגד חלון חבירו] ,לפי שהוא צריך אור גדול [מ"ב  -ומכל מקום בשמונה
אמות ודאי מספיק].
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1הרחקת ארבע אמות מחלונות עזרת נשים  -הביא בשם הפרי מגדים שיש להסתפק
בכך .אולם הכריע ש אינו צריך להרחיק יותר מארבע אמות ,משום שבכל מקרה דין
המחבר אינו ברור.
 .2פתח חלון כנגד חצר ב ית כנסת שאין בו תשמיש צנוע לרבים  -הביא בשם הרמ"א
שאין יכולים למחות ליחיד שפותח שם חלונות ,משום שהוא נחשב כפותח חלונו
לרשות הרבים .והסביר במשנה ברורה שמדובר דווקא שהיחיד פותח חלונותיו
למקום שהוא מהלך לרבים ואי אפשר להם לבנות במקום הזה שום פעם ,שאם לא כן
יכו לים למחות שמא ירצו לבנות במקום הזה.
 .3פתחו הקהל חלון לבית הכנסת לחצרו  -הביא בשם הרמ"א שיכול הוא למחות בידם.

 547על פי התוספתא מגילה פרק ג סוף הלכה יד.
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 .4מגיע ריח רע מבית הכסא לבית הכנסת  -צריכים להרחיק את בית הכסא ,אפילו אם
קדם בית הכסא לבניין בית הכנסת ,משום ששונה היזק הרבים מהיזק היחיד אלא
שצריכים להביא דמיה.

סעיף ה' -
כיוון פתח בית הכנסת:
שו"ע  :548אין פותחין פתח בית הכנסת אלא כנגד הצד שמתפללין בו באותה העיר .שאם מתפללין
למערב  -יפתחוהו למזרח ,כדי שישתחוו מן הפתח נגד הארון ,שהוא ברוח שמתפללין נגדו.
א .רמ"א  -מספר דינים:
 .1בימה בבית הכנסת  -ועושין בימה באמצע בית הכנסת [מ"ב  -לא יותר משש
מדרגות  ,]549שיעמוד עליה הקורא בתורה וישמעו כולם.
 .2כיוון השליח ציבור  -וכשמתפלל השליח ציבור ,פניו כלפי הקודש [מ"ב  -רוצה לומר
שבשעה שעומד שליח ציבור בתפילה ,יורד לארץ לפני התיבה ופניו כלפי הקודש
כשאר העם].
 .3סדר הישיבה בבית הכנסת  -ו סדר הישיבה כך היא :הזקנים יושבים פניהם כלפי
העם ,ושאר העם כולם יושבים שורות שורות ,פניהם כלפי הקודש ופני הזקנים .וסייג
במשנה ברורה שהיום אין עניין לסדר זה ,כי קונים את המקומות.
ב .ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1מספר פתחים לבית הכנסת  -הלכה זו עוסקת בפתח העיקרי ,אולם בשאר פתחים
מותר לעשות בכל הצדדים.
 .2כשאי אפשר לעשות הפתח כנגד הארון  -אין הדבר מעכב ,ורשאים לעשות הפתח בצד
אחר.

סימן קנא'
סעיף א' -
חומרת קדושת בית הכנסת ובית המדרש :550
א .קלות ראש:
שו"ע :בתי כנסיות ובתי מדרשות ,אין נוהגין בהם קלות ראש כגון :שחוק והיתול ושיחה בטילה
[מ"ב  -אפילו שיחת חולין לצורך פרנסה] .והסביר במשנה ברורה שהם נקראים מקדש מעט ,כמו
שנאמר "ואהי להם למקדש מעט" ובמקדש נאמר "ואת מקדשי תיראו"  -שיהא מוראו של השוכן
בה עליו.
 548על פי התוספתא מגילה פרק ג סוף הלכה יד.
549וראה הלכה ברורה עמוד שיז שבזמננו אין מקפידים כל כך.
 550סעיף זה על פי הגמרא במסכת מגילה (כח ,ב).

350

ב .אכילה ,שתיה וטיול:
 . 1אדם רגיל:
שו"ע :ואין אוכלים ושותים בהם [מ"ב  -והוא הדין שאר מלאכה] ,ולא מתקשטין בהם ,ולא
מטיילין בהם ,ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים [מ"ב  -ולא מועיל
שיקרא או ישנה מעט ,כדלקמן .]551
 . 2תלמיד חכם:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כח עמוד א:
כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו קיימי ושאלי שאילתא מרבא .אתא זי לחא דמיטרא ,עיילי לבי כנישתא .אמרי:
"האי דעיילינן לבי כנישתא ,לאו משום מיטרא ,אלא משום דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנא".

הגמרא מספרת על רבינא ורב אדא שהיו עומדים ושואלים שאלה מרבא .כאשר בא עליהם זרם חזק של
מטר ,ונכנסו לבית הכנסת מפניו .וכך הם הסבירו את מעשיהם :נכנסנו לבית הכנסת ,לא כדי שהוא יגן
עלינו מהגשם ,אלא משום ששמועת הלכה דורשת צלילות ויישוב הדעת ,כביום שמנשבת רוח צפונית .חלקו
בראשונים מדוע נזקקו לטעם זה ,ולא לכך שלתלמידי חכמים מותר להשתמש בבית כנסת:

ר"ן :יש לחלק בין בית כנסת לבית מדרש .בבית מדרש מותר לתלמידי חכמים להשתמש ,שהרי
שם הם נמצאים כל היום .אולם בבית כנסת אסור .ולכן ,בגמרא כאן שנכנסו לבית כנסת שאסור
בשימוש ,נזקקו לטעם זה.
רמב"ם :יש לחלק האם השימוש מדוחק או לא מדוחק .אם השימוש של בית הכנסת או בית
המדרש לא מדוחק  -אסור ,אולם אם השימוש הוא בדוחק [בית יוסף  -כמו בגמרא כאן]  -מותר.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :ותלמידי חכמים ותלמידיהם  -מותרים לאכול ולשתות בהם [מ"ב  -ולישון ,]552
מדוחק [מ"ב  -היינו ,שהיה מקום דחוק לתלמידים והוצרכו לאכול שם .]553
רמ"א כר"ן :ויש אומרים דבבית המדרש אפילו שלא מדוחק שרי [מ"ב  -משום שבית המדרש הוא
ביתו ,ולא דווקא אכילה ושתיה והוא הדין לשאר תשמישיהם] .והבהיר בביאור הלכה שמדובר
דווקא בבית מדרש ,אבל בבית כנסת הרמ"א מתיר דווקא שיש דוחק.

 551מאחר שיוכל להיכנס לבית של חו ל להינצל מהחמה ומהגשמים ,אם לא שעסק מקודם באיזה דבר הלכה בחוץ
והתחילו גשמים לרדת ,שאז מותר לו להיכנס לבית המדרש כדי שלא יטרידו אותו הגשמים.
552אבל בכל הדברים של מורא מקדש  -לעשות קפנדריא ,להיכנס בחמה מפני חמה וכל שכן שחוק ושיחה בטלה אסור.
מצד שני הסביר בשער הציון שההיתר לשינה הוא על פי הרשב"א ,וכתב שהוא הדין לכל תשמישי תלמיד חכם שמותר
כשהמקום דחוק לו.
 553והגדרת דוחק היא :אנשים הלומדים בבית הכנסת או בית המדרש בקביעות  -מותר לאכול ולשתות שם .משום
שלעולם שעת הדחק הוא ,שאם יצטרך ללכת לאכול ולשתות בביתו בוודאי יתבטל מלימודו .אבל אם אין לומדים
בבית הכנסת ובבית המדרש  -אסורים לאכול ולשתות שם.
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משנה ברורה  -להשכיב ולהאכיל אורחים עניים בבית הכנסת ובית המדרש:
פרי מגדים :מותר בבית הכנסת של חוץ לארץ כיוון שהם עשויים על תנאי.
מגן אברהם :אסור ,משום ש( :א) ההיתר הוא רק בבבל ולא בשאר חוץ לארץ( .ב) אין מועיל
התנאי בישובם.
משנה ברורה :אין להחמיר במקום הדחק כיוון שהוא צורך מצווה ,וכל זה בבית הכנסת אבל
בבית מדרש אסור.
ג .חישוב חשבונות:
שו"ע :ואין מחשבים בהם חשבונות [ביאור הלכה  -משום שהוא קלות ראש בכבוד בית
אלא אם כן הם של מצוות ,כגון :קופה של צדקה ופדיון שבויים.

הכנסת ,]554

ד .הספד:
שו"ע :ואין מספידים בהם אלא אם כן יהיה ההספד לאחד מגדולי העיר [מ"ב  -שמת קרובו של
הגדול ולכן באים רבים להספד ,וכל שכן שההספד על תלמיד חכם] ,שכל בני העיר מתקבצים
ובאים להספידו.
ה .רוצה להיכנס לבית הכנסת לצרכו:
שו"ע :ואם צריך ליכנס בהם לצרכו ,כגון לקרוא לאדם  -יכנס ויקרא מעט או יאמר דבר שמועה
[מ"ב  -הלכה או משנה] ,ואחר כך יקראנו ,כדי שלא יהא נראה כאילו נכנס לצרכו [מ"ב  -ואמירת
הדבר תורה היא רק טפל] .ואם אינו יודע לא לקרות ולא לשנות  -יאמר לאחד מהתינוקות :קרא לי
פסוק שאתה קורא בו או ישהה מעט ואחר כך יצא ,שהישיבה בהם מצווה ,שנאמר" :אשרי יושבי
ביתך" .שיעור הישיבה ,כדי הילוך שני פתחים [מ"ב  -שישהה שיעור הילוך שמונה טפחים .]555

סעיף ב' -
בית מדרש של יחיד:
שו"ע עפ"י הסמ"ג :ויש אומרים שמה ששנינו בקדושת בתי מדרשות ,רוצה לומר של רבים דומיא
דבית הכנסת ,אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצורכו אין לו קדושה כל כך [מ"ב  -אולם אם מקדיש
לצורך רבים ללמוד בו יש עליו קדושת בית מדרש].

סעיף ג' -
שינה בבית הכנסת:
שו"ע עפ"י סמ"ג :אין ישנים בבית הכנסת אפילו שנת עראי [מ"ב  -מדובר באנשים רגילים ,]556
אבל בבית המדרש  -מותר [מ"ב  -שנת עראי] .והסביר במשנה ברורה בדרך האפשר ,שכיוון שבית
 554ואפילו זה לצורך רבים ואין להם מקום אחד להתאסף ,וכל שכן שלצורך יחיד אסור.
555והסביר הלכה ברורה דהיינו אפילו פחות משנייה.
556אבל תלמיד חכם שלומד שם  -מותר ,כנלמד בסעיף א'.

352

המדרש עשוי לשהות שם הרבה ללמוד ולשמוע דברי תורה וקשה להיזהר משנת עראי ,על כן לא
אסרו זה לשום אדם  .557ולתלמיד חכם הלומד שם בקביעות ,מותר אפילו שנת קבע.

סעיף ד' -
סעודת מצווה בבית הכנסת:
שו"ע עפ"י הריצב"א :לצורך בית הכנסת [מ"ב  -כגון ששומר אותו]  -מותר לאכול ולישון בתוכו
[מ"ב  -ולא יכניס מיטתו לשם  .]558ומטעם זה ,ישנים בליל יום הכפורים בבית הכנסת [מ"ב  -כדי
לשמור הנרות] ואפילו לצורך מצווה אחרת ,כגון כשנקבצים לעבר השנה בבית הכנסת ,מותר
לאכול שם.
משנה ברורה  -סעודת מצווה בבית הכנסת:
הביא בשם המגן אברהם שמה שהותר סעודת מצווה במחבר הוא דווקא בסעודה שאין בה קלות
ראש ,כגון סעודת עיבור שהייתה עשויה מפת וקטניות בלבד ,אולם סעודה שיש בה שכרות -
אסורה אף בבית מדרש .ומכל מקום הנוהגים להקל לעשות סעודת סיום הש"ס בבית המדרש,
מפני שאין להם מקום אחר מרווח לזה  -אין למחות בידם ,שיש להם על מי לסמוך.

סעיף ה' -
קיצור דרכו דרך בית הכנסת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סב עמוד ב:
משנה :ולא יכנס להר הבית...ולא יעשנו קפנדריא...
גמרא :מאי קפנדריא?
אמר רבא :קפנדריא כשמה.
ורב חנא בר אדא משמיה דרב סמא בריה דרב מרי אמר :כמאן דאמר אינש "אדמקיפנא אדרי איעול בהא.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשותו קפנדריא  -מותר לעשותו קפנדריא.
רבי אבהו אמר :אם היה שביל מעיקרו  -מותר.
אמר רבי חלבו אמר רב הונא :הנכנס לבית הכנסת להתפלל  -מותר לעשותו קפנדריא ,שנאמר "ובבא עם הארץ לפני ה'
במועדים".

המשנה עוסקת בהלכות הקשורות למורא המקדש ומציינת שלא יעשו "קפנדריא" .רבא מסביר כפי
משמעות השם :קיצור דרך ,ורב חנא מוסיף שזה כמו שאנשים אומרים "אדמקיפנא אדרי איעול" נוטריקון
קפנדריא ,שמשמעות המשפט :במקום להקיף שורה זו של בתים ,אכנס מכאן לקצר דרכי .כאמור ממסכת
מגילה נלמד שגם בבית כנסת אסור לעשות קפנדריא ,המשנה מביאה שלושה אופנים שבהם מותר בכל זאת
לקצר את הדרך בבית הכנסת( :א) רב נחמן  -נכנס לבית הכנסת ולא היה בדעתו לעשות קפנדריא( .ב) רבי
אבהו  -אם היה שביל לעבור בו קודם שנבנה עליו בית כנסת ,מותר להמשיך לעבור שם( .ג) שנכנס לבית
557ובביאור הלכה הסתפק בבתי מדרש שלנו שגם מתפללים בהם ,האם דינים כבית כנסת שאסור אפילו שנת עראי,
אולם לפי הסברה שקשה להיזהר משנת עראי אפשר שמותר.
558אולם האליה רבה חולק ואכמ"ל.
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הכנסת להתפלל ,מותר לעשותו קפנדריא בצאתו וכפי שהיו עושים בבית המקדש ,שנאמר (יחזקאל מו ,ט):
ּובבֹוא עַ ם ָה ָא ֶרץ לִ פְּ נֵי יְּ הוָ ה ,בַמֹוע ֲִדיםַ ,הבָא ֶד ֶרְך ַׁשעַר צָ פֹון לְּ ִה ְּׁש ַתחֲֹות יֵצֵ א ֶד ֶרְך ַׁשעַר ֶנגֶב ,וְּ ַהבָא ֶד ֶרְך ַׁשעַר
" ְּ
ֶנגֶב יֵצֵ א ֶד ֶרְך ַׁשעַר צָ פֹונָה ."...וחלקו הראשונים בגירסה ,האם מצווה או רשות לעשות קפנדריא:

רמב"ם :אם נכנס להתפלל או לקרוא  -מותר לו לצאת בפתח שכנגדו ,כדי לקרב את הדרך.
רא"ש וטור :כשנכנס לבית הכנסת להתפלל ,מצווה למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר [ר"ן -
כדי שיהיה נראה כמחבב] ,שנאמר "ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים ,הבא דרך צפון להשתחוות
יצא דרך שער הנגב".
פסק ההלכה:
ש ו"ע כרמב"ם :היו לבית הכנסת שני פתחים  -לא יכנס בפתח זה לעשותו דרך לצאת בפתח השני
לקצר דרכו [ביאור הלכה  -אא"כ יקרא או ישהה מעט ,כנ"ל  .]559ואם היה הדרך עובר קודם שנבנה
בית הכנסת  -מותר .וכן ,אם לא נכנס בו תחילה כדי לקצר דרכו  -מותר לעשותו דרך .וכשנכנס בו
להתפלל  -מותר למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר.
מגן אברהם ומשנה ברורה כרא"ש :הנכנס להתפלל מצווה לצאת מהפתח השני ,ואפשר שישנה
טעות סופר בשולחן ערוך וצריך לומר "מצווה".
ביאור הלכה  -קיצור דרכו שהולך לדבר מצווה:
הביא בשם הפרי מגדים שאם הוא הולך לדבר מצווה אפשר שמותר ,אולם מסתבר שאסור לקצר
דרכו כשהולך לדבר מצווה ,שהרי יכול לעשותה בלא כן .ומה שכתב הרמב"ם שאסור להכנס בהם
אלא לדבר מצווה מדובר שהכניסה לבית הכנסת הייתה בשביל מצווה שאז ממילא מותר אחר כך
גם לקצר דרכו ,מה שאין כן בזה שנכנס בכיוון בית הכנסת רק לקצר דרכו.

סעיף ו' -
כניסה עם חפציו לבית הכנסת:
שו"ע עפ"י הטור :מותר ליכנס בבית הכנסת במקלו ובתרמילו באפונדתו [פירוש  -מיני כיסים,
תרגום ובילקוט ובתרמיליה] .ויש אוסרים  560ליכנס בו בסכין ארוך [ 561מ"ב  -לפי שבית הכנסת הוא
מקום מיוחד לתפילה מארכת ימיו של אדם ,והסכין מקצר ימיו] או בראש מגולה [ביאור הלכה -
אפילו במקום שנוהגים ללכת כך לפני שרים ,שזהו דרך קלות ראש לפני המקום .]562
הלכה ברורה  -כניסה עם כלי נשק:
מי שיש ברשותו כלי נשק ואינו יכול להשאירו מחוץ לבית הכנסת ,אם יכול לכסותו בבגדיו קודם
שיכנס עמו לבית הכנסת ,ואם לאו  -רשאי להיכנס עמו לבית הכנסת .משום ש( :א) הט"ז הקל
559אולם ראה הלכה ברורה עמוד שנד שחולק שדווקא לעניין נכנס לקרוא לחברו הקילו בזה.
560האורחות חיים שהובא בבית יוסף.
 561ובביאור הלכה סובר שמדובר דווקא באנשים רגילים שאסור להם לאכול בבית המדרש והסכין שנושא עליו הוא לא
לשם תשמיש ,אבל תלמיד חכם שמותר לאכול ולשתות שם והסכין שנושא שם הוא לצורך תשמישו ,מסתבר שמותר
כמו בכל אכילה ,שצריך לכסותו בעת ברכת המזון בלבד.
562כא ילו אין עליו מורא שכינה ,וכשיש לו כובע בראשו יש לו אימה וכובד ראש לפני יתברך.
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בסכין קצר ,כיוון שישנה טירחה רבה לסלקו בכל פעם( .ב) רבינו פרץ סובר להקל לגמרי בכניסה
עם סכין לבית הכנסת( .ג) על פי ערוך השולחן שכלי נשק נחשב מלבוש בשבת.

סעיף ז' -
יריקה בבית הכנסת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סג עמוד א:
אלא אמר רבא :כי ביתו ,מה ביתו...ארקיקא ומנעל לא קפיד אינש..אף בית כנסת רקיקא ומנעל שרי.

רבא סובר שלומדים שרקיקה מותרת בבית הכנסת ממנעל ,משום שמסתבר שצריך להתנהג בבית הכנסת
כמו שאדם מתנהג בביתו ,וכמו שבביתו אדם אינו מקפיד שלא ללכת במנעל ואינו מקפיד על רקיקה כך
לעניין בית הכנסת ,רקיקה ולבישת מנעל מותרים .אולם אחרי היריקה צריך( :א) טור  -שפשוף ברגליו( .ב)
ארחות חיים  -לשום גמי .מה שאין כן הר הבית ,שקדושתו עולה על קדושת בית הכנסת וגם רקיקה ומנעל
אסורים.

שו"ע :יכול לרוק בו [מ"ב  -ובלבד שלא בתפילת עמידה] ,ובלבד שישפשפנו ברגליו או שיהיה שם
גמי [מ"ב  -או תבן וחול] ,שאם ירוק לתוכו לא יהא נראה .אולם הסביר בהלכה ברורה שהיום
שהקרקע מרוצפת ודרך כל אדם להקפיד שלא לירוק על רצפה או שטיח  -יש להחמיר שלא לירוק
על רצפת בית הכנסת.

סעיף ח' -
בגדים ללא לכלוך בבית הכנסת:
שו"ע עפ"י מהר"י בן חביב :טיט שעל רגליו  -ראוי לקנחו קודם שיכנס להתפלל .וראוי שלא יהא
עליו ולא על בגדיו שום לכלוך.

סעיף ט' -
ניקיון בית הכנסת:
שו"ע  :563נוהגים בהם כבוד ,לכבדן ולרבצן [פירוש" :כיבוד" ניקוי הבית" ,ריבוץ"  -זריקת המים
על פני הקרקע] .ונוהגין להדליק בהם נרות ,לכבדן [מ"ב  -ונהגו קודם שיכנס אדם להתפלל .]564

סעיף י' -
קדושה וכבוד בבית הכנסת שחרב:
שו"ע  :565אפילו לאחר שחרבו [מ"ב  -בתי כנסיות ובתי מדרשות] ,עדיין הן בקדושתן  .566וכשם
שנוהגים בהם כבוד ביישובן ,כך נוהגים בחורבנם ,חוץ מכיבוד וריבוץ .ואם עלו בהם עשבים -
 563על פי הגמרא במסכת מגילה (כח ,ב).
 564משום ש( :א) נאמר בגמרא שמקום שמתפללים בו עשרה ,קדמה שכינה( .ב) כך היו עושים בגמרא.
 565על פי הגמרא שם.
566שנאמר "והשמתי את מקדשיכם" ולא נאמר "ואת מקדשיכם אשמם" ,להורות לנו שקדושים הם אף כשהן
שוממים .ואין חילוק בזה בין בתי כנסיות שבארץ ישראל ובין שבחוץ לארץ.
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תולשים אותם ומניחים או תם במקומן [מ"ב  -רוצה לומר ,מותר לתלוש אותם ובלבד שיניחם
במקומם ולא יטלם משם] ,משום עגמת נפש ,כדי שיראו העם ותעיר רוחם וישתדלו לבנותם .567

סעיף יא' -
תנאי בקדושת בית הכנסת:
א .בית הכנסת ביישובו\חורבנו:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כח עמוד א:
אמר רב אסי :בתי כנסיות שבבבל  -על תנאי הן עשויין.

רב אסי אומר שהבתי כנסת שבבבל "על תנאי הן עשויין" .חלקו הראשונים בכוונת דבריו:

רש"י :התנאי מועיל שישתמשו בבתי כנסת אף תשמיש של חול .והסביר בביאור הלכה שאפילו
ביישובו (שבית הכנסת בשימוש) מועיל התנאי.
תוספות :לא מועיל תנאי כלל לש עה שבית הכנסת קיים .לאחר שהוא נחרב מועיל התנאי ,ואף
לאחר שחרב אסור בדברים של קלות ראש ,כגון זריעה.
רמב"ן :מועיל תנאי אף לשעה שבית הכנסת קיים לעניין להאכיל בו עניים או להשכיבם שם ,והוא
הדין לא צרכיהם לפי שעה .והסביר בביאור הלכה שתנאי הוא אפילו ביישובו .אולם אם אין
דוחק ,אפילו בחורבנו אסור.
רבינו חננאל  :568אם התנו שבשעה שירצו יחזור המקום לקדמותו ,והיינו שאם ירצו רבים תפקע
הקדושה לגמרי .ובזה מועיל תנאי ,זולת חשבונות שהם קלות ראש ביותר ,אבל לשאר תשמישים
שאינם של גנאי מועיל תנאי זה.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :אם בשעת בניין בית הכנסת [מ"ב  -אבל לאחר כך לא מועיל] התנו עליו [מ"ב -
בפירוש  ]569להשתמש בו  -מותר להשתמש בו בחורבנו ,אבל ביישובו לא מהני תנאי [מ"ב  -כלומר,
לאחר שייחרב יהיה מותר להשתמש בו ,אבל כל זמן שקיים אין התנאי מועיל] .ואפילו בחורבנו,
לתשמיש מגונה ,כגון :זריעה וחשבונות של רבים ,לא מהני תנאה.
ביאור הלכה כרמב"ן :אם ישנו דוחק אפילו ביישובן מועיל התנאי ,משום ש( :א) גם הרשב"א ור"ן
מסכימים עם הרמב"ן( .ב) ניתן לצרף גם את שיטת רש"י ואור זרוע .ומכל מקום לקלות ראש
פשוט שלא מועיל.

567והסיק במשנה ברורה שלפי טעם זה ,אם סתרו את בית הכנסת ובנו אותו במקום אחר ואין בדעתם לבנות עוד
במקום הראשון  -אין שייך דין זה ,אלא יעשו גדר סביבו שלא יבואו לזלזל שם .ואם הוא במקום שיוכלו למכור -
ימכרוהו ,כדלקמן בסימן קנג'.
568מובא בביאור הלכה.
 569אולם בסתם הביא בשם המגן אברהם שלא ,שלא אומרים על תנאי הם עשויות .אולם המשאת בנימין ואליה רבה
הקילו בזה.

356

א .משנה ברורה  -חשבונות של יחיד בבית כנסת שבחורבנו:
פרי מגדים :מותר ,משום שהתנאי מועיל לזה .וכך יש לדייק במחבר שהזכיר דווקא חשבונות של
רבים שיש בהם "אושא מילתא" ויש בזה קלות ראש ביותר.
רבינו ירוחם :אסור ,משום שהתנאי לא מועיל לזה .ואין לדייק כך במחבר ,שמה שהזכיר של רבים
כדי לחדש שאף שהוא לצורך רבים לא מועיל כל שכן של יחיד.
ב .ביאור הלכה  -בית כנסת שנבנה באופן זמני:
אם התנו להתפלל בו עד זמן מסוים ואחר כך לעשות בו מה שרוצים .בזמן שמתפללים בו  -מותר
בתשמישי חול כגון אכילה ושתיה ,משם שבאופן כזה אין זה נחשב הזמנה ,שהרי התנה בפירוש
שהוא רק לפי שעה ואין עליו קדושת בית הכנסת .אך לא יתנהגו בו קלות ראש ,דהיינו חשבונות
וכל שכן שחוק והיתול .לאחר שעובר הזמן  -מותר בהכל.
ג .אחרונים  -תנאי לבית כנסת ביישובו לשאר תשמיש:
מגן אברהם :מה שפסק המחבר שלא מועיל תנאי לבית כנסת ביישובו ,הכוונה לדברים שיש בהם
קלות ראש  -אכילה ושתי ה או להיכנס בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים .אבל לשאר
תשמישים מועיל תנאי [ 570ביאור הלכה  -וגם בארץ ישראל כדלקמן מועיל התנאי].
ביאור הלכה :מה שפסק המחבר שלא מועיל תנאי לבית הכנסת ביישובו ,הכוונה לכל תשמיש.
שכך מוכח מהרא"ש שאפילו לקרוא לאדם משם ,גם כן לא מועיל תנאי ביישובו .571
ב .בית הכנסת בארץ ישראל\חוץ לארץ:
שו"ע עפ"י התוספות :במה דברים אמורים? בבתי כנסיות שבחוצה לארץ ,אבל בבתי כנסיות
שבארץ ישראל ,לא מהני שום תנאי [מ"ב  -שבחוץ לארץ אין קדושתם עולמית ,שהרי כשיבוא
הגואל תפקע קדושתן .מה שאין כן בית כנסיות שבארץ ישראל].

סעיף יב' -
מגורים מעל בית הכנסת:
שו"ע עפ"י המהר"ם :יש ליזהר מלהשתמש בעליה שעל גבי בית הכנסת תשמיש קבוע של גנאי
[מ"ב  -אולם בדרך מקרה מותר] ,כגון לשכב שם .ושאר תשמישים ,יש להסתפק אם מותר
להשתמש שם [מ"ב  -אם לדמותו לעליות העזרה שלא התקדשו או כיוון שזה נחשב מקדש מעט ,יש
לדמותו לעליות היכל שהם התקדשו].
רמ"א עפ"י מהר"י וויל :וכל זה דווקא בבית כנסת קבוע ,שנבנה מתחילה לכך ,אבל בית שייחדו
לאחר שנבנה לבית הכנסת  -מותר לשכב עליו [מ"ב  -וכל שכן אם בשעה שנבנה בית הכנסת נבנה גם
בית דירה מעליו  .]572אולם המשנה ברורה סיי ג שמכל מקום שומר נפשו ירחק מהם ,בפרט שהוא
נגד ההיכל.
 570ובכך ניתן ליישב קושי מסימן קנד סעיף ח' לקמן ,שמועיל תנאי לתשמישי קדושה ראה שם.
571ולא קשה מסימן קנד ,ראה שם.
572שמותר לגור שם ,שזה בוודאי לא הוקדש כלל למעלה.
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משנה ברורה וביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1תשמיש מגונה מאוד בבית שמעל הבית הכנסת  -כטינוף וכיוצא בזה ,נראה שבכל
אופן אסור .ועל כן ,אין לעשות כלל בית כנסת אם יש בדירה למעלה ממנו דבר כזה
מגונה .ומה שמנהג העולם בעי ירות ששוכרים בתי כנסיות לזמן בבתים תחתיים
ולמעלה מהן בית דירה שמצוי שם תינוקות ודבר מאוס  -אפשר משום שהוא לזמן לא
חוששים לזה.
 .2תשמיש מגונה בגג בית הכנסת  -כגון לשטוח עליו בגדים לייבש או פירות  -אסור,
משום שהוא גלוי לכל .משום שכל העניין להשתמש בתוך העלייה ,שהוא חדר בפני
עצמו ולא ניכר לכל.

סימן קנב'
סעיף א' -
סתירת בית כנסת כדי לבנות בית כנסת אחר:
א .תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד ב:
דאמר רב חסדא :לא ליסתור בי כנישתא ,עד דבני בי כנישתא אחריתי...משום פשיעותא.
ב .תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ג עמוד ב:
אמר רב חסדא :לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בני בי כנישתא אחריתי.
איכא דאמרי משום פשיעותא ואיכא דאמרי משום צלויי.

רב חסדא במסכת מגילה פוסק שאין לסתור בית כנסת ,עד שבונים בית כנסת אחר במקומו ,כי חוששים
ל"פשיעותא" ,והסביר רש"י שמא אחרי שיסתור את בית הכנסת הישן ,יפשע ויתייאש ולא יבנה את בית
הכנסת החדש ,וכך יישארו בלי בית כנסת  .573הגמרא במסכת בבא בתרא מביאה את דבריו של רב חסדא
וטעם "פשיעותא" ומציינת טעם נוסף" :משום צלויי" ,שכל זמן הסתירה לא יהיה לציבור מקום [ר"ן
ורשב"א  -קבוע  ]574להתפלל .הגמרא מסבירה שההשלכה למחלוקת זו היא כאשר ישנו מקום אחר [ר"ן -
שאינו קבוע] להתפלל בינתיים .לטעם הראשון עדיין יהיה אסור לסתור ,מתוך החשש שלא ייבנה בית כנסת
חדש ,לטעם השני יהיה ניתן לסתור כי יש מקום להתפלל בינתיים .ופסקו הרי"ף והרמב"ם כטעם
"פשיעותא".

פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הרי"ף והרמב"ם :אין סותרים בית הכנסת [מ"ב  -והוא הדין בית מדרש של יחיד או
רבים] כדי לבנות בית הכנסת אחר [מ"ב  -והוא הדין לעשות ממנו בית מדרש אחר  ,]575שמא יארע
להם אונס שלא יבנו האחר .אלא בונים אחר תחילה ,ואחר כך סותרים הישן [ 576הגה  -ואפילו לא
 573והרשב"א והר"ן הסבירו שמא יתרשלו ולא ימהרו לבנותו (ולא שמא יארע אונס).
 574שאם לציבור אכן יש בית כנסת קבוע אחר  -לא חוששים "משום צלויי" ,ואף בטעם "פשיעותא" לא חוששים .וראה
לקמן מחלוקת באחרונים.
 575אף על פי שקדושתו גדולה יותר ,משום הטעם שלקמן.
576והסביר במשנה ברורה שאפילו היה בית הכנסת של כרכים ,שמבואר לקמן בסימן קנג סעיף ז' שאנשי העיר אין
יכולים למכרו בכל מקרה ,משום שמן הסתם בנו על דעת כולם ושמא יש אחד בעולם שלא נוח לו במכירה  -כאן מותר,
שמן הסתם כל העולם מרוצים לזה כיוון שבנו להם בית כנסת אחרת תחת זה.
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רצו לסתור רק מחיצה אחת להרחיבו ,נמי דינא הכי]...והני מילי שהיה הראשון חזק ,אבל אם
חרבו יסודותיו או נטו כותליו ליפול [מ"ב  -והוא הדין כשגזרה מלכות שלא יתפללו עוד באותו בית
כנסת  - ]577סותרים אותו מיד ומתחילין לבנות במהרה ביום ובלילה ,שמא תדחק השעה ויישאר
חרוב.
א .אחרונים  -סתירה ויש בית כנסת אחר קבוע בעיר:
ט"ז :מותר ,שהרי נאמר שצריך לבנות בית כנסת אחר לפני שסותרים ומזה יש להסיק שאם יש
בית כנסת אחר שבו אפשר להתפלל נחשב כאילו בנו בית כנסת אחר.
מגן אברהם :אסור ,שהרי הטעם שמא יארע אונס ולא יבנו את הבית כנסת שייך אף פה.
ביאור הלכה :מותר לסתור את בית הכנסת ודווק א שיש בבית הכנסת האחר מקום לכולם ברווח,
משום ש( :א) בסותר על מנת לבנות אין איסור תורה לדעת כולם ,אלא חשש של חכמים( .ב) שלא
מצאנו מהראשונים שאוסר במצב כזה( .ג) הרשב"א ועוד ראשונים מקלים כאשר יש בית כנסת
אחר קבוע בעיר.
ב .רמ"א  -מספר דינים:
 .1ואסור ליקח אבנים מבית הכנסת הישנה כדי לבנות חדשה .והסביר במשנה ברורה
שלא מדובר שהבית כנסת נוטה ליפול ,אלא בבית כנסת ישן שלם והתחיל לבנות את
החדש וחסרו לו אבנים להשלים את הבנין ורוצה לסתור את הישן שאסור ,שמא
יארע אונס ולא ישלים.
 .2ואסור לסתור דבר מבית הכנסת [מ"ב  -דווקא במחובר  ,]578אלא אם כן עושה על מנת
לבנות [מ"ב  -שאין זה נתיצה אלא בניין] .והסביר במשנה ברורה שבכך הוא כנותץ
אבן מן ההיכל שאסור ,משום שנאמר "את מזבחתם תתצון...לא תעשו כן לה'
אלהיכם" ,ובית הכנסת ובית המדרש גם כן נקרא מקדש מעט.
ג .הלכה ברורה  -רוצים לבנות את החדש במק ום של הישן:
אם אי אפשר לבנות בית כנסת חדש קודם שיהרסו את הישן ,וכגון שרוצים לבנות בית כנסת חדש
גדול יותר מן הישן ,מחמת שאין מקום בבית הכנסת הישן לכל הציבור להתפלל ורוצים לבנות את
החדש באותו מקום שעומד עליו הישן ,או שרוצים להרוס כותל אחד בבית הכנסת כדי להרחיבו
ואי אפשר לבנות החדש קודם שיהרסו הישן  -בשעת הדחק ניתן לסמוך על מספר פוסקים להקל.

577ומן הנמנע להשתדל.
 578אבל תלוש ,כגון ספסלים וכיוצ"ב אף שאין זה כבוד לבית הכנסת ,אין התלוש בכלל זה .וראה הלכה ברורה עמוד
שפ שמביא דעות שחולקות.
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סימן קנג'
סעיף א' -
הפיכת בית כנסת לבית מדרש ולהיפך:
שו"ע  :579מותר לעשות מבית הכנסת בית המדרש [מ"ב  -שהוא מקום המיוחד לתורה וקדושתו
גדולה יותר  ,]580אבל לא מבית המדרש בית כנסת [מ"ב  -שמעלים בקודש ואין מורידים] .והוסיף
בביאור ההלכה שהוא הדין שמותר למכור בית כנסת כדי לעשות בית מדרש ,ודווקא במקום שאין
לחשוש שיפשעו ,כגון שבית המדרש מוזמן לפניו ואינו חסר אלא נתינת מעות.

סעיף ב' -
"מעלין בקודש" בעשיית ומכירת דברי קדושה:
שו"ע  :581בני העיר שמכרו בית הכנסת [מ"ב  -ואפילו לכתחילה]  -יכולים ליקח בדמיו תיבה ,דהיינו
היכל שמניחין בו ספר תורה או לוח שמעמידין עליו ספר תורה .מכרו תיבה  -יכולים ליקח בדמיו
מטפחת של ספר תורה .מכרו מטפחת  -לוקחין בדמיה ספרים ,דהיינו שכתוב כל חומש לבדו ,וכן
נביאים וכתובים .מכרו ספרים  -לוקחין בדמיהן ספר תורה ,אבל איפכא להורידן מקדושתן ,אסור.
ואפילו אם קנו בקצת המעות דבר שקדושתו חמורה  -אין יכולין לשנות המותר לקדושה קלה.

סעיף ג' -
ספר תורה שנמצא בו טעות לענין "מעלין בקודש":
שו"ע עפ"י הריב"ש :ספר תורה שנמצא בו טעות  -דינו כחומשים [מ"ב  -כיוון שאין קוראים בו,
אף על פי שאפשר לתקנו].
הגה :ועיין לעיל סימן קמג'.

סעיף ד' -
מכירה כדי לקנות דבר ששווה בקדושה:
ר"ן :אסור למכור דבר שבקדושה על מנת לקנות בדמים דבר אחר שבקדושתו שווה לדבר שנמכר,
משום שהגמרא הסתפקה במכירת ספר תורה ישן בחדש דווקא שאי אפשר להעלות אותו בקדוש,
אבל דברים אחרים שניתן להעלות בקדושה אסור .והסביר במשנה ברורה כיוון שאין מעלים
בקדושה ,אעפ"י שאין מורידים גם כן.
מהר"י אבוהב :מותר למכור דבר שבקדושה על מנת לקנות בדמים דבר אחר שבקדושתו שווה
לדבר שנמכר ,וכך יש לדייק בטור שציין "כיוצא בהם" .והסביר במשנה ברורה שעל כל פנים אין
מורידים בקדושתם.
 579על פי הגמרא במסכת מגילה (כו ,ב).
580והביא בשם מגן אברהם צריך עיון אם מותר לעשות מבית הכנסת בית מדרש ליחיד בביתו .ואליה רבה מחמיר.
 581שם (כה ,ב).
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פסק ההלכה:
שו"ע לכתחילה כר"ן  :582אם מותר ל קנות בדמי קדושה אחת קדושה אחרת כיוצא בה  -יש
אוסרים ויש מתירים .והסביר במשנה ברורה שכל האמור כאן בדיעבד ,אבל לכתחילה ניתן להתיר
כאשר הדבר שבקדושה( :א) רעוע( .ב ) קטן מלהכיל( .ג) קנה בכוונה עד שיזדמן לו יפה יותר .583

סעיף ה' -
שינוי השימוש במעות שגבו לקניית דברי קדושה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כז עמוד א:
משנה :בני העיר שמכרו רחובה של עיר...וכן במותריהן.
גמרא :וכן במותריהן .אמר רבא :לא שנו אלא שמכרו והותירו ,אבל גבו והותירו מותר.

המשנה כאמור מלמדת שאם מוכרים דבר שיש בו קדושה  -אין לוקחים בדמיו אלא דבר שקדושתו חמורה
יותר .ומוסיפה משנה ,וכן במה שנשאר מן הדמים צריכים לקנות דבר שקדושתו חמורה .ומדייק רבא
שמדובר דווקא שמכרו דבר שבקדושה והותירו כסף ,אבל אם גבו לצורך זה והותירו  -מותר להשתמש בו
לצורך אחר ,משום שעדיין לא נתפסו הדמים בקדושה .והוסיף בהגהות אושרי שאם בשעה שגבו את
המעות לצורך קניית דבר שבקדושה התנו שיעשו כחפצם במעות שיישארו  -רשאים להשתמש בנותר לכל
דבר שהוא לצורך הציבור .584

שו"ע :אם גבו מעות לבנות בית הכנסת או בית המדרש ,או לקנות תיבה או מטפחת או ספר תורה,
ורצו לשנותו מלצורך מה שגבו אותם  -אין משנין אלא מקדושה קלה לחמורה .אבל אם עשו בהם
הדבר שגבו אותם בשבילו  -משנין המותר לכל מה שירצו [מ"ב  -משום שנעשה דעת אנשי העיר
במעות] .ואם כשגבו המעות התנו לעשות חפצם ממותר הדמים ,אפילו קנו ומכרו וחזרו וקנו
קדושה במקצת הדמים  -מותר להוריד המותר .אבל אם לא התנו כשגבו ,אלא כשמכרו התנו -
אסור להורידם .585
הגה עפ"י הבית יוסף :ואם קנו בדמים אלו שגבו עצים ואבנים  -חלה קדושת הדמים על העצים
והאבנים ,ואסור לשנותן רק לקדושה חמורה  .586ואם הביאו עצים ואבנים לצורך בנין בית הכנסת:
 582על פי האוצרות יוסף סימן יא' ,שלכתחילה כר"ן אין למכור דבר ששווה בקדושה .ומכל מקום בדיעבד אם כבר
מכרו דבר שבקדושה ,רשאים לקנות בדמים דבר אחר שקדושתו שווה לדבר שנמכר .ולמרות שיש אומרים ויש
אומרים הלכה כיש אומרים בתרא ,מכל מקום בסעיף ט' לקמן פוסק המחבר בסתם כדעת יש אוסרים .לכן ,יש
להסביר שכאן התיר רק בדיעבד.
583כך הסביר הט"ז את המנהג שבזמנם רואים הרבה מוכרים ספרים שלוקחים אחרים בדמיהם ,משום שהיה ד עתו
לכך שיהיה לו כל זמן שיצטרך עד שיזדמן לו משהו יפה ,ואף שלא התנה בפירוש .ומביא את דעת האליה רבה שאין
היתר בשל רבים ,רק בשל יחיד.
 584אפילו אם לאחר מכן קנו בכל אותם מעות דבר שבקדושה ולאחר מכן מכרו וחזרו וקנו דבר שבקדושה במקצת מן
המעות .וכך הביא המחבר להלכה לקמן ,וראה גר"א שמפקפק בזה ,כיוון שאחר כך קנו סתם בכל הדמים  -חלה
קדושה בכל הקנייה ואסור אחר כך כשמכרו והותירו.
585והסביר במשנה ברורה משום כשקנו חלה הקדושה על כל מה שקנו ואינו מועיל אחר כך התנאי בעת המכירה.
586והסביר במשנה ברורה שלמרות שאין משמעות להזמנה בלבד ,א סור לשנות משום ש( :א) כבר בא לידי הגבאי( .ב)
כבר נגבו המעות מבני העיר לצורך בית הכנסת ויש ביזיון אחר כך אם ישנוהו להורדת קדושה.
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אם באו ליד גבאי  -אסור לשנותן רק לקדושה חמורה ,וקודם שבאו לידי גבאי  -מותר לשנותן
[מ"ב  -קרי ללוותן ולתת לאחרים תחתיהם] ,אבל מכל מקום לא יוכל לחזור בו [מ"ב  -משום נדר].
אחרונים  -גבו המעות ורוצים להלוותם :587
מגן אברהם :אסור ,משום שהנותנים רצו שתיעשה הקדושה בדבר זה דווקא.
ט"ז :מותר ,משום שאין במעות שום קדושה ,ורק מדין נדר שקיבלו על עצמם צריכים לקנות אותו
דבר שגבו בשבילו.

סעיף ו' -
מכירת דברי קדושה להחזקת תורה\נישואי יתומים:
שו"ע עפ"י הרא"ש :מוכרים בית הכנסת ,וכן שאר דברים שבקדושה ואפילו ספר תורה  -להספקת
תלמידים  588או להשיא יתומים [מ"ב  -או יתומות  ]589בדמיו [מ"ב  -או פדיון שבויים].

סעיף ז' -
בית כנסת של כרכים ושל כפרים:
א .מכירת בית כנסת של כרכים:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד א:
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.

המשנה פסקה שאם מכרו בית כנסת יכולים לקנות תיבה בדמים .מסביר רבי יונתן שמדובר דווקא בבית
כנסת של כפרים ,אבל בית כנסת של כרכים שמן החוץ באים אליו  -אין בני הכרך יכולים למכור אותו,
משום שהוא של רבים .רב אשי מספר שהבית כנסת שבעירו "מתיא מחסיא" ,אף על פי שמן החוץ באים
אליו  -הוא יכול למכור אותו ,משום שהם באים על דעתו .וחלקו הראשונים בהסבר הטעם שבית כנסת של
כרכים אי אפשר למכור:

פירוש א' בר"ן וראבי"ה :מכיוון שרבים באים אליו והוציאו מעות בבניינה ,ושמא יש אחד בסוף
העולם שהוציא בה וחלקו מעכב ,וכך מוכח בירושלמי .אלא אם כן ,יש שם אדם חשוב כרב אשי,
שכל הנותן לצרכי בית הכנסת על דעתו הוא נותנים.
פירוש ב' בר"ן ,רא"ש ורמב"ם :כיוון שבונים את הבית כנסת על דעת כל העולם ,והרי הם
כמקדישים אותה לכל .ואין הדבר תלוי כלל אם השתתפו אנשים מערים אחרות עם בני העיר
587והסביר במשנה ברורה שהדיון דווקא שגבו ,אולם אם לא גבו אלא כל אחד הביא בעצמו ,אם הגיע לידי הגבאי -
דינו כגבו ,ואם לא הגיע לגבאי כו לם מסכימים שמותר להלוותם ,אבל אי אפשר לשנותם לגמרי ,משום נדר.
588והביא בבית יוסף את הטעם ,שכיוון שמוכרים בית כנסת לקניית ספרים ותורה שהם למטרת לימוד תורה .ואפילו
ספר תורה ,משום שיתרה מעלת הלומד ממעלת ספר תורה.
589שאעפ"י שאין האישה מצווה על פריה ורביה ,מכל מקום "לשבת יצרה" שייך אף בה.

362

בהוצאות בית הכנסת ,וכל שרגילים אנשים ממקומות אחרים לבוא להתפלל שם נחשב ככרכים.
אלא אם כן זה אדם שכולם מסכימים לדעתו ,כמו רב אשי.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש ורמב"ם... :אבל של כרכים שבאים שם ממקומות אחרים ,אפילו בנו אותו משלהם -
אינו נמכר [מ"ב  -ודווקא כשמכרו שלא יהיה שם בית כנסת  .]590אלא אם כן תלו אותו בדעת
היחיד ,שאז יעשה בו היחיד מה שירצה [מ"ב  -ודווק א שבנו משלהם ולא משל אחרים  ]591בהסכמת
הציבור  .592והוא הדין לכל דברי קדושה שנזכרו כאן [מ"ב  -כגון תיבה ומטפחת וכו' שמוזכרים
בסעיף ב'  ,]593דכלהו גרירי בתר בית הכנסת.
רמ"א  -מספר דינים:
 .1בית כנסת  594שבנאו יחיד לעניין מכירה  -יחיד שבנה בית הכנסת ונתנה לקהל  -דינה
כבית הכנ סת של קהל [מ"ב  -ונמכרת על פי בלבד] .אבל אם שייר לעצמו בה שום כוח -
אין לה מכר ,כי אם על פי הקהל ועל פיו או יורשיו.
 .2מכירת בית כנסת יחידי  -וכל זה לא מיירי אלא כשיש להם בית הכנסת אחרת ,595
אבל אם אין להם רק בית כנסת אחת  -אסור למוכרו ,דהא אפילו לסתרו אסור עד
שיבנו אחרת.
 .3הכרזה למכירת דבר שבקדושה  -כל דבר שבקדושה שנמכר ומותר לשנותו [מ"ב -
היינו שהמוכרים יש להם רשות לעשות בדבר הנמכר מה שהם רוצים]  -נמכר בלא
הכרזה [מ"ב  -שאפילו אם ימכרו בזול לא אכפת לנו] ואין בו אונאה [מ"ב  -מדובר
במכירת קרקע ובתים  .]596אבל דבר שאסור לשנותו לקדושה קלה  -צריך הכרזה.
ב .מכירת בית כנסת של כפריים:
שו"ע :והא דבית הכנסת נמכר ,הני מילי של כפרים שאין באים אנשים ממקומות אחרים ,שלא
נעשית אלא לבני הכפרים לבדם [הגה  -ואפילו בנו אותה משל אחרים  ,]597ולכן יכולים למכרו.
 590אבל אם אחר כך גם כן יישאר בית כנסת שרבים יתפללו בו  -מותר ,שאין זה משנה למתפללים שמגיעים מבחוץ למי
שייך הבית כנסת.
591שאם נדבו אחרים לזה  -אין מועיל מה שתלו הם בדעת יחיד ,שמא יש אחד בסוף העולם שאין דעתו נוחה מזה.
592והסביר במשנה ברורה ש וודאי לא היה דעתם שימכור היחיד בית הכנסת שלהם בלא דעתם ,אם כן מה שמועיל
דעת יחיד הוא( :א) לא צריך את טובי העיר ,כדלקמן( .ב) לא יכולים אנשים מהעולם לעכבו .ומכל מקום אם בפירוש
תלו בדעת יחיד שיעשה מה שהוא רוצה בלא הסכמתם  -אין צריך לעשות בהסכמתם.
593וכן כל דבר ש שייך לבית כנסת ,כגון חצרות או מקווה ,שאי אפשר למכור או לסגור אותם ובכך למונעם מאורחים.
594בביאור הלכה הסתפק האם דין זה רק בכפרים או גם בכרכים ,ראה שם.
 595חלקו האחרונים בהסבר "בית כנסת אחרת" ,כל אחד לפי שיטתו בשסימן קנב' .מגן אברהם :מדובר שבנו עכשיו
בית כנסת חדש ,אבל אם היה להם מכבר שני בתי כנסת  -אינם יכולים למכור אחד מהם ,אפילו יש מקום מרווח
לכולם .ט"ז :לא מדובר שבנו בית כנסת חדש ,אלא אפילו יש מקום אחד מרווח לכולם.
 596משום שאין אונאה לקרקעות ,אבל במכירת מטלטלים בוודאי יש אונאה.
 597והסביר במשנה ברורה שמן הסתם אחרים נתנו להם המעות שיעשו הם בהם מה שירצו ,כיוון שאין רגילות לבוא
שם .ולכן ,אפילו אותם אחרים אינם מסכימים אחר כך במכירה  -מותר למכרה.
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ומכל מקום המעות נשארים בקדושתן ,ואינם רשאים להורידן מקדושתן ,והיינו כשמכרו בני
העיר שלא מדעת פרנסיהם [מ"ב  -שבעת טובי העיר .]598
משנה ברורה  -הגדרות נוספות לבתי כנסת של כרכים וכפרים:
 . 1מקום ששכיח בו רבים  -תלוי מה המטרה שבאו לאותו מקום .אם הם עוברים ושבים -
נחשב ככפר ,משום שלא קבועים הם אלא דרך עראי .אולם אם הם מתקבצים תדיר כגון
שבאים להתפלל שם\מקום שיש חכם  -נחשב ככרך ,שמן הסתם על דעת כולם בנו אותו.
 . 2בית כנסת בכרך שבנו למעט עם  -כגון בית כנסת שעושים אותה בעלי אומניות לעצמן -
דינו כבית כנסת של כפר ,שמן הסתם רק על דעת עצמן בנו אותו .אלא אם כן סייעו אנשי
העיר בבניה ,שאין להם רשות על המכירה בלא דעתן.
 . 3בית כנסת בכרך שבנו על דעת בני עירם בלבד  -כגון שהתנו בעת בניינם או שבשעת
בניין היתה כפר ואחר כך התרבו בה תושבים הרבה ,וגם לא סייעו להם אחרים  -דינו
ככפר.
 . 4בית כנסת של כרך שלא מתפללים בו  -הביא בשם המבי"ט שיכולים למוכרו.
ג .מכירת בית כנסת של כפריים באישור שבעת טובי העיר:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד א:
אמר רבא :לא שנו שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר ,אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר -
אפילו למישתא ביה שיכרא שפיר דמי.

רבא מסביר שמה שנאמר שיש קדושה בכספים שקיבלו בני העיר עבור בית כנסת או חפצי קודש ,מדובר
שלא מכרו "שבעה טובי העיר" במעמד עם אנשי העיר [ר"ן  -ומכל מקום נחשבת המכירה] .אבל אם מכרו
"שבעה טובי העיר" במעמד אנשי העיר  -הקדושה שבכסף פוקעת ,ואפילו לשתות שכר במעות שהרוויחו
מותר .והביא במשנה ברורה בשם רשב"א שהסביר את עניין שבעה טובי העיר ,שלא מדובר דווקא באנשים
מובחרים בחכמה ,עושר או כבוד ,אלא שבעה אנשים שהעמידו הציבור שיהיו פרנסים על הציבור שישמשו
כאפוטרופסים עליהם .והם מפקחים בסתם על עסקי הציבור ,ושהם שבעה יש להם רשות לכל דבר כאילו
עשו כן כל בני העיר .599

שו"ע... :והוא הדין אם מכרו שבעה טובי העיר שלא במעמד אנשי העיר .אבל אם הסכימו שבעה
טובי העיר באותו מכר ,והיו במעמד אנשי העיר  -רשאים להוציא המעות לכל מה שירצו .ואם
קיבלו עליהם בני העיר בפירוש במכר זה כל מה שיעשה  -אפילו יחיד מה שעשה עשוי.
הגה :ו כל ששבעה טובי העיר מוכרים בפרסום ,מקרי במעמד אנשי העיר ואינן צריכין לומר הן או
לאו .והסביר במשנה ברורה שרוצה לומר ,שכל שמוכרים שבעה טובי העיר בפרהסיא ולא בצנעא
ולא מיחו בהם בני העיר ,נחשב במעמד אנשי העיר .ותיבה "או לאו" אינו מדוקדק.
 598והסביר בביאור הלכה שדווקא שיש בעיר שבעה טובי העיר .אולם אין בעיר  -מועילה המכירה לגמרי ,כמו שבעת
טובי העיר במעמד אנשי העיר ,כדלקמן.
 599ביתר פירוט :אם מקבלים עליהם אנשים לעסוק בדבר ידוע ומפורט ,כגון בענייננו שהעמידו עליהם פרנסים בסתם
לפקח על עסקי ציבור ,אפילו אחד גם אפשר למנות וכל מה שיעשה עשוי .החידוש בשבעה טובי העיר הוא שהעמידו
אותם בסתם ויש להם רשות לכל דבר ולכך צריך שבעה בדווקא.
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ביאור הלכה  -מספר דינים:
 .1מכרו בסתם ולא התנו בשעת המכירה שיהיו המעות לחולין  -משמע מסתימת
המחבר שאפילו לא התנו בפירוש בשעת המכירה שייצאו הדמים לחולין  -גם כן
רשאים להוציאם לחולין .וכך פסק הריטב"א .וסייג ההלכה ברורה שמכל מקום
נכון שיתנו על כך בשעת המכירה.
 .2טובי העיר שרוצים להוציא בי ת כנסת לחולין בלא מכירה  -הביא בשם המשאת
בנימין שיכולים להוציא לחולין דווקא באופן שמכרו אותו ,שאז חלה קדושתו על
הדמים ומן הדמים פקעה הקדושה ,שנקלשה הקדושה .ולכן ,שנסתר בית כנסת
ורוצים להוציא האבנים לחולין  -לא מועיל טובי העיר ,אם לא שבנו מקודם
החדש ואחר כך ס תרו הישן ,שאז חלה הקדושה על החדש והישן יוצא לחולין.
ותמה בביאור הלכה על דין זה ,שהוא רק לשיטת הר"ן וצריך עיון.

סעיף ח' -
בית כנסת חדש שלא התפללו בו:
שו"ע עפ"י הטור :בנו בית סתם ,והקדישוהו אחר כך לבית הכנסת  -דינו כבית הכנסת  .600אבל
אינו קדוש עד שיתפללו בו [מ"ב  -משום שהזמנה לאו מילתא היא ומותר לשנות הבית לחול ,]601
אפילו אם בנאוהו לשם בית כנסת .וכיוון שהתפללו בו ,אפילו אורחים לפי שעה כיוון שהיה מיוחד
לתפילה  -קדוש [מ"ב  -כיוון שההזמנה היתה מעולה ,שהזמין אותה לעולם להתפלל בו] .ואם לפי
שעה הקדישו  -הכל כפי מה שאמרו [מ"ב  -היינו שאמר סתם "אני מזמין אותה לרגלים" ,נחשב
הזמנה עולמית על אותו הזמן .]602
משנה ברורה  -מספר דינים לגבי יחיד:
 .1יחיד שבנה בית כנסת  -אף שעדיין לא חלה קדושה עד שיתפללו בו ,מ"מ אינו
יכול לחזור בו ,משום שנחשב כנדר לרבים .ואפילו לא אמר במפורש "הרי עלי
לבנות בית כנסת" אלא בסתם בניין לשם בית כנסת ,שכיוון שבית כנסת לצורך
רבים עומד נחשב כנדר לרבים.
 .2יחיד שנידב מטפחת לספר תורה  -עשה מטפחת לספר תורה שאין קוראים בו
לרבים ,יכול לחזור בו משום שהזמנה לאו מילתא היא כל זמן שלא שימש לספר
תורה .603
600והסביר במשנה ברורה שרוצה לומר :אעפ"י שהשתמש בה להדיוט ,נעשית בית כנסת לכל דבר.
601והסביר במשנה ברורה שמדובר כאן שבנו הקהל ממעות חולין שהיו להם .אבל כשגבו המעות לצורך בית הכנסת -
אסור לשנות הבית להורידו מקדושתו לחול ,ומ"מ עדיין אין לו קדושת בית כנסת לכל דבר ,רק שאסור לשנותו.
 602שכך משמע מהלשון בכל עת שיהיה רגל ולכן נחשב עולמית .אולם סתם הזמנה לפי שעה  -לא נחשבת הזמנה כלל.
603והסביר בשער הציון שבבניין בית כנסת ,כיוון שסתם הוא לצורך רבים ,ממילא הוא כנדר אף שלא אמר בפירוש
בפה .מה שאין כן בספר תורה ,שאין בעשייה ראיה שלרבים הוא שיהא על כך כנדר .אבל אם אמר בפיו "מטפחת זו,
אני מנדב לקדושת ספר תורה"  -מחוייב לקיים דבריו ,כמו כל מצווה שאומר שיעשה.
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סעיף ט' -
אופן השימוש בבית כנסת שנמכר:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כז עמוד ב:
משנה :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.

המשנה מציגה מחלוקת לגבי אופן המכירה והשימוש במכירת בית כנסת :רבי מאיר  -אופן המכירה הוא
בתנאי שאם ירצו בני הקהילה יחזירו להם ,והסביר רש"י כדי שלא ייראו כמזלזלים בקדושת בית הכנסת
כאילו אינם חפצים בו ,שאינו בעיניהם כלום .חכמים  -מותר למכור מכירה מוחלטת ואפילו לכל צרכיו של
הלוקח ,זולת ארבעה דברים שיש בהם דרך ביזיון :מרחץ ,בורסקי ,טבילה ובית המים .רבי יהודה  -מוכרים
אותו לשם חצר ולא לשם איזה שימוש שהוא ,והלוקח יעשה מה שירצה אחר כך .ופסק הרמב"ם שהלכה
כחכמים .וחלקו הראשונים מה הדין כשהמכירה היתה במעמד שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר :604

רמב"ם ,רא"ש וטור :מותר ללוקח לעשות כרצונו ,אפילו ארבעת הדברים הללו שיש בהם ביזיון.
ראב"ד :אסור ללוקח להשתמש בבית הכנסת לשימוש ארבעת הדברים הללו ,ורק שהוא תל חרב
מותר.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :כשמוכרים אנשי הכפר בית הכנסת יכולים למכרו ממכר עולם [מ"ב  -כלעיל
בסעיף ז'] ,והלוקח יעשה בו מה שירצה ,חוץ ממרחץ ובורסקי ובית טבילה ובית הכיסא .ואם
מכרוהו שבע טובי העיר במעמד אנשי העיר  -יעשה הלוקח אפילו אלו ארבעה דברים.
ביאור הלכה לכתחילה כראב"ד :יש להזהר לכתחילה שלא להשתמש בבית כנסת לשימוש של
ביזיון ,משום שכמו שאסור להשתמש תשמיש של גנאי בתשמישי מצווה כגון ציצית והושענא הוא
הדין כאן וכל שכן שמדובר בדבר קבוע וביזיון גדול .ומכל מקום אם חרב הבניין אפשר להשתמיש
תשמישים מגונים .605

סעיף י' -
מכירת ספר תורה ודברי קודש של יחיד:
רבינו משולם :יחיד שיש לו ספר תורה ולא הקדיש אותו לרבים  -יכול למוכרו  ,606כמו מכירה של
שבעה טובי העיר .אולם אם הספר תורה של רבים או של יחיד שהקדיש לרבים  -אין מוכרים ,זולת
ללמוד תורה ולישא אישה .607
604וראה בבית יוסף שהביא דיוניים יסודיים נוספים( :א) אופן הההפקעה בדבר שגופו קדוש :רמב"ן :בית כנסת
מהווה תשמיש מצווה וכמו סוכה ולול ב שנזרקים אחר השימוש בהם ובזמן מצוותן אסורים להנות מהם ,הוא הדין
לבית כנסת שכל זמן שרוצים בו בני העיר נוהגים בו קדושה וכאשר החליטו בני העיר למכור את הבית כנסת נפקעה
ממנו קדושתו .ר"ן :בית כנסת עיקרו עשוי לומר בו דבר שבקדושה והטילו בו חכמים קדושה מדבריהם( .ב) מה
הופקע :רש"י :הכסף הופקע לכל שימוש .רמב"ם :לא מועיל על עיקר הכסף אלא על מותר הכסף.
605וראה בירור הלכה עמודים תטז -תיט שמאריך בזה.
606והביא בבית יוסף שכך סובר גם הראבי"ה (וכך יש להסביר גם את הרא"ש) ,אלא שאם מוכר אינו רואה סימן
ברכה.
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רמב"ם :לעולם אין מוכרים ספר תורה [בית יוסף  -משמע אפילו יחיד] אלא לשני דברים :שילמד
תורה בדמיו או שישא אשה בדמיו ,והוא שלא יהיה לו דבר אחר למכור.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו משולם  :608יש אומרים דיחיד בשלו ,אפילו ספר תורה מותר למכרו ולעשות בדמיו
כל מה שירצה ,כל שלא הקדישו לקרות ברבים .ויש מי שאוסר [מ"ב  -אפילו שבעה טובי העיר
במעמד אנשי העיר] ,אלא אם כן ללמוד תורה [מ"ב  -להתפרנס בדמיו ברווח] או לישא אישה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1יחיד שנתן ספר תורה לרבים לקרוא  -הביא בשם מגן אברהם שאסור למכור
אותו ,אפילו לא הקדישו ממש .אך מזה שמנהג העולם למכור אפילו אחר שנתנו
לבית כנסת ,צריך לומר שנחשב כאילו התנה בפירוש שלא תחול קדושת רבים
עליהם באופן שנתנו בסתם.
 .2מכירת יחיד של שאר תשמישי קדושה  -הביא בשם מגן אברהם שהמחלוקת
כאן היא דווקא בספר תורה ,אבל בתשמישי קדושה לדעת כולם מותר ביחיד
למוכרו ולהשתמש בדמיה כל מה שירצה .אולם מהמחבר ביורה דעה [רפב ,יח]
מוכח שיש לאסור אף כאן לדעת האוסרים .609
 .3מכירת יחיד של ספר תורה שקנה כדי למכור\קיבל בחוב  -פשוט שמותר למוכרה
לדעת כולם ולהשתמש בדמיה לכל מה שירצה.

סעיף יא' -
נתינת בית כנסת בדרכי קניין שונות:
א .מתנה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד ב:
מתנה ,פליגי בה רב אחא ורבינא ,חד אסר וחד שרי.
מאן דאסר  -בהאי תפקע קדושתה?
ומאן דשרי  -אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה ,לא הוה יהיב ליה ,הדר הוה ליה מתנה כזביני.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים בין רב אחא לרבינא לגבי נתינת בית כנסת של כפריים לאחרים במתנה
והמקום ישמש כחולין :האוסר  -לא ייתכן לומר שבעצם נתינת מתנה תיפקע קדושת בית הכנסת ,שהרי לא
היה דבר שיחול עליו הפדיון .המתיר  -המתנה נחשבת כמכירה ,שהרי אם לא שהייתה להם טובת הנאה
מאותם שמקבלים את בית הכנסת לא היו נותנים אותו .וחלקו הראשונים בפסק ההלכה:

607ובזה עסק רבן שמעון בן ג מליאל שאמר (מגילה כז ,א) שאין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה או לישא אישה.
 608המחבר הביא את רבינו משולם והרא"ש בשם יש אומרים ,ולאחר מכן כתב יש מי שאוסר ,והסביר בבירור הלכה
שלמרות ש"יש אומרים ויש אומרים" הלכה כיש אומרים אחרון ,כאן מכיוון שהביא דברי האוסרים בלשון יחיד
ודברי המתירים בלשון רבים ,יש לומר שסובר כדברי המתירים.
609וראה הלכה ברורה עמוד תכז.
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רי"ף ורמב"ם :כדעת המתיר ,משום שכל שיש מחלוקת בין רב אחא לרבינא הלכה כדברי המיקל.
רבינו ירוחם :מתנה הוא ספק אם יוצא לחולין בשבעה טובי העיר .הילכך ,אם נתנוה אסור
להשתמש בה.
ר"ן בשם רמב"ן :מה שהותר מתנה של בית כנסת ,דווקא כשההנאה שקיבלו ממנו הוא דבר של
קדושה ,כגון תיבה או מטפחת או ספרים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :בית כנסת [מ"ב  -ישן] או לבנים ועצים מבית כנסת ישן שסתרו  -יכולים
ליתן במתנה ,דאי לאו דהוה להו הנאה מיניה לא הוי יהבי ליה הדר הוי ליה כמכר [מ"ב  -אולם
אם נתנו לאנשי עיר רחוקה שבוודאי לא ייהנו מהם לעולם אסור .]610
ב .חליפין\שכירות\השאלה\משכון:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד ב:
אמר רבא :האי בי כנישתא ,חלופה וזבונה  -שרי ,אוגורה ומשכונה  -אסור.
מאי טעמא?
בקדושתה קאי.

רבא קובע שבית כנסת שמחליפים אותו בבניין אחר ולמכור אותו  -מותר ,אבל להשכיר או להשאיל אותו
אסור ,משום שבקדושתו הוא עומד .שהרי אם הוא מוכרו או מחליף אותו בבניין אחר ,הקדושה חלה על
בית הכנסת החדש או על הכסף .מה שאין כן כשמשכירים אותו ,לא נעקרה ממנו קדושתו הקודמת וגוף
החפץ עדיין נמצא ברשות בעלים ראשונים.

שו"ע :וכן יכולים להחליפן באחרים והם יוצאים לחולין .אבל אסור למשכנן או להשכירן או
להשאילן ,אפילו על ידי שבע טובי העיר ,שעדיין נשארים בקדושתן שאין כאן דבר אחר שתחול
קדושתן עליו [מ"ב  -ואעפ"י שקיבל מעות כשמשכן\השכיר ,אין שייך לומר שחלה הקדושה
עליהם .]611
הגה :ודווקא בדרך שמורידן מקדושתן [מ"ב  -דהיינו שהשואל והשוכר משתמש בהן בחול] ,אבל
מותר להשאיל אפילו ספר תורה לקרות בה [מ"ב  -וכל שכן בית כנסת] ,אפילו משל רבים ליחיד.

סעיף יב' -
זכות בלעדית על בנין בית כנסת:
שו"ע עפ"י המרדכי :מי שיש לו תנאי עם הקהל שלא יוכל לבנות בית כנסת [מ"ב  -והוא הדין
בשאר דבר מצווה] ,כי אם הוא וזרעו  -אינו יכול למכור זכותו לאחר [מ"ב  -משום שהשליטו הקהל
הזכות דווקא לאותו האיש ולא לאחרים] .וסייג במשנה ברורה שיש אפשרות שיוכל למכור זכותו:
(א) התנו בפירוש שיכול למכור זכותו( .ב) קנה הזכות בדמים והוא ככל קניין ,שהרי כאן מדובר
שקיבל הזכות בחינם .ודווקא שהוא הגון כמותו.
 610שהרי אין כאן דבר אחר שתחול על זה קדושת בית הכנסת ,ועל כן לא נפקע קדושתה ואסור להשתמש בה.
 611שהרי אין גוף החפץ קנוי לו ועדיין נשאר בקדושתו והוא משתמש בקודש.
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סעיף יג' -
מכירת בית כנסת לפדיון שבויים:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :גבו מעות לבניין בית הכנסת ובא להם דבר מצווה  -מוציאין בה המעות .קנו
אבנים וקורות -לא ימכרום לדבר מצווה ,אלא לפדיון שבויים .אף על פי שהביאו האבנים וגדרום
ואת הקורות ופסלום והתקינו הכל לבניין בית הכנסת  -מוכרים הכל לפדיון שבויים בלבד ,אבל אם
בנו וגמרו  -לא ימכרו בית הכנסת אלא יגבו לפדיון מן הציבור [מ"ב  -כלומר ,אין ראוי לאנשי העיר
לעשות כן ,אבל מן הדין מותר בפדיון שבויים ולקדושה חמורה בכל אופן].

סעיף יד' -
נדר לבניית בית כנסת:
שו"ע עפ"י המרדכי :ראובן שאמר" :קרקע זו אני נותן לבנות עליה בית הכנ סת" ,ולא רצו עובדי
כוכבים להניחן לבנות בית הכנסת ,והקהל אומרים לבנות עליו בית לתלמוד תורה ,וראובן אומר:
"אדעתא דהכי לא נדרי"  -לא מצי ראובן הדר ביה [מ"ב  -משום שנעשה נדר] .ואם ראובן לא היה
דר שם  -היו יכולים לשנותה [מ"ב  -אפילו לדבר הרשות  ,]612ואם הוא מבני אותה העיר  -אינם
רשאים לשנותה אם הוא לו עומד וצווח [פירוש  -וצועק]  ,613אלא אם כן יש שם חבר עיר ,דכל מאן
דאתי אדעתא דידיה אתי [הגה  -ושבעה טובי העיר דינם כחבר עיר].

סעיף טו' -
לאסור על חברו את חלקו שבבית כנסת:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :אין אדם יכול לאסור חלקו מבית הכנסת ולא מהספרים ,ואם אסר -
אינו כלום [מ"ב  -שאם לא כן ,כל אחד שיהיה לו דבר מה עם חברו יאסור חלקו עליו וממילא יהא
כל בית הכנסת אסורה עליו .]614

סעיף טז' -
לאסור על חברו להכנס לביתו שהשאיל לבית כנסת:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :מי שהשאיל ביתו לבית הכנסת ויש לו מריבה עם אחד מהקהל  -אינו
יכול לאסרה ,אלא אם כן יאסרנה לכל הקהל כאחד [מ"ב  -משום 'חרם דרבינו גרשום' ,שחוששים
לביזיון לאותו אדם ,אבל כשאוסר לכולם אין חשש כזה .]615
612ואף שהוזמן הקרקע לבית הכנסת  -אין בהזמנה כלום כלעיל בסעיף ח' .ואף שהוא עומד וצווח" :איני חפץ אלא
שיהיה לבית כנסת"  -לא משגיחים בו ,משום שאמר בסתם ולא פירט שאם לא יבנו בית כנסת יחזירו לי את הקרקע.
613והסביר במשנה ברורה שיכול התורם לעכב אותם שלא לבנות בית מדרש ,למרות שהי א קדושה חמורה .כיוון שלא
שונה כוחו מכל אחד מבני העיר שיכולים למחות כשרוצים לשנות.
614וראה הלכה ברורה עמוד תלו לגבי מקום קבוע של מתפלל שקנה אותו האם יכול לאסור אותו על אחרים .וכן
בביאור הלכה.
615טעם נוסף שמביא בביאור הלכה שבכך מונע ממנו תפילת הציבור ,ולפי טעם זה אם יש בית כנסת אחר באותו העיר
רשאי לאסור.
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הגה :ודווקא שהשאיל תחילה סתם ,אבל אם התנה מתחילה שכל זמן שירצה למחות יהא בידו
למחות ,או שלא השאיל להם בפירוש אלא הניחם ליכנס לביתו ,הרשות בידו למחות במי שירצה.

סעיף יז' -
העברת בית כנסת מבית לבית:
שו"ע עפ"י מהר"י קלון :מי שהיה בביתו בית הכנסת ימים רבים  -אין הציבור רשאים לשנותו
בבית אחר [מ"ב  -מפני דרכי שלום ,שלא יאמרו על בני בית זה שהם אנשים לא הגונים ולכן נמנעו
הציבור להתפלל שם].
משנה ברורה  -מספר דינים :616
 .1מקצת מהאנשים רוצים להתפלל בבית אחר  -רשאים ,כיוון שגם בביתו
מתפללים קצת ,ולא התבטל ממנו המצווה בשום פעם .אבל חברה שהיו לומדים
בבית אחד מספר שנים אחר כך רוצים ללמוד שני חדשים בכל בית ובית  -אינם
יכולים לשנותו.
 .2מי שזכה בענין של כבוד\מצווה  -אין מעבירים אותו ,אלא אם כן יש טענה גמורה
למערערים .ולא דווקא בדברים הנוהגים תדיר ,אלא אפילו בדברים שמזמן לזמן.
 .3שרוצים לעבור מבית לבניית בית כנסת קבוע  -רשאים ,ואין בזה משום דרכי
שלום.

סעיף יח' -
בעלות על כלים שניתנו לבית הכנסת:
שו"ע עפ"י מהר"י קולון :יש מי שאומר שכלי הקודש של כסף שנהגו להביא תמיד לבית הכנסת
בחגים [מ"ב  -כגון מנורות להדליק בהם או תכשיטים לתלות על ספר תורה]  -אין יכולים להוציא
לחולין ולמכרם [מ"ב  -כיוון שלא אמרו בפירוש שהם נותנים בתורה השאלה וחל עליהם קדושה],
והקהל יכול ים לתפשם שיישארו בחזקת הקדש אחר מיתת המקדיש .והבהיר במשנה ברורה
שהיום המנהג שנשארים ברשות בעליהם ,ונותני הכלים משאילים על דעת המנהג .617

סעיף יט' -
נמצא אחר מיתת אדם שהקדיש כלים לבית הכנסת:
שו"ע עפ"י מהר"י קולון :יש מי שאומר שאם נמצא אחר מיתת אדם כתב כתוב שהקדיש כלים
[מ"ב  -רוצה לומר שנמצא בביתו בין שטרותיו] ,ואין עליו עדים ולא מסרו לקהל  -אפילו הכי הוי
הקדש [מ"ב  -שוודאי הקדישו ,שהרי כתב לו על המגילה].

616וראה הלכה ברורה עמודים תלט -תמט שהאריך בדינים אלו.
 617ומכל מקום יותר טוב להתנות בפירוש בשעת הבאה ,שהוא רק בתורת שאלה.
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סעיף כ' -
בעלות על ספר תורה שניתנו לבית הכנסת:
שו"ע עפ"י מהר"י קולון :יש מי שאומר שספר תורה שהוחזק שהיה של אבו תיו של ראובן [מ"ב -
ומונח בבית הכנסת]  -אין הציבור יכולים להחזיק בו [מ"ב  -ולא אומרים שבוודאי היה להקדש,
משום שכך הדרך לעשות ספר תורה לקריאת הרבים ,עד פקידת הבעלים לקחת לביתו  .]618והסביר
במשנה ברורה שאפילו הביאו הציבור עדים מתוכם שנתנו לבית הכנסת לגמרי  -אינם נאמנים .619

סעיף כא' -
שימוש קדושה בדברים שנעשו לצורך הדיוט:
שו"ע עפ"י מהרי"ל :אין לקנות מעילים שנשתמש בהם הדיוט [מ"ב  -וכל שכן מדברים ששימשו
לעבודה זרה  ]620לתשמיש קדושה [מ"ב  -אבל למצווה מותר].
הגה :אסור לעשות מאתנן זונה או מחיר כלב [מ"ב  -כגון שהחליף כלב באיזה דבר] דבר של
מצווה  ,621כגון בית כנסת  622או ספר תורה  .623ודווקא מהאתנן עצמה ,אבל אם נתנו לה מעות
באתנן [מ"ב  -והוא הדין כשלקח בעד הכסף מעות]  -מותר לקנות בהן דבר מצווה .ולא מקרי זונה
אלא איסור ערווה  ,624אבל אלו הפנויות הקדשות שמקדישות דבר  -מותר לקבל מהן.
משנה ברורה  -מספר דינים לגבי אתנן:
 .1פסק לאתנן טלה אחד ולבסוף נתן לה הרבה  -כולם אסורים ,שכולם בתורת אתנן
באו.
 .2תזמון נתינת האתנן  -דווקא שנתן לה ואחר כך בא עליה נחשב אתנן ,אבל אם בא
עליה ואחר כך נתן לה  -אינו אתנן ,כיוון שבשעת ביאה לא היה קנוי לה.
 .3מי נותן אתנן  -דווקא כשנותן הנואף לנואפת נחשב אתנן ,אולם אם הנואפת
נותנת לנואף אין זה אתנן .אך ,אם בא על זכר ונתן אתנן  -אסור.
 618ובכך שונה הלכה זו מהלכה יח' .ומכל מקום לכתחילה בוודאי טוב להתנות בפירוש שאין נותן ספר התורה לחלוטין.
 619משום שהם נוגעים בעדות .אולם אם יש לציבור ספר תורה מדויק וכשר כמו אותו ספר  -נאמנים להעיד.
 620ובזה אפילו בדיעבד אסור ,וצריך למוכרם ולחזור ולקנות אחרת .וכן שיראים שהיו כרוכים על ספרי עבודה זרה -
אסור לעשות מהם טלית ,שהם מאוסים כמו בגד אליל.
ֹלה יָך גַ ם
ּומ ִחיר כֶ לֶ ב בֵ ית יְּהוָה אֱ ֹלהֶ יָך לְּ כָ ל נֶדֶ ר כִ י תֹועֲבַ ת יְּהוָה אֱ ֶ
621והביא במשנה ברורה מקור " :ל ֹׁא ָתבִ יא ֶא ְּתנַן זֹונָה ְּ
ְּׁשנֵיהֶ ם" (דברים כג ,יט) .ומכל מקום אינו אלא מדרבנן .ובביאור הלכה הסתפק אם מותר להשתמש לצורך חול במה
שהביאה זונה לבית כנסת ,שמאחר שהאיסור רק מדרבנן לא חזק דיו כדי להפקיע הנדר וצריך גניזה.
622והביא במשנה ברורה דוגמא :נתן לזונה או שהחליף בכלב אבנים וקורות .והוא הדין לעשות מהאתנן כלי בית כנסת
גם כן אסור.
623והביא במשנה ברורה דוגמא :נתן לה קלף והוא הדין מפות לספר תורה .והוא הדין לשאר דבר מצווה ,כגון נר ושמן
לבית הכנסת .והביא בשם פרי מגדים שהוא הדין לטלית מצווה.
624והביא משנה ברורה שני שיטות בגדר איסור ערווה( :א) תוספות :חייבי כריתות [שער הציון  -אולם נידה אתננה
מותר ,למרות שהיא מחייבי הכריתות( .ב) רמב"ם :הוא הדין חייבי לאווין .וכולם מודים שזונה נוכרית אתננה אסור.
וראה ביאור הלכה ואין כאן מקום להאריך.
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 .4השתנו האתנן והמחיר  -כגון זיתים ועשאן שמן ,ענבים ועשאן יין  -מותר.

סעיף כב' -
אדם שמוחזק במצווה ועברה לאחר:
שו"ע עפ"י המרדכי :אדם שהוא רגיל בשום מצווה [מ"ב  -שהחזיק בה ברשות הקהל] ,כגון גלילה,
ואירעו אונס או עוני ונתנו הקהל המצווה לאחר ,ואחר כך העשיר ורצה שיחזירו לו המצווה; אם
בשעה שנתנו הקהל המצווה לשני היה ספוק ביד הראשון לתת מה שהיה נותן בכל שנה ולא חפץ
בה ,ונתרצה [מ"ב  -לאו דווקא בפירוש ,אלא שיכל לתת ולא חפץ בכך] 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 במצוותו ולחזור וליתן מה שהיה נותן תחילה  -חוזר למצוותו [מ"ב  -ואין
לשנותו ,אפילו מעם הארץ לתלמיד חכם .]625

סימן קנד'
סעיף א' -
קדושת מקומות שמתפללים בהם באקראי:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד א:
משנה :בני העיר שמכרו רחובה של עיר  -לוקחין בדמיו בית כנסת.
גמרא :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.

המשנה מלמדת שאם מוכרים רחובה של עיר  -משתמשים בדמים לצור בניית בית כנסת .רבה בר בר חנה
מסביר שמכיוון שמתפללים בו בתעניות ובמעמדות לפיכך יש בו קצת קדושה ,ולכן צריך להשתמש בדמים
לצורך בניית בית כנסת שקדושתו חמורה מקדושת הרחוב ובכך מעלים מקדושת הדמים .אולם רבה מוסיף
שחכמים חולקים על רבי מנחם וסוברים שאין קדושה כלל ברחוב ,משום שהתפילה שם היא באקראי ולא
בקביעות .ונפסק להלכה כחכמים.

שו"ע :רחבה של עיר ,אף על פי שמתפללין בה בתעניות  -אין בה משום קדושה מפני שהוא עראי.
וכן בתים וחצרות שמתקבצים בהם להתפלל באקראי [פירוש  -דרך מקרה והזדמן לא דרך
קביעות]  -אין בהם שום קדושה.

סעיף ב' -
קדושת בית שכור שמשמש לתפילה:
שו"ע עפ"י מהר"י בן חביב :השוכרים בית ומתפללין בו  -אין לו דין בית הכנסת .והסביר במשנה
ברורה שכ יוון שבכלות זמן השכירות יש ביד בעל הבית שלא להשכיר להם עוד ,אם כן אינו אלא
עראי ואין בו קדושה.
 625אלא אם כן יש טענה גמורה למערער .אך ,אם ישנה ראיה ברורה שכבר התייאש מזה  -איבד חזקתו.
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סעיף ג' -
קדושה שיש בתשמישי קדושה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד א:
תנו רבנן :תשמישי קדושה  -נגנזין...
ואלו הן תשמישי קדושה :דלוסקמי ספרים ,תפילין ומזוזות ,ותיק של ספר תורה ,ונרתיק של תפילין ורצועותיהן.
אמר רבא :מריש הוה אמינא האי כורסיא תשמיש דתשמיש הוא ושרי .כיון דחזינא דמותבי עלויה ספר תורה ,אמינא:
תשמיש קדושה הוא ואסור.
ואמר רבא :מריש הוה אמינא האי פריסא תשמיש דתשמיש הוא .כיון דחזינא דעיייפי ליה ומנחי סיפרא ע לויה,
אמינא :תשמיש קדושה הוא ואסור...
ואמר רבא :הני זבילי דחומשי ,וקמטרי דספרי  -תשמיש קדושה הוא.
פשיטא!
מהו דתימא :הני לאו לכבוד עבידן ,לנטורי בעלמא עבידי ,קא משמע לן.

הברייתא פוסקת שתשמישי קדושה ,דהיינו דברים שהשתמשו בהם לצורך קדושה וכבר אינם בשימוש -
צריך לגנוז אותם .ומפרטת הברייתא מספר דוגמאות :ארגזים של ספרים ,תפילין ומזוזות ,נרתיק של ספר
תורה ,נרתיק של תפילין ורצועות התפילין .רבא מלמד מספר פסקים בנושא זה )1( :בימה שמניחים עליה
ספר תורה  -נחשב תשמיש של קדושה ,מכיוון שאין נותנים על הבימה מפה ובכך אין דבר שמפסיק בין
הספר תורה לבימה .והסיק במרדכי שאין להישען או להניח ספרים על הבימה [רבינו ירוחם -כאשר מניחים
עליה ספר תורה] )2( .יריעה שפורסים בארון הקודש [רש"י :מבפנים .תוספות :מבחוץ]  -נחשב תשמיש של
קדושה ,מכיוון שפעמים מקפלים את היריעה ומניחים את הספר תורה עליה )3( .ארגזים שמניחים בהם
חומשים\תיקים של ספרי תורה  -נחשבים תשמישי קדושה וצריכים גניזה ,ובא להשמיע שלמרות שהם
משמשים לשמירה ולא לקישוט ,מכל מקום נחשבים כתשמיש של כבוד .אולם סייג במרדכי שמדובר
שעשוי גם לכבוד תורה ,אבל אם הוא בנוי בחומה באופן שהוא שומר על הספרים בלבד  -אינו נחשב
לתשמיש קדושה ,וכל שכן אם הספרים מתקלקלים בתוכו.

שו"ע :תשמישי קדושה ,כגון :תיק של ספרים [מ"ב  -תנ"ך או שאר ספרי קודש] ומזוזות ,ורצועות
תפילין ,וארגז שנותנין בו ספר תורה או חומש  626וכיסא שנותנין עליו ספר תורה ,ווילון שתולין
לפני ההיכל  -627יש בהן קדושה וצריך לגנזן [מ"ב  -דהיינו שאסור להשתמש בהם או לזורקם אלא
גונז במקום משומר].
רמ"א  -מספר דינים:
 .1ודווקא הדבר שמניחין בהן דבר הקדושה בעצמו לפעמים ,או שנעשית לכבוד כגון
המכסה שעל הקרשים של הספרים  .628אבל אותו מכסה שהוא לשמור אותו
626והסביר במשנה ברורה שמדובר בארגז שהוכן לכך ואפילו אם נתן רק פעם אחת ,או שלא הוכן מתחילה לכך ,אך
שרגיל לתת שם בקבי עות.
627הסבר על פי התוספות שזה הפרוכת כמו בימינו .והעיר במשנה ברורה על פי הרמ"א לקמן בסעיף ו' שבימינו לא
נוהגים כך ונחשב רק תשמיש לתשמיש.
628והסביר במשנה ברורה את המציאות :דרכן היה לעשות לספרים תיק של קרשים ועליהם היו מכסים במכסה לנוי
ולכבוד .והואיל שהיא עשויה לכבוד הקדושה לכן נחשבת לתשמיש קדושה ,ראה הערה הבאה.
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מכסה שעל הקרשים  -לא מי קרי תשמיש ,דהוי תשמיש דתשמיש ,וכל כיוצא
בזה .629
 .2יש 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 [מ"ב  -רוצה
לומר שיכול ליטו ל את הספר תורה ולסתום את המקום ,שלא נחשב כתשמיש
קדושה שאין לקלקלו].
 .3אסור לכבס מטפחת של ספר תורה [מ"ב  -והוא הדין לשאר תשמיש קדושה] במי
רגלים [מ"ב  -והוא הדין לכל דבר מסריח] ,מפני הכבוד.

סעיף ד' -
גניזת מטפחות ספר תורה שבלו:
שו"ע  :630מטפחות ספר תורה שבלו  -יכולים לעשות מהם תכריכין למת מצווה [מ"ב  -שצרכיו
מוטלים על צרכי הציבור] וזו גניזתן.

סעיף ה' -
גניזת ספר תורה שבלה:
שו"ע  :631ספר תורה שבלה [מ"ב  -והוא הדין נביאים וכתובים כשהם כתובים בעור ובגלילה
ובדיו  - ]632מניחין אותו בכלי חרס [מ"ב  -שיהיה לו קיום] וגונזין אותו בקבר תלמיד חכם ,אפילו
אינו אלא שונה הלכות ולא שימש תלמידי חכמים.

סעיף ו' -
הורדה בקדושה בתשמישי קדושה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד א:
ואמר רבא :האי תיבותא דאירפט ,מיעבדה תיבה זוטרתי  -שרי ,כורסייא  -אסיר.
ואמר רבא :האי פריסא דבלה ,למיעבדיה פריסא לספרי  -שרי ,לחומשין  -אסיר.

רבא פוסק שני הלכות בעניין הורדה בקדושה בתשמישי קדושה )1( :ארון קודש שהתבלה  -מותר לעשות
ממנו ארון קטן ,אבל בימה אסור .משום שזה ירידה בקדושתה ,שהרי בארון מונח הספר תורה בקביעות
ואילו על הבימה מונח הספר תורה רק לפעמים )2( .יריעה שמקשטת את הארון שבלתה  -מותר לעשות
629וסיכם במשנה ברורה שיש שני אפשרויות לתשמישי קדושה( :א) כל שנוגע ממש בקדושה בלי הפסק ,אף על פי
שאין כל כך לכבוד רק קצת שמירה ,כמו ארגז( .ב) שימושו לכבוד ,אף על פי שאין נוגע כך ,כמו טסי כסף ומכסה על
הקרשים ,הואיל ומונח על הקדושה למרות שיש הפסק .וראה ביאור הלכה שדן שעשוי רק לשמירה.
 630על פי הגמרא שם.
 631על פי הגמרא שם.
632וראה הלכה ברורה עמודים תעד -תעו שדן בשאר כתבי הקודש.
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ממנה מפה עבור ספרי תורה ,אבל לחומשים אסור .שהרי הוילון משמש לפעמים לספר תורה עצמו ואילו
החומש אפילו אם הוא עשוי בגלילה קדושתו קלה מספר תורה.

שו"ע :אין עושין מתיבה כיסא לספר תורה ,אבל מותר לעשות מתיבה גדולה קטנה .וכן מותר
לעשות מכיסא גדול כסא קטן ,אבל אסור לעשות ממנו שרפרף [פירוש  -כיסא קטן] לכיסא .וכן
מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן ,או לעשות ממנו כיס לספר תורה ,אבל לעשות ממנו כיס
לחומש  -אסור [מ"ב  -וכל שכן שאסור לכרוך מפה של ספר תורה על הנביאים .]633
הגה :ופרוכת שאנחנו תולין לפני הארון  -אין לו קדושת ארון [מ"ב  -שבזמננו לעולם אין נותנים
עליו ספר תורה בלא מטפחת] ,רק קדושת בית הכנסת [מ"ב  -כדין שאר כלי בית כנסת  .]634וכן
הכלונסות שבו תולין הפרוכת ,ומכל מקום אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה
לחובת היום ,שאינן קדושים כמו הם [מ"ב  -שהם לסימן בלבד .]635
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1להכניס לארון הקודש יריעות פסולות\ספרים  -הביא בשם ספר חסידים
שאסור ,משום שנחשב הורדה בקדושה .והביא בשם מגן אברהם שאפשר שמותר,
משום שלב בית דין מתנה עליהם .אבל יש להזהר שלא להניח חומשים ושאר
ספרים אפילו לשעה.
 .2תשמיש ספר תורה שא י אפשר לעשות ממנו תשמיש דומה  -אסור להוריד
מקדושתם ,אף במקום שלא ייגנז.
 .3שימוש בארון קודש ישן  -אם מלכתחילה נעשה הישן רק שיהיה חדש  -התבטלה
קדושתו ומותר להניח בו ספרים ,ואם לאו  -אין להורידו מקדושתו.
 .4שימוש בספר לתשמיש אחר  -לצרכו אסור ,כגון להסתיר עצמו מחבירו או להגן
מהשמש .ולהניח ספר תחת הספר שלומד בו כדי להגיבהו יש להתיר.

סעיף ז' -
קדושת הבימה שבבית כנסת:
שו"ע  :636הבימה [פירוש  -מקום גבוה] ,כגון בימה שהיו עושים למלך [מ"ב  -שהיה קורא בתורה
בזמן הקהל]  -אין בה קדושת ארון ,אלא קדושת בית הכנסת.

633ומפה שפורסים על השולחן  -אסור לפרוס על העמוד שלפני החזן .ומפות שפורסים על הספרי תורה  -יכולים
לתלותם בכותל בית הכנסת ,וכן כלי כסף ששמים על הספר תורה יכולים להניחם על העמודים שבבית הכנסת .הטעם
בזה ,שאינו תולה אותן לשם תשמיש ,ומה לי אם מונחים כאן או כאן.
 634אבל שאר תשמיש של תשמיש שאינם בבית כנסת ,כגון של תפילין וכדומה  -אין בו קדושה כלל.
635שהרי הם אינם לנוי או מלבוש .אולם עכשיו שנהגו לתלות את היד בספר התורה לנוי  -נחשב הוא כתשמיש קדושה
ומותר לעשותו מכלונסאות.
 636על פי הבבלי במסכת מגילה (לב ,א) ובירושלמי מגילה פרק ג הלכה א.
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סעיף ח' -
תנאי בתשמישי קדושה:
שו"ע  :637הארון וכל מה שעושים לספר תורה  -מועיל בו תנאי להשתמש בו שאר תשמיש ,אפילו
דחול [מ"ב  -אולם לא מועיל לתשמיש מגונה].
הגה :ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי קדושה ,כגון :מטפחת של ספרים ושולחן שבבית הכנסת
ומעילים של ספר תורה .וכתבו הטעם משום דכיוון שנהגו כן ואי אפשר ליזהר ,בית דין מתנה
עליהם מעיקרא ,כדי שלא יבואו בני אדם לידי תקלה ,ואף על גב דלא התנו כאילו התנו דמי .ומכל
מקום ציין במשנה ברורה שראוי לכל אדם שמנדב דבר לבית הכנסת  -להתנות שיהיו רשאים
להשתמש בהם.

סעיף ט' -
העברת מטפחות מספר תורה לספר תורה:
ר"ן ורשב"א :מי שנידב מטפחת לספר תורה שבבית הכנסת  -מותר להשתמש בה לכל ספרי התורה
שבבית הכנסת ולהעבירה מספר תורה אחד לספר תורה אחר ,משום שלדעת כן הוקדשו .ואם
קודם שנדב הניחה בביתו ואחר כך הקדישה לספר אחר  -אין להשתמש אלא לאותו ספר תורה
שהקודשה בשבילו ,משום שכל שינוי מקדושה לקדושה אסור ,אם לא לחמורה ממנו.
רבינו יונה בהבנת הבית יוסף :יש להקל אף בהניחה בביתו ואחר כך הקדישה לספר תורה אחד
שמותר להעביר לשאר ספרי תורה ,כיוון שעל כל פנים אינו מורידה מקדושתה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א  :638המתנדבים ספר תורה ומניחים מטפחות בבית הכנסת  -מותר להשתמש בהן כל
ספר וספר ,שלדעת כן הוקדשו .אבל המניחים בביתם ואחר כך מקדישין ,כיוון שעל דעת אותו ספר
נעשה ונשתמש בו אותו ספר  -אסור להניחו בספר תורה אחר ,ויש מתירים.
רמ"א כרבינו יונה :וכן נוהגין עכשיו ,משום לב בית דין מתנה עליהם לנהוג כך .639

סעיף י' -
שימוש חול בכלי ספר תורה:
שו"ע עפ"י הרשב"א :הנוהגים להניח עטרות ספר תורה בראש הקורא ,בסיום התורה  -אין מוחין
בידם ,אבל המניחים אותם בראשי חתנים דעלמא  -מוחין בידם .והסביר במשנה ברורה שלב בית
דין מתנה במקום שנהגו משום שהוא לכבוד התורה ,אבל לא בראשי חתנים שהוא לכבוד עצמו.
אבל כשהתנו בשעת עשיית העטרה שיניחו בראשי החתנים  -מותר.

 637על פי הירושלמי שם.
 638על פי הכלל שסתם ויש אומרים הלכה כסתם ,אולם ראה בירור הלכה שמביא שיטות אחרות בהבנת המחבר.
639והסביר במשנה ברורה שרוצה לומר שאעפ"י שמצד הדין ראוי לפסוק כדעה ראשונה שהיא דעת רוב הפוסקים
ששינוי מקדושה לקדושה ששווה לה אסור ,מכל מקום כאן מותר משום שלב בית דין מתנה עליהם לנהוג כך.
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סעיף יא' -
שימוש בנרות עבודה זרה לבית כנסת:
שו"ע עפ"י רבינו ירוחם :נרות שעווה שנותנם כותי לעובדי אלילים [מ"ב  -פירוש :לבית עכו"ם
להדלקה] ,וכיבן שמשן ונתנם או מכרן לישראל  -אסור להדליקם בבית הכנסת [הגה  -אף על פי
שמותרים להדיוט] .והסביר במשנה ברורה שלמרות שכאמור מותרים להדיוט משום שהתבטל
מהם שם נוי עכו"ם על ידי הכיבוי  -הנרות אסורים לגבוה ,משום שמאוס.
הגה :מומר עובד כוכבים שנתן שעווה או נר לבית הכנסת  -אסור להדליקו [מ"ב  -שדומה לקרבן,
שאין מקבלים ממנו  .]640ועיין ביורה דעה סימן קלט' בדינים אלו.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1נרות עכו"ם שלא הודלקו ומכרן לישראל  -מותר אף לשימוש של גבוה ,משום
שלא חל עליהם שם נוי עכו"ם מעולם.
 .2שינוי בית תפילה של עכו"ם לבית כנסת  -הביא בשם מגן אברהם להקל ,כי לא
נעבד הבית עצמו מעולם ,אולם אליה רבה נוטה להחמיר שהבית כנסת קבוע.
וכמדומה שהעולם נוהגים להקל [ביאור הלכה  -שלא העמידו שם את אליליהם].
 .3שינוי ספסלים מבית תפילה של עכו"ם לבית כנסת  -הביא בשם פרי מגדים
שיש להקל ,משום שהם עשויים לישיבה בלבד ולא לנוי.

סעיף יב' -
שימוש בשמן מאוס בבית כנסת:
שו"ע עפ"י רבינו ירוחם :עכבר שנמצא בשמן של בית הכנסת ,אם הוא מאוס [מ"ב  -ואפילו יש
כנגדו שישים]  -אסור להדליקו [מ"ב  -משום "הקריבהו נא לפחתך"] בבית הכנסת [מ"ב  -והוא הדין
לשאר הדלקה של מצווה].

סעיף יג' -
הנאה מאור נר של בית כנסת:
רב נטרונאי גאון :נר בי ת כנסת שנדר אחד שמן להדלקה  -מותר לקרוא לאורו בין בתלמוד בין בכל
צרכיו ,משום שכל כוונת הנודר הייתה כדי להרבות אור בית הכנסת ,לפיכך כל מה שקוראים
אנשים יותר יש מצווה ומקבל שכר.
כלבו :נהגו שלא להדליק בבית הכנסת ,הואיל והוקצה למצוותו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב נטרונאי גאון :נר של בית הכנסת  -מותר לקרות לאורו [מ"ב  -היינו בדברי תורה ולא
בדברי חול] .והסביר במשנה ברורה שמדובר במקרה של נדר ,אבל במקומות שעושים הגזברים
 640והוא הדין ממומר לחלל שבת בפרהסיא או מומר להכעי ס אפילו באחד משאר עבירות ,שאין מקבלים מהן קרבן,
אין מקבלים מהן דבר לבית הכנסת .אולם ,אם נתנו מעות לכתוב ספר תורה שמן מותר .וראה הלכה ברורה עמוד
תצב.
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נרות והדרך לקחת כל אחד נר לביתו  -מותר אפילו תשמיש של חול ,משום שלב בית דין מתנה
עליהם.

סעיף יד' -
הדלקת נר הדיוט מנר בית כנסת:
שו"ע עפ"י הנימוקי יוסף  :641אין מדליקין נר של הדיוט [מ"ב  -להוציא נר שבת\חנוכה] מנר בית
הכנסת [מ"ב  -כי יש קדושת בית כנסת] .ויש מי שאומר דהני מילי ,בעוד שדולקין למצוותן ,אבל
כשצריך לכבותן  -מותר [מ"ב  -הטעם :לא חמור מנר חנוכה שמותר להנות ממנו לאחר שכבה].
רמ"א :מיהו לא נהגו ליזהר בכך ,ומדליקין בהן נר שהוא לצורך גדול ,ואפשר גם כן שדעת בית דין
מתנה בכך  .642וכן בכל הדברים שנהגו להקל בדברים כאלו והוא מהאי טעמא.

סעיף טו' -
שותפות ספר תורה שהופקד בבית כנסת ואחד עוזב:
שו"ע עפ"י רבי יצחק בר יהודה :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
[מ"ב  -שמן הסתם לא התנו אלא לחלק מבורר באותה שעה ולא לעשות שומא אחרת].
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שותפות בספר תורה ולא התנו  -אין צריך לתת לזה שעוזב ,משום שקנו את
הספר תורה על דעת זה שתשאר במקומה.
 .2בית כנסת שמחלקים אותו בני העיר לשתיים  -כלי הקודש וספרי תורה( :א) אם
יש חפצים ידועים שהקדישם יחיד ועדיין לא השתקע שם הבעלים  -יכול הוא או
יורשיו להוליכם לבית הכנסת שמתפלל בתוכה ,ואם השתקע אין לו שום יתרון
מאחרים( .ב) הקדשים מקופת הקהל  -בשם מגן אברהם גם לנשים ולטף יש חלק
בכל הדברים ,כי יורשים הזכות מאבותיהם.
 .3ברחו הקהל מעיר ולקח אחד כלי הכסף ועכשיו חוזרים  -מחויב להחזיר להם את
כלי הקודש ,אעפ"י שהוא היה המנדב של הכלים והוא אינו רוצה לחזור
ולהתיישב באותו קהל ,כיוון שחזרו והתיישבו רוב שם רוב הקהל.
 .4מציאה בחצר בית כנסת  -זכה בה ולא אומרים שקונה החצר להקדש ,משום
שחצר קונה מטעם יד ואין יד להקדש.
 .5הנצחת שם התורם  -המתנדב איזה דבר לבית כנסת ,ורוצה לכתוב את שמו עליו -
אין הציבור יכולים לעכב אותו ,שהרי גם התורה כותבת ומפרסמת את העושה
מצווה.
641הסתם הם דברי הכלבו והיש מי שאומר הוא הכלבו .והסביר בבירור הלכה שהיש מי שאומר בא לפרש את דברי
הסתם ולא לחלוק עליו.
642ומכאן הסיק במשנה ברורה שמותר לקחת נר כדי לחפש את מעותיו שנפלו ממנו.
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סימן קנה'
סעיף א' -
קביעת עתים לתורה אחר התפילה:
שו"ע עפ"י הטור :אחר שיצא מבית הכנסת  -ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד ,וצריך שאותו
עת יהיה קבוע שלא יעבירנו [מ"ב  -ואם אירע לו אונס שלא למד ,יהיה עליו כחוב וישלים בלילה ]643
אף אם הוא סבור להרוויח הרבה.
הגה :ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו ,או יקבע לו מקום [מ"ב  -יש
לגרוס "ויקבע לו מקום"  ]644וילמוד מעט במה שיודע [מ"ב  -ונכון שיהיה בהלכה] ויחשוב בענייניו
[מ"ב  -שיבדוק בשבתו אם יש צד עברה במשא ומתן שלו וכדומה] ויכנס בלבו יראת שמים.

סעיף ב' -
אכילת פת שחרית:
שו"ע  :645קודם שילך לבית המדרש יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו ,וטוב שירגיל בו.

סימן קנו'
סעיף א' -
סדר משא ומתן:
א .מלאכה באמונה ,הזכרת שם שמיים ושבועה:
שו"ע עפ"י הטור ) 1( :אחר כך ילך לעסקיו ,דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון,
כי העוני יעבירנו על דעת קונו .ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר [מ"ב  -אלא כדי פרנסתו] ,אלא
עראי ותורתו קבע  -וזה וזה יתקיים בידו )2( .ויישא וייתן באמונה )3( .ויזהר מלהזכיר שם שמים
לבטלה ,שבכל מקום שהזכרת השם מצויה ,מיתה מצויה )4( .ויזהר מלישבע ,אפילו באמת ,שאלף
עיירות היו לינאי המלך וכולם נחרבו בשביל שהיו נשבעים שבועות אף על פי שהיו מקיימים
אותם.
ב .שותפות עם הכותים:
שו"ע :ויזהר מלהשתתף עם הכותים ,שמא יתחייב לו שבועה ועובר משום "לא ישמע על פיך".
רמ"א :ויש מקילין בעשיית שותפות עם הכותים בזמן הזה ,משום שאין הכותים בזמן הזה
נשבעים בעבודת אלילים .ואף על גב דמזכירין העבודה זרה ,מכל מקום כוונתם לעושה שמים
וארץ אלא שמשתפים שם שמים ודבר אחר ,ולא מצינו שיש בזה משום" :ולפני עור לא תתן
מכשול" ,דהרי אינם מוזהרין על השיתוף .ולשאת ולתת עמהם בלא שותפות  -לכולי עלמא שרי
בלא יום חגיהם.
 643ועל כל פנים ,גם אם אירע לו אונס ילמד פסוק אחד או הלכה אחת.
 644ואם כך זהו עניין בפני עצמו ,שצריך אדם לקבוע תורתו בבית המדרש ושם יהיה לו מקום קבוע.
 645על פי הגמרא בסוכה (כו ,א) ובבא קמא (צב ,ב).
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סימן קסח'
סעיף א' -
פת פרוסה ופת שלמה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לט עמוד ב:
אתמר :הביאו לפניהם פתיתין ושלמין.
אמר רב הונא :מברך על הפתיתין ופוטר את השלמין.
ורבי יוחנן אמר :שלמה ,מצוה מן המובחר.
אבל פרוסה של חטין ושלמה מן השעורין  -דב רי הכל :מברך על הפרוסה של חטין ופוטר את השלמה של שעורין...
אמר רב נחמן בר יצחק :וירא שמים יוצא ידי שניהן .ומנו?
מר בריה דרבינא .דמר בריה דרבינא מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצע.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים ,כאשר הביאו לפני המסובים בסעודה פרוסות לחם ("פתיתין") וככרות
לחם שלמים .מוסכם על הכל שצריך לברך ברכה אחת בלבד שפוטרת את האחר ,אלא שנחלקו על איזה
מהם צריך לברך :רב הונא  -מברך "המוציא" על פרוסת הלחם ופוטר את הככר .והסביר רש"י שאם גודל
הפרוסה והכיכר שווים  -אם רוצה יכול לברך אף על פרוסה ,משום שאין עדיפות לכך שהככר שלמה .אולם
אם הפרוסה גדולה מהשלם  -צריך לברך על הפרוסה ,כי גודל הלחם נחשב עדיפות לענין הברכה .רבי יוחנן -
מצווה מן המובחר לברך על השלמה ולפטור את הפרוסות בברכתו [תוספות בביאור רש"י  -ואף אם
הפרוסה גדולה מהשלם  .]646אולם הגמרא מסבירה שהמחלוקת היא דווקא שהפרוסה והכיכר הם ממין
אחד ,אבל אם פרוסה מחיטים וכיכר משעורים  -מברך על הפרוסה ופוטר את כיכר השעורים .הגמרא
חותמת דיון זה בפסיקתו של רב נחמן :ירא שמיים יוצא ידי שניהן ,כמו מר בנו של רבינא שהיה מניח
פרוסה בתוך הפת השלמה בשעת הברכה ובוצע ואוכל .וחלקו הראשונים האם דברי רב נחמן מוסבים על
למחלוקת רב הונא ורבי יוחנן או לגבי הדין של פרוסת חטים ושלמה של שעורים:

רש"י וראב"ד :דברי רב נחמן מוסבים לגבי מחלוקת האמוראים וזהו שאמר "שניהן"  -רב הונא
ורבי יוחנן .לכן ,אם הביאו לפניו פרוסה חטים וכיכר חיטים  -מניח פרוסה בתוך השלימה ובוצע.
תוספות ורמב"ם :דברי רב נחמן מוסבים לגבי דין חטים ושעורים והלכה כרבי יוחנן בדין הראשון.
לכן ,אם הביאו לפניו פרוסה חטים וכיכר חיטים  -מברך על השלמה ,אפילו שהפרוסה גדולה
מהשלמה .אולם אם הביאו לפניו פרוסת חטים וכיכר שעורים  -מניח פרוסה בתוך השלימה
ובוצע .647
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות ורמב"ם :היו לפניו חתיכות של פת ופת שלם הכל ממין אחד  -מברך על השלם
[מ"ב  -משום הידור מצווה] ,אפילו הוא פת קיבר [פירוש  -לחם שאינו נקי  ]648וקטן והחתיכות פת
646וכתבו התוספות על פי הירושלמי שאפילו אם הפת השלימה היא "קיבר" (חיטה שאינה נקייה) והפרוסה היא
נקייה  -מברך על השלימה .אולם רבינו יונה סבר שפרוסת פת נקיה עדיפה ואכמ"ל.
647ולפי זה "שניהן" הכוונה לשני מיני הפת.
648ראה הלכה ברורה שבזמננו שפעמים רבות הלחם העשוי מקח שאינו נקי משובח יותר וטעמו טוב יותר ודרך רוב בני
אדם בכמה מקומות להעדיף אותו על לחם העשוי מקמח לבן ,והוא אף טוב יותר לבריאות האדם (כגון לחם מחיטה
מלאה)  -יש להקדים באותם מקומות לחם זה על לחם העשוי מקמח לבן.

380

נקי וגדולות .אבל אם השלם שעורים והחתיכות מחטים ,אפילו היא קטנה  -מניח הפרוסה תחת
השלמה ובוצע משתיהן יחד.
הגה :וכל זה כשרוצה לאכול משניהם ,אבל אם אינו רוצה לאכול אלא מאחד  -יבצע עליו ,ואין
לחוש לשני אף על פי שחשוב או חביב עליו.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1לפניו רק פרוסה ונטלה ותוך כדי הביאו לפניו שלמה  -מניח הפרוסה בתוך השלמה
ומברך ,ואם כבר ברך על הפרוסה יבצע אותה.
 .2פת שלמה משיפון ופרוסת חיטים  -מברך על פרוסת החיטה ואין צורך לבצוע על שניהם,
משום ששיפון קל יותר משעורים ,שהרי אינו נזכר בפסוקים בפירוש.
 .3רצונו שווה לאכול משניהם ומונחים לפניו  -מצווה מן המובחר לבצוע על המוקדם בפסוק
ושאר המעלות.

סעיף ב' -
בדין פת שלמה:
א .אחת גדולה ואחת קטנה:
שו"ע עפ"י המרדכי :אם שתי שלמות ממין אחד ,אחת גדולה ואחת קטנה  -מברך על הגדולה
[מ"ב  -ודווקא כשהיו שניהם שווים ביופי ,אבל אם הקטנה נקייה והגדולה קיבר  -מברך על
הקטנה].
ב .חיבור שני חצאים לפת אחת:
שו"ע עפ"י הרוקח :אם יש לאדם שני חצאי לחם ואין לו לחם שלם  -יחברם יחד בעץ או בשום
דבר שלא יהא נראה  649ודינו כדין שלם ,ואפילו בשבת יכול לחברם [מ"ב  -ומכל מקום ,אם יש לו
אחר שלם ,לא יבצע על זה].
מגן אברהם :אפשר שבימי החול אינו צריך לחברם כלל וכן נוהגים ,וכשמחברם בשבת יזהר שלא
יקח עץ שהוא מוקצה.

סעיף ג' -
שני לחמים שנאפו יחד ונדבקו זה לזה:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :שני גלוסקאות הדבוקים יחד שנאפו ונחתך מן האחת ,והשנייה נשארה
שלמה  -טוב להפריד החתיכה מהשלמה ,כדי שתהא נראית שלמה ממה שיניחנה דבוק בה אף על
פי שנראית יותר גדולה [מ"ב  -שהרי מעלת שם עדיף ממעלת גדול ,כנלמד בסעיף א'].
הגה :ולא יבצע ממנה במקום שהייתה דבוקה בחברתה ,ששם נראית כפרוסה ,רק יבצע ממקום
השלם שבה [מ"ב  -ודווקא בזה ,שבאמת שלמה היא .אבל בפרוסה ממש ,אין הקפדה שיבצע מצד
השלם ודי שיחתוך מן הצד].
649והסביר במשנה ברורה שאם יהיה נראה בבירור שהתחבר יחד  -לא נחשב שלם.
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סעיפים ד' -ה'
עוד בקדימות ברכת הפת:
א .פת שעורים ופת כוסמין (ד') :650
שו"ע :פת שעורין ופת כסמין  -מברך על של שעורים ,כיוון שהוא ממין שבעה [מ"ב  -למרות
שהכוסמין בכלל שבעת המינים שהרי מין חיטים הוא ,אלא שלא מפורש בכתוב של שבעת המינים]
אף על פי שהכסמין יפים [מ"ב  -וחביב עליו ,שמעלת שבעת המינים עדיף].
משנה ברורה  -עדיפות מינים שאינם מפורשים בכתוב:
•

כוסמין>שיפון  -מכיוון שכוסמין הוא ממין חיטים.

•

שיפון>שיבולת שועל  -למרות ששניהם ממין השעורים ,שיפון חביב יותר.

ב .פת נקייה ופת קבר (ד') :651
שו"ע :פת נקיה ופת קבר [מ"ב  -ושניהם ממין אחד  - ]652מברך על הנקייה .ואם שתיהן נקיות וזו
לבנה יותר מזו  -מברך על הלבנה יותר.
משנה ברורה  -סיכום סדר החשיבות:
מתוך הסעיפים עד כאן ניתן להסיק את סדר החשיבות :שבעת המינים> מעלת השלם> מעלת
הנקי> מעלת הגדול .לגבי מעלת החביב ,ראה לקמן סימן ריא'.
ג .פת עובד כוכבים נקיה ופת ישראל קבר (ה'):
 . 1אינו נזהר מפת עובדי כוכבים:
שו"ע עפ"י רא"ש ומרדכי :פת עובד כוכבים נקייה ופת קבר של ישראל ,אם אינו נזהר מפת עובד
כוכבים  -מברך על איזה מהם שירצה [מ"ב  -משום שבכל אחד מהם יש מעלה .]653
 . 2נזהר מפת עובד כוכבים:
שו"ע עפ"י רבינו שמשון ומרדכי :ואם הוא נזהר מפת עובד כוכבים  -מ סלק פת נקי של עובד
כוכבים מעל השולחן עד לאחר ברכת המוציא [מ"ב  -שיש לחשוש שאם יהיה מונח על השולחן,
יהיה בעת הברכה חביבה עליו מפני שהיא נקיה ויצטרך לברך עליו].
ב"ח :מברך על של ישראל ואינו צריך לסלק של גוי כלל ,וכך מבואר במרדכי עצמו.
משנה ברורה :טוב לכתחילה לחשוש לדברי המחבר לסלק את פת עובד כוכבים.

 650על פי הירושלמי ברכות פרק ו סוף הלכה א וכן התוספתא ברכות פרק ד הלכה יא.
651כנ"ל .וראה בבית יוסף.
 652משום שאם הפת קיבר חשובה יותר במינו מן הנקיה ,כגון חיטים לגבי שעורים או שעורים לגבי כוסמין  -הוא קודם.
653ופשוט שאם הם שווים ,שפת ישראל קו דם לברך עליו ,שהרי פת עכו"ם התירו בדוחק.
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 . 3בעל הבית אינו נזהר ובינו ביתו נזהרים:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :ואם בעל הבית אינו נזהר מפת עובד כוכבים ,ואין דעתו לאכול כל
הסעודה רק פת עובד כוכבים ,כי היא נקייה .אבל בני ביתו אוכלים מפת שאינו נקי של ישראל,
ושתי הלחם מונחים על השולחן  -צריך לבצוע על פת נקייה של עובד כוכבים ,הואיל והוא הבוצע
ואין דעתו לאכול מאותו פת.
 . 4בעל הבית נזהר והאורח אינו נזהר:
שו"ע עפ"י הראבי"ה :ואם בעל הבית נזהר מפת עובד כוכבים וישראל שאינו נזהר בכך מסב עמו
על השולחן ,כיוון דמצווה מוטלת על בעל הבית [מ"ב  -כלומר ,מצווה להוציא אחרים ולבצוע מן
היפה ויש לכבד את האורח  - ]654יבצע מן היפה של עובד כוכבים ,וכיוון שהותר לבצוע הותר לכל
הסעודה.
הגה :ודווקא שחביב עליו אותו פת ,אבל אם אינו חביב עליו בלא איסור פת של עובד כוכבים אינו
צריך להקדימו [מ"ב  -רוצה לומר שחביב על הבית עצם הפת ,רק שאינו אוכל מצד פת עכו"ם].

סעיפים ו' -ז'
פת הבאה בכיסנין:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד א:
רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא.
אייתו לקמייהו פת הבאה בכסנין.
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 :פת הבאה בכסנין ,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.

הגמרא מספרת שרב יהודה היה עסוק בהכנות נישואי בנו עם בתו של רב יהודה בר חביבא ,והביאו לפני
האורחים "פת הבאה בכסנין" .כשבא רב יהודה שמע אותם מברכים המוציא והתפלא על כך שהרי ברכתה
"מזונות" והשיבו לו שאכן הם מברכים "המוציא" ,משום שכך שנינו בברייתא שפסק רבי מונא בשם רבי
יהודה ואמר שמואל שהלכה כרבי מונא .רב יהודה דחה את דבריהם וגרס בשם שמואל שאין הלכה כרבי
מונא ולכן אין מברכים "המוציא" .אלא אם כן ,קבעו סעודתם על פת הבאה בכיסנין ומברך "המוציא" .דנו
הראשונים בשניים( :א) דין קביעת סעודה בפת הבאה בכיסנין( .ב) מה ההגדרה של "פת הבאה בכיסנין":

א .ברכת פת הבאה בכיסנין וקביעת סעודה (ו'):
רי"ף :כאשר אוכל בתורת כיסנין מברך "בורא מיני מזונות" ולאחר מכן לא מברך כלום ,ואם
אוכל בתורת קביעות מברך בתחילה "המוציא" ולאחריה שלוש ברכות.
654והסביר בביאור הלכה שלמרות שבתרומת הדשן שהוא מקור הדין משמע אפילו כשאין שם אורח ,מכל מקום
הרבה אחרונים כתבו לפקפק על דין זה .לכן ,בלא אורח בוודאי שאין להקל.
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רא"ש ,רשב"א ורמב"ם :כאשר אוכל בתורת כיסנין מברך עליה "בורא מיני מזונות" ולאחר מכן
מברך ברכת מעין שלוש.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :פת הבאה בכיסנין [מ"ב  -שאין דרך בני אדם לקבוע עליהם סעודה ,אלא רק דרך
מעט]  -מברך עליו "בור א מיני מזונות" ולאחריו ברכה אחת מעין שלוש .ואם אכל ממנו שיעור
שאחרים רגילים לקבוע עליו ,אף על פי שהוא לא שבע ממנו  -מברך עליו "המוציא" וברכת המזון.
ואם מתחילה היה בדעתו לאכול ממנו מעט וברך "בורא מיני מזונות" ואחר כך אכל שיעור
שאחרים קובעים עליו  -יברך עליו ברכת המזון ,אף על פי שלא בירך "המוציא" תחילה .ואם אכל
שיעור שאחרים אין קובעין עליו ,אף על פי שהוא קובע עליו  -אינו מברך אלא "בורא מיני מזונות"
וברכה אחת מעין שלוש  ,655דבטלה דעתו אצל כל אדם .656
סיכום שיטת המחבר:
שיעור ואופן האכילה

ברכה ראשונה

ברכה אחרונה

אכל פחות משיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו

מזונות

מעין שלוש

אכל כשיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו

המוציא

ברכת המזון

בתחילה בדעתו לאכול מעט ואח"כ אכל בשיעור שקובעים

מזונות

ברכת המזון

קבע אכילה ואוכל כשיעור שאחרים אינם קובעים

מזונות

מעין שלוש

א .אחרונים  -שיעור קביעות סעודה:
משנה ברורה :ישנם אחרונים שסוברים שדין קביעות סעודה ניתן ללמוד מדין עירובי תחומין
שהוא שיעור שלוש או ארבע ביצים .אולם מגן אברהם וגר"א סוברים שהוא שיעור של סעודת
בוקר וערב .ומכל מקום לכתחילה טוב לחשוש לדעת המחמירים שלא לאכול ארבע ביצים .כלומר,
שיע ור קביעות סעודה הוא יותר מארבע ביצים ולכן יש להיזהר שלא לאכול כשיעור ארבע ביצים
כדי לא לבוא לידי ספק.
שו"ע הרב :כשיעור עומר לגולגולת לשתי סעודות ,שזה יוצא ארבעים ושלוש ביצים וחומש
ודווקא שלא שבע ,אבל אם אכל כשיעור ארבע ביצים ושבע מברך המוציא וברכת המזון.
הלכה ברורה :אם אוכל פת הבאה בכיסנין כשיעור ארבע ביצים ,נחשב הדבר כקביעות סעודה.
ושיעור ארבע ביצים הוא כמאתים וששה עשר סמ"ק .ולכתחילה נכון להזהר שלא יאכל כשיעור
שלוש ביצים ( 162סמ"ק) ,כדי שלא יכנס לספק אם צריך ברכות "המוציא" ו"ברכת המזון".
פסקי תשובות :יש להימנע מאכילת שיעור ארבע ביצים ,אלא יטול ידיו לפת ויאכל כזית פת ואחר
כך יוכל לאכול מזונות ,אבל המקלים לאכול יותר משיעור ארבע ביצים כשיודעים שאין שבעים
ממנו ,יש להם על מי לסמוך .ואכילת מיני מזונות בשיעור ששה ביצים ויותר ( 345גרם) אסורה
לדברי הכל ,אלא אם כן יטול ידיו ויברך המוציא וברכת המזון.
655ומכאן הסיק הביאור הלכה שזקן או נער שאכילתו מועטת בדרך הט בע חייבים בברכת המוציא וברכת המזון אם
אכלו שיעור שדרכן תמיד לקבוע על זה ,כיוון שכל בני מינם מסתפקים בשיעור אכילה כזו .אולם ראה בהלכה ברורה
שחולק עליו וסובר שמברך מזונות ועל המחיה.
 656על פי רבינו משה שמובא בבית יוסף.
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ב .אחרונים  -קבע סעודתו בפת הבאה בכיסנין ואכל עמה דברים אחרים:
מגן אברהם :אם קבע סעודתו על פת הבאה בכיסנין ,אף על פי שאכל עמה בשר ודברים אחרים
ואילו אכלה לבדה לא היה שבע ממנה  -מברך המוציא וברכת המזון ,שכך משמע מלשון הגמרא
בברכות (מב ,א) כל שאחרים קובעין עליו ,ושכן משמע בתוספות .657
הלכה ברורה :אם אלמלא אותם דברים לא היה שבע  -אין זה נחשב קביעות סעודה ,אלא צריך
שיאכל מפת הבאה בכסנין לבדה כשיעור קבועת סעודה.
ב .הגדרה של "פת הבאה בכיסנין" (ז'):
רבינו חננאל ,ערוך ורש"י :פת שעשוי כמי ן כיסים מלאים סוכר ,שקדים ,אגוזים ומיני תבלין.
והסביר במשנה ברורה שאף אם נילושה מתחילה במים כשאר פת ,כיוון שכל העיסה ממולא
ממינים אלו ואף שהמילוי עיקר אצלו ,מכל מקום מין דגן חשוב ואינו בטל.
רמב"ם :עיסה שנילושה בדבש או בשמן או בחלב או שעירב בה מיני תבלים ואפאה .והסביר בבית
יוסף שכל תערובת ממי פירות או מתבלין ,כיוון שאין דרך בני אדם לקבוע סעודתם עליו לא חייבו
חכמים לברך המוציא ושלוש ברכות ,אלא אם כן אכל שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו .והוא
שיהיה טעם התערובת ניכר בעיסה.
ערוך בשם רב האי גאון :כעכין והיא פת בין מ תובלת ובין שאינה מתובלת שעושים אותה כעכין
יבשים וכוססים אותם בבית המשתה ושלא בבית המשתה  ,ומנהג בני אדם שאוכלים ממנו קמעא
ולכן אין לו דין של פת.
בית יוסף :כיוון שספק רבנן הוא ,נוקטים כדברי כולם להקל ובהגדרה של כולם דין פת הבאה
בכיסנין היא ,ואינו מברך עליהם המוציא וברכת המזון אלא אם כן קבע סעודה או אכל שיעור
שדרך בני אדם לקבוע עליו.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :פת הבאה בכיסנין ,יש מפרשים פת שעשוי כמין כיסים שממלאים אותם
דבש או סוקר ואגוזים ושקדים ותבלין והם הנקראים "רישקולאש ריאלחשו"  .658ויש אומרים
שהיא עיס ה שערב בה דבש או שמן או חלב או מיני תבלין ואפאה ,והוא שיהיה טעם תערובת המי
פירות או התבלין ניכר בעיסה .ויש מפרשים שהוא פת ,בין מתובלת בין שאינה מתובלת ,שעושים
אותם כעבים יבשים וכוססין אותם והם הנקראים "בישקוניש" .והלכה כדברי כולם ,שלכל אלו
הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכיסנין.
רמ"א :ויש אומרים שזה [מ"ב  -היינו במציאות שערב בלישה מעט דבש וחלב וניכר הטעם] נקרא
פת גמור [מ"ב  -ומברך "המוציא" וברכת המזון] ,אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני
657וראה בפסקי תשובות שדן במנהג שבשמחות נוהגים להגיש מיני מאפה שברכתן מזונות ,יחד עם הרבה מיני
מאכלים ותבשילים ורבים אוכלים ממיני המאפה וממלאים כריסם בשביעה גמורה ,ובדרך כלל שיעור האכילה הוא
יותר מארבע ביצים ופעמים אף יותר מששה ביצים ולפי המג"א מברכים שלא כהוגן ,והביא דרכים ללמד עליהם
זכות.
658ופירט במשנה ברורה בדין זה( :א) כיסוי בצק ומילוי פירות ואוכל המילוי בלבד  -מברך הברכה השייכת לפירות( .ב)
כיסוי בצק ומילוי פירות ואוכל הבצק בלבד  -מברך "בורא מיני מזונות" ,משום שיש על הבצק דין פת הבאה בכיסנין
כיוון שנאפה עם מילוי הפירות ,שאין דרך לקבוע סעודה על פת כזו.
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מתיקה שקורין "לעקיך" ,שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר  ,659וכן נוהגים [מ"ב  -שאופים ללחם
משנה פת עם מעט שמן ותבלין].
הלכה ברורה :מנהג הספרדים כדעת המחבר שאם לש את העיסה בדבש או בחלב ואפאם ביחד -
נחשב הדבר לפת הבאה בכיסנין ,אם טעמם ניכר .אולם טוב להחמיר למנהג האשכנזים שאם טעם
הדבש או התבלין ניכר בעיסה והרוב מים ,שלא לאכול ממנה אלא בתוך הסעודה ,לצאת ידי ספק.

סעיף ח' -
לחם מעיסה עבה\רכה:
א .ברכה ראשונה ואחרונה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד א:
אמרי ליה :והא מר הוא דאמר משמיה דשמואל  -לחמניות ,מערבין בהן ומברכין עליהן "המוציא"!
שאני התם ,דקבע סעודתיה עלייהו ,אבל היכא דלא קב ע סעודתיה עלייהו.

רב יהודה בשם שמואל סובר ש"לחמניות" מערבין בהם עירובי חצרות ,אף שעירובי חצרות טעונים לחם
ומברכים עליהם ברכת "המוציא" כשם שמברכים על לחם רגיל .הגמרא מסבירה שדווקא שקבע אדם את
סעודתו על הלחמניות נחשב כלחם ,אבל אם לא קבע סעודה על הלחמניות אין מברכים עליהם "המוציא"
וברכת המזון .חלקו הראשונים בזיהוי הלחמניות:

רש"י :לחמניות הם אובליא"ש ,שהוא סוג של מאפה שבלילתו עבה .660
תוספות :לחמניות הם נבלאי"ש שהוא סוג של מאפה שבלילתו דקה ורכה ומברכים עליהם
"מזונות" ואם קבע עליהם סעודה מברך עליהם "המוציא" .שהרי אובליא"ש לחם גמור הוא
שתחילתו וסופו עיסה ומברך עליו "המוציא".
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :לחמניות ,אותן שבלילתן עבה שקורים אובליא"ש  -לחם גמור הוא [מ"ב -
שנעשים מקמח ומים כשאר פת  ] 661ומברך עליו "המוציא" וברכת המזון .ואותם שבלילתן רכה
ודקים מאוד שקורין ניבלא"ש  -מברך עליהם "בורא מיני מזונות" וברכת המזון ,ואם קבע סעודתו
עליהם  -מברך "המוציא" וברכת המזון.
659והסביר במשנה ברורה שדין זה שייך גם למציאות הראשונה במחבר ,שצריך שיהיה המילוי הרבה כל כך עד שעל
ידי זה יהיה נרגש הטעם הרבה מאוד .יוצא ,שהרמ"א מביא דעה שמוסב על כל הדעות שמכל מקום צריך שיהיה
הטעם נרגש מאוד .ומכל מקום ראה בפסקי תשובות שתי הבנות לדברי הרמ"א ,שצריך שיהיה רוב מי פירות מול
המים המכניסים לעיסה או שיהיה נרגש הטעם הרבה מאוד עד שעל ידי זה הם העיקר והעיסה טפל ולא מצד רוב
ומיעוט.
660וראה ברבינו יונה שהביא את רבינו יצחק הזקן שסובר שאם הרקיקים דקים ביותר שעושים בשני ברזלים אפילו
אוכלם בקבע אינו קביעות ומ ברך מזונות .והסביר בבירור הלכה שנראה שרבינו יצחק סובר כמו רש"י שהגמרא לא
עסקה בבלילה רכה ,משום שלא שייך בה קביעות.
661ואף שהם דקים ,מכל מקום הם עשויים לאכילה .ובשער הציון הסביר שאם שהיה הלחם ממולא בתבלין או נילוש
בדבש וכיוצא בזה הוא נחשב כפת הבאה בכיסנין.
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הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1שתי הגדרות לבלילה רכה  -ואם כששופך מן העיסה הרכה על המחבת במקום רחב
מתפשטת העיסה מסביב כגון בלינצ'יס ,פנקייק או קרפ  -ברכתה "מזונות" ו"על המחיה"
אפילו אם אוכל ממנה כשיעור קביעות סעודה .אבל אם אינה מתפשטת על הכירה ,כגון
שאופים אותה בתוך כלי סגור ומתקבצת העיסה מתוך הכלי עד שנעשית עבה ,אם קובע
סעודתו עליה מברך המוציא וברכת המזון.
 .2ספק בהגדרת הבלילה הרכה  -כל שיש ספק בדבר אם העיסה מתפשטת מסביב ,צריך
להחמיר שלא לקבוע סעודתו על פת כזו ,כדי שיוכל לברך "מזונות" ו"מעין שלוש" בלי
להיכנס לספק .ואם רצה לקבוע סעודתו עליה  -צריך להחמיר לאוכלה באמצע הסעודה
אחר שבירך המוציא על הפת.
 .3בדין הלחוח  -הלחם שאופים התימנים ,שהוא בצק שבלילתו רכה ביותר ושופכים אותו
על מחבת חם עד שנאפה ,נראה שיש לברך עליו "מזונות" ו"על המחיה" ,ואם קובע
סעודתו עליו מברך "המוציא" וברכת המזון .וכל זה כשנעשה בתוך מחבת ,אבל אם נעשה
על גבי כירה פתוחה באופן שהבצק מתפשט על פני הכירה ,אפילו אם קובע סעודתו עליו
מברך מזונות ועל המחיה.
ב .ברכה בתוך הסעודה לעיסה רכה:
שו"ע עפ"י הרא"ש :ואי אכיל להו בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה [מ"ב  -שלא להשביע ,אלא
לקינוח]  -טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם [מ"ב  -שמכיוון שאינו אוכל אותם לשם סעודה ,לא
נפטר בברכת המזון].
הלכה ברורה  -ברכת "מזונות" בתוך הסעודה:
.1

פת הבאה בכיסנין חלקית  -הרוצה לאכול בתוך סעודתו אחד ממיני פת הבאה בכיסנין
ואין בה את כל שלושת הדברים גם יחד שנזכרו לעיל  -אינו מברך עליה כלל ואפילו בא
לאוכלה לשם קינוח .וטוב להחמיר שלא לאכול פת הבאה בכיסנין בתוך הסעודה כלל,
אלא לאחר ברכת מזון .662

.2

פת הבאה בכיסנין באופן מלא  -אם יש את כל שלושת הדברים כגון באקלאווה ,דהיינו
שהוא גם ממולא בפירות\אגוזים\שקדים וגם נילושה בדבש\ מי פירות וטעמם ניכר בעיסה
וגם הוא דבר יבש שכוססים אותו  -אם הוא באמצע הסעודה או קודם סילוק הסעודה
לדעת מרן צריך לברך "מזונות" ,אולם אין לברך כלל  .663וירא שמיים יזהר שלא יכניס
עצמו לספק זה ,ולא יאכל מאותה פת הפת בכיסנין אלא לאחר ברכת המזון.

662ובאוצרות יוסף הביא את הנודע ביהודה ורבי עקיבא איגר שכתבו הטעם ,משום שלגבי סוגיית פת הבאה בכיסנין
מסופקים איזו שיטה עיקר ,ממילא אינו מברך באמצע הסעודה כלל ,ששמא הוא פת גמור.
663בביאור הלכה פסק שאם אכל פת הבאה בכיסנין לא יברך ,חוץ מפת ממולא בפירות וכיוצ"ב ,שבזה המברך לא
הפסיד שכן דעת רוב הפוסקים .אולם גם בנקודה זו מחמיר ההלכה ברורה משום שיש מספר ספקות :שמא כסברת
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.3

פת מעיסה רכה ביותר  -באופן שגם אם יקבע סעודתו מברך "מזונות" ו"על המחיה" ,וכן
אם אוכל חטיפים ומיני מתיקה העשויים ממיני דגן ואין עליהם צורת פת כלל באופן שגם
אם קובע עליהם סעודה אינו מברך "המוציא"  -צריך לברך לפניהם "מזונות".

ג .ברכת עוגות הטפלות לפירות שעליהן:
שו"ע עפ"י כלבו :אבל אותם רקיקים דקים שנותנים מרקחת עליהם  -הם טפלים למרקחת [מ"ב -
שאין מתכוונים לאכול את הרקיקים ועושים אותם כדי שלא ייטנפו הידיים מהמרקחת] וברכת
המרקחת פוטרתן.
משנה ברורה  -שיש לרקיקים טעם וחשיבות:
אם יש טעם וחשיבות לרקיקים בפני עצמם ,אף על פי שהמרקחת חשובה בעיני האוכל יותר מן
הרקיקים  -מברך על הרקיקים "מזונות" ופוטר את המרקחת שעליהן .וכל שכן אם נאפו הרקיקים
בפני עצמן ולאחר מכן נתנו המרקחת עליהן ,שמברך על הרקיקים ופוטר את המרקחת ,ויברך
עליה "מזונות" ,ויכוון בדעתו שלא לפטור את המרקחת ,ולאחר מכן יברך על המרקחת .664

סעיף ט' -
ברכת "המוציא" על פחות מכזית:
ראב"ד :אם אוכל פחות מכזית  -מברך "מזונות" ו"מעין שלוש" ,ואעפ"י שבפחות מכזית אין מזון,
מכל מקום מיני מזונות הוא .ומכל מקום "המוצי א" לא מברכים על פחות מכזית.
רשב"א ורא"ש  :665לפניו מברך "המוציא" משום שאין הברכה משתנת בין שיעור לפחות מכשיעור.
ולאחריו  -אינו מברך "מעין שלוש" ,ואפשר שאינו מברך כלל ואפילו "נפשות" ,משום שכל שהוא
טעון ברכה מהתורה ונפטר ממנה משום שאין שיעור אין לברך במקומה ברכה אחרת.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א :פת גמור אפילו פחות מכזית  -מברך עליו "המוציא" [מ"ב  -ואפילו על כל שהוא,
שאסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה] ,אבל לאחריו אינו מברך כלום כל שלא אכל כזית.

סעיף י' -
דין "חביצא":
א .ברכת חתיכות פת מבושלות\מחוברות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לז עמוד ב:
אמר רב יוסף :האי חביצא ,דאית ביה פרורין כזית  -בתחלה מברך עליו "המוציא לחם מן הארץ" ולבסוף מברך עליו
שלוש ברכות .דלית ביה פרורין כזית  -בתחלה מברך עליו "בורא מיני מזונות" ולבסוף ברכה אחת מעין שלש.
אמר רב יוסף :מנא אמינא לה?
הרשב"א שבזמן הזה אין לברך על פת הבאה בכיסנין מחמת שאין אנו מסלקין דעתנו מאכילה ושתייה ,ושמא כסברת
ההשלמה שבפת הבאה בכיסנין אין שייך לברך עליה בתוך הסעודה כל ואכמ"ל.
664וראה הלכה ברורה שלומד מתוך דין זה לגבי עוגות גבינה ,עוגות פירות ,גלידת קאסטה וקרמבו.
665בהבנת הבית יוסף.
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דתניא :היה עומד ומק ריב מנחות בירושלים ,אומר "ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה" .נטלן לאכלן  -מברך
"המוציא לחם מן הארץ" .ותני עלה :וכולן ,פותתן כזית.
אמר ליה אביי :אלא מעתה ,לתנא דבי רבי ישמעאל ,דאמר פורכן עד שמחזירן לסלתן ,הכי נמי דלא בעי ברוכי
"המוציא לחם מן הארץ" .וכי ת ימא הכי נמי והתניא :לקט מכולן כזית ואכלן ,אם חמץ הוא ענוש כרת ,ואם מצה
הוא אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח.
הכא במאי עסקינן? בשערסן.
אי הכי ,אימא סיפא והוא שאכלן בכדי אכילת פרס .ואי בשערסן ,האי "שאכלן"" ,שאכלו" מיבעי ליה!
הכא במאי עסקינן? בבא מלחם גדול
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.

רב יוסף פוסק ש"חביצא" שיש בו פירורין בגודל של כזית ,לפני האכילה מברך "המוציא" ולאחר האכילה
מברך ברכת המזון .אבל אם אין ב"חביצא" פירורים בגודל של כזית ,לפני האכילה מברך "מזונות"
ולאחריה מעין שלוש .הוכחה לדבריו מברייתא שישראל שנתן לכהן קורבנות מנחה הבאים מסולת בלולות
בשמן כדי להקריבם ,הכהן מברך "המוציא" ושנינו שפותתן לפני קמיצתן לפתיתים שיש בה כזית .אביי
מקשה על הוכחת רב יוסף מברייתא שיוצא ממנה שאף פירורים של מנחות פחותים מכזית נחשבים לחם
וממילא ברכתם "המוציא" .מתרץ רב יוסף  -הפתיתים הפחותים מכזית באים מככר לחם גדול שלא נפרס
כולו ונשאר ממנו כזית ,שמכיוון שהככר הגדול נחשב לחם ,ממילא גם הפתיתים הפחותים מכזית שבאים
ממנו נחשבים לחם ,אבל אם הלחם הגדול נפרס כולו  -אין הפתיתים הפחותים מכזית הבאים ממנו נחשבים
לחם ואין מברכים עליו "המוציא" .הגמרא מסכמת את פסק ההלכה לגבי חביצא :רב ששת  -אעפ"י שאין
בה כזית מברך עליה "המוציא" ולא כדעת רב יוסף .ומוסיף רבא תנאי  -ובלבד שיש עליה "תואר לחם".
ופסקו הפוסקים כפסק שבגמרא כרב ששת וכרבא שאפילו שאין כזית מברך "המוציא" ,בתנאי שיש תואר
לחם .לכל הדעות מפרשים ש"חביצא" היא חתיכות של פת שנתנה בדבר אחר ,ונחלקו הראשונים אם נתנם
ביחד על ידי בישול או לא:

רש"י :בישול לחם מפורר בתוך האלפס .לפיכך ,פת זו צריך שיהיה בה אחד מהדברים הבאים כדי
שתתחייב בברכת "המוציא"( :א) אם יש בחתיכה כזית בפני עצמה( .ב) אפילו אם אין בחתיכה
כזית ,כל שנשארה צורת הפת עליה.
תוספות :פירורים הנדבקים על ידי מרק או על ידי חלב וכל דבר הנדבק יחד בלי כל בישול .לפיכך,
אם פירורי הלחם נתבשלו יש להחמיר בהם.
רמב"ם :בתחילת דבריו נראה שסובר שכאשר התבשל צריך אחד משניים ,או שיש כזית או שיש
צורת לחם .אולם בסוף דבריו משמע שצריך את שני התנאים כדי שייחשב לחם .ותירץ בבית יוסף
שיש לחלק בין לש בדברים אחרים לבין בישול .שבלש די כאשר יש אחד מהתנאים דהיינו כזית או
שנשאר בתור ת לחם ,אבל אם הפת התבשלה צריך את שני התנאים ,גם שיהיה כזית וגם שיהיה
ניכר שהן פת .666

 666והביא שם תירוץ נוסף בשם אחד מבני בניו של הרמב"ם ,שמה שכתב הרמב"ם בסוף דבריו "או" שעברה צורת
הפת ,היינו "אם" עברה ואחד מהדברים די כדי שתח ייב ב"המוציא" .וראה שהביא שם תירוץ נוסף שדחה אותו.
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רבינו יונה :מדובר חתיכות שחיברם כהסבר בתוספות .אם היה בכל אחת מהם כזית  -מברך
"המוציא" אפילו אין צורת הפת ניכרת ,ואם לא היה בכל אחת מהן כזית  -אם צורת פת ניכרת
מברך "המוציא" ו אם אין צורת פת ניכרת בהן וגם אין בהן כזית מברך "מזונות" .אולם אם
התבשלו החתיכות  -אם יש כזית מברכים "המוציא" וברכת המזון ,ואם אין בהם כזית  -אף על פי
שיש בהם צורת לחם מברכים עליהן מזונות .שמכיוון שהתבשלו אינם חשובות יותר ללחם,
ומחמת כן גרע מדין חביצא שהוא בל א שהתבשלו החתיכות.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה :חביצ"א ,דהיינו פירורי לחם שנדבקים יחד על ידי מרק .אם נתבשל ,אם יש
בהם כזית [מ"ב  -אפילו בחתיכה אחת בלבד  ,]667אף על פי שאין בו תואר לחם  -מברך "המוציא"
וברכת המזון ,ואם אין בהם כזית ,אף על פי שנראה שיש בו תואר לחם  -אינו מברך אלא "בורא
מיני מזונות" וברכה אחת מעין שלוש .ואם אינו מבושל אלא שהוא מחובר על ידי דבש או מרק,
אם יש בפרוסות כזית  -מברך "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 שלוש.
א .משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1הגדרת בישול חתיכות הלחם  -מדובר שנתן את הלחם בכלי ראשון כשעמד על האש או על
כל פנים שהיה היד סולדת .אבל בכלי שני אינו נחשב בישול ודינו כחתיכות לחם
מחוברות .668
 .2הגדרת כזית פרוסה  -בפרוסה עצמה יש כזית  669ולא נפחת מחמת הבישול ,ולא מצרפים
לה מה שנדבקה עם חברותיה או שהתנפחה על ידי המשקה.
 .3טיגון פרוסות לחם  -הביא בשם המגן אברהם שטיגון אינו בגדר בישול ולכן דינו כדין
חתיכות פת מחוברות ,אולם האחרונים סוברים שאין הכרח לדבריו .לכן ,לחם מטוגן
פחות מכזית ויש בו תואר לחם יאכל בתוך הסעודה  .670ואם יש כזית מברך "המוציא".
 .4דין הקניידלע"ך  -אם פירר את הלחם עד שהחזירם לסולת ואחר כך חזר וגיבלם בשומן
ובישלם בקדירה  -מברך "מזונות" ,אף שיש בכל אחת כזית וכן הוא מנהג העולם.

 667ומברך עליה "המוציא" וברכת המזון ,וממליא יכול לאכול השאר הקטנות גם כן.
 668ואם הניח את הפירורים בקערה ועירה עליהם רותחים מכלי ראשון  -ספק אם יש דין בישול ולכן אם אין בפירורים
כזית ויש בו תואר לחם  -יברך על פתח אחר תחילה.
 669ובביאור הלכה הסתפק אם היה בחתיכה כזית בשעה שהתבשלה ולאחר מכן חתך אותה ועתה אין בה כזית .ולכן
פסק בהלכה ברורה שמן הראוי שלא לחתוך החתיכה עד שיברך עליה "המוציא".
 670ובפסקי תשובות הזכיר את המצה בר"י שפותתין מצה לחתיכות קטנות פחות מכזית ומערבבים בו שמן וביצים
ומטגנים אותה במחברת .שבכך באנו למחלוקת אם טיגון דינה כבישול או אפיה ,והנכון לאוכלה רק בתוך הסעודה.
אולם אם פתת המצה לחתיכות קטנות מאוד ולאחר שעירבו בו ביצים ושמן וטיגנוהו  -מברך "מזונות" ,שהרי נאבד
ממנו תואר לחם.
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ב .ברכת חתיכות פ ת מפוררות:
שו"ע עפ"י הרבינו יונה :ואם אינו לא מבושל ולא מחובר אלא מפורר דק דק ,אף על פי שאין בו
כזית ולא תואר לחם  -מברך עליו "המוציא" וברכת המזון [הגה  -ועין לעיל סימן קפד' כמה שיעור
הליכה] .והסביר במשנה ברורה שמכיוון שהוא פת בפני עצמו ואינו מחובר ,אינו יוצא לעולם
מתורת לחם.

סעיף יא' -
ברכת לחם שנשרה במים:
שו"ע עפ"י תוספות ומרדכי :יש מי שאומר דפירורים שנותנים [מ"ב  -שאין בהם כזית  ]671במים
והמים מתלבנים מחמת הפירורין  -אזל ליה תוריתא [פירוש  -כאלו אמר "תואר יתא" ,כלומר
תואר הלחם] דנהמא ,ואין מברך עליהם אלא "בורא מיני מזונות" וברכה אחת "מעין שלוש".
והסביר במשנה ברורה שמכיוון שנשרה הרבה במים עד שהתלבנו המים על ידי זה ,זהו סימן
שנפסד צורתה על ידי השרייה ואבד ממנה שם לחם.

סעיף יב' -
ברכת לחם שנשרה ביין:
שו"ע עפ"י המרדכי :יש מי שאומר שפת השרוי ביין [הגה  -אדום  ]672אינו מברך אלא "בורא מיני
מזונות" וברכה אחת "מעין שלוש" [מ"ב  -מדובר שעיקר כוונתו לאכילה והיין בא רק למתק .]673
ונראה שאין דבריו אמורים אלא בפירורין או בפרוסות שאין בכל אחת כזית.

סעיף יג' -
ברכת עיסה מבושלת או מטוגנת:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לז עמוד ב:
הסופגנין והדובשנין ואסקריטין וחלת המסרת  -פטורים מן החלה.
אמר ריש לקיש :הללו מעשה אילפס הן.
ורבי יוחנן אמר :מעשה אילפס חייבין והללו שעשאן בחמה.
מתיבי :הסופגנין ,והדובשנין ,והאיסקריטין  -עשאן באילפס חייבין ,בחמה  -פטורין .תיובתיה דרבי שמעון בן לקיש!
אמר עולא :אמר לך רבי שמעון בן לקיש :הכא במאי עסקינן ,שהרתיח ולבסוף הדביק.

הגמרא מביאה את המשנה ממסכת חלה (א ,ד) שמפרטת סוגי מאפה שפטורים מחלה ,משום שאינם
נחשבים כלחם .ונסביר על פי רש"י )1( :סופגנין  -לחם העשוי כעין ספוג )2( .דובשנין  -לחם שמטוגן בדבש.
( )3איסקריטין  -עשוי כצפיחית וזוהי עיסה רכה מאוד שמטגנים אף אותה בדבש )4( .חלת המסרת  -חליטה
של בצק במים רותחים ואינו נעשה כדרך לחם .הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בטעם שמיני המאפה
671שאילו יש בהם כזית  -אין צריך תואר לחם ,כמו שכתוב בסעיף הקודם.
 672בדווקא ,שמכיוון שהתאדם הפת על ידי היין אבד ממנו תואר לחם ,אבל אם שרה פתו ביין לבן ,צריך דווקא
שישתנה היין מצורתו על ידי הפת השרוי בתוכו.
 673ובכך נעשה טפל לפת .אבל אם כוונתו גם בשביל שתיית היין ,שרוצה לאכול ולשתות ביחד  -נכון שיברך מתחילה על
קצת יין בפני עצמו "בורא פרי הגפן" ואחר כך יברך ברכה על הפת השרוי.
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שבמשנה אינם נחשבים לחם :ריש לקיש  -כל המינים הנזכרים הינם "מעשה אלפס" היינו ,שאינם נאפים
בתנור כדרך לחם ,אלא נעשי ם בקדירה על גבי האש כדרך בישול .רבי יוחנן  -כל המינים הנזכרים נעשו
בחמה ולכן אינם נחשבים לחם ,אבל "מעשה אלפס" נחשב אפיית לחם וחייב בחלה .הגמרא מציגה ברייתא
שסוברת במפורש כרבי יוחנן שמעשה אלפס חייב בחלה ומשיב עולא שאפשר שריש לקיש יסביר שהברייתא
עוסקת במקרה ש הרתיח בתחילה את האלפס באש ולבסוף הדביק את העיסה בדפנות האלפס כדרך
שאופים בתנור (שמסיקים אותו ואחר כך מדביקים את העיסה בדפנותיו ולכן זה כעין מעשה תנור וחייב
בחלה ,ומה שאמר ש"מעשה אלפס" פטור ,הרי זה דווקא כשהדביק את העיסה באלפס ולבסוף הרתיח,
שכיוון שעשה כדרך שמבשלים בקדירה אין זה לחם .והכריעו רוב הראשונים כרבי יוחנן  .674וחלקו
הראשונים האם מחלוקת האמוראים היא בבלילה רכה בלבד או גם כאשר הבלילה עבה:

רבינו תם :דווקא שבלילתו רכה נחלקו האמוראים  ,675אבל כאשר העיסה היא בלילה עבה כולם
מודים שהוא חייב בחלה ,שהרי חיוב עיס ה לחלה הוא משעת גלגול העיסה וכך משמע מהמשנה
בחלה (א ,ה)  .676והוא הדין שמברכים עליו "המוציא".
רבינו שמשון ורמב"ן :הנידון בסוגייתנו הוא אפילו בעיסה שבלליתה עבה .לפיכך ,אפילו עיסה
שבלילתה עבה אינה חייבת בחלה אלא אם כן נילושה על מנת לאפותה בתנור ,אבל אם נילושה על
דעת לבשלה או לעשותה בחמה  -פטורה מן החלה ואפילו אם נאמר שחייבת בחלה  -מברך עליה
"מזונות" ,משום שבמצוות חלה המדד הוא בהכנת העיסה ואילו בברכת "המוציא" המדד הוא
האפיה ותורת לחם .677
בית יוסף :נהגו העולם שלא לברך על סופגנין "המוציא" כרבינו שמשון אף על פי שבלילתה עבה
וכך נוקטים .והביא בשם הרא"ש שהמהר"ם היה נזהר שלא לאכול מעיסה שהתבשלה אלא בתוך
סעודה וירא שמיים יצא ידי שניהם כמהר"ם ויאכל בתוך הסעודה.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י בית יוסף  :678אפילו דבר שבלילתו [פירוש  -לישת הקמח באיזה משקה שיהיה] עבה,
אם בישלה או טיגנה  -אין מברך עליה "המוציא" [מ"ב  -אפילו יש בהם כזית  ]679אפילו שיש עליה
674וראה בבית יוסף שכך פסקו הרא"ש ,השאילתות ורמב"ם ,אולם רבינו חננאל פסק כריש לקיש.
 675רבי יוחנן סובר שאפייתו באלפס עושהו לחם וחייב בחלה וריש לקיש סבר אין עושהו לחם ופטור.
676ביתר פירוט ,ישנם שני סוגים של חיוב להפרשת חלה  -או על ידי גלגול או על ידי אפייה .אם לש אדם עיסה
שבלילתה עבה כדרך עיסה שאופים ממנה לחם  -מתחייבת היא בחלה ,אפילו אם דעתו לבשלה במשקים לאפותה
בחמה .ואילו המבואר בסוגייתנו שחיוב חלה תלוי באפייה בתנור הוא בבלילה רכה שאין זה ג לגול המחייב בחלה,
ובעיסה כזו אם נאפתה אחר כך בתנור  -הרי היא נעשית לחם על ידי האפייה ומתחייבת אז בחלה .ואם לא נאפתה
בתנור אלא התבשלה במשקים או נעשתה בחמה  -פטורה מהחלה ,שאין בה חיוב לא מצד הגלגול ולא מצד האפייה.
677וראה בביאור הלכה דיבור המתחיל "ונהגו להתחיל" שמבאר שרבינו שמשון ורמב"ן לא מחלקים בין חלה לברכת
"המוציא" וחולקים עם רבינו תם לגופו של הדיון בחלה ואכמ"ל.
 678השולחן ערוך הביא כאת שיטת רבינו שמשון כסתם ורבינו תם כיש אומרים וסיים שירא שמיים יצא ידי שניהם
ולא יאכלם אלא על ידי שיברך על לחם אחר תחילה .ומשמע שעיקר הדין פוסק כרבינו שמשון כמו שכתב בבית יוסף.
 679ולא דומה למה שנכתב בסעיף י' שבישול אינו מבטל מתורת לחם ,משום ששם הלחם היה לחם גמור מעיקרו שהרי
הוא היה אפוי ,מה שאין כן כאן שהוא מעולם לא נאפה ולכן הבישול או הטיגון מבטלים אותו מתורת לחם.
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תוריתא דנהמא ואפילו נתחייבה בחלה [מ"ב  -רוצה לומר ,אפילו הוא בענין שקרוי לחם לענין
חלה  ,] 680דברכת "המוציא" אינו הולך אלא אחר שעת אפיה .ויש חולקים ואומרים דכל שתחילת
העיסה עבה ,אפילו ריככה אחר כך במים ועשאה סופגנין [פירוש  -עיסה שלשהו ועשאוה כמין
ספוג] ובישלם במים או טיגנם בשמן  -מברך עליהן "המוציא" .וירא שמים יצא ידי שניהם ולא
יאכלם אלא על ידי שיברך על לחם אחר תחילה [מ"ב  -אפילו היה בתחילה דעתו לטגן או לבשל].
הגה :וכל זה לא מיירי אלא בדאית ביה לאחר אפייה [מ"ב  -רוצה לומר לאחר בישול בקדירה או
טיגון במחבת] תואר לחם [מ"ב  -ודווקא שיש כזית .]681
רמ"א כרבינו שמשון :ונהגו להקל [מ"ב  -שאין צריך לברך "המוציא" וברכת המזון].
מגן אברהם :אם עשה בלילה עבה כדי לאפות אותה ואחר כך נמלך ועשה ממנה סופגנין ,יש לחלק
האם אכל כדי שביעה מהסופגנין :אכל כדי שביעה  -מברך ברכת המזון מספק ,משום שחיוב ברכת
המזון היא מהתורה ,לא אכל כדי שביעה  -מברך "מזונות" ,משום שחיוב הברכה הוא מדרבנן.
וסייג במשנה ברורה את המגן אברהם,שאם כשדעתו מתחילה היתה לבשל או לטגן  -מברך "מעין
שלוש" ,אפילו אכל כדי שביעה.
רמ"א  -מספר מאכלים:
 .1שאין תואר לחם  -אבל אי לית ביה תואר לחם ,כגון לאקש"ן שקורין בלשון אשכנז
ורימזלי"ך ,לכולי עלמא אין מברכין עליהן "המוציא" ושלוש ברכות ,דלא מיקרי לחם .682
 .2ממולא בשר  -אבל פשטי"ד וקרעפלי"ך מקרי תואר לחם ואין לאכלן אלא אם כן בירך על
שאר פת תחילה [פסקי תשובות  -ואם הבצק דק המילוי הרבה המיקל לכתחילה לברך
"מזונות" יש לו על מה שיסמוך].
 .3ממולא במיני פירות  -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 בכסנין .683

סעיף יד' -
עיסה שנאפית אחר חליטה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :חלוט [פירוש  -מין פת שחולטין אותו ברותחין] שאחר כך אפאו בתנור
[מ"ב  -והוא הדין אם נאפה באלפס ללא משקה]  -פת גמור הוא [מ"ב  -ולא אומרים שהחליטה
הוציאה אותה מכלל לחם  ]684ומברך עליו "המוציא" [מ"ב  -ואפילו היתה בלילתו רכה].
680כגון שבשעת לישה לא היה בדעתו לבשלו או לטגנו ואחר כך נמלך.
 681שאם לא כך ,על ידי הבישול או הטיגון התבטל שם לחם לגמרי לענין "המוציא".
682ולכן כתב בהלכה ברורה שאטריות ,מקרונים וקוסקוס ושאר מיני דגן המבושלים בקדירה יש לברך "מזונות" ו"על
המחיה" ,שהרי מלבד שהם מבושלים גם אין עליהם צורת פת כלל .וראה גם פסקי תשובות עמוד תעא.
683הסביר במשנה ברורה שכוונת הרמ"א היא שאף היש חולקים סוברים ,שאם נילוש בדבש  -לא היה שם עיסה מעולם
ומברכים "מזונות" .בנפקא מינה בין שני הדעות תהיה כאשר קובע סעודה על אותה עיסה :לדעת היש חולקים יברך
"המוציא" ואילו לדעת הסתם יברך "מזונות".
684והסתמך בבית יוסף על הגמרא ביבמות (מ ,א) שחלוט ,אף על פי שחלטו מכיוון שאפה אותו נחשב לחם ואדם יוצא
בו ידי חובתו בפסח וכתב שהוא הדין לענין ברכת "המוציא".
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א .רמ"א  -מספר דינים:
 .1בלילה רכה אפויה  -וכן דבר שבלילתו רכה שאפאו בתנור בלא משקה  -דינו כפת ומברך
עליו "המוציא" ושלוש ברכות.
 .2מעט שמן לענין הגדרת משקה  -וכן אם אפאו באלפס בלא משקה ומעט משקה שמושחין
בו האלפס שלא ישרוף העיסה  -לא מקרי משקה.
 .3טיגון בלילה רכה  -אבל דבר שבלילתו רכה וטיגנו במשקה  -לכולי עלמא לאו לחם הוא.
ב .אחרונים  -טיגון בשמן ואחר כך אפייה:
מגן אברהם :מברך "המוציא" ,משום שעדיין שם לחם על העיסה.
משנה ברורה :מברך "מזונות" ,משום שאחרי טיגון בכמות גדולה של שמן העיסה נחשבת כנילוש
בשמן ודין הפת כפת הבאה בכיסנין ולא מועיל מה שאופה אחר כך.

סעיף טו' -
טרוקנין וטריתא:
שו"ע  :685טרוקנין ,דהיינו שעושים גומא בכירה ונותנים בה קמח ומים ומערבים בה ונאפה שם -
מברך עליו "בורא מיני מזונות" ו"ברכה מעין שלוש" [מ"ב  -משום שבלילתה רכה מאוד  .]686ואם
קבע סעודתו עליו  -מברך "המוציא" וברכת המזון [מ"ב  -כיוון שאופים אותה בגומא ומתקבץ
העיסה יחדיו נעשה כמו פת] .אבל טריתא ,דהיינו שלוקחין קמח ומים ומערבים אותם ושופכים על
הכירה והוא מתפשט ונאפה  -אין עליו תורת לחם כלל ואין מברכים עליו אלא "בורא מיני מזונות"
וברכה אחת "מעין שלוש" ואפילו קבע סעודתו עליו .687

סעיף טז' -
עיסה שנאפת בשיפוד או בשמש:
שו"ע  :688נהמא דהנדקא והוא לחם שאופין בשיפוד ומושחין אותו בשמן או במי ביצים ,וכן לחם
העשוי לכותח שאין אופין אותו בתנור אלא בחמה  -מברך עליו "בורא מיני מזונות" [מ"ב  -אפילו
קבע סעודתו עליו] .689

סעיף יז' -
עיסה ממולא בבשר וכיוצא בזה ונאפת:
שו"ע עפ"י האגור :פשטיד"ה הנאפת בתנור בבשר או בדגים או בגבינה  -מברך עליה "המוציא"
וברכת המזון [מ"ב  -משום שעשויה לאכילה ושביעה ולא לשם לקינוח ולמתיקה .]690
 685על פי הגמרא במסכת ברכות (לז ,ב).
 686ולכן מברך "מזונות" ,שם בלילתה לא היתה רכה כל כך היה צריך לברך "המוציא" כמו שנאמר לעיל בסעיף יד' כל
שלבסוף היתה אפויה בתנור  -מברך "המוציא".
687במשנה ברורה מביא בשם המגן אברהם שאם קבע מברך "המוציא" ואכמ"ל.
 688על פי הגמרא במסכת ברכות (שם).
689וראה בפסקי תשובות שדן באפיה בצק במיקרוגל ללא השחמה.
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הגה :ודווקא שאפאו בתנור בלא משקה ,אבל אם אפאו במחבת במשקה  -אין לברך עליו ואין
לאכלו ,רק בתוך הסעודה ,כמו שנתבאר [מ"ב  -בסעיף יג' .]691
הלכה ברורה  -מספר מאכלים:
 .1ברכת הפיצה  -הפיצה המצויה בזמננו שנותנים על הבצק הרבה גבינה ותבלין ומיץ
עגבניות  -ברכתה "המוציא" וברכת המזון .ומה שטוענים שעושים את העיסה מרוב מי
פירות או חלב אין זה מספיק ,שהרי אף אם לשו את הבצק בהרבה מי פירות עדיין צריך
שיהיה טעם הפירות ניכר בעיסה .ומכל מקום כדי לצאת ידי ספק ,ראוי ונכון להחמיר
ולאכול הפיצה באמצע הסעודה אחר שבירך "המוציא" ואכל כזית פת.
 .2לחמא בעג'ין  -בצק שנותנים עליו בשר טחון ואופים אותו ביחד  -ברכתן "המוציא" ,ורק
אם נותנים בעיסה ביצים ושמן עד שטעמם ניכר בעיסה או שנותנים על הבצק מי
תמרים\ מים רימונים באופן שהם נספגים בתוך הבצק וטעמם ניכר בבצק או שעושים את
העיסה דקה ביותר עד שאחר האפייה נעשית יבשה וכוססים אותה  -יש לברך עליה
"מזונות" .ונכון להחמיר לאוכלם בתוך הסעודה.

סימן קסט'
סעיף א' -
נתינת המאכל לשמש לפני המסובים:
שו"ע עפ"י הטור :כל דבר שמביאין לפני האדם שיש לו ריח [מ"ב  -או "קיוהא" ,דהיינו טעם
חמוץ] ואדם תאב לו  -צריך ליתן ממנו לשמש מיד [מ"ב  -ודי בדבר מועט  ,]692ומידת חסידות הוא
ליתן לו מיד מכל מין ומין [מ"ב  -אפילו אין למאכל ריח או קיוהא  .]693ול א יתן לו [מ"ב  -אחד
המסובים] כל זמן שהכוס בידו [מ"ב  -ביד השמש  ]694או ביד בעל הבית [ 695הגה  -ודווקא לשמש,
אבל לאחר שבסעודה מותר ליתן בכי האי גוונא  .]696ואסור ליתן לו [מ"ב  -לשמש  ]697פרוסת פת,
אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו.
690ונחשב הדבר שאוכל פת ובשר ביחד.
 691שלדעה הראשונה כיוון שהתבשל במשקה יצא מתורת לחם לגמרי ומברך "מזונות" ,ולדעה השניה כיוון שנילוש
בבלילה עבה והיה עליו שם עיסה גמורה  -מברך "המוציא" ולכן ירא שמים יאכל בתוך הסעודה .וכתב בהלכה ברורה
שאם בכל זאת בא לאוכלו שלא באמצע הסעודה  -יטול יד יו בלי ברכה ויברך "מזונות" ובדיעבד אם בירך "המוציא"
וברכת המזון  -אינו חוזר.
692שבדבר שיש לו ריח  -מזיק לאדם כשאוכלין בפניו והוא תאב לו ואין נותנין לו מיד ,ובדבר מועט גם מתיישבת דעתו.
 693שעל כל פנים גם בזה מצטער הוא כשרואה שאר אנשים אוכלים והוא אינו אוכל.
694שמא מ תוך שהוא טרוד בלקיחת הפרוסה יישפך הכוס שמביא לשולחן .ויש מפרשים ,שאף כשהכוס ביד אורח  -לא
יתן באותה שעה לשמש ,שמא ירגיש האורח בבעל הבית שמביט עליו בעין רעה (שמא יחסר לאורחים) ומפחד ויישפך
הכוס מידו.
 695כנ"ל ,שמא יקפיד בעל הבית ומתוך כעסו יישפך הכוס מידו ויהיה קלקלה בסעודה.
696והסביר במשנה ברורה ששאר בני הסעודה יכולים לתת זה לזה כשהכוס ביד בעל הבית ,שמאחר שהוא זימן אותם -
אינו מקפיד במה שהם נותנים זה לזה ולא חוששים לקלקלה.
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1תנאי שלא יתן לשמש לטעום  -לא מועיל תנאי זה ,והסיק בשער הציון שלפי זה במשרתת
שבבית האדם שמזונותיה עליו כשאר אנשי ביתו  -גם כן צריך לתת לה תחילה אף על פי
שהוא כהתנה ,אלא אם כן אוכלת עמהם.
 .2שמש שסועד עמהם  -הלכה זו עוסקת בשמש שלא אוכל עמהם ,אבל אם גם הוא מסב על
השולחן עמהם  -לא צריך להקדים עבורו.

סעיף ב' -
נתינת מאכל למי שאינו מברך:
שו"ע עפ"י בית יוסף :לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך [מ"ב  -שכך למדנו מהסעיף
הקודם .]698
רמ"א כרבינו יונה :ויש מקילין ,אם נותן לעני בתורת צדקה [מ"ב  -שלא מפקיעים מצוות צדקה
בשביל חשש שמא לא יברך] .וסייג במשנה ברורה שמדובר דווקא שלא יודע אם יברך ,אבל אם
בוודאות יודע שלא יברך מתוך רשעתו ולא אונס  -אסור לתת לו אף בתורת צדקה.

סעיף ג' -
ברכת השמש על מה שנותנים לו:
שו"ע עפ"י הטור  :699השמש מברך "בורא פרי הגפן" על כל כוס וכוס שיתנו לו ,לפי שהוא כנמלך
[מ"ב  -שאינו יודע אם יתנו לו עוד  ] 700וברכה אחרונה אינו מברך אלא לבסוף .ואינו מברך על כל
פרוסה ופרוסה אם יש אדם חשוב בסעודה ,שיודע שיתנו לו כל צורכו מפת [מ"ב  -שמן הסתם
האדם חשוב יזהיר שיתנו לו כל צרכו מפת ואינו נמלך מזה  ,]701ואם אין אדם חשוב בסעודה  -צריך
לברך על כל פרוסה ופרוסה כמו ביין.
הגה :שניים שהיו אוכלי ביחד  -השמש אוכל עמהם בלא נטילת רשות ,כדי שיצטרפו לזימון .ועיין
לקמן סימן קע סעיף כא'.

 697שחוששים שמא מתוך טרדתו ישכח לנטול ידיים ,אבל באדם אחר לא חוששים אלא אם כן רואים שרוצה לאכול
בלי נטילה.
 698שאסור לתת לשמש פרוסת פת ,אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו ,שחוששים שמתוך שהוא טרוד ישכח ליטול ידיו.
ומכאן יש להסיק שאין חילוק בין שמש לאדם אחר ויש לתת לאדם פת במקרה שיודע שהוא מברך [ביאור הלכה  -ודי
בכך שהוא מוחזק לברך].
699שמתבסס על הגמרא בחולין קז עמוד ב.
 700אך אם היה דעתו בשעת ברכה ראשונה על כל מה שיביאו לו  -אין צריך לברך.
 701ולא דווקא פת אלא הוא הדין לכל דבר שיש לו ריח וקיוהא שמבואר לעיל שצריך לתת לו ,אבל בשאר דברים שהוא
רק מידת חסידות  -צריך לברך על כל מה שיתנו לו בכל פעם ופעם ,שמא התלמיד חכם לא יזהיר על דבר זה.

396

סימן קע'
סעיף א' -
דיבור והפסק בשעת הסעודה:
א .דיבור בשעת הסעודה:
שו"ע  :702אין משיחין בסעודה [מ"ב  -אפילו בדברי תורה  ,]703שמא יקדים קנה לוושט [מ"ב -
שכשיוצא הקול ,נפתח אותו כובע שעל פי הקנה ,ונכנס בו המאכל ומסתכן] .ואפילו מי שנתעטש
[פירוש בלעז " -שטראנודארי"] בסעודה  -אסור לומר לו "אסותא" .אולם סייג בהלכה ברורה
שמכל מקום בזמן הזה מנהג העולם להקל.
ב .נטילת ידיים כשעשה צרכיו באמצע הסעודה:
שו"ע  :704היו מסובים בסעודה ויצא אחד מהם להטיל מים  -נוטל ידו אחת [מ"ב  -וצריך לברך על
"נטילת ידים" אם רוצה לאכול] ששפשף בה ואינו נוטל אלא בפני כולם ,כדי שלא יחשדוהו שלא
נטל [הגה  -ואם לא שפשף ,אינו נוטל כלל  705אם לא נגע במקום טינופת ,אבל אם עשה צרכיו  -ודאי
צריך נטילה  .]706והני מילי לשתות [מ"ב  -כלומר ,שחוזר לביתו רק לשתות] ,אבל לאכול  -נוטל
אפילו בחוץ ,מידע ידעי דאנינא [פירוש  -שמטרפת ומתבלבלת דעתו] דעתיה ולא אכיל בלא נטילה
[הגה  -והא דבעינן נטילה לשתייה היינו בתוך הסעודה ,דחיישינן שמא יאכל ,אבל בלאו הכי  -אין
צריך נטילה לשתייה].
ג .נטילת ידיים כשהסיח דעתו באמצע הסעודה:
שו"ע  :707ואם דיבר עם חברו והפליג  -נוטל שתי ידיו ,כיוון שהסיח דעתו [מ"ב  -שהפליג שעה או
שעתיים ולא נזהר לשמור על ידיו והן עסקניות] .אולם סייג בהלכה ברורה שאם יודע ששמר ידיו
כראוי  -אינו צריך לחזור וליטול ידיו.
סיכום  -נטילת ידיים באמצע הסעודה:
חוזר לאכילה

חוזר לשתיה

הוצרך לנקביו ושפשף\ עשה

נוטל ידיו ומברך "על נטילת

נוטל ידיו בלי ברכה .ונוטל בפני

צרכיו גדולים וקינח

ידיים" .ויכול לנטול בחוץ.

כולם.

הוצרך לנקביו ולא שפשף

אינו נוטל

דיבר עם חברו והפליג

אינו

נוטל 708

נוטל ידיו ומברך "על נטילת

נוטל ידיו בלי ברכה .ונוטל בפני

ידיים" .ויכול לנטול בחוץ.

כולם.

 702על פי הגמרא בתענית (ה ,ב).
703ודווקא בשעת אכילה עצמה ,אבל בין תבשיל לתבשיל  -מותר .ומצווה על כל אדם ללמוד תורה על שולחנו.
 704על פי הגמרא ביומא (ל ,א).
705והסביר במשנה ברורה שבין לאכילה בין לשתייה.
706והסביר במשנה ברורה שלעניין ברכת "על נטילת ידים" יש מהאחרונים שכתבו שלא לברך בזה ,אולם יש לברך.
707שם.
708אולם ראה בירור הלכה עמוד  16שהביא אחרונים שסוברים שצריך אף כאן נטילה.
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סעיף ב' -
המתנת האחד לשני בסעודה:
שו"ע  :709שניים ממתינים זה את זה [מ"ב  -ולא עד כדי הפסק  ]710בקערה [הלכה ברורה  -אחת
שמשותפת לשניהם] ,שכשהאחד מסלק ידו מן הקערה לשתות [מ"ב  -והוא הדין לדבר אחר] ,חבירו
מפסיק מלאכול עד שיגמור השתייה .אבל אם הם שלושה  -אין השנים פוסקין בשביל האחד.

סעיף ג' -
השארת אוכל בקערה:
שו"ע  :711משיירין פאה בקערה ,כל אחד מהאוכלים ,והוא מאכל השמש .אבל כשהשמש מערה מן
האלפס לתוך הקערה  -אין דרך להניח באלפס כלום לצרכו [מ"ב  -פירוש :כשהשמש מערה מן
האלפס לתוך הקערה ,אינו מדרך המוסר שישאיר לעצמו באלפס אלא יערה הכל ,והם יניחו כל
אחד בקערה מעט בשבילו].

סעיף ד' -
אי הסתכלות בפני האוכל ובמנתו:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :אין מסתכלין בפני האוכל ולא במנתו ,שלא לביישו.

סעיף ה' -
עשייה כדברי בעל הבית:
שו"ע  :712הנכנס לבית ,כל מה שיאמר לו [מ"ב  -אפילו דבר שיש בו קצת גסות ושררה שלא היה
עושה כן האורח משום ענווה  ]713בעל הבית  -יעשה [מ"ב  -זולת אכילה ושתייה .]714

סעיף ו' -
אי הקפדה בסעודה:
שו"ע  :715לא יהא אדם קפדן [פירוש  -כעסן או רגזן] בסעודה .והסביר במשנה ברורה משום ש( :א)
בכך מונע מבני ביתו לתת לעניים מפני יראת קפדנותו( .ב) האורחים ובני ביתו מתביישים בכך
לאכול ,שחוששים מבעל הבית שמקפיד על אכילתם.
 709על פי הגמרא בברכות (מז ,א).
710של שהייה רבה או בדברי שיחה.
 711על פי הגמרא בעירובין (נג ,ב).
 712על פי הגמרא בפסחים (פו ,ב) ,וכן במסכת דרך ארץ פרק ו'.
713והביא הלכה ברורה לדוגמא שמבקש ממנו לשבת בראש השולחן .ומכל מקום ,ממשיך מ"ב שאם האורח נוהג איזה
פרישות משום סרך איסור [הלכה ברורה  -כגון פת גויים]  -אינו מחויב לשמוע לבעל הבית לעבור .אבל דבר שהוא
פרישות בעלמא ,טוב לגבר להסתיר מעשיו וישמע בקול בעל הבית .וראה פסקי תשובות עמוד תפא.
 714שאם אינו תאב לאכול ולשתות יותר והבעל בית מפצירו לזה ,ובכך האכילה מזיקה לו.
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סעיף ז' -
אכילת\ אחיזת פרוסה כביצה:
שו"ע :לא יאכל [מ"ב  -ואפילו לאחוז  ]716אדם פרוסה כביצה ,ואם אכל [הרי] זה גרגרן.

סעיף ח' -
שתיית הכוס בשתי פעמים:
שו"ע  :717לא ישתה כוסו [הלכה ברורה  -של יין או שתיה חריפה  ]718בבת אחת ,ואם שתה הרי זה
גרגרן .שניים  -דרך ארץ ,שלושה  -הרי זה מגסי הרוח.
הגה :מיהו כוס קטן מאוד [מ"ב  -היינו פחות מרביעית]  -מותר לשתותו בבת אחת .וכן גדול מאוד -
בשלושה או ארבעה פעמים.

סעיף ט' -
אכילת שום ובצל מראשם:
שו"ע :לא יאכל שום או בצל מראשו ,אלא מעליו [מ"ב  -מצד העלין] .ואם אכל  -הרי זה רעבתן
[מ"ב  -פירוש :כי השום ,הלבן שבו מבפנים הוא המשובח שבו והעלים הירוקים שלמעלה גרועים
מהן ,ונראה כרעבתן שמתחיל לאכול מראשו .]719
הגה :ולא יאכל דרך רעבתנות ,ולא יאחוז המאכל בידו אחת ויתלוש ממנו בידו השנייה [הלכה
ברורה  -כל זה שהמאכל עודו בתוך הקערה ,אבל אם הוציאו מן הקערה רשאי לתלוש כן].

סעיף י' -
השארת פת נגוסה על השולחן:
שו"ע :לא ישוך פרוסה ויניחנה על גבי השולחן [מ"ב  -מפני שנמאסה לבריות].

סעיף יא' -
שתי ית שתי כוסות בבת אחת:
שו"ע :לא ישתה אדם שני כוסות בבת אחת בתוך סעודתו ויברך ברכת המזון ,מפני שנראה כגרגרן
[מ"ב  -שנראה כששותה אותם בבת אחת ,שמעוניין שיתעכל המאכל במהרה כדי שיוכל לחזור
ולאכול אחר ברכת המזון עוד הרבה].
 715על פי מסכת דרך ארץ ,שם .ומכאן ואילך בסימן זה ,אם לא מוזכר מקור אחר ,הרי שמסכת זו הינה המקור.
 716על פי בית יוסף .ומכל מקום פסק בהלכה ברורה שאם הוא דבר שדר ך בני אדם לאחוז אותו בידם ולאכול ממנו,
כגון פיתה עם פלאפל  -יש להקל אפילו לכתחילה.
 717על פי מסכת דרך ארץ שם ,וכן פסחים (פו ,ב) ,ביצה (כה ,ב).
 718אבל השותה מים או משקאות קלים רשאי לשתות בבת אחת .ואם בא לשתות משקה חריף שדרך בני אדם לשתות
מעט מעט ,כגון ווסקי אפי לו הכוס קטנה ביותר  -לא ישתה הכל בבת אחת .והרמ"א לקמן עסק במשקה חריף שדרך
לשתות ממנו הרבה בבת אחת כגון בירה.
719ובשבת מותר ,משום חיבוב סעודת שבת.
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סעיף יב' -
גדול נוטל ראשון מן הקערה:
שו"ע :שניים שיושבין על השולחן  -הגדול פושט ידו תחילה [מ"ב  -אפילו יש הרבה קערות],
והשולח ידו בפני מי שגדול ממנו  -הרי זה גרגרן.

סעיף יג' -
בקשת אורח לאכול:
שו"ע :הנכנס לבית [מ"ב  -בעל הבית] לא יאמר" :תנו לי לאכול" ,עד שיאמרו הם [מ"ב  -ואם נתנו
לו את האוכל ,אין צריך להמתין עד שיאמרו לו לאכול].
הגה :לא יאמר אדם לחבירו" :בא ואכול עמי מה שהאכלתני" ,דהוי כפורע לו חובו ונראה כאילו
הלווה לו ,ויש לחוש שיאכילוהו יותר ואית ביה משום ריבית [מ"ב  -נראה כריבית  .]720אבל מותר
לומר לו" :בא ואכול עמי ואאכול עמך בפעם אחרת" ,ומותר לאכול עמו אחר כך אפילו בסעודה
יותר גדולה [מ"ב  -שאינו מתכוון כלל בזה לחוב ,ואומר כך כדי שלא יסרב נגד דבריו ויאכל עמו
ולא יקשה בעיניו לאכול עמו בחינם].

סעיף יד' -
פריסת לחם על גבי קערה:
שו"ע :לא יפרוס אדם פרוסה על גבי הקערה [מ"ב  -שמא תיפול הפרוסה לתוך הקערה ויימאס
האוכל] ,אבל מקנח הקערה בפרוסה [מ"ב  -ובלבד שיאכל אחר כך הפרוסה ,שאם לא כן נחשב
ביזיון אוכלים].

סעיף טו' -
פעולות שמטרידות את האחר בסעודה:
א .נתינת פירורים על השולחן:
שו"ע :לא ילקט פירורין ויניח על גבי השולחן ,מפני שהוא ממחה [פירוש  -מטריד] דעתו של חבירו.
ב .הנחת פרוסה נגוסה:
שו"ע :ולא ישוך פרוסה [מ"ב  -החתיכה שנשאר שנשך ממנה בשיניו איזה פרוסה  ]721ויתננה לפני
חבירו או לתוך הקערה  -לפי שאין דעת כל הבריות שווה.

סעיף טז' -
נתינת שאריות המשקה לחברו:
שו"ע :לא ישתה מהכוס וייתן לחברו ,מפני סכנת נפשות [מ"ב  -שמא מחמת הבושה יקבל חברו
ממנו וישתה בעל כרחו ואולי מואס בכך ,שאפשר שהתערב רוק במשקה ויחלה על ידי זה .]722
 720שהרי מצד הדין אינו נחשב ריבית ,שלא התכוון בשעה שהאכילו בראשונה לכך.
 721ולא החתיכה עצמה שהייתה בין שיניו ,שעליה נפס ק בסעיף י' שאין להניחה על גבי השולחן ,כל שכן לתת לפני
חברו.
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סעיף יז' -
הנחת כוס על השולחן:
שו"ע :לא ישתה כוס ויניחנו על השולחן ,אלא יאחזנו בידו עד שיבא השמש ויתננו לו [מ"ב  -שאין
זה דרך כבוד ,להניח על השולחן כוס ריקה .]723

סעיף יח' -
נתינת האורח לשמש:
שו"ע :הנכנס לסעודה  -לא יקח חלקו ויתננו לשמש ,שמא יארע דבר קלקול בסעודה ,אלא יקחנו
ויניחנו ואחר כך יתננו לו .והביא במשנה ברורה שני טעמים( :א) ב"ח  -אם האורח לא חפץ בדבר
המאכל משום שהוא בזוי בעיניו ,עליו להניח את המאכל לפניו ובכך מראה שמקובל עליו ,אלא לפי
שאין צריך לאכול מסרה אותה לשמש ובכך נמנע "קלקול" ,דהיינו קטטה בין בעל הבית לאורח.
(ב) לבוש  -לא יקח האורח את האוכל שנתנו לו ויביא לשמש ,שמא יארע "קלקול" במאכל מסוים
שבסעודה ויצטרכו לאותו מאכל שנתנו לאותו אורח כדי לחלק למסובים .724

סעיף יט' -
נתינת האורח מאכל לבני ביתו של בעל הבית:
שו"ע :אורחים הנכנסין אצל בעל הבית  -אינם רשאים ליטול מלפניהם וליתן לבנו או לעבדו של
בעל הבית ,אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית [מ"ב  -שמא אין לבעל הבית אוכל כדי לתת לכולם
כדי צרכם ,וכשיראה שאין לפני האורחים מספיק יתבייש בדבר .]725

סעיף כ' -
ישיבת תלמיד חכם עם עמי הארצות:
שו"ע  :726נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין בסעודה [מ"ב  -אפילו סעודת מצווה  ]727אלא אם
כן יודעים מי מיסב עמהם ,מפני שגנאי הוא לתלמיד חכם לישב אצל עם הארץ בסעודה .אולם
כתב בביאור הלכה שאם יש תועלת בדבר ,כגון שעושים סעודה לצורך גמילות חסדים אין שום
חשש בדבר ואדרבה כבוד התורה הוא כשמצוותיה מתחזקים.
 722ולפי זה ,אם מניח את הכוס על השולחן וחבירו לוקח הכוס מעצמו ושותה  -אין לחשוש .אולם ישנו טעם נוסף
שמופיע ברבי אליעזר הגדול שאין לשתות מחברו ,מפני שיש לחשוש שמא יש לראשון איזה חולי ויעבור לאותו משקה
ששתה ,והשותה אחריו ידבק מאותו חולי.
723אולם כתב בהלכה ברורה שבזמננו לא נהגו להקפיד בזה כלל ,והכל לפי מנהג המקום.
 724ולפי טעם זה ,אין האורח צריך להמתין עד סיום הארוחה ,ואחר שקיבלו כל המסובים כל אחד חלקו ,רשאי לתת
ממה שלפניו לשמש.
725ודבר זה מבוסס על מקרה שמובא בג מרא בחולין צד ,א .ויש להסיק שישנם שתי מקרים שיהיה מותר לאורח
להביא לבני ביתו( :א) אם יש הרבה על השולחן שלא יחסר על ידי זה ,שדווקא בארוחה מצומצמת יש לחשוש (ב) אם
כבר כלו לאכול ונשאר ,שמותר לתת להם מהשאריות .ובספר מעשה רוקח חוכך בכל זה להחמיר.
 726על פי הגמרא בסנהדרין (כג ,א).
727אולם בביאור הלכה כתב שאין העולם נזהרים בזה כלל.
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סעיף כא' -
הצטרפות השמש לסעודה:
שו"ע  :728השמש שהיה משמש על שניים  -הרי זה אוכל עמהם אף על פי שלא נתנו לו רשות [מ"ב -
שמן הסתם רוצים שיצטרף ,כדי להשלים זימון] .היה משמש על שלושה  -אינו אוכל עמהם אלא
אם כן נתנו לו רשות.

סעיף כב' -
תיקון לשאריות משקה שבכוס:729
שו"ע עפ"י ארחות חיים :אחר 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 [מ"ב -
כדי לשטוף הרוק שנגע דרך שם].
רמ"א  -אכילת מלח ושתיית מים אחרי הסעודה:
אחר כל אכילתך אכול מלח ,ולאחר כל שתייתך שתה מים ,וכמו שיתבאר לקמן סימן קעט' .ונראה
לי ,דווקא שלא היה מלח בפת או במאכלים שאכל ,וכן שלא שתה משקה שיש בו מים ,אבל בלאו
הכי ליכא למיחש .וכן נוהגין שלא ליזהר באכילת מלח ושתיית מים אחר הסעודה ,מטעם
שנתבאר.

סימן קעא'
סעיף א' -
שימוש ראוי בפת ובדברי מאכל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד ב:
תנו רבנן :יין ,עד שלא נתן לתוכו מים ... -נוטלין ממנו לידים ,משנתן לתוכו מים .. -אין נוטלין ממנו לידים ,דברי רבי
אליעזר .וחכמים אומרים... :אין נוטלין הימנו לידים.
כמאן אזלא הא דאמר שמואל :עושה אדם כל צרכיו בפת ,כמאן? כרבי אליעזר...
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.
אמימר ומר זוטרא ורב אשי כרכו ריפתא בהדי הדדי אייתי לקמייהו תמרי ורמוני ,שקל מר זוטרא פתק לקמיה דרב
אשי דסתנא.
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.
 728על פי הגמרא בברכות (מה ,א).
729סעיף זה משלים\ סותר את הלכה טז' ,ששם הוזכר שאין לשתות מן הכוס ולתת לחברו וכאן מוזכר אופן שבו שותה
יין או מים שיכול לתקנם ולהגיש לחברו .ודנו באחרונים ביחס שבין ה לכות אלו ,וכתב בהלכה ברורה שיש ליישב
שבאמת אין לאדם לשתות משאריות חברו ,אלא שבוודאי אם אינו מקנח מקום נשיקת הפה הרי שזה גרוע יותר.
ובסעיף זה ,חושש שמא יבוא חברו וישתה מכוס זה ,ולכן עדיף יותר שיקנח מקום נשיקת הפה.
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חלקו חכמים ורבי אליעזר בדין נטילת ידיים ביין .רבי אליעזר סובר שכל זמן שלא נתן לתוך היין מים -
נוטל ידיים ,אולם משנתן בו מים  -אין נוטל ממנו ידיים ,והסביר רש"י שמשעה שנתן המים שם יין עליו
ואין נוטלים אלא במים .חכמים  -בין אם נתן לתוכו מים ובין אם לא נתן לתוכו מים  -אין נוטלים ממנו
לידיים .הגמרא מוסיפה שדעתו של רבי אליעזר תואמת את שמואל שסבר ש"עושה אדם כל צרכיו בפת",
כלומר שמותר להשתמש בפת לצרכים שאינם לאכילה ובהתאם לכך נוטלים ידיים ביין שאינו מזוג ולא
חוששים להפסד אוכלים.
בהמשך ,הגמרא מביאה ברייתא שעוסקת בעניין שימוש בפת שעלול להביא לקלקולו ,ומציגה ארבע דינים:
( )1אין להניח בשר חי על הפת )2( .אין מעבירים כוס מלא מעל הפת )3( .אין זורקים את הפת באוויר)4( .
אין סומכים את הקערה בפת .לגבי הדין השלישי מביאה הגמרא מעשה שבו אמימר ,מר זוטרא ורב אשי
אכלו סעודה יחדיו .הביאו לפניהם תמרים ורימונים ,וזרק מר זוטרא לפני רב אשי מנה של בשר מבושל
("דסתנא") .אמר לו רב אשי :והרי שנינו בברייתא שאין זורקים את הפת והשיב לו מר זוטרא שאותה
ברייתא עוסקת בפת בדווקא ,אבל שאר אוכלים מותר לזרוק .שאל אותו רב אשי והרי ישנה ברייתא נוספת
שפוסקת במפורש שאין לזרוק כל דבר מאכל והשיב לו מר זוטרא שיש לחלק בין מאכלים שנמאסים
למאכלים שאינם נמאסים .שאין לזרוק אוכל שעלול להימאס ולהתקלקל כגון תאנים ותותים ,אולם
מאכלים שאינם עלולים להימאס ולהתקלקל כגון אגוזים ורימונים מותר לזרוק אותם .וחלקו הראשונים
בפסק ההלכה:

רבינו חננאל :אין הלכה כשמואל שעושה אדם צרכיו בפת ,כיוון ששמואל תואם את שיטת רבי
אלעזר והלכה כרבנן .הלכך ,אין להשתמש בפת מכל מקום.
רא"ש ,תוספות ,רבינו יונה ורשב"א  :730שמואל אינו חולק על רבנן בעצם הדין ולדעת כולם יש
לחלק האם המאכל נמאס או לא והלכה כמותם .הלכך ,מותר להשתמש בפת לצורך דברים
אחרים ,ובלבד שלא יבוא לידי קלקול מחמת השימוש.
פסק ההלכה:
שו"ע כרוב הראשונים :עושה אדם צרכיו בפת [מ"ב  -וכל שכן בשאר אוכלים] .והני מילי דלא
ממאיס ביה ,אבל מידי דממאיס ביה לא .הילכך ,אין מניחין עליו בשר חי ,ואין מעבירין עליו כוס
מלא [מ"ב  -שקרוב הדבר שיישפך עליו וימאס] ,ואין סומכין בו הקערה אם היא מלאה דבר שאם
ייפול על הפת ימאס ,ואין נוטלין הידיים ביין בין חי בין מזוג ,אפילו נטילה שאינה צורך אכילה
[מ"ב  -שאילו בנטילה לאכילה בכל אופן אסור למספר פוסקים  ,]731ואין זורקין הפת משום בזיון
אוכלים  .732וכשם שאין זורקין את הפת ,כך אין זורקין אוכלין הנמאסים על ידי זריקה .אבל מידי
דלא ממאיס ,כגון אגוזים ורימונים וחבושים  -שרי.
730בבית יוסף הביא את דעת הרי"ף שהביא את הפסקים מהברייתא ואחר כך הזכיר את החילוק בין מאכלים
שנמאסים למאכלים שלא נמאסים ולא הזכיר כלל את המימרא של שמואל .והביא שיטות בראשונים לגבי המשמעות
שלא הביא את שמואל :רבינו יונה  -לא פסק כשמואל ולכן יש להחמיר לשיטתו שלא לסמוך את הקערה כלל .רשב"א -
הרי"ף פוסק כשמואל .ואכמ"ל .ואף הרמב"ם כתב כדברי הרי"ף.
 731שהרי אין נטילה אלא במים .אלא אף בזה שאינה לצורך אכילה אסור משום ביזיון היין.
732ומסביר במשנה ברורה שבנקודה הזו פת חשובה יותר משאר אוכלים ,שפת אסור אפילו אם לא נמאס על ידי
זריקה ,כגון שזורקו על גבי מקום נקי משום שזלזול הוא לפת.
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משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שימוש באוכלים למטרות שונות  -מותר להשתמש באוכלים למטרת רפואה אפילו
שנמאס על ידי כך .ואפילו בלא רפואה ,אם הוא צורך האדם ודרך העולם להתשתמש בו,
כגון זילוף הקרקע ביין ושמן.
 .2סמיכת קערה שאינה מלאה בפת  -מותר ,אף שמשתמש בפת ,שהרי עושה אדם צרכיו
בפת .והוא הדין שמותר לכסות בו כלי.
 .3אוכלים מונחים על הארץ  -אסור ללכת ולהניחם ,אלא צריך להגביהם.

סעיף ב' -
ישיבה על דברי מאכל:
שו"ע עפ"י הטור :לא ישב אדם על קופה [מ"ב  -העשויה מנצרים  ]733מלאה תאנים וגרוגרות ,אבל
יושב הוא על עיגול של דבילה או על קופה מלאה קטניות [מ"ב  -שהם קשים ואינם נמעכים].

סעיף ג' -
שימוש בפת כתחליף לכף:
שו"ע עפ"י הרא"ש :מותר לאכול דייסא [פירוש  -החיטה הנקלפת ומבושלת] בפת במקום כף
[מ"ב  -משום שעושה אדם צרכיו בפת כאשר הפת לא נמאסת  ,]734והוא שיאכל הפת אחר כך [מ"ב -
שפת זו נמאסת לאדם אחר ויש בכך הפסד אוכלים] .והמדקדקים אוכלים בכל פעם שמכניסים
לתוך פיהם מעט מן הפת עם הדייסא [מ"ב  -ונראה כאילו בא ללפת את הפת].
הגה :והנשאר מן הפת אחר כך ,אוכלים אותו [מ"ב  -שלאחרים הוא נמאס ,וכנ"ל].

סעיף ד' -
שימוש במאכל לכבוד חתן וכלה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד ב:
תנו רבנן :ממשיכין יין בצנורות לפנ י חתן ולפני כלה ,וזורקין לפנים קליות ואגוזים ,בימות החמה ,אבל לא בימות
הגשמים ,אבל לא גלוסקאות לא בימות החמה ולא בימות הגשמים.

הברייתא מפרטת שימוש במגוון מאכלים לכבוד חתן וכלה ,והסביר רש"י שעושים זאת לשם סימן טוב)1( :
הזרמת יין בצינורות )2( .זריקת קליות ואגוזים  -מותר בקיץ משום שאין בוץ ואינם נמאסים בזה ,אולם
בחורף אסור כי נופלים בבוץ ונמאסים )3( .זריקת גלוסקאות  -אסור גם בקיץ .חלקו הראשונים לגבי אופן
הזרמת יין בצינורות שהתירה הברייתא:

רש"י :מדובר דווקא שהיין נשפך לתוך הכלי ,ובכך אין ביזיון והפסד אוכלים.
רבינ ו מנוח בשם ראב"ד :מדובר אפילו שאין היין נשפך לתוך כלי והולך לאיבוד ,משום שכאשר
ישנה שמחה לא חוששים לביזיון היין.
 733וכאשר יושבים עליה היא נכפפת ובכך המאכלים שבתוך נמעכים .אבל של קופה של עץ מותר.
 734וכאן היא לא נמאסת לאדם זה בעצמו שאכל בו הדייסא.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :ממשיכין יין בצינורות לפני חתן וכלה ,והוא שיקבלנו בכלי בפי הצינור [מ"ב  -שעשוי
מעץ ואינו נמאס] .וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה ,שאינם נמאסים .אבל לא בימות
הגשמים ,מפני שנמאסים .אבל לא גלוסקאות לעולם.

סעיף ה' -
זריקת חיטים לפני החתן:
שו"ע עפ"י התוספות :הזורקים חיטים לפני חתנים  -צריך ליזהר שלא יזרקו אלא במקום נקי וגם
יכבדו אותו משם ,כדי שלא ידרסו עליהם.

סימן קעב'
סעיף א' -
הכניס לפיו משקה ללא ברכה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד ב:
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 ממאי ס ,והא דתניא "מסלקן" במידי
דממאיס.

רב יהודה פותח את הסוגיה בקביעה שאם אדם שכח והכניס לפיו מאכל בלא ברכה ,שעליו לסלק את
המאכל לצד אחד של פיו ולברך .הגמרא מביאה שלוש ברייתות סותרות בדין זה ,שעליו לבלוע ,לפלוט או
לסלק לצד את המאכל (כרב יהודה) ומיישבת שמדובר במקרים שונים" )1( :בולען" במשקין  -הברייתא
שמתירה לבלוע בלא ברכה עוסקת במשקים ,שאי אפשר לסלקם לצד אחד של פיו ולברך ואם יפלטם מפיו
יימאסו ולא יהיו ראויים לשתייה ולפיכך מותר לבולעם" )2( .פולטן" במאכלים שאינם נמאסים  -הברייתא
שאומרת שפולטן וחוזר ומברך ואוכל ,עוסקת באוכל שאינו נמאס במה שהיה בפיו ויכול לחזור ולאוכלו
אחרי שפלט אותו" )3( .מסלקן" במאכלים שנמאסים  -הברייתא שאומרת שמסלקן לצד אחד של פיו
עוסקת באוכל שנמאס אם יפלוט אותו מפיו ,ולכן מסלק לצד אחד של פיו ,ולא התירו לו לבלוע משום
שיכול לברך בעודו בפיו .וחלקו הראשונים בדין המשקים ,האם צריך לברך לאחר שבלע:

רבינו חננאל ורש"י :אינו צריך לחזור ולברך לאחר שבלע ,משום שמשקים אלו שבפיו אינם
בתורת משקים שהרי אינם ראויים לשתייה כלל .לפיכך ,אין להקפיד על ברכתו.
רא"ש  :735צריך לחזור ולברך ,משום ש( :א) כך יש להבין את משמעות הגמרא שעסקה במצבים
שונים שבהם הדין הוא שצריך לברך( .ב) בשונה מהמקרה שגמר סעודתו שלא ברך שאינו מברך,
כאן מאחר שנזכר בעודו בפיו  -היה עליו אז חיוב ברכה ודומה קצת לעובר לעשייתן אלא שלא היה
יכול לברך.
735ומסביר בבית יוסף שכך גם נראה שיטת הרמב"ם ,אולם בסוף דבריו כתב שיתכן וסבר כרבינו חננאל ,ראה שם.
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בית יוסף :אינו צריך לחזור ולברך לאחר שבלע ,משום ש( :א) דברי רבינו חננאל מפורשים ודברי
הרמב"ם אינם חד משמעיים( .ב) יש להקל בברכות רבנן.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה  -בולען ואינו מברך עליהם ברכה
ראשונה [מ"ב  -אבל ברכה אחרונה צריך לברך אם היה כשיעור] .ומכל מקום סייג במשנה ברורה
כשאין לו יותר משקים לשתות והוא דחוק למשקים אלו ,אבל אם יש לו יותר  -יפלוט ולא יהנה
בלי ברכה ,וכן ראוי לנהוג.
רמ"א כרא"ש :ויש אומרים דמברך עליהם וכן נראה עיקר.
משנה ברורה :הלכה כשולחן ערוך שאינו מברך ברכה ראשונה ,והסביר בשער הציון משום שכך
סוברים הרבה ראשונים .והביא בפסקי תשובות עצות למצב זה( :א) בעוד המשקים בפיו יהרהר
הברכה בליבו ,כי לדעת הרמב"ם יוצא בדיעבד שבירך בליבו( .ב) ימצא מאכל או משקה ממין
הברכה שבלע ,ויברך ויטעם מעט.

סעיף ב' -
הכניס מאכל לפיו ללא ברכה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד ב:
במידי דלא ממאיס ,נמי לסלקינהו לצד אחד וליברך!
תרגמא רב יצחק קסקסאה דרבי יוסי בר אבין משמיה דרבי יוחנן :משום שנאמר "ימלא פי תהלתך".

בהמשך הגמרא הנ"ל מקשה הגמרא שאף באוכל שאינו נמאס ,מפני מה צריך לפלוט אותו קודם שיברך?
הרי שאפשרי לסלק לצד אחד של פיו ויברך ,כפי שעושה באוכל הנמאס! ומתרץ רב יצחק קסקאה לפני רבי
יוסי בר אבין משמו של רבי יוחנן :משום שנאמר בתהלים (עא ,ח) "ימלא פי תהלתך" ,שלכתחילה יש לברך
ולהלל את ה' במלוא פיו ולא בפה שיש בו אוכל .ורק בדבר הנמאס מוכרחים לברך על ידי סילוק האוכל
לצד פיו.

שו"ע :שכח והכניס אכלין לתוך פיו ב לא ברכה :אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו [מ"ב  -כגון
פולים שהם קשים]  -יפלטנו ויברך עליו  ,736ואם הוא דבר שנמאס [מ"ב  -כגון תותים וענבים] -
מסלקו לצד אחר ומברך.

סימן קעג'
סעיף א' -
מים אמצעים רשות וחובה:
תלמוד בבלי מסכת חולין דף קה עמוד ב:
אמצעים רשות .אמר רב נחמן  :לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל ,אבל בין תבשיל לגבינה  -חובה.

הגמרא מביאה ברייתא שפוסקת שמים אמצעיים רשות ,לא מצווה ולא חובה .רב נחמן מגביל שפסיקה זו
נאמרה דווקא בין תבשיל לתבשיל ,אבל בין תבשיל לגבינה ישנה חובה ליטול את ידיו .חלקו הראשונים
בהבנת דברי רב נחמן:
736והביא במשנה ברורה בשם האשכול שמכאן יש ללמוד שמי שמברך ברכה ,צריך לברך מלא פיו ולא לגמגם.
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תוספות ורא"ש" :בין תבשיל לתבשיל" מים אמצעיים רשות ,הכוונה בין תבשיל בשרי לתבשיל
בשרי או בין תבשיל חלבי לתבשיל חלבי .אבל בין תבשיל בשרי לתבשיל חלבי חובה ליטול ידיו.
"בין תבשיל לגבינה"  -אכל גבינה ורוצה אחר כך לאכול תבשיל בשרי שצריך ליטול ידיו ,אבל
תבשיל בשרי ואחריו אכל גבינה  -אפילו אם יטול ידיו ,צריך להמתין לסעודה אחרת.
רבינו תם וטור" :בין תבשיל לתבשיל" מים אמצעיים רשות ,הכוונה בין תבשיל בשרי לחלבי או
תבשיל חלבי לתבשיל בשרי .אבל בין תבשיל ששניהם שווים אין צורך ליטול ידיו כלל" .בין תבשיל
לגבינה"  -אכל תבשיל ש ל בשר ולאחריו אכל גבינה בעין חובה ליטול ידיו.
פסק ההלכה:
שו"ע  :737מים אמצעיים רשות .והני מילי בין תבשיל לתבשיל ,אבל בין תבשיל לגבינה  -חובה.
הגה :עיין ביורה דעה סימן פט' [מ"ב  -שכתב שלפי מנהגנו יש ליטול ידיו אפילו בין תבשיל גבינה
לתבשיל בשר אם נוגע בהם בידיו ואין לנו רשות אלא ששתי התבשילים שווים].

סעיף ב' -
מים אמצעים בין בשר לדגים:
שו"ע עפ"י הרא"ש :בין בשר לדגים חובה ליטול ,משום דקשה לדבר אחר [מ"ב  -צרעת .]738
וחמירא סכנתא מאיסורא.
הגה :ועיין יורה דעה סימן קטז' [מ"ב  -שם התבאר שמנהגנו שאין חוששים לזה ,וסיים שמכל
מ קום יש לאכול דבר ביניהם ולשתות].

סעיף ג' -
פרטי דינים במים אמצעים:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :כל הדברים הנוהגים באחרונים נוהגים באמצעים [מ"ב  -היינו שבין
תבשיל לגבינה] ,בין להקל  739בין להחמיר  . 740חוץ מהיסח הדעת שפוסל באמצעים מפני שעדיין
רוצה לאכול וידיו צריכים שימור [מ"ב  -ולכן צריך שנית נטילת ידיים של מים ראשונים אם רוצה
לאכול עוד פת  ,] 741וחוץ מניגוב הידיים שאמצעים צריכים ניגוב כראשונים [מ"ב  -משום שיש בו
מיאוס אם יאכל בלי ניגוב].
 737וראה הסיכומים בסימן פט' סעיף ג' שהמחבר שם כרבינו תם.
738וראה במגן אברהם שאפשר שבזמננו אין סכנה כל כך ,שבכמה דברים השתנו הטבעיים .וראה עוד הלכה ברורה
עמודים עה -פג ,ופסקי תשובות עמודים תקד -תקו.
739והביא במשנה ברורה מקומות שהקולא באה לידי ביטוי( :א) אין צריך נטילה בכלי( .ב) רק עד פרק השני( .ג) אין
חציצה מעכב בדיעבד.
740והביא בביאור הלכה דוגמא לחומרא ,שאין נוטלים על גבי קרקע במים אחרונים.
 741וברור שאין הכוונה שאם הסיח דעתו לאחר שהטיל מים אמצעים ,שנבטל את המים האמצעים .שהרי מה אכפת לנו
בהיסח דעתו הרי על כל פנים ידיו נקיות מגבינה .אולם במים אחרונים ,לאחר שנטל לא אכפת לנו מהיסח הדעת,
שהרי לא יאכל יותר.
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הגה :ויש שאמרו שאמצעים צריכים דווקא מים ,מה שאין כן באחרונים [מ"ב  -ששאר משקים
מתוך שהם עצמ ם שמנים אינם מנקים את השומן והמאכל ,מה שאין כן באחרונים שאינם באים
רק להעביר הזוהמה מהידיים] ,כדלקמן סימן קפא'.

סימן קעד'
סעיף א' -
ברכת היין בתוך הסעודה:
שו"ע  :742יין שבתוך הסעודה  -מברך עליו "בורא פרי הגפן" ,ואין הפת פוטרו [מ"ב  -הואיל והיין
חשוב .]743

סעיף ב' -
ברכת היין פוטרת שאר משקים:
שו"ע  :744יין פוטר כל מיני משקין [מ"ב  -שהוא ראש וראשון לכל המשקים וכולם נטפלים לו].
הגה :אפילו מברכה ראשונה.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1תנאים ליין שפוטר המשקים  -דווקא שהמשקים נמצאים לפניו על השולחן בשעה שבירך
על היין ,וכך צריך לכתחילה .אולם ישנם שני מקרים שיכול לברך ,למרות שהמשקים לא
לפניו( :א) אם דעתו היה על שאר משקים בשעה שבירך על היין( .ב) אם שותה מן היין
.2

מלוא לוגמיו  745או בדרך קביעות ולא בדרך עראי.
קידש על היין והוציא אחרים בברכתו  -אם לא טעמו מכוס של קידוש ורוצים לשתות
שאר המשקים ,אף שהיו לפניהם בשעה שברך על היין  -צריכים לברך על המשקים ,כי
הטעם שיין פוטר הוא משום שכל המשקים טפלים לו ,וכשאינו שותה לא שייך טעם זה.

סעיף ג' -
כוס יין אחת בלבד בסעודה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נא עמוד ב:
משנה :בא להן יין אחר המזון ,אם אין שם אלא אותו כוס :בית שמאי אומרים  -מברך על היין ואחר כך מברך על
המזון ,בית הלל אומרים  -מברך על היין המזון ואחר כך מברך על היין.

המשנה מציגה מקרה שהובא להם כוס יין לאחר שסיימו את הסעודה ולפני ברכת המזון ואין שם עוד כוס
אחרת .בית שמאי  -אם רוצה מברך על היין ושותה ואחר כך מברך ברכת המזון ,משום שאינו חייב לברך
 742על פי הגמרא במסכת ברכות (מא ,ב).
 743כלומר ,למרות שדברים הבאים מחמת הסעודה תוך הסעודה שנפטרים בברכת הפת ,הואיל והיין חשוב הוא אינו
נחשב טפל לפת .והסביר בשער הציון שהיין חשוב משום ש( :א) גורם ברכה לעצמו ,והיינו שבכמה מקומות מברכים
עליו אף על פי שאין צריך לשתייה ,כגון בקידוש ובהבדלה( .ב) יש ברכה מיוחדת "בורא פרי הגפן" (על פי הגמרא שם).
 744על פי מסכת ברכות שם.
 745על פי הביאור הלכה .וראה עוד הלכה ברורה עמודים צא -צג.
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ברכת המזון על יין .בית הלל  -מברך ברכת המזון ואחר כך מברך על היין ,כדי שיברך ברכת המזון על כוס
של ברכה .ופסק בבית יוסף שהלכה כבית הלל.

שו"ע :אם אין לו אלא כוס אחד  -מניחו על לאחר המזון ומברך עליו .וסייג במשנה ברורה שאם
הוא מצ א לשתות ואין לו שאר משקים  -מוטב שישתה קודם ,כדי לצאת דעת המרדכי שסובר
שכאשר תאב לשתות ,אינו חייב מן התורה לברך ברכת המזון עד שישתה .746

סעיף ד' -
יין שלפני הסעודה פוטר יין שבסעודה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד א:
משנה :בירך על היין שלפני המזון  -פטר את היין שלאחר המזון.
גמרא :איבעיא להו .בא להם יין בתוך המזון ,מהו שיפטור את היין שלאחר המזון?
אם תמצי לומר "ברך על היין שלפני המזון ,פוטר את היין שלאחר המזון" ,משום דזה לשתות וזה לשתות ,אבל הכא
דזה לשתות וזה לשרות לא .או דלמא לא שנא.
רב אמר  -פוטר .ורב כהנא אמר  -אינו פוטר .רב נחמן אמר  -פוטר ורב ששת אמר  -אינו פוטר .רב הונא ורב יהודה וכל
תלמידי דרב אמרי  -אינו פוטר.

המשנה קובעת שאם ברך על היין ששתה לפני הסעודה  -אינו מברך על היין שישתה לאחר הסעודה .הגמרא
מביאה ספק במקרה שבירכו על היין בתוך הסעודה (ולא לפני כמו במשנה) ,האם הוא פוטר את ברכת היין
לאחר הסעודה? אפשרות א'  -שונה הספק מדין המשנה ולכן אין ברכת היין בסעודה פוטרת את הברכה
שאחרי הסעודה .משום שמטרת השתייה במשנה בשני המקרים (לפני ואחרי) היא דומה ,כדי לשתות אותו
בתור משקה .לכן ,השתייה שלפני הסעודה יכולה לפטור את השתייה לאחר הסעודה .אולם במקרה של
הספק המטרה היא שונה ,שהרי היין שבתוך הסעודה הוא כדי לשרות את האוכל שבמעיו ולא למטרת
ושתייה .אפשרות ב'  -הספק תואם את דין המשנה ולכן ברכת היין שבתוך הסעודה פוטרת את ברכת היין
שלאחר הסעודה .הגמרא מביאה פסקים שונים לספק זה :רב ורב נחמן  -כאפשרות ב' ,שהמברך על היין
בתוך הסעודה ,פוטר מברכת היין שלאחר הסעודה .רב כהנא ,רב ששת ותלמידי רב  -כאפשרות א' ,המברך
אינו פוטר מברכה שאחרי הסעודה  747והביא בבית יוסף שהפוסקים הכריעו כאפשרות א' .מכל מקום ,לדין
המשנה הסיקו הראשונים שיין של קידוש פוטר את היין שבסעודה ,שהרי המטרה היא לשתות ופשוט
שהוא פוטר היין ששותים אותו בסעודה .אולם חלקו לגבי יין של הבדלה:

רא"ש :אם הבדיל אפילו קודם שנטל את ידיו ואחר כך נטל ידיו  -אינו מברך על היין שבתוך
הסעודה .והסביר במשנה ברורה שלמרות שהבדלה אינה שייכת באופן מובהק לסעודה כמו קידוש
(שצריך קידוש במקום סעודה) ,במובן מסוים יש בה שייכות שהרי הבדיל על השולחן והכין עצמו
לסעודה.
746והסביר בהלכה ברורה שאף למנהג הספרדים כאשר הוא צמא ,דווקא כשיש שם שלושה שאכלו כאחד והתחייבו
בזימון ,עדיף שיניח הכוס לברכת המזון .אבל אם אין שם שלושה  -ישתה הכוס קודם ברכת המזון.
747וראה במשנה ברורה שדין זה אי נו מצוי בינינו ,שאין אנו מושכים ידינו מן הפת עד אחר ברכת המזון ונחשב הכל
"תוך סעודה" ולפיכך ממילא יין שבתוך הסעודה פוטר את היין שלאחר המזון ,שהרי שניהם למטרת שרייה.
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תוספות :אין ברכת היין של ההבדלה פוטרת את ברכת היין שבסעודה ,אלא אם כן נטל ידיו קודם
ההבדלה ואז יש בכך צד של תחילת סעודה .והסביר במשנה ברורה שאין בכך היסח דעת ,כיוון
שדעתו לאכול ואינו רשאי לאכול בלא הבדלה.
בית יוסף :אם מבדיל עד שלא נטל ידיו  -יכוון שלא להוציא יין שבתוך הסעודה ,כדי להוציא את
עצמו מספק .ובדיעבד ,אם לא כיוון כך  -פטר יין שבתוך הסעודה ,שספק ברכות דרבנן להקל.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף :אם קבע לשתות [מ"ב  -לאו דווקא קבע ,אפילו שתה כוס אחד של יין ]748
לפני המזון  -אין צריך לברך על היין שבתוך המזון ,דיין שלפני המזון פוטרו [מ"ב  -ודווקא אם
דעתו לשתות גם בתוך הסעודה  .] 749וכן יין של קידוש ,פוטר יין שבתוך המזון [מ"ב  -וגם שלאחר
המזון] .וכן המבדיל על השולח ן פוטר היין שבתוך המזון .ויש אומרים שאין ברכת יין הבדלה
פוטר ,אלא אם כן נטל ידיו קודם הבדלה ,הילכך המבדיל קודם נטילה יכוון שלא להוציא יין [ועיין
לקמן סימן רצט סעיף ס'] שבתוך הסעודה [מ"ב  -ואז יברך ברכה אחרונה על כוס זה קודם
הסעודה] .ובדיעבד שלא כיוון כך  -פטר יין שבתוך הסעודה ,דספק ברכות דרבנן להקל.

סעיף ה' -
מספר כוסות יין בסעודה אחת:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קג עמוד ב
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 .
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...

הגמרא מספרת שאמימר ,מר זוטרא ורב אשי ישבו בסעודה ועמד עליהם רב אחא בנו של רבא כדי לשמשם.
במ הלך הסעודה הובא בפניהם מספר כוסות של יין ,וכל אחד בירך "בורא פרי העץ" בכמות שונה :אמימר
בירך על כל כוס וכוס שהובא לפניו ,מר זוטרא בירך על הכוס הראשון ועל הכוס האחרון (של ברכת המזון),
רב אשי בירך רק על הכוס הראשון ושוב לא בירך על שום כוס .שאל אותם רב אחא :כמו מי עלי לנהוג? וכל
אחד מהאמוראים הסביר :אמימר הסביר שהוא בירך על כוס וכוס ,כי הוא הסיח דעתו מלשתות עוד ,חזר
בו ושתה כוס נוספת .מר זוטרא הסביר שבירך על הראשון והאחרון כמו תלמידיו של רב ,ואילו רב אשי
אמר שאין הלכה כתלמידי רב ודי בברכה הראשונה בלבד .ופסקו רי"ף ורא"ש שאם נמלך צריך לברך על
כוס וכוס כאמימר ,ואם לאו יש לפסוק הלכה כמר זוטרא ותלמידי רב שמברך תחילה ועל כוס של ברכת
המזון.

שו"ע עפ"י הרי"ף והרא"ש :כל מה ששותה בתוך הסעודה  -די לו בברכה אחת [מ"ב  -שמן הסתם
כשברך על הכוס האחת היה דעתו על כל מה שישתה בתוך הסעודה] ,אלא אם כן כשבירך לא היה
 748וכל זה אם היה דעתו לשתות גם בתוך הסעודה .אולם בשער הציון הביא בשם הגר"ז שבמקום שרגילים לשתות יין
בתוך סעודה ,אומרים שמן הסתם היה דעתו בזה .ובהלכה ברורה הוסיף שאם הוא רגיל לשתות תמיד יין בסעודה או
לאחריה  -אינו מברך על היין שבתוך הסעודה או לאחריה אפילו שלא כיוון בפירוש לפוטרו.
749והביא בשער הציון בשם הגר"ז שבמקום שרגילים לשתות יין בתוך הסעודה  -מן הסתם אומרים שדעתו היה לזה.
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דעתו לשתות אלא אותו הכוס ונמלך לשתות אחר [מ"ב  -רוצה לומר שהיה בדעתו לשתות דווקא
הכוס הזו ולא יותר ,אלא שלאחר כך נמלך .]750
הגה :וכן מי שבא לסעודה [מ"ב  -שאינו מן הקרואים ובא בדרך עראי] ומושיטין לו [מ"ב  -בזה
אחר זה] הרבה כוסות  -מברך על כל אחד ואחד דהוי נמלך [מ"ב  -משום שבשעה שברך לא היה
יודע אם יתנו לו עוד] .ועיין לקמן סימן קעט' .וכן מי שבירך על כוס ברכת נישואין [מ"ב  -שיש שם
הרבה מסובים] ואינו יודע להיכן יגיע הכוס  -כל אחד צריך לברך [מ"ב  -שמן הסתם אינו מכוון
לצאת בברכת המברך ,מאחר שאינו יודע אם יגיע לו] ,דמקרי נמלך [ועיין לקמן סימן קצ'].

סעיף ו' -
ברכת המזון פוטרת את היין שבסעודה:
מחזור ויטרי :השותה יין בסעודה  -צריך לברך אחריו ואין ברכת המזון פוטרתו.
רשב"ם :השותה יין בסעודה  -אינו צריך לברך ברכה מעין שלוש ונפטר בברכת המזון ,משום שיש
לומר קל וחומר ,שאם ברכה שהיא מעין (כמו) שלוש פוטרת כל שכן אם מברך את שלוש הברכות.
תוספות ורא"ש :השותה יין בסעודה  -אינו צריך לברך מעין שלוש ונפטר בברכת המזון ,משום
שנחשב היין כ"בא מחמת הסעודה" שהיין בא לשרות את האכילה.
רשב"א :השותה יין בסעודה  -אינו צריך לברך מעין שלוש ונפטר בברכת המזון ואפילו ששתה את
היין לא מחמת הסעודה ,משום שהיין סועד.
פסק ההלכה:
שו"ע כרוב הראשונים  :751אין לברך אחר יין שבסעודה ,דברכת המזון פוטרתו .וכן ,פוטרת יין
שלפני המזון אפילו [הגה  -לא] היה לו יין בתוך המזון [מ"ב  -ונכון לכתחילה שיכוון בפירוש שברכת
המזון תפטור את היין ששתה קודם ברכת המזון .]752
הגה :ועיין לקמן סוף סימן רעב' [מ"ב  -שגם בקידוש ברכת המזון פוטרו  .]753ולעניין יין של הבדלה
שלפני המזון [מ"ב  -שהם אינם באים לצורך הסעודה] ,עיין לקמן סימן רצט' סעיף ח.
750והסיק הט"ז דין זה לעניין אכילה ,כגון שקנה לעצמו לחם א' לאוכלו ועל דעת זה בירך ולאחר מכן התאווה לאכול
עוד ושולח לקנות עוד  -צריך לברך שוב "המוציא" ,משום שמעשיו מוכיחים שלא היה בדעתו לאכול כי אם הלחם
שקנה .אבל אם יש לו בבית לחם וחות ך לו חתיכה לאכול אותה ואחר כך רוצה לחתוך עוד  -אין זה נמלך ,שדרך אדם
כן הוא ,שלפעמים בשעת ברכה חושב שיהיה לו די בחתיכה אחת ואחר כך כשרואה שאינו שבע בזה לוקח עוד.
751ראה בבירור הלכה שאין כל השלכה מעשית למחלוקת הנ"ל שבין הראשונים ואכמ"ל.
752כלומר ,ישנם שתי אפשרוי ות לתזמון של היין בסעודה .אם שתה בתוך הסעודה  -אינו צריך לכוון וברכת המזון
פוטרת אותו .אולם אם שתה אחר סיום הסעודה קודם ברכת המזון  -חלקו בזה האחרונים .ב"ח וגר"א :אין ברכת
המזון פוטרת וצריך לברך על היין "מעין שלוש" ,אלא אם כן כיוון בפירוש שברכת המזון תפטור את היין .מג"א :אין
צריך לברך ברכה אחרונה וברכת המזון פוטרת אף לכתחילה .יותר מזה ,לקמן בסימן קעז' למדים שאין אנו מושכים
ידינו מן הפת עד ברכת המזון ,אם כן הכל נחשב בתוך הסעודה וברכת המזון פוטרו .ומכל מקום ,המשנה ברורה
מסייג שלכתחילה יכוון כמו שיטת הגר"א.
753וראה בביאור הלכה שהביא בשם חיי אדם שלעניין קידוש נכון רק כמלוא לוגמיו כדי לא לצאת מידי הסוברים
שצריך ברכה אחרונה וסיים שנכון תמיד לכוון בברכת המזון לפטור את היין של קידוש .ומכל מקום בהלכה ברורה
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סעיף ז' -
ברכת המים ושאר משקים בתוך הסעודה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מא עמוד ב:
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.

תלמידיו של בן זומא שואלי ם מדוע מברכים על יין בתוך הסעודה ,והרי אם ברכת הלחם פוטרת דברים
הבאים מחמת סעודה ,מן הראוי היה שברכת הלחם תפטור אף את היין הבא מחמת הסעודה בתוך
הסעודה .והשיב להם בן זומא שהיין שונה משאר הדברים ,משום "דגורם ברכה לעצמו" .חלקו הראשונים
מה דין ברכת שאר משקים בתוך הסעודה:

בעל הלכות גדולות :יש לברך על שאר משקים בתוך הסעודה ,והסביר ברשב"א שהיין גורם ברכה
לעצמו ,רוצה לומר השתייה היא הגורמת ברכה לעצמה ,לפי שהאכילה והשתייה הם שתי עניינים
שונים ואי אפשר לשתיהן להיות כאחת.
מחזור ויטרי  :754יש לברך על שאר המשקים בכל פעם ופעם ששותה בסעודה ,משום שאדם שותה
הוא בגדר "נמלך" שהוא שותה בכל פעם שהוא צמא .ומה ששאלו בגמרא שאם כך יין יפטור ולא
שאלו לגבי שאר משקים ,היינו משום שהיין מזין אבל מים שלא מזינים מברך עליהם בסעודה.
רש"י ורבינו תם :אין צריך לברך על שאר משקים בתוך הסעודה ,מפני שנחשבים לבאים מחמת
הסעודה ,שאין דרך לאכול סעודה בלי לשתות [רבינו יונה  -ואפילו היה צמא למים קודם
הסעודה  ] 755וכך יש להבין בגמרא ,שדווקא יין גורם ברכה לעצמו שבכמה מקרים מברכים עליו אף
שאין רוצים לשתותו ,כמו בקידוש והבדלה.
רא"ש :הרוצה להסתלק מן הספק  -יישב קודם נ טילה במקום אכילתו ויברך על המים על דעת
לשתות בתוך סעודתו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :אם אין לו יין ושותה מים או שאר משקין  -אין לברך עליהם ,דחשיבי כבאים
מחמת הסעודה ,לפי שאין דרך לאכול בלא שתייה .ואף יין לא היה צריך ברכה לפניו ,אלא מפני
שהוא חשוב וקובע ברכה לעצ מו ,אבל מים או שאר משקים לא חשיבי ואינם טעונים ברכה,
ואפילו אם היה צמא קודם סעודה  -כיוון שלא רצה לשתות ,אז כדי שלא יזיקו לו המים נמצא כי
שתיית המים בסיבת הפת היא ,ופת פוטרתה .ויש אומרים לברך על המים שבסעודה .ויש
פסק שהמקדש על היין רשאי לשתות רביעית מכוס הקידוש ,מפני שהקידוש הו א לצורך הסעודה .אולם בשתיית יין
סתם  -נכון להחמיר שלא לשתות רביעית קודם סעודה ,כדי שלא יכנס לספק.
 754מופיע ברא"ש ובטור בשם יש אומרים.
755ובא לשתות מים בתוך הסעודה  -אינו מברך עליהם ,מפני שמה שלא שתה לפני הסעודה הוא כדי שלא יזיקו לו
המים ,ונמצא ששותה בתוך הסעודה מחמת האכילה.
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מחמירים עוד לברך עליהם בכל פעם ,דסתמא נמלך ה וא בכל פעם .והרוצה להסתלק מן הספק,
יישב קודם נטילה במקום סעודתו ויברך על דעת לשתות בתוך סעודה [ 756מ"ב  -או שיבקש מאדם
אחר שאינו אוכל שיברך על המשקה ויכוון לפטרו].
רמ"א כרש"י :והמנהג כסברא [ביאור הלכה  -ואם יש לו יין ,טוב שיפטור אותם על ידי שיברך על
היין בתוך ה סעודה ,שפוטר כל המשקים].
אחרונים  -ברכה על משקה חריף בסעודה :757
ט"ז ורש"ל :צריך ברכה בתוך הסעודה ,משום שאין שותים אותו מחמת צימאון האכילה כשאר
משקים.
מגן אברהם :ברכת יין שרף במהלך הסעודה תלוי בתזמון השתייה :שותה לפני האכילה  -צריך
לברך ,שאין כוונת רוב בני האד ם לעורר תאוות האכילה שהרי רגילים לשתותו בכל בוקר אף בלא
סעודה .באמצע האכילה  -אין צריך לברך ,משום שכוונתו בכך לפתוח את האכילה ,אחר הסעודה -
צריך לברך ,משום שכוונתו לעכל.
משנה ברורה :באמת היה ראוי לנהוג כעצת המחבר שיברך על מעט יין שכר קודם נטילה על דעת
לפטור מה שישתה בתוך הסעודה ,מפני שיש דעות בזה .אלא שהעולם נהגו להקל בתוך הסעודה
שלא לברך ויש להם על מה לסמוך .ומכל מקום אם שותה אחר סעודתו  -צריך ברכה ,שאז בוודאי
דעתו רק לעכל את המזון.
הלכה ברורה :השותה משקה חריף (כגון ויסקי או ארק) באמצע סעודתו או בתחילת הסעודה
אחר ברכת המוציא ,נחלקו האחרונים אם צריך לברך עליו וכלל גדול בידינו שספק ברכות להקל
ולכן לא יברך עליו בתוך הסעודה כלל ,וכן המנהג .ומכל מקום נכון לצאת ידי ספק ולברך קודם
הסעודה על פחות מרביעית משקה ולכוון לפטור בברכתו את מה שישתה אחר ברכת המוציא.

סעיף ח' -
ב רכת היין לאחרים בסעודה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד ב:
משנה :בא להם יין בתוך המזון  -כל אחד ואחד מברך לעצמו .לאחר המזון  -אחד מברך לכולם.
גמרא :שאלו את בן זומא ,מפני מה אמרו בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו .לאחר המזון  -אחד
מברך לכולם?
אמר להם :הואיל ואין בית הבליעה פנוי.

המשנה פוסקת שאם הביאו יין באמצע הסעודה  -כל אחד ואחד מברך לעצמו ,אבל אם הביאו את היין
אחרי הסעודה  -אחד מברך לכולם ומוציא אותם ידי חובה .בן זומא מסביר את הטעם לחילוק זה "הואיל
756וסייג בהלכה ברורה שתקנה זו דווקא כשהוא מצא לשתות ,אבל אם אינו צמא כלל  -לא ישתה קודם הסעודה,
שהרי הוא מכניס את עצמו בחשש איסור ברכה לבטלה כשמברך על המשקה ואינו צמא ורוצה לשתות כלל .ולכן ,אם
אינו צמא  -נכון שיקח איזה מאכל שברכת "שהכל" ויברך עליו ויכוון לפטור המשקים שישתה בסעודה.
757והזכירו באחרונים שכל הדיון הוא דווקא ביום חול ,אולם בשבת ויום טוב שמקדש לפני הסעודה  -אינו מברך
בסעודה על המשקים .שהרי היין פוטר שאר מיני משקים ואף אם קידש על שכר ברכת שהכל שבירך בקידוש פוטרת
את המשקים ששותה בסוף הסעודה.

413

ואין בית הבליעה פנוי" .וחלקו הראשונים בהסבר דברי בן זומא ,כאשר ההשלכה המעשית לכך היא האם
אפשר דין שומע כעונה שייך בברכת היין שבסעודה:

רש"י :הואיל ואין בית הבליעה פנו מאוכל בשעת הסעודה .כלומר ,המסובים עסוקים באכילה
ואינם שמים לב לצאת ידי חובתם בברכת המברך .והסיק הרא"ש שלפי טעם זה אם אמר המברך
"סברי מרנן" והם מפנים בית הבליעה כדי לשמוע  -יוצאים ידי חובה במברך.
טור ,רא"ש ורבינו אלחנן :אינם יכולים לענות אמן מחשש סכנה שיקדים הקנה לוושט ויבואו
להיחנק אם יענו אמן בשעת האכילה .ואפילו אם "שומע כעונה" ויוצא בלא עניית אמן ,יש לחשוש
שמא יענה אמן ולכן בכל אופן כל אחד מברך לעצמו.
תוספות :מביא את ההיסק של הרא"ש שאם אמר המברך "סברי מרנן" והם מפנים בית הבליעה
כדי לשמוע  -יוצאים ידי חובה במברך .וכך נהגו העולם.
פסק ההלכה:
שו"ע כטור :על יין שבתוך המזון  -כל אחד ואחד מברך לעצמו ,אבל הסיבו יחד משום [הגה  -דלא
יכולין לענות אמן] דחיישינן שמא יקדים קנה לוושט .והסביר בהלכה ברורה שבדיעבד אם כבר
בירך וכיוון להוציא את השומעים ידי חובה והשומעים שמעו את הברכה וכיוונו לצאת ידי חובה -
יצאו ידי חובה ואינם רשאים לחזור ולברך.
רמ"א כרש"י ותוספות  :758ויש אומרים דאם אמר להם "סברי רבותי" וישמעו ויכוונו לברכה ולא
יאכלו אז ויענו אמן אחד  -מברך לכולם [מ"ב  -וצריכים שיטעמו כולם תכף מהכוס ולא יפסיקו בין
ברכה לשתיה] ,וכן נוהגים [ביאור הלכה  -ומכל מקום ,אין בכך הידור] .ויאמר "סברי רבותי",
רוצה לומר סוברים אתם לצאת בברכה זו ,ולא יאמר "ברשות רבותי" [מ"ב  -כלומר ,אין כאן
נטילת רשות מהסועדים אלא אמירה שיפסקו לאכול] .וכן כל מקום שמברכין על היין משום ברכת
היין שבתוך הסעודה [מ"ב  -כמו קידוש והבדלה  - ]759אין אומרים ברשות אלא סברי מטעם
שנתבאר.

סימן קעה'
סעיף א' -
ברכת "הטוב והמטיב" על יין נוסף:
א .עיקר התקנה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד ב:
אמר רב יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן :אף על פי שעל שינוי יין אין צריך לברך ,אבל אומר "ברוך הטוב והמטיב".

רב יוסף אומר שעל שינוי יין אין מברכים "בורא פרי הגפן" אלא מברכים "הטוב והמטיב" .בסעיפים
הבאים נדון בתנאים נוספים לקיום ברכה זו.
 758כלומר ,מביא את דעת רש"י בשם יש אומרים ופוסק כמו התוספות שכך המנהג.
 759שבהם האחד מוציא את חברו .אבל בחופה וברית מילה אין נוהגים לומר "סברי" כלל ,משום שרק במקום שצריך
נטילת רשות אומרים על היין "סברי" במקום רשות ,אבל חופה ומילה שאין נוטלין רשות  -אין לומר "סברי כלל".
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שו"ע עפ"י הטור :הביאו להם יין אחר  -אינו מברך "בורא פרי הגפן" ,אבל מברך עליו "הטוב
והמטיב" [ 760מ"ב  -והוא הודאה על ריבוי היין שהזדמן לו] .ולאו דווקא הביאו להם מחדש ,אלא
הוא הדין אם היה להם מתחילה שני יינות  -מברכין על השני "הטוב והמטיב".
הגה :ודווקא שלא היו לפניו יחד כשבירך "בורא פרי הגפן" ,אבל היו ביחד אין צריך לברך אלא
בורא פרי הגפן ,כמו שיתבאר סעיף ג'.
ב .כשנגמר היין הראשון והביאו את השני:
רבינו ירוחם :הביאו להם יין אחר וכבר נגמר להם היין הראשון  -אינו מברך "הטוב והמטיב",
משום שאין כאן ריבוי טובה.
בית יוסף :הביאו להם יין אחר וכבר נגמר להם היין הראשון  -מברך "הטוב והמטיב" ,משום שיש
כאן ריבוי יין גם אם לא נמצאו לפניו באותו פרק זמן.
פסק ההלכה:
רמ"א כבית יוסף :הביאו להם יין אחר  -אינו מברך "בורא פרי הגפן" ,אבל מברך עליו "הטוב
והמטיב" [הגה  -אף על גב שאין לו עוד מן הראשון] ולאו דווקא הביאו להם מחדש.
רדב"ז ,מגן אברהם ומשנה ברורה :מכיוון שיש דעות שונות ,יש לחלק כך :אם יש להם מאותו יין
שהיו שותים מתחילה ולא היה בדעתם לשתות עוד ממנו והביאו אחר  -מברך עליו "הטוב
והמטיב" ,אבל אם אין להם כלל מן הראשון  -אין לברך ,שלא מחמת שינוי הביאו אלא מפני שלא
היה להם מן הראשון ואין בזה ריבוי טובה כל כך.

סעיף ב' -
הגדרת "שינוי יין" :761
רש"י ורשב"ם :צריך שהיין השני יהיה משובח מן היין הראשון .והסביר התוספות שכך משמע
מהירושלמי שיין חדש וישן צריך לברך ומשמע שדווקא כי הישן טוב מן החדש צריך לברך.
והמשיך לבאר את שיטתם שדווקא שיודע שהשני גרוע מן הראשון אינו מברך ,אבל כאשר הוא
מסופק אם השני טוב מהראשון צריך לברך "הטוב והמטיב" .762
תוספות :היין השני אינו צריך להיות משובח מהראשון ,ודי בכך שיהיה ראוי לשתייה ,משום
שהברכה היא על ריבוי היין .אולם אם השני רע שאין יכולים לשתותו אלא מדוחק  -אין לברך .763
760והסביר במשנה ברורה טעם לנוסח זה ,כי ידוע שהאדם צריך למעט בתענוגי העולם ויין הלא מביא לידי שמחה
ויכול לבוא לידי קלות ראש .לכן סידרו נוסח זה ,שידוע שברכת "הטוב והמטיב" שבברכת המזון תוקנה על הרוגי
ביתר שנתנו לקבורה ועל ידי זה יזכור יום המיתה ולא יימשך אחר היין הרבה.
 761בסעיף הקודם הגמרא פסקה שמברך "הטוב והמטיב" על שינוי יין .בסעיף זה דנו הראשונים בגדר שינוי זה.
 762משום שכך יש להבין את דברי רבי בהמשך הגמרא שהיה מברך הטוב והמטיב על כל חבית וחבית ויש להסביר
שהיה מברך לפי שלא היה יודע אם החבית טובה יותר או לא ,אבל אם היה יודע שהחבית השנייה גרועה יותר  -לא
היה מברך.
 763שכך יש להסביר את כך שרבי היה מברך על כל חבית וחבית ,שהיה שותה על עצם ריבוי היין .ומה שנאמר "אבא
בר רב הונא אמר :יין חדש וישן  -צריך לברך" ומשמע דווקא המשובח ,יש לומר שרבי חולק על תפיסה זו.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :מברכין "הטוב והמטיב" על כל שינוי יין מן הסתם ,אפילו אינו יודע שהשני משובח
מהראשון ,כל שאינו יודע שהוא גרוע ממנו [מ"ב  -אבל אם יודע שהוא גרוע אפילו מעט ,לא יברך
עליו].
רמ"א  -מספר דינים בברכת "הטוב והמטיב":
 .1הבדל בין יין חדש ויין ישן  -ואין חילוק בין שניהם חדשים או אחד חדש ואחד ישן [מ"ב -
ודווקא מחדש לישן .אבל מישן לחדש  -בסתם לא ,אלא אם כן ידוע לו שהחדש ההוא טוב
כמו הישן].
 .2יין ששתה תוך שלושים יום  -ואפילו שתה ממנו תוך שלשים יום [מ"ב  -בא לשלול את מי
שסובר שאם שת ה תוך שלושים מיין זה ,אין חביב עליו כל כך ולא יברך הטוב והמטיב].
 .3הבדל בין יין אדום ליין לבן  -יש אומרים דאם שתה תחילה יין אדום והביאו לו יין לבן,
אף על פי שהוא יותר גרוע  -מברך "הטוב והמטיב" ,לפי שהוא בריא לגוף יותר מן האדום
[מ"ב  -ומכל מקום אם שתה לבן תחילה ואחר כך הביאו לו אדום  -מברך ,דווקא אם יודע
שהאדום משובח יותר .]764

סעיף ג' -
נמצא לפניו יין טוב ויין רע:
שו"ע עפ"י המרדכי :הביאו לו יין רע ויין טוב כאחד  -יברך מיד "בורא פרי הגפן" על הטוב ופוטר
את הרע .ולא יברך על הרע תחילה "בורא פרי הגפן" כדי לברך אחריו "הטוב והמטיב" ,כי לעולם
יש לברך על העיקר ועל החביב תחילה .והוסיף במשנה ברורה שאם מסופק איזה יין טוב ואיזה
רע  -מותר לו לכתחילה לברך "בורא פרי הגפן" על האחת ו"הטוב והמטיב" על השני .765

סעיף ד' -
"הטוב והמטיב" כשיש אחר עמו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד ב:
תא שמע :שינוי יין  -אינו צריך לברך ,שינוי מקום צריך לברך ואמר רב יוסף אמר 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.

הגמרא דנה בהבדל שבין ברכת "שהחיינו" שמברך על כך יחידי שנהנה לברכת "הטוב והמטיב" שמברך
כאשר ישנה הנאה גם לאחרים .הגמרא מביאה הוכחה מכך שגם על טובה ליחיד מברכים "הטוב והמטיב",
שהרי רבי יוסף פוסק שמברכים על שינוי היין "הטוב והמטיב" ומתרצת הגמרא שמדובר במקום שנהנים
עמו "דאיכא בני חבורא דשתו בהדיה" .וחלקו הראשונים בהבנת התירוץ ,האם מדובר בעצם מעמד הברכה
שצריכים להיות עמו או שבעצם מעמד השתייה בלבד:
764אבל בסתם לא ,מפני שהלבן בריא יותר לגוף ונחשב האדום גרוע ביחס אליו.
765ומכל מקום טוב להדר כשיש לו ספק איזה טוב  -שמתחילה יסלק אחת מן השולחן ואחר כך יברך "בורא פרי הגפן"
על האחת ואחר כך יברך ברכת "הטוב והמטיב" על השני ,ויוצא בזה ידי כל החששות.
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תוספות ,טור ורמב"ם  :766אין לברך ברכת "הטוב והמטיב" אלא כששני בני אדם שותים ביחד מן
היין ,אבל אם שותה ממנו לבדו אינו רשאי לברך .וכך יש להבין את פשט הגמרא שעצם מעמד
הברכה צריך להיות ביחד.
אבודרהם :אפשר לברך ברכת "הטוב והמטיב" גם שאין נמצא אדם לידו .והסביר בבית יוסף
אפשרות להסביר את דבריו שמה שנאמר "דאיכא בני חבורא דשתו בהדיה" הכוונה שאחרים
שותים מאותו יין ,אעפ"י שאינם ביחד עמו.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות וטור :אין לברך "הטוב והמטיב" ,א לא אם כן יש אחר עמו .דהכי משמע "הטוב" -
לי "והמטיב"  -לחברי .והוא הדין אם אשתו ובניו עמו ,אבל אם הוא יחידי לא .והסביר במשנה
ברורה שמדובר דווקא ש( :א) לשניהם יש חלק ביין והם שותפים בו ,אבל כשהיין שייך לאחד
מהם  -אינם רשאים לברך עליו "הטוב והמטיב" ( .767ב) שותים ביחד באותו החדר ולא בחדרים
שונים( .ג) שתו שניהם מאותם יינות.

סעיף ה' -
ברכת "הטוב והמטיב" כל אחד לעצמו:
שו"ע עפ"י הרא"ש :אם רבים מסובים בסעודה  -כל אחד מברך לעצמו "הטוב והמטיב" ,ולא
יברך אחד לכולם ,דחישינן שמא יקדימו קנה לוושט כשיענו אמן [הגה  - 768אבל אם היו מסובים
לשתות בלא אכילה ,אחד מברך לכולם .]769

סעיף ו' -
עוד בהגדרת מיני יינות לענין "הטוב והמטיב":
שו"ע עפ"י רבינו פרץ :יין של שתי חביות והכל ממין אחד .אם בתוך ארבעים יום לבצירתם
שמוהו בשני כלים  -חשיבי כשני מינים ומברכים עליו "הטוב והמטיב" ,ואם לאחר ארבעים יום
חלקוהו  -אין מברכים עליו ,הואיל והכל ממין אחד .והסביר במשנה ברורה שכיוון שכל אחד היה
תוסס בחבית בפני עצמו בשיעור זמן זה עדיין חדש הוא ויכול להשתנות כל אחד בטעמו .מה שאין
כן אחר ארבעים יום הוא בכלל יין ישן ואין משתנה טעמו ומין אחד הוא ואין זה בכלל שינוי יין.

766בהבנת הבית יוסף את דברי הרמב"ם ,ראה שם.
 767לכן אורח שבעל הבית נתן לו לשתות  -לא יכול לומר "הטוב והמטיב" .וכתב במגן אברהם שגם בעל הבית לא יכול
לומר ברכה זו באופן זה .אולם אם בעל הבית העמיד את הקנקן על השולחן עבור מי שירצה  -יכולים לברך ,משום
שבכך נחשב כשותפות (וראה בהלכה ברורה שהמיקל ל ברך גם כשאין היין שייך לו שיש לו על מה שיסמוך) .ומכל
מקום ,בני הבית רשאים בני הבית לברך ,משום שסמוכים על שולחן בעל הבית ונחשב הדבר כיש להם חלק ביין.
 768עפ"י הטור.
769וראה בהלכה ברורה שהאריך להביא דעות שחולקות על הרמ"א .לפיכך פסק דאין לברך ברכת "הטוב והמטיב"
א לא אם כן בתוך הסעודה דווקא ,אבל אם היו שותים יין שלא בתוך הסעודה ובא להם יין ממין אחר  -אינם רשאים
לברך עליו "הטוב והמטיב" וכלל גדול בידינו שספק ברכות להקל.
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סימן קעו'
סעיף א' -
האוכל פת ופרפרת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד א:
משנה :ברך על הפרפרת שלפני המזון  -פטר את הפרפרת שלאחר המזון.
ברך על הפת  -פטר את הפרפרת ,על הפרפרת -לא פטר את הפת.

המשנה פוסקת שאם ברך על "פרפרת" לפני הסעודה  -אינו צריך לברך שוב שכאוכל פרפרת לאחר הסעודה.
בנוסף לגבי ברכה על פרפרת ,אם בירך ברכת המוציא על לחם  -אינו צריך לברך על הפרפרת ,אולם אם בירך
על הפרפרת  -צריך לברך על הפת .חלקו הראשונים מהי ה"פרפרת":

תוספות :פת צנומה בקערה ,שאין בה תורת לחם ומברכים עליה "בורא מיני מזונות".
רבינו יונה :פת שעירב עם דבש או שאר דברים מתוקים ,משום שאין מתקבל לומר שאכלו פת
צנומה לאחר סעודה .770
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה :בירך על הפת  -פטר את הפרפרת ,דהיינו פירורי פת דק דק שדיבקם עם מרק
או דבש .בירך על הפרפרת  -לא פטר את הפת [מ"ב  -אפילו אם כיוון בפירוש לפטור].
הגה :בירך על הפרפרת  -פוטר מעשה קדרה [מ"ב  -שברכתו גם "מזונות"] שהוא דייסה וכיוצא בו.
וכן אם בירך על מעשה קדירה  -פוטר את הפרפרת.
משנה ברורה  -דין ברכה אחרונה כאשר אוכל סמוך לסעודה:
.1

.2

אכל פרפרת לתענוג\לשבוע קצת  -יברך מעין שלוש .ואם לא בירך עד אחרי ברכת המזון -
ברכ ת המזון פוטרת בדיעבד .ואם מתכוון לאוכלם גם בתוך הסעודה יש אומרים שנחשב
הכל לאכילה אחת ויכול אף לכתחילה לפוטרם בברכת המזון .אך מכל מקום נראה שיותר
טוב שיכוון לזה בפירוש בברכת המזון .771
אכל פירות  -אם מתכוון לאכול מהם גם בסעודה  -אינו מברך ברכה אחרונה וברכת המזון
פוטרת ,שעתה פוטר בברכה ראשונה מה שיאכל בסעודה  .772אבל אם לא יאכל מהם
בסעודה  -חייב בברכה אחרונה ,ואפילו שכח לברך לפני הסעודה יברך אחר כך.

 770ובבית יוסף הסביר שיש לפרש כמו רבינו יונה שמדובר בפת שיש בה דברים מתוקים .משום שנפסק בסימן קסח'
שפת צנומה ברכתה "המוציא" (שעל פירורים דקים מברכים "המוציא" ,אף על פי שאין בהם תורת לחם) ומדוע פסקה
המשנה שהפרפרת אינה פוטרת הפת לפי פירוש התוספות.
 771לכן ,בשבת בבוקר אחרי הקידוש שנוהגים לאכול עוגיות ודובשניות  -לא יברך עליהם ברכה אחרונה אלא יפטרם
בברכת המזון .משו ם שעוגיות אלו הם בתורת פת הבאה בכיסנין שהינם ספק פת ומה שמברכים עליהם מזונות הוא
משום שספק ברכות להקל וכאן שמברך ממילא ברכת המזון  -עדיף לפוטרם כך .וטוב שכיוון בפירוש לפטור אותם
בברכת המזון .וראה הלכה ברורה שם.
 772ודווקא שאין בדעתו לאכול תכף ,אבל אם השולחן ערוך והלחם לפניו  -אסור לגרום לברכה שאינה צריכה ,אלא
יברך "המוציא" ויפטור על הלחם ויפטור שאר המאכלים .ומכל מקום ,אם יש לו הנאה יותר לאוכלם קודם הסעודה -
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אכל דברים שאין מברכים עליהם בתוך הסעודה  -כגון תפוחי אדמה שהפת פוטרת גם
מברכה ראשונה  -יברך על מה שאכל לפני הסעודה ברכה אחרונה .כי אפילו יאכל מהם
בתוך הסעודה הפת פוטרת אותם וממילא אין שייכות בין מה שאכל עתה לסעודה ,כי אין
הברכה שמברך עתה גורמת לפטור אותם מברכה.

סימן קעז'
סעיף א' -
מאכלים הבאים בתוך הסעודה:
א .המאכלים נאכלים מחמת הסעודה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מא עמוד ב:
אמ ר רב פפא :הלכתא ,דברים הבאים מחמת סעודה :בתוך הסעודה  -אין טעונים ברכה ,לא לפניהם ולא לאחריהם.

הגמרא דנה בברכה על מאכלים שנאכלים בתוך הסעודה ופוסק רב פפא שמאכלים הבאים מחמת הסעודה -
אינם צריכים ברכה כלל ,לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה .וחלקו בראשונים מהי ההגדרה למאכלים
ש"באים מחמת סעודה":

רש"י :אלו מאכלים שרגילים ללפת בהם את הפת ובכך מאכלים אלו טפלים לפת .לפיכך ,יש
להסיק שאכם אוכל את המאכלים הללו בסעודה בלי פת  -אין ברכת "המוציא" וברכת המזון
פוטרת אותם.
תוספות ורא"ש :אלו מאכלים שרגילים לאוכלם בסעודה ,כגון בשר ,דגים ומיני קדירה וכיוון
שמאכלים אלו באים בשביל הפת  -הפת פוטר אותם  .773לפיכך ,אם אוכל את המאכלים האלו
בסעודה ללא פת  -ברכת "המוציא" פוטרת אותם.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות ורא"ש :דברים 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 ודייסה ומיני מלוחים ,אפילו אוכלם בלא פת  -אין טעונין ברכה לפניהם ,דברכת "המוציא"
פוטרתן ,ולא לאחריהם דברכת המזון פוטרתן.
משנה ברורה  -כשאוכל מעט פת כדי לפטור את המאכלים:
יש להסתפק אם בברכת "המוצ יא" יכול לפטור את המאכלים שבסעודה .משום שלא שייך לומר
שהמאכלים נטפלים לפת ,כיוון שלא היה חפץ באכילתו וכל שכן שאכל פחות מכזית פת .מאידך,
רשאי לעשות כן ,וכל שכן אם הם דברים שמעוררים את תאוות המאכל שרשאי לכתחילה לאוכלם קודם הסעודה.
והוסיף בהלכה ברורה שאם בשבת רוצה לאכול קודם הסעודה כדי להשלים מאה ברכות  -רשאי ,ויזהר שלא לאכול
מהם כזית.
 773כלומר ,לא פעולת הליפוף בדווקא היא הפוטרת את המאכלים ,אלא עצם הרגילות שמאכלים אלו נאכלים בסעודת
שיש בה פת שהיא עיקרו של הסעודה ונאכלים לשם מזון ושביעה.
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ניתן לומר שכיוון שדרך העולם לקבוע סעודה על הפת  -ברכת המזון פוטרת בכל אופן .לפיכך ,בימי
חול טוב יותר שיברך על שאר המאכלים כל אחד בפני עצמו ולא יאכל פת כלל ובימי שבת יאכל
את הלחם ויפטור את המאכלים ,כי מצווה לאכול כזית פת ובכך חשוב הוא ונעשו הכל טפלים לו.
ב .המאכלים נאכלים שלא מחמת הסעודה:
 . 1אוכל אותם בלי הפת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מא עמוד ב:
אמר רב פפא... :ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה  -טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם.

רב פפא ממשיך שאם מאכלים אלו "לא מחמת הסעודה"  -צריך לברך ברכה ראשונה בלבד וברכת המזון
פוטרת את הברכה האחרונה .וחלקו הראשונים כל אחד לשיטתו בביאור מאכלים ש"לא מחמת הסעודה":

רש"י :מאכלים שלא מלפפים איתם את הפת כגון דייסה ,כרוב ותרד ובאים הם למטרת שביעה.
תוספות ורא"ש :מאכלים שאינם נאכלים למזון ,כגון תאנים וענבים .אפילו כשאוכלים את
המאכלים הללו בתוך הסעודה ,אין הם נחשבים חלק עיקרי בסעודה ולכן אין ברכת "המוציא"
פוטרת אותם .אולם ברכת המזון פוטרת ,כי ברכת המזון פוטרת מ אכלים בתוך הסעודה.
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות ורא"ש :ואם אלו דברים הבאים שלא מחמת הסעודה ,דהיינו ,שאין דרך לקבוע
סעודה עליהם ללפת בהם את הפת ,כגון תאנים וענבים [מ"ב  -וכן כל דבר שבא לקינוח ולא
להשביע] וכל מיני פירות [הגה  -ועיין לעיל סימן קסח סעיף ח'  - ]774אם אוכל אותם בלא פת טעונים
ברכה לפניהם ,דברכת המזון אינה פוטרתן דלאו מעיקר סעודה הם .ואינם טעונים ברכה אחריהם,
דכיון שבאו בתוך הסעודה  -ברכת המזון פוטרתן.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1פירות מבושלים  -אין ברכת המזון פוטרת אותם ,כיוון שאין שייכים לפת [שער הציון -
ובאים למטרת קינוח בלבד].
.2
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פירות מבושלים עם בשר  -יש מחלוקת בפוסקים האם הפירות טפלים לפת או לא .לכן,
כדי לצאת מספק ייקח תחילה פרי חי ויברך עליו ויכוון להוציא גם את זה ואם אין לו פרי
חי  -יאכל תחילה וסוף עם פת.
ירקות חיים  -כגון חזרת ,קישואים ,מלפפונים חיים ,צנון ובצל  -צריך לברך עליהם .775

 . 2אוכל בלי פת ובתחילה אכל עם פת:
שו"ע עפ"י הרא"ש :ואם בתחילת אכילתו אכל הפירות [עם פת] ובסוף אכל עמהם פת ,אפילו אם
בינתיים אכל מהם בלא פת  -אינם טעונים ברכה אף לפניהם  .776והסביר במשנה ברורה שמדובר
דווקא שבאכילה עם הפת ,המטרה הייתה לליפוף עם הפת ולא לקינוח .777
774משנה ברורה  -ששם התבאר לעניין פת כיסנין ,כשאוכלים באמצע סעודתו.
 775ובהלכה ברורה חילק לשם מה אוכל את הירקות ,שאם אוכל אותם לתענוג ולא לשם עיקר הסעודה  -צריך לברך
לפניהם ,ואם אוכלם כדי לפתוח את התיאבון בסעודה  -לא יברך עליהם .וראה שם.
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משנה ברורה :אף אם אוכל פת תחילה וסוף ,כל שאוכל הפירות באמצע בלא פת  -עדיין יש ספק
בדבר אם מברך עליהם .וכדי לצאת ידי ספק לכל הדעות יאכל מתחילה הפירות בלא פת ויברך
עליהם ,ולאחר מכן רשאי לאוכלם עם פת או בלא פת.

סעיף ב' -
מאכלים הבאים לאחר הסעודה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מא עמוד ב:
אמר רב פפא :הלכתא...לאחר הסעודה טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם.

רב פפא פוסק שמאכלים שאוכלים אותם לאחר הסעודה  -צריך לברך לפניהם ולאחריהם ברכה בפני עצמם
ואין ברכת "המוציא" וברכת המזון פוטרתם .וכתבו בתוספות  778שבזמן התלמוד ,הרגילות הייתה שלאחר
שהסתיימה הסעודה היו מושכים את ידיהם מן הפת ומוציאים פירות ויין .מכיוון שהסתיימה הסעודה,
מאכלים אלו אינם נחשבים חלק מהסעודה וטעונים ברכה בפני עצמם .אולם אין זה מצוי בזמנינו ,משום
שמפנים את הפת רק לאחר הסעודה.

שו"ע עפ"י התוספות :ודברים 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 ,ד"המוציא" וברכת המזון אין פוטרים
אלא מה שנאכל תוך עיקר הסעודה .ודין זה האחרון אינו מצוי בינינו ,לפי שאין אנו רגילים למשוך
ידינו מן הפת עד ברכת המזון.
א .ביאור הלכה  -אכל דייסה לאחר הסעודה:
למרות שהמחבר פסק שכל המאכלים לאחר שפינו הפת צריכים ברכה  -לא יברך לפניה ואחריה,
ומכל מקום טוב שיכוון בברכת המזון על הדייסה .משום שבדייסה יש מחלוקת בפוסקים וספק
ברכות להקל .779
ב .הלכה ברורה  -מספר דינים:
 .1עקרו השולחן וערכו מחדש בזמנינו  -צריכים לברך עליהם לפניהם ואחריהם .וכן ,אם
הסירו המפה מן השולחן וחזרו ונתנו מפה אחרת וערכו עליה פירות  -צריך לברך עליהם
776והסביר במשנה ברורה את המקרה שבשולחן ערו ך :רוצה עכשיו לאכול פירות בלי פת באמצע הסעודה ,כאשר
בתחילת הסעודה ,אכל פירות עם פת וגם כוונתו היא לאכול עמהם פת גם אחר כך  -אין צריך לברך עליהם ,כיוון
שאכל אותם תחילה וסוף עם פת ונחשבים כדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה שאין צריך ברכה.
777שאם הובאו רק לקינוח  -צריך ברכה עכשיו על מה שאוכל בלי פת.
778ובבית יוסף מסביר שאף הטור סובר כתוספות ,למרות של כתב כך במפורש ,ראה שם .וכן בביאור הלכה.
 779שהרבה פוסקים חולקים על המחבר וסוברים שרק באכילת פירות וכיוצ"ב הדין שאינם צריכים ברכה ,אבל דברים
שבאים מחמת הסעודה אינם צריכים  ,כי באים להשביע .ויש סוברים שיברך עליהם רק לפניהם כיוון שאין מלפתים
את הפת ,אבל בברכה שלאחריהם נפטרו בברכת המזון .ובאכילת בשר ודגים ,יש דעות שכיוון שפטורים בתוך הסעודה
רק בגלל שבאים ללפת לפת ,לכן אחרי שמשכו ידיהם מן הפת חייבים בברכה לפניהם ואחריהם ,אבל דייסה שהיא
תבשיל הינה בכלל הדברים הבאים מחמת הסעודה ואינה צריכה ברכה לפניה ואחריה.
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לפניהם ולאחריהם ,ואין ברכת המזון פוטרת אותם .ומכאן יש ללמוד לעניין מה שמצוי
בחתונות ,שאחר שמסיימים אכילת הסעודה מוציאים השולחנות מלפניהם וחוזרים
ומביאים מיני קינוח בסעודה  -צריך לברך לפניהם ואחריהם.
אכל בשר ודגים לאחר הסעודה  -לא יברך כלל ,משום שנחלקו הראשונים אם יברך
עליהם  780וכלל גדול בידינו שספק ברכות להקל .ומכל מקום ,אם רצה לברך עליהם
לפניהם ואחריהם כשעקרו כבר השולחן או המפה יש לו על מה שיסמוך ,מאחר שכך דעת
המחבר.
אכילת חומוס לאחר הסעודה ("ארבעס")  -מברך לפניהם "בורא פרי האדמה"
ולאחריהם "בורא נפשות" ,מפני שאין דרך לאוכלם בתוך הסעודה ,ואין אוכלים אותם
אלא דרך עראי וקינוח סעודה ואם לא סילקו השולחן או המפה  -מברך לפניהם בלבד.

סעיף ג' -
קביעת סעודה על פירות:
רא"ש :הקובע סעודתו על הפירות ואכל מהפירות בתחילת הסעודה בלי פת  -אינו צריך לברך על
הפירות [בית יוסף  -למרות שאין דרך הפירות ללפת עם הפת] ,משום שנחשב עבורו כמאכלים
הבאים מחמת הסעודה ועיקר הסעודה הם הפירות והפת פוטרת אותם.
מרדכי :מעיקר הדין נראה שהלכה שאינו מברך על הפירות .ומ"מ ירא שמיים יאכל קצת מהפירות
לפני הסעודה ויברך עליהם ואחר כך יברך "המוציא" על הפת ויאכל את הפירות בלי או עם
הפת .781
סמ"ג :כל מיני פירות הבאים בסעודה לאכול עם פת  -יש לברך עליהם ,משום שאכל את הפירות
בתחילה בלא פת אינם נעשים טפילה לסעודה וצריך לברך עליהם תחילה .782
רבינו יונה :אף הקובע עיקר סעודתו על הפירות  -צריך שיאכל מתחילה עם הפת ואז אפילו אם
אוכל לאחר זמן בלא פת אינו מברך עליהם.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה :ואם קובע ליפתן סעודתו על הפירות  -הוו לה הפירות כדברים הבאים מחמת
הסעודה ,ואפילו אם אוכל מהפירות בתחילת סעודתו בלא פת אינו מברך לא לפניהם ולא
לאחריהם .ויש חולקין .ולכן ,טוב שיאכל בתחילה מהפירות עם פת [ביאור הלכה  -אכילת הפירות
כשיעור אכילה ולא טעימה] ואז אפילו אם אחר כך יאכל מהם בלא פת ,אינם טעונים ברכה כלל.
הגה :ואף על פי שאינו חוזר לבסוף לאכול עמהם פת ,מאחר שעיקר קביעות היה עליהו.
 780כמובא בהערה הקודמת .וראה גם בבירור הלכה שמביא ראשונים נוספים.
 781כך נראה להסביר את דבריו שכתב "וירא שמיים האוכל פירות בסעודה  -יאכל קצת מהם תחילה בלא פת ויברך
עליהם ואחר כך יאכלם בין בפת בין בלא פת".
 782בפשטות המקרה שעסק בו הסמ"ג (וגם המרדכי הנ"ל) עוסק במקרה שקובע סעודתו על פירות בסעודה אפילו
כשמלפף את הפירות עם הפת .אולם בבית יוסף הסביר שניתן לומר שהסמ"ג פסק שצריך לברך דווקא שאוכל את
הפירות ללא פת ולכן צריך לברך ,אולם אם אוכל את ה פירות ביחד עם הפת אינו צריך לברך (כשיטת הרא"ש).
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סעיף ד' -
בירך על הפת והפירות לא היו לפניו:783
שו"ע עפ"י הרשב"א :אף על פי שלא היו הפירות לפניו בשעה שבירך על הפת [מ"ב  -ואפילו לא
היה גם כן דעתו עליהם בפירוש  ,]784כיוון דללפת את הפת הם באים  -אינם טעונים ברכה כלל.

סעיף ה' -
מאכלים לא צפויים שהובאו באמצע הסעודה:
שו"ע עפ"י הבית יוסף  :785אם א חר שברך על הפת שלחו לו מבית אחרים ,שאינו סמוך עליהם ולא
היה בדעתו על הדורון ,אפילו מדברים שדרכן לבוא ללפת את הפת  -צריך לברך עליהן כדין נמלך
[מ"ב  -רוצה לומר ,שכיוון שהוא מבית אחרים ,בוודאי לא היה דעתו עליהם כלל].
הגה :ולא ראיתי נזהרים בזה ,ואפשר דטעמא דסתם דעת האדם על כל מה שמביאין לו בסעודה.

סימן קעח'
סעיפים א' -ב'
שינוי מקום באכילה\שתייה:
א .יחידי שאכל ושינה מקומו (א'):
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קא עמוד ב:
אמר רבי יוחנן... :אחד שינוי מקום  -אין צריך לברך.
מיתיבי :שינוי מקום  -צריך לברך ,שינוי יין  -אין צריך לברך.
תיובתא דרבי יוחנן תיובתא...
ותו ,יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה :הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך  -לא אמרן אלא בדברים שאין
טעונין ברכה לאחריהן במקומן ,אבל דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן  -אין צריך לברך.
מאי טעמא  -לקיבעא קמא הדר.
ורב ששת אמר :אחד זה ואחד זה צריך לברך...
תניא כוותיה דרב חסדא :חברים שהיו מסובין לשתות יין ועקרו רגליהן וחזרו  -אין צריכין לברך.

רבי יוחנן פוסק שאם שתה יין במקום מסוים ובירך ועבר אחר כך למקום אחר שאינו צריך לחזור ולברך.
הגמרא דוחה את דבריו ומכריעה מברייתא מפורשת שאם חזר ושתה בשינוי מקום שצריך לחזור ולברך.
הגמרא דנה בפסק ומביאה מחלוקת בין האמוראים לגבי סוג המאכלים בדין זה :רב חסדא  -שינוי מקום
שמצריך ברכה עוסק במאכלים שברכתם האחרונה אינה צריכה להיאמר במקום שבו נאכלו ,אבל מאכלים
שברכתם האחרונה צריכה להיות במקום שבו נאכלו  -אינו צריך לחזור ולברך .הטעם :כאשר הוא ממשיך
לאכול מאכלים כאלו במקום השני ,אין זה נחשב כאכילה חדשה ,אלא הוא חוזר לקביעתו הראשונה.
 783הסעיף הזה הינו המשך לסעיף הקודם ,שכאשר בא לאכול פירות עם הפת שמברך "המוציא" ובכך פוטר את הברכה
לפרי .כאן מדובר שמברך "המוציא" והפירות לא היו עוד לפניו.
784שמכיוון שקובע עצמו לאכילה ,הרי מן הסתם דעתו על מה שיביאו לו.
785וכן הוא מצא בספר הפרדס.
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כלומר ,האכילה השנייה נחשבת כהמשך הסעודה שנקבעה במקום הראשון .רב ששת  -אין לחלק בין
המאכלים ,בכל מקרה אם שינה את מקומו צריך לחזור ולברך .הגמרא בהמשך מביאה חיזוק לדברי רב
חסדא מברייתא שפוסקת שחברים שהיו מסובים לשתות ועקרו רגליהם וחזרו שאינם צריכים לחזור
ולברך ,ומיישבת ברייתא שנראית סותרת את רב חסדא בכך שהברייתא היא כשיטת רבי יהודה ולא
כחכמים  .786וחלקו הראשונים האם הלכה כרב חסדא או רב ששת:

רי"ף ורמב"ם :יש לפסוק הלכה כרב ששת ,שבכל סוג של מאכל אם שינה את מקומו צריך לברך,
משום שישנו תנא שסובר כמותו ואין לקבל את יישובו של רב נחמן (שמובא לקמן).
רא"ש :הלכה כרב חסדא ,ששינוי מקום שמצריך ברכה עוסק במאכלים שברכתם האחרונה אינה
צריכה להיאמר במקום שבו נאכלו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר ,או שהיה אוכל וקראו
חבירו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו [מ"ב  -רוצה לומר חוץ לביתו] וחזר  -הואיל ושינה מקומו
צריך לברך למפרע [מ"ב  -ובמקומו הראשון] על מה שאכל ,וחוזר ומברך בתחילה "המוציא" ואחר
כך יגמור סעודתו .אבל אם דיבר עמו בתוך הבית ,אף על פי ששינה מקומו מפינה לפינה  -אינו צריך
לברך.
רמ"א כרא"ש [ב'] :ויש חולקים בכל מה שכתוב בסימן זה...אכל דברים שצריכין ברכה במקומם,
אפילו מה שרוצה לאכול אחר כך  -אינו צריך לברך .ולכן ,מי שפסק סעודתו והלך לבית אחר או
שהיה אוכל וקראו חברו לדבר עמו אפילו לפתח ביתו או למקום אחר  -כשחוזר לסעודה אינו צריך
לברך כלל ,דהא פת צריך ברכה במקומו לכולי עלמא.
ב .חבורה שאכלה ושינו מקומם (ב'):
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קא עמוד ב:
מיתיבי :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.
מדקתני עקרו רגליהן  -מכלל דבדברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן ,וטעמא  -דהניחו שם זקן או חולה ,
הוא דכשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע ,וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה .אבל לא הניחו שם זקן או חולה
כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע ,וכשהן חוזרין  -טעונין ברכה לכתחלה.
קשיא לרב חסדא!
אמר רב נחמן בר יצחק :מאן תנא עקירות  -רבי יהודה.
דתניא :חברים שהיו מסובין ,ועקרו רגליהם לילך לבית הכנסת או לבית המדרש ,כשהן יוצאין  -אין טעונין ברכה
למפרע ,וכשהן חוזרין  -אין טעונין ברכה לכתחלה.
אמר רבי יהודה :במה דברים אמורים  -בזמן שהניחו שם מקצת חברים ,אבל לא הניחו שם מקצת חברים ,כשהן
יוצאין  -טעונין ברכה למפרע ,וכשהן חוזרין  -טעונין ברכה לכתחלה...

 786הברייתא מובאת בסעיף הבא לעניין בני חבורה שיצאו.
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הגמרא שלעיל מביאה ברייתא שמקשה על רב חסדא .בני חבורה שהיו מסובים לשתות ובאמצע הפסיקו
סעודתם והלכו כדי לצאת לקראת חתן או כלה .יש לחלק האם נשארו אנשים מבני החבורה כשאר הם
הלכו או לא נשאר כלל :אם נשארו  -אינם צריכים ברכה אחרונה על מה ששתו ולא ברכה ראשונה על המשך
השתייה ,כי לא נעקרה החבורה כולה .אם לא נשארו כלל  -צריכים ברכה אחרונה על מה ששתו וברכה
ראשונה על המשך השתייה .מסיק ה הגמרא שאין גמרא זו תואמת את דברי רב חסדא ,שהרי לשיטתו
ההלכה של שינוי מקום אינה נוהגת בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם והרי לפי דבריו לא יצטרכו
במקרה זה לברך שוב ,אפילו אם לא השאירו שום אדם במקומם .ומיישב רב נחמן בר יצחק שאין להקשות
מברייתא זו ,משום שהתנא של הברייתא הזו היא של רבי יהודה .אבל חכמים סוברים שאין לברך שנית
בדברים שטעונים ברכה אחרונה במקומם ,אפילו כשלא הניחו מקצת חברים וסובר רב חסדא כחכמים.
אם כן ,בסעיף הקודם בסוגיית "שינוי מקום" דנו הראשונים האם סוג המאכל מהווה שיקול לגבי הברכה.
בסוגיה זו מתווסף שיקול נוסף  -נשארו או לא נשארו בני החבורה בשינוי המקום .חלקו הראשונים האם
לרב ששת או רב חסדא מצטרף שיקול זה לדין "שינוי מקום":

רמב"ם :חברים שהיו יושבין לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת כלה; אם הניחו שם זקן או
חולה  -חוזרים למקומם וגומרים סעודתם ואינם צריכים לברך שנייה ,ואם לא הניחו שם אדם -
כשהם יוצאים צריכים ברכה למפרע וכשהם חוזרים צריכים ברכה לכתחילה .וכן אם היו מסובים
לשתייה או לאכול פירות ,שכל המשנה מקומו הרי פסק אכילתו ולפיכך מברך למפרע על מה
שאכל וחוזר ומברך שנייה לכתחילה על מה שהוא צריך לאכול .787
רא"ש בהבנת הבית יוסף :מכיוון שנפסק כרב חסדא ,אין לחלק בזה בין הניחו מקצתם לבין לא
הניחו מקצתם ובכל עניין בדברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם צריך לברך בשינוי
מקום ואפילו הניחו מקצתם .ובדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם אין צריך לברך ,אפילו
בלא הניחו מקצתם.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :חברים שהיו יושבים לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת כלה [מ"ב  -וכן שיצא
לדבר רשות]; אם הניחו שם מקצתן  -חוזרים למקומם וגומרין סעודתן ואינם צריכין לברך שנייה.
ואם לא הניחו שם אדם ,כשהם יוצאים  -צריכים ברכה למפרע ,וכשהם חוזרים  -צריכים ברכה
לכתחילה .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.
רמ"א :ודווקא שלא הניח מקצת חברים בסעודה ואכל מדברים שאינן צריכין ברכה במקומם,
אבל אם הניח מקצת חברים א ו אפילו לא הניח ואכל דברים שצריכין ברכה במקומם [מ"ב -
ודווקא כשאכל כזית  ,]788אפילו מה שרוצה לאכול אחר כך  -אין צריך לברך .789
787וביאר בבירור הלכה בשם אחרונים שהרמב"ם שפסק הלכה כרב ששת ,סובר שדין הניחו מקצתם מתווסף למערכת
השיקולים של סוגית שינוי המקום .ויש לדייק בלשונו בתוספת "וכן אם היו מסובין לאכול או לשתות" ,שמשמע שדין
שתייה או אכילת פירות שהם דברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם שווה לגמרי לדין דברים הטעונים
לאחריהם במקומם ,ובשניהם מועיל אם הניחו מקצתם .כלומר ,אם הניחו מקצתן אינו חוזר לברך אפילו בשתייה.
788שאם אכל פחות מכזית פת קודם שיצא  -דינו כמו פירות ,שהרי אין צריך לברך אחריו וממילא מיד כשיצא לחוץ
צריך ברכה ראשונה אף שחזר למקומו .על כן ,צריך להיזהר לכתחילה שלא לצאת ממקומו קודם שיאכל כזית.
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סיכום השיטות  -שינוי מקום:
שו"ע

רא"ש בהבנת

כרמב"ם

הבית יוסף

אכל

אכל דברים שצריך ברכה למקומם

צריך לברך

אינו מברך

אינו מברך

יחידי

אכל דברים שאינו צריך ברכה למקומם

צריך לברך

צריך לברך

צריך לברך

חבורה

אכל דברים שצריך ברכה
למקומם

אינו מברך

אינו מברך

אינו מברך

אכל דברים שאינו צריך
ברכה למקומם

הניחו
מקצתם

שאוכלת

אכל דברים שצריך ברכה
לא הניחו

למקומם

מקצתם

אכל דברים שאינו צריך
ברכה למקומם

רמ"א

אינו מברך

צריך לברך

אינו מברך

צריך לברך

אינו מברך

אינו מברך

צריך לברך

צריך לברך

צריך לברך

ג .בהגדרת שינוי מקום :790
א .תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קא עמוד ב:
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...

רב חסדא אומר בשם רב הונא מביא פסק נוסף בסוגיה זו ,ששינוי מקום שעליו צריך לברך הוא דווקא
כששינה את מקומו מבית לבית [ר"ן  -ואפילו חזר למקומו הראשון] ,אבל אם עבר ממקום למקום באותו
הבית [טור  -מזווית לזווית באותו החדר  - ]791אין זה נחשב שינוי מקום ואינו צריך לחזור ולברך.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ו הלכה ח:
רבי סימון רבי תדאי בשם רבי יהושע :אכל במזרחה של תאינה ובא לאכול במערבה  -צריך לברך.

רבי סימון אומר שאם אדם אוכל בצד המזרחי ולאחר כך אוכל בצד המערבי  -צריך לברך .והסביר ברמב"ם
שאף על פי שלמדנו בתלמוד הבבלי שמזווית לזווית אינו נחשב שינוי מקום ואינו מברך ,שם מדובר שיש
בית וכתלים ולכן מזווית לנחשב עדיין נחשב כמקום אחד ,אולם בדין כאן שאוכל תאנים אין מחיצות ולכן
נחשב שינוי מקום .בבית יוסף מביא הסבר נוסף שבדין התאנה נחשב שינוי מקום ,כי התאנה עצמה
מפסיקה ולכן נחשב כשני מקומות.

 789כלומר ,בהבנת הבית יוסף ,לפוסקים כרב חסדא השיקול של הניחו מקצתן אינו שייך ,ובכל עניין בדברים שאינם
טעונים ברכה לאחריהם במקומם  -צריך לברך בשינוי מקום ,אפילו הניחו מקצתם .אולם הרמ"א שפוסק כרב חסדא
אינו מקבל זאת ומביא את השיקול של הניחו מקצתם.
 790סוגיה זו רחבה ושייכת גם בדין קידוש במקום סעודה .וראה אוצרות יוסף סימן ד'.
791ומביא בבית יוסף פוסקים נוספים שפוסקים שממקום למ קום מדובר באותו החדר ,אולם רש"י סובר שאם זה
באותו הבית ,כגון מבית לעלייה נחשב כמקום למקום.
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שו"ע :והמשנה מקומו מפינה לפינה בבית אחד [מ"ב  -פירוש :בחדר אחד]  -אינו צריך לחזור ולברך
[מ"ב  -ואף שאין רואה את מקומו הראשון] .אכל במזרחה של תאנה זו ובא לאכול במערבה  -צריך
לברך.
הגה [א'] :ועיין לקמן סימן רעג' אם היה דעתו לאכול במקום אחר לא מיקרי שינוי מקום ,והוא
שיהיו שני המקומות בבית אחד [מ"ב  -היינו תחת קורת גג אחת ואפילו מחדר לחדר או מבית
לעליה  .]792ועיין לעיל סימן קפד'.
ד .ברכה אחרונה בשינוי מקום:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קא עמוד ב:
מיתיבי :בני חבורה שהיו מסובין לשתות ,ועקרו רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה...אבל לא הניחו שם לא
זקן ולא חולה  -כשהן יוצאין עונין ברכה למפרע ,כשהן חוזרין  -טעונין ברכה לכתחלה.

הברייתא שהובאה לעיל ,מוסיפה שבמקרה שחל דין שינוי מקום  -צריכים בני החבורה לברך גם ברכה
אחרונה לפני יציאתם מהמקום .חלקו הראשונים האם הפסק ש"כשהן יוצאין  -עונין ברכה למפרע" הינו
מעיקר הדין או שהינו עצה בלבד:

רמב"ם :ברייתא זו הינה מעיקר הדין שבני החבורה צריכים לברך ברכה אחרונה על אכילתם
הראשונה ורק לאחר מכן עוקרים רגליהם .משום ,שהאכילה השנייה נחשבת אכילה חדשה לגמרי
וכשם שהאכילה השנייה צריכה ברכה ראשונה בפני עצמה ,כך טעונה האכילה הראשונה ברכה
אחרונה בפני עצמה.
רא"ש ותוספות :ברייתא זו אינה מעיקר הדין אלא עצה טובה ,שמא ישהו הרבה ביציאתם ויעבור
הזמן הראוי לברך ברכה אחרונה ולכן מעיקר הדין מברך אחרונה על שתי האכילות .הטעם :דין
"שינוי מקום" מבוסס על דין "היסח דעת" שמזקיק ברכה ראשונה בלבד ולא כסילוק סעודה .793
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :הואיל ושינה מקומו  -צריך לברך למפרע [מ"ב  -ובמקומו הראשון] על מה
שאכל...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.
רמ"א כרא"ש :ויש חולקים...שינוי מקום אינו אלא כהיסח הדעת ,ולכן אם שינה מקומו למקום
אחר  -אין צריך לברך אלא לפני מה שרוצה לאכול ,אבל לא על מה שכבר אכל ...מיהו ,אם הסיח
דעתו כשחוזר ,ודאי צריך לברך על מה שרוצה לאכול אחר כך .ואין חילוק בין חזר למקום שאכל
כבר ובין סיים סעודתו במקום אחר .וכן נוהגין במדינות אלו ,מכל מקום לכתחילה לא יעקור
ממקומו בלא ברכה ,דחיישינן שמא ישכח מלחזור ולאכול .מיהו לצורך מצוה עוברת ,כגון שהגיע
זמן תפלה  -מותר .ועיין סימן קפד'.
 792ואף שאין רואה את מקומו .והוא הדין אם רואה מקומו הראשון שאכל שם אפילו דרך החלון ,ואפילו מקצת מקומו
גם מועיל אף שלא היה דעתו מתחילה .ודווקא מחדר לחדר ,אבל מבית לבית אף שסמוכים זה לזה ,מסתפקים
האחרונים שאפשר שאין להקל על ידי ראיית מקום.
793וראה ברא"ש שהביא מקורות לכך ש"היחס דעת" הוא לברכה ראשונה בלבד.
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הלכה ברורה :אם היה אוכל סעודה של פת  -אינו חוזר לברך ,אלא ימשיך לאכול בלי ברכה ולאחר
מכן בסיום סעודתו יברך ברכה אחרונה גם על מה שאכל כבר ,וכלל גדול בידינו ש"ספק ברכות"
להקל  .794אבל אם כל פירות  -צריך לברך ברכת נהנין על מה שאכל.

סעיף ג' -
שינוי מקום בגן של אילנות:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :יש מי שאומר שאם היה בגן ורוצה לאכול מפירות כל אילן ואילן,
כיוון שבירך על אילן אחד  -אינו צריך לברך על האחרים [מ"ב  -ואפילו אין רואה מקומות
שהאילנות מפסיקים  ,]795והוא שבשעה שבירך היה דעתו לאכול מאותם האחרים [מ"ב  -כמו בדין
מחדר לחדר  .]796אבל מגן לגן  -צריך לברך ,אפילו אם הם סמוכים ,ואפילו אם כשבירך תחלה היה
דעתו על הכול [מ"ב  -כדין מבית לבית שלא מועיל דעתו .]797

סעיף ד' -
ברכת המזון בשינוי מקום:
שו"ע עפ"י הסמ"ק :אם אכל פת במקום אחד וחזר ואכל במקום אחר  - 798אינו מברך ברכת המזון
אלא במקום השני [מ"ב  -שכאן שהוא סיום סעודתו] ,כמו שנהגו הולכי דרכים שאוכלים דרך
הילוכם ויושבים ומברכין במקום סיום אכילתם .799

סעיף ה' -
מאכלים הטעונים ברכה אחרונה במקום האכילה:
רשב"ם ורמב"ם :מיני דגן ושבעת המינים ,טעונים ברכה במקום האכילה.
 794ומכל מקום למנהג הספרדים ,אם רצה לברך ברכת המזון על מה שאכל כבר ,ולאחר מכן לחזור ולברך על מה שבא
לאכול  -יש לו על מה שיסמוך ,מפני שכן דעת מן השלחן ערוך ועוד ראשונים.
 795ולמרות שבסעיף ב' פסק שאם אוכל במזרחה של תאנה ובא לאכול במערבה שצריך לברך ,ניתן ליישב ש( :א) כאן
מדובר שמוקף מחיצות ,שנחשב כמקום אחד( .ב) מדבור שאין מחיצות ועם ההיתר בזה הוא שהיה דעתו לזה
מתחילה ,וכמו שכתב הרמ"א לעיל שאם היה דעתו מתחילה אינו מברך אפילו מחדר לחדר .ולפי זה ,גם לעניין מזרחה
של תאנה שבסעיף ב' מועיל דעתו.
796שצריך דווקא דעתו ,כדעת הרמ"א בסעיף א' לעיל.
 797ואפילו אין הגן מוגן מחיצות ,כיוון שכל אחד הוא בפני עצמו נחשב הוא כמו שני בתים ,ואפילו רואה מקומו
הראשון גם כן אינו מועיל.
798והסביר במשנה ברורה שאף שלדעת המחבר לעיל בסעיפים א' -ב' אסור לאכול במקום השני על סמך סעודה
הראשונה ,אלא צריך לברך מקודם ברכת המזון על אכילה ראשונה ו"המוציא" על להבא וגם דעתו לא מועיל מבית
לבית ,צריך לומר שסעיף זה עוסק שכבר אכל ואז מב רך במקום השני .ולפי הרמ"א ,רק לכתחילה אין לעקור ממקומו
עד שיברך במקומו ,אבל אם כבר עקר מותר לאכול כאן על סמך סעודה הראשונה ואם היה דעתו לזה ,מועיל בסעודת
פת אף לעקור לכתחילה מבית לבית.
799ומפסק זה הסיק בהלכה ברורה שאם היה מהלך בדרך ואוכל תוך כדי הילוכו ,ובשעה שבירך היתה דעתו להמשיך
לאכול כשהוא מהלך ,אף על פי שיוצא מרשות לרשות ומקום אחד למקום אחר  -אין זה נחשב שינוי מקום ,מפני שלא
קבע מקום אחד לאכילתו .וראה שם שפסק גם לגבי שינוי מקום בין ברכה לטעימה .וראה גם בפסקי תשובות.
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ר"י ,רי"ף ורא"ש :דווקא מין דגן ,טעון ברכה אחרונה במקום האכילה.
רשב"א :דווקא פת בלבד ,טעון ברכה אחרונה במקום האכילה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורא"ש  :800יש אומרים ששבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם [מ"ב  -ואם
הלך משם ,צריך לחזור למקומו ולברך כמו לגבי פת] .ויש אומרים דדוקא מיני דגן [מ"ב  -מפני
חשיבותם ,שנקרא מזון].
רמ"א כרשב"א :ויש אומרים דווקא פת לבד.
משנה ברורה :מעיקר הדין הלכה שהפת טעונה ברכה במקום האכילה ,אבל לכתחילה יחמיר
לברך במקומם אפילו בשבעת המינים .וכל לעניין שינוי מקום ,אין צריך לברך על כל השבעה
מינים כמו על הפת אם שינה מקומו.

סעיף ו' -
תפילה באמצע הסעודה:
רבינו יום טוב :אם שנזכר בתוך הסעודה שלא התפלל ועמד והתפלל .כשהוא חוזר  -צריך ליטול
ידיו ולברך ברכת "המוציא" ,הואיל ונחשבת התפילה כהפסק.
ר"י :אם נזכר באמצע הסעודה והתפלל אינו צריך ליטול ידיו ולברך "המוציא" אלא ממשיך
בסעודתו ,משום שדווקא על ברכת המזון שהוא סילוק והיסח הדעת נחשב הפסק על מה שאכל,
אבל תפילה אינה נחשבת הפסק.
פסק ההלכה:
שו"ע כר"י :מי שנזכר בתוך הסעודה שלא התפלל ועמד והתפלל ,אפילו אם אין שהות לגמור
סעודתו ולהתפלל ,שחייב להפסיק ואי אפשר לו לאכול עד שיתפלל  -עם כל זה לא הוי הפסק .801

סעיף ז' -
שינה באמצע סעודה:
ראב"ד :אדם שישן בתוך סעודתו  -צריך לברך ברכה למפרע וברכה לכתחילה ,משום בשינה נחשב
כמי שגמר סעודתו וסילק ובכך הסיח את דעתו.
רא"ש :אם ישן בתוך סעודתו  -אינו צריך לברך למפרע ולכתחילה אלא ממשיך בסעודתו ,משום
ששנת עראי אינה נחשבת היסח דעת שהרי האדם ישן לאונסו וכך נהגו כל העולם.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :אדם שישן בתוך סעודתו שינת עראי [מ"ב  -ואפילו שהה שעה לערך  - ]802לא הוי
הפסק [הגה  -וכן אם הפסיק בשאר דברי רשות ,כגון שהוצרך לנקביו וכיוצא בזה].
800שהרי הביא יש אומרים ויש אומרים והלכה כיש אומרים האחרון.
801והסביר במשנה ברורה שלפי המחבר בסעיף א' ,יש לומר שהוא מתפלל בביתו ,אבל אם הולך לבית הכנסת נחשב
הפסק .אולם לפוסקים על פי הרמ"א לא נחשב הפסק ,אף שהלכו לבית הכנסת.
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סימן קעט'
סעיף א' -
הפסיק בסעודה ורוצה להמשיך:
א .הפסיק במים אחרונים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד א:
רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב נתן.
בתר דגמרי 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 רב חייא בר אשי אמר רב :שלש תכיפות הן...תכף לנטילת ידים
ברכה.

רב פפא הזדמן לביתו של רב הונא ולאחר שהסתיימה הסעודה הביאו לפניהם מאכל .לקח רב פפא את
המאכל ואכלו ,אמרו לו וכי אינך סובר כמו ההלכה שאומרת שאם סיים את סעודתו  -אסור לו לאכול!
והשיב להם רב פפא שיש לדייק בלשון של פסק ההלכה ,שנאמר בו "סלק" ולא "גמר" .כלומר ,סילוק שהוא
הסרת הלחם מהשולחן הוא שמציין את סוף הסעודה ,אבל "גמר" שהוא כוונה בלבד אינו מציין את סוף
הסעודה והאדם יכול להמשיך לאכול .בסוף הסוגיה מכריעה הגמרא שסיום הסעודה אינו תלוי בגמר
האכילה או בסילוק האוכל מלפניו או במשיחת שמן לידיו אלא בנטילת ידיים .כמו שאמר רב "תכף לנטילת
ידיים  -ברכה" ,שמיד אחרי נטילת המים אחרונים בסעודה  -יש לברך ברכת המזון ואסור לו להמשיך
לאכול .חלקו הראשונים האם ההגדרה של סיום הסעודה במים אחרונים מחייבת ברכת המזון ואוסרת כל
המשך שתייה ואכילה או שלאחר סיום הסעודה רשאי להמשיך לשתות אבל צריך לברך ברכה ראשונה:

רש"י ,רשב"א ורמב"ם :לאחר מים אחרונים  -אסור לאכול או לשתות ,אפילו אם רוצה לברך על
אכילתו או שתייתו .והסביר בבית יוסף שאין זה מטעם היסח דעת  ,803אלא הוא משום דין הפסק
בין נטילה לברכה ,שהרי נטל ידיו כדי להיות מזומן לברכה ונחשב כאילו התחיל כבר בברכה
ואסור להפסיק באכילה ושתיה כלל.
טור :רשאי לאכול בתנאי שמברך תחילה .הטעם :בעצם נטילת ידיו הסיח דעתו מאכילה ושתייה
ואין הברכה שבירך תחילה פ וטרת את מה שרוצה לאכול ולשתות ולכך צריך לברך עליו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :גמר סעודת ונטל ידיו מים אחרונים  -אינו יכול לאכול ולא לשתות עד שיברך ברכת
המזון.
משנה ברורה :ישנם אחרונים שסוברים כטור שאין איסור לאכול אף בנטל ידיו ורק שיברך
"המוציא" בתחילה ,אולם לכ תחילה יש להיזהר כשיטת המחבר.
 802כיוון שנאנס בשינה לא נחשב הפסק ואין צריך לברך "המוציא" (אבל צריך נטילת ידיים בלי ברכה) .ואם ישן על
מיטתו שנת קבע  -נחשב הפסק ,משום שזהו סילוק והיחס דעת לדברי הכל .וראה בהלכה ברורה להגדררת שנת קבע.
 803שהיסח דעת רק מזקיקו לברך ברכת הנהנין קודם שיחזור ויאכל או ישתה.
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ב .הפסיק באמירת "הב לן ונבריך":
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קג עמוד א:
רב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא.
קא עלייהו רב ייבא סבא ,אמרו ליה" :הב לן ונבריך" ,לסוף אמרו ליה "הב לן ונישתי".
אמר להו :הכי אמר רב כיון דאמריתו "הב לן וניבריך" איתסרא לכו למישתי.
מאי טעמא?
דאסיחתו דעתייהו.

רב ברונא ורב חננאל תלמידים של רב היו יושבים מסובים לסעודה ועמד עליהם רב ייבא לשמשם .אמרו לו
תלמידי רב "תן לנו כוס של יין ונברך עליו ברכת המזון" ,לסוף חזרו בהם ואמרו "תן לנו יין ונשתה" .השיב
להם רב ייבא :כיוון שאמרתם כבר "תנו לנו כוס ונברך"  -אסור לכם כבר לשתות ,כיוון שהסחתם את
דעתכם .חלקו הראשונים בשתיים )1( :האם האיסור לשתות אוסר כל המשך שתייה ואכילה עד אחר
ברכת המזון או שלאחר סיום הסעודה רשאי להמשיך לשתות אבל צריך לברך ברכה ראשונה )2( .האם
הגמ רא דנה על שתייה בלבד ודין האכילה הינו שונה או שדין השתייה הנלמד כאן תואם את דין האכילה:

 . 1המשך השתייה לאחר שאמר "הב לן ונבריך":
רשב"ם ,רשב"א ורמב"ם :אסור לשתות כלל עד שיברכו ברכת המזון ,ולאחר מכן אם רוצה
לשתות מברך שוב.
רבינו חננאל ,רי"ף ורבינו יונה :רשאי לאכול או לשתות בתנאי שמברך תחילה ,כדין מסיח דעתו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו חננאל :ואם אמר "הב לן ונברך"  -הוי היסח הדעת ואסור לו לשתות ,אלא אם כן
יברך עליו תחילה.
 . 2יחס דין האכילה לדין השתייה:
רא"ש :לא מסתבר לחלק בין דין השתייה לדין האכילה ,שהרי זה עצם הסוגיה שהיו יושבים
לסעודה ומשמע שהיה שם אכילה ולמרות זאת פסקה הגמרא שאסור להמשיך בשתייה והוא הדין
שאסור להמשיך באכילה.
רבינו יונה ור"ן :יש לחלק בין דין האכילה לדין השתייה והסיבה שלא ממשיך לשתות משום
שלשתייה אין קבע ,אבל אכילה יש לה קבע שפעמים שאדם יושב בסעודה קטנה ונמשך לסעודה
גדולה ולכן אפילו גמר וסילק  -מותר לאכול עד שיטול ידיו .ומה שבגמרא כתוב סעודה ,יש לומר
שעיקר הסעודה היתה השתייה ואכלו קצת כדי למתק את השתייה.
פסק ההלכה:
שו"ע  :804ואכילה  -דינה כשתייה להרא"ש ,אבל לרבינו יונה יונה והר"ן אכילה שאני ,שאף על פי
שסילק ידו מלאכול ואפילו סלקו השולחן אם רצה לחזור לאכילתו אינו צריך לברך פעם אחרת,
שכל שלא נטל ידיו לא נסתלק לגמרי מאכילה.
 804המחבר לא הכריע כמו מי ההלכה ,שהביא בתחילה את דברי הרא"ש ולאחר מכן הביא את דברי רבינו יונה .והסביר
בביאור הלכה שלקמן הכריע כרא"ש בסימן קצז סעיף א' ראה שם .ומכל מקום בהלכה ברורה פסק שספק ברכות
להקל ולכן אפילו אמר בפירוש שבדעתו לסיים אכילתו ,אם נמלך ורוצה לאכול עוד  -לא יברך על אכילתו.
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סעיף ב' -
היסח דעת שסמוך אצל אחרים:
שו"ע עפ"י התוספות :מי שסומך על שולחן אחרים ,אפילו אמר "הב לן ונברך"  -לא הוי היסח
הדעת [מ"ב  -שדעתו של האורח היא שאם ירצה בעל הבית לאכול ולשתות עמו  -יצטרף אליו , ]805
עד שיאמר בעל הבית [מ"ב  -ואז כל המסובים אסורים .]806

סעיף ג' -
נטילת כוס של ברכת המזון:
שו"ע עפ"י רבינו ירוחם :אם לא אמר "הב לן ונברך" וגם לא נטל ידיו  -משנטל הכוס לברך הוי
היסח הדעת [מ"ב  -ועדיפה נטילת כוס מאמירת "הב ונברך" ,משום שבנטילת כוס אפילו בשיחה
אסור להפסיק .]807

סעיף ד' -
אורח מזדמן לעניין היסח דעת:
שו"ע עפ"י הכלבו :כשאדם נכנס לבית חבירו ויש שם חבורות הרבה שאוכלים וכל אחד מושיט לו
כוס  -יש מי שאומר שמברך על כל אחד "בורא פרי הגפן" ,כי בכל פעם הוא נמלך [מ"ב  -ואינו יודע
אם יושיטו לו כוס אחר  .]808והסביר במשנה ברורה שישנם שני מקרים שלא יברך על כל כוס( :א)
אם בשעת ברכתו היה דעתו שתעלה הברכה על כל מה שיתנו לו( .ב) מקום שהמנהג שמושיטים
כוסות הרבה למי שנכנס במסיבת הקבועים לשתייה ,ואז אפילו בירך בסתם אומרים שדעתו על
כל מה שיתנו לו.

סעיף ה' -
אורח קבוע לדין היחס דעת:
שו"ע עפ"י רבינו פרץ :הקרואים בבית בעל הבית לאכול מיני פירות ,ומביאין להם בזה אחר זה -
אינם צריכים לברך אלא על הראשון [משנה ברורה  -שכיוון שהם קרואים ,אף שמברכים תחילה
בסתם ,דעתם על כל מה שיביאו לפניהם].

סעיף ו' -
מאכלים שאחר אכילתו:
שו"ע  :809אכל כל מאכל ולא אכל מלח ,שתה כל משקה ולא שתה מים  -ביום ידאג מפני ריח הפה,
ובלילה מפני ריח הפה ומפני אסכרה [פירוש  -חולי חונק] .והאוכל מלח אחר אכילתו  -לא יאכל
 805אולם אם בשעת אמירתו הסיח דעתו בבירור שאף שיאכל וישתה בעל הבית שלא יצטרף אליו ואחר כך נמלך  -צריך
לברך (היינו לדעת רבינו יונה בשתייה בלבד ולרא"ש אף באכילה).
 806ודווקא כששתקו והסכימו לדבריו ,אבל אם האורח דעתו לאכול ולשתות עוד  -רשאי ,אף שאמר בעל הבית "הב
ונברך" .וטוב שיגלה לפני המסובים שלא היה לו הסח הדעת ,שלא יחשבוהו כנמלך.
 807ומקבילה היא לדין מים אחרונים ,שאסור לדעת כולם בין באכילה ובין בשתיה.
 808ואפילו אם הושיטו לו כוס אחר בשעה שעדיין לא גמר לשתות כוס הראשון  -צריך לברך גם כאן ,כיוון שבשעה
שבירך לא היה דעתו על זה ,שלא היה יודע שיושיטו לו עוד.
 809על פי ברייתא במסכת ברכות (מ ,א).
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בגודל [גודל הוא אצבע הגס ,אצבע הוא קרוב לגס ,אמה הארוך ,קמיצה הוא הסמוך לקטן ,זרת
הוא הקטן] ,דקשה לקבור בנים .ולא בזרת ,דקשה לעניות .ולא באצבע ,דקשה לשם רע ,אלא
באמה ובקמיצה.
הגה :ועיין לעיל סימן קע' ,למה אין אנו נוהגין באכילת מלח ושתיית מים [משנה ברורה  -שבכל
האכילות שלנו מעורב בתחילה מלח ובמשקאות מעורב מים .מכל מקום ,אין להקפיד בזמננו
משום שהשתנו הטבעיים].

סימן קפ'
סעיף א' -
השארת המפה ופירורי הלחם לברכת המזון:
שו"ע עפ"י הרא"ש :אין להסיר המפה והלחם ,עד אחר ברכת המזון .והסביר במשנה ברורה כדי
ש( :א) יהא ניכר לכל שמברכים לה' יתברך על חסדו וטובו הגדול שהכין מזון לבריותיו( .ב) הברכה
אינה שורה על דבר ריק אלא כשיש שם דבר ,כעניין פח שמן של אלישע.

סעיף ב' -
הבאת פת שלמה לברכת המזון:
שו"ע  :810כל מי שאינו משייר פת על שולחנו  -אינו רואה סימן ברכה לעולם [ 811מ"ב  -משום ש( :א)
צריך להשאיר שמא יבוא עני וייתן לו( .ב) להודות לה' ששבענו והותרנו] .אבל לא יביא פת שלימה
ויתננה על השולחן [מ"ב  -כשיש פתיתים על השולחן  ,]812ואם עשה כן  -מחזי דלשם עבודת כוכבים
עביד ,שנאמר "הערכים לגד שלחן".

סעיף ג' -
כיבוד הבית קודם מים אחרונים:
שו"ע  :813קודם שייטול ידיו  -יכבד הבית ,שלא יישארו שם פרורין 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 תחילה .ועכשיו אין אנו
נוהגים כך ,מפני שאין אנו מסלקין השולחן ואנו נוטלים הידיים חוץ לשולחן במקום שאין שם
פירורין שאין בהם כזית ,וליכא למחש למידי [מ"ב  -אולם אם יושבים במקומם ונוטלים הידיים
על השולחן  -מנקה את הפירורים ,שלא יימאסו מניצוצי מי הנטילה .]814

 810על פי הגמרא במסכת סנהדרין (צב ,א).
 811על פי הגמרא שם ,שהביאה את הפסוק מאיוב (כ ,כא) "אין שריד לאכלו ,על כן לא יחיל טובו".
 812אבל אם אין פתיתים על השולחן  -מותר להביא אפילו שלמה.
 813על פי הגמרא במסכת ברכות דף (נא ,ב) במחלוקת בית הלל ו בית שמאי .ומה שממשיך את המנהג היום הוא על פי
רבינו יונה.
 814ומכל מקום ישאיר לחם על השולחן במקצוע אחר שיהיה מונח עד אחר ברכת המזון כמו בסעיף א' ,ויהיה קצת
רחוק ממקום הזה.
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סעיף ד' -
איבוד פירורי לחם פחות מכזית:
שו"ע עפ"י התוספות :אף על פי שמותר לאבד פרורין שאין בהם כזית ,מכל מקום קשה לעניות
[מ"ב  -ודווקא לדרוס עליהם שהוא ביזוי גדול .]815

סעיף ה' -
כיסוי הסכין בשעת ברכת המזון:
שו"ע עפ"י רוקח ושיבולי לקט :נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון  .816ונהגו שלא לכסותו
בשבת ויום טוב [מ"ב  -שאין מקפידים על זה בשבת ויום טוב].

סימן קפא'
סעיף א' -
חובת מים אחרונים:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נג עמוד ב:
אמר רב יהודה אמר רב ,ואמרי לה במתניתא תנא" :והתקדשתם" אלו מים ראשונים "והייתם קדושים" אלו מים
אחרונים...

רב יהודה אומר בשם רב שמה שכתוב בויקרא (יא ,מד) "והתקדשתם והייתם קדושים" יש להסביר כך:
"והתקדשתם" רומז למים ראשונים שנוטלים את הידיים לפני אכילת הלחם" ,והייתם קדושים" אלו מים
אחרונים רומז למים אחרונים שנוטלים את הידיים לפני ברכת המזון.
ב .תלמוד בבלי מסכת חולין דף קה עמוד ב:
אמר רב יהודה בריה דרב חייא ,מפני מה אמרו מים אחרונים חובה?
שמלח סדומית יש שמסמא את העינים.

רב יהודה מסביר שהסיבה לכך שמים אחרונים הינה חובה ואינם רשות ,משום ש"מלח סדומית יש"
והסביר רש"י שלפי חכמים "על כל אכילתך אכול מלח" וכיוון שמן הסתם נגע במלח ואם ישיב את ידו
לעיניו הוא עלול לעוור את עינייו ולפיכך צריך לנטלן בסוף הסעודה .והסביר הרמב"ם שלמרות שאין לנו
עכשיו מלח סדומית  -יש לחשוש מפני מלח אחר שטבעו כמלח סדומית .817

שו"ע :מים אחרונים חובה [מ"ב  -ואם יש לו מים מצומצמים  -ממעט כפי השיעור  818בכדי שיישאר
לו מים אחרונים .]819
 815אבל כשמשליכים למים ,אפילו כשנאבדים על ידי זה אין חשש כיוון שהוא פחות מכזית .ויש מחמירים כשיש הרבה
פירורים ויצטרפו לכזית.
 816ובבית יוסף הובאו שני טעמים( :א) ברזל מקצר ימי האדם ,ואינו דין שיהיה מונח על השולחן שדומה למזבח
שמאריך ימי האדם ועל כן נאמר "לא תניף עליהם ברזל" (ב) לפי שפעם אחת הגיע אחד לברכת המזון לברכת "בונה
ירושלים" ונזכר בחורבן הבית ותקע סכין בבטנו.
817וראה בפסקי תשובות שהביא טעמים נוספים למים אחרונים על פי הסוד.
 818כפי השיעור המבואר בסימן קסב סעיף ב'.
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סעיף ב' -
נטילת מים אחרונים על גבי כלי:
שו"ע  :820מים אחרונים אין נוטלים על גבי קרקע אלא בכלי [מ"ב  -ולא תוחב היד לכלי אלא שופך
המים על ידיו שירד לתוך הכלי] ,מפני רוח רעה ששורה עליהם [מ"ב  -ויש חשש סכנה לעובר
עליהם  .]821ואם אין לו כלי  -נוטל על גבי עצים דקים וכיוצא בהן [מ"ב  -כמו אבנים דקים וקוצים,
שנבלעים בהם המים ואינם מתקבצים למקום אחד].

סעיף ג' -
מ ידת החום של מי הנטילה:
שו"ע  :822אין נוטלין בחמין שהיד נכוית בהם [מ"ב  -אבל בפושרים מותר  ,]823מפני שמפעפעין
[פירוש  -מבעבעין מלשון שחין אבעבועות] את הידיים [מ"ב  -שמרככים את הידיים ומבליעים בהן
את זוהמת התבשיל] ,ואין מעבירין את הזוהמא.

סעיפים ד' -ה'
אופן הנטילה:
א  .מקום הידיים שצריך נטילה [ד']:
שו"ע עפ"י הרשב"א וטור :אין צריך ליטול אלא עד פרק שני של אצבעות [מ"ב  -לפחות עד סוף
שני פרקי האצבעות ובאגודל את הפרק הראשון] .והסביר במשנה ברורה שאם היו ידיו מלוכלכות
מן המאכל  -חייב ליטול כל המקום המלוכלך.
ב .השפלת ידיו בעת הנטילה [ה']:
שו"ע  :824צריך שישפיל ראשי אצבעותיו ,כדי שתרד הזוהמה [משנה ברורה  -מן הלכלוך שבידיו על
ידי הנטילה].

סעיף ו' -
סדר הקדימות בנטילת מים אחרונים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מו עמוד ב:
מים אחרונים מהיכן מתחילין?
אמר ליה :מן הקטן.
וגדול יתיב וידיו מזוהמות עד שנוטלין כולן?
 819אולם ,אם יש לו רק שיעור למים ראשונים  -מים ראשונים קודמים [פסקי תשובות  -ומכל מקום ינקה ידיו במשהו
לפני ברכת המזון] ,משום שהיום שאין מצוי מלח סדומית ואינם חובה כל כך כמו מים ראשונים.
 820על פי הגמרא במסכת חולין (קה ,א) בהבנת הרשב"א וטור.
821ובמקום שאין עוברים שם  -יכולים לטול על גבי הקרקע.
 822על פי הגמרא שם.
823אולם רש"ל פסק דווקא צוננים ,אולם אם אין לו אלא הפושרים בוודאי שאין להחמיר.
 824על פי הגמרא במסכת סוטה (ד ,ב).
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אמר ליה :לא מסלקי תכא מקמיה עד דנמטי מיא לגביה.
אמר רב ששת :אנא מתניתא ידענא דתניא...מים אחרונים ,בזמן שהם חמשה  -מתחילין מן הגדול ,ובזמן שהם מאה -
מתחילין מן הקטן עד שמגיעים אצל חמשי ,וחוזרין ומתחילין מן הגדול .ולמקום שמים אחרונים חוזרין  -לשם ברכה
חוזרת.

ראש הגלות מסביר מנהג של פרסיים שבמים אחרונים מתחיל סדר הנטילה מהקטן ,ואין בכך חוסר כבוד
לגדול ,משום שאין הגדול ממתין בידיים מזוהמות אלא הוא ממשיך באכילתו .אולם רב ששת מסביר שאין
צורך ללמוד מהפרסיים ,משום שיש ברייתא מפורשת שממנה אפשר ללמוד את סדר נטילת מים אחרונים.
וכך הוא הסדר :אם מספר הסועדים הוא חמישה  -הגדול מתחיל בנטילת המים האחרונים ,אולם אם
מספר הסועדים הוא מאה [רש"י  -לא דווקא ,והוא הדין כשיש עשרה]  -מתחילים מן הקטן ,עד שמגיעים
אצל החמישי בגדלות ואז חוזרים ומתחילים מן הגדול .ואותו הגדול שנטל ידיו תחילה  -הוא המברך ברכת
המזון .והסביר הרשב"א שלא מדובר שיש כבוד בנטילת ידיים מזוהמות במים אחרונה ,אדרבה ,בגמרא
מבואר בהמשך שאין מכבדים בזה ,אלא שהואיל והנוטל מים אחרונים תחילה הוא המברך ויש לכבד את
הגדול בברכה ,ממילא יש להקדימו גם בנטילת מים האחרונים .ואם ציווה הגדול לכבד אחר בברכה  -הוא
נוטל ראשון .והטעם שתקנו חכמים שהמברך ייטול ראשון מבין החמישה הוא כדי שיעיין בברכת המזון
קודם שיברך ושיערו חכמים שהזמן שבו נוטלים ארבעה אנשים את ידיהם אחריו די בו לעיון זה וכן אין
בכך הפסק בין נטילה לברכה.

שו"ע :אם המסובין רבים ,עד חמישה  -מתחילין מן המברך .ואם הם יותר  -מתחילין מן הקטן
ונוטלים דרך ישיבתן ,ואין מכבדים זה את זה ליטול עד שמגיעים לחמישה האחרונים .וכיוון שלא
נשארו אלא חמישה שלא נטלו  -מתחילין מן המברך.

סעיף ז' -
אין ברכה על מים אחרונים:
שו"ע עפ"י בעל הלכ ות גדולות :אין מברכין שום ברכה על מים אחרונים .והסביר במשנה ברורה
שהסיבה כאמור למים אחרונים הוא חשש למלח סדומית שפוגע בעיניים וכיוון שכך אין לברך על
נטילה זו ,כמו שאין מברכים על שמירה משאר הסכנות .825

סעיף ח' -
ניגוב הידיים:
רשב"א :אין צריך לנגב את המים האחרונים ,והסביר במשנה ברורה כיוון שאינם באים רק
לנקות את הידיים ,גם בלא ניגוב הן נקיות.
רמב"ם :צריך לנגב את המים האחרונים ולאחר מכן מברך ,והסביר במשנה ברורה שהרמב"ם
סובר נקרא נטילה בלי ניגוב.
 825כגון המסנן מים בלילה מפני העלוקה .ואף לפי הטעם הנוסף שנטילת מים אחרונים משום ניקיון הזוהמה קודם
ברכת המזון  -אין לברך ,לפי שעכשיו אין עושים את המצווה כתקנת חכמים שהיו נוהגים למשוח ידיהם בשמן ערב
אחר הנטילה להעביר את הזוהמה מהידיים ,וכיוון ש אין אנו עושים המצווה כתיקונה נהגו שלא לברך בכל אופן.
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פסק ההלכה:
שו"ע  :826יש אומרים שמים אחרונים אינם צריכים ניגוב ,ולהרמב"ם מנגב ואחר כך מברך.

סעיף ט' -
מים אחרונים בשאר משקים:
שו"ע עפ"י שולחן ארבע וראב"ד :מים אחרונים נוטלים בכל מיני משקים [מ"ב  -שגם הם מנקים
הידיים מהזוהמה כמו מים  .]827וסייג במשנה ברורה שמדובר דווקא שלא היה מים ,אולם אם יש
לו מים  -אינו נוטל בשאר משקים.

סעיף י' -
מ נהג שלא ליטול מים אחרונים:
שו"ע עפ"י תוספות :יש אומרים שאין נוהגים ליטול מים אחרונים ,ואפילו לנוהגים כן ,אדם
שהוא אסטניס ורגיל ליטול אחר הסעודה  -לדידה הו ידיים מזוהמות ,וצריך ליטול ידיו קודם
ברכת המזון .והסביר במשנה ברורה מפני שעכשיו( :א) אין מלח סדומית מצוי בינינו( .ב) אין
מקפידים לרחוץ הידיים מלכלוך המאכל ואין זה בגדר זוהמה.

סימן קפב'
סעיף א' -
חובת כוס בברכת המזון:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קה עמוד ב:
תניא :הנכנס לביתו במוצאי שבת  -מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואחר כך אומר הבדלה על הכוס .ואם אין
לו א לא כוס אחד  -מניחו עד לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו...
שמע מינה ברכה טעונה כוס.

הברייתא אומרת שאם אדם נכנס לביתו במוצאי שבת ויש לו כוס אחת של יין  -מסדר את כל הברכות אחרי
ברכת המזון ,כי אם יבדיל עכשיו לא יישאר לו יין לברך עליו ברכת המזון לאחר סעודת הלילה .מכאן
מסיקה הגמרא שברכת המזון טעונה כוס .חלקו הראשונים בשתיים האם( :א) גמרא הזו נפסקת להלכה.
(ב) לסוברים שגמרא זו נפסקה להלכה ,האם טעונה כוס ביחיד או דווקא בשלושה:

רשב"ם :גמרא זו נפסקה להלכה וברכת המזון טעונה כוס ,ואפילו יחידי שבמברך ברכת המזון
צריך לברך עם כוס של יין .והסיק בכלבו שכאשר שניים אוכלים יחד ,צריך כל אחד לקחת כוסו
לברכת המזון  .828והסביר במשנה ברורה שברוב הברכות שתיקנו חז"ל תקנו לסדר על הכוס ,שכך
הוא דרך כבוד ושבח נאה לסדר שבחו על הכוס וכמו שכתוב "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".
 826פסיקת המחבר אינה חד ברורה .מצד אחד הלכה כרמב"ם לפי הכלל שהלכה כיש אומרים אחרון (יש חולקים על
כלל זה) ,וכן שמו הוזכר .מצד שני ,הביא את הדעה הראשונה בלשון רבים מול הרמב"ם היחידי .לכן פסק במשנה
ברורה שלכתחילה ינגב ידיו לצאת ידי כולם.
 827כגון שמן ,דבש ,וחלב .זולת יין שמפני חשיבותו אין לנטול בו מים אחרונים.
 828שבשלושה ויותר שמזמנים יחד ,אחד מברך על הכוס ומוציא את כולם כמו שמוציאם בברכת הזימון .אבל בשניים
שמצווה לחלק ואין אחד מוציא את חברו ,אם כן צריך כל אחד גם כוס בפני עצמו.
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תוספות :גמרא זו נפסקה ל הלכה וברכת המזון טעונה כוס ,אולם נהגו שדווקא שלושה שמברכים
ברכת המזון צריכים לברך על כוס של יין .למרות שמצד לשון הברייתא שכתבה "הנכנס" משמע
אפילו יחידי.
רמב"ם ורי"ף :גמרא זו לא נפסקה להלכה וברכת המזון אינה טעונה כוס ,ויש להבין את הגמרא
רק למצווה מן המובחר .והסביר בבית יוסף שפסק זה מסתמך על הגמרא בהמשך (קיז ,ב) שרבא
אומר שכוס שלישית מתוך ארבע הכוסות בפסח ,שמברכים אותה בברכת המזון אינה מטעם
שברכת המזון טעונה כוס אלא משום דרך חירות.
רשב"א :גמרא זו לא נפסקה להלכה וברכת המזון אינה טעונה כוס ואף למצווה מן המובחר לא
צריך לברך ברכת המזון על הכוס.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם ורי"ף  :829יש 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 [מ"ב  -כמו בדין הבדלה  .]830ולפי זה ,אם שניים אוכלים יחד  -צריך לקחת כל אחד כוס
לברכת המזון .ויש אומרים שאינה טעונה כוס אלא בשלושה .ויש אומרים שאינה טעונה כוס כלל,
אפילו בשלושה.
הגה :ומכל מקום מצווה מן המובחר לברך על הכוס.

סעיף ב' -
סוג המשקה בכוס ברכת המזון:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קז עמוד א:
תנו רבנן... :אין מברכין אלא על היין...
אמר אביי :הכי קאמר ,אין אומרים "הבא כוס של ברכה לברך" ,אלא על היין.

אביי מסביר את הברייתא שכאשר מברכים ברכת המזון על "כוס של ברכה"  -אין מברכים אותה על שום
משקה חוץ מיין .חלקו בראשונים האם ניתן לברך גם על שכר:

רשב"ם ומרדכי :אין מברכים על השכר ,משום שאינו נחשב חמר מדינה .ואפילו אם קבע סעודתו
על השכר שתוך הסעודה סמך על משקה והיה עיקר שתייתו ממנו  -אינו מועיל כדי לברכם בו ברכת
המזון.
רא"ש וטור :יש לחלק האם היין מצוי או לא .אם היין מצוי  -אין מברכים על השכר ,אם אין היין
מצוי  -מברכים על השכר.

829ראה הלכה ברורה על פי הכלל שהלכה כיש אומרים האחרון .אולם במשנה ברורה סבור שהמחבר לא הכריע.
 830שאם מצפה שיהיה לו כוס למחר ,מבטל סעודת לילה וימתין על הכוס .פסק זה הוא על פי דברי הטור ,אולם במגן
אברהם וגר"א לא הסכימו להשוואה זו.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :כוס ברכת המזון אינו אלא של יין ,ולא משאר משקים אפילו קבע סעודתו עליהם.
ואם אין יין מצוי [מ"ב  -שאין היין מצוי הרבה בעיר  ]831באותו מקום והשכר או שאר משקין הוו
חמר מדינה  -מברכין עליהם ,חוץ מן המים.
רמ"א :ומה שנוהגין במדינות אלו לברך על השכר  -אין למחות  .832דהא( :א) יש אומרים דאינו
טעון כוס כלל( .ב) ועוד ,דהא עיקר חמר מדינה הוא שכר וקובעין הסעודה עליו .ואף על גב דיין
נמצא בעיר ,מכל מקום לא מיקרי מצוי לדבר זה שהוא ביוקר ,ואי אפשר לקנות יין בכל סעודה
לברך עליו [מ"ב  -אבל אם יש לו יין בביתו ,צריך לברך עליו] .אמנם המצווה מן המובחר לברך על
יין.
רמ"א  -מנהג שיחיד על הכוס:
ויש מדקדקין כשמברכין ביחיד על היין שלא לאחוז הכוס בידם ,רק מניחין אותו על השולחן
לפניהם [מ"ב  -ובזה יוצאים ידי כולם  ,]833ונכון מנהג זה על דרך הקבלה [מ"ב  -וכיום מנהג העולם
שאין מברכים על הכוס ביחיד כלל].

סעיף ג' -
ברכת המזון על כוס פגומה:
שו"ע  :834צריך שלא יהא פגום ,שאם שתה ממנו  -פגמו [מ"ב  -ואינו ראוי עוד לברך עליו ברכת
המזון] .אבל אם שפך ממנו לתוך ידו [מ"ב  -או טעמו באצבעו] או כלי  -אין בכך כלום [מ"ב -
שדווקא אם שתה ממנו בפיו פגמו] .ואפילו שתה מהכד או מחבית קטנה  -הוי פגום [מ"ב  -רוצה
לומר ,כל מה שיש בזו החבית  .]835אבל אם שתה מחבית של עץ גדולה  -אין להקפיד [מ"ב  -אולם יש
לחשוש לכתחילה לדבריהם  .]836יש מי שאומר שאפילו מים פגומים ,פסולים למזוג בהם כוס של
ברכה.

סעיף ד' -
פגימת הכוס אצל שאר המסובים:
אהל מועד ותוספות :שאר המסובים צריכים לשתות מכוס שאינה פגומה .לפיכך ,אם היה לפני כל
אחד מן המסובים כוס של ברכה  -אין צריך המברך לשפוך מכוסו לתוך הכוסות שלפני המסובים,
אולם אם היה היין של המסובים פגום  -צריך המברך לשפוך מכוסו לתוך הכוסות שלפני
המסובים ,כדי לתקן את היין שבכוסות שלפניהם מפגימתו.
831כלומר ,אפילו אם נמצא יין בעיר אלא שאינו מצוי הרבה ,ומפני זה עיקר שתיית בני העיר הוא שכר ושאר משקים.
 832כלומר ,הרמ"א מקל שנוהגים לברך על השכר ,אפילו שהיין מצוי בעיר ומסיים שמצווה מן המובחר ביין.
 833שהמדקדקים שמברכים על הכוס הוא לצאת ידי חובה של הדעה הראשונה שבסעיף א' שגם יחיד טעון כוס ,ורק
מהזוהר משמע שיחיד לא יברך על הכוס .ועל כן ,מברכים ואין אוחזים בידם ובזה יוצאים ידי הכל ,שאפילו האומרים
טעונה כוס ,הרי הכוס לפניו על השולחן ואחיזתו אינה אלא למצווה מן המובחר לדברי הכל.
 834על פי הגמרות במסכת פסחים (קו ,א) וברכות (נב ,א).
835אף ששפכו אחר כך לכלים אחרים.
836שלא להניח לשתות אפילו מפי הברז בחבית גדולה.
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רא"ה :שאר המסובים יכולים לשתות מכוס פגומה ורק המברך בעצמו צריך לשתות מכוס שאינה
פגומה .לפיכך ,אם היה היין של המסובים פגום  -אין צריך המברך לשפוך מכוסו לתוך הכוסות
שלפני המסובים ,אלא כל אחד שותה מכוסו הפגומה.
פסק ההלכה:
שו"ע כאהל מועד  :837אם היו כוסות המסובין פגומים  -צריך לתת מכוס הברכה לתוכם .ויש מי
שאומר שאינו צריך .והסביר במשנה ברורה שאם רק המברך אוחז כוס בידו ואז המסובים בעל
כורחם טועמים מכוס פגום אחר ששתה הוא  -רשאים לשתות ,כיוון שמתחילה היה כוס שלם
ונחשב הכל כאחד.
הגה :עיין לעיל סימן קצ וסימן רעא [מ"ב  -רוצה לומר ,שם סתם המחבר כדעה הראשונה].

סעיפים ה' -ו'
תיקון כוס של יין פגום:
א .החזרת כוס פגום לקנקן (ה'):
שו"ע עפ"י המהר"ם מרוטנברג :אם החזיר יין של כוס פגום לקנקן  -היין שבקנקן כשר ,משום
דקמא קמא בטיל [מ"ב  -ובלבד שיהיה היין שבקנקן יותר מהיין שבכוס] .והסביר במשנה ברורה
שדווקא בדיעבד ,אבל לכתחילה אסור לעשות כן ,ולכן נוהגים להוסיף עליו מתחילה מעט מהקנקן
ובזה מתוקן ואחר כך שופכים אותו לקנקן ואז כשר היין להוציא לברכה .838
ב .הוספת יין לכוס הפגום (ו'):
שו"ע עפ"י הרא"ש :יכולין לתקן כוס פגום על ידי שיוסיפו מעט יין [מ"ב  -שעניין פגום אינו פסול
ממש משום ששתה ממנו מעט] ,ואפילו על ידי שיוסיפו עליו מים מיתקן [מ"ב  -ודווקא שהיין חזק,
שאינו מתקלקל על ידי המזיגה].

סעיף ז' -
שתייה מכוס פגום בשעת הדחק:
שו"ע עפ"י רמב"ם ומהר"ם מרוטנברג :בשעת הדחק [מ"ב  -שאין לו כוס אחר ואין לו במה לתקן
את הכוס הזה]  -מברכין על כוס פגום.
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

העברה מכוס גדולה לקטנה  -כאשר צריך לברך על כוס פגום ,אם יש לו כוס קטנה
שמחזיקה רביעית  -ישפוך מהכוס הגדולה לקטנה ,משום שעל ידי זה מתקן את הפגימה
קצת.

 837על פי הגהת הרמ"א לקמן.
838והסביר בהלכה ברורה שזו דרך התיקון של יין מפגימתו לכל הדעות.
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.2

מילוי הכוס בפת  -אם הכוס אינה פגומה אבל היא אינה מלאה  -מועיל למלא את הכוס
בחתיכת פת אחת.

סימן קפג'
סעיף א' -
שטיפה והדחה בכוס של ברכה:
שו"ע  :839כוס של ברכה טעון הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ [מ"ב  -והוא הדין אם קינחו במפה עד
שהוא נקי] .ואם הוא נקי ואין שיורי כוסות [מ"ב  -שאריות יין ששרה בו פת]  -אינו צריך [מ"ב -
וטוב להדיח אפילו שאין בו שאריות ,אם לא שהוא נקי וצח .]840

סעיף ב' -
מזיגת מים לכוס של ברכה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד ב:
אמר רבי יוסי ברבי חנינא :מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה ,שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים.
מאי טעמא?
אמר רב אושעיא :בעינן מצוה מן המובחר...
אמר רבי זירא אמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא :עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה..חי...

רבי יוסי מתייחס למחלוקת שמובאת בגמרא (לגבי הגדרת יין חזק שלא נתנו בו מים) ומסביר שלדעת כולם
כוס של ברכת המזון  -אין מברכים עד שייתן לתוכו מים .והסביר רב אושעיא שעושים זאת ,מפני שצריכים
אנו לעשות מצווה מן המובחר .בהמשך הגמרא מובא שבכוס של ברכה צריך שיהיה "חי" .אם כן ,ישנה
לכאורה סתירה בגמרא ,שהרי גם חכמים מודים שכוס של ברכה אין מברכים עד שייתן לתוכה מים ,אולם
לפי דברי רבי זירא צריך שיהיה היין שבכוס חי ולא מזוג במים .חלקו הראשונים ביישוב הקושי ובהגדרת
המושג "חי":

רי"ף ורמב"ם :צריך שבתחילת ברכת המזון יהיה היין חי וזו כוונת דברי רבי זירא וכך יש לגרוס
בגמרא "חי עד ברכת הארץ" ,אולם כאשר מגיע ל"ברכת הארץ" צריך למזוג מים בכוס וזו כוונת
חכמים .והסביר רבינו יונה הטעם :להודיע שבח הארץ שיינותיה חזקים ויש לערב בהם מים
רבים.
רבינו תם :צריך שבתחילת ברכת המזון יהיה היין מזוג קצת במים אבל לא בתיקונו ,שהרי אין
מברכים על הכוס עד שייתן לתוכו מים כדברי חכמים ועדיין היין בגדר חי .אולם כאשר מגיע
ל"ברכת הארץ" צריך למזוג מים ביחס של אחד לשלוש.
רש"י א' :יש ליישב את הקושי בכך שרבי זירא עסק בכך ששפיכת היין לכוס צריכה להיות ביין חי
ורק לאחר מכן מוזג את המים ,אולם לעניין ברכה צריך שיהיה מזוג וכדברי חכמים [בית יוסף -
והמזיגה קודם ברכת המזון].
 839על פי הגמרא בברכות (נא ,א) ,והוספה של "שיורי כוסות" על פי תוספות ורבינו יונה.
840והביאו בהלכה ברורה ובפסקי תשובות שעל פי המקובלים צריך לשטוף ולהדיח את הכוס אפילו אם לא שתו ממנה
כלל והיא נקייה לגמרי .ורק אם אין לו מים  -די בכך שיקנח את הכוס במפה מבפנים ומבחוץ.
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רש"י ב' :הגדרת "חי" היא שהיין הוצא מן החבית לשם הברכה .והסביר בבית יוסף שלפי הסבר
זה אין קושי כלל עם שיטת חכמים ,שהרי צריך שיהיה חי אינו קשור כלל לנתינת מים .לפיכך,
צריך שיהיה היין יוצא מהחבית לשם ברכה ויש למזוג מים לתוך היין של ברכת המזון.
טור :יש ל חלק בין היינות שהיו בתקופת התלמוד ליינות בתקופתנו .היינות בתקופת התלמוד -
היה צריך מזיגה של מים ,והסביר בבית יוסף שום שהיינות היו חזקים .אולם היינות בתקופתנו -
אינם צריכים מזיגה ,והסביר בבית יוסף שלמרות שמעיקר הדין אינם צריכים מזיגה ,מכל מקום
נהגו העולם למזו ג בברכת הארץ גם יין שאינו חזק.
סיכום שיטות הראשונים :841
חכמים  -צריך לתת מים בכוס

רבי זירא  -צריך שהכוס יהיה חי

רי"ף

בברכת "הארץ" צריך לתת מים

עד ברכת "הארץ" היין צריך להיות חי

רבינו תם

בברכת "הארץ" מוזג מים ביחס של אחד

עד ברכת "הארץ" היין צריך להיות עם

לשלוש.

מעט מים

רש"י א'

צריך לתת מים בכוס של ברכת המזון

שפיכה הראשונית של היין צריכה להיות
ביין חי ולאח"כ מוסיף מים.

רש"י ב'

צריך לתת מים בכוס ברכת המזון

היין יוצא מהחבית לשם ברכה

פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף :ייתן היין לתוכו חי ,עד שמגיע ל"ברכת הארץ" [מ"ב  -לתחילה של הברכה] ואז מוזגו
להודיע שבח הארץ.
רמ"א כטור :ויש אומרים דאם היין אינו חזק  -אינו צריך למוזגו ,וכן נוהגין באלו הארצות.
רמ"א  -מספר דינים:
 .1הוצאת היין מהחבית  -ויוציאנו מן החבית לשם ברכה [למצווה מן המובחר  .]842ונראה
דלדידן שאין לנו הרבה יין  -אין צריך רק לשפכו מן הקנקן ששומרים בו היין לשם ברכה,
וחבית לאו דווקא .וכן נוהגין במדינות אלו.
כוס מלאה  -וכוס של ברכה ימלאנו שיהא מלא על כל גדותיו [מ"ב  -מצווה מן המובחר,
.2
אולם לא מעכב].

סעיף ג' -
כוס של ברכה שלמה:
שו"ע עפ"י הטור :צריך לחזור אחר כוס שלם [מ"ב  -שלא יהיה גוף הכוס שבור ולא פגום אפילו
חסרון מועט  .]843ודקדק במשנה ברורה שמלשון זה משמע שכוס שלמה הוא רק לכתחילה ואין
עיכוב בדבר.
841הטור לא בא לבאר את הגמרא ,אלא לומר שלמרות ההבנות בגמרא " -ביין שלנו אין צריך מזיגה".
842והסביר בשער הציון שתנאי זה הוא לצאת גם ידי חובת הפירוש ברש"י ב'.
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סעיף ד' -
אופן התנהלות המברך עם הכוס :844
שו"ע:
.1

.2
.3
.4

מקבלו בשתי ידיו [מ"ב  -כדי להראות חביבות קבלת הכוס עליו] ,וכשמתחיל לברך נוטלו
בימינו [מ"ב  -אוחז ביד אחת כדי שלא יהיה נראה עליו כמשוי וביד ימין שהוא העיקר],
ולא יסייע בשמאל [הגה  -והיינו דווקא שלא תיגע השמאל בכוס .אבל אם נותן השמאל
תחת הימין לסייעה  -מותר .]845
ומגביהו מהקרקע טפח ,אם הוא יושב על גבי קרקע .ואם הוא מיסב בשולחן  -מגביהו מעל
השולחן טפח [מ"ב  -כדי שהכוס יהיה נראה לכל המסובים ויסתכלו בו].
ונותן בו עיניו שלא יסיח דעתו [הגה  -ועל כן אין לוקחין כוס שפיו צר ,שקורין גלוק
קלא"ז ,לברך עליו .]846
ומשגרו לאשתו שתשתה ממנו [מ"ב  -שעל ידי כוס של ברכה מתברכת האישה ,ואפילו לא
אכלה האישה עמהם].

סעיף ה' -
אחיזת הכוס אצל איטר:
שו"ע עפ"י שיבולי הלקט :יש מי שאומר שאם המברך איטר [בלעז מנצ"ינו]  -אוחז הכוס בימינו,
שהוא שמאל כל אדם .והסביר במשנה ברורה שאם הוא שולט בשתי ידיו  -אוחז בימין ,שהוא ימין
לכל אדם.

סעיף ו' -
שיחה אחרי מזיגת כוס הברכה:
שו"ע  :847משנתנו לו כוס לברך [מ"ב  -ועד אחר שתייתו  - ]848לא ישיח המברך .והמסובין  -אין להם
להשיח משהתחיל המברך [מ"ב  -אבל מקודם רשאים לשוחח  ,]849לא מבעיא בשעת שהוא מברך,
שצריכין לשמוע ולהבין מה שאומר המברך [מ"ב  -ובכך מוציא אותם ידי חובה] ,אלא אפילו בין

843והוסיף פרטים נוספים( :א) סדוק  -יש להקפיד לכתחילה ,אפילו בלא חסרון כלל ,היינו שאין היין נוטף דרך הסדק.
(ב) גוף הכוס שלם  -ורק בסיסו נשבר ,גם כן יש להקפיד ואפילו יכול לעמוד על בסיסו .אולם אם אין לו אחר  -יש
להק ל( .ג) מכסה של כלי  -מותר להשתמש בו ,כשאין לו כלי אחר .וראה בהלכה ברורה לעניין כוס חד פעמית.
 844על פי הגמרא במסכת ברכות (נא ,ב).
845והסביר במשנה ברורה שהכוס מונח על כף ימין ונותן את שמאל מתחת כדי לסמוך את יד ימין ומותר הדבר כי אינו
נוגע בכוס .אולם האחרונים החמירו בזה ,אם לא לצורך .וכתב השל"ה על פי הקבלה שנכון שיעמיד הכוס על כף ימינו
והאצבעות יהיו זקופים סביב.
846אולם במשנה ברורה כתב שאין להקפיד בזה אם אינו יכול להשיג כלי אחר ,כי כוונת הגמרא שנותן עיניו הוא בכוס
ולא במה שבתוכו.
 847על פי הגמרא במסכת ברכות (נא ,ב) וראשונים שמובאים בבית יוסף.
848שהוא לאחר גמר ברכת המזון.
 849אף שכבר נטל המברך את הכוס בידו .ויש מן הפוסקים שסוברים להחמיר בזה ,ונכון לחשוש לדבריהם.
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ברכה לברכה אין להם להשיח [מ"ב  -שכיוון ששומע כעונה  .]850ואם עברו ושחו בין ברכה לברכה
בשעה שהמברך שותק מעט  -יצאו [הגה  -אפילו אם שח המברך עצמו] ,אבל אם שחו בשעה שהוא
מברך  -לא יצאו .851
א .אחרונים  -שיחה במזיד או בשוגג:
מגן אברהם :כל האמור בשולחן ערוך הוא שהשיחה בשוגג ,אולם אם שוחחו במזיד  -חוזר לראש
ברכת המזון כמו בתפילה ,אפילו בשיחה מועטת ואפילו בין ברכה לברכה.
משנה ברורה :אין לחזור לראש התפילה אפילו אם שוחחו במזיד ,שכבר באליה רבה הסתפק בדין
זה ונשאר בצריך עיון .ומכל מקום ,לכתחילה יש להיזהר בזה.
ב .משנה ברורה  -הפסק בשיהוי מרובה:
אם היה שיהוי מרובה שהיה יכול באו תו הזמן לגמור כל ברכת המזון מראש ועד סוף ,אפילו לא
שח כלל בינתים .אם היה השיהוי באמצע ברכה  -חוזר לראש הברכה ,אולם אם שהה בין ברכה
לברכה  -אינו חוזר.

סעיף ז' -
המסובים אומרים ברכת המזון עם המברך:
שו"ע עפ"י שיבולי לקט :נכון הדבר שכל אחד מהמסובין יאמר בלחש עם המברך כל ברכה וברכה
[מ"ב  -ועל כל פנים יזהרו לומר עמו בלחש ברכה ראשונה  ,]852ואפילו החתימות.
הגה :ויקדים לסיים קצת קודם המברך ,כדי שיענה אמן ,כדלעיל סימן נט' .אין נותנין כוס של
ברכה אלא לטוב עין [מ"ב  -שהוא שונא בצע וגומל חסד בממונו].

סעיף ח' -
הפסק מפני היראה\הכבוד בברכת המזון:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :לעניין לשאול בברכת המזון מפני היראה או מפני הכבוד  -יש מי
שאומר שדינה כתפלה [מ"ב  -שאין שואלים ומשיבים כלל .]853

סעיף ט' -
ישיבה בברכת המזון:
שו"ע  :854צריך ליישב בשעה שמברך [מ"ב  -גם בברכה רביעית  .]855בין אם היה הולך בביתו
כשאכל ,או עומד או מיסב  -כשמגיע לברך צריך ליישב ,כדי שיוכל לכוין יותר .וגם לא יהא מיסב,
שהוא דרך גאווה אלא ישב באימה.
850והרי הם כמברך עצמו.
851וראה במשנה ברורה שדין זה תלוי בעוד תנאים נוספים ואכמ"ל.
 852משום שיש פוסקים זה חלק מהזימון ולכן י אמר המברך בקול את הברכה הראשונה והם יאמרו איתו בלחש מילה
במילה ,וכך המנהג הוא ולא לשתוק ולשמוע את המברך .ואם שותקים צריך להודיע להם שהוא מוציא אותם ידי
חובה.
 853והטעם :חכמים החמירו בברכת המזון שאין מברכים אלא במקום אחד כתפילה ,להוציא מקריאת שמע שיכול
לאומרה במהלך מן פסוק ראשון ואילך.
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הגה :נראה לי דלאו דוקא המברך ,אלא הוא הדין כל המסובין לא ישבו בקלות ראש אלא באימה.
מיהו ,אם לא עשה כן ,אפילו בירך מהלך  -בדיעבד יצא.

סעיף י' -
ישיבה בברכת מעין שלוש:
שו"ע עפ"י הרמב"ם ומרדכי :יש אומרים שגם ברכת מעין שלוש צריך לאמרה מיושב.

סעיף יא' -
ישיבה בברכת המזון למהלך בדרך:
שו"ע עפ"י הרא"ש :אם היה מהלך בדרך ואוכל  -אינו צריך ליישב ולברך ,לפי שאין דעתו מיושבת
עליו [מ"ב  -מפני שיקשה עליו איחור דרכו ולא יוכל לכוון יפה] .והסביר במשנה ברורה שמדובר
דווקא שמהלך בדרך ואוכל ,אבל אם אכילתו הייתה בישיבה  -צריך לברך גם כן בישיבה.

סעיף יב' -
התעסקות במלאכה בשעת הברכה:
שו"ע  :856אסור לברך [מ"ב  -כל הברכות] והוא עוסק במלאכתו.

סימן קפד'
סעיף א' -
אכל ויצא ממקומו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נא עמוד ב:
משנה :מי שאכל ושכח ולא בירך .בית שמאי אומרים  -יחזור למקומו ויברך ובית הלל אומרים יברך במקום שזנכר.
גמרא (נג ,ב) :מחלוקת ששכח ,אבל במזיד יחזור למקומו ויברך.

המשנה מציגה מחלוקת במקרה שאדם אכל סעודה ולא בירך ברכת המזון ויצא מהמקום שאכל :בית
שמאי  -חוזר למקומו ויברך ברכת המזון ,בית הלל  -יכול לברך במקום שבו נזכר ואינו חייב לחזור למקום
שבו אכל כדי לברך שם .הגמרא מסבירה שהמחלוקת היא דווקא שהאדם שכח לברך לפני שיצא ממקומו,
אבל אם עזב את מקומו במזיד בלי לברך  -דברי הכל שיחזור למקומו ויברך .חלקו הראשונים כמו מי
ההלכה:

רא"ש ורבינו יונה :הלכה כבית שמאי ,ואף בשוגג צריך לכתחילה למקומו .והסביר בבית יוסף
שמכיוון שכך ,במזיד מחמירים יותר שאף בדיעבד לא יצא.
רמב"ם :הלכה כבית הלל שבמקרה ששכח אינו צריך לחזור .אבל אם במזיד בירך במקום שנזכר
בו ולא חזר למקומו  -יצא ידי חובתו ,למרות שבמזיד צריך לחזור למקומו .והסביר בבית יוסף
 854על פי הגמרא במסכת ברכות (נא ,ב).
 855למרות שהיא מדרבנן ,כדי שלא יזלזלו בה.
 856על פי הגמרא בירושלמי ברכות פרק ב הלכה ה'.
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שמכיוון שבשוגג אף לכתחילה מברך במקום שנזכר ,די לנו שנחמיר במזיד שלכתחילה צריך לחזור
למקומו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :מי שאכל במקום אחד  -צריך לברך קודם שיעקור ממקומו [הגה  -ועיין לעיל סימן
קעח'] .ואם יצא ממקומו ולא בירך ,אם היה במזיד  -יחזור למקומו ויברך [מ"ב  -אפילו כבר הלך
מרחק של כמה מילין  ,]857ואם בירך במקום שנזכר  -יצא[ .הגה  -ודווקא לדעת הרמב"ם ,אבל
לדעת הרא"ש דסביריה ליה דאף בשוגג יחזור למקומו לכתחילה ,במזיד אף בדיעבד לא יצא] .ואם
היה בשוגג ,להרמב"ם יברך במקום שנזכר ,ולרבינו יונה והרא"ש גם הוא יחזור למקומו ויברך
[מ"ב  -וכך נכון למעשה לחזור למקומו ,אם לא שהוא שעת הדחק].
משנה ברורה בשם אחרונים :כאשר שכח לברך בשוגג  -יחזור למקומו ויברך ,אולם בשעת הדחק
יוכל לסמוך על דעת הרמב"ם שלא לחזור למקומו.
משנה ברורה  -שינוי מקום לענין ברכת המזון במקום האכילה:
 .1מפינה לפינה באותו בית  -מותר אפילו שבית גדול ואין רואה את מקומו הראשון.
מניעה שלא יוכל לברך בחדר שאכל  -מותר לברך בחדר שסמוך לו ,אם יכול לראות
.2
מקומו שאכל.
היה בדעתו בשעת ברכת המוציא לברך בחדר אחר בא ותו בית  -אפשר להקל בשעת
.3
הדחק ,כגון שמקום שאכל אינו נקי לברך שם ,אפילו אינו רואה מקומו הראשון.

סעיף ב' -
אכל ויצא ממקומו ויש לו עוד פת:
שו"ע עפ"י רבינו פרץ :במה דברים אומרים ,כשאין לו פת עוד .אבל אם יש לו פת עוד  -יאכל
במקום השני [מ"ב  -ומועילה תקנה זו גם במזיד  ]858מעט [מ"ב  -אפילו פחות מכזית  ]859ויברך ,רק
שלא יהא רעב מאכילה ראשונה [מ"ב  -שאם הוא רעב ,הפסיד ברכת המזון של אכילה ראשונה
ועתה הוא חיוב חדש].

סעיף ג' -
ברכה במקום האכילה בעוד מאכלים:
רא"ש :יש לחלק בין שבעת המינים לשאר מיני דגן .שבעת המינים  -אינו צריך לחזור לברך במקום
שאכל ,אולם שאר מיני דגן  -חוזר לברך במקום שאכל .הטעם :מיני דגן מזינים את האדם.
רמב"ם :שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם.

 857אולם אם הוא רחוק כל כך ,שעד שיחזור למקומו יתעכל המזון ויפסיד ברכתו לגמרי  -יברך כאן.
858ואין צריך לברך תחילה ברכת ה מוציא ולא ברכת המזון על מה כבר אכל ,ואחר אכילת פת שכאן יברך ברכת המזון,
ויעלה למקום האכילה שאכל במקום אחר.
859שמכל מקום מצטרף זה לאכילה שאכל במקום הראשון.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש  :860ויש אומרים שכל שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם .ויש אומרים
דחמשת מיני דגן דווקא [ועיין לעיל סימן קעח סעיף ה'].
הלכה ברורה  -אכל מיני דגן והלך למקום אחר קודם שבירך:
אם היה הדבר במזיד  -צריך לחזור למקומו הראשון ולברך שם ברכה אחרונה ,אבל אם היה הדבר
בשוגג וכגון ששכח לברך קודם שיצא ממקומו הראשון  -רשאי לברך ברכה אחרונה במקום השני
ואפילו לכתחילה ,ואין צריך להחמיר לחזור למקומו הראשון.

סעיף ד' -
ספק אם בירך ברכת המזון:
שו"ע עפ"י טור ורמב"ם :אכל ואינו יודע אם בירך ברכת המזון אם לאו  -צריך לברך [מ"ב  -כולל
ברכה רביעית  ]861מספק [מ"ב  -וגם יכול להוציא אדם אחר שלא בירך] ,מפני שהיא מן התורה
[מ"ב  -ודווקא כשהוא שבע .]862

סעיף ה' -
הזמן המאוחר לברכת המזון:
שו"ע  :863עד 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 .וכן נמי לעניין אכילת פירות ושתיית יין ,אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם
פירות [מ"ב  -לפירות בכלל  - ]864יברך ,אם אינו יודע לשער אם נתעכלו.
א .אחרונים  -עבר זמן ברכת המזון ורוצה לאכול מחדש:
מגן אברהם :יחזור ויברך "המוציא" אפילו לא הסיח דעתו עדיין ,שהרי בכך שהתעכל המזון הוא
הפסיד גם את הברכה הראשונה.
אבן העוזר ודרך החיים :אם לא הסיח דעתו בינתיים  -לא הפסיד את הברכה הראשונה.
ב .משנה ברורה  -אכל פת ביחד עם דברים אחרים :865
יש לחלק האם כשאכל את הדברים אחרים הסיח דעתו או לא .אם הסיח דעתו  -לא יכול לברך
ברכת המזון על הפת ,שכבר בטלה אותה אכילה .לא הסיח דעתו  -כלומר שהכל היה בסעודה אחת
 860ראה לעיל בסימן קעח סעיף ה' ,והלכה כיש אומרים בתרא.
 861למרות שהיא מדרבנן ,ותיקנו כך כדי שלא יבואו לזלז ל בברכה זו .אולם ראה בהלכה ברורה שחולק על כך וסובר
שאינו מברך את הברכה הרביעית.
 862שאם הוא לא שבע ,לרוב הפוסקים החיוב שלו הוא מדרבנן בלבד .ומכל מקום ,ראוי לירא שמיים שמסתפק אם
בירך או לא ,אפילו שלא אכל אלא כזית  -שיטול ידיו ויברך "המוציא" ויאכל כזית ויברך ברכת המזון.
 863על פי הגמרא במסכת ברכות (נא ,ב) וההוספה "וכן נמי "...על פי הרא"ש.
 864ולא אותם פירות דווקא ,כמו שהיה ניתן להסיק.
 865שאם לא היה אוכל אותם היה כבר רעב.
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(כדרך שרגילים בסעודת גדולות לשבת כמה שעות) מכל מקום יוכל לברך ברכת המזון .שכיוון
שבתוך הזמן זה אוכלים פרפראות ונחשב הכל סעודה אחת וכאילו גם הפת עדיין לא התעכלה.
ג .משנה ברורה  -אכל אכילה מועטת :866
ט"ז ואליה רבה :משערים כדי הילוך ארבע מילין שזה  72דקות ועד כדי שיעור זה מחויב לברך,
שבוודאי שבפחות מכך לא התעכל המזון.
מגן אברהם ודרך חיים :צריך לאכול יאכל על כל פנים עוד כזית פת ואחר כך יברך ברכת המזון,
ועל אותו פת שאוכל אין צריך לברך המוציא מחדש אם לא הסיח דעתו מלאכול עוד .ומכל מקום
הוסיף המשנה ברורה שאם אם לו פת  -יכול לסמוך על שיעור  72דקות.
ד .הלכה ברורה  -שיעור העיכול בסעודה גדולה:
אם אכל סעודה של פת ושבע ,ושכח לאחר מכן לברך ברכת המזון .אם מרגיש שמחמת אכילתו
אינו מתחיל להיות רעב  -יכול לברך ברכת המזון ,ובלבד שעדיין לא עברו שש שעות משעה
שאכל  .867אבל אם מרגיש שמתחיל להיות רעב  -אינו מברך ברכת המזון אפילו אם עדיין לא עברו
שש שעות משעה שאכל.

סעיף ו' -
ברכת המזון כבזית:
שו"ע  :868שיעור אכילה לברך עליה ברכת המזון [מ"ב  -אולם ברכה ראשונה בכל שהוא  - ]869בכזית
[מ"ב  -מדרבנן ,אבל מהתורה שאכל כדי שביעה .]870

סימן קפה'
סעיף א' -
ברכת המזון בכל לשון:
שו"ע עפ"י טור  :871ברכת המזון נאמרה בכל לשון [מ"ב  -שנאמר "וברכת" בכל לשון שאתה
מברך  .]872והסביר בב"ח שכל זה מצד הדין ,אבל מצווה מן המובחר שיברך בלשון הקודש.

 866כגון שאכל כזית בלבד ,ואינו יודע לשער אימתי מתחיל להיות רעב ,שהרי מיד אחר שאכל הוא עדיין רעב ורוצה
לאכול כבתחילה.
 867וראה שם בבירור הלכה שהסביר את דבריו.
 868על פי הגמרא במסכת ברכות (מה ,א).
 869משום שאסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה.
 870שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת" ,ושיעור שביעה אינו שווה בכל אדם ,אלא כל אחד יודע שביעתו ,ואם דרכו תמיד
לאכול כדי מחיתו בלבד  -גם זה נחשב שביעה.
 871על פי הגמרא במסכת סוטה (לב ,א).
 872ודווקא שמבין באותו הלשון.
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סעיף ב' -
להשמיע לאוזניו בברכת המזון:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טו עמוד א:
תניא :לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ,ואם בירך  -יצא.

הגמרא מביאה ברייתא שאם שאין לאדם לא לברך בלבו ,ואולם אם בירך בדיעבד  -יצא .והסביר רש"י
שלא יתכן ב"לבו כפשוטו" כי אז יוצא שבדיעבד שבירך בלבו יצא וזה לא ייתכן שהרי קיים לנו שהרהור
אינו נחשב כדיבור .לכן י ש להסביר שבירך ,אלא שלא השמיע לאוזנו .לפיכך ,לכתחילה לא יברך בלי
להשמיע לאוזנו אולם אם לא השמיע יצא.

שו"ע עפ"י רש"י :צריך שישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו .ואם לא השמיע לאזניו  -יצא ,ובלבד
שיוציא בשפתיו [מ"ב  -אבל אם הרהר בלבו לא יצא .]873

סעיף ג' -
להוציא אחרים בברכת המזון:
שו"ע עפ"י הכלבו :יש מי שאומר דבעל הבית עם בניו ואשתו  -צריך לברך בקול רם ,כדי שיצאו
בברכתו .והסביר במשנה ברורה שמכיוון שאינם בקיאים בעצמם לברך והם יוצאים בשמיעתם
ממנו .874

סעיף ד' -
שיכור בברכת המזון:
שו"ע  :875אפילו נשתכר כל כך עד שאינו יכול לדבר כראוי  -יכול לברך ברכת המזון .ומכל מקום
בהלכה ברורה כתב שצריך להיזהר בסעודה שלא לשתות יין כל כך עד שיגיע לכלל שיכור שאינו
יכול לדבר כראוי לפני המלך .ומה שפסק במחבר זה בדיעבד .876

סעיף ה' -
בירך ברכת המזון במקום שאינו ראוי:
שו"ע עפ"י תוספות ורא"ש :אם בירך והייתה צואה כנגדו או שהיה שיכור [פירוש  -לגמרי ,]877
נסתפקו התוספות והרא"ש אם צריך לחזור ולברך [ 878מ"ב  -מדובר שכבר בירך ואז מצא צואה
 873והביא בשם מגן אברהם שאם שמחמת חולי או אונס ברך ברכת המזון בלבו  -יצא .ואין הכוונה שיצא ממש ,אלא
שהקב"ה קובע שכר על זה אבל בעצם אינו יוצא.
 874ויש שכתבו שטוב לעולם לברך בקול רם ,כי הקול מעורר את הכוונה ובפרט אם זה שבת או ראש חודש שבכך לא
ישכח להזכיר את המאורע.
 875על פי הגמרא בירושלמי במסכת תרומות הלכה ד' ,שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת" ואפילו מדומדם .והסביר סמ"ג
"מדומדם" מלשון אבן דומם ,שהוא שיכור עד כדי שאינו יכול לדבר כראוי ,שכך יש להבין לשון הכתוב שאחרי
ששבעת ומצוי שאחרי שביעה האדם שתוי ואפילו כך חייבה התורה "וברכת".
 876וראה שם שהרחיב ,שבשאר ברכות אינו רשאי לברך.
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כנגדו  .]879ומשום מי רגליים  -פשיטא שאינו חוזר לברך [מ"ב  -שהוא רק מדרבנן ,ועל ספקו לא
גזרו].
אחרונים  -הכרעת הספק של המחבר:
ב"ח ,אליה רבה ומשנה ברורה :צריך לחזור ולברך ברכת המזון אם עדיין לא התעכל המזון
[ביאור הלכה  -ואפילו לכתחילה ידע שיש שם צואה ועבר ובירך].
חיי אדם וכף החיים :אינו חוזר לברך ואפילו ברכת המזון.
הלכה ברורה :נראה לעניין מי שאכל ושבע והתחייב בברכת המזון מן התורה  -נכון להחמיר
שישמ ע ברכת המזון מאחר ויכוון לצאת ידי חובה מספק או שיחזור ויטול ויאכל ויברך ברכת
המזון גם על אכילתו הקודמת .אבל לשאר ברכות  -לא יחזור לברך ,משום ספק ברכות להקל .וכל
זה שהיה במקום שיש להסתפק לגבי נקיונו ,אולם אם היה במקום שאין להסתפק כגון בביתו -
אינו חוזר.

סימן קפו'
סעיף א' -
דין נשים בברכת המזון:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד א:
משנה :נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין .וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון.
גמרא :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?...

המשנה קובעת שנשים חייבות בברכת המזון .הגמרא מבררת האם גדר החיוב מן התורה או מדרבנן .880
ההשלכה לשאלה זו היא  -האם הנשים יכולות להוציא ידי חובה את הגברים ,שאם הם מחויבות מהתורה
הם יכולות להוציא ,שכן באה אישה שמחויבת מהתורה ומוציאה את הגבר שמחויב מהתורה .אולם אם
החיוב הוא מדרבנן ,הן לא יוכלו להוציא את הגברים שחיובם מהתורה .הגמרא מנסה להוכיח מברייתא
שהחיוב מהתורה ,אך ניתן לדחות את ההוכחה ,וכך הגמרא לא מכריעה בשאלה זו .וחלקו ראשונים בפסק
ההלכה:
 877והסביר במשנה ברורה שמדובר שהשתכר עד שאינו יכול לדבר לפני המלך ,ומכל מקום לא מדובר בשכרות של
שוטה כלוט (שפטור מהמצוות וצריך לח זור ולברך אחר כך) .ובסעיף הקודם שמתיר לברך בשכרות ,עוסק בשיכור
שיכול לדבר לפני המלך.
 878והרחיב במשנה ברורה את צדדי הספק :בתפילה לעיל בסימן עו' למדנו שמי שהתפלל ומצא צואה כנגדו  -צריך
לחזור להתפלל ,משום שנאמר "זבח רשעים תועבה" .והסתפקו התוספות האם דין זה שייך אף לברכת המזון או
שנאמר שברכת המזון קלה מתפילה ,שהרי שיכור רשאי לברך ברכת המזון ואינו רשאי להתפללץ
 879אבל לכתחילה גם הם מודים שאסור לברך ברכה או דבר תורה כנגד צואה.
 880בראשונים הסבירו מדוע ישנה שאלה כלל ,שהרי זו מצוות עשה "ואכלת ושבעת וברכת" שאין הזמן גרמא
ולכאורה פשוט שחיוב הנשים מן התורה :רש"י :נאמר בברכת המזון "על הארץ הטובה אשר נתן לך" ונשים לא נטלו
חלק בארץ .תוספות :נאמר בברכת המזון "על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדתנו" ולא ניתן לנשים ברית
ותורה.
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רשב"א :נשים חייבות בברכת המזון מהתורה ,שהרי כך פסק רבא בסוגיה (שהוכיח לרבינא
מברייתא) והוא רבו של רבינא .וכך משמע מתחילת הסוגיה שהגמרא כתבה "פשיטא" לגבי חיוב
הנשים בברכת המזון.
רבינו יונה :נשים חייבות בברכת המזון מדרבנן.
רא"ש :הגמרא לא פשטה את הספק ולפיכך נשים אינן מוציאות גברים בברכת המזון ,אלא רק
את מי שחיובו מדרבנן.
רמב"ם :ספק האם נשים חייבות ברכת המזון מהתורה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש ורמב"ם :נשים חייבות בברכת המזון .וספק הוא אם הן חייבות מדאורייתא
ומוציאות את האנשים או אם אינן חייבות אלא מדרבנן ואינן מוציאות אלא למי שאין חיובו אלא
מדרבנן [ועיין לקמן סימן קצט' ,בעניין זימון שלהם].

סעיף ב' -
דין קטן בברכת המזון:
שו"ע עפ"י הטור :קטן חייב מדרבנן [מ"ב  -אפילו אכל כזית] כדי לחנכו .וההיא דבן מברך לאביו -
כשלא אכל האב כדי שביעה ,שאינו חייב אלא מדרבנן.
משנה ברורה  -מספר דינים :881
 .1האב אכל כדי שביעה  -אין הקטן יכול לברך עבורו ,משום שאז האב חייב מהתורה ובנו
חייב רק מדרבנן.
 .2ברכת המזון של קטן לאישה  -אינו יכול ,שמא האישה חייבת ברכת המזון מן התורה.
 .3הבן שאכל פחות מכדי שביעה  -אינו יכול להוציא את אביו שאכל פחות מכדי שביעה,
משום שיש לבן שני גדרי דרבנן.

סימן קפז'
סעיף א' -
נוסח ברכת הזן:
שו"ע עפ"י הטור :יש אומרים "ברוך משביע רעבים" [מ"ב  -קודם ברכת המזון] ואין לאומרו
והמוסיף גורע [מ"ב  -שאין להו סיף על נוסח חכמים] .ואם אמר במקום ברכת הזן" :בריך רחמנא
מלכא מארה דהאי פתא"  -יצא [מ"ב  -בדיעבד .הואיל והזכיר שם ("רחמנא") ,מלכות ועניין
הברכה] .ויש אומרים שצריך שיחתום "בריך רחמנא דזן כלא".
 881וראה עוד בהלכה ברורה שהרחיב בכך.
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סעיף ב' -
נוסח ברכת הארץ:
רא"ש :אין לומר את התיבות "ברית ותורה חיים ומזון" ,מפני שבכל מקרה מזכיר בהמשך
הברכה "ועל בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו".
רמב"ם :בנוסח הברכה מזכירים אף בתחילה "ברית ותורה חיים ומזון" ואף בהמשך אומרים
"ועל בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו".

פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם  :882בברכת 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.
רמ"א כרא"ש :ודברי הרא"ש עיקר.

סעיף ג' -
הזכרת ברית ותורה בברכת הארץ:
שו"ע :אם לא הזכיר בברכת הארץ ברית ותורה [מ"ב  -והוא הדין שלא הזכיר "ארץ חמדה טובה
ורחבה"  ,]883אפילו אם לא חיסר אלא אחד מהם  -מחזירין אותו [מ"ב  -לראש ברכת המזון ,שכל
השלוש הראשונות נחשבות כאחד].
הגה :ונשים ועבדים לא יאמרו ברית ותורה .דנשים לאו בני ברית נינהו ועבדים לאו בני תורה
נינהו .והסביר במשנה ברורה שהיום נשים נו הגות להזכיר ברית ותורה .משום ש( :א) בזכות ברית
ותורה של הזכרים נחלו ישראל את הארץ( .ב) נשים צריכות ללמוד מצוות שלהן כדי לקיימן.

סעיף ד' -
הזכרת מלכות בית דוד בברכת בונה ירושלים:
שו"ע  :884אם לא הזכיר בבונה ירושלים מלכות בית דוד  -מחזירין אותו [מ"ב  -מפני ש( :א) על ידי
דוד התקדשה ירושלים( .ב) אין נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד למקומה.
הגה :ואומרים על הניסים בחנוכה ובפורים קודם "ועל הכל" וכו' .ואם לא אמרו  -אין מחזירין
אותו .ועיין לקמן סימן תרפב' .ומכל מקום יוכל לאמרו בתוך שאר הרחמן ויאמר" :הרחמן הוא
יעשה לנו ניסים כמו שעשה בימים ההם" וכו' .והכי נהוג.

 882המחבר מביא את שתי הדעות וסובר בבירור הלכה שנראה שהלכה כיש אומרים האחרון ודרכו להורות כדברי
הרמב"ם כנגד הרא"ש .ומכל מקום ,כבר פשט המנהג למנהג הספרדים כדרך הרמב"ם.
 883ולא הזכיר זאת ,כי פשוט הוא.
 884על פי הגמרא במסכת ברכות (מח ,ב).
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סימן קפח'
סעיף א' -
עניית אמן לעצמו בברכת בונה ירושלים:
שו"ע  :885אחר שחתם "בונה ירושלים"  -יענה אמן אחר ברכת עצמו ,מפני שהיא סיום הברכות
דאורייתא ,ד"הטוב והמטיב" אינה דאורייתא.

סעיף ב' -
עניית אמן בבונה ירושלים בלחש:
ת למוד בבלי מסכת ברכות מה עמוד ב:
תני חדא :העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח ותניא אידך הרי זה מגונה!
לא קשיא ,הא בבונה ירושלים ,הא בשאר ברכות.
אביי עניה ליה בקלא ,כי היכי דלשמעו פועלים וליקומו ,דהטוב והמטיב לאו דאורייתא.
רב אשי עני ליה בלחישא ,כי היכי דלא נזלזלו בהטוב ומטיב.

הגמרא מציגה סתירה בין ברייתות לגבי ענית אמן לברכות של עצמו ומיישבת בחלוקה בין שאר ברכות
לברכת בונה ירושלים .בשאר ברכות העונה לעצמו הרי זה מגונה ,ואילו ברכת בונה ירושלים הרי זה
משובח .הגמרא מספרת שאביי היה עונה אמן בקול רם לאחר ברכת בונה ירושלים ,כדי שהפועלים
האוכלים עמו ויוצאים על ידו ידי חובה ישמעו שנגמרה הברכה ויחזרו למלאכה .למרות שלא שמעו את
הברכה הרביעית "הטוב והמטיב"  -אין בכל כלום ,שברכה זו אינה מן התורה .רב אשי לעומת זאת ,היה
עונה אמן בלחש ,כדי שלא ישמעו אחרים ויבואו לזלזל בתקנת חכמים שתיקנו לומר "הטוב והמטיב".

שו"ע :אמן זה יאמרנו בלחש ,כדי שלא ירגישו שברכת הטוב והמטיב אינה דאורייתא ויזלזלו בה.
הגה :ונראה דדווקא כשמברך לבדו ואין עונין אמן אחר שאר ברכות .אבל כשמזמנין  -עונין עליו
כשאר אמן שעונין על ברכות הראשונות .ואף על גב דהמברך עונה גם כן ,מכל מקום אינו ניכר כל
כך הואיל ואחרים עונין גם כן עמו .וכן המנהג במדינות אלו לאמרו בקול רם אפילו המברך עצמו
כשמזמנים ,ואולי הוא מהאי טעמא .886

סעיף ג' -
הזכרת מלכות בית דוד בבונה ירושלים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מט עמוד א:
תניא...וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים  -לא יצא ידי חובתו...
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :הטוב והמטיב צריכה מלכות...
הוא הדין דאפילו בונה ירושלים נמי לא בעיא ,אלא איידי דאמר מלכות בית דוד  -לאו אורח ארעא דלא אמר מלכות
שמיים.
 885על פי הגמרא במסכת ברכות (מה ,ב).
 886והוסיף במשנה ברורה טעם נוסף שמופיע בדרכי משה :דווקא בימיהם חששו לזלזול בברכה הרביעית ,שהפועלים
היו הולכים למלאכתם כאשר שמעו את האמן שאחר ברכת בונה ירושלים .אבל עכשיו ,גם הפועלים מברכים ארבע
ברכות ואין לחשוש לזה .ובאמת בהלכה ברורה כתב שמנהג הספרדים לענות אמן בלחש ,ואילו מנהג האשכנזים
לענות בקול רם.
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הברייתא קובעת שבברכת בניית ירושלים צריך להזכיר את מלכות בית דוד .בהמשך הגמרא פוסק רבה
שבברכה הרביעית שאחרי בונה ירושלים צריך להזכיר בה מלכות שמיים .והסבירה זאת הגמרא שמשום
שבברכת בונה ירושלים מזכיר מלכות בית דוד בלבד בלי להזכיר מלכות שמיים ,בברכה שלאחריה
מזכירים מלכות שמיים .והסביר ברא"ש שהטעם שלא מזכירים בברכת בונה ירושלים מלכות שמיים,
משום שאין ראוי להזכיר מלכות אדם ומלכות שמיים באותה ברכה ,שבכך מראה שהם שווים.

שו"ע עפ"י הרא"ש :צריך להזכיר בברכה שלישית מלכות בית דוד ,ואין להזכיר בה משום מלכות
אחר .והאומר "ומלכותך ומלכות בית ד וד משיחך" טועה ,שאין להשוות מלכותא דארעא עם
מלכותא דשמיא .וכן אין לומר בה "אבינו מלכנו" [מ"ב  -אלא יאמר "אבינו רענו"].
הגה :ויש אומרים דאף כשאומר "יעלה ויבוא" לא יסיים מלך חנון ורחום אלא ידלג מילת "מלך"
וסברא נכונה היא .אבל לא ראיתי נוהגין כן [מ"ב  -משום שעניין בפני עצמו הוא .]887

סעיף ד' -
נוסח ברכת בונה ירושלים:
א .נוסח הברכה בשבת וחול:
תלמוד בבלי מסכת ברכות מח עמוד ב:
תנו רבנן :סדר ברכת המזון כך היא ...שלישית בונה ירושלים...ושבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה ואומר קדושת
היום באמצע.

הברייתא מציגה את סדר הברכות ברכת המזון ומציינת שבשבת מתחיל וחותם את ברכת בונה ירושלים
בנחמה ומוסיף באמצע את עניין השבת " -רצה והחליצנו" .וחלקו הראשונים בהבנת הסוגיה:

רש"י ,רא"ש ורמב"ם :אין כוונת הגמרא להבדיל את הנוסח בין שבת לבין יום חול .צריך להזכיר
את הנוסח רחמים או נחמה (כמו שמוזכר כאן) ויוצא ידי חובתו .והסביר בתוספות שמותר להזכיר
רחמים בשבת ,משום שזהו טופס הברכה.
רי"ף :הגמרא מחלקת בין נוסח של שבת לבין נוסח של יום חול .ביום חול אומרים לשון רחמים
וביום שבת לשון נחמה (כמו שמוזכר כאן) .והסביר בתוספות שאסור להזכיר לשון רחמים בשבת,
כי נחשב כבקשת צרכיו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י :נוסח ברכה זו פותח בה "רחם ה' אלוהינו" או "נחמנו ה' אלוהינו" וחותם בה "בונה
ירושלים" או "מנחם ציון בבניין ירושלים" .ואין לשנות הנוסח משבת לחול ,דבין בשבת בין בחול
אומר נוסחה אחת.
גר"א כרי"ף :בחול אומר "רחם נא" כמנהגנו ,ובשב ת יאמר "נחמנו" ומסיים "מנחם".
ב .נוסח חתימת הברכה:
שו"ע ככלבו :וחותם בה "בונה ירושלים" [בירור הלכה  -בלי תוספת "רחמים" משום שירושלים
תיפדה במשפט ולא ברחמים].
887

ולא מקפידים בזה ואומרים אותה כמו שהיא מסודרת בתפילת שמונה עשרה ,לכן אין למחות ביד הנוהגים כן.
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רמ"א כמהר"ם מרוטנברג :ויש אומרים דאומרים "בונה ברחמיו ירושלים" [מ"ב  -משום ש( :א)
נאמר "שבתי לירוש לים ברחמים"( .ב) מתחיל ומסיים ברחמים] ,וכן נוהגים [מ"ב  -אולם אין זה
מעכב].

סעיף ה' -
הזכרת מעין המאורע בבונה ירושלים:
שו"ע עפ"י הטור :בשבת  -אומר בה "רצה והחליצנו" ,ובראש חודש ויום טוב וחולו של מועד
אומר "יעלה ויבוא" [מ"ב  -ש"בונה ירושלים" הינה בקשת רחמים והזכרות אלו גם הם רחמים .]888
ואם חל אחד מהם בשבת  -אומר "רצה והחליצנו" ואחר כך "יעלה ויבוא" [מ"ב  -ששבת היא תדיר
וקודמת] .ואינו מזכיר של שבת ב"יעלה ויבוא" ולא של יום טוב וחולו של מועד וראש חודש
ב"רצה והחליצנו" [מ"ב  -שאין צורך לכפול אותו עניין].

סעיף ו' -
לא הזכיר מעין המאורע של שבת\יום טוב:
א .שלוש מקרים שלא הזכיר קודם "הטוב והמטיב":
שו"ע  :889טעה ולא הזכיר של שבת  -אומר" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן שבתות
למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית ,ברוך אתה ה' מקדש השבת" .ואם טעה ולא הזכיר של
יום טוב  -אומר" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר נתן ימים טובים לישראל לששון
ולשמחה את יום חג פלוני הזה ,ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים" .ואם חל יום טוב בשבת
[מ"ב  -ושכח להזכיר את שניהם]  -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 ומלכות.
משנה ברורה  -מספר דינים :890
 .1ספק אם הזכיר של שבת  -תולים שמן הסתם בוודאי לא הזכיר.
 .2שאינו יודע נוסח הברכה החלופית של שבת  -חוזר לראש .ואם יודע את ההתחלה
.3

והסיום ,ואינו יודע את האמצע  -אומרה ו אין צריך לחזור לראש.
נוסח ראש השנה " -ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם ,שנתן ימים טובים לעמו ישראל
את יום הזיכרון הזה ,ברוך אתה ה' מקדש ישראל ויום הזיכרון".

ב .לא הזכיר מעין המאורע והגיע לברכת "הטוב והמטיב":
ראב"ד ורבינו יונה :צריך לחזור לתחילת "בונה ירושלים" ,בדומה למקרה שטעה ולא הזכיר ראש
חודש בעמידה בתפילת "רצה" ,שכל זמן שלא סיים תחנונים אין צריך לחזור לראש התפילה .כך
גם כאן ,אין צריך לחזור לברכת הזן אלא לתחילת בונה ירושלים.
 888ולא בברכת הארץ שהיא הודאה .ואם הזכיר מעין מאורעות אלו בברכת הארץ  -צריך לחזור ולהזכיר ב"בונה
ירושלים".
 889על פי הגמרא במסכת ברכות (מט ,א).
 890וראה עוד בהלכה ברורה שהאריך בפרטי דינים.
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רא"ש ורמב"ם :צריך לחזור לראש ברכת המזון ,משום שהסיבה שחוזר ל"רצה" היא ,שבתפילה
כל של וש הברכות האחרונות נחשבות כברכה אחת ולכן חוזר לראש הברכות האלו ,וכן ברכת
המזון גם נחשבות שלוש הראשונות כברכה אחת ולכן צריך לחזור לראש.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש ורמב"ם :והא דסגי בהך ברכה ,דווקא כשנזכר קודם שהתחיל "הטוב והמטיב",
אבל אם לא נזכר עד שהתחיל "הטוב והמטיב"  -צריך לחזור לראש ברכת המזון [מ"ב  -משום
שכבר סיים סדר ברכות התורה והסיח דעתו מהם ופתח ב"הטוב והמטיב" .]891

סעיף ז' -
לא הזכיר מעין המאורע של ראש חודש:
א .חל ראש חודש ביום חול:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מט עמוד א:
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 ,אי דידיה אי דרביה...
אמר רב מנשיא בר תחליפא אמר רבף לא שנו ,אלא שלא פתח ב"הטוב והמטיב" ,אבל פתח ב"הטוב והמטיב" חוזר
לראש.

רב גידל פוסק שאם לא הזכיר "יעלה ויבוא" בברכת המזון  -אומר במקום "ברוך שנתן ראשי חודשים לעמו
ישראל לזיכרון" .רבי זירא שהזכיר פסק זה ,הסתפק בשלושה דברים )1( :האם רב גידל הזכיר בנוסח
הברכה זכרון בלבד או "זכרון ושמחה" .ומספק זה הכריע בטור שאין להזכיר שמחה כלל )2( .אם חותמים
בברכה זו "ברוך אתה ה' מקדש ישראל וראשי חדשים" או שלא חותם )3( .האם הלכה זו של רב גידל או
שאמרה בשם רבו ,שאמרה בשם רב .בהמשך ,הגמרא מבארת שיכול לומר "ברוך שנתן "...דווקא שעדיין
לא פתח בברכת "הטוב והמטיב" כשנזכר בטעותו ,אלא נזכר מיד אחרי חתימת "בונה ירושלים" ,אבל אם
פתח בברכת "הטוב והמטיב"  -חוזר לראש ברכת המזון .מכל מקום ,חלקו הראשונים לגבי הספק השני,
אם חותמים בברכה זו:

ר"ף ורמב"ם :לא חותמים בשם ומלכות ,והסביר בדרכי משה משום שספק ברכות להקל.
הלכות גדולות ורא"ש :יש לחתום בה בשם ומלכות ,כדין שבת ויום טוב ופסק הירושלמי.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :אם טעה ולא הזכיר בה של ראש חודש בין ביום בין בלילה  -892אומר:
"ברוך שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון" [מ"ב -והפתיחה בשם ומלכות  ]893ואינו חותם בה,
 891בדומה לעקירת רגליים בתפילת עמידה ,שחוזר לראש אם טעה באיזה דבר.
 892והסביר בביאור הלכה שאעפ"י שבתפילה אם שכח "יעלה ויבוא" בלילה שאין מחזירים אותו ,לגבי הוספת ברכה
הדין שונה.
 893והסביר בביאור הלכה שלמרות שהמחבר לא כתב בשם ומלכות ,יש לסמוך על פוסקים רבים אחרים שסברו
שהפתיחה היא בשם ומלכות .וראה בהלכה ברורה שמנהג הספרדים לא להזכיר שם ומלכות בפתיחה ומנהג
האשכנזים להזכיר בשם ומלכות.
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והוא שנזכר קודם שהתחיל "הטוב והמטיב" .אבל אם לא נזכר עד שהתחיל "הטוב והמטיב"  -אינו
חוזר ,מפני שאינו חייב לאכול פת כדי שיתחייב לברך ברכת המזון [מ"ב  -כלומר ,בראש חודש
בשונה משבת ויום טוב ,אינו מחויב לאכול פת ולכן הזכרת המאורע בברכת המזון אינה מעכבת].
ב .חל ראש חודש בשבת:
טור בשם רב יוסף :אם לא הזכיר של ראש חודש בשבת וראש חודש ,אם פתח ב"הטוב ומטיב" -
אין מחזירים אותו  ,משום שחיוב האכילה הוא מהשבת ולא מראש חודש.
טור בשם רבי יחיאל ורשב"א :אם לא הזכיר של ראש חודש בשבת וראש חודש ,אם פתח ב"הטוב
ומטיב"  -מחזירים אותו ,משום שזהו יום שהתחייב בסעודה של פת.
פסק ההלכה:
שו"ע כרב יוסף  :894אם חל ראש חודש בשבת והזכיר של שבת ולא הזכיר של ראש חודש ,ולא נזכר
עד שהתחיל "הטוב והמטיב"  -אינו חוזר .ואם שכח [גם] של שבת ונזכר קודם שהתחיל "הטוב
והמטיב"  -כולל ראש חודש עם שבת ואומר "שנתן שבתות למנוחה וראשי חודשים לזכרון" .ואם
פתח ב"הטוב והמטיב"  -חוזר לראש ברכת המזון ומזכיר של שבת ושל ראש חודש .ויש מי שאומר
שאם שכח של שבת וראש חודש ונזכר קודם שהתחיל "הטוב והמטיב"  -אומר" :שנתן שבתות
למנוחה וראשי חדשים לזכרון" וחותם בשל שבת ואינו חותם בשל ראש חודש [מ"ב  -משום שאין
חתימה בראש חודש .]895
ג .דין "יעלה ויבוא" בחול המועד כראש חודש:
שו"ע עפ"י הסמ"ג וכלבו :וחול המועד דינו כראש חודש .והסביר במשנה ברורה שדינו כראש
חודש במובן ש ) 1( :אין צריך לחזור על ברכת המזון ,אם לא הזכיר )2( .אם נזכר קודם שהתחיל
"הטוב והמטיב"  -אומר "ברוך שנתן מועדים לעמו ישראל "...בלא חתימה.
הגה :ואפשר דמכל מקום יש לאומרו בתוך שאר "הרחמן" ,כמו שנתבאר לעיל סוף סימן קפז' גבי
"על הנסים" .ואולי יש לחלק ,כי ב"יעלה ויבוא" יש בו הזכרת שמו ואין לאמרו בבטלה ,כן נראה
לי וכן נוהגין .896

סעיף ח' -
לא הזכיר "רצה והחליצנו" בסעודה שלישית:
שו"ע  :897סעודה שלישית בשבת  -דינה כראש חודש [מ"ב  -שאינו חוזר אם התחיל ברכת "הטוב
והמטיב"].
 894והסביר בבית יוסף שנוקטים הלכה כרב יוסף ,כי ספק ברכות להקל.
 895ומכל מקום האחר ונים פסקו להזכיר גם ראש חודש ,משום שבכל אופן ישנם פוסקים שסבורים שיש לחתום בכל
ראש חודש .ולמרות שאין פוסקים כך מחשש לברכה שאינה צריכה ,כאן שבכל מקרה חותם על שבת  -מזכיר ראש
חודש.
 896והסביר בפסקי תשובות שהרמ"א חשש מהזכרת שם ה' בתוספת "הרחמן" שהינה תפילה פרטית ,למרות שאין
איסור בדבר .ולכן אפשר לומר "יעלה ויבוא" בלי הזכרת השם.
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סעיף ט' -
זימון לחוזרים לברך ברכת המזון:
שו"ע עפ"י הכלבו :שלושה שאכלו בשבתות ויום טוב ושכחו להזכיר מעין המאורע והם צריכים
לחזור לראש ברכת המזון  -יברך כל אחד בפני עצמו ,כי מידי זימון כבר יצאו.

סעיף י' -
סעודה שהתחילה בשבת והסתיימה במוצאי שבת:
רא"ש :התחיל לאכול בשבת ויצאה שבת קודם שסיים את סעודתו  -מברך ברכת המזון בלי
להזכיר שבת ,כמו שאדם ששכח להתפלל מנחה של שבת ומתפלל ערבית פעמיים של חול בלי
להזכיר שבת .898
הגהות מיימוניות :מברך ברכת המזון עם הזכרת שבת ,כמו הדין בחנוכה או פורים ועדיין לא
בירך  -מזכיר בברכתו "על הנסים" .וכן במסכת ברכות (כז ,א) נאמר שרב צלי הזכיר של שבת
במוצאי שבת.
מהרי"ל :מברך ברכת המזון עם הזכרת שבת ,כי עדיין לא התפלל ערבית של חול וצריך להזכיר
מעין המאורע .ואין להקשות מדין אדם ששכח מנחה בשבת ,ששם מדובר על תשלומים וצריך
להבדיל בתפילה הראשונה .וכן מנהג פשוט במדינות בית חי"ת לעניין "על הנסים" ומוצאי שבת.
ארחות חיים :מברך ברכת המזון עם הזכרת שבת ,משום שהכל הולך אחר תחילת הסעודה.
פסק ההלכה:
שו"ע כהגהות מיימוניות וארחות חיים :היה אוכל ויצא שבת  -מזכיר של שבת בברכת המזון
[מ"ב  -בתנאי שלא התפלל עדיין ערבית] ,דאזלינן בתר התחלת הסעודה .והוא הדין לראש חודש
ופורים וחנוכה.
אחרונים  -חל במוצאי שבת ראש חודש או יום טוב :899
ב"ח :חל ראש חודש במוצאי שבת ונמשכה סעודה שלישית עד הלילה  -מזכיר שבת ולא של ראש
חודש ,כיוון שהולכים אחרי תחילת הסעודה.
אליה רבה  :900יזכיר בברכת המזון של ראש חודש בלבד ולא של שבת ,שלא ניתן לברך על שניהם
כי זו סתירה .שכן ,לא ייתכן להזכיר במוצאי שבת את השבת וגם את ראש חודש שהוא ביום
 897ראה בטור שהביא בשם אחיו רבינו יחיאל שיש להסתפק בדין זה .כי שאלה זו תלויה בשאלה האם ישנה חובה
לאכול סעודה שלישית בשבת .לכן ,לדעת רבינו תם אין מחזירים אותו כי אין חובה לאכול פת ,ואילו לסוברים שחובה
לאכול פת מחזירים אותו .והסביר במשנה ברורה שלמרות שההלכה היא שישנה חובה לאכול פת בסעודה שלישית,
מכל מקום חוששים לספק ברכה לבטלה.
 898הוכחה נוספת :במסכת פסחים (קב ,ב) רבי יוסי סבור שאם התחילו סעודה ביום שישי וקודם שבירך נכנסה שבת -
מזכיר את שבת.
 899וראה בהלכה ברורה שמכיוון שיש מחלוקת בדבר ,לכן יש להיזהר לסיים סעודתו קודם הלילה .וראה בפסקי
תשובות שהביא שני מנהגים.
 900המשנה ברורה הביא להלכה פסק זה ובהמשך דבריו ציין את הט"ז כיש אומרים.
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ראשון .ודווקא ראש חודש ולא שבת ,משום שר"ח הוא חיוב לדעת כולם ואילו הזכרת שבת
במוצאי שבת זו מחלוקת בין הראשונים
ט"ז :מזכיר את שני המאורעות  -שבת וראש חודש או יום טוב ואין כאן סתירה כלל .כדין אמירת
יקנה"ז בקידוש של יום טוב שחל בשבת.

סימן קפט'
סעיף א' -
נוסח ברכת "הטוב והמטיב":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מח עמוד ב:
אמר רב נחמן"...:הטוב ו המטיב" ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר ,דאמר רב מתנא :אותו היום שניתנו הרוגי ביתר
לקבורה ,תקנו ביבנה "הטוב והמטיב"" :הטוב"  -שלא הסריחו ,ו"המטיב" -שניתנו לגבורה...
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן" :הטוב והמטיב" צריכה מלכות.
מאי קא משמע לן? כל ברכה שאין בה מלכות לא שמה ברכה? והוא אמרה רבי יוחנן חדא זימנא!
אמר רבי זירא :לומר שצריכה שתי מלכויות .חדא דידה וחדא דבונה ירושלים...
רב פפא אמר :הכי קאמר ,צריכה שתי מלכויות לבר מדידה.

רב נחמן מתאר מי תיקן את הברכות בברכת המזון .הברכה הרביעית "הטוב והמטיב" תיקנו חכמי יבנה,
כנגד הנס שהרוגי ביתר ,שלא הסריחו גופות ההרוגים ונקברו .והסביר הרא"ש שברכה זו סמוכה לברכת
"בונה ירושלים" ,משום שכשנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל ואין עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד .בהמשך
הגמרא אומר רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן שיש להזכיר בברכת "הטוב והמטיב" מלכות שמיים .מקשה
הגמרא מה בא רבי יוחנן לחדש ,והרי כבר הזכיר שיש לומר מלכות בשאר הברכות! מתרצים האמוראים
שני תירוצים )1( :רבי זירא  -הזכרה אחת של עצמה שפותחת בהזכרת מלכות כשאר הברכות ("מלך
העולם") והזכרה נוספת ("מלכנו") כדי להשלים את ברכת "בונה ירושלים" שלא מוזכר בה מלכות )2( .רב
פפא  -ברכת "הטוב והמטיב" צריכה שני מלכויות בנוסף למלכות שמוזכרת בתחילתה כשאר ברכות,
כהשלמה לכך ש"מלכות" לא מוזכרת בברכת "הארץ" וברכת "בונה ירושלים" .והסביר בטור שברכה זו
פותחת ב"ברוך" שהיא אינה סמוכה לחברתה ואינה חותמת משום שהיא מטבע קצר (שאר הברכה הינה
תוספת בלבד ולא עיקר הברכה) .והסביר בלבוש שכיוון שאומרים שלוש מלכויות אומרים בה גם שלוש
הטבות ,מפני שעיקר הברכה היא על שם ההטבה ,דהיינו "הטוב ומהמטיב" .וכיוון שאומרים בה שלוש
הטבות והיא ברכת ההודאה אומרים גם כן שלוש תגמולות.

שו"ע :ברכה רביעי ת לא יאמר "תתברך" [מ"ב  -שכבר אמר "ברוך אתה ]"...ולא יאמר בה "החי"
כי אם בבית האבל .ואומר בה שלושה מלכויות" :ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם האל אבינו
מלכנו כו' המלך הטוב" ,ושלוש הטבות" :הוא הטיב לנו הוא מטיב לנו הוא ייטיב לנו" ,ושלוש
גמולות" :הוא גמלנו ,הוא גומלנו הוא יגמלנו".
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סעיף ב' -
נוסח ברכת "הטוב והמטיב" בבית האבל:
שו"ע  :901בבית האבל אומר" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם ,האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו
קדושנו קדוש יעקב ,המלך החי הטוב והמטיב ,אל אמת ,דיין אמת" וכו' [ועיין ביורה דעה סימן
שעט].

סימן קצ'
סעיף א' -
ברכת הגפן על כוס ברכת המזון:
שו"ע  :902אחר שסיים ברכת המזון  -מברך "בורא פרי הגפן" [מ"ב  -ואינו מברך את ברכת הגפן
לפני ברכת המזון ,משום שברכת המזון נחשבת היסח הדעת ואז יצטרך לברך שוב] ויטעום המברך
[ואם הפסיק בין הברכה לטעימה  -עיין לקמן סימן רעא' סעיף טו] ,ואחר כך יטעמו האחרים [מ"ב -
שמכיוון שהוא בירך על כוס זה ,נכון שישתה הוא תחילה] .אם כולם זקוקים לכוס אחד ונתן
המברך מכוסו לכוס ריקן שבידם  -לא יטעמו עד שיטעום הוא  .903אבל אם אינם זקוקים לכוסו -904
יכולים לטעום קודם שיטעום הוא .אין צריך המברך לשפוך מכוסו לכוס המסובין ,אלא אם כן
כוס המסובין פגום [ 905עיין לקמן סימן קפב' וסוף סימן רעא'].

סעיף ב' -
ברכת מעין שלוש לכוס של ברכת המזון:
בעל הלכות גדולות :אין צריך לברך על יין של ברכת המזון ,והסבירו את טעמו על דרך האפשר:
( )1רא"ש  -שתיית היין באה מחמת הסעודה ,אף על פי שהפסיק בברכת המזון )2( .בית יוסף -
הלכה כרב אשי מהגמרא לעיל שהוא אחרון ,וטעמו שברכת המזון אינה נחשבת הפסק .כמו
שחברים מסובים יוצאים לקראת חתן וכלה ,שאם הניחו זקן או חולה אינם טעונים ברכה למפרע.
רא"ש ומרדכי :צריך לברך על יין של ברכת המזון ,משום שברכת המזון מהווה הפסק ,וכך נהגו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :אחר ששתה כוס של ברכת המזון  -יברך ברכה אחת מעין שלוש [מ"ב  -ואם בדעתו
לשתות עוד לאחר מכן ,לא יברך ברכה אחרונה אלא אחר שסיים שתייתו].
 901על פי הגמרא במסכת ברכות (מו ,ב).
 902על פי הגמרא במסכת פסחים (קג ,ב) כמר זוטרא.
 903והסביר במשנה ברורה את כוונת המחבר :המברך טועם תחילה לפני כולם ,ואפילו אם לכל אחד מהמסובים יש
כוס ריקה לפניו והמברך מערה לאחר הברכה ולפני שהוא בעצמו טעם .מאחר שעל כל פנים זקוקים כולם לכוסו.
 904והסביר במשנה ברורה שאם יש לפני כל אחד כוס יין והוא מוציאם בברכתו ונחשב כאילו הם מברכים בעצמם
ואינם צריכים להמתין עליו.
 905והסביר במשנה ברורה שדברי המחבר מוסבים על המציאות שהמסובים אינם זקוקים לכוסו של המברך .והטעם
שאין צריך לשפוך :משום שכבר יצאו בברכתו ,אם כן כוסות של כל אחד מהם נחשב כוס של ברכה .אלא אם כן כוס
המסובים פגום ואז צריך לשפוך מכוסו לכוסם מעט ,קודם שטעם ממנו כדי לתקן פגימתם .ובזה צריכים להיזהר שלא
יטעמו קודם שיטעום הוא תחילה ,כיוון שהם זקוקים לכוסו.
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סעיף ג' -
שיעור השתייה לברכה אחרונה:
שו"ע עפ"י הטור :שיעור שתיית יין [מ"ב  -ושאר משקים] להתחייב בברכה אחרונה ,יש ספק אם
די בכזית [מ"ב  -כמו באכילה] או ברביעית [מ"ב  -כפי שיש בכמה דיני תורה לעניין משקים] .לכך,
ייזהר לשתות או פחות מכזית או רביעית ,כדי להסתלק מן הספק .והכא ,אי אפשר לשתות פחות
מכזית ,דכל דבר שצריך כוס צריך לשתות ממנו כמלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית ,הילכך ישתה
רביעית שלם .906

סעיף ד' -
טעימה מכוס ברכת המזון:
שו"ע עפ"י הטור :אם המברך אינו רוצה לטעום  -יטעם אחד מהמסובין כשיעור [מ"ב  -הטעימה
של של כל אחד מועילה ,כיוון שהמסובים שמעו מתחילה את הברכה והוא כיוון עליהם להוציאם]
 ,ואין שתיית שניים מצטרפת [מ"ב  -שצריך שיעור הנאה ,שתתיישב דעתו עליו] .ומכל מקום,
מצווה מן המובחר שיטעמו [מ"ב  -טעימה כלשהי] כולם [ועיין לקמן סימן רעא סעיף יד'].

סעיף ה' -
שומע ברכת הגפן ומסופק אם יטעם מהכוס:
שו"ע עפ"י האגודה :כשמסובין בסעודה גדולה ואין יודעים עד היכן יגיע כוס של ברכת המזון ,כל
אחד מהמסופקין אם יגיע לו  -צריך לברך [מ"ב  -שמן הסתם אינו מכוון לצאת בברכת המברך,
מאחר שאינו יודע אם יגיע לו " ]907בורא פרי הגפן" [ועיין לעיל סימן קעד סעיף ה' בהגה]

סימן קצא'
סעיף א' -
ברכת המזון לפועלים:
שו"ע  :908פועלים העושין מלאכה אצל בעל הבית  -מקצרין בברכת המזון ,כדי שלא לבטל מלאכת
בעל הבית .כיצד? ברכה ראשונה כתקנה ,ושנייה פותח בברכת הארץ וכולל בה "בונה ירושלים"
וחותם בברכת הארץ [מ"ב  -כלומר ,כולל את ברכת הארץ ו"בונה ירושלים" בברכה אחת  ,]909ואין
 906והסביר במשנה ברורה את דבריו :בשאר שתיות שהם רשות ,יכול להסתלק מן הספק אם ישתה פחות מכזית
(פחות מעשרי ם ושבע סמ"'ק) שבזה פטור לדעת כולם לברך אחריו .אבל כאן ,בכוס של ברכת המזון אי אפשר לעשות
כן ,שכיוון שטעון כוס ,צריך על כל פנים לשתות מלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית והוא הרבה יותר מכזית .לכן ,מברך
על רביעית (שמונים ואחד סמ"ק) וכך מברך ברכה אחרונה בלי ספק.
 907ואם הייתה דעתם בפירוש שאם יגיע אליהם כוס של ברכה ישתו ממנו ,וכיוונו לצאת ידי חובה בברכת המברך ,ואף
המברך כיוון להוציא ידי חובה את כל מי שירצה לטעום  -אינם מברכים על הכוס ,אף על פי שלא ידעו בוודאי אם יגיע
הכוס אליהם.
 908על פי הגמרא במסכת ברכות (טז ,א).
 909שהרי מהת ורה די שיברך על המזון ,הארץ וירושלים בברכה אחת ורבנן תיקנו ברכה אחת בפני עצמה לכל אחד.
לכן ,הפועלים מברכים הזן בפני עצמה ,אבל ברכת הארץ ובניין ירושלים שדומות זו לזו כוללם בברכה אחת.
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אומרים ברכת "הטוב והמטיב" כלל [מ"ב  -שהיא מדרבנן] .במה דברים אמורים ,כשנוטלים שכר
על מלאכתן מלבד הסעודה [מ"ב  -ועל כן צריכים למהר המלאכה  ,]910אבל אם אין נוטלים שכר
אלא הסעודה שאוכלים לבד  -מברכין כל ארבע ברכות כתקנן .וכן אם בעל הבית מיסב עימהם ,אף
על פי שנוטלים שכר מלבד הסעודה  -מברכין כל ארבע ברכות [מ"ב  -שמן הסתם ,בעל הבית מוחל
להם].

סעיף ב' -
ברכת המזון לפועלים בזמנינו:
שו"ע עפ"י הגהות מיימוני :והאידנא ,לעולם מברכים כל ארבע ברכות ,שאין דרך בני אדם עכשיו
להקפיד בכך ומסתמא אדעתא דהכי שוכרים פועלים שיברכו כל ארבע ברכות כתיקנם.

סעיף ג' -
איסור עשיית מלאכה בברכת המזון:
שו"ע  :911אסור לעשות מלאכה בעודו מברך [וכן הוא לעיל ,סוף סימן קפג] .והסביר במשנה ברורה
משום שנראה כמברך בדרך עראי ומקרה ,ואפילו תשמיש קל אסור לעשות.

סימן קצב'
סעיף א' -
נוסח הזימון:
א .היו פחות מעשרה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד ב:
משנה :שלשה שאכלו כאחת  -חייבין לזמן.
גמרא :מנא הני מילי?
אמר רב אסי :דאמר קרא "גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו".
רבי אבהו אמר :מהכא" ,כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו".

המשנה פוסקת ששלושה שאכלו יחדיו וחייבים בברכת המזון  -חייבים לזמן ולהצטרף לברכת המזון.
הגמרא מביאה לכך שני מקורות )1( :רב אסי " -גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו" (תהלים לד ,ד) ,שלשון
הפנייה "גדלו" הוא ברבים שהם לפחות שניים ויחד עם הפונה הרי יש כאן שלושה המרוממים את שם ה'
יחדיו )2( .רבי אבהו " -כי שם ה' אקרא ,הבו גדל לאלהינו" (דברים לב ,ג) ,שלשון הפנייה "הבו ,הוא ברבים
שהם לפחות שניים ויחד עם הפונה הרי יש כאן שלושה שמשבחים את ה'.

שו"ע :היו המסובים שלושה  -חייבים בזימון ,שאומר אחד מהם" :נברך שאכלנו משלו" והם
עונים ואומרים "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו" ,והוא חוזר ואומר" :ברוך שאכלנו משלו
ובטובו חיינו ,ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הזן את העולם" וכו' .ואם הם ארבעה ,יכול
לומר" :ברוך שאכלנו משלו" ,אבל יותר טוב לומר "נברך" שלא להוציא את עצמו מן הכלל.
 910שהרי מלבד הסעודה מבעל הבית ,הם נוטלים שכר פעולתם.
 911על פי הגמרא בירושלמי מסכת ברכות פרק ב הלכה ה' .וכן ,כך מדייק בבית יוסף ממסכת ברכות לעיל ,ראה שם.
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אחרונים  -עניית המזמן "ברוך הוא ברוך שמו":
משנה ברורה :המנהג הוא שהמזמן אומר "ברוך הוא ברוך שמו" ואחר כך מתחיל בברכת המזון.
הלכה ברורה :מנהג הספרדים ועדות המזרח וכמה מעדות האשכנזים שלא לומר "ברוך הוא וברוך
שמו" כלל ,ואחר שענה המזמן "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו" מתחיל מיד בברכת המזון.
ב .היו עשרה ויותר:
שו"ע  :912ואם הם עשרה  -צריך להזכיר את השם שאומר" :נברך אלוהינו" וכו' ,והם עונים
ואומרים "ברוך אלוהינו" וכו' .ואין לומר "נברך לאלוהינו" בלמ"ד [שער הציון  -משום שברוב
המקראות ,כתוב ברכה בלא למ"ד] .ובין שהיו עשרה או מאה או אלף או ריבוא  -כך הם מברכים.
ג .שינוי נוסח הזימון:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד א:
תניא נמי הכי...ומברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא אם לאו .כיצד?
רבי אומר" :ובטובו" הרי זה תלמיד חכם" ,ומטובו" הרי זה בור...
תניא ,רבי אומר" :בטובו חיינו" הרי זה תלמיד חכם" ,חיים" הרי זה בור...
אמר רבי יוחנן" :נברך שאכלנו משלו" הרי זה תלמיד חכם" ,למי שאכלנו משלו" הרי זה בור...
אמר רבי יוחנן" :ברוך שאכלנו משלו" הרי זה תלמיד חכם" ,על המזון שאכלנו" הרי זה בור.

הברייתא קובעת שניתן להסיק מאופן הדיוק בנוסח הזימון ,האם האדם הוא תלמיד חכם או בור .הגמרא
מציגה ארבעה דיוקים בשם רבי ורבי יוחנן )1( :יש לומר בנוסח הזימון "ובטובו חיינו" ולא "ומטובו חיינו".
והסביר רש"י שמלשון "מטובו" ממעטת בטובותיו של ה' ,משום שמשמע מלשון זו שה' נותן רק מעט
מטובו כדי להתקיים בלבד )2( .יש לומר "בטובו חיינו" ולא "ובטובו חיים" ,והסביר רש"י משום שמשמע
מלשון זה שאינו כולל את עצמו עם הכלל )3( .יש לומר "נברך שאכלנו משלו" ולא "נברך למי שאכלנו
משלו" ,והסביר רש"י משום שמלשון "למי" משמע שישנם רבים הם שזנים והוא מברך לאדם מהם שאכל
משלו והוא בעל הבית )4( .יש לומר "ברוך שאכלנו משלו" ולא "על המזון שאכלנו" ,והסביר

רש"י 913

משום

שנראה מלשון זה כמברך את המזון שאכל ולא את ה'.

שו"ע :וכל המשנה מזה הנוסח ,כ גון 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 ,כיוון שמזכירים את השם ,יכול לומר "נברך אלוהינו על המזון שאכלנו משלו"
[משנה ברורה  -שבנוסח זה שמזכיר את ה' ,אין לטעות שמסב את דבריו לבעל הבית].

סעיף ב' -
טעו ולא הזכירו "אלוהינו" בזימון:
שו"ע עפ"י הארחות חיים :אם טעו המזמן בעשרה והעונים ולא הזכירו "אלוהינו"  -אינם יכולים
לחזור [מ"ב  -כי בדיעבד יצאו בזימון בלא שם] .אבל אם עדיין לא ענו אחריו  -יחזור ויזמן שם
[מ"ב  -שכי וון שלא ענו עדיין ,לא התקיים מצוות זימון ונחשב לכתחילה].
 912על פי הגמרא במסכת ברכות (מט ,ב).
 913בהבנת הבית יוסף.
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סימן קצג'
סעיף א' -
חיבור ופירוד המסובים לזימון:
א .שניים שמסובים יחד:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד ב:
אמר אביי :נקיטנן ,שנים שאכלו כאחת  -מצווה ליחלק.
תניא נמי הכי ,שנים שאכלו כאחת  -מצוה ליחלק.
ב מה דברים אמורים? כששניהם סופרים ,אבל אחד סופר ואחד בור  -סופר מברך ובור יוצא.

אביי אומר ששניים שאכלו יחד  -מצווה להתחלק ולברך כל אחד בפני עצמו .הגמרא מביאה לכך סיוע
מברייתא ומסייגת שמתחלקים דווקא כאשר המסובים הם סופרים שיודעים לברך בעצמם ,אבל אם אחד
מהם הוא בור ואינו יודע לברך בעצמו  -הסופר מברך והבור שומע את ברכתו [מרדכי  -וצריך שיתכוון שומע
ומשמיע] .וחלקו בראשונים על איזה ברכה בסעודה ,הגמרא סברה שמצווה להתחלק:

רש"י :מצווה להתחלק ולברך כל אחד לעצמו גם בברכת "המוציא" וגם בברכת המזון.
רא"ש :מצווה להתחלק דווקא בברכת המזון ,אבל בברכת "המוציא" פוטר את חברו .ואף רש"י
עצמו לא היה נוהג כן .הטעם להבדל( :א) בתחילת הסעודה הם מסובים וקבועים יחד להצטרף,
אבל בסוף הסעודה דעתם להיפרד ולכן כל אחד מברך לעצמו( .ב) ברכת המזון היא מהתורה ,אבל
ברכה ראשונה היא מדרבנן ולא החמירו כל כך.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :שניים שאכלו ,אף על פי שבברכת "המוציא" פוטר אחד את חבירו  -מצווה ליחלק
[מ"ב  -לכתחילה  ]914שיברך כל אחד ברכת המזון לעצמו .במה דברים אמורים ,כשהיו שניהם
יודעים לברך ברכת המזון ,אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע  -מברך היודע ויוצא השני ,אם מבין
לשון הקדוש אלא שאינו יודע לברך  .915וצריך לכוין מילה במילה לכל מה שיאמר [הגה  -וצריך
המברך שיכוין להוציאו] .אבל אם אינו מבין  -אינו יוצא בשמיעה.
ב .שלושה שמסובים יחד:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד א:
משנה :שלשה שאכלו כאחת  -אינן רשאין ליחלק ,וכן ארבעה וכן חמשה...

המשנה קובעת שאם שלושה אוכלים יחד  -הם מתחייבים בזימון ואינם רשאים לברך ברכת המזון כל אחד
לבדו .וכן ארבעה וחמישה מסובים מחויבים לזמן יחד ,והסביר רש"י שאין השלושה מזמנים והרביעי
מברך לעצמו ,למרות שהזימון מתקיים גם בלעדיו.

 914כלומר ,אף על פי שבדיעבד אף בברכת המזון יוצא על ידי חברו המוציאו ,מכל מקום לכתחילה מצווה להתחלק.
 915אולם אם אינו מבין לשון הקודש ,הסביר בהלכה ברורה שאין הדבר מועיל שישמע ברכת המזון מאחר ,ולכן ראוי
למי שאינו מבין לשון הקודש שילמד את פירוש המילים של ברכת המזון או שיאמר מילה במילה עם המברך.
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תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד א:
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.

הברייתא עוסקת במציאות ששניים אוכלים יחדיו ,והשמש רשאי להצטרף לסעודה למרות שלא נאמר לו
בפירוש .משום ,שנוח להם שהוא מצטרף אליהם כדי שיוכלו לזמן .אולם ,אם כבר יש שלושה  -אין השמש
יכול לאכול עמהם ,אלא אם כן נאמר לו בפירוש שהוא רשאי .והסיק מכאן רא"ש שמצווה לחזר אחר
שלושה כפי שניתן ,משום "ברוב עם הדרת מלך".

שו"ע :אבל שלושה שאכלו  -אינם רשאים ליחלק .ושניים שאכלו מצווה שיחזרו אחר שלישי [מ"ב -
שנמצא עמם בבית] שיצטרף עמהם לזימון .וכן ארבעה או חמישה  -אסור להם ליחלק ,שכולם
נתחייבו בזימון.
ג .שישה או יותר שמסובים יחד:
שו"ע  :916שישה נחלקים ,כיוון שיישאר זימון לכל חבורה עד עשרה ,ואז אין נחלקים עד שיהיו
עשרים ,כיוון שנתחייבו בהזכרת השם [הגה  -דאז יכולים ליחלק אם ירצו ,ונראה לי דהוא הדין
בשישה  -אינן מחוייבים ליחלק רק אם ירצו נחלקים] .ומצווה לחזר אחר עשרה [מ"ב  -אפילו הם
שבעה].
ד .רבים שמסובים יחד ואינם שומעים את ברכת הזימון:
שו"ע  :917ומיהו אם היו רבים מסובים יחד ואינם יכולים לשמוע ברכת זימון [מ"ב  -עד סיום ברכת
"הזן"] מפי המברך ואינם רשאים ליחלק לחבורות של עשרה עשרה ,מפני שיצטרכו לברך בקול רם
וישמע בעל הבית ויקפיד עליהם  -יכולים ליחלק לחבורות של שלושה שלושה ולברך בנחת ,כדי
שלא ישמע בעל הבית ,וזה טוב להם ממה שלא יצאו ידי חובת ברכת זימון ,שהרי אינם יכולים
לשמוע מפי המברך.
אחרונים  -ביטול זימון בעשרה לצורך מצווה:
מגן אברהם :אם צריכים ללכת לדבר מצווה ואין להם שהות [מ"ב  -ותתבטל המצווה]  -רשאים
להתחלק לשלושה.
חיי אדם :אם מחמת הליכתו לדבר מצווה תתבטל ברכת הזימון בעשרה  -אסור לצאת.
משנה ברורה :נראה לחלק בין מצווה מהתורה ומצווה מדרבנן :מהתורה  -אפשר שיש להקל,
מדרבנן  -נשאר לזימון ואינו יוצא .918

 916על פי הגמרא בברכות שם.
 917על פי הגמרא בברכות שם.
 918וראה עוד בפסקי תשובות שדן בזה.
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סעיף ב' -
התחילו הסעודה לא יחד ,אך סיימו יחד:
רבינו יונה :אם המסובים לא בירכו "המוציא" ביחד ורק אחר כך קבעו סעודתם  -רשאים לברך
כל אחד בפני עצמו ,ללא זימון .וכך יש להוכיח מכך שהשמש מצטרף לשניים שאכלו לזימון ,כדי
ללמד שדווקא שמש מצטרף ,אך שאר בני אדם אינם מצטרפים בלא ישיבת קבע .919
רא"ש :אפילו לא בירכו המסובים ברכת "המוציא" ביחד ,ורק לאחר מכן קבעו סעודתם  -חייבים
לזמן .ומכל מקום ,אם אכלו המסובים בלא קבע כלל במהלך הסעודה  -רשאים להתחלק.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :אפילו לא הוקבעו מתחילה כולם לאכול יחד אלא שהשניים קבעו [מ"ב  -ישבו
ואכלו יחד על אותו שולחן ,אפילו כל אחד אוכל מכיכרו] ואחר כך בא השלישי וקבע עמהם ,או
שאחד קבע תחילה ואחר כך קבעו השניים עמו  -אינם רשאים ליחלק ,כיוון שהם קבועים יחד
בגמר האכילה .ומכל מקום ,אם יאכל עמהם בלא קבע  -רשאים ליחלק ,אלא אם כן הוא שמש
[מ"ב  -שדרך אכילתו בכך].
הגה :ומכל מקום [אפילו] כל מקום שרשאין ליחלק  -עדיף טפי לזמן ,משום ד"ברוב עם הדרך
מלך".
משנה ברורה  -לא התחילו ולא סיימו סעודה יחד:
הביא בשם הט"ז שאם לא התחילו את הסעודה יחד ,אלא התחיל האחד ולאחר מכן הצטרפו אליו
השניים האחרים ,ורצה אחד מהם לסיים סעודתו ולברך לפני השניים האחרים  -רשאי לעשות כן,
משום שיש לדייק מהמחבר שכל שהתחילו או סיימו סעודתם ביחד חייבים בזימון.

סעיף ג' -
אופנים שונים של קביעת מקום בצירוף לזימון:
שו"ע עפ"י רבינו יונה :אם היו רוכבים ואמרו" :נאכל" ,אף על פי שכל אחד אוכל מכיכרו ולא
ירדו מהבהמות  -מצטרפין ,כיוון שעמדו במקום אחד .אבל אם היו הולכים ואוכלין לא .ואם היו
אוכלים בשדה מפוזרים ומפורדים ,אף על פי שאוכלים כולם בשעה אחת ומכיכר אחד ,כיוון שלא
קבעו מקום לאכול  -אינם מצטרפים.
א .אחרונים  -זימון בבית גוי:
רמ"א :המנהג שלא לזמן בבית גוי .ונראה לי הטעם ,משום דלא יוכלו לקבוע עצמן בבית גוי משום
יראת הגוי ,והוי כאילו אכלו בלא קבע .ועוד ,דיש לחוש לסכנה אם ישנו בנוסח הברכה ולא יאמרו
"הרחמן יברך בעל הבית הזה" .ולכן ,מתחילה לא קבעו עצמן רק לברך כל אחד לבדו ,ולכן אין
לשנות המנהג אף אם לא היו טעמים אלו מספיקים .מכל מקום ,מאחר דכבר נהגו כך ,הוי כאילו
לא קבעו עצמן ביחד.
 919השמש מצטרף כך כי זו דרך אכילתו .וראה בבית יוסף הוכחה נוספת.
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משנה ברורה :האחרונים חולקים על דין זה ,והיום המנהג שמזמנים בבית הגוי ,וב"רחמן"
אומרים" :הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בהליכתו ובישיבתנו עד עולם".
ב .הלכה ברורה  -צירוף לזימון בכל תחבורה שונים :920
היו יושבים בעגלה והייתה העגלה נוסעת ,ואמרו "נאכל" ואוכלים ביחד .אם היו שלושה  -יש
להחמיר שיזמנו .ואם היו עשרה  -יזמנו בלא הזכרת שם ה' .אבל אם היו יושבים בכלי רכב כגון
ברכת או באוטובוס והיה הרכב נוסע ,וכן אם היו טסים ביחד במטוס או שהיו יושבים בספינה
נוסעת ואמרו "בואו נאכל" ואוכלים ביחד  -מצטרפים לזימון ,בין בשלושה ובין בעשרה ואפילו
לכתחילה.

סעיף ד' -
חובת הזימון מברכת "המוציא":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד א:
משנה :שלושה שאכלו כאחת  -אינן רשאין ליחלק.
גמרא :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.
לישנא אחרינא ,אמר רבי אבא אמר שמואל :הכי קתני ,שלשה שישבו לאכול כאחת ,אף על פי שכל אחד ואחד אוכל
מככרו  -אינן רשאין ליחלק.

הגמרא תמהה מה באה המשנה לחדש המשנה בכך ששלושה שאוכלים יחדיו חייבים לזמן ,הרי זה נלמד
כבר במשנה שבתחילת הפרק .ומשיבה שני לשונות של רבי אבא בשם שמואל )1( :שלושה שאכלו כאחת,
אף שעדיין לא אכלו  -חייבים בזימון )2( .שלושה שאכלו כאחת ,למרות שכל אחד אוכל מהכיכר שלו -
חייבים בזימון .חלקו הראשונים בלשון הראשונה ,האם "עדיין לא אכלו" מדובר שלא אכלו כלל שלא אכלו
עדיין כזית:

רא"ש  :921מדובר שבירכו "המוציא" והתחילו לאכול ,אך לא אכלו עדיין כזית (ובכך לא התחייבו
בברכת המזון) ולמרות זאת ,הם חייבים בזימון .ובאמת זו מחלוקת בירושלמי אם חובת הזימון
חלה מאכילה משותפת או גמירות דעת ,ויש לפסוק כאמור שהאכילה במעט מחייבת זימון.
רבינו יונה :מדובר שלא התחילו לאכול כלל ורק גמרו בדעתם לאכול יחד ,ולמרות זאת הם
חייבים בזימון.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :שלושה שישבו לאכול וברכו ברכת "המוציא" ,אפילו כל אחד אוכל מכיכרו ,ואפילו
לא אכל עדיין כזית פת  -אינם רשאים ליחלק.

 920וראה בבירור הלכה שם.
 921ובבית יוסף הביא שגם רשב"א וראב"ד סוברים כרא"ש .אולם ,ראה בבירור הלכה שצריך עיון האם דעתם כרא"ש
או רבינו יונה.
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סעיף ה' -
התחיל עם חבורה ועבר לחבורה אחרת לזימון:
שו"ע  :922שלושה שבאו משלוש חבורות של שלושה שלושה בני אדם ,ונתחברו אלו השלושה .אם
זימנו עליהם במקומם ,כגון שהפסיקו כל אחד לשניים [עד שאמרו "הזן"]  -שוב אינם יכולים לזמן
[מ"ב  -משום שפקע מהם חובת הזימון] ,אפילו אכלו אחר כך יחד וגמרו סעודתן .ואם לא זימנו
עליהם במקומם  -חייבים לזמן ואינם רשאים ליחלק [מ"ב  -כיוון שנועדו עתה יחדיו  923וכל אחד
בא מחבורה שכבר התחייב בה בזימון  ,]924ואפילו לא אכלו אלו השלושה ביחד משנתחברו.

סעיף ו' -
חבורה שזימנה ועבר לחבורה אחרת לזימון:
שו"ע עפ"י רבינו יהודה ורבינו יונה :שלוש חבורות שהיו בכל אחת ארבעה ופירש אחד מכל
חבורה ונצטרפו לחבורה אחרת וזימנו השלושה הנשארים  -פרח זימון מנייהו ,כיוון שחבריהם
זימנו [מ"ב  -ודווקא ש( :א) לא אכלו אחר כך יחדיו ( .925ב) זימנו עליהם קודם שהתחברו השלושה
יחד  .]926והוא הדין אם לא היו בכל חבורה אלא שלושה והלך אחד מכל חבורה קודם זימון
ונתחברו אלו השלושה ,ובא אחד לכל חבורה ונצטרף עם שניים הראשונים [מ"ב  -היינו ,אחד מן
השוק אכל מעט בסוף סעודתם והצטרף] וזימנו יחד  -פרח זימון מאלו השלושה ,כיוון שכבר זימנו
חבורתם ,אף על פי שלא זימנו עמהם.
הגה :שלוש חבורות שאכלו ובכל חבורה שלושה בני אדם  -אסור לכל אחד ליפרד מכל חבורה
ולזמן ביחד ,דהרי השניים הנשארים בכל חבורה אינן יכולים לזמן אחר כך .אבל אם היה בכל
חבורה ארבעה  -מותר ליפרד אחד מכל חבורה ולזמן ביחד [מ"ב  -ומדובר שכל החבורות היו
מתחילה בבית אחד  ,]927והנשארים יזמנו כל חבורה במקומה.

 922על פי הגמרא במסכת ברכות שם.
 923והסביר בשער הציון שבא להוציא מקרה ש כל אחד בא מחבורה של שני אנשים ,שלא מועיל מה שנועדו עתה יחדיו,
כיוון שעתה לא אכלו ביחד ומקודם גם כן לא התחייבו.
 924והקשה במשנה ברורה איך ייתכן שנפרדו מהחבורה שהתחייבו בה זימון והרי התבאר בסעיף ו' בהגה שאסור
להיפרד מחבורה של שלושה ואם כן היו צריכים כל אחד מהם לחזור לחבורתם המקורית! והשיב שאפשר שמדובר
כש )1( :חבורתם הראשונה התפרקה ) 2( .כל אחד מהם גמר את סעודתו הראשונה מחמת אונס או הפסד ממון
והזדמנו לאכול יחד.
 925אבל אם אכלו אחר כך יחד  -מצטרפים [שער הציון  -כי עתה מתחיל חיוב זימון מחדש] .ולא דומה לסעיף ה' ,שהרי
לא זימנו עליהם מקודם.
 926כך הביא בביאור הלכה בשם רבי עקיבא איגר למרות שאין משמע כך מלשון המחבר .משום שאם זימנו קודם
שהתחברו  -אין לאחד שיצא מחבורתם מקום לצאת בפני עצמו ידי זימון ועל כן חל הזימון גם עליו .אבל אם התחברו
השלושה למקום אחד תחילה ורק אחר כך זימנו הנשארים  -הזימון לא מוסב על אלו שעזבו.
 927אלא שלא הצטרפו ביחד .שאם לא כן ,הלא צריך לברך ברכת המזון במקומו.
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סיכום  -פרש אחד מכל חבורה והצטרפו לחבורה חדשה של שלושה \ סעיפים ה' -ו':
חבורה חדשה
חבורה ראשונה
שלוש חבורות של
שניים שנים

חובת זימון

אין חובת זימון

אינם מזמנים שוב

אינם מזמנים שוב

מזמנים 928

אינם מזמנים

אין חובת זימון
ענו לזימון
זימנו
עליהם

שלוש חבורות של
שלושה שלושה

אכלו יחד

לא אכלו יחד

לא ענו לזימון

לא
זימנו

מזמנים

מזמנים

עליהם

סימן קצד'
סעיף א' -
בירכו ברכת המזון ושכחו לזמן:
שו"ע  :929שלושה שאכלו כאחד ושכחו ובירך כל אחד לעצמו  -בטל מהם הזימון ,ואין יכולים
לחזור לזמן למפרע [מ"ב  -שהרי בירכו ,ומטרת הזימון היא הכנה לברכה] .וכן ,אם בירכו שניים
מהם .אבל אם שכח [ביאור הלכה  -או הזיד] אחד מהם ובירך  -השנים יכולים לזמן על השלישי
[מ"ב  -שבאמת מחויב הוא בזימון  ,]930אף על פי שכבר בירך יכול לומר" :ברוך שאכלנו משלו",
והם יוצאים ידי חובת זימון והוא אינו יוצא ידי זימון ,שאין זימון למפרע.
הגה :ואם האחד זימן עם אחרים ,אף שניים הנשארים אינן יכולים לזמן [מ"ב  -שכבר יצא ידי
חובת זימון].

סעיף ב' -
יצא אחד מהם קודם הזימון:
שו"ע  :931שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק  -קוראים אותו ומודיעים לו שרוצים לזמן ,כדי
שיכוון ויצטרף עמהם ויענה עמהם ברכת זימון .ויוצאים ידי חובתן אף על פי שאינו בא ויושב
עמהם [משנה ברורה  -אלא עומד נגד הפתח בסמוך להם] .והני מילי בשלושה ,אבל בעשרה כיוון
שצריכים להזכיר את השם ,אינם מצטרפין עד שיבוא וישב עמהם [הגה  -ועיין לקמן סימן ר' ,עד
היכן ברכת הזימון].

 928כאמור ,דין זה אינו משמע מהמחבר .כך סובר רבי עקיבא איגר.
 929על פי הגמרא במסכת ברכות (מה ,ב) ובהמשך שם (נ ,א).
 930אולם ,אין לו תקנה.
 931על פי הגמרא במסכת ברכות (מה ,ב).

469

סעיף ג' -
ברכת המזון משותפת:
שו"ע כרי"ף  :932שלושה שאכלו כאחד ואין אחד מהם יודע כל ברכת המזון ,אלא אחד יודע ברכה
ראשונה ואחד השנייה ואחד השלישית  -חייבים בזימון .וכל אחד יברך הברכה שיודע [מ"ב  -ויכוון
להוציא את חבירו] ,ואף על פי שאין בהם מי שיודע ברכה רביעית  -אין בכך כלום [מ"ב  -משום
שברכה זו אינה מהתורה] .אבל לחצאין  -אין לברך אם האחד אינו יודע כי אם חצי הברכה ,שאין
ברכה אחת מתחלקת לשתיים.
אחרונים  -ברכה אחת שאינו יודע:
מגן אברהם  :933אם אחת משלוש הברכות הראשונות אין אחד שיודע אותה  -אינו מברך כלל ברכת
המזון ,כי שלוש הברכות מהתורה בברכת המזון מעכבות זו את זו .וכך משמע מהמחבר ,שדווקא
ברכה רב יעית שאינה מהתורה אינה כלום ,אבל שאר הברכות מהתורה מעכבות.
אבן העוזר :מי שאינו יודע לברך כל הברכות ואי אפשר לו לקרוא לבקיא שיוציאו בברכת המזון -
צריך לברך על כל פנים את הברכה שיודע אותה ,משום שברכות ברכת המזון אינם מעכבות.
משנה ברורה :אם אכל כדי שביעה  -יש להחמיר ולברך את הברכה שיודע ,משום שחייב מהתורה.

סימן קצה'
סעיף א' -
חבורות זימון שמצטרפות לזימון:
שו"ע  :934שתי 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 [מ"ב  -אפילו
אוכלים בשני בתים ואינם רואים זה את זה] ,וכגון שנכנסו מתחילה על דעת להצטרף יחד .ויש מי
שאומר  935שאם רשות הרבים מפסקת בין שני הבתים [מ"ב  -או שביל היחיד שמפסיק]  -אינם
מצטרפים בשום עניין.
א .ביאור הלכה  -צירוף חבורות שאין בכל אחת מהן כדי זימון:
רשב"א :אף כשאין בכל חבורה כדי זימון (שהיו שניים בכל חבורה)  -יכולים להצטרף באופנים
המבוארים ,אבל דווקא אם נכנסו על דעת להצטרף ,ואפילו אוכלים בבית אחד.
רשב"ש וגר"א :יש להחמיר ,שדווקא כשיש בכל חבורה כדי זימון  -מצטרפים ,אבל כשאין בכל
אחת מהחבורות כדי זימון  -אינם מצטרפים ,אפילו נכנסו על דעת זו.
 932ועוד ראשונים ,על פי הגמרא במסכת ברכות (מו ,א) .והסביר בבית יוסף שכך הבינו עוד ראשונים את הסוגיה שם,
בשונה מרש"י .לקמן ,בתחילת סימן ר' תבואר הסוגיה בהרחבה ואכמ"ל.
 933וכך פסק הלכה ברורה למעשה.
 934על פי הגמרא במסכות ברכות (נ ,א).
 935רבינו יונה (מובא בבית יוסף).
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ב .אחרונים  -תוקף תנאי "דעת ההצטרפות" של החבורות:
ב"ח :מסובים שישבו מתחילה על דעת להצטרף לזימון הינו תנאי הכרחי .וכך משמע מלשון
המחבר שסתם "וכגון שנכנסו מתחילה על דעת להצטרף יחד" ולא חילק בין בית אחד לשני בתים.
גר"א ,משנה ברורה והלכה ברורה :יש לחלק בין בית אחד לשני בתים .אם אכלו בבית אחד -
מצטרפים לזימון  ,936אפילו לא ישבו על דעת להצטרף לזימון .אבל אם אכלו בשני בתים  -צריכים
שיכנסו על דעת להצטרף.

סעיף ב' -
חבורות זימון שהמברך מצרפן:
שו"ע  :937אכלו מקצתן בבית ומקצתן חוץ לבית  -אם המברך יושב על מפתן הבית [מ"ב  -ורואה
אלו את אלו  ]938הוא מצרפן [מ"ב  -כי נחשב כמקצתן רואים אלו את אלו].

סעיף ג' -
חבורות ששומעות את קול המברך:
שו"ע עפ"י התוספות :כל היכא שמצטרפות שתי חבורות  -צריך שישמעו שתיהן דברי המברך
ברכת זימון בביאור [מ"ב  -ובדיעבד שלא שמע את המזמן שאמר "נברך" ור ק שמע את העונים
"ברוך שאכלנו - "...מותר לענות עמהם ביחד].
הגה :ושאר ברכת המזון יברך כל אחד לעצמו .אבל אם ירצו שהמזמן יוציא כולם  -צריכים
שישמעו כל ברכת המזון [מ"ב  -ויכוונו לצאת] ,דבלא זה לא יצאו כלל.

סימן קצו'
סעיף א' -
אכל דבר איסור לעניין זימון:
שו"ע  :939אכל דבר איסור [מ"ב  -אפילו אין איסורו בעצם] ,אף על פי שאינו אסור אלא מדרבנן -
אין מזמנין עליו ואין מברכין עליו ,לא בתחילה ולא בסוף [מ"ב  -הואיל ויש איסור עבירה
באכילתו ,מנאץ את ה' בברכתו על זה .]940

סעיף ב' -
אכל דבר איסור במקום סכנה:
שו"ע כרמב"ם  :941אם אכל דבר איסור [מ"ב  -אפילו מהתורה  ]942במקום סכנה  -מברכים עליו
[הגה  -ועיין לקמן סימן רד'].
 936ובהלכה ברורה הוסיף שבכל חבורה יש כדי זימון וכך יש "תרתי לטיבותא".
 937על פי התלמוד הירושלמי מסכת ברכות פרק ז' הלכה ה'.
 938והסביר בשער הציון שדווקא המברך ולא אדם אחר מהחבורות שיושב .על דרך האפשר ניתן להסביר ששתי
החבורות צריכים לו שיוציאם ונחשב כשמש המשמש לשתיהם ובכך הוא מצרפם.
 939על פי הגמרא במסכת ברכות במשנה (מה ,א) ובהמשך הגמרא (מז ,ב).
 940ואפילו אכל בשוגג  -אין לזמן ,כי אכילת איסור אינה נחשבת קביעות (אולם יוכל לברך ברהמ"ז ,כי אין בזה ניאוץ).
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סעיף ג' -
אכל פת עכו"ם לעניין זימון:
שו"ע עפ"י הרשב"ם :שלושה שאכלו כאחד .אחד נזהר מפת עובד כוכבים ואחד אינו נזהר או
אחד מהן כהן ואוכל חלות ,אף על פי שאותו שנזהר אינו יכול לאכול עם אותו שאינו נזהר ולא
ישראל עם הכהן ,כיוון שאותו שאינו נזהר יכול לאכול עם הנזהר והכהן עם הישראל  -מצטרפין
[מ"ב  -אף על פי שכל אחד אוכל מכיכרו] .אבל אם היו כוהנים וזר אוכלים כאחד והכוהנים
אוכלים חלה ונזהרים מפת של עובד כוכבים והזר אוכל פת של עובד כוכבים  -אינם מצטרפים
[מ"ב  -שצירוף לזימון כאשר יכולים להתחבר יחד באכילתם לאכול לחם אחד  .]943והוא הדין
לשלושה שמודרים הנאה זה מזה  -שאינם מצטרפים לזימון [הגה  -ודווקא שכל אחד אוכל מכיכרו,
אבל אם אוכלים מכיכר של בעל הבית  -מצטרפים ,דהא אוכלים מכיכר אחד].

סעיף ד' -
אכל פחות מכזית לעניין זימון:
שו"ע  :944אין מזמנין על מי שאכל פחות מכזית.

סימן קצז'
סעיף א' -
שלישי שמצטרף לשניים שסיימו לאכול:
שו"ע עפ"י רי"ף ורמב"ם :שניים שאכלו כאחד וגמרו ובא שלישי [מ"ב  -לאכול ולהצטרף לזימון]:
כל היכא דאי מייתי להו מידי מצו למיכל מינה [מ"ב  -היינו שאינם שבעים כל כך]  -מצטרף
בהדיהו [ 945מ"ב  -שנחשב כאילו לא גמרו סעודתם עדיין] ,וחייבים [מ"ב  -רוצה לומר 'מצווה'] ליתן
לו לאכול כדי שיצטרף עמהם .והוא שבא עד שלא אמרו "הב לן ונברך" ,אבל אם אמרו "הב לן
ונברך" ואחר כך בא השלישי  -אינו מצטרף עמהם [מ"ב  -שהסיחו דעתם ואסור להם לאכול שוב].
הגה :ונטילת מים אחרונים כ"הב לן ונברך" דמי .ועיין לעיל סימן קעט'.

סעיף ב' -
אכל ירקות ומצטרף לזימון:
שו"ע  :946תשעה שאכלו דגן ואחד אכל כזית ירק  -947מצטרפין להזכיר השם [מ"ב  -דווקא שלא
בירך עדיין ברכה אחרונה] .ואפילו לא טיבל עמהם אלא בציר  948או לא שתה עמהם אלא כוס אחד
 941ובבית יוסף הביא שרבינו ירוחם בשם הרמ"ה סובר שאינו מברך עליו.
 942כגון מפני חולי .הטעם :מכיוון שהאדם בסכנה ,נחשב המאכל כהיתר ואדרבה אכילתו היא מצווה להציל את נפשו.
וראה בהלכה ברורה לגבי זימון בעשרה.
 943וכאן כל אחד נזהר מלחם של חבירו.
 944על פי המשנה במסכת ברכות (מה ,א).
 945והסביר בביאור הלכה שברגע שהשלישי מצטרף  -חייבים השניים לחכות לזמן עם השלישי ואין זו רשות.
 946על פי הגמרא במסכת ברכות (מח ,א).
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שיש בו רביעית מכל משקה [מ"ב  -ששתייה בכלל אכילה] ,חוץ מן המים  -949מצטרף עמהם .והוא
שיהיה המברך אחד מאוכלי הפת [מ"ב  -כיוון שהוא מוציא את חבריו בברכת הזימון  .]950ואפילו
שבעה אכלו דגן ושלושה ירק  -מצטרפין ,אבל שישה לא ,דרובא דמנכר בעינן.

סעיף ג' -
המאכל ה נצרך למצטרף השלישי:
רי"ף ,רמב"ם ורשב"א :השלישי שמצטרף צריך לאכול כזית דגן בשביל זימון ,אבל אכל ירק אינו
מצטרף .והסביר ברא"ש שניתן לדחוק ולומר ,שלמרות שדין עשרה חמור יותר ובאכילת ירקות
מצטרף ,כאן יש להחמיר משום שזו אכילה מצומצמת של שלושה אנשים ולכן כולם צריכים
לאכול כזית  .951ופסק בבית יוסף שהלכה כמותם.
רא"ש ותוספות בשם ר"י :השלישי שמצטרף צריך לאכול כזית ירק ולא כזית דגן ,כמו שבעשרה
מצטרפים מי שאוכל ירקות .וכך יש ללמוד מפשטות הירושלמי.
הגהות מיימוני בשם מהר"ם :שניים שאכלו פת ובא השלישי  -צריך לכתחילה שיאכל עמהם כזית
פת ולא יישב לשתות או לאכול איתם ירק ,כדי לצאת ממחלוקת זו .ואם כבר נתנו לו מאכל אחר
או משקה ואנו רוצה לאכול פת וגם לא מצאו אחר שיאכל עימם  -יזמנו עמו.
פסק ההלכה:
שו"ע כהגהות מיימוני :המצטרף צריך לברך [מ"ב  -לאחר שגמר לשמוע ברכת הזימון] ברכה
אחרונה על מה שאכל ואינו נפטר בברכת המזון של אלו  .952במה דברים אמורים ,דסגי בכל מאכל
להצטרף לעשרה [מ"ב  -משום שגם בלעדיו יהיה זימון  ,]953אבל לשלושה אינו מצטרף עד שיאכל
כזית פת .ויש אומרים דבכזית דגן מהני אפילו אינו פת .ויש אומרים דבירק ובכל מאכל מהני.
הלכך ,שניים שאכלו ובא שלישי  -אם יכולים להזקיקו שיאכל כזית 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 .954
 947והסביר במשנה ברורה את הטעם לכך שצריך שיעור כזית( :א) כיוון שאומר בזימון "אכלנו" ואין אכילה פחותה
מכזית( .ב) צריך שיתחייב על כל פנים בברכה ,ובפחות מכזית אין חיוב ברכה אחר אכילתו.
 948והסביר במשנה ברורה שטבל ירק בציר ובין כולם היה רק כזית ,אפילו כך מצטרף.
 949והסביר במשנה ברורה שמים [הלכה ברורה  -ומשקאות קלים ,קפה ותה] אינם מזינים ואינם חשובים להצטרף.
אולם הביא את מגן אברהם ועוד שחולקים על כך וסוברים שכל שתייה היא בכלל אכילה.
 950ולכן יש להחמיר יותר.
 951בהמשך מביא בבית יוסף שכך משמע גם מהתלמוד הירושלמי (נד ,א) שדווקא רבי יעקב בר אבא סבר שאם אחד
אוכל ירק מזמנים עליו ,אולם מכאן יש להסיק שחכמים חולקים על וסוברים שכולם צריכים להיות כזית דגן והלכה
כמותם.
 952והסביר במשנה ברורה שאין ברכת ש לושה פוטרת מעין שלושה ולא ברכת "בורא נפשות" .אך ,אם אכל תמרים או
שתה יין  -יוצא ידי חובה בברכת המזון של אלו שזימן איתם ,שהרי הדין הוא שבדיעבד יוצא אם בירך ברכת המזון.
 953שצריך אותו להזכרת השם בלבד.
 954וראה במשנה ברורה שעכשיו נוהגים שאם לא רצה לאכול פת  -נותנים לו לכתחילה לשתות או לאכול איזה דבר.
ולא כפי שמובא במחבר שאם אינו רוצה פת ,שלא יתנו לו מאכל אחר ורק בדיעבד ששתה או אכל דבר מאכל
שמזמנים איתו .וראה בירור הלכה שמחלק אם אחר שעונים הזימון מברך כל אחד לעצמו או שמברך לאחרים.
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סעיף ד' -
אכל כזית ורוצה להוציא ידי חובת ברכת המזון:
בעל הלכות גדולות  :955מי שאכל כזית  -מוצי א ידי חובה בברכת המזון את מי שאכלו שיעור דרבנן,
אבל אינו מוציא ידי חובה את מי שאכל ושבע ,משום שברכת המזון אינה שייכת לברכת המצוות
אלא לברכות הנהנין שלא שייך בו ערבות ,שהרי אינו מחויב לאכול .וכך יש להבין מהירושלמי
בברכות (פרק ג' דף יב ,א) את הפסוק "ואכלת ושבעת  -וברכת" ,שמי ששבע יכול לברך לאחרים.
רא"ש  :956מי שאכל כזית  -מוציא ידי חובה אחרים אפילו מי שאכל ושבע ,משום שברכת המזון
שייכת לברכת המצוות ,שבה כל ישראל ערבים זה בזה ויכול להוציא את חברו אפילו לא אכל
כלל  .957ויש לתרץ שהפסוק שהובא בירושלמי הינו אסמכתא בעלמא .ו מצווה מן המובחר שיברך
אותו שאכל כדי שביעה ,ואם אינו יודע  -יברך מי שאכל כזית.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :חברים שאכלו כאחד ,קצתם אכלו כדי שביעה וקצתם לא אכלו אלא כזית ,אם
כולם יודעים לברך  -מצווה שיברך אותו שאכל כדי שביעה ויוציא את האחרים [מ"ב  -בברכת
המזון  .]958ואם אין יודעים כולם לברך  -מי שאכל כזית יכול להוציא ,אף אותם שאכלו כדי שביעה.
הגה :יש אומרים שאינו חייב לברך מדאורייתא אם לא שתה והוא תאב לשתות [מ"ב  -כלומר ,מי
שאכל בסעודה ולא שתה למרות שהוא צמא  .]959וטוב לזהר לכתחילה אם מקצן שתו ומקצתן לא
שתו  -שיברך מי ששתה .960

סימן קצח'
סעיף א' -
לא אכל ושתה ושומע זימון:
שו"ע  :961שלושה שאכלו והם מברכים ונכנס אחד שלא אכל :אם נכנס כשאמר המברך "נברך
שאכלנו משלו"  -עונה אחריו "ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד" [מ"ב  -שאין מן הראוי ,שיהיה

 955ובבית יוסף סבור שכך פסק גם הרמב"ם.
 956ובבית יוסף הביא שכך סוברים גם תוספות ורשב"א.
 957והסיבה שצריך לאכול כזית ,משום שעושה שקר במה שאומר שאכלנו והוא לא אכל ,ולכן הצריכו חכמים שיאכל
כזית מתחילה.
 958שהיא מהתורה ,אבל אם כל אחד מברך לעצמו  -מי שרוצה מזמן גם שאותו שאכל כזית ,משום שברכת הזימון
לרוב ה פוסקים היא מדרבנן.
 959אם כן ,תנאי נוסף לחובת ברכת המזון מהתורה :שתה לאחר אכילתו או שלא שתה משום שאינו תאב לשתות.
אולם אם אכל ולא שתה והוא תאב לשתות  -חובת ברכת המזון מדרבנן בלבד.
 960והסביר במשנה ברורה שהרמ"א ממשיך את פסק המחבר ,שאם יש מי שמחויב מהתורה שיודע לברך  -מצווה
שיברך הוא להוציא אחרים ,טוב לחשוש גם לשיטה זו שיברך מי ששתה אחר אכילתו להוציא אחרים ,שהוא מחויב
בוודאי מהתורה .אם לא שאותם ששתו אין יודעים לברך ,שאז יכול להוציא אותם אפילו מי שלא שתה.
 961על פי הגמרא במסכת ברכות (מה ,ב).
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אדם אצל חבורה שמזמנים לשבח את ה' והוא יימנע מזה  .]962ו אם נכנס כשהאחרים עונים "ברוך
שאכלנו משלו"  -עונה אחריהם "אמן" [וכן בכל הברכות שאדם שומע  -חייב לענות "אמן"] .ואם
הם עשרה אומר "ברוך אלהינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד" .והוא הדין אם היה שם כשגמרו
מלאכול ולא אכל עמהם ,כך הוא עונה אחר המברך ואחר העונים.

סימן קצט'
סעיף א' -
צירוף שמש לזימון:
שו"ע  :963השמש שאכל כזית  -מזמנין עליו .והסביר במשנה ברורה שאף שלא קבע עצמו בשולחן
עמהם והוא אוכל כשהוא עומד וגם הולך ובא באמצע אכילתו ואין לו קביעות  -מצטרף אליהם,
כיוון שדרך אכילתו בכך ,זו היא קביעתו .964

סעיף ב' -
צירוף כותי לזימון:
שו"ע  :965כותי בזמן הזה [הלכה ברורה  -שומרונים]  -הרי הוא כעובד עבודת אלילים ואין מזמנים
עליו.

סעיף ג' -
צירוף עם הארץ לזימון:
שו"ע עפ"י רא"ש  :966עם הארץ גמור [מ"ב  -שאין בו מקרא ומשנה]  -מזמנין עליו בזמן הזה [מ"ב -
שאם היו פורשים מהם ,היו גם הם פורשים מן הציבור לגמרי].
הלכה ברורה  -צירוף בעל עבירות לזימון:
מדברי השלחן ערוך נראה שמי שעובר על איסורי תורה  -מצטרף לזימון ,כל זמן שלא נידוהו .וכל
שכן אותם שאינם שומרים מצוות בזמנינו ,שרבים מהם עושים כן מחמת חוסר ידיעה ,שלא למדו
תורה ומצוות .ומכל מקום אם הוא מחלל שבת בפרהסיא או שהוא מומר לכל התורה כולה חוץ
מאיסור עבודה זרה ואיסור חילול שבת  -אינו מצטרף לזימון.

סעיף ד' -
צירוף נוכרי וגר לזימון:
שו"ע  :967נוכרי  -אין מזמנין עליו [מ"ב  -היינו ,אפילו התכוון לברך את אלוהי ישראל] .ואפילו גר
שמל ולא טבל  -אין מזמנין עליו [מ"ב  -שאינו גר עד שימול ויטבול] .אבל גר גמור  -מזמנים עליו
 962ואם שתה אפילו לא הצטרף א ליהם כלל ,יכול לומר" :ברוך שאכלנו ."..וראה במשנה ברורה שדן בעוד מקרים
נוספים שאדם נכנס במהלך זימון.
 963על פי המשנה במסכת ברכות (מה,א) ובגמרא (מז ,ב).
964וראה בפסקי תשובות והלכה ברורה לגבי שמש בזמנינו.
 965שם.
 966בשונה מפשט הגמרא (מז ,ב) שעם הארץ אינו מצטרף לזימון.
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ויכול לברך ברכת המזון [מ"ב  -ולהוציא אחרים] ולומר "על שהנחלת לאבותינו" [מ"ב  -לפי
שהארץ ניתנה לאברהם שהוא אב המון גויים].

סעיף ה' -
צירוף אונן לזימון:
שו"ע  :968אונן בחול שהוא פטור מלברך [מ"ב  -שמתו מוטל לפניו]  -אין מזמנין עליו.

סעיף ו' -
צירוף נשים ועבדים קטנים לזימון:
שו"ע  :969נשים ועבדים קטנים  -אין מזמנין עליהן [מ"ב  -שאינם ברי חיוב בזימון  ,]970אבל מזמנין
לעצמן [מ"ב  -ברשות ,ומוסב על נשים ועבדים  .]971ולא תהא חבורה של נשים ועבדים וקטנים
מזמנין יחד ,משום פריצותא דעבדים [מ"ב  -שחשודים על זנות ומשכב זכור] ,אלא נשים לעצמן
ועבדים לעצמם ובלבד שלא יזמנו בשם [מ"ב  -שהזכרת השם הוא דבר שבקדושה .]972

סעיף ז' -
חיוב נשים בזימון:
רש"י תוספות :שלוש נשים שאכלו יחד  -אם רצו לזמן ,רשאות לעשות כן .וכך יש להבין את
הברייתא בברכות (מה ,ב) שנשים מזמנות לעצמן .ומכל מקום ,העולם לא נהג כן.
רא"ש ורבינו יונה :שלוש נשים שאכלו יחד  -חייבות לזמן ,שהרי במסכת ערכין (ג ,א) ישנה
ברייתא ש"הכל חייבים בזימון".
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י ותוספות :נשים מזמנות לעצמן  -רשות [מ"ב  -שלא רצו חכמים להטיל עליהם חיוב
ברכת המזון כשהם בפני עצמן  .]973אבל כשאוכלות עם האנשים  -חייבות  ,974ויוצאות בזימון שלנו
[הגה  -אף על פי שאינן מבינות] .והוסיף במשנה ברורה שאם רצו הנשים להתחלק מחבורת
האנשים ולזמן בפני עצמן  -רשאיות לעשות כן.
 967שם.
 968על פי הגמרא במסכת מועד קטן (כג ,ב).
 969על פי המשנה במסכת ברכות (מה ,א) והגמרא (מה ,ב) .אולם בטור הביא את שיטת רבינו יהודה הכהן שסובר
שנשים מצטרפות לזימון .אולם בבית יוסף הביא בשם האגור ,שלא ראה ולא שמע מעולם מקום שנוהגים בו כן.
 970ולכן אם היו שני אנשים  -אין אלו מצטרפים לשלושה לעניין חיוב הזימון .ואפילו אם רצו לזמן עמהם  -גם כן אינם
רשאים.
 971שאילו קטנים אינם בני מצוה לזמן לעצמם.
 972וכל דבר שבקדושה איננו בפחות מעשרה זכרים ובני חורין.
 973משום שאינו מצוי כל כך שיהיו בקיאות בברכת המזון .טעם נוסף :לכתחילה מצווה מן המובחר בשלושה לברך על
הכוס באישה גנאי הדבר.
 974ומסביר במשנה ברורה שההלכה הקודמת שאין נשים וגברים מצטרפים יחד לזימון משום שהגברים שניים
ובצירוף האישה נוצר חיוב זימון .כך ניכר החיבור וגנאי הדבר .בהלכה זו ,מדובר שיש שלושה בלעדיהן וצירופן אינו
גנאי.
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סעיף ח' -
צירוף אנדרוגינוס לזימון:
שו"ע  :975אנדרוגינוס מזמן למינו [מ"ב  -שכל אנדרוגינוס אחד הם  ,]976ואינו מזמן לא לאנשים ולא
לנשים [מ"ב  -וטעם לכך( :א) שמא נקבה היא ואין מזמנין עליהן ושמא זכר הוא ואין חברתן נאה.
(ב) בריה בפני עצמו הוא].

סעיף ט' -
חובת זימון לטומטום:
שו"ע  :977טומטום אינו מזמן כלל [מ"ב  -אפילו עם שני טומטומים אחרים .]978

סעיף י' -
צירוף קטן לזימון:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מח עמוד א:
אמר רבי יוחנן :קטן פורח  -מזמנין עליו...
ולית הלכתא ככל הני שמעתתא ,אלא כי הא דאמר רב נחמן :קטן היודע למי מברכין  -מזמנין עליו.
אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה .אמר להו רבה :למי מברכין?
אמרי ליה :לרחמנא.
ורחמנא ,היא יתיב?
רבא אחוי לשמי טללא ,אבי נפק לברא אחוי כלפי שמיא.
אמר להו רבה :תרווייכו רבנן הויתו.

רבי יוחנן פוסק ש"קטן פורח"  -מזמנים עליו ,והסביר רש"י שמדבור בילד שאינו בן שלושה עשר ,אך הביא
סימני גדלות שהם שתי שערות .הגמרא מביאה ברייתא שסוברת כרבי יוחנן .בהמשך הגמרא פוסקת
שההלכה היא כרב נחמן שאמר שקטן שיודע למי מברכים  -מזמנים עליו .הגמרא מביאה סיפור שמברר את
התנאי "שיודע למי מברכין" :אביי ורבא כשהיו קטנים ,ישבו לפני רבה והשיבו לו שמברכים ל"רחמנא".
וכאשר שאל אותם איפה הוא נמצא ,רבא הצביע על התקרה ואביי יצא החוצה והצביע לשמיים .חלקו
הראשונים ב( :א) הגדרת קטן לעניין זימון ,שיודע למי מברכים שמזמנים עליו( .ב) האם הלכה כרב נחמן:

רבינו חננאל :הלכה כרב נחמן ,ומדובר בילד שנכנס לשנת שלושה עשרה ולא הביא שתי שערות
ידועות.
רי"ף ורמב"ם :הלכה כרב נחמן ומדובר על קטן בן תשע או עשר ,אם יודע למי מברכים  -מזמנים
עליו [רמב"ם  -בין שלושה בין עשרה  .]979והסביר בבית יוסף שהגילאים תשע או עשר אינם
 975ע ל פי תלמוד בבלי מסכת ראש השנה (כט ,א).
 976מה שאין כן בטומטום לקמן ,ששמא זה כשיקרע ימצא זכר וזה נקבה.
 977שם.
 978וכל שכן שאינו מצטרף עם נשים וגברים .ומכל מקום פשוט שעם שלושה אנשים יכול להצטרף ,שלא גרוע מאישה.
 979אולם ראה בבית יוסף ראשונים שחולקים וסוברים שקטן מצ טרף דווקא לעשרה (כדי להזכיר שם שמים) ולא
לשלושה.
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בדווקא ,אלא כל ילד שיודע למי מברכים והגיע לעונת הפעוטות ,דהיינו שבע או שמונה וכל אחד
לפי חריפותו  .980אבל קטן מזה אפילו שמשיב למי מברכים  -אין לסמוך עליו.
רא"ש וטור :הלכה כתלמוד הירושלמי בברכות (פרק ז הלכה ב') שאין לזמן עד שיביא שתי
שערות .והסביר בבית יוסף שניתן ליישב דבריהם אף עם התלמוד הבבלי :רב נחמן לא בא לחלוק
על רבי יוחנן והברייתא אלא לפרש :קטן שיודע למי מברכים  -מזמנים עליו ,ודווקא כשהביא שתי
שערות .לפיכך ,קטן אינו מצטרף לזימון עד שיביא שתי שערות [דרכי משה  -ומהמנהג שמצטרף
לזימון בגיל שלוש עשרה וכך ישנה חזקה שיש לו שתי שערות].
מהר"י קולון :צריך להיות בן שלושה עשרה ויום אחד ויביא שתי שערות ,והלכה כירושלמי .וכך
יש להבין את פסק הרא"ש והטור.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :קטן שהגיע לעונת הפעוטות [פירוש  -תינוקות שיודעים לקנות ולחכור]
ויודע למי מברכין  -מזמנין עליו  ,981ומצטרף בין לשלושה בין לעשרה.
רמ"א כרא"ש :ויש אומרים דאין מצרפין אותו כלל ,עד שיהא בן שלוש עשרה שנה ,דאז מחזקים
ליה כגדול שהביא שתי שערות ,וכן נוה גין ואין לשנות .חירש [מ"ב  -שמדבר ואינו שומע] ושוטה
[מ"ב  -שאינו חכם כל כך ומוחזק בחברה כשוטה  ,]982אם מכוונים ומבינים  -מצטרפין לזימון ,אף
על פי שאין החירש שומע הברכה .983

סעיף יא' -
צירוף מנודה על עבירה לזימון:
שו"ע עפ"י ריב"ש :מי שנידוהו על עבירה  -אין מזמנין עליו [מ"ב  -בין לשלושה בין לעשרה].

סימן ר'
סעיף א' -
הפסקה לזימון כשהשאר אינם מעוניינים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד ב:
אמר רבא ,הא מילתא אמריתא אנא ואיתמרה משמיה דרבי זירא כוותי :שלושה שאכלו כאחד  -אחד מפסיק לשנים
ואין שנים מפסיקין לאחד.

רבא אומר מעצמו ובש ם רבי זירא שאם שלושה אכלו יחד ושניים רוצים להפסיק את הסעודה ולברך -
האחד עונה להם לזימון ואחר כך חוזר לסעודתו .אבל אם רק אחד רוצה להפסיק סעודתו ולברך  -אינו
רשאי וצריך להמתין לאחד נוסף כדי שיוכל לזמן .וחלקו בראשונים בטעם שצריך האחד להפסיק לשנים
ולא להיפך:
 980ושונה מתפילה שאינו מצטרף ,משום שבתפילה הוא דבר שבקדושה ואילו בזימון צריך דעת ,שהרי המזמן אומר
לחבריו שיזדמנו לברך.
 981והסביר במשנה ברורה שהלכה ו' לעיל שקטנים אינם מצטרפים ,מדובר בקטנים ביותר או שאינו יודע למי
מברכים.
 982ולא שוטה גמור שאינו מצטרף.
 983סוף דברי הרמ"א על פי מהרי"ל.
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רש"י :דרך ארץ שיהא האחד מפסיק לטובת השניים הנוספים ,אבל שניים אינם צריכים להפסיק,
אם לא שרוצים לעשות לפנים משורת הדין.
רבינו יונה ורשב"א :אין זה מצד דרך ארץ ,אלא חיוב גמור מן הדין.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א :שלושה שאכלו כאחד  -אחד מפסיק על כורחו לשניים ועונה עמהם ברכת זימון
[מ"ב  -כיוון שהם רבים כנגדו ,אין צריכים להמתין עליו] .ואפילו לא רצה להפסיק  -מזמנין עליו בין
עונה בין אינו עונה ,כל שהוא עומד שם .אבל שניים  -אין חייבים להפסיק לאחד [מ"ב  -כלומר ,אין
חייבים עתה לזמן עם האחד] .והלכך ,אין חיוב זימון חל עד שיתרצו להפסיק לאחד ולברך .ואם
לא רצו להפסיק וזימן הוא עליהם  -לא עשה כלום .ואם לא רצו להפסיק ,אף הוא אינו רשאי לברך
ולצאת לשוק עד שיגמרו השניים ויזמן עליהם ,שהרי כבר נתחייב הוא בזימון והיאך יברך בלא
זימון [מ"ב  -שמכיוון שהתחילו לאכול יחד ,חל עליהם חובת זימון עליהם .]984

סעיף ב' -
הפסיק סעודתו לזימון וממתין לחזור לאכול:
א .עד איזה ברכה צריך להמתין (סיום ברכת הזימון):
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מו עמוד א:
עד היכן ברכת הזימון?
רב נחמן :עד "נברך".
ורב ששת אמר :עד "הזן".

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי סיום ברכת הזימון :רב נחמן  -הזימון מתחיל שהמזמן אומר "נברך
שאכלנו משלו" והמזומנים משיבים "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו" וחוזר המזמן ועונה עמהם "ברוך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו" וכאן מסתיים הזימון .לאחר מכן מתחילה ברכת המזון בברכת "הזן" .רב
ששת  -הזימון אינו מסתיים ב"ברוך שאכלנו מ שלו "..אלא בברכת "הזן" וברכה זו היא חתימת הזימון.
וחלקו הראשונים בשתיים( :א) האם מחלוקת האמוראים עוסקת בחובה של ברכת היחיד בברכת "הזן"
או במציאות שיש זימון ועד היכן ממתין אחד לשניים שמזמנים( .ב) האם הלכה כרב ששת או כרב נחמן:

רש"י :מחלוקת האמוראים היא אם ברכת "הזן" היא חלק מברכת הזן והמברך במקום שאין
זימון אומר ברכה זו .לדעת רב נחמן ברכת הזימון היא עד "נברך" ולכן היחידי מתחיל מברכת
"הזן" ואילו לדעת רב ששת היחיד מתחיל מברכת "הארץ" ,כי ברכת הזימון כוללת את ברכת
"הזן".
תוספות :לדעת כולם  -יחיד מברך ברכת "הזן" .מחלוקת האמוראים כהמשך לסוגיה לעיל,
ומדובר ששניים מזמנים והשלישי מפסיק סעודתו כדי לזמן עמם ,וחלקו עד היכן צריך להמתין
 984אולם ,אם היה הדבר נחוץ מאוד שנוגע להפסד ממון וכדומה ,אפשר שיש להקל לאחד לברך בפני עצמו קודם
שיסיימו השניים לאכול .אך באופן זה ,טוב יותר שהשניים יתנהגו בזה לפנים משורת הדין ויפסיקו מסעודתם ויזמן
עליהם.
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להם כדי להמשיך את סעודתו .לפי רב נחמן בתחילת ברכת זן הוא רשאי לחזור לאכול ,ואילו
לדעת רב ששת צריך להמתין עד סיום ברכת "הזן"  .985והלכה כרב ששת  986שברכת הזימון עד סוף
ברכת "הזן".
רי"ף ורמב"ם :מחלוקת האמוראים היא ששלושה אכלו יחד והוצרך אחד מהם לצאת וממתין
להם .לפי רב נחמן מחכה עד "ברוך שאכלנו משלו "...שזו ברכת הזימון ,ואילו לדעת רב ששת עד
"הזן" .והלכה כרב נחמן ,וכך רואים שהעולם נוהג שכל יחיד מברך ברכת "הזן" ,הרי שברכה זו
אינה חלק מברכת הזימון.
פסק ההלכה:
שו"ע כר"ף ורמב"ם :אינו צריך להפסיק אלא שיאמר "ברוך שאכלנו משלו" [מ"ב  -שבזה לבד
יוצאים ידי ברכת הזימון].
רמ"א כתוספות :ויש אומרים שצריך להפסיק עד שיאמר "הזן את הכל" ,וכן נוהגים.
ב .הברכה שהמפסיק את סעודתו חוזר לברך:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מו עמוד ב:
להיכן הוא חוזר?
רב זביד משמיה דאביי אמר :חוזר לראש ,ורבנן אמרי :למקום שפסק.
והלכתא למקום שפסק.

הגמרא שואלת "להיכן הוא חוזר?" ומציגה מחלוקת :רב זביד משמו של אביי  -חוזר לראש ואילו רבנן
שנפסקה הלכה כמותם סוברים שחוזר למקום שפסק .חלקו הראשונים בביאור סוגיה זו ,כהמשך הפירוש
לגמרא הקודמת:

רש"י :מדובר ביחיד ששמע זימון והמתין עד ברכת "הזן" כשיטת רב ששת ,ורוצה לחזור ולברך
ברכת המזון :רב זביד  -חוזר לתחילת ברכת "הזן" ,שכיוון שאכל תחילת סעודתו בשלושה
והתחייב בזימון  -כבר התחייב אף בברכת "הזן" וצריך לאומרה .רבנן  -ממשיך מברכת "הארץ",
כשאר יחיד שמתחיל שם ברכת המזון.
תוספות :מדובר בשלושה שאכלו כאחד ויצא אחד מהם לשוק וקראו לו לזימון ולא אכל כלום
אחר הזימון וכשבא לברך נחלק :רב זביד  -חוזר לתחילת ברכת המזון .רבנן  -מתחיל בברכת
"הארץ" ,כי כבר יצא ידי חובת "הזן" כששמעה מן המזמן ולא אכל כלום אחר כך.
רי"ף :בתחילת הזימון אומר המזמן "נברך" והמסובים משיבים "ברוך שאכלנו משלו" .שואלת
הגמרא :להיכן חוזר המזמן לאחר שענו לו המסובים :רב זביד  -חוזר לראש ואומר שוב "נברך" .987
רבנן  -אחרי שמסובים א ומרים "ברוך שאכלנו" חוזר גם לומר "ברוך שאכלנו" וממשיך בברכת
המזון .והסביר בבית יוסף שלשיטתו שפסק כרב נחמן ,על פי הסבר הראשונים לעיל  -988מתחיל
מכל מקום מברכת "הזן".
 985וטעמו :כיוון ש"נברך" אינה ברכה ,הילכך מסתבר שיפסיק אכילתו בשביל ברכה אחת כדי שהיא ניכר שמזמנים
עליו ,ולא משום שברכת "הזן" שייכת לברכת הזימון ,שהרי גם יחיד אומר ברכה זו.
 986שקיים לנו שהלכה כרב ששת באיסורין.
 987והסביר רבינו יונה שבפעם השנייה אינה אומר "נברך" כציווי אלא כתיאור.
 988כלומר ,שהשמע זימון ,לא אכל כלום אחר כך ובא לברך.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף  :989אינו צריך להפסיק אלא שיאמר "ברוך שאכלנו משלו"...
רמ"א כתוספות :ואם היה דעתו לחזור ולאכול פת  ,990אף על פי שלא אכל אחר כן ,כשרוצה לברך -
מברך מתחילה ברכת "הזן" ,וכל שכן אם חזר ואכל [מ"ב  -אולם אם לא היה בדעתו לאכול עוד
ולא אכל ,כשמברך ברכת המזון מתחיל מן "נודה לך"].
השלכות מעשיות במחלוקת לגבי סוף ברכת הזימון:
שו"ע

שמע
זימון

רמ"א

רוצה להמשיך
באכילתו .עד

עד "ברוך שאכלנו

היכן ממתין?

משלו".

רוצה לחזור
ולברך ברכת

עד סוף ברכת "הזן".
אם דעתו בשעת הזימון להמשיך לאכול פת  -מתחיל

מתחיל מברכת "הזן"

מברכת "הזן" .אולם ,אם דעתו לא לאכול פת ולא
אכל פת  -מתחיל מברכת "נודה לך".

המזון

ג .הפסיק סעודתו ורוצה להמשיך לאכול:
רב האי גאון וראב"ד :אחד שמפסיק לשניים  -צריך לחזור ליטול ידיו ולברך "המוציא" ,כמו בדין
בני חבורה שיצאו לקראת חתן וצריכים ברכה למפרע [רשב"כהא  -ברכת המזון על מה שאכל].
רא"ש ,רבינו יונה ובעל הלכות גדולות :חוזר וגומר סעודתו בלי נטילת ידיים וברכת "המוציא".
וכתב בבית יוסף שיש לפסוק כמותם ושספק ברכות להקל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :וחוזר וגומר סעודתו בלא ברכה בתחילה [מ"ב  -דהיינו ,שאין צריך נטילת ידיים
וברכת "המוציא" ,אלא ממשיך בסעודתו .]991

סימן רא'
סעיף א' -
קדימות בזימון:
א .גדול בחכמה>שאר האנשים:
שו"ע  :992גדול [מ"ב  -בחכמה] מברך אפילו בא בסוף [מ"ב -
לקטן לברך  -רשאי.

הסעודה .]993

ואם רצה ליתן רשות

 989היינו ,מתוך סתימת דבריו שפסק כרי"ף ,ולכן חוזר לברכת "הזן" ולא לברכת "הארץ".
990וראה בביאור הלכה שדן שענה לזימון באמצע אכילתו ורצה להמשיך לאכול פרפרת או בשר ודגים בלא פת.
 991שהרי המתנתו לברכת הזימון לא הסיחה את דעתו מלאכול .אולם ,אם לא היה דעתו לחזור ולאכול וחוזר ואוכל -
צריך נטילת ידיים וברכת "המוציא".
 992על פי הגמרא במסכת ברכות (מז ,א).
 993ומסתבר שאם משתהה בסעודה  -אין מחויבים להמתין שיגמור סעודתו כדי שיהיה הוא המברך.
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ב .אורח> בעל הבית גדול בחכמה:
שו"ע  :994והני מילי כשאין שם אורח .אבל אם יש אורח [מ"ב  -היינו ,כשהוא אוכל מפתו של בעל
הבית]  -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 במעשה ידיו ,ואל יזדקק לפניו שום דבר
חטא והרהור עוון מעתה ועד עולם" .ואם בעל הבית רוצה לוותר [פירוש  -שאינו רוצה להקפיד] על
ברכתו ולברך ברכת המזון בעצמו  -רשאי [הגה  -והוא הדין שיכול ליתן לברך למי שירצה].

סעיף ב' -
קדימות כהן בזימון:
א .תלמיד חכם>כהן עם הארץ:
שו"ע  :995לא יקדים חכם ישראל לכהן עם הארץ לברך לפניו [מ"ב  -שמעלת התורה גדולה ממעלת
הכהונה] ,דרך חוק ומשפט כהונה [מ"ב  -רוצה לומר ,שמקדימו מפני משפט הכהונה] .אבל לתת לו
החכם רשות שיברך  -אין בכם כלום.
ב .כהן תלמיד חכם>ישראל תלמיד חכם:
שו"ע  :996אבל כהן תלמיד חכם [מ"ב  -או ששניהם אינם חכמים]  -מצווה להקדימו [מ"ב  -אפילו
התלמיד חכם גדול ממנו  ,]997שנ אמר "וקדשתו" (ויקרא ,כא ,ח) ,לפתוח ראשון [מ"ב  -בכל דבר
שבקדושה] ולברך ראשון [הגה  -ועיין לעיל סימן קסז סעיף יד'].

סעיף ג' -
חובת האורח לזמן:
שו"ע  :998מי שנותנין לו לברך ואינו מברך [מ"ב  -מדובר באורח שנותנים לו לברך ברכת המזון] -
מקצרים ימיו [מ"ב  -בזה שהוא נמנע מ לברך את בעל הבית שהוא מזרע אברהם שנאמר בו
"ואברכה מברכיך" ,מכלל הן אתה שומע לאו ונמצא גורם קללה לעצמו .]999

סעיף ד' -
חיזור אחר כוס של ברכה:
שו"ע  :1000צריך לחזר שיתנו לו כוס של ברכה לברך [מ"ב  -שיהיה הוא המזמן ומוציא אחרים ידי
חובתם ולא לשמוע ולענות אמן .]1001
 994שם (מו ,א).
 995על פי הגמרא במסכת מגילה (כח ,א).
 996על פי הגמרא במסכת גיטין (נט ,ב).
 997שאין עליו חיוב לכבדו מחמת מצוות "וקדשתו" .מכל מקום ,טוב שיקדים הכהן לפניו כיוון שהוא גם כן חכם.
והעושה כן הוא מאריך ימים.
 998על פי הגמרא במסכת ברכות (נה ,א).
 999ומכל מקום בשער הציון הסתפק בזה ,שהרי היום המנהג אצל כל אורח להזכיר "הרחמן הוא יברך את בעל
הבית."...
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סימן רב'
סעיף א' -
ברכת פירות האילן והיין:
שו"ע  :1002על כל פירות האילן [מ"ב  -כולל שבעת המינים] מברך בתחילה "בורא פרי העץ" .חוץ
מהיין [מ"ב  -שהוא סועד את הלב ומשמחו] שמברך עליו "בורא פרי הגפן" [מ"ב  -אפילו זב מעצמו
מהענבים] ,בין מבושל [ 1003מ"ב  -שאין הבישול גורע את היין] בין שהוא עשוי קונדיטון ,דהיינו
שנותנין בו דבש ופלפלין [מ"ב  -שעדיין היין עיקר .]1004
הגה :ואם נתערב יין בשכר  -אזלינן אחר הרוב [מ"ב  -שהרוב הוא העיקר והמיעוט טפל לו] .אם
הרוב יין  -מברך "בורא פרי הגפן" [מ"ב  -ודווקא שלא התבטל טעם היין] ,ואם הרוב שכר  -מברך
"שהכל" .1005

סעיף ב' -
ברכת פירות בוסר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד ב:
תנן :מאימתי אין קוצצין את האילנות בשביעית?
בית שמאי אומרים :כל האילנות  -משיוציאו.
ובית הלל אומרים :החרובין  -משישרישו ,והגפנים  -משיגרעו ,והזיתים  -משיניצו ,ושאר כל האילנות  -משיוציאו.
ואמר רב אסי :הו א בוסר הוא גרוע ,הוא פול הלבן.
פול הלבן סלק דעתך?
אלא אימא :שיעורו כפול הלבן.

הגמרא מציגה מחלוקת תנאים (בהקשר אחר) ממסכת שביעית ,לגבי הזמן שאסור לקצוץ את פירות
השביעית .כלומר ,באיזה שלב בהתפתחות של הפרי  -נחשב כ"פרי" ,שאסור להפסידו :בית שמאי  -כל
האילנות ,משיתחילו להוציא את הפרי .בית הלל  -תלוי בסוג האילן .חרוב  -משיראו בהם כמין שרשראות
של חרובים .גפן  -מזמן שהענבים גסים בשיעור "גרוע" .ומסביר רב אסי ששיעור זה כ"פול הלבן" .זיתים -
כאשר יגדל הנץ סביב לזית .שאר כל האילנות  -משיתחילו להוציא את הפרי .והסיקו תוספות ורא"ש מכאן
לגבי ענבים ,שאין מברכים "בורא פרי העץ" על הבוסר שהוא פחות מ"כפול הלבן" ,אבל מברכים עליו
"בורא פרי האדמה" .משום שכל דבר שגדל על האילן ואינו עיקר הפרי  -מברכים עליו "בורא פרי האדמה".
וחלקו בראשונים האם יש להסיק מהגדרת פרי שביעית לדין ברכת "בורא פרי העץ" :1006
 1000שם (נג ,ב).
 1001שאף ש"שומע כעונה" ועונה אמן כמוציא ברכה מפיו ,מכל מקום ממהרים לתת שכר תחילה למברך .ולכן ,כתב
בהלכה ברורה שאם גדול מכבד את הקטן לברך על הכוס  -לא יסרב לו.
 1002על פי המשנה במסכת ברכות (לה ,א).
 1003וראה בבית יוסף שהביא שיטה בראשונים שמברך על יין מבושל "שהכל" .וראה עוד בבירור הלכה.
 1004למרות שהשתנה טעמו וריחו .ואפילו שליש דבש ושליש פלפלין ,משום שהם באו להשביח ולהטעים.
 1005והסביר במשנה ברורה שאין להקשות מפסק הרמ"א לקמן ( סימן רד סעיף ה') שדי שיש ביין מעט יותר מאחד
בשישה נגד המים .משום ששם דרך מזיגת יין הוא במים ולכן לא שייך שיתבטל היין שאז נעשה הכל מין אחד .מה
שאין כן בשכר ,שאין דרך למזוג אותם והם כשני מינים שונים.
 1006על פי הבנת הבית יוסף.
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טור :יש להסיק מדין שביעית לדיני ברכות כבית הלל .ולכן ,פירות האילן מברכים עליהם "בורא
פרי העץ" משיוציאו פרי ,חוץ מענבים וזיתים שבחרובים מברך העץ משיראה שרשראות של
חרובים ובזיתים משיגדל הנץ סביבם.
בדק הבית  :1007אין ללמוד מדין שביעית לזיתים וחרובים לעניין ברכה ,שהרי שרשראות של
חרובים הינם מרים ואינם ראויים לאכילה .ולכן ,כל האילנות שמוציאים פרי (וראויים למאכל) -
מברכים עליו "בורא פרי העץ" .וכן רי"ף ורמב"ם לא חילקו כלל בין האילנות.
פסק ההלכה:
שו"ע עפ"י בדק הבית :הבוסר ,כל זמן שלא הגיע לכפול הלבן  -מברך עליו "בורא פרי האדמה",
ומשהוא כפול הלבן ואילך מברך עליו "בורא פרי העץ" .ומתוך שלא נודע לנו שיעור פול הלבן -
לעולם מברך "בורא פרי האדמה" ,עד שיהיה גדול ביותר [ 1008מ"ב  -או שלפי מראית עין נגמר
בישולו  .]1009ושאר כל האילן :משיוציאו פרי [מ"ב  -אפילו קטן ביותר]  -מברכין עליו "בורא פרי
העץ" ,ובלבד שלא יהא מר או עפוץ [מ"ב  -חמוץ] ביותר ,עד שאינו ראוי לאכילה אפילו על ידי
הדחק ,דאז אין מברכין עליו כלל [מ"ב  -שנחשבים כעץ בעלמא .]1010
רמ"א כטור :ויש אומרים דעל חרובין אינו מברך "בורא פרי העץ" ,עד שייראה בהן כמין
שרשראות של חרובין [מ"ב  -ודווקא שאינם מרים ביותר] .וכן בזיתים ,עד שיגדל הנץ סביבם.
וקודם לכן מברך "בורא פרי האדמה" [מ"ב  -אפילו הם מתוקים  ,]1011וכן עיקר.
גר"א ופנים מאירות :אין ללמוד מדין שביעית לשאר האילנות לעניין ברכה ,אלא יש ללמוד מדין
מעשרות ,שהגדרת פרי היא האם הגיע לעונת המעשרות .והסביר בביאור הלכה שלשיטתם :ענבים
נחשבים כפרי משעה שייראו החרצנים מתוכן ,זיתים משעה שיביאו שליש ,חרובים משעה שייראו
בהן נקודות שחורות וכך בכל מין ומין יש שיעור מיוחד לזה.

סעיף ג' -
ברכת גרעיני הפירות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד ב:
תנן :והגרעינים חייבין בער לה.

המשנה במסכת ערלה (א ,ח)) שמובאת כאן קובעת שהגרעינים של פירות  -חייבים בערלה .חלקו בראשונים
האם יש להסיק מדין ערלה לכך שיש לברך "בורא פרי העץ" על גרעיני פירות:

 1007וכן רבינו ירוחם לא חילק בין שאר אילנות לחרובים וזיתים.
 1008עד כאן על פי תוספות ורא"ש .וסייג במשנה ברורה שמכל מקום אין לאכול מהם כשיעור שחייב ברכה אחרונה
אלא בתוך הסעודה ,כיוון שהם ספק אם יברך אחריהם "מעין שלוש" או "בורא נפשות רבות" .ובדיעבד אם אכל
כשיעור ,פסק בהלכה ברורה שלא יברך ברכה אחרו נה כלל .ויכול לצאת ידי ספק שיאכל עוד כזית מפירות שבעת
המינים וישתה משקה בשיעור רביעית ויברך "מעין שלוש" ו"בורא נפשות".
 1009שמלבד בדיקת הגודל ,ניתן לקבוע את ברכתו לפי גמר בישולו בלבד.
 1010ואפילו אם מיתק אותם על ידי אור או טיגון בדבש  -אינו מברך אלא "שהכל".
 1011שעדיין אינם עיקר הפרי.
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ר"י ורא"ש :מברכים על גרעיני פירות "בורא פרי העץ" ,כגון גרעיני גודגדניות ,אפרסקים
ותפוחים .משום שיש ללמוד מדין עורלה שבו גרעין הפרי מחויב בערלה ונחשב כפרי לכך שבדיני
ברכות הגרעין נחשב חלק מהפרי.
רשב"א :אין לברך "בורא פרי העץ" על גרעיני פירות ,משום ש( :א) אין ללמוד מדין ערלה לדין
ברכה ,שאדרבה חיוב הגרעין בערלה הוא מריבוי בפסוק "מאת פריו"  -את הטפל לפריו( .ב) גרעיני
הפירות מרים( .ג) עצי הפירות נטעו לצורך הפירות ולא הגרעינים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :גרעיני הפירות :אם הם מתוקים [מ"ב  -כל שהחך נהנה במקצת]  -מברך עליהם
"בורא פרי העץ" ,ואם הם מרים [מ"ב  -שאינם ראויים לאכילה על ידי הדחק]  -אינו מברך עליהם
כלל .ו אם מתקן על ידי האור  -מברך עליהם "שהכל" .1012
גר"א כרשב"א :אינו מברך "בורא פרי העץ" על הפירות [שנות אליהו  -אלא "בורא פרי
האדמה"  ,]1013משום ש( :א) ישנה משנה במסכת תרומות [פרק יא'] שגרעינים אינם פרי כלל( .ב)
כהוכחתו הראשונה של הרשב"א לעניין ריבוי הפסוק.
ברכי יוסף והלכה ברורה :מברך על גרעיני הפירות "שהכל נהיה בדברו" ,כדי לצאת ממחלוקת
זו .1014

סעיף ד' -
ברכת שמן זית:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד ב
אמר רב יהודה אמר שמואל ,וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :שמן זית  -מברכין עליו "בורא פרי העץ".
היכי דמי? אילימא דקא שתי ליה  -אוזוקי מזיק ליה...
אלא ,דקא אכיל ליה על ידי פת ,אי הכי הויא ליה פת עיקר והוא טפל...
אלא ,דקא שתי ליה על ידי אניגרון ,דאמר רבה בר שמואל" :אניגרון" מיא דסלקא...הויא ליה אניגרון עיקר ושמן
טפל...
הכא במאי עסקינן? בחושש בגרונו...מהו דתימא כיון דלרפואה קא מכוין ל א לבריך עליה כלל ,קמשמע לן כיון דאית
ליה הנאה מיניה בעי ברוכי.

רב יהודה בשם שמואל ורב יצחק בשם רבי יוחנן פוסקים שמברכים על שמן זית "בורא פרי העץ" ,הגמרא
מבררת את המציאות שמברכים כך על שמן זית ,שהרי( :א) שתיית שמן זית בלבד  -מזיקה לגוף [טור  -ולכן
לא יברך כלל על שתייתו]( .ב) שמן זית שנאכל עם פת  -מברכים "המוציא" שהוא העיקר ופוטר את שמן
הזית שהינו טפל לפת( .ג) "אניגרון"  -שתיית שמן זית מעורב עם מים שהתבשל בהם תרד ,האניגרון הוא
עיקר המאכל ופוטר בברכתו את השמן .ולכן הגמרא מעמידה פסק זה במקרה שגרונו של אדם כואב לו
 1012והביא במשנה ברורה שאחרונים רבים הקשו על זה :אם גרעיני הפירות נחשבים כפירות ,הרי שכאשר תיקן אותם
היה עליו לברך "העץ" ולא "שהכל" .ותירצו שכאשר הגרעינים מרים  -אינם נחשבים פרי כלל.
 1013הגר"א פסק כרשב"א ,אולם רשב"א פסק שאין מברך "העץ" ולא כת ב אם מברך "אדמה" או "שהכל" .וראה
בבירור הלכה שהביא אחרונים שסוברים שלדעת רשב"א מברך "אדמה".
 1014וראה בבירור הלכה שהסביר שמאחר שרבים מהאחרונים הביאו את מרן החיד"א בברכי יוסף להלכה ,נראה שכך
יש לנקוט ,על אף שבחזון עובדיה חזר בו ופסק שמברך "אדמה".
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("חושש בגרונו") ושותה את השמן עם האניגרון ולכן מברך "בורא פרי העץ" .והגמרא מלמדת שהיית חושב
שמשום שמכוון לרפואה אין לברך כלל ,אבל משום שבנוסף לרפואה יש לו גם הנאה משתיית השמן ולכן
מברך עליו .וחלקו בראשונים האם העמדת הגמרא בשתיית שמן עם אניגרון ב"חושש בגרונו" הינו דווקא
ברפואה ,או שניתן להרחיב דין זה לכל מקרה ששותה שמן עם אניגרון ללא צורך רפואי ויש לו בכך הנאה:

טור וה"ר יוסף :הגמרא נקטה "חושש בגרונו" לדוגמא בלבד ,מפני שאז נוהגים לתת שמן רב
באניגרון ,אבל הוא הדין ששותה אניגרון עם שמן רב  -מברך "בורא פרי העץ" אפילו שלא לצורך
רפואה ,כי השמן נחשב העיקר מפני כמותו .1015
בעל הלכות גדולות ורמב"ם :הגמרא נקטה "חושש בגרונו" בדווקא משום שמתכוון לרפואה ונהנה
מזה ,אבל אם אינו שותה לצורך רפואה  -האניגרון עיקר ואינו מברך על השמן.
פסק ההלכה:
שו"ע כבעל הלכות גדולות :שמן זית ,אם ש תאו כמות שהוא  -אינו מברך עליו כלל ,משום דאזוקי
מזיק ליה [מ"ב  -ואפילו חושש בגרונו  .]1016ואם אכלו עם פת אינו מברך עליו ,דפת עיקר ,ומברך על
העיקר ופוטר את הטפילה [מ"ב  -אפילו היה הרבה שמן  .]1017ואם שתאו מעורב עם מי סלק"א
[הנקרא אניגרון] שאז אינו מזיק ,אדרבה הוא מועי ל לגרון :אם הוא חושש בגרונו  -הוה ליה שמן
עיקר [מ"ב  -שמרכך ומרפא את הגרון  ]1018ומברך עליו "בורא פרי העץ" .ואם אינו מתכוון לרפואה
אלא לאכילה  -הוה ליה אניגרון עיקר ואינו מברך אלא על האניגרון [שהכל .]1019

סעיף ה' -
ברכת שקדים מרים:
שו"ע עפ"י הרא"ש בשם בה"ג :שקדים המרים :כשהם קטנים  -מברך "בורא פרי העץ" [מ"ב -
שזהו גמר הפרי  ,]1020גדולים  -ולא כלום ,דאזוקי מזקי .וטעמא דמילתא ,דכשהם קטנים עיקר
אכילתם היא הקליפה ואינה מרה ,וכשהם גדולים עיקר אכילתם מה שבפנים והוא מר .ואם מתקן
על ידי האור או דבר אחר  -מברך "בורא פרי העץ" [מ"ב  -כאשר פירות שאינם ראויים לאכילה
חיים ומברך עליהם לאחר בישולם .]1021
 1015והסביר בטור שכיון שהוא נהנה למה לא יברך עליו ,אדרבה יותר פשוט שהוא צריך לברך עליו כשאינו לרפואה,
מכשהוא לרפואה .וראה בדרכי משה שתמה על כך.
 1016משום ששמן כמות שהוא  -אינו נהנה ממנו.
 1017וראה במשנה ברורה שהביא מחלוקת אחרונים אם אוכל שמן (מפני שחושש בגרונו) ,בתוספת מעט פת כדי שיוכל
לאכול השמן.
 1018ואף על פי שהאניגרון מרובה על השמן  -הולכים אחר מה שעיקר כוונתו ולא אחרי רוב המשקה.
 1019הסביר במשנה ברורה שברכת האניגרון "שהכל" הוא על פי רמב"ם ורבינו יונה.
 1020ביתר הרחבה :בסימן רד' נאמר שמתוקים קטנים מברך עליהם "שהכל" וכאן נפסק שמברך עליהם "העץ"! ויישב
במשנה ברורה שבסימן רד' אינו גמר הפרי ובוודאי לא נטעו על דעת שיאכלו קודם שיתבשלו ,מה שאין כן כאן
שבגודלם לא יהיו ראויים כלל לאכילה ,הם נטעו על דעת שיאכלו אותם בקטנותם וזהו גמר הפרי שלהם.
 1021והוא הדין שאר מיני פירות ,שהם חמוצים או מרים ואינם רא ויים לאכילה כלל ומתקן או בישלם שמברך עליהם
"בורא פרי העץ" ,שהרי באמת פרי הוא והמיתוק מועיל שיהיה ניתן לאכילה.
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סעיף ו' -
ברכת עץ הצלף:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד א:
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  -על העלים ועל התמרות אומר בורא פרי האדמה ,ועל האביונות ועל הקפריסין אומר בורא פרי
העץ!
הוא דאמר רבי עקיבא...אין מתעשר אלא אביונות בלבד ,מפני שהוא פרי...
רבינא אשכחיה למר בר רב אשי ,דקא זריק אביונות וקאכיל קפריסין...

רב יהודה אומר בשם רב שעץ עורלה של צלף  -זורק את האביונות שהם פירות הצלף ואסורים בערלה ואוכל
את הקפריסין שהם הקליפות של הפרי ואינם נחשבים כפרי .הגמרא מקשה על דבריו מברייתא שפוסקת
שעל עלים ותמרות הצלף מברך "בורא פרי האדמה" ,משום שאינם עיקר פרי הצלף ,אבל אביונות וקפריסין
מברך "בורא פרי העץ" ומ שמע מכאן שקפריסין נחשבים כפרי ולכן צריכים להיות אסורים בערלה!
ומשיבה הגמרא שרב פוסק כרבי עקיבא שישנו חיוב מעשרות לאביונות שנחשבים פירות ,אבל לא
לקפריסין .הגמרא מביאה סיפור שבו רבינא מצא את מר בנו של רב אשי שהיה זורק את האביונות מצלף
של ערלה ואוכל את הקפריסין .חלקו הראשונים בפסק ההלכה לגבי קפריסין:

רי"ף ,רמב"ם ורשב"א :מברכים על קפריסין "בורא פרי האדמה" ,שכך נלמד מרבינא שזרק את
האביונות ואכל את הקפריסין וכמו שבדיני ערלה אינו נחשב כפרי ,כך לעניין הברכה.
רא"ש :מברכים על קפריסין "בורא פרי העץ" ,שרבינא היקל באכיל ת האביונות לא משום שהלכה
כרבי עקיבא ,אלא משום שהמיקל בארץ  -הלכה כמותו בחוץ לארץ .וכיוון שבארץ ישראל נחשב
הוא פרי ,לעניין ברכה נחשב הוא כפרי.
טור :מברכים על קפריסין "בורא פרי האדמה" ,מכיוון שיש מחלוקת טוב לברך "אדמה" ולצאת
ידי ספק.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :צלף [פירוש צלף  -מין אילן שעלין שלו ראויים לאכילה ויש בעליו כמין
תמרים ,אביונות הוא הפרי מהצלף וקפרסין הן קליפה שסביב הפרי ,כקליפות האגוזים] על העלין
ועל התמרות ועל הקפריסין " -1022בורא פרי האדמה" [שער הציון  -והיום יש לברך על העלין
והתמרות "שהכל נהיה בדברו"  ,]1023ועל האביונות [הלכה ברורה  -והוא הדין לאגוז קשיו] שהם
עיקר הפרי " -בורא פרי העץ".

סעיף ז' -
ברכת תמרים מרוסקים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד א:
והלכתא ,תמרי ועבדינהו טרימא  -מברכין עלוייהו "בורא פרי העץ".
 1022וראה במשנה ברורה שמתוך הברכה על קליפת הקפריסין ,הביא מחלוקת באחרונים לגבי קליפת תפוז מבושל
שנתנו בו דבש ,ופוסק שמברך "שהכל נהיה בדברו".
 1023משום ש כיום לא נוטעים את הצלף על דעת העלים והתמרות כלל.
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מאי טעמא?
במלתייהו קיימי כדמעיקרא.

הגמרא דנה בברכת "טרימא" ,שהינו פירות שכתשו אותם ופוסקת שתמרים אלו מברכים עליהם "בורא
פרי העץ" ,משום שהתמרים ,גם אחרי הכתישה ,קיימים כבתחילה .חלקו הראשונים ברמת הריסוק של
התמרים :1024

רש"י ותרומת הדשן :דווקא אם התמרים כתושות קצת ואינו מרוסק  -מברכים "בורא פרי העץ".
והסיק בבית יוסף שמשמע מדבריו שאם היה מרוסק לגמרי אין מברכים עליו "בורא פרי העץ".
רמב"ם :תמרים שמיעכן ביד והוציא גרעינים שלהם ועשאם כמו עיסה  -מברך עליהם תחילה
"בורא פרי העץ" ולבסוף ברכת "מעין שלוש".
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :תמרים שמעכן ביד ועשה מהם עיסה [מ"ב  -שהתרסק לגמרי] והוציא מהם
גרעיניהם  -אפילו הכי לא נשתנית ברכתן ,ומברך עליהם "בורא פרי העץ" ולבסוף ברכה "מעין
שלוש" [הגה  -ולפי זה ,הוא הדין בלטווערן הנקרא פאווידל"א  -1025מברכין עליהם "בורא פרי
העץ"].
רמ"א לכתחילה כתרומת הדשן  :1026ויש אומרים לברך עליהם "שהכל" ,וטוב לחוש לכתחילה
לברך "שהכל" .אבל אם בירך "בורא פרי העץ"  -יצא ,כי כן נראה עיקר.
א .משנה ברורה  -פרי או ירק שדרך אכילתו בריסוק:
אם רוב דרך אכילת הפרי או הירק על ידי ריסוק  -אף לכתחילה מברך ברכתו הראויה ,כגון מאכל
שמבשלים מדלעת ,וכן זנגביל ושאר בשמים שחוקים שאוכלים עם סוכר  -מברכים "בורא פרי
האדמה".
ב .הלכה ברורה  -ברכות לגבי מאכלים מרוסקים:
 .1ריבה  -מרקחת ביתית  1027מפירות מבושלים שמוסיפים עליהם סוכר ודבש ותבלינים כדי
להוסיף בהם טעם ,אבל עיקר הטעם הוא טעמו של הפרי .למנהג הספרדים מברכים
"העץ" .ולמנהג האשכנזים ,אם ניכר בה צור ת הפרי וכגון שלא התרסקו הפירות לגמרי
ועדיין יש בה חתיכות מברך "העץ" ואם אין צורת הפרי ניכרת בה כלל מברך "שהכל".
 1024על פי ההבנה הפשוטה בבית יוסף ,אולם ישנם אחרונים שסבורים שאין מחלוקת כלל בין רש"י לרמב"ם .ראה
יביע אומר חלק ז סימן כט.
 1025הסביר במשנה ברורה שעושים מגודגדניות ושאר מינים ,שמוציאים גרעיניהם ומבשלים אותם עד שנימוח לגמרי.
 1026והביא במשנה ברורה מחלוקת אחרונים בהבנת דברי הרמ"א ביחס לפסק המחבר .מגן אברהם :ה"יש אומרים"
מוסב על הפאוודיל"א בלבד משום שנימוח לגמרי ,אבל תמרים שהתרסקו מודה הרמ"א שמברך "העץ" .שיירי כנסת
הגדולה :ה"יש אומרים" מוסב על כל דברי המחבר כולל התמרים שהתרסקו ואף עליהם מברך "שהכל".
 1027בשונה מריבה שנקנית בשוק בזמנינו שפעמים רבות יש בה מעט פרי וברכתה "שהכל".
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.2

.3

פלאפל  -גרגירי חומוס טחונים ומטוגנים ומוסיפים עליהם תבלינים וגם מעט פתיתי לחם
כדי שידבקו .אם עיקר הטעם הוא טעם החומוס  -מברכים עליו "האדמה" ,ולמנהג
האשכנזים מברכים "שהכל" .ואם השתנה הטעם עד שאין טעם החומוס ניכר בו ,אף
למנהג הספרדים מברכים עליו "שהכל".
סלט חומוס  -אם לא טחנו את החומוס לגמרי וניכר בו צורת החומוס  -מברכים עליו
"האדמה" לכל הדעות .ואם אין צורת החומוס ניכרת כלל ,למנהג הספרדים מברכים
"האדמה" ולמנהג האשכנזים "שהכל" ,ובדיעבד אם בירך "האדמה"  -יצא .ואם הוסיפו
לו חומרים אחרים כדי להטעימו עד שהשתנה טעמו ואין טעם החומוס ניכר בו  -מברכים
עליו "שהכל" אף למנהג הספרדים.

סעיף ח' -
ברכת משקים היוצאים מהפירות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד א:
ואמר מר בר רב אשי :האי דובשא דתמרי  -מברכין עלויה "שהכל נהיה בדברו".
מאי טעמא?
זיעא בעלמא הוא.

מר בר רב אשי פוסק שמברכים על דבש תמרים "שהכל נהיה בדברו" ,משום שאינו נחשב כתמר מרוסק
אלא כ"זיעא" היוצאת מן הפרי .חלקו הראשונים באיזו מציאות מדובר שמברך "שהכל" על זיעת
התמרים:

בעל הלכות גדולות :מדובר דווקא שעירבו מים ולכן מברך "שהכל" ,אבל אם לא עירבו מים -
מברך "בורא פרי העץ" .והסביר ברא"ש שאפשר שטעמו משום שכתוב "ודבש" (דברים ,ח ,ח) ולא
כתוב תמרים ומשמע שאף הדבש עצמו שזב מאליו בכלל שבעת המינים ומברכים עליו "העץ".
רמב"ם :בכל אופן מברך "שהכל" ,גם אם לא עירב מים.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :דבש הזב [מ"ב  -והוא הדין כתישה וסחיטה] מהתמרים  -מברך עליו "שהכל" .וכן
על משקין היוצאין מכל מיני פירות [מ"ב  -כגון יין תפוחים] ,חוץ מזיתים וענבים מברך "שהכל".

סעיף ט' -
ברכת סופי ענבים ונובלות:
א .סופי ענבים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד א:
ואמר מר בר רב אשי :האי דובשא דתמרי  -מברכין עלויה "שהכל נהיה בדברו"...
כמאן?
כי האי תנא ,דתנן :דבש תמרים ,ויין תפוחים וחומץ ספוניות ושאר מי פירות של תרומה ...ורבי יהושע פוטר.

כאמור מר בר רב אשי פסק שדבש תמרים ברכתו "שהכל" .הגמרא סוברת שדעתו כרבי יהושע המופיע
במשנה לגבי זר שאכל תרומה ושתה בשוגג "חומץ ספוניות" שפטור ,כיוון שמשקה זה הינו זיעה בלבד ואין
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שם "תרומה" חל עליהם .והסביר רש"י ש"חומץ ספוניות" אלו ענבים הגדלים בסוף העונה שאינם
מתבשלים לעולם ועושים מהם חומץ .וחלקו בראשונים איזו ברכה מברכים על סופי הענבים:

מהר"ם רוטנבורג :מברכים על סופי ענבים "שהכל נהיה בדברו" כפשט הגמרא.
טור :מברכים על סופי ענבים "בורא פרי האדמה" ,כמו בדין בוסר ענבים שזו ברכתן.
פסק ההלכה:
שו"ע כמהר"ם מרוטנברג :סופי ענבים שאין מתבשלין לעולם  -מברך "שהכל" [מ"ב  -משום
שענבים אלו מקולקלים מעיקרם .]1028
ב .נובלות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות מ עמוד ב:
משנה... :נובלות..אומר "שהכל נהיה בדברו".
גמרא :מאי נובלות?
רבי זירא ורבי אילעא .חד אמר בושלי כמרא וחד אמר תמרי דזיקא.

המשנה מורה ש"נובלות" ברכתן "שהכל נהיה בדברו" .הגמרא מציגה שני הגדרות לנובלות( :א) תמרים
שבשלו ונשרפו בחום השמש ("בושלי כמרא")( .ב) תמרים שנשרו מחמת הרוח ("תמרי דזיקא") .וחלקו
הראשונים בהגדרת מציאות הנובלות ,האם מדובר בתמרים קודם בישולם או לא:

רבינו ירוחם  :1029מדובר בפירות שנשרו מהעץ ולא נגמר בישולים עדיין ולכן ברכתם "שהכל" .1030
רש"י :מדובר בתמרים שעל ידי שריפת החום התבשלו ,התייבשו ובכך התקלקלו ולכן ברכתם
"שהכל" .והסביר בבית יוסף שלא מדובר כלל האם נגמר בישולם או לא ,שבכל אופן מכיוון
שנשרפו והתקלקלו ברכתם "שהכל".
פסק ההלכה:
שו"ע כרש"י  :1031וכן על הנובלות שהם תמרים שבישלם ושרפם החום ויבשו  -מברך "שהכל".

סעיף י' -
שרייה\בישול פירות במים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד א:
ואמר מר בר רב אשי :האי דובשא דתמרי  -מברכין עלויה "שהכל נהיה בדברו".
 1028שסופי הענבים נמצאים בגפנים בימות החורף ואינם מתבשלים לעולם ועושים מהם חומץ ,ולא עדיפים ממשקים
היוצאים מהן שברכתן "שהכל" .בשונה מבוסר שברכתם "אדמה" ,ש פירות אלו מעולים ,אלא שעוד לא נגמר בישולם.
 1029וכך סובר גם רמב"ם ורבינו יונה ,אולם בבית יוסף לא הביא זאת.
 1030וראה בביאור הלכה שהביא שיטות שסוברות שאחרי שנתלשו מהאילן ,מחממים אותם בעפר ומתבשלים או
שנותנים אותם במחצלאות להתחמם .ונשאר בצריך עיון.
 1031והסביר בביאור הלכה שהמחבר פסק כרש"י לפי שיטתו ,שהרי בסימן רב סעיף ב' פסק שאילנות משיוציאו  -נחשב
פרי ,ומה לי אם השיר אותן בעצמו או נפלו ממילא.
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מאי טעמא?
זיעא בעלמא הוא...
אמר רב פפא :פשיטא לי ,מיא דסלקא כסלקא ,ומיא דלפתא כלפתא ,ומיא דכולהו שלקי ככולהו שלקי.

כאמור בסעיף ח' נלמד על פי הגמרא שמימי פירות מברכים "שהכל ,כי הם נחשבים זיעה סתם .בהמשך,
הגמרא (לט ,א) מביאה את רב פפא שסובר שמים שהתבשלו בירקות ברכתם "בורא פרי האדמה" ,לדוגמא:
מים שהתבשלו בסלק ולפת .הראשונים ניסו ליישב את ההבדל שבין מי פירות למי ירקות:

רשב"א :מי הירקות כירקות ,כגון סלק ולפת ,משום שרוב אכילת ירקות אלו היא על ידי בישול
ולכן מי הבישול כמותן ומברך עליהם "אדמה" .אולם ,דברים שאין דרכן להתבשל או להיסחט
אלא לאכול אותם כמות שהן ,כגון פירות  -ברכתם "שהכל" ,כי נחשבים זיעה סתם .כלומר ,המדד
הוא האם ירקות או הפירות דרכן להתבשל או לא.
רא"ש :מים שהתבשלו בהם ירקות יש בהם טעם ירק ולכן נחשבים כירק עצמו גם לעניין הברכה,
מה שאין כן מי פירות שנסחטו שאין להם טעם הפרי ולכן נחשבים זיעה סתם .ואפשר שאם בישל
את הפרי ונכנס טעם במים  -מברך עליהם "העץ" .כלומר ,המדד הוא האם יש טעם או לא.
פסק ההלכה:
שו"ע  :1032פירות ששראן [מ"ב  -מעת לעת] או בישלן במים ,אף על פי שנכנס טעם הפרי במים  -אינו
מברך על אותם המים אלא "שהכל" .והרא"ש כתב דאפשר שאם נכנס טעם הפרי במים [מ"ב רוצה
לומר ,שטועמים ומרגישים טעם הפרי במים]  -מברך "בורא פרי העץ".
משנה ברורה כרשב"א :פסקו האחרונים שלכתחילה יברך על מי פירות "שהכל" ,ובדיעבד אם
בירך "העץ" יצא .אולם ,אם פירות אלו רוב אכילתם הוא על ידי בישול ונטעו אותם על דעת זו -
מברך עליהם "העץ" .1033

סעיף יא' -
ברכת יין צימוקים:
שו"ע עפ"י בית יוסף :מי שריית צימוקים ותאנים או מי בישולם  -מברך עליהם "שהכל" [מ"ב -
כששותה את המים  ]1034ויוצא גם להרא"ש .אבל בברכה שלאחריהם ,יש להסתפק אם מברך
"בורא נפשות" או אם מברך ברכה אחת "מעין שלוש" כהרא"ש .ולכן ,יירא שמיים לא ישתה אלא
בתוך הסעודה [מ"ב  -וברכת המזון פוטרת ברכה שאחריהם] או יאכל פרי משבעת מינים וגם ישתה
מים [ביאור הלכה  -והוא צמא] ,כדי שיצטרך לברך ברכה אחת מעין שלוש ו"בורא נפשות" .ואם
 1032המחבר הביא את שיטת רשב"א בסתם ולאחר מכן הביא את דברי הרא"ש בשמו ,ולכאורה יש לומר שהלכה
כסתם .אולם ,הב"ח כתב שהביא את שתי הדעות ולא הכריע ביניהם וראה בבירור הלכה.
 1033אבל פירות שדרך לאוכלם חיים ,רק יש שמייבשים אותם ואחר כך מבשלים אותם  -מברכים עליהם "שהכל" ,כיוון
שנוטעים אותם על דעת לאוכלם חיים ולא על דעת לייבשם .ומכל מקום ,בהלכה ברורה גם פסק כרשב"א שמברך
"שהכל" ואף שדרך העולם לגדל פירות אלו על דעת לבשלם ולשתות מימיהם.
 1034אבל אם אוכל את הפירות עצמן ושותה גם את המים  -אין מברך על המים כלל ,משום שנעשים טפלים לפרי .ואם
עיקר כוונתו בשביל המים ואכל קצת מהפירות ובירך "העץ" צריך עיון האם יברך על המרק "שהכל".
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משך המים והבדילם מהצימוקים  -1035הוה ליה יין ומברך עליו "בורא פרי הגפן" וברכה אחת
"מעין שלוש" .והוא שיהיו צימוקים שיהיה בהם לחלוחית [מ"ב  -קודם שרייתן במים] ,שאם
ידרוך אותם ייצא מהן דבשן .אבל אם כשיעצרו אותם לא יצא מהם שום לחלוחית דבש  -לא [
מ"ב  -ומברכים "שהכל"].

סעיף יב' -
ברכת פירות חיים ומבושלים:
שו"ע  :1036כל הפירות שטובים חיים ומבושלים ,כגון תפוחים ואגסים בין חיים בין מבושלים -
מבר ך "בורא פרי העץ" .ואם אין דרך לאוכלם חיים אלא מבושלים [מ"ב  -רוצה לומר ,שרוב בני
אדם אוכלים אותו כשהם מבושלים] ,אכלם כשהם חיים  -מברך "שהכל" [מ"ב  -משום שלא הגיעו
לכלל פרי  ,]1037כשהם מבושלים "בורא פרי העץ".

סעיף יג' -
ברכת אגוז בשל מטוגן בדבש:
שו"ע עפ"י תוספות ורא"ש  :1038אגוז גמור [מ"ב  -שכבר נגמר בישולו  ]1039המטוגן בדבש ונקרא
נואינד"ו [רוצה לומר נויאי"ט]  -מברך עליו "בורא פרי העץ" [מ"ב  -שנחשב כפרי שטוב חי
ומבושל .]1040

סעיף יד' -
ברכת אגוז רך מטוגן בדבש:
שו"ע עפ"י בית יוסף :אגוז רך [מ"ב  -שלא נגמר

בישולו] 1041

שמבשלים בדבש וקורין לו נוס

מושקאד"ה  -מברך עליו "שהכל" [מ"ב  -משום שעצים אלו ,נטעו על דעת שיאכלו את האגוזים
כאשר יהיו בשלים .]1042
הגה :והן  1043אותם אגוזים ,שמבשלים בדבש ועודם ירוקים  -מברכים "שהכל".
 1035והסביר במשנה ברורה שתחילת הסעיף ע וסק במציאות שהצימוקים מעורבים עם הרוטב ,שעדיין שם רוטב ומרק
עליהם .אבל כאשר משך מים מן הצימוקים  -המים הינם יין גמור ומברך עליהם "הגפן" .והביא בשם מגן אברהם
שאם שרה את הצימוקים על דעת להכין מהם יין  -נעשה יין ומברך "הגפן" ,אפילו שהיין מעורב בכלי עם הצימוקים.
 1036על פי הגמרא במסכת ברכות (לח ,ב).
 1037כיוון שדרך אכילת אותן פירות לרוב בני אדם הוא על ידי בישול דווקא.
 1038בהבנת הבית יוסף.
 1039שפוצעים אותו ,זורקים ממנו הקליפה שהיא כעץ ולוקחים את הגרעין.
 1040שלמרות שהיה ניתן לומר שיברך "שהכל" ,בא להשמיע שמברך "העץ"( :א) בישול אגוז במים ברכתו "שהכל",
משום שנהיה גרוע יותר ,הטיגון בדבש לעומת זאת משבח את האגוז( .ב) דבש ברכתו "שהכל" ,האגוז הוא העיקר
והדבש טפל לו .והוסיף בשם האחרונים שאפילו האגוז אינו שלם אלא שבור [ובלבד שאינו טחון]  -עדיין ברכתו "העץ".
 1041וקליפתו עדיין אינו קשה ,ולוקחים אותו למרקחת ביחד עם הקליפה העליונה ומטגנים אותם כן בדבש.
 1042וכמו ששקדים רכים ברכתן "שהכל" מטעם זה (לקמן סימן רד סעיף א') .וכל שכן כאן ,שבלא טיגון אינו ראוי כלל
בעוד רך לאכילה ,שמר הוא וכל תיקונו הוא על ידי דבש.
 1043ברמ"א כתוב "וכן" ,אולם במשנה ברורה בשם אחרונים תיקן "והן" ,שהרי זו גם כן כוונת המחבר.
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סעיף טו' -
ברכת הסוכר:
בעל הלכות גדולות ורא"ש :מברך "בורא פרי העץ" ,והסביר בטור שה קנים הללו עיקר נטיעתם
הוא עבור הסוכר וזה פריים .1044
גאונים  :1045מברך "בורא פרי האדמה" ,והסביר בביאור הלכה שקני הסוכר נחשבים באמת כעץ,
אלא שכיוון שאינו מוציא פירות ממש  -אין לומר "העץ" אלא "האדמה" ,כמו דין "שותא דפרחא".
רמב"ם :קנים המתוקים שסוחטים אותם ומבשלים מימיהם עד שיקפו וידמו למלח  -מברכים
עליהם "שהכל" ,משום ש( :א) אין הקנים נחשבים פרי( .ב) שהרי דבש תמרים שלא השתנו באור
ומברכים "שהכל" ,כל שכן דבש הקנים שהשתנו על ידי האור ואין ניכר כלל לעין אדם שהוא מפרי
או ירק כלשהו .והכריע בבית יוסף כרמב"ם ,כי לדעת כולם אם מברך "שהכל"  -יצא.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :על הסוקא"ר [ביאור הלכה  -והוא הדין לסלק

סוכר - ]1046

מברך "שהכל" .וכן,

המוצץ קנים מתוקות " -שהכל" [מ"ב  -שלא עדיף המוצץ מן העץ ,מאילו סחט את העץ ושתאו].
והסביר במשנה ברורה שבדיעבד אם בירך "בורא פרי האדמה\העץ"  -יצא.

סעיף טז' -
ברכת תבלינים יבשים:
שו"ע  :1047על פלפל וזנגביל יבשים ועל הקלאוו של גירופלי [רוצה לומר נעגלי"ך] וכל כיוצא בזה
שאין דרך לאוכלם אלא על ידי תערובות  -אין מברך עליהם כלום [מ"ב  -שאין הנאה באכילתם
שהם יבשים .]1048

סעיף יז' -
ברכת תבלינים שהדרך לאוכלם יבשים:
שו"ע עפ"י הטור :על אגוז מושקא"ט " -בורא פרי העץ" [מ"ב  -שפרי הוא ,ורגילים לאוכלו
יבש  .]1049על קניל"ה [רוצה לומר צימרינ"ד] " -בורא פרי האדמה" [מ"ב  -כי הוא גדל על הארץ כמו
קנים ,ורגילים לאוכלו ביובש] .והוסיף בהלכה ברורה שבזמנינו אין דרך לאכול קינמון יבש בפני
עצמו ומברך עליו "שהכל" ,כיוון שיש בו טעם.
 1044ובהסבר זה דחה דברי הרמב"ם שהשווה בין דבש תמרים שברכתם "שהכל" לברכת הסוכר .שבעוד התמרים הם
פרי ונטעו על דעת לאוכלם ולכן בשינוי צורתם מברך "שהכל" ,קני הסוכר אינם ראויים לאכילה ונטיעתם בשביל
הסוכר.
 1045בשם הרמב"ם.
 1046זהו הסוכר שלנו ,שלוקחים סלק הסוכר ומבשלים אותו .ולמרות שנוטעים את הסלק על דעת הסוכר והיה צריך
לברך את ברכת הסלק ,משום שמשתנה על ידי האור (כטעם השני ברמב"ם) מברך "שהכל".
 1047על פי הגמרא במסכת ברכות (לו ,ב).
 1048ואם אכלם אם סוכר וכדומה  -מברך "בורא פרי האדמה".
 1049ואם נותן את תבלין המוסקט לתוך השיכר כדי לעצור שלשול  -מברך "בורא פרי העץ" כמו בדין שמן ,שהמוסקט
עיקר והשיכר טפל.
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סעיף יח' -
ברכת תבלינים רטובים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד ב:
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 פריו שוה .ואיזהו? זה הפלפלין ,ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה!...
לא קשיא ,הא ברטיבתא הא ביבשתא...
זנגבילא...הא ברטיבתא הא ביבשתא.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי פלפל :רב ששת אומר שמברך "שהכל" ורבא אומר שאינו מברך
כלום .הגמרא מקשה על שיטת רבא מברייתא ,נאמר" :וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל ,וערלתם
ערלתו את פריו ,שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" (ויקרא יט ,כג)  .הברייתא שואלת למה ריבה
הפסוק "עץ מאכל" ומסבירה שבא ללמד על איסור ערלה בעץ שהוא בעצמו מאכל ,מפני שיש בו טעם פריו
וזהו עץ הפלפלין שחייב בערלה .אם כן ,קשה על רבא שאמר שאינו מברך כלל על הפלפלין! ומשיבה
הגמרא :הברייתא עסקה בפלפל רטוב (טרי) שאסור בערלה והוא ראוי לאכילה ,אולם רבא שאמר שאין
מברכים על פלפל עוסק בפלפל יבש שאינו ראוי לאכילה בפני עצמו .בהמשך ,הגמרא מחלקת בין יבש
לרטוב ,גם בזנגביל שהוא אינו פרי אלא שורשים מן העץ תחת הקרקע .חלקו הראשונים בברכה שיש לברך
על פלפלים רטובים:

רי"ף ורמב"ם :מברכים "בורא פרי האדמה" ,והסביר ברשב"א את הטעם :נוטעים את עץ הפלפל
על דעת לאוכלו כתבלין ,ומיעוט בני אדם אוכלים אותו בפני עצמו
רא"ש :מברכים "בורא פרי העץ" ,שהרי כך יש ללמוד מהסוגיה שפלפל רטוב דינו כעץ שחייב
בערלה.
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :על פלפל וזנגביל כשהם רטובים " -בורא פרי האדמה".
רמ"א עפ"י הטור  -כללי ברכות:
 .1כל הפירות שיודע בהם שהם עיקר הפרי  -מברך עליהם "בורא פרי העץ" ,ושאינן עיקר
הפרי "בורא פרי האדמה".
 .2ואם הוא מסופק בו [מ"ב  -אחרי שלמד ואינו יכול לברר] אם הוא עיקר הפרי או לא -
.3

"בורא פרי האדמה" [מ"ב  -שאם אינו פרי יצא בדיעבד].
ואם אינו יודע מה הוא  -מברך "שהכל".

סימן רג'
סעיף א' -
ברכת פירות הארץ:
שו"ע  :1050על פירות הארץ  -מברך "בורא פרי האדמה".
 1050על פי המשנה בברכות (לה ,א).
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סעיפים ב' -ג'
הגדרת פרי עץ ואדמה ,וברכת תות ובננה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ עמוד א:
היכא מברכינן "בורא פרי העץ?"
היכא דקא ליה לפירי  -איתיה לגווזא והדר מפיק.
אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי  -ליתא לגווזא דהדר מפיק ,לא מברכינן עליה "בורא פרי העץ" אלא "בורא פרי
האדמה".

הג מרא מגדירה באיזה עץ מברכים על פירותיו "בורא פרי העץ" ובאיזה עץ מברכים על פירותיו "בורא פרי
האדמה" :בעץ שכאשר נוטלים את פירותיו ,נשאר "גווזא" וחוזר ומוציא עוד פירות  -מברך "בורא פרי
העץ" .אבל במקום שלאחר שנוטלים את פירותיו  -לא נשאר "גווזא" שיוציא עוד פירות ,מברך עליו "בורא
פרי האדמה" .חלקו בראשונים מהי "גווזא" ,שהגמרא תלתה בו שמוציא או לא מוציא את פירות העץ
ומתוך הגדרה זו מה ברכת תות ובננה:

תוספות ורא"ה " :1051גווזא" זהו גזע העץ :כאשר נשאר גזע העץ משנה לשנה  -מברך על פירותיו
"העץ" ,אולם אם לא נשאר גזע העץ מברך "ה אדמה" ,אפילו שנשארים השורשים .לפיכך ,עץ תות
מברך "העץ".
רבינו מנחם :יש לברך על תות " -בורא פרי אדמה" [בירור הלכה  -אפילו שהגזע קיים] ,משום
שבירושלמי כלאים [סוף פרק ה'] נאמר שמברכים על מיני אטד "בורא פרי האדמה" ,למרות שהם
מוגדרים כעץ לעניין כלאים.
רא"ש" :גווז א" אלו שורשי העץ :כאשר עץ נשאר משנה לשנה והשורשים מגדלים פירות לשנה
הבאה  -מברך על פירותיו "העץ" ,אבל עץ שצריך לזרעו בכל שנה ושנה  -מברך "האדמה" .ולפיכך,
עץ תות שנשאר במקומו כל שנה ומוציא פירותיו  -מברך "בורא פרי העץ".
גאונים  1052ורש"י " :1053גווזא" אלו ענפי העץ  :1054כאשר נשאר הענף של העץ גדלו עליו הפירות
ומוציא עוד פירות בעונה הבאה  -מברך "העץ" על פירותיו ,אבל בעץ שלאחר שנוטלים את הפירות
לא נשאר הענץ שיחזור ויוציא פירות  -מברך "האדמה" .לפיכך ,עץ תות  -מברך "בורא פרי
האדמה".
פסק ההלכה:
1056
שו"ע כגאונים [ :1055ב'] על תותים הגדלים בסנה " -בורא פרי האדמה"[ .ג'] על המאוזי"ש -
"בורא פרי האדמה" [מ"ב  -כמו הטעם בתותים].
 1051לא הובא בבית יוסף.
 1052הטור הביא את תשובת הגאונים בשם ה"ר יוסף ,ובבית יוסף הביא תשובתם בשם המרדכי.
 1053לא הוא בבית יוסף.
 1054וראה בב"ח שהבין ברש"י ובגאונים שהכוונה היא לא לענפים ,אלא לגזע העץ כשיטת רא"ה ותוספות :שגזעו של
העץ קיים משנה לשנה מברכים "העץ" ,וכשהגזע מתחלף ובכל שנה יוצא מהשורשים גזע חדש מברכים "האדמה".
 1055בפשטות ניתן לומר שפסק המחבר כרבינו מנחם או כתשובת הג אונים ,אולם נראה לפי הגהת הרמ"א (שמוסב
במקור על סעיף ב') שפסק המחבר כגאונים ,שהרי הביא את טעמם ולא את טעם רבינו מנחם שמברך "אדמה" כדין

495

הגה :דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו מעצו [מ"ב  -אפילו אם העץ הוא גבעול דק] .אבל מה
שמוציא עליו משורשיו  -לא מקרי עץ .והני ,כיון דכלה עציו לגמרי בחורף והדר פרח משורשיו -
מברכין עליו "בורא פרי האדמה".
משנה ברורה  -ברכת האוכמניות :1057
פירות הגדלים על אילנו שגובהם פחות משלושה טפחים ,דעת מגן אברהם לברך עליהם "בורא פרי
העץ" ,אך העולם נוהגים לברך עליהם "בורא פרי האדמה" ,ואפשר שטעמם משום שלא חשובים
פירות כל כך.

סעיף ד' -
ברכת פירות אילן סרק:
שו"ע עפ"י שיבולי לקט :על פירות שמוציאין אילני סרק " -שהכל" [מ"ב  -שהם כמו עץ סתם,
ואינם נחשבים לברך עליהן "בורא פרי העץ"  .]1058וסייג בהלכה ברורה שאם הפירות הגדלים על
אילני הסרק טובים וראויים לאכילה שלא מדוחק ,כגון פרי הצנובר הגדל באצטרובלים שבעץ
הארז  -מברך עליהם "בורא פרי העץ".

סעיף ה' -
ברכת פירות ההדס:
שו"ע עפ"י שיבולי לקט :בני אסא ,אף על גב דבשלן והויין כפירות  -אינו מברך אלא "שהכל"
[כדין פירות שמוציאים אילני סרק].

סעיף ו' -
ברכת מרקחת זנגביל:
שו"ע  :1059על זנגביל שמרקחים אותו כשהוא רטוב " -בורא פרי האדמה" [מ"ב  -כדין זנגביל
חי  .]1060ונראה ,דהוא הדין אם מרקחים אותו יבש [מ"ב  -שאין מברכים עליו כלל] ,כיוון שעל ידי
כך הוא ראוי לאכילה  -הזנגביל עיקר [מ"ב  -ואפילו ריקחו עובד כוכבים  ]1061ומברך עליו "בורא פרי
האדמה".
אטד .ומכל מקום ,ראה בבירור הלכה שהביא בשם ביאור הגולה שהגהת הרמ"א שייכת לסעיף ג' ולא דין תות,
ואכמ"ל.
 1056והסביר בבירור הלכה שמאוזי"ש הוא פרי הבננות .והוא הדין לפרי האננס שגידולו דומה לבננות.
 1057וראה שפירט לגבי תותים שמוצצים ומשאירים הקליפה ומין הנקרא "קאלינס" שברכתו "שהכל" .וראה גם
בפסקי תשובות שחילק את הגדרות העץ לחמישה סוגים ,והאריך בפירוט מיני פירות.
 1058שאלו פירות גרועים ,כגון תפוחים קטנים ואגסים קטנים הגדלים בעצי היער ,שאינם ראויים לאכילה כשהם חיים
ועל כן אינם חשובים בכלל פרי ואפילו בישל אותם ולכן ברכתם "שהכל" .ואינו דומה לתות שבסעיף ב' שברכתו
"האדמה ,שלמרות שהם גדלים בסנה שהוא אילן סרק ,טובים הם לאכילה ,והסיבה שברכתם "האדמה" ולא "העץ",
משום שאין הענף מתקיים משנה לחברתה.
 1059על פי הגמרא במסכת ברכות (לו ,ב).
 1060שלמרות שמרקח את הזנגביל בדבש  -לא משתנה ברכתו ,כמו שנלמד לעיל בסימן רב סעיף יח'.
 1061אין בו משום בישול עובד כוכבים ,שהרי נאכלים חיים על ידי תערובת סוכר.
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סעיף ז' -
ברכת בשמים מרוקחים:
שו"ע עפ"י ה מהר"ם מרוטנבורג :בשמים שחוקים [מ"ב  -אפילו שחוקים לגמרי  ]1062ומעורבים עם
סוקר  -הבשמים עיקר [מ"ב  -אפילו שהסוכר הרוב ומעט בשמים] ,ומברך עליו כדין ברכת אותן
בשמים .1063

סעיף ח' -
ברכת צנון:
שו"ע  :1064צנון  -מברך עליו "בורא פרי האדמה" [מ"ב  -שלמרות שסופו להתקשות כעץ אם אין
תולשו בעיתו ,אנשים נוטעים אותו על דעת לאוכלו רך].

סימן רד'
סעיף א' -
ברכת מאכל שאין גידולו מן הארץ:
שו"ע עפ"י הטור  :1065על דבר שאין גידולו מן הארץ ,כגון :בשר בהמה חיה ועוף ,דגים ,ביצים,
חלב ,גבינה ,ופת שעיפשה [מ"ב  -והתקלקלה במקצת  ,]1066ותבשיל שנשתנה צורתו ונתקלקל [מ"ב -
במקצת] ,ונובלות שהם תמרים שבישלם ושרפם החום ויבשו ,ועל הגובאי [מ"ב  -מין חגב טהור],
ועל המלח [מ"ב  -שיש לו הנאה בפיו במקצת] ,ועל מי מלח ,ועל המרק [מ"ב  -של בשר  ,]1067ועל
כמהין [מ"ב  -מצויים תחת הקרקע ונבראים משומן הארץ] ופטריות [ 1068מ"ב  -שגדלים על העצים],
ועל הקורא [הגה  -שהוא הרך הנתווסף באילן בכל שנה שקורין פאלמיט"ו  ,]1069ועל לולבי גפנים
[מ"ב  -כטעם הקורא] ,ועל שקדים מתוקים שאוכלים אותם כשהם רכים בקליפיהם  ,1070ועל חזיז

 1062עד שאין ניכר בהם ת וארם הראשון כלל .ולמרות זאת ,אין הברכה משתנה ,כי דרך הבשמים לכתוש באופן זה.
 1063והסביר בבית יוסף שבא להשמיע לנו מהר"ם ,שמברכים ברכת הבשמים ("העץ" או "האדמה") למרות שאינו
דומה דין זה לדין זנגביל ,והיה סברה לומר שיברך "שהכל" .שהרי( :א) בזנגביל הפרי מבושל בדבש ובכך הדבש
מעמיד את הפרי ,אולם כאן הבשמים אינם מבושלים עם הסוכר והיה אפשר לומר שהסוכר עיקר ( .ב) במרקחת
זנגביל הפרי שלם ,אבל כאן הבשמים שחוקים והיה ניתן לומר שהם בטלים לסוכר.
 1064על פי הגמרא במסכת ברכות (לו ,א).
 1065וראה בבית יוסף שמפרט את המקורות התלמודיים.
 1066שאילו התקלקלה לגמרי ולא ראויה לאכילת אדם  -אין מברכים כלל.
 1067שאילו של מרק של פירות וירקות תלוי במחלוקת ,ראה סימן רב סעיפים י' -יא'.
 1068וראה בהלכה ברורה ובפסקי תשובות שאף פטריות שבזמננו ,שרגילים לזרוע אותם באדמה  -מברכים עליהם
"שהכל" ,מפני שאף הם עיקר יניקתם אינה אלא מן האוויר ובעפר מועט הם גדלים.
1069והסביר במשנה ברורה שאף על פי שגידולו מן הארץ  -לא מברכים עליו "העץ" אלא "שהכל" ,משום שלא נוטעים
האנשים את האילן על דעת לאוכלו רק ,שבכך ממעט את ענפי האילן אלא שיתקשה ויעשה עץ ויגדל פרי.
 1070והסביר במשנה ברורה שאעפ"י שבכ ל האילנות מברכים "העץ" כאשר מוציאים פרי (לעיל סימן רב סעיף ב) ,שם
מדובר שהוא נהנה מגוף הפרי שנוטעים אותו מחמתו .אבל כאן בשקדים מתוקים בקטנותם אינו נהנה מהפרי ,אלא
מהקליפה ולא נוטעים אנשים על דעת הקליפה אלא על דעת הגרעין.
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והוא שחת [מ"ב  -תבואה שלא הביאה שליש וראויה לאכילה] ,ועל קרא חיא [מ"ב  -שהוא טוב
מבושל מאשר חי  ,]1071ועל קימחא דשערי [מ"ב  -שטובים לאכילה קצת] ,ועל שכר תמרים ושכר
שעורים ,ועל מי שעורים שמבשלים לחולה [מ"ב  -שהוא צלול ועומד לשתייה  ,]1072ועל עשבי דדברא
שאינם נזרעים [מ"ב  -עשבים שאינם חשובים מצד עצמם ולא מצד זריעה] ,ועל שבת שקורין
אניט"ו [הגה  -רצונו לומר אני"ס] ועל כמון וכסבור [הגה  -דלטעמא עבידי ולא לאכילה] ,ועל החומץ
שעירבו במים עד שראוי לשתותו  -1073מברך "שהכל".

סעיף ב' -
ברכת החומץ:
שו"ע עפ"י רא"ש :על החומץ לבדו [מ"ב  -שהינו חזק  - ]1074אינו מברך כלום ,מפני שהוא מזיקו.

סעיף ג' -
ברכת יין שהחמיץ שטעמו כיין:
שו"ע  :1075ריחיה חלא [פירוש  -חומץ] וטעמיה חמרא  -ח מרא הוא ,ומברך עליו "בורא פרי הגפן".

סעיף ד' -
ברכת יין שהחמיץ וטעמו חמוץ:
שו"ע עפ"י שיבולי הלקט :כל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו [מ"ב  -היינו ,שלא נעשה
עדיין חמוץ לגמרי ,רק התחיל להחמיץ]  -אין מברכין עליו "בורא פרי הגפן" [אלא "שהכל"].

סעיף ה' -
ברכת שמרי יין מעורבים במים:
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צו עמוד ב:
תנו רבנן :אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין  -מברך עליהם "שהכל".
אחרים אומרים :שמרים שיש בהם טעם יין  -מברך "בורא פרי הגפן".
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו :אין הלכה כאחרים.
אמר רבא :דכולי עלמ א ,רמא תלתא ואתא ארבעה -חמרא הןא ...רמא תלתא ואתא תלתא ,ולא כלום...

הגמרא מציגה ברייתא שבה יש מחלוקת לגבי ברכת שכר תמרים ,שכר שעורים ומשקה העשוי משמרי יין:
תנא קמא  -מברך "שהכל נהיה בדברו" ,והסביר רש"י שאין מברכים על כל משקה את הברכה שהיה מברך
על הפירות מהם נעשה המשקה" :בורא פרי העץ" לשכר תמרים" ,האדמה" או "מזונות" לשכר שעורים,
"העץ" ליין שמרים ,משום שמשקאות אלו אינם חשובים .אחרים  -חולקים על תנא קמא וסוברים שעל
משקה שמרים שיש בו טעם יין מברך "בורא פרי העץ" .והסביר רש"י שהמשקה שעשוי משמרי יין מכונה
 1071כדלקמן בסימן רה סעיף א'.
 1072ולכן ש כר זה ומי שעורים אלו ,אינם נחשבים בכלל תבשיל של חמשת מיני דגן שיברך "בורא מיני מזונות".
 1073הסביר במ"ב שלמרות שמתחילה היה ראוי לשתות כשהיה יין ,כיוון שהשתנה ונעשה חומץ  -איבד מעלתו.
 1074שנתחמץ כל כך ,שמבעבע כשמשליכים אותו על הארץ .אבל בחומץ שאינו חזק כל כך  -מברך ,שיש לו הנאה ממנו.
 1075על פי מסכת עבודה זרה (סו ,ב) ,וכרבא.
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"תמד" ,ודרך הכנתו :נותנים מים על שמרי היין (גושים המתקשים ביין ומתאספים לתחתית החבית),
בוללים אותם ואז מסננים מן השמרים ומתקבל משקה בטעם יין .רבה ורב יוסף פוסקים הלכה כתנא
קמא.
רבא מגדיר את המחלוקת :לדעת כולם ,אם הטיל שלוש כוסות מים על השמרים וכשהוציא את המשקה
יצאו ארבע כוסות  -נחשב המשקה ליין ,שהדבר ברור שרבע מן המשקה יצא מהשמרים .מנגד ,כולם מודים
שאם הטיל שלוש כוסות מים על השמרים ויצאו רק שלוש כוסות  -אין המשקה נחשב יין ,אפילו יש לו טעם
של יין .נחלקו בברייתא כאשר הטיל שלוש כוסות מים ויצאו שלוש וחצי כוסות של משקה ,ואין כאן מקום
להאריך .והסביר רבינו יונה שדין זה בגמרא הוא דווקא ביינות שלהם שהיו חזקים ,אבל ביינו שלנו שאינן
חזקים כל כך ,אפילו אם השליך שלוש כוסות ויצאו ארבע כוסות  -מברך "שהכל".

שו"ע :שמרי יין [מ"ב  -שתה אותם בלי לערב עם מים]  -מברך עליהם "בורא פרי הגפן" [מ"ב  -מפני
שיש לחלוחית יין] .נתן בהם מים ,אם נתן שלושה מידות מים ומצא ארבעה  -הוה ליה כיין מזוג
ומברך "בורא פרי הגפן" .ואם מצא פחות ,אף על פי שיש בו טעם יין  -קיוהא בעלמא הוא ואינו
מברך אלא "שהכל" .והיינו ,ביינות שלהם שהיו חזקים ,אבל יינות שלנו שאינן חזקים כל כך,
אפילו רמא [פירוש :השליך ,ערוך ערך רם ,ב'] תלתא ואתא ארבעה  -אינו מברך עליו "בורא פרי
הגפן" .ונראה ,שמשערים בשיעור שמוזגים יין שבאותו מקום.
הגה עפ"י האגור  :1076ובלבד שלא יהא היין אחד משישה במים ,כי אז ודאי בטל [מ"ב  -אפילו יש
בו טעם יין] .1077

סעיף ו' -
ברכת חרצני ענבים מעורבים במים:
שו"ע עפ"י רבינו ירוחם ורמב"ן :תמד שעושים

מחרצנים 1078

שנותנים עליהם מים  -דינם

כשמרים .והני מילי? כשנעצרו בקורה [מ"ב  -ובכך יצא מהענבים כמעט כל הלחלוחית שבהם] .אבל
אם לא נדרכו אלא ברגל ,אפילו נתן שלושה מידות מים ולא מצא אלא שלושה או פחות  -מברכין
עליו "בורא פרי הגפן" [מ"ב  -ודווקא כשיש בו טעמו של יין וריחו] ,שיין הוא והמים נבלעים בזגים
ובמה שיוצא יש בו עדיין יין מרובה.
הגה עפ"י התשב"ץ :זגים [מ"ב  -אחר שהוציאו היין מהענבים ונשארו הזגים] שנתנו עליהם
תאנים לחזק כוח היין [מ"ב  -ולהוסיף אדמומיות] ,אף על פי שהזגין הרוב  -מכל מקום כוח
התאנים במשקה [מ"ב  -שבשונה מהזגים נשארו בכל כוחם] ואין לברך "בורא פרי הגפן" [מ"ב -
אלא "שהכל" ,כדין שכר תאנים].
 1076והסביר במשנה ברורה שהמחבר ורמ"א עסקו במציאות שונה :המחבר דן בשמרי יין שהיחס ביניהם הוא הוא
לפחות רביעית יין ויש להחמיר אפילו בכך ,ואילו הרמ"א הוסיף שבמציאות של יין ענבים מספיק שיהיה שישית יין.
אולם ראה בפסקי תשובות שרמ"א חלק על המחבר ואף במציאות של יין ענבים חלקו בשיעור העירוב .ולדבריו ,יש
להקפיד שלא לערב מים יותר מרוב נגד היין וכך נוהגים קהילות בני ספרד .וראה גם באוצרות יוסף חלק י' סעיף ו'
שדן ביין שהתערב בו מים.
 1077ואף על פי שטעם כעיקר מהתורה ,כאן לא נחשב טעם אלא "קיוהא בעלמא".
 1078והסביר במשנה ברורה את המציאות :לאחר שנסחט היין מהענבים ,נותנים מים על החרצנים לקלוט טעם היין
שנשאר בהם.
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סעיף ז' -
ברכת המים:
שו"ע  :1079השותה מים לצמאו [מ"ב -או כל שהחך נהנה ממנו  - ]1080מברך "שהכל" ולאחריו "בורא
נפשות רבות" .אבל אם חנקתיה אומצא [מ"ב  -שעמד לו דבר אכילה בגרונו] ושתה מים [מ"ב -
דווקא מים  ]1081להעביר האומצא  -1082אינו מברך ,לא לפניו ולא לאחריו.

סעיף ח' -
ברכת מאכלים ומשקאות שהחך נהנה מהם:
שו"ע עפ"י תוספות :כל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה ,אם טעמם טוב והחך
נהנה מהם  -מברך עליהם תחילה וסוף .והסביר במשנה ברורה שלמרות שאינו תאב כלל ואוכל
מחמת אונסו ,כיוון שעל כל פנים החך נהנה מהם ,צריך לברך .להוציא אם הם רעים שאין לו
הנאה מזה ,אף על פי שמתרפא מהם ,שאינו מברך כלל.
אחרונים  -אכל או שתה בכפייה :1083
רמ"א :אם אנסוהו לאכול אז לשתות ,אף על גב דהחך נהנה ממנו  -אינו מברך עליו ,הואיל ונאנס
על כך .והסביר במשנה ברורה שבשונה מסעיף ט' באוכל איסור מפני סכנה שמברך ,כאן האכילה
עצמה הוא על ידי אונס ,שאונסים אותו לאוכלו ובסעיף ט' האונס אינו על האכילה עצמה.
ט"ז ומגן אברהם :יש לברך אף שאכל או שתה באונס ,כיוון שסוף סוף נהנה גרונו מזה כמו הדין
באכל איסור לקמן בסעיף ט'.
הלכה ברורה :מי שהאכילוהו בכפייה המותר באכילה ,כגון שבאו לסטים והכריחו אותו לאכול -
אינו מברך על אכילתו ,וספק ברכות להקל.

סעיף ט' -
ברכת מאכל איסור:
רמ"ה :האוכל איסור במקום סכנה  -אינו מברך עליו ,כי כל דבר שהוא לרפואה אין לברך עליו.
וכך יש ללמוד שהשותה מים כדי להעביר "אומצא" שאינו מברך עליו.
רא"ש :האוכל איסור במקום סכנה  -מברך עליו .והסביר במשנה ברורה שלמרות שברצונו לא היה
אוכל דבר זה ,מכל מקום כיוון שכבר הוא חולה וחפץ להתרפאות במאכל או משקה זה ,נחשבת
אכילה זו שיש בה הנאה .1084
 1079על פי הגמרא במסכת ברכות (מד ,א).
 1080שאם החך נהנה מהמים ,מן הסתם הוא צמא קצת וצריך ברכה .שאם אינו צמא כלל ,לא היה החך נהנה ממנו.
 1081אבל ששותה שאר משקים או אוכל חתיכת פת שהחך נהנה מהם  -מברך ,אף שמטרתו להעביר האומצא.
 1082והוסיף בהלכה ברורה וכן אם צריך לבלוע גלולה לרפואה ושותה עמה מעט מים כדי שיוכל לבלוע הגלולה ואינו
צמא כלל  -אינו מברך על המים.
 1083וראה בפסקי תשובות שמברר את נקודת המחלוקת.
 1084אולם ,אם הוא דבר שנפשו קצה בזה ,אם כן אין החך נהנה ממנו ואין צריך לברך על זה.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש וראב"ד :אוכל מאכל או משקה של איסור מפני הסכנה [מ"ב  -כגון חולה שצריך
לאכול מאכלות אסורות לרפואתו]  -מברך עליו [מ"ב  -שכיוון שזו סכנה ,היתר הוא  ]1085תחילה
וסוף.

סעיף י' -
ברכת דבש דבורים:
שו"ע עפ"י הטור :דבש דבורים  -הרי הוא כשאר דבש ואינו מברך אלא "שהכל" [מ"ב  -שהוא
בכלל דבר שאין גידולו מן הארץ].

סעיף יא' -
ברכת מרקחת פרי\עשב עם דבש:
שו"ע עפ"י הטור  :1086חבושים או גינדא"ש או ורדים ושאר מיני פירות ועשבים שמרקחים בדבש -
הפירות והעשבים הם עיקר והדבש טפל [מ"ב  -שהדבש רק מכשיר את הדבר המרוקח ומתקנו
לאכילה] ,אפילו הם כתושים ביותר [מ"ב  -ודווקא שניכר מהותו ותארו  .]1087הילכך ,מברך על שם
חבושים וגינדא"ש " -בורא פרי העץ" ,ועל של עשבים " -בורא פרי האדמה" ,ועל של ורדים " -בורא
פרי האדמה" .1088
פוסקים  -ברכת מרקחת שנעשית לרפואה בלבד:
רמ"א כרא"ה :וכל מרקחת שאין בריאים רגילין בו אלא לרפואה  -מברכין עליו "שהכל" .והסביר
במשנה ברורה שאף שנהנה ,אין זה עיקר הנאתו ,כיוון שאין הבריאים רגילים לאכול אותו בכך,
שעומד רק לרפואה.
מגן אברהם ופרי חדש כבדק הבית :מרקחת שנעשית מפירות לצורך רפואה בלבד ,ואין הבריאים
רגילים לאוכלה  -מברך "בורא פרי העץ" ,כיוון שעל כל פנים נהנה [פסקי תשובות  -דהיינו ,שאכלו
דרך מזון ושובע או שהתחזק מעצם המאכל].

סעיף יב' -
הגדרת עיקר וטפל במרקחת :1089
שו"ע עפ"י הרמב"ם :כל שהוא עיקר ועמו טפילה  -מברך על העיקר ופוטר את הטפילה .וכל דבר
שמערבין אותו לדבק או כדי ליתן ריח או כדי לצבוע התבשיל  -הרי זה טפילה .אבל אם עירב כדי
 1085ואדרבה מצווה הוא עושה כדי להציל את נפשו.
 1086בתחילת דבריו סובר הטור שיש לברך על מרקחת של דבש עם חבושים\ורדים\עשבים " -שהכל" ,משום שהדבש
עיקר .אולם ,בסוף דבריו מבטל את דעתו מפני חבריו.
 1087אבל אם נימוח לגמרי עד שנפסד צורתו העצמי  -מברך לכתחילה "שהכל" ,כמבואר לעיל סימן רב סעיף ז' ברמ"א.
 1088והרחיב במשנה ברורה (על פי הבית יוסף) שורדים אלו מברכים עליהם "אדמה" למרות שהם פירות ,כי הם אינם
עיקר הפרי (אלא הזרע שלהם) .ואם תאמר ,כ יוון שורדים אינם ראויים לאכילה חיים או מבושלים אלא רק
שמבושלים עם דבש אם כן הדבש הוא העיקר! ויש לומר ,אדרבה ,כיוון שעיקר תיקון הוורדים לאכילה על ידי הדבש,
בכך הדבש טפל שבא להכשיר הוורד לאכילה.
 1089וציין במשנה ברורה שלקמן בסימן ריב' מבואר כל פרטי דין עיקר וטפל.
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ליתן טעם בתערובת  -הרי הוא עיקר ,לפיכך [מיני] דבש שמבשלים אותם ונותנין בהם חלב חיטה
כדי לדבק ועושים מהם מיני מתיקה  -אינו מברך "בורא מיני מזונות" ,מפני שהדבש הוא העיקר.
הגה :ונראה ,דהא דאם עירב כדי לתת טעם בתערובת שהוא עיקר ,היינו דווקא שיש שם ממשות
מן הדבר הנותן טעם ודבר חשוב .אבל בשמים שנותנים 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 ולא על הבשמים שבהן.

סעיף יג' -
ברכת "שהכל" פוטרת בספק:
שו"ע עפ"י התוספות :כל דבר שהוא מסופק בברכתו  -יברך "שהכל" .והסביר במשנה ברורה
שבדיעבד אם בירך "שהכל" ,יוצא בכל דבר וכאן כיוון שהוא מסופק נחשב כדיעבד .ומכל מקום,
אם הוא דבר שיכול לפטרו בתוך הסעודה  -עדיף.

סימן רה'
סעיף א' -
ברכת ירקות חיים ומבושלים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד א:
משנה :ועל הירקות הוא אומר "בורא פרי האדמה"...
גמרא (לח ,ב) :דרש רב חסדא משום רבינו ,ומנו? רב :שקלות מברכין עליהם "בורא פרי האדמה" ,ורבותינו היורדין
מארץ ישראל ,ומנו? עולא משמיה דרבי יוחנן אמר :שלקות מברכין עליהן "שהכל נהיה בדברו" .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 לה?
אמר רב נחמן בר יצחק :משכחת לה בתומי וכרתי.

המשנה מביאה שמברכים על ירקות "בורא פרי האדמה" (ישנה דעת נוספת של רבי יהודה שמברך "בורא
מיני דשאים") .בגמרא ,מציג רב חסדא מחלוקת בין רב לרבי יוחנן בברכת ירקות מבושלים ("שלקות"):
רב  -מברכים "בורא פרי האדמה" ,רבי יוחנן " -שהכל נהיה בדברו" .וממשיך רב חסדא ,שישנם שלקות
שמברכים עליהם "בורא פרי האדמה" ויש שלקות שמברכים עליהם "שהכל" :אם הירק הוא חי (רש"י -
שדרכו לאוכלו חי) וברכתו "אדמה" ובישלו  -מברכים "שהכל" ,והסביר רש"י שהבישול השפיע על הירק
לרעה .אולם ,אם הירק בתחילתו "שהכל" (רש"י  -שאין דרך הירק לאוכלו חי ,אלא מבושל)  -אם שלקו
מברכים "בורא פרי האדמה" ,והסביר רש"י שעל ידי בישול הירק ,בא לידי דרך אכילתו .הגמרא מבררת
את המציאות של דבריו :ירקות שתחילתם "שהכל" ולאחר בישולם "אדמה" כגון כרוב ,תרד ודלעת.
ירקות שתחילתם "אדמה" ולאחר בישולם "שהכל" כגון שומים וכרישים .חלקו הראשונים בפסק ההלכה
לגבי שומים וכרישים:
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תוספות :על שומים וכרישים חיים מברך "בורא פרי האדמה" ,ולאחר בישולם "שהכל" .ולמרות
שנראה לעיניים שהבישול משביח את הירקות הללו ,השבח הוא על ידי טעם הבשר והמלח
שמתבשלים עמם ,אבל בישולם לבד גרוע מאכילת חיים.
רי"ף בהבנת הטור :על שומים וכרישים חיים מברך "שהכל" ,ולאחר בישולם "בורא פרי
האדמה" ,שהבישול משבח אותם.
רי"ף בהבנת הבית יוסף :מברך על שומים וכרישים "בורא פרי האדמה" בין חיים בין מבושלים,
שאף לאחר בישולם נחשבים ירקות .1090
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :על הירקות  -מברך "בורא פרי האדמה" ,ואפילו בישלם .וכן ,כל פירות וקטניות
שטובים חיים ומבושלים  -מברך עליהם לאחר שבישלם כברכתם הראויה להם קודם בישול .אבל
קרא וסילקא וכרוב וכיוצא בהם ,שטובים מבושלים יותר מחיים  -1091כשהם חיים מברך "שהכל",
לאחר בישולם [מ"ב  -והוא הדין כבושים או מלוחים] " -בורא פרי האדמה" .ותומי [פירוש  -שומים]
וכרתי [הוא פור"ו בלע"ז] ,כשהם חיים [מ"ב  -והשומים רכים וצעירים " - ]1092בורא פרי האדמה",
לאחר בישול " -שהכל" [הגה  -מחשבי נשתנו לגריעותא אפילו בשלם עם בשר ונשתבחו  -אין השבח
מצד עצמן ,אלא מחמת הבשר שבהם].

סעיף ב' -
ברכת מים שבישלו עם ירקות:
שו"ע  :1093על המים שבישלו בהם ירקות [מ"ב  -ורוצה ללגום את המים בלבד]  -מברך הברכה
עצמה שמברך על הירקות עצמן [מ"ב  -ודווקא ששלק כדי לאכול גם את הירקות  ,]1094אף על פי
שאין בהם אלא טעם הירק .והני מילי? בשבישלם בלא בשר ,אבל אם בישלם עם בשר  -מברך עליו
"שהכל" [מ"ב  -שהירקות והבשר נותנים טעם במרק ,וטעם הבשר חשוב יותר .]1095
 1090והסביר רבינו יונה שהרי"ף סבור שרב חסדא לא בא ליישב דברי רב ורבי יוחנן שחלוקים הם (בשונה מהבנת רש"י
שבא ליישב דבריהם) ,אלא בא לפסוק מעצמו ולחלוק על שאר האמורים ולכן דברי רב חסדא נדחים מההלכה.
 1091ודקדק במשנה ברורה שמלשון זה משמע שאף כשהם טובים חיים גם כן ,כיוון שהם יותר טובים כשהם
מבושלים  -מברך "שהכל" .ומכל מקום ,אם דרך רוב בני אדם באותו מקום לאוכלם גם כן כשהם חיים  -מברך "בורא
פרי האדמה".
 1092שאז דרך בני אם לאוכלם חיים ,אבל שומים שהזקינו שהם חריפים מאוד ואינו ראוי לאוכלם חי בלא פת ,אם
אכלו מברך "שהכל" .והביא את שערי תשובה שמדינתנו שאין דרך בני אדם לאכול שומים ובצלים חיים אף כשהם
רכים בלא פת  -מברך "שהכל" .וכן כתב בפסקי תשובות שבזמננו אין הדרך לאכול שום ובצל חי ,ולעולם מברך
"שהכל" בין חי בין מבושל ,כי אינם באים אלא להטעים ולהשביח התבשיל .אבל בצל מטוגן  -ברכתו "אדמה" ,כיוון
שטעמם משובח.
 1093על פי הגמרא במסכת ברכות (לט ,א) ,והסביר בטור שדין הירקות שונה מדין מי פירות שברכתם "שהכל" ,משום
שפירות נחשבים זיעה סתם ,כי המשקה למשקה אין את טעם הפרי כמו שיש למרק את טעם הירק .וראה בבירור
הלכה שהביא ראשונים שמתוך קושי זה סבו רים שאף על מי שלקות יש לברך "שהכל".
 1094שאילו בישל את הירקות לצורך מימיהן לבד לשתות אותן  -מברך "שהכל".
 1095הלכך הוא העיקר ,ועל כן אפילו אם הוא אוכל את המרק לבד  -מברך "שהכל" (וזו תוספת על פי הרא"ש) .ומכל
מקום ,אם אוכל את הירק עם המרק ביחד  -אין צריך לברך כי אם ע ל הירק ,שהמרק נעשה טפל גם לירק .והירק
עצמו ,בוודאי לא נעשה טפל לבשר ,כיוון שבא למזון ולשובע.

503

הלכה ברורה :ירקות שנשרו או התבשלו במים ונתנו טעם מרובה במים ,אם שותה את מי הירק
לבדם  -מברך עליהם "שהכל נהיה בדברו" ,משום שישנם ראשונים (רא"ה וריטב"א) שסבורים
שיש לברך על מי שלקות "שהכל" וספק ברכות להקל.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1ירקות כבושים במים  -אם אין כוונתו למי הכבישה כמו מלפפונים כבושים ,מברך על
הרוטב "שהכל" ,שלמרות שכבוש דינו כמבושל ,אין כוונתו ברוטב .אולם אם המנהג
לטבול את הפת במי המלפפונים  -מברך "האדמה".
לביבות (קנידליך) שבישל במים ורוצה לשתות המים בלבד  -ספק אם יברך עליהן "בורא
.2
מיני מזונות" כברכת הלביבות או "שהכל" .ועל כן ,ייקח מעט מהלביבות ויברך "בורא
מיני מזונות" וגם יברך על דבר אחר שברכתו "שהכל" ויאכל משני המינים כשיעור כדי
שיוכל לברך "על המחיה" וגם "בורא נפשות" .1096

סעיף ג' -
ברכת ירקות סחוטים:
שו"ע עפ"י הטור :אם סחטן  -אינו מברך על אותם משקים אלא "שהכל" [מ"ב  -שטעם הירקות
יוצא יותר בבישול מאשר סחיטה].

סעיף ד' -
ברכת ירקות חתוכים:
שו"ע עפ"י הטור :חתכן לחתיכות קטנות [מ"ב  -שניכר עדיין תוארם וצורתם במקצת]  -לא
נשתנית ברכתן מפני כך [מ"ב  -בין שברכתן "האדמה" או "העץ"].
משנה ברורה  -ברכת שומשומים טחונים:
מגן אברהם :מברך "שהכל" ,מפני שאין צורתם עליהם כלל.
אבן העוזר :מברך "בורא פרי האדמה" ,אם לא שעשה מהן משקים שאז ברכתם "שהכל".

סעיף ה' -
ברכת הלפת:
שו"ע עפ"י רב האי גאון :הלפת [מ"ב  -שנחשב טוב יותר מבושל מחי] :כשהוא חי  -מברך עליו
"שהכל" ,ואם הוא מבושל או כבוש בחומץ או בחרדל " -בורא פרי האדמה".

 1096וראה בהלכה ברורה ובפסקי תשובות לעניין בברכת שקדי מרק וקרוטונים במרק.
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סימן רו'
סעיף א' -
היחס שבין ברכת "העץ" ו"האדמה":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ עמוד א:
משנה :בירך על פירות האילן "בורא פרי האדמה"  -יצא ,ועל פירות הארץ "בורא פרי העץ"  -לא יצא .ועל כולם ,אם
אמר "שהכל נהיה בדברו"  -יצא.
גמרא :מאן תנא דעיקר אילן ארעא היא?
אמר רב נחמן בר יצחק :רבי יהודה היא ,דתנן :יבש המעין ונקצץ האילן -מביא ואינו קורא ,רבי יהודה אומר  -מביא
וקורא.

המשנה פוסקת שאם בירך על פירות האילן "בורא פרי האדמה" במקום לברך "בורא פרי העץ"  -יצא ידי
ברכה .אולם להפך ,אם בירך על פירות הארץ "בורא פרי העץ" במקום "בורא פרי האדמה"  -אינו יוצא ידי
ברכה .ומכל מקום ,המשנה חותמת שאם בירך "על כולם" ברכת "שהכל נהיה בדברו" במקום לברך את
הברכה הנצרכת  -יצא ידי ברכה .הגמרא מבררת מיהו התנא של משנתנו ,שסבור שעיקר גידול פירות האילן
הוא מכוחה של האדמה וממנה יונקים האילן והפירות ולכן אם בירך "אדמה" על פירות האילן יוצא.
ומשיב רב נחמן בר יצחק שזה רבי יהודה ,שכן ישנה משנה במסכת ביכורים שמציגה מחלוקת לגבי אדם
שיש שלו שדה ובו מעין שמשקה אותו ובא למקדש עם ביכוריו ,אך המעיין התייבש והאילן נקצץ :תנא
קמא  -מביא את הביכורים ,אך אינו קורא את פרשת הביכורים .רבי יהודה  -מביא את הביכורים וקורא את
פרשת הביכורים ,שנאמר בה "האדמה אשר נתתה לי" .שלמרות שאין כרגע מעין ואילן ,מכל מקום האדמה
עדיין קיימת והיא העיקר ,שכן בה גדלו הפירות .וחלקו הראשונים האם הלכה כרבי יהודה או כתנא קמא
לעניין ברכות וביכורים:

רשב"א ורא"ש :הלכה כרבי יהודה ולכן אם בירך על פירות האילן "בורא פרי האדמה"  -יוצא,
כיוון שהמשנה במסכת ברכות סתמה כרבי יהודה.
רמב"ם :אם בירך על פירות האילן "בורא פרי האדמה"  -לא יצא ,והסביר בבית יוסף שהרמב"ם
סבור שהגמרא באה ללמדנו שהמשנה שבמסכת ברכות היא דעת יחיד ואין הלכה כמותו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א ורא"ש :בירך על פירות האילן "בורא פרי האדמה"  -יצא ,אבל אם בירך על פרי
האדמה "בורא פרי העץ"  -לא יצא .הילכך ,אם הוא מסופק בפרי אם הוא פרי העץ או פרי
האדמה  -מברך "בורא פרי האדמה" .ועל הכל ,אם אמר "שהכל"  -יצא [מ"ב  -דווקא בדיעבד,
ואפילו על פת ויין [מ"ב  -שהם חשובים].

סעיף ב' -
מברך "האדמה" ומכוון לפטור גם את הפרי:
רש"י :דווקא כאשר ישנו מין אחד ובירך עליו "האדמה" במקום "העץ" יוצא ידי חובה ,אבל אם
היו לפניו פרי העץ ופרי האדמה ובירך על פרי האדמה  -לא נפטר פרי העץ בברכתו.
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רבינו יונה :היו לפניו פרי העץ ופרי האדמה ובירך על פרי האדמה ,אם התכוון לפטור את פרי
העץ  -יצא.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה :היו לפניו פרי האדמה ופרי העץ ,ובירך על פרי האדמה ונתכוין לפטור את פרי
העץ  -יצא [מ"ב  -דווקא בדיעבד .]1097

סעיף ג' -
אופן אמירת הברכה:
שו"ע עפ"י הטור :כל אלו הברכות  -צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה [הגה  -יותר מכדי
דיבור  .]1098וצריך להשמיע ל אוזניו ,ואם לא השמיע לאוזניו  -יצא ,ובלבד שיוציא בשפתיו.
ונאמרים בכל לשון .ולא יברך ערום עד שיכסה ערוותו .במה דברים אמורים? באיש [מ"ב  -שהגיד
והביצים בולטים ונראים  ,]1099אבל אישה יושבת ופניה של מטה טוחות בקרקע [מ"ב  -פירוש:
דבוקות ומכוסות בקרקע  ,]1100כי בזה מתכסה ערוותה [ועיין לעיל סימן עד סעיף ד'] .ואפילו אם
אינו ערום ,אם ליבו רואה את הערווה או שראשו מגולה  -אסור לברך.

סעיף ד' -
אחיזה ביד ימין בשעת הברכה:
שו"ע עפ"י הטור  :1101כל דבר שמברך עליו לאוכלו או להריח בו  -צריך לאוחזו [מ"ב  -כדי שיכוון
ליבו על מה שמברך  ]1102בימינו [מ"ב  -משום חשיבות  ]1103כשהוא מברך.

סעיף ה' -
ברכה על מאכל שלפניו:
א .בירך ואחר כך הביאו לפניו:
שו"ע עפ"י הרמב"ם :אין מברכין לא על אוכל ולא על משקה עד שיביאוהו לפניו .בירך ואחר כך
הביאוהו לפניו  -צריך לברך פעם אחרת [מ"ב  -שלא היה לברכה על מה לחול .]1104
 1097אבל לכתחילה אין לכוון להוציא את פרי העץ ,שטוב יותר לברך ברכה המיוחדת לו.
 1098והסביר במשנה ברורה ש"יותר מכדי דיבור" היינו כדי שאילת תלמיד לרב שהוא "שלום עליך רבי" ויותר מכן
נחשב הפסק .וכל זאת בשתיקה ,אבל בדיבור אפילו מילה אחת שאינה לצורך הברכה נחשב הפסק .חילוק נוסף בין
שתיקה לדיבור :דיבור מעכב וצריך לחזור ולשתוק ,אבל שתיקה אינו צריך לחזור ולברך כל עוד לא הסיח דעתו.
 1099ולא מועיל בלי כיסוי.
 1100והביא בשם בית יוסף שצריך להיות מכוסה כל כך שלא תהא נראה עגבותיה ,כי העגבות יש בהן משום ערווה.
אולם ,יש בכך מחלוקת באחרונים ולכן יש להחמיר לכתחילה.
 1101וראה בבית יוסף שמקור דברי הטור מהגמרא במסכת ברכות (מג ,ב).
 1102וה וא רק לכתחילה ,שבדיעבד אם בירך עליו כשהיה מונח בפניו ,אף אם לא אחזו כלל  -יצא.
 1103ובאיטר יד הולכים אחרי ימין ושמאל שלו ולא אחרי העולם.
 1104ואפילו כיוון דעתו עליהם בשעת ברכה ,ושונה מאמת המים מסעיף ו' לקמן ,שתלוי כאן בדעת אחרים.
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ב .בירך ואכל ואחר כך הביאו לפניו עוד:
שו"ע עפ"י הרשב"א :אבל מי שבירך על פירות שלפניו ואחר כך הביאו לו [מ"ב  -אפילו אחר
שכבר אכל הראשונים] יותר מאותו המין ,או ממין [אחר] שברכתו כברכת הראשון [מ"ב  -ובלבד
שיהיה ממין פירות  - ]1105אינו צריך לברך [הגה  -וטוב ליזהר לכתחילה להיות דעתו על כל מה
שיביאו לפניו] .והסביר במשנה ברורה שמהמחבר עוסק אפילו לא היה במפורש על כל מה
שיביאו  ,1106אלא שבירך בסתם ונחשב כאילו התנה שאם יביאו לו עוד שיאכל מהן .1107
משנה ברורה :דווקא באותו מין ממש פוטר בברכתו בסתם אף לאותן פירות שהביאו לו אחר כך.
אבל למין אחר לא מועיל ברכתו בסתם וצריך לברך .ומכל מקום אם הביאו לו המין האחר בעוד
שלא כלה מין הראשון  -נראה שאין לברך ,כיוון שהביאו לו בשעה שהיה עסוק עדיין באכילה.

סעיף ו' -
בירך על המאכל ונאבד ונוטל מאכל חדש:
א .ברכה חדשה למאכל הנוסף:
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ו הלכה א:
רבי זריקן אמר רבי זעורא :בעי אהן דנסב תורמוסא ומברך עילוי ונפל מיניה מהו?
מברכה עילוי זמן תניינות.
מה בינו לבין אמת המים?
אמרין תמן לכך כוין דעתו מתחילה ברם הכא לא לכך כוין דעתו מתחילה...

הירושלמי פוסק ש האוחז פרי בידו ומברך עליו ונפל הפרי מידו ונמאס  -חייב לחזור ולברך כשלוקח פרי
אחר .ושונה דין זה ממקרה שאדם עומד על אמת המים שמברך ושותה ,אף על פי שהמים ששותה לא היו
לפניו בשעה שבירך .משום שבאמת המים התכוון מתחילה לכך שהמים עוברים לפניו ,ואילו במקרה שהפרי
בידו הוא התכוון לפרי זה ולא לפרי אחר ולכן צריך לברך שוב .חלקו הראשונים בביאור הסוגיה בשתיים:
( )1האם בזמן הברכה היו לפניו פירות נוספים )2( .האם הוא התכוון לאכול פירות נוספים או שדעתו היתה
לאכול את הפרי הזה בלבד:

רא"ש ורמב"ם  :1108אם היו פירות לפניו ודעתו לאכול אותם ונטל אחד מהם ובירך עליו ונפל מידו
ונאבד  -צריך לברך ברכה אחרת על הפירות .כלומר ,המציאות בירושלמי היא שהיו לפניו פירות
אחרים והיה בדעתו לאוכלם ולמרות זאת  -מברך שוב .והסביר בביאור הלכה שלדעת הרא"ש
הברכה חלה על הפרי שבידו בלבד ,שאר הפירות נפטרים מברכה אגב הפרי שבידו .אך אם הפרי
שבידו אבד ,אין לברכה על מה לחול ,וצריך לחזור ולברך.
 1105שאם בירך על דגים והביאו לו שכר שהוא מין אחר לגמרי ,אף שברכותיהם שוות ,מ"מ אינם נפטרים בברכתו
בסתם .אלא אם כן היה דעתו בפירוש לפטור אותם בברכה או שהיו לפניו על כל פנים על השולחן בשעה שברך.
 1106כך משמע מהגהת הרמ"א.
 1107משום שכן דרך האדם לכנוס מאכילה קטנה לגדולה .אלא אם כן היה דעתו בפירוש לאכו ל מהפירות שלפניו או
שבעת שגמר אכילתו הוסכם בדעתו שלא לאכול עוד ואחר כך נמלך לאכול .שבזה לדעת כולם צריך לחזור לברך.
 1108על פי הבנת הבית יוסף שהרמב"ם סובר כרא"ש ,למרות שלא מפורש ברמב"ם האם מדובר שהיו לפניו פירות
בשעה שבירך או לא .זהו לשון הרמב"ם" :נטל אוכל ובי רך עליו ונפל מידו ונשרף או שטפו נהר  -נוטל אחר וחוזר
ומברך עליו ,אף על פי שהוא מאותו המין".
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הגהות מיימוניות בשם רבינו תם :אם בירך על הכוס ונשפך ,והביאו לו כוס אחר  -די לו בברכה
ראשונה ,שמה לי הוא מה לי אחר .והסביר בבית יוסף שההכרעה בירושלמי היא לקולא ,ולכן :אם
בירך על פרי ונפל מידו ונאבד  -אינו צריך לברך ברכה נוספת על הפירות  ,1109וייתכן שרבינו תם
סבור שמדובר דווקא שהיה דעתו על הפרי האחר מתחילה .1110
אבודרהם בשם ראב"ד :אם בירך על פרי ונפל ורוצה לברך על פירות אחרים :אם היו פירות
נוספים לפניו  -אינו צריך לברך ,אף כשלא התכוון לאוכלם  .1111ואם הפירות לא היו לפניו  -צריך
לברך ,וזו המציאות בירושלמי.
פסק ההלכה :1112
שו"ע כרא"ש :נטל בידו פרי לאוכלו ובירך עליו נפל מידו ונאבד או נמאס [מ"ב  -והוא הדין נרקב
ואינו ראוי לאכילה]  -צריך לחזור ולברך ,אף על פי שהיה מאותו המין לפניו יותר כשבירך על
הראשון.
רמ"א כהגהות מיימוניות בשם רבינו תם :רק שלא היה דעתו עליו לאוכלו .והסביר במשנה
ברורה שלא היה דעתו בפירוש בשעת הברכה על כולם רק בסתם ולכן מברך ,אולם אם היה בדעתו
בשעת ברכה לאכול גם השאר  -אין צריך לחזור ולברך (ואפילו כשלא היה מונח לפניו אז על
השולחן).
ביאור הלכה והלכה ברורה כראב"ד :אם הפירות היו מונחים לפניו בשעת הברכה  -אין צריך
לברך ,וספק ברכות להקל .ואם הפירות לא היו לפניו בשעת הברכה  -מברך.
משנה ברורה  -בירך על פירות ובעודו מברך הביאו פירות יפים יותר:
מגן אברהם :יאכל מהראשונים תחילה ,כיוון שבירך עליהם אף שהיה דעתו לפטור היפים .ואם
לא היה דעתו לפטור את היפים  -צריך לחזור ולברך עליהם.
אליה רבה :אין צריך לחזור ולברך ,כיוון שהוא מין אחד.
ב .זהירות בהוצאת שם שמיים לבטלה:
שו"ע  :1113וצריך לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" על שהוציא שם שמיים לבטלה .ואם
אמר כשנפל "ברוך אתה ה'" ולא אמר "אלהינו"  -יסיים ויאמר "למדני חקיך" ,שיהא נראה
כקורא פסוק ואין כאן מוציא שם שמיים לבטלה.
 1109והסביר בתורת אמך שהברכה היא ברכה כללית על מעשה האכילה ואינה ברכה על פרי מסוים ,ולכן אם אינו
מפסיק בין הברכה לאכילה יוצא ידי חובה בין בפרי שלפניו בין בפרי שאינו ל פניו ,בין כשדעתו היתה עליו ובין כשלא
היתה דעתו עליו.
 1110באפשרות זו ,שרבינו תם סבור שחובת הברכה הנוספת היא דווקא שלא היה בדעתו מתחילה על הפירות ,הבית
יוסף סבור ששיטת רבינו תם תואמת את שיטת הראב"ד לקמן.
 1111והסביר בתורת אמך שבשונה מרבינו תם שסבור שהברכה היא כללית על מעשה האכילה ,הראב"ד סובר שהברכה
היא על פירות מסוימים בלבד.
 1112פסק ההלכה שלפנינו הוא על פי הבנת הביאור הלכה שישנה מחלוקת בין המחבר לרמ"א (למרות שהרמ"א לא
ניסח זאת בשם "יש אומרים").
 1113על פי הירושלמי שם.
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ג .ברכה על שתייה באמת המים:
שו"ע  :1114אבל העומד על אמת המים  -מברך ושותה ,אף על פי שהמים ששותה לא היו לפניו
כשבירך ,מפני שלכך נתכוון תחילה [הגה  -ועיין לקמן סימן רט ,אם בירך בטעות מה דינו].

סימן רז'
סעיף א' -
ברכת "בורא נפשות":
א .המאכלים ששייכים לברכה זו:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מד עמוד ב:
אמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו :על הביעא ועל מיני קופרא ,בתחלה מברך "שהכל" ולבסוף "בורא נפשות
רבות" וכו' ,אבל ירקא לא.
ורבי יצחק אמר :אפילו ירקא ,אבל מיא לא.
ורב פפא אמר :אפי לו מיא...
אמר רב אשי :אנא ,זמנא דכי מדכרנא ,עבידנא ככולהו.

הגמרא מביאה שלוש אפשרויות על איזה מאכלים מברכים ברכה אחרונה "בורא נפשות" )1( :רב יצחק
בשמו של רב  -על ביצה ומיני בשר ,אבל לא על ירק )2( .רבי יצחק  -אפילו על ירק ,אבל על מים לא )3( .רב
פפא  -אפילו על המים מברך .רב אשי חותם שבזמן שהוא זוכר ,הוא עושה כמו כולם ומברך "בורא נפשות"
אפילו על מים .ופסק תוספות וכל הפוסקים שנוהגים כרב אשי.

שו"ע :פירות האילן ,חוץ מחמשת המינים וכל פירות האדמה וירקות וכל דבר שאין גידולו מן
הארץ  -ברכה אחרונה שלהם "בורא נפשות רבות" .ואם אכל מכל מינים אלו  -מברך לאחר כולם
ברכה אחת.
משנה ברורה  -מספר דינים:
.1
.2

אכל פירות ובירך "על העץ ועל פרי העץ"  -יוצא בדיעבד.
נוסח הברכה " -ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות

וחסרונם 1115

על כל

מה שברא להחיות בהם נפש כל חי ,ברוך חי העולמים".
ב .חתימת הברכה:
שו"ע כרשב"א ורבינו יונה :ברכה זו ,חותם בה בלא שם שיחתום כך "ברוך חי העולמים" [מ"ב -
שיש אומרים שהיא מטבע ארוכה ,ויש אומרים שתיקנו בה מטבע קצר בלא חתימה ולכך טוב
שיחתום בלא שם .]1116
 1114על פי הירושלמי שם.
 1115וראה בטור שני אפשרויות פיס וק למילה "וחסרונם" האם היא שייכת למשפט הראשון "בורא נפשות רבות
וחסרונם ,על "...או "בורא נפשות רבות ,וחסרונם על ."...ופירש שם ברכה זו .וראה גם בהלכה ברורה לגבי נוסח
הברכה.
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גר"א כרא"ש :חותם ברכה זו "ברוך אתה ה' ,חי העולמים" ,כפסק הירושלמי.
משנה ברורה :העולם לא נהגו כגר"א ,וחותמים "ברוך חי העולמים".

סימן רח'
סעיף א' -
ברכת "מעין שלוש" לחמשת המינים:
שו"ע  :1117על חמשת המינים שהם :גפן ,ותאנה ,ורימון ,וזית ,ותמרה  -מברך לאחריהם ברכה
אחת מעין שלושה .והסביר במשנה ברורה שמתוך חשיבותם שהשתבחה בהם ארץ ישראל,
ּודבָׁש" (דברים ,ח ,ח) ,קבעו להם
ּותאֵ נָה וְּ ִרמֹון; אֶ ֶרץ -זֵית ֶׁש ֶמןְּ ,
ּושע ָֹׁרה ,וְּ ֶגפֶן ְּ
שנאמר " :אֶ ֶרץ ִחטָ ה ְּ
ברכה חשובה בפני עצמם לאחריה.

סעיף ב' -
ברכת "מזונות" לחמשת מיני דגן:
א .תבשיל קדירה שהדגן עיקר:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד ב:
חביץ קדרה ,וכן דייסא :רב יהודה אמר " -שהכל נהיה בדברו" ,רב כהנא אמר " -בורא מיני מזונות".
בדייסא גרידא כולי עלמא לא פליגי ד"בורא מיני מזונות" ,כי פליגי בדייסא כעין חביץ קדרה :רב יהודה אמר -
"שהכל" ,סבר דובשא עיקר ,רב כהנא אמר " -בורא מיני מזונות" ,סבר סמידא עיקר.
אמר רב יוסף :כותיה דרב כהנא מסתברא ,דרב ושמואל דאמרי תרוייהו ,כל שיש בו מחמשת המינין  -מברכין עליו
"בורא מיני מזונות"....
אמר רבא :האי ריהטא דחלקאי ,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" ,דרב ושמואל דאמרי תרוייהו :כל שיש בו מחמשת המינים  -מברכים
עליו "בורא מיני מזונות".

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי שני תבשילי חיטה( :א) "חביץ קדירה"  -והסביר רש"י שהוא מין
מאכל קפוי שעו שים מקמח ,דבש ושמן ומבשלים אותם יחד בקדירה( .ב) "דייסא"  -והסביר רש"י שהוא
תבשיל חיטים כתושות במכתשת .רב יהודה סובר שמברכים על תבשילים אלו "שהכל נהיה בדברו" ,ואילו
רב כהנא סבור שמברכים "בורא מיני מזונות" .הגמרא מסבירה שבדייסא ללא תוספות כולם מודים
שברכתה "מזונות" ,אולם חלקו האמוראים בדייסא שמעורב בה דבש ("כעין חביץ קדירה") :רב יהודה
סבור שמברכים "שהכל" ,משום שהדבש הוא העיקר ומברך על הדבש ופוטר את החיטים [רשב"א  -שני
הסברים לכך שהדבש עיקר( :א) רובו דבש ומיעוטו סולת( .ב) עיקרו מחמת דבש והסולת בא להטעימו
ולהכשירו] .רב כהנא סבור שמברכים "מזונות" ,משום שהקמח הוא העיקר והדבש טפל לו .רב יוסף פוסק
שהלכה כרב כהנא ,משום שרב ושמואל קבעו שכל מאכל שיש בו מחמשת מיני דגן  -מברכים עליו "בורא
 1116וראה בבית יוסף שהביא את רבינו יונה שמכיוון שלא הוזכר הברכה בתלמוד הבבלי ,אין לחתום בה בשם מספק.
 1117על פי הגמרא במסכת ברכות (מד ,א).
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מיני מזונות" [רא"ש  -אפילו הרוב הוא ממין אחר] ,וכך בדייסה עם הדבש שהחיטים הם העיקר והדבש
טפל לו .וכך בהמשך הגמרא רבא מחלק בתחילה בין חביץ קדירה מקמח ודבש ("ריהטא") של בני הכפר
לשל בני העיר :חביץ של בני הכפר  -מברך "מזונות" ,משום שמרבים בו קמח והוא העיקר ,חביץ של בני
העיר  -מברך "שהכל" ,משום שמרבים בו דבש והוא העיקר .אולם ,רבא חוזר בו ופוסק שאף בחביץ בני
העיר מברך "מזונות" ,משום קביעתם של רב ושמואל שעל כל מאכל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים
"מזונות".

שו"ע :חמשת מיני דגן [מ"ב  -שהם :חיטה ,שעורה ,כוסמין ,שיבולת שועל ושיפון] ששלקן [מ"ב -
רוצה לומר "חלקן"  ]1118או כתשן [מ"ב  -שהסיר הקליפה על ידי כתישה  ]1119ועשה מהם תבשיל,
כגון מעשה קדירה הריפות וגרש כרמל ודייסא [מ"ב  -שנמעך ונדבק יפה] ,אפילו עירב עמהם דבש
הרבה יותר מהם ,או מינים אחרים הרבה יותר מהם  -מברך עליו "בורא מיני מזונות" ולבסוף "על
המחיה" [מ"ב  -כיוון בא להטעים ולהכשיר את התבשיל ,והוא מחמשת מיני דגן שחשוב ,הוא
העיקר .]1120
ב .תבשיל קדירה שהדגן טפל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לט עמוד א:
אמר רב אשי :כי הוינן בי רב כהנא אמר לן :תבשילא דסלקא 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.

רב אשי אומר בשם רב כהנא :תבשיל סלק שאין מרבים בו קמח מברכים "אדמה" ואילו על תבשיל לפת
שמרבים בו קמח מברכים "מזונות" .אולם אחר כך הוא אמר שגם על תבשיל הלפת מברכים "אדמה" ,לפי
שמה שנותנים בו הרבה קמח ,הוא כדי לדבק את התבשיל .וכתב הרמב"ם את הטעם :כל שהוא עיקר ועמו
טפילה  -מברך על העיקר ופוטר את הטפילה.

שו"ע :אבל אם לא נתן הדגן בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו [הלכה ברורה  -וכן כדי לתת ריח או
צבע]  -בטל בתבשיל .והסביר במשנה ברורה שלא בא להטעים את התבשיל ואל לסעוד את הלב,
אלא שי היה התבשיל מדובק ,ולכן לא נחשב הדגן ומתבטל ביחס לתבשיל.
הלכה ברורה  -מספר דינים :1121
 .1קציצות בשר עם קמח  -קציצות שנעשו מבשר טחון ועירבו בהם קמח או קמח מצה או
פירורי לחם ,אם היו מיני הדגן מועטים באופן שעיקר נתינתם אינו אלא להדביק ולחבר
הקציצות ,או כדי להרבות מעט את הכמות ואין טעמו ניכר  -מברכים "שהכל" .אבל אם
נתנו על שיתן טעם בתערובת ,וכגון שנתנו הרבה דגן בתערובת  -מברכים "מזונות".
 1118והיינו לשניים או יותר ,שאילו הם שלמים מברך עליהם "אדמה" אף שבישלם (כמבואר לקמן בסעיף ד').
 1119והאחרונים מצדדים שצריך דווקא שיתדבק על ידי הבישול ,שאז נחשב למעשה קדירה .שאם לא כן דינו כשלמים.
 1120על פי הרשב"א שהובא לעיל.
 1121וראה גם בפסקי תשובות.
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.2

.3

שניצל מצופה בפירורי לחם  -אם היה הקמח מועט ביותר באופן שניכר שלא נתנוהו אלא
אך ורק כדי שלא ידבקו למחברת  -מברך "שהכל" .אבל אם היה קמח מרובה ,באופן
שניכר הדבר שנתינתו עליהם הוא גם על מנת לתת בהם טעם  -מברך "מזונות" ,וכל שכן
שנותנים עליהם ציפוי של הרבה פירורי לחם מתובלים בתבלינים ,שבוודאי עיקר נתינתם
עליהם הוא כדי לתת בהם טעם.
בוטנים מצופים בקמח  -בוטנים שנותנים עליהם ציפוי העשוי מעיסה של דגנים עם מעט
סוכר ומלח (בוטנים אמריקאים או קבוקים) ,וקולים אותם ביחד עם הדגנים  -ברכתם
"מזונות".

סעיף ג' -
נתינת קמח לשקדים:
שו"ע עפ"י התוספות :כשנותנים 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 [מ"ב  -משום שמעשה השקדים הדרך לעשותו גם לסעוד  ]1122ולגומעו [מ"ב  -פירוש:
לאוכלו  ]1123בתוך הסעודה לאחר ברכת "המוציא" ופטור [מ"ב  -צריך לומר" :ממה נפשך"].

סעיף ד' -
ברכת גרעיני דגן חיים\קלויים\מבושלים:
א .ברכה ראשונה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לז עמוד א:
והתניא :הכוסס את החיטה  -מברך עליה "בורא פרי האדמה".

הברייתא (שמובאת בהקשר אחר) פוסקת שהכוסס את החיטה והסביר רש"י שאוכל אותה כמות שהיא -
מברך "האדמה" .והסבירו רא"ש ותוספות שחיטה זו ברכתה "אדמה" כאשר היא לא נמעכה ,אלא נשארה
בצורתה חיה בין מבושלת .חלקו הראשונים האם גם שעורים נכללים בדין זה שמברך "אדמה":

כלבו :הכוסס שעורים חיים או שחכרן באור כדרך שעושים קליות  -מברך "שהכל" ,לפי שהוא
מאכל קשה ואין דרך לאוכלו.
טור בהבנת הבית יוסף :אם אכל אותם בעין  -מברך לפניהם "בורא פרי האדמה" ,ומשמע ממה
שסתם ,שכ ל חמשת מיני דגן שווים לדין זה .ובדרכי משה דחה את הבנת הבית יוסף ,ומה שכתב
בטור בסתם משום שכוונתו הייתה למה שראוי לאכילה.
אבודרהם :הכוסס את השעורים  -אינו מברך עליהם כלום ,משום שהוא מאכל בהמה .ובבית יוסף
הקשה ,שלמרות שהוא מאכל בהמה עדיין הוא נהנה מאכילתו וצריך לברך.
 1122ולכן קשה לשער אם היה כוונתו רק לדבק ,ועל כן טוב להחמיר.
 1123שהיה עב וראוי לאכילה .שאילו אם היה רך וראוי רק לשתייה ,אפילו שלא בתוך הסעודה ועשאו כדי לסעוד את
הלב  -גם כן מברך רק "שהכל" ,ראה לקמן סעיף ו'.
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פסק ההלכה:
שו"ע כטור :אכל דגן [מ"ב  -כל חמשת המינים] חי או עשוי קליות או שלוק והגרעינין שלמים
[הלכה ברורה  -שלא התמעכו או נחלקו ,ולא הוסרה קליפתם]  -אינו מברך אלא "בורא פרי
האדמה".
רמ"א ככל בו :והא דמברך לפניו "בורא פרי האדמה" ,היינו באוכל חטין וכיוצא בהן דראויין
לאכול כך .אבל האוכל שעורים שלמים ,אפילו קלויין באש  -אינן ראויין לאכול ,רק על ידי הדחק
ואין מברך לפניהם רק "שהכל".
הלכה ברורה  -מצבי בישול נוספים של דגן:
לא הוסרה הקליפה והגרעינים נמעכו קצת ונשברו  -הסתפקו האחרונים אם מברך
.1
"מזונות" או "אדמה" ,וראוי להחמיר לאוכלם בתוך הסעודה.
הוסרה הקליפה ונשברו הגרעינים  -מברך "מזונות" ,אפילו לא נמעכו ולא נדבקו מחמת
.2
הבישול.
הוסרה הקליפה על ידי כתישה ,נשארו שלמים ולא נדבקו  -יש ספק בדבר אם מברך
.3
"מזונות או "אדמה" ,וראוי לאוכלם בתוך הסעודה.
ב .ברכה אחרונה:
בעל הלכ ות גדולות ורמב"ם :האוכל דגן שלוק כמות שהוא  -מברך "האדמה" ולאחריו "בורא
נפשות רבות".
תוספות :יש להסתפק אם מברך "בורא נפשות" או "מעין שלוש" [בית יוסף  -ויסיים "על האדמה
ועל פרי האדמה"] ,שהרי מצינו ברכת "מעין שלוש" דווקא כאשר מברך בתחילה "מזונות" ולא
מצאנו נוסח כזה .לכן ,יש להיזהר שלא לאכול חיטים חיים בפני עצמם ,אלא בתוך הסעודה .שאם
אדם מסופק בברכה ראשונה יכול לברך "שהכל" ,אבל ברכה אחרונה אין לומר אלא כפי שתוקנה.
בית יוסף :הלכה כדברי התוספות ,וכך כתבו גם הרא"ש ורשב"א:
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם  :1124ולאחריו "בורא נפש ות" .והתוספות נסתפקו אם יברך לאחריו ברכה "מעין
שלוש" ,ולכך כתבו שנכון שלא לאוכלו אלא בתוך הסעודה ויפטרנו ברכת המזון [מ"ב  -ואם אכל
שלא בתוך הסעודה  -יברך "בורא נפשות" ,כי כן הוא מעיקר הדין].

סעיף ה' -
ברכת קמח חיטה:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד א:
קמחא דחטי :רב יהודה אמר " -בורא פרי האדמה" ,רב נחמן אמר " -שהכל".
 1124המחבר הביא את דעת הר מב"ם בסתם ולאחר מכן את ספקם של התוספות ,והסביר בהלכה ברורה שעל פי הפסק
סתם ויש אומרים הלכה כסתם ,והמחבר חזר בו מפסיקתו בבית יוסף .ראה שם שהאריך בזה.
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אמר ליה רבא לרב נחמן :לא תפלוג עליה דרב יהודה ,דרבי יוחנן ושמואל קיימי כוותיה .דאמר רב יהודה אמר
שמואל ,וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :שמן זית  -מברכים עליו "בורא פרי העץ" .אלמא ,אף על גב דאשתני,
במ לתיה קאי ,הכא נמי ,אף על גב דאשתני במלתיה קאי.
מי דמי? התם לית ליה עלויא אחרינא ,הכא אית ליה עלויא אחרינא בפת...

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי ברכת קמח חיטה:
רב יהודה  -מברך "בורא פרי האדמה" ,והסביר רש"י שהאוכל קמח חטים דינו כי שאוכל חטים שלמות.
הגמרא מחזקת את רב יהודה ,בהשוואה שבין דין חיטה לשמן .שכמו ששמן השתנה ועדיין נשאר כמצבו
הראשון שמברכים עליו "בורא פרי העץ" כמו שהיה זית ,כך חיטים אף על פי שהשתנו ונעשו קמח ,עדיין
עומד במצבו הראשון ויש לברך עליו "האדמה".
רב נחמן  -מברך "שהכל נהיה בדברו" ,ומשיב שאין להשוות בין קמח לשמן ,שכאן החיטה השתנתה לקמח
אך היא עומדת להתעלות ולהיות פת ,ואם כן זהו מצב בינים שמצד אחד יצא מכלל פרי ומצד שני לדרך
אכילתו לא בא .חלקו בראשונים באיזה קמח חטים הגמרא עוסקת ובפסק ההלכה:

רי"ף :הלכה כרב נחמן שמברכים על קמח חיטה [בית יוסף  -משמע קמח שנטחן דק ועושים ממנו
פת] " -שהכל נהיה בדברו" ,משום שאנשים אינם רגילים לאכול קמח .והסיק הרא"ש שייתכן
שבקמח קליות יש לברך "האדמה" לפי שיטתו ,כי ראוי לאוכלו.
רמב"ם :אכל קמח  -מברך לפניו "שהכל" ולאחריו "בורא נפשות רבות".
רא"ש :מחלוקת האמוראים היא בקמח שראו י לאכילה ,כגון( :א) קמח שלא נטחן כל כך ויש בו
עדיין טעם חטים( .ב) קמח שנטחן לגמרי ,אלא שעשוי מקמח קליות שעשוי לאכילה .אולם ,קמח
שנטחן דק בשביל פת  -אינו ראוי לברכת "בורא פרי האדמה" .להלכה ,יש אומרים שהלכה כרב
יהודה שמברכים "אדמה" ,אבל כיוון שזו מחלוקת  -יש לברך "שהכל" על כל סוגי הקמח.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :קמח אפילו של חיטים [מ"ב  -וכל שכן שעורים]  -מברך עליו "שהכל" ואחריו "בורא
נפשות" ,לא שנא נטחן דק דק ,לא שנא נטחן קצת ועדיין יש בו טעם [של] חיטים ,לא שנא קמח של
קליות.

סעיף ו' -
ברכת דייסה של קמח מיני דגן:
ת למוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד א:
שתיתא :רב אמר " -שהכל" ,ושמואל אמר "בורא מיני מזונות".
אמר רב חסדא :ולא פליגי ,הא בעבה הא ברכה .עבה  -לאכילה עבדי לה ,רכה  -לרפואה קא עבדי לה.

הגמרא מציגה מחלוקת אמוראים לגבי "שתיתא" ,והסביר רש"י שזהו מאכל שעשוי מקמח קליות ,שנעשה
משיבולים שהתייבשו בתנור בעודם לחים :רב " -שהכל" ,שמואל " -מזונות" .רב חסדא מסביר שאין
מחלוקת ביניהם ,שפסקו של שמואל הוא בשתיתא עבה ופסקו של רב בשתיתא רכה :שתיתא עבה  -עושים
אותה לשם אכילה ,ולכן ברכתה על הדגן שיש בה "בורא מיני מזונות" ,אולם שתיתא רכה  -עושים אותה
עבור רפואה ועיקר שתייתה בשביל להתרפאות ולכן מברכים "שהכל" [תוספות  -ובא להשמיע שלמרות
שהיא לרפואה ,עדיין יש הנאה ולכן מברך].
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שו"ע :קמח של אחד מחמשת מיני דגן ששלקו [פירוש  -בישלו הרבה] ועירבו במים או בשאר
משקין; אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה וללועסו [פירוש  -לטחון אותו בפה]  -מברך "בורא
מיני מזונות" ואחריו "על המחיה" ,ואם היה רך כדי שיהיה ראוי לשתייה  -מברך עליו "שהכל"
[מ"ב  -כיוון שהמים רבים עד שראוי לשתייה בלבד ואינו בכלל מאכל] ואחריו "בורא נפשות".

סעיף ז' -
ברכת האורז:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לו עמוד ב:
רב ושמואל ,דאמרי תרוייהו :כל שהוא מחמשת המינים  -מברך עליו "בורא מיני מזונות"...
לאפוקי אורז ודוחן ,דאפילו איתיה בעיניה  -לא מברכינן "בורא מיני מזונות".
ואורז ודוחן לא מברכינן "בורא מיני מזונות"?...
והתניא...:הכוסס את האורז  -מברך עליו "בורא פרי האדמה " .טחנו ,אפאו ובשלו; אף על פי שהפרוסות קיימות -
בתחילה מברך עליו "בורא מיני מזונות" ,ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש...
תיובתא דרב ושמואל תיובתא...
ותני גבי אורז" :ולבסוף  -אינו מברך עליו כלום".

רב ושמואל קובעים שרק חמשת המינים ברכתם "בורא מיני מזונות" ,ומסבירה הגמרא שבאו להוציא את
האורז והדוחן ,שאפילו ישנו בעין המאכל  -אין מברכים עליו "בורא מיני מזונות" .הגמרא מקשה על קביעה
זו ,ומביאה ברייתא שבה נאמר :אם אדם אוכל אורז חי ("כוסס")  -מברך עליו "בורא פרי האדמה" ,אולם
אם טחן את האורז לקמח ,אפה את קמח האורז לפת ולאחר מכן בישל את לחם האורז במים  -מברך
"בורא מיני מזונות" וברכת מעין שלוש [רא"ש  -שלמרות שהאורז אינו מין דגן ,מכל מקום הוא משביע
וסועד את הלב] ,אף על פי שהלחם לא נימוח במים .הגמרא חותמת בדחיית דברי רב ושמואל שרק על
חמשת מיני דגן מברכים "מזונות" ולא על תבשיל של אורז .ופסקו רוב הראשונים שמברך "בורא מיני
מזונות" על האורז  .1125בהמשך ,הגמרא מקשה על פסק הברייתא שלבסוף מברך מעין שלוש ,והרי ישנה
ברייתא אחרת שקובעת שאינו מברך ברכה אחרונה ומשיבה הגמרא שבאמת יש לשנות בסוף הברייתא
בדין לחם אורז" :ולבסוף  -אינו מברך עליו ולא כלום" [רש"י  -כלומר אינו מברך מברכת הארץ ולא כלום כי
אינו משבעת המינים ,אבל מברך ברכת "בורא נפשות רבות"].

שו"ע :הכוסס [פירוש  -האוכל] את האורז  -מברך עליו "בורא פרי האדמה" ואחריו "בורא
נפשות"  .1126ואם בישלו [הגה  -עד שנתמעך  ]1127או שטחנו ועשה ממנו פת [מ"ב  -או תבשיל]  -מברך
1125ראה בבית יוסף שכך פסקו הרי"ף והרמב"ם ועוד ,אולם בעל הלכות גדולות סובר שיש לברך "שהכל".
 1126ולכן פסק בהלכה ברורה שיש לברך על פירכיות אורז "האדמה" ,משום שקולים את האורז עם קליפתו בלא
בישול ,ומתנפחים מחמת החום .בשונה מפצפוצי אורז שקודם מבשלים אותם ולאחר מכן אופים בתנור ,שברכתם
"מזונות".
 1127בבית יוסף כתב בתחילה שצריך שיתמעך כמו בדגן ,אבל אם לא נמעך מברך "אדמה" .אולם ,לבסוף חילק בין
חטים לאורז ,שהאורז דרך לבשלו בלא כתישה ,ולכן אפילו כשהוא שלם ולא התבשל הרבה  -מברך "מזונות" .ובאמת
כתב המחבר "בישלו" סתם ,בלי התנאי שנמעך .אולם הרמ"א הוסיף שצריך עד שנמעך [מ"ב  -אפילו קצת] .אולם ראה
בהלכה ברורה שמנהג העולם לברך "מזונות" ,אפיל ו נשארו הגרעינים שלמים ואפילו לא נמעכו .וכן ראה בפסקי
תשובות.
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עליו "בורא מיני מזונות" ואחריו "בורא נפשות" .והוא שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא אורז
לבדו ,ואם עירב ממנו בתבשיל אחר והתבשיל האחר הוא הרוב  -מברך עליו כברכת אותו
תבשיל [ 1128מ"ב  -שהאורז אינו חשוב כחמשת מיני הדגן ,שהולכים אחריהם אפילו שהם
מיעוט .]1129

סעיף ח' -
ברכת פת דוחן וקטניות:
רי"ף ורמב"ם :פת דוחן ושאר מיני קטניות  -בתחילה מברך "שהכל" ולבסוף "בורא נפשות" [מ"ב -
שני טעמים ( :1130א) יצא מתורת פרי ולכן אינו יכול לומר "אדמה" ואינו מחמשת מיני דגן לברך
"מזונות"( .ב) אין דרך אכילתו בכך] .והסבירו בראשונים את מקור דבריו בגמרא לעיל שיש לחלק
בין דוחן לאורז ( :1131א) רבינו יונה  -רבי יוחנן בן נורי שלא נפסק להלכה סבר שדווקא אורז מין
דגן הוא ואינו סבר כך לגבי דוחן )2( .רא"ש  -רבנן ציינו "הכוסס את האורז" בלבד ,בלי להזכיר את
דוחן.
רא"ש :מברך על דוחן " -בורא מיני מזונות" ,משום שהו א סועד את הלב כמו אורז .אבל העושה
פת ממיני קטניות  -מברך "שהכל".
רבינו יונה :אם הדוחן שלם  -אינו מברך עליו "מזונות" ,אולם אם הוא אינו שלם  -מברך
"מזונות" .הטעם :המעלה באורז מהדוחן שדרכו לאוכל אפילו כשהוא שלם ולכן מברך "מזונות",
אולם הדוחן אין דרכו לאכול אלא ע ל ידי טחינה וכתישה ולכן דווקא שהוא אינו שלם מברך
"מזונות".
בעל הלכות גדולות :מברך על הדוחן "בורא פרי האדמה".
פסק ההלכה:
שו"ע כרי"ף ורמב"ם :על פת דוחן ופניז"ו או של שאר מיני קטניות [הלכה ברורה  -כגון פת
טורטייה  - ]1132מברך "שהכל" ואחריו "בורא נפשות".
הגה עפ"י הבית יוסף :העושה תבשיל משאר מיני קטניות [מ"ב  -או דוחן] ,אם נשארו שלמים
[מ"ב  -רוצה לומר ,לא נמעכו לגמרי וניכר קצת תוארן וצורתן] וטובים מבושלים כמו חיין  -מברך
"בורא פרי האדמה" .ואם נתמעכו לגמרי [מ"ב  -שעשה תבשיל מקמח קטניות או מיעך כקמח] או
שאינן טובים מבושלין כחיין  -מברך "שהכל" [מ"ב  -ובדיעבד שבירך "האדמה"  -יצא].

 1128משפט זה הינו על פי הרי"ף.
 1129ראה לעיל בסעיף ב' .ולכן ,אם עשה תבשיל או פת וקמח ,ששאר המינים הם הרוב  -מברך עליו כברכת אותן
המינים.
 1130טעמים לכך שמברך על פת דוחן שהכל ,שלמרות שהדוחן הוא פרי אדמה ,ו על ידי שנעשה פת השתנה לטובה.
 1131למרות שבפשטות היה ניתן לומר שיהיה דינם שווה ,שהרי הגמרא גם ציינה את שניהם יחד" :לאפוקי אורז
ודוחן".
 1132זהו פת שעושים מקמח תירס שמקורו במדינת מקסיקו.
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סעיף ט' -
ברכת תערובת דגן ומיני קטניות:
שו"ע עפ"י האבודרהם ורבינו יונה:
.1

עירב קמח דוחן ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת מיני דגן ובישלו בקדירה  -מברך
"בורא מיני מזונות" ו"על המחיה".

.2

ואם עשה ממנו פת  -מברך "המוציא" וברכת המזון [מ"ב  -שפת גמור הוא] ,ודווקא 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
בתחילה מברך "המוציא" [מ"ב  -שברכה ראשונה אינה צריכה שיעור] ,כיוון שיש בו טעם
דגן  ,1133אף על פי שאין בו כזית בכדי אכילת פרס .ולבסוף " -על המחיה" [גר"א  -צריך
להגיה" :בורא נפשות" .]1134
ואם בישלו בקדירה  -מברך "בורא מיני מזונות" [מ"ב  -דווקא שיש טעם דגן] ואחריו

.3

.4

"בורא נפשות" [מ"ב  -כי אין שיעור כזית דגן ,ומברך כך ליתר המינים המעורבים בתבשיל
זה].

סעיף י' -
נוסח חתימת ברכת מעין שלוש:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מד עמוד א:
אמר ליה אביי לרב דימי :מאי ניהו ברכת אחת מעין שלש?
אמר ליה :אפירי דעץ" :על העץ ועל פרי העץ ,ועל תנובת השדה ,ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחלת לאבותינו,
לאכול מפריה ולשבוע מטובה .רחם ה' אלוקינו ,על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ,ועל מקדשך ועל מזבחך .ותבנה
ירושלים עיר קדשך ,במהרה בימינו ,והעלנו לתוכה ושמחנו בה .כי אתה טוב ומטיב לכל" .דחמשת המינין" :על
המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה" כו' ,וחותם "על הארץ ועל המחיה".
מיחתם במאי חתים?...
רב חסדא אמר" :על הארץ ועל פירותיה" ,ורבי יוחנן אמר" :על הארץ ועל הפירות".
אמר רב עמרם :ולא פליגי ,הא לן והא להו.
מתקיף לה רב נחמן בר יצחק :אינהו אכלי ואנן מברכינן?
אלא איפוך :רב חסדא אמר " -על הארץ ועל הפירות" ורבי יוחנן אמר " -על הארץ ועל פירותיה".

רב דימי משיב לאביי מהו נוסח הברכה של מעין שלוש ,ומחלק בין פירות לבין דגן .בפירות משבעת המינים
מברכים" :ברוך אתה ה' ,אלוקינו מלך העולם ,על העץ ועל פרי העץ ,ועל תנובת השדה ,ועל ארץ חמדה
טובה ורחבה שהנחלת לאבותינו ,לאכול מפריה ולשבוע מטובה .רחם ה' אלוקינו ,על ישראל עמך ועל
ירושלים עירך ,ועל מקדשך ועל מזבחך .ותבנה ירושלים עיר קדשך ,במהרה בימינו ,והעלנו לתוכה ושמחנו
בה .כי אתה טוב ומטיב לכל" .ואם אכל מחמשת מיני דגן ,ישנו שינוי בתחילה ובחתימה" :ברוך אתה ה',
אלוקינו מלך העולם ,על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה "...וחותם את הברכה" :ברוך אתה ה' ,על
 1133והסביר במשנה ברורה שאם אין טעם דגן  -לא נחשב ובטל ,ומברך "שהכל" ו"בורא נפשות רבות".
 1134משום ש( :א) לא מצינו כיוצא בזה בהלכות ברכות שמתחיל ב"המוציא" ומסיים ב"על המחיה"( .ב) כמו שבהמשך
ההלכה ,מברך על בישול בקדירה "בורא נפשות" ,כשאין בו כדי אכילת פרס .ולכן כתב במשנה ברורה שיירא שמיים
יאכל פת כזה בתוך הסעודה ,ומכל מקום הנוהג במחבר אין ל מחות בידו ,שכך סתמו הרבה אחרונים.
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הארץ ועל המחיה" .והסביר בטור שברכה זו היא מעין ברכת המזון" :על המחיה" מקביל לברכת "הזן",
"ארץ חמדה" מקביל לברכת "הארץ"" ,רחם ה'" מקביל לברכת "בונה ירושלים"" ,כי אתה טוב "..מקביל
לברכת "הטוב והמטיב" .לגבי החתימה של אכילת הפירות ,מביאה הגמרא שני נוסחים :רב חסדא " -על
הארץ ועל פירותיה" ,רבי יוחנן " -על הארץ ועל הפירות" ומסבירה שאין מחלוקת בין האמוראים ,אלא
נוסחו של רב חסדא שהוא מבבל הוא "על הארץ ועל הפירות" והסביר רש"י שאין הבבליים יכולים לומר
"פירותיה" ,משום שאינם אוכלים את פירות אר ץ ישראל ולכן הנוסח הוא על פירות שבכל מקום .ואילו
נוסחו של רבי יוחנן מארץ ישראל הוא "על הארץ ועל פירותיה" והכוונה לפירותיה של ארץ ישראל שהם
אוכלים .חלקו הראשונים בנוסח הברכה שמביא את פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ:

רבינו יונה :כשמביאים פריות חוצה לארץ מארץ ישראל  -אין צריך לשנות המטבע של חוץ לארץ
ואומר" :על הארץ ועל הפירות" ,משום שיש ספק.
רשב"א :מברך על פירות ארץ ישראל "על הארץ ועל פירותיה" אפילו אוכל אותם בחוצה לארץ.
שהרי הסברה לברך "על הפירות" היא משום שבפועל לא אוכלים אותה בחוץ לארץ ,אבל משמע
שאם אוכל את פירות הארץ מברך בנוסח של ארץ ישראל.
פסק ההלכה:
שו"ע כרשב"א :בברכה אחת מעין שלוש של פירות דחוצה לארץ  -חותם "על הארץ ועל הפירות"
[מ"ב  -אפילו אם הביאו את הפירות לארץ ישראל .ובארץ ישראל  -חותם "על הארץ ועל פירותיה"
[מ"ב  -שמשבח לה' יתברך על נתינתו לנו את הארץ שמוציאה פירות] .ואם בחוצה לארץ אוכל
מפירות הארץ  -חותם גם כן "ועל פירותיה".

סעיף יא' -
נוסח החתימה בברכה מעין שלוש על שתיית יין:
רבינו יונה וראב"ד :חותמים על שתיית יין "על הארץ ועל פרי הגפן" ולא כאותם שחותמים "על
הגפן ועל פרי הגפן" ,כמו שבברכת מיני דגן ופירות שבע ת המינים מזכירים את הארץ .ויש לציין
בפירוש "גפן" ולא בשם כללי של "פירות" ,והסביר בבית יוסף שכמו שברכה ראשונה מציינים
"גפן" ולא פירות סתם ,כך יש להסיק לגבי ברכה אחרונה.
רמב"ם ורבינו יצחק :חותמים על שתיית יין "על הארץ ועל פירות" ,והסביר בבית יוסף שבתלמוד
לא הוזכר סיום "על פרי הגפן" אלא רק "על הפירות" משום שהגפן נכללת בפירות.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה ורמב"ם  :1135בברכה "מעין שלוש" דיין  -אינו חותם "על הגפן ועל פרי הגפן",
אלא "על הארץ ועל פרי הגפן" או "על הארץ ועל הפירות".
 1135המחבר הביא את שיטת רבינו יונה והרמב"ם ,וכתב במשנה ברורה שסתם בשתי השיטות כדי להורות שיכול
לעשות כמו שירצה .וראה בבירור הלכה שלמרות שלא הכריע ,נראה מלשונו בסעיף יב' לקמן ,שנכון יותר לחתום
כראב"ד "על הארץ ועל פרי הגפן".

518

סעיף יב' -
הזכרת מעין המאורע בברכת מעין שלוש:
שו"ע עפ"י הטור  :1136מזכירין בה מעין המאורע  -בשבת ויום טוב וראש חודש  ,1137אבל לא בחנוכה
ופורים [מ"ב  -שאפילו בברכת המזון מזכירים מצד המנהג ולא מן הדין ,וכאן לא נהגו כלל] .אם
אכל פירות משבעה מינים ואכל מיני מזונות ושתה יין  -יכלול הכל בברכה אחת ויקדים "המחיה"
ואחר כך "הגפן" ואחר כך "העץ" [מ"ב  -לפי סדר החשיבות] .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".

סעיף יג' -
כשמתחייב בברכות "על המחיה" ו"בורא נפשות":
שו"ע עפ"י הרא"ש :אם אכל פירות משבעת המינים ואכל תפוחים  -אינו צריך לברך על התפוחים
"בורא נפשות" ,שגם הם בכלל ברכת "על העץ" ,שגם הם פרי העץ הם [מ"ב  -ומשום אינם חשובים
לא נקבעה ברכם זו עבורם  .]1138אבל ,אם אכל תפוחים ושתה יין  -צריך לברך "בורא נפשות" על
התפוחים [מ"ב  -שמזכיר "גפן" ואין התפוחים נכללים בברכה זו  .]1139וכל שכן  1140אם אכל בשר או
פרי האדמה ושתה יין או אכל משבעת המינים  -שצריך לברך על כל אחת ואחת .והוא הדין אם
אכל בשר ודגים ואכל מחמשת מינים  -אין ברכת "על המחיה" פוטרת את הבשר ואת הדגים.

סעיף יד' -
שותה יין ואוכל ענבים:
שו"ע עפ"י הרא"ש :שתה יין ובירך "בורא פרי הגפן" ואכל ענבים  -צריך לברך עליהם "בורא פרי
העץ" [מ"ב  -ולא אומרים שהענבים נכללים בברכת הגפן] .וכן ,בברכה אחרונה צריך להזכיר "על
העץ ועל פרי העץ" [מ"ב  -רוצה לומר ,חותם" :על הארץ ,ועל פרי הגפן ועל הפירות"].

סעיף טו' -
בירך על ענבים "ברכת הגפן":
שו"ע עפ"י הטור  :1141אם בדיעבד בירך על הענבים "בורא פרי הגפן" או אחריהם "על הגפן"  -יצא.
 1136והביא בבית יוסף עוד ראשונים שסבורים כך על פי הירושלמי בברכות (פרק ו הלכה א') ,אולם תוספות ורשב"א
ציינו שאין המנהג להזכיר מעין המאורע.
 1137וכתב במשנה ברורה את הנוסח )1( :שבת  -קודם שאומר "כי אתה ה' ,טוב ומטיב" יאמר "רצה והחליצנו ביום
השבת הזה" )2( .יום טוב  -או מר" :וזכרנו לטובה ,ביום חג פלוני הזה" )3( .ראש חודש  -יאמר" :וזכרנו לטובה ביום
ראש חודש הזה".
 1138ועכשיו שמברך בכל מקרה  -ברכה זו פוטרת.
 1139אולם ,אם נוהג לסיים כשיטה שחותמת ביין "על הארץ ועל הפירות"  -יברך תחילה "בורא נפשות" על התפוחים
או שיסיים "על הארץ ועל הג פן" ,משום שאם יחתום "על הפירות" אפשר שיוצא גם על התפוחים.
 1140והסביר במשנה ברורה את טעם "כל שכן" ,שיין ותפוחים הם על כל פנים שניהם מין עץ ,כל שכן מה שאינו מין
עץ.
 1141והתוספת "או אחריהם על הגפן" אינה כתובה ברא"ש ,אלא היא היסק של הבית יוסף.

519

משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1שתה יין והתכוון לפטור את הענבים  -יצא בדיעבד ,ולכתחילה יש לו לברך על כל אחד את
ברכתו המיוחדת (ואינו דומה לסעיף יד' ,ששם לא כיוון בפירוש בברכת "פרי הגפן" לפטור
את הענבים).
 .2בירך על יין "בורא פרי העץ"  -יש אומרים שיצא בדיעבד ויש אומרים שלא יצא ,וספק
ברכות להקל.

סעיף טז' -
שתה יין ומים לעניין ברכה אחרונה:
שו"ע עפ"י הרא"ש :שתה יין ומים [מ"ב  -והוא הדין כל מיני משקים]  -אין לו לברך על המים
"בורא נפשות" ,שברכת היין פוטרתן ,כשם שבברכה ראשונה יין פוטר כל מיני משקים .והסביר
במשנה ברורה שמדובר דווקא ש( :א) קבע על היין ,ואז אפילו המשקים לא היו לפניו בשעת
הברכה( .ב) היו המשקים לפניו בשעת הברכה ,ואז פוטר אפילו שתה כוס אחת בלבד .1142

סעיף יז' -
בירך ברכת המזון במקום מעין שלוש:
א .אכל תבשיל מחמשת מיני דגן ובירך ברכת המזון:
שו"ע עפ"י רבינו יונה :ברכת שלוש אינה פוטרת מעין שלוש ,שאם אכל דייסא [מ"ב  -והוא הדין
שאר מיני תבשילים מחמשת מיני דגן]  -אין ברכת המזון פוטרתו .והסביר במשנה ברורה שלמרות
שהוא מזין יותר מתמרים כיוון שיש לדג ן עילוי אחר (פת) ,לא שייך ברכת המזון כי אם בפת.
משנה ברורה :דייסא וכל מיני דגן  -בדיעבד ברכת המזון פוטרתן וכך הסכימו כמה אחרונים ,כיוון
שהוא מזין לא פחות מתמרים (כדלקמן).
הלכה ברורה :אם טעה ובירך ברכת המזון אחר אכילת דייסא או מיני תבשיל שנעשו מחמשת מיני
דגן ,או פת הבאה בכיסנין  -יצא ידי חובה בדיעבד ואינו חוזר ומברך .והסביר בבירור הלכה שישנם
ראשונים ואחרונים שחולקים על המחבר ,ויש לומר בזה ספק ברכות להקל אפילו נגד הוראות מרן
שולחן ערוך.
ב .שתה יין\אכל תמרים ובירך ברכת המזון:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד א:
כגון דאכל תמרי וקסבר נהמא אכל ,ופתח בדנהמא וסיים בדתמרי [ -יצא].
דאפילו סיים בדנהמא נמי יצא ,מאי טעמא?
דתמרי נמי מיזן.

אדם שאכל תמרים וחשב בטעות שאכל לחם ,והתחיל לברך על דעת אמירת ברכת המזון ונזכר וסיים ב"על
העץ ועל פרי העץ"  -יצא ,משום שאפילו אם היה מסיים בברכת המזון גם כן יצא .הגמרא מסבירה את
הטעם :תמרים גם כן מזינים .חלקו הראשונים בפסק ההלכה:
 1142אבל אם לא קבע וגם לא היו המשקים לפניו בשעת ברכה ,אז צריך לברך עליהם לפניהם.
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רבינו יונה :תמרים נפטרים בברכת המזון .וכן ,יין נפטר בברכת המזון שהרי אף הוא סועד את
הלב .ואפילו אמר ברכת "הזן" בלבד על התמרים והיין  -יצא [רא"ש  -ודווקא שחתם "הזן את
הכל" .]1143
בעל הלכות גדולות :אכל תמרים ורימונים ושאר מגדים  -לא נפטר בברכת המזון ,ובבית יוסף
הובא שעל פי הירושלמי משמע שברכת המזון אינה פוטרת את התמרים .1144
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה :אבל ביין ברכת שלוש פוטרתו ,שאם בירך על היין ברכת המזון במקום "על
הגפן"  -יצא .והוא הדין ,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 שלוש [מ"ב -
שלכתחילה בוודאי יש לו לברך ברכה שיכלול מעין שלוש כדין].

סעיף יח' -
הכללת ספק בברכת מעין שלוש:
שו"ע עפ"י תרומת הדשן :לא יכלול על הספק שום תוספת בברכה מעין שלוש ,אף על פי שאינו
מוסיף שם ומלכות [פירוש  -כגון ששתה משקה שספק אם ברכתו "על הגפן" וכו' או "בורא נפשות
רבות" וכו'  ,-1145לא יאכל ד בר שברכתו "בורא נפשות רבות" ודבר שברכתו "על העץ" ויכלול עמו
גם כן "על הגפן" וכו' מספק  ,1146ועיין לעיל סעיף טז'] .והסביר במשנה ברורה שכל זה לכתחילה,
דהיינו שישתה משקה ויסמוך על ברכה אחרונה שיכלול בה תוספת ,אבל בדיעבד שכבר שתה
משקה שיש לו ספק  -מוטב שיכלול בתוכה ,ממה שיישאר בלי ברכה אחרונה כלל.
משנה ברורה  -אכל פרי עץ ואינו יודע אם הוא משבעת המינים:
אכל פרי עץ ואינו יודע אם הוא משבעת המינים ,ואין לו פרי אחר שהוא משבעת המינים להוציאו
בברכת מעין שלוש  -יוכל לקחת יין או אחד מחמשת מיני דגן ויוסיף לכלול בברכה" :על העץ ועל
פרי העץ" ויצא ממה נפשך ,שאף אם הפרי אינו משבעת המינים שייך לומר עליו "פרי העץ".
 1143אף על פי שאין בו מעין שלוש ,מכל מקום כיוון שכבר גמר "הזן את הכל"  -שוב אין יכול לומר הברכות הנותרות.
אבל אם לא חתם בברכת "הזן"  -יתחיל ":ועל שהנחלת לאבותינו "...ויסיים ברכה של מעין שלוש.
 1144ותירץ שיי תכן והירושלמי פסק כך לכתחילה ,אבל בדיעבד פוטר ברכת המזון את התמרים.
 1145והביא בהלכה ברורה דוגמא :יין שהתערב בו מים באופן שיש ספק אם ברכתו "הגפן" או "שהכל" ורוצה לאכול
גם פרי משבעת המינים ולברך אחריו ברכת "על העץ ועל פרי העץ" ולכלול בה גם "על הגפן ועל פרי הגפן"  -לכתחילה
אינו רשאי לעשות כן .ובפסקי תשובות הביא דוגמאות נוספות :פרי שנמעך וספק אם נמעך באופן שברכתו "שהכל"
ו"בורא נפשות" או מעין שלוש .וכן ,מין דגן שעשה אותו נוזלי וספק אם נוזל כמשקה כשברכתו "שהכל" ו"בורא
נפשות".
 1146והסביר במשנה ברורה את הטעם שאסור :שמא ברכתו "בורא נפשות" ואין שייך פה שם גפן כלל ומוטב שלא
להזכיר כלל .ומכל מקום ,אם יש לו על איזה דבר לברך "בורא נפשות"  -יברך ,שמא ברכתו "בורא נפשות" ומה שיוכל
לתקן  -יתקן.
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סימן רט'
סעיפים א' -ב'
התחיל או סיים ברכה בטעות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד א:
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".
אלא היכא דקא נקיט כסא דשכרא בידיה ,וקסבר דחמרא הוא ,פתח ובריך אדעתא דחמרא וסיים בדשכרא ,מאי?
בתר עיקר ברכה אזלינן? או בתר חתימה אזלינן?

הגמרא מסבירה שפשוט לה שאם אחד אחז בידו כוס יין וחשב שיש בתוכה שכר ואמר "ברוך אתה ה'
אלוהינו מלך העולם" על דעת לברך על שכר שברכתו "שהכל" ,ונזכר שהיא של יין וסיים לנכון "בורא פרי
הגפן" כראוי ליין  -יצא ידי חובתו .הטעם :גם אם היה מסיים את הברכה ב"שהכל" ,כמו שסבר בתחילה
היה יוצא .ע ד כאן הקדמה ,הגמרא מציגה ספק :אם החזיק בידו כוס שכר וחשב בטעות שהיא כוס יין,
והתחיל לברך על דעת שהוא אוחז יין ,ונזכר שהכוס של שכר וסיים "שהכל נהיה בדברו" כברכת השכר ,מה
דינו? האם הולכים אחרי העיקר של הברכה "ברוך אתה ה' ,אלוהינו מלך העולם" וכיוון שעיקר הברכה
היה על דעת יין ולכן לא יצא ידי חובה ,או שהולכים אחרי החתימה של הברכה ,וכיוון שבירך "שהכל"
כברכת השכר ויצא ידי חובתו! .הגמרא בהמשכה מביאה ברייתות שנדחות ושאלה זו נשארה בעינה .וחלקו
בראשונים בהכרעת הספק בגמרא ,האם הולכים אחרי דעתו בתחילת הברכה או לפי מה שהוציא בפיו
בסוף הברכה .בנוסף לכך ובמקביל ,ישנה מחלוקת לגבי גרסת הגמרא:
גרסאות הגמרא והכרעת הספק:

פשוט
שיצא

רש"י
ורשב"א
רי"ף
ורא"ש

שאלת
הגמרא

רש"י
ורשב"א

אוחז

"ברוך אתה

בידו

ה" על דעת

יין

"שהכל"

יין

"שהכל"

שכר

"הגפן"

סיים את הברכה

הטעות

"בורא פרי הגפן"

במחשבה

"שהכל נהיה
בדברו ,בורא פרי

מחשבה

הגפן"

רי"ף
ורא"ש

שכר

"הגפן"

רמב"ם 1147

שכר

"שהכל"

"שהכל נהיה
בדברו"
"בורא פרי הגפן,
שהכל נהיה
בדברו"
"הגפן"

פסק ההלכה
אין מחזירים אותו
אין מחזירים אותו

ודיבור
רי"ף ,רא"ש וטור:
במחשבה

מחשבה
ודיבור
דיבור

לקולא ואין מחזירים
אותו.
ר"י :לחומרא
ומחזירים אותו.
לקולא .אין מחזירים
אותו

 1147הרמב"ם פסק את ההלכה ולא ביאר את הסוגיה ,ולכן לא ברור האם הרמב"ם הבין את הסוגיה כמו רש"י או
רי"ף .בבית יוסף כתב שהרמב"ם סובר כמו רש"י ,אולם ראה בבירור הלכה שמפשטות לשונו נראה שסובר כמותו,
שכן הטעות היתה בדיבור ולא במחשבה כמו שרש"י הבין.
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א .העיקר בברכה  -תחילתה או חתימתה [סעיף א']:
רש"י וטור :אם 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 .וכל שכן,
אם היה בידו יין וסבר שהוא מים ופתח על דעת "שהכל" ונזכר ובירך "הגפן" שיצא ,שהרי אף אם
סיים "שהכל יצא".
רמב"ם :לקח כוס של שכר בידו ,והתחיל הברכה על מנת לומר "שהכל" וטעה ואמר "בורא פרי
הגפן"  -אין מחזירים אותו .מפני שבשעה שהזכיר את השם וה מלכות שהם עיקר הברכה ,לא
התכוון אלא לברכה הראויה לאותו המין ,והואיל ולא היה בעיקר הברכה טעות ,אף על פי שטעה
בסופה  -יצא ואין מחזירים אותו.
ר"י בשם תוספות :יש להכריע את הספק בגמרא לחומרא ,ולכן :אם לקח כוס שכר או מים וסבור
שהוא של יין ופתח" :ברוך אתה ה' ,אלהי נו מלך העולם" על דעת לומר "בורא פרי הגפן" ,ונזכר
שהוא שכר או מים וסיים "שהכל"  -לא יצא וצריך להחזיר אותו.
השלכה מעשית  -האם עיקר הברכה בתחילה או בסוף :1148
אוחז

תחילה הברכה

בידו

היה בדעתו

שכר

"שהכל"

סיים את הברכה

"הגפן"

פסק ההלכה

הטעם

רש"י

לא יצא

החתימה לא נכונה

רמב"ם

יצא

תחילת הברכה היתה נכונה

ר"י

לא יצא

יש להחמיר בספק

פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :לקח כוס של שכר או של מים ופתח ואמר" :ברוך אתה ה' ,אלהינו מלך העולם"
על דעת לומר "שהכל" ,וטעה ואמר "בורא פרי הגפן"  -אין מחזירין אותו ,מפני שבשעה שהזכיר
שם ומלכות שהם עיקר הברכה ,לא נתכוון אלא לברכה הראויה לאותו המין .ויש 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 [וכל שכן ,אם היה בידו יין
וסבר שהוא מים ו פתח אדעת לומר "שהכל" ונזכר ובירך "בורא פרי הגפן"  -שיצא ,שהרי אף אם
סיים "שהכל" יצא.
משנה ברורה כרש"י :רוב הפוסקים וכמעט כולם חולקים על המחבר והסכימו שלא הולכים
אחרי דעתו ,כיוון שבפיו הוציא ברכה שאינה ראויה לאותו המין  -לא יצא ומחזירים אותו.
ב .טעה בחתימת הברכה ותיקן מיד [סעיף ב']:
שו"ע עפ"י הרי"ף  :1149לקח כוס של שכר או מים [מג"א  -ויודע שהם מים  ]1150ובירך" :ברוך אתה
ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן" ותוך כדי דיבור נזכר שטעה ואמר "שהכל נהיה בדברו",
 1148יש לדון בעוד מקרים ,למשל :אוחז בשכר ודעתו בתחילה על ברכת "הגפן" ומסיים "שהכל" -שלכאורה הרמב"ם
יסבור שלא יצא ורש"י יצא .וראה בבירור הלכה שדן בכך.
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וכך הייתה אמירתו" :ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ,שהכל נהיה בדברו"  -יצא
[מ"ב  -אבל לאחר "כדי דיבור" לא מועל עקירתו ,וחוזר ומברך].
א .רמ"א  -טעה בברכתו שהוציא אחרים ידי חובה:
ואם היו אחרים שותים גם כן ,ויין לפניהם ודעתו גם כן על יין ,שהיה סבור שבכוסו יין ובירך
"בורא פרי הגפן" [מ"ב  -והתכוון להוציא אחרים בברכתו] ונמצא אחר כך שבכוסו מים או שכר,
כשחוזר ושותה אחר כך יין  -אין צריך לחזור ולברך ,ויוצא בברכה שבירך על כוסו אף על פי
שהייתה בטעות .דהא דעתו היה לשתות גם כן שאר יין ,גם הוציא האחרים ששותין שם ולכן
ברכתו ברכה .1151
ב .משנה ברורה  -מספר דינים:
.1

תיקון תוך כדי דיבור בברכות מהתורה  -התיקון "כדי דיבור" הוא דווקא במצוות דרבנן,
אבל בברכת המזון שהיא מהתורה  -צריך לחזור לברך .כגון ,אכל לחם וטעה וסבר שאכל
פירות ,והתחיל לברך "על העץ ועל פרי העץ" ,ונזכר שהוא לחם וסיים "הזן את הכל",
צריך לחזור ולברך .1152

.2

התחיל בהבדלה על "מאורי האש" וסיים על הבשמים  -מי שאומר אחר ברכת היין
"בורא מאורי האש" ונזכר שצריך להקדים במשים וסיים "בורא מיני בשמים"  -יצא ידי
בשמים וחוזר ומברך על האש .ודווקא שהתכוון בשעת הזכרת שם ומלכות על הבשמים
שנקט בידו ,ונכשל בלשונו ואמר "בורא מאורי האש" .1153

סעיף ג' -
ספק בברכות:
רמב"ם :כל הברכות ,אם הסתפק אם בירך או לא  -אינו מברך ,חוץ מברכת המזון שהיא מן
התורה.
טור ורשב"א :כל הברכות ,אם הסתפק אם בירך או לא  -אינו מברך ,שהרי הן מדרבנן שאמרו
בסברה שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה ,חוץ מברכת המזון וברכת מעין שלוש של
שבעת המינים שהן מן התורה.
 1149על פי גרסתו בסוגיה.
 1150שהרי המחבר סובר כרמב"ם בסעיף א' שהעיקר הוא המחשבה ,ובאמת לא כתב כאן "וסבור שהוא יין" .אבל לפי
במשנה ברורה ,אפילו בעת תחילת הברכה היה סבור שהוא יין  -יצא ,כי העיקר זה חתימת הברכה ותיקן כהוגן.
 1151והסביר במשנה ברורה שהביא הרמ"א שני טעמים לפטור( :א) כיוון שדעתו לשתות שאר יין ,ואפילו לא היה אז
אותו היין לפניו והביאו לו אחר כך ,חל הברכה עליהם( .ב) אפילו לא היה בדעתו במפורש לשתות יותר ,ורק בסתם
כיוון שהוציא אחרים בברכתו שיהיו יכולים לשתות היין שלפניהם ,נמצא שלא היתה ברכתו לבטלה ,ולכן מותר גם לו
לשתות שאר יין.
 1152אבל אם טעה וסבר על הלחם שאכל ,שהוא אחד מחמשת מיני דגן והתחיל לברך "ברוך אתה ה'...על המחיה"
ונזכר ,יכול לסיים "הזן את העולם "...ויצא ,משום שמחיה גם מזון הוא.
 1153אבל שהתכוון על האש  -יצא יד ברכת "מאו רי האש" ,ואחר כך מברך ברכה אחרת על הבשמים ,שהרי על האש גם
כן צריך לברך ,והסדר אינו מעכב.
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פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם :כל הברכות ,אם נסתפק אם בירך אם לאו  -אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף
[מ"ב  -שהם מדרבנן ,וספק רבנן לקולא] ,חוץ מברכת המזון מפני שהיא של תורה [מ"ב  -ודווקא
שאכל כדי שביעה ,שאז הוא מחויב מהתורה] .וסייג במשנה ברורה שאם אכל כדי שביעה משבעת
המינים והסתפק  -יאכל עוד כזית ויברך ,כדי לצאת גם לסוברים שמעין שלוש מהתורה.

סימן רי'
סעיף א' -
שיעור על ברכה ראשונה אחרונה:
א .ברכה ראשונה כשאוכל פחות מכשיעור:
רבינו יונה :מברך לפניו "שהכל".
תוספות ,רא"ש ורשב"א :מברך תחילה ברכה הראויה לאותו המין.
כל בו :אין צריך לברך כלל ,אפילו ברכת "שהכל".
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות :האוכל פחות מכזית בין מפת בין משאר אוכלים ,והשותה פחות מרביעית בין
מיין בין משאר משקים  -מברך תחילה ברכה הראויה לאותו המין [מ"ב  -ואפילו אכל כל שהוא,
משום אסור להנות מן העולם הזה בלא ברכה].
ב .שיעור ברכה אחרונה במאכלים:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד ב:
אמר רבי חייא בר אבא :אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח ובירך עליו תחלה וסוף...
אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא :רבי יוחנן ,היכי מברך על זית מליח? כיון דשקילא לגרעניה ,בצר ליה שיעורא.
אמ ר ליה :מי סברת כזית גדול בעינן? כזית בינוני בעינן ,והא איכא.

רבי חייא בר אבא אומר ,שהוא ראה את רבי יוחנן אוכל "זית מליח" (רש"  -זית ששהה במלח מספר ימים)
ומברך עליו ברכה ראשונה וברכה אחרונה .רבי ירמיה שואל את רבי זירא על מעשה זה :איך רבי יוחנן
בירך על "זית מליח" ברכה אחרונה? הרי צריך שיעור זית כדי לברך ברכת מעין שלוש "על העץ" ,ומכיוון
שרבי יוחנן נטל מהזית את הגרעין יוצא שאין שיעור! ומתרץ רבי זירא ששיעור זית הוא זית בגודל בינוני
ולא זית גדול ,ונטילת הגרעין השאירה את הזית בשיעור בינוני ולכן מברך מעין שלוש .וכך פסקו תוספות
ורא"ש שאם אין שיעור זית  -אינו מברך ברכה אחרונה.
ב .תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ו הלכה א:
דרבי יוחנן אמרה ,שכן אם אכל אפילו פרידה אחת של ענב ופרידה אחת של רימון  -שהוא טעון ברכה לפניה ואחריה.

רבי יוחנן סבור שכל דבר שהוא כברייתו ,כגון גרגר של ענב או של רימון  -צריך לברך אחריו ברכה ראשונה
ואחרונה ,אף על פי שאין בו כשיעור .אם כן ,לכאורה ישנה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי  -הבבלי סבור
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ששיעור ברכה אחת הוא זית ,ומשמע שאף באוכל זית שלם צריך שיאכל ממנו כשיעור כזית ,ואילו
הירושלמי סבור שאם הזית שלם מברך ברכה אחרונה ,אף על פי שאין בו כשיעור .וחלקו הראשונים האם
ישנה מחלוקת בין הירושלמי והבבלי וצריך להכריע ביניהם או שניתן ליישב את הבבלי יחד עם הירושלמי:

תוספות :הירושלמי והבבלי אינם חלוקים :הבבלי עוסק בזית שהוסר גרעינו ואינו שלם ולכן צריך
כזית ,אבל הירושלמי עוסק בזית שלם ולכן אינו צריך בשיעור .לכן ,אם אכל דבר שהוא כברייתו
או שאינו כברייתו אבל שיש בו שיעור כזית  -מברך ברכה אחרונה.
רא"ש וטור :ניתן ליישב שהירושלמי והבבלי אינם חלוקים כדברי התוספות .לכן ,יירא שמיים
יחמיר שלא יאכל פחות מכשיעור ,כדי להסתלק מן הספק.
רבינו יונה :הירושלמי והבבלי חלוקים ,אולם ניתן ליישב אותם לפי סוג הפרי :בתלמוד הבבלי
עוסקים בפרי שאין דרך לאוכלו עם הגרעין ,כגון זית  -צריך בו שיעור ,כי לעולם הוא לא יהיה
בריה .אולם הירושלמי עסק בפירות שדרך לאוכלם עם הגרעין ,כגון רימון וענב והם ברייה ולכן
מברכים ברכה אחרונה אפילו אין כשיעור.
רי"ף ורמב"ם :כל פחות מכזית בין מן הפת בין משאר אוכלין  -מברך בתחלה ברכה הראויה לאותו
המין ולבסוף אינו מברך כלל .והסביר בבית יוסף שמשמע שצריך שיעור כזית ואין לחלק האם זה
בריה ,כי ישנה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי והלכה כבבלי.
בית יוסף :כיוון שישנם ראשונים מסתפקים בדבר ,יש להיזהר שלא לאכול בריה לבדה ,אם אין
בה כזית.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש :האוכל פחות מכזית ...והשותה פחות מרביעית- ...ולאחריו אינו מברך כלל .ויש
שמסתפקים לומר שעל דבר שהוא בברייתו ,כגון גרגיר של ענב או של רימון  -שמברכין לאחריו
[מ"ב  -משום חשיבותו] ,אף על פי שאין בו כזית .לכך ,נכון ליזהר שלא לאכול בריה פחותה מכזית.
הגה :ולא מקרי בריה אלא אם אכלו כמות שהוא [מ"ב  -דהיינו עם הגרעין  ,]1154אבל אם לקח
הגרעין ממנו ,לא מקרי בריה.
משנה ברורה  -מספר דינים :1155
הצטרפות מאכלים שונים לכזית  -כ ל האוכלים מצטרפים לכזית לברך עליהם ברכה
.1
אחרונה הראויה להן ,אם משבעת המינים ברכה מעין שלוש ,אם שלא משבעת המינים
לעניין "בורא נפשות" .אבל חצי זית משבעת המינים וחצי זית ממין אחר  -מברך אחריהם
"בורא נפשות רבות".
 .2הצטרפות ציר שעל גבי הירק  -מצטרף לכזית ,שכל הכשר אכילה (משקה הבא למתק
אוכל)  -נחשב אוכל .והוא הדין בפת השרוי במשקה או ביין או ברוטב .אבל אם אכל הפת
עם הרוטב בלא טיבול  -אין מצטרף.
 .3אכל הזית מעט מעט והשתהה הרבה באכילתו  -אם יש מתחילה האכילה עד סוף
האכילה יותר מכדי אכילת פרס [הלכה ברורה  -ממוצע שיעורו כשבע וחצי דקות]  -אינו
 1154ואפילו אם הגרעין אינו ראוי לאכול כלל ,כיוון שעל כל פנים בלע כולו.
 1155וראה בהלכה ברורה ובפסקי תשובות שהאריכו בפרטי דינים אלו.
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.4
.5
.6

מצטרף .אולם בפת כדי שביעה ,שחיובו מן התורה  -חייב אף שאכל מעט מעט ,שהרי על
כל פנים נחשב "ושבעת" .ולעניין שתיית רביעית ששתה והפסיק מעט  -ישנה מחלוקת
האם מצטרף.
כזית נפח עם חללים גדולים  -היה פת שיש בתוכו חללים ריקים  -אין לברך אחריו ברכה
אחרונה ,שלפי האמת לא אכל כזית.
1156
אכל כזית שהצטמק  -אין מברכים אחריו ,אלא אם כן חזר ותפח .
שתיית קפה ותה  -השותה קפה או תה שהדרך לשתות כשהוא חם ,וקשה לשתותו בלא
הפסק כדרך שאר משקים בבת אחת כי אם מעט מעט  -ישנה מחלוקת רבה בין הפוסקים
אם צריך לברך ברכה אחרונה .ואנשי מעשה נוה גים שלבסוף שתייתם  -מניחים כדי שיעור
רביעית שיצטנן מעט ,כדי שיוכל לשתות רביעית בלא הפסק ולברך ברכה אחרונה.

ג .שיעור ברכה אחרונה במשקים:
שו"ע עפ"י הטור  :1157ויש מסתפקים עוד בברכה אחרונה של יין [מ"ב  -והוא הדין שאר משקים],
אם מברכין אותה על כזית [מ"ב  -שהוא שליש רביעית  ,]1158לכן טוב ליזהר שלא לשתות [אלא] או
פחות מכזית או רביעית .1159

סעיף ב' -
ברכה על טעימת התבשיל:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד א:
תניא נמי הכי :מטעמת  -אינה טעונה ברכה ,והשרוי בתענית  -טועם ואין בכך כלום.
רבי אמי ורבי אסי  -עד שיעור רביעית.

הברייתא פוסקת שטעימה של תבשיל  -אינה צריכה ברכה לפניה ,וכן מי שצם וטועם את התבשיל  -אין בכך
כל איסור .רבי אמי רבי אסי מסבירים ששיעור טעימה הוא עד רביעית [רש"י  -הלוג] .וחלקו בראשונים
באופן האכילה שבו טעימה אינה צריכה ברכה:

רבינו חננאל :דווקא כאשר הוא טועם ואחר כך פולט מותר ת הטעימה ,משום שכאשר הוא פולט
אין לו הנאת מהטעימה .אבל אם הוא בולע  -לא .לפיכך ,אם טעם ופלט  -אינו מברך .והוסיף
הרא"ש שאם טועם ופולט יותר מרביעית  -אסור בתענית ,כי חשוב הנאת מעיים אבל אינו צריך
לברך.
רמב"ם :מטעמת אינה צריכה ברכה .והסביר בטור שמשמע מדבריו ,שהי תר הטעימה בפחות
מרביעית הוא אפילו כשהוא בולע את המטעמת.
 1156וכן בהלכה ברורה כתב לגבי שיעור כזית נפח שנמדד בנפח ולא במשקל.
 1157וראה בבית יוסף שמקור ההסתפקות הוא אם די בכזית בדין שתייה כמו באכילה או שמא כיוון דרש רבי מאיר
"ושבעת"  -זו שתיה ,צריך כביצה שאין שביעה בפחות או שמא יש לחלק בין שביעת אכילה לשביעת שתייה.
 1158שאפשר שלעניין משקה ,גם כן משערים כמו באכילה בכזית.
 1159והסביר במשנה ברורה שבדיעבד אם שתה כזית ואין לו רביעית  -טוב להיזהר שלא ישתה עד רוב רביעית ,וכל שכן
שלא ישתה כשיעור ביצה ,שהוא שני חלקי רביעית ,שיש אומרים שעל שיעורים אלו יש לברך ברכה אחרונה.
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רי"ף :יש להיזהר שלא לבלוע בטעימה כאשר הוא נמצא בתענית .והסביר בבית יוסף שמשמע
מדבריו ,שדווקא בתענית אבל לעניין ברכה  -אינו צריך להיזהר לבלוע.
פסק ההלכה:
שו"ע כרמב"ם  :1160הטועם את התבשיל  -אינו צריך לברך [מ"ב  -שאין כוונתו לטעום ,כי אם לדעת
אם צריך תבלין] עד רביעית [מ"ב  -ועד בכלל  ,]1161ואפילו אם הוא בולעו [מ"ב  -ואם פולט ,מותר
אפילו ביותר מרביעית בלי ברכה] .ויש אומרים שאם הוא בולעו  -טעון ברכה [מ"ב  -אפילו בכל
שהוא] ,ולא פטרו את הטועם אלא כשחוזר ופולט ,ואז אפילו על הרבה אינו טעון ברכה.
הגה :וספק ברכות להקל [היינו ,אפילו אם הוא בולע  -לא יברך ,כיוון שאין כוונתו לאכילה].
מגן אברהם כרבינו חננאל :הבולע חייב לברך בכל שהוא ואין כאן ספק שצריך להקל ,שהרי( :א)
לא מצאנו שום פוסק שכתב במפורש לבלוע ללא ברכה( .ב) הירושלמי במסכת נדרים (פרק ט'
הלכה א') נאמר כך במפורש.
משנה ברורה והלכה ברורה :הביאו בשם חיי אדם שמכיוון שחלקו הראשונים אם צריך ברכה
כבולע בכל שהוא ,לכן טוב להחמיר שכשבא לטעום יתכוון ליהנות ממנו לשם אכילה ,ויברך ויטעם
ויבלע.

סימן ריא'
סעיפים א' -ב'
סדר קדימויות בברכות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ עמוד ב:
משנה :היו לפניו מינין הרבה ,רבי יהודה אומר :אם יש ביניהן מין משבעה  -עליו הוא מברך .וחכמים אומרים  -מברך
על איזה מהן שירצה.
אמר עולא :מחלוקת בשברכותיהן שוות ,דרבי יהודה סבר שבעה עדיף ורבנן סברי מין חביב ,אבל בשאין ברכותיהן
שוות ,דברי הכל מברך על זה  ,וחוזר ומברך על זה.

הגמרא מציגה מחלוקת תנאים לגבי מי שיש לפניו מאכלים שונים וצריך לבוחר על איזה מהם לברך :רבי
יהודה  -אם יש במאכלים אחד משבעת המינים ,עליו הוא מברך .חכמים  -מברך על מה שהוא רוצה .עולא
מסביר שהמחלוקת היא כאשר הברכות של המאכלים שלפניו שווים [רש"י  -כגון זיתים ותפוחים שברכתם
"העץ"] וחלקו איזה מאכל יברך עליו ויפטור את השני :רבי יהודה  -יבחר את הפרי משבעת המינים ויפטור
את הפרי השני .חכמים  -יבחר את המין החביב עליו ולא דווקא אם הוא משבעת המינים .אבל אם אין
ברכות המאכלים שוות ,שאחד הוא "אדמה" והשני "עץ"  -לדברי הכל מברך על כל מין בנפרד ואין מאכל
מוציא מאכל אחר (מברך על זה  ,וחוזר ומברך על זה") .וחלקו בראשונים( :א) כשברכותיהן שוות ,האם
הלכה כרבי יהודה או חכמים( .ב) כשאין ברכותיהן שוות נאמר "מברך על זה ,וחוזר ומברך על זה" ,וחלקו
בהבנת משפט זה( .ג) מהי הגדרת "חביב עליו":

 1160המחבר הביא את דעת הרמב"ם בסתם ,ו"יש אומרים" את רבינו חננאל עם דברי הרא"ש.
 1161אבל יותר מרביעית ,כיוון שהוא הנאה יתירה ,נחשב כמו שמתכוון לאכילה.
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א .כשברכות המאכלים שוות [א' -ב']:
תוספות וראב"ד :הלכה כרבי יהודה ,ולכן כאשר ברכותיהם שוות  -יש להקדים מין שבעה על מין
אחר החביב עליו .ואם ברכותיהם שוות ואין ממין שבעה  -מברך על החביב.
רמב"ם ורש"י :הלכה כחכמים ,וחביב קודם למין שבעה [בית יוסף  -אבל אם אין אחד מהמינים
חביב לו יותר מחבירו  -מקדים מין שבעה].
פסק ההלכה:
שו"ע כתוספות [ :1162א'] היו לפניו מיני פירות הרבה [מ"ב  -ודעתו לאכול מכולם  ,]1163אם
ברכותיהם שוות ויש ביניהם ממין שבעה  -מקדים מין שבעה [מ"ב  -ואפילו הוא חצי פרי והשאר
שלמי ם] ,אף על פי שאינו חביב כמו המין האחר .ואם אין ביניהם ממין שבעה  -מקדים החביב[ .ב']
ולהרמב"ם ,אם היה מין אחד חביב לו יותר ,בין שברכותיהם שוות בין שאינם שוות ,בין שיש בהם
ממין שבעה בין שאין בהם ממין שבעה  -מקדים החביב לו אז באותה שעה .ואם אינו רוצה בזה
יותר מבזה ,אם יש ביניהם משבעת המינין עליו  -מברך תחילה.
ב .כשברכות המאכלים אינם שוות [א']:
תוספות ,רשב"א ורמב"ם  :1164כשהיו לפניו "פרי העץ" ו"פרי האדמה"  -יברך על איזה שירצה
תחילה החביב לו ואחר יברך על השני ,ואפילו רבי יהודה מודה לזה ,כיוון שאין ברכות המאכלים
שוות ,מ אחר שאין האחד פוטר את חברו.
רא"ש :נאמר בגמרא" :מברך על זה ,וחוזר ומברך על זה" ללא התוספת "וחביב עדיף" ומשמע
שאפילו אחד מהם חביב [בית יוסף  -ואפילו ממין שבעה]  -יכול לברך על השני ואין צריך להקדים
את החביב ,כיוון שזו כוונת הגמרא ,שהם לא שייכים זה לזה כלל.
מרדכי :גם שאין ברכותיהם שוות  -מקדים מין שבעה .והסביר בבית יוסף שנראה שמפרש "מברך
על זה  ,וחוזר ומברך על זה" שהכוונה שאפילו רבנן מודים שמקדים מין שבעה ,כיוון שאין פרי זה
נפטר בברכת חבירו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש  :1165ואם אין ברכותיהם שוות ,אפילו יש בהן ממין שבעה כגון צנון [מ"ב  -שברכתו
"אדמה"  ]1166וזית  -איזה מהם שירצה יקדים ,ואפילו אינו חביב .ויש אומרים שגם בזה צריך
להקדים החביב.
ביאור הלכה כתוספות ורשב"א :אם אין ברכותיהן שוות  -חביב קודם ,שכן מה שהביא המחבר זו
דעת יחידי ודווקא "היש אומרים" היא דעת הרבה ראשונים.
 1162בסעיף א' הביא סתם כתוספות ובסעיף ב' הביא את הרמב"ם בשמו ,והסביר בבירור הלכה שזהו הכלל סתם ויש
אומרים שהלכה כסתם ,וראה שם שהאריך בזה.
 1163שאם אין כולם לפניו או שאין דעתו לאכול מכולם  -אין שייך בזה דין קדימה.
 1164בהבנת הבית יוסף.
 1165גם כן הביא סתם ויש אומרים והלכה כסתם ,וראה בבירור הלכה שהביא סיבה נוספת לפסוק כסתם.
 1166אבל אם היה דבר שברכתו "שהכל"  -בוודאי מברך על הזית תחילה ,ראה לקמן סעיף ג'.
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ג .הגדר ת "חביב עליו" [א' -ב']:
רבינו יונה ורא"ש :חביב עליו ברוב הפעמים ,אפילו אם חפץ עתה במין השני.
רמב"ם :חביב עליו עכשיו.
פסק ההלכה:
שו"ע כרבינו יונה[ :א'] ונקרא חביב ,המין שרגיל להיות חביב עליו ,אפילו אם עתה חפץ במין
השני[ .ב'] ולהרמב"ם ,מקדים החביב לו אז באותה שעה .והביא במשנה ברורה שיתנהג כך :יברך
על המין שרגיל להיות תמיד חביב עליו ויטעום ממנו קצת ,ואחר כך יאכל המין שחפץ עכשיו
לאוכלו ,ואחר גמר אכילתו יחזור לאכול המין הראשון.

סעיף ג' -
עוד סדרי קדימות בברכות:
א .ברכות "העץ"\"האדמה" ביחס ל"שהכל":
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לט עמוד א:
הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דבר קפרא ,הביאו לפניו כרוב ודורמסקין ופרגיות .נתן בר קפרא רשות לאחר מהן
לברך  -קפץ וברך על הפרגיות ,לגלג עליו חבירו...
מאי לאו בהא קא מיפלגי :דמברך סבר שלקות ופרגיות "שהכל נהיה בדברו" הלכך חביב עדיף ,ומלגל ג סבר שלקות -
"בורא פרי האדמה" ,פרגיות " -שהכל נהיה בדברו" ,הלכך פירא עדיף.

שני תלמידים ישבו לפני בר קפרא והביאו לפניו שלושה מאכלים )1( :כרוב )2( .דורמסקין [רש"י  -מלוח .]1167
( )3פרגיות [רש"י  -בשר חגלה ,מין שליו] .בר קפרא נתן רשות לאחד מהן לברך עבור המסובים ,קפץ אחד
התלמידים ובירך "שהכל" על הפרגיות .חברו לגלגל עליו שבירך על הפרגיות ולא על הכרוב או הדורמסקין.
ומסבירה הגמרא את נקודת המחלוקת שבין התלמידים :התלמיד שבירך סבר שכל המאכלים ברכתם
"שהכל" ,משום שהכרוב הדורמסקין הינם מבושלים ואף הבשר [רש"י  -שעל דבר שאין גידולו מן הקרקע
מברך "שהכל"] ,ולכן יש לברך על מה שהוא חביב עליו לפטור את השאר המאכלים בברכתו ,וכיוון
שהפרגיות היו חביבות עליו בירך עליהם ופטר את השאר .התלמיד שלגלג סבר על הכרוב והדורמסקין
המבושלים ברכתם "בורא פרי האדמה" ואילו הפרגיות ברכתם "שהכל נהיה בדברו" ,לכן היה צריך על
אחד מהמאכלים שברכתם "אדמה" ,שכן הירקות חשובים יותר ("פירא עדיף") .ופסקו התוספות
והרשב"א כחבר שלגלג שברכת "האדמה" קודמת לברכת "שהכל" ,אפילו ברכת "שהכל" חביבה עליו.

שו"ע :הביאו לפניו דבר שברכתו "בורא פרי העץ" ודבר שברכתו "שהכל" " -בורא פרי העץ"
קודמת שהיא חשובה ,שאינה פוטרת אלא דבר אחד [מ"ב  -ואילו ברכת "שהכל" הינה ברכה
כוללת לכל המינים] .וכן" ,בורא האדמה" ו"שהכל" " -בורא פרי האדמה" קודמת.

 1167על פי תרגומו בלעז ,ודחה את הפירוש שזה שזיפים שהרי ברכתו "העץ" ,ואיך בהמשך התלמיד הקדים לברך
"שהכל" על הפרגיות לפני שבירך "העץ".
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ב .ברכת "העץ" ביחס לברכת "האדמה":
רא"ש :הביאו לפניו ברכת "העץ" וברכת "אדמה"  -יברך מה שירצה ,למרות שברכת "העץ"
מבוררת יותר מברכת "האדמה" .1168
בעל הלכות גדולות :הביאו לפניו ברכת "העץ" וברכת "אדמה"  -יקדים "בורא פרי העץ".
פסק ההלכה:
שו"ע כרא"ש  :1169ואם הביאו לפניו "בורא פרי העץ" ו"בורא פרי האדמה"  -איזה מהם שירצה
יקדים .ויש אומרים ש"בורא פרי העץ" קודם.
משנה ברורה כבעל הלכות גדולות :הביא בשם אחרונים שנכון לנהוג כ"יש אומרים" זה ,שאם
ברכת "העץ ו"האדמה" שווים בחביבות  -יש לברך "העץ" .אבל אם "האדמה" הינו חביב או מין
שבעה (קליות של חיטים)  -מברך תחילה "אדמה".

סעיף ד' -
קדימויות בשבעת המינים:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מא עמוד א:
דאמר רב יוסף ,ואיתימא רבי יצחק :כל המוקדם בפסוק זה  -מוקדם לברכה ,שנאמר" :ארץ חטה ושערה 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 סבירה ליה מר ,להא דאמר רב יוסף ואיתימא רב יצחק :כל המוקדם בפסוק זה קודם
לברכה?
אמר ליה :זה  -שני ל"ארץ" וזה חמישי "לארץ".
אמר ליה :מאן יהיב לן נגרי דפרזלא ונשמעינך.

ּודבָ ש" (דברים ח ,ח).
ּות ֵאנָה וְּ ִרמֹון; ֶא ֶרץ -זֵית ֶׁש ֶמןְּ ,
ּושע ָֹׁרה ,וְּ גֶפֶן ְּ
נאמר בתורה על ארץ ישראלֶ " :א ֶרץ ִח ָטה ְּ
רב יוסף ויש אומרים רבי יצחק מסבירים שפסוק זה בא ללמדנו שיש קדימה וסדר בברכות ,וכך פסוק זה
מראה את סדר הקדימויות בשבעת המינים ,שאם מונחים לפניו מינים משבעת המינים  -מברך תחילה את
הפרי שמופיע קודם בפסוק .בהמשך ,הגמרא מספרת שרב חסדא ורב המנונא היו יושבים בסעודה והביאו
לפניהם תמרים ורימונים .רב המנונא נטל את התמרים ובירך עליהם ,רב חסדא תמה והרי למדנו שמין
המוקדם בפסוק קודם לברכה ,ולפי זה היה צריך לברך על הרימון ,שהוא נזכר חמישי בפסוק ולא התמר
שהוא השביעי! והשיב לו רב המנונא שמופיע בפסוק פעמיים "ארץ" וחשיבות הפרי נקבעת ביחס לסמיכותו
ל"ארץ" .לכן ,התמר הוא שני ל"ארץ" השני והוא קודם לרימון שהינו חמישי ל"ארץ" הראשון .ומכל
מקום ,הסביר בטור של"ארץ" קמא ישנו יתרון ל"ארץ" בתרא ,כאשר הם שווים בסמיכותם .יוצא ,שסדר
הקדימות בשבעת המינים הוא  )1( :1170חיטה )2( .זית )3( .שעורה )4( .תמר )5( .ענבים )6( .תאנה )7( .רימון.
רב חסדא התפעל מתשובות ואמר "מי יתן לנו ,רגליים מברזל וכך נוכל לשמוע אותך [רש"י  -וללכת אחריך
תמיד]".
 1168שבשונה מברכת "שהכל" שהינה כללית ואינה מבוררת כלל ואילו ברכות "העץ" ו"האדמה" מבררות וישנו הבדל
איכותי ,כאן שני הברכות מבררות והיחס ביניהם הוא כמותי ואינו חשוב.
 1169שהביא סתם יש אומרים ,וראה לעיל סעיף א' שהינו מקביל לסעיף זה.
 1170כך יוצא מפשטות הדברים ,אולם ראה לקמן במשנה ברורה שעל הרמ"א ,ביחס שבין שעורים לזית.
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שו"ע :כל הקודם בפסוק "ארץ חטה ושעורה" קודם לברכה [מ"ב  -אפילו המין השני חביב יותר].
ו"ארץ בתרא" הפ סיק העניין ,וכל הסמוך לו חשוב מהמאוחר ממנו ל"ארץ קמא" .הילכך ,תמרים
קודמים לענבים ,שזה שני ל"ארץ בתרא" וזה שלישי ל"ארץ קמא".
רמ"א  -מספר דינים:
 .1יין>תמרים  -ודווקא שאוכל ענבים כמות שהן .אבל אם עשה מהן יין שקובע ברכה לעצמו
"בורא פרי הגפן" חשובה והיא קודמת לברך עליו תחילה [מ"ב  -ואפילו לזיתים].
 .2מעשה קדירה>יין  -אבל מעשה קדירה מחמשת מיני דגן  1171היא חשובה יותר מברכת
היין [מ"ב  -שגם ברכת "מזונות" מבוררת כמו יין ,וקודמת ליין בפסוק].
" .3ארץ" ראשונה>"ארץ" שנייה  -כל הנאמר סמוך ל"ארץ קמא" קודם למה שנאמר סמוך
ל"ארץ בתרא" לאחר ששווה לו בסמיכה לארץ .1172

סעיף ה' -
גדר חיטה ושעורה לענין שבעת המינים:
בעל הלכות גדולות :הכוסס את החיטה שברכתה "האדמה"  -אינה קודמת לשאר פירות המינים,
ודווקא כעשה מהם תבשיל או פת קודם .והסביר בטור שהוא הולך לשיטתו ,ש"בורא פרי העץ"
קודמת ל"בורא פרי האדמה".
רא"ש בהבנת הטור  :1173אף הכוסס את החיטה מקדים בשבעת המינים כדין תבשיל או פת
מחיטה ,משום שהוא חולק על בעל הלכות גדולות וסובר שברכת "העץ" אינה קודמת ל"אדמה".
רשב"א :הכוסס את החיטה  -אינו קודם לשאר פירות המינים ,משום שהפסוק לא עוסק בכוסס
אלא בלחם ,כמו שנאמר בפסוק ש אחרי תיאור שבעת המיניםֶ " :א ֶרץ ,אֲ ֶׁשר ל ֹׁא ְּב ִמ ְּס ֵכנֻת ת ֹׁאכַ ל בָּה
לֶחֶ ם" (דברים ח ,ט).
רא"ש בהבנת הבית יוסף :הכוסס את החיטה  -אינו קודם לשאר הפירות ,כסברת רשב"א ולא
בכלל המחלוקת של היחס בין "עץ" ל"אדמה".
פסק ההלכה:
שו"ע כבעל הלכות גדולות ורא"ש :הא דחיטה ושעורה קודמים ,דווקא בשעשה מהם תבשיל או
פת .אבל כוסס חיטה שברכתו "בורא פרי האדמה"  -אינה קודמת לברכת "בורא פרי העץ" [מ"ב -
אלא "בורא פרי העץ" תקדים].

 1171והסביר במשנה ברורה שנקט הרמ"א "חמשת מיני דגן" ,כדי להשמיע שאף כוסמין ,שיבולת שועל ושיפון -
קודמים ליין ,שהם גם כן בכלל חיטים ושעורים.
 1172והסביר במשנה ברורה שמלשון זה משמע שחיטים ושעורים קודמים רק מהשווה להם בסמיכה לארץ ,כמו
חיטים לזיתים ושעורים לדבש .אבל שעורים לזיתים  -לא .אבל הלבוש והרבה אחרונים כתבו שברכת "בורא מיני
מזונות" קודמת לכל.
 1173הטור מציע זאת על דרך האפשר.
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רמ"א  -מספר דינים:
וכל שכן
" .1המוציא">"מזונות" -ברכת "המוציא" קודמת לברכת "בורא מיני
לשאר ברכות ,אעפ"י שהדבר השני חשוב [מ"ב  -כגון שהלחם משעורים והמזונות
מחיטים] או חביב עליו [מ"ב  -שבאמת אינו חשוב יותר מהראשון ,אך בעיניו הוא חביב
יותר].
 .2דיני קדימות דווקא שיש רצון  -וכל הא דאמרינן דאחד קודם לחבירו היינו שרוצה לאכול
משניהם ,לכן יש להקדים החביב או החשוב .אב ל אם אינו רוצה לאכול משניהם  -אינו
מברך ,רק על זה שרוצה לאכול אף על פי שגם השני מונח לפניו.
 .3קדימות בדיעבד  -וכל זה דצריך להקדים ,היינו דווקא לכתחילה .אבל אם עבר ובירך על
השני  -אם הברכות שוות יוצא ואין צריך לחזור ולברך על זה שהיה לו להקדים ,ובלבד
שיהא דעתו גם כן עליו בברכתו [מ"ב  -שיתכוון בפירוש לפוטרו  .]1175והרחיב במשנה
ברורה שגם שיש מחלוקת בפוסקים על איזה יברך בתחילה  -בשעת הברכה יכוון על
שניהם .1176
מזונות" ,1174

סעיף ו' -
תבשיל מחמשת מיני דגן>שאר שבעת המינים:
שו"ע עפ"י הגהות מיימון :היה לפניו תבשיל מקמח כוסמין ושיבולת שועל ושיפון וגפן ותאנה
ורימון ,כיוון דמברך על התבשיל "בורא מיני מזונות"  -ברכתו קודמת ,אף על גב דהנך ממין שבעה
ואיהו לאו ממין שבעה [מ"ב  -שאינם נחשבים כמין שעורים  .]1177מכל מקום ,כיוון דחשיבי דעבדי
מינייהו פת ומברך עלייהו "המוציא" וברכת המזון  -קודמת ,אף על גב דלא עבדינהו פת.
משנה ברורה  -סיכום סדר קדימות הברכות :1178
"המוציא" (אפילו מפת של שיבולת שועל ושיפון)" ,בורא מיני מזונות" על מעשה קדירת חטים,
"בורא מיני מזונות" על מעשה קדירת שעורים" ,בורא מיני מזונות" על מעשה קדירת שיבולת
שועל ושיפון" ,בורא פרי הגפן" ,זיתים ,תמרים ,ענבים ,תאנה ,רימון" ,בורא פרי העץ"" ,בורא פרי
האדמה"" ,שהכל" .ובכל אלו אין משגיחים על החביב כלל ,שמי שהוא מאוחר מחבירו אפילו הוא
חביב יותר  -קודם לו.

 1174והסביר במשנה ברורה את המציאות :כגון שיש שולחן ערוך לפניו לאכול פת ,וגם רוצה לאוכל לחמניות שברכתם
"מזונות" ,ואפילו כשאוכל אותם בתוך הסעודה [כגון שבלילתם רכה ואוכלם לתענוג ולא לשובע]  -מצווה שיטול ידיו
ויברך "המוציא" תחילה על הפת ,שברכת "המוציא" חשובה .ואחר כך יברך "בורא מיני מזונות" על הלחמניות.
 1175אפילו היו שניהם לפניו בשעת ברכה .שאינו בדין שיפטור מי שאינו חשוב את החשוב דרך אגב אלא בכוונה .אבל
אם בירך על החשוב  -פוטר את שאינו חשוב אפילו לא התכוון בפירוש ,כיוון שהיה מונח לפניו בשעת הברכה.
 1176כגון שהביאו לפניו אתרוג וזית ,ראה שם.
 1177כלומר ,אף על פי שכוסמין מין חיטה ,ושיבולת שועל ושיפון מין שעורים ,מכל מקום כיוון שאין נזכרים בפירוש
בפסוקים אין בהם חשיבות מין שבעה כל כך ,כמו המפורשים בפירוש בתורה.
 1178זהו סדר לפי פסקיו של המשנה ברורה ,וראה הלכה ברורה בסדר הקדימויות על פי המחבר.
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סימן ריב'
סעיף א' -
עיקר פוטר את הטפילה:
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מד עמוד א:
משנה :הביאו לפניו מליח תחילה ופת עמו  -מברך על המליח ופוטר את הפת ,שהפת טפלה לו .זה הכלל :כל שהוא
עיקר ועמו טפלה  -מברך על העיקר ופוטר את הטפלה.

המשנה פוסקת שאם הביאו לפני אדם מליח [רש"י  -כל דבר מלוח] כדי לאוכלו תחילה ופת עמו  -מברך על
המליח ופוטר בכך את ברכת הפת ,כי הפת טפילה למליח .זהו הכלל :כל שהוא עיקר והמאכל השני טפל לו -
מברך על העיקר ופוטר את הטפילה.
ב .תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מא עמוד א:
היו לפניו צנון וזית  -מברך על הצנון ופוטר את הזית
הכא במאי עסקינן? כשהצנון עיקר.

הברייתא פוסקת שאם היו לפניו צנון וזית  -מברך על הצנון "בורא פרי האדמה" ופוטר את ברכת הזית
[כלבו  -ברכה ראשונה וברכה אחרונה] .ומסבירה הגמרא שמדובר שהצנון עיקר ,והסביר רש"י שאכל את
הזית כדי להפיג את החריפות של הצנון ולכן הזית טפל לו .ומכאן הסיק הרא"ש שהכלל שעיקר פוטר את
הטפילה ,אינו דווקא כאשר הם מעורבבים יחד ,אלא אפילו כל אחד מהם בנפרד.

שו"ע :כל שהוא עיקר ועמו טפילה [פירוש  -דבר בלתי נחשב]  -מברך על העיקר ופוטר את הטפילה,
בין מברכה שלפניה בין מברכה שלאחריה  ,1179לא מבעיא אם העיקר מעורב עם הטפל  1180אלא
אפילו [אם] כל אחד לבדו ,ואפילו פת שהוא חשוב מכל ,אם הוא טפל כגון שאוכל דג מליח ואוכל
פת עמו כדי שלא יזיקנו בגרונו  -1181מברך על הדג ופוטר הפת ,כיוון שהוא טפל.
עיונים ברמ"א  -עיקר וטפל כשמקדים הטפל לעיקר:
 . 1הטפל חביב עליו:
רמ"א עפ"י האגור :ויש אומרים ,אם הטפל חביב עליו  -מברך עליו ואחר כך מברך על העיקר.
מגן אברהם :אפילו אם הטפל חביב עליו  -מברך על העיקר בלבד ,משום שאף שהטפל חביב עליו
בעצם יותר ,מכל מקום עתה איננו אוכלו רק בשביל העיקר ,שבשבילו התחילה האכילה ובלעדיו
לא היה אוכל הטפל כלל.
 1179ומכל מקום ,סייג בהלכה ברורה שאם אכל כל כך מהפת הטפלה עד ששבע באכילתו ,למרות שפטור מברכה
ראשונה ,לעניין ברכה אחרונה  -מברך ברכת המזון ,כיוון שאכל ושבע מן הפת וחיובו מהתורה.
 1180והדגים במשנה ברורה כגון ש( :א) התערובות שני מינים ,האחד הוא העיקר והשני בא לתקנו ולהכשירו( .ב) שני
המאכלים עיקרים אלא שהאחד מרובה מחברו והרוב הוא העיקר (ודווקא ששניהם דברים חשובים ,אבל אם אחד
חשוב כגון חמשת מיני דגן  -הוא נחשב העיקר ,אפילו אם הוא מיעוט).
 1181והסביר במשנה ברורה כגון שאכל דבר מתוק מקודם ואוכל דג מליח להפי ג את המתיקות ,ומפני שלא יזיק
המליח בגרונו ,אוכל פת עמו .אבל אינו תאב כלל לאכול הפת ולכן הוא טפל ,מה שאין כן אם הוא תאב לאכול פת גם
כן ,אף על פי שאוכלו עם המליח ,כנהוג לאכול דג מלוח (הערינ"ג) עם פת  -אינה טפילה אליו ,אפילו אם תאב למליח
יותר ,וצריך לברך "המוציא" ופוטר את המליח.
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הלכה ברורה :יש אומרים שאינו רשאי להקדים לברך על הטפל כאשר הטפל חביב עליו ,משום
שמרבה בברכות שלא לצורך .ויש לחשוש לדבריהם שלא להקדים הטפל לעיקר ,כל שכל כוונת
אכילת הטפל אינה אלא להעביר טעם העיקר מפיו.
 .2ברכת טפל שאוכל לפני העיקר:
תרומת הדשן :הרוצה לשתות יין וקשה לו לשתות על לב ריק ,ומביאים לו מאכל שהוא ממתיק
השתייה  -צריך לברך על הטפל ,שכבר נהנה מאכילתו ואין ברכת העיקר תועיל למפרע .וחלקו מהי
ברכת הטפל:
•

בית יוסף :ברכת הטפל היא כברכתו ,שבשביל שבא למתק השתייה לא תשתנה ברכתו.
לכן ,אותם שאוכלים גרעיני גודגדניות כדי למתק השתיה  -מברך עליהם "בורא פרי העץ".

•

דרכי משה :ברכת הטפל אינו כברכתו אלא מברך "שהכל" ,שכל ענין הברכה היא שלא
ייהנה מהעולם הזה בלא ברכה ואין עיקר ההנאה מאותו הדבר.
פסק ההלכה:

רמ"א עפ"י הדרכי משה :והא דמברכינן על העיקר ופוטר הטפילה ,היינו שאוכלן ביחד או שאוכל
העיקר תחילה .אבל אם אוכל הטפל תחילה ,כגון שרוצה לשתות ורוצה לאכול תחילה כדי שלא
ישתה אליבא ריקנא או שאוכ ל גרעיני גודגדניות למתק השתייה [מ"ב  -רוצה לומר ,שאוכלם גם כן
קודם שמתחיל לשתות]  -מברך על האוכל תחילה ,אף על פי שהוא טפל לשתייה  ,1182ואינו מברך
עליו רק "שהכל" ,הואיל והוא טפל לדבר אחר.
מגן אברהם :יש לחלק מהי ברכת העיקר :דווקא כשברכת העיקר "שהכל"  -מברך גם על הטפל
שאוכל קודם לכן "שהכל" ,אבל אם ברכת העיקר ברכה אחרת  -אינו מברך "שהכל" על הטפל,
אלא את ברכתו העצמית.
משנה ברורה והלכה ברורה :לכתחילה טוב למנוע לגמרי לאכול את הטפל קודם העיקר ,כדי שלא
להכניס את עצמו למחלוקת הפוסקים.
משנה ברורה  -מספר דינים:
 .1מברך על העיקר ודעתו על הטפל  -כאשר מברך על העיקר ופוטר את הטפל מדובר שדעתו
בשעת הברכה לאכול את הטפל (אפילו לא היה לפניו בשעת אכילת העיקר) או שדרכו בכך
לאכול הטפל אחריו .אבל אם אינו רגיל בכך ,וגם לא היה דעתו בפירוש לאכול הטפל -
צריך לברך גם הטפל ,ומכל מקום יברך "שהכל" ,שהפסיד הטפל את ברכתו העיקרית.
 .2הגדרת טפל  -כגון שאוכל פת להפיג חריפות ,שאינו רעב לטפל כלל ואוכל בשביל להפיג
מרירות .אבל אם כוונתו גם בשביל הטפל ,כגון ששותה י"ש ואוכל עמו מרקחת  -מברך על

 1182והסביר במשנה ברורה שכאשר מברך על העיקר תחילה  -ממילא הטפל בכלל ,מה שאין כן כשאוכל הטפל מקודם,
לא ייתכן שיפטרנו אחר כך העיקר מברכתו למפרע ,וכבר נהנה בלא ברכה.
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.3

המרקחת ואחר כך על הי"ש .שלמרות שנראה שאחד עיקר והשני טפל  -כיוון שכוונתו
לאכיל ת שניהם ,אם כן אין זה טפל לזה ומברך על החשוב תחילה .1183
מאכל שבא ללפת  -כל דבר שאוכל עם מין אחר ללפת בו  -מה שאוכל ללפת נחשב רק
טפל  ,1184כגון :אוכל פת כיסנין עם גבינה או שאר דבר ללפת בו ,אף שהם גם כן חביבים
עליו והוא תאב לאכול אותם  -מברך על הכיסנין בלבד ,שמסתבר שהוא העיקר אצלו.

סעיף ב' -
טפל ועיקר במרקחת:
שו"ע עפ"י הכלבו :מרקחת שמניחין על רקיקין דקים  -אותם רקיקין הוו טפילה למרקחת [מ"ב -
וצריך לברך על המרקחת לבד] ,שהדבר ידוע שאין מתכוונים לאכול לחם [מ"ב  -רק שבאים לדבק
המרקחת עליהם ,שלא ייטנפו הידיים בדבש .]1185

 1183ובהמשך הביא בשם השל"ה שטוב למנוע מלאכול פת למיתוק שתיית הי"ש ,כי מי יוכל להבחין היטב אם הוא רק
כדי להפיג מרירותו או גם לסעוד את הלב ,שאז צריך לברך "המוציא" ונטילת ידיים.
 1184וכך מסכם בהלכה ברורה שישנים ארבע אופנים לעיקר וטפל )1( :המאכל הוא חריף או מלוח ביותר וסיבת
המאכל השני היא להעביר את טעם המאכל הראשון )2( .המאכל השני בא להטעים ולהכשיר את הראשון לאכילה) 3 ( .
המאכל השני בא ללפף בו את הראשון ) 4( .רוצה לאכול את שני המאכלים וחשובים בפניו ,אלא שהאחד הוא רוב
והשני מיעוט.
 1185וראה בפסקי תשובות שפירט דוגמאות ממאכלים שמצויים בינינו ,שניתן ללמוד מכאן.
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