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 הקדמה
דונו במהלך הלימוד. זיכני ללמוד הלכות אלו ולהדפיס את עיקרי הדברים שנאודה לה' יתברך על אשר 

 ולשכמותי. ובאמת אין בכוונת חוברת זו לחדש הלכות וכד', אלא שהדברים יהיו מסודרים לי

ריים בסוגיא, עם השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ', לאחר מכן את דברי הראשונים העיק

ים המעשיים באותה סוגיא ואת ו"ע, והחונים עליו, מג"א, ט"ז ומ"ב. וכן את הנידונדברי מרן הבית יוסף והש

תחת כפיפה אחת.  דברי פוסקי זמנינו. השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל העדות

א להם מקום ופוסקי תימן בחלק מההלכות. כשהתחדשו במהלך הלימוד סברות וחידושים אשר נמצ

וספתי דברים שאינם הראשונים והאחרונים הוספתי את הדברים בגוף הסיכום, אך לא הבדברי רבותינו 

 מעוגנים בפסיקה ההלכתית ואשר אין בהם עזר ללימוד הסוגיא הלכה למעשה. 

דברי הראשונים בלא מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי הגמ', משא ומתן ב

וך הפסיקה הלכה גיא והלכה, הבאת הדיונים ההלכתיים בזמנינו מתאריכות, הבנת העקרון שבכל סו

מנהגי העדות, למעשה והנימוקים ההלכתיים שהובאו בשו"תים ובספרי ההלכה. והבאת כל פוסקי ו

 ספרדים אשכנזים ותמנים.

ליט"א, אשר האיר שאזכיר שנעזרתי רבות במהלך הלימוד בספר 'תורת אמך' לרב אליהו מאיר ליפשיץ 

 בהרבה מההלכות והסוגיות הנלמדות. ולו אני חייב תודה על כך.עיני 

ל רצונה ומאויה כאן המקום להביע תודה עמוקה והכרת הטוב לאישתי היקרה הודיה חיה שתחי', שכ

נזכה לראות שלה הוא'. ש -שאשקוד על דלתות התורה. עוזרת ותומכת, וודאי שעליה נאמר 'שלי ושלכם 

 הישר, באהבה ושמחה.את כל זרעינו הולכים בדרך 

סכים ממני מאומה כדי להורי היקרים על שדואגים לי במסירות עד אין קץ, ותומכים ומעודדים, ולא חו

פר לא היה רואה אור. שאוכל להמשיך ולגדול בתורה, הם אלו שדחפו אותי להדפיס ספר זה, ובלעדיהם ס

 הקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם. 

עזור לנו בכל מכל כל לחדת לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי', שעשו ועושים הודאה מיו

צוות, כשאיפתם ועמלם בטוב עין ובהרחבת הלב. יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקים התורה ובמ

 תמיד, ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.

וק חברים. ובפרט לעומד למוד, וממנה הכח להגות בתורה מתוך דיבברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכה ל

 ץ תורה בישיבתנו הק'. בראשה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א יבורך מפי עליון, ויזכה להמשיך להרבי
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 טעה והזכיר מאורע שלא בזמנו.יב.  לא הזכיר של שבת או של ר"ח.יא.  בשבת.

 145 .....................................עדיפות דברים שבקדושה על תפילה בציבור -סימן ק"ט 

הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים. המאריך בתפילתו ואינו מספיק א. 

ג.  המתחיל להתפלל עם הש"ץ.ב.  להגיע לקדושה. דרגות דברים שבקדושה.

 שה דסידרא.הנמצא בקדושה והציבור אומרים קדו

 150 ..................... דיני הביננו, תפילה קצרה, תפילת הדרך ותפילת ביהמ"ד -סימן ק"י 

הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים. המאריך בתפילתו ואינו מספיק א. 

ג.  המתחיל להתפלל עם הש"ץ.ב.  להגיע לקדושה. דרגות דברים שבקדושה.

 הנמצא בקדושה והציבור אומרים קדושה דסידרא.

 160 .................................................................. סמיכת גאולה לתפילה -סימן קי"א 

. החזן אומר תחילה 'ה' ב . אמירת 'ה' שפתי תפתח' וסמיכת גאולה לתפילה.א

 . עדיפות סמיכות גאולה לתפילה על תפילה בציבורגשפתי תפתח'. 

 163 ............................... ות ובשלוש אחרונותשלא להוסיף בשלוש ראשונ -סימן קי"ב 

 אמירת פיוטים בתפילה.ב.  שאילת צרכים בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות.א. 

 165 ............................................................ דיני הכריעות בתפילת י"ח -סימן קי"ג 

כריעה ג.  כריעה ב'זוכרנו לחיים' ו'מי כמוך'.ב.  המקומות שצריך לכרוע בהם.א. 

כריעה במהירות ו.  כמה צריך לכרוע.ה.  צורת הכריעה.ד.  במקומות נוספים.

ט.  לא להשתחוות מול עבודה זרה.ח.  כורע בברוך וזוקף בשם.ז.  וזקיפה בנחת.

 הוספה על תאריו של הקב"ה.

 171 ................................................................... דיני הזכרת טל ומטר -סימן קי"ד 

הזכרת ג.  כרה.הכרזה קודם הזב.  זמני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם.א. 

ימות הקיץ בהזכרת גשמים  טעה והזכיר גשם בקיץ.ד.  'מוריד הטל' בקיץ.

י חוזר כששכח מתו.  טעה ולא הזכיר גשם בחורף.ה.  במקומות שצריכים לכך.

ט.  ר מוריד הגשם.נסתפק אם אמח.  טעה במזיד ומתכוון.ז.  להזכיר משיב הרוח.

 אמירת ברכת אתה גיבור תשעים פעם.

 

 181 .................................................... סדר ברכות אמצעיות ואתה חונן -סימן קט"ו 

 ברכת אתה חונן.



 183 ........................................................................ סדר ברכת רפאנו -סימן קט"ז 

 פירוש ברכת רפאנו.

 185 ..................................................................... שאלת טל ומטר דיני -סימן קי"ז 

 שאלת הגשמים. מתי מתחילים לשאול את הגשמים. שכח לשאול בליל ז' חשון.א. 

מי שלא שאל ד.  שאל גשמים בימי הקיץ.ג.  מקומות הצריכים לגשם בקיץ.ב. 

 נזכר קודם שומע תפילה.ה.  מטר בימי החורף.

 193 .................. חתימת ברכת השיבה, ונוסח ברכות המינים ועל הצדיקים -סימן קי"ח 

 חתימת ברכת השיבה. נוסח חתימת ברכת המינים.

 195 ................. הוספה בתוך ברכות התפילה, ותפילה על החולה והפרנסה -סימן קי"ט 

ג.  הוספה בברכה לצורך יחיד.ב.  הוספה בברכות אמצעיות. תפילה על חולה.א. 

 ש"צ ששכח לומר עננו. ד.  מהאמצעיות.דילג או טעה בברכה 

 199 ..............................................................אמירת רצה בכל התפילות -סימן ק"כ 

 מנהג אמירת רצה.

 200 ........................................................................דיני ברכת מודים -סימן קכ"א 

 ברכת כהנים ביחיד.ג.  האומר מודים מודים.ב.  כריעה במודים תחילה וסוף.א. 

 202 .......................................................................... דיני אלוקי נצור -סימן קכ"ב 

ג.  אמירת תחנונים קודם יהיו לרצון.ב.  עניית קדיש וקדושה לפני יהיו לרצון.א. 

 אמירת 'עשה למען'.

 205 .................................................... דיני שלוש פסיעות ועושה שלום -סימן קכ"ג 

יעמוד במקומו עד קדושה. החזרת פניו ב.  כריעה ופסיעה קודם עושה שלום.א. 

ג' פסיעות לש"צ ה.  הוספה על ג' פסיעות.ד.  דיני ושיעור הפסיעות.ג.  לציבור.

 אמירת 'ה' שפתי תפתח' בחזרה.ו.  בלחש ובחזרה.

 211 ..................................................... הלכות חזרת הש"צ ועניית אמן -סימן קכ"ד 

חזרה ללא תפילת לחש. שליח ציבור הרגיל להתפלל ב.  דין חזרת שליח ציבור.א. 

למי ממתינים בחזרת תפילת חזרה אפילו כולם בקיאים.  ג. בנוסח אחר מהציבור.

אמירת ה.  הנהגת הציבור בעת חזרת הש"ץ. עמידה בעת חזרת הש"ץ.ד.  .התפילה

אמן ח.  שיחת חולין בעת חזרת הש"ץ.ז.  דיני עניית אמן.ו.  ברוך הוא וברוך שמו.

ט.  קצרה.אמן קטופה. אמן יתומה. ענית אמן סמוך לסיום הברכה. אמן  חטופה.

עד אימתי יא.  הטועה בתפילה, האם יוצא בחזרת הש"ץ.י.  המאריכים לענות אמן.

 לא יגביה קולו בעניית אמן.יב.  עונה אמן.



 224 ............................................................................... דיני קדושה -סימן קכ"ה 

כיוון רגליו בשעת ב.  אמירת הקדושה. סדר עניית קדושה בציבור. מעלתא. 

 הגבהת העקב בקדושה. אמירת קדושה.

 227 ................................................................. דין שליח ציבור שטעה -סימן קכ"ו 

 שליח ציבור שאינו יכול להמשיך.ב.  שליח ציבור שדילג על אחת מהברכות.א. 

 ש"ץ שטעה בתפילת לחש.ד.  ש"ץ ששכח לומר יעלה ויבוא.ג. 

 231 .................................... ינהגו כשאין כהניםדיני מודים דרבנן, וכיצד  -סימן קכ"ז 

חתימת  ודים דרבנן.אמירת מודים דרבנן. שחיה במודים דרבנן. כריעה בסוף מא. 

 נים.אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו כשאין כהב.  מודים דרבנן.

 

  כפיםנשיאת הלכות 

 

 235 ................................. דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן -סימן קכ"ח 

גדר המצוה. אין נשיאת כפים בפחות מעשרה. נשיאת כפיים של ישראל עם  א.

. כהן שאינו רוצה לישא כפיו. בים. נשיאת כפים במקום שאין ספר תורה. הכהנ

. שהיית הכהן בחוץ כשאינו ד. אם עלה פעם אחת ביום. גברכת כהנים על הדוכן'. 

. נטילת ידי הכהנים. נטילת ידי ו. חליצת נעלים קודם ברכת כהנים. הנושא כפיו. 

. ט. עקירת הרגלים ב'רצה'. ח. בירך הכהן על הנטילה בשחרית. זהכהן ע"י לוי. 

. עמידה על הדוכן קודם ברכת כהנים. יאמירת 'יהי רצון' קודם ברכת כהנים. 

קריאת 'כהנים' קודם ברכת כהנים. מי אומר 'כהנים'? לברך את כמו ישראל 

. הגבהת ופשיטת הידים יב . ברכת 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרון'.אי 'באהבה'.

. הקראת יגצועות התפילין/תחבושת/פלסטר וכד'. וחלוקת האצבעות. חציצת ר

. אמירת טו. ברכת כהנים בלשון הקודש, בעמידה ובקול רם. ידהתיבות לכהנים. 

. החזרת פניהם דרך יז. הנהגת הכהנים לאחר ברכת הכהנים. טז'רבון העולמים'. 

ור . עניית השליח ציביט. נתינת ריוח בין אמירה לאמירה. יחימין. נגיעה בנעלים. 

. דיני שליח ציבור כהן. היכן ישא הכהן כפיו כשהוא שליח כ'אמן' אחר הכהנים. 

. כב. ניגון בברכת כהנים. כאציבור? כשהש"צ נושא כפיו, מי ממשיך התפילה? 

. איסור היסח הדעת והסתכלות בכהנים. כגמשתדלים שיהא המקרא ישראל. 

. בית כנסת כהת כהנים. . פנים כנגד פנים בברככדכיסוי הפנים והידים בטלית. 

. הוספה או גריעה כז. ללמוד ולהתפלל בזמן ברכת כהנים. כושכולה כהנים. 

. נשיאת כפים מספר פעמים ביום. ברכת כהנים באמצע כחמפסוקי ברכת כהנים. 

. כהן בעל מום. בעל מום ש'דש ל. נשיאת כפים קודם התפילה כטתפילה או ק"ש. 



. כהן שידיו לבשהכהנים מכסים פניהם.  . כהן בעל מום במקוםלאבעירו'. 

. כהן שאינו מבטא נכון את האותיות. לד. כהן קטן וכהן שלא נתמלא לגצבועות. 

. כהן לח. כהן מומר. לז. כהן שמל תינוק ומת. לו. כהן שהרג את הנפש. להזקנו. 

. כהן שנשא גרושה. מא. מ. כהן מחלל שבת. כהן בעל עבירות. לטששתה יין. 

. נשאית מג. כהן חלל. מבלמתים. דין 'לקדשו' בכהן שביתו זינתה.  כהן שנטמא

. כהן רווק. המנהג שנושאים כפים רק בימים מדכפים בשבעת ימי האבלות. 

 . אלו תיבות שהופכים פניהם. דין 'וקדשתו' ושימוש בכהן.מהטובים. 

 289 .......................................................... באיזה תפלות נושאים כפים -סימן קכ"ט 

 . כהן שעלה לדוכן במנחה של יוה"כ.בנשיאת כפים במנחה של תעניות ויו"כ.  א.

 291 .............................................. רבש"ע שאומרים בשעת נשיאת כפים -סימן ק"ל 

 'הטבת חלום' בברכת כהנים.

 292 ........................................................................ דיני נפילת אפים -סימן קל"א 

על איזה  -. חובת נפילת אפים. הפסק בין התפילה לנפילת אפים. נפילת אפים א

. נפילת אפים מיושב. נפילת אפים בצד? נפילת אפים שלא במקום התפילה. 

בבית החתן . נפילת אפים ד. נפילת אפים בלילה. גבמקום שאין ארון קודש. 

. הובמקום שנמצא החתן. נפילת אפים בבית האבל. נפילת אפים ביום המילה. 

. נפילת אפים ח. זמנים שאין נופלים על פניהם. ז -ו ברית מילה בתענית ציבור. 

 לאדם חשוב. השתחואה ע"ג קרקע.

 303 ................................................................. דיני קדושת ובא לציון -סימן קל"ב 

. יציאה מבית הכנסת קודם קדושה. 'עלינו לשבח'. בקדושת 'ובא לציון' ביחיד.  א.

 קדיש יתום. פיטום הקטורת. שיר של יום. יציאה מבית הכנסת.

 308 .......................................................................... דין ברכו בשבת -ימן קל"ג ס

 מנהג אמירת 'ברכו'.

 

 

 

  בית כנסתהלכות 

 

 309 ......................................................... בנין בית הכנסת ושיהיה גבוה -סימן ק"נ 

בניית . ב. כפיית בני העיר לבנות בית כנסת. נטיעת אילנות בחצר בית הכנסת. א

. הבונה כנגד חלון ד. המגביה ביתו מבית הכנסת. גבית הכנסת בגובהה של עיר. 



והתיבה. צורת הישיבה בבית . פתח בית הכנסת. בניית ההיכל הבית הכנסת. 

 הכנסת.

 316 ............................................................... דיני קדושת בית הכנסת -סימן קנ"א 

 אכילה ושתיה קדושת בית כנסת ובית מדרש.האסור והמותר בבית הכנסת.א. 

יחיד הקובע מדרש בביתו  ב. לסתם בנ"א ולת"ח כניסה לבית הכנסת לצורכו.

אכילה ושינה לצורך בית הכנסת.  ד. שינה בבית כנסת ובית המדרש. ג. לצורכו.

לירוק בבית ז.  כניסה עם חפציו לבית הכנסת. ו. א.קפנדרי ה. סעודת מצוה.

 י. ת בבית הכנסת.נקיון והדלקת נרו ט. קינוח טיט שע"ג רגליו. ח. הכנסת.

לגור מעל בית  יב. תנאי בקדושת בית הכנסת. יא. קדושת בית כנסת שחרב.

 אנטנות או קולטי שמש על גג בית הכנסת. הכנסת.

 329 ............................................................. איסור סתירת בית הכנסת -סימן קנ"ב 

 סתירת בית כנסת ע"מ לבנות אחר. נתיצת דבר קטן מבית הכנסת.א. 

 331 .................................................................... דיני בנין בית הכנסת -סימן קנ"ג 

תשמישי בית . דרגות הקדושה בבהפיכת בית כנסת לבית מדרש וההיפך.  .א

. שינוי הכיוצ"ב.  . מכירה ע"מ לקנותד. מכירת ס"ת שנמצא בו טעות. גהכנסת. 

כירת דברי קדושה מ. ומעות שנגבו לצורך גבוה. קנו עצים ואבנים בדמים שגבו. 

רכים וכפרים. בית כ. בית כנסת של זלצורך נישואי יתומים, החזקת תורה וכד'. 

ו בית סתם ואח"כ . בנחכנסת של יחיד. תלו בדעת יחיד. מכירת ז' טובי העיר. 

כירה ע"י ז' טובי . שימוש בזוי בבית הכנסת שנמכר. טעם היתר המטהקדישוהו. 

צים מביכ"נ ישן שסתרו. דין ביכ"נ או לבנים וע .יא. . מכירת ס"ת של יחידיהעיר. 

. נדר ידן שבויים. . מכירת דברי קודש לצורך פדיויג. חזקה על בית הכנסת. יב

. אין טזהכנסת.  . אחד מהקהל הרוצה לאסור חלקו בביתטולבניית בית הכנסת. 

 נסת. חזקה בשאר. חזקה על בית הכיזאדם יכול לאסור על חברו את ביהכנ"ס. 

. צוואה יטיהכנ"ס. . בעלות על כלי קודש שניתנו לביחמצוות. חזקה על קבורה. 

רים של הדיוט שימוש בדב .כא. המקדיש ס"ת לבית הכנסת. כעל ירושת כלים. 

 . אדם שהיה רגיל במצוה מסוימת.כבלצורך קדושה. 

 

 353 .......................................... הכנסת דיני תשמישי קדושה ונרות בית -סימן קנ"ד 

. השוכרים בקדושת מקומות שמתפללים בהם באקראי. קדושת עזרת הנשים.  .א

. ספר תורה ה. מטפחות ספרים שבלו. ד. דיני תשמישי קדושה. גבית להתפלל בו. 

ספרים בארון . עשיית כסא מתיבה לס"ת. הנחת יריעות פסולות ושאר ושבלה. 

. תנאי על תשמישי הארון. ח. קדושת הבימה. זהקודש. שימושים אחרים בספרים. 



נרות  .יא. הנחת עטרות ס"ת בראש הקורא. י. העברת מטפחות מספר לספר. ט

. קריאה לאור הנר של בית יג. עכבר שנמצא בשמן ביהכנ"ס. יבשעוה של הע"ז. 

. קנו ס"ת בשותפות ואחד רוצה וט. הדלקת נר מנר של בית הכנסת. ידהכנסת. 

 חלקו.

 

  ברכותהלכות 
 

 366 ....................................................................... ברכת פירות האילן -סימן ר"ב 

ברכת בורא פרי העץ על פירות האילן. ברכת בורא פרי הגפן, וברכת יין . א

. ברכה על ד. ברכת גרעיני הפירות. ג. ברכת הבוסר. במבושל. נתערב יין בשכר. 

וקפריסין. ברכת . אביונות, תמרות ו. ברכה על שקדים המרים. השמן זית. 

. ברכת פירות וירקות שנתמעכו. "נתגדל לכך". ברכת ז מרקחת מקליפות תפוזים.

הפלאפל. ברכה על 'לדר'. ברכת טחינה וחלווה. ברכת לביבות תפוחי אדמה. 

במבה. ברכת  –ברכת הפופקורן. ברכת הקורנפלקס. ברכה על חטיפי תירס 

. טי פירות שרובן לסחיטה. . ברכת דבש הזב מהתמרים. ברכת מיצחהשוקולד. 

. ברכת מים שבישל בהם פירות. ברכת קפה ותה. יברכת סופי ענבים ונובלות. 

עשייתו וברכתו. שיעור מדת המים ששורים בהם. הצימוקים  - יין צימוקים .יא

 .יבשיהפכו ליין. זמן שריית הצמוקים במים. הפרדת הצימוקים משריית המים. 

. ברכת הסוכר. יש לפניו מאכל שמסופק טו. אגוז מרוקח. יד – יגברכת השלקות. 

. מאכלים הנאכלים יז . מאכלים שאין דרך לאוכלם בפני עצמם., יחטזבברכתו. 

 . מסופק בברכה.יחיבשים. 

 396 ...................................................................... ברכת פירות האדמה -סימן ר"ג 

פלים חריפים חצילים, פל .. הגדרת מין אילן וירקבברכת פירות הארץ.  .א

נה. . ברכת הבנג ברכה על גידולי מים. ברס. פסיפלורה. פטל.ס –ופאפאיה. צבר 

. ברכה על זיל המרוקח. . ברכה על זנגבו . ברכת פירות אילני סרק וצנובר.ה – ד

 . ברכת הצנון.חבשמים שחוקים עם דבש. 

 

 405 ................................................................ ברכת שהכל וברכת היין -סימן ר"ד 

ברכת הקורא ולבבות דקל. ברכה על מאכל מינים שונים שברכתם שהכל.  .א

. ממתי אין מברכים ד. ברכת יין שהחל להחמיץ. ג. ברכת החומץ. במקולקל. 

. ברכת התמד ו. ברכת יין שנתערב במים. ה'הגפן' על החומץ. ברכת הלימון. 

ותה שאר . שח. השותה מים לצמאו. זשנתן עליהם מים. נתן תאנים על הזגים. 

. ברכת י. ברכה על מאכל איסור. טמשקים לרפואה. אנסוהו לאכול או לשתות. 



. מאכל המסופק מה יג. עיקר וטפל. יבפירות המרוקחים בדבש.  .יאהדבש. 

 ברכתו.

 419 ................................................................................ ברכת ירקות -סימן ר"ה 

. ברכת מרק בברכת ירקות חיים ומבושלים. ירק הנאכל חי והבישול משביחו.  .א

. ברכת גירקות. מרק מרוסק. מרק ירקות עם בשר. ברכת מרק עם מיני דגן. 

 . ברכת הלפת.ה. ברכת חתיכות פרי. דסחיטת מי הפירות. 

 428 ........................................................... הפסק וטעות בברכת הפירות -סימן ר"ו 

. הפסקה בין ג. היו לפניו פרי העץ והאדמה. בבירך האדמה במקום העץ.  .א

. מברך ה. אחיזה בימין. דרכה כשהוא ערום. הברכה לאכילה. השמעה לאוזנו. ב

 . ברך על פרי ונפל מידו.ודווקא כשהמאכל לפניו. 

 437 ............................................................... ברכה אחרונה על הפירות -סימן ר"ז 

. כוונה לפטור בברכת ופירושה על מה נתקנה ברכת בורא נפשות. נוסח הברכה

 נפשות.

 440 ........................................... ברכת מעין שלוש, וברכת מיני דגן ואורז -סימן ר"ח 

. כל שיש בו חמשת מיני דגן. ספק ג – בברכת 'על העץ' על חמשת המינים.  .א

אם ניתן לדבק או לטעם. נתן הדגן לדבק ולטעם. ברכה על קציצות עם פירורים. 

. הקדמה דאם צריך שיהיה בתבשיל כזית דגן בכדי אכילת פרס. ברכת השניצל. 

כללית. ברכת גרעיני דגן חיים, מבושלים או קלויים. ברכה אחרונה על חיטה 

 שלווהה. ברכת ו. ברכת ראשונה על הקמח. ברכה אחרונה על הקמח. השלימה. 

. הכוסס את האורז. ברכת פצפוצי אורז ז. ברכת דייסא ממיני דגן. והגרנולה

דגן. ברכה על אורז שנתערב  ופרכיות אורז. ברכה אחרונה על אורז כשאכל מיני

. ברכה אחרונה בתערובת דגן ט. פת דוחן. תבשיל קטניות. חעם מינים אחרים. 

. נוסח ברכת מעין שלוש על הפירות. נוסח ברכת מעין שלוש על יומינים אחרים. 

. הזכרת מעין המאורע יבנוסח ברכת מעין שלוש על הגפן.  .יאמיני דגן מא"י. 

. אכל פירות משבעת יגח הברכה כשאכל כמה מינים יחד. בברכת מעין שלוש. נוס

. ברך על הענבים הגפן טו. אכל ענבים ושתה יין. ידהמינים ופירות נוספים. 

. ברכת המזון במקום ברכת מעין יז. ברכת על הגפן כששתה ג"כ מים. טזוההיפך. 

 . הכללת ברכה על הספק במעין שלוש.יחשלוש. 

 468 ............................................ כללי דינים בטעות בברכה, וכללי סב"ל -סימן ר"ט 

. טעות בדיבור או במחשבה בברכות. ברך בטעות הגפן על המים ולאחר ב – א

 סתפק אם ברך או לא.. מגמכן שותה יין. 



 472 ........................... שיעור האכילה לברכה ראשונה ואחרונה ודין טעימה -סימן ר"י 

שיעור אכילה לברכה ראשונה. שיעור אכילה לברכה אחרונה. צירוף מאכלים  .א

שונים לברכה אחרונה. אכל בריה הפחותה מכזית. שיעור לברכה אחרונה על 

על שתיית  שתיית יין. שיעור צירוף השתיה לענין ברכה אחרונה. ברכה אחרונה

. מטעמת. ברכה על במשקה חם. ברכה אחרונה על גלידה, ג'לי, גבינה וכד'. 

 מסטיק.

 482 .....................................................................דיני קדימה בברכות -סימן רי"א 

. הקדמת מין שבעה וחביב. הגדרת פרי חביב. מעלות נוספות להקדמת ב - א

. סדר קדימה בשבעת המינים. קדימת ד. הקדמת ברכת העץ להאדמה. גברכתן. 

חובת  . תבשיל מזונות קודמת. מתי חלההברכת היין. קדימה בברכה אחרונה. 

 . מזונות ומין שבעה. סיכום סדר קדימה בברכות.ודיני קדימה. 

 490 ........................................................................... דיני עיקר וטפל -סימן רי"ב 

הטפל נפטר בברכת העיקר או שפטור תלוי בדעת האדם?.  -. עיקר וטפל ב – א

מברכה. דעת הראשונים בהגדרת עיקר וטפל. סוגי עיקר וטפל שונים. ברכת 

סלאט פירות. ברכת הממולאים . נשאר מהטפל בסוף האכילה ואוכלו לבדו. עיקר 

וטפל כשמקדים את הטפל לעיקר. אימתי עיקר פוטר את הטפל אף מברכה 

ר ומהטפל כשיעור. עיקר וטפל כשאינו אחרונה. אכל מהעיקר פחות מכשיעו

 מברך על העיקר. האוכל עוגה ושותה קפה.

 500 ......................................................... הוצאת אֵחר ידי חובה בברכה -סימן רי"ג 

. במה מועילה הקביעות? היחס לדין שומע כעונה. הדין בימינו. ישיבה סביב א

שולחן אחד. כשהמברך אכל דברים שונים מהשומע. חציו באמירה וחציו בשמיעה. 

האם יצא בשמיעה? חיוב או רשות? כמה חשוב 'רוב עם'?  עניית  -ברך מספק 

שמעו מתחילה ועד . צריך שיג. צריך שיאכל עימם יחד. באמן. ברכה אחרונה. 

 סוף. אם לא נתכוונו לצאת ולהוציא.

 510 ............................................................ שיהיה שם ומלכות בברכה -סימן רי"ד 

 בברכות שונות. הזכרת שם ומלכות. הזכרת שם ה' בחתימה. שם ומלכות

 513 ............................................................... עניית אמן אחר הברכות -סימן רט"ו 

חיוב עניית אמן אחר המברך. אימתי . ב. עניית אמן אחר ברכות שמברך בעצמו. א

עניית אמן אחר ברכת גוי. אמן חייב לענות אמן? שמע הברכה מרמקול או טלפון. 

. הזכרת ה' תוך כדי . עניית אמן אחר קטניםגעל ברכת מי שאינו שומר תו"מ. 



. ברכה לבטלה. גרימת ברכה שאינה צריכה. גרימת ברכה שאינה צריכה דהלימוד. 

 בשבת. ספק ספיקא בברכות. עניית אמן אחר ברכה שהשומע אינו נוהג לברך.

 528 ......................................................................... דיני ברכת הריח -סימן רט"ז 

. חיוב ברכה על הנאת הריח. ברכה אחרונה על הריח. הריח בלא ברכה האם א

יברך לאחר מכן. האם ברכת שהכל פוטרת ברכת הריח. ברכת שהחיינו על הריח. 

. ברכת בורא עצי בשמים ועשבי בשמים. טעה בברכה על שמיעת קול ערב. 

ברכת הריח על מושק.  -ברכת בורא מיני בשמים  והחליף ברכות הריח זו בזו.

ברכת הנענע. ברכת הנותן ריח טוב בפירות. ברכת הריח  דבר האסור באכילה.

ברכה על אגוז מוסקט,  .מה הדין כשמסופק מה לברך על פרי שריחו רק בקליפתו.

. ברכת ג. ח על הקפהב של תבלינים. ברכת הריקנמון וציפורן. ברכה על ריח טו

. ברכת שמן אפרסמון. דהורד והקנמון. ברכת מי הורד. ברכה על בושם סינטטי. 

. סימלק ז. ברכת הריח על שמן זית ושאר שמנים. ברכה על טבק וסיגריות. ו - ה

 –. נרגיס ט. ברכת הסיגלי. חוחילפי דימא. הגדרת עץ ועשב. ריחאן תימני. 

. יא. היו לפניו עצי, עשבי ומיני בשמים. סדר קדימה בברכות הריח. יחבצלת.  

. ברכת המוגמר. יג. מברכין על המוגמר משיעלה עשנו. יבהביאו לפניו הדס ושמן. 

. הרחת הדס ואתרוג של מצוה. ברכה על פת ידברכה על מוגמר שעיקרו כלה. 

 .שריחה טוב

 553 ................................................................ ברכת הבשמים והמוגמר -סימן רי"ז 

. הנכנס לחנותו של בשם. הסברא ב'נכנס ויוצא'. הנכנס לגן פרחים או פרדס. א

. מוגמר ג. בשמים שניתנו להעביר ריח רע. בגדר היסח הדעת בברכות הריח. 

. בשמים של ו-ה. בשמים של ערוה. דשמגמרין בו הכלים. ריח שאין לו עיקר. 

 .. ערבוב ריחותח. היה הולך חוץ לכרך. זעכו"ם ומסיבת עכו"ם. 

 563 ........................................................................ ברכות על הניסים -סימן רי"ח 

. נס ב. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל. היכן יעמוד בשעת הברכה. א

. הרואה מקום ד. הרואה מקום הנס פעם בשלושים יום. גשנעשה לקצת ישראל. 

. ברכה ום. . מי שנעשו לו הרבה ניסיהשנעשה לו נס. ברכה על נס של אבותיו. 

. הרואה אשתו ח. נס של אדם מסויים. זעל נס של רבו. רואה אדם שנעשה לו נס. 

 .. על איזה סוג נס מברכים? ניצול בפיגועים וכיוצ"בטשל לוט. 

 573 ............................................................................... ברכת הגומל -סימן רי"ט 

. האם ד. בפני כמה צריך לברך. ג. טופס הברכה. ב. ארבעה צריכים להודות. א

. עד מתי יכול ו. יציאה בברכת אחר. היוצא בהודאת חברו. יציאה י"ח בשמיעה. 



ה באמצע דרכו. ברכה . ברכת הגומל על הליכה מעיר לעיר. דין אדם החונזלברך. 

 .. מי צריך לברךט. על איזה חולי מברכים.  חעל טיסה. 

 586 ..................................................................... הטבת חלום ותעניתו -סימן ר"כ 

 .. תענית לחלוםב. הרואה חלום ונפשו עגומה. א

 588 ....................................................................... ברכה על הגשמים -סימן רכ"א 

 . איזו ברכה מברך.ב. ברכת הגשמים. א

 592 ............................................................. ברכת הודאת הטוב והרע -סימן רכ"ב 

. ברכה על ג. דיין האמת על שמועות רעות. ב. שהחיינו על שמועות טובות. א

 . ברכת הטוב והמטיב על הטובה.דהרעה.  

 595 ........................ חדשיםילדה אשתו, מת מורישו, בנה בית וקנה כלים  -סימן רכ"ג 

. ברכה על לידת בת. הטוב והמטיב ונכד . ברכת הטוב והמטיב על הולדת בןא

. קנה כלים חדשים. על איזה בגדים מברך. ברכה ג. דיין האמת. בכשמתה אשתו. 

. דתפילין ושאר מצוות. חינוך בית כנסת ועלה לגדולה.  על ספרים. ברכה על

. קנה כלים לו ולבני ביתו. האימתי מברך על כלים חדשים. ברכת מלביש ערומים. 

 . כלים שאינם חשובים כ"כ. תבלה ותתחדש.והטוב והמטיב על קבלת מתנה. 

 606 ..................................................................... דיני ברכות פרטיות -סימן רכ"ד 

. הרואה בבל ד-ג. הרואה מקום שנעקרה ממנו ע"ז. ב. הרואה עבודה זרה. א

. הרואה זראל. . הרואה חכמי ישו. הרואה שישים ריבוא מישראל. ההרשעה.  

ואה את פמליית רמלכי ישראל ומלכי אוה"ע. . ברכה על חחכמי אומות העולם. 

. הרואה בתי ים. . מצוה להשתדל לראות מלכיטהמלך בלבד, והרואה דרך חוצץ. 

. הרואה קברי יבשובן. . הרואה בתי גויים בחורבנן וייאישראל בישובן ובחורבנן. 

 . הפסקה בין ברכה לברכה.יגישראל. 

 

 

 619 ....................................... ברכת שהחיינו, וברכה על בריות מיוחדות -רכ"ה סימן 

. ב. הרואה את חברו לאחר זמן ממושך. קיבל מכתבים מחברו תוך כדי זמן זה. א

. הרואה פרי חדש. גני. לא ראה את חברו אך שלח לו כתבים. ברכת ברוך שפטר

. האוכל שני זנים שונים של אותו פרי. הובאו דברכה על פירות אילן המורכבים. 

. פרי שאינו מתחדש משנה ו. בירך על ענבים ושותה יין. הלפניו כמה מיני פירות. 

. ט. 'משנה הבריות' על בני אדם משונים. ח. ברכת שהחיינו על הבוסר. זלשנה. 

 . ברכה על בריות טובות.י'משנה הבריות' ו'דיין האמת' על בעלי מומים. 



 634 ............................................................................ ברכת האילנות -סימן רכ"ו 
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 קודם התפילה הנהגהתפילה וה זמן -סימן פ"ט 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 חובת התפילה מדאורייתא או מדרבנן 

להתפלל שהרי  מהתורה צוהמפורש שיש מ (פרשה יב) מדרש רבי אליעזר הגדולוב (דברים פסקא מא) ספריב

ונחלקו  .מדרבנן רק הוא תפילה חיובש מובא )ברכות כא.( בבליב אולם". תפילה זו -' ולעבדו"' נאמר

 הרמב"ם והרמב"ן בזה.

 הציוויים מן כן גם הוא הצווי שזה פי על ואף יתעלה. לעבדו "...שצונו )ספר המצוות עשה ה( רמב"םכתב ה

א דברי הספרי והמדרש, ואת לדעת הרמב"ם העיקר הו .בתפילה" צוה שהוא יחוד בו יש הנה, הכוללים

 יום בכל להתפלל עשה "מצות ()א, אדברי הגמ' יש להעמיד דוקא לגבי פרטי התפילה, וכ"כ בהלכותיו 

 לבבכם בכל ולעבדו נאמרש תפלה היא זו שעבודה למדו השמועה מפי, אלהיכם' ה את ועבדתם שנאמר

 הזאת התפלה משנה ואין, ורההת מן התפלות מנין ואין, תפלה זו שבלב עבודה היא זו אי חכמים אמרו

 בתפלה חייבין ועבדים נשים ך"ולפיכ )פ"א ה"ב(עוד כתב  התורה". מן קבוע זמן לתפלה ואין, התורה מן

 יום בכל ומתפלל מתחנן םאד שיהא הוא כך זו מצוה חיוב אלא גרמא הזמן שלא עשה מצות שהיא לפי

 כך ואחר ובתחנה בקשהב להם צריך שהוא צרכיו שואל כך ואחר הוא ברוך הקדוש של שבחו ומגיד

סדר התפילה של שבח בקשה ומשמע ש .כחו" לפי אחד כל לו שהשפיע הטובה על' לה והודיה שבח נותן

 והודאה הוא מהתורה.

תפלל אפילו כמה ימים עד מכתב שהעיקר כדברי הגמ', ומשמע שבעל קרי אינו  )השגות שם( רמב"ןה אך

, התפלל לא ספק פק התפללובמנחה נסתפק בעצמו ס ,שמי שנאנס ולא התפלל בשחריתשיטבול. ועוד, 

פלל מכיון שהיא מדרבנן. לדעת הרמב"ם חייב להתפלל, אך להלכה בכל ספק בתפילה אינו חוזר ומת

, לבבנו בכל יתברך לאל תנועבוד כל שתהיה עשה היא מצות" בכל לבבכם ולעבדו" הכתוב לדבריו עיקר

 אולי הספק על או כונה אבל המצות שנעשה לא, רע הרהור ובאין שלימה לשמו רצויה בכוונה כלומר

ד מאיתו יתברך ששומע תועלת. לדעתו לא שייך לומר על התפילה 'חובה' שאינה אלא חס בהם יש

א, או שבעת הצרות יש ללמוד ו בקראנו אליו. וביאר את דברי הספרי שאינן אלא אסמכתא בעלמנתפילת

 הקב"ה שומע תפילה. ש. או שיש ציווי להאמין שמצוה להתפלל בעת צרה( סמ"ק)וכ"כ התורה ולהתפלל 

נן, חיוב התפילה הוא מדרבשכתב, שאפילו החולקים על הרמב"ם וסוברים  )תפילה פ"ד ה"א( גר"ח הלויה

 )ח"ג סימן ח אות ב( אומר יביעשו"ת היינו רק בחיובה, אבל קיומה וענינה הוי לכו"ע מדין תורה. ועיין ב

 ין התפילה וקיומה הוי מדרבנן.שכתב להוכיח מדברי הרמב"ן וכמה אחרונים דלא ס"ל כגר"ח, אלא כל ענ

 זמן תפילת שחרית 

 )כו.(שנינו בברכות 
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 עם מצותה: ורמינהו :גמראשעות.  ארבע עד: אומר יהודה רבי, חצות עד השחר תפלת :משנה"

 דאמר, לותיקין - ההיא תניא יכ -! ביום מתפלל ונמצא לתפלה גאולה שיסמוך כדי, החמה הנץ

 החמה" הנץ עם אותה גומרים היו ותיקין: יוחנן רבי

 החמה הנץ לאחר מקדימים, מצותוו בזמנו דבר לעשות ומחזרים ותולמצ המקדימין - : לותיקיןרש"יפ

 .הזמן עבר ואילך משםש, מחצות יותר יאחר שלא, למאחרים - במתניתין תנן וכי, להתפלל

 קודם תפלה ה... המתפללהחמ הנץ עם להתפלל שיתחיל מצותה השחר "תפלת )פ"ג ה"א, ז( רמב"םכתב ה

 אחר הדחק בשעת חריתש תפלת התפלל ואם, בזמנה אותה ומתפלל וחוזר חובתו ידי יצא לא זמנה

בדיעבד אם התפלל מעמוד  יצא". לדעת הרמב"ם זמן תפילת שחרית הוא מהנץ, ורק השחר עמוד שעלה

 .)מלחמות ב.( רמב"ןומה )ה.( רי"ףהשחר יצא. וכן משמע מה

אתמיד  דהוה מידי מזרחה פני והאיר השחר ברק משעלה יראה זמנה ותחלת"כתב  )פ"ד סימן א( רא"שה

אם  מקום מכל, שמש עם ייראוך כדכתיב החמה הנץ עם מצותה דעיקר גב על אף. )יומא כח.(של שחר 

 בזמן הוא שלה - המאוחר מןדז כיון היא דפשיטא דמילתא לפרשו חש לא והתנא, יצא השעה בזו התפלל

שיאיר פני המזרח, ולא כתב כותב שזמן תפילה מתחיל מ ש"הרא". המוקדם זמן לכל הדין הוא, התמיד

ל מעלות השחר. וכ"כ מתחי הב"י בדעת הרא"ש שזמן תפילת שחרית יןשהוא מנץ החמה. וכ"נ שהב

סובר  )השגות על בעה"מ ב:( ב"דראגם ה .תפלה" זמן עיקר אינו "ועדיין ח"ר בשם (אבוה ה"ד. ל) התוספות

 שתפילה לפני נץ החמה אינה נחשבת לדיעבד.

חמה, לבין המשכים שזמן החילק בין זמן התפילה לכל אדם שהוא מתחיל מהנץ  והמשנה( ה")ד מאיריה

 התפילה לגביו הוא משיעלה עמוד השחר.

 מקדימים היו לדרך לצאת רצוש, ולוי מפרשים שאבוה דשמואל )רי"ף ב:( ראב"דוה )ל. ד"ה הוו מקדמי( רש"י

 שחרית. תפילת חובת ידי ויצאו, השחר עלות והיינו קודם. ומתפללים

 שיתפלל המובחר מן ומצוה מותא' ד ברחוק חבירו את משיכיר תפילה זמן כתב :(כד ג"ח ג"נ) ירוחם רבינו

 הב"י התקשה בהבנת דבריו, ע"ש. מיד. החמה הנץ אחר

 עם ייראוך: בכדכתי, החמה הנץ עם שיתחיל מצוותה, השחר תפלת : זמןשו"עכתב ה 

 .יצא, רחהמז פני והאיר השחר עמוד משעלה התפלל ואם( ה, עב תהילים) שמש

 

 ואינו החמה הנץ קודם הקדיםל שרגילין בזה ליזהר ראוי הסליחות שבימי ל"רש בשם כתב )סק"א( המג"א

 יראה מ"ומ שנית, ויקבצו םלבית שילכו הוא ציבור שטורח על שסמכו דאפשר מגן אברהםוכתב ה, נכון

סוברים שגם בימי  ה ס"א()זמן תפל דרך החייםו )סק"ב( אליה רבהה אךכ. "כ להשכים שלא להילכתח

ער כל הלילה, הציבור ועות שכתב שבשב )סי' תצד א"א ריש הסימן( פרי מגדיםהסליחות ראוי ליזהר בזה. ה

 )סק"א(מ"ב ת. והעיר המותר להתפלל קודם הנץ, דכשילכו לביתם בהשכמה טורח הוא להתקבץ שני

 שמ"מ יזהרו שלא לקרוא ק"ש קודם שיעור משיראה את חברו. 
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כתבו שאם התפלל מעלות  ק"ג()אלף המגן ס גיבורים מגןו )סק"ב( רבה אליה, )פ"ד אות א(דברי חמודות ה

יכול להתפלל אז  דרך וכד'(ל)משכים לצאת השחר יצא בדיעבד, גם אם לא היה שעת הדחק. ובשעת הדחק 

באור ן הוא קודם הנץ. התיקיסובר דמשהאיר מזרח הוא לכתחילה, ורק לופרי חדש אף לכתחילה. וה

זמן זה עדיין לא תפילה, ובללה "מ כ"כ למעשה, שהרי יש לסמוך גאוהעיר שלרוב אין נ )ד"ה יצא( הלכה

 יכול לקרות ק"ש.

 תפילה בציבור או בנץ החמה ביחיד 

לה ביחיד בשעת הנץ החמה. כתב שתפילה בציבור עדיפה על תפי )או"ח סימן מז( שלמה לך האלףבשו"ת 

 ובלבד כותיקין שחרית לל"להתפ שכתב ה("כ אות ותפלה ש"ק' הל רב )מעשה גר"איש שדקדקו מדברי הוכן 

  יחיד.ב ותיקין מתפלת עדיפא בציבור דתפלה ל"דוקא". ומשמע דס עשרה מנין עם

ן, מותר לקרות ולהתפלל ביחידי כתב שהזהירים לקרות ק"ש כותיקי )סי' נח ד"ה ומצוה(באור הלכה , המנגד

כתב שלאו דוקא  פילה עמ' תקעא(ת)קובץ תשובות ח"א סימן טו. וספר שיח  גרי"ש אלישיבאם אין להם מנין. ה

די לעשות את המצוה כאם מתפלל ותיקין בקביעות, אלא אפילו אם רוצה להתפלל פעם אחת בנץ 

ודאי עדיף להתפלל ביחידות כתב ש )סימן א( כהונה פרחיגם בשו"ת ביחידות.  כתיקונה, רשאי להתפלל

 מצליח איש. ובשו"ת ימו נח()ס אלעזר פקודתבנץ החמה מאשר בציבור לאחר הנץ החמה. וכ"פ בשו"ת 

ציבור לאחר מכן, והאריך שם ג"כ פסק שתפילה ביחיד בנץ החמה עדיפה על תפילה ב )ח"ב כרך ג סימן א(

 לבאר את תוקף חיוב תפילה בציבור, ע"ש.

תפלל בנץ, שנחשב קצת שדין זה הוא דוקא במי שרגיל לה )תפלה כהלכתה פ"ג הע' לה( גרשז"אדעת ה

לל ביחידות כשאין לו מנין. התפשקיבל עליו בנדר, ולפ"ז כתב שהנוהג בכל ר"ח להתפלל בנץ, יכול ל

ל יום רשאי להתפלל ביחידות סובר שרק אם רגיל להתפלל בנץ בכ )ח"ב פ"ז אות ה( לציון אורגם בשו"ת 

בדעת הביה"ל. וכתב שבנה יסוד  (ג)יד, ה. וכן טז,  אליעזר ציץכשאין מנין המתפללים בנץ. וכ"כ בשו"ת 

עלייהו. ולדעתו יש לחלק  לו קבל, וסברתו היא שהו"ל כאיי( אות ג"ברכות פ הגבורים )שלטי ז"זה עפ"ד הריא

אדם כזה יתכן שצוה ממש, את שיטת הרמב"ם שזוהי עיקר המ ין מי שקורא ק"ש עם הנץ כדי לקייםב

ים מצוה מן המובחר, אזי הדבר ויש עליו חיוב להתפלל בנץ ביחידות. ומי שרגיל להתפלל בנץ כדי לקי

 באקראי לו ןשמזדמ למי אך תפילה בציבור, ורשאי להתפלל ביחידות. שקול אם תפילה בנץ עדיפה או

 לתפלת תפלתו להקדים לו ואין, עדיפא בציבור תפלה ג"דבכה נראה, ח"הנה עם נ"בביהכ להתפלל

 .הציבור

בעצמו שיכול לכוין בתפילתו  כתבו שרק אם יודע )אות ו( הלכה ברורהו )ח"א סימן ד אות ט( יביע אומרב

ר לאחר הנץ. ומ"מ ראוי לבוא שיתפלל ביחידות בנץ החמה, ואם לאו עדיף שיתפלל בציבו כראוי, עדיף

 תפלה) שיינברג פ"רחגה אךלבית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים כדי שיענה לדברים שבקדושה. 

 לשמוע חובה עליהם יןא, ביחידות להתפלל שמותרים סובר דכיון (ח אות הספר שבסוף תשובות, כהלכתה

 .שישמעו טוב הידור משום אך, שבקדושה דבר כ"אח
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יבור, אלא יאמר ק"ש לפני שלא יקדים תפילתו לפני הצ )תפלה כהלכתה שם הע' לז( גרי"ש אלישיבדעת ה

ותיקין היא פני שעיקר התפילה כהנץ וימתין לציבור, ולא יצא חוץ לבית הכנסת כדי להתפלל עם הנץ, מ

ת הכנסת ויתפלל בנץ, אך שיצא מבי )תפלה כהלכתה שם( גרש"ז אוירבךדעת ה אךאמירת ק"ש לפני הנץ. 

 לא בבית הכנסת.

 'תפילה מעמוד השחר או מזמן 'האיר המזרח 

זרח קודם עלות השמש כתב שעלות השחר הוא האור הנוצץ בפאת המ )פיה"מ ברכות פ"א מ"א(רמב"ם ה

ך התקשה שהרי התוס' ין, אשלדבריו הוא שיעור ד' מיל )סק"ב(מגן אברהם שעה וחומש שעה. וביאר ה

 בצ"ע. שעה, ונשארוששיעור מיל הוא ב' חומשין  )פסחים פ"ג מ"ב( יו"ט כתב בשמו

 יצא, המזרח פני אירוה השחר עמוד משעלה התפלל : ואםשו"עכתב ה. 

ל שעלה עמוד השחר די כסובר שא"צ שיאיר פני המזרח אחר עלות השחר, אלא  )סק"ג( מגן אברהםה

 . פרי חדשבזה שאם התפלל אז יצא. וכ"ד ה

בדיעבד לא יצא. ובבאור  כתב שמשמע מדברי השו"ע שקודם שיעור 'האיר מזרח' אף )סק"ב( מ"בה אך

הסכימו  ות אליהו פ"א מ"א ד"ה ר"ג()שנגר"א וה )סק"א( יהודה מטה, )סק"ב( רבה אליהכתב שה )ד"ה ואם(הלכה 

לילה, וכל הפוסקים שכתבו  ש'עד שיאיר המזרח' אפילו בדיעבד אינו יוצא, מטעם שעדיין הוא בכלל

 הני לכל לחוש יש א ודאיכתב שלדינ )ד"ה ואם( באור הלכה'משעלה עמוד השחר' היינו האיר מזרח. ה

 אמנם שהאיר, לאחר ותולעש יחזור המזרח שהאיר קודם עשהו שאם ביום, שמצותו דבר לבכ רבוותא

בשעת הדחק אם התפלל שלא בשעת הדחק יש להחמיר אף בדיעבד, וד בזה, לחלק דיש אפשר בתפלה

איה מלקמן סעיף ח' שמרן ונ"ל להביא רקודם שהאיר המזרח אפשר דיש לסמוך בזה בדיעבד, וצ"ע. 

זרח, דאל"ה מה ההבדל מעה"ש דוקא ליוצא לדרך, ומשמע שכאן התיר רק משהאיר מהתיר להתפלל 

 ביניהם?!

הבריק השחר כנקודה בלבד, שושאר אחרונים סוברים שלא די בכך  )שם(דרך החיים ו )סק"א(אליה רבה ה

 ראים, יום הוא.כתב שאע"פ שהכוכבים עדיין נרעק"א אלא בעינן שיראה פני כל המזרח. 

 

לות השחר, אלא יתחילו דם עשפועלים הממהרים לעבודתם, לא יתפללו קו )ב, ח( דעת יחוהכתב בשו"ת 

ימשיכו להתפלל, כך שיתפללו ועלות השחר ללא טלית ותפילין ורק לאחר מכן יניחו, את תפילתם קודם 

 תפילת י"ח לאחר עלות השחר.

נץ החמה או לאחר מכן, אלא רק קודם וריו מנין בשמי שאין לו במקום מג )אות ה( ההלכה ברורכתב ב

הנץ החמה, ראוי לו שיתפלל ביחיד בנץ או לאחר מכן, ממה שיתפלל בציבור קודם הנץ, מפני שתפילה 

בציבור אינה אלא למצוה מן המובחר, ואילו תפילה קודם הנץ היא בדיעבד. ומ"מ ראוי לבוא לבית 

)ח"ט  אומר יביע קדיש וקדושה עם הציבור. וכ"פ בשו"תהכנסת בשעה שהציבור מתפללים, כדי שיענה 

 אורבשו"ת  אך. )ח"ז עמוד של אות ג. דלא כמ"ש בח"ה ס"י אות ד, דחזר בו( עבדי ישכילובשו"ת  סימן קח אות מה(
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 פריכתב שעדיף להתפלל בציבור קודם הנץ מאשר ביחיד בנץ. וכ"פ בשו"ת  )ח"ב עמ' סא פ"ז אות ד( לציון

כתב שיכול להתפלל עמהם רק אם מתפללים לאחר  י(-)ח"ט סימן ט יצחק מנחת, ובשו"ת סימן ב()ח"א  יצחק

פסק שיכולים להתפלל עם הציבור, כיון  )ח"ד סימן ו ד"ה אם כן( משה אגרותהזמן של 'משיכיר'. גם בשו"ת 

 שאין להם מנין אחר.

 סוף זמן תפילה 

אפשר להתפלל עד סוף  ר' יהודהרית. לדעת מביאה מחלוקת לגבי סוף זמן תפילת שח (.)כו המשנה

 הודה.מתפלל עד חצות. ונפסקה הלכה בגמ' כר' י רבנןהשעה הרביעית, ולדעת 

 ,ליה יהבו תפלה "שכר עותשכתב שאע"פ שאין הלכה כרבנן, אם טעה והתפלל לאחר ארבע  )יח.( רי"ףה

  .א( )ג, רמב"םוה (א' סי ד"פ) ש"ראוכ"כ ה ".ליה יהבו לא בזמנה שכר תפלה

דין תפילת תשלומין, שכמו מ. לאחר ארבע שעות אפשר להתפלל אחידוש זה בשני אופנים:  ביאר ב"יה

השלים תפילה לאחר לשאפשר להשלים תפילה שהחסיר אפילו אם כבר עבר היום כולו, כך אפשר 

ודה שגם אם מנה, אך מודה ר' יה. דעת הרי"ף שרבנן ור' יהודה נחלקו רק לגבי תפילה בזבשעבר זמנה. 

מדייק מהגמ' שניתן להתפלל  הסביר שהרי"ף )ד"ה ומ"ש( ב"ח. הגמתפלל עד חצות חשיב לתפילה בזמנה. 

 יו מכוונים.כתב עליו שאין דבר )סק"ה(מג"א ה אךתפילה עד זמנה של התפילה הבאה. 

 והתפלל, עבר או, עהט ואם. היום שליש שהוא שעות' ד סוף עד זמנה : ונמשךשו"עכתב ה 

. איכא מיהא תפלה שכר, בזמנה כתפלה שכר לו שאין פי על אף, חצות עד שעות' ד אחר

' סי ריש ל"וע (א"שבהר בשם י"ב) שחרית תפלת להתפלל אסור חצות ואחר: רמ"אוהוסיף ה

 . ח"ק

עות זמניות, ולכן אם אורך כתב שאת חישוב 'שליש היום' יש לחשב בדיוק לפי ש )סק"ד( מגן אברהםה

 השחר שתפלת הוא, השליש ןשעני )סק"ה( מ"בהיום הוא י"ח שעות יש להתפלל עד שעה שישית. וביאר ה

  היום. שליש לאחר מלהקריב אותו איחרו לא ולעולם תמיד קרבן נגד הוא

ם שיעבור זמן תפילה. וכ"כ היום קוד שליש בתוך ח"י את תפלת לגמור שצריך )סק"ד( מגן אברהםדעת ה

פסק דמ"מ אם התעכב מלהתפלל  )אות ח(הלכה ברורה ועוד רבים. ב )ח"א סימן ה( פעלים רב, )סק"ט( כה"ח

תחיל קודם סוף זמן תפילה. מעד סמוך לסוף זמן תפילה ולא היה הדבר במזיד, רשאי להתפלל כל עוד 

 תו אלא אחר שיעבור הזמן.אפילו שלא יסיים תפיל

 תפילה לאחר ד' שעות 

מתפלל תפילת לחצות, האם המתפלל בזמן זה דינו כנחלקו הפוסקים מה דינו של הזמן בין סוף ד' שעות 

)ונ"מ לשבת שאין מתפללים תפילת נדבה, האם יכול בזמן זה להתפלל נדבה, או שהוא עדיין זמן תפילת שחרית 

בדל בין שני פירושי הב"י, שלפירוש א' תפילה לאחר ד' שעות חשובה . ובאמת שזהו ההעדיין שחרית(

לתפילת נדבה, ולפירוש ב' תפילה לאחר ד' שעות אינה לכתחילה, אך בדיעבד ודאי שאפשר להתפלל 

אז. ומרן השו"ע הביא להלכה את לשון הרמב"ם, ומשמע דס"ל שאפילו הזיד ולא התפלל עד ד' שעות 

, )ברכות כח. ד"ה ושל מוספין(ראשון לציון נחלקו בזה הראשונים והאחרונים. המתפלל לכתחילה עד חצות. ו
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פרשו שבכל עניין אם לא התפלל עד ד' שעות לא יתפלל אח"כ, שהרי כתב  ,ועוד )סק"ב( השולחן ערך

 פרי מגדים, כתב המנגד, היינו שרק בדיעבד אם התפלל יצא אך לא לכתחילה. 'השו"ע 'ואם טעה או עבר

 לו שאין רק חצות, עד שעות' ד אחר להתפלל צריך מקודם התפלל לא אם שגם לכתחילה סק"א()מש"ז 

 שוב שעות' ד עד דבהזיד שסוברים פוסקים יש כי נדבה בתורת אז שיתפלל וטוב. בזמנה כתפלה שכר

נדבה. וכ"כ  בתורת תפילה זו היא ,פטור הוא הדין מצד שאם ויתנה יתפלל כ"ע כלל להתפלל מצי לא

כתב שאם לא התפלל  )אות ט(הלכה ברורה . וב)הליכות עולם ח"א עמ' קעג( גרע"י. וכ"נ דעת ה)סק"ו( מ"בה

במזיד, יתפלל לאחר ד' שעות בתנאי של נדבה. ובשבת ויו"ט שאין מתפללים תפילת נדבה, אינו רשאי 

 להתפלל לאחר ד' שעות.

 רמ"אמה אךמן מנחה. צות קודם זסוברים שאפשר להתפלל בחצי שעה שלאחר ח )סק"א( ט"זוה ב"חה

. )א"א סק"ה( מגדים פרימה עולה שמיד לאחר חצות אסור להתפלל שחרית עד שיתפלל מנחה. וכן משמע

ין אנו בקיאים ורק מפני שא סובר כך, והוסיף שמעיקר הדין זמן מנחה מתחיל מיד בחצות, גר"אגם ה

 )זמן תפלה ס"ג( החיים רךדעה זו, כתב ושמא יבואו לטעות אסרו חז"ל. ומי שהתפלל בדיעבד בחצי ש

נאי, שאם הגיע זמן מנחה הרי כתב שיתפלל בחצי שעה זו על ת )ברכות כו. ד"ה עולי יומא( צל"חשיצא. וה

זו תהיה לשחרית והבאה  היא מנחה והתפילה הבאה תעלה לשחרית, ואם לא הגיע זמן מנחה, תפילה

 ה כלל.פסק שאין להקל בז )אות י( הלכה ברורהלמנחה. ב

 ב': סעיף

 הקדמת שלום קודם התפילה 

  .()ידשנינו בברכות 

 האדם מן לכם חדלו: שנאמר, במה עשאו כאילו - שיתפלל קודם לחבירו שלום הנותן כל: רב אמר"

 לזה חשבתו במה: מרא ושמואל. במה אלא במה תקרי אל, הוא נחשב במה כי באפו נשמה אשר

 במשכים: אבא רבי תרגמה! ומשיב הכבוד מפני שואל - בפרקים: ששת רב מתיב. לאלוה ולא

 אמרו. במה בנה כאלו - שיתפלל קודם חפציו העושה כל: זירא רבי אמר יונה רבי אמר .לפתחו

 "אמינא קא אסור, לא: להו אמר? אמרת במה: לו

 הראשונים נחלקו בגדרי איסור אמירת שלום קודם התפילה:

משכים לפתחו אינו אסור אלא בשאפילו  פרובינציא רבני כתבו בשם (ודוקא ה"ד. ח) יונה ר"ה . תלמידיא

 מזכיר שאינו כיון טב' דמרי אכשאומר לו לשון 'שלום' שהוא שמו של הקב"ה, אבל מותר לומר לו 'צפר

 נראה שלדעתם האיסור הוא לעשות את חברו במה. שלום. לו

ל שלדעתם האיסור הוא חברו. נ"משמע שאוסרים כל שאלה בשלום  )ו, ד( רמב"םוה )ז:( רי"ף. מהב

 מקדים. להקדים את כבוד העבד לכבוד רבו, ולכן אין זה משנה כ"כ באיזו לשון

 לעסק לראות ללכת שהוצרך שעקרונית אמירת 'צפרא דמרי טב' מותרת, אך בתנאי יונה רבנו. דעת ג

 אסור.  הלשון הז אפילו התפילה קודם פניו להקביל הולך אם אבל ענין, לשום או מעסקיו
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ה אינו שאלת שלום בפה, שאיסור אמירת שלום קודם התפיל סובר (ג"ע כד ג"ח ג"נ) ירוחם רבינו. ד

 אם ם משכים לפתחו. אבלאשמותרת גם אם משכים לפתחו, אלא האיסור הוא כריעה, והיא אסורה רק 

בכבודו של הקב"ה, כדי לפגוע לדעתו אמירת שלום אין בה ב מותר. הכנסת בבית או מקום בשום בו פגע

 הביא בשם תשובות יד(' סי תפילה ')הל חיים ארחותמשום שאינה מעשה של כבוד אלא של נימוס. גם ה

סורה גם כשאינו משכים לקמאי את החילוק בין כריעה לאמירת שלום, אך משמע מדבריו שכריעה א

מותר לכרוע אם השחר  לפתחו, ואם משכים לפתחו אסור גם ללא כריעה. ומוסיף שאם אמר ברכות

 פוגש את חברו בדרך.

 שלא כדי ליתן לו שלום, יןאמוצא את חברו בשוק שאפילו ביאר את המשך הגמ',  אמר( ה")ד א"רשב. הה

ו שלום אפילו בדרך, משום לדעתו ישנו איסור נוסף כשאומר לחבר. שיתפלל עד דבר לשום לבו יפנה

 לב כדי שיתן, טב' דמרי שהאיסור הוא גם על אמירת 'צפרא ראב"דשמתעכב לתפילתו. והביא בשם ה

היינו, ע"י  .יזכור - שוןבל משנה שהוא ומפני, שיתפלל עד אחרים בדברים כלל להתעכב אסור שהוא

לשונו מותר משום שאינו שמו של )בשונה מתלמידי רבנו יונה שבארו שכשמשנה בששואל שלא כדרך הרגילה מותר 

 .הקב"ה(

 רי"ף ורמב"ם: כל שאלה במותר.  ''צפרא דמרי טבלמידי רבנו יונה: רק 'שלום' אסור, . תא: לסיכום .

.  רבנו יונה: ד '.א דמרי טבלך במיוחד אסור גם לומר 'צפר. רבנו יונה: כשהוגבשלום אסורה. 

שמתעכב  האיסור משום . רשב"א:ההאיסור הוא כריעה לפניו, אך שאילת שלום תמיד מותרת. 

 לתפילתו.

 שלום לו ליתן וחביר לפתח להקדים לאדם אסור, תפלה זמן שהגיע : כיוןשו"עכתב ה ,

 זה ואפילו; טב רידמ צפרא לו לומר מותר אבל, שלום הוא ברוך הקדוש של דשמו משום

 פניו להקביל אלא ךהול אינו אם אבל, עסק איזה לראות ללכת כשהוצרך אלא מותר אינו

, )רבנו ירוחם( פתחול כשמשכים לו לכרוע אסור וכן. אסור הלשון זה לואפי, תפלה קודם

 הברכות לברך חילהת ואם. לפתחו משכים בלא' אפי אסורה דכריעה )אורחות חיים( א"וי

 ליתן מותר, בדרך וב שפגע אלא, לפתחו משכים אינו ואם. כך כל לחוש אין, (כ"הגה: אח)

 דמרי צפרא אלא לו יאמר לא בשוק חבירו במוצא שאפילו )ראב"ד ורשב"א( א"וי. שלום לו

 . ללשיתפ עד, כלל אחרים בדברים להתעכב אסור שהוא לב שיתן כדי, טב

ך כשחברו שואל בשלומו שכל האמור אינו אלא לפתוח לומר לחברו שלום, א )שם( דרך החייםכתב ב

 .ועוד )אות יא( ברורה הלכה, )ס"ק טז( מ"במותר להשיב בכל עניין. וכ"כ ה

 כה"ח, )סק"ח( מ"בחר. וכ"כ ההיינו מעלות הש לעניין איסור זה שזמן תפילה )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 לה הוא מנץ החמה.סובר שלעניין זה זמן תפי )סק"ג. ע"פ שעה"צ יד( ט"זה אךועוד.  )ס"ק יב(

איסור הקדימה לפתח חברו שכתבו  )דברים האסורים קודם התפילה ס"א( דרך החייםו )א"א סק"ז( פרי מגדיםה

לו למקום חברו לתן לו שלום.  אינו רק אם הולך לביתו, אלא ה"ה אם הולך בבית הכנסת מהמקום הקבוע

 ועוד. )ס"ק טו( כה"ח, )סק"ט( מ"בוכ"פ ה
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איזה עסק ואגב זה הולך לשאמירת 'צפרא דמרי טב' מותרת רק כאשר הולך  )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

שבאדם  )סק"י( מ"בור. וכתב הטב, אך ליתן לו שלום אפילו בכה"ג אס מר לו צפרא דמריחברו לולפתח 

 אלים יש להקל לומר לו אפילו שלום, אם פגעו בדרך.

אגב זה נותן לו שלום, שרי. וכתב שאם משכים לפתח חברו לראות שם איזה עסק  )א"א סק"ז( פרי מגדיםה

 משמע שאף בכה"ג אסור. גר"אוה ב"חמה אך

דוקא לגבי כריעה בלא נתינת  סובר שהקולא שאם התחיל לברך הברכות אין לחוש כ"כ, היא )סק"ב( ט"זה

ו ת דבריו, שכריעה לחוד אאביאר  פרי מגדיםשלום. אך לעניין נתינת שלום לא מהני מקצת ברכות. ה

אות ) הלכה ברורהת י"ח. בכורע ואומר שלום אסור עד שיתפלל תפילאמירת שלום לחוד מותרת, ואם 

 .פסק שאין להקל לומר שלום או לכרוע, כל עוד לא התפלל תפילת י"ח יח(

 ג': סעיף

 התעסקות בצרכיו קודם התפילה 

 )יד.(שנינו בברכות 

, שיתפלל קודם חפציו תלעשו לאדם לו אסור: אשיאן בר יצחק רב אמר אבין בר אידי רב אמר"

 "פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו צדק: שנאמר

יו לתפילה הרי הוא מבזה לעשות צרכיו קודם התפילה אפשר לומר שכשמקדים את צרכ בהבנת האיסור

ם צריך לעשות כשקם את הקב"ה. או שאפשר לומר שזוהי הוראה חינוכית, שהדבר הראשון שהאד

אסור קודם שיתפלל, אע"פ  משנתו הוא להתפלל, ולכן לקמן נראה שיש הסוברים שאפילו ללמוד תורה

 משום ביזוי לקב"ה. שאין בלימוד התורה

חות ולאחר מכן הולכים שרבים מהמדקדקים היו אומרים שירות ותשב (יח' סי) הדשן תרומתב כתוב

עיקר הקפידא היא על לעשות צרכיהם אף קודם שהתפללו תפילת י"ח, וכתב שמפשט הגמ' משמע ש

 תפילת י"ח, ולאו שפיר קא עבדי.

 ויש כתב: רמ"אוה. ח"י תפלת שיתפלל עד בצרכיו... להתעסק לו : אסורשו"עכתב ה 

 .בזה החמירל וטוב, שאמר ברוך שאמרו קודם, ברכות מקצת שאמרו לאחר, מקילין

בוקר מותר לעשות השקודם אור  )ה: ד"ה אלא(חכמת שלמה וה )מסכת תמיד נר מצוה יח( של"הכתבו ה

 מ"בדר הברכות. וביאר הסשמ"מ אין לעשות שום עניין עד שיברך  )סק"ח(אליה רבה מלאכה. וכתב ה

 לאור הבוקר. שפשוט שכוונתו היא בחצי שעה הסמוכה )ס"ק יז(

 ומותר, כביסה למכונת ינתממו כביסה להכניס שמותר פוסק הע' לו( ו")תפילה כהלכתה פ אוירבך ז"גרשה

רחה והוא מעשה שגרתי ומשמע שכל דבר שאין בו ט. התפילה לפני שבבית האשפה מהפח את לפנות

גרי"ש אים ללימודם, וכ"פ הלקנות מצרכי מזון לצורך קטנים היוצ )שם סי"ח(מותר. בדומה לכך התיר 

 .)שם( אלישיב
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 יציאה לדרך קודם התפילה 

 )יד.(שנינו בברכות 

עושה  ב"הרך, הקך יוצא לדכואמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן, כל המתפלל ואחר "

 "לו חפציו, שנאמר צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו

מעלה יש בזה. אכן מצאנו  מדברי הגמ' אין ראיה לאיסור מסויים ביציאה לדרך קודם התפילה, אלא

 קודם לדרך לצאת םלאד אסור אשיאן בר יצחק' ר אמר" )ח.( רי"ףגירסה אחרת בגמ' והביאה ה

 .טורוכ"כ ה ".שיתפלל קודם בדרך יצא "ולא )ו, ד( רמב"םשיתפלל..". וכ"כ ה

לצאת לדרך קודם התפילה  העיר שדברי הטור אינם מדוקדקים, משום שלדבריו האיסור מהר"י אבוהב

שלא בזמן. וכאן כתב כסברת  במח' לקמן האם עדיף להתפלל כשהוא בדרך בזמן, או להתפלל בביתתלוי 

לקמן אינו יכול לעצור בדרך דכתב דלא דמי,  ב"יה אך דיפה.ע הבית שתפילת שאומר (כ' סי ד"פ) ש"הרא

 קודם ולילך רוצה למהר דרכורק משום שהוא מפני שהוא הולך בשיירא, אך כאן רצונו להקדים התפילה 

 קודם חפציו סור לעשותהאי בכלל שהוא שסובר לפי שיתפלל קודם לילך לו שאסור וקאמר שיתפלל,

והוא רכיו קודם התפילה, איסור עשיית ציציאה לדרך הוא סניף מהיוצא מדבריו שאיסור שיתפלל. 

 איסור עצמי גם אם יגיע למקומו קודם סו"ז תפילה ויוכל להתפלל שם.

 שאמרו לאחר, מקילין ישו: רמ"א). ח"י תפלת שיתפלל עד, לדרך לילך ...: אסורשו"עכתב ה 

 .(הדשן תרומת. בזה להחמיר וטוב, שאמר ברוך שאמרו קודם, ברכות מקצת

כתב שהדבר  פרי מגדים. הכתב שאם אין השיירא ממתנת לו מותר לו לילך לדרך )סק"י(מגן אברהם ה

ור עשיית חפציו קודם תלוי במחלוקת הגירסאות האם איסור הליכה קודם התפילה הוא בכלל איס

 התפילה, או עניין אחר. 

בה במניין, אם יוכל להגיע  הביא השו"ע בשם האגודה שלא ישכים לילך מעיר שמתפללים )צ, יז(להלן 

גר"ז לדרך קודם התפילה. ה למקום חפצו בעוד היום גדול. מרן לא הזכיר כלל את האיסור של יציאה

)שם  אליה רבהשות. וכתב הכתב שהאיסור כאן הוא רק אם הולך לדבר הר ס"ק נג( מ"ב)שם סי"ז. הביאו ה

שנחשב כהולך  )שם ס"כ( ןערוך השולחכגון שנוסע לטיול. אך אם נוסע לצורך פרנסתו, כתב ה ק"כ(ס

ו קצת קשים, משום שהיוצא לדבר מצוה, דהרי מצוה לפרנס את אשתו וזרעו. ע"כ. דברי אחרונים אל

כי על מקרה כזה דיברה ומדבריהם הוא שכל איסור היציאה לדרך קודם התפילה הוא דוקא לטיול, 

 הגמ'?!

 משום, חפציו בעשיית שרמא יותר לדרך ביציאה להחמיר כתב שיש )או"ח סימן נח( יציב דבריבשו"ת 

 כלל. בדבר להקל אין זה טעם ולפי, טורדתו שהדרך

 72כל הפחות דרך האורכת סובר שהאיסור הוא לצאת לדרך ארוכה, ול )ח"ב פ"ז תשובה ו(אור לציון ה

 דקות, אך פחות מזמן זה אינו חשוב ל'יוצא לדרך'.

לקט הקמח נין עד אותו זמן, כתב בס או הרכבת נוסעים ובמקומו אין מכשיש שעה מסוימת שהאוטובו

ימתין עד לאחר התפילה יהיו כתב שאדם החושש שאם  )ח, יט( הלוי שבטשמותר. ובשו"ת  )החדש ס"ק לז(
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)אולם שם האפשרות עיכובים בדרכו, יכול לצאת לדרכו קודם התפילה, ויתפלל במנין כשיגיע למחוז חפצו 

 .השניה היא להתפלל ביחידות בביתו, וצ"ע מה דעתו אם יכול להתפלל במניין קודם צאתו אך בשעה מאוחרת יותר(

שמותר  (שם) אור לציוןת לכותל המערבי, כתב בשו" וכשנוסע למקום מיוחד כדי להתפלל שם, כגון

 גר"ח קנייבסקיילה. וכ"כ ההתפ קודם בצרכיו עוסק חשיב ולא, התפילה לצורך היא נסיעתו משום שכל

 . )נקיות וכבוד בתפילה תשובה קו בסוף הספר(

 אכילה קודם התפילה 

 :(י) שנינו בברכות

 לא -, דםה על תאכלו לא :דכתיב מאי: יעקב בן אליעזר רבי משום חנינא ברבי יוסי רבי אמר"

 משום חנינא ברבי יוסי ביר אמר יוחנן רבי אמר יצחק רבי אמר. דמכם על שתתפללו קודם תאכלו

 אחרי השלכת ואותי: אומר הכתוב ועלי - מתפלל כך ואחר ושותה האוכל כל: יעקב בן אליעזר רבי

 מלכות עליו קבל - זה שנתגאה לאחר: הוא ברוך הקדוש אמר. גאיך אלא גויך תקרי אל, גויך

 "שמים

אכילה לפני התפילה בשני  בדומה לעשיית צרכיו קודם התפילה, גם כאן אפשר להבין את טעם איסור

. אדם הקם בבוקר בלות. . יש חשש שיגרר אחר אכילתו וישכח להתפלל, כמו בשאר התפיאאופנים: 

כילתו לתפילה, הרי הוא מראה אצריך קודם כל לשפוך שיחו לפני ה' יתברך, כשמקדים את צרכיו או את 

 לה. בכך את הזלזול בתפילה ובבורא. ואת הקדימות שנותן לאכילה ע"פ התפי

שהרי הגמ'  הוא מדאורייתא,שסוברים  )מצוה רמח( חינוךוה )ד"ה אמר ר' יוסי( רא"הלגבי תוקף האיסור. ה

ר מדרבנן בלבד, והפסוק לעומתם דעת רוב הראשונים שהאיסוו אךלמדה מפסוק את איסור האכילה. 

 אינו אלא אסמכתא בעלמא.

כלו על הדם' דורשים חז"ל יש לדקדק שישנו הבדל עקרוני בין שתי הדרשות. בדרשא מהפסוק 'לא תא

ם חז"ל שהפסול הוא שמקבל גויך' דורשישאין לאכול קודם התפילה. אך מהפסוק 'ואותי השלכת אחרי 

ר בהל' ק"ש, ולפיו האיסור מביא את האיסו )סימן י( כלבועליו מלכות שמים לאחר האכילה. ובאמת ה

 התפילה בדוקא.קודם לאכול הוא קודם קבלת עומ"ש ולא 

ו הוא מפני הלימוד פוסק שקודם תפילת שחרית אין לטעום כלום. ונראה שטעמ )ו, ד(רמב"ם ה

 סוקים שגם בטעימה בעלמא ישנו איסור. מהפ

ידי דמשכר, אבל לא במים. ני התפילה, אך רק במסובר שישנו גם איסור שתיה לפ )סימן ל( ראבי"הה

לשתות מים קודם  ו מותרמביא את דברי הראבי"ה שלפי )א, י( רא"ש. הלא שייך גאוה משום שבמים

 הוא שאם המצוות ספר בשם (םש) עוד וכתבו (ד אות תפלה פ"ו) הגה"מו (כג' סי) מרדכיהתפילה. וכ"כ ה

שגם  פרץ רבנוהביא בשם  ימן י()ס בו , הכלמנגד בתפילתו. משיצטער מים שישתה יותר הרבה, טוב צמא

 ., ומפורש בדבריו שגם במים יש גאוהשתיית מים אסורה

הסיבה  .התפילה לפני לרפואה ומשקים אוכלים ולשתות לאכול שמותר מהר"י אבוהבהב"י כתב בשם 

אותו אלא משום צרכיו הגופניים. עושה זאת מפני ג לכך פשוטה, אדם חולה האוכל לפני התפילה אינו
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כותב שצמא ורעב הם בכלל חולים, ואם אין להם יכולת לכוין דעתם בתפילה, יכולים  )ה, ה( רמב"םה אך

ותרים לאכול כעין 'צורך לאכול ולשתות. משמע מדבריו שאין 'היתר' אכילה לצמא ורעב, אלא הם מ

 שעה' בשביל שיוכלו לכוין דעתם.

 על לברך שצריך טוב םויו בשבת אבל בחול מותר לשתות קודם התפילה סובר שדוקא טוביה רבינו

. (רג' סי קטן ץ"תשב) מ"רה בשם (טו' סי) חיים וכ"כ בארחות לשתות. אסור אכילה קודם שולחנו על הכוס

 התפלל שלא דכל שוםמכתב שהעיקר שגם בשבת ויו"ט מותר לשתות מים קודם התפילה,  ב"יה אך

 קידוש.ה קודם מים לשתות שמתירים פוסקים שיש קידוש. וכ"ש זמן מטי לא אכתי

 מותר מים אבל, לשתות ולא לאכול ולא. ח"י תפלת שיתפלל : אסור... עדשו"עכתב ה 

 . מותר ,לרפואה ןומשקי אוכלים וכן. ט"וי בשבת ובין בחול בין, תפלה קודם לשתות

ילו דבר שיש בו גאוה, אע"פ ביאר שאם הוא לרפואה מותר לו לאכול ולשתות אפ )ס"ק יב(מגן אברהם ה

 שאינו חולה. מכיון שלא עושה זאת משום גאוה אלא לרפואה בלבד.

)ס"ק  מ"בוכ"פ הסוכר.  ללא ותה קפה לשתות ומותר, המים סוכר בתוך לתת שאסור פוסק חדש פריה

תים קפה עם חברים נוספים יכולים ועוד אחרונים, וגם משום שע"י ששו )ח"ב פ"ז ס"ז( לציון אורשו"ת , כב(

 ויעןאומר ח"ד סימן יב הביא בשם שו"ת  ס"ק לא. ובשו"ת יביע כה"ח)וכ"כ לימשך בשיחה, ועי"ז יעבור זמן תפילה 

קפיד שלא לומר 'בכבוד' כי אין להביא תה או קפה, אך המחלק י ראם לומדים שיעור תורה יחד מותסימן יא ש אברהם

ישות הלב טוב שיאמר מתחילה . והוסיף שגם מי שיש לו חללהקדים כבוד בשר ודם לכבוד המקום קודם התפילה(

שתות קפה או תה עם סוכר לפסק שמותר  )ח"א עמ' קנג( הליכות עולםב אמנם עכ"פ פרשת 'שמע ישראל'.

 שכ"פ אחרונים רבים.קודם התפילה, ו

 עם קפה לשתות ,התפילה לפני לשתייה שזקוק למי מתיר ב("ה ב"פ תפילה שלמה )הליכות אוירבך ז"גרשה

שהעולם נהגו להקל בחלב  סכ"ג() ערוך השולחןוכ"כ ה .גאווה כאן אין, בכך שדרכנו כיוון. וסוכר חלב

)ח"א עמ' הליכות עולם . וב:(ברכות י )הע' עמ"ס גרי"ש אלישיבמשום שבא רק להטעים את המים. וכ"כ ה

ילה, וטוב שיאמר לפני פסק שאדם חלש שרגיל לשתות קפה בכל בוקר, רשאי לשתות קודם התפ קנד(

 .אות יד( )ח"ד סימן יב אומר יביעכן ברכות השחר וסדר הקורבנות. וכ"פ בשו"ת 

 תפלתם הצבור שגומרים עת עד נפשו על להעמיד יכול שאינו חלש כתב שאיש )ד"ה וכן( באור הלכהה

 קדיש לשמוע נ"לבהכ ילך כ"חוא מעט ויאכל בבוקר בביתו לעצמו שיתפלל לו להתיר יותר טוב נ,"בבהכ

לקט הקמח גם ב צבור.ה עם להתפלל נ"לבהכ וילך התפלה קודם משיאכל קדושה, דברי ושאר וברכו

יו"ט עד שיסיימו התפילה כתב שאדם חלש שאינו יכול להמתין מלאכול בשבת ו )הביאו הבאר היטב יא(

בית הכנסת ויכוין לבו עם לבבית הכנסת, עדיף שיתפלל בביתו בנחת ויקדש ויאכל, ולאחר מכן ילך 

 .)אות לא( הלכה ברורההציבור בתפילת שחרית ולאחר מכן יתפלל עמהם מוסף. וכ"פ ב

 ק את הגוף.תר לקחת לפני התפילה ויטמינים כדי לחזכתב שמו )סכ"ד( ערוך השולחןה

)ס"ק  מ"בכתב במפורש שאיסור זה הוא משיעלה עמוד השחר. וכ"כ ה )ו, ד( רמב"םממתי חל איסור זה? ה

, והוסיף שאם אוכל אכילת קבע דהיינו פת, או פה"ב יותר מכביצה, אסור לאכול כבר מחצי שעה כז(
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"ש חלה מצות ק"ש, וחצי שעה קודם זמן המצוה יש להחמיר קודם עלות השחר, מכיון שמזמן עלוה

 בסעודת קבע. 

תו וקם לאחר מכן, אסור להחמיר בזה, שכל שהלך לישון על מיט )ויקהל רטו(הקדוש  זוהרדעת ה אך

 ר' חיים ויטאלהביא בשם יד(  גם המג"א )ס"קועוד.  )שיו"ב א( חיד"אלאכול עד שיתפלל שחרית. וכ"כ ה

)סימן  יעקב שבר. ובתשובת שגם אם קם משנתו בחצות אסור לו לטעום קודם שמתפלל, וכן משמע בזוה

או שתה איזה דבר לחזק את  כתב בשם סידור האר"י, שר' חיים ויטאל בעצמו כשהיה לבו חלש אכל ח(

ר היום ולבו כתב שהקם קודם או ()כלל טז ס"א חיי אדםגופו, ולא אסר כי אם לאכול למלאות תאותו. גם ה

חוש לדברי לה שאע"פ שנכון להע )ה, כב( אומר יביעובשו"ת  חלש ועי"ז מתבטל מלימודו, מותר לאכול.

וכו, כיון שמדברי הגמ' מ שיסמהמקובלים להחמיר בזה, מ"מ אין למחות ביד המקלים, שיש להם ע"

 מוכח שהדבר מותר.  )תענית יב.(

 ד': סעיף

 דין הצמא והרעב 

 לאו ואם יתפלל דעתו את כויןל יכולת בו יש אם חולים בכלל הן הרי והרעב "הצמא ב()ה,  ם"רמבה כתב

אכול לפני התפילה, אלא הם כפי שביארנו לעיל, הרמב"ם לא 'מתיר' ל. וישתה" שיאכל עד יתפלל אל

 מותרים לאכול כעין 'צורך שעה' בשביל שיוכלו לכוין דעתם.

 יתפללו נמי דהני אפשר פילה,בת כך ם אין אנו מכוונים כלשכיו )סימן צח(העיר, שלפי מ"ש לקמן  ב"יה

 בידם. רשותה ם"הרמב על לסמוך והרעב הצמא רצו אך הוסיף שאם. וישתו יאכלו כ"ואח

 יתפלל, דעתו כויןל יכולת בו יש אם, החולים בכלל הם הרי, והרעב הצמא :שו"עכתב ה ;

 . וישתה שיאכל עד יתפלל אל רצה אם, לאו ואם

 ה': סעיף

 התחיל לאכול קודם עלות השחר 

ק אכילתו כשמגיע זמן אדם שהתחיל לאכול לפני עלות השחר, נחלקו הראשונים האם צריך להפסי

את  שרק כשאדם מעדיף יק. ונראה להסבירסובר שאין צריך להפס )ד"ה כל האוכל( רשב"אתפילה. ה

אין בהמשך האכילה מעשה ול, אכילתו ע"פ התפילה, יש בכך זלזול בבורא, אך אם התחיל לפני כן לאכ

 זלזול. המראה 

 דאסמכוה הכא להפסיק, שאני שמפסיק. ואע"פ שבמנחה א"צ סוברים כל( ה"ד. )ה יונה רבינו תלמידי אך

  .(כו יט, ויקרא) הדם על תאכלו דלא לאו ואיכא אקרא

 להפסיק צ"שא א"וי. להפסיק צריך, השחר עלות קודם לאכול התחיל אםו: שו"עכתב ה . 

סעודה עד שיעלה עמוד השאסור להתחיל לאכול בלילה אם יודע שתמשך  )ס"ק יד( מגן אברהםכתב ה

 השחר כגון בסעודה גדולה, אך העיר שאינו מוכרח כ"כ. 
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 ו': סעיף

 איסור לימוד תורה קודם התפילה 

  )ה.(שנינו בברכות 

, מטתי לפני שתהא תפלתי לע - ימי כל מצטער הייתי דברים שני על: אומר בנימין אבא, תניא"

 "למטתי סמוך: אימא אלא.. .לדרום צפון בין נתונה שתהא מטתי ועל

 כשעמדתי בתורה לעסוק שלאו מלאכה לעשות שלא נזהרתי ימי כל - למטתי סמוך רש"יפירש  .א

 .ואתפלל שמע קריאת שאקרא עד ממטתי

לימוד וישכח להתפלל. מפרש שלפי רש"י האיסור הוא שמא יהיה טרוד ב )פ"א סימן ז( רא"שה

 ית הכנסת, ומשום כךואינו רגיל ללכת לבלכן כתב שמדובר על אדם המתפלל בבית המדרש 

ישכח, ולכן מותר לו יש חשש שישכח. אך משמע שאם רגיל להתפלל בבית כנסת, אין חשש ש

 ללמוד לפני התפילה.

ם לומד לעצמו, אך אם אכתבו בדעת רש"י, שהאיסור הוא רק  )ג. ד"ה על( די רבנו יונהתלמי

בים דוחה את האיסור פני שהזכות ללמד את הרלאחרים יכול ללמוד לפני התפילה, ממלמד 

נו זקוקים למתיר של ללמוד לפני התפילה. העולה מדבריהם הוא שהלימוד בפנ"ע אסור וא

 שהתפילה דכיון השעה ורויעב ישכח שמא חיישינן סור זה. "ולא'זכות הרבים' כדי לדחות אי

 ויתפלל". ויזכור לדבר לבו יתן יום בכל אותה להתפלל הוא דרך

 )יד:(פילה, שהרי לקמן דחו את דברי רש"י שאפילו ללמוד אסור קודם ת )ד"ה אימא( תוספותה .ב

ומוכח  '.וכו ש"ק זמן אמט כי ש"ק וקרי פרקיה ומתני ומברך ידיה ומשי מקדים דרב אמרינן

 שהיה לומד לפני תפילתו.

 בבית להתפלל גילשר מי והיינו, תפלה זמן משיגיע אסור, ללמוד : אפילושו"עכתב ה 

 ש"ק זמן ויעבור יהבגירס מטריד דלמא למיחש דאיכא, נ"לבהכ לילך רגיל ואינו מדרשו

 רגיל אינו אם אפילו, לאחרים מלמד הוא ואם. מותר, נ"לבהכ לילך שרגיל מי אבל; ותפלה

 ילמדו לא ואם הוא ולגד דבר הרבים דזכות, עוברת שהשעה כיון מותר, הכנסת לבית לילך

 .(ו"ק' סי ל"ע) ללמוד יוכלו ולא יתבטלו עכשיו

צריך לות השחר שוב אינו שאם התחיל ללמוד קודם ע )ס"ק לא( מ"בכתב ה: התחיל ללמוד קודם עה"ש

ק ולקרותה, כיון שהתחיל שצריך להפסי )סימן ע סק"ב( אליה רבהה ק"ש, דעתלהפסיק. ולגבי הפסקה ל

 מקל בזה, אא"כ יעבור הזמן. )ס"ג( לבושה אךלאחר שהגיע זמנה. 

אחר שעלה עמוד השחר מותר לועוד סוברים שגם  )סק"ה( ישועות יעקבה: לימוד קודם הנץ, לאחר עה"ש

. )ס"ק לא( מ"בלה. וכן הביא הללמוד, כל זמן שלא הגיע זמן סמוך לנץ החמה שראוי להתפלל בו לכתחי

פילין, ולהתפלל כל התפילה שיחשב כמה זמן לוקח לו להתעטף בטלית ולהניח ת )אות מז( כה"חוביאר 

 החמה. כסדרה, כך שיגיע לשמונה עשרה בזמן הנץ
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מוד, וא"כ אין כ"כ חשש שימשך כתב שגם אם יש לו קצבה יומית לל )כלל טז ס"ג( חיי אדםה: לימוד קצוב

ו גר בישוב, אע"פ שמצוה שלכן מי שנמצא בדרך א )ס"ק לג( מ"בולכן כתב ה בלימודו, אפ"ה אסור.

כף כדי תפלל מוטב שית להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, מ"מ כיון שאסור ללמוד קודם התפילה,

 שלא יתבטל מלימודו.

שאינו  -שאם אמר לחברו  ()דברים האסורים קודם התפילה ס"י החיים דרךהכתב  :ביקש מחברו שיזכירנו

 .)ס"ק לד( מ"בוכ"כ הלומד, שאם יטרד בגרסא יזכירנו שלא יעבור הזמן, מותר ללמוד. 

מוד משעלה עמוד השחר, כתב שאף שמדברי השו"ע נראה שאסור לל )אות מז( כה"ח מעלת לימוד זה:

כתב  )אות לג( ברורה הלכהב אךמ"מ מאחר שיש מעלה גדולה בלימוד זה, יש לסמוך על המקלים בדבר. 

 כדעת מרן שאסור ללמוד לאחר עלות השחר. 

 ז': סעיף

 פרות וכניסה למרחץ קודם התפילהסת 

איסור עשיית צרכיו קודם  עשיית צרכיו קודם תפילת מנחה וביןנקודה נוספת המבדילה בין איסור 

ך לגבי תפילת שחרית כתב אתפילת שחרית, היא תספורת וכניסה למרחץ, שאסורה לפני תפילת מנחה, 

, ביום שם נכנסין העם שרוב יהמצו דבר שהוא למנחה סמוך אלא שלא גזרו מפני" שמותר, )ו, ז( רמב"םה

 ". בו גזרו לא שאינו מצוי דבר בשחר אבל

 למנחה סמוך לאא גזרו שלא, לשחרית סמוך למרחץ וליכנס להסתפר : מותרשו"עכתב ה 

 . המצוי דבר שהוא

 אסורים ובורסקי דין אך, דבלב ומרחץ לתספורת ם מתייחסים"הרמב שדברי סובר )א"א טו( מגדים פריה

 .)ס"ק לו( מ"בוכ"כ ה למנחה. סמוך שאסורים כשם לשחרית סמוך

ל משעלה עמוד השחר גם שכל אלו מותרים רק עד שיעלה עמוד השחר, אב )ס"ק יב( אליה רבהכתב ה

 .שהמחמיר בזה גם סמוך לעלות השחר תע"ב )ס"ק נג( כה"חזה אסור. וכתב 

 

רך ארעי קודם תפילת דשמותר לרחוץ במקלחת כל שהיא  )ח"ט סימן א אות ב( הלוי שבטכתב בשו"ת 

משום שאינה דומה לרחיצה  (לו )אות הלכה ברורהשחרית, וכ"ש לטבול במקוה קודם התפילה. וכ"פ ב

 בבית המרחץ שהיא רחיצה של קבע. 

ן לרחוץ את כל הגוף לפני כתב שאי )לשכנו תדרשו ח"א קונטרס הל' תפלה עמ' רעה סי"ד( גרי"ש אלישיבה אך

)מאמ"ר  אליהו גר"מוה קלחת.ה מותר אך רק ע"י מהתפילה, אך אם רוחץ כל גופו בשביל הטבילה במקו

ודעת  כנה לתפילה ומותר.סובר שאם הרחיצה היא כדי שיתפלל בגוף נקי הרי היא נחשבת כה ט, מו(

 לא טבילה, אך בלי סבון. שאולי אפשר להקל במקלחת אף ל )מאור השבת ח"ב עמ' תקפז( גרש"ז אוירבךה
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ל יום, מותר לו לעשות כן פסק שהרגיל לגלח שערות זקנו במכונת גילוח בכ )אות לו(הלכה ברורה ב

רי הפוסקים וזאת ע"פ דב קודם תפילת שחרית, ואפילו אחר הנץ החמה. ואינו דומה לתגלחת הראש.

להתגלח לאחר שעלה עמוד  אסר )ח"ב פ"ז ס"ט( לציון אורבשו"ת  אולם שהקלו בזה לפני תפילת מנחה.

 .)אך לפני עלות השחר אין להחמיר בזה( ף זה בכלל עשיית צרכיוהשחר, שא

 ח': סעיף

 תפילה בדיעבד מעלות השחר 

 )ל.(שנינו בברכות 

 שמע קריאת זמן מטי הוה כיו, ומצלי מקדמי הוו לאורחא למיפק בעו הוו כי ולוי דשמואל אבוה"

, ומנענע לולב, ותוקע שופר לו ביאיןמ - לדרך לצאת השכים: דתניא - תנא האי כי; כמאן .קרו

, מתפלל - בספינה או בקרון לישב השכים. קורא שמע קריאת זמן וכשיגיע, בה וקורא מגילה

 שמע קריאת קורא כך ביןו כך בין: אומר אלעזר בן שמעון רבי; קורא שמע קריאת זמן וכשיגיע

: סבר ומר; עדיף מעומד תפלה: ברס מר -? קמיפלגי במאי. לתפלה גאולה שיסמוך כדי, ומתפלל

 "עדיף לתפלה גאולה מסמך

 לכוין שיכול -עדיף  מעומד תפילה .יתפלל כ"ואח ,ויקרא ש"ק זמן שיגיע עד ימתין -ש "ק קורא רש"יופי

 .במהלך ךבדר להתפלל יצטרכו שלא בביתם מעומד להתפלל מקדימין היו לפיכך לבו,

שאם כדבריו,  (כ' סי) ש"ראוה (אבוה ה"ד) תוספותהכתבו  אך. עמוד השחר קודם מקדמי דהוו רש"יעוד פ

 עיקר אינו ועדיין ים קודם הנץ,שהיו מקדימ ר"חלא היו יוצאים כלל שהרי עדיין אינו יום. לכן פרשו כ

  תפילה זמן

 ולסטים, חיות גדודי שם איןש במקום נמי אי בשיירא, ביוצא ברייתא דהאי (ולענין ה"ד: ח) א"רשבה כתב

 'מביאין ל יו"ט שהרי קתניומה דמשמע שמדובר ע השחר. עמוד משעלה לקרות לו היה ש"ק כן לא דאם

 התחום תוך לדרך לצאת כיםדבמש (הא ה"ד. ל) א"הרשב והיאך אפשר לצאת לדרך? תירץ ותוקע' שופר לו

 בורגנין. ידי ועל לתחום חוץ עסקינן, או

 עמוד שעלהמ להתפלל יכול, לדרך להשכים שצריך כגון, הדחק בשעת :שו"עכתב ה 

 שיתכוין דהיינו, הדרך על ש"ק לקרות לו אפשר אם). זמנה שיגיע עד ש"ק מלקרות וימתין השחר

 גאולה סומך ינושא פי על ואף, (א"הרשב בשם י"ח. ב"נ' סי לעיל שנתבאר וכמו ראשון בפסוק

 ויסמוך מהלך הואו בזמנה שיתפלל ממה, מעומד בביתו שיתפלל טפי עדיף הכי, לתפלה

 .לתפלה גאולה

 לא שעדיין אף כתקונה ביתוב ויתפלל ש"ק יקרא ע"לכ הזמן הזה הגיע כתב שאם )ס"ק טז(מגן אברהם ה

 הדחק. שעת שהוא כיון החמה הנץ
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 פוסקים כאידך דנוהגים משום ואפשר בזה, זהריןנ אין העולם שרוב יז(-)ס"ק טזמגן אברהם עוד כתב ה

 בדרך הוא פלה. ואםלת גאולה סמיכת עם בדרך מתפללין כ"ע ,עדיף לתפלה גאולה דמסמך ל"דס

 ברכותיה עם ש"ק הפעם ודע יקרא למלון וכשיבוא ברכות בלי ש"ק יקרא ש,"ק זמן שיעבור ומתיירא

 מיושב או מהלך בדרך כ"ג ח"י יתפלל ודאי תפלה זמן גם שיעבור רואה הוא ואם לתפלה. גאולה ויסמוך

 .)ס"ק מב( מ"בוכ"כ ה .א"א יז(ג "פמ)

 עד להתפלל להתאחר נכון מעריב שם להתפלל במלון לבוא ויכול בלילה שכשנוסע )ס"ק מב( מ"בכתב ה

 עמוד יעלה כך בתוך מאש לחוש ויש העגלה על ישן שהוא לא אם בדרך בעודו יתפלל ולא שם בואו

 הבית. בני שם שיבלבלוהו להתפלל מנוחה מקום שם לו יהיה לא שמא ירא שהוא או השחר,

 

 באורציין לדברי ה )סק"מ(מה הוא הזמן שמותר ממנו להתפלל כאשר ישנו דחק או אונס מסויים? המ"ב 

שדווקא אחר שהאיר מזרח מותר להתפלל, אך קודם לזה אינו חשיב להגיע זמן  )ס"א, ד"ה ואם( הלכה

. ולכן לדעתו פועלים הצריכים להגיע למקום עבודתם ()ח"ב פ"ז ס"ג לציון אורתפילה. וכן מתבאר מדברי ה

, אלא רק משיאיר המזרח דקות לפני הנץ( 72)שהוא בשעות הבוקר המוקדמות, לא יתפללו בעלות השחר 

מבואר שההיתר האמור כאן להקדים את התפילה  )ב, ח( דעת יחוהבשו"ת  אולם. דקות לפני הנץ( 50)שהוא 

ח.השחר ולא רק משיאיר המזרמעלות  מחמת דחק או אונס, הוא
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 ובבית הכנסת

 ובו כ"ז סעיפים

 ב': -סעיפים א' 

 תפילה ע"ג מקום גבוה 

  :(י) שנינו בברכות

 אלא, ויתפלל גבוה במקום דםא יעמוד אל: יעקב בן אליעזר רבי משום חנינא ברבי יוסי רבי ואמר"

 גבי על לא אדם יעמוד אל: הכי נמי תניא'. ה קראתיך ממעמקים: שנאמר, ויתפלל נמוך במקום

 גבהות שאין לפי, יתפללו נמוך במקום אלא, ויתפלל גבוה במקום ולא שרפרף גבי על ולא כסא

 "ףיעט כי לעני תפלה: וכתיב', ה קראתיך ממעמקים שנאמר, המקום לפני

חיובית, שיש להתפלל דוקא ההגמ' מביאה שני לימודים למקום התפילה. מהלימוד הראשון עולה הדרך 

שלילה, שאין להתפלל הע"ד  הואהלימוד השני ונלמד מהפסוק 'ממעקים קראתיך'. ובמקום נמוך, 

 במקום גבוה לפי שאין גבהות לפני המקום.

 שלשה גבוה במקום עמודי כיצד?... לא קוםהמ כמה הוספות "תקון )ה, ז( רמב"םע"ג הגמ' הוסיף ה

 בו יש אם גבוה בנין היה, כסא גבי על ולא ספסל גבי על ולא מטה גבי על ולא, ויתפלל יותר או טפחים

 מוקף היה אם וכן, בו לללהתפ ומותר כעליה הוא הרי הבית שיעור שהוא אמות ארבע על אמות ארבע

 גבהו שאין מפני בו להתפלל מותר אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף רוחותיו מכל מחיצות

 .לעצמו" רשות חלק שהרי ניכר

 בוהים ג' אסור, לפי שישאינם גהם הסביר שאם עומד על מיטה, כסא או ספסל גם אם  מהר"י אבוהב

בדברי הרמב"ם לא מצויין שבתפלתו. אך יש להעיר  יתכוין ולא יפול שמא טרוד שהוא לטירדא לחוש

כל מקרה מכיון שעומד ב"ג הכלים דוקא אם הם בגובה ג', ואפשר שלשיטתו הדבר אסור בעמידה ע

 במקום המגביהו.

 בה. לן לית' ימ בפחות אבל' י בגבוה אלא הקפידו שלא סובר (נב' סי תפלה) חיים ארחותה

מותר.  וספסל כסא גבי על ילואפ ,לציבור להשמיע כוונתו שאם (ז"ה ה"פ תפלה המנוחה ספר) מנוח ר"ה כתב

 רבינו , וכ"כמתתיה רב בשם .(ח יא 'סי) בו והכל ,אבוהב י"מהרו (ו נתיב ג דרך תפלה) מועד אהל בספר וכ"כ

 ועוד.  גאון חנוך רב בשם :(כה ד"ח ג"נ) ירוחם

 ואפילו) ספסל גבי לע ולא כסא גבי על ולא מטה גבי על יעמוד לא, : המתפללשו"עכתב ה 

 או, חולה או זקן היה כ"א אלא, גבוה מקום גבי על ולא, (א"מהרי בשם י"ב, שלושה גבוהין אינן

 . לצבור להשמיע כוונתו שהיה
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 אמות' ד על אמות' ד וב ויש' ג גבוה היה. טפחים' ג, שאמרו גבוה מקום שיעור: סעיף ב ,

 על' ד בו אין פי על אף, מחיצות מוקף היה אם וכן. בו להתפלל ומותר כעלייה הוא הרי

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

דוע התירו לזקן או חולה מאך א"כ יש לשאול  לל במקום גבוה הוא משום ביעתותא.הטעם שאין להתפ

ריחום טאפשר שבהם לא השתירץ  )סק"א( מגן אברהםלהתפלל במקום גבוה, וכי אין להם ביעתותא?! ה

 רבנן, או שמדובר בכה"ג דליכא ביעתותא.

 )סק"א( אליה רבהה אךם. סוברים שמותר להתפלל ע"ג כלים הפחותים מג' טפחי )סק"א( ט"זוה ב"חה

 .)אות ג( כה"חוכ"נ מדברי  סובר כשו"ע.

 דבעינן מחיצות מד' רוחות. ק יג()ס"שגובה המחיצות צריך להיות י' טפחים. והוסיף  )ס"ק יב( כה"חכתב 

 בא"חה אך .רכות י: ד"ה לא יעמוד()מאור ישראל ב גרע"יורק במקום אונס אפשר להקל בג' מחיצות. וכ"כ ה

 יצות. כתב דסגי בב' מח )ס"ג(ערוך השולחן ג' מחיצות. הב דיכתב ד )יתרו, ג(

 ג': סעיף

 תפילת האומנין בראש האילנות 

 )טז.(שנינו בברכות 

 :גמרא. בתפלה כן עשותל רשאין שאינן מה, הנדבך ובראש האילן בראש קורין האומנין: משנה"

 ושאר, התאנה ובראש הזית שברא ומתפללין, הנדבך ובראש האילן בראש קורין האומנין: רבנן תנו

 לפי, ומתפלל למטה יורד כך ובין כך יןב - הבית ובעל. ומתפללין למטה יורדים - האילנות כל

 עליו" מיושבת דעתו שאין

 ויכולים מרובים ענפיהםש מפני בהם שעוסקין בזמן - התאנה ובראש הזית בראש מתפללין רש"יפי

: מתפללין אין אילנות ארבש אבל בראשן מתפללין לפיכך ליפול פחד שם ואין בדוחק שלא שם לעמוד

 שהוא למלאכה משועבד אינו דהא - ומתפלל יורד: אילנות משאר בין מתאנה בין כלומר - כך ובין כך בין

 לא מלאכה ביטול מפני ועליםפ אצל הקלו ואם מבעתותו - עליו מיושבת דעתו שאין לפי: עצמו ברשות

 הבית. בעל אצל הקלו

לעשות מלאכה  ולה באילןביאר שאין איסור להתפלל בראש התאנה, דמכיון שע (יג סימן ב"פ) ש"ראה

נראה שהאיסור דבריו מה שיכול להתפלל אלא שאין דעתו מיושבת עליו. ילחשוב כאדם שעולה לע

תו מותר. היוצא מכך הוא להתפלל במקום גבוה הוא דוקא כשעולה למטרת תפילה, אך כשעולה למלאכ

פני הגבהות לפני המקום, משהאיסור להתפלל במקום גבוה אינו מפני שחייב להנמיך את עצמו, אלא 

 ואיסור זה הוא דוקא כשעולה במיוחד לתפילה ולא למלאכה.

 משאר יותר הרבה ענפים הםל שיש שיכול להתפלל בראש הזית מפני (האומנין ר"ת ה"ד. ט) יונה ר"ה דעת

 בשאר אבל ,שם שיתפללו רואמ ולפיכך ממלאכתן, ויתבטלו ובירידתן בעלייתן גדול טורח יש אילנות

 ירדו. ביטול דליכא אילנות
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 ובראש הזית אשבר להתפלל יכולין הבית לבעל מלאכה שעושין : האומניןשו"עכתב ה 

 מלאכתם לעשות עלוש דכיון, ויתפלל גבוה מקום ג"ע יעמוד לא משום בזה ואין, התאנה

 משאר הזית נהשנשת והטעם. לירד צריכים, אילנות ובשאר; לעלייה שעלה כמו הוי

 בעלייתם גדול טורח ויש, אילנות משאר יותר הרבה ענפים להם שיש מפני, אילנות

 דליכא ילנותא שאר אבל, שם שיתפללו אמרו ולפיכך ממלאכתם ויתבטלו, ובירידתם

 אינו דהא, התפללל לירד צריך והתאנה הזית מראש אפילו, הבית ובעל. ירדו, ביטול

 לא, מלאכה יטולב מפני פועלים אצל הקילו ואם עצמו ברשות שהוא, למלאכה משועבד

 . הבית בעל אצל הקילו

 ד': סעיף

 תפילה בבית שיש בו חלונות 

  :()לד שנינו בברכות

: שנאמר, חלונות שם ישש בבית אלא אדם יתפלל אל: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר"

 "ירושלם נגד בעליתה ליה פתיחן וכוין

"ז צריך שיהיו פתוחין ולפ .נכנע ולבו יםשמ כלפי מסתכל שהוא, לבו שיכוין לו שגורמין - חלונות רש"יפי

 להתפלל כדי ירושלים כנגד יםפתח או חלונות לפתוח "וצריך )ה, ו( ם"רמבלאותו הרוח שמתפלל. וכ"כ ה

 האור ראיית ידי שעל פנימ הוא שהטעם לומר אפשרד כתבו (בבית ה"ד: כד) יונה ר"ה תלמידיכנגדן". 

 כדאיתא המזרח, כנגד החלונות יםפתוח שיהיו לומר רוצה נמי אי כראוי, לכוין ויוכל יותר דעתו תתיישב

 תפילתו ותהיה יותר המקום נגדכ בתפילתו יכוין הזאת ההבטה י"שע מפני ירושלם נגד (יא ו, דניאל) בקרא

 ומקובלת. רצויה

ה לעורר את כוונת האדם ע"י לכיוון ירושלים, עניינ החלונות שפתיחת מבאר רטז(' סי )בתשובה ם"רמבה

 אך לא וב לפתוח החלונות,שיחשוב שהוא כנגד ירושלים. ושם חידש שרק במקום תפילה ליחיד יש חי

 . רבים של תפילה במקום או כנסיות בבתי

 זוהרב אבל הפוסקים דבריב ולא בתלמוד נתפרש לא הכנסת בבית להיות שצריך החלונות מספר לענין

 נכמס. דסו לסיבת חלונות ב"י בו להיות שצריך .(רנא פקודי, אלה )פרשת כתבהקדוש 

 וטוב, כנגדן תפלללה כדי, ירושלים כנגד חלונות או פתחים לפתוח : צריךשו"עכתב ה 

 . חלונות ב"י נ"בבהכ שיהיו

 לשמים עיניו ישא וונתוכ כשנתבטלה מ"מ למטה, עיניו שיתן כתב שאע"פ שצריך )סק"ד( מגן אברהםה

 . )אות ח( כה"חוכ"כ  תפילה.השיסתכל בשמים קודם  ב"חכתב בשם ה סק"ד()סי' צ הכוונה. והמ"ב  לעורר

שאפילו בבית הכנסת כשמתפלל עם הציבור נכון לזהר  )א"א סק"ד(פרי מגדים למד מדברי ה )סק"ח(המ"ב 

ובלבד  בזה. וכ"ש כשמתפלל בבית יחידי שצריך לזהר בזה לכתחילה. וכיוון החלונות יהיה להיכן שירצה,
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שצריך לעשות את  )ס"ק כא( כה"חירושלים. ואם מתפלל בירושלים, כתב שיהיה גם בצד שמתפלל ל

 שמתפלל כנגדו. החלונות אל הצד

בבית הכנסת גבוהים למעלה ששיש נוהגים לעשות את החלונות  )סימן כז ד"ה מ"מ( סופר חתםכתב בשו"ת 

כתב שמדברי  )ס"ז( וך השולחןערה. )אות כה( כה"חוכ"כ מקומת אדם, כדי שלא יסיח דעתו בשעת תפילה. 

מסתכל בהם, ויתכן שלכן  שלאהזוהר משמע שהקפידא היא להתפלל בבית כנסת שיש בו חלונות, אע"פ 

כוונה, יכול לעשות כך גם אם לא נהגו כיום להתפלל דוקא כנגד החלון. ומ"ש שיסתכל בחלון לעורר ה

 לא עומד ממש כנגד החלון.

 ה': סעיף

 תפילה במקום פתוח 

 בבקתא". דמצלי מאן עלי חציף: כהנא רב "אמר )לד:(שנינו בברכות 

 .נשבר ולבו, מלך אימת עליו חלה צניעות במקום שכשהוא, בבקעה - בבקתא דמצלי רש"יופי

 על אף נסתר במקום סתתרלה בוראו לפני נכנע ואינו מגולה במקום שהוא שמאחר כתב אבוהב י"מהר

 בראשית) לכאורה קשה, הרי כתיבכתבו ש (חציף ה"ד) תוספותה פנים. עז זה הרי עיניו מנגד נעלם שאין פי

ם שזהו מקום קדוש הראוי המוריה, ומשו בהר מיירי ותרצו דהתם בשדה'! לשוח יצחק 'ויצא (סג כד,

אדם לעבור. ומשמע שטעם  או שהבקעה שאין להתפלל בה היא כשרגילים בני לתפילה אין בכך בעיה.

 האיסור הוא שמא יפסיקוהו עוברי דרכים. 

ה כתב בשו"ע טעם אחר. זהתקשה בתירוצו השני של התוס', דא"כ מדוע קראו חצוף?! ומטעם  ב"יה

ינו משום שמא יפסיקוהו, מפרשים שהאיסור להתפלל במקום שיש עוברי דרכים א )סק"ב( ט"זוהב"ח ה

 )סק"ו( אברהם מגןתפילה. הלאלא שהוא חוצפה להתפלל כשבני אדם עוברים, שהרי אינו מקום צניעות 

א מפני שמראה שעוברי רש שבאמת האיסור הוא שמא יפסיקוהו עוברי דרכים, והחוצפה כאן הימפ

 דרכים אינם יכולים לבטל את כוונתו. 

ים שאין בכך איסור ממשי אלא לא הביאו את דינו של רב כהנא, ויתכן שמסביר ש"ראוה ם"רמבה, ף"ריה

 תיו של האדם.שייך למידו עזות פנים, ולכן לא שייך לפסוק הלכה זו למעשה, שדין זה

 חלה צניעות םבמקו שכשהוא מפני, בשדה כמו, פרוץ במקום יתפלל : לאשו"עכתב ה 

 . נשבר ולבו מלך אימת עליו

 בבית להתפלל יותר טוב ה,בקעאו  חלונות בו שאין בית לו נזדמן שאם )מש"ז סק"ב( פרי מגדיםה כתב

 .)סק"י( מ"בחלונות. וכ"פ ה בו שאין

 שם כשיש מ"ומ בשדה, לללהתפ מותרים ע"לכ דרכים בשם הפמ"ג והחי"א שעוברי )ס"ק יא( מ"בכתב ה

שעי"ז חשיב קצת למקום  ו,דרכ איחור עליו קשה אין אם ויתפלל ביניהם שיעמוד יותר טוב ,אילנות

 ז."ע לסמוך אין בביתו וכשהוא צנוע,

דמי.  שפיר מקורה שאינו אף מחיצות מוקף דבמקום כתב . הביאו השע"ת ג('ט סימן א")ח כהונה בתי בספר

 כ"בבה מתפללין שכן המנהג פשוט בירושלים שהציבור )סק"ב( ברכי יוסף. וכתב ה)ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה
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 הסכים וכן מדרשות. בבתי בחצירות וערבית מנחה מתפללין דמתיבתא ורבנן ,מקורה שאינה במקום

כתב שע"פ הזוה"ק צריך בית ממש ולא  זהב סק"ג( )זר שולחן הטהורב אמנם. )סימן צ( אדמה מזבח בספר

, א"צאף מחיצות סגי במחיצות, וכתב לחלק בין ירושלים לשאר מקומות, שבירושלים סמוך למקדש 

לבו נכנע מפני קדושת המקום, ולכן נוהגים להתפלל בכותל המערבי אף שאין מחיצות וקרוי, וא"צ ש

 להדר ליכנס למקום המקורה. 

 ו': סעיף

  בחורבהתפילה 

  .(ג) שנינו בברכות

 ירושלים מחורבות אחת לחורבה ונכנסתי, בדרך מהלך הייתי אחת פעם: יוסי רבי אמר, "תניא

 שסיימתי לאחר. תפלתי מתישסיי עד לי והמתין הפתח על לי ושמר לטוב זכור אליהו בא. להתפלל

 מה מפני, בני: לי ואמר! יומור רבי, עליך שלום: לו ואמרתי! רבי, עליך שלום: לי אמר תפלתי

 שלשה מפני, רבנן ... תנו!רךבד להתפלל לך היה: לי ואמר. להתפלל: לו אמרתי? זו לחורבה נכנסת

 "המזיקין ומפני המפולת מפני, חשד מפני: לחורבה נכנסין אין דברים

התקשו  תניא ועוד(אמת ברכות ג. ד"ה  )מחז"ב סק"א, שפת"ואין מתפלל בחורבה". האחרונים  )ה, ו( רמב"םכתב ה

יסור הוא ברור ואינו משנה מדוע הרמב"ם לא סייג את האיסור לפי האמור בגמ'! אלא ע"כ משמע שהא

 אם נכנס עם שנים נוספים וכו'.

 המזיקים ומפני המפולת ומפני חשד מפני, בחורבה : ולאשו"עכתב ה . 

 למיחש ליכא שם כנסיןנ םשני ואם למפולת, למיחש ליכא חזקה סובר שבחורבה )סק"ח(מגן אברהם ה

שבכל אלה  ומשמע לדעתו כשלשה. וירח כשנים ואבוקה שם,א"כ ידוע שהמזיקים רגילים א למזיקין,

 בריאה היא אם בה ליכנס מותר שנים הם שאם פרי מגדיםיכול ליכנס ולהתפלל בחורבה. ולכן כתב ה

 .)ס"ק יד( מ"בבשדה. וכ"פ ה ועומדת וחזקה

 ז': סעיף

  בית הכנסתתפילה אחורי 

 )ו:(שנינו בברכות 

 אמר. יתהלכון רשעים בסבי: שנאמר, רשע נקרא הכנסת בית אחורי המתפלל כל: הונא רב אמר"

. בה לן לית - כנישתא ילב אפיה מהדר אבל, כנישתא לבי אפיה מהדר דלא אלא אמרן לא: אביי

 אידמי, זייהח, אליהו חלף .כנישתא לבי אפיה מהדר ולא כנישתא בי אחורי מצלי דקא גברא ההוא

 "וקטליה ספסרא שלף? מרך קמי קיימת בר כדו: ליה אמר. כטייעא ליה

 מעין '(ג פרק) דמגילה בתוספתא תניא והכי במזרח היו הכנסת בית פתחי כל - הכנסת בית אחורי רש"יפ

 לבית פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל, למזרח ואחוריהם למערב פניהם, ומשכן מקדש
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 לבי אפיה מהדר בדלא לאביי לה מוקי הונא דרב והא, לפניו מתפללין שהצבור במי ככופר נראה הכנסת

 .כנישתא

וון האחר שכל הציבור לל לכיני שמפנה גבו לבית הכנסת, וגם מתפמרש"י עולה שהאיסור הוא מפ

אחורי בית הכנסת נקרא רשע:  כתב שישנם ג' טעמים מדוע המתפלל (יצחק' ור ה"ד: ג) יונה בנורמתפלל. 

 מתפללין הכנסת שבבית אותם .ב. בחוץ, אך אם פניו לבית הכנסת אין איסור והוא בפנים שכולם . מפניא

. ולכן גם כשעומד בבית הכנסת הכנסת בית כלפי אחוריו .גהמערב.  כלפי ופניו מתפלל והוא מזרח כלפי

ית הכנסת ומשתתף עם הציבור. למערב, אך אם עושה כן אינו נקרא רשע כיון שעומד בבאין לו להתפלל 

  רשע. נקרא ואם היה עומד בחוץ ומתפלל לכיוון שהציבור מתפללים אינו

חד והוא מתפלל לכיוון אחר, ארבנו יונה כתב שלפי פירוש ג' אין בעיה בכך שכולם מתפללים לכיוון 

אילו עומד לפני הכפורת, כשהעומד אחורי הכפורת יראה עצמו  ת ל.()ברכווהביאו ראיה לזה מדתניא 

ים עם ישראל ועומד לפני בפנ כפורת ויראה בלבו כאילו היהכלומר יחזיר פניו לקיר מערבי ששם ה

 הכפורת עצמו.

רי בית הכנסת הוא הצד של מביאים פירוש אחר בדעת רש"י, לפי פירושם אחו )ו. ד"ה אחורי( תוספות

דש, וכשמפנה גבו לבית ש. וכשמתפלל אחורי בית הכנסת עומד ליד הקיר של ארון הקוארון הקוד

ירוש זה, ולדעתם אדם זה אך תוס' דוחים פ .המתפללים כל של התפילה הכנסת נמצא מתפלל לכיוון

 המתפללים. פלל לכיוון ההפוך של התפילה משארנקרא רשע שהרי הוא מת

". הכנסת לבית פניו החזיר ןאם כ אלא הכנסת בית אחורי ולא בחורבה מתפלל אין"כתב  )ה, ו(רמב"ם ה

יט. מהדו' בלאו ' סי פריימן' מהד, קנ' סי הדור פאר ת"שו)בדבריו לא מבואר מהו אחורי בית הכנסת, אך בתשובה 

וון בית הכנסת. ולכאורה אין זה נראה שגם אם מתפלל ליד ארון הקודש, חייב להפנות פניו לכי (סימן רצ

כנסת. לפירוש זה עיקר הקפידא משנה באיזה צד של בית הכנסת הוא נמצא, העיקר שיכוין לכיוון בית ה

 היא שאינו חלק מהציבור.

 כ"וא שניהם, כדברי מירלהח ים ישכתבו דמשום שהפירושים הפוכ (ו"ה תפלה קושטא )פ"ה דפוס הגה"מה

 לאחד 'בר כדו' הוי כן דאם בלמער או למזרח פניו יהפוך אל למערב או למזרח הכנסת לבית חוץ העומד

 לדרום. או לצפון פניו יהפוך אלא הפירושים מן

 שהפתח הצד הוא ה"ב וריואח; נ"לבהכ פניו מחזיר אינו אם, נ"בהכ אחורי : ולאשו"עכתב ה 

 לדברי לחוש וראוי בהפך מ"וי. כשמתפללים הקהל אליו שפונים הצד הפך והוא בו פתוח

 זה וכל. ה"לב פניו רשיחזי להחמיר יש, נ"לבהכ חוץ, צדדים בשאר כשמתפלל וגם. שניהם

 י"א כנגד פניו, ה"לב הסמוך בבית מתפלל הוא אם אבל, ה"לב אחוריו שמחזיר כשניכר

 . נ"מבהכ פניו מחזירש ניכר שאינו, מותר, ה"ב כותל שהוא ביתו לכותל ואחוריו כראוי

, אליו מתפלל שהציבור כיווןל פניו להפנות אפשר כשאי ע נאמר"השו שפסק מפרש )א"א יא( מגדים פריה

 ."ק יט()ס מ"בוכ"פ ה .אליו מתפלל שהציבור להתפלל לכיוון עדיף כשאפשר אך
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ת הוא דוקא בזמן שהציבור כתב שאיסור תפילה אחורי בית הכנס ז( )סימןמלובלין  אליהו ידבשו"ת 

משום  )אות טו( רורהבהלכה מתפללים תפילת שמונה עשרה והוא ג"כ מתפלל שמונה עשרה. וכ"פ ב

 רים אפילו שלא בשעהמחמי )ס"ק לה( כה"חו )סק"ה( מאמר מרדכיה אמנם. )ברכות ו:(רשב"ץ שכ"ד ה

 ם שמונה עשרה.ישהציבור מתפלל

 ח': סעיף

 מעבר מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה 

 )ח:, סא.(שנינו בברכות 

 דאמר, לוי בן יהושע לרבי ליה מסייע - מתפללין שהצבור בשעה הכנסת בית אחורי תעברו ואל"

: אביי אמר. מתפללין הצבורש בשעה הכנסת בית אחורי שיעבור לאדם לו אסור: לוי בן יהושע רבי

 אלא אמרן ולא. בה לן יתל - אחרינא פתחא איכא אבל, אחרינא פתחא דליכא אלא אמרן ולא

 דרי דלא אלא אמרן ולא. בה לן תלי - אחרינא כנישתא בי איכא אבל, אחרינא כנישתא בי דליכא

 "בה ןל לית - מהנך חד איכא אבל, תפילין מנח ולא, רהיט ולא טונא

 בהמתו בשמירת טרוד הואש שמפני מביאה שגם ההולך רכוב אין בו חשש, שנראה )סא.(הגמ' בברכות 

 .ככופר מיחזי ולא נכנס אינו

 שעובר דכיון הפתח, שבו הצד ינוהי 'הכנסת בית אחורי' הכל דלדברי (יהושע רבי אמר ה"ד: ג) יונה ר"ה כתב

 ליכא פתח בו שאין מהצד כשעובר דאילו התפלה עול מעליו כפורק נראה נכנס ואינו הפתח על

 למיחשדיה.

 מתפללים הציבורש בשעה, בו פתוח שהפתח בצד נ"לבהכ חוץ לעבור : אסורשו"עכתב ה ,

 או תפילין שלבוש וא משאוי נושא ואם; להתפלל נכנס שאינו כיון, ככופר שנראה מפני

 . מותר, (בהמהה על שרוכב : אורמ"א) אחר פתח זה ה"לב שיש או בעיר אחר ה"ב שיש

ן' האם דווקא תפילת י"ח או כתב שאינו יודע מה הגדר בשעה שהציבור 'מתפללי )א"א יד( מגדים פריב

 .כג( )ס"ק מ"באפילו פסוקי דזמרה וק"ש, לכן כתב שיש להחמיר בכל. וכ"כ ה

 ם שלא יבואו לחושדו.עושים בבית הכנסת הזה עוד מניינים, מותר משוכתב שכש )ס"ק כה( מ"בה

כול לעבור כנגד פתח בית יכתב שגם אם מחזיק בידו שקית של טלית ותפילין  )סי"ב( ערוך השולחןה

 הכנסת משום שעול מלכותו עליו ולא יבואו לחשדו.

 ט': סעיף

 תוקף חיוב תפילה בציבור 

תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס " )ח, א(רמב"ם כתב ה

צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל בתפלתן של רבים, לפיכך 

 גר"זמשמע מדברי הרמב"ם שיש חובה להתפלל עם הציבור כאשר ישנה אפשרות כזו. וה ."עם הציבור
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"תפילת הציבור, אף על פי שהוא מצוה מדבריהם, גדולה היא ממצות עשה של תורה, הואיל כתב  )סי"ז(

 ".בים, שהרי מותר לעבור על מ"ע של תורה ולשחרר עבדו כדי להשלימו לעשרהומקדשים בה ה' בר

שי כנסת הגדולה כל אחד כתב שמזמן משה רבנו עד אנ )ספר בית אלוקים, שער היסודות פרק לח( מבי"טה

 קום מיוחד.היה מתפלל ביחידות בביתו, ולא היו ישראל נאספים להתפלל בציבור במ

א חיוב מן הדין, והביא בשם ספר האריך בענין אם תפילה בציבור הי ב סימן א()גרך ג ח"בשו"ת איש מצליח 

פלל בציבור, הגם כי מעלת שאפילו מדרבנן לא מצינו חיוב להת )ע"ס אוהל מועד דף כט:( האהל יריעות

 )סימן ז( רומי של כרךבשו"ת תפילה בציבור גדולה מאוד, מ"מ אינה מהמצוות המחוייבות אל האדם. ו

ן, ואין ריח מצוה בדבר. והרב כתב שענין תפילה בציבור אין לה זכר ורושם בין המצוות אפילו מדרבנ

 דחה דבריהם וכתב שיש מצוה מדרבנן בתפילה בציבור. מצליח איש

תורת מור מן הדין. וכ"כ הגכתב שתפילה בציבור היא חיוב  )או"ח ח"ב סימן כז( משה אגרותבשו"ת  אך

 יא מצוה מדרבנן. כתב שתפילה בציבור ה )סי' צ סי"ז( גר"ז. ובשו"ע ה)סימן צ( חיים סופר

הו למול בן חבירו לא ילך "תפלת הציבור חביב מאד ואף אם קראוכתב  )כאן( הטהור שולחןגם בספר 

 פלא יועץהו אה סנדקאות".ויתפלל אח"כ ביחידות, אלא יתפלל אדם עם הציבור והוא חשוב יותר ממ

ל התפלה ואפילו למי שתורתו "ומאחר שבדור יתום זה כמעט מן הנמנע לכוין בכתב כ )בספרו בית תפילה(

ו כשיכורים ולא מיין, אין לנו אומנתו ועוסק ביראת שמים כל היום, וכל שכן לשאר עמא דארעא, שאנחנ

ובספר  להתפלל בציבור". על מה לישען אלא על תפלת הציבור, הנה כי כן ראוי לאדם למסור נפשו

"מיום עמדו על דעתו לא  הביא )אות טו. הובא בתשובות והנהגות ח"א סימן צח( גר"ח מוולזיןמהשאילתות 

י שיבואו להתפלל מנחה התפלל אלא בציבור, ופ"א היה במלון, ושלח עגלות לכפרים הסמוכים כד

שקבצתי ת רבות ועמל רב עד "כמה פעמים היו לי יגיעוכתב  עמ' כ"א(ס' נפש דוד )אדר"ת בציבור", וה

זוטר, מש"כ בזוה"ק עה"פ  עשרה, ומעודי נדמה לי באם אתפלל לעצמי כאילו לא התפללתי כלל, ומי

נה אל תהי רשע בפני פנה אל תפלת הערער שזה עולה על המתפלל ביחידות ומה שפירשו על המש

 .)אות ח(פסק"ת ". וע"ע בכל זה מ"ש בעצמך דקאי על תפלת היחיד

 תפילה בבית הכנסת ובציבור 

 )ו. ז: ח. ע"פ גי' הרי"ף והרא"ש(שנינו בברכות 

 ואל הרנה אל שמועל' שנא הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו אין אומר בנימין אבא"

 כנישתא לבי מר אתי אל טעמא מאי נחמן לרב יצחק רבי ל"א .תפלה תהא שם רנה במקום התפלה

 ולודעיה ליתי ציבורא דמצלי בעידנא דציבורא לשלוחא מר ליה ולימא. יכילנא לא ליה אמר לצלויי

 ואני' דכתיב מאי יוחי בן וןשמע רבי משום יוחנן רבי דאמר ליה אמר האי כולי מאי ליה אמר למר

 יוסי רבי משום יוחנן' ר מרוא .מתפללין שהציבור בשעה רצון עת אימתי' רצון עת' יי לך תפלתי

 אימתי רצון עת' ה לך תיתפל ואני שנאמר הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו אין זמרא בן

 אמר נחמן רב עניתיך צוןר בעת מהכא אמר חנינא בר יוסי רבי מתפללין שהצבור בשעה רצון עת

 "ימאס ולא כביר אל הן מהכא
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 מדבריו שמשמע ב"יכתב הלמד שאין התפילה נשמעת אלא ב'בית הכנסת' היינו עם הציבור. ו טורה

 יונה ר"ה אבל אחר. בבית למתפלל הכנסת בבית מתפלל בין לן שאני לא הציבור עם מתפלל אינו שאם

 מפני הכנסת בבית להתפלל םלאד יש מתפללין הציבור כשאין שאפילו גאוניםה בשם כתב (אימתי ה"ד. ד)

  ציבור. לתפילת ומיוחד קבוע שהוא

 לבוא יכול אינוש אנוס הוא ואם, הציבור עם ה"בב להתפלל אדם : ישתדלשו"עכתב ה 

 להם ואין בישובים הדרים אדם בני הדין והוא), מתפללים שהציבור בשעה להתפלל יכוין ,ה"לב

 בשעה התפלל ולא אנסנ אם וכן. (ג"סמ, מתפללים שהציבור בזמן וערבית שחרית יתפללו מ"מ, מנין

 . בבית הכנסת יתפלל כ"אעפ ,ביחיד מתפלל והוא הציבור שהתפללו

ב עם הדרת מלך. ומשום דין שאע"פ שיכול להתפלל בביתו בעשרה, מ"מ ברו טו( )ס"קמגן אברהם כתב ה

'ברב עם' מצוה להתפלל בו יותר.  שאם יש לו שני בתי כנסיות ואחד יש בו )ס"ק כח( מ"ב'ברוב עם' כתב ה

קריאת התורה, מוטב להתפלל ואך אם יש בבית הכנסת של 'רב עם' בלבול, ואין אדם שומע את התפילה 

 .()כ"כ השלמי ציבור בשם הרדב"ז ח"ד סימן אלף צב. הובא בשע"ת יאבביתו בעשרה 

ולה ממש, דא"כ מדוע חאך לא שהיה  )כרש"י(וס הכוונה שתש כוחו פירש שאנ )ס"ק טז( מגן אברהםה

כתב שאם הוא אונס  ס"ק כט() מ"באלו למה לא הגיע לבית המדרש, אלא ע"כ שלא היה חולה ממש. הש

 נ"בבהכ או ביחיד בביתו להתפלל יכול הפסד לידי יבוא הצבור עם להתפלל השתדלותו ממון, שמחמת

 הצבור. עם מלהתפלל ימנע לא יוחר מניעת משום אבל צבור, בלא

 

 שהם אנשים עשרה שיתפללו דהיינו ח,"י לתיתפ הוא בצבור התפלה שעיקר )כלל יט ס"א(חיי אדם כתב ה

 וברכו וקדושה קדיש מועלש רק הוא בעשרה להתפלל שעיקר ההמון שחושבין כמו ולא ביחד, גדולים

 שיגיע כדי נ"לבהכ לבוא למהר דםהא על חובה ולכן טעות, וזהו נ"בבהכ' י שיהיו רק מקפידין אינם ולכן

ח מדברי המ"ב שתפילה הוכי )א, כח( אגרות משהבשו"ת  .)ס"ק כח(מ"ב בצבור. וכ"כ ה ח"י להתפלל

ים והשאר אינם מתפללים בציבור היינו עשרה שמתפללים יחד, אבל אם רק רוב אנשי המנין מתפלל

 )ה, ז( יחוה דעתבשו"ת  םאמנ, אין תפילתם נחשבת לתפילה בציבור. התפללו( )כגון שיש שם ארבעה שכבר

דון ככולו, והרי הם נחשבים כתב שאף באופן זה נחשבת תפילתם תפילה בציבור. כיון שרוב המנין ני

 כציבור גמור לכל דבר וענין. 

שאינו נחשב לתפילה בציבור, רק שמעלתו  )ג, ט( משה אגרות, כתב בשו"ת וכשמתפלל עם הש"ץ בשווה

)הליכות שלמה גרש"ז אוירבך ה אךות משום שהציבור עסוקים בתפילה. גדולה יותר מהמתפלל ביחיד

 חתםכתב שנחשב לתפילה בציבור, אך אין מעלתה כתפילה עם הציבור ממש. ובשו"ת  תפילה פ"ח סמ"א(

מבוטשאטש סי' ) אשל אברהםזו תפילה בציבור ממש. גם הכתב ש )החדש, סימן ד ובאגרות סופרים סי' יד( סופר

 )אות סג( כה"ח. וכ"כ )או"ח סי' יט, ז( חזו"אסובר שתפילה כזו נחשבת כתפילה במנין. וכך משמע מה (נב

יביע שתפילתו נחשבת לתפילה בציבור, כיון שתפילת החזרה נאמרת בעבור כל הציבור, וכ"כ בשו"ת 

הוסיף, שאף אם הוא  )סימן קצד( מקור נאמן, ובשו"ת . ושו"ת יחוה דעת ח"ה סימן ז(ה-)ח"ב סימן ז אותיות ד אומר
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אור , מדברי האמנםאינו אומר את כל הברכות מילה במילה עם הש"ץ, נחשב כמתפלל עם הציבור. 

 מבואר שאינה נחשבת כתפילה בציבור.  )ח"ב פמ"ה אות כא(לציון 

 רוב כי עשרה במנין התפללל בהשכמה ט"ויו בשבת שהולך מי )סימן מב. הובא בשע"ת יא(יד אליהו כתב ה

 כ"אח זמן ויש שחרית תתפל אחר תיכף מוסף תפלת גם מתפללים מנין ובאותו תפלתם מאחרים צבור

מגן מלך. והוסיף ה הדרת עם דברוב נ"בבהכ הצבור עם מוסף להתפלל לילך טוב יותר נ,"לבהכ לילך

 מיוחד קומומ אין אם אבל נ,"בבהכ הוא לתפלתו מיוחדה מקוםה אם שדוקא )אלף המגן ס"ק יב( גיבורים

 .ס"ק כח() מ"בוכ"כ ה. אחד במקום התפלה כל שיתפלל יותר טוב נ"בבהכ להתפלל

ורים ולא היה יכול להתפלל מי שהיה חבוש בבית האס (ס"ק כח מ"ב. וכ"כ ה)ח"ד סימן אלף פז ז"רדבה כתב

 יחמיץ שלא וכתב? יבחר וםי איזה, יותר ולא אחד יום רק לו לתת אבה ולא בעשרה והתחנן לפני השר

ע"ש.  עליו הקשה (קו סימן) ביצ חכםוה. פורים או, כפור ליום ימתין ולא, בעשרה יתפלל ותיכף המצוה

כלפי יחיד, שכן אין אדם יודע  כתב שדברי הרדב"ז נאמרו רק )ח"י סימן נה ח"ב אות ל( אומר יביעובשו"ת 

חשובה המאוחרת, שהרי אין אם ימות ושמא יפסיד שתי המצוות, אבל בציבור יש להעדיף את המצוה ה

ור המצוה המאוחרת מרובה, לחוש למיתת הציבור. והוסיף, שדברי הרדב"ז אמורים רק אם ההמתנה עב

כתב שבאופן  )ב, נד(עלים פרב ף את המצוה החשובה יותר. ובשו"ת אבל אם ההמתנה מועטת, יש להעדי

 המאוחרת. שידוע לנו בבירור שהמצוה המאוחרת עדיפה יותר, יש להעדיף את המצוה

 אפילו אסור בישוב רוהד שחרית תפלת מאחרים שהצבור הקיץ כתב שבימות )ס"ק יח( מגן אברהםה

 .)ס"ק לא( במ"החמה. וכ"כ ה בהנץ תכף שיתפלל מוטב ללמוד,

 )ס"ק לג( מ"בכנסת. וכתב ההשו"ע כתב שאם נאנס ולא התפלל עם הציבור יבוא להתפלל אח"כ בבית ה

 בביתו. לליתפ, נ"בבהכ התפלה אחר כשיבוא ה' חילול חשש ויש ח"ת הוא דאם שפשוט

 טז()ס"ק מגן אברהם זה? ההשו"ע כתב שאם הוא 'אנוס' יתפלל בשעה שהציבור מתפללים. מה הגדר ב

ון, שמחמת השתדלותו להתפלל , ואם הוא אונס ממ)ס"ק כט( מ"בכתב שתש כוחו אף שאינו חולה. וכ"כ ה

יעת רווח לא ימנע מלהתפלל עם הציבור יבוא לידי הפסד, יכול להתפלל בביתו ביחיד. אבל משום מנ

 עם הציבור.

 י': סעיף

 הקדמת תפילתו לתפילת הציבור 

 )כח:(שנינו בברכות 

: עלה אתמר לאו: ליה מרא -? הצבור לתפלת תפלתו שיקדים לאדם לו אסור: יוחנן רבי דאמר"

 "?שנו בצבור: אבא רבי אמר

ים ולהתפלל קודם הציבור, אלא סובר שאדם העומד בבית הכנסת אין לו להקד (ובציבור ה"ד. יט) יונה ר"ה

 שהשעה רואה אם אלא ום,המק לפני יותר רצויה היא הרבים ימתין כדי שיתפלל עם הציבור שתפילת

 תפילה להתפלל שכדי כתב (יא 'סי) בו כלה גם עצמו. בפני הוא מתפלל ,מתפללין הציבור ואין עוברת

 מותר להקדים את תפילתו לציבור.  בעונתה
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ר לפני המקום, ונ"ל דמכיון עולה שטעם האיסור בזה הוא מפני שתפילת הרבים רצויה יותה"ר יונה מ

ה יותר, עביד בזה איסור. ואינו מתפלל עמהם על אף שתפילת הציבור רצוישנמצא כבר בבית הכנסת 

כשמתפלל בבית הכנסת שלא ש ר"שכתב בשם ה )הל' תפילה סי' סט(ועוד. והאורחות חיים  ריטב"אוכ"כ ה

 סת אין בכך איסור.עם הציבור הרי הוא מבזה את הציבור. ולדעתם אם מתפלל חוץ לבית הכנ

 כן אם אלא, רציבו לתפלת תפלתו להקדים לו אסור צבורה עם : כשעומדשו"עכתב ה 

 בלא אבל), אחרת הלסב או בפיוטים שמאריכים לפי מתפללין הציבור ואין עוברת השעה

 ל"וע תורה בדברי לעסוק לואפי הציבור מן יפרוש ולא הציבור עם והתחינות הפיוטים יתפלל, עוברת שעה

 . (ח"מ סימן

ודם הציבור, אע"פ שאין קלבית הכנסת לא יתפלל  חוץ לצאת רוצה שאפילו )סק"כ( מגן אברהםכתב ה

 ראיה, ש"הריב מדברי דאין כתב )ס"ק יד( מאמר מרדכיה אך. ושכ"כ הריב"ש. )פמ"ג(השינוי נראה לכל 

הצבור. ולכאורה  תפלת מיהא דמפסיד עביד שפיר דלאו אלא תפלתו דמקדים איסור בו דאין ומסיק

שיש להחמיר בזה אפילו  ל( )אותהלכה ברורה הראשונים שהבאנו לעיל, וכתב במחלוקתם תלויה במח' 

 יתפלל בביתו.אם מתפלל בחוץ, ואם יודע שאינו יכול להתפלל עם הציבור טוב יותר ש

 אם אבל יעבור זמן תפילה. כתב ש'שעה עוברת' היינו שהזמן קצר כ"כ עד שבעוד שיהלך לביתו ב"חה

 אפילו אלא תר"י לא משמע כן, כתב שמלשון )ס"ק כא( מגן אברהםה אךחיד. בי ויתפלל לביתו ילך זמן יש

 .)אות עג( כה"חו )ס"ק לו( מ"בוכ"פ ה מותר. הכנסת בבית

 בגמרא ומשמע צבור.ה את כמבזה שהוא מפני הטעם שכתב חיים כתב בשם האורחות )ס"ק לד( מ"בה

 אחד. אצל תורה ללמוד ועקב שיעור לו שיש כגון התורה לימוד בשביל זה לעשות רוצה הוא דאפילו

 דבשביל ואפשר בביתו תפללוי נ"מבהכ יצא ,לדרך שיוצא כגון תפלתו למהר הוא צריך דאם ח"בה כתב

 דשם )שם( מ"בהעיר ה אך ,ד()ס"ק י מרדכי מאמר בספר משמע וכן כן. לעשות מותר כ"ג התורה לימוד

 שחרית. לענין ה"דה ואפשר מוסף תפילת לענין איירי

 

ט את תפילתו לתפילת הציבור דן האם מותר להקדים מע (. וע"ע ילקו"י תפילה ס"כ)ב, ז אומר יביעשו"ת ב

 אמת ברכת באמצע בתפלה ולעמוד, הצבור את להקדים רשאיכדי שיספיק לומר איתם קדושה. והסיק ש

 עירבוב בזה ויש, למטרד דאתו, בתפלתו שימהר ממה נכון יותר וזה. קדושה לענות ולהשיג, ויציב

 ירצה ואם, הכרח זה אין מ"ומ. ואותיות תיבות בהבלעת הקודש את לבלע שיבוא כ"ג ואפשר. הכוונה

ר, שהקדמת שתים או שלוש וביא. כלום בכך אין קדושה עניית יפסיד ואם, הצבור עם להתפלל יתחיל

 רוב תפילתו היא עם הציבור.שתפילתו לציבור, מאחר ברכות קודם הציבור אינה בכלל האיסור להקדים 

שאין להקדים את תפילתו  "ב פמ"ה סכ"א(ח)אור לציון , דעת האכן ועוד. )א, ג. ד, ח( עבדי ישכילוכ"פ בשו"ת 

 די שיוכל להספיק לומר עמהם קדושה.לתפילת הציבור כ
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התפללו ויצאו ידי חובתן  "וכיצד תפלת הציבור וכו' ואפילו היו מקצתן שכבר )ח, ד( רמב"םכתב ה

כתב "כשיש רוב  ן סט סק"ח()סימ מ"בה משלימים להם לעשרה, והוא שיהיו רוב העשרה שלא התפללו".

ועוד. והיינו שלכל הפוסקים  , ז()ה דעת יחוה, שו"ת )שם אות א( כה"חמנין הם כמו ציבור גמור", וכ"כ 

ויש לדעת כי הדברים " אות יב() פסק"תוכתב בהנ"ל הגדרת מניין אינה עשרה דווקא, אלא מספיק שישה. 

ד, אלא כל שיש עשרה אנשים שאין צריך שיהיו דווקא עשרה שמתחילים שמו"ע יח ...פשוטים וברורים

". ציבור לכל דבר ועניןליה תפילה ב בביהכ"נ, אף על פי שרק ששה מהם מתפללים שמו"ע יחד הוי

סובר שדברי  רטו( מן)סי גר"ח מבריסקחידושי הב אמנםוהביא שם פוסקים רבות העומדים בדעה זו. 

ו קדושה ואמן, אבל כיצד הרמב"ם לעיל אמורים דווקא כשגם הארבעה לא התפללו ועונים עתה אחרי

 ועוד. א, כח() משה אגרותוכ"כ בשו"ת  יצטרפו לתפילת לחש אם הם אינם מתפללים כלל.

 

הצטרף לציבור העומד להסתפק האם אדם המאריך בתפילתו יכול  )סימן קט ד"ה הנכנס(באור הלכה ה

חיל עם הציבור ממש כדי שצריך להתמע מדבריו בתפילה, משום שאינו יכול לסיים עד הקדושה. ומש

חילה נכון להתחיל בשוה "לכת אליה רבהבשם ה )סימן סו ס"ק לה(וכ"כ המ"ב  שיחשב לתפילה בציבור.

דמסתבר דכל זמן כתב  ד, ג() החכמה בצלובשו"ת  .)ח"ב מה, לה( אור לציוןוכ"פ בשו"ת , עם הציבור"

בשו"ת  אמנם .ת אתה קדושואפשר דאפילו עד סוף ברכ ,שהציבור בברכה ראשונה שפיר דמי לכתחילה

פילה, המתחיל להתפלל עמהם, כתב שכל עוד הציבור עוסקים בת )ח"ב סימן ז אות ה ד"ה ומעתה(יביע אומר 

 ,כמתפלל עם הצבור חשבפשוט דנ" )ג, ד( משה אגרותוכ"כ בשו"ת נחשבת תפילתו כתפילה בציבור. 

לא זה עומד באתה קדוש א ,שוה נמי הא אין מתפללים תפלה אחתדהא אף כשהתחילו הצבור להתפלל ב

". וכ"ד לת התפלה מאמצעה וסופהוא"כ מ"ש תח ...וגם אין גומרין כאחת, וזה ברפאנו וזה בעל הצדיקים

 .)הליכות שלמה פ"ח אות ז( גרש"ז אוירבךה

 יא': סעיף

 שכנות לבית הכנסת 

 )ח.(שנינו בברכות 

, רע שכן נקרא - תפלללה שם נכנס ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מי כל: לקיש ריש אמר"

 ולא; ישראל את עמי את הנחלתי אשר בנחלה הנגעים הרעים שכני כל על' ה אמר כה: שנאמר

 "מתוכם אתוש יהודה בית ואת אדמתם מעל נתשם הנני: שנאמר, ולבניו לו גלות שגורם אלא עוד

 וגורם רע שכן קראנ להתפלל בו נכנס ואינו בעירו בית הכנסת לו שיש : מישו"עכתב ה 

 . ולבניו לו גלות

כן רע, שהרי סתמא קתני. שכתב בשם האחרונים שאפילו אין עשרה בבית הכנסת נקרא  )ס"ק לח( מ"בה

 הסתפק בזה. )א"א כג( פרי מגדיםה אך
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עשרה אינו נקרא שכן רע בשאם מתפלל בביתו  )דף קיב( מלכי בקודשבשם ה )אות ד(כתב המחזיק ברכה 

א"כ אותו מקום שמתפללים אדכל בי עשרה שכינתא שריא, ומיהו עכ"פ ידי חובת בית הכנסת לא יצא 

 .)ס"ק לח( מ"בבו קבוע לקדושה. וכ"כ ה

 מ"ביש. וכ"כ ה פסיעות שכרד להרחוקה לילך מצוה שתי בתי כנסת, יש שאם )ס"ק כב( מגן אברהםכתב ה

 ועוד. )ס"ק עז( כה"ח לז()ס"ק 

 

להתפלל בבית הכנסת הרחוק  שדן ביחס בין דין 'שכר פסיעות' ללכת )ד, יט( החכמה בצלעיין בשו"ת 

שמצוה להביא העומר  )סד:(ת . ובין דין אין מעבירין על המצוות, דאיתא במנחו)כב.(כדאיתא בסוטה 

 משום בזה זה ומסקנתו שאיןדן ב )ב, ט( דעת יחוהמהקרוב משום אין מעבירין על המצוות. גם בשו"ת 

 פרשת רב דבי )ספרי פארדו דוד ביר הגאון כתב ומ"מ. פסיעות שכר לו יש ואדרבה, המצות על מעבירין אין

, הקדושה תורתינו לתותד על השוקד חכם תלמיד אבל, רגיל באדם אלא אלו דברים נאמרו שלא, (ראה

 לגבי ערוך לאין חשוב יותר זהש, מלימודו יתבטל שלא כדי אליו הקרוב הכנסת בבית שיתפלל יותר נכון

 שאם עוד כתב היחוה דעת .(קנ מןח"ב סי חיים לב ת")שו י'פלאג חיים רבי הגאון הסכים וכן. פסיעות שכר

 צדיק יאחז, פריצות בגדיב ההולכות נשים שם שמצויות קריה רחובות דרך הרחוק הכנסת לבית הולך

 ולהיות עיניו לכבוש יוכל אל פן, פסיעות משכר יותר הרבה עדיף וזה, הקרוב הכנסת לבית ללכת דרכו

 . ברע מראות עיניו עוצם

שמהלך ברגליו או שרכוב כדן האם שכר פסיעות לבית הכנסת הוא דוקא  )סימן מ( לשמה תורהבשו"ת 

 להלוך יכול דהוא היכא כל קאדו ברגלים שההליכה תהיה להקפיד יש כמהלך לעניין זה. ומסקנתו דודאי

וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר . כבדנ עשיר שהוא פי על אף הרואים לעיני הכבוד על בזה יחוש ולא ברגליו,

 מ"ש להשיג על ראיות הרב תורה לשמה. ות ז()חי"ב סי' יז א

 יב': סעיף

 ריצה לבית הכנסת 

 )ו:(שנינו בברכות 

 אמרן לא: אביי אמר. סהג פסיעה יפסיע אל הכנסת מבית היוצא: הונא רב אמר חלבו רבי אמר"

 כי מריש: זירא רבי אמר'. ה את לדעת נרדפה שנאמר, למרהט מצוה - למיעל אבל, למיפק אלא

 דשמענא כיון. שבתא בנןר מחליין קא: אמינא, בשבתא לפרקא רהטי דקא לרבנן להו חזינא הוה

 שנאמר, בשבת ואפילו ההלכ לדבר אדם ירוץ לעולם: לוי בן יהושע רבי אמר תנחום דרבי להא

 "רהיטנא נמי אנא -' וגו ישאג כאריה ילכו' ה אחרי

 שאסור בשבת פילוא, מצוה דבר לכל וכן הכנסת לבית כשהולך לרוץ : מצוהשו"עכתב ה 

 . לרוץ אסור הכנסת מבית כשיוצא אבל, גסה פסיעה לפסוע

 ילך אלא לרוץ אסור עצמה ובבית הכנסת כ,"בה פתח שהמצוה לרוץ עד )ס"ק כד( מגן אברהםכתב ה

 .)ס"ק מא( מ"בוביראה. וכ"כ ה באימה
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מהר.  שיחזור כדי לרוץ מצוה רלחזו מ"ע יוצא שאם )ברכות ו:(בפירושו לעין יעקב  ר' יאשיה פינטודעת 

 שלא דכל חשש כאן שאין ()ס"ק לו מגן אברהםהרואים. ודעת ה חשש מפני בזה חוכך לחם חמודותוה

 קדושה לשמוע שיבטל שר, מאשיחשדוהו דמוטב ועוד לחזור, דעתו מסתמא מבית הכנסת הצבור יצאו

 מ"בירוץ. וכ"פ ה המדרש יתלב כ"מבה דהיוצא )שער האותיות, קדושה, ד"ה ברגלים( ה"שלה כ"וכ ,קדיש או

)מאור ישראל  גרע"יורה, ביאר התואף שהרואים אינם יודעים שהוא יוצא ע"מ לחזור או ללמוד  .)ס"ק מג(

 ף זכות שהולך ללמוד תורה.שאין חוששים בזה למראית עין, כיון שאפשר לדונו לכ ברכות ו: ד"ה א"ר(

 באיזה חבירו עם הסיחל הדרך באמצע לעמוד שלא רליזה שיש ש"דכ נלמוד דמזה )סק"מ( מ"בכתב ה

 יהיה הריצה דעיקר שכתב ז(ט)ס"ק  פרישהב ועיין. וקדושה ברכו אחר שבא מצוי ז"עי כי עצמו חפצי

כתב שצריך לרוץ  אות פו() כה"חאך  נ."בהכ מצות לשם שעושה הוא מינכר דשם נ"לבהכ סמוך כשבא

דם עצמו, לכן צריך משעה שיוצא מפתח ביתו, שהמצוה לרוץ אינה מחמת הרואים אלא עבור הא

 הוא, מינכר תמיד בידו ליןותפי טלית עם שהולך דבשחרית )א"א כד( ג"פמה וכתב מתחילת הדרך לרוץ.

 ירוץ. לא ם"עכו ברחוב מ"ומ

 יג': סעיף

 לירוק בבית הכנסת 

  :()סב שנינו בברכות

 - הזה בזמן הבית בהר קהרוק כל: לוי בן יהושע רבי אמר ביבי רב אמר. וחומר מקל ורקיקה"

 - הכנסת בבית רקיקה: באר אמר. הימים כל שם ולבי עיני והיו שנאמר, עינו בבת רוקק כאילו

 הרב - רקיקה אף, מותר - כנסתה בבית, אסור - הבית בהר, מנעל מה. אמנעל דהוה מידי, שריא

, אינש קפיד - אקפנדריא, יתוב מה. ביתו כי: רבא אמר אלא ...שרי הכנסת בבית, דאסור הוא הבית

 "שרי – ומנעל רקיקה, דאסור הוא קפנדריא: הכנסת בית אף, אינש קפיד לא - ומנעל ארקיקה

 הכנסת בבית הרוקק אמר לוי בן יהושע "רבי )פ"ג ה"ה( ירושלמיהביאו  ש"ראוה (ואי ה"ד: טו) יונה ר"ה

שדברי ריב"ל דחויים שהרי מסקנת  (דאמר ה"ד: כד) א"רשבה וכתב ,ושייף" רקק יונתן' ר ,עינו בבת כרוקק

  לל.יונתן, שבזה הבבלי לא איירי כ כרבי לשפשף הבבלי שמותר, ומ"מ צריך

 הרקיקה שהרי לשפשף צריך נוואי עליו רוקק גמי או תבן הכנסת בבית יש שאם (שם) יונה ר"ה עוד כתב

 .ד"ראבה בשם א"הרשב בגמי, וכ"כ מכוסה

 בגמי מכסהו או ברגליו ודורסו, נ"בבהכ לרוק : מותרשו"עכתב ה . 

)כמבואר בסימן ילת י"ח אסור העיר שכל ההיתר הוא דוקא שלא בשעת תפילת י"ח, אבל בתפ )סק"ג( ט"זה

 .)ס"ק מד( מ"בוכ"כ ה .צ"ז(

קפיד שלא לירוק על שבזמן הזה שהקרקע מרוצפת ודרך כל אדם לה )אות לח( הלכה ברורהכתב ב

 הריצפה, יש להחמיר שלא לירוק על רצפת ביהכנ"ס.
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 יד': סעיף

 להיות מעשרה ראשונים 

 (ח. )מז:שנינו בברכות 

 עשרה עם וימנה שיזכה כדי הכנסת לבית אדם ישכים לעולם: לוי בן יהושע רבי ואמר"]מז:[ 

 אלא? דעתך סלקא - כולם כרש. כולם שכר עליו קבל - אחריו באים מאה שאפילו, הראשונים

 "כולם כנגד שכר לו נותנין: אימא

. חיי דתורכו היכי כי, נישתאכ לבי ועיילו וחשיכו קדימו: לבניה לוי בן יהושע רבי כדאמר"[ ח.]

 מזוזת לשמור יום יום דלתתי על לשקד לי שמע אדם אשרי - קרא מאי: חנינא ברבי אחא רבי אמר

 "חיים מצא מצאי כי: בתריה וכתיב, פתחי

 יםהראשונ ד"היו עם שימנה כדי, ית הכנסתלב אדם : ישכיםשו"עכתב ה . 

מי מהעשרה ראשונים אלו ש (ת יפ"א דברכות סי' ז או) טוב יום מעדניבשם א"ר בשם  (סקכ"ח)מחצה"ש כתב 

)עה"ג  עטרת זקניםן עוד דברי הויש לציי. אשר מקדים את חבריו, מעולה הוא בנטילת שכר גם כנגד חברי

וא קרוב יותר אל שורש הבשם תוצאות חיים שאף מי שבא לאחר העשרה ראשונים כל המקדים  השו"ע(

 .)הובא בכה"ח אות צז( הקדושה

 )אות צח( כה"חובמהם. ע שם שיתפלל דוקאמעלת העשרה ראשונים הוא ש )ס"ק כח(מגן אברהם כתב ה

מעשרה ראשונים לא יצא  בשער בכוונות ופע"ח כותב "אחרי שיבוא לביהכ"נמביא הדברים ממקורם 

 כדי וגם חולי לו שהיה ותלפנ הוצרך כי הראשונים מן אחד היה לא י"ארה. משם עד שישלים תפלתו"

 עשרה שיתאספו איתא "ג קכו.(ח)נשא  זוהרוב היום. קודם א"א וזה כ"לבה ותפילין בטלית מעוטף שילך

 נ."לבהכ ויבואו ביחד

 טו': סעיף

 המתנה לחברו שיסיים תפילתו 

 )ה:(שנינו בברכות 

 חברו את המתין ולא פלללהת מהם אחד וקדם, להתפלל שנכנסו שנים: אומר בנימין אבא, תניא"

 שגורם אלא עוד ולא. ארץ תעזב ענךהלמ באפו נפשו טרף: שנאמר, בפניו תפלתו לו טורפין - ויצא

 שנאמר, הוא ברוך קדושה אלא צור ואין; ממקמו צור ויעתק: שנאמר, מישראל שתסתלק לשכינה

: שנאמר, ללוה לברכות זוכה :חנינא ברבי יוסי רבי אמר ?שכרו מה לו המתין ואם. תשי ילדך צור

 "'וגו מעיך וצאצאי רעךז כחול ויהי הים כגלי וצדקתך שלומך כנהר ויהי למצותי הקשבת לוא

 נכנסו שלא פ"אע הכנסת לבית אדם בני הרבה נכנסו אם הדין דהוא (שנכנסו שנים ה"ד. ג) יונה ר"ה כתב

 לסיים יוכל שלא בשעה יחידי נכנס אם מיהו לחבירו, להמתין לאחד יש אחרונים שנשארו שאותם ביחד

 מילתא איגלאי ונכנס עמהם לסיים יוכל שלא שרואה דכיון לו להמתין חייב חבירו אין תפילתו עמהם
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 להמתינו חייב שחבירו אמרינן וכי (שם) עוד וכתב יחידי. ישאר אם מפחד ואינו נכנס דהכי דאדעתא

 חבירו אין אחרים ובדברים בבקשות מאריך הוא אם אבל בתפילתו אלא אחר בדבר מאריך כשאינו דוקא

 ענין. בשום להמתינו חייב

מזיקין.  ושכיחי בשדות היו יותכנס שבתי בימיהם וקאין זה נהג דשד )הביאו רבנו יונה שם ד"ה הא( ח"ר דעת

 להמתין צריך בלילה שלנוות בתי כנסיב דאף א"וכתב הטור שי .ת"ר בשם (המתפלל ה"ד. ו) התוספות וכ"כ

 ר"ה כן כחומרא בעלמא. אבל ביום. וכתב הב"י דמשמע מדברי התוס' שעשה בשלנו אף ממתין היה י"רו

 יחידי עומדטבע האדם כשש זה נוהג, דין שבעיר כנסיות בבתי שאפילו דנראה כתב (הא ה"ד. ג) יונה

 יחידי הניחו שאם ערבית לתבתפ ואוקמוה רבנן פירשוה הא כתב .(ג) ף"ריה מתבלבלת. תפילתו בתפילה

 סכנה. לידי יבוא שמא חוששין ויצא

 שבעיר הכנסת ביתב' אפי או שבשדות נ"בבהכ מתפלל יחידי אדם נשאר : אםשו"עכתב ה ,

 כדי, תפלתו יסייםש עד לו להמתין חבירו חייב, (בלילה שמתפללים) ערבית תפלת היא אם

 מאריך ואם. (י". רבעיר שהם שלנו ה"ובב, ביום אפילו מחמירין ויש). בתפלתו יתבלבל שלא

 . לו להמתין חייב אינו, ותחנונים בבקשות

 להמתין חייב חבירו אין ותפילת עמהם לסיים יוכל שלא בשעה יחידי נכנס דאם י"תר בשם פסק ח"בה

 .)ס"ק מח( מ"בוכ"כ ה .סק"ד() ט"זכ. וכ"נ דעת ה"ע מפחד שאינו נכנס דהכי אדאדעת מילתא דמוכחא

 ג."בכה גם ממתין היה י"שר דמשמע )ס"ק כט( מג"אוהעיר ה

 טז': סעיף

 הליכה למקום רחוק כדי להתפלל בציבור 

 .(קכג)ובחולין  .(מו) שנינו בפסחים

 אמר ...מילין ארבעה - םידי ולנטילת ולתפלה לגבל: לקיש בן שמעון רבי אמר אבהו רבי אמר"

: אחא רב אמר. חוזר אינו מיל ילואפ - לאחריו אבל, לפניו אלא שנו לא: חנינא ברבי יוסי רבי

 "חוזר - ממיל פחות הא, חוזר דאינו הוא מיל, ומינה

 מקום מילין' ד דע לפניו אם, בה ללון ורוצה לעיר והגיע בדרך : ההולךשו"עכתב ה 

 . בעשרה להתפלל יכד, מיל עד לחזור צריך, ולאחריו; שם לילך צריך', בי שמתפללים

 בעשרה שמתפללין מקום יש יןמיל' בד לפניו ההולכת בדרך אם בבוקר ה"דה )א"א סק"ל( פרי מגדיםכתב ה

 .)ס"ק מט( מ"בותפלה. וכ"כ ה ש"ק זמן יעבור לא ז"שעי והוא שם, שיגיע עד ימתין

 לילך לבסוף יצטרך ה"בלאש לפניו ההולכת בדרך שדוקא )שם( פרי מגדיםוה )ס"ק יט( אליה רבהכתבו ה

 .)סק"נ( מ"בכמלאחריו. וכ"פ ה דינו בצדדין אבל שם,

 מיל תוך בישוב שהדר )סי"ז( גר"זכמלאחריו. ולמד ה דינו בביתו שהיושב )כלל מ סי"א( חיי אדםדעת ה

 לא אבל )ס"ק נב( מ"בוכתב ה בעשרה. להתפלל בבוקר יום בכל לילך צריך בעשרה שמתפללין למקום
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 תוכחת הוא הסעיף והוסיף דזה .)דלא כגר"ז המחמיר גם בערב(מנין  בשביל בדרך בלילה לילך צ"א כי בערב

 ומעריב. מנחה להתפלל נ"לבהכ לילך ומתעצלים בעיר שהם האנשים לאותן מגולה

וקא להולכים ברגל, אך כתב ששיעור חכמים הוא ד ד("והנלפענ ה"ד ע סימן )חט"ו הלכות משנה ת"בשו

)ח, יט. ט,  הלוי שבטל. ובשו"ת הנוסע במכונית אין דינו כך אלא משערים לפי זמן הליכה רגלית של מי

עבור תפילה בציבור צריך הורה ש )פניני תפלה עמ' קכ( גרי"ש אלישיבכתב שמשערים לפי המרחק. ה לז(

 .)מקור נאמן סימן תתקנו( גר"מ מאזוזדעת הוכ"נ  דקות. 18ליסוע 

די להתפלל בתפילה בציבור, ככתב שאע"פ שאינו מחויב להוציא ממון  )א, צח( והנהגות תשובותבשו"ת 

יו האישיים אפילו שאינם אלקים יראה ללבב שלצרכוכשנוסע ברכב הרי מוציא הוצאות על כך, מ"מ 

 .ך, וכ"ש לצורך תפילה בציבורכשההוצאה אינה מרובה כל דקות,  18כ"כ נחוצים יסע ברכבו שיעור זמן 

ודדים את שיעור המיל משתמיד  )ס"ק נב(למד מדברי המ"ב  )ח"א סימן קז ד"ה והנה( השדה פריבשו"ת 

 )או"ח סימן ג( עולם בניןבשו"ת  אךמביתו, ואף אם בית הכנסת בעירו אינו חייב ללכת יותר משיעור זה. 

דעכ"פ נכון  )ד, כא( כמההח בצלוכ"כ בשו"ת  חייב ללכת אף יותר ממיל.כתב שלבית הכנסת בעירו 

 .להחמיר בתוך העיר עד שיעור ד' מיל

אין מניין, אך לאחר זמן מתקיין  ומתוך כך יש לדון כמה זמן אדם מחויב להמתין להתפלל במניין אם כעת

ם יושב במקומו, כתב שא קכג(ן )סימ חיים שלמתשו"ת מניין בציבור במקום בו נמצא או סמוך לביתו. ב

יתקיים שם מנין תפילה צריך  ות(דק 36)כגון בנמצא בביהכ"נ, ויודע שתוך זמן הליכת מיל הלוך וחזור 

 . )הליכות שלמה פ"ה אות יד( אוירבך גרש"ז. וכ"ד הלהמתין להם

 יז': סעיף

 השכמה להתפלל וללכת יחידי 

 אדם ישכים לאש ש"שמכ שאומר מי : יש(קמט' סי ט"פ חולין) אגודהע"פ ה שו"עכתב ה 

 יהא ושלא גדול וםהי בעוד חפצו למחוז לבוא יכול אם', בי בה שמתפללים מעיר לילך

 . התפלה אחר יחידי ללכת צריך

כגון שנוסע  )סק"כ( יה רבהאלכתב שהאיסור כאן הוא רק אם הולך לדבר הרשות. וכתב ה )סי"ז(גר"ז ה

לך לדבר מצוה, דהרי מצוה שנחשב כהו )ס"כ( ערוך השולחןלטיול. אך אם נוסע לצורך פרנסתו, כתב ה

צא מדבריהם הוא שכל איסור לפרנס את אשתו וזרעו. ע"כ. דברי אחרונים אלו קצת קשים, משום שהיו

 גמ'?!ההיציאה לדרך קודם התפילה הוא דוקא לטיול, וכי על מקרה כזה דיברה 

כתב אודות אותם אנשים הנוסעים לנופש למקום שאין שם מניין וטוענים  )ו, כא( הלוי שבטבשו"ת 

שחובת התפילה במניין היא רק כאשר נמצא במקום שיש מניין, אך אם במקום שנמצא אין מניין, אין 

 ,עבדולא מצא עשרה ושחרר ש )ברכות מז:(ר' אליעזר ע למקום זה. והקשה עליהם מעובדא דאיסור ליסו

ובעיקר הדבר פשוט בעיני דאם ולסברת אותם אנשים קשה, הרי עבר בעשה ששחרר עבדו! והוסיף "

והדבר שונה ממציאות שאדם גר במקום שאין בו מניין  ",נוסעים רק לתענוג בעלמא דאיסור קעבדי

להם איזה טעם הגון  והוסיף "והצדיקים שכתב כבודו, אולי היה) לצורך פרנסתו וכד', אבל להכניס עצמו לזה אסור
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 תשובותוכ"כ בשו"ת  .(ע"פ הלכה, או לרפואה וכה"ג, ואם הוא באמת שלא לצורך כלל מצדיקים כאלה לא שמענו"

)הליכות שלמה פ"ה אות  אוירבך גרש"זה ,)ד, מד( הקהתי שבט, )ז, מד( המאיר שרגאשו"ת , )ב, סג( והנהגות

 .ד(

 יח': סעיף

 תפילה בבית המדרש 

 )ח.(שנינו בברכות 

 רבי דאמר להא דשמענא ןכיו, כנישתא בבי ומצלינא ביתא בגו גריסנא הוה מריש: אביי ואמר"

 אלא בעולמו הוא רוךב להקדוש לו אין המקדש בית שחרב מיום: דעולא משמיה אמי בר חייא

 גב על אף אסי ורבי אמי רבי. אדגריסנ היכא אלא מצלינא הוה לא - בלבד הלכה של אמות ארבע

 "גרסי דהוו היכא, עמודי ביני אלא מצלו לא בטבריא כנישתא בי תליסר להו דהוו

 להתפלל נכון שיותר מפני כן, עושין היו עשרה בלא שאפילו צרפת רבני בשם (אלא ה"ד. ד) יונה ר"ה כתב

 ציבור.ה עם הכנסת בבית מלהתפלל ולילה יומם התורה קביעות ששם במקום יחידי

הציבור.  תפלת שם תפללמתפללים במקום שעוסקים בתורה בתנאי שי כתב שהיו (ח, ג) ם"רמבה אבל

 היו הכנסת בביתש פ"שאע ה"ר יונהשאם מתפללים בציבור מה הרבותא? ותירץ  ב"יוהתקשה ה

 המדרש בבית בלבד בעשרה יותר רוצים היו הכי אפילו מלך הדרת עם וברוב אדם בני הרבה מתקבצים

 שדרכו למי אלא עשרה ךצרי אין ם"הרמב לדעת כתב, שאפילועוד . עם רובב הכנסת בבית מלהתפלל

 להתפלל לו יש ללמוד לךשהו בשעה מלימודו להתבטל שדרכו דכיון ,אחר מקוםב ללמוד מביתו ללכת

 לו אין אומנותו ותורתו קבוע במקום היום כל בביתו שלומד מי אבל הכנסת, לבית ללכת או בעשרה

 שיתפלל לו וטוב ילוכוה בשעת מלימודו מתבטל שנמצא מפני עשרה ימצא לא אם הכנסת לבית ללכת

 כלל. משיתבטל יחידי

 תורה וזמן לחוד תפלה זמן כי בעשרה הצבור עם להתפלל : טוב(יא' )כלל ד סיבתשובה  רא"שכתב ה

 תפלה בשעת תורתינו נבטל ,ןמתבטלי אנו ביום שעות ובהרבה תנוואומנ כך כל תורתנו אין וגם לחוד,

 עם מתפלל חכם תלמיד יןא אם ובתפלה, וגם בתורה חובותינו ידי ונצא אחרות בשעות אותה ונשלם

 אותו ידונו לא כי בטילות סיותכנ בתי ונמצאו כלל התפלה על יחושו ולא ממנו ו"ק אחרים ילמדו הצבור

 למודו. בשביל בא שאינו זכות לכף

 והוא, ה"מב יותר וב להתפלל ומצוה, נ"מבהכ יותר קדוש קבוע המדרש : ביתשו"עכתב ה 

 '. בי שיתפלל

 שתורתו מי דוקאו; לו הקבוע מ"בבה להתפלל עדיף' י בלא לודאפי א"וי: כתב רמ"אה 

, כן לעשות עצמו ירגיל לא הכי ואפילו. (דברכות ק"פ י"הרי) הכי בלאו מתבטל ואינו אומנתו

 ה"בב בתורה עסוקי שלא ש"וכ. (טורו ש"רא) ה"מב ויתבטלו ממנו הארץ עמי ילמדו שלא

 .(החדשים אלפסי הגהות) ותחינות סליחות אומרים שהציבור בזמן
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לל בו מאשר ללכת לבית שדוקא למי שלומד בבית המדרש עדיף להתפכתב  )א"א ס"ק לב( פרי מגדיםה

 )ס"ק נה( מ"ביף. והוסיף העד עם רוב ה"בלא הא מלימודו. יבטל שלא הכנסת ולהתפלל ברוב עם, כדי

 לרבים שקבוע מ"בה אבל כ,"כ קדושתו קבוע דלא ללימוד ליחיד שקבוע מ"בבה דוקא דזה פשוט דנראה

 בו שיש נ"מבהכ יותר שרהבע בו להתפלל ומוטב נ"מבהכ יותר חמורה קדושתו בוודאי התורה ללימוד

 ועוד. כלל יז ס"א() חיי אדם, רעק"אכלל. ושכן משמע מ בו לומד שאינו מי אפילו עם, רוב

מתורתו אומנתו המוזכר  מושג 'תורתו אומנתו' האמור כאן שונהשכתב  )א, לא( משה אגרותבשו"ת 

דרגת רשב"י וחבריו, וע"ז ללענין הפטור לגמרי מתפילה, דהתם הכוונה לאדם שהגיע  ב( ,)קובשו"ע 

בטל זמנו לדברים שאינם שלא נמצא כזה בזמננו, משא"כ הכא מדובר במי שאינו מ )שם בשו"ע(נאמר 

יש שכיום  )ב, כז(ת. ומ"מ כתב ובזה רשאי להתפלל ביחיד ולא ללכת לבית הכנס הכרחיים לצורכי גופו,

ל זמנו לדברים שאינם הכרחיים, לימנע כליל מלסמוך על היתר זה, כי מי יאמר זיכיתי לבבי שאינו מבט

המה האנשים שבאפשרותם  ד דתפילת יחיד צריכה כוונה זכה ביותר כדי שתעלה לרצון ומועטיםועו

 .להגיע לדרגה נעלית זו

 

ה עוסק ברציפות כעשר שעות מביא בנו על יגיעת אביו זצ"ל בחיבור המשנ"ב שהי חפץ חייםבמכתבי ה

פסקנו אפילו לתפלת מנחה אכילתו "וגם כמה פעמים לא ה ומנדד שינה ופעמים מדלג על )!(ויותר 

אין להפסיק חברותא עם חבירו זצ"ל " גרש"ז אוירבךמביא בשם ה )ה, טז(בציבור", ובס' הליכות שלמה 

לל ביחידות כדי שלא לבטל או רבו עקב תפלה בציבור וכ"ש אם צריך להגיד שיעור תורה לרבים יתפ

  ת"ת דרבים".

 

 יט': סעיף

 מקום לתפילה קביעות 

 )ו:(שנינו בברכות 

 אומרים - וכשמת. בעזרו אברהם אלהי - לתפלתו מקום הקובע כל: הונא רב אמר חלבו רבי אמר"

: דכתיב -? מקום דקבע לן נאמ אבינו ואברהם! אבינו אברהם של מתלמידיו, חסיד אי, עניו אי: לו

 פינחס ויעמוד: נאמרש, תפלה אלא עמידה ואין, שם עמד אשר המקום אל בבקר אברהם וישכם

 "ויפלל

פלל, אלא צריך שיהא לו מקום שאין די בכך שיש לאדם בית כנסת קבוע שבו הוא מת (ז' סי) ש"ראכתב ה

 מקום לו לייחד אדם צריך יאחי ר"ב תנחום ר"'א (ד"ה ד"פ ברכות) בירושלמי דאמרינן קבוע בבית הכנסת

 נאמר לא השתחוה ,אלהיםל שם ישתחוה אשר הראש עד בא דוד ויהי (לב טו, ב"שמ) שנאמר הכנסת בבית

 .(י תאו פ"ה מהל' תפלה) הגה"מוכ"כ  ישתחוה', דמשמע שתמיד משתחוה שם. אלא
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 מקום שכולה הכנסת כיון שאין להקפיד על מקום ספציפי בבית כתב (הקובע כל ה"ד: ג) יונה ר"ה אך

 הכנסת ומתפלל בביתו, מייחד יכול לילך לביתו'הקובע מקום לתפילתו' הכוונה שכשאינו  היא. תפילה

 לכך. ידוע מקום

 ית ב לו שיקבע במה יד ואין. לצורך לא אם ישנהו שלא, לתפלתו מקום : יקבעשו"עכתב ה

 . קבוע וםמק לו שיהיה צריך, בה שקבוע ית הכנסתבב גם אלא, להתפלל הכנסת

)ס"ק  מ"בוכ"כ ה הבית. בני יבלבלוהו שלא מקום יקבע בביתו כשמתפלל שגם )ס"ק לג( מגן אברהםכתב ה

פילו אין לו הפרעות מבני אשיש להקפיד בזה  כתבו (סקכ"ה) תורת חיים סופרו )מקץ, ד( בא"ח. והנט(

 .הבית

)יו"ד סי' שצג  פת"שהוכיח ה . ומכךלצמצם א"דא חד,א מקום חשיב א"ד דתוך )ס"ק לד( מגן אברהםכתב ה

 היה רגיל לשבת.ום שהמקהצריך לשנות מקומו עליו לעבור אל מחוץ לד' אמות של  אֵבלש סק"ז(

 גרי"ש אלישיבע שלו, כתב האֵבל שצריך להיות ש"ץ ואין באפשרותו להתפלל כש"ץ בבית הכנסת הקבו

 אך, שאין לך צורך גדול מזה. משום כיבוד אב ואם יכול לשנות מקום תפילתוד )קובץ תשובות ח"ב סימן ט(

קומו, ורק ביארצייט ישתדל משאינו צריך לשנות את  )הליכות שלמה תפלה פי"ח סכ"ד(גרש"ז אוירבך ה דעת

שכיון שכל מצוה שהבן עושה יש  י()חוט שני פסח עמ' ש גר"נ קרליץלהיות חזן גם במקום אחר, וכן הורה ה

 .בזה עילוי נשמה, גם בזה שקובע מקום לתפילתו גורם בכך לעילוי נשמה

שעל אף  ט, יד( )מאמ"רליהו גר"מ אלבית הכנסת וראה שאדם אחר יושב במקומו הקבוע, כתב הומי שבא 

קת עבור זה, אלא ישב באותה לא יריב עמו ולא יעורר מחלוהמעלה הגדולה של קביעות מקום לתפילה, 

 תפילה במקום אחר.

 כ': סעיף

 כניסה כשיעור שני פתחים 

 )ח.(שנינו בברכות 

, אלא -? דעתך סלקא פתחים שני. הכנסת בבית פתחים שני אדם יכנס לעולם: חסדא רב אמר"

 "יתפלל כך ואחר, פתחים שני שיעור: אימא

 עיכוב כמשוי עליו דנראה, לפתח ךסמו ישב שלא, לפנים יכנס, רוחב - פתחים שני של : שיעוררש"יפ

 כשנכנס מיד ויתפלל מהרי שלא "מי כתב (ז' סי) ש"ראה .לצאת לפתח סמוך מזומן ויהא, הכנסת בית

 'רב גרסינן (א, ה ברכות) יובירושלמ דמי. שפיר לפתח סמוך יושב ואם פתחים, שני שיעור ישהה אלא

 לי שומע אדם אשרי מאטע מאי דלתות משני לפנים ליכנס צריך הכנסת לבית שנכנס זה אמר חסדא

 . )ח, ב( רמב"םהכתב שכ"ד  )פ"ח אות ג(. ההגה"מ (לד ח, משלי) יום' יום דלתותי על לשקוד

 לכל מיוחד מאמץ את פירוש רש"י, ועפ"ז כתב שדוקא בימיהם שלא היה מקום (לעולם ה"ד. ד) יונה ר"ה

 בכך אין הפתח אצל מיוחד מקום לו יש אם מקומו, את מכיר אחד שכל עכשיו בבית הכנסת, אבל אחד
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ולפ"ז יוצא שמי שאין לו מקום קבוע בפתח  קביעות. דרך אלא שם יושב שאינו הוא ידוע שדבר כלום,

 בית הכנסת אין לו לשבת שם.

 סמוכים ופתחיהם שדהב שהיו שלהן כנסיות בבתי מ"ג"כ מפרש כרש"י ולומד דה מרוטנבורג מ"רה

כתב  טורלפניהם. וה אחר נייןב יש שהרי לחוש אין שלנו כנסיות בתי אבל לכוין, א"או הרבים לדריכת

 לפנים שיכנס פשטיהכ נמי ומשמע הוא, הפתח פתיחת משום שמהירושלמי עולה דלאו לחלק, שאין

שבשיעור זה יכול  כרש"י()ביאר שלדעת הר"מ שיעור שני פתחים הכוונה לרוחב  ב"ידלתות. ה משני

 שים.הפירו לכל לחוש נכון הלכה להיות לו היסח הדעת מרה"ר, וסיים דלענין

 שנאמר מה לקיים יתפלל ךכ ואחר פתחים שני שיעור יכנס הכנסת בבית כתב "וכשיכנס )ח, ב( רמב"םה

 .פתחי" מזוזות לשמור

בכניסה שמדבריו עולה  .ממש פתחים משני לפנים להיכנס אדם צריךהע"פ הירושלמי, ש מפרש ח"בה

ללים יכנסו שני פתחים שהוא יהיה הכניסה כדי שכל המתפ )מבואה( לכל בית כנסת יש לעשות שטח

עולם כשאדם מבקש בקשה לביהכנ"ס, דוגמת האולם שהיה לפני ההיכל. והעניין בזה הוא, שדרך ה

 טרקליןל נכנס והעבד ,המלך לעבד הבקשה מהמלך אינו נכנס לטרקלין אלא עומד בחצר ומוסר את

הורות על אמונה זו ועיקר ל ע"י שום אמצעי. וכדי לאך הקב"ה אוסר לשאו. למלך הבקשה את ומוסר

ל מלך מלכי המלכים הקב"ה ש שאנו נכנסים לטרקלין נרגיששכדי , פתחים זה, צריך האדם ליכנס שני

 בעצמו ומבקשים ממנו את בקשתו שלא ע"י אמצעי.

 . טפחים' ד אחד פתח ורדשיע טפחים' ח שהם פתחים שני שיעור יכנס (סח' סי) חיים ארחותב כתוב

 ח דהיינו פתחים שני שיעור מ"י. יתפלל כ"ואח פתחים שני שיעור : יכנסשו"עכתב ה '

 לו יש אם ז"לפו ה"ב ישיבת כמשאוי שנראה הפתח אצל ישב שלא, לפנים יכנס טפחים

 ואינו לחוץ שמביט ימפנ שהטעם מ"וי. )ה"ר יונה( כלום בכך אין, הפתח אצל מיוחד מקום

 ימהר שלא מ"וי. מהר"ם() כלום בכך אין הרבים לרשות פתוח אינו אם זה ולפי, לכוין יכול

 . )רא"ש( הפירושים ללכ לחוש ונכון. פתחים שני שיעור ישהא אלא, כשנכנס מיד להתפלל

 אכסדרה לעשות נהגו לכןו דלתות, משני לפנים יכנס ע"פ הב"ח שלעולם )ס"ק לה( מגן אברהםכתב ה

 יסה אלא בבית הכנסת. שטוב ליזהר שלא להתפלל באולם הכנ )ס"ק סא( מ"בכ. והוסיף ה"בה לפני

 .)ס"ק סב( מ"במזוזה. וכ"פ הל וראוי הואיל תחילה, הגדול שיכנס כ"בה בפתח שמכבדיןמג"א ה עוד כתב

. )אות קכד( כה"חוכ"כ  לכבדו. שגם בזה יש )יו"ד סי' רמב ס"ק כד(ברכי יוסף לגבי כיבוד ביציאתו, כתב ה

בה משמע שגם ביציאתו שבספרי ובתוספתא ובמדרש ר )דרך ארץ אות ב(עמק ברכה והאור שמח וכ"כ ה

שכן משמע במס'  כתב הכס"מוכתב שרק בכניסתו צריך לכבדו,  )ברכות ז, יב(רמב"ם ה אך צריך לכבדו.

כתב  השייכים לכבוד ת"ח אות כ( )שער היראה, דינים יצחק שיחדרך ארץ זוטא. גם ר' אליהו מאני בספרו 

 ן.שמעיקר הדין אין מכבדים ביציאה. ורק אם נהגו כך העם צריך לעשות כ
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 כב': - כא' סעיפים

 תפילה סמוך לקיר 

 )ה:(שנינו בברכות 

 ...מטתי לפני שתהא תפלתי לע - ימי כל מצטער הייתי דברים שני על: אומר בנימין אבא, תניא"

 בן יהושע רבי ואיתימא רב מרא יהודה רב והאמר - ממש מטתי לפני אילימא? מטתי לפני מאי

 הקיר אל פניו חזקיהו ויסב: מרשנא - הקיר לבין בינו חוצץ דבר יהא שלא למתפלל מנין: לוי

 "ויתפלל

בל נראה שמטה אין זה קבוע. שדבר הקבוע כגון ארון ותיבה אין זה הפסק, א (שלא ה"ד) תוספותה כתבו

עשויה לשכיבה נחשבת שדוקא מיטה שבזמן התלמוד שהיא לישיבה, אבל מיטה שלנו ה ב"יוכתב ה

 לדבר הקבוע.

חן גבוה כתב שהוא ר"ת דבר ששת )בשול ש"דב חידושי הביא הגדרה נוספת בשם (צא' עמ) אבודרהם דוד ר"ה

 שרחבה חשוב מקום ואשה מטה הפסק כגון חוצץ שהוא דבר דוקא .שהוא הריב"ש, ויש דפוסים 'רב"ש'(

 לפני הכנסת בבית יםמתפלל היאך כ"שא הפסק, נקרא אינו מועט דבר אבל עשרה, ההווגב ארבעה

 .ד"ראבה בשם (ה' סי) חיים בארחות וכ"כ בהן?! שיושבים הספסלים

ובין הקיר, אלא ההתקרבות  חציצה של דברים בינואינו סובר שיש איסור עצמי ב )מובא לקמן( ם"רמבה

 לקיר מאפשרת להתיחד ביותר עם קונו ולכוון בתפילה. 

ין הקיר כמו הקרבן שחציצה הביא טעם נוסף לאיסור החציצה, שלא יחוץ דבר בינו וב צח( )סימן טורה

 פוסלת בינו לרצפה.

 אינם ותיבה ארון כגון קבוע ודבר. הקיר ובין בינו חוצץ דבר יהא שלא : צריךשו"עכתב ה 

 , חוצצים

 הפסק חשיב לא קטן רדב אבל' ד ורחבו' י שגבהו גדול בדבר רק מחיצה חשיב ולא: רמ"א .

 .ד"הראב בשם חיים ואורחות אבודרהם

ותה ונותנה במקום אחר. אחולק על השו"ע וסובר שמטה אינה חשובה לקבועה, שלפעמים נוטל  ב"חה

כתב שמטות שאין הדרך לטלטלן  )אות קכט( כה"חגם  כתב שאין דבריו מוכרחים. )ס"ק לו( מגן אברהםה אך

, שלא יהיה שום דבר חוצץ אלא לפעמים אינן חוצצות. ומ"מ כתב שלכתחילה ראוי להחמיר, אם אפשר

 בינו ובין הקיר.

 שלא ליזהר יש כ"ג נ"הכב באמצע שעומד הקיר מן רחוק הוא אם שאפילו )ס"ק לו( מגן אברהםדעת ה

 היא אחרת רשות ממנו, א"דל חוץ היא החציצה דאם לומר מצדד )מש"ז סק"ה( ג"פמוה לקיר. בינו יחוץ

 .(ח)עוי"ח, יתרו  בא"ח, וה)שלטי גיבורים ס"ק יב( גבורים מגןוכ"פ ה ושרי.
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יחים עליו הסידורים והוא שצ"ע על מה שנהגו להתפלל לפני הסטנדר שמנ )ס"ק לו( מגן אברהםכתב ה

חן ותיבה ג"כ צורך תפילה ואפ"ה גבוה י' ורחב ד', ואין לומר שמותר משום שהוא צורך תפילה שהרי שול

 רי גם מטה אינה רחבה.מלמטה, שה' ד רחב מותר רק בקבועים. וגם אין לומר שמותר משום שאינו

לכן נוהגים בבתי כנסיות שלפני ובר שכל דבר שהוא צורך תפילה לא שייך בו חציצה, וס )סק"ה( ט"זה אך

 התפלה צורך הוי השלחןד לתפלה, וחציצה הפסק חשיב לא שבבית כל מתפלל ישנו סטנדר. וגם שלחן

ות להתפלל אחרת, כגון עליו. והוסיף שגם הדברים החשובים לחציצה, אם אין אפשר הספר שמניח

 התפלה יעכב אל דאיבו מתפללים בחדר אחד וא"א שכולם יעמדו בלא חציצה כנגד הקיר,שעשרה 

 יתפלל או התפלה, בשעת ועיני שיעצים לזה זה, שאינו אלא למצוה מן המובחר. ומ"מ התקנה בשביל

 וןאור לציומ"מ סובר ה .ס"ק סג, סו() מ"בכוונה. וכ"כ ה ביטול לידי איבו ולא לחוץ יביט ולא הסידור מתוך

נו חוצץ רק במי שמשתמש בו דמכיון שטעם ההיתר הוא מפני שזהו צורך תפילה, לכן אי )ח"ב פ"ז ס"י(

 כעת בשעת התפילה, וגם בדרך כלל רגיל להתפלל באופן זה. 

 תפילה מאחורי בעלי חיים ואדם 

 חיים אינםשבעלי  כתב (ח' סי ותברכ) מרדכישבעלי חיים חשובים לחציצה בינו ובין הקיר. וה טורכתב ה

 אבוהב י"מהרמפסקי'. וכ"כ  לא יגוצ באפי אריכי 'פשיטא כהנים ברכת לענין :(לח סוטה) כדאמרינן חוצצין

 אדם אחורי אבל רבו חוריא דוקא משמע רבו' אחורי אדם יתפלל 'לא :(כז ברכות) מדאמרינן כן ודקדק

 שטוב אדם, וכתב הב"י שום אחרי מלהתפלל ליזהר שצריך כתב פליאהה בספר אבל בה. לן לית אחר

 לדבריו. לחוש

 חיים בעליד נ"ול: רמ"א] .חוצץ אינו אדם אפילו, חוצצים אינם חיים בעלי וכן :שו"עכתב ה 

. [)סכ"א(בספרים  עותט דנפל ואפשר, הפוסקים סברת נראה וכן, חוצץ אינו ואדם חוצצים

 . )סכ"ב(בריו לד לחוש וטוב, אדם שום אחורי מלהתפלל ליזהר שיש שאומר מי ויש

כן הנזהר חשוב כפטור הוכיח שמותר להתפלל מאחורי אדם, ול )אות כא. הובא בשע"ת כט(פרי חדש ה

מב"ם לא משמע כך. וכתב כתב שמתשובת הר )ס"ק כה( מאמר מרדכימהדבר ועושה ונקרא הדיוט. גם ה

 הם. דקבועים הפסק חשיב לא ע"לכו שבבית הכנסת ספסלים מ"דמ )ס"ק סח( מ"בה

 העם כל שיהיו אפשר ךדאי בזה ליזהר א"דא בזה לדקדק יש "לכאורה )ס"ק כז( מאמר מרדכיכתב ה

 אסור שיהא גמור הפסק יהו לא א"להי דאף נראה לכן אדם הפסקת בלא הכותל נגד נ"בבהכ העומדים

 דמותר פשיטא אחר בענין א"דא בו וכיוצא כ"ובבה בדאפשר ליזהר שיש בעלמא זהירות אלא אדם לכל

הכותל". הביאו  נגד בועק מקום לו שיהיה יראה במעשיו שהמדקדק אלא אדם אחורי להתפלל לכתחלה

 .)ס"ק סט( מ"בה

 כג': סעיף

 תפילה מול ציור, תמונה או ראי 

 לנוי הבית כתלי על אותן שתולין מילת נשאל האם כלי (כ' סי פריימן' )מהד' בלאוסימן רטו. מהדרמב"ם ה

 בעת הקיר אל להתקרב שהצריכו שהטעם ,והשיב לא. או האיסור בכלל הם בולטות, שאינן צורות ובהם
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 נכון אינו אבל אסורים, אינם התלויים והבגדים כוונתו, שיבטל דבר לפניו יהא שלא כדי הוא התפילה

 והבגדים הכוונה, מבלבלים האלו הדברים כי הבית מכלי בהם וכיוצא ושקים ארון הקיר ובין בינו שיבדיל

 מביט יהא שלא כדי ,שאמרנו מהטעם כנגדן להתפלל נכון אין בולטות שאינן פי על אף המצויירים

 או בגד כנגד להתפלל כשיזדמן התפילה בעת עינינו להעלים רגילים ואנחנו בתפילתו, יכוין ולא בציורם

 מצוייר. כותל

 ואם, כנגדם להתפלל ןנכו אין בולטות שאינם פי על אף, המצויירים הבגדים :שו"עכתב ה 

 כ"ג אסור ולכן: רמ"אה והוסיף. עיניו יעלים, מצויר כותל או בגד כנגד להתפלל לו יקרה

. (הצלמים כל פרק ריש מרדכי) הכוונה תתבטל שלא, בהן שמתפללין בספרים ציורים לצייר

 תשובת) אסור, כנסתהית בב עליהם לישב לואפי, תפלות דברי עליהם שמצוייר בגדים אבל

 . '(ה כלל' ב' סי ש"הרא

 למעלה אלא אדם של פניו נגד ציורים לצור אסור בית הכנסת בכותל שגם )ס"ק לז( מגן אברהםכתב ה

ר לצייר אף למעלה מקומת שבזמנינו יש ליזה )משנ"ב ביצחק יקרא( גרש"ז אוירבךאיש. ודעת ה מקומת

 איש, כיון שהדרך להסתכל גם למעלה.

י שלובש חולצה שיש עליה ציורים או משאין להתפלל כנגד  כג(-כב)טו,  גר"מ אליהוומטעם זה כתב ה

ולצה כזו, יזהר ומי שלובש ח כיתובים שונים, ואם אינו יכול להתפלל במקום אחר, יעצום את עיניו.

 מאחריו.  ללבוש עליה חולצה אחרת לפני התפילה, כדי שלא יפריע לאלו המתפללים

ים בולטים בכותל או בבגדים, הבין שאם הציור )יתרו, יד( חבא"אלו סוגי ציור אסורים בבית הכנסת? ה

)הליכות גרע"י דעת ה אך. ר טו, כ()מאמ" גר"מ אליהוה פאסור להתפלל כנגדם אפילו בעיניים עצומות. וכ"

 ולה מדברי השו"ע. שאין חילוק אם הציורים בולטים או לא. ולדעתו כך ע עולם ח"א עמוד קנ(

או תמונות שבביתו? בשו"ת  האם מותר לאדם להתפלל כנגד ציורים שרגיל בהם, כגון פרוכת מצויירת

 יל לראותם אין חשש שתתבטל כוונתו., כיון שרגאפילו אם אינו עוצם עיניוהתיר,  )ח"ב פ"ז סי"ב( אור לציון

 יביעבשו"ת  אך .קמא סק"ו(ימן ס)או"ח סימן יג. הובא בפת"ש יו"ד כנסת יחזקאל ובאמת שכן עולה מדברי ה

יל בהם לציורים שאינו רגיל אסר, ולדעתו אין הבדל בין ציורים שאדם רג )ח"ט סימן קח אות מח( אומר

 . )אות קלז( כה"חבהם, וכ"נ מדברי 

 מודעות חדשות מושכותשכתב שבכלל זה אסור להתפלל כנגד לוח מודעות, משום  )אות כח( פסק"תה

נים, ומושכים את עיניו, וכן כל וכמו"כ נגד ארון ספרים כשיש שם ספרים שו את העין ומבטלות הכוונה,

 .כיוצב"ז

 

 בעינים אף והיינו שלו, לבבואה כמשתחוה דמיחזי המראה כנגד להתפלל אסור )ס"ק עא( מ"בכתב ה

. ח"א סימן קו. הובא בבאה"ט( רדב"ז)ומקורו בתשובת ה כונה ביטול משום אסור ה"בלא דבפתוחות ,גורותס

לימד זכות על התפילה כנגד 'שויתי' שלפני החזן שנעשה כעין מראה, כי לא  )ט, כא( הלוי שבטובשו"ת 

 לציון אורמתפלל לבבואה שלו. בשו"ת יחשדוהו שנעשה לשם מראה לראות צורתו, ובזה אין חשש ש
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 עיניו את עוצם אם להתפלל מותר, בה נראית שצורתו אפילו רגילה זכוכית כתב שכנגד שאלה יא( ז")ח"ב פ

שהרי בכל דבר שאינו מראה ממש אין חשש  .הזכוכית מכנגד מעט עצמו את שמטה או, התפילה במשך

 .)ילקו"י סעיף מא( גרע"יוכ"כ בשם ה שיחשדוהו, וכשעוצם עיניו אין כוונתו מתבטלת.

 ובבית הכנסת  ציור חיות על ארון הקודש 

ציירו על חלונות בית הכנסת, שהורה להסיר האריות ש אליקים רבנוכתב בשם  ן רג()ע"ז סימהאור זרוע 

תוספות שמבטל הכוונה. וה ג שנראה כמשתחוה להם, ועוד בלא תעשה לך פסל וכל תמונה, ועוד  אמשום 

 שה לך פסל.כתב שמבטל הכוונה, אבל אין בזה איסור של לא תע )יומא נד. ד"ה כרובים(

טול הכוונה. ולכן אם עוצם מוכח שאין בזה משום ע"ז, והחשש היחיד הוא בי )לעיל( רמב"םמתשובת ה

 את עיניו יש להקל.

י שאורגים בו כל מיני ציורים, כתב שיש להקל לתת על ארון הקודש בגד מש )סימן סו( רוכל אבקלובשו"ת 

 ואין לחוש בזה שנראה כמשתחוה לדמויות אלו.

כנסת. וכ"פ אחרונים רבים הלצייר תמונות של י"ב המזלות בבית  כתב שאין )א, ס( השדה פריבשו"ת 

, )יו"ד סימן קמא סק"ג( יוסף ברכי, ()א, למבי"ט לגבי כל ציור חיות ועופות על כותלי בית הכנסת. ומהם ה

והוסיף  )ח"א עמ' קנ(ליכות עולם הוב )ג, סב( דעת יחוהועוד רבים. וכ"פ בשו"ת  )כלל פה סימן ז( אדם חכמת

אסר, וכ"ד  מאמ"ר טו, כא() וגר"מ אליהגם ה עוצם עיניו או מתפלל מתוך הסידור יש ע"מ לסמוך. שאם

 .)ח"ב פ"ז סי"א( אור לציוןה

יות וכדעת רוב הפוסקים כתב שנוהגים לעשות צורות אר )יו"ד ח"ב ס"ס נה( משה אגרותבשו"ת  אמנם

 שהתירו, ואין למחות.

עופות וכ"ש ציורי אדם שעושים "ובכלל נכון לבטל כל הציורים של חיות ו )אות כח( ערוך השולחןכתב ה

 .אותה שתהיה הכותל חלקה"על כתלי ביהכ"נ ובכלל יש להתרחק מכל הציורים וכו' שהתפלה היותר נ

 כה': -כד'  סעיפים

 תפילה סמוך לרבו, ותפילת תלמיד חבר 

  ()כז.שנינו בברכות 

 אליעזר רבי ותניא .רבו ריאחו ולא רבו כנגד לא אדם יתפלל אל לעולם: רב אמר יהודה רב "אמר

, רבו של יבתויש על והחולק ,לרבו שלום והמחזיר, לרבו שלום והנותן, רבו אחורי המתפלל: אומר

, אבא בר ירמיה רבי שאני -! מישראל שתסתלק לשכינה גורם - רבו מפי שמע שלא דבר והאומר

 "הוה חבר דתלמיד

. ובאשר לתפילה אחורי רבו מצינו כמה פירושים שוים הם כאילו ומראה רבו אצל. רבו כנגד י"רש פירש

 :(אל ה"ד: יח) יונה ר"ה. ג. לרבו כמשתחוה שנראה מפני :(ולא ה"ד) תוספות. ב. הוא יוהרא: רש"י. א לדבר:

 מתפלל שהוא בעוד לאחוריו פסיעות' ג לפסוע רבו יצטרך שמא כי ההפסקה, משמע בגמ' שהוא מפני

מפני אימת רבו אינו יכול  :רמב"ן. הלא יהא נראה כמדקדק בתפילת רבו. ש :מאירי. דלהפסיק.  יוכל ולא

 לכוין לבו בתפילתו.
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 ביזוי. יותר שזה טוזהו דבר פשו. לרבו ואחוריו לפניו יתפלל שלא שכן דכל ה"ר יונהכתב 

 ב"י דמשמע מדבריהם דלאהוכתב  .מותר אמות' ד ממנו הרחיק שאם )סימן ה( רא"שוה ה"ר יונה כתבו

 .סורא ,רחוק אפילו לרבו חוריווא להתפלל אבל כנגדו, או רבו אחורי להתפלל אלא אמות' ד ריחוק מהני

 ביחיד, כשהוא דוקא ורב אחורי יתפלל שלא דאמרינן דהא המאורות בעל בשם אבוהב י"המהר כתב

 דרך תפלה) מועד אהלב . וכ"ככאלוה אותו שמקבל חשש כאן אין ,ישיבתן סידור כך הוא אם בציבור אבל

 אין ,פסיעות' ג לפסוע יכול ינוא שיסיים שאחר שמצערו לפי רבו אחורי שמפרש ולמי בה וסיים ,(ז נתיב ג

 הכנסת. בבית בין ביחיד בין הפרש

 מיירי לא זה דכל ומריםא יש), לפניו ולא רבו אחורי ולא רבו בצד יתפלל : לאשו"עכתב ה 

 לפניו מתפלל אם לחוש אין, ישיבתו סדר הוא כך אם בצבור אבל, ביחיד להתפלל אלא

 אם, (להקל המנהג רלהחמי שטוב פי על ואף) (מועד ואוהל א"מהרי בשם י"אחריו. ב או

 להתפלל מותר חבר למידת. (ז"ט סעיף ב"רמ' סי דעה ביורה ועיין). מותר, אמות' ד הרחיק

 .רבו אחורי

. הדור גדול או הימנו כמתוח שרוב דהיינו בארו )א"א ס"ק לט( פרי מגדיםוה )פ"ד אות יח( חמודות לחםה

 .ס"ק עג() מ"בוכ"פ ה שנ"ל דה"ה לאביו שכבוד זה שייך גם בו. )כלל כב אות ו(חיי אדם ה כתב

כתב דה"ה  פא( )ס"קמ"ב וה שדוקא אחורי רבו מותר, אך לפני רבו אסור. )ס"ק לט(מגן אברהם כתב ה

 ר.בצדדי רבו דמות

 כו': סעיף

 מקום הראוי לתפילה 

 וכשם, בו מתפללין יןא שמע קריאת בו קורין שאין מקום כל דבר של "כללו ד, ח() ם"רמבה כתב

 .לתפלה" מרחיקין כך מעש לקריאת הערוה ומראיית המת ומן רע וריח רגלים וממי מצואה שמרחיקין

 יפסיק ולא תפילתו וגומר תהכנס מבית שיוצא נראה הכנסת בבית תינוק והשתין בתפילה עומד היה אם

לראש.  לחזור ויצטרך כולה את לגמור כדי ישהה דשמא רגלים המי על ויטילו מים שיביאו עד וישתוק

 . ד("שכ )סימן רוקחה וכ"כ

 מצואה שמרחיקים וכשם. בו מתפללים אין, ש"ק בו קורין איןש מקום : כלשו"עכתב ה 

 . תפלהל מרחיקים כך, ש"לק הערוה ומראיית המת ומן רע וריח רגלים ומי

 כז': סעיף

 תפילה כנגד מי רגלי תינוק 

 שקרוב כך כל הדרך מן להסתלק יוכל אם למלון קרוב בדרך שהוא שמי (ו' סי) הדשן תרומתב כתוב

 בעיר במלון מלהתפלל בדרך להתפלל טפי שפיר ויפסיקוהו דרכים עוברי יבואו שלא לגמרי הדבר

 ,צלמים הרבה בה תמצא שלא מלון אין וכמעט טומאה ובתי גילולים הרבה שבעיר מפני גוים, שכולה
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 במלון זוית קרן או חדר למצוא לו שאפשר גם בשדה דרכים עוברי יפסיקוהו שלא רורב אין אם אמנם

 במלון. להתפלל טפי שפיר אז ,הבית בני יבלבלוהו ולא פנוי בלב שם להתפלל שיוכל

 על להטיל מים ביאושי עד ישתוק, נ"בבהכ תינוק והשתין בתפלה עומד : היהשו"עכתב ה 

 . תפלתו מורויג ה"מב יצא או לצדדיו או אמות' ד לפניו יהלך או, רגלים המי

 כולה את לגמור יכד ישהה שמא, לשתוק ולא אחר למקום לילך טוב ויותר: רמ"אה כתב 

 .(ט"ע' סי לעיל' וע ד"רכ סימן רוקח בשם י"ב) לראש לחזור ויצטרך

 א"א אם מזה יודעים ואינם םומתפללי שם עומדים אם אחרים טינוף, כ"נשאם יש בב )ס"ק פד(מ"ב כתב ה

 איסור דהיינו קל איסור ואה שיעשה דמוטב 'דאו מאיסור להצילם להפסיק מותר ,בדבור אלא להודיעם

 להתפלל. דאורייתא איסור אחרים משיעשו בתפלה להפסיק דרבנן

 לו א"שא כגון א"ד להרחיק לו א"וא כולו את לגמור כדי ישהא שמא מתירא אם )ס"ק פה(מ"ב כתב ה

 מי ואיסור בתפלה עומד הוא שכבר כיון להתפלל דמותר ל"דס א"הרשב על יסמוך המתפלל נגד לעבור

 דרבנן. רגלים



 

 
 

 תיקון הלבוש בשעת התפילה -סימן צ"א 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

  ליבו וערותוכיסוי 

 )כד:(שנינו בברכות 

 היתה: הכי נמי תניא. שמע קריאת תלקרו מותר - מתניו על לו חגורה טליתו היתה: הונא רב אמר"

 - לתפלה אבל ;שמע קריאת רותלק מותר - מתניו על חגורה, שק ושל עור ושל בגד של, טליתו

 "לבו את שיכסה עד

 ערום הוא ולמעלה שממתניו פי על ףא, ולמטה ממתניו לכסותו - מתניו על חגורה טליתו : היתהרש"יפ

, באימה ולעמוד המלך לפני עומדכ עצמו את להראות הוא צריך - לתפילה אבל .שמע קריאת קורא -

 .המלך לפני מדבר אינו שמע קריאת אבל

 יתפלל לא שמע לקריאת סיןשמכ כדרך ערותו שכסה פי על אף כיצד הערוה כתב "כיסוי )ד, ז(רמב"ם ה

, יצא והתפלל ערותו וכסה הואיל יכסה במה לו ואין שנאנס או לבו כסה לא ואם, לבו את שיכסה עד

 .יעשה" לא ולכתחלה

 עד להתפלל סורא, ולמטה ממתניו לכסותו מתניו על חגורה טלית : היתהשו"עכתב ה 

 ערותו וכסה ואילה, יתכסה במה לו ואין שנאנס או, לבו את כסה לא ואם לבו. שיכסה

 . יצא, והתפלל

 ה אם יחזור ויתפלל.כתב שהמתפלל כשליבו רואה את הערוה צ"ע למעש )ד"ה הואיל( באור הלכהה

ריך להיות מכוסה כאילו סובר שלא רק את ליבו צריך לכסות בשעת התפילה, אלא כל גופו צ ב"חה

תה כנגד ליבו. יר שמותר לקרועומד לפני המלך באימה, ולא נקט 'ליבו' אלא מכיון שלעניין ק"ש הזכ

 הליכות שלמה תפילה, פ"ב הלכה טו() גרשז"א. ולכן גם מי שלובש מכנסיים קצרות, כתב ה)סק"ב( מ"בוכ"פ ה

)ח"ז  עבדי ישכילכך. ובשו"ת  שלא יהיה ש"ץ, וגם מי שרגיל ללכת במכנסיים קצרות, ראוי שלא יתפלל

 . כתב דה"ה שלכתחילה לא יתפלל כשלובש חולצה קצרה קו"א סימן א(

מי שנאנס ואין לו במה כתב שמדברי הרמב"ם 'ולכתחילה לא יעשה' נראה ש )ד"ה יצא( באור הלכהה

 .א ס"ק עא( )סי' אות שורתבווה )סק"א( מאמר מרדכילכסות, לכתחילה מוטב שלא יתפלל כלל, וכ"כ ה
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 סעיף ב':

 אזור בשעת התפילה 

 )ט:(שנינו בשבת 

 לא - המייניה ליה שראד כיון, רשות ערבית תפלת דאמר למאן, בבלאי חברין הני אביי אמר"

 משום -! וליצלי הכי יקול: ועוד? המייניה למיסר טריחותא: ששת רב לה מתקיף .ליה מטרחינן

 "ישראל אלהיך לקראת הכון שנאמר

 להתפלל אסור הערוה את הרוא לבו שאין מכנסים שלובש מי גמ', שאפילוהלמד מ )ד. ד"ה ומהא( ר"ןה

חגורה,  בלא מותר לברך ברכות רשא אבל י"ח תפילת לענין . וחיוב זה הוא דוקא'הכון' משום חגורה בלא

 .)פ"ה אות ח( ה"מהגהמזון. וכ"כ  וברכת המוציא ומברכים החגורה שהרי בבבל היו מתירים

 טעםהד מפרש ויטרי מחזורבו ,כשמתפלל חלציו לאזור שצריך כתבו מכאן )י. ד"ה טריחותא(התוספות  אבל

 צריכים היו מכנסים להם יהה שלא להן ודוקא הערוה את רואה לבו יהא שלאהוא בשביל  אזור דבעינן

 רא"שומ"מ כתב ה .לאזור ןצריכי אנו אין מכנסים של אבנט לנו שיש לדידן אבל תפילה בשעת לאזור

 שיש מצוה לאזור משום הכון לקראת אלהיך ישראל. )סימן יט(

 תפילה קודם תוחגור התיר אם ,היום כל לחגור רגילהש שכתב מי שיש (ד"ע כו ד"ח ג"נ) ירוחם רבינו כתב

 מגן אברהםלתפילה. וכ"כ ה רלחגו צריך אין חגורה בלא היום כל שהולך מי אבל ,ולחגור לחזור צריך

 כתב שגם בכה"ג איכא מידת חסידות לחגור. מגן גיבורים. וה)סק"א(

 את רואה לבו איןש אבנט לו יש אפילו, התפילה בשעת אזור לאזור : צריךשו"עכתב ה 

. מכנסים לו ישש מאחר, חגורה בלא לברך מותר ברכות שאר אבל הכון, משום, הערוה

 .[הערוה את רואה לבו ואין: רמ"א]

שתמה  )ד"ה צריך( באור הלכהב. ועיין )סק"ד( מ"בשבדיעבד אם התפלל בלא אזור יצא. וכ"כ ה ב"חכתב ה

ב דאפשר וכתזה אינו! תפלל, וחוזר ומ על הב"ח, שמדבריו עולה דלפוסקים החולקים גם בדיעבד

 תפלל.חוזר ומ לבו רואה את הערוה, דאינו עליהם גם לענין שכוונתו שבדיעבד סומכים

 (45ע' למה תפילה פי"א אורחות הלכה הש)הליכות  גרש"ז אוירבךומה שרבים אינם נוהגים בזה בזמנינו, ביאר ה

ות חשובים או לאנשים שדוקא בזמניהם היה בכך משום מידת חסידות, כיון שכשרצו ללכת למקומ

משום הכון. משא"כ בזמנינו  חשובים היו חוגרים אזור שהיה משלים את הבגד, ולכן בתפילה היה בכך

ק שלא היה מהודק ובשים כעין חלולביאר שבזמנם היו  )ח"ב פ"ז סי"ג( לציון אורובשו"ת  שאין נוהגים כך.

בגדים שלנו מהודקים על הגוף על הגוף, וההולך עמו ללא חגורה היה נראה מרושל, משא"כ בזמנינו שה

 .)ח"ח סימן כד אות ו( בדיע ישכילגם בלא חגורה, א"צ לחגור אף ממידת חסידות. וכן ביאר בשו"ת 
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 סעיף ג':

 חובת כיסוי הראש 

': שנא, זקופה בקומה אמות ארבע שיהלך לאדם אסור: לוי בן יהושע רבי "אמר )לא.(שנינו בקידושין 

 שכינה: אמר, הראש לויבגי אמות ארבע מסגי לא יהושע דרב בריה הונא רב. כבודו הארץ כל מלא

ההולך בגילוי הראש אינו  ה זקופה, ולכן גםכה בקוממשמע שעיקר האיסור הוא הלי .מראשי" למעלה

 מראה על הכנעה כלפי קב"ה.

 חמש לי חזי לדידי: ליה אמר, הבן פדיון מבי סודרא שקיל כהנא דרב הא "כי )ח.(בקידושין עוד שנינו 

 אבל, ארישיה סודרא ליה יומבע הוא רבה דגברא, כהנא רב כגון אלא אמרן לא: אשי רב אמר. סלעים

חשוב ם זה. מכאן עולה שרק אדן צריך בגד כ: שאינו הולך בגילוי הראש, ולכרש"ילא". ופ עלמא כולי

 נוהג לכסות את ראשו.

 כשיבא: ל"א, הוא גדול םדאד המנונא בדרב הונא לרב חסדא רב ליה איתא "משתבח )כט:(ובקידושין 

 דלא: ל"א? סודרא פריסת אל טעמא מאי: ל"א, סודרא פריס דלא חזייה, אתא כי. לידי הביאהו לידך

 א היה מכסה את ראשו.לבתורה נסיבנא". מכאן שמנהגם היה שאדם שאינו נשוי, גם אם הוא גדול 

, רישא מיכסי ולא קמיה גברא ואהה חלף, מדיפתי ירמיה' דר קמיה יתיב הוה שנינו "רבינא )לג.(ובהמשך 

". גם ממקור זה רואים שאין רבנן בה דגיסי, ניהו מחסיא ממתא דלמא: ל"א! גברא הא חציף כמה: אמר

 ראוי לכסות.חובה לכסות את הראש, ורק מטעם כבוד חכמים היה 

 בריך: כלדאי לה אמרי יצחק בר נחמן דרב לגבי אין מזל לישראל מביאה הגמ': "דאימיה )קנו:(ובשבת 

 ובעי, דשמיא אימתא עלך תיהויד היכי כי, רישיך כסי: ליה אמרה. רישיה גלויי שבקתיה לא. הוה גנבא

 רישיה מעילויה גלימא נפל, אדיקל תותי גריס קא יתיב חד יומא. ליה קאמרה אמאי ידע הוה לא. רחמי

מקור זה למדים שלכיסוי הראש מ .בשיניה" לקיבורא פסקיה סליק, יצריה אלמיה, לדיקלא חזא עיניה דלי

 יש תפקיד של יראת שמים, אך לא כולם היו נוהגים בכך.

 .הראש" בגילוי אמות רבעא סגינא דלא לי תיתי: יהושע דרב בריה הונא רב איתא "אמר )קיח:(בשבת 

ין איסור ללכת בגילוי הראש. אשדברי רב הונא אינם אלא ממידת חסידות, אבל  ר"מוכתב הכל בו בשם ה

 ולכן אמר 'תיתי לי' על מנהג חסידות זה.

 : יש)ס"ק יא(מ"ב ראש". וכתב הה בגילוי אמות' ד ילך ולא, זקופה בקומה לילך כתב "אסור )ב, ו( שו"עה

דייק מדברי  )אות ב( רכי יוסףבבמעשיהן. ה להצנועין רק מדינא אסור ואינ א"ד דאפילו לומר שמצדדין

יסור הליכה בקופה זקופה אהשו"ע, שאיסור הליכה בגילוי הראש הוא לא איסור מוחלט, שהרי לגבי 

עולה שאין איסור  )סימן מה( מנהיגהכתב 'אסור', ולגבי הליכה בגילוי הראש כתב רק 'לא ילך'. גם מדברי 

 בגילוי הראש, אלא רק מנהג חסידות בלבד.מדינא ללכת 

סובר שאין איסור לברך בגילוי הראש, וכתב שאם היה גדול להישען עליו היה  )שו"ת סימן עב( מהרש"לה

מקל גם לברך ולקרות ק"ש בגילוי הראש. עוד כתב לגבי המנהג שלא ללכת בגילוי הראש שלא ידע מאין 

בגילוי הראש. ועוד, דמשמע מדברי הגמ' שהאיסור הוא ללכת זה, הרי רק לגבי אישה מצינו איסור ללכת 

בקומה זקופה, וכיום יש ההולכים בכיסוי הראש ובקומה זקופה, ונמצא שעקרו את עיקר ההלכה! עוד 
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 הוסיף מ"ולהתעורר. ומ לזכור לו יש ששם השמים צריך לכסות ראשו, באויר שהולך מי כתב, שמ"מ רק

 שהעם מאחר להזהר לו יש ח"לת מ"מ השם מזכיר כשאינו חסידות תמיד לא ואף בדבר איסור שאין שאף

 שמא זה על לסמוך אין בחדרו לומד ואפילו יהודית דת על עובר כאלו ולפריצות לקלות בה תופסים

ואם נמצא במקום שאין לו במה לכסות את ראשו, יכול להניח את ידו על  בו. ויקל יראה הארץ העם

שאין איסור כלל בראש מגולה לעולם, רק לפני הגדולים. וכן  )סימן ח ס"ב(כתב  גר"אודי בכך. גם ה ראשו

 בעת התפילה אז נכון הדבר מצד המוסר, ושאר היום לקדושים שעומדים לפני ה' תמיד.

כתב שבזמן חז"ל  )סימן לד( אמהר"י ברוניותיו של המהרש"ל. גם הדחה רא )ג, ה( יעקב שבותבשו"ת  אך

 סובר דבזמנינו סימן ח סק"ג() ט"זיסוי נוסף מעל הכיסוי שהיה עליהם תמיד, והדרך הת"ח היה לתת כ

רך הגויים כשיושבים להוריד בביתו, מכיון שד יושב ואפילו הראש בגילוי להיות מדינא גמור איסור

 .הכיסוי מורה על יראת שמיםמעליהם את כיסוי הראש, וא"כ נכלל ב'חוקותיהם לא תלכו', כ"ש בזה ש

בר שכל הגויים נוהגים לעשותו דחה את דברי הט"ז, שבכל ד )יו"ד ח"ד סימן יא אות ג(גרות משה בשו"ת א)

ילוי הראש, גם אותם שאינם אין בו משום חוקות הגויים, וכיום אנו רואים שכל הגויים הולכים בג

 סק"ו( )סי' ב מגן אברהםה תבוכ .מאמינים, וזאת משום הנוחות שבדבר ולא בגלל אמונה כזו או אחרת(

 שמיא.ד אימתא להו דליהוי היכי כי הראש בכיסוי להרגילם נכון קטנים שאפילו

 שכיון, וברכות תפילה ןבזמ שלא אף הראש לכסות חובה כתב שכיום )ח"ב פ"ז תשובה יג( אור לציוןה

 ואחרים המותרים דברים' מדין הראש לגלות איסור יש כ"א, ראשם מכסים המצוות שומרי כל שכיום

 שבזמנינו כתב "ונראה א( ט,) אומר יביעבשו"ת גם  .'בפניהם להתירן רשאי אתה אי איסור בהם נהגו

 צריך שמים ירא שהוא מי כלש בודאי, ומצות תורה עול פריקת דרך, הראש בגילוי ללכת החפשים שדרך

 יותר בזה ויש, עבדו אל לאשר אלקים עובד בין היכר שיהיה, ה"רבר כשהולך, ראשו לכסות להזהר

 ומורא, הדתי למחנה ייךש שהוא, ולמופת לסמל היא, דתי אדם של ראשו שעל והכיפה, חסידות ממדת

 חפשי אדם שהוא יחשדוהוש, העין מראית משום בו יש אדרבה, הראש בגילוי שהולך ומי. עליו שמים

 ישראל".ומ' מה נקיים והייתם, בתורה נאמר וכבר, מעליו שמים מלכות עול פורק

 

 

  ה' בגילוי הראשהזכרת שם 

 מובא: )יד, יב(במסכת סופרים 

 בכרעיו אומרים ויש, שמע על ספור, מגולה שראשו מי או, פרומים בגדיו או, כרעיו הנראין, פוחח"

 "מפיו הזכרה להוציא אירש אינו מגולה בראשו אבל, שמע על פורס, פרומים בגדיו או, נראין

כתב שאין לברך בגילוי  רוחםירבנו כתב שיש למחות שלא ליכנס לבית הכנסת בגילוי הראש. ו פרץ רבנו

מזכיר שם המקום ברוך שמובא שהטעם משום קלות ראש כלפי שמיא  )סימן י( תרומת הדשןהראש. וב

 הוא שלא באימה ויראה.
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כיון דרבנו ירוחם אסור, ודמכיון שנראה שיש מחלוקת אם מותר לברך בגילוי הראש או ש ב"יכתב ה

 פסק שאסור, הכי נקטינן. 

 למחות שיש א"יו, מגולה בראש מפיו אזכרה להוציא שאסור אומרים : יששו"עה כתב 

 .הראש בגלוי נ"בבהכ ליכנס שלא

ו כיסוי על ראשן בעת תפילת שגם נערות רווקות ישימ )שו"ת יביע אומר ח"ו סימן טו אות יא( גרע"ידעת ה

אף שמעיקר הדין יש  "ז סי"ד(פ)ח"ב  אור לציוןשמונה עשרה כדי לחוש לדעת המחמירים בדבר. ולדעת ה

, יש להם על מה לסמוך, להם לכסות את ראשן בשעת התפילה, מ"מ הנוהגות להתפלל כשראשן מגולה

נן חייבות לכסות את ראשן שרווקות אי )מאמ"ר טו, יט( אליהוגר"מ ורשאיות להמשיך במנהגן. ודעת ה

 בעת התפילה. 

 סעיף ד':

 הנחת היד על הראש 

 היד הנחת אבל בהם, התפללל לראש כיסוי חשיבי מקש הקלועים שכובעים (י סימן) הדשן תרומתב כתוב

יכול לכסות את ין הגוף , ואהדבר משום שהראש והיד הם גוף אחד וטעם כיסוי. חשיב לא הראש על

 כיסוי. רשפי חשיב זה של ראשו על ידו מניח אחר מדבריו שאם ב"יעצמו. ודייק ה

 חשיבא לא ראשה על יד הנחת אבל, כסוי חשיבא, מקש הקלועים : כובעיםשו"עכתב ה 

 .כסוי דחשיבא משמע, זה של ראשו על ידו מניח אחר ואם; כסוי

 כמו היד מבית כיסוי הוי רושפי ראשו בו ומכסה היד כתב שנוהגים להמשיך את שרוול הבגד על ב"חה

 .)סק"י( מ"בבו. וכ"כ ה לבוש הגוף כשאין בגד משאר

הביא דבריו וכתב שאין  "ד()סק מגן אברהםה אךסובר שמועיל לתת את היד על ראשו.  )שם( מהרש"לה

 לסמוך עליו.

 סעיף ה':

 עמידה באפונדתו, ברגלים מגולות ובראש מגולה 

 :)ה, ה( רמב"םכתב ה

 שלא המקום אנשי דרך םא מגולות ברגלים ולא מגולה בראש ולא באפונדתו בתפלה יעמוד ולא"

 "הרגלים בבתי אלא הגדולים בפני יעמדו

 מותר ערב, בארץ כמו ליםהגדו בפני יחפים לעמוד המקום אנשי דרך הבין מדברי הרמב"ם שאם ב"יה

 בחגיגה דאמרינן נעליםמ בלא להתפלל אסור כתוב (ט אות שם) מיימוניות הגהותב אבל יחף. להתפלל

קום, אך כתב הב"י שיתכן למ מקום בין חילק ולא מריה. קמיה כרעיה לגלויי ארעא אורח לאו :(יג)

 גלות רגליהם גם בפני הגדוליםשהרי דרכם ל זה, בכלל אינו הגדולים בפני יחפים לעמוד שנהגו שבמקום

 פים.יח להתפלל הערב ארץ בכל העולם נהגו וכן דעתן דבטלה בהו אמרינן ולא
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. שבת סימן רכו() מרדכיוכ"כ ה כתבו שאין להתפלל יחפים אלא בתשעה באב ויו"כ, )י. ד"ה רמי( תוספותה

ים, בשעת התפילה צריכים מדבריהם שבסתמא אסור, ואפילו במקומות שנוהגים ללכת יחפ ב"חולמד ה

 לכסות רגליהם.

 אנשי דרך אם, ליםמגו ברגלים ולא מגולה בראש אול באפונדתו יעמוד : לאשו"עכתב ה 

 .רגלים בבתי אלא הגדולים לפני יעמדו שלא המקום

 פרי מגדיםיינו מגפיים. וכתב התיקן שלא ליכנס לבית הכנסת במנעלים ארוכים, ה )סימן לח( מהר"ם מינץ

 שאם הדרך לעמוד כך בפני גדולים, מותר.

ה. וכן כשנמצא בים, דעת כתב שאין נכון להתפלל בחלוק בית או חלוק שינ )כלל כב ס"ח( חיי אדםה

בגד ים, אא"כ לבש עליו חלוק. שאין להתפלל או אפילו לברך ב (73)הליכות שלמה תפילה, פ"ב הע'  גרשז"אה

וי לברך כשהוא לבוש בפיג'מה או לענין ברכת המזון, שאין רא )ח"ב פי"ג תשובה ג( לציון אורוכ"כ בשו"ת 

 בבגד ים.

 ולא ברחוב שהולך כדרך בראשו כובע התפלה בעת שיםל שבזמנינו צריך )שם( חיי אדםעוד כתב ה

. אולם משמע )ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה ,1חשובים אנשים לפני כן לעמוד דרך אין כי הכובע שתחת הקטן בכובע

חשובים, אינו צריך מדבריו שמי שאינו רגיל ללכת ברחוב עם כובע אלא בכיפה, וכך עומד לפני אנשים 

, וכ"נ )מאמ"ר טו, יח( גר"מ אליהווה )ילקו"י תפילה סעיף כח( גרע"יגם לחבוש כובע בעת התפילה, וכן הורו ה

 .)ח"ב פ"ז סי"ג( לציון אורמדברי ה

ת הזרוע עד המרפק, מותר הלובש חולצה בשרוולים קצרים, המכסים א" )ד, ח( דעת יחוהכתב בשו"ת 

צרים ביותר, עד שחלק מהזרוע קהוציא את הצבור ידי חובתם, אבל אם השרוולים לו להיות שליח צבור ל

זה כבוד הצבור, אבל יחיד  העליון, שבין המרפק לכתף, מגולה, אינו רשאי לשמש שליח צבור, שאין

כנסים קצרות, כמו שנוהגים המתפלל לעצמו, מותר לו מן הדין להתפלל בשרוולים קצרים. וההולך במ

ד שיטול ידיו לפני התפלה, ישמש כשליח צבור, אבל יחיד המתפלל לעצמו מותר, ובלב בקיבוצים, לא

 ה".ויזהר שלא יגע ברגליו בשעת התפל

 סעיף ו':

 עטיפה בשעת התפילה 

 פים". עטו כשהן אלא יתפללו שלא ותלמידיהם החכמים כל "דרך )שם( רמב"םכתב ה

 ם. שלא יתפללו אלא כשהם עטופי דרך החכמים ותלמידיהם: שו"עכתב ה 

 ובעת זעם יש לחבק הידים בשעת התפלה כעבדא קמיה מאריה, ובעת כתב רמ"אוה :

 שלום יש להתקשט בבגדים נאים להתפלל )טור(.

                                                   
 גרש"ז אוירבךליפה, דעת הומי שרגיל להתפלל עם כובע וחליפה והזדמן לבית הכנסת ללא כובע וח 1

 גר"ח קנייבסקיבור. ודעת השלא יתפלל בלעדיהם אא"כ יפסיד תפילה בצי סט"ו( )הליכות שלמה תפילה פ"ב
 יפה.שגם אם יפסיד תפילה בציבור לא יתפלל ללא כובע וחל)שאלת רב עמ' קצד( 



 

 
 

 הכנת הגוף לתפילה -סימן צ"ב 
 ובו י' סעיפים

 סעיף א':

 הנצרך לנקביו לא יתפלל 

 )כג.(שנינו בברכות 

 רב ואיתימא זביד רב אמר. תועבה פלתות - התפלל ואם, יתפלל אל - לנקביו הנצרך: רבנן תנו"

 ועד. תפלה תפלתו - עצמוב לשהות יכול אם אבל, בעצמו לשהות יכול שאינו אלא שנו לא: יהודה

 יכול כשאין - אמורים דברים מהב: אמתניתא לה דמתני איכא. פרסה עד: ששת רב אמר -? כמה

 עד: זביד רב אמר? כמה ועד .תפלה תפלתו - עצמו על לעמוד יכול אם אבל, עצמו על לעמוד

: שנאמר משום, יתפלל לא זה הרי לנקביו הנצרך: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר. פרסה

 "ישראל אלהיך לקראת הכון

 צרכיו". שיעשה אחר פללומת וחוזר תועבה תפלתו והתפלל לנקביו הצריך "וכל ד, י() ם"רמבכתב ה

 כולי גורס 'אבל ()יד. רי"ףה הגמ' ומתוך כך בדין המתפלל כשצריך לנקביו. נחלקו הראשונים בגירסת

כונים, שודאי גם אם יכול נכתב שדברי הרי"ף אינם  (אבל ה"ד) יונה ר"ה אךמותר'.  עצמו על לעמוד

 ומשמע יתפלל' לא לנקביו צרך'הו כדאמרינן לכתחלה, מותר אינו לנקביו שנצרך כיון לעמוד על עצמו,

תפילה',  תפילתו התפלל אם עצמו על לעמוד יכול ולכן גורס 'אבל עצמו, על לעמוד שיכול פי על אף

 וכן (ד, י) ם"רמבה וכ"כ ה.והיינו שרק בדיעבד אם התפלל כך תפילתו תפילה, אך ודאי שלא לכתחיל

  .(כד' סי ג"פ) ש"ראה הסכים

 לחזור וצריך התועב תפלתו התפלל ואם, יתפלל אל, לנקביו צריך : היהשו"עכתב ה 

 עצמו להעמיד יכול םא אבל, פרסה הילוך שיעור עצמו לעמוד יכול שאינו מ"וה; ולהתפלל

 . יפה חלהת עצמו שיבדוק עד יתפלל לא לכתחלה אבל, בדיעבד יצא פרסה שיעור

 מן משוקץ גופוש זמן כל, תורה בדברי לואפי אסור לנקביו הנצרך וכל: רמ"אכתב ה 

 . (תפלה' מהל ד"פ מיימוני הגהות) הנקבים

 : 

עור הילוך פרסה. וכ"כ אומרת ששוהין בתפילה שי )לב:(שמצא כתוב לפי שהגמ'  )ס"ב( ב"חכתב ה

המאכל בקרבו לצואה, וכתיב  כתב טעם אחר, שבשיעור זה ודאי נהפך ה( ,ג)חיי אדם . ה)ס"ב( פרישהה

דבריו לא כתב של ד"ה שעור()באור הלכה ה אךקדשו', ולכן צריך לחזור ולהתפלל. 'וכל קרבי את שם 

שיעור פרסה, ער שיכול לעמוד ועוד, דא"כ אם שימובן מדוע הרשב"א סובר שגם בקטנים צריך לחזור. 

 !ולאחר שהתפלל הלך ועשה צרכיו, וכי צריך לחזור ולהתפלל בשביל זה?
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 ? 

א שיעור שעה וחומש, הוא שהטעם שלא נקטו בהדי )גן המלך סימן מח(גינת ורדים רעק"א הביא בשם ה

עט יותר, מ"מ משערינן משום שבא להורות שגם אם ע"י שיושב במקום אחד יכול להעמיד עצמו מ

, )ד"ה שיעור( באור הלכהו הכאילו הוא מהלך, שאין יכול להעמיד עצמו ולילך עד פרסה. וכן הביא

כתב לדחות, שדרך  ילת י"ח אות לה()הל' תפ עובד ביתדור בסי אולםועוד.  )סק"ה( כה"ח, )משפטים, ב( בא"ח

שהוא שיעור הזמן ולאו  עמ' קסו( )ח"א הליכות עולםהש"ס לנקוט השיעורים בכדי הילוך כך וכך, וכ"פ ב

 דוקא מהלך ממש, ולכן אם יודע שכשישב יוכל להעמיד עצמו, יצא י"ח.

  : 

תפלל בעודו נצרך לגדולים אם ה שדוקא )פ"ג סימן כג(שמשמע מהגמ' והרא"ש  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 )משפטים, ב( בא"ח, כלל ג ס"ה() חיי אדםוכ"ד ה לחזור. צ"א לקטנים צריך אח"כ לחזור ולהתפלל, אבל

, ולדעתם חולקים ילת שמו"ע סט"ו()דיני תפ דרך החייםו )סק"ב( אליה רבהה אך .)הליכות עולם שם( גרע"יוה

 גם בקטנים צריך לחזור ולהתפלל. 

פסק שיחזור ויתפלל  )אות ו( רההלכה ברושאין בידינו להכריע ביניהם. וב )ד"ה וצריך( באור הלכהכתב ה

 .)ח"ב פ"ז סט"ז( אור לציוןוכן הורה ה בתנאי של נדבה.

ל כשנצרך לנקביו הוא שנחלקו האם טעם האיסור להתפל )שם(כתב האור לציון בבאור המחלוקת, 

)כמובא למתפלל כנגד צואה  , או מפני שגופו משוקץ ודומה)כמשמעות הרמב"ם ד, י(מפני שהדבר טורדו 

פי הטעם השני י"ל שדוקא ל. שלטעם הראשון אין לחלק בין גדולים לקטנים, אולם בהגה"מ שם אות ח(

ה, אבל בקטנים שהתפילה פילה כנגדם אסורה מהתורה, כשנצרך לנקביו תפילתו תועבבגדולים שהת

 כנגדם אינה אסורה אלא מדרבנן, אין תפילתו תועבה. 

  ? 

 עד לעמוד יכול ואפילו ,שיפנה עד להתפלל אסור התפלה זמן יעבור שיפנה אע"פ שבעוד ח"בה כתב

 שמתיר ף"הרי על לסמוך שי דבזה דאפשר כתב )שם( מגן אברהםה אך. )משפטים, ב( בא"חוכ"ד ה פרסה.

 .)הליכו"ע שם( ע"יגר, ה)אות ו( כה"ח, )סק"ה( מ"בפרסה. וכ"כ ה עד לעמוד ביכול לכתחילה

 

מו לא יהיה יוכל להתפלל עם שגם אם ע"י זה שינקה את עצ )שם(דרך החיים ו )סק"ג( אליה רבהכתבו ה

 )יבי"א ח"ט סימן קח אות נא( רע"יגוכן הורו ההציבור, אפילו הכי טוב יותר להתפלל ביחידי בגוף נקי. 

שלא יבטל  קשר גודל סימן ז אות לג() חיד"אהביא בשם ה )אות ו( כה"ח אולם .)ח"ב פט"ז סט"ז( אור לציוןוה

 תפילה בציבור אם יכול לעמוד עד פרסה.

 

 

)מש"ז  מגדים פריכתב שבדיעבד כאשר אומר ק"ש ושאר ברכות כשהוא משוקץ, משמע מה )סק"ו( מ"בה

שאם נזדמן לקורא בתורה שצריך לנקביו  )ד"ה היה( באור הלכהשא"צ לחזור. ולכן כתב ה ריש הסימן(

כבר התחיל לקרוא ונתעורר לו תאוה דמותר  מה, פשוט שמותר לו לקרוא, וכ"ש אםלאחר שעלה לבי

 ת כל הקריאה.לו לגמור א
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רי הרמ"א שאסור בדברי תורה, מי שנצרך לנקביו ואינו יכול להעמיד עצמו כשיעור פרסה, מבואר מדב

שאסור  )ויצא, א( בא"חדברי הומבואר מ .)מ"ב ז(גם אם אינו מתאוה כ"כ כשיעור שיש בו 'בל תשקצו' 

)ח"ב פ"ז  לציון אורה אולם. ע שם(ו")הליכ גרע"יוה )סימן ג אות מח( כה"חפנות. וכ"כ בד"ת וצריך ללכת לה

לשיטתו, שהאיסור הוא משום שלא )סובר שבאופן זה יכול להמשיך ללמוד תורה ורק אח"כ להפנות  סט"ו(

 .יטרד בתפילתו, משא"כ בלימוד תורה אין איסור ללמוד כשהוא טרוד(

 : 

זרת הש"צ, ואינו יכול חכתב דצע"ג כיצד ינהג ש"צ שצריך לנקביו קודם  )ד"ה היה( באור הלכהה

יטת הרי"ף המקל בזה ש)שאם יכול להעמיד עצמו פשוט שאפשר לסמוך על להעמיד עצמו כשיעור פרסה 

שתפילתו תועבה, וכל "ל . שהרי כעת כשמתחיל להתפלל כבר יש לו תאוה, וע"ז אמרו חזלכתחילה(

כבוד הבריות. ומאידך, אולי  ברכותיו לבטלה ויש בהם איסור 'לא תשא', ואולי בזה אין להקל משום

 חז"ל סילקו האיסור בזה וממילא אין הברכה לבטלה.

 ב': סעיף

 הנצרך לנקביו בתפילה 

 צריך היה לא אםוכתב ש, מותר( )שאם יכול לעמוד על עצמו, גורס כגי' הרי"ף לעיל (קלא' סי א"ח) א"רשבה

 יפסיק, לא תאוה לו עוררנת תפילתו ובאמצע לכן, קודם נקביו ושמר להתפלל כשהתחיל כלל לנקביו

 ואם כדרכו, קורא עצמו על דלהעמי ויכול לגדולים בין לקטנים בין נתעורר וברכותיה ש"ק בשעת ואם

 כן. לעשות לו אפשר המים את ולהטיל להרחיק רצה

 יפסיק ולא, מורשיג עד עצמו יעמיד תאוה לו נתעורר תפלתו באמצע אם :שו"עכתב ה ;

 .כדרכו קורא, לגדולים בין לקטנים בין, נתעורר וברכותיה ש"ק בשעת ואם

 הכי בלאו אבל ,תשקצו בל משום ביה דאית כך כל מתאוה שאינו ודוקא: כתב רמ"אה ,

 רצה ואם ,(כך חלקל וצריך, דאסור פסק הדשן ותרומת, דמותר פסק א"הרשב) להפסיק טוב יותר

 . עושה, מים ולהטיל להרחיק

משום 'גדול כבוד הבריות',  כתב שיש לסמוך על הרשב"א, ובציבור גם תה"ד מודה )סק"ב( מגן אברהםה

לא מפני חשש סכנת נפשות,  שהרי כתב הסמ"ג שאסור להפסיק בתפילתו אם יווגם ביחיד יש לסמוך על

לא בעיטוש דשרו ליה רבנן, או והם אמרו. ואפשר שאף תה"ד לא אסר ק"ו מפני איסור דרבנן דהם אמר

 )דיני תפילת שמו"ע סט"ז( חייםדרך ה. וב)כלל כה ס"ב( חיי אדםאבל בעשיית צרכיו מודה לרשב"א. וכ"כ ה

כ"פ גם לדידיה אין עליו חיוב שע )ס"ק יא( מ"בכתב שאם יש בו איסור בל תשקצו יכול להפסיק. והעיר ה

 להפסיק, כיון שיכול לעצור עצמו עד שיגמור התפילה. 

 : 

עד שיגמור התפילה,  שאם נצרך לנקביו באמצע תפילת י"ח ואינו יכול לעמוד )שם(חיי אדם הוסיף ה

למד מכך שכשיחזור לתפילתו לא יצטרך לחזור  )ס"ק יא( מ"ביצא באמצע אך לא יפסיק בדיבור. ה

הבאור ) לראש, כיון שנהג כדין כשהתחיל להתפלל. והוא שלא ישהה ביציאה כדי לגמור את כל התפילה
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לבית הכסא ואת הזמן ששוהה בו, אך לכאורה הלכה לקמן )סי' קג ס"ב ד"ה ועיין( כתב שיש להחשיב רק את הזמן שהולך 

שפשוט שאם  )ד"ה יותר( באור הלכה. ועיין ב(אין להחשיב את הזמן שחוזר משם משום שכבר ראוי אז להתפלל

 .)אות ז(הלכה ברורה שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. וכ"פ ב

  : 

סיים רק את הענין שנמצא לכתב שכשמרגיש בעצמו שצריך לצרכיו מותר לו  )ד"ה יעמיד( באור הלכהה

יציב', וכן אם נתעורר לו תאוה ובו, כגון שהוא בק"ש יכול לסיים את ק"ש אך אסור לו להמשיך ל'אמת 

 מ"ב. והוסיף ה(טהלכה ברורה  )מ"ב סק"ט.עניין אחר בסוף פסוקי דזמרה אסור לו לומר 'ברכו' שהוא 

 ה, שהוא עניין בפנ"ע.שאם סיים תפילת י"ח ונצרך לנקביו, אסור לו להמשיך עד קדוש )סק"ח(

 : 

 לנקביו צריך היה לא כתב שאם התחיל לשמוע קריאת התורה וקודם לזה )ד"ה קורא( באור הלכהה

 ולענות ת"קה כל לשמוע לו מותר תשקצו, בל משום בו שאין באופן קצת תאוה לו נתעורר ובאמצע

 כי וכל המזון וברכת מגילהו הלל באמצע ה"המבורך' עד המפטיר שכבר נקרא ענין אחר. וה 'ה ברוך'

 ונראה תשקצו בל משום בו יהאש כך כל מתאוה שאינו כיון כדרכו הענין את לגמור לו מותר גוונא האי

 הענין ובאמצע לנקביו ךצרי היה לא הלימוד וקודם לעצמו לומד הוא אם תורה בדברי הדין דהוא

 לו מותר ה"אפ פרסה יעורש עד ע"א לעצור יכול שאין בעצמו משער שהוא אף קצת תאוה לו נתעורר

 הענין. את לגמור

ררות בעלמא, נקטו ג"כ כדברי הביה"ל שרשאי לסיים את העניין שאותו הוא לומד אם הוא התעו

סוברים  )סימן ג אות מח( כה"חו יצא, א()ו בא"חה אולם. )ח"ב פ"ז סט"ו( אור לציוןוה )ויצא, א( הליכות עולםב

וד באופן זה הוא בגדר 'מצוה ימשבכל אופן לא יסיים את העניין שעוסק בו אלא יצא לנקביו מיד, שהל

 הבאה בעבירה'.

 ג': סעיף

 הסרת דבר הטורדו 

 הטורדו דבר וכל ווניע כיחו להסיר תפלה קודם : צריך)ד, י(ע"פ הרמב"ם  שו"עכתב ה . 

מפריעים לו להתרכז, אע"פ שלענ"ד נראה שב'כל דבר הטורדו' כלולים כל הדברים שהאדם עצמו יודע 

)וה"ה שעת התפילה וכד' שאינם מובאים בפרטי ההלכה של עמידה במקום גבוה, או החזקת חפצים ב

 .לפלאפון וכו' המסיח דעתו, שפשוט מכאן שצריך להשתיקו כדי שלא יפריע בתפילתו(

 ד': סעיף

 רחיצת ידיו לתפילה 

 )טו.(שנינו בברכות 

 לרחוץ מים לו שאין מי: ואמר ממערבא דאתא מרבנן צורבא האי מר חזי: לרבא רבינא ליה אמר"

 בנקיון? במים ארחץ, כתיב מי, קאמר שפיר: ליה אמר! ובקסמית ובצרור בעפר ידיו מקנח - ידיו

 לקריאת - מילי והני, צלותא בעידן אמיא דמהדר אמאן לייט חסדא רב דהא. דמנקי מידי כל - כתיב
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 מיל אפילו - לאחוריה אבל, לקמיה - מילי והני. פרסה עד? כמה ועד. מהדר - לתפלה אבל, שמע

 "[חוזר - ממיל פחות הא, חוזר דאינו הוא מיל - ומינה]; חוזר אינו

 אלא )ד, ב( ם"רמבה וכ"פ איה רבינו בשם (מילי והני ה"ד. טו) א"הרשב וכ"כ :(ח) ף"ריה גירסת היא כך

 . חוזר מיל הא חוזר אינו ממיל יותר בלאחריו גורס שהיה שנראה

בור הזמן, אבל תפילה כל פירש שההבדל בין ק"ש לתפילה הוא משום דק"ש זמנה קבוע שמא יע רש"י

 לא דאורייתא שהיא ש"דבק ,ופירש ,(שם) א"רשבה עליו והקשה היום זמנה ולכן צריך לחזר אחר המים.

 אבל ,טומאה מקבלין תורה דברי שאין לפי קרי בעל לגבי בה שהקלו כמו אמיא למיהדר עליו החמירו

 ן.דהכי נקטינ ב"י, וכתב הרמב"םוה רי"ףפרסה. וכ"ד ה עד החמירו לתפילה

ין לק"ש ובין לתפילה אין בלא גרסו את החילוק בין ק"ש לתפילה, ולדעתם  (אמאן ה"ד) תוספותה אבל

 חיזוק חכמים עשו רבנןד ותפילה דאורייתא ש"דק ג"דאע מתפילה? ש"ק שנא דמאי לחזר אחר מים,

 ש"ק בין חילוק שאין (יא' סי) ש"ראוה (לייט ה"ד. ח) יונה ר"הו (מה' סי) מרדכיה וכ"ד תורה. כשל לדבריהם

  זה. בענין לתפילה

 עד אחריהם לחזור ךצרי, לו אין ואם; לו יש אם, במים ידיו לרחוץ צריך :שו"עכתב ה 

 לאחוריו לחזור צריך אם אבל, לפניו נמצאים והמים בדרך הולך כשהוא מילי והני. פרסה

 ינקה, התפלה זמן עבורשי מתירא ואם. חוזר אינו, ממיל יותר; חוזר, מיל עד מים למקום

 . (ג"רל' סי לקמן ועיין) דמנקי מידי בכל או בעפר או בצרור ידיו

לכות ובין אם הסיח דעתו. וכתב ביאר שהנקיון במידי דמנקי הוא בין אם ידיו מלוכ )סק"ג( מגן אברהםה

 צואה או זיעה מעט בו הוא שמא מודבק ,ודעת חיסכשה בצרורהידיים שנראה שהצריכותא בנקיון 

 ויתקנח.

 קה ידיו במידי דמנקי? הרי זותמה, מדוע פסק השו"ע שאם מתיירא שיעבור זמן התפילה ינ )סק"א(ט"ז ה

 מים! לו שיהיו עד להתפלל דאסור חומרא יש ף"דעת התוס', אבל לדעת הרי אהי

ידים...". וכתב  טהרת, הזמנ שהגיע פי על אף התפלה את מעכבין דברים "חמשה )ד, א( רמב"םכתב ה

כתב שאפילו לדעת  "ה צריך()ד באור הלכהשצ"ע לדינא מה יעשה בדיעבד. וה )א"א סק"ג( פרי מגדיםה

עה במקום הטינופת, שלא יחזור הרמב"ם אם היו ידיו מלוכלכות במלמולי זיעה ע"י שחיכך ראשו או נגי

 ויתפלל.

 אם יודע שידיו מלוכלכות. ,םשאם יושב בביתו ודאי חייב לחזור לכתחילה אחר מי )ס"ק יח( מ"בכתב ה

 : 

 ח"בה כתב הצבור, פלתת זמן יעבור מים אחר יחזור ואם שמתפללים עשרה שם שיש במקום הוא אם

 .)סק"כ( מ"בהדמנקי. וכ"פ  במידי ינקהאלא  אחר מים, רלחז צ"א שהות לו שיש דאף

  : 

, אך לק"ש אם אין לו חר מיםאשדווקא לתפילה צריך לחזר  ב"חוה )ח. ד"ה לייט(יונה  דעת תלמידי ר'

 .)אות יט( כה"חו ס"ק כא() מ"בר אחריהם, אלא ינקה ידיו במידי דמנקה. וכ"נ דעת המים א"צ לחז
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)מעשה  גר"אי במים בלבד. הטילת ידים לתפילה צריכה להיות ע"י כלי או שדננחלקו הפוסקים אם ה

 אולם. אות ח()סי' ד  שולחןהערוך כתב שיקפיד לכתחילה ליטול בכלי כמו לאכילה. וכ"כ ה רב סימן ג(

ם בלבד, ואם אין לו מים ינקה העלה שלפי מרן השו"ע די בנקיון במי )ח"ו סימן ו( למשה תפילהבשו"ת 

רחיצה זו אינה צריכה להיות  כתב שמעיקר הדין )ח"ב פמ"ה סכ"ד(אור לציון וה ידיו בכל מידי דמנקי.

 . מתוך כלי, אך אם יש לפניו כלי טוב שיטול ממנו, לחוש לדעת הרמב"ם

 ה': סעיף

 נטל ידיו בשחרית והסיח דעתו 

 סח דעתיה אלא שנתלכלכואשמידי דמנקי מועילים דווקא דלא  (נא' סי ברכות ה"ראבי) העזרי אבי כתב

 .)פ"ד אות ב(והגה"מ  )סימן מה(בטיט. וכן הובא בשמו במרדכי 

 ידיו שיטול צריך ראשון טיבולב ידיו נטל :(קטו פסחים) דאמרינן כתב אהא (דילמא ה"ד. פסחים כה) ר"ןה אך

  ולתפילה. לברכה כשרות דעת היסח של דידים ,שני בטיבול

 ב"ה) כ"ואח הידים טהרת היא התפילה את המעכבים מהדברים כתב שאחד (א")פ"ד מהל' תפילה ה ם"רמבה

 מטהר שאינו אמורים דברים מהב יתפלל כ"ואח הפרק עד במים ידיו רוחץ כיצד הידים "טהרת כתב (ג -

 כ"ואח ורגליו ידיו פניו ץרוח שחרית אבל שחרית מתפילת חוץ תפילות בשאר בלבד ידיו אלא לתפילה

כד', אלא זהו חלק מתהליך וומשמע שבכל התפילות צריך לרחוץ הידים ללא כל קשר ללכלוך . יתפלל"

או שהסיח  דיו מלוכלכותיבין אם  לחלק שאין שהיה אומר רא"שההכנה לתפילה. גם הטור כתב בשם ה

 דעתו, בכל מקרה צריך לנקות במידי במנקי.

 על אף, מים לו יש םא, לתפלה נטילה צריכים, דעתו והסיח שחרית ידיו : רחץשו"עכתב ה 

 לחזור צריך אין, ניםמזומ מים לו אין ואם; יברך ולא, לכלוך שום להם יודע שאינו פי

 . וליטול

 ז' סי וכדלעיל רךמב אינו, לתפלה ונוטלן מלוכלכות ידיו היו' ואפי: רמ"אהוסיף ה .' 

כ"פ לנקות אותן במידי דמנקי. בשם האחרונים שגם אם אין לו מים מזומנים צריך ע )ס"ק כו( מ"בכתב ה

, אף בתפילת מנחה צריך לחזר ודוקא בסתם ידיו מקל השו"ע, אבל אם נגע במקום מטונף או עשה צרכיו

 .)אות טז( הלכה ברורהאחר מים. וכ"פ ב

 : 

גע בידיו בדבר מטונף צריך שאין צריך ליטול ידיו לברכות, אלא רק אם נ )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

, אך הביא את דברי )ס"ק כה( מ"בה לעניין דברי תורה וברכות. וכ"כ )ז, ג( חיי אדםליטול ידיו. וכ"כ ה

 שלק"ש סתם ידים פסולות. פמ"גה
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 ו': סעיף

 עומד בתפילה ונזכר שנגע במקום מטונף 

 עפר בנקיון די מטונף, קוםבמ שנגע ונזכר בתפילה שעומד שמי )מיוחסות לרמב"ן סימן קצה(רשב"א ב הכת

 כלום. צריך אינו פתטינו במקום שלא שנגע וכל לברך, "צוא בכותל ידיו חכךי או צרורות או

 או צרורות או פרע בנקיון די, מטונף במקום שנגע ונזכר בתפלה העומד :שו"עכתב ה 

 . בכותל ידיו מחכך

 לילך צריך דזמרה בפסוקי וא ש"כתב שדוקא בתפילה הדין כן, אבל אם עומד בק )א"א סק"ג( פרי מגדיםה

 .)אות לג( כה"חו )ס"ק כז( מ"בידיו. וכ"פ ה וליטול

 ז': סעיף

 מהו מקום מטונף 

 וירך שוק אפילו אלא פת ממששאפילו אינו מקום הטינו )מיוחסות לרמב"ן סימן קצה(רשב"א כתוב בשו"ת ה

 מקומות אבל בראשו. מחכך ןוכ זיעה מלמולי שיש לפי ,חשובים למקום טינוף באדם המכוסים ומקומות

 וצואה. זיעה מלמולי שם ןשאי הטינופת מקום זה אין ,שבזרועותיו מגולים ומקומות בפניו מגולים

 בבשרו יגע שלא יזהר ורהת תלמוד ובשעת תפילה בשעת יצחק ר"ה בשם (יא' סי תפילה' הל) בו הכל כתב

 החזה. עד ובצוארו ,קובדו הנקרא העליון הפרק עד אם כי בידים

 וכן, זיעה מלמולי הםב שיש לפי באדם המכוסין מקומות היינו, מטונף : מקוםשו"עכתב ה 

 . הראש חיכך אם

 בתורה עוסק או בתפלה שעומדים בשעה אלו במקומות ליגע אסור ולכן: רמ"אהוסיף ה 

 . (ל"מהרי) בגד י"ע א"כ והאף האוזן בצואת וכן, (בו כל)

 כתב שאם נגע במקומות המכוסים, מותר בהרהור. )ד"ה ולכן(באור הלכה ה

 : 

ועיל נקיון בעלמא אע"פ כתב שאם בשעה שלומד נגע במקומות הללו, לכו"ע מ )סק"ה( מגן אברהםה

מקומות המכוסים שבגופו סובר שמאחר שיש הסוברים שהנוגע ב )אות לו( כה"ח אולםשיש לו מים. 

נגע במקומות אלו בעת הלימוד, שורה עליו רוח רעה וצריך ליטול ידיו במים כדי להעבירה, לכן מי ש

 ויש לו מים מזומנים, יחמיר ליטול את ידיו במים דוקא.

 :  

 כתב )ס"ס ד( לעיל אבל רה.לעסוק כך בתו שרי לכתחילה אפילואפשר שד )א"א סק"ג( פרי מגדיםכתב ה

ברפש. וכ"פ  להילכתח רלהחמי שנראה )ס"ק כט( מ"בוכתב ה ת."לד אף מתחלה לנקות דצריך ג"הפמ

 .)אות כא( הלכה ברורהב

 : 
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)ח"ב  אור לציוןוה )אות לז( חכה"אסר לגעת בצואת האוזן והאף בעת התפילה או הלימוד. וכ"כ  רמ"אה

 .מור וקציעהה בשם )סק"י(מקל בצואת האף והאוזן. וכ"כ השע"ת  גר"אה אולם. פ"א סי"א(

 ח': סעיף

 לההמשתין בתפי 

  :(כז)שנינו במגילה 

 בשלמא: ליה אמר. ללומתפ אמות ארבע מרחיק והמשתין, ומשתין אמות ארבע מרחיק המתפלל"

 אלא, אמות ארבע - הצואה ומן מהן ירחיק כמה: תנינא ומתפלל אמות ארבע מרחיק המשתין

: תני! דנהרדעא שבילי ולכולה קדשתינהו, הכי אי? לי למה ומשתין אמות ארבע מרחיק המתפלל

 כדי ישהה מתפלל אלא, צותניצו משום - אמות ארבע הילוך כדי ישהה משתין בשלמא. ישהה

 מרחשן ורחושי בפיו הסדור תפלתו אמות ארבע שכל: אשי רב אמר? לי למה אמות ארבע הילוך

 "שפוותיה

 והמתפלל; צוצותני משום, א"ד הלוך כדי שישהא עד יתפלל לא, המשתין :שו"עכתב ה 

 ורחושי בפיו רהשגו תפלתו מותא' ד שכל, מותא' ד הילוך כדי שישהא עד ישתין לא

 . שפוותיה מרחשין

ה"ג שאין אסור להתפלל מחמת כביאר שמדובר בכה"ג שהשתין לכלי וניטל הכלי, וכל  )סק"י( אליה רבהה

 .)ס"ק לא( מ"בוכ"כ ה המי רגלים גופא.

 א"ד בתוך להשתין שלא תחסידו תמיד מ"ומ שהתפלל, במקום להשתין כתב שמותר )סק"ו( מגן אברהםה

 ועוד. )ס"ק לג( מ"בתפלה. וכ"פ ה של

 ט': סעיף

 רקיקה בתפילה 

 עוד וכתב'. וכו יתפלל לא וקקהר רקיקה גבי (א"ה ג"פ מגילה) הביא בשם הירושלמי (אי ה"ד. יד) יונה ר"ה

 מותר. רוק לו נזדמן אם אבל לרצונו ודוקא

 א"ד ישהאש עד ירוק לא המתפלל; א"ד שישהא עד יתפלל לא הרוקק :שו"עכתב ה .

 . (ז"צ' סי ל"וע)  מותר, רוק לו נזדמן אם אבל, לרצונו ודוקא

 י': סעיף

 צדקה קודם התפילה 

 )י.(שנינו בבבא בתרא 

 "פניך חזהא בצדק אני: דכתיב, אמר, מצלי והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר רבי"

 תפלה קודם צדקה ליתן טוב :שו"עכתב ה. 
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 פסוקל כשמגיע צדקה ליתן המנהג ניתקן הקדושות לותימהקה כתב שבחלק )א"א סק"ז( מגדים פריה

קריאת  בעת צדקה לקבץ שנוהגין מקומות שיש )ס"ק לו( מ"בוכתב ה. בכל מושל ואתה' וכו והעושר

 .'ד את ברכו ועניית ת"קה מלשמוע ז"עי דמבטלין כהוגן שלא התורה והוא

 

חה כמו בשחרית, מ"מ כתב שאף שנתינת הצדקה אינה מוכרחת קודם תפילת מנ )ויקהל, ו( בא"חה

)נא,  כה"חעשות, וכ"נ מדברי להאר"י היה נוהג לתת צדקה גם לפני תפילת מנחה, וכן ראוי לכל אדם 

 .מד. רלב, ג(

 

)מאמ"ר  גר"מ אליהות, וכ"כ הכתב בשם האר"י שאין צריך לתת צדקה קודם תפילת ערבי )רלה, ד( כה"ח

לתת צדקה  'אין צורך'ן הצדקה ובעני" )ריש דרוש א מדרושי הלילה( שער הכוונותכן הוא ב. ובאמת שכה, ז(

רמז  סי')ברכ"י יו"ד  חיד"אה . ומרן"קודם תפלת ערבית כמו בשחרית, יען שעתה הוא זמן דינים קשים

וכן עולה  א בתפלת ערבית.כתב, רבינו האר"י היה נותן צדקה לגבאי בשחרית ובמנחה, אך ל סק"ב(

למד מדברי השו"ע  )כה"ח ב, ז( יגר"ח פלאג'ה אולם. )ח"ט יו"ד סימן טו( אומר יביעמדברי הגרע"י בשו"ת 

 ני תפילת ערבית טוב לתת צדקה.שכתב 'טוב ליתן פרוטה לעני קודם כל תפילה', שגם לפ )יו"ד רמט, יד(

 

 

לוואת שהוא לאו דוקא נתינה לעני, אלא ה"ה ה (27)הליכות שלמה תפלה פ"ב הע' גרש"ז אוירבך כתב ה

. ולאחר זמן ביו"ד שהבאנו לעיל, שכתב 'פרוטה לעני' שו"ע)אך יש להעיר מדברי המעות לחברו או כל מעשה חסד 

ליכטמן אות יא שג"כ כתב שכשיש עני השואל צדקה צריך לתת לו קודם התפילה, ואם אין שם עני  ציון בניראיתי בספר 

נמצאת למד שנתינת צדקה זו כתב " )יו"ד כלל ג סימן א( ורדים גינתבשו"ת  אולם .(נותן לקופה של צדקה

להיות לעניים ביחוד לא לשם מצוה אחרת משום דע"י צדקה זו זוכה להקביל פני שכינה וכיון צריכה 

 ".גם צריך שתהיה הצדקה לעניים מרודים שמקבלים פרוטה ,ששכינה שרויה אצלו מקבל את תפלתו



 

 
 

 הכנה לתפילה בכוונה -סימן צ"ג 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 מונה עשרהה קודם שישהי 

 לאביהם לבם שיכוונו דיכ, ומתפללין אחת שעה שוהין היו הראשונים "חסידים )ל:(שנינו בברכות 

 שבשמים".

ים הראשונים: "כדי שיכוונו החסידשההכנה המובאת כאן היא נחלתם של מחדש  (כא. ד"ה כדי) נו יונהרב

הם, כי כשיטהרו לבם מהבלי והנאותישיהיה לבם שלם בעבודת המקום ויבטלו מלבם תענוגי העולם הזה 

 )שם( רמב"ם". והני המקוםהעולם הזה ויהיה כוונתם ברוממות השם תהיה תפלתם רצויה ומקובלת לפ

בה מפסיקים השיחה ווענין שוהין, ממתינים, כלומר שהיו ממתינים לפני התפלה שעה פירש "

 ".והמחשבות ואז מתחילים להתפלל

 אחת ושעה; מקוםל לבו שיכוין כדי, להתפלל שיקום קודם אחת שעה : ישההשו"עכתב ה 

 . ממנה לצאת שממהר כמשאוי עליו נראית תהא שלא, התפלה אחר

 

יינו שעה מועטת, כאן הכוונה דאע"ג שבכל מקום פירוש 'שעה' ה )ד"ה חסידים( יונה רבנו תלמידיכתבו 

ים, אבל לשאר העם די בשעה ומיהו זה לחסיד )סק"א( מגן אברהםכתב ה אךלשעה אחת מתוך י"ב ביום. 

דברי מכיון שיש שהבינו באלא שכתב ד ,)אות א( כה"חמועטת. שהוא כדי הילוך שמונה טפחים. וכ"כ 

שעניין זה  ראשון לציוןף בשם ה)והוסי השו"ע שהוא שעה ממש, מי שיש בידו אפשרות ראוי שיחמיר בדבר

רה וק"ש כמעט שעה קודם התפילה, מנחה וערבית, אך בשחרית שוהים באמירת הקורבנות, פסוקי דזמ תהוא דווקא בתפיל

 . וכן אומרים אשרי וכו' לאחר התפילה(

 

מגן די שיכוון מאוד. וכתב הכהיה מתפלל תוך הספר  אר"ימובא שה )סוף ענין בית הכנסת(בשער הכוונות 

כה"ח ו וארא כ, ד"ה וכן נודע( )עוי"חבא"ח וביארו ה שו.שהכל לפי מה שהאדם מרגיש בנפ )סק"ב(אברהם 

יה, אך בתפילת העמידה היה דלא נהג כן האר"י אלא בעת אמירת הקורבנות וק"ש וברכות )מט, ט ועוד(

 עוצם את עיניו ומתפלל בעל פה.
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 ב': סעיף

 תפילה מתוך שמחה 

  )ל: לא. לב.(שנינו בברכות 

 אחת שעה שוהין יוה הראשונים חסידים .ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין :משנה"

 מתוך לא להתפלל עומדין אין: רבנן תנו: גמראשבשמים.  לאביהם לבם שיכוונו כדי, ומתפללין

 מתוך ולא, ראש קלות ךמתו ולא, שיחה מתוך ולא, שחוק מתוך ולא, עצלות מתוך ולא, עצבות

 מצוה" של שמחה מתוך אלא בטלים דברים

זוהי הכנעה, וכ"כ ד ראש שכובפירש  רש"י. אים בראשונים: פירושבפירוש 'כובד ראש' מצאנו כמה 

ראש, הרצינות ענין כובד כתב " "א()פיה"מ פ"ה מ רמב"ם. הב. שיכנע לשמים ועוד ריטב"אה )ד"ה אין( רא"הה

שהוא כפשוטו, דמתוך  ר"ח כתב בשם )ערך כבד(. הערוך ג. '"עבדו את ה' ביראה'וההתכוננות, כאמרו 

ר מתוך הכנעת הלב ושחיית כלומכתב " )ד"ה והמשנה הראשונה( מאירישראשו כפוף נראה כמכביד ראשו. ה

 ירושים יחד.". ונראה מדבריו שמשלב את שני הפהקומה לא בקומה זקופה ובעזות מצח

בכובד ראש' ומדוע פלל אלא דקדק שהיה ראוי יותר לכתוב 'אין עומדין להת )ד"ה במשנה(פני יהושע ה

ולהסיר כל המחשבות הזרות  כתבו 'מתוך'? וביאר שהכנעה היינו שיעבוד המוח שהוא בראש לה' לבדו

עת התפילה צריך לכוון פירוש שהם מהעניינים הגשמיים, וכוונה כזאת ראוי לעשות קודם התפילה, שבש

 יע לתפילה.גהמילים. ולכן כתבו 'מתוך' היינו שעושה כן לפני התפילה ומתוך כך מ

משנה האוסרת להתפלל עולה שעמידה לתפילה מתוך שמחה של מצוה קשורה ל (ד"ה רבנן) פותתוסמה

כך יש לעסוק בשמחה של לוכדי להגיע  ,מתוך עצבות, עצלות וכו'. האדם צריך להגיע לכובד ראש

כרבנן שדי לעמוד מתוך  הלכה פסוקה, אך הלכה ךמצוה. רב אשי נהג כברייתא לעמוד בתפילה מתו

 לה מתוך שמחה של מצוהה לעמוד לתפיסובר שהחוב רי"ףה אךכובד ראש הבא ע"י שמחה של מצוה. 

ברייתא מוסיפה הכנה לתפילה מפרשים את דבריו, שה )ד"ה ורבנן(חולקת על המשנה. תלמידי רבנו יונה 

מפרש  (ד"ה רבנן, ורב שימי בר אשי) רא"ההלכוין כראוי".  שבעוד שיהיה עצב או עצל אינו יכולשתכליתה "

עם מלך מלכי המלכים  , שהרי הוא כמדברלפי גרסת הרי"ף, שהמשנה מחייבת להתפלל מתוך יראה

שכן "מתוך תוך שמחה, מהקב"ה וראוי לו לעמוד ביראה וברתת וזיע. והברייתא מצריכה להתפלל 

לכה פסוקה הוא רק לאלו השהצורך לעמוד בתפילה מתוך לדבריו נראה השמחה שכלו של אדם גובר". 

 .לו דברים(א)ד"ה  מאיריהלומדים קודם התפילה, כדי שדעתם תתיישב עליהם, וכ"כ ה

 תורה בדברי שעסק גוןכ מצוה, של ושמחה ראש כובד מתוך כתבו שיש להתפלל )ד"ה רבנן( תוספותה

 .(ק' סי) מרדכיוה (ב' סי) ש"ראהתפלה. וכ"כ  קודם ואשרי דזמרה פסוקי לומר נהגו ולכן

 ראש וקלות שחוק מתוך לא, והכנעה באימה אלא להתפלל יעמוד : לאשו"עכתב ה 

 סמוך תורה של תנחומין דברי: כגון שמחה מתוך אלא, כעס מתוך ולא בטלים ודברים

 כל את' ה שומר, יעשה יראיו רצון: בו שכתוב לדוד לתהלה סמוך או מצרים לגאולת

 . (כ - יט קמה תהילים) אוהביו
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 ה, אך מכיון שלא כל אחדשמצוה מן המובחר לעמוד מתוך אימה והכנע ב"חביאר ע"פ ה )סק"ד( מ"בה

 לא מתוך שמחה של מצוה.יכול ליזהר להכניס בליבו הכנעה ואימה, עכ"פ לא יתפלל מתוך שחוק א

ככל האפשר, ועיקר המעלה ל בשמחה גדולה שיש לכל אחד להתפל אר"יבשם ה ח(-)אות זוהוסיף כה"ח 

אינו יכול למשוך עליו את  ל האדם והשגת רוח הקודש תלויים בדבר זה, והמתפלל בעצבותוהשלמות ש

 האור שיש בשעת התפילה.

 ג': סעיף

 תפילה מתוך הלכה פסוקה 

 פסוקה". הלכה מתוך אלא לכהה דבר מתוך ולא דין מתוך לא להתפלל עומדין "אין .(לא) עוד שנינו שם

 .בתפילתו בה מהרהר יהא שלא עיון צריכה שאינה פסוקה הלכה י"רש רשופי

על הלומדים תורה לפני  ך לעמוד מתוך הלכה פסוקה הוא על כל אדם או רקרלעיל בררנו האם הצו

ש להם ליישב דעתם קודם ימתוך התעסקות בהלכה שאיננה פסוקה, אלא לתפילה התפילה, שלא יגיעו 

 מחה או עניין בפני עצמו.שהדרישה להלכה פסוקה היא חלק מעמידה מתוך התפילה. עוד בארנו, האם 

 בה טרוד לבו האי שלא הלכה מתוך ולא, דין מתוך להתפלל עומדים : איןשו"עכתב ה ,

 . פסוקה הלכה מתוך אלא

 (ט, יט תהילים) לב שמחימ ישרים' ה פקודי כי, שמחה מתוך כמו נמי והיינו: רמ"אהוסיף ה 

 . (טור)

 בפלפול עסק אם בלא התפלה, קודם בפלפול יעסוק שהכוונה היא שלא )סק"ג(מגן אברהם כתב ה

. לא לכתחילהאולא הזהירו  ,כ"כ מכוונין שאין האידנא ובפרט ,עמהם יתפלל להתפלל הצבור והתחילו

 .)סק"ה( מ"בוכ"פ ה

 ד': סעיף

 העומד להתפלל מתוך צרכי הציבור 

תורה". וביאר הטור שגם  דבריב כעוסק ציבור בצורכי העוסק אמר ירמיה "רבי )פ"ה ה"א(איתא בירושלמי 

להתפלל,  כדי לפסוק צריך איןש לענין זו שמחה היא לו שעוסק בצרכי ציבור. והביא שיש מפרשים אותו

 ג"סמוה )ו, ח( ם"רמבה דברימוכתב הב"י שכ"נ . כמו שא"צ לפסוק מת"ת להתפלל למי שתורתו אומנותו

 .(ד"ע קא עשין ט"י )סימן

 מתוכו עמודל לענין: פירוש, דמי בתורה כעוסק צבור בצרכי : העוסקשו"עכתב ה 

 לפסוק צריך דאינו עניןל דהיינו מ"וי. צבור בצרכי שעוסק לו היא שמחה זו שגם, להתפלל

  .להתפלל

שצרכי ציבור מקבילים ללימוד התורה, וכמו שלימוד התורה הוא שמחה, אך  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

אין לעמוד אלא מתוך הלכה פסוקה, כך גם לגבי צרכי ציבור, דוקא דבר שאין בו טרדא חשוב לשמחה. 
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שמ"מ אין לבטל תפילת הציבור משום זה, וכ"ש אם מתירא שיעבור הזמן שרשאי  פרי מגדיםאך כתב ה

 להתפלל.

וכ"כ  תפילה לאחר מכן.הסובר שאם היה טרוד בצרכי ציבור, א"צ להשלים את  )סק"ה( הםמגן אברה

מכיון שיש מחלוקת בדבר, יתנה סובר ד )ילקו"י הל' תפילה, סב( גרע"יועוד. ה )אות טו( כה"ח, )סק"ח( מ"בה

לאחר השלים את התפילה לסובר שצריך  )סי' קח סק"א( ט"זה אך שאם הוא פטור, תהיה תפילתו נדבה.

ביאר שהמג"א  )ברכות סימן טו( קהילות יעקבמכן, ורק בשעה שהיה טרוד לא הייתה עליו חובה להתפלל. ה

בל הט"ז סובר שהוא מטעם אסובר שהעוסק במצוה פטור מן המצוה הוא בגדר פטור ממש, וכמו אונן. 

 אנוס בעסק הראשון, ואדם אנוס חייב בתשלומים.

כתב שרופא או אחות העסוקים בטיפול בחולים, אם זקוקים  לח סק"ו( )נשמת אברהם סימן גרש"ז אוירבךה

כעת לטיפולם לא יפסיקו את הטיפול, דהרי פטורים מק"ש ותפילה. אך כשאין הטיפול נחוץ ברגע זה, 

 ויכולים להפסיק בלא טרחה, יפסיקו כדי לקרוא ק"ש ולהתפלל.



 

 
 

פניו בתפילה, ודין לאיזה צד יכוון  -סימן צ"ד 
 תפילה מעומד

 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

 החזרת פניו לא"י, ירושלים, ק"ק, כפורת 

  )ל.(שנינו בברכות 

 שנאמר, שבשמים אביו כנגד לבו יכוין - הרוחות את לכוין יכול שאינו ומי סומא: רבנן תנו"

 אליך והתפללו: שנאמר ישראל רץא כנגד לבו את יכוין - לארץ בחוץ עומד היה'; ה אל והתפללו

 דרך' ה אל והתפללו: שנאמר, ליםירוש כנגד לבו את יכוין - ישראל בארץ עומד היה; ארצם דרך

 אל והתפללו: שנאמר, המקדש יתב כנגד לבו את יכוין - בירושלים עומד היה; בחרת אשר העיר

 והתפללו: שנאמר, הקדשים דשיק בית כנגד לבו את יכוין - המקדש בבית עומד היה; הזה הבית

 עומד היה; הכפורת בית כנגד לבו את יכוין - הקדשים קדשי בבית עומד היה; הזה המקום אל

, למערב פניו מחזיר - במזרח ומדע: נמצא; הכפורת לפני כאילו עצמו יראה - הכפורת בית אחורי

 לכ נמצאו; לדרום פניו מחזיר - בצפון, וןלצפ פניו מחזיר - בדרום, למזרח פניו מחזיר - במערב

 כמגדל - קראה מאי: נאאבי רבי ואיתימא אבין רבי אמר. אחד למקום לבם את מכוונין ישראל

 "בו פונים פיות שכל תל, לתלפיות בנוי צוארך דויד

 פניו'.שיש לכוון ' רסוג תוספות ישניםה אךליבו'. ' כתב כגירסא שלפנינו שצריך לכוון רי"ףה

אם נמצא בחו"ל ומכוון  אוד בפירוט כל המקומות כדי להשמיענו שגםנראה לבאר שהגמ' האריכה מ

פסוקים המובאים בגמ' שייכים הלא"י, צריך שליבו יהא מכוון גם לירושלים, מקום המקדש וק"ק, שהרי 

ום ומקום שנמצא. וכ"כ בכל אדם ואדם המתפלל, ובאים ללמדנו שהם חלק מכוונת המתפלל בכל מק

יו די להחזיר לא"י, אך ליבו צריך שאת פנ )ס"ב( ערוך השולחן. וכן ביאר ה(היה ה"ד: כ) יונה ר"ההב"י בשם 

 להיות גם כנגד שאר המקומות המקודשים.

 גם ויכוין ישראל ארץ דכנג פניו יחזיר, ל"ובח עומד היה אם, להתפלל : בקומושו"עכתב ה 

 ויכוין ירושלים כנגד יופנ יחזיר, י"בא עומד היה; הקדשים קדשי ולבית ולמקדש לירושלים

 קדשי לבית כ"ג יכויןו למקדש פניו יחזיר, בירושלים עומד היה; ק"קה ולבית למקדש גם

 . לכפורת פניו מחזיר, הכפורת אחורי עומד היה; הקדשים

ה שלא מקפידים להשתחוות עורר על כך שב'מודים' יש הרב )שיח הלכה סימן כה אות פ(גרש"ז אוירבך ה

 לכיוון בית המקדש. לצד מזרח, ואף שהשתחויה זו היא מדינא דגמרא, ומסתבר שצריכה להיות
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 ב': סעיף

 המתפלל לשאר הרוחות יצדד פניו למקום התפילה 

  (כה.)שנינו בבבא בתרא 

 ומלאך יוצא בי הדובר המלאך הנה :שנאמר? מקום בכל ששכינה מנין: ישמעאל רבי דבי דתנא"

: סבר ששת רב ואף. קוםמ בכל ששכינה מלמד, לקראתו אלא נאמר לא אחריו, לקראתו יוצא אחר

 ביה דלית משום ולאו, חממזר לבר אוקמן רוחתא לכל: לשמעיה ששת רב ל"דא, מקום בכל שכינה

 אויר? אוריה מאי: אבהו ר"אד, במערב שכינה: אמר אבהו ורבי. מיני בה דמורו משום אלא, שכינה

: אשי לרב חנינא רבי ליה מרא. אצדודי דמצדד! במערב שכינה: אמר לוי בן יהושע רבי והא ....יה

 "אדרומי אדרימו - י"דא בצפונה דיתביתו אתון כגון

 שמתפלל ביאר יט( עשין) ג"סמה אך. דרום לצד מעט ופונה למזרח ביאר שמתפלל דמצדד( ה")ד י"רש

 .מזרח לצד ופונה לדרום

ות חולקת על הסוגיא בב"ב, סוברים שהסוגיא בברכ יט( )סימן ש"ראוה לתלפיות( ה"ד. )ברכות ל תוספותה

 שנדחתה מהלכה. השמיט את הסוגיה בב"ב ומשמע דס"לרמב"ם והלכה כסוגיא בברכות. גם ה

 למזרח! אלא להתפלל לנו יהה שלא ולדרום, לצפון להתפלל נוהגים תמה על המנהג שאנו מהר"י אבוהב

 לדרום.ו לצפון מתפללין כשאנו המזרח בצד הפנים להחזיר לנו שיש וכתב דנראה

 ל"בח ואה אם י"א לצד פניו יצדד, רוחות משאר לרוח מתפלל אם :שו"עכתב ה ;

 פנינו שמחזירין ואנו: רמ"אכתב ה .בירושלים הוא אם, ולמקדש; י"בא הוא אם, ולירושלים

 . (ג"וסמ טור) י"לא פנינו ונמצא, י"א של במערבה יושבים שאנו מפני, למזרח

 : 

 המזרח, לצד פניו יהפוך בדרום או בצפון הוא אם אחרת, לרוח ומתפלל ששכח שמי )סק"א( ט"זכתב ה

 מ"ומ דרום. או צפון נגד פניו יהיה כ"דא לצד, פניו יהפוך דלא נראה למערב והתפלל שכח אם אבל

 מקום, בכל דשכינה ס"לדשהרי איכא מאן  למזרח, להתפלל כדי רגליו ולעקור להפסיק צ"דא נראה

 אולםועוד.  )הליכו"ע יתרו, א( יגרע"ה )סק"י( מ"בה, )כב, י( חיי אדםהוכ"פ  ז."ע לסמוך לו יש ובדיעבד

שאפשר לתקן מתקנינן, וצריך  כתב שדינו של הט"ז אינו מוכרע, ושפיר י"ל דכל )אות ב(מאמר מרדכי ה

ל מי שנמצא במערבה של א"י, שכן ע"פ הזוהר כ )אות ז( כה"חשיהפוך עצמו ויעקור רגליו קצת. וכ"כ 

 .)ח"ב פמ"ה סכ"ב( אור לציוןאסור לו להתפלל לצד מערב, וכ"כ ה

 : 

 אולם לו לעקור רגליו. למזרח, אסור שפניהם אחרים עם מתפלל אם שאפילו )ס"א(שלחן שלמה כתב ה

, אבל אם הוא מתפלל עם פסק שרק אם מתפלל לבדו לא יעקור רגליו להפוך למזרח )יתרו, א( בא"חה

נראה שמתפלל לרשות אחרת  אחרים שפניהם למזרח, צריך שיעקור רגליו ויפנה למזרח, כדי שלא יהא

 ח"ו.
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 : 

וכ"כ  הקהל. לצד ת עצמוא דיהפוך לומר )מש"ז סק"א( ג"פמב מצדד מילתא, דאוושא כ"בבה מתפלל אם

צד הנכון, שבאופן זה הוא ומשמע שהוא רק כאשר יש שם ציבור שמתפללים ל )יתרו, א( הליכות עולםב

לל לבד בבית הכנסת, א מתפך לעקור רגליו גם אם הושצרי )יתרו, א( בא"חדעת ה אך .'אוושא מילתא'

ההיכל והבימה, ולכן אין שכן בבית הכנסת ניכר הצד הנכון של התפילה ע"י עמידת ארון הקודש ו

 להמשיך שם בתפילה כשהוא פונה לכיוון אחר. 

 קביעת מקום ההיכל 

 דרך זהו כי, משמ השמש זריחת נגד התפלה וצד הארון מקום עושין : איןרמ"אכתב ה 

: אמרם לקיים וצהשר ומי. (החדשים אלפסי הגהות) היום אמצע נגד מכוונים רק, המינים

 .רחלמז פניו יצדד מקום מכל, ידרים להחכים או יצפין להעשיר הרוצה

 מערבית כנגד הם כולם בהם םשוכני אנו אשר האלו הארצות כתב שכל )הביאו הביה"ל ד"ה אין עושין( לבושה

 בית הכנסת כשעושין הוא נכוןו שטוב ל"נ לפיכך ממש, י"א של במערבה מכוונים ואינם י"א של צפונית

 מזרחית לצד קצת טהנו שתהא כנגדו ומתפללין הארון שם שעושין המזרחי הכותל שיעשו שיזהר

 אנו שיאמרו המינים ידי נחזיק לא ז"עי וגם ק,"וק ה"וב וירושלים י"א כנגד מכוון נעמוד ואז דרומית

 תקופת שביום באופן עמידנהשנ ל"נ הארצות? באלו נעמידנה אופן ובאיזה. כמותם השמש נגד מתפללין

 שבאמצע בחלון נכנסת תהיה רבבוק השמש כשתזרח ימים' בז או' בו להן סמוך או תשרי תקופת או ניסן

 כותל האמצע מן ניצוץה נוטה המערבי הכותל על כנגדה הניצוץ ויכה כנסת הבית מן המזרח כותל

 הכותל אמצע אל תגיע יחההזר אחר שעה או שעה חצי שכמו באופן האמצע מן רחוק דרום לצד המערבי

 אבל ק,"ובהמ ירושלים נגד הארצות באלו ממש עומדת היא ודאי כזו "סובהכנ המזרחי, חלון מול ממש

 המערבי בכותל השמש ץניצו יכה המזרחי בחלון ל"הנ בימים החמה שכשחוזרת באופן נעמידנה אם

 נשתחוה לא וגם כן לעשות חוקם וזהו מזרח כנגד ממש זהו הזריחה בעת מיד באמצעו החלון נגד ממש

  זה. באופן ה"ב נעמוד לא לפיכך בצדם רק ק"ובהמ ירושלים נגד

לא בכותל המזרח, צריך שאפילו קבעו הקהל את ההיכל של הס"ת ש כנה"גבשם ה )סק"ג(כתב המג"א 

כתב שהעיקר כדברי המ"ב.  )י, כ( הלוי שבטת . ובשו"י(-)סק"ט מ"בהמתפלל להחזיר פניו למזרח. וכ"פ ה

חק אי אפשר להם בשום שכתב שצ"ע במקומות שמפני הד )סימן קנ, ס"ה ד"ה שהוא( באור הלכהוע"ע ב

זה צד יתפללו הקהל, אם למזרח פנים להעמידו בכותל המזרח, ומוכרחים להעמידו בצפון או בדרום, לאי

 קודש דהוא הארון.מפני שהוא נגד ירושלים, או מוטב שיתפללו כלפי ה

 אחורי שיהיה למערב לא פ"ועכ בדרום יקבע במזרח לקבוע לו א"א שאם )א"א סק"ג( פרי המגדיםכתב ה

  להיכל. העם
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 ג': סעיף

 יכוון לבו לאביו שבשמים 

, שבשמים אביו כנגד לבו יכוין - הרוחות את לכוין יכול שאינו ומי סומא: רבנן "תנו )ל.(שנינו בברכות 

 ".'ה אל והתפללו שנאמר

 מיםשבש לאביו לבו יכוין, הרוחות לכוין יכול שאינו מי :שו"עכתב ה . 

 הוא אם כ"וא מצדדיו. דאחל פניו שיצדד שטוב )ס"א(בשם השולחן שלמה  )ד"ה מי( באור הלכהכתב ה

 למזרח לימינו מצדד אם פון,צ נגד עומד הוא ואם לדרום או לצפון הוא הצידוד ממילא מזרח נגד עומד

  להיפך. בדרום וכן הפסיד לא פ"עכ מערב שהוא לשמאלו ואם דטוב, פשיטא

 ד': סעיף

 תפילה ברכיבה ובהליכה 

 )ל.(שנינו בברכות 

 למטה ירד - חמורו את חזשיא מי לו יש אם, תפלה זמן והגיע החמור על רוכב היה: רבנן תנו"

 לפי, ויתפלל במקומו ישב - כך ביןו כך בין: אומר רבי; ויתפלל במקומו ישב - לאו ואם, ויתפלל

 "כרבי ההלכ: לוי בן יהושע רבי ואיתימא רבא אמר. עליו מיושבת דעתו שאין

)ב"י: לפ"ז אם הוא מקדים את דרך ה עכוב עליו היינו שקשה עליו' מיושבת דעתו פירש שהכוונה ב'אין רש"י

ביארו  )כ: ד"ה גמ' בין כך( יונה תלמידי רבנו .השיירא אם יש לו מי שיאחז בהמתו ירד, שהרי אין כאן עיכוב בדרך(

. "פ שהוא צריך להמתין לשיירא לא ירד()ב"י: לפי טעם זה אעשבירידה ובעליה תתבלבל מחשבתו ולא יוכל לכוין 

 ב"יראתו וישוב דעתו. וכתב היי המקום ולפי כל לפי הדרך ולפכתב שה )נתיב ב ח"ה כו ע"ג( ירוחם רבנו

 "ודברים נכונים הם".

 צריך ואינו מתפלל ךבמהל ואפילו כתבו שהלכה כרבי גם שלא במקום סכנה, (הלכה ה"ד) תוספותה

 במקום דאיירי פירש יוסף ר"ה אך .(יט' סי) ש"ראוה (צז' סי) מרדכיה וכ"כ ירושלים. כנגד פניו להחזיר

  סכנה.

כב הבהמה, משום שרכוב כמהלך לע צריךביארו שאין לו לרדת אך  )כ: ד"ה גמ' בין כך( יונה תלמידי רבנו

וב הבהמה, יתפלל בלא עיכ אם הוא רק רכוב ואינו הולך ברגליו, בדיעבד אם השיירא הולכתודמי. 

התפילה תלויה בכוונה שאבות שהכוונה בה מעכבת. דאזיל בתר סברא,  ובלבד שיעכב אותה בברכת

 להליכה כלל, לכוין יוכל לאו ליכתובה עמל לו שיש ברגליו הליכה לדמות אין בנחת האיברים ובישיבת

  בנחת. עליה שעומד בבהמה

 שתופס מי לו יש אם אפילו, ולהתפלל לירד צריך אין, החמור על רוכב היה :שו"עכתב ה 

; עומד, לעמוד יוכל אם, קרון ג"ע או בספינה היה אם וכן; הילוכו דרך מתפלל אלא, חמורו

 אין אם אף הילוכו דרך מתפלל, ברגליו הולך היה אם או. ומתפלל במקומו יושב, לאו ואם

 איחור בעיניו יקשה ויתפלל יעמוד אם כי, סכנה במקום שלא אפילו, ירושלים כנגד פניו
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 ויש. דעתו ויישוב יראתו ולפי המקום ולפי הדרך לפי והכל לכוין יוכל ולא לבו ויטרד דרכו

 .סכנה במקום שלא הוא אם לדבריהם לחוש וראוי, באבות לעמוד מחמירין

ת והוה ליה כמהלך בעצמו! התקשה, מה מועילה העמידה בקרון ובספינה, הרי הם מהלכו )סק"ד( ט"זה

 גם סגי ובזה עליו, כינהש אימת שתהיה כדי אלא מעומד להתפלל הצריכו ויישב, שלענין תפילה לא

 והספינה. הקרון תנועת מצד עומד מיקרי שלא אף וספינה בקרון עומד

עומדת הבהמה והוא יושב  סוברים שגם אםלעמוד באבות, שה'יש מחמירים'  )סק"ז( אברהםמגן כתב ה

 .)ס"ק יז(מ"ב עליה, מועיל. וא"צ לרדת מהבהמה. וכ"כ ה

 : 

ב לרדת מהאוטובוס ולהתפלל, שבנסיעה בתוך העיר חיי רכות ל.()שיעורי הגריש"א בהורה גרי"ש אלישיב ה

התפלל בדרך ובישיבה, שכן למפני שיכול למצוא בקלות אוטובוס אחר, אבל בדרך בין עירונית יכול 

שאם מתפלל באוטובוס וצריך  )אשי ישראל פכ"ג הע' מג(גר"ח קנייבסקי אם יעמוד תיטרד דעתו. וכתב ה

ילו בהליכתו שמא יטרד ף באמצע תפילתו, שהרי התירו לו להתפלל אפלרדת בתחנה, רשאי לרדת א

תפילתו, ויודע רך כלל מכוון בכתב שאם בד )ג, ט( אומר יביעולא יוכל לכוין, וא"כ ה"ה בזה. ובשו"ת 

 מנוע עצמו מלהתפלל, ובבואובעצמו שאם ימתין עד הגיעו למחוז חפצו יוכל לכוין בתפילתו, רשאי ל

 פלל מיושב בכוונה יעשה כך.אך אם יכול להת. אתו באמנה היתה כאשר בכוונה מיןתשלו יתפלל לביתו

 )טו, מ( גר"מ אליהודברי הוודאי שתפילה בישיבה בכוונה עדיפה על תפילה בעמידה בלי כוונה. ומ

ם חושש שעד שיגיע למחוז אמבואר שאם אינו יכול לעמוד בתפילתו מותר לו להתפלל בישיבה דווקא 

כשהוא יושב, אלא ימתין שיגיע  חפצו יעבור זמן תפילה, אולם אם ברור לו שלא יעבור, לא יתפלל בדרך

 למחוז חפצו ויתפלל בעמידה כראוי.

 ה': סעיף

 היושב בספינה ובעגלה לגבי כריעות 

  .(ל)בברכות  שנינו

 אלעזר בן שמעון רבי; קורא שמע קריאת זמן וכשיגיע, מתפלל - בספינה או בקרון לישב השכים"

 -? קמיפלגי במאי. לתפלה גאולה שיסמוך כדי, ומתפלל שמע קריאת קורא כך ובין כך בין: אומר

 "עדיף לתפלה גאולה מסמך: סבר ומר; עדיף מעומד תפלה: סבר מר

 אן ולכאן.עמוד מפני שמתנועע לכהב"י שא"א ל ביאר .דמיא בעתותא איכא - ובספינה : בקרוןרש"יפ

 עומד, הכריעות למקום יעובהג לעמוד יכול אם גיאת אבן יצחק ר"ה בשם (מד' סי) חיים הארחות כתב

 אפשר אי ואם דמי שפיר לההתפי בכל שיושב פי על ואף פסיעות, שלש ומפסיע מעומד כורע שיהא כדי

 בשבתו. תפילתו כל מתפלל

 כדי עומד, הכריעות במקום לעמוד יכול אם, בעגלה או בספינה יושב : היהשו"עכתב ה 

 מ"מ, התפלה בכל שיושב פי על אף: כתב רמ"אוה. פסיעות' ג ופוסע, מעומד כורע שיהיה
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 ואם (ח"א בשם י"ב). כדרכן והפסיעות הכריעות לקיים כדי, יעמוד, לעמוד לו אפשר אם

 כאלו לו ועולה, לאחריה פסיעות שלשה הבהמה יחזיר, הבהמה על שרוכב כגון, לו א"א

 . (השחר תפלת פ"ס החדשים אלפסי 'הג) בעצמו פוסע

 סע לאחוריו ג' פסיעות.ה"ה כשמהלך ברגליו יראה לעמוד קצת בשעת הכריעות ויפ: )ס"ק יח( מ"ב

 ו': סעיף

 כיצד יתפלל החולה 

, ויתפלל מקומוב ישב לאו ואם ,יעמוד לעמוד יכול אם בעגלה או בספינה יושב "היה (ה, ב) ם"רמבה כתב

 דעתו". את לכוין שיכול והוא צדו על שוכב אפילו מתפלל חולה

 וכ"כ בלבד. ש"קרא ק אאל חליו בשעת להתפלל שלא נוהג היה י"רשש כתוב (ב אות )החדשות,בהגה"מ 

  .(ג"ע ה יא' סי) בו בכל

כול להתפלל מיושב, אלא רש"י יביאר שודאי אין חולק על כך שאנוס  ז("נ סימן ב"ח) הדשן תרומתבשו"ת 

פסוק ראשון היה יכול לכוין. בהיה חולה כ"כ שלא היה יכול לכוין בתפילתו, ובק"ש שא"צ לכוין אלא 

 והרמב"ם איירי שאינו חולה כ"כ.

 יכול אתה אין אם לים ד(תה)דרב כהנא פ' כ"ה קנח. ובמדרש שוחר טוב  פסיקתא בשם חיים ארחותב כתוב

 (ה ,ד תהלים) שנאמר לבבךב אמור אחר מדבר או מחולי אנוס ואתה יכול אתה אין אם מטתך על התפלל

 בלבבכם. אמרו

 דעתו ןלכוי שיכול והוא, צידו על שוכב לואפי מתפלל, חולה :שו"עכתב ה . 

 על לבבכםב אמרו: שנאמר בלבו יהרהר מ"מ, להתפלל לו א"א ואם: כתב רמ"אה 

 . (ופסיקתא ח"א בשם י"ב)משכבכם. 

אם יכול לעמוד במקום הכריעות כתב שזקן שאינו יכול לעמוד ישב במקומו ויתפלל. ו )ה, ב(כסף משנה ה

 .)סק"כ( מ"בוכ"כ ה כדי שיהיה כורע מעומד, יעמוד שם.

 הבריא אם אפילו ולהתפלל לחזור צ"וא בדיעבד שע"י ההרהור בליבו יוצא שאפשר )ס"ק כא( מ"בכתב ה

תפלל, שבאופן זה שהיה אנוס שאינו חוזר ומ )אות כח( כה"חוכ"כ  אנוס.עתה הוא ש מאחר תפלה, בזמן

כתב שכיון שיש מחלוקת אם  כא( )ח"ד סימן ג אות אומר יביעאנו פוסקים שהרהור נחשב לדיבור. ובשו"ת 

 נדבה.ב תחשב תפלתו כייחשאם אינו  יצא י"ח בהרהור, לכן כשיסתלק האונס יחזור ויתפלל, ויתנה

 ז': סעיף

 המתירא מאנסים שיפסיקוהו 

 רבינו בשם (יח' סי תפלה) הלקט ושבלי, י"רש בשם (מה' סי) חיים ע"פ הארחות שו"עכתב ה 

, מקחו יפסידו או תפלתו יפסיקוהו שמא ומתירא, ומכאן מכאן אנסים לו שהיו האי: מי
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 שלשה לעשות שצריך פי על ואף; עליו מיושבת דעתו שאין לפי, ויתפלל במקומו ישב

 . וכורע ומתפלל יושב, התפלה בסוף פסיעות

 ח': סעיף

 סמיכה בשעת התפילה 

 בשעת, לחבירו או ודלעמ עצמו לסמוך שלא ליזהר : יש)פ"ה אות ז(ע"פ הגה"מ  שו"עכתב ה 

 . תפלה

מפרש  )שם( הגה"מ, ובשלא חשיב עמידה כשסומך עצמו ב"יכתב ה )הובא במג"א סק"י(בטעם האיסור 

 הטעם דצריך לעמוד ביראה. 

ל אותו דבר לא יפול, שרי. ינו שסומך במקצת שאם ינטידה , סמיכה קצתפירוש הב"יכתב של מחצה"שה

 קלים כטעם הא'. ממקום הדחק שב )ס"ק כב( מ"בפירוש ההגה"מ אסור בכל גווני. וכתב האך ל

ם מהר"י מולכו, שזקן או בש )סק"ד( ירכ"בתפילה ע"י סמיכה עדיפה על תפילה בישיבה, ולכן כתב ה

מיכה. וכ"כ סיתפללו ע"י  חולה שאינם יכולים להתפלל בעמידה, אך יכולים להתפלל ע"י שיסמוכו,

 ועוד. )אות לא( כה"ח, )ס"ק כד( מ"בה

שלא יסמוך את עצמו  ()אות לב כה"חו )יתרו, ט( בא"חובתפילות שמתפללים אותם בישיבה, כתב ה

, ו על זו, שכל אלו הם דרך גאוהלאחוריו, ולא יהיה מוטה לצדדים, ולא ישפוט את רגליו ולא ירכיבם ז

 אלא ישב באימה וראשו כפוף.

 

 

 ט': סעיף

 המוכרח להתפלל מיושב יחזור ויתפלל מעומד 

 )ל.(שנינו בברכות 

 שמע קריאת זמן מטי הוה כיו, ומצלי מקדמי הוו לאורחא למיפק בעו הוו כי ולוי דשמואל אבוה"

 ליה אמרי. מעומד ומצלי הדר לביתיה אתי הוה כי, מיושב ביחיד צבורא בהדי מצלי אשי רב ...קרו

 לדשמוא כאבוה מר ולעביד -. מלתא יל טריחא: להו אמר -! זוטרא ומר כמרימר מר ולעביד: רבנן

 "הכי דעבדי מינן קשישי לרבנן להו חזינא לא: להו אמר -! ולוי

 והעם דורש, והדרשן קורין, ש"ק זמן פירש "בשבת הרגל היו העם הולכים לבית המדרש, וכשמגיע רש"י

 מתפלל היה לא והוא ודרש מחסיא במתא ישיבה ראש היה אשי ורב לבדו, איש איש ומתפללין נשמטין

 שהמתורגמן ובעוד לפניו, העומד למתורגמן יחד הרבה לוחש ש"ק זמן כשמגיע אלא המדרש בית קודם

 שלא לצאת רוצה היה שלא מיושב, ומתפלל לתפילה גאולה וסומך שמע את קורא הוא לרבים משמיע

למד מדבריו שמי שהיה מוכרח להתפלל מיושב, כשיוכל יחזור ב"י מפניו". ה לעמוד הציבור את להטריח
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ר, אבל אנו שאין להתפלל מעומד. אך סייג דאפשר שדווקא רב אשי שהיה מכוון בתפילתו היה חוז

 מכוונים בתפילתנו לא יחזור להתפלל. 

 לחזור חייב מדינא במיוש שמתפלל עולה שמי ר"מכפי שהביאו בשם ה (מסמך ה"ד) תוספותמה אולם

 מעומד. ולהתפלל

 דהא בתפילתו, חדשל "צא מעומד להתפלל כשחוזר מיושב שהתפלל שמי אשי דרב למד מהא ב"יה

 מגרעת.ו תוספת בלי הנהוגה תפילה דמצלי משמע מעומד' ומצלי 'הדר קאמר סתמא

 מלהתפלל לתפילה להלסמוך גאו שלא שעדיף פוסקים ולוי דשמואל שאבוה מפרש )סימן כ( ש"ראה

מאשר להתפלל מעומד.  רב אשי סובר שעדיף לסמוך גאולה לתפילה ולהתפלל מיושב. מהלך כשהוא

בכוונה מאשר להתפלל בדרך  להתפלל מעומד בביתו ון כראוי, ולכן עדיףושהרי המהלך אינו יכול לכ

ר לתפילה ולהתפלל מיושב מאש ללא כוונה. וכשהוא יושב יכול לכוון כראוי, ולכן עדיף לסמוך גאולה

 מעומד ולא לסמוך גאולה לתפילה.

 בדרך טרודים היו ולוי שמואלד שאבוה מפרשים חזינא( לא ה")ד א"ריטבוה חזינן( לא להו ואהדר ה")ד ה"ראה

מד. ורב אשי לא היה טרוד לכן העדיפו להתפלל מעו. מעומד ולהתפלל לחזור להם אפשרות היתה ולא

התפלל ללדעתם עדיף  בדרך לכן יכל להתפלל מיושב ולאחר מכן בביתו לחזור ולהתפלל מעומד.

וך לל בהילמיושב, או להתפבילה, אך יותר טוב לסמוך גאולה לתפילה פמעומד מאשר לסמוך גאולה לת

 ולחזור להתפלל בעמידה.

 ואינו, מעומד ללולהתפ לחזור צריך כשיוכל, מיושב להתפלל שהוכרח : מישו"עכתב ה 

 להסתלק יכול אם, וןלמל סמוך והוא בדרך שבא ומי: כתב רמ"אוה. דבר בה להוסיף צריך

 עובדי של במלון יתפלל ולא שם יסתלק, דרכים עוברי יפסיקוהו שלא במקום הדרך מן

 שלא במקום ךהדר מן להסתלק לו א"א אם אבל; הבית בני יבלבלוהו שלא, כוכבים

 .'(ו סימן הדשן תרומת) זוית קרן באיזה במלון יתפלל, יפסיקוהו

 אם לבטלה ברכה לספק ושלח לנו הוכיח שרוב ככל הראשונים אינם סוברים כר"מ, ויש )סק"ה( ט"זה

 בבואם שנית שהתפללו העגלה על מיושב בדרך שהתפללו מגדולים ראינו לא ומעולם שנית, יתפלל

 בתפלתו. לכוין שיוכל טוחב הוא אם אלא שנית יתפלל לא כאן דגם לכן פסק שנראה לביתם, או למלון

 וזרים ומתפללים שנית.שהיום המנהג שאין עוברי דרכים שהתפללו מיושב ח )ס"ק כז( מ"בוכ"כ ה

תורת נדבה. ומרש"י משמע כתב שרב אשי היה מתפלל דוקא ב )סימן יט. הביאו המג"א יא( רמ"ע מפאנוה

גו עוברי דרכים שאין שאפשר שע"ז נה מגן אברהםשלא היה יכול לכוון בפעם הראשונה. וכתב ה

 מתפללים שנית.

כתב שאם ירצה יוכל להתפלל שנית בתורת נדבה, אם הוא בטוח שיכוון  )אלף המגן סק"י( מגן גיבוריםה

. וכתב שכ"ד הגרע"י, וחזר מו מ"ש ביבי"א ח"ג )אות טזהלכה ברורה לחדש בה דבר. וכ"פ ב ליבו בתפילתו, וא"צ

כתב שיזחרו  )ח"ב פמ"ה סכ"ו( אור לציוןגם ה .(סימן ט בסוף התשובה, דמשמע שדעתו שלא יחזור להתפלל בנדבה

שאין ראוי כתב  )א"א ס"ק יא( פרי מגדיםה אך שאם אינו חייב תחשב כתפילת נדבה. ויתפלל, ויתנה



 המוכרח להתפלל מיושב יחזור ויתפלל מעומד ____________________________________ 71
 

דכיון שצריך לכוין בתפילת נדבה מתחילה ועד  )אות לד(כה"ח וכן מבואר ב להתפלל היום תפילת נדבה.

 סוף, וקרוב הדבר שלא יכוין כך, לכן מי שהתפלל בישיבה לא יחזור להתפלל נדבה. 

רך כתב שאדם שיש בפניו שתי אפשרויות, להתפלל מעומד בלא כוונה, או בד )ס"ק יד(מגן אברהם ה

, ובכוונה. עדיף להתפלל בדרך, שהרי רש"י כתב שעדיף להתפלל מעומד מחמת שכך יכול לכוון יותר

 .)סק"ל( מ"ב. וכ"כ הומשמע שהעיקר היא הכוונה



 

 
 

 כיוון אברי הגוף בשעת התפילה -סימן צ"ה 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 כיוון הרגלים בשעת התפילה 

 )י:(שנינו בברכות 

: שנאמר, רגליו את שיכוין ךצרי המתפלל: יעקב בן אליעזר רבי משום חנינא ברבי יוסי רבי אמר"

 "ישרה רגל ורגליהם

 כל לסלק צריך , ולכןכינההש עם לדבר שעומד משום הוא רגליו, את לכוין כתב שהטעם שצריך ב"יה א

 ממנו שנסתלק רמז הואש כתב אבוהב י"מהרו ב משרת. מלאך הוא כאילו ולדמות מלבו הגוף מחשבות

 .'ה מבלעדי חפץ שום להשיג ולא לברוח התנועה

 ה"ד. ה) יונה ר"ה וכתב. אחד כרגל ראיןנ - ישרה רגל ורגליהם .זו אצל זו - רגליו את : יכויןרש"יופ

 ד.אח אלא אינם כאילו בכיוון זה אצל זה אותם שיחבר צריך כלומר (המתפלל

 :)א, א(ואיתא בירושלמי 

 כמלאכים אמר חד סימון רביו לוי רבי אמורין תרין. רגליו את להשוות צריך ומתפלל שעומד זהו"

 מהלכים שהיו מזבחי לע במעלות תעלה לא [כג ,כ שמות] ככהנים דאמר מאן. ככהנים אמר וחד

 "ישרה רגל רגליהםו [ז ,א יחזקאל] כמלאכים דאמר ומאן. עקב אצל וגודל גודל בצד עקב

 רגליו את שיכוין צריך כןול כמלאכים. דאמר כמאן סובר שלנו שהתלמוד כתב (המתפלל ה"ד) יונה ר"ה

 ב"יכאורה אינו להלכה. וכתב השל הביא ירושלמי זה, אע"פ טוראך ה אחד. רגלכ שידמו כדי זה כנגד זה

רגלים ככהנים. ודחק הב"י הכתב שהשואת  )סימן צח(דמשמע מדבריו שסובר כמ"ד 'ככהנים', שהרי לקמן 

 עבודה. שעתב לכהנים מותה לומר שצריך לכוין הרגלים כדי להידדאפשר שהטור רק רצ

 'כף (ז א, יחזקאל) דכתיב םמשו האצבעות אצל למעלה ריוח לתת הנוהגים שיש )שם( יונה ר"הכתב  עוד

 אותם שיכוין אלא הזכירו אל בתלמוד שהרי כלום, זה שאין עגל'. אך דחה מנהג זה, רגל ככף רגליהם

 .אחד שידמו בענין ויסמכם

 דכתיב למלאכים הדמותל', א אלא אינם כאלו, בכיון זה אצל זה רגליו יכוין :שו"עכתב ה 

 .אחד כרגל נראים רגליהם: כלומר (ז, א יחזקאל) ישרה רגל ורגליהם: בהן

 מ"בסובר שיצא בדיעבד. וכ"כ ה )משב"ז סק"א( פרי מגדיםה אךסובר שאם לא כיון רגליו לא יצא.  ב"חה

 .)סק"א(

 .)סק"ב( מ"ב"כ הוכ שאפילו אם הוא יושב בעגלה יכוין רגליו. )שם( פרי מגדיםעוד כתב ה
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 עמידה קודם התפילה 

 שליח שהתחיל מתי רהעש שמונה לתפילת בשחרית לעמוד נוהג שהיה (א' סע תפלה' הל) ל"מהרי כתב

 ציבור שליח כשהתחיל ביתובער התיבה. לפני ציבור שליח כשירד ובמנחה עליון. לאל תהלות ציבור

שאינו תלוי באמירת  אות ה() כה"ח, וכתב )סק"ג( מ"בוכ"כ ה. המנהג הוא שכן דרכי משהוכתב ה קדיש.

 השליח ציבור אלא באמירתו.

 (כג יח, בראשית) לתפילה גשותה' ג דכתיב פסיעות' ג לפניו ילך להתפלל וכשיחפוץ (שכב' סי) רוקחה כתב

 אליהו.  ויגש (לו יח, א מלכים) יהודה ויגש (יח מד, בראשית) אברהם ויגש

  שצריך לדבר והגשה בקרו דרך, פסיעות' ג לפניו ילך להתפלל כשעומד א": וירמ"אהכתב 

 לעשות.

תפילה הוא משום הכנה קודם ביאר שפסיעת ג' פסיעות לאחוריו קודם ה )סימן צט אות ה(ערוך השולחן ה

 שאנו נכנסים לפלטין של מלך.

 סעיף ב':

 כפיפת ראשו ומבט עיניו 

 )קה:(שנינו ביבמות 

, למטה עיניו שיתן צריך פללהמת: ואמר מינייהו חד פתח, יתבי הוו רבי בר שמעון' ור חייא' ר"

. כפים אל לבבנו נשא: מרשנא, למעלה עיניו: אמר וחד, הימים כל שם ולבי עיני והיו: שנאמר

, להו אמר; בתפלה: ליה מרוא? עסקיתו במאי: להו אמר, לגבייהו יוסי' בר ישמעאל' ר אתא אדהכי

 "הללו מקראות שני יימושיתק כדי, למעלה ולבו למטה עיניו שיתן צריך המתפלל: אבא אמר כך

 וכל הזה העולם תענוגי כל לבומ ויסיר בשמים עומד כאילו בלבו פירש שיחשוב )כב: ד"ה צריך( רבנו יונה

 לזו שיגיע ולאחר ,ךנשמת מעל גופך פשוט לכוין כשתרצה הקדמונים שאמרו כענין הגוף הנאות

 יותר רצויה תפלתו תהיה הז ידי שעל מפני למטה שהוא ק"בבהמ עומד הוא כאילו כ"ג יחשוב המחשבה

 למעלה פנוי לבו ויהיה, ארץל מביט הוא כאילו למטה עיניו כתב "ונותן )ה, ד( רמב"םוה. המקום לפני

 בשמים". עומד הוא כאילו

 התפילה זמן כל למעלה לויותת עיניו שיהיו לומר רוצה אינו שמים כלפי שיסתכל שכתב שמה ב"יכתב ה

 לבבו. יכנע שמים כלפי יסתכל אם העברה דרך שעל אלא

 בבית עומד כאילו שובויח, לארץ למטה עיניו שיהיו, מעט ראשו שיכוף : צריךשו"עכתב ה 

 . לשמים למעלה יכוין ובלבו, המקדש

 ,הגג על כמביטים למעלה הםועיני ראשיהם המגביהים שאותן )ס"ס יח. הביאו המג"א א(ספר חסידים כתב ב

 ולא רשות וביחיד ,משונה התנוע לעשות שאין )א"א סק"א( פרי מגדיםעליהם. וכתב ה מלעיגים המלאכים

 .)סק"ה( מ"בוכ"כ ה וכדומה. קול להרים ובפרט ,בצבור
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 עצימת העינים בשעת התפילה 

ראות פני שכינה בצאת נפשו. לשמי שפוקח עיניו בשעת התפילה אינו זוכה  )ואתחנן רס, ב( זוהראיתא ב

)מחז"ב אות  חיד"אניו. וכתב העימע מאמר זה מנהגו לעצום שששמזמן  )הגה"ט אות ב( שיירי כנה"גוכתב ב

כתב  )סק"ב( מאמר מרדכיה אךשאם מתפלל מתוך סידור ועיניו פקוחות לראות בספר לית לן בה.  ג(

י הארץ. אך לפמ"ש בשם הזוהר, שמדין התלמוד אין אסור בעיניו פתוחות ובלבד שיהיו עיניו למטה כלפ

זוהר עיקר האיסור הוא דוקא כתב שגם לפי ה ()כלל כב דין יא חיי אדםנראה שחולק על תלמוד דידן. וה

 )ד"ה צריך(באור הלכה כתב הו .)אות י( כה"חוכן מבואר ב כשמסתכל בעיניו הפתוחות אז בשאר דברים.

 שלא יסתכל בדבר אחר. חילה נכון להחמיר לעצום עיניושמ"מ לכת

 סעיף ג':

 הנחת ידיו 

  )י.(שנינו בשבת 

 לרב ליה חזינא: אשי בר אמר. מריה קמיה כעבדא: אמר. ומצלי, ידיה ופכר גלימיה שדי רבא"

 איכא כי. מריה מיק כעבדא: אמר ,ומצלי ידיה ופכר גלימיה שדי - בעלמא צערא איכא כי, כהנא

 "ישראל אלהיך לקראת הכון: אמר, ומצלי ומתעטף ומתכסי לביש - שלמא

ביאר  )ד"ה המתפלל( מאיריה .רבו מאימת המצטער כאדם, באצבעותיו ידיו חובק - ידיה : ופכררש"יפ

הביא  )ד"ה ופכר(מיוחס לר"ן נזוף. וה שהוא בעצמו שמכיר כמי הרבה בהכנעה ש'פכר ידיה' הוא הפלגה

 בקולר. נפיק כעבד לאחוריו ידיו שנותן ר"חבשם 

 באימה רבו לפני כעבד ומדוע השמאלית על הימנית כפותין לבו על ידיו "ומניח )ה, ד( ם"רמבה כתב

 חלציו".  על ידיו יניח ולא ופחד ביראה

 שמאל בצד נרמז שהוא רעה יצר להכנעת רמז כתב שאפשר שנתינת היד הימנית על השמאלית הוא ב"יה

 דת הרחמים על מידת הדין.כתב שעל דרך האמת הוא רמז להגביר מי דרכי משהוה .)וכ"כ כה"ח אות יג(

 שמאל אציל תחת מיןי והזרוע היד שחובקין מקומות שיש המקום כמנהג שהכל אבוהב י"מהר כתב

 ידיהן שחובקין ומותמק ויש אדום. ארץ מנהג וזהו המלך עם כשמדברים ימין אציל תחת ושמאל

 אין כאילו לרמוז ומכוונים .ישמעאל ארץ מנהג וכן לאחוריהם ידיהם משימים מקומות ויש באצבעותיהן

 זולתו. יכולת להם שאין כלומר ידים להם

 כעבד ועומד, השמאלית על הימנית (כקשורין פירוש), כפותין לבו על ידו : מניחשו"עכתב ה 

 ריש ל"וע) יוהרא דרך שהוא מפני, חלציו על ידיו יניח ולא, ובפחד ביראה, באימה, רבו לפני

 .(ז"צ' סי

 אגודל בתוך פיסת ידו.אומר לכוף ה רמ"קכתב שה לג( )מאמר אם כל חי ח"א סי'בספר עשרה מאמרות 

צמתי תאמרנה ה' מי בשם כמה פוסקים שיש להתנועע בשעת התפילה משום 'כל ע פרי חדשה כתב

 "ע בסימן מח.. וע)סק"ז( מ"ב. וכ"כ ה)אלף המגן סק"ה( מגן גיבוריםכמוך'. וכן הסכים ה
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 סעיף ד':

 כיוון רגליו בשעת קדושה 

 דאמרינן דכיון ציבור, ליחהש עם קדושה שאומר שטוב לכוין רגליו בשעה (כח' סי) הדשן תרומתב כתב

 להם להתדמות לנו יש ה,ישר ברגל מקדישים ובשמים מרום בשמי אותו שמקדישין כשם שמך את נקדש

 ישרה. במדה אלא והדיוטות יוהרא משום בזה ואין היכולת. בכל

 צ"ש עם קדושה שאומר בשעה גם רגליו לכוין : טובשו"עכתב ה. 

כתבו שיעמוד כך עד סיום ברכת האל הקדוש.  )ס"ק טז( כה"חו )ס"ה( השולחן ערוך, )סק"ז( אליה רבהה

שיש  )הליכות שלמה תפלה פ"ח דבר הלכה אות ס( גרש"ז אוירבך. וכן סבר ה)ה, יא( דעת יחוהוכ"פ בשו"ת 

לחוש לדעה זו, חוץ מר"ה ויו"כ שמאריכים הרבה בברכה שלישית, שבהם מספיק לעמוד עד סיום 

סובר שאף בימים נוראים שברכת 'אתה קדוש' מתארכת,  נאמן סימן תקכד( )מקור גר"מ מאזוזאך ה הקדושה.

כתב שאף שיש לנהוג  )ח"ב מ"ה סל"ח( אור לציוןיש להשאר עם הרגלים צמודות עד חתימת הברכה. וה

לכתחילה להישאר עומד עד סוף האל הקדוש, מ"מ מי שהולך או יושב מיד לאחר שענה 'ימלוך', יש לו 

 על מה לסמוך, שכן יש חולקים וסוברים שהקדושה מסתיימת ב'ימלוך'.



 

 
 

 אחיזת דברים בידו בשעת התפילה -סימן צ"ו 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 אחיזת תפילין, ספר, קערה, סכין, מעות, כיכר ולולב 

 )מא:(ובסוכה  )כג:(שנינו בברכות 

, ומעות, סכין: שמואל מרא ויתפלל. בזרועו תורה וספר בידו תפילין אדם יאחז לא: רבנן "תנו

 בהן" כיוצא אלו הרי וככר, וקערה

 בהן כיוצא אלו הרי .מידו לויפ שלא עליהן תמיד לבו שהרי, בתפלה עליו מיושבת דעתו : שאיןרש"יופ

 .יטנף והככר, יאבדו והמעות, תשפך והקערה, ותזיקנו הסכין תפול שלא עליהן שדואג, תפלה לענין -

 שנינו: )מא:(סוכה בו

, בהו וטריד נינהו מצוה אול התם ...ביה מצלי קא צלויי אבא: אשי לרב אמימר בר מר ליה אמר"

 "בהו טריד ולא נינהו מצוה - הכא

 .ושמירתם משאם עליו וכבד, במשאם רודט לפיכך, למשא עליו והויין, לאוחזן - נינהו מצוה : לאורש"יופ

 ולא, עליו כבד ושימורה משאה אין עליו מצוה שחביבה ומתוך, היא מצוה ולקיחתה נטילתה - הכא

וכן . בידו בעודן להתפלל רמות מידו יפלו אם הפסד בהם שאין דברים מדברי רש"י עולה ששאר .טריד

 ועוד. )ה, ה( רמב"םמשמע מלשון ה

רק אורחא דמילתא, וה"ה שאין  שיש המפרשים שסכין וקערה וכו' הם (סכין ה"ד: ברכות יד) כתב יונה ר"ה

 התפילה. כוונת בזה מעטי לא מצוה חבובי משום לולב ול בידו שום דבר בשעת התפילה, ורקלו ליט

 קערה ולא הקודש מכתבי ספר ולא תפילין בידו יאחוז לא, מתפלל : כשהואשו"עכתב ה 

 ולולב. כוונתו תתבטלו ויטרד יפלו שלא עליהם שלבו מפני, וככר ומעות סכין ולא מלאה

 .בשבילו רדנט אינו מצוה היא בידו שהאחיזה כיון, בידו לאחוז מותר, בזמנו

  

יק, שאם יפלו יש בהם הפסד פירש את דברי השו"ע, שדוקא דברים אלו אסור להחז )סק"א( מגן אברהםה

 ט"זה אך .)יתרו, יב( בא"חנ מהוכ" .)סק"ב( מאמר מרדכיאו יזיקו, אבל שאר דברים מותר לאחוז. וכ"ד ה

 .אות א() כה"חוכן נקט  מצדד שאין ליטול שום דבר בידו בשעת התפילה. )סק"ב(

  

ט סובר שפשו )סק"א( ט"זה ךאכתב שאם עבר ותפס ס"ת או תפילין בידו, צריך לחזור ולהתפלל.  ב"חה

, אא"כ יודע סק"ב() מ"בוכ"כ ה הוא שכל דין זה אינו אלא לכתחילה, אבל בדיעבד א"צ לחזור ולהתפלל.

 נינו, שאם לא יאחזם יכוין.שבאופן זה יחזור גם בזמ )אות ב( שער הציוןשלא כיון באבות. והעיר ב
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הלכה בו )סק"ד( מ"בה . וכ"ככתב דה"ה שאסור להושיב תינוק לפניו בשעת התפילה )סק"א( ברכי יוסףה

 ח"ב פמ"ה סכ"ז() אור לציוןו. והשכ"ש שלא ירים אות )מאמ"ר טו, פז( גר"מ אליהווהוסיף ה .)אות ה( ברורה

 .כתב שכשהתינוק בוכה באופן שהדבר טורדו, רשאי להרימו באמצע התפילה

  

ו מעות כשאין לו מי שישמרם, אנסתפק האם מותר לאחוז בידו ס"ת או תפילין  )משב"ז סק"ג( פרי מגדיםה

 פתחוכ"כ  כתב להקל בזה. "א()רוח חיים סק ר' חיים פלאג'יומתיירא שמא יגנבו אותם בשעה שמתפלל. 

 .)אות ז( כה"חו )סק"ד( הדביר

  

ותר להגביהו כשיסיים הברכה מאם נפל ספר על הארץ ואינו יכול לכוון  )סימן תשעז( חסידים ספרכתב ב

מה, כז כתב שכיום נטרדים  אור לציוןוה) ועוד. )סק"י( כה"ח, )סק"ז( מ"ב, )סק"ג( מגן אברהםוכ"כ ה ,שעומד בה

גר"מ ולצורך זה כתב הילתו. , אך אם אינו טורדו לא יפסיק בתפבזה מאוד ומותר להפסיק אף באמצע הברכה(

 .ק"א(ס)וכן עולה מדברי המ"ב סימן קד שיכול גם לעקור ממקומו  )טו, פח( אליהו

  

ו ללכת לקחת סידור. וכ"כ לאם התחיל להתפלל תפילת עמידה ונתבלבל, מותר  )כב, ז(חיי אדם כתב ה

 .)סק"ז( מ"בה

החזיק בבגדיו טלפון בשעת עד כמה חמור ל ,נלמד שמכל הלכות אלו )יא, ט( נתן להורותכתב בשו"ת 

ל שאר ההלכות שכתוב התפילה העלול לצלצל בקול ולהטריד גם את שאר המתפללים שגרע טפי מכ

הליכה בתוך ד' אמות של המתפלל,  )וכגון איסורבגמרא ושו"ע על הזהירות שלא להפריע לכוונת המתפללים 

ל מצב של 'רוטט' שרק הוא , וגם עושה בכך שחוק והיתול מקדושת ביהמ"ד, ואפילו עשאו עוכיוצב"ז(

נלמדת הכא שאסור להחזיק המרגיש בדבר, אם עלול לקבל שיחה תוך כדי תפלתו הרי זה בכלל ההלכה 

סוקי דזמרה ובשאר חלקי שגם בק"ש ופ )סק"א(אצלו שום דבר שעלול לבטל כוונתו, וכאמור במשנ"ב 

 אסור הדבר. התפלה

 סעיף ב':

 אחיזת סידור תפילה בשעה שמתפלל 

ה"ה לכל כתבי הקודש  אלארק ס"ת אסור לאחוז בשעת התפילה,  שלא (יז מןסי) הדשן תרומתב כתוב

 אוחז שאינו דכיון בהם, התפללל בידו סידור או מחזור ואפילו מחזורים ותפילות. אך מ"מ התיר לאחוז

 בזרועו ת"ס או בידו תפילין חזאו גבי כמו עליו טרוד שלבו למימר ליכא ,בדיוק להתפלל כדי אלא אותם

 תפילה לשם ותופסם ילהוא הני אבל עכשיו. מצוה בהם לעשות ולא לשמירה רק תופסו אינו דהתם

מצוה.  דלקיחתו משום ללולב ידדמ טריד ולא עליו כבד משאם אין יפה ובדיוק בעיון להתפלל כדי עצמה

 שהתחיל אחר ליטלו אפילוו, שמתפלל בשעה בידו סידור לאחוז שמותר (ואסור ה"ד: טו) יונה ר"הוכ"ד 

 התיר. להתפלל
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 תפלה לצורך תופסו הואיל, שמתפלל בשעה בידו תפלות מחזור לאחוז : מותרשו"עכתב ה 

 אם מ"ומ: כתב "ארמוה. טריד לא מצוה דלקיחתו דמשום דלולב דומיא, טריד לא עצמה

 במקום היה כן םא אלא, ליטלו בתפלה אחריו יחזיר לא, שהתחיל קודם בידו היה לא

 מי פרק י"הר) מתוכו ללהתפל כדי, התפלה בתוך אפילו ליטלו מותר אז, מוכן שהוא מיוחד

 .(שמתו

 כל תחלה שירשום הסידור מתוך שמתפלל למי כ"ג ליזהר כתב שע"פ טעמו של הרמ"א, יש )סק"ג( ט"זה

 יכוין ולא זה י"ע יפסיק כי שמתפלל, בשעה אחריהם יחפש ולא תפלה באותה להתפלל שצריך המקומות

 .)סק"ח( במ"ה לגבי תפילת עננו, תודיענו וכו'. הביאם )סק"ח(ברכ"י יפה. וכ"כ ה

שגם בעת חזרת התפילה נכון שהסידור יהיה פתוח לפניו ויקשיב לחזרת  )נר מצהו סימן נד( של"הכתב ה

 .)סק"ט( מ"בהשליח ציבור. וכן הביא ה



 

 
 

 גיהוק ופיהוק ויריקה בשעת התפילה -סימן צ"ז 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 גיהוק ופיהוק בשעת התפילה 

 )כד:(שנינו בברכות 

 מגהק בשלמא .סנטרו על ידו מניח ההי - מפהק וכשהוא. הרוח מגסי זה הרי - ומפהק מגהק"

 "לרצונו - כאן, לאונסו - כאן: קשיא לא ומפהק

פיהק  .שאכל המאכל כריח וריחה ובעוש מתוך נפיחה לפיו מגופו מוציא שאדם פעמים -: שגיהק רש"יפ

 גיהק שדורשין ויש .משינה שעמד או לישון שרוצה כאדם, מלא הפה רוח להוציא פותח מלקוחיו חיך -

 .פיו יחתפת תראה שלא -על סנטרו . הקים פה פיהק הקים גו נוטריקון

 כגסי שנראה מפני תפילה שעתב סנטרו על ידו מניח היה לא גורס :(טו) ף"ריכתב שה (לט' סי ג"פ) ש"הרא

ה שטרא לבי תרי! ולכאורה מזכ פיו, כגי' רש"י. על ידו יניח לפהק צריך שאם אולם בסמוך כתב הרוח.

 )פ"ג ה"ה(למי הק מפני דברי הירושותירץ הב"י שצידד כגי' הרי"ף, אך מ"מ צריך להניח ידו על פיו כשמפ

ר הב"י שלפי הרי"ף סנטרו אינו וביא פיו". על ידיו ונותן ומעטש מפהק רבי את ראיתי אני חנינא ר""א

 שום שהוא דרך גסי הרוח.מטרו אלא הוא הלחי התחתון. ולפי פירוש זה לא יניח ידיו על לחיו נס

 פיו פותח) יפהק ולא, (ז"לעב ר"רייטי שובעו מתוך נפיחה לפיו מגופו מוציא) יגהק : לאשו"עכתב ה 

והוסיף . פתיחתו תראה לאש, פיו על ידו יניח, אונס מתוך לפהק צריך ואם; (הפה רוח להוציא

 .(ף"והרי )טורהרוח  ותגס דרך דהוי, התפלה בשעת סנטרו על ידו יניח שלא : ויזהררמ"אה

יש רואה אותו, יניח ידו על שאפילו הוא מתפלל בביתו ואין א )ברכות פ"ג אות לט( שמואל תפארתכתב ה

 .)סק"ג( כה"חו )יתרו, טז( בא"חפיו בשעה שמפהק. וכ"פ ה

 סעיף ב':

 יריקה בשעת התפילה 

 :)שם(עוד שנינו בברכות 

 כדרב אפשר: קשיא לא נמי ארק קר -! קשיא ארק רק! המלך בפני רק כאילו - בתפלתו "הרק

 הוא נאה טלית ואם, בטליתו בליעומ - רוק לו ונזדמן בתפלה עומד היה: יהודה רב דאמר; יהודה

: ליה אמר. לאחוריה פתקיה, וקר לו נזדמן, אשי דרב אחורי קאי הוה רבינא. באפרקסותו מבליעו -

 דעתאי" אנינא אנא: יהל אמר -? באפרקסותו מבליעו יהודה דרב להא מר לה סבר לא

 הדין דהוא דוקא, לאו דידו דאפשר ב"יוביאר ה. לאחוריו בידו זורקו (א"הי פ"ד מהל' תפלה)כתב  ם"רמבה

 פניו יהפוך לא אבל לאחוריו בידו זורקו נקט דדוקא לומר נראה ויותר ורוקק. לאחוריו פניו שהופך
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שלדעת הרמב"ם לא יזרוק בפיו  (שם המנוחה ספר) מנוח ר"ה וכ"כ הרוח. גסי דרך שכן וירוק לאחוריו

 סובלת דעתו שאין הוא שלו ותטישהאיסטניס ראש. אולם עדיין התקשה הב"י, הרי משמעמשום קלות 

 מליגע מקפיד ואינו בכסותו הרוק מלהבליע מקפיד שהוא אפשר היאך כ"וא בכסותו, מובלע רוק שיהא

 פירש (שם) יונה ר"הוכתב דאפשר שזורקו בידו אין הכוונה שיגע בידו אלא ע"י סודר. אבל  בידו?! בו

 בכסותו. שיבליענו עד עצמו לשהות יכול שאינו אלא על כך בכסותו, מובלע שהרוק מפני קפדנותו שאין

 טרוד. ונמצא בתפילה יצטער שלא הוא כדי בתפילה לרוק לו שהתירו שהטעם (שם) בירושלמי ומפורש

 לכאורה ומשמע. ימינול ולא לפניו לא אבל שזורקו לאחוריו ולשמאלו )שם(עוד מובא בירושלמי 

 אינו לאחוריו לרוק דאפשר היכאד נראה (ואי ה"ד: טו) יונה ר"ה מדברי אבל הם. שוים ולשמאלו דלאחוריו

כתב  מהר"י אבוהב"ה. ועוד כתבו, ש'שמאלו' הכוונה לימין שהוא שמאלו של הקב לשמאלו. רוקק

  קאמר. דידיה ושמאל שמדברי הטור משמע שימין

 שכינה ירדה לא הרי מעולםשהשכינה אינה כנגד המתפלל, ש קארו אפרים ר"כתב הב"י בשם אביו מהר

וסע ג' פסיעות, האדם מרחיק ולכן חלקו כבוד לימינו בשעת התפילה. אבל כשפ ,)סוכה ה.(מעשרה  למטה

 של ימינו כנגד הוא שאז תחלה לשמאלו שלום נותן ולפיכך השכינה כנגד והוא תפילתו עצמו ממקום

 הוא. ברוך הקדוש

 יהא שלא בענין ובכסות מבליעו, לרוק שלא לו א"א ואם; לרוק לו : אסורעשו"כתב ה 

 זורקו, בכסותו להבליעו וליכ ואינו, (מאוס דבר לראות יכול שאינו' פי), אסטניס הוא ואם; נראה

 וכל; ולימינ לא אבל ,לשמאלו זורקו ,לאחוריו לזורקו א"א כתב: ואם רמ"אוה. לאחוריו

 שמאל לצד פניו הופךש ג"קכ' סי בריש דלקמן והא. (שמתו מי' פ י"הר), דאסור, לפניו שכן

 השכינה ירדה אל שמעולם כיון דהטעם ל"י, הוא ברוך הקדוש של ימין שהוא, תחלה

 ברקיקה דידיה ימיןל כבוד חלקו ולפיכך, המתפלל כנגד השכינה אין כ"א מעשרה, למטה

 תפלתו קוםממ עצמו מרחיק האדם, פסיעות שלשה כשפוסע אבל. תפלה בשעת שהיא

 ברוך הקדוש של נוימי כנגד הוא שאז לשמאלו שלום נותן ולפיכך, השכינה כנגד והוא

 .(אביו בשם י"ב) הוא

ט, שבשעת רקיקתו מסלק כתב שהחילוק בין ימין ושמאל כשפוסע או כשיורק הוא פשו )סק"ב( ט"זה

פסיעות שהרי משתחוה לשכינה,  ממנו כבוד השכינה, לכן אזלינן בתר ימין ושמאל של האדם. משא"כ בג'

 .)סק"ט( מ"בלכן אזלינן בתר ימין דשכינה. וכ"כ ה

לא פסע הו"ל כעומד לפני אסור, שכל זמן ש שגם בתחנונים שלאחר התפילה )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

 .)סק"ג( מ"בהמלך. וכ"כ ה

)סי' צב  ערוך השולחןכתב ה שלאחר שרוקק ימתין כדי הילוך ד' אמות. ובטעם הדבר )סק"ד( מ"בכתב ה

כתב שהטעם שימתין  "ק מא(ס)שם  כה"חשהוא כדי שלא יראה כיורק על מה שיאמר אחר כך. וה אות יג(

 רוק בפיו.כי שמא נשאר מעט 
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 סעיף ג':

 כינה עוקצתו באמצע התפילה 

  .(כד) שנינו בברכות

 היה לא אבל, בבגדו שוממשמ ,ונתעטש, ופיהק שגיהק רבי את ראיתי אני: חנינא רבי "ואמר

 מתעטף"

 כשהוא טליתו נפלה אם - תעטףמ היה לא אבל .העוקצתו הכינה להעביר - בבגדו וממשמש :רש"יפי

דו והתעטפות הם שני דברים לדעתו משמוש בבג .להפסיק שלא, ומתעטף נוטלה היה לא - מתפלל

 שונים שלא קשורים זה לזה.

שפירש שהכל  ר"חהביאו בשם  (לט' סי) ש"והרא (ואסור ה"ד שם) יונה ר"ה (וממשמש ה"ד: שם) התוספות אך

 היה לא לגמרי נפל אם בלא ראשו, מעל יפול שלא ומתקנו בבגדו ממשמש חדא מילתא, והיינו אם היה

 הפסקה. הוי לא יפול שלא קצת לתקן אבל לגמרי, שנפל כיון מתעטף אם הפסקה ליה דחשיב בו מתעטף

  .:(טו) ף"ריה שמפרש וכ"נ

  .(נט) שנינו בנזיר

, דאמרי איכא. מותר: ל"א? מהו, בבגדו. אסור: ליה אמר? לחוך מהו: חייא מרבי רב מיניה בעא"

 "כוותיה הילכתא ולית. אסור: ל"א? מאי, בבגדו בתפלה: מיניה בעא

  מותר. בבשרו נוגע דאינו יוןדכ כוותיה הלכתא ולית ממנו, כינים שיפלו כדי בבגדו לחוך מהו י"רשפ

 לא אבל, וונתוכ תתבטל שלא להסירו בבגדיו ימשמש, עוקצתו כינה : אםשו"עכתב ה 

 ליטול יכול תפלהה בשעת שלא אבל, התפלה בשעת ודוקא: רמ"אוהוסיף ה. בידו יסירנה

 .(ח"י סעיף' ד' סי ל"וע), (ז"א) נ"בבהכ ולזורקו כינה

 ן עפר, או שיטלנה ע"י בגד.העיר שיכול ליטול הכינה, ולגבי הנטילה די בנקיו )סק"ז( מגן אברהםה

 סעיף ד':

 נפלה טליתו באמצע התפילה 

אם  רש"ימתעטף". לפי פירוש  יהה לא אבל רבי... את ראיתי אני: חנינא רבי "ואמר .(כד) שנינו בברכות

נפלה הטלית לגמרי לא  רק אם ר"חלפי  אךנפלה טליתו בעודו מתפלל, לא יתעטף בה משום הפסק. 

לא מוכרח שיש מחלוקת  אולם יפסיק, דחשיב הפסקה. אבל אם נפלה מקצתה יכול להחזירה למקומה.

 יפסיק. בין רש"י לר"ח בזה, ויש המפרשים שגם רש"י מודה שרק בנפלה כולה לא

 אינו כולו נפל אם לאב, ולהחזירו בו למשמש יכול ממקומו טליתו נשמט : אםשו"עכתב ה 

 .הפסק דהוי, בו ולהתעטף לחזור יכול
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ין בידו, כתב ילו, אפילו נשאר עדרו. ואם נפל כוהעיר שאפילו נפל רובו יכול להחזי )סק"ח( מגן אברהםה

שאינה  )אות כז( כה"חברי אבל עטיפה ע"י אדם אחר, מבואר בד שהעטיפה הוי הפסק. )ס"ק יד( מ"בה

 ל ראשו וגופו של המתפלל.הפסק, ולכן אדם אחר שאינו מתפלל יכול להרים את הטלית ולתת אותה ע

הברכה. וכ"פ  בסיום ילבשנה ה טליתו ואינו יכול לכוין,כתב שאם הוא טרוד משום שנפל )ס"ד( גר"זה

 באמצע הברכה. ילבשה אף כןכתב שכיום נטרדים בזה מאוד, ול )מה, כז(אור לציון וה .)ס"ק טז( מ"בה

 סעיף ה':

 הנושא משוי והגיע זמן התפילה 

 )קה:(שנינו בבבא מציעא 

שאין כובדן ] לאחוריו פשיליןמ - קבין מארבעה פחות, תפלה זמן והגיע כתיפו על משאוי הנושא"

 "מתפללו קרקע גבי על מניח - קבין ארבעה, ומתפלל [מונע מלכוין לבו

 'על גורס )ה, ה( רמב"םה אךו. הביאו דברי הגמ' הנ"ל כגירסא ז )שם סימן ל( רא"שוה )ברכות יד:( רי"ףה

 שעל במשאוי לא אבל ראשו לשע במשאוי אלא לאחוריו להפשיל אמרו דלא נראה זו גירסא ולפי ראשו'.

  כתפו.

 לאחוריו מפשילו ביןק' מד פחות, תפלה זמן והגיע כתפיו על משאוי : הנושאשו"עכתב ה 

 .ומתפלל, קרקע גבי על מניחם, קבין' ד; ומתפלל

שהוא  פח אות ג()יביע אומר ח"ט סימן גרע"י וה )נצבים ג(בא"ח מה הוא שיעור ד' קבין? שיעור קב כתבו ה

ח"ב במובא לדרכי )שלושים ושנים דרהם. ושיעור דרהם במידת זמנינו, לדעת האור לציון ארבע מאות 

)דלא גרם  3הוא  )יבי"א ח"ט סימן קב אות ה(הוא שלושה גרם וחומש, ולדעת הגרע"י  ההוראה ענף א אות ט(

וא בין חמישה לחמישה וחצי ק"ג., נמצא ששיעור ד' קבין במידות זמנינו הכמ"ש ביחוה דעת א, טז(



 

 
 

 צריך שיהיה לו כונה בתפילתו -סימן צ"ח 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 כוונת המילים בתפילה 

 )לא.(שנינו בברכות 

 "אזנך תקשיב לבם כיןת: לדבר סימן, אומר שאול אבא. לשמים לבו את שיכוין צריך המתפלל"

הכין לבבנו שנכוון בתפילה, ואלמלא והיינו, דביד הקב"ה ל .אזנך תקשיב אז - לבם תכין : אםרש"יפ

)ע"פ ו כי אז ודאי הקב"ה עוזרו הקב"ה עוזרו לא היה יכול לכוין את לבו. ולכן צריך האדם לכוון ליב

 . (ב"חה

 כאלו ויחשוב; יובשפת שמוציא המלות פירוש בלבו שיכוין צריך : המתפללשו"עכתב ה 

 זכה וכוונתו מחשבתו שתשאר עד אותו הטורדות המחשבות כל ויסיר; כנגדו שכינה

 יפה בהם ומכוין יודבר מסדר היה ודם בשר מלך לפני מדבר היה כאלו ויחשוב; בתפלתו

 עושים היו כךו. המחשבות כל חוקר שהוא ב"ההק ה"ממ לפני וחומר קל ,יכשל לבל

 להתפשטות גיעיםמ שהיו עד בתפלתם ומכוונין מתבודדים שהיו, מעשה ואנשי חסידים

 לו תבא ואם. ההנבוא למעלת קרוב מגיעים שהיו עד, השכלי כח ולהתגברות הגשמות

 יחשובש וצריך. )טור(המחשבה  שתתבטל עד ישתוק ,התפלה בתוך אחרת מחשבה

 בהם שיש דבריםב יחשוב ולא, שבשמים לאביו אותו ומכוונים הלב המכניעים בדברים

 יתעלה האל מותמרומ התפלה קודם ויחשוב: רמ"אוהוסיף ה. )אורחות חיים(ראש  קלות

 . (י"ר) מלבו האדם תענוגי כל ויסיר, האדם ובשפלות

שכל הכוונות המובאות כאן בשו"ע, א"א לכוונם תוך  סק"א( מ"ב)ל: ד"ה במשנה. הביאו הפני יהושע כתב ה

אמנם את הכוונה שיחשוב כאילו שכינה  .2וש המיליםא רק קודם, ובתפילה צריך לכוון פרהתפילה, אל

 צריכה להיות בשעת התפילה עצמה.ש )יבי"א ח"ג סימן ח אות א( גרע"יכנגדו, מבואר בדברי ה

שהכוונה לפנות את ליבו מכל מחשבות ויראה עצמו כאילו עומד לפני סובר  )ריש פ"ד(ר' חיים הלוי 

ה. ואם אין לבו פנוי ואינו רואה את עצמו השכינה, היא אינה מדין כוונה אלא הוא מעצם מעשה התפיל

זו  שעומד לפני ה' ומתפלל אין זה מעשה תפילה, והרי הוא בכלל מתעסק שאין בו דין מעשה. וכוונה

 ,ן כוונה זו, ואם לא כיוו)עיין בדברי הגרע"י לעיל, שגם כוונה זו מעכבת רק בברכת אבות( מעכבת בכל התפילה

                                                   
חיש את הצורך הגדול לכוון קודם לבעל החתם סופר, הממ )הפטרת שופטים(עיין במשל נפלא המובא בספר 'תורת משה'  2

 התפילה כדי שיוכל להסיר מעליו כל מפריע. 
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ה היא לפירוש המילים המעכבת בברכת אבות בלבד. ואם לא כיון בה, תפילתו אינה תפילה. וכוונה שני

 צריך לחזור כדי לקיים תקנת חכמים. 

יבו בל עמו, וטרוד במחשבתו כתב שצ"ע בענין המתפלל ול )מנחת שלמה ח"א סימן א אות ב( גרש"ז אוירבךה

גרוע יותר מחסרון  המתעסקשואינו מרגיש כלל ששפתיו נעות והפה ממשיך בתפילה, כי לכאורה נראה 

 ואיל ולא ידע כלל שהוא מדבר.כוונה במצוה, ויש לחושבו באותה שעה כאילו הגיע לשכרותו של לוט, ה

 נישוק בבית הכנסת 

 אהבה שאין להודיע הכנסת בבית לבניו אדם ינשק "ולא )סימן קסג. ד"ה מצאתי( בנימין זאבכתב בשו"ת 

כתב  )סימן רנה( ספר חסידים. וב)אך באגודה שלפנינו ליתא(הוא". וכ"כ בשם האגודה  ברוך הקדוש כאהבת

ה שיש דימוי בין האיסור להראות רבו". מדבריו נרא לפני בביתו ולא בנו את הכנסת בבית אדם ינשק "לא

 חיבה בבית הכנסת ובין להראות חיבה לפני רבו, ועיין לקמן.

 אהבה שאין לבוב ועלקב כדי, נ"בבהכ הקטנים בניו לנשק לאדם : "ואסוררמ"אכתב ה 

 המקום".  כאהבת

)אולם בין קטנים ובין גדולים  מקור דברי הרמ"א הם בשו"ת בנימין זאב שאסר נישוק לבניו סתם ומשמע

וסיף בניו 'הקטנים', ולכאורה ה. אך הרמ"א גם מדבריו יתכן שיש לדייק שהאיסור הוא רק לבניו ולא לאנשים זרים(

 לשון מדיוק גם נראה דולים. וכןיש איסור לנשק, אך לא את בניו הג בדווקא שינה שרק את בניו הקטנים

 אהבה שאין בלבו לקבוע כדי, הכנסת בבית הקטנים בניו אדם ינשק לא: "(ב"ס צו' סי) שכתב לבושה

 בעקידת ה"ע אברהם שעשה וכמ, אהבתו כנגד כלום נחשבת אינו בניו ואהבת, הוא ברוך המקום כאהבת

 ".יצחק

ניו, היינו אדם צריך לחנך ב. האיסור הוא כלפי אלענ"ד אפשר להסביר את טעם האיסור בשתי פנים. 

שה ובו מתבטאת האהבה את בניו לאהוב את הקב"ה, בית הכנסת הוא המקום בו האדם מתחבר לקדו

כנסת הוא כביכול מראה כלפי הבורא במיוחד בעת התפילה, כשאדם מנשק את בניו הקטנים בבית ה

קטנים. אך את בניו הגדולים שיש עוד אהבות חוץ מאהבת הקב"ה, דבר זה פוגע בחינוך הילדים ה להם

נישוק נעשה בצורה מכובדת הד כשאו סתם אדם אחר אין איסור לנשק כיון שבהם אין דין 'חינוך', במיוח

סת, הוא ו את חברו בבית הכנ. האיסור הוא כלפי האדם, כשאדם מנשק את בנו או אפילבולאות כבוד. 

לידי כבוד לבורא הוא צריך  בעצם מראה לעצמו שיש אהבות נוספות, כדי שהאדם יחנך את עצמו ויבוא

יש להימנע מזה משום  בעת השהות בבית הכנסת להחדיר לעצמו רק את אהבת הקב"ה. ובנוסף לכך

  יוצאי דופן. ל כל האנשים ללאעזה האיסור יהיה על כל בניו וכן  מורא שכינה שבמקדש מעט. לפי הסבר

 נקט כהסבר השני: לדעתו הרמ"א נקט 'בניו הקטנים' בלאו דווקא, דאורחא )סימן כב( אורח משפטבשו"ת 

 את נ"בביהכ אדם ינשק 'לא סתם כתבו )בנימין זאב וספר חסידים( הראשונים במקורות שהרי הוא, דמילתא

 בביתו חסידים 'ולא בספר שם דמסייםמ נ"וכ, האיסור בכלל והכל וקטן גדול בין חלקו דלא ונראה, בנו'

 אימת נגד משום בזה יש ת"השי מאהבת חוץ אחרת אהבה להראות שלא מהענין דחוץ נראה, רבו' לפני

 נקט דמילתא אורחא כ"ג 'בנו' שכתב מה גם ואולי לקטן. גדול בין כנראה חילוק אין ובזה, הרב וכבוד
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 להתיר בזה למעשה לחלק שאין נראה פ"ועכ נ."בביהכ ה"וה, רבו בפני לנשק אסור כ"ג דלאחרים ה"וה

שאסור לנשק גם את בניו הגדולים, ונקט קטנים  )סק"ה( אורח נאמןנ. וכ"כ ב"בביהכ גדולים בנים לנשק

 בזה לחלק מקום "ואין )ד, יב( יחוה דעתדדרך האבות להראות להם חיבה יתירה. וכ"כ במפורש בשו"ת 

 המקום אהבת משום פנים כל שעל, בשנים גדול שהוא ידיד או רובק לנשק או, קטנים בניו לנשק בין

 עם לגמרי". והוסיף שיש לבטל את המנהג להתנשק מזה להימנע צריך מעט שבמקדש שכינה ומורא

. וכן עולה מדברי )ח"א עמ' ער( בהליכות עולם בתורה וכ"כ קריאתו שסיים לאחר תורה לספר העולה

 .)ויש שדייקו מהבא"ח ההיפך(שאסר לנשק אפילו ידי קרוביו שאינו חייב לכבדם מן הדין  )ויקרא, יא( בא"חה

תו אסור לנשק דוקא את בניו צידד כהסבר הראשון: לדע )אשי ישראל פי"א הע' סד( גר"ח קנייבסקיה אולם

אות  )ח"ב פמ"ה אור לציון"ת הקטנים. והוסיף שאף שלא בשעת התפילה אסור לנשקם בבית הכנסת. ובשו

משום  .לסמוך מה על להם ישש, בידם למחות צריך אין הכנסת בבית זה את זה לנשק שהנוהגים פסק נה(

 שעושים כך דרך כבוד בעלמא ולא כמנשק בניו מתוך אהבה.

 קטנים ון הרמ"א שכתב דוקאהקל בנישוק בבית הכנסת, ודייק בלש (לט ח"א סימן) ומגן שמש ת"בשו גם

 מזה חוץ אבל'. ה אהבת תיזול הכנסת בבית אהבה להראות ראוי שאין ובודאי, עליהם רבה אהבה שיש

 לשון מדיוק וכן הבינו .ו"ח ת"לשי אהבה מיעוט בזה ואין וידידות חיבה והוראת שלום דרישת הכל

 יוסף חמדת ת", שו(לח' סי ה"ח) המים מקוה, שו"ת (טז' סי ו"ח, אבירזל) אליהו דברות ת"בשו גם א"הרמ

. ועפ"ד אפשר )ח"ב סימן י( למדני ךאורחותישו"ת , (טו' סי ח"או, קדוש) דוד לב ת"שו, (ע' סי ח"או ד"ח, פלבני)

שום שמנשקם מתוך חיבה, אפילו הגדולים מולומר גם בדברי ספר חסידים שהאיסור הוא רק בבניו 

 משא"כ בשאר אינשי שהנישוק הוא מתוך כבוד בעלמא.

 מהו לברר, זה בדין א"שליט אזוזמ מ"גרה' כו לכבוד פניתי" אשר העיד (מד' עמ ו"פ, ארביב) פז אריג ובספר

 זה את זה ומנשקים זו בעדה דאקפי אין שאכן רואות עינינו דהרי, וגלילותיה לוב תונס ליוצאי המנהג

 ל"הנ ובספר. ל"עכ", מקיליםה על לסמוך אפשר: "לישנא בהאי מ"הגר לי והשיב' כו לתורה עליה לאחר

 דבמקומות (336 גליון צופיך קולב דבריו הובאו) ל"זצ אליהו מ"גרה ל"הראש" דעת אשר כ"ג הביא (מה' עמ)

 למנהגים ההיתר כלש". הכנסת בבית כן לעשות מותר, לתורה העולה את ולנשק לחבק שנוהגים

 .אהבה גילוי של בנשיקה ולא כבוד של בנשיקה שמדובר מפני הוא האמורים

 שסידר ממה לדייק, נשטייןפיי מ"גרה כתב בשם (73ג. הובא בפסק"ת הע'  תשובה, בסופו) חנוך ברכת בספר

 בשעת דוקא הוא האיסור כי, (אקנ' סי) הכנסת בית קדושת בהלכות ולא, תפילה בהלכות זו ע הלכה"השו

 נישוק אך. זרה אהבה עוד לאו' לה אהבתו בלבו שיקבע כדי הוא האיסור שסיבת המבואר וכפי, התפילה

 ובספר .פוסקים שאר בריבד הוזכר שלא חדש דבר והוא. כלל איסור ליכא התפילה בשעת שלא חברים

 מנשק היה ל"זצ מ"הגר: "ל"וז, למעשה פיינשטיין הרב נהג שכן העיד (צב' עמ א"ח) עולם גבעות ממגד

 רק הוא ד"בביהמ יבהח להראות שלא זה שדין שסבר ושמעתי, י"תפא דמתיבתא ד"בביהמ נכדיו את

 זה דין על הקפיד ולא נהוגכ קיבלני חתן בהיותי אני ואף, מותר תפילה בזמן שלא אבל, התפילה בעת

 ".ד"בביהמ
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 דהא חזי ותא ב"ע קלב א לקח זוהר עיין" ל:"וז, א"הרמ דברי על (ז אות) א"גרה ש"ממ יש להוסיף גם

 אלוקיך' ה את (כ, י דברים) כתיבד כמה: "הם הזהר דברי והמשך", ישוי לא' כו בגין' כו יצלי לא אוקמוה

ה ולא מצד דיני בית הכנסת. . יש שהבינו מדברי הגר"א הנ"ל שהאיסור הוא דווקא בשעת התפיל"תירא

, לנשק אסור הכנסת ביתשב הראשונים והאחרונים שכתבו לשון דסתמות, זה היתר בסברת ע"צ, אכן

 נסת.הכ בית קדושת לכללות אלא דוקא התפילה לדיני שייך זה שאין משמע

גם זה בכלל מצוה. וה"ה לכל דשמותר,  )ויקרא, יא( בא"חולנשק ידי אביו או רבו שחייב בכבודם, כתב ה

אף יש בזה , ו)ד, יב( חוה דעתיובשו"ת  )ח"א עמ' ער( הליכות עולםאדם שחייב בכבודו מן התורה. וכ"כ ב

 אוסר גם לאביו ולרבו. ב( )חיו"ד סי' קפו אות פני מביןבשו"ת  אךמצוה, שזהו כבודו של הקב"ה. 

 הבאת ילדים קטנים לבית הכנסת 

נו קטנים שעדיין לא הגיעו והיי ית הכנסת,קורא תגר על המביאים ילדים לב )נר מצוה סימן עו( של"הה

"נ וגם מבלבלים דעת מטעם כי הילדים משחקים ומרקדים בבהכ"נ ומחללים קדושת בהכ ,לחינוך

דותם להשתגע ולבזות קדושת סורו ממנהגם הרע אשר נתחנכו בילועוד גם כי יזקינו לא י ,המתפללים

ות חיים לישב באימה וביראה אבל כשהגיעו לחינוך אדרבה יביאנו אתו לבהכ"נ וילמדהו אורח ,בהכ"נ

 .)סק"ג("ב מ. הביאו הולא יניחנו לזוז ממקומו ויזרזהו לענות אמן וקדיש וקדושה

עדיף להתפלל ביחיד מלהביא ש ל"א()ח"ב פמ"ה סאור לציון כתב המי שאינו יכול להשאיר את ילדיו בביתו, 

 תינוק או ילד קטן לבית הכנסת המפריעים למתפללים.

 סעיף ב':

 תפילה במקום ובזמן שא"א לכוין 

 .(סה)שנינו בעירובין 

 אל בצר שנאמר משום. יתפלל לא - עליו מיושבת דעתו שאין כל: רב אמר אשי בר חייא רב אמר"

 אבאורח אתי כי ,דשמואל אבוה ...כתיב יורה אל בצר: אמר. מצלי לא דרתח ביומא חנינא רבי. יורה

 דאית בביתא מצלי לא אפפ רב. שיכרא ביה דאית בביתא מצלי לא שמואל. יומי תלתא מצלי לא

 "הרסנא ביה

 לה, ואם התפלל בלא כוונהכוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפ" )ד, טו( רמב"םכתב ה

 ו".ד שתתיישב דעתחוזר ומתפלל בכוונה, מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל ע

 ו מכוונים כ"כ בתפילה. וכ"כשכיום אין אנו נזהרים בכל זה משום שאין אנכתב  ר"מ מרוטנבורגה אך

 .תוספותה בשם (כ אות תפילה מהל' ד")פהגה"מ 

 כוונתו מבטלתה בשעה ולא, כוונתו שמבטל דבר שיש במקום יתפלל : לאשו"עכתב ה ,

 כ"כ מכוונים אנו שאין נימפ, זה בכל נזהרין אנו אין ועכשיו. (מ"והגה מרוטנברג מ"ר בשם טור)

 .בתפלה
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 כעס או צער מאיזה ליוע מיושבת דעתו שאין ששעה המבטלת הוא כגוןעפ"ד הגמ'  )סק"ה(מ"ב כתב ה

 הדרך. מטורח או

 כ"ע עושין, לעשות דאפשר מה מ"מ מכוונין, אנו שאין גב על שאף לבושה בשם כתב )א"א סק"ג(ג "הפמ

 .סק"ז() מ"בוכ"כ ה קצת. מעופש רע ריח ש"וכ דבש מי או חדש שכר שם שיש בבית להתפלל אין

ני סיום התפילה, או מי שבאפשרותו להתפלל במקום שיוכל לכוון בתפילה, אך יצטרך לצאת לפ

)תפילה  אוירבך גרש"זתב הכך שם יתפלל את כל התפילה בשלמות, להתפלל במקום שלא יוכל לכוון, א

, והוסיף שראוי לעשות כן שעדיף שיתפלל בכוונה, שהרי התפילה היא עבודת הלב כהלכתה פ"ה הע' כח(

 דעו ויבינו למה עושה כן.יגם אם יפסיד קריאת התורה של שני וחמישי. אך צריך להשתדל שהציבור 

יודע בעצמו שאינו יוכל לכוין שהעלה שמי ש )ח"ה סימן ט. בסוף ספר 'הלכה ברורה'( אוצרות יוסףע"ע בשו"ת 

מ"מ אם עבר זמן אותה תפילה ובתפילתו כלל, ואפילו בברכת 'אבות', אינו רשאי להתפלל בלא כוונה. 

ך אם יוכל לכוין בברכת אוכעת יכול לכוין, יתפלל תפילת תשלומין במקום אותה תפילה שהחסיר. 

מן תפילה יוכל לכוין יותר, רשאי להתפלל לכתחילה. ומ"מ אם יודע בעצמו שלפני שיעבור ז 'אבות',

 עדיף שימתין מעט ויתפלל ביתר כוונה. 

 סעיף ג':

 תפילה דרך תחנונים 

  )כח:, כט:(שנינו בברכות 

: אושעיא רבי אמר אידי בר יעקב רבי אמר? קבע מאי' וכו קבע תפלתו העושה: אומר אליעזר רבי"

 יוסף ורב רבה; תחנונים וןבלש אומרה שאינו מי כל: אמרי ורבנן; כמשוי עליו דומה שתפלתו כל

, מילתא בה לחדושי כילנאי אנא: זירא רבי אמר. דבר בה לחדש יכול שאינו כל: תרוייהו דאמרי

 "מטרידנא דלמא ומסתפינא

 שאינו מי .חובתי ידי לצאת אני צריךו להתפלל עלי הוא קבוע חוק, קבע לשון והיינו - : כמשוירש"יפ

 .מחר כן אתמול כן כיום - בעק לשון והיינו ,בבקשתו - דבר בה לחדש .צרכיו לשאול לבו לכוין - יכול

 מעליא תפלה הוי כמשא ליוע שאם יכול לומר לשון תחנונים, אפילו ר"חכתבו בשם  )ד"ה כל(תוספות 

 .בלבד תחנונים לשון אלא בעינן דלא

 מתפלל ואינו כמשא עליו ומהד שתפילתו פ"שאע סברי דרבנן האי רבינו בשם '(גמ ה"ד. כ) יונה ר"ה כתב

 שמבקש כמי בנחת אומרהש כיון הכי אפילו בלבד, החיוב מפני שמתפלל כמי אלא הדבר שצריך כמי

 אלא כמשאוי עליו דומהש כמי יתפלל שלא פ"שאע לרבנן להו דסבירא ונראה הוא. עצמו על רחמים

 הושעיא ורבי תפילה פילתות אין תחנונים בלשון אומרה אינו אם ביותר הדבר לו שצריך כמי שמתפלל

 . בהיפך ליה סבירא

: "שיאמר התפלה כעני השואל דבר שהוא )בביאורו למס' אבות פ"ב מי"ג(דברים נפלאים כתב רבנו יונה 

צריך, ולא כאדם השואל ואינו צריך בו שאינו מתחנן בלב נמוך ובשברון נפש, וכל איש צריך לבקש על 

עצמו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא וכו', כי כל אדם צריך רחמים, ואם משחקת לו 
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ם ה', ושמא יגרום החטא, ולאו כל שעתא ושעתא השעה, השי"ת מאריך אפו, וצריך להתחנן לו פן ינח

 .מתרחיש ניסא"

 כמשא עליו ראהת ושלא, ובנחת, בפתח המבקש כרש, תחנונים דרך : יתפללשו"עכתב ה 

 .ממנה ליפטר ומבקש

הותי בין מצות תפילה לשאר מבאר שיש חילוק מ )שיעורים לזכר אבא מרי ח"ב עמק מו( גרי"ד סולוביצ'יקה

צוה היא ידיעת האדם שיש ות חלות המצווה נובעת מהחיוב לקיימן, והכוונה במהמצוות. בכל המצו

לל כדי לקיים את המצוה, אלא עליו חובה לקיים המצוה. משא"כ בתפילה שכוונה זו פסולה, ואין להתפ

ולה בדיוק ההיפך, שאין עיש להעיר שמדברי רב האי גאון ) די להתפלל ולהתחנן לפני ה' יתברךכ

 .(ריך הדבר, אלא כמי שמתפלל מפני החיוב בלבדלהתפלל כמי שצ

כמו שצריך דבר ובא לבקש  ביאר שאע"פ שאומרה בלשון תחנונים, אם אינו מחשב )סק"ד(מגן אברהם ה

 פרי מגדים, כתב הומ"מ בדיעבד מלפני המלך אלא שמתפלל מפני החיוב לצאת ידי חובתו, זה אינו נכון.

הביא שכמה פוסקים  תפלל(י)ד"ה  באור הלכההור ויתפלל. בלשון תחנונים לא יחזשאפילו לא אמרה 

 הר בזה מאוד.כתב שיש ליז סוברים שצריך לחזור ולהתפלל מחמת זה, ואע"פ שלא פסק כמותם להלכה,

 ועוד. )אות טז( כה"ח, )עוי"ח משפטים א(, בא"חוכ"כ ה

א תפילה וצריך לחזור סובר שאם לא אמרה בלשון תחנונים, אפילו בדיעבד לא הוי ב"חובאמת ה

ילה שלא כיון בה, אם לא שאע"פ שבזמננו אין חוזרים על תפ )סק"ב( מאמר מרדכיולהתפלל. וכ"פ ה

 )אות י(הלכה ברורה נים. ובאמרה בלשון תחנונים חוזר, שהרי גם אנו מסוגלים להתפלל תפילת תחנו

 נדבה. ור ויתפלל בתנאי יו כמשוי, יחזהתפלל כדרך תחנונים, וגם תפילתו היתה על פסק שאם לא

 סעיף ד':

 התפילה כקרבן 

 בכוונה הקרבן גמתדו שתהא ליזהר צריך ולכך, הקרבן במקום היא : התפלהשו"עטכתב ה 

; דעבודה ומיאד, ומעומד; בקדשים שפוסלת מחשבה כמו, אחרת מחשבה בה יערב ולא

 יחוץ ושלא, מיוד ומתן לשחיטתו מקומו קבוע אחד שכל, הקרבנות כמו מקום קביעות

 נאים מלבושים לו יהיוש וראוי; לכלי בינו פוסלת שהחציצה דקרבן דומיא, לקיר בינו דבר

 הוא טוב מ"ומ; זה על לבזבז יכול אדם כל שאין אלא, כהונה בגדי כגון, לתפלה מיוחדים

 .נקיות משום, לתפלה מיוחדים מכנסים לו שיהיו

 סעיף ה':

 אל יחשוב שהוא ראוי שבקשותיו יעשו 

 תפלה". ..ועיון. :הן אלו, אדם של עונותיו מזכירין דברים "שלשה :(טז) שנינו בראש השנה

 י"וע נשמעת תפילתו שתהא ובוטח לבו לכוין שמתאמץ פירושו דהכי (ועיון ה"ד) תוספותוה י"רש פירשו

 בזכיותיו. הוא בוטח לומר במעשיו מפשפשים כך
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 שכוונתי יוןכ בקשתו הוא ברוך הקדוש שיעשה הוא ראוי: יחשוב : אלשו"עכתב ה 

 הוא בטוח לומר מעשיוב מפשפשין כך י"שע) אדם של עונותיו מזכיר זה אדרבה כי, בתפלתי

 בא, ונבזה דל, אני מי: בלבו ויאמר. בחסדו הוא ברוך הקדוש שיעשה יחשוב אלא, (בזכיותיו

 .בריותיו עם הםב מתנהג שהוא חסדיו מרוב לא אם, הוא ברוך הקדוש ה"ממ מאת לבקש

כי תכלית התפילה אינו כדי שיענה, אלא להורות שאין בעולם " )בית אלוקים שער התפילה פ"ב( מבי"טכתב ה

מלא חסרונו למי שראוי להתפלל אלא לאל יתברך, ולהכיר שהוא חסר מכל וכל בזה העולם, ואין מי שי

אלא הוא יתברך, ומספר לפניו חסרונותיו להורות זה הענין וכו', אבל לא שתהיה התפלה לתכלית השגת 

."המבוקש, שנראה שאם היה יודע שלא יהיה נענה באותה תפלה לא היה אומר אותה



 

 
 

 דין שיכור ושתוי בתפילה -סימן צ"ט 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 טעם פסול שיכור ושתוי בתפילה 

 )סד.(שנינו בעירובין 

 ואם, יתפלל אל שיכור. פלהת תפלתו - התפלל ואם, יתפלל אל שתוי: הונא רב בר רבה אמר"

, המלך לפני לדבר שיכול כל - וישת? שיכור דמי והיכי שתוי דמי היכי. תועבה תפלתו - התפלל

 "המלך לפני לדבר יכול שאינו כל - שיכור

 הגהות מיימוניותה אולם. ביאר שהטעם ששכור לא יתפלל הוא משום שאין לו כוונה )ד, יז(רמב"ם ה

 כך כל מכוונים אנו "ה איןכתב שאין אנו נזהרים בכל הדינים של תפילה בעייפות וכד' משום שבלא

ם ששכור לא יתפלל משום אך לגבי שיכור שתפילתו תועבה צריך ליזהר. ואם כדברי הרמב" בתפלה,

כוונים. ובכל זאת כתב הגה"מ מה, בזמנינו היה יכול להתפלל משום שבכל מקרה אין אנו שאין לו כוונ

לא יתפלל משום שאינו  משמע ששיכור )ד"ה שיכור( תוספותשגם כיום שיכור לא יתפלל. גם מדברי ה

ת האם יכול לדבר לפני מלך, יכול לדבר לפני המלך. ובאמת כך נראה מפשט הגמ' שנתנה אומדן לשכרו

רמב"ם 'ואם התפלל תפילתו כתב שמכך שכתב ה )ברכות לא אות ט(עינים למשפט אומדן של כוונה. הולא 

 תועבה' משמע דמלבד חסרון כוונה, הוי ג"כ תועבה.

לתו תועבה', ואם הטעם ששיכור לא יתפלל הקשה. שהגמ' נקטה לשון 'תפי ה(-)אות בערוך השולחן ה

לת השיכור מאוסה כמו צואה. ? וביאר שלדעת השו"ע תפיהוא רק מפני כוונתו, מדוע תפילתו 'תועבה'

מצע תפילתו נתבלבלה ובדעת הרמב"ם ביאר שדבר גדול השמיענו בענין התפילה. שסתם אדם שבא

חוזרים בשביל חסרון כונה. אבל  כוונתו, לא ניתנה תורה למלאכי השרת ומה יוכל לעשות, ולכן אין אנו

שוקץ יותר מזה ליכנס לפלטין מאין לך העזה גדולה מזו, ואין העומד עצמו מקודם להתפלל בלא כונה, 

כאלו עובד  )ברכות לא:(ן אמרו של מלך בבלבול הדעת, ולכן תפילתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל. ולכ

לנו  וסיף הערוה"ש, שמכאן יצאע"ז, כלומר שמראה שעבודתו לפניו יתברך אינה חשובה בעיניו כלל. וה

כנה קצת איזה רגעים, המהרחוב לבית הכנסת בלי שום דר"א או  ים הבאיםמוסר גדול לאותם אנש

 תפילה. וחוטפים ומתפללים. וכל אדם חייב להתבונן איזה רגעים אחדים קודם ה

 שיכור ושתוי לענין תפילה 

 לפני לדבר יכול הוא אם, ותרי שתה ואם; יינו שיסיר עד יתפלל אל, רביעית כדי יין שתה :שו"עכתב ה

 וצריך תועבה תפלתו ללהתפ אם, המלך לפני לדבר יכול אינו ואם, תפלה תפלתו התפלל אם, המלך

 .מעליו יינו כשיסיר ולהתפלל לחזור

. דוקא כששתה אהביא כמה דוגמאות לכך שגם אם שתה רביעית יין יכול להתפלל:  )סק"א(מגן אברהם ה

הפמ"ג שהכל לפי מה שמבין בדעתו.  . יין שבתוך הסעודה אינו משכר. והעירב. אסור להתפלל בבת אחת
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פרי מגדים . הד. יש אומרים שגם יין שלפני הסעודה אינו משכר. ג. )סק"ג(וכה"ח  )סק"ב(וכן הסכימו המ"ב 

 הוסיף שגם אם מזג את היין במים, מותר. )א"א סק"א(

 יכול אלא, שיכור אינו רבהה שותה שאם, שאפילו הוא רגיל ביין )אות א. הובא בשע"ת( ברכי יוסףכתב ה

לכתחילה. וכ"פ  יתפלל לא רביעית שתה אם זה כל עם, שתוי אלא ביה קרינן ולא, המלך בפני לדבר

 .)סק"ד( מ"בה

, אלא ה"ה שאר משקאות, כתב שהאיסור להתפלל אחר שתיית משקה משכר אינו רק ביין )סק"א(מ"ב ה

שמקל לענין  )שם ס"ק נה(המג"א  פילו לדברילענין נשיאת כפים. והוסיף שא )סימן קכח ס"ק לה(כדברי הט"ז 

 כה"ח, )שלטי גיבורים סק"ג( יםמגן גיבורוכ"כ ה נשיאת כפים, מסתברא דתפילה חמורה ואסור כמו ביין.

 ועוד. )סק"ד(

עית. ולדעתו צריך עכ"פ בשאר משקים לא בעינן שיעור רבי )שם(שלפי דעת הט"ז  )סק"א( מ"בכתב ה

שקים המשכרים, צריך להזהר שבשאר מ )אות ד( כה"חומפני כך, כתב  שיהא בו כדי לשכר ברביעית יין.

 שלא לשתות מהם כלל לפני התפילה.

 .()סק"ג מ"בוכ"פ ה מן תפילה.פוסק שאסור לשתוי להתפלל אפילו אם יעבור ז (אות א ד"ה שתה) פרי חדשה

יר שלא להתפלל אם יש חשש ון שכיום אין אנו מכוונים כל כך, אין לשתוי להחמשכיעוד כתב המ"ב 

 .שיעבור זמן תפילה

 תשלומים לשיכור ושתוי שלא התפללו 

 זוגא "ההוא .(ט) ברכותב מדאמרינן כמזיד, ולא כשוגג חשוב ששיכור ללמוד שיש שנראה ב"יכתב ה

 רבי הוא כדאי אמר לוי בן ושעיה דרבי לקמיה אתו לוי בן יהושע דרבי דבריה בהילולא דאשתכור דרבנן

 ידי יוצא השחר עמוד להשע שאחר רשב"י דאמר כלומר, הדחק". בשעת עליו לסמוך יוחאי בן שמעון

 עמוד שיעלה אחר חובתו דיי יוצא שאינו הפוסקים כתבו קרא ולא דהזיד והיכא ערבית, של ש"ק חובת

 כמזיד. ולא חשוב כאנוס ורשיכ אלמא השחר עמוד שיעלה עד אומר גמליאל רבן .(ב שם) וכדתנן השחר.

 להם אמר שמע את קרינו לא לו אמרו המשתה מבית גמליאל רבן של בניו אך הקשה ע"ז ממעשה ובאו

ינם חייבים ואם קראו אומשמע שאם עלה עמוד השחר  לקרות, אתם חייבים השחר עמוד עלה לא אם

 אחר לבם נמשך אלא אנוסים היו לא ר"ג של שבניו כתב (ט' סי) ש"כאילו הזידו. ובאמת הראלא יצאו י"ח 

משתה השכרות ולכן אינם ומשמע ששכרותם של בני ר"ג היה ב .(איכא ה"ד: ח) א"הרשב וכ"כ המשתה.

 יהושע דרבי דבריה )בהילולא מצוה של חשובים לאנוסים, משא"כ בשכרות הנהו זוגא דרבנן שהיו במשתה

)'ובאו בניו מבית ים כל הלילה שבני ר"ג היו משתכר וביאר שלדעת הטור החילוק ביניהם הוא, .לוי( בן

"ש. והנהו זוגא דרבנן נרדמו והיה להם להפסיק ולקרות ק"ש, ששיכורים מותרים בק המשתה', ומשמע מיד(

ק"ש שאחר עלות צאו י"ח באנוסים, ולכן פסקו להם שי להו הוו שינה שחטפתם מתוך המשתה, וכיון

  השחר.

 . שוגג יןכד, שאחריה בתפלה אותה משלים, התפלה זמן עבר אם : ואפילושו"עכתב ה

התקשה, מדוע לא כתב השו"ע את כל החילוקים שהביא בב"י? לכן כתב שנראה  )סק"ג(מגן אברהם ה

 במשתה, יושבים שהיו המשתה אחר לבם נמשך כלל, אלא ודעתו שבניו של ר"ג לא היו שכוריםשחזר בו, 



 92 ___________________________________________ ין שיכור ושתוי בתפילהד -סימן צ"ט 
 

תמה מדוע הב"י לא  )סק"א(ט"ז גם ה ולקרות. להזהר ידע שלא אנוס חשוב שכור אבל אנוסים. אינם ולכן

 בזוגי כ"משא המשתה, תאות מחמת שביטלו אלא שכורים היו לא הלילה שבני ר"ג כל כפשוטו פירש

 אנוסים. והוין הלילה כל שכורים שהיו ל"דריב דרבנן

 להתפלל שהות לו שיהיה רסבו שהיה זמנה שהגיע אחר לשתות התחיל שאפילו )סק"ג( מגן אברהםדעת ה

 על ושכח למשתה ובל נמשך כ"ואח מיושבת, בדיעה לשתות שהתחיל המועט היין מן שיפוג לאחר

 מיקרי. שוגג כ"ג התפלה, זמן עבור טרם יינו את להפיג שהות לו נשאר שלא עד כ"כ ונשתכר התפלה

והוסיף, שממידת  (ג סימן ט אות ה. יבי"א ח")ח"א פ' משפטים אות יאהליכות עולם . וכ"כ ב)סק"ו( מ"בוכ"פ ה

 כה"חו )משפטים, יד( בא"חה וכ"כ חסידות קודם שיחזור להתפלל תפילת תשלומים יעשה תנאי של נדבה.

 דינו כשוגג או כמזיד. מחמת הספק האם )אות י(

 שלא ישתכר אם ודאי מןהז ויעבור למנחה סמוך הוא שאם )א"א סק"ג( פרי מגדיםוהפרי חדש כתבו ה

 הלכה ברורה. ו)סק"ו( מ"ב. וכ"פ התשלומין לו ואין ע"לכו הוי מזיד ,כזה קצר בזמן יינו את להפיג יוכל

 .)אות ו(

 3שיכור ושתוי לענין ק"ש, ברכות ושאר דברים שבקדושה 

ין שיכור לענין ברכות. לכאורה עד עתה התעסקנו מה דינו של שיכור לעניין תפילה. כעת יש לברר מה ד

ור אינו ראוי לדבר לפני המלך. החילוק בין תפילה לברכות ברור. בתפילה האדם עומד לפני המלך, ושיכ

 אך בברכות איננו מדברים לפני המלך ולכן יתכן ששיכור יכול לברך. 

 מצאנו התייחסות לכך: ומות א, ד()תרבירולשמי 

 לוואפי 'וברכת ושבעת תואכל' ? אמר ליה:שיברך מהו שיכור איסי רבי קומי בעי זעירא רבי"

 מהו ערום לטוב ורזכ לאליהו שאל חסיד חד אבין בר אבא אמר ?שמע שיקרא מהו. מדומדם

 "דיבור ערות 'דבר ערות בך יראה ולא' ל"א ?שמע שיקרא

כתבו שהוא אינו יכול  (כורלא: ד"ה מכאן שש)ברכות  פותתוסה :"מדומדם"נחלקו הראשונים מה פירוש 

ברכות כב: ד"ה אמר , ליקוטים) רמב"ןב. וכן מפורש )סימן ט( רא"שלדבר כראוי, ואפ"ה מותר לו לברך. וכ"כ ה

 .(רבא

 .(הגה"מ מרדכי) שכור שהוא פי על אף לברך יכול ברכות שאר אבל, תפלה כדין ש"ק ודין: רמ"אכתב ה

ת צרכיו. וכ"כ בליקוטי שיש מקלים בק"ש אפילו הוא שיכור, דשאני תפילה שהיא בקש לבושכתב ה

קנת הירושלמי שיכור אסור כתב שע"פ מסגר"א ה אך. )אות ז( הלכה ברורה. וכ"פ ב)ברכות כב:(רמב"ן ה

שלכתחילה יש ליזהר שלא  סק"ח() מ"בולכן כתב ה כך. לידי לבוא שלא לכתחילה ליזהר בק"ש, ולכן יש

 יבוא לידי כך, ובדיעבד אם נשתכר אין לפטור עצמו מק"ש.

ויחי ו סובר שאינו מצטרף למניין  בא"ח)ה כתב שאין לצרף שיכור למנין עשרה )אלף המגן סק"ה( מגן גיבוריםה

יע לשכרותו של לוט אין מצרפים אותו, אות טו סובר שרק אם הג כה"חכשהגיע לשכרות שאינו יכול לדבר בפני המלך, ואילו 

                                                   
 מ"ש לגבי דין שיכור בברכות. ה-עיין בסיכמונו לסימן קפה סעיפים ד 3
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שלזימון בשלושה  )סק"י( מ"ב, וכתב המשום שנחשב לשוטה, אך כשאינו יכול לדבר בפני מלך ודאי מצרפים אותו(

 אפשר דשרי.

 המלך לפני לדבר יכול נושאי בשיכור לכתחילה להחמיר שיש )יו"ד סימן א משב"ז לה( פרי מגדיםכתב ה

גיע לשכרותו של לוט הוהפר"ח שאם  )א"א ג(והעירו הפמ"ג  .גר"אמשמע מהברכות. וכן  בשאר אף

ו יודע מה עושה, ואין מעשיו "והוא השיכור שעושה ואינ והגדרתו עפ"י הרמב"ם )פרק כ"ט מהל' מכירה הי"ח()

פטור מכל המצוות, ואם קרא (  חשוב לשוטה לגמרי וכלום, והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מבן שש"

 .ס"ק יא(מ"ב )הביאם ה חייב לברך שוב לאחר שיפוג יינו, שהרי היה פטור באותה שעה או בירך

וב כשוטה לגמרי ופטור אז שחש )א"א סק"ג( פרי מגדיםוה פרי חדשואם הגיע לשכרותו של לוט, כתבו ה

 וחייב שעה באותה היה פטור שהרי בכך מיפטר לא מכל המצוות, ולכן אפילו בדיעבד אם קרא אז ובירך

  .)ס"ק יא( מ"בוכ"כ ה .ולברך ולקרות לחזור כ"חא

 סעיף ב':

 הפגת השכרות 

 )סד:(שנינו בעירובין 

: אבוה בר רבה אמר נחמן בר אמר. היין את מפיגין שהוא כל ושינה, מיל דרך: אבא בר רמי אמר"

 ושינה טורדתו שדרך כןש כל - מרביעית יותר שתה אבל, רביעית כדי ששתה אלא שנו לא

 "משכרתו

רך רדתו. אבל רכוב ודאי דהדרך טו ,שדוקא מהלך ברגליו ושתה יותר מרביעית (ה"פ ברכות) ג"בהכתב 

 .(ד"ע קא יט עשין) ג"סמהיין. וכ"כ ה מפיג

 כל, יותר שתה אם אבל, ביעיתר כששתה מ"וה; היין את מפיגין, שהוא כל ושינה, מיל דרך :שו"עכתב ה

 .היין מפיגה דרך ודאי, רוכב אבל, ברגליו במהלך מ"וה; טורדתו ודרך משכרתו ששינה שכן

 ה מרובה מפיגה את היין.כתב בשם הכס"מ שדוקא שינה מועטת משכרת, אבל שינ )סק"ד( מגן אברהםה

 .)ס"ק יג( מ"בוכ"כ ה

ג' בה לשתות מאוד אין דרך אם הרלוי בכמות היין ששתה, ושהכל ת וכתב )ס"ק טו( מ"בוה )סק"ב( ט"זה

 מילין מפיגתו. 

 סעיף ג':

 שיעור זמן הפגת השכרות ודין יינות שלנו 

 כך כל מכוונים אנו אין כיה שכיום איננו נזהרים בשתוי משום שבלאו (תקיב' ערובין סי) מרדכיה כתב

גבי שיכור כתב שצריך להיזהר לגבי שתוי, אך ל (כ )פ"ד מהל' תפילה אות הגה"מהזה. וכ"כ  בזמן בתפילה

 משום שתפילתו תועבה. 

 יינות בין לחלק כתב לגבי הוראה כששתה יין, שמדברי הגמ' היה נראה )סימן מב( הדשן תרומתבשו"ת 

 (ואשירי ק"סמ ג,")סממדוע הפוסקים  כ"דא התקשה אך ומשכרים. הרבה חזקים שהיו שלהם ליינות שלנו

 חזקים יינות בהם שאין וארצותינו זמנינו לצורך כתבוהו לא וכי ביינות, חילקו ולא בסתם זה פסק כתבו



 94 ___________________________________________ ין שיכור ושתוי בתפילהד -סימן צ"ט 
 

 לעולם לא כתבו בזה חילוק. אבל שלנו ביינות בדבר שיעור ידעו שלא שמשום וכתב דאפשר כך?! כל

למד מדבריו לעניין הוראה דה"ה  ב"יה שלנו. ביינות לאסור אין מועט דבר שהוא דברביעית לומר יש

 לתפילה. 

 שמרגיש מה לפי ליה גיס שתוי שהוא אחד שכל גאוניםה בשם (י נתיב ג דרך תפלה) מועד באהל כתוב

 יינו. שיפוג בנפשו

 אין ולכן: רמ"אוהוסיף ה. ינוי שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי ליה סגי, שתוי שהוא אחד : כלשו"עכתב ה

 אם שכן וכל (ב"מ סימן ה"ת); יותרו רביעית ששתה פי על אף שמתפללין, חזקין שאין, שלנו ביינות נזהרין

 .(לי נראה כן), מעט לשכרות חוששין שאין, שבידו סידור מתוך מתפללים

, אין אנו נזהרים. אבל בשכור סייג, שדווקא לגבי שתוי שאין בו איסור אלא רק לכתחילה )סק"ג( ט"זה

 .)אות כג( כה"חו )ס"ק טז( מ"בוכ"פ ה לדידן. אפילו ליזהר יש ודאי תועבה שתפלתו

ית יין שלנו אין להתפלל עד הביא פוסקים שחלקו על הרמ"א, ולדעתם גם בשתיית רביע )אות כא( כה"ח

ביאר שכשם שהיינות נחלשו כך , ו)מה, כח( אור לציוןשיפוג יינו, ומשמע שכך נקט להלכה. וכן הורה ה

 גם הגופים נחלשו, ולכן אין להקל בדבר.

אינו מושפע מיין זה כלל, ויכול להתפלל ששאם שתה רביעית ויודע בעצמו  )אות ה( הלכה ברורהכתב ב

כדרכו בשאר הימים, יש להקל להתפלל אפילו לכתחילה. וכ"ש שיש להקל במקום שחושש שאם יחכה 

 עד שיפוג יינו לגמרי יעבור זמן תפילה. ומהנכון שבכיוצ"ב יתפלל מתוך סידור.



 

 
 

 הסדרת תפילת המועדים -סימן ק 
 אחדובו סעיף 

 הסדרת תפילת המועד ור"ח 

 )לה.(שנינו בראש השנה 

 מילתיה מסתברא: אבא רבי אמר. יתפלל כך ואחר תפלתו אדם יסדיר לעולם: אלעזר רבי אמר"

? איני .לא - השנה דכל אבל, פרקים ושל הכפורים יום ושל השנה ראש של בברכות אלעזר דרבי

 הוה יומין לתלתין יומין דמתלתין ןכיו, יהודה רב שאני -! ומצלי צלותיה מסדר יהודה רב והא

 "דמי כפרקים - מצלי

תו רב יהודה היה מתפלל ביום סובר שגם את תפילת מוסף של ר"ח צריך להסדיר. ולשיט )ד, יט( רמב"םה

 השלושים ליום שהתפלל, ולכן גם בר"ח נוהג דין זה. 

 טורוהבין ה ולהלן', יום שלשיםמ פרקים של הוא 'וכמה כתבו (ז' סי ה"פ שם) ש"ראוה .(כג ברכות) ף"ריה אך

לפ"ז בר"ח א"צ להסדיר ושהכוונה היא כדי שיעברו שלושים יום שלמים שלא התפלל אותה תפילה, 

 א"ש חולק על הרמב"ם.סובר שאין הכרח לדיוקו של הטור, ואין הכרח שהר ב"יהתפילה. אמנם ה

 . בפיו שגורה שתהא כדי, ללשיתפ קודם תפלתו להסדיר צריך, ח"ר ושל מועדות של : תפלותשו"עכתב ה

ויבוא" של ראש חודש, וגם  שצריך להסדיר גם "יעלה סובר סק"א( מ"ב. הביאו הסק"א "זמשב) פרי מגדיםה

 "על הנסים" של חנוכה ושל פורים, או להתפלל מתוך סידור. 

ואינו יודע על מה , פה בעל וכיוצא ח"ר תפלת מתפללים דעלמא דרובא כתב שיירי כנסת הגדולהוב

 להתפלל ליזהר וטוב, פ"עב לאומרה ופורים בחנוכה גם כתב שהמנהג )אות ג( ברכי יוסף. והסומכים

 .(סק"א מ"בו הפמ"ג משב"ז א , הביאופרי חדש)כ"כ ההספר  מתוך ראשונה תפלה ומועדים ופורים בחנוכה

 תפלת להסדיר הגונ שלא שקיבל )הרשב"ץ(מאביו  כתב ששמע )סימן קצג. הביאו הברכ"י שם( ש"רשבה

 ש"מכ דלכך שנראה ובהשערי תשוכתב ה מחודשת. תפלה כולה כשהיא רק להסדיר שאין לפי מועדים

 עליו שעבר ואף דאינשי ובאדר בפומי היא שגורה היא זוטרתי דמלתא כיון ופורים בחנוכה חששו שלא

 סידור. צ"וא היטב אותה זוכרים שנה

ואינם מסדרים אותה  שלא כדין נוהגים העולם שאומרים ברכת הלבנה בעל פה השקל מחציתכתב 

מכיון שהציבור אומרים את דיישבו  )אות ד( כה"חו )עוי"ח יתרו ט( בא"ח. ה)סק"ב( מ"במתחילה. הביאו ה

ריכים לסדרה מתחילה. והוסיף צהברכה יחד בקול רם, הם מלמדים זה את זה לאומרה כראוי, ולכן אינן 

ה יחד עמו בלחש, רק הוא הבא"ח דה"ה אם רק הש"ץ אומר את הברכה בקול רם והציבור אומרים אות

 צריך לסדרה ולא שאר הציבור.

וב שיסדיר את הדרשה בינו טשגם הבא לומר דברי תורה ברבים,  ספר ד"ה והנה()הקדמת ה פלא יועץכתב ה

 בריו ברורים ומתוקנים.לבין עצמו פעמיים או שלוש, אפילו אם דורש מתוך הספר, כדי שיהיו ד
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 הסדרת התפילה כשמתפלל מהכתוב 

 טורבה. והום שלא יכשל כתב שהוא מש )שם( רמב"םהראשונים נחלקו בטעם הדין להסדרת התפילה. ה

לל מתוך סידור, לדעת כתב כדי שתהא שגורה בפיו. יתכן והנ"מ בין שני ההסברים תהיה כשמתפ

התפילה. אך לדעת הטור  ה להסדירהרמב"ם המתפלל מתוך סידור אינו טועה בתפילתו ולכן אין חוב

 כשמתפלל מתוך הסידור צריך להסדיר תפילתו. גם

 לפניו כשכתובה אבל תו,פה צריך להסדיר תפיל על כשקורא סובר שדוקא (שם המנוחה ספר) מנוח ר"ה

דרכי בזריזות. וה בפיו שגורה אשתה כדי להסדיר צריך לפניו כשכתובה שאפילו סוברב"י ע. אך ה"וצ לא,

 בנו מנוח, דמסתבר הוא.כתב שלא ראה בזה"ז לסדר התפילה תחילה, ולכן נראה שסמכו ע"ד רמשה 

 מה רואה דהא, מותר, הסידור מתוך כשמתפללין אבל, פה על םכשמתפללי דוקא א"וי :רמ"אכתב ה

 נוהגין. וכן שמתפלל

 בנתינת לא אם פירושם רשחמו בפיוטים בפרט הדברים' בפי להבין שצריך כתב שבתפלה (סק"א) ט"זה

 .)סק"ג(מ"ב וט. וכ"פ הפש וזה בזה ספר לו מהני ולא תחלה להסדיר צריך ודאי עליהם, רבה דעה

. עלא מועילה תפילה מתוך סידור לעניין זה, כמבואר בב"י וכן מורה סתימת לשונו בשו"לדעת השו"ע 

שגדולי ישראל מסדרים תפילותיהם במועדים ובראשי  שלא ראינו )אות ב( ברכי יוסףואעפ"כ כתב ה

חודשים, לפי שסמכו על הראשונים הסוברים שהמתפלל מתוך סידור אינו צריך להסדיר תפילתו, וכן 

שתפילה מתוך סידור  )ח"ה סימן יב אות ב( יביע אומרו )אות ג( כה"ח, )עוי"ח יתרו ט( בא"חמבואר בדברי ה

בא"ח שירא שמים יחוש לדעת השו"ע ויסדר את תפילת המועדים אף מועילה לעניין זה. ומ"מ כתב ה

 כשהוא מתפלל מתוך סידור. 



 

 
 

כוונה בתפילה, השמעה לאוזניו  -סימן ק"א 
 ותפילה בשפה אחרת

 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 כוונה בברכות 

 )ל:, לד:(שנינו בברכות 

: זירא לרבי ירמיה רבי ליה ראמ. צלי והדר דצלי ינאי רבי את ראיתי אני: יוחנן רבי אמר [ל:]"

 יכול אם, עצמו את אדם דימו לעולם ...?דעתיה כוון ולבסוף, דעתיה כוון לא מעיקרא ודילמא

 ואם, בכולן לבו את שיכוין צריך מתפללה [לד:]! יתפלל אל - לאו ואם, יתפלל - לבו את לכוין

: רבי דבי חד משום ספרא רב אמר אחיי רבי אמר; באחת לבו את יכוין - בכולן לכוין יכול אינו

 "באבות

משך הגמ' מובא חילוק בין במימרא דר' אלעזר לא מובא חילוק בין ברכת אבות לשאר ברכות. אך בה

 כוונה באבות המעכבת, ובין כוונה בשאר התפילה שאינה מעכבת.

אחת מהן, וכך יש לפרש את לכוון ליבו בשצריך  כתבו (כד' סי) ש"ראוה (יכוין ה"ד) תוספותובאמת ה

  .:(קא יט עשין) ג"סמכ שהכוונה באחת מהן ובאבות. וכ" דעתו וכו'' אדם ימוד המימרא 'לעולם

 וגם ולהתפלל. לחזור צריך בותבא הפחות לכל דעתו כיון שלא למד מדברי ר' יוחנן שמי (כא' סי) ש"ראה

 צריך כיון לא ואם בדיעבד, פילוא כוונה צריך שבאבות בהמה על רוכב היה כתב גבי '(גמ ה"ד: כ) יונה ר"ה

  ולהתפלל. לחזור

 יכוין לפחות, בכולם ויןלכ יכול אינו ואם, הברכות בכל שיכוין צריך המתפלל :שו"עכתב ה 

 . תפללוי יחזור, השאר בכל שכיון פי על אף, באבות כיון לא אם; באבות

ל ברכה. ובטעם הדבר כתב ככתב עפ"ד הטור שירגיל אדם עצמו לכוין עכ"פ בחתימה של  )סק"א( מ"בה

לכוין בהם יותר מאשר  שחתימת הברכות היא סיפור שבחיו של הבורא, וראוי לאדם )אות א( כה"ח

 שם נענש. בבקשותיו, ועוד, שיש בהם הזכרת השם, וכל מי שאינו מכוין בהזכרת ה

 ללמוד מאוד שנכון )סק"ב(מ"ב הכתב ש'כוונה' הוא פירוש המילים. ולכן כתב  )כלל כד דין ב(חיי אדם ה

והוסיף  ביאורו. לידע עליו ובחי יש בודאי ומודים אבות ברכת של פ"ועכ התפלה, כל של המילות פירוש

שיהא לבבו פונה לדברים  שהחמירו באבות משום שהוא סידור שבחיו של הקב"ה, ואינו בדין )סק"ג(

 אחרים.

כתב שבברכה ראשונה של תפילה צריך כוונת הענין כלומר שלא יהרהר  )ברכות יג: ד"ה שמע( רשב"אה

הביא דבריו  )ד"ה המתפלל( באור הלכהבדברים אחרים, ואין דבר זה תלוי בדין 'מצוות צריכות כוונה'. ה
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הוא שלא  וכתב שאפילו אם בעת שיאמר אח"כ התבות של הברכה יחזור ויכוון אין זה משנה, שהעיקר

יהא ליבו פונה באמצע הברכה לדברים אחרים. והוסיף שיש לעיין לענין דיעבד, ועכ"פ לכתחילה יש 

 ליזהר בזה מאוד.

כות, ויכול להמתין ולישב דעתו כתב שנראה פשוט שאם אינו יכול לכוון בבר )ד"ה ואם אינו(באור הלכה ה

 )ח"ג סימן ט אות ה( ביע אומריעתו. ובשו"ת מטרדותיו ולא יעבור זמן ק"ש ותפילה עי"ז, צריך לישב ד

מצא במקום שאינו יכול לכוין העיר שאם הוא רגיל לכוין בתפילתו לכל הפחות בברכת אבות, ואירע שנ

אבות, עדיף שיחכה לתפילה כלל אפילו באבות, ויודע בעצמו שבתפילה הסמוכה יוכל לכוין לפחות ב

 הסמוכה ויתפלל תשלומין.

  כוונהחזרה בשביל חסרון 

 יכוין שלא הוא קרוב בחזרה שאף, כוונה חסרון בשביל חוזרין אין והאידנא: רמ"אכתב ה ,

 .(טור) יחזור למה כן אם

 : 

כתב שלכאורה משמע מדברי הרמ"א שרק אם סיים את התפילה אינו חוזר,  )ד"ה והאידנא( באור הלכהה

 שיברך לו נאמר האיך בזה יצא לא הדין דמצד כיון באבות כיון שלא ונזכר גבור' ב'אתה עומד אבל אם

 עוד שיברך לו נאמר יכוין שלא שקרוב מפני וכי אבות, ברכת לו דחסר אחרי בהם יצא שלא ברכות עוד

 עומד אפילו חוזר דמשמע ממנו שאינו )שם( חיי אדםהביא בשם ה אולם ?!4בהם יצא לא שבודאי ברכות

 ועוד. )אות ד( כה"ח, וכ"נ מדברי )ס"א( לאלפים חסדוכ"כ הגבור.  אתה אצל

 ויכוין אבות ברכת יאמרש ץ"לש ימשיך כעת בתפילה, אלא ימתין שלא נראהשיותר  סובר הביה"לאך 

)יבי"א  גרע"יה אכן. ח"ב פ"ז סי"ט() לציון אורוכ"כ ה בעצמו. יתחיל גבור אתה לברכת ץ"הש וכשיגיע לצאת,

מור את כל התפילה, ויצטרך פקפק בעצה זו, משום שקרוב לודאי שישהה כשיעור שיג ח"ג סימן י אות א(

שמו שיהרהר את כל ברכת אבות בלבו )ובילקו"י תפילה סעיף ל כתב ב לחזור לראש, ולכן הסיק שימשיך בתפילתו

פ"ח אות ט',  הליכות שלמהב. וכן זצ"ליש חזון אאורחות רבנו ח"א עמ' נ"ט בשם ה. וכ"כ בבכוונה ואח"כ ימשיך 'אתה גיבור'

ל השמו"ע ויוצא ידי חובתו לדעת ח"א סי' ע"ו דאף שכבר גמר כל שמו"ע יוכל להרהר שוב בלבו כ תשובות והנהגותוב

 .פ"א ה"ז( הרמב"ם

  : 

 בסוף י"בא שאמר קודם זכרנ אם פ"עכ ולהתפלל לחזור צריך הדין דמצד כיון ל"נ )שם( חיי אדםה כתב

ג"כ  )יבי"א ח"ג סימן י אות ה( ע"יגרוה .)אות ד( הלכה ברורה. וכ"כ ב'וכו אברהם מאלקי לומר יחזור ברכה

ה שחולק על החיי אדם, ולדעתו נרא )אות ד( כה"חמ אךפסק שיחזור, אך לדעתו חוזק מ'אלוקי אבותינו'. 

, שמה שאמר )סק"ב(תח הדביר פהנזכר לפני חתימת הברכה שלא כיון בה, אינו חוזר כלל. וטעמו עפ"ד 

 ונה. בלא כוונה בתחילה מפסיק בין תחילת הברכה לבין מה שחוזר ואומר בכו

                                                   
ין זה , שצריך לומר שגם בלא כוונה אישבו )שיח הלכה סי' קא אות ד(גרש"ז אוירבך וה )ברכות סימן כז(קהילות יעקב ה 4

 פן, מ"מ כשהתפלל קיים מצוה.ברכה לבטלה, שנקראת תפילה אלא שחסרה בה כוונה, ולכן גם כשא"א לכוון בשום או
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 )סק"ב( ברכי יוסףה אולםלל. מדברי מרן השו"ע עולה שאדם שלא כיון בברכת אבות חייב לחזור ולהתפ

)ס"ס  מאמר מרדכיבות. וכ"פ הכתב שלא נהגו כדבריו, ובזמן הזה אין לחזור מחמת שלא כיון בברכה א

כתב שאע"פ  ח"ג סימן ח אות יא() אומר יביעשבשו"ת  אלאועוד.  )בשלח, ה( בא"ח, )סק"ב( הדביר פתח, צח(

ובמיוחד אם ומכוין כראוי. י שצדקו האחרונים בזה, מ"מ יש לומר שאם חוזר לשם נדבה יהיב דעתו טפ

ר ולהתפלל בתנאי נדבה. גם רגיל לכוין באבות, וגם עתה בטוח שכשיחזור יתפלל כראוי, רשאי לחזו

כיון ב'אבות' טוב  ולכן כל שלא הוסיף שגם בזה"ז ראוי לחוש לדברי השו"ע, )ח"ב פ"ז סי"ט( אור לציוןה

)ובשבת ויו"ט שאין מתפללים נדבה,  תפילתו נדבה שיחזור ויתפלל, רק שיתנה, שאם אינו חייב בתפילה תהיה

 . טוב שיבקש מהש"ץ שיכוין להוציאו בתפילת החזרה(

 סעיף ב':

 איסור השמעת קול בתפילה 

 :()כדשנינו בברכות 

 לבו את לכוין שיכול לאא שנו לא: הונא רב אמר. אמנה מקטני זה הרי בתפלתו קולו המשמיע"

 מיטרדל אתי - בצבור אבל, ביחיד - מילי והני; מותר - בלחש לבו את לכוין יכול אין אבל, בלחש

 "צבורא

 לאזנו אותו, אבל להשמיע שהאיסור הוא לומר בקול רם ואחרים שומעים (וקולה ה"ד. לא) א"רשבה כתב

ך להשמיע לאוזנו כדין ק"ש. שלכתחילה צרי (ד"ה ב"פ ברכות) ירושלמיב כדאמרינן לכתחלה, ומצוה רשאי

עולה  .(רב ויקהל) זוהרניו. ומהמשמע שאנו לומדים מחנה שאין להשמיע אפילו לאז )ג, ט(תוספתא ב אולם

 שראוי לחוש לו. ב"ישסובר שאין להשמיע לאוזניו, וכתב ה

 מצלי הוה וכד בלחישא לימצ הוה כנישתא בבי מצלי דהוה כד יונה "רבי )שם(עוד שנינו בירושלמי 

 כשמתפלל קולו משמיע םומשמע שא צלותא". ביתיה בני מיניה דילפין עד בקלא מצלי הוה בביתיה

 מותר. ביתו בני ממנו שילמדו כדי בביתו

 בלחש לאזניו עומשמי בשפתיו הדברים מחתך אלא, לבד בלבו יתפלל לא :שו"עכתב ה ,

, עצמו לבין בינו מ"וה; קולו להגביה מותר, בלחש לכוין יכול אינו ואם; קולו ישמיע ולא

 בביתו ולוק משמיע ואם: כתב רמ"אוה. צבורא למטרד דאתי, אסור, בצבור אבל

 . (טור) מותר, ביתו בני ממנו שילמדו כדי, כשמתפלל

כתב דצ"ע אם התפלל בלבו אם יצא. דלכאורה משמע דיצא, שאת דין תפילה למדנו  )סק"ב( מגן אברהםה

מדכתיב 'ולעבדו בכל לבבכם איזו עבודה שבלב זו תפילה', ומשמע שהעיקר תלוי בכוונת הלב, והקב"ה 

באור יודע מחשבות. אלא דא"כ מדוע לא תקנו לבעל קרי שיהרהר בלבו התפילה?! אלא ע"כ שלא יצא. ה

)א, א ד"ה ולא  פעלים רבגם בשו"ת . )סוף שער ג פ"ה( החיים נפשהביאו, וכתב שכ"כ בספר  ה בלבו()ד" הלכה

הלכה וכ"פ בפסק שאם התפלל בהרהור בלבד יחזור ויתפלל, ואם עבר זמן תפילה יתפלל תשלומין.  זו(

שאע"פ  סימן ג אות כא()יבי"א ח"ד  גרע"יוכ"פ ה והוסיף שקודם שיתפלל יעשה תנאי של נדבה. )אות ז( ברורה
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שצריך לחזור ולהתפלל, חשש לסוברים שיוצאים בהרהור, ולכן כתב שיעשה תנאי, שאם הוא פטור 

 מהתפילה תהא זו תפילת נדבה. 

"ל שכוונת הזוהר היא שאיש שמהזוהר אין ראיה לכך שלא ישמיע לאזניו. די )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

ינן אלא למישרים אורחותם, אכתב שגם דברי הזוהר  מא אות ב()סימן ק ברכי יוסףאחר לא ישמע קולו. ה

שיעורים הללו אלא האמנם להמון מסתייע שלא ישמיע לאחר, והנח להם לישראל כי לא נאמרו 

שאם יודע בעצמו שיוכל  כתב )עוד יוסף חי פ' משפטים אות ג. וע"ע בבא"ח משפטים, א( בא"חלמצניעיהם. ה

הבא"ח משפטים א, שכשתפילת האדם  )וביאר יות התפילה, לא ישמיע לאוזניולכוין היטב וגם לא יבלע מאות

לה לעלות למעלה, אולם כשהתפילה נשמעת מתקנאים בה ה'חיצונים' מחמת גודל מעלותיה ומתערבים עמה, ואין היא יכו

אין הם רואים אותה  ה'חיצונים', ולכןנאמרת בלחש ואינה נשמעת, היא פנימית ורוחנית יותר מטבע רוח האדם ואף יותר מ

ים שאין בהם כלל אחיזה לכוחות ואינם מתערבים בה. ובחזרת הש"ץ מכיון שמעלתה גבוהה היא שייכת לעולמות עליונ

חושש פן יבלע מאותיות התפילה , אבל אם לא יוכל לכוין היטב או שהטומאה, בא"ח תרומה ס, עוי"ח תרומה א(

 )סק"ג( תשובה שעריזצ"ל. וכתב ה ושכן נהג מתחילה אביו ,יע לאוזניו, צריך להשמיע לאוזניואם לא ישמ

כתבו שטוב יותר  ב דין יא()כלל כ חיי אדםוה גר"זשהעיקר בזה שהכל לפי מה שהוא משער בנפשו. ה

שבדיעבד לכו"ע אם  )סק"ה( "במ. וכתב ה)ח"א משפטים א( הליכות עולםלכתחילה שישמיע לאוזניו. וכ"פ ב

 תיו.ניו לא השמיע, יצא, כיון שמ"מ הוציא בשפאמר בלחש כ"כ שאפילו לאוז

היה  ל בקול בביתו, "כל כךנה שהיה מתפלשכתב על ר' יו )פ"ג סימן מ(למד מדברי הרא"ש  )סק"א( ט"זה

ומשמע שאף אם יוכל  מנו",מו שומעים ולומדים התפילה מתפלל לעורר רוח הכוונה עד שבני ביתו הי

כול לכוין ויכול להתפלל בקול יכל כך כמו בקול, מיקרי אינו לכוון בלחש, מ"מ אם אינו יוכל לכוון 

 .)אות יג( כה"חוכ"כ  ט"ז.כתב שאין לסמוך על קולתו של ה )ד"ה ואם אינו(באור הלכה ה אךביחיד. 

פרי כתב ה אךו בקול. שיתפלל בבית )סק"ז( פרישהאדם שאינו יכול לכוון כשמתפלל בלחש, כתב ה

רר הכוונה, שילמדו ממנו אחרים, תר זה להתפלל ביחיד ולעוישהאידנא אין לנו להורות ה )מש"ז א( מגדים

כתב  )אות יג( כה"ח. וד"ה דאתי() באור הלכההביאו ה אם לא גדול הדור ומפורסם שכל מעשיו לשם שמים.

 שגם גדול הדור ומפורסם לא ינהג כך. 

הקול כשמתפלל בביתו  שמרן השו"ע לא ס"ל להלכה כטור שאפשר להגביה )סק"ד( ברכי יוסףכתב ה

 .)אות ד( ה"חכוכ"נ מדברי כדי ללמד את בני ביתו להתפלל כראוי. 

 סעיף ג':

 השמעת הקול בר"ה ויו"כ 

 וגם קולם משמיעים בהם יםמתוך שאין רגיל מובא שבברכות דראש השנה (עב ר"ה אות) התוספות פסקיב

 ב"יוה חובתם. ידי הרבים תא מוציא ציבור שליח לפיכך ,חבירו את אחד ומטעה ארוכות ברכות בהם יש

 דעתייהו יהבי להו דחביבי איידיו יותר, לכוין כדי קולם הביא טעם נוסף, לפי שהם ימי תשובה משמיעים

  קולם. שמשמיעים פי על אף זה את זה עיםמט ואינם
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 חיישינן לא ולהטעות זה את זה שילמדו כדי רם בקול אומרכתב שבר"ה ויו"כ  (תשכה' יומא סי) מרדכיוה

 :(לב סוטה) ול אע"פ שאמרינןואף את הוידוי היו אומרים בק ותפילות. מחזורים בידם שמצויים כיון

 בושת. כאן ואין מתודים אחד וידוי כולנו הזה בזמן אנו עבירה, עוברי לבייש שלא בלחש שמתודה

. אין אשאר ימות החול: מא"כ מצאנו כמה טעמים מדוע בימים הנוראים נהגו להתפלל בקול בשונה 

את הכוונה בימי התשובה.  . ההשמעה בקול מרבהג. יש בהם ברכות ארוכות ומטעות. ברגילות בהם. 

 . אין בעיה של הסחת הדעת כיון שמתפללים מתוך סידור.ד

 והוסיף . בצבור ילואפ, בתפלה קולם להשמיע מותר כ"ווי השנה שבראש א": ישו"עכתב ה

 .(ו"מהרי דרשות) מדאי יותר קולם להגביה שלא יזהרו מ"ומ, נוהגין וכן: רמ"אה

ן אם יכול לכוון בלחש, העיר שלפי טעמו של הזוהר הקדוש משמע שאסור. ולכ )סק"ד( מגן אברהםה

 ועוד. )ס"ק טו( כה"ח, )ס"ק יא( מ"בעדיף טפי. וכ"כ ה

עושים  ודאי לבריות פירש ולהשמיע הכוונה לעורר כדי קולם המגביהים חזניםכתב שה )סק"ג( ט"זה

 עושים ודאי ,קולם הראותל כן שעושין אותם אכן רם. בקול דוקא ניתקנה ץ"הש תפלת דעיקר ,כראוי

 .)ס"ק יב( מ"בהביאו ה כהוגן. שלא

 סעיף ד':

 תפילה בכל לשון 

קא בציבור נאמרת בכל לשון שדו .(ז ברכות) ף"ריה בכל לשון. וכתבשתפילה נאמרת  .(לב) שנינו בסוטה

 רבי ואמר ארמי בלשון כיוצר אדם ישאל אל לעולם :(יב שבת) רב אמר יהודה רב אבל לא ביחיד. דאמר

 בלשון מכירים השרת מלאכי יןשא לפי לו נזקקין השרת מלאכי אין ארמי בלשון צרכיו השואל כל יוחנן

 אינם זקוקים למליץ לפני הקב"ה, אבל היחיד צריך.ארמית. והציבור 

כיון שחייבות בתפילה לא תמה על המנהג שהנשים מתפללות בשאר לשונות, ד '(גמ ה"ד שם) יונה ר"ה

מתפלל את התפילה  לחלק שאם יחיד רוצים צרפת רבניהיה להן להתפלל אלא בלשון הקודש! ו

ק אם שואל צרכיו הפרטיים, מותרת בכל לשון. ורשהציבור מתפללים, תפילתו חשובה כתפילת ציבור ה

 לצאת יכול הקודש לשון ודעי אינו חשוב כשואל צרכיו. ואם ,כגון שמתפלל על חולה או צער שיש לו

המלאכים,  בעיני מגונה אשהו כתב שדוקא בארמית לא ישאל לפי (ב' סי ב"פ ברכות) ש"ראה לשון. בכל

דין רשאי להתפלל בשאר הכתב שמעיקר  )ברכות יג.( מאיריאבל בשאר לשונות יכול היחיד לשאול. ה

 ה והידור מצוה בעלמא.לשונות אפילו ביחיד, ולא אמרו שביחיד אינו רשאי אלא לענין לכתחיל

 ביכול להתפלל בכל לשון, ולא ביחיד.  דוקא בציבור - רי"ף. א, מצאנו ד' שיטות בדין זה: לסיכום .

ו יודע לשה"ק או כשאינ אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון.לה הקבועה לציבור תפי - צרפת רבני

 מאירי. דגונה למלאכים, משא"כ בשאר לשונות. מדוקא ארמית  - רא"ש. ג יכול להתפלל בכל לשון

 ה בעלמא.דוקא לכתחילה ולהידור מצו ,יחיד אינו רשאי -
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 אלא יתפלל לא ידביח אבל, בצבור מ"וה, שירצה לשון בכל להתפלל יכול :שו"עכתב ה 

 שיש צער שום על וא חולה על שהתפלל כגון, צרכיו כששואל מ"דה א"וי; הקודש בלשון

 יחיד דאף א"וי; לשון לבכ לאומרה יכול יחיד אפילו, לצבור הקבועה תפלה אבל, בביתו לו

 .ארמי מלשון חוץ, שירצה לשון בכל לשאול יכול צרכיו כששואל

ב להתפלל בלשון שמבין כתב שמוט סימן לא. הביאו המג"א סק"ה( )מאמר אם כל חי ח"א מאמרות עשרהבספר 

דוקא אם הוא ירא  וכח שזהומכתב שמספר חסידים  )ד"ה יכול( באור הלכהאם אינו מבין לשון הקודש. ה

 הלכה ברורהבל בלשון הקודש. אינו בכה"ג יתפל אם הוא שמים ורצונו הוא רק כדי שיתפלל בכונה, אך

לה ן שמבין יתבטל ממצות תפיאינו מבין לשון הקודש כלל, ואם לא יתפלל בלשוכתב שרק אם  )אות יד(

 .(יט)ס"ק  כה"חוכ"פ . (הבי"א ח"ה סי' יב אות )י גרע"יה "כוכ. לגמרי, רשאי להתפלל בלשון אחר

שההיתר להתפלל בכל לשון הוא דוקא באקראי, אבל תב כ פו( -)או"ח ח"ו סימן פד  סופר חתםבשו"ת 

 מ"ב"א בשום אופן. וכתב התמידית ולהעמיד ש"צ ולהשכיח לשון הקודש לגמרי, זה א לקבוע בקביעה

  בשם גדולי הדור שאיסור גמור הוא לעשות כן. )ס"ק יג(

כתב שבצבור יכולים להגיד אף לשון ארמי, ולכן נהגו לומר בציבור 'בריך שמיה'  )מש"ז סק"ה( פרי מגדיםה

 פ"ז אם מתפלל בביתו אינו יכול לאומרם.של )ס"ק יט( מ"בו'יקום פורקן'. וכתב ה
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 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 איסור ישיבה בסמוך למתפלל 

 )לא:(שנינו בברכות 

 אמות ארבע בתוך לישב שאסור, אןמכ: לוי בן יהושע רבי אמר -, בזה עמכה הנצבת האשה אני"

 "תפלה של

. א' אמות של המתפלל: דהראשונים הסבירו בכמה אופנים את לימוד הגמ' מחנה שאין לשבת בתוך 

 דמשמע מ'נצבת' )כג. ד"ה אני( ונהי רבנווכן למד  .בעמידה עמה הוא אף משמע - עמכה : הנצבתרש"י

 תוספותה .בד' אמותיה.  שהיא עמדה, ומדקאמר 'עמכה' משמע שגם עלי היה עומד מפני שהיה בתוך

 שלא כלומר ,דייק א"הב מלא עמכה דכתיב ומשום אמות, ארבע בתוך משמע 'עמך' כתבו (עמכה ה"ד)

 אתא, עלי על ללמד לאו בת'שלפ"ז 'הנצ ב"יוכתב ה .בחמישית אם כי שלה אמות ארבע בתוך יושב היה

 אלא אסרו שלא ,צריך היה אל עומד היה שאם אמות' ד להרחיק הוצרך כך שמפני ,היה יושב עלי שהרי

, מלמד 12, שהוא בגימטריא למד מהנצבת עמך ב'זה' )סימן ח(רא"ש . הגשרי.  ודאי לעמוד אבל לישב

 )סק"א( ט"ז. הדיו ומלפניו. , שהם ד' אמות סביב המתפלל, היינו בצדדשאין לשבת בשתים עשרה אמות

הוא מחמת שהייתי 'נצבת  י()של עלביאר את הפסוק כך: 'אני האישה' שהתפללתי בתוך ד' אמות שלך 

 עמך' ואתה עמדת כמותי.

הנ"ל ישנם כמה נ"מ וכפי שנפרט  )בין הטעמים בטעם האיסור לשבת בד' אמות של המתפלל מצאנו כמה טעמים

 רא"ה. הבהוא איננו מקבל. ומפרש שהדבר נראה כאילו חברו מקבל עליו מלכות שמים  טור. הא: להלן(

במקומה של השכינה.  לל השכינה נמצאת במקומו, ואסור לשבתמפרש שכשאדם מתפ )ד"ה ויען עלי(

וא מתפלל, ולכן צריך שהמקום שהמתפלל עומד שם אדמת קודש הוא כל זמן שה )סק"ג( ט"זוכ"כ ה

שהאיסור הוא מחשש שיתפלל  כתב )ד"ה אסור לאדם( מאירי. הגלאותו שהיה באותו מקום לנהוג בו כבוד. 

ישיבה נאסרה, ואילו העמידה אך לשיטתו צ"ב, מדוע רק ה] ומתבייש על צרכיו האישיים, וחברו שומעו

 שלא אלא הכונה : "שאיןשם() מאירי. עוד כתב הד. [מותרת. הרי גם העומד שומע את המתפלל לידו!

י שלא לבייש את המתפלל, כתב שהוא כד )ברכות לא:( מכתם. בספר ההתפלתו".  ותתבלבל עליו לב יתן

הביא  )ברכות כז.( רא"ה. הומשום שהיושב מסתכל על המתפלל שבוכה בתפילתו, ומתבייש המתפלל. 

 מלוא עיניו, וכדלהלן.טעם נוסף, שהוא כדי שלא יראה כמשתחוה לו, ולכן פסק שהאיסור הוא כ

 הצדדין. מן בין ומלפני בין; מתפלל של אמות' ד בתוך לישב אסור :שו"עכתב ה 
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ון שהלכה זו רופפת אין לחפש שכי (129הליכות שלמה פ"ח הערה )גרש"ז אוירבך ראוי להביא כאן את דברי ה

שה שמהם יראו וייראו מדברי ובפרט ליראי שמים ואנשי מע ,אלא אדרבה יש לחזק האיסור ,צדדי היתר

 חז"ל החמורים.

במקצת שאם ינטל יוכל  שסמיכה )סק"א( מ"בכתב שגם סמיכה אסורה. וכתב ה )א"א סק"ז( פרי מגדיםה

 לעמוד, יש להקל במקום הדחק. 

שבת לפניו כל זמן שלא שאפילו המתפלל עומד בתחנונים שלאחר התפילה, אין ל )סק"ג( מ"בכתב ה

 ,ליכא בתחנונים ,בול תפילתולטעם משום בלכתב ש )אות יג( ערוך השולחןוה. )אות כא( כה"חוכ"כ  פסע.

 ן.דהא יכול להפסיק מתי שירצה דכבר אמר יהיו לרצון הראשו

 איסור ישיבה מאחורי המתפלל 

כתב  )סימן ח( רא"שם הג כותבים שאסור לישב גם בד' אמות שמאחורי המתפלל. )ד"ה מכאן( תוספות

מתיר  טורה גם ם מלאחריו.גמוחק בדברי התוספות שהאיסור הוא  מהרש"לה אך שאסור אפילו מאחריו.

 לשבת מאחורי המתפלל.

י שנראה כאילו אינו מקבל ננסה לנתח דין זה לפי טעם האיסור. הטור כתב שסיבת האיסור היא מפנ

אינו מקבל עליו מלכות שעליו מלכות שמים. לכאורה היה צ"ל שגם כשיושב מאחורי המתפלל נראה 

ר שלאחריו אינו שייך אפשר להסבי שמים, ואעפ"כ כתב הטור שמותר לשבת מאחורי המתפלל. אולם

רא"ה יש להתלבט האם מקום 'עמו' כ"כ עד שיחשב ככופר במלכות שמים שחברו מקבל. גם לפי שיטת ה

מאירי פשוט שגם מאחורי ההשכינה הוא גם מאחורי המתפלל או רק מלפניו וצדדיו. ולפי טעמו של 

 אסור.במפורש ל המתפלל אסור לשבת, שגם שם ישמע את בקשותיו הפרטיות, וכ"כ

 בין) הצדדין מן בין מלפניו בין; מתפלל של אמות' ד בתוך לישב אסור :שו"עכתב ה 

 אבל, הצד מן מ"דה שאומר מי אמות... ויש' ד להרחיק צריך (ואשרי ומרדכי' מלאחריו. תוס

 . ש"בק עוסק אפילו, אסור 5עיניו כמלא אפילו כנגדו

תפלל, צ"ל שודאי חנה כתב שלפירוש הרא"ש שלמד שיש איסור לשבת בתוך י"ב אמות של המ ב"חה

 )סק"א(מגן אברהם ריה. וההקפידה להתפלל אצל הכותל ואין צריך לפניה הרחקה, אלא מצדדיה ולאח

גינת ות מחזיק י"ב אמות. וכ"כ הכתב שצריך להתרחק ד' אמות לכל רוח בעיגול, וידוע דעיגול של ד' אמ

החמיר דבעינן ד' אמות בריבוע, כתב ל )אות א( פרי חדשה אולםועוד.  )סק"ב( מ"ב, ה)כלל א סימן לט( ורדים

 .)כלל א סימן יא( ןשוש פרחדהיינו שבאלכסון בעינן ה' אמות ושלוש חמישיות. וכ"פ בשו"ת 

ערוך השולחן ם הל, וכן הסכיי המתפלורכתב שמרן סובר להקל בישיבה מאח )כלל א סימן לט(גינת ורדים ה

הלכה חמיר גם לאחריו. וכתב בועוד כתבו לה )סק"ד( כה"ח, )יתרו, ו(בא"ח , )סק"א(חס"ל ה אולם. )ס"ב(

 שנכון להחמיר בזה. )אות א(ברורה 

                                                   
 . מטר( 128-)כשני שלישי אמה וששיעור כמלא עיניו לעניין קימה בפני ת"ח הוא רס"ו  )יו"ד רמד, ח(כתב הש"ך  5
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 של דברים אינן, אסור עיניו כמלא אפילו דכנגדן שאומר מי יש בשם סובר בדעת מרן שמ"ש פרי חדשה

 כתב שהמנהג להקל. )יתרו, ו( בא"חשרי. גם ה אמות' לד חוץ כל אלא עליהם לסמוך עיקר

 היושב ועוסק בתורה או בתפילה 

המתפלל הוא דוקא אם  שהאיסור לשבת בתוך ד' אמות של גאוניםכתבו בשם ה )ד"ה מכאן(התוספות 

' סי) ש"ראוכ"כ ה .דמי פירש יושב אפילו בהם וכיוצא ובברכותיה ש"בק עוסק היה אם יושב בטל, אבל

 .(קה' סי) מרדכיוה (אני ה"ד שם) א"רשבה (ח

אין חשש תפילה או בק"ש אבל כשעוסק ב, ודאי שהאיסור תקף רק כשיושב בטל, טורלפי הסברו של ה

ם יושב בטל או עוסק בתפילה, אין חילוק א )ד"ה ויען( רא"השיראה כאינו מקבל עומ"ש. לפי הסברו של ה

מפרש כרא"ה, ובכל  ני האישה()ד"ה א ריטב"אה אךש. בכל מקרה אין לשבת במקום השכינה, וכ"כ במפור

ר שלשיטתו אם עוסק זאת סובר שאם קורא ק"ש מותר לו לשבת תוך ד"א למתפלל. ואפשר להסבי

 בתורה או בתפילה נראה כמכבד את השכינה, משא"כ ביושב בטל.

תיה וכיוצ"ב בק"ש וברכו כתבו שאם עוסק )שם( תוספותבגדר ההיתר של הישיבה תוך ד"א למתפלל. ה

ם סובר שג ריטב"א. המותר. ומשמע מדבריהם שגם אם עוסק בשאר חלקי התפילה, הישיבה מותרת

)סימן יא הגהות  סמ"קוה ע"ג( )עשין יט קב סמ"גמד תורה מותר לשבת בתוך ד"א של המתפלל. וכ"כ הללו

אורחא דמילתא קתני וה"ה ד. ולמד מכך הב"י שלא הזכירו הגאונים ק"ש וכיוצ"ב אלא משום אות קכ(

 .הדשן תרומתובאמת שכ"ד לעוסק בתורה. 

עלי שמסתמא לא היה עומד למד שדווקא למתפלל מותר לשבת, אך לא לעוסק בתורה. וכך למד מ טורה

מרו אלא ביושב ודומם, אבל ו, שלא אכתב שיש לדחות דבריב"י בטל מת"ת, ואפ"ה היה צריך לעמוד. ה

תורתו אומנתו אינו מפסיק שכשיושב וקורא בתורה הרי הוא כמקבל עליו עול מלכות שמים, שהרי מי 

 אמות' ד בתוך לישב לו אסור כך לתפילה. וכתב שיתכן ועלי היה מהרהר ולא היה מוציא בשפתיו ומפני

  לישב. ול מותר היה בשפתיו הדברים ומוציא בתורה עוסק היה אם אבל מתפלל, של

ש. וכ"כ "בק עוסק ואפילו סורא עיניו כמלא אפילו שאם יושב כנגדו (ז נתיב ג דרך תפלה) מועד אהלכתב ה

 משום שנראה כמשתחוה לו. )ברכות כז.( רא"הה

 אינו, מקומן יזהוא בפרק ואפילו, התפלות מתקוני שהם בדברים עוסק : ואםשו"עכתב ה 

 התפלות מתקוני אינוש פי על אף, בתורה בעוסק מתיר ויש; ורא"ש( )תוספות להרחיק צריך

 עוסק אפילו, אסור ועיני כמלא אפילו כנגדו אבל, הצד מן מ"דה שאומר מי ויש; )תה"ד(

 . )אוהל מועד, רא"ה( ש"בק

מגן ל הרהור לא מהני. וכ"פ המדברי הב"י מפורש שרק אם מוציא המילים מפיו חשוב לעוסק בתורה, אב

שאסור לו  )סי' קכד סק"כ(ר במ"ב ולגבי השומע חזרת הש"ץ, מבוא .)סק"ז( מ"ב, )סק"ג( ט"ז, )סק"ב( אברהם

. אך )יחוה דעת ה, יא בהערה("י לשבת בתוך ד' אמותיו של הש"ץ, אע"פ שהוא מהרהר בה, וכן הורה הגרע

כאמירה, ולכן רשאי לשבת  כתב דמכיון שמחויב לשמוע את חזרת הש"ץ, שמיעתו נחשבת )אות ט(כה"ח 

 ועוד. (סק"א)בתורת חיים סופר וכ"כ  בתוך ד' אמות של הש"ץ.
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המילים בשפתיו מותר, שבאופן  שאם לומד מתוך ספר, ואפילו אינו מוציא את )סוף ס"א(מקור חיים כתב ה

 ת שמים.זה אין חשד שלא מקבל עליו עול מלכו

והוסיף שטוב  כל מקרה.שאם יושב ועוסק בתורה מאחרי המתפלל, אין להחמיר ב )סק"ו( מ"בכתב ה

תפלל, אם לא במקום להחמיר כדעה הראשונה שרק לעוסק בענייני התפילה מותר לשבת כנגד המ

מתפלל שבת מחוץ לד' אמות של שהוא כגון שאין לו מקום ל )אות ז( כה"חהדחק. מהו 'מקום דחק'? כתב 

ו שאינו רוצה לגרום למתפלל או שאינו רוצה שיחשדוהו ביוהרא, אואינו יכול לעמוד משום חולשתו, 

 למהר בתפילתו מחמת זה שהוא עומד.

 )כלל כד דין א(חיי אדם ה .תרו, ו()י בא"חוכ"ד ה פסק שאין חילוק בין יושב לפניו ולצדדיו. פרי חדשה

שבעמידה חוץ לד' אמות  ()סק"ט מ"בשטוב להחמיר כהיש מי שאומר. וכתב ה יםסובר )אות י( כה"חו

 בודאי אין להחמיר, ואולי אף בתוך ד' אמות.

 נמצא ברשות אחרת או מחיצה מפסיקה 

בוה ורשות אחרת, ושאפילו כתב להקל לישב לפני המתפלל כל שהוא במקום ג )מש"ז סק"ב( פרי מגדיםה

כתב  )כו, ד( חיי אדםם הג שפיר דמי. ,בע אמות אדמת קודש היאלטעמו של הט"ז שסביב המתפלל אר

ישב בצד השני, שהרי שאם המתפלל עומד בצד דבר שהוא קבוע גבוה עשרה ורחב ארבעה, מותר ל

שלא יסתכל בצד השני אסור.  אבל לגבי לעבור לפני המתפלל, אפשר שאם אינו גבוה כ"כ מפסיק רשות.

שו של המתפלל, שאם יעבור כתב שאם המחיצה מגיעה כנגד רא )אות כד( כה"ח. גם )סק"ב( מ"בהביאו ה

 שם לא יראהו, מותר לעבור לפניו.

 סעיף ב':

 אדם חלש או זקן 

 יכול ואינו חלוש תפללהמ בצד היושב שאם התמיד בעל בשם הרב (נא' סי תפלה) חיים בארחות כתוב

 שדבריו אורחות חייםו הוכתב עלי לישב. לו שמותר נראה תפילתו, האחר שיגמור עד כך כל לעמוד

 ישב. כך שמפני עליו מוכחת דחולשתו תימה כאן כתב שאין ב"יעיון. ה וצריך תימה דברי

מו של הטור צדקו דברי הב"י, אם נתבונן בטעמים שהבאנו לעיל לאיסור ישיבה במקום התפילה, לפי טע

ליו עומ"ש. אך לפי טעמו של קבל עשהרי ניכר לכל שהוא זקן או חלוש ולכן אינו נראה כאדם שאינו מ

 נה. הרא"ה אין כ"כ סיבה לומר שמותר לזקן או חלוש לשבת במקומה של השכי

 מותר, חלוש המתפלל בצד היושב שאם שאומר מי : יששו"עכתב ה. 

רי עלי היה זקן ומדוע היה צריך תמה על הוראה זו, שהרי מדוע לא יזוז אמה אחת? ועוד, ה )סק"ד( ט"זה

כתב שהאחרונים  )סק"ד( ע"תשה אולםד' אמות של חנה?! לכן כתב שצ"ע להקל בהוראה זו.  לעמוד תוך

 השיגו על הוראת הט"ז, שבזמן מעשה חנה עלי לא היה זקן כ"כ. 

כתב  )מש"ז סק"ה( פרי מגדים. והסובר שההיתר לזקן וחלוש הוא רק בצדדיו ולא לפניו )סק"ה( אליה רבהה

 שמסתימת הפוסקים לא משמע כן.
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 סעיף ג':

 ישב קודם שעמד המתפלל 

שהרי זה בא בגבולו.  לקום צריך אין בצדו זה ועמד כבר ישב היושב שאם רא"שכתב הטור בשם אביו ה

תר, מדלא קאמר 'אסור שכן משמע מלשון הגמ' 'אסור לישב' דמשמע שאם ישב כבר מו טורוכתב ה

מעשה  ל מובן, שרק כשעושהשל המתפללהיות יושב'. ולפי טעמו של הטור בסיבת איסור הישיבה בד"א 

"ה לכאורה אין חילוק, שתמיד ו מקבל עליו עומ"ש. ולפי הסברו של הראויושב אצל המתפלל נראה כאינ

 אסור לשבת במקום השכינה. 

ה שיהיה צד מפני שלא רצ שעלי עמד אע"פ שהיה יושב מקודם וחנה באה בגבולו, מהר"י אבוהבכתב 

  ככופר. מה בצד נראה יהא ורה, וכן שלאשל גנות למתפלל שלא עשה כש

 גבולוב בא זה שהרי ,לקום צריך אינו, בצדו זה ועמד, כבר ישב היושב : אםשו"עכתב ה 

 . (א"מהרי בשם י"גוונא. ב בכהאי' אפי לקום הוא חסידות מדת מ"ומ: רמ"א)

 ,סת שהוא מקום תפילה לכלכתב שדוקא בבית אפשר לומר שבא בגבולו. אבל בבית הכנ )ד"ה ואם( ב"חה

שאפילו אם  )הובא בשע"ת סק"ה( םיד אפריוכתב ה .)כד, ב( חיי אדםו )סק"ד( מגן אברהםצריך לקום. וכ"פ ה

"ל תפילה לבד, ובבתי מדרשות יהמקומות קבועים לכל א' שקונים בדמים הדין כן, כיון שהם מיוחדים ל

או עשרה המתפללים אינם צריכים שאם הרב יושב עם תלמידיו ולומדים, וב )ס"ק יג( מ"בוהוסיך ה דמותר.

 לעמוד, ואפילו מידת חסידות ליכא.

א בגבולו להתפלל, רשאי העיר, שגם לסוברים שיש מידת חסידות לקום כאשר חברו ב )אות כ( כה"ח

בתוך ד' אמות של  ם לעוסק בתורה לשבתלכתחילה להישאר ולעסוק בתורה, כיון שיש המתירי

 המתפלל, באופן זה שכבר ישב, יש להקל לכתחילה. 

 סעיף ד':

 לעבור ולעמוד כנגד המתפלל 

 .()כז שנינו בברכות

בא לאחוריה דרב, וסיים רב אירמיה בר  ', והוה מצלי ר"ש"רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת בע

 במקומו ולישב ולילך לפניו לעבור תלולכו ירמיה רבי בין הפסיק לא ]כלומר תיה דרבי ירמיהולא פסקיה לצלו

ין. מסייע ליה לרבי יהושע מ אסור לעבור כנגד המתפלל"ש .. שמע מינה תלת:..עמדו[ על עמד אלא

בי אמי ורבי אסי איני? והא ר -בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: אסור לעבור כנגד המתפללין. 

 י חוץ לארבע אמות הוא דחלפי"אס רבי אמי ורבי -חלפי! 

)סוגיא  אמך תורתתי בספר טעם האיסור לעבור כנגד המתפלל לא מפורש בגמ' ובראשונים. אמנם ראי

וונתו, ודקדק מכך שלגבי שכתב שבפשטות נראה שהאיסור הוא מפני שמבלבל את המתפלל ומבטל כ לו(

. ובאיסור ר העניין הוא ה'תפילה'()ומשמע שעיק איסור ישיבה נאמר: "אסור לישב בתוך ד' אמות של תפילה"

 .'()ומשמע שהעיקר הוא ה'מתפלל לעבור נאמר: "אסור לעבור כנגד המתפללין"
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 אמות' ד בתוך לליםהמתפ כנגד לעבור אסור :(אסור ה"ד: יח) יונה ר"העפ"ד  שו"עכתב ה ,

 .ולעמוד לעבור מותר בצדיהם אבל, לפניהם ודווקא

כתבו שאם יכול יחמיר  אות כז() כה"חו )יתרו ז( בא"חה כתוב שלכל צד אסור. קלב, א()חיי שרה ח"א  זוהרב

שאי להקל כדעת ר מצוה רה"ד כגון שממהר לדבזוהר שאף מאחורי המתפלל אסור לעבור, אולם בשעכ

 הורה כדעת השו"ע.  (ג)הליכות עולם יתרו,  גרע"יה אך. )ח"ב ז, כא( אור לציוןהשו"ע, וכ"ד ה

מאמר ה אך ין המתפלל לשכינה.כתב שאסור לעבור כנגד המתפלל, כיון שמפסיק ב )כלל כו ס"ג( חיי אדםה

 כתב שטעם האיסור מפני שמבטל כונת המתפלל.  )סק"ח( מרדכי

ל פניו מותר לעבור, ומ"מ אם המתפלל משלשל טליתו עדנראה ש )שם( מאמר מרדכילפי ביאורו, כתב ה

האיסור מפני שמפסיק בין  שטעם שבפרט לחיי"א )ד"ה אסור( הלכהבאור ראוי לחוש ולהחמיר. והוסיף ה

 )אות כב( כה"ח .ולא זו כללקכתב שלא נהירא  )סי"ג( ה"שערו. גם המתפלל לשכינה, בודאי אין להקלה

פניו  אף שמכסה. ב א פלוג.ל. משום אהביא טעמים נוספים מדוע אין להקל כשמשלשל טליתו על פניו: 

 ניו.פ לא מועיל כיסוי הזוהר לדעת .ג. העובר לפניוהוא מרגיש בצעדים של 

נגד המתפלל אין לעבור כ כתב שבשונה מההיתר לשבת כנגד המתפלל אם יש דבר החוצץ, )סק"ב( מ"בה

וכל להסתכל בצד השני. וכן יאפילו אם יש דבר המפסיק ביניהם, אא"כ הוא גבוה מספיק עד כדי שלא 

 .)סי' צ סק"ה( פרי מגדיםמצדד ה

עבור לפניו כל זמן שלא שאפילו המתפלל עומד בתחנונים שלאחר התפילה, אין ל )סק"ג( מ"בהכתב 

 אך לקמן מובא בשם הא"א והערוה"ש שמקלים בזה. פסע.

מבטל כוונתו עי"ז. או שני שאפילו קורא ק"ש אסור לו לעבור כנגד המתפלל, מפ )ס"ק טו( מ"בכתב ה

 מפני שמפסיק בין המתפלל לשכינה.

 כה"חשוב כלפניהם. וכ"כ אסור, שח )סק"ו( מגן אברהםשצדדים שלפניהם, לדעת ה )ס"ק טז( כתב המ"ב

ך מיוחד אפשר שכשיש צור ל( )ח"ב מה, אור לציוןמותר. וכתב ה )סק"ג(אליה רבה לדעת ה אך. )אות כח(

 ד המתפלל בצדדים שלפניו. גלהקל ולעבור כנ

תוך ד' אמותיו ולהישאר מוד לפני המתפלל במותר לאדם לבוא ולע אליה רבהעוד נחלקו, שלדעת ה

אסור  מגן אברהםלדעת ה אךי המתפלל הוא מפריע לו בתפילתו. לעמוד שם. כי רק כשהוא חוצה לפנ

יש להקל במקום הדחק. שדאפשר  )ס"ק יח( מ"בוכתב ה לאדם להיכנס לתוך ד' אמות שלפני המתפלל.

 .)אות כט( כה"חוכ"כ 

 : 

 המתפלל אם .אאנפי.  אלו העוברים לפני המתפללים מכמה על להליץ כתב (מבוטשאטש) אברהם אשלה

 שיהיה מצינו לא .בהטעמים.  כל לפי ג"בכה לעבור ומותר הדעת בלבול חשש מסתלק סטנדר לפני עומד

 מותר וכן ,'וכו הראיה עליו להחמיר הבא ובדרבנן עצומות כשעיניו המתפלל לפני לעבור אסור

 בכיוון העומדים לפני ועוברים דחש דלית דעלמא סוגיא על זכות ללמוד יש .ג. 'וכו בטליתו כשמעוטף
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 )והסכיםהתפלה  שלאחר בתחנונים הוא שאולי דרבנן ספיקא וזהו לקולא דרבנן דספקא כיון כי, רגלים

 .אות יג( ערוה"שלזה ה

אין להקל בכך. שהרי כל  נים כ"כ,כתב שגם כיום שאין אנחנו מכוו )שו"ת יבי"א ח"ט סימן קח אות נד( גרע"יה

 אולםחי"א אין כלל לחלק בזה. ההאחרונים שעסקו בדין זה לא חילקו בין זמנינו לזמנם. ועוד, שלדעת 

כוונים, והביא כמה וכמה מרצה להקל מפני שבזה"ז רוב המתפללים אינם  )ט, ח( ציץ אליעזרבשו"ת 

 צדדי היתר לעבור כנגד המתפלל. 

 : 

 של השני מצד המתפלל גדכנ לעבור אסור, מפסקת זכוכית של מחיצה אם שאף (ג"סק) הדביר פתחכתב 

וכ"נ דעת  .(ז אות יתרו פרשת) חי איש בןה פסק וכן. בהפסקה ולא, בראיה תלוי שהכל מפני, הזכוכית

 יצה של זכוכית מפסקת.שגם מח )אות ה( כה"חאך לגבי ישיבה כנגד המתפלל, כתב  .)לקמן( גרע"יה

 : 

, הפתח כנגד שמתפלל גוןכ, אחרת ברשות נמצא המתפלל כתב שאם כב( אות פ"ז)ח"ב  לציון אורבשו"ת 

 לפני העובר לענין הדין ןכ, הפסק דחשיבא אחרת ברשות צואה שאם שמצינו וכשם, לפניו לעבור מותר

 ט"דה, אחרת ברשות צואה לש הדין כתב דשאני )ח"ט סימן קח אות נד( אומר יביעבשו"ת  אולם. המתפלל

 מפני הוא, המתפלל לפני רלעבו שאסור שהטעם כאן אבל. איכא והא, קדוש מחניך והיה דבעינן משום

ימה דין זה למי שמתפלל לפני וד. ואסור, מפניו כוונתו מתבטלת עובר אותו שרואה כל, כוונתו שמבטל

 קיר זכוכית שאסור לעבור לפניו.

 :  

ה שנטל בבוקר, אא"כ לא נטל שאסור לו לעבור, ויסמוך על הנטיל )ח"ב פ"ז תשובה כא(אור לציון דעת ה

)הליכות  גרע"יוכ"נ דעת הל הבוקר. ידיו בבוקר כראוי, כגון ביו"כ או ט' באב או שהסיח דעתו מהנטילה ש

פסק שאסור לעבור כנגד פני  ח( )ח"ו סימן למשה תפילהגם בשו"ת . עולם תצוה ג. יבי"א ח"ט סימן קח אות נג(

)ארבע אמות של י"ש אלישיב גרדעת ה אך, אך מותר לעבור בצידי המתפלל. לצורך זה ל תוך ד"אהמתפל

עבור נאמרו ב' טעמים, או שמותר לו לעבור, שכן באיסור ל תפילה עמ' שצט, שיעורי הגריש"א ברכות כז.(

אנו שום כך, שהרי אין ממטעם שמבטל כוונתו של המתפלל והיום אין אנו יודעים מה הוא לאסור 

 מנחת יצחקמצוה. ובשו"ת  מכוונים. או משום שמפסיק בין המתפלל לשכינה, ולטעם זה מותר לצורך

ורך מצוה חשוב לשעת הדחק, שאם א"א באופן אחר, יעבור בצידי המתפלל, שכיון שהוא לצ כתב )ח, י(

 ואפשר לסמוך על הא"ר שמותר לעבור מהצדדים. 

 : 

פילת שמונה עשרה, והוסיף שאסור, וכמו העומד בת )הליכות שלמה תפילה פ"ו סי"ד(גרש"ז אוירבך כתב ה

כתב  )ח"ו סימן ז( למשה תפילה ובשו"ת .)אות טו( הלכה ברורהשבקדיש אסור עד 'דאמירן בעלמא'. וכ"פ ב

 תר.שאסור לעבור לפני האומר קדיש בתוך ד' אמותיו, אמנם לישב בצידו מו
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 סעיף ה':

 לפסוע ג' פסיעות כשיש מתפלל מאחריו 

 תפילתו השלים שאם אבא רב ירמיה דרב מעובדא דקדק (ו' סי תפלה) חיים ארחותשב אבוהב י"מהר כתב

 שאם תפילתו, את חריושא מי שיגמור עד פסיעות שלש לפסוע שאסור אחריו מתפלל אחר אדם והיה

 להתפלל אחר שכבר התחיל המתפלל. וצריך לדקדק בזה אע"פ שהתחיל כנגד כעובר הוא הרי זה יעשה

 .חברו

 מצלי ליה וקם כהנא רב אלע מצלי קאים הוה בא בר חייא רבי" )ר"ה ב, ה( כתב שכ"נ מהירושלמי ב"יה

 בצלותיה דמאריך כהנא רב ומויק מיעבור דלא ליה יתיב צלותיה מן בא בר חייא רבי דחסל מן אחורוי מן

 על וכתיב עלי מדבית אנא ביר ל"א רבריבכון מצערין גביכון נהיגין אתון הכי ל"א כהנא רב דחסל מן

 אבל לו מתכפר אין ובמנחה בזבח עולם עד ובמנחה בזבח עלי בית עון יתכפר אם (יד ג א"ש) עלי דבית

 ."בתפילה לו מתכפר

 פסיעות' ג פסועל אסור, אחריו מתפלל אחר אדם והיה תפלתו השלים : אםשו"עכתב ה 

 וצריך; המתפלל גדכנ כעובר הוא הרי זה יעשה שאם, תפלתו את שאחריו מי שיגמור עד

 .חילהת שכבר מאחר, אחריו להתפלל התחיל האחרון אם' אפי, בזה לדקדק

 מותר. )שם( אליה רבהת הלדעששאם אינו אחריו ממש אלא מרוחק לצדדים, נראה  )ס"ק יט( מ"בכתב ה

ינו עומד ממש אחריו, כל זמן אגם אם המתפלל מגן אברהם לדעת ה אך. )הליכו"ע יתרו ג( גרע"יוכן נקט ה

עד שזה שאחריו יסיים את  שבפסיעותיו הוא פוסע לתוך הרדיוס של ד' אמות שלפניו, עליו להמתין

 .)אות כח( כה"חוכן נקט  תפילתו.

פסע ג' פסיעות או שלאחר שי שהוא בתוך ד' אמותיו, דמיירי )סק"ו. הביאו המ"ב סק"כ(עולת תמיד כתב ה

ד' אמותיו של המתפלל אסור, אף אם הפסיעות לא יגיעו ל )שם( כה"חלדעת  אך יכנס לתוך ד' אמותיו.

 .מכיון שנקט כזוהר שהאיסור לעבור לפניו הוא כמלא עיניו

 הפסק. הוי' ד וחבור טפחים' י שגבוה דבר המתפלל לפני יש שאם )סי"ג(ערוך השולחן כתב ה

 : 

ם שמותר לפנותו ואינו מה הוא לקבר המזיק את הרביודשמותר להעבירו, ש )ס"ד(דעת תורה כתב ה

ת המתפלל ממקומו, והוסיף שמותר להעביר א לו( ,חיכ"ש תפלה )הלגרש"ז אוירבך תופס מקומו. וכ"ד ה

 במקום הצורך. אם לא , אך מ"מ לכתחילה ראוי להחמירשמצד הדין אף מותר לעבור כנגדו

 : 

שלצורך אמירת תחנון וכן לכל מצוה, מותר לפסוע, אבל  )הליכות שלמה פ"ח סל"ד(גרש"ז אוירבך דעת ה

 )ח"ב פ"ז סכ"ג( אור לציוןגם ה .שהמנהג להקל אך לכתחילה נכון להחמיר ,ללא צורך הסתפק אם מותר

שאם אינו פוסע מפני אדם שמתפלל אחריו, מותר לעבור כנגדו, שכן עיקר טעם האיסור הוא משום 

 אך .מקור נאמן סימן קעז()גר"מ מאזוז ביטול הכוונה, וכשסיים את תפילתו לא שייך טעם זה. וכן הורה ה

כתב שמותר לראשון לפסוע אף אם יכנס לד' אמות של השלישי  )חוט שני שבת ח"ב עמ' רחצ(גר"נ קרליץ ה
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שאם  )לשכנו תדרשו ח"א קונטרס הלכות תפילה מהר"י ישראלזון סמ"ה(גרי"ש אלישיב שעדיין מתפלל. ודעת ה

יכול המתפלל השני גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים ואין הפסק בין רגליו, נחשב הוא למחיצה ו

 של המתפלל השלישי. הראשון לפסוע, אף שיכנס לתוך ד' אמותהמתפלל 



 

 
 

 דיני מי שהוצרך להפיח בתפילה -סימן ק"ג 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 כיצד ינהג כשהפיח באמצע התפילה 

  :()כד שנינו בברכות

 וחוזר רוח[ מאותו שנודף, ו]מגופ הרוח שיכלה עד ממתין -]מלמטה[  ונתעטש בתפלה עומד "היה

 "שפסק[ ]למקום ומתפלל

 וח. ב. עד שיכלה הריח.הביא שני ביאורים לגמ' זו: א. פוסק עד שיכלה הר )ד"ה המפהק(מאירי ה

 וחוזר הריח כלהשי עד ממתין, מלמטה רוח ממנו ויצא בתפלה עומד : היהשו"עכתב ה 

 . ומתפלל

 היה רוצה היה אם דהא הכול לגמור כדי שהה אפילו שפסק, ביאר שחוזר למקום )סק"א( מגן אברהםה

שביאר  )סק"ב(לבושי שרד ין בועי .)סק"ב( מ"בוכ"כ ה אונס. מחמת ההפסק כל היה לא כ"וא מיד, מתפלל

 חילת הברכה שפסק בה.שהה כדי לגמור את כולה חוזר לתשבמקום ש )קד, ה(ע"פ דברי מרן לקמן 

שמשום כבוד  (110ה פ"ח הע' )הליכות שלמגרש"ז אוירבך הש"ץ, דעת השליח ציבור שהפיח באמצע חזרת 

 .מן()וכעולה מתה"ד לק הבריות אינו צריך להפסיק ולהמתין עד שיכלה הריח

 סעיף ב':

 הנצרך להפיח באמצע התפילה 

 )כד:(שנינו בברכות 

 השיכל עד וממתין, מתעטשו אמות ארבע לאחריו מרחיק - להתעטש ובקש בתפלה עומד היה"

 וידוע גלוי, חלולים חלולים נקבים נקבים יצרתנו, עולם של רבונו: ואומר; ומתפלל וחוזר, הרוח

 "שפסק מקוםמ ומתחיל; ותולעה רמה ובאחריתנו, בחיינו וכלימתנו חרפתנו לפניך

שחוזר  (ג"פ סוף ברכות) תגדולו הלכות בעל כתבו בשם (מא' סי) ש"והרא (וכשיכלה ה"ד: טו) יונה ר"ה

  .(ואומר ה"ד שם) תוספותהשנראה שבא להשמיענו שחוזר למקום שפסק. וכ"כ  ב"ילתפילתו. וביאר ה

ומשמע  עצמו...". העמידל יכול ואינו הרבה ונצטער מלמטה רוח להוציא "בקש (יב ד,) רמב"םכתב ה

 מדבריו שרק אם אינו יכול יותר להעמיד עצמו מותר לו להוציא רוח.

כתב שאפילו  ב"ילה. והלתפי מיוחד מקום לו שיהיה צריך למקומו שהרי כתב שחוזר אבוהב י"מהר

 שם מקום השכינה קבעה וכבר להתפלל כבר שהתחיל הכא מקום מיוחד להתפלל, שאנילסוברים שא"צ 

  תפילתו. שם ולסיים ינהלשכ שקבע למקום לחזור צריך ולכך שכינה, ממקום נתרחק להתעטש וכשבקש
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הפחה ולא כשהיו מים בקא ביאר שהטעם שאומרים 'רבון העולמים' דוו (וכשיכלה ה"ד שם) יונה ר"ה

 חרפתנו לפניך וידוע גלוי ביה ינןדאמר ברכיו לדוג', הוא משום שדווקא באונס תקנוה, והיינו שותתים על

 ממנו. ליזהר יכול ואינו היה שאנוס להודיע ,וכלימתנו

ר שהוא משום שאפשר ראינו מי שדקדק בזה, ואפשכתב שכיום לא  (טז סימן) הדשן תרומתבשו"ת 

ינו יכול להעמיד עצמו, לא ברור להעמיד עצמו עד סיום התפילה ואין בזה איסור 'בל תשקצו'. אך מי שא

 שירגישו הציבור מפני ברבד ומתבייש מתבזה שהיה מדוע לא ירחיק ד' אמות, אלא אפשר שהוא מטעם

 לפני בעמדו נקי גופו שאין םרבי ירגישו אם ביותר ויתבייש שיתבזה ציבור שליח הוא אם וכ"ש בדבר,

קן אלא כשמרחיק ד' אמות שאז ובכה"ג א"צ לומר 'רבון העולמים' שלא נת הבריות. כבוד וגדול הקב"ה

תקן דוקא ביחיד ולא למתפלל נוכלימתו. ומשמע שתיקון אמירת 'ריבון העולמים'  שתווב מורגש ונראה

  בציבור.

 הולך, עצמו העמידל יכול ואינו הרבה ונצטער מלמטה רוח ממנו לצאת : בקששו"עכתב ה 

 יצרתנו, העולמים בוןר: ואומר, הריח שיכלה עד וממתין הרוח ומוציא אמות ארבע אחוריו

 בחיינו וכלימה חרפה, ווכלימתנ חרפתנו לפניך וידוע גלוי, חלולים חלולים נקבים נקבים

. ה"פ' סי ל"וע: תבכ רמ"אוה. שפסק למקום וחוזר למקומו וחוזר, במותנו ותולעה רמה

 צריך אין, גדול ביוש ליה דהוי בצבור כשמתפלל אבל, בביתו כשמתפלל מיירי זה דכל א"י

. נוהגין וכן, הריח נוממ שיכלה עד ממתין רק, הרבון יאמר לא וגם לאחוריו כלל להרחיק

 . (הדשן תרומת)

על מקומן, כי אסור להפיח  שעכ"פ יראה להזיז התפילין ולנתקן שלא יהיו מונחים )סק"ג( מ"בכתב ה

 כתב שיחלוץ התפילין. )ס"ג(ערוך השולחן בתפילין. גם ה

הפסיק בתפילה, אלא יש להרהר עולה שאין לומר 'רבון העולמים' בפה כדי שלא ל )אות יג( כה"חמדברי 

לומר את הנוסח הזה בפה ממש,  מבואר שצריך סי' יג אות ג()יבי"א ח"ה  גרע"ימדברי ה אךאותו בלב בלבד. 

 כפשט השו"ע, ואין בכך משום הפסק.

 

 

 סעיף ג':

 המתעטש בתפילתו למטה ולמעלה 

  )כד:(שנינו בברכות 

; למטהמ - כאן, מלמעלה - כאן....רמכוע שהוא ניכר: אומרים ויש, לו רע סימן - בתפלתו המתעטש

 המתעטש: תלמודאי וליכ כי לי ותקילא, המנונא רב בי לי אבלעא מילתא הא: זירא רב דאמר

 "מלמעלה רוח נחת לו ושיןע כך מלמטה רוח נחת לו שעושים כשם, לו יפה סימן - בתפלתו
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כתב שאם הוא הפחה בלא קול, לא.  ות א(א)ברכות פ"ג סימן לט  מעדני יו"טה. בקול מפיח - : למטהרש"יופ

 סובר שאין חילוק, וגם בלא קול צריך להרחיק. )סק"ו( מגן אברהםוה

 לו פהי סימן, מלמעלה; לו רע סימן, מלמטה בתפלתו : המתעטששו"עכתב ה. 

כתב שבהפחה שאין בה ריח רע כלל אינו חוזר לאחריו ואינו אומר 'רבון העולמים', וכ"כ  מור וקציעהב

 .)חיי שרה אות ד( עוד יוסף חיבספר 



 

 
 

 דיני הפסקה בתפילה -סימן ק"ד 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 הפסקה בדיבור ובהליכה 

 )לב:(שנינו בברכות 

 למלכי אבל ישראל מלכיל אלא שנו לא: יוסף רב אמר. ישיבנו לא בשלומו שואל המלך אפילו"

 מפסיק יהא לא - כנגדו בא קרון ראה, כנגדו בא אנס וראה המתפלל: מיתיבי. פוסק העולם אומות

 מקצר לקצר אפשר ,לקצר אפשר דלא והא לקצר דאפשר - הא: קשיא לא -! ועולה מקצר אלא

 שלום לו ונתן אחד גמוןה בא, בדרך מתפלל שהיה אחד בחסיד מעשה: רבנן תנו. מפסיק לא ואי

 כתוב והלא, ריקא: לו אמר תפלתו שסיים לאחר. תפלתו שסיים עד לו המתין, שלום לו החזיר ולא

 למה שלום לך נתתיכש, לנפשתיכם מאד ונשמרתם וכתיב נפשך ושמור לך השמר רק בתורתכם

 המתן: לו אמר? מידי ךדמ את תובע היה מי בסייף ראשך חותך הייתי אם? שלום לי החזרת לא

 שלום לך ונתן חברך ובא םוד בשר מלך לפני עומד היית אילו: לו אמר. בדברים שאפייסך עד לי

 חותכים היו: לו אמר -? לך עושים היו מה ,לו מחזיר היית ואם. לאו: לו אמר -? לו מחזיר היית -

 ודם בשר מלך לפני עומד שהיית האת ומה; וחומר קל דברים והלא: לו אמר -. בסייף ראשי את

 שהוא הוא ברוך הקדוש המלכים ימלכ מלך לפני עומד שהייתי אני, כך - בקבר ומחר כאן שהיום

 חסיד אותו ונפטר, הגמון אותו ייסנתפ מיד! וכמה כמה אחת על - עולמים ולעולמי לעד וקיים חי

 "לשלום לביתו

 רכה וסופה. עוד הביא את דבריפירש ש'אפשר לו לקצר' הכוונה שיאמר תחילת הב (לא ה"ד. כג) ה"ר יונה

 מפני או החמור מפני ירמעב זה הרי ופלטיא בסרטיא ומתפלל עומד "היה (א"ה ה"פ ברכות) הירושלמי

 לו אין אחר לצד בשיתרחק להנצל שיכול דהיכא דמשמע תפילתו", ופירש את יפסיק שלא ובלבד הקרון

 אפשר אי שלום להשיב לו ישש דכיון משום ,פוסק העולם אומות מלכי גבי שאמרו ומה ולדבר, להפסיק

 להפסיק יצטרך שלא כדי יתרחק בזה וינצל אחר לצד להתרחק יכול היה מתחלה אם אבל דיבור, בלא

 .)סימן יב( רא"שבדיבור. וכ"כ ה

 מלך אבל; ישיבנו אל, בשלומו שואל ישראל מלך ואפילו. בתפלתו יפסיק : לאשו"עכתב ה 

, אליו שיגיע קודם הוסופ הברכה תחלת שיאמר דהיינו לקצר לו אפשר אם, כוכבים עובדי

 . יפסיק, לו אפשר אי םוא, בדיבור יפסיק ולא יטה, הדרך מן שיטה לו אפשר אם או; יקצר

שתי אפשרויות, או לקצר בתפילתו או לזוז מעט לו יש  ,אדם שבא לפניו מלך ממלכי הגוייםמרן כתב ש

סוברים שעדיף לקצר בתפילתו  )סק"א( אליה רבהוה )ד"ה היה( ב"חה אךכדי שלא יפגוש את המלך בדרכו. 
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כתב שיש להתיישב בזה, משום שהליכה לצורך  )א"א סק"ב( פרי מגדיםמאשר לעקור ממקומו. אבל ה

 .)אות י( כה"חוכן נקט  התפילה לא הוי הפסק, וא"כ מדוע שיקצר?!

 .)סק"ב( מ"בהעיר שמשום הפסד ממונו אין לו להפסיק. וכ"פ ה )סק"א( מגן אברהםה

 בתפלה דבר איזה ששכח כגון יתפלל איך דין באיזה ונסתפק בתפלה העומד ט("ס ה"כ )כלל חיי אדםה כתב

כתב  )סק"ב( מ"בע. וה"צ ןהדי לשאול מותר ואם ,בספר שם ולעיין מיוחד למקום ממקומו לילך מותר

ולאחר  בור כדי לשאול את הדין.אסור להפסיק בדי )ילקו"י הל' תפילה סנ"ב( גרע"יאך לדעת ה שנ"ל שמותר.

תחילה הוא מקומו הקבוע, שאם המקום שבו עמד להתפלל ב )טז, סז( אליהו גר"משעיין בספר, דעת ה

 פילתו.תיחזור לשם, ואם לאו, ישאר במקום שבו הוא נמצא עתה, ושם יגמור את 

 השתקת ילדים קטנים בתפילה 

 אף השוחק תינוקל בפיו לדבר שאסור ימן ס()שו"ת כת"י ס מולכו י"מהר בשם ג(-)אות אהברכ"י  כתב

)תשובת כת"י סימן  חביב בן ם"רמה כ"וכ, התינוק שישתוק כדי בידיו לרמוז מותר אבל, בתפלתו שמטרידו

 עצמו ירחיק ומטרידו וחקש ועודנו התינוק שישתוק אופן עשה כבר שאם ,מולכו י"מהר עוד כתב .ח(

 ל"והו כראוי, תפלתו לכוון ליכו אינו שמטרידו וההיתר לרמוז כאן הוא משום שמחמת ידבר. ולא ממנו

 קדיש באמירת עליו יןממת ץ"והש בתפלה שעומד נכבד שאדם שע"תולמד מכך ה עצמה. התפלה צורך

 לו מותר בתפלתו, וידתמטר זו ומחשבה צבוראד טרחא מחמת עליו שימתינו בכך מרוצה אינו והוא

ואם אינו  .)סק"א( מ"ב. וכ"פ הדמי ומטרידו שוחק וכתינוק עליו ימתין ולא כדרכו שיתפלל ץ"לש לרמוז

שאינו  )ילקו"י הל' תפילה סכ"ג( "יגרעטרוד מכך שהש"ץ ממתין לו, אלא שכוונתו למנוע טורח ציבור, דעת ה

 רשאי לרמוז לש"ץ שיתחיל את התפילה.

שמותר אף  כתה פי"ב הע' ר()תפילה כהלגרש"ז אוירבך אם אין אפשרות להתרחק מהילד המפריע, דעת ה

שמותר אף להשמיע קול  סק"ג() כה"חלהפסיק לשם כך בדיבור, וכתב לגשת אליו ולהשתיקו, אבל אין 

)ח"ב אור לציון לתו, דעת הכדי להשתיקו. ואם עושה כן כדי לחנך את הקטן ולא מפני שמפריע לתפי

 שאסור אפילו לרמוז לו. פמ"ה אות לא(

שמותר לאב  עמ' ג( 12א גליון )אליבא דהלכתגרי"ש אלישיב ואם התינוק מפריע ליתר המתפללים, הורה ה

 לצאת עמו החוצה. 

 

 

 ב': סעיף

 המתפלל ובאה בהמה כנגדו 

 )שם(שנינו בירושלמי 

 ובלבד, ומפני הקרון מורהח מפני מעביר זה הרי בפלטיא או ומתפלל באסרטיא עומד היה: "תני

 תפילתו" את יפסיק שלא
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שכשהיה מתפלל בינו  )ברכות לא.( הביאו את מנהגו של ר' עקיבא (מפני ה"ד: כב) יונה ר"הו )סימן ג( רא"שה

והשתחויות, ולכאורה כיצד עקר  לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו והיה מוצאו בזוית אחרת מרוב כריעות

 ה"ד. לא) תוספותה אך. להתפיה שלאחר ממקומו באמצע התפילה? לכן פירשו שהיה נוהג כך בתחנונים

 וץ זה.לא קיבלו תיר (ומוצאו

 יפסיק ולא דרךה מן יטה, כנגדו קרון או בהמה ובאה בדרך מתפלל : היהשו"עכתב ה ;

 שלאחר תחנוניםב הוא כ"אא, תפלתו שיגמור עד ממקומו לצאת אין, אחר בענין אבל

 . התפלה

קמן הסובר שאין הליכה מהווה סוברים שהרא"ש חולק על דעת רבנו יונה ל ה( )אות א"גרוה א(")סק ז"טה

השליך את הנחש כיון הפסק, שלדעת הרא"ש ההליכה חשובה להפסק. לכן פסק הט"ז שאין ללכת ל

פילה כשכורעים בסדר שאין לש"ץ לעקור בת )תרכא, ד(שאין סכנה, ותימה על הרמ"א שפסק לקמן 

שההליכה אינה מהווה  משמע שאין ביניהם מחלוקת ב"חומה ב"יהמ אךעבודה, וכאן פסק שמותר. 

 הפסק, אלא שלכתחילה אין לצאת ממקומו.

 למצוה רגליו עקר אם יסורא אין שלום עושה שאמר קודם התפלה שסיים לאחר )סק"ב( עולת תמידה כתב

 קצת זה םחושבי שהעולם מלכנו, אבינו שאומרים בעת הקודש ארון לפתיחת אותו שכיבדו כגון קצת

 וגו'. לרצון יהיו לכן קודם לומר דיש נראה מ"דמ )סק"ט( מ"בלמצוה. אך כתב ה

מו ולא שהה כדי לגמור את שבדיעבד אם יצא ממקו )מש"ז סק"א(פרי מגדים וה )סק"ד( אליה רבהכתבו ה

 ת הברכה.תחילבה ולא מיתיתחיל אח"כ מאותה ה ,כולה, כל זמן שלא הפסיק בדיבור

 ג': סעיף

  כרוך על עקבונחש 

 )לג.(שנינו בברכות 

 "פוסק – עקרב אבל, נחש אלא שנו לא: ששת רב אמר. יפסיק לא עקבו על כרוך נחש אפילו"

 :)ה, א(ואיתא בירושלמי 

 עקרב אבל נחש אלא שנו לא: רבי יוסי בשם חונה רבי. יפסיק לא עקיבו על כרוך נחש "אפילו

: אמר אילא רבי. [ונושך וחוזר ונושך, כלומר דרכו לנשוך תמידמכה ] ומחייא דמחייא וחזרה? למה, מפסיק

 יפסיק ובלבד שלא, מלפניו מסתיר זה הרי כנגדו ובא מרתיע היה אבל אם כרוך אלא אמרו לא

ערוד, והוא ]חברבר  ובא ומתפלל עומד שהיה דוסא בן רבי חנינא על עליו אמרין. [תפילתו בפיו את]

 אי אמרו, חורו פי על מת מוטל חברבר אותו ומצאו והלכו, [תפילתו את הפסיק והכישו ולא מסוכן מאוד

 דהדין חברבריא עיסקיה מה. דוסא בן חנינא רבי את שנשך לו לחברבר ואי חברבר שנשכו לאדם לו

 בר למיא קדים חברברא ואין, מיית חברברא - למיא קדים נשא בר אין, נשא לבר נכית הוות כד

 בתפילה מתכוין לבי ממה שהיה עלי יבא להן אמר הרגשת לא רבי: תלמידיו לו אמרו -. מיית נשא
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 [שיקדים הוא למים] רגליו כפות תחת מעיין ה"הקב לו ברא בר אלעזר יצחק רבי אמר. הרגשתי אם

 ויושיעם" ישמע שועתם ואת יעשה יראיו רצון מה שנאמר לקים

 ר שיפסיק בדיבור.בדיבור, מאשמהירושלמי עולה שאם יכול עדיף לעקור ממקומו ללא הפסקה 

כדי להשליך את הנחש מעליו,  הסיק שאע"פ שאין להפסיק בדיבור יכול ללכת (ואפילו ה"ד. כא) יונה ר"ה

לה כיוון אחר, לפיו רק אם עו )ו, ט( רמב"םמה אמנםמקום".  בשום הפסקה שנקראת הליכה מצינו "שלא

פשות אסור לו להפסיק כלל, שאם אין סכנת נ ישנה סכנת נפשות ממש יכול להפסיק ולברוח, אך משמע

ר את דבריו, שהליכה בשונה מרבנו יונה שכתב שלא מצינו הליכה החשובה להפסק. אפשר להסבי

יבוא וכד', ולכן אין לעקור וממקום התפילה תמיד מהווה את סיום התפילה לעניין השוכח לומר יעלה 

 ממקומו ללא צורך אמיתי.

ו את דברי הירושלמי להלכה, שאם הביא (יג' סי) ש"ראוה (שנו לא ה"ד. כג) יונה ר"ה, (אבל ה"ד. לג) תוספותה

 הנחש היה כעוס ומוכן להזיק, פוסק.

 כדי אחר למקום לילך כולי אבל: רמ"א), יפסיק לא, עקבו על כרוך נחש : ואפילושו"עכתב ה 

, להזיק יותר מועד הואש לפי, פוסק, עקרב אבל; (עומדין אין פרק ריש י"מרגלו. הר הנחש שיפול

 . פוסק, להזיק ומוכן כעוס שהוא ראה אם, נמי ונחש

)וכן נקט  הליכה לא נקרא הפסקשלא יפסיק הכוונה בדיבור, אבל ע"י הליכה מותר, ש ביאר (י"סק) ב"מה

 .)אות ו( לכה ברורהה. וכ"פ ב)באור הלכה ד"ה לא יפסיק(. והיינו כשיש צורך גדול אות כא( כה"ח

 ד': סעיף

 ראה שור בא כנגדו 

 )לג.(שנינו בברכות 

 ומשור, אמה חמשים תם משור מרחיקין: אושעיא רב דתני, פוסק שוורים ראה: יצחק רבי אמר"

 "עיניו כמלא - מועד

 שלנו בשוורים אבל זיקיםמ שהיו שלהם בשוורים היה שזה ואפשר (מרחיקין ה"ד ב"ע שם) יונה ר"ה כתב

 לפסוק. צריך אין המסורסים

  (להזיק רגיל שאינו תם' פי) תם משור שמרחיקין, פוסק, כנגדו בא שור ראה : אםשו"עהכתב 

 שאינם מוחזקים ההוא וםשבמק שוורים ואם; עיניו מלא, (להזיק שרגיל' פי) וממועד, אמות' נ

 . פוסק אינו, מזיקים

 ה': סעיף

 להיכן חוזר כשהפסיק בתפילה 

בתפילתו, האם חוזר לראש, או לתחילת הברכה, או שמא נחלקו הראשונים מה דינו של אדם שהפסיק 

 יכול להמשיך ממקום שפסק?
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ולה חוזר לראש, אך מביא מביא את דעת הרי"ף שאם שהה כדי לגמור את כ :ירושלמי( ה")ד א"רשב. א

 וזרח -: ב"י מו(' סי ת")שו ד"ברא. בשפסק.  למקום חוזרשלדעת הראב"ד שתלה הדבר האם יש דיחוי, כאן 

י זיד, אבל בסתם הפסקה חוזר למקום שפסק אפילו אם שהה כדרק אם שח במ -התפילה. ב"ח  לראש

 .בה שפסק הברכה חוזר לתחילת :אבל( ה")ד תוספות. ג לגמור את כולה.

 לאו ואם; ראשל חוזר, כולה את לגמור כדי שהה אם, שפוסק מקום : בכלשו"עכתב ה ,

 חוזר, באחרונות אםו; לראש חוזר, ראשונות' בג פסק ואם; בה שפסק הברכה לתחלת חוזר

 . לרצה

ך לחזור לראש ולהתפלל סובר שאם לא חזר לראש, אלא למקום שפסק וגמר תפילתו, צרי פרי חדשה

יף שטוב שיעשה תנאי של , והוס)אות ח( הלכה ברורהבו )משפטים ה( עולם הליכותבכל התפילה. וכ"פ 

בל אונס ליסטים וכה"ג יצא א, שדווקא כשהיה אונס גמור, סייג )אלף המגן סק"י( מגן גיבוריםנדבה. ה

 בדיעבד, דאולי הלכה כדעת האומרים שזה לא נקרא אונס.

 אולם. )משפטים ה( יכות עולםהלשאפילו שהה בשתיקה בלא דיבור דינא הכי. וכ"כ ב )ס"ק יג( מ"בכתב ה

ך הפסק בשתיקה בלבד, אסובר שרק אם הפסיק בדיבור צריך לחזור לראש התפילה,  )אות כח( כה"ח

 אפילו אם שהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר לראש.

וזר לראש אא"כ היתה השהיה לגבי ק"ש שאינו ח )סימן סה(כתב שלפי דברי הרמ"א לעיל  )ס"ק טז( מ"בה

מיירי באונס, לגבי עקרב ובא  שכאן ג"כ "ז, מג"א()פרישה, טמחמת אונס, ה"ה כאן לענין תפילה. אך י"א 

ההפסק מחמת שהוא עצמו לא  שזה אינו נקרא אונס, כי אם בשהיה )ב"ח, עול"ת ועוד(שור כנגדו. וי"א 

שבתפילה גם אונס אחר  סה סק"ב( )סי' מגן אברהםהיה ראוי לתפילה, או שהמקום לא היה ראוי. והכריע ה

 מת אונס חוזר לראש.ם הסוברים שבתפילה גם אם שהה שלא מחחשוב לאונס, שהרי יש מהראשוני

ה בתפילה כדי לגמור את שאף מי ששה )משפטים ה( עולם הליכותו )אות כח( כה"חולעניין הלכה נקטו 

 כולה שלא מחמת אונס, חוזר לראש התפילה.

 רשאי אינו הברכה שליםשה כיון הברכה לתחלת חזר לא אם שבדיעבד )כלל כה דין יא( חיי אדםה כתב

 חשיב לא כולה את לגמור שהה לא אם הדין סובר שמעיקר )שלטי גיבורים סק"ג( גבורים מגןוה לחזור.

 רק חוזר אינו גווני דבכל סובר אגר"ה. )מה, לא( אור לציוןוכן נקט ה שפסק. למקום רק חוזר ואינו הפסק

 התפלה. לראש חוזר דאז אונס ומחמת כולה לגמור ששהה לא אם בלבד שפסק המקום לאותו

 אך הברכה, כשסיים אש, דוקאשאם פסק בג' ראשונות חוזר לר)ס"ק כא(  מ"בוה יד( ,כה) חיי אדםה וכתב

 לשון. תיקון לאא חזרה נקרא לא באמצעש ,הברכה אותה לתחלת חוזר ברכה באמצע הפסיק אם

 ו': סעיף

 המדבר באמצע התפילה 

לחזור לראש  צריך להבתפי שח שאם שלמה ר"ב גרשום ר"ה הביא בשם (קיט' עמ) אבודרהם דוד ר"ה

 . ד"ראבה בשם (צב' סי תפלה) חיים בארחות וכ"כ משום שכל י"ח ברכות כברכה אחת דמו.
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ין הפסקה במזיד להפסקה העיר שמדברי הראשונים לעיל לא משמע כך, ואע"פ שיש לחלק ב ב"יאך ה

 ט"זה הפסקות. שאר כדין רהחז לענין תפילהב שח ברשות, נראה שאין לחייבו לחזור לראש. ולכן דין

סיימה, האם השיחה גורמת וביאר שספקו של ר' גרשום הוא האם אדם שהפסיק והמשיך תפילתו  )סק"ג(

וא שצריך לחזור, או שמא לכך שהתפילה תתבטל או לא. האם ההפסקה חשובה כמו שלא אמר יעלה ויב

פסק. וע"ז השיב ר' גרשון ההדין כאן קל יותר שהרי התפלל כל התפילה כתקנה ובשלמות, אלא שעשה 

בלבד שצריך  רכותפסק מבטל את אותה הברכה שהפסיק בה וחשוב הדבר כאילו אמר י"ז בשהה

לו מיד אחר הברכה, אלא גומר להתפלל שוב. ולדעת הט"ז אם שח בין ברכה לברכה, לא צריך תיקון אפי

 .)ס"ק כה( מ"בתפילתו. וכ"פ ה

 בתפלה שח םא. ינןמשער בקורא, כולה את לגמור כדי שהה אם דאמרינן : האשו"עכתב ה ,

 . זה בסימן האמורות ההפסקות כדין חזרה לענין דינו

ים שחוזר לראש. והעיר סובר אדם חיי, )סק"ו( אברהם מגן, ב"חאדם ששח במזיד באמצע התפילה, ה

סובר לברכה, אך הט"ז  ה גם אם שח בין ברכהשלשיטתם חוזר לראש התפיל )ד"ה דינו(באור הלכה ה

ין שוגג למזיד. ואם שהה כדי בשאין חילוק  גר"א, )סק"ג( ט"ז, שו"עדעת ה אךשבכה"ג א"צ לחזור כלל. 

 ה הברכה שהיה בה.הרבה, חוזר לראש אות ה חוזר לראש התפילה, ואם לא שההלגמור את כול

 ז': סעיף

 הפסקה לקדיש ולקדושה 

  :(כא)שנינו בברכות 

, מפסיקין אין לכל.. אמר דימי רב אתא כי? מבורך הגדול שמו ליהא להפסיק מהו: להו איבעיא"

 "כותיה הלכתא ולית. וסקפ - מרכבה במעשה עוסק שאפילו, מבורך הגדול שמו יהא מן חוץ

 צ"ש שאומר למה ויכוין ישתוק אלא, לקדושה ולא לקדיש לא פוסק : אינושו"עכתב ה ,

' סי ה")תפוסק  ינוא, תורה לספר וקראוהו בתפלה עומד : היהרמ"אכעונה. וכתב ה ויהא

 . (ה"קפ

ינו כשח במזיד, ולדעת שאם פסק לעלות לתורה, וה"ה לקדיש וקדושה, ד )סק"ח( מגן אברהםכתב ה

)א"א פרי מגדים וה )סק"י( בהאליה רהפוסקים שחוזר לראש, ה"ה כאן. ואם סבר שמותר להפסיק, כתבו ה

 שוגג ואינו חוזר לראש.שחשוב ל סק"ח(

)אשי ישראל  גרש"ז אוירבךרה הוכן הו סימן כא סוף אות ב()ח"ד  משה אגרותבשעת ברכת כהנים, כתב בשו"ת 

גרצ"פ וה האיש ח"א פכ"ג ס"ז( )אשרי גרי"ש אלישיב, דעת המאידךשצריך לשתוק ולהקשיב.  פל"ב הע' נה(

שרשאי להפסיק, אך  )ז, יב( ומרא יביעשאין צריך להפסיק. וכ"פ בשו"ת  )רבבות אפרים ח"ג סימן עג(פראנק 

ך בתפילתו אלא ישתוק וישמע אולם אם הגיע לחתימת ברכת מודים יחד עם הש"ץ, לא ימשי אינו חייב.

)ולדעת האול"צ ח, יא לא כה ברכת כהנים, ואף יענה אמן אחר ברכת המצוה ואחר כל אחד מפסוקי הבר

 .יענה אמן אחר ברכת המצוה(
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שלכתחילה לא ישתוק  ()א, נט צבי הרשמונה עשרה, כתב בשו"ת תפילת ואם שומע הבדלה באמצע 

כתב שיתכן ורק בין ברכה  )שש"כ פ"ס הע' מו( גרש"ז אוירבךבאמצע התפילה כדי לשמוע ההבדלה, וה

ן שהפסק זה יותר חמור לברכה יכול לשתוק ולהקשיב כדי לצאת י"ח, אבל לא באמצע ברכה, שיתכ

 מכיון שחיוב ההבדלה חמור יותר מקדיש וקדושה. 

 ח': סעיף

 דושה קודם 'אלהי נצור'עניית דברים שבק 

 לענות יכול, נצור אלהי קודם, ברכות ח"י שסיים אחר :)סימן קכב( עפ"ד הטור שו"עכתב ה 

 .(קכב מןסי ל"וע. שאלהי נצור אינו אלא מתחנונים שלאחר התפילה טור:) וברכו וקדיש קדושה



 

 
 

 דין המתפלל ב' תפילות -סימן ק"ה 
 ובו סעיף אחד

 המתנה בין התפילות 

 )ל:(שנינו בברכות 

: אמר וחד; עליו דעתו ונןשתתח כדי: אמר חד, חסדא ורב הונא רב? לתפלה תפלה בין ישהה כמה"

 ומאן'; ה אל ואתחנן: כתיבד - עליו דעתו שתתחונן כדי דאמר מאן. עליו דעתו שתתחולל כדי

 "משה ויחל דכתיב - עליו דעתו שתתחולל כדי דאמר

 והיא; חילוי לשון - שתתחולל .תחנה בלשון דבריו לערוך מיושבת דעתו שתהא - שתתחונן: רש"יופ

 .פליגי בעלמא בלישנא אלא, היא

שיעור הליכת ארבע  מובא שהמתפלל שחרית יכול להתפלל מוסף לאחר ששהה )פ"ד ה"ו(בירושלמי 

 ר"ה וכ"כ אמות ארבע ךהלשי כדי שצריך להמתין בין תפילה לתפילה (כדי ה"ד) תוספותאמות. וכ"כ ה

 .(כמה ה"ד: כא) יונה

בתחינה 'כדי שתתחונן דעתו  שהאדם יכול להתפלל שוב ניו, מהבבלי נראה שצריך לשהות פרק זמןעל פ

 ו כתפילה אחת. עליו'. ומהירושלמי עולה שמטרת ההפסק בין התפילות הוא כדי שלא ירא

דברי הבבלי  אלא פוסק את לא מביא את שיעור ההפסק של ד' אמות כשאר הראשונים, )י, טו(רמב"ם ה

זו אלא ישהה בין תפלה  כל המתפלל שתי תפלות אפילו שחרית ומוסף לא יתפלל זו אחרכפשוטם: "

שדי בין שחרית למוסף  ". ונראה שבא לאפוקי מדברי הירושלמי הסוברלתפלה כדי שתתחונן דעתו

 וך ד"א.בהפסק של כדי היל

 אמות' ד הילוך כדי לזו זו בין להמתין צריך, זו אחר זו, תפלות שתי : המתפללשו"עכתב ה ,

  .תחינה בלשון להתפלל מיושבת דעתו שתהא כדי

לדין חזרה למקום  תוגענ כתב שההמתנה בין תפילה לתפילה אינה (ד מ"ב. וכ"כ ה)סק"ב מגן אברהםה

  שם צריך להמתין. שעומד במקום מתפלל אלא למקומו לחזור רוצה אינו תו, ולכן אפילופילת

התפלל מנחה ומתפלל ערבית העיר שדין המתנה בין תפילה לתפילה יתכן רק כאשר שכח ל )סק"א( מ"בה

העיר  )אות ג( כה"ח ה לתפילה.פעמיים, שהרי אם מתפלל מנחה פעמיים הרי הוא אומר 'אשרי' בין תפיל

 תפילת הלחש שלו לחזרת הש"ץ. שגם הש"ץ צריך להמתין שיעור זה בין

 מ"ב. וכ"פ ה'וגו שלום עושה ואמר רגליו שעקר אחר להיות צריך זה ששיעור פרי מגדיםוה ב"חכתבו ה

שהוא שתי שניות. )כא, ב(גר"מ אליהו שיעור כדי הילוך ד' אמות, כתב ה .)סק"ב( כה"חו )סק"ב(



 

 
 

 מן התפילההחייבים והפטורים  -סימן ק"ו 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 מי הם החייבים והפטורים מתפילה 

 )יז:(שנינו בברכות 

 המטה שלפני את; מטהה שלאחר ואת המטה שלפני את, חלופיהן וחלופי וחלופיהן המטה נושאי

 "התפלה מן פטורים ואלו ואלו, ביןחיי - בהם צורך המטה שלאחר ואת, פטורין - בהם צורך

 עוד להם שיש לפי: פירשו ורבותינו, היא דאורייתא דלאו - התפלה מן פטורין ואלו ואלו :י"רש ופירש

 . פטור לשון זה שאין נראה ולי, שהות

 יכולים ואינם מעומד התפללל צריך שבתפילה מפני נכון הוא היותר שהטעם כתב (אלו ה"ד: י) יונה ר"ה

 בו יתעכבו שלא ראשון בפסוק לעמוד די ,שמהלכין בעוד לאמרה שיכולים ש"ק אבל כך, כל לשהות

 וחייבין. מעט, אלא

ובפיה"מ  .התפלה" מן פטורין בהן צורך למטה שאין פי על אף המת את המלוין "וכל )ו, י( ם"רמבכתב ה

 חייב הוא בלבד לוותםל בא אבל העוזרים מן ולא המטה לשאת המזומנין מן כתב שגם אם לא יהיה

רבנו יונה בטעם  רמב"ם ע"פביאר את ה ב"חה הלב. טרדת מפני והטעם התפילה מן פטורים והכל ,ש"בק

 ללוות את המת. תפילה, שכולם פטורים משום שטרודים להתפלל מעומד כיון שבאומהפטור 

 חייב ש"בק ייבשח וכל, מתפלה פטורים ש"מק הפטורים ע"פ הרמב"ם: כל שו"עכתב ה 

, ש"בק ייביםח שהם פ"שאע, בהם צורך למטה שאין, המת את מהמלוין חוץ; בתפלה

 . מתפלה פטורים

רץ שבשעה שהולכים הקשה, שיתפללו דרך הילוכם כמו המתפלל בדרך! ותי )סק"א( מגן אברהםה

 ול לקרות.חשובים כעוסקים במצוה ופטורים מתפילה. וחייבים בק"ש כיון שבקל יכ

 

 

 ב': סעיף6

 חובת נשים קטנים ועבדים בתפילה 

 )כ.(שנינו בברכות 

                                                   
 בחלק מהדפוסים סעיף א וסעיף ב מחוברים יחד.  6
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 ובמזוזה בתפילה וחייבין, התפילין שמע ומן מקריאת פטורין וקטנים ועבדים נשים: משנה"

 ובקר ערב בה וכתיב הואיל: דתימא מהו -. נינהו דרחמי בתפלה וחייבין: גמרא .המזון ובברכת

 "לן קמשמע - דמי גרמא שהזמן עשה כמצות, וצהרים

 לנשים אף ותקנוה, היא בנןומדר, היא שהטעם שחייבום בתפילה הוא מפני דרחמי )ד"ה וחייבין( רש"יפ

 .קטנים ולחנוך

כתב  סוכה לח. בתוד"ה מי() כפות תמריםבתפלה". ה חייבים וקטנים ועבדים "נשים )שם( רמב"םכתב ה

 שמסתימת דבריו משמע שחייבים בכל הג' תפילות.

 ע"מ שהיא פנימ, בתפלה חייבים ש"מק שפטורים פ"שאע, ועבדים : ונשיםשו"עכתב ה 

 . לחנכם חייבים, לחינוך שהגיעו וקטנים; גרמא הזמן שלא

יה 'מצות עשה שלא הזמן י תפילה היא מדרבנן ולא שייך לומר עלרתמה על לשון השו"ע, שה ב"חה

דאורייתא, ורק זמני מגרמא'. וביאר שאע"פ שתפילה היא מדרבנן מ"מ חובת התפילה עצמה היא 

סובר שתפילה היא  עשה ה( )ספר המצותרמב"ם התפילה אינם אלא מדרבנן ואסמכום אקראי. אך באמת ה

שמדאורייתא די בפעם  סק"ב()מגן אברהם מצות עשה מהתורה, דכתיב 'ולעבדו בכל לבבכם'. והעיר ה

בוקר ות משום שאומרות מיד בא' ביום ובכל נוסח שירצה, ולכן נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמיד

 ייבום יותר. סמוך לנטילה איזו בקשה, ומדאורייתא די בזה, ואפשר שגם חכמים לא ח

 בתפלה חייבין ועבדים שיםנ "ולפיכך )פ"א ה"ב(אלא שיש להעיר עמ"ש המג"א בדעת הרמב"ם, שהרי כתב 

 יום בכל ומתפלל מתחנן םאד שיהא הוא כך זו מצוה חיוב אלא גרמא הזמן שלא עשה מצות שהיא לפי

 כך ואחר ובתחנה בקשהב להם צריך שהוא צרכיו שואל כך ואחר הוא ברוך הקדוש של שבחו ומגיד

סדר התפילה הוא בין לאנשים ומשמע ש .כחו" לפי אחד כל לו שהשפיע הטובה על' לה והודיה שבח נותן

מב"ם שמצות התפילה ע שהעיקר כדעת הר)ומדברי הגרע"י ביחו"ד ג, ז, והאול"צ ז, כד משמ ובין לנשים והוי מהתורה

כון שיתפללו כל נוסח תפילת שמונה פסק שיותר נ )ג, ז(יחוה דעת ו )ו, יז( אומר יביע. ובשו"ת היא מהתורה(

ים ושכחה אחד מהדבר שאישה שהתפללה )ו, יח(עשרה כמו שתיקנו חכמים. עוד כתב ביביע אומר 

התפילה עליה כחובה  ת לחזור, מכיון שבשעה שהתפללה נעשתההמחייבים לחזור ולהתפלל, חייב

 .חזור אם טעה()כדאמר רב בברכות ל: שתפילת ערבית רשות, ואם התפלל שויה עליה כחובה וחייב ל

תפילת שחרית ומנחה באת הנשים  שדעת רוב הפוסקים לחייב מגן אברהםעפ"ד ה כתב )סק"ד(מ"ב ה

. ולכן יש להזהיר סימן יד()שאגת אריה חמים, ושכן הכריע הכמו אנשים, הואיל ותפילה היא בקשת ר

יאמרו שמע ישראל עכ"פ. לנשים שיתפללו שמונה עשרה, ונכון ג"כ שיקבלו עליהם עומ"ש דהינו ש

גם  להתפלל. היא רשות א"צה. אבל תפילת ערבית שויאמרו ג"כ אמת ויציב כדי לסמוך גאולה לתפיל

 גרע"ידעת ה אךחרית ומנחה. שבות להתפלל בכל יום שתי תפילות, פסק שנשים חיי )ז, כד( אור לציוןה

 .שנשים חייבות להתפלל רק תפילה אחת ביום, ועדיף שיתפללו שחרית )שם(

 גרש"ז אוירבךוה )שיחות החפץ חיים ח"א אות כז( חפץ חייםאישה הטרודה ומטופלת בגידול ילדיה, דעת ה

דיה כתב שאישה המטפלת ביל )ז, כד( אור לציוןוה ילה קצרה.שתאמר איזו תפ )הליכות בת ישראל פ"ב הע' י(
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פטורה מן התפילה, ואף אינה צריכה לה תשלומין. והוסיף, דה"ה לאיש  כל היום ואין לה פנאי להתפלל,

 שאשתו אינה בבית, והוא זה שמטפל בילדיו.

טורות, ומ"מ אם ירצו להתפלל שפ )ברכות כו. ד"ה ושל מוספין( צל"חנשים בתפילת מוסף, כתב ה לגבי חיוב

 )אלף המגן סק"ד( גיבורים מגןבספר  אך. (ו-)ח"ב סימן ו אות ה אומר יביעמוסף הרשות בידן, וכ"פ בשו"ת 

 .)ז, כד( אור לציון, וכ"פ ה)רפו, ז( כה"חוכ"נ מדברי  פסק דחייבות.

תת להם לאכול קודם ל לשאע"פ שיש חובה לחנך את הקטנים להתפלל, יכו )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

 ה"ג לא החמירו בתינוק. כבהתפילה. וביאר המחהצ"ש שמכיון שהמאכל הוא היתר ורק הזמן אוסרו, 

 ג': סעיף

 דיני מי שתורתו אומנותו 

 )ט:, יא.(שנינו בשבת 

 תנא הא: גמרא .לתפלה יןמפסיק ואין שמע לקריאת מפסיקין, מפסיקין אין התחילו ואם: משנה"

 מפסיקין - בתורה וסקיןע שהיו חברים :דתניא. תורה לדברי אתאן סיפא -! מפסיקין אין רישא ליה

, וחביריו יוחי בן שמעון רבי וןכג אלא שנו לא: יוחנן רבי אמר. לתפלה מפסיקין ואין, שמע לקריאת

 "להולתפ שמע לקריאת מפסיקין - אנו כגון אבל. אומנותן שתורתן

ג שאין זמן להתפלל לאחר שמדובר בכה" (אמר ה"ד: ג שם) המאור ספר בשם (ואין ה"ד. ה שבת) ן"הר כתב

ד שהות להתפלל, דא"כ מדוע מכן, ואפ"ה רשב"י וחבריו פטורים מלהתפלל. וודאי אין מדובר שיש עו

 .(ןכגו ה"ד שם) תוספותה מדברי צריך להפסיק מהלימוד כדי להתפלל?! וכ"נ

 אבל; לתפלה ולא, ש"לק מפסיק, יווחביר י"רשב כגון, אומנתו שתורתו מי :שו"עכתב ה 

 .לתפלה בין ש"לק בין מפסיקים, אנו

 פוסק מ"ומ; ט"פ 'סי לעיל שנתבאר כמו, פוסק אינו, לאחרים לומד ואם :רמ"אכתב ה 

 ולקרוא להתפלל דייןע שהות לו ויש, עוברת השעה אין ואם; ש"ק של ראשון פסוק וקורא

 .(ן"הר בשם י")בכלל  פוסק אינו, ש"ק

 .)סק"ז( מ"בוכ"כ ה שיקרא ק"ש עם ברכותיה. )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

לפסוק כשלומד לאחרים. וכל  שגם אם יעבור זמן תפילה א"צ )א"א סק"ה( פרי מגדיםו )ס"ג( לבושה וכתב

פוסק אם אח"כ, הא לאו הכי  זה דוקא באופן שאם לא ילמדו עכשיו יתבטלו ולא יוכלו להתקבץ ללמוד

והמבטל  וסק אם יעבור זמן התפילה.שבכל גוני פ כתב )כלל טז דין ג( חיי אדםה אך. יעבור זמן ק"ש ותפילה

, וכ"נ דעת )סק"ח( מ"בן מצדד התפילה משום לימוד, אפילו לומד עם אחרים כל היום כאילו לא למד. וכ

  .)אות י( הלכה ברורהוכ"כ ב )ס"ק יז( כה"ח

 שמע קריאת זמן הגיע שכבר לאחר שגם אם התחיל ללמוד באיסור, דהיינו )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

 הכנסת לבית לילך רגיל ואינו בביתו לומד הוא אם תחלה, שיתפלל עד ללמוד להתחיל לו שאסור ותפלה

 רבה אליהוה עדיין. שהות שיש זמן כל ללמוד ורשאי להפסיק צריך אין התחיל כבר אם מ"מ להתפלל
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 מקום מכל לקרותה כך אחר זמן לו שישאר אף דאורייתא שהוא שמע קריאת דלענין פסק )סי' ע סק"ב(

 לומד הוא אם אבל בביתו לומד הוא אם זה וכל יחידי. לומד הוא אם כולה ולקרות תיכף להפסיק צריך

 לסמוך יש בודאי ש"ק זמן שהגיע קודם דהיינו בהיתר ללמוד שהתחיל אף בביתו אפילו או המדרש בבית

הסיק שאם  )ד"ה מי שתורתו(באור הלכה שהות. ה שיש עוד כל כ"אח אפילו להפסיק שלא א"הרמ ד"ע

יודע שלא יעבור זמן ק"ש א"צ להפסיק, ואם התחיל ללמוד ביחידות לאחר שהגיע זמן ק"ש, אם יתבטל 

 .)אות ט( הלכה ברורהמלמודו ולא ילמד כלל, אפשר שיש להקל. ובביהמ"ד א"צ להחמיר כלל. וכ"פ ב



 

 
 

 תפילת נדבההמסופק אם התפלל, ו -ק"ז  סימן
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 דיני ספק בתפילה ותפילת נדבה 

 )כא.(שנינו בברכות 

 ולואי: אמר יוחנן רביו. ללומתפ חוזר אינו - התפלל לא ספק התפלל ספק אמר אלעזר רבי"

 - שהתפלל ונזכר תפלהב עומד היה: שמואל אמר יהודה רב ואמר. כולו היום כל אדם שיתפלל

 צבור ומצא הכנסת לבית סונכנ התפלל: שמואל אמר יהודה רב ואמר. ברכה באמצע ואפילו, פוסק

 דאי: וצריכא. פללוית יחזור אל - לאו ואם, ויתפלל יחזור - דבר בה לחדש יכול אם, שמתפללין

 דמי צלי דלא כמאן צבור לגבי יחיד בלא, וצבור צבור או, ויחיד יחיד - מילי הני, קמייתא אשמעינן

 - לא אימא, בה דאתחיל התם אבל, בה אתחיל דלא משום - הכא אשמעינן ואי; לן קמשמע -

 "צריכא

פלל, היינו אינו רשאי לחזור שר' אלעזר אמר שבספק אינו חוזר ומת גאוןהביא בשם  )ד"ה הא(הרשב"א 

ינו חייב לחזור ולהתפלל פירש שא ראב"דה אךכבר התפלל ואיכא משום בל תוסיף. ולהתפלל דדילמא 

ל ככל שירצה, ולכן במקרה שלדעת ר' יוחנן מותר לאדם להתפל ,אם רצה לחזור רשאי. עוד כתב אבל

 של ספק חייב לחזור ולהתפלל.

מדבריו  .התפלל איבוד ואלכשמ והלכה, שפסק הלכה כר' יוחנן בספק בה"גכתב בשם  )ד"ה ולואי(רש"י 

א שמוסיף בה דבר. עוד עולה עולה שר' יוחנן חולק על שמואל, ולדעתו ניתן להתפלל תפילת נדבה לל

 שלדעת ר' יוחנן תמיד יכול להוסיף תפילה אפילו כשוודאי התפלל. 

שרק  ר' יוחנן סוברינם חולקים, ששר' יוחנן ושמואל א פוסק כשיטת בה"ג, אך סובר )תוספות ד"ה ורבי( ר"י

בר. ואם מסופק יכול דבמקרה של ספק רשאי להתפלל שוב. ומותר להוסיף תפילה רק כשמחדש בה 

 להתפלל שוב אפילו לא מחדש דבר בתפילתו.

תפלל אדם כל היום כולו היינו כתב הא דאמר ר' יוחנן הלואי שי )תשובות הגאונים שע"ת נו( רב האי גאון

פלל תפילת נדבה רק שמותר להת )א, ט( רמב"םכ"ד הדוקא ע"י חידוש, אבל בלא חידוש אסור. ו

 כשמחדש בה דבר.

פסק כר' יוחנן דאמר ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו, אך דוקא אם מתפלל כרשות ולא כחובה.  רי"ףה

 התפלל שכבר ונזכר בתפלה עומד היה שמואל אמר יהודה רב דאמר ותפילה זו היא כעולת נדבה. והא

הוא דוקא כשהתפלל אדעתא דחובה, ושכח שהתפלל וכעת מתפלל שוב  ברכה, באמצע אפילו פוסק

 שהוא בשחרית תמידין שני שמקריב כמי נמצא לגומרה בא שאם כחובה, פוסק אפילו באמצע ברכה
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 תפלת אלא כולו' היום כל אדם שיתפלל ובזה גם ר' יוחנן מודה, שלא אמר 'ולואי תוסיף, בל משום עובר

 כיוצ"ב אבל לא כחובה.ו תחנונים כגון נדבה

מז. ' עמ ב"ח מרי אבא לזכר )שעורים יק'סולוביצ ד"גריכדי להבין יותר את דברי הראשונים, נביא את דברי ה

 אדם יתפלל יכול"אומרת  לא.()המבאר באופן נפלא את מהלך הגמ'. הגמ'  הביאו בספר תורת אמך סוגיא ב(

דוע שיהיה מותר להתפלל יותר לכאורה מ'". תלתא וזימנין: 'ידי דניאל על מפורש כבר? כולו היום כל

ם, ובמה שונה התפילה משאר משלוש תפילות, הרי א"צ פסוק כדי ללמד שאין לברך ברכת המזון פעמיי

כן מי שמברך יותר ממה שצווה המצוות? וביאר שבכל המצוות חלות המצווה נובעת מהציווי האלוקי, ול

תר מפעם אחת. אבל התפילה י שבהגדרת הציווי אין מקום לברך יוהרי הוא מברך ברכות לבטלה, מפנ

תברך, ורק לאחר מכן חייבה אינה נובעת מחיוב אלא מצורך אנושי בסיסי לשפוך את שיחו לפני ה' י

פעמיים, שהרי הברכה הנוספת  התורה להתפלל. היוצא מכך שבברכת המזון לדוג' אין הו"א שיכול לברך

וק שילמד אותנו להתפלל רק ה אין מושג של תפילה לבטלה, ולכן צריך פסהיא ללא ציווי. אך בתפיל

 יוחנן(' ור ה")סודרא"ה תב הכשלוש פעמים. אך כעת קשה, א"כ מדוע אין להתפלל יותר משלוש פעמים? 

 מלך לפני שעה בכל אדם שיבא, ולהתפלל ולחזור להתפלל דהיא צלותא בתפלה כבוד דרך אינו"

 על דיבור הן ברכות לוואי, המלך עם דיבור היא תפילה ".ושהורשה לו שעות שקבעו אלא המלכים

רמונו בכל זמן שנרצה, ואנו ומכיון שבתפילה אנו מדברים עם המלך אין לנו רשות להתפרץ לא .המלך

. והעולה שרק אם יש ספק אם זה" מתיר"זקוקים להיתר להיכנס לפניו יתברך. סוגייתנו עוסקת בגדרי 

דם רק 'משלים חובות', חדש דבר בתפילתו יכול להתפלל שוב. מכיון שבספק אהתפלל, או רק כשמ

 ובהוספה בתפילה יש גילוי על צורך חדש להתפלל. 

לל תפילות נוספות ללא ע"פ האמור לעיל נבאר את שיטות הראשונים בדעת ר' יוחנן המתיר להתפ

לה נוספת רק אם יש לו ספק. תפי סוברים שר' יוחנן מתיר להתפלל ורבי( ה")ד תוספותהיתרים אחרים. ה

סובר שלדעת  רי"ףבתפילתו. ה סובר שר' יוחנן מתיר רק כשמחדש דבר והאי( ה"ד: יב י")תר גאון האי רב

מחדש בה דבר. לדעתו התפילות  ר' יוחנן מותר להתפלל תפילה נוספת גם כשאין לו ספק ואפילו כשאינו

יד. לכן לשיטתו הציבור אינו ילת נדבה המותרת תמכנגד הקורבנות, וכמו שיש קרבן נדבה כך ישנה תפ

 מתפלל תפילת נדבה משום שאין קרבן ציבור הבא בנדבה.

סוברים שר' יוחנן מתיר להתפלל  (צו צה' סי א")ח זרוע אורו ט("ה א"פ תפילה' )הל ד"ראב, ולואי( ה")ד י"רש

 תפילות תמיד וללא שום צורך בהיתר.

זר ומתפלל צריך להתנות, הסובר שאם חו הא. ובתשובות ח"א סימן צא()כא. ד"ה רשב"א שיטה נוספת של ה

 שאם לא התפלל זו לחובתו, ואם התפלל תהא לנדבתו.

 וסיעתו: ר' יוחנן סובר שמותר להוסיף  רש"י. א: 7מצאנו ד' שיטות בהסבר דעות האמוראים לסיכום

גם : תוספות. בתפילות ללא הגבלה, ושמואל סובר שרק אם מוסיף בתפילה מותר, או כשיש ספק. 

י ר' יוחנן וגם לפי שמואל מותר להתפלל רק אם יש לו מתיר. לר' יוחנן הספק מתיר, ולשמואל לפ

                                                   
ת האריכות שבדבריו. הרוצה לטעום "י האריך מאוד בביאור כל אחת מהשיטות, אך לא הבאנו את כל מהלך דבריו מפאהב 7

 ממתיקות דבריו, יעיין בבית יוסף.
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חולקים, ושניהם מודים שמותר להתפלל : רבי יוחנן ושמואל אינם ב האי גאון. רגהחידוש מתיר. 

: רבי יוחנן ושמואל אינם רי"ף. דתפילת נדבה רק כשיש לו מתיר של חידוש דבר בתפילתו. 

חולקים, ושניהם מודים שמותר להתפלל תפילת נדבה רק כשיש לו מתיר של קרבן נדבה. 

י שלא ייראה לשניהם אין צריך לחדש דבר בתפילת נדבה, אלא רק אם מתפלל עם הציבור, כד

 כמתפלל עמהם תפילת חובה.

 אבל; דבר שום חדשל צריך ואינו, ומתפלל חוזר, התפלל אם מסופק הוא אם :שו"עכתב ה 

 בנדבה ומתפלל חוזר, שחידו ידי ועל; חידוש בלא ומתפלל חוזר אינו, שהתפלל לו ברי אם

, התפלל כברש ונזכר, התפלל שלא דעת על להתפלל התחיל ואם, שירצה הפעמים כל

 . דבר בה לחדש יכול אפילו ברכה אפילו באמצע פוסק

 .)סק"ב( מ"בת. וכ"כ ההביא דברי הרשב"א להלכה, שיתנה קודם שיתפלל שני )סק"א( מגן אברהםה

ק בתפילה חוזר ומתפלל? לכאורה, כלל נקוט בידינו שכל ספק בדרבנן להקל, וא"כ מדוע כשיש ספ

תורת נדבה, וכשחוזר ומתפלל בשחוזר ומתפלל מפני ש'הלואי ויתפלל אדם כל היום'  )סק"ב( מ"בביאר ה

כתב שגם באופן  )אות ד( כה"חועל הספק אין צריך חידוש דאין לך חידוש גדול מזה שיוצא ידי ספקו. 

 שחוזר ומתפלל מחמת הספק נכון שיחדש דבר בתפילתו.

 דקבעוה ח,"י תפלת להתפללו ופק בערבית א"צ לחזוראם מס )דין ספק אם התפלל אות א( החיים דרךב כתב

 לכתחילה אבל ע."לכו ליוע חוב דאין רק משמע )א"א סק"א( ג"פמה מדברי אבל בספק. לא בודאי חובה

 היא מצוה לכתחילה מ"מ שותר ד"למ אפילו בערבית גם באמת כי בערבית גם ויתפלל שיחזור הוא נכון

ם "הרמב מלשון , ושכן משמעב()סק" מ"בוכ"כ ה בערבית. גם כחידוש נחשב ספיקו ידי שיצא מה וממילא

 דש דבר בתפילתו.חוהוסיף שעל הצד היותר טוב יראה ל. )י, ו(

ונים ולא לשם חובה, ביאר שהחידוש בתפילת הנדבה מראה על כך שתפילתו היא לשם תחנלבוש ה

ם יתפלל תפילה שלא לשם אביאר בדעת הטור שגם  ב"יובלא חידוש נראה שמתפלל שוב לשם חובה. וה

 יכר שהיא לשם תחנונים.נדבה אך גם לא לשם חובה, אם מחדש בה דבר שפיר דמי, דע"י החידוש נ

 .)סק"ד( מ"בדבריהם הובאו ב

ינם נוהגים כיום, מכיון שידוע תפלל שחוזר להתפלל אכתב שכל דיני ספק אם ה )כלל כז אות יז(חיי אדם ה

 אמנםן, ולכן יכול להתנות. אינן מכוונים דעתם, ומבואר בס"ד שצריך שידע שיכול לכוו שבזמן הזה

מהא דס"א, שכאן רוצה  ירחר לגמשהנידון בס"ד הוא נידון א דחה דבריו, מפני )ד"ה אם הוא(באור הלכה ה

ם ם לא נמצא רמז לכך שהיולהתפלל כדי לצאת ידי ספקו, ולא רק בשביל נדבה גרידא. ובכל הפוסקי

 )אות א( ברורה הלכה ,"ב סימן י אות ב()ח אומר יביע ,)משפטים, אותיות יד, טז, יח(בא"ח ישתנה דין זה. וכ"פ ה

 ועוד.

בעינן שהבקשה הזו לא יהא ידוש שמחדש כשחוזר ומתפלל, נראה דשהח )ד"ה ואם( באור הלכהכתב ה

 בא"חה שהיא נדבה ולא חובה.מורגל בה בכל יום בעת התפילת חובה, דהלא הטעם שע"י החידוש יודע 
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 כה"חכתב שהבקשה צריכה להיות כזו שהוא אינו רגיל לאומרה ברוב הימים. וכן משמע מ )משפטים, יד(

 .)אות טו(

 המסופק היכן עומד בתפילתו 

א עומד, יחזור להתפלל מי שהתבלבל באמצע תפילתו ואינו יודע היכן הו )משפטים, כ( בא"חכתב ה

ות חוזר לראש התפילה, סופק בה, ואם היא אחת משלושת הברכות הראשונמהברכה הראשונה שהוא מ

 ואם היא אחת משלושת הברכות האחרונות חוזר ל'רצה'.

"פ שבכל ספק בברכות הכלל העלה שחוזר למקום שמסופק בו, וביאר שאע )ב, ט( יביע אומרגם בשו"ת 

ל הוא כדי שלא יבוא לידי איסור הוא להקל, כאן לא שייך לומר כלל זה, מכיון שהטעם שאנו פוסקים סב"

לא אמרה, לא יהא ניצול ששל ברכה לבטלה, אולם בתפילה אם ימשיך את תפילתו מהברכה שברור לו 

סופק בהן, ונמצא שכל מבטלה, שהרי יתכן שעדיין לא אמר את הברכות שהוא מחשש איסור ברכה ל

הברכות המסופקות, כדי  הברכות שיאמר מכאן והלאה יהיו לבטלה. לפיכך במקרה זה יש לחזור על

 שיצא ידי חובת תפילה באופן ודאי.

 תפילת נדבה במוסף ובשבת 

שתפילות כנגד ונה שאע"פ יתלמידי רבנו כתב שיכול להתפלל גם במוסף נדבה, וביארו  רב האי גאון

רק שעיר אינו יכול להביא בתורת שלנו שגם תפילות נדבה הם כנגד הקורבנות. ועוד, תמידין תקנו, מנין 

 נדבה, ובגלל זה אין לנו לבטל ממנו להתפלל כנדבה. 

, שתפילת את סברתונו יונה תלמידי רבסובר שאין להתפלל תפילת מוסף כנדבה, וביארו  רי"ף, המנגד

ש על עצמו כמה פעמים שמונה עשרה היא רחמים ובתפילה שיש בה רחמים יכול האדם לאומרה לבק

תפלל בברכות של שבח שירצה, אבל בשאר תפילות של שבע ברכות שאין בהם אלא שבח אין לו לה

דבה אפילו בשחרית כיון בנדבה אלא מה שהותקן בלבד. וכתבו שלפ"ז אין להתפלל בשבת תפילות נ

מכיון  פשר להתפלל נדבה,אשיתכן שגם בשבת שהיא משבע ברכות בלבד, ואין בה אלא שבת. אך כתבו 

בי זה דיינינן ליה כתפילת שתפילות השבת הותקנו כנגד תפילות של שמונה עשרה, שהוא רחמים, ולג

משום ן להתפלל נדבה בשבת, סובר כרי"ף, ומביא שיש מן הגאונים שהורו שאי )א, י( רמב"םרחמים. ה

 שאין מקריבים נדבות בשבת. 

 מתפלל אינו, ט"וי תובשב; בנדבה אותה מתפללים שאין מוסף מתפלת ..חוץ. :שו"עכתב ה 

 כלל.  נדבה תפלת

 סעיף ב':

 חידוש בברכות האמצעיות 

 מעין האמצעיות ברכותה מן וברכה ברכה בכל דבר שיחדש "צריך (ט"ה תפילה מהל' א")פ ם"רמבכתב ה

 ושלש ראשונות ושלש בה...חו ולא נדבה שהיא להודיע כדי דיו אחת בברכה אפילו חידש ואם הברכה,

 . דבר" בהן משנין ולא מהן פוחתין ולא בהן מוסיפין אין לעולם אחרונות
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ש'אם  ן הברכות, ולכן ביארדש דבר באחת מ, שאין דבר כזה שאדם לא יכול לחרא"שהטור הביא בשם ה

 כתב שיש כמה ב"יה אךם. אצלו דבר שלא היה צריך לבקש עליו קודיכול לחדש' הכוונה אם נתחדש 

 אדם. כל בפי השגורה התפילה אלא לומר יודעים שאינם אדם בני

 הברכה מעין, ותמהאמצעי ברכה בכל דבר שיחדש הוא, שאמרנו זה : חידוששו"עכתב ה ;

  .החוב ולא נדבה שהיא להודיע כדי, דיו, אחת בברכה אפילו חדש ואם

 דבר אצלו חדשנת אם אלא חידוש מיקרי דלא א"י: הביא את דברי הרא"שרמ"א ה אך 

 לכן. קודם אליו צריך היה שלא

 סעיף ג':

 תפילת נדבה בציבור 

 דתפלות ל"דקי דרשות, אאדעת בין שאין לרבים להתפלל תפילת נדבה בין אדעתא דחובה רי"ףכתב ה

נדבה. וכ"כ  תפלת תפלליןמ הצבור אין כך נדבה עולת מביא הצבור שאין וכשם תקנום, תמידין כנגד

 .)א, י( רמב"םה

יץ למזבח, אלא שלא היתה קכתב שמצינו נדבה בציבור, והיא עולה הבאה מן המותרות שהיא  ראב"דה

שדברי הרי"ף אינן  כתבו ד"ה וזה( )יב: יונה תלמידי רבנומצויה והתפילות הם כנגד חובות המצויות. גם 

. והביא דעה המתירה לציבור נכונים, משום שהיו קורבנות מקיץ המזבח שהיו מקריבים ממותר השקלים

צורך לבקש רחמים, ולכן להתפלל תפילת נדבה, מפני שההיתר הכללי להתפלל תפילה נוספת היא מה

 גם הציבור רשאי להוסיף כרצונו. 

 כלל נדבה תפלת מתפללין צבור אין :שו"עכתב ה. 

 .סק"ט() מ"בוכ"כ ה שאע"ג שהציבור מביאים עולת קיץ, לא שכיחא.העיר  )סק"ה( מגן אברהםה

 סעיף ד':

  למכוין בלבד -תפילת נדבה 

 נדבה תפלת תפלללה הרוצה :שו"עוכ"פ ה )כלל ד סימן יג( רא"שכתב הטור בשם אביו ה ,

 ועד מראש; תפלתוב לכוין שיוכל בדעתו ואמיד וזהיר זריז עצמו את מכיר שיהא צריך

 והלואי; (יא, א ישעיה) יכםזבח רוב לי למה: ביה קרינן, יפה לכוין יכול אינו אם אבל; סוף

 .ליום הקבועות תפלות' בג לכוין שיוכל

שבזמן הזה נוהגים שלא להתפלל תפילת נדבה כלל, מפני שצריך שיהא מכיר  )אות י(הלכה ברורה כתב ב

בעצמו שמכוון, אך עכ"פ בספק אם התפלל וכן כשנתעורר לו ספק אם יצא י"ח תפילה, אף בזה"ז חוזר 

יש להרחיק עצמו בזמה"ז מלהתפלל תפלת כתב " ג(-)סי"ב ערוך השולחןגם ה ומתפלל בתנאי של נדבה.

ומ"מ בספק התפלל ספק לא . זהירים וזריזים ובאמת לא ראינו מעולם מי שיעשה כן נדבה כי אין אנו

 ".התפלל גם האידנא צריך לחזור ולהתפלל



 

 
 

 הלכות תפילת תשלומין -סימן ק"ח 
 ובו י"ב סעיפים

 סעיף א':

 התפלל ראשונה לתשלומין ושניה לחובה 

 )כו.(שנינו בברכות 

: רבנן תנו .שתים במנחה תפללמ - שחרית, שתים בשחרית מתפלל - ערבית התפלל ולא טעה"

 - בשבת מנחה התפלל ולא טעה, שתים שבת בליל מתפלל - שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה

 ולא בשניה הבדיל ואם, הבשני מבדיל ואינו בראשונה מבדיל, חול של שתים שבת במוצאי מתפלל

 "לו עלתה לא ראשונה, לו עלתה שניה - בראשונה הבדיל

ל קרבנו', יכול האדם להשלים בתפילה ישנו חידוש של 'תשלומין' בשונה משאר המצוות ש'עבר זמנו בט

מש את התפילה שחיסר, או את שחיסר. את החידוש הזה אפשר להבין בשתי פנים. או שהאדם משלים מ

לה נוספת בתור בקשת תפי שאת התפילה שחיסר לא יוכל להשלים לעולם, אך חכמים תקנו שיתפלל

 קשת רחמים.כתב שלא תקנו תשלומין אלא לתפילה, משום שהיא ב )סק"ג( מ"ברחמים. ה

 מנחה ראשונהה: שתים מנחה מתפלל, שחרית התפלל ולא נאנס או : טעהשו"עכתב ה ,

 ולהתפלל לחזור צריךו, תשלומין שהיא תפלה ידי יצא לא, היפך ואם; לתשלומין והשניה

 . לתשלומין תפלה להתפלל שצריך מקום בכל הדין וכן. אותה

 מגן אברהםה אךשלומין. דעתו שתהא הראשונה לתכתב ש'היפך' הכוונה שהיתה  )אות א( דרכי משהה

וננתנו' רק בתפילה השניה סובר שלא די במחשבה, אלא צריך גילוי דעת, כגון שאמר 'אתה ח )סק"א(

 )סק"ב(ט"ז חובה. גם הלהיתה לתשלומין והשניה שהתפלל במוצ"ש, כך שמתגלה שהתפילה הראשונה 

תפלל מנחה של שבת כתב שדברי השו"ע אינם מוכרחים, שהרי למד את דבריו ממי ששכח ולא ה

שם עשה שינוי בפועל שים, אך הלימוד משם אינו מדויק גם לשאר התפילות, ש שתשמתפלל במוצ"

ון כראוי בכוונת הלב. לא שלא נתכובמה שלא הבדיל בראשונה, משא"כ כאן שלא עשה שום שינוי א

שטוב יותר  )סק"ז( מ"ב"מ כתב הכתבו שאין לנו אלא דברי השו"ע, ומ )א"א סק"ב( פרי מגדיםוה פרי חדשה

ני מתפלל אותה בתורת איתנה ויאמר: אם איני מחויב להתפלל פעם שנית, ששחוזר ומתפלל  בשעה

  ועוד. )אות ו( הלכה ברורה ,)אות ג( כה"ח נדבה, וכ"פ

הלכה ב, ו)אות ג( כה"ח"כ יהם בסתמא יצא. וכשלכו"ע אם התפלל שת )ד"ה ואם(באור הלכה עוד כתב ב

 תפלל סתם, אינו צריך לחזור.והיינו לכל אדם שאינו יודע איזו תפילה צריך להקדים וה .)שם( ברורה

 זמן ועבר לא, או שחרית התפלל במקרה שספק הסתפק )א"א סק"ב. הביאו הביה"ל ד"ה טעה( פרי מגדיםה

 התפלל לא ודאיכש אלא זמנה בעבר דמשלימה תקנו לא דשמא לא, או במנחה משלימה אם שחרית,

 בספק. ולא
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ין ובאמצע התפילה נזכר הסתפק מה הדין כאשר התחיל להתפלל בתורת תשלומ )ד"ה ואם( באור הלכהה

רכות כדבר אחד, ומצדד כל הב והספק הוא האם מחשיבים את מהני. אי חובה, לשם כראוי והשלימה

 .ע"אך נשאר בצ באמצע. אותה לפסוק וצריך מחשבתו עקירת מהני לומר שלא

שה צריכה להשלים תפילה עולה שגם אי )סי' רסג ס"ק מג(מ"ב לאישה, מדברי ה דין תפילת תשלומיןב

שאינה  ופל"ו הע' טו(ל פ"ל הע' ו, )אשי ישרא גרש"ז אוירבךועוד. וכתב ה )שם ס"ק סה( כה"חרה. וכ"כ יסשח

לל מנחה וצריכה להשלים צריכה להשלים אלא את התפילה שאותה רגילה להתפלל. ומי שרגילה להתפ

 בערבית, עדיף שתתפלל ערבית לחובה ורק אח"כ תשלים את מנחה.

 טעה בתפילתו הראשונה 

 חובה, שםל והראשונה ןלתשלומי שאם התפלל השניה מהר"ש גרמיזאןהביא בשם ה )אות א(הפרי חדש 

אחר שלא יצא בתפילת מי"ח תפילת תשלומין  , לא יצא גםומטר טל בה אמר ולא חובה בשל וטעה

 החובה, נמצא שהתפלל תשלומין לפני החובה. 

כה"ח שטעה בה, וכ"פ  אלא תפילת החובה לתשלומין חלק עליו, דשאני הכא שהקדים פרי חדשה אך

 ועוד.  )סק"ט( מ"ב, )ס"ק נז(

 יותר טוב ,כיון לא אם אבל ין,לתשלומ בשניה בפירוש כיון אם זה דכל )אלף המגן סק"ד( גבורים מגןה כתב

 ת.עוהד לכל יוצא דבזה לתשלומין כ"אח ויתפלל חובה לשם השניה לו שתעלה

 המתעסק בצרכי ציבור ועבר זמן תפילה 

צ להתפלל בבוקר שתים כדי כתב שמי שמת לו מת בשבת, לא יתפלל במוצ"ש, וא" )יו"ד שמא, ב(השו"ע 

רבית שמתפלל שחרית שתים, להשלים תפילת הערב מכיון שעבר זמנה. ואינו דומה לשכח ולא התפלל ע

מתעסק בצרכי ציבור בזמן דה"ה ל )שם אות ג(דרישה כיון שבלילה לא היה חייב להתפלל. מכאן למד ה

לימה בזמן התפילה מלהתפלל, אם מתוך העסק עבר זמן אותה תפילה, א"צ להשהתפילה שפטור 

טור מכיון שכשעסק בצרכי שלאחריה להתפלל שתים, כיון שבזמן העסק היה פטור מהתפילה, וכ"ש שפ

אנוס מתפלל שתים, אע"פ תמה עליו, שהרי כאן למדנו שה )סק"א(ט"ז ה אךהציבור עבד עבודת ה'. 

בממון ועבר זמן תפילה  מובאת תשובת תה"ד לגבי אדם שהיה טרוד )ס"ח(ן שפטור. ועוד, הרי לקמ

פטור של אבלות, מכיון לשחייב להשלים התפילה. ואין דמיון בין פטור של העוסק בצרכי ציבור 

ילה, ולכן לא שייך בזה יושב בטל, אלא שחכמים פטרוהו מהתפ באבלות האדם יכול להתפלל שהיהש

יבור שאין לו 'פטור' מהתפילה, 'אונס' אלא 'פטור'. בשונה מהעוסק בצרכי צתשלומין, שזה אינו נקרא 

 אלא יש עליו אונס, וע"ז ודאי תקנו תשלומין.

ו, אך יתפלל אותה בתורת לסובר שנכון שיתפלל אח"כ להשלים התפילה שחסרה  )מש"ז א(פרי מגדים ה

 .)אות ב(הלכה ברורה נדבה ויחדש בה דבר. וכ"כ ב

  מים לרחוץ ידיומי שלא היו לו 

אך  שתים, להתפלל כ"אח ךוצרי אונס בכלל הוא זה גם תפילה, זמן עבר ז"שאם עי )סק"ב( מ"בכתב ה

  מים. משום התפילה לבטל נכון אין לכתחילה
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 תשלומין' בחזרת הש"ץ' 

לכן א"צ להתפלל פעמיים. שש"ץ יוצא במה שמחזיר התפילה בקול רם, ו )ח"א סימן שסא( רדב"זכתב ה

וסיף שיכוון בה לתשלומין, וגם , וה)סק"ד(מ"ב ועוד. וכ"כ ה )אות ג( חדש פרי, )סק"א(מגן אברהם וכ"כ ה

 להוציא את מי שאינו בקי.

לחובתו ובחזרת הש"ץ לחש בכתב שמי שנאנס ולא התפלל ערבית ובשחרית התפלל  )אות א( ברכי יוסףה

מי שאינו בקי על תפילת את ציא וון להותפילת ערבית לתשלומין, יצא. ואע"ג שהש"ץ מכ כיוון לצאת י"ח

)י,  יביע אומר וכ"פ בשו"ת ינהו.שחרית והוא מתכווין על ערבית, לית לן בה, כיון דהברכות כי הדדי נ

לת הש"ץ, אבל לכתחילה לא שדוקא בדיעבד מועיל שמכוון לתפי למד מדברי הברכ"י )סק"ה(מ"ב ה .יא(

ורק לערבית  בקי. שאינו מי אדוק אלא ץ"הש בחזרת שיצא די בזה שיכוין לשמוע מהש"צ, שהרי לא תקנו

משמע שאף  ן יא סוד"ה ועל()ח"י סימ אומר יביעאולם בשו"ת אך לא לשאר התפילות.  בדיעבד מועיל

)מאמ"ר כא,  גר"מ אליהו"כ הלכתחילה אפשר לצאת בחזרת הש"ץ של שחרית ידי תשלומין של ערבית, וכ

 .ט(

. אע"פ שהש"צ מתכוין להוציא מדברי הברכי יוסף עולה שא"צ לומר לש"צ שיכוין להוציאו י"ח בתפילה

ומשמיע, וכיון שהש"צ לא  ונת שומעוכתב דבעינן כ )סק"א(ֶערך השולחן ה אךרק את מי שאינו בקי. 

 )אות ו( ה"חכגם  שלומי שחרית.נתכוין להוציאו לא יצא, ואם נתכוין להוציאו מהני בדיעבד אפילו לת

 ומין.כתבו שצריך להודיע לחזן שיוציאו ידי תפילת תשל )י, יא( אומר יביעו

ענה קדושה עם הציבור, יכתב שהמשלים תפילתו בחזרת הש"ץ  )ח"ו סימן כ אות ד(יביע אומר בשו"ת 

 שלים תפילתו.הוכדין ש"צ עצמו שמכוין בחזרה ל

 ב': סעיף

 התפילה הראשונה לחובה והשניה לתשלומים 

 )כו.(שנינו בברכות 

 מהו, מנחה התפלל ולא עהט: להו איבעיא שתים. בשחרית מתפלל - ערבית התפלל ולא "טעה

 משום - שתים ריתשח מתפלל ערבית התפלל ולא טעה לומר תמצא אם? שתים ערבית שיתפלל

 וכיון, היא קרבן במקום פלהת - הכא אבל, אחד יום בקר ויהי ערב ויהי דכתיב, הוא יומא דחד

 תא -? ואזיל מצלי דבעי אימת לכ - היא רחמי דצלותא כיון, דילמא או; קרבנו בטל יומו דעבר

 מתפלל - מנחה התפלל לאו טעה: יוחנן רבי אמר יצחק רבי אמר יהודה בר הונא רב דאמר: שמע

 קרבנו" בטל יומו דעבר משום בזה ואין, שתים ערבית

שכשמשלים את תפילת ערבית בשחרית, לאחר שאומר 'אשרי' יתפלל  (מד אות הגהות יא' סי) ק"סמה כתב

תפילת י"ח בשביל ערבית. ואם משלים מנחה בערבית, לאחר שיתפלל ערבית יאמר 'אשרי' ויתפלל 

י מכיון שכבר עבר זמן המנחה. וכתב כתב שא"צ לומר אשר )ח"ב סימן נט( הדשן תרומתבשביל מנחה. ה

ה שדברי תה"ד חולקים על הסמ"ק, אך כתב שאפשר לומר דלא פליגי, שלכאורה נרא )אות ב(דרכי משה ה
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ותה"ד מדבר על כך שאין לומר אשרי קודם ברכו כמו בשחרית, אבל קודם התפילה השניה אפשר שמודה 

 לסמ"ק כדי להפסיק בין תפילה לתפילה.

 והשניה, רביתע הראשונה: שתים ערבית מתפלל, מנחה התפלל ולא : טעהשו"עכתב ה 

' והב, חריתש הראשונה: שתים שחרית מתפלל, ערבית התפלל ולא טעה; ומיןלתשל

 לתשלומי ח"י ליתפל כ"ואח אשרי יאמר, ברכות ח"וי יוצר שאומר לאחר. לתשלומין

לתפלה.  תפלה בין ריאש יאמר, מנחה התפלל שלא משום, שתים ערבית כשמתפלל וכן: רמ"א). ערבית

 . (ש"וריב ק"סמ

ינו מפסיק. ואם התחיל א דנ"ל שאסור לאכול קודם שיתפלל תפילה השניה, )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

ריעו דאפילו הכ ף המגן סק"ה()אל מגן גיבוריםוה )שם( מחצית השקלה אבל. )אות ח( כה"חוכ"נ מדברי 

 פשר.צריך להסמיך התפילה השניה לראשונה בכל מה דאבדיעבד מפסיק, משום ש

שניה, ולכן יש צורך לומר היו אומרים תחנון אלא רק לאחר התפילה סובר דמשמע שלא ה )ס"א( לבושה

סובר שיאמר תחנון לאחר  "ד אות ה()ברכות פ דברי חמודותה אך. )אות יט( כה"ח. וכ"כ 'אשרי' בין התפילות

 בשם הרבה אחרונים. מ"בוכן הכרעת ה התפילה הראשונה.

שלא לומר אשרי בערבית,  דלו(דבר לט, ג ד"ה הב)בראשית כה, ג. במ רקאנ"טכתב בשם ה )סק"ה(המגן אברהם 

 זוהרפילה. והביא בשם הונ"מ למי שאיחר למנחה האם יכול להתפלל עמהם ולומר 'אשרי' לאחר הת

 דרךב ה מותר. וכתבשאין לומר אשרי לאחר מנחה, אך כתב דמשמע שאם אומר שלא אדעתא דחוב

 ימנע לא יום שהוא זמן כל אך ,לסמוך מי על לו יש בזה גינה שהאדם דאיך )דיני תשלומי תפילה ס"ד( החיים

  המנחה. תפילת אחר שהוא אף אשרי מלומר

 ג': סעיף

  רק בזמן תפילה -השלמת התפילה 

 תפילה זמן שהוא שכיון ילפ שדוקא בזמן תפילה יכול להשלים התפילה, (אבעי ה"ד. כו) א"רשבה כתב

לא. דאל"ה מה הכוונה  פילהת בזמן שלא אבל בתפילותיו, שטעה מה ומשלים חוזר בתפילתו עוסק והוא

קודם חצות חוזר ומתפלל  שתים', לימא טעה ולא התפלל שחרית מנחה ומתפלל שתים ערבית ב'מתפלל

  לאחר חצות, או טעה ולא התפלל מנחה חוזר ומשלימה כל הלילה!

 זמן שאין הבשע אבל, תפלה בזמן דוקא, שהפסיד התפלה דמשלים : האשו"עכתב ה 

 . לא, תפלה

 בתפילתו עוסק ובעודא רק כתבו שחז"ל לא תקנו תפילת השלמה אל פרי חדשוה )סק"ה( מלבושי יו"טה

  בינתים. אשרי או א"ד הלוך כדי ששהא אחר העיקרית

 שלכתחילה שאף הסכימו )אלף המגן סק"י( מגן גיבוריםו )כלל כז ס"ה( אדם חיי, )סק"ב( מרדכי מאמרה אבל

 אם רק מעכב אינו בדיעבד אבל החיובית, תפילה אחר תיכף השלמה תפלת להתפלל זהריל צריך בודאי



 136 ___________________________________________כות תפילת תשלומיןהל -סימן ק"ח 
 

 עד התפלל לא גופא שחרית תפלת גם הוסיף שאם )דיני תשלומי תפילה ס"ה( דרך החייםתפלה. וב זמן עבר

  .בתפלה שעוסק כיון שתים אז להתפלל דצריך שעות' ד אחר

יכול לשמוע קודם  חובה,שאע"פ שצריך להסמיך את תפילת התשלומין לתפילת ה )ס"ק יא( מ"בדעת ה

שבתפילת ערבית  משפטים, ז() עולם הליכותוכתב בין עוסק בתפילה. ילכן חזרת הש"ץ שזה מקרי עד

ף להשלים שיכול אוה"ה  רשאי לעכב את תשלומי המנחה עד שישמע את כל הקדישים שלאחר התפילה.

ני תפילה אינה חשובה חר התפילה קודם שיתפלל התשלומין, שהפסקה מענייאת כל מה שאומרים א

יק בסיום אמירת התפילה, כתב שאין להפס )אות יג( הלכה ברורהב אולם. )בירור הלכה אות ט( להפסקה

 אלא רק בחזרת הש"ץ אם ירצה.

 זמן שהוא לילה חצות דע רק שתים מעריב דמתפלל א"י מנחה להתפלל שכח שאם )ס"ק טו( מ"בכתב ה

 הלילה כל הוא המנחה תתפיל השלמת דזמן כתב )מש"ז סוסק"ג( ג"פמה אמנם לכתחלה. לערבית הראוי

 . השחר עמוד עד

 והוא מנחה זמן מתחלתש מעת רק השלמה לה ישש )שם(, כתב דרך החיים שחרית התפלל ולא שכח אם

 השמשות בין עד בדבדיע ההשלמה זמן ונמשך מקודם. מנחה שיתפלל וגם חצות שאחר שעה החצי

 . ו()ס"ק ט מ"בוכ"כ ה .באמצע מוסף והתפלל מוסף בו שיש יום היה ואפילו

בע שעות מהיום, אעפ"כ כתב שאם שכח להתפלל ערבית וכבר עברו אר )ח"א עמ' קעב( הליכות עולםב

וכ"נ מדברי פלל עד חצות. רשאי להתפלל ערבית עד חצות היום. שהרי גם לשחרית בדיעבד יכול להת

סובר שאפשר  )ז, כה( ור לציוןאה כתב שיעשה תנאי קודם שיתפלל. )אות ח(הלכה ברורה וב. )אות יא( כה"ח

חר מכן יוכל להתפלל להתפלל תשלומי ערבית רק עד ד' שעות, אך הוסיף שאם ירצה להתפלל לא

 בנתאי של נדבה.

מ לכתחילה יותר נכון שאם ים, אך מ"שכל הדינים האמורים למעלה הובאו באחרונ )ס"ק טו( מ"בכתב ה

הליכות ו )אות כא( כה"ח"כ לא התפלל את התשלומין מיד לאחר החובה, יתפלל אותה בתורת נדבה. וכ

 .)משפטים, ח( עולם

 ד': סעיף

 עד מתי משלים תפילה ששכח 

 יטות:שנחלקו הראשונים עד מתי יכול להשלים את תפילותיו, ומצאנו בזה כמה 

לוש, בתחילה מנחה שאם טעה ולא התפלל ערבית ושחרית, מתפלל מנחה  :(ד"פ ברכות) ג"בה .א

בדעתו שכל זה  טורש ה. ופיר)וכ"כ האגור סימן קנא בדברי בה"ג(לאחר מכן שחרית ואח"כ ערבית 

  לישית.ש תפילה להתפלל חוזר אינו יומו עבר דווקא אם לא עבר היום, דאי

 ולכן תשלומין, לכולן יש הרבה תפילות התפלל לא שאפילו אומרים : יש(טעה ה"ד. יח) יונה ר"ה .ב

 כל יתפלל תרפאכשי או האסורים מבית כשיצא חולה או האסורים בבית תפוס שהיה מי

 .(תמז' סי א"ח אבעי. ושו"ת ה"ד. כו) א"רשבה וכ"ד שהפסיד. התפילות

 עברכבר שאבל אם נזכר כ שאחריה ראשונה תפילה בזמן כשנזכר אלא תשלומין אין :ם"רשב .ג

 זו תפלה לא התפלל ולא "טעה )ג, י( רמב"םתשלומים. וכ"כ ה זמן שתי תפילות אין לראשונה
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 ש"ראה, (טעה ה"ד. כו) תוספותוכ"ד ה בלבד". אחרונה אלא משלם אינו לה הסמוכה תפלה ולא

 כשעבר אלא ויתפלל שיחזור שתקנו לחכמים מצינו שלא מפני והטעם .(שם) יונה ר"הו (ב' סי)

 בלבד. אחת תפילה זמן

ך אם נזכר בתפילה הסמוכה א: אינו מורה לא איסור ולא היתר, ואם רצה להשלים ישלים. ראב"ד .ד

 במזיד. טולבי שהוא מפני משלים אינו במופלגות להשלים ורוצה השלים, לה ולא

זמן מרובה. לולם יש תשלומים אפילו : לערשב"א. ב: השלמה באותו יום, אפילו ג' תפילות. בה"ג. א: לסיכום

ם היה בשוגג, אבל במזיד אינו : יכול להשלים רק אראב"ד. ד: תשלומין רק לתפילה הקודמת. רמב"ם. ג

 משלים במופלגות.

 התפלל ולא עהט שאם, בלבד הסמוכה לתפלה אלא תשלומין : איןכרמב"ם שו"עכתב ה 

 לה אין שחרית אבל, מנחה לתשלומי אחרונה: שתים ערבית מתפלל, מנחה ולא שחרית

 .תפלות בשאר וכן, תשלומין

 שחרית סריח שאם דהיינו מה,להשל המועיל מוסף תפילת שאין )אות ג. הובא בשע"ת סק"ז( ברכי יוסףכתב ה

 שחרית שכח כתב שאם סק"ז() אליה רבהשתים. וה מוסף להתפלל להשלים יכול לא מוסף בו שיש ביום

 ונזכר ומוסף שחרית תפללה ולא ששכח ומי שחרית. יתפלל שחרית זמן עבר לא ועדיין מוסף והתפלל

 מוסף תפלת התפלל אםו, שחרית תפלת כ"ואח מוסף ואחריו מנחה שיתפלל )שם(כתב הברכ"י  במנחה

 הביא דבריהם להלכה. )ס"ק טז(מ"ב ה יצא. מנחה קודם

 ה': סעיף

 השלמת תפילה כנדבה 

 לאותה הסמוכה הלתפל אלא תשלומין שאין פי על : אף(שם) יונה ר"הע"פ  שו"עכתב ה 

 נדבה ותהא להתפלל רצה אם, תשלומין להם אין שהפסיד (אחרות) ותפלות, תפלה

 . כן לעשות ונכון; בידו הרשות, דבר שום בה ושיחדש

י החיוב כעת, ולכן אם הביא בשם כנה"ג שאת כל התפילות שמשלים מתפלל כפ )סק"ז( מגן אברהםה

שהוא דווקא לפוסקים שגם  העיר דגול מרבבהה אךה לשבת. עומד בר"ח אומר בכולם יעלה ויבוא, וה"

דעת חלק מהפוסקים נשאר בצ"ע על המג"א, שהרי ל )סק"ח( שערי תשובהבשבת מתפלל נדבה. וה

תפס  )קז, א(ן שהרי השו"ע כמתפלל את אותן תפילות כנדבה ולא כתשלומין, וא"כ בשבת אסור לעשות 

רים בשבת ורוצה להשלים כל שאם יצא מבית האסו )ס"ק יח( מ"בעיקר שאין תפילת נדבה בשבת. וכ"פ ה

 .)אות טו(הלכה ברורה תפילותיו, ימתין עד הערב ויתפלל. וכ"פ ב

ה לחובתי, ואם לאו הרי זו זשטוב שיתנה ויאמר אם אני חייב להתפלל הרי  )א"א ז( פרי מגדיםכתב ה

סובר שכיון  )אות כו( כה"ח אולם. סי"ז( )ילקו"ילנדבה ובזה יוצא ידי כל הדעות. וכן מובא בשם הגרע"י 

 ים תפילות אלו בנדבה. שתפילת נדבה צריכה כוונה, מכיון שבזה"ז אין אנו מכוונים אין להשל
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 ו': סעיף

 עבר היום ולא התפלל מוסף 

 להשלים בערבית, דהיאך שאם שכח להתפלל מוסף, ודאי אינו מתפלל (איבעי ה"שם ד) תוספותכתבו ה

 'ונשלמה משום אלא מוסף לש ברכות שבע תקנו לא וגם מוסף? קרבן זמן עבר וכבר הקרבנות את יקרא

הם 'רחמי' ולואי שיתפלל אדם שקרבנו. בשונה משאר התפילות  בטל זמנו עבר ודאי ומזה שפתינו' פרים

 .(שם) ש"ראוה (שם ובתשובות בחידושים) א"רשבה (שם) יונה ר"ה וכ"כ כל היום כולו.

אר התפילות נתקנו כדי שתפילת מוסף שונה מהותית משאר התפילות, אם שעולה מדברי הראשונים 

ה גם לאחר מכן. אזי תפילת להשיח תפילתו לפני ה' יתברך, ואם לא התפלל תפילה אחת יכול להשלימ

 דרחמי. מת הקורבנות בלבד, ולא משום צלותאמוסף אינה כן, ונתקנה בשביל השל

יום'. גם הרשב"א שסובר ה כל מוספין 'ושל )כ:(איתא במגילה זמן תפילת מוסף הוא עד שחשכה, כד

אינו משלים כל שעבר שבשאר תפילות שיכול להשלים גם בתפילה שאינה סמוכה לה, מודה במוסף 

 בלילה. קרבן דאין ועוד, .יחזור למהו יומו עבר שכבר המוסף קרבן להזכיר יכול דאינו משום יומו

 תשלומין לה אין, מוסף התפלל ולא היום כל : עברשו"עכתב ה . 

בות הדין כן, משום שעיקר כתב שגם במוסף של ר"ה שיש בו בקשות רחמים מרו )סט"ו( ערוך השולחןה

 המוסף הוא לקורבנות.

 שכבר פי על אף תיםש מנחה מתפלל בשבת, שחרית התפלל ולא טעה כתב שאם )סק"ו( מגן אברהםה

 הסמוכה. תפלה מקרי דזה מוסף עבר

 

 

מין לתפילת נעילה, ולכן אם ם שאין תשלומין למוסף כך אין תשלושכש )ז, נד( אומר יביעשו"ת כתב ב

פת מחמת מאורע היום, שתפילה הנוס נאנס ולא התפלל נעילה עד צאת הכוכבים אין לה תשלומין.

)א,  אור לציוןדעת ה לםאו. יט( )אות הלכה ברורהמכיון שעבר היום אין לה תשלומים ביום אחר. וכ"כ ב

ך בה הטעם שאמרו במוסף. אך שיש תשלומין לתפילת נעילה, מכיון שלא נתקנה כנגד קרבן, לא שיי מ(

 מ"מ יש להתנות בתפילת נדבה.

 ז': סעיף

 הזיד ולא התפלל 

 )כו.(שנינו בברכות 

 של שמע קריאת שבטל זה - לתקן יוכל לא מעות; להמנות יוכל לא וחסרון לתקן יוכל לא תומעו"

 יוכל לא וחסרון; שחרית של תפלה או, ערבית של תפלה או, שחרית של שמע וקריאת ערבית

 הכא: יוחנן רבי אמר יצחק רבי אמר -! עמהם נמנה ולא מצוה לדבר חביריו שנמנו זה - להמנות

 "מינה שמע - טעה קתני ולא בטל דקתני נמי דיקא: אשי רב אמר. במזיד שבטל - עסקינן במאי



 היה טרוד ועבר זמן תפילה _________________________________________________ 139
 

חזור ולהתפלל שתים לתשלומים בשם גאון שדווקא שכר מצוה אין לו, אבל אם רוצה ל )ד, ב( רא"שהכתב 

 . גאון האי רב בשם (שם ה"ד. כז) א"הרשב וכ"כ ליה. אית רחמי תפילת שביטל רשאי, ושכר

 תפילה התפלל ולא טעה ושאיל מאחר רצה, אם ומתפלל חוזר כלום בה מחדש שאינו פ"שאע ב"יכתב ה

 מהישלהל חייב דאינו נהי ותהא התפלל ולא כשהזיד שאחריה, תפילה בזמן מהישלהל חייב היה בשוגג זו

 מקום כאן ואין ליה, יתא דרחמי תפילה שכר ,אותה להתפלל רצה אם מקום מכל שאחריה תפילה בזמן

 כלל. לחידוש

 לה הסמוכה תפלהב לואפי תשלומין לה אין, אחת תפלה התפלל ולא הזיד :שו"עכתב ה ,

 .לה הסמוכה פלהבת אותה מתפלל אם חידוש צריך ואינו, נדבה אותה יתפלל רצה ואם

 היה דאלו כיון חידוש אןכ צ"וא רחמי, תפלת שכר אלא ליה לית דמצוה תפלה כתב ששכר )סק"ה( ט"זה

 )ס"ק כב( מ"בוה ב"חה ולםאכשוגג.  מזיד עושה בנדבה מתפלל שהוא ועכשיו להתפלל ראוי היה שוגג

פילות צריך לחדש בהן תכתבו שאם מתפלל אותה צריך לחדש בה דבר, כשם שלענין תשלומין לכמה 

 דבר.

פילו בתורת נדבה. וכ"פ אתפלל אין לו להתפלל פסק שאם הזיד ולא ה )ח"א עמ' קעז( הליכות עולםב

ה, ביאר פללים תפילת נדבואע"פ שלדעת הגרע"י גם בזה"ז מת .)אות כ( הלכה ברורהו )ס"ק לא( כה"ח

פלל מהדין, שאז מורים לו שהוא דוקא במקום שיש בו ספק אם הוא צריך להת )אות יב(בבירור הלכה 

ריך להתפלל עוד, שהרי לא צשיתפלל בתנאי של נדבה, אולם כשביטל תפילה במזיד שלדברי הכל אינו 

 תקנו תשלומין למזיד, לכן אין לו להתפלל אפילו בנדבה. 

 ח': סעיף

 זמן תפילה היה טרוד ועבר 

נמוקי נוס לגבי שכחה. וכתב השאדם א ,כתב לענין נזקין רמ"השה (ראשון דבור: ב"ק י) נמוקי יוסףב הכת

יין ישאר לו זמן אחר שיגמור שלרמ"ה מי שלא התפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל מפני שסבור שעד יוסף

מזיד ופושע אלא הרי הוא  אינו נקרא, אותו עסק שהוא מתעסק בו, ובין כך ובין כך עברה לו השעה

ש לחוש יותר, שהרי אמרו יבכלל טעה ולא התפלל שמתפלל שתים לתשלומין. אך אפשר לעניין תפילה 

אינו רשאי לומר שיעשה ולא  'לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה וכו'', וכיון שכך :(ט שבת)חז"ל 

רי מזיד אלא ר דלא מיקראשונים הם עיקשדבריו ה ב"יאעבור, שכשעושה הרי הוא כפושע. וכתב ה

 נפש בלי שום טירדא. כשמבטל התפילה בשאט 

רמאים והאריכו עמו בדברי שמי שהלך אצל גוים מחמת חוב שיש לו על א (ה' סי) תרומת הדשןכתוב ב

תו חוב ונזקק לשהות עמהם עד ויכוח ופשרות ולא היה יכול ליפטר מהם אלא אם כן בא לידי הפסד באו

שמי  )ג, ח( רמב"םבואר בדברי המן תפילת המנחה, שלדעתו אינו חשוב למזיד ודמי לאונס. וכן משעבר ז

 שהיה טרוד וע"י כך לא התפלל תפילה אחת בזמנה יש לה תשלומין. 

 לו ישאר שעדיין שסבור מפני, להתפלל זמן לו שיש בעוד התפלל שלא מי :שו"עכתב ה 

 מי וכן; השעה לו עברה כך ובין כך ובין, בו מתעסק שהוא עסק אותו שיגמור אחר זמן
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 מי וכן; מלהתפלל הפסיד כך ידי ועל, הפסד לידי יבא שלא ממונו בצורך טרוד שהיה

 מיהו: רמ"אוהוסיף ה. תשלומין להם ויש, אנוסים חשובים כולם, התפלל ולא שכור שהוא

 . '(ה' סי ה"ת) ממון הפסד משום תפלה זמן יעבור לא לכתחלה

כתב שאפילו ישב בטל והגיע  ()ס"הערוך השולחן הסביר ששכחה מקרי אונס. גם ה )ס"ק יא( מגן אברהםה

חו"מ חתם סופר ה אך)רי ג"כ אונס זמן התפילה והיה יכול להתפלל, ונתעצל ואמר עוד יש זמן להתפלל, מק

דבר שלבד מזיד 'כללו של  . והוסיףסוברים שאם התעצל אין לו תשלומין( ,ס"ח ד"ה מהני מקור חייםס"ס מב, וה

שכל שלא ביטל  )ס"ק כג( מ"ב"כ הגמור הוי בכלל שוגג או אנוס או מוטעה, ומשלים בתפילה הסמוכה'. וכ

 התפילה בשאט נפש יכול להשלימה אח"כ.

 מ"בכך עבר זמן תפילה. הביאו ה דה"ה אם היה טרוד לקנות ולמכור סחורתו, וע"י )כז, ג(חיי אדם כתב ה

תה בשביל ריוח, ולא רק למניעת אם טרדתו בממונו הי סובר שאף )הליכו"ע משפטים יב( גרע"י. גם ה)ס"ק כד(

)משפטים,  בא"חה אךה בנדבה. הפסד, נחשב לאנוס ויש לו תשלומין. אלא שהוסיף שבאופן זה טוב שיתנ

סד ממון, רשאי להתפלל תפילת סוברים שרק אם הטרדה היתה כדי שלא יבוא לידי הפ )אות לג( כה"חו טו(

 תשלומין.

נו נקרא אנוס, לכן בכה"ג כתב דמכיון שיש הסוברים שהסבור שישאר לו זמן אי )משפטים, יד( בא"חה

סובר שמעיקר  הליכו"ע שם סי"א() גרע"יה אךיתפלל את התשלומין בתנאי של נדבה, ויזהר לחדש בה דבר. 

וי שיעשה כך. ולדעתו ות ראהדין רשאי להתפלל את התשלומין בלא תנאי של נדבה, ומ"מ למידת חסיד

 מין.גם בשבתות ויו"ט שאין מתפללים נדבה, יהיה רשאי להתפלל בתורת תשלו

 הקדים ערבית למנחה 

לא התפלל מנחה, רשאי שאם הקדים והתפלל תפילת ערבית מבעוד יום, ו )סק"י( מגן אברהםכתב ה

התפלל מנחה אחר שאי לרלהתפלל שמונה עשרה לאחר מכן לשם מנחה, שהרי אפילו אם נאמר שאינו 

למזיד שאין לו תשלומין. וכ"כ  ערבית, עדיין יש לומר שתפילה זו היא לשם תשלומי מנחה, ואינו נחשב

 סמיכה לתפילת ערבית.שצריך לה )סק"י(ועוד. וכתב המחצית השקל  )ס"ק כט( כה"ח, )ס"ק כא( מ"בה

פילה שהיא לשם מנחה. שאם אירע הדבר בערב ר"ח יאמר יעלה ויבוא גם בת )שם( מג"אעוד כתב ה

 בוא.ועוד סוברים שלא יאמר בתפילה השניה יעלה וי )סק"ח( אליה רבהה אמנם

 ט': סעיף

 תשלומים בשינוי בין התפילות 

  שתים". שבת בליל תפללמ - שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה: רבנן "תנו )כו:(שנינו בברכות 

  שבת של שתים ערבית מתפלל, שבת בערב מנחה התפלל ולא : טעהשו"עהכתב :

, ח"בער מנחה התפלל לא אם ה"וה: רמ"אוכתב ה. לתשלומין והשניה, לערבית הראשונה

 לחזור צריך, בשנייה והזכיר בראשונה ויבא יעלה הזכיר לא ואם; שתים ח"ר של מתפלל

 לחזור צריך אין, בשנייה ולא בראשונה הזכיר או, בשתיהן הזכיר לא אם אבל; ולהתפלל

 .(שתים ח"ר של שכתב ממה חוץ בו, כל)
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ול רגילה, הוא משום חהסביר שהטעם שאין מתפללים בשבת תפילת תשלומין כתפילת  )סק"ח( ט"זה

 )ס"ט( לבושה אךדין כן. שאסור להתפלל בשבת בלי הזכרת שבת. ומטעם זה כתב הרמ"א שגם בר"ח ה

ין ר"ח לשבת. אך הט"ז כתב כתב שהוא משום שלא יהיה זלזול לשבת אם יתפלל של חול, ולכן מחלק ב

 בל לא הטריחו.אמרו שהיה ראוי להתפלל י"ח א )כא.(שדבריו אינם נכונים, שהרי בגמ' 

שלומין, דאין תפילה בשבת תהוסיף שאפילו בדיעבד אם התפלל שניה בשל חול לא יצא ידי  )שם(ט"ז ה

. וכ"פ )אות ט( פרי חדשוה "גכנהפסק דיצא בדיעבד, וכ"פ ה )ס"ק יא( עולת תמידה אךהזכרת שבת.  בלי

 לא שבת לשל חול השל זהב הקדים כתב שאם )כלל כז ס"י. הביאו המ"ב ס"ק כה( חיי אדם. ה)ס"ק כה( מ"בה

' וגו שיר במזמור שבת שקיבל אלא גדול היום עדיין אם אך התשלומין. שהקדים ניכר שהרי ע,"לכו יצא

, שבת של שתים תפלללה צריך לכתחילה ,)שיתפלל ערבית שתים(מנחה  עדיין התפלל ולא בברכו או

 ואפילו מנחה לשם נהראשו התפלל אם ובדיעבד מנחה. תשלומי לשם והשניה ערבית לשם הראשונה

כתב שבדיעבד לא  )אות כד(ה הלכה ברורהוא. ב יום ועדיין הואיל דיצא אפשר חול של אותה התפלל אם

ה י"ח תשלומי מנחה מספק, בחוזר משום סב"ל, אך אם הש"ץ לא התחיל ברכת מעין שבע, יכוין לצאת 

 ויאמר לש"צ שיכוין להוציאו.

ד אחד אם שכח להזכיר של הסתפק מה הדין אם לא הזכיר בשניה של שבת. שמצ )ס"ק יב( מגן אברהםה

א"כ ה"ה בכה"ג. או דלמא כיון נתחייב בארבע תפילות, ושבת בנעילה מחזירים אותו מכיון שיום הוא ש

 בצ"ע.  דתשלומין דחול היא אין מחזירים אותו, דלא נתחייב היום בכך. ונשאר

 יעלה אמר ולא תיםש שחרית והתפלל ח"בר ערבית התפלל שלא במי )שם( מגן אברהםעוד הסתפק ה

חזירין אותו, או שמא הטעם מ ערבית אין של שהתפלל לתשלומין האם אנו אומרים דמכיון בשניה, ויבא

עת יום ולכן צריך לחזור, כשבערבית אין מחזירים אותו הוא משום שאין קידוש החודש בלילה, אבל 

 )אות לט( כה"חוכתב  דשוהו.וכתב שכך מסתבר, שהרי י"א שגם בליל שני מחזירים אותו מפני שכבר ק

)ילקו"י  גרע"ידבר. וכ"כ בשם ה ורת נדבה ויחדש בהדמכיון שיש בדבר מחלוקת, נכון שיחזור ויתפלל בת

סוברים שא"צ לחזור ולהתפלל,  "ק י()אלף המגן ס מגן גיבוריםו )כלל כז סי"ג( אדם חיי, פרי חדשה אך .סכ"ג(

א יהיו התשלומים חמורים מאלו כיון דאפילו אם היה מתפלל בערבית ושוכח לא היה צריך לחזור, א"כ ל

 התפלל בזמנה.

 :י' סעיף

 לא התפלל מנחה בשבת 

 )כו:(שנינו בברכות 

 ואינו בראשונה מבדיל, לחו של שתים שבת במוצאי מתפלל - בשבת מנחה התפלל ולא טעה"

 "לו עלתה לא ראשונה, לו לתהע שניה - בראשונה הבדיל ולא בשניה הבדיל ואם, בשניה מבדיל

 (חול של שתים) ש"במו מתפלל, בשבת מנחה התפלל ולא : טעהטורע"פ ה שו"עכתב ה ,

 שניה, בשניה והבדיל, בראשונה הבדיל לא ואם; בשניה מבדיל ואינו בראשונה מבדיל

 . יצא, בשתיהן הבדיל לא או, בשתיהן הבדיל ואם; לו עלתה לא ראשונה, לו עלתה
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יך להתפלל שוב, אבל אם כתב שדווקא אם לא הבדיל בראשונה במזיד הרי צר )ס"ק יד(מגן אברהם ה

 . )ס"ק כט( מ"בל בראשונה יצא, דהרי לא גילה דעתו. וכ"פ השכח מלהבדי

ין וזכר ר"ח כדינו, צריך כתב שאפילו אם אמר בפירוש שבשניה נתכוין לשם תשלומ )סק"י( ט"זה אך

 חובת ערבית ולא לתשלומין. לחזור ולהתפלל, כיון שבזה שהבדיל בשניה אנו רואים שכוונתו היתה ל

רבית ובשניה לתשלומין יצא ועוד סוברים שכל שנתכוין בפירוש בראשונה לע )אות י( פרי חדשה אולם

 .)אות ל( הלכה ברורהאפילו הבדיל בשניה ולא בראשונה. וכ"פ ב

 ש"במוצ לתשלומין צריך שהיה מי )תשובה מכת"י סימן יד( פראגי י"מהר בשם )אות ח(כתב הברכי יוסף 

 עלתה ולהתפלל, לחזור ךצרי ל"דקי הכוס על דילשהב קודם וטעם בשניהם הבדיל ולא שתים והתפלל

 כוס היה שהרי שעתה, תמחוב פטור היה שפיר התשלומין שהתפלל דבשעה כיון התשלומין, תפלת לו

. ד"ה ונראה( )משפטים, ט עולם תהליכו, )אות מט( כה"ח, )ס"ק לא( מ"בוכ"כ ה נתחייב. שטעם י"ע רק לפניו

מצא שהקדים את תפילת כתב דמכיון שהתבטלה תפילת החובה, נ )סימן יח( לשמה תורהבשו"ת  אולם

)ולפי הגי' שהביא הגרע"י ל נדבה התשלומין לתפילת החובה, ולכן יחזור גם על תפילת התשלומין בתנאי ש

 .ועוד, גם הבא"ח מודה שלא חוזר(

 יא': סעיף

 לא הזכיר של שבת או של ר"ח 

 ששכח רק ח"י התפלל כבר אדה זה, בשביל לחזור שא"צ סוברים י"רבשם  )ברכות כו: ד"ה טעה(התוספות 

  ן?!התשלומי בזה ירויח מה שבת של יזכיר ולא ח"י תפלת ולכשישלים שבת של

 כלל התפלל לא כאלו הוה שבת בלא ח"י שהתפלל דמה ל"ס )הוב"ד ברבנו יונה יח.( ה"פרובינצ חכמי אך

  כדין. עשה שלא כיון

 מתפלל, שבת לש הזכיר ולא ח"י והתפלל שבת של במנחה : טעהטורע"פ ה שו"עכתב ה 

 לחדש צריך ואינו נדבה בתורת אותה ויתפלל, בשניה מבדיל ואינו, שתים שבת במוצאי

 .ח"ר של במנחה ויבא יעלה הזכיר לא אם ה"וה; דבר בה

 בליל ה"וה ויבא. יעלה יאמרש ירויח דהא יתפלל ע"לכ ,ח"ר כ"ג בלילה כתב שאם )ס"ק טז( מגן אברהםה

 בשם האחרונים. ג(ל)ס"ק  מ"בוכ"כ ה הרוח. משיב או ומטר טל ותן שכח אם ה"וה שני. ט"י

 שלא שמי שערי ישועה שער ב סימן ג() זיין י"מהרו )שם סימן סה( י'פראג י"מהר בשם )אות ט(הברכי יוסף  כתב

 לא אם ובדיעבד הם,בשני מטר ישאל שתים, ערבית ומתפלל מטר שאלת שלפני ביום מנחה התפלל

 אינה כן. ק יב()ס"כתב שדעת המגן אברהם  )אות יז(השע"ת  אך יצא. בתשלומין מטר שאל

"ח במנחה והיה ר"ח בע"ש אם שכח להזכיר ר )סימן יב( אמת זרעבשם שו"ת  )סק"י( זיק ברכהמחהכתב 

 ותה תפלה אין להתפלל רקוהטעם כיון דא ,לא יתפלל תפלת התשלומין ,ונזכר אחר שחשכה חדיום א

)ח"ג  אור לציוןוה )משפטים, יג( לםעו הליכות. וכתבו ב)ס"ק לו( מ"ב. וכ"כ הואין תפלת נדבה בשבת ,בנדבה

 ין שבע שאומר הש"צ.שבאופן זה יכוונו לצאת ידי תפילת תשלומין בשמיעת ברכת מע פ"ב ס"ז(
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 פלוגתא ספק שיהא ובתנאי בנדבה יתפלל דרבוותא פלוגתא ספק כל ה"דה )מש"ז סק"ג( פרי מגדיםכתה ה

 תפלל.ה אם בספק כמו דינו ואז ,גדול נגד קטן ולא ,רבים נגד יחיד לא ,ממש

ל סוכות, לא יתפלל בשמיני ששאם לא הזכיר יעלה ויבוא במנחה יום האחרון  )משפטים, טז( בא"חכתב ה

)ח"א  הליכות עולם. וכתב בעצרת בערבית פעמיים, משום שבכל מקרה לא יזכיר בתפילה זו של סוכות

כול לתקן בליל שביעי של ישהוא דוקא ביום האחרון של סוכות, אך ביום האחרון של פסח  עמ' קעט(

ולדעתו אין לחזור גם ביום  שיתכן )ח"ב סימן ז אות ב( מרדכי מאמראך עיין בשו"ת  פסח ולהזכיר פסח.

 האחרון של פסח, שהיעלה ויבוא בשביעי של פסח שונה מעט מחוה"מ.

 יתקן את ה'מעוות'  הכלל העולה, שבכל מקרה שאם יחזור על התפילה בתורת תשלומין לא

עלה ויבוא. או בשאלת מטר י)כגון ששכח בר"ח, ובתפילת ערבית כבר לא אומרים ששכח בתפילה הקודמת 

בזמן שאין מתפללים א התפילה לאחריה הי המקרים הללו אםבכל ו. בתפילת מנחה של יום שישי(

 תפלל.לא יכול להתנות בתנאי של נדבה. ובכה"ג אינו חוזר ומבה נדבה, 

 יב': סעיף

 טעה והזכיר מאורע שלא בזמנו 

 שאר מאורע מזכירו הטועה :ה"ר יונהע"פ האורחות חיים שהביא את דברי  שו"עכתב ה 

 פוסק, שטעה זכרנ אם מיהו: רמ"אוהעיר ה. הפסקה הוי לא, בזמנה שלא, בתפלה ימים

 .(ברכות מסכת ז"א) הברכה באמצע לואפי

, הרי במוצ"ש זוראיה אינו מבין כתב ש )ס"ק יב( ט"זהמקור לדין זה נלמד מכך שאם הבדיל בשתיהן יצא. ה

דלה שלא לצורך, ומ"מ לא הוי הוא זמן הבדלה, אך החסרון הוא שלא היה צורך להבדיל וא"כ הזכיר הב

, הרי בהבדלה במוצ"ש וד הקשהי הוה הפסק. עהזה ודא הפסקה. משא"כ בדבר שאין לו שייכות כלל לזמן

ות החול, ולכן מובן מדוע אם אנו מזכירים דברים נוספים שאינם קשורים בהכרח להבדלה בין שבת לימ

יך לפסח, אין לך הפסק ישאומר פעמיים הבדלה אינו חשוב להפסק, משא"כ באומר בימות החול מה ש

שיח בתפילה שצריך לחזור מעניינו לא גרע מאם הגדול מזה. אך כתב דעכ"פ נראה שאם הפסיק שלא 

דיני סמיכת ) דרך החייםב לתחילת ברכה, ואם הוא בשלוש ראשונות ואחרונות חוזר לתחילת השלוש.

ו שאין זמן כתיבה וחתימה הוסיף שרק אם אמר שקר מוחלט כגון שאמר זכרנו וכתבנ גאולה וכו' ספ"ז(

אמצע התפילה, אבל אם אמר דינו כשח בהזה',  דשראש חוהיום, או שאמר יעלה ויבוא עד לאחר 'יום 

)כלל  חיי אדםחשוב להפסק. וה הבדלה בחונן הדעת או רק את תחילת יעלה ויבוא, אין זה שקר ולכן לא

 חזר לא אם בדיעבד בזמנו, לאש דבר שהזכיר לענין ובין בתפלה בשוגג שיחה לענין כתב שבין כה סי"א(

 כבר אם ש"וכ לחזור, שאיר אינו כענינו שלא דבר בה שהוסיף אף הברכה שסיים כיון הברכה לתחלת

 תפלתו. השלים

חולקים על דין זה של השו"ע וסוברים שהזכרת מאורעות  )הביאם המ"ב ס"ק לח(יש לציין שרוב האחרונים 

 )ד"ה הטועה( באור הלכהשאינם שייכים עכשיו חשובים להפסק וכשיחה באמצע התפילה. ומ"מ כתב ה

שלעניין תפילת תשלומין, אם משלים את תפילת ר"ח שהחסיר ובהשלמתו מזכיר של ר"ח, הסכימו הרבה 
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הלכה אחרונים דלא הוי הפסק מכיון שתפילה זו באה כתשלום לתפילה שהיה צריך להזכיר. וכ"פ ב

  .)אות לז( ברורה

סוברים דלא הוי הפסק. ועוד סוברים שיש לסמוך בדיעבד על ה )ס"ק נח( כה"ח, )משפטים, יז( בא"חה

 ., מכיון שיש מחלוקת בדברכתב שנכון שיחזור בתורת נדבה )ח"ט סימן צד אות יט(יביע אומר וב



 

 
 

עדיפות דברים שבקדושה על תפילה  -סימן ק"ט 
 בציבור

 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים 

  :(כא)שנינו בברכות 

 שלא עד ולגמור תחיללה יכול אם שמתפללין ציבור ומצא הכנסת לבית הנכנס הונא רב "אמר

 להתחיל יכול אם אמר לוי בן יהושע רבי יתפלל. אל לאו ואם יתפלל, למודים ציבור שליח יגיע

 סבר מר מיפלגי קא במאי .יתפלל אל לאו ואם יתפלל, לקדושה ציבור שליח יגיע שלא עד ולגמור

 יחיד שאין מנין אהבה רב אדא רב אמר וכן קדושה. אומר יחיד אין סבר ומר קדושה אומר יחיד

  ישראל" בני בתוך נקדשתי שנאמר קדושה אומר

 ץ''ש יגיע שלא עד גמר אל אם הלכך קדוש אומר הצבור עם המתפלל יחיד - סבר הונא : רברש"יופ

 כולם את הרואה הצבור עם מרואו אינו אם מודים אומר שיחיד פי על אף מודים אבל ,בה לן לית לקדוש

 )יג. ד"ה במאי( יונה רבנו מידיתל אמנםלו.  משתחוין שחבריו במי ככופר נראה כורע אינו והוא כורעים

 סוברים שכל יחיד המתפלל, אומר קדושה בברכת האל הקדוש.

שהזכיר רק קדושה ולא מודים.  ()י, טז רמב"םמדברי הגמ' משמע שריב"ל לא חייש למודים כלל. וכ"נ מה

 ציבור שליח שיגיע ודםק שיגמור נמי דצריך משמע (יח' סי) ש"ראוה (עד ה"ד) תוספותה מדברי אבל

"ץ לקדושה, אבל ריב"ל אינו חולק על לדעתם רק רב הונא חולק על ריב"ל שאינו מצריך שיגמור עד שלא יגיע ש)למודים 

  .(גיע הש"ץ למודיםרב הונא, שמודה דבעינן שיגמור קודם שי

כשיגיע הש"ץ  ששוחין כותהבר מן לאחת או עוד כתבו שם התוספות והרא"ש שאם יכול להגיע למודים

 תפלה קושטא דפוס) הגה"מו (יד 'עמ יא' סי) ק"סמלמודים, שפיר דמי כיון שמשתחוה עם אחרים. וכתבו ה

 דמי. שפיר עוברת השעה אםש (ז"הט י"פ

ודים כשהוא באחת מהברכות שאם נזדמן לו שהגיע הש"ץ למ )הביאוהו התוס' והרא"ש(היה  ר"תמנהגו של 

הביא מנהגו  (ומנהגו ה"ד. יג) יונה ר"ה שחה. גםאבל אם הוא בתחילתה או בסופה לא שחה עמו. באמצעה 

חילתה או בסופה, לעולם ד בתמשל ר"ת, אך משמע מדבריו שאין חילוק בין עומד באמצע הברכה לעו

 פורש מן הציבור.כשוחה כדי שלא יראה 

 שיגיע קודם ולגמור להתחיל יכול אם, מתפללין צבור ומצא נ"לבהכ : הנכנסשו"עכתב ה 

 כקדיש דינן, תפלה ושומע הקדוש דהאל אמן ה"וה. יתפלל, לקדיש או לקדושה צ"ש

 אין אם יתפלל אל, לאו ואם. (א"י' סי הדשן ותרומת שמתו מי פרק ומרדכי ש"והרא' תוס) וקדושה
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, למודים צ"ש שיגיע קודם ולגמור להתחיל יכול אם, קדושה אחר נכנס ואם; עוברת השעה

 ששוחים מהברכות לאחת או, למודים להגיע יכול אם ה"וה; יתפלל אל לאו ואם, יתפלל

, לתפלה גאולה לסמוך כדי להתחיל צריך ואם; יתפלל, למודים צבור שליח כשיגיע, בהם

 הוא אם אבל; עמו ישחה, (באמצע) הברכות באחת כשהוא למודים צ"ש שמגיע לו ונזדמן

 באבות אלא, בסופה או ברכה בתחלת שוחין שאין, ישחה לא, בסופה או בתחלתה

 .ובהודאה

שכל האמור לעיל הוא רק  טז( )מובא בצרור החיים עמ'רשב"א כתב בשם ה )אות ב. הובא בשע"ת(הברכי יוסף 

מ"ב לא ימתין. וכ"פ הואם מתפלל בבית הכנסת, אבל אם מתפלל בעזרה חוץ לבית הכנסת, יתפלל 

בר שיש לו צורך גדול ולכן כתב שמוכרח לומר שמדו )ח"ד ס"ס סח ד"ה והנה( משה אגרות. ובשו"ת )סק"א(

 התירו לו לצאת אע"פ שחייב לשמוע קדיש וקדושה.

 ואינו מספיק להגיע לקדושה המאריך בתפילתו 

ם הציבור ל'קדושה'. אך עעד עתה דנו כיצד ינהג אדם שאיחר לבית הכנסת, שצריך להשתדל להגיע 

דושה, אם מותר לו להתחיל. קעדיין יש לברר כיצד ינהג אדם המאריך בתפילה ואינו יכול לסיים עד 

כן דזה לאו תפילת ציבור סור, שיתנסתפק בזה, וכתב שמכאן אין ראיה לאי )ד"ה הנכנס(באור הלכה ה

כיון שעתה חל עליו החיוב גמורה מקרי, מאחר שלא התחיל עמהם בשוה, אבל אם מתחיל בשוה אפשר ד

 יכול יהיה לא כ"שאח למה כלל לחוש לו ית הקדושה לעת עתה אין עליו, איןילהתפלל בציבור, וחיוב ענ

 דנקט ממה להקל ראיה להביא אין מ"ומ מלענות. ופטור אנוס יהיה דאז וגם מזה. דעדיפא מצוה לקיים

 דשכיחא מילתא דהגמרא אפשרד שציירנו, הענין את רבותא יותר נקט ולא מתפללין' צבור 'ומצא הגמרא

הקל בזה אפילו  )אות ה( ערוך השולחןה אךהמצות.  על מעבירין אין כללי בדין לעיין וצריך נקט

)ח"ב סימן ז  אומר יביעבשו"ת  לכתחילה, שאין סברא שנבטל אותו מתפילת ציבור כל ימיו. והסכים לזה

י שיענה קדושה, ואין בזה , ומ"מ כתב שבשחרית עדיף שיקדים מעט להתפלל לפני הציבור, כדאות ט(

א יענה על הקדיש, וקדיש ל, אך במנחה לא יקדים משום שעי"ז משום מקדים תפילתו לתפילת הציבור

סובר שאין להקדים תפילתו  סכ"א( )ח"ב פמ"ה אור לציוןאולם ה .)אות ז( ברורה הלכה. וכ"כ בעדיף מקדושה

 לתפילת הציבור.

 ה בציבור.ע"ע לעיל סימן צ סעיף י מה שהארכנו בשאלה איזו תפילה נחשבת לתפיל

 דרגות דברים שבקדושה 

  :שעניית 'אמן יהא שמיה  ק"ד(ס)כאן  מ"בוכ"כ ה )סי' נו סק"א(מגן אברהם כתב ה

 עד תפילתו יגמור לא שהקדו אחר עד ימתין ואם לקדושה סמוך בא אם רבא' עדיפה מקדושה, ולכן

 קודם להתפלל שיתחיל ובט עובר, תפילה שזמן מפני יכול אינו קדיש אחר עד ולהמתין קדיש, אחר

 .ר"איש לענות יכול ויהיה קדושה

 : לא מיד יתחיל ואם לקדושה סמוך בא שאם סק"ב(שם ) מגן אברהםלכן כתב ה 

 יהיה מודים אחר עד ימתין ואם מודים, לומר יוכל לא קדושה אחר יתחיל ואם קדושה, לומר יוכל

 פליגי דבקדושה גב על ואף הצבור. עם קדושה לומר דמוטב קדושה, אחר יתחיל עוברת, השעה
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 ,קדושה אומר היחיד אין ל"דקי לדידן אבל קדושה, אומר דיחיד ל"דס משום היינו מודו, ע"כ ובמודים

 מגן גיבוריםשלפי ה )סק"ד(הברכה. והעיר המ"ב  באמצע לשחות אפשר דמודים ועוד, עדיפא קדושה

 ומודים. קדושה יענהו ץ"הש עםיחד  להתפלל עדיף שיתחיל )אלף המגן ס"ק יא(

  :שמי שבא לבית הכנסת תכף  )שם( מגן אברהםלכן כתב ה

 עד ימתין ואם ח,"י שאחר שהקדי אחר ר"איש תלענו יוכל לא מודים אחר עד ימתין אחר קדושה, ואם

 דמוטב חיל מיד להתפלל,הצבור. ית עם ערבית להתפלל יוכל לא או התפלה זמן יעבור הקדיש אחר

 וגם ל'מודים' אפשר לשחות באמצעיתן. ר."מאיש מודים לבטל

 : ואם לקדיש סמוך בא שאם שם() מ"בלכן כתב ה 

עניית איש"ר  הציבור, עם תערבי תפלללה יוכל לא קדיש אחר עד ימתין ואם ר"איש יבטל תכף יתפלל

 צבור כתב שתפלת שם() מגן אברהםה אךעדיף, ותיכף אחר זה יתחיל להתפלל שמ"ע לשם מנחה. 

  עדיפא.

 לענין מ"ונ מחבירו. עדיף יזהא המדרגות כתב את סדר )משב"ז סק"א. הביאו הביה"ל ד"ה לקדושה(פרי מגדים ה

 את שם וכתב כולם. את קייםל יכול אינו אם או קודם, מהם איזה מניינים יבשנ כאחת שתיהן שומע אם

 ימשנ עדיף ברכו וגם ודיםמ ממודים. ג. עדיף קדושה מקדושה. ב. עדיף דקדיש ר"א. איש כך: סדרם

 מודים עניןל שם מסתפק אך מאחרים. עדיפי האמנים אלו תפלה. ד. ושומע הקדוש דהאל היינו אמנים,

 לכוין יכול מודים לענין דהא מודיםמ עדיף ברכו דלפעמים כתב ח"דה)ו עדיף דמודים שם ומצדד עדיף איזה וברכו

 אותו דחינן שהרי בצבור, המתפל עדיף אלו אמנים ישנ דעניית שם כתב עוד. ולשחות( ברכה באמצע להגיע

  ר."מאיש אפילו עדיף בשחרית לתפילה גאולה ומסמך אלו. האמנים עניית בשביל בצבור מלהתפלל

 ב':סעיף 

 המתחיל להתפלל עם הש"ץ 

ם הוצרך להתפלל, כשיגיע הש"ץ שא (ז"פ"י מהל' תפילה הט) ם"רמבה וכ"כ ,האי רבינו בשם :(יג) ף"הרי כתב

, (ועני ה"ד: יג) יונה ר"ה ,(אין ה"ד: כא) תוספותלקדושה יאמר עמו מילה במילה ואין בזה הפסק. וכ"כ ה

  .(ש אות י"פ תפלה) מיימון הגהותו (סד' סי) מרדכי ,(יח' סי) ש"רא

קדישך מילה במילה, ואפילו שאם הגיע הש"ץ לקדושה אומר אתו נ גאוניםה בשם כתב הב"י שמצא כתוב

 . מוסף הציבור ותפילת יוצר היחיד תפילת

 שלא עד לגמור שיכול יודע אא"כ ללהתפל יתחיל דלא י"ר פסק (ע - סט' סי) שמתו מי בפרק המרדכי כתב

 ומודים. מקדושה גרע דלא רבא שמיה ליהא ציבור שליח יגיע

  (ו"פ"ד ה) ירושלמיב גרסינן

 אחריו לענות ציבור ליחש יגיע שלא עד יגמור יתחיל שאם יודע היה אם ,מתפללין ומצאן בא"

 של באמן אמר חד מוראיא תרי ביה פליגי ?אמרו אמן באיזה .יתפלל אל לאו ואם ,יתפלל אמן

  "בשבת כאן בחול כאן פליגי ולא ,תפילה שומע של באמן אמר וחד הקדוש האל
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לא פסקו  טוררושלמי זה, אך היהביאו  (סה - סד' סי) מרדכיוה (יח' סי) ש"ראה (עד ה"ד: כא) פותתוסה

ין אנו שה או למודים, משמע שא, דכיון שבבבלי אין אנו מצריכים אלא שיגיע לקדוב"ילהלכה. וביאר ה

 כירושלמי דנקטינן נראה א("י )סימן הדשן תרומת מדברי אבלשאר אמנים. חוששים לאמנים אלו יותר מ

  הזה.

 מלה עמו אמרי, לנקדישך צ"ש עם כשיגיע, צ"ש עם להתפלל מתחיל : אםשו"עכתב ה 

 וברכת הקדוש אלה ברכת במלה מלה עמו יאמר וכן, אומר שהוא כמו, הקדושה כל במלה

 נאה ולך שמך להטוב וא למודים הוא גם יגיע למודים צ"ש כשיגיע יכוין וגם, תפלה שומע

 אחר עד יתחיל אל לכתחלה אבל: כתב רמ"אוה. במודים צ"הש עם שישחה כדי, להודות

 לסמוך כדי, תעובר שהשעה מכח להתחיל הוצרך שאם אלא, הקדוש והאל קדושה שאמר

 .(ע"וד טור) הכי דינא, לתפלה גאולה

פתח בשוה. וכ"פ  ץ"הש עם להתחיל מותר לכתחילה דאפילו פוסקים מכמה האריך )סק"ט( אליה רבהה

 .)ס"ק כט( כה"חו )סק"א( הדביר

 בשירה כ"כ להמתין יצטרך שלא כדי בזה להקל יש בודאי כתב שעכ"פ בשחרית )כלל יט סק"ח( חיי אדםה

 בספר כתב זה וכעין צת.ק צורך י"ע בזה להקל יש במנחה כתב שאפילו )סק"א( מאמר מרדכיוה. חדשה

 קדושה אחר יתחיל אם דיםלמו ץ"הש עם שיבוא לשער יוכל שאינו "מי )אלף המגן ס"ק יא( גבורים מגן

 במלה". מלה ההתפיל וכל הקדושה עמו ויאמר ץ"הש עם להתחיל יכול ז"עי יתבלבל ושמא

  :וש' יתפלל בפני עצמו אם ביאר שלאחר 'האל הקד )ס"ק יא( מ"בה

 פשוט ברמב"ם, והוסיף דאות ט()אליה רבה כ"כ היוכל לסיים קודם שיגיע הש"ץ לסיום שומע תפילה. ו

ודם שומע תפלה רשאי, אבל קופוסקים דאם רוצה לגמור אחר האל הקדוש בפני עצמו ולסיים  )י, טז(

ואחר כך מותר להתפלל " ג"כ כתב )יט, ח( חיי אדםוב טוב להתפלל כל התפלה מלה במלה עם הש"ץ.

ן עמו. וצריך לדקדק שלא בפני עצמו, רק שיהיה צריך לדקדק שכשיגיע הש"ץ למודים שישחה גם כ

אדם להמשיך את תפילתו לבד ", היינו מותר למד בתחלת ברכה או סוף ברכה דאז אסור לשוחיהיה עו

יתפלל כל התפלה מלה במלה שולכן יותר טוב ובלבד שישחה במודים יחד עם הש"ץ, ומשום כך סיים "

פלל את כל התפילה עם הש"ץ יותר טוב שיתכתב שיכול לסיים לבדו, אך  )אות כה( כה"ח". גם עם הש"ץ

 לה במילה.מי

  ?יאמר עם הש"ץ עננו כברכה  שבתענית ציבור לא )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

הסתפק האם  )סימן קט( םחסד לאלפי. ה)ס"ק יא( מ"בבפני עצמה, אלא בשומע תפילה כיחיד. וכ"פ ה

ו עדיף שיאמר מודים עם אלא יספיק לומר מודים עם הציבור, עננו בשומע תפילה אך ר עדיף לומ

 )ס"ק כז( כה"חת חכמים. וכ"פ הציבור וידלג על עננו. וסיים שהעיקר לומר עננו במקומו שזוהי תקנ

 .)ח"ב סימן לד אות ו( אומר יביעובשו"ת 

 :  ,'אם הגיע עם הש"ץ בשוה לסיום ברכת 'הטוב שמך ולך נאה להודות

)שיח  גרש"ז אוירבךוה )ח"ב פ"ח תשובה יא( לציון אורובשו"ת  )ח"ג סימן טו אות ג( הלוי שבטכתבו בשו"ת 
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)ז,  אומר יביעוכ"פ בות אמן אחרי שלושה פסוקי ברכת כהנים. שצריך להמתין ולענ (13הלכה ח"ב עמ' 

 .יב(

 :  תפילה בציבור, רק שמעלתו שאינו נחשב ל )ג, ט( משה אגרותכתב בשו"ת

)הליכות שלמה אוירבך  גרש"זים בתפילה. והגדולה יותר מהמתפלל ביחידות משום שהציבור עסוק

 חתםציבור ממש. ובשו"ת הכתב שנחשב לתפילה בציבור, אך אין מעלתה כתפילה עם  תפילה פ"ח סמ"א(

מבוטשאטש ) םאשל אברהגם ה כתב שזו תפילה בציבור ממש. )החדש, סימן ד ובאגרות סופרים סי' יד( סופר

)אות  כה"חוכ"כ  .או"ח סי' יט, ז() חזו"אסובר שתפילה כזו נחשבת כתפילה במנין. וכך משמע מה (סי' נב

כל הציבור, וכ"כ בשו"ת  שתפילתו נחשבת לתפילה בציבור, כיון שתפילת החזרה נאמרת בעבור סג(

סיף, שאף הו קצד( )סימן מקור נאמן, ובשו"ת . ושו"ת יחוה דעת ח"ה סימן ז(ה-)ח"ב סימן ז אותיות ד יביע אומר

אור ה, אמנםעם הציבור.  אם הוא אינו אומר את כל הברכות מילה במילה עם הש"ץ, נחשב כמתפלל

 ר שאינה כתפילה בציבור. סוב כא( )ח"ב פמ"ה,לציון 

 סעיף ג':

 הנמצא בקדושה והציבור אומרים קדושה דסידרא 

 אומרים הציבור היו שהלקדו וכשהגיע בתפילה העומד שיחיד (קנח' סי א"ח) א"רשבה בתשובות כתוב

 לולי כי ועוד אחד, דושותהק סדר שאין משום עמהם קדושה אומר שאין הוא ברור דבר דסדרא, קדושה

 היה לא במלה מלה עמו לומר שיכול התיבה לפני יורד ציבור ששליח בשעה שהמתפלל הגאון שאמרה

 עומד כשזה אבל ציבור, יחהשל עם אחד במקום כשעומד אלא אמרו לא גאוניםה ואף כן. לומר כח בנו

 מוסף, ציבור ושליח יוצר מתפלל שיחיד ב"יומכאן למד ה לא. דקדושה בסדרא ציבור ושליח בתפילתו

 כעונה. דשומע בלבו ויכוין ישתוק ומיהו עמו. אומר דאינו לכתר והגיע

 קדושה אומרים הציבור היו קדושה למקום וכשיגיע בתפלה העומד : יחידשו"עכתב ה 

 הצבור היו אם ה"דה ונראה; שוות הקדושות שאין ,עמהם קדוש אומר אינו, דסידרא

 דשומע, ומריםשא למה ויכוין ישתוק אלא, קדושה עמהם אומר שאינו, כתר אומרים

 . כעונה

 יוכל, שחרית פללמת והיחיד, מוסף קדושת דהיינו כתר דקדושת א"וי: כתב רמ"אה אך 

 אהגאונים א"רשב פליג לאו) עיקר ל"נ וכן, שוה וקדושתן ח"י קדושת דשניהם, עמהם לומר

 .(י"ב שהביא

ומד בשחרית ושומע קדושת עסוברים כרמ"א שגם אם  )ס"ק טז(מ"ב וכ"נ דעת ה )א"א סק"י(פרי מגדים ה

רא, שהוא רק סיפור איך כתר, יכול לומר עמהם, מכיון שהרשב"א לא אמר דבריו אלא בקדושה דסד

 , אפשר שמודה לגאונים. מלאכים מקדישים, אבל בשתי קדושות מעניין אחד כגון של שחרית ומוסף

פסקו כדעת מרן השו"ע, שהמתפלל שחרית לא  ימן כ אות ג()יבי"א ח"ו סגרע"י וה )תרומה, ז( בא"חה אולם

הוסיף שכדי לצאת  )אות לב(כה"ח קדושת כתר, אלא ישתוק ויכוון למה שהש"ץ אומר. ויענה על 

 מהמחלוקת, נכון שיקדים או יתעכב מעט כדי שלא יגמור את הברכה יחד עם הש"ץ.



 

 
 

תפילה קצרה, תפילת דיני הביננו,  -סימן ק"י 
 הדרך ותפילת ביהמ"ד

 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 דיני תפילת הביננו 

 )כח:(שנינו בברכות 

 מעין: אומר יהושע ירב. עשרה שמנה אדם מתפלל ויום יום בכל: אומר גמליאל רבן :משנה"

: אמר שמואלו, ברכהו ברכה כל מעין: אמר רב? עשרה שמנה מעין מאי :גמרא. עשרה שמונה

 ורחקנו, גאולים להיות לנו ותסלח, ליראתך לבבנו את ומול, דרכיך לדעת אלהינו' ה הביננו

 ועל, ישפטו דעתך על והתועים, תקבץ מארבע ונפוצותינו, ארצך בנאות ודשננו, ממכאובינו

 ובעריכת עבדך לדוד קרן יחתובצמ היכלך ובתקון עירך בבנין צדיקים וישמחו, ידיך תניף הרשעים

 אמאן אביי עלה ייטל. תפלה שומע' ה אתה ברוך, תענה אתה נקרא טרם, משיחך ישי לבן נר

 שבת ממוצאי חוץ, ביננוה אדם מתפלל כולה השנה כל: שמואל אמר נחמן רב אמר .הביננו דמצלי

 השנה כל: אביי בר ביבי רב אמר .הדעת בחונן הבדלה לומר שצריך מפני, טובים ימים וממוצאי

 מתקיף. השנים בברכת שאלה לומר שצריך מפני, הגשמים מימות חוץ הביננו אדם מתפלל כולה

 הבדלה, הכי אי. אטרודיל אתי! ומטר טל ותן ארצך בנאות ודשננו מכלל ונכללה: זוטרא מר לה

 כיון הכא, מטריד לא - צלותא בתחלת דאתיא כיון התם: אמרי! לאטרודי אתי נמי הדעת בחונן

 "מטריד - צלותא באמצע דאתיא

 שומע אלא מברך ואינו - ננוהבי .ואחת אחת כל על ומברך בקוצר אומר - ברכה כל מעין י"רש פירש

 אחרונות. לשלש ראשונות שלש שבין הברכות בכל תפילה

בימות הגשמים אינו  שבמוצ"ש אפשר להתפלל תפילת הביננו שדוקא (מתקיף ה"ד. כט) א"רשבה כתב

ים את ברכת אתה חונן נשארה בקושיא מדוע לא כולל דאע"ג שהגמ' האי רב כתב בשם אךמתפלל. 

 (מפני ה"ד שם) יונה ר"ה, (יג' סי) ש"רא, ה:(יט) ף"ריה במוצ"ש בברכת הביננו, אין אומרים אותה. וכ"ד

 הבדלה מעין תקינו לא הכי דמשום טראזו מר עליה דאתקיף הא לתרץ דאפשר לדבר טעם נתן יונה ר"וה) .)ב, ד( ם"רמבוה

 נראה היה הבדלה מעין אומר יהה ואם חונן אתה בברכת אותה כוללים שאנו אלא עצמה בפני ברכה אינה שההבדלה מפני

 .(ברכות שאר מעין שתקנו כמו הבדלה מעין שתקנו כיון עצמה בפני ברכה היא שההבדלה

 יכול שלא או שיפסיקוהו רואהשאפילו אם עומד בעיר במקום שהוא טרוד, ו (היה ה"ד. ג) יונה ר"ה כתב

  החמה. בימות הביננו מתפלל כך כל ארוכה תפילה בכוונה להתפלל
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פ"ב ) מיימוניות שקי"ל כאביי דהוי לייט אמאן דמצלי הביננו. וכ"כ בהגהות (לייט ה"ד) תוספותה כתבו

 מילי הני הביננו, דמצלי אמאן אביי דלייט ג"אע כתב :(קב יט עשין) ג"סמה אמנם .י"ר בשם (א אות תפלה

 כלל. ואונס טעם שום בלא תמיד כן לעשות עצמו שמרגיל למי

 וירא טרוד הואש במקום עומד שהיה או; בדרך שהוא כגון, הדחק : בשעתשו"עכתב ה 

, הביננו: ראשונות' ג אחר מתפלל, ארוכה תפלה בכוונה להתפלל יוכל שלא או; שיפסיקוהו

 לחזור צריך יןא, לביתו וכשיגיע; מעומד לאמרם וצריך, אחרונות' ג אחריה ואומר

 .ט"וי ש"במו ולא, הגשמים בימות הביננו מתפלל ואינו. ולהתפלל

 והו יכול להתפלל הביננו.הבין בדעת השו"ע, שרק אם הוא בדרך ורואה שיפסיק )סק"ב( מגן אברהםה

עמוד יהיה טרוד ולא יוכל והעדיפו תפילה זו מאשר שיתפלל כשהוא מהלך בדרך, משום שאם יצטרך ל

בספק,  )א"א ג( י מגדיםפרלכוון, משא"כ כשמתפלל תפילה קצרה. ואם התפלל כשהוא יושב, נשאר ה

 דאפשר שכשיגיע לביתו יצטרך לחזור ולהתפלל.

אינו מתפלל במוצ"ש הביננו  עוברי דרכים וכד' אזכתב שרק כאשר הדחק הוא שירא שיפסיקוהו  רעק"א

ו ולא יזכיר הבדלה, נבינהאלא תפילה שלימה, אבל אם הדחק הוא שהשעה עוברת וכד' ודאי שיתפלל 

תפילה כלל, ונשאר בצ"ע  ממה שלא יתפלל כלל. ורק בימות הגשמים אם לא מזכיר משיב הרוח אינו

 .הביא דבריו )ד"ה ואינו( באור הלכהלדינא. ה

, )אות ג( כה"חוכ"כ  רך יצא.נו שלא במקום הצונועוד כתבו שבדיעבד אף אם התפלל הבי מאמר מרדכיה

 מחמיר אפילו בדיעבד.  רבה ליהאה אך .)ח"ז סימן לד אות ג( אומר יביעשו"ת , )ס"ו( ערוה"ש, )סק"א( מ"בה

 .)סק"א( מ"בוכ"כ הו. שאם רואה שהשעה עוברת לו יכול להתפלל הביננ )סק"א( ברהםאמגן כתב ה

מתפללים הביננו, וכלל  מסתפק לומר שאפילו בדיעבד אם התפלל הביננו בימים שאין פרי מגדיםה

 בדיעבד יצא.שכתב  )אות ז( כה"ח אך בתוכם, אפשר שלא יצא משום שעבר על תקנת חז"ל.

 

רכה וכולל בתוכם שאלה ברכה ובסובר שבמוצ"ש אין להתפלל הביננו, אבל אם מקצר כל חיי אדם ה

 .)סק"ו( מ"בהביאו ה והבדלה מותר, אם הוא חולה או שעת הדחק גדול.

 

מת רוב הטירדות, ואם נבוא כתב שבזמנינו אין נוהגים להתפלל הביננו מח )ד"ה או שלא(באור הלכה ה

כתב שתקנו תפילת הביננו  )ס"ו(לחן ערוך השולקצר מחמת טרדה לא נתפלל לעולם תפילה שלימה. וה

, )אות ח( כה"חוכ"כ  ילת הביננו.כשלא יוכל לכוין לפעמים, אבל כיום שאין אנו מכוונים כ"כ, א"צ בתפ

ל הביננו, אלא מ"מ לא יתפל ולדעתו גם אם השעה עוברת ואם יתפלל תפילה רגילה יעבור זמן תפילה,

 תפילת תשלומין.
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 סעיף ב':

 תפילת הפועלים 

 )טז.(שנינו בברכות 

 לפניה ומברכין שמע קריאת יןקור - הבית בעל אצל מלאכה עושין שהיו הפועלים: רבנן תנו"

 יורדין אין אבל עשרה שמונה של תפלה ומתפללין, ולאחריה לפניה ומברכין פתן ואוכלין, ולאחריה

, בשכרן בעושין - כאן: שיאק לא...!עשרה שמונה מעין: והתניא. כפיהם נושאין ואין התיבה לפני

 "בסעודתן בעושין - כאן

 מסעודתן חוץ שכר להם נותן אינו אם, ה"בע אצל מלאכה שעושין : הפועליםשו"עכתב ה ,

, שכר להם נותן אםו; כפיהם נושאין ואין התיבה לפני יורדין אין אבל, ח"י מתפללין

 אותם משכירין הכיד אדעתא ומסתמא, בכך להקפיד דרך אין, והאידנא. הביננו מתפללין

 .)הגה"מ(ח "י שיתפללו

העיר  )סק"ז( מג"אה, וההוסיף דה"ה שכעת יכולים ללכת לבית הכנסת להתפלל בעשר לחם חמודותה

מקרה אינם יורדים לפני  כתב שבכל פמ"גשזהו דוקא במקום שאין דרך בעלי הבתים להקפיד בכך. וה

אין עיכוב ן להחמיר בזה אם הכריע שאי ב()ס"ק י מ"בכתב שאף יורדים לפני התיבה. וה פר"חההתיבה, 

 .)אות ו( הלכה ברורה. וכ"כ בבזמן כאשר הוא ש"ץ יותר מאשר אינו ש"ץ

 סעיף ג':

 'דין 'תפילה קצרה 

 )כח:(שנינו בברכות 

 עמך את' ה הושע: מרואו, קצרה תפלה מתפלל סכנה במקום ההולך: אומר יהושע רבי: משנה"

: גמרא. תפלה שומע' ה אתה ברוך, לפניך צרכיהם יהיו העבור פרשת בכל, ישראל שארית את

 לכל שתתן אלהינו' ה ניךמלפ רצון יהי, קצרה ודעתם מרובין ישראל עמך צרכי: אומרים אחרים

: הונא רב אמר. תפלה ומעש' ה אתה ברוך, מחסורה די וגויה גויה ולכל פרנסתו כדי ואחד אחד

 שושלו קמייתא שלוש לצלויי בעי - ננוהבי -? קצרה לתפלה הביננו בין איכא מאי ...כאחרים הלכה

 שלוש לא לצלויי בעי אל - קצרה בתפלה; לצלויי למהדר בעי לא לביתיה מטי וכי, בתרייתא

, מעומד - הביננו: לכתאוה. לצלויי למהדר בעי לביתיה מטי וכי, בתרייתא שלוש ולא קמייתא

 "מהלך בין מעומד בין - קצרה תפלה

 לישוב מגיע וכשהוא ומדע לעמוד יכול ואם מהלך כשהוא בדרך אותה "ומתפלל יט()ד,  ם"רמבה כתב

 ברכות". עשר תשעה כתקנתה תפלה ומתפלל חוזר דעתו ותתקרר

 ואינו', וכו מרובים עמך צרכי: מתפלל, ולסטים חיה גדודי במקום : ההולךשו"עכתב ה 

 יכול ואם, מהלך כשהוא בדרך אותה ומתפלל; אחרונות' לג ולא ראשונות' לג לא צריך
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 ואם: רמ"א) ברכות ח"י תפלת ומתפלל חוזר, דעתו ותתקרר לישוב וכשיגיע, עומד לעמוד

 .(ח"ק' סי לעיל ונתבאר, לגמרי להתפלל שכח כאילו הוי, להתפלל חזר לא

 וחייב תפילה, מצות צםע לענין דמיא דליתא כמאן ,קצרה התפילה שהתפלל שאף )ס"ק טו( מ"בכתב ה

 שחייב יודע היה שלא גהבשג היה והתפלל חזר שלא מה אם דוקא והיינו הסמוכה. בתפילה להשלימה

 אם אבל לביתו, בבואו ללהתפל יכול היה ולא בדרך הזמן שכלה או שכחה מחמת או ולהתפלל לחזור

 להתפלל והוצרך בדרך פילותת שני זמן עבר ואם לתקן. יכול שאינו מעוות הוא הרי התפלל לא במזיד

 ראשונה. לתפלה תשלומין אין קצרה תפילה

 סעיף ד':

 נוסח תפילת הדרך 

 ל.( -)כט: שנינו בברכות 

: חסדא רב אמר יעקב רבי אמר? צאו בקונך המלך מאי. וצא בקונך המלך - לדרך יוצא וכשאתה"...

 מאי. הדרך תפלת התפללל צריך לדרך היוצא כל: חסדא רב אמר יעקב רבי אמר .הדרך תפלת זו

, לשלום ותסמכני שלוםל ותצעידני לשלום שתוליכני אלהי' ה מלפניך רצון יהי? הדרך תפלת

 בעיניך ולרחמים לחסד לחן ותתנני, ידי במעשי ברכה ותשלח, בדרך ואורב אויב כל מכף ותצילני

. צבורא בהדי נפשיה אינש לישתף לעולם: אביי אמר. תפלה שומע' ה אתה ברוך, רואי כל ובעיני

 דאחס רב -? לה מצלי והיכי '...וכו םלשלו שתוליכנו אלהינו' ה מלפניך רצון יהי -? נימא היכי

 חסדא רב קם, באורחא יקאזל הוו ששת ורב חסדא רב. מהלך אפילו: אמר ששת רב; מעומד: אמר

: ליה אמר. ומצלי קאי: הלי אמר? חסדא רב עביד קא מאי: לשמעיה ששת רב ליה אמר. מצלי וקא

 "רע תקרא אל טוב מהיות, ואצלי לדידי נמי אוקמן

הלך. רב חסדא סובר שצריך מבגמ' מובאת מחלוקת אמוראים אם אומרים תפילת הדרך מעומד או אפילו 

 .)ד"ה והיכי( תוספותליכה, וכ"פ הרב ששת סובר שיכול לאומרה תוך כדי ה אמנם. )כ:( רי"ףלעמוד, וכ"פ ה

"בא"ה שומע טבע ברכה ע"פ שיש בה מתפילת הדרך אינה פותחת בברוך ואין בה הזכרת מלכות, א

מורה, והטעם שאינה פותחת סוברים שתפילת הדרך היא ברכה ג )ד"ה אלא( תלמידי רבנו יונה. תפילה"

פילת הדרך נאמרת במטבע בברוך ואין בה מלכות היא משום שחכמים תיקנו נוסח קבוע לברכות, ות

 ואינה פותחת בברוך.  ומע תפילה' ולכן חותמת בברוךשל 'ש

החתימה "ברוך אתה ה'" אינה שסוברים  (ד"ה תנו רבנן המהלך) רא"הוה (פסחים קו: תוס' ד"ה כל) ר"י לעומתם

ות כברכה רגילה אך הם היא ברכה לכל דבר, לדעתם יש סוגי ברכות המנוסחמעידה שתפילת הדרך 

ת הדרך בתוך תפילת היוצא מביא את תפיל רמב"םאינם ברכות אלא בקשת רחמים ותפילה לקב"ה. גם ה

 ילת הדרך היא ברכה יכולאם תפ מהכרך. יתכן והנ"מ בין השיטות תהיה בהוצאת אחרים י"ח בברכה,

 להוציא אחרים י"ח. י"ח, אך אם היא איננה ברכה אלא תפילה, אולי לא ניתן אחרים להוציא
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 וכו לשלום שתוליכנו בותינוא ואלהי אלהינו' ה מ"יר: יתפלל, לדרך : היוצאשו"עכתב ה ,'

 צריך אין רוכב היה ואם, כשיאמרנה מלילך יעמוד אפשר ואם, רבים בלשון לאמרה וצריך

 .לירד

א אתי לאטרודי. ואפשר כתב שיעסוק בתורה בדרך, אבל לא יעיין בהלכה דלמ )סק"י(מגן אברהם ה

עדיף להעמיד שאם יכול  "ק יא()סשהיושב בעגלה ואיש אחר מנהיג הסוסים שרי אפילו עיון. עוד כתב 

"טוב  יא( ף)סעי השולחן ערוךוכ"כ הדרך, שהרי קי"ל 'רכוב כמהלך דמי'. את הבהמה בעת תפילת ה

 ".לאומרה בעמידה, ורכוב לא חייב לרדת אלא אם אפשר יעמיד הבהמה וכו'

 

דה כי שם בנקל יכול לעמוד, והנוסעים בעגלות של מסילת הברזל יאמר בעמי" )שם(ערוך השולחן כתב ה

עו על הים או בנהרות או וכן בנוסע בספינות גדולות, ופשוט הוא דצריך לומר תפילת הדרך בנוס

כתב ל פי שהרכבת נוסעת. עמשמע מדברי ערוך השולחן שברכבת יעמוד ויברך אף ובמסילות הברזל". 

מידה, מי שנוסע ברכב שמכיון שלכתחילה ראוי לומר תפילת הדרך בע ות יב()ח"ד פ"ז א ברכת ה'ב

מידה, ואם יש טורח בדבר לכתחילה ראוי שיעצור את הרכב בשולי הכביש ויאמר את תפילת הדרך בע

סור לו לומר את חתימת ארשאי לאומרה בישיבה ואפילו בשעה שהרכב נוסע. ומ"מ מי שנוהג בהגה 

סובר  )ח"ב פמ"ה סל"ו(ן אור לציוגם העליו לעצור בשעה שחותם הברכה.  הברכה בשעה שנוהג, אלא

למד מדברי  ת מאמר מרדכי ג, ה()שו" גר"מ אליהוהשלכתחילה יעצור את רכבו כשהוא אומר תפילת הדרך. 

עמיד לפחות את הרכב בצד שהנוסע במכונית פרטית או מונית, אם לא יכול לצאת ולברך יהערוה"ש 

לברך מיושב ובנסיעה. אולם  ברך ויסע יחד, ואם קשה לו מותר להשאר ברכב ואפילוהכביש ע"מ שלא י

אם אפשר  -, אא"כ חושש שמא יפול. והנוסע במטוס יעמוד ויברך -אם נוסע באוטובוס שאפשר לעמוד 

מיד את הרכב בצד הכביש יצא אם יכול להע -יעמוד, ואם קשה לו לא חייב לעמוד, והנוסע ברכב פרטי 

ית כשאומר תפילת הדרך, כתב שאין צריך לעצור את המכונ )אות יא( הלכה ברורהוב יברך.מהרכב ו

ין בזה חשש סכנה, ובפרט ומידת חסידות שיעצור את המכונית בצד הדרך כל שאפשר הדבר בנקל, וא

 בזה לענין תפילת הדרך כלל. זצ"ל שאין צריך להחמיר גרע"יכשנוהג במכונית בעצמו. והעיר ששמע מה

יח הנהג והנוסעים ולהעמיד אין צריך להטרמובא ש (11)הליכות שלמה פכ"א הע'  גרש"ז אוירבךשם הגם ב

ן הראוי שיעצור בשולי הדרך אלא שלנהג היה אומר שמ המכונית כדי שיוכל לצאת ממנה ולברך מעומד.

 .(רבנו ח"א עמ' ס"באורחות ) "אחזווכן מובא על ה, )וכשאין חשש סיכון עקב העצירה(כדי לאמרה בישוב הדעת 

 סעיף ה':

 אמירת תפילת הדרך פעם ביום 

 לואפי, ביום אחת פעם אלא אותה לומר : אין)תשב"ץ קטן סי' רמב(ע"פ הר"מ  שו"עכתב ה 

 לעבור ממנה ויצא ךנמל כך ואחר בעיר ללון דעתו אם אבל, היום באמצע בעיר ינוח אם

 .אחרת פעם אותה ולהתפלל לחזור צריך, לביתו לשוב או לה חוצה
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ותר, או למי שנוסע מביתו היום דעות בפוסקים בענין מי שנמשכת נסיעתו כמה ימים וי כמההנה, מצינו 

 וחוזר לביתו למחרת או לאחר כמה ימים.

ח בכל יום ויום, והוא דבר פשוט כתב שבכל יום צריך לומר תפילת הדרך, כפי שחייב בתפילת י"ב"ח ה. א

 ה סימן ב אלפים קעו()ח" רדב"זה .ב .)סק"ה( ט"זוכ"ד ה ציא מדעת הטועים.ולא היה צריך לכותבו אלא להו

דרך בהזכרת שם ה' בחתימה, שמי שלן בלילה שלא במקום ישוב אינו רשאי למחרת לומר תפילת הסובר 

)ח"ד פ"ז אות  ברכת ה'פ"ד כתב הע. )ס"ק כו( מ"בוכ"כ הומ"מ יאמר אותה בלי להזכיר את שם ה' בחתימה. 

יום אלא רק ביום הראשון  שהיוצאים לטייל כמה ימים וישנים בשטח לא יאמרו תפילת הדרך בכל טו(

נין אינו אומר תפילת הדרך שבכל עסוברים  )בסידורו( גר"זוה )אות ה(פרי חדש . הגכשיוצאים מביתם. 

ר במלון או כאורח בעי בחתימה בשם אלא בתחילת נסיעתו, ולאחר מכן, אפילו התעכב מספר ימים

מע תפילה בשמו"ע כיון אחרת וכדו' אינו מברך שוב אלא בלא הזכרת השם בחתימה, או בברכת שו

  ובו לביתו.ששהיה בדעתו בברכה שבתחילת יציאתו לדרך על כל הנסיעות העתידות עד 

ו לן בקביעות באושפיזא רק אם הוא נוסע כל הלילה דהיינו שאינכתב עפ"ד הרדב"ז ש )ס"ק כו( מ"בה

וה"ה  .בבוקר בלי חתימה פילת הדרךיש לברך ת ,ה מעט זמן באושפיזא ואח"כ חוזר לנסועינוח איז

בשאר הימים יברך בלא חתימה. ושיברך רק ביום הראשון,  )אות מז(כה"ח לנוסע באוניה כמה ימים, כתב 

בברכת ום ויום, ויותר טוב לכוללה כתב שמברך בכל י (ב אות ס סימן ג - ב )תנינא שלמה מנחת ת"בשו אך

 שומע תפילה.

 סעיף ו':

 סמיכת תפילת הדרך ל'יהי רצון' בברכת גומל חסדים 

גומל חסדים טובים לעמו הסמיך את תפילת הדרך לברכת ' )כל בו סימן פז וטור( מרוטנבורג מהר"םה

הוא סובר שחכמים לא תיקנו ישראל' כדי לפטור את בעיית הפתיחה בברוך. ניתן להסביר את שיטתו ש

, אך בכל ת שומע תפילהניתקנה בנוסח של ברכ פתיחה בברוך מפני שתפילת הדרך אינה ברכה אלא

ת כדי שהמלכות שבברכה שיש חובה להסמיכה לברכה אחרזאת קשה מדוע אין בה מלכות, לכן סובר 

 האחרת תהיה גם לתפילת הדרך.

 כדי רצון יהי חרא אומרה היה בבקר לדרך יוצא כשהיה, מרוטנבורג מ": הרשו"עכתב ה 

 . לחברתה הסמוכה ברכה ותהיה חסדים הגומל לברכת להסמיכה

כול לסמוך את תפילת הדרך ידרך, ולכן פירש שמדובר בכה"ג שאמר את הברכות ב )ס"ק יב( מגן אברהםה

כתב כשהוא  )ס"ק יד( אליה רבה. ובז()ס"ק כ מ"בל'יהי רצון', שהרי אסור לאומרה עד שיחזיק בדרך. וכ"כ ה

ול לאומרה גם בעיר עצמה, סובר שיכ )סק"ז( ט"זה אולם. לאומרה בבוקר עם ברכות השחרבמלון יכול 

 ובתנאי שיהא בטוח שיוצא לדרך.

יכנה לברכה אחרת, כגון שאם הולך באמצע היום יסמ ,ועוד של"הבשם ה )ס"ק יג(כתב המגן אברהם 

 .)ס"ק כח( מ"בוכ"כ ה .שיאכל או ישתה דבר ויברך ברכה אחרונה, או יטיל מים ויאמר אשר יצר
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 סעיף ז':

 אימתי אומר תפילת הדרך 

 )ל.(שנינו בברכות 

. [גי' הרי"ף: שאוחז בדרך] דרךב שמהלך משעה: חסדא רב אמר יעקב רבי אמר -? מצלי אימת"

 "פרסה עד: חסדא רב אמר יעקב רבי אמר -? כמה עד

 לאחר לא כול לברך, אבליסובר שרק עד פרסה  רש"ינחלקו הראשונים מה כוונת הגמ' 'עד פרסה': 

גם אחר לברך  יכולובדיעבד  י, אך רק לכתחילה,סובר כרש" )כ. ד"ה משעה( יונה רבנופרסה. גם  שהלך

 כמה דרך מתפלל אותה. לדעתו לענין הדרך לא נתנו בו שיעור ל, )ד"ה אימת( רא"הפרסה. וכ"ד ה

, פרסה עד אלא לילך לו אין ילופירש ש'עד פרסה' הוא שיעור ההילוך שמתחייב לברך עליו, אפ בה"ג אך

 .)ד, יח("ש ראוכ"ד ה .זו תפלה להתפלל צריך אין - מפרסה פחות על דרך אבל

הוא הגדרה של דרך. פחות  . שיעור זהאאת שיעור פרסה לפי שיטת בה"ג ניתן להבין בשני אופנים: 

. שיעור זה מגדיר את ביה. משיעור זה אין ההליכה חשובה כ'דרך' ולכן תפילת הדרך לא ניתקנה על

רי שמרחיק פרסה מהעיר הכהסכנה. חכמים קבעו את תפילת הדרך על הליכה שיש בה סכנה, ולכן רק 

יטה זו, ולכן כתבו שאפילו הלכו בש )שם( יונה תלמידי רבנוהוא נכנס לסכנה המחייבת תפילת הדרך. 

הכל בחזקת סכנה. וכ"נ שההולך בין הכפרים חייב לומר תפילת הדרך אפילו בפחות מפרסה מכיון 

 שהעיקר הוא 'מקום סכנה'. )שם( רא"שמה

רך, אלא את הזמן בו אפשר חייב לומר תפילת הדלשיטת רש"י הגמ' לא הגדירה את שיעור ההליכה המ

)ד"ה כל  מאירייכול לברך. ה לאומרה. אך יש להבין מדוע לאחר שהאדם הלך שיעור מסויים, שוב אינו

דם היציאה לדרך, ולכן כשאדם הסביר שלרש"י חובת תפילת הדרך היא 'המלך בקונך וצא' קו היוצא לדרך(

כת הדרך ושוב אינו יכול שמעותית, הרי הוא הפסיד את ברהלך יותר משיעור פרסה שזוהי הליכה מ

 .)ויתכן שיש לפרש שכבר לא שייך לאומרה(לאומרה 

 פרסה לילך לו יש ןכ אם אלא, לאומרה ואין; בדרך שהחזיק אחר אותה : אומרשו"עכתב ה ,

, (י"והר י"רש) (אשונהר בפרסה אותה יאמר ולכתחלה: רמ"א) בברוך יחתום לא מפרסה פחות אבל

 פרסה תוך עהגי שלא ובלבד, בדרך שהוא זמן כל אותה יאמר, מלאומרה שכח ואם

 .ברכה בלא אותה יאמר ואילך ומשם בה ללון שרוצה לעיר הסמוכה

 )ס"ק יד( מגן אברהםהאחרונים נחלקו בהסבר הדין שאומרים תפילת הדרך רק אחר שהחזיק בדרך. ה

סובר שאין לומר תפילת הדרך בעיר עצמה, אלא רק לאחר שבעים אמה מהבית האחרון של העיר. וכ"פ 

ובדיעבד אם בירכה  )ח"ד פ"ז אות י( ברכת ה', ובדיעבד כתב שיכול לסמוך על הט"ז. וכ"פ ב)ס"ק כט( מ"בה

שאמרו 'מוחזק סובר שגם בתוך העיר אפשר לאומרה, ומה  )סק"ז( ט"זה אולםבביתו יצא ידי חובתו. 

בדרך' היינו שודאי לו שהולך. ואין שורש למנהג לאומרה דוקא חוץ לעיר, והרי הר"מ היה מתפלל אותה 

בבוקר. אך הוסיף שנראה טעם בזה שאומרים אותה מחוץ לעיר, שאז יכול לאומרה עם אחרים היוצאים 

 ג"כ מהעיר וזכות דרבים עדיף. 
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הוא משום וסע שיעור פרסה נפילת הדרך אא"כ ם שאין לומר תכיון שהטעכתב ד )ד"ה ואין( באור הלכהה

ה עיר, או שיודע שאיזה עיר ששיעור פרסה קרוב לעיר אינו מקום סכנה, לכאורה ה"ה שנוסע דרך איז

 ום סכנה.דהא ליכא מק קרובה בצד דרך נסיעתו בתוך פרסה, ג"כ לא יאמר תפילת הדרך בחתימה,

 :  

, מכיון שצריך להיות מקום שאין לומר תפילת הדרך )הליכות שלמה תפילה פכ"א ס"ג( גרש"ז אוירבךדעת ה

בים, נחשבים כולם ויים רכד, שכיון שלאורך כל הדרך מצועו של שתי פרסאות בדרך שאין בו ישוב.

ותם מקומות שיש רק ישוב שעדיין לא יצאו כל בני השיירא את העיר. אולם באכשיירא אחת ונמצא 

)ריבית קובץ  חוט שניוה ו ח"א אות רח()אורחות רבנ חזו"אערבי, הואיל והם אויבים יש לראותו כלא מיושב. וה

 כול לומר תפילת הדרך מחששכתבו שגם בנסיעה מעיר לעיר ויש לאורך הדרך בתים, י עניינים עמ' קמז(

ת הדרך תקנו רק מחמת תפילאת ש )אשי ישראל פ"נ הע' כד(לתאונות דרכים. אך דעת הגרש"ז אוירבך 

ת ערבים יכול לברך ויתכן ליסטים וחיות רעות ולא מחשש לתאונות דרכים, אך בשטחי סכנה במקומו

דקות חייב  72"ע אפילו פחות מ כתב שהנוסע בכבישי יש )ח"ד פ"ז אות יז( ברכת ה'שאפילו בתוך העיר. וב

 לומר תפילת הדרך כיון שנוסע במקום סכנה. 

  : 

ווני דשייך כל הסכנות מחיות "אפשר שלא נתקנה תפילת הדרך אלא בג )סימן סז סק"ד( השולחן קצותכתב 

 גרש"ז אוירבךבשם ה כתב (14פכ"א הערה )הליכות שלמה . ובח התפלה"רעות וליסטים וכמו שכתוב בנוס

ניות כל הזמן והוי כעין שיירה "יש להסתפק לענין תפיה"ד בזמננו שגם בנסיעות בין עירוניות יש מכו

הרי גם בעיר ישנה  רכיםדרה בדרך, ועקב תאונות שעדיין לא יצאה כולה מהעיר, וגם משטרה ושמי

"אם הנסיעה כתב  (ח"ב פ"ז אות כ"ז) ןלציו אורבשו"ת . גם תפיה"ד עכב סכנה זו גרידא" סכנה זו, ולא תיקנו

בשו"ת . וברך בלא חתימה בשם"ם זה את זה יהוא בכביש אשר אין מרחק בין המכוניות באופן שאין רואי

ואינו וניות, ומי שלבו נוקפו פסק שיש לברך תפילת הדרך גם על נסיעות ער )או"ח סימן קט( חברון דבר

 קובץ בית הלל, ח, תשס"א, מז()רוצה לברך ממש יוכל לשבץ את הקטע בתוך ברכת שומע תפילה. עוד כתב 

ין עירונית חייב לומר תפילת שכיון שיש ריבוי תאונות דרכים ומפגעים, מיד כשאדם מתחיל בנסיעה ב

ובר שאין לחלק בדבר, ס ת נח()ח"ט סימן קח או אומר יביעבשו"ת  אולם הדרך אפילו אם הנסיעה קצרה.

גר"מ ה שם ומלכות. וכ"דתפילת הדרך ב דקות ומעלה, יש לברך את 72ובכל אופן של נסיעה במשך 

 .)שו"ת מאמ"ר ח"ב יו"ד סימן כה אות ב(אליהו 

  : 

שבמקום  נו( )אות כה"חו ל(")סק מ"בפרסה, וכ"כ השבמקום סכנה יברך אפילו פחות מ ו(")סק ט"זכתב ה

כיום שיש " )שו"ת מאמ"ר ח"ג או"ח סימן ה( גר"מ אליהועפ"ד כתב ה .ח(")ס גר"זהסכנה אין צורך פרסה. וכ"כ 

מקומות שמועדים לתאונות דרכים או כיום, לצערינו, שהאויבים זורקים אבנים או יורים על הנוסעים, 

לכאורה יכולים לברך עם שם ה' אפילו אם נוסעים פחות מפרסה. ואנו הצענו להם כדי לצאת מכל 

תה הספקות טוב לאדם שנוסע, שבבוקר יאמר את תפילת הדרך באמצע ברכת 'שמע קולנו' לפני 'כי א

שומע תפילת כל פה', ואז יוצא מכל הספקות, אחרת יאמר את התפילה בלי שם, היינו שיאמר 'ברוך 
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)ח"ב  ןאור לציוה ."שומע תפילה'. או מותר לו לומר ברוך אתה 'השם' שומע תפילה לא אדנות אלא השם

סובר שהנוסע בכבישים שיש בהם חשש לתקיפה, מברך בשם ומלכות אפילו אם הנסיעה היא  פ"ז סכ"ג(

 לגבי הנוסע בכבישי יש"ע. )ח"ד פ"ז אות יז( ברכת ה'וכ"פ ב פחות מפרסה.

 :  

דרך. אך חלק מהפוסקים כתבו שחייב לומר תפילת ה ,ועוד רבים )אות ב וטו( ברכ"יה )סק"ל( מ"בכתבו ה

אם הוא ישן בלילה באניה. וכ"כ  שאינו רשאי לברך פעם נוספת אפילו אם מפליג יותר מיום אחד, ואפילו

כתב שמברך בכל יום ויום, ויותר  (ב ותא ס סימן ג - ב )תנינא שלמה מנחת ת"בשו אך. )אות יב( ורההלכה ברב

 טוב לכוללה בברכת שומע תפילה.

  'זמן או מרחק? -'פרסה 

ו שאדם הנמצא שיעור זמן מסויים יש לעיין האם שיעור 'פרסה' הוא זמן או מרחק, היינו האם חכמים קבע

ה הוא על המרחק שהאדם אע"פ שלא הלך שיעור גדול, או שמא חיוב הברכבמקום סכנה צריך לברך 

שיעור פרסה נקבע לפי  סק"ל() מ"בהלך או נסע, וגם אם נוסע ברכב שיעור זה מתחייב בברכה. לדעת ה

וכ"נ מדברי  יד בתחילת נסיעתו.מרחק, ולכן הנוסע ברכבת וזמן הנסיעה קצר ביותר צריך ליזהר לברך מ

זו מובנת ע"פ דברי רבנו יונה  שיטה ועוד. )מערכת הברכות סימן ב אות טו( חמד שדי, אות מא()סי' ריט כה"ח 

 הליכותוכן העלו בליה ברכה. והרא"ש שתוך שיעור פרסה לעיר הדרך עדיין איננה מסוכנת ולא תקנו ע

ק"מ לפי שיעורי החזו"א,  4.608פרסה הוא:  ועוד. ושיעור )י, כא( הלוי שבט, שו"ת )פכ"א הע' ז( שלמה

 מרחק אוירי מהעיר.ק"מ, ונמדד לפי הדרך כולל הסיבובים שבו ולא ב 3.840ולהגר"ח נאה: 

 ופסק (. יחו"ד ב, כו)ח"א סימן יג ומרא יביעבשו"ת ו (ח"ג יו"ד סי' כד .מ מןח"ב יו"ד סי) פעלים רבשו"ת ב, מנגד

סיעה של לפחות שבעים ניש לומר תפילת הדרך בברכה רק על ששיעור פרסה נקבע לפי זמן, ולכן 

שכתב שאם יש לו לילך שיעור  , והביא ראיה מדברי בה"ג)ח"ד פ"ז אות ח(ברכת ה' וכ"פ ה .ושתיים דקות

בשיעור פרסה קרוב לעיר אין פרסה מחוץ לעיר חייב לברך, ואם נאמר ש'פרסה' הכוונה למידת אורך ש

למדוד מרחק פרסה מהעיר  היא לפחות שני פרסאות אינו מברך משום שישסכנה, נמצא שרק אם הדרך 

הליכה פחות מזמן הילוך שיוצא ממנה וכן מרחק פרסה מהעיר שהולך אליה. והטעם שאין מברכים ב

ים שהרי כל הדרכים בחזקת דקות אינו מפני שבפחות משיעור זה אין חשש סכנה בדרכ 72פרסה שהוא 

הר, א"כ האפשרות שיסתכן במקום סכנה אם הוא עובר את מקום הסכנה מסכנה, אלא שגם שאדם נמצא 

 אור לציוןוכ"פ ה ים שיעור זה.קטנה, ואם שוהה זמן רב האפשרות שיסתכן היא גדולה יותר, וקבעו חכמ

 .ות ב()שו"ת מאמ"ר ח"ב יו"ד סימן כה אגר"מ אליהו , הח"ב פ"ז סכ"ז. פי"ד סמ"ב()

דקות,  72רפים לשיעור של שהנסיעה והחזרה מצט )שם( לציון אורת כיצד מחשבים זמן זה? כתב בשו"

חזרתו מצטרפת לשיעור זה.  גם אם נסיעתו היא ביום וחזרתו בלילה, אבל אם הוא חוזר למחרת, אין

 ועוד. )ח"ד פ"ז אות ח( ברכת ה', )יבי"א ח"ט סימן קח אות נח( גרע"יוכ"ד ה

 סעיף ח':

 תפילת בית המדרש 

 )כח:(שנינו בברכות 
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: לו אמרו. קצרה תפלה אתווביצי המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה הקנה בן נחוניא רבי. משנה"

 אני וביציאתי, ידי על להתק דבר יארע שלא מתפלל אני בכניסתי: להם אמר? זו לתפלה מקום מה

 יארע שלא אלהי' ה מלפניך וןרצ יהי? אומר מהו בכניסתו: רבנן תנו. גמרא. חלקי על הודאה נותן

 על ולא טהור טמא על אומר ולא, חברי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא, ידי על תקלה דבר

' ה לפניך אני מודה? מראו מהו ביציאתו. בהם ואשמח הלכה בדבר חברי יכשלו ולא, טמא טהור

 והם משכים אניש, קרנות מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקי ששמת אלהי

 אני - עמלים והם עמל אני, םבטלי לדברים משכימים והם תורה לדברי משכים אני - משכימים

 הבא עולםה לחיי רץ אני - רצים והם רץ אני, שכר מקבלים ואינם עמלים והם שכר ומקבל עמל

 שחת" לבאר רצים והם

 כלומר, 'בהם ואשמח הלכה דברב חבירי יכשלו אל'ו פירשו '(גמ ה"ד: יט) י"ר תלמידיש אבוהב י"מהר כתב

 הנראה שלפי ב"ייף הוהוס בכשלונם. שמח שיהא רעה מזה ותמשך החברים יכשלו שלא מתפלל היה

 בה. לעוסקים שמחה היא שהתורה בהם וגיל שמחה לו שיהיה מתפלל היה

 אכשל שלא ותינואב ואלהי אלהינו' ה מ"יר: יתפלל המדרש לבית : הנכנסשו"עכתב ה 

 בית מיושבי חלקי תששמ, אלהי' ה לפניך אני מודה: יאמר וביציאתו ',וכו הלכה בדבר

 .המדרש

 מפיו חכמה יתן' ה כי כ"אח מראו והיה בוקר בכל אומר תפילה זו היה )שער המצוות פ' ואתחנן( ל"ז י"ארה

ף שתפילה זו נתקנה על שא )אות ס( כה"חמתורתך. ומבואר ב נפלאות ואביטה עיני גל ותבונה דעת

 ישיבה. ההכניסה לבית המדרש, מ"מ האר"י היה אומרה גם כשלמד בביתו עם חכמי 

ומי שאינו  היום. כל בתורה סקהעו כל ערב, בכל יאמר' וכו אני מודה דתפלת )ס"ק טז(מגן אברהם כתב ה

 ימודו.שיאמר את התפילה לאחר שיסיים את ל )אות ס( כה"חלומד כל היום, כתב 

אה. והביא נוסחה אחרת קצרה: כתב דה"ה מי שיושב ללמוד ביחידות, ובפרט אם הגיע להור )סק"ח( ט"זה

 בדיני הן והיתר איסור דיניב הן ,וטעות מכשול מכל ותצילני תורתך במאור עיני שתאיר א"יאו מ"יר

 האמת על העמידני כבר גיתישש ומה מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל ,בלימוד הן בהוראה הן ממונות

 ותבונה. דעת מפיו חכמה יתן' ה כי מאד עד אמת דבר מפי תצל ואל

 .)ס"ק לו( מ"בשאלו שתי תפילות חובה, וכ"כ ה )פיה"מ( רמב"םכתב ה



 

 
 

 סמיכת גאולה לתפילה -סימן קי"א 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 אמירת 'ה' שפתי תפתח' וסמיכת גאולה לתפילה 

 לתפלה גאולה הסומך כל: שליםדבירו קדישא קהלא משום אליקים בן יוסי רבי "העיד )ט:(שנינו בברכות 

 כולו". היום כל נזוק אינו -

 .צרה" ביום' ה יענך בתריה תיבכ מה פי, אמרי לרצון תפילה יהיו לגאולה איתא "תכף )א, א(ובירושלמי 

' ה מיענך לן דנפקא הואיל הלתפיל גאולה לסמוך צריך אין דבשבת (י' סי )ברכות י"אשיר הגהותב כתוב

 ובלאו בעלמא סמך קרא ההואשאין דבריו נראים ד ב"יכתב ה אךהוא.  צרה יום לאו ושבת צרה, ביום

 היא. צרה בעת דענייה ולח תפילת במקום שבת דתפילת ועוד לתפילה, גאולה לסמוך צריך קרא ההוא

שלאחר  (כיון ה"ד. ג) יונה ר"ה וכתב .:(ט) בברכות , כדאיתא'וכו תפתח שפתי בתחילת התפילה אומר אדני

לל על חטא בת שבע שחטא בו ', שדוד אמרו כשהיה מתפ'וגו ואתנה זבח תחפוץ לא פסוק זה מובא 'כי

 ולספר בתפילתי לכוין שאוכל יתסייענ לבורא מתפלל היה כן ועל קרבן, מביאין אין המזיד במזיד, ועל

 במקום כפרה תפילתי התהי המזיד על זבח תחפוץ שלא שכיון מקובלת תפילתי שתהיה כדי מהלליך

 ענין אותו על אותו אומרים אנו קרבנות מקריבים אנחנו ואין המקדש בית לנו שאין כן גם ועכשיו קרבן.

 דכתפילה אמרו תפילהה ענין על שנתקן ומפני וקרבן זבח במקום ורצויה מקובלת נותפילת שתהא

אנו מתפללים שיפתח ה'  כתב שהטעם שאומרים פסוק זה הוא מפני שבו )ס"א( לבושדמיא. ה אריכתא

 מהתפילה.  יתברך את שפתינו כדי שנוכל להגיד תהילותיו בכוונה, ולכן הוא כחלק

 ישראל גאל אחר אמןב לואפי, ביניהם יפסיק ולא לתפלה גאולה לסמוך צריך :שו"עכתב ה 

 . (יז, נא תהילים) תפתח שפתי' מה חוץ, פסוק בשום ולא

 דצריך הא א"וי. (טור) ןנוהגי וכן, ישראל גאל על אמן לענות שמותר א"וי: כתב רמ"אה אך 

 למסמך דבעינן דטעמא' פי) צ"א בשבת אבל, ט"בי או בחול דוקא היינו, לתפלה גאולה לסמוך

 זמן לאו ושבת, וגואלי' וגו פי אמרי לרצון יהיו ליה וסמיך צרה, ביום' ה יענך דכתיב משום, לתפלה גאולה

 על, בפסח: ה"דר ק"פ' ב במשנה כדתנן הדין ימי שהם משום הוא, ט"בי כ"שא דמה נראה ד"ולענ; צרה

 .(טור) לכך שצריך םבמקו לא אם להחמיר וטוב, (ל"ומהרי בו, וכל י"אשיר . הגהת'וכו התבואה

י תפתח, אבל לא אח"כ, שבמוסף ומנחה מותר לומר פסוקים קודם ה' שפת )סק"א( מגן אברהםכתב ה

. )סק"א( מ"בהביאו ה נה עשרה.משום שפסוק זה הוא מכלל התפילה, ולכן אין להפסיק בינו לתפילת שמו

 דיש.נראה שגם במוסף ומנחה עדיף לא לומר פסוקים לאחר הק )אות ד( כה"חומ

ור יש ליזהר לכתחילה בין ה בעלמא יותר מכדי דיביכתב שאפילו בשהי )סימן סו ס"ק יג( פרי מגדיםה

 .)סק"ב( מ"בהביאו ה גאולה לתפילה.
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יך לסמוך גאולה לתפילה. בשבת צרהאריך והעלה כדעת הב"י שגם  )סימן טז. הביאו השע"ת( שאגת אריהה

ל, משום שגם בחול יש שיש להק )ד"ה וטוב( באור הלכהלעניין עניית אמן בין גאולה לתפילה, כתב ה אך

 המקלים בזה.

ושה קודם שיתחיל התפילה, שאם אמר פסוק 'ה' שפתי תפתח' ושמע קדיש או קד )ויקהל, ה( בא"חכתב ה

 פעלים רבשפתי תפתח'. ובשו"ת  אם היה הדבר במנחה יפסיק ויענה עם הציבור, ואח"כ יחזור ויאמר 'ה'

 חרית לא יפסיק לענות עמהם.. אבל בערבית ושת ב()או הלכה ברורההוסיף דה"ה למוסף. וכ"פ ב )ד, ד(

מונה עשרה, נחשב הדבר פסק שכיון שאמר את הפסוק על דעת להתחיל תפילת ש )אות ח( כה"ח אולם

ה, כדין העומד באמצע כאילו כבר התחיל את התפילה, ואסור לו להפסיק בעניית קדיש או קדוש

 התפילה.

 סעיף ב':

  תפתח'החזן אומר תחילה 'ה' שפתי 

 שומע אבל שפתי. ומר אדנישכשהחזן מתחיל החזרה, יש לו ל קי( סימן ב")ח הדשן תרומתבשו"ת  כתוב

 אפילו ולומר לחזור צריך אין ותפילת קודם אמר וכבר הואיל )כך היו רגילים לומר קודם התפילה. ש, ב( תפלה

 מפלגינן. דלא עצמו ילתתפ קודם תחלה אמרו שלא וערבית שחרית הדין הוא ומסתמא ומוסף, במנחה

 וכו יגיד ופי פתחת שפתי' ה: ואומר חוזר, רם בקול ח"י כשמתחיל, : החזןשו"עכתב ה.' 

ש"ץ להפסיק אחר שהתפלל למד מכך שיכול לומר פסוקים קודם החזרה, שרשאי ה )סק"ד(מגן אברהם ה

 לענות כגון מצוה לדבר קר בלחש שהתפלל לאחר להפסיק רשאי אינו ץ"שהש פרי מגדיםבלחש. וכתב ה

 .)סק"י( מ"בהביאו הדלא.  נראה הרשות לדבר אבל וכדומה, ר"איש

 

 עולם הליכותובלחש לחזרה.  כתב שמותר לומר פיוטים בימים הנוראים בין )ה, מב( דעת יחוהובשו"ת 

לבד. ויחיד שסיים את בכתב שחזן הרוצה ללמוד תורה בין הלחש לחזרה ילמד בהרהור  )תרומה, ח(

הלב, ולא יוציא את הדברים  תפילתו לפני הש"ץ ורוצה ללמוד, פסק שיותר טוב שיעיין בספר בהרהור

הפסיק אף בדברי תורה בין ועוד כתבו שאסור ל )קכד סק"א( כה"ח, )תרומה, י( בא"ח, המנגדבשפתיו. 

 הלחש לחזרה. 

 

 דקבעוהו כיון התפלה בעצם דן האם כששכח לומר ה' שפתי תפתח חשוב כחסרון )ד"ה חוזר( באור הלכהה

ריכתא רק לענין שלא יהיה לא. וכתב שיותר מסתבר לומר שלא אמרו דהוי כתפילה א או בתפלה רבנן

 משה אגרותבשו"ת  אולם. ות ב()א הלכה ברורהפסק בין גאולה לתפילה, אבל לא כתפילה ממש. וכ"פ בה

 וי לעיכובא. האריך לדחות דברי הביה"ל, ולדעתו אמירת הפסוק ה )ח"ה סימן כד אות ח(

 

. )סק"י( מ"ב' בלחש. וכ"כ הבשם כתבים שטוב שיאמר פסוק 'ה' שפתי תפתח )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

, ושיתכן )סק"י( כה"חמשמע שיש לאומרו בקול רם. וכ"כ  )דרוש א דחזרת הש"ץ( שער הכוונותב אולם
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)ילקו"י ח"א מהד'  גרע"יוכן מובא בשם ה תלמידי האר"י שלא סמך ידו עליהם.אותם והמג"א ראה כך בשם 

 .תשמ"ה הל' חזרת הש"ץ ס"א(

 סעיף ג':

  גאולה לתפילה על תפילה בציבורעדיפות סמיכות 

ק"ש, אין לו להצטרף  שאם מצא ציבור המתפללים קודם שקרא (רלו' סי א"ח) בתשובה א"רשבה כתב

לה. ואינו דומה למ"ש רבנו אליהם כדי שיתפלל בציבור, אלא עדיף שיתפלל לבד ויסמוך גאולה לתפי

 היא רשות.שך משום האי שבתפילת ערבית עדיף להתפלל עם הציבור, שדווקא שם אמר כ

 קורא אלא, עמהם יתפלל לא, מתפללין ציבור מצא ש"ק קרא שלא עד : אםשו"עכתב ה 

 .עדיף לתפלה גאולה דמסמך, יתפלל כ"ואח ש"ק



 

 
 

שלא להוסיף בשלוש ראשונות  -סימן קי"ב 
 ובשלוש אחרונות

 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

  ראשונות ושלוש אחרונותשאילת צרכים בשלוש 

 .(לד) שנינו בברכות

 אלא, אחרונות שלשב ולא, ראשונות בשלש לא צרכיו אדם ישאל אל לעולם: יהודה רב אמר"

 דומה - אמצעיות, רבו לפני חשב שמסדר לעבד דומה - ראשונות: חנינא רבי דאמר. באמצעיות

 "לו והולך ונפטר מרבו פרס שקבל לעבד דומה - אחרונות, מרבו פרס שמבקש לעבד

שדוקא צרכי יחיד אין לשאול,  יהא ברו ר"חבשם  )סימן כא( רא"שוה )ד"ה אל. ע"ז ח. ד"ה אם( תוספותכתבו ה

הם. עוד כתב, שכשהעבד מסדר ב ויבא ויעלה וקרובץ זכרנו אומרים אבל צרכי ציבור שואלים. ולכן אנו

: ר"ה ח) ן"הר וכ"כ ריכים לו.לרב שרבים צשבחו של רבו יכול גם לשאול צרכי ציבור, שזה שבח וכבוד 

 ובחנוכה כמוך ומי זכרנו ומרל השנה בראש נהגו כך ומפני שרי, רבים דצרכי גיאת ץ"ריה בשם (סדר ה"ד

 ופלא. ניסים עמנו עשה כן ופורים

ת, הן עצמן שאלת צרכי ששלוש ברכות אחרונו האי רבינו בשם כתב (דאמר הא ה"ד שם ברכות) א"הרשב

 ויבוא מיעלה שנא דמאי אהנר ודאי וכן ציבור, צרכי בו שהתירו גאוניםה מן עוד כתב, שישרבים. 

 ציבור דצרכי (אל ה"ד: כב) נהיו ר"ה וכ"כ סופרים. במסכת נמי איתיה לחיים וזכרנו בעבודה דאמרינן

  שואלין.

 אבל, יחיד צרכי ודוקא ;אחרונות' בג ולא, ראשונות' בג צרכיו אדם ישאל אל :שו"עכתב ה 

 .שרי צבור צרכי

 סעיף ב':

 אמירת פיוטים בתפילה 

 וכמו כן אנו אומרים הקליר. ראליעז תיקן רבי וכן ראשונות, בשלש קרובץ לומר שנהגו (שם) ש"ראה כתב

  שאני. ציבור אחרונות, משום שצרכי בשלש הניסים ועל ויבוא יעלה

 קרובץ לומר נהגו זה ומטעם שואלים, רבים דצרכי ת"ר בשם (ג אות תפלה ו")פ מיימוניות הגהותוכ"כ ב

 נהגו וכן לסמוך יש ועליו תנא שהיה והקליר הזקן אליהו ורבינו יוסף רבינו הסכימו וכן ראשונות. בשלש

 למימר דלא שנהגו מרבנן דאית כתבו גדולות הלכותה אך כמוך. ומי זכרנו לומר והתירו רבותינו כל

עבדי. וכ"כ הב"י שהמנהג הנכון  שפיר דלאו ח"ר כתב ראשונות' שבג הקרובץ ועל השנה. בראש זכרנו

 שלא לומר קרובץ.
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 רנה קול ת"ר שהוא א"וי, ליוצר קרובץ' פי) קרובץ ולא פיוטים לומר : איןשו"עכתב ה 

 . בתפלה (צדיקים באהלי וישועה

 פ ריש ן"והר ף"והרי' והתוס ש"הרא) הם רבים וצרכי הואיל, מתירין ויש: כתב רמ"אה אך '

 .מרםלא מקום בכל נוהגים וכן, (וטור י"פ מיימוני והגהות ה"דר בתרא

ונים משמים ע"י התבודדות להתיר, וכתב שיש בידו שאלות ששאל אחד מהראשהאריך  )ג, תקלב( רדב"זה

)סימן  יאיר חוות. גם בשו"ת ותפלות והזכרת שמות, והשיבו לו שמותר. והזהיר שלא לשנות את המנהג

  כתב שיש לומר הפיוטים ואין לשנות. רלח(

נה עשרה, מלבד בר"ה ויו"כ כתב שמנהג בני ספרד לא לומר פיוטים בתפילת שמו )אות ד( כה"ח, אמנם

ין הקדושה הרי הוא חלק ממנה שנוהגים לומר קודם הקדושה את 'סדר קדושות', ומכיון שהוא עוסק בענ

יביע אומרו. וכ"כ בשו"ת  פסק, נהגו שה'סומך'ואין בו חשש להפסק. אך מכיון שיש שחששו בזה לה

ר אותו הש"ץ ולא יבטלו מנהג , והוסיף שאם אין אחר שיכול לאומרו, יאמ)ח"י סימן מה ד"ה ועינא( אומר

 ישראל קדושים.

 



 

 
 

 דיני הכריעות בתפילת י"ח -סימן קי"ג 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

  בהםהמקומות שצריך לכרוע 

  .(לד) שנינו בברכות

 לשוח בא ואם, וסוף חלהת בהודאה, וסוף תחלה באבות: בהן שוחה שאדם ברכות אלו: רבנן תנו"

 "ישחה לאש אותו מלמדין - וברכה ברכה כל ובתחלת וברכה ברכה כל בסוף

 א כדי שלא יבואו לעקורעמדו על הגריעותא בריבוי ההשתחויות, שהטעם הו (מלמדין ה"ד) תוספותה

ן משום שזוהי יוהרא שמחזיק דברי חכמים, שנראה שכל אחד מחמיר כרצונו ואין כאן תקנת חכמים. וכ

כתב שהכנעת  )ד"ה ואם בא(א ריטב". וה(מלמדין ה"ד. כד) יונה ר"ה עצמו יותר כשר משאר הציבור, וכ"כ

  הדיוט במקום שאינה ראויה לו יוהרא היא לו, שמחזיק עצמו כאדם כשר.

רכות וסופן מלמדים אותו שדוקא בתחילת הב (ע אות ה")פ הגה"מו המפרשים, בשם (שם) יונה ר"ה כתב

 ובתחלת ברכה כל בסוף וחלש בא 'אם שלא ישחה אבל באמצעיתן יכול לשחות. וכך יש לדייק מדקתני

 ישחה. שלא אותו מלמדין ברכות בשאר לשוח בא אם קתני ולא ברכה', כל

 ועד מראש בתפילה וחהש באמצע התפילה לכל דבר אלא רק כשהוא סובר שאין לשחות אבוהב י"מהר

ברכות. שבזה אין חשש שתיעקר סובר שבכל גווני יכול לשחות באמצע ה ב"ילשחות. וה רשות לו יש סוף

 תקנת חכמים.

ביאר שמאחר ורק  תפילה פ"ח()בית אלוהים שער ה מבי"טמדוע תקנו כריעות דוקא ב'אבות ו'מודים'? ה

, ויחוד ביחס לדברים מסויימים( )ולא שבחמיוסדות על סיפור גדולותיו ושבחיו באופן כולל ברכות אלו 

, כדי להורות שאין אנו ראויים אלהותו עלינו, לכן אנו כורעים בהם באופן המראה את הכנעתינו לפניו

 דול והנורא.שיתייחד שם אלהותו עלינו, ואף אין אנו ראויים לשבח ולהלל לשמו הג

 בא ואם; וסוף חלהת ובהודאה, וסוף תחלה באבות: בהם ששוחין ברכות : אלושו"עכתב ה 

 יכול, אמצעיתןב אבל; ישחה שלא אותו מלמדין, בתחלתה או, ברכה כל בסוף לשחות

 .לשחות

ור עליו כ"כ אין הדבר חמ ביאר את תירוץ התוס', שכשאדם מחמיר על עצמו מצד עצמו, )סק"א( ט"זה

על עצמו ולשחות בשאר  ולפעמים מיקל בו, משא"כ בחיוב חכמים עליו, ונמצא שאם יבוא להחמיר

שלפי הטעם  )סק"ב(וד ביאר עברכות תחילה וסוף יסברו שהכל חומרת האדם ועי"ז יבואו לידי קולא. 

רא, שהרי כה"ג ומלך שוחין מותר לשחות באמצע, משום שדוקא בתחילה וסוף יש לחוש ליוהשל יוהרא 

 תחילה וסוף בכל ברכה, נמצא שמדמה עצמו להם.
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פרי ה אךכה ממש יכול לשחות. סובר שהאיסור הוא דוקא ב'ברוך אתה', אבל בסוף בר )סק"ג( אליה רבהה

 מפקפק בזה. )א"א סק"ד( מגדים

 סעיף ב':

 וכרנו לחיים' ו'מי כמוך'כריעה ב'ז 

יו"כ כשאומרים זכרנו ומי וכתבו שהנוהגים לשחות בר"ה  (ומצאו ה"ד. כרע. לא ה"ד: יב )ברכות תוספותה

שהטעם שזוקפים בסוף  וכתב (וט' עמ יא' סי) ק"סמכמוך, צריכים לזקוף כשיגיעו לסוף הברכה. וכ"כ ב

 נינהו. רחמיד משום באמצעיתן שנהגו אלא הללו בברכות כורעים הברכה, להודיע שאין

 לזקוף צריכים, כמוך ומי זכרנו כשאומרים כ"וי ה"בר לשחות : הנוהגיםשו"עכתב ה 

 צריך מ"מ, הברכה ףבסו כורע דבאבות גב על ואף: רמ"אוכתב ה. הברכה לסוף כשמגיעים

 . (הטור' לפי ע"ד) חיוב משום וכורע שחוזר נראה שיהא כדי, זכרנו בסוף מעט לזקוף

'מי כמוך'. שהצריכותא לזקוף ביאר את דברי הרמ"א, שטעם הזקיפה שונה בין 'זוכרנו' ל )סק"ג( ט"זה

על תקנת חכמים. וב'זכרנו'  ב'מי כמוך' הוא משום שהוא סוף הברכה ואם ישאר שוחה הרי הוא מוסיף

הזקיפות,  כמים. ולכן חילק ביןחצריך לזקוף כדי לכרוע לאחר מכן, ואם ישאר שוחה לא יהא ניכר תקנת 

ב'מי כמוך' א"צ לזקוף אלא רק ושב'זכרנו' צריך לזקוף כמה תיבות קודם כדי שיוכל לשחות לאחר מכן, 

 .)אות ב( ברורה הלכהוב )סק"ו( מ"בכשיאמר 'ברוך אתה'. וכ"כ ה

 סעיף ג':

 כריעה במקומות נוספים 

 מגונה, שהוא לי נראה שתחוה'ת לפניך קומה 'וכל כשאומר הכורע (ג"ע סד ג"ח א"י )נתיב ירוחם רבינו כתב

 דה"ה שאין (שם) יונה ר"ה כתבו מגונה. זה הרי המזון וברכת דהלל בהודאה הכורע :(ברכות לד) כדאמרינן

 שתקנו במקומות וקאד אלא לכרוע שאין מודים אנחנו לבדך ולך חי כל בנשמת כשאומרים לשחות

 חכמים.

 בהודאה או, מודים ואנחנ לבדך בולך או, תשתחוה לפניך קומה בוכל הכורע :שו"עכתב ה 

 .(חכמים נושתק במקום אלא לכרוע שאין' פי). מגונה זה הרי, המזון וברכת דהלל

ם' כמו שמותר לשחות באמצע התקשה, מדוע שלא יהא מותר לשחות ב'לך לבדך אנחנו מודי )סק"ד( ט"זה

כל חי הכוונה משבחים. ו'כל  תהברכה? וביאר של'מודים' יש שני פירושים: א. שבח. ב. הכנעה. ובנשמ

ך על כל העולם. וזהו כלל, כקומה לפניך תשתחוה' הוא לשון הכנעה, ואפ"ה אינו כורע כיון שאומר 

 .)סק"ט( מ"בשכשמתפלל על עצמו יכול לכרוע ולהשתחוות כרצונו. וכ"כ ה

שאסור לכרוע נא קמיה', כמו שכמו"כ אין לכרוע ב'בריך שמיה' כשאומרים 'דסגיד )ס"ק יב( כה"חכתב 

 )ח"ה סימן ח אות ד( אומר יביע"ת בשו אך .)ח"ב פ"ה סי"ג( לציון אורוכ"כ ה ב'ובכל קומה לפניך תשתחוה'.

וים, מפני שאומר גם על כתב לדמות זאת למ"ש הט"ז שמותר לכרוע כשאומר ואנחנו כורעים ומשתח

 .)ח"ה סימנים ב, ד( למשה תפילהוכן העלה בשו"ת עצמו. 
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  ב'ברכו'כריעה 

)ד"ה באור הלכה ה הלכה:בהנה יש לברר אודות המנהג שכורעים באמירת 'ברכו' האם יש לכך מקור 

 .שנהגו העולם לכרוע בברכו שדחק למצוא טעם למנהג )אלף המגן סק"ו( מגן גבוריםהביא מדברי ה הכורע(

הש"צ אומר ברכו את ה' קודם שכתב, פה עירנו נוהגים רוב המון העם שבשעה  )עוי"ח ויחי, י(בא"ח גם ה

ור שעושים בפני הזקנים, ולא יוצר, וכן בתחילת תפילת ערבית, להגביה עצמם במקום מושבם כעין היד

ן לציבור לכרוע ואף לא להניע איכתב " )ח"ב פ"ה סי"ג( לציון אורגם בשו"ת  מצאתי מנהג זה בשום ספר.

כמבואר במחזור ויטרי )" רת השםשעונה לברכו, ורק שליח הציבור כורע באמירת ברכו וזוקף באמיראשו כ

גר"מ מאזוז וה .(דין ברכו בסימן חבסימן קס"ו דף ע"ח ד"ה והוא רחום, שכורע בברכו וזוקף בשם, וכן כתב בכל בו ב

 הורה שגם הש"צ לא יכרע באמירת 'ברכו'. )מקור נאמן סימן קנט(

ויאמר דויד לכל " )א, כט, כ( באמת יש למנהג זה סמך מן המקרא בדברי הימיםכתב ש ר הלכהבאוה אולם

ומנהג ", ולמלך ה'ו וישתחוו לאלהי אבתיהם ויקד ה'ויברכו כל הקהל ל ,אלהיכם ה'הקהל ברכו נא את 

שום שם תקנת חז"ל כלל אין  דודאי במקום שאיןביאר  )סעיף ה( השולחן ערוךגם ה. ע"כ. ישראל תורה

 .אמירת ברכו ובקדישולכן יש שכורעים גם ב, כמ"ש בענין הכריעה באמצע הברכות ,חשש בדבר

בשעה שעונים 'ברוך ה'  םקום מושבכתב שיש הנוהגים להגביה עצמם ממ )ח"א עמוד צב( הליכות עולםב

מ העושים כן יוב לעשות כן, מ"המבורך לעולם ועד', כעין הידור שעושים בפני הזקנים. ואע"פ שאין ח

רע בברכו אפילו בהרכנת ה כושהגרע"י לא הי )בירור הלכה ססק"ב(יש להם ע"מ שיסמוכו. וכן העידו 

'ברוך ה' המבורך' יש להם בשהנוהגים לכרוע  )ח"ה סימנים ב, ד( למשה תפילהוכן העלה בשו"ת  הראש.

 ע"מ שיסמוכו, אך לנהוג כן לכתחילה יש להימנע. 

 סעיף ד':

 צורת הכריעה 

 )כח:(שנינו בברכות 

; שבשדרה חוליות כל תפקקושי עד שיכרע צריך המתפלל: לוי בן יהושע רבי אמר תנחום רבי אמר"

. צריך אינו שוב ראשו ענעשנ כיון: אמר חנינא רבי; לבו כנגד איסר שיראה כדי עד: אמר עולא

 "דכרע כמאן ומחזי נפשיה דמצער - והוא: רבא אמר

 - נפשיה דמצער .באמצע בשר וחבר וכאיסר, מלמעלה ואחד מלמטה אחד, קמטים שני - : איסררש"יופ

עד  לשחות שצריך י"רש םכתב בש (עד ה"ד שם) יונה ר"ה .מצטער שהוא אלא, לכרוע שחפץ ניכר שהוא

 כשכופף פירש (חוזר ערך) ערוךהו איסר. שיעור אלא לבו כנגד לראות יוכל לא כנגדו העומד כדי שחבירו

 והוא בולט באמצעיתו ההחז שבשילהי נפש צפור והוא הסחוס ונראה מעיו בתוך טבורו מתקפל אדם

 איסר. כשיעור

 מונח שהוא איסר רואה אזש כאגמון, ראשו את שיכוף רבנו האי כתב בשם (עד ה"ד. כח ברכות) א"הרשב

  מוצגת. כשהיא ויכופנה חלקים לשני קומתו שיחצה ולא לבו כנגד בארץ
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 באמצע יכרע ולא ;שבשדרה חוליות כל שיתפקקו עד שיכרע צריך, המתפלל :שו"עכתב ה 

 .כאגמון יכוף ראשו גם אלא, זקוף ישאר וראשו מתניו

 סעיף ה':

 כמה צריך לכרוע 

אך עדיף לטרוח ולכרוע  דיו. רע,כו ומראה ראשו שהרכין כיון הכורע (כא' ברכות סי) י"אשיר הגהותב כתוב

 כתבו בשם (כרע ה"ד: יב) ותתוספה גם מכנסים. של חגור כנגד פיו שיהא עד כך כל יותר. ואין לשוח

 פ"ה דפוס) הגה"מ, .(טו יא' סי) ק"סמ ,(ד"ע קא יט עשין) ג"סמ וכ"כ מדאי. יותר ישוח שלא (ה"ה א"פ) הירושלמי

 .(ל' סי תפלה) חיים ארחותו (י"ה קושטא

 או זקן הוא ואם; מכנסים של חגור כנגד פיו שיהיה עד כך כל ישחה : ולאשו"עכתב ה 

 שניכר מאחר, דיו, ראשו (שהשפיל' פי) שהרכין כיון, שיתפקקו עד לשחות יכול ואינו חולה

 .עצמו שמצער אלא לכרוע חפץ שהוא

 שיעור שחיה.כתב שטעם האיסור הוא משום דמחזי כיוהרא, ששוחה יותר מ )סק"ה( ט"זה

 סעיף ו':

 כריעה במהירות וזקיפה בנחת 

 . כחיויא" זקיף - זקיף קא כי, כחיזרא כרע - כרע כי ששת "רב )יב:(שנינו בברכות 

 ואחר תחלה ראשו, בנחת - כחיויא יףזק .אחת בבת מטה כלפי וחובטו, אדם ביד שבט - : כחיזרארש"יופ

 תחלה הראש מגביה עצמו זוקף הואכש, הזה כנחש - כחויא .כמשוי עליו כריעתו תראה שלא, גופו כך

 .מעט מעט ונזקף

 שורא בנחת זוקף ,זוקף וכשהוא, אחת בפעם במהירות יכרע, כורע : כשהואשו"עכתב ה 

 .כמשאוי עליו תהא שלא, גופו כ"ואח, תחלה

)ס"ק כה"ח 'אתה' יכרע ראשו. ובשב'ברוך' יכרע גופו וב )ענין כוונת העמידה דרוש ב( שער הכוונותכתוב ב

בא"ח נהג ק"ק בית אל, וכ"כ ה, ושכן מ(הכוונותדלא כמו שנראה בשער )כתב שגם במודים יש לעשות כן,  כא(

וכשיאמר אתה ישחה עד  ,סוברים שכשיאמר ברוך יכרע בברכיוועוד  של"הה אמנם ועוד. )בשלח, כא(

 שיתפקקו החוליות. וכן מנהג האשכנזים.

 

 

 

 סעיף ז':

 כורע בברוך וזוקף בשם 

 )יב.(שנינו בברכות 
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 דרב טעמא מאי: שמואל אמר. בשם וקףז - זוקף וכשהוא בברוך כורע - כורע כשהוא, המתפלל"

 "כתיב שמי מפני? בשמי כתיב ימ -! הוא נחת שמי מפני: מתיבי. כפופים זוקף' ה: דכתיב -

 בשם זוקף, וכשזוקף, בברוך כורע, כשכורע :שו"עכתב ה. 

בברכיו, וכשיאמר אתה ישחה  מובא שכשיאמר ברוך יכרע )עקב, ח"ג רעא, ב. הביאו המג"א ד(הקדוש  זוהרב

ברי המג"א הנ"ל, והוא משום השמיט ד )אות כא( כה"ח אמנם. )ס"ק יב( מ"בעד שיתפקקו החוליות. וכ"כ ה

, וכן ראה )אות ז(ורה הלכה ברבו )בשלח, ו( בא"חהשמנהג הספרדים לא לכרוע בברכים כלל, וכ"כ 

 לא נהג לכרוע בברכיו.גרע"י שה

אחת, ויעמוד כך בשחיה עד  דיכרע ראשו וגופו כאגמון בבת )סק"ה( אליה רבהוכשאומר מודים, כתב ה

כתבו  )אות כא( כה"חו )בשלח, כא( "חבאה אולם .)ס"ק יב( מ"ב. וכ"כ הכלל כג ס"ג( חיי אדם)כ"כ הה', ואז יזקוף 

 ש.שגם ב'מודים' לא ירכע בבת אחת אלא קודם הגוף ואח"כ הרא

 סעיף ח':

 לא להשתחוות מול עבודה זרה 

 אל וערב שתי לו ויש כנגדו יגו ובא שמתפלל שמי זרוע אורה בשם (טו' ברכות סי) י"אשיר בהגהות כתוב

 שלא בהן, ששוחין קומותמ לשאר לשמים. והוסיף הב"י שפשוט דה"ה שלבו פי על אף במודים ישתחוה

 זרה. לעבודה כמשתחוה דמחזי משום ישחה

 בו ששוחין למקום גיעוה, בידו וערב שתי לו ויש, נכרי כנגדו ובא המתפלל: שו"עכתב ה ,

 .לשמים שלבו פי על אף, ישחה לא

ום שגם מבלעדי השתי וערב , מש)ס"ז( גר"זהכתב שנראה שאם הוא שר מותר. וכ"כ  )סק"ו( מגן אברהםה

 משתחוים לו, ואפשר להקל בזה אפילו במקום רואים. 

 מאמר מרדכיפילה. גם הכתב שחלילה להקל בזה, ובפרט בעת הת המגן סק"י()אלף  מגן גיבוריםה אך

 .)אות ט( הלכה ברורהבו )אות כד( כה"ח מצדד להחמיר בזה, וכ"כ )סק"ה(

 סעיף ט':

 הוספה על תאריו של הקב"ה 

 )לג:(שנינו בברכות 

 החזק והיראוי והעזוז דירוהא והנורא הגבור הגדול האל: אמר, חנינא דרבי קמיה דנחית ההוא"

? דמרך שבחי לכולהו ימתינהוסי: ליה אמר סיים כי, דסיים עד לו המתין. והנכבד והודאי והאמיץ

 אנשי ואתו, באורייתא רבינו משה דאמרינהו לאו אי - דאמרינן תלת הני אנן? האי כולי לי למה

, משל! ואזלת האי כולי אמרת ואת, להו למימר יכולין הוינן לא - בתפלה ותקנינהו הגדולה כנסת

 "!לו הוא גנאי והלא, כסף שלב אותו מקלסין והיו, זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו ודם בשר למלך
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ך שהיו לו אלף אלפים דינרי ביאר משל זה, שבדווקא נקטו משל למל ט("נ )מורה נבוכים ח"א פרק רמב"םה

ת לנו שדבר שאצלנו חשוב רוזהב וקילסוהו בדינרי כסף, ולא אמר שקילסוהו במאה דינרי זהב. להו

 לשלמות, אצלו יתברך הוא חסרון, ולכן גנאי הוא לו.

ים, אבל בינו לבין עצמו לית שדוקא בתפילה יש איסור להרבות בשבח )הובא ברא"ש פ"ה סימן טז( ר"ידעת 

ומר תארים אלו בינו לבין שכשא מפני שטעמו אבוהב י"מהר וכתב ,(יח' סי) הלקט שבלילן בה. וכ"ד 

התארים באו להזכיר שעצמו נראה שאינו אומרם אלא מפני שצריך להם לבקשתו, משא"כ בתפילה 

 ב"יי. ה"ר כפירוש האי ינורב בשם כתב (הני ה"ד: לג) א"שבחו של הקב"ה ולא לשם בקשת צרכים. הרשב

 שבחיו של הקב"ה.כתב שנראה שנהגו העולם כדברי ר"י, משום שיש הרבה תפילות המרבות ב

ור להרבות בשבחים בכל נראה שאס (ז. מורה נבוכים ח"א פרק נט"ה תפילה מהלכות ט")פ רמב"םי המדבר אך

לפי הטעם שאין לחלק בין  שכך מסתבר טורענין. שהרי אין כח ביד האדם להגיע לסוף שבחו. וכתב ה

 תפילה לתחנונים.

 בדברים אבל להאריך, לו אין אלו כגון התואר בשמות שיש המפרשים שדוקא '(גמ ה"ד: כג) יונה ר"ה כתב

ור. אך כתב שגם בזה סיא אינו אותם ומספר ונפלאות נסים עמנו שעשה למקום משבח אם שבח של

 העולם', מן נעקר מדאי ותרי מקום של בשבחו המספר 'כל .(יח מגילה) נראה שאין להאריך, שהרי שנינו

 כדיו גם כשם תואר. ברכה משמשואפשר לומר שרק כשחותם בברכה יש בעיה, מפני ששבח בחתימת 

 פסוקים שאומר וכיון קים,בפסו אותו יאמר הוא ברוך המקום בשבח להאריך שירצה מי זה מספק לצאת

 כלום. בכך אין הפסוקים קריאת דרך למקום משבח אם

 דרחמנא בדידיה שבחא ריבאדכו מילי הני שמיא כלפי מעליותא דשתיקותא גב על "אף ריטב"אה בכת

 כל וגבורותיו וניסיו פלאותיונ לספר אבל ,שבחיה לאדכורי דעה לן לית דאנן ואמיץ ונורא אדיר כגון

 הצדיקים". ותושבחות תהילים ספר כל וזהו משובח זה הרי המוסיף

 הגבור הגדול מהאל יותר, הוא ברוך הקדוש של תאריו על להוסיף אין :שו"עכתב ה 

 או בתחנונים אבל, חכמים שטבעו ממטבע לשנות שאין מפני, בתפלה ודוקא; והנורא

 להאריך שירצה למי נכון מקום ומכל; בה לן לית, מעצמו אומר שאדם ושבחים בקשות

 .בפסוקים אותו שיאמר, המקום בשבחי



 

 
 

 דיני הזכרת טל ומטר -סימן קי"ד 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

 זמני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם 

 )ב. ד:(שנינו בתענית 

 אינו הראשון, מזכיר אחרוןה - חג של האחרון טוב ביום התיבה לפני העובר: אומר יהודה רבי"

, יומי תרי לן דאית ואנן ...מזכיר נואי האחרון, מזכיר הראשון - פסח של ראשון טוב ביום. מזכיר

 להו אמר. במוספין וחוזר, ושחרית ערבית במנחה ופוסק, במוספין מתחיל: רב אמר? עבדינן היכי

 מתחיל: שמואל מרא אלא? חול תעשהו קודש שעשיתו אחר: לאבא ליה ואמרו פוקו: שמואל

 שוב - שהתחיל כיון: אמר ארב. במוספין ומתחיל וחוזר, ושחרית ערבית ופוסק, ובמנחה במוספין

 אינו שוב שהתחיל כיון: והלכתא. פוסק אינו שוב שהתחיל כיון: ששת רב אמר וכן. פוסק אינו

 "פוסק

 איתא: )לג.(ובברכות 

? טעמא מאי. גשמים ורותגב מזכירין :גמראהמתים...  בתחיית גשמים גבורות מזכירין :משנה"

  תים"המ בתחיית קבעוה לפיכך, המתים כתחיית ששקולה מתוך: יוסף רב אמר

משום שלא כולם נמצאים  ואהש )א, א(ירושלמי בטעם הדבר שאין מתחילים להזכיר כבר מבערב, איתא ב

מדוע אין מזכירים בשחרית, משום  בבית הכנסת ויעשו אגודות אגודות, זה מזכיר וזה אינו מזכיר. והטעם

כבר שיתכן ויטעה  מע שמזכירים,ושאדם שלא היה בבית הכנסת בערב, וכשבא בבוקר לשחרית ש

ועוד: לשנה הבאה יתחיל להזכיר  ועזר אור: ומחמת כן יבוא להתפלל תפילת תשלומים. סמ"ג)מבערב התחילו להזכיר 

 הזכיר קודם שיזכיר הש"צ.ל. עוד איתא בירושלמי מדוע מתחילים במוסף ולא בשחרית, שאסור מהערב(

בתפילת השחר, מפני מביאר שבתפילת המוספין קיבוץ העם גדול יותר  )תענית ג.( פסקי הרי"דב

ו אלא בקיבוץ העם. וכ"כ לשמוע קריאת התורה, ולכן תקנו שכל שינויי התפילה לא יהישמתקבצים 

 .רא"הה

 לש מוסף בתפלת ,הגשם ומוריד הרוח משיב: שניה בברכה לומר : מתחיליןשו"עכתב ה 

 .פסח של ראשוןה טוב יום של מוסף תפלת עד פוסקין ואין, חג של האחרון טוב יום

הביאו את הטעמים לעיל מדוע מתחילים להזכיר רק ממוסף. והוסיף  )סק"ב( ט"זוה )סק"א( מגן אברהםה

הט"ז שמחשש לטועים, מפסיקים להזכיר רק במוסף של יו"ט הראשון של פסח ולא כבר בשחרית, שלא 

שאם טעה והזכיר  )דיני סמיכת גדולה וכו' סל"ב( דרך החייםיטעו שפסקו כבר לפני כן להזכיר. והוסיף ב

)קונטרס גן  גינת ורדיםוריד הגשם' בערבית או שחרית של שמיני עצרת אינו חוזר. וכ"כ ה'משיב הרוח ומ
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רוח ומוריד הגשם בליל שמיני עצרת. הובא וטעמו, שמן הדין היה לנו להזכיר משיב ה המלך סימן קמו(

לא  שדווקא כשסיים מחיה המתים אינו חוזר, אבל אם עדיין )אות ב( הלכה ברורה, וכתב ב)סק"ב( מ"בב

 .סיים הברכה, יחזור לתחילתה

זכירים 'מוריד הטל' במקום יץ מהעיר שכל האמור לעיל אינו אלא למנהג ספרד שבק )סק"ג(מ"ב ה אולם

 זה, בלשון להכריז א"וא מההח בימות הטל מוריד לומר נוהגים שאין ב הרוח', אבל במדינותיהםיש'מ

 רךדל ע בגשמים ממאניםכ שנראה מפני נכון אין כ"ג הגשם מוריד מלומר שיפסקו להדיא ולהכריז

 להפסיק שלא שנוהגים ג( )סעיף א"הרמ פסק לכן ,'טובה רוב על מתפללין אין' )תענית כב:( שאמרו

 הקהל כל מוסף תפלתב אבל מוסף, בתפלת שפסק ץ"מש כבר ששמעו המנחה תפלת עד גשם מלהזכיר

 של במעריב טעה ואם ור.הצב בין מעורב דבר יהיה שלא כדי לחש בתפילת הגשם מזכירים ץ"הש וגם

 .)דרך החיים(וזר ח אין ע"לכו שםגומוריד ה הרוח משיב הזכיר ולא ומוסף בשחרית או פסח

 סעיף ב':

 הכרזה קודם הזכרה 

 מיד שיתחיל היה ראוי קללה סימן הגשמים ואין החג ימי שעברו שאלו דכיון (א"ה א"פ תענית) ירושלמיב

 אפשר אי והאי ציבור. ליחש שיזכיר עד להזכיר ליחיד משחרית! ותרצו שאסורמבערב, או לכל הפחות 

 צ גם אם היחיד לא שמע שאמרולאחר שהזכיר הש" לתפילה. גאולה בין להפסיק יכול שאינו לפי בבוקר

הביא הירושלמי, וגם  "א סימן ב()תענית פ רא"שהגשם, יכול להזכיר. ה ומוריד הרוח משיב ציבור השליח

 בור אף אם יהיה אנוס.כתב שאסור ליחיד להקדים תפילתו לתפילת הצי (תתמד' סי תענית) ה"ראביה

להזכיר, אע"פ שלא שמע  כתב שמיד כשהתחילו הציבור תפילת לחש יכול היחיד )סימן תרטו( מרדכיה

 כבר הזכירו העם כל גםו שהשליח ציבור, שליח שהזכיר חשוב כמו מהש"צ, דכיון שהתחילו להתפלל

 משיב רם בקול ציבור ליחש מיד אומר וקדיש התורה קריאת שלאחר נוהגין ויש הדבר. ומפורסם בלחש

 ומזכירים. הקהל מתפללים ואז הגשם ומוריד הרוח

 בטל אבל הוא דווקא בגשם, העיר שכל האיסור ליחיד להזכיר קודם הש"צ (מתניתין ה"ד: תענית א) ן"רה

 . בירושלמייזכיר, וכן מפורש  יחיד להזכיר רצה אם

הציבור להזכיר בתפילת  שרק לאחר שהזכיר הש"צ במוסף, מתחילים עמרם רבהביא בשם  )שם(הרא"ש 

 אולםמעו את הכרזת הש"צ. מנחה, אך בתפילת הלחש במוסף אין הציבור מזכירים עדיין, שהרי לא ש

התחלת זמן לא ללמד מתי סובר שגם הציבור מתחילים להזכיר במוסף, ולא באו בירושלמי א רא"שה

 ההזכרה ולא דבר אחר.

 מכריז מוסף שמתחילין דםשקו א"וי: רמ"א) צ"הש שיכריז עד הגשם להזכיר : אסורשו"עכתב ה 

 או חולה הוא אם אף כךהל. (נוהגין. מרדכי וכן, בתפלתן יזכירו שהצבור כדי', וכו הרוח משיב השמש

 אם אבל; צ"ש רשיאמ עד להזכיר שאסור לפי, הצבור לתפלת תפלתו יקדים לא, אנוס

 התחילו והצבור ה"בל הבא, זה ומטעם; מזכיר, שמע לא שהוא י"אעפ, צ"ש שהכריז יודע

 .צ"מש שמע לא שהוא פי על אף, ויזכיר יתפלל, להתפלל
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רים גשם אם לא הכריז הש"צ הסבירו שלדעת מרן אפילו הציבור שמתפללים מוסף אינם מזכי אחרוניםה

מגן ה אולם .)סק"ד( מ"בהובא ב .)ואינו חולק על השו"ע(או השמש קודם התפילה, וכפי שביאר הרמ"א 

מועיל, ודעת הרמ"א  סובר שלדעת מרן גם אם אומר הש"צ בתוך התפילה בקול רם )סק"ב( אברהם

ם לא הכריזו קודם התפילה, סובר שבדיעבד א )ד"ה אסור( הלכה באורגם השהשמש מכריז קודם התפילה. 

 מועיל שבתפילת הלחש אחד אומר בקול רם 'משיב הרוח'. 

ולים להתחיל להזכיר אא"כ , אין הציבור יכסובר שגם אם הש"צ מזכיר בתפילת הלחש בקול רם ב"חה

הראשונים לא הוזכר כלל מכתב שבהרבה  )סימן קיד( שמשון נזירותבספר  אולםמכריז קודם התפילה. 

סובר שע"פ הסוד צריך  )ס"ק יג( חכה"האיסור להזכיר קודם הש"צ, ובבבלי ג"כ לא הוזכר כלל דין זה. גם 

הזכיר משיב הרוח ומוריד ליד הגשם, ולכן בכל מקרה יש לומר בתפילת מוסף דוקא משיב הרוח ומור

ואמר בתפילת הלחש בקול  כתב שבדיעבד אם שכחו להכריז ומיהר הש"צ )אות ג( הלכה ברורההגשם. ב

 רם 'משיב הרוח ומוריד הגשם' רשאים גם הציבור להזכיר.

טים שיש בהם הזכרת רת פיושלפי המנהג בזמנינו לומר לפני מוסף של שמיני עצ )אות יד( כה"חכתב 

 .)מאמ"ר טז, לב( וגר"מ אליה, חשובים הם כהכרזה. וכן מתבאר מדברי ה)'תיקון הגשם'(הגשם 

, פרי מגדיםכתב שהדר במקום שאין מנין ימתין עד זמן שמתפללים בקהילות. וכ"כ ה )סק"ב(מגן אברהם ה

השמש, והרמ"א  ואכריז הש"צ , שכוונת השו"ע עד שיהעיר )סק"ו(ט"ז והוא עד סמוך לסוף שש שעות. וה

 מאמר מרדכי. וכ"כ ה8לא בא לחלוק כלל על השו"ע אלא לפרש דבריו, ולכן מילת 'יש אומרים' ט"ס

 ועוד. )סק"ד(

 שאסור אף הגשם, ורידמ תפלתו בתוך רם בקול אחד אמר אם כתב שבדיעבד )כלל כד ס"ד(חיי אדם ה

דמי.  כהכרזה גופא זוד בתפלתם להזכיר השומעים מותרים מ"מ ץ"הש מן שמע לא שהרי כן לעשות

 שסוברים פוסקים דיש ורלחז צ"שא זו, נראה בתפלה גשם זכרו לא , והוסיף שאם)סק"ד( מ"בוכ"כ ה

 גשם. הזכירש התפלה חזרת ץ"מש ששמעו או התפלה קודם הוכרז כ"אא מיקרי לא דהכרזה

הגשם' ולא די בכך שאומרים  שהכרזה הוא רק אם אומרים 'משיב הרוח ומוריד )שם( חיי אדםעוד כתב ה

 מ"בהגשם. וכ"כ ה ומוריד ייםיס אלא ,הרוח משיב בקיץ גם האומרים מקומות יש רק 'משיב הרוח' שהרי

 .)סק"ו(

נסת והכריזו 'משיב הרוח', הסתפק מה הדין אם התפללו מנין ותיקין בבית הכ )ד"ה לא( באור הלכהה

פשר שכיון שהוא מנין אחר לא האם מועילה הכרזה זו למנין השני שיהא מותר ליחיד להקדים. וכתב דא

נין ראשון בבית הכנסת ביו"ט מועיל מה שהכריזו מקודם. ולכן מסקנתו היא שטוב ליזהר שלא לעשות מ

תו, הרי הוא רשאי להתפלל כתב שלעניין יחיד המתפלל בבי )אות ד( הלכה ברורהפסח. וב הראשון של

 צמו אינו רגיל להתפלל בנץ.מוסף כל שכבר הכריז הש"צ בבית הכנסת במנין הנץ החמה, אע"פ שהוא ע

 .)וזאת הברכה, יד( בא"חוכ"כ ה

                                                   
דאין  )חו"מ סימן תכ ס"ק מח(סמ"ע דעת הט"ז שאם כתב הרמ"א 'יש אומרים' מוכח שהוא חולק על השו"ע, אולם עיין ב 8

שאר פוסקים רגיל לכתבו המחבר בים דפלוגתא הוא אלא במקום שמצא שיחיד כ"כ ואינו מפורסם הוכחה מלשון יש אומר
 פוסקים סימן יד אות ג.ומור"ם בלשון יש אומרים. וע"ע ביד מלאכי כללי השו"ע אות יב, שדי חמד כללי ה
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 סעיף ג':

 הזכרת 'מוריד הטל' בקיץ 

 )ג.(שנינו בתענית 

 רבי אמר -? טעמא מאי. זכירמ - להזכיר בא ואם, להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל: תנא"

 "נעצרין שאין לפי: חנינא

 בימות ורוח החמה בימות טל כתב שיש המפרשים שחכמים לא חייבו להזכיר בזמנם '(גמ ה"ד. א) ן"רה

 מעלה הזכרתן אין נעצרים יןשא שכיון כלום בכך ואין מזכיר בזמנם שלא להזכיר בא אם ואף הגשמים,

חות כיון וצר לגמרי, ולכן טל וראך הר"ן סובר שהחיוב להזכיר הוא רק בדבר שנע זמן. בשום מורדת ולא

 . לטוב רוזכו מזכיר להם הראוי בזמן שיתוספו כדי להזכיר בא שתמיד נמצאים אם

 שטעמם שנראה ב"יר ההחמה. והסבי בימות רוח ולא טל לא מזכירים היו לא שבאשכנז כתב טורה

 דלכתחלה משמע אותו זיריןמח אין הרוח משיב אמר אם החמה בימות חנינא ר"א :(ג) בגמרא מדאמרינן

 מיתנו. דדיה דבהדי הטל למוריד הדין והוא להו ומשמע הרוח. משיב להזכיר לו אין

 אין, הגשמים ותבימ אמרו לא או, (החמה הגה: בימות) הרוח משיב אמר : אםשו"עכתב ה 

 אין, החמה בימות והזכיר לא או, הגשמים בימות הזכירו אם, בטל וכן; אותו מחזירין

 ולא החמה בימות אל, טל מזכירין לא אשכנז בני ואנו: רמ"אוהוסיף ה. אותו מחזירין

 צ"שש א"י. (טור)' כוו חיים מכלכל להושיע ורב החמה בימות אומרים רק, הגשמים בימות

 פוסקין ואינן יריןמזכ הקהל אבל, פסח של הראשון טוב יום מוסף בתפלת להזכיר פוסק

 .נוהגין וכן, המוסף בתפלת שפסק צ"מש כבר ששמעו, מנחה עד

ותו, ואפילו עדיין לא סיים סובר שאם לא הזכיר טל בימות החמה אין מחזירים א )סק"ד( מגן אברהםה

 .יח( )ס"ק כה"חו )ס"ק יב( מ"בהברכה, מאחר שאין חיוב כלל לאומרו. וכ"פ ה

ב הרוח, מכיון שנראה שלדעת הרמ"א אין מכריזים שלא יאמרו משי )סק"ה( מגן אברהםעוד כתב ה

הסביר שאם יכריזו יש  סק"ט() ט"זכממאנים בגשמים, על דרך שאמרו אין מתפללים על רוב טובה. וה

 חשש שיטעו בדיני ההזכרה.

מוסף ופסק מלהזכיר  ש"צ להתפללשיחיד המתפלל אחר שהתחיל ה )סימן תפח סק"ד(מגן אברהם כתב ה

הר להתפלל מוסף קודם כתב שיחיד הדר בישוב ימפרי מגדים גשם, שוב לא יאמר משיב הרוח. וה

א יזכיר, דבזה יצא אליבא שאם מסופק פן התפללו כבר, ל )ס"ק טז( מ"בשמתפללים הקהילות. וכתב ה

 .)אות ו( הלכה ברורהו )ס"ק כג( כה"חדכו"ע. וכ"כ 

 סעיף ד':

 ה והזכיר גשם בקיץטע 

 )ג:(שנינו בתענית 
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 - הגשם מוריד אמר, אותו חזיריןמ אין - הרוח משיב אמר, החמה בימות: הלכך: חנינא רבי אמר"

 "אותו מחזירין

שאם טעה והזכיר גשם בימות  (ותתמ' סי תענית) ה"ראביה בשם (תריב' סי) והמרדכי (א' שם סי) ש"ראה וכתב

כתב  )פ"י מהל' תפילה ה"ח( םרמב"ה אךה חוזר לראש התפילה. סיים הברכ, ואם הברכה החמה חוזר לראש

 דלעולם ש", ומשמע מדבריולרא חוזר הטל מוריד ולא הגשם מוריד אמר ולא הגשמים בימות שטעה "מי

  התפילה. לראש חוזר

 גר"א)הברכה  לראש רוחוז אותו מחזירין, החמה בימות הגשם מוריד אמר : אםשו"עכתב ה 

 גשם הזכיר אם : וכןרמ"א). התפלה לראש חוזר, הברכה סיים ואם; כרמב"ם שחוזר לראש התפילה(

 .(אותו מחזירין נמי וטל

 לא ברכתו וסיים' כו שיעלהו לרב אלא הברכה לראש חזר שלא אירע שאם )קיז, ב( שלמי ציבורכתב ה

 ועוד. )ס"ק כו( כה"ח, )ס"ק יט( מ"בליה. וכ"פ ה מהדרינן

 שחוזר שדינו האל הקדוש , שאם טעה והזכיר גשם בימות החמה ולא נזכר עדשלמי ציבורהעוד כתב 

 טרם תפלתו לסיים יוכל ואז לראש תיכף יחזור אלא ץ"הש בחזרת שיכוון על לסמוך לו אין לראש,

 ל"י מ"מ ץ,"הש עם כווןל לסמוך דיכול ד("קכ' סי )לקמן שסובר למי ואף, קדושה לומר ץ"הש שיתחיל

 שערי תשובהוכתב ה ציאו.מו ץ"הש אין כ"וא כלל התפלל כלא הוה חשיבי דכחד ראשונות' בג דבטעה

 ויתפלל שיחזיר שראוי אפשר מ"ומ, ולהתפלל לחזור לו אין ץ"הש לחזרת וכוון מעשה עשה אם דבדיעבד

 דבר. בה שיחדש נדבה בתורת

וקיך כדי שלא תהיה ברכתו חבשם הריטב"א שאם אמר 'ברוך אתה ה'' יסיים למדני  שערי תשובהכתב ה

 , )כלל כד ס"ו( חיי אדם'. וכ"כ הלבטלה, וא"כ הוא כאילו עומד עדיין באמצע הברכה וחוזר ל'אתה גיבור

סובר שלאחר שאמר  י מגדיםפרה אבל .)שו"ת מאמ"ר ח"ג סימן ו ד"ה אם אמר( אליהו גר"מוה )אות כח( כה"ח

 'ברוך אתה ה'' חוזר לראש.

ועוד.  )סק"י( מרדכי אמרמ, )ד"ה ואם( באור הלכהסובר שאם סיים הברכה חוזר לראש. וכ"פ ה שו"עה

, שכל עוד לא התחיל פסקו שרק אם התחיל הברכה שלאחריה חוזר לראש אליה רבהוה ב"חה אמנם

 הברכה הבאה חשיב כעומד בברכה הקודמת. 

 הע' קח, והליכות שלמה תפילה פ"ח סי"ג( )אשי ישראל פכ"ג גרש"ז אוירבךיקון 'תוך כדי דיבור', דעת הלעניין ת

וכ"ד  שם בימות החמה הוי קללה.שלא מועיל תיקון תוך כדי דיבור, מכיון שהזכרת ג )ו, טז( הלוי שבטו

ם חזר בו ותיקן תוך כדי עבד א, אולם כתב שבדי)אות י( הלכה ברורהוכ"כ ב .)ח"ב פ"ז סכ"ט( לציון אורה

יבור א"צ לחזור לראש הברכה, סובר שבתוך כדי ד )אשי ישראל שם( גרי"ש אלישיבה אךדיבור, יצא י"ח. 

 אלא יתקן ויאמר מוריד הטל וימשיך בתפילתו.

 )סימן תכב אות טו( כה"חודעת  שכשחוזר לראש אינו אומר 'ה' שפתי תפתח'. שערי תשובהעוד כתב ה

שאם סיים את תפילתו  )ח"ה סימן כד אות ח( משה אגרותודעת ה דה"ה אם השלים תפילתו וחוזר ומתפלל.
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וחוזר לראש מחמת שטעה בדבר שמחמתו צריך לחזור ולהתפלל שנית, יאמר שוב 'ה' שפתי תפתח'. 

 .)בירור הלכה אות יא( גרע"יוכ"ד ה

 הזכרת גשמים בימות הקיץ במקומות שצריכים לכך 

 במקום גשם הזכיר אם חמהה בימות הגשם שצריכים במקום שאפילו (ומיהו ה"ד: ברכות יט) יונה ר"ה כתב

 חכמים, ממטבע ישנו ולא תפילה בשומע אותם ישאל לגשמים צריכים הם שאם אותו, מחזירים טל

  נינוה. בני גבי :(יד) בתענית וכדאמרינן

 טל במקום שםג הזכיר אם, החמה בימות גשם שצריכים במקום : ואפילושו"עכתב ה ,

 .אותו מחזירין

פללים ומתענים על הגשמים, סובר שאפילו אם היה עצירת גשמים וכל אותה המדינה מת )שם( חיי אדםה

 לה כאשכנז.כתב שדין זה הוא ג"כ לגבי מדינה גדו פרי מגדיםאין להם להזכיר. וה

 )כארגנטינה, ברזיל, אוסטרליה( ארצות שימות החורף שלהם הם בזמן ימות הקיץ בארץ ישראל, וכן להיפך

 שאם אין הגשמים ו סימן פה()הו"ד בשו"ת בצל החכמה ח" הגר"ש סאלנטו )ג, ג( חיים תורתכתבו בשו"ת 

גשמים מזיקים פסח, ואם ה מזיקים במקומם, יאמרו 'משיב הרוח' משמיני עצרת עד יו"ט הראשון של

שלא להזכיר לא יזכירו, אך  להם דעת התורת חיים שלא יזכירו, אך דעת הגר"ש סאלנט שאם כבר נהגו

 לכתחילה גם במקומות אלו יזכירו.

 סעיף ה':

 טעה ולא הזכיר גשם בחורף 

  )שם(שנינו בתענית 

. אותו מחזירין - הגשם מוריד אמר לא, אותו מחזירין אין - הרוח משיב אמר לא, הגשמים בימות"

 "אותו ריןמחזי אין - הטל ומפריח הרוח מעביר אמר אפילו אלא עוד ולא

 טל של והזכיר בגשם עומד יהה ,חנינא רבי בשם זעירא 'רבי (א"ה א"פ תענית) ירושלמי הביא .(א) ף"ריה

 והא אותו מחזירין אין טל של זכירוה בגשם ופריך אותו. מחזירין גשם של והזכיר בטל אותו, מחזירין אין

 דלא ההוא אותו מחזירין המתים בתחיית גשמים גבורות אמר שלא או השנים בברכת שאל לא אם תניא

 אבל אותו מחזירין כלל רהזכי לא כתב דמשמע שרק אם )פ"ד סימן יד( רא"שה מטר'. ולא טל לא אדכר

  .)פ"י מהל' תפילה ה"ח( רמב"םוכ"ד ה .אותו מחזירין אין טל הזכיר אם

מקום מועיל כדי שלא יצטרך  הסביר שאע"פ שאין חובה להזכיר טל, כיון שהזכיר מקצת שבחו של ב"יה

 אותו. מחזירין במטר ולא בטל לחזור, אבל אם לא שיבח לא

 שלא מילי והני; ואות מחזירין, הגשם מוריד אמר לא אם, הגשמים : בימותשו"עכתב ה 

 .אותו מחזירין אין, טל הזכיר אם אבל, טל הזכיר
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ותו, דלא גרע מאם היה אמצדד לומר שאם בליל שבת שכח לומר 'משיב הרוח' אין מחזירים  רעק"א

)דעת תורה  מהרש"םה אמנם מתפלל רק מעין שבע שיצא בדיעבד אף ששם לא הוזכר גשם, ונשאר בצ"ע.

רכת הסובר שיחיד האומר ב ()סי' רסח ס"ק טוכתב שכל דברי רעק"א הם רק לדעת המג"א  סי' רסח סי"ג(

ועיל אם שמע מהש"צ או שאמר מעין שבע יצא י"ח תפילה, אך לדעת האליה רבה שאינו יוצא י"ח ורק מ

 עמו, א"כ לכאורה כשטעה ולא אמר משיב הרוח לא יצא י"ח.

ל סיום הברכה אין מחזירים סובר שרק אם כבר אמר השם ש )הביאו הביה"ל ד"ה אין מחזירים(פרי מגדים ה

 אכןשיחזור ל'אתה גיבור'.  ז, לט(ט)מאמ"ר  גר"מ אליהווכתב ה ר הגשם.יחזור ויזכאותו, אבל קודם לכן י

ח' במקום שנזכר. אולם אם מבואר, שיאמר 'משיב הרו )בשלח, ה( הליכות עולםו )אות לח( כה"חמלשון 

אמר שם 'משיב הרוח ומוריד ינזכר שטעה לאחר סיום הברכה ולפני שהתחיל 'האל הקדוש', מודים שלא 

 הגשם'.

רים אותו, והוא היה סבור שמי שהתפלל ושכח לומר דבר שאין מחזי )הביאו השע"ת( שלמי ציבורכתב ה

 מיד אפילו באמצע הברכה. שוב, ונזכר שמן הדין א"צ לחזור, יפסיקשצריך לחזור והתחיל להתפלל 

 סעיף ו':

 מתי חוזר כששכח להזכיר משיב הרוח 

זר ואומר 'משיב הרוח ומוריד הברכה אלא חו לראש לחזור צריך שאין (תתמו' סי תענית) העזרי אבידעת ה

 . ואומר מוריד הגשם רכה מחזירים אותוהגשם מכלכל חיים וכו''. ולדעתו אפילו לא סיים הב

 התפילה, לראש חוזר גשם רהזכי ולא סובר שדווקא אם סיים כל הברכה )תענית פ"א סימן א( רא"שה אבל

בעו מקום להזכירו בתוך שהרי חכמים לא ק שנזכר. במקום יאמר הברכה שסיים קודם נזכר אם אבל

ו לפני מכלכל חיים מכיון רהברכה, אלא אמרו שמזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים, ונהגו לאומ

 שהגשמים כלכלה ופרנסה, אך אינו לעיכובא. 

 ,לראש חוזר הטל מוריד אול הגשם מוריד אמר ולא הגשמים בימות שטעה מי סתם כתב ()י, ח ם"רמבה

 דלראש ומשמע לראש, וזרח לעולם הברכה שסיים אחר לנזכר הברכה שסיים קודם נזכר בין חילק ולא

 .קאמר התפילה

מע תפילה, אך מדברי רב מפורש שהשוכח גבורות גשמים יכול להשלימה בברכת שו )ה, ב(בירושלמי 

 ך לא שאלת גשמים.אסי בבבלי משמע שרק הזכרת גשמים יכול להשלים בברכת שומע תפילה, א

מר גבורות גשמים בברכת מכריעים שלא ניתן לו )ד"ה הא( תוספותומצאנו בזה מחלוקת בראשונים. 

 רבניאומרים בשם  (יט: ד"ה אבל)יונה  רבינו תלמידי. וט(-)י, ח רמב"םילה, וכן משמע מדברי השומע תפ

 .שניתן לומר גבורות גשמים בברכת שומע תפילה צרפת

מע תפילה אומרים בטעם שא"א להשלים גבורות גשמים בשומע תפילה, אפשר לומר שבברכת שו

ים מעכב, מכיון שחכמים בקשות בלבד ולא גבורות גשמים שהיא תפילה. או שהמיקום בגבורות גשמ

  .ירך ברכת גבורותוללא אמירתן כאילו לא בקבעו היכן בדיוק אפשר לומר גבורות גשמים, 
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 מוריד גשמיםה בימות אמר כשלא אותו שמחזירין אמורים דברים : במהשו"עכתב ה 

 אבל; התפלה ראשל חוזר ואז, שאחריה ברכה והתחיל הברכה כל כשסיים היינו, הגשם

 קודם ונזכר, הברכה סיים אם ואפילו; שנזכר במקום יאמר, הברכה שסיים קודם נזכר אם

. חתימה בלא, םהגש ומוריד הרוח משיב: אומר אלא, לחזור צ"א, קדוש אתה שהתחיל

 חוזר, בהם השטע מקום ובכל, כאחת חשובות הראשונות ברכות שלשה: רמ"אוכתב ה

 .(טור) ציבור שהוא בין יחיד שהוא בין, לראש

 מ"בוכ"כ ה ריצך, חוזר לראש.כתב בשם גן המלך שגם אם התחיל רק נקדישך ונע )ס"ק יא(שערי תשובה ה

 .)ס"ק כח(

 למדני יסיים אלא תיםהמ מחיה יגמור לא השם שאמר אחר נזכר הכריע למעשה שאם )ס"ק לב(מ"ב ה

 בכל ג"כה וכן הרוח למשיב זרוחו ברכה באמצע עדיין עומד כאלו ודינו לבד פסוק כקורא ויהיה חוקיך

, אך הוסיף שאם גם )אות יא( ההלכה ברור. וכ"פ ב)ד"ה במקום(באור הלכה אותו. וע"ע ב שמחזירין דברים

א יסיים ברכת מחיה המתים אמר מוריד הטל, אחרונים רבים סוברים שלא יאמר למדני חוקיך, אל לא

 ולפני ברכת האל הקדוש יאמר משיב הרוח.

 סעיף ז':

 טעה במזיד ומתכוון 

 מ"ה, בה טעהש לברכה חוזר אומרים שאנו מקום : בכלאבי העזריע"פ ה שו"עכתב ה 

 .לראש חוזר, ומתכוין במזיד אבל, בשוגג שטעה

תחילת הברכה שהפסיק הקשה, הרי לענין אדם ששח באמצע התפילה חוזר ל )ד"ה אבל(באור הלכה ה

)סי'  כה"חש התפילה! וביאר בה ולא לראש התפילה, ואילו כאן פסק שכששינה במזיד צריך לחזור לרא

ן חוזר כמים בתפילה ולכשכששינה בנוסח התפילה במזיד הרי הוא משנה ממטבע שטבעו ח קד אות לג(

שנות את הנוסח שטבעו לראש, אולם כשהפסיק בדברים אחרים אף שהיה במזיד, מ"מ לא התכוון ל

 חכמים בתפילה, ולכן לא יחזור אלא לתחילת הברכה.

 סעיף ח':

 נסתפק אם אמר מוריד הגשם 

 שהוא מה יום שלשים עד וחנןי רבי אמר הזכיר מה יודע ואינו "התפלל (א")תענית פ"א ה איתא בירושלמי

שמדובר על ימי הקיץ  (תו ה"ד: א תענית) ן"רה ופירש מזכיר". צריך שהוא מה ואילך מכאן מזכיר למוד

ל אם עומד בימות הגשמים שמזכירים טל ואם מזכיר גשם מחזירים אותו משום שהוא סימן קללה. אב

 בכל מקרה אין מחזירים אותו. 

כתבו בסתמא, והיינו בין בימות החמה ובין בימות  ועוד (תרטז' סי) מרדכי, טור, )סימן א( רא"שה אולם

שכתבו דבריהם לפי מנהג אשכנז שבימות הקיץ לא מזכירים כלום, ולכן אם המשיך  ב"יהגשמים. וביאר ה
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כהרגלו גם בימות הגשם לא הזכיר וא"כ חייב לחזור! והר"ן איירי למנהג ספרד שמזכירים טל ולכן א"צ 

 לחזור.

שמתחילים להזכיר טל, כקיץ הוא סימן קללה רק משיצא ניסן ולא מיד העיר שאע"פ שגשם ב ר"ןה

 שמשעה ואמרי רבנן פלוג לא קללה סימן הוא גשם מלהזכיר שפוסק הזמן שרוב כיון אעפ"כ יש לומר

 . אותו מחזירין הזכיר אם גשם מלהזכיר שפוסק

 זקתבח יום' ל עד ,לא אם הגשם מוריד הזכיר אם נסתפק אם, החמה : בימותשו"עכתב ה 

, החמה בימות טל ריןמזכי דאין לדידן ה"וה: כתב רמ"אוה. לחזור וצריך, הגשם שהזכיר

 כמו אמר דודאי, רחוז, יום' ל כל, הגשמים בימות הגשם מוריד אמר אם לו נסתפק אם

 . (ע"ד) חוזר אינו יום' ל לאחר; גשם ולא טל לא הזכיר לא והרי שרגיל

יק לומר תשעים פסתב שמכ בפחות מזה, שהרי בסעיף הבאהשו"ע כתב 'שלושים יום' אך לכאורה די 

 רבה אליה, )אות ב( כי משהדרפעם, ובשלושים יום יש יותר מתשעים תפילות מפני תפילת המוספין! ה

כשהושלמו ולדבריהם  יום,' בל ששי התמידות תפילות ועוד תרצו של' יום לאו דווקא אלא כמנין )ס"ק יג(

 יום' בל רק תלוי דהעיקר מעמש ועוד אחרונים גר"אתפילות שוב אינו חוזר מחמת הספק. ומדברי ה 90

וכ"ד כה"ח . להקל ברכות קדספ כשניהם להקל יש פסק דלמעשה )ס"ק לז( מ"בה להחמיר. בין להקל בין

 וזאת משום חזקתו להזכיר כהוגן. )אות נ(

ים יש להחמיר גם בימים התפילות, אם ארע לו ספק בברכת השנלדעת האחרונים שהכל תלוי במנין 

פסק שאם נזכר  )אות יד(רה הלכה ברוהסמוכים לשלושים יום מאחר ובשבת אין שואלים את הגשמים. וב

)ח"א  הליכות עולםל נדבה. ובשקודם שומע תפילה יאמר שם, ואם נזכר לאחר מכן יחזור ויתפלל בתנאי 

 ם יום א"צ לחזור.כתב שלאחר שלושי עמ' קלג(

 הורע לא מ"מ ,כלל התפלל ולא יום' הל מאלו יומים או יום באיזה פשע או שגג שאם )ס"ק יג( ז"טה כתב

 אם ש"דכ גבורים מגן בספר וכתב .)אות נ( כה"חוכ"כ  אחר. יום זה כנגד להשלים צריך ואין ז"עי חזקתו

ועוד  )ס"ק טו( רדכימ מאמר ,יד()ס"ק  השקל מחציתה אך לו. דעולה וכדומה תפילה בשומע שאל

ם סיים תפילתו, יחזור פסק שא )אות טו(הלכה ברורה ז, ולדעתם חוזר. וב"הט של בדינו מפקפקים

 להתפלל בתורת נדבה.

המאורע  מעין לזכור בדעתו השהי לו ברור שאם )הביאם המ"ב ס"ק לח(מגן גיבורים והמור וקציעה כתבו ה

 נתעורר ואם לחזור, צריך אין לא או בתפלה זכר אם בלבו ספק נפל מופלג זמן ולאחר התפלה, בתוך

 לחזור. יש התפלה אחר מיד הספק

שמי שיודע בעצמו שהורגל שלא להזכיר גשם כבר בתוך שלושים יום, כגון  )ב, יז( רב פעליםכתב בשו"ת 

שהבחין שאמר כמה פעמים כבר 'מוריד הטל' בלא שהתכוין לכך. וה"ה מי שיודע בעצמו שגם לאחר 

שלושים יום עדיין לא הורגל להזכיר את הנוסח הנכון. כיון שהדבר נתון במחלוקת הפוסקים, קי"ל סב"ל 

פסק  (ח"א עמוד קלב)הליכות עולם ב אולםל. ומ"מ אם הוא יכול, יחזור בתנאי של נדבה. ולא יחזור ויתפל

שגם אדם שמחזיק בעצמו שהורגל יחזור ויתפלל, כיון שחכמים השוו מידותיהם, ואמרו שתוך שלושים 
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ולאחר שלושים יום מוחזק שהזכיר כהוגן. ונשאר  יום כל אדם מוחזק שאמר כפי שהיה רגיל עד עתה.

 ע"י בצ"ע מה דינו של אדם שלאחר שלושים יום טעה ג' פעמים, האם עי"ז איבד את חזקתו.הגר

תו וחזר והתפלל כדינו, שאדם שטעה בתוך השלושים יום והזכיר גשם בתפיל )בשלח, טו(בא"ח כתב ה

ולכן  ום כהוגן, לא הוחזק,יולאחר שלושים יום הסתפק האם התפלל כדינו, כיון שלא התפלל שלושים 

ב, האם צריך לספור שלושים מזמן )ונחלקו כיצד יוחזק שושמסתפק אם הזכיר גשם צריך לחזור ולהתפלל  עתה

פסק שכיון  )ח"א עמוד קלג( ולםהליכות עב אולם. שטעה, או שרק צריך להשלים את הימים שלא הזכיר כהוגן, עי"ש(

י שאינה, וכעת מוחזק שכשטעה בתוך השלושים יום חזר והתפלל כהוגן, נחשבת התפילה שטעה כמ

פסק שכיון שנחלקו  מאמ"ר טז, לה() אליהו גר"מ. וה)אות נב( כה"חכמי שמתפלל כהוגן, וא"צ לחזור. וכ"ד 

 בדבר, טוב שיחזור ויתפלל בתנאי של נדבה.

 סעיף ט':

 תשעים פעם אמירת ברכת אתה גיבור 

 פעמים תשעים גבור אתה ברכת עצרת בשמיני לומר רגיל היה (רכה' סי )תשב"ץ קטן ר"ם מרוטנבורגהמ

לחזור. והביא ראיה  צ"א מסופק אם ולאחר מכן יום, בכל פעמים' ג אותו כנגד שלושים יום שאומר

' ל דאחר כיון נ"ה ש?!"כ לא ותיונגיח קירב חייב נגיחותיו ריחק המועד שור גבי (ב"ק כד.)לדבריו מהגמ' 

נטה לסברת הר"מ. ונראה  רא"שאחד. וכתב הטור שה ביום פעמים' צ ש"כ לחזור צ"א מסופק הוא אם יום

  נגח. שור מוכ הוא והרי באדם המורגל הטבע מצד אלא אינו הלשון כדבריו משום שהרגל

 רחוקות' ג הוחזק ואם יגחל שהוחזק משום טעמא שאין הנידון דומה לראיה, דהתם כתב פרץ ר"ה אולם

 .הכי רינןאמ לא לשונו בהרגל תלוי והדבר בתפלה שנתקן גשם אבל קרובות' בג ש"כ

 פעמים' צ הטל דמורי עד גבור אתה ברכת אומר פסח של ראשון ביום : אםשו"עכתב ה ,

 הרי גשם הזכיר אם זוכר אינו אם ואילך משם, יום בכל פעמים' ג אותו שאומר יום' ל כנגד

 עד אמר אם, לדידן וכן: כתברמ"א וה. לחזור צריך ואינו, גשם הזכיר שלא בחזקת הוא

 אמר אם וכן, הגשמים בימות שמזכירין הגשם ומוריד הרוח משיב בלא חיים מכלכל

 חזקה, לא או זכירה אם כ"אח נסתפק אם, הגשם מוריד עד גבור אתה פעמים' צ צ"בשמע

 .(ע"ד) שהזכירו

ה לו ג"כ לתפילה, ולאחר י"ח שמי שהוא חזן, הרי תפילת החזרה עול טו( ע"תשב)הובא שלמי ציבור הכתב 

)ואין אומרים שדווקא ו יום סגי יום סגי. עוד כתב השלמי ציבור, שאם הרגיל לשונו מ"ה פעם, לאחר ט"

 .יט(-)אות יחהלכה ברורה . וכ"פ בתשעים פעם מרגילות לשונו(

הזכרה הנכונה ולא בשב ה, שמועיל דוקא אם אמר את מפקפקים על דברי הרמ"אאליה רבה והשל"ה ה

 על זה. שנכון לחוש לכתחילה לא לעשות כך לסמוך דרך החייםואל תעשה. וכתב ב

שדי שיאמר 'רופא חולי עמו ישראל,  )טז, סה(גר"מ אליהו למנהג הספרדים שמזכירים 'ברך עלינו', כתב ה

 .ח"ב שיעור סו. מעין אומר ח"א פ"ה סי' קלא()משיעורי הראשל"צ  גרע"יברך עלינו'. וכ"כ בשם ה



 

 
 

 אתה חונןסדר ברכות אמצעיות ו -קט"ו  סימן
 ובו סעיף אחד

 ברכת אתה חונן 

 )יז:(שנינו במגילה 

, יעריצו ישראל אלהי ואת עקבי קדוש את והקדישו שנאמר - קדושה אחר בינה לומר ראו ומה"

 ורפא ושב ביןי ולבבו דכתיב - בינה אחר תשובה לומר ראו ומה .בינה רוח תעי וידעו ליה וסמיך

 ואל וירחמהו' ה אל וישב כתיבד, דעתך סלקא לא -! דתשובה בתרה רפואה לימא הכי אי. לו

 לכל הסלח: אחרינא קרא תבכ -! אהא סמוך, אהא דסמכת חזית ומאי. לסלוח ירבה כי אלהינו

: רבא אמר -? בשביעית להגאו לומר ראו ומה ...חייכי משחת הגואל תחלואיכי לכל הרפא עונכי

 בשביעית, קולות - ששיתב: מר והאמר. בשביעית קבעוה לפיכך, בשביעית ליגאל שעתידין מתוך

 "היא דגאולה אתחלתא נמי מלחמה - בא דוד בן שביעית במוצאי, מלחמות -

סנהדרין ) כדאמרינן, שנים משאר וקחל בו בא דוד שבן שבוע - בשביעית ליגאל שעתידין : מתוךרש"יפ

 אתחלתא .בא דוד בן יעיתשב ובמוצאי, מלחמות ובשביעית עד', כו רעב ולא רעב ראשונה שנה: (צז.

 עלינו הבאות הצרות מן שיגאלנו אאל, היא דגלות גאולה לאו גאולה דהאי גב על ואף - היא דגאולה

, זו מגאולה לבד לעצמה הברכ ואחת אחת לכל יש דוד וצמח ירושלים ובנין קיבוץ ברכת דהא, תמיד

 .בשביעית קבעוה - עלה גאולה דשם כיון, הכי אפילו

 חונן אתה רכתב קבעו, והשכל הבינה היא הבהמה מן האדם שמותר : מפנישו"עכתב ה 

 .תפלה אין בינה אין שאם, לאמצעיות ראש

 ראשונה חונן אתה :כתב עוד טעם על סדר הברכות סק"א( מ"ב)כוונת שמו"ע ברכות. הביאו ה היום סדר בספר

 השאלה עיקר שזה כראוי בה לכוין צריך ולכן הנפל, ממנו טוב ה"דבלא באדם, והדעת החכמה שאלת

 השיבנו בטוב. ולבחור ברע למאוס ישר ודעת שכל לו שיתן ברךית הבורא מאת לשאול האדם שצריך

 שיכניע יתברך' ד מאת לבקש הזאת הברכה וכונת חטאו, על לבו נותן הדעת מתוך כי הדעת, לאחר

 רפאנו, בעצמם. הפשעים או החטאים לבו על שיעלה צריך תשובה אחר לנו, סלח יצרו. גיאות וישפיל

 שירפא אלקינו מאת לבקש הכונה ועיקר חליו מעל עומד אינו בצער שאדם ז"שכ הגאולה אחר רפואה

 רפואה, אחר פרנסה ברכת המצות. כל ולשמור כראוי בתורה לעסוק וחזקים בריאים שנהיה כדי אותנו

 גופו ולהבריא לחזור פרנסתו אחר מבקש שנתרפא אחר אבל המזון על מבקש אינו אז חולה שכשהאדם

 מה בטור כתוב. באיסור ולא בהיתר בצער ולא בנחת פרנסתינו' ית' ד לנו שיזמין לכווין וצריך ונפשו,

 שהאב לפניו מזכירין שאנו ט"ה ברכות בשאר כ"משא לנו ובסלח השיבנו בברכת אבינו לומר שתקנו

. הבן על האב רחמי מזכירין אנו כ"ע וירחמהו' ד אל וישוב דכתיב משום לנו ובסלח בנו עם ללמד חייב
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 התחלה שהוא מפני וחננו ולא' וכו מאתך חננו לומר שצריך אומרים דיש דיעות שמביא ר"אב עיין

 וחננו. לומר שצריך א"וי בבקשה



 

 
 

 סדר ברכת רפאנו -סימן קט"ז 
 ובו סעיף אחד

 פירוש ברכת רפאנו 

 )יז:(שנינו במגילה 

, רפואה שצריכה, מיניתבש מילה שנתנה מתוך: אחא רבי אמר? בשמינית רפואה לומר ראו ומה"

 "בשמינית קבעוה לפיכך

 בזמן מ"ה, לרבים אותו מכנין אין ליחיד דהכתוב גב על אף, ונרפא' ה : רפאנושו"עכתב ה 

 אומר אם מ"מ :רמ"א. מותר, ובקשה תפלה דרך אותו כשאומר אבל, לקרות שמתכוין

 .(י"הר בשם ש"ורא טור) להיפך או, לרבים יחיד מלשון לשנות אסור, שלם מזמור

ת הפסוק הנאמר ליחיד אכתב שיש נ"מ בין התירוץ שהביא השו"ע מדוע אפשר לשנות  )סק"א( ט"זה

 לישועה', לי ויהי יה וזמרת 'עזי בהבדלה לרבים, ובין התירוץ שהביא הרמ"ה. לענין הפסוק שאומרים

 שהרי בקשה לשון אינו זה סוקשפ כיון אסור ה"הרמ דלתירוץ לישועה. לנו ויהי ולומר לשנות ירצה אם

 משמע א"רמ ומדברי'. א פסוק אאל דאינו כיון מותר י"רה ולתירוץ ויהי. לשון כמשמעות עבר לשון הוא

 פלוגתא. כאן דאין

 רפואה פ"פב נא רפא , ויאמרועוד כתבו שיכול להתפלל על חולים ברפאנו )סי' קיט סק"א( ברכי יוסףה

כתב שעדיף  )טז, מט( ליהואגר"מ . וה)סי' קיט סק"א( כה"חוכן מבואר ב ישראל. חולי שאר בתוך שלמה

שאם הוא בפניו  אליה רבההוהעיר . להתפלל על חולים ברפאנו רק במחשבה ובשומע תפילה יבקש בפיו

 אינו צריך להזכיר שמו.

שיש להזכיר את שם אמו של מי שמתפללים עליו ולא  (ד-)ח"ב סימן יא אותיות א אומר יביעכתב בשו"ת 

כר בודאות מי הוא, והאם יותר את שם אביו, לפי שעדיף להזכיר את שמו של החולה באופן שבו יהיה ני

אב, ואם שם האב ג"כ אינו הודאית מהאב. ומ"מ הוסיף שאם אין יודעים את שם אמו, יזכירו את שם 

 ידוע, יזכירו את שמו בלבד.

ר רפא נא 'לאבא מרי' וכד', לפי שלא יאמ )יו"ד סימן רמ אות ד(ברכי יוסף על אביו או אמו, כתב ההמתפלל 

יזכירהו בשמו בלבד, או שיאמר , ומבואר בדבריו ש)סימן קיט סק"ו( כה"חשאין גבהות לפני המקום, וכ"כ 

)ילקו"י ח"א מהד' תשמ"ה  ע"יגרוה תבתי()ש"ש שופטים, ה ד"ה וכ בא"ח, וכן מבואר בדברי ה'רפא נא לאבי פלוני'

 .פרטי דינים מהל' תפילה ס"ב(

 

יטול  השמותר להתפלל עליו שהקב" )נדרים מ.( ר"ןחולה מסוכן הסובל מיסורים ומצטער הרבה, כתב ה

'צמח'  שנהג כך על אדם שהיה גרע"י, וכן העידו על ה)לשון חכמים ב, מה( בא"חוכ"נ מדברי האת נשמתו, 

שכל הפוסקים לא  )י, כו( הלוי שבטאך כתב בשו"ת . )ילקו"י קיט, ג(כמה שנים ואשתו נשארה עגונה 
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הביאוהו לדינא, מפני שאין זה מסור ביד כל אדם לדעת אם החולה הוא במצב כ"כ חמור וירוד, אך מ"מ 

)חקקי לב ח"א יו"ד סימן גר"ח פלאג'י גם ה כאשר יראה לו שאין כל תקוה, יתכן ומותר לו להפסיק להתפלל.

כתב שאף שמותר להתפלל עליו שימות, קרובי משפחתו לא ינהגו כך, אלא יפסיקו להתפלל  נ ד"ה ואחר(

 שיחיה. 



 

 
 

 שאלת טל ומטר דיני -סימן קי"ז 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 שאלת הגשמים 

  )יז:(שנינו במגילה 

 שבר: דכתיב, שערים מפקיעי נגדכ: אלכסנדרי רבי אמר - בתשיעית השנים ברכת לומר ראו ומה"

 "אמרה בתשיעית - אמרה כי ודוד, רשע זרוע

גשמים, בשונה ממנהג הכתב שבאשכנז אין משנים כלל את נוסח הברכה מימות החמה לימות  טורה

מטר, ובספרד  חמה לא טל ולאהאין שואלים בימות  ספרד שמשנים מברכנו לברך עלינו. ועוד, שבאשכנז

 נוהגים לשאול טל בימות החמה.

 מטר.ו טל ותן: הגשמים בימות בה לומר צריך, השנים : ברכתשו"עכתב ה 

 מתי מתחילים לשאול את הגשמים 

  )י.(שנינו בתענית 

 יום עשר חמשה, בו הבשבע: אומר גמליאל רבן. הגשמים את שואלין במרחשון בשלשה :משנה"

. גמליאל כרבן הלכה: זראלע רבי אמר :גמרא .פרת לנהר שבישראל אחרון שיגיע כדי, החג אחר

 ...כחנניה הלכה: שמואל אמר חייא בר הונא רב אמר. בתקופה ששים עד ובגולה: אומר חנניה, תניא

 כלאחר ששים יום: אמר רב; שמע תא -? ששים כלאחר או, ששים כלפני ששים יום: להו איבעיא

, מיא בעו עילאי: סימנךו, יצחק בר נחמן רב אמר. ששים כלפני ששים יום: אמר ושמואל, ששים

 "ששים כלאחר ששים יום, הלכתא: פפא רב אמר. מיא בעו לא תתאי

 שואלין התקופה מן ימים ח"נ כשעברו נמצא ,מתחיל תקופה דיום לן דקיימא (י אות תפלה פ"ב) הגה"מכתב 

 ט."נ תחלת שהוא ערבית בתפילת

שמונים את השישים יום  (תתמו' יס תענית העזרי אבי) ראבי"הה כתבו בשם (תריז' סי) והמרדכי (ד' סי)הרא"ש 

 הללו מעת לעת.

רו בתפילתם בבוקר, ויחיד שאם התקופה נפלה בשלוש שעות ביום והציבור לא הזכי מרדכיעוד כתב ה

כתב שלא נהגו  )שם(רא"ש ה אךם כשתי תורות. איחר תפילתו מן הציבור, בתר ציבור גריר שאין עושי

 . 'ס יום של ערבית בתפלת כן, ולעולם שואלים

תמה מדוע אנו נוהגים כבני הגולה, שהרי זה דבר התלוי בארץ, ומדוע ננהג כבבל שהיא מצולה  רא"שה

בתקופה. וכ"כ  יום' ס עד אותו ואינה צריכה למים. וכל הארצות צריכות למים כבר בחשון, ומדוע נאחר

המקומות והזמן. וכ"כ  ,שבדבר התלוי בצורך השעה ראוי ללכת אחר השנים (י' סי ד כלל) בתשובה
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 ישראל בארץ אלא אינו הגשמים, את שואלין במרחשון בז' ר"ג שאמר שמה )פיה"מ תענית פ"א מ"ג( רמב"םה

 באותה לגשמים צריכים שהם בזמן השאלה להיות צריכה ארצות בשאר אבל כאוירה שאוירם ובארצות

כתב שבחלק מהמקומות שואלים  )ב, טז(במרחשון. ובהלכות  שבעה הוא כאילו זמן אותו ויעשו הארץ

בז' חשון ובחלק מתחילים שישים יום אחר התקופה, ובאיי הים הרחוקים מתחילים לשאול כשהם 

ת מ"ש בפיה"מ! אך אך ישאלו בשומע תפילה ולא בברכת השנים. ולכאורה דבריו סותרים א צריכים,

הב"י הסביר שאם היא ארץ בפני עצמה יכולים לשאול בברכת השנים כשהם צריכים, אבל איי הים אינה 

  תפילה. בשומע ואומרים דמו כיחידים הילכך עצמה ארץ בפני

ז' במרחשון, הרי ר"ג לא אמר תמה מדוע אנו שואלים את הגשמים רק ב (למידק ואיכא ה"ד. תענית ב) ר"ןה

זו אינה שייכת כבר, וכתב  ג כך אלא מפני תקנתן של העולי רגלים, וכיום לאחר החורבן תקנהלנהו

רחשון, ולכן פסקנו להלכה כר"ג במ' ז עד שואלין אומרת דכיון שאית לן פירי בדברא אין )שם ד:(שהגמ' 

והרי"ף לא הזכיר ם יזכיר בזמן זה. לומר דמכיון שזמן זה הוקבע לבני א"י, גם כל מי שירא מירידת הגשמי

השאלה בחו"ל, ולכן כתב הר"ן  וגם הרמב"ם כתב שישנו את זמן השאלה בא"י ואת זמן דדברא, פירי כלל

 כמו בירושלים ברגל ותהסביב מכל מתאספים שהיו שצריך לומר שגם לאחר החורבן הלכה כר"ג לפי

  השאלה. שנאחר ראוי הללו עולים ומפני היום גם שעושים

 לשאול ומתחילין, מטרו טל ותן: הגשמים בימות בה לומר צריך, השנים : ברכתשו"עכתב ה 

 הוא התקופה ויום: "ארמ), תשרי תקופת אחר' ס יום של ערבית בתפלת לארץ בחוצה מטר

 תפלת עד שואליןו, במרחשון' ז מליל לשאול מתחילין ישראל ובארץ, (מ"הגה .'הס בכלל

 . ולמלשא פוסקין ואילך ומשם, פסח של הראשון טוב יום ערב של המנחה

ילים לשאול את הגשמים שבתפילת ערבית כשמתח )דיני סמיכת גדולה לתפילה סעיף סא( דרך החייםכתב ה

הביאו  גם אם לא הכריז יאמרו.יכריז השמש לאחר הקדיש קודם התפילה 'טל ומטר' בכדי שידעו לומר, ו

 .)סק"ג( מ"בה

ביתם, אולם לגבי זמן בתחילת הזכרת הגשמים ממתינים שבועיים בשביל עולי הרגלים שיחזרו ל

 נאמן מקוררגלים. ובספר הההפסקה לא מצאנו שמפסיקים מלהזכיר שבועיים קודם הפסח לצורך עולי 

בניסן יסן מועיל מאוד, ועוד, שנביאר שכמה פעמים לא ירדו די גשמים עד ניסן, והגשם של  )סימן תתקעד(

 לא ימנעו מלעלות לירושלים כדי להקריב את הפסח במועדו.

, הרי בתפילת יו"ט לא שייך שאלה ב"יכתב ששואלים את הגשמים עד תפילת מוסף, והעיר עליו ה טורה

כתב שנ"מ לאדם שטעה והמשיך תפילת חול ונזכר בברך  ב"חולכן כתב ששואלים עד תפילת המנחה. ה

כתב דצ"ע, שהרי מדינא מיד  )סק"ב( מגן אברהםל ותן טל ומטר. אך העלינו, שגומר כל הברכה וצ"

)כמו שביארנו בערבית היה לנו להפסיק אף מלהזכיר, ורק משום שלא יעשו אגודות אנו דוחים עד מוסף 

אלה בליל שבת, וטעה יחיד והתפלל י"ח, אינו מזכיר והוסיף המג"א שאם חל זמן תחילת הש! בסימן קיד(

 .)ד"ה עד תפלת( באור הלכה, והיחיד נגרר תמיד אחר הציבור, הביאו ההציבור לא התחילול ומטר כיון שט

פסק שבמקרה  )אות טז( כה"חמדבריהם שהטועה יסיים את הברכה בלא להזכיר 'טל ומטר', אך  משמעו

 כזה מחמת המחלוקת יפסיק במקום דשנזכר ויחזור לתפילת שבת.
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וכן  )דינים והנהגות פ"ד אות כו( חזו"אוכ"ד ה מבואר שצריך לחזור ולהתפלל. )סימן קח אות נו( כה"חמדברי 

)ח"ב פ"ז  אור לציוןוה )ה, טו( אומר יביעבשו"ת  אמנם .ציבור שלמיבשם ה )סימן קח אות יז(מבואר בשע"ת 

הרי מזכירים גבורות גשמים שהורו שאינו חוזר, כיון שמהחג והלאה הגשמים אינם סימן קללה,  סל"א(

ויתפלל בתנאי של נדבה,  טוב שיחזורבתחית המתים, ומ"מ הוסיף הגרע"י דאחר שסיים את תפילתו, 

חוזר, כיון  הורה שאינו "ג הע' קפא()ביצחק יקרא, אשי ישראל פכ אוירבך גרש"זוה כדי לצאת י"ח לדברי הכל.

יעים לא"י, מ"מ אין הדבר שנחשב כזמן גשמים, ואף שגם בזמן הזה שייך הטעם של עולי רגלים שמג

 .תפילה עמוד קנח( )פניני אלישיב גרי"שמפריע כ"כ אם יתחיל לרדת גשם לפני כן, וכ"ד ה

 

 שואל לחזור שנה בתוך עתוד אם להיפך או ל"בחו י"א שבן )ס"ב. הביאו הפמ"ג מש"ז סק"א(פרי חדש כתב ה

בביתו.  ובנים אשה לו ישש פי על אף שם שהוא כמקום שואל שנה אחרל לחזור רק דעתו ואם כמקומו,

 כבני ישאל אחד דכל מולכו י"ומהר גוטה ז"מהר לדעת גדולים כמה בשם הסכים )סק"ה( יוסף ברכיה אך

 לחזור. דעתו באין דוקא ירימי דהם משמע ט"הבה מדברי שלכאורה )סק"ה( מ"בוהעיר ה בה. הנמצא העיר

)ילקו"י מה' תשמ"ה הל'  גרע"ימנהג בני המקום שנמצא שם, וכ"כ בשם המבואר שישאל כ )אות יא( כה"חב

', שהרי גם יחיד הצריך , אלא שהוסיף שבאופנים אלו ישאל מטר ב'שומע תפילהשאלת טל ומטר סט"ו(

ן ויצא לחו"ל, אם דעתו חשוז' שבן א"י שהתחיל לשאול ב לגשמים יכול לשאול שם מטר. עוד כתב,

 גרש"זה חד עם אנשי חו"ל.ילחזור במשך השנה לא"י, ימשיך להזכיר, ואם לא יפסיק ויתחיל לשואל 

חו"ל לפני ז' חשון ישאל מז' חשון הורו שבן א"י שבא ל )יו"ט שני כהלכתו פ"י ס"ב( גרי"ש אלישיבוה אוירבך

יון שבזמן החיוב נמצא בחו"ל ף אם דעתו לחזור לא"י לפני ס' יום לתקופה, כבברכת שומע תפילה, וא

מטר בארץ הקודש ובמקומות וושם עדיין לא שואלים בברכת השנים, והוסיף הגרשז"א שיאמר 'ותן טל 

ל, גם אם בני ביתו בא"י. ובשו"ת הצריכים לכך'. אולם אם דעתו להישאר בחו"ל כמה שנים ינהג כבני חו"

, )כארה"ב(צריכים גשם כא"י הכתב שבן א"י הנמצא בחו"ל, אם נמצא במקומות  )או"ח ב, קב( שהמ אגרות

ן אשתו ובניו בא"י, אם דעתו ואם אי ואשתו ובניו בא"י, ישאל כבני א"י, גם אם נמצא שם כמה שנים.

  ו"ל.לחזור באותה שנה ישאל כא"י, ואם דעתו לחזור לאחר מכן ישאל כבני ח

שאל את הגשמים כמה ימים כמנהג שבן א"י שהיה בא"י בז' חשון ו )אות ו. הביאו השע"ת ד( ברכי יוסףכתב ה

 א"י, ולאחר מכן יצא לחו"ל, כיון שהתחיל לא יפסיק.

 

 ם דומה לאקלים של א"י,שגם המקומות הסמוכים לא"י שהאקלים שלה )ב, יא( דעת יחוהכתב בשו"ת 

אך הוסיף שאם טעו  כמו בא"י, דמשק וסביבותיה, שואלים טל ומטר בז' מרחשון כמדבר סיני, אל עריש,

גם בשו"ת ץ שואלים כבני חו"ל. ואמרו 'ברכנו' א"צ לחזור עד ס' יום לתקופה. ובארם צובה ובעיר סוא

גם שאינם בתוך גבולות הארץ הבכלל זה כל האזורים הסמוכים לארץ ישראל, כתב ש )סימן ד( יוסף דברי

 כהונה בריתובספר . ולל אילתש עולי מצרים ועולי בבל, כגון אזור הגולן ומדבר סיני כולו כמכיבו

  ן.הביא שמנהג ג'רבא וסביבותיה לשאול מטר בז' חשו )מערכת ג גשמים או א(
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 שכח לשאול בליל ז' חשון 

מצדד שלא  קיז()ח"א או"ח סימן  זכור לאברהםגם ה כתב שאין מחזירים אותו. )א, עג( קטנות הלכותבשו"ת 

, ()סק"ומ"ב וה )סק"ד(ברכי יוסף הכתב שמחזירים. וכ"ד  )כת"י סימן קז(מהר"י מולכו ה אך לחזור בדיעבד.

שכדי  )קל, א(מי ציבור שלוכתב ה ואינו דומה לר"ח ששם הטעם משום שאין מקדשים החודש בלילה.

 .)אות י( ה"חכ וכ"כלצאת ידי ספק יחזור ויתפלל בתורת נדבה ואין צריך לחדש דבר. 

מונים  ,בד אם התפלל ושכחשבדיעפר"ח בשם הכתב  )כד, יב(שהחיי אדם הביא  )ד"ה בתפלת( באור הלכהה

 רבית א"צ לחזור, כיון שעדיין לא נשלם ס' יום מעת, ולפ"ז תמיד כששוכח בעיום( 60-)את ה מעת לעת

 )מחז"ב סק"ד( ברכי יוסףות. והתנחלק עליו, ולכן כתב שעכ"פ מחוייב להתפלל ולה פרי מגדיםה אךלעת. 

ור ויתפלל בתנאי של נדבה, כתב שבתפילת שחרית ומנחה יחז )אות ו( כה"ח פסק במפורש דלא כהפר"ח.

 אך בערבית מכיון שי"א שהיא רשות, א"צ לחזור ולהתפלל מספק.

 סעיף ב':

 מקומות הצריכים לגשם בקיץ 

 )יד:(שנינו בתענית 

 כיחידים ...?נעביד היכי, מטרא בעינן תמוז בתקופת דאפילו, אנן כגון: לרבי נינוה בני ליה שלחו"

 "תפלה ובשומע, דמיתו ידיםכיח: להו שלח? השנים ובברכת דמינן כרבים או, תפלה ובשומע דמינן

 היה שאם .()ע"ז ח דאמרינן גדאע" (שלחו ה"ד. ה) נסים רבנוכל הפוסקים הביאו גמרא זו להלכה. וכתב 

 ב"יולם בתקופת תמוז. והשאלת מטר שונה בכך שמזיק לרוב הע השנים, בברכת אומרה לפרנסה צריך

 מה מעין ציבור אלא שמוסיףהכתב שדין זה אינו דומה כלל למ"ש הגמ' בע"ז, ששם אינו משנה ממטבע 

 אינם שהרי ציבורה ממטבע משנה שהוא הכא אבל השנים. בברכת אומרה לכן הציבור, ששואלים

 עצמן צורך מפני הברכה מטבע ןמשני היחידים שיהיו בדין אינו אותו, מחזירין ששאלו ומי מטר שואלים

 עצמה. ברכה באותה מטר וישאלו

א בשומע ברכת השנים אלבכתב בתשובה שבני עיר אפילו גדולה ביותר אינם יכולים לשאול  רא"שה

 ול בברכת השנים. ים לשאאחת כולה כמו ספרד או אשכנז, אם צריכים למטר יכול תפילה, אבל ארץ

 הוא הדבר שזה מאחר ללשאו יכול היה יחיד שהוא פ"כתב שמדברי הרא"ש שכתב שאעמהר"י אבוהב 

 בזמן גשם ושאל טעה חידהי שאם נראה אגודות. כאגודות שהם נראה יהא שלא כדי אלא רבים, צרכי

נתקבלו, וכל העולם לא ש לא סובר שכיון שדברי הרא"ב"י ה אך יחזור. שלא טל לשאול הדין מן שהיה

 וראוי החמה. בימות גשם ריכהצ בכללה שכולה בארץ אפילו לחזור צריך גשם ושאל נהגו כן, לכן הטועה

  נדבה. בתורת ולהתפלל ולחזור ספק מידי לצאת

 אלא, השנים בברכת אותו שואלין אין, החמה בימות למטר הצריכים : יחידיםשו"עכתב ה 

 אשכנז או, בכללה ספרד כמו כולה אחת ארץ או כנינוה גדולה עיר ואפילו, תפלה בשומע

 בימות מטר הצריכים כולה אחת בארץ אם ומיהו; תפלה בשומע דמו כיחידים, בכללה

, השנים בברכת מטר ושאל ד"ה טעה: ה"ה ציבור, ולרבותא נקט יחיד(ביה"ל )יחיד  בה טעה, החמה
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כלל.  לחזור מחויב אינו אבל) השנים בברכת שאלה בלא נדבה בתורת ומתפלל חוזר (רוצה אם)

 .(ש"כהרא להו סבירי ן"והר ן"והרמב א."מהרי בשם י"ב

 אלא ת"בש אפילו יםחכמ שתקנו בזמן שלא כלל גשמים לשאול כתב שקיבל שיש ליזהר שלאב"ח ה

 ,'וכו ומטר טל ותן שואלין יןא אבל מטר של ומזמורים פסוקים ואומרים ובסליחות בתענית לפניו מרצין

 לעמם ונאספו גשמיםה עצירת בעת ת"בש ומטר טל ותן בצבור לשאול הורו גדולים ששני ושמעתי

ם יש עיקר לקבלה זו הוא כתב שא )סק"ב( ט"זה אךשמיא.  כלפי שהטריחו על הדבר ותלו השנה באותו

 קשה של גשמים בשומעבדווקא בתפילת הש"ץ, ובמקום שיש צורך אין שום טעם וריח טעם למנוע 

 תפילה. וחלילה שיהא אדם נענש על ככה.

א בלחש, אבל לא יאמר אותו העיר שמ"ש שציבור יכולים להתפלל בשומע תפילה הוא דווק )סק"ב( ט"זה

ש"צ בשומע תפילה, אך הכתב שמנהגנו שאומר  פרי מגדיםהש"צ בקול רם אפילו בשומע תפילה. וה

 גרע"י. ומדברי ה)סק"ט( מ"בוכ"כ ה לשונות. אינו אומר 'ותן טל ומטר' לחוד כי אם בפסוקים ובשאר

שם שבתפילת לחש אומרים כמבואר שמקומות הצריכים גשם בימות החמה,  )הליכו"ע ח"א עמוד קלז והלאה(

נראה שהש"ץ  )אות יח( כה"חי 'ותן טל ומטר' בשומע תפילה, כך גם הש"ץ אומר בתפילת החזרה. ומדבר

 יבקש גשם בתפילת החזרה רק אם יש בכך צורך גדול.

ירים אותו, אע"פ שהגשם כתב דמשמע שדווקא כשנעצר המטר אבל בלאו הכי מחז )סק"ד( מגן אברהםה

שהיה עצירת גשמים, אבל כמשמע שדווקא חיי אדם במקום ההוא אינו סימן קללה. וכתב הביה"ל שמה

דדינא ולכן יחזור ויתפלל  פקכתב שהוא ס )ד"ה הצריכים(באור הלכה וה ב לחזור ולהתפלל.יבלאו הכי חי

 ויתנה.

)שו"ת יבי"א ח"ב סימן  גרע"יוה , כו()אות כג כה"ח אךכתב שרק אם ירצה יחזור ויתפלל בתורת נדבה.  רמ"אה

י"ח משום שיש הסוברים שיצא  תפלל מצד הדין, ורקו שלדעת מרן השו"ע חייב לחזור ולהביאר ט אות יז(

 בתפילתו הראשונה, יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה.

ורבים  )סימן ב' אלפים נה( זרדב"סומך על הועוד רבים מהאחרונים כתבו שה )ס"ג( גר"ז, ה)סק"ג( א"רה

 .רחשון ואילך אין מזניחין אותוממגדולי האחרונים שלא לחזור ולהתפלל כשהזכיר בחו"ל 'טל ומטר' מז' 

לברכת השנים ויתפלל בתורת  ר שאם נזכר קודם שסיים לא שייך לומר שיחזורביא )סק"ח(מאמר מרדכי ה

 כה"חו )בשלח, יט( בא"ח"כ הוכנדבה. אלא יסיים תפילתו ואח"כ יחזור ויתפלל מתחילה בתורת נדבה. 

מרן השו"ע הוא חייב לחזור  כתב דמכיון שלדעת )ח"ב סימן ט אות יז( אומר יביעבשו"ת  אולם. )אות כה(

תו, מכיון שכל הברכות שיאמר מצד הדין, אם נזכר באמצע התפילה אינו רשאי לסיים את תפיל ולהתפלל

 אח"כ יהיו לבטלה, אלא יחזור מיד לברכת השנים. 

 

 )כארגנטינה, ברזיל, אוסטרליה(ארצות שימות החורף שלהם הם בזמן ימות הקיץ בארץ ישראל, וכן להיפך 

, אין להם )שהם ימות הקיץ של א"י(שאע"פ שהם צריכים גשם בימות החורף שלהם  אות יז() כה"חכתב 

 אור לציוןוה )הליכות עולם ח"א עמוד קלז( גרע"ילשאול מטר ב'ברכת השנים' אלא בשומע תפילה, וכ"פ ה

  .)ח"ב פ"ז ס"ל(
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ינם צריכים גשם, מ"מ ישאלו שאע"פ שא )שם( כה"ח, הורה )שהם זמן החורף בא"י(ולענין ימות הקיץ שלהם 

קים להם לתבואה או לחקלאות , אכן אם הגשמים מזי)מס' יום לתקופה(מטר בברכת השנים כמו רוב העולם 

הבי"ד בשו"ת אוצרות ) גרע"יוכ"כ ה או לבריאות בני האדם, לא ישאלו מטר, אלא יאמרו 'ברכנו' כמו בקיץ.

מים מזיקים להם ואינם שואלים , אלא שהוסיף שבאופן שהגש)שם( ןאור לציו, וכן הורה היוסף ח"ו ס"ס ד(

 טר לברכה בארצנו הקדושה'.מטר, טוב שיתפללו בשומע תפילה על הגשמים בא"י, ויאמרו 'ותן טל ומ

גר"ש , הא הראשון שדן בשאלה זו()ח"ג סימן ג. שהו חיים תורתכפסק זה שיזכירו כרוב העולם, פסקו גם ה

כתב שלא  )או"ח ח"א סימן נו( ביצ הר, בשו"ת מאידךועוד.  המצויינים בהלכה סימן יט סק"ג()מובא בשערים סלנט 

 שנים אינו חוזר. ישנו ממנהג כל ישראל, ורק בדיעבד מי ששאל בקיץ 'טל ומטר' בברכת ה

ל לפי ימות הגשמים שלהם, כתב שלכאורה בארצות אלו יכולים לשאו )א, כג. ג, צא( הלוי שבטבשו"ת 

ם, דמכיון שימות הקיץ וא בימות החמה של א"י, ובימות הקיץ שלהם לא ישאלו על הגשמיהגם שה

 ומע תפילה.והגשם שלהם הפוכים משאר העולם, דינם שונה מדברי השו"ע שיזכירו בש

ה, שיורדים שם גשמים מרובים הוסיף שיש מקומות כמו בואנוס איירס בארגנטינ )אות יב( הלכה ברורהב

ו הם סימן ברכה או קללה, , ונחלקו המומחים האם גשמים אל)שהוא בין סוכות לפסח(בימות הקיץ שלהם 

כה, ולכן צריכים לנהוג אולם עתה מסכימים שגם הגשמים היורדים שם בקיץ אפשר לנצל אותם לבר

 ב פסח.כבני אירופה ולשאול טל ומטר בברכת השנים מיום שישים לתקופה עד ער

 סעיף ג':

 שאל גשמים בימי הקיץ 

 אותו ןמחזירי, החמה בימות מטר שאל : אם)תענית ג:(ע"פ הגמ'  שו"עכתב ה . 

 דתקופה יום' ס ודםק אף החג אחר מטר שאל שאם )ד"ה הצריכים( הביא מ"ש בביה"ל )ס"ק יג( מ"בה

שאם  )ס"ק יד(עוד כתב  בה.נד בתורת רק ולהתפלל לחזור צריך החורף בתחלת למטר הצריכות במדינות

שנים, ואפילו אם נזכר קודם העקר רגליו חוזר לראש התפילה, ואם לא עקר רגליו חוזר לתחילת ברכת 

 שסיים הברכה, יחזור ג"כ לתחילת ברכת השנים.

 הברכות. בכל ץ"להש דעתו יכוין התפלה חוזר ץ"הש כתב שאם )אות ז( שערי תשובהה

 סעיף ד':

 מי שלא שאל מטר בימי החורף 

 בברכת שאלה אותו מחזירין המתים בתחיית גשמים גבורות הזכיר ולא טעה "תניא :(כו) שנינו בברכות

  אותו". מחזירין השנים

 ,אותו מחזירין אין טל של והזכיר בגשם עומד "היה (א"ה א"פ תענית) ירושלמיהביא  :(תענית א) ף"ריה

 ההוא ?אותו מחזירין המתים בתחיית גשמים גבורות אמר שלא או השנים בברכת שאל לא אם והתניא

שכל האמור הוא בהזכרה ולא  ן"רמבה בשם (עומד היה ה"ד: א) ן"הר וכתב מטר". ולא טל לא אדכר דלא

 ריצוי של הזכרה לפיכך נעצר, שהוא במה שיש כמו נעצר שאינו במה והודאה שבח שיש בשאלה, לפי

 לשאול צריך שאינו מה שאלת שתהא בשאלה לומר יתכן כיצד אבל במקומה, עומדת גשמים וגבורת
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ברכות ) יונה ר"ה פירשו וכן )י, ח( ם"רמבה מדברי וכ"נ ליתא. ודאי הא ,לשאול שצריך מה במקום לו עולה

  .(יד' שם סי) ש"ראוה (ואומרים ה"ד: יט

 אבל; טל ששאל פי על אף, אותו מחזירין, הגשמים בימות מטר שאל לא : אםשו"עכתב ה 

 .אותו מחזירין אין, טל ולא מטר שאל אם

)סי' קיד ד"ה בלי  ר הלכהבאוכתב שאם נזכר קודם שהתחיל 'תקע' אומרו שם. וה )סק"ה( מגן אברהםה

. גם )סי' יט ס"ו( קיצוש"עפ בכתב שיותר טוב שיאמר בשומע תפילה וכך יצא אליבא דכו"ע, וכ" חתימה(

ל בשומע תפילה, ישאל במקום פסק כך, והוסיף שאם הוא חושש שישכח לשאו )ח"ב פ"ז סל"ב(האור לציון 

שנזכר, וכ"כ בשם הגרע"י  פסקו שבכל אופן ישאל במקום )אות לד(וכה"ח  )בשלח, יח(שנזכר. והבא"ח 

ומע תפילה, מ"מ כיון שנזכר , וביאר שאע"פ שאפשר לשאול בש)ילקו"י מהד' תשמ"ה, הל' שאלת טל ומטר ס"ו(

מקומו. ועוד, שיש לחוש רכת השנים, נחשב שהוא נמצא באמצע ברכה, ולכן עדיף שישאל בבסיום ב

  שישכח לשאול בשומע תפילה. והוסיף שטוב שיחזור וישאל בשומע תפילה.

ם שתיקנוהו שם הוא משום ביאר את ההבדל בין הזכרה לבין שאלה, שבהזכרה עיקר הטע )סק"ד(ט"ז ה

כ בשאלה שאנו מבקשים כל דבר יים לעולם ולכן די בהזכרה זו. משא"שהגשמים חיים לעולם, וטל ג"כ ח

 המביא לידי ברכה, הן טל והן גשם.

 סעיף ה':

 נזכר קודם שומע תפילה 

 )כט.(שנינו בברכות 

, אותו מחזירין - המתים בתחיית גשמים גבורות הזכיר ולא טעה: אסי רב אמר תנחום רבי אמר"

 "תפלה בשומע לאומרה שיכול מפני, אותו מחזירין אין - השנים בברכת שאלה

את חיוב הזכרת גבורות גשמים וחיוב שאלת גשמים ניתן להבין בשתי דרכים: א. חכמים הוסיפו בתפילה 

תוספת זאת, ואדם ששכח תוספת זו צריך לחזור ולהשלים את התוספת. ב. חכמים תקנו שכחלק 

תו אינה תפילה וצריך לחזור ולהתפלל פעם תפיל ,מהתפילה יהיה אדם חייב להזכיר הגשמים, ואם שכח

 .9נוספת

נ"מ לחקירה זו היא אדם שהזכיר גבורות גשמים ושכח שאלת גשמים, וכשחזר והתפלל שנית, שכח 

להזכיר גבורות גשמים אך אמר שאלת גשמים. האם צריך לחזור ולהתפלל כיון שבאף אחת מהתפילות 

להזכיר את שניהם, ובאמת בשתי התפילות יחד הזכיר לא אמר שניהם, או שמא נאמר שהחיוב עליו הוא 

את שניהם וא"כ יצא י"ח. נ"מ נוספת היא האם אדם ששכח יכול להשלים הזכרה זו ע"י הש"צ, אם החובה 

                                                   
ר"ח בתפילת מנחה, האם יחזור כיר של כעין חקירה זו כתבו התוספות בברכות כו: ד"ה טעה, מה הדין כשאדם טעה ולא הז 9

ל ר"ח, וא"כ מה הועיל בכך? יסוד להתפלל ערבית שתיים או שמא אין עניין בכך, שהרי גם בתפילת ערבית לא יזכיר ש
לל ערבית שתיים משום שגם בה לא החקירה שם היא האם 'יעלה ויבוא' היא תוספת לתפילה ואז לא יועיל לחזור ולהתפ

תיים לפחות תיקן בכך שהתפלל תפילה 'יעלה ויבוא' נעשה חלק מהתפילה, וכשיחזור ויתפלל שיזכיר את התוספת, או שמא 
 שלימה ולא חסרה.
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היא רק להשלים את ההזכרה אז לכאורה די בכך שהש"צ יוציאו י"ח, אך אם תפילתו כלל אינה חשובה 

 ת תפילתו החסרה.לתפילה, אין הש"צ יכול להשלים לו א

מע תפילה, אך מדברי רב מפורש שהשוכח גבורות גשמים יכול להשלימה בברכת שו )ה, ב(בירושלמי 

 ך לא שאלת גשמים.אסי בבבלי משמע שרק הזכרת גשמים יכול להשלים בברכת שומע תפילה, א

 יונה ר"ה שומע תפילה. וכ"דסוברים שאינו צריך לחזור לראש התפילה אלא חוזר ל )ד"ה הא( תוספותה

רורה, אם אפשר לתקן את . סברתם בהאי רבינו דעת שכן כתב (שאלה ה"ד. כט) א"והרשב ,(והא ה"ד. כ)

  המעוות בשומע תפילה, אין סיבה לחזור לברכת השנים.

. את דעתם אפשר להסביר סוברים שחוזר לברכת השנים ראב"דוה )סימן יד( רא"שה )י, ט( רמב"םה אך

אם גם בשומע תפילה  ששאלת גשמים בברכת שומע תפילה אינה אלא אפשרות לתקן את הטעות, אך

אין זה משנה שחוזר על יותר שכח לשאול, הרי עליו לחזור למקום המתאים יותר לשאול את הגשמים, ו

 ברכות.

 בשומע ושואל, אותו ןמחזירי אין, תפלה שומע קודם ונזכר, מטר שאל לא : אםשו"עכתב ה 

 נזכר לא ואם, (. אבודרהםעננו קודם השאלה יאמר, עננו לומר וצריך תענית לו היה ואם: רמ"א) תפלה

 לראש חוזר, רגליו קרע ואם; השנים לברכת חוזר, רגליו עקר לא אם, תפלה שומע אחר עד

 לא שעדיין י"עפא, תפלתו אחר תחנונים לומר רגיל ואינו תפלתו השלים ואם; התפלה

 נראה, רצה התחילש קודם, תפלה שומע שחתם אחר נזכר ואם; דמי כעקורים, רגליו עקר

 .רצה אומר כך ואחר, ומטר טל ותן שאומר

 , כיון דשבח הוא.כתב שאם שכח הזכרה לא שייך להשלימה בשומע תפילה )סק"ו( מגן אברהםה

טר לברכה' וימשיך כי אתה וכו'. כתב שיוסיף בשומע תפילה רק תיבות 'ותן טל ומ )סימן יט ס"ו( קצוש"עה

 אדמה'.משמע שאומר 'ותן טל ומטר לברכה על פני ה )ס"ו( ערוך השולחןמה אולם

כתב דמשמע שבכל ברכה שחיסר בה דבר שהוא מעיקר הברכה יכול להשלים  )ד"ה אם( באור הלכהה

בר שהוא שבח לא משלימים בשומע תפילה כיון שאינו עניין את החסר בברכת שומע תפילה. ורק ד

כתב שאינו יכול להשלים את החסר בשומע תפילה, משום שרק  )סי' קיט משב"ז ג( פרי מגדיםהברכה. וה

 דברים שהם אינם מטבע קבוע יכול להשלים אבל לא ברכה קבועה. אך הביה"ל כתב דצ"ע למעשה.



 

 
 

חתימת ברכת השיבה, ונוסח ברכות  -"ח סימן קי
 המינים ועל הצדיקים

 ובו סעיף אחד

 חתימת ברכת השיבה 

 )יז:(שנינו במגילה 

 ופריכם תתנו ענפכם ישראל הרי ואתם דכתיב - השנים ברכת לאחר גליות קיבוץ לומר ראו ומה"

 ואשיבה: שנאמר, ברשעים דין שהנע - גליות שנתקבצו וכיון. לבוא קרבו כי ישראל לעמי תשאו

 "כבראשנה שפטיך ואשיבה וכתיב, סיגיך כבר ואצרף עליך ידי

 )יב:(עוד שנינו בברכות 

מעשרה ימים שבין  "כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ

לעזר אמר: אפילו אמר ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. ורבי א

תי ויגבה צא, שנאמר: ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. אימי -האל הקדוש 

אי ים שמראש השנה ועד יום הכפורים, וקאמר האל הקדוש. מאלו עשרה ימ -ה' צבאות במשפט 

מר: המלך הקדוש והמלך הוה עלה? אמר רב יוסף: האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט; רבה א

 המשפט. והלכתא כרבה"

ל בין 'מלך אוהב צדקה ומשפט' תמה מדוע דווקא בברכה זו יש תוספת 'מלך', וכן מה ההבד חיאלרבנו י

גמ' האל הקדוש האל המשפט, כתב שגרס ב מחזור ויטרילבין 'המלך המשפט' שאם שינה צריך לחזור. וב

ש הבדל בין 'מלך אוהב צדקה שיכתב  )סק"ב( ט"זועוד כתב שדווקא לגבי משפט שייך להזכיר 'מלך'. וה

מקדים צדקה למשפט,  ומשפט' ל'המלך המשפט'. שבכל השנה הצדקה היא העיקר ולא המשפט ולכן

 אבל מר"ה עד יו"כ המשפט הוא העיקר ולכן לא מזכיר צדקה. 

תב שמלך אוהב כ רבנו מנוחו ארון הברית. -כמו נשא הארון הברית  רש"יבפירוש 'המלך המשפט' כתב 

בל המלך המשפט הכוונה בצדק ומשפט, א )או יתנהגו ברואיו(ומשפט משמע שיתנהג עם ברואיו צדקה 

 הוא המדע.  שהוא עצמו המשפט, כמו שאנו אומרים הוא החכמה אושהוא שופט העולם. 

ש והמלך המשפט צריך שנחלקו אפילו בדיעבד לכן אם לא אמר המלך הקדו )סימן טז'( רא"שכתב ה

 . )תפילה י, יג( רמב"םוה רי"ףלחזור, וכ"ד ה

 שכ"דהטור וכתב שיצא.  נחלקו רק כיצד לנהוג לכתחילה, אך בדיעבד מודיםביאר ש אבי עזרי אך

 . (הדיא שדעתו כןאולם הב"י העיר שהראב"ד רק כתב שיש מי שמפרש כך, אבל אינו מכריע ב) ראב"דה

 יום ועד ה"ומר; ומשפט צדקה אוהב מלך בה חותם, שופטינו : השיבהשו"עכתב ה 

 . המשפט המלך חותם הכפורים
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הדברים שאם אמר מלך  שנראים ()ברכות ז. ד"ה ומיהו יונה רבנו תלמידיהביא בשם  )סי' תקפב(מרן הב"י 

כתב בשם הראב"ד  ת חייםאורחואוהב צדקה ומשפט אין צריך לחזור הואיל והזכיר לשון מלכות. וה

כתב שאין צריך  דרכי משה. השכן נראה מדברי הפוסקים שסתמו דבריהם ב"ישמ"מ צריך לחזור. וכתב ה

 לחזור אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, שיש לסמוך ע"ד בדיעבד. 

 ר, ולא אמרו שיחזור מיהו אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אין צריך לחזו: רמ"אכתב ה

ות וטור ברכדאלא במקום שכל השנה אומרים האל אוהב צדקה ומשפט )הר"י ספ"ק 

 והגהות מנהגים(, וע"ל סימן תקפ"ב.

 תורת נדבה. כתב שלהלכה אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט חוזר ומתפלל ב )סק"ב( ט"זה

משפט אינו חוזר לראש. ושבדיעבד אם אמר מלך אוהב צדקה  )נצבים סי"ט( בא"חלעניין הלכה כתב ה

)ימים  חזון עובדיהב אך. )א, ז( יוןאור לצואע"ג שמרן ס"ל שחוזר קי"ל סב"ל אפילו נגד מרן. וכ"פ בשו"ת 

יבור, דפסק כדעת מרן שחוזר אם נזכר לאחר כדי  (. הליכו"ע נצבים, יבי-. יבי"א ח"ב סימנים חנוראים עמ' קצג

ו צריך לחזור תהיה תפילה ם התפילה חוזר לראש ונכון שקודם התפילה יעשה תנאי שאם אינואם סיי

 זאת נדבה. 

 חוזר. המשפט המלךאו  הקדוש המלך חתם השנה ימות בשאר שאם )מחש"ב סי' תקפב אות ב( חיד"אכתב ה

)סי' תקפב דין א יהודה  טהמ ובספר כתב שאינו חוזר. ש ברכות פ"א אות מ("הרא )הגהות שמואל תפארתב אך

 .)סק"א( מ"בוכ"פ ה האחרונים. רוב הסכימו שכן כתב ד"ה ודע(

 נוסח חתימת ברכת המינים 

 )יז:(שנינו במגילה 

 וחטאים פשעים ושבר: שנאמר, הםעמ זדים וכולל, המינים כלו - הרשעים מן דין שנעשה וכיון"

 תרוממנה אגדע רשעים ניקר וכל דכתיב ,צדיקים קרן מתרוממת - המינים שכלו וכיון. (יכלו)... יחדו

 ליה וסמיך, זקן פני והדרת תקום שיבה מפני שנאמר, הצדיקים עם הצדק גירי וכולל, צדיק קרנות

 "גר אתכם יגור וכי

 המינים אלו' יי עוזבי רשנאמ השמים מן שהיתה משה בדת מאמינים שאינם המינים כלו י"רש ופירש

 המרדים. אלו פשעים :(לו יומא) כדאמרינן זדים היינו פושעים ושבר

כתב לחתום שובר אויבים ומכניע מינים כדי שיהיה מעין הפתיחה, וכ"כ  )קשר גודל סימן יז אות ז( חיד"אה

הביא את  )סק"ג( פתח הדביר, המנגדועוד.  )ברכות כח. ד"ה הסדיר( יהוידע בן, )סי' קיד ס"ק יז( חס"לה

)יביע אומר ח"ח סימן יא אות יז.  גרע"יהירושלמי והראשונים הסוברים שצריך לחתום 'מכניע זדים', וכ"פ ה

 .)ח"ז סימן יג( תפילה למשה. וכ"פ בשו"ת יחוה דעת ח"ה סימן ח. הליכות עולם ח"א בשלח אות ח(



 

 
 

תפילה הוספה בתוך ברכות התפילה, ו -סימן קי"ט 
 על החולה והפרנסה

 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 הוספה בברכות אמצעיות 

 )ח.(שנינו בעבודה זרה 

 צרכיו אדם שואל: רושאמ פי על אף, דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה רב אמר"

 חייא ר"א. אומר - ברכהו ברכה כל מעין וברכה ברכה כל בסוף לומר בא אם אבל, תפלה בשומע

 ביתו בתוך חולה לו יש אם, תפלה בשומע צרכיו אדם שואל: שאמרו פי על אף, רב אמר אשי בר

 על אף, לוי בן יהושע' ר אמר .יםהשנ בברכת אומר - לפרנסה צריך ואם, חולים בברכת אומר -

 – כ"יוה כסדר אפילו, ותפלת אחר לומר בא אם אבל, תפלה בשומע צרכיו אדם שואל: שאמרו פי

 "אומר

שאם רצה להוסיף בכל ברכה מהברכות  ימן כא(ס)פ"ה  רא"שוה :(כב )ברכות רי"ף, הג(-)ו, ב רמב"םכתבו ה

 האמצעיות מעין אותה ברכה רשאי.

. בברכת שומע תפילה שואל צרכיו בכל ענין אכתבו בזה ארבעה חילוקים:  (י"אעפ ה"ד) יונה תלמידי רבנו

. בסוף כל ברכה ב 10.רבים ובלשון הברכה באמצע אפילו שירצה. והבין הב"י שבשומע תפילה שואל

יכול לומר מעין כל ברכה אע"פ שאינו לצרכו ממש, ודוקא כשאומר בלשון רבים, אבל בלשון יחיד אסור 

. אם שואל צרכיו גלאומרו שחשוב להפסקה. וגם בלשון רבים מותר רק בסוף הברכה ולא באמצעיתה. 

 קודם בין התפילה, . בסוףדיחיד אפילו באמצע ברכה.  ממש כגון על חולה בביתו יכול לבקש בלשון

 צרכיו בין רבים בלשון בין יחיד בלשון בין כרצונו ולומר להאריך יכול לרצון, יהיו אחר בין לרצון יהיו

 . 11ציבור צרכי בין ממש

 שואל בין חילוק שאין מפרש שהוא וכתב הב"י דמשמע חילוקים אלו, הזכיר לא (כא' סי) ש"ראה אך

 תפילה שומע ודין יחיד, בלשון בין רבים בלשון בין לשאול יכול מקום בכל בסוף לשואל הברכה באמצע

 בכל שואל אינו ברכות ובשאר צרכיו, כל שואל תפילה שבשומע אלא דבר בכל הברכות לשאר שוה

                                                   
וא אחר תפילת י"ח, הוא שבשומע כתב שהחילוק בין הדין הראשון שהוא שומע תפילה לדין הרביעי שה )סק"ב( ט"זה 10

ברכות. אבל בצרכי רבים ולו א"צ, אין  וף, משא"כ בשארתפילה היחיד מתפלל על כל צרכיו ואין חילוק בין באמצע ובין בס
 לו להזכיר כלל. 

בריה דרב שמואל בר שילת דיבר רק  ביאר שרבנו יונה הבין שמכל מימרא בגמ' שמעינן מילתא חדתא, דרב יהודה ב"יה 11
שאמר רב חייא בר  אה כמוסיף. ומהעל המתפלל על צורכי ציבור ולכן לא התיר אלא בסוף כל ברכה, אבל לא באמצע שנר

משמע שאומרה בכל מקום שירצה בין ואשי אם יש לו חולה בתוך ביתו אומרה בברכת חולים מיירי במתפלל על צרכי עצמו 
ר תפילתו אפילו כסדר יום הכפורים אומר באמצע בין בסוף וזהו הדין השלישי. והא דאמר רבי יהושע בן לוי אם בא לומר אח

 מבואר שהוא הדין הרביעי.
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 בסוף לומר בא אם דאמר שילת בר שמואל דרב בריה יהודה ולפ"ז רב ברכה. אותה מעין אלא ברכה

)פ"  רמב"םגם ה נינהו. מילתא חדא' וכו ביתו בתוך חולה לו יש אם דאמר אשי בר חייא ורב' וכו ברכה

 צרכיו כל לשאול רצה ואם מוסיף, הברכה מעין מהאמצעיות ברכה בכל להוסיף רצה שאם כתב (ג - ב"ה

 ולא הזכיר את חילוקי רבנו יונה. וכתב הב"י שאנו פוסקים כרא"ש והרמב"ם, ומכל .שואל תפילה בשומע

 יונה. ר"ה לדברי לחוש טוב מקום

 לו היה, כיצד. סיףמו, הברכה מעין, מהאמצעית ברכה בכל להוסיף רצה : אםשו"עכתב ה 

. השנים בברכת העלי מבקש, פרנסה צריך היה; רפאנו בברכת רחמים עליו מבקש חולה

 הברכה יתחיל כ"ואח יוסיף לא אבל, מוסיף כ"ואח בברכה יתחיל, מוסיף וכשהוא: רמ"א]

 ר"ולהר הבקשות. כל כוללת שהיא, צרכיו כל לשאול יכול תפלה ובשומע .[(ז"תקס' סי טור)

 אותו אומר, שראלי כל בשביל אותו מוסיף אם ברכה אותה מעין בברכה כשמוסיף, יונה

 צרכיו שואל ואם; מצעבא ולא הברכה בסוף אלא יוסיף ולא, יחיד בלשון ולא רבים בלשון

 באמצע' אפי שאולל יכול, לפרנסה צריך שהוא או ביתו בתוך חולה לו שיש כגון, ממש

 בסוף וכן פלהת שומע ובברכת; רבים בלשון ולא יחיד בלשון שישאל והוא, הברכה

 בין, רבים בלשון בין חידי בלשון בין לשאול יכול אחריו בין לרצון יהיו קודם בין התפלה

 . רבים צרכי בין ממש צרכיו

פשעתי ולשאול מזונותיו  לומר חטאתי עויתילהתודות בשומע תפילה וטוב  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

שער א להרבות שאלות, ובכתב שיזהר ל )אות ד( ברכי יוסףה .)סק"ד( מ"בהביאו ה אפילו הוא עשיר.

 כתוב שבשומע תפילה יתוודה בקיצור. הכוונות

רנסה יכול לשאול מעין הברכה כתב שדוקא אם היה לו חולה בביתו או שצריך לפ )א"א סק"א( פרי מגדיםה

 יחסר ושלא יחלה לאש העתיד על מאמצעיות בברכה רחמים לבקש רשאי אינו באמצע הברכה, אבל

 .)סק"א( מ"בהביאו ה לבקש. רשאי העתיד על אפילו בשומע תפילה כ"משא ג,"וכה לחמו

חת, אלא אם רוצה לבקש שכשמתחיל בברכה לא די שיאמר מילה א )מש"ז סק"א( פרי מגדיםעוד כתב ה

 .)סק"ג( מ"בהביאו ה ו.שיתן לו השם דעה, יקדים ויאמר 'אתה חונן לאדם דעת' ואז יבקש צרכי

 תפילה על חולה 

משה רבנו התפלל על מרים  להזכיר את שמו, שהרי אמרו שהמתפלל על חברו החולה א"צ )לד.(בברכות 

קא אם מתפלל עליו בפניו, אבל ואמר 'אל נא רפא נא לה' ולא הזכיר את שמה. אמנם כל האמור הוא דוו

 ו.שצריך להזכיר את שממהרי"ל בשם ה )סק"א(שלא בפניו, כתב המגן אברהם 

ר שם אמו דווקא. וכן מובא יך להזכיאיתא 'והושיעה לבן אמתך' שכשמתפלל צר )לך לך דף פד.( זוהרוב

כל זה הוא על הצד היותר טוב, כתב ש )ח"ב סימן יא( אומר יביע'פלניא בר פלניתא'. ובשו"ת  )סב:(בשבת 

 ואין קפידא בזה כ"כ.

אביו החולה לא יאמר תארי כבוד  ועוד, כתבו שאם מתפלל על )סק"ו( כה"ח, )יו"ד סי' רמ סק"ד(ברכי יוסף ה

 וה"ה כשמתפלל על אמו או רבו. ות לפני המקום, אלא יאמר 'עבדך אבי מורי בן פלונית'מפני שאין גבה
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 סעיף ב':

 הוספה בברכה לצורך יחיד 

 דוקא דמשמע ",'וכו כפוריםה יום כסדר תפילתו אחר לומר בא למד מדברי הגמ' "אם )סימן קג( מרדכיה

 לקצר. אלא הברכות מעין אפילו להאריך יכול אינו הברכות באמצע אבל ,להאריך יכול תפילתו אחר

יחיד יכול להאריך רק לאחר  ומה שנוהגים להאריך באמצע הברכות הוא דוקא לצורך רבים, אבל לצורך

 .(אם ה"ד. )ע"ז ח תוספותהתפילה. וכ"כ ה

 יאריך לא, יחיד לצורך בברכה שכשמוסיף שאומר מי : יששו"עכתב ה . 

מתפללים עליו והוא יחיד, שכתב שאם הוא אדם גדול שהציבור צריכים לו, אע"פ  )סק"ד(מגן אברהם ה

. )ס"ק יב(מ"ב . וכן הביא החשיב כתפילה לצורך הרבים שמותר להאריך בה, ושכן עשו כשחלה מהרי"ל

 .)אות ח( הלכה ברורהוכ"כ ב

 סעיף ג':

 דילג או טעה בברכה מהאמצעיות 

  )לד.(שנינו בברכות 

 - באחרונות, נןחו לאתה חוזר - באמצעיות, לראש חוזר - ראשונות בשלש טעה: הונא רב אמר"

 "סדר להן אין אמצעיות: אמר אסי ורב; לעבודה חוזר

וכ"כ הרי"ף  .במקומה אשל אף, אומרה - בה נזכר כך ואחר אחת ברכה דלג ואם - סדר להן : איןרש"יופ

סיים ברכה זו, אומרה נזכר לאחר שומצעיות שאם טעה באמצעיות כגון ששכח ברכה מהא גאוןבשם 

 במקום שנזכר. 

כות על הסדר, ואם לא אמרן התקשה בהסבר זה, שהרי שנינו ששמעון הפקולי הסדיר י"ח בר רי"ףה אך

שלוש ברכות ראשונות וכשלוש כסדר לא יצא. ולכן פירש שכוונת רב אסי 'אין להם סדר' היא שאינם כ

חרונות, אבל באמצעיות אחרונות, שבשלוש ראשונות אם טעה באחת מהן חוזר לראש וה"ה לשלוש א

ב הונא סובר שחוזר לאתה באחת מהן אינו חוזר לאתה חונן אלא לאותה ברכה שטעה בה. ור אם טעה

 (כ' סי) ש"רא ,(קי' סי) מרדכי ,(אסי' ור ה"ד. כד) יונה ר"ה, (אמצעיות ה"ד) תוספותה חונן. להסבר זה הסכימו

 כן, הסכימו כולם (שם ף"הרי לע בהשגה) ד"ראבה וכן גאונים של שרובן וכתב ,(אסי' ור ה"ד שם) א"רשבוה

 .)י, ד( ם"רמבה וכ"פ

 לראש אלא חזורל צריך אינו, מהאמצעיות אחת בברכה טעה או דילג : אםשו"עכתב ה 

 .הסדר על יחזור ואילך ומשם, שדילג או שטעה הברכה

 העיר שאם היה במזיד חוזר לראש תפילת י"ח. )סק"ה( מגן אברהםה

כה, יחזור למקום שטעה ברבטעותו בעוד שהוא עומד עדין בכר שאם נז )א"א סק"ה( פרי מגדיםכתב ה

 לבד. 
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גרש"ז יים תפילתו, הורה הסאם דילג ברכה שלימה מג' ברכות ראשונות או מג' אחרונות ועדיין לא 

שונה הדין  ,דילג, שבדילג ברכהשיחזור רק לאותה ברכה ש )אשי ישראל פכ"ד הע' קיד. ופל"ב הע' צב( אוירבך

 דילג לאחר כמה ברכות. שבעניני תפילה שחוזר למקום שפסק, ואפילו אם נזכר  מבטעה, והוי כשח

 סעיף ד':

  ש"צ ששכח לומר עננו 

ית ציבור ולא הזכיר ברכת שלפי האמור לעיל, ש"צ שטעה בתענ )שם( מרדכיוה ש"ראה, תוספותה כתבו

 ברכה הוי חוזר ואם ברכה, אותה אלא סיים לא אם עננו בין גואל לרופא, אין מחזירים אותו אפילו

 שבירך עד נזכר ולא עננו ציבור שליח שכח שאם ם"רשב כתב בשיטת .(ז) א"י' סי בו אך הכל לבטלה.

  הסדר. על הברכות וכל רפאנו ואומר חוזר יותר או רפאנו ברכת

 אם אפילו יחזור לא, עננו אמר ולא ושכח ישראל גואל שגמר צבור : שליחשו"עכתב ה 

 בשומע עננו יאמר : אלארמ"א), היא לבטלה ברכה חזר ואם, רפאנו [רק גמר] )התחיל(לא  עדיין

 .(כיחיד תפלה

 מהרש"לבשם  )סק"ז(וד כתב עכתב שאם לא חתם רפאנו, יאמר עננו ואח"כ רפאנו.  )סק"ו(מגן אברהם ה

שלטי . והכנה"ג כתב בשם השאם שכח גם בשומע תפילה. אומרה ברכה בפני עצמה אחר בשלום )סימן סג(

נראה שלא יחזור לומר 'עננו'  ו(כ)אות מדברי כה"ח  שאם נזכר אומרה בעבודה. )שבת יא, א אות א( גיבורים

 . אחר 'ראה נא' משום סב"ל, ומשמע שאף בשומע תפילה אינו צריך לאומרו

אם יחזור ויאמר עננו דצ"ע  )סק"ז( מגן אברהםמי שהקדים לומר ברכת עננו קודם ברכת ראה נא, כתב ה

אחר ראה נא, כמו שאר ברכות. או שמא כיון שגם כשלא אמרה כלל אין מחזירים אותו, ה"ה אם לא 

או דלמא צ"ל כסדר, שאם יאמר עננו צ"ל אח"כ רפאנו ב' פעמים, וק"ו כאן שאמר ברכת  אמרה במקומה.

ראה נא שלא במקומה. וסיים המג"א שכן נראה לו עיקר.



 

 
 

 ירת רצה בכל התפילותאמ -סימן ק"כ 
 ובו סעיף אחד

 מנהג אמירת רצה 

 )יח.(שנינו במגילה 

 וכיון. תפלתי בבית ושמחתים קדשי הר אל והביאותים שנאמר, תפלה באתה - דוד שבא וכיון"

 "זבחימ על לרצון וזבחיהם עולתיהם שנאמר עבודה באת - תפלה שבאת

הביא  (נט' סי תפלה) מנהיגה גם. ישראל ואשי מתחיל אלא במנחה רצה מנהג ספרד לא לומרשהביא  טורה

 :(לח סוטה) שאמרו לפי רצה לומר אין כפיהם נושאין הכהנים שאין בשעה מנהג זה, והסביר שטעמו כי

 שכתוב הקרבנות עבודה ע"שהיא ברכת ה ו'רצה' עולה, אינו שוב לדוכן בעבודה עולה שאינו כהן כל

ביל שהיו עולים ברצה, לא יאמרו תמה על מנהג זה, וכי בש טורה אך'. 'ה לפני להם 'לרצון (לח כח שמות)

 אותו כשאין נשיאת כפים?!

אין עתה עבודה, מתפללים כתב שאע"פ ש טורמצאנו כמה פירושים בפירוש תפילת 'אשי ישראל': א. ה

מובא  )עשרת הדברות(רש על התפילה שהיא במקום קורבן, שתתקבל ברצון לפני ה' יתברך. ב. במד

שהכוונה היא 'והשב  מ"ג. וי. מעלה של המזבח על צדיקים של נשמתן מקריב הגדול שר שמיכאל

כתב שהפירוש השני הוא  א()סק" ט"זהעבודה ואשי ישראל', והיינו שמתפללים על שניהם שיחזרו. ה

 .)אות א( כה"חרי וכ"נ מדבכתב שהעיקר כפירוש האחרון.  גר"אהמחוור מכולם, ע"ש. אבל ה

 .במנחה לאומרו שלא שנוהגים כאותם ודלא, התפלות בכל רצה אומרים: שו"עכתב ה

 ממטבע משנה המדלג מקרי רצה לאמר מקום בכל עכשיו שנהגו מה דלפי כתב )מש"ז סק"א( פרי מגדיםה

הלכה בשחרית. וב ואפילו טעה בשם בדיעבד מקרי זה אם ע"כתב דצ )סק"א( מ"בה אך ל."חז שטבעו

כתב שאפילו בשחרית אם כבר סיים הברכה אינו חוזר. ברורה



 

 
 

 דיני ברכת מודים -סימן קכ"א 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 כריעה במודים תחילה וסוף 

 י"רשופי וסוף", תחלה דאהובהו וסוף תחלה באבות בהם שוחה שאדם ברכות "אלו )לד.(שנינו בברכות 

 להודות. נאה ולך שמך ובהטוב במודים

 וסוף תחלה במודים : שוחיןשו"עכתב ה. 

 .מפיו הרוק שיצא עד ישחה לא רוק לו נזדמן כתב שאם )סק"א( מגן אברהםה

 סעיף ב':

 האומר מודים מודים 

 וכתבו רשויות. כשתי דמחזי שום"האומר מודים מודים משתקין אותו". והטעם הוא מ )לג:(שנינו בברכות 

 הם, תחנונים ביחיד בלא בציבור דתימא הדא (ג"ה ה"פ שם) בירושלמי דאיתא (אמר ה"ד. לד) תוספותה

 קו בזה.כתב שאין לחלק בין יחיד לציבור כיון שבבבלי לא חיל )סימן סא( טורוה

 אותו משתקים, מודים מודים : האומרשו"עכתב ה. 

תי רשויות ואם אמר רק הסתפק, האם רק כשכופל את כל התיבות נראה כש )ד"ה האומר(באור הלכה ה

כן כתב שבכל מקרה אסור, מכהלכתו אין בכך בעיה. אולם לאחר  אמר והשאר לבד מודים יםמוד תיבת

ר מודים מודים בלא שיש להחמיר בזה אפילו כשאומ )א"א ס"ב( פרי מגדיםונשאר בצ"ע. וכתב ה

 ול ענין וענין.כתב שהאיסור הוא בין לכפול המילים ובין לכפ )סק"ה( מ"בוה ישתחוה.ש

 סעיף ג':

  כהנים ביחידברכת 

 כנגד נתקנה בציבור כי ,בתפילתו כהנים ברכת לומר ליחיד שאסור (קטז' עמ) אבודרהם דוד ר"ה כתב

 .מנהיגה כתב וכן בעשרה אלא שאינה כפים נשיאת

 אבל, לנהוג לי נראה וכן עיקר וכן: רמ"א. כהנים ברכת לומר לו אין : יחידשו"עכתב ה 

 ואינו, כפים נשיאותל שראוי זמן כל אותו אומר יחיד אפילו רק כן אינו הפשוט המנהג

 .(המנהיג בשם י"ב) נראה

 יחיד ובתענית אומרו. מתענה שאינו מי אפילו בתענית ציבור במנחה וגם אומרו, שיחיד כתוב ל"מהריב

 וכותב חולק ז("קכ' )סי דרכי משהוה צ."ת מיקרי דלא ה"בער אפילו אומרו אינו ץ"הש אבל היחיד אומרו

 כה"חמ אולם. )סק"ו( מ"בוכ"כ ה אותו. האומרים ביד למחות כתב דאין )סק"ג( מג"אוה אומרו. אינו דיחיד
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נראה שיש למחות ביד האומרים אותו. עוד כתב, דמכיון שאין אומרים אותה, האומר אותה חשוב  )אות ח(

להפסק.



 

 
 

 דיני אלוקי נצור -סימן קכ"ב 
 ובו ג' סעיפים

 א':סעיף 

 עניית קדיש וקדושה לפני יהיו לרצון 

, לתפילה תוספת הם ניםשהתחנו )מחלוקתם תובא להלן ס"ב( ד"ראבכ סובר (תה' סי ז"ח )בתשובה, א"רשבה

 אינו ברכות ח"לי לרצון יויה בין ולענות להפסיק בא אך אם .לדבר שבקדושה בהם לענות מותר ולכן

 חלק הן רגליים קירתע שלפני שהתחינות מאיריה לשיטת התפילה. מכלל לרצון יהיו שהרי מפסיק

לדבר  להפסיק שאין שםכ, שבקדושה לדבר לענות כדי באמירתן להפסיק שאין נראה, מהתפילה עצמה

 אם תפילתו, אחר נוניםתח לומר שהרגיל (תתז' סי א"ח) עוד הברכות. וכתב אמירת באמצע שבקדושה

 פעם. בכל לומר חובה איןש ועולה, מקצר לקדושה או לקדיש והגיע תפילתו לסדר ציבור שליח התחיל

 תחנונים חמירי דלא ,עבאמצ אפילו ש"ק של בברכות שמפסיק כדרך להפסיק יכול קיצר לא ואפילו

 כתפילה.

 . וברכו קדושה קדיש לענות וליכ נצור אלהי קודם ברכות ח"י שסיים שלאחר )ברכות סימן ע(מרדכי כתב ה

 מכלל לרצון יהיוש, פוסק אינו ,לרצון ליהיו ח"י בין וקדושה קדיש ולענות להפסיק בא : אםשו"עכתב ה

 לומר שנוהגין במקום ודוקא: בכת רמ"אוה]. דמי שפיר, תחנונים לשאר לרצון יהיו בין אבל; הוא התפלה

 לקדיש כן גם מפסיק, לרצון היוי קודם תחנונים לומר שנוהגין במקום אבל, התפלה אחר מיד לרצון יהיו

 לקדושה כן םג מפסיקין לכן ,לרצון יהיו קודם, נצור באלהי להפסיק נוהגים אלו ובמקומות; וקדושה

 צ"הש התחיל אם, תפלתו חרא תחנונים לומר הרגיל ומיהו .[(י"הב שהביא א"רשב' לפי ע"ד) ולברכו ולקדיש

 בברכה שמפסיק כדרך הפסיקל יכול קצר לא ואם, ועולה מקצר, לקדושה או לקדיש והגיע תפלתו לסדר

 . באמצע' אפי, ש"ק של

)ד"ה  ב"חרי התחנונים. וכ"כ הכתב שטוב לומר יהיו לרצון לפני ואח )ברכות פ"א אות נד( דברי חמודותה

י אם אומר תחנונים לפני יהיו שהר )סק"ב( ט"זוכ"ד ה .)אות ב, ז( כה"ח, )סק"ג( מ"ב, )סק"א( מג"א, תשע(

 שאר תחנונים.ללרצון, הרי יהיו לרצון הוא חלק מהתפילה וא"א להפסיק בתוך התפילה 

ים בהם בקריאת שמע שאין מפסיקים ב'אלוהי נצור' אלא לדברים שמפסיק )סק"א( מ"במבואר מה

מצא ב'אלוהי נצור' יענה את , ולכן כתב שהנ)ה, י. הליכו"ע בשלח ט( דעת יחוהוכ"כ בשו"ת וברכותיה, 

וך' שבקדושה, 'ברכו' הדברים דלהלן: חמשת האמנים הראשונים של הקדיש, פסוקי 'קדוש' ו'בר

שדין  )אות א( כה"חדעת  מנםאו'מודים', אבל לא יענה שאר דברים שבקדושה, ואף לא אמן של ברכות. 

מלוך' של קדושה ואמן דברכות, לענות גם פסוק 'י אלוהי נצור אינו חמור כק"ש וברכותיה, ולכן יכול

 .)ח"ב פ"ז סל"ד( אור לציוןוכ"פ ה

שאם כבר סיים תפילתו, אך אינו יכול לפסוע מחמת אדם שמתפלל לאחוריו, ודאי  )סק"ד(מ"ב כתב ה

 כתב שאפילו ברוך הוא וברוך שמו יכול לענות. )סק"ב(מאמר מרדכי שיכול להפסיק ולענות אמן. וה
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)מאמ"ר  גר"מ אליהושיכול גם לומר עלינו לשבח עם הציבור. וה )ה, י סוד"ה וכן( דעת יחוהבשו"ת  והוסיף

 הוסיף שיכול ג"כ לומר מודים דרבנן, בריך שמיה, אשר יצר ועוד. טבלת ההפסקות(

מן לפסוע ולא אמר יהיו למד מהדרכי משה שאם הגיע הש"צ לקדיש וקדושה ואין לו ז )סק"ו( מ"בה

 לרצון, טוב שיאמר עתה יהיו לרצון קודם שיענה עמהם.

 סתם לענות לו ונזדמן בהן לרגי שאינו תחנונים איזה לומר התחיל כתב שאם )ד"ה ולקדיש(באור הלכה ה

 לרצון. יהיו עדיין אמר שלא כיון ,דאסור ל"נ אמן

ויבוא שהדין הוא שכל עוד  ואם הגיע הש"צ לקדיש וקדושה וקודם שענה עמהם נזכר ששכח לומר יעלה

שלא יענה  א אות ד. וח"ה סימן כג()ח"ג סימן י הלוי שבטלא סיים תחנוניו יכול לחזור לרצה, כתב בשו"ת 

ה דעתו שסיים תפילתו. מגל , שאם יענה הרי הוא)אות ב(הלכה ברורה עמהם לדברים שבקדושה. וכ"כ ב

כתבו שיכול  ילה, פ"ח הלכה לט()הליכות שלמה תפ גרש"ז אוירבךוה )ח"ג סימן נו( משה אגרותבשו"ת  אולם

 לענות לדברים שבקדושה ולאחר מכן לחזור לרצה.

 סעיף ב':

 אמירת תחנונים קודם יהיו לרצון 

 )יז.(שנינו בברכות 

 מרמה מדבר ושפתותי מרע ילשונ נצור, אלהי: הכי אמר צלותיה מסיים הוה כי דרבינא בריה מר"

 ותצילני, נפשי תרדוף יךובמצות בתורתך לבי פתח, תהיה לכל כעפר ונפשי תדום נפשי ולמקללי

 רעה עלי החושבים וכל, בעולם לבא המתרגשות רעות ומכל רעה ומאשה הרע מיצר רע מפגע

 "וגואלי צורי' ה פניךל לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו, מחשבותם וקלקל עצתם הפר מהרה

 )ד"ה מר( רשב"אאו לאחריהם: ה 'יהיו לרצון', האם קודם אמירת התחנונים היכן לומר נחלקו הראשונים

שיותר ראוי לאומרו לאחר  א()ד"ה אחר שקרמאירי כתב שהיו אומרים 'יהיו לרצון' לאחריהם. וכ"כ ה

 יהיו לרצון.התחנונים, שכל התחנונים הם כאמצע התפילה לגבי 

מונה עשרה ברכות, כמו כתב שאין נכון לומר לאחריהם אלא קודם להם לאחר סיום הש ראב"דה אך

א אמר יעלה ויבוא אומרת שדוד אמרו לאחר שמונה עשרה מזמורים. וכן הוכיח מכך שבדיני טעה ול

ו לרצון בסוף, , ואם אומר יהיהגמ' שאם אינו רגיל לומר תחנונים לאחר תפילתו, הרי הוא חוזר לראש

סובר  )כט. ד"ה אמר ר' תנחום(רא"ה מה איכפת לנו שלא אמר תחנונים הרי עדיין לא אמר יהיו לרצון! גם ה

 צון יכול לומר תחנונים. שאת התחנונים אומרים לאחר יהיו לרצון, אך הוסיף שגם קודם יהיו לר

 הרשות אחרת פעם ולאמרו ורלחז ירצה סובר כראב"ד, והוסיף שאם (אמרן לא ה"ד. ברכות כ) יונה ר"ה גם

 אם עצמן בברכות שהרי איסור הבז אין התחנונים אחר לרצון יהיו יאמר אם שאפילו ב"יוהוסיף ה בידו.

 עצמן. תמהברכו לרצון יהיו עדיף ולא אומר הברכה מעין ברכה כל בסוף לומר בא

כן אומר את תחנוניו. וכאן מפוסק שאומר יהיו לרצון מיד לאחר י"ח ברכות, ורק לאחר  )ס"א( שו"עה

 בא ואם; לרצון יהיו: יאמר, מיד ח"י סיום אחר אלא, לרצון יהיו קודם תחנונים לומר נכון כתב: אין )ס"ב(

 . בידו הרשות, התחנונים אחר אחרת פעם ולאומרו לחזור
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 ושלא ופרנסתו צרכיו על יחודב יום בכל להתפלל אדם לכל וראוי נכון )ח"א כלל כד סי"ט(חיי אדם כתב ה

 בזרעו, פסול ו"ח ימצא ושלא אמתב' ה עובדי חלציו יוצאי כל ושיהיו זרעו וזרע וזרעו מפיו התורה ימוש

 שיהיה רק אשכנז בלשון אף היאמרנ ק"בלשה צחות לדבר יודע אינו ואם לו שצריך בלבו שיודע מה וכל

 בברכת מלקבעם ח"הי כל סייםש אחר לו הצריכים הענינים כל על תפלות לקבוע יותר וטוב. לבו מקירות

 ע."לכו לרצון יהיו מירתוא אחר לענות יוכל יהיה קדושה או קדיש לענות שכשיצטרך כדי תפלה שומע

 סעיף ג':

 'אמירת 'עשה למען 

 עשה שכינה פני ומקבל וכהז הללו דברים ארבעה לומר הזריז כל שמואל "אמר הגדההטור הביא בשם ה

 קדושתך". למען עשה תורתך למען עשה ימינך למען עשה שמך למען

, ימינך למען עשה, שמך למען עשה: שכינה פני ומקבל זוכה, אלו דברים' ד לומר : הרגילשו"עכתב ה

.קדושתך למען עשה, תורתך למען עשה



 

 
 

 ועושה שלום דיני שלוש פסיעות -סימן קכ"ג 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 כריעה ופסיעה קודם עושה שלום 

 )נג:(שנינו ביומא 

 ואחר, לאחוריו פסיעות לשש שיפסיע צריך המתפלל: לוי בן יהושע רבי אמר אלכסנדרי רבי אמר"

. שלום יתן כך ואחר, וריולאח פסיעות שלש שיפסיע צריך המתפלל: הכי נמי תניא. שלום יתן כך

, לשמאל כך ואחר לימין שלום תןשנו אמרו שמעיה משום ,התפלל שלא לו ראוי - כן עשה לא ואם

 שלמא דיהיב לאביי זייהח רבא. מימינך ורבבה אלף מצדך יפל ואומר למו דת אש מימינו שנאמר

 הקדוש של ימינו דהוי, נאאמי קא דידך לשמאל? דידך לימין סברת מי: ליה אמר. ברישא לימינא

 בכריעה פסיעות שלש להו סעידפ ורבא לאביי להו חזינא: הונא דרב בריה חייא רב אמר. הוא ברוך

 "אחת

 מימינו: לעולם בא שלא לו ראוי כמו התפלל לא אם לו היה נוח כלומר. התפלל שלא לו ראוי י"רשופ

 עצמו רואה שהמתפלל אהו ברוך הקדוש של ימינו דהיא. דידך לשמאל: עדיפא ימין אלמא. דת אש

 תמיד. לנגדי' ה שויתי (ח טז, תהלים) שנאמר פניו למול שכינה כאילו

 .(כג' שם פ"ה סי) ש"ראוה .(כד ברכות) ף"ריה וכתבוהו

 שהם כנגד (כה' סי) חיים חותאר כתב בשם אבוהב י". מהרא בטעם ג' פסיעות אלו מצאנו כמה פירושים:

 בחושך נכנס ה"ע רבינו שהשמ בהגדה נמצא ועוד תורה, מתן בשעת סיני מהר ישראל שרחקו מילין ג'

 שבלי .ב .פסיעות שלש שיםעו אנו ולכך השלשה מאלו יצא וכשיצא הוא ברוך הקדוש לפני וערפל ענן

 מראשו, למעלה ושכינה הקדוש במקום עומד בתפילה עומד שכשאדם גאוניםה בשם כתב (יח' סי) הלקט

 במקום ויעמוד קדושה םממקו שיצא כדי לאחוריו פסיעות שלש לפסוע צריך מתפילתו שנפטר וכיון

 דרך עולה היה התמיד איברי םע למזבח עולה וכשכהן תקנום, תמידין כנגד תפילות :האי רבינו. ג חול.

 על פסיעות שלש בהם ויורד אבן של רובדין שלשה היו למזבח כבש ובין שמאל דרך ויורד ומקיף ימין

 יחזקאל) מדכתיב לומדים :(י"ה ה"פ תפילה המנוחה ספר) מנוח ר"ה .ד .עושים היו שהם כמו עושים ואנן עקב

ן כתיב 'וכף רגליהם ככף רגל עגל', חד. וי"א שש, שלאחר מכ רגל תרי, רגליהם ישרה', רגל 'ורגליהם (ז א,

: )סק"א(מגן אברהם . הומו. ויש המסבירים שו' פסיעות אלו הם יחד עם הפסיעות שעושה כשחוזר למק

ם ג' פסיעות ומתפללים שיבנה זכה נבוכדנצר להחריב בית המקדש, ולכן אנו פוסעידבזכות ג' פסיעות 

 בית המקדש.

 קודם, כורע בעודו פסיעות' ג שפסע ואחר, אחת בכריעה, לאחריו פסיעות' ג ופוסע : כורעשו"עכתב ה

 הופך, עלינו שלום יעשה הוא וכשיאמר; שמאלו לצד פניו הופך, במרומיו שלום עושה כשיאמר, שיזקוף
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 שיבנה ר"י כ"אח לומר ונהגו: רמ"אוכתב ה. מרבו הנפטר כעבד, לפניו ישתחוה כ"ואח; ימינו לצד פניו

 .ממש עבודה לעשות שנוכל המקדש על מבקשים ולכן העבודה במקום התפלה כי', כו המקדש בית

 בא"חה אמנם. )בשלח, י( יגרע"משמע שכל הסדר האמור כאן נעשה בכריעה אחת, וכ"כ ה שו"עמדברי ה

נה לימינו ויכרע, וגם לאחר סוברים שלאחר שפנה לשמאלו יזקוף, ואח"כ יפ )אות ז( כה"חו )בשלח, כד(

 הכריעה לימינו יזקוף, ושוב יכרע לפניו ויזקוף.

' פסיעות, ולא כאותם גשיש לומר 'עושה שלום' רק לאחר שסיים לפסוע  )סק"ב(מגן אברהם כתב ה

, ושכ"כ תה"ד להדיא, והמנהג )עמ' תנב ד"ה וכתב עוד(ב"י האומרים עושה שלום בעוד שפוסעים. וכ"כ ה

 .)סק"ג( מ"בהביאם ה הקדיש. דה"ה ל'עושה שלום' של )סק"ב(אליה רבה שנהגו הוא מנהג טעות. וכתב ה

ליותיו שבשדרה. וכ"כ וקו חששיעור הכריעה הוא כדי שיתפק צידה לדרךבשם ה )סק"א(ה כתב האליה רב

 .)אות ב( ברורה הלכהו )הליכו"ע בשלח, י( גרע"י, ה)אות ג( כה"ח, )ד"ה המתפלל(באור הלכה ה

גרש"ז ריה, ומשום כך סובר הכתב שהרוכב ע"ג בהמה יחזירנה כשיעור ג' פסיעות לאחו )צד, ה(הרמ"א 

 ת הכסא לאחוריו כשיעור ג'אשהיושב בעגלת נכים צריך שיחזיר  )הליכות שלמה תפלה פ"ח הלכה ל(אוירבך 

 .פסיעות

בר מפריע לו בכוונת התפילה, שת"ח הממתינים לו כדי שיסיים תפילתו, והד )אות ד( הלכה ברורהכתב ב

בתשובה, ושכן  גרע"יכה, ושכ"כ הלבר אם אינו יכול לרמוז להם בידיו, רשאי לפסוע ג' פסיעות בין ברכה

  .)סימן טו אות מד(פלאג'י  כה"חראה לרבותיו שנהגו כן. וכ"כ 

 סעיף ב':

 יעמוד במקומו עד קדושה 

 עוד שנינו שם:

 לתלמיד משל, למיקם ליה יבעיאא התם - לאחוריו פסיעות שלש שפסע כיון: מרדכי רב ליה אמר"

 "קיאו על ששב לכלב דומה - לאלתר חוזר אם, מרבו הנפטר

 תפילתו שסיים מצד היה יו לאהסביר, שהפוסע לאחוריו וחוזר נראה שמה שחזר לאחור (סח' סי) מנהיגה

 שהנה קיאו, על ששב בלכל בזה ודומה משובשת תנועה היא שעשה התנועה כ"וא מרבו, נפטר והוא

 ואוכלו כשחוזר כ"ואח בו, תועלת לו שאין מצד אותו משליך שהוא נראה הקיא משליך שהוא בשעה

  אותו. שהקיא במה הוא מגונה דבר כ"א ,כן הדבר שאין נראה

 תלו' סי א"ח) א"רשבכתב ה ש"צ שסיים את תפילת הלחש ורוצה לחזור מיד כדי להתחיל בחזרת הש"צ,

י האשכנזים שנהגו לעשות כן, שיכול לעשות כן, ואדרבה צריך לעשות כן. והוסיף בשם גדול (תרעה' וסי

 שלש ציבור שליח שיפסע כתב 'אחר )ט, ג( ם"רמבוה פסיעות. ארבע ממתינים שם מעט כדי הילוךאך 

 יד.מ חוזר ציבור שליח שאין ומשמע רם' בקול ומתפלל מתחיל ויעמוד פסיעות

 ()ט, ד ם"רמבוה יח ציבור.כתבו שהיחיד צריך לעמוד במקומו עד שפתח של )שם( רא"שוה )שם( רי"ףה

  לקדושה. ציבור שליח דמטי שיעמוד שם עד כתב
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)בכדי שיגיע זה  שיעור כדי ממתין יחידי מתפלל שכשהוא ד"ראבה בשם (קד' עמ) אבודרהם דוד ר"ה כתב

 מעט. ישהה אלא מיד חוזר ינוא יחיד כשמתפלל נראה כתב :(כה ג"ח ג"נ) ירוחם רבינו אבל .הש"צ לקדושה(

 בירושלמי ומפרש עליו, עתוד שתתחולל כדי לתפילה תפילה בין שישהה :(ברכות ל) מדאמרינן נראה וכן

  אמות.' ד הילוך כדי דהיינו (ו"ה ד"פ)

 רשות להם אין הציבור םקוד תפילתם המסיימים אדם בני גאוניםה בשם (כה' סי) הלקט בשבלי כתוב

 תפילתו. ציבור שליח שיסיים עד לציבור פניהם להחזיר

 עד ולפחות, לקדושה צ"ש עשיגי עד למקומו יחזור ולא, יעמוד פסיעות' ג שכלו : במקוםשו"עכתב ה

: גר"אח: מדינא יכול לחזור מיד.  ג"אמ)יעמוד  ץ"והש: רמ"אוהוסיף ה. רם בקול להתפלל צבור שליח שיתחיל

 וכן .(א"רשב) רם בקול התפללל למקומו שיחזור קודם, אמות' ד הילוך כדי מדינא חייב להמתין שיעור ד"א(

 ירוחם' רבי בשם י"ב) קומולמ שיחזור קודם, זה כשיעור פסיעותיו שכלו במקום יעמוד המתפלל יחיד

 . (וירושלמי

עות, חייב לכוון רגליו כמו בשם הרד"ך שכשעומד במקומו לאחר שפסע ג' פסי )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

זה ברמ"ך, העיר שלא מצא דין  ()ד"ה יעמוד באור הלכהה אך .)אות יא( כה"חו )סק"ו( מ"בבתפילה. וכ"כ ה

 )אות ה( שער הציוןשלום. וב דהוא מיירי שם רק מקדושה, ומ"מ נראה לו שיש להורות כן עכ"פ בעושה

כתב לתמוה על  )ס"ג(חן ערוך השולדחה דברי הפמ"ג שכתב דהיינו עד שיתחיל הש"צ להתפלל. גם ה

שלאחר  )אות ו(הלכה ברורה כ"פ בדין זה, ושלא נמצא ברד"ך ושאין לעשות כן וגם לא נהגו לעשות כן. ו

 'עושה שלום' אינו חייב לכוון רגליו זו אצל זו.

 )סק"ו( מג"אור למקומו. אך הכתב שאם רוצה יכול להמשיך לעמוד שם ולא לחז )תפילה ט, ד( כסף משנהה

זה מקפידים ג"כ שלא יעבור  העיר עליו, שלפי דברי הי"א שהבאנו לעיל יש טעם בו' פסיעות, ומטעם

כתב שנכון  )אות ז(ברורה  הלכהדם בשעה שעומדים שם כדי שלא להפסיק בין הו' פסיעות. ובאדם כנג

רמוז לו, אך עכ"פ לא ימהר ילהחמיר ולא לעבור לפני אדם שסיים את תפילתו ופסע ג' פסיעות, אלא 

 .)בשלח, כד( בא"חוכ"נ מה לחזור למקומו כדי שלא יעבור לפניו.

במקומו כדי שיעור שיגיע  ופסק כדברי הראב"ד שכשמתפלל יחידי צריך להמתין על השו"ע חלקב"ח ה

 כה"חוכ"כ  ילוך ד"א בלבד.השבמקום הדחק יש להקל להמתין כדי  )ס"ק יא( מ"בהש"צ לקדושה. וכתב ה

אשון שיעור כדי שיגיע הש"צ כתב שטוב להחמיר לא לחזור למקומו הר )אות יא(הלכה ברורה וב .)אות כ(

 לקדושה, ומעיקר הדין די בשיעור ד' אמות.

ר שסיים תפילתו, אלא ימתין כדי הוסיף, שגם אם אינו חוזר למקומו לא יאמר תחנון מיד אח )סק"ג(ט"ז ה

 נא.דיכתב שדין זה אינו כ"כ ברור ל )ד"ה ולא( באור הלכההילוך ד' אמות. ה

, יכול לחזור תיכף למקומו שאם בעת שפסע הגיע הש"צ לקדושה )אות ג. הובא בשע"ת ה( ברכי יוסףכתב ה

 נשאר היה אז אפיו, על פלנ ץ"והש ח"י לומר קדושה, ואפשר שאף מהרי"ל שהיה נוהג דכשהיה מסיים

אפשר שמודה בזה,  למקומו, תיכף חוזר היה ולא בשוה הצבור עם אפיו על כ"ג ונפל שם שפסע במקומו

 .)סק"ט( מ"בכ הדקדושה שפיר נאה לאומרה במקומו כמו שאר הקהל שאומרים במקומם. וכ"
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 החזרת פניו לציבור 

 צ"ש שיסיים עד לצבור פניו להחזיר אסור, צ"לש קודם תפלתו וסיים בצבור שמתפלל : יחידרמ"אכתב ה

 .(הלקט שבולי) תפלתו

על העומדים אחריו הוא  הסביר שהאיסור להסתכל )סק"ה( ט"ז. האבטעם הדבר מצאנו כמה הסברים: 

 )ד"ה אסור( באור הלכהה כתב ה. ולפי טעם ז)ס"ג( ערוה"שמשום שעי"ז יגרום להם ביטול כוונה. וכ"כ ה

ילתו. ולמעשה נשאר בצ"ע. שיש להחמיר בזה כל עוד הציבור עומדים בתפילתם אע"פ שסיים הש"צ תפ

כשיעשה כן יחשדוהו שדילג, כתב ש )סק"ט( לבוש. הבון להחמיר בזה. שנכ )אות יב( הלכה ברורהוכתב ב

לחושדו. והמחצה"ש כתב  וביאר הלב"ש שכשמחזיר פניו הרי זה מגונה בעיני הרואים ולכן יבואו

 )הובא בפמ"ג א"א סק"ט( לבושה. עוד כתב גשכשמחזיר פניו מגלה שאין שום סיבה לכך שמיהר בתפילתו. 

 .)אות כא( כה"חוכ"כ  שלא יהא נראה כהופך פניו מהשכינה שהיא במזרח.

 סעיף ג':

 דיני ושיעור הפסיעות 

 יפסע שמאל כתב שרגל ()פ"ה אות ס הגה"ממצאנו מחלוקת בראשונים איזו רגל יפסע בה תחילה: ב

 שמאל רגל עד' וכו דוד אמר תאמרנה עצמותי כל (י לה, תהלים) בפסוק טוב בשוחר דאמרינן תחילה,

 . תפילה שאחר פסיעות לשלש

 כל :(נח יומא) ל"חז שאמרו מוכ תחלה, יפסע ימין שרגל (כח' סי) חיים ארחות בשם כתב אבוהב י"מהר אך

 עקר דימינא כרעא אינש קרע כי .(לד מנחות) נמי ואמרינן ימין. דרך אלא יהיו לא פונה שאתה פינות

היו אלא דרך ימין' לא שייך ישאנו נוקטים כמפורש במדרש, והכלל 'כל פינות לא  ב"יוכתב ה. ברישא

 לכאן משום שאינו פונה לשום צד.

 עקב. בצד גודל שיתן ואה הפחות לכל אלו פסיעות ששיעור (ט נתיב ב דרך תפלה) מועד אהל כתב ספר

 דומיא ובעינן תקנום, תמידין כנגד שתפלות הוא משוםדהטעם לשיעור הפסיעות  כתב דרכי משהוב

 המלך. לפנימ כרץ דמחזי ועוד יותר, גסות פסיעות יפסיע לא ולכן בעבודתן דכהנים

 גודל שיתן כדי הוא, פחותה לכל, אלו פסיעות ושיעור; תחלה שמאל רגל עוקר, : כשפוסעשו"עכתב ה

' ר בשם פסיעות' לג י"ב שכתב הטעם לפי, ע"וד ח"א בשם י"ב. מזה יותר גסות פסיעות יפסיע לא ולכתחילה). עקב בצד

 .(האי

ון שבסתמא אדם עוקר הסביר שהטעם שעוקר רגל שמאל תחילה הוא משום שכי )סק"י( מגן אברהםה

עליו ליפטר מלפני המקום.  לכך יתחיל בשמאל, שמראה כאלו כבד )מנחות לד.(את רגלו הימנית תחילה 

 עלמא.ומטעם זה איטר רגל עוקר שמאלו תחילה, שהוא ימין ד

א "הרשב על ולסמוך עקב בצד גודל משיעור לפחות רשאי בבית הכנסת דוחק יש שאם ח"בה כתב

 אך. )אות יג( הלכה ברורהבו )אות כה( כה"ח וכ"כ אלו. לפסיעות שיעור שאין שכתב )בתשובה סימן שפא(

 אבל אמה, שהוא בינונית פסיעה לפסוע צריך שאין אלא כתב לא א"כתב שהרשב )סק"י(מגן אברהם ה

כתב שאם יש דוחק ואינו יכול  )ס"ה(ערוך השולחן וה כלל. פסיעה מיקרי לא גודל בצד מעקב פחות

 לפסוע לאחוריו, יכול לפסוע לצדדים, והוא ג"כ נחשב כנפטר מלפני המלך.
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 כ"ואח גדולה, פסיעה עיפס כ"ואח קטנה, פסיעה עיפס שבתחילה )אות ו. הובא בשע"ת ט( ברכי יוסףכתב ה

 )ד"ה ושעור( באור הלכהה. שלח, י()ב עולם הליכותו )אות כד( כה"חוכ"כ שוות.  רגליו שיהיה באופן יפסע

נעת שתי הרגלים, ולכן צריך כתב שיש הסוברים שסדר הפסיעות הוא אחרת, והיינו שכל פסיעה הוא מה

 פ.כן יעשה ג"ולפסוע רגל שמאל תחילה ואח"כ רגל ימין ויעמידנה בסמוך לרגל שמאל, 

 סעיף ד':

 הוספה על ג' פסיעות 

 .יוהרא הוי, תפסיעו' ג על שמוסיף : מיגאוןבשם  )סימן יח(ע"פ שבלי הלקט  שו"עכתב ה

 החיוב. דעל צ אדם בני משאר יותר לשכינה כבוד שחולק הסביר שנראה )סק"ז(ט"ז ה

 סעיף ה':

 ג' פסיעות לש"צ בלחש ובחזרה 

 אבל פסיעות, שלש פוסע בלחש מתפלל ציבור ששליח שבתפילה )ט, ג( ם"רמבה הב"י למד מדברי

 הקדיש סוף עד הוא ממתין שלא פוסע אלא יג( )סימן הדשן תרומתוכ"כ ב. לא רם בקול שמתפלל בתפילה

 והלל קדושה וסדר ת"ס אתבקרי שמפסיקין ואע"פ תפילה, כל אחר ציבור לשליח חכמים שתקנוהו שלם

  ח."די התפילה לע עיקר חוזר שלאחריהם וקדיש באין, התפילה לסדר כולהו מלכנו, ואבינו

ת, אך הב"י כתב שלפי סיעוכתב שאם לא התפלל בלחש צריך לפסוע ג' פ (קיט' עמ) אבודרהם דוד ר"וה

 בכל מקרה א"צ לפסוע, שהרי פוסע בסוף הקדיש. טעמו של תה"ד

 לחזור צ"א רם בקול תפלהה וכשיחזור, בלחש כשמתפלל פסיעות' ג לפסוע צריך צ"ש : גםשו"עכתב ה

 .(אבודרהם) (רם שבקול ותפלת אחר פסיעות' ג פוסע, רם בקול רק בלחש התפלל לא אם). פסיעות' ג לפסוע

 ין למחות בידו.אשאם רגיל לפסוע,  )ח"א סימן שלט(כתב בשם הרדב"ז  )ס"ק יב( מגן אברהםה

חה שלא מעניני התפילה, משום למדו מהלכה זו שאין לש"צ לדבר ביני וביני בשי פרי מגדיםוה פרישהה

 )ס"ק כז(לה בתורה, כתב כה"ח ולומר 'מי שבירך' לעו .)ס"ק יח( מ"בוכ"כ ה שהקדיש חוזר על התפילה.

 שמותר לו, וגם משמע שמותר לו למכור העליות. )סק"ה( הדביר פתחבשם 

)סימן דרך החיים , כתבו השיוצא י"ח תפילתו כשחוזר התפילה ש"צ שטעה בתפילת הלחש, שהדין הוא

כן אם לאחר התפילה מחליף ושעליו לפסוע בסיום חזרת הש"ץ.  )סימן כב סי"א(קצות השולחן ו לג סס"ו(

פסוע בסיום י"ח ג' פסיעות כיון שעליו ל ,ועוד )ס"ק כח(כה"ח אותו ש"ץ אחר ל'אשרי' 'ובא לציון' כתב 

הורה  ילה להגר"י ישראלזון סע"ד()לשכנו תדרשו ח"א הל' תפגרי"ש אלישיב שלא יפסע בסוף קדיש תתקבל, וה

 שיפסע לאחר חצי קדיש.

 סעיף ו':

 אמירת 'ה' שפתי תפתח' בחזרה 

 היו לרצון אמרי פי. מר ישאינו פותח בחזרת הש"צ ב'ה' שפתי תפתח', ואינו או מועד אוהלכתב ה

כתב שצ"ל ה' שפתי תפתח, והעיר הב"י שאפשר ג"כ שסובר שצ"ל יהיו  )ח"ב סימן קי( הדשן תרומת אך

 לרצון.
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 ע"לרצון. ד יהיו התפלה בסוף אומר ואינ אבל); תפתח שפתי' ה: כ"ג יאמר, התפלה צ"ש : כשיחזורשו"עכתב ה

 .(מועד אוהל בשם י"וב

 צריך תפתח שפתי' ה שלמאהביא טעם לסוברים שלא אומר יהיו לרצון בחזרת הש"צ, דב )סק"ט(ט"ז ה

 אחרים בשביל מתפלל שהוא ההתפל אחר אבל להתפלל, הלב כוונת לו ליתן י"הש לו שיעזור כדי שיאמר

 זה ואין התפלה השומעים בל והגיון ל"צ היה אלא עצמו על התפלל לא כי לבי והגיון לומר שייך לא

  הפסוק. בנוסח

 קבל צלותהון.ביאר שאינו אומר יהיו לרצון מפני שסומך על תת )ס"ק יד( מגן אברהםה

שדברי השל"ה עיקר. וכ"כ  גר"אכתב שאומר יהיו לרצון, וכתב ה )מסכת תמיד נר מצוה סימן סא( של"הה

ועוד. )אות כ( הלכה ברורהוב )סק"ל( כה"ח



 

 
 

 חזרת הש"צ ועניית אמן הלכות -סימן קכ"ד 
 ובו י"ב סעיפים

 סעיף א':

 דין חזרת שליח ציבור 

  (לד: - :לג) השנה שנינו בראש

 מוציא צבור שליח: אומר גמליאל ןרב. חייב ויחיד יחיד כל כך - חייב צבור ששליח כשם: משנה"

? התיבה לפני יורד צבור ליחש למה, לדבריכם: גמליאל רבן להם אמר: גמרא .חובתן ידי הרבים את

 את מוציא כך - בקי נושאי את שמוציא כשם: להם אמר. בקי שאינו את להוציא כדי: לו אמרו

 "וריםהכפ יום ושל השנה ראש של בברכות גמליאל לרבן חכמים מודים .הבקי

ש"ץ חוזר ומתפלל בקול. חכמים תקנו להתפלל פעמיים, בתחילה כולם מתפללים בלחש ולאחר מכן ה

בקיאים ולכן הם מתפללים ור"ג בהסבר התקנה, רבנן סוברים שהש"ץ אינו מוציא את הנחלקו רבנן 

ש"ץ מוציא גם את הבקיאים בלחש, ולאחר מכן הש"ץ מוציא את כל מי שאינו בקיא. אך ר"ג סובר שה

בנן רק בדיעבד כשהיחיד י"ח, וחכמים תקנו להתפלל בלחש כדי שהש"ץ יסדיר את תפילתו. לדעת ר

, אך ר"ג סובר שיכול להוציאו אינו יכול להתפלל הרי הוא יוצא י"ח בתפילתו של הש"ץ אינו יודע או

ר"ג בקי יוצא י"ח בתפילת  הסובר שלדעת (יא: ד"ה יחיד) ר"ןאפילו לכתחילה. שיטה ייחודית מצאנו ב

 ברו.הציבור בלבד, אך בור יכול לצאת אפילו לדעת רבנן בשמיעת התפילה מח

חמים ולכן כל אחד ואחד ריכול להוציא את חברו י"ח, תפילה היא בקשת  בשונה משאר ברכות שאדם

צאנו שהש"ץ מוציא את צריך לבקש על עצמו, ולא שייך שאדם אחר יתפלל גם 'בשבילו'. אולם מ

וף כאילו היחיד התפלל. היינו, הסביר שתפילה בציבור חשובה לציר )לד: ד"ה ר"ג( ריטב"אהאחרים י"ח. ה

ציבור, ולכן השומע תפילתו תפילת יחיד המוציא את חברו, אלא כתפילה של כל התפילת הש"ץ אינה כ

)פ"ח, הלכה א, רמב"ם דברי המשדקדק  )סוגיא כט(יוצא י"ח מדין אחד מהציבור. וראיתי בספר תורת אמך 

 והכל רם בקול מתפלל חדא יהיה? הציבור היא תפלת וכיצד... תמיד נשמעת הצבור שכתב "תפלת ד(

 )שעורים יק'גרי"ד סולוביצההרמב"ם לא כתב שהיא תפילה בציבור אלא תפילה של הציבור. , "שומעים

מע ברכה מחברו ע"מ לצאת פסק שהשו )א, יא(מדייק שהרמב"ם בהל' ברכות  קו(-קה' עמ ב"ח מרי אבא לזכר

שבשעה ששומעים את הברכות  )ח, ט(י"ח, יצא אע"פ שלא ענה אמן. ולעניין הוצאה י"ח בתפילה כתב 

'שומע כעונה', אך יציאה י"ח  מפי הש"ץ עונים אמן. והחילוק הוא מפני שהוצאה י"ח בברכה היא מדין

 ניית אמן.בתפילה היא מפני שהיחיד נעשה כחלק מהציבור, וצירוף זה נעשה ע"י ע

א גם את הבקי וגם את מוצי שהלכה כר"ג בברכות של ר"ה, שהש"ץ )ר"ה יב.( רי"ףלעניין הלכה, דעת ה

 רמב"םשאינו בקי בלבד. ה העם שבשדות. והלכה כרבנן בשאר ימות השנה שהש"ץ אינו מוציא אלא את

 פוסק כרי"ף אך משמיט את ההלכה בנוגע ל'עם שבשדות'.
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משום שאינם אנוסים ויכולים  יראת מי שבעי"ח אינו מוציא  "ץשהמסביר ש (לה. ד"ה אבל דעיר לא "הר) רש"י

כנסת אינם יוצאים י"ח ר את תפילתם. מדבריו עולה שהנמצאים בעיר, אע"פ שבאים לבית הלהסדי

שהש"ץ מוציא את כל מי  בתפילת הש"ץ משום שיכולים להסדיר תפילתם. בשונה מהרי"ף ממנו עולה

  שבא לבית הכנסת.

, צריך לכוון י ששומע את הש"ץשמי שאינו יודע להתפלל ויוצא י"ח תפילה ע" רב האיו שרירא רבכתבו 

שגם צריך לפסוע ג'  ב"ילכל מה שהש"ץ אומר מתחילה ועד סוף כאדם שמתפלל לעצמו. והוסיף ה

 הביאו האורחות חיים, תפילה סימן פז() רי"ץ גיאתה אךפסיעות בסוף תפילתו כיון שעולה לו במקום תפילה. 

 סובר שאינו צריך לפסוע בסיום התפילה.

 יכוין להתפלל יודע אינוש מי יש שאם, התפלה צ"ש יחזור, תפלתן הצבור שסיימו : לאחרשו"עכתב ה

; סוף ועד מראש צ"ש שאומר המ לכל לכוין צ"ש בתפלת שיוצא אותו וצריך; בו ויוצא, אומר שהוא למה

 .צמולע שמתפלל כאדם, לאחריו פסיעות' ג ופוסע; משיח ואינו; מפסיק ואינו

יף שאפילו בדיעבד אין הבקי מוס פרי מגדיםמדייק שהש"ץ אינו מוציא את הבקי. ה )סק"א( מגן אברהםה

 .)סק"א( מ"בוכ"כ ה יוצא, וגם מי שאינו בקי יוצא י"ח רק ע"י הש"ץ.

"ח לא יענה ברוך הוא וברוך ועוד, שהשומע תפילת הש"ץ ע"מ לצאת י )סק"ו( כה"ח, )סק"ג( מ"בכתבו ה

ש"צ למקום הכריעות, צריך השכשמגיע  )אות ז(והוסיף כה"ח  שמו, אבל אמן על כל ברכה צריך לענות.

 לכרוע עמו.

 סעיף ב':

 חזרה ללא תפילת לחש 

צבור שהתפללו בלחש, והוא  ש"צ שנכנס לבהכ"נ ומצא :ש"רה בשם ז("כ )סימן בו הכל עפ"ד שו"עה כתב

בור, וא"צ לחזור ולהתפלל צריך לעמוד לפני התיבה לאלתר, יורד לפני התיבה ומתפלל בקול רם לצ

 .בלחש

 כדי רם בקול המנחה תתפיל ציבור שליח לכתחלה להתפלל המקומות ברוב נהגו שעכשיוב"י כתב ה

שה כתב שאנו אין נוהגים כן, מרם. אמנם הדרכי  בקול ולהתפלל לחזור יצטרך ולא אחריו קדושה שיענו

 שעת הוא אם וכן: ארמ"אלא לעולם הש"צ מתפלל תחילה בלחש מלבד היכא שהדבר נחוץ. וכ"פ ה

 במלה מלה עמו מתפללין ורוהצב, רם בקול מיד להתפלל יוכל, התפלה זמן שיעבור שירא כגון, הדחק

 .(ל"מהרי) צ"הש רכתב אחר אמן שיענה הפחות לכל אחד יהשיה וטוב, הקדוש האל לאחר עד בלחש

התפלל חזרת הש"ץ בשביל כתב שש"ץ שהתפלל כבר ביחיד ונזדמן לו ל )ח"א סימן כא( שאילת יעב"ץה

כתב שאין דבריו  )אות ד( ברכי יוסףה אךציבור אחר, מתפלל בלחש ואח"כ מתפלל בקול רם לציבור. 

כבר הסדיר תפילתו פעם שש, כיון שלא יתפלל שוב שנית בלח ד()אות שערי תשובה מחוורים. וכ"כ ה

 .)סק"ה(מ"ב בלחש. וכ"פ ה אחת

באור ה אמנםכתב שגם בשחרית, אם רואים שיעבור ד' שעות יתפללו תפילה קצרה.  )א"א ד(פרי מגדים ה

ם כדי כתב שיש לעיין בזה, שאפילו אם יעבור ד' שעות, אפשר שלא עקרו חז"ל תקנת )ד"ה שיעבר(הלכה 

 להוציא את מי שאינו בקי בעצם חיוב התפילה שהוא עד חצות.
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שלא יקשיבו לחזרה, ואף לא  כתב שכאשר יש מניין מצומצם וברור שיש ביניהם כאלו )תרומה, ב( בא"חה

לגבי אנשים הצריכים לצאת  ות ד()סימן קכח א כה"חיענו אמן על הברכות, יתפללו בלא חזרת הש"ץ. וכ"כ 

שנ"ג סימן ת-)שו"ת הרה"ר תש"ניהו גר"מ אלוה )יחו"ד ב, ח( גרע"יזמן להתפלל חזרה. וכ"כ ה לדרך ואין להם

 לגבי פועלים המשכימים קום. כט(

 שליח ציבור הרגיל להתפלל בנוסח אחר מהציבור 

. הפוסקים דנו )ר"ה לד.( הטעם שצריך להתפלל בלחש הוא מפני שהתפילה צריכה להיות שגורה בפיו

בלחש את הנוסח שלו, ורק  שרגיל להתפלל בנוסח אחר מהציבור, וכשהוא ש"ץ מתפללכיצד ינהג אדם 

אינו מתפלל בתפילת שש בכך בעיה, כשחוזר להתפלל בקול מתפלל בנוסח של הציבור. שלכאורה י

ם התקנה. ובאמת בשו"ת לחש את התפילה אותה הוא צריך להתפלל אח"כ ובכך עוקר כביכול את טע

ציבור. כיון שתפילתו בלחש כתב שאף בתפילת הלחש עליו להתפלל כנוסח ה , לג()ב, כט. ד משה אגרות

אדרבה כשיתפלל לאחר מכן  היא כדי לסדר את תפילתו שלא יטעה, ואם יתפלל בלחש בנוסח אחר, הרי

 בקול יערב את שתי הנוסחאות יחד. 

כנוסח שרגיל בו, לל כתב שהמנהג הוא שבלחש מתפ )ח"ו סימן לא אות ג( יצחק מנחתבשו"ת  אולם

, והעיר "ח דיני נר שבת עמ' רמה()שבות יצחק ח גרי"ש אלישיבוסומכים ע"מ שמתפלל מתוך הסידור. וכ"ד ה

רי גם אם יטעה ויערב את שהחשש שיערב את שתי הנוסחאות אינו דומה לחשש שלא יתפלל כראוי, שה

ש"ז אוירבך גרוכן הורה ה ן.שתי הנוסחאות בודאי יצא י"ח תפילה, שכן שתיהם 'נוסח' של תפילה ה

תן אל ליבו לכל השינויים , והוסיף שבעת תפילת הלחש מתוך הסידור, י)הליכות שלמה תפילה פ"ה סי"ט(

 שיש ביניהם. 

 סעיף ג':

 תפילת חזרה אפילו כולם בקיאים 

צריך הש"צ לרדת לפני  כתב שגם אם כל הקהל בקיאים בתפילה (קמח' סי הדור פאר)בתשובה  רמב"םה

 לפני ציבור שליח שירד מיםחכ ותקנו תיבה ולחזור התפילה בקול רם, והטעם בזה הוא משום שהואילה

 בבית הקידוש כמו שתקנוואין בחזרת הש"ץ משום ברכה לבטלה.  בקי, שאינו מי את להוציא התיבה

אין כל בתי כנסיות אע"פ שוסיבת התקנה היא משום האורחים, נתחייבו לאומרו ב .(קא פסחים) הכנסת

 לאמרה נתחייבו ,:(כד שבת) הכנסת בבית לבוא שם אורחים. וה"ה לברכת מעין שבע בשביל המאחרים

אין אנו צריכים שבכל פעם  ,אחר דבר בשביל וזהו כלל שכל דבר הנתקן הקהל. כל שם שהיו אע"פ תמיד

שאם  תו נתקנה התקנה.תתקיים התקנה, אלא התקנה נעשתה גזירה שמא יהיה שם אותו הדבר שמחמ

 שבבית ואיש איש כל פשלח תפילה בכל צריך והיה לשיעורים דבריהם נותנים החכמים לא כן, היו

ר התפילה הוא משום הלואי כתב שהטעם שהש"ץ חוז )מגילה פ"ג ס"ז(רא"ש לא. ה אם בקי הוא אם הכנסת

 ודים.ויתפלל אדם כל היום כולו, וגם כדי שיענו קדושה, וגם מצוה לענות מ

 תקנת לקיים כדי, התפללל וחוזר צ"ש ירד כ"אעפ, בתפלה בקיאים וכולם שהתפללו קהל :שו"עכתב ה

 . חכמים
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אינן בקיאים, שג' ראשונות כתב שאת מקצת חזרת הש"ץ יש לומר גם ללא הטעם ש )ס"ג( ערוך השולחןה

ן שיחזור כל התפילה, וכיון לקדושה, וג' אחרונות לברכת כהנים, ומפני מי שאינו בקי הוכרחו לתק

 שתקנו ממילא נשארה התקנה כך גם כשכולם בקיאים.

מעלת החזרה גדולה יותר הסוד, וגילה שנתן טעם לחזרה ע"פ  )דרוש א דחזרת העמידה( תשער הכוונוב

 .)תרומה, ב( בא"חוכ"כ ה ממעלת תפילת לחש, ואין לבטלה כלל.

 למי ממתינים בחזרת התפילה 

; העיר חשובי היו אפילו ליהםע להמתין צ"לש אין, בתפלתן מאריכין בקהל יחידים יש ואם: רמ"אכתב ה

 .(ח"קס' סי זאב בנימין) בא אל שעדיין גדול או חשוב אדם על להמתין אין, נ"בבהכ מנין היה אם וכן

הוא, מפני  הסביר שהטעםונוהגים להמתין לאב"ד שיסיים תפילתו.  םכתב שכיו )סק"ז( מגן אברהםה

 הצבור, עם קדושה לומר ויוכל לא במלה מלה מתפללים יחידים ואם במרוצה, מתפללים האנשים שרוב

 במלה, מלה המתפלל על מתיןלה יש אב"ד באותו מקוםומתוך הסבר זה כתב שאף אם אין  ממתינים. לכן

 .)ברכות לא:(ועולה  מקצר יהה הצבור עם מתפלל כשהיה ע"ר על ש"כמ עליו, להמתין אין כשמאריך אבל

לרב שיסיים תפילתו, מיד לאחר  . והוסיף כה"ח שכשהציבור ממתינים)אות יב( כה"חו )ס"ק יג( מ"בהביאו ה

ומד יאמר 'אלוהי נצור וכו'', וכן לאחוריו ויאמר 'עושה שלום', ובמקום שעה'יהיו לרצון' הראשון יפסע 

 .)ילקו"י ח"א מה' תשמ"ה הל' תפילה סכ"ג( גרע"ינהג ה

ם האב"ד זמן ללמוד עכתב שהטעם שמחכים לאב"ד הוא משום שהמנהג היה לקבוע  )ס"ק טו( מ"בה

יים את תפילתו וכל אחד ילך ב לא יסלאחר התפילה, ואם מיד כשיהיה מנין יתחילו את חזרת הש"ץ, הר

ך להקדים לבוא לבית הכנסת שהרב צרי )סק"ו( אליה רבהלדרכו, ויגרם עי"ז ביטול תורה. ומ"מ כתב ה

 כדי שלא ימתינו בשבילו.

 לאחוריו לילך יכול ליו,ע שיתלוצצו וירא להאריך צריך אחד שאם ד("תשפ )סימן ספר חסידיםב כתוב

מור. והטעם שמותר לו לפסוע ויג למקומו ויחזור תפלתו גמר לא שעדיין פי על אף החזן שמתחיל בשעה

 תו.באמצע תפילתו, הוא משום שהפרעה זו גורמת לו שלא יכול לכוון בתפיל

 סעיף ד':

 הנהגת הציבור בעת חזרת הש"ץ 

קול. וטעמו משום שכיון בבמי שאומר עם החזן מילה במילה  לגעור שיש (יט' סי ד )כללרא"ש כתב ה

 כולו' הוא דווקא היום כל אדם שיתפלל שכבר התפללו אסור להם להתפלל, שמ"ש ר' יוחנן 'הלואי

 תפילת להתפלל שאין (יג' יס שם) בתשובה שכתב אזיל ולטעמיה לא. התפלל בודאי אבל התפלל, בספק

 אף כך ומפני ראש, קלותכ נראה החזן עם ומזמרים טעם נוסף, שכשמגביהים קולם חידוש. בלא נדבה

  ראש. כקלות שנראה חרמא בהם לגעור ראוי היה וחתימתן הברכות פתיחת אומרים היו שלא פי על

; אמן ולענות החזן ברךשמ לברכות ולכוין לשתוק להם יש הקהל, התפלה חוזר צ": כשששו"עכתב ה

' ט אין כאילו עצמו יעשה דםא כל לכן; לבטלה ברכותיו להיות קרוב, לברכותיו מכוונים' ט אין ואם

 . החזן לברכת ויכוין, זולתו
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ים, אם מכוונים לסוף הברכה כתב שהלומדים בעת חזרת הש"ץ או אומרים תחנונ )סימן קב( רמ"ע מפאנוה

קרא עליהם  של"ה עמוד התורה פ"ה()סוף ספר ה העמודים וויבספר  אבללענות אמן כראוי אין למחות בידם. 

חזרת הש"ץ, כי ודאי מה בתגר, וכתב שהוא רגיל למחות לאותם האנשים המתפללים תחינות ובקשות 

, והוסיף שאלו )ס"ק יז( מ"בוה )סק"ז(מג"א שביקשו לא ניתן להם, ומה שבידם ניטלה מהם. וכ"כ ה

ארץ ילמדו מהם מודם, עמי ההלומדים בעת חזרת הש"ץ לא יפה עושים, מכיון שאם הלומדים יפנו ללי

 הרבים. שלא להאזין לשליח ציבור ויעסקו בשיחה בטלה ח"ו, נמצאו מחטיאים את

מנין מי שאינו שומע אע"פ ללמד מדברי השו"ע 'ואם אין תשעה מכוונים' שאין מצרפים  )סק"ב( ט"זה

 שהוא פקח.

 חזרת למנין ולהתפללם לצרף שהעולם נוהגי )שו"ת סימן קנ(מהרי"ל כתב בשם  )סי' נה סק"ח(המגן אברהם 

 טוב זה שבכגון )ס"ק יט( מ"בה כראוי. וכתב ץ"הש חזרת שומע ואינו שמשיח בו שיודעים מי אפילו ץ"הש

 יענו ל"שא התפילה חזרתב עצמו לבין בינו ץ"הש שיתנה )ס"ג( שלמה שולחן בספר שכתב כמו להתנהג

 אומר יביעם עיין בשו"ת אמנ נדבה. בתורת ההיא התפילה האשת לברכותיו ויכונו אחריו אמן תשעה

 .ורשאין נדבה בצב בתפילת החזרה,להתנות לנדבה שא"א  )ח"ב סימן י אות יג(

י הש"ץ, יש לומר את מדברי המ"ב משמע שגם באופן שיש חשש שלא יהיו תשעה שעונים אמן אחר

פסק שבאופן זה  אות סג(סימן קח  )ח"ט אומר יביעבשו"ת  אמנם. )ח"ב פ"ז סל"ב( אור לציוןהחזרה, וכ"פ ה

 ברכותיו קרובות לבטלה. אין לש"ץ לומר חזרה, אלא יתפללו תפילה קצרה, משום שיש לחוש שיהיו

 עמידה בעת חזרת הש"ץ 

 .(מנהגים הגהות) התפלה. צ"הש כשחוזר יעמדו העם שכל א": ירמ"אכתב ה

 ושומע ץ"מש ושומעים יםשמכוונ הסביר את טעמם של העומדים בעת חזרת הש"ץ, דכיון )סק"כ( מ"בה

 ה"בעו ועכשיו הקדמונים, גמנה היה שכן )מש"ז ב( פמ"גוכתב ה דמיא. בעצמם מתפללין וכאלו כעונה,

 ומשיחים.  יושבים ומהם דעתו כפי עושה אחד כל

ציבור, לאחר הקדושה  כתב שמותר לציבור לשבת בשעת חזרת השליח )ח"א עמ' קצב(הליכות עולם ב

בחזרת הש"ץ אינה אלא  כתב שהעמידה )או"ח ח"ב סימן ב( עבדי ישכילדוש. גם בשו"ת וברכת האל הק

 מנהג.

 סעיף ה':

 אמירת ברוך הוא וברוך שמו 

ום 'ברוך הוא וברוך שמו', שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל מקרא"ש כתב הטור בשם ה

פילו כשמזכירין צדיק בשר ודם לאלוקינו, ועוד אוזהו שאמר משה רבנו ע"ה כי שם ה' אקרא הבו גודל 

 צריך לברכו שנאמר זכר צדיק לברכה.

 .מוש וברוך הוא ברוך: אומר, מקום בכל שומע שאדם ברכה כל : עלשו"עכתב ה

 יק, אסור לאומרו.העיר שפשוט הוא שאם עסוק במקום שאינו רשאי להפס )סק"ט( מגן אברהםה
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מתכוון לצאת ע"י המברך,  יב בה והואיכתבו שאם שמע ברכה שח ג()כלל כ ס"חיי אדם והדגול מרבבה ה

שומע כעונה, וחשוב כאילו הוא דכברכת שופר ומגילה וקידוש וכה"ג, אין לענות ברוך הוא וברוך שמו, 

 )ס"ק כא(מ"ב בד. וכתב הבעצמו אומר הברכה, והוי הפסק בברכה. ונשאר החי"א בצ"ע לעניין דיע

, אך ודאי )אות יז(רורה בהלכה בו )שו"ת מאמ"ר א, ד( אליהו גר"מה. וכ"פ שבדיעבד אין להחמיר בזה

  .(א ח"ח סימן כב אות ח. יבי")ח"ב עמ' קכט עובדיה חזוןשלכתחילה אין לנהוג כך. וכ"פ בשו"ת 

ן שיצאה הוראה מפי קודשם כתב שלא מצא ראיה מכרעת להחמיר, אך מכיו )סימן ריד סק"ג( ברכי יוסףה

מעשה רוקח ה אךצא בה י"ח. זהר שלא לומר ברוך הוא וברוך שמו בברכה שיוישל האחרונים, נכון לה

יוצא בה י"ח, ושכן מנהג העולם. כתב להקל לענות ברוך הוא וברוך שמו גם בברכה ש )הל' ברכות פ"א הי"א(

א וברוך שמו, גם בברכה שיוצא כתב שמנהג מרוקו לענות תמיד ברוך הו )ח"ב סימן לז( ומגן שמשובשו"ת 

 בה י"ח, והאריך לאשר ולקיים המנהג.

 סעיף ו':

 דיני עניית אמן 

  )קיט:(שנינו בשבת 

, דינו גזר לו קורעין - וכח בכל מברך רבא שמיה יהא אמן העונה כל: לוי בן יהושע רבי אמר"

'. ה דברכו משום - ותפרע בפרע טעמא מאי'. ה ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות בפרע שנאמר

 בפרע הכא תיבכ, לו מוחלין - זרה עבודה של שמץ בו יש אפילו: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי

 גן שערי לו פותחין - חוכ בכל אמן העונה כל: לקיש ריש אמר. הוא פרע כי התם וכתיב פרעות

. אמן שאומרים אלא מניםא שמר תיקרי אל. אמנים שמר צדיק גוי ויבא שערים פתחו שנאמר, עדן

 "נאמן מלך אל: חנינא רבי אמר -? אמן מאי

 ישמעאל' דר במעשה בפסיקתא שיש י"רכתב בשם  )ד"ה כל(ותוספות  .כוונתו בכל - כחו : בכלרש"יופ

 מבטלים רם בקול מברך באר שמיה יהא ואומרים כנסיות לבתי נכנסים כשישראל התם דקאמר אלישע בן

 .קשות גזירות

לים יש י"ט ברכות, שבכל תפילה שאנו מתפל שושן' ן אברהם ר"ה בשם (ז' עמ) אבודרהםה כתב

ילה אחת של לחש, תפילה וכשמתפלל עם הציבור, כל תפילה נחשבת כאילו התפלל שלוש תפילות, תפ

עוד ברכה, שגדול העונה אחת של חזרת הש"ץ שצריך להקשיב לברכותיו, וכשעונה אמן חשובה לו ל

 לאחר תקנו לפיכך התפילה, רמחזי ציבור שליח שאין ערבית ובתפילת .)ברכות נג:(אמן יותר מן המברך 

 תפילת של ברכות ט"וי ח"ל ניןמ אמנים ובין אזכרות בין בהם תמצא בסוף וחתימה פסוקים ט"י השכיבנו

 בערבית. ברכות ן"ז הרי לחש

 שיכוין ובכוונה, יצאו שלא אותם ןבי, תפלה ידי שיצאו אותם בין, ברכה כל אחר, אמן: : ויענושו"עכתב ה

 . בזה מאמין ואני, המברך שבירך הברכה היא אמת :בלבו
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ברכות הודאה. אבל בתפילה בכתב שהכוונה שהברכה אמת והוא מאמין בה, היא רק  )סק"י(מגן אברהם ה

ן'. ובקדיש צריך לכוון על העתיד יהי רצו והיינו 'כןצריך שיכוון אמת היא ואני מתפלל שיאמנו דבריו, 

 .)ס"ק כה( מ"בהביאו ה לבוא לבד, שיאמנו דבריו.

ל ב' דברים, עונה שני אמנים עבשם המהר"י מולכו מי שנזדמן לו לענות אמן  )אות ח(ברכי יוסף כתב ה

 מ"בהביאו ה ומר אמן ואמן.לזה אחר זה, ולא דמי לשמע שמע, דהכא הוא על שני דברים, וטפי עדיף 

 .)ס"ק כה(

 דהיינו ,'ד אתה ברוך מברךה שאמר מה על גם אמן בענייתו דיכוין שכתב )כלל ו ס"א(חיי אדם ב עיין

 מגן שהיה' ד שם מבורך יהיהש אמן - האמן את העונה יכוין אברהם, מגן' ד אתה ברוך ץ"הש שאמר

 .)ס"ק כד( מ"בהביאו ה הברכות. בכל ג"וכה אברהם,

 סעיף ז':

 שיחת חולין בעת חזרת הש"ץ 

 שח ואם מתפלל ציבור שליחש בשעה חולין שיחת ישיח שלא יונה ר"ה בשם (פב' סי) חיים הארחות כתב

 אותו.  וגוערין מנשוא נוועו וגדול חוטא הוא

, מנשוא עונו וגדול, וטאח הוא שח ואם, התפלה חוזר צ"שש בשעה חולין שיחת ישיח : לאשו"עכתב ה

 חלק לו יש, אמן: עונה התינוקש מיד כי, אמן: שיענו הקטנים בניו וילמד: רמ"אוהוסיף ה. בו וגוערים

 .(בו כל) הבא לעולם

 בשעת בפניהם הסידור יןשמשימ' ד דבר אל מהחרדים ראיתי )מסכת תמיד, נר מצוה סימן נד( ה"שלב כתב

כתב  )אות טז( כה"חו ומלה. המל כל על מכוונים ואז חוצה יראו שלא שם וליבם ועיניהם התפילה חזרת

מפיו מתחילת החזרה ועד  שעפ"ד האר"י ז"ל מי שאינו נותן את דעתו לכוין לכל מה שהש"ץ מוציא

יה מסתכל בסידור בשעת שהאר"י לא ה )אות כב(עוד כתב  סופה, לא קיים את מצות החזרה כתקנה.

 שבו הוא מכוין יותר. החזרה, אלא עוצם את עיניו ושומע ומכוין לש"ץ. וכל אחד ינהג באופן

 נחרבו נ"בהכ כמה ראינו יכ התפלה בעת שמשיחים להאנשים אוי בו כלה בשם )ס"ק יב(באליה רבה  כתב

 .)ס"ק כז(יאו המ"ב הב .)פמ"ג א"א יא(ז "ע להשגיח ידועים אנשים למנות ויש זה, עון בשביל

הכנסת בשחוק, מוטב שלא  שאותם ילדים שרצים ושבים בבית )ענייני תפילה ד"ה אסור לישן(של"ה כתב ה

עוד, גם כי יזקינו לא ולהביאם משום שמחללים קדושת בית הכנסת וגם מבלבלים דעת המתפללים. 

 .)ס"ק כח( מ"בהביאו ה נסת.יסורו ממנהגם הרע אשר נתחנכו בילדותם להשתגע ולבזות קדושת בית הכ

 

 

 סעיף ח':

 אמן חטופה 

 )מז.(ת שנינו בברכו
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 בן. מפיו ברכה יזרוק ולא, ומהית אמן ולא, קטופה אמן ולא, חטופה אמן לא עונין אין: רבנן תנו"

 קטפוית - קטופה, ימיו יתחטפו - החטופ, יתומים בניו יהיו - יתומה אמן העונה כל: אומר עזאי

 "ושנותיו ימיו לו מאריכין - באמן המאריך וכל, ימיו

: לד) יונה ר"ה .ָאמן מרלו צריך והוא ואומר ְאמן,, בפתח ולא בחטף האלף את שקורין - : חטופהרש"יופ

 ואמר שחטף חטופה פירש (מןא ערך) ערוךוה. במהירות אותה ואומר המלה שחוטף חטופה כתב (אין ה"ד

 המברך. מפי הברכה שתכלה קודם אמן

 לענות וימהר יחטוף שלא ןוכ; בחטף נקודה ף"האל כאילו דהיינו, חטופה אמן יענה : לאשו"עכתב ה

 המברך. שיסיים קודם אותו

 זה בכל כי ג,"וכה ם"בחול או ק"בשור נקודות בשאר אמן יאמר שלא ה"דה )הביאו המ"ב כט(ביאר  לבושה

 אלא יקרא האל"ף בקמץ גדול. דברים. האמנת לשון פירושו משמעות אין

 אמן קטופה 

פירש שפסק  )ערך אמן( ערוךוה .כרתנ שתהא בפה מוציאה שאינו, ן"הנו קריאת שמחסר - : קטופהרש"יפ

 את האמן לשנים.

; ניכרת שתהא בפה מוציאה וואינ ן"הנו קריאת שמחסר דהיינו, קטופה אמן יענה לא : וכןשו"עכתב ה

 .(הערוך בשם י"ב) (המלה באמצע יפסיק לא גם)

 דשכיח. תאמיל אלא דנקט ם,"המ או ף"האל קריאת מחסר אם ה"דה )הביאו הביה"ל ד"ה קריאת(כתב  ב"חה

 אמן יתומה 

 )נא.(שנינו בסוכה 

 של בכבודן ראה לא מצרים של אלכסנדריא של דיופלוסטון ראה שלא מי: אומר יהודה רבי, תניא"

 שהגיע וכיון. בידו הסודריןו עליה עומד הכנסת וחזן, באמצעיתה עץ של ובימה ...:אמרו. ישראל

 "אמן עונין העם וכל, בסודר מניף הלה - אמן לענות

 ידע ולא ועני לברכה מיחייבד ההוא יתומה? אמן היא איתא 'איזו (ח"ה ח"פ ברכות) אך קשה, שבירושלמי

תרץ בכמה אופנים מה החילוק בין . הראשונים ניסו ל(יז' סי ז"פ) ש"והרא .(לה) ף"הרי וכתבוהו עני'. מה

  עניית אמן באלכסנדריא של מצרים ובין סתם דינא דגמ' כאן.

 (נא: סוכה) בהחליל דאמרינן והא, ןאמ שעונין ששמע אלא, הברכה שמע שלא - יתומה )ברכות מז.( רש"יפ

 הנהו, ענו וקא שמעי לא אאלמ אמן לענות עת כשהגיע בסודרים מניפים היו מצרים של שבאלכסנדריא

וכ"כ  .הקול את שומעים יוה שלא אלא, עונים הם ברכה איזו ועל, ברכה אחר עונים שהם ידעי מידע

 הוא ברכה ובאיזו ומתפלל מדעו החזן היכן כלל שכאן אינם יודעים )ברכות מז. ד"ה אמן יתומה( תוספותה

ודעים באיזו ברכה החזן עומד יובאלכסנדריא היו  .ידיעה ולא שמיעה בלא האחרים אחר עונה אלא עומד

 .(שם) ש"ארוה (ראשון דיבור. לה) יונה רבנו תלמידי אך לא היו שומעים אותו. וכ"כ



 אמן יתומה ___________________________________________________________ 219
 

כל אחד ואחד כבר התפלל, ששבאלכסנדריא היה מותר לענות מפני  (שם) יונה בנור תלמידי עוד כתבו

מעו הברכה. אבל אם רוצה לצאת שוכיון שלא היו עשוים לחיוב שכבר יצאו י"ח, אין אנו חוששים אם לא 

 גם הרא"ש הזכיר תירוץ זה.ניית האמן צריך שישמע גם הברכה. י"ח בע

א דווקא בקריאת התורה ולא שמה שענו אמן בהנפת הסודרים הו ניסים רבנובשם  כתב אמן( )ערך הערוך

יבים לשמוע את הברכה בתפילה או כל דבר שהש"ץ מוציא את הרבים י"ח. וה"ה לחזרת הש"ץ שחי

כ יודע כה אין לו לענות אמן אא"סובר שאפילו אינו מחוייב בבר גאון צדק כהן רבאפילו שכבר התפללו. 

כהן צדק חולק על רבנו ניסים,  שהאריך לדון בדבריהם, האם רב ב"יבאיזו ברכה מדובר. ועיין בדברי ה

 או שמא רבנו ניסים הביאו כדי לסייע לדבריו, ע"ש.

ומשמע . העונים" בכלל אמן יענה לא בה חייב שהוא הברכה את שמע שלא מי כתב "וכל )א, יד( רמב"םה

וסיים הב"י דכיון  ת לן בה.בברכה שנתחייב בה, אבל בברכה שלא נתחייב בה לישההקפדה היא דווקא 

 שהרמב"ם סובר כרבנו ניסים, רבנו יונה והרא"ש, הכי נקטינן.

 אלא אמן עונין שאין חזקתןו אמן שאומרים מישראל רבים ששמע מי האי רבנובשם  חיים בארחות כתוב

 וכן עמהם לענות שאיר קדושה מהם וכששומע מהיתו לאמן חוששין אין כתקנה, הברכה ששמעו אחר

 רשאי ואינו יתומה אמןל חשש יש הברכה שמע ולא אמן שאמר יחיד שמע אם ודאי אבל וברכו. קדיש

 עמו. אמן לענות

יודע על איזו כש הברכה, אך : לא שמערש"י. א: מצאנו כמה שיטות בראשונים מהי אמן יתומה: לסיכום

רבנו . גינם חייבים בה א"צ לשמוע. א: אם יוצאים י"ח חייבים לשמוע, ואם יונהרבנו . בברכה עונה מותר. 

רב . דע הברכה, כמו חזרת הש"ץ. לשמו יםי"ח חייב ו: כל ברכה שהציבור חייבים בה אע"פ שכבר יצאניסים

 וב כאמן יתומה. : כשעונה לאחר זמן חשאבודרהם. ה: תמיד חייב לשמוע הברכה. כהן צדק

)דלא כאו"ח שבציבור אותה  ברךמ צ"וש אחת בברכה חייב שהוא דהיינו, יתומה אמן יענה ולא: שו"עכתב ה

 יענה לא, שמעה שלא חרמא, צ"הש מברך ברכה איזו שיודע פי על אף, שומעה אינו וזה תמיד מברך(

 יענה לא, ברכה באותה חויבמ אינו דאפילו מחמירין ויש: כתב רמ"אוה. יתומה אמן דהוי, אמן אחריו

 .(ץ"תשב בשם טור) יתומה אמן מקרי נמי דזה, צ"ש קאי ברכה באיזה יודע אינו אם אמן

 שרי ולא חובתם, ידי רבים יאלהוצ היא הברכה אם יודע ואפילו מחויב, אינו אפילו להחמיר כתב ח"בה

 לזה לחוש שיש אליה רבה. וכתב ה)ס"ק יג( מג"אהנהנין. וכ"כ ה ובברכת התורה בברכת אלא ביודע

 ץ,"הש ברכת לשמוע כויןל מצוה ה"בלא וגם גופא, ץ"הש מפי ח"י ברכות כל לשמוע ליזהר לכתחילה

 התפלל שכבר כיון אמן נהיע ץ"הש מסיים ח"מי ברכה איזה שידע רק שמע לא אם אפילו בדיעבד אבל

שבדיעבד אנו  )ס"ק לג( מ"בהסובר ששב ואל תעשה עדיף. וכתב  )ד"ה ויש מחמירים( באור הלכהבעצמו. ה

ודע על מה עונה, אע"פ שלא נוקטים שחזרת הש"ץ אינה בגדר ברכה חיובית, וצריך לענות אמן כל שי

 שמע מהש"ץ כלום.

כל דברי הב"ח אינם אלא לדעת האשכנזים, אבל דעת מרן השו"ע ברורה שכל שאינו מחוייב בברכה 

שמפני  )עוי"ח ויחי יט ד"ה ולענין( בא"חכתב ה אך. )ח"ב פ"ה סט"ז( לציון אורוכ"נ מדברי הא"צ להחמיר. 

שאיסור עניית אמן יתומה חמור ביותר, נכון להחמיר שלא יענה אמן אפילו בברכה שאינו יוצא בה י"ח, 
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כגון ברכות הנהנין או ברכות התורה, או חזרת הש"ץ כשכבר התפלל, כל שאינו יודע איזו ברכה מברך 

 .)ח"ו סימן ו( יוסף אוצרותובשו"ת  ה, י()הליכו"ע תרומ גרע"יוכ"כ ה המברך.

פ שאינו יודע על איזה קטע כתב שיש ללמד זכות על עניית אמן בקדיש אע" )ח, כב( הלוי שבטבשו"ת 

 עונה, דכיון שיודע שעניית אמן היא על הקדיש נחשב כברכה אחת.

מר 'אל מלך נאמן' שיא )שם( וכשאינו יכול לענות אמן משום איסור אמירת 'אמן יתומה', כתב הבא"ח

 ויכוין שהוא ר"ת של אמן.

 ענית אמן סמוך לסיום הברכה 

 אמן ענה הברכה שסיים המרוב זמן שלאחר יתומה אמן מפרשים שיש כתב (קד' עמ) אבודרהם דוד ר"ה

 אמן.  יענה הברכה כלהש מיד אלא, האמן עניית עם ימתין : ולארמ"אברכה. וכ"כ ה אותה דעת על

מרו הקהל מיד אמן, כי הניגון שאם הש"ץ מאריך בניגון של 'ואמרו אמן' יא כתב יד()ס"ק מגן אברהם ה

א לעניין קדיש, שכבר כלה עצם דוקא אם מאריך הרבה בניגון ודוקש )א"א יד( פמ"גהוסיף ההוי הפסק. ו

בשאר ברכה בסופה באיזה  הבקשה אחר 'בזמן קריב' או אחר 'דאמירן בעלמא', אבל אם הש"ץ מאריך

 .)סק"נ( כה"חו )ס"ק לה(מ"ב , לא יענה אמן כל זמן שלא סים את עצם התבה של הברכה. וכ"כ הניגון

ש"ץ להאריך בניגון. וכ"כ בשו"ת והוסיף כה"ח דמכיון שהקהל טועים בזמן עניית אמן בעקבות כך, אין ל

 .)ח"ו סימן ז אות ו( אומר יביע

 אמן קצרה 

 כמשא עליו שדומה במהירות ומפי הברכה יזרוק שלא רש"יופי מפיו". ברכה יזרוק עוד שנינו שם "ולא

נפטר מהחיוב, כשהחזן חוזר שלאחר שהתפלל ו כתב (ולא ה"ד. לה) יונה ר"הו. לו הוא קבוע שחוק אלא

ו כגון שלא נפטר עדיין אהתפילה אין לו לומר עם החזן חתימת הברכה משום דהו"ל ברכה לבטלה. 

יגיע לחתימת הברכה שלא  עצמו בעניית אמן, צריך שבשעה שהחזןמחיוב ברכה ועכשיו רוצה לפטור 

תה החזן, הו"ל כעונה אמן אחר יזכיר אותה עמו, שאם יאמר הברכה עם החזן ויאמר אמן אחר שיסיים או

 ברכותיו.

 מפי אמן שיכלה עד לבצוע אירש הבוצע ומ"מ לא יאריך בעניית אמן יותר מדאי, שהרי שנינו שם "אין

 מיעוטא ברכה כליא לא דאכתי רובא שנא מאי חמא בר רמי ל"א העונים. רוב מפי אמר סדאח רב העונים,

 ה"ד) תוספותה וכתבו טועה". אלא אינו מדאי יותר אמן העונה כל אומר שאני ל"א ברכה. כליא לא נמי

ברכות )פ"א מהל'  הגה"מאי, ושטעם האיסור מפני שאין קריאת התיבה נשמעת כשהוא מאריך יותר מד (כל

 שיכול כדי שיעורה כמה טובהב ימיו יאריך ארוכה אמן העונה (שם) הירושלמי כתב בשם (ד"הי קושטא דפוס

 נאמן. מלך אל לומר

 בה יאריך ולא; נאמן מלך אל: לומר שיוכל כדי, קצת ארוכה אלא, קצרה אמן יענה : ולאשו"עכתב ה

 .מדאי יותר כשמאריך נשמעת התיבה קריאת שאין לפי, מדאי יותר

 סעיף ט':

 המאריכים לענות אמן 

 )מז.(שנינו בברכות 
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 רב. מפי העונים אמן יכלהש עד לבצוע רשאי הבוצע אין: ליה לבריה וקמתני...חנה בר בר "רבה

 מיעוטא, ברכה כליא לא כתידא רובא שנא מאי: בר חמא רמי לו אמר. העונים רוב מפי: אמר חסדא

 טועה" אלא אינו מדאי ריות אמן - העונה כל, אומר שאני: ליה אמר! ברכה כליא לא נמי -

 בארו שכשמאריך בענייתו, אין קריאת התיבה כמשמעה. )ד"ה כל( תוספות

 .להם להמתין המברך צ"א, ימדא יותר שמאריכין מהעונים קצת יש ע"פ האורחות חיים: אם שו"עכתב ה

 צריך ח"י רבים שמוציא רכהבב אבל לשמוע חובה שאינה בברכה דוקא ל"העיר שנ )ס"ק טו( מגן אברהםה

 .)ס"ק לח( מ"בלהמתין. וכ"כ ה

סיים ברכה ותכף התחיל את שבשם מהר"י מולכו ששליח ציבור  )אות ט. הובא בשע"ת טז( ברכי יוסףכתב ה

 בא"ח, ס"ק לז() מ"בוכ"כ ה הברכה שלאחריה, אינו יכול שוב לענות אמן, שכבר עברה ברכה ראשונה.

 ועוד. )אות מט( כה"ח, )תרומה, יב(

ץ, האם חשובה לברכה הביא בשם האחרונים שהסתפקו מה הדין בחזרת הש" )ד"ה אין(באור הלכה ה

ברכה חיובית, ומ"ש השו"ע לסובר שחזרת הש"ץ דומה  )א"א טו( פרי מגדיםשיוצאים בה י"ח או לא. ה

סובר שגם בחזרת הש"ץ אינו  ת יח()אות ט. וסי' קכח או פרי חדשה אךדמהני רוב, לא מיירי בחזרת הש"ץ. 

ערוך ל' חזרת הש"ץ. וכ"פ הצריך להמתין לכולם. ויש סמך לדבריו מכך שהביא מרן הלכה זו כאן בה

 ועוד. )אות כח(הלכה ברורה , )סעיף יג(השולחן 

 סעיף י':

 הטועה בתפילה, האם יוצא בחזרת הש"ץ 

אם הש"ץ מוציא גם את הבקי וחכמים הלמדנו מהי עיקר תקנת חזרת הש"ץ. ונחלקו ר"ג  )סעיף א(לעיל 

 או שמא רק את מי שאינו בקי.

 ראש של הזכיר ולא טעה: ילו בן יהושע רבי אמר אסי רב אמר תנחום רבי "אמר )כט:(שנינו בברכות 

 לעבודה וכו''. חוזר - בעבודה חדש

יני חזרה, אבל אם מתפלל שדוקא ביחיד חלים ד )ברכות סוף פ"ד( בה"גכתבו בשם  )ד"ה טעה(התוספות 

 פי על אף תפלהה של ואות תאו כל החזן מפי לדקדק אך צריך צ,"מש ששומעה בציבור אינו חוזר מפני

, יש )ר"ה לד:(בל טעה לא אואע"פ שר"ג לא פטר אלא את העם שבשדות משום שהם אנוסים  בקי, שהוא

ותו כאילו לא התפלל כלל אאם התפלל איננו מחשיבים לומר שהוא דווקא למי שלא התפלל כלל, אבל 

. וה"ה לכל דבר שמחזירים (, שחכמים החשיבו את הטועה כמי שאינו בקיד"ה לא קשיא הא ביחיד ריטב"אה)וכ"כ 

 (קשיא לא ה"ד. ל) א"רשבוה (די' סי) ש"ראוה (טעה ה"ד. כ) יונה ר"האותו, שיכול לשמוע מהש"ץ. וכ"כ 

 .(צג' סי) מרדכיוה

 בשמיעתו יוצא ואינו ותוא מחזירין שלמה ברכה שכח אבל ח,"ר של להזכיר שכח פסק שדוקא ר"מה אך

 צבור. משליח

מר"ה, הרי רבנן חולקים על ר"ג וסוברים שהש"ץ אינו  ראיה שהביאו ש"והרא תמה על התוספות ב"יה

מוציא אלא את שאינו בקי! ונפסקה ההלכה כרבנן בשאר ימות השנה, וכיצד מביאים ראיה מר"ג שנדחה 
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מהלכה?! ותירץ דכיון שר"ג סובר שש"ץ פוטר את הבקי, אפשר לומר שרבנן לא חלקו עליו אלא בשלא 

ביאר שהטעם שמועילה שמיעת  )סק"ה(ט"ז שש"ץ פוטרו. ה לר"ג מודו וטעה התפלל התפלל כלל אבל אם

הש"ץ בשוכח, הוא משום שרבנן לא אמרו שלא יסמוך על הש"ץ אלא בכל התפילה, אבל בשביל דבר 

 כל התפילה. ל לסמוך על הש"ץ כל ששומע ממנו אתאחד בלבד יוכ

, בשבילו לחזור שצריך דבר כלב או מועד של בחולו או ח"בר ויבא יעלה אמר ולא ששכח : מישו"עכתב ה

; ישיח ולא יפסיק ולא; מולעצ שמתפלל כאדם סוף ועד מראש ברכות ח"י כל צ"מש וישמע דעתו יכוין

 צ"ש, בקי שהוא פי על ףא, הזכיר ולא ששכח אלא, התפלל שכבר דכיון, לאחוריו פסיעות' ג ופוסע

 .מוציאו

זר לרצה, מ"מ אינו חוזר, סובר שגם אם לא סיים תפילתו וא"צ לחזור לראש התפילה אלא חו רעק"א

 בשמיעה לצאת דרצונו כיון תפלתו גומר ואינו מיד מפסיק לכאורה ג"וישמע מהש"ץ כל התפילה. ובכה

 אפשר לרצה רק לראש זורלח צ"דא ג"בכה ד"ולענ. לבטלה ברכה הוי תפלתו שגומר מה ממילא ץ"מהש

 ועד מראשו התפלה כל עלשמו צ"וא ץ"הש לתפלת יכוין ואילך ומשם לרצה ץ"הש שיגיע עד מתיןדי

פילתו אלא יסמוך על חזרת תכתב שבעיניו הדבר ברור שלא יסיים  )ס"ק יב( ברכי יוסףל. ה"עכ סופו

שבתפילת מוסף של ר"ה  ולפיכך( )ר"ה יב. ד"ההביא בשם הר"ן והרמב"ן  )ד"ה יכון( באור הלכהה אך .הש"ץ

שומעים מהש"ץ את כל  היו רגילים להתפלל כל אחד לעצמו בלחש רק ז' ברכות, ולאחר מכן היו

שאע"פ שהיו יוצאים ממנו רק  התפילה, ובמלכויות זכרונות ושופרות היו יוצאים י"ח מהש"ץ. ומבואר

"ד רעק"א שיש לחלק. ע בחלק מהתפילה, היה עליהם לשמוע את כל התפילה מהש"ץ. וסיים הביה"ל

תו, יחזור לרצה ויאמר יעלה כתב בפשיטות שאם נזכר קודם שסיים תפיל )סוף הסימן( ערוך השולחןגם ה

 .ות נז()א כה"ח, וכ"כ )סק"מ( מ"בוכ"נ מה ויבוא, ולא יסמוך על חזרת הש"ץ.

כוון לשמוע את כל תפילתו, לסמוך על חזרת הש"ץ מפני שצריך ל פוסק שאין )בביאורו לטור( מהרש"לה

הביא דבריו, ב"ח יתפלל. הומלשמוע, וטוב שיחזור  ואי אפשר לכוון שלא לדלג מילה אחת או שתיים

 ב לחזור ולהתפלל בעצמו.והוסיף שאם הש"ץ דרכו להבליע המלות, אסור לו לשמוע מהש"ץ אלא חיי

 ועוד. )סי' קכג סק"ג( הדביר פתח, )סק"מ( מ"ב, (ט"ז ק"ס) אברהם מגןכדברי המהרש"ל פסקו ג"כ ה

הסיק שאם מקשיב לחזרת הש"ץ כדי לצאת י"ח, לא יאמר אז  (. הביאו המ"ב ס"ק מא)סקי"ג ברכי יוסףה

מודים דרבנן אלא יכוין לשמוע מהש"ץ מה שאומר, ואם אומר הש"ץ 'מודים' בלחש לא יכול לצאת י"ח 

, עצמו בפני בלחש התיבות אלו שיאמר כתב דאפשר )אות מז(שער הציון ממנו, ואין מקום למנהג זה. וב

 שלא בלחש פה בעל תיבות איזה בעצמו לאמר מגילה לענין )סי' תרצ א"א סק"ז(מגדים  הפרי דמיקל דומיא

 .12ץ"הש מפי אותן שמע

                                                   
 באמירה וחציו בשמיעה. ועיין לקמן, סיכומנו להלכות ברכות סימן רי"ג סעיף א, בדין יציאת י"ח חציו 12
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 סעיף יא':

 עד אימתי עונה אמן 

 ברכה סיים שש"ץ ובעת ר,חוז ציבור ששליח בעת בלחש שמתפלל מי ט("ק סימן ב")ח הדשן תרומתה כתב

 סיים אמן לומר הקהל ושסיימ טרם אך תפילתו היחיד סיים לא פעם באותה אמן אחריה לענות שיש

 הברכה מן נמי אמן דעניית עמהם אמן לענות יכול הציבור רוב מפי אמן עניית כלתה לא אם תפילתו,

 ..(מז) בברכות כדאיתא היא

 סיים הצבור רוב מפי מןא עניית שכלתה וקודם, ברכה צ"ש סיים מתפלל האדם בעוד : אםשו"עכתב ה

 אמן עונין צבור שומע רק, לכל הברכה שמע לא אם לוואפי: כתב רמ"אוה. אמן: עמהם עונה, תפלתו זה

 .וברכו וקדושה בקדיש וכן עמהם יענה, קאי ברכה איזה על ויודע

הם אמן, משום שעניית אמן היא סובר שאפילו אם סיימו כולם לענות אמן יכול לענות אחרי )סק"ו( ט"זה

 )סק"ד( שלטי גיבוריםוה עק"אר אךכברכה ארכיתא, ואין זה משנה אם הרוב כבר ענו אמן או רק מיעוט. 

 .)אות נט( כה"חו )ס"ק מב( מ"בוכ"נ מה הסכימו עם השו"ע.

יזה ברכה קאי, עונה עמו. ונקט כתב דה"ה השומע את היחיד עונה אמן ויודע על א )ס"ק יז(מגן אברהם ה

 .)ס"ק מה(מ"ב ציבור משום שהשו"ע כתב הדין לגבי ציבור. וכ"כ ה

 סעיף יב':

 לא יגביה קולו בעניית אמן 

' לה גדלו (ד לד תהלים) נאמרש המברך מן יותר קולו יגביה שלא אמן לעונה "מנין )מה.(שנינו בברכות 

 יחדיו". שמו ונרוממה אתי

 .מהמברך יותר קולו יגביה לא, אמן : העונהשו"עכתב ה

ותר מהמברך. עוד כתב, שאם הוסיף דה"ה לברכו או ברכת הזימון, שלא יגביה קולו י )ס"ק מז( מ"בה

 כתבעוד  .(, ואף מצוה יש בזהק סגס" כה"ח)וכ"כ מותר  ,הם גם שיענו להעם לזרז כדי קולו בהרימו כונתו

 מצוה בר דלאו אמן לענות יןא שוטה ואחר. ברכתן אחר אמן לענות צריך חינוך בני קטניםברכת  שאחר

 .ג()ועיין בכל זה לקמן סי' רטו ס"כלל 

הסתפק האם כשאומרים קדיש ועונים הציבור 'אמן יהא שמיה רבה' יכול  )סי' נו משב"ז סק"א(פרי מגדים ה

להגביה קולו יותר מהאומר קדיש, וספקו הוא שיתכן שרק לענין שבח נאסר על העונה להגביה קולו 

כתב  )הליכות שלמה, תפלה פ"ו סט"ו(גרש"ז אוירבך יותר מהמברך, אבל כשעונה על בקשה אין איסור. וה

 אליה )סי' נו ס"ק טו( כף החייםה אךו גם בתיבת אמן יותר מקולו של האומר קדיש. שמותר להגביה קול

ועוד כתבו שלא יגביה קולו כשעונה אמן יהא שמיה רבה.  )שם סק"ב( רבה



 

 
 

 דיני קדושה -סימן קכ"ה 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 אמירת הקדושה מעלת 

הקדושה  ח"ג פ' אמור דף צג.()הקדוש  זוהרכתב שע"פ ה )דרוש ג' דחזרת העמידה, דף לט.(בשער הכוונות 

ם מצות עשה של ונקדשתי כתב שלפני אמירת הקדושה יכוון לקיי )תרומה, ג(בא"ח מדאורייתא. גם ה

 אולםנקדישך ונעריצך.  יבנו לקדש את שמו בסוד קדושתיבתוך בני ישראל, ופרשוהו בזוהר שנתח

לא מצינו לו עיקר מהתורה. שקדיש וקדושה הוי מילתא דרבנן, כתב שאמירת  )ברכות פ"ז סימן כ(רא"ש ה

 .)ח"א עמ' קפו( הליכות עולםוכ"ד הרבה מהראשונים. וכ"כ ב

 סדר עניית קדושה בציבור 

ד שמגיע לקדוש ואז עונים שבקדושה אומר החזן נקדישך ונעריצך וכו' ע )כלל ד סימן יט( רא"שכתב ה

 עד שותקים' וכו בחיםמש לעשות כשאומר החזן לעומתם דנראה שכן יש ב"יהציבור קדוש. וכתב ה

' ה לימלוך שמגיע עד ותקיןש קדשך ובדברי כשאומר וכן עונין הם ואז ממקומו' ה כבוד לברוך שמגיע

החזן 'נקדישך ונעריצך'  עונים. אך כתב שאפשר לדחות שהרא"ש מיעט רק שלא יאמרו עם ואז' וכו

 ובדברי וכן' וכו שבחיםמ לעומתם אומר בשם כל הציבור, אבלשהוא כמו יתגדל ויתקדש שרק הש"צ 

 . הציבור. וסיים שהראשון נראה עיקר אותו שיאמרו דמי שפיר' וכו קדשך

 (אנכי סוף כהנא דרב) בפסיקתא כדאיתא ישראל, זה ציון פירוש ציון אלהיך (פב סימן) חיים ארחותב כתוב

 אתה. עמי לציון ולאמר (טז נא, ישעיה) מדכתיב

 שמגיע עד אומר צ"שש מהל ומכוונין שותקין אלא, נקדישך ץ"ש עם אומרים הצבור : איןשו"עכתב ה

 .קדוש הציבור עונים ואז, לקדושה

ש מנין מלבדו אסור לדבר, שאפילו י א( מג"א)אזהרת התפילה ריש אות יד. הביאו ההגהת יש נוחלין כתוב ב

 .)סק"א( מ"בוכ"כ ה ך האותיות.ואפילו ללמוד, אם לא בשעה שהחזן מנגן, בשעת הניגון ולא בשעה שמחת

ש"ץ היה בוקרא זה אל זה, שמי שאמר קדוש קדוש קדוש ועדיין ה )ב, קסז( קטנות הלכותכתב בשו"ת 

ו לא יצא י"ח וצריך לענות פעם שחולק ע"ז, ולדעת ומהר"י מולככתב בשם  )אות ב(הברכי יוסף  אךיצא. 

 .)אות ז( כה"חוכ"כ  אחרת.

ריך כשאומר הקדושה, מכיון שיזהר הש"ץ לא להא )סימן תתו( חסידים ספרבשם  כתב )סק"א(המגן אברהם 

 כה"ח, )סק"ב(מ"ב דשך'. וכ"כ השעלולים הציבור לענות קודם שיגמור הש"ץ לומר 'לעומתם' ו'ובדברי ק

 ועוד. )סק"ו(
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 סעיף ב':

  כיוון רגליו בשעת אמירת קדושה 

: גם בני ב"י)וצרפת  אשכנז בניו ק,"קק שאומרים בשעה למטה עיניהם ליתן ספרד בני שנוהגים טורכתב ה

 היכלות ספרמ למנהגם וסמך להמע כלפי גופן ונושאין למעלה עיניהן נותנין ספרד נושאים גופן כלפי מעלה(

 שאני מה לבני ותגידו מרותא אם מרכבה ויורדי שמים' לה אתם ברוכים עמ' פה אות ה()בתי מדרשות ח"א 

 תפלתם לבית למרום נשואים עיניהם שיהיו אותם ולמדו ק."קק ואומרים שמקדישין בשעה עושה

 . בעיניהם ועיני בעיני תנשואו שעיניהם שעה כאותה בעולם הנאה לי אין כי למעלה עצמם ונושאים

מקורו ממ"ש ש ב"יוביאר ה הקדושה. באמצע מדברים שאין ישראל מקומות בכל נהגו אבוהב י"מהר כתב

 הללו הגמלים מה ל"א וניםטע גמלים ועמו לאליהו אשכחיה חנינא בר חמא במסכת דרך ארץ זוטא 'רב

 ליתברך, רבא שמיה יהא יןב לברוך קדוש בין לקדושה, קדושה בין שמספר למי ורוגז אף ל"א טעונים

  יעקב'. קראת יאות ולא (כב מג, ישעיה) אומר הכתוב עליו בהם המדבר וכל ברכה כל ובין

 אומרים ציבור כנסת ושמעמי שכבר אמר קדושה ואח"כ נכנס לבית ה (רמט' סי א"ח' תשו) א"רשבה כתב

 קדושה.  סדר ואומר חוזר ,קדושה

 העינים לישא ויש: רמ"איף הוהוס. ציבור שליח עם קדושה שאומר בשעה רגליו לכוין : טובשו"עכתב ה

 א,"מהרי בשם י"וב ל"מהרי) הקדושה באמצע לדבר ואין .(לקט ושבולי טור), קדושה שאומרים בשעה למרום

 תשובת) עמהם ועונה חוזר, ושהקד עונין צבור ומצא נ"לבהכ ובא, קדושה סדר שאמר ומי. (זוטא ארץ ודרך

  .(ט"רמ' סי א"הרשב

א בעינים פתוחות. וכ"ד לכתב שיש לישא את העינים למקום דוקא כשהם סגורות, אבל  )סק"ב(ט"ז ה

 .בוריםמגן גיוכ"פ ה כתב שהרבה אחרונים חולקים ע"ז, )סק"ו( מ"בה אולם. )שע"ת סק"ג(אר"י ה

 לים יהיו מכוונות בעת הקדושה,היה מאוד מזהיר על כך שהרג )שער הכוונת ענין חזרת העמידה דרוש ג( אר"יה

 .)אות ג( כה"חו )תרומה ד(בא"ח וכ"כ ה ושיהיו דומות לרגל אחת.

 הגבהת העקב בקדושה 

 ישעיה) דכתיב בקדושה, מםעצ לנענע העולם בשם רש"י שהטעם שנוהגים בני (כ סימן) הלקט שבליכתב 

 כל המלך' מאימת ומזדעזעים מתנועעים היו והאבנים והעצים הקורא מקול הסיפים אמות 'וינועו (ד ו,

 מאימתו. להזדעזע לנו שיש מכירים שאנו אנו שכן

 תקנו מכאן אלא, מעופף נפיםבכ וכי יעופף' 'ובשתים (יג צו, אות )פרשת תנחומאבבדק הבית הביא בשם ה

 צבאות.' ה דושק קדוש צבור קדוש שליח שאומר בשעה רגליו על אדם לעוף לברכה זכרונם

 הארץ. מן אותו ונושאין גופן מנענעים : וכןרמ"אכתב ה

התקשה  סק"א()מגן אברהם ה כשאומר ברוך וימלוך היה כורע וזוקף בשם. )הל' תפילה עמ' תלז( מהרי"ל

סור הוא דוקא כשאומר ברוך ! ותירץ שהאי)קיג, ג(בזה, הרי אין להשתחוות במקום שלא אמרו חכמים 

הברכה מותר  הא באמצעדאתה ה' או מודים דהוי ליה כמוסיף על תקנת חכמים, אבל בעלמא מותר 

 לשחות. 
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בו למעלה בברוך וימלוך כמו כתב שקיבל שירים גופו ועק )עניני תפילה סוף ד"ה בפרק אין עומדין( של"הה

 בקדוש.

ופו מוגבה אלא פעם אחת, כתב שבכל השלוש פעמים שאומר 'קדוש', לא יהיה ג )ס"ג(ערוך השולחן ה

דוש מגביה את גופו פעם קכתב שבכל  )סק"י( כף החייםה אךולא כאותם שמגביהים עצמם כמה פעמים. 

 אחת. 

שאפילו אם עומד באמצע שמונה עשרה ועוצר כדי  )שם אות א( פרישהבשם ה )סי' קט ס"א(וכתב רעק"א 

 ות וד"ה שמע(פ)סוכה לח: ד"ה תוס כפות תמריםה אךלענות לקדושה, יתכן שיכול גם להגביה את רגליו. 

ופן זה לא יגביה את רגליו.כתב שבא



 

 
 

 דין שליח ציבור שטעה -סימן קכ"ו 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 שליח ציבור שדילג על אחת מהברכות 

 )כט.(שנינו בברכות 

 מעלין - המינים בברכת, אותו יןמעל אין - כלן הברכות בכל טעה: רב אמר יהודה רב אמר "...

. בה דאתחיל הקטן שמואל נישא ...תקנה דאיהו, הקטן שמואל שאני! הוא מין שמא חיישינן, אותו

 התחיל אבל, בה התחיל לאש אלא שנו לא: לוי בן יהושע רבי ואיתימא, רב אמר יהודה רב דאמר

 "גומרה - בה

חזור למקום שטעה, אבל שבכל הברכות כולם אין מעלים אותו, דוקא אם יודע ל (שם) א"רשבה כתב

 וכ"נ תחתיו. אחר יעבור וטעה התיבה לפני העובר .(לד) בברכותבלא"ה מעלים אחר תחתיו, כדאיתא 

 .(י, ג תפלה) ם"רמבה דעת

לתפילה הזאת בלבד, אך  עולה שהטועה בכל הברכות מעבירים אותו (טעה ה"ד: יט) יונה ר"המדברי 

אינו רוצה לקלל עצמו. אך הטועה בברכת המינים מסלקים אותו לגמרי מלהיות ש"ץ שמא מין הוא, ו

 התחיל בה וטעה אין מסלקים אותו.אם 

מא כופר הוא בתחיית איתא שגם הטועה בברכת מחיה המתים מעלין אותו, ש )פ"ה ה"ג( ירושלמיב

לא משמע כך, שרק לגבי  ליבבמה אולםהמתים. וה"ה לבונה ירושלים שמא אינו מאמין בביאת המשיח. 

 ולא (יג' סי ד"פ) ש"והרא (שם) ם"הרמב :(יט) ף"ברכת המינים אמרו שהטועה בה מעלים אותו. וכ"כ הרי

ירים אותו, שיש לחוש שמא והסברא נותנת שרק לגבי ברכת המינים מעב. כלל הזה הירושלמי הזכירו

מלאומרם, הואיל ואינו מקלל  מין הוא ואינו רוצה לקלל את עצמו, אבל בשאר ברכות אין סיבה שימנע

ק לגבי ברכות נוספות, אין לנו שמצינו בירושלמי חילושאע"פ  (לה' סי א"ח)בתשובה  א"עצמו. וכ"כ הרשב

 אלא דברי הבבלי שדוקא הטועה בברכת המינים מעבירים אותו.

 מסלקין אין, למקומו חזורל יודע אותו וכשמזכירין, הברכות מכל אחת ודילג שטעה צ": ששו"עכתב ה

, וטעה בה התחיל ואם; ואה אפיקורוס שמא, מיד אותו מסלקין, המלשינים ברכת דילג אם אבל; אותו

 . אותו מסלקין אין

 מ"בשמסלקים אותו. וכ"כ ה שאם דילג ראש הברכה וסיים חתימתה, לא מצינו )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 . )סק"ד(

יזכיר. ומדסתם פה, משמע ששמסלקים אותו מיד מהתיבה, ולא ממתינים  )סק"ב( מגן אברהםעוד כתב ה

כתב  )אות ד(כה"ח ו .סק"ה() מ"באחת, ובפרט בזמן הזה. וכ"כ ה שאין מסלקים אותו מש"ץ משום פעם

 שאם דילג על ברכת המינים ג' פעמים מסלקים אותו לגמרי מהיות ש"ץ.
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ו בונה ירושלים מעבירים אלעיל הבאנו את דברי הירושלמי הסובר שגם אם דילג ברכת מחיה המתים 

ת דברי הירושלמי כשדילג העמיד א )סק"א( ט"זאותו, והקשו עליו מדברי הבבלי שלא סובר כך. אך ה

 אולםאלו מעבירים אותו. משתי ברכות שבכה"ג יש ריעותא, וכך סובר להלכה שאם דילג שתי ברכות 

שלכו"ע אם יודעים שהוא כופר  )סק"ב( מ"בוכתב ה .)אות ג( כה"חוכן משמע מ חולק עליו.מאמר מרדכי ה

השמים או בשכר ועונש, מאו אינו מאמין בתורה בתחיית המתים או אינו מאמין בגאולה העתידה, 

 אפיקורס גמור הוא ואסור להניחו להיות ש"ץ.

מסלקים אותו, אבל אם  כתב דאפשר שדווקא אם דילג את אותה ברכה בלבד )ד"ה ברכת( באור הלכהה

 דילג אותה ואת חברתה מוכח שבשגגה בא זה לידו.

 סעיף ב':

 שליח ציבור שאינו יכול להמשיך 

 )לד.(בברכות שנינו 

 הוא מהיכן. שעה באותה סרבן איה ולא, תחתיו אחר יעבור - וטעה התיבה לפני העובר: משנה"

, לראש חוזר - נותראשו בשלש טעה: הונא רב אמר: גמרא. זה שטעה הברכה מתחלת? מתחיל

 "סדר להן אין אמצעיות: אמר אסי ורב; הלעבוד חוזר - באחרונות, חונן לאתה חוזר - באמצעיות

 צריך כפיו את לישא לדוכן להועו כהן ציבור שליח כתב שאם )פט"ו מהל' תפילה אות ו( הגהות מיימוניותה

 השליח עם התפילה לכל בול שכיון מי אלא שלום, שים ולומר להקרות תחתיו אחר יעמוד שלא ליזהר

מחליף את הש"ץ שטעה שגם ה ב"יומדבריו למד ה מתפלל. ציבור שליח שהיה בשעה שח ולא ציבור

אבל בלא"ה צריך  פלל,מת ש"ץ שהיה בשעה שח ולא הש"ץ עם התפילה לכל צריך להיות אדם שכיון

ה"מ יש אפשרות לדאוג קודם להתחיל להתפלל מתחילת התפילה. אולם דחה, שיתכן ודווקא בנידון ההג

כול לומר שים שלום. אבל ילכן שיהא שם אדם שיכוין לכל התפילה, ואם לאמ ימצא אדם כזה, הש"ץ 

 מפני טורח ציבור. תפילה כאשר טעה הש"ץ, גם אם אין מי שכיון לכל התפילה, אין לחזור מראש ה

 ומתחיל, (ג"נ' סי לעיל שנתבאר כדרך) תחתיו אחר יעמוד, למקומו לחזור יודע ואינו שטעה צ": ששו"עכתב ה

' בג ואם; בראש מתחיל, ראשונות' בג היה ואם; באמצעיות הטעות היה אם, זה שטעה הברכה מתחלת

 .רצה מתחיל, אחרונות

ו שטעה ונשתתק בהם באמצע שאין חילוק בין אם טעה ודילג ברכה אחת מהשלוש ברכות, א רעק"אכתב 

 .()אות ו הלכה ברורהבו )ס"ק יא( מ"בההברכה או בין ברכה לברכה. וכ"כ 

ראש דווקא בלא אמר קדושה, העלה ע"פ הירושלמי והראשונים שחוזר ל )ח"א סימן ח( אומר יביעבשו"ת 

, הוה הפסק בין הברכותמ' א"צ לחזור לראש התפילה מכיון שהקדושה אבל אם התחיל לומר 'קדושה

ת דברי היבי"א, וכתב האריך לדחו )ח"א סימן ב( שלמה מנחתבשו"ת  אך. אלא יתחיל מ'אתה קדוש'

 )א, יג. ד, ו( לציון אורם הג שהעיקר כדברי השו"ע כאן שאף הש"ץ שטעה בשלוש ראשונות חוזר לראש.

 חלק על דברי הגרע"י. 
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 סעיף ג':

 ש"ץ ששכח לומר יעלה ויבוא 

 )ל:(שנינו בברכות 

, בשחרית לאומרה שיכול פנימ אותו מחזירין אין - בערבית חודש ראש של הזכיר ולא טעה"

 מפני אותו מחזירין אין - מוספיןב, במוספין לאומרה שיכול מפני אותו מחזירין אין - בשחרית

 "שנו בצבור -, יוחנן ירב אמר, עלה איתמר לאו: ליה אמר -! במנחה לאומרה שיכול

זירים אותו היינו מפני טורח וכתבו שהטעם שבציבור אין מח ,(כג סימן) ש"ראוה .(כא) ף"ריה כך גרסו

ו, אבל יחיד מחזירים אותו ואפילו שש"ץ שטעה אין מחזירים אות (ובציבור ה"ד שם) רבנו יונההציבור. וכ"כ 

  .(הא ה"ד: ל) א"רשבה פירש התפלל עם הציבור. וכן

מ שהזכיר בשחרית או ע"מ ואין סומכים ע" חוזר, המוספין בתפילת הזכיר לא שאם (שם) ש"ראה כתב

 מתפילה סמכינןד הוא כאחד להתפלל שרגילים ומוסף בשחרית שעתיד להזכיר במנחה. שדוקא

 משחרית "...חוץ (ב"פילה הי)פ"י מהל' ת ם"רמבוכ"כ ה מנחה. לתפילת מוסף מתפילת לא אבל לתפילה,

 אותו מחזירין אין פילתות שהשלים עד ויבוא יעלה הזכיר ולא ציבור שליח שכח שאם חודש ראש של

 מיימוניות הגהותוב ".חודש ראש בה מזכיר שהוא לפניו המוספין תפילת שהרי ציבור טורח מפני

אבל  תפילתו חוזר,ים כתב שכדברי הרמב"ם מצא בתשובת רש"י שדווקא אם סי (מ אות )החדשות, שם

 בשם (קעא' סי) הלקט שבליבכשלא סיים תפילתו חוזר לעבודה משום שאין בכך טירחא דצבורא. וכ"כ 

 .שמחה רבינו

ין מחזירים אותו מפני טורח שגם במוסף אם שכח א (ד"פ סוף ברכות) ג"בהכתב בשם  .(קא יט עשין) ג"הסמ

עולה שאין מחלקים  סמ"גה לא. מדברי טוב ויום בשבת ציבור, וכן משום שתפילת המנחה לפניו. אבל

ויו"ט,  שבת בתפילת דה"ה בכת ק"סמ אבל טוב. ויום שבת בתפילת בין ש"ץ ליחיד אלא בר"ח, אבל לא

שכך  טוריניהו נקט. וכתב השלדעתו הגמ' לא כתבה בדווקא ראש חודש, אלא ה"ה לשבת ויו"ט וחדא מ

א יום מלאכה ומפני טורח כתב שיש לחלק, שר"ח הו יב"מסתבר, דמאי שנא שבת ויו"ט מר"ח?! אך ה

 )סק"ד( מגן אברהםהם. אולם הצו להקל ב"ט אין בהם עשיית מלאכה ולכן לא רציבור הקלו, אך שבת ויו

 קנו שלא להתפלל י"ח ברכות.תכתב שאדרבה, מצינו לענין תפלה שהקלו בשבת ויו"ט יותר מר"ח, שהרי 

, רם בקול כשמתפלל מותוכ טעה אם, ומתפלל חוזר צ"ש, ומתפלל חוזר שהיחיד מקום : כלשו"עכתב ה

, אותו מחזירין אין, לתותפ שהשלים עד ויבא יעלה הזכיר ולא צ"ש שכח שאם, ח"ר של משחרית חוץ

 שהשלים קודם נזכר אם אבל; ח"ר בה מזכיר שהוא לפניו המוספין תפלת שהרי, הצבור טורח מפני

 כמו דינו, ט"וי שבת של חריתבש טעה דאם א"י: כתב רמ"אוה. צבור טורח בזה ואין לרצה חוזר, תפלתו

 . (ק"וסמ טור) נהגו והכי, ח"בר

 והתפלל בשחרית ח"ר ירהזכ שלא יחיד אומר הייתי דמסתפינא לאו אי )סימן כה( רמ"ע מפאנוכתב ה

 הם טעם של ודברים ים,לרב מלכתחלה ליחיד דיעבד גרע דלא שחרית, להתפלל שוב צריך אין מוסף

 ספק. אלא יהא דלא יתפלל, שלא למעשה דנכון כתב )סק"ג( מגן אברהםלהלכה. וה
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 סעיף ד':

 ש"ץ שטעה בתפילת לחש 

 ומתפלל חוזר שאינו ומרא אני ,בלחש מתפלל כשהוא ץ"ש טעה "אם )פ"י מהל' תפילה ה"ב( ם"רמבה כתב

 ראשונות בשלש טעה שלא אוהו, רם בקול שמתפלל התפלה על סומך אלא ציבור טורח מפני שנייה פעם

 .חוזר" שהיחיד כמו חוזר לעולם בהם טעה שאם

"ץ שכח לומר אך בחזרת הש שאם הש"ץ אמר יעלה ויבוא בתפילת הלחש, (ד"ע ג, ב"מ )סימן בו כלה כתב

וזרים להתפלל בקול רק משום חיעלה ויבוא אינו צריך לחזור כלל, לא לראש ולא לעבודה. משום שאנו 

ד היו מתפללים בלחש. ומבואר כתב עליו שאינם דברים של טעם, שהרי גם בזמן התלמו ב"יה אךקדושה. 

 לחזור. צריך רם בקול שאע"פ שאמרו בלחש, כשחוזר התפילה

 אלא, הצבור טורח מפני שנית ומתפלל חוזר אינו לעולם, בלחש כשהתפלל ץ"ש טעה : אםשו"עכתב ה

 כמו חוזר לעולם, בהם טעה שאם, ראשונות' בג טעה שלא והוא, רם בקול שיתפלל התפלה על סומך

 .חוזר שהיחיד

 אחר אבל תפלתו, םשהשלי קודם כשנזכר שכשטעה בשלוש ראשונות חוזר דוקא )ס"ד( לבושה כתב

 ראשונות' ג בין חילוק יןאמשום שלגי' הטור  )סק"ה( מגן אברהםוכ"כ ה חוזר. אינו תפלתו שהשלים

 להקל יש כן אם יד כתיבת ם"הרמב בספר נמצא שכן מ"בכס וכתב, חוזר אינו לעולם לאחרונות

 לחם חמודותה אך .גרע"יהבשם  )אוצרות יוסף סימן ז ד"ה ולענין(וכ"כ בהלכה ברורה  תפלתו. כשהשלים

 חולק עליו. )ברכות פ"ד אות עה(

כתב שהטועה במעריב של שבת יכול לסמוך על ברכת מעין שבע, דלא גרע מיחיד שסומך  פרי מגדיםה

סובר שיותר טוב שלא יסמוך על ברכת  )אות כד( כה"ח אך .)ס"ק טז( מ"ב. וכ"כ ה)כדאיתא בסימן רסח(עליו 

הש"ץ, ואין מעין שבע אלא יחזור להתפלל ערבית של שבת, לפי שברכת מעין שבע היא כמו חזרת 

ואדם אחר יאמר במקומו ברכת מעין שבע, שלא יהיה טורח ציבור. לחש.מרה בלא תפילת לאו



 

 
 

דיני מודים דרבנן, וכיצד ינהגו כשאין  -סימן קכ"ז 
 כהנים
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 אמירת מודים דרבנן 

  )מ.(שנינו בסוטה 

 על אלהינו' ה לך אנחנו מודים: רב אמר? אומרים הם מה העם, מודים אומר צבור ששליח בזמן"

 יוצר יוצרנו: אומר סימאי רבי; לך מודים שאנו על בשר כל אלהי: אמר ושמואל; לך מודים שאנו

 הגדול לשמך והודאות ברכות: סימאי דרבי משמיה אמרי נהרדעי; לך מודים שאנו על בראשית

, ותחננו תחיינו כן: הכי הב מסיים יעקב בר אחא רב; לך מודים שאנו על וקיימתנו שהחייתנו על

 שאנו על, שלם בלבב ךרצונ ולעשות חוקיך לשמור, קדשך לחצרות גליותינו ותאסוף ותקבצנו

 "לכולהו נימרינהו הילכך: פפא רב אמר. לך מודים

. סימאי רבי: לך ומודים בך םדבוקי לך מודים להיות בלבנו שנתת על. לך מודים שאנו על י"רש ופירש

  הראשונים. על הם מוסיפין כולם וכן מוסיף

 סומכין, אינון ציבור שליח על ציבורא מודו דקא פירש (הודאה ערך) ערוךשב כתבו )שם ד"ה על( תוספותה

 מודים אנו עכשיו כלומר אמן. אינון ענו וקא ציבור שליח דקאמר ההודאות על לך מודים שאנו על ומאי

 (פד' סי) אורחות חייםוב יבור.צ שליח אחר אמן עונין שאנו התפילה בחזרת לך מודים שאנו מה מלבד לך

 ש"שה) כמו והוא לך, להודות וליםיכ ואנו בחיים שאנו בעוד פירוש לך', מודים שאנו 'עד אחר נוסח כתוב

 בעוד. כמו שהוא במסבו שהמלך עד (יב א,

)סדר שחרית של חול ד"ה  אבודרהםהטעם שב'מודים' כל הציבור אומרים בשונה משאר התפילה, כתב ה

א"כ במודים שהיא הודאה, מששבשאר התפילה שהיא בקשה יכול לתבוע צרכיו ע"י שליח,  וכשיגיע ש"ץ(

 העבד להודות לרבו ע"י שליח. אין דרך

 חכמים. הרבה תיקון שהוא לפי דרבנן מודים דנקרא כתוב שמצא ב"יכתב ה

 .'כו שרב כל אלהי אלהינו '(ה הוא שאתה) לך אנחנו מודים: : ואומריםשו"עכתב ה

ריך להמתין עד שיסיימו הציבור שאין השליח ציבור צ )הביאם המ"ב סק"ג( מגן גיבוריםוה אליה רבהכתבו ה

 מודים דרבנן, אלא מתפלל כדרכו.

 שחיה במודים דרבנן 

 . )פ"ט מהל' תפילה ה"ד( רמב"םהשהכל שוחין עם השליח ציבור בהודאה. וכ"כ  )פ"א ה"ה(שנינו בירושלמי 

 הציבור. עמו שוחין, למודים צבור שליח כשיגיע: שו"עכתב ה
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 חנינא בר חמא' ר בשם תןנ בר שמואל רבי. מדאי יותר ישוח שלא ובלבד "תני )שם(שנינו בירושלמי 

 יותר ישחו שלא )ע"פ הב"י(י למד מהירושלמ )שם( רמב"םרבי". ה והעבירו מדאי יותר ששחה באחד מעשה

 דלשון שחה יותר מדאי, דוקא את הש"צ היו מעבירים אםכתב שמהירושלמי משמע ש טורה אך מדאי.

ת קושיית הטור על הרמב"ם, אכתב שאינו מבין  )סק"א( ט"זציבור. אולם ה בשליח אלא שייך לא העברה

 ם את הש"ץ בשביל זה.הרי בירושלמי אמרו לרבותא שיש כאן עבירה גדולה עד כדי כך שמעבירי

צ, אך להלכה אין לחלק כתב שאין מכאן ראיה לבטל דברי הרמב"ם, דמעשה שאירע דוקא בש" ב"יה

ר שמה שכתב י. ותירץ דאפשביניהם. אלא שכתב דא"כ היה הרמב"ם צ"ל שגם הש"צ לא ישחה יותר מדא

לא שייך לשון העברה ולכן  אי גם על הש"צ. עוד אפשר, שאם היה אחד מהעם'לא ישחו יותר מדאי' ק

 בו, ואם הוא הש"צ אין לחוש אם שוחה יותר מדאי.גער 

 יותר שוחה שהוא יוהראכ דמחזי משום דנראה שהואב"י בטעם הדבר שלא ישוחו יותר מדאי, כתב ה

הב"י דאפשר שדווקא  ולפ"זמשמע דה"ה לאבות ושאר מקומות ששוחים בהם. עוד כתב העם. משאר

 שלא כדי אלא כורעים נםשכבר התפללו ואי בחזרת הש"צ אמרו שלא ישוח יותר מדאי, והטעם מפני

 אך. אבוהב י"מהר וכ"כ הרא,ליו לחוש יש יותר ישחו ואם מעט, ראשם שישחו די ובזה ככופרים, יראו

לא ישוח יותר מדאי, וכ"כ עוד כתבו גבי סתם כריעות, שבירושלמי איתא ש (כרע ה"ד: ברכות יב) תוספותה

 ת.כל המקומות שאמרו חכמים לשחודס"ל שהאיסור הוא על  ראשונים, ומשמע

 מדאי. ותרי ישחו ולא, הציבור עמו שוחין, למודים צבור שליח : כשיגיעשו"עכתב ה

)תרומה,  בא"חוכ"כ המעט.  מפרש דבמודים שאומר עם הש"ץ לא ישחה, רק ינענע ראשו )ד"ה כתב( ב"חה

כתב שישחה ויזקוף כמו בשאר  ב()אות  כה"חגם  שהעולם לא נהגו כן.כתב  )סק"א( ברהםאן מגה אך. טו(

 ו בכריעת הראש בלבד.לדי  )כגון שהתפלל כבר(שחיות וזקיפות, ורק מי שאינו מכוין לחזרת הש"ץ 

 כריעה בסוף מודים דרבנן 

 )לד:(שנינו בברכות 

, בתחלה - הא: קשיא לא! המגונ זה הרי: אידך ותניא; משובח זה הרי בהודאה הכורע: חדא תני"

 :להו אמר -? הכי מר עביד קא מאיא: רבנן ליה אמרי. וסוף תחלה בהודאה כרע רבא. לבסוף - הא

 זה הרי בהודאה הכורע: התניאו -. הכי עבד דקא ששת לרב ליה וחזינא, דכרע נחמן לרב חזינא

 -! מגונה זה הרי הלל של ובהודאה בהודאה הכורע: והתניא -. שבהלל בהודאה - ההיא -! מגונה

 "המזון דברכת בהודאה - ההיא תניא כי

שרבא כרע בהודאה תחילה וסוף היינו בכריעות דמודים  פירש ד"ראבשה (כרע רבא ה"ד: לד) א"הרשב כתב

 ובלבד זעירא ר"א בהודאה ציבור שליח עם שוחחין הכל "תני (ה"ה א"פ) בירושלמי דרבנן. כדגרסינן

 במודים חיןששו מכאן ונראה וסוף". תחלה עמו שוחח שיהא כדי לקרובה סמוך הוה זעירא במודים

 דרבנן, מודים שיסיים מקום באיזה אלא ההודאה בסוף החזן עם לשוח משגיחין אין אבל בסוף דרבנן

 וסוף. תחלה עמו כורע כאילו ונראה החזן עם שישלים כדי מעט מעט ואומר מכוין היה זעירא ורבי

 בזקיפה מסיימין ויש כשמסיימין, וכורעין שחוזרין מי שיש שרירא רבינו בשם כתב אבוהב י"ומהר

  .לזה ולא לזה לא מיחו לא ורבוותא
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 אומרים כתב: יש רמ"אהו .לדבריו לחוש וטוב, בסוף גם לשחות שצריך שאומר מי : ויששו"עכתב ה

 .(א"מהרי פסקי) המנהג וכן, אחת בשחייה הכל שאומר

 חתימת מודים דרבנן 

 דרכי משהנוהג. וכתב ה רא"שחותם בה ברוך אתה ה' האל ההודאות. וכן היה ה )פ"א ה"ה( בירושלמי

 שהמנהג פשוט כמו שנהג הרא"ש לחתום.

היא הודאה בלבד. ומ"ש שכתב שלא ראה מי שחותם במודים דרבנן, מפני  (כרע רבא ה"ד: לד) א"רשבה

 קצת יש נמי אי דה,לעבו כסמוכה עשאוה בירושלמי שחתמו בה אע"פ שאינה פותחת בברוך, שמא

 סמוכות. שאינן פי על ואף פותחות ואינן שחותמות

כתבו בשמו  (ובירושלמי ה"ד. לב) יונה ר"ה תלמידיו. הבבלי וכנוסחת חתימה, כתבה בלא )ט, ד( ם"רמבה

 מדבריו ד"ה למודים דרבנן ויש ללמוד העולמים'. חי לגבי ברכת נפשות שאין לחתום בשם אלא 'ברוך

 לעשות. ראוי וכתב הב"י שכן ההודאות' אל 'ברוך שיחתום

 . השם הזכרת בלא, ההודאות אל ברוך : וחותםשו"עכתב ה

 סעיף ב':

 אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו כשאין כהנים 

 ברכת הוא יאמר כהנים שם ןאי ואם כפיהם, נושאים כהנים שם יש אם כהנים לברכת כשיגיע טורכתב ה

 אותה. אומרים שאין שי בציבור גם לאומרה ליחיד אסור כהנים ברכת המנהיג בעל וכתב כהנים.

 ץ"לש שאין (תלב' סי י"רש סידור, לחק' סי ויטרי מחזור, דש' עמ פרדס) רש"יבשם  )תפלה סי' סה(עוד כתב המנהיג 

ים את העם בשם המפורש, איתא ש'שמי' הכוונה שמברכ )סוטה לח.(שבגמ'  שמי, את ושמו פסוק לומר

ים ברכנו בברכה המשולשת. והיום הזה אין אנו מברכים בשם המפורש ואנו מבקשים את ברכתו ואומר

 י"ב את תברכו כה אומרים אנו שאין כשם שמי, את ושמו עוד להוסיף לנו ומה המשולשת אמרנו וכבר

  ברכה. לשון ולא צוואה לשון ששניהם

 עמנו עשה כלומר לאמרו ישש מ"ומהר והרוקח ג"סמ כתבו בשם (ח אות ו"הל' תפלה פט) מיימוניות הגהות

 ואם כתב עמרם רבו. נהגו ןוכ לאמרו, שיש (י"פט"ו ה) כתב ם"רמבה וגם ברכות. באותן שהבטחתנו כמו

 .'וכו שלום וכו' עד בברכה ברכנו א"או אומר ץ"ש ,כהנים שם אין

 ציבור שליח כשאומר ןאמ לענות הקהל צריכים אם ף"ריה שנשאל (קטז' עמ) אבודרהם דוד ר"ה כתב

 אמן עונים שאין מפני הטעםו כפיו. את הכהן כשנושא אלא אמן לענות צריך דאין והשיב כהנים ברכת

 .רמב"םאמן. וכ"כ ה מקוםב רצון יהי כן שעונין יחידים מקצת יש ולכן המברך, מפי כששומעין אלא

 ואני', וכו המשולשת בברכה וברכנ אבותינו ואלהי אלהינו: צ"ש אומר, כהנים שם אין : אםשו"עכתב ה

 ואלהי אלהינו אומרים ואין: ארמ"והוסיף ה. רצון יהי כן אלא, אמן אחריו עונין הצבור ואין. אברכם

 זמן כל וכן שלום שים: שחריתב לומר ונהגו; כפים ולישא כהנים לברכת שראוי בזמן רק' וכו אבותינו

 הואיל, שבת של במנחה שלום םשי מתחילין ויש; רב שלום: מתחילין הכי בלאו אבל', כו אלהינו שאומר

 .("מהגה) בשבת במנחה שקורין התורה שהיא, לנו נתת פניך באור ביה וכתיב



 234 _____________________________ יני מודים דרבנן, וכיצד ינהגו כשאין כהניםד -סימן קכ"ז 
 

' ה יאר שלו, ימין לצד יראה וישמרך ההיכל, לצד יראה' ה יברכך כשאומר נשא(' ריש פ )חדש זוהרב כתוב

 .)סק"ח( "במהביאו ה בימין. ליחדו שמאל לצד יראה ויחנך אליך פניו, ההיכל כלפי

 כהנים, ברכת אמירת סיום חרכתב דמשמע מדברי השו"ע שאין אומרים כן יהי רצון אלא א )סק"ד( ט"זה

 טעם לתת ונראה ר,"כי מריםאו' הג ואחר יהי רצון. אומרים הראשונות ברכות' ב שאחר נהגו והעולם

 ר"כי שם אומרים לכן יקריתהע הברכה גמר והוא שלום היא' הג והברכה כלום אין שלום אין שאם לפי

 הברכה.  עיקר היא שבזה להורות

ומרים כן יהי רצון אחר כל כתב לדחות דעה זו, אלא המנהג הוא שהקהל א )סק"ה( מאמר מרדכיה אולם

 ועוד. )תצוה, ב( בא"ח ,יח()ס"ק  כה"חפסוק ופסוק. וכן מנהג הספרדים, וכ"פ 

שבדיעבד אם דילג על אמירת 'אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו וכו'' אינו חוזר, וכ"כ  )סק"ז( מ"בכתב ה

 נסתפק מה הדין אם נזכר קודם שחתם את הברכה. )ד"ה אומר( באור הלכה. וב)ס"ק יא( כה"ח



 

 
 

זה דברים דיני נשיאת כפים ואי - סימן קכ"ח
 הפוסלים בכהן

 ובו מ"ה סעיפים

 סעיף א':

 גדר המצוה 

לומר בכל המקום אשר אזכיר  "אין לי אלא במקדש, בגבולין מנין? תלמוד (ריש פרשת ראה) יספרבאיתא 

תה אומר את השם ככתבו אאת שמי, אם כן למה נאמר לשום את שמו שם לשכנו תדרשו, לומר במקדש 

 פים. ובגבולין בכינויו". משמע שגם בגבולין יש מצוה מהתורה של נשיאות כ

ין בו אחד מהדברים המעכבים, כל כהן שא: )לקמן ס"ב( שו"עוה )פט"ו מהל' תפילה הי"ב( רמב"םוכן משמע מה

ג' עשה אם היה בבהכ"נ כשקראו אם אינו עולה לדוכן אף על פי שביטל מצות עשה אחת, הרי זה כעובר ב

 כהנים, או אם אמרו לו לעלות או ליטול ידיו.

ם בזמן הזה אינה אלא מדברי יסובר שמצות נשיאת כפ וקציעה, שו"ת שאילת יעב"ץ א, עה( )מור יעב"ץה אולם

 סופרים. 

)פ"ד ממצות עשה התלויים  דיםחר ספרהאם מצות נשיאת כפים שייכת דוקא לכהנים או גם לישראל? כתב ב

כהן את ישראל שנאמר כה  לברךשיש מצות עשה על הישראל שיתברך מפי הכהנים, וז"ל: " בפה אות יח(

ומכונים לבם לקבל ברכתם  וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה ,תברכו את בני ישראל

 ".כדבר ה' הם נמי בכלל המצוה

אם הישראל מקיים בעצמו האולם יש להבין מה כוונת החרדים בדבריו שהישראל הם "בכלל המצוה", 

ועוד צ"ב  קיים מצוותו. למצוה כאשר הוא שומע את ברכת הכהנים, או שהוא רק בגדר מסייע לכהן 

ה חיובית, והיינו  שיש בהבנת דברי החרדים, האם המצוה שיש לישראל להתברך מהכהנים היא מצו

, ונפקא מינא לכמה דינים חיוב ללכת לשמוע ברכת כהנים כדי לקיים המצוה, או שזו מצוה קיומית

 כדלקמן.

אל להתברך, מצוה דכהן שרכתב במפורש כי "ליכא חיובא אי )סוכה לא: ד"ה מאי לאו( ריטב"א, המאידך

 .שהריטב"א חולק על ספר החרדים )מצוה שעח( הוא". והבין המנחת חינוך

סובר שהישראלים המתברכים מקיימים מצות עשה ממש,  )כתובות כג: על רש"י ד"ה דאיסור עשה( הפלאהה

, מאידך .)או"ח סימן כב( סופר חתםוכן עולה מדברי ה ואם אינם רוצים להתברך עוברים באיסור עשה.

כתב שבוודאי אין מצות עשה על הישראל להתברך, אלא שהם  )או"ח סימן מו( מהר"י אסאדבשו"ת 

וכעין קיום מצות פרו ורבו מסייעים ביד הכהנים לקיים את מצותם, כיון שהכהנים צריכים אותם לברכה, 

ם רוצים וא ,ומצות יבום על ידי אשה, שהמצוה היא במה שמסייעת לבעלה וליבם לקיים מצוותו

הישראלים להתברך הרי הם בכלל המצוה, אבל אם אינם רוצים להתברך אין עוברים באיסור עשה. 
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נקט כי לדעת החרדים, אין  )א, לא( אברהם דברואילו ר' אברהם כהנא שפירא, רבה של קובנה בשו"ת 

מת המצוה של הישראל להתברך בברכת כהנים בגדר מצות חיובית, אלא  מצוה קיומית, שכל אי

תמה  )אות ד( ערוך השולחןגם ה ששומעים הברכה מקיימים מצוה, אך אינם מחוייבים ללכת לשמוע.

"היכן מצינו מצות עשה זו", ופירש: "חיוב יש עליו להתברך מכהנים, ואם אינו חושש לזה הוא כבועט 

 .בברכותיו של הקב"ה וראוי לעונש" 

הביאוהו האחרונים. ובשו"ת הביא דבר החרדים, וכתב ש )בריש הסימן( הלכה באורכיצד נפסק להלכה? ה

ברכותיה צריך לענות אמן שהעומד בקריאת שמע וכתב עפ"ד החרדים  )ח"ד סימן כא אות ב( משה אגרות

)הערות על סוטה  אלישיב גרי"שה אך. אחר פסוקי ברכת כהנים, אך לא אחר הברכה שמברכים הכהנים

מינה דלא ס"ל כהחרדים,  כל הראשונים ומסתימת דבריהם שמעדכיון דמשמעות כתב על דבריו " לח:(

אמצע שמונה עשרה בוליכא מצוה על הישראל להתברך, וכיון שכן אינו נראה שמותר להפסיק 

 .בשתיקה"

אם עדיין לא שמע ברכת  ולפיכך אם נמצא אדם בביהכ"נ בשעה שקראו לכהנים לברך אסור לו לצאת

אין מן הראוי ש )אות קמט( "חכהו )תצוה יט( בא"חכתבו ה רכת כהניםואף אם כבר שמע ב .כהנים ביום זה

שכהנים מברכים את ישראל  שיצא מביהכ"נ כשרואה כהנים עומדים לברך את ישראל, ואם יוצא באמצע

 פסק"תוכן מובא ב .(.)ברכות חכלו יהוי ליה כעין היוצא מביהכ"נ באמצע קריה"ת שעליהם נאמר ועוזבי ה' 

 .)אות ב(

ת לקבל הברכה פנים אל פנים אבל כל מי שהוא בעיר ויכול לבוא לבית הכנס" )אות לז( שו"ע הרבכתב 

ית הכנסת בשבילה לכך אינו כדת של תורה ואינו בא מראה בעצמו שאין הברכה חשובה בעיניו לבא לב

 ".בכלל ברכה אם הוא אחורי הכהנים

ה דינו של אדם שלא שמע מהסתפק  (תפילה י, א . וע"ע הליכות שלמה)ח"ב סימן ד אות יז שלמה מנחתבשו"ת 

ו מברכת כהנים ומפנה תיבה אחת מברכת כהנים, האם קיים את המצוה להתברך. אך אם הסיח דעת

ברכים, אפשר שלדעת החרדים ליבו לדבר אחר ובאותו זמן אינו זוכר כלל שהכהנים עומדים כנגדו ומ

 לא קיים המצוה כלל. 

 האין נשיאת כפים בפחות מעשר 

 )פט"ו מהל' תפילה ה"ט( רמב"ם". וכתב הואין נושאין את כפיהם, פחות מעשרה"... )כג:(שנינו במגילה 

 ".נשיאת כפים בעשרה וכהנים מן המנין"

)ספר המנוחה על הרמב"ם  ר מנוחה"מה הטעם שהכהנים מן המניין, הרי לכאורה הם מחוץ למניין המתברך? 

 ".ם בעשרה וחתנים מן המניןברכת חתני" )כתובות ח:(כדאמרינן  ,כהנים בכלל ברכהשהמשום ביאר,  שם(

ת אלא עשרה וכולם כהנים, שאם אין בבית הכנס )לח:(הלכה זו מהגמ' בסוטה למקור יש כתב ש ב"חוה

כן והישראלים עונים אמן, כולם עולים לדוכן, משא"כ אם רק מקצתן ישראלים, דהכהנים עולים לדו

 משמע שהכהנים מהמניין.

 אין נשיאת כפים בפחות מי', והכהנים מהמנין. : שו"עה כתב
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. משום שהוא דבר אשרה: הביא ב' טעמים מדוע אין נשיאת כפיים בפחות מע )ד"ה אין(באור הלכה ה

טעם שצריך עשרה הוא . הר"ן סובר שנשיאת כפים אינה בכלל הדברים שבקדושה, והבשבקדושה. 

 'ונקדשתי בתוך בני ישראל'.מגזירה שווה 'כה תברכו את בני ישראל', 

תפילה היו עשרה בבית שאפילו אם בעת שהתחיל הש"ץ לחזור ה )ד"ה בפחות(באור הלכה עוד כתב ה

כפים אסור משום שהוא ענין  שגומרים כל התפילה, לעניין נשיאת )נה, ב(הכנסת ואח"כ יצאו, דקי"ל 

ויצאו מקצתם, הנים ברכת כאם התחילו בעשרה רק בפני עצמו, אלא שקבעוהו חכמים בתפילה. ו

סובר  )סק"א( תורת חיים סופרה אולםועוד.  )אות ג( ברורה הלכה, )אות א( כה"ח, שכנה"גגומרים. וכ"כ ה

ודם ברכת קגם אם יצאו  שנשיאות כפים היא חלק מהתפילה, ולכן כל זמן שהתחילו החזרה בעשרה,

 .)ב, יב( יוסף מטהכהנים, נושאים את כפיהם. וכ"כ בשו"ת 

 נשיאת כפיים של ישראל עם הכהנים 

 )כד:(שנינו בכתובות 

לין מתרומה ליוחסין, ותיבעי איבעיא להו: מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין? תיבעי למ"ד מע"

יא, אבל נשיאות כפים דאיסור הלמ"ד אין מעלין; תיבעי למ"ד מעלין, הני מילי תרומה דעון מיתה 

 "מא לא שנא?לא, או דל -עשה 

ומשמע שיש איסור  לא זרים ולאו הבא מכלל עשה עשה.ואתם - 'כה תברכו' –דאיסור עשה : רש"יופ

 איתא: )קיח:(לזרים לשאת את כפיהם. אך מאידך, בגמ' בשבת 

ם לי חבירי איני כהן, אם אומריאמר רבי יוסי: מימי לא עברתי על דברי חברי. יודע אני בעצמי ש"

 "אני עולה -עלה לדוכן 

 ,מה איסור יש בזר העולה לדוכן אם לא משום ברכה לבטלה ר"ילא ידע כתבו " )ד"ה אילו(תוספות 

לפי זה יכול ש 'מצאתי כתובהביא בשם ' )אות א( דרכי משהה ."שלכהנים אמרה תורה לברך את ישראל

ואולי אפשר אף בלא  ,אכן לא נהגו ,הישראל לעלות עם הכהנים והם יברכו לרוב עם הדרת מלך מה טוב

. א :לכן ביאר !כפיו עובר בעשהובדברי התוס' התקשה מהגמ' בכתובות שזר הנושא את  .הנים יעלוכ

מגן ה , ונשאר בצ"ע.אבל לבד הוא עובר בעשה ,ר"י לא קאמר אלא כשעולה עם כהנים אחריםשאפשר ד

היינו מה שיתכן וס"ל לר"י דאיסור עשה . בזה? וביאר: התקשה מניין לר"י לחלק חילוק  )סק"א( אברהם

והוסיף שלולי דברי ר"י היינו אומרים שר' יוסי אמר שלא היה עובר על . ג שמזכיר השם לבטלה בברכה.

והוסיף עוד לתרץ שלדעת . דדברי חבריו והכוונה אע"פ שהיה לו גנאי בדבר, אך ודאי שלא היה מברך. 

ות ישראל סומכות רשות, וה"ה לכאן אע"ג )עפ"ד 'דבר אל בני ישראל' שגם בנר' יוסי אין איסור לזר לשאת את כפיו 

הסביר  )סק"א( ט"זגם ה. ה, וסיים שתירוץ זה נראה לו עיקר. דכתיב 'דבר אל אהרון' ה"ה לזר שמותר לישא כפיו(

, וביאר את )היינו הציווי על בני אהרון אך אין איסור לזרים(את קושיית ר"י דמנלן שיש איסור לזר לישא כפיו 

. ו היו חבריו אומרים לו שהוא כהן, היה מבטל דעתו נגדם, אע"פ שיודע שאינו כהן.דברי ר' יוסי שאם 

שיש מצות עשה על  )פ"ד ממצות עשה התלויים בפה אות יח( חרדים ספרביאור נוסף המובא בשע"ת בשם 
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סובר שהאיסור הוא דוקא  מגן גיבורים. הז. 13הישראל שיתברך, וכיון שהוא זר ועולה לדוכן אינו מתברך

 כה"ח. ח, אבל אם כל כוונתו אינה אלא שלא לעבור על דברי חבריו אין איסור עשה כלל. מכוון למצוהב

תירץ, שזר עובר בעשה דוקא אם מכוין לקיים המצוה לברך את ישראל, כמו שנצטוו הכהנים,  )אות ח(

העיר  )סק"ג(מ"ב האבל אם אינו מכוין לקיין מצות ברכת כהנים רק כמו שמברך אדם לחבירו אינו עובר. 

 . 14שדין זה תלוי בסוגיית מצוות צריכות או אין צריכות כוונה

יוסי הייתה לעלות לדוכן ולברך  התקשה כיצד ר"י סותר בדבריו תלמוד ערוך, לכן ביאר שכוונת ר' ב"חה

ולכן ר"י כשנושא את כפיו,  בלא פריסת ידיים, וגם לא בירך 'אשר קידשנו' וס"ל שעובר על עשה רק

 שה מה איסור יש בדבר כיון דמפורסם היה שמברך בלא פריסת ידים.התק

שלדינא הסכימו האחרונים  סק"ו() מ"בוכ"כ ה .עם כהנים אחרים לולישא כפיו, אפי ואין לזר: רמ"אכתב ה

 שאין לחלק בזה, ובכל גווני עובר בעשה. 

פסוקי 'יברכך' אסור לזקוף  תאפילו בלא עליה לדוכן ובלא אמירמובא ש פ' נשא דף קמ"ה()הקדוש  זוהרב

דסטרא אחרא וגורם קללה  האצבעות כדוגמת הכהנים בדוכנם כי אז מתעורר עליו עשרה מדרגות דין

מובא שליט"א  ניבסקיקגר"ח בשם ה )א, צג(ובשו"ת רבבות אפרים . )אות עט( כה"ח. ומובא בלעצמו

דם, אך בלא זקיפת ידים ני אדמסתבר כוונת הזוה"ק לאסור כשזוקף כן ידיו למעלה מראשיהם של ב

 להראות האצבעות חלוקים כעין הכהנים בעת דוכנם ליכא איסור.

 נשיאת כפים במקום שאין ספר תורה 

ימא הכי אם יתפללו במקום דאי לא ת ,שאין העלייה לדוכן מעכבת כלל" )א, רלז( רדב"זכתב בשו"ת ה

". מתבאר ין הדוכן מעכבאאלא ודאי  ,שאין שם היכל ולא דוכן יהיו הכהנים פטורים מברכת כהנים

נסתפק בזה,  )הגה"ט אות א( כנסת הגדולהגם המדבריו שגם ללא היכל או ס"ת הכהנים נושאים כפיהם. 

 )ס"ק יב( פרי חדש". וכ"כ היםובאמת לא ידעתי רמז ושייכות ספר תורה לברכת כהנ" תמיד עולתוכתב ה

קום שמתפללים עשרה יש פר תורה, אלא בכל מלאו לממרא דלנשיאות כפים בעינן מקום שיש בו ס"

דד בדבר דבעינן ספר תורה נשיאות כפים והכי נהוג, אלא שהוצרכתי לכתוב זה לפי שראיתי מי שצי

 )אות ב( כה"ח, )תצוה יג( "חבא, )אלף המגן סק"ב( מגן גיבוריםוכ"כ ה ."לנשיאות כפים ולא חש לקמחיה

 ושאר פוסקים.

                                                   
נקט שהישראלים  איסור עשה()כתובות כד: על רש"י ד"ה ד הפלאהבבאור דברי ספר החרדים נחלקו האחרונים: ה 13

 )או"ח סימן מו( מהר"י אסאדת בשו" ךאהמתברכים מקיימים מצות עשה ממש, ואם אינם רוצים להתברך עוברים בעשה. 
קיים את מצותם, ואם רוצים להתברך כתב שבוודאי אין מצות עשה על הישראל להתברך, אלא שהם מסייעים בידי הכהנים ל

 הם בכלל המצוה, אך אם אינם רוצים להתברך אין עוברים בעשה.
נוהגים לברך זה את זה בברכת כהנים,  כיצד העולם תמה, שלכאורה אם אין מצוות צריכות כוונה, )ד"ה דזר(באור הלכה ה 14

אחר מכן! לכן ביאר שיתכן וטעם הרי עיקר תקנת ברכת כהנים אינה דווקא בשעת התפילה אלא זו היתה תקנת חכמים ל
קנו לישא כפים דווקא בתפילה, כל תהמנהג בזה הוא עפ"ד הב"ח שדווקא בפריסת ידיים עובר בעשה, או דמכיון שחכמים 

 תורהה אמנםת מצות ברכת כהנים. אברך ברכה זו שלא במסגרת התפילה, הרי הוא כמכוון בפירוש שלא לקיים בזה מי שמ
א שבירך את ר' יחזקאל לנדא המו"צ כתב להחמיר בזה כשמניח שתי ידיו על ראשו, והביא בשם הגר" )נשא ו, כג( תמימה

 דים רק לכהנים במקדש.דוילנא בהנחת יד אחת על ראשו בשעת הברכה, ואמר הגר"א שלא מצינו ברכה בשתי י
 שהעלה להקל בזה עפ"ד הפוסקים.  )ה, יד( דעת יחוהועיין בשו"ת 
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שפסק דבעינן שיהיה מקום שיש  )ח"א, מנהגים אות סד( יהודה ביתם שו"ת הביא בש )סק"ב(רעק"א  אולם

 בו ס"ת. והניח בצ"ע. 

 סעיף ב':

 כהן שאינו רוצה לישא כפיו 

 )לח:(שנינו בסוטה 

שה: כה תברכו, אמור להם, עואמר ר' יהושע בן לוי: כל כהן שאינו עולה לדוכן, עובר בשלשה "

לא פליגי: הא דסליק לפרקים, גרושה או בן חלוצה הוא. ו ושמו את שמי. רב אמר: חוששין שמא בן

 "הא דלא סליק לפרקים

רישיה וקאי ליה אחורי עמודא ר'  ר' יודה בן פזי כד הוה תשיש הוה חזיק" )ברכות ה, ד(ומובא בירושלמי 

ת לדוכן כשהחזן קורא כהנים, ". והיינו שהיה יוצא לחוץ כדי שלא יצטרך לעלואלעזר נפיק ליה לברא

. אינו עובר חזן קורא 'כהנים'כשה בבית הכנסתהביא דבריו, וכתב שלפ"ז אם אינו  )מגילה ד, כב( רא"שה

למי דכשהיו חלשים היו נסתרים ופירש הירוש )עשין כ ק"ג ע"ג( סמ"ג. וכ"כ הטו: ד"ה כל()מגילה  ר"ןוכ"כ ה

 .יו עובריםהמאחורי העמודים או יוצאים לחוץ שלא יאמרו להם לברכם מפני שאז לא 

 ,ליח ציבור ומזכירו ליטול ידיושאם הנותן מים לכהנים ליטול ידיהם בא אצל  סי' תתיז(שם ) מרדכיכתב ה

ל מלמדים את הנותן מים שלא אב .ואם לא יעלה עובר בג' עשה ,צריך לישא כפיו אף דיש כהנים אחרים

 .עבר אם לא ישא כפיו ים דהשתא לאיזכיר את השליח ציבור ליטול ידיו היכא דאיכא כהנים אחר

בים, אם אינו עולה לדוכן אף כל כהן שאין בו אחד מהדברים המעכ: )טו, יב( רמב"םעפ"ד ה שו"עכתב ה

שקראו כהנים, או אם אמרו רי זה כעובר בג' עשה אם היה בבהכ"נ כעל פי שביטל מצות עשה אחת, ה

 לו לעלות או ליטול ידיו.

אבל  , עובר בעשה,ה לעלותעקר רגליו בעבודה או שא"ל קודם רצאם  אדוקכתב ש )סק"ב(מגן אברהם ה

שמסתפק בזה, דאולי  נץמהר"ם מימביא בשם אליה רבה ה אך. אם לא עקר רגליו אינו רשאי לעלות

בבית הכנסת כדי שלא יבוא  שיש לזהר שלא להיות אז )סק"ט( מ"בבאופן זה מחויב לעלות, לכן כתב ה

ודע שלא עקר רגליו קצת ילזה, ובלאו הכי יש לעשות כן משום שלא יאמרו עליו שהוא פגום, דמי 

 בעבודה.

! )ולא רק שאינו עובר בעשה(דוכן לעלות ל התקשה, הרי מי שיש בו אחד מהדברים יש בו איסור )סק"ג( ט"זה

מ אם אינו נושא בזה אמר דמ"ו וביאר שמצינו שאם לכהן יש מומים, אם דש בעירו יכול לישא את כפיו,

ש בעירו אבל למעשה יש וממילא א"צ לצאת מבה"כ בשעת קריאת כהנים אותו שד .כפיו אינו עובר

  .להחמיר שיצא מבה"כ

רכת 'רצה', ולא רצה לעלות, בהסתפק מה הדין אם אמרו לו לעלות קודם שגמר  )ד"ה או אם( באור הלכהה

סת בשעת נשיאת כפים, האם ואח"כ קודם שהתחילו לקרוא 'כהנים' ממש יצא לחוץ ולא היה בבית הכנ

נים עצמם לנשיאת כפים עובר? וכתב שיותר מסתבר לומר שזמן החיוב הוא מעת ששאר הכהנים מכי

 ודה. שהוא מעת התחלת העב
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 ברכת כהנים על הדוכן 

ותל המערב המתפללים מקום עמידת הכהנים לברך הוא על האצטבה שאצל כ" )תצוה, ה( בא"חכתב ה

ן לעמוד שם אלא עומד כנגדו, כי משמעות דוכן ר"ל אצטבא, והמתרשל בזה שלא לעלות על הדוכ

הכהנים על הדוכן, ופה  לותבקרקע ההיכל, הרי זה משנה מדברי חז"ל, כי לא על חנם אמרו חז"ל לע

ומדים על האצטבא שבסוף עעירנו יע"א היה מנהגם לעמוד הכהנים בקרקע ההיכל ולברך ב"כ ואינם 

יכל ושם יברכו, וכן ראוי ההיכל, ותהילות לאל עשיתי המנהג שיעלו ויעמדו על האצטבא שבסוף הה

וקא על הדוכן אם אפשר ולא ד "ודע שצריך לעלות (, ס)אות יג כה"ח". וכ"כ לדקדק בזה בכל אתר ואתר

כתב שמצוה מן המובחר  , ב()תצוההליכות עולם . גם בלעמוד על הארץ, כיון דדבר זה נזכר בגמרא"

אין לברך גם אם עומדים על שיעלו הכהנים לדוכן לברכת ברכת כהנים, אמנם אין העליה מעכבת, ורש

)א, כמו שהוכיח הרדב"ז " אות סו( ט סימן קח)ח". והוסיף ביביע אומר )יט, לא( אליהו גר"מוכ"כ ההקרקע, 

כהנים פטורים מברכת כהנים? , דאי לא תימא הכי, אטו אם יתפללו במקום שאין שם דוכן, יהיו הרלז(

כל יום בשהרי מעשים  בשם הגאון המובהק רבי משה חיון, )סי' נו(וכ"כ בשו"ת לשון לימודים 

אים את כפיהם, ויש שם כשמתפללים במקום שאין דוכן, והכהנים עומדים בשוה עם העם, והם נוש

 גר"מוכ"כ ה ."צוה מן המובחרחכמים שלמים ורבים, ואין פוצה פה ומצפצף. ולא הזכירו דוכן אלא למ

 .)יט, לא( אליהו

לו על מקום גבוה כמו ספסל שבמקום שאין דוכן, ראוי שהכהנים יע )ח"ב ח, ה( וןלצי אורכתב בשו"ת 

 . מערכת ד סימן א() כה תברכובשם ספר  )הליכות עולם שם(וכד' במקום הדוכן. וכ"כ הגרע"י 

 סעיף ג':

  אם עלה פעם אחת ביום 

 ...יה יומא זמניה הואולהדר מברך, כ -כיון דאלו מתרמי ליה צבורא אחרינא " )כח:(שנינו בראש השנה 

שכאשר נשא את  כח: ד"ה הכא( "ה)ר ספותתוה". ולמדו משם לא מברך -, אי בעי מברך -י בעי א -הכא 

אבל  אות ט(תפילה  'מהל)פט"ו  מוניותהגהות מייבכפיו פעם אחת ביום, שוב אין לו חובה, ואינו עובר. וכ"כ 

  .אם עלה פעם אחת ביום זה שוב אינו עובר אפילו אמרו לו עלה

ברך היינו שאינו עובר בג' דהא דאמרינן שאין הכהן עובר כשאין אומרים לו לכתב  ה"ר מנוחאלא ש

 ב"יה אך. רו להם או יחדלושהכהנים מצווים לברך את ישראל יאמ ,אבל בעשה דכה תברכו עובר ,עשה

שאם לא כן הוה להו  ,ו לעלותלאלא אין עובר כלל כל שאין אומרים , הפוסקים אין נראה כן דעתכתב ש

  .לפרש

 : עלה.אמרו לו לואם עלה פעם אחת ביום זה, שוב אינו עובר, אפי: שו"עכתב ה

ועוד.  )ס"ק יא( מ"בוכ"כ ה .ורבאותו צב לואפי ,אם עלה פעם שנית מברךש )סק"ג(מגן אברהם ומ"מ כתב ה

פילה ודאי שאסור באותה תוכתב שבאותו ציבור  )או"ח סימן כב( סופר חתםהמסתפק בזה.  לבושה אולם

ה"ג אין לכהנים לישא כפיהם לישא כפיו שוב, ויתכן כאשר הש"צ טעה וצריך לחזור לראש התפילה שבכ

 .)א, סא( צבי הרבשנית. וכ"כ בשו"ת 
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 סעיף ד':

 שהיית הכהן בחוץ כשאינו נושא כפיו 

ינם רוצים לעלות לדוכן דמשמע מדברי הרא"ש שכשהכהנים א (סימן כב ח"ב) הדשן תרומתכתב בשו"ת 

אחר שקרא כהנים אין  אבל ,אינם צריכים לשהות חוץ לבית הכנסת אלא בשעה שקורא החזן כהנים

 נים סלסול הוא שנהגו בעצמםומה שנהגו שאין נכנסין עד אחר ברכת כה .קפידא אם יהיו בבית הכנסת

 .חשבו עליהם שהם פגומיםכדי שלא י

וץ מבהכ"נ אלא בשעה שקורא חכשהכהנים אינם רוצים לעלות לדוכן, אינם צריכים לשהות : שו"עכתב ה

 נ עד שיגמרו ברכת כהנים. החזן: כהנים, אבל כדי שלא יאמרו שהם פגומים נהגו שלא ליכנס לבהכ"

טעמו כדי שלא יאמרו שהם  וביאר ,שיצאו קודם שמתחילין רצה מרדכיהביא בשם ה )סק"ד(מגן אברהם ה

 .)ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה .פגומים כשלא יעקרו ברצה

. ולמד וונתו על הפסוליםכוהפסולים מדרבנן א"צ לצאת לחוץ דכשהחזן קורא כהנים אין  ב"חכתב ה

אבל מלשון  ,ין עוליםאם א"ל צריכים לעלות דהא עוברים בעשה אם אשמשמע ד )שם( מגן אברהםה

דהא אינו נמנע מצד  ,וכן נראה .א"ל אינו עובר לואפי ם,היה בו א' מן הדברים המעכבי הב"י משמע דאם

הסכים שאינם  )ס"ק יב( מ"בהגם ועוד.  )אות יב( כה"ח, )אות ד( פר"חוכ"כ  .עצמו אלא החכמים מנעוהו

  עוברים בעשה.

שיצאו החוצה קודם  רבה יהאלומ"מ אם אין בבית הכנסת כהנים אחרים אלא רק פסולי דרבנן, מצדד ה

ריכים לצאת, כיון שחכמים צכתב שגם בכה"ג אינם  תמיד עולתה אולם .רעק"ארצה, וכן משמע מדברי 

קורא כי אם לראויים לנשיאת  שהמקרא כהנים טוב שיתן בדעתו שאינו )אות יב( כה"חפסלום. ומ"מ כתב 

 כפים ואין בהם פיסול אפילו מדרבנן.

ם בחינם,  והרי זה דומה לשאר שודאי אין לכהן לבטל את מצות נשיאת כפיביאר  )ד"ה אינם(באור הלכה ה

אפ"ה צריך לעשות בגד של מצות עשה התלוי במעשה, כמו ציצית דלאו חובת גברא אלא חובת מנא, ו

עצמו ממצות  דאפילו פוטר ()לג.ד' כנפות ותלות בה ציצית. ובאמת שזוהי גמרא מפורשת בקידושין 

 חיובא, נאמר על זה 'ויראת מאלהיך'. עשה קודם דלמטי זמן 

 סעיף ה':

 חליצת נעלים קודם ברכת כהנים 

 )מ.(ובסוטה  )לא:(שנינו בראש השנה 

דאין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן, וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן "...

לו רצועה בסנדלו זכאי; מאי טעמא? לאו משום כבוד צבור. אמר רב אשי: לא, התם שמא נפסקה 

 "15והדר אזיל למיקטריה, ואמרי: בן גרושה או בן חלוצה הוא

                                                   
יון שעל כל פנים עולים הם לפרקים, מבואר שאין כאן חשש לעז גמור, כ )פסקים וכתבים סימן כב( ןהדש תרומתבשו"ת  15

 אלא סלסול הוא שנהגו הכהנים בעצמם, כדי שלא יאמרו שהם פגומים.
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ומשמע  ."שלא יעלו הכהנים לדוכן בסנדליהן אלא עומדין יחפין ומתקנות עזראכתב " )יד, ו( רמב"םה

פירש דלא כתב הרמב"ם יחפים  ה"ר מנוחאלא ששצריכים לעלות יחפים לגמרי, גם ללא בתי שוקים. 

 .ל אבל בבתי שוקים יכולים לעמודאלא למעט מנע

דאפילו דמשמע  ב"יהבין הו .רב אשי שרי בבתי שוקיםשלשיטת  ראבי"הכתבו בשם  )פי"ד אות ד(הגה"מ 

אבל סנדלים ומנעלים אף על  ,ויבתי שוקים של עור קאמר דכיון דלית בהו רצועה כי הוו של עור מאי ה

אלא שחזר בו שבתי שוקים עלים. פי שאין בהם רצועות אסור דלא פלוג רבנן וסתם גזרו בכל סנדלים ומנ

 שאינם של עור.  ולא התירו אלא בבתי שוקים ,סנדלים ומנעלים הםשל עור אסור, דבכלל 

קושרים ינם של עור, הרי א דקדק בדברי הגה"מ, כיצד התיר לעלות לדוכן בבתי שוקים אפילוב"י ה

 א           יישב לקשרה. ו אותם ברצועות סמוך לארכובה ואיכא למיחש שמא תפסק אותה רצועה וישב

בהתרת רצועה שקושר  . אבל לאאלא כשנפסקה רצועת סנדלו ,שמא ישב לקשרהשלא חוששים אפשר ד

שאינם הם יחד עם מכנסיים ו כששבתי שוקים שהתירו היינ ב. או בתי שוקיו דלית בה גנאי כולי האי

בתי שוקים שיש חשש ב, ואין חשש כלל לפסיקת רצועה, וקמ"ל שדוקא נקשרים אלא במתנים לבד

וסיים הב"י  .רגליהםשיעלו יחפים ממש בלא שום דבר בשתפסק הרצועה גזר, ותקנתו לא היתה 

שאם ההיתר הוא רק  ,ורל עשדבכל בתי שוקים התירו ובלבד שלא יהיו שהתירוץ הראשון נראה עיקר, 

 .בבתי שוקים ומכנסים יחד הוה ליה לפרושי

ויש מחמירין אם כתב:  רמ"אוהלא יעלו הכהנים לדוכן במנעלים, אבל בבתי שוקים שרי. : שו"עכתב ה

 .)ונהגו להקל בקצת מקומות(, )אגודה פ' הקורא את המגילה(הם של עור 

קושרים ברצועה או סרט וסובר שדוקא כשהבתי שוקים מגיעים רק עד הארכובא  )סק"ה( מגן אברהםה

ל בגד ומחופה עור שרי בכל ונ"ל דש ,אם הם מגיעים עד אציליהם דהם מכנסיים שרייש להחמיר, אבל 

 .)ס"ק יז( מ"בוכ"כ ה ן.עני

 כה"חוכ"כ  בוד.נסת מפני הכשיש להצניע את המנעלים שלא יעמדו בגלוי בבית הכ )ס"ק טו( מ"בכתב ה

 מקום שאין חשש לגניבה. בשיש הנוהגים לחלצם חוץ לבית הכנסת מפני הכבוד, והוא דוקא  )אות ל(

לה ושלא יגע בהם, יכול שיחלצם קודם הנטילה, אך כשאפשר לחלצם לאחר הנטי )שם( מ"בעוד כתב ה

המנעלים תלוי במנהג  ביאר שחילוק המנהגים מתי חולצים את )אות ל( כה"ח לחלצם אחר נטילה.

לצו לאחר הנטילה, אבל אם המקומות אלו נעלים נועלים, אם יש אפשרות לחלצם בלי נגיעה בהם, יח

 בעת החליצה מחוייב לגעת בהם, ודאי שיחלצו קודם לכן.

י כבוד הציבור. והוסיף מפנ שבמגפים שלנו שרגילים לילך בהם בשוק בטיט, אין להקלפרי חדש כתב ה

 מטעם זה.  שלפי טעם זה, גם במנעלים של גמי שלנו ג"כ אינו נכון )ס"ק יח( מ"בה

 

הוא דרך גנאי שאין רגילין בזמן דאין נכון לעלות לדוכן יחף ממש ש ,האחרוניםבשם  )ס"ק יח( מ"בכתב ה

. ומ"מ אם יש כהן שאין לו הגוכן המנ ,אלא יש לילך בפוזמקאות של בגד ,הזה לילך יחף לפני גדולים

 ישא כפיו.שאין למנוע ממנו ל )או"ח ב, לב(משה  אגרותגרביים לרגלו, כתב בשו"ת 
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קשירה, ואין הולכים בהם בטיט?  מה יהא הדין בנעלי בית שלנו העשויות מבד או גומי ואין להם רצועות

 הלכה, )אות כח( כה"חוכ"כ  .סוברים שאין לעלות עמהם לדוכן )תצוה ו( בא"חוה )ב, כח( פנים מאירותה

א לא טעמא דכבוד ציבור ולא כתב להקל בזה, דליכ )סק"ד( מגן גיבוריםה אולם .ועוד )אות טז( ברורה

דסנדל ומנעל הו ודאי זוהנה כתב " )אות יב( ערוך השולחןטעמא דשמא תפסק רצועה בסנדלו. גם ה

ם בהם יש קישורי רצועות נראה שאינו של עור מותר שהרי לגבי ת"ב ויוה"כ לא מקרו מנעל ומיהו אם ג

גבי מנעל אסור דלא פלוג דאסור דזיל בתר טעמא אבל באין בהן רצועות פשיטא דשרי אף על גב דל

הדין יכולים לעלות בנעלי  יקרשמע )הל"ש תפילה י, יא( גרש"ז אוירבךדעת ה". גם רבנן מ"מ אהך לא גזרו

 מנחתו להתיר הכל. ובשו"ת בד לא שרוכים לדוכן, אולם ראוי להחמיר בדבר, משום שקלי הדבר יבוא

להתיר, משום שאין רגילים  כתב שאף שמצד הדין מותר לעלות עמהם לדוכן, אעפ"כ אין )י, יא( יצחק

י בית שאין הולכים עמהם נעלכתב " )אות יד(פסקי תשובות גם ה בכך ומסתכלים עליו, וסיים בצ"ע.

ה, מותר מדינא לעלות עמהם בשווקים וברחובות, ועשויים מבד, גומי וכדו' ואין להם רצועות קשיר

ג דבכל נעל גזרו אפילו אינה לדוכן, אך כבר נהגו להחמיר גם בזה, איבעית אימא משום סברת לא פלו

י אין מצוי שכהן עולה עם על הכהן, שהר של עור, איבעית אימא משום שהדבר גורם להסתכלות הקהל

 ".נעלי בית, אך במקום חולי אפשר להתיר לכתחילה לעלות עמהם לדוכן

 

מת הקור והם נעלים מבד כתב להקל כשאינו יכול לחלוץ מנעליו מח )סימן יא( יחזקאל כנסתבשו"ת 

שא כפיו כשהוא עומד ע"ג קרקע שנכון שי )אות טז(הלכה ברורה . והוסיף ב)אות כט( כה"חוכיוצ"ב. הובא ב

  ולא יעלה לדוכן.

 

כאורה כשאינו עולה לדוכן להאם חובת חליצת נעלים היא רק כשעולים לדוכן, או בכל נשיאת כפים? 

אמנם לענין ראים לציבור. ו נלא שייכים, משום שאין נעלי כבוד הציבור, ושנפסקה רצועה()שני הטעמים 

 ויקראבשו"ת רחיה הכהן רבי יהושע פמנעל שאין לו רצועה אמרינן דלא פלוג חכמים בתקנתם, אך 

ל 'מנעל', וכל המנעלים בכלל כתב שיש לחלק, דלענין מנעל הגזירה היא ע )הל' נשיאת כפים סימן א( משה

ולה לדוכן לא היה מלכתחילה ע, וכל שאינו הגזירה, משא"כ לענין דוכן, אמרינן דבעינן דוקא 'דוכן'

גם בשו"ת ריך לחלוץ מנעליו, צלענין ש"צ שאינו עולה לדוכן שאינו  )ס"ק לב(יפה ללב בתקנה, וכ"פ ה

פסק ש )יד, יא( אליעזר ציץת הסכים בשעת הדחק לדברי היפה ללב. וכן ראיתי בשו" )ב, יג( דעת יחוה

וכים, שלא יעלו לדוכן אלא לחולים או מפונקים שרוצים לישא כפיהם בנעלי בית או בנעלים בלי שר

לב, משום דלא פלוג רבנן, לדחה דברי היפה  )אות קכ( כה"ח אמנםישאו כפיהם כשעומדים על הקרקע. 

)ח"א עמוד  עולםהליכות . וכ"כ בר התחיל בתפילתו כשמנעלים לרגליווכן אינו כבוד לציבור, ורק אם כב

 נעליו.משכן יש לנהוג לכתחילה, שגם אם נושא כפיו ע"ג קרקע צריך לחלוץ  רד(
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 סעיף ו':

 נטילת ידי הכהנים 

 )לט.(שנינו בסוטה 

נאמר: שאו ידיכם קדש וברכו שואמר ר' יהושע בן לוי: כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיו, "

 "את ה'

א את כפיו אלא נוטל את ידיו כיצד, כהן שלא נטל את ידיו לא יש טומאת הידים" )טו, ה( רמב"םכתב ה

שידיו טמאות, כגון שלא כלמד דמשמע שרק  ב"יה". עד הפרק כדרך שמקדשין לעבודה ואחר כך מברך

דע להם שום טומאה, א"צ לחזור נטל ידיו שחרית, צריך ליטול ידיו, אך אם נטל ידיו שחרית ואינו יו

לוכלכות ואינו יודע להן טומאה מואף על פי שאין ידיו כתב " )ו, א(ות ברכות וליטול ידיו. שהרי בהלכ

עוד, שבנשיאת כפים הזכיר 'טומאת ו", וגם כאן היה צריך לכתוב בסגנון זה. לא יאכל עד שיטול שתי ידיו

)הלכות ק פעם אחת ביום רהידים', ומשמע שכשאין טומאה א"צ נטילה. וגם הכהנים במקדש מקדשים 

שיאת כפים אלא סומך על נוכן נוהגים בארץ מצרים שלא ליטול הכהן ידיו בשעת . מקדש ה, ג(ביאת ה

ז"ל הלכה למעשה לפני  ב"םאברהם בן הרמוכתוב בארחות חיים שכתב ה"ר  .הנטילה שנטל ידיו שחרית

ו כהנים וסומך על נטילת ידי אבא מארי ז"ל וזולתו ממורי התורה שכל כהן העומד בתפילה יגש לברכת

 .לק"ש ולתפילה

ומשמע מדבריו שאע"פ שנטל ידיו  ."לפני עלותו לדוכן -שלא נטל ידיו "פירש  )שם ד"ה שלא( רש"י אבל

 )ד"ה כל כהן( תוספותגם מדברי ה .שחרית וידע שהם טהורות צריך לחזור ולנטלם סמוך לעלייתו לדוכן

ועוד,  עולה שכך הבינו מדברי רש"י, דבעינן סמוך ממש. וכן עולה מהפסוק 'שאו ידיכם קודש וברכו'.

, לכן מסתבר שמדובר על נט"י קודם 16שאם מדובר כשלא נטל ידיו, הרי משום דברי תורה צריך ליטול

 נשיאת כפים. 

ם עד הפרק, שהוא חבור היד דיהאף על פי שנטלו הכהנים ידיהם שחרית, חוזרים ונוטלים י: שו"עכתב ה

 .הזרועו

ו נוטל ידיו ובמוסף נוטל מנהג מצרים שבשחרית אינ )א, קמז( רדב"זבשם ה )סק"ו(כתב המגן אברהם 

ו חפץ, יטול גם בשחרית כדי שהירא את דבר ה' ובמצותי )אות לח( כה"חכתב  ומיהו .משום היסח הדעת

 לצאת דעת מרן ודעימיה.

ברכה, ולכן צריך ליטול סמוך שאסור לשהות כדי הילוך כ"ב אמה בין נטילה ל )סק"ט(מגן אברהם כתב ה

ם שא"צ כלל נטילת ידים כתב שסומכים בזה על הפוסקי אליה רבהלרצה והחזן לא יאריך ברצה. וה

באור הלכה פשר. ולכן כתב הדלכתחילה טוב ליזהר בזה במה דא פמ"גכשנטל ידיו שחרית, ומ"מ כתב ה

 .)אות כו( כה ברורההלוכ"כ ב ב לזהר לכתחילה שלא לשוח בין נטילה לברכה.שטו )ד"ה חוזרים(

                                                   
והסיח דעתו, דלד"ת אין צריך ליטול  ולדעת הרמב"ם שדי בנטילת ידים שחרית, ביאר הב"י דנ"מ למי שנטל ידיו שחרית 16
צויים מים, דלק"ש ותפילה מקנח מון שאינו יודע להם שום טומאה מעמידים אותם בחזקת טהרה, או נ"מ למקרה שלא כי

 פיו. כידיו בכל מידי דמנקי, ולנשיאת כפים אם אינו מוצא מים ליטול ידיו אינו נושא 
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ועוד שנוכל לסמוך על  )סק"כ( מ"ב, ה)ח"א כלל לב ס"ח( חיי אדםאם אין לכהן מים ליטול ידיו, כתבו ה

וכ"כ  שיטת הרמב"ם שיוצא בנטילת ידים שחרית, כל שלא הסיח דעתו ויודע שלא נגע במקום מטונף.

 .לו()אות  כה"ח

 בשם )ס"ק כא( מ"בלכן כתב הוהרמב"ם כתב שצריכים הכהנים ליטול ידיהם ככהן המקדש ידיו לעבודה. 

ויהיה עכ"פ  ,משתנים מברייתן האחרונים דאפשר דבעינן דווקא נטילה מכלי וכח גברא ושלא יהיו המים

וכו' מוכח שאין  שבעינן' 'אפשרשע"פ לשון המג"א והמ"ב  )אות כא( פסק"ת. ומ"מ כתב הרביעית מים

פשרותם לקיים מצוה חשובה הדברים הנ"ל לעיכובא, ולכן אם כי ודאי צריכים הכהנים לעשות ככל א

במקום שאין כלי ליטול ידים,  וחביבה כתיקונה וליטול ידיהם בכלי כשר ובמים צלולים, מ"מ אם נמצא

ן אם בשחרית נטל ידיו כהוגן, כשיוכל בשעת הדחק ליטול ידיו ישירות מברז או מכלי פגום וכדו', וכל 

 .ועדים לשתיהוכן באין לו להשיג מים יוכל ליטול ידיו במי פירות ושאר משקים המי

  נטילת ידי הכהן ע"י לוי 

וסף קדושה על קדושה דיליה תנא כהן דבעי לפרסא ידוי בעי ליתמובא " קמו:(פרשת נשא ) זוהרבמדרש ה

יטול קדושה דמיא מן ידוי למאי קדישא דא ליואה דיבעי כהנא  ,דיבעי לקדשא ידוי על ידי דקדישא

את אחיך מטה לוי וכו' שבט  וגם )במדבר יח א(דכתיב וקדשת את הלוים הא אינון קדישין וכתיב בלוים 

דושה על קדושה ולא יטול קאביך כלל מכאן כל כהן דפריס ידוי בעי לאתקדשא ע"י דקדישא ליתוסף 

 . "דלאו קדישאקדושה דמיא מבר נש אחרא 

די הכהנים. וכתב שכן ראוי יאת המקור למנהג שהלוים יוצקים מים על  ב"ימדברי הזוהר הללו למד ה

 לנהוג. 

אבל כך נהגו  ,רחוץ רגליוללא מצינו מי שכתב שצריך  התמיד בעלארחות חיים בשם עוד הביא בשם ה

 דרכי. וכ"כ הלם מי שנהג כןמעו אנו לא ראינוש ב"יכתב ה אך. תורה היאבאלו הארצות ומנהג ישראל 

 .)אות ו( משה

ולא נהגו הלוים ליטול : רמ"אכתב הווקודם לכן יטול הלוי ידיו.  .והלוי יוצק מים על ידיהם: שו"עכתב ה

  ידיהם תחלה, רק סמכו על נטילתן שחרית. 

וא פטר רחם שהוא קדוש על ידו. שיצוק בכור שה מהר"י מוליןאם אין לוי, כיצד ינהגו? כתב הב"ח בשם 

 .א מצינו קדושה האידנאלאבל בכור לאב לבד דמשמע שבכור לאמו דוקא,  )סק"ז( אברהם מגןולמד ה

)הליכות  ש"ז אוירבךגרוכן הורה ה הביא את הדין שאם אין לוי, הבכור יטול ידי הכהנים. )ס"י( גר"זגם ה

, והוסיף על ידי הכהן ולא בכור שעפ"ד הזוהר רק לוי יצוק מים )אות מ( כה"חומ"מ כתב . שלמה פ"י אות ט(

  נראה שסומכים ע"ד הזוהר.ושאע"פ שהפוסקים הביאו את דברי מהר"י מולין, למעשה לא נוהגים כן, 

 הלכהוכ"כ בישראל על ידו.  שטוב שיטול הכהן בעצמו משיציק )ס"ק כב( מ"בואם אין גם בכור, כתב ה

 .)אות כט( ברורה

 

עפ"ד הפוסקים שגם אם הלוי תלמיד חכם והכהן עם הארץ, יש לו ליטול ידי הכהן.  )ס"ק כב( מ"בכתב ה

בשו"ת  אולם וכ"ש אם יש שם כהן אחד ת"ח ושאר הכהנים ע"ה, שמחוייב ליצוק אף על עמי הארץ.
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כתב שבכה"ג שהלוי ת"ח והכהן ע"ה, הרשות ביד הלוי שלא ליצוק מים ע"י  )סימן לט( הלוי יעקבמהר"ר 

סובר שבכל ענין לא יצוק הלוי ת"ח מים על ידי הכהן ע"ה, ואפילו אם יש  )אות ו( פרי חדשהכהנים. וה

דשב ואל תעשה עדיף. וכ"כ  )סק"ג(שם ת"ח כהן אחד, ואדרבה איסור אנמי איכא. וכתב החסד לאלפים 

וז"ל "נראה דלא  )מבוטשאטש( ומ"מ כתב בא"א. )אות כט(הלכה ברורה ו )אות מא( כה"ח, ה, ז()תצו בא"חה

 ".שייך במדינות אלו כלל כי אין בינינו עם הארץ גם באחד מבחינות עם הארץ שנזכר בפלוגתות שבש"ס

)שזהו גדר ם שאין בזמננו דין תלמיד חכם שיודע הלכה בכל מקו )סי' תקמ"ז סק"ח(וגם ידועים דברי המג"א 

דבריו "נראה שגם במדינות אלו הברירה ביד הלוי שלא יצוק על אשל אברהם , אך מ"מ סיים הת"ח דש"ס(

 ידי כהן עם הארץ אם יש ע"י זה חשש פחיתות כבוד התורה הקדושה".

 אברהם מגן. וכ"כ הליטול ידיו נגעו במקום מטונף הגון הואשאם  ב"חלענין נטילת ידי הלויים, כתב ה

ה' יטול ידיו גם במקום שלא  והוסיף כה"ח שהירא את דבר ועוד. )אות מב( כה"ח, )ס"ק כג(מ"ב , )סק"ח(

  נהגו כך הלויים.

 סעיף ז':

 בירך הכהן על הנטילה בשחרית 

לא יחזור ויברך לנשיאת  ,יםומכל מקום אם נטל ידיו שחרית ובירך על נטילת ידבבדה"ב " ב"יכתב ה

ברכים על הנטילה של נשיאת סובר שמ טורה אולם. )אות ד( משה דרכיוכ"כ ה ".כפים דספק ברכות להקל

 כפים.

 וטל ידיו לנשיאת כפים.אם נטל הכהן ידיו שחרית וברך ענ"י, לא יחזור לברך כשנ: שו"עכתב ה

לא נגע במקום מטונף א"צ שכשידיו נקיות  ביאר שיתכן וכוונת מרן היא שדוקא )סק"ט( מגן אברהםה

ולכן כל  ,עשה שלא נהגו כןאבל מה אאך הוסיף " ,בל אם נגע במקום מטונף צריך לברךא ,לברך שנית

 כה"ח, )ס"ק כד( מ"ב". וכ"כ ההמלוכלך םשלא ליגע מקו תחרד ישמור ידיו משעת נטילתו שחריכהן ירא ו

וני אין צריך לברך על נטילה כתב שבכל ג )ס"ק יב(אליה רבה ה אך ועוד. )אות כ( ברורה הלכה, )אות מז(

 זו. 

ברך כשנוטל ידיו לנשיאת כפים, משדוקא אם נטל ידיו שחרית ובירך, שוב אינו  )אות יב(אליה רבה כתב ה

יך לברך עכשיו על הנטילה, צראך אם לא בירך בשחרית, כגון שלא היה לו מים וניקה במידי דמנקי, 

כתב שאף אם  )אות ז( חדש פריה אולם. )אות ח( מרדכי מאמרכ השלנשיאת כפים בעינן דוקא מים. וכ"

שכן נוהגים,  אות מו() כה"חוכתב  ניקה ידיו שחרית במידי דמנקי אינו מברך כשנוטל ידיו לנשיאת כפים.

 .אות כג() ברורה הלכהוכ"פ בואף שיש ס"ס לברך, קי"ל שאומרים סב"ל גם בכה"ג. 

 סעיף ח':

 'עקירת הרגלים ב'רצה 

 )לח:(שנינו בסוטה 

שוב אינו עולה, שנאמר: וישא אהרן את  -ואמר ר' יהושע בן לוי: כל כהן שאינו עולה בעבודה "

ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, מה להלן בעבודה, אף כאן בעבודה. 
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הו, ממטא לא הוה איני? והא ר' אמי ורבי אסי סלקי! רבי אמי ורבי אסי מעיקרא הוו עקרי כרעיי

עולה, ותנן  -מטו התם, וכדתני ר' אושעיא: לא שנו אלא שלא עקר את רגליו, אבל עקר את רגליו 

רשאי, והוינן בה: הא לא עקר! אלא דנד פורתא,  -נמי: אם הבטחתו שנושא את כפיו וחוזר לתפלתו 

 "הכא נמי דעקר פורתא

דוכן, ואף אם לא יגיע שם לר ממקומו לעלות כשמתחיל ש"צ: רצה, כל כהן שבבהכ"נ נעק: שו"עכתב ה

 עלה.יעד שיסיים ש"צ רצה, שפיר דמי; אבל אם לא עקר רגליו ברצה, שוב לא 

עקר רגליו ברצה שוב לא  , אפ"ה אם לאכגון שהיה מתפלל ,היה אנוס לואפיש )ב, תקטז(רדב"ז כתב ה

 )אות ל( ברורה הלכה, אות נג() כה"ח, )ס"ק כט( מ"ב, )סק"י(מגן אברהם . וכ"כ הואם עלה לא ירד יעלה,

  . ועוד

ו לא חשיבא עקירת רגלים. שעקירת רגלים מביתו לבוא לבית הכנסת לישא כפי )שם(רדב"ז עוד כתב ה

ביתו לבוא לבית הכנסת לעלות סוברים שאם עקר רגליו מ )ח"א כלל לב סי"ג(חיי אדם וה )סי"ג( גר"זה אך

 דרך החייםכתב ה אמנם .ועוד נד( )אות כה"ח, )ס"ק כח( מ"בוכ"נ דעת ה לדוכן, עקירה זו מועלת, ועולה.

 .מקרי עקירה ,אם ביתו סמוך לבית הכנסת ועקר לילךרק ש

, שאז ראוי לעלות לדוכן, ועוד שעיקר העקירה מקרי רק לאחר שנטל ידיו רבה אליה, פרישהכתבו ה

מקום הדוכן. ובדיעבד אם לא נטל לולכן יעקרו רגליהם ליטול קודם 'רצה', וב'רצה' יעקרו רגליהם לילך 

', אעפ"כ יעקור ב'רצה' לילך למקום ידיו קודם 'רצה', ואם ילך ליטול ידיו יסים השליח ציבור ברכת 'רצה

 .)ס"ק כז( מ"ב. וכ"כ האין זה חשיב 'עקירה'()אך לא יעקור רגליו כדי לילך ליטול ידיו, ד כן, ואח"כ יטול ידיו שםהדו

טילת ידיו, כאשר ארע שהשליח דמכיון שהעקירה צריכה להיות דווקא לדוכן ולא לנ )ס"ק כח(מ"ב כתב ה

לתו עד שיבואו, דחיישינן שמא תפיציבור הגיע ל'רצה' והכהנים עדיין לא הגיעו להיכל, ממתין הש"צ ב

 עדין לא עקרו רגליהם ממקום הרחיצה לילך לצד הדוכן. 

 סעיף ט':

 אמירת 'יהי רצון' קודם ברכת כהנים 

  )לט.( שנינו בסוטה

עמך  זו שצויתנו לברך את כי עקר כרעיה מאי אמר? יהי רצון מלפניך ה' אלהינו, שתהא ברכה"

 "ישראל לא יהא בה מכשול ועון

 . )יד, יב( רמב"םהוכ"כ  הביאו גמרא זו להלכה. סי' כג(שם פ"ד )רא"ש וה טז.(מגילה )רי"ף ה

מע משד ב"ילמד הו ".ק והוא מחזיר פניו כלפי תיבה מאי אמרבעבודה למיס -וכי עקר כרעיה " "ירשופי

בסדר נשיאת כפים עוקר רגליו  ור()לט: ד"ה לעקשם  "כוכ ,מדבריו שאינו אומר תפילה זו עד שמגיע לדוכן

טז. מגילה ) ר"ןוה לט. ד"ה וכי מהדר( סוטה) תוספותה , וכ"כממקומו ובא לפני התיבה ומתפלל יהי רצון וכו'

 אך הטור והרמב"ם העתיקו לשון הגמ'. ,בשמו ד"ה וכתב רש"י(

 .הציבור של הודאה מפי שמאריכין בתפילה זו עד שיכלה אמן רש"יוהר"ן בשם  'וכתבו עוד התוס
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כהנים רגליהם  ני התיבה, וכ"כ הב"י()רש"י ותוספות ור"ן כתבו דלא יאמר אותו עד עמדו לפכשעוקרים : שו"עכתב ה

צויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שתהא ברכה זו שיהי רצון מלפניך יי' אלהינו לעלות לדוכן, אומרים: 

שיכלה אמן של הודאה מפי  תפלה זו עדשלמה, ולא יהא בה מכשול ועון מעתה ועד עולם; ומאריכים ב

 הצבור.

 ,היא לברך את ישראל ע"י הכהנים דכיון שגזירת מלך ,וענין ברכה זו נ"לביאר " )אות יז(ערוך השולחן ה

לזה מתפללים שתהא  ,רכהא"כ אם הכהנים יש להם מעשים רעים אינם כדאים שבאמצעיותם תושפע הב

 ".ברכה שלימה בלי מכשול ועון כענין ואל יעכב חטא ועון את תפלתינו

דוקא בימיהם שעקרו ברצה ואמרו  סובר שכל הנידון מתי לומר את ה'יהי רצון' הוא )ס"ק יא(מגן אברהם ה

ל מתחיל רצה פשיטא שצ"שאבל עכשיו שעומדין על הדוכן בשעה  ,מודים בדרך הליכתן ואח"כ יה"ר

, )אות נז( כה"ח, )סק"ל( מ"ב"כ הוכ .מודים עם הש"ץ ואח"כ אומר יה"ר כדי שיסיים אותו עם הש"ץ התחיל

 .)אות לה( ברורה הלכה

כדי  ת'ולך נאה להודו'ם הש"ץ אלא עד שיסיי ,לאו דוקא ש'אמן של הודאה' )ס"ק יב( מגן אברהםביאר ה

 השולחן ערוךה 'וכן עמא דבר'. , והוסיף)אות נט( כה"ח, )ס"ק לא( מ"בוכ"כ ה .שיענו הקהל אמן על שתיהן

ים כפים רק ביום טוב ואומרים מפני שאנו אין נושאכתב טעם אחר מדוע נהגו כדברי המג"א, " )אות יז(

ואם יתחילו מיד בעמדם על  ',וכו' אבינו מלכנו זכור רחמיך'ובר"ה ויוה"כ יש עוד תפלת  ',והערב'תפלת 

 ".ים הוי הפסקדמוד ,ועוד .ם ברכת הודאה ולכן מתחילין אח"כהדוכן יסיימו הרבה קוד

 )אות יט( אליה רבהתב הכתב הטעם כדי שיוכל לסמוך לה הברכה של ברכת כהנים, וכ לבושה אולם

 .)אות יב(מאמר מרדכי השנראה לו עיקר כטעם הלבוש, ולכן נכון שיאריך עד שיכלה אמן. וכ"כ 

 סעיף י':

 ת כהניםעמידה על הדוכן קודם ברכ 

ניהם להיכל ואחוריהם כלפי העם ועומדים שם פ ...כיצד היא נשיאת כפים בגבולין" )יד, ג( רמב"םכתב ה

 )שם ד"ה וכי עקר( רש"ימדברי  וכ"נ ".ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם עד שישלים שליח ציבור ההודאה

כי מהדר אפיה 'כדמשמע ממה שכתב )ל' ". ולדבריו 'תיבה' היינו 'היכוהוא מחזיר פניו כלפי תיבה מאי אמר"

 .(מר ברכותיו מחזיר פניו לצד התיבהכשגו -' מציבורא

צבעותיהם כפופים לתוך עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל ואחוריהם כלפי העם, וא :שו"עכתב ה

 .כפיהם, עד שש"צ מסיים מודים

כתב בשם  )הגה"ט(ום, היכן יעמדו הכהנים? הכנסת הגדולה כאשר ההיכל קבוע בצד צפון או בצד דר

 פרישאעפ"כ יעמדו הכהנים בצד מזרח, כדי שיהיו פניהם כלפי השליח ציבור. וכ"כ ה ר"ש חקאן הלויה

שאף במקרה כזה עומדים  מנהג בקושטא, הכנה"ג הביא שהמנגד, אלא שכתב שלא נהגו כן. )אות י( חדש

הביא הדעות  )ס"ק לז( מ"ב. ה)אות יח(גר"ז . וכ"פ ה)ס"ק טו(הכהנים לפני ההיכל. וכן הובא במגן אברהם 

 ,הלא התורה הזהירה פנים של רוב הציבור ,ובאמת לא אביןכתב " )אות יט( השולחן ערוךה ולא הכריע.

ודע שעיקר עמידת הכהנים הוא  ,רו פניהםוא"כ הדבר פשוט שבמקום שרוב הציבור עומדים לשם יחזי

 ...".וכמו בבהמ"ק שעמדו במקום מיוחד על הדוכן ,אצל ארון הקדש וזהו מקום הדוכן
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 קריאת 'כהנים' קודם ברכת כהנים 

 )לח.(שנינו בסוטה 

נגד כנים, אתה אומר: פנים כנגד פנים, או אינו אלא פנים פנים כנגד פ -תניא אידך: כה תברכו "

הנים, ולא' אינו כלשנים קורא  אמר אביי, נקטינן:... ת"ל: אמור להם, כאדם האומר לחבירועורף? 

 "קורא כהן, שנא': אמור להם, לשנים

 כהנים לברך שליח צבור כשגמר ברכת הודאה קורא אותן כשיש שם שני -לשנים קורא כהנים : רש"יופ

קמן יהי רצון מלפניך שתהא לא אמרינן כהנים והן הופכין פניהן שהיו הפוכין לצד התיבה להתפלל דה

 פקא לן ששליח צבור מזהיר אותן לברך.מקרא דלהם נ -אמור להם  ברכה זו כו'.

יח ציבור מקרא אותו מלה אם היה הכהן המברך אחד מתחיל לברך מעצמו, ושל" )יד, ח( רמב"םכתב ה

 רבנוגם  ".ואומר להם כהנים בורהיו שנים או יותר אינן מתחילין לברך עד שיקרא להם שליח צי ...מלה

 הם' משמע דווקא לרבים.סובר שיש להקרות רק לרבים ולא לכהן יחיד, משום שנאמר 'אמור ל פרץ

אם היו שנים  ,חד אומר כהןארב נחמן בר יעקב אמר אם היה כהן מובא " )ברכות ה, ד( ירושלמיב אמנם

". אך כתבו המפרשים לא לשבטשאינו קורא א ,אמר רב חסדא אפילו כהן אחד אומר כהנים .אומר כהנים

כתב שהמנהג להקרות ליחיד,  )סימן קיד( סמ"קגם השאנו נוקטים כפשט הבבלי שלאחד אינו קורא כלל. 

 .מנהגכתב דעמא דבר להקרות אף ליחיד וכן פשט ה עשין כ ק"ג ע"ד() סמ"גוגם ה

כל כהן שאינו עולה לדוכן ' ברי הגמ'סובר שמד טו:(מגילה ) ר"ןהאימתי קורא השליח ציבור 'כהנים'? 

ילת ברכת העבודה, שהרי שקריאת הש"צ 'כהנים' הוא בתחמשמע לכאורה  ',בעבודה שוב אינו עולה

ולאחר ברכת  ,ליהם בעבודהשהם עוקרים רגליהם מא )שם( פירש רש"י אבל .מאותה שעה צריכים לעלות

 .וכן נהגו ח( -ד ה"ג )פי" רמב"םמה, וכ"נ טור. וכ"כ ההודאה קורא אותם שליח ציבור כהנים

 ואם הוא א', אינו קורא לו, אלא הוא מעצמו מחזיר פניו.: שו"עכתב ה

ים הוא קטן, אינו קורא שאם אחד משני הכהנ סימן סד(ח"א ) מבי"טבשם ה )ס"ק יג(כתב המגן אברהם 

ם ששב ואל תעשה עדיף כדי משו )אות סד( כה"ח, )תצוה, יג( בא"ח, )אות ח( חסד לאלפיםוכ"כ ה כהנים.

אם יש קטן שהגיע לחינוך סובר ש )אות יג( חדש פריה אך .)אות לז( ברורה הלכה. וכ"כ בשלא להפסיק

הש"צ אומר 'אלוהינו', ורק שיאמר שלפי מנהגנו ש )ס"ק לח( מ"בהומיהו כתב  יחד עם הגדול, קורא כהנים.

, שגם אם אליה רבהלכן כתב הוהוא מעין התפילה. 'כהנים' בקול רם, לא אכפת לן כלל, דליכא הפסק ו

 געור בו, דאין שום הפסק בזה.  ל, אם אמר הש"צ 'כהנים' אין )אפילו בלא קטן נוסף(יש רק כהן אחד בלבד 

 ?'מי אומר 'כהנים 

 נחלקו הראשונים מי הוא זה הקורא לכהנים קודם ברכת כהנים: 

דחשיב הפסקה לתפלה סובר שהשליח ציבור לא יקרא לכהנים לדוכן,  )תוספות ברכות לד. ד"ה לא יענה( ר"ת

מלמד  - 'אמור להם' )פרשת נשא( . והביאו שכן מובא בספריאלא אחד מבני הקהל קוראם ,אם קוראם

. מגילה סי' יזברכות פ"ה ) רא"שוה )סי' קט( מרדכיהכ"כ ו .וחזן לאו היינו שליח צבור ,שהחזן אומר להם אמרו
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לשנים קורא החזן כהנים אבל שליח ציבור המפסיק ר"ח שכן כתוב בפירוש  )מגילה שם(א"ש וכתב הר .(שם

  .אבל מה ששליח ציבור אומר התיבות של ברכת כהנים לא חשיב הפסק ,עבירה היא בידו

מיד ק, שדווקא בימיהם, שהביאו שיש המבארים שגם לדעת ר"ת אינו חשיב להפס )שם( תוספותה אמנם

אבל עכשיו שהורגלו  הפסק,, ולכן חשיב להודאה לא היו אומרים או"א ברכנו בברכהכשסיימו ברכת 

דלא חשיבא  לאחר ברכת כהנים אין זו הפסק דלא גרע מעניית אמן ,בלשון ברכה ותפלה 'אלהינו'לומר 

אלהינו ואלהי ה אומר 'שכשהיה ש"צ הי )תשב"ץ סימן קצח(מהר"ם מרוטנבורג וכן היה מנהג  ק.הפס

היו שנים או יותר אינן מתחילין " ()יד, ח רמב"ם. וכ"כ הבלחש עד כהנים ואומר כהנים בקול רם 'אבותינו

 ".לברך עד שיקרא להם שליח ציבור ואומר להם כהנים

א כאשר אין כהנים שנושאים אך הקשו על מהר"ם, הרי לא נתקן לומר 'אלוהינו ואלוהי אבותינו' אל

 הובא בהגה"מ פי"ד מהל' תפילה()בשם ר"ת כתב ה"ר פרץ ג. גם כפיהם, והודה ואמר שחזר בו מאותו מנה

 שאין שליח ציבור אומר אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה וכו'. 

הינו ואלהי וכו'; ולא יאמר אל :רמ"אוכתב ה: כהנים. )הש"צ(ואז אם הם שנים קורא להם ... :שו"עכתב ה

וחוזר ואומר:  ם ר"י ור"מ מרוטנבורג()טור בשוי"א שאומרים אותו בלחש עד מלת כהנים, ואז יאמרו בקול רם 

 .פניהם כלפי העם ומחזירים: שו"עכתב ה .)וכן נוהגין במדינות אלו(עם קדושך כאמור, בלחש, 

ואלוהי אבותינו', משום  לא אומר 'אלוהינו ביאר שאם הכהנים נושאים כפיהם, הש"צ )סק"ה( ט"זה

ר להקשות על טעם זה, כתב שאפש )אות סח( כה"ח. שהכהנים הם אומרים הברכות ולמה יאמרם הש"ץ

ותו, נ"ל דס"ל יהיה בקשת די"ל שמבקשים מהשי"ת שיסכים לברכת כהנים, וביאר את טעם האומרים א

, דמכיון שכשאין הכהנים רחמים מהכהנים ומהש"צ ומה יש הפסד בזה, והמרובה משובח. ועוד נראה

 שיב להפסק.חם אינו נושאים כפיהם אומרים אותו ולא חשיב להפסק, גם כשנושאים כפי

 מו ישראל 'באהבה'לברך את ע 

יכול  חדואין א ,ביחד תן לעלושני כהנים השונאים זה את זה מותריש )סימן יב( מינץ מהר"םכתב בשו"ת 

לח: שייתה הו"א לומר, שעל אחד אין  )ביאר בשער הציון לומר לחבירו עלה אתה בשחרית ואני במוסף או איפכא

מצות עשה, קמ"ל דלא  דעי"ז מקיים עולה עם כהן נוסף הרי הוא מהנהו במה שהוא ג"כ עולה, חיוב נשיאת כפים, וכאשר

, )שם( מגן אברהם. וכ"כ הניהםכי יכול לומר אני רוצה לברך בש מיקרי הנאה, שהרי מצוות לאו להנות ניתנו(

 .)אות סה( כה"ח, )ס"ק לז( מ"ב

אים אותו או הוא שונא את שכהן שהציבור שונ :()פרשת נשא ח"ג דף קמז זוהרבשם ה )ס"ק לז(כתב המ"ב 

צה', אם אינו יכול לכוף את יצרו הציבור, סכנה הוא לכהן אם ישא כפיו. ולכן יצא מבית הכנסת קודם 'ר

, )סעיף יט( גר"ז'. וכן מובא בולהסיר השנאה מליבו. וכל זה תקנו בברכה 'לברך את עמו ישראל באהבה

 ועוד.  )הגהות הטור( אהרון יד

יש לדעת כי צריך להתיישב הרבה לפני החלטה שהכהן אינו ראוי לישא כפיו ש )אות לו( פסק"תכתב האך 

בגלל שנאה, כי מצינו בתשובותיהם של גדולי הפוסקים עובדות בכהנים שהיו עזי פנים ואינם מקובלים 

ומ"מ הורו שיש  על הציבור וגם אופנים שזלזל כהן והתל בבית דין ולא רצה לקבל עליו פסק דין וכו',

לו לישא כפיו, ובפרט אם השנאה הוא מחמת עבירות שבין אדם למקום באופן שמותר לשנאותו עפ"י 
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"כהן עז פנים שהתל בב"ד דשם  (מט מןאו"ח סי) מהר"י אסאדעיין שו"ת  .)וממילא אין כאן שנאה אישית(תורה 

בתורה", ועיי"ש שאחר שהסכים ולא רצה לקבל עליו פסק דין, והקהל עשו תקנה שלא לקרותו ראשון 

 דעתשלא לקרותו ראשון מ"מ "מצוה דאורייתא המוטלת עליו לישא כפיו אין למנוע ממנו", ובשו"ת 

"כהן עז פנים שונא לקהילה" וכו' ומסיק שאין למחות בידו לעלות  (יג מןלגאב"ד פרשבורג זצ"ל ח"א סי) סופר

סקס"ז בשם מהריב"ל "בכהן רע מעללים ובליעל ובפרט עם כהנים אחרים, ומסתייע גם בדברי הבה"ט 

 ועז פנים לכו"ע אין מונעים ממנו".

 סעיף יא':

 'ברכת 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרון 

 )לט. מ.(שנינו בסוטה 

הרן וצונו לברך את עמו מאי מברך? אמר רבי זירא אמר רב חסדא: אשר קדשנו בקדושתו של א"

הנים פניהם כלפי העם כאמר ר' יצחק: לעולם תהא אימת צבור עליך, שהרי  ...ישראל באהבה

 "ואחוריהם כלפי שכינה

של אהרן וצונו לברך את עמו  כשמחזירין פניהם כלפי העם, מברכין: אשר קדשנו בקדושתו :שו"עכתב ה

 ישראל באהבה.

יענו אחריו אמן. מפני עו ושיברכו כל הכהנים יחד, ולא יברך אחד והשאר ישמ )א, קפ( מבי"טכתב ה

 ועוד. א()אות מ ברורה הלכה, )ס"ק מא( מ"ב, )ס"ק יז( אברהם מגןהטירוף. וכ"כ ה

ם עדיין להיכל או שפניהם נחלקו הפוסקים מתי מברכים הכהנים את ברכת 'אשר קדשנו' האם כשפניה

, ואחר כך מחזיר ...ם מברך ברוךוקודם שיחזיר פניו לברך את העכתב " )יד, יב( רמב"םכבר כלפי העם: ה

 ועוד.  ין כ()עש סמ"ג, )סידור, עמוד צה( רס"ג", וכ"כ הפניו לציבור ומתחיל לברכם

דייק מדברי שכנה"ג . והכתב שלאחר שמחזירים פניהם כלפי העם מברכים )סוטה לט.( מאירי, המנגד

אליה ב"ם והרוקח על הרמ הטוש"ע שכך סוברים, אלא שנהגו כרמב"ם וגדול כח המנהג. אולם המעשה

 וברים כך וכן מסתבר. סכתבו שגם בדעת הטוש"ע יש לפרש כרמב"ם, ורוב הפוסקים  )אות כה( רבה

. )סעיף יז( גר"זברכים. וכ"כ המכתב שמנהגם כטור שמזירים פניהם תחילה ואחי"כ  )א"א יז( פרי מגדיםה

באמצע הברכה, וכן יהם כתב שהעיקר כרמב"ם, אך ראה שהמנהג הוא להפוך פנ )אות יא( חדש פריה

 פירש בדעת הטוש"ע. 

יינו כשמתחילים הברכה בעוד הביא מחלוקת זו, וכתב שהמדקדקים יוצאים ידי שניהם, וה )סק"מ( מ"בה

ביאר  )אות ט( ברכי יוסףים. השפניהם כלפי ההיכל, ותוך כדי הברכה מחזירים פניהם כלפי העם וגומר

כים פניהם וממשיכים 'וציוונו תו של אהרון', ואז הופשבעודם כלפי ההיכל אומרים 'אשר קדשנו בקדוש

 ועוד. ב()אות מ ברורה הלכה, )ס"ק טז( מרדכי מאמר, )אות עג( כה"חוכ"כ  לברך'.

וכן המנהג  .ח"כ מברכיםמחזירים פניהם כלפי העם ואכתב שלדעת הטוש"ע  )אות כ( ערוך השולחןה

וזה  ,ירים פניהם כלפי העםויש שמתחילים הברכה כשפניהם כלפי ההיכל ובאמצע הברכה מחז ,אצלינו

 .והמנהג הפשוט כדברי הטור והש"ע .ודאי תמוה
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 סעיף יב':

 הגבהת ופשיטת הידים וחלוקת האצבעות 

 ".ל גבי ראשיהןע -מקדש במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן, וב" )לח.(שנינו בסוטה 

הם מפני שמברכין את למעלה מראשי -ובמקדש . פני שצריך נשיאות כפיםמ -כנגד כתפותיהם : "ירשופ

 העם בשם המפורש ושכינה למעלה מקשרי אצבעותיהם.

' וישא אהרן את ידיו'דכתיב כ ,ויש להגביה הימנית קצת למעלה מן השמאלית אות ג(פי"ד ) "מהגהכתבו 

 זוהר. וכתב בבדה"ב שכן מובא בקבלהוכן ראוי על פי ה ',ידיו אמונהויהי ' )שמות יז יב(וכן  .ידו כתיב -

 .)פרשת נשא דף קמו.(

)מגילה פ"ד סימן  רא"שתב הכ. אמצינו בראשונים כמה טעמים לחלוקת אצבעות הכהנים בנישאת כפים: 

 ינה למעלה מראשיהן ומציץוחולקין אצבעותיהם ע"פ המדרש מציץ מן החרכים ששכ" טורוהביאו ה כא(

' אצבעות אויר אחד בין אצבע מבין חרכי אצבעותיהם. ומכוונין לעשות ה' אוירים בין ב' אצבעות לב

שלא מצינו  ראבי"הבשם כתב  תטז(ת)סי'  רדכי. המב ".לגודל ובין גודל לגודל לקיים מציץ מן ה' חרכים

ו, ואם ניקח את הוי"ו וניתן בתלמוד מקור לפתיחת אצבעות הכהנים, אך דרשו שמילת 'אמור' מלא וי"

 שבלי. גותיהם כעין חלונות. אותה בתוך 'כה' יהיה 'כוה' שפירושו חלון, לכן הכהנים מחלקים אצבע

. עוד ד .הם מתחלחליםילו כא ,שפתיחת האצבעות הוא סימן שאימת שכינה עליהםהביא  )סי' כג( הלקט

ם ואינם צריכים לתת סימן שהרי הש"צ מקרא אות שכל אמצע היא סימן לפסוק, אך דחאו הב"י, הביא

 שלא יטעו.

)צרור החיים מהד' י צרורות ב "כז"ל שיש מקומות שנהגו לעשות באצבעותיהם שדי וכ מהר"י אבוהב כתב

  .אינו בתלמודשכלל לפי כיר דבר זה לא הז רמב"םה אבל .ר"תבשם  ם עמ' יז( -

מעלה מהשמאלית, ופושטים למגביהים ידיהם כנגד כתפותיהם, ומגביהים יד ימנית קצת  :שו"עכתב ה

ת לב' אצבעות אויר אחד; ובין ידיהם וחולקים אצבעותיהם ומכוונים לעשות ה' אוירים: בין ב' אצבעו

נגד הארץ ואחורי ידיהם כנגד ככפיהם אצבע לגודל; ובין גודל לגודל. ופורשים כפיהם, כדי שיהא תוך 

 .)אורחות חיים( השמים

"מ צריך ליזהר שיניח מ ,הימניתבשם המהרי"ל שאע"פ שמגביהים קצת הביא  )ס"ק יט( מגן אברהםה

 .)ס"ק כג( מ"בוכ"כ ה .םדי שלא ישבר החלון דבעי' ה' כויאצבע הימין על השמאל שלא יתפרדו כ

שו"ע ומג"א ושאר פוסקים: פושט  .אהשיטות השונות:  כפיים עפ"י אופן נשיאתסיכם  )אות לח( פסק"תה

יהיה בקו ישר  )דהיינו כל חלקי היד, הזרוע והאמה וכף היד והאצבעות(זרועותיו לפניו באופן שכל אורך היד 

במור  יעב"ץ)כ"כ ה אל מול הכתפיים, או למעלה מכך אל מול העינים והמצח )והיינו שלא יקפל את מרפקו(

, ויד ימנית תהיה גבוהה במקצת מיד שמאלית, ויחלק אצבעותיו באופן שיחבר את הזרת עם וקציעה(

הקמיצה, והאמה עם האצבע, ומניח אויר בין הקמיצה והאמה, וכמו"כ מפריד את האגודל מהאצבע, 

ל השמאלי ומחבר את שני האגודלים של שני הידים באופן שיגעו זה בזה, אגודל ימין קצת גבוה מאגוד

, אך לא ישכיב את אגודל ימין על אגודל שמאל בולט מעבר לאגודל שמאל, )וכנ"ל שיד ימין מוגבהת יותר(

ולא ירים אצבעותיו לא לכיוון מעלה ולא לכיוון מטה אלא בקו ישר עם כל אורך ידו וכך נמצא תוך כפיו 
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כ"ה בסידורי האר"י ) ז"לאר"י והה"ק זומנהג המקובלים עפ"י ה .ב .17כנגד הקרקע ואחורי כפיו כנגד השמים

פושט  :(ז"ל, ובס' נגיד ומצוה דצריך ליזהר בזה ושכן נהגו הכהנים בבית המקדש, וגם היעב"ץ במור וקציעה כותב לנהוג כן

ובשיפוע כלפי מעלה  )דהיינו שלא יקפל את מרפקו(זרועותיו לפניו באופן שכל אורך היד יהיה פרוש לפניו 

יהיו גבוהים מכתפיו ויהיו נגד עיניו ומצחו, ויהיו אצבעותיו זקופים מעט כלפי מעלה, באופן שכפות ידיו 

אצבעותיו זה מזה, וכן יהיו הידים נפרדים לגמרי זה מזה ולא יגעו האגודלים של שני הידים  כלויפריד 

מישב דעת המקובלים עם דעת הפוסקים דזרועות הידים יהיו נגד הכתפיים,  (זע ק"ס) כה"חוב זה בזה כלל.

 :(ח"ב הל' נשי"כ פ"ח) לציון אורובשו"ת  (וסק"פ)שם.  כה"ח .גוהאמה וכף היד יתנשאו למעלה נגד הראש. 

, משוכים ללפניו, והאצבעות פרודים לגמרי זה )ע"י קיפול היד במרפק(להרים את הידים משני צדדי הראש 

ויש העושים גם  ה, זקופים לגמרי כלפי מעלה, ותוך כפיו כלפי הראש ואחורי כפיו כלפי אויר העולם.מז

 מנוח רבנווכתב בזה פשרה ומטין את כפות הידים מעט לעבר הקרקע ומעט לעבר הראש ראה תמונה. 

 .()אות מח הלכה ברורהדמכיון שאין לדבר עיקר בתלמוד כל אחד יעשה כמנהגו. וכ"כ ב )יד, ג(

 'חציצת רצועות התפילין/תחבושת/פלסטר וכד 

לין, והרב המחבר כתב שאע"פ שראוי לא לחלוץ את התפי מהר"י הכהןבשם  )א, ב( יוסף מטהכתב בשו"ת 

שאין  )ה, יח(עיקרי הד"ט תב שאין ברצועות התפילין משום חציצה, יפה כח המנהג שנהגו לחולצן. וכ

רו או ידו לבגדיו או לכלי שרת לדמות לדיני חציצה בלולב ובגדי כהונה, ששם יש לחוש לחציצה בין בש

חוצו הרצועות בינו לבין יאו לקדשים וכו', אבל בנשיאת כפים שאינו נוטל דבר בידו לאיזה דבר 

יהיו כרוכים על טוב יותר ש כתב שלא שייך איסור חציצה בזה, ואדרבה )אות פא( כה"חאצבעותיו. גם 

)ח"ח או"ח ס"ס  אומר יביעשו"ת בוכ"כ  האצבע בזמן נשיאת כפים, כיון שיש בכריכות אלו טעם ע"פ הסוד.

 לעניין תחבושת שע"י הכהן, שלא שייך בזה חציצה. יג(

 ,בתפלה של ידמובא "זה שאמרו הגאונים שאין חייב הכהן  )שערי תשובה סימן יא( גאוניםבשו"ת ה אולם

ואלו היה הדבר כמו שהם אומרים לא  ,ברים שלא אמרו כן אלא משום שהוא פורש את כפיונראין הד

ואין אנו צריכין לכל כך שיכול  ,היה פטור אלא בשעת נשיאות כפים שהעוסק במצוה פטור מן המצוה

כתב שודאי  )אות מט( הלכה ברורהב. "הוא להסיר את הרצועה מעל אצבעותיו ויחזיר אותה אחר הברכה

הכהנים להסיר רצועות התפילין כדי שיוכלו לחלוק האצבעות  יש לחוש לדבריהם להחמיר. וכן מנהג

                                                   
וז"ל "ואני ראיתי  שכנה"גשם ונה ב. ס' עטרת פז בשם ס' כתר כהא. עוד מסורות שונות בצורת חלוקת האצבעות: 180 17

שהאויר שבין שני הידים הוא אחד  להרב רבי דוד הכהן שלא היה מחבר הידים אלא זו לבד וזו לבד. ונראה שהוא סובר
, כי לדבריו המג"א שכותב שיגעו האגודלים )ולדברי השו"ע הרב סעי' כ' זוהי שיטת הטור והשו"עמהחרכים, וכן המנהג" עכ"ל 

י שנראה מלשון הפוסקים שצריך לעשות "כתבתי בחיבור )דיני נשי"כ אות כ"ד( יעב"ץ. בסידור ב השו"ע(זה בזה חולק על 
, אלא כל החמש אוירים י דברי המג"א()פירוש, שלא יהיה אחד מהאוירים לצד הגוף )כפחמש אוירים בחילוק אצבעות בשוה 

עשות האויר ע"י הפרדת ראשי הגודלין גודל צריכים ליהיו לצד ראשי האצבעות לצד הציבור המתברך(, דהיינו בין גודל ל
נים נתפשט מנהג זה בקרב הרבה משפחות ומקובץ יחד בעיקרן", ומסיים היעב"ץ זצ"ל "וצ"ע שלא נהגו כן", ובדורות האחרו

רי"א לאנדא )להג ישראל בית. בשו"ת גוג כן. כהונה, וכנראה בזכות סידור דרך החיים וקיצור שו"ע סי' ק' סעי' ט' שכתבו לנה
נו"נ לקונטרס  ר ארחות חיים החדש()מחבסי' י"ח מביא ששמע מיו"ח של הגר"נ כהנא מספינקא זצ"ל  זצ"ל אב"ד עדעלין(

ים זה בזה וגם ראשי ב' האצבעות שהוא נוהג עפ"י קבלה מאביו ואבי אביו לחבר את האגודל )אחי הקצוה"ח(הספיקות 
לשון המהרי"ל שממנו דברי המג"א ה, ועיי"ש שמביא אסמכתא להנהגה זו משל ימין ושמאל נוגעים זה בז )אצבע ואמה(

 יב"ץ.]ושמעתי שיש נוהגים כן בחיבור ב' האצבעות, אך האגודלים מחוברים כפי שיטת הע
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מנהגי ) ארץ החייםשכן נהוג כיום, וכ"ה בספר  (פ"ד סעי' מה)ברכה המשולשת הכ"כ בספר  כהוגן וכהלכה.

 .(והוא עפ"י האשכול הל' תפילין סי' ל' ועו"ס .א"י

 סעיף יג':

 יבות לכהניםהקראת הת 

 ר"ןהם עונים אחריו. וכ"כ הששליח ציבור מקרא את הכהנים מתיבת 'יברכך' מילה במילה ו טורכתב ה

וכל שכן  רא אותם הש"צ,, מקאפילו בתיבה ראשונה דליכא למיחש לטעותש )מגילה טו: ד"ה אין הקורא(

 .באידך עד שיכלה דבור מפי הקורא

עוד  ".ותם מלה מלה והם עוניןן יברכך, ושליח ציבור מקרא אומתחילי כתב "... )יד, ג(רמב"ם ה אולם

ליח ציבור ואומר להם כהנים היו שנים או יותר אינן מתחילין לברך עד שיקרא להם ש" )שם ה"ח(כתב 

ואע"פ שכתב הב"י  ,א אותהמשמע שתיבת יברכך אין שליח ציבור מקרו ",והם עונין ואומרים יברכך

 ,בור מקרא אותם מלה במלהוכיצד הן מתחילין ששליח צי ,מתחילין יברכך :שאפשר לפרש דהכי קאמר

שווה לשאר הראשונים, וכן משום  )והוסיף הב"י שכן היה נכון לפרש כדי שדעתו תהיה ומלת יברכך בכלל ההקראה

צבור, ואח"כ ברכך, ומתכונים כנגד האומרים הכהנים ישכ"כ בפיה"מ ברכות ה, ד. אך לפנינו מובא שם כדבריו בהלכות "

שראל ובמצרים נוהגים יבכל מלכות ארץ ש ב"י. והוסיף ה"(אומר להם שליח צבור ה', ועונים הכהנים ה

ילך מקרא אותם החזן מלה ומתיבה שניה וא ,שהכהנים מתחילין מעצמם לומר יברכך בלא שום הקראה

  .ואומרים שהם נוהגים כדעת הרמב"ם ,במלה

לת יברכך יקרא אותו ש"צ מוי"א שגם  :כתב רמ"אה אך]: יברכך. מתחילין הכהנים לומר :שו"עכתב ה

"כ מקרא אותם ש"צ מלה במלה, , ואח[)וכן נוהגים בכל מדינות אלו( )טור ור"ן פ' הקורא והגהות מיימוני(תחלה 

ור: אמן; וכן אחר פסוק ב'; וכן והם עונים אחריו על כל מלה עד שיסיימו פסוק ראשון, ואז עונים הצב

 פסוק ג'.אחר 

 לאלפים חסדרכך, וכן מובא בלעניין הלכה, גם מנהג הספרדים שהשליח ציבור מקרא לכהנים מתיבת יב

שאע"פ  )אות נא( כה ברורההלוכתב ה .)אות פב( כה"ח, )תצוה, א( בא"חשמנהג בית אל, וכ"כ ה )אות י(

 שלדעת השו"ע א"צ להקריא מילת 'יברכך', טוב יותר שיקריאו גם אותה.

מגן ך'. הובא ביברכ'רינן לי' כ"ע מודים דמק ,בכהן אחד שאין קוראין לוש )סימן יב( הר"ם מינץמכתב 

כשאומרים לכהנים 'כהנים' הרי שביאר טעמם,  )סכ"א( גר"ז. ה)אות פג( כה"ח, )ס"ק מז( מ"ב, )סק"כ( אברהם

אחר שאמרו תיבת יברכך לאבל  ,ואין ברכה פחותה מתיבה אחת" ,להם שיברכוקריאה זו היא אמירה 

לומר להם על כל דיבור והרי ברכו כבר ברכה אחת וקיימו מה שאמרו להם לברך לכן צריך לחזור 

ת יברכך כדי שתהא אמירה על לפיכך אם הוא כהן אחד שאין קורין לו צריך להקרותו אף תיב ,ודיבור

חד לשני כהנים, והביא את מנהג כתב שאינו יודע מה החילוק בין כהן א כנה"גה אך". כל דיבור ודיבור

ין לחלק בזה. וכתב הפרחי כתב שא )סק"כ(מאמר מרדכי גם ה קושטא שגם ליחיד אינם מקרים 'יברכך'.

 שכן מנהג אלגי'ר. )או"ח ס"ס כז(כהונה 

. עוד כתב שהשליח עכבמשהקראת הכהנים הוא רק למצוה לכתחילה ואינו  )אות יג( פרי חדשכתב ה

 ועוד. פה(-)אות פד חכה", )ס"ק מט( מ"בציבור צריך להקרות מתוך הסידור לא בעל פה. וכ"כ ה
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)ח"ב  משה אגרותכ"כ בשו"ת דהוי מן התורה כברכת כהנים. ו )קרית ספר פי"ד מהל' תפילה( מבי"טכתב ה

פרי ה אולםיברכו ברכת כהנים.  , וכתב גם דהוי לעיכובא, ולכן אם אין מי שיענה אמן לאאו"ח סימן לא(

אל המתברכים הם בכלל שישרדמכיון  כתב )אות מא( פסק"תכתב שאינו לעיכובא. וה )א"א לח( מגדים

יש מאד להקפיד על עניית  לכןוהמצות עשה של נשיאת כפיים, עניית ה'אמן' מורה על קבלת הברכה, 

 .ן' זה'אמ

 

ואף שאינו  ,ענות ב"ה וב"שלבשמו כתבו דיש  (א"א סקי"ד)קכד,  פמ"גו פר"חו (סק"י) ברכ"יוב שכנה"גב

רא' מתי שמזכירים השם יש הזכרת השם של ברכה אלא של פסוקים, דכן מוכח מהרא"ש ד'כי שם ה' אק

 אשל אברהםה אך המנהג. שכן )אות פז( כה"ח, וטו( תצוה) בא"ח"כ הוכלקיים 'הבו גודל לאלהינו', 

כתב  )סימן רצה( שמואל דבר. גם בשו"ת דאין ראיותיו של הפר"ח מוכרחותכתב  (בוטשאטש סי' קכ"ד)

סוקי הכהנים, ועוד שיש לחוש שדווקא כשמזכיר בלשון 'ברוך אתה ה'', יש לומר ב"ה וב"ש, משא"כ בפ

 .(ח"ג סוס"י י"ז) רות משהאג וכן הכריע בשו"תמפני הטירוף והבלבול למקרא ולכהנים. 

 סעיף יד':

 ברכת כהנים בלשון הקודש, בעמידה ובקול רם 

 )לח.(שנינו בסוטה 

אמר , אתה אומר: בלשון הקודש, או אינו אלא בכל לשון? נבלשון הקודש -תברכו תנו רבנן: כה "

ן הקודש, אף כאן בלשון כאן כה תברכו ונאמר להלן אלה יעמדו לברך את העם, מה להלן בלשו

רו בלשון הזה. תניא אידך: כה הקודש; רבי יהודה אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר: כה, עד שיאמ

נאמר ועמידה, או אינו אלא אפי' בישיבה? נאמר כאן כה תברכו בתה אומר: בעמידה, א -תברכו 

ומר: אינו צריך, הרי הוא אלהלן אלה יעמדו לברך, מה להלן בעמידה, אף כאן בעמידה; ר' נתן 

 -יא אידך: כה תברכו תנ ...אומר: לשרתו ולברך בשמו, מה משרת בעמידה, אף מברך בעמידה

 ", כאדם שאומר לחבירות"ל: אמור להם בקול רם, או אינו אלא בלחש?

 בקול רם.ואין מברכין אלא בלשון הקודש; ובעמידה; ובנשיאת כפים;  :שו"עכתב ה

עט כולם דהני כולהו לעיכובא וכתבו רוב הפוסקים וכמשכל אלו הדברים הם מהתורה,  )סק"נ( מ"בכתב ה

 .ם רצה כשאין יכול לברך כדינוקוד הוא ואפילו בדיעבד לא יצאו באופן אחר. ובכל אלו טוב שיצא לחוץ

 ועוד. )אות נז( ברורה הלכה, )אות פט( כה"ח, )אות כא( ערוה"שוכן מובא ב

ו יכול להגביה ידיו מעצמו, אינו כתב שאם היו ידי הכהן מרתתות, ואינ )קמא, או"ח סימן ה(נודע ביהודה ה

וכין לידיו אין הדבר מועיל. סימ רשאי לברך ברכת כהנים בלא לשאת את כפיו. ואפילו אם יכול לעשות

 . )אות עח( כה"ח, )ס"ק נב( מ"ב, )מחז"ב ג( חיד"אוהובא להלכה ב

כשאומר התיבות של הפסוקים,  יהןבשאם היו ידיו מרתתות, אך יכול להג )סימן יג( סופר כתבכתב בשו"ת 

 ועוד. )אות עח( כה"ח, ס"ק נב() מ"בולהורידן בין תיבה לתיבה, רשאי לשאת את כפיו באופן זה. וכ"כ ה
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נוני אלא בלחש, לכאורה פשוט שמי שקולו צרוד, והיינו שאינו יכול לדבר בקול ב )ס"ק נג( מ"בכתב ה

אמנם  ועוד. )אות נז( ברורה הלכה, )אות צב( כה"חוכ"כ  שאינו יכול לישא כפיו, וטוב שיצא קודם 'רצה'.

שיכול לברך,  ח"ב פ"ח תשובה ד() לציון אוראם קולו נמוך אך שומעים אותו תשעה מהקהל, כתב בשו"ת 

 יבור את ברכת הכהנים.כיון שמתקיימת נשיאת כפים בעשרה, אמנם לכתחילה צריך שישמעו כל הצ

 אליה, )אות כג( גר"ז, וכ"כ הניםשהציבור רשאים לישב, רק שיהא פנים כנגד פ )ס"ק כב( מגן אברהםכתב ה

ובאשכול  )מגילה כד:(במאירי  הג שכולם עומדים, וכן מבוארשהמנ )ס"ק נא( מ"בכתב ה אך. )אות כט( רבה

שיש להחמיר היכא  )אות צא( חכה"שהכל צריכים לעמוד לפניהם באימה ובכובד ראש. וכתב  )ח"א סימן טו(

צבור צריכים לעמוד בעת לפיכך יש להורות למעשה שכל הכתב " )ה, טו( דעת יחוהובשו"ת דאפשר. 

רגליהם, רשאים לישב בשעת  ורק חולה או זקן שאינם יכולים לעמוד עלשהכהנים מברכים את ישראל. 

תשוש כח לשבת על מקומו ולא שפיר יכול חולה וכתב " )יד, יח( אליעזר ציץגם בשו"ת  ."ברכת כהנים

 ."לטרוח לקום בשעת נשיאת כפים של הכהנים

 סעיף טו':

 'אמירת 'רבון העולמים 

 )לט.(שנינו בסוטה 

רש: רבונו של עולם, עשינו מציבורא מאי אמר? אדבריה רב חסדא לרב עוקבא ודוכי מהדר אפיה "

 "שמים וגו'המה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קדשך מן 

היכל, ואומרים: רבון העולמים, לואח"כ מתחיל ש"צ: שים שלום, ואז כהנים מחזירים פניהם : שו"עכתב ה

ן השמים וברך את עמך עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קדשך מ

ש"צ שים שלום ושיענו הציבור  : ויאריכו בתפלה זו עד שיסייםרמ"אוכתב ה. )דברים כו, טו(את ישראל. 

)רש"י פ' אלו ו', כדלקמן סי' ק"ל, מן על שניהם, ואם אינם יכולים להאריך כ"כ, יאמרו: אדיר במרום וכא

 .נאמרין והגהות מיימוני(

בניגונים, לא יתחילו לומר  שבראש השנה ויו"כ שמאריכים )ס"ק נד( מ"בוה )ס"ק כד(מגן אברהם כתבו ה

 ועוד. ז()תצוה, ט בא"חה וכ"כ'רבון' עד לבסוף, כדי שיסיימו עם הקהל כאחד. 

 סעיף טז':

 לאחר ברכת הכהנים הנהגת הכהנים 

 )לט:(שנינו בסוטה 

 ...ניהם מן הצבורעד שיחזרו פ -אמר רב חסדא: אין הכהנים רשאים לכוף קישרי אצבעותיהן "

ליח עד שיתחיל ש -הצבור  ואמר רבי זירא אמר רב חסדא: אין הכהנים רשאין להחזיר פניהם מן

 "ליח צבור שים שלוםעד שיגמור ש -צבור בשים שלום; ואינן רשאין לעקור רגליהם ולילך 

והכהנים מתפללין רבש"ע עשינו מה שגזרת עלינו כו' ומאריכין בה עד שתכלה ביאר " )ד"ה לעקור( רש"י

מי ו ,וכתב שכן נוהגין ,)פי"ד אות ט( הגה"מ". וכ"כ צבור ועוקרין רגליהם והולכין להםכה מפי שליח בר
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יהי רצון  ,אתה שלום ושמך שלום ,אדיר במרום שוכן בגבורה'מוסיף ואומר  ,להאריך כל כךשאינו יכול 

 רמב"םה אךהחזן.  ומכוין לגמור עם ',מלפניך שתשים עלי שלום ועל כל עמך ישראל ברכה וחיים ושלום

 .לא הזכירו דבר מכל זה טורהו

היו עוקרים רגליהם קודם שהקפיד על הכהנים שהביא בשם מורו,  )ח"ב סימן קט( הדשן תרומתבשו"ת 

כהנים רשאים לעקור רגליהם משום דאמרינן שאין ה ,שסיימו הציבור לענות אמן אחר ברכת שים שלום

 .הברכה מהלא נסתיי 'אמן'קודם , ולדעתו עד שסיים שליח ציבור ברכת שים שלום

ם; ואינם רשאים לכוף אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם עד שיתחיל ש"צ שים שלו: שו"עכתב ה

שיסיים ש"צ שים שלום; ויש  אצבעותיהם עד שיחזרו פניהם; ועומדים שם ואינם רשאים לעקור משם עד

 .)וכן המנהג(ם שלום מן אחר ברכת שימי שאומר שצריכין להמתין עד שיסיימו הצבור לענות א

כהנים את כפיהם, יזהרו שגם לאחר שהורידו ה )סימן קפט( מטה משהבשם ה )ס"ק לג(כתב האליה רבה 

 ועוד. )אות צח( כה"ח, )ס"ק נח( מ"בשלא ידברו עד שירדו מהדוכן. וכ"כ ה

שקודם 'אמן' לא נסתיימה  םביאר שי"א שצריך להמתין עד שיכלה אמן מפי הציבור, משו )סק"י( ט"זה

ן' די בכך. וא"צ להמתין שכל ביאר שכל שסיימו רוב הציבור לענות 'אמ )מש"ז י( פרי מגדיםהברכה. ה

 .)אות צט( כה"חו )ס"ק נט(מ"ב הציבור יענו. וכ"כ ה

מהנכון שלא ירדו הכהנים  ',רייש'עכשיו שהמנהג לומר לכהנים בירידתם מן הדוכן ו )ס"ק ס( מ"בכתב ה

ניית איש"ר ושאר אמנים כדי שלא יתבטלו הכהנים והעם מע ,וכן עד לאחר שיסיים הש"ץ קדישמהד

ק במוסף של יו"ט, שאז מיד לאחר ]היינו, על פי המנהג שנהגו בחו"ל שנושאים כפים ר כמו שמצוי ,עי"ז

ר ב הפעמים אין קדיש לאחשים שלום אומר החזן קדיש, אך למנהגנו שנושאים כפים בכל השנה, ברו

 חזרת הש"ץ, ואין חשש זה[. 

 סעיף יז':

 החזרת פניהם דרך ימין 

 . "היו אלא דרך ימיןכל פינות שאתה פונה לא י" )טו:, וכן יומא יז:, זבחים סב:(שנינו בסוטה 

שיחזיר פניו לצד  ונהלא הכוא ,שצריך להחזיר פניהם לצד שמאלביאר שאין הכוונה כטועים לפרש  ב"יה

ן אותו דרך צפון וכשמחזירין ומטעם זה כשמוציאין ספר תורה מההיכל להוליכו לתיבה מוליכי ,ימינו

 תרומת הדשןל יד ימינו. וכ"כ בש. והכלל הוא שפונים לצד אותו מהתיבה להיכל מוליכין אותו דרך דרום

 .)ח"א סימן צח(

 ימין. רך דכשמחזירין פניהם, בין בתחלה בין בסוף, לא יחזירו אלא : שו"עכתב ה

כל, והיינו כשפניהם להיכל, צידד כדעה שדחה הב"י שהיורדים מההיכל ירדו דרך ימין של ההי לבושה

ט"ז , )ס"ק כה( המגן אברהםכ האחרונים נקטו כדברי הב"י, וכ" אךוכשאחוריהם להיכל הוא צד שמאל. 

 ועוד. )אות ק( כה"ח, )ס"ק סא( מ"ב, )ס"ק יא(

, כתלמיד הנפטר מרבו, הם קצת להיכלשכשיורדים מההיכל יחזירו פני )ס"ק כה( מגן אברהםכתב ה

 .)אות קג( כה"חו )ס"ק סא( מ"בבצאתו מלפניו. וכ"כ ה שמחזיר פניו אליו
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 נגיעה בנעלים 

געים יטלו ידיהם לתפלה : כשיורדין מן הדוכן לא יגעו במנעליהם המטונפים; ואם נורמ"אהכתב 

  .א()אגודה פ' היה קורשיתפללו אחר כך 

 )ס"ק סב( מ"בוכ"כ ה הם נקיים.ביאר שלאו דווקא מנעלים המטונפים, אלא ה"ה כש )ס"ק כו(מגן אברהם ה

 .)אות קד( כה"ח והכוונה שסתם מנעלים מטונפים הם, וכ"כ

יעה, ואם אין לו מנעלים אלו שלכן יהיה לכהן מנעלים שיוכל לנעול בלי נג )אות לה( אליה רבהכתב ה

 ועוד. )אות סה( ברורה הלכה, ה()אות ק כה"חואינו יכול ליטול ידיו, ילך יחף עד אחר התפילה. וכ"כ 

 סעיף יח':

 נתינת ריוח בין אמירה לאמירה 

 )לט:(שנינו בסוטה 

ן מפי הצבור; ואין הכהנים עד שיכלה אמ -כהנים  א"ר זירא א"ר חסדא: אין הקורא רשאי לקרות"

עד שתכלה  -בור מפי הקורא; ואין הצבור רשאין לענות אמן עד שיכלה די -רשאין להתחיל בברכה 

 "ן מפי הצבורעד שיכלה אמ -ברכה מפי הכהנים; ואין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת 

 ארם אחת לאחת:בגמ' נאמרו כמה מימרות בעניין המקרא והציבור, ונב

היינו עד ביאר ד טורבין שהההב"י  :'אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא'

נראה  )ד"ה לעקור רגליהם( ירש"מ אך, והכוונה על התיבות של ברכת כהנים. שתכלה התיבה מפי המקרא

 'בקדושתו של אהרןדשנו ק , שהכהנים אינם רשאים להתחיל בברכת 'אשרשהכוונה על קריאת 'כהנים'

הביא את שני הפירושים.  הקורא( )מגילה טו: ד"ה אין. הר"ן מפי הקורא 'כהנים'עד שיכלה דיבור קריאת 

 .אפשר דתרווייהו איתנהוד ב"יוכתב ה

התקשה, הרי אין הכהנים  ב"יה :'אין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הציבור'

', עד שיכלה אמן מפי הציבוראומרים התיבה עד שהשליח ציבור מקרא אותם תחילה, וא"כ מה הכוונה '

יקרא אותם השליח ציבור! שהרי גם לאחר שהציבור אומרים אמן, אינם מתחילים את התיבה הבאה עד 

שלפירושו הכוונה שלאחר הברכה )פיר שתיבת 'יברכך' אין הש"צ מקרא להם, אתי ש )יד, ח(ולדעת הרמב"ם 

צריך לפרש כך' מקרא להם, . אך לשאר הראשונים שגם תיבת 'יברלא יתחילו 'יברכך' עד שיכלה אמן וכו'(

וקאמר שאין  ,לינו וכו'עדברכה אחרת דקאמר היינו מה שאומרים רבון העולמים עשינו מה שגזרת 

  .וריל אותה עד שיכלה אמן מפי הציבהכהנים רשאים להתח

א דהא דאין הבוצע רשאי אמר רב חסד' )מז.(ברכות דאע"ג דב לט: ד"ה עד שיכלה(סוטה ) תוספותכתבו ה

 ,עונה אמן יותר מדאי אינו אלא טועהשכל ה ,היינו מפי רוב העונים -' לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים

מן וכל שעה שהן בעצ ,י שטועיןאף על פ ,לענין ברכת כהנים בעינן דלישמעו הברכה הני דמאריכים באמן

 .עונין אין שומעין קול חביריהם

אין המקרא שקורא כהנים רשאי לקרות: כהנים, עד שיכלה מפי הצבור אמן שעונים אחר : שו"עכתב ה

ברכת מודים; ואין הכהנים רשאים להתחיל ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן, עד שיכלה דיבור 
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א; ואחר שברכו הכהנים אשר קדשנו בקדושתו של אהרן אינם רשאים להתחיל קריאת כהנים מפי הקור

יברכך, עד שיכלה מפי כל הצבור אמן שעונים אחר ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן; וכן אינם 

רשאים להתחיל בתיבה, עד שתכלה התיבה מפי המקרא; ואין הצבור עונין אמן, עד שתכלה ברכה מפי 

  . )ב"י(: ולא יתחילו הכהנים רבון העולמים כו', עד שיכלה אמן מפי הצבור רמ"אוהוסיף ההכהנים. 

אריך ב'אמן' המקרא רשאי תירץ את קושיית הב"י לעיל, שאם יש בקהל מי שמ )ס"ק כח( אברהם מגןה

תכלה אמן מפי כולם. גם שלהקרות, שאין צריכים לשמוע הקריאה, אבל הכהנים צריכים להמתין עד 

 כה"חצריכים להמתין לכולם. סובר ש )ס"ק יב( ט"זה אבלתב שיש להמתין לרוב הציבור. כ )ס"ק סד( מ"בה

ם ובין השליח ציבור לא יתחילו פסק דמכיון שדבר זה נתון במחלוקת, יש להחמיר, ובין הכהני )אות קו(

 ילה.לנהוג לכתח )אות סו( ברורה הלכהוכ"כ ב עד שיכלה אמן מפי כל הציבור.

שיכלה אמן מפי 'כל' הציבור,  'יברכך' ע"י הכהנים, הסכימו האחרונים שלא יתחילו עדובאשר לאמירת 

 ד.ועו )אות קח( כה"ח, )ס"ק סה( מ"בשהרי החיוב הוא על כולם לשמוע. כ"כ ה

מים עד שיכלה אמן מפי על דברי הב"י שהביא הרמ"א שלא יתחילו הכהנים רבון בעול ב"חהקשה ה

 .)סק"ע( מ"בוכן הביא ה !עיף טו()לעיל סל עד שיתחיל הש"צ 'שים שלום' הציבור, הרי אין רשאים להתחי

)שא"צ להמתין  ט אנשים עונים אמןועדיין מיעו לוםשים החזן מתחיל שתירץ שברוב הפעמים  )ס"ק יג(ט"ז ה

יאמרו עשינו מה שגזרת עלינו  הזהירו על הכהנים שלא לכן ,לקצת שמאריכים באמן, כפי שמצינו לקמן קכד, ט(

אין  א, ולכןיא ברכה אריכתלו הדהא עניית אמן שייכא לברכה וכא ,כו' עד לאחר שסיימו כל הצבור אמן

תירץ  )אות קיא( כה"ח .ונים עודדהעשייה לא נגמרה כ"ז שיש קצת ע -' עשינו מה שגזרת'שייך לומר 

ם מתחילים קודם שיסיימו ארק לכתחילה, קמ"ל הכא שיש בזה איסור שמסעיף ט"ו הייתה הו"א שהוא 

 הציבור אמן.

 סעיף יט':

 עניית השליח ציבור 'אמן' אחר הכהנים 

 ".י הטרוףהעובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים מפנ" )לד.(שנינו בברכות 

  אין ש"צ רשאי לענות אמן אחר ברכה של כהנים. : שו"עכתב ה

כהנים, והביא מחלוקת האם סובר שהשליח ציבור רשאי לענות אמן אחר ברכת ה )ס"ק כט( מגן אברהםה

וכ"כ ר, כ"ש שיהא מותר. כאשר מובטח לו שלא יתבלבל מותר. וסיים שכיון שמתפללים מתוך הסידו

 בשם האחרונים כאשר מתפלל מתוך הסידור. )ס"ק עא(מ"ב ה

, ואינו דומה לדין המובא של במשנה לבי ש"צ כהן סובר שאסור לש"צ לענות אמן )ס"ק יד( ט"זה אולם

לא ישא את כפיו. ואם הבטחתו שהוא נושא את  -ואם אין שם כהן אלא הוא שאין כהן אחר מלבדו, "

. החששות אינם שוות, החשש אלדעתו יש לחלק בין המקרים, משום: . "רשאי -כפיו וחוזר לתפלתו 

מן כראוי הסיח דעתו למחשבה אחרת, ובזה לא שייך בעניית אמן הוא שמשום שהוא מכוין בעניית א

לומר מובטח שלא תטרף דעתו, כי התחת אלוהים הוא להפוך המחשבה כרצונו, כי אין דבר זה תלוי 

כ לגבי נשיאת כפים החשש הוא מפני אימת הציבור, ובזה אם יודע בטבעו שאינו בטבע שלו. משא"

עילה הבטחתו מכיון שלא רצו שתתבטל, א"כ במקום . ההגה"מ הביא שבנשיאת כפים מובחושש, מהני. 
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סובר שלעניין עניית אמן לא מהני  ב"ח, לא מהני הבטחתו. גם ה)כמו בעניית אמן(שלא שייך לומר כן 

 .(ב)אות ע הלכה ברורהוכ"כ ב .)אות קיב( כה"ח, )תצוה, טו( בא"חוכ"ד ההבטחתו. 

שיוכל הש"ץ לענות אמן, מכיון  )ס"ק יד( ט"זה ולגבי עניית אמן על ברכת 'אשר קדשנו בקדושתו', כתב

הוא בין הברכות שלא ידע  דלא הוי הפסק, ואין חשש טירוף מכיון שעדיין לא התחיל, דעיקר החשש

מחמירים  ח"א כלל לב סכ"ד() חיי אדםוה )אות לח( אליה רבהה אךבאיזה ברכה עומד, משא"כ בהתחלה. 

 )אות סב( שער הציון. וכתב בקיב( )אות כה"חו )ס"ק עא( מ"בגם לגבי עניית אמן של ברכה זו, וכ"נ דעת ה

 .)אות ע( הלכה ברורהוכ"כ ב דאף שהט"ז מיקל, שב ואל תעשה עדיף.

 סעיף כ':

 דיני שליח ציבור כהן 

  )לד.(שנינו בברכות 

תפלתו אם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לא ישא את כפיו. ול -ואם אין שם כהן אלא הוא "

 "רשאי -

לחזור לתפלתו לדעת לכוין להתחיל בשים שלום, שדעתו  שמא לא יוכל -לא ישא את כפיו  :"ירשפ

 טוח הוא שאין דעתו מטורפת מאימת הצבור.כלומר: אם ב -מטורפת מאימת הצבור. ואם הבטחתו 

שלא תתבטל נשיאת וא כדי שהטעם שהתירו כאשר יודע שיחזור לתפילתו, ה )פט"ו אות ו( "מהגהכתבו 

ואפילו אם הבטחתו שיחזור  ,דיוילא ישא שליח ציבור את  - אבל אם יש כהן אחר שישא את כפיו ,כפים

  .לתפילתו אחר שישא את כפיו

 ,ציבור עלהמר אדם לשליח שלא יא, שכאשר יש כהן אחר יש ליזהר הגה"מכהמשך לדבריו לעיל, כתב ה

 )סי' קע(האגור , וסי' תתיז(מגילה ) מרדכיה"כ וכ ,וגם את הנותן מים יזהירו שלא יאמר לו טול ידיך לעלות

 . )שו"ת מהרי"ל החדשות סי' יח, ב( מהר"י מולןבשם 

עט בעבודה, משום דאמרינן שיעקור רגליו מ )שם( הגה"מכיצד ינהג הש"צ הכהן בעקירת רגליו? כתב 

 .נו עולהשוב אי ,כל כהן שאינו עוקר רגליו בעבודה כדי לעלות לדוכן )סוטה לח:(

ולא יאמרו לו לעלות או ליטול : רמ"א)אם ש"צ כהן, אם יש שם כהנים אחרים, לא ישא את כפיו; : שו"עכתב ה

ני פרק ט"ו קורא עומד והגהות מיימוה)מרדכי פרק  ידיו, אבל אם אמרו לו צריך לעלות, דהוא עובר בעשה אם אינו עולה(

ח לו שיחזור לתפלתו בלא טירוף . ואפי' אין שם כהן אלא הוא, לא ישא את כפיו אא"כ מובטדתפלה ואגור(

י שלא תתבטל נשיאות כפים. דעת, שאם הוא מובטח בכך כיון שאין שם כהן אלא הוא ישא את כפיו כד

ה לדוכן ויברך ברכת כהנים; יעלוכיצד יעשה, יעקור רגליו מעט בעבודה; ויאמר עד ולך נאה להודות; ו

 .אחר ויקרא לו

תו, ומ"מ ידור הרי הוא כמובטח שיחזור לתפיללדידן שמתפללים מתוך הס )ס"ק לא( מגן אברהםכתב ה

כשיש כהנים אחרים לא יעקור רגליו. וכן נקטו חלק מהראשונים, אולם המנהג לישא כפיו אפילו יש שם 

שהרי כל הגאונים הקדמונים לא רצו לסמוך ע"ז כשיש כהן  כהן אחר, ואינו יודע מניין להם לנהוג כך,

 וכ"כ אחר! ולכן לדעתו במקום שאין מנהג לא ישא כפיו אם יש שם כהנים אחרים, וכדעת כל הגאונים.



 ?היכן ישא הכהן כפיו כשהוא שליח ציבור ______________________________________ 261
 

שאנו אין לנו אלא דברי מרן השו"ע שכשיש כהנים  (, קיז)אות קיג כה"ח ,)תצוה, יח( בא"ח, )לב, כו( אדם חיי

וע"ע בעיר הקודש  .)אות עו( ברורה הלכה. וכ"כ ב, וכן מנהג ירושליםנושא כפיו אחרים, הש"צ אינו

לגרי"מ טיקוצ'ינסקי, שרוב הספרדים היו נוהגים שכשיש שם כהנים נוספים,  )ח"ג עמוד שמב(והמקדש 

וכ"כ בשו"ת  להקל בזה כשמובטח לו, אף כשיש כהנים אחרים.פרי חדש דעת ה אך אין הש"צ נושא כפיו.

משום שיש לחוש לפגם שיראו שאינו נושא כפיו, וגם יש לחוש שעובר בעשה  )סימן צה( מפאנו רמ"עה

 כשקוראים כהנים והוא אינו עולה.

  כשהוא שליח ציבור?  כפיו הכהןישא היכן 

 הלכהבוכן העלה . ח"א סימן טו() אשכולוכ"כ ה ש'יעלה לדוכן' וישא כפיו, טורהשו"ע העתיק את לשון ה

יוכל לחזור לתפילתו, ישא  שעדיף שיעלה לדוכן, ורק אם חושש שיטרד מחמת כן ולא עד()אות  ברורה

ואחר יקריא אותו  ,לה לדוכןועו" )אות לג( ערוך השולחן, )סל"ב(גר"ז ובאמת שכ"כ ה על התיבה. כפיו

כתחילה הברכה דמכיון של (ה )ח"ב ח, לציון אורוכ"פ ה ".ואחר שלום ירד מהדוכן ויגמור שים שלום

ב'רצה', כשיגיע ל'ולך נאה  צריכה להיות דוקא על הדוכן, והוא ממילא הוכרח לעקור מעט את רגליו

  להודות' יעקור את רגליו לגמרי ויעלה לדוכן.

ה מקומו, שזה ודאי אינו כתב "ובלבד באותו מקום שהוא מתפלל, לא שישנ )ברכות לד.( רא"הה אולם

תיבה, ומשום שאין העליה לדוכן כתב שנושא כפיו על ה רלז( )א,רדב"ז הגם רשאי לעשות בתוך תפילתו". 

ראה מדברי הרמב"ם, שכתב מעכבת. והוסיף שיחזרו כל העם לפניו כדי שיהיו בכלל הברכה, ושכן נ

לעמוד לפניו, יעקור מעט  ליםשישא כפיו ולא כתב שעולה לדוכן. ומ"מ כתב הרדב"ז שאם אין העם יכו

בתיבה, כתבו  שישא הכהן כפיו רי הרדב"ז שעדיףח"כ חוזר לתיבה. כדבברצה, ונושא כפיו על הדוכן וא

כתב שכך  קסה( תשנג סימן-שנת)שו"ת הרה"ר  אליהו גר"מוה ועוד. )אות קכ( כה"ח, )תצוה, יח( בא"חם הג

  המנהג.

כתב שעדיף מלכתחילה שיעמוד להתפלל החזרה על הדוכן, כדי למעט בהליכה  )ג, יג( אמת זרעבשו"ת 

)משיעורי מרן הראשל"צ ח"ב גרע"י וכן הביאו בשם ה. )ומשמע דפשיטא ליה שצריך לעלות לדוכן(באמצע התפילה 

שהחכם עיניו בראשו, ואם הוא יודע שהוא הכהן היחיד ויצטרך לשאת את כפיו, ראוי שיתפלל  שיעור פא(

כתחילה על יד ההיכל כדי שיוכל לשאת את כפיו במקומו, ולא יצטרך לעקור את רגליו. ובהליכות מל

כתב שאם חושש שיתבלבל ישא כפיו במקומו, ואם יודע שיחזור לתפילתו ולא  )ח"א תצוה, ח(עולם 

ח אות )ח"ט סימן קיתבלבל יעלה לדוכן, ולא חילק, ומשמע שעדיף טפי שיעלה לדוכן. ובשו"ת יביע אומר 

אנו רגילים להורות, שאם התיבה שעומד עליה הש"צ סמוכה להיכל, באופן שאם ישא כפיו כתב " סו(

, הש"צ במקומו, כל העם יהיו לפניו, ויהיו בכלל הברכה, א"צ שיעלה לדוכן דוקא, שאין הדוכן מעכב

יו בכלל הברכה, ורק אם התיבה רחוקה מן ההיכל, באופן שחלק ניכר מן הצבור לא יהיו לפניו, ולא יה

 .18", יעלה לדוכן וישא כפיו'עם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה'כדקי"ל 

                                                   
 הרחבנו בזה. ששאלה זו תלויה מה מקומו ועניינו של ה'דוכן' בברכת כהנים. עיין סעיף ב מה  18
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 ?כשהש"צ נושא כפיו, מי ממשיך התפילה 

שצריך  טור, ולכן כתב המכיון שהש"צ מברך ברכת כהנים, צריך שאחר יקריא לו את ברכת הכהנים

. לאו אינו יכול להקרות ואם זרה,את החאל התפלה משעה שיתחיל ש"צ שאותו מקרא יכוין את ליבו 

 דמשמע דס"ל שברכת כהנים היא מכלל התפילה.  ב"יוביאר ה

וין את ליבו לתפילה, ומשמע כתב שאם המקריא מחליף את הש"צ גם ב'שים שלום' צריך לכ הגה"מ אולם

ילתו, דאל"כ כשאינו מובטל לחזור לתפ )וצ"ל שמיירי שיכוין בכל התפילהשרק מפני שאומר 'שים שלום' מצריך 

בטחתו שחוזר לתפילתו התמה, הרי מהמשנה משמע שרק אם  ב"יאך ה .יחזור הוא עצמו ויגמור תפילתו(

! ויישב שיתכן והמשנה לא רשאי לישא כפיו, ולדברי הגה"מ הרי יכול אחר להחליפו בהמשך התפילה

התפילה מסיים שים תחלת משאם המקרא כיון התעסקה בתקנות כיצד ינהג אם אינו מובטח, אך אה"נ 

  .שלום ושפיר דמי

"ם כתב שהמקרא מסיים שים מהר" השיב )שו"ת מהרי"ל החדשות סי' יט( מהר"י מולןש )סי' קעד( אגורכתב ה

 .בספר הפרדס , וכ"כדעת רש"י ז(סי' תתימגילה ) מרדכיוכן הביא ה ,רש"י כתב שהחזן מסיימו אבל ,שלום

לה ועד סוף אז עדיף טפי כיון לתפילת שליח ציבור מתחאם המקרא  :וכדי להשוות דעתם אני אומר

 ".ונוכל לומר שרש"י מודה בזה ,שהמקרא מסיים

לה ועד סוף, עדיף טפי שיסיים ומסיים החזן: שים שלום. ואם המקרא כוון לתפלת ש"צ מתח: שו"עכתב ה

 המקרא שים שלום.

סובר שהוראה  ב"חה ולםאם. דעת השו"ע שאם המקרא כיון מתחילת התפילה, מסיים המקרא שים שלו

עלות לדוכן, כפשט המשנה. לזו אינה נכונה, אלא כל שאין הש"צ מובטח שחוזר לתפילתו, אין רשאי 

כוין מתחילת התפילה אך הוסיף שמנהגם שהמקרא מואין תקנה שיכוין המקרא מתחילת התפילה. 

 ר מכן. וממשיך לאחר מכן גם 'שים שלום', והשליח ציבור הכהן אומר קדיש לאח

 מ"ב, וכתב ה)שם( חיי אדםכ הסובר שטוב יותר שהשליח ציבור עצמו יסיים את חזרת הש"ץ, וכ" גר"אה

כתב שלפי  )אות קכה( כה"ח גםבשו"ע.  שכ"ד שאר כל האחרונים שלא הזכירו עצה זו המובאת )ס"ק פא(

הלכה מתחילת התפילה. וכ"כ ב דברי רבנו האר"י לא נכון שאדם אחר יסיים שים שלום, אפילו אם כיון

 .)אות עה( ברורה

ר המקרא 'שים שלום', דאל"כ שגם הש"צ צריך שיכוין למה שאומ )ס"ק לג(מגן אברהם ו ב"חעוד כתבו ה

 . )ס"ק פ( מ"בים שלום בלבד. וכ"כ התהיה תפילת הש"צ מתחילה עד ש

 סעיף כא':

 ניגון בברכת כהנים 

ושכן משמע  ן הם המשובחים,שאע"פ שכהנים היודעים להנעים הניגו כו( מן)ח"א סי תרומת הדשןכתוב ב

ים אותו בנעימת אחיהם הכהנים, שכהנים שהיו יודעים שם בן י"ב אותיות היו מבליע )קידושין עא.(בגמ' 

 ש לחשוש לטירוף הדעת. מ"מ אין לנגן רק ניגון אחד מתחילת ברכת הכהנים ועד הסוף, משום שי

אין הכהנים רשאים לנגן בברכת כהנים שנים או שלשה נגונים, משום דאיכא למיחש לטירוף : שו"עכתב ה

  הדעת, ואין לנגן אלא נגון אחד מתחלה ועד סוף. 
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וף דעתם ישכחו ג"כ קריאת ם כל תיבה ותיבה, מ"מ ע"י טרכתב שאע"פ שמקרין לפניה )ס"ק פב( מ"בה

 המקרא.

 סעיף כב':

 משתדלים שיהא המקרא ישראל 

 ".אמר רב חסדא וצריך שיהא החזן ישראל" , ד(ברכות ה)שנינו בירושלמי 

הם מכלל שאין המקרא למשתדלין שיהיה המקרא אותן ישראל שנאמר אמור " )יד, יד( רמב"םכתב ה

)סוטה  מאיריומדברי ה עכב.למד מדבריו שכתב 'משתדלים' שהוא רק לכתחילה אך אינו מ ב"י". המהם

 .הרמב"ם( )ולאחר מכן הביא דברימשמע שאפילו לכתחילה אפשר שכהן יקרא להם  לח.(

והחזן  ,א כהנים ויקרא אותםשהורה הר"מ כשהחזן כהן שיעמוד ישראל אצלו ויקר )אות י( הגה"מכתבו 

 .סי' תתיז()מגילה מרדכי , וכ"כ החלת שים שלוםעומד ושותק עד הת

צלו ויקרא: כהנים, ויקרא משתדלין שיהא המקרא ישראל, וכשהחזן כהן יעמוד ישראל א :שו"עכתב ה

 אותם, והחזן עומד ושותק.

עלה חזן כהן, אלא דוקא ישה'השתדלות' היא שלכתחילה לא  כנה"גביאר בשם  )ס"ק לד( מגן אברהםה

א כדי שלא יתבטל הכהן , והוסיף הבא"ח שהטעם הו)תצוה יח( בא"חוה )ס"ק פה(מ"ב ישראל. וכ"כ ה

)ד"ה  באור הלכהאמנם עיין ב. ו()ע"פ המנהג שבכה"ג אינו נושא כפיממצות נשיאת כפים כשיש כהנים אחרים 

ראל, אבל לא מקפידים שאינו מוכח, שיתכן וכוונת השו"ע שמשתדלים שהמקרא יהיה יש משתדלין(

 שהש"ץ יהיה ישראל, ומה אכפת לנו שיהיה אחר המקרא?!

 )סכ"א( לבוש, מרדכי מאמר, ב()אות כ חדש פריהכיצד ינהגו כשישראל אינו יכול להקרות את הכהנים? 

ינו לימוד גמור, אלא אסמכתא אשהלימוד 'אמור להם'  , כיוןשבמקרה זה יקרא אותם הש"ץ הכהן יםסובר

סובר שרק ישראל  )ס"ק יז( ט"זה אמנם .)אות עח( ברורה הלכה ,)אות קל( כה"ח, )ס"ק פז( מ"בוכ"כ ה .בעלמא

שם ים בעיר שכולה כהנים, שיכול להקרות, וכשאין אפשרות כזו, לא יקריאו אותם כלל, וכפי שנוהג

 ודאי אין הקראה כלל, ה"נ כשאין ישראל שיכול להקריא. 

כהנים יסיים גם 'שים שלום', לעיל ראינו שאם הש"ץ כהן עולה לדוכן, יש הסוברים שאחר המקרא את ה

 )ס"ק יח( ט"זה אמנםלום, שסובר שגם כאשר הש"ץ הכהן אינו עולה לדוכן, יסיים המקרא שים  ב"חה

קומו, היאך יאמר המקרא מוכן נוהגים כך, אך כאשר החזן עומד על סובר שרק כאשר הכהן עולה לד

ינו מתקבל. והעיד שכך נהגו שים שלום והוא אינו עומד על מקום החזןו אלא עומד אצלו, זה דבר שא

  .ועוד )אות עח, פ( ברורה הלכה, )ס"ק פז( מ"ב, שם() בא"ח, )אות ל( מרדכי מאמרוכן הסכים ה אצלו.

 סעיף כג':

  היסח הדעת והסתכלות בכהניםאיסור 

 : )יד, ז(כתב הרמב"ם 

כשיהיו הכהנים מברכין את העם לא יביטו בעם ולא יסיחו דעתן אלא יהיו עיניהם כנגד הארץ "

כעומד בתפלה, ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים בשעה שהן מברכין את העם כדי שלא 
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ומכוונים פניהם כנגד פני הכהנים ואינם יסיחו דעתם, אלא כל העם מתכוונין לשמוע הברכה 

 ."מביטים בפניהם

הן בעל מום לא ישא כפיו, מכך , הירושלמי דן בדברי המשנה שכ)מגילה ד, ח(בירושלמי מקור דבריו הוא 

 מסיק הירושלמי שאסור להסתכל על הכהנים בזמן נשיאת כפים:

שראל א"ר חגיי כלום ת יא"ר יוסה זאת אומרת שאסור להסתכל בכהנים בשעת שהן מברכין א"

 ".תידעת משה דאנא מסתכל ולא מסע דעאמרו אין מסתכלין לא מפני הסיע 

דרש רבי יהודה ברבי " )טז.( בחגיגההעיר שאין לומר שאיסור ההסתכלות בכהנים הוא משום הגמ'  ב"יה

", ובכהניםקשת, ובנשיא, ניו כהות: בנחמני, מתורגמניה דריש לקיש: כל המסתכל בשלשה דברים עי

ומדין על דוכנן ומברכין עהמסתכל בכהנים בזמן שבית המקדש קיים, שהיו " משום שהגמ' שם ביארה

 ". ומפורש שהאיסור הוא דוקא בזמן המקדש. את ישראל בשם המפורש

הם וידיהם ומנהג יפה הוא נוהגים הכהנים בארץ מצרים לשלשל טלית של מצוה על פני" ב"יהוסיף ה

 ".ויבואו לידי היסח דעת ,א העם בהםול ,ם להסתכל בעםכדי שלא יוכלו ה

לא יהיו עיניהם כלפי מטה בשעה שהכהנים מברכים העם, לא יביטו ולא יסיחו דעתם, א :שו"עכתב ה

 רמ"אוהם, ולא יסתכלו בהם. כמו שעומד בתפלה; והעם יכוונו לברכה, ויהיו פניהם כנגד פני הכהני

 .: וגם הכהנים לא יסתכלו בידיהםכתב

ראיה בעלמא אינה אסורה.  ביאר ש'הסתכלות' הוא דוקא הסתכלות מרובה, אבל )ס"ק לה(מגן אברהם ה

)ס"ק  מ"בוכ"כ הלמא אסורה. ומ"מ נוהגים שלא לראות כלל, ואפשר שהוא זכר למקדש שאפילו ראיה בע

 )אות קלח(והוסיף שכינה. ה, והוסיף שכיום לא מסתכלים על הכהנים משום כבוד )אות קמ( כה"ח, פט(

עת רצון בכל העולמות, בשם הזוהר שהעם צריכים להיות באותה עת באימה ויראה, ולדעת שהיא ש

 ומתברכים בה העליונים והתחתונים, ואין דין שולט בהם. 

די שלא יסיחו דעתם כבשעת ברכת כהנים במקום אחר,  ש שאין להסתכלהעיר דכ" )ס"ק פט( מ"בה

)מנחת  גרש"ז אוירבךתב הרכת כהנים והפסיד אילו תיבה אחת, כואם הסיח דעתו באמצע ב מהברכה.

)תוספתא מנחות עכבות זו את זו דמכיון שברכות כהנים מ שלמה ח"ב סימן יד אות יז. הליכות שלמה תפילה י, א(

צות גם על הישראל להתברך, , לפ"ז בחסרון של תיבה אחת הפסיד את כל הברכה. ולסוברים שיש מפ"ו(

 אם לא שמע את כל הברכה לא קיים את המצוה. 

 כיסוי הפנים והידים בטלית 

וידיהם ומנהג יפה הוא כדי  נוהגים הכהנים בארץ מצרים לשלשל טלית של מצוה על פניהם" ב"יכתב ה

 ". ויבואו לידי היסח דעת ,ולא העם בהם ,ל בעםשלא יוכלו הם להסתכ

רכת כהנים כדי שלא יוכלו בהוסיף שהמנהג שהעם מכסים את פניהם בטלית בזמן  )אות טו(דרכי משה ה

ם מחוץ לטלית, שגם הם לא להסתכל בידי הכהנים. אך הכהנים משלשלים הטלית רק על פניהם, וידיה

 יסתכלו בידיהם. 
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על פניהם וידיהם חוץ לטלית;  על כן נהגו לשלשל הטלית .לא יסתכלו בידיהם: וגם הכהנים רמ"אכתב ה

 ."י()בויש מקומות שנהגו שידיהם בפנים מן הטלית, שלא יסתכלו העם בהם 

הוא מנהג וידיהם מגולות,  כתבו שהמנהג שהכהנים מכסים רק את פניהם גר"אוה )ס"ק מו( רבה אליהה

ט המנהג שהידיים מכוסות שבזמנינו נתפש )אות קמג( כה"חו לו()אות  ערוה"שכתבו ה אךיותר נכון. 

 בטלית.

הנים את כפיהם, שנשיאת כפים שלא ישאו הכ )ח"ב מה, מא(אור לציון וכשאין טלית בבית הכנסת, הורה ה

המתמיה  וכל שיש דבר בלא טלית היא דבר שמתמיה את הציבור וגורם להם להסיח דעתם מהברכה,

בשו"ת מעין אומר  אמנם. א, עט() הקהתי שבט, )ב, קז( והנהגות תשובותבשו"ת  וכ"כאין נשיאת כפים. 

גר"מ "י שישים מעיל על ידיו. והעשאם אין לכהן טלית, רשאי לישא את כפיו גרע"י כתב בשם ה )ח"א ו, יט(

גם אופן זה מתמיה את שהתיר לשני כהנים להתכסות בטלית אחת, אע"פ  )מקור נאמן סימן ר(מאזוז 

 ור. הציב

יפה גם ה סתכלו על הכהנים.יהביא את המנהג שהעם מכסים את פניהם בטלית, כדי שלא  )ס"ק צב( מ"בה

הכהנים בשעת ברכת כהנים.  כתב שנהגו אנשי מעשה לכסות את הפנים בטלית כשהם לפני )אות לד(ללב 

, או לפחות לעצום עיניהם שנכון לנהוג כן בכל המקומות לכסות הפנים בטלית )אות קמב( כה"חוכתב 

הביא "ויהיו עיניהם  צוה, יט()ת בא"חוה כדי שלא יסתכלו בכהנים וגם כדי שלא יסחו דעתם מהברכה.

גר"מ אליהו גם ה וונו לברכה".סגורות, ולא יסיחו דעתם בדבר אחר, ויהיו כמו שעומדים בתפילה ויתכ

כתב  )אות נה( פסק"תגם ב ו בהם.סובר שגם כיום שפני הכהנים וידיהם מכוסות, לא יסתכל ט, נא()מאמ"ר י

ם בטלית כדי שלא יסיחו המדקדקים נוהגים לכסות את פניהשגם בזמנינו שהכהנים מכסים ידיהם, 

נאה למתברך להסתיר פניו  כתב שלא יכסו העם את פניהם, משום שאין זה מור וקציעהה אולם דעתם.

נהג זה שורשו לפי המנהג מן המברך בשעת ברכתו, ושאין זה מסביר פנים לשכינה. ובאמת נראה שמ

סות את פניהם כדי שלא שהביא הרמ"א שהכהנים מוציאים את ידיהם מהטלית ולכן העם צריכים לכ

 ינן צריכים לכסות את פניהם!יסתכלו בהם, אך למנהג כיום שהכהנים מכסים את ידיהם, לכאורה העם א

 .)אות פב( ברורה הלכהוכ"נ מדברי ה

)ח"ב  אב בניןובשו"ת  ו הקטנים.היה מכסה בטליתו את פני בני )מובא בלוח היום יום, ט"ו תשרי( תניאבעל ה

נפות טלית האבות, והאבות כהביא מנהג זה שהבנים מסתופפים בשעת ברכת כהנים תחת  סימן מח אות ו(

כתב שלא ידע מקור למנהג  ו()ח"ג בימן כ רב לך עשהפורסים את ידיהם עליהם כדרך המברכים. ובספר 

גר"מ ם באימה וביראה. והזה, אך יש להמשיך בו כדי לעורר את לב הבנים לעמוד בשעת ברכת כהני

קורו במנהג שהכהנים מוציאים מנהג זה כנראה מביאר ש ירחון אור תורה תשרי תשמ"ח סימן ב שאלה ב() מאזוז

 אר. ידיהם לחוץ, ואע"פ שכיום לא נוהגים כך, מנהג כיסוי פני הילדים נש

 סעיף כד':

 פנים כנגד פנים בברכת כהנים 

  )לח:(שנינו בסוטה 



 266 ___________________________ יני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהןד -סימן קכ"ח 
 

לל ברכה! לא קשיא: הא דאניסי, שאחורי כהנים אינן בכוהתני אבא בריה דרב מנימין בר חייא: עם "

  "הא דלא אניסי

פשיטא, אריכי באפי  .ברכה תנא אבא בריה דרב מנימין בר חייא: עם שאחורי כהנים אינן בכלל"

ע בן לוי: אפילו מחיצה של גוצי לא מפסקי, תיבה לא מפסקה, מחיצה מאי? ת"ש, דאמר רבי יהוש

א מר בר רב מהו? אמר אב ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים. איבעיא להו: צדדין,

ו פסולה, לפניו תהזא -לפניו  אשי: ת"ש, דתנן: נתכוון להזות לפניו והזה לאחריו, לאחריו והזה

 "זאתו כשרהה -והזה על צדדין שבפניו 

ומדין מנו ולהלן ולא צדדין שישנו ממנו ולאחור והכי נמי העצדדין שיש מ -על הצדדין שבפניו : רש"יופ

ימנו אף על פי שאינן אחריהן הבצדדין של כהן הימנו ולהלן בכלל ברכה הן דכלפניו דמי אבל של אחר 

כוונים נגד פניהם אלא משוכים מכלומר דעם שלפני הכהנים ואינם וביאר הב"י ע"כ.  ממש כלאחריו דמי.

א משוכים לצדדין אינם הם אללצדדין הוו בכלל ברכה ועם שאחרי הכהנים ואינם מכוונים כנגד אחורי

 .בכלל ברכה

ים מצדיהן הרי הם בכלל עם שהם אחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, והעומדכתב " )טו, ח( רמב"םה

שממנו  םצדדיילקו בין כתב בסתם שהעם שבצדדים הרי הם בכלל הברכה, ולא ח טורגם ה ".כההבר

, אע"פ שאינם מכוונים כנגד משמע שסוברים שכל הנמצא לפני הכהנים .לצדדין שממנו ולאחור ,ולהלן

 פניהם, חשובים כלפני הכהנים. 

כ"נ אחורי הכהנים העומדין בבה -אניסי דלא  אניסי במלאכתן ואין יכולין לבא.ד -שבשדות  רש"יעוד פ

נים להיות מתברכים פנים לא אניסי אלא שאין הברכה חשובה עליהם לעקור רגליהם ולבא לפני הכה

)ד"ה  תוספותאמנם ה ים כנגד פנים.פנ -' כה תברכו' נןכדאמרי ,הלכך אינם בכלל ברכה ,כנגד פנים כדת

 בל הני דקיימי במתא לא אניסי.וקא הני שבשדות אניסי אאמרי' דד )דף לה.(ר"ה כתבו שבגמ' בהא דאניסי(

 הב"ח ביאר שהכוונה דווקא שיכולים לבוא לפני הכהנים ולא באו.

ם אפילו מחיצה של ברזל עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה, אבל מלפניהם ובצדיה: שו"עכתב ה

דים במלאכתן ואינם יכולים ואינה מפסקת; ולאחריהם נמי, אם הם אנוסים, כגון עם שבשדות, שהם טר

 לבא, הם בכלל הברכה.

ינו בכלל הברכה, אך הביא בשם הפוסקים שרק מי שנמצא ממש מאחורי הכהנים א )ס"ק צה( מ"בה

ועוד.  )אות פה( ברורה ההלכ, )אות קמה( כה"חהנמצאים בקו ישר אליהם הרי הם בכלל הברכה. וכ"כ 

בכלל הברכה, אבל  משמע שרק העומדים בצדדים שלפני הכהנים )תצוה, יט( בא"חמדברי ה אמנם

 העומדים כנגד צדדי הכהנים ממש אינם בכלל הברכה.

למד מדברי רש"י שעכשיו שלכל מתפלל יש את מקומו הקבוע שקנה בכסף, חשובים לאנוסים,  ב"חה

וכ"ש מי שאין  מכיון שאינו רשאי ללכת למקום אחר הנמצא לפני הכהנים ולדחות את חבירו ממקומו,

ג"כ עמד על שאלה זו, שבזמנם ארון הקודש  )סק"כ( ט"זה לו מקום כלל וצריך לעמוד בחצר בית הכנסת.

היה בנוי באופן שמקומם של חלק מהמתפללים היה מאחוריו, וא"כ גם בזמן ברכת הכהנים היו אחריהם, 

שודאי גם בזמן התלמוד  וכתב שאין זה מספיק לתרץ דמכיון שהוא מקומם הקבוע חשובים כאנוסים,
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היו קובעים מקום לתפילתם. ותירץ דמכיון שארון הקודש מחובר לכותל, הוי כאילו היו הכהנים עומדים 

ה ממש סמוך לכותל, כיון שעומדים סמוך לארון הקודש, וא"כ הוי הכל כצדדי הכהנים שהם בכלל הברכ

, והוסיף שהעומדים אחורי כדמוכח בגמ' שם( )בשונה מזמן חכמי התלמוד שארון הקודש לא היה מחובר לכותל,

כתב שמ"מ יכולים לעמוד במקומם  )ס"ק לו( אברהם מגןה אמנם הכהנים יהפכו פניהם לצד הכהנים.

הפנוי של הכהנים שנושאים כפיהם, או להתרחק מעט מהכותל כדי שיהיו חשובים בצידי הכהנים, או 

כתב שאותם  )ס"ק צה( מ"בגם ה ושאר אחרונים. )לב, ל( אדם חייוכ"כ ה לעמוד באמצע בית הכנסת.

 .)אות קמו( כה"חוכ"כ העומדים מאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה. 

קום דחוק, אבל כאשר המ ומ"מ משמע מדברי המג"א שכל האמור הוא דוקא כאשר יש להם לאן ללכת,

אבל זהו רק " בדעת המג"א  ()אות לזערוך השולחן יסכים לדברי הב"ח שהרי הם בכלל הברכה. וכ"כ ה

. )אות פו( הלכה ברורה"כ ב", וככשהעם רב ודחוקים אבל כשיש מקום פנוי למה לא יסור לקיים כדין

ניהם בעיקר מלות הברכה כתב להקל בזה מטעם אחר, שהכהנים נהגו להפך פ )אות כד( חיים מקורוב

 לצדדין, ולכן אף הצדדים בכלל הברכה.

ה כדי שיתקיים 'פנים כנגד לק בין העומדים ממש בצדדי הכהנים, שבאופן זחי )ד"ה אבל( באור הלכהה

ע"פ שאינם לפניהם ממש אלא פנים' צריכים לצדד פניהם כלפי הכהנים, אך העומדים לפני הכהנים, א

 דם יושבים בשווה ומדברים.אשאינם בצידיהם, אינם צריכים להפוך פניהם כנגדם, משום שמצוי שבני 

 .)אות פז( הברור הלכהוכ"כ ב

)ואני אברכם פע"א הע'  רבךאוי גרש"זהעומד מאחורי הכהנים והוא באמצע תפילת שמונה עשרה, דעת ה

)הערות על סוטה  גרי"ש אלישיבד השדינו כאנוס, ומ"מ יצדד ראשו כדי שיהיו פניו כנגד הכהנים. וכ" (48

ומד באמצע שמונה עשרה כתב, שגם אם ע )או"ח ח"ה סימן כ אות כג( משה אגרות, בשו"ת מאידך. לח:(

, וכן יכול לענות אמן אם מובטח לו מחויב לזוז ממקומו אל מול הכהנים כדי לקיים דין 'פנים כנגד פנים'

 שיחזור למקומו.

ובר אורח ממקום למקום, שאם אדם נכנס לבית הכנסת לבקש איזה דבר, או ע )תצוה, יט( בא"חכתב ה

)אות  כה"חד שיסיימו. וכ"כ נים, יעמוד וישמע ברכת כהנים ולא יצא עומצא כהנים מברכים ברכת כה

  .קמט(

 סעיף כה':

 בית כנסת שכולה כהנים 

 :)ה, ד(איתא בירושלמי ברכות 

ן לאחיהם שבדרום לאחיהם עיר שכולה כהנים נושאין את כפיהם למי הם מברכין לאחיהם שבצפו"

 "הנשים והטףשבמזרח לאחיהם שבמערב ומי עונה אחריהם אמן 

 :דנה אודות דין זה )לח:(הגמ' בסוטה 
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. למי מברכין? אמר ר' זירא: אמר אדא א"ר שמלאי: בית הכנסת שכולה כהנים, כולן עולין לדוכן"

כולה כהנים, מקצתן עולין והתני רב שימי מבירתא דשיחורי: בית הכנסת ש ...לאחיהם שבשדות.

 ה"ייר בי עשרי עשרה, הא דלא אישתומקצתן עונין אמן! לא קשיא: הא דאישתייר ב

לא חשיב  -לא אישתייר בי עשרה  ,קצתן עולין לדוכן והעשרה עונין אמןמ -אישתייר בי עשרה  :רש"יופ

  הילכך כולן עולין ומברכין לאחיהם שבשדות. ,לברכה לחודייהו

, אבל אמן ראל הם העוניםישששאני התם  ביאר דאע"ג שברכת כהנים בעשרה וכהנים מן המנין, ב"יה

 עונים הם עשרה.הכשכולם כהנים אינם חשובים לברכת כהנים לבדם אף כשיענו אמן, אא"כ 

ן; למי מברכין, לאחיהם שבשדות; בהכ"נ שכולה כהנים, אם אין שם אלא י' כולם עולים לדוכ: שו"עכתב ה

ויברכו; והעשרה, עשרה יעלו מומי עונה אחריהם אמן, הנשים והטף; ואם יש שם יותר מעשרה, היתרים 

 עונים אחריהם אמן.

שאם יש כהנים אחרים,  ל סעיף כ()לעיכאשר כל העיר כהנים, השליח ציבור עצמו אינו עולה, שהרי קי"ל 

 ועוד. ת קנא()או כה"ח, )ס"ק צז( מ"באינו נושא כפיו, אלא יהיה הוא המקרא. כ"כ ה

לנשים והטף, משום שלא  שהברכה תהאהעיר, שעיר שכולה כהנים אין אומרים  )ס"ק לז(מגן אברהם ה

)ס"ק  ט"זהו ב"חה אולם .ח(צ)ס"ק  מ"בוכ"כ ה .. אך ודאי שהם בכלל הברכהחשיבי לברכה כשהם לבדם

לא שייך, דבמה תחול הברכה  שכל הברכה בלשון זכר ולכן לא שייכת בנשים, ולגבי הקטנים וביאר כב(

 תברכים בעקבות הגברים.מעליהם?! אלא על העתיד, והברכה היא מעכשיו. עוד כתב, שהנשים והטף 

 כתב שאפשר לומר שגם הנשים הן בנות כהנים. )אות קנב( כה"ח

רה מדוע כאן בעינן עשרה עונים המניין של העשרה, וא"כ לכאו ביאר, דאע"ג שהכהנים מן )ס"ק כג( ט"זה

שרה עדיין שם 'ברכת כהנים' אלא י"ל דמכיון שהברכה נאמרה על הישראל גם אם יש פחות מעבדווקא? 

אמן, חשיבי ל'ברכת כהנים'.  , משא"כ כהנים, רק כשיש עשרה שיקבלו הברכה ויענו)אפילו ביחיד(עליה 

של ישראלים וכהנים, כל עוד  כאשר המניין מעורב לדבריהם ועוד. )אות קנ( ה"חכ, )ס"ק קא( מ"בוכ"כ ה

סוברים  )כאן(רעק"א ו )מש"ז א( פרי מגדיםה אולםיש ישראל אחד, כל הכהנים עולים לדוכן לשאת כפיהם. 

ם בין הקהל, אם אינם עשרה, יש לראות שיהיו עשרה שעונין אמן, ולכן סבירא להו שאף שיש ישראליש

חד עשרה, והיתר מעשרה יעלו ייעלו כל הכהנים לדוכן אלא יצטרפו חלק מהכהנים לקהל כדי שיהיו לא 

 לדוכן.

, כדי שלא יעברו וא 'כהנים'העיר, שכאשר כל הכהנים עולים לדוכן, יש ליזהר שלא לקר )אות ( כה"ח

 בעשה אותם העשרה שאינם נושאים כפיהם.

אשר יש במניין רק אחד עשר אנשים, אחד מברך והשאר כתב שלכאורה גם כ )ד"ה יותר(באור הלכה ה

יענו אמן. אך העיר, שלכאורה היה עדיף שכולם יעלו לברך ויקיימו הכהנים מצות עשה דאורייתא של 

 פמ"גשלדברי הנשיאת כפים, שלחלק מהפוסקים אם רק אחד יעלה הוא מצוה מדרבנן בלבד! אך הוסיף 

כפים הוא מדרבנן בלבד, דהרי אין כאן שום ישראל האומר לו  בניד"ד כל מצות הנשיאת )מש"ז ס"ק כב(

עולה שגם כאשר המקרא הוא כהן, חיוב הנשיאת כפים הוא  )אות קנו( כה"חלברכו, ומ"מ נשאר בצ"ע. מ
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ביאר שאפילו אם יש שם רק אחד עשר כהנים, רק אחד יכעלה לדוכן  )ח"ב ח, י( לציון אורמדאורייתא. וה

 והשאר יענו אמן.

 כו': סעיף

 ללמוד ולהתפלל בזמן ברכת כהנים 

 )לט:(שנינו בסוטה 

ב חסדא: ברכו ה' מלאכיו רבזמן שהכהנים מברכים את העם, מה הן אומרים? אמר ר' זירא אמר "

ל מעשיו בכל מקומות ממשלתו כגבורי כח וגו', ברכו ה' כל צבאיו משרתיו עושי רצונו, ברכו ה' 

לא טועה. אמר רבי חנינא בר אא: כל האומרן בגבולין אינו א"ר חייא בר אב.. ברכי נפשי את ה'.

 "כין אותו ואינו מאזין?פפא: תדע דבמקדש נמי לא מיבעי למימרינהו, כלום יש לך עבד שמבר

: ומכל כתב רמ"אוהברכה. בשעה שמברכין אין לומר שום פסוק, אלא ישתקו ויכוונו ל :שו"עכתב ה

ים, וכמו שנתבאר לעיל סי' נ"ז ונים, נהגו גם כן לומר פסוקמקום, עכשיו שהכהנים מאריכין הרבה בנג

 .)ד"ע(לענין ברכו, אך יותר טוב שלא לאמרם 

משום  )ס"ק כה(ט"ז "כ הוכ שהאומרם, יאמרן בשעה שהחזן מקרא התיבה. )ס"ק לט( מגן אברהםכתב ה

דחה דבריהם,  מט()אות  ה רבהאליה אולםשבזה כו"ע מודים, דשם לא שייך שאינו מאזין לברכת כהנים. 

 .אות קנט() כה"חהנהיג שלא לאומרן. וכ"נ מדברי  )מעשה רב סימן קסו( גר"אוגם ה

ל עולם', משום סכנה התירו ביאר עפ"ד התוספות דאע"ג שהרואה חלום אומר 'רבונו ש )ס"ק כד( ט"זה

 לו, שמא צריך רפואה לחלומו.

 סעיף כז':

 הוספה או גריעה מפסוקי ברכת כהנים 

 )כח:(אש השנה שנינו בר

אוסיף ברכה  -ברך את ישראל למנין לכהן שעולה לדוכן, שלא יאמר: הואיל ונתנה לי תורה רשות "

 "א תספו על הדברלתלמוד לומר  -אחת משלי, כגון ה' אלהי אבותכם יסף עליכם 

רכת כהנים; ואם הוסיף, בכהן אינו רשאי להוסיף מדעתו יותר על השלשה פסוקים של : שו"עכתב ה

  עובר על בל תוסיף. 

כל הדברים המעכבים בנשיאת ביאר שהאיסור הוא דוקא אם היה בפריסת כפים וכה"ג ב )סעיף מ( גר"זה

וספה אלא ברכה ין זה מקרי הכפים, משא"כ אם ברך שלא בנשיאת כפים או שלא בהחזרת פנים וכה"ג, א

לא כדבריהם, שכתב שמשמע  )יד, יב(העיר דמלשון הרמב"ם  )ד"ה ואם( הלכה באורה אולםבעלמא. 

א"כ ה"ה בלא פריסת כפים וכה"ג ושאיסור זה הוא בין בקול ובין בלחש, אע"פ ש'קול רם' הוא לעיכובא, 

על איסור זה כל זמן שנמצא ר . והוסיף שעוב)אות קסא( כה"חג"כ עובר. ונשאר בצ"ע. וכן משמע מדברי 

 על הדוכן.
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 סעיף כח':

 פעמים ביום נשיאת כפים מספר 

 )כח:(שנינו בראש השנה 

 -אי בעי  -הכא  ...וליה יומא זמניה הואהדר מברך, כ -כיון דאלו מתרמי ליה צבורא אחרינא "

 ."לא מברך -מברך, אי בעי 

יעו לברכת כהנים, יכול צבור שלא הגכהן שנשא כפיו, ואח"כ הלך לבהכ"נ אחר ומצא : שו"עכתב ה

 לישא את כפיו פעם אחרת.

ה פעמים ביום, ולמד כן בק"ו למד שכל פעם שהוא נושא את כפיו מברך אפילו כמ )סימן יב( מהר"ם מינץ

מכניסות עצמן בחיוב, הרי הן מנשים במצות עשה שהזמן גרמא, שאע"פ שאינן מחוייבות בדבר, מכיון ש

חייבה התורה להניחם רק פעם דימה דין זה לתפילין, ש )מצוה שעח( מנחת חינוךמברכות, ק"ו הכהן. וה

 ועוד. )ס"ק קו( מ"בכים. וכ"פ הם שמניחים התפילין מקיימים מצות עשה ומבראחת ביום, ואעפ"כ בכל פע

 ' מה שהבאנו מדברי הפוסקים בנידון זה. ע לעיל סעיף גע"

 ברכת כהנים באמצע תפילה או ק"ש 

ה אם פוסק ועולה לדוכן כהן העומד בתפלה והגיע ש"צ לעבודעל  (סימן אלף שסד)ח"ד  רדב"זנשאל ה

 ,ך וחוזר למקומו ומסיים תפלתופוסק ועולה לדוכן ומבר ,אם אין שם כהן אחר? ולדעתו לברך את ישראל

תפילתו כדי לשאת כפיו,  . והסיבה שמפסיקואם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש לדעת התוספת

ין זמנה ולא התורה, "אמהיא מצות עשה מהתורה, והתפילה אע"פ שעיקרה משום שנשיאת כפים הוא 

יבור שאין להם כהן אלא ולדעתו הדבר דומה לצ. "סידורה ולא שיעורה ושלא להפסיק אלא מדרבנן

תפילתו כדי  לא יפסיק את הש"צ שפוסק מתפילתו כדי לשאת את כפיו. אבל אם יש שם כהנים אחרים,

עוד כתב, שהרי כשהגיע הש"צ ה. פיו. ואינו עובר על ג' עשה אא"כ אומרים לו שיעלה ואינו עוללשאת כ

וכל כהן  ,יו ולפסוק את תפלתוואינו רשאי לעקור את רגל ,לעבודה עדיין לא חל עליו חיוב מצות עשה

 ה שוב לא יעלה. שלא עקר את רגליו בעבוד

אם יש כהנים אחרים לא וין שם כהן אחר יעלה, הביא את דברי הרדב"ז שאם א )סק"מ(מגן אברהם ה

יעבור בעשה  שאם לא יעלה יעלה. והוסיף שלדעתו כאשר אמרו לו לעלות, בכל עניין צריך להפסיק,

שדוקא אם מובטח לו שיחזור לתפילתו  ד(פ-)שער הציון פג, והוסיף )ס"ק קו( מ"ב. וכ"כ ה)וכ"נ מדברי הרדב"ז(

ף אם אינו מובטח שיחזור אאחרים, אך אם אמרו לו לעלות, יעלה עולה לשוכן כאשר אין שם כהנים 

 לתפילתו, משום דעובר בעשה אם אינו עולה.

 ,מפקפק בעיקר היתר זה של הפסק באמצע התפלה אפילו באמרו לו עלה )סק"נ( רבה אליהה אמנם

 יעב"ץהגאון . וכ"ד דאע"ג דתפלה דרבנן היא מ"מ אפשר דהעמידו חכמים דבריהם אפילו במקום עשה

אם לא  ,שלא להפסיק באמצע התפלה לנ"כ כשעומד בברכה אחרת בית יעקב, הל' נש"כ אות יב( בסידורו)

שהגיע בתפלתו למקום ברכת כהנים שאז דעתו שמותר לו לעקור רגליו ולעלות לדוכן שבמקום זה לא 

. גם ויחזור לתפלתווגם זה דוקא אם הוא מובטח שלא תטרף דעתו  .מקרי הפסק שהוא מעין שים שלום
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סובר שלא יעלה לדוכן באמצע תפילתו, אלא אם הגיע עם הש"צ לסיום ברכת מודים, וגם  )אות נו( כה"ח

שיכול לעלות  )שם סוד"ה ואנכי(, והוסיף הגרע"י )ח"א, תצוה, ט( הליכות עולםאין שם כהנים אחרים. וכ"כ ב

רו כך מפני אימת הציבור, אך כאן שמתפלל לדוכן גם אם לא מובטח לו שיחזור לתפילתו, שרק בש"צ אמ

ולכן מסקנת הדברים שצריך ג' תנאים כדי שיעלה " )אות סד( פסק"תוכן סיכם בבלחש אין לחוש לזה. 

הכהן לדוכן כשהוא באמצע שמו"ע. א. שהוא כהן יחיד בביהכ"נ. ב. שעקר רגליו כשהגיע הש"ץ לרצה. 

 ."ג. שעומד יחד עם הש"ץ בברכת הודאה

שאם יש  )סימן סו אות כו(כה"ח ו )ג, ד( רב פעליםעליה לדוכן באמצע קריאת שמע, כתבו בשו"ת  ולעניין

לרצה, ואם אין שם כהנים  בבית הכנסת כהנים אחרים, לא יעלה אלא יצא מבית הכנסת כשיגיע הש"צ

ברכת  ישתדל לסיים ק"ש קודם, והעיר ש)אות צה( ברורה הלכהוכ"כ ב אחרים, יעלה משום כבוד הציבור.

 כהנים, או לכל הפחות את אותה פרשה שנמצא בה.

 סעיף כט':

 נשיאת כפים קודם התפילה 

נושא את כפיו ואין  ,מתפללין כהן שלא התפלל עדיין ומצא ציבור )פט"ו אות ה( יימוניותמות הגהכתבו 

 )סי' כג(שבלי הלקט "כ וכ ן א()ערך חלו ערוךבשם ה )עמ' קיז(ה"ר דוד אבודרהם , וכ"כ התפילה מעכבתו

 .גאוניםבשם ה

 ין התפלה מעכבתו.כהן שלא התפלל עדיין ומצא צבור מתפללין, נושא כפיו וא: שו"עכתב ה

שהכהנים במקדש לא היו  , כמושראוי לא לעלות לדוכן לפני התפילהפרי חדש אכן לכתחילה, כתב ה

וסיף שכן הוא גם על פי , וה()אות קסו כה"חנושאים כפיהם אלא לאחר הקרבת התמיד של שחר. וכ"כ 

 הסוד. 

)ילקו"י  גרע"ילרצה, דעת ה ואם נכנס הכהן לבית הכנסת לפני שברך ברכות התורה ומצא שהש"צ הגיע

, יעלה לדוכן הות לברךן לו ששיברך את ברכות התורה קודם שיעלה לדוכן, ואם אי הל' נשיאת כפים, כב(

 ד. כהנים אינה בדרך לימואע"פ שלא ברך, מפני שאמירת הפסוקים של ברכת 

 ,ויתפלל ית הכנסתילך חוץ לב ,שאם יעלה לדוכן יעבור זמן תפלה רואהאם  )ס"ק מא( אברהם מגןכתב ה

ואם . 19צריך לעלות כדי שלא יעבור על עשה מהתורה, ותפילה מדרבנן בלבדאמרו לו שיעלה, אבל אם 

שיאמר גם 'ברוך  )אות קסה( כה"חוהוסיף  .)ס"ק קז( מ"ב. וכ"כ ה"ש יקרא פסוק ראשוןיראה שיעבור זמן ק

 שם כבוד מלכותו לעולם ועד', ואם יש לו מעט יותר זמן, יאמר גם כל הפרשה הראשונה.

 

 

 

                                                   
ות התפילה מהתורה, מאחר שכבר שאף לדעת הרמב"ם שעיקר מצ הל' נשיאת כפים סכ"ב()ילקו"י ח"א וביאר הגרע"י  19

, שכיון שיש לתפילת שחרית תשלומים התפלל ערבית מאמש, יצא י"ח תפילה מן התורה, ואין חיובו אלא מדרבנן. עוד כתב
 במנחה. 
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 סעיף ל':

  בעל מוםכהן 

 )כד:(שנינו במגילה 

ורגליו.  בפניו, ידיו -אמרו שתנא: מומין  :גמרא כהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו. :משנה"

לא ישא  -פיו. תניא נמי הכי: ידיו בוהקניות לא ישא את כ -אמר רבי יהושע בן לוי: ידיו בוהקניות 

 "א ישא את כפיול -עקומות, עקושות את כפיו. 

ידיה! וה בשיבבותיה דרב הונא, והוה פריס והא ההוא דה -אמר רב הונא: זבלגן לא ישא את כפיו. "

מותר. אמר  -ש בעירו הוא דש בעירו הוה. תניא נמי הכי: זבלגן לא ישא את כפיו, ואם היה דה -

שיבבותיה דרבי יוחנן, דהוה רבי יוחנן: סומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו. והא ההוא דהוה ב

ואם היה , ת כפיורו הוה. תניא נמי הכי: סומא באחת מעיניו לא ישא אההוא דש בעי -פריס ידיה! 

 "מותר -דש בעירו 

נים : המסתכל בכה)טז, א(תכלין בו, ואמרינן במסכת חגיגה לפי שהעם מס -כהן שיש בידיו מומין : רש"יופ

עקומות  ם.כתמים לבני -הקניות בו בשעה שנושאין את כפיהן עיניו כהות, לפי שהשכינה שורה על ידיהן.

ת שאינו עקושופירש עקומות שנתעקמו ידיו אחורנית.  גמ'()טו: ד"ה  ר"ןה לצידיהן. -עקושות  כפופות. -

 .יכול לחלק אצבעותיו

ם , ואם יש בו מו)סוטה מ, א(יו חולץ מנעליו, כדתניא הנושא את כפ -פניו ידיו ורגליו : רש"יעוד פירש 

רייתא זו. ואפשר שלא הייתה אבל הרי"ף והרא"ש לא הביאו ב יסתכלו בו, ומתוך כך רואין את ידיו.

פניו או בידיו או ברגליו', הרי על הרמב"ם מדוע כתב 'מי שיש לו מום ב טורצלם בגמרא. ולכן הקשה הא

א אמרו אלא ידיו, הרי בפירוש להקשה על הטור, היאך כתב שבגמ' ב"י בגמ'מ לא קאמר אלא בידיו! אך ה

  ה לפניו.וא"כ 'ידיו' לאו דווקא, אלא ה"אמרו שזבלגן וסומא לא ישאו כפיהם, 

פירשו  )טו, ב( רמב"םוה טורה אך. )שם( ר"ןוכן פירש ה עיניו זולפות דמעה.פירש ש רש"יהו 'זבלגן'? מי

 שרירו יורד על זקנו. 

)בוהקניות פי' קומות או עקושות עמי שיש לו מום בפניו או בידיו, כגון שהם בוהקניות או  :שו"עכתב ה

פי' עקומות שנתעקמה ידו אחורנית; ר"ן הכפופות; עקושות לצדדיהן, ופירש לינטלי"ש בלעז; עקומות, רש"י מין נגע לבן, ו

בו; וה"ה למי שיש מומין  , לא ישא את כפיו, מפני שהעם מסתכליןעקושות שאינו יכול לחלק אצבעותיו(

זקנו; או שעיניו זולפות דמעה;  ברגליו, במקום שעולים לדוכן בלא בתי שוקים; וכן מי שרירו יורד על

 חת מעיניו, לא ישא את כפיו. וכן סומא בא

את מבית הכנסת בשעת ברכת העיר, שכל בעלי המום שאינם נושאים כפיהם, צריכים לצ )ס"ק כו(ט"ז ה

שדחה  )ס"ק נא(שם האליה רבה בהביא  )ד"ה מי( הלכה באורה אך כהנים, שלא יאמרו עליו בן גרושה הוא.

ולא אתו למטעי, ולכן סתמו  חולק עליוף שכל אלו ניכרים במומן )סק"ח(ראיות הט"ז. גם הנהר שלום 

בקיאים בדינים אלו, אפשר  הפוסקים ולא הצריכוהו לצאת. אך הוסיף הביה"ל, דמכיון שאין כל העם

 .)אות קסז, קע( כה"חשטוב יותר שיצאו לחוץ כדעת הט"ז. וכ"כ 



 'בעל מום ש'דש בעירו ____________________________________________________ 273
 

כתב שאף אם  ס"ק קעז()דה מטה יהוה ךאלו לא ירדו. שכל אלו הפסולים, אם ע )סל"ג(פרי חדש כתב ה

 .ימן יא אות ב()יביע אומר ח"ו ס גרע"י. וכ"נ מדברי ה)אות קצג( כה"חעלה ירד. וכ"כ 

ור ויבואו להסתכל בו, אבל לגבי סומא, שפשוט דדוקא אם ניכר שהוא עיו )ד"ה וכן(באור הלכה כתב ה

)אות  כה"ח אמנםדם, מותר. עיני הסומים כשאר בני אאם לא ניכר לאנשים שהוא עיור, כמו שמצוי ש

דוכן, שכיון שעיניו כשאר בני לחלק עליו, ולדעתו גם אם אין סמיותו ניכרת לאנשים אסור לעלות  קעז(

 הסתכל בו יותר.אדם ובכל זאת אינו רואה, אדרבה יש בכך חידוש בעיני העם, ויבואו ל

, ואינו מרגיש בשעה שהמים ()קטטררגלים לתוך שקית  כהן שמחוברת לו צינורית שדרכה מטפטפים המי

ת כפיו בברכה, ובלבד שיהיו אשרשאי לעלות לדוכן ולשאת  נשיאת כפים, כ( )ילקו"י גרע"ינוטפים, דעת ה

וע"ע  .)ח, א. יא, ז( אליעזר ציץת וכן העלה בשו" בגדיו העליונים נקיים, ולא יהיה נודף ממנו ריח רע.

 .אות ו()כאות בנשמת אברהם 

 'בעל מום ש'דש בעירו 

אם היו  ,מומין שבידיו מותרשאפילו ב )סי' תתטז( מרדכיוה )סי' טז( רא"שה )ד"ה אם היה( תוספותכתבו ה

עקישי אתא לקמיה דרבי נפתלי  ההוא כהן דהוו ידיה" )שם ה"ח(בני עירו רגילים בו כדאיתא בירושלמי 

 ".אמר ליה כיון שאתה דש בעירך מותר

ומה  ,ו מותר לישא את כפיוהיו בני עירו רגילים בדמשמע אפילו סומא בשתי עיניו, אם למד  ב"יה

 בכה"ג לא ישא כפיו. שהוזכר סומא 'באחת מעיניו', הוא ללמדנו שאם אינו דש בעירו, אפילו

אך  ,יום מיקרי דש בעירו שכל ששהה שלשים )ח"א סי' כה( תרומת הדשןכתב במי חשוב ל'דש בעירו'? 

וטעם הדבר שבעירו  ,הניאבל אם הלך באקראי לעיר אחרת ושהה שם שלשים יום לא מ ,רודוקא בעי

מכל מקום נראה דלאו דוקא ו כיון דדר שם או שבא לגור שם, רגילים האנשים בו משא"כ בעיר אחרת.

פר או עבודה אחרת לחצי שבא לגור שם להיות כאחד מהתושבים, אלא אפילו בא להיות מלמד או סו

 שנה, חשוב לדש בעירו לאחר שלושים יום.שנה או 

יש בו אותו מום, ישא כפיו ואפי' שואם היה דש בעירו, דהיינו שהם רגילים בו ומכירים הכל : שו"עכתב ה

א בעירו, אבל אם הולך באקראי הוא סומא בשתי עיניו. וכל ששהה בעיר ל' יום, מקרי דש בעירו; ודוק

העיר, אלא בא להיות שם מלמד  לו לא בא לדור שם להיות מבנילעיר אחרת, ושהה שם ל' יום, לא; ואפי

 צי שנה, חשוב דש בעירו בל' יום.או סופר או משרת שנה או ח

עירו', שהרי הוא נקרא מיושבי סובר שאין לחלק, וכל ששהה בעיר שלושים יום חשוב ל'דש בב"ח ה אולם

הרי הוא כאנשי העיר לשאת ודירה, העיר, ומה שאמרו 'דש בעירו' באו ללמדנו דאע"פ שקנה בה בית 

פילו הלך באקראי לעיר אחרת, איתם בעול ההוצאות, אבל אסור לישא כפיו עד שיהא דש בה, ודין זה א

  מותר לישא כפיו לאחר שלושים, דלא פלוג רבנן.

כתב כעין  )לב, ד( חיי אדם. והושאר האחרונים הסכימו עם השו"ע פרי חדשוה )ס"ק סח(עול"ת , והלבושה

כתב  )אות קעט(כה"ח ה. והכרעה, שאם היה בבית הכנסת בשעה שקוראים כהנים וגם עקר ברצה, יעל

 שגם אם עקר רגליו ברצה, לא יעלה, ורק אם עלה אין מורידים אותו.
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לא יהיה פסול משום שנשיאת  התקשה, מדוע בעל מום שדש בעירו יכול לישא כפיו, למה )ס"ק כז( ט"זה

ושבים! ותירץ שגם בעלי יכפים חשובה ל'עבודה', שהרי מטעם זה אסור לכהנים לישא כפיהם כשהם 

הוא שינוי הבריאה, והוא נתרבה שמומים נכללו בציווי 'דבר אל אהרון ואל בניו', ויש לחלק בין פסול 

והלימוד בין נשיאת ד מ'בניו'. לת 'בניו', ובין פסול שהוא מחמת מעשה האדם, וזה לא שייך ללימוממי

שב שיכול לעמוד, או שיש לו כפיו לעבודה במקדש נאמר דווקא על דבר שיש ביד האדם לתקן, כגון יו

 א.ל -ליזהר שלא ישתה יין, אך מומים שאין בידו לתקן 

שאף שהשו"ע התיר לו לישא  א( )ח"ח סימן יג אות אומר יביעבשו"ת  סומא בשתי עיניו שדש בעירו, כתב

כהן זה, וספק ברכות להקל.  כפיו, מ"מ יש להואות לו שלא ישא את כפיו, כיון שכמה ראשונים פסלו

פסק שמותר לו לישא  אות קעד() כה"ח אךומ"מ משמע מדבריו שאם רוצה לישא כפיו בלא ברכה, רשאי. 

שא כפיו, מ"מ אם הוא רוצה כתב שאף שמעיקר הדין נכון שלא י )אות צח( רורההלכה באת כפיו. גם ב

 גים. לישא כפיו, רשאי לסמוך על המתירים ואף לברך 'אשר קדשנו', וכן נוה

 סעיף לא':

  שהכהנים מכסים פניהםבמקום כהן בעל מום 

אינו דש בעירו,  ומים וגםמשבמקום שנוהגים לשלשל הטלית על פניהם, אפילו יש לו כמה  ב"יכתב ה

טו מקום שאין נוהגים ואע"פ שאפשר שגזרו איכול לישא כפיו, שבכה"ג אין חשש להיסח הדעת, 

קום שנושאים כפיהם באופן לשלשלו, כיון שכל דין זה אינו אלא משום חשש שלא יסיחו דעתם, כל מ

קום שכל הכהנים שר מנהג המשאין לחשוש להיסח הדעת, שפיר דמי. אך כל האמור אינו אלא דווקא כא

בואו להסתכל בו ולהסיח מכסים את פניהם, אך אם שאר הכהנים אינם מכסים, כיון שהוא משונה י

הם כדי שישא כפיו, אין להתיר, דעתם. וכן אם אין זה מנהג המקום, ושאר הכהנים רוצים לכסות את פני

 מכיון שהוא דבר משונה. 

פניו ובידיו כמה מומין, ישא באם מנהג המקום לשלשל הכהנים טלית על פניהם, אפילו יש  :שו"עכתב ה

 ם מבחוץ לא מהני הטלית לידיו.ה: ודוקא אם היו ידיו בפנים מן הטלית, אבל אם רמ"אוכתב האת כפיו. 

את פניו בשעת ברכת  תמה, מדוע לא הביא הרמ"א היתר מצד מנהגם שהקהל מכסה )ס"ק כח( ט"זה

רות בזה, והוא ודאי עדיף נים! שבכה"ג אין חשש שיסתכל, שהרי מכסים פניהם בטלית משום הזהיכה

יזה מקומות מכסים הקהל כתב שלא מועיל מה שבא )ס"ק קטו( מ"בה אולםמכיסוי הכהנים על פניהם. 

 את פניהם, דמ"מ כשידעו שיש מום יבואו להסתכל. 

 סעיף לב':

 כהן שידיו צבועות 

 כד:()שנינו במגילה 

א את כפיו מפני שהעם מסתכלין רבי יהודה אומר: אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס לא יש: ...משנה"

 "רמות -תנא: אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך : מראג בו.
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כך כדי שיהא מותר לו לישא בשדוקא כשאינו דש בעירו צריך שרוב אנשי העיר תהא מלאכתן  ב"יכתב ה

 .שאם היה דש בעירו מותר יו ובידיודלא גרע ממומין שבפנכפיו, שאם היה דש בעירו בלא"ה מותר, 

העם , לא ישא את כפיו מפני שים()אסטיס ופואה פי' מיני צבעהיו ידיו צבועות אסטיס ופואה  :שו"עכתב ה

 ש בעירו, ישא את כפיו.ן אם הוא דמסתכלין בהם; ואם רוב העיר מלאכתן בכך, ישא את כפיו; וכ

 סעיף לג':

 כהן שאינו מבטא נכון את האותיות 

 )כד:(שנינו במגילה 

מורידין לפני התיבה לא אנשי  לא ישא את כפיו. תניא נמי הכי: אין ובישניאמר רב אסי: חיפני "

אלפין עיינין ולעיינין אלפין. בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין, מפני שקורין ל

 "ן הדוכן. משום דעבי קלךסול אתה מאמר ליה רבי חייא לרבי שמעון בר רבי: אלמלי אתה לוי פ

מפני שקורין  י בית שאן, מגמגמין בלשונן הן.כהן שהוא מאנשי חיפה ומאנש -חיפני ובישני : רש"יופ

, ולשון קללה יער ה' פניו -ין ברכת כהנים היו אומרים יאר ואם היו עוש -לאלפין עיינין ולעיינין אלפין 

י, ומתרגמינן ית רוגז ויקרא כ()את פני  )שמות לג(הוא, כי יש פנים שיתפרשו לשון כעס, כמו פני ילכו 

 .י"ן עושין אלפי"ן, ופוגמין תפלתןומע

ני"ן, ולעייני"ן אלפי"ן וכיוצא בזה, מי שאינו יודע לחתוך האותיות, כגון שאומר לאלפי"ן עיי :שו"עכתב ה

 לא ישא את כפיו.

וקורין  ,יא מבטא החי"ת כללשאינם יכולין להוצנשאל על הכהנים הבאים מארץ יון  )א, שצד(רדב"ז ה

ן נושאים כפיהם. אמנם אם כל ? ולדעתו ודאי שגם בכה"ג אימהו שיעלו לדוכן ,ויהונך במקום ויחונך

 מגןשובים לעילגים. וכ"כ המותר להם לעלות, שלבני מקומם אינם חהציבור הוגים כך את האותיות, 

 ועוד. )אות קצא( כה"ח ,)ס"ק קכ( מ"ב, )ס"ק מו( אברהם

 מ"בוכ"כ ה יודעים להבחין בזה. העיר, שפסול זה אינו שייך אצלם, מכיון שרוב עמינו אין )סק"ל( ט"זה

שהסיבה  )אות קצב(כה"ח ם בשיש המפקפקים בזה. וביאר טעמ )אות צג(. אך הביא בשער הציון )ס"ק קכ(

 שהוא משנה אלא גם משום שעילג לא ישא את כפיו אינה רק משום החשש שהשומעים יסיחו את דעתם,

ן לו לשאת את כפיו, אע"פ את משמעות הברכה, ולכן באופן זה שרוב אנשי המקום מבטאים כראוי אי

ש בכך מחלוקת, לכתחילה יצא ולעניין הלכה כתב דמכיון שישיש רבים המדברים בשינוי לשון כמותו. 

 קודם 'רצה' ולא ישא את כפיו, אך אם עלה לדוכן לא ירד. 

)היינו בטא זה, יכול לעלות מל לשמוע שאם הציבור מכיר ורגי תשובה ו( )ח"ב פ"ח לציון אורכתב בשו"ת 

 .ב אות ו(י)יביע אומר ח"ה סימן  גרע"י. וכן מתבאר מדברי הבמבטא אשכנזי או ספרדי(

פיו. וכתב פסול לישא כ הביא בשם הרמב"ם, שה"ה לכהן שהוא כבד פה וכבד לשון, )ס"ק קיט( מ"בה

רו, אין מורידים אותו אם עלה שאף אם עלה לדוכן, מורידים אותו. ורק אם הוא דש בעי )אות קצג( כה"ח

 כבר לדוכן.
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שכהן שאינו יודע לחתוך  יט, ד( )מאמ"ר גר"מ אליהוואם יש שם כהנים אחרים שנושאים את כפיהם, כתב ה

  א יגביה קולו.מהם, ובלבד שלאת האותיות, או שהוא כבד פה וכבד לשון, רשאי לעלות לדוכן ולברך ע

האם ות כראוי או שהוא אילם, ונחלקו החזו"א והגרי"ד מבריסק אודות כהן שאינו יכול לבטא את התיב

וקים מכהן אחר ויכוין לצאת. יכול לעלות לדוכן לשאת כפיו כשאר הכהנים וישתוק, וישמע תיבות הפס

ן שומע כעונה, כי 'אמירה' מדי א"א לכהן לצאת בברכת כהנים )על התורה, סוף בראשית( בית הלוילדעת ה

סובר  )או"ח סימן כא  אות א( ו"אחז, המנגדבברכת כהנים לעיכובא, ולכן אין לו לישא כפיו בלי אמירה. 

ומע וכאילו הוא מדבר כעין שדין 'שומע כעונה' פירושו שמתייחס הדיבור של המשמיע גם לחבירו הש

 . )א, נז( צבי הרהמשמיע ע"פ כל תנאי המצווה. וע"ע בשו"ת 

 סעיף לד':

 כהן קטן וכהן שלא נתמלא זקנו 

 ()כד.שנינו במגילה 

בר לפני התיבה. ואינו נושא קטן קורא בתורה ומתרגם, אבל אינו פורס על שמע ואינו עו: משנה"

 ו"את כפי

אמרינן  )כד:(חולין , והרי בהתקשו, דמשמע שאם הביא שתי שערות נושא כפיו )ד"ה ואין נושא( תוספותה

קטן היודע לישא את כפיו חולקין  )סוכה מב.(דאמרינן  ,ועוד קשה !דאינו נושא את כפיו עד שיתמלא זקנו

לים ללמוד ולהתחנך, ומה ותירץ שחולקים עם כהנים גדו .לו תרומה בגורן ואפילו קטן ממש משמע

בעי שיתמלא זקנו, כאשר חולין דשפסלו קטן בנשיאת כפים היינו כשאין גדולים עמו. ופירשו את הגמ' ב

מלא זקנו, כדי להחזיק עצמו רוצה לישא כפיו בקביעות, אבל באקראי בעלמא יכול לישא אע"פ שלא נת

ה: ד"ה גרסינן חולין ) "ןר, ד"ה נתמלא( )כד: רשב"א, )סי' תתטו( מרדכי, )מגילה שם סי' טו( רא"שה בכהונה. וכ"כ

  .בגמ' ת"ר(

יא שתי שערות אינו נושא כפיו קטן שלא הבחילוקים: א.  כמהנ"ל יש סיכם שלפי דברי הראשונים ה ב"יה

דוקא  , אךפילו בפני עצמואשערות נושא את כפיו כלל לבדו, אך עם גדולים נושא. ב. משהביא שתי 

  .באקראי

כלל; אבל עם כהנים שהם  קטן שלא הביא שתי שערות, אינו נושא את כפיו בפני עצמו :שו"עכתב ה

צמו, ומיהו דוקא עאפילו בפני  למוד ולהתחנך. ומי שהביא שתי שערות, נושא את כפיו,גדולים, נושא ל

פילו יחידי בקבע. וכל שהגיע באקראי בעלמא ולא בקביעות, עד שיתמלא זקנו, שאז יכול לישא כפיו א

 .)וע"ל סי' נ"ג סעיף ח'(זקנו  לשנים שראוי להתמלאות זקנו, אף על פי שלא נתמלא, קרינן ביה נתמלא

ו הוא בן י"ג אסור לו לישא למד מדברי השו"ע שאם לא הביא שתי שערות, אפיל )ס"ק מח( מגן אברהםה

ועוד סוברים שכל שהגיע לשנת י"ג  )ס"ק קכא( מ"ב, )לב, ו( אדם חיי, )אות נח( אליה רבהה אולםכפיו לבד. 

 תלינן לענין זה שמסתמא הביא שתי שערות.
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שש או שבע, אלא מזמן שיודע  שחינוך זה אינו כשהקטן בן )מב.(ע"פ הגמ' בסוכה  )ס"ק קכג( מ"בכתב ה

עניין זה הוא כבן תשע או עשר שגיל הקטן ל )ח"ב מה, מב( אור לציוןוכתב הלישא כפיו כמנהג הכהנים. 

 שנים.

ין זה כבודם אד ציבור, שביאר שהטעם שקטן אינו נושא את כפיו בקביעות, שהוא משום כבו לבושה

שאם הציבור רובו  ח"ב פ"ח ס"ז() אור לציון. ומטעם זה כתב ה)ס"ק קכד( מ"בשיברכם תמיד בקבע. וכ"כ ה

ביעות, דמכיון שהציבור הם בני ככולו לא נתמלא זקנו, כגון בישיבה לצעירים, רשאי לשאת את כפיו בק

ים יקבעו תור ביניהם ויעלה כל פסק שהבחור )ו, טו( יצחק מנחתבשו"ת  אולם גילו אין בכך חסרון כבוד.

 תמלא זקנו.יום כהן אחר שלא נתמלא זקנו, כדי שלא יעלה בקביעות כהן אחד שלא נ

סובר שאם הוא  )ס"ק עו( מידעולת תכיצד ינהגו כאשר אין כהן אחר אלא זה שעדין לא נתמלא זקנו? ה

, )אות רב( כה"חוכ"פ  הן אחר.כ, אם אין מבן שלוש עשרה שנה ויום אחד נושא את כפיו ואפילו בקביעות

סובר שרק לעניין שליח  רבה אליהה אולם .)אות קיג( ברורה הלכהו )ח"ב פ"ח ס"ז( אור לציוןוכן הורה ה

 ציבור שאם לא יעלה יתבטלו מלשמוע קדיש וקדושה הקלו, משא"כ הכא. 

 סעיף לה':

 כהן שהרג את הנפש 

 )לב:(שנינו בברכות 

 "דיכם דמים מלאואת כפיו, שנאמר י כל כהן שהרג את הנפש לא ישאאמר רבי יוחנן: "

 אך. ף על פי שעשה תשובהשא את כפיו ואשאפילו הרג את הנפש בשגגה לא י )פט"ו ה"ג(רמב"ם כתב ה

מפורסם להרוג ומועד לכך באומר דדוקא  ראבי"הכתבו ש סי' תתיח(מגילה )והמרדכי  )פט"ו אות א(הגה"מ 

  .ודלא איירי אלא בעומד במרד ,שמחה רבינו. וכ"כ והוא דלא ישא את כפי

 :)גיטין ה, ט(ומובא בירושלמי 

הוא ומי מברכך  קדוש ברוךהשלא תאמר איש פלוני מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכנו. אמר "

 "י אברכםושמו את שמי על בני ישראל ואנ (כז ,במדבר ו) מרלא אני מברכך שנא

הריגה לשאת כפיו, משום להראבי"ה וסיעתו ביארו את הירושלמי לשיטתם שמותר לכהן שאינו מועד 

כהן שאינו מדקדק ל שהקב"ה הוא המברך את ישראל בברכת כהנים. אך הרמב"ם מפרש שמדובר ע

דוע שהרג את הנפש בל ביא ,כלומר מרננים אחריו שהוא שופך דמים ,במצות וכל העם מרננים אחריו

 .א את כפיולא יש

: כתב רמ"אה אךעשה תשובה.  כהן שהרג את הנפש, אפילו בשוגג, לא ישא את כפיו אפילו: שו"עכתב ה

)טור ל דלת בפניהם, והכי נהוג וי"א דאם עשה תשובה נושא כפיו, ויש להקל על בעלי תשובה, שלא לנעו

 .ורש"י והרבה פוסקים אגור וב"י(

שכהן שהרג את הנפש אפילו עשה תשובה לא ישא את כפיו, דאין קטיגור נעשה  )אות לז( פרי חדשכתב ה

דמכיון  )אות רי( כה"חסובר שרק במזיד גמור לא מהני תשובה. וכתב  )אות סד(אליה רבה ה אךסניגור. 
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שיש מחלוקת בדבר, לכתחילה לא יעלה אפילו עשה תשובה, ויש לו לצאת קודם 'רצה'. ובדיעבד אם 

וכ"כ  העיקר כדעת מרן, ולכן גם אם עלה ירד. )ילקו"י הל' נשיאת כפים סט"ז( גרע"יאך לדעת הירד. לא עלה 

 .)אות קיז( ברורה הלכהב

שלא ישא את כפיו, אא"כ  אות רח() כה"ח, כתב )עיין רמב"ם הל' רוצח פ"ו ה"ג(אם הרג בשוגג הקרוב לאונס 

גרם לתאונה קטלנית, הורה הן שנהג ברכב ו. וכ)יחוה דעת ה, טז ד"ה אולם( גרע"יעשה תשובה, וכ"כ ה

, או שלא ציית לתמרור במקום שאם הוא נהג ברשלנות, כגון שנסע במהירות מופרזת )ילקו"י שם(הגרע"י 

אם הוא היה אנוס בדבר, כגון  שהיה עליו לעצור, ועל ידי כך נגרמה התאונה, לא ישא את כפיו. אולם

תשובה על התקלה שיצאה  את כפיו, ובלבד שיקבל עליושנסע ופתאום קפץ ילד לכביש, רשאי לשאת 

 מידו.  

, והוסיף אודות )ב, יד( דעת יחוהשאינו נפסל מלישא כפיו. וכ"כ בשו"ת  )אות רח( כה"חההורג גוי, כתב 

חיילי צה"ל שהשתתפו בקרבות נגד צבאות מצרים ירדן וסוריה, במערכות ישראל, ופגעו והרגו מחיילי 

נפשם בכפם לקדם פני האויב, להציל נפשות ישראל, אדרבה ראוי לומר להם ששמו מכיון האויב, 

תחזקנה ידיהם ויישר כחם. והדבר ברור ללא צל של ספק שכשרים והגונים הם לנשיאות כפים, ויבורכו 

)א,  והנהגות תשובותובשו"ת  .20מפי עליון. ויקויים על ידם ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

הרג גוי בחינם ובכוונה תחילה ובידים, אסור לו לישא כפיו עד שיחזור בתשובה, שכל  כתב שאם קלא(

 בריה חשובה לפני הקב"ה ואסור לשפוך דם בחינם.

ו ובא לכלל כעס וזרק עליו ע"ד שאלתו בבחור א' כהן שנתקוטט עם חביר" )ה, ל(מהרש"ם כתב בשו"ת 

מים ונחלה ונפל למשכב ערך יהלך בשוק ערך ח' מנורה ונפל על ראשו ונשבר עצם הגלגלת ר"ל ובכ"ז 

ישא כפיו מכיון שהוא לא היה מזיד ...", לדעתו מותר לו לז' ימים ומת והרופאים אמדו כי ע"י ההכאה מת

נשים ויעלה לקברו לבקש אגמור אלא פושע הקרוב למזיד, וגם עשה תשובה. ובנוסף לכך יקח עשרה 

 מחילה. 

 סעיף לו':

 כהן שמל תינוק ומת 

ת, כשר לנשיאת כפיים, משכהן שמל תינוק  רבינו שמשון בן אברהםשהשיב  שם(מגילה )כתב המרדכי 

וכאן  ',ידיכם דמים מלאוסוק 'שדוקא במזיד פסול, כפי שעולה מהפ אואינו דומה לכהן שהרג את הנפש, 

כן יתכן שהרוח ו גו לו חדשיו, וכן יתכן שלא כל בהוא אפילו אינו שוגג מכיון שהתכוון לקיים מצוה, 

בשם  )נ"ג ח"ו כז:(ירוחם בנו , ור)הל' תפילה פט"ו(הגה"מ וכ"כ בלבלתו ולא מת כלל מחמת המילה עצמה. 

 .רמ"ה

                                                   
בגלל טעות אנוש אחרת, מסתבר  או ואם בעת מלחמה כזו הרגו בטעות את חבריהם היהודים בחשבם שהם חיילי אויב, 20

רכו מלחמה זו בזו וחייבו את אזרחי שכשרים לנשיאת כפים, כפי שדנו האחרונים בזמנם במצב שהיה שכיח ששני מדינות ע
ת שחיילים יהודים ממדינה אחת יהרגו המדינה להתגייס לצבא וביניהם גם חיילים יהודים, ובשעת המלחמה היה יכול לקרו

, שו"ת פני מבין )תנינא, סימן יז(שי מרדכי , שו"ת לבו)סימן לז(מהמדינה השניה. ודנו בזה בשו"ת צבי תפארת חיילים יהודים 
 ועוד. ומסקנת ההלכה להתיר.  )סימן כה(
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מל תינוק ומת, נושא את כפיו; ואם העם מרננים אחריו שהוא שופך דמים, כיון שלא נתברר : שו"עכתב ה

 הדבר, ישא את כפיו.

)ס"ק  מג"אוכ"כ האת כפיו.  הוא ששפך דמים, לא ישא שאם יודע בעצמו שאמת )סימן קיז(מהרלב"ח כתב 

שאפילו הוא מסתפק שמא הרג,  ()ילקו"י הל' נשיאת כפים סט"זגרע"י ועוד. והוסיף ה )ס"ק קלג(, המ"ב נג(

הרג את הנפש,כגון שפצע  כתב שאם יש ספק בדבר אם )אות קיז(הלכה ברורה ובאסור לו לישא כפיו. 

חלות נוספות שאולי מת מאותו בתאונת דרכים ולא מת מיד אלא לאחר זמן, והיו לאותו אדם שמת 

אף לדעת  לשאת כפיו מחמתם, אם לא עשה תשובה לא ישא כפיו, אך אם עשה תשובה, רשאי להקל

 .)א, מג( הלוי שבטוכ"כ בשו"ת  .הספרדים

מכיון  )ס"ק קכט( מ"בוה אות רו() כה"חוכ"כ  ו, שאם דחף אישה הרה והפילה, כשר לנשיאת כפים.עוד כתב

 שאין חייבים על מיתת עוברים.

 סעיף לז':

 כהן מומר 

  )קט.(מנחות שנינו ב

ין צריך לומר לדבר אחר, הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים, וא :שנהמ"

מצות בתוך אחיהם, הרי  שנאמר: אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה' בירושלים כי אם אכלו

 "אלו כבעלי מומין, חולקין ואוכלין ולא מקריבין

 הרי אלו ם לא ישמשו עוד בירושלים.ם שמשו לעבודת כוכביא -ואין צריך לומר לדבר אחר : רש"יופ

 .חולקין ואוכלין בקדשיםש -כבעלי מומין 

 ,דתו לא ישא את כפיו כהן שהמירש )אך לא נמצא שם( ספר הזהירכתבו בשם  (לא ישמשו)ד"ה התוספות 

תקנה שכהן עולה לתורה ראשון ומכיון שכל ה .דכתיב וקדשתו והוא אחליה לקדושתיה ,ולא יקרא ראשון

ולדעתם, גם אם חזר נה זו. היא מפני דרכי שלום, כיון שהוא דחה עצמו מהכהונה, דוחים אותו מתק

ו בתשובה, וגם כהנים ' עוסק בששבאך לא יעלו כהני הבמותבתשובה פסול לשאת כפיו, שהפסוק '

דלא  ,לא ישא את כפיוש שאלתותוה אבי"הרוכ"כ ששמשו בבית חוניו, משמע אפילו שבו בתשובה. 

  .עדיף מהורג נפש

שכהן שהמיר דתו וחזר  ימן קע()תשובות רש"י ס רש"יהביאו בשם  ד"ה אי מה( .)שם. ותענית כז התוספות אך

היה לו מום בידיו לא אם א ,שהרי לא מצינו כהן בעל מום שיהא פסול לדוכןבתשובה, כשר לדוכן, 

שו 'בירושלים', אך בנוב וגבעון מותרים )ולכן מובא במשנה שלא ישמ מפני שהעם מסתכלין בו כד:(מגילה ) כדאמרינן

, רהםבן אב שמשון רבינום בש )שם(וכ"כ המרדכי  .לשמש, כ"ש בזמן הזה שאין שירות ואין מקדש, ודאי שכשר(

  .ת בעלי תשובהבכל עוז יש להפך בזכוהוסיף ש גרשום רבנוו .)פט"ו אות ג( הגה"מוכ"כ 

וגם לפתוח פתח לבעלי סיכם שלעניין הלכה יש לסמוך על כל הגדולים שהתירו לישא כפים  ב"יה

והעמיד את מחלוקת הראשונים דוקא בנשתמד ברצונו, כמו הכהנים ששמשו בבית חוניו, אבל תשובה. 
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 כשנאנסו, אפילו לדעת הרמב"ם וספר הזהיר מותר לו לישא כפיו. שאינו חשוב למשומד אלא לאנוס.

  ז ממש, גם באונס לא ישא את כפיו אע"פ שעשה תשובה. אך אם עבד ע"

וכן : רמ"א)בה, נושא כפיו מומר לעבודת אלילים לא ישא את כפיו; וי"א שאם עשה תשו: שו"עכתב ה

 ; ואם נאנס, לדברי הכל נושא כפיו.עיקר(

ח להמיר וחזר בו, לכו"ע לא שדווקא אם המיר דתו בפועל, אך אם רק הבטי )ס"ק נד(מגן אברהם כתב ה

ם שמשהים את הרוצה להמיר שכתב שמנהג )ב, ריט( רדב"זומקורו בדברי ה .)ס"ק קלד( מ"בוכ"כ ה נפסל.

ניחים אותו, והוא חזר בו בתוך דתו ארבעים יום, ואם עדיין עומד במרדו מקבלים אותו, ואם חזר בו מ

 ם. ארבעים יו

דים ע"ז כלל, אפ"ה כיון שאפילו המיר דתו לדת הישמעאלים שאינם עוב )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

 . )ס"ק קלד( מ"בשהמיר דתו לא ישא כפיו. וכ"כ ה

הן זה פסול לנשיאת מה דעת השו"ע במומר שעשה תשובה? מדבריו בב"י משמע שלדעת הרמב"ם כ

ענין הלכה נקטינן כרוב סובר של ב"חנושא כפיו. הכפים. ובשו"ע הביא בשם י"א שאם עשה תשובה 

)לב,  חיי אדםוה )אות לז( פר"חההגאונים שאפילו עבד ע"ז במזיד, אם עשה תשובה יכול לישא כפיו. גם 

ת האוסרים בסתם ואת דעת את דעיאר בדעת מרן שכל מקום שמביא ב )אות ריט( כה"חכתבו להתיר. ו ה(

דחק כדי שלא תנעול דלת ההמתירים כי"א, דעתו שבשעת הדחק יש להקל כמותם, וכאן הוא כמו שעת 

 גרע"יוכ"נ מדברי הפסול.  ולכן לא כתב כלשונו בסעיף ל"ה שגם אם עשה תשובהבפני בעלי תשובה. 

 .)ילקו"י הל' נשיאת כפים סט"ז(

הוא פסול לנשיאת  רקהשתחואה והודאה בלבד, הרי מעשה אלא שאפילו לא עשה פרי חדשדעת ה

קי"ל שתשובה מועילה, וודאי תב שלא הביא את דעתו להלכה מכיון שכ )ד"ה ואם( באור הלכהה אךכפים. 

 רור לאסור אם רק השתחוה.בוגג לא כאן דחשיב לאנוס. ועוד, שעיקר דין אנוס אינו מבורר, וגם בש

 סעיף לח':

 כהן ששתה יין 

 )כו:(ינו בתענית שנ

יהושע בן לוי משום בר  דכולי עלמא מיהת שכור אסור בנשיאת כפים, מנהני מילי? אמר רבי"

ף כהן מברך א -ר ביין קפרא: למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? לומר: מה נזיר אסו

 "אסור ביין

ר בנשיאת כפים. הב"י למד סובר שדוקא כשהגיע לשכרותו של לוט אסו )נ"ג ח"ו כז ע"ג( רבינו ירוחם

תפילה, וכמו שבתפילה למדבריו שטעם איסור נשיאת כפים לשיכור הוא משום שנשיאת כפים דומה 

שום שברכת כהנים הוקשה מטעם האיסור  ב"ילדעת ה אךדוקא שיכור כלוט אסור להתפלל, ה"ה לכאן. 

לפי שהוקשה ברכה ם האיסור "כתב בטע )טו, ד( רמב"ם'. גם הלשרתו ולברך' ח( ,)דברים ידכתיב לעבודה 

  כפיו. אפילו בשתה רביעית יין לא ישאה", ולכן לדעתם לעבוד
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דנה אודות  )יג:(כריתות באיזה צורת שתיה הכהן אסור בנשיאת כפים לאחר ששתה רביעית? הגמ' ב

  :איסור שתיית יין לכהנים בבואם למקדש, ומביאה

רך שכרותו, הא אם הפסיק בו, או נתן לתוכו אל תשתהו כד -ין אל תשת ושכר יר' אליעזר אומר: "

א לקמיה דרב אשי, א"ל: זיל רב אחא דהוצל הוה נידרא עלה דביתהו, את ...פטור -מים כל שהוא 

ום שכרות. אמר ליה, האידנא ותא למחר, דרב לא מוקי אמורא עליה מיומא טבא לחבריה מש

 הא ברביעית, הא לא קשיא: : הלכה כר' אלעזר, ומר הוא דקא רמי ביה מיא! אמר ליה,והאמר רב

 "הא ביותר מכדי רביעית

רכת כהנים לעבודה הוא ב, שהרי ההיקש של בנשיאת כפים מותרוא"כ גם שפטור בביאת מקדש,  הרי

בנתן לתוכו הגמ' שההיתר אסמכתא בעלמא, ודי שנאסור רק באופן שבביאת מקדש חייב. עוד עולה מ

ומד דה"ה אם שתה בהפסקות למים הוא רק בפחות מרביעית, אבל ביותר מרביעית לא מועיל. והרמב"ם 

 טת. יותר מרביעית לא מועיל, שכל ההיתרים הללו שייכת דווקא בשתייה מוע

עמים, או שנתן לתוכו מעט שתה רביעית יין בבת אחת, לא ישא את כפיו; שתאן בשני פ: שו"עכתב ה

ו בכמה פעמים, לא ישא את מותר; ואם שתה יותר מרביעית, אף על פי שהוא מזוג ואפילו שתאמים, 

 כפיו עד שיסיר יינו מעליו.

נשיאת כפים לתפילה  לא דימה לדעתו רבנו ירוחם כללצידד כדברי רבנו ירוחם,  )ס"ק נה( מגן אברהםה

המלך תפילתו תועבה, ואילו  , שהרי בתפילה כבר משיעור שאינו יכול לדבר לפני)כפי שרצה הב"י לומר(

ה. וראייתו, שאם שתה שאר רבנו ירוחם בעי שכרותו של לוט דווקא, משמע שנשיאת כפים קיל מתפיל

המלך יכול לישא כפיו, משום  משקים המשכרים יכול לישא כפיו, ומשמע שאפילו אינו יכול לדבר בפני

 לתפילה.  שאינו דומה

ור, ולכן נראה ברור שאם שתה שההיקש בין ברכת כהנים לעבודה הוא לימוד גמסובר  )ס"ק לה( ט"זה אך

דאי אסור כיון שעכ"פ יש ושאר דבר המשכר אע"ג שלגבי עבודה אינו חייב מיתה,גבי נשיאות כפים 

ן שאין בזה שיעור ים "וכיואיסור בעבודה מהתורה, וכ"ש שכור משכר או מי דבש שאסור לדוכן. וסי

הט"ז החמיר מאוד  פים".כמפורש כמו שיש ביין, אסור לכהן לשתות כלל מידי דמשכר קודם נשיאת 

ל שנשתכר גם משאר משקים ואסר לשתות כל דבר המשכר. אך בכל אופן האחרונים הסכימו לשיטתו שכ

. וכ"נ הכרעת פים, לד(נשיאת כ דיני )הל' יו"ט, החיים דרך, )ס"ק סז( אליה רבהאסור בנשיאת כפיים, ומהם ה

  .)ס"ק קמא. וביה"ל ד"ה שתה( מ"בה

וכן  , ואם עלה לא ירד.אם שתה שאר משקים לא יעלה לדוכןמחמת המחלוקת, כתב ש )אות רכה( כה"ח

 .)אות קכז( ברורה הלכההכריע ב

על פי האמור עולה שכהן שמרגיש חולשה בשבת בין תפילת שחרית למוסף, ורוצה לקדש על היין כדי 

כתב שיקדש על רביעית ויתן לתוכו  )אות רכט( כה"חלטעום מעט, אסור לו לקדש באופן רגיל על היין. 

כתב שבאופן  יב( )שו"ת מאמ"ר ב, גר"מ אליהווה .)לב, ז( אדם חייוכ"כ ה מעט מים, או שישתה בשתי פעמים.

, או שיקדש על יין מגתו או על מיץ ענבים, ואז )אות קכח(הלכה ברורה זה ישתה רק רוב רביעית, וכ"כ ב

 .)ז, ו( נדברו אזיהיה רשאי לשתות אף רביעית. וכ"כ בשו"ת 
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 סעיף לט':

 כהן מחלל שבת 

 :ז(-)פט"ו הלכות וכתב הרמב"ם בהלכות נשיאת כפים 

פ שאינו חכם ואינו מדקדק מכל אלו הדברים המונעין נשיאת כפים אף ע"כהן שלא היה לו דבר "

ק הרי זה נושא את כפיו במצות או שהיו הבריות מרננים אחריו או שלא היה משאו ומתנו בצד

יאת כפים ואין אומרים לאדם ואין מונעין אותו, לפי שזו מצות עשה על כל כהן וכהן שראוי לנש

דיוט זה, שאין קבול ה. ואל תתמה ותאמר ומה תועיל ברכת רשע הוסף רשע והמנע מן המצות

ני ישראל ואני אברכם, בהברכה תלוי בכהנים אלא בהקדוש ברוך הוא שנאמר ושמו את שמי על 

 "פצוהכהנים עושים מצותן שנצטוו בה והקב"ה ברחמיו מברך את ישראל כח

מדקדק במצות וכל העם  אינולא היו בו מהדברים המונעים נשיאת כפים, אף על פי ש: שו"עכתב ה

 .)שאין שאר עבירות מונעין נשיאת כפים(מרננים אחריו, נושא את כפיו 

ולא ישא את כפיו עד שיעשה  הרי הוא כגויש )אות טל( פרי חדשכהן שמומר לחלל שבת בפרהסיא, כתב ה

להקל משום  טו()ז,  ביע אומריולעניין מחלל שבת בזמנינו, כתב בשו"ת  .)אות ריז( כה"חתשובה. וכ"כ 

בצנעה יכול להיות  שיש שכתבו שהחילוק בין מחלל שבת בפרהסיא למחלל שבת בצנעא, שהמחלל

 ה' ובמעשה בראשית,במראה שהוא כופר  שעושה כן רק כדי למלא תאותו, אולם המחלל בפרהסיא

ה פני שהם כופרים במעשולפ"ז בזה"ז שרוב מחללי השבת בפרהסיא עושים כן בשביל תאותם ולא מ

, אפשר שדינם כמחללי ופר בה'(כ)ובפרט כהן זה שבא לבית הכנסת להתפלל ולישא כפיו, שמראה בכך שאינו בראשית 

, וגם אנו איננו יודעים שבת בצנעא. ועוד, שרבין ממחללי השבת אינם יודעים את חומרת האיסור

ם אלו לישא כפיהם, תצא ר לכהנילהוכיחם, ולכן יש לדונם כאנוסים וכתינוקות שנשבו. ועוד, שאם נאסו

כהונה ויטמאו למתים, וגם יתכן תקלה מחומרא זו, כי ישכחו לגמרי שהם כהנים, וישאו נשים הפסולות ל

ואם הוא הכהן היחיד שרוצה  .שעי"ז שנקבלם בסבר פנים יפות, יתקרבו ליהדות ויחזרו בתשובה שלימה

כנסת יעשו כן, ואם לא וץ לבית הלעלות לדוכן, אם אפשר לשכנעו באיזה תירוץ שיתקבל, שיצא ח

)ח"ב  שלמה מנחת, )א, לג. ב, ד( משה אגרותיעלימו עין ויתנו לו לישא כפיו. וכן הסכימו להלכה בשו"ת 

 ועוד. )ז, ו. יג, יד( אליעזר ציץ, סימן ד אות י(

 כהן בעל עבירות 

נון של אמת, שהוא מפורסם ושאר אחרונים שרינון זה אינו לעז בעלמא, אלא רי גר"א, הלבושדעת ה

 .)ס"ק קמד( מ"בלכל ברשעתו, אפ"ה נושא כפיו. וכ"כ ה

כפיו בשאר עבירות. וכ"כ  סובר שרק אם עשה תשובה מהני לישא )שו"ת מים עמוקים סימן מב(מהראנ"ח ה

ין אומרין לרשע...' דמשמע ק מדברי הרמב"ם 'שאדיי )אות לט(פרי חדש ה אולם. )ס"ק נו( מגן אברהםה

 .)אות קלא( הלכה ברורהשאפילו לא עשה תשובה. וכ"כ ב
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 סעיף מ':

 כהן שנשא גרושה 

  )מה:(בכורות שנינו ב

בל פסול עד שיק -ירנה הנאה, והמטמא למתים פסול עד שיד -והנושא נשים בעבירה : משנה"

 "ועובד, יורד ומגרש תנא: נודר: גמרא עליו שלא יהא מטמא למתים.

שטעמם דכיון שגם אם עבד  ואפשרהעיר שהפוסקים לא הזכירו פסולים אלו לענין נשיאת כפים, ב"י ה

, "ו מהלכות ביאת המקדש ה"ט(בפ)כפי שכתב הרמב"ם עבודה קודם שידור מהם הנאה, לא חילל את עבודתו 

  .א"כ נושא הוא כפיו לכתחלה

אין לו לישא את כפיו ואין  כהן שהוא נשוי עם גרושה ,כתב שנראה לו דלדעת הכל ר"י אבוהבמה אבל

כהן שנטמא ש שמואל' דבר'בשם ה )סימן קלה(עוד כתב לו לעלות בתורה שהרי בכל שעה עומד במרדו. 

נה עד שישוב דתנן הנושא למתים שאינם משבעה מתי מצוה במזיד יפסל מן הדוכן ומכל מעלות הכהו

)ח"ז כתב בתשובה  רשב"אה פסול עד שידור הנאה והמטמא למתים עד שיקבל עליו. וגם נשים בעבירה

ואפילו גירשה או מתה  ,אשוןדכהן שנשא גרושה אין נוהגים בו קדושה אפילו לקרות בתורה ר סי' כא(

ב"י דמכיון שהפוסקים אל . לכן סיכם הפסול עד שידור הנאה על דעת רבים מהנשים שהוא אסור בהן

 . התירו בפירוש, אנו נוקטים כדברי הדבר שמואל והרשב"א שאסרו בפירוש

ילו לקרות בתורה ראשון; ואפילו כהן שנשא גרושה, לא ישא כפיו ואין נוהגין בו קדושה אפ: שו"עכתב ה

 הם.ב גירשה או מתה, פסול עד שידור הנאה על דעת רבים, מהנשים שהוא אסור

ר הנאה על דעת רבים, הרי הקשה, מדוע צריך לידו )על הרמב"ם, הל' ביאת מקדש ו, ט( הזבח ברכתבספר 

סיבה שבגללה נדר ודאי לא כשיבוא לחכם שיתיר לו נדרו צריך לפרט את הנדר, וכשיאמר לחכם את ה

שו שתלך לחכם זה בהדיא, חשיישב, דכיון שלא נפסקה ההלכה ב )ס"ק נח( אברהם מגןיתיר לו הנדר! ה

ירוט הנדר' היינו שיאמר הלשון או שלגבי דבר איסור החמירו יותר, או ש'פויפר לה בלא פירוט הנדר. 

 שנדר בו, אך א"צ לומר הסיבה שבגללה נדר.

 רבה אליהלגרשה. וכתב ה בשם האחרונים שבנוסף לכך שצריך לידור הנאה צריך )ס"ק קמט( מ"בכתב ה

ישא כפיו, וגם אינו עולה לד עד שיגרשה, אף שהדיר ממנה הנאה אסור שאם ירצה לשהותה עו )אות ע(

נשאר  )א"א נט( פמ"גה אך. ט()אות רל כה"חלתורה ראשון. ואפילו אם מתעכב בכך מחמת נפשות. וכ"כ 

 כה.שלא העתיק דין זה להל )אות קיז( שער הציוןבדין זה בצ"ע. ולכן כתב ב

א את כפיו עד שידור ממנה שלא יש )א, כו( מצליח אישכהן שמתייחד בקביעות עם גרושה, כתב בשו"ת 

 .)מעין אומר ח"א פ"ו סימן י( גרע"יהנאה על דעת רבים, וכן מובא בשם ה

א לשכהן שמתכנן לשאת אישה גרושה, אע"פ שעדיין  שנג סימן מד(ת-)שו"ת הרה"ר תשנ גר"מ אליהוכתב ה

 ם שהוא אסור בהן.ה לדוכן עד שיחזור בו, וידור הנאה על דעת רבים מהנשינשאה, לא יעל



 284 ___________________________ יני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהןד -סימן קכ"ח 
 

 סעיף מא':

 כהן שנטמא למתים 

 ,משבעה מתי מצוה במזיד כהן שנטמא למתים שאינםש שמואל דברבשם הביא  )סימן קלה(ר"י אבוהב מה

 .יפסל מן הדוכן ומכל מעלות הכהונה עד שישוב

לות הכהונה, עד שישוב מתי מצוה, פסול מן הדוכן וכל מענטמא למת שאינו משבעה : שו"עכתב ה

 ויקבל שלא יטמא עוד למתים.

נטמא פעם אחת באקראי  הב"י כתב שהוא דווקא אם נטמא במזיד. אולם מפשט השו"ע משמע שאפילו

' משמע שדווקא כשהוא כתב שמלשון המשנה 'המטמא למתים )ד"ה נטמא( הלכה באורג"כ נפסל. אך ה

שדוקא במזיד  )אות רמג( כה"חו ()ס"ק קנ מ"בוהו חכמים, אבל לא בנטמא פעם אחת. וכ"כ המועד לכך קנס

 נפסל.

 דין 'לקדשו' בכהן שביתו זינתה 

ין עוד לקדשו, זנתה, אין מחייבויש אומרים דמי שיש לו בת שהמירה לעבודת כוכבים, או ש: רמ"אכתב ה

 .הדין()מרדכי פרק נגמר  )ויקרא כא, ט( כי אביה היא מחללת

ט"ז וא רק לדין 'לקדשו'. וכ"כ ההעיר, דפשוט שהוא כשר לישא כפיו, וכל הדיון ה )ס"ק סא(מגן אברהם ה

)ס"ק  מ"בוכ"כ ה יתו.כ"ש אם זו ב שהרי אפילו אם הוא עצמו בעל שאר עבירות אינו פסול לדוכן, )ס"ק לו(

 .ת רמו(ו)א כה"חוכ"כ  , והוסיף שאין איסור לקדשו, אלא שאין מחויבים.קנג(

, שרק בזנות מחללת את הוכיח שאינה מחללת את אביה אם המירה דתה בלבד )ס"ק סב( מגן אברהםה

 .)ס"ק קנב( מ"באביה שהיה לו לשומרה. וכ"כ ה

נשואה, שבכך עוסק הפסוק,  שדווקא אם זינתה כשהיא ארוסה או ס"ק קנד( מ"ב)הביאם הכתבו האחרונים 

בשביל זנות או המרת דת של  אבל אם זינתה בעודה פנויה לא. עוד כתב, שכיום אין מנהג לפסול כהן

 .)אות רמו( כה"חביתו. וכ"כ 

 סעיף מב':

 כהן חלל 

החלל, אינו נושא : שו"עהכ כ"ו". החלל אינו נושא את כפיו לפי שאינו בכיהונו"ו טו, ה() רמב"םכתב ה

 את כפיו.

 .)ס"ק קנו( מ"בוכ"כ ה .כתב דנראה לו שאף החלל מדרבנן אינו נושא כפיו )ס"ק סג(מגן אברהם ה

 סעיף מג':

 נשאית כפים בשבעת ימי האבלות 

מצריכים אותו ו ,שאין נושא כפיו דתוך י"ב חודש על אביו ועל אמו נוהגים סו"ס תתיז(מגילה ) מרדכיה בכת

 .שיצא מבית הכנסת קודם שיתחיל שליח ציבור בעבודה

הרי אף בתוך שבעת ימי אבלות נושא כפיו, שהאבל חייב בכל  ?טעם למנהג זה תמה, מה ב"יה אולם

כתב בשם רבי יצחק בר יהודה  )סימן כג( הלקט שיבוליאך הביא שהמצוות, ובכללן מצות נשיאת כפים. 
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. אלא שכל מי שעומד לברך ראוי לו שיהא שרוי בשמחה מכיוןשאבל ששינה מקומו אינו נושא כפיו, 

 שהעיר שאנו לא נוהגים כן, ומ"מ בשבעת ימי האבלות אפשר לסמוך על טעם זה שלא ישא כפיו. 

יצא מבהכ"נ בשעה שקורא ת, אחר שבעה ימי אבלות, נושא כפיו; ובתוך שבעה ימי אבילו: שו"עכתב ה

דש על אביו ועל אמו, אינו נושא כל זמן האבילות, אפי' עד י"ב ח: ויש אומרים דכתב רמ"אה אךכהנים. 

 אלו. , וכן נוהגין במדינות)מרדכי סוף פרק הקורא עומד והגהות מיימוני(את כפיו 

שהטעם שאונן אינו נושא כפיו  )ח"ג קמה:( זוהרהביא בשם ה תתטו( )חידושי אנשי שם למרדכימהר"ם טיקטין 

הדינים הוקשה נשיאת  כתב שלא לכל )ס"ק סד( אברהם מגןה אולםהוא משום שאונן פסול לעבודה. 

 כפים לעבודה, והטעם שאונן פסול הוא משום שאינו שרוי בשמחה.

ל השבעה עולה לכתחילה שסובר שבשבת פרי חדש ה אך) שגם בשבת של השבעה לא ישא כפיו כנה"גכתב ה

קראוהו לעות צריך לישא כפיו,  , אך אם(. וכה"ח סובר שיעלה רק אם אין כהן אחר, וכ"כ הערוה"ש אות סדלישא כפיו

סובר  )ס"ק סה( גן אברהםמה אך .)סק"פ( אליה רבהוכ"ד ה משום שאם לא יעלה הוי אבלות בפרהסיא.

 .)ס"ק קנז( מ"ב, גר"א, לבושוכ"כ השגם בימי החול אם קראוהו לעלות עולה, דאל"כ עובר בעשה. 

)אא"כ קראוהו ה"ג לא יעלה סובר שגם בכ )ס"ק סו( מגן אברהםכיצד ינהג אם אין שם כהן אלא הוא? ה

תוך י"ב חודש על אביו ואמו כתב שמותר לו לישא כפיו ב )סימן יב( יחזקאל כנסתבשו"ת  אולם, לעלות(

 )אות קכז( שער הציון. וביאר ברנג, רנו( )אות כה"חו )ס"ק קנט( מ"באו שלושים על שאר קרובים, וכ"כ ה

גם הכהנים האבלים צריכים וכה"ח ביאר בארוכה ע"פ הסוד ש . שהרי בלאו הכי הוא רק מנהג בעלמא

  לישא כפיהם.

 

ובשו"ת  אות רסב() כה"חוכ"כ  נם אבלים נושאים כפיהם בבית האבל,שהכהנים שאי )תצוה, כב( בא"חדעת ה

שהמנהג בירושלים. אולם בשאר  ה()פ"כ סימן ג סק"גשר החיים . וכ"כ ב)ח"ד יו"ד סימן לב אות ד( אומר עיבי

 הארץ המנהג פשוט שלא נושאים כפיהם בבית האבל. 

 סעיף מד':

 כהן רווק 

, נוי אינו נושא את כפיופכהן שבשם רבי יצחק בר יהודה  שבלי הלקטבכ"כ ו )סי' תתטו( מרדכיכתב ה

כמו  ,שיהיה שרוי בשמחה וראוי למברך ,)יבמות סב:(כי השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה  וטעם הדבר

שמחים וטובי לב וכתיב  ם א ח סו()מלכיוכן מצינו  ,ואברכך )בראשית כז ז(שמצינו ביצחק אחר שאכל כתיב 

  .ויברכו את המלך

ולא ראיתי לאחד ממחברי  דבר זה לא שמעתיו לאחד מרבותינו מעולםכתב " )ח"א סי' פה( רשב"אה אך

 ".זכר זה בשום מקוםהספרים ואולי מדרש אגדה הוא אבל לפי גמרתינו אינו נראה כן שלא הו

לק מהראשונים הביאו דין כתב שאע"פ שקשה לפוטרו בכל יום מקיום שלוש עשה, מ"מ כיון שח ב"יה

הכנסת בשעה ששליח ציבור  שלא יהא בביתזה, הרוצה לסמוך עליהם איננו יכולים למחות בו, ובלבד 

 .קורא כהנים
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ן ודאי שאינו נשוי, ואפ"ה שהרי קטכתב שאם יש שם כהנים אחרים פשוט שעולה לישא כפיו,  בדה"בוב

כן המנהג. אך העולה ממנו והסכים שעולה עם אחרים,  )אות כ(דרכי משה נושא כפיו עם אחרים. גם ה

עדיין אין צריך לכך, משא"כ רווק  שהדימוי בין רווק לקטן אינו נכון, שקטן אינו מצטער שאינו נשוי כי

 גדול.

אינו נושא כפיו, דויש אומרים  :כתב רמ"אה אךפי שהוא פנוי, נושא את כפיו.  כהן, אף על: שו"עכתב ה

; ונהגו שנושא רק הקורא עומד(פ)מרדכי רוי בלא שמחה, והמברך יש לו להיות בשמחה דהשרוי בלא אשה ש

וחין בידו, רק שלא יהא בבית כפיו, אף על פי שאינו נשוי, ומכל מקום הרוצה שלא לישא כפיו אין מ

 הכנסת בשעה שקורין כהנים או אומרים להם ליטול ידיהם. 

האבלות, משום שכאן אע"פ  ושאר אחרונים ביארו שכאן המנהג שנושא כפיו בשונה מכהן בשנת לבושה

 )ח"ב פ"ח ס"ח( אור לציוןה. ובאמת כתב )ס"ק קסב( מ"בשאינו בשמחה, מ"מ אינו שראוי בצער. וכ"כ ה

חלק עליו,  "א ח"ט סימן קח אות סז()יבי גרע"יה אךשכהן שאינו נשוי השרוי בעצבות, טוב שלא ישא כפיו. 

 יעלה לדוכן.ווכתב שלא יבטל את המצוה, אלא יישב את דעתו כדי שיוכל לברך בשמחה 

 המנהג שנושאים כפים רק בימים טובים 

למה אין הכהנים נושאין  ת סי' כא()שו"ת מהרי"ל החדשו ר"י מולןמהגדול הדור שנשאל  )סי' קעו( אגורכתב ה

נושאים כפיהם, והוסיף שיש ו שנוהגים לטבול קודם שותשובת .צות עשהכפיהן בכל יום מאחר שהוא מ

ואם ימנעו היו  ,לין ושטופיןויש טיי ,ויש דאירע להו דבר לאונסו ,וגם בושיםזמנים שקשה לטבול, "

הכא נמי ... שום ביטול מלאכהמעוד נראה קצת  .מקצת מתביישין, ואם יטבלו היו ג"כ מתביישין ויתבו

 . "צתקיאמרו במהירות אי איפשר בלי שהות  אם לואפי ,נשיאות כפים ריש לומ

א חומרא דאתי לידי קולא, העיר שהטעם שהזכירו משום שנוהגים לטבול קודם נשיאת כפים, הו ב"יה

מדוע מבטלים משום כך  שהרי טבילה לנשיאת כפים לא הוזכרה בשום מקום, ואם החמירו על עצמם

חם של בני ארץ ישראל וכל ויישר כשלוש עשה? ומוטב להם שיקיימו שלוש עשה ולא יטבלו! והוסיף "

כתב  )אות כא( משה דרכיה לםאו". כל יום ואינם טובלים לנשיאת כפיםת מצרים שנושאים כפיהם במלכו

וטרודים ואינם  מחייתםל"כי הטעם שחשבו הם לטפל הוא העיקר", שמחמת ביטול המלאכה שטרודים 

חשבתם והרהורים על מעשה שרויים בשמחה לכן אין נושאים כפיהם, ואפילו בשבת מפני שטרודים במ

אך יש להעיר שמהרי"ל עצמו כתב )יהם שעברו ושעתידים להיות, ואינם שרויים בשמחה כ"כ כמו ביו"ט יד

מלאכה שהוזכר במהרי"ל הוא הבטעם של ביטול מלאכה"עוד נראה קצת" ומשמע שאינו הטעם העיקרי. ועוד, שביטול 

 .ביטול מלאכה ממש, והדרכי משה ביאר שהוא משום שמחה(

שאז שרויים בשמחת יום טוב,  מדינות אלו שאין נושאים כפים אלא בי"ט, משום נהגו בכל: רמ"אכתב ה

דים בהרהורים על מחייתם ועל וטוב לב הוא יברך; מה שאין כן בשאר ימים, אפי' בשבתות השנה, שטרו

אים אז מבהכ"נ וישמחו בשמחת ביטול מלאכתם; ואפי' בי"ט, אין נושאין כפים אלא בתפלת מוסף, שיוצ

ש"צ: אלהינו ואלהי אבותינו וכו', . וכל שחרית ומוסף שאין נושאין בו כפים, אומר ה)דברי עצמו(יום טוב 

בו כפים בנעילה,  ש מקומות שנושאיםכדלעיל סוף סי' קכ"ז; ויום הכפורים, נושאים בו כפים כמו בי"ט, וי

 בשחרית. לוויש מקומות אפי
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בטל מצות עשה דברכת כהנים לנכון למנהגינו  והנה ודאי אין שום טעםכתב " )אות סד( לחןהשו ערוךה

צא שלא להניח לנו לישא כפים אבל מה נעשה וכאלו בת קול י ,וכתבו דמנהג גרוע הוא ,כל השנה כולה

רצה להנהיג נשיאת  ,מקומובומקובלני ששני גדולי הדור בדורות שלפנינו כל אחד  .בכל השנה כולה

ם ואמרו שרואים כי מן השמים נתבלבל הענין ולא עלה להוכשהגבילו יום המוגבל לזה  ,כפים בכל יום

 ".נגזרה כן

 )אות רעא( כה"ח )תצוה, ד( בא"חהמנהג הפשוט בכל קהילות הספרדים שנושאים כפים בכל יום, וכ"כ ה

 ועוד.

האשכנזים בזמננו שאין נשיאת  כתב שבערי הגליל נוהגים )ח"ג פכ"ה ס"ו( והמקדש הקודש עירוהנה בספר 

ידי מי ועל יסוד מה נוהגים כך.  ל כי אם במוסף של שבתות וימים טובים, ולא יגוע בבירור עלכפים בחו

 שההשערה המוצקה היא שמנהג )גליס(בספר מנהגי א"י ו ב(-)ח"ח סימנים א יצחק מנחתאולם עיין בשו"ת 

שעלו ארצה בשנות  ,הבעש"ט הגליל שלא לישא כפיים בכל יום הונהג ע"י ראשי עדת החסידים תלמידי

ם טובים, ועשו כעין פשרה התק"ל והתיישבו בטבריה ובצפת והורגלו מבית רבותיהם ליש"כ רק בימי

)כמובא  הגו ליש"כ בצפת בכל יוםוהתקינו ליש"כ גם בשבתות במוספים, וגם בזמן האר"י ז"ל ותלמידיו נ

ת אשכנז שלא לישא כפיים דינו, כי במקומות אלו לא נתקבלה תקנת הראשונים שהיו במבאיגרת השל"ה(

שעלו לארץ ישראל בשנות  ()בראשותו של הגה"ק מוהר"י משקלובוהנה תלמידי הגר"א  רק בימים טובים.

)בראשות הגר"י משקלוב לקם והתיישבו בתחילה בצפת ואח"כ עברו ח )כמ' שנה אחר עליית החסידים(התק"ע 

ישא כפיים בכל יום, וכלשונו לני א"י הספרדים לירושלים, שינו את מנהגם מחוץ לארץ ונהגו כב הנ"ל(

"מנהג יפה  ית ישראל שם סקכ"ג()הל' ארץ ישראל סי' ב' סעי' ט"ז ובב השלחן פאתשל הגר"י משקלוב בספרו 

מקובל מקדמונים ועפ"י סוד, ובכל א"י שהכהנים נושאים כפיהם בכל ימות החול וכו' והוא מנהג טוב 

מנהגנו שהכהנים נושאים כפיהם  יבתינו בארץ ישראל ובירושלים עיה"קובכוללנו מיום שזכינו לקבוע יש

 בכל יום ובשבת ויו"ט כדת, וכן הוא דעת רה"ג".

". ו העוז לבטל המנהג בגלילולא נמצא עוד רב וגדול בישראל שיהיה ל" )שם( יצחק מנחתוכתב בשו"ת 

 וזמנים מועדיםלם שם כתב באואולם תקנה זו שלא לישא כפים בכל יום נתקבלה גם בחיה וסביבותיה, 

 נה נגררת אחר הגליל.שיש להורות להם שישאו כפיהם בכל יום, מכיון שהעיר חיפה אי )ח, לא(

 סעיף מה':

 אלו תיבות שהופכים פניהם 

ום ולצפון: יברכך; וישמרך; אלו תיבות שהכהנים הופכים בהם לדר: )סי' שכג( רוקחהעפ"ד  שו"עכתב ה

ון אלו תיבות, כי כל אחת מהן היא : ונוהגין שמאריכין בניגכתב רמ"אוהאליך; ויחנך; אליך; לך; שלום. 

מאריכין בניגון התיבות שבסוף סוף ברכה בפני עצמה, ואומרים רבון, כמו שמפורש בסי' ק"ל, ובשעה ש

 . תשובת מהרי"ל סי' קמ"ח(): וישמרך; ויחנך; שלום. והמקרא לא יאמר רבון וכו' הפסוקים דהיינו

אפ"ה הופכים פניהם! לכן ביאר ותמה על הרמ"א, הרי תבית 'לך' אינה סוף ברכה,  )ס"ק עב(מגן אברהם ה

ביאר, שהופכים  )אות רעו(ח כה"ו שכל תיבות אלו הן לנוכח, ולכן הופכים עצמם כדי שיברכו לכולם.

 יבת 'לך' נחשבת כסוף הברכה.תפניהם גם בתיבת 'לך', משום שהיא תיבה הסמוכה ל'שלום', ונמצא שגם 



 288 ___________________________ יני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהןד -סימן קכ"ח 
 

ר בלא כ"ף ואח"כ הכ"ף וכן מה שנוהגין לנגן אמירת וישמ בית יעקבבשם ה )ס"ק פח(כתב האליה רבה 

וכן החזנים  ,נת התיבה כללודדוקא בסוף מאריך דקודם שמסיים לא משמע כ ,עושים בויחנך הוא טעות

 .ס"ק קסט() מ"בם. וכ"כ היזהרו שלא יחלקו התיבות לשתי

 

 דין 'וקדשתו' ושימוש בכהן 

 :)ויקרא כא, ח(התורה בפרשת אמור מלמדת 

 "מקדשכם ה'ריב קדש יהיה לך כי קדוש אני וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מק"

 :)ברכות ח, ה(שנינו בירושלמי 

ואמרה להן אתם קודש ' כח[ ,רבי אחא בשם שמואל אמר ]עזרא ח ?בכהונה מעלמניין המשתמש "

 "עלמה כלים המשתמש בהן מעל אף המשתמש בכהנים מ ',לה' והכלים קודש

ו תלמיד הא שנינו בירושלמי והקשה ל ,מעשה בכהן שיצק מים ע"י ר"ת" )הגהות גיטין, תסא( מרדכיכתב ה

 ,הם עליהם קדושה עליהםדקי"ל בגדי ,הם קדושה בזמן הזהאין ב :והשיב לו !המשתמש בכהונה מעל

דנהי דיש בהן  ,שיב ה"ר פטרוה .ושתיק ר"ת .א"כ כל מיני קדושה לא ליעבד להו :והקשה .ואי לא לא

 ".קדושה יכול למחול

 .)מרדכי(ם לא מחל על כך אסור להשתמש בכהן, אפי' בזמן הזה, דהוי כמועל בהקדש א: רמ"אכתב ה

)יבמות רושה כופין אותו שיגרשנה תמה, כיצד יכול למחול על כבודו, הרי קי"ל שאם נשא ג לט()ס"ק ט"ז ה

ל כבודו הוא משום שיש לו , ומדוע לא אומרים שמוחל על כבודו? וביאר שהטעם שיכול למחול עפח:(

ולכן . )כגרושה לכהן(בפירוש  הנאה מזה, ולא אסרה התורה דבר שיש לו הנאה ממנו, אא"כ נאסר בתורה

יא קדושתו. ולכן לדעתו כל זמן אותו כהן שיצק מים ע"י רבנו תם נח לו בכך שזכה לשרת בקודש, וזו ה

 ועל בקודש אע"ג שמוחל.שאין לכהן הנאה ממה שעושה מלאכה לאחרים, אסור להשתמש בו, והוי כמ

 ועוד. עב(-א)אות ע שולחןערוך הסובר שמעני מחילה בכל ענין. וכ"כ ה )ס"ק עה( מגן אברהםה אולם

טוב להחמיר לכתחילה. והביא דברי הט"ז, והוסיף ששימוש ענין של בזיון הוא,  )ס"ק קעה( מ"בה

 ולהשתמש בהם שרות בזויות בודאי יש ליזהר.

 אומר יביעו. וכ"כ בשו"ת שמותר לו להשתמש ב )אות רפא( כה"חתלמיד חכם שיש לו תלמיד כהן, כתב 

 .)ח"ו סימן כב אות א(

אדם, לכו"ע גם אם אין לשאם הכהן מעצמו נתעורר לעשות איזה שירות  )בוטשאטש( אברהםאשל כתב ה

)אות  כה"חדם זהו כבודו. וכ"כ אהנאה לכהן אינו צריך למונעו או לקבל שירות זה ממנו, כי רצונו של 

שקה הן חפץ להגיש מרצונו מולכן העלה שאם כ )ח"ו סימן כב אות ה( אומר יביע. וכן העלה בשו"ת רפב(

 הכל. ומגדנות לפני אורחים או חבורת לומדים, מותר להם לקבלם ממנו לדברי

 



 

 
 

 באיזה תפלות נושאים כפים -סימן קכ"ט 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 נשיאת כפים במנחה של תעניות ויו"כ 

 )כו:(שנינו בתענית 

רית, ארבעה פעמים ביום: שח שמתפללין, ויש מהןבשלשה פרקים כהנים נושאין את כפיהן כל זמן "

ה, כולן יש בהן נשיאת כפים, דתניא: שחרית ומוסף, מנחה ונעיל.. ומוסף, מנחה, ונעילת שערים.

אין בהן  -ת כפים, מנחה ונעילה יש בהן נשיא -אומר: שחרית ומוסף  רבי יהודה, רבי מאירדברי 

ת כפים. במאי אין בה נשיא -יאת כפים, מנחה אומר: נעילה יש בה נש רבי יוסינשיאת כפים. 

 משום שכרות, -במנחתא  קמיפלגי? רבי מאיר סבר: כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו

 לא גזרו בהו -כיח שכרות האידנא ליכא שכרות. רבי יהודה סבר: שחרית ומוסף דכל יומא לא ש

בנן. רבי יוסי סבר: מנחה דאיתה בכל זרו בהו רג -רבנן, מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות 

בנן. אמר רב יהודה אמר רב: הלכה רלא גזרו בה  -ן, נעילה דליתה בכל יומא גזרו בה רבנ -יומא 

לשקיעת  כיון דבסמוך -יתא? והאידנא מאי טעמא פרשי כהני ידייהו במנחתא דתענ ...כרבי מאיר.

 "תפילת נעילה דמיאכ -החמה קא פרשי 

כיפורים, לפי שמתפללים הלמדו שלא נהגו העם לשאת כפיהם במנחה של יום  ידנא()ד"ה והא תוספותה

כתב שמנהג  )סימן לא( רא"שהמנחה בעוד היום גדול, אבל במנחה של שאר תעניות נושאים כפיהם. גם 

 .ב(-)יד, א רמב"םה , וכ"ד)ט:( ר"ן, עמרם רבאשכנז לא לשאת כפיהם במנחה של יוה"כ, וכ"כ 

יוה"כ, שדומה למנחה של  שהכהנים פורסים ידיהם בתפילת מנחה של בה"גהביא בשם  (שם)הרא"ש  אך

 שאר תעניות משום שסמוכה לשקיעת החמה כיון שמרבים בתחנונים. 

ו נעילה כמו בי"ה, אבל לא אין נשיאת כפים אלא בשחרית ומוסף ובנעילה, ביום שיש ב: שו"עכתב ה

מנחה של תענית, אטו מנחת יהא הכהן שכור; וגזרו ב במנחה, משום דשכיחא שכרות באותה שעה, שמא

עת החמה, היא דומה לתפלת שאר ימים; אבל בתענית שאין בו נעילה, הואיל ותפלת מנחה סמוך לשקי

והמנהג שלנו כבר נתבאר לעיל סי' )נעילה ואינה מתחלפת במנחה של שאר ימים, הלכך יש בה נשיאת כפים. 

 .קכ"ח(

ר 'אלוהינו ואלוהי אבותינו', אם מתענים עד חצות ומתפללים מנחה, אין לומש )סק"א( מגן אברהםכתב ה

כתבו  )סק"י( מ"בוה )סק"ב( אליה רבהה אך אך העיר שלפ"ד הרמ"א גם באופן זה יש לומר 'אלוהינו'.

א ואפילו בדיעבד, כבשאר ימות שתמיד לא אומרים 'אלוהינו', משום שבימים אלו אין נשיאת כפים מדינ

 ית גמור לכל היום.השנה,מכיון שלא שייך לומר שהדבר ידוע שאין שכרות, כיון שאינו תענ
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סת קודם ת הכנאלא יצא מבי שלא ישא כפיו, )אות ה( כה"חכהן שאינו מתענה, כגון מחמת אונס, כתב 

חצות ועד הלילה, ובזמן תפילת מ'רצה' כדי שלא יאמרו שהוא פגום, ואפילו אם קיבל עליו תענית שעות 

 אולם .י התפילה ואמירת עננו סט"ז()ד' תעניות, דינחזון עובדיה מנחה הוא בתענית, לא ישא כפיו. וכ"כ ב

תענה, מכיון שעיקר מילתא מאינו פסק שנושא את כפיו אפילו  )או"ח כלל א ס"ס מט( ורדים גינתבשו"ת 

ילה זו אין חשש לכך כיון שלא ישאו הכהנים ידיהם במנחה ליתא אלא משום שמא יהיה שיכור, ובתפ

ף חטא על פשע להשתכר שמתפללים אותה עם דמדומי חמה, וגם לא שכיח שכהן שאינו מתענה יוסי

 ים כשאין כהן אחר.ינת ורדלסמוך על הג )לוח א"י( גרי"מ טיקוצ'ינסקיוכתב ה ביום התענית.

חיל תפילת מנחה של תענית כתב שיש לכתחילה להת )אות ז( כה"חמה הגדר של 'סמוך לשקיעת החמה'? 

כתב שאף שלושים  )ד, ה( פעלים רבבשו"ת  אךבאופן שיגיעו לברכת כהנים רבע שעה לפני השקיעה. 

 )תצוה, יא( עולם הליכותכ"כ בדקות לפני השקיעה נחשב 'סמוך לשקיעה', שכל 'סמוך' הוא חצי שעה, ו

ושאים הכהנים כפיהם, ולדעתו נסובר שתמיד  )או"ח סימן כ( חזון אישה אולם .)ח"ב פ"ח סי"ב( אור לציוןוה

 כל שאין נעילה נושאים כפים במנחה.

אילך,אף שאין זה הזמן שהמתפללים מנחה בתעניות מפלג המנחה ו )שם( םרב פעליעוד כתב בשו"ת 

פשר להחשיב את כל הזמן אהראוי לכתחילה לברכת כהנים, מ"מ רשאים לשאת את כפיהם, שלענין זה 

כתב  )שם( עולם ותהליכב אמנם. )שם( לציון אורשמפלג המנחה ואילך כסמוך לשקיעה. וכ"כ ה

אם הוא אחר פלג המנחה,  שלכתחילה לא יעלו הכהנים אם הוא יותר מחצי שעה לפני השקיעה, ומ"מ

)ולענין זה הסכימו גם שום אופן באם עלו לדוכן לא ירדו. אך קודם פלג המנחה אסור לכהנים לשאת כפים 

 .('ו. ולדעתם אין גם לומר בזמן זה 'אלוהינו ואלוהי אבותינהרב פעלים והאור לציון

 סעיף ב':

 כהן שעלה לדוכן במנחה של יוה"כ 

איל והדבר ידוע שאין שם הו ,כהן שעבר ועלה לדוכן במנחה של יום הכפורים" )יד, ב( רמב"םכתב ה

 ."סול היה לפיכך הורידוהושלא יאמרו פ ,שכרות הרי זה נושא כפיו ואין מורידין אותו מפני החשד

תמה,  הגה"מ אך .הכפורים במנחה ביום 'ואלהי אבותינואלהינו שאומרים ' ראבי"ההגה"מ כתבו בשם 

כתב שאין  ה"ר פרץ. גם ותוושמא הטעם משום דאם עלה אין מורידין א !אין ראוי לברכת כהנים הרי

 .)יתיב יח ח"א( ירוחם רבינו. וכ"כ כפוריםלאמרו במנחה ביום ה

שאין שם שכרות, הרי זה נושא את כהן שעבר ועלה לדוכן בי"ה במנחה, כיון שהדבר ידוע : שו"עכתב ה

: ולכן אומרים כתב רמ"אוהמרו: פסול הוא ולכך הורידוהו. כפיו ואין מורידין אותו, מפני החשד, שלא יא

במנחה ביום כפורים: אלהינו ואלהי אבותינו, אף על גב דאין ראוי לנשיאת כפים, מ"מ הואיל ואם עלה 

 ן נוהגין במדינות אלו אף על פי שיש חולקים., וכ)הגהות מיימוני(לא ירד מיקרי קצת ראוי 



 

 
 

 רבש"ע שאומרים בנשיאת כפים  -סימן ק"ל 
 ובו סעיף אחד

 הטבת חלום' בברכת כהנים' 

 )נה:(שנינו בברכות 

פרסי ידייהו, ולימא הכי: רבונו האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא, ליקום קמי כהני בעידנא ד"

, בין שחלמתי אני לעצמי ובין עולם, אני שלך וחלומותי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הואשל 

חלומותיו של יוסף, כחזקם ואמצם  -שחלמו לי חבירי ובין שחלמתי על אחרים, אם טובים הם 

וכמי  ה על ידי משה רבינו, וכמרים מצרעתה, וכחזקיה מחליו,רפאם כמי מר -ואם צריכים רפואה 

לומותי עלי לטובה חכן הפוך כל  -על ידי אלישע, וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה יריחו 

דיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום לימא הכי: א -ומסיים בהדי כהני, דעני צבורא אמן. ואי לא 

 "ושמך שלום, יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום

ויחנך שלום רבונו של עולם  ה שאומרים וישמרךהיה רגיל לומר בשע מהר"םהביא ש )פי"ד אות ה(הגה"מ 

 אני שלך וחלומותי שלך וכו'. 

, ומקורו ף דוישמרך ויחנךיש לדקדק שיאמר ממש בשעה שמאריכין בכ"ביאר ש כז( מן)סי תרומת הדשןב

חילק שודאי  )סימן קמח( הרי"למ'. ובשו"ת יש עבד שרבו מברכו ואינו מסביר לו פנים' )מ.(בגמ' בסוטה 

ו שיתהפך חלומו לטובה. ועוד, מאזין לו, שמראה עצמו שמקבל ברכת כהנים, ולכן ברכת כהנים תועיל ל

 . מתבטל החלוםשקבלה ביד רבותינו שע"י כך 

שעולים לדוכן ונימא הכי:  מאן דחזא חלמא, ולא ידע מאי חזא, ניקום קמי כהני בשעה: שו"עכתב ה

י כהני, דעני צבורא אמן; ואי לא, מותי שלך וכו', ויכוין דלסיים גם בהדרבונו של עולם, אני שלך וחלו

וכתב שתשים עלינו שלום.  לימא הכי: אדיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום ושמך שלום, יהי רצון

מר שים שלום, ויסיים בהדי : ובמקום שאין עולין לדוכן, יאמר כל זה בשעה שהשליח צבור אורמ"אה

  . )הר"ן פ' הרואה(הקהל אמן  שליח צבור, שיענו

הביא שיש הסוברים שאין לומר תפילה זו אלא רק מי שראה חלום באותו יום, אך  )סק"א(מגן אברהם ה

לדעתו אינו כן, דא"כ מדוע אומרים אותו כל ישראל ברגל, וכי כולם ראו חלום רע בו ביום, אלא ודאי 

כתב שבשעת הרגל כולם אומרים אפילו  )סק"ג(ט"ז ראו בימים אחרים. גם האומרים אותו על חלומות ש

מכיון שמנהגם לישא  )סק"א( מ"בבסתמא, משום שהוא על כל החלומות שראו מהרגל הקודם. וכן ביאר ה

סובר שכיון שהטעם שהותר לומר תפילה  )אות ג( כה"ח אךכפים רק ברגלים, ודאי שחלם בנתיים חלום. 

זו בשעת הברכה הוא מפני הסכנה, לכן גם במקומות שנוהגים לישא כפיהם רק ברגלים, לא יאמר את 

התפילה אלא מי שזכור לו שחלם חלום רע. 



 

 
 

 דיני נפילת אפים -סימן קל"א 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 חובת נפילת אפים 

 :)כב:(שנינו במגילה 

ענה כיהושע בן נון, דכתיב נאלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן דאמר רבי "

 "ויאמר ה' אל יהושע קם לך

 איתא: )נט:(ובבבא מציעא 

מעשה ואילך לא הוה שבקה  אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי. מההוא"

ף לה בין מלא לחסר. איכא הוה, ואיחל ליה לרבי אליעזר למיפל על אפיה. ההוא יומא ריש ירחא

אנפיה, אמרה ליה: קום,  דאמרי: אתא עניא וקאי אבבא, אפיקא ליה ריפתא. אשכחתיה דנפל על

מרה ליה: כך מנא ידעת? א קטלית לאחי. אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב. אמר לה:

 "ל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהמקובלני מבית אבי אבא: כ

נהג שהיה גם בימי חז"ל, הביא שנפילת אפים אינה חובת התפילה, אלא מ )סימן תיב( ריב"שבשו"ת ה

מים מסויימים שאין נופלים על ישהרי רב ור' אליעזר לא נפלו על פניהם, ולכן יש מנהגים חלוקים על 

 מאמר, )אות א( חדש פריסכימו הוכן ה גאון שנפילת אפים רשות. נטרונאי רבפניהם. גם הטור הביא בשם 

שפועלים משכימי קום שאין  אות ח( )ח"ג סימן יא אומר יביע. ולכן כתב בשו"ת )ס"א( גר"זוה )סק"א( מרדכי

פים כדי שיספיקו לומר להם זמן להתפלל כל התפילה מתחילה ועד סוף, רשאים לדלג על נפילת א

 דברים אחרים שהם מעיקר הדין.

שלפי  )אות נג(. וכ"כ בכה"ח הקדוש שאמירת נפילת אפים חובה זוהרכתב בשם ה )סק"ב(היפה ללב  אולם

 נפילת אפים חובה.אר"י דעת רבנו ה

 הפסק בין התפילה לנפילת אפים 

ליעזר בן הורקנוס, שאסור היה מדקדק מעובדא דר' א רשב"אשה )בבא מציעא נט:(כתבו תלמידי הרשב"א 

ר' אליעזר ליפול על פניו, נותנת לאשתו לדבר בין תפילה לתחינה, וזהו הפירוש שכל יום לא היתה 

ת אותו לאחר התפילה בדברים ה זזה משם כל אותו הזמן, אלא שהיתה מפסקתשודאי אין הכוונה שלא הי

בשם  מהר"י אבוהב ל כך. וכ"כאחרים, ולאחר מכן היה נופל על פניו, ולכן תפילתו לא היתה נשמעת כ

, וכ"כ האורחות חיים בשם להן להפסיק בין תחינה לתפישאישמכאן למדנו  )צרור החיים עמ' יח(צרורות 

 תפילה אריכתא היא. הגאונים, דכולה כעין 

ביאר שאשתו של ר' אליעזר היתה לוקחת אותו בדברים עד שהיה שוכח מליפול.  )סימן תיב( ריב"שה אך

 ולפירושו אין ראיה שאסור להפסיק בין התפילה לנפילת אפים.
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 לה לנפילת אפים. יתפאין לדבר בין : שו"עכתב ה

בל שיחה בעלמא לית לן ביאר שדווקא כשמפסיק לדבר בדברים אחרים אסור, א )סק"א( מגן אברהםה

 .א()סק" מ"בוכ"כ הבה, ולכן לפעמים מפסיקים בתחינות כגון והוא רחום. 

 כה"חכל דבר שבקדושה. כתב שבאמצע נפילת אפים מותר לענות אמן יהא שמיה רבה ו )סק"א( מ"בה

מע, ולכן מותר לענות רק שכתב שדין העניה באמצע נפילת אפים כדין הנמצא באמצע קריאת  )אות ב(

שמותר  ילקוט יוסף הל' וידוי ס"א() גרע"ידעת ה אךחמש אמנים ראשונות של הקדיש, קדושה, ברכו ומודים. 

 לענות אפילו אמן דברכות. 

  על איזה צד? -נפילת אפים 

עט הוא וכל הציבור ויתחנן משישלים כל התפלה ישב ויפול על פניו ויטה ואחר " )ט, ה( רמב"םהכתב 

 ".ושבוהוא נופל, וישב ויגביה ראשו הוא ושאר העם ומתחנן מעט בקול רם מי

שויתי יי' לנגדי ' ח( ,)תהלים טז כי השכינה כנגד האדם ,הימין שמנהגם להטות על (סימן שכ"ד) רוקחכתב ה

 )סימן תיב(וכ"כ הריב"ש . 'חבקניתשמאלו תחת לראשי וימינו 'כינה כנגדו וכשמוטה על ימינו והש ',תמיד

שמאלו תחת לראשי וימינו  ו( )שה"ש בשראוי שתהיה ההטיה לצד ימין מדכתיב שכתב רש"י בשם רבותיו 

 .תחבקני

ולא יהא  ,ך להטות לצד אחדהנופל על פניו צריש האי רבינוכתב בשם  (26)סי' ל עמ' שבלי הלקט  אך

מה הסיבה שהיא הסיבת שוהטעם משום דהסיבת שמאל  ,ה על צדו הימנית אלא על צדו השמאליתמוט

 ה"ר בנימיןו .ך ליכנע לפני המקוםהילכך באותו הצד שנראה כבן מלך ואיש חורין צרי ,בני חורין ומלכים

 ,יי' צלך על יד ימינך ה( )תהילים קכאפירש הטעם לפי שמצינו כשאדם מתפלל שכינה מימינו דכתיב 

ואם היה מוטה על  ,כלפי שכינה נמצא כשהוא מוטה על שמאלו פניו ,וכתיב שויתי יי' לנגדי תמיד וכו'

כתב  )עמ' קיט( אבודרהם"ר דוד ה. גם צדו הימני היה היפך ולא יתכן לעבד להטות אחוריו כלפי אדוניו

 .שנופלים בצד שמאל וכן נהגו

טות על צד ימין, וי"א דיש לה :כתב רמ"אה אךו, נהגו להטות על צד שמאל. כשנופל על פני: שו"עכתב ה

שמאלו, על צד ימין משום בבשחרית כשיש לו תפילין  וב"י בשם הרוקח( )ריב"ש סי' תי"בוהעיקר להטות 

. ולאחר שנפל על פניו מנהגים()כבוד תפילין; ובערבית, או כשאין לו תפילין בשמאלו, יטה על שמאלו 

שוט לומר: ואנחנו לא נדע כו' אשו ויתחנן מעט מיושב, וכל מקום ומקום לפי מנהגו; ומנהג פיגביה ר

ם למנצח, מלבד בר"ח וחנוכה , ואפי' בימים שאין אומרים תחנון אומרי)טור(וחצי קדיש אשרי למנצח 

  . )מנהגים וע"ל סי' תקנ"ט(ופורים וע"פ ועיו"כ וט' באב 

רה לשום סברא, אין לנו לשנות שיש מנהגים רבים כיצד להטות, וכיון שאין ראיה ברו )סק"ג( ט"זכתב ה

מגן וכ"ד ה ן אין לשנות.ממה שנהגו רוב העולם כפשרת הרמ"א, והמשנה נחשב לחסרון ידיעה, ולכ

 .)סק"ו( מ"ב, הביאם ה)סק"ג( אברהם

 מ"ב. הי דמין במינו אין חוצץנוהגין להפסיק בבגד דיד לא חשיב כיסושמ"מ  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

הוסיף בשם האחרונים שעכשיו לא נהגו ליפול על פניהם ממש, אלא בהטית הראש וכיסוי הפנים  )סק"ג(

בלבד, ונוהגים לכסות הפנים בבגד ולא די בכיסוי היד שנופל פניו עליה, לפי שהיד והפנים גוף אחד הם 
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ביאר את טעם המנהג לכסות את הפנים, משום  "י()הגב"י ס שכנה"גב ואין הגוף יכול לכסות את עצמו.

שבבית המקדש היו מתוודים במרחק של ד' אמות בין אחד לחברו, כדי שלא ישמע אדם את וידויו של 

חברו ויתבייש ממנו, ולכן גם את הנפילת אפים אומרים באופן דומה, שיראה כאילו אין אחד שומע את 

 ו יותר למה שאומר.חברו. ועוד, שע"י כיסוי הפנים שם אדם את לב

 )ילקו"י הל' וידוי ס"ח( גרע"יוה סק"ב() עם נתיבי, )כי תשא יג( בא"חולעניין מנהג הספרדים בזמן הזה, כתבו ה

שכיון שמנהג נפילת אפים  שבעת אמירת סדר נפילת אפים אין מטים את הראש על הזרוע, וטעם הדבר

עת אמירת מזמור זה ואינו מכוין פל על פניו בהוא לומר מזמור 'לדוד אליך', ועל פי הזוהר הקדוש הנו

מנע מליפול על הפנים, ואומרים כראוי גורם לעצמו שיסתלק מהעולם בקיצור ימים ושנים, לכן נהגו להי

 אותו בישיבה רגילה.

בישיבה, 'מה נעשה' בעמידה,  ראוי לומר 'ואנחנו לא נדע' )עניני תפילה ד"ה ואומרים אנחנו( של"הכתב ה

 .)סק"ט( מ"בו )סק"ד(מגן אברהם ל רם. הביאו הושניהם בקו

 נפילת אפים שלא במקום התפילה 

 אברהם מגןם אחר. הביאו השמותר להתפלל במקום אחד וליפול אפים במקו )סימן יח( חסידים ספרכתב 

 ועוד. )סק"ב( מ"ב, )סק"א(

 סעיף ב':

 נפילת אפים מיושב 

צה לעשותה מעומד רשאין להקפיד בנפילת אפים שתהיה מיושב ואם  )שם(בתשובה  ריב"שכתב ה

 .היה מיושב דוקאאה שיש להקפיד שתלפי דעת חכמי הקבלה נרכתב הב"י ש אך. הרשות בידו

 נפילת אפים מיושב, ולא מעומד. : שו"עכתב ה

אם סיים תפלתו וצריך  ןלכו ,בשעת הדחק נוכל לסמוך על הריב"שבשם האחרונים  )סק"י( מ"בכתב ה

יעמוד שם במקומו ויפול  ,תחנון וקודם שיעור זה התחיל הציבור לומר ,לעמוד עכ"פ כדי הילוך ד' אמות

לי"א לישב נגדו אפילו כמלא  וכן אם אחר עומד נגדו ומתפלל שמ"ע ואסור .על פניו מעומד עם הצבור

 .כל כה"גוכן  ,יפול על פניו מעומד עיניו ואי אפשר לו לילך לצדדין

 נפילת אפים במקום שאין ארון קודש 

 ו( ,)יהושע זכתיב במלחמת העי וסימן לדבר ד ,אין נופלים אלא לפני ספר תורה (סימן שכ"ד)רוקח כתב ה

 ".נקבל ואם לדין יש תשובה אם קבלה אני אומר". וכתב הב"י "ו'הויפול על פניו ארצה לפני ארון "

בל בלא זה אומרים תחינה בלא א: י"א דאין נפילת אפים אלא במקום שיש ארון וס"ת בתוכו, רמ"אכתב ה

או בשעה שהצבור  )מהרי"ל(בהכ"נ, . וחצר בהכ"נ הפתוח ל)ב"י בשם רוקח סי' שכ"ד(כיסוי פנים, וכן נוהגים 

 .ור()ד"ע פי' אגיחיד בביתו אומר תחינה בנפילת אפים  לומתפללין אז, אפי

 גרש"ז אוירבךוה .)ס"ק יא( במ"וכ"כ השה'ארון' אינו מעכב, אלא הספר תורה מעכב.  סק"ה() ט"זכתב ה

ין בו ס"ת מסיבה מסויימת, אסובר שאף אן יש בבית הכנסת ארון קודש אך  )אשי ישראל פרק כה הערה לו(

 אפשר ליפול אפים אך כשהס"ת אינו נמצא שם.
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 )סק"ה( אליה רבהים: דעת האך יש שם ספרים אחר נחלקו האחרונים כיצד ינהג כשאין שם ספר תורה,

 עול"תדעת ה אךנפילת אפים.  שלא יפול על פניו, אלא יאמר המזמור בלא )דיני תחנון ס"ה( דרך החייםו

 .)ח"ה סימן כ אות ה( משה אגרותו"ת וכ"כ בש ועוד שבכה"ג יכול ליפול על פניו. )דב"י סק"ו(שכנה"ג ו )סק"י(

ציבור אומרים תחנון, יכול ד מדברי האגור שדווקא כאשר נופל אפים בשעה שהלמ )סק"ח(מגן אברהם ה

כתב שהנוהגים  )אות מא( כה"ח אך .)ס"ק טו( מ"בוכ"כ ה לומר עמהם אע"פ שעומד חוץ לבית הכנסת.

 נון, יש להם על מה לסמוך.ליפול על פניהם ביחידות בביתם אפילו בשעה שהציבור אינם אומרים תח

 סעיף ג':

 אפים בלילה נפילת 

קובל , מפני שמפילת אפיםבלילה אין בה נ )צרור החיים עמ' יח(בשם ספר צרורות מהר"י אבוהב כתב 

ובלילי  ,ב הדבר לקצץ בנטיעותוקרו ,ואין נופלים על פניהם ,לחכמים כי נפילת אפים רמז למדת הלילה

 .אשמורות נוהגים ליפול על פניהם שהוא קרוב ליום

 פניהם, שהוא קרוב ליום. ת אפים בלילה; ובלילי אשמורת נוהגים ליפול עלאין נפיל: שו"עכתב ה

ופלים על פניהם, דתחילת כתב שאם נמשכה תפילת מנחה עד הלילה לכו"ע אין נ )סק"ט( מגן אברהםה

דלג 'אבינו מלכנו' כדי ליפול להלילה הוא תגבורת הדינים, משא"כ אחר חצות הלילה. ולכן כתב שנראה 

לא בין השמשות, דלא גרע מליל אכתב שאין לחוש לזה כל זמן שאין ודאי לילה  )סק"ח( ט"זה מבעוד יום.

)הליכות גרע"י וכ"כ ה ל פניהם.עשבביה"ש נוהגים ליפול  )ס"ק יז( מ"בוכ"כ ה אשמורת שהוא קרוב ליום.

וחצי  וא שלוש עשרה דקותשאומרים נפילת אפים בביה"ש שה )פ"ט ס"ג(אור לציון וה עולם כי תשא, ה(

 לאחר השקיעה. 

לילה הרי הוא 'מקצץ בנטיעות', בשכיון שהנופל על פניו כתבו  )אות נא(כה"ח ו )כי תשא, יד(בא"ח ה אולם

 גרש"זוכ"כ בשם הים בביה"ש. וביה"ש הוא ספק לילה, לכן שב ואל תעשה עדיף, ואין לעשות נפילת אפ

)תפילה כהלכתה פי"ח הע'  ישיבגרי"ש אלמשום דחמירא סכנתא, וה )הליכות שלמה פי"ג אות ד והע' ו( אוירבך

 .סד(

 סעיף ד':

 נפילת אפים בבית החתן ובמקום שנמצא החתן 

שאילו היתה חובה גם בבית  ,תןאין נופלים בבית החדמכיון שנפילת אפים היא רשות,  נטרונאי רבכתב 

 החתן. ולא בבית: נהגו שלא ליפול על פניהם... שו"עכתב ה .החתן היו נופלים

 )ס"ק כג( מ"בה א אבינו אב הרחמן.ואין אומרים וידוי ולשאין נופלים על פניהם,  )שם( שיבולי הלקטכתב 

 ביאר שהוא משום שמצוה לשמוח עמו, השמחה נמשכת לכל הנלוים אליו.

: כתב רמ"אוהלא כשיש שם חתן. , ולא בבהכ"נ ביום מילה, ום...נהגו שלא ליפול על פניה: שו"עכתב ה

תחנון כל היום, כשמתפללין  מה שאין כן בחתן, שאין אומרים... ודוקא שהמילה או החתן באותו ב"ה

 ה.ולא מקרי חתן אלא ביום שנכנס לחופ )הגהות מיימוני פ"ה מה"ת(אצל החתן 
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פילו ביום שישי שהוא שמיני כתב שנוהגים שלא ליפול כל ז' כשהחתן בבית הכנסת, וא כנסת הגדולהה

נקט  )אות סט( כה"ח. וס"ק כו() מ"בוה )ס"ק יב( מג"א, כיון שהיתה החופה סמוך לערב. הביאו הלחופה

, אך יבי"א ח"ה אבעה"ז סימן ז אות ה() גרע"ישביום השמיני העיקר להלכה שאומרים תחנון בכל אופן. וכ"ד ה

מב"ם ושו"ע הוא הנקרא לדעתו מונים שבעה ימים מעת שהחתן מתייחד עם הכלה בביתו, שלדעת הר

)וכל זה דווקא לענין אי אמירת למים 'חופה', לפיכך אם הייחוד היה מאוחר בלילה, מונים מאז שבעה ימים ש

 .תחנון, אך לגבי שבע ברכות נקט שמונים מזמן החופה משום סב"ל(

סת כדי שיוכלו לאמרו. וכ"כ א קודם תחנון מבית הכנהביא שיש שנהגו שהחתן יוצ ת ז()או דרכי משהה

)אות  כה"ח אולם מלומר תחנון. שכל ז' ימי המשתה לא יבוא החתן לבית הכנסת, שלא ימנעו )סק"י( ט"זה

בית הכנסת, והם רוצים כתב שמנהגנו אינו כן, אלא אדרבה יש שמחה לציבור כשהחתן מגיע ל פז(

 תף עמו בשמחתו. להשת

ין אומרים תחנון, ולכן אמתבאר שהעיקר להלכה הוא שבתפילה הסמוכה לחופה  )אות ע( כה"חמדברי 

ומרים במנחה, אך בשחרית אם החופה לאחר שחרית אין אומרים בשחרית, ואם היא אחרי מנחה אין א

שבשחרית עדיין  )א, קעט( רדב"זי הומקורם מדבר .)ילקו"י  הל' וידוי ס"י( גרע"יאומרים. וכן עולה מדברי ה

כניסה לחופה נופלים על השקודם  )אות ד(פרי חדש לא נקרא חתן ואינו פטור מנפילת אפים. וכ"פ ה

ה אומרים תחנון אע"פ שהחתן , והוסיף שאף בתפילת מנחה גדול)ז, יח( הלוי שבטפניהם. וכ"פ בשו"ת 

רים תחנון ואף בשחרית. וכ"כ החופה לא אומפסק שבכל יום  )אות טז( ערוך השולחןה אולם אינו אומר.

 .()שער הציון טומשום הכלל שבנפילת אפים שומעים להקל  )אות כא( פסק"תב

יאמרו תחנון, אך בתנאי  שגם אם יש חתן בר מצוה בבית הכנסת לא )ד, יד( אומר יביעכתב בשו"ת 

, והוסיף שגם נהגו לא לומר "ט, ונא(סל)פכ"ב  אליהו גר"משבאותו יום מלאו לו י"ג שנה ויום אחד. וכ"כ ה

 תחנון אם יש שם נער שמניח תפילין פעם ראשונה בחייו.

 נפילת אפים בבית האבל 

'והפכתי  ח ח, י()עמודכתיב  כתב שאין נופלים על פניהם, משום דאיתקש לחג, )סימן ל( שיבולי הלקט

תב שבזמן זה מידת הדין מתוחה כ בושלוהחגיכם לאבל', לכן אין אומרים וידויים ותחנונים בבית האבל. 

 עליו ולכן יש לזהר מלהגביר את מידת הדין.

 ...נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל: שו"עכתב ה

 ע"ע בסימן שצ"ג שהארכנו בדיני הלל בבית האבל בזמנים שונים.

  ביום המילהנפילת אפים 

ויש אומרים שאין  ,ילהבכנסת ששם המביום המילה אין נופלים על פניהם  )שם( שיבולי הלקט כתב

 .מה שאין כן בחופה ,ומרים וידויואם הוא שני או חמישי א ,מונעין מליפול על פניהם בכנסת ששם המילה

ואם הוא  ,סת אשר שם המילהביום המילה אין נופלים על פניהם בכנש מצא רבי יצחק בר יהודהובשם 

 )אות ז( דרכי משהה .ים על פניהםואין נופל ',הוא רחוםו'ולא  ,יום שני או חמישי אין אומרים תחנונים

 כיון שאליהו בא לעיר.הביא שיש נוהגים שאם יש מילה בעיר, אין אומרים תחנון בכל העיר, מ
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... : ודוקא שהמילהכתב רמ"אוה ., ולא בבהכ"נ ביום מילהם...נהגו שלא ליפול על פניה: שו"עכתב ה

)פסקי מהרי"א , אומרים תחנון באותו ב"ה, אבל אם אין המילה בבהכ"נ, אף על פי שהיא בבהכ"נ האחרת

ינוק, אבל מנחה אף על פי ; וביום המילה שאין אומרים תחנון, דוקא שחרית שמלין אז התסי' פ"א(

 .שמתפללין אצל התינוק הנימול, אומרים תחנון

בתפלת יוצר שביום המילה  ג בכל מלכותנו שאין נפילת אפיםמנה" )פ"ה מהל' תפילה אות ש(הגה"מ כתב 

ק בדבריו, מדנקט בחתן ביום דקד )ס"ק יב( מגן אברהםה ."וכן ביום הנישואין במקום שהחתן מתפלל שם

ל התינוק, דאל"ה הוה ליה הנישואים ובמילה בתפילת יוצר, משמע שבמנחה נופלים אף שמתפללים אצ

יים דמ"מ היכא דנהוג לא לומר סן וביום המילה אצל התינוק והחתן. אך למיתני חדא בבא ביום הנישואי

 )ס"ק כב(מ"ב וכ"כ ה ,ב"חוכ"ד ה .כתב שיש להקל, כיון דנפילת אפים רשות )ס"ק יא( ט"זוה תחנון, נהוג.

ברית, וגם אם בעלי הברית השאין אומרים תחנון גם במקום בו נערכת  המ"ב וביאר .)אות פג( כה"חו

חה בבית התינוק קודם מתפללין מננקט שאם  )אות יא( אליה רבהה אך .)שער הציון כא( מתפללים שם

)דיני תחנון  החיים רךדכ"כ בו .אבל לאחר בהמ"ז אומרים תחנון ,א"א תחנון ,הסעודה או באמצע סעודה

תפללין בבית אחר אף על פי אבל כשמ ,דכל זה כשמתפללין אצל התינוק )לב, לג( דםאיי חוכתב ה .ס"ח(

)ילקו"י הל' וידוי  גרע"יוה פד( )אות כה"חלדעת  אךשהבעל ברית שם אומרים תחנון אפי' קודם הסעודה. 

 אצל התינוק. גם כשמתפללים עם בעל הברית אין אומרים תחנון, כדין המתפללים סי"ט(

 יביעושו"ת  )אות פ( ה"חכגם נקט שגם במקום שבעלי הברית מתפללים לא אומרים תחנון.  )שם( מ"בה

 אך .גרע"י בהלכה ברורה שער הציון קה()וכן העידו על השבעלי הברית פוטרים מלומר תחנון  כתבו )ג, יא( אומר

וא עצמו אינו ר תחנון, ורק הסובר שבעל הברית אינו פוטר את המתפללים עמו מלומ )ד, ד( פעלים רבה

על ברית, לא יאמרו תחנון שאם יודעים המתפללים שהוא ב מה, מג() אור לציוןאומר. וכפשרה נקט ה

 מפני שכך המנהג, אך אם אינם יודעים, לא יאמר להם.

בבית הכנסת. שמשמע  הביא מחלוקת כיצד לנהוג כאשר הברית נערכת שלא )ס"ק יא(המגן אברהם 

כתב  כנסת הגדולהה ךאשאם מלין בבית אחר אומרים תחנון בבית הכנסת.  )ב, פא(תרומת הדשן מ

 ים שם.שאפילו המילה בבית אחר, אין נופלים בבית הכנסת שבעלי הברית מתפלל

שבכל  יבי"א ח"ג סימן יא אות י()גרע"י וכשיש כמה מניינים שמתפללים בבית הכנסת לפני המילה, כתב ה

 .)אותעז( כה"חברי המיינים לא יאמרו תחנון, וכ"נ מד

בשם  אמנםמר תחנון. שצריכים לו )אות פא( כה"חוהמתפללים בבית הכנסת לאחר המילה, מבואר ב

מונח שם לא יאמרו תחנון, כיון  מובא שאם הכיסא של אליהו הנביא עדיין )ילקו"י הל' וידוי סי"ח( גרע"יה

ף, שגם אם המילה נעשתה הוסישאור קדושת מצות המילה עדיין נמצא שם במשך כל היום, ומטעם זה 

 מוקדם בבוקר, לא יאמרו תחנון אפילו במנחה אם הכסא עדיין שם.

שיאמרו תחנון בשחרית ורק  ()יבי"א ח"ג סימן יבגרע"י וכשמאחרים את הברית עד סמוך למנחה, כתב ה

 הגים לא לומר תחנון גםבמנחה לא יאמרו מפני שהיא התפילה הסמוכה לברית, ומ"מ הוסיף, שהנו

 בשחרית, אינם צריכים לשנות מנהגם.
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 סעיף ה':

 ברית מילה בתענית ציבור 

לגבי מילה שחלה ביום תענית ציבור, מתפללים סליחות ואומרים וידוי כדרכן, ואין  21רשב"אכתב ה

אומרים והוא רחום ותחנונים, ודי שמניחים במקצת ואין צריכים להפסיק סליחות ווידוי ואל ארך אפים. 

 . )יו"ד רסה, יג( שו"עוכ"פ ה

ואומרים וידוי ואין נופלים  מתפללין סליחות ,אם חלה המילה בתענית ציבורש )שם( הלקט שיבוליכתב 

מילה קבלו עליהם בשמחה  לפי שמצות ,ולא אבינו אב הרחמן 'והוא רחום'ואין אומרים  ,על פניהם

  .ניח לגמריהלפיכך אין אומרים והוא רחום ותחנונים שמניחים מקצת ואין צריכים ל

וי ואין נופלים על פניהם ואין אם חלה מילה בתענית צבור, מתפללים סליחות ואומרים ויד :שו"עכתב ה

 אומרים והוא רחום בשחרית, אפי' במקום שנהגו לאומרו בלא זה.

ום צרה" בבית הכנסת שיש בו שהביא מחלוקת האם אומרים "למנצח... יענך ה' בי )ס"ק כד(עיין בש"ך 

סובר שאין אומרים,  אבודהםה אךועוד שאומרים משום צערא דינוקא.  )סימן נג( מהר"ם מינץעת מילה: ד

 כיון שהוא יום שמחה לאבי הבן. 

 קודם עלינו לשבח.  שאין אומרים את היהי רצון שלאחר קריאת התורה. ומליןש"ך עוד כתב ה

 וא הבן אבי דהיינו, נ"בבהכ הברית מבעלי אחד נמצא סק שאםפ ח(-)ח"ג סימן יא אות ה אומר יביעובשו"ת 

 נ"א, ובבהכ"ונפ תחנונים ומרמל הקהל כל פטורים, שם נעשית המילה שאין פי על אף, הסנדק או המוהל

 אף. המילה לפני שם מתפלליםש המנינים בכל, ותחנונים א"ונפ וידוי לומר אין המילה את שם שעושים

 . הברית מבעלי אחד אף שם שאין פי על

כן התפללו בבית הכנסת משאם עשו הברית מוקדם ולאחר  )סימן כב( פלאג'י אברהם ויעןכתב בשו"ת 

ח שם, הארת הקדושה של הנ"ל מנחה, לא יאמרו וידוי ונפילת אפים, משום שהכסא של אליהו מונ

 ילההמ את עושים שאם סימן יב( )ח"ג אומר יביעהמילה חופפת על המקום ההוא עד הלילה. ועיין בשו"ת 

 המילה את מאחרים אם אבל. תהברי מבעלי אחד שם נמצא אם, א"ונפ תחנון לומר אין במנחה גם, בבוקר

 תחנונים לומר אין ריתלב הסמוכה במנחה ורק, בשחרית א"ונפ תחנונים לומר יש למנחה סמוך עד

 . המחלוקת מפני לשנות אין בשחרית גם לומר שלא נהגו אם מ"ומ, א"ונפ

יות בעיר, אומרים תחנון בבית שאם היו שני בתי כנס ש"ךתחנון בבתי כנסת אחרים: כתב הלגבי אמירת 

ת, כשהייתה הברית נערכת כתב שראה בכמה קהילו )ס"ק יב( בית לחם יהודהכנסת שאין מלין בו. וב

הג כמנהגו, שיש האומרים בבית הכנסת, לא היו אומרים תחנון גם בבית המדרש. וכתב שכל אחד נו

 תחנון בשאר בתי כנסיות ויש שאינם אומרים.

                                                   
ן סי' תצה' הביא בדומה לזה בשם ר"י אך במרדכי עירובי, עיין בהגהות והערות על הטור שלא נמצאה תשובה זו ברשב"א 21

 . ב"ר יהודה
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 :ז'' - ו' סעיפים

 זמנים שאין נופלים על פניהם 

 ואפילו  )תענית יז:(יקרי מועד דא בר"ח, אין נופלים על פניהםש (סימן ל) הלקט שבלי : כתב

המנחה ולמעלה נוהגים אותו  אם באו עדים מן )ר"ה ל:(דהא קיימא לן  ,במנחה שלפניו אין נופלים

 היום קודש ולמחר קודש. 

 .פניוולא בר"ח, ולא במנחה של ...נהגו שלא ליפול על פניהם :שו"עכתב ה

  :ניהם דהוקשו כל המועדות פבראש השנה אין נופלים על  (סימן ל) הלקט שבלי כתב

 לפניו ולאחריו מותר זולתי מנחה שלפניו אסור.  )ר"ה ד:(זה לזה 

 ."כ אין נופלין, וכן בערב ר"ה אפי' שחרית, מנהגיםבעי: רמ"אכתב ה

 : מנחה אין נופלים על פניהם ערב יום הכפורים שחרית ו (סימן ל) הלקט שבלי כתב

 ואם הוא יום שני אין אומרים תחנונים. 

 .אין נופלין כיפורערב יום ב: רמ"אכתב ה

יהם שבהם נשלם בנין בית המקדש. אין נופלין על פנ (סימן ל) הלקט שבלי : כתב 

.כותולא בין יו"כ לסו... ומנהג פשוט שלא ליפול על פניהם :שו"עכתב ה

 ביה הלל ויש אוסרים גם נן בחנוכה אין נופלים על פניהם דקרי (סימן ל) הלקט שבלי : כתב

 במנחה שלפניו.

 רמ"אוה .)וכן נוהגין(נחה שלפניו, ולא בחנוכה, וי"א גם במ ...נהגו שלא ליפול על פניהם :שו"עכתב ה

 .מנחהבגם בערב חנוכה , וכל שמונת ימי חנוכה א"א תחנון כתב: )סימן תרפג(

 לנותלאי "השבט שהוא רבט"ו שלא נופלים על פניהם בב"י : כתב ה. 

שגם במנחה  )ס"ק לב( "במוהעיר ה .ולא בט"ו בשבט ...נהגו שלא ליפול על פניהם :שו"עכתב ה

 שלפניו לא נופלים על פניהם.

  : אחר אמר שאין נפילת אפים  גאון אך. שנופלים על פניהם )בסדורו ח"ב סי' עב( עמרם רבאמר

 אך לפניו ולאחריו מותר. ,וכן מנהג פשוט אצלנו ,בפורים

 .בפורים, אין נופלים על פניהם :שו"עכתב ה

  בניסן שבאחד מפני, ניסן חדשב אותן מתענין : "ולמה אין)כא, א(: שנינו במסכת סופרים 

 אחד וכל, ושבט שבט כלל יום, יום עשר לשנים קרבנם הקריבו נשיאים עשר ושנים, המשכן הוקם

 כל אין, שנאמר מה לקיים, בניסן להבנות המקדש עתיד לבא לעתיד וכן; טוב יום ביומו עושה היה

 ניסן". ימי כל תחנונין אומרים אין לפיכך. השמש תחת חדש

)עד י"ג הקרבת קורבנות ושה ביאר את דברי המסכת סופרים, דמכיון שרובו יצא בקד )תכט, ב( ב"יה

הסביר  )ריש פסחים( רוקח עשהמהילכך אין להתענות בו כלל. ובפירוש  הנשיאים, ולאחר מכן ז' ימי החג(

ח, ומכיון שאין מערבין שמחה דמכיון שבניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, בית המקדש יבנה בפס

)וזה עדיף מדברי בקדושה  בשמחה ידחו את חינוך בית המקדש לאחר הפסח, ונמצא שכל חודש ניסן

 .דושה(הב"י שרוב החודש יצא בק
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שוט שלא ליפול על פניהם פומנהג  ניסן. וכ"כ כאן: חדש בכל פניהם על נופלין : איןשו"עכתב ה

 .בכל חדש ניסן

 : מובא  שער הכוונותהביא שב יז( )ס"קהמגן אברהם  .בל"ג בעומר אין נופלין: רמ"אכתב ה

ומר ונענש על זה מפני שהוא מעשה באחד שנהג כל ימיו לומר נחם בבונה ירושלים, ואמרו בל"ג בע

 יום טוב.

  עות אין נופלים על פניהם בשבוע כולו של חג שבו )שם( שיבולי הלקט: כתב

א ליפול מר"ח סיון ועד לכתב שהמנהג  )אות ז( דרכי משהה אךיש"א אבל במגנצ"א נופלים. בוירמ

 אסרו חג.

הביא שיש מקומות  "ק יח()סמגן אברהם וה .ולא מתחלת ר"ח סיון עד אחר שבועות: רמ"אכתב ה

ורבנות של חג יש להם נוהגים שלא ליפול על פניהם כל ששה ימים שלאחר שבועות, מפני שהק

 נו.שכן מנהג )אות קז( כה"ח . וכתב)ס"ק לו( מ"בין כל שבעה. הובא בתשלומ

ימים אחר שבועות, מפני  הביא שיש מקומות שנוהגים שלא ליפול כל שבעה )ס"ק יח(מגן אברהם ה

 שהקורבנות היה להם תשלומים כל ז'.

ואבל  )ישעיה סו י(יקרי אבל בתשעה באב אין נופלים על פניהם דא )שם( שיבולי הלקט: כתב  

ניהם. נחמה היא נופלים על פ אבל מנחה הואיל ושעת ,)מו"ק טו:(איתקש לחג 

.ולא בט' באב... ומנהג פשוט שלא ליפול על פניהם :שו"עכתב ה

  :גים לפי שבטלה מגילת תעניתבט"ו באב נופלים בתחנונים וכן נוה )סימן שיב(רוקח כתב ה .

 .על פניהםבו עכשיו נהגו העולם שלא ליפול ש כתב ב"יה אך

שגם במנחה שלפניו לא  לב( )ס"קמ"ב והעיר ה .נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב :שו"עכתב ה

 נופלים על פניהם.

צח' אומרים, חוץ מר"ח, חנוכה שבכל אלו הימים אמנם אין אומרים תחנון, אך 'למנ )ס"ק לה( מ"בכתב ה

שמנהגנו שאין אומרים כתבו  ות לז()א כה"חו )כי תשא, יז( בא"חה אךופורים וערב פסח ועיו"כ, וט' באב. 

 .()כי תשא, ו עולם הליכות'תפילה לדוד', וכ"כ בגם 'למנצח' וכן מזמור 

 סעיף ח':

 נפילת אפים לאדם חשוב 

 )כב:(שנינו במגילה 

ענה כיהושע בן נון, דכתיב נדאמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן "

 "ויאמר ה' אל יהושע קם לך

 מובא בעניין זה: )ב, ו(ובירושלמי תענית 

ל פניו ויאמר לו הקדוש ברוך זעירא בשם אבהתיה כל מי שאינו כשר כיהושע שאם יפול ער' ינאי "

 "הוא קום לך אל יפול. ובלבד יחיד על הציבור
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אבל  ,יבור ובשביל הציבורכשהוא מתפלל בפני הצהביא דברי הירושלמי שדווקא  )מגילה ד, ד( רא"שה

שמהרהרין עליו שאינו  ,ילתאכסיפא ליה מור . שבציבשפיר דמי ,מתפלל בינו לבין עצמו בביתושהיכא 

 . )שם סי' תתז( מרדכיה "כהגון ואינו ראוי ליענות. וכ

פירש כגון שהוא  ראבי"ה. ותחנוןבכגון שאין הקהל נופלים הלוי  יואל רבינוכתב בשם  אות ק(פ"ה ) הגה"מ

 על צורך הציבור כפי שמצינו בתפילה על העי. 

א"כ הוא בטוח שיענה כיהושע אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו כשמתפלל על הצבור, א: שו"עכתב ה

 בן נון. 

, יש לחשוש שאם לא יענה יזלזלו ביאר שכשהנופל על פניו הוא אדם חשוב )תענית יד: ד"ה אין( בן יהוידעה

יתלו העם את החסרון בכחה  העם בכוחה של נפילת אפים, אולם כשהנופל על פניו הוא אדם חשוב, לא

 של נפילת אפים, אלא בזה שאין הוא ראוי שתפילתו תתקבל.

א בפני הציבור. וכן כשהוא זה הוא דווק סיכם עפ"ד הראשונים שראינו לעיל, שאיסור )ס"ק לח( מ"בה

 נופל לבדו על פניו והציבור אינם נופלים על פניהם. 

 השתחואה ע"ג קרקע 

 כג.(-)כב:שנינו במגילה 

כן הוא על ברכים, ו -אמר: ותקד בת שבע אפים ארץ. כריעה על אפים, שנ -תנו רבנן: קידה "

אחיך ורגלים, שנאמר: הבוא נבוא אני ואמך וו פישוט ידים ז -אומר: מכרע על ברכיו. השתחואה 

ליה? והאמר רבי אלעזר:  והא קא גרמא -להשתחות לך ארצה. לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע. 

כלפי מעלה ואיטלע, ומנו  לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול הטיח דברים

 "צלוייזינא להו לאביי ורבא דמצלי אליה. אמר רב חייא בר אבין: ח הא והא גרמא -לוי!  -

ל על לא נופלין על פניהן ממש, לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפוועל צידיהן,  -דמצלי אצלויי : רש"יופ

)סימן ל על פניו. וכ"כ הרא"ש לדעתו אמוראים אלו צידדו פניהם משום האיסור לאדם חשוב ליפו פניו.

אין אדם חשוב רשאי ליפול ו" )ה, יד( רמב"ם. וכ"כ השחיבר מימרות אלו יחד רי"ףדמשמע מדברי ה ד(

 ".עט ואינו כובש אותן בקרקעעל פניו אלא א"כ הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע אבל מטה פניו מ

פול על פניו, אלא הוא סובר שטעם הלכה זו אינה משום האיסור של אדם חשוב לי )שם( רא"שה אך

ן אסור אף בלא פישוט מדרבנו ,ה בפישוט ידים ורגליםעל הרצפ משום האיסור מהתורה להשתחוות

 תוספות, )סימן קפ( סמ"ק, טורכ"כ הו .האי רבוכ"כ בשם  .הוו מצלי אצלויי אביי ורבא , ולכןידים ורגלים

 ועוד. )ד"ה ואיבעית(

דם חשוב ליפול על פניו, מ"מ אע"פ שפירש את הגמ' כאן לעניין איסור א )הל' ע"ז פ"ו ה"ז( רמב"םגם ה

ה או שוחה על צדו ומטה כדי ואם לא מצא דבר מבדיל בינו ובין האבן הולך למקום אחר ומשתחוכתב "

' מוסבת על שני עניינים יחד, יידאביי ורבא מצלי אצלושמימרא ' כס"מוביאר ה ."שלא ידביק פניו באבן

 לת אפים לאדם חשוב, ועל ההיתר להשתחוות כך. על איסור ני
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 ,הכנסת לכסות הרצפה ביום הכפורים עשבים בביתששמע שמטעם זה שמים  )סימן תתז( מרדכיכתב ה

אור בשם ה סי' כ(ברכות פ"ד )אשירי כתב  גהתוה .משום דנופלים על פניהם כשאומרים והכהנים והעם

  .אם יש שם רצפת אבנים אפילו מטה קצת על אפיו אסורדבפישוט ידים ורגלים  )ח"א סי' צג( זרוע

דע לו טעם ושמא גזירה שלא ועל מה שכתב דכשאין שם רצפה צריך שיטה אפיו קצת אני תמה ואיני יו

 יבוא לעשות כן על הרצפה. ואפשר שטעמו כדכתב 

א היתה שם שכית אפילו למדאביי ורבא חיישי לאבן  שרירא רבבשם הביא  )סי' תיב(הריב"ש בתשובה 

  .רצפת אבנים לפניהם שמא היתה שם ונבנה עליה

אבן משכית אפילו מדרבנן שאין לחוש ל רמב"םוה רש"ימדברי שנראה  )שם(כתב הריב"ש בתשובה עוד 

 .בשוחה לבד אין לחוש לזה אבל ,אף על פי שאין בו פישוט ידים ורגלים ,אלא כשפניו דבוקות בארץ

)הגהות פי' אין שם אבן משכית יפול על פניו בפשוט ידים ורגלים, א: וכן אסור לכל אדם לרמ"אכתב ה

וכן יעשו ביו"כ, כשנופלין על  ; אבל אם נוטה קצת על צדו, מותר אם אין שם אבן משכית;אשירי וריב"ש(

 .כי()מרדפניהם, אם יציעו שם עשבים כדי להפסיק בין הקרקע, וכן נוהגין 

שמשתחוה  : א.ריעותאשיש תרתי לגבשם הפוסקים שהאיסור מהתורה הוא דוקא כ )סק"מ( מ"בכתב ה

שנופל על אפיו על הרצפה בלא  אבל דרך קידה דהיינו .על רצפת אבנים דוקא . ב.בפישוט ידים ורגלים

 ,נים אסור רק מדברי סופריםאו אם הוא בפישוט ידים ורגלים שלא על רצפת אב ,פישוט ידים ורגלים

יותא דהיינו דרך קידה בלא אבל אם היה תרתי למעל .(ושלא על הרצפה אטו רצפה ,ה אטו השתחויהדגזרו קיד)

אך שלא היה קידה גמורה דהיינו  רצפת אבנים לא גזרו רבנן וכן אם היה נופל דרך קידה על רצפת אבנים

הוי פישוט ה קצת על צדו דלא שנטה קצת על צדו או אם היה בפישוט ידים ורגלים ושלא על הרצפה ונט

  .ממש ג"כ מותר

לבנים אינה אסורה, דאבן  שעיקר האיסור הוא נגד רצפת אבנים, אבל רצפת )סק"כ( מגן אברהםכתב ה

מסיק שגם ברצפה של אבני  א, כג() הלוי שבטובשו"ת  .)ס"ק מא( מ"בכתיב, ולבנה לאו אבן היא. הביאו ה

 שיש צריך הפסק.

)ולא כאותם הטועים שעיקר מה שצריך להקפיד הוא שתהא חציצה בין הפנים לקרקע  ות קיז()א כה"חכתב 

. שעיקר ההפסק צריך להיות בין ברכיו לקרקע(



 

 
 

 22דיני קדושת ובא לציון -סימן קל"ב 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 קדושת 'ובא לציון' ביחיד 

  )מט.(שנינו בסוטה 

א: בכל יום ויום מרובה קללתו שחרב בהמ"ק אין וכו'. אמר רברשב"ג אומר משום ר' יהושע: מיום "

ר, הי בקר? אילימא בקר משל חבירו, שנאמר: בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בק

קדושה דסידרא ואיהא אדלמחר, מי ידע מאי הוי? אלא דחליף. ואלא עלמא אמאי קא מקיים? 

ופיע ת -יש סדרים  דרים, האצלמות ולא סשמיה רבא דאגדתא, שנא': ארץ עפתה כמו אופל 

 "מאופל

סדר קדושה  -אקדושה דסידרא  אחר שהקללה הולכת תמיד ורבה.מ -אלא עלמא אמאי מקיים  :רש"יופי

ר קריאתו ותרגומו והן שלא תקנוה אלא שיהו כל ישראל עוסקין בתורה בכל יום דבר מועט שאומ

קדושת השם ותלמוד  ,ן שתיםם ובעמי הארץ ויש כאכעוסקין בתורה וכיון שנוהג בכל ישראל בתלמידי

  .חביב הוא ,התורה

: ולענין כתב רמ"אוה. בכוונה צריך ליזהר בו מאד לאומרומתרגמינן קדושת ובא לציון; ו: שו"עכתב ה

קדושה שבתרגום, יחיד אומרה ולא אם היחיד אומרה, דינה כדין קדושה שביוצר, ועיין לעיל סי' נ"ט; וב

 . )בית יוסף סימן נ"ט(שנים, ואין לאומרה בקול רם 

ם בא לבית הכנסת בשעה כתב דמכיון שי"א שאין היחיד אומר קדושה זו, א )בהקדמה( מגן אברהםה

 ציון וכו' ואני זאת וכו''.בא לה עמהם. וה"ה שיכול לאומרה קודם שיאמר 'ושאומרים סדר קדושה, יאמר

משמע  )סק"ג( מ"בני התפילה, ובכתב שלא נהגו העולם כדברי המג"א לומר אפילו לפ )אות ג( שער הציוןב

)כגון שהאריך לת העמידה שאומר עם הציבור אפילו אינו עמהם בתפילה, אך משמע שכבר התפלל תפי

כתב שאין לנהוג כן, אלא יאמר  )אות ח( כה"ח אולם .יין תחנון, יאמר עם הציבור קדושת ובא לציון(ולא אמר עד

 להאמר דווקא לפני הקדושה. את התפילה כסדרה, שכן לפי האר"י המזמורים 'אשרי' ו'למנצח' צריכים

תרגום אין לומר אותה ברבים,  שכל שהוא בלשון )סק"א(ט"ז הרמ"א כתב שאין לאומרה בקול רם. וביאר ה

ר', ולכן אם מתפלל ביחיד יכול ולכן כשאומרים אותה ברבים כל יחיד אומרה בלחש דאז לא מיקרי 'ציבו

לא  אר"ימובא שה ריאת ס"ת פ"ה()קבשער הכוונות  אמנם. )סק"ד( מ"בלומר גם התרגום בקול רם. וכ"כ ה

כתב שהחזן יקפיד  (צי אורות סק"הניצו) חיד"אהאמנם  רגום בקול רם.היה חושש לזה והיה אומר מילות הת

 שלא לומר התרגום בקול רם. 

                                                   
 לות ס"ס שע"ו שהרחבנו בזה.הרוצה להרחיב בדיני הקדיש וסדר הקדימה בו, יוכל לעיין בסיכומנו להלכות אב 22
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דכל שמתפללים בציבור אף שלא כל הציבור אומרה יחד,  סובר (פמ"ג א"א סי' נ"ט סק"ב)הביאו ה פר"חה

על כך ואומרים אפשר ללמד זכות על רבים וטובים שאין מקפידים ולכן  חשיב אמירה בציבור ולא ביחיד.

 פסוקי הקדושה שלא ממש עם החזן וכל הציבור יחד.

 סעיף ב': 

 יציאה מבית הכנסת קודם קדושה 

ורים מקרא ומשנה ושמועות אחר תפילה היו ק )ספר הפרדס עמ' שה( רש"יבשם  )סי' מד(כתב שבלי הלקט 

עסוק כל כך א היו יכולים לות ולוכיון שרבתה העני ,לעולם ישליש אדם ימיו וכו' )קדושין ל.(כדאמרינן 

ם טוב שאין בו ביטול מלאכה לעם ובשבת ויו ,ובא לציון ואני זאת בריתי ,היו קורים בנביא שני פסוקים

ו אומרים ובא לציון שחרית שהרי ועל כן אין אנ ,החזירו עטרה ליושנה לקרות בתורה ולתרגם מעין היום

מות החול. עוד הוסיפו לומר כדי שלא ישנה מי ואף על פי כן אומרים אותו במנחה .כבר קראו בנביא

דאמרינן בבראשית רבה  ואתה קדוש וכו' לפי שהקב"ה משרה שכינתו בתוכנו לשמוע תהלות ישראל

כינתו עליהם ומאי טעמא שא"ר חנינא על כל קילוס וקילוס שמשבחין ישראל להקב"ה משרה  ז( ,)מח

שלא היו יכולים לומר  ,וגו' קרא זה אל זה ואמרואתה קדוש יושב תהלות ישראל. עוד הוסיפו לומר ו

ו קדושה ולאחר תפילה כשהיו אם יענ ,שגזרו שלא יענו קדושה והיו אורבים להם ,קדושה בתוך התפילה

ומתרגמינן אותו מפני  ,דושהקדהיינו שילוש  ,האורבים הולכים להם היו קורים וקרא זה אל זה ואמר

ו אומרים קדושה בחטיבה אחת ואף על פי דבזמן הזה אנ ,הרי הוא פעמים קדוש דיוצר ותפילה ,החיבה

ומר ותשאני רוח כנגד ברוך אקא סברי שמא יגרום החטא. וכן  ,בתוך התפילה לא בטלו קדושה דסידרא

תועים. אנו לכבודו והבדילנו מן הכבוד. יי' ימלוך כנגד ימלוך. ועל כן אנו מסיימין ברוך אלהינו שבר

סידרא שחייב הוא לומר דאסור לאדם לצאת מבית הכנסת קודם קדושה  )עמ' מ( רב עמרם גאוןוכתב 

 יה.י אפשר לזלזולי בקדושה דסידרא דדבר שהעולם מתקיים עליו א

 אסור לאדם לצאת מבהכ"נ קודם קדושה דסידרא.: שו"עכתב ה

 'עלינו לשבח' 

זהר לאומרו בכוונה, וכשמגיע וי )כל בו(: ואומרים אחר סיום התפלה: עלינו לשבח, מעומד; רמ"אכתב ה

 .)טור(אל אל לא יושיע, יפסיק מעט קודם שיאמר: ואנחנו כורעים וכו' 

כתב שצריך לכרוע  ח כי תשא, כא()עוי"בא"ח שצריך לכרוע כדי שלא יהא נראה ככופר. ה )סק"ט(מ"ב כתב ה

 תפילת שמונה עשרה.בבראשו ובגופו בכריעה אחת, ולא לחלק את הכריעה לשתים כדרך שעושים 

 קדיש יתום 

נסת יאמר אותו מי שאין לו אב ואומרים קדיש יתום אחר עלינו, ואפי' אין יתום בבית הכ: רמ"אכתב ה

סי'  מהרי"לותשובת תשב"ץ ו אגור)דין מקפי ואם; ואפילו מי שיש לו אב ואם יכול לאומרו, אם אין אביו ואמו

 .ס"ד(

"ע שרק כאשר אחד מההורים דמשמע מדברי השו )סימן כ. הובא בפת"ש יו"ד שעו, ד( שוהם אבןכתב בשו"ת 

הורים חיים, לא יאמר קדיש. נפטר יש חובת אמירת קדיש גם כאשר ההורה השני מוחה. אך כאשר שני ה

 רבנן יכול לומר.וזה דווקא קדיש יתום, אבל קדיש ד
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רק אבלים ויתומים אומרים , שכבר נהגו העולם ש)ח"ד, סי' צב( השדה פריבדומה לכך כתב גם בשו"ת 

ש. ובפרט אם הוא צעיר קדיש, וכשרואים אחד שאומר קדיש דרך העולם לשאול מפני מה אומר קדי

שכבר מתו, וברית עליהם  לימים שדרך העולם לתמוה על זה, ואם כן יוכל להזיק להוריו כשיאמרו

 כרותה לשפתיים ויש חשש סכנה בדבר.

תומים קטנים או גדולים יביאר שהקדיש לאחר 'עלינו' נקרא של היתומים, מאחר שיש  )סק"י( מ"בה

)עוי"ח  בא"חה אךכל היתומים. לשאינם יכולים להיות שליחי ציבור, ולומר קדיש, לכן הניחו קדיש זה 

ו'. ומלבד קדיש זה כתב כה"ח כתבו שמנהגנו שאומרים קדיש יתום לפני 'עלינ )אות יז( כה"חו ויחי, ה(

 דו' וקודם 'קוה'.שהמנהג בירושלים שהיתומים אומרים גם הקדיש קודם 'הו )סימן נה אות כ(

 פיטום הקטורת 

 )ו.(שנינו בכריתות 

מור  של שבעים מנה, ת"ר: פיטום הקטרת, הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעי'"

שנים עשר, קילופה  וקציעה שיבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר של ששה עשר מנה, הקושט

תלתא קבין תלתא, אם אין לו  שלשה, וקנמון תשעה, בורית כרשינה תשעה קבין, יין קפריסין סאין

ן כל שהוא; ר' נתן אומר: אף יין קפריסין מביא חמר חיוריין עתיק, מלח סדומית רובע, מעלה עש

מיתה. רש"א:  ייבח -חת מכל סממניה אפסלה. חיסר  -פת הירדן כל שהוא. ואם נתן בה דבש כי

הציפורן, כדי שתהא  ששפין בה את -מעצי הקטף. בורית כרשינה  הצרי אינו אלא שרף הנוטף

א שאין ת הציפורן, כדי שתהא עזה. והלא מי רגלים יפין לה, אלששורין בו א -נאה. יין קפריסין 

 "י רגלים למקדשמכניסין מ

 

 מובא בשינוי מסויים: )ד, ה(ובירושלמי יומא 

יין קפריסין למה היא  בורית כרשינה למה היתה באה שבה שפין את הצפורן מפני שהיא נאה"

 "באה שבה שורין את הצפורן מפני שהיא עזה

רושלמי 'מפני שהיא נאה, מפני נמצא, שגירסת הבבלי היא 'כדי שתהא עזה, כדי שתהא נאה', וגירסת הי

שיהא ריחה חזק.  - תהא עזהשששחורה היא.  - שתהא נאהפירש:  רש"ישהיא עזה'. האם הם חולקים? 

זה כדי שיהא פורן מפני שהיא עכתב יין קפריסין למה הוא בא כדי לשרות בו את הצ )עמ' קכו( אבודרהםה

נוסחא אחרת מפני שהוא עז  ,קשתהא עזה פירוש שיהא ריחה חז ,כתב )סי' לח לט:( כל בוריחה נודף. וה

שאפשר ליישב גירסת  ב"יב הפ"ד כתע פירוש אותו יין הבא מקפריס הוא עז וחזק ומחזק ריח הצפורן.

ולכן  ,ר לא היה ריחה נודףאוהכשהיה שולט בה  ,מפני שהיא קשה ועזהופירושו הירושלמי כמו הבבלי, 

  .שורין אותה ביין תחלה כדי שינדוף ריחה

ואינו לשון דישון כמו  ,א פיטוםותיקון הקטורת נקר ,פיטום פירוש כתישת הסמנים )שם ע"א( כל בוכתב ה

קטורת פירוש המבשם הכתב המפטם את  )ערך פטם( ערוךוה .שור של פטם אלא לשון תיקון וכתישה

  .תרגום ירושלמי מפטם )שמות ל לה(רוקח מרקחת מעשה רוקח  ,לעשות הקטורת והממלח כל הבשמים
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חד מהסמנים ויהא חייב אשמא יחסר  ,שאין לומר פיטום הקטורת אלא מתוך הכתב ר"י אבוהבמהכתב 

קומות אף על פי שאומרים מואולי שמזה הטעם אין אומרים אותו במקצת  .מיתה בקריאה כמו בהקטרה

", שהרי רש"י פירש יש תשובה אבל אם לדין ,ואני אומר אם הלכה נקבלכתב " ב"יה אך. פרשת הקרבנות

ת ולא ימות בזאת יבא אהרן וגו' עואל יבא בכל  ב( ,)ויקרא טזשחייב מיתה כשמכניסו ביוה"כ, שהרי כתוב 

נו חייב מיתה מפני שחיסר משמע שאי .וכי מעייל קטורת שלא כהלכתה ביאה ריקנית היא וחייב מיתה

וקא כשמקטיר, אבל כשחיסר דלא מפני שנכנס למקדש ללא צורך. וגם אם נאמר שחייב מיתה ממש זהו א

ליזהר שלא יחסר דבר קל הוא ובקריאה, מהיכן החמירו? ועוד, שדוקא במחסר בי"א סמנים עצמן חייב, 

 .ני טעם זהם מקום לימנע מלאמרו מפוא"כ לא היה להם בשו ,שום אחד מהם בקריאתו

חלה: אין כאלהינו וכו', ויש ויש לומר פטום הקטורת ערב ובוקר אחר התפלה, ואומרים ת: ארמ"כתב ה

ירה במקום ההקטרה שכתבו ליזהר לומר פיטום הקטורת מתוך הכתב, ולא בעל פה, משום שהאמ

ייב מיתה אם חסר אחת חאחד מסממנים, ואמרינן שהוא  )ב"י בשם מהר"י וא"ח(וחיישינן שמא ידלג 

 מא ידלג.לכן נהגו שלא לאומרו בחול, שממהרין למלאכתן וחיישינן שמסממניה; ו

חר אלא קטורת, ותפילות ששאין לך דבר הקודם לתמיד של  )פסחים נט.(הרי קי"ל  )סק"ב(ט"ז הקשה ה

יך להקדים את פיטום הקטורת , א"כ היה צר)ברכות כו:(כנגד תמידין תקנום, שחרית כנגד תמיד של שחר 

יטתו וזריקתו קודמים ותירץ שרק לענין הקרבתו קטורת קודמת לתמיד, אך שחלתפילת העמידה! 

טורת אחריה. ולאחר מכן להקטרת הקטורת, ומכיון שהתפילה היא במקום עבודת דם התמיד, לכן הק

 כתב שהתפילה היא במקום הקטרת האברים.

ו לומר 'אתה הוא ה' שנהג (ז)עוי"ח מקץ,  בא"חמפני החשש שמא ידלג באמירת חלק מהסממנים, כתב ה

, ולא כהקטרה ממש, בית המקדשבאלוקינו וכו'', כדי שקריאתנו תהיה נראית כמו סיפור מעשי אבותינו 

 וע"י כך גם אם ידלג על אחד מהסממנים, לא יהיה פתחון פה למקטרגים.

 שיר של יום 

 :)לא.(ובראש השנה  )לג:(שנינו בתמיד 

לואה, על שם לה' הארץ ומ -תניא, רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא: בראשון מה היו אומרים "

אד, על שם שחילק מעשיו שקנה והקנה ושליט בעולמו. בשני מה היו אומרים גדול ה' ומהלל מ

ה ארץ בחכמתו והכין תבל ומלך עליהן. בשלישי היו אומרים אלהים נצב בעדת אל, על שם שגיל

מה ולבנה, ועתיד ליפרע מעובדיהן. חעל שם שברא  -יעי היו אומרים אל נקמות ה' לעדתו, ברב

ופות ודגים לשבח לשמו. בששי היו עעל שם שברא  -בחמישי היו אומרים הרנינו לאלהים עוזנו 

ר לאכתו, ומלך עליהן. בשביעי היו אומרים מזמור שימעל שם שגמר  -אומרים ה' מלך גאות לבש 

 שכולו שבת.  ליום -ליום השבת 

שקנה והקנה ושליט  -אמר רבי נחמיה: מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו? אלא: בראשון 

שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתו,  -שחילק מעשיו ומלך עליהם, בשלישי  -בעולמו. בשני 

ו, שברא עופות ודגים לשבח לשמ -שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע מעובדיהן, בחמישי  -ברביעי 

 "על שם ששבת -שגמר מלאכתו ומלך עליהם, בשביעי  -בששי 
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לפי שלא והטעם  ,ר השיריםבמנחה לא ראיתי מי שאומ )דין מזמורים שאחר י"ח סי' ז( ארחות חייםכתב ב

 .היה מצותן אלא בבוקר

 .()טוראומרים השיר שהלוים היו אומרים במקדש, שחרית לבד : רמ"אכתב ה

 ,ם על תמיד של בין הערביםגבמקדש היו אומרים שירה על נסכי היין שאף ביאר ד )סק"ד( מגן אברהםה

ובלילה אין  ,ן הערבים בלילהאכן מפני שכמה פעמים היו הכהנים טרודין והיו מביאין הנסכים של בי

 ."ק טז()ס מ"בהביאו הלפיכך נוהגין לומר השיר בשחרית לבד.  ,אומרים שירה

 יציאה מבית הכנסת 

  . )מהרי"ל(ומשתחוה ויוצא  ()כל בו )תהילים ה, ט(וכשיוצא מבהכ"נ אומר ה' נחני וגו' : רמ"אכתב ה

כשיצא מבית הכנסת  )שער היראה פט"ו( ראשית חכמהבשם ה )הנהגת בית הכנסת אות מא( עמק הברכהכתב ה

 )אות כט( כה"חגם  .)סק"ו( גן אברהםמלא יצא ואחוריו להיכל, אלא יצדד, וכן בירידתו מהתיבה. הביאו ה

כתב שלא יצא מבית הכנסת כשאחוריו כלפי ההיכל, אלא יצדד את גופו.



 

 
 

 דין ברכו בשבת -סימן קל"ג 
 ובו סעיף אחד

 'מנהג אמירת 'ברכו 

ציא את מי שלא שמעו שתקנת אמירת ברכו בסוף התפילה היא להו )סי' שלד(בתשובה  ריב"שתב הכ

לכן בשבת ויו"ט שכולם שמעו שמעוהו כולם אין לחזור ולאומרו בסוף התפילה, וקודם לכן, ולכן אם 

 ברכו בשעת קריאת התורה אין לאומרו בסוף התפילה.

: אפי' במקום שנהגו לאומרו יףהוס רמ"אוהבשבת ויו"ט אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרא. : שו"עכתב ה

ת ויו"ט אין לאומרו, דהכל מכל מקום בשב בימות החול, שמא לא היו יחידים בבהכ"נ כשאמרו ברכו,

 .)ב"י בשם ריב"ש(באין לבהכ"נ קודם ברכו 

תפילה, ומתבאר מדבריו שגם בשער הכוונות כתב שיש כוונה מיוחדת לברכו שאחר ה אר"ירבנו ה אולם

ה  )ח"ב סימן אומר יביע, אות א() כה"ח, )ד, ח( רב פעליםוכ"כ ה בשבת ויו"ט אומרים ברכו בסוף התפילה.

 ועוד. וכן המנהג פשוט אצל הספרדים. אות ב(

שמנהג ירושלים לא לומר 'ברכו' אחר התפילה בשני וחמישי  )ספר א"י פרק א( גרי"מ טיקוצ'ינסקיכתב ה

 מכיון ששמעו כולם בקריאת התורה. 



 

 
 

 בנין בית הכנסת ושיהיה גבוה -סימן ק"נ 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 כפיית בני העיר לבנות בית כנסת 

בנות בית הכנסת ולקנות להם תורה כופין בני העיר זה את זה ל :שו"עוכ"פ ה )ב"מ יא, יב( תוספתאשנינו ב

 .)וע"ל סי' נ"ה אם כופין זה את זה לשכור להם מנין(נביאים וכתובים. 

בכל עת ת שיכנסו בו לתפלה כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בי" )יא, א( רמב"םכתב ה

 ".בית הכנסתתפלה ומקום זה נקרא 

 לחודא. ממון לפי גובין נ"ביהכ דבבנין )מהר"ם פאדווה סימן מב ועוד(הפוסקים  בשם )סק"ב( מ"בכתב ה

ועוד, סוברים  )סק"ב( כה"ח, גדולהה כנסתה אךנפשות.  לפי וחציו ממון לפי חציו גובין נ"ביהכ ובשכירות

 שבשכירות גובים לפי נפשות.

 )סעיף א( ערוך השולחןב הוכן לשפץ את בית הכנסת בדברים הכרחיים כגון דליפת גשמים וכד', כת

רים שאינם הכרחיים, כגון שיכולים המיעוט לכפות את הרוב, אך אין הם יכולים לכפותם לעשות דב

 .)סק"ה( כה"חזה כתב  ליפות את בית הכנסת. וכעין

חלקו לכמה מניינים, אם שאע"פ שיש מעלה גדולה בתפילה ברוב עם ושלא ית )ג, תעב( רדב"זכתב ה

 .)סק"ב(מ"ב חיבור זה גורם למריבות יותר טוב שכל כת תתפלל בפני עצמה. הביאו ה

 מ"בוהעיר ה טנים וגדולים.שבימינו מחויבים לקנות גם גמרות ללמד בהם ק )סק"א( מגן אברהםכתב ה

ופין לקנות ספרים, רק ספר שבמקומות שהספרים מצויים אין כ )חו"מ סי' קסג סק"ב(בשם הסמ"ע  )סק"ג(

 תורה, דהרי יכולים לשאול אצל אנשי העיר. 

כנסת דחוק לזה כגון שבית ה שאם אין מקום לציבור ללמוד, )ד"ה ולקנות( באור הלכהואגב כך הוסיף ב

יית ספרים אם אין להם מקום את זה לבנות בית מדרש, דמה תועלת יש בקנ או מסיבה אחרת, כופין זה

ש המיוחד לתורה שחיובו יותר ללמוד. ועוד, שהרי כופין לבנות בית כנסת לתפילה, כל שכן בית המדר

 גדול.

כתב שאין לבנות בית הכנסת  )חאו"ח סימן סד. הובא בברכ"י סק"א וסק"ג. ובביה"ל ד"ה לבנות( דוד ביתבשו"ת 

. ומ"מ אין 23ע"י גויים, ובפרט לעשות כמין כיפה לפני ההיכל לנוי, בודאי ראוי ליזהר שיהיה ע"י ישראל

                                                   
שכיון שבית הכנסת  ו"ח סימן לז()אבשם ספר מעשה אברהם  )כללים מערכת הבי"ת כלל מג(בטעם הדבר כתב השדי חמד  23

אך יישב את מנהג העולם,  מו בלבד.מה אלא על דעת עצדינו כבית המקדש, יש לבנותו לשמה, וקי"ל שגוי אינו עושה לש
שראל, מ"מ פועל נכרי יכול להיחשב שאף שנוכרי אינו נעשה שליח של י )שלוחין סימן יא(ע"פ מה שחידש המחנה אפרים 

ונים את בית הכנסת הם פועלים של שלוחו של בעה"ב ישראל משום 'יד פועל כיד בעה"ב', ומאחר שהפועלים הנוכרים הב
 שראל, נחשב הדבר כאילו נבנה בית הכנסת ע"י ישראל.י
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כתב להקל  )אסיפת דינים מערכת בית הכנסת סימן ו( שדי חמדלחוש לתקן הגג של בית הכנסת ע"י גויים. וב

 כשא"א ע"י פועלים יהודים.

 בית הכנסת נטיעת אילנות בחצר 

 :)שופטים, קמה(איתא בספרי 

נין לנוטע אילן בהר ומ .לא תטע לך אשרה כל עץ, מלמד שכל הנוטע אשרה עובר בלא תעשה"

 ן יעקברבי אליעזר ב הבית שהוא עובר בלא תעשה תלמוד לומר כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך.

שהוא אומר ' אלהיך, כה אומר מנין שאין עושים אכסדרה בעזרה תלמוד לומר כל עץ אצל מזבח

 "אשר תעשה לך לרבות במה

ין אילן סרק בין אילן מאכל, ב"הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה  )פ"ו מהל' ע"ז ה"ט( רמב"םכתב ה

אצל מזבח ה', מפני שזה היה  אע"פ שעשה אותו לנוי ויופי לו הרי זה לוקה, שנאמר לא תטע לך אשרה

פ"א מהל' בית ) ראב"דה אך ד מזבח שלה כדי שיתקבצו שם העם".דרך עבודה זרה, נוטעין אילנות בצ

רת כהנים משער ניקנור אלא לא אסרה תורה כל עץ אלא אצל מזבח ה' והיא עזסובר " הבחירה ה"ט(

 ר".ת נשים ובהר הבית מותולפנים אבל בעזר

מפני שהיה זה דרך עובדי  כתב )פ"ו מהל' ע"ז ה"ט(רמב"ם ה .א: חלנטוע אילן אצל המזבבטעם האיסור 

שכך היה  כתב )פרשת שופטים( רמב"ןה. ב .בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו העם שםכוכבים נוטעין אילנות 

 .מנהג עכו"ם לנטוע אילנות לפני פתחי בית עכו"ם שלהם

 מהר"ם שי"קדרבנן. וכתב המדאפילו אצל חצר בית הכנסת אסור  כאן( רעק"א)הביאו  ר' דוד עראמהכתב 

ראה מדבריו שלשיטתו איסור שאפילו אם כבר נטע אילנות בחצר בית הכנסת צריך לעקרם, ונ )סימן עט(

סובר שם שלכתחלה בודאי אין  ולמעשה האריך בזה, (או"ח סימן מ) לדוד קרןשו"ת בורייתא. זה הינו מדא

מים, ואפילו ו בזה מכמה טעלהתיר לנטוע אילנות בחצר ביהכ"נ ושחלילה לחלוק על הגדולים שהחמיר

דרבנן, וכי ראוי לחוש ולעוקרם בדיעבד היכא שנטעו באיסור נוטה ג"כ לומר דלקיימן נמי אסור עכ"פ מ

יטות, ואפילו באילנות העושים אימץ את דברי רעק"א לאסור בפש (סק"א) תורת חיים סופרגם העיין שם. 

ף אם נבנה ביהכנ"ס לאחר פירות שיש איסור בעקירתם, מתיר לעקרם אם נטעו אותם שם באיסור. וא

ל הלין נראה דיש להשיב ולהורות מכהביא דבריהם ומסיק " )יד, כו( אליעזר ציץשכבר היו נטועים. בשו"ץ 

 ."שלא לנטוע אילנות ע"י בית הכנסת

כתב שאם הציבור קנו גן סמוך לבית הכנסת כדי להרחיב את החצר,  )ח"א סימן ט( בנין ציוןבשו"ת  אולם

ורוצים להשאיר את אחד מהאילנות הנטועים שם, אינם צריכים לקצוץ את האילן, משום שחשוב כמקום 

כתב, שלא מצא עוד  שלפני שערי הר הבית, וגם בבית המקדש מה שהיה נטוע מקודם לכן אין בו איסור.

שכתב: אין לנו לבדות מלבנו  )סימן יד( דבר משיבלבית הכנסת. ויעוין בשו"ת  איסור נטיעת אילן סמוך

הנטיעות הם בכל אורך המדרכות כתב שכאשר  )א, עד( הר צבי. ובשו"ת איסורין שלא נמצא בתלמוד

אין כאן חשש איסור, וכל אלה שהזכירו  -וניכר לעין שלא נטעו אלא בשביל נוי הרחוב לא בשביל ביהכ"נ 

לא אמרו אלא כשהנטיעות הם בחצר ביהכ"נ, משא"כ כאן שזה על המדרכה השייכת לרחוב לא איסור, 

 לביהכ"נ.
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חשובה כעזרה או כהר הבית,  דן האם חצר בית הכנסת )או"ח סימן י( יצחק היכלוהגרי"ה הרצוג בשו"ת 

גויים הנוהגים עתו אע"פ שיש עוד דן האם יש בנטיעת אילנות אלו משום 'ובחוקותיהם לא תלכו', ולד

דהרי הרבה דברים יש שהם ופי, "כך אין זה מגדיר מעשה זה כ'חוקותיהם' שהרי עושים כן בשביל נוי וי

אלפי הבדלות עושים  ואנו להבדיל עושים לנוי ולא מצינו מי שאסרם וכגון חלונות עגולים שעושים לנוי,

שום איסור ליטוע עצים בחצר  שאין ולעניין הלכה פסק ."ג"כ בבתי כנסיות שלנו ולא ערער אדם מעולם

הוא רק משום 'חוקותיהם',  בית הכנסת, משום שמדאורייתא ודאי אין איסור, שאינו מקדש, והאיסור

)ואין אומרים אע"פ שבטל ין איסור אומכיון שבזה"ז אין נוטעים לשם עבודת האילן או לכנס העם לעבודתם, 

והוסיף,  .מסר לפי המצב העכשוי(נשום איסור על כך, משמע שדין זה הטעם לא בטל האיסור, מכיון שלא מצינו בחז"ל 

נטיעת אילנות בארץ בבמרבה דמכיון שלכל היותר הוא איסור דרבנן, אפשר להקל בספקו בפרט ש

אפילו מי . ומסקנתו "והבראתו יש בזה משום תיקון האוירישראל, אפילו באילני סרק הרי זה משובח, ש

דים, וע"כ לדעתי אם ישאירו דוקא לפני פתח ביהכ"נ ממש, אבל לא מן הצדשירצה להחמיר, י"ל שזהו 

". גם חצר או ברחבה של ביהכ"נאת כל דרך הכניסה פנויה מאילנות, אין כאן בית מיחוש לנטוע עצים ב

רבה למצות עוכל שכן עץ  שמותר לנטוע כל עץ בחצר בית הכנסת.העלה " )ט, טז( אומר יביעבשו"ת 

 מוך לחצר בית הכנסת. שהיקל, וכ"ש שיש להקל בס )אות ו(וע"ע בהלכה ברורה  ."ארבעת המינים

ת אין הדברים אמורים אלא גם באילנוכתבו ש )ד, קז( המאיר שרגאשו"ת ו )ד, יד( תורה קניןשו"ת וב

ת הנמוכים שגוזזים אותם תדיר באילנות גבוהים העשויים לצל ולמחסה מחום וקור וליופי, אבל הנטיעו

יהכ"נ או בין כניסת האנשים ועשוי כדי להפריד בין רשוה"ר לחצר ב )הקרוי גדר חי(מת אדם לערך כקו

 לנשים, ליכא איסורא.

 סעיף ב':

 בניית בית הכנסת בגובהה של עיר 

 מובא: )יא.(בהה של עיר. ובשבת שאין בונים את בית הכנסת אלא בגו )מגילה פ"ג סוף הי"ד(איתא בתוספתא 

ת בית אלוהינו ולהעמיד את גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה, שנאמר: לרומם א"כל עיר שגגותיה 

שי אנא עבדי למתא מחסיא אחרבותיו. וה"מ בבתים, אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה. אמר רב 

 דלא חרבה, והא חרבה! מאותו עוון לא חרבה"

נבנה בגובה, כך יש עלינו שכשם שבית המקדש  )ערך בית הכנסת( כד הקמח. כתב בספר אבטעם דין זה: 

כתב שמבואר מכך שברניות  )סעיף ד( ערוך השולחן. הבציווי להגביה את בית הכנסת מעל בתי העיר. 

. שבעיר הבניינים מכל גבוהה הכנסת הבית שתהא כלומר, בלבד הכבוד מפני הטעם ומגדלים מותר, דאין

 למעלה יעמוד לא ביתו גג על שהמשתמש כדי הוא הטעם אלא? ומגדלים בירניות הותרו למה כן דאם

סובר שכל האיסור הוא רק בגגות שהם מראים על חשיבות הבית  שפת אמת. הג .הכנסת בית של מגגו

)ולכן נקטה הגמ' 'שגגותיה גבוהים' ולא ושררתו, אך אין איסור להגביה את הבתים עצמם מעל בית הכנסת 

שהואיל ודין הגבהת בית הכנסת  )פכ"ה, בנדפס מכת"י( ה'המספיק לעובדי . והוסיף בספר ד. שבתיה גבוהים(

נלמד מדין בית המקדש, יש ללמוד מכך שצריך גם ליפות את בית הכנסת עד קצה גבול היכולת, עד 

 שאילו היה אפשר לצפות את הכתלים בזהב וכסף כעין שהיה בבית המקדש, יש לעשות כך. 
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גותיהם. עוד כתב שיש גלפי שאין משתמשים על  פירוש: בירניות ומגדלים, )סימן כג( רא"שכתב ה

. אך אם רוב הגג גבוה מבית הסוברים שבגגות שלנו אין בעיה כיון שהם משופעים ואין משתמשים בהם

ביאר שבירניות ומגדלים  אשון()שבת יא. ד"ה הר מאיריהכנסת אסור, לפי שמשתמשים בעליה שתחת הגג. ה

די להרבותה בדיורים ועליות כ"ה אם סיבת הגבהת הבתים היא עשויים לחיזוק העיר ולביצור חומה, וה

שכתב שמגביהין  )יא, ב( "םרמבפירש דאברורי הוא חומת העיר, וכ"נ מדברי ה ערוךולא לשם שררה. ה

 )סעיף ה(יר. ודקדק הערוה"ש את בית הכנסת עד שתהא גבוהה מכל 'חצרות' העיר, ולא כתב 'גגות' הע

עושים תשמיש בגגות ג"כ והעיקר הוא התשמיש שעושים בחצרות, וכש שאצלנו לא שייך חומת העיר,

 אסור.

בית הכנסת סופה חריבה', פירש מ'כל עיר שגגותיה גבוהים  )פי"א מהל' תפילה אות ג(כתוב בהגהות מיימון 

זיון שמשתמשים במקום בשזהו דווקא בגגות שלהם שהיו שוין ומשתמשים עליהם תמיד, וזהו  ר"ת

י ואברורי המותרים. והביא נסת, אבל גגין שלנו שאינם עשויים לתשמיש דמי לקשקושהגבוה מבית הכ

 סת ובכך לצאת י"ח.שכשבנו בית גבוה מבית הכנסת התיר להגביה קיר אחד בלבד של בית הכנ

עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר  אין בונים בית הכנסת אלא בגובהה של עיר ומגביהין אותו: שו"עכתב ה

א משופע ואינו ראוי בהם, לאפוקי בירניות ומגדלים שאין משתמשין בהם. וגג שהושמשתמשים 

לא תהא גבוה יותר  ת הגגלתשמיש משערין עד המקום שהוא ראוי לתשמיש, דהיינו שאם יש עליה תח

 מבית הכנסת.

ים לא שייך להנמיך את כל הבתשכיום נוהגים בזה היתר משום אימת המלכות. ו )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

רי יש הרבה בתי גויים גבוהים כדי שבית הכנסת יהיה גבוה, משום שבכל מקרה אין היכר לביהכנ"ס, שה

שדי בכך, ואין צריך  שם() שפת אמתבעיר. וכשאחד מבתי הכנסת שבעיר גבוה מכל בתי העיר, כתב ה

  שאף שאר בתי הכנסת שבעיר יהיו גבוהים מבתי העיר.

ית הכנסת כדינו, מותר יש אימת מלכות שאינן רשאים לבנות ב: ובשעת הדחק או שרמ"אוהוסיף ה

 יות.להתפלל בבית אע"פ שדרין בעליה ע"ג, ובלבד שינהגו בעליה שעליו בנק

דכיון דיש שם הרבה בתי  שהטעםוכתבו האחרונים  ,יש מקומות שאין נזהרין בזהכתב ש )סק"ה(מ"ב ה

כתב בימינו ן מקפידים ע"ז . טעם נוסף שאישגבוהים מביהכ"נ א"כ בלא"ה ליכא הכירא לביהכ"נ "זע

גם אם יבנו את הבתים נמוכים הם מפני שהם בנויים על הרים וגבעות, באופן ש )ח"ב פ"י ס"א( אור לציוןה

 עדיים יהיו גבוהים מבית הכנסת, 

ת העליונות גבוהות בהרבה מבואר שאסור לבנות בתים רבי קומות, כך שהדירו )אות כא( כה"חבדברי 

סור, שיש לסמוך ע"ד המאירי שאין בכך אי )יבי"א ח"ט סימן פג אות כו( גרע"ידעת ה אמנםהכנסת. מבית 

ור, וכן מעשים אין בכך איס לעיל שאם סיבת גובה הבתים אינו לשם שררה אלא כדי להרבות בדיורים,

 בכל יום.
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 סעיף ג':

 המגביה ביתו מבית הכנסת 

פילו. ומביאים ראיה מדאמר שיש אומרים שמי שהגביה ביתו מבית הכנסת כופין אותו להש רא"שכתב ה

, ואין לפרש שנתן להם חרבה' דמשמע שכפאן להשפיל הבתים דלא מחסיא למתא עבדי רב אשי 'אנא

שמנעם  )ד"ה רב( רש"יבשם  עצה לא להגביה בתיהם שהרי גם הם ידעו הלכה זאת, ורבנו ירוחם הביא

 ת. פירש שציוה להגביה בית הכנס ר"חבתיהם יותר מבית הכנסת. ומלהגביה 

: רמ"אתו להשפילו. והוסיף ה: מי שהגביה ביתו יותר מבית הכנסת, יש אומרים שכופין אושו"עכתב ה

 )סק"ג. הביאו המ"ב סק"ח( ברהםאמגן ואם עשה בנין גבוה יותר בקרן אחד מבית הכנסת סגי בכך. והעיר ה

 ., אבל העמדת עמוד ברזל בקרן אחת, לא מועילה כללשדווקא בנין מועיל

 סעיף ד':

 הבונה כנגד חלון בית הכנסת 

נה נגד בית הכנסת ורצה שהביא ראיה מדברי ר"י על אחד שב )ב"ב סימן יב( אגודהכתב הב"י בשם ה

בונה כנגד חלון בית הכנסת, ה :שו"עלהרחיק ד' אמות, ואמרתי דבית הכנסת צריך אורה גדולה. וכ"פ ה

 אין מספיק לו בהרחקת ד"א, לפי שהוא צריך אור גדול.

 )סק"ט( מ"בכותל, וכ"כ ההשדווקא אם הקהל החזיקו בחלונות קודם בניית  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

 .)ס"ק כח( כה"חו

ן בו תשמיש צנוע נסת שאישחצר בית הכ )סימן לב. הביאוהו המג"א סק"ד, ומ"ב סק"ט(בתשובה  רמ"אכתב ה

ותחין חלונות בית הכנסת פלרבים, אינם יכולים למחות ליחיד שפותח שם חלונותיו, אבל אם הקהל 

ו אלא שהחצר הוא מהלך לרבים שדין זה אינ )סק"ד(מגן אברהם לחצרו, יכול הוא למחות בידם. והעיר ה

 ת.וא"א לבנותו, דאל"ה יש לחוש שיטעון אח"כ חזקה בחלונות וימחה לבנו

 סעיף ה':

 פתח בית הכנסת 

 )במדבר ג, לח(מזרח שנאמר שאין פותחים את פתחי בתי כנסיות אלא ל )מגילה ג, יד(שנינו בתוספתא 

כתבו שדווקא  ות ו. ד"ה אחורי()ברכ תוספותה אך'והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה'. 

פירש הטעם, כדי שיהו  ("ה כל המתפלל)שם דבימיהם שהיו מתפללים למערב, ובתוספות רבנו יהודה 

הפתח למערב וכו'. בעיקר  משתחוים מן הפתח נגד הארון שהיה במערב, ולכן המתפללים למזרח יעשו

בל שאר פתחים מותר לעשות שאין קפידא אלא בפתח שרוב הציבור נכנסים בו, א מאירידין זה כתב ה

 בכל הצדדים.

 )או"ח סימן כז( חתם סופר"ת תח צריך להיות במזרח. ובשועולה שבכל ענין הפ )יא, ב( רמב"םמדברי ה

 . ת ו: ד"ה אחורי()ברכוכתב שיש קפידא שיהיה הפתח דוקא במזרח, וכן ביאר בדברי רש"י 
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, לשלנו שיש בית לרה"ר לחלק בין היכא שפתוח רש"לכתב בשם  א"א ה( )אות ג. הביאו הפמ"ג פרישהה

א מי שחולק בהדיא על הלכה כתב שלא הביא דברי רש"ל כיון שלא מצ )ד"ה באותה(לפניה. הבאור הלכה 

 זו.

אותה העיר, שאם מתפללים : אין פותחין פתח בית הכנסת אלא כנגד הצד שמתפללים בו בשו"עכתב ה

 תפללין נגדו.למערב יפתחוהו למזרח כדי שישתחוו מן הפתח נגד הארון שהוא ברוח שמ

הלא נכון וחרבה הבית  שאם פתח בית הכנסת היה במקום סק"י( )סק"ה. הביאו המ"ב מגן אברהםכתב ה

האחרים יכולים למחות אע"פ  כנסת וחלק מהמנהיגים רצו לשנות ולבנות את הפתח במקומו הנכון, אין

 שהם הרוב. 

 בניית ההיכל והתיבה 

 :ד(-)פי"א מהל' תפילה ה"ברמב"ם כתב ה

ִניִחין ֵהיָכל ּבֹו "ּובֹוִנין מַּ ה ֵהיָכל בֹוִניןּו. ּתֹוָרה רֵספֶׁ  ּבֹו שֶׁ ְלִלין ָּברּוחַּ  זֶׁ ִמְתפַּ ְגּדֹוכְ  שֶׁ  ְכֵדי. ָהִעיר ְּבאֹוָתּה נֶׁ

ִיְהיּו ם שֶׁ ל ְפֵניהֶׁ ֵהיָכל מּול אֶׁ ְמדּו הַּ עַּ יַּ ֲעִמיִדין ִפָלה:ִלְת  ְכשֶׁ ע ִּביָמה ּומַּ ְמצַּ ּבַּ  ְּבאֶׁ ה ְכֵדי ִיתהַּ ֲעלֶׁ יַּ יהָ  שֶׁ  ָעלֶׁ

ּקֹוֵרא ּתֹוָרה הַּ ר ִמי אֹו ּבַּ ִיְשְמעּו ְכֵדי ּבּוִשיןכִ  ִּדְבֵרי ָלָעם אֹוֵמר ֲאשֶׁ ָלם שֶׁ ֲעִמיִדיןּוכְ . כֻּ מַּ ֵּתָבה שֶׁ ֵיש הַּ  שֶׁ

ר ָּבּה ֲעִמיִדין ּתֹוָרה ֵספֶׁ ע אֹוָתּה מַּ ְמצַּ ֲאחֹוֵר  ָּבאֶׁ ֵּתָבה יוַּ ֵפי הַּ ֵהיָכל ְכלַּ יהָ  הַּ פֵ  ּוָפנֶׁ ד: ָהָעם יְכלַּ  ָהָעם ֵכיצַּ

ְזֵקִנים. ְכֵנִסיֹות ְּבָבֵּתי יֹוְשִבין ןּו יֹוְשִבין הַּ ֵפי ְפֵניהֶׁ ם ָהָעם ְכלַּ ֲאחֹוֵריהֶׁ ֵפי וַּ  יֹוְשִבין ָהָעם ְוָכל. ֵהיָכלהַּ  ְכלַּ

ּׁשּוָרה ּוְפֵני שּוָרה ִלְפֵני שּוָרה ֲאחֹוֵרי הַּ ּׁשּו לַּ יהָ  ָרההַּ ְלָפנֶׁ ד שֶׁ ִיְהיּו עַּ ֵפיכְ  ָעםהָ  ָכל ְפֵני שֶׁ ש לַּ ּקֹּדֶׁ ֵפי הַּ  ּוְכלַּ

ְזֵקִנים ֵפי הַּ ֵּתָבה" ּוְכלַּ  הַּ

בתורה וישמעו כולם.  : ועושין בימה באמצע בית הכנסת, שיעמוד עליה הקורארמ"אעפ"ד כתב ה

נים יושבים פניהם כלפי העם, וכשמתפלל השליח ציבור, פניו כלפי הקודש. וסדר הישיבה כך היא: הזק

 רות שורות, פניהם כלפי הקדש ופני הזקנים.ושאר העם כלם יושבים שו

יהא אחוריו נגד ההיכל, דגנאי שכתב שלא יעשו שום מקום לישב עליו בין הבימה להיכל  )סעיף ה( לבושה

 .)ס"ק יד( מ"בהביאו ה לו. הוא, וגם ישנו איסור שהעומד על הבימה כשמשתחוה לברך נראה כמשתחוה

ום פנים להעמיד את ארון חק אי אפשר להם בשכתב שצ"ע במקומות שמפני הד )ד"ה שהוא( באור הלכהה

תפללו הקהל, אם למזרח מפני בכותל המזרח, ומוכרחים להעמידו בצפון או בדרום, לאיזה צד י הקודש

מ"ב כתב ה )סימן צד סק"ט(עיל לשהוא נגד ירושלים, או מוטב שיתפללו כלפי הקודש דהוא הארון. אמנם 

להחזיר פניו למזרח.  הקהל את ההיכל של הס"ת שלא בכותל המזרח, צריך המתפלל שאפילו קבעו

 כתב שהעיקר כדברי המ"ב שם. )י, כ( הלוי שבטובשו"ת 

פ שבית הכנסת צריך להיות , שאע"גרש"ז אוירבךהביאו בשם ה יט, ד(דיני ביהכ"נ )הליכות שלמה בספר 

להקפיד שיהיה בזוית מדויקת  ו בדורות שלפנינומעולם לא נהגמכוון כלפי ירושלים או מקום המקדש, 

 מכוונת נגד מקום המקדש.
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 צורת הישיבה בבית הכנסת 

ות שרבים מבתי הכנסת הספרדים מצאנו מנהגים שונים בצורת הישיבה בבית הכנסת, וגם כיום עיננו רוא

ופני המתפללים ורות שורות, יושבים כשפני העם כלפי התיבה, ורבים נוהגים שסידור הספסלים הוא ש

 כלפי ארון הקודש.

פניהם אל הציבור ואחוריהם  כתב שמנהג בבל שהופכים )ס"ק חילוקי הדינים שבין בבל לא"י סימן לו( יש"שה

 אל ארון הקודש, ובני א"י הופכים פניהם לארון הקודש. 

ות את חיבתם : להרא)סימן ג( לעוזיא משפטי. שו"ת אומצאנו כמה טעמים למנהג שפני העם כלפי התיבה: 

: אין ת דברי יואל ח"ב סימן קעז()הובא בשו" קדושת יו"ט. בותשוקתם לשמוע ד"ת והוא לתת כבוד לתורה. 

 קב חייםו סי' יא() חיים עצי. ג לשנות מצורת דגלי המדבר, שכל העם היה כלפי מחנה לויה שהיה במרכז.

ני כל העם אל התיבה שבה הכנסת פ: כמעמד הר סיני, שפני כל העם היו כלפי העם, כך בבית )סי א(

ת סדר הישיבה כלפי המזרח כי כך נהגו אין לשנות א :יד( -)סימנים יב  מהריא"ץ. שו"ת דקוראים בתורה. 

 מזרח. הגויים. ובאמת שבכל הכנסיות של הנוצרים ימ"ש פני כל היושבים כלפי

 צדדים משני שלחנות יד לע בוליש הכנסת בית בישיבת לשנות פסק שאין )יא, קכב( הלכות משנהבשו"ת 

 אפילו צדדין משני שיושביןכ ענין זה כי גם בתפלה קודש הארון כלפי פניהם שורות שורות ישבו אלא

 כחברים אלא ה"להקב התפללל ויראה אימה דרך ולא חברות דרך זה מ"מ ההיכל כלפי אחוריהם יהיו לא

 .בזה ישנו שלא כ"ג תפילות יבת בשאר להזהיר ויש שמים כלפי חברות ואין בזה וכיוצא לשוח היושבים

.כ(-)סימנים יזמהרשד"ה , (12)עמוד  אחרון לדור זכרון, )סימן נה( שערים ביתוע"ע מ"ש בזה, בשו"ת 



 

 
 

 דיני קדושת בית הכנסת -סימן קנ"א 
 ובו י"ב סעיפים

 סעיף א':

 קדושת בית כנסת ובית מדרש 

נסיות ובתי מדרשות ככתב שכשם שאסור להנות מההקדש כך אסור להנות מבתי  )סימן קד( יראיםה

סובר שרבנן  מגילה ח. ד"ה ומאן() ר"ןה אולםשנתייחדו לתפילה. ומוכח שקדושת בית הכנסת הוי מהתורה. 

 .)ח"א סימן כד( אשכולהטילו בו קדושה מדבריהם. וכ"כ ה

ועוד, שקדושת  )סימן יט(מי תודה בספר לח מהר"י באסן, רא()ריש פ' ויק בא"ח, )כלל יז אות ו( חיי אדםדעת ה

דהוי מדרבנן. וכ"כ  נג(וריש סימן ק )משב"ז ריש הסימן. פרי מגדים, דעת המנגדבית הכנסת הוי מדאורייתא. 

ימן י אות ט. ח"ח ס"ס טז. ח"י ס"ס יד. )ח"א ס אומר יביע, )או"ח סימן לב( סופר חתםפוסקים רבים, ומהם שו"ת 

 ועוד רבים. ועוד(

 האסור והמותר בבית הכנסת 

 :כט.( -)כח. שנינו במגילה 

 ניאותין ואין, בהן שותין ואין, ןבה אוכלין אין: ראש קלות בהן נוהגין אין כנסיות בתי: רבנן תנו"

 מספידין ואין, הגשמים מפני םובגשמי החמה מפני בחמה בהן נכנסין ואין, בהם מטיילין ואין, בהם

: אסי רבי אמר.. .רבים של פדהס בהם ומספידין, בהן ושונין, בהן קורין אבל. יחיד של הספד בהן

 - ניהו ומאי. ראש קלות הןב נוהגין אין כן פי על ואף, עשויין הן תנאי על שבבבל כנסיות בתי

 "חשבונות

בטילה...  ושיחה והתול שחוק: כגון ראש קלות בהם נוהגין אין, מדרשות ובתי כנסיות : בתישו"עכתב ה

 ואין. הגשמים מפני בגשמיםו החמה מפני בחמה בהם נכנסים ולא בהם מטיילין ולא בהם מתקשטין ולא

 בהם מספידים ואין, בוייםש ופדיון צדקה של קופה: כגון, מצות של הם כ"אא, חשבונות בהם מחשבים

 ספידו.לה ובאים מתקבצים העיר בני שכל, העיר מגדולי לאחד ההספד יהיה כ"אא

, שאע"פ שבני העיר צריכים לעניין חשבונות בבית הכנסת )הביאו הביה"ל ד"ה ואין מחשבין( רמב"ןכתב ה

 כה"חוכ"פ  )ויקרא, ד( "חבאלאותם חשבונות ואין להם מקום להתאסף שם אסור. וכן מצדד להחמיר ה

 .)סס"ק יז(

 גר"מגליו פשוטות, וכ"כ השלא ישב בבית הכנסת כשר )אות ד( כה"חבכלל איסור קלות ראש, מבואר ב

 חזון עובדיהברתה. וכ"כ בח, והוסיף שגם לא ישב באופן שרגל אחת מונחת ע"ג )מאמ"ר לב, ו( אליהו

 שהוא דרך שחץ וגאוה. )תענית עמוד תמז(

 רק בביהכנ"ס לדבר לאש מאוד נזהר שהיה )שער הכוונות ה, א( י"ארכתב בשם ה )סק"ג(המגן אברהם 

 .)סק"י(מ"ב ו ההביא חול. דבר ממנו ימשך פן דיבר לא ותשובה מוסר דבר ואפילו תפלתו
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  אכילה ושתיה לסתם בנ"א ולת"ח 

 :)שם(עוד שנינו בגמ' 

: לוי בן יהושע רבי דאמר. ותריןמ ותלמידיהם חכמים: רבא בהן... אמר שותין ואין בהן אוכלין "אין

 דרבנן" ביתא - רבנן בי מאי

חה בטלה, 'ואין' אוכלים בהם. כתב אין נוהגים בהם קלות ראש כגון שחוק והיתול ושי )יא, ו( רמב"םה

יינו משום כבוד בית הכנסת, ומלשונו משמע שאכילה ושתיה זהו דין בפנ"ע שלא שייך לקלות ראש. וה

' אוכלים כתב דגרסינן 'אין אין( )ד"ה רש"י אךכמו שהספד של יחיד אסור אע"פ שאין בו כלל קלות ראש. 

כתבו שאכילה ושתיה  ד"ה ואעפ"כ() תוספותבהם, ולא גרסינן 'ואין', דכולהו פירושא דקלות ראש הן. גם ה

 הוו קלות ראש ביותר.

כתב שת"ח  )יא, ו( מב"םרה אבלסתם שתלמידי חכמים מותרים לאכול ולשתות בהם ולא חילק.  טורה

 )שם(שכן משמע בגמ'  ב"יאסור. וכתב המותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק. ומשמע דשלא מדוחק 

 כנישתא לבי עיילי מיטראד זילחא אתא מרבה שאילתא ושיילי קיימי הוו מתנה בר אדא ורב דרבינא

ומשמע  צילותא, ע"כ. בעיא דשמעתא משום אלא מיטרא משום לאו כנישתא לבי דעיילינן הא אמרי

 לא דמיטרא מים, שזילחאהכנסת מפני הגשלא היו נכנסים לבית  צילותא' בעי שבלא סיבת 'שמעתא

 (כנסיות בתי ה"ד. ט) ן"רם הג. נמנעים ואינם הגשמים בשעת בשוק הולכים אנשים כמה שהרי דוחק חשיב

י הן עשויות לא התירו. עוד כתב שכאן לא היה דוחק כ"כ, ולכן אפילו שבתי כנסיות של בבל על תנא

 דרבנן' ביתא רבנן בי מאי'התירו לת"ח, דאמרינן  כתב, שדווקא בבית המדרש שלומדים שם כל היום

 לא. הכנסת בית אבל

ינא ורב אשי היו מחמירים על שרב (שפח' סי נ"ביהכ' הל) זרוע אורה בשם כתבו (ז סימן) אשירי הגהות אבל

 בני אפילו מדרשות בבתיו כנסיות בבתי ולשתות לאכול שמותר עוד עצמם אע"פ שהיה מותר. וכתבו

עולה שעשו כן מהדין  (שם) ש"ראוה (כנסיות בתי ה"ד) תוספותה מדברי ומיהו חכמים. תלמידי שאינם אדם

 ולא משום חומרא בעלמא. 

מדוחק. , בהם ולשתות ללאכו מותרים ותלמידיהם ח"ות בהם... ושותים אוכלים : ואיןשו"עכתב ה

 שרי. מדוחק שלא אפילו דבבית המדרש א"וי העיר: רמ"אוה

מותרת בבית הכנסת משום שלומדים שם, וכ"ש בבית  ושתיה אכילה שדוקא )סק"ב( מגן אברהםדעת ה

מלימודם. אבל אם אינם לומדים  יתבטלו בביתם ולשתות לאכול פעם בכל לילך יצטרכו המדרש. שאם

בבית הכנסת אינם מותרים בזה. ובשאר הדברים פשוט שאסור גם לת"ח שהרי גם הם מוזהרים במורא 

טפי,  עליו, ולדעתו דווקא בגשמים אסור ואפילו בדוחק, כיון שיש בזה זילותא חלק ב"חה אךמקדש. 

שהרי אינו תשמיש לצורכו אלא הגנה מפני הגשמים שלא יצטער בהם, ויש בזה קלות ראש גמור. אבל 

 בביתו שמשתמש כאדם מותר לת"ח, שלכך נקרא 'ביתא דרבנן' בהם, משתמש כל שאר הצרכים שאדם

שו, והראיה שאכילה ושתיה הם תשמישים מגונים ביותר ואעפ"כ הותרו לת"ח, לתשמי שצריך מה כל
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עיין בשו"ת שאין להחמיר לאנשים שלומדים שם כל היום.  )סק"ט( מ"בוכתב ה. 24כ"ש שאר תשמישים

שהמיקל בזה  )אות יג( הלכה ברורהשהאריך להוכיח כדברי הב"ח, וכ"פ ב )ח"ז סימן כא אות ב( יביע אומר

כתב שת"ח הלומדים בבית המדרש בקביעות, מותרים לאכול  )ויקרא, ה( בא"חוה יש לו ע"מ שיסמוך.

סובר שגם  )ויקרא, ד( הליכות עולם. אך ב)מאמ"ר לב, י( אליהו גר"מולשתות שם אפילו בלא דוחק. וכ"כ ה

 לת"ח אלו היתר זה אינו אלא בדוחק, היינו כשאין מקום אחר וכד'.

רש למי שאינו ת"ח. הבאור כתב שאסור לשתות מים בבית הכנסת ובבית המד )סימן רעד( רשב"שת הבשו"

ם שהעם שותים מים בבית העיר ע"ז שהמנהג כיו ברכי יוסףהביא דבריו, וכתב שה )ד"ה ואין(הלכה 

 שויין ומועיל אף ביישובן.הכנסת. ואפשר שסומכים על הסוברים שבתי כנסיות בחו"ל על תנאי הן ע

מי שאינו לומד בקביעות בבית ולפ"ז כתב הביה"ל שבא"י אין היתר להקל. ובכל זאת התיר לשתות גם ל

 המדרש, דהוי צורך מצוה שלא יתבטל מלימודו.

)הליכות עולם ח"א  גרע"יה אךכתב שבבית המדרש מותר לת"ח לאכול אף שלא מדוחק.  )ויקרא, ה( בא"חה

 ורו!ת המדרש שווה לבית הכנסת באיסהשיג ע"ד, שהרי לדעת מרן בי עמ' רסה(

 )ד, רעח(סק בשו"ת הרשב"א שנפ )סעיף א(למהרש"ם  דעת תורהבגדר ת"ח שהותרו לו דברים אלו, כתב ב

נין זה, ומותר לו לאכול בבית בשם הירושלמי, שאפילו מי שאינו יודע ללמוד אלא קצת, דינו כת"ח לע

 המדרש.

 כניסה לבית הכנסת לצורכו 

 )כח:(שנינו במגילה 

, כנישתא מבי גברא רילמיק לאיניש ליה אצטריך אי: אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה "אמר

 אקר ואי, מתניתא לימא - הוא תנא ואי, אהלכת לימא - הוא מרבנן צורבא אי: ליה אמר -? מאי

 וניקום" פורתא נישהי, נמי אי. קיךפסו לי אימא: לינוקא ליה לימא - לא ואי. פסוקא לימא, הוא

, שמועה דבר יאמר או מעט אויקר יכנס, לאדם לקרוא כגון, לצרכו בהם ליכנס צריך ואם :שו"עכתב ה

 יאמר, לשנות ולא לקרות אל יודע אינו ואם; לצרכו נכנס כאילו נראה יהא שלא כדי, יקראנו כ"ואח

, צוהמ בהם שהישיבה ,יצא כ"ואח מעט ישהה או בו קורא שאתה פסוק לי קרא: מהתינוקות לאחד

 פתחים.' ב הלוך כדי, הישיבה : שיעוררמ"אוהוסיף ה ביתך'. יושבי 'אשרי: שנאמר

היות בישיבה דווקא, אלא גם לשאינה צריכה  )אות כה( כה"חו )ויקרא, ז( בא"חובאופן השהייה, מבואר ב

 בעמידה.

                                                   
ון שזה לא חלק מדירת הת"ח בבית היוצא לדעת הב"ח: תשמיש שאינו צורך האדם אלא הגנה וכד' אסור בכל אופן, כי 24

הוא אינו מפרש את ההיתר כחלק שמשום  )ולא רק אכילה ושתיה(המדרש אלא הגנה בלבד. אך שאר כל התשמישים מותרים 
תשמישים הנצרכים להם לעשות שם, שונים שפרשו מפני ביטול תורה וכד', אלא שת"ח גרים בבית המדרש ולכן כל המהרא

 הותרו. 
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 סעיף ב':

 יחיד הקובע מדרש בביתו לצורכו 

קא ברבים הקובעים להם שכל האמור לעיל בדיני קדושת בית כנסת הוא דוו סמ"גכתב הב"י בשם ה

"יש אומרים  שו"עכל כך. וכ"כ ה מקום, אך יחיד הקובע לו בית מדרש לצורך עצמו בביתו, אין בו קדושה

ת, אבל יחיד הקובע מדרש שמה ששנינו בקדושת בתי מדרשות, רצה לומר של רבים דומיא דבית הכנס

 ן לו קדושה כל כך".בביתו לצרכו אי

 צורובשו"ת  )ז, לא( ר"ש ענגילמהובשו"ת  )ב, קעא( מבי"טולענין בתי הלימוד של תשב"ר, כתבו בשו"ת ה

 יביעו ח"ב סימן כב ד"ה ואחרי() פעלים רבוכ"כ בשו"ת , שאף להם יש קדושת בית המדרש. )ס"ס לד( יעקב

אפשר שקדושת מקומות הללו הוסיף, ש )אות ד( לאלפים חסדבספר . )ח"י סימן נה על ר"פ ח"ב אות ח( אומר

אלא בזכות הבל פיהם של  שאין העולם מתקיים )קיט:(גדולה מקדושת בית המדרש, שהרי אמרו בשבת 

רק כאשר הת"ת הוא בבעלות העיר ש )ח"ב פ"י ס"ג( לציון אורה תשב"ר, ובודאי שיש שם השראת שכינה.

לות הרשות אך ת"ת שבבע כולה לחול עליהם קדושת בימ"ד,פרטית ויש כח ביד הבעלים להקדישם, י

 המקומית אין בהם קדושה, שא"א להקדישם. 

 סעיף ג':

 שינה בבית כנסת ובית המדרש 

אי אסור בביהכנ"ס, אבל בבית שאפילו שינת ער )מגילה כח. ד"ה ואין נאותין( נמוקי יוסףכתב הב"י בשם ה

'הני ציפי דבי רב דהני גנו  )כה.(ר, דאמרינן בברכות המדרש אע"פ שהוא חמור מביהכנ"ס נראה דמות

 והני גרסי'. 

תמה על היתר  רעק"אש מותר. : אין ישנים בבית הכנסת אפילו שנת עראי, אבל בבית המדרשו"עוכ"פ ה

בבית המדרש יותר מבית ר להתיהשינה בבית המדרש לכו"ע, שלסתם אנשים שאינם ת"ח אין לנו ראיה 

בדעת השו"ע שמה שהתיר שינה  כתב לבאר גם )סי' קנא א"א סק"ד. וסי' קנב א"א סק"ד(פרי מגדים הכנסת. וה

 ראי הותרה לכל אדם.עכתב ששינת  )ס"ק טז( מ"בה אולםבבית המדרש היינו דווקא לתלמיד חכם. 

וי לשהות שם זמן מרובה שאפשר דכיון שעש )ס"ק טז( מ"בבטעם היתר השינה בבית המדרש, הסביר ה

באור ת לשום אדם. ועיין בללמוד ולשמוע דברי תורה וקשה ליזהר משינת עראי, על כן לא אסרו זא

לכאורה לא גריעא מבית שהסתפק מה דין בתי מדרשות שלנו שמתפללים בהם ג"כ, ד )ד"ה אבל(הלכה 

 שאר בצ"ע.כנסת לבד. אך לפי הטעם שהביא במ"ב אפשר שמותר, ונ

כנסת, שרק דברים האסורים המפורש שתלמידי חכמים מותרים לישון בבית  )ד, רעח( רשב"אובתשובות ה

ות כשהמקום דחוק לו, וכ"פ משום מורא יש עליהם ג"כ חיוב, אבל כל דבר של תשמיש מותר לת"ח לעש

 )אות יב(בשער הציון הוסיף ושאפילו שינת קבע מותר לת"ח הלומד שם בקביעות.  )סק"ו וס"ק טז( מ"בה

יה או לשאר תשמישיו, גם שבאמת כל הלומד בקביעות שם, אם יצטרך לילך ולחפש מקום לאכילה ושת

 זה בכלל דחק הוא.
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 סעיף ד':

 אכילה ושינה לצורך בית הכנסת 

בתוכה, שהרי  ולישן אכולל מותר הכנסת בית דלצורך א"ריצבבשם ה (ו )פי"א אות מיימון הגהות כתבו

 בדיקה מחמץ צריכים נסיותכ שבתי )פסחים א, א( בירושלמי כדאמרינן ורך מצוה אחרת מותר,אפילו לצ

 כדי כיפור בליל הכנסת ביתב לישן התירו ומכאן שנים. לעבר כשנקבצו השנה בעיבור שם שאוכלים לפי

 .(תתכט' מגילה סי) מרדכיוה '(בגמ' יגרס ה"ד. ב) יוסף נמוקי, ה(ועייל ה"ד. ב"ב ד) ן"רה וכ"כ הנרות. לשמור

; נ"בבהכ הכפורים יום לילב ישנים זה ומטעם, בתוכו ולישן לאכול מותר, נ"בהכ : לצורךשו"עכתב ה

 . שם כוללא מותר, נ"בבהכ השנה לעבר כשנקבצים כגון, אחרת מצוה לצורך ואפילו

יסו הכהנים את מיטותיהם כתב שבכל אופן לא יכניס מיטתו לשם, כפי שלא הכנ )סק"ד( מגן אברהםה

 רעק"אניס את מיטתו לשם. גם סובר שמותר גם להכ )סק"ב( אליה רבהה אך. )אות לב(כה"ח וכ"כ למקדש. 

 )ב"ב ג:(יח זאת מהגמ' תמה על המג"א, שהרי מקור היתר השינה בבית הכנסת הוא מהמרדכי שהוכ

 ו. דאמרינן עייליה לפוריא להתם, ולפ"ז פשוט שמותר להכניס גם את מיטת

 סעודת מצוה 

 מגן אברהםיבור שנה. וכתב ההשו"ע פסק שמותר לאכול בבית הכנסת אפילו לצורך מצוה אחרת, כגון ע

נה שאין בה קלות ראש, שבשם הגהת סמ"ק שלא הותר בסעודת מצוה אלא כגון סעודת עיבור  )סק"ה(

בה שכרות האסורה וה שיש שהוא לאפוקי סעודת מצ פמ"געשויה בפת וקטניות בלבד. וביאר ה שהיתה

 גם בבית המדרש. 

 אחר מקום להם שאין פנימ ד"בביהמ ס"הש סיום סעודת שמ"מ הנוהגים להקל לעשות )סק"כ( מ"בכתב ה

 שיטת ביסס את היתרו על יד( )אות שער הציוןלסמוך. וב מי על להם דיש בידם למחות אין לזה מרווח

 או עניים לצורך ומותר, בישובן אפילו הוא תנאי על שבבבל הכנסת דבתי )ד, רעח( א"ורשב ן"הרמב

 בירושלמי נוסחאות יש וגם, בןבישו אפילו תנאי דעל ס"ל ג"כ זרוע ואור י"ורש, שעה לפי רבים לצורך

)יביע אומר י, יד. יחוה  גרע"יכ"פ הבלבד. ו וקטניות פת היה לא בודאי ואז חדשים ובראשי בשבתות דגורסין

נסת ואפילו לכתחילה. גם להקל ולאכול סעודה שלישית בבית הכ דעת ג, י. הליכות עולם ח"א ויקרא, ב(

מועיל תנאי אפילו שלא כתב שנוהגים להקל כדעת רש"י והאור זרוע ש )א, מה( אגרות משהבשו"ת 

לערוך קידוש בבית הכנסת  לענין המנהג ובות ח"א סי' טז()קובץ תש גרי"ש אלישיבבמקום הדחק, וכ"כ ה

שמטעם זה נוהגים אפילו  י"ט ס"א(פ)הליכות שלמה תפילה  גרש"ז אוירבךכגון לשמחת בר מצוה וכד'. וכ"כ ה

 נו דמי. להקל בשתיית משקאות חריפים, וכיון שרגילים בכך אע"פ שלא התנו כהת

וקא כשאין מקום אחר. וכן ר לעשות רק סעודות מצוה ודמחמיר שמות )ט, כט( הלוי שבטבשו"ת  אולם

פני שיש בה חשש שכרות. מלאסור לערוך סעודה שלישית בבית הכנסת,  )א, עג( הר צביצידד בשו"ת 

דות מצוה של הוא רק לסעו כתב שכל ההיתר לערוך סעודות מצוה בבית הכנסת, )ס"ו( ערוך השולחןוה

צוה אחרת כברית מילה או מות לבית הכנסת, אבל לא סעודת תלמוד תורה כסיום מסכת, שיש לה שייכ

 פדיון הבן.
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עת השו"ע אין לעשות כן, שלד )קובץ תשובות א, טז(גרי"ש אלישיב ולערוך קידוש בבית הכנסת, כתב ה

סת אף בישובם. וכן אין ואפשר שסומכים על הסוברים שמועיל תנאי להתיר אכילה ושתיה בבתי כנ

 ה ולא של כובד ראש.לעשות סעודה של חתונה בבית הכנסת כיון שיש בה אוירה של שמחה וחדו

 סעיף ה':

 קפנדריא 

 )כט.(שנינו במגילה 

 כמאן -? שמהכ מאי - .כשמה קפנדריא: רבא אמר? קפנדריא מאי. קפנדריא אותו עושין "אין

 רב אמר. מותר - קראמעי שביל היה אם: אבהו רבי אמר. בהא איעול אדרי אדמקיפנא: דאמר

 חלבו רבי ואמר. קפנדריא שותולע מותר - קפנדריא לעשות שלא מנת על הנכנס: יצחק בר נחמן

 הארץ עם ובבוא אמרשנ, קפנדריא לעשותו מותר להתפלל הכנסת לבית הנכנס: הונא רב אמר

 נגב" שער דרך יצא להשתחות צפון שער דרך הבא במועדים' ה לפני

; דרכו לקצר השני בפתח תלצא דרך לעשותו זה בפתח יכנס לא, פתחים שני נ"לבהכ : היושו"עכתב ה

 . מותר, נ"בהכ שנבנה קודם עובר הדרך היה ואם

 

 :(ט) ף"ריה אבלקפנדריא.  תלעשו גורסים שהנכנס לבית הכנסת להתפלל 'מצוה' טורוה )סימן ט( רא"שה

, דרכו לקצר כדי תחלה בו נכנס אל אם : וכןשו"עקפנדריא. וכ"כ ה לעשות 'מותר' גורסים )יא, י( רמב"םוה

  .אחר בפתח לצאת זה בפתח שנכנס למי מותר, להתפלל בו וכשנכנס. דרך לעשותו מותר

א את ההיתר הראשון שאם הקשה ע"ד מרן, שהרמב"ם שכתב לשון 'מותר' לא הבי )סק"ז(מגן אברהם ה

כן לשון 'מצוה', ולשון מלא נכנס מתחילה לכך מותר, והטור שהביא את ההיתר הראשון כתב לאחר 

אחר ו לצאת דרך הפתח הלהשו"ע שכתב בשניהם מותר מיותרים! לכן פירש שאם נכנס להתפלל מותר 

הוסיף דאפשר שט"ס נפלה אפילו מתכוון ג"כ לקצר דרכו. ומ"מ לדעתו גירסת הטור היא העיקר, ו

 דרך הפתח השני. שמצוה לצאת )ויקרא, ט(בא"ח וכ"ד ה 'מצוה'. )ס"ק כא( מ"בוכ"כ הבשו"ע. 

 

 )סימן יז(ו. וכ"ד הכל בו רכדמותר לצאת בפתח השני כדי לקצר  בכה"גכתב ש )ד"ה לעשותו( באור הלכהה

כיון שאומר פסוק נחשב הדבר , וביאר ש)ויקרא, ט( בא"ח, וכ"פ ה)הל' בית הכנסת אות יא(והאורחות חיים 

הביא רבים מהפוסקים שחלקו  )ח"א ויקרא אות ה( הליכות עולםב אולםכנכנס לבית הכנסת לדבר מצוה. 

 .)יב, טז( ציץ אליעזרת וכ"כ בשו" )יא, י(על קולא זו, וכתבו שאין להקל בזה. וכ"ד האור שמח 

 

שמותר להיכנס לתוך בית הכנסת הפנימי דרך החיצוני אף בלא  )זכרון משה עמ' ע( גר"נ קרליץדעת ה

לומר פסוק, כיון שניכר הדבר שלא נכנס לשם לצורכו. אך אם אפשר להיכנס לבית הכנסת הפנימי בדרך 

 שבטאחרת יש להסתפק בדבר, האם חשובים כבית כנסת אחד או כשני בתי כנסיות. וכן הסתפק בשו"ת 

שמא אף כשמתפללים בחדר החיצון, יתכן ונבנה בתחילה לשמש כפרוזדור לבית הכנסת  )י, לד( הלוי
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ילה שמותר לקצר דרך חדר תפ )אבני ישפה סימן כג( גרי"ש אלישיבהפנימי ומותר לקצר דרכו. ודעת ה

 אמצעי בכדי להוציא ספר מהחדר הפנימי, כיון שהכל נחשב לבית כנסת אחד.

 

בית הכנסת, ולמד כן  כתב שאם הולך לדבר מצוה יתכן ויהא מותר לקצר דרכו דרך פרי מגדיםה

כתב שמדברי  )ד"ה לקצר( כהבאור הלה אך .)ויקרא, ט( בא"חוכ"ד ה מהרמב"ם שכתב שלדבר מצווה מותר.

תה לדבר מצוה, ואז ממילא הרמב"ם אין ראיה להקל, שהרמב"ם כתב בכה"ג שהכניסה לבית הכנסת היי

צוה יכולה להעשות גם ללא מותר גם לקצר דרכו, אבל לא כשנכנס כדי לקצר דרכו לדבר המצוה, והמ

לעשותו קפנדריא בשביל מצוה שאין לזלזל בכבוד בית הכנסת ו )אות לה( כה"חוכ"כ  שיקצר דרכו משם.

 .)ויקרא, ה( הליכות עולםהנעשית מחוצה לו. וכ"כ ב

 .שמותר לעשות קפנדריא דרך חצר בית הכנסת )סעיף ח( ערוך השולחןכתב ה

 סעיף ו':

 כניסה עם חפציו לבית הכנסת 

 )סג.(שנינו בברכות 

 אף, אינש קפיד לא - ומנעל רקיקהא, אינש קפיד - נדריאאקפ, ביתו מה. ביתו כי: רבא אמר "אלא

  שרי" - ומנעל רקיקה, דאסור הוא קפנדריא: הכנסת בית

 ו.ובאפונדת ובתרמילו במקלו נ"בבהכ ליכנס : מותרשו"עע"פ גמ' זו כתב ה

 

ית הכנסת, מותר להכניסו שאם אין אפשרות לקושרו מחוץ לב )שו"ת מאמ"ר ב, יד( גר"מ אליהוהורה ה

ל הנצרך לאדם זקן. וכ"פ בשו"ת שהדבר דומה למק באופן שיהיה קשור ופיו חסום ויהא ליד בעליו, מפני

כן יש ימים שתגרם לו עגמת שאם לא נתיר לו יתבטל כל ימיו מתפילה בציבור, ו )א, מה( משה אגרות

 אמנם .בלבל את הצבורלב סמוך להפתח שלא טוב שישאלא שהוסיף נפש גדולה, כשבתות ומועדים. 

שרות לקושרו מחוץ לבית כתבו שיש להחמיר בדבר גם כשאין אפ )ילקו"י בכ"ה בביאורים( גרע"יבשם ה

 .)או"ח סימן לד( יעקב חלקת"ת וכ"כ בשו הכנסת.

 כניסה לבית הכנסת בכלי נשק או ראש מגולה 

 כנסים בכלי זיין לבית המדרש".נמכאן שאין  –"ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו  )פב.(שנינו בסנהדרין 

 שהתפלה לפי ארוך בסכין תהכנס לבית ליכנס שאסור מ"הר בשם (ז אות נ"ביהכ' הל) חיים ארחותב כתוב

 יוציא לא מגולה שראשו מי כתוב (ו"הט ד"פי) סופרים ובמסכת מקצרם. והסכין אדם של ימיו מארכת

 בסכין בו ליכנס אוסרים ישו: שו"עמפיו, ולכן אסור ליכנס לבית הכנסת בראש מגולה. וכ"כ ה הזכרה

 . מגולה בראש או ארוך

שנפלה טעות בדברי רבנו פרץ שהגיה על האיסור שהביא האורחות חיים  )אות ב( מאמר מרדכיכתב ה

ליכנס בסכין ארוך, שכתב עליו 'דאין לחוש כי אם בגילוי', ויש שגרסו 'בגילוי הראש' ופשוט שאין זה 

, ולכן לדעתו אין להחמיר בסכין אלא )סק"י( אליה רבה. וכ"כ ה)אופנהיים, אות ב(אשל אברהם נכון. וכ"כ ה
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טוען שלפני האליה רבה לא היה את ספר האורחות חיים, וכעת ברכי יוסף ה אולםוא מגולה. רק כשה

שנדפס אנו רואים שכתוב בו כפי שמובא בב"י. והטעות איננה באורחות חיים אלא בספר הכלבו שהוא 

 ןשצ"ל "בסכי )ס"י( ערוך השולחןכידוע ספר קיצור של דברי האורחות חיים. הסבר נוסף מצאנו בדברי ה

 סכין דווקא מותר, ולכן בכיס דכשהוא בכיס שאינו מגולה הסכין כשעצם כלומר מגולה", ובראש ארוך

  .)ודומה לזה כתב הט"ז לעיל(בכיסו  או בגדיו תחת אותו לטמון יכול דקצר ארוך,

ם שאין חשש זה שהסכין התקשה, שמכאן משמע שמותר ליכנס בסכין שאינה ארוכה משו )סק"ב( ט"זה

הסכין בברכת המזון לפי שהוא  מביא השו"ע שנהגו לכסות )קפ, ה(מקצר ימי אדם, אך בהל' ברכת המזון 

סות את הסכין, ויש אפשרות מקצר והשולחן מאריך וכו'. ותירץ דכיון שבברהמ"ז אינו צריך אלא לכ

סלק ממנו הסכין לגמרי, זוהי לכל סכין, מדוע שלא נעשה כך?! אבל כשנכנס לבית הכנסת וצריך  לכסות

 "כ. טירחה יתירה ולכן לא הטריחוהו בזה אלא בסכין ארוך שאין בו צורך כ

כנסת, כפי שהותרו לו שאר העיר שלתלמיד חכם מותר להיכנס בסכין לבית ה )ד"ה בסכין(באור הלכה ה

 ם אסור.דברים שלסתם אנשי

 

פשרות להשאיר את כלי הנשק אשאסור לעשות כן, אא"כ אין  )ח"ב פמ"ה תשובה נט( אור לציוןכתב בשו"ת 

)אבני ישפה  גרי"ש אלישיבד הבחוץ בלא שמירה. ואם מכסהו באופן שאינו ניכר, מותר בכל אופן. וכ"

היכנס עמו לבית הכנסת. ובשו"ת לשאם אין לו היכן לשומרו ורוצה להתפלל בציבור, יכול  תפילה פ"ז ס"ל(

נו יכול לכסותו, יכול להכניסו כתב שכשאינו יכול להשאירו בחוץ וגם אי )ח"י סי' יח סק"ו( אליעזר ציץ

, כיון חסנית תלויה לו בחגורלבית הכנסת ע"י שיפרוק ממנו את המחסנית, ובאופן זה מותר אף אם המ

יל או שוטר חשוב לאחד ולדעתו נשק לחי .ושוב אינו חשוב לכלי המקצר ימים שכעת הם מופרדים

וגדר כאחד מבגדיו ויכול לצאת מ)עפ"ד הערוה"ש בהל' שבת סי' שא אות נא שכלי נשק לחייל מבגדיהם שמלובשים 

הקל תחילה, ואם יוכל יכסם קל ה. והוסיף שאם נמצאים במצב כוננות וחירום, אין לחזר אחר איתו לרה"ר(

 ול לכסותם ג"כ מותר.ואם אינו יכ התיר להכניס כלי נשק אם מכסם, )ה, יח( דעת יחוהובשו"ת  .בבגד וכד'

ע שגם לבית המדרש אסור. משמ )ד"ה בסכין( באור הלכהלעניין הכנסת כלי נשק לבית המדרש, מדברי ה

יקח רומח בידו', שמוכח מכאן ו'ויקם מתוך העדה הוכיח מהלימוד בגמ'  )סנהדרין פב.( מהר"ץ חיותגם ה

ף התורה מאריכה ימיו של אדם, שא )סעיף י( ערוך השולחןשאין נכנסים בכלי זיין לבית המדרש. וביאר ה

 ולכן טעם האיסור בביהכנ"ס שייך גם בביהמ"ד.

 

סכין או כלי נשק. שרק כשהוא מתפלל בבית  שמותר לו להתפלל כשיש עליו )סק"א(מטה יהודה כתב ה

 )ה, יח( דעת יחוהוכ"פ בשו"ת  הכנסת אסרו, דאל"ה היה למהר"ם לכתוב רק תפילה ולא בית הכנסת.

בית דמשמע מדברי השו"ע שכתב דין זה בהל' בית הכנסת ולא בהל' תפילה, שאיסור זה נוהג רק ב

)סי' צא אות  כה"חב אך שהסכין מקצר, והשני משום כבוד בית הכנסת. הכנסת שיש בו שני טעמים, האחד

 אליעזר ציץוכ"פ בשו"ת  כתב שלדעת המקובלים לא יהיה עליו כלי ברזל בשעת התפילה בכל אופן. כט(

דזיל בתר טעמא שהתפילה מארכת ימיו של אדם ונימוק זה שייך בכל מקום שמתפלל. ובבית  )שם(
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היא להאריך ימיו  ו שלא בשעת התפילה, בהיות וסגולתה העצמית של ביה"כהכנסת אסרו להכניס אפיל

 של אדם.

 סעיף ז':

 לירוק בבית הכנסת 

 ש"ראוה (ורקיקה ה"ד. מה) יונה רבנו שם משמע שמותר לירוק בבית הכנסת. וכתבו )שם(בגמ' בברכות 

 שם) חיים ארחות בספר תובוכובלבד שישפשפנו ברגליו.  (ה"ה סוף ג"פ ברכות) הירושלמי בשם (כט סימן)

 שלא בתוכו ירוק שאם מיג שם לשום שרגילים (ירושלמי ה"ד: כד ברכות) א"רשבוה ד"ראבה בשם (יב אות

 נראה. יהא

. נראה יהא לא לתוכו ירוק אםש גמי שם שיהיה או ברגליו שישפשפנו ובלבד, בו לרוק : יכולשו"עכתב ה

)כמבואר סור לו לירוק אהעיר שכל האמור אינו אלא שלא בשעת התפילה, אבל בשעת התפילה ב"ח ה

ן הזה שהקרקע מרוצפת ודרך שבזמ )אות לא( הלכה ברורהוכתב ב .)ס"ק כד( מ"בוכ"כ ה .לעיל סימן צז ס"ב(

 ביהכנ"ס. כל אדם להקפיד שלא לירוק על הריצפה, יש להחמיר שלא לירוק על רצפת

 סעיף ח':

 קינוח טיט שע"ג רגליו 

 בגדיו ועל עליו יהא שלא ראויו להתפלל, שיכנס קודם רגליו שעל שצריך לקנח טיט חביב בן י"מהר כתב

 קודם לקנחו ראוי, רגליו שעל : טיטשו"עודם. וכ"פ ה בשר מלך לפני משנכנס וחומר קל לכלוך שום

 .לכלוך שום בגדיו על ולא עליו יהא שלא וראוי; להתפלל שיכנס

 סעיף ט':

 נקיון והדלקת נרות בבית הכנסת 

 בהם : נוהגיםשו"עוכ"כ ה .שבים"ע בהן יעלו שלא כדי אותן ומרביצין, אותן "מכבדין )כח:(שנינו במגילה 

שרבנו יעקב היה מכבד  קכח( )סימן חסידים ספרהביא בשם  )סק"י(המגן אברהם . ולרבצן לכבדן, כבוד

 בזקנו לפני ארון הקודש.

 )פסקה כא(פסיקתא דרב כהנא ב. מקור לדבר )טור(לכבדן , נרות בהם להדליק : ונוהגיןשו"עעוד כתב ה

נסייא, כגון העששיות שמדליקין פ'באורים כבדו ה'', במה מכבדין אותו? רבי אבא בר כהנא אמר באילין 

 בבתי כנסיות.

 

 סעיף י':

 קדושת בית כנסת שחרב 

 )כח:(שנינו במגילה 

 אבל, בישובן - אימתי: יהודה רבי אמר. עשבים בהן יעלו שלא כדי אותן יןומרביצ, אותן "ומכבדין

 נפש" עגמת מפני, תלושי לא - עשבים בהן עלו. לעלות אותן מניחין - בחורבנן
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 כבוד בהם שנוהגים וכשם; ןבקדושת הן עדיין, )מג"א יא: אפילו בחו"ל(שחרבו  לאחר : אפילושו"עכתב ה

 אותם ומניחים אותם ולשיםת, עשבים בהם עלו ואם; ורבוץ מכבוד חוץ, בחרבנם נוהגים כך, בישובן

 .לבנותם וישתדלו רוחם ותעיר העם שיראו כדי, נפש עגמת משום, במקומן

ו במקום אחר, ואין בכוונתם דייק בטעם שהביא השו"ע, שאם סתרו את בית הכנסת ובנאוה )סק"ג(ט"ז ה

 הוא ואם שם. לזלזל יבואו לאו סביבו גדר יעשה אלא 'וכו עשבים לתלוש צ"לבנותו במקומו הראשון, א

 ועוד. )ס"ק נט( כה"ח ,)סק"ל( מ"בוכ"פ ה. ימכרוהו למכור שיוכלו במקום

מנו, משום שנאמר 'באו כתב שבית כנסת שנכבש ע"י גויים פקעה קדושתו מ )ג, ה(תשב"ץ בשו"ת ה

)משנ"ב ביצחק גרש"ז אוירבך וה .ות ה(ס' טז א)ח"ח  אומר יביעושו"ת  )אות נה( כה"חוכ"כ  פריצים וחיללוה'.

וש לא הפקיע את קדושתם, כתב שבתי כנסת בירושלים העתיקה שנכבשו ע"י ערבים יתכן והכיב יקרא(

קעה ע"י הכיבוש, משום פוסיעתו לא  )בית הבחירה ו, טו(וכמו שקדושת ירושלים עצמה לדעת הרמב"ם 

 ה, וה"ה לעניין בתי הכנסת.בוא. כי שכינה אינה בטלשקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד ל

שאין לחדש את פני הכותל  ח"ג ס"כ( )קובץ תשובות גרי"ש אלישיבולענין ניקוי אבני הכותל המערבי, כתב ה

שאיר את הכותל כמות המערבי ולהסיר את השחרורית שעליהם והעשבים שעלו בהם, אלא רצוי לה

)ומעיקר הדין כיון חזור לקדמותו גמת נפש לבאים, ועי"כ יתפללו שישהוא, כיון שהדבר מוסיף נופך של ע

ין להניחו בחורבנו מפני עגמת נפש, אשאנו נוקטים דלא כרדב"ז שהכותל הוא מכותלי העזרה, אלא הוא מכותלי הר הבית, 

מקום בוץ כתב שיש לנהוג ב. אך לעניין כיבוד ורישדין זה נאמר רק על העשבים שעולים בבית הכנסת עצמו(

 כמקום תפילה.

 סעיף יא':

 תנאי בקדושת בית הכנסת 

 בהן נוהגין אין כן פי על ואף, ייןעשו הן תנאי על שבבבל כנסיות בתי: אסי רבי "אמר )כח:(שנינו במגילה 

 בתי ה"ד. ט מגילה) ן"והר (ז סימן) ש"ראוכתבו ה. בהם שישתמשו מנת על - תנאי על רש"יראש". ופ קלות

 ורב רבינא שהרי בישובן, שרא קלות בהם לנהוג דמותר לפרש דאין (ועוד ה"ד: כז) ן"רמבה בשם (כנסיות

א. וברור שהכוונה היא צילות בעיא נכנסו לבית הכנסת מפני הגשמים, אלא משום דשמעתא לא אדא

והרמב"ן פירש  אותן. זורעין יןא וכן חשבונות בהן מחשבין אין הכי ואפילו שהתנאי מועיל לאחר שחרבו.

 הדין והוא מותר, שם השכיבןל או עניים בהם להאכיל העיר אנשי הוצרכו שאם שעשויות על תנאי לענין

 דחוק מקום שהיה כגון להן ושהוצרכ והוא מהן ליהנות מותרים חכמים וכן שעה. לפי עניים צרכי לכל

 (שפח' סי ב"ח) זרוע אורה בשם כתוב (ז סימן) אשירי אסור. ובהגהות הדחק בשעת שלא אבל לתלמידים

 בבתי ולשתות לאכול ומותר בןבישו אפילו מותר שהיה פי על אף אנפשייהו מחמרי הוו אדא ורב דרבינא

 חכמים. תלמידי שאינם אדם בני אפילו מדרשות ובבתי כנסיות

ועיל תנאי, ובחורבנו מועיל. בישובן לא מ -. תוספות ורא"ש אישנם כמה שיטות בפירוש הסוגיא:  לסיכום

נן לא מועיל תנאי שישתמשו אפילו בחורב -. רמב"ן ור"ן גפילו בישובן מועיל תנאי. א -. רש"י ואור זרוע ב

, שכל פירוש התנאי -. ר"ח ד. בו להדיא שלא בשעת הדחק, אבל מדוחק אפילו אפילו בישובן מהני תנאי

 שעה שירצו יחזור לקדמותו.
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 גואל בוא לעת אי, שהריסיות שבבבל מועיל התנשרק לבתי כנ (כנסיות בתי ה"ד: כח) תוספותה כתבו

קיימת.  לעולם קדושתן רישה תנאי מהני לא ישראל שבארץ לאותם אבל קדושתם. תפקע בימינו במהרה

אי עשויין, ואין לדייק משם הקשה, שבגמ' מוזכר רק שבתי כנסיות בבבל על תנ )ד"ה אבל( באור הלכהה

פירוש למה לא יועיל? וכתב אלא שבתי כנסיות שבא"י בסתמא אינן עשויין על תנאי, אבל אם התנו ב

ים הסוברים שמועיל בל לפוסקאשרק התוספות הביאו דין זה, ולשיטתם אזלי שלא מועיל תנאי בישובן, 

אף בא"י מועיל תנאי, וכן נראה במקום הדחק, אפשר לומר שאין הבדל בין בבל לא"י, ו שובןתנאי גם בי

 שהכריע הלכה למעשה לכל הפחות במקום הצורך.

)מג"א יג: כשאין בחרבנו  וב להשתמש מותר, בו להשתמש עליו התנו נ"בהכ בנין בשעת : אםשו"עכתב ה

 של וחשבונות זריעה: כגון, ונהמג לתשמיש, בחרבנו לוואפי. תנאי מהני לא, ביישובו אבל; דעתם לבנותם(

תנאי  שום מהני לא, י"שבא יותכנס בבתי אבל, לארץ שבחוצה כנסיות בבתי, א"בד; תנאה מהני לא, רבים

 .)תוספות(

דווקא התנו בפירוש, אבל שסובר  )ס"ק יב(מגן אברהם נחלקו האחרונים האם צריך להתנות בפירוש: ה

שער וכתב ב .)אות סב( כה"חו )אות יא( ערוך השולחןוכ"כ ה על תנאי הן עשויות.לא אמרינן דמסתמא 

 )שו"ת סימן לג( משאת בנימיןה אךשכיון שאין בדין זה הכרעה ברורה, אין כדאי להקל.  )אות יא( הציון

 מקלים בזה.  )אות יז( רבה אליהוה

לתשמישים מגונים, אבל לשאר  שתנאי לא מועיל בישובן דווקא )ס"ק יד. הביאו המ"ב לד( מגן אברהםכתב ה

לו לקרוא לאדם הנמצא , שברא"ש מוכח שאפי)ד"ה לא( באור הלכהתשמישים מהני תנאי. והתקשה ה

לא ע"כ שכל תשמיש אסור בביהכנ"ס לא מועיל כשיש תנאי, ומאי גריעא זה משאר תשמיש בעלמא? א

פחות הספרים, דבית כנסת ת תנאי לתשמישי קדושה כגון מטבישובן. ואין להקשות מכך שאפשר לעשו

זרו חז"ל שלא יועיל תנאי גשאני כיון שמצוה על ישראל שיהיה להם מקדש מעט בכל מקום שהם, לכן 

 בית בעלמא. כשישתמשו בו תשמיש של חול, דא"כ אין שם בית כנסת חל עליו כלל אלא 

 לא כ"בית הכנסת, ואחמסויים ב זמן עד להתפלל שאם התנה )סימן קנג(ב"ח כתב האליה רבה בשם ה

שבמציאות  )ד"ה להשתמש( כהבאור הלשירצה. ותמה ה מה כל זמן זה אחר להשתמש כלל, יכול בו יתפלל

נסת. ולעניין הלכה כתב שדברים כזו הרי לא נחשב הזמנה כלל, ובתוך הזמן ג"כ אין עליו קדושת בית כ

 ע שאין להחמיר בכה"ג.שיש בהם קלות ראש לא ינהג בהם, אבל אכילה ושתיה ושאר תשמישים משמ

מני, יכול למוכרו ת באופן זכתב שהנותן מבנה שבבעלותו לצורך בית כנס )י, יג( אומר יביעובשו"ת 

 לאחר מכן, ולעשות בדמיו כרצונו.

 סעיף יב':

 לגור מעל בית הכנסת 

 גבי שעל בעלייה להשתמש גמור איסור יודע איני מהר"ם מרוטנבורג בשם (רכח' )שבת סי המרדכי כתב

 שם מלהשתמש ליזהר יש מיהו נתקדשו, לא דעזרה ועליות גגין דאפילו י"ר שכתב כמו הכנסת בית

 היכל לעליות דומה ושמא ימרדכה בשם קסא( )סימן כתב ק"ומהרי שם. לשכב כגון גנאי של קבוע תשמיש

 היכל. קדושת ומעין ושהקד מקצת בו לנהוג יש שלנו מעט דמקדש .(פו) בפסחים כדאמרינן שנתקדשו
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 שם. לשכב כגון, גנאי לש קבוע תשמיש בית הכנסת גבי שעל בעליה מלהשתמש ליזהר : יששו"עכתב ה

, קבוע בבית הכנסת דוקא זה וכל: רמ"אוהוסיף ה. שם להשתמש מותר אם להסתפק יש, תשמישים ושאר

והסביר  .(א"מהרי פסקי) ועלי לשכב מותר, נ"לבהכ שנבנה לאחר שיחדו בית אבל, לכך מתחלה שנבנה

 ט"זתנאי אפילו בישובו. וההדכיון שלא נבנה מתחילה לבית הכנסת, מועיל בו  )ס"ק יז( מגן אברהםה

ותר, שהרי לא הוקדש כתב שאם בשעה שבנה את בית הכנסת בנה בית דירה למעלה ממנה מ )סק"ד(

ף הט"ז שבילדותו גר מעל בית כלל למעלה. אבל תשמיש של בזיון גדול נראה דבכל גווני אסור. והוסי

 מיתת בניו בזה. הכנסת, ותלה את 

נסת, ובלבד שמעל מקום כתב שיכול לגור בבית שע"ג בית כ )שו"ת פאר הדור סימן עד( רמב"םה אולם

)שו"ת חיים שאל  חיד"א. וכתב הההיכל לא ישן ולא יניח שם כלי מלאכתו. אבל בשאר הבית יעשה כרצונו

פשוט שאם השו"ע היה ו, שאפשר שאילו היה רואה המהר"ם את תשובת הרמב"ם היה חוזר בו א, נו(

. וכן עשה הגרע"י מעשה , כו()ו יביע אומררואה דברי הרמב"ם היה קובע הלכה כמותו. וכ"פ בשו"ת 

הכנסת, אך דעתו היתה  בעצמו וגר מעל בית הכנסת, אמנם אותו מקום לא נעשה מתחילה לשם בית

 .)אורחות מרן פי"א אות כב(להקל אף אם נבנה מתחילה לשם בית כנסת 

מותר, דבדרך מקרה לא  שדווקא תשמיש קבוע אסור, אבל לשכב שם בדרך מקרה )ס"ק לט( מ"בכתב ה

 לזמן כנסיות בתי ששוכרין בעיירות העולם על מנהג )ס"ק מא(מקרי שכיבה תשמיש של גנאי. עוד כתב 

 אל לזמן שהוא משום פשרא מאוס, ודבר תינוקות שם שמצוי דירה בית מהן ולמעלה תחתיים, בבתים

שעשו מהקומה התחתונה לא כאכתב שאיסור זה אינו  )ח"ב פמ"ה ס"ס( לציון אורובשו"ת  לזה. חיישינן

ונה בית כנסת רק לאחר בית כנסת לפני שגרו אנשים בקומה העליונה, אבל אם עשו מהקומה התחת

, חו"מ סימן ו()שו"ת מאמ"ר ח"ג  ואליה גר"משגרו דיירים בקומה העליונה, מותר להמשיך לגור שם. וכ"כ ה

 חר.אוהוסיף שבכה"ג א"צ להימנע מלגור בדירה זו מפני חשש סכנה או עונש 

אינו  וגם ע"בפנ חדר אשהו העליה בתוך כתב שכל האמור אינו אלא להשתמש )ד"ה יש( באור הלכהה

 לכל, גלוי מקום שהוא פירות, וא לייבש בגדים עליו לשטוח כגון נ"ביהכ גג על להשתמש אבל לכל, ניכר

 דאסור.  פשיטא

מות העליונות יותר, אפילו וכל האיסור אינו נוגע אלא לדירה שמעל בית הכנסת, אבל הדירות שבקו

רון הקודש מותר להשתמש שמכוונות ממש כנגד בית הכנסת, אין בזה כל חשש, ואפילו מעל מקום א

 .)אך לא הקל בהדיא(סניף להקל כצירף  )א, כז( שבט הלויבו .)ו, כו( אומר יביעלשינה וכד'. כ"פ בשו"ת 

  אנטנות או קולטי שמש על גג בית הכנסתהתקנת 

שכאשר בנו את המקדש,  ד( )יו"ד סימןכתב עפ"ד שו"ת מהרי"ט  )תניינא, סימן קלח( מנחת שלמהבשו"ת 

דושתו תפסה עד מאה ועשרים מראש תכננו לבנותו עם עליות כך שיהיה הכל מאה ועשרים אמה, ולכן ק

כנסת ותכננו אותו עד לגובה שמעל הגג כבר אינו בקדושה, וממילא אם בונים מבנה לבית ה אמה, ומה

ם ירצו להשתמש בגג אין בכך אמסויים, עד לשם תופסת הקדושה ואם יבנו אח"כ עליות ע"ג המבנה, או 

א חילה נבנה בית הכנסץ בלכתב ההיפך, שאם בת )ח"ב סימן מח אות ו( מנחת יצחקבשו"ת  אמנםקדושה. 

 עליה, שפיר יש לומר דאוירו נתקדש, ואח"כ לא פקע קדושה הקודמת.
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 לשם כנסת בית גג על טלויזיה שידורי לקליטת אנטנה דן האם מותר להציב )ב, ד( נחלתו חבלבשו"ת 

וכתב שחפץ המונח אינו חשוב ל'תשמיש' אדם, ולכן א"א לקרותו תשמיש בזיון.  ?תורה שידורי שמיעת

 מציאותה ומכיון שעשויה לצורך לימוד התורה בבית הכנסת שרי. אולם יש לחשוש בקביעתה שעצם

 בושלח מקום מכך. ויש פחות ואף חול לצרכי בה להשתמש ויבואו נוספים כבלים לה שיחברו לכך תגרום

 תורה לימוד בין, לקודש חול בין לחלק יבואו ולא' האנטנה את יש לו שגם' מפני נ"ביהכב לזלזל שיבואו

כתב שאסור להתקין מתקנים כאלו על גג בית הכנסת, ואם  )ט, כח( שבט הלוי תובשו". אחרים לדברים

וע"ע  נעשה בע"כ של המתפללים, עכ"פ לא יקחו שכר על זה, שאסור לעשות רווחים מבזיון בית הכנסת.

בדברי ועיין שאסר, אא"כ ימולאו כמה דינים.  )שורת הדין כרך י עמוד תמב(במאמרו של הרב יהודה דרעי 

מבנה של ישיבה שהגג שלה שטוח, האם שאלה בשדן  )זבחים עה.(חשוקי חמד בהרב יצחק זילברשטיין 

למידים, האם ואפשר לשטוח על הגג קולטי שמש, ולמכור את האנרגיה לטובת הישיבה לכלכל את הת

מאחר ולהניח קולטים לשימוש החשמל של הישיבה אין בזה בזיון, כי זהו צורך ומסקנתו " מותר?

ושימוש הישיבה עצמה, אם כן אולי הנחת קולטים אינם בגדר בזיון ]ואינם דומים לאנטנות שאינם צורך 

התיר, אך מאידך יש לומר הישיבה בצורה ישירה, ורק הרווחים הם צורך הישיבה[, ואם כן יש עוד סניף ל

דהכא ניכר שהקולטים הם לצורך מכירה, כי לשימוש פרטי לא משתמשים בכל כך הרבה קולטים, אם 

ויש לעיין  עכ"פ למעשה נלענ"ד להתיר בגג ישיבה. וצ"ע. ניכר שיש כאן מכירה, ואולי זה בזיון, וצ"ע.

שאסר  )תחומין מא( שמואל רבינוביץ'וע"ע במאמרו של הרב האם יש לחלק בין ישבה לביהכנ"ס בני"ד. 

 להתקין על גג בית הכנסת מערכת סולארית, מכיון שיש בכך בזיון ואינה הנאה ישירה לבית הכנסת.



 

 
 

 איסור סתירת בית הכנסת -סימן קנ"ב 
 ובו סעיף אחד

 סתירת בית כנסת ע"מ לבנות אחר 

 :)ג:(שנינו בבבא בתרא 

 משום: דאמרי איכא. ריתיאח כנישתא בי דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור לא: חסדא רב "אמר

 דאיכא בי כנישתא אחריתי, ובינייה איכא? בינייהו .. מאי.צלויי משום: דאמרי ואיכא, פשיעותא

 דרב הא כי; ובני סתרי - והאתי בה חזי אבל, תיוהא בה חזי דלא אלא אמרן . ולא[לצלויי דוכתא]

 דמתקין עד אפקיה ולא, םלהת' לפוריי ועייל סתריה, מחסיא דמתא בכנישתא תיוהא בה חזא אשי

 שפיכי" ליה

 אחר בונין אבל, אחר במקום וא במקומו אחר לבנות כדי הכנסת בית סותרין "אין )יא, יב( רמב"םכתב ה

 ואחר הישן בצד החדש בונה וממנ אחד כותל אפילו, יבנו ולא אונס להם יארע שמא, זה סותרין כ"ואח

ניין הישן, לא יסתרנו קודם שאפילו צריך לבניין החדש חלק מאבני הב ב"חוביאר ה .הישן" סותר כך

 שיבנה החדש.

 ף"ריה . גם)צלויי(בא בגמ' הביא רק את הטעם של 'פשיעותא' ולא הזכיר את הטעם השני המו רמב"םה

ומרי הבניין יש לחשוש חקנו את לא הזכירו. וכתב הב"י שכן משמע מדברי הגמ' שאפילו כבר  .(ח)

 לפשיעותא, ומשמע שזהו הטעם העיקרי, ושכן משמע בגמ' במגילה.

', ולדעתו כשיש בית כנסת אחר לצלויי דוכתא דאיכא בינייהו 'איכא (בינייהו מאי ה"ד: ג) כתב ן"רה אבל

שים שלא איננו חושיה, והחשש הוא רק שיתאחרו בבנ קבוע לכו"ע מותר, שגם למ"ד משום פשיעותא

 קבוע. הכנסת בית להם יהשה כיון לפשיעותא חיישי דלא זוטרא ומר ממרימר יבנוה לעולם. והראיה

 .(רב אמר בגמרא גרסי ה"ד. ב) יוסף נמוקיה וכ"כ ,(מרימר ה"ד שם) א"רשבה וכ"ד

 יבנו שלא אונס להם רעיא שמא, אחר הכנסת בית לבנות כדי הכנסת בית סותרים : איןשו"עכתב ה

 אחת מחיצה רק לסתור רצו לא : ואפילורמ"א] הישן סותרים כ"ואח, תחלה אחר בונים אלא; האחר

 חרבו אם אבל; חזק הראשון השהי, מילי והני. [)רבנו ירוחם וב"י בשם הרמב"ם(הכי.  דינא נמי, להרחיבו

 תדחק שמא, ובלילה ביום הרהבמ לבנות ומתחילין מיד אותו סותרים, ליפול כותליו נטו או יסודותיו

 . חרב וישאר השעה

ו בית כנסת עראי, אבל אם יש בית גם לגורסים 'דאיכא בי כנישתא אחריתי', י"ל דהיינ )סק"א( ט"זלדעת ה

הלכה וב )סעיף ב( ולחןערוך השכנסת קבוע בעיר שכולם יכולים להתפלל שם מותר לסתור. וכ"פ ה

)ד"ה  באור הלכהה .)אות א( חכה"וכ"כ  סור.בכל גווני א )סק"ה( מגן אברהםלדעת ה אך. )אות א( ברורה

ולם רק אם יש בית כנסת שיש כתב שמכיון שיש הרבה ראשונים הסוברים כט"ז אין להחמיר בזה. א שלא(

 מקום לכולם להתפלל ברווח, דאל"ה נראה דלכו"ע אסור.
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במקום  דעתם לשכור אח"כדה"ה כשהבהכ"נ מושכרת להם רק לזמן ובשם האחרונים  )סק"ג( מ"בכתב ה

 .הראשון עד שישכרו תחלה במקום אחראסור לסלק את עצמם ממקום  ,אחר

, ורוצים להעביר את בית הוסיף שאם הציבור כבר לא נמצא באותו אזור של בית כנסת )סק"ב( ט"זה

ולאחר מכן יקחו מהאבנים של  הכנסת למקום אחר, אין לך תיוהא גדול מזה, ולכן יתחילו לבנות החדש

 .)ס"ק יב( כה"חו )סק"ט( מ"בודם. וכ"פ הבית הכנסת הק

דעתם לשכור אח"כ מקום בשם האחרונים דה"ה אם השכירו את בית הכנסת לזמן ו )סק"ג(מ"ב כתב ה

 .סק"ח() כה"חוכ"פ  אחר, אסור לסלק את עצמם ממקום הראשון עד שישכירו תחילה מקום אחר.

חדש, אין בזה איסור ויכול הילו לבנות סובר שאם יש להם מקום אחר להתפלל בנתיים, וכבר התח ב"חה

תב שהטעם הוא 'כי ליכא לקחת אבנים מהבניין הישן כדי לבנות את החדש. שהרי בהגהות אשר"י כ

 אוסרים. ד"ה בונים() באור הלכהוה )סק"ג( ט"ז, ה)סק"ה(מגן אברהם ה אולםדוכתא לצלויי'. 

 נתיצת דבר קטן מבית הכנסת 

 דתניא הכנסת, מבית דבר ץלנתו אסור ולכך מעט מקדש נקרא הכנסת בית (תתכו' מגילה סי) מרדכיה כתב

 תלמוד תעשה בלא שהוא העזרה ומן המזבח ומן ההיכל מן אבן לנותץ מנין (סא פיסקא דברים) בספרי

 שרי לבנות נתמ על נתץ ואם אלהיכם. לה' כן תעשון לא' וגו מזבחותם את ונתצתם (ג יב, דברים) לומר

 מיקרי. בנין נתיצה דההיא

 דבר לסתור ואסור. (י"אשר הגהות) חדשה לבנות כדי הישנה נ"מבהכ אבנים ליקח ואסור: רמ"אכתב ה

 .(מרדכי) לבנות מנת על עושה כן אם אלא, נ"מבהכ

 ועושין בכותל ומדבקים ר"נדשטע שקורין דף שעושין באותם ליזהר כתב עפ"ז שיש )סי' קנא סק"ג(ט"ז ה

 מ"בה אולם. )ויקרא, טז( בא"חעבדי. וכ"פ ה שפיר לאו דף אותו עץ י"ע שם להחזיק שיוכל בכותל גומא

ורה. וכל שעושה לצורך כתב שרבים מהאחרונים מקלים בזה. שדוקא דרך השחתה אסרה הת )ס"ק יב(

 .)ח"א עמ' רסח( הליכות עולםמותר. וכ"פ ב

וא דוקא בדבר המחובר, השהאיסור לנתוץ  )סימן סה( מהר"ם פאדווההביא בשם ה )סק"ו(המגן אברהם 

)ד"ה  באור הלכהר. והסביר האבל כלי הקודש והספסלים אף שאין זה כבוד לבית הכנסת אין בזה איסו

ר כלי שרת במקדש דרך שודאי גם את כלי הקודש אסור לנתוץ, שלא יעלה על הדעת שהמשב ואסור(

צדקה ם איסור זה. ועיין בשוהשחתה לא יעבור בלאו זה, אלא כוונתו שבהוצאת הספסלים אינו עובר מ

רך חול, אך צריך לבקש את שאין איסור להשתמש בספסלי ושולחנות בית הכנסת לצו )פי"ב ס"ו( ומשפט

אלת חפצים מבית ש בדיני השמ" ז )וע"ע לקמן סימן קנג סעיףרשות הגבאי ושלא יפריע למתפללים והלומדים 

 . (הכנסת

חוץ, שמא יפיל מעט מן הטיח שבחוץ.מב כתב שאין לבעוט בקיר ביהכנ"ס סימן נד( )ח"ב שאלת יעב"ץב



 

 
 

 דיני בנין בית הכנסת -סימן קנ"ג 
 ובו כ"ב סעיפים

 סעיף א':

 הפיכת בית כנסת לבית מדרש וההיפך 

 :כז.( -)כו: שנינו במגילה 

 פפא ורב אסיר. כנישתא ילב רבנן מבי שרי, רבנן לבי כנישתא מבי :'דר משמיה פפי רב "ואמר

 נ''בהכ לוי בן יהושע ר''דא מסתברא, פפי דרב אחא כוותיה רב אמר איפכא. מתני דרבא משמיה

 מ"''ש המדרש בית לעשותו מותר

 שטובי כיון והשיב רה,לדי להשכירו רצו שהקהל המדרש בית על שנשאל (א סימן ה )כלל ש"ראה כתב

 טובי מכרו שלא אלא שנו לא' הרשות, כדאיתא במגילה לדבר אפילו בידם הרשות לשנותו הסכימו העיר

 הכנסת, בית המדרש מבית שותלע שאין ואע"ג שבית מדרש חמור מבית כנסת, היינו לענין .'וכו' העיר

 דמשמע שהזכיר מה אכל קאי אדרב דמילתא ועוד לשנותו, העיר בני יוכלו שלא חמיר לא האי כולי אבל

 הכנסת. מבית חמורים שהם דברים אפילו

ית הכנסת. והעיר ב: מותר לעשות מבית הכנסת בית המדרש, אבל לא מבית המדרש שו"עכתב ה

 שאפילו בדיעבד א"א לעשות מביהמ"ד ביהכנ"ס. פרישהה

יחיד בביתו, וכתב שמשמע כתב שצ"ע אם מותר לעשות מבית הכנסת בית המדרש ל )סק"א( מגן אברהםה

בוע יותר מאשר בבית שם שעדיף להתפלל בבית המדרש קשמותר, שהרי מובא  )סעיף יח(בסימן צ' 

 מאיריחמיר, וכן משמע במצדד לה )סק"א( אליה רבהב אךהכנסת, ומיירי אפילו בביהמ"ד של יחיד. 

)ח"ט סימן פו  אומר יביע, שו"ת (ב)אות  כה"ח, )סק"א( פתח הדביר, )שיו"ב סק"א( חיד"א, וכ"פ ה)מגילה כו:(

 ועוד. אות יג(

דה"ה שמותר למכור את  "ג ה"א()וכן מפורש בירושלמי מגילה פבשם האחרונים  )ד"ה מותר( הלכהבאור כתב ה

א, כגון שבית המדרש מזומן בית הכנסת כדי לעשות בית המדרש. ודוקא במקום דליכא למיחש לפשיעות

 לפניו ואינו מחוסר אלא נתינת מעות.

ום תמיד ללמוד וללמד ם ישיבה בכל יכתב שאם בבית הכנסת קובעי )סימן שמו( שמואל דברבשו"ת 

ועוד, כתבו בשמו  )סק"ב( בבאר היטמקרא ומשנה הלכות ואגדות, קדושתו גדולה מבית המדרש בלבד. ה

"ג מבית המדרש בית כנסת. דהיינו אפילו אם לומדים שעה אחת דינו כבית המדרש ומותר לעשות בכה

לה פשיטא דעדיף מבית מדים בו אחר התפיכתב שבית הכנסת שלו )חיו"ד סימן קה( לב חקריובשו"ת 

חשב המקום כבית המדרש יכתב שלא יתכן שבשביל שעה אחת  )סק"ב(תורת חיים סופר ב אמנםהמדרש. 

 לכל דבר שבקדושה.
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 סעיף ב':

 דרגות הקדושה בתשמישי בית הכנסת 

 )כה:(שנינו במגילה 

 .תיבה לוקחין -הכנסת  בית הכנסת. תבי בדמיו לוקחין - עיר של רחובה שמכרו העיר "משנה: בני

 לא ורהת מכרו אם אבל תורה. לוקחין -ספרים  פרים.ס יקחו -מטפחות  מטפחות. לוקחין -תיבה 

 בית הכנסת. בית יקחו אל תיבה תיבה. יקחו לא מטפחות מטפחות. יקחו לא ספרים ספרים. יקחו

 במותריהן" וכן הרחוב. את יקחו לא הכנסת

 קדושתו ואין לבדו חומש כל שכתוב כלומר חומשים, היינו פרשו ד'ספרים' יד()יא,  רמב"םוה טורה

 נביאים היינו ד'ספרים' פירש (ספרים ה"ד. ז) ן"רוה ביחד. חומשים החמשה כל בו שכתובים ת"ס כקדושת

נינהו, שהרי כתבה סתם  יהדד כי וכתובים דנביאים מהמשנה שמשמע (וכן ה"ד ב"ע שם) וכתב וכתובים.

 .כלל בינייהו מפלגינן ולא 'ספרים'

 כל הספר שם שעומד ההיכל אהו תיבה פירוש (תיבה ה"ד: כה מגילה יוסף )הובא בנמוקי חביב בן י"מהר כתב

 נקרא השנה כל ת"ס בו עמידיןשמ שהלוח יונה ר"ה תלמידי ופירשו ארון. אותו קורים ורבותינו השנה,

 תורה. מטפחות אפילו ים,ספר לוקחים מטפחות (ג, א) בירושלמי דאיתא (א"סוע שם) ן"רה וכתב תיבה.

 אפילו התם נמי גרסינן מטפחות יקחו לא דספרים ובסיפא וכתובים. נביאים בהם לוקחים וחומשים

 וחומשים. תורה מטפחות בהם לוקחים אין וכתובים נביאים

היכל שמניחין בו ספר תורה ו : בני העיר שמכרו בית הכנסת יכולים לקח בדמיו תבה, דהינשו"עכתב ה

ת של ספר תורה. מכרו או לוח שמעמידים עליו ספר תורה. מכרו תבה, יכולים לקח בדמיו מטפח

וכתובים. מכרו ספרים, לוקחין  מטפחת, לוקחין בדמיה ספרים, דהינו שכתוב כל חמש לבדו, וכן נביאים

בקצת המעות דבר שקדושתו  ם קנובדמיהן ספר תורה, אבל איפכא להורידן מקדושתן, אסור. ואפילו א

 חמורה, איו יכולין לשנות המותר לקדושה קלה.

כי הדדי נינהו. אך צ"ע  כתב דמשמע מלשון השו"ע שחומשים ונביאים וכתובים )סק"ב( מגן אברהםה

תב שנ"ל שאין לקחת נביאים כאיתא דחומשין קדושתן חמורה מנביאים וכתובים. לכן  )רפב, יט(דביו"ד 

כ"כ שיהיה אסור להניח אחד  וכתובים בדמי חומשים. ולעניין נביאים וכתובים כתב דמ"מ אינו חמור

פילו כל החמישה חומשי תורה העיר שחומשים שלנו א אליה רבהע"ג חברו, או ליקח אחד בדמי חברו. ה

חתם ה אולם. )סק"ו( מ"ביאו ההביחד, מעלת חומש אחד העשוי כתיקון ספר תורה גדולה הימנו.  כרוכין

ים שווה לקדושת הכתובים, כתב לחלוק על המג"א, שלענין מכירה קדושת הנביא )בהגהות לשו"ע( סופר

 אבל לענין אמירת הפסוקים ודאי שקדושת הנביאים גדולה.

 סעיף ג':

 מכירת ס"ת שנמצא בו טעות 

דן באפשרות למכור ס"ת ע"מ לחזק את בית הכנסת, ולמעשה לא התיר כלל למכור,  (רפה סימן) ש"ריבה

 פסול שהוא דכיון אחת, אות שיתר או אחת אות שחסר או טעות איזה בו שנמצא ת"ס אך התיר למכור
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 לעלות שלא ויתנו ימכרוהו העיר אנשי במעמד העיר טובי ושבעה כחומשין, הוא והרי ת"ס קדושת בו אין

  בדמיו.

כתב שטעם הדבר כיון שאין  ק"ג()ס מג"א: ספר תורה שנמצא בו טעות דינו כחומשין. השו"עעפ"ד כתב ה

 קורין בו, אע"פ שאפשר לתקנו. 

 )אות ג(בדעת תורה  ךאבפשטות משמע שמדובר על ס"ת שהיה כשר ונפסל, ואעפ"כ אפשר למוכרו. 

נמצאה בו טעות, ולעולם  שכל האמור כאן אינו אלא בס"ת שמתחילת כתיבתו גאון מליסאכתב בשם ה

 אסור להורידו מקדושתו. לא היה ס"ת כשר. אך אם היה כשר ולאחר מכן נפסל, כיון שאפשר לתקנו

שאם קשה לתקנו, כגון  לה א()אור תורה תשמ"ט סימן עב שאגר"מ מאזוז . אכן כתב ה)אות טז( כה"חוכ"כ 

 .ות או דיבוקים, נחשב כס"ת שא"א לתקנו ודינו כחומשיםשהוא מלא מחיק

 סעיף ד':

 מכירה ע"מ לקנות כיוצ"ב 

 מורידין דאין משום פרים,ס יקחו לא תורה דמכך שהלכה היא שאם מכרו מגילה ז. ד"ה אבל() ן"רכתב ה

 ת"ס ותר לכתחילה למכוראם מ )כז.(לוקחים. אולם מנגד מבעיית הגמ'  שתורה דמים. משמע בקדושת

 לן , ולא איפשיטא. ומדאיבעיאשאין אפשרות לקנות דבר מעולה ממנו כיון אסור או חדש, בו ליקח ישן

 כיוצא וליקח למכרן אסור שאין עוד אפשרות לעילוי קדושתו, משמע שפשוט שבקדושות האחרות ת"בס

פדה היא א', משמע שההקל מקדושתן להורידן איפכא דייק מדברי הטור 'אבל אבוהב י"מהר אך בהם.

 .יונה ר"ה בשם שרי, וכן מצא כתוב בהם כיוצא לקנות אבל שלא יורידם מקדושתן,

פרי ש אוסרים ויש מתירים. ה: אם מותר לקנות בדמי קדושה אחת קדושה אחרת כיוצא בה, ישו"עכתב ה

שרוב הגאונים  מאיריבכתב שראה  )ד"ה ויש אוסרים(מצדד שהלכה כי"א בתרא. והבאור הלכה  מגדים

 סוברים דצריך עילוי דווקא.

אחת, אבל למכור לכתחילה כתב שמותר לקנות כיוצ"ב דווקא כשכבר מכרו הקדושה ה )אות ז( פרישהה

סובר כן,  ב"חשמותר. גם ה אחת כדי לקנות אחרת שוה לה, נראה שאסור. ודחה את דברי הב"י שמשמע

חילה ומהר"י אבוהב התיר ב, אלא הר"ן אסר לכתובכך הסביר שאין מחלוקת בין הר"ן למהר"י אבוה

 בדיעבד כשכבר מכרו.

ר אפילו לכתחילה למכרו כדי העיר שאם הדבר היה רעוע או שהיה קטן מהכיל, לכו"ע מות פרי מגדיםה

 . )ס"ק יא(מ"ב הביאו ה ליקח אחר.

יפשיטא וקי"ל א בעיא דלא אהתקשה בדברי מהר"י אבוהב, שאם מדובר גם על ס"ת הרי הי )סק"א( ט"זה

פסק לאסור גבי ס"ת,  ו"ד ער, א()ילחומרא בישנה כדי לקנות חדשה. וגם על השו"ע תמה, שבהלכות ס"ת 

ות ולא בס"ת, שהרי בהם ק"ו וכאן כתב מחלוקת! ואין לומר שמהר"י אבוהב והשו"ע איירי בשאר קדוש

 "ת לאיסור. ס שיש להחמיר דמצי לעלויי, משא"כ בס"ת. ותירץ שסמכו ע"מ שכתבו בהל'
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מיהם, נראה דעכשיו תחילה שבזמנינו אנו רואים הרבה מוכרים ספרים ולוקחים אחרים בדט"ז כתב ה

יותר יפה ימכור זה ויקח היפה,  כשקונה הספר דעתו על כך שיהיה לו כל זמן שיצטרך לו ובאם יזדמן לו

כתב שטעם המנהג הוא  סק"ז() אליה רבהוהואף שלא התנה בפירוש. וסברא זו מצינו עוד בשאר דוכתי. 

ספר של ציבור הכי נמי משום שסומכים ע"מ שכתוב בסעיף י' שס"ת של יחיד אפשר למכור, אבל ה

 רת ספרים. וע"ע להלן סעיף י מ"ש לגבי מכי הביא דבריהם. )ס"ק יא( מ"בה שאסור.

 

הודר יותר, שהרי זה כאילו משאפשר למכור ס"ת ע"מ לקנות ס"ת  ט()ס"ק י כף החייםעפ"ד הט"ז כתב ה

ומו. וכעין זה כתב הברכ"י התנו מראש שאם ימצאו ספר מהודר יותר יוכלו למוכרו ולקנות אחר במק

)יו"ד  סופר חתם, בשו"ת מאידךו. לעניין ס"ת שיש עדיפות בכשרות )סימן קלט( בית דודבשם ה )יו"ד סי' ער(

יותר לא נחשב הדבר כעילוי  כתב שגם כשקונה ס"ת מהודר ונאה ו הפת"ש יו"ד סי' ער סק"ו(סי' רנד, הביא

 בקדושה, כיון שאין זה עילוי בקדושה עצמה.

 סעיף ה':

 שינוי מעות שנגבו לצורך גבוה 

 )כז.(שנינו במגילה 

 אינו - בתו או תורה ספר מכרו יאכל מה לו אין אפילו: גמליאל בן שמעון רבי אמר כן על "...יתר

 והותירו גבו אבל, והותירו ושמכר אלא שנו לא: רבא אמר. במותריהן וכן. לעולם ברכה סימן רואה

 מותר"

שאים לשנותם אלא למצוה מדברי הגמ' עולה שדווקא בהותירו שרי, אבל את המעות שגבו אין הם ר

 .)יא, טו( רמב"םחמורה יותר. וכ"פ ה

 אינן והותירו חמורה קדושתוש דבר מהמעות קנו אפילו דבמכרו לגבו, מכרו שיש חילוק בין ב"יכתב ה

 וקנו הדברים מאלו אחד ורךלצ מעות גבו אם אבל במותריהן. וכן דתנן והיינו המותר, לשנות רשאים

 שירצו. מה לכל המותר משנין בשבילו, אותם שגבו הדבר המעות מאותם

בשעת הגביה התנו לעשות  שאם (שפו ס"סו נ"בהכ' הל) זרוע אורה כתב בשם (ה' לסי' ד ה"הג) אשירי בהגהות

את המותר  מותר להוריד הדמים, במקצת קדושה וקנו וחזרו ומכרו קנו חפצם ממותר הדמים, אפילו

 הורידם.לאבל אם לא התנו בשעת הגביה אלא בשעת המכירה, אסור  מדרגת קדושתו.

 ורצו, ת"ס או מטפחת וא תיבה לקנות או, המדרש בית או נ"בהכ לבנות מעות גבו : אםשו"עכתב ה

 שגבו הדבר בהם עשו אם לאב; לחמורה קלה מקדושה אלא משנין אין, אותם שגבו מה מלצורך לשנותו

; ו קדושה כלל אבל הוא מצרכי הציבור(: אפילו דבר שאין בט"זו ב"ח)שירצו  מה לכל המותר משנין, בשבילו אותם

 במקצת קדושה וקנו זרווח ומכרו קנו אפילו, הדמים ממותר חפצם לעשות התנו המעות כשגבו ואם

 .להורידם אסור, התנו כשמכרו אלא, כשגבו התנו לא אם אבל; המותר להוריד מותר, הדמים

בשם הרמ"ך הרי קי"ל הזמנה לאו מילתא היא, וכ"ש מעות! ונשאר בצ"ע.  )יא, טו( כסף משנההקשה ה

כתב שבאמת במעות אין  )סק"ה( מגן אברהם. האזו: אולם מצאנו באחרונים כמה כיוונים לתרץ קושיא 
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מצוה ולכן אסור לשנות המעות. אבל במעות פשיטא  [חת"ס: ובזויי]קדושה, אלא דאיכא משום אכחושי 

ביאר שכוונתו שאסור לשנות המעות מבית הכנסת שנמכר, אבל במעות  חתם סופרדליכא קדושה. ה

שי מצוה. גם בשיורי הלקט כתב שיש ט"ס במג"א, שגבו עתה פשיטא דליכא קדושה, ולא שייך אכחו

כתב שטעם הדבר הוא משום שגביית  )יו"ד סימן רנט סק"ד( ש"ך. הבוצ"ל 'ולכן אסור לשנות הבית כנסת'. 

כתב שהכלל 'הזמנה לאו מילתא היא'  )סק"ב( ט"ז. הגהמעות הוי מעשה ולא הזמנה, וכ"כ הב"ח כאן. 

אינו שייך לכאן, שבכל דבר ששייך בו נדר לקדושה חייב לקיימו מצד נדרו, ואם בא לקיימו והזמין לכך 

יש בידו לשנות משום שהזמנה לאו מילתא היא. ומ"ש שאין משנים המעות אלא לקדושה חמורה יותר, 

תא היא, אלא שאם רוצים לקיים נידרם לביהכנ"ס, אינו מטעם שיש קדושה במעות דודאי הזמנה לאו מיל

לא יצאו י"ח עד שיוציאום לבית הכנסת. אבל דבר שיש כבר מעשה קדושה או שיש בגוף הדבר קדושה 

עולה ש'הותירו'  )ח"ב סימן קע( תשב"ץוה )מגילה כז. ד"ה כבא ביארנו( מאיריאסור אפילו לדבר מצוה. גם מה

 ת לא חלה הקדושה עליהם.לאו דווקא, אלא בכל גביית המעו

שום בזיון המצוה יש בשינוי מ -. מג"א אלמסקנה ישנם כמה תירוצים מדוע אינו חשוב רק ל'הזמנה': 

וא מצד הנדר החיוב הקיום  -. ט"ז גביית המעות הוי מעשה ולא הזמנה. ג -. ש"ך בולכן אסור לשנות. 

 שבדבר ולא משום ההזמנה.

ח"כ אחרים תחתיהם, לדעת אשאם רוצים הגבאים ללוות את המעות וליתן  )א"א סק"ה(פרי מגדים כתב ה

 רי. שהמג"א אסור, דהבעלים ניחא להו למעבד המצוה בממון זה דוקא, ולט"ז 

מנחת ת הביטוח, כתב בשו"ת לענין כלי כסף ורימונים של ס"ת שנגנבו והקהל קיבלו את דמיהם מחבר

ות, נתפסת במעות קדושת חילה שלא תחול הקדושה על המעשאם לא התנו מת )ח"ב סי' עו אות ט( יצחק

ורה לתשמישי קדושה. תשמישי קדושה, כי נחשב שהפרישו את המעות שיקבלו מחברת הביטוח כתמ

י כסף ורימונים לשים אותם על כתב לענין ציבור ששאלו מציבור אחר כל )א, עו( הר צבי, בשו"ת מאידך

ורתם, ולבסוף ניגנבו ושילמו שאם יגנבו את הכלים ישלמו תמספרי התורה, ונתנו להם כתב התחייבות 

יון שפנים חדשות באו כתמורתם, שמותר להשתמש במעות אלו לכל הדברים הנצרכים לבית המדרש, 

לה קדושתם של הכלים על לכאן ועל המעות הללו לא חלה הקדושה, אך הוסיף שיתכן ומדרבנן נתחל

ם לחלל את קדושת כלי הכסף ם במקום ז' טובי העיר, יכוליהמעות, ולכן מסיק שגבאי בית הכנסת שה

 במעמד אנשי העיר, ואז המעות יוצאות לחולין.

 קנו עצים ואבנים בדמים שגבו 

 ואבנים עצים מעות ותםבא וכשקנו במעות קדושה חלה הכנסת בית לבנין מעות גבו שאם ב"יכתב ה

 מהם. חמורה שהלקדו אלא לשנותם רשאים ואינם ואבנים עצים אותם על הדמים קדושת חלה

 ולא עליהם הכנסת בית ושתקד והגיעו לידי הגבאי, חלה הכנסת בית לצורך ואבנים עצים וכשהתנדבו

 אבן או עץ הביא אחד כל אוהאבנים, אל העצים נגבו חמורה. אבל אם לא לקדושה אלא לשנותם יוכלו

"מ לא יוכל לחזור בו, וכן עולה קדושה. אבל מ בהם אין גבאי ליד באו שלא הכנסת, כיון בית בו לבנות

 לחזור, יכול יהכנ"ס שאינולגבי אדם שהקדיש קרקע לבניית ב (תתכא' סי העיר בני )פרק מרדכימדברי ה

  גבאי. בה החזיק דלא ג"אע ומשמע
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 העצים על הדמים קדושת החל, ואבנים עצים שגבו אלו בדמים קנו הביא דבריהם להלכה: ואם רמ"אה

 ליד באו אם, נ"בהכ בנין ורךלצ ואבנים עצים הביאו ואם חמורה. לקדושה רק לשנותן ואסור, והאבנים

 יוכל לא מקום מכל אבל נותן.לש מותר, גבאי לידי שבאו וקודם, חמורה לקדושה רק לשנותן אסור גבאי

 . בו לחזור

מד אנשי העיר לשנות. עוד העיר שאף אם הגיע לגבאי מותר לז' טובי העיר במע )סק"ז( מגן אברהםה

 מ"בהביאו ה תת אחרים תחתיהם.שאם לא הגיעו ליד הגבאי מותר לשנות, והכוונה ללוותן ול )סק"ח(כתב 

 .)ס"ק יט(

 סעיף ו':

 'מכירת דברי קדושה לצורך נישואי יתומים, החזקת תורה וכד 

תורה, שהוא כ"ש מההיתר  שודאי מותר למכור בית הכנסת כדי ללמוד ד("י ןסימ ג"י )כלל ש"ראה כתב

 ויתירה בהם, ללמוד לא םא ותורה ספרים בקניית יש תועלת מה כי למוכרו ע"מ ליקח תורה וספרים.

 אלא ת"ס מוכרין תא 'איןוכן משום שבגמ' במגילה אי .(:כב במכות )כדאיתא ת"ס ממעלת הלומד מעלת

 או תלמידים להספקת כשר ת"ס אפילו התיר למכור (רפה סימן) ש"ריבוכן ה. אשה' ולישא תורה ללמוד

 אשה. ולישא תורה דללמוד דומיא דהוי בדמיו יתומים להשיא

 להשיא או תלמידים קתלהספ, ת"ס ואפילו שבקדושה דברים שאר וכן, נ"בהכ : מוכריםשו"עכתב ה

 .בדמיו יתומים

 פרי מגדיםה אבל .אות לא() כה"חוכ"נ מדברי  כתב שמדובר כשיש להם בית הכנסת אחרת. )סק"ד( ט"זה

חרת מותר. ולבסוף כתב אכתב לדייק מהרמב"ן ומהרשב"א שאפילו אין להם בית כנסת  )משב"ז סק"ד(

 לחלק בין כשיכולים לגבות מהציבור, לבין שאינן יכולים. 

מהגמ' שהביאה את טעם 'לא  כתב שגם כדי להשיא יתומות מותר למכור, וכן מוכח )סק"ט( מגן אברהםה

)אבה"ע  חלקת מחוקקה אךים. תוהו בראה לשבת יצרה' ולא את הטעם של 'פרו ורבו'. וכ"ד רוב הפוסק

 ה על פריה ורביה. כיון שהאישה אינה מצוו )ס"ק יג( עולת תמידחולק, וכ"כ ה סימן א סק"א(

 )א, נא( אגרות משה. ובשו"ת שם הב"י ביו"ד שמותר למכור ס"ת לצורך פדיון שבוייםוהוסיף המג"א ב

צורך בנייתו, שיש לחוש כתב שבמקום שאין מקוה נשים, מותר למכור ס"ת ושאר דברים שבקדושה ל

 שמא יכשלו באיסורי כרת. 

 סעיף ז':

 בית כנסת של כרכים וכפרים 

 )כו.(שנינו במגילה 

 הכנסת בית אבל, כפרים של הכנסת בית אלא שנו לא: יונתן רבי אמר מנינח בר שמואל רבי "אמר

 בי האי: אשי רב אמר. דרבים ליה דהוה, ליה מזבני מצו לא - ליה אתו דמעלמא כיון, כרכין של

 מזבנינא בעינא אי - קאתו דידי דאדעתא כיון, לה אתו דמעלמא גב על אף. מחסיא דמתא כנישתא
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 לרבי שמכרוה בירושלים שהיה טורסיים של הכנסת בבית מעשה: יהודה רבי אמר, מיתיבי. לה

 עבדוה" ואינהו, הוה זוטי כנישתא בי ההיא -! הוה דכרכים התם והא. צרכיו כל בה ועשה, אליעזר

 בבאור הבעיה של מכירת בית כנסת דכרכים מצאנו כמה הסברים:

לעיר באים לבית הכנסת וגם  כתבו דכיון שרבים גם מחוץ )ד"ה כיון( תוספותוה (אבל ה"ד: ז) ן"רה .א

ו מעכב, ואין בני העולם מכספם בנו אותה, יש חשש שאחד בסוף העולם אינו מסכים לכך וחלק

ב כרב אשי. וכן מוכח כפופים לבני העיר ולא לז' טובי העיר שבה, אא"כ יש שם אדם חשו

 . )ג, א(בירושלמי 

דעתם כל בית כנסת שידוע . ול(שפה' סי ב"ח) זרוע אורה בשם (א' לסי א ה"הג) אשירי וכ"כ הגהות

טובי העיר. וה"ה ליחיד  שבני העיר בנו אותה ללא גביית כספים מעלמא, יש לה מכר ע"פ ז'

 ה"ראביכתב בשם ה (ד"תתכ' סיל ה")ישן. הג מרדכיב שבנה בית כנסת ונתנו לבני העיר לגמרי. וגם

עם, נתנו לבני  רוב שם בואל רגילות שאין כיון להם, נתנו אחרים שבכפרים אפילו (תקצ' סי ריש)

 נתנו כו"ע מסתמא ם,הכפר שיעשו בהם כרצונם. אבל בכרכים שיש רגילות לרבים לעבור ש

 לשנותו כולם נמלכו אם הםמשל בנאוה הכרך שבני לו ברור ואם רבים לצורך נתקן שהרי בבנינו

 שיכרא. ביה למישתי אפילו שרי

 הם כמקדישים אותה לכל. הר"ן והתוספות, מפני שבונים אותה ע"ד כל העולם והריעוד כתבו  .ב

ו אם יודעים שבני הכרך : בית כנסת שבכרך חשוב כשל רבים וא"א למוכרו אפיל)סימן א( רא"ש .ג

ישוה לדעת כל העולם. בנו אותה מכספיהם בלבד, דכיון שבאים אליה מבחוץ בני העיר הקד

חד בסוף העולם שהיה ליכנס לעיר למכרה, יש חשש שמא יש א ואפילו הסכימו כל הרגילים

 . טורוה )יא, טז( ם"רמבה רגיל ליכנס בה ולדעתו הוקדשה. וכ"ד

המכירה הוא בהדי ציבורא,  שגם כשבנה ע"ד אחד מהקהל כרב אשי, היתר (אבל ה"ד: ז מגילה) ן"רה כתב

ה תקף גם לכל שאר הדברים ין המכירלאפוקי כרכים שאף הציבור אינם יכולים למוכרו. עוד כתב, שד

 סת.הכנ בית בתר גרירי דכולהו וספרים, שנשנו במשנה, כגון תיבה ומטפחות

שים ממקומות אחרים, שלא : והא דבית הכנסת נמכר, הני מילי של כפרים שאין באים אנשו"עכתב ה

, ולכן יכולים למכרו. ומ"מ [: ואפילו בנו אותה משל אחריםרמ"א]נעשית אלא לבני הכפרים לבדם. 

ני העיר שלא מדעת פרנסיהם בהמעות נשארים בקדשתן, ואינם רשאים להורידן מקדשתן, והינו כשמכרו 

כרו ז' טובי העיר שלא במעמד , וה"ה אם מד"ה והינו( ביה"ל)אם לא נתמנו טובים בעיר, מועילה מכירתם לגמרי. 

שי העיר, רשאים להוציא המעות ו מכר, והיו במעמד אנאנשי העיר, אבל אם הסכימו ז' טובי העיר באות

פרוש במכר זה כל מה שיעשה, ב, ואם קבלו עליהם בני העיר )אפילו לדבר הרשות. ט"ז סק"ה(לכל מה שירצו 

פילו בנו אותו משלהם, אאפילו יחיד מה שעשה עשה. אבל של כרכים, שבאים שם ממקומות אחרים, 

ירצה בהסכמת הציבור. וה"ה שדעת היחיד, שאז יעשה בו היחיד מה אינו נמכר אלא אם כן תלו אותו ב

על הרמב"ם כתב שלדברי  קובץבספר )כל כלי בית הכנסת וספסלים ויריעות. מג"א טו ע"פ הר"ן. ולכל דברי קדושה 

 ר בית הכנסת. שנזכרו כאן, דכלהו גרירי בת הר"ן גם בכרכים יכולים להשתמש לכל מה שירצו(
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ה. ואם נחלקים בדעתם, שפשוט שכל השבעה צריכים להיות בעת המכיר )ד"ה והוא( באור הלכהכתב ה

אם יחלקו ילכו בתר רובא, חלק מצדדים בדעה זו וחלק בדעה זו, רק אם התנו אנשי העיר מתחילה ש

לינן דלא אז . וסי' יח ס"א בהגה(וסי' יג ס"ז )סי' יב סי"ח.אזלינן בתר רובא, הא לאו הכי לא. שהרי מבואר בחו"מ 

כתב שבכמה  חו"מ סימן קטז() חתם סופרבתר רובא כי אם בבית דין אבל לא בברורי הקהל. ובתשובת 

 גמר שום ענין. קהילות נהגו למיזל בתר רובא בזה, דאם נמתין עד שיסכימו כולם לא י

ר בלו עליהם את ז' טובי העישכשבאים לכרך אנשים מבחוץ, לא מהני מה שק )ס"ק לז( מגן אברהםכתב ה

 ולים למכור אפילו בכרכים. כתב שכיום ז' טובי העיר יכ )סימן לג( בנימין משאתבשו"ת  אבלעליהן. 

ור הראשונה. והטעם, משום ששל כרכים אפילו בנו אחרת אסורים למכ )ס"ק טז( מגן אברהםעוד כתב ה

והקרקע  מ העצים והאבניםשאין בידן להפקיע קדושתן, אבל לסותרו שרי דהא בקדושתן קיימי, ומ"

התיר להשתמש באבנים  לג( )סימן בנימין משאתבשו"ת  אבלבקדושתייהו קיימי ואסור להשתמש בהם. 

ת הכנסת אחרת להתפלל אפילו בשל כרכים, דמאי איכפת להו לרחוקים באבנים כיון שיש להם בי

 .)ס"ק מא( מ"בבתוכה. וכ"פ ה

קיחת ספסלי בית הכנסת לס. ולענין הבאנו לעיל בשם המג"א שגם ספסלי בית הכנסת דינם כביהכנ"

שמותר לעשות כן,  ד סי"ב()סי' קנ ערוך השולחןלשימוש פרטי, כגון לשמחה משפחתית וכד', כתב ה

כתב בשם  )פי"ג הע' ה(זי הקודש וחשוב הדבר כאילו התנו עליהם מראש, כיון שכך הוא המנהג. ובספר גנ

עליהם מתחילה כיון שזו  שחשוב כאילו התנו, שאע"פ שבספסלים פשוטים יכול להיות גר"נ קרליץה

ם חשוב הדבר כאילו התנו הדרך, מ"מ ספסלים כבדים המיוחדים לבית הכנסת בלבד, א"א לומר שבסת

כתב שמותר  "ז סימן כו אות ב()ח אומר יביעובשו"ת  עליהם, וא"א לקחתם אא"כ התנו עליהם בפירוש.

,צ"ל ש'לב בית דים מתנה כיון שנהגו לעשות כןלקחת לצורך שמחה משפחתית ספסלים מבית הכנסת, 

 דיוט.העליהם'. ונחשב הדבר כאילו התנו מראש שיוכלו להשתמש בו לתשמיש של 

 )שהבאנו לעיל(פר הקובץ כתב שנראה שיש להסתמך ע"ד ס )קובץ תשובות ח"ג סימן כד( גרי"ש אלישיבה

שי הקהילה לנהל את ענייני רוב אנ ולהתיר למכור ס"ת פסול לביכנ"ס אחר, ע"י חברי ההנהלה שבחרו

 ילה.הקהילה וברשות רב הקהילה. ובכסף שיקבלו רשאים לפרוע את חובות הקה

 בית כנסת של יחיד 

הל, אבל אם שייר לעצמו ק: יחיד שבנה בית הכנסת ונתנה לקהל, דינה כבית הכנסת של רמ"אכתב ה

. וכל זה לא מיירי אלא כשיש וע()אור זרבה שום כח, אין לה מכר כי אם ע"פ הקהל ועל פיו או יורשיו 

הא אפלו לסתרו אסור עד דלהם בית כנסת אחרת, אבל אם אין להם רק בית כנסת אחת, אסור למכרו 

ותו, נמכר בלא הכרזה ואין . כל דבר שבקדושה שנמכר ומותר לשנ)רבנו ירוחם בשם הרמב"ן(שיבנו אחרת 

 .)רשב"א(צריך הכרזה בו אונאה, אבל דבר שאסור לשנותו לקדושה קלה, 

ים דאתי מעלמא אלא עוברים שבמקום שלא שכיחים רב )סימן לג. הביאו המג"א ס"ק יז( משאת בנימיןכתב ה

ם כגון ביריד, או מקום שיש ושבים דרך עראי לפרקים נקרא כפר. אבל במקום שהסוחרים באים והולכי

 .ה(כ)ס"ק  מ"בשם חכם גדול שמתקבצים שם רבים לשומעו, הוי ככרך. וכ"כ ה
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אחרת' היא, שבנו עכשיו  סובר שכוונת הרמ"א בדבריו 'כשיש להם בית כנסת )ס"ק טז( מגן אברהםה

 ט"זלדעת ה אבל .)אות סו( "חכהוכ"ד  אחרת, אבל כשיש להם שני בתי כנסיות מקדם, אסור למכור אחד.

 מ"ב. והעיר ה)שם ס"א( גר"אב וכן משמע )סק"א( אליה רבהמותר אפילו באופן זה. וכ"ד ה )סי' קנב סק"א(

אי לאו הכי פשוט שלכו"ע שכל זה דוקא כשאותו בית הכנסת מרווח והוא מחזיק לכולם, ד )ס"ק מא(

 אסור.

 תלו בדעת יחיד 

ם אליה, יכול הוא למכרו שנינו לעיל שאמר רב אשי שבית הכנסת של מתא מחסיא, אע"פ שרבים באי

ד יחיד. אם עשו התנאי בשעת יש לעיין בהיתר כשבנו ע"ש חביב בן י"מהר כיון שנבנית אדעתו. וכתב

תה בדעת יחיד? ויתכן דמפני הבניין, אפילו אם היה לדעת עצמם יכולים למכרה, ומדוע אמר שתלו או

וכתב  היחיד. בדעת לות אלאשהוא כרך גדול יש חשש שאחד מהם לא יהיה בשעת המכירה, ולכן אין לת

נראה שדוקא יחיד  אשי' רב תלדע מסכימים שכתב 'כולם )סימן א( ש"ראשאין זה מספיק. ומדברי ה ב"יה

א יועיל, ואפילו ע"ד רבים לא בדור כרב אשי שכולם מסכימים לדעתו מועיל, אבל אם תלו בסתם יחיד ל

ביאר שעד שרב אשי לא  (דאדעתא ה"ד. כו) יוסף נימוקייועיל אף אם כולם יהיו נוכחים בשעת המכירה. וה

לא הוקדש לרבים, דינו כשל  קבע ישיבתו שם לא היו רגילים בני העולם להגיע לשם, וכיון שמתחילה

אינה קשה, דלא מיירי שאמרו  כתב שקושיית הב"י )סק"ז( ט"ז. ה)עד כאן תורף דברי מהר"י בן חביב(כפרים 

ינים וכל מה שהוא חפץ ומצוה בבנ בפירוש שיהיה לו רשות לעשות כפי שירצה, אלא שהוא המתעסק

 עשה.

ה בה היחיד מה שירצה'. ואין כתב 'אלא אם כן תלו אותה בדעת היחיד, אז יעש טוראבל הב"י העיר שה

 בדעת הדבר שתלה א דגמ'לעיל מבארים את דבריו. לכן פירש שנקט לישנ התירוצים משני אחד שום

אשי היה יחיד הדור דין זה  "ש שרק משום שרביחיד. ודחה הב"י את הפירוש בדברי הרא שהיה אשי רב

עתו. אבל ה"ה שגם אם תלו נוהג בו, אלא הכוונה דמשום שהוא גדול הדור מסתמא כולם מסכימים לד

 בדעת יחיד אפילו קל שבקלים שמועיל. 

)אם ידוע שלא עשו ו משלהם : אבל של כרכים, שבאים שם ממקומות אחרים, אפילו בנו אותשו"עכתב ה

לא אם כן תלו אותו בדעת היחיד, א, אינו נמכר ט עם, יכולים למכור אפילו בכרך. ט"ז סק"ו. ומ"ב ס"ק כה(אלא למע

 שאז יעשה בו היחיד מה שירצה בהסכמת הציבור. 

ותר מאנשי העיר עצמה, משום יכתב שכח היחיד גדול כאן  )משב"ז, ז. הביאו הביה"ל ד"ה ואם( פרי מגדיםה

 ן כוחו גדול.עם ז' טובי העיר מינו את היחיד הנ"ל. ולכשמדובר בכגון שבני העיר 

מוכרו. שדין זה אינו מועיל ע"ד השו"ע שאם תלוהו בדעת היחיד יכולים ל )ס"ק יב( מגן אברהםכתב ה

בדעת היחיד, דשמא יש  אלא כשבנאוהו משלהם, אבל אם נדבו אחרים לזה אין מועיל מה שתלו הם

שאם אינם  "כ המ"ב ס"ק לג()ג, קמג. וכ מבי"טה. והביא בשם האחד בסוף העולם שאין דעתו נוחה בז

כתב דכל דבר השייך לבית  ()סימן סו ר"מ מינץמתפללים בבית הכנסת של כרכים, יכולים למכרה. וב

מוכרן או לסוגרן למנוע מהם הכנסת כגון חצרות או מקוה אמרינן מסתמא רבים נתנו לזה, ולא מצי ל

 אורחים. ומ"מ לא חמיר מבית הכנסת.
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שרף ורוצים לבנות במקום אחר בענין בית הכנסת שנ )או"ח סימן ד. הובא בשע"ת יד( יהושע פניכתב בשו"ת 

ם גן ירק בעינן שיהיה ז' טובי ולנהוג בו קדושה, ודאי שרי. ואם רוצים לעשות ש ולהניח המקום פנוי

תפללים בו אנשים ממקומות העיר במעמד אנשי העיר, ומ"מ ברוב ז' טובי העיר סגי. ובית כנסת שמ

של כרכים, משום שכרך הוא  רבים, אולם אין דרכם לשהות בו אלא זמן מועט, אינו נחשב כבית כנסת

שוהים שם לעיתים אף חצי  והים האנשים זמן רב, כגון מקומות שיש בהם ירידים והבאיםמקום בו ש

כתב שעל כל בית כנסת  ן עב()סימ מהר"ם שיקחלק על כך, ובשו"ת  )סימן לא( סופר חתםשנה. ובשו"ת 

 ת למוכרו.בכל קהילה היה חושש החת"ס שמא דינו כבית הכנסת של כרכים שאין רשו

 מכירת ז' טובי העיר 

 רשאין העיר אנשי במעמד היוו מכר באותו העיר טובי שבעה הסכימו שאם (במותריהן וכן ה"ד: ז) ן"רה כתב

א במעמד אנשי העיר, מכירתן שגם כשמכרו ז' טובי העיר של עוד וכתב. שירצו מה לכל המעות להוציא

  עילויא. דבעיא מכירה אלא

י העיר העמידו את ז' טובי העיר עולה שבנ (ב"ה ריש ג"פ) ירושלמי? מדברי הומי הם אותם 'ז' טובי העיר'

ם את הדברים שבקדושה, הללו לפקח על עסקי הציבור, ואע"פ שלא קבלו עליהם בפירוש למכור לה

 אלא שימכרו העיר בני עתד לב על עלתה לא הכנסת ובית קדושה תשמישי של אין אנו אומרים שדברים

 )נתיב ירוחם וכ"כ רבינו ל."קמ בפירוש, העיר מבני רשות נטלו כן אם אלא מכירתן תועיל ולא מדעתן

)סימן קעה. הביאו המ"ב  רשד"ם"כ ה, וכ(תריז' סי א"ח) א"רשבה בשם הזה הירושלמי בפירוש (ד"סוע קז ב"ד, ח"י

, אלא שבעה אנשים בשמו, שהם אינם שבעה אנשים המובחרים בחכמה או בעושר וכבוד ס"ק כט(

ם. עוד כתב, שתקנו שדוקא שהעמידום הציבור פרנסים על עניני העיר, והרי הם כאפוטרופסין עליה

עיר עד שיטלו רשות על כל דבר יהיו שבעה אנשים, כיון שאם יהיו פחות אין כוחם שווה להיות כבני ה

יר, אע"פ שלא העמידום על בל כשהם שבעה יש להם רשות לכל דבר כאילו עשו כן כל בני העודבר, א

 .)אות כ( הלכה ברורהדבר זה בפירוש. וכ"כ ב

שהכוונה היא שאנשי העיר  י' תפב()הובא במרדכי ישן. ובב"ב פ"א ס ראבי"הובבאור 'מעמד אנשי העיר' כתב ה

 אנו בפירוש כולם אמרו אם לאב יתגלה, שלא בצינעה הדבר עשו לא מיחו בדבר, וגם ז' טובי העיר לא

 אנשי העיר' כפירוש המרדכי. אולם הב"י כתב שאין הכרח לפרש 'במעמד מהני. כרך בשל אפילו מתרצים

 ר ואינן צריכין לומר הן או לאו.: וכל שז' טובי העיר מוכרים בפרסום, מקרי מעמד אנשי העירמ"אכתב ה

יום גבאי בתי הכנסת ובתי המדרש שכ )ה, כ( הלוי שבט, )א, עו( צבי הר, )ה, יא( מלכיאל דבריכתבו בשו"ת 

 חשובים לז' טובי העיר.

 סעיף ח':

 בנו בית סתם ואח"כ הקדישוהו 

 הדא מן נשמעינה מהו? והקדישה חצר לשם 'בנייה )ג, א(הביא בשם הירושלמי  )מגילה פ"ג סימן א( רא"שה

 אימתי קדשה. חצר לשם בנייה אמרה הדא הכנסת בית ונעשה נכנס שאיני זה לבית קונם (ט, ב נדרים)

 ספר, לשם תיבה העושה (ב, ח מגילה תוספתא) הדא מן נשמעינה תשמיש? בשעת או מיד קדושה, היא

 הספר בהן משנשתמש הדיוט בהן להשתמש מותר הספר בהן נשתמש שלא עד ספר, לשם מטפחות
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 שבנייה זה תשמיש משעת אלא קדושות אינן ספר לשם שנעשו אלו ומה הדיוט בהן להשתמש אסור

ויש ללמוד מכך שאפילו אם בנה לשם בית כנסת שאינה קדושה אלא משעת  שכן?!'. כל לא חצר לשם

  תשמיש, שהרי בהנך שעשאן לשם ספר אינן קדושות אלא משעת תשמיש.

בה, חשוב כזימון בעלמא,  שאם בנו בית הכנסת חדש ועדיין לא התפללו )שם סי' תתיט( כתב מרדכיוה

ה. וכל שהקדישו לפי שעה והזמנה בדיבור בלבד או במעשה בלבד לא מהני אא"כ עשה בדיבור ובמעש

 לא מיקרי הזמנה.

הכנסת, אבל אינו קדוש עד  : בנו בית סתם, והקדישוהו אחר כך לבית הכנסת, דינו כביתשו"עכתב ה

הכנסת. וכיון שהתפללו בו,  אפלו אם בנאוהו לשם בית, )והזמנה לאו מילתא היא. ט"ז סק"ט(שיתפללו בו 

 ה הקדישו, הכל לפי מה שאמרו.לו אורחים לפי שעה, כיון שהיה מיוחד לתפילה, קדוש. ואם לפי שעיאפ

ו קדושת בית הכנסת לכל לשגם אם בנאוהו ממעות בית הכנסת, מ"מ אין  )ס"ק כא( מגן אברהםכתב ה

ינו יכול לחזור בו דהוי כאילו במעות. ויחיד שבנה בית הכנסת א מילי, רק שאסור לשנותה, כמו שהדין

ברבים, כל שלא נשתמש בו  נדר צדקה. אבל אם עשה מטפחת לס"ת שלו שיש לו בביתו ואין קורין בו

 דדין זה לא נהירא. אליה רבהה לס"ת יכול לחזור בו, דהזמנה לאו מילתא היא. והפרי מגדים הביא בשם

לל בו, ונמכר החדר לאדם אחר, כתב שמי שנתן לאורחין חדר להתפ הביאו השע"ת יז( )סימן נט.חוות יאיר ה

שהתפללו בו עד עכשיו.  חדרלהם להתפלל בחדר אחר, והוא יגור בואחר לאחר, והאחרון רוצה לתת 

אם יתן להם חדר במקום פחות  וכתב דודאי מותר. ורק אם נדר בפירוש שחדר זה יהא לתפילה לא מועיל

 .ב()ס"ק נמ"ב הביאו ה י צריך את הסכמת אנשי העיר לשינוי זה.טוב, שהר

 סעיף ט':

 שימוש בזוי בבית הכנסת שנמכר 

 )כז:(שנינו במשנה במגילה 

 ממכר אותו מוכרין א''וחכ ,מ''ר דברי יחזירוהו ירצו שאם תנאי על אלא הכנסת בית מוכרין "אין

 אותה מוכרין אומר הודהי' ר .המים ולבית לטבילה ולבורסקי למרחץ דברים מארבעה חוץ עולם

 יעשה" שירצה מה והלוקח חצר לשם

 כחכמים.  )יא, יז( ם"רמבה ופסק

ושה, מותר אפילו לשתות יין פירש שלאחר שז' טובי העיר מכרו את בית הכנסת או שאר דברי קד רש"י

עוסקת בדמי המשנה שכיון  עמו, שהדין (א סימן) ש"ראה מהדמים שקיבלו תמורת המכירה. וכתב

ילו ד' דברים שאסרו חכמים המכירה. אך הוסיף דה"ה שבבית הכנסת עצמו יכול לעשות כל צורכו ואפ

 (יא, יז תפלה) ם"רמבה . וכ"דלעשות בה כשמכרוה, שהאיסור הוא דווקא כשלא מכרו ע"י ז' טובי העיר

ובר שכל ההיתר אינו אלא ס ד"ראבה אבלשאם מכרו ז' טובי העיר מותר לעשות בה הכל, וכ"ד הטור. 

 שתו., אבל לא לחלל את הבית מקדו)מגילה כו:(כשהיה תל חרב כעובדא דרבינא 

 אנשי במעמד העיר טובי שרק לגבי מותר המעות מהני תנאי של שבעה (יא, יח) ם"רמבונראה מדברי ה

 הדמים בכל שאפילו (אבל ה"ד) תוספות, דעת המנגד. :(כח ח"ח ג"נ) ירוחם רבינו דברי נוטים וכן העיר,
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תנאי, ואין לומר שבמותר  בעי במותר דאף לאשמועינן ופירשו דנקט 'והותירו' שירצו. מה לעשות יכולים

 הדמים מותר לעשות הכל אף ללא תנאי.

, והלוקח יעשה בו מה : כשמוכרים אנשי הכפר בית הכנסת יכולים למכרו ממכר עולםשו"עכתב ה

ובי העיר במעמד אנשי העיר, הכסא. ואם מכרוהו ז' ט הטבילה וביתוץ ממרחץ וברסקי ובית שירצה, ח

 יעשה הלוקח אפילו אלו הארבעה דברים.

, אסור להשתמש שם באלו שאף אם נפל הבנין במקום ההוא ונשאר רק תל בעלמא )ס"ק נה( מ"בכתב ה

 ת הכנסת.שהיה מתחילה בי הארבעה דברים, וכן אסור לזרוע במקום ההוא, שכל זה הוא גנאי למקום

החזיק בדעת  )ב, קע(, והרשב"ץ כתב שהר"ן והמאירי הביאו דעות אלו ולא הכריעו )ד"ה ואם( באור הלכהב

טליתות של מצוה שבלו אין פסק השו"ע ש )סימן כא סעיף ב(הראב"ד. ובאמת שהיא קולא גדולה. ולעיל 

דבר קבוע וניכר ובזיון וא להשתמש בהם לתשמיש מגונה, א"כ ה"ה להכא. וכ"פ להלכה כאן, מפני שה

להחמיר בזה שלא להשתמש  שראוי ונכון )אות לא( הלכה ברורהגדול להשתמש בה בקלות ראש. וכ"פ ב

העיר במעמד אנשי העיר,  בדברים של גנאי במקום שהיה בית הכנסת, ואפילו נמכר ע"י שבעה טובי

בסימן כא אינו אלא לחומרא  ואפילו התנו על כך בשעת המכירה. ועיין שם בבירור הלכה שמ"ש השו"ע

 ולא מעיקר הדין.

 טעם היתר המכירה ע"י ז' טובי העיר 

ועוד, כיצד התירו  הגוף. ושתקד קדוש למוכרו, הרי הוא הקשה, כיצד יכולים (העיר בני' פ ריש) רמב"ןה

תשמיש מצוה, וכמו שסוכה כלעשות בדמים כרצונם כשמכרו ז' טובי העיר? ותירץ שבית הכנסת דינו 

בעה, וכן אסור להרצות מעות שולולב נזרקים לאחר מצותן ובזמן מצותן אסור להסתפק מנויי סוכה כל 

בית הכנסת ואפילו לאחר חורבנו בה"ה שכל זמן שרוצים בני העיר לנהוג קדושה  ..(כב שבת) חנוכה נר נגד

 אלא לגמרי,תכחש המצוה נשאר בקדושתו. ולכן כשמכרו שלא במעמד אנשי העיר, אין רצון הקהל ש

ה ממנו כסוכה ולולב הדמים. אבל כשנמלכו למוכרו נפקעה הקדוש על הכנסת בית קדושת שתחול

 שבעה דין זה כמפרישלאחר מצותן. וכשיש להם בית כנסת אחרת מותר למכור ביהכנ"ס שלהם, ש

 עשוי עיקרו הכנסת דבית דכיון כתב (דשרי ומאן ה"סוד. ח) ן"רואוכלו. וה בו דיוצא ימים לשבעה אתרוגים

  .'וכו מדבריהם קדושה חכמים בו הטילו שבקדושה דבר בו לומר

ריכים למוכרו דוקא, ורשאים צשאם בנו או קנו בית הכנסת אחר במקומו, אינם  )שם( הלכה ברורהכתב ב

 להפקיע ממנו הקדושה ע"י הסכמת שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר.

 סעיף י':

 מכירת ס"ת של יחיד 

שיחיד שמכר ס"ת יכול להשתמש בדמיו. וכתב הב"י שיש לדקדק במאי מיירי, אם מכר כדי  ש"ראה כתב

 ללמוד תורה ולישא אישה פשוט שיכול להשתמש בדמיו, דאל"כ מאי נ"מ בהיתר למכור ס"ת ללמוד

ואם מדובר כשעברו ומכרו, איך מדמה לכל הני שמוכרים בהיתר?! וכתב דאפשר  אשה. ולישא תורה

 דידיה חיד אין איסור למכור ס"ת שלו, ויכול לעשות בדמיו מה שירצה, דאדעתאשסובר שעל הי

 (זבנה זיל ה"ד: כו) יוסף בנמוקי . וכ"כ)כדברי רשב"ג במגילה כז.(אך המוכרו אינו רואה סימן ברכה  עבדינהו.
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 בשם (כד אות נ"ביהכ' הל) חיים , שכל עוד לא הקדישו לרבים יכול למוכרו, וכ"כ הארחותמשולם ר"ה בשם

 דאפילו משמע )תפילה יא, יח. ס"ת י, ב( רמב"םכתב שמדברי ה אך. (קלו' עמ מגילה חפוטא' מהדו) ההשלמה בעל

 .)סימן רפה( ריב"שוכ"ד ה אשה. לישא או תורה ללמוד אלא למכרו אסור לעצמו בו לקרות יחיד עשאו

ות בדמיו כל מה שירצה כל : יש אומרים דיחיד בשלו, אפלו ספר תורה מותר למכרו ולעששו"עכתב ה

)אפילו ז' טובי העיר במעמד אנשי ר , ויש מי שאוס)ומ"מ אינו רואה סימן ברכה. א"ר(שלא הקדישו לקרות ברבים 

 אלא אם כן ללמוד תורה או לישא אישה. העיר. מג"א כג(

יחיד למוכרן ולהשתמש דעת האוסרים, בתשמישיה לכו"ע מותר השאף ל )ס"ק כג( מגן אברהםכתב ה

וד תורה, אבל תשמישיה מותר בדמיהן. שעיקר הוכחת הריב"ש היא מדאמרינן אין מוכרים ס"ת אלא ללמ

ק אספר תורה, אבל על שאר למכור, וכן משמע מהרמב"ם. ופירש שדברי השו"ע 'יש מי שאוסר' קאי ר

קדושה ג"כ אסור להוציא  שמע דלה'יש מי שאוסר' אפילו בתשמישימ גר"אדברים מותר. אך בבאור ה

 )סק"י(ט"ז יהכנ"ס הותר הדבר. וההמעות לדבר חול, אפילו ע"י ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר, ורק לב

אל"כ נאסור לסופר דכתב שאם קנאה מתחילה כדי למכרה וכ"ש אם קבלה בחוב שמותר למוכרה, 

 .)ס"ק סב( מ"בלמכור ספר תורה. וכ"פ ה

כנסת לקרות בו ולא הקדישו הפירש דמה שכתוב כאן הקדישו, כלומר נתנו לבית  )ס"ק כב(מגן אברהם ה

"ת אפילו נתנו לבית הכנסת ממש, ואפ"ה אסור למוכרו. וכתב דצ"ע על מה סומכים העולם שמוכרים ס

א תחול קדושת רבים תחילה שללקרות בהן ומשתמש בדמיהן, וצ"ל כיון שהמנהג כן הו"ל כאילו התנו ב

להקל בזמן הזה למכור ס"ת  כתב שכיון שנהגו )א, יח( מהרש"םובשו"ת  .)ס"ק סא( מ"בהביאו ה עליהם.

)כלל  ורדים גינתקל כתב בשו"ת של יחיד אף שנתנו לרבים, מי יבוא להחמיר נגד המנהג. וטעם נוסף לה

חיד למכור ס"ת בשופי, ומבואר שבזמן הזה שכל ספרינו בחזקת פסול, מותר לי ב סי' לא. הובא בבאה"ט יט(

שהסופרים זהירים כתב בשו"ת  בתשובתו שבזמנו הסופרים היו מדבקים ומפרידים אותיות. ואף בזמנינו

כתב שבזמן  )ס"ק פט( כף החייםב אךשיש להקל מטעם שאיננו בקיאים בחסרות ויתרות.  )ו, קצ( הלוי שבט

למוכרו, ולכן יש להחמיר.  ראינו ולא שמענו מי שנותן ס"ת לבית הכנסת ולוקחו לאחר מכן הזה לא

נו בקיאים בכשרות כי גם בזמני כתב שחלילה לסמוך ע"ד הגינת ורדים, )אלף המגן ס"ק כה( מגן גיבוריםוה

 ספר התורה וקדושתו עליו. 

 

סקים ופירושיהן, דהא הטעם הסתפק אם מוכרים ס"ת לקנות גמרא ופו ק סג()הביאו המ"ב ס" פרי מגדיםה

ר דכהאי גוונא א"כ ה"ה אפש שמוכרים ס"ת בשביל לימוד תורה משום דלימוד גדול שמביא לידי מעשה,

שיש להם ס"ת רבים, ראוי  כתב שקהילות )סימן קנ ס"א( חסד לאלפיםוב נמי, דא"א ללמוד בלי ספרים.

ים, ודומה הדבר למחליץ התורה שאין משתמשים בהם ויקנו במקומם ספרים ללומד שימכרו את ספרי

 זהב במרגליות שערכן רב יותר.
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, וכן יש לצרף את דעת הט"ז שאפשר לסמוך בזה על המקילים )ח"א סימן מג אות ג( הלוי שבטכתב בשו"ת 

רך לו, אך אם יזדמן לו ס"ת עתו לכך שלא ישאר ברשותו אלא כל זמן שיצטשאף בס"ת ד )סי' קנג סק"א(

 יפה יותר יכול למכור את זה וליקח היפה, אע"פ שלא התנה כן בפיו.

 

 

 

אסור למכרן אלא ללמוד תורה ששאר ספרים דינן כס"ת ו )סימן ער ס"ב(דאיתא ביו"ד  )ס"ק סב( מ"בכתב ה

מרן למכור שאר ספרים,  מבואר שביו"ד לא אסר )קול יעקב סימן ער אות ח( כה"חאמנם ב ולשא אישה.

דישם לרבים לקרוא בהם, הורה וכוונתו שם רק לומר שאין ראוי למוכרם. וספרי קודש של יחיד שלא הק

 .רה()ח"י סימן יג בהע אומר יביעשמותר למכרם. וכ"כ בשו"ת  )אות צה(כה"ח 

שמותר לו למכור מהם.  ומה( )יו"ד ח"א סימן קסג ד"ה משה אגרותשו"ת מי שיש לו ספרים רבים, כתב ב

דפס בדפוס ישן מותר למכרו הורה, שרק ספר מו )קונטרס כתבו לכם ע"י הר"י בר"ש רוזנברג( גר"נ קרליץוה

 ה אסור, כשם שאסור למוכרוכדי לקנות חדש, אך לתת ספר כמתנה לבר מצוה, אם אין לו עוד ספר כז

ימכור אדם שום ספר שיש  כתב שלא )ערך ספר( פלא יועץ. והסימן לג התיר לתת במתנה( לשמה תורה)ובשו"ת 

באחד שהיה לו ספר הזוהר  לו בבית, ואפילו אם יש לו הרבה כמותו, שכן בספר חסידים הביא מעשה

 קודש מן הבית'. מיותר ומכרו, וקראוהו בחלומו 'בהמה', דהיינו ראשי תיבות 'בערתי ה

 סעיף יא':

 שסתרו ישן מביכ"נ ועצים לבנים או דין ביכ"נ 

 )כו:(שנינו במגילה 

קאי.  בקדושתה טעמא אימ אסור ומשכונה אוגורה שרי וזבונה חלופה כנישתא בי האי רבא "אמר

 בה לן לית בחדתא אבל תיקתאבע מילי הני אסור, אוזופינהו שרי וזבונינהו חלופינהו נמי ליבני

 דמי לאריג כטווי הכא אבל למת בגד האורג כגון מ''ה היא מילתא הזמנה דאמר למאן ואפילו

 תפקע יבהא דאסר מאן שרי, וחד אסר חד ורבינא אחא רב בה פליגי מתנה דאמר למאן וליכא.

 כזביני" מתנה ליה הוה דרה ליה יהיב הוה לא מיניה הנאה ליה דהוה לאו אי דשרי ומאן קדושתה

 תפלה) ם"רמבוה .(ח) ף"ריפ האחא ורבינא הלכה כדברי המיקל. וכ"איתא שבמחלוקת רב  :()עדובפסחים 

 טובי בשבעה לחולין וצאהי אם ספק במתנה ליתנה .(כח ח"ח ד"נ) שכתב ירוחם רבנוכ ודלא .(כ"ה א"פי

 .בה להשתמש אסור נתנוה אם הילכך העיר

 מטפחת או תיבה כגון דושהשדוקא אם קבלו בתמורה דבר של ק ן"רמבה בשם (דשרי ומאן ה"ד) ן"הר כתב

 דעת שהוא נראה וכן עליו, נחלק ן"רה ומיהו לא. הכי לאו הא ספרים, ולכן חשיב כזביני ושרי, או

 סתם. זה דין שכתבו הפוסקים
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ר"מ לא אסר אלא ממכר  איך אמרו שאסור למשכן בית כנסת, הרי הקשו, (אוגורה ה"ד: כו) תוספותה

רבים, ומה שאסר משכנתא לוכתב דצ"ל שר"מ התיר רק רבים לעולם אבל על תנאי מותר, ומאי שנא? 

  כך.ב שחילק מהפוסקים לאחד ראה שלא ב"יהוא ליחיד ומשום זלזול. והעיר ה

)ז' טובי העיר ים לתן במתנה : בית הכנסת או לבנים ועצים מבית הכנסת ישן שסתרו, יכולשו"עכתב ה

, דאי לאו ם אסור בכל גווני. מ"ב סו(מעמד אנשי העיר מותר. ובכרכיבמעמד אנשי העיר. מג"א כו. ויש אומרים שגם בלא 

עיר רחוקה שבודאי לא הוה להו הנאה ל)אבל ליתנו דהוה להו הנאה מניה לא הוו יהבי ליה הדר הוה ליה כמכר 

בל אסור למשכנן או להשכירן או א, וכן יכולים להחליפן באחרים והם יוצאים לחולין. מהם אסור. מג"א כז(

אן דבר אחר שתחול קדשתן עליו שאילן, אפילו על ידי ז' טובי העיר, שעדין נשארים בקדשתן שאין כלה

מעות ואח"כ יוציא המעות. מג"א ה)ואע"ג דהמעות מותר להוציאם כדאיתא בס"ז, מ"מ צריך שקדושת ביהכנ"ס תחול על 

ספר תורה לקרות בה לו : ודוקא בדרך שמורידן מקדשתן, אבל מתר להשאיל אפרמ"א. והוסיף הכח(

, אפילו משל רבים גווני מותר( )דוקא כשהשואל או השוכר קורא בס"ת ובביהכנ"ס בעשרה, עול"ת. והמג"א כתב שבכל

ט יכולים למחות אפילו למכרו, וכן עיקר. )ומיהו אף המיעוט יכולין למחות, אא"כ יש שם ממונים. וי"א שאין המיעוליחיד 

 .מג"א כט(

פ ז' טובי העיר במעמד אנשי שאם בנו בית הכנסת חדשה וסתרו הישנה ע" סימן לג() משאת בנימיןכתב ב

ה שירצו, דלא גרע מהעיר, פקעה הקדושה מהישנה וחלה על החדשה ורשאים לשנות הישנה לכל 

עשות בהן דבר חול, שאין כאן לממתנה. אבל בלאו הכי אין כח אפילו ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר 

ת כנסת מיוחדת מכל שאר שקדושת בי )ס"ק כז( מגן אברהםקדושתה עליהן. והוסיף הדבר אחר שתחול 

דוג' שנתרמה לבית הכנסת הקדושות, מכך שמעיקרה היא מיועדת לדברים שבקדושה, בשונה ממנורה ל

 קדושה.שאין היא קדושה בעצמותה, ולכן א"א שתפקע הקדושה בכדי מפני כבוד ה

 סעיף יב':

 חזקה על בית הכנסת 

 אדם שום שאין בית הכנסת, שאם הייתה לראובן ושמעון ירושת חזקה על (קח' )ב"ק פ"ח סי מרדכיה כתב

לאחד מעשירי העיר. והשיב  וכעת ראובן רוצה למכור את חלקו זולתם. הכנסת בבית דבר לבנות רשאי

צוה אלא לאיש הספציפי הזה שאינו יכול, שהרי הקהל לא נתנו כח על אותה מ דנראה (קלט' )סי מהר"ם

בנו  -'תחתיו מבניו'  ו פ"ה אות ב(צ)תורת כהנים פרשת ולזרעו, אבל לא למכור לאחרים. וראייתו מדאמרינן 

ו לאחר בלא רשות הקהל קודם לכל אדם, ודוקא כאשר ממלא מקום אבותיו. כ"ש שאינו רשאי למכר

 .(:עו ג"ח ו"כ נתיב במישרים ירוחם ינו)הובא ברב

 למכור יכול אינו, וזרעו אהו אם כי נ"בהכ לבנות יוכל שלא הקהל עם תנאי לו שיש : מישו"עכתב ה

 .לאחר זכותו

כתב שנראה ללמוד מהטעם שהביא המרדכי שדין זה אינו אלא כשהקהל כבדו את אחד  )ס"ק יא(ט"ז ה

 שבו זכות לכל קנאו זו, זכות הקהל מן אחד קנה אם מהקהל בזה, כמו שממנים את הכה"ג בחינם. אבל

 הקנו דהכי דאדעתא כמוהו שהגון למי אלא בזה אפילו ימכור שלא הוא ברור מ"ומ דעלמא. קנין ככל

ערוך השולחן ועוד. ועיין ב (. סימן קמז אות יד)ס"ק קיד כה"ח )ס"ק עו( מ"בה. והסכימו לדבריו הז זכות לו
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שכתב שבמקור הדברים משמע שירשו, ומדוע הוצרך הט"ז להעמיד דווקא כשכיבדוהו  )סעיף לד(

 הקהל?!.

 סעיף יג':

 מכירת דברי קודש לצורך פדיון שבויים 

 :(א"הי עניים מתנות מהל' ח")פ ם"רמבה כתב

 אבנים קנו, המעות בו ןמוציאי מצוה דבר להן ובא הכנסת בית לבנין מעות שגבו העיר "אנשי

 ואת וגדרום האבנים את ושהביא פי על אף, שבויים לפדיון אלא מצוה לדבר ימכרום לא וקורות

 לא וגמרו בנו אם אבל, דבלב שבויים לפדיון הכל מוכרין לבנין הכל והתקינו ופסלום הקורות

 הצבור" מן לפדיונן יגבו אלא הכנסת בית את ימכרו

ואיך כתב הרמב"ם  יבה,ת לקנות הכנסת תמה על דבריו, הרי מהמשנה משמע שמותר למכור בית ב"יה

 היא. בדיעבד דמתניתין כרודמ סובר הוא וכתב דשמא שבויים? שאין מוכרים לשום מצוה חוץ מלפדיון

 לא, וקורות אבנים קנו; עותהמ בה מוציאין, מצוה דבר להם ובא נ"בהכ לבנין מעות : גבושו"עכתב ה

 ופסלום הקורות ואת וםוגדר האבנים שהביאו פי על אף; שבוים לפדיון אלא, מצוה לדבר ימכרום

 אלא נ"בהכ ימכרו לא, וגמרו נוב אם אבל, בלבד שבוים לפדיון הכל מוכרים, נ"בהכ לבנין הכל והתקינו

 .הצבור מן לפדיון יגבו

מותר למכור את בית הכנסת  שמהדין )שם סק"ב( ט"זוה )יו"ד רנב סק"א( ש"ךה )ס"ק לג( מגן אברהםהכתבו 

 לצורך פדיון שבויים גם אם סיימו לבנותו, אך לא יעשו כן לכתחילה. 

ת גביית המעות. ואע"ג אשמסתימת הדברים משמע שבכל דבר מצוה מותר לשנות  )ס"ק עז(מ"ב כתב ה

דהכא מיירי  )סק"ל( ברהםא מגןשבסעיף ה' למדנו שמשנים את המעות רק לקדושה חמורה יותר, כתב ה

דושה קלה, ואפילו לחולין. ע"י שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר שמותר להוציא את המעות אף לק

לקחו המעות אלא מיירי ש העמיד אף שלא ע"י שבעת טובי העיר במעמד אנשי העיר, )ס"ק יב( ט"זוה

 בדרך הלואה ואח"כ יחזירו מעות אחרים לבית הכנסת. 

 סעיף יד':

 נדר לבניית בית הכנסת 

בנות עליה בית הכנסת, ולאחר על ראובן שאמר שקרקע זו הוא נותן ל (תתכא' )מגילה פ"ג סי מרדכיה כתב

, וראובן טוען שלא נתן את להם הגויים לבנותה, אומרים הקהל שיבנו שם בית תלמודזמן שלא נתנו 

אובן לא יכול לחזור בו שהרי ר שודאי (רמ' סי' ב שער ם"למהר תשובות שערי) מהר"םה הקרקע ע"ד כן. והשיב

תה העיר פשוט שבני העיר נעשה נדר מזמן שאמר קרקע זו לבית הכנסת. ואם ראובן לא היה דר באו

 בלא לשנות רשאים יר אינםשאים לשנות את ייעוד הקרקע אפילו לדבר הרשות. ואם ראובן מבני הער

 במתא בדורו אשי כרב עיר ברח שם יש אא"כ דכולהו, אדעתא דאיתיהיב כיון וצווח עומד הוא אם דעתו

זור בו שנעשה כנדר, ואם אינם אתי. ומ"מ ראובן ג"כ אינו יכול לח דידיה אדעתא דאתי מה דכל מחסיא

 יכולים כעת לבנות בית הכנסת ימתינו לזמן אחר. 
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 עובדי רצו ולא, נ"בהכ עליה תלבנו נותן אני זו קרקע: שאמר הביא דברי המרדכי להלכה: ראובן שו"עה

 לא דהכי אדעתא: אומר אובןור, ת"לת בית עליו לבנות אומרים והקהל, נ"בהכ לבנות להניחן כוכבים

לה: אפילו לדבר הרשות,  מג"א)שנותה ל יכולים היו שם דר היה לא ראובן ואם; ביה הדר ראובן מצי לא, נדרי

 כ"אא, וצווח עומד הוא אם הלשנות רשאים אינם, העיר אותה מבני הוא ואם, דאדעתא דידהו יהבי מעיקרא(

ה טובי העיר דינם כחבר עיר : ושבערמ"אוהוסיף ה. אתי דידיה אדעתא דאתי מאן דכל, עיר חבר שם יש

 .פה: ר"ל במעמד הקהל( מ"ב)

 חתם סופרדר בטעות, כתב הבטעם הדבר ששינוי הקרקע לצורך אחר כנגד כוונת הנודר אינו חשוב לנ

ילו ם לשנות את בית הכנסת אפשכיון ששבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר יכולי )ח"ו סי' ט ד"ה ונלע"ד(

ה על דעתם לפי מה שמותר לדבר הרשות, א"כ כשנותן קרקע כדי לבנות עליה בית כנסת, בהכרח נתנ

א אקדיש' אין כאן נדר בטעות, ללהם לעשות ע"פ דין תורה, וכל שלא אמר 'ואם לא יבנו את בית הכנסת 

 .)ס"ק פב( מ"בוכן עולה מדברי ה לפי שהקדיש ע"ד רצון הקהל.

 סעיף טו':

  הרוצה לאסור חלקו בבית הכנסתאחד מהקהל 

 חלקו לאסור יכול אדם שאין ודור חכמי וכל ד"ראבה הורה :(כה אות נ"בהכ דיני) חיים ארחות בספר כתוב

את טעם התקנה,  סעיף טו() לבושוביאר ה. איסור איסורו אין אסר ואם הספרים מן ולא הכנסת מבית

 דאין עליו אסורה נ"ביהכ כל יהא וממילא עליו חלקו דאל"כ כל אחד שיהיה לו דבר מה עם חברו יאסור

 ברירה.

מגן ביאר הו .כלום אינו ,אסר ואם; מהספרים ולא נ"מבהכ חלקו לאסור יכול אדם : איןשו"עכתב ה

 . שאינו יכול לאסור מצד התקנה, אבל מדינא יכול לאסור )ס"ק לח( אברהם

ה מקום קבוע, אלא שבית היה לאדם זדין זה תקף דווקא כשלא  שלכאורה )ד"ה אין( באור הלכהכתב ה

 להוריש זכות בו לו ויש נ"הכבבי קבוע מקום קונה אחד שכל המנהג הכנסת היה משותף לכולם, אבל לפי

 גווני בכל פוסקים שלהרבה ת()נדרים מו: ד"ה בית הכנס מאיריב מצא כ"אח. זה שייך דלא אפשר ולמכור

 שכתבנו.  כמו נוטה דעתו אך לאסור, יכול אינו

חד מבקש לזכות בחלקו לעד, כתב שיתכן ויש לחלק בין בית כנסת שעומד לעד וכל א )שם( מגן אברהםה

 שלו כאינו והוי הקהל טובי וןרצ כפי להוציאה ועומד ובין תיבה או כל מטלטלין שמוותר עליהם בדעתו

 עליהם.  לאסור

 סעיף טז':

 אין אדם יכול לאסור על חברו את ביהכנ"ס 

 מריבה לו ויש הכנסת לבית ובית שהשאיל איש ,בתקנותיו גרשום ר"ה בשם )שם( חיים עוד כתב האורחות

 ד.כאח הקהל לכל אותו יאסור כן אם אלא לאסרה רשאי שאינו מהקהל אחד עם

)לאו דווקא, דאי עבר ואסר יכול  אינו, מהקהל אחד עם מריבה לו ויש נ"לבהכ ביתו שהשאיל : מישו"עכתב ה

. כאחד הקהל לכל יאסרנה כ"אא לאסרה ס"ק קל ועוד( כה"חד"ה אינו.  ביה"לאסור, אלא שאינו רשאי לעשות כן. 
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 בידו יהא למחות שירצה זמן שכל מתחלה התנה אם אבל, סתם תחלה שהשאיל ודוקא :רמ"אוהוסיף ה

 ם"מהר) שירצה במי למחות בידו הרשות, לביתו ליכנס הניחם אלא בפירוש להם השאיל שלא או, למחות

 .(ה"פ סימן פאדווה

סור עליו, כבר קמצא. אבל כתב שנראה שטעם הדבר הוא שחששו לבזיון אותו אדם שיא )ס"ק פח( מ"בה

כתב שכשיאסור  "ת התשב"ץ סימן ז()בסוף שו המשולש חוטאם יאסור על כולם יחדיו ליכא כיסופא. ובשו"ת 

)שם. הביאו יתפלל לבד. ולכן כתב  ויקימו בית כנסת אחר כדי להתפלל בו, אבל היחיד על כל הציבור ילכו

אין בית הכנסת אחר, מה שאם יש בית הכנסת נוספת באותה העיר יכול לאוסרה, דבשלמא כש רעק"א(

)ד"ה  באור הלכהסת אחרת. היש לאותו יחיד לעשות, שישאר בלי תפילה בציבור. משא"כ כשיש בית כנ

 הביאו, וכתב שלפי הטעם שהביא במ"ב אין דינו מוכרח. לאסרה(

ל כאחד, אבל אם השאיל שדווקא כשהשאיל סתם יכול לאסור על כל הקה )ס"ק לט( מגן אברהםכתב ה

של המשאיל כל זמן שהשאילו  לזמן אינו ברור שיכול לאסור על כל הקהל, דשאלה ליומא ממכר, ואינו

 .)ע"פ מחצה"ש(

שדווקא אם השאילם כדי  ן קצז()שו"ת סימ מהרי"ט צהלוןכתב בשם  א בביה"ל ד"ה מי()סק"ל. הובהאליה רבה 

 ין זה בכלל. שיהיה בית כנסת גמור, אבל אם השאיל להם ביתו שיבואו להתפלל שם, א

 סעיף יז':

 חזקה על בית הכנסת 

הצבור רשאים  יןמים רבים, אי ית הכנסתמי שהיה בביתו ב :שו"עוכ"פ ה ג("קי )סימן קולון י"מהר כתב

 לבנות רוצים אם אבל לשנות, יחיד אחר אינם רשאים של לבית שדווקא לבושוכתב ה לשנותו בבית אחר.

 .)ס"ק צג( מ"בהביאו ה שלום. דרכי משום בזה ואין רשאים קבוע נ"ביהכ

שאפילו במקום  )גיטין ס:(ירוב כתב שטעם הלכה זו מפני החשד, שהרי מצינו לגבי ע )סק"מ( מגן אברהםה

ני ביתו אינם מהוגנים. וכן שיש קצת טעם לשנותו אין משנים מפני החשד, וגם כאן אפשר שיאמרו שב

. ובשו"ת )מהרי"ק שם(כר פסיעות משום שיכול לומר שאין רצונו לילך לבית כנסת מרוחק, אע"פ שיש לו ש

ם יש חזקה במצוות, ותמה על שלו כתב שאפילו במקום שאין חשד ואין מפני דרכי )תנינא סימן יב( רעק"א

 המהר"י קולון. 

 אצלו היה אם ה"ה ה, אלאגמור נ"את היה בביתו ביהכ דוקא דלאו נראה )ד"ה נראה( באור הלכהכתב ה

 חצרות עירובי מדין נובע זה דין מקור דהא הכי, דינא נמי בכפרים שמצוי כמו רבים ימים קבוע מנין

 בזה. גם ה"וה שלום דרכי מפני חכמים דחששו

הציבור רוצים להתפלל משאם רק מקצת  )מים עמוקים ח"ב סימן ע. הביאו המג"א ס"ק מא( מהראנ"חכתב ה

, והוסיף )ס"ק צא( "במוכ"כ הבמקום אחר רשאים, כיון שמקצתם נשארים להתפלל בבית הראשון. 

ובית, אינם ים בכל בית שחבורה שהיו לומדים בבית אחד כמה שנים ואח"כ רוצים ללמוד שני חדש

 יכולים לשנות.
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 חזקה בשאר מצוות 

צוה אין מעבירין ממנו, אם לא , דה"ה מי שזכה באיזה עניין של כבוד או של מ)שם( מהראנ"חעוד כתב ה

לו בדבר הבא מזמן לזמן קאתי. בהיות איזו טענה למערער. ולאו דוקא בדברים הנוהגים תדיר, אלא אפי

 .)ס"ק צב( מ"בהביאו ה ם הארץ.מעבירין מהמוחזק אפילו הוא ע ואפילו בא ת"ח לזכות באיזה מצוה אין

 למחות יכולין הראשון בני אין מחל הראשון כתב שאם ד( -ג )לר"מ הלברשטט סימן מרדכי מאמרובשו"ת 

 שהחזיק כתב שמי )ב, סט( ץ"יעב שאלתאביהם. וב מות אחר להם שיהיה בנדוניתם להם נתן שאביהם לפי

 מעבירין אין בו מיחו ולא חציו שנה תמיד נר בהדלקת שזכה ומי, זכה פעם אחת אפילו צבור י"עפ במצוה

 מעט ושלח ידו ומטה בהדלקה קשהחזי מי ז("שפ' )סי ז"רדבה בשם )אות ז(וכתב בברכי יוסף  הימנו. אותו

 כנסת הגדולה בתשובת ןועיי ששלח. מה שיקבלו וצריך חזקתו הפסיד לא לאחר ההדלקה ונתנו שמן

 זמן. קצת עשאה אם ו"קו בה זוכה הוא מקומו ממלא ובנו שנים כמה במצוה שהחזיק שמי ז("כ' )סי

 חזקה על קבורה 

 שבאו באחרים למחות ליןיכו אין מתים לקבור שהחזיקו שאנשים )סימן נג( שמואל משפטיכתב בשו"ת 

 ליתן דצריך ל"נ לכך וניםממ חבורות שיש ובמדינתינו לזכות, רוצה אחד כל המצוה שבעשיית לקבור

שאין רשאים  )ס"ק לד( אליה רבה. ואפילו ת"ח שמת, כתב ה)ס"ק צב( מ"בכמנהגם. וכ"פ ה להחברה

פטר הגאון בעל עוללות תלמידיו להפסיד לחברה קדישא את זכותם להתעסק בו, והביא מעשה שכשנ

יתעסקו בו החברה קדישא, אפרים בקשו תלמידיו להתעסק בטהרתו, וטענו שראוי הדבר יותר מאשר ש

רך זה, ת עיסקיהם לצואושאלו את בעל השל"ה ופסק שהקברנים המתעסקים בכך כל השנה ומבטלים 

)ח"ז  אומר ביעיוכ"כ בשו"ת  זכותם קודמת להתעסק עם הצדיק, אא"כ יוותרו מרצונם הטוב לתלמידיו.

 .סימן כג אות ג בהע'(

 סעיף יח':

 בעלות על כלי קודש שניתנו לביהכנ"ס 

 בחגים הכנסת לבית תמיד להביאם שנהגו כסף של הקדש דכלי קסא( )סימן מהר"י קולוןעוד כתב 

 שישארו כלים אותם לתפוס ליםיכו שהקהל שם עוד וכתב ולמכרם. לחולין להוציאם יכולים אין ומועדות

 המקדיש. מיתת אחר ההקדש בחזקת

 יכולים אין, בחגים הכנסת לבית תמיד להביא שנהגו כסף של הקודש שכלי 25שאומר מי : יששו"עכתב ה

 .המקדיש מיתת אחר הקדש בחזקת שישארו לתפשם יכולים והקהל, ולמכרם לחולין להוציא

 אין לחולין להוציאם נהגמ יש דאפילו קסא ענף ד' וח'( )שורש ק"מהריבשם ה )ס"ק מג( מגן אברהםכתב ה

עליהם. וביאר  התנו וכאל הוו כ"וא בעליהם ברשות שנשארים פשוט המנהג ועכשיו, אחריו לילך

דמ"מ  )ס"ק צה( מ"בהוסיף הוהמחצה"ש שהמג"א אינו חולק על מהרי"ק אלא שבזמנו המנהג היה שונה. 

 מהרש"לת כך סובר היותר טוב להתנות בהדיא בשעת הבאה דהוא רק בתורת שאלה בעלמא. ובאמ

 . )סימן טו(

                                                   
יש חולקים בזה, אלא כן דרכו של השו"ע עיין בכה"ח ס"ק קנא שמה שכתב השו"ע דין זה בשם 'יש מי שאומר' אינו משום ש 25

 ביא כן בשם יש מי שאומר.ד, ולא נמצא כן בשאר הפוסקים, מבהרבה מקומות שבמקום שמוצא הלכה בשם פוסק אח
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כשאדם נודב חפץ דעתו ליתן שהמנהג השתנה, ו )או"ח סי' מג( יעקב חלקתכתב בשו"ת  ינו:המנהג בזמנ

 כה"חם ירד מנכסיו, וכ"כ אאותו לחלוטין לרשות הקדש, ולא עולה על דעתו שיהיה ברשותו למוכרו 

ישאר ברשותו, עושה תנאי ששהמנהג עכשיו ברוב המקומות שהנותן חפץ לבית הכנסת ורוצה  )ס"ק קנג(

ם שאין מנהג, על הנותן להביא שבמקו )סעיף מג( וך השולחןערבשטר עם הגבאים, והכל לפי תנאו. ועיין ב

 ראיה.

 סעיף יט':

 צוואה על ירושת כלים 

 עדים עליו ואין כלים יששהקד בו כתוב אדם מיתת אחר כתב נמצא שאם )שם( מהר"י קולוןה עוד כתב

 ך.ונמל להקדיש כתב שמא אמרינן ולא הקדש הוי הכי אפילו לקהל מסרו ולא

 ולא עדים עליו ואין, יםכל שהקדיש כתוב כתב אדם מיתת אחר נמצא שאם שאומר מי : יששו"עכתב ה

 . הקדש הוי ה"אפ, לקהל מסרו

 סעיף כ':

 המקדיש ס"ת לבית הכנסת 

 בו, להחזיק יכולים הציבור יןא ראובן, של אבותיו של שהיה שאם ס"ת הוחזק )סימן ע( מהר"י קולוןכתב 

כנסת עד שבעליו יקחו אותו. שיקראו בו הרבים ושיהא מונח בבית השנתרם כדי  ת"בס חזקה שייך דלא

  הם. בעדות עיםנוג כי ואפילו אם חלק מהקהל העידו שהס"ת של הציבור, אין הם נאמנים

 .בו להחזיק יכולים הצבור אין, ראובן של אבותיו של שהיה שהוחזק שס"ת שאומר מי : יששו"עכתב ה

באחד שנתן ס"ת להיכל לפני כמה שנים והיו עליה מעילים  טו( )סימן מהרש"לכתב בשם ה )ס"ק טו(ט"ז ה

של הקדש הציבור, וכך היה הס"ת כמה שנים בפני המקדיש ושום אדם לא שמע אותו אומר שס"ת זה 

שלו הוא ולא נתנו לחלוטין, אך הספר נקרא על שמו משום שכך היה מנהג העשירים שכל אחד קונה 

מכיר את ספרו. וכתב רש"ל שאם לאחר מכן התורם רוצה לקחת את הספר ספר ונותנה להיכל, וכל אחד 

לעצמו, אינו יכול לעשות כך אם אין לו ראיה, דחזקה שהוא הקדיש ממש והמוציא מחברו עליו הראיה. 

שער ולכן בנ"א המתנדבים ס"ת היו מתנים ברבים שאינה הקדש לחלוטין, ומי שלא התנה הפסיד. עיין ב

 )ס"ק לב( אליה רבהו )סק"ג( מטה יהודהב אךהט"ז משמע שרש"ל חולק על השו"ע. שמ )אות פא( הציון

 השאילה רק לחלוטין, אלא הניחה כתבו שגם כאן מדובר על מקרה שאנו יודעים בבירור שבתחילה לא

 להקדש, החליטה כבר מסתמא רב זמן שהניחה כיון אמרינן דלא ואשמועינן רבים, בה שיקראו נ"לבהכ

כתב שכיום הנתינה חשובה  )ס"ק כב( מגן אברהםוה לעולם. אקדשה דמסתמא אמרינן סתם בהניחה אבל

 )ס"ק צט( מ"בכאילו התנו מתחילה בפירוש שלא תחול קדושת רבים עליהם. ומכח דברים אלו הסיק ה

וכ"כ  לחלוטין. נותנה שאין בהדיא להתנות טוב בודאי לכתחלה מ"ומ בדיעבד, בזה להחמיר שלכו"ע אין

, והוסיף שבעת שאדם מכניס ס"ת לבית כנסת נכון שיאמר בפירוש )ח"ז יו"ד סימן כה( אומר יביע בשו"ת

שאינו מקדישו לציבור אלא רק מפקידו לבית הכנסת כדי לזכות את הציבור, כך שבעת שירצה יוכל 

ת להוציאו משם. והוסיף, שנכון לעשות תנאי זה גם משום שכל זמן שהס"ת נמצא בבעלותו מקיים מצו

 .)עיין לקמן(כתיבת ס"ת, אך אם יקדישו לציבור יש פוסקים הסוברים שמפסיד את המצוה 
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 ש"ךונה מכלי כסף. כתב הבטעם דברי הט"ז שבס"ת הרגילות היא להקדיש ולהשאיר בבית הכנסת, בש

כתיבת ס"ת הוא כדי להניחו  שבזמנים אלו עיקר )סימן נא(בשם שו"ת שארית ישראל  )יו"ד סי' רנט סק"ו(

ן ראוי להניח ס"ת בכל מקום, בבית הכנסת שהרבים יקראו בו, וגם מחמת שקדושת ס"ת גדולה מאוד, אי

סף אין המנהג להניחם בבית וממילא מכך שהניחו בבית הכנסת אין מכך ראיה שהקדישו, משא"כ כלי כ

ביאם לבית הכנסת בשעת א היה מניחם שם, אלא היה מהכנסת, ואם לא היה מקדישם לבית הכנסת ל

שאין לומר שלאחר  נב ענף א( )ח"א סי' אגרות משההצורך ואח"כ לוקחם לביתו. טעם נוסף כתב בשו"ת 

ד מצוה זו בידים ע"י שיתן שטרח הבעלים והוציא מממונו כדי לקיים מצות עשה של כתיבת ס"ת, יאב

יים בסנהדרין כא: שהנותן ס"ת ות ליו"ד סי' ער ס"א כתב בשם התורת ח)שהרי רעק"א בהגהאת ס"ת לבית הכנסת 

דע הבעלים דין זה, נחשב , והוסיף האג"מ שאפילו אם לא יבמתנה גמורה לבית הכנסת מבטל בכך מצוה זו(

 הדבר כהקדש בטעות. 

"ת של יחיד א ס"ת, וקראו בסכתב שאם היה ישוב לל )סימן קפב. הביאו המג"א ס"ק מה( זאב בנימיןבשו"ת 

. אין זו חזקה משום שאין עמו ולאחר מכן קנו הציבור שני ס"ת, והיחיד טוען שיקראו דוקא בס"ת שלו

 אחר. ת"בס שבת בכל יקראו אלא דיחיד ת"ס כבוד למעט אין מ"ומ טענה,

 סעיף כא':

 שימוש בדברים של הדיוט לצורך קדושה 

 הדיוט בהם שנשתמש ליםמעי לקנות שאין (ג' סי )מנחות פ"ג הביא בשם האגודה (ד"קי סימן) ל"מהריה

. 'וכו עצים אף הדיוט הןב נשתמש שלא מזבח מה :(קטז זבחים) מדדרשינן ליה ויליף קדושה, לתשמיש

 .רשב"ץנכון. וכ"כ ה מנהג זה אינו ישנים, מבגדים ופרוכת מפות ואע"ג שמנהג העולם לעשות

 . קדושה לתשמיש, הדיוט בהם שנשתמש מעילים לקנות : איןשו"עכתב ה

ן התיר לעשות מדבר ישן כיס כתב שבתשמישי מצוה מותר, ולכ )הגהות ב"י ס"ק טו( שיירי כנסת הגדולהב

)קמז  פרי מגדיםמזה. אך ה כתב שאפילו את הטלית עצמה מותר לעשות )קמז סק"ד(אליה רבה לטלית. וה

)קמז ית. והמגן אברהם שות טלכתב שאם השתמשו בו תשמיש מגונה, כגון מכנסים אין לע א"א סק"ה(

ג"א בשם מהרי"ל שאף פרוכת דתשמיש דתשמיש מותר. והביא המ )יו"ד רפב ס"ק יג( ט"זהביא בשם ה סק"ה(

 )ח"ג סימן יג סוף אות ד( אומר עיביובשו"ת  )קמז, יא( ערוך השולחןאסור, ופרוכת הוי תשמיש דתשמיש. וב

 ועוד פסקו להקל כדעת הט"ז הנ"ל. 

 מהאתנן ודוקא; ת"ס או נ"בהכ ןכגו, מצוה של דבר כלב מחיר או זונה מאתנן לעשות אסור: ףהוסי רמ"אה

, ערוה איסור אלא, זונה קרימ ולא; מצוה דבר בהן לקנות מותר, באתנן מעות לה נתנו אם אבל, עצמה

 .(א"ח ג"נ ירוחם רבנו) מהן לקבל מותר, דבר שמקדישות הקדשות הפנויות אלו אבל

 עמה פסק ואפילו לה שיתן המ כל על חל אתנן הוסיף כמה פרטים באיסור אתנן: איסור קה()ס"ק  מ"בה

 דוקא הוא אתנן ודין נן.אסורים, שאת כולם נתן בתורת את כולם הרבה לה ונותן בשכרה אחד טלה

 שבשעת כיון מותר עמה השהתנ אתננה לה נתן כ"ואח עליה בא אבל עליה בא כ"ואח אתנן לה כשנתן

 האשה אם אבל להנואפת אףהנו כשנתן דוקא הוא אתנן דאיסור גם. האתנן זה לה קנוי היה לא ביאה

 האתנן. אסור עמו לשכב לזכר האתנן נתן ואם האתנן מותר לו נתנה
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 סעיף כב':

 אדם שהיה רגיל במצוה מסוימת 

מסויימת כגון גלילה, יל במצוה אם היה אדם רג (רט' סי ק"ד) מהר"םבשם ה (תקלג' ב"ב פ"ג סי) מרדכיה כתב

 בשעה אם המצוה. את לו חזירושי ורוצה העשיר כ"ואח לאחר, המצוה הקהל ונתנו עוני או אונס ואירעו

 בה חפץ ואעפ"כ לא לשנה דינרים עשרה לתת שמעון היה יכול השניה ת"ס ליששכר הקהל שנתנו

 ואפילו לגביה, אחיל לידאחו זכותו את שמעון איבד הרי ליששכר אותה לתת הקהל שאר עם ונתרצה

 כיון זכותו שמעון מכר ן,שמעו ערער שלא חזקה עדי נתרצה וגם יש הוא שגם אם יש עדים עדים בלא

 ועתה שמעון ביד סיפק היה לא ליששכר שניתנה בשעה אם אבל טענה. עמה שיש חזקה טוען שיששכר

 ר"ילמצותו, כדברי  שחוזר נראה כבתחלה דינרים עשרה וליתן במצותו ולזכות לחזור רוצה בידו שיש

 מחמת שעבר לפרנס ב שהוא נ"מתחתיו, שכת אחר ומינו גדול לכהן קרי לגבי אירע (הלכה ה"ד. )יגביומא 

  האונס. כשיעבור לעבודתו חוזר דראשון תחתיו אחר ומינו האונס

 המצוה הקהל ונתנו עוני או סאונ ואירעו, גלילה כגון, מצוה בשום רגיל שהוא : אדםשו"עעפ"ז כתב ה

 ביד ספוק היה לשני וההמצ הקהל שנתנו בשעה אם, המצוה לו שיחזירו ורצה העשיר כ"ואח, לאחר

ו דוקא נתרצה בפירוש, אלא כל קיד: לא מ"ב)ונתרצה , בה חפץ ולא שנה בכל נותן שהיה מה לתת הראשון

 לשני כשנתנו אם אבל; ותוזכ איבד, לאחר לתת הקהל שאר עם הוא שספוק בידו ולא חפץ ליתן, אבד זכותו(

 מה וליתן ולחזור במצותו ותלזכ רוצה בידו שיש ועתה, נותן שהיה מה לתת סיפק הראשון ביד היה לא

 .למצותו חוזר, תחלה נותן שהיה

 ח,"לת ה"מע אפילו נותולש שאין )מים עמוקים ח"ב סימן ע( מהראנ"חכתב בשם ה )ס"ק מט( מגן אברהםה

 )ב"ב סי' תקלג( מרדכיב שמעומ משנין. אין לשנותו שלא טענה יש אם ה"ואפ למערער טענה שיש לא אם

. )מכות יג.(ברוצח  דאשכחןכ לשררותו חוזר אינו בשוגג אפילו שעשה עבירה מחמת משררותו עבר דאם

 מסתפק בזה דאפשר דדוקא ברוצח. אליה רבהוה

כל שהחזיק זמן רב ושתקו ולא  כתב שאפילו לא הרשוהו בפירוש, אלא )ד, יא. הביאו המ"ב ס"ק קיב(רדב"ז ה

 מיחו הוי חזקה.

שאר דיני חזקה במצוות התבארו לעיל סעיף יז.



 

 
 

דיני תשמישי קדושה ונרות בית  -סימן קנ"ד 
 הכנסת
 ובו ט"ו סעיפים

 סעיף א':

 קדושת מקומות שמתפללים בהם באקראי 

 )כו.(לה שנינו במגי

 בר מנחם רבי דברי זו: ןיוחנ רבי אמר חנה בר בר רבה אמר. עיר של רחובה שמכרו העיר "בני

 מאי יוסי בר מנחם יורב. קדושה משום בו אין הרחוב: אומרים חכמים אבל, סתומתאה יוסי

 בעלמא" קראיא ההוא: ורבנן -. ובמעמדות בתעניות בו מתפללין והעם הואיל -? טעמיה

; עראי שהוא מפני קדושה וםמש בה אין, בתעניות בה שמתפללין פי על אף, עיר של : רחבהשו"עכתב ה

 .קדושה שום בהם אין, באקראי להתפלל בהם שמתקבצים וחצרות בתים וכן

ים הסמוכים לבית הכנסת כיון צידד להחמיר בחצרות או חדר )יו"ד ח"ב סימן ד. הובא לקמן( מהרי"טבשו"ת 

ועוד. ולכן חדרים  )סק"א( כה"ח ()ס"ז ערוה"ש, )סק"ג( מ"בשמתפללים בהם תדיר כל זמן שנדחקים. וכ"פ ה

, נחשבים למקומות הסמוכים לבית הכנסת ורגילים להתפלל שם כשאין מקום בתוך בית הכנסת

 יר לנהוג בהם קדושה כמו בביהכנ"ס.שמתפללים בהם בקביעות, ויש להחמ

 קדושת עזרת הנשים 

וחצרות שאין  מבתים דיפיע לא שלנו שעזרות )יו"ד ח"ב סימן ד( מהרי"טבשם ה )סק"א(כתב המגן אברהם 

 מ"בקדש. וכתב ה נעשו יםנדחק שהם זמן כל בהם תדיר שמתפללין כיון בהם קדושה. אך הוסיף דשמא

דושת בית כנסת עליו קירות גדולות שהדרך להתפלל שם בעזרה בקביעות, פשוט דכל ישבע )סק"ג(

בית  שסביב ואיצטבא פרדסו שגם גן עוד כתב המהרי"ט .)ובשער הציון סק"ג התפלא על הפמ"ג שהסתפק בזה(

 להשתמש שלא להחמיר יש ההיכל נגד פתוח היה ואם קדושה, בה אין לביהכנ"ס שפתוח הכנסת, אע"פ

 בהן.

ראש  יש בה קדושה. ובספרואסר לשחוט בעזרת הנשים, ומשמע דס"ל ש )סי' קנא א"א סק"א( פרי מגדיםה

 )סעיף ז( לחןערוך השוגם ב כתב שיש להחמיר בעזרת הנשים כמו בבית הכנסת עצמה. )מגילה כח:( יוסף

 ומשיב שואל"ת ת הכנסת. ובשוכתבו שיש לעזרת נשים קדושת בי )ח"א סי' קיח אות א( יצחק מנחתובשו"ת 

. נשים מאחר שהנשים מתפללות שם, ואף הן חייבות בתפילהכתב שיש קדושה בעזרת ה כד(-)ח"ב סימן כב

 רבים מהפוסקים.  ועוד ה, כא() הלוי שבט, )י, טו( יביע אומר, )אות א( כה"ח, )ויקרא, יא( בא"ח וכ"כ

)או"ח סימן  קרן לדודה. אולם בשו"ת כתב שבעזרת הנשים אין כלל קדוש )כלל פו סעיף טו( חכמת אדםה אך

צידד שאם עזרת הנשים נבנית ע"ג היציע שמעל בית הכנסת, ונמצא שכל העזרת נשים בתוך חלל  לג(

 בית הכנסת, לדברי הכל קדושתה כדין קדושת בית הכנסת.
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יש בה ש הל' בית הכנסת סימן יט() משנת יוסף, כתב בואם לומדים שם תורה או מתקיימים שם מניני תפילה

 קדושת ביהכ"נ וביהמד"ר לכל דבר וענין.

 סעיף ב':

 השוכרים בית להתפלל בו 

תוגרמה, משום שהמלכות  תבמלכו החצרות תוך בהם מתפללין שאנו שבתי כנסיות חביב בן י"מהר כתב

 דירתנו וכל היא בעלמא קראידא אינה מסכימה להזמין מקום קבוע לתפילה, דינן כרחובה של עיר משום

  קדושה. הםב ואין שנה או חודש בשכירות עראי דרך הכל ובטירותם ובחצריהם בבתיהם

ע"פ  )סק"ד( מ"בדבר כתב ההבטעם  .הכנסת בית דין לו אין, בו ומתפללין בית : השוכריםשו"עכתב ה

וד, א"כ אינו אלא עראי ואין עהלבוש דכיון שבכלות זמן השכירות יש ביד בעל הבית שלא להשכיר להם 

יאות עליה דיבר מהר"י בן שרק במצ אליה רבהלמד מדברי ה )ד"ה השוכרים(בבאור הלכה  אך בו קדושה.

 יתודע חרמ או היום כי חביב שהיו מטמינים עצמם בתחתיים להתפלל, ובכה"ג ודאי חשוב לעראי,

מכורה להם ולכן בודאי יש הזמן. משא"כ בשכירות רגילה שבזמן השכירות הרי היא כ באמצע ויתבטל

 ט"המהרי כתב חביב בן י"רלדינא, משום שגם במציאות דמה נכון שכן באור הלכהקדושה. וכתב הבה 

 בגלוי בשוכר פ"עכ כ"וא ת,השכירו של הזמן משך כל להחמיר בזה חוכך והוא זה דבר ליה ברירא שלא

 בזה. להקל אין בודאי הארץ כל כדרך

 לענין קדושה לבית זה איןש שאף כו( סימן )בעי חיי או"ח כנסת הגדולה השערי תשובה הביא בשם תשובת

 המלך ברשות נעשה שאם כתב ו(מ' )סי הלוי י"מהרוב בזיון. מנהג בהם לנהוג יכולים אין מ"מ מכירה,

כתב בשם הכנה"ג שבית המדרש  ()אות ב ברכי יוסףוב קדושה. דין בו יש חזקה אלא בו להם שאין י"אעפ

אולי כיון שנעשה קבע גמור שאינו יודע טעמו, ו )סק"ה( מ"בקדושה. וכתב ה משום בו יש אף בלא זה

רי כנה"ג מבואר שרק להתפלל וללמוד בו כדרך בית המדרש, לא מקרי עראי. ובאמת שבמקור דב

ה שלא יבנו בתי כנסת ללא בשכירות בית הכנסת לתפילה בלבד אין בו קדושה, מפני שהמלכות מקפיד

דושה, אבל אם שכרו בית זה אקראי בעלמא ואין בו קקבלת רשות, ולכן אם נעשה שלא ברשות הרי 

וכ"כ  אם נבנה ללא רשות. מדרש שע"ז אין המלכות מקפידה שלא לבנות ללא רשות, יש בו קדושה גם

 .)אות טו( כה"ח

 סעיף ג':

 דיני תשמישי קדושה 

 )כו:(שנינו במגילה 

, לולב, סוכה: מצוה תשמישי הן ואלו. נגנזין - קדושה תשמישי, נזרקין - מצוה תשמישי: רבנן "תנו

, תורה ספר של ותיק, ומזוזות תפילין, ספרים דלוסקמי: קדושה תשמישי הן ואלו. ציצית, שופר

, הוא דתשמיש תשמיש כורסיא האי אמינא הוה מריש: רבא אמר. ורצועותיהן תפילין של ונרתיק

ואסור. , הוא קדושה תשמיש: אמינא, [בלא מפה]תורה  ספר עלויה דמותבי דחזינא כיון. ושרי

 ומנחי ליה דעייפי דחזינא כיון, הוא דתשמיש תשמיש פריסא האי אמינא הוה מריש: רבא ואמר
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, דחומשי [כמין דלוסקמי]זבילי  הני: רבא ואמר. ..ואסור, הוא קדושה תשמיש: אמינא עלויה סיפרא

 לכבוד לאו הני: תימאד מהו -! פשיטא -. ונגנזין, נינהו קדושה תשמיש - דספרי [ארגזים]וקמטרי 

 לן" משמע קא, עבידי בעלמא לנטורי, עבידן

 וצריך .(א"ה ד"פ מגילה) בירושלמי משמע שאם התנה, הכל לפי תנאו, וכן (תתכ' שם סי) מרדכיה כתב

 ואפילו להנאתו, ליוע להשען אסור כן לא שאם ת"לס תשמיש שהוא כורסיא על הזה בזמן להתנות

 ויש תורה. במטפחת פרס לא אבל ספר במטפחת תורה גוללין הכא כדמשמע עליו להניח אסור ספרים

 דתשמיש. תשמיש והוי פחתמט בלא ת"ס עליו לתת רגילין שאין הזה בזמן לכורסיא היתר קצת למצוא

 יתנה. לא אם למנוע יש עצמה מטפחת משום מיהו

)משמע שהדל"ת והיו"ד שבקשר ילין תפ ורצועות, ומזוזות ספרים של תיק: כגון, קדושה : תשמישישו"עכתב ה

 חומש או ת"ס בו שנותנין זוארג, הרצועה אינן אותיות גמורות, שהרי חשובות לתשמישי קדושה בלבד. ט"ז סק"ב(

ן זה מצוי, לפעמים המטפחת נשמטת )בלא מטפחת, לפעמים. מג"א סק"ו. ואף שבזמנינו אית "ס עליו שנותנין וכסא

 . לגנזן צריךו קדושה בהן יש, ההיכל לפני שתולין ווילון, ח(והשולחן משמש לס"ת. שעה"צ 

חת"ס: ]אותו על הארץ  הסביר שהוילון יש בו קדושה משום שלפעמים מניחים )סק"ז( מגן אברהםה

שמניחים הס"ת עליו, דאל"כ  כתב שנראה דקביעות היה לזה )סק"ג( ט"זומניחים הס"ת עליו. וה [הארון

י לא הוה תשמיש קדושה אלא הו"ל תשמיש בעלמא, ואין בו קדושת ארון. אבל האידנא דלא נהגינן הכ

 תשמיש דתשמיש. 

)ד"ה , כתב הבאור הלכה לעניין אם מועיל שז' טובי העיר יפקיעו מהם את קדושת תשמיש הקדושה

 אכןמישי קדושה מינייהו. דלא מהני שום עצה להפקיע תש )סי' קנג ס"ק יד( ברהםמגן אבשם ה תשמישי(

גם בתשמישי קדושה טובי משמע ש )פ"י מהל' ס"ת(העיר שמדברי הרמב"ם  )סי' קנג א"א יד( פרי מגדיםה

ביה"ל בשם הרמב"ן שהטעם ההעיר יכולים להוציאה לחולין עכ"פ אם מתכוון לעילוי בדמיה. והביא 

שפוסקים מלעשות בהן  הפקיע הקדושה מתשמישי מצוה, משום שהרי בסופו של דבר לאחרשמועיל ל

באור תשמישי קדושה. וכתב ההמצוה נזרקים, ולכן קדושתה אינה כ"כ חמורה. אך כל זה אינו שייך ב

שום שכל הנודר נודר משטעם הרמב"ם הוא משום שכח טובי העיר שמועיל בבית הכנסת הוא הלכה 

תב הביה"ל שקשה להקל נגד ככמו הקדש על תנאי דמהני, וכן משמע במאירי. ולמסקנה על דעתם והוי 

שדעת הרמב"ם והשו"ע  הרבה מהפוסקים שא"א להוריד תשמישי קדושה מקדושתן בכל גווני, אע"פ

 להקל. )יו"ד סי' רפב(

ומונח על )לכבוד  שנעשית וא, לפעמים בעצמו הקדושה דבר בהן שמניחין הדבר ודוקא: רמ"אוהוסיף ה

 אותו אבל, הספרים של םהקרשי שעל המכסה כגון דבר שבקדושה, משא"כ וילון. מג"א סק"ח, והעול"ת חולק(

 כיוצא וכל, דתשמיש שתשמי דהוי, תשמיש מיקרי לא, הקרשים שעל מכסה אותו לשמור שהוא מכסה

 . בזה
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: ויש אומרים דלא מקרי ארון הקדש אלא אם הוא כמין ארגז, שאינו עשוי רק לכבוד רמ"אעוד כתב ה26

התורה, אבל ארון הבנוי בחומה הנעשה לשמירה, לא מקרי תשמישי קדושה, וכל שכן אם הספרים 

 . אסור)מרדכי והגהות אשרי(, דמתר ליטלן משם ג: דלא מקרי תשמיש דידיה אלא מזיק דידיה( מג"א)מתקלקלים בו 

 .(ומרדכי ן"ר ירוחם, רבינו) הכבוד מפני, רגלים במי ת"ס של מטפחת לכבס

נתבלו ואין ראויין עוד שדוקא תשמיש קדושה עצמה אף לאחר ש )הביאו המ"ב סק"ו( פרי מגדיםכתב ה

בל דבר המשמש לתשמיש אלתשמיש אסור לזרקן וצריך לגנזן, וגם אסור להשתמש בהם שום תשמיש. 

אף בעודן קיימין. עוד  הקדושה, והוא הנקרא תשמיש דתשמיש, אין בו קדושה ומותר להשתמש בהן

ש בקדושה בלי הפסק, אע"פ מיש קדושה הוא דוקא דבר הנוגע ממ, שהגדרת תש)הביאו המ"ב ס"ק יד(כתב 

אינו נוגע ממש, כמו טסי כסף שאין כ"כ לכבוד רק קצת שמירה כמו ארגז. וכן אם נעשה לכבוד אע"פ ש

ושה הוי. משא"כ פרוכת תשמישי קד ,ומכסה על הקרשים, הואיל ומונח על הקדושה אע"פ שיש הפסק

ולמנהגנ הספרדים  קדושה.ה, מ"מ הוי כמחיצה ואין מונח כלל על שלנו אע"ג דדבר יקר וכבוד הוא

שאין לתיבה דין  )אות כב( חכה"שעושים תיק מעץ לס"ת ולא מוציאים אותו משם גם בעת הקריאה, כתב 

. ולדעתם ה"ה למפה אות ה( )ח"ח סימן יז אומר יביעתשמיש קדושה אלא תשמיש דתשמיש. וכ"כ בשו"ת 

 לה דין של תשמיש קדושה. הפרוסה על התיבה, שאין

 אבלשיב תשמיש דתשמיש. אם נעשה לשמירה בלבד, אפילו נוגע בגוף הקדושה ח פרי מגדיםולדעת ה

ע"פ שנעשה לשמירה, אשכל שנוגע ממש בגוף הקדושה  גר"אהביא בשם ה )ד"ה ודוקא(הבאור הלכה 

 חשיב תשמיש דקדושה.

ות המיוחדות לשים בהם שתיב ר"י בן הרא"ש: כתב השיורי ברכה בשם תשובת קדושת ספריית ספרים

שאף שבארגז  )סק"ט( מ"בהספרים הכרוכים בניר או עור וכד', מקרי התיבה תשמיש דתשמיש. וכתב 

יש קדושה, אפשר דארגז שנותנים בו ס"ת קי"ל שאפילו אם הס"ת מונח בנרתיק הארגז חשוב כתשמ

בעלמא. ואף אם יש בספריה  וי רק לשמירהשאני, שעשוי לכבוד הספר תורה, משא"כ באלו התיבות שעש

שו של הארון הוא להנחת ספרים דכיון שרוב שימו שיורי ברכהקונטרסים וחוברות שאינם כרוכים, כתב ה

 כרוכים, אין הוא נחשב אלא לתשמיש דתשמיש.

 סעיף ד':

 מטפחות ספרים שבלו 

 )כו:(שנינו במגילה 

 "וזו היא גניזתן תכריכין למת מצוהאמר מר זוטרא מטפחות ספרים שבלו עושין אותן "

 צוה וזו היא גניזתן.מ: מטפחות ספר תורה שבלו, יכולים לעשות מהם תכריכין למת שו"עכתב ה

משום שצרכיו מוטלים על הציבור.  מאיריבטעם הדבר שמותר לעשות מהם תכריכין למת מצוה, כתב ה

בזה משום הורדה בקדושה, כיון שאדם  שהתירו לעשות כן ולא חששו שיש )ו, י( סופר חתםוכתב בשו"ת 

וממילא תכריכיו חשובים כתשמישי קדושה.  )מו"ק כה.(מישראל שמת חשוב כס"ת שנשרף, כמובא בגמ' 

                                                   
 תר שייך לכאן.יש לציין שבדפוסי השו"ע, הגהת הרמ"א הנ"ל מובאת בסעיף א. ובאמת שלענ"ד יו 26
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ועוד, שהרי הוא מת מצוה שאין לו תכריכין כדי צורכו. אבל בחיי חיותו של אדם, אינו רשאי להשתמש 

 הצדיקים בחייהם. בתשמישי קדושה, כיון שהקב"ה לא מיחד את שמו על 

 סעיף ה':

 ספר תורה שבלה 

 עוד שנינו שם:

 בר אחא רב אמר הלכות השונ ואפילו חכם תלמיד אצל אותו גונזין שבלה תורה ספר רבא "ואמר

 רבים" ימים יעמדו למען חרש בכלי ונתתם שנאמר: חרס ובכלי יעקב

 מה ועל ובברייתות. ותבמשני אלא ובגמרא בתלמוד חכמים תלמידי שימש לא אפילו כלומר י"רשופ

 לקיימו. שאפשר כמה תקנה לו עושין אותו שגונזין פ"דאע (הני ה"ד: ח) ן"רה כתב חרס ובכלי שאמרו

רס וגונזין אותו בקבר תלמיד , מניחין אותו בכלי ח)וה"ה ספרים. מג"א ט(: ספר תורה שבלה שו"עכתב ה

 חכם, אפילו אינו אלא שונה הלכות ולא שמש תלמידי חכמים. 

. שלא יבואו לידי בזיון. פרי מגדים( )אע"ג שכוונתושאסור לשורפן  )סימן מג. הביאו המג"א סק"ט( באר שבעכתב ה

לה' אלוהיכם. וכ"כ הרמב"ם  שה"ה בכל תשמישי קדושה, דהוי בכלל לא תעשון כן מגן אברהםוהוסיף ה

 שהמאבד כתבי הקודש עובר בלאו. )ספר המצוות, לא תעשה סימן סה(

שלא ראה  פרי מגדיםהשמשמע שהוא חובה, ולא בקרקע. אך כתב  )ד"ה וגונזין( באור הלכהכתב ה

ים ס"ת לצד ת"ח, אלא באחת נהג ירושלים שאין קוברשמ )פל"ג סי' ג( גשר החייםשנוהגים כן. וכתב ב

פר האשכול שדין זה אינו כתב בשם ס )ח"א סי' נג אות ט( מרחשתהמערות בקרבת בית הקברות. ובשו"ת 

 קברות.האלא מחמת כבוד החכם, ולפיכך אם אין שם ת"ח יש לגונזו בפנ"ע בבית 

הביא  )עמ' רלב(נזי הקודש שמלי, בספר גלעניין ספרים הנעשים בזמנינו בדפוס חשמלי או בצילום ח

)שם  גרי"ש אלישיבבת הבתשו אךשמצדד שיש קדושה בספרי קודש הנדפסים.  גרש"ז אוירבךתשובת ה

 מצדד שאינם צריכים גניזה, אלא שאין להשליכם לאשפה. עמ' רלו(

 יצחק מנחתה, צידד בשו"ת ועיתונים שלא נועדו בעיקרם לדברי תורה, אלא שמובאים בהם דברי תור

 )גנזי הקודש עמ' קנד והערה ו(ש"א גרישחייבים גניזה ואסור לאבדם. וה )ח"א סימן יז אות טו. וסימן יח אות ב(

שפה. אך אם יודע שיש בהם דברי הורה, שמי שאינו יודע שיש בעיתון דברי תורה יכול להקל ולזורקו לא

 גר"ש וואזנרליו ברכה. ודעת הד"ת תבוא עתורה עליו לגונזו, והמחמיר לגנוז כל עיתון מחשש שיש בו 

בהם קדושה, לפי שלא נועדו  שד"ת המובאים בעיתונים כסיפורי דברים בעלמא אין )שם עמ' רנג שאלה ג(

קית וכד', אולם ד"ת המודפסים שללמד תורה את הקוראים, ומ"מ יש לזרקם שלא בדרך בזיון, כגון בתוך 

שאין  השדה מערכת הכ"ף כלל יב( )פאתשדי חמד א דדינא, כתב הומעיקר כמדורים מיוחדים טעונים גניזה.

 בהם לצרכי חול. להדפיס ד"ת בעיתון כשידוע שחלק מהעיתונים יזרקו לאשפה או שישתמשו

)הליכות שלמה תפילה,  שז"אגרותויות המודבקים ע"ג מוצרים שונים הכתובות בנוסח של הלכה, דעת ה

מצעותן הלכה אלא לאפרושי , לפי שאין כוונת המדפיס ללמד באשאינן טעונות גניזה (72פ"כ סוף הע' 

 מאיסורא בלבד.
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 סעיף ו':

 עשיית כסא מתיבה לס"ת 

 עוד שנינו שם:

 פריסא האי רבא ואמר סירא כורסייא שרי זוטרתי תיבה מיעבדה דאירפט תיבותא האי רבא "ואמר

 אסיר" לחומשין שרי לספרי פריסא למיעבדיה דבלה

לין בה הפרוכת בעצים כתב שאין להחליף את הכלונסאות שתו )ח"ב סימן רכה( הדשן תרומתבשו"ת 

בוש, רק לסימן שלא יטעו. היום, משום שאינן לא לנוי ולא למל לחובת לקריאה ת"הס שמסמנים בהם

 נם פחותים מספסליםואע"פ שאותו עץ הוא תשמיש דתשמיש, מ"מ יש להם קדושת בית כנסת שאי

 שאין קרוי מגילה סי' תתכב() מרדכימי שיש בהם קדושת בית כנסת. כתב השמפורש בירושל וקתדראות

 הוא לשמירה -החומה  יןבבנ העשוי אבל לשמירה, ולא ולכבוד ארגז כמין שעשוי אלא הקודש ארון

  ת, ואין בו משום תשמיש קדושה."ס לכבוד ולא עשוי

קטנה, וכן מותר לעשות  גדולה: אין עושין מתיבה כסא לס"ת. אבל מותר לעשות מתיבה שו"עכתב ה

ות מוילון גדול וילון קטן, מכסא גדול כסא קטן, אבל אסור לעשות ממנו שרפרף לכסא. וכן מתר לעש

: ופרכת שאנחנו רמ"אוסיף האו לעשות ממנו כיס לספר תורה. אבל לעשות ממנו כיס לחומש אסור. וה

ונסאות שבו תולין הפרכת, ומכל . וכן הכלתולין בפני הארון אין לו קדושת ארון, רק קדושת בית הכנסת

 דושים כמו הם.קמקום אסור לעשות מהן העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום, שאינן 

 הנחת יריעות פסולות ושאר ספרים בארון הקודש 

ורדה מקדושה אם מניחים נראה דאין קרוי ה מהרש"לבשם ה )ס"ס קנג. הביאו המג"א ס"ק יד(כתב הב"ח 

ו מניחים תמיד יריעות פסולות בארון אצל ס"ת, שהרי עדיין בקדושתו קיים. תדע, שהרי אנשאר ספרים 

ת ממנו אם יכול להניח בתוכו בתוך ארון הקודש וה"ה חומשים ושאר ספרים. אך צ"ע כשהוציאו את הס"

שנראה פשוט  ב"חא. וכתב השאר ספרים, האם כעת כשאין בו ס"ת איכא הורדה מקדושה לפי שעה או ל

ן לימא לן דמנהג ותיקין הוא. אסור אפילו לפי שעה, ואפילו להניחן אצל ס"ת נראה שאין להקל, דמאש

אפשר שמותר דלב בי"ד מתנה כתב שאסור להניח בתוכו יריעות פסולים, ו )סימן תתקלד( ספר חסידיםוב

 עליהם. 

"ת, אבל אם עושין שקדושת הארון היא רק כשעושין אותו שיהיה קבוע לעולם בו ס )סק"ז( ט"זכתב ה

קודש כראוי,  טן עד שירחיב ה' גבולם לארוןאותו לזמן מסויים כגון בהרבה מקומות שעושין ארון ק

נראה דלאחר שנעשה ארון שני לקביעות נתבטלה הקדושה של הראשון, דומיא דבית הכנסת 

ות מקדושה שהשכירוהו לזמן. והוסיף הט"ז דלולי דמסתפינא אמינא מילתא חדתא, שכל האיסור לעש

גדולה קדושה קלה, הוא רק בזמן שראוי לקדושה הגדולה, אבל אם כעת אינה ראויה אלא לקדושה 

הקלה, עדיף טפי שיעשו את הקדושה הקלה ממה שתהיה פנויה ותגנז. והביא ראיה לכך מס"ת שבלה 

משמע  )מגילה כו:(כתב שהרי בגמ'  פרי מגדיםה אך. )סעיף ד(שעושים ממנו תכריכין למת וזו היא גניזתו 

בראשון לציון  גר"ח בן עטר)והשאסור לעשות מתיבותא דאירפט כסא, אע"ג שאינה ראויה לדבר גדול מזה 

 )אות כג(חלק בזה על הט"ז. ולכן כתב בשער הציון  בכור שור, וגם השם כתב להוכיח איפכא מדברי הגמ' הנ"ל(
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"כ לחלוק ע"ד הט"ז הללו, שמבואר בפוסקים כתב ג )אות ב( בית מאירשלא העתיק דברי הט"ז הללו. וה

שאפילו גליון ס"ת שבלה אמרו שיגנז ואל יכתוב עליה קדושה קלה  )רמב"ם תפילין ה, א. ושו"ע יו"ד סימן רצ(

יביע דהיינו מזוזה. וראיית הט"ז מתכריכי המת, הלא תבריה בצידו, שנאמר שם וזהו גניזתו. ובשו"ת 

האריך ליישב את הקושיות על הט"ז, והעלה לבסוף שהמיקל לסמוך ע"ד  ()ח"ח סימן יט אות ה והלאה אומר

 הט"ז יש לו ע"מ שיסמוך, ובפרט שעיקר דין מעלין בקודש ואין מורידין אינו אלא מדרבנן.

"ת פסולים, מ"מ אין להניח סתוך הארון קודש שאף שנוהגים להניח ב )ח"ב פמ"ב סס"א( אור לציוןכתב ה

ון שהדרך היא להניח חומשים כתב, שכי )סי' קנג אות ט( כה"חפר הפטרות. אמנם שם ספרים אחרים כגון ס

ת כן גם בזמן שהס"ת אינו ושאר ספרים בארון הקודש, נעשה כאילו התנו ע"כ מתחילה, ומורת לעשו

כתב שרק  ימן קסו(סתשנ"ג -ש"נת )שו"ת הרה"ר גר"מ אליהו. וה)ג, יא( דעת יחוהמונח שם. וכ"כ בשו"ת 

הוקדש ע"ד זה. ובשו"ת ששנהגו להניח בארון הקודש ספרים רשאים להמשיך במנהגם כיון קהילות 

ארון הקודש גם במותר להניח  כתב דמכיון שהס"ת מונח תמיד בנרתיק, )ח"ח סימן יט אות יד( אומר יביע

 טלית ותפילין, שופר וכו'.

האם אדם שבנה ארון קודש  כתב שמצא בשם ר"י בן הרא"ש שנשאל )אות ב. הובא בשע"ת יא( שיורי ברכהב

ם אחד שמותר, והביא ראיה חדש לס"ת שלו, יכול לשים בארון הישן גמרות וספרים אחרים, וכתב חכ

א לאו הכי מותר. אך כתב שאין להצניע תרומה אצל כתבי הקודש משום פסידא, ה )יד.(מהגמ' בשבת 

וד, דשמא קדושת התרומה נמצא ג"כ במקומה ובקדושתה קיימא. ועשאין זו ראיה, כיון ששם הס"ת 

רים שהרי מורידין הארון כקדושת הספר, אבל הכא כשאין הס"ת נמצא שם אסור להניח שם ספרים אח

סולים בארון קודש מצד קדושת התיר להניח ס"ת פ )מהדו"ק או"ח סימן ט( ביהודה נודעמקדושתו. ובשו"ת 

 למכשול ויקראו בס"ת הפסול. הארון, אך אסר שמא יבואו

לא להניח פרוכת מסיבה שהארון דאין יכולים לשנות ש )א, כו( זרע אמתבשם ה )אות ג(כתב המחזיק ברכה 

כתב  )ו, ט( יחוה דעתו"ת בש גם מבהיק. משום שהפרוכת לשם צניעות, וכן כדרך כיסוי כלי הקודש.

ם לשנות המנהג וצריכים לפרוס וכת אין רשאישאפילו אם ארוך הקודש מפואר ביותר, ויפה יותר ללא פר

 דילה הפרוכת לכם', עליו פרוכת, שפריסת הפרוכת אינה לנוי בלבד אלא כדוגמת המשכו 'והב

 שימושים אחרים בספרים 

כדי להגביהו שיהא נוח לו  שאסור ליקח ספר ולהניחו תחת ספר אחר )יו"ד סימן רפב ס"ק יג( ט"זכתב ה

כתב  )כאן. ס"ק יד( מגן אברהםה ךאמונח הספר כבר אז מונח להניח השני ע"ג.  לראות לעיין בתוכו, אא"כ

 חיי אדםוד ממנו, וכ"פ השמותר, דמה לי מונח כאן ומה לי שמביא ממקום אחר. וכ"ש כשעושה ללמ

 . [קת זאתהמ"ב בסימן שטו סק"ל הביא ג"כ מחלו]. )ס"ק לא( מ"בוה )כלל לא סעיף מח(

שאם החמה זורחת ולא יכול ללמוד מותר להניח ספר אחד להיות לצל,  תתקד()סימן  ספר חסידיםכתב ב

)אליה רבה: שלא נכתבו שלא יניח קונטרסים בספר  )סימן תתקז(אבל שלא לצורך אסור ליהנות בו. עוד כתב 

שגם  )סימן שו( לשמה תורה, ולא יכתוב חשבונותיו בספר, ולא ינסה בו הקולמוס. והעיר בשו"ת בהם ד"ת(

ם חלקים העומדים לכתיבת חידושי תורה אין להניח בתוך הספרים, שיש לחוש שישתמש בהם לצורך דפי

 )ח"ד סימן עב ד"ה ולכן( משה אגרותבשו"ת  אולםדברי חול, ונמצא שהשתמש בספרי הקודש לצורכי חול. 
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)ח"ב  מהרש"גכתב שבאופן זה שהכינם לכתוב עליהם ביאורים בספר, אין איסור להניחם שם. ובשו"ת 

צידד להקל כשמניח אגרת חול באקראי בספרים שלנו הנדפסים שאין בהם קדושה כ"כ,  סי' עג אות ב(

וכתב שאף אם יש לבעל נפש להחמיר בזה, אין לגעור במי שנוהג כך באקראי, כיון שאין בכך איסור 

 .27מצד הדין

שאין צריך להעירם,  תקסו(ימן )ס שלמת חייםואלו המתנמנמים על הספר תוך כדי לימודם, כתב בשו"ת 

)מסכת ספר מודו, כתב הגרח"ק כיון שכך היא דרך לימודם. ולהניח את אצילי הידיים על הספר דרך לי

ן על הספר תוך כדי הלימוד שאסור. אולם כשנשע חזו"אששמע מה תורה פ"ג ה"ט, דוכסוסטוס ד"ה לא יתננו(

 שמותר. ש פ"ג הע' כז()גנזי הקוד יץגר"נ קרלוה גרי"ש אלישיבוהדבר מסייע לו ללמוד, דעת ה

 סעיף ז':

 קדושת הבימה 

 קדושה". ומדברי משום הןב אין והבימות הלוחות מתנה רב אמר זירא' ר "אמר )לב.(שנינו במגילה 

 הכנסת. בית קדושת משום םבה יש אבל ארון קדושת משום בהם מפרש שאין שהוא נראה (יא' סי) ש"ראה

 המלך. בפרשת למלך עושין שהיו בימה י"רשופי

, אלא קדשת בית הכנסת. וכתב : הבימה, כגון בימה שהיו עושים למלך, אין בה קדושת ארוןשו"עכתב ה

 דה"ה בימה שלנו שעומד עליו האוחז הספר תורה. )ס"ק לב( מ"בה

 סעיף ח':

 תנאי על תשמישי הארון 

 )כו:(שנינו במגילה 

 ומנחי ליה דעייפי ינאדחז כיון הוא דתשמיש תשמיש פריסא האי אמינא הוה מריש רבא "ואמר

 ואסור" הוא קדושה תשמיש אמינא עלויה סיפרא

 שפורסין דהיינו הם ופירשו (מריש ה"ד) תוספותה והקשו מבפנים. הארון סביב שפורסין -פריסא  י"רשופי

 תשמיש שלנו פרוכות זה ידלפ ב"יוכתב ה .(מריש ה"ד: ח) ן"רה פירש וכן מבחוץ, הארון סביב אותו

 כילא (א"ה ד"פ מגילה) ירושלמיב דאמרינן ואע"ג ת,"ס תחת אותו מניחין אין לעולם שהרי נינהו דתשמיש

 כדאמר עילויה ת"ס ומניחין יהל דעייפי נוהגים שהיו מה לפי דהיינו למימר איכא כארונא, ארונא דעל

 לא. הכי נהגינן דלא לדידן אבל רבא

וכל להנות ממנו. וגם בתיבה להניח עליה ס"ת, צריך להתנות שי שכשעושים תיבה (יא ס"סו) ש"ראכתב ה

שכיום  ב"יתשמיש. והוסיף הד תשמיש והוי מטפחת אלא ת"ס עליו לתת רגילין שלנו מותר, כיון שאין

ב כהתנו מתחילה על כך, וגם שנוהגים להניח ספרים אחרים וסידורים ע"ג בגד הפרוס על התיבה, חשו

 .)סימן רעג( ןתרומת הדשלב בי"ד מתנה עליהם. וכ"כ בשו"ת אם לא התנו בפירוש י"ל ד

                                                   
חותו של הרא"ש כתב, שאין לעשות שבספר חסידים להר"מ הכהן בו א )ח"ב סימן רט"ז סוף אות א(בשו"ת עולת יצחק  27

 הכניס בהם פתקי כתביך ועניינך.מהספרים ארגז ל
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שרק אם הספר מונח על התיבה ממש כגון מכסה שעושים לספרים  (ב"סוע כא ד"ח' ב )נתיב ירוחם רבינוכתב 

 שעל האחר המכסה אותו לשמור העשוי המכסה אותו על הקרשים שעל הספרים חשוב כתשמיש, אבל

 דתשמיש. תשמיש שהוא נראה הספר

בו שאר תשמיש, אפילו  : הארון וכל מה שעושים לספר תורה, מועיל בו תנאי להשתמששו"עכתב ה

טפחות של ספרים ושלחן שבבית מ: ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי קדשה, כגון: רמ"אדחול. והוסיף ה

שמע שאם )פמ"ג: מאפשר ליזהר  הכנסת ומעילים של ספר תורה, וכתבו הטעם משום דכיון שנהגו כן, ואי

קרא, כדי שלא יבואו בני אדם , לב בית דין מתנה עליהם מעיכול ליזהר, אין אומרים דלב בי"ד מתנה עליהם(

 . )תה"ד(לידי תקלה, ואע"ג דלא התנו כאילו התנו דמי 

להגזברים כשקונין, להתנות  דייק מלשון תה"ד שראוי לכל אדם כשמנדב דבר או )ס"ק טו( מגן אברהםה

ותו תשמיש קדושה, אבל אהשתמש בהם. והיינו דוקא אם עשו התנאי בתחילת עשיית שיהיו רשאים ל

 ועוד. ג(ל)ס"ק  מ"בה )ס"ק טז( מג"אאם התנה לאחר מכן אין התנאי מועיל, כ"כ ה

שלא ראוי להניחם על  ק יקרא()ביצח גרש"ז אוירבךולהניח על הבימה דברי חול ככובעים וכד', דעת ה

 .)ח"ב פמ"ה תשובה סב( ציוןל אורהבימה, וכ"כ בשו"ת 

 סעיף ט':

 העברת מטפחות מספר לספר 

 לקנות כדי ישן ת"ה למכור סשהגמ' לא פשטה את הספק האם מותר לכתחיל (אין ה"ד: מגילה ח) ן"רה כתב

שגם הרי"ף סתם שבכל כה"ג  לחומרא, וכתב רבותי בה ונקטי לעילויא, דליכא כיון אסור או חדש בו

 וכתב אחר. ת"ס של חותבמטפ זה ת"שאסור לגלול ס בגמרא דמוכח עוד וכתב עדיף לנקוט לחומרא.

 שעל וספר ספר כל הםב להשתמש מותר הכנסת בבית מטפחות ומניחין ת"ס שמתנדבין שאלו א"רשבה

 ונשתמש נעשה ספר אותו עתד שעל כיון מקדישים כ"ואח בביתם שמניחים אלו אבל הוקדשו, כולן דעת

שלפי מ"ש בסימן קנ"ג  ביתהבדק עילויא. והוסיף ב בעינן דהא אחר ת"בס להניחו אסור ספר אותו בו

"כ מקדישים מותר להכניסו בס"ת דבעיין נקטינן לקולא ולא בעינן עילויא, אפילו המניחים בבתיהם ואח

 אחר.

השתמש בהן כל ספר וספר, : המתנדבים ספר תורה ומניחים מטפחות בבית הכנסת, מותר לשו"עכתב ה

אותו ספר נעשה ונשתמש בו  ת כן הוקדשו. אבל המניחים בביתם ואח"כ מקדישין, כיון שעל דעתשלדע

כן נוהגין עכשיו, משום לב בית : ורמ"אאותו ספר, אסור להניחו בספר תורה אחר, ויש מתירים. והעיר ה

 דין מתנה עליהם לנהוג כך.

 סעיף י':

 הנחת עטרות ס"ת בראש הקורא 

וכתב  בתחלה'. עליו התנו לכך אומר אני ליה אמר' וכו לגולבא אזיל ירמיה 'רבי (ג, א) שנינו בירושלמי

 שאני מותר שהוא התורה בסיום הקורא בראש ת"ס עטרות שמשימים לאלה ראיה דמכאן )שם( ר"ןה

חתנים הוא משום שהחתנים באים  בראשי עטרות לשום שאסר האי רבנוו בתחלה, עליו התנו לכך אומר

 ספרים, וא"א להתנות על תשמישי קדושה שישתמש בהם הדיוט לצורך עצמו. בעטרות לעטר את עצמם
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לה, אין מוחין בידם. אבל : הנוהגים להניח עטרות ספר תורה בראש הקורא, בסיום התפישו"עכתב ה

 המניחים אותם בראשי חתנים דעלמא, מוחין בידם.

ניחו בראשי חתנים העטרה שי דמשמע שאם התנו בהדיא בשעת עשיית )ס"ק טז( מגן אברהםכתב ה

נו תשמיש קדושה אין אדם דעלמא שרי. שהרי הטעם שאסור ליתן בראשי חתנים הוא משום דכיון שאי

 .)ס"ק מב( מ"בוה אליה רבהמתנה ע"ז, הא אם התנה שרי. וכ"פ ה

 סעיף יא':

 נרות שעוה של הע"ז 

 מכרן או ונתנן הגלח וכיבן זרה הלעבוד שנתנום מהגוים שעוה נרות (ד"ע קנז ח"ג ח )נתיב ירוחם רבינו כתב

 דמאיסי. משום כנסתה בבית להדליקן שאסור רבותינו כתבו להדיוט שמותרין פי על אף לישראל

ו מכרן לישראל, אסור להדליקם א: נרות שעוה שנתנם גוי לעובדי אלילים, וכבן שמשן ונתנם שו"עכתב ה

ם שנתן שעוה או נר לבית מומר עובד כוכבי : אע"פ שמותרים להדיוט.רמ"אבבית הכנסת. והוסיף ה

 .)פסקי מהרי"ו סימן סז(הכנסת אסור להדליקו 

ראל, מותר אף לגבוה, דלא כתב שאם לא הודלקו מעולם ומכרן שמשן ליש )סימן מב( סופר חתםובשו"ת 

משמע שאף  )ח"ז מסעי א( עולם תהליכו. ומדברי ה)ס"ק מד( מ"בהביאו ה חל עלייהו שם נוי עכו"ם מעולם.

מדברי  אולםם בבית הכנסת. אם עדיין לא הודלקו הנרות אך הוכנסו לבית העבודה זרה, אין להדליק

 משמע שאין בכך איסור. )אות פד( כה"ח

 

בית עצמו לעולם. ודעת הלהקל והטעם, כי לא נעבד  )א, פא(בשם הרא"ם  )ס"ק יז( מגן אברהםכתב ה

שכמדומה שהעולם נוהגים  )ס"ק מה( מ"בנוטה להחמיר לעשות בית הכנסת קבוע. וכתב ה אליה רבהה

ם את אליליהם, אבל אם כתב שכל ההיתר אינו אלא כשלא הניחו ש )ד"ה נרות( באור הלכהלהקל. וב

הדיוט, א"כ אף לאחר לעכו"ם ואסור בהנאה אף  מעמידין שם אליליהן, דחל על הבית שם משמשי

בית תפלה לא היה שלהם שהוצאו מהבית דהותר להדיוט מטעם ביטול, מ"מ למצוה אסור. ורק אם ה

אסור הבית לשאין בכוחם  אלא היה שכור להם, אפשר שיש לצדד להקל אף באופן שהע"ז בתוך הבית,

אליליהם, וגם לא נבנה  ל כשלא הכניסו לשםסמך ע"ד המ"ב להק )ט, לו( הלוי שבטלעולם. בשו"ת 

 מתחילה לשם הע"ז, והוסיף שיעשו קצת שינויים בתוכו.

 )סק"ט( ט"זו שרי. וכ"כ הכתב שאם נתן המומר כסף כדי שיכתבו ס"ת בשמ )סימן תרפז( ספר חסידיםב

 .)אות לז( ורההלכה ברלגבי גוי שנתן שעוה או נר לבית הכנסת שמקבלים ממנו. וכ"פ ב

 ף יב':סעי

 עכבר שנמצא בשמן ביהכנ"ס 

 :)א, ח(נאמר במלאכי 

וכי תגשון עור לזבח אין רע וכי תגישו פסח וחלה אין רע הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא "

 "פניך אמר יקוק צבאות
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 בשמן ם נמצא עכברשא גאוןבשם  (:קלט כט אות ה"ח טו )נתיב רבנו ירוחםו )חולין לו: ד"ה גרסינן( ר"ןה וכתב

 שכן וכל באכילה ומותר תחרו שמן הוא אם בשישים לו משערין בשמן נימוח השרץ אם הכנסת, בית של

ואם אינו מעבירו  שים.ש בעי ולא באכילה אפילו ומותר במסננת מעבירו צונן השמן ואם להדלקה,

"ד )תוה"א ברשב"א . וכ"כ הבמסננת כשם שאסור באכילה כך אסור בהדלקה, ולמד זאת מהפסוק במלאכי

 .ש"א יד:(

)אא"כ יש ליקו בבית הכנסת : עכבר שנמצא בשמן של בית הכנסת, אם הוא מאוס, אסור להדשו"עכתב ה

 .ס"ק מט( סק"י. והלכו"ע ח"א עמ' רסח. ויש האוסרים גם בכה"ג. מ"ב ט"זבו שישים לבטלו. 

בשישים כותב הר"ן יסור בטל והנה הראשונים הנ"ל דיברו על גדר של איסור אכילה, ולכן במקרה שהא

)במדבר, רבינו בחיי , מאידך. ח()סוף כלל נ אדם חכמתו )סק"י. שם סק"ד( ט"זשודאי מותר בהדלקה. וכ"כ ה

 )מלאכי א, ח(ר, שנאמר: ואף על פי שהשמן מותר באכילה פסול למאו"הגאונים כותב בשם  כח, לא(

)חנוכה  עובדיה חזון, )אות י( ר"אג, ט( )אות חדש פרי". וכ"כ ה"הקריבהו נא לפחתך", דבעינן דבר המובחר

סתמא לא נמאס, ורק באופן שידוע מעמ' פז. ומ"ש בהליכות עולם ח"א עמ' רסח הוא דוקא כשלא נמאס, שכל שיש שישים 

 שתי הדעות ולא הכריע. הביא את )שם ס"ק מט( מ"בועוד. ה שהוא מאוס נאסר להדליק בו נר של בית הכנסת(

ם שמותר באכילה אסור שאפילו במקו )כלל כב דין י( תורת חטאתכתב דמשמע ב )ס"ק יט(המגן אברהם 

כתב  )ב"ד ש"א יד, ב( תורת הביתב אךועוד.  )אות יד( כה"ח, )אות ט( חדש פרילגבוה אם הוא מאוס. וכ"פ ה

 .ד סק"ד()יו"ד סימן ק ט"זשאם הוא בענין שאסור באכילה אסור בהדלקה, וכ"פ ה

 סעיף יג':

  הנר של בית הכנסתקריאה לאור 

 בבית נר בו והדליקו הכנסת תלבי שנדרו שמן רב נטרונאי גאוןבשם  (ח"ח סוף' ג )נתיב רבנו ירוחםכתב 

 כלמתכוון ויש בזה מצוה. וה שהרי לאור הוא צרכיו, בכל בין בתלמוד בין לאורו לקרות מותר הכנסת

 איסור בהם נהגו הקדמוניםו למצותו והוקצה הואיל הכנסת בבית להדליק שלא שנהגו כתב (יז סימן) בו

 . נטרונאי רב כדברי אך העולם נהגו בזה מהן. מדליקין אין ללמוד או לכתוב ואפילו גדול,

 : נר של בית הכנסת מותר לקרות לאורו.שו"עכתב ה

ל זה דווקא בנרות שנדרו דקדק שדווקא דבר של לימוד מותר לקרות לאורו, וכ )סק"כ( מגן אברהםה

ותר להשתמש בהם תשמיש לבית הכנסת. אבל נרות שמחלקים במוצ"ש שכל אחד יקח לביתו, ודאי שמ

 חול. 

 סעיף יד':

 הדלקת נר מנר של בית הכנסת 

 הכנסת בית של מנרות דליקלה שאסור המנהגות ספר בשם (לבר ה"ד. ציצית. יב )הלכות כתב יוסף נמוקיה

 שבת של בין מצוה של נר כלו מותר. לכבותן כשצריך אבל חול, של דבר לצורך למצותן שדולקים בעוד

אך העיר . להם אחד דין חיה או סכנה בו שיש חולה לצורך בין תורה תלמוד לצורך בין חנוכה של בין

 בכך. ליזהר העולם נהגו שלא ב"יה
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ומר דהני מילי בעוד שדולקין מדליקין נר של הדיוט מנר של בית הכנסת, ויש מי שא: אין שו"עכתב ה

הר בכך, ומדליקין בהן נר שהוא : מיהו לא נהגו לזרמ"אלמצותן, אבל כשצריך לכבותן, מותר. והוסיף ה

נהגו להקל בדברים כאלו הוא שלצורך גדול, ואפשר גם כן שדעת בית דין מתנה בכך, וכן בכל הדברים 

 אי טעמא.מה

 )סימן כא( בית יהודהה בשם )אות ה(גריה מנר של בית הכנסת, כתב האשל אברהם ילעניין הדלקת ס

ממשמעות הדברים עולה כתב ש )אות כ( שערי תשובהה אךשמותר, משום דלב בית דין מתנה עליהם. 

וט שאסור, והמיקל משום שהבית יהודה מתיר. וכתב שנתן מכשול למעיינים, שאדרבה, שם כתב שפש

מלבד הנר עצמו יש קפידא דלב בי"ד מתנה עליהם אין לו ע"מ שיסמוך. ולדעת השע"ת פשוט שאסור, 

ל יאר ציי"ט אסור. אבל בבתי ר שמחמת קדושת בית הכנסת, שזה הוי כמו אכילה ושתיה, ולכן אפילו מנ

, לא מטרחינן עלייהו ללכת מדרשות שחכמים ותלמידיהם קבועים ללמוד וללמד וצריכים לעשן לפעמים

ב בי"ד מתנה. וגם זה רק בנר לבית להבעיר שם הסגריה, שיש בזה משום ביטול תורה ובכה"ג אמרינן ל

 )אות צו( כה"חו מתנדבים לזה.הולי אין דעת של יאר ציי"ט, אבל בנר שהקדישו לתפילה יש להחמיר, שא

ומרים שמדליקים אותו לכבוד דכיון שבעת הדלקתו א הורה שאין להדליק סיגריה אף מנר של יארצייט,

 בית הכנסת, נמצא שיש עליו קדושת בית הכנסת. 

 סעיף טו':

 קנו ס"ת בשותפות ואחד רוצה חלקו 

שבני כרך שקנו  ם ד"פ סי' קצה(טים סימן יח. ותשובות מהר")תשובות מיימוני לספר משפשמצא כתוב  ב"יכתב ה

קו. וכעת רוצה אחד לצאת ס"ת יחד והתנו שאם ילך אחד מהם למקום אחר, הנשארים יתנו לו את חל

מרים שאינם רוצים לתת מהכרך ושואל את חלקו לפי מה שהתייקר הספר במשך הזמן, והנשארים או

ואין להם לעשות זמן הראשון אלא כמו שנתנו תחילה. וענה בתשובה שלא ענו אלא לחלק מבורר שהיה ב

פסוק כך, משום שהס"ת נשאר שומא אחרת. ואם לשון התנאי לא היה מבורר ויש להסתפק בו, ג"כ יש ל

 במקומו, והמוציא את הכסף עליו להביא ראיה. 

ארים יתנו לו חלקו, והוקרו : בני כרך שקנו ספר תורה והתנו שאם יצא האחד מהכרך שהנששו"עכתב ה

 ין נותנין לו אלא מה שנתן בלבד.הספרים, אם יצא אחד מהן א

 )ס"ק נח( מ"בר הזול. וכ"פ השאפילו הוזלו הספרים, אין צריך לתת לו אלא כשע )סעיף טו( לבושכתב ה

תת דמים ולקחת את הספר לשאם עשה תנאי עמהם שיוכל  )ס"ק כג( מגן אברהם. וכתב ה)ס"ק קד( כה"חו

 ידו לסלקן.עמו, א"כ אין הם נחשבים עוד כמוחזקים כיון שיש ב

 :)הובאו במ"ב ס"ק נט( פרטי דינים נוספים

 ולא בו זכה ת הכנסתבי בחצר דבר שאם מצא )ריש מעילה( אגודהבשם ה כג( ק")ס אברהם מגןכתב ה

  להקדש. יד ואין יד מכח קונה דחצר להקדש, קונה כ"בה דחצר אמרינן

 הדין לשנים, עצמן לחלק הוצרכו סיבה ומחמת אחד כ"בה להם שהיה העיר בני )ב, קעא( ט"מביה כתב

 להוליכם יורשיו או הוא יכול' א שהקדישם ידועים חפצים יש אם זה, באופן יחלוקו ת"וס הקדש כלי שכל

 זכות לכלם יש כי ומעלה ג"י מבן שהם אנשים ערך לפי יחלקו ידוע שאינו ומה בתוכו. הוא אשר כ"לבה
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 ממנו בעליו שם נשתקע שאם כתב מגן אברהםוהערך.  לפי בזמן' א כל ישתמשו לחלקם א"א ואם בהם

 לנשים דגם ל"נ ועוד הרשות. לדבר לשנותו יכולים הקהל דהא כולם, בהם זכו הקדישם מי שידוע פ"אע

  מאבותיהם. הזכות שירשו הדברים בכל חלק יש וטף

 אם היהודים, המלך גירש ההשנ ובתוך גלילה כגון לשנה מצוה שקנה אחד )סימן סד( רמ"ע מפאנוה כתב

 התנה לא ואם להתנות ל"ה מ"מ הגזירה לבטל משתדלין שהיו פ"אע המלך דבר נשמע כבר קנין בשעת

 וצריך קיים והמעשה בטל נאיהת כ"דאל תנאי דיני וכל למעשה קודם תנאי בעינן וכשהתנה לשלם, צריך

  לשלם.

סי כסף וכיוצא בזה ורוצה וטהמתנדב איזה דבר לביהכ"נ כגון פרוכת  )א, תקפא(בתשובה  רשב"אכתב ה

. אך כתב רסמת העושה מצוהשגם התורה כותבת ומפ ,לכתוב שמו עליו אין הצבור יכולים לעכב עליו

דב ולכתוב שמו עליו בע"כ של דוקא אם נתרצו לקבל נדבתו אבל אין יכול להתנש )א"א כג( פרי מגדיםה

 . הצבור

גבאי צדקה ששכר פועלים לסייד או לכייד במעות צדקה אין לכתוב  (הן לסימ) אמונת שמואלהכתב 

.דדוקא מי שעושה בעצמו או מקדיש ממונו כותבין ,בביהמ"ד זאת נעשה בפקודת פלוני גבאי וכו'



 

 
 

 ברכת פירות האילן - סימן ר"ב
 ובו י"ח סעיפים

 סעיף א':

 ברכת בורא פרי העץ על פירות האילן 

 .תחלה: בורא פרי העץעל כל פירות האילן מברך ב :שו"עוכ"פ הרמב"ם וה )לה.(שנינו בברכות 

פנ"ע כדי להרבות בכבוד בשמפני חשיבות פירות העץ התקינו להם ברכה  )ד"ה פרי(באור הלכה כתב ה

ם יותר משובחים אלא כדי המקום בפרטות. ולכאורה י"ל שאין הכוונה שהתקינו ברכה מיוחדת כי ה

 פרט ופרט שברא, וכך שיבחו יותר גדול.לשבח את הקב"ה על כל 

ילה לפניה נגמרת באות אל"ף שיש לומר פרי בפ"א דגושה, ואע"פ שהמ )ט, כב( יביע אומרוכתב בשו"ת 

"י אין בהם דגש, כאן י"ל בדגש שהיא מאותיות אהו"י, ובדרך כלל אותיות בג"ד כפ"ת לאחר אותיות אהו

ושה פרי" שהאות פ"א דגושה. עפרי עושה פרי" וכן "עץ ע"פ המנחת שי והלחם ביכורים על הפסוק "עץ 

)עמ'  חזו"עוכ"כ בהאות אל"ף.  ומכיון שיש לעשות הפסק קל בין 'בורא' ל'פרי' אינו חשוב כפ"א לאחר

כתב  )ח"ב עמ' שה אות לד( ר לציוןאוה אולם. )קונטרס לאוקמי גירסא עמ' כז(בסידורו  גר"מ מאזוזוכ"כ ה קפב(

 ככל בג"ד כפ"ת לאחר אותיות אהו"י. .לומר פרי בלא דגש

 ברכת בורא פרי הגפן, וברכת יין מבושל 

  )לה.(שנינו בברכות 

 היין שעל, היין מן חוץ ץהע פרי בורא: אומר הוא האילן פירות על? הפירות על מברכין "כיצד

 ומשמח" סעיד - תרתי ביה אית חמרא: הגפן. אלא פרי בורא: אומר הוא

הביא טעם לדבר, דכיון ראבי"ה ברכה מיוחדת כיון שהיין סועד את הלב ומשמח. והא"כ, על היין תקנו 

 רכה מיוחדת.בשמקדשים ומבדילים עליו ומברכין עליו באירוסין ונישואין, תקנו לו 

  )צז.(עוד שנינו בב"ב 

 גבי על לינסך הראוי ייןה על אלא היום קידוש אומרים אין: רב אמר טוביה בר זוטרא רב "אמר

 על ואף, מגולה למעוטי לםלעו: אימא ואיבעית. רע שריחו למעוטי ... אלא?מאי למעוטי. המזבח

 פניך" הישא או ךהירצ לפחתך נא הקריבהו הכי אפילו נחמיה' כר, במסננת נןדעברי גב

כבוד לקדש ל משום שאין זה מגמ' זו עולה שיין שפסול להינסך ע"ג המזבח פסול לקידוש. טעם הפסו

קידוש, אך יין מבושל לא מוזכר להגמ' מלמדת אותנו על עוד יינות שכשרים על יין שאינו ראוי למזבח. 

 פ"ו מהל') רמב"םה יין מבושל פסול למזבח. וכ"פשמובא  פז.(-)פו: כלל בסוגיא. יש להוסיף שבגמ' במנחות

 .(איסו"מ הל' ט
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דיין אין זה אומר שכשר הוא עהיין בורא פרי הגפן, כותב שאע"פ שמברכים על  )ד"ה אין אומר( רשב"םה

 מבושל דיין עוטי יין מבושל,מכך שלא הזכירו למ להוכיח שאין )ד"ה אילימא( תוספותלקידוש. וכתבו ה

ל לקידוש, ואפילו אין מברכים בפה"ג. משום שיתכן שפשוט שיין מבושל פסו עליו ומברכין לקידוש כשר

אפשר לביא  שקלים פ"ג ה"ב( ."אהפסחים פ"י )ו התוס' שמדברי הירושלמי עליו פה"ג אלא שהכל. אך הוסיפ

)תשובות רש"י סי' שפסקו רש"י  בניגוד למה מבושל'. ביין יוצאים שאמרו כוסות ראיה, דאמר התם 'ארבע

 ידוש.והר"ר שמעיה, הסוברים שברכת יין מבושל היא שהכל וודאי פסול לק פח(

עליו  םושל כשר לקידוש ומברכיפשוט שיין מבל לא מוזכר בגמ': א. א"כ ישנם ב' דעות מדוע יין מבוש

. ב. פשוט שיין מבושל ירושלמי(הד)תוס' אליבא בפה"ג ולכן אינו מוזכר כלל, ואדרבה אשתני למעליותא 

 .)רש"י ור"ש(פסול לקידוש ומברכין עליו שהכל, מחמת שנשתנה לגריעותא 

)כמובא בברכות ? מעליותאלאשתני פסול למזבח אע"פ ש עדיין יש לברר מדוע לדעת התוס' יין מבושל

דלכו"ע מבואר  )יא, א(אחת בהקשה ממשניות בתרומות הסותרות זא"ז,  י( מן)סי רא"שה .לה. ד"ה משכחת(

ך מקשה הירושלמי בתרומות וכ מבואר שיין מבושל הוא גרוע. )ב, ו(ובשניה בישול משביח את היין. 

לאחר וא גרוע, משום שנמעט. ההן כאן בבעלים, שרק לכהן יין מבושל רץ כאן בכימהמשניות אהדדי, ות

שום שרק יינות שנפסלו מכן כותב הרא"ש שיתכן ויין מבושל כשר לקידוש אע"פ שפסול למזבח, מ

כמו שאמרו תנה מברייתו, מחמת גירעותם פסולים. וטעם הפסול לניסוך ביין מבושל הוא משום שהש

ה, משום שהיין צריך להיות תאנה פסול לנסך כיוון שהשתנתה מבריית גפן שהדלה ע"ג )יז.(בבכורות 

וג' מבכורות אינה נכונה, מעיר שהד )אות ר( הפלפולא חריפתאכמו הקרבן שלא השתנה אף פעם. אמנם 

 שנשתנה ריחה. שסיבת הפסול מפנימשום ששם מסיקה הגמ' 

, מפורש שאין מקדשין על היין צה(רסימן )אולם יש להעיר שבשו"ת הרי"ף  ,זה לעניין מתייחס אינו ף"ריה

יו הוא כותב שיש לחוש אך בסוף דברכתב כדעת הרא"ש,  )דף מז: מדפי הרי"ף( נמוקי יוסףה .המבושל

 לדעת רש"י ולא לקדש על יין מבושל.

יכך אם נתערב בו דבש פסק "אין מקדשין אלא על יין הראוי לנסך על המזבח. לפ יד(, שבת כט) רמב"םה

כטיפת החרדל בחבית גדולה אין מקדשין עליו. כך אנו מורין בכל המערב. ויש מי שמתיר  לואפיאו שאור 

לקדש עליו ואומר לא נאמר יין הראוי לנסך ע"ג המזבח אלא להוציא יין שריחו רע או מגולה או מבושל 

היוצא מהרמב"ם שיין מבושל תמיד פסול לקידוש, ומשמע שהשתנה  .שאין מקדשין על אחד מהן"

בדעת הרמב"ם שעל יין מבושל מברכים שהכל.  הל' חו"מ פ"ז ה"י() מנוח רבנובבישול לריעותא. ולכן פירש 

סובר בדעת הרמב"ם שמברכים על יין מבושל בפה"ג כיון שלא  מ"מה אולם ושכן הסכמת הגאונים.

 בדעת הרמב"ם. עולה שכך סובר )סי' רב ד"ה ורבינו ירוחם(ב"י ה גם מדברי .28הזכיר בהל' ברכות דבר זה

שיין מבושל ברכתו שהכל,  [בתשובה הנ"ל]כתב שבהגלות נגלות דעת הרי"ף  (102)ח"ג פ"ז הע'  ברכת ה'וב

י"ל כן גם בדעת הרמב"ם "דעל הרוב בחדא שיטתא אזלי", ע"ש שהאריך להוכיח מדוע עדיין יש לפסוק 

 כמרן.

                                                   
ה שאף אין מברכים עליו הגפן אלא אולם בברכת ה' ח"ג עמ' קיז' כתב, שע"פ הרמב"ם שפוסל יין מבושל לקידוש נרא 28

 שהכל.
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רוע ולכן מברכים עליו שהכל, וכן ג. יין מבושל הוא אשישנם שלוש שיטות בדין יין מבושל:  נמצא לסיכום

מברכין עליו בפה"ג, אך פסול למזבח ו. יי"מ הינו משובח ב. )רש"י, רבינו מנוח בדעת הרמב"ם(אין מקדשים עליו 

. יי"מ הינו משובח, ולכן מברכין ג. ם()מ"מ בדעת הרמב"כיוון שנשתנה מברייתו, וע"פ כלל הגמ' פסול לקידוש 

 . )תוס', רא"ש, נ"י(ו מחמת גריעות גם כשר לקידוש כי הגמ' לא התכוונה לכלול אלא יינות שנפסלבפה"ג, ו

 חי בין, ג"בפה: עליו שמברך ןמהיי חוץ, העץ פרי בורא: בתחלה מברך האילן פירות כל : עלשו"עכתב ה

  .ופלפלין דבש בו שנותנין דהיינו קונדיטון עשוי שהוא בין מבושל בין

פן' הוא משום שסועד ומשמח, דכיון שבגמ' עיקר הטעם שמברכים על יין 'הג )א"א ב( מגדיםפרי כתב ה

לגבי מיץ ענבים כתב בשו"ת ולכן כתב שאם היין המבושל סועד ומשמח פשוט שצריך לברך עליו הגפן. 

פיסטור יין. וגם אם עבר בישול או שאע"פ שאינו משמח, כיון שראוי להיות יין, דינו כ )א, ד( מנחת שלמה

ן שכבר חל עליו שם יין כשנסחט, ושוב אינו ראוי לתסיסה ואינו יכול להיות יותר יין, חשוב כיין כיו

שאע"פ שעשו פעולות  ט, נח() שבט הלויו )ח, יד( מנחת יצחקונשאר עליו שם זה גם כעת. וכ"כ בשו"ת 

ם שהתנאי שראוי להיות , משושמונעות את תהליך התסיסה ואינו ראוי להיות יין, מברכים עליו הגפן

שעל יין מבושל צריך  פ"ז אות מח( )ח"ג ברכת ה''שכר' לא נאמר אלא לענין נסכים הקרבים במזבח. וכ"כ ב

גפן' על יין מפוסטר. וכ"כ לברך 'הגפן' אפילו אם התבשל עד שנתמעט ממדתו. וכ"ש שצריך לברך 'ה

 .)אות ג' וה'( הלכה ברורהב

שמיץ ענבים שאינו ראוי  א(יצחק פסח פי"א, קול התורה קובץ מח עמ' רמ )שבות גרי"ש אלישיבדעת ה אולם

 ם על יין ברכתו תהיה הגפן. לבוא לידי תסיסה ברכתו שהכל, ורק אם ימזגנו בשלושה חלקי מיץ ענבי

שייך בזמנינו, שכן ישנם שתי  , שנידון זה אינו)ע"פ ספר 'הליכות ברכות' לרב אופיר מלכה( אלא שיש להעיר

יא פיסטור שמחממים את למנוע את תסיסת המיץ ענבים כדי שלא יהפוך ליין, שיטה אחת ה דרכים

)לכן ת המיץ ענסים לבקבוקים מעלות וכך תהליך התסיסה נעצר, ומיד מכניסים א 85המיץ ענבים לכדי 

ץ במיכלי , בזמן שהיית המי. שיטה שניהיש לשמור את המיץ ענבים לאחר פתיחתו במקרר, אחרת הוא עלול לתסוס(

. ובהגיע הזמן רים מלתסוסנירוסטה, מכניסים למיץ חומר גופרת הנקרא 'ביסולפיט' העוצר את השמ

מעלות.  102אידוי של להכניס את המיץ לבקבוקים מנדפים את אותו החומר ע"י תהליך חימום ו

שיכל להיות  פן מכיון שהיה זמןומחלוקת הפוסקים היא האם מיץ ענבים שלא יכול להיות יים, ברכתו הג

חשיבותו וברכתו שהכל. אך כיום מיין והוקבע חשיבותו, או דמכיון שכעת לא יכול להיות יין הרי שירד 

י הכנסת המיץ לבקבוקים, ולכן גם היקבים הגדולים שמכניסים את החומר 'ביסולפיט' מנדפים אותו לפנ

)וכבר כתב הגריש"א בשבות תסוס יכול שוב לתסוס מכיון שחומר זה אינו קוטל את השמרים אלא עוצרם מל

 .פרי הגפן( יצחק שם שאם יוציאו את הביסולפיט ויוכל היין לתסוס, ברכתו תחזור להיות בורא

 

כלל, וכתב שכן מנהג העולם.  שיש לברך עליו שהכל, שהרי אין לו מראה וטעם יין )ס"ק טו( כה"חכתב 

סובר שעל הקוניאק  "א עמ' פו(ח)ארחות רבנו  חזו"אה אולם. )אות ו( הלכה ברורהוב )שם( ברכת ה'וכ"פ ב

 מברכים הגפן.
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 נתערב יין בשכר 

: מברך, שכר הרוב ואם, ג"בפה: רךמב, יין הרוב אם, הרוב אחר אזלינן, בשכר יין נתערב ואם: רמ"אכתב ה

 . (ץ"התשב בשם י"ב) שהכל

ת טעם היין, הברכה נשארת. סובר שרק בשכר תאנים שנתערב ביין ואינו מפסיד א )סק"ג( מגן אברהםה

סובר שכל המינים  סק"א() ט"זה אולםאבל שאר משקים שהתערבו ביין, מיד הברכה יורדת לשהכל. 

דבר הניתן לטעם שתמיד יחשב  שווים בזה, ואזלינן בזה אחר העיקר, שהוא הרוב. ובשונה מתבלין וכל

)אות  הלכה ברורהוב ק"ז וסק"ט()ס מ"ביקר הטעם ממנו, שבמהותו הוא תמיד טפל. וכ"כ הלטפל גם אם ע

 .ט(

 סעיף ב':

 ברכת הבוסר 

 )לו:(שנינו בברכות 

; משיוציאו האילנות כל: םאומרי שמאי בית? בשביעית האילנות את קוצצין אין מאימתי: "והתנן

 האילנות כל ושאר, שיניצומ והזיתים משיגרעו והגפנים, משישרשרו החרובין: אומרים הלל ובית

 אלא? דעתך אסלק הלבן פול .הלבן פול הוא, גרוע הוא, בוסר הוא: אסי רב ואמר; משיוציאו -

  הלבן" כפול שיעורו: אימא

 מוד מכאן שאין מברכיםשיש לל (ואמר ה"ד שם) א"רשבוה (ה סימן) ש"ראה (שיעורו ה"ד) תוספותה כתבו

  קפריסין. כמו האדמה פרי בורא עליו מברך אבל הלבן, מכפול פחות כשהוא הבוסר על העץ פרי בורא

לברך עליהם בורא פרי העץ.  שמיד כשיוציא האילן את פרותיו, חשובים הם א"והרשב ש"הרא עוד כתבו

 משיוציאו' האילנות כל 'ושאר והטור הבין שמש"כ .(ג"ע קיג כז עשין) ג"סמ בשם (כ אות ח"פ) הגה"מ וכ"כ

 ירוחם על רבינו ב"ילכן תמה הו. שמאי כבית הלכה שפסקו נמצא כן לא דאם וזיתים מחרובין חוץ היינו

 חרובין בין חילקו ולא יוציאו'מש האילנות כל 'ושאר סתם שכתבו (ה אות )רמזים והטור (ג"ע קמג ב"ח ז"נט)

 חרובים שהרי ברכה, לענין וחרובים לזיתים שביעית מדין ללמוד שאין ותירץ אילנות. לשאר וזיתים

  לאכילה. ראויין ואינם הם מרים ששרשרו אחר אפילו

הפרי משא"כ בשאר פירות  בטעם החילוק בין ענבים לשאר פירות, שבענבים אין הבוסר נחשב לעיקר

גפן אינו אלא כשראוי השעיקר פרי  )ס"ב( לבושאף שהם קטנים ביותר נחשבים כעיקר הפרי. כתב ה

ים לעשיית יין, וכל זמן שלא הגיעו שכיון שענבים מיועד )סי"ח( ערוך השולחןיאר הלעשות ממנו יין. וכן ב

ירות האדמה, כיון שאין עליהם לשיעור פול הלבן אין ראוי לעשות מהם יין, לכן ברכתם האדמה כשאר פ

 שם של ענבים. 

 ואילך בןהל כפול ומשהוא, א"בפה עליו מברך, הלבן לכפול הגיע שלא זמן כל, : הבוסרשו"עכתב ה

 גדול שיהיה עד, א"בפה מברך לעולם, הלבן פול שיעור לנו נודע שלא ומתוך העץ. פרי בורא עליו מברך

 עד ביותר עפוץ או מר יהא שלא ובלבד ע"בפה עליו מברכין, פרי משיוציאו, האילן כל ושאר ביותר.

 אינו חרובין דעל א"וי: כתב רמ"אוה .כלל עליו מברכין אין דאז, הדחק י"ע אפילו לאכילה ראוי שאינו
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, סביבם הנץ שיגדל עד בזיתים וכן, חרובין של שרשראות כמין בהן שיראה עד, העץ פרי בורא מברך

 .עיקר וכן, האדמה פרי בורא: מברך לכן וקודם

ש"ס אלא רק לענין איסור חולק על פסק השו"ע, והוכיח שכל הסימנים הללו לא נזכרו ב גר"אה אך

ו לעונת המעשרות וקודם לכן ביעית, אבל לענין ברכה מסתברא דבעינן דוקא משיגיעקציצת אילנות בש

גם מיתוק באור לא מועיל  שלפי דבריהם )ד"ה ושאר( באור הלכהלא חשיב פרי הראוי לאכילה. וכתב ה

ה. והוסיף שלכאורה כך יש כיון שאינו חשוב פרי קודם שהגיע לעונת המעשרות, ולעולם מברך האדמ

 שיסמוך. לנהוג למעשה דיוצא ממ"נ. והנוהג כשו"ע אין למחות בידו שיש לו ע"מ

רך עליו האדמה, כדין הבוסר. שכל דבר הגדל על העץ אך אינו עיקר הפרי, מב )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

)אות  כה"ח, )ס"ק יט(מ"ב כ הוכ"ע"י האור, מברך שהכל. שאם מתקן את הפירות המרים  )סק"ה(עוד כתב 

גוף הפרי אין זה משנה אם  סובר שכל שאוכל את )לר"ז מרגליות. דין ז( עוללות אפריםה אךועוד.  לג(

 רך העץ.תיקון מסויים מבכשיו ע"י מתחילה היה מר, אלא כל שראויים לאכילה ע

ם אפ"ה מברך עליהם את מדברי השו"ע עולה שאם ראויים לאכילה ע"י הדחק, אע"פ שחמוצים ומרי

דמכיון שאין כאן חשש של איסור  ג()הליכו"ע פנחס, א. יבי"א ח"ח סימן כב אות כגרע"י וכ"פ ה ברכתם הראויה.

חיי ה אולם דעת השו"ע.כץ, יש לנהוג ברכה לבטלה, שהרי אינו משקר כשאומר שפרי זה גדל על הע

ו מתקן באור שמברך עליהם סוברים שבכה"ג מברך שהכל, אא"כ בשלן א עוללות אפריםוה ז()נא,  אדם

 בא"חשיברך שהכל, וכ"כ ה ושאר( )ד"ה באור הלכהוכן נקט ב העץ, כיון שהוא פרי טוב אלא שטעון תקון.

 .)אות לד( כה"חו )פנחס, ב(

וסר הנ"ל, לא יאכל מהם דמכיון שיש מחלוקת מה ברכת הב אבן העוזרו )סק"ד( מרדכי מאמרכתבו ה

ם יברך עליהם בורא נפשות אכשיעור שחייב לברך ברכה אחרונה, אלא בתוך הסעודה, כיון שהוא ספק 

שלא יברך  )עמוד קכ( ן עובדיהחזו. ואם אכל כשיעור, כתב ב)ס"ק יד( מ"באו ברכה מעין שלוש. הביאם ה

קנה בזה שיברך אחת מהן. תן שלדעתו בברכות אלו אין ברכה אחת פוטרת את חברתה, אין כלל, מכיו

ורא נפשות פוטרת בדיעבד את סובר שברכת ב )אות ל( כה"ח אך. ובורא( )סי"ד ד"ה הלכה באורוכ"נ דעת ה

 ברכת מעין שלוש, ולכן בכה"ג יברך בורא נפשות.

 סעיף ג':

 ברכת גרעיני הפירות 

פירות. והראיה, מכך שהם שיש לברך בורא פרי העץ על כל גרעיני ה )לו: ד"ה קליפי( תוספותכתבו ה

 חייבים בערלה. 

רים כחלק מהפרי, אלא סובר שהטעם שחייבים בערלה אינו משום שמוגד )ד"ה קליפי(רשב"א ה אמנם

ואין יו'. לדעת הרשב"א, הגרעין הוא דבר טפל לפרי את הטפל לפר -משום שלמדו מריבוי 'את פריו 

 האור מברך עליהם שהכל. לברך עליו 'העץ' כיון שלא ניטעו ע"ד הגרעינים. ואם ממתק אותם ע"י

 אינו, מרים הם ואם; העץ פרי בורא: עליהם מברך מתוקים הם אם, הפירות פסק כתוס': גרעיני שו"עה

 ,)סעיף ג( לבושכדברי השו"ע נקטו ג"כ ה. שהכל: עליהם מברך, האור י"ע מתקן ואם; כלל עליהם מברך

 ועוד. )כלל נא אות ו( חיי אדם, )סעיף ח( גר"ז, ה)סק"ז( מאמר מרדכי
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כים האדמה או שהכל. , רבים מהאחרונים סוברים כשיטת הרשב"א להלכה, ונחלקו האם מברמנגד

 )ס"ק כג( מ"בהה או שהכל. כתב שהעיקר בזה כדעת הרשב"א ומברך האדמ )א, סה( מאירות פניםבשו"ת 

 גינת ורדיםהכל, וכ"כ ההעלה שמחמת המחלוקת יברך ש )סק"ג( ברכי יוסףהאך ך האדמה. פסק שמבר

ו ממ"ש בחזו"ע ברכות עמוד קכג ויביע אומר )תרו"מ עמוד קכג. וחזר בחזון עובדיה  ,)ס"ק לז( כה"ח, )גן המלך סימן ל(

, והוסיף שהרוצה לסמוך אות טו() הלכה ברורהועוד. וכ"כ ב )ח"ג פ"ז אות יב( ברכת ה' ,ח"ז סימן לא אות ב(

אך בזמנינו הלכה זו אינה  ה זו.ע"ד השו"ע ולברך העץ יש לו ע"מ שיסמוך, וכ"ש שבדיעבד עולה לו ברכ

 מצויה, שכן כל גרעיני פירות העץ אינם ראויים לאכילה בלא בישול.

פוטרת את הגרעין.  , ברכת הפריולכל הדעות, אם אוכל את הפרי ולאחר מכן רוצה לאכול את גרעין הפרי

 .)ס"ק לז( כה"חו )ס"ק כג( מ"בוכ"פ ה

הם את הגרעינים, מברך מהאמור לעיל יש ללמוד שאם היה לאדם בביתו אבטיח או דלעת והוציא מ

. בשונה מהגרעינים הנמכרים עליהם שהכל כיון שעיקר גידולם היה לצורך הפרי ולא לצורך הגרעינים

 אור לציון, )ח"ג פ"ז אות יג(כת ה' בר, )אות יז( הלכה ברורהוכ"פ בם. בחנויות שגידולם לשם הגרעינים שלה

 ועוד. )ח"ב פי"ד תשובה י(

 סעיף ד':

 ברכה על שמן זית 

 )לה:(שנינו בברכות 

 עליו מברכין זית שמן: ןיוחנ רבי אמר יצחק רבי אמר וכן, שמואל אמר יהודה רב אמר: "גופא

 עסקינן במאי ... הכא!ליה מזיק וקיאוז - (משתה) ליה שתי דקא אילימא? דמי היכי. העץ פרי בורא

 הרבה שמן נותן אבל, בשבת תחלה בשמן יערענו לא - בגרונו החושש: דתניא. בגרונו בחושש -

, לכל עליה לבריך לא - מכוין קא דלרפואה וןכי; דתימא מהו -! פשיטא -. ובולע אניגרון לתוך

 ברוכי" בעי מיניה הנאה ליה דאית כיון: לן קמשמע

עיל לו. לכן באשר לשמן, עולה שחכמים תקנו ברכה רק על דבר שהאדם נהנה ממנו ומו רש"ימדברי 

 ן גם מועיל ולכן מברך.לאדם בריא השמן טעים אבל לא מועיל ולכן לא מברך. וכשהוא חולה השמ

ת הרא"ה לכן מברך עליו. לדעשמן אינו מזיק ואינו מועיל. וכשחולה שותהו מועיל לו ו רא"הלדעת ה

זבז' כיון שאינו מועיל לכלום. הפירוש ב'אוזוקי מזיק' הכוונה לשמן, שכששותה הוא מזיק לשמן ש'מתב

 אך לרש"י הכוונה מזיק לאדם ששותהו. 

 שהיה אמורים דברים הבמ, העץ פרי בורא מברך הוא בתחלה השמן פסק "ועל )ח, ב( רמב"םה אולם

 השמן שתה אם אבל, יתובשתי נהנה שהרי בהן וכיוצא השלקות מי עם השמן מן ושתה בגרונו חושש

הסביר שבשעת  ב"חה .שמן"ה בטעם נהנה לא שהרי, שהכל עליו מברך בגרונו חושש היה שלא או לבדו

השתייה,  נאה שיש לו בשעתשתיית השמן יש לו הנאה מכך, ולבסוף מזיק לו. לכן יכול לברך על הה

 .ואין מתיחסים להיזק הבא לאחר מכן
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 אכלו ואם; ליה מזיק אזוקיד משום, כלל עליו מברך אינו שהוא כמות שתאו אם, זית : שמןשו"עכתב ה

 מי עם מעורב שתאו אםו; הטפילה את ופוטר העיקר על ומברך עיקר דפת עליה מברך אינו, פת עם

 שמן ליה הוה, בגרונו וששח הוא אם לגרון מועיל הוא אדרבא מזיק אינו שאז, (אניגרון הנקרא) א"סלק

 מברך ואינו עיקר אניגרון יהל הוי, לאכילה אלא לרפואה מתכוין אינו ואם ע."בפה עליו ומברך עיקר

 .(רמ"א: שהכל) האניגרון על אלא

ת, אבל אם אוכל השמן שכל האמור הוא באופן שאוכל השמן ללפת בו הפ סק"ח() מגן אברהםכתב ה

ולא יזיקנו, בזה מקרי השמן  אכול השמן עמומפני שחושש בגרונו, רק אוכל לזה מעט פת כדי שיוכל ל

סובר שאף  ב"חה אולם. )ס"י(ר"ז עיקר ופוטר הפת הטפלה לו, וא"צ ליטול ידיו ולברך המוציא. וכ"ד הג

 יקר ויברך עליה המוציא.סובר שאם אוכל כזית מהפת הרי היא ע )אות מא( כה"חבכה"ג הפת עיקר. 

ולפיכך השמן נטפל  ,גבי שמןלדמיירי שמי הסילקא הם הרוב  )סק"ב( ט"זמשמע מדברי ה ,אניגרון בילג

יקר כל שאינו לרפואה אלא עתב דאפילו באניגרון מועט נמי אניגרון כ )סק"י(גן אברהם מה אבל .לו

רוב לא יברך משום סב"ל, הפסק שאם השמן  )אות מז( כה"ח. ול ומברך על האניגרון ופוטר השמןלאכ

 .ואם אינו יכול יהרהר את הברכה בליבואלא יפטור אותו ע"י דבר אחר, 

 

 אוריוב הברכה. וכ"כ בשו"ת שאעפ"כ נחשב למזיק לענין ח )שערי הברכה פי"ח הע' פח( גר"ש וואזרדעת ה

אף שנראה שאינו מזיק, אין זו שלמעשה אין נראה שהשתנו הטבעים בדין זה, ו )ח"ב פי"ד תשובה א( לציון

 .)הליכו"ע פנחס, ד( גרע"יוכ"ד ה ית.ראיה, ויתכן שהוא מזיק באופן שאינו ניכר, ולכן אין לברך על שמן ז

ל דבר אחר שהכל, מכיון סובר שבלא"ה יש לפטור את ברכת השמן זית ע"י שיברך ע )סק"מ( כה"חוה

 "ם סובר כך. ואם א"א יהרהר הברכה בליבו. שהרמב

 

מזיק לו, מ"מ בשעת האכילה  שמברך עליו את ברכתו הראויה, שאף שהוא )ברכות עמ' קפד( חוט שניכתב ב

ובר על פילו שלכאורה הוא עוא .)וכדברי הב"ח לעיל(נהנה כדרך אכילה, ואינו כשמן שאין נהנים ממנו 

)חשוקי  גרי"ש אלישיב, כתב האיסור כשאוכל סוכר משום שמסכן את עצמו, וחשוב כ'בוצע ברך נאץ ה''

ברכה ראשונה יברך משום  שרק ברכה אחרונה אינו יכול לברך מטעם זה, אבל חמד ברכות לו. עמ' רכה(

 שחתיכה קטנה אינה מסוכנת וצריך לברך עליה.

 סעיף ה':

 ברכה על שקדים המרים 

 )כה:(נינו בחולין ש

; פטורין קטנים, חייבין גדולים - םמתוקי, פטורין גדולים, חייבין קטנים - המרים שקדים: ר""ת

: אלעא רבי אמר. לחיוב וזה הז: לה ואמרי, לפטור וזה זה: אביו משום אומר יוסי' בר ישמעאל רבי

 למאי גדולים, לחיוב וזה הז דאמר ולמאן. לפטור וזה זה האומר כדברי בצפורי חנינא רבי הורה

 האור" י"ע למתקן ויכול הואיל: יוחנן ר"א? חזו
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 רא"שאר גידולי העץ. וכתב הסוגיא זו עוסקת בדיני מעשר, שרק את הפרי עצמו צריך לעשר ולא את ש

 ברכה. - ערלה -ר השוואה בין מעש אנו רואים שישנה )לה.(שמהסוגיא בברכות  )ברכות ו, ג(

 ובין מרים בין גדולים - לחיוב וזה הז .מתוקים ובין מרים בין פטורים קטנים - לפטור וזה זה רש"יפ

סובר שמברכים על שקדים  גב( על ואף ה"ד. לו א"רשבוב ואומרים. ה"ד: כה יונה ר"הב )הובא בה"ג אמנםמתוקים. 

הכי. ועל גדולים אינו מברך דקטנים ב"פ העץ כיון שכך הם ראויים לאכילה יותר נטעי אינשי אדעתא 

ברייתן, ולכן  בתחלת וקיןמת היו אם כמו העץ פ"שאם מיתק אותם מברך עליהם ב רא"שכלום. וכתב ה

 ברכתם העץ ולא האדמה, שהרי זהו ייעודם וגמר פירא שלהם. 

 וטעמא; מזקי דאזוקי כלום לאו, גדולים העץ. פרי בורא מברך קטנים כשהם, המרים : שקדיםשו"עה כתב

 שבפנים מה אכילתם עיקר םגדולי וכשהם, מרה ואינה הקליפה היא אכילתם עיקר קטנים כשהם, דמלתא

 .ע"בפה מברך, אחר דבר או האור י"ע מתקן ואם מר. והוא

 או ומיתקן כלל לאכילה אויםר ואינם מרים או חמוצים שהם פירות מיני לשאר ה"דה )ס"ק לז( מ"בכתב ה

מיתוק. וביאר  מהני כךל כך, לאכילה ראוי שאינו אלא הוא פרי באמת דהלא ע,"בפה שמברך בישלן

 פרי בורא לברך מהני לא קבמתו שם דאף סובר חמודות דהלחם ב לסעיף דמי דלא )אות מ( שער הציוןב

 לשקדים. ממש דמיו גמור בפרי דאיירינן הכא כן שאין מה, הפרי נגמר שלא התם שאני, העץ

רכתם. וכן שקדים מתוקים בפסק שאם מיתקן מברך עליהם שהכל, כיון שיש בזה מח' מה  )סק"נ( כה"ח

 בעודם רכים מברך עליהם שהכל. 

ך שהכל, כיון תקשו צריך לברכתב שעל שקדים קטנים שעדיין הם רכים ולא נ )ח"ג פ"ז אות י( ברכת ה'ב

דם רכים, אלא להנות שאין דרך בני אדם לנטוע עץ של שקדים כדי ליהנות מקליפתם בלבד בעו

 רכתם שהכל.ולכן כשהם רכים חשובים כלא הגיעו ליעודם ולכן ב מהשקדים כשיתקשו.

 לגבי ברכה על לימון, עיין סימן רד סעיף ד.

 

, ומחמת הספק יפטור ע"י פסק שעל לימון הנאכל ע"י הדחק יש לברך שהכל )ד, ג( פעלים רבבשו"ת 

ונאכלין ע"י הדחק יברך שהכל,  ם חמוצים אם אין חמוצים כ"כלימוניכתב " )מטות, יא( בא"חוב דבר אחר.

 סימן רד אות כד() כה"חוכ"פ  ".אבל החמוצים הרבה שאין דרך לאכלן אפילו ע"י הדחק אין מברך עליהם

 . )ח"ב פמ"ו תשובה לה( ציוןל אורוה

ה ראוי לאכילה ומיתקו אותו, הוסיף שאם לא הי )ח"ח סימן כב אות כג. וע"ע בחזו"ע עמוד קמד( יביע אומרב

כתב שכיון שאין נוטעים אותו   (43' )ח"ג פ"ז סי"א, והעברכת ה' ה אךיש לברך עליו את הברכה הראויה לו. 

יתקו אותו אין לברך עליו עליו שם פרי, ולכן גם אם מ אלא ע"ד להשתמש במשקה הנסחט ממנו, אין

 אלא 'שהכל'.
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 סעיף ו':

 אביונות, תמרות וקפריסין 

 )לו.(שנינו בברכות 

הקפריסין.  את ואוכל האביונות את זורק - לארץ בחוצה ערלה של צלף: רב אמר יהודה רב "אמר

 רבי, וקפריסין ואביונות תמרות רמתעש - צלף: אומר אליעזר רבי, דתנן; עקיבא כרבי דאמר הוא

 אי -! עקיבא כרבי הלכה: פרי. ונימא שהוא מפני, בלבד אביונות אלא מתעשר אין: אומר עקיבא

 כמותו הלכה - ץבאר המיקל כל :לן קמשמע, בארץ אפילו - אמינא הוה, עקיבא כרבי הלכה אמר

 מאי: ליה אמר. קפריסין ילוקאכ אביונות זריק דקא אשי רב בר למר אשכחיה לארץ. רבינא בחוצה

 דמיקל" עקיבא כרבי - דעתך

לקפא"ר, ויש בו ג' מינים: תמרות צלף הוא אילן קטן ונקרא בערבי א )כה: ד"ה א"ר יהודה( יונה רבנו פירש

לה. והאביונות הוא הפרי עצמו. ואביונות וקפריסין. התמרות הם רכים כמו לולבי גפנים וראויין לאכי

ל הפרי והוא ראוי לאכילה. והקפריסין הוא שומרי הפרי ואומרים שזה הוא הנץ שלהם שעומד קצתו ע

לים של ערבה: אביונות. הוא תוך העלים גדלים כמין תמרות ובולטים בעלה כמו בע: תמרות. ברש"יופ

ביב אגוזים דקים. ואהא דאמרינן הפרי. קפריסין הוא קליפה גדולה שסביבות הפרי כעין קליפה הגדילה ס

ום דערלה בחוץ לארץ דטעמא מש )ד"ה הלכה כמותו(דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ כתב 

 ופרים. מדברי ס

 לחוצה ישראל ארץ בין חילק ולא הקפרס את ואוכל האביונות את זורק כתב סתם צלף )כה:( רי"ףודע שה

 את ואוכל האביונות את קזור בארץ שאפילו שפרשו כוונתו שיש )ד"ה ותימה( יונה רבנו וכתב לארץ.

 ף"הרי כוונת היתה לא כרחך עלד והעלה ראייתם ור' יונה דחה הגמרא. מדברי סברתם הקפריסין, וסייעו

 לפרש הוצרך לא רץלא בחוצה שהיה אשי דרב המעשה שהביא שמפני ואפשר ישראל. בארץ להתיר

 . יותר

, הפרי עיקר שהם האביונות לוע; א"בפה: הקפריסין ועל התמרות ועל העלין על, כתב: צלף שו"עמרן ה

 .ע"בפה

אדעתא דעלים ותמרות ולכן  שכיום אין הדרך לנטוע כלל )סק"ה. הובא בשער הציון מא( ברכי יוסףכתב ה

. האביונות פחות חשובים מהםושעיקר הרי הוא הקפריסין,  )ס"ק נא( כה"חיש לברך עליהם שהכל. וכ"כ 

אם במציאות נוטעים ע"ד כן או הכתב לדחות דברי הברכ"י, כיון שאין המח'  )א, נט( משה אגרותובשו"ת 

ון שאין הם ממעטים את אכפת לנוטע שיתלשו מהעלין והתמרות, וכי לא, אלא שעיקר הקפידא האם

 בעודו לאוכל ונחשב אוכלן,ל לתולשן כשיחשוב כ"אח דעתו בטלה לא האילן לא אכפת לו שיתלשו, ולכן

 .א"בפה שיברך בזמננו אף להורות יש ולכן, האדמה פרי לחשיבות סגי שזה מחובר

 ברכת מרקחת מקליפות תפוזים 

ן הקליפה לדין וכן דימה די שברכתה העץ, משום שהקליפה היא חלק מהפרי. )ס"ק יז( אברהםמגן דעת ה

 .)כלל נג ס"ו( חיי אדםוה ' סה()ח"א סי פנים מאירותהקפריסין שלדעת הרא"ש מברך עליהם העץ, וכ"פ ה
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רך עליה ין כאן. ולא שייך לבלברך על קליפה זו האדמה, כדין הקפריס )סי' רד ס"ק טו( ט"זדעת ה אולם

 גר"זטפל לפרי חייב. וכ"ד הההעץ כיון שאינה פרי מצד עצמה. ורק לגבי ערלה יש לימוד מיוחד שגם 

 ועוד.  )ס"ט(

לברך עליהם שהכל.  א"א ס"ק יז() פרי מגדיםו )סי' רג סק"ד( תמיד עולת, )סי' רג סק"ב( אליה רבהודעת ה

 חזו"א, )סעיף מג( השולחן וךער )פנחס, ד( א"חב, )ס"ק נד( כה"חמחמת הספק, וכ"ד  )ס"ק לט( מ"בוכ"כ ה

 .טו(-ח"ג פ"ז אות יד) ברכת ה'ו (. והליכו"ע ח"ב עמוד צזקל )עמוד חזו"ע, )מעשרות סימן א סק"ל(

ליפה הלבנה שמעל התפוזים פסקו שהאוכל את הק )ח"ג פ"ז אות טו( ברכת ה'וב )ס"ק כג(הלכה ברורה וב

 מברך שהכל דלא גרע מדין גרעיני הפירות.

שאפ"ה  )ח"ג פ"ז אות יד( ת ה'ברכואם אוכל רק את הקליפה של הפרי שראויה לאכילה בפני עצמה, כתב ב

פרי ם פירותיהם אינם נחשבים מברך עליהם שהכל, שכיון שאין דרך בני אדם לאוכלן בפני עצמן אלא ע

אם קילף רק את הקליפה  כתב שצריך לברך עליהם העץ אפילו )עמ' קפה(חוט שני ב אךמצד שימושם. 

 קליפה כחלק מהפרי.הללא הפרי, כיון שבדרך כלל אוכלים את הקליפות יחד עם הפרי, נחשבת 

 סעיף ז':

 ברכת פירות וירקות שנתמעכו 

 )לח.(שנינו בברכות 

 זיעה -? טעמא מאי. דברוב נהיה שהכל עלויה מברכין דתמרי דובשא האי: אשי רב בר מר "ואמר

 פירות מי ושאר, ספוניות חומץו, תפוחים ויין, תמרים דבש: דתנן, תנא האי כי? כמאן. הוא בעלמא

: לרבא מרבנן ההוא ליה אמר. פוטר יהושע ורבי, וחומש קרן מחייב אליעזר רבי - תרומה של

 דשומשמי: ליה אמר, רבאד קמיה רבינא יתיב. ליה קאמר מאי דרבא אדעתיה הוה לא? מהו טרימא

 אמר, לדעתיה רבא סקיהא והכי אדהכי? אמרת קא דפורצני או, אמרת קא דקורטמי או, אמרת קא

 מותר - תרומה של מרית האי: אסי רב דאמר הא מלתא ואדכרתן, אמרת קא ודאי חשילתא: ליה

 עלוייהו מברכין - רימאט ועבדינהו תמרי: והלכתא. שכר מהן לעשות ואסור, טרימא מהן לעשות

 כדמעיקרא" קיימי במלתייהו - טעמא מאי. העץ פרי בורא

מע שעיקר הסיבה לברך שהכל הנה נראה לומר דמדברי הגמ' 'זיעה בעלמא הוא' גבי דובשא דתמרי, מש

קה, ולכן וא ורק זב ממנו המשעל דבש אינו משום שהפרי אינו ניכר, אלא מכיון שהתמר נשאר כמות שה

ברכת )כך ביאר בליו את ברכתו . אך אם רק נתמעך הפרי ודאי שאפשר לברך ע'פרי העץ'א"א לברך עליו 

וא משום שהיו רגילים בזמנם הומה שנקטה הגמ' 'טרימא' ולא תמר המרוסק לגמרי  (102ח"ג פ"ז הערה ה' 

 .סק"ה(ט"ז )כן ביאר הלעשות מאכל באופן זה מהתמרים 

 שאינו - טרימא מהן לעשות מותר .מרוסק ואינו קצת הכתוש דבר כל - טרימא ושם א()ד"ה טרימ רש"יופ

  .העץ פרי בורא עליה מברכין - הוא דהכי וכיון, קאי דבמילתייהו אלמא, מפסידה
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ט עמדה ביחס לפרי אך אינו נוק את דברי רש"י אפשר להבין בשתי אופנים: א. רש"י מבאר מהו 'טרימא',

ו 'טרימא' המוזכר כאן. וכן שאף פרי המרוסק לגמרי ברכתו תהיה העץ, אך אינ המרוסק לגמרי, יתכן

 . ב"יהבין ה . ב. אם הפרי יהא מרוסק לגמרי אינו מברך העץ. וכן)סק"ד( ט"זביאר ה

פסק  )סימן כט( תרומת הדשןכתב "תמרין שכתשן קצת ואינן מרוסקין לגמרי בורא פרי העץ". ו טורה

 שהכל.שעל תמרים מרוסקים מברך 

 והוציא ביד שמעכן ריםתמ אבל, שהכל תחלה עליו מברכין תמרים כתב "דבש )ח, ד( רמב"ם, המנגד

שלש".  מעין אחת ברכה ולבסוף העץ פרי בורא תחלה עליהן מברך עיסה כמו ועשאן שלהן גרעינין

טרימא' דהיינו שמיעכן בידו 'שכך מפרש את המילה  כס"מהרמב"ם נקט בדווקא 'מיעכן ביד', והסביר ה

עיין בדברי הרמב"ם האם לויש  סק"י כתב שהרמב"ם בא לאפוקי אם ריסקן בכלי שבכה"ג מברך שהכל( נהר שלום)וב

 מרי מברך העץ.נראה שגם כשמרוסק לג ב"יכשמרוסק לגמרי מברך שהכל או העץ. מדברי ה

סוק גמור של הפרי ולכן סובר ם חולקים כלל, רש"י מדבר בריכתב שרש"י והרמב"ם אינ )אות ד( דרישהה

אכל עליו, ומודה לרש"י שאם משאיבד את ברכת 'בורא פרי העץ'. והרמב"ם פסק גבי פרי שעדיין תורת 

עץ. ובכך יישב את לשון הטור ריסק לגמרי אינו מברך העץ. ורש"י מודה שאם תורת מאכל עליו מברך ה

 רך עליהם העץ.שסתם שתמרים שכתשן קצת מב

, גרעיניהם מהם הוציאו עיסה מהם ועשה ביד שמיעכן פסק את דברי הרמב"ם להלכה: תמרים שו"עה

 כתב: רמ"אה אך. שלש עיןמ ברכה ולבסוף העץ פרי בורא עליהם ומברך ברכתן נשתנית לא הכי אפילו

 לחוש וטוב, שהכל עליהם רךלב וי"א ע."בפה עליהם מברכין א"פווידל הנקרא בלטווערן ה"ה זה ולפי

 .עיקר נראה כן כי, יצא ע"בפה בירך אם אבל שהכל לברך לכתחילה

סק לגמרי מברך העץ. ולכן השו"ע פסק את דברי הרמב"ם, וכבר ביאר בב"י שהרמב"ם סובר שגם במרו

גבי  )רד, יא(עץ. וגם לקמן כשהעתיק את דבריו להלכה, פוסק לנו השו"ע שגם במרוסק לגמרי מברך ה

 ליהם בורא פרי העץ.חבושים המרוקחים בדבש, כתב השו"ע "אפילו הם כתושים ביותר" מברך ע

ה צורתו אבל אם נפסד ביאר שמברך העץ דוקא שניכר מהותו ותארו, )סי' רד ס"ק כב( מגן אברהםה

 העצמית מברך שהכל. וכך הבין בדברי הרמ"א כאן. 

שרק כשעירב  ח"ב סימן עא( עהנחלת שב)סק'. יש שבארו באחרונים ישנם עוד חילוקים בהסבר מהו 'נתר

סקן מודה תה"ד שמברך בהם בשמים ודבש וממילא נשתנה הטעם מברך עליהם שהכל. אבל אם רק רי

 העץ. 

א בגודגדניות שבישל ונימוחו כתב שדווק )ס"ק יח( מגן אברהםומצינו שנחלקו האחרונים בדעת הרמ"א: ה

העץ אפילו כתושים  מ"א למרן שתמרים שנתמעכו מברך עליהםלגמרי מברך שהכל, אבל מודה הר

על חבושים מעוכים. כדבריו  ביותר. והראיה, שלקמן סימן ר"ד לא חלק הרמ"א ע"ד השו"ע שמברך העץ

 . )ס"ק יב( אליה רבהוה לבושכתבו ג"כ ה

חולק על דברי  וברים שהרמ"אסועוד  גר"א, )סק"ז( תמיד עולת, )הגב"י סק"ט( שיירי כנסת הגדולהה אמנם

 דעתו כשנתרסקו לגמרי מברך שהכל. השו"ע ול
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ו, ורק כשאיבד את כל שלהלכה קי"ל כשו"ע שכל שממשו קיים מברך את ברכת )ס"ק מב( מ"בכתב ה

שונים נוספים הסוברים הביא שיש רא )ד"ה תמרים( באור הלכהצורתו ולא ניכר מהו מברך שהכל. וב

 )סק"ה. כמובא למעלה( ט"זגם ה ה.שאפילו נתרסקו לגמרי לא נשתנית ברכתן, ולכן בודאי נקטינן כך להלכ

לבטלה. וכן ביאר בדברי  ביאר שפשוט שיש לברך על תמרים מרוסקים העץ, ואין לחשוש כלל לברכה

לק על הרמב"ם, ואף לדעתו אם אך לדינא אינו חו הגמ' ורש"י, שרש"י לא בא אלא לבאר מילת 'טרימא'

 נתרסק לגמרי ואפילו מחמת בישול, מברך את ברכתו. וכ"פ להלכה.

ברא להוריד את ברכת סובר בדעת רש"י שעל תמרים מרוסקים לגמרי מברך האדמה, שאין ס ב"חה

 לכה.מה. וכ"פ לההתמרים מ'בורא פרי העץ' שתי דרגות ל'שהכל', אלא רק דרגה אחת להאד

 על פירות המרוסקים לגמרי סק שלענין הלכה יש לברך שהכלפ ג(-)ח"ב פי"ד הלכה ב לציון אורבשו"ת 

, )ב, כט( פעלים רברן. וכ"פ בשו"ת , כיון שיש לומר בזה סב"ל אפילו נגד מבאופן שאין צורת הפרי ניכרת

. וחזו"ע )ז, כט אומר יביעבשו"ת  אך .(ח"ב סימן כא )שו"ת מאמ"ר אליהו גר"מוה )ס"ק נז( כה"ח, )פנחס, יב( בא"ח

יש לברך את ברכם סקים לגמרי שגם על פירות מרוהאריך בנידון זה ופסק שהעיקר כדברי מרן  (עמוד קלב

 .)ח"ג פ"ז אות כו(ברכת ה' הראויה. וכ"פ ב

ו קו את הפירות עד שנעשפסקו שאם ריס )שם(ברכת ה' וב )עמוד קלב והלאה( חזון עובדיהאולם גם ב

ין שם אוכל עליו, ולכן אין אכמשקה, יש לברך עליהם 'שהכל', שכל שנימוח לגמרי ונעשה כעין משקה 

 מברכים עליו את ברכת הפרי.

 "נתגדל לכך" 

קאי".  במלתיה - דאשתני גב על אף: מאאל; העץ פרי בורא עליו מברכין - זית "שמן )לו.(שנינו בברכות 

 הלכך - נטעוהו לכך הפרי קרועי, אכילתו דרך לכלל בשנויו בא מיד השמן "אבל )ד"ה הכא( רש"יוביאר 

יון ששמן הוא דבר חשוב יותר הוא". בדברי רש"י יש לברר האם רק בזית אומרים 'לכך נטעוהו' כ פרי

ש להוסיף, שנראה פשוט מהזיתים, או שבכל גידול שהדרך תהיה לרסקו ברכתו תשאר כשהייתה. וי

ולאחר מכן נמלך  הם שמן()ולא לעשות מבשביל לאכול את הזיתים  מהגמ' שגם אם אדם גידל עץ זית

עץ לשם אכילה, כשריסק את לכתוש אותם לשמן, ברכתו תשאר 'העץ' ואין אומרים דכיון שגידל את ה

שוב ותמיד ישאר בדרגתו הזיתים הוריד אותם מדרגתם החשובה. וע"כ הטעם בזה משום ששמן הוא ח

ותם דק דק שברכתם האדמה כתב לגבי גרגלידי דליפתא שחתך א והאי()לט. ד"ה  ריטב"אגם ה החשובה.

 ולהכשירן". בשולן לתקן עושה שהוא כיון צורתן העברת זה משום ש"אין

 שוםמ "דהטעם כיון שעל מאכל העשוי מבשמים כתושים מברך העץ, )סימן כט( תרומת הדשןכתב ה

 שאין אחר בדבר כ"משא, יהובמילתי קיימי חשיבין ה"מש, הבשמים כל ולשחוק לכתוש בהכי דאורחייהו

 .ומרוסק" מעוך תדיר להיות דרכו

שאם סיבת הריסוק והחיתוך נעשתה לצורך תיקון הפרי מברכים עליו מדברי רש"י והריטב"א מבואר 

 כה"ח אולם. (116)ח"ג פ"ז הע'  ברכת ה'ברכתו הראויה והיינו משום שחשיב עיקר דרך אכילתו בכך, וכ"פ ב

כתב שאע"פ שבשמים ששוחקים אותם ונפסדה צורתם לגמרי דרכם לכך ולשם כך  אות כז()סימן רג 

גידלום, אין לנו לחלק בין הדברים ובכל מקרה שנפסדה הצורה לגמרי משתנה הברכה. ובברכת ה' שם 



 378 ______________________________________________ ות האילןברכת פיר -סימן ר"ב 
 

פירות שנתרסקו לגמרי עד שנפסדה שמברך שהכל על דחה דבריו, שהרי אף תרומת הדשן שסובר 

 לא נשתנית ברכתו. דרכו בכך  מודה שאםצורתם, 

 ולא ניכר הפרי תרסק: א. איןנהביא בשם תר"י שביארו שיש שתי טעמים לדין  )או"ח סימן נ( חתם סופרה

 יצא ועכשיו פרי, כשהוא היא נההש כל ואכילתו שהנאתו מפני פרי. ב. כאן שאין 'פרי' בורא לברך שייך

  שלו. מברכה גרע לפיכך בכך הנאתו דרך ואין פרי מתורת

 הראויה ברכתו מברך כתחלהל אף ריסוק י"ע הוא פירות אותן אכילת דרך רוב כתב שאם )ס"ק מד( מ"בה

לא לחלק בזה בין דרכו לרסק  כתב שהמנהג )סימן רג ס"ק כז( כה"ח אולםהאדמה.  פרי או ע"פה לענין בין

 ובין אין דרכו ובכ"מ ברכתו שהכל.

כותב 'אם רוב דרך אכילת  ב, י(נ)כלל  חיי אדם'נתגדל לכך': היש לעיין לפי מה נקבע שמין זה חשוב ל

כותב "אבל פירות שדרך  בשו"ע הראותן פירות הוא ע"י ריסוק' ומשמע מדבריו שצריך רוב ממש. וב

דשן משמע שצריך שהרגילות האכילתם הוא..." מלשונו עולה שדרך מספיק בלי רוב. אך מדברי תרומת 

 תהיה תמיד לעשות כך.

ם הולכים לפי רוב המין בכללותו דן כיצד מודדים את ה'רוב'. הא )בירור הלכה סימן יז(זאת הברכה בספר ו

שוק נעשה מעגבניות מיוחדות באו אחר המין המרוסק ספציפית. שהרי לדוג' רסק עגבניות המצוי כיום 

גרש"ז ילה. והביא בשם השנתגדלו במיוחד לרסק, אך כלל העגבניות אינם מיועדות לרסק אלא לאכ

ם, שהסברא של 'נתגדל לכך' שהורו שהולכים אחר המין הכללי. וביאר סברת גרי"ש אלישיבוה אוירבך

שם הפרי נשאר אע"פ  היא שמאחר ופרי זה עומד לריסוק, רואים את הרסק כעיקר הפרי וממילא

 פעולת ת"בשו כ"נשאר עליו. וכ שנתרסק, ולכן אם המין בכללותו אינו עומד לריסוק אין זה נחשב ששמו

 משהכל. ברכתו את משנה הז אין מקטניות פת לעשות שרגילים מחוז יש אם שאפילו (פ' עמ ג")ח צדיק

 ברכת הפלאפל 

ספת תבלינים וכד'. ולכאורה יש לדון מה ברכת מאכל שנתרסק לגמרי וגם השתנה טעמו לגמרי מחמת הו

 הליכות, )ח"ז במילואים עמ' תכז( ראומ יביעי"ל דפנים חדשות באו לכאן ולכו"ע יברך עליהם שהכל. וכ"פ ב

וטעמו, משום שהאדם עשה את  ות מ()ח"ג פ"ז א ברכת ה'. וכ"פ )עמ' קלו( חזון עובדיהו )ח"ב פנחס, ה( עולם

שכל דבר שהאדם עשה  (123 )שם הע'הקציצה ודומה לפת קטנית שמברכים עליה שהכל, ואזיל לשיטתו 

שינוי הטעם אינו  (141שם הע' )אותו גוף אחד מברך עליו שהכל כיון שמהות הפרי שלו איננה. ולדעתו 

ת שמבשלים אותם עם דבש הב"י כתב שגם על גודגדניושמספיק כדי לשנות את הברכה לשהכל, כיון 

כ מברך עליו את ברכתו ותבלין מברכים את ברכתם, דלא כתה"ד. ולכן בכל דבר שנשתנה טעמו ג"

 הראויה לאותו מין. ולדעתו גם על פלאפל מברכים שהכל מסיבה זו.

)אות  הלכה ברורהמה. וגם בפסק שעל פלאפל מברכים האד )ח"ב סימן סו אות ג( עולת יצחקבשו"ת  אמנם

טעם עד שאין טעם החומוס פסק שאם עיקר הטעם הוא החומוס מברכים עליו האדמה. ואם נשתנה ה כו(

 ניכר בו ברכתו שהכל.
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 'ברכה על 'לדר 

ם אינו משנה לגבי הברכה. פסק שמברכים עליו העץ, כיון שלדעתו שינוי הטע )שם אות לט( ברכת ה'ה

ת שקונים בחנויות, פעמים כתב שאם טעם הפרי ניכר ברכתו העץ, אבל ריבו )אות כו( הלכה ברורהוב

מו לגמרי מחמת הסוכר מ"מ אם השתנה טערבות אין בה אלא מעט מהפרי ובודאי שברכתה שהכל. ו

ת תפוחי עץ מברך 'פרי העץ' פסק שעל ריב )עמ' קסג( חזון עובדיהשמוסיפים לו מברך עליו שהכל. גם ב

 . )אך עיין בדבריו לקמן( גם אם מרקחים אותם בסוכר

ם ללא תו. אך אם נכבש בחוכתב שברכתו שהכל, מכיון שמרסקים או )אות טז וכא( פסקי תשובותב אמנם

, )ח"ב פי"ד ס"ב ד"ה ומטעם( לציון אור, )ב, כח( רב פעליםריסוק קודם לכן, ברכתו כברכת הפרי. וכ"נ מדברי ה

 .(6)פ"ח אות ט הע'  פניני הלכהוכ"כ ה .)פנחס, ה ד"ה ומיהו( עולם הליכות

 ברכת טחינה וחלווה 

כיון  )ס"ס רה( מגן אברהםהכתב שעל השומשומין שכתשן מברך שהכל. וביאר  )סוף סימן רד( ב"ימרן ה

שהוא ט"ס וצ"ל אבן העוזר ת הדע אולם .)סימן רה ס"ק יז( מ"בוכ"נ דעת ה שלא ניכרת עליהם צורתם כלל.

 .)רה, ז( ערוך השולחןשכשטחנם מברך עליהם האדמה. וכ"כ ה

הסביר דכיון שהשומשמין לא שברכתה 'האדמה', ו מא( )ח"ג פ"ז אות ברכת ה'ולגבי הטחינה כיום כתב ה

חינה שלנו יודה שמברכים שהכל טנימוחו כ"כ עד שראויים לשתיה, עדיין שם פרי עליה. אמנם יתכן ועל 

ה פסק שברכתה שהכל כדין דבר כיון שהיא דלילה מאוד ושוב אין לה שייכות ל'פרי'. ומ"מ לגבי חלוו

 .שנילוש ונעשה גוף אחד בידי אדם

)סי' רב ך שהכל, ע"פ הדרישה פסקו שעל הטחינה מבר )אות כז( הלכה ברורהוב )עמ' קלו( חזון עובדיהוב

שבכה"ג אין שם אוכל  ו(כ)אות שכל שנעשה משקה מברכים עליו שהכל, וכ"כ הערוך השולחן  אות ד(

הפרי נשארת רק שברכת  ות כו(א)שם עליו. ונראה שגם הרב ברכת ה' יודה בכה"ג, שהרי הוא עצמו כתב 

 )א, סה( אגרות משה"ל! גם האם עדיין הוא אוכל ולא נימוח ונעשה משקה, ומקורו מדברי הדרישה הנ

 .)אות כב( פסקי תשובותפסק שעל טחינה מברך שהכל, וכ"כ ב

 ברכת לביבות תפוחי אדמה 

ברכתם  דמה נשאר עליהםאשדינם כדין הפלאפל שאם עיקר טעם התפוחי  )אות כח( הלכה ברורהכתב ב

גרש"ז אוירבך ם שהכל. ההאדמה, אבל אם מחמת רוב התבלינים שהוסיפו עליהם נשתנה טעמם, ברכת

בדרך כלל עדיין ניכר לכל שכתב שעל 'לטקס' מברכים האדמה, כיון  )ותן ברכה קונטרס התשובות לסי' רב(

 .לב( )קובץ תשובות ח"ג סימןגרי"ש אלישיב שהם עשויים מתפוחי אדמה. וכ"כ ה

 

שאם הקוגל עשוי  אות א( )ח"י סימן מו הלוי שבטשברכתו האדמה. וכ"כ בשו"ת  )שם( גרשז"אדעת ה

כתב דכיון שלקוגל יש צורה  ()עמ' קפח חוט שניב אולםמרצועות דקות של תפוחי אדמה ברכתו האדמה. 

 ים חתיכות תפוחי אדמה.יכרנחדשה של אפיה, אין תפוחי האדמה ניכרים בהם ולכן מברך שהכל, אא"כ 
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דש בידי אדם ואין עליהם שם חשיש לברך עליהם שהכל כיון שנעשו גוף  )ח"ג פ"ז אות מב( ברכת ה'כתב ב

נהג האשכנזים, וטעמו כיון כתב שברכתם האדמה אפילו למ )אות כה( הלכה ברורהב אךשל פרי האדמה. 

)ותן ברכה, תשובות  ש"ז אוירבךגרהסכים עמו. וכ"ד ה גרע"ישניכר בהם שנעשו מתפוחי אדמה, והוסיף שה

גרי"ש רכתו האדמה. וכ"ד הכיון שחוזר לקדמותו לאחר שמערבים בו מים, ונחשב כניכר וב לסי' רב(

 .(407)שם עמ'  אלישיב

 

 

ון שניכר שהוא עשוי מחציל, הורה שיברך עליו האדמה מכי )ותן ברכה, תשובות לסי' רב( גרש"ז אוירבךה

ותו לגמרי, אם אוכלו לבד אכתב שכיון שאין מרסקים  )פ"ט אות ח( פניני הלכהאף במצב מרוסק. גם ה

ום שעצם הפרי לא ניכר, שברכתו שהכל, מש )חוט שני ברכות עמ' קפח( גר"נ קרליץה אךמברך האדמה. 

 ורק מחמת הגרעינים ניכר שהוא חציל.

 ברכת הפופקורן 

כיון  מברך עליהם כברכת הבשמים, כתב שעל בשמים שחוקים המעורבים עם סוכר )רג, ז(השו"ע 

אין ניכרת צורתם ע"פ שנתרסקו הבשמים לגמרי ושא )ס"ק יב(וכתב שם המ"ב  .שהבשמים הם העיקר

. 29נשארת כבראשונה כיון שכך הדרך לכתוש את הבשמים אין ברכתם משתנההראשונה עליהם ברכתם 

ניות הנימוחים לגמרי מברך שהכל, ובשמים כיון שהדרך דשעל גודג )סימן כט(וכ"כ המג"א בשם התה"ד 

לכותשם ברכתם נשארת כשהייתה. ומבואר מדבריו שאע"פ שדעת תרומת הדשן שעל פירות שנתרסקו 

מברך את ברכתם הראויה. ולפי זה ה"ה בגרעיני תירס קלויים שאע"פ  מברך שהכל, אם דרכם בכך

שנשתנו מצורתם הראשונה כיון שכל העולם יודע שנעשו מגרעיני תירס, וכן הדרך לעשותם מגרעיני 

)ח"ב קיץ תשל"ג. הובא בספר בקובץ תורה והוראה גר"מ פיינשטיין תירס לא נשתנית ברכתם לכו"ע. וכ"פ ה

מפני שלא נתבטלה עצם צורת התירס אלא רק נשתנתה צורתו באופן שאינו ניכר  קב(וזאת הברכה עמוד 

)ח"ב פרק יד אות  אור לציון, ובשו"ת (. חזו"ע עמוד קפד)ח"ז סימן כט במסקנה יביע אומרלעיניים. וכ"פ בשו"ת 

צורה  אלא רק נשתנה מראיתם, אין זה נחשב איבוד והוסיף הטעם כיון שגרעיני התירס לא נתרסקו יא(

. וכ"פ אלא החלפת צורה, ומאחר שחשיבות צורת הפרי לא פקעה יש לברך עליו את ברכתו הראויה

משום שכיום מגדלים זן מסויים של תירס שגרעיניו ראויים בעיקר לקליה, ולכן  )ח"ג פ"ז אות ל( בברכת ה'

)אשרי  "ש אלישיבגריאין שום חסרון בכך שהשתנה מראיהם כיון שזוהי דרך אכילתם. וכ"פ מטעם זה ה

  .האיש פל"ו אות מד(

 לברך שהכל על פופקורן. (100)וזאת הברכה עמוד  אליהו גר"מהדעת  אך

                                                   
ה מעט, משום שכתב שעל חמאת נראה שהטעם הוא שונ )ותן ברכה, קונטרס התשובות לסימן רב'( גרשז"אומדברי ה 29

למאכל  יותריון שהבוטנים ראויים ך שהכל ואפילו אם רוב הבוטנים גדלים לשם עשיית החמאה, כבוטנים בכל מקרה מבר
ם עליהם את ברכתם הראויה גם לאחר ללא הפיכתם לממרח "חמאת בוטנים". ודווקא בשמים שאינם טובים בלי ריסוק מברכי

 אכול כך את הפרי.להדרך שרוסקו. ונראה מדבריו שעיקר הטעם שהריסוק משנה את הברכה הוא משום שאין 
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 ברכת הקורנפלקס 

ים לו ג"כ חומרים ולאחר מכן צורת עשיית הקורנפלקס היא ע"י כתישת ומעיכת גרעיני התירס, ומוסיפ

רן השו"ע שסובר שאף על משאף לדעת  קולים אותו ואין בו לא צורת תירס ולא טעם תירס, בזה י"ל

כאן שינוי צורה ושינוי טעם  פירות הכתושים לגמרי מברך את ברכתו כאן יודה שיברך שהכל כיון שיש

הקורנפלקס נעשה מהתירס כיון שהם תרתי לגריעותא, וכמ"ש בעניין הפלאפל. וכן אין אנשים יודעים ש

ק מצורת התירס נשארת עליו. ונה מהפופקורן שחלשאין שום דמיון בניהם ופנים חדשות באו לכאן, בש

זרים ומגבלים אותו שבזה וכ"ש בזמנינו שחלק מהקורנפלקס נאפה לאחר שנעשה ממנו קמח תירס וחו

 תו שהכל. וכתב בבירור הלכהשברכ )אות כט( הלכה ברורהי"ל שפיר פנים חדשות באו לכאן. ולכן פסק ב

תנה צורתם וטעמם לגמרי מברך כים עמו שעל מיני תירס שנששנשא ונתן בזה לפני הגרע"י והס )ס"ק לא(

ידי ספק יש לברך עליו שהכל. מואמר עוד שאפילו לא יצא הדבר  )ז, כט( יביע אומרשהכל, וכ"פ בשו"ת 

כיון שלא ניכר  ן קיד ד"ה בענין()ח"א מאה"ע סימ אגרות משה. וכ"פ בשו"ת )ח, לו( שבט הלויוכ"פ בשו"ת 

 ן ופסק שמברך האדמה. כתב שחזר בו הגר"מ פיינשטיי )עמוד סא'(ור הברכה הפרי, אולם בספר מק

דדים הגדולים משומשום ברכתו כתב שאם עשוי מגרעיני תירס מרו )ח"ב פמ"ו תשובה מא( לציון אורבשו"ת 

קמח תירס מברך שהכל כיון מבורא פרי האדמה, כיון שממשו קיים ודומה לעיסת תמרים. אך אם עשוי 

 גר"מ אליהודעת ה אך. (88 ')הע פסקי תשובותו, (200 )עמוד הברכה וזאת כ"וכ ן לגמרי.שהתירס נטח

 נראים הקורנפלקס מיני כל אלא, בזה מבחינים ואין שהואיל )שם( שבט הלויוה )כמובא בוזאת הברכה שם(

 '. שהכל' כולם וברכת, כשוקולד דינם, חדשות כפנים

  במבה -ברכה על חטיפי תירס 

יון שלדעת פוסקי אשכנז כרבותינו הפוסקים בדין ברכת הבמבה, ובעיקר פוסקי ספרד, הנה נחלקו 

לגמרי. לא באתי להכריע  פשוט שברכתה שהכל כיון שלא ניכר כלל צורת התירס שבה וחשוב לנתרסק

 בין הגדולים אלא רק לסכם מעט את עיקרי השיטות.

שכל  (123)שם הע' שקבע  וזאת ע"פ עקרוןפסק שעל הבמבה מברך שהכל,  )ח"ג פ"ז אות לו( ברכת ה'ב

ורק מראיתו השתנתה סק מאכל שנעשה ע"י אדם, חשוב כהשתנה מהותו לגמרי וגרע טפי מפרי שנתר

)ח"ה מאמרים '. וע"ע בברכת ה' כשהיתה. כיון שבכה"ג אין עליו שם 'פרי עץ' או 'אדמהשברכתו נשארת 

 )ח"י סימן י( יוסף אוצרותבשו"ת  קו"י לקמן. גם"ד הילעניין ברכת הבמבה, והשיב עמ"ש ב שונים, סימן ו(

ר כלל שהם מתירס, וגם העלה שעל חטיפים הנעשים מתירס באופן שנשתנית צורתם לגמרי ולא ניכ

ו במיוחד לשם עשיית נשתנה טעמם לגמרי מברך עליהם שהכל. ואפילו אם נעשה מתירס שגידלוה

ינוי מהותי הנעשה לפרי ע"י שין נתרסק גרידא, ובין חטיפים אלו. וטעמו ונימוקו עמו, שיש לחלק ב

 . (50קונטרס בה"נ עמ' ) גר"מ אליהוהוספת חומרים שונים שכבר אין עליו את שמו כלל. וכ"ד ה

)עין יצחק ח"ב עמ' תקעז. שולחן המערכת ח"א ערך בורא פרי האדמה. ובירחון יתד המאיר תמוז  גר"י יוסףדעת ה אולם

האריך טובא שברכת  )לרב ישראל אלקנה( אבוא באוהל ביתיהאדמה, גם בשו"ת שברכת הבמבה  תשס"ה(

הבמבה האדמה. ועיקר טענתו היא שמגדלים גידולים מיוחדים לייצור הבמבה הנ"ל, ולכן גם אם נתרסקו 

)אך עיין לעיל בגדרי 'נתגדל לכך', שלחלק  לגמרי ברכתם נשארת כיון שאין השינוי מפקיע מהם שם פרי

. עוד כתב שם שגרגירי הבמבה נעשים מזן מיוחד שאינו ראוי לאכילה אלא סברא זו לא שייכת( מהפוסקים
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ע"י ניפוח וריסוק, ולכן אינו דומה לנידון ברכת הטורטייה המצויה במכסיקו ששם אין עושים אותה מזן 

. ולדעתו משגיחי הבד"ץ( )ובברכת ה' ח"ה עמ' תקפד כתב שנתון זה אינו נכון, ובדק זאת ע"ימיוחד אלא מתירס רגיל 

כיון שאינו משקר בברכתו, שהרי התירס יצא מהאדמה, לכן עדיף לברך הברכה הפרטית יותר ואין לחוש 

 בזה לברכה לבטלה.

 ברכת השוקולד 

לד שהכל, וכתב לפקפק כתב שמנהג העולם לברך על השוקו )ח"א סימן צא אות ב( שלמה מנחתבשו"ת 

ת הברכה הראויה. וכתב כל דבר אפילו נתרסק לגמרי מברכים אבזה, וביותר תמה על הספרדים שב

 חשוב כ"כ זה דאין אפשר ריםאח דברים עם ותערובת תיקון י"ע אלא לאכילה ראוי שאינו ליישב דכיון

 קקאו שמערבים ם סיים שאותםשהכל. אול עליו מברכים אפילו הכי ריסוק, י"ע תמיד אכילתו שדרך ואף

 אחר. לדבר נהפך לא שהרי ע"בפה לברך ודאי צריכים קקאו הוא הרוב שאם נראה ואוכלין יחד סוכר עם

שיש לברך על  אלישיב גרי"שוה גרשז"אכתב הרב השואל בשם ה )ח"ז סימן כז(גם בשו"ת שבט הלוי 

ודים שאין הטחינה מפקיעה מהשוקולד 'העץ' כיון שרוב אכילת הקקאו היא ע"י טחינתו, ובזה כו"ע 

רכים על השוקולד העץ, כיון שמב )דבר חברון או"ח סימן קפ(שליט"א  גר"ד ליאורה אותו מברכתו. גם דעת

סיפים חומרים אחרים לשוקולד, שבזמנינו כל אדם יכול להבחין שהשוקולד בא מפולי הקקאו, וגם אם מו

 די לעשות שוקולד. כודאי שהוא העיקר והוא הקובע את הברכה. וכן משום שנוטעים את עציו 

כן משום שהקקאו שחוק לגמרי כתב ליישב שברכתו שהכל כיון שמוסיפים לו עוד דברים. ו שבט הלויוה

ולד שהכל, כיון שעובדו בבתי פסק שברכת השוק )ח"ג פ"ז אות לה( ברכת ה'ותוארו אינו ניכר כלל. גם ב

עץ'. לפיכך אין עליו שם 'פרי הוחרושת ועברו תהליכים שונים ע"י בני אדם עד שנוצרה עיסת השוקולד, 

)ח"ב פרק יד' אות  אור לציוןשו"ת בתשובת הרב יעקב כהן. וכ"פ ב )סימן ה' עמ' תקסג'(וכ"כ בברכת ה' ח"ה 

כעת הדרך לאוכלם, יש שוטעמו משום שהקקאו בא מעץ סרק שעל פרותיו מברכים שהכל, ואע"פ  ה(

 אגרותובשו"ת  )אות ל( כה ברורההללעיין מה דין עץ זה ששינו את יעודו, ומידי ספק לא יצאנו. וכ"פ ב

 .)ג, לא( משה

 סעיף ח':

 ברכת דבש הזב מהתמרים 

ו מ"ט זיעה בעלמא הוא". הגמ' "האי דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל נהיה בדבר )לח.(שנינו בברכות 

וא. אך לא דיברה על אדם לכאורה מדברת רק על מציאות שהמשקה יוצא מהפרי והפרי נשאר כמות שה

ובאמת ]ו תשאר לכשהיתה. הסוחט פרי בשלמותו ויש בו את חתיכות הפרי, שיתכן ובמקרה כזה ברכת

דסילקא",  ממיא גרע ולא יהו דעיקר לא, דכתשן "דהיכא )הביאו הרשב"א לח. ד"ה דבש( דראב"כך פירש ה

 .[אך הרשב"א שם דחה דבריו

הפירות שברכתם שהכל כיון מסוברים שה"ה לכל המשקים היוצאים  )ד"ה האי. וב"ב צו: ד"ה אחד( תוספותה

שתמיד מברך שהכל, אע"פ  ללשחשובים כזיעה בעלמא, חוץ מיין ושמן. ולאחר מכן כתב שבשתיה יש כ

 .)ד"ה האי( יונה רבנוו )סימן יב( רא"ששמעורבים בו דגן לדוג'. כדברי התוס' כתבו ג"כ ה
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בורא פרי 'הלא"ה מברך  סובר שרק כשנתן לתוכם מים ברכתם שהכל, )הל' ברכות עמ' סט( בה"ג אמנם

ע העמיד את הגמ' במציאות העץ' כיון דאשתני לעלויא כמו שמן זית. יש להבין את דברי בה"ג מדו

מד מדברי הפסוק 'ארץ זבת להסביר שבה"ג  )שם(שהוסיף מים, הרי אין לזה זכר בדברי הגמ'! הרא"ש 

ינים ים, ו'דבש' האמור בפסוק הוא דבש התמרים והוא בכלל שבעת המרולא כתוב תמ -חלב ודבש' 

 שברכתם העץ. 

ין זב מאליו ליוצא ע"י כתישה כתב "דבש תמרים מברכין עליו תחלה שהכל". ולא חילק ב )ח, ד( רמב"םה

 וכיוצ"ב.

, כסלקא - דסלקא מיא, לי פשיטא: פפא רב דאיתא התם "אמר )לט.(אך הנה יש להעיר מהא דברכות 

. במה שונה דין שלקות שאפילו על המים שלקי" ככולהו - שלקי דכולהו ומיא, כלפתא - דלפתא ומיא

פרי ממש, ואפ"ה מברך השהתבשלו בהם מברך את ברכת הפרי, מאשר דבש שזב מהתמרים שהוא מגוף 

 עליו שהכל. ובאמת שמצאנו בראשונים שחלקו בין המקרים:

שקה היוצא מהפירות שסובר, שמה שאמרו שמ ראב"דדברי ה הביא את )לח. ד"ה דבש(הרשב"א  .א

כברכת את הפרי ברכתם  הוא כזיעה בעלמא היינו דווקא אם המשקה יצא מאליו, אבל אם סחט

 הפרי עצמו דומיא דמי סילקא. 

 דשיבתא, ומיא שלקיד למיא דמיא חלקו על הראב"ד: "ולא )ד"ה אמר( רשב"ץוה )שם( רשב"אה .ב

 למשלקיה דרכיה דלית מידי כל הא כמותן. שליקתן מי שליקה י"ע הוא אכילתן דרוב כיון דהנהו

כהן". לפי דבריהם פירות  ןמימיה שיהיו אמרינן לא בהנהו בעיניה, למיכליה אלא למסחטיה ולא

אה"נ אם הם פירות והנסחטים אינם גרועים אלא כיון שאין הדרך לסוחטם ברכתם שהכל. 

המשקה, ברכת המשקה  דהכי דהיינו לסוחטן ולהוציא מהםדרובא דאינשי נטעי להו אדעתא 

 כברכת הפרי.

 שמשקה עלמא משום "לפיב: מי שלקות אינם דומים למי פירות שחשובים כזיעה )סימן יח( רא"ש .ג

העץ".  פ"ב עליהן ברךמ במים הפירות טעם ונכנס הפרי בשל שאם ואפשר הפרי. טעם לו אין

ים המתבשלים עמו, בשונה נתינת טעם הפרי או הירק במלדעת הרא"ש יש כאן עניין מהותי של 

 מהרשב"א דאזיל בתר דרך העולם.

ם ורימונים מברך תחילה : כל מי פירות שאין עיקרן למשקה כגון תפוחי)לח. ד"ה דבש( מאירי .ד

עליהם כברכת הפרי,  שהכל ובסוף נפשות, אבל אם כתשן והוציא את עיקר הפרי מהם מברך

וכשנדייק בדבריו נראה )המבושלת מברך עליה האדמה כסלקא עצמה,  שהרי מי סחיטת הסילקא

ות במים אין ברכת המים שדווקא אם סחט את הסילקא מברך על מימיו האדמה, אבל אם סתם בישל את הירק

 .ת הירק(כהמבושלים כבר

 כמו הפת בהן אכולל דרך השלקות דמי השלקות למי דמי : "דלא)כז: ד"ה ומיא( רבנו יונה .ה

 לגמרי".  אוכל רתמתו יצאו לא שעדיין השלקות כמו להו חשיבו ולפיכך, עצמן בשלקות

 ולבסוף שהכל בתחלה עליהן מברך משקין מהן והוציא פירות כתב בסתמא "הסוחט )פ"ח ה"ב(רמב"ם ה

 )לח. ד"ה מאי( רא"השהכל". גם ה תחלה עליו מברכין תמרים כתב "דבש )ה"ד(נפשות". ולאחר מכן  בורא

 כתב שכל משקין היוצאין מן הפירות חוץ מזיתים וענבים, מברכים עליהם שהכל.
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יוצאין מכל מיני פירות חוץ : "דבש הזב מהתמרים מברך עליו שהכל, וכן על משקין השו"עכתב מרן ה

 מזיתים וענבים מברך שהכל".

עא בעלמא, דאין שהוא זי ביאר שמברכים על הדבש הזב מהתמרים שהכל, כיון )ס"ק יט( מגן אברהםה

ינו בין אי אתרמי שיצא מאליהן , והי)ס"ק מז( מ"בנקרא משקה אלא היוצא מהזיתים וענבים בלבד. וכ"כ ה

 ובין שיצא ע"י כתישה וסחיטה.

, )סק"ה( ט"ז"י כתישה. ותמה הדייק מלשון הרא"ש שאפילו בזב מאליו מברך שהכל, וכ"ש ביוצא ע ב"יה

מאי כ"ש? ויישב שלא הייתה יותר משום שיש בו את גוף הפרי, ו שהרי ודאי שהיוצא ע"י כתישה טוב

 כוונת הרא"ש אלא להוכיח שדבש האמור בתורה הוא של תמרים.

. עוד )ס"ק סב(כה"ח לכה בשברכתו שהכל והובא לה )פנחס ט(בא"ח ולעניין ברכת מיץ הקוקוס כתב ה

 .)עמ' קצב( ניחוט שכתב הבא"ח שאם ברך על הפרי עצמו פטר את המשקה שבתוכו. וכ"כ ב

 ברכת מיצי פירות שרובן לסחיטה 

, מברכין על מימי סחיטתן שהבאנו לעיל עולה שפירות שרוב אכילתן הוא ע"י סחיטה רשב"אמדברי ה

 בכל גוני מברך שהכל. רא"שלדעת ה אךכמותן. 

א את דעת ורק לאחר מכן הבי סתם כדברי הרשב"א )רב, י(סתם בדברי הרא"ש. אולם כאן  )רה, ג( שו"עה

טעם הספק סתם לקמן כתב שיתכן שרק מ )הובא בשער הציון אות נד( מאמר מרדכיהרא"ש. ובאמת שה

 כדעת הרא"ש, כיון שבברכת שהכל בודאי יוצא.

כיון  )ס"י( שו"ע הרבתב הבביאור הטעם שהיוצא מהזיתים והענבים נחשב משקה ולא זיעה בעלמא, כ

 שיבות של פרי. לכך נטעוהו לפיכך יש להם ח שבכך הם באים לכלל אכילתם, שעיקר הפרי

פרי, ברכתו העץ. וכ"פ בשו"ת לעיל הבאנו בשם הט"ז שאם סוחט את כל הפרי ובמיץ שלו יש גם חלק מה

כפרי עצמו ומברך עליו העץ,  שאם סחט כל גוף הפרי עד שנעשה כמים נחשב )כלל א סימן כו( ורדים גינת

עץ, אולם לעניין הלכה כתב ע"פ דבריו לברך על מיץ תפוזים הכתב  )ח"ב סימן ח( מצליח אישובשו"ת 

. )סי' רב ס"ק סב(כמ"ש בכה"ח , ובודאי שטעמו הוא משום סב"ל ו)פנחס ט(לברך שהכל ע"פ דברי הבא"ח 

 שאפילו כתש הפרי מברך עליו שהכל.  )סימן רה ס"ק יד(מ"ב וכ"פ ה

לעיל סעיף ז' פיסקת 'נתגדל לכך' מה  עיין) לסחיטהוהנה יש לברר מהי ברכת מי פירות שרוב ניכר מהם עומד 

צידד שעל מיץ תפוזים  לג סק"ה( )סימן חזו"א? ה(הגדר של ייעוד הפרי, האם הולכים בתר המין הכללי או הספציפי

הוצאת המשקים בלבד, אלא  מברכים 'העץ' הן משום שנחשב כפרי מרוסק, שהרי דרך סחיטתו אינה רק

סחיטה. אולם למעשה הורה  עם המיץ, והן משום שנחשב שרוב אכילתו ע"י גם הרבה מבשר הפרי נסחט

שדין זה שנוי במחלוקת. ובשו"ת  שיש לברך שהכל, ושכן נהג החזו"א מפני )חוט שני עמ' קצב( גר"נ קרליץה

ן שחשוב כזיעה בעלמא. וכ"ד הורה שעל מיץ תפוזים יש לברך שהכל כיו )ח"ב פי"ד תשובה ו( אור לציון

 (:)כד, והוכיח ממ"ש בפסחים ות מה()ח"ג פ"ז א ברכת ה'. וכ"כ ב)אשרי האיש ח"א פל"ו אות כה( אלישיב גרי"שה

 כותש אף את גוף הפרי.  דמשקה היוצא מתותים ורימונים נחשב לזיעא בעלמא ומסתמא בפירות אלו

דיעבד וא"צ פסק שברכתו שהכל, אך הוסיף שמסתבר שאם בירך העץ יצא ב )ד, יט( הלוי שבטגם בשו"ת 

)חיכו ממתקים ח"א  גרש"ז אוירבך, וה)עמ' קכה( חזון עובדיהלחזור ולברך שהכל על המיץ הנותר. וכ"פ ב
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כתב שאף בדיעבד ברכתו הייתה לבטלה וצריך לחזור ולברך עליו שהכל,  )שם( ברכת ה'ב אולם. עמ' ק(

 דהוי שקר כשאומר 'פרי'.

ן עדיף מתפוז משום שאין דרך כתו בורא פרי העץ, שלימושבר )שם( גר"נ קרליץולגבי מיץ לימון כתב ה

לימון הוא העיקר והסוכר טפל לאוכלו כמות שהוא, ולעולם המיץ הוא העיקר, ואף שמוסיף לו סוכר, ה

 לו. אך דעת הפוסקים האחרים שברכתו שהכל.

 סעיף ט':

 ברכת סופי ענבים ונובלות 

  )לח.(שנינו בברכות 

? כמאן. ואה בעלמא זיעה -? טעמא מאי. בדברו נהיה שהכל עלויה מברכין דתמרי דובשא "האי

 רבי - תרומה של פירות מי רושא, ספוניות וחומץ, תפוחים ויין, תמרים דבש: דתנן, תנא האי כי

 פוטר" יהושע ורבי, וחומש קרן מחייב אליעזר

 - פוטר יהושע ורבי .חומץ מהן ושיםוע, עולמית מתבשלים שאין ענבים סופי - ספוניות וחומץ רש"יופ

 והיינו, בלבד וענבים זיתים אלא למשקה הניתן פרי לך ואין, עליו חל תרומה שם ואין, הוא בעלמא דזיעה

 מתבשלין שאין החורף בימות בגפנים יןהנמצא ענבים - פירש: סיתווניות )קכ.(אשי. ובחולין  רב בר כמר

  .חומץ מהן ועושין לעולם

 החום ושרפם שבישלם ריםתמ שהם הנובלות על וכן, לעולם מתבשלין שאין ענבים : סופישו"עכתב ה

 .שהכל: מברך, ויבשו

אורה מדוע יש הבדל בין הבוסר נפסק להלכה שעל הבוסר מברכים 'בורא פרי האדמה', ולכ )סעיף ב(לעיל 

וסר עומד לעשות משקה הסביר שמהב )סק"כ( מגן אברהםובין סופי ענבים שמברכים עליהם שהכל? ה

ה'. אך סופי ו הגפן, ולכן די לנו אם נורידו בדרגה אחת לברך עליו 'האדמהיין, שברכת -המעולה ממנו 

ב שיש לו ראיה ברורה שעל כת )סק"ו( ט"זענבים עומדים לעשיית חומץ, ולכן מברכים עליהם שהכל. ה

חשובה לבוגרת, כיון שלעולם  יילונית כבר מקטנותהשא )יבמות פ.(סופי הענבים מברך שהכל, מדאמרינן 

ים עליהם שהכל שהרי עתידים לא תביא סימנים. והכ"נ בענבים אלו שלא יתבשלו לעולם, מתחילה מברכ

 להיות חומץ.

אותם מהחום, או הם תמרים  דנה הגמ' מהם 'נובלות', האם הם תמרים שהחמה שרפה )מ:(נזכיר שלקמן 

פירש שאלו  פ"ו, וערלה פ"א מ"ח( )ברכותפירש שנובלות הן פגין, ובפיה"מ  , ח()ח רמב"םשהרוח משירן. ה

ת הסבר הראשונים אהשמיט  ב"יה ועוד. )כח:( ה"ר יונהפירות שנפלו מהאילנות פגין קודם בישולן. וכ"כ 

ה דברי הב"י, ולדעתו על דח ב"חהללו, ומשמע דס"ל שאם נפלו מהאילן קודם בישולן מברך העץ. וה

השמיט דברי הרמב"ם  שמרן )ד"ה שבשלם(באור הלכה שנפלו על הקרקע מברך שהכל. ועיין ב פירות

 )אות לו( הלכה ברורהולן. במשום דאזיל לשיטתיה שעל כל פירות האילן מברך העץ ואפילו קודם ביש

 פסק שהספרדים מברכים עליהם העץ והאשכנזים שהכל.
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 סעיף י':

 ברכת מים שבישל בהם פירות 

שיב כזיעה בעלמא, וראיה שפירות ששלקן במים, מברך על המים שהכל דח )לח. ד"ה דבש( ארשב"כתב ה

ות חוץ מיין ושמן ומשמע לכך שברכת מי בישול הפרי היא שהכל מכך שלא חל שם תרומה על מי פיר

 מי -שליקה  י"ע הוא כילתןא רוב שלא חל עליהם שם של פרי. ואינם דומים למיא דשלקי כיון דהנהו

 ת שהוא אין מימיו כמותו.אבל כל דבר שאין דרכו לישלק וליסחט אלא לאוכלו כמו כמותן. ןשליקת

העץ.  פ"ב עליהן מברך במים הפירות טעם ונכנס שאם בישל הפרי 30כתב דאפשר )סימן יח( רא"שה אך

, שלדבריו יתכן ובכל דרך שטעם המים יהיו כטעם הפרי יברך עליו כברכתו ולאו דווקא ב"יוכתב עליו ה

 ע"י בישול אלא אפילו ע"י שריה במים וכד'. 

 והוא, האדמה פרי ראבו שלהן שלק מי על מברך שלקן להשלק שדרכן כתב "ירקות )ח, ד(רמב"ם ה

הביא את דברי  "מכסה לשתותן". שדרכן במקום כשלקות השלקות שמימי מימיהן לשתות ששלקן

הרמב"ם סובר כרשב"א, שהוכיח  )מש"ז סק"ח(פמ"ג הרא"ש ומשמע שהבין שהרמב"ם ס"ל כוותיה. אך ה

גר"י התבשל או לא. וכן דחה הותמה על דברי הכס"מ, שהרי הרא"ש לא ס"ל דאזלינן בתר דרך הפירות ל

שמבשלים את הירקות נימוח ות הוא, שכאת דברי הכס"מ, וכתב שהחילוק בין מי פירות למי ירק קפאח

שאר כמות שהוא ולכן ברכת ממנו גוף הירק ולכן ברכת המים כברכת הירק, אבל בפירות גוף הפרי נ

 מימיו שהכל.

 המים אותם על מברך ינוא, במים הפרי טעם שנכנס פ"אע, במים בשלן או ששראן פירות :שו"עכתב ה

 . ע"בפה מברך במים הפרי םטע נכנס שאם דאפשר כתב ש"והרא; שהכל אלא

פסק מרן כהרא"ש דגרע דין  )רה, ג(כתב שהשו"ע הביא את שתי הדעות ולא הכריע, אולם להלן  ב"חה

בסימן רב' סתם השו"ע שכתב  )סי' רה סק"ד(ט"ז סחיטת פירות ממיא דסילקא ומברך עליהם שהכל. ה

מאמר ליו כברכת הפרי, והכהרשב"א ובסימן רה' גם הרשב"א יודה שאם הוא דבר שדרכו בכך מברך ע

וצא. ולעניין הלכה יכתב שמספק פסק כהרשב"א לברך שהכל שגם לדעת הרא"ש  )שם, סק"ה( מרדכי

ף שאם בדיעבד ברך העץ הוסיו שדעת השו"ע לפסוק כהרשב"א. )ס"ק נג( מ"בוה )ס"ק כב( מג"אכתבו ה

 יצא.

תה המרק, שוב א"צ לברך לעניין מי שלקות שאם אוכל קודם את הירקות ולאחר מכן שורא"ה כתב ה

)ח"ג פ"ז ברכת ה' וב )אות לח( ההלכה ברורעליהם כיון דמגופייהו אתי ונתנו בהם הירקות טעמם. וכ"כ ב

 .אות נ(

)אות  הציון שערטעם במים. וב לעת, דבזה רגילין ליתן לעניין שריה שהכוונה מעת )ס"ק נא( מ"בכתב ה

'מעת לעת' כדי שיקבלו המים מהוסיף דמ"מ תלוי לפי טבע הדבר הנכבש, שיש דברים הצריכים יותר  ס(

 את טעם הפרי.

                                                   
סופק בברכתו ופשיטא ליה שכל שבישלו מדאע"פ שכתב הרא"ש לשון 'אפשר' אין זה בגלל שהוא  )סק"ט(ועיין בב"ח ובט"ז  30

 מע דס"ל שהרא"ש מסופק בדין זה.מש )סעיף יא(ונכנס טעם הפרי למימיו מברך עליו כברכת הפרי, אולם מדברי השו"ע 
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 )שזיפים(מוהו. ולכן על פלוימ"ן ככתב שכל דבר שדרכו בשליקה או לסחוט מימיו, הוי מימיו  )סק"ח( ט"זה

דר"כ הדרך לשלקן כיון שאין , ולשיטתם ביבשים בב"חך העץ, כיון שדרכם בשליקה. וכ"כ היבשים מבר

יא האם נטע אותם ע"ד כן, סובר שעיקר הסברא ה )ס"ק כב( מגן אברהםה אךאוכלים אותם בעינייהו. 

דרך היחידה היא לשלקן, אבל אם לא נטע אותם בשביל לשלקן גם אם לאחר מכן ייבש אותם וכעת ה

שבמדינות שגדלים שם  )נב, ד( דםחיי א, והוסיף בשם ה)ס"ק נב( מ"בחשוב ל'דרך אכילתן'. וכ"כ ה אין זה

 טבן הוא בורא פרי העץ.הרבה שזיפים, מסתמא נטעי להו ברובא אדעתא ליבשן, וא"כ הברכה על ר

 ברכת קפה ותה 

דין היה צריך לברך על קפה הכתבו שמעיקר  )א, צה( מאירות פניםובשו"ת  )א, ט( הלכות קטנותבשו"ת 

ם אם יברך על הקפה געל דבריהם הרי  פתח הדבירהאדמה אלא שנהגו לברך עליהם שהכל. ותמה 

כתב ליישב  )ס"ק לט( לכהה בירורכברכת הפרי שבא ממנו לא היה לו לברך עליו האדמה אלא העץ! וב

ירותיו בשנת זריעתו חשיב שהקפה מוציא את פשכיון  )סימן כ אות כב(קושייתו מדברי שו"ת מעט מים 

ל הקפה העץ היא משום עכתב שהסברא לברך  )א, מ( פרח מטה אהרוןובשו"ת  כירק לעניין הברכה.

כיון שפירות שרוב אכילתם משאינו נאכל אלא ע"י בישול או שליקה, אך למעשה יש לברך עליו שהכל 

אבל מימיהם כברכת הפרי,  ת, ולכן מברכים עלע"י בישול ושליקה, עיקר בישולם הוא בשביל הפירו

 ליו אלא שהכל.הקפה בישולו אינו נועד בשביל הפרי אלא למימיו, ולכן אין מברכים ע

ינו יונה והראבי"ה שכתבו והנה יש עוד לחזק דעת האומרים לברך על הקפה שהכל מדברי תלמידי רב

א דשלקי באו כדי לאכול ך האדמה, שמיומיא דשלקי שמבר )ב"ב צו:(שהחילוק בין שכר שברכתו שהכל 

נעשים עבים ולכן ברכתם  בהם הפת כמו השלקות עצמן. ובשו"ת מהר"ם מרוטנבורג כתב שמיא דשלקי

הליכות , )סק"ע( כה"ח, פנחס י( )בלק י,בא"ח כירקות עצמן. ולדבריהם ברור שברכת הקפה שהכל, וכ"פ ה

 .ז()א, ס פעולת צדיקשו"ת וב )ח"ג פ"ז אות נב(ברכת ה' , )ח"ב בלק ד( עולם

 סעיף יא':

 31עשייתו וברכתו - יין צימוקים 

כתב שאף לכתחילה כשר  ם()ש רי"ףמוכח שיין צימוקים כשר לקידוש. וה )צז:(בפשט הסוגיא בב"ב 

רא"ש וה ט מהל' שבת הי"ז()פכ"רמב"ם לקידוש רק צריך שבשעת הסחיטה תהיה בהם לחלוחית, וכ"פ ה

ה בהם לחלוחית, ונראה שגם מרן הוסיף שצריך שתהי רמ"א. וה)רעב, ו(שו"ע , וכן מוכח ב)ב"ב פ"ו סימן י(

בשים כ"כ, שאם ידרכו אותם שצריך שהצימוקים לא יהיו י )בראשית כז( בא"חמודה לרמ"א בזה. וכ"פ ה

 תצא מהם לחלוחית קודם שרייתם במים. 

 אבל ש."להרא גם ויוצא שהכל עליהם מברך, בישולם מי או, םותאני צמוקים שריית : מישו"עכתב ה

. ש"כהרא, שלש מעין אחת ברכה מברך אם או נפשות בורא מברך אם להסתפק יש שלאחריהם בברכה

 לברך שיצטרך כדי, מים ישתה וגם מינים' מז פרי יאכל או, הסעודה בתוך אלא ישתה לא שמים ירא ולכן

                                                   
 מתוך 'סיכום הלכות שבת' לסימן רעב סעיף ו. בתוספת נופך לעניין ברכתו. 31
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 יצא אותם ידרוך שאם לחלוחית בהם שיהיה צמוקים שיהיו נפשות... והוא ובורא שלש מעין אחת ברכה

 .לא, דבש לחלוחית שום מהם יצא לא אותם כשיעצרו אם אבל, דבשן מהן

שהובאה בסדר רב  ונאי גאוןרב נטרומה הוא אותו יין צימוקים? נחלקו בזה הפוסקים. מדברי תשובת 

היה בספינה ואין לו יין, משמע שהוא שריית צימוקים במים, שכתב לאדם ש )ח"ב דף קיג(עמרם גאון 

 . סימן ט()ריב"ש שישרה צימוקים במים לארבע כוסות של פסח, וכן הוא בשו"ת ה

שורים בהם את הצימוקים, שכתב שודאי אין הכוונה שנקדש על המים  )סי' קמ( צבי חכםשבשו"ת  אלא

שבת ח"ב עמ' פט. שו"ת חזו"ע ) גרע"יאלא הכוונה שסוחט את הצימוקים ועל היוצא מהם רוצה לקדש, וה

מוקים לנסכים ולא לקידוש פירש דבריו שכוונתו הייתה רק לפסול מי שריית הצי ח"א סימן ו עמ' עא(

ם צבי, שכל מ"ש הפוסקים כתב ליישב דברי אביו החכ )ח"א סי' עג(אילת יעב"ץ שוהבדלה, ובאמת שב

תוכם, ונמצא שהבין את דברי ששורים את הצימוקים היינו רק ללחלחם להוציא את היין היבש העצור ב

ה אפילו במקום שאפשר אביו כפשוטם. ונראה להתיר לקדש על שריית מי צימוקים אפילו לכתחיל

א למצוא יין מותר לקדש על השמיטו את התנאי של רב נטרונאי שדווקא במקום שא"להשיג יין, ולכן 

 י( ,רב)"ש שהובאה בשו"ע יין צימוקים. ובאמת שדעת מרן לקדש עליהם לכתחילה, ובפרט לדעת הרא

מברך עליו שהכל, שהפרי ששפירות ששראן במים מברך עליהם העץ, ולא דמי למשקה היוצא מהפירות 

 .נותן יותר טעם במי שרייתו

שאינו נחשב ליין  (116הברכה עמ'  קכד. וזאת )שבות יצחק פסח עמ' גרי"ש אלישיבולעניין רסק ענבים, הורה ה

א לברך הגפן עד שיפרידו בבלנדר יזהרו של עד שיסנן את המיץ מבשר הפרי, ולכן המרסקים ענבים

 ביניהם.

 שיעור מדת המים ששורים בהם הצימוקים שיהפכו ליין 

כתב שיש נוהגים לתת מים עד כדי שהצימוקים הם אחד משישה במים, ויש  )ב"ב צז:(בכור שור הנה ה

טל לגבי המים שאם היין הוא אחד משישה במים, אז בודאי שהוא ב )רד, ה(המפקפקים ע"ז מדברי מרן 

שלכו"ע בגרוגרות הואיל ויכול לשולקם  )נה.(ואין מברכים עליו בפה"ג. אלא שכתב שלפי מ"ש במנחות 

ולשרותם ולהחזירם לכמות שהיו, משערים אותם לכמות שהיו קודם שהתייבשו, לכן גם בצימוקים יש 

. 32משישית במיםלשער לפי מידתם לאחר שמתנפחים, אלא שיקפיד שלא יהיה שיעורם יותר מאחד 

הביא את דברי הכנה"ג בדעת הטור והרא"ה שאפשר שביין של צימוקים אפילו יש במים  )ס"ק כח(מג"א ה

 יותר מתלתא, טעם ומראה יין יש בו.

כתב לפקפק על דברי הבכור שור במה שכתב שמשערים כפי  יד אפריםהביא שה )סי' רעב ס"ק טז(מ"ב ה

הביא ע"ד הרמ"א  )סי' רד אות לג( כה"חעת נתינתם במים. ובאמת שנפיחותם ע"י המים, אלא משערים כפי 

שם 'ובלבד שלא יהיה היין אחד משישה במים', את דברי הבכור שור הנ"ל, וכתב שזהו דוקא לדעת 

. )ח"א סימן ו אות ב עובדיה חזוןהרמ"א, אבל לדעת מרן אין לתת מים יותר מכנגד הצימוקים. וכ"פ בשו"ת 

                                                   
 מוקים לאחר מכן.כתב להתיר לתת מים רק פי שש מהמים שיוצאים מהצי )סימן כח( צמח צדקובשו"ת  32



 ים במיםזמן שריית הצמוק _________________________________________________ 389
 

כתב שכמות הצימוקים צריכה להיות מרובה מהמים  )ח"ג פ"ז אות נא( ברכת ה'. וב33(ת, כהליכו"ע ח|ג בראשי

 ולא די במחצה על מחצה.

 זמן שריית הצמוקים במים 

יון שעברו כבר שלושה ימים שכתב, שכ )סימן מב(הביא דברי המהרלב"ח  )יו"ד סי' קכג ס"ק כד( ש"ךהנה ה

חכמת . וה)רעב ס"ז( גר"זוה )סק"י( ט"ז, )ס"ק כז( מג"אמעת שריית הצימוקים במים, נעשה יין גמור, וכ"ד ה

ך שלושה ימים? לכן כתב כתב עליו שהרי דין כבוש הוא מעת לעת ומדוע הצרי )כלל עה סימן ח( אדם

תר די בנתינת טעם כדי לאסור, יו שהרי לעניין איסור והישלאחר מעת לעת דינם כיין. ויש לדחות דבר

הביא את שתי  ח"ב עמ' צח(שבת ) חזו"עאבל שיהיה עליו תורת יין גמור צריך שלושה ימים מעת לעת. וב

לדוך אותם במדוכה, או  הדעות ולא הכריע. וכתב עוד, שאם לא נזכר להקדים שרייתם עד ע"ש יש

יה עליה תורת יין וכשרים לבשלם, ואח"כ לסוחטם ולסננם ואז יהלרסקם, וליתנם במים ולהרתיחם ו

 לקידוש ולהבדלה. 

חות שלושה ימים מעת פסק שמחמת הספק צריך שישרו הצימוקים במים לפ )אות מא(הלכה ברורה ב

 .ראשית כ()ח"ג ב עולם הליכותוכ"כ ב לעת, כדי שיתנו הצימוקים טעם חזק במים.

 הפרדת הצימוקים משריית המים 

ו הכי אינו חשוב ליין. וכ"כ שצריך שיפריד בין הצימוקים למים ומשמע מדבריו דבלאשו"ע תב מרן הכ

ם אז נקרא עליהם שם יין שרק אחר שהמשיך את המים הללו מהצמוקי )שבת ח"ב עמ' קט( חזון עובדיהב

 וכשרים לקידוש והבדלה.

שלגבי יין נסך בעי המשכה, מ"מ  שכתב שאע"פ )סימן מב(מהרלב"ח הביא דברי ה )סק"י(ובאמת שהט"ז 

, והוסיף )ס"ק כז( מג"אביין צימוקים שהדרך היא להשאיר הצימוקים בחבית, א"צ המשכה. וכן הובא ב

שאף דעת הב"י שאפילו לא משך את הצימוקים מברך הגפן, ולא בא לאפוקי אלא אם אוכל הצימוקים 

כתב  )ס"ק נז(מ"ב שדינם כמרק של פירות. והושותה אח"כ ממי השרייה שאינו מברך עליהם הגפן כיון 

שמרן ביאר דבריו דווקא אם לא שרה את הצימוקים שלושה ימים במים ורק בזה הצריך למשוך המים 

)פי"ז מהל' מאכלות הקשה על דעתם שהרי מרן עצמו כתב בכס"מ  )ס"ק מד(בירור הלכה מהצימוקים. וב

העיר ע"ז, וכ"פ  )סק"י(ברכי יוסף . וה34לא ס"ל כמהרלב"חדבעינן המשכה ליין נסך ומבואר ד אסורות הי"א(

. הליכו"ע ח"ג בראשית עמוד קלזשבת ח"ב )חזו"ע כדברי מרן השו"ע דבעינן המשכה, וכ"פ ב )בלק, ט(בא"ח ה

  .(כ

 "י תולדות האור או השמש.עשייבוש הצימוקים יכול להיעשות בין מעצמם ובין  )סימן רעב( טורכתב ה

 סעיף יב':

  השלקותברכת 

 )לח:(שנינו בברכות 

                                                   
 ם על כל קילו צמוקים.העלה להלכה שיש להקל לתת לפחות שלושה ליטר מי )ח"ב עמ' צח( חזון עובדיהוב 33
פילו ליין נסץ אין צריך למשוך היין בשם המהרלב"ח שא )קכג, יא(המגן אברהם בדבריו הביא דברי הרמ"א ביו"ד שהרי  34

 מהצימוקים וכ"ש לעניין ברכה, שלא כדברי הכסף משנה.
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 ורבותינו; האדמה פרי בורא עליהם מברכין שלקות: רב - ומנו, רבינו משום חסדא רב "דרש

 נהיה שהכל עליהן מברכין לקותש: אמר יוחנן דרבי משמיה עולא - ומנו, ישראל מארץ היורדין

 נהיה שהכל שתחלתו וכל; ובדבר נהיה שהכל - שלקו, האדמה פרי בורא שתחלתו בדברו. כל

 האדמה פרי בורא שלקו בדברו הנהי שהכל שתחלתו כל בשלמא. האדמה פרי בורא - שלקו, בדברו

 היכי, שהכל - לקוש האדמה פרי בורא שתחלתו כל אלא; וקרא וסלקא בכרבא לה משכחת -

 ומנו, רבינו משום נחמן רב וכרתי. דרש בתומי לה משכחת: יצחק בר נחמן רב אמר? להו משכחת

 האדמה..." פרי בורא עליהם מברכין שלקות: שמואל -

 ומברך לגריעותא ממלתיה אפקיה - שלקו, האדמה פרי בורא שתחלתו חי הנאכל ירק - : כלרש"יופ

 והביאו - שלקו .ךמבר הוא שהכל - חי אכלו אם שמתחלתו, חי ליאכל דרכו שאין ירק - וכל .שהכל

 .האדמה פרי בורא ומברך - פריו עיקר הוא, אכילתו לדרך

סדא ורב נחמן בדבריהם. רב חרב ושמואל ועולא בשם ר' יוחנן חולקים בדין ירק מבושל. ונחלקו רב 

 ושמואל סוברים שברכתו האדמה, ועולא בשם ר"י סובר שברכתו שהכל.

ה מכך שדיון זה אינו ספציפית רב נחמן תולה מח' זו במח' אחרת האם יוצאים י"ח במצה מבושלת. ונרא

 .הדבר המתבשלשמו של ני ברכות אלא האם בישול מפקיע את לגבי די

ו ראוי לאכילה א. ירק שאינ הסביר שישנם שלושה דרגות בירקות מבושלים: )שם ד"ה ושלושה( יונה רבנו

רק שראוי האדמה. ב. י -ל ולאחר הבישו ברכתו שהכל, -כשהוא חי ומשביח ע"י הבישול, בתחילה 

. ג. ירק הנאכל חי ומבושל, לאכילה חי והבישול פוגמו, בתחילה ברכתו האדמה, ולאחר הבישול שהכל

 .ד"ה משכחת( תוס'וכ"כ ה)ברכתו תמיד האדמה 

שהוא מבושל, גם אם ראוי כעולה בביאור דברי רב חסדא, שכל ירק הנאכל טוב יותר  )שם( תוספותמה

כך הוא יותר ראוי. מדבריו שלאכילה כשהוא חי, אינו מברך עליו האדמה אלא כשאוכלו מבושל, משום 

, ורק עליו תקנו ברכה וביותר שלהמעולה עולה שאת ברכת האדמה מברכים רק כשהמאכל הגיע למצב 

 חשובה. 

שהלכה כרב  אורו של רבנו יונה(ב)ע"פ סוברים  גאוניםוה רי"ףנחלקו הראושנים כיצד לפסוק במח' זו: ה

 אולםבים ונדחה מהלכה. נחמן משום שרב חסדא חולק על שאר האמוראים, ולכן הוא יחיד במקום ר

ן שסוברים שהוא מכריע בין פסקו הלכה כרב חסדא כיו ה()תוס', רא"ש סימן טו, רבנו יונ שאר הראשונים

 השיטות, והלכה כדברי המכריע.

 מברך מבושלים בין חיים יןב, ואגסים תפוחים כגון, ומבושלים חיים שטובים הפירות : כלשו"עכתב ה

, מבושלים כשהם שהכל. ךמבר, חיים כשהם אכלם, מבושלים אלא חיים לאוכלם דרך אין ואם ע."בפה

 .ע"בפה

סובר שדי אף במיעוט בני אדם שאוכלים אותו כשהוא חי בכדי לברך  )סי' רה סק"ג וסק"ט( מגן אברהםה

סוברים דכיון  )סי' רה סק"א( אליה רבהוה )כלל נא ס"ב( חיי אדםה אךעליו את ברכתו הראויה לו כשהוא חי. 

)ס"ק  מ"בוכ"כ ה כל.שדרך רוב בני האדם לאכול את אותם הירקות כשהם מבושלים דווקא, מברך שה
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כתב ש'רוב' נקבע או לפי רוב בני אדם הגרים באותו מקום, או לפי רוב בני אדם  )אות צב(כה"ח . וסג(

 הגרים באותה מדינה.

 ולהלן בתחילת סימן ר"ה יתבארו פרטי הדינים ביתר הרחבה.

 יד': -סעיפים יג' 

 אגוז מרוקח 

 העץ, פרי בורא מברך בדבש ןהמטוג כתבו שעל אגוז והרא"ש()לח: ד"ה משכחת. וכ"כ רבנו יונה שם,  תוספותה

 אבל ו,"נואיגאד ונקרא בדבש אותו שמטגנין גמור באגוז דוקא דהיינו דנראה ב"יוכתב ה .עיקר דאגוז

 שהרי שהכל, אלא עליו יןמברכ שאין פשיטא ה"מושקאד ז"נואי ונקרא בדבש אותו שמטגנים רך אגוז

א העיקר. אך הו הדבש וא"כ מזיק, ואזוקי הוא דמר כלל לאכילה ראוי אינו בדבש אותו שיטגנו קודם

ז העיקרי במאכל. אך מ"מ חזר בו מהבנה זו, כיון שהדבש הוא הטפל שהרי הוא רק מכשיר את האגו

  דהכי. אדעתא אינשי להו נטעי דלא ברכתו שהכל כיון

 רך אגוז. ע"בפה עליו מברך, (ט"אינוי רתונו לומר:) ו"נואינד ונקרא בדבש המטוגן גמור : אגוזשו"עכתב ה

 אגוזים אותם וכן: רמ"אהוהוסיף  .שהכל עליו מברך, ה"מושקאד נואיס לו וקוראין בדבש שמבשלים

 .שהכל מברכים, ירוקים בעודם בדבש שמבשלים

מי וכרתי לאחר בישולם מברך פסק הרמ"א ע"פ התוס' שעל תו )רה, א(אלא שיש להעיר ע"ז, שהרי לקמן 

שבהם. וא"כ מדוע על  ואע"פ שיש להם טעם טוב, הוא אינו טעמם העצמי אלא מחמת הבשרשהכל, 

עמד  )סי' רה סק"ה( הםמגן אברהאגוז מברך העץ אע"פ שעיקר טעמו הטוב מגיע מהדבש? ובאמת שה

ו, ומה לי בשלו עם מים או עם ע"ז, והסביר שכאן האגוז הוא העיקר והדבש לא בא אלא להכשירו ולתקנ

 .)ס"ק סז( מ"בהוכ"כ  ך לקמן הבשר הוא העיקר והשומים מקבלים את טעמו ממילא.דבש. א

 סעיף טו':

 ברכת הסוכר 

בטרם נוצר הפרי, אחרת יעבור  ראיתי לנכון להקדים כיצד מכינים את הסוכר: קוצרים את 'קני הסוכר'

סוחטת את הקנים ומוציאה הסוכר מהגבעולים לפירות. קוצצים את הקנים ומעבירים אותם במכונה ה

תוצר אחר ערבוב מהיר של המהם את המיץ. המיץ עובר תהליך חימום בו הוא מתעבה לסירופ סמיך, ל

וכר, יש לחזור ולהמיס אותו נשארים בו גבישי סוכר שהם 'סוכר חום'. כדי לקבל את הסוכר הלבן המ

ת שאריות החומרים, מעבים ולאחר מכן להעביר את התמיסה דרך מסננים, לאחר תהליך כימי המסלק א

' חותכים סוכר מ'סלק סוכראת התמיסה, ולאחר שכל המים נפלטים נוצר סוכר לבן. וכשמיצרים את ה

ר הסינון המשך התהליך כמו אותו לחתיכות קטנות, ובעזרת מים חמים מוציאים ממנו את הסוכר. לאח

 ב'קנה הסוכר'. 

)סימן א הל'  גדולות הלכות בעל"ועל הסוכר כתב בה"ג בפה"ע והוא יערת הדבש". וז"ל  )ו, ו( רא"שכתב ה

 ליה נטעי דסוכר אדעתא נמי אינשי ליה נטעי וכי הוא עץ ודאי דיליה קנה, "סוכר ברכות פ"ו עמ' סו(

 דסוכר בורא סוכר וקניא דאמרי רבנן ואית. העץ פרי בורא נמי סוכר ועל העץ, פרי בורא עליה ומברכינן

 כיון הוא דעץ גב על אף להון סבירא הכין אלא הוא עץ לאו דקנה להו דסבירא משום ולאו, האדמה פרי
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 מידי האדמה פרי בורא אלא העץ פרי בורא לן מתאמר לא אכלינן קא פיריה ולאו מפיק קא פירא דלאו

 .דפרחא" אשותא דהוה

 כל, למלח וידמה שיקפא דע מימיהן ומבשלין אותן שסוחטין המתוקים כתב "הקנים )ח, ה( ם"רמבה אך

 אותם שהמוצץ אמרו וכן, עץה פרי בורא אמרו ומקצתם, האדמה פרי בורא עליו שמברכין אמרו הגאונים

 אלו דבש יהיה לא, שהכל אלא ועלי מברכין ואין פרי זה שאין אומר ואני, האדמה פרי בורא מברך קנים

  .הכל"ש עליו ומברכין נשתנה שלא תמרים מדבש גדול אור ידי על שנשתנה הקנים

ם שהתמרים הן פרי שנוטעים הביא את דברי הרמב"ם והשיג עליו שאינו דומה לדבש תמרים, משו טורה

שתנת כמו כל הפירות שמברכים על המשקה היוצא ברכתן ג"כ מ -וכלם ולכן כשנשתנו אותם ע"ד לא

ולכן  –ר נטיעתן היא ע"ד הדבש מהם שהכל חוץ מהיין והשמן, אבל קנים אלו אינם ראויים לאכילה ועיק

אעפ"כ כיון שהיא מח' עדיף לברך שדברי טעם הם, ו ב"יודאי זה פריין ומברכים עליו העץ. וכתב עליו ה

ופק מהזית מגיע הוא חיזק את דברי הטור וכתב שהסוכר דומה לשמן שכשהוא מ ב"חשהכל. גם ה

שאילו  הבין שמרן חזר בו בכס"מ( )הביה"ל לקמןכתב  כסף משנהלעילויו, ונטעי להו אדעתא דהכי. אולם ב

במקומות שנמצאים מוכרים קנים אלו היו נמצאים בארצות של הטור לא היה טוען מה שטען, משום ש

 היוצאים המים והרי כתב הטור(ש)ואין עיקר נטיעתן רק בשביל הדבש כפי אותם  למצוץ ולרבבות מהם לאלפים

 זה להכי דנטעי דכיוןטור, לכתב שמדברי הכס"מ עצמו יש סיוע  )ס"ק יג( ט"זפירות. ה מי כשאר מהם

 פריין.

רי, וגם א"א לאכול אותו ביאר שטעמו של הרמב"ם הוא שסו"ס הסוכר אינו פ )ד"ה על( באור הלכהה

רך עליו את ברכת הפרי. המתוק, ובמקרה כזה לא מצינו בש"ס שיב הטעם בעצמו אלא רק למצוץ את

פרי, משא"כ בסוכר שאינו פרי  ו ישולכן לא שייך להשוות דין זה לשלקות ולמי שריית פירות, שבכל אל

סוכר שלנו המופק מסלק, המתוק. אלא שלפי ביאור זה, על  טעם בו שיש אלא לאוכלו א"אלא עץ שא

)שהרי לא חלק על הרא"ש מוהם כלא גרע משאר מי פירות שיצאו ע"י בישול שאפילו הרשב"א יודה שהמים 

. אלא שהרמב"ם כתב ג"כ סוכר(הזורעים אלפי שדות בשביל אלא משום שאין הדרך, אבל כאן שפיר הוי דרך הכנתם, ו

א"א לומר עליו שהוא 'פרי' שמשום שמשתנים ע"י האור לא תקנו ע"ז ברכת הפרי שממנה יצא, כיון ש

 אך ע,"לכו יוצא הלא דבזה ובכגון זה אין לברך אלא שהכל. ולמעשה פסק הביה"ל שיש לנהוג כשו"ע

  יצא. א"בפה וא ע"בפה בין קנים של סוכר על או שלנו סוכר על א"בפה בירך אם בדיעבד

לעיל סעיף ז, שכל מאכל  מדברי הביה"ל עולה עקרון חשוב מאוד השייך להרבה מהמאכלים שהזכרנו

ך אם לא ניכר כלל לעין אדם אשמברכים עליו את ברכתו הוא דוקא כשניכר עליו שנעשה מפרי או ירק, 

 .נ"מ לשוקולד ועוד()ין עליו שם 'פרי' וברכתו שהכל שהמאכל שלפנינו נעשה מפרי או ירק א

 .שהכל מתוקות קנים המוצץ וכן שהכל מברך ר"הסוקא : עלשו"עכתב ה

סובר  )ס"ק יג( ט"זם שהכל. הביאר שדין הסוכר כדין תמרים שזב דיבשם, וברכת )ס"ק לב( מגן אברהםה

 עליו.  י ברכהשהעיקר כדברי הטור ולכן אם יש לו פרי אחר יפטור את הסוכר ע"

ליו יש לברך שהכל. ובדיעבד שכיום מפיקים את עיקר הסוכר מ'סלק סוכר', וגם ע )ס"ק עו( מ"בכתב ה

 יצא. -אם ברך עליו האדמה 
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 יש לפניו מאכל שמסופק בברכתו 

ה וי"א שברכתו שהכל, ומרן הנה נחלקו הפוסקים בברכת הסוכר, י"א שברכתו העץ וי"א שברכתו האדמ

ף לברך שהכל שעל הכל אם שברכתו שהכל, ובבית יוסף כתב דכיון שיש פלוגתא בזה עדיהשו"ע פסק 

, כיצד ינהג? האם יברך על ברך שהכל יצא. אולם במקרה שיש לפניו פרי שברכתו העץ והאדמה וסוכר

ג"ע א"ש ויכוון שלא לפטור הסוכר תחילה ורק אז יברך על מיני העץ והאדמה, או שיאכל כסדר של מ

 ר.את הסוכ

הביא בשם האליה רבה שעדיף שיברך על הסוכר תחילה ואח"כ יברך על  )ח"ב סימן כז( רב פעליםבשו"ת 

. ופסק 35הפרי, והפמ"ג כתב שיברך על מין הודאי ויכוון שלא לפטור את הספק ואח"כ יברך על הספק

אדמה על שם שיקדים מין הספק למין הודאי, מ"מ אם כבר ברך על הפרי שברכתו העץ חוזר ומברך ה

הפרי שברכתו האדמה או שהכל על הסוכר, משום שמסתמא לא כיון בברכתו הראשונה לפטור את 

 )פנחס טז(בא"ח וכ"פ ב )פתיחה להלכות ברכות אות י' ד"ה מריש ובד"ה הפרש( פמ"גהדבר שברכתו ספק, וכ"כ ה

והאדמה תחילה לא  , והוסיף שאם בדיעבד ברך על העץ)אות מו( הלכה ברורה. וכ"כ ב)ס"ק קו(כה"ח ו

 יברך על הסוכר מחמת סב"ל.

כיסנין בתוך הסעודה בכתב דאע"פ שהשו"ע כתב שהאוכל פת הבאה  )סימן קסח( דגול מרבבהה אולם

יזה שיטה עיקר ממילא אינו מברך עליה מזונות, מ"מ הוא דווקא בפה"ב ודאי אבל אנן דמספקא לן א

סתמא לא כיון בברכת המוציא . ולפי דברי הפמ"ג ממברך כלל שמא הוא פת גמור ונפטר בברכת המוציא

ומר שכל שברך על הודאי לפטור את הספק ויכול לברך על המזונות בתוך הסעודה, ובעל כורחנו ל

כה כתב שאין לומר שבנידוננו ובבירור הל]תחילה אינו רשאי לברך על הספק שמא יצא י"ח ברכה וסב"ל. 

שאם ברך עליה  משא"כ בפה"ב העץ על הסוכר אפילו בדיעבד,הדין שונה כיון שיש ספק אי מהני ברכת 

"ח, ועוד שאף בסוכר יש לדון המוציא יצא, זה אינו כיון שי"א שאף בפה"ב אם ברך המוציא לא יצא י

. [חילק כנ"ל רק ט' אות ז'()פלשיטת האומרים שברכתו שהכל אם ברכת העץ פוטרת. ובברכת ה' ח"ג 

ונות הוי כאנן סהדי שלא התכוון ונות שאני, כיון שרגיל לברך עליה מזובדעת הפמ"ג יש לומר שברכת מז

 . קסח, ס"ק כט()בברכת המוציא להוציא י"ח את המזונות, וכעין זה כתב המגן גיבורים 

ב בתוך הסעודה. ודבריו פסק להלכה שאם ברך המוציא על הפת אינו מברך על פה" )פנחס כב( בא"חה

רך עליו שהכל. ובשו"ת סותרים לכאורה את מה שפסק שבדיעבד אם ברך העץ ואח"כ אוכל סוכר יב

ין פת הוא, לבין שני מיני פירות. מכתב ליישב דבריו, שיש לחלק בין פה"ב שהכל  )ח"ח סימן כו( יביע אומר

לפטור את המין הספק יכול  תב שם הגרע"י שאם מברך תחילה על הפרי העץ ומכוון בפירוש שלאמ"מ כ

 לברך אח"כ על הסוכר שהכל, ורק בסתמא אמרינן שפטר את מין הספק. 

פסק שכל שהביאו לפניו מין ודאי ומין ספק, יקדים לברך על מין הודאי ויכוון  )עמוד רעז(חזון עובדיה ב

את מין הספק ואח"כ יברך על מין הספק את ברכתו. ובהלכה ברורה פסק שיברך תחילה  36שלא לפטור

                                                   
זה של קדימת העץ לאדמה הכרח  ושכרו בכך שיקדים לברך על העץ ואח"כ האדמה או שהכל, אולם כתב שם שאין דבר 35

 כניס עצמו לספק בעניין ברכות.כל כך לה
ובעצם הדין שמצריך כוונה מפורשת שלא לפטור את מין הספק ולא די בכך שסתם אדם שיש לפניו תפוח ובננה כוונתו  36

לברך שתי ברכות והוי כמכוון בפירוש שלא להוציא בברכתו הראשונה את מין הספק, נראה שטעמו משום שחושש לספק 
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על מין הספק ואח"כ יברך על מין הודאי ואם ברך תחילה על הודאי לא יברך על הסוכר מחמת הספק. 

פסק שלכתחילה יברך על מין העץ ועל מין האדמה ויפטור בכך את ברכת הסוכר. ונלע"ד ילקוט יוסף וב

בריהם הוא דווקא בסוכר הנעשה מקני סוכר ולא על הסוכר שבימנו שרובו נעשה מסלק סוכר, שכל ד

משום שבקני סוכר הספק הוא יותר חזק כיון שישנם שלושה דעות בראשונים, אבל בסוכר הנעשים 

מסלק סוכר כבר כתב בבאור הלכה שברכתו שהכל, ולכן אפילו אם ברך תחילה על העץ והאדמה יכול 

שעדיף טפי לברך על כל מין ספק  הלכה ברורהברך על הסוכר שהכל, ומ"מ נראה מדברי הלחזור ול

 תחילה ואח"כ על מין הודאי.

חרים אם ברך על מין הודאי אשאפילו במינים  )ח"ב מטות, א(הליכות עולם אח"כ ראיתי שכתב הגרע"י ב

אדמה, וברך על מין העץ  ואכגון אדם שיש לפניו תפוח שברכתו העץ וכן בננה שספק אם ברכתה העץ 

)רג, הלכה ברורה טלה, וכ"כ באינו יכול לברך על הבננה האדמה שמא ברכתה העץ ויבוא לידי ברכה לב

 כך. . ואני צ"ע בזה שהרי סתם אדם האוכל שני מינים אלו אין מתכוון לג(

הספק, יכול לחזור וציא את מין שאפילו לא כיון בפירוש בדעתו שלא לה )ח"ג פ"ט אות ז( ברכת ה'ועיין ב

טעם לדבריו,  (40)בהערה א ולברך על מין הספק משום דמסתמא לא מחית איניש נפשיה לספיקא, והבי

ים הוא אינו מברך את דא"ת שאדם מכוון להוציא את מין הספק יוצא איפוא שלדעת חלק מהפוסק

יס עצמו לספק אם אח"כ יכנהברכה הראויה על המאכל ואין סברא לומר שאדם מכוון בדעתו על דבר ש

 ריו.ברך עליו את ברכתו הראויה. ע"ש שדן באריכות בדבר והביא טעמים לדב

 סעיפים טז', יח':

 מאכלים שאין דרך לאוכלם בפני עצמם 

 )לו:(שנינו בברכות 

 פלפלי כס: רבא דאמר, לטעמיה רבא ואזדא. כלום לא: אמר רבא; שהכל: אמר ששת רב - "פלפלי

 ממשמע, אומר מאיר רבי היה: מיתיבי. טורפ - דכפורי ביומא זנגבילא כס, פטור - דכפורי ביומי

 - מאכל עץ לומר למודת מה אלא? הוא מאכל שעץ יודע איני, פריו את ערלתו וערלתם: שנאמר

 וללמדך, בערלה חייבין שהפלפלין ךללמד, הפלפלין זה - ואיזהו, שוה ופריו עצו שטעם עץ להביא

! בה כל תחסר לא חםל בה תאכל במסכנת לא אשר ארץ: שנאמר, כלום חסרה ישראל ארץ שאין

. פטור - דכפורי ביומא בילאזנג כס: למרימר רבנן ליה אמרי. ביבשתא הא, ברטיבתא הא: קשיא לא

 לא! האדמה פרי בורא עליה ןומברכי, שריא - הנדואי מבי דאתיא המלתא האי: רבא אמר והא

 ביבשתא" הא, ברטיבתא הא: קשיא

 העץ, וכ"פ פרי וראב מברכים רטיבתא שמדברי הגמ' נלמד שעל פלפלי (לא ה"ד שם) א"רשבה כתב

 'הא קשתה מערלה ותירצההף, משום שהגמ' "הרי דברי ליה נהירא דלא כתב )ו, ו( רא"שוה .ד"ראבה

  העץ. פרי בורא עליו ומברכים הוא העץ פרי ברטיבתא', ומשמע דרטיבא הא ביבישתא

                                                   
רא דמצוות אין צריכות כוונה, דמשום הכי הוציא בברכתו גם ללא הכוונה את מין הספק ושוב ברכות להקל, וכן משום הסב

 אינו יכול לברך על מין הספק מחשש סב"ל.
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  .()ח, ז ם"רמבוה גאון האי רבוכ"ד  האדמה, פרי בורא כתב :(כה) ף"ריה אבל

 נוטעין שאין כיון באילן, שעל הפלפלים מברכים האדמה אע"פ שגדלים (ת סימן א"ח ת"שו) א"רשבה כתב

 מיעוטן אלא עצמם בפני נאכלין ואינם כתבלין שחוקין רובן ויאכלו שיתייבשו דעת על אלא אותן

 אלא עליהם יברכו שלא יהה וקרוב האדמה. פרי בורא אלא העץ פרי בורא עליהם מברכין אין לפעמים

 עליהם מברכין קצת עינט נמי דהכי ואדעתא ברטיבותן מהם המעט שנאכלין לפי אלא כקורא שהכל

 מיהא. האדמה פרי בורא

 דרך שאין בזה כיוצא וכל (ך"גלינע ל"ר) גירופלי של הקלאוו ועל יבשים וזנגביל פלפל : עלשו"עכתב ה

 . א"בפה, רטובים שהםכ וזנגביל פלפל על .כלום עליהם מברך אין, תערובות ידי על אלא לאכלם

א מברך עליהם כלל, אך אם לביאר שכשאוכל מינים אלו לבדן אין הנאה באכילה ולכן  )ס"ק עט( מ"בה

 עירב בהם סוכר וכיוצ"ב מברך עליהם האדמה.

שימושו, היינו שבני אדם  וד שכל דבר שאינו פרי מצדכתב שמכאן יש ללמ )ח"ג פ" אות ט(ברכת ה' ב

 נמנעים מלאוכלו מאיזו סיבה, מברכים עליו שהכל.

 סעיף יז':

 מאכלים הנאכלים יבשים 

 של ו"שעל קלאו (ברטיבא ה"ד: לו) תתוספווה (קיז' סי) מרדכיה (ו' סי) ש"ראה (וכתבו ה"ד: כה) יונה ר"ה כתבו

 קינמון עץ של אבל ביבישתא. ליוע מברכין אין ו"בליטוארי כמו ברטיבא אלא לאכול רגילין שאין גרופלי

 כמו הארץ על גדל הוא וגם ובשבי לאכלו שרגילין מפני האדמה פרי בורא עליו מברכין ה"קאניל שקורין

 : עלשו"עביובש. כתב ה אותו ללאכו נוהגים שגם העץ פרי בורא מברכין ה"מושקאד שקורין ואגוז קנים.

 . אדמהה פרי בורא -ה "קניל על ע."בפה -ט "מושקא אגוז

 סעיף יח':

 מסופק בברכה 

 א."בפה, פריה עיקר ושאינן ע."בפה עליהם מברך, הפרי עיקר שהם בהם שיודע הפירות כל: רמ"אכתב ה

 שברכתו מין הוא פו: שמא מ"ב)הוא  המ יודע אינו ואם א."בפה, לא או הפרי עיקר הוא אם בו מסופק הוא ואם

 .(טור) שהכל מברך, שהכל(

 אצל שילך עד יאכל לא למד שלא מי אבל שלמד, אחר שכל האמור הוא דווקא )סק"ל(מגן אברהם כתב ה

ועוד. )ס"ק קיד( כה"ח, )ס"ק פד( מ"בברכות. וכ"כ ה ללמדו חכם



 

 
 

 ברכת פירות האדמה - סימן ר"ג
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 ברכת פירות הארץ 

 אדמה."על פירות הארץ מברך בורא פרי ה )לה.(ע"פ המשנה בברכות  שו"עכתב ה

ועוד שתיקנו בכל חד  מאיריומה שלא תיקנו לומר בורא פרי הארץ כמו המוציא לחם מן הארץ, כתב ה

 ולקחת מראשית כל פרי האדמה'.וחד כלישנא דקרא, ובלחם כתיב 'להוציא לחם מן הארץ' ופירות כתיב '

 סעיף ב':

 37גדרת מין אילן וירקה 

  (.)מ בברכות איתא

 היכא אבל, מפיק והדר וזאלגו איתא לפירי ליה שקלת דכי היכא, העץ פרי בורא מברכינן "היכא

 פרי בורא אלא העץ פרי ראבו עליה מברכינן לא מפיק דהדר לגווזא ליתיה לפירי ליה שקלת דכי

 האדמה"

 ך הגדרות שונות לאילן:בפירוש 'גווזא' ומתוך כ שיטות כמה הראשונים רבותינו בדברי ומצאנו

 הענף של עץ", ואפשר להבין את דברי רש"י בשתי דרכים: –פירש: "גווזא  )ד"ה גווזא( רש"י. א

 ף הוא חלק מהעץ היוצא המושג 'ענף' בפירוש רש"י זהה לענף שאנחנו מכירים בימינו, וענ

יימים משנה לשנה והפירות מהגזע. לפי פירוש זה מברכים בורא פרי העץ רק אם ענפי האילן ק

פים חדשים, אפילו אם יוצאים מאותם ענפים. אבל אם הענפים נושרים ובמקומם יוצאים ענ

 למשה תפילהבשו"ת  נה לשנה מברכים על פירותיו האדמה. וכן פירשהגזע עצמו נשאר מש

כל שנה הרי זה ירק, ואינו את דברי רש"י, שכל שמוציא גזע חדש מהשורש ב )ח"ג סימן לז אות א(

 רות.דומה לאילן שגזעו וענפיו מתקיימים משנה לשנה וחוזר ומוציא פי

 וכשהגזע, העץ רותיופי על ברכיםמ לשנה משנה קיים העץ כשגזע. גזע הוא' ענף' משמעות 

מה. וכן פירש הב"ח מהשורשים גזע חדש מברכים על פירותיו האד יוצא שנה ובכל מתחלף

דאי שקלת ליה לפירא "שכתב  )ד"ה ועל דבר( רא"הבדעת רש"י. וכהבנה זו משמע ג"כ בדברי ה

משנה לשנה  גזע מתקייםהמשתייר אילנא לאפוקי פירא לשתא אחריתי חשיב אילן" דהיינו אם 

 ."עצמו עץה באותו פרי אתי" שכתבו מברכים על פירותיו העץ, וכ"נ דעת התוס'

                                                   
 אמך' על מסכת ברכות. חלק מסיכום סעיף זה לקוח מתוך סיכומנו להלכות ערלה סימן רצד. ומספר 'תורת 37

י מוגדר כירק או כעץ לעניין ערלה, ש לשים לב שלא בכל המקרים שהפרבסעיפים הבאים ישנה התייחסות גם להל' ערלה. י
 יהא חשוב כך גם לעניין ברכות.
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 שצריך דבר כל אבל, עץ נקרא לשנה משנה פירות שעושה דבר כל" וכותב (כג סימן) חולק ש"רא. הב

 שנה בכל לזורעו צ"שא דבר מחדש, וכל שנה בכל נזרע ירק דהיינו", הארץ פרי נקרא שנה בכל לזורעו

 וכשמתקיימים השורשים היינו' גווזא' ש"הרא שלדעת ונראה. העץ פירותיו על ומברכים כאילן מוגדר

 .או הענפים כלים כשהגזע אפילו, העץ פירותיו על מברכים פירות ונותנים וחוזרים לשנה משנה

 לגמרי [ועליו] וטרפיה [ענפיו] הגווזי וכלו בסיתוא דיבש אילן כל: "מובא )סימן מה( גאוניםה . בתשובתג

וקא אם הגזע עצמו כלה בדבריהם מבואר דד". האדמה פרי בורא עליו מברכים משרשיו פארי והדר

 חיי אדםשוב עדיין כאילן. הבחורף חשוב כירק, אבל אם רק העלים או הענפים מתחדשים משנה לשנה ח

אם קיים שנה בלבד , ולכן כתב שלדעת הגאונים הכלל הוא שצמח רך נחשב לירק )כלל נא, נשמ"א סק"ז(

 ים יותר.עדיין אינו נעשה קשה, ואם מתקיימים יותר משנה במשך הזמן נעשים קש

רף חשוב לירק, גם אם הגזע נשאר : אפילו אם רק הענפים כלים בחו)שו"ת הרדב"ז ג, תתקסו( גאון האי רב. ד

 קיימים משנה לשנה.שהענפים  וממנו מתחדשים ענפים חדשים בכל שנה. לדעתו 'איתיה לגווזא' הכוונה

 ענפים.העד כאן ראינו שלושה פירושים ל'גווזא', האם הוא השורשים, הגזע או 

 ירק זה הרי מעיקרו עליו ציאהמו כל, הכלל זה: "לאילן נוספת הגדרה יש (ג"הי ג"פ כלאים) תוספתא. בה

' עיקרו. 'א. אופנים בשני פתאהתוס את לפרש ניתן אולם". אילן זה הרי מעיקרו עליו מוציא שאין וכל

 מגזעו אלא משורשיו יוצאים םאינ שעליו וצמח, ירק הוא משורשיו יוצאים שעליו צמח כל, השורשים הם

. פירות יוצאים מהאדמה חשוב לעשב()כן פירש הרא"ש, אך הב"ח הבין בדעת הרא"ש שרק אם הכאילן  וענפיו, מוגדר

 ישירות יוצאים ינםא שעליו וצמח ,ירק הוא מהגזע תישירו יוצאים שעליו צמח כל. הגזע היינו' עיקרו.'ב

 את שהביאו ראשונים כמה ומדברי. )כ"כ הדרישה סק"א בדעת הגאונים לעיל(אילן  הוא מענפיו אלא מהגזע

 נוסף כלל עוד הוא אלא, ושלנ' בגמ שאמרנו הכלל את סותר זה כלל שאין משמע ל"הנ התוספתא דברי

 )כלאיים סופ"ה( ירושלמישמע מהוכן מ .(הרא"ה כ"וכ) לברכה העץ פרי נקרא אימתי ולעניין כלאים לעניין

 .ירק" מין - יומשרש; אילן מין - מגזעו עולה שהוא את: פפא בר חנינא' ר "תני

 מברכין סמלק האי רב מרא גידל רב דנה לגבי ברכת עצי ועשבי בשמים "אמר )מג:(. הגמ' בברכות ו

 אמר בשמים עצי בורא לייהוע מברכין דימא חלפי הני רב אמר חננאל רב אמר בשמים עצי בורא עלויה

הביא מחלוקת  )רטז, ג(לכה העץ'". הבאור ה בפשתי ותטמנם הגגה העלתם 'והיא קראה מאי זוטרא מר

עשב ודבר שהוא קשה חשוב ראשונים בבאור גמ' זו: הרא"ה והריטב"א כתבו שדבר שהוא רך מוגדר כ

 ינו חשוב לעץ. ר שכל זמן שאין הצמח מתקיים משנה לשנה אלעץ. אך הרשב"א לדוג' סוב

רמיזאן שכל שמוציא פירותיו הביא בשם המהר"ש ג )ח"ב קונטרס מחנה ישראל סימן נד( קול אליהו. בשו"ת ז

 בשנה הראשונה לנטיעתו לא חשיב כעץ, ופטור מערלה.

 בכל פירות שעושה אילן לשכ אומר שהיה מהר"ם אלשיךהביא בשם ה )ברכ"י יו"ד רצד אות ד(. החיד"א ח

חת, סימן הוא ילך הולך ופושבשנה הראשונה נותן פירות טובים ומכאן וה ואילן, ומשביח הולך שנה

 .(וה"ה לחצילים) שאינו אילן אלא ירק

כתב שכל גידול שגזעו חלול אינו חשוב לעץ. עוד כתב, שמהגמ'  (הלכות קטנות א, פג) חאגיז י"מהר. ט

 ירק. שהוא לדונו יש וקצר שפל שמינו דבר ולה שכלע )מג.(בסוטה 



 398 _____________________________________________ ות האדמהברכת פיר -סימן ר"ג 
 

)ויתכן שרק לעניין ערלה ליו שם עץ כתב שכל שאינו מתקיים שלוש שנים אין ע (סק"ג יב' סי ערלה) א"חזו. הי

 .ולא לעניין ברכות(

מוציאים פירות משנה לשנה חשוב . אם הענפים נשארים וא : מצאנו כמה הגדרות למיני עץ ואדמה:לסיכום

שרשים שהגזע קיים משנה לשנה חשוב לעץ. ואם הגזע נובל ונשארים רק הכ. בכירק.  -לעץ, ואם לא 

. אם מוציא עליו ד מין עץ.. אם נשארים השרשים משנה לשנה, די בכך כדי להחשיבו כגחשוב לירק. 

זעו קשה מוגדר כעץ, ואם רך חשוב . אם גהליו מעיקרו חשוב לאילן. מעיקרו חשוב לירק, ואם אין מוציא ע

אינו חשוב  ו הולכים ונהיים גרועים. פירותיז. כל שמוציא פירות בשנתו הראשונה אינו חשוב לעץ. ולעשב. 

 עץ. . דוקא מתקיים שלוש שנים חשובט. גזעו חלול אינו חשוב לעץ. ח. לעץ

 דלא: הוסיף רמ"אוה. ת הגאונים()ר"י ע"פ תשובבורא פרי האדמה , בסנה הגדלים התותים : עלשו"עכתב ה

 עציו דכלה כיון והני, עץ מקרי לא משרשיו עליו שמוציא מה אבל, מעצו עליו שמוציא אלא עץ מקרי

 . א"בפה עליו מברכין, משרשיו פרח והדר בחורף לגמרי

עו וענפיו נשארים קיימים גם כתב שפירות העץ הם פירות שגדלים באילן שגז )ח"ג פ"ז אות ג( ברכת ה'ה

 לאחר לקיטת פירותיו וחוזרים ומוציאים פירות בשנה הבאה.

 חצילים, פלפלים חריפים ופאפאיה 

, כאורה שייך בהם איסור ערלהלחצילים ופלפלים חריפים גזעם מתקיים כמה שנים ומוציא פירות, ולכן 

מוציאים פירות טובים כמו  . אלא שלאחר השנה הראשונה כיון שאינםורא פרי העץ'ואפשר שברכתם 'ב

דש והוא יוציא פירות הרבה בשנה הראשונה, נוהגים החקלאים לגזום את הגזע כך שיעלה ממנו גזע ח

שונה ולזרוע חדשים כמו השנה הראשונה. ויש המעדיפים לעקור את כל האילן לאחר השנה הרא

 ר ערלה. ודינם יהא כירק שברכתו האדמה ולא שייך בו איסו במקומם, וא"כ יתכן

התייחס למציאות בה האדם למתוך ההגדרות שהבאנו לעיל לעניין ברכת האדמה והעץ, יש לדון כיצד 

מעצם טבעם פלפלים הנ"ל הוא הגורם כביכול לעץ להיכנס תחת הגדרה של אדמה. שהרי החצילים וה

 ותר יבול. בות האדם גוזם אותם כדי שיתנו יחשובים למיני עץ, אלא שבכורח הנסי

ם יבש הגזע מטבעו בחורף בתשובת הגאונים מבואר שעל ברצנאן מברך האדמה. ולא ס"ל לחלק בין א

קיימו יותר משנה אחת. וכ"כ ללבין אם הגזע יכול להתקיים מטבעו כמה שנים, אבל אין דרך החקלאים 

מברך האדמה,  )חצילים('אן שעל הבדינג אש ספר מעשה רוקח()בחידושיו שנדפסו בר רבינו אברהם בן הרמב"ם

 )סימן אלף ושסח(רלה, ובח"ד עכתב שנהגו להקל לאכלו ואין בו משום  )ח"א סימן תצט( רידב"זובשו"ת ה

אבל לא רצה לאסור  ו(נ)פרק  ופרח כפתורכתב שנהג להחמיר על עצמו שלא לאוכלו ושכ"כ בספר 

ו האדמה ולדעת הרמב"ם לאחרים משום שאין איסורו מבורר, ועוד כתב שלדעת רב האי גאון ברכת

שום ערלה, וכתב שכשעלה מהביא בשם ספר כפתור ופרח שיש בו  )סימן תקלא(ברכתו העץ, אולם בח"ג 

באילנות אין לנו מין יעתו ולא"י ראה שכולם נוהגים בו היתר והוא משום שעושה פרי בתוך שנה לנט

לה והוא מין ירק, וה"ה שיש שעושה פרי בתוך שנה לנטיעה, ולכן פשוט מדבריו שלא נוהג בו דין ער

 לברך עליו האדמה.
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 38דאיתא בתוספתא מהר"ש גרמיזאןהביא בשם ה )ח"ב קונטרס מחנה ישראל סימן נד( אליהו ובשו"ת קול

חשיב עץ לעניין ערלה, ומצא בכת"י המהר"א אזולאי שכל שמוציא פירותיו בשנה הראשונה לנטיעתו לא 

ששאל לתלמידי מרן השו"ע ומהר"ח ויטאל אודות החצילים והעידו שראו את רבותיהם אוכלים אותם 

)ברכ"י  חיד"אולא חששו לאיסור ערלה והיו מברכים עליו האדמה וכן היה המנהג בירושלים. וכ"כ מרן ה

ב בשם הרמב"ם שעל החציל מברך העץ, כיון שבנו כתב שברכתו , וכתב שאע"פ שהרדב"ז כתיו"ד רצד ב(

ולמד שגם על פרי הפאפאיה  )ח"ב סימן ל( רב פעליםהאדמה מסתבר שכתב כן ע"פ דעת אביו. וכ"פ בשו"ת 

מברך האדמה ולא נוהג בו דין ערלה, והביא דברי לקט הקמח שכל שגזעו חלול אינו חשוב לעץ, וכ"פ 

שפרי הפאפאיה אין דין ערלה נוהג בו אף  )ח"ד סימן נב( יחוה דעת"פ בשו"ת לעניין חצילים, וכ כה"חב

 ושה"ה לפלפל הירוק החריף.  כה(-עמוד יט ברכות)חזו"ע בארץ ישראל וברכתו האדמה, וכ"כ ב

הם דין ירק כיון שהדרך לגזום העלה שחצילים ופלפלים ירוקים יש ל )ח"ג סימן לז( למשה תפילהובשו"ת 

תוספות והרא"ש הם נחשבים נה ופירות שנה שניה יוצאים מגזע חדש. ואע"פ שלדעת האת גזען בכל ש

ם והרמב"ם, וכן נהגו החיד"א מין אילן הואיל ושורשו נשאר בכל שנה ושנה, מ"מ המנהג בא"י כגאוני

, דין חציליםש ה(-ח"ג פרק ז' אות ד) ברכת ה'והאר"י, ויש שהעידו שכך נהג מרן השו"ע. וכן עיקר. וע"ע ב

ערלה. ופרי הפאפאיה יש להחמיר פלפלים ארוכים, בננה, תות שדה, אננס ושומשום, כירק לעניין ברכה ו

שחיזק  ג במאמרו של הרב אליהו מאדאר()ח"ה עמ' תקנלהחשיבו כפרי אילן לענין איסור ערלה. וע"ע בברכת ה' 

שהוא ספק דאורייתא ויש  סה()ח"ו סימן קהלוי  שבטדברי הרב ברכת ה' בעניין הפאפיה. וכ"פ בשו"ת 

כתחילה יש לו עמוד לסמוך להחמיר בו, אלא שמפני כבוד קדושת תורת הגאון רב פעלים דהקיל בה ל

 עליו ולא מחינן ביה.

תים או שלש שנים ואח"כ הגזע גבי ערלה, שגזע המתקיים שנ )ערלה סי' יב סק"ג( חזון אישוע"ע בדברי ה

זרע הנופל, כל שאין מתקיים רש כלה וחוזר וצומח מושגם השכלה והשורש קיים ומוציא גזע אחר, או 

פירותיו לעולם אסורים... עד אחר ערלה ואחר רבעי ודאי לאו אילן הוא, דאין סברא שיהא אילן ש

שאין הגזע מתקיים, ובין שחוזר  ולמש"כ לעיל כל שאין מתקיים יותר מג' שנים הוא בכלל דברי הגאונים

 כלל עולה מן השרשים. ג"כ כלה וצריך לזרוע מחדש הוי בהשרש ומוציא גזע אחר ובין כשהשרש 

שיש לברך עליהם האדמה,  תשובות()ותן ברכה קונטרס ה גרש"ז אוירבךוחמוציות המצויות בזמנינו, הורה ה

שברכתן  )ישא יוסף ח"ג סימן נ( יבגרי"ש אלישדעת ה אךכיון שהן גדלות על שיח שגובהו פחות מג' טפחים. 

 כ.וא"א לומר שאינן נחשבות פרי כ" חמוציות לרבבות העץ, כיון שמגדלים

  סברס -צבר 

 ו דיני ערלה.ישנה מחלוקת קדומה האם ברכת הצבר היא העץ או אדמה, והאם חלים עלי

עמוד קמז. חזון עובדיה ח"ב סימן כא. יחוה דעת שו"ת סק"ו. סי' רב כה"ח )רוב ככל הפוסקים פסקו שברכתו העץ 

 ברורה הלכה. 143תשמ"ט, עמ' -תשמ"ח הרה"רשו"ת בגר"מ אליהו הח"ד סימן כד.  הלוי שבט. שו"ת ח"ג פ"ז אות יחברכת ה' 

פסק שצבר שניטע על מנת לאכול את עליו, אין ערלה נוהגת  )יו"ד ח"ב סימן תט( דבר חברון. בשו"ת אות ב(

                                                   
ברים מעולם ואין כאן לא יער ולא דבשו"ת איש מצליח ח"ב סי' מה כתב על דבריו "אמנם האמת יורה דרכו, שלא היו  38

"ז דח"ג סי' תקל"א, שהיתה עדיין מתשובת הרדב דובים, לא מתניתא ולא תוספתא, ודברי מהר"ש גרמיזאן לקוחים ככתבן
 בהערות שם. ה-בזמנו בכ"י". והביא דבריו בברכת ה' ח"ג פרק ז אותיות ד
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כתב שנהוג לברך  )עמ' קצג( חוט שניבעלים ואינם חייבים בהפרשת תרו"מ, ומברכים עליהם האדמה. וב

על הסברס האדמה כיון שדרך בני אדם לטעת אותו לגדר ולסייג, וא"כ דרגתו פחותה ואין מברכים עליו 

 העץ.

 39פסיפלורה

 על שמסתמכים פוסקיםל זה לפי. הזריעה מעת אחת שנה פירות תוך להניב מסוגל א. הפסיפלורה

 פסיפלורהה בגידול אמנם .ב .כירק הפסיפלורה ייחשב, כירק הצמח את לסווג לבדו הזה הקריטריון

 מתכונות ולא מתאימים לא דולגי מתנאי נובעת זו ירידה אך, הפרי ואיכות כמות של ירידה ישנה בארץ

 י"בברכ מובא) ך"אלשי ם"מהרה זו הוא לסברה שהמקור שהובא (421' עמ ג והארץ התורה) עיין במאמר. הצמח

 שנה מידי פירות שמוציא גזע כאן יןא, , כלומר"לגווזא איתיה לפירי ליה שקלת דכי" , ואינו בכלל(רצד' סי

 זאת להחשיב יש האם יאה והשאלה. מחט כעובי בנקב נקוב והגזע, מעוצה שהצמח ג. התברר. בשנה

 .לאו אם חלול כגזע

 ולא (טנות א, פג. וכ"כ בלקט הקמחהלכות ק) חאגיז י"מהרב הוא ירק נחשב חלול גזע בעל שצמח לכך המקור

 שתכונות ביארו (ד אות 412' "ג עמח) והארץ התורה בספר, זאת עם. ופוסקים ס"בש מקור זו לסברה מצאנו

 מביא ()ב, ל פעלים רב ת"בשו םג. כירק או כאילן הצמח לסיווג קריטריון מהווים ורכותו קשיותו, הגזע

 לאור לגמרי. חלול הוא ההפפאי גזע, מהפסיפלורה להבדיל אך, הפפאיה לצמח בהקשר הזה הסימן את

 . חלול גזע כבעל נחשב שהפסיפלורה נראה לא ל"הנ

 תנובותרכות עמוד כו בהע'. וכ"כ בשמו ב)ב חזון עובדיה"כ בוכ (6' עמ 10 עתיך אמונת) אליהו מרדכי ג"הרה לדעת

 ואין ירק נחשב פסיפלורהה צמח הזריעה, ולכן מעת אחת שנה תוך פרי ייתן שהצמח בכך די (שם שדה

חמיר ולדון את הפסיפלורה פסק שיש לה )יו"ד ח"ב סימן תיח( דבר חברוןבשו"ת  אמנםערלה.  איסור בו

 כעץ, כיון שיש ספק בזיהויו כעץ או שיח.

 40פטל 

 ענף מופיע מכן ולאחר, ואות שקוצצים או מתייבש הענף, פרי שהניב ולאחר ענף על הפטל גדל פרי

 בדרך יוצאים ואז הענפים את םגוזמי הראשון במקום: שינויים יש הענפים בהופעת אולם. פרי שיתן חדש

. הקרקע לפני מתחת גם איםהיוצ ענפים גם יש אולם, הקרקע פני מעל לגזום מתחת חדשים ענפים כלל

 במרחק, הקרקע לפני חתמת תמיד היא והיציאה מאד נמוך הפטל את גוזמים האחרים המקומות בשני

 . הישן מהענף

 לפני שנים' ג יבול ותניםנ אינם שענפיו כיוון כירק דינו שפטל סברא הביא (קצו' סי א"ח) ם"מהרשה

 למרות, בקרקע ארנש הפטל ששורש שכיון וכותב ם"המהרש בו חוזר, למסקנה. מתנוון שהצמח

, ע"בפה עליו לברך שיש ףמוסי ם"המהרש. כעץ ודינו כירק ולהחשיבו להקל אין הענפים את שמחליף

 ציץוה, (יז' סי א"ח אליעזר בציץ באמו) ל"זצ עוזיאל חי גרב"צה, (ה סעיף) ש"ערוהוכ"פ ה .המנהג הוא וכן

 .(שם) אליעזר

                                                   
 .26ע"פ מאמרו של המומחה מר מאיר פרנקל, אמונת עיתך גליון  39
 . 27ליון אדר תשנ"ט ג -נעזרתי במאמרו של הרב יהודה הלוי עמיחי, לאמונת עיתיך שבט  40
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 שאין נראה ולדעתו, א"הבפ ברכתו שפטל משמע, (א ק"ס רג' סי ש"במחצה הובא) רבה אליהה מדברי אמנם

היתר הוא, שאם נגדיר הנימוק ל .(קס-קנח' עמ ג"ח ישורון) ל"זצ זוין י"גרשה כתב וכן, ערלה איסור גם בו

ערלה, וממילא הענפים באת הפטל כאילן הוא יהיה אסור עולמית, משום שהיוצא מהשורשים חייב 

 שאין דין ערלה נוהג בפטל. ח(ת)יו"ד ח"ב סימן  דבר חברוןהחדשים יהיו אסורים עולמית. וכ"פ בשו"ת 

 ברכה על גידולי מים 

האדמה היא בעצם מאגר החומרים . חוקרים גילו כי וך ויקיפדיה()מתנקדים ונבאר את דרך הגידול במים 

המזינים, אך האדמה עצמה אינה חיונית לגידול הצמחים. בעזרת השורשים, הצמחים יכולים לספוג את 

החומרים המזינים שבאדמה כשהם מומסים במים. כאשר החומרים המזינים הדרושים לצמח מוספים 

ניתן לגדל  צמח, הצמח אינו זקוק למצע אדמה עשיר כדי להתקיים.באופן מלאכותי למי ההשקיה של ה

יש לציין  .41כמעט כל צומח בעזרת הידרופוניקה, אך צמחים מסוימים מתאימים לכך יותר מאחרים

שכיום ישנו שימוש ההולך ומתפתח בגידולים ביתיים בשיטה זו, מכיון שאין צורך באדמה, וכן ניתן לגדל 

 נחלקו הפוסקים לעניין ברכות כיצד להתייחס לגידול זה. מות.גידולים שונים בקו

קוב, מברך עליהם כברכתם, בורא פירות או ירקות שגדלו בעציץ שאינו נהעלה " )ו, יב( דעת יחוהבשו"ת 

ם, מברכים עליהם שהכל. ואם פרי העץ או בורא פרי האדמה. ופירות או ירקות שידוע שהם גידולי מי

 ".בדיעבד פרי האדמה, יצא ידי חובתובירך עליהם ברכתם בורא פרי העץ או בורא 

וטעמו  ך בורא פרי האדמה.על ירקות שגדלו במים מברפסק ש "ג()ח"ב פי"ד סי אור לציוןבשו"ת  אמנם

נה, שהרי נוצר ברכה נכו שכיון שבא מזרע שגדל באדמה, אף שהוא עצמו לא גדל באדמה, מ"מ מברך

לכמהין ופטריות, ם דומים כתב שגידולי מים אינ )א, רה( הלוי שבטגם בשו"ת  מזרע שיצא מהאדמה.

כ ספק גדול הוא בגידולי מים כאן מין זה הלא הוא פרי האדמה, וא" דשם כל המין הוא מן האויר אבל

)וצ"ע האם לדוג' בנבטים  ויהאך למעשה אין לפסוק שיברך עליו שהכל, ויותר מסתבר לברך ברכתו הרא

הורה,  ונטרס התשובות לסימן רב(ותן ברכה, ק)גרש"ז אוירבך ה .שכולם גדלים במים, יודה שברכתם שהכל(

דינו כקרקע, נחשב ששאם המים שבצינור ששם מגדלים את הירק מחוברת בכל עת למים שבחריץ 

 ויה.כאילו הירק גדל במים שבחריץ, ואף לחי"א מברכים עליו את ברכתו הרא

 סעיף ג':

 ברכת הבננה 

שם גזעול, הבננה היא עשב ענק, רב שנתי. גזע הבננה דומה לגבעול בשרני עבה מאוד, ועל כן ניתן לו ה

הגדל מתוך פקעת בקרקע, השולחת שורשים ומצמיחה גזעולים אחדים בשנה. קבוצה כזאת של צמחי 

)באקלים טרופי הבננה מניבה פרי תוך מניב אשכול בננות אחד ומת  ,בננה נקראת קן. כל גזעול חי כשנה וחצי

. לאחר , ועשוי להגיע לשנה וחצי עד שנתיים(כשנה, אך בארץ האקלים הוא סובטרופי ולכן הנבת הפרי אורכת זמן רב יותר

                                                   
ותר גבוהה; בכך הופכת ההידרופוניקה יין שמיני צמחים רבים מניבים יותר תפוקה בפחות זמן, ולעיתים באיכות יש לצי 41

פוניקה אין מחלות הבאות מן הקרקע, לכלי רווחי עבור החקלאים בתנאים כלכליים וסביבתיים שונים. כשמשתמשים בהידרו
)ניתן אפילו לגדל צמחים סוך שטח בצפיפות רבה, ובכך לחצמחי בר שיש לחסל, או אדמה שיש לעבד. ניתן לגדל צמחים 

שתמשים במערכת מים סגורה . ההידרופוניקה גם חסכונית במים, אם המכלים בהם גדלים הצמחים מבמספר קומות(
 .הממחזרת מים. מערכות מעין אלה צורכות כמות מים מזערית לעומת חקלאות מסורתית
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מכן מתפתח מן הפקעת צמח חדש שיניב פרי וחוזר חלילה. כל קן עשוי לחיות שנים רבות, במקומות 

 שנה, אך בארץ אורך החיים של הבננה לא עולה על כמה שנים בודדות. 20מסויימים בחו"ל עד 

ים אע"פ שהשורשים חוזרים ין גזע העץ מתקילעיל הבאנו דברי המרדכי בשם תשובת הגאונים שכל שא

על המוז"י שאין העץ קיים שסיימו  גאוניםומצמיחים אינו נחשב לעץ. ובבית יוסף הביא שבתשובות ה

וידוע שהוא מין  ".י האדמהעל המאוזי"ש, בורא פר" :שו"עאלא צומח משורשיו מברך האדמה. וכ"פ ב

 הבננות.

י"ח, כיון שדעת הרא"ש  "פ שלכל הראשונים הנ"ל לא יצאומ"מ נראה שאם ברך על הבננות העץ אע

ת היא העץ, י"ל בזה סב"ל שאם השורשים נשארים משנה לשנה מברך העץ, ולדבריו ה"ה שברכת הבננו

חזון עובדיה  .בהערה ח"ו ס"ס יג חוה דעתישו"ת ח"ח סימן כו אות ה. יבי"א )שו"ת  גרע"יהואינו חוזר ומברך. וכ"פ 

רך העץ על הבננה לא יצא בשאפילו בדיעבד אם  )ח"ב עמוד שו אות לט( אור לציוןדעת ה אך. עמוד קמז(

 . בתורת ספק , מכיון שהוראת השו"ע לברך על הבננה האדמה היא בתורת ודאי ולאי"ח

ננה בורא פרי האדמה, לשטתיה )סימן נו( כתב, שמרן השלחן ערוך שכתב לברך על הב חיים מיםבשו"ת ו

מה מברך עליו בורא פרי שפסק בסימן רו שפרי מסופק אם ברכתו בורא פרי העץ או בורא פרי האד

ישנה ברמב"ם שלא יצא, ההאדמה, שאם בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא. אבל לנוסחא 

 .ננה שהכל נהיה בדברוצריך לברך על ב

ך על הבננה תחילה האדמה שכשיש לפניו בננה וברכת העץ, לכתחילה יבר )אות ג( הלכה ברורהכתב ב

אינו מוציא את הבננה בברכה שואח"כ יברך העץ על התפוח, או שיברך על תפוח תחילה ויכוון בפירוש 

 ויצא י"ח בברכת העץ על התפוח. ננהזו, ובדיעבד אם ברך העץ ולא כיוון בדעתו אינו חוזר ומברך על הב

 :ה' - ד' סעיפים

 ברכת פירות אילני סרק וצנובר 

 דלא שהכל, אלא עליהם מברכין אין סרק אילני שמוציאים ממה האוכל (קס סימן) הלקט שבליב כתוב

 כפירות והויין דבשלן גב על ףא אסא בני הילכך .גאוניםה בתשובות וכ"כ העץ, פרי בורא לברוכי חשיבי

 אינם ושנים פירות עושין יםשנ שבלולב מינים ארבעה .(כז מנחות) דתניא שהכל אלא עלייהו מברכין לא

 נינהו. פירי לאו אסא בני פירותד מינה שמע פירות עושים אינם וערבה הדס דאמרינן וכיון פירות. עושין

 מברך אינו, כפירות והויין בישלןד ג"ע אף, אסא בני. שהכל, סרק אילני שמוציאין פירות : עלשו"עכתב ה

 .שהכל אלא

לחכי'. ומשמע שגם תפוח הגדל ביער  מתוק ופריו היער... בעצי תמה, הרי כתיב 'כתפוח )סק"א( ט"זה

חשוב לפרי! ועל התותים הגדלים בסנה אומר ר"י שמברכים העץ אע"פ שכולו קוצים וחשיב לסרק. לכן 

 קטנים, ואגסים קטנים תפוחים כגון ת בעץ היערפירש שלא קאמר אלא במינים גרועים הרגילים להיו

 בשלם, אם אפילו שהכל אלא עליהם לברך אין חיים כשהם לאכילה ראוים אינם שהם אסא לבני ה"וה

 )סק"ב( מגן אברהםחיים. גם ה לאכלם טובים הם ומתבשלים הסנה על הרבה שוהים כשהם תותים אבל

. ומשמע )סק"ה( מ"בכתב שאותם פירות טובים הגדלים על אילני סרק יש לברך עליהם העץ. וכ"פ ה

מדברי האחרונים הנ"ל שאף דעת השו"ע כך, דזיל בתר טעמא ומה שכתבו הגאונים לברך על פירות 
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הם היוצאים מאילני סרק שהכל הוא משום דלא חשיבי, הא אם יהיו פירות אלו חשובים לכו"ע יברך עלי

 העץ. 

ך העץ, וה"ה לשאר פירות כתב שעל הצנובר מבר )ברכות לו: ד"ה ולענין פירות(רשב"ץ בחידושי ה אמנם

שוט שעל ענבי ההדס אין עצי היער המוציאים פירות הטובים לאכילה שמברך עליהם העץ, ומיהו פ

מע מדבריו עינבי. ומש מברכים העץ ואף לא האדמה, משום שלא נטעו את ההדס ע"מ למיכל מהנהו

משא"כ בענבי ההדס. ורבינו  שעל הצנובר מברך העץ כיון שהפרי הוא חשוב וראוי לאכילה שלא מדוחק

ל פירות אילני הסרק העץ, עהביא בשם רבינו האר"י שהיה מברך  )שער המצוות סוף פ' עקב(חיים ויטאל 

 )ח"ג פ"ז אות יח( ברכת ה'וב ות, ז(מט) בא"חועוד. וכ"פ ה )כאן סק"ב( ברכ"יה )סי' רד סק"י(והביאוהו המג"א 

כים אלא שהכל, הוא רק משום שפירות אלו טובים לאכילה, ומ"ש שעל פירות מאילני סרק לא מבר

 )עמוד חזון עובדיהץ. וכ"פ במשום שפירותיהם גרועים, אבל אה"נ אם הפירות טעימים מברך עליהם הע

 . זר בו(הצנובר מברך שהכל, אך חח"ב מטות ב' כתב שאפילו על פירות הליכות עולם קנ. וב

 לאכול ראויין ואינן ונטיעה יעהזר בלא מאליהן שגדילין כתב שאילני סרק היינו )ד"ה אילני( באור הלכהה

 לאכול טובים כשאינן אפילו נטיעהו זריעה י"ע הגדילים אבל שהכל ברכתן לכן וטיגון בישול י"ע רק חיין

 א."בפה אדמה של ועל ע"בפה עץ של על שנתבשל אחר מברך חיין

 סעיף ו':

 ברכה על זנגביל המרוקח 

 )פא:(וביומא  )לו:(שנינו בברכות 

 תיאדא המלתא האי :רבא אמר והא .פטור - דכפורי ביומא זנגבילא כס: למרימר רבנן ליה "אמרי

 ביבשתא" הא, ברטיבתא הא: אקשי לא! האדמה פרי בורא עליה ומברכין, שריא - הנדואי מבי

ברכתו אינה משתנה  ,פ שנתרקחבדבש. והחידוש דאע" כתושים בשמים שמפטמים - הימלתא: רש"יופ

 לשהכל.

 אותו מרקחים אם ה"דה נראהו. האדמה פרי בורא, רטוב כשהוא אותו שמרקחים זנגביל : עלשו"עכתב ה

  .א"פהב עליו ומברך עיקר הזנגביל, לאכילה ראוי הוא כך ידי שעל כיון, יבש

י לאכילה, ולכן מועיל שכאן הפרי כבר נתבשל אלא שמחמת יבשותו לא היה ראו )סק"ט( מ"בכתב ה

תו שהכל משום שהפרי לא שאף לאחר שנתקן ברכ )רב, יד(כשמרקחו ועושהו ראוי. בשונה מאגוז רך 

 הגיע לזמן בישולו.

ל אם ביל מברך האדמה, אבכתב שרק אם מרקחים חתיכות מהזנג )ברכת הנהנין כלל ו אות ג( עמק ברכהה

באור ה אךברך עליו שהכל. מהוא מעוך וכתות עד שאינו ניכר מהו, אעפ"י שהוא יודע שהוא זנגביל 

בשמים כתושים מברך  כתב שלא הבין דבריו, שהרי בסעיף הבא מבואר שעל )ד"ה על זנגביל( הלכה

 ע."וסיים בצ לגמרי. לכתוש בהכי דאורחייהו האדמה, הואיל
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 סעיף ז':

 ים עם דבשברכה על בשמים שחוק 

ה כמו מברכים האדמ מעורבים יחד מרוקחים בסוכר, שחוקים בשמים שעל מרוטנבורק מ"רה כתב

 הומלתא.

 אותם ברכת כדין הםעלי ומברך עיקר הבשמים, סוקר עם ומעורבים שחוקים : בשמיםשו"עכתב ה

 .בשמים

 לתא. ונחלקו המפרשים מהו חידושו של המהר"ם לאחר שכבר למדנו את דין הומ

ל והדבש לא בא אלא שבהומלתא הפרי כבר מבוש להומלתא, כתב שבשמים אלו אינם דומים ב"יה

הו"א שהסוכר  הסוכר עם םמבושלי אינם להעמיד הפרי ולכן מברך האדמה או העץ. אבל כאן שהבשמים

 שהם אמינא הוה חוקיםש שהבשמים הכא אבל שלם, שהפרי שאני שהומלתא עיקר ומברך שהכל. ועוד,

ביאר  )סק"ב( ט"זליהם. הקמ"ל שגם כאן הבשמים עיקר ומברכים ע שהכל הסוכר ומברך גביל בטלים

ולכן פשוט שהבשמים  שהחילוק הוא, שבהומלתא הדבש אינו מרובה כ"כ בעין אלא נבלע בבשמים

מברכים האדמה, כיון  עיקר. אבל מהר"ם חידש שגם כשיש סוכר מעורב בהם ואינו בלוע בבשמים

 שהסוכר בטל.

 סעיף ח':

 ברכת הצנון 

צנון, מברך  :שו"ע. וכ"פ השעל הצנון מברך האדמה, אע"פ שסופו להתקשות כעץ )לו.(שנינו בברכות 

 עליו בורא פרי האדמה.

לא חשיבא כ"כ ומברך עליו  ,לא פתואין דרך לאכול ב, מצדד דבצנון שלנו שהוא מר )נא, ב( חיי אדםה

 .דמ"מ מברך עליו בפה"אעקב מוכיח מהחק י )רה, א( גר"זה אמנם .שהכל
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 ובו י"ג סעיפים

 סעיף א':

 מינים שונים שברכתם שהכל 

 )מ:(שנינו בברכות 

החומץ ועל הנובלות ועל  ועל דבר שאין גדולו מן הארץ אומר: שהכל נהיה בדברו. על: משנה"

: גמרא. ללה אין מברכין עליול שהוא מין קבדברו; רבי יהודה אומר: כהגובאי אומר: שהכל נהיה 

עופות ודגים, אומר שהכל נהיה תנו רבנן: על דבר שאין גדולו מן הארץ, כגון: בשר בהמות חיות ו

ה, ועל היין שהקרים, ועל בדברו; על החלב ועל הביצים ועל הגבינה אומר שהכל; על הפת שעפש

 "טריות אומר שהכלמית ועל כמהין ופשהכל; על המלח ועל הזהתבשיל שעבר צורתו אומר 

 ..., דגים, ביצים, חלב, גבינהעל דבר שאין גדולו מן הארץ, כגון: בשר בהמה, חיה ועוף: שו"עכתב ה

 ..., ועל מי מלח, ועל המרקונובלות שהם תמרים שבשלם ושרפם החום ויבשו, ועל הגובאי, ועל המלח

, )ר"ל אני"ס(על שבת שקורין אניט"ו ועל עשבי דדברא שאינם נזרעים, ו... ן כח:()ערובי ועל חזיז והוא שחת

  ד שראוי לשתות מברך: שהכל. , ועל החומץ שעירבו במים ע)דלטעמא עבידי ולא לאכילה(ועל כמון וכסבור 

אינם חשובים מצד עצמם שכתב שדוקא על עשבים הגדלים מאליהם מברכים שהכל, משום  )סק"ח( ט"זה

יהן יש לברך עליהם בורא פרי ולא מצד זריעה, אבל פירות שהם טובים למאכל, אפילו גדלים ביער מאל

 .)ס"ק יח(מ"ב האדמה. וכ"כ ה

האדמה או לדונה כדבר  ריפהביא שיש להסתפק לגבי פטרוזיליה אם לברך עליה בורא  )אות יח( כה"ח

בזמנינו מאחר שמצוי כתב ש )אות יב(הליכות ברכות העשוי לטעם ולא לאכילה שברכתו שהכל. וב

ם על דעת לאוכלו, ויש לברך שעושים סלט שעיקרו פטרוזיליה, הרי היא נחשבת כדבר שנוטעים אותו ג

טעם ולא לאכלה בפני עצמה,  בושאם נתנה בתשביל כדי לתת  )סימן רה הע' יא(עליה האדמה, ומ"מ הוסיף 

 אם אכלה בפני עצמה יברך שהכל.

 

 

 

 

 

 )מ:(שנינו בברכות 
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ולי קרקע נינהו? והתניא: ועל כמהין ופטריות אומר שהכל. למימרא, דכמהין ופטריות לאו גד"

 עהארץ ומותר בכמהין ופטריות, ואם אמר כל גדולי קרק אסור בפירות -הנודר מפירות הארץ 

ארעא. והא על הין ופטריות! אמר אביי: מירבא רבו מארעא, מינקי לא ינקי מאסור אף בכמ -עלי 

 "ני: על דבר שאין יונק מן הארץת -דבר שאין גדולו מן הארץ קתני! 

תן שמצויים תחת הקרקע או )סק"ז( מ"בוביאר המברך: שהכל.  ...ועל כמהין ופטריות: שו"עכתב ה

 ם.ופטריות גדילים על העציונבראין משומן הארץ 

שיצא, כיון שגם הם נחשבים  )אות ב( כה"חומי שבירך על כמהין ופיטריות 'בורא פרי האדמה', כתב 

שבים גידולי קרקע, מ"מ מאחר שלא יצא, שאע"פ שנח )עמוד קנד( עובדיה חזוןדעת ה אך'גידולי קרקע'. 

 ה'.שאינם יונקים מהקרקע הוציאו אותם חכמים מכלל 'פרי האדמ

 

מרדכי וה )ד"ה ואף על גב( רשב"א, ' ג()סי רא"ש, )כה: ד"ה ואומרים( ה"ר יונה, )שם ד"ה לא נטעי(תוספות כתבו ה

ון דלא נטעי להו אינשי אדעתא כי ,לולבי גפנים ושקדים שאוכלים אותם כשהן רכים בקליפיהןש )סי' קיד(

אבל בשקדים  ,ם המתוקיםשקדישכל האמור הוא דוקא לגבי  ב"י. וכתב הדהכי מברכין עלייהו שהכל

 .לים ולא כלום דאזוקי מזקידכשהם קטנים מברך עליהם בורא פרי העץ וכשהם גדו ,המרים הוי איפכא

 .ואם מתקן על ידי האור או על ידי דבר אחר מברך עליהם בורא פרי העץ

, מברך רכים בקליפיהם שאוכלים אותם כשהםועל לולבי גפנים, ועל שקדים מתוקים : שו"עכתב ה

 שהכל.

ן ג'ל עטוף קליפה דקה בצבע ביאר את תהליך גדילת השקד: בתחילה השקד כמי )אות ז(הליכות ברכות ב

הדקה עוטפת קליפה  קרם, קליפה זו בהמשך הגידול תהיה הקליפה הקשה של השקדף את הקליפה

שקד לחנות, בשלב זה האותה עוד לפני הגעת ירוקה שבהמשך מתקשה ונופלת מאליהף או שמקלים 

קד אלא קליפת שקד. בשלב ניתן לאכול את השקד עם קליפתו הדקה והירוקה, אך בעצם לא אוכלים ש

קליפה הירוקה כבר קשה ההשני הופך הג'ל לשקד קטן, ועדיין הקליפה הדקה נאכלת עם השקדף אך 

. בשלב השלישי ורך כשבועיים(שלב הראשון לשני א)המעבר בין הואינה ראויה לאכילה ולכן מקלפים אותה 

שקדים בשלב הראשון  הקליפה הדקה מתקשה והשקד נעשה גדול ומה שנאכל הוא רק השקד. האוכל

השני מברך העץ היות והשקד  מברך שהכל, כיון שלא נוטעים את העצים ע"ד כן, אך האוכלם כבר בשלב

 כבר ראוי לאכילה. 

 

ר: בורא פרי האדמה; ורב נחמן אמר: שהכל נהיה רב יהודה אמ - ,מחא דחיטיק" )לו.(שנינו בברכות 

 ".בדברו

וקשה לקוקייני לא שכיח  דהואיל ,שהוא קלוי אינו מברך אלא שהכלע"פ שא )ד"ה קימחא( רשב"אכתב ה

 ושאר דיני ברכה על הקמח יבואר בעז"ה לקמן סימן ר"ח. למיכליה. 

 מברך שהכל. דשערי, ועל קרא חיה, ועל קימחא: שו"עכתב ה
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  צו:()שנינו בבבא בתרא 

אחרים  ,ליהם שהכלעתנו רבנן אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברך "

 "אומרים שמרים שיש בהם טעם יין מברך בורא פרי הגפן

עיקר והשתנו לעיוליא! ם מדוע מברך שהכל על שכר שעורים, הלא השעורי יב( ברכות ו,) רא"שהשאל 

כיון שהמשקה ותר, ועוד, דיותירץ דמכיון שיש להם מעלה אחרת בפת השכר אינו חשוב למעלה גדולה 

ת המינים', לפי שיש בו רק ולא שייך לומר בו את הכלל 'כל שיש בו חמש ,צלול עיקרו על שם המים

 .לח. ד"ה האי() תוספותטעם בעלמא. וכ"כ ה

שמברכין עליהם  לחולה דהוא הדין למי שעורים שמבשלין )כלל ד סי' טו(בתשובה  רא"שכתב העוד 

 .שהכל

 מברך שהכל. ולה,ועל שכר תמרים ושכר שעורים, ועל מי שעורים שמבשלים לח: שו"עכתב ה

 ברכת הקורא ולבבות דקל 

  )לו.(בברכות שנינו 

 אמר יהודה רב. בדברו נהיה שהכל: אמר ושמואל; האדמה פרי בורא: אמר יהודה רב - "קורא

 ליה אמר. הקשותל וסופו הואיל - בדברו נהיה שהכל אמר ושמואל, הוא פירא - האדמה פרי בורא

 פרי בורא עליה מברכינןו להקשות סופו צנון דהא, מסתברא כוותך! שיננא: יהודה לרב שמואל

 -. דקורא אדעתא אינשי נטעי אל - דקלא, דפוגלא אדעתא אינשי נטעי צנון, היא ולא. האדמה

 אדעתא אינשי דנטעי, צלף הריו? עליה מברכינן לא - דהכי אדעתא אינשי נטעי דלא היכא וכל

 ועל האביונות ועל האדמה פרי בורא: אומר התמרות ועל העלין על נצפה מיני על: ותנן, דפרחא

, דשותא אדעתא אינשי נטעי - לףצ: יצחק בר נחמן רב אמר -! העץ פרי בורא: אומר הקפריסין

 כותיה הלכתא, יהודה לרב אלשמו דקלסיה גב על ואף. דקורא אדעתא אינשי נטעי לא - דקלא

 דשמואל"

 רך זו בשנה הנוסף, האילנות כל כדרך ושנה שנה בכל גדלים כשענפיו דקל, של רך - : קורארש"יופ

, התמרות ואת העלים את אכולל - דשותא אדעתא אינשי נטעי צלף .עץ ונעשה מתקשה שניה ובשנה

 ענפי ממעט שהאוכלו, הקורא את וללאכ - אדעתא אינשי נטעי לא דקלא .בכך האילן את ממעטין שאינן

 .האילן

שמע שרק אם סופו להקשות וגם מכתב "הואיל וסופו להקשות וגם לא נטעי...". מדבריו  )סימן ג( רא"שה

אם לא נטעי אינשי אדעתא  לא נטעי אינשי אדעתא דהכי מברך שהכל, אבל אם אין סופו להקשות, גם

מע שעיקר הסיבה שמברכים דהכי אינו מברך שהכל אלא את ברכתו הראויה. אולם מדברי הפוסקים מש

 מפני טעם 'לא נטעי' ולא משום שסופו להקשות. שהכל הוא

. מדברי הרא"ש א. שאין דרך בנ"א לנטוע אותם אדעתא דהכייש להבין מדוע מברכים שהכל על מינים 

עולה שבנ"א נוטעים גידולי קרקע כדי לאוכלם במצב מסויים, וכשהגידול מגיע למצב זה הוא חשוב 
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. מדברי ב. , שיש בו חסרון בגידולב זה ברכתו שהכללאוכל ומברכים עליו האדמה, וכשלא הגיע למצ

. הרא"ה גתלמידי רבנו יונה משמע שדין זה מגדיר מה חשוב לאדמה, ואין דין זה משתנה ממצב למצב. 

לווים נלא נטעי להו אינשי אדעתא דהכי' לא מתייחס לפירות עצמם אלא רק לחלקי צמח הסובר שדין '

 לפירות. 

 מברך: שהכל. ,טור(. פלמיטו שהוא הרך הנתוסף באילן בכל שנה שקורין )רמ"א: ועל קורא : ...שו"עכתב ה

 

דמים עיקר גידול ובדורות הקו הנה לבבות הדקל אלו קלחים לבנים הנמצאים בזנים מסויימים של הדקל,

במיוחד לשם לים עצים אלו העץ היה בשביל אכילת התמרים ולכן ברכתו הייתה שהכל. אבל כיום מגד

, והוסיפו שלא )אות ו(רכות בהליכות ו )אות ז( הלכה ברורהלבבות הדקל ולכן ברכתם 'האדמה'. וכ"פ ב

וראיתי שכתבו בשם  עצמו. שייך לברך עליהם בורא פרי העץ, כיון שאינם 'פרי' של העץ, אלא העץ

להסבר הדברים  703גליון מס' ד "תשע בא הלכות ברכות הנהנין, עיין עלון "קול צופייך"מ-וזאת הברכה) גר"מ אליהוה

 ו ברכתו האדמה, ופשוט. שברכתו שהכל, אך מהנימוק להלכה נראה שיודה שבמציאות זמנינ (בהרחבה

 ברכה על מאכל מקולקל 

ותבשיל שנשתנה ת שעפשה, ופ: שו"עעל תבשיל שעבר צורתו מברך שהכל. וכ"כ הש )מ:(שנינו בברכות 

 מברך: שהכל. ...צורתו ונתקלקל

ה אין מברכים עליו כלל, וכ"כ שלא התקלקל לגמרי, שאם נתקלקל לגמרי כיון דלא חזי לאכיל ב"יכתב ה

 ועוד. )סק"ג( כה"ח, )סק"ב( מ"ב, )סק"ב( ט"ז, )סק"א( מג"אה

עופש שבמאכל, אבל אם הוסיף שפשוט שכל האמור אינו אלא כשאוכל מהצד המ )סק"א( שער הציוןב

 נתעפש מברך את הברכה הראויה לאותו מאכל. אוכל מהצד שלא 

י היא ראויה קצת לאכילה? התקשה איך יפטר מברכת המזון על פת שעיפשה, הר )ד"ה ופת( באור הלכהה

"כ תיקנו לברך עליה שהכל, ובשלמא לענין ברכת המוציא שהיא מדרבנן, כיון שפת זו אינה חשובה כ

אכילה ע"י הדחק שמה אכילה. שוהרי קי"ל לגבי יו"כ  אבל ברהמ"ז שהיא מדאורייתא איך נפקע חיובו,

ן, אבל כאן איירי כשלא וכתב שיתכן שרק אם אכל שיעור שביעה שחיובו מהתורה מברך ברכת המזו

 שבע וחיובו לברך הוא מדרבנן בלבד. ונשאר בצ"ע למעשה.

הטוב, דעת אינו בטעמו תבשיל שנשרף מעט וטעמו אינו טוב כ"כ, או שנתן הרבה מלח או פלפל ו

ה, ומ"ש הב"י שבנתקלקל קצת שמברך עליו את ברכתו הראוי )ותן ברכה, תשובות לסי' רד( גרש"ז אוירבךה

)צהר אוהל קום אחר כתב מברך שהכל, מדובר שהתקלקל הרבה אלא שראוי לאכילה ע"י הדחק. אך במ

גבי כולם, ברכתו ולקל לכתב שאם נתן במאכל הרבה סוכר או מלח באופן שנחשב למק ברוך עמ' רמג(

התבשיל משמע שהתבשיל  שהכל הואיל ונאכל רק ע"י הדחק. ונראה לומר, שכשכולם לא אוהבים את

כזו של מלח, אין זה מראה  הוא הבעייתי, אבל אם אדם מסויים אינו אוהב את המאכל כשיש בו כמות

 שהמאכל אינו טוב. 
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ם אומרים שבטלה דעתו אצל הסולד משתיית יין או שאר משקה חריף, הא יש לברר מה הדין לגבי אדם

ע"פ שאינו נהנה כלל מהשתיה, כל אדם, ומכיון שלרוב האנשים יש הנאה משתיה זו יש לו לברך ג"כ, א

ברכים, או ה"ה למאכל שלאדם מ)ושורש המחלוקת האם רק על פת שעיפשה ואינה ראויה לאף אחד לא או שלא יברך 

 אולםיף שהוא כמו קוץ בגרונו. כתב שאין לו לברך על משקה חר )נשא, ו( בא"ח. והנה הינו טעים(ספציפי א

ת ויש בו הנאה לכל כתב שמסתימת הפוסקים נראה שמברך היו )פאת השולחן ברכות, כה( שדי חמדה

  . העולם

שאינם מצליחים  ים מהיין וכמעטונידון זה הוא נ"מ גדולה לשותים יין בפורים 'לאונסם', שחלקם סולד

לה שאין לו שום הנאה לשתותו, אך מפני מצות השתיה אונסים את עצמם לשתות. וה"ה לאדם החו

כתב שבכה"ג לא  )אות ד(ת הליכות ברכומהאכילה ואוכל רק כדי לקיים את גופו ולהשקיט רעבונו. ב

שהכל בשאר ו הגפן או יברכו, אלא יבקשו מאדם אחר שיפטרם בברכתו, ורק אם נהנים קצת יברכ

 אך מסתימת שאר הפוסקים לא משמע כך. משקאות.

 סעיף ב':

 ברכת החומץ 

שה, כיצד אנו מברכים על התק (כג סימן) ש"ראה שהכל'. מברך החומץ 'על )מ:(עוד שנינו במשנה שם 

 יבישתא, פילפלי גבי :(לו) ולעיל פטור. הכפורים ביום חומץ שהשותה :(פא)החומץ הרי שנינו ביומא 

אז מיישב דעתו קצת, או דהגמ' דין ברכה ליו"כ! ותירץ, שמדובר על חומץ מזוג קצת במים משוה 

עיקר, ואגב שתיית המרק  מץוחו לרפואה ושותהו מרק לתוך הרבה חומץ ונתן שמדובר על חושש בשיניו

הוא ו"כ, אם שותה הרבה הרי שגם השותה בי כתב (החומץ על ה"ד: כח) יונה ר"הו יש לו הנאה מהאכילה.

 חייב מפני שנהנה בשתיה המרובה. ולכן חייב בברכה.

 כתב שחומץ )ס"ק יג( ברהםאמגן ה .מזיקו שהוא מפני, כלום מברך אינו לבדו החומץ : עלשו"עכתב ה

 .ס"ק כד() מ"בוכ"כ ה ברכה. וטעון מיניה הנאה יש לו ודאי כך, כל חזק שאינו

 סעיף ג':

 ברכת יין שהחל להחמיץ 

 חלא, וטעמיה חמרא בריחיה דוקא שיין שהקרים ברכתו שהכל. וביאר הטור דהיינו )מ:(שנינו בברכות 

 והלכתא :(סו) זרה דעבודה בתרא בפרק ורבא אביי ביה איפליגו הא חמרא וטעמיה חלא ריחיה אם אבל

 חמרא. דהוי דאמר כרבא

 . הגפן פרי וראב עליו ומברך הוא חמרא, חמרא וטעמיה (חומץ' פי) חלא : ריחיהשו"עכתב ה

 ':דסעיף 

 ממתי אין מברכים 'הגפן' על החומץ 

 בקיאים אנו דאין משוםד גב על אף חומץ (קנו' סי) התרומה ספר בשם (קמה' סי) הלקט שבליב כתוב

 לשתות נמנעים אדם דבני יוןכ ברכה לענין גוי. מגע בו אוסר הכי משום חומץ קרוי מתי חזקו בשיעור

 הגפן. פרי בורא עליו מברכין ואין חומץ קרוי חומצו מחמת ממנו
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 .(שהכל אלא) הגפן פרי בורא ליוע מברכין אין, חמיצותו מפני לשתותו נמנעים אדם שבני : כלשו"עכתב ה

 קצת להתחמץ טעמיה חילשהת רק גמורה חלא טעמיה עדיין נעשה בשלא היינו )ס"ק כו( מ"בוביאר ה

 שהכל. ברכתו זה מפני לשתותו, נמנעין אדם שבני עד

 ברכת הלימון 

כר או לרפואה כיון דלא נטעי שאם אכל את הלימון בפנ"ע הוא מזיק, וכשאוכלו ע"י סו מהריק"שכתב ה

 )ח"א סימן צג(לכות קטנות הלהו אינשי אלא לתת טעם במימיהם מברך שהכל כיון שהם עיקר. ובשו"ת 

וא חמוץ ביותר עד שא"א הכתב שרק אם הוא מזוג במשקה אחר מברך. וי"ל בדעת המהריק"ש שרק אם 

נהג לברך שהכל, וכ"כ בשו"ת לאוכלו מחמת החמיצות אין מברך עליו אבל בלימון שאינו חמוץ כ"כ המ

א יברך עליו, נו ע"י מאכל אחר ול, וסיים ברב פעלים שגם האוכל לימון חמוץ יפטר)ח"ד סימן ג( רב פעלים

ברך עליו, וכשראוי לאכילה ונראה מדבריו שבלימון שאינו ראוי לאכילה כלל מחמת חמיצותו אינו מ

ין חמוצים כ"כ ונאכלין ע"י ם חמוצים אם אלימוניכתב " )מטות, יא( בא"חובמדוחק יברך עליו שהכל, 

". וכ"פ מברך עליהם אין הדחק יברך שהכל, אבל החמוצים הרבה שאין דרך לאכלן אפילו ע"י הדחק

 . )ח"ב פמ"ו תשובה לה( לציון אורוה )סימן רד אות כד( כה"ח

ת העץ כל שנאכלין ע"י הדחק אלא שיש להעיר על דבריו שהרי מדברי מרן בסימן ר"ב מבואר שעל פירו

עליהם העץ, ואין לומר בזה  מברך עליהם העץ, ואף כאן י"ל שכל שנאכלים הלימונים ע"י הדחק מברך

על פירות קטנים שהם רכה לבטלה, ומה שפסק הרב פעלים כך הוא משום דלשיטתיה אזיל שחשש ב

ליהם שהכל מחמת הספק. חמוצים אע"פ שמרן השו"ע פסק לברך עליהם העץ פסקו האחרונים לברך ע

ל את גוף הפרי אין לומר דלא שכשאוכ (. וע"ע בחזו"ע עמוד קמד)ח"ח סימן כב אות כג יביע אומרוכ"כ בשו"ת 

 נטעי אדעתא דהכי. 

פירות הבוסר אע"פ שעתה אינן אלא שעדיין יש לחלק בין נידון פירות הבוסר לנידון הלימון, משום ש

יהם שם פרי, אבל הלימונים ראויים למאכל כיון שלאחר שיסתיים בישולם יהיו ראויים למאכל יש על

תהיה ברכתם שהכל ולא כמו  לעולם ישארו חמוצים וראויים לאכילה רק ע"י הדחק ובנידון כזה אולי

ות דין זה לאוכל פלפלים שיש לדמ )ח"י סימן ה( אוצרות יוסףשפסק מרן בפירות בוסר. וכתב בשו"ת 

 ם בפנ"ע, וכתב בשו"תרטובים בפנ"ע שרוב בני אדם משתמשים בהם לתבלין ומיעוט אוכלים אות

בל כיון שיש בני אדם אהכל שברכתם האדמה, וקרוב היה הדבר לברך עליהם ש )ח"א סימן ת(הרשב"א 

כתב לדמות דין הלימונים אחר ש )ח"ג עמוד מ( ברכת ה'האוכלים אותם בפנ"ע יברך עליהם האדמה. וב

כ בלימונים. ולפי דבריו לפלפלים כתב דשאני פלפלים שמקצתם נטעי להו ע"ד לאוכלם בפנ"ע משא"

 ודה שברכתם האדמה. יפנ"ע אם הוא אינו חמוץ כ"כ באופן שיש מיעוט הנוטעים אותם לאוכלם ב

שנראה  ח"ב פמ"ו תשובה לה() לציון אורשברכתו 'העץ', וכתב בשו"ת  )שם( כה"חולימון מתוק, כתב 

)מאור השבת ח"ב פניני המאור  ירבךגרש"ז אודעת ה אךשהלימונים המצויים בזמנינו מתוקים וברכתם 'העץ'. 

 תק.שברכת הלימון בזמנינו היא 'שהכל', גם כשנותנו בכוס תה ממו מכתב ל(

שמברך  )רב, ה(ולימון שמיתקוהו בסוכר י"ל שברכתם העץ דומיא דשקדים המרים שמתקן שפסק מרן 

. אולם יש לחלק שהרי בשקדים המרים )ח"א סי' רב, סק"ה( יפה ללבעליהם העץ, וכ"כ לדמותם לשקדים ב
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אותם ויאכלו אותם כמות שהם, משא"כ בלימון שעיקרו הוא להשתמש לצורך  נטעי להו אדעתא שימתקו

מימיו ולא לאוכלו בפנ"ע. ויש רצו לדמות דין הלימון לזנגביל המרוקח שברכתו האדמה. ומ"מ נראה 

)ח"ח  יביע אומרובשו"ת  שיש לברך עליו האדמה ואפילו את"ל שברכתו העץ פוטרו בברכת האדמה.

פסק שאם לא היה ראוי לאכילה ומיתקו אותו, יש לברך עליו את  ע בחזו"ע עמוד קמד(סימן כב אות כג. וע"

כתב שכיון שאין נוטעים אותו אלא ע"ד להשתמש   (43)ח"ג פ"ז סי"א, והע' ברכת ה' ה אך הברכה הראויה לו.

 במשקה הנסחט ממנו, אין עליו שם פרי, ולכן גם אם מיתקו אותו אין לברך עליו אלא 'שהכל'.

 ':היף סע

 ברכת יין שנתערב במים 

ל חד תלת מיא לאו חמרא הוא. עאמר רבא, כל חמרא דלא דרי  )שבת עז. עירובין כט: ב"ב צז:(שנינו בגמרא 

ינו יין. ונחלקו הראשונים בשיעור היינו כל יין שאין בו שלושה חלקים של מים על חלק אחד של יין חי א

 פן אלא שהכל. וכתב בשו"תהמזיגה של מים ביין המבטל ממנו שם יין לעניין שאינו מברך עליו הג

שטעם כעיקר ואפילו  (רבא ה"ד: צח חולין)שאפילו לדעת ר"ת דס"ל  ו האגור סימן רסט()סימן קמב. הביאמהרי"ל 

ותר מים הולכים ואם יש בו י שחד בשיתא בטיל, (המתמד ה"ד: חולין כה)לקולא, מ"מ לעניין ברכה הוכיח 

 כי אמרינן בטלה דעתו אצלהבתר טעמא ואם דרך האנשים לשתותו בתורת יין ברכתו הגפן, אבל בלאו 

 מג"אה". וכ"כ )אגור(דאי בטל י אז וובלבד שלא יהא היין אחד מששה במים, כ : "רמ"אכל אדם, וכ"פ ה

 .)ס"ק לג( מ"בוה )ס"ק טז(

לקי מים יצא מתורת יין חכתב שיין המזוג ביותר משלושה  )משמרת הבית, בית ה שער ג(רשב"א ה אולם

 לעניין הברכה, וכ"כ בחידושי הרא"ה והריטב"א. 

 ומצא מים דותמ שלשה נתן אם ,מים בהם נתן הגפן. פרי בורא עליהם מברך, יין שמרי כתב:שו"ע מרן ה

 קיוהא, יין טעם בו שיש פי לע אף, פחות מצא אם, הגפן פרי בורא ומברך מזוג כיין ליה הוה, ארבעה

 כל חזקים שאינן שלנו יינות בלא, חזקים שהיו שלהם ביינות והיינו שהכל. אלא מברך ואינו הוא בעלמא

 יין שמוזגים בשיעור יםשמשער ונראה ג."בפה עליו מברך אינו ארבעה ואתא תלתא רמא אפילו, כך

 .)תלמידי רבנו יונה(מקום  שבאותו

ותו בשמרים, שלחלוחית אאולם הנה יש להעיר שהשו"ע כתב את שיעור עירוב המים דווקא כשמערב 

כתב  גר"אערב ביין ממש? המשיעור עירוב המים כאשר היין שיש בו אינה חשובה כ"כ, אך מה סובר ב

 כ"ג לששה קרוב עד לקיםח משלשה יותר אפילו מים עליהם שפך אם ענבים מדריכת שיצא גופא שביין

 זו מזיגה י"ע לשתיה יין שראוי בתנאי שיהא בו טעם, והוסיף שהוא )ס"ק כט( מ"בוכ"כ ההוא,  גמור יין

 אדם.  כל אצל עתוד דבטלה אמרינן ה"דאל זו מזיגה י"ע יין במקום לשתותו אדם בני ודרך

וד למשתמע מדברי המ"ב שגם השו"ע )בניגכתב שמרן השו"ע לא מסכים לדברי הרמ"א  )אות לא, לג( כה"ח אמנם

צמו במים, אם יש בתערובת עהיין  , ולדעתו אף כשמזג אתיודה באופן שמוסיף מים ע"י יין ולא ע"ג שמרים(

 מתבאר מדברי הפוסקים לקמן. פחות מרבע יין, אין עליו שם יין, ואין מברכים עליו אלא שהכל. וכן
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ר שביינות שלנו לא די ברביעית העיר שדברי הרמ"א אינם מובנים, שהרי השו"ע בא להחמי )ס"ק לא( מ"בה

עד קרוב לששה חלקים מים,  והרמ"א שכתב שמועיליין אלא צריך יותר יין כדי שיהא עליו שם יין. 

 מקורו מדברי האגור שדיבר על שמרים ולא על יין!

יינות חלושים ואם יוסיפו הכתב שהשיעור שנקט הרמ"א אינו תקף לימינו, משום שכיום  עולת תמידה

ין אין לברך וסיף פחות משיעור היעליהם שיעור מרובה כזה של מים, טעם היין לא יהיה מורגש, וגם אם י

יינות שלהם שהיו חזקים דדרי "וכל זה ב פ"ז ה"ט( ומצה חמץ הל' המנוחה )ספררבנו מנוח עליו הגפן. וכ"כ 

תרי או כל חד חד לית בהו טעם  חד על תלתא, אבל יינות שלנו דלית בהו חורפא כי הכי, דאפילו על חד

גפן ובעינן שיהא הרוב יין. וכ"כ העליהם יין". ומשמע מדבריו שאפילו שיעור היין והמים שוים אין לברך 

ת הדחק אין להקל. וכ"פ בשו"ת דבעינן שיהא הרוב יין ואפילו בשע )ס"ק לב(כה"ח המקור חיים, וכ"פ ב

ושאף האשכנזים צריכים לחוש  מ' ל()ח"א עמוד פ. וכ"פ בחזו"ע ברכות עמ' קנו, והליכות עולם ח"ג ע חזון עובדיה

, וכתב שלמנהג )ח"ג פ"ז אות מט( 'ברכת הו )ח"ב פ"כ אות יח( אור לציוןבשו"ת  לדברי העול"ת וסיעתו. וכ"פ

 האשכנזים יש להקל כהרמ"א.

 גרי"ש אלישיבהא רוב יין, וכ"ד הכתב שאף בזמנינו ניתן להוסיף מים ובלבד שי )א"א ס"ק טז( פרי מגדיםה

בזמנינו ישנם יינות שהם חזקים  כתב שגם )ח"י סימן מב אות ט( הלוי שבט. ובשו"ת )קובץ תשובות ח"ג סימן לד(

כתב שביין רגיל כל שנתן  שם()אור לציון גם הדיו בכדי שיוכל להוסיף עליהם עד שישה חלקים מים. 

ונת הבציר, אפ נתן בו שלושה רוב מים ברכתו שהכל, אך ביינות חזקים כגון שנעשה מענבים של סוף ע

סוכר שמוסיפים מצטרפת הו הגפן, עוד כתב שכמות חלקים מים כנגד חלק אחד של יין מברכים עלי

 בר פג טעם היין שבו.למידת המים בחשבון זה. ולגבי מיץ ענבים, לעיתים בהוספת מעט מים כ

רכת היין, כיון שבמרבית בהעיר, דמכיון ש'דרך מזיגה' היא הקובעת את  )אות טו( ברכות הליכותב

ש רק חמישים אחוז, מוסיפים יותר משבעים אחוז, וגם ביקבים הפשוטים שי מהיקבים שיעור היין הוא

 70%-, ולכאורה יין שלא יהיה בו כאלכוהול כדי שיהיה לו טעם יין, א"כ 'דרך המזיגה' היום גבוהה יותר

של רוב יין, וזאת משום שאע"פ  יין, לא יחשב כיין. ועי"ש שיישב, שאעפ"כ הפוסקים הזכירו את הכמות

רך מזיגה נאמר רק במיעוט יין, אין דרך מזיגה בכמות כזו, אך ביקבים נחשב דרך מזיגה. או שד שבבית

מיץ תפוזים ביין, האם הולכים בתר 'דרך  )ונ"מ למערבאך ברוב יין אם טעם היין מורגש די בכך כדין עיקר וטפל 

 .מזיגה' או אחר רוב היין אם ישנו(

 סעיף ו':

 ברכת התמד שנתן עליהם מים 

תמד שלאחר שדרכו הענבים  לגבי (אין ה"ד: צו ב"ב) תוספותה בשם (ג"ע קמב א"ח ז"נט) ירוחם רבינו בכת

 החרצנים כי כתב ן"רמבבעה. והמשליכים עליהם מים, אין מברכים עליו הגפן אא"כ נתן שלושה ואתא אר

 בו השליך שאפילו גרעינין,ו יין לחלוחית בהם ונשאר לעצרם קורה עליהם משימין ואין ברגל שנדרכו

 שיוצא ובמה בזגים נבלעים והמים הוא שיין הגפן פרי בורא עליו מברכין פחות או שלשה ובאו שלשה

  .(ג"ש ה"ב א"תוה, כלו ה"ד. צז ב"ב) א"רשבה בשם )שבת כט, טו( גידמרובה. וכ"כ המ יין בו יש
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 אבל, בקורה כשנעצרו מ"הו כשמרים. דינם, מים עליהם שנותנים מחרצנים שעושים : תמדשו"עכתב ה

 ג"בפה עליו מברכין, חותפ או' ג אלא מצא ולא מים מדות שלשה נתן אפילו ברגל אלא נדרכו לא אם

 . מרובה יין בו יש שיוצא ובמה בזגים נבלעים והמים הוא שיין

 נתן תאנים על הזגים 

היין הנשאר בזגים, לכאורה כח  שאם נתן תאנים על הזגים כדי לחזק (פז' סי א"ח ץ"תשב ת"שו) רשב"ץה כתב

מהזגים שנסחטו, אין  היה נראה להלך אחר הרוב. אך כתב שמשום שהתאנים כל כוחם בהם בשונה

 פי על אף, היין כח לחזק יםתאנ עליהם שנתנו זגים: רמ"אלסמוך לברך עליו בורא פרי הגפן. וכ"פ ה

 .ג"בפה לברך ואין במשקה התאנים כח כל מ"מ הרוב שהזגין

גבי ברכה אחרונה ישתה יין פסק שמספק יברך שהכל, אבל מכיון שיש להסתפק ל )ס"ק יז( אברהםמגן ה

רי העץ. ועוד, שיתכן ודינם כשכר פויברך על הגפן ובנוסף לכך יאכל פרי מז' המינים ויברך על העץ ועל 

כול לשתות ה"ח אם אינו י, ולדעת כ)אות לו( כה"ח, )ס"ק לט( מ"ב, לבושתאנים שמברך שהכל. וכ"פ ה

רי העץ, שהרי ממ"נ פרי העץ סובר שיש לברך בורא פ )ס"ק יא( ט"זה אך רביעית יברך 'בורא נפשות'.

 ע?!"בפה שברכתן םהתאני מכח הוא. שהרי אם לא היו התאנים היה מברך בפה"ג, ומדוע יגרע

 סעיף ז':

 השותה מים לצמאו 

 )מד.(שנינו בברכות 

 אומצא" למאן דחנקתיה לאפוקי: אבין בר אידי רב אמר -? מאי לאפוקי'. וכו לצמאו מים "והשותה

שותה מים אינו מברך לפניו, כשחנקתיה אומצא ו )הביאו רב עמרם בתשובות הגאונים סימן יז( רב פלטוידעת 

גמ' הוא לגבי ברכה אחרונה, דוש הדחה דבריו וסובר שכל חי (מג סימן) רא"שה אולםאבל מברך לאחריו. 

 יונה ר"ה, (דחנקתיה ה"ד. מה) תתוספוה ראשונה פשוט שאינו מברך כיון שאנוס הוא. וכ"כלגבי ברכה אך 

  .(קנא סימן) מרדכיוה (לאפוקי ה"ד: לב)

 מים ושתה, אומצא יהחנקת אם אבל ר."בנ ולאחריו שהכל מברך, לצמאו מים : השותהשו"עכתב ה

 .לאחריו ולא לפניו לא מברך אינו, האומצא להעביר

 הוא מסתמא מהמים נהנה שהחיך כל בסתמא אלא ממש לצמאו דוקא דלאו נראה )סק"מ( מ"בכתב ה

שכששותה מים  )ס"ק מב(תב כממנו. עוד  נהנה החיך היה לא כלל צמא אינו דאם לברך וצריך קצת צמא

כתב שגם אם שותה  ד"ה חנקתיה(). והבאור הלכה )יעב"ץ(, ואם גם לצמאו יברך בבוקר לרפואה לא יברך

 מים כדי להוריד המאכל אינו מברך.

שבשתיית מים ההנאה היחידה היא כשצמא, ולכן אם שותה  רא"הכתב בשם ה )ד"ה השותה(הבאור הלכה 

 שכתב "השותה )ח, א( רמב"םאינו מברך. וכן משמע מה )ולא רק חנקתיה אומצא(מפני איזה סיבה אחרת 

משום שלדעתו  אומצא' לאחריו", ולא נקט 'חנקתיה ולא לפניו לא הברכ טעון אינו צמאו לרוות שלא מים

שהשותה מים רק כדי להצטרף לברכת באור הלכה אינו בדווקא אלא אורחא דמילתא נקט. ולכן כתב ה

 מים רביעית לשתות או שיש לו ספק אם חייב בברכה אחרונה, ורוצה )דמהני לדעת המג"א בסימן קצז(המזון 
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אחרונה, אם שותה את המים ללא שום הנאה אינו מועיל לענין צירוף כלל, כיון בברכה  להתחייב כדי

 .)אות כ( הלכה ברורהוכ"כ ב שאינו מברך עליהם.

לו בכוונת שתיה, כגון שלא כתב שגם השותה מים בשעה שאינו צמא כלל אפי )ח"ב פ"א אות כ(ברכת ה' ב

גרי"ש , ה)אות כא( ורההלכה ברבו א( )בהר,הליכות עולם ביתייבשו הנוזלים שבגופו, אינו מברך כלל. וכ"פ 

מרגיש קצת הנאה בפיו צריך  , והוסיף שאם)עמ' קצד( גר"נ קרליץוה )אשרי האיש ח"א פל"ו אות יח( אלישיב

 ך לברך באופן זה.פסק שצרי )ח"ט סימן מב. וח"י סימן מב ס"ק יב( הלוי שבטבשו"ת  אולםלברך. 

שאף  )שיעורי ברכות עמ' תפב( גרי"ש אלישיבית אך לא נתן בו סוכר, דעת ההשותה תה שיש בו הרבה תמצ

ה ללא סוכר, הרי זה תלוי בדעת אם שותה אותו לצמאו, אינו מברך עליו כיון שאין בו הנאה. ולגבי קפ

 בני אדם, שרק מי שנהנה משתיה כזו צריך לברך.

 סעיף ח':

 שותה שאר משקים לרפואה 

לברך כיון שאין לו הנאה  שרק אם שותה מים כשאינו צמא לא חייב נקתיה()מה. ד"ה דח תוספותכתבו ה

ומצא, חייב לברך כיון שנהנה אבשתייה זו, אבל אם שותה מיץ וכד' גם כשאינו צמא ואפילו כשחנקתיה 

 ה"ר יונהשצריך לברך. וכ"כ  מהשותה שמן זית לרפואה ונהנה )תוס' לו. ד"ה כיון(מהשתייה. עוד למדו 

 .רא"שוה

 מברך, מהם נהנה והחיך ובט טעמם אם, לרפואה ושותה אוכל שאדם והמשקין האוכלין : כלשו"עתב הכ

 . וסוף תחלה עליהם

נם רעים והחך נהנה מהם, דקדק שגם אם טעמם אינו טוב כ"כ, אלא שעכ"פ אי )אות לז(שער הציון ב

 .)אות מח( כה"חשמברך עליהם. וכעין זה כתב  )ס"ק כד(משמע מהמג"א 

 לשתות או לאכול אנסוהו 

שההנאה באה ממילא  גב על אף אונס ידי שעל אכילה שכל ה"ראה בשם (ז נתיב ז דרך) מועד באהל כתוב

פ שסופה ברצון חשבינן ליה ונהנה מאכילה זו, לא שייך לברך עליה, והרי הוא כאישה שנאנסה שאע"

 מברך אינו ממנו נהנה דהחיך גב על אף, לשתות או לאכול אנסוהו : אםרמ"א. וכ"פ ה:(נא )כתובותאונס 

 .כך על ונאנס הואיל, עליו

רך אע"פ שהוא באונס, א"כ תמה, דמאחר דקי"ל שהאוכל ביום הכיפורים חייב לב )סק"כ( מגן אברהםה

וכתב  השמים? מן נסוהוא או אחרים מדוע פסק הרמ"א שאם אנסוהו פטור מלברך, דמאי שנא אנסוהו

  ע."ונשאר בצ ממנו, הנהנ החיך אין כ"דא כרחו בעל והאכילוהו מלאכול קצה דאפשר דאיירי שנפשו

ינו מברך. אך בסעיף ט כשכתב אתמה על הרמ"א, מדוע בסעיף ח' כתב שאם אנסוהו לאכול  )ס"ק יב( ט"זה

 אחת ודא דדא בעיני, אודמ תמוה השו"ע שיש לברך על מאכל של איסור, לא השיג עליו הרמ"א? והוא

נהנה מאכילתו חשיבה אכילה  לחיוב. לכן לדעתו מכיון שסו"ס הא אמר לא לפטור הא דאמר ומאן היא,

 ועוד.  )אות ה( פרי חדש, )שם( מגן אברהםוצריך לברך עליה. וכ"ד ה
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שער וב .ו כיון שאנסוהו על כךשלא שייך לחייבו ליתן הודאה על אכילת כתב )ס"ק יג( אליה רבהה אולם

ון מצה, אמרינן דמסתמא נתרצה הביא תירוץ נוסף, שרק בדבר מצוה שאנסוהו לאכול, כג )אות לח(הציון 

כתב שלא  )סי' קצו אות ט(ברורה  הלכה. וב)אות נ( כה"חו )מטות יג( בא"ח, )ס"ק מה( מ"בה"נ דעת וכ על זה.

  .יברך משום סב"ל

 סעיף ט':

 ברכה על מאכל איסור 

כלו במקום סכנה ובין שלא שהשותה או אוכל דבר אסור בין אם או :(קמג א"ח ז"נט) ירוחם רבינודעת 

 דבר שהאוכל (א, יט לברכות תהשגו) ד"ראבסובר כה )ז, ב( רא"שה אולםמקום סכנה, אינו מברך עליו. 

מזכיר של יו"כ בברהמ"ז, וכ"כ עליו. ועוד, שהרי הרא"ש סובר שחולה שאכל ביו"כ מברך ו מברך איסור

 .)ספ"א דברכות(הגה"מ 

א בסוף. אך העיר הב"י כתב שהאוכל דבר איסור אינו מברך עליו לא בתחילה ול )א, יט( רמב"םה

 שכשאוכל דבר איסור לרפואת חולי גם לדעת הרמב"ם מברך עליו.

 .וסוף תחלה עליו מברך, הסכנה מפני איסור של משקה או מאכל : אכלשו"עכתב ה

מזון, אלא דהתם הרי הוא סובר שרבנו ירוחם מודה למ"ש הרא"ש שהאוכל ביו"כ מברך ברכת ה ב"חה

רפואה מפני הסכנה אין לו לאוכל היתר בשעת איסור, אבל האוכל איסור בשעת היתר אפילו אם אכלו 

 דרישההגברא או על החפצא. ה לברך על אכילת איסור כלל. והיינו לדעתו יש לחלק בין אם האיסור על

 לת האיסור ולכן א"צ לברך.כתב דמה שנצרך לאכול דבר איסור אינו נחשב לו הנאה אלא צער על אכי

דרבנן, לא בתחילה ולא בסוף. פסק שאין מברכים על מאכל של איסור ואפילו מ )עמ' קנט( חזון עובדיהב

 ., ח(קצו) כה"חוכ"ד  והאוכל מאכל איסור במקום סכנה יש בו מחלוקת אם מברך עליו, וסב"ל.

 סעיף י':

 ברכת הדבש 

 . שהכל אלא מברך ואינו דבש כשאר הוא הרי דבורים : דבששו"עכתב ה

צצין מהן ועי"ז נעשה הדבש מ"מ דאע"ג דהדבורים מכניסין מי פירות לתוך גופן ומו )אות ז( ב"חביאר ה

 .)סק"נ( מ"בביאו המדבש תמרים שיש החולקים. ה , בשונהטעם הפירות נרגש כלל בהדבשאין 

 סעיף יא':

 פירות המרוקחים בדבש 

רך עליו שהכל, ואינו דומה וחבריו מה מברכים על מורבא המרוקחת בדבש. דעת הטור לב טורנחלקו ה

גם אינו דומה להומלתא שהיא ולאגוז המרוקח בדבש שברכתו העץ, כיון שהאגוז הוא שלם וממשו קיים. 

בל במורבא הדבש ניתן אטעם אינו בטל. מרקחת בשמים וברכתה האדמה, כיון ששם לטעמא עבידא ו

רכת הבשמים, כיון שהדבש חבריו חולקים עליו ודעתם שמברכים עליו את ב אךלמאכל והוא העיקר. 

ת ברכתם הראויה, האדמה או לא בא אלא לקיים את הדבר המרוקח בו ולכן הוא העיקר ומברך עליהן א

 העץ. 
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 הפירות, בדבש רקחיםשמ ועשבים פירות מיני ושאר ורדים או ש"גינדא או חבושים :שו"עכתב ה

 ע."בפה ש"וגינדא חבושים על מברך הילכך, ביותר כתושים הם אפילו, טפל והדבש עיקר הם והעשבים

 . א"בפה, ורדים ועל של א."בפה, עשבים של ועל

ו לאכילה, ודומה הדבר הסביר בדעת הטור שהדבש הוא העיקר והבשמים לא באו אלא להכשיר ב"חה

שירו בלבד. והסביר ין המכשיר את המאכל, שברור שלא יברך עליו את ברכת התבלין שמכלתבל

עיקר. וביאר שלדעת שהמחלוקת בין הטור לחבריו היא האם הדבש הוא העיקר או הבשמים הם ה

י הטור לא בכל מאכל הרמב"ם כל דבר שמערבים אותו כדי ליתן טעם בתערובת הוא העיקר, ולפ

כאורה בדברי מרן, שבסעיף למברכים עליו את ברכתו. והעיר הב"ח על סתירה  שנותנים בו דבר לטעם

ין הלכה כתב שהמנהג כחברי יא הביא את דברי הטור, ובסעיף שלאחריו פסק את דברי הרמב"ם! ולעני

קר, אבל אם מבשלין הדבש הטור, ולדעתו דווקא אם מרקחים את הפירות ואפילו כתושים הפירות עי

 בד, פשוט שהדבש עיקר וברכתו שהכל.עם מיני בשמים בל

גן שמעט מהם חשובים לכאורה תמוה, הרי מהרמב"ם מפורש שכתב דבריו דווקא על חמשת מיני ד

)ס"ק  מג"אחים?! ובאמת שהכעיקר, ומדוע השווה הב"ח את הרמב"ם לטור שכתב רק לגבי בשמים מרוק

 ם בתערובת.כתב שכל האמור בסעיף יב הוא רק בחמשת מיני דגן, וכשבא ליתן טע כה(

ם עצמי, ורק ע"י הדבש יש בהם כתב שלא נחלקו הטור וחבריו אלא בוורדים שאין להם טע )ס"ק יד( ט"זה

ריו סוברים שאין הבדל בין טעם, ולדעת הטור עיקר גרם המאכל הוא הדבש ולכן ברכתו שהכל. אך חב

רי זה דומה למבשל ירקות קח לבשמים כתושים מרוקחים, ואע"פ שהדבש הוא גורם המאכל, הורד מרו

 אכילה. לבמים שאין מברכים עליהם את ברכת המים אע"פ שהם הכשירו את הירקות 

 העצמי צורתו שנפסד עד רילגמ נימוח אם אבל ותארו מהותו שניכר שדוקא )ס"ק כב( מגן אברהםכתב ה

 מה שהארכנו בזה. ועיין לעיל סימן רב סעיף ז .)ס"ק נב( מ"בוכ"פ השהכל.  לכתחלה מברך

 מרקחת שאוכלים לרפואה 

 שכל )פקודת הלויים פ"ו עמ' קיב( "הראמצאתי כתוב בשם ה ש בשם ר"י(ט. ד"ה ומ"-)חכתב הבית יוסף 

 , דינםמפירות האילן מברך שהכל ואף על גב דהוא ,המרקחות שאינם מאכל בריאים אלא לרפואה

 )לו.(מן שעל ידי אניגרון שדין ו .דהיא מחמשת המינין ואפילו הכי מברך שהכל )ברכות לח.(כשתיתא 

בדק ב אך .אכל בריאים היאמשאף הבריאים רגילים בכך ומרקחת זנגבי"ל דהיינו הומלתא נמי  ,שאני

תא משום תירכת שהכל בשאכתוב בשם המפרשים שאין טעם ב )קפד: ד"ה שתיתא(ר"ח כתב שבסימן הבית 

 .דלרפואה עבידא

 .שהכל ליוע מברכין, לרפואה אלא בו רגילין בריאים שאין מרקחת וכל: רמ"אה כתב

ש לברך על מרחקת זו את ועוד נקטו כדברי הב"י בבדה"ב שי פרי חדש, ה)ס"ק כד(מגן אברהם ה אך

 )אות נט( כה"ח. ואות יח(ח"ד סימן יב ) אומר יביעברכתה הראויה לה, כיון שעכ"פ נהנה. וכן מבואר בשו"ת 

ברכת הפרי הראויה לה,  רוצה לומר שגם הרמ"א מודה שאם המרקחת טובה לאכילה מברכים עליה את

)אלא שיש להעיר, שבשער נו רע ומה שהורה לברך שהכל הוא דוקא באופן שאין טעמה טוב כ"כ, אך גם אי

 .הציון אות מה הביא פירוש זה בשם המג"א, וכתב שהוא דחוק(
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 ף יב':סעי

 עיקר וטפל 

 שהיתה בין הטפלה את ופוטר קרהעי על מברך טפלה ועמו עיקר שהוא "כל (ו - ה"ה ג")פ ם"רמבכתב ה

 ריח ליתן כדי או לדבק תואו שמערבין דבר מעורבת... שכל היתה שלא בין העיקר עם מעורבת הטפלה

 לפיכך, עיקר הוא הרי ערובותבת טעם ליתן כדי עירב אם אבל, טפלה זו הרי התבשיל את לצבוע כדי או

 עליו מברך אינו מתיקה ינימ מהן ועושין לדבק כדי חטה חלב בהן ונותנין אותן שמבשלין דבש מיני

היו נותנים את החלב חיטה כדי  בדבריו, שאם ב"יוהבין ה .העיקר" הוא שהדבש מפני מזונות מיני בורא

, שמברכים על הדבר המרוקח המרוקחים בדבש לאוכלו היה מברך עליו מזונות, ולכן ה"ה לכל הדברים

 והדבש טפל לו, וכדעת חבריו של הטור.

על העיקר ופוטר את  כל שהוא עיקר ועמו טפילה, מברךהביא את דברי הרמב"ם להלכה:  שו"עה

וע התבשיל, ה"ז טפילה; אבל אם הטפילה; וכל דבר שמערבין אותו לדבק, או כדי ליתן ריח, או כדי לצב

ים אותם ונותנים בהם חלב יתן טעם בתערובות, הרי הוא עיקר; לפיכך מיני דבש שמבשלעירב כדי ל

 הוא העיקר.  חטה כדי לדבק ועושים מהם מיני מתיקה, אינו מברך במ"מ, מפני שהדבש

 ממשות שם שיש דוקא היינו עיקר שהוא בתערובות טעם לתת כדי עירב דאם דהא הוסיף: ונראה רמ"אוה

 אין, טעם לנתינת שהם פי לע אף המרקחת לתוך שנותנין בשמים אבל, חשוב ודבר טעם הנותן הדבר מן

 ולא המרקחת על רק לברך אשל נוהגין לכן; טעם שנותנין פי על אף במיעוטן דבטלין עליהם מברכין

 .שבהן הבשמים על

גן שניתנו לטעם, דאל"ה לא דהסביר שדברי הרמב"ם תקפים רק לגבי חמשת מיני  )ס"ק כה( מגן אברהםה

)ס"ק  ט"זרכת הבצלים. והבמסתבר שמי שנותן בצלים או חומץ לתוך התבשיל, שיברך על התבשיל את 

י התערובות שני המינים יהיה ביאר שמדובר בכגון שאותו דבר שנותן טעם הוא בעצמו האכילה, וע" טז(

 לאכילת שניהם. לו טעם טוב

 

ף שהסוכר מרובה מהפרי, שאע"פ שהם מחופים לגמרי מברך עליהם העץ, וא )א"א ס"ק כה( פמ"גכתב ה

כתב שאם  )סימן כ אות טו( םמי מעטבשו"ת  אך .)אות נה( כה"חו )ס"ק נא(מ"ב הפרי הוא העיקר. וכ"כ ה

והג להפריד את הסוכר נכתב שאביו היה  חס, טו()פנ בא"חהסוכר מרובה מברך על המאכל שהכל. וה

 אורשקדים, כתבו בשו"ת  מהשקדים ולברך על כל אחד את ברכתו הראויה לו. וסוכריות שיש בתוכם

 שבטלפטור את השקד. ובשו"ת  שיברך שהכל ויכוין )ח"ג פ"י אות מז(ברכת ה' וה )ח"ב פי"ד אות ד( לציון

ץ, כדין שקדים המצופים כתב שעל שקדים המצופים בשוקולד יש לברך הע )ח"ז סימן כז אות ה( הלוי

 בסוכר, ורק אם עיקר כוונתו על השוקולד יברך עליו שהכל.
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 סעיף יג':

 מאכל המסופק מה ברכתו 

 ואפילו שהכל יברך קמסופ שהוא דבר שבכל )מג. ד"ה ועל( תוספותה בשם (ע פ"ח אות) הגה"מ כתבו

 שהוא דבר : כלשו"ע"פ הדמי. וכ כדיעבד שמסופק כיון דיעבד משמע רךבי דאם גב על ואף לכתחלה

 .שהכל יברך, בברכתו מסופק

 



 

 
 

 ברכת ירקות - סימן ר"ה
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 42ברכת ירקות חיים ומבושלים 

 )לח:(שנינו בברכות 

 ורבותינו; האדמה פרי בורא עליהם מברכין שלקות: רב - ומנו, רבינו משום חסדא רב "דרש

 נהיה שהכל עליהן מברכין לקותש: אמר יוחנן דרבי משמיה עולא - ומנו, ישראל מארץ היורדין

 נהיה שהכל שתחלתו וכל; ובדבר נהיה שהכל - שלקו, האדמה פרי בורא שתחלתו בדברו. כל

 האדמה פרי בורא שלקו בדברו הנהי שהכל שתחלתו כל בשלמא. האדמה פרי בורא - שלקו, בדברו

 היכי, שהכל - לקוש האדמה פרי בורא שתחלתו כל אלא; וקרא וסלקא בכרבא לה משכחת -

 ומנו, רבינו משום נחמן רב וכרתי. דרש בתומי לה משכחת: יצחק בר נחמן רב אמר? להו משכחת

 האדמה..." פרי בורא עליהם מברכין שלקות: שמואל -

 ומברך לגריעותא ממלתיה אפקיה - שלקו, האדמה פרי בורא שתחלתו חי הנאכל ירק - : כלרש"יופ

 והביאו - שלקו .ךמבר הוא שהכל - חי אכלו אם שמתחלתו, חי ליאכל דרכו שאין ירק - וכל .שהכל

 .האדמה פרי בורא ומברך - פריו עיקר הוא, אכילתו לדרך

סדא ורב נחמן בדבריהם. רב ח ועולא בשם ר' יוחנן חולקים בדין ירק מבושל. ונחלקו רברב ושמואל 

 ושמואל סוברים שברכתו האדמה, ועולא בשם ר"י סובר שברכתו שהכל.

ה מכך שדיון זה אינו ספציפי רב נחמן תולה מח' זו במח' אחרת האם יוצאים י"ח במצה מבושלת. ונרא

 את שמו. לגבי דיני ברכות אלא האם בישול מפקיע את הדבר המתבשל ומפקיע ממנו

ו ראוי לאכילה א. ירק שאינ הסביר שישנם שלושה דרגות בירקות מבושלים: )שם ד"ה ושלושה( יונה רבנו

רק שראוי האדמה. ב. י -ל ולאחר הבישו ברכתו שהכל, -כשהוא חי ומשביח ע"י הבישול, בתחילה 

. ג. ירק הנאכל חי ומבושל, לאכילה חי והבישול פוגמו, בתחילה ברכתו האדמה, ולאחר הבישול שהכל

 .(רשב"אסימן טו ו רא"שד"ה משכחת.  תוס')וכ"כ הכתו תמיד האדמה בר

שהלכה כרב  אורו של רבנו יונה(ב)ע"פ סוברים  גאוניםוה רי"ףנחלקו הראשונים כיצד לפסוק במח' זו: ה

 אולםבים ונדחה מהלכה. נחמן משום שרב חסדא חולק על שאר האמוראים, ולכן הוא יחיד במקום ר

ן שסוברים שהוא מכריע בין פסקו הלכה כרב חסדא כיו רא"ש סימן טו, רבנו יונה()תוס',  שאר הראשונים

 מ"מ חסדא, דרב הכרעהל השתא צריכין דלא השיטות, והלכה כדברי המכריע. והוסיף הרא"ש דאע"ג

 ברכתו. נשתנית לגריעותא שנשתנית דכיון היא טובה סברא

                                                   
 סיכום סעיף זה נלקח מתוך סיכום סימן רב סעיף יב. בתוספת נופך. 42
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של כברכתו בין כשהבישול בישול אינו משנה את ברכת הירק ומברכים על כל ירק מבורי"ף לשיטת ה

ירק חי שאין זו דרך אכילתו  משביחו ובין כשפוגמו, ומודה לדין הראשון של התוס' והרמב"ם שהאוכל

הבין בדברי הרי"ף שאין  כך פירשו תלמידי רבינו יונה את דברי הרי"ף, אולם הטור]שיברך שהכל 

בגלל שאינו פוגם אלא  ל תומי וכרתי האדמה אלא שהכל, ועל מבושלים מברך האדמה לאמברכים ע

טור. הב"ח יישב את דעת העיר שמדברי הרי"ף פשוט כהסבר רבנו יונה ולא כ ב"ימשום שמשתבח. ה

 .[הטור במהלך הגמ'. וע"ע בדרישה מ"ש בזה

כל פירות וקטניות שטובים  ם וכןעל הירקות מברך בורא פרי האדמה ואפילו בשל. א :שו"עכתב מרן ה

אבל קרא וסילקא  .ב .ישלחיים ומבושלים מברך עליהם לאחר בישולם כברכתם הראויה להם קודם שב

ולאחר בישולם בורא פרי  וכרוב וכיוצא בהם שטובים מבושלים יותר מחיים כשהם חיים מברך שהכל

ורא פרי האדמה לאחר שבישלם כשהם חיים ב ()פירוש פור''ט בלע''זוכרתי  )פירוש שומים(ותומי  .ג. האדמה

 עצמן מצד השבח אין שתבחוונ בשר עם בשלם אפילו, לגריעותא נשתנו : דמחשבירמ"אוהוסיף ה שהכל.

 שבהם.  הבשר מחמת אלא

שהוא חי בכדי לברך עליו את כסובר שדי אף במיעוט בני אדם שאוכלים אותו  סק"ג וסק"ט() מגן אברהםה

חיי ה אך. מג"א שמצריך ג"כ רוב בנ"א()כך הסבירו האליה רבה, אך הגר"ז סובר בדעת הברכתו הראויה לו כשהוא חי 

הירקות  י האדם לאכול את אותםסוברים דכיון שדרך רוב בנ )סי' רה סק"א( אליה רבהוה )כלל נא ס"ב( אדם

 .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה כשהם מבושלים דווקא, מברך שהכל.

 

 מגן אברהםה אולםלים שהכל. פסק שמשום ספק ברכות יברך על תומי וכרתי בין חיים ובין מבושב"ח ה

אכילת תומי וכרתי וכמו שכתב  כתב על דברי הב"ח שאינן מוכרחים. ובזמנינו ודאי שנשתנה דרך )סק"ד(

שום שנאכלים רק דרך דחק. שלא ראינו מי שאוכל שום ובצל חיים ומברך עליהם שהכל מ )סק"ט(כה"ח 

סובר שברכת  )סק"ב( ט"זה. ולדעתו על שומים ובצלים שהזקינו והם חריפים במיוחד, אין לברך כלל

מות, ואין אנו אומרים 'לא השום תלויה בדרגת החריפות שלו, ויתכן שברכתו תשתנה בתקופות מסויי

חמת גריעותם אלא מחמת שלדעתו אכילתם ע"י הדחק אינה מ נטעי' ע"ד שיאכל באופן זה או אחר.

יים שהכל. וכן ך על שומים חחריפותם, וזה לא נחשב אכילה ע"י הדחק. לדעת כל האחרונים הללו מבר

 האדמה.  . אך הנהנים לאכול מאכלים אלו חיים, יברכו עליהםסק"ה() מ"בהכרעת ה

 יים האדמה. שיש לברך על שום ובצל ח )ס"א( גר"זוה )סי' תעה ס"ק טז( חק יעקבה אולם

והגים לאכול בצל חי כלל ולכן כתב שבמקומו אין נ )א, סד( משה אגרותלגבי הברכה על בצל חי. בשו"ת 

ל בצל בסלט ירקות שדרך סובר שאם אוכ )אינציקלופיה לברכות הנהנין( גרי"ש אלישיבברכתו שהכל. וה

 לאכולו, יברך האדמה. 

 

הספק האם דרך לאוכלו חי  שאם אינו יודע מה ברכת אותו ירק מחמת )סי' רו סק"א( שערי תשובהכתב ה

שאם אוכל פרי משבעת המינים שהדרך  )רב, סק"ה(מ"ב יברך על אותו ירק האדמה. וכתב ה ,או מבושל

 לאוכלו מבושל לא יברך עליו ברכה אחרונה מעין שלוש אלא בורא נפשות.
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 ירק הנאכל חי והבישול משביחו 

שהוא מבושל, גם אם ראוי טוב יותר כ עולה בביאור דברי רב חסדא, שכל ירק הנאכל )שם( תוספותמה

כך הוא יותר ראוי. מדבריו שלאכילה כשהוא חי, אינו מברך עליו האדמה אלא כשאוכלו מבושל, משום 

הגיע, ורק עליו תקנו לעולה שאת ברכת האדמה מברכים רק כשהמאכל הגיע למצב הכי טוב שיכול 

מפני השומן שממתקן,  מבושלים זהו ברכה חשובה. והוסיף התוספות שגם אם אנו רגילים לאוכלם

ר או עם דברים אחרים בדעת התוס', שאפילו בישל אותם עם בש )כז. ד"ה אפילו( ה"ר יונהוהעיר 

אלא מחמת דבר אחר. ויש  שמשביחים אותם, אינו מברך עליהם אלא שהכל, כיון שאין השבח בא להם

הוא אינו מבושל. שהרי אנו לברר מה הדין כשהתבלין נותן טעם טוב, האם גם בכה"ג חשוב כגרוע כש

בדברי הרי"ף שסובר שגם  שהבין דרישהעה או הוסיפה. אך עיין בבוחנים רק האם פעולת הבישול גר

אזלינן בתר העיקר, והעיקר דכשהשתנה לעלויא בבישול ע"י טעם הבשר, חשיב כאישתני לעילויא כיון 

 כעת טעים יותר.

ם את דברי רב חסדא, שכל משמע שמפרשי )כז: ד"ה ושלושה(תלמידי רבינו יונה ו )ח, ג(רמב"ם מדברי ה

הכל, שהיא ברכה כללית. שאכל שלא כדרך אכילתו אין מברכים עליו את ברכתו הראויה אלא דבר הנ

משמע שברכת  )סימן טו( רא"שמלשון ה אולםוהעיקר לדעתם הוא מה דרך אכילת אותו ירק או פרי. 

כי טוב שלו, וכשהפרי ההאדמה והעץ הם ברכות חשובות ולכן מברכים אותם על פרי הנמצא במצב 

בירקות הנאכלים חיים אבל הם  במצב זה מברכים עליו שהכל. נ"מ בין שתי הבנות אלו תהיה אינו נמצא

ו האדמה, אולם לדעת הרא"ש יותר טובים כשהם מבושלים, לפי דעת הרמב"ם כיון שנאכל חי מברך עלי

ל מברכים ע )סק"א( ט"זיאור הבכיון שהוא יותר טוב כשהוא מבושל יברך עליו שהכל. יש להוסיף שלפי 

, אין האנשים נוטעים נטיעה ירק זה כשהוא חי שהכל, מכיון שכשיש אפשרות להגיע למצב מעולה יותר

 זו בשביל המצב הפחות טוב שלו.

 בשר עם בשלם פילוא, לגריעותא נשתנו לגבי ברכת שהכל על תומי וכרתי: דמחשבי רמ"אכתב ה

 שבהם. הבשר מחמת אלא עצמן מצד השבח אין ונשתבחו

 "טובים מבושלים יותר מחיים"כתב לגבי קרא וסילקא, דאע"פ שנאכלים כשהם חיים ג"כ, אעפ"כ  שו"עה

ת האדמה נתקנה על המצב ולכן כשהם חיים מברכים עליהם שהכל. מדבריו עולה כשיטת הרא"ש שברכ

 מגן אברהםה אולםדמה. המשובח של הירק ולכן אם אינו במצב המעולה שלו אין מברכים עליו הא

יים מברך עליהם שהכל, שרק אם אינם טובים כשהם ח )כך ע"פ מחצית השקל(הסביר בדעת מרן  )סק"ג(

 .)סק"ג( במ"אבל אם נאכל טוב כשהוא חי, מברך עליו האדמה גם כשהוא חי. וכ"פ ה

"י הבישול בעצמו בלבד, כתב שמהמג"א מוכח שרק אם משתבחים ע )ד"ה שטובים מבושלים( באור הלכהה

שהבישול  אין זה נחשב לו בלא בשר, אבל אם הם טובים יותר רק אם התבשלו עם בשר,היינו אפי

 משביחן.

והנה יש לברר מה הדין כשנותן ירקות לתוך תבשיל עם בשר או עוף, שבישול זה משביחם. אך אין הדרך 

 לבשל ירקות אלו בפני עצמם ולאוכלם. האם כשהם מבושלים יברך עליהם שהכל כיון שהבישול עצמו

חילק בין מצב שנותן את הירקות לתבשיל עם  )סק"ז(מ"ב גורע, או האדמה כיון שעתה משובחים הם. ה
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בשר בכדי לאכול גם את הירקות, שבמקרה כזה מברך עליהם האדמה אע"פ שטבע ירקות אלו להשתנות 

בשר, לגריעותא ע"י בישול ללא בשר. ובין מקרה שמבשל את הירקות עם הבשר רק כדי לתת טעם טוב ב

. וכ"פ )כמו שום, ולעיתים גם בצל(וממילא קבלו טעם משובח מהבשר, שבכגון זה מברך עליהם שהכל 

 )סק"ג(יש לחוש לסברת הט"ז  )פנחס, ז( בא"חלדעת ה אך .)ח"ג פ"ז אות כ( ברכת ה'וב )אות ו( הלכה ברורהב

שכל פרי האדמה שאם היו מבשלים אותו במים הוא היה משתנה לרעה והיו מברכים עליו 'שהכל', אף 

 אם בשלו אותו בדבר שמשביחו יש לברך עליו 'שהכל'. 

ם אותה עם דגים וכד' יש מקרה מעשי לכך היא העגבניה, שהבישול עצמו גורע ממנה, אך אם מבשלי

האדמה גם כשהיא חיה וגם  שעל עגבניה מברכים )עמוד קמג( חזון עובדיהלה טעם טוב. והנה ראיתי ב

לפלים שאם בישלם עם בשר רק גבי עגבניות או פ )ח"ג פ"ז אות כב( ברכת ה'כשהיא מבושלת. וכן הביא ב

בהם טעם טוב ואוכלם  כדי להשביח את הבשר מברך עליהם שהכל. אבל אם בישלם כדי שהבשר יתן

. בישלם עם בשר ורוצה לאוכלם ג"כ(סק"ז לגבי ירקות ש מ"בזה עולה במפורש ב)כעקרון  לבדם, מברך עליהם האדמה

 אדמה.הפסק שעל עגבניה ופלפל בתבשיל, מברכים  )יג, לו( נדברו אזגם בשו"ת 

  סעיף ב':

 ברכת מרק ירקות 

 )לט.(שנינו בברכות 

 - שלקי כולהוד ומיא, כלפתא - דלפתא ומיא, כסלקא - דסלקא מיא, לי פשיטא: פפא רב "אמר

? לה עבדי זוהמא לעבורי וא, עבדי טעמא למתוקי, מאי דשיבתא מיא: פפא רב בעי. שלקי ככולהו

. אוכלים טומאת מטמאה ינהוא תרומה משום בה אין - בקדירה טעם משנתנה, השבת: שמע תא

 מינה" שמע, לה עבדי טעמא למתוקי: מינה שמע

י בישול ירקות אלו מברכים מדנו מדוע על דבש הזב מהתמרים מברכים שהכל, ואילו על  )רב, ח(לעיל 

ת הירק במים? ומצאנו האדמה. מה גרע דבש הזב מהתמרים עצמם, ממי בישול שלכאורה אין ממשו

 :)והבאנו דבריהם גם לעיל סימן רב(בראשונים מספר שיטות בזה 

שקה היוצא מהפירות שסובר, שמה שאמרו שמ ראב"דהביא את דברי ה )לח. ד"ה דבש(הרשב"א  .א

את הפרי ברכתם כברכת  הוא כזיעה בעלמא היינו דווקא אם המשקה יצא מאליו, אבל אם סחט

יין תפוחים מברך והפרי עצמו דומיא דמי סילקא, והביא ראיה מהתוספתא שדבש תמרים 

 עליהם שהכל. 

 דשיבתא, ומיא שלקיד למיא דמיא חלקו על הראב"ד: "ולא )ד"ה אמר( רשב"ץוה )שם( רשב"אה .ב

 למשלקיה דרכיה דלית מידי כל הא כמותן. שליקתן מי שליקה י"ע הוא אכילתן דרוב כיון דהנהו

כהן". לפי דבריהם פירות  ןמימיה שיהיו אמרינן לא בהנהו בעיניה, למיכליה אלא למסחטיה ולא

אה"נ אם הם פירות והנסחטים אינם גרועים אלא כיון שאין הדרך לסוחטם ברכתם שהכל. 

המשקה, ברכת המשקה  דרובא דאינשי נטעי להו אדעתא דהכי דהיינו לסוחטן ולהוציא מהם

 כברכת הפרי.
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ל הירק כדי לאוכלו שלמד בדעת הרשב"א שאפילו ביש )רב, ס"ק נב ושם בשעה"צ( מ"במשמע מה

שהבין בדעת משמע  ב'(י)סי' רב ס"ס  גר"זמה אולםבלבד ללא מימיו מברך על המים האדמה. 

 הרשב"א שגם הוא מצריך שבישלו את הירק גם עבור המרק.

 יעה בעלמא משום "לפי: מי שלקות אינם דומים למי פירות שחשובים כז)פ"ו סימן יח( רא"ש .ג

 פ"ב עליהן מברך מיםב הפירות טעם ונכנס הפרי בשל שאם ואפשר הפרי. טעם לו אין שמשקה

 העץ". 

ים המתבשלים עמו, בשונה של נתינת טעם הפרי או הירק במ לדעת הרא"ש יש כאן עניין מהותי

מים, ובסחיטה אין יוצא במהרשב"א דאזיל בתר דרך העולם. לדעתו בבישול נכנס טעם הירקות 

זק של הפרי! וכך הקשה טעם הפרי. אך לכאורה צ"ע, שהרי ענינו רואות שבסחיטה יש טעם ח

עולה שלמי  ביאו המג"א שם סק"ז(דף קצב: ד"ה ומי. ה )סימן רטז.ב"ח . אולם מה)סימן רב( מור וקציעהה

י, מימיו מקבלים את הפירות אין טעם כפירות עצמן, אלא טעם אחר חדש. אך שמבשלים פר

 טעם הפרי ממש.

שב כדבר נבדל מהפרי, בלוע בפרי נחהיש לתרץ שהמשקה  )פסחים סי' טז( קהילות יעקבוע"פ ה

עם המשקה הבלוע בתוכו. אין טעם הפרי יוצא אלא טולכן פרי הכנוס בתוכו משקה, כשסוחטו 

 .ולעומת זאת בבישול יוצא טעם הפרי עצמו

ם ורימונים מברך תחילה : כל מי פירות שאין עיקרן למשקה כגון תפוחי)לח. ד"ה דבש( מאירי .ד

עליהם כברכת הפרי,  שהכל ובסוף נפשות, אבל אם כתשן והוציא את עיקר הפרי מהם מברך

ייק בדבריו נראה שדווקא )וכשנדהסילקא המבושלת מברך האדמה כסלקא עצמה, שהרי מי סחיטת 

אין ברכת המים המבושלים  אם סחט את הסילקא מברך על מימיו האדמה, אבל אם סתם בישל את הירקות במים

 .ת הירק(ככבר

 כמו הפת בהן אכולל דרך השלקות דמי השלקות למי דמי : "דלא)כז: ד"ה ומיא( רבנו יונה .ה

לגמרי". וכ"נ  אוכל תמתור יצאו לא שעדיין השלקות כמו להו חשיבו ולפיכך עצמן בשלקות

 .ראבי"המה

ליישב את הדבר,  שיטא לי()לט. ד"ה פ: כתב הריטב"א מאיריו )לט. ד"ה אמר(ריטב"א רא"ה שיטת  .ו

ת המשקה שבושל בו שבאמת אין דין מי הסלקא כסלקא רק כשאוכל את הירק עצמו פוטר א

אן סחיטתו ובירך על הפירות כין עיקר וטפל, וז"ל: "ודין הוא שאם יש כאן פירות ויש הירק כד

: "המרק נפטר )פ"א הל"ו(כות שנפטרו מימיהן כיון דמגופיהו נינהו". וכ"כ הריטב"א בהלכות בר

ם כגוף אחד וממין בכאן נידוני -בברכת הירק כיון שהוא מגופו, ואע"פ שאין ברכותיהן שוות 

תו שכשם שבמין אחד נגרר וא שאמרו מיא דכולהו שלקי ככולהו שלקי". דהיינו דעאחד, וזה ה

ם אחרי המין העיקרי כל מה שכלול באותו המין כמו כן כאן, המים שבו טעם הירק נגררי

כולהו שלקי אלא להודיע דונחשבים כלולים בברכתו. וכן דעת המאירי וז"ל: "ולא אמרו מיא 

הם בלא תבשיל נראה מ"צ לברך עליהם כלל, אבל אם שותה שהמים טפלים והתבשיל עיקר וא

 לי שמברך עליהם שהכל".
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להן בפה"א. והוא ששלקן "ירקות שדרכן להשלק, שלקן מברך על מי שלק ש )ח, ד( רמב"םכתב ה .ז

שם שמש"כ  כס"מהלשתות מימהן שמימי השלקות כשלקות במקום שדרכן לשתותן". וכתב 

זוהמה מהם. ומדברי בא לאפוקי אם בישלן להעביר ה הרמב"ם והוא ששלקן לשתות מימהן,

אכול הירקות מברך הכס"מ משמע שדעת הרמב"ם שאם שלקן גם לשתות מימהם וגם בשביל ל

 ף בזה יברך שהכל.משמע שסובר בדעתו שא )סק"ב(האדמה. אבל מדברי הרמ"א בדרכי משה 

 פי על אף, עצמן רקותהי על שמברך עצמה הברכה מברך ירקות בהם שבישלו המים : עלשו"עכתב ה

  הירק. טעם אלא בהם שאין

מים לבד מברך עליהם השהחידוש ב'מיא דסילקא כסילקא' הוא שגם כששותה את  )סק"ט( מ"בכתב ה

 ת המים. אהאדמה, שהרי אם אוכלם יחד עם הירקות פשוט שמברך על הירקות ופוטר 

 )ס"ק יא( כה"חדמה, כתב אע"פ ששלושת עמודי ההוראה ומרן השו"ע פסקו שמברך על מרק ירקות הא

על המים, אך על הירקות ודאי )שמכיון שיש בזה מח' ראשונים, יש לחוש לדעת הסוברים שמברך שהכל 

ו 'האדמה', אך טוב לברך על מים אל . ולדעתו מעיקר הדין היה צריך)עמ' קסד חזון עובדיה. וכ"פ בשמברך האדמה(

)ח"ב חיו"ד  משה אגרות"פ בשו"ת וכ .)ח"ב פי"ד סל"א( אור לציוןו )ח"ג פ"ז אות נ( ברכת ה', (לחשוש לחולקים

 , ומ"מ ודאי שבדיעבד אם ברך עליהם האדמה יצא י"ח.ס"ס כה(

ק שבושל עמו, מברך על שאם רוצה לאכול גם את הירקות וגם את המר )אות ח(הלכה ברורה וכתב ב

רקות, כיון שלדעת רוב יהירקות האדמה ופוטר את המים אף אם לאחר מכן ישארו המים לבדם ללא 

הריטב"א והמאירי הוי מי  הראשונים בלאו הכי המים נחשבים למי שלקות שברכתם האדמה, ואף לדעת

הוכיח בדבריהם  )ס"ס ד( אוצרות יוסף פטור את המים שעמם, ובשו"תשלקות שאם יברך על הירקות י

פילו אם המשקה חשוב יותר שאין זה משום דין עיקר וטפל אלא מדין שהמשקה בא מגוף הירק ולכן א

פסק שיברך על  ות מא. ועיין אות צא()ח"ג פ"י א ברכת ה'ב אולםבעיניו, יברך על הירקות ויפטור את המים. 

שם עיקר עניין המים הוא שח"כ יברך על המים שהכל, ואינו דומה למי שלקות משום הירק האדמה וא

רק ירקות בימינו המטרה היא בשביל בישול הירק, ולכן הם טפלים לירקות ונפטרים בברכתם, אולם במ

ולקים, אלא בהלכה ברורה לשתות את המרק והירקות באים רק כדי לתת טעם במים. ונלע"ד שאינם ח

אור לציון עים. וכ"פ בשו"ת שהירקות מרובים, ובברכת ה' כתב שנותן רק מעט ירקות להטכתב במקרה 

מעט ירקות מברך האדמה  שכשהירקות מרובים מברך האדמה ופוטר המרק, וכשיש )ח"ב פי"ד תשובה לא(

 ושהכל.

תן ברכה )ו גרש"ז אוירבךוה (120)וזאת הברכה עמ' גרי"ש אלישיב ומרק עם גזר או תפוחי אדמה, הורו ה

ירקות במים, ורק אם ניכר שמברך על מי המרק שהכל, כיון שאין ניכר כל כך טעם ה תשובות לסי' רה(

 היטב טעם הירקות במים כמי סלק מברך על המים כברכת הירק.

 

מו שדוקא אם בישל את הירקות רק במים שאין בהם טעם בעצ )נב, ה(חיי אדם וה )סק"ה( ט"זכתבו ה

ונרגש בו טעם הירק, מברך עליו האדמה. אבל אם בישל את הירק בחומץ או במשקה שיש בהם טעם 

בפנ"ע, אין נגרר המשקה אחר הירק ומברך עליו שהכל כששותה אותם בפני עצמו. וע"פ המבואר 
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שמרק ירקות שנתן לתוכו אבקת מרק, אף לדעת השו"ע יברך  ח"ב פי"ד סל"א() אור לציוןבדבריהם, כתב ה

 עליו שהכל, כיון שמעורב בו טעם האבקת מרק. 

רק קודם שנתן את הירקות, שכל האמור הוא דוקא אם נתן את אבקת המ )אות כ( שער הציוןאך עיין ב

נתן לאחר מכן ומה ש דעת מרן()לדאל"ה הרי שכשנתן תחילה את הירקות הוקבע על המים ברכת הירקות 

 את האבקה לא גרע ממי הירקות את ברכתם הראשונה.

 מרוסק מרק  

 הירקות את וגם המים תא גם מכניסים אליו, מזון במעבד אותו מרסקים המרק בישול אחרי לעיתים

 על לברך שיש )ז, כט( אומר יביעפסק בשו"ת  זה במקרה. ואחיד סמיך מירקם לקבל מנת על, המבושלים

 הוסיפו אם שכן כל, מההאד פרי בורא מברכים כשלעצמם המים על אם שכן האדמה, פרי בורא המרק

 א"הרמ גם סובר וכך, הפרי ברכת תא רסק על גם מברכים (ז רב,) ע"השו שלדעת בפרט) המרוסקים הירקות את לתוכם

קבע ברכתו האדמה בשעת מכיון שכבר הו )קובץ מבית לוי חט"ו עמ' נה( גר"ש וואזנרוכ"פ ה .(בדיעבד

 הבישול.

 ברכות הלכות )קיצור אליהו מ"גרוכ"ד ה סובר שברכתו שהכל, )ותן ברכה תשובות לסי' רה( גרש"ז אוירבךה אך

ניכרת צורתו, מברך עליו שפסק שאם נשאר ירק חשוב  (120)וזאת הברכה עמ'  גרי"ש אלישיב. וה(הנהנין

 האדמה ופוטר את המרק.

  ירקות עם בשרמרק 

 מ"ימם הוא דווקא "והעע"פ הרא"ש: כל האמור שהמים מקבלים את ברכת הירק שבושל  שו"עכתב ה

 .שהכל" עליו מברך, בשר עם בישלם אבל, בשר בלא כשבשלם

 נותן והבשר במרק, טעם תניםשכשמבשל עם מרק הירקות גם בשר, הרי הירקות נו )ס"ק יג( מ"בוביאר ה

. שהכל מברך לבד המרק כלאו הוא אפילו כ"וע עיקר. הוא ולכן יותר, חשוב הבשר וטעם במרק, טעם

וכתב  לירק. גם טפל עשהנ דהמרק הירק על א"כ לברך צריך אין ביחד המרק עם הירק אוכל אם מ"ומ

, ולכן יש רק בא למזון ולשובעשהירק עצמו ודאי לא נעשה טפל לבשר, כיון שהי )א"א סק"ז( פרי מגדיםה

כתב למעלה ש (קסד ודעמ) דיהחזון עובוכ"נ כוונת ה .והבשר שהכל, ועל הירקות האדמה לברך על המרק

. ובהערה שם כתב שמרק ירקות שנתבשל עם בשר, לכל הדעות ברכת המרק שהכל, שהבשר עיקר

ונראה לו טעם הבשר. שמרק ירקות שנתבשלו עם בשר, מברך עליהם בורא פרי האדמה, אע"פ שקב

 דמה.מברך עליהם שהכל, אך על הירקות תמיד מברך האשאם שותה את מי המרק 

תות את מי המרק עם הבשר כתב שאם אכל את הירקות תחילה, ואח"כ רוצה לש )אות ט( הלכה ברורהוב

הוא יותר חשוב. וכ"פ שלבד, יש לברך עליהם שהכל כיון שלא נחשבים טפלים לירקות אלא לבשר 

 .)ח"ג פ"י אות צא( ברכת ה'ב

רך רק על המין המרובה. ואם כתב שאם חתיכות הבשר קטנות יב )ח"ב פי"ד תשובה לא( יוןאור לצובשו"ת 

ת הירקות, ואם הירקות אחתיכות הבשר גדולות, אם הירקות מועטים יברך שהכל על הבשר ויפטור 

 מרובים יברך על הירקות האדמה ועל הבשר שהכל. 
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 ברכת מרק עם מיני דגן 

ם שנתבשלו בהם מיני דגן שמי )סימן קנט( שיבולי הלקטין זה: דעת הביא מחלוקת בעני )סק"ו(המג"א 

 מברך עליהם מזונות.

)פסקי הרי"ד לט. ד"ה שם מורו הביא ב )כה. אות ב בשם פסקי ריא"ז שם פ"ו ה"א אות טז( שילטי גיבוריםה אבל

כמי שלקות, שתות מי הלביבות כיון שאין דרך העולם ל ריא"זשמברך עליהם מזונות. וחלק עליו ה אמר(

קות שדרכן להישלק", אולם שזהו לטעמו של הרמב"ם שכתב "יר מגן אברהםולכן ברכתם שהכל. וכתב ה

מג"א שראוי לברך על המים לדעת הרא"ש דס"ל שאין הדבר תלוי בדרך העולם מברך מזונות, וסיים ה

כול את הרוטב, אבל ר רצונו לאשזה דוקא אם עיק )ס"ק יא( מ"בתחילה ואח"כ יברך על המזונות. וכתב ה

 . )כלל נד אות טו(חיי אדם כ"פ האם רוצה לאכול גם את המזונות, מברך מזונות ופוטר בזה את הרוטב. ו

נות עליהם ופוטר את המרק. פסק שגם אם נותן בתבשיל שקדי מרק, מברך מזו )עמ' קסו( חזון עובדיהב

גרי"ש ברך עליו מזונות. וכ"ד הוכן אם נתן איטריות בכמות חשובה במרק, אע"פ שהמרק הוא הרוב, יש ל

ף אם לפעמים יש בכף שאוכל , ואכשהאיטריות הם דבר חשוב ועיקרי במרק (118)וזאת הברכה עמ'  אלישיב

יא עם האטריות יחד, ברכתו או שנשאר לבסוף מרק ללא אטריות, כיון שעיקר אכילת המרק ה רק מרק,

 משה אגרותו מעט מהם. ובשו"ת כתב שדי אם נותן אפיל )ח"ב פי"ד תשובה לא( לציון אור. ובשו"ת מזונות

 כתב שאם בכל כף וכף יהיה ממין הדגן, אינו מברך אלא במ"מ.  )ד, מג(

ומרים דין 'כל שיש בו', אבל אכתב שרק אם המזונות התבשלו יחד עם המרק  רד, יז()רב, יג.  שו"ע הרבב

 מרובים. ואם נתן את המזונות רק לאחר הבישול, מברך מזונות רק אם הם חשובים 

תת טעם במרק ולא בכדי אם התוספות נועדו רק ל )קיצור הלכות ברכות הנהנין(גר"מ אליהו ולדעת ה

 לל בנפרד.להשביע אין לברך עליהן כ

 סעיף ג':

 ברכת סחיטת מי הפירות 

 סובר שאם סחט את הפרי מברך על מימיו כברכת הפרי.  יחיאל רבנו

ראיה שעל המשקים היוצאים סובר שודאי כשסוחטים את הפרי הרי הוא משתנה לגריעותא, וה טורה אך

מגן והסביר ה .שהכל לאא משקין אותם על מברך אינו, סחטן : אםשו"עמהפרי מברך שהכל. וכ"פ ה

 שבסחיטה אשתני לגריעותא. )סק"ח( אברהם

יכר מאוד, ואין להביא ראיה נסובר שהעיקר כדעת רבנו יחיאל משום שבסחיטת הפרי טעמו  )סק"ו( ט"זה

. אך אין להקל כנגד הטור. ממשקים היוצאים מהפרי כיון ששם זבו מאליהם ואינם אלא כזיעא בעלמא

 כח שגוף כבישול דהוי יטאפש דאז כהפרי, היוצא דהוי מודה הטור גם כתישה י"ומ"מ כתב שנראה שע

 ממנו. יוצא הפרי

נחשב כפרי מרוסק, שהרי דרך צידד שעל מיץ תפוזים מברכים 'העץ' הן משום ש )סימן לג סק"ה( חזו"אה

ם המיץ, והן משום שנחשב סחיטתו אינה רק הוצאת המשקים בלבד, אלא גם הרבה מבשר הפרי נסחט ע

 ליו.שהבאנו דעות החולקים ע )רב, ח(שרוב אכילתו ע"י סחיטה. ועיין לעיל 
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 סעיף ד':

 ברכת חתיכות פרי 

 )לט.(כות שנינו בבר

 בורא - רבא פרימא פרמינהו, דלפתא גרגלידי הני: לן אמר הונא רב בי הוינן כי, זירא רבי "אמר

 בורא ואידי אידי: לן אמר יהודה בר לבי אתאן וכי. בדברו נהיה שהכל - זוטא פרימא, האדמה פרי

 טעמיה" דנמתיק היכי כי - טפי דפרמינהו והאי, האדמה פרי

 שניכר כיון )ס"ק טו( מ"בה והסביר .כך מפני ברכתן נשתנית לא, קטנות לחתיכות : חתכןשו"עוכ"פ ה

 במקצת.  וצורתן תארן עדיין

 סעיף ה':

 ברכת הלפת 

 ויש .ג"בה כ"וכ שהכל, חיין א"בפה בחרדל או בחומץ כבושין או מבושלים דלפתא גרגלידי האי רב כתב

טוב יותר מבושל מאשר חי שלפי מה שלמדנו לעיל שכל מה ש טורוכתב ה בהיפך. שכתבו גאוניםה מן

 ר מבושל מחי.כשהוא חי מברך עליו שהכל, נראה כדברי רבנו האי משום שלפת טוב יות

 שרק מפני השומן אישתנו "פאע האי הסביר את נקודת המחלוקת בין רב האי לגאונים. שלדעת רב ב"חה

 ולדעת הגאונים אדמה.ה פרי בורא מבושלים כשהם וברכתן למעליותא חשובים כאישתנו למעליותא,

 לגריעותא. שללא השומן לא היה משובח, חשוב כאישתני כיון

 בורא, בחרדל או בחומץ ושכב או מבושל הוא אם אבל, שהכל עליו מברך חי כשהוא : הלפתשו"עכתב ה

 .האדמה פרי

כתב שעל  )אות טו( כה"ח ני האדם באותו מקום לאוכלן חיים.סובר שתלוי האם דרך ב )נא, ב( חיי אדםה

, והוסיף שה"ה לחציל חי.)עמוד קמג( חזון עובדיהלפת חי מברך שהכל, ושכן המנהג. וכ"כ ב



 

 
 

 הפסק וטעות בברכת הפירות -סימן ר"ו 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 בירך האדמה במקום העץ 

 )מ.(שנינו בברכות 

 יצא. מאן לא - העץ פרי בורא ארץה פירות ועל, יצא - האדמה פרי בורא האילן פירות על "בירך

 ונקצץ עיןהמ יבש: דתנן ,היא יהודה רבי: יצחק בר נחמן רב אמר? היא ארעא אילן דעיקר תנא

 וקורא" מביא: אומר יהודה רבי; קורא ואינו מביא - האילן

 ונקצץ המעין יבש .הימנה גדל הכלו, הארץ היא הפירות כל דעיקר - היא ארעא אילן : דעיקררש"יופ

 וכן, המעין יבש כך ואחר ממנו כוריםב וקצר, ממנו משקהו שהוא מעין ובו השלחין בית לו היה - האילן

 האדמה מן לומר יכול שאינו - קורא ואינו מביא .האילן נקצץ כך ואחר, ממנו בכורים וקצץ האילן שדה

 .עיקר היא שהארץ - וקורא יאמב .ארעא לה בטלה ממנה האילן ונקצץ המעין דיבש דכיון, לי נתתה אשר

 כיון יהודה כרבי דהלכה (כג סימן) ש"ראוה (מאן ה"ד) א"רשבה (רבי ה"ד) תוספותה לעניין הלכה, כתבו

רת ברמב"ם ולכן כתב שחולק על , ולפני הב"י הייתה גי' אח)ח, י( ם"רמבכוותיה. וכ"פ ה תנא לן דסתם

 הראשונים הללו. 

 פרי בורא האדמה פרי על בירך אם אבל יצא., האדמה פרי בורא האילן פירות על : בירךשו"עכתב ה

. האדמה פרי בורא מברך, האדמה פרי או עץ פרי הוא אם בפרי מסופק הוא אם יצא. הילכך לא, העץ

 .ויין פת על ואפילו יצא, שהכל אמר אם, הכל ועל

ן מה ברכתו, אבל אם הוא העיר, שכל האמור הוא דוקא לגבי פרי שמסופק לו מצד הדי )סק"ד( מ"בה

 ספק לו מחמת שלא למד, לא יאכל עד שילמד.

ברכתו העץ או האדמה,  כתב שפרי המסופקים אם )לגר"ח בן עטר ברכות מ.( ראשון לציוןוהנה בספר 

)שלא ע"פ הגי' בדברי הרמב"ם  כן הסבירמברכים עליו שהכל. מכיון שאין הלכה כר' יהודה בלכתחילה, ו

 אור לציון, ו)משאש, ח"א סימן נו( ייםח מים, )פנחס, טז( בא"ח, (ד"ה ודע )ב, כז פעלים רב. וכ"פ בשו"ת השגויה(

ה דבריהם, ושהעיקר כדברי מרן דח (. יחו"ד ו, יג)ח"ח סימן כו בהערה אומר יביעבשו"ת  אולם. )ח"ב עמ' שז(

כתב  )שו"ת מאמ"ר ח"ב סימן כא( הוגר"מ אליה ועוד. )ח"ג פ"ח אות יג( ברכת ה'בו אות ד() כה"ח השו"ע. וכ"כ

 על מחלוקת זו, דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד.

 שאינן או פרי נגמר דלא םמשו א"בפה ומברך האילן על הגדלים כתב אודות אותן )סק"א( מגן אברהםה

 יצא. בפה"ע בירך שאם הפרי, עיקר
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)לשיטתו סופק תחילה שהכל שיברך על הפרי המ )פנחס טז ד"ה על. רב פעלים ב, כז ד"ה על כן( בא"חדעת ה

לה יתכן שפטר גם את המסופק. , ואח"כ יברך על הפרי הודאי, שהרי אם יברך על הפרי הודאי תחיאזיל(

לא היתה דעתו לפוטרו בברכה  ומ"מ אם טעה ובירך תחילה על הפרי הודאי, יברך אח"כ על הספק, שהרי

פסק  , א ד"ה והוא(מטות הליכות עולםו)ח, כו. יביע אומר שו"ת ב אולם. )סי' רב אות קו( כה"חהראשונה. וכ"ד 

אי ויכוין בפירוש שאינו רוצה שמי שיש לפניו פרי עץ ודאי ופרי שהוא ספק, יברך תחילה על פרי הוד

על פרי הודאי לא כיון  . ואם כשבירך)לשיטתו אזיל(לפטור את הספק, ואח"כ יברך האדמה על הספק 

בהרהור, ולא אומרים  לאבמפורש שאינו רוצה לפטור את הפרי המסופק, אינו רשאי לברך עליו א

 שמסתמא לא היתה דעתו לפוטרו.

 סעיף ב':

 היו לפניו פרי העץ והאדמה 

ר, אבל אם לדוג' בירך על שדווקא במין אחד אם ברך בורא פרי האדמה פוט (ד"ה אבל .מא) י"רשדעת 

 אחת ברכה אין הכל דברי תשוו ברכותיהן אין הצנון לא נפטר הזית. ולכן מובנים דברי עולא 'אבל

 פוטרתן'.

 לפטור נתכוין לא האדמה יפר בורא שבירך כשבשעה דוקא דהיינו (אבל ה"ד: כח) כתב יונה ר"ה ומיהו

 .רא"הכ"כ הו ולברך. לחזור צריך אין העץ פרי את לפטור נתכוין אם אבל העץ, פרי

דיני פטור כוונה לפטור, אלא  העץ יש דיני -מחדש שלא רק במיני אדמה  (ולענין ה"סוד. מא) א"רשבה

בירך על האתרוג קודם הזית, ובברכות קשורות לדיני קדימה בברכות. ולכן אם יש לפניו אתרוג וזית 

וון לפטור את הזית בברכת אינו צריך לחזור ולברך על הזית משום שברכותיהן שוות, ובתנאי שנתכ

 מי שיפטור בדין וג "שאינוהאתרוג. אבל אם לא התכוון אינו פוטר, משום שהזית יותר חשוב מהאתר

  כוונה". דרך אלא גררא דרך חשוב שהוא את חשוב שאינו

 .יצא, העץ פרי את לפטור כווןונת האדמה פרי על ובירך, העץ ופרי האדמה פרי לפניו : היושו"עכתב ה

ון לפטור פירות הרי אם מתכו התקשה, מדוע כתב מרן שדווקא כשהיו לפניו פוטר בברכתו, )סק"ב( ט"זה

מדובר על כגון שברכת שניהם  היישב, שבסעיף  )סימן כז( שאגת אריהאחרים מועיל גם אם אינם לפניו! ה

נתכוון מועיל  פסק שאם סק"ח() מ"ב. ה)מסקנתו להלכה שלא מהני כוונה לפטור במינים אחרים(העץ ולכן לא דמי 

 גם כשלא היו לפניו.

לפטור את העץ המונח לפניו  כתב שיש חולקים על פסקו של מרן, ולדעתם אפילו נתכוון שערי תשובהה

דעת מרן, אבל לכתחילה עדיף לא יצא וצריך לחזור ולברך העץ. ומסקנתו שבדיעבד לא יחזור ויברך כ

 .)סק"י( מ"בהביאו ה הן.עלי ויברך ויחזור זמן לאחר אלא העץ הפרי מיד לאכול להיות נמלך שלא

כתב שמרן לא ס"ל כדעת הרשב"א  )ס"ק לט( כה"חהביא את דברי הרשב"א להלכה. וה )ריא, ה( רמ"אה

)אך כתב שמפני המחלוקת המחמיר לצאת ידי הספק ולא לאכול את המין החשוב,  ומחמת כן לא הביא דבריו בשו"ע

)סימן ריא ס"ק  מ"ב, )בלק, ט( בא"חאחרונים רבים פסקו את דברי הרשב"א להלכה, ומהם ה אולם. תע"ב(

, שו"ת )אות כה( ברורה הלכה ,)ח"ג עמ' ריא( ברכת ה', )ח"ב פי"ד סט"ז( לציון אור, )עמוד קפ( עובדיה חזון, (לב

 ועוד. )ב, רעט( צדיק פעולת
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יב קודם למין שבעה, ולכן הביא שמ"מ הרבה ראשונים סוברים כרמב"ם שחב )סי' ריא ס"ק לג( מ"באך ה

ירך על החביב, לכאורה לא אע"פ שטוב יותר לנהוג כדעת הרא"ש שמין שבעה עדיף, מ"מ בדיעבד כשב

 כוון לפטור את כל המינים.יחזור ויברך על הזית, שלשיטתם היא ברכה לבטלה. ולכן תמיד טוב להת

 סעיף ג':

 הברכה לאכילה הפסקה בין 

 בשם י"ב) דבור מכדי יותר: רמ"א]. לאכילה ברכה בין יפסיק שלא צריך הברכות אלו : כלשו"עכתב ה

  .[(שיב"ל

יעור זה ולברך, וע"פ הב"י ש עולה שאם בירך ונתעכב מעט צריך לחזור )סימן קסו( הלקט שיבולימדברי 

סקה לא שנא מרובה ולא סובר דשתיקה לא חשיבה הפ אבודרהםה אולם .הוא כדי שאילת תלמיד לרב

"צ לחזור אאבל בדיעבד  דלכתחילה ודאי לא מפסיקים, )סק"ד( מגן אברהםשנא מועטת. ולכן פסק ה

 .)אות יד( לכה ברורההוכ"פ ב .)ס"ק יב( מ"בוכ"נ דעת ה ולברך כל שהפסיק בשתיקה ולא דיבר.

  עניית דברים שבקדושה בין הברכה לטעימה 

רכת המצוות לעשייתה, וכ"פ שאין להפסיק בין ברכת הנהנין לטעימה או בין ב )א"א סק"ד( פמ"גהכתב 

כתב להחמיר  סימן מד אות ה(), ובשו"ת לחם שלמה )אמור, יג( בא"חלהחמיר בהפסק בין הברכה לטעימה ה

רך. ומרן מיה רבה שחוזר ומבששלא לענות, ובדיעבד יש לחלק בין תיבת אמן שהיא אחת לבין אמן יהא 

. )ס"ק סא( כה"חומברך, וכ"כ  כתב שיש לומר בזה סב"ל ואינו חוזר )הליכו"ע ח"א פ' אמור אות ב(גרע"י ה

ם ענה אינו חוזר לברך משום כתב שלכתחילה לא יענה קדיש או קדושה, וא )ח"א פ"ג אות יז(ברכת ה' וב

 סב"ל.

 הפסק אחר הטעימה קודם בליעה 

פיו",  לתוך הפרוסה שיתן עד לדבר לו אסור המוציא אדם שבירך "כיון ן()ברכות מ. ד"ה כיו מאיריכתב ה

 מש או לבלוע.ממדבריו עולה שאיסור הדיבור אינו אלא רק עד הטעימה, אך א"צ לטעום 

יבר בעודו לועס אינו צריך דכתב שלא ישיח עד שיבלע הפרוסה, ואם  )סי' קסז ס"ק טז( מגן אברהםה אך

, משמע שהברכה היא על הבליעה, , וציין לסימן ר"י שהלועס ופולט אינו צריך לברך)של"ה(לחזור ולברך 

להחמיר שפרוסת המוציא  ונשאר בצ"ע. במחצה"ש למד במג"א שלא ידבר עד שיבלע כזית, כיון שיש

כזה  על פחות מכזית, וכשבלע שיעור )אך לענ"ד אין לדייק מדברי המג"א שצריך כזית, שהרי הברכה היא גםתהא כזית 

 .כבר חלה הברכה על הפת ושוב אין דיבורו חשוב להפסק. וכ"כ הבית מאיר(

ת, הביאו הפמ"ג. והיוצא שאם שח קודם הבליעה חוזר ומברך ומ"מ א"צ שיאכל כזיאליה רבה כתב ה

אולם כתב שאם ] סי' קסז ס"ק לה() מ"במדבריו, שמותר להשיח אפילו לכתחילה קודם אכילת כזית, וכ"פ ה

פסקו כדברי  )ס"ק מה("ח כהו )אמור, יד(בא"ח . ומרן ה[שעת הדחק טוב שיאכל שיעור כזיתהוא לא ב

אורות שכתב שמנהג רוב  מחצית השקל שבכל עניין אסור לדבר קודם אכילת כזית. ועיין בספר טל

ק פס הליכות עולם ח"א פ' אמור, ג()גרע"י העולם להקל לדבר קודם שיבלעו ואין פוצה פה ומצפצף. ומרן ה

 להחמיר בזה לכתחילה ולהקל בזה בדיעבד. 
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להפסיק בדיבור, אלא די  כתב שא"צ להתחיל במצווה כדי שיהא מותר לו )ח"א פ"ג אות יד( ברכת ה'ב

יו רשאי לדבר, אע"פ שלא שיתחיל בפעולה המכשרת את עשיית המצוה, ולכן מיד כשהכניס האוכל לפ

מץ אינה על מצות בדיקת חברים שברכת על בעור לעסו ולא בלעו. והוכיח כן מדברי הראשונים שסו

 עור. חמץ אלא על מצות ביעור חמץ, ומברך על הבדיקה כיון שהיא תחילת הבי

 השמעה לאוזנו 

הרהור לאו כדיבור דמי, ולדעת  נחלקו האם הרהור כדיבור דמי או לא, לדעת רב חסדא )כ:(בגמ' בברכות 

 רבינא הרהור כדיבור דמי.

 יצא לאזנו השמיע לא ואם אומר שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות "כל )א, ז( רמב"םכתב ה

ם לא הוציא את המילות אביאר שלדעת הרמב"ם גם  כס"מה .בלבו" שבירך בין בשפתיו שהוציא בין

ן בליבו ואם בירך יצא', ומשמע 'לא יברך אדם ברכת המזו )טו:(בפיו, יצא. וסמך לדבריו מלשון המשנה 

 רהור הלב יוצא בדיעבד.שאפילו בה

 ונאמרים בשפתיו. שיוציא בלבדו יצא, לאזניו השמיע לא ואם, לאזניו להשמיע פסק: וצריך שו"עאולם ה

 א יצא.שאם הרהר בליבו את הברכה ל )ס"ק יג( מ"בוכתב ה .)סוטה לב.(לשון  בכל

ות שהם מדרבנן, דחיישינן פסק שא"צ לחזור ולברך בשאר ברכ )ח"ד סימן ג אות יז( אומר יביעבשו"ת 

חרונה, בברכה ראשונה אם ולדעתו יש לחלק בין ברכה ראשונה לא לדעת הרמב"ם שיצא י"ח בהרהור.

וה"ז בלא ברכה, אך אם בירך בירך בהרהור יאמר 'ברוך שם' ויחזור ויברך כדי שלא יחשב כנהנה מהע

צה לחזור ולברך לא מוחים חזור ויברך משום סב"ל. והוסיף שהרואת הברכה הארחונה בהרהור, לא י

)אשכול, אור פוסקים פסקו לברך פסק שמכיון שמרן ורוב ה (4)ח"א פ"ו אות ב, והע'  ברכת ה'ב אולם בידו.

 חזור ולברך אפילו בשאר ברכות., יש להורות לזרוע, תלמידי ר' יונה, רמב"ן, רא"ה ריטב"א, מאירי, רא"ש ועוד(

 ה כשהוא ערוםברכ 

 )כד.(שנינו בברכות 

 רב דאמר, הונא לרב ליה עמסיי! עגבות איכא והא. שמע קריאת וקורא פניו מחזיר זה: מר "אמר

 חלתה לה וקוצה יושבת האשה: הונא לרב ליה מסייע לימא. ערוה משום בהם אין עגבות: הונא

 שהיו כגון: יצחק בר מןנח רב תרגמה. האיש לא אבל, בקרקע פניה לכסות שיכולה מפני ערומה

 בקרקע" טוחות פניה

 של פניה שבישיבתה מותר, יושבת אשה לברך אסור שערום פי על ואף -ערומה  חלתה וקוצה י"רשופי

 שמגולות פי על ואף ונראים בולטים והגיד שהביצים מפני -האיש  לא אבל בקרקע. מכוסין מטה

 בקרקע. ומכוסות דבוקות -טוחות  פניה שהיו כגון עגבותיה.

 . )א, ט( ם"רמבה וכ"כ רקע,בק טוחות פניה שהיו כגון יצחק בר נחמן רב דנקטינן כדתרגם ב"יכתב ה

 כתבו והגה"מ לברך. אסור רוההע את רואה לבו אפילו דלאו דוקא ערום, אלא )פ"ט סימן יג( רא"שוכתב ה

 ודלא אסור, ברכות כלב הערוה את רואה דלבו (קכד אות בהגה יא י"סוס) ק"סמ בשם תפלה( מהלכות ה")פ

  דמותר. בברכות שפירש י"כרש
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 של ופניה יושבת אשה אבל, באיש אמורים דברים במה ערותו. שיכסה עד, ערום יברך : ולאשו"עכתב ה

 לבו אם, ערום אינו אם אפילוו .'(ד סעיף ד"ע סימן לעיל' ועי)  ערותה מתכסה בזה כי, בקרקע טוחות מטה

 .לברך אסור, מגולה שראשו או הערוה את רואה

ד לדינא כהב"י, ולכן כתב מצד אליה רבהה אךשעגבות אין בהם משום ערוה.  )סק"ה( מגן אברהםדעת ה

 שיש להחמיר לכתחילה. )ס"ק טז( מ"בה

. וכ"פ )כאן. ובסימן צא, ג( שו"עפ ההראש. וכ" בגילוי לברך שאסור (ד"ע ז. קמח"ט נתיב )סוף ירוחם רבינו כתב

 . )ח"א פ"ז אות מג( ה'ברכת ב

 סעיף ד':

  אחיזה בימין 

 בשמאלו השמן ואת בימינו ייןה את אוחז אומרים הלל בית ושמן יין לפניו "הביאו )מג:(שנינו בברכות 

 לאכלו עליו שמברך דבר לשכ טורהשמן". וכתב הב"י שמכאן למד ה על מברך כך ואחר היין על מברך

 . מברך כשהוא בימינו לאחזו צריך בו להריח או

 .מברך כשהוא ינובימ לאוחזו צריך, בו להריח או לאכלו עליו שמברך דבר : כלשו"עכתב ה

שהם  )ס"ח( גר"זהדבר כתב שמטעם זה אל יתחוב בסכין את המאכל. ובטעם ה )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 בא"חל עשיו המקצר חיים. והששני הפכים בנושא אחד, שהימין ממנה תוצאות חיים, והסכין הוא כוחו 

. אולם אם )ס"ק לב( כה"חכ כתב שאף במזלג מברזל אין לאחוז את המאכל בשעת הברכה, וכ" )בלק, ד(

 .(7ח"ב פ"א הע'  ברכת ה')כ"כ בהמזלג עשוי מפלסטיק וכד' אין בזה איסור 

 לכתחלה רק והוא ברך,שמ מה על לבו שיכוין כדי האחיזה שטעם לבושהביא בשם ה ס"ק יז()המ"ב 

 יצא. כלל אחזו לא אם אף בפניו מונח כשהיה עליו בירך אם דבדיעבד

שמאל דידיה ולא בתר דעלמא. דאזלינן בתר ימין ו רעק"אבשם  )ס"ק יח(ולעניין איטר יד, כתב המ"ב 

 ,)ח"ב פ"כ ס"י( אור לציוןכ"כ הו ,גם איטר יד אוחז בימין כל אדםעל פי הסוד שפסק  )אות ל( כה"ח אולם

 ל ברכה.לגבי כוס ש )שלח, ד( הליכות עולם. וכ"כ בועוד )ח"ב פ"א אות ב( ברכת ה'

 סעיף ה':

 מברך דווקא כשהמאכל לפניו 

 :)ברכות פ"ו ה"א(שנינו בירושלמי 

 תניינות זמן עילוי מברכה מהו המיני ונפל עילוי ומברך תורמוסא דנסב אהן בעי ז"ר אמר זריקן' "ר

 מתחלה. דעתו כוין לכך לא אהכ ברם מתחילה דעתו כוין לכך תמן אמרין המים אמת לבין בינו מהו

 דנסב אהן אמרה הדא ווא רב חייא ר"א. פורס שהוא בשעה אלא הפת על מברכין אין חייא' ר תני

 יודן בר תנחום רבי אמר יינותתנ זמן עילוי למברכה צריך לידיה אתי לא והוא עילוי ומברך פוגלא

 בטלה"ל שמים שם להזכיר שלא ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך לומר צריך

לפניו.  שיבא עד המשקין כל מן משקה על ולא האוכלין כל מן אוכל על מברכין "אין )ד, י( רמב"םכתב ה

ולברך". וכתב הב"י שדין זה שונה מאמת המים, משום שהמים  לחזור צריך לפניו הביאו כ"ואח בירך ואם
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סופן לבוא, אך כאן אפשר שלא יבואו. ואפשר להסביר שצריך שיהא לברכה מאכל שתחול עליו, ולא 

רק משום חשש שמא לא יהיה המאכל לפניו בשעת הברכה. ומכיון שכך תקנו חכמים, גם אם בסופו של 

)ברכות פ"ז ה"א אות  ריא"זלברך, כיון שלא ברך כתקנת חכמים. ומהדבר המאכל יהא לפניו צריך לחזור ו

 עולה שהטעם בזה משום הפסקה. כז(

אע"פ שלא היו לפניו כשבירך.  המין" א"צ לברך שמי שברך על מאכל והביאו לו יותר "מאותו טורכתב ה

הראשון".  ברכת ממין שיהיה מרלו היינו אלא ממש המין מאותו שיהא בעינן דלא "נראה ב"יוכתב עליו ה

 הבאים דברים גבי )כט.(ר בשם בעל המאו (פ"ר אמר ה"ד: מא) א"ולמד הב"י שדין זה נלמד ממ"ש הרשב

 על שבירך בשעה לפניו רותהפי היו שלא פי על שאף אשמועינן פפא רב :(מא) י"רש דלפירוש בסעודה,

  כלל. ברכה טעונים אינם באים הם הפת דללפת כיון הפת

וב, ואין סברא לחלק בין שמקשה על הב"י מהל' שחיטה, שהב"י פסק שבשני מינים צריך לברך  ב"חה

ראשון, אבל אם הביאו לו ההל' ברכות להל' שחיטה. ומסיק שדעת הטור שדוקא אם הביאו לו מהמין 

 להיות לכתחלה ליזהר טוב ןממין אחר צריך לחזור ולברך אע"פ שלא גמר לאכול מהמין הראשון. ולכ

פירש שהטור  דרישהמברך. הש זה מין עם שוה שברכתן אחרים מינים אפילו לו שיביאו מה כל על עתוד

ל כל דבר שמתלפת עם ענקט בדווקא מין הראשון כיון שפת דינה שונה משום שכשאוכל פת דעתו 

ו ח נוסף א"צ לברך כיון שדעתהפת. בשונה מפרי שדעתו רק על מין זה, ולכן גם אם יביאו לפניו תפו

 מעיקרא עליו. 

, לפניו הביאוהו כך ואחר ברך .לפניו שיביאוהו עד, משקה על ולא אוכל על לא מברכין : איןשו"עכתב ה

 ממין או, המין מאותו יותר ול הביאו כך ואחר שלפניו פירות על שברך מי אבל אחרת. פעם לברך צריך

 כל על דעתו להיות לכתחלה ליזהר וטוב: רמ"אוכתב ה. לברך צריך אינו, הראשון כברכת שברכתו אחר

 .(ט"י סימן ד"וי טור יוסף בית) לו שיביאו מה

למד מהל' שחיטה שלדעת השו"ע מסתמא יש קבע לשחיטה ולכן כל עוד עוסק  )סק"ז( מגן אברהםה

בשחיטה א"צ לברך שוב אע"פ שלא היו לפניו. ולכן גם באכילת פירות אם קובע עצמו לאכילה א"צ 

, שאין עושה היסח הדעת אא"כ נמלך ממש. והוסיף שבשחיטה יש במין אחר. מ"ב ס"ק כב()אפילו לברך שוב 

הבהמה או העוף נמצאים לפניו ולכן כביכול יש 'רושם'  ,סברא נוספת להקל, כיון שגם לאחר ששוחט

של הברכה הראשונה שיכולה 'לתפוס' בהמות נוספות. ומסקנתו שאם לא אכל את הפירות בקביעות, 

ולדעתו דברי השו"ע אמורים  או לו מאותו המין צריך לברך שוב אם כבר אכל את הראשונים.אפילו הבי

רק באופן שהיה בדעתו על כל מה שיביאו לו, אבל בסתמא צריך לברך אפילו מאותו המין אם הביאו לו 

שבאופן שלא היתה דעתו  )אות לז( כה"חו )בלק ז ד"ה וכל( בא"חלאחר שנגמרו הראשונים. כדבריו נקטו ה

בפירוש על כל מה שיביאו לו אלא רק בירך על הפירות שהיו לפניו בסתמא, וגם אכל את כולם צריך 

אם אין דרך האדם לאכול אלא מה רק סובר ש )סק"ז( ט"זה אך לברך על הפירות הנוספים שהביאו לו.

אבל בסתמא אפילו מין אחר א"צ  שלפניו, אם הביאו לו פירות נוספים חייב לברך מכיון שהוא נמלך.

 )סק"כ( מ"בלברך ואפילו כבר כלה הראשון בעת שהביאו לו הפירות השניים וא"צ לחזור ולברך. וכ"פ ה

שכן דרך האדם לכנוס מאכילה קטנה לגדולה, והיוצא שכל אדם דעתו על כל מה שיביאו לו גם אם לא 

 .)ח"ב פי"ד סט"ז(יון אור לצוה )בלק, ב( הליכות עולםהתנה כך במפורש. וכ"פ ב
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 ואחר הברכה בעת יבהבת היה מונח עליו שבירך כתב בשם האליה רבה שאם המאכל )ס"ק יט( מ"בה

ברכת אחרים. וכ"כ ה בדעת תלוי וואינ לפניו מוכן שהוא כיון ולברך לחזור צריך אינו משם, לקחה הברכה

 פרי מגדיםוה לברך עליהם.שכל שהבאת המאכל תלויה בדעת אחרים, צריך לחזור ו )ח"ב פ"א אות ב( ה'

 אך ולברך. לחזור צריך אין כ"ג לו הסמוך בחדר שהוא כגון אצלו, שיובא בכל מקרה שודאי ה"דה מצדד

 הברכה. בשעת בידו אחוזל המצוה דלכתחלה ועוד, הפסק. מטעם אחד בזה, ליזהר יש בודאי לכתחלה

וספים, הוא דווקא במיני נחידש שכל הדין שא"צ לברך כשהביאו לפניו מאכלים  )סק"ז( מגן אברהםה

ך לברך אא"כ היה דעתו עליהם. פירות, אבל אם שתה שיכר והביאו לו דגים, אע"ג שהוא ברכה אחת, צרי

יכר שהדגים הם מין אכילה והש סובר שרק בכגון של דגים ושיכר )אות לח( כה"ח אך .)ס"ק כא( מ"בוכ"כ ה

מין אכילה והביאו לו מין  הוא מין שתיה נחשב הדבר למין אחר לגמרי, אבל אם בירך על דבר שהוא

ראשון, אע"פ שהיתה האכילה אחר שברכתו שווה למאכל הראשון, נפטר המין השני בברכת המין 

כתו, לא גמרי אבל שווה לו בברלסובר שאף אם הביאו לו מין אחר  )בלק, ב( הליכות עולםב אךב'סתמא'. 

 .)ח"ב פי"ד סט"ז( לציון אורוכ"פ ה יברך עליו שנפטר בברכת הראשון.

עתו לאכול כולם אבל דוהיה הסתפק מה הדין כשהיו לפניו כמה מינים שברכותיהם שוות,  רעק"א

ה בדעתו שלא יפטרו בברכה והי ,לא היה יודע שהמינים אחרים ג"כ ברכתן שוות לזו חדכשבירך על א

זונות ולאחר שבירך על הקפה נודע מעל קפה והיתה לפניו עוגה חלבית שברכתה שהכל, אך חשב שברכתה )כגון שבירך זו 

 הליכות ברכותב. (יו"ד ססי' י"ט) עיין תבואת שור .צ"ע אם צריך לחזור ולברך על האחרים לו שברכתה שהכל(

אחר מכן נודע לו שאוהב אותה, ל)אך העיר שאם חשב שהעוגה שלפניו אינה טעימה והביא דבריו להלכה  )אות כד(

 .ח דעת(בלק ח שהיסח הדעת בטעות המציאות נחשב היס בא"חצריך לחזור ולברך שוב, וכ"כ ה

 

מאכל השני עדיין מבושל, ההורה שאם בשעת הברכה על המאכל הראשון לא היה  )סי' קסט ס"ק יח( כה"ח

, ואם לא נשאר מהמאכל הראשון אף אם התכוין בפירוש לפטור את כל מה שיביאו לו אין כוונתו מועילה

כל לא היה מזומן לאכילה בעת שבירך עליו, צריך לחזור ולברך על המאכל שהביאו לו, כיון שאותו מא

סובר שאף מאכל זה  ים ד"ה והנה()ח"ב פי"ב אות יז בביאוראור לציון ה אךהוא נפטר על ידה. הברכה אין 

סרון הבישול אינו מחשיבו נפטר בברכה הראשונה, אף אם לא נשאר מהמאכל הראשון שבירך עליו, שח

 .כז אות ג()ח"ו סימן  יביע אומרו"ת כדבר שאינו מזומן, כיון שבידו להכינו בכל עת שירצה, וכן מבואר בש

 

 סעיף ו':

 ברך על פרי ונפל מידו 

פת. ואינו דומה למברך באמת שהמברך על מאכל ונפל מידו, צריך לברך פעם נוס )שם(שנינו בירושלמי 

מאכל מידו. עוד הביא ההמים משום ששם כיון דעתו מתחילה על כך, וכאן לא כיון דעתו שיפול 

 פורס. הירושלמי שאין מברכים על הפת אלא בשעה שהוא 

למד מהירושלמי שגם אם דעתו לאכול משאר הלחם, הברכה חלה רק על  )פ"ו סימן כ( רא"שה .א

'פרוסת הברכה', ופרוסה זו פוטרת את השאר. אבל לא תועיל הברכה על שאר הלחם. ואע"ג 
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חולק בזה על הירושלמי, מ"מ למדנו מהירושלמי שאם היו הפירות לפניו ודעתו  )לט.(שהבבלי 

 שיאכל הפירות על אחרת ברכה לברך צריך ונאבד מידו ונפל עליו ובירך מהם אחד ונטל לאכלם

 שזהו אומרים ויש לבטלה. שברך הברכה על ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך תחלה ויאמר

 למדני ויאמר יסיים בלבד' ה אתה ברוך אלא אמר לא אם אבל העולם מלך אלקינו שאמר לאחר

לדעת הרא"ש הברכה חלה  לבטלה. שמים שם מזכיר יהא ולא פסוק כקורא שיהא כדי חוקיך

 רק על המאכל הספציפי שאוכל עכשיו, ואפילו לא על שאר האוכל שעתיד לאכול ונמצא לפניו.

ו ואינו מוצאו, צריך לחזור סובר שהמברך על מאכל ונפל מיד (ד"ה ובירושלמי כז:) ל"ז יונה ר"ה .ב

אכול פירות נוספים צריך דייק שרק כשלא התכוון ל )סק"ח(ט"ז ולברך כשאוכל מאותו המין. ה

הבאור הלכה  אולםרך. לברך שוב, אבל אם דעתו הייתה מתחילה לאכול עוד א"צ לחזור ולב

 דחה דבריו.  מאמר מרדכיכתב שה )ד"ה רק(

 יו. הב"י כתב שה"ר יונה סובר כרא"ש. וכתב הט"ז שאינו מבין את דבר

ך. ומשמע שאפילו לא לפניו פירות נוספים א"צ לבר שאם היו ראב"דהאבודרהם כתב בשם ה .ג

 התכוון אליהם כל עוד היו לפניו אינו מברך שוב.

או לו כוס אחר, די לו שאם בירך על הכוס ונשפך והבי ר"תכתבו בשם  )פ"ד אות ז(ההגה"מ   .ד

על כל האכילה שעומד  בברכה ראשונה, דמה לי הוא ומה לי אחר. לדעתו הברכה היא כללית

  לאכול.

 על אף ולברך לחזור צריך, מאסנ או ונאבד מידו ונפל, עליו ובירך לאוכלו פרי בידו : נטלשו"עכתב ה

 הגהות) לאוכלו דעתו ליוע היה שלא רק: רמ"א] .הראשון על כשברך יותר לפניו מין מאותו שהיה פי

 על ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך: לומר וצריך .[(ב"צ' סי ל"מהרי ותשובת ואבודרהם בו וכל ד"פ מיימוני

 חוקיך למדני: ויאמר סייםי, אלהינו אמר ולא', ה אתה ברוך: כשנפל אמר ואם לבטלה. ש"ש שהוציא

 מברך המים אמת על העומד בלא. לבטלה ש"ש מוציא כאן ואין פסוק כקורא נראה שיהא, (יב, קיט תהילים)

: רמ"אוהוסיף ה. תחילה וןנתכו שלכך מפני, כשבירך לפניו היו לא ששותה שהמים פי על אף, ושותה

 .דינו מה בטעות ברך אם' א סעיף ט"ר' סי לקמן ועיין

עת. אך הרמ"א העיר מפשט השו"ע משמע כדעת הרא"ש שהברכה חלה רק על המאכל שמברך עליו כ

ייתה דעתו א"צ לברך, וכך ע"ד השו"ע שרק כשלא הייתה דעתו מתחילה עליהם צריך לברך, אבל אם ה

מ"א משמע שבא לפרש את כתב שמפשט דברי הר )ד"ה רק( באור הלכההסביר את דברי מרן כראב"ד. ה

שאוחז בידו  ק על המאכלרע משמע שסובר שהברכה חלה דברי מרן, אך באמת אינו כן. שמדברי השו"

תו לאכול עוד מאכלים ושאר האכילה נגרר אחר זה ממילא, והרמ"א סובר כיתר הפוסקים שאם דע

"צ לברך שוב. וכ"ד אחלה גם עליהם. ומסקנתו להלכה שבסתמא שהיו לפניו על השולחן  הברכה

סובר  ח(-)סק"ז ן אברהםמגה אךשכ"ד הרבה אחרונים.  )אות כ( שער הציון. וכתב ב)א, רכד( מבי"טה

ייתה דעתו מתחילה על שבסתמא לא אמרינן שדעתו על כל מה שלפניו. ושדעת השו"ע שדווקא כשה

זה לא להסתפק בפרי אחד הכתב שאם דרכו של האיש  )אות טו( ערוך השולחןריך לברך. ההכל אינו צ

 ואוכל שנים או יותר, חשוב כדעתו לאכול יותר וא"צ לברך.
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ניו בשעת הברכה, אם נפל פסק שאם הייתה דעתו לאכול עוד, אך לא היו לפ )אות כח( הלכה ברורהב

חזור ולברך שוב. אבל אם היה כל מסויים, הרי צריך להאוכל וכעת אוכל עוד כדי שתחול הברכה על מא

ברכת ינו צריך לברך שוב. ובלפניו בשעת הברכה מאכל נוסף אפילו לא היה דעתו במפורש עליו הרי א

ם' ויברך שוב על המאכל שרוצה שפסק שאפילו היו לפניו פירות נוספים, יאמר 'ברוך  )ח"ג פ"ט אות ג( ה'

דעת הראב"ד, אך באמת לכול פירות נוספים. ופסק כן מחמת שחשש לאכול, אם לא הייתה דעתו לא

גורר אחריו את שאר הפירות  הסביר בדעת מרן שהברכה חלה רק על הפרי שמברך עליו עתה, כיון שהוא

' ושוב צריך לברך על האוכלין מכח שחשובים כפרי אחד גדול, וכשלא חלה הברכה עליו הרי היא 'נאבדה

 וונה'.כרשב"א שיש פטור מכוח 'גררה' ויש פטור 'דרך האחרים. וחילק כדברי ה

 יביא לפניו הפירות הביאו כך ואחר שבירך אירע אם לנו, מבורר זה פסק שאין דכיון )סק"ט( ט"זכתב ה

אלו. פירות גם להוציא ויכוין זו כפרי שברכתו אחר מין



 

 
 

 ברכה אחרונה על הפירות -סימן ר"ז 
 סעיף אחדובו 

 43על מה נתקנה ברכת בורא נפשות 

 )מד:(שנינו בברכות 

 ולבסוף שהכל מברך תחלהב קופרא מיני ועל הביעא על: רבינו משום אבדימי בר יצחק רב "אמר

 פפא רבו; לא - מיא אבל, ירקא ילואפ: אמר יצחק רביו; לא - ירקא אבל'. וכו רבות נפשות בורא

 מיא" אפילו: אמר

צחק גם על ירק ולרב פפא ישלדעת רבי ברכת נפשות היא רק על בשר וביצה, לדעת רבי הגמ' הביאה 

 :גם על מים. ויש להבין מה היא שורש מחלוקתם. ומצאנו בזה כמה שיטות

ן שלא חשיב לברך אחריו. ביאר שעל הירק אין מברך ברכה אחרונה כיו )מד: ד"ה ועל( ריטב"אה .א

 זייני לא רונה כיון דמיאשלדעת ר' טרפון אין מברכים על מים ברכה אח )ד"ה השותה(עוד כתב 

 . כלל

אה בשם רבי 'כל שהוא לפי ביאורו ניתן להסביר את שיטות האמוראים כך: הגמ' לקמן מבי

צה ובשר אלו מאכלים כביצה ביצה טובה ממנו... לבר מבשרא', רואים מדבריו של ר' שבי

וריק. ולדעת ר' יצחק גם חסרונו של הירק, שכל ירק חי מנבחרים. ולאחר מכן נוקטת הגמ' ב

ואת דעת רב פפא יתכן ויש )זה. ירק מזין, ועונה בעקיפין לטענת ר', שירק חי מוריק רק לאחר הק

 .(להסביר שמים מזינים, אך דחוק

ק, כיון שאין בו טעם כ"כ מסביר שלדעת ר' אין מברכים ברכה אחרונה על יר ר' יהודה החסיד .ב

טועם האדם באכילתו. כילתו. לשיטתו ברכה אחרונה נתקנה על הנאת הטעם הממשי שלאחר א

בברכה, כיון שהגוף  ואת שיטת רב פפא יש להסביר שגם הנאה שאינה נשארת לאדם מחייבת

 נהנה וברור שהנאה שאינה נשארת אין מברכים עליה ברכה אחרונה.

אחרונות נתקנו כדוגמת  ושאר ברכות הסביר דמכיון שברכת המזון דאו' )ד"ה אמר( פני יהושעה .ג

יה מפורש בתורה ברכת המזון. א"כ ברכה אחרונה נתקנה על דבר הדומה לפת, שרק על

ל מינים חשובים כבשר שהחשיבוה בכדי לברך עליה גם לבסוף. ולכן מסביר שלדעת ר' רק ע

יון שנכלל ילו ירק חשוב כוביצה מברכים ברכה אחרונה שדומים לשבעת המינים. ולר' יצחק אפ

א גם מים חשובים כיון ב'ואכלת ושבעת', אך מים אינם חשובים ואינם אוכל כלל. ולרב פפ

 כלל ב'ואכלת ושבעת'. ששתיה בכלל אכילה, וממעט רק ברכת המצוות וריחני שאינם שייכים

                                                   
 ת היריעה בנושא זה.. שהרחיב א246עיין במאמרו של הרב יובל פרידמן בכתב עת מגל יג, תשס"ב עמ'  43
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 מן גידולו שאין דבר וכל, וירקות אדמה פירות וכל, המינים מחמשת חוץ האילן : פירותשו"עכתב ה

 ברכה כולם לאחר מברך, אלו מינים מכל אכל ואם רבות. נפשות בורא שלהם אחרונה ברכה, הארץ

 אחת.

 ופירושה נוסח הברכה 

 הדברים שאר כל ועל רים,חס שהם מה וכל רבות נפשות שהקב"ה בורא הברכה הוא, שפירוש טורכתב ה

 .חי כל נפש להחיות בהן להתענג אלא שאינן בראן לא אם מהם חסרים הנפשות היו שלא בעולם שברא

 .(מאי ה"ד. המ) י"רש מדברי וכ"נ (ח' סי) ש"ראוה (בורא ה"ד. לז) תוספותוכן פרשו ה

 נפשות בורא' ה אתה רוךב כלומר ,'שבראת מה כל על' עם דבוקה 'וחסרונן' שמלת א"הטור הביא שי

  שבראת. הדברים על מוטל הוא לנפשות שחסר ומה רבות

 סימן א"ח) א"הרשב ובתשובת ה.ב לסיים נהגו שלא :(קמד ז"נט) ירוחם רבינו כתבולעניין חתימת הברכה, 

בגמ' דידן לא הוזכר חתימת ש כתבו (שם) יונה ר"ה תלמידיו שלא שמע ולא ראה שחותמים בה. כתב (קמט

 שיחתום, שם בלא בה חותם זו : וברכהשו"עשם. וכ"פ ה בלא הברכה הברכה, ולכן הנכון לומר חתימת

מובא שחותמים 'ברוך אתה ה' חי  ()ו, א ירושלמיב אולםועוד.  )סק"ה( מ"בוכ"פ ה .העולמים חי ברוך: כך

 .גר"אהעולמים'. וכ"ד ה

ועוד. אך מנהג הספרדים  סק"ג() מ"ב, מגדים פרי, גר"אשחותמים 'חי' בצירי. וכ"כ ה מגן אברהםכתב ה

 ועוד. )סק"ג( כה"חלומר 'חי' בפתח, וכ"כ 

  בברכת נפשותכוונה לפטור 

ונה כמה מינים, ומ"מ בעינן לעיל בסימן ר"ו למדנו שנחלקו הראשונים כיצד אפשר לפטור בברכה ראש

ך לכוון כשרוצה לפטור כמה כוונה או דעת כדי לפטור. ויש לברר מה הדין בברכה אחרונה, האם צרי

 מינים שונים, או שמא בסתמא דעת האדם לפטור את כל מה שאכל. 

ת המאכל הזה, כשחוזר אכתב שבשונה מברכה ראשונה שאם כיון לפטור רק  א"א סק"א() פרי מגדיםה

א לפטור אלא מין אחד, פטר ואוכל אף מאותו המין צריך ברכה אחרת. בברכה אחרונה גם אם כיון של

וביאר  (7)ח"ג פ"ט הע'  כת ה'ברוכ"פ ב .)אות ז( כה"חוכ"כ  את הכל ואסור לברך שוב על שאר המינים.

הואיל ומכל לגימה שאדם ו, שברכה ראשונה נתקנה כדי שלא להנות מהעולם הזה בלא ברכה, וסברת

כן כשרוצה לפטור את כל אוכל ושותה יש לו הנאה חדשה, א"כ חל חיוב על כל לגימה ואכילה, ול

ל ברכה אחרונה נתקנה להודות החיובים שיבואו עליו מההנאות, הרי הוא חייב לכוון דעתו על כך. אב

כיון שהוא שיעור חשוב,  על האוכל שאכל, וחכמים תקנו לברך ברכה אחרונה רק מאכילת כזית לה'

לבד. וכן הוכח מדברי הרא"ש, ולכן כשממשיך לאכול אין חיוב חדש, אלא מכזית ואילך חל חיוב אחד ב

-עמוד רד עובדיה חזון פח.ח"ב עמ'  ת עולםהליכו )יבי"א ח"י סימן נה על ר"פ ח"ב אות יג.הגרע"י  המאירי ועוד. וכ"פ

 ועוד. )אות ב( ברורה הלכה רה(

סובר שאם לא התכוון לפטור מין מסויים, אינו נפטר בברכה האחרונה  )סי' רח סק"ל( מאמר מרדכי, המנגד

שאם אכל פירות ושתה מים, ובירך נפשות על  )ח"ב סימן לב( פעלים רבשבירך על מין אחר. וכ"כ בשו"ת 
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דכיון שבירך על המאכל ור הפירות, צריך לחזור ולברך ברכה אחרונה על הפירות. המים ולא התכוון לפט

 הפחות חשוב לא פטר את היותר חשוב.



 

 
 

ברכת מעין שלוש, וברכת מיני דגן  -סימן ר"ח 
 ואורז 
 ובו י"ח סעיפים

 סעיף א':

 ברכת 'על העץ' על חמשת המינים 

 מברך, ותמרה וזית רימוןו ותאנה גפן: שהם המינים חמשת : על)מד.(ע"פ הגמ' בברכות  שו"עכתב ה

 .שלש מעין אחת ברכה לאחריהם

 לאחריה. ע"נבפ ברכה םלה קבעו י"א בהן שנשתבחה חשיבותן שמתוך טורע"פ ה )סק"א( ט"זוביאר ה

 ג': -סעיפים ב' 

 כל שיש בו חמשת מיני דגן 

 )לו:, לט.(שנינו בברכות 

. מזונות מיני בורא: אמר אכהנ רב; בדברו נהיה שהכל: אמר יהודה רב; דייסא וכן, קדרה "חביץ

 רב, קדרה ביץח כעין בדייסא - פליגי כי, מזונות מיני דבורא פליגי לא עלמא כולי גרידא בדייסא

. עיקר סמידא סבר - מזונות נימי בורא: אמר כהנא רב; עיקר דובשא סבר - שהכל: אמר יהודה

 מחמשת בו שיש כל: תרוייהו דאמרי ושמואל דרב, מסתברא כהנא דרב כותיה: יוסף רב אמר

 פרי בורא - קמחא בה מפשו דלא דסלקא .. תבשילא.מזונות מיני בורא עליו מברכין המינין

 פרי בורא ואידי אידי: אמר דרוה; מזונות מיני בורא - טפי קמחא בה דמפשו, דלפתא, האדמה

 לה" עבדי בעלמא לדבוקי - טפי קמחא בה דשדי והאי, האדמה

א מיני מזונות' לבין דין 'עיקר יש לברר מה היחס בין דין 'כל שיש בו חמשת המינים מברכין עליו בור

נה. עוד יש לברר האם 'כל שיש וטפל', היינו מה חידש הכלל 'כל שיש בו' שכעת היחס הדיני אליו ישת

אם אזלינן בתר הנותן או בתר הינימלית של מיני דגן, וכן בו' הוא באמת בכל שהוא או שצריך כמות מ

 המאכל.

. תבשיל אמזונות בשני אופנים:  ניתן להבין את הדין שמברכים על תבשיל שיש בו מיעוט דגן בורא מיני

. 'כל שיש בון מברכים מזונות. שיש בו מזונות מוגדר כמזון של האדם מפני חשיבות הדגן שבו, ועל מז

היות המרכיב העיקרי שבמאכל לך דיני עיקר וטפל מה החשוב יותר, בדר"כ העיקר צריך בו' מגדיר בתו

העיקר אע"פ שהוא לא עיקר  או שרוב המאכל ממנו, אבל מפני חשיבות הדגן הוא מקבל תמיד את מקום

 התבשיל.

 ו מזונות:נחלקו הראשונים מהו המאכל שיש בו תערובת של מיני דגן שמברכים עלי
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. נראה לבאר את ברך במ"מ"יסעוד הלב אז צריך לאם עושין אותו כדי ש: ""ה כל()לו: ד תוספות .א

שבכך  -להם שהוא לשבוע שדברי התוס', שרק כאשר מיני הדגן ניתנים בשביל הייעוד המעולה 

ת מיני דגן. אבל אם הם דומים לפת שעיקרה לשובע, הם מקבלים את המקום הדיני של חמש

טפל' שהרי כעת אינו משמש עם, לכאורה יש לדונו ככל 'עיקר ולא ניתן לשובע אפילו נתנו לט

 בדרגה הגבוהה של הדגן.

 מברכין אחר ממין רובו פילוא המינין מחמשת שעיקרו כל : "הלכך)ו, ז. וכן מובא בתוס' רא"ש( רא"ש .ב

שאם אינו  )אות ו(ני יו"ט שלש". וכתב המעד מעין אחת ברכה ולבסוף מזונות מיני בורא עליו

 הרוב ואינו עיקר אין סברא שיברך עליו.

 בו ויש הואיל"רא"ש מצאנו דברים דומים לדברי ה (מאלו תבשיל כל ה"ד. לז) מאיריבדברי ה

 שרובו פי על אף המינים מחמשת מין אותו שם על קרוי התבשיל ושעיקר המינים מחמשת

 בו ומכניס אחרים בריםמד התבשיל עיקר אם אבל ....המין אותו אחר הולכים אחרים מדברים

 הקמח אין גריסין של בתבשיל שעושים כדרך התבשיל לעבות או הטעם את למתק הרבה קמח

והוא נקרא על שמו מברכים  לשיטתו רק אם הדגן הוא העיקר במאכל". אחריו הולכין ואין עיקר

 עליו מזונות, אבל אם ניתן לטעם בלבד לא מועיל. 

 וסלתו דובשו, מחמת עיקרו נ"וא .סולת ומיעוטו דבש רובו' פי: ")לז: ד"ה דובשא( רשב"א .ג

 מהא כדאסיקנא הסולת על מברכין להכשירו בו מעורב דסולתו כיון מ"ומ, ולהכשירו להטעימו

 אלא עליה מברכין לא קמחא ביה דמפשי ג"דאע דליפתא לתבשילא דמי ולא, ושמואל דרב

 לדבוקי אלא ביה מערבין טעמא ביה ולמיהב להכשירו לאו דקימחא משום הוא דהתם שהכל

מברכין". לשיטתו די בחשיבות הניתנת  ועליה עיקר איהו תבשילא דלאכשורי הכא אבל בעלמא

לדגן כדי שברכת המאכל תהיה מזונות, ואין צורך ב'עיקר' או ששם התבשיל יקרא עליו. ואפילו 

 את המין השני( -מו ולהכשירו" )"להטעישברור שהדגן אינו עיקר אלא בא לשמש את המין האחר 

עדיין מין הדגן חשוב לעיקר. ניתן להסביר שלשיטת הרשב"א כל שמיני הדגן לא ניתנו רק כדי 

 .44לדבק בעלמא מברכים על המאכל מזונות

עיקר". מדבריו ניתן ללמוד  הוא הרי בותבתערו טעם ליתן כדי עירב אם : "אבלו(-)ג, ד רמב"ם .ד

כל מזונות. ב. כדי שהדגן יתן כדי ליתן טעם בתערובת, ברכת המאשני דברים: א. כל שהדגן נ

הרמב"ם שכשהדגן ניתן  יתפוס את המקום העיקרי במאכל הוא צריך להיות 'עיקר' שהרי כתב

יקר הוא קובע את ברכת התערובת, בשונה מדעת ורק כשהוא ע -לטעם הוא חשוב כעיקר 

רכת המאכל. עוד משמע, וא לקבוע את בהרשב"א שאפילו אם ידוע שהדגן אינו עיקר, יכול ה

עם בתערובת הרי הוא עיקר, ט)ואפשר שכל שנתן  שרק בתערובת חל דין זה ולא בכל מקרה וכדלהלן

 .כרשב"א(

                                                   
"ב. לשיטתו עיסה רגילה הממולאת ניתן לצרף לשיטה זו את דברי ר"ח שהובאו לעיל בסימן קסח ס"ז לגבי הגדרת פה 44

בשם השל"ה "ואע"ג  )ס"ק טו(המג"א  במיני מתיקה ברכתה מזונות אע"פ שעיקר כוונתו לאכול את המתיקה. וכמו שכתב שם
)ס"ק וכה"ח  )ס"ק כז(", וכ"כ שם המ"ב ן חשוב ומברך עליו במ"מדמוליאתא עיקר ואין מכוונים לאכול העיסה, מ"מ מין דג

 .(16)פרק י' הע' . וכן ביאר בברכת ה' ח"ג נה(
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כתב שכדי לקבוע מתי הדגן חשוב צריך להתבונן מה היה קורה אילו היה  )הלכה ו(אור שמח ה

וחשיב. אבל מרבה את כמות הקמח, אם עדיין היה ראוי לאכילה הרי המעט מהדגן אינו בטיל 

התבשיל לא היה טוב לאכילה, מיעוט הדגן אינו חשוב ואין מברכים אם כשהיו מרבים בקמח 

 עליו במ"מ.

שלדעתו אע"פ  תני( ה"ד: לז ה"רא)לז. ד"ה הכוסס. וכ"כ ה ריטב"אנו בבדומה לדברי הרמב"ם מצא

כל שיש בו מחמשת 'שהדגן הוא המועט מברך במ"מ. והוסיף שדווקא בתערובות חל הדין 

עם הדבר שכשהוא המינים', אבל כשאינם בתערובת פעמים שהיא טפילה ואפילו פת. וט

 בשאר שמרבה פי לע ואף שם הוא לתבשי בתערובת אפילו הדגן הוא המיעוט, מ"מ לעיקר

 זמן וגם בתערובת כל שיב.ח הוא התבשיל מעיקר דהוא כיון מקום מכל לגביה עיקר והוו מינים

 כל' הדין אחרות מיליםבחשיב.  לא כלל אכילתו לכוונת בא שאינו כלל התבשיל מעיקר שאינו

 לתבשיל נחשב הוא נושלפני התבשיל האם ספק לנו כשיש, הכרעה בהלכות דין הוא' בו שיש

 .המזונות מין טובתל נכריע אנו, השני המין כמו חשוב הוא כאן והדגן, לא או מזונות

 קדירה מעשה כגון, תבשיל מהם ועשה כתשן וא ששלקן דגן מיני "חמשת :ג(-)סעיפים ב שו"עכתב ה

, מהם יותר הרבה אחרים יניםמ או מהם יותר הרבה דבש עמהם עירב אפילו, ודייסא כרמל וגרש הריפות

, ולהקפותו לדבקו אלא תבשילב הדגן נתן לא אם אבל; המחיה על ולבסוף מזונות מיני בורא עליו מברך

 בורא מברך הלב שיסעוד דיכ כן עושים אם, לחולה שעושים שקדים לתוך קמח כשנותנים. בתבשיל בטל

 הסעודה בתוך ולגמעו החמירל וטוב; מזונות מיני בורא מברך אינו, בעלמא לדבק ואם; מזונות מיני

 כדי עירב אם "ם להלכה "אבלהביא את דברי הרמב )רד, יב(ממנה". ולעיל  ופטור, המוציא ברכת לאחר

 עיקר". הוא הרי, בתערובות טעם ליתן

את  )סק"ח(שו"ע. ועוד נקט נקט את טעמו של הרשב"א 'להטעים ולהכשיר' בבאור דברי ה )סק"ז(מ"ב ה

 ולא, התבשיל להטעים בא שלא" מכיון בתבשיל בטל הוא לדבקו דגן מין נתן טעמו של התוספות שאם

 סי' קסח ססק"ל. סי' רח סק"ז() מגן אברהםאולם יש להעיר שמה ".מדובק התבשיל שיהא רק הלב לסעוד

 טעם במאכל.  משמע שאם עיקר הכוונה למין השני אינו מברך במ"מ, אע"פ שהדגן נותן

ינם נותנים טעם, שיש להם אכל שנותנים אותו למאכל מברך עליו מזונות, אפילו  )סק"ג( ט"זלדעת ה

ור שטעם הדבש הוא העיקרי, חשיבות כיון שהם למאכל. וחיזק דבריו, שהרי כשדבש וקמח מעורבים בר

סובר שרק אם  )סימן רד ס"ק כה( מגן אברהם, המנגדואעפ"כ אם הדגן ניתן למאכל מברך על המין מזונות. 

 .)ס"ק מט( מ"בוה לבושה ו()קפד. ד"ה ואפיל ב"חיתן טעם בתערובת מברך עליו מזונות. וכ"כ הבא ל

  ספק אם ניתן לדבק או לטעם 

שכשנותנים כתבו  )לו: ד"ה כל( תוספותה תן את מין הדגן, לדבק או לתת טעם?כשיש ספק למה נמה הדין 

ברך על השקדים מזונות, אולם אם קמח לשקדים לצורך חולה, אם נותנים אותו כדי שיסעוד צריך ל

ט"ז . וכתב ה)סעיף ג(נתנו לדבק א"צ לברך מזונות, וכתבו שטוב לאוכלו לאחר המוציא, וכ"פ השו"ע 

שהתוס' הסתפקו בזה משום שעיקר הנתינה הייתה בשביל לדבק, ובכה"ג גרע טפי משום שאינם  )סק"ד(

ו מהם הנאה חשובה מצד הריבוי. ולכן בכלל מאכל כלל. אך מצד שני כמות הדגן היא הרוב ויש ל

הסתפקו התוס' וכתבו לאוכלו תוך הסעודה. אך בסעיף ב' לא כתב להחמיר בזה כיון ששם מיירי שאין 
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תירץ שבמעשה השקדים הדרך לעשותו נמי לסעוד,  )הובא במ"ב יא( אליה רבהרוב מחמשת המינים. ה

 חמיר.ולכן קשה לשער אם היה כונתו רק לדבק, ועל כן טוב לה

הוא הרוב. והסתפקות התוס' כתב בשם הב"ח שכל שניתן לדבק הוא בטל, אע"פ ש )משב"ז, ד(פמ"ג ה אבל

דבק אין אנו מחשיבים אותו. להיא במקרה שיש ספק בכלל אם ניתן לדבק או לטעם, אבל כשברור שניתן 

 . יא(ס"ק ) מ"ב, ו)ס"ק י"ב וי"ז( כה"ח, )פנחס יז( בא"ח, )סק"ד( חס"לוכ"כ לבאר ה

 נתן הדגן לדבק ולטעם 

שבמקרה  יו ליו"ד סי' קיב ס"ק יז()מים חיים סימן ח. ובחידושפרי חדש הביא בשם ה )הגהות הטור(היד אהרון 

ילה, אפילו היה מיעוט מברך שנתן דגן כדי לדבק, וגם כדי להוסיף טעם ומחמתם הוא ראוי יותר לאכ

)כמעט סוכר ומיעוטו חלב חיטה  רכת רחת חלקום שרובוכתב לדון בב )אות ג(פתח הדביר עליו מזונות. וה

בא"ח ה )יו"ד סי' קיב אות יט(דק צזבחי , וכתב שלפי דברי הפמ"ג כאן ברכתו מזונות. וכן פסקו האחד מעשר(

לפעמים נותנים בו קמח תירס וכתב שיש להיזהר משום ש )ח"ב פנחס ז( הליכות עולםו )פנחס. אות יד וכב(

 ה כזה יש לברך עליו שהכל. או קמח תפו"א שבמקר

)יו"ד קיב כה"ח ויפה ללב כ הכתב לברך עליו שהכל, וכ" ()ח"א מערכת ב אות ו זכרנו לחייםבספר  אולם

כדי שלא ידבקו במחבת מוסיפים עולה שאם מטגנים דגים ו )יו"ד קיג ס"ק יד( פרי תואר. גם מדברי הסק"מ(

העיר שהפרי תואר דיבר דוקא על )אך יש לליהם שהכל להם מעט קמח, וקמח זה מוסיף טעם לדגים, מברך ע

 .כתחילה ע"ד שניהם(מקרה שנתן כדי שלא ידבק ואגב כך נותן טעם, אך לא ברור כיצד יכריע כשנותן מל

 ברכה על קציצות עם פירורים 

נת אכילתו' שאפילו אם אין כוו לכוונת שהוא ביאר בדברי הריטב"א 'דכל )סימן לח אות ג( אבני נזרבשו"ת 

ר חשיב כצורך אכילה ומברך נתינת הדגן כדי לאכול את הדגן אלא כדי שיהא קל יותר לאכול את הבש

וכ"כ  .שהכל מברך התבשיל תא לעבות קמח בה שנותן כתוב דכל ז"ריא עליו מזונות. אך הביא שבפסקי

בוע יותר יש לברך עליהם שאף שאם נותנים בהם קמח או פרורי לחם כדי לש )ב, לב( מהרש"גבשו"ת 

די לדבק או לעבות ולנפח את מזונות, בסתמא ברכתם שהכל כיון שרוב בני אדם נותנים את הקמח רק כ

ונה היא לדגים ולא להרבות כיון שעיקר הכו )ספר ברכת הנהנין עמ' קמד( גרש"ז אוירבךהדגים. וכ"ד ה

כדג ולכן ברכתם שהכל.  כתב שהם נחשבים ונאכלים וניכרים )א, קפא( ובות והנהגותתשבמאכל. וב

רבה האין נותנים אותם בדג כדי לשבוע אלא כדי שיספיק לעוד שכתב שכיון  רו(-)ברכות עמ' רה חוט שניוב

 אנשים, אין לקמח חשיבות לברך עליו מזונות.

כדי לדבק, אלא כדי לשבוע או  ל שלא ניתן הדגן רקכתב שכ )ח"ב פי"ד תשובה יט( לציון אורבשו"ת  אולם

 או טעם לתוספת קמח או לחם בהם נתן אפילו לתת טעם בלבד, מברך במ"מ. וה"ה לכדורי פלאפל אם

 בדברו. והוסיף שרוב היהנ שהכל מברך, לדבק רק נתן ואם, מזונות מיני בורא עליהם מברך, לשבוע

גם  זצ"ל. יוסף יעקברה"ג וכן שמעתי מה .מזונות מיני בורא ברכתם כיום שמוכרים הפלאפל כדורי

ובת מברכים עליהם מזונות. פסק שכל שנתנו את הדגן גם ע"מ שיתן טעם בתער )אות יא( הלכה ברורהב

 יכר כלל ברכתו שהכל.נאבל אם נתנו כדי לדבק או כדי להרבות מעט את הכמות ואין טעם הדגן 
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 כילת פרסאם צריך שיהיה בתבשיל כזית דגן בכדי א 

בשיל כזית בכדי אכילת פרס הנה מדברי מרן השו"ע מתבאר שלעניין ברכה ראשונה לא צריך שיהיה בת

ושאפילו אכל רק כזית  א( )שו"ת מים חיים סימןפר"ח , וכ"כ ה)בשונה מברכה אחרונה, עיין לקמן סעיף ט(

חס"ל דגן, וכ"פ הין המהתערובת מברך לאחריה ברכת מעין שלוש משום שכל התבשיל נגרר אחר מ

 . )סק"ג(

ילת פרס דאל"ה אין מברך מבואר שצריך שיהיה במאכל כזית בכדי אכ )לז:, לט.( רא"האולם מדברי ה

ונות אלא שהכל מחשש לסב"ל, עליו מזונות. ולכאורה היה לנו לחוש לשיטתם ולא לברך על מין זה מז

ונות על הכל חוץ ממים ומלח אלא שבכל מקרה יש לברך על מין זה מזונות, משום שבדיעבד אם ברך מז

ם עיקר וטפל, ויש לברך על שיטת חלק מהראשונים דין 'כל שיש בו' הוא מטעיצא י"ח, ועוד שהרי ל

זצ"ל שצריך  יעקב יוסףרה"ג אולם שמעתי מה )אות ה( הלכה ברורההעיקר שכאן הוא מין הדגן. וכ"פ ב

ל מין הדגן כדי שיברך עליו ש 17%שיהיה בתבשיל כזית בכדי אכילת פרס, שהרי אמר שצריך שיהיה בו 

שהוא כשיעור שלוש  עשור ב, ד( )עירובין א, ט. שביתתרמב"ם ניין שיעור אכילת פרס, דעת הולע]מזונות 

יינו נחלקו האם השיעור הוא שמינית או )השהוא כשיעור ארבע ביצים  )עירובין ד. ועוד( רש"ידעת  אולםביצים. 

ששיעור שתי סעודות הוא "ם פסק כרמב )שסח, ג. תט, ז. תריב, ד(שו"ע . ומרן השישית, שזית הוא חצי ביצה(

כשני שלישי ביצה בינונית וישהו  לגבי חולה, כתב שמאכילים אותו )תריח, ז(ששה ביצים. אולם בהל' יו"כ 

א בעלמא לפי שהוא בכרת. ועוד שמרן הביא שיעור זה לחומרפר"ח כדי אכילת ארבע ביצים. וכתב ה

)פסח, עמ' חזון עובדיה בון אחר המקל. כתב שבתורה הלך אחר המחמיר ובדרבנ )סי' תריב סק"ח(מ"ב וה

והיוצא מכך שלדעת רש"י  החמיר בדרבנן.העלה שהעיקר בדעת מרן שהוא שלוש ביצים, ואפילו ל סז(-סו

ולדעת רש"י הוא צריך  ל שתיים(ביצים כפו 4)צריך שיהיה שיעור של שמינית מהמאכל העשוי ממין הדגן 

 .[17%להיות שישית מהמאכל, שהוא 

 צלברכת השני 

יש להתייחס אליהם. לעיתים ע"פ מה שלמדנו לעיל יש לדון מהי ברכת השניצל. וישנם כמה אופנים ש

ם כמות פרורי הלחם חשובה נותנים מעט מאוד פרורי לחם על השניצל כדי שלא ידבק למחבת. ולעיתי

 ה הפוסקים:או בדג. ונחלקו בז ואף טורחים וקונים פרורי לחם מטובלים כדי שטעמם יהיה ניכר בשניצל

קמח כדי שלא ידבקו למחבת,  כתב שעל דגים מטוגנים ששם עליהם מעט )יו"ד סי' קיג ס"ק יד(פרי תואר ה

שסברתו היא משום  וף אות ג()ס פתח הדביראזלינן בתר הדגים שהם העיקר ומברך שהכל. וכתב עליו 

ם כברייתו הוא העיקר ולא שהדגים איתנהו בעיניהו והקמח לתשמיש הדגים הוא בא. ומשום שהדג של

מדברי הפה"ד שאינו מחלק  חיישינן על מה שמוסיף הקמח מעט טעם. אולם יש להעיר שלפני כן מוכח

שכתב  )קסח, ח(ברי השו"ע יה מדבין היכא שהמזונות נבלל להיכא שהוא ציפוי מעליו. עוד יש להביא רא

יון שהם טפלים ונעשו רק כבדין רקיקים דקים שנותנים עליהם מרקחת, מברך עליהם כברכת המרקחת 

ברכת הרקיקים ואפילו כדי שלא יטנפו הידיים מהמרקחת, משמע דאל"ה היה צריך לברך עליהם כ

 שאינם מעורבים יחד. 

בה כפי שנוהגים להגיש באולמות ובבתי מלון, צריך פסק שאם הציפוי ע ס(-)ח"ג פ"י אות נטברכת ה' ה

לברך עליו מזונות כיון שנהנים מטעם תערובת הציפוי והשניצל, לכן הציפוי נחשב העיקר. ואם הציפוי 
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הוא דק ואין נהנים מטעמו אלא מטעם השניצל, ברכתו שהכל. ועל שניצל סויה פסק שמברכים מזונות 

פסק שכל שנותנים את פרורי  )אות יב( הלכה ברורהורי לחם. גם בכיון שמצופה בעיסה עבה העשויה מפר

הלחם כדי שיתנו טעם ולא רק כדי שלא ידבקו מברך במ"מ, וכ"ש כשנותנים פרורי לחם מתובלים 

)אך בילקו"י  הסכים עמו בזה להלכה ולמעשה גרע"ישבודאי עיקר הנתינה כדי לתת בהם טעם. והוסיף שה

)ח"ב פי"ד תשובה  אור לציון. וכ"פ השהגרע"י סובר שבדר"כ יש לברך על השניצל שהכל(סימן רד ס"ב בביאורים כתב 

, לשבוע כדי נותנם שאם נותן את פרורי הלחם בשביל שלא ידבק למחבת ברכת השניצל שהכל, ואם יט(

זצ"ל  יעקב יוסףמזונות. וכן שמעתי מהרה"ג  מיני בורא עליהם מברך, בלבד טעם לתת כדי אף או

, ומקרים כאלו מצויים )ועיין לעיל מה שבארנו בדבריו(מהשניצל מברך עליו במ"מ  17%וי הוא שכשהציפ

לרוב במלונות ואולמות והסיבה היא כי הם רגילים לטגן את השניצל הזה עם הרבה קמח וזה מורגש 

ל פסק שאם נותנים את פרורי הלחם מחמת שרוצה שיהיה למאכ רו(-)ברכות עמ' רה חוט שניבטעם. גם ב

טעם דגן דווקא ברכתו במ"מ, ורק אם נותנים אותם כדי ליפות או כדי שיספיק להרבה אנשים ברכתו 

שרק כשמטרת הנתינה היא כדי שהטיגון יהיה  )ספר ברכת הנהנין עמ' קמד( גרש"ז אוירבךשהכל. וכ"ד ה

 טוב יותר ברכתו שהכל, אע"פ שנותן טעם במאכל.

ינו בא רק לדבק, מ"מ על כתב שעל דג מטוגן בקמח מצה, אע"פ שא )ד, קסא( שבט הלויבשו"ת  אולם

)כמבואר לעיל ברך עליו העץ דבר מצופה מברך כברכת העיקר ולא כציפוי, כמו אגוז המטוגן בדבש שמ

)שערי הברכה פכ"ג הע' , וביאר טעמו ש(רב, יג. אולם ק"ק, שהרי במיני דגן יש את הכלל 'כל שיש בו', בשונה מאגוז בדב

רים את הכלל 'כל שיש בו' שאף אם הציפוי עבה ונותן טעם חשוב ברכתו שהכל, כיון שאין אומ (741

סובר שאם  ת אפרים ח"ג סי' קכב()שו"ת רבבו גר"מ פיינשטיןבמקרה שלא היה הדגן נאכל בלא העיקר. גם ה

מזונות. טעם חשוב מברכים נותנים את הפירורים כתבלין בעלמא ברכתו שהכל, אך כשנותנים אותו ל

נים לטעם, מ"מ אצל בני אדם סובר שברכתו שהכל, ואף אם נות (110)זאת הברכה עמ'  גרי"ש אלישיבגם ה

מ גם הוא מודה שכשהציפוי נחשב השניצל כעוף והציפוי אינו אלא כתבלין ובטל לחלק הפנימי. ומ"

מברכים תמיד שהכל, כי ניצל שעל ש (109)וזאת הברכה עמ' זצ"ל  גר"מ אליהועבה ברכתו מזונות. וכ"ד ה

דק, פתיתים או קמח. לשיטת  הקמח בא לדבק ועל מיעוטא דמיעוטא לא קפדינן ואין הבדל בין עבה או

ש כמלח על הבשר ולכן אין הפוסקים הנ"ל כיון שהמעטה בא לתבל וללפת את המין שבפנים, הוא משמ

 להתחשב בו.

)ח"ג פרק  ברכת ה'וב עמוד רפט() חזו"עוכ"פ בוה"ה בכל זה שברכת הבוטנים האמריקאים ברכתם מזונות, 

)ו,  הלוי שבטבשו"ת  אולם. מ' צט()וזאת הברכה עמוד רפ. חיכו ממתקים ח"א ע גרש"ז אוירבך, וכ"ד הי אות סא(

 כתב שכיון שהדגן ניתן כציפוי על מאכל אחר הפרי הוא העיקר.  כד(

וופל הנותן טעם בשוקולד, וברור שהשוקולד לפי האמור יש לדון ג"כ לגבי ברכת ה'פסק זמן' שיש בתוכו 

, אולם מצד שני ברור ג"כ שהדגן )וגם לפי רשימת המרכיבים הקמח מופיע לאחר מרכיבים רבים אחרים(הוא העיקר, 

 ברכות הליכותוכ"כ בנותן טעם טוב בשוקולד. ולכן נלע"ד שיש לברך עליו מזונות כדין 'כל שיש בו'. 

וכ"ד , (יין שוקולד עוגיות, גלידת עוגיות ושייק עוגיות שברכתם מזונות הואיל וניתנו לטעם. ושם הוסיף דה"ה לענ)אות ד

 תמיד , ובתנאי שהקמח יהיה אחד מהמרכיבים העיקריים. שקמחליאור דב, והרה"ג יעקב אריאלהרה"ג 

 בגלל אולם מהבצק יותר פירות בה שיש עוגה כמו זה. חשיבותו בגלל האחרים הדברים את מכריע
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 המזונות כי, מזונות לברך שנראה רימון י"צ וכ"כ הרב .הכל את ופוטר מזונות עליו מברכים חשיבותו

 שאולי למרות ולכן. עצמית וחשיבות משמעות להם שיש אלא, השוקולד את להחזיק כדי רק באו לא

 שברכתם נראה ולכן, חשוב הוא גם אלא טפל איננו הוופל, מקום מכל, השוקולד של היא החשיבות עיקר

 .(מורגשים ולא וכמעט שוליים ממש הם המזונות כ"אא) מזונות תהיה

 סעיף ד':

 הקדמה כללית 

, ואפילו [יבולת שועל ושיפוןחיטה, שעורה, כוסמין, ש]חכמים תקנו ברכות מיוחדות לחמשת מיני דגן 

ברך עליהם לתקנו חכמים  שמיני הדגן הם צמחים חד עונתיים וברכתם הייתה צריכה להיות האדמה,

כיון  ת עיקר מאכלו של האדם. ולכן האוכל את מיני הדגן חייםאשמהם עושים  -מזונות מפני חשיבותם 

ח ירדו אכל את הקמשלא התעלו למצבם המעולה מברך עליהם האדמה, וכן כשטחן את החיטים ו

ו מחמת זה ברכתם ממעלתם הראשונה וברכתם שהכל. וכשעשה מהם עוגות או תבשילים ונתרככ

 מזונות כיון שכך היא הדרך המעולה לאוכלם. 

ראשונים והאחרונים מתי הנמצאנו למדים שעל תבשיל הסועד את הלב מברך מזונות, ומכאן מחלוקת 

דרך ן שעדיין אינו עלה לעילויו ואינו אוכלו כאדמה, כיוה -נאמר שהתבשיל נשאר בברכתו הראשונה 

 תבשיל. ומתי נאמר שעלו למעלת תבשיל וברכתם מזונות.

 ברכת גרעיני דגן חיים, מבושלים או קלויים 

 האדמה".  פרי בורא עליה מברך החטה את "הכוסס )לז.(שנינו בברכות 

מזונות, והיינו שנתמעכו  ברךביארו שרק כשנעשה כעין דייסא אכילתו חשובה ומ )ד"ה הכוסס( תוספות

המינים, יאכלם  חמשת מן דהיא גב על אף כ"כ אכילתו חשיבא דלא חי החטה את הכוסס החיטים. אבל

ים' היינו בין חי בין מבושל. תוך הסעודה מחמת הספק על ברכתם. לדעתם פירוש הגמ' 'הכוסס את החיט

ה אינה חשובה כיון שהאכיל שאם הם איתנייהו בענייהו מברך האדמה, )ו, ט( רא"שוכן משמע מדברי ה

ונות רק כשנכתשו ונדבקו ונעשו שמברך על החיטים מז )כו. ד"ה חביץ( רבנו יונה. וכ"כ בה"גכ"כ. וכ"כ 

וך, ולמד הר"י שלא לחינם נסמכו הביאה את חביץ קדירה ודייסא בסמ )לו:(כעין חביץ קדירה, שהרי הגמ' 

 מברך אינו שלמים עומדים ניםוהגרעי שלמים החטים בישל אם כדי להשמיע לנו הלכה זו. אבלזל"ז אלא 

ולא נדבקו יחד כעין דייסא'. כתב ' )אות י( ריא"זהחטה. גם ה את כוסס היה אם כמו א"בפה אלא עליהם

 כתב שכל שלא נתבקעו מברך האדמה. מאיריוה

בשיל מברך מזונות, והיינו בקעו ונעשו כעין תמדברי כל הראשונים הנ"ל עולה שרק כשנמעכו או נת

כתם נשארת האדמה. וכן עולה שכשהחיטין כמות שהן עדיין לא הגיעו לעילוי של חמשת מיני דגן, ובר

 בורא ולאחריו, האדמה ריפ בורא לפניו מברך שהוא כמו שלוק דגן "אכל )פ"ג ה"ב וד( רמב"םמדברי ה

 זה וכל בהן וכיוצא הכרמל גרשו הריפות כגון בקדרה ובשלו כתשו או שחלקו הדגן רבות.... וכן נפשות

משמע שרק  משנה כסףברי המד אולם .מזונות" מיני בורא עליו מברך בתחלה, קדרה מעשה הנקרא הוא

מגן כתו מזונות. וכ"כ האותם מברך האדמה. הלא"ה בר חלקו קליפתן ולא הוסרה שלא כשהם שלמים

 בבאור השו"ע לקמן. )סק"ה( אברהם
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ליהם מזונות, וכ"כ בספר כתב שכל ששלקן אפילו הם שלימות מברך ע )לז. ד"ה תנן( ספר ההשלמה אך

 .)הל' סעודה סימן טז( המנהיג

 האדמה. פרי בורא אלא מברך נואי, שלמים והגרעינין שלוק או קליות עשוי או חי דגן : אכלשו"עכתב ה

 כשהם דהיינו לגמרי םשלמי בקדרה תנןנ שמתחלה אף הבישול י"ע נתמעכו סובר שאם )סק"ג( מ"בה

פילו בלא הוסרה הקליפה אם שא )א"א סק"ב(פמ"ג יפה. וכ"כ ה שנתמעכו כיון מ"במ מברך מ"מ בקליפתן,

)אות ער הציון עוד מובא בש נתמעכו לגמרי מברך עליהם מזונות, אבל בלא נתמעכו יפה מברך האדמה.

 שכשלא נשארו שלמים הוא בכלל נתמעכו. גר"אבשם ה יח(

הנכון שלא יאכלם "י כתישה, עדמכיון שנחלקו הראשונים כאשר הוסרה הקליפה  )ס"ק טו( מ"בעוד כתב ה

מ"מ ואחריו מעין שלש. בכשנתדבקו ע"י הבישול יש לסמוך לכתחלה לברך ורק  .כ"א בתוך הסעודה

כלל ספק ושלא כדברי המ"ב יפה לא יצא הדבר מכתב שכל שלא הוסרה הקל )ד, מד( אגרות משה ובשו"ת

 .ק יברך עליהם האדמהומסקנתו שמספ שהמעיכה היא העיקר ואפילו לא הוציא ממנה את הקליפה,

למים מברך עליהם האדמה. פסק שעל חיטים אפילו מבושלים, כל עוד הם ש )ח"ב פ"ב אות ז( ברכת ה'ב

ם חילקן או שנתמעכו אהלב כתבשיל. אבל  וטעם הדבר שכל שלא התרככו כל כך אינם סועדים את

בישלם עם הקליפה וגם  פסק שאם הלכה ברורהבבישול הרי הם סועדים את הלב וברכתם מזונות. וב

א נתמעכו, או שנתמעכו ולא לא נתמעך מברך עליו האדמה, ואם הוסרה הקליפה ואינם שלמים אפילו ל

ם שהם קטנים מברך עליהם מזונות "ה למיני גריסינדבקו, או נדבקו ולא נתמעכו מברך עליהם מזונות. וה

 .)ס"ק טו( מ"באע"פ שלא נמעכו מהבישול. וכ"כ ה
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 ברך לאחריו נפשות.מ ,פסק, שהאוכל דגן שלוק כמות שהוא שמברך לפניו האדמה )ג, ב(רמב"ם ה

ת לברך 'על האדמה ועל פרי נסתפקו מה לברך בסופו. תחילה הביאו אפשרו )ד"ה הכוסס( תוספותה אולם

לה ברך האדמה, וכן משום האדמה' אך דחו אפשרות זו מכיון שלא מצינו ברכת מעין שלוש אם בתחי

רכה אחרונה על הכוסס את בשמטבע ברכה זו לא הוזכרה בגמ'. עוד כתבו שממהלך הגמ' שלא הזכירה 

ן לאוכלם בתוך הסעודה ובכך . ומסקנתם שנכו)ו, ט( רא"שוף 'נפשות'. וכ"כ ההחיטה, משמע שמברך בס

 לצאת ידי הספק.

 וכשהצריכה למזון אלא ימיקי דלא משום ביאר למה אינו מברך על המחיה: "וטעמא )ד"ה כל( ריטב"אה

 הרא"חטה". וכ"כ ה כוסס ולאפוקי הזכירן למזון דמסתמא למזון בשאכלן דוקא לאחריהם ברכה תורה

 שברכת מעין שלוש היא ברכה על אכילה חשובה כעין לזון. 

תו חיוב ברכת מעין שלוש הוא שביאר שלדעת הריטב"א וסיע )משב"ז אות ז. א"א אות ז(פרי מגדים ועיין ב

ם מבושלים. אך הרמב"ם מהתורה, והתורה אמרה לברך רק כעין שביעה, והיא אכילה חשובה כחיטי

 .סובר שמעין שלוש היא מדרבנן ולכן יכול לברך גם נפשות שפוטרת מספק

ולאחריהם ברכת מעין  האדמה יש ראשונים הסוברים שעל חמשת מיני דגן אלו מברך בתחילה אמנם

 , ועוד.ספרדבשם ספר ה )סימן קסא(, והשיבולי הלקט )סימן קצ( ראב"ןשלוש, וכ"כ ה
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כתב בסתם את  שו"ענן. אולם בהביא דברי התוספות, וסיים שכ"כ הרא"ש והרשב"א והכי נקטי ב"ימרן ה

 לאחריו יברך אם פקונסת נפשות, ולאחר מכן הביא שהתוספות מברך בורא דעת הרמב"ם שלאחריו

המזון. יתכן לומר  ברכת וויפטרנ הסעודה בתוך אלא לאכלו שלא שנכון כתבו ולכך, שלש מעין ברכה

י הביא גם את דברי הרשב"א, שמרן חזר בו ממ"ש בב"י, או שמא גם מ"ש בב"י אינו אלא לחומרא, שהר

 והוא סובר שהוא רק לחומרא לאפוקי נפשיה מספקא ותבוא עליו ברכה.

נפשות רבות כי כן הוא  פסק שאם אכלם שלא בתוך הסעודה יברך אחריהם בורא )סק"ז( אברהם מגןה

פסק שאם ברכתם  )אות יח( רורהבהלכה ב. גם )אות כט( כה"ח. וכן הורה )ס"ק יח( מ"במעיקר הדין. הביאו ה

ברכתה וה כיון שודאי ולשיטתו יברך נפשות על שלו]בתחילה ודאי האדמה מברך לאחריהם נפשות 

מרים שמספק מברך , משום שיש כאן ספק ספיקא, שמא הלכה כדעת האו[האדמה ולא מחמת הפסק

פשות יצא י"ח. ורק אם ננפשות, ואת"ל שברכתם מעין שלוש שמא הלכה כדברי האומרים שאם מברך 

, וסברתו )עמוד קפג(חזו"ע לא הייתה ברכתם בתחילה בודאי האדמה, לא יברך לאחריהם כלל. וכ"פ ב

פסק  )ד, מה( אגרות משה "תהיא שאין ספקו של תוס' מוציא מידי ודאי של הרמב"ם וסיעתו. גם בשו

שלא בתוך הסעודה יברך  כתב שאם אירע שאכלם )אות ה( חס"לשמספק יש לברך על השלוה נפשות. וה

 ה.נא חריפא אלא הסתפקו בזאחריהם נפשות, כיון שגם המיעוט הסוברים שלא לברך לא פסקו כך בסכי

רכה אחרונה שהרי לא יצא פסק שלא יברך כלל ב והלאה( 6)ח"ב פ"ב סעיף ז. וע"ע בהע'  ברכת ה'ב אולם

הראשונים שהבאנו, שהרי מצאנו  הדבר מידי מח', ואין לומר שאין ספקם של התוס' מוציא מידי ודאן של

פר הפרדס ורב י רש"י בסלכמה ראשונים דס"ל שמברך מעין שלוש. והוסיף שמרן הב"י לא ראה דבר

ו היה רואה דבריהם היה עמרם גאון והראב"ן שדעתם לברך לאחריהם ברכת מעין שלוש, וי"ל שאיל

מקום ברכת מעין שלוש. ומ"מ שאין ברכת נפשות מוציאה י"ח ב (8)שם הע' חושש לדעתם. ואזיל לשיטתו 

תות כשיעור מדבר ל או לשסיים שצריך ליזהר לאוכלם בתוך סעודה של פת, ולכל הפחות יזהר לאכו

פסק שאין לברך  ח"ב פי"ד תשובה כא()אור לציון שברכתו האחרונה בורא נפשות, ויכוין לפטור אותם. גם ה

 אחריהם כלל.

 סעיף ה':

 ברכת ראשונה על הקמח 

  )לו.(שנינו בברכות 

ליה  אמר: שהכל נהיה בדברו. אמר רב נחמןורא פרי האדמה; ואמר: ב רב יהודה -"קמחא דחיטי, 

ימי כוותיה; דאמר רב יהודה רבא לרב נחמן: לא תפלוג עליה דרב יהודה, דרבי יוחנן ושמואל קי

בורא פרי העץ; אלמא:  מברכין עליו -אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: שמן זית 

 -מלתיה קאי. מי דמי! התם ב -מלתיה קאי; הא נמי, אף על גב דאשתני ב -אף על גב דאשתני 

 ית ליה עלויא אחרינא בפת"א -לית ליה עלויא אחרינא, הכא 

 מכלל יצא: הלכך - אחרינא עילויא ליה אית הכא .שהיא כמות חטים קמח אוכל - דחטי : קמחארש"יופ

 נטעוהו לכך הפרי ועיקר, אכילתו דרך לכלל בשנויו בא מיד השמן אבל, בא לא אכילתו דרך ולכלל, פרי
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משמע שהטעם שמברכים על הקמח שהכל, הוא מפני שאין  )ד"ה פירות( מאיריגם מה .הוא פרי הלכך -

 הדרך לאוכלן כך, אך לא משום שזו אכילה גרועה. 

 אלא האדמה, פרי דבורא ברכה בו שייך לא דא"כ ממש, כתבו שלא מדובר על קמח )ד"ה קמחא( תוספות

 תוספות רא"שוב .בתנור יןשמייבש שועל משבולת שעושין בקמח וא טיר"אישקלא שקורין בקמחא מיירי

ויות לפרש: א. מדובר על מבואר יותר שהבעיה היא שלא ראוי לאכול קמח רגיל, לכן יש שתי אפשר

 מדובר על קמח רגיל שעשוי .בהענין.  בזה לאכול וראוי חטה טעם עדיין בו ויש כ"כ נטחן שאינו קמח

כתב שמדובר על  ד"ה קימחא() רשב"אגם ה .לאכילה ראוי קמח ואותו בתנור, שנתיבשו קליות של מחטין

 כיון שאינו בר אכילה. ,קמח של קליות חיטים, אבל של שאר קמחים לא

הכל, כיון דלא רגילי אינשי פסק הלכה כרב נחמן שברכת הקמח ש רי"ףנחלקו הראשונים כמי לפסוק: ה

בשם מורו, אך לא מטעמו  ד"ה ורב() רבנו יונהוכ"כ  .קימחא()ד"ה  ריטב"אוה גאוניםוכ"ד ה לספויי חיטא.

ייג את פסק הרי"ף, ואומר מס )ו, ג( רא"שומודה במקרים הנ"ל. ה ,של הרי"ף, אלא הלכה כרב יהודה

חלוק על רב יהודה. וסיים ישיתכן שבקמח קליות הלכתא כרב יהודה, כיון שרבא אמר לרב נחמן שלא 

 וי לברך עליו שהכל. הרא"ש שכיון שמחלוקת היא רא

ל לשיטתו שמדובר על קמח פוסקים כרב יהודה. והוסיף הרשב"א שהוא אזי ראב"דוה )שם( רשב"אה אך

הלכה כרב נחמן שברכתו  קליות ולכן מברך האדמה, והגאונים סוברים שמדובר על קמח רגיל ולכן

 ה, ועל קמח רגיל שהכל.שהכל. וסיים דבריו שכולם מכוונים למקום אחד, שעל קליות מברך האדמ

ת; לא שנא נטחן דק דק; לא חטים, מברך עליו שהכל ואחריו בורא נפשו קמח, אפילו של: שו"עכתב ה

 שנא נטחן קצת ועדיין יש בו טעם של חטים; לא שנא קמח של קליות.

 ,פת ממנו ולעשות עלותלהת עומד שנטחן החטה שנשתנה הביא את ביאור רש"י "שכיון )סק"כ( מ"בה

דאם בירך עליו האדמה  אות לה() כה"חעבד כתב ובדי בא". לא אכילתו ולדרך פרי מכלל יצא לזה וקודם

 יצא, כיון שלא שיקר בברכתו.

 ברכה אחרונה על הקמח 

. אך הוסיף לב. באילפס ד"ה ונראה() יונה רבנושמברך נפשות. וכ"פ  )ג, ב( רמב"םלגבי ברכה אחרונה, כתב ה

 .ולענין(ד"ה ) מאירישבכל כה"ג עדיף לאכול תוך הסעודה להוציא עצמו מהספק. וכ"ד ה

אוה מברך ברכת המזון, כשלא כתב שמברך לבסוף מעין שלוש, כיון שאם אפ )ד"ה ובברכה( רשב"א, המנגד

 אפאה מברך מעין שלוש.

 נפשות. מברך בורא פסק שאחריו שו"עמרן ה

 סעיף ו':

 ברכת דייסא ממיני דגן 

 )לח.(שנינו בברכות 

, פליגי ולא: חסדא רב אמר. מזונות מיני בורא: אמר שמואלו, בדברו נהיה שהכל: אמר רב, "שתיתא

 לה" עבדי קא לרפואה - רכה, לה עבדי לאכילה - עבה; ברכה הא בעבה הא
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 לאכילה עבה .לחים השבליםש בעוד בתנור שנתיבשו קליות מקמח העשוי מאכל - : שתיתארש"יופ

 לויו ברכתו מזונות.רש"י אזיל לשיטתו שכיון שהגיע לעי .קיימא ובמילתיה - עבידא

רפואה, אבל אין הכוונה ביאר שמדובר שעשאה רכה כמו שהדרך לעשות ל )כז. ד"ה שתיתא( יונה רבנו

 )סימן יג(רא"ש והרי"ף ה אך. )ג, ג(שעושה כעת את התבשיל לרפואה. וכן עולה מדברי הטור והרמב"ם 

 לא לרפואה יברך מזונות.שלה', ויתכן שלשיטתם אם עושה את הרכה כתבו 'אבל רכה דלרפואה עבדי 

מים או בשאר משקין, אם בועירבו  )פי' בשלו הרבה(קמח של אחד מחמשת מיני דגן ששלקו : שו"עכתב ה

ורא מיני מזונות ואחריו על , מברך ב)פי' לטחון אותו בפה(היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה וללועסו 

 ורא נפשות.ך כדי שיהא ראוי לשתיה, מברך עליו שהכל ואחריו בהמחיה; ואם היה ר

והעיקר דלא יהיה לעיסה. להעיר שהעיקר הוא האם התבשיל עב, אע"פ שלא ראוי  )סק"ח( מגן אברהםה

 .)ס"ק כב( מ"בהביאם ה .גר"אוכ"כ הראוי לשתיה ממש. 

 שהכל ומברכין כלל מאכל כללב אינו ביאר דכיון שאינו ראוי לאכילה אלא לשתיה, שוב )ס"ק כג( מ"בה

 המים.  כברכת

  והגרנולה שלווההברכת  

חזון מבושלת. וכ"פ ב ודאי בתנחש שאינה שברכתה אדמה כיון )ח"ב פי"ד תשובה כא( אור לציוןכתב בשו"ת 

גרי"ש מחלוקת. וכן הורו ה ואע"פ שבדרך כלל מסירים את הקליפה, לא יצאנו מידי )עמ' קפג( עובדיה

כיון שעדיין צורתו עליו וניכר  )עמ' רח( חוט שני. וכ"כ ב(103)וזאת הברכה עמ'  גרש"ז אוירבךוהאלישיב 

יין צורת דגן עליהם וטעמם הואיל ועד )ח"ב פ"ב אות ח( ברכת ה'שהוא גרעין אלא שהוא מיופה. וכ"פ ב

גר"מ ה, "ד סכ"א()ח"ב פי לציון ראוהלא נשתנה כלל הרי הם כגרעינים שלמים, ואינו סועד את הלב. וכ"פ 

. והאול"צ והגרמ"א הוסיפו, טז( )אות הלכה ברורהוב )שו"ת מאמ"ר ח"ב סימן כא. וזאת הברכה שם(זצ"ל אליהו 

 של התוספות. שהאוכל שלוה מחוץ לסעודה לא יאכל יותר מכזית כדי לא להיכנס לספקם

כתב שדגן  פמ"ו אות מג( ח"ב) לציון אורבשו"ת כתבו רוב הפוסקים שברכתה האדמה.  גם לגבי הגרנולה

לת שועל שבורה שנתבשלה שהתבשל באדי מים דינו כמבושל, ולכן הורה שעל רגנולה העשויה משיבו

כל סוגי הגרנולה המיוצרים כתב שב )אות טו הע' נד(הליכות ברכות באדי מים יש לברך מזונות. אולם ב

ת האול"צ יש ולכן אף לדע תנור,בארץ בזמננו, השיבולת שועל אינה מבושל באדימ מים אלא קלויה ב

רב גרנולה בחלב ונתרככה שהמע גרש"ז אוירבךבשם ה (104)עמ' וכתב וזאת הברכה לברך עליה האדמה. 

לב זמן מועט בלבד מברך הגרנולה ונדבקו מהפתיתים יחד, שיש לברך עליה מזונות. ואם נשרה בח

 האדמה. 

 סעיף ז':

 הכוסס את האורז 

 לז:(-)לו:שנינו בברכות 

 לאפוקי מזונות מיני בורא עליו מברך המינים מחמשת שהוא כל תרווייהו דאמרי ושמואל "רב

 מברך האורז את מזונות... הכוסס מיני בורא מברכינן לא נמי בעיניה איתיה דאפילו ודוחן אורז
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 עליו מברך בתחלה - קיימות שהפרוסות פי על אף, ובשלו אפאו טחנו; האדמה פרי בורא עליו

 מברך אינו ולבסוף: אורז גבי שלש... ותני מעין אחת ברכה עליו מברך ולבסוף, מזונות מיני בורא

 כלום" ולא עליו

 מידי ככל רבות נפשות בורא אלא ם,כלו ולא הארץ פירות מברכת טעון אין כלומר -כלום  ולא י"רשופ

 .המינים משבעת דליתיה

רק אם נתמעכו ונעשו כעין  רוב כלל הראשוניםלעיל למדנו שהכוסס את החיטים מברך האדמה, ולדעת 

עיכה כדי שברכתו תהיה מזונות, דייסא מברך עליהם מזונות. ויש לברר האם גם לגבי האורז יש לדרוש מ

 או שבאורז די בבישול וכד'.

 לז: ד"ה אורז() מאיריוכ"כ ה רק אם נעשה האורז כעין דייסא מברך עליו מזונות. )ו, ח( רא"שלדעת ה

ל דוחן שאינו מבוקע מברך שהכל כיון )ואם אינו מבוקע מברך האדמה, אבאם נתבקע האורז ברכתו מזונות שדווקא 

, יונה רבנויה מזונות. וכ"ד משמע שדי בבישול האורז כדי שברכתו תה רי"ף, מהמנגד. שאין דרכו בכך(

אם אינם כתושים  או טחינה, אין דרך האכילה בהם אלא ע"י כתישהשחיטים דווקא לגבי וטעמו משום ש

שהזכירה 'חילקא טרגיס ואורז  ז.()לאבל אורז דרכו לאוכלו אפילו שלם. וכן משמע בגמ'  ברכתם האדמה.

סתם ומשמע אפילו כשהוא בזריד וערסן', שאת כולם הזכירה כשהם מחולקים אבל את האורז הזכירה 

 שכתב סתם 'אורז שבשלו'. )ג, י( רמב"םשלם חשוב למעשה קדירה. וכ"ד ה

 ו דורשים שיתמעך, אלא לומרכתב שגם לדעת רבנו יונה שכתב 'שלם' אין הכוונה שאין אנ בית יוסףה

 לבשלו האורז שדרך לאורז, יןחט בין לחלק כתוש. אולם לאחר מכן הסתייג וכתב שיש שיהיה בעינן דלא

 בחטין כן שאין מה ו.ברכת תשתנה לא הרבה נתבשל כשלא אף והילכך כתישה שום בלא שלם כשהוא

 כתישה בלא שלמים ותםא כשמבשל והילכך ,הריפות כגון כתושים או חלוקים אלא לבשלם דרך שאין

 חיים. אותם כוסס כאילו הוי

המאכל יהיה מזין וגם שתהיה נראה שיש להסביר שלדעת רבנו יונה והרמב"ם כדי לברך מזונות צריך ש

מזינות והדרך לאוכלן. אבל  ןמזונות שרק כך השהם מעוכות מברך הדרך לאוכלו כך. לכן בחיטים רק כ

ות. אולם לרא"ש הסבר אחר, אורז מזין וגם הדרך לאוכלו אף כשהוא שלם, לכן גם בכה"ג מברך מזונ

זונות הם צריכים להיות תחת לשיטתו ברכת מין האורז והחיטים הוא האדמה, כדי לשנות את ברכתם למ

אורז יהיו מעוכים כדי שיוכל  הוא דורש שגם חיטים וגם שם 'תבשיל' שרק עליו מברכים מזונות, ולכן

 לברך עליהם מזונות, שרק בכה"ג נחשבים ל'תבשיל'. 

ובתנאי שיתבקע  נהיו רבנווכ"כ  שמברך מזונות כיון שמזין. )ו, ח( רא"שלגבי ברכת דוחן מבושל, כתב ה

 . )בשונה מאורז, דאזלינן בתר ה'דרך'(

, שנתמעך( עד: רמ"א) בשלו אםו; נפשות בורא ואחריו א"בפה עליו ברךמ, האורז את : "הכוססשו"עכתב ה

 .פשות"נ בורא ואחריו מזונות מיני בורא עליו מברך, פת ממנו ועשה שטחנו או

 בתוך אלא כשנתמעכו יאכלם לא דכיון שיש ספק מהו האורז ומהו הדוחן לכן של"הוה ב"חכתבו ה

עולה שאין  לבושוה ב"ימדברי ה אמנםמספק.  שהכל שניהם על יברך סעודה בלא אכלם ואם הסעודה

 הלב. וסועד , ולדעתו יברך עליהם מזונות כיון שמשביע)סעיף כא( ערוך השולחןספק במינים. וכ"כ ה
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יברך האדמה שהיא ברכתו ביאר את דברי הרמ"א, שלדעתו יש ספק בברכה ולכן עדיף ש )סק"ח( ט"זה

 בתחילה. 

 קליפתו מברך בורא ההוסר כשלא ם הכס"מ שעל אורז שנתבשל אףהביא בש )א"א סק"י( פרי מגדיםה

דלא יגרע  ,יש לברך מזונות קליפתו הכך. ולכן לדעתו על אורז שהוסר לאכלן הוא דדרך מזונות מיני

 קליפתן שלדעת הכס"מ והמג"א מברך מזונות. המחיטין שהוסר

אם במ"מ או האדמה. הכתב שהאחרונים מסופקים מה לברך על אורז שלם,  )ד"ה עד( באור הלכהה

 שלמים הם אם אבל מ"במ מברך דכשיתמעכו אחריו הנמשכין והאחרונים א"הרמ כדברי והעיקר לדינא

אך סייג  ועוד. ג("בש )הובא ז"ריא אור זרוע, יהודה, רבינו א. שכך מפורש ברא"ש, תוספות"בפה מברך

 , וכ"ד הרמב"ם ועוד. ובפרטמזונות יש לו ע"מ שיסמוך, כיון שהפמ"ג סובר כך דבריו שהרוצה לברך

 דזיין. מידי כל על מ"במ בברכת יוצא דבדיעבד

מאמר עכו, וכן הבין המדברי הרמ"א אפשר להבין שסובר בדעת מרן שגם הוא מצריך דווקא שנתמ

ונות. וכן נראה מדברי הב"י מז . אולם כבר גדולי הפוסקים כתבו שפשוט שברכת האורז)ס"ק יג( מרדכי

"ע ולא פירש דבעינן נתמעך שכל שבשלו ואפילו לא נתמעך מברך עליו מזונות כיון שסתם דבריו בשו

הבין ג"כ כדברינו  )סק"ב(הודה ימטה דווקא, וי"ל שסמך ע"מ שכתב בב"י לחלק בין אורז לחיטים. ובספר 

יהודה שי"ל שדרך הרמ"א  סיים שם הרב מטהולכן כתב שהיה לו לרמ"א לכתוב דבריו בלשון י"א, ו

, )סק"ט( הדביר פתח, )סק"ז( לחס"פעמים להזכיר דבריו בלשון סתם אע"פ שחולק על מרן השו"ע. וכ"פ ה

. ויבי"א ח"ח סימן )עמוד קפדובדיה חזון עוכתבו שכן המנהג פשוט. וכ"פ ב, )אות לט( כה"ח, )פנחס, יח( בא"ח

ו כמה מרבותינו הראשונים . ואע"פ שמצינ)ח"ג פ"ז סעיף מד(ברכת ה' ב, ו)אות כד( הלכה ברורהוב (כב

המנהג ואין אומרים סב"ל נגד  שפסקו לברך על אורז שלא נתמעך האדמה, אין לומר כאן סב"ל כיון שכן

 .()שםמנהג וכמ"ש כה"ח 

 

'על המחיה' ויפטור גם את  שהאוכל אורז וגם דבר שברכתו 'על המחיה', יברך )פנחס, יח( בא"חכתב ה

', משום שיש לחוש בזה לברכה האורז, אבל לא יקדים לברך 'בורא נפשות' על האורז ואח"כ 'על המחיה

ך , והוסיף שאף אם בירכות עמוד קפט()הליכו"ע פנחס, ט. חזו"ע בר גרע"יוה )אות מא( כה"חשאינה צריכה. וכ"כ 

רך על המחיה ורק אחר שבי תחילה על המחיה רק על הכיסנין והתכוון לברך בורא נפשות על האורז,

)אך מדברי כות א"צ כוונה לצאת נאמר לו שפוטר את האורז, לא יברך שוב בורא נפשות על האורז , שהבר

 .הרב פעלים ב, לב נראה שבאופן זה כן יברך בורא נפשות על האורז(

 ופרכיות אורז  ברכת פצפוצי אורז 

ון שבושלו תחילה יש לברך הנה פצפוצי אורז הם גרגירי אורז שבושלו ולאחר מכן אפו אותם, וכיו

)חאה"ע ח"א אגרות משה שו"ת בלפניהם מזונות, ואין האפייה מוציאה אותם מידי ברכת מזונות, וכ"פ 

 הלכה ברורה. וכ"כ ב"ז אוירבךגרשבשם ה )עמוד רמג(, וכן הביאו בזאת הברכה )שם(' ברכת ה, ובסימן קיד(

 .)אות כד(
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ם ומחמת החום הם מתנפחים ופרכיות אורז הם גרגירי אורז מלא שנקלו עם קליפתם בתנורים מיוחדי

ים ברכתם האדמה, ואע"פ ונעשים פרכיות אורז, ולא עדיף דינם מחמשת מיני דגן שאם אכלם קלוי

ק מברך העץ כדעת מרן שהשתנתה צורת האורז לגמרי, הרי בארנו שדעת הספרדים שעל פרי שנתרס

)ותן ברכה,  הגרש"ז אוירבך, ות כד()א ברורה הלכה, )שם(ברכת ה' , )עמוד קפד( חזון עובדיהבע, וכ"פ השו"

 . )ח"ב פי"ד תשובה כא( לציון אור, תשובות סי' רח(

יכר מברך האדמה ואם אין שאם האורז נ הערות ע"ס וזאת הברכה(מאמ"ר ב, כא. ) גר"מ אליהודעת ה אולם

מכיון שהפריכיות אורז , וזיל לשיטתיה שעל דבר שנתרסק מברך שהכלהאורז ניכר מברך שהכל, וא

)ברכות  חוט שני. ובינו טועהנראות כעין בועות נפוחות יברך לברך עליהם שהכל, אך המברך האדמה א

לוה אינה אלא וה, כיון ששפסק לברך עליהם שהכל, עכ"פ מספק. והוסיף שאין זה דומה לשל עמ' רט(

ורז השתנתה, וגם נתגבשו ח, משא"כ פריכיות אורז, שצורתם של גרגירי האתפגרעין החיטה עצמו ש

 ונדבקו אלו לאלו. 

חד ברכתם היא בורא מיני סובר דכיון שהגרגירים מדובקים י )שעורי ברכות עמ' שצג( גרי"ש אלישיבה

 מזונות.

 ברכה אחרונה על אורז כשאכל מיני דגן 

מעין שלוש על פה"ב ויפטור  שאם אכל אורז ופה"ב, יברך אפילו לכתחילה ברכת )פנחס, יח( בא"חכתב ה

משום שנכלל בברכת על  ף יח()ח"ג פ"ט סעי ברכת ה'וב )ח"ב עמוד קח(הליכות עולם את האורז, וכ"פ ב

ברך על אורז ברכת מעין להמחיה שנתקנה על כל דבר המזין וסועד הלב, ומה שאינו נתקן מתחילה 

 ני שאינו חשוב כ"כ. שלוש הוא מפ

לברך נפשות על האורז  הביא דברי הרב מאורי אור שמחמת הספק יקדים )סק"י( הדביר פתחה אולם

דיעבד אם ברך על המחיה על שרק ב )ח"ט סימן סה אות ב( שבט הלויואח"כ יברך על המחיה, וכ"פ בשו"ת 

 ל המחיה על פה"ב.עך האורז יצא י"ח, אבל לכתחילה יברך על האורז נפשות אע"פ שצריך לבר

 ברכה על אורז שנתערב עם מינים אחרים 

הרוב, אין הוא מברך על  שכשהאורז מעורב עם מינים אחרים ואינו רי"ףעפ"ד ה )ו, ח( רא"שכתב ה

ן שיש בהם את הדין של 'כל התערובת כברכת האורז כיון שלאורז אין את החשיבות של חמשת מיני דג

ינו העיקר. והיינו, לדעתם ב בכל מקרה מברכים את ברכתו אע"פ שאשיש בו'. אך אם האורז הוא הרו

כים עליו מזונות, כשהוא הרוב ישנה חשיבות מסויימת לאורז ע"פ המינים האחרים, כיון שהוא זן ומבר

 .ב"יתמיד יברכו את ברכתו. כן פירש את דבריהם ב

אחר אלא האורז לבדו'.  ברלא משמע כך, שכתב 'ובלבד שלא יהא מעורב עם ד )ג, י( רמב"םמה אמנם

 ולדעתו האורז שווה לשאר מינים ואין לו חשיבות מסויימת עליהם.

 אורז אלא אחר דבר עם במעור יהא שלא פסק עפ"ד הרא"ש שהכל תלוי ברוב המין "והוא שו"עמרן ה

 תבשיל". אותו כברכת עליו מברך, הרוב הוא האחר והתבשיל אחר בתבשיל ממנו עירב ואם, לבדו

כתב שגם בדעת הרמב"ם אפשר לפרש שהולכים אחר הרוב, והוסיף שהב"י חזר  )ס"ק יא( אברהםמגן ה

שכשכתב מרן את השו"ע נתיישב  )ס"ק יד( מאמר מרדכיבו מההבנה שלו ברמב"ם כפי שכתב בב"י. וכ"כ ה
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שכשהאורז הוא הרוב  עולת תמידבדבר וראה שאין שום הכרח לומר ברמב"ם שחולק על הרא"ש. וכ"כ ה

כתב שאפילו ברוב אורז אין מברכים את ברכתו, אלא אזלינן בתר  ב"חה אבלשיב כאילו הוא 'לבדו'. ח

כתב שלדעת הרמב"ם אפילו האורז רוב אין מברכים את ברכתו, שלא כדעת  )סק"ט( ט"זהמין האחר. וה

 הרא"ש דאזלינן בתר הרוב.

ברכת אר המינים. וכ"כ בשפוטר את פסק שכשהאורז הוא העיקר מברך עליו ו )עמ' רפה( חזון עובדיהב

מכל מין ולברך עליו את ברכתו  , והוסיף שכשמדת שניהם שווה צריך להפריד מעט)ח"ג פ"י אות לא ולה( ה'

מג כתב שמברך כברכת  אות כה"חאך  ב, לג פסק שכשהם מחצה על מחצה מברך מזונות. פעלים רב)אך בשו"ת  הראויה לו

ם ויברך על כל אחד ואחד פסק שכדי לצאת מהספק יפריד את המיני כח()אות  הלכה ברורה. ובהתבשיל(

 בפנ"ע.

 

רצונו של האדם להכניס  שכלל הוא בהלכות ברכות שאין )פתיחה להל' ברכות אות י( פרי מגדיםכתב ה

תם. לדעתו, אם בירך על רכתמיד אין כוונתו לפטור מינים שספק מה היא ב עצמו למחלוקות, ולכן

ין רצונו לפטור בברכת האדמה ירקות האדמה ולאחר מכן רוצה לברך מזונות על האורז, רשאי, כיון שא

 אור לציוןוה )עמוד רפא( בדיהחזון עוב אולם. )פנחס, טז( בא"חאת האורז וכך רגיל תמיד לעשות וכ"ד ה

ורז, אינו יכול לברך עליו וצה לברך על האכתבו שאם בירך על סלט ירקות האדמה וכעת ר )עמוד קכז(

אורז תחילה, ואם מברך המזונות, שמא ברכתו האדמה. לכן לכתחילה נראה שתמיד יקפיד לברך על 

ך על דבר אחר שברכתו קודם על הסלט יכוון שלא לפטור את האורז, ואם לא עשה כן ישתדל לבר

 מזונות.

 סעיף ח':

 פת דוחן 

דין אם אפה את הדוחן ועשה מאורז לדעת חלק מהראשונים. השאלה מה יהא הלמדנו לעיל שדוחן שונה 

 ממנו פת. ומצאנו בזה כמה שיטות בראשונים:

ועוד. והסביר  )כו.( יונה בנור, מאירי, )ג, י( רמב"םשעל פת דוחן מברך שהכל. וכ"פ ה רי"ףדעת ה .א

את ר' יוחנן בן נורי. לדעתו ות ר"י דכיון שאינו מזין ברכתו שהכל, ונקטה הגמ' אורז רק כדי לדח

סק שמברך עליו האדמה א"א לברך ברכת 'האדמה' כיון שיצא מתורת פרי. ובשונה מפרי שנתר

 אינו מברך את ברכתו. כיון שמהותו נשארה, ורק מראהו השתנה. כאן מהות הדגן אבדה ולכן

ממנו מזונות. וה"ה הנעשית  : דין הדוחן כדין האורז ומברך עליו ועל פת)הובא ברבנו יונה( גאון .ב

שאר דברים המזינים ג"כ שנסתפק הב"י האם מודה  )ו, ח( רא"שלשאר דברים שהם מזון. ובדעת ה

 ברכתם מזונות, או שמא רק אורז ודוחן שהוזכרו בגמ'.

 : אדמה.דולותגבעל הלכות  .ג

 שהכל מברך קטניות ינימ שאר של או ו"ופליז דוחן פת פסק כדעת הרי"ף והרמב"ם: על שו"עמרן ה

 .נפשות בורא ואחריו
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 באור הלכהך מזונות. גם הכתב לדחות דברי השו"ע, ולדעתו על פת דוחן יש לבר )אות ח( פרי חדשה

ת. ולכן לדעתו הרוצה לברך הביא שיש הרבה ראשונים הסוברים שעל פת דוחן מברכים מזונו )ד"ה על(

הלב, דינם כמו אורז ודוחן ומברך  מזונות אין מוחין בידו. וכן על שאר מינים שאנו יודעים דזין וסועד

 במ"מ.

פרי זה כתב הפת. ולפי טעם  הפוסקים בארו שעל פת דוחן מברך שהכל כיון שאין הדרך לעשות מהדוחן

 אולם' כיון שדרכו בכך. שאם עשה פת מתירס לדוג' לכאורה ברכתן תהא 'האדמה )משב"ז, יא( מגדים

א דהכי, ורק בדוחן עושין מהן פסק שאין מברכים האדמה כיון דלא נטעי אדעת )או"ח סימן נ( חתם סופרה

וחימוץ כדי שיחשב כדין אורז.  להח וחיוב לחם חשיבות לו שיהיה פת, ואין זה עיקר פריין. ולדעתו צריך

 לחם, ונעשה מתחמץ צמוע הוא היה חיטין מערבים היו שאילו שהוא, כל חימוץ יש כח שהרי לאורז

 עליהם סעודה וקובעין זיינין אפילו מינים שארי כ"משא, מ"במ עליו לברך ראוי ע"בפנ שהוא גם ה"משו

כתב  (123)ח"ג פ"ז הע'  ברכת ה'במ. גם "במ עליהם מברכים אין חימוץ לידי באין אינם אופן שבשום כיון

רי כשנעשתה פת. ולדעתו שבשום אופן לא יברך האדמה אפילו אם דרכו בכך, כיון שיצאה מתורת פ

ן יצא מתורת פרי העץ והאדמה. כיון שנאפה ונעשה גוף אחד בידי בני אדם, פנים חדשות באו לכאן ולכ

כשטחן את הפרי ועשה ממנו איתו, שלא יצא מתורת פרי. וולא דמי לפרי שנתרסק כ"כ עד שהשתנה מר

)ב,  שאל חייםגם בשו"ת  הכל.שולכן ברכתו  קמח וכו' הרי שכל מהותו השתנתה ואין עליו שם של פרי.

ין מברכים עליה 'בורא פרי , א)כגון דורה(פסק שאפילו במדינות שדרכן לעשות פת ממיני קטניות  מז(

ות פת מאחד ממיני הקטניות כך דעת מרן שגם אם דרך בני המדינה לעשהאדמה' אלא 'שהכל'. ולדעתו 

לים את הקטניות ע"ד לעשות מבואר שאף אם מגד )הסכמה להלכה ברורה ח"י( גרע"ימברכים עליה שהכל. וה

מדינות שרגילים בפת זו מהם פת יש לברך עליה שהכל, ולכן יש לברך על 'טורטיה' שהל אפילו ב

 .)אות לא( הליכות ברכותוב ימן י()שו"ת אוצרות יוסף ס ברורה הלכהעבורה. וכ"כ בומגדלים תירס במיוחד 

 תבשיל קטניות 

ומברך עליו שהכל ובורא  שהעושה פת או תבשיל ממיני קטניות ליתא בכלל מזון )ו, ח( רא"שכתב ה

 שההעו: רמ"אכך. וכ"פ ה נפשות. הב"י כתב שמבואר שנתבשלו עד שנתמעכו ולכן אין הדרך לאוכלם

; האדמה פרי בורא מברך, חיין כמו מבושלים וטובים, שלמים נשארו אם, קטניות מיני משאר תבשיל

 . שהכל מברך, כחיין מבושלין טובים שאינן או לגמרי נתמעכו ואם

ם דק דק, ברכתו שהכל. אבל ביאר שדוקא אם נמעכו דרך כלי מנוקב שממעך אות )ס"ק יג( מגן אברהםה

 .לח(-)ס"ק לז מ"ברך אכילתן בכך ומברך האדמה. וכ"כ הד -אם מיעך בכף 

טניות ניכר בהם, וגם דרך כתב שאם מיעך את הקטניות לגמרי, אבל טעם הק )אות לא(הלכה ברורה וב

שגם  )רב, ז(שו"ע הגמרי מברך האדמה. משום שדעת אכילת אותם קטניות הוא גם כשנתמעכו ל

רך שהכל. וכן עולה מדברי כשנתמעך הפרי לגמרי ברכתו נשארת כשהייתה, והמג"א אזיל לשיטתו שמב

 באופן שהשתנה הטעם לרעה. (104)ח"ג פ"ז הע' ברכת ה' ה
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 ':סעיף ט

 ברכה אחרונה בתערובת דגן ומינים אחרים 

עט הדגן חשוב וקובע את שת מיני דגן מברכים מזונות. כיון שמלמדנו שעל מאכל המעורב בו מחמ

אם על כל מאכל שברכתו ההברכה על המין גם כשהוא מיעוט. השאלה מה הדין לגבי ברכה אחרונה. 

 ה לאחרונה.מזונות מברכים לבסוף ברכת מעין שלוש, או שיש לחלק בין ברכה ראשונ

 מברך פת ממנו ועשה המינים מחמשת אחד קמח באותו עירב שאם (שיד' עמ) אבודרהם דוד ר"ה כתב

 יונה רבנו וכתב שלש. עיןמ ולבסוף מזונות מיני בורא מברך בקדרה בשלה ואם ברכות ושלש המוציא

 אם אבל פרס, אכילת כדיב דגן כזית ממנו שיאכל כדי המינים מחמשת מאחד קמח באותו שיש דדוקא

 שיש כיון המוציא מברך להבתח אלא ברכות שלש לבסוף מברך אינו המינים מחמשת השיעור זה בו אין

 כשבשלוהו הדין והוא שלש מעין ולבסוף פרס אכילת בכדי דגן כזית בו שאין פי על אף דגן טעם בו

, ולדעתו גם רא"הת. וכ"ד הרבו נפשות בורא מברך לבסוף אבל מזונות מיני בורא תחלה שמברך בקדרה

 כדי אכילת פרס.ביש במאכל שיעור של אכילת דגן  ברכת מזונות בתחילה אינו מברך אא"כ

שהעיקר פוטר את הטפלה בין  אינם מחלקים, ולדעתם כיון דתקון רבנן רי"ףוה )ו, ז( רא"ש, הלעומתם

קר לפיכך בנידוננו הדגן בברכה ראשונה בין בברכה אחרונה, שמע מינה שהטפל מקבל את ברכת העי

שהכל בלול היטב ונעשה גוף  שבתערובת שטפלים לו, וכיוןהוא העיקר וגורר בברכתו את שאר המינים 

שכתב שאם אכל  לכה י"א וי"ד(ה)פ"ג,  רמב"םאחד נחשב כאילו כל התערובת היא ממין דגן. וכ"נ דעת ה

 כזית מהתבשיל מברך ברכת מעין שלוש.

 ברךמ, בקדירה ובשלו גןד מיני חמשת של קמח עם קטניות מיני ושאר דוחן קמח : עירבשו"עכתב ה

 קמח באותו שיש ודוקא; מזוןה וברכת המוציא מברך, פת ממנו עשה ואם; המחיה ועל מזונות מיני בורא

, המינים מחמשת השיעור זה וב אין אם אבל, פרס אכילת בכדי דגן כזית ממנו שיאכל כדי מינים מחמשת

 בו שאין פי על אף דגן עםט בו שיש כיון המוציא מברך בתחלה אלא, המזון ברכת לבסוף מברך אינו

 ואחריו מזונות מיני בורא התחל מברך, בקדירה בשלו ואם; המחיה על ולבסוף, פרס אכילת בכדי כזית

 . נפשות בורא

יה, ואפילו אין בתערובת סובר שכל שהדגן נותן טעם בתערובת מברך על המח )ס"ק טו( מגן אברהםה

ו אם יש בקמח של דגן לבד שיעור אכילת כזית דגן בכדי אכילת פרס. והביא ראיה מהל' חלה שאפיל

טור מחלה. ובחלה אין טעם אי שיעור חלה, וערבו בו קמח אחר וכעת אין בו כזית בכדי אכילת פרס, פ

נו, אלא ע"כ דמתבטל והוי ש שהייה בין האכילות, שהרי כל שיעור חלה מונח לפניהצירוף משום שי

ל העיסה 'שם מזונות'. ואז תמיד כמאן דליתא כלל. לדעתו שיעור 'כדי אכילת פרס' מגדיר לנו האם יש ע

 .(פב ס"ס ג")ח צדיק פעולת ת"בשו פ"יברך בסופה ברכת מעין שלוש, וכ

לא שהראשונים הגדירו לנו יש לברר האם צריך שבכל משך האכילה יאכל לפחות כזית מהדגן עצמו, א

כשיש במאכל שיעור כזה  מה כמות הדגן שבכלל יהא אפשר לצרפם לכדי שיעור אכילה אחת. או שמא

מעין  לו, צריך לברך ברכתגם כשיאכל כזית בלבד מהמאכל כו דגן מהתערובת כולה( שמינית/)שהוא כשישית

 שלוש בסופה.
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רס מהתערובת, אלא כל שיש בו השו"ע כתב 'שיש' באותה קמח וכו', וניתן לדייק שא"צ שיאכל שיעור פ

זית בלבד מהתערובת מברך כזית דגן בשיעור אכילת פרס שהוא שלוש או ארבע ביצים, אפילו אכל כ

 מים ת")שו פרי חדש. וכ"כ ה"ק טו()ס מאמר מרדכיוה )כלל א סימן כד( ורדים גינתמעין שלוש. וכ"פ בשו"ת 

יה שאר התערובת וכאילו כל בדעת מרן, דכיון שיש בו כזית בכדי אכילת פרס גריר בתר סימן א( חיים

 כיון, לקמן האחרונים רוב לדברי חשש ולא, )ח"ב פ"ה אות כ( ברכת ה'התערובת מחמשת המינים. וכ"פ ב

 ושמא, מהדגן כזית כוללא צריך שלא הסוברים כדעת שמא, מהתערובת כזית על לברך ס"ס כאן שיש

 כן מורה פשט לשון מרן.והמחיה.  על בסופו מברך בתערובת שיש דגן שיעור כל שעל הפוסקים כדעת

 פ"וכ. פרס אכילת בכדי מהתערובת דגן כזית שיאכל שמצריכים מהראשונים לאחד מצאנו שלא ועוד,

ן כא מבואר שאי-ענף א אותיות טז . אך בח"גט בהערהעמ' קכ)ח"ב  אור לציוןובשו"ת  (קצ עמוד) חזון עובדיהב

 .)אות לב( הלכה ברורה, וב(להורות כן מאחר שיש מח' בדבר וסב"ל

בודאי אכל כזית מהקמח שפסק שרק אם אכל כל כך מהמאכל עד  )כלל א סימן ג( שושן פרחבשו"ת  אך

. וכ"כ בשו"ת שהוא כשבע דקות()רס של חמשת המינים המעורבים בו, ובתנאי שיאכל תוך שיעור אכילת פ

 ק"ס) ב"מ, (כ אות קיב ח"ב סימן) צדק זבחי ,(ג"סק) ל"חס, )אות יח( ערוך השולחן, )או"ח סימן א( אברהם זרע

 באכילהש פרס לאכול שצריך משמע מרן שמדברי וטעמו ,(נג אות) ח"כהו (קכג-. וסימן קסח אותיות קכבמח, מג

 .המחיה על מברך דגן זיתכ אכל אם שרק פסק ל"סב ומחמת החולקים דברי והביא, דגן כזית יאכל זו

 .)אות לב( ברכות הליכותוכ"כ ב

ה ואפילו לא אכל כזית דגן, כתב שעל עוגה שיש בה תבלין מנהג העולם לברך על המחי )ס"ק מח( מ"בה

שמן, סוכר, יינו אם מערב . והכיון שבא להכשיר את המאכל מצטרף עם האוכל לכשיעור םונראה שטעמ

כזית מברך על המחיה, אע"פ  ביצים וכד' בעודה, הרי הם נכללים יחד עם הקמח ואם אוכל מהם שיעור

שהאריך לתמוה על דברי  ' עא()ח"א סי משה אגרותעיין בשו"ת  אך. שלא אכל מהקמח עצמו שיעור כזית

וכן הורה  ם בזה.ג העולהמ"ב וכתב שבמקרה כזה לא יברך ברכה אחרונה כלל ואין לסמוך על מנה

אכל ממנה שיעור של כזית דגן ישאין לאכול כזית מעוגה אם לא  (46)וזאת הברכה פ"ה הע'  גרי"ש אלישיבה

 רך ברכת מעין שלוש.בכדי אכילת פרס, ובדיעבד אם אכל ואין לו אפשרות לאכול עוד, לא יב

יחד בתערובת ולכן נחשבים  שכל האמור לעיל אינו אלא שהעיקר והטפל מעורבים )שם(ברכת ה' וכתב ב

מין דגן הממולא במיני מתיקה  גוף אחד לעניין הברכה. אולם אם כל מין ניכר בפני עצמו וכגון שאכל

 )שם(פרח שושן הביא שכ"פ הרב ואינו יכול להצטרף אליו לכזית,  )כגוןו רוגלך או בורקס(ואינם מעורבים 

 הלכה ברורה, וסימן צא אות ד() שלמה מנחת, שו"ת )רב, י( השולחן ערוךה. וכ"פ )סימן כו אות ח(חזו"א הו

 .)אות לג(

דגן כזית, מברך בורא נפשות.  ובכל כיוצא בזה שאינו מברך על המחיה אם אכל מהמינים האחרים שאינם

ן שאם יברך נפשות אינו יואע"פ שלדעת התוס' ורוב הראשונים צריך לברך על המחיה בנידון זה כ

בתערובת לכו"ע. וכ"פ שלבטלה, א"כ יש להורות שלפחות יצא י"ח ברכה אחרונה על שאר המינים 

 . ברכת ה'ובהלכה ברורה ב
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 סעיף י':

 נוסח ברכת מעין שלוש על הפירות 

 )מד.(שנינו בברכות 

. הפירות ועל הארץ על: אמר וחנןי ורבי; פירותיה ועל הארץ על: אמר חסדא רב -? מאי "הכא

 ואנן אכלי אינהו: יצחק בר נחמן רב לה ףמתקי. להו - והא, לן - הא, פליגי ולא: עמרם רב אמר

 ועל הארץ על: אמר ןיוחנ רבי; הפירות ועל הארץ על: אמר חסדא רב: איפוך אלא? מברכין

 פירותיה"

 מארץ יוחנן ורבי; פירותיה עלו הארץ על חתמי ובבבל, מבבל חסדא רב - להו והא לן : הארש"יופ

 אכלינן לא ואנן, קאי לחודה ישראל רץאא, פירותיה על - מברכינן ואנן .הפירות על חתמי והתם, ישראל

 .עלייהו ומברכים מינייהו

 ולומר בפירוש, הארץ פירות רלהזכי להם יש הארץ סובר שהיושבים בארץ מפני שבח )ד"ה ולא( יונה רבנו

 חוצה של המטבע לשנות ךצרי אין הספק א"י לחו"ל, על פירות וכשמביאים פירותיה. ועל הארץ על

)וכן הבין פירות אלו מא"י שלעשרם. ונראה שכוונתו ב'על הספק' שאין זה ברור  יש מספק אבל לארץ

רכה לא משנים מספק. ומשמע ב, ולכן לגבי מעשר מחמירים, אך לגבי מטבע הפרישה אות טו והב"ח וכדלהלן(

ש להעיר שר' יונה הזכיר ידעים דפירות אלו באו מא"י צריך לשנות את המטבע ברכה. שאם ודאי יו

 בתחילת דבריו 'היושבים בא"י', ויש להתבונן אם בדווקא הזכיר זאת.

רך 'על הארץ ועל פירותיה', כתב שמסתבר שאף אם אוכל את פירות א"י בחו"ל מב )ד"ה וקיימא( רשב"אה

קום שאוכלים את פירות א"י אכלי ואנן מברכינן'? ומשמע שבכל מ שהרי בתחילה הוקשה לגמ' 'אינהו

 .ד"ה ואיזו() מאיריוה ריטב"א, ה)ד"ה רב חסדא( רא"המברכים 'על פירותיה'. כ"כ ה

הבין שרבנו יונה והרשב"א חולקים, אך כפי שהערנו מדברי רבנו יונה משמע שדיבר רק על ספק,  ב"יה

 45)אות טו( פרישהאבל אם פירות אלו ודאי הגיעו מא"י צריך לברך על 'פירותיה', כרשב"א. וכן העירו ה

 . ב"חוה

שאין העיקר אם הוא . ודאי פירותיה" ועל הארץ על חותם ישראל בארץ היה כתב "ואם )ח, יד( רמב"םה

ותיה'. וא"כ, מדוע נקט הרמב"ם בא"י או לא, שהרי כשאוכל פירות חו"ל בא"י אין הו"א שיברך 'על פיר

 לשון 'אם היה בא"י', ולא נקט בפשטות אם אכל מפירות א"י או חו"ל? 

 ובארץ; הפירות עלו הארץ על חותם לארץ דחוצה פירות של שלש מעין אחת : בברכהשו"עכתב ה

 .פירותיה על כ"ג חותם, הארץ מפירות אוכל ל"בח ואם; פירותיה ועל הארץ על חותם אלישר

                                                   
א"י לחו"ל. אך לענ"ד הסברו קשה, מהפרישה ניסה לתרץ את דברי הב"י, שהבין שאנו מסתפקים מה הדין כשהביאו פרי  45

נו שפרי זה הגיע מא"י, מדוע רק למספק, ואם מדובר שברור הרי רבנו יונה הביא לאחר מכן שאת הפירות אנו מעשרים 
טורים ממעשרות, עיין יו"ד סי' שלא מעשרים מספק, ודאי שצריך לעשרו!! ואולי י"ל שסובר שפירות א"י שיצאו לחו"ל פ

 סעיף יב. 
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הביא את דברי הב"ח שאם יש ספק בפירות אם הגיעו מא"י, כגון שהוא בחו"ל  )ס"ק טז( מגן אברהםה

כתב שאם ודאי באו מא"י יברך על פרותיה, ואם  )ס"ק יח( אליה רבההסמוכה לא"י, יאמר 'על הפירות'. וה

 .)ס"ק נד( מ"בודאי באו מחו"ל לא"י יברך על הפירות, ואם ספק תמיד יברך על הפירות. וכ"כ ה

 

שנחלקו הפוסקים אם לברך  (ג)ח"א סימן  הקודשאדמת  בשם )ס"ק נט(וכה"ח  )ס"ק יא(כתבו הברכי יוסף 

יהם 'על הארץ ועל שיש לברך על כתבו, )ח"ג סימן ג( הארץ פרי'על הפירות' או 'על פירותיה', ובשם ספר 

ירות שגדלו ברמת הגולן יש פדעל  )אות מב( ברכות הליכות, ועפ"ד כתב ב)אות נט( כה"חוכ"כ  הפירות'.

. והעיר שמ"ש בשם האדמת פסק שחותם 'על פירותיה' )אות לט( ברורההלכה וב לחתום 'על הפירות'.

 קודש אינו נכון.

 

)מסעי, א. רב  בא"ח, וכ"כ הכתב שבסיום הברכה חותם 'על המחיה ועל הכלכלה' )ס"ק טז( אברהם מגןה

)אות  כה"חרק על המחיה, וכ"כ  הוא כתב שהנוסח )הביאו בשער הציון נב(בסידורו  גר"זה אולם. פעלים ב, לב(

)עמוד  עובדיה חזוןים, וכ"כ בשאין להוסיף בחתימה 'ועל הכלכלה' משום שאין חותמים בשני עניינ נז(

 ועוד. )ח"ב פ"ב ס"ד(ברכת ה' , )ח"ב פמ"ו סמ"ה( לציון אור, קצח(
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שחותמים בברכתם 'ועל  פ"י() כפתור ופרחכתבו בשם ה פ"ב הי"ד( )הל' א"יופאת השולחן  )סק"י(הברכ"י 

כתב דכיון ששיטה זו לא הוזכרה  ות ד()יו"ד ח"ג סי' קכט אאגרות משה , המנגד. )ס"ק נח( כה"חמחייתה', וכ"כ 

שמיני דגן נשתנו  ח, יד()אור שמח בפוסקים הקדומים אין לשנות את הנוסח. ובטעם הדבר כתב ה

כתב שבמיני דגן  והל ברוך עמ' רנט()קובץ צהר א גרש"ז אוירבךפירות שגידולם ניכר. גם ה מגידולם, משא"כ

בא"י בא מחו"ל, ואין אנו יודעים  כתב שכיום רוב הקמח )או"ח סי' קח( הר צבילא ניכר שהם מא"י. ובשו"ת 

גן מא"י, כגון ודע בודאי שהדי, אך הוסיף שאם )עמ' קצב( חזון עובדיהבאיזה קמח הוכן המאכל. וכ"כ ב

 מצה שמורה משעת קצירה, חותם 'על מחייתה'.

 סעיף יא':

 נוסח ברכת מעין שלוש על הגפן 

גפן חותמים 'על שעל ה (רב ה"ד .מד) א"רשבו ראב"ד, )לב. ד"ה וכן על( רבנו יונה, )סימן מב( רא"שדעת ה

ינים מזכיר הארץ ה"ה ביין, הארץ ועל פרי הגפן'. טעמם, דכמו שבחתימת מיני דגן ופירות שבעת המ

גדלו הענבים. ובשאר המינים  שאין ביניהם שינוי אלא שביין כשמזכיר הפרי צריך לפרט את הגפן שבו

 אומר 'על הפירות' סתם. 

 תוספותה דעת נוטה ולזה .הפירות' ועל הארץ חותם 'על יןהי סובר שגם בברכת )ח, יד( ם"רמבה אבל

 . יצחק רבינו בשם :(קיא כז עשין) ג"סמ וכ"כ (על ה"ד. מד)

 וברכת הפירות', ועל הארץ הסביר את טעם המחלוקת. בגמ' אמרינן שעל הפירות חותם 'על בית יוסףה

 הפירות לא הזכירוה, ואע"פוסיעתו סוברים דכיון שברכת היין בכלל  ם"הרמב. שם נזכרה לא היין

 חתימת דכמו סוברים הברכה חתימת מ"מ לגבי הגפן פרי ועל הגפן על מתחיל אחרונה ברכה שבפתיחת
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 שלעולם שמעינן דיין ראשונה דמברכה משום הזכירוה שלא והרא"ש וסיעתו סוברים. היא הפירות ברכת

 אחרונה.וה"ה לברכה  פרטי, בשם אלא כולל בשם מזכיר אינו היין על

 הארץ על או ג"ועל פרה הארץ לע אלא, ג"פרה ועל הגפן על חותם אינו דיין' ג מעין : בברכהשו"עכתב ה

 .הפירות ועל

על פרי הגפן' כיון שמטבע זה סובר דכיון שאין הכרע במחלוקת זו, יחתום 'על הארץ ו )ס"ק יד( ט"זה

 ב"חה אךועוד.  )ס"ק סד( כה"ח )מסעי, א( בא"חושכן המנהג. וכ"כ ה )ס"ק נו( מ"במוסכם לכו"ע. וכ"כ ה

 ועוד. גר"אסובר שלכתחילה חותם 'על הארץ ועל הפירות'. וכ"כ ה

 סעיף יב':

 הזכרת מעין המאורע בברכת מעין שלוש 

 :)פ"ו סה"א(איתא בירושלמי 

 ר"א המאורע מעין בה ירמזכ היה זעירא' ר זימנא בר אבא ר"א המאורע מעין בה להזכיר "מהו

 מיחוש" אנו צריכין זעירא' ר לה וחש הואיל ירמיה

ת מעין שלוש. ויכול להיות שלא נהגו העולם להזכיר מעין המאורע בברכ )מד. ד"ה על( תוספותכתבו ה

ות, אבל כיום לא קובעים. התוס' שדוקא בעבר נהגו להזכיר משום שהיו רגילים לקבוע על יין ומיני פיר

גם כיום ישנה בהם קביעות. אך שובהם יודו שיש להזכיר כיון  בדבריו לא התייחס למיני מזונות, יתכן

 )ד"ה רב( רשב"אברים ג"כ העדיין יש לברר מה פשר קביעות זו להזכרת המאורע? כדברי התוספות סו

 .ראב"דוה

 מעין בכללה זו בברכה מראו טובים וימים "ובשבתות )ג, יג(כתב לגבי ברכת על המחיה  רמב"םה אך

לא הזכיר את  )ח, יד(הפירות  אך לגבי ברכת מעין שלוש על .המזון" בברכת שמזכיר כדרך היום קדושת

שהעתיקו דברי  )סימן מב( "שראוה )לב. ד"ה כי( יונה רבנועניין המאורע. כשיטת הרמב"ם סוברים ג"כ 

 הירושלמי.

ם הבינו בדעת הרמב"שעולה  )שם( תוספותבהסבר דעת הרמב"ם מצאנו דעות לכאן ולכאן. מדברי ה

ב"ם סמך עמ"ש לפני כן הסביר בפשטות שהרמ מעשה רוקחשבכל מעין שלוש מזכיר מעין המאורע. ה

בעל המחיה מזכיר את  כתב שלדעת הרמב"ם רק )סוף פ"ו אות א( שלטי גיבוריםבדיני על המחיה. ה

ת אם יקבע סעודה על מזונושביאר דכיון  מגיד תעלומההמאורע. והוסיף שאינו יודע סברת הרמב"ם. ה

ליהם סעודה מזכיר מעין הם יחליפו את סעודת שבת, יש להם שייכות בה. ולכן גם אם לא קובע ע

 .מכתם לדודהמאורע. משא"כ בשאר דברים. וע"ע ב

כיר נוכה ופורים א"צ להזכתב שבח )פ"ג אות ל( הגה"מכתב שגם בר"ח מזכירים מעין המאורע. ו טורה

 מעין המאורע.

 ופורים. בחנוכה לא אבל, ח"ור ט"וי בשבת המאורע מעין בה : מזכיריןשו"עכתב ה

שיש  )ס"ק נח( שער הציוןשבדיעבד אם לא הזכיר מעין המאורע יצא. והסביר ב )ס"ק יח( מגן אברהםכתב ה

ויכול בכלל לא לאכול אכילה זו, כמו שבר"ח לא מחזירים אותו  ,שהרי אינו מחוייב א. .בזה טעמים כמה
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לחלק מהפוסקים אינו צריך כלל להזכיר. וגם בירושלמי משמע שהוא  . ב.ח("קפ בסימן )כדלעילאם שכח 

)שש"כ  גרש"ז אוירבך. ומחמת הטעם השני כתב הלה"( למיחש צריכין אנן, לה חש זעירא' ר )"הואיל רק לכתחילה

שאף אם מכוון לצאת י"ח סעודת שבת בקביעות סעודה על פה"ב ושכח להזכיר, אינו חוזר  פנ"ז הע' ל(

 לברכה לבטלה.מחשש 

 )מסעי, ג( בא"חכל', כתב המי ששכח להזכיר מעין המאורע ונזכר לאחר שאמר 'כי אתה טוב ומטיב ל

תה טוב ומטיב' הם כנגד ברכה רביעית )שכן י"א שמאחר שהמילים 'כי אשלא יזכיר עוד אלא יהרהר ההזכרה בליבו 

 אמנם. ית, ה"ה לברכת מעין שלוש(שהתחיל ברכה רביעשל ברכת המזון, כשם שבברהמ"ז אין להזכיר מעין המאורע לאחר 

ם ה' של חתימת הברכה יחזור סוברים שכל עוד לא הזכיר את ש )מסעי, ב( הליכות עולםו )אות סז( כה"ח

 ויזכיר.

 נוסח הברכה כשאכל כמה מינים יחד 

 פירות אכל שאם חננאל בנור בשם (ולענין ה"ד שם) א"רשבוה (שם) ש"ראה (וכן ה"ד. לב) יונה ר"ה כתבו

 טורה וכתב. )ח, טו( ם"רמבה "כוכ אחת. בברכה הכל שיכלול יין ושתה מזונות מיני ואכל המינים משבעת

 צריך הפירות ברכת עם אותה וכשכולל חשובה היא הגפן, בה מפרט היין שכיון שבברכת ריא( )סימן

 קדרה שמעשה ב"יוסיף הוה העץ. פרי ועל העץ על כך ואחר הגפן פרי ועל הגפן על תחלה להזכיר

 קודמין וגם שמבוררת חשובה ןכ גם שהיא מזונות מיני בורא שברכתן לפי ליין קודמין ושעורים דחטים

 בפסוק. לו

 ויקדים אחת בברכה הכל לוליכ, יין ושתה מזונות מיני ואכל מינים' מז פירות אכל אם :שו"עכתב ה

 ועל העץ ועל הגפן פרי ועל הגפן ועל הכלכלה ועל המחיה על: ויאמר, העץ כ"ואח הגפן כ"ואח המחיה

 .הפירות ועל הגפן פרי ועל המחיה ועל הארץ על: וחותם, העץ פרי

פירות'. וטעמו משום שגם הבשם המרדכי שיחתום 'על הארץ ועל המחיה ועל  )סק"כ( מגן אברהםכתב ה

כתב  אך. גר"אכן משמע מבאור העל היין יוצא י"ח בנוסח 'על הפירות'. ולמה להאריך בנוסח הברכה? ו

)אך עכ"פ ניהם, וכן מנהג העולם רות יאמר שדכיון שאין קפידא אם יאמר על הגפן ועל הפי )ס"ק סא( מ"בה

 .נ, ה( אדם חייאם לא אמר פרי הגפן בודאי אין חוזר.  בדיעבד

בתחילת הברכה אמר רק על ונחלקו הפוסקים כיצד ינהג מי שאכל מיני דגן ופירות משבעת המינים, 

ח' בפוסקים אם מועילה, כתב שזוהי מ )מערכת ב אות לב( אות היא לעולםהמחיה ועל הכלכלה, בספר 

כתחילה יחתום כמו בפתיחה , וכתב של)ס"ק טו( הדביר פתחוכ"כ ובדיעבד אם חתם בשניהם י"ל סב"ל. 

 ברורה הלכה, )ח"ג סימן יח אות ג( הלוי שבטולאחר מכן יחזור ויברך על המינים האחרים שלא הזכיר. וכ"פ 

ילה בשניהם. ולא יחתום רק פסק כתב שיחתום לכתח )א, לז( שכיר משנה, בשו"ת מאידךועוד.  )אות מה(

 באחד ע"מ לברך שוב על המין השני.

ת ושכח ובירך רק על המחיה, שאם אכל פירות משבעת המינים ומזונו )מחז"ב סי' רסח סק"ט( חיד"אכתב ה

' )עמ חזון עובדיהב אולם. שם() פתח הדבירפשיטא שחוזר ומברך אח"כ על העץ לחוד. וכן משמע מדברי 

פסק שרק אם כיוון  )אות מו( ההלכה ברורפסק שאינו חוזר ומברך, וכן הביא בשם כמה אחרונים. וב קפט(

 בפירוש לפוטרם לא יחזור ויברך.
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 סעיף יג':

 אכל פירות משבעת המינים ופירות נוספים 

 הם שגם מפני התפוחים על ר"בנ לברך צ"א ותפוחים מינים משבעת פירות אם אכל )ו, מב( רא"שכתב ה

 יין ושתה בשר אכל אם כןו התפוחים על לברך צריך תפוחים גם ואכל יין שתה אם אבל הם, העץ פרי

וש על היין יכלול ג"כ 'על המינים. לכאורה הרא"ש בא לשלול אפשרות שבברכת מעין של' מז אכל או

ן מברך בסוף כל בשר ושתה ייאאבל אם " )ח, טז( רמב"םהפירות' ובכך 'יחסוך' את ברכת נפשות. וכ"כ ה

אגסים וכיוצא בהן מברך בסוף על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו, אכל תאנים או ענבים ותפוחים ו

 ".ברכה אחת מעין שלש והיא כוללת הכל מפני שכולן פירות העץ

, שהרי גם הם מזינים. בשר ודגים( )ב"י: כגוןכתב שרצה לומר שברכת על המחיה פוטרת כל מיני לפתן  טורה

לא הודה לו. והסביר  רא"שה אךאם אכל מיני לפתן עם חמשת המינים יברך רק ברכת מעין שלוש.  ולכן

 סעדי , בשונה מדגן דמיסעדשנראה שלא הודה לו משום שמיני לפתן אינם סועדים אע"פ דזייני ב"יה

לחמשת המינים שגידולם מהארץ.  הסביר שמיני בשר ודגים אינם דומים ב"חלכן אין להם שייכות זל"ז. ה

, ולכן אין סיבה שתפטור את הסביר שבברכת מעין שלוש לא מוזכר כלל שם של מזונות )ס"ק טז( ט"זוה

 שאר המינים המזינים.

 םה שגם, נפשות בורא וחיםהתפ על לברך צ"א, תפוחים ואכל המינים' מז פירות אכל : אםשו"עכתב ה

 על נפשות בורא לברך יךצר, יין ושתה תפוחים אכל אם אבל; הם ע"פה הם שגם העץ על ברכת בכלל

 אחת כל על לברך שצריך יםהמינ' מז אכל או, יין ושתה האדמה פרי או בשר אכל אם ש"וכ; התפוחים

 ואת הבשר את פוטרת המחיה על ברכת אין, מינים מחמשת ואכל ודגים בשר אכל אם ה"וה; ואחת

 .הדגים

להוציא את המין הנפטר.  כתב שלדברי הרא"ש בעינן שגם הפתיחה וגם החתימה יהיו מתאימות ב"חה

כתב  )ס"ק כא( מגן אברהםה ולדעת הרשב"א והסמ"ג די אם רק החתימה תהיה מתאימה למין הנפתר. גם

 דכיון שאינו מזכיר בפתיחה פירות לא יצא.

תה מימיהן לא נפטר בברכת שדווקא אם אכל את התפוחים עצמם, אבל אם סחטן וש )ס"ק סג( מ"בכתב ה

הוסיף שעדיף להתכוון בפירוש , ו)אות נא( הלכה ברורהוב )סק"ה( רעק"אעל העץ כיון שאינו פרי. וכ"פ 

לשיטת הראשונים שהביא  , שאין לחשושאות נא()הליכות ברכות וכ"כ ב שלא לפוטרם בברכת על העץ.

ון שיש ראשונים הסוברים כתב דמכי )ח"ב פי"ד סכ"ד, ביאורים ד"ה והנה( אור לציוןאך ה קמן.האול"צ ל

פטור גם את המיץ, לכן יברך ישמברכים על מיץ זה 'בורא פרי העץ' ולדעתם כשיברך ברכת מעין שלוש 

 קודם 'בורא נפשות' ולאחר מכן ברכת מעין שלוש.

ותה יין שיברך תחילה בורא שיש ליזהר כשאוכל תפוחים וש (חי"או מאמ"ר. עפ"ד ה)ס"ק סד מ"בעוד כתב ה

ן. כיון שיש מחלוקת האם נפטר נפשות רבות על התפוחים או שיסיים בברכת היין על הארץ ועל פרי הגפ

 בברכה זו או לא. 

כתב שאם אכל פירות משבעת המינים וגם פירות אדמה, יקדים  (. הליכו"ע פנחס, טרב )עמוד חזון עובדיהב

לברך בורא נפשות על פירות האדמה, ואח"כ יחזור ויברך ברכת מעין שלוש. ואם טעה והקדים ברכת 



 ןאכל ענבים ושתה יי _____________________________________________________ 463
 

מעין שלוש כיון שהוא מזכיר בה 'ועל תנובת השדה' וחותם בה על הארץ ועל הפירות, גם פירות האדמה 

 חיי אדםוה )חידושיו לרי"ף ספ"ו(רשב"ץ כ בורא נפשות משום סב"ל. וכ"כ הבכלל זה, הילכך לא יברך אח"

 הלכה ברורהב וכ"כשלכתחילה יקדים לברך נפשות לפני מעין שלוש.  )אות עג( כה"חוכ"פ . )כלל נ סימן ט(

כתב שמדברי הרמב"ם שכתב  )אות סד(שער הציון ב אולם. )ח"ג פ"ח אות יח( ברכת ה'. וכ"נ מדברי ה)אות נ(

להוכיח מהרמב"ם.  )אות כט( מאמר מרדכיבטעם הפטור 'שכולם פרי העץ הן' לא משמע כחי"א. וכ"כ ה

, ובעת שמברך 'מעין שלוש' יכוין כתב שא"צ להקדים ברכת נפשות )ח"ב עמ' קכט( לציון אורובשו"ת 

 . שאינו פוטר בה את הפירות

ם לברך מעין שלוש, דעת וש והקדיואם אכל פירות שברכתם בורא נפשות ומין אחר שברכתו מעין של

נפטרו בברכתו, אין לחוש  דמכיון שכל גדולי הפוסקים והשו"ע סוברים שהפירות לא )אות עג( כה"ח

נוסף שברכתו בורא נפשות כדי  )ורק על הצד היותר טוב יאכל מאכללדעה החולקת ויברך ברכת בורא נפשות 

חשש לדעות הסוברות שפטר  ות ח(אוע"ע ביבי"א ח"ב סימן יז )שם.  עובדיה חזוןב אך. שברכתו תהיה לדברי הכל(

 בברכתו גם את הפירות, ולכן לא יברך עליהם משום סב"ל.

 סעיף יד':

 אכל ענבים ושתה יין 

על פרי העץ בברכה אחרונה שאם אכל ענבים ושתה יין אין צריך להזכיר על העץ ו יחיאל רבנודעת 

פטר בבורא פרי הגפן שמברך ישלפי זה גם בברכה ראשונה  רטו. וכתב הענבים הם פרי הגפןשהרי גם ה

 על היין. 

הסבירו את סברתו,  ב"חהו ב"ילא הסכים לזה, לא בברכה ראשונה ולא בברכה אחרונה. ה רא"שה אך

בל ענבים כיון שהברכה אשעל התפוחים בתחילה מברך העץ ולכן שייך לברכה אחרונה של הפירות, 

 כת על הגפן תפטרם.י הגפן אלא בורא פרי העץ לא אמרינן דברהראשונה שלהם אינה בורא פר

 אחרונה בברכה וכן; העץ ריפ בורא עליהם לברך צריך, ענבים ואכל ג"בפה וברך יין : שתהשו"עכתב ה

 .העץ פרי ועל העץ על להזכיר צריך

 סעיף טו':

 ברך על הענבים הגפן וההיפך 

רי הגפן יצא. כמו שאם בירך שאם בירך על הענבים בורא פ רא"שבהמשך לדיון בסעיף הקודם, הסכים ה

ך על הענבים על הגפן יצא, דמשמע שגם אם ביר ב"יעל פירות העץ 'בורא פרי האדמה' שיצא. וכתב ה

 דמאי שנא ברכה ראשונה מברכה אחרונה?!

 .איצ, הגפן על אחריהם או ג"בפה הענבים על בירך בדיעבד : אםשו"עכתב ה

)ס"ק  מ"בהביאם ה הענבים יצא. שאם נתכוון בשעת ברכת היין לפטור )ס"ק כג( מג"או יז()ס"ק  ט"זכתבו ה

 .סט(



 464 ________________________________ רכת מעין שלוש, וברכת מיני דגן ואורזב -סימן ר"ח 
 

ורא פרי העץ צריך לחזור שאם טעה ובירך על היין ב פנים חדשותפסק ע"פ ה )ס"ק כב( מגן אברהםה

 אות עז() כה"ח וכ"כ סיים דסב"ל.הביא בזה מחלוקת בין הפוסקים, ו )סק"ע( מ"בולברך בורא פרי הגפן. ה

 והוסיף שאם נזכר בתוך כדי דיבור יסיים 'בורא פרי הגפן'.

 סעיף טז':

 ברכת על הגפן כששתה ג"כ מים 

ורא נפשות רבות כי ברכת בשאם שתה יין ומים, א"צ לברך על המים  רא"שעוד כתב ר' יחיאל בשם ה

ל מיני משקים משום חשיבותו כהיין פוטרתן אע"פ שאינו מעין ברכתן, כמו שבברכה ראשונה יין פוטר 

 , ועוד דמסתבר טעמיה.שכדאי הוא הרא"ש לסמוך עליו ב"יאע"פ שאינן בכלל פרי הגפן. וכתב ה

 שבברכה כשם פוטרתן ייןה שברכת, נפשות בורא המים על לברך לו אין ,ומים יין : שתהשו"עכתב ה

 .משקים מיני כל פוטר יין ראשונה

ה נפטר גם בברכה האחרונה כתב שרק אם המים היו לפניו בשעת הברכה הראשונ )ס"ק כד( מגן אברהםה

אן. שהרי טור שהוזכרו כפעל היין. ונראה להסביר ששונה הפטור של המים מחמת היין משאר מיני 

ם. אך מעין שלוש על היין במטבע ברכת מעין שלוש על פירות משבעת המינים כלול גם פירות רגילי

וא המשקה החשוב שגורר האינה כוללת בתוכה גם לשון הפוטר את המים, אלא שפוטרת משום שהיין 

ממנו  ה שוב חשוב כחלקאחריו את שאר המשקים, ולכן רק אם מתחילה פטר את המים בברכה ראשונ

ינו יכול לפוטרו בברכה אולכן נפטר גם בברכה אחרונה, אבל אם מתחילה לא פטרו בברכה ראשונה 

ת המים. אבל אם לא קבע וגם פסק שדוקא כשקבע על היין הרי הוא פוטר א )ס"ק עב( מ"באחרונה. גם ה

הם לפניהם. צריך לברך עלישהמים לא היו לפניו בשעת הברכה, צריך לברך על המשקים לאחריהם כשם 

ליהם בשעת הברכה, יש עכתב שאם היה דעתו  )אות עא( שער הציון. וב)אות נז( הלכה ברורהוכ"פ ב

 מקלים שא"צ ברכה לפניו, וממילא ה"ה לברכה אחרונה.

י יש דעות הסוברות שגם על הסתפק מה הדין אם שתה פחות מרביעית מהיין, שהר )אות ע(שער הציון ב

שאיננו יודעים ההלכה יצטרך  פחות מרביעית צריך לברך, וא"כ לא יוכל לברך בורא נפשות, דכי משום

כתב שבאופן זה יברך נפשות,  (ב)ח"ז סימן לב אות  אומר יביעלברך בורא נפשות?! ונשאר בצ"ע. בשו"ת 

 עיקר וטפל שאם אכל מהטפל כשיעור, יברך על הטפל ברכה אחרונה.כדין 

, דאז ודאי שצריך לברך שגם אם הביאו המשקים אחר שנמלך והסיח דעתו משתיית היין של"הדעת ה

ן שקבע תחילה על היין נטפל ברכה ראשונה על המשקים. אפילו הכי אין צריך לברך בורא נפשות, כיו

חולק  )ס"ק כד( מג"אה אולםועוד.  ז()סוף אות נ הלכה ברורה, )ס"ק עג( מ"בכ ההכל ליין ונפטר בברכתו. וכ"

 ע"ז.

 

 סעיף יז':

 ברכת המזון במקום ברכת מעין שלוש 

 )מא:(שנינו בברכות 
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 ואין לפניהם ברכה עוניםט: הונא רב אמר; הסעודה בתוך וענבים תאנים לפניהם הביאו: "איתמר

; לאחריהם ברכה טעונים ןואי לפניהם ברכה טעונים: נחמן רב אמר וכן. לאחריהם ברכה טעונים

 ואין לפניו ברכה שטעון דבר לך שאין, לאחריהם בין לפניהם בין ברכה טעונין: אמר ששת ורב

 בלבד" בכסנין הבאה פת אלא לאחריו ברכה טעון

 ה בין לפניהם ובין לאחריהם. מדברי רב ששת עולה, שאם אכל תאנים וענבים בתוך הסעודה טעונין ברכ

שלוש, משום שהיא ג' ברכות  שודאי שברכת המזון פוטרת ברכת מעין )פסחים קג: ד"ה אסור( רשב"םכתב ה

בריו עולה עצמן". מד ותברכ שלש ש"כ להו סגי שלש מעין אחת ומעין שלוש רק ברכה אחת! "דהשתא

  .גן ופירות משבעת המינים(ד)בין על היין, מיני שברכת המזון פוטרת כל חיוב של ברכת מעין שלוש 

אינה פוטרת ברכת מעין  דחה דבריו, שמהסוגיא בברכות מוכח שברהמ"ז )שם ד"ה אנא( תוספותה אבל

המזון. וכ"כ  ברך ברכתשלוש, שהרי דברים הבאים לאחר הסעודה טעונים ברכה לאחריהם אע"פ שמ

 ועוד. לא מחמת הסעודה()מא: ד"ה ש רשב"א, )כט: ד"ה לאחר( יונה רבנו. )ברכות פ"ו ס"ס מב( רא"שה

שום שברכת המזון כשמה נראה להסביר שהטעם שברכת המזון אינה פוטרת ברכת מעין שלוש, הוא מ

ון נם מזון. לפ"ז ברכת המזים. ופירות האילן לדוג' אידברים המזינ -כן היא, ברכה זו נתקנה על 'מזון' 

. לגבי תבשיל מ: ד"ה סד"א( "אריטב)כן עולה מדברי התפטור מאפים ממיני דגן משום שהם חשובים למזון 

ועוד סוברים  ם כד. ד"ה ולענין()פסחי ר"ן, )הובא ברא"ש סי' כו( בה"גמחמת המינים ישנה מח' ראשונים: 

 למידי רבנו יונה כט: ד"ה ולאחר(ת)הביאום  רבני צרפת אךשברכת המזון פוטרת גם תבשיל מחמשת המינים. 

 סוברים שאינה פוטרת מיני תבשיל מחמשת המינים.

יהם ברכת המזון יצא י"ח, משום מובא לגבי תמרים שהמברך על )יב.(לגבי שאר מינים, הנה בגמ' בברכות 

)מב. ד"ה  רשב"א )א, יד( רא"שה פ. וכ")לגבי תאנים, כתב השערי תשובה שאינם חשובים למזון(דתמרי מיזו זייני 

מפורש שברהמ"ז לא פוטרת  גבה"שמהירושלמי לא משמע כך. וב )מא: ד"ה הביאו(ועוד. אמנם הוסיף  יין(

הזן בלבד פוטרת תמרים  שאפילו ברכת )תלמידי רבנו יונה ו. ד"ה א"נ(אמרו  צרפת רבניתמרים. ובשם 

 מברכת מעין שלוש.

ת המזון כיון שאין קובעים עליו סועד את הלב, אך אין מברכים עליו ברכ שיין )לה:(עוד שנינו בברכות 

ועוד שגם יין נפטר בברכת המזון.  )שם( רא"שה )ו. ד"ה א"נ. כט: ד"ה מיהו( יונה רבנוסעודה. מכאן לומדים 

 סובר שיין אינו נפטר בברכת המזון. )פסחים כד. ד"ה ולענין( ר"ןה אמנם

ת ברכת מעין שלוש, זהו איה היא האם במקרים שברכת המזון פוטרת נקודה נוספת שיש להתייחס אל

)מב. ד"ה יין.  רשב"אלוש: בשרק בדיעבד או אף לכתחילה יצא בברכת המזון ולא יברך גם ברכת מעין 

רכת המזון, יברך ברהמ"ז בלבד מפורש שהאוכל תמרים או שותה יין לאחר מזונו קודם ב שו"ת ח"א סי' עב(

משמע שרק אם טעה  )סימן כו( רא"שמה אמנם. )כט: ד"ה מיהו( רבנו יונהמינים אלו. וכ"ד  ויכוון לפטור גם

גם ברכת המזון וגם ברכת מעין  ובירך על התמרים והיין ברכת המזון, הועיל. אבל לכתחילה צריך לברך

טרת אלא את הדברים הבאים שלוש. יתכן ולדעתו על אף שברכת המזון היא ברכה כוללת, אך אינה פו

 . בתוך הסעודה. אך היא אינה שייכת לכל המאכלים שלא באו מחמת הסעודה
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מלברך ברכת המזון. אמנם  שגם ברכת על המחיה פוטרת את החיוב )מ: ד"ה סד"א( ריטב"אעוד מצאנו ב

 שמפורש ההיפך. )פ"ב סימן כא(עיין בהלכות 

 ביין אבל; פוטרתו המזון ברכת אין דייסא אכל שאם, שלש מעין פוטרת אינה שלש : ברכתשו"עכתב ה

 התמרים על בירך אם ה"וה ;יצא, הגפן על במקום המזון ברכת היין על בירך שאם, פוטרתו' ג ברכת

; יצא, התמרים על בין היין לע בין, הזן ברכת אלא אמר לא ואפילו; יצא, העץ על במקום המזון ברכת

 ויסיים, ורחבה טובה מדהח ארץ לאבותינו שהנחלת ועל: יתחיל, הזן בברכת חתם שלא עד נזכר ואם

 . שלש דמעין ברכה

על דייסא אינו סביר, שהרי  שהדין שברכת המזון אינה פוטרת ברכה אחרונה )אות ו( באר הגולהכתב ה

 מ"בים ברכת מזונות. האם ברכת המזון פוטרת תמרים, כ"ש שתפטור את הדייסא שקבעו עליה חכמ

 .)ח"א כלל נ סי"א( אדם ייחו א"גר, העוזר אבן ,חדש פרי]הביא שכן סוברים כמה אחרונים  )ס"ק עה(

 פוטר המזון דברכת להדיא םש שמפרש )פסחים כד: ד"ה ולענין( ן"רמה ג"כ הביא איגר עקיבא' ר ובחידושי

מגן ה אך. )שו"ת מאמ"ר ב, טו( אליהו גר"מוה (ק קפגעמוד) עובדיה חזון, פח(-)אות פז כה"חלדייסא[. וכ"פ 

ן לברך עליה את ברכת הפת. ולכן איכתב דשאני דייסא שיש לה עילויה אחרינא בפת,  )ס"ק כה( אברהם

ני מזונות, הוא כדי שלא כתב שהטעם שברכת המזון אינה פוטרת מי )ב, קנד( קטנות הלכותובשו"ת 

 יאמרו שהם פת גמורה, ויבואו לאכול פת גמורה בלא נטילת ידים.

ה אחרונה, וטרת תמרים מברכפפוסק את דברי הרשב"א להלכה שברכת המזון  )סי' רעז סק"ו( מגן אברהםה

ו ולכוון לפטור מינים אלו זשיש לחוש לשיטה  )אות סב( הלכה ברורהומשמע שאפילו לכתחילה. וכ"כ ה

ה ברכת המזון, וכן אין לפטור פסק כרא"ש, שאין לברך לכתחיל )סי' רח אות נד( גר"אה אךבברכת המזון. 

ה אינו שייך כיום שאין אנו ז, והוסיף שדין )ד"ה וה"ה( באור הלכהלכתחילה ע"י ברכת המזון. וכ"פ ה

 מושכים ידינו מהפת עד הברכה. 

יך לחזור ולברך ברהמ"ז. שהמברך על המחיה במקום ברכת המזון צר א( אות מז )כלל אדם נשמתדעת ה

 .)אות סד( רורההלכה בומברך. וכ"פ ב חוזר שאינו פוסק )ב, יב( אומר יביעבשו"ת  אמנם

 סעיף יח':

 שלוש הכללת ברכה על הספק במעין 

ינו כיין ומברכים עליו דבאשר לאדם השותה יין מבושל שיש ספק האם  )סימן ל( הדשן תרומתנשאל 

בסוף נפשות. וענה, הגפן וברכת מעין שלוש, או שחשוב למים שמברכים עליו תחילה שהכל ול

עצם  ו כיין גמור. אולם לגבישספציפית לגבי יין א"צ לצאת ידי כולם, שלדעת רוב ככל הפוסקים דינ

 שיכלל, הכי למיעבד מיד שפיר דלא כולם, נראה ידי לצאת כדי ולצדד להחמיר השאלה, אדם הרוצה

והראיה לכך . מלכותו שם מוסיף שאינו פי על אף', ג דמעין בברכה אחרת נוסח שום, הספק על

 לאחריו מברכין אי, אחרונה כהבבר מסופק דהוי משום, יומיה דמן סולתא אכל לא ירמיה' מהירושלמי 'ר

 .האדמה' פרי ועל האדמה על', ג מעין

 שם מוסיף שאינו פי על אף', ג מעין בברכה תוספת שום הספק על יכלול עפ"ד תה"ד: לא שו"עכתב ה

 רבות נפשות בורא או', וכו הגפן על ברכתו אם שספק משקה ששתה כגון' : פירמ"אומלכות. והסביר ה
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 פרי ועל הגפן על כ"ג עמו ויכלול העץ על שברכתו ודבר רבות נפשות בורא שברכתו דבר יאכל לא', וכו

 מספק.' כו הגפן

 העץ, על בו ויכלול יין שתהי לא המינין,' מז הוא אם יודע ואינו פרי אכל שאם )סעיף יח( לבושכתב ה

ו שום מאכל אחר לכלול בתוכו, סובר שאם אין ל )ס"ק כו( מגן אברהםה אךע. "וצ ר"בנ לברך יותר וטוב

אחריו, שהרי עדיף  כלל יברך . ואם הוא משקה לא)כדלעיל סעיף יג( נ"ממ דיוצא העץ על לברך יותר טוב

 לחוש לברכה לבטלה מאשר לאכול בלא ברכה, משום שכל הברכות דרבנן. 

יפסוק לברך, שהרי כל  סובר שדבר פשוט הוא שלדעת תרומת הדשן במקרה שיש ספק )ס"ק יט( ט"זה

ן כאן ברכה לבטלה. ומרן דבריו הם רק לכתחילה, אבל בספק עדיף להוסיף מה שצריך לו כיון שאי

)ס"ק  מאמר מרדכימו ג"כ העשהסכימו  )ס"ק פב( מ"בהעתיקו בטעות שכביכול עוסק גם בדיעבד! וכתב ה

באור לענין דיעבד. וב )אות עח( יוןהצ שער. וכ"פ )אות צא( כה"חו )ס"ק כז( אליה רבהוה כ"ד השו"ע(לז. ולדעתו 

פשט דברי השו"ע  אולםי מהני. כתב שאם יכוון בהדיא לפטור את היין שמסופק בו, ודא )ד"ה מספק( הלכה

ור, משום הפסק. כל כשיעאפסק שלא יכלול בה כשמסופק אם  )ח"ג פ"ט אות יט( ברכת ה'לא כך, וגם ב

שיעור שליש ביצה שלדעת , והוסיף שאם אכל כ(. וע"ע בחזו"ע עמוד קצט)ו, יד דעת יחוהוכ"כ בשו"ת 

 ש לו ע"מ שיסמוך.יהרמב"ם הוא כזית, הרוצה לסמוך בכה"ג על האחרונים המתירים לכלול, 

ט. אך בספר וזאת הברכה )ב,  שהמ אגרותומי ששתה יין פחות מכשיעור ואכל גם מיני מזונות, כתב בשו"ת 

ה הפסק בברכה מפני ששתה שטוב שיכלול בברכתו גם 'על הגפן' שהודאה זו אינ כתב שחזר בו( 48עמ' 

ות מכשיעור פטור מברכה, סובר שלא יכלול, משום שפח )שש"כ פנ"ד הע' עא( גרש"ז אוירבךה אךמעט. 

)אשרי האיש ח"א פל"ז אות שיב ש אליגרי"ורק במקרה של ספק נאמר שיכלול בברכתו גם את הספק. וכ"ד ה

 גפן'.ה, שמי ששתה יין אפילו בשיעור כזית יכלול בברכה האחרונה גם 'על ח(

שלפי  )שש"כ ח"ג שם( גרש"ז אוירבךומי שאכל חצי כזית מזונות וחצי כזית מפירות שבעת המינים, כתב ה

ף בברכה אף דברים שאינו חייב לברך עליהם, א"כ ה"ה שיטת האגרות משה הנ"ל שאין מניעה להוסי

כתבו  )סק"ד( כה"חו )מסעי, ה( בא"חה אךשצריך להזכיר בברכה האחורנה על המחיה ועל הפירות. 

שבאופן זה יש לברך נפשות.



 

 
 

 טעות בברכה, וכללי סב"לכללי דיני  -סימן ר"ט 
 ובו ג' סעיפים

 ב': -סעיפים א' 

  בברכותטעות בדיבור או במחשבה 

 )יב.(שנינו בברכות 

 דשכרא אדעתא בריךו ופתח הוא, דשכרא וקסבר בידיה דחמרא כסא נקיט דקא היכא, "פשיטא

 שהכל אמר אם כולם על: תנן האד, יצא בדברו נהיה שהכל אמר נמי דאי, יצא - בדחמרא וסיים

 אדעתא ובריך פתח, הוא דחמרא רוקסב בידיה דשכרא כסא דנקיט היכא, אלא. יצא - בדברו נהיה

 "?אזלינן חתימה בתר או, אזלינן ברכה עיקר בתר? מאי, בדשכרא וסיים, דחמרא

' אמר כשבדעתו לברך 'שהכל' . ופירש שם שאת 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולםרש"יזו היא גירסת 

ב'שהכל'  הרי אפילו סיים כל הברכהוכשהגיע ל'מלך העולם' נזכר שהוא יין ואמר 'בורא פרי הגפן' יצא, ש

 וסיים שכר שהוא נזכר םהעול למלך יצא. אך מבעיא לן אם התחיל לומר כדי לסיים הגפן וכשהגיע

 ביין שסיים כמו והוי, נאמרה דיין אאדעת ברכה ועיקר - אזלינן ברכה עיקר מה הדין? האם בתר, שהכל

 .)ד"ה פתח( תוספותה וכ"כ .הגפן מן השכר שאין, שכר ברכת ידי מוציאה היין ברכת ואין -

 הברכה שתהא מקום בשום צינומ שלא הקשה על גירסא זו ופירוש זה, )הובא ברא"ש סימן יד( ראב"דה אמנם

 לשום מתכוין שהוא ש"כ לו, ההיא עול הברכה כוונת שום בלא שהרי אפילו. כוונה חסרון בשביל נפסדת

שאינו מכוון עדיף מאשר כתב שקושיית הראב"ד אינה קושיא, שהרי כ )שם( רא"שאך ה .בעולם ברכה

 ביוצר מ' את הברייתא 'פתחשעוקר הכוונה לברכה אחרת. והקשה על רש"י, שהרי לאחר מכן מביאה הג

אור,  יוצר שאמר ממש לאא אור' דיוצר ערבים' ושם לא משמע שרק היה 'אדעתא במעריב וסיים אור

 כמו שסיים מעריב ערבים. ולכן צידד כגירסת הרי"ף.

ך העולם שהכל נהיה בדברו פירש כך: כשהמברך התחיל לברך ברוך אתה... מל ולכןאחרת גרס  רי"ףה

הכל היה יוצא מכיון שעל הכל ומיד לאחר מכן אמר בורא פרי הגפן יצא. שהרי אפילו אם היה מסיים ש

כל ומיד לאחר מכן אמר הגפן, אם אמר 'שהכל' יצא. אך איבעיא לן אם לקח בידו יין והתחיל לברך שה

 . אזלינן חתימה בתר או אזלינן חהפתי בתר

 בורא ואמר וטעה שהכל לומר מנת על הברכה והתחיל בידו שכר של כוס כתב "לקח )ח, יא( רמב"םה

 נתכוון לא הברכה עיקר שהן והמלכות השם את שהזכיר שבשעה אותו... מפני מחזירין אין הגפן פרי

 יצא בסופה שטעה פי על אף טעות הברכה בעיקר היה ולא והואיל, המין לאותו הראויה לברכה אלא

נראה שהגירסא שהייתה לפני הרמב"ם היא כגי' הרי"ף, אך לדעתו 'פתח בדשכרא'  .אותו" מחזירין ואין

 הכל הענינים באלו שכתב מה כל"אין הכוונה שאמר שהכל אלא שחשב לומר שהכל. הראב"ד השיג: 

 )ס"ה( ערוך השולחןור דעת הרמב"ם כתב ה. בבא"בפיו שהוציא הפירוש אחר אלא הולכין שאין הבל

דאזיל לשיטתו שבדיעבד יוצאים י"ח כל הברכות בהרהור הלב, ולכן באופן שבעת הזכרת שם ומלכות 
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ובשו"ת אור  שהיא עיקר הברכה חשב לברך כראוי, הרי זה כאילו סיים את הברכה במחשבתו כראוי.

ביאר שלדעת הרמב"ם תחילת הברכה היא העיקר שבזה משבח את  )ח"ב פ"ד ס"ג ביאורים ד"ה ואמנם(לציון 

הקב"ה על מה שבדעתו לשבחו, ולכן אם אמר את תחילת הברכה ע"ד לומר לאחר מכן 'שהכל', הרי 

 שעיקר הברכה היתה כראוי ויצא בה י"ח.

ים ינן לקולא ואין מחזירכתבו דנקטרא"ש וה רי"ףלגבי הפסיקה באיבעיא של הגמ' דלא איפשיטא: ה

ביא את שני הפירושים ה טוראותו וכ"ד הרמב"ם, משום שברכות מדרבנן וספק דרבנן לקולא. גם ה

 ך לברך פעם נוספת. דנקטינן לחומרא וצרי ר"יכתבו בשם  )יב. ד"ה פתח(התוספות  אךלקולא. 

 לע, העולם מלך אלהינו' ה ברוך אתה ואמר ופתח מים של או שכר של כוס : לקח)סעיף א( שו"עכתב ה

 עיקר שהם ומלכות שם כירשהז שבשעה מפני אותו מחזירין אין, ג"בפה ואמר וטעה, שהכל לומר דעת

 מים או שכר כוס לקח אםש אומרים ויש .)רמב"ם(המין  לאותו הראויה לברכה אלא נתכוין לא הברכה

 שהוא ונזכר, הגפן פרי בורא רלומ דעת על, העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך ופתח יין של שהוא וסבור

 ופתח מים שהוא וסבור יין בידו ההי אם ש"וכ: רמ"אוהוסיף ה. )רש"י ותוס'(יצא , שהכל וסיים מים או שכר

עוד כתב . (טור) יצא שהכל יםסי אם אף שהרי, שיוצא הגפן פרי בורא ובירך ונזכר, שהכל לומר אדעתא

 כדי ותוך, ג"בפה העולם לךמ אלהינו' ה אתה ברוך ובירך, מים או שכר של כוס : לקח)סעיף ב( שו"עה

 בורא העולם מלך אלהינו' ה האת ברוך אמירתו: היתה וכך, בדברו נהיה שהכל ואמר, שטעה נזכר דיבור

 . )רי"ף לפירוש הרא"ש(יצא , ב"שהנ הגפן פרי

ל, בה כותב הרמב"ם שרק הובאה תשובה לחכמי לוני )פריימן סימן צא. בלוי סימן רצח( שו"ת הרמב"םב

צא י"ח כיון שמ"מ הוא מין בשיכר היוצא מן הגפן הדברים אמורים שאם פתח ע"ד לברך ברכה אחרת י

משמע כך, וכתב שה"ה למי  הגפן ואינו משקר בברכתו. אולם קשה, שהרי בדברי הרמב"ם בחיבורו לא

ו סתומים וחתומים. וכ"פ שכל דברי תשובה ז כס"מב השנוטל פרי האדמה וטעה וחתם העץ. ולכן כת

פסקו שרק  )סק"א( גן אברהםמוה ב"חה אולם .שגם אם לקח כוס מים וטעה ובירך ע"ד היין יצא שו"עב

שרוב הפוסקים  )סק"א( במ"אם בירך על שיכר היוצא מהגפן יצא, אבל לא על שאר המינים. וכ"פ ה

 מחזירים אותו.ראויה לאותו המין, לא יצא וסוברים דכיון שבפיו הוציא ברכה שאינה 

השו"ע פסק בסתם כרמב"ם שלא יצא כשהיה בדעתו לומר שלא כהוגן, שהרי הביא את דעת רש"י בשם 

שיש לחוש לשיטתו, ולכן מי שאירע לו דבר כזה לא ישוב לברך בפיו אלא בליבו,  )סק"א( כה"חי"א. וכתב 

. והיינו גם 46)ח"א פ"ה אות ג( ברכת ה'ו )אות א( ברורה הלכה ,)ח"ב פ"ד תשובה ג( לציון אורוכ"כ בשו"ת 

במקרה שבמחשבתו הייתה הברכה הנכונה אך למעשה טעה בדיבורו, יש לחוש לשיטת הרמב"ם ואינו 

משום שכך היא דעת רוב  )סק"א( ט"זכתב שהעיקר שיצא. וכ"ד ה )סק"ב( מגן אברהםה אולםחוזר ומברך. 

 .)סק"ב( מ"בולא אחר כוונת הלב. וכ"פ ההפוסקים שהולכים אחר לשונו 

 

                                                   
לחוש לדעת  אף לבני ספרד איןכתב שמסתבר ש (24)הליכות שלמה תפילה פכ"ב אורחות הלכה הע' הגרש"ז אוירבך  46

 הרמב"ם כיון שהפוסקים הרבו להקשות על שיטתו, ונשאר בצ"ע.
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ע שהוא מים אך טעה העמיד את דברי השו"ע בסעיף ב' שמדובר במקרה שיד )סק"ג( מגן אברהםה

יה בדברו לא יצא לדעת כמה בדיבורו, אבל אם סבור שהוא יין ואמר בורא פרי הגפן וסיים שהכל נה

, מנגדן פסקו לחומרא. פוסקים. והסביר בדעת התוספות שאפשר דס"ל שמצוות צריכות כוונה ולכ

ז סימן תפ פרי חדשסימן תקפ"ב ס"ב ו גר"אסק"ג,  שלום נהרסק"ב,  מרדכי מאמרסק"א,  יה רבהאלו לבוש)אחרונים רבים 

גם תחילת הברכה וגם סופה היו ש)ונמצא  סוברים שאפילו אם בעת תחילת הברכה היה סבור שהוא יין ס"א(

ברכת ו )אות ב( הלכה ברורה, סק"ה() מ"ב, כיון שעקר תוך כדי דיבור וסיים כהוגן יצא, וכ"פ השלא כהוגן(

 .)ח"א פ"ה אות ו( ה'

 

ברך שוב ולא יועיל שיתקן לשמשמע שאם לאחר כדי דיבור נזכר שטעה, צריך  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

ור אם לא פתח כהוגן. וכ"כ לשונו. עוד כתב שבברכת המזון כיון שהיא מדאורייתא פשוט שצריך לחז

ל לברך על העץ ועל פרי והוסיף שדווקא אם אכל לחם וטעה וסבר שאכל פירות והתחי )סק"ו( מ"בה

בר שהלחם הוא חמשת מיני דגן העץ, ונזכר שהוא לחם וסיים הזן את הכל לא יצא י"ח. אבל אם טעה וס

א. צא י"ח דמחיה נמי מזון הווהתחיל לברך על המחיה, ונזכר שהוא לחם יכול לסיים הזן את הכל ויו

ם אף בדאו' אם אמר בפיו שנשאר בצ"ע לדינא, שלדעת חלק מהראשוני )ד"ה ותוך( באור הלכהועיין ב

פסק שגם אם אכל לחם  ב, ח( )ח"א פ"ה אות ברכת ה'ב אךכהוגן, אף שמחשבתו הייתה אחרת יצא י"ח. 

 ח.ושבע והתחיל לברך על העץ ועל פרי העץ וחזר וחתם בברכת הזן יצא י"

 

יין התחיל לברך על האש כיצד ינהג אדם שבשעת ההבדלה היו לפניו הבשמים והנר, ולאחר ברכת ה

שיצא ידי הבשמים וחוזר  סק"ו() מ"בונזכר שצריך להקדים את הבשמים ולכן סיים 'מיני בשמים', כתב ה

סובר  . סי' מו אות מו(ו-)אות ה "חכה אולם. )אות ה( ברכות הליכותו )שם( לציון אורומברך על האש. וכ"ד ה

ברכה אחת יצא ידי שניהם. בוהבשמים שבאופן זה לא יחזור לברך על האש, שכיון שכלל את ברכת האש 

נו וסיים בשתיהם, פטר את שה"ה למי שיש לפניו פרי עץ ואדמה וטעה בלשו )סי' רו אות יב(עוד כתב 

 . חולק()והאול"צ שניהם בדיעבד ואינו חוזר ומברך 

  על המים ולאחר מכן שותה יין 'הגפן'ברך בטעות 

 ובירך, יין שבכוסו סבור שהיה יין על כ"ג ודעתו לפניהם ויין כ"ג שותים אחרים היו ואם: רמ"אכתב ה

 בברכה ויוצא, ולברך חזורל צ"א יין כ"אח ושותה כשחוזר, שכר או מים שבכוסו כ"אח ונמצא, ג"בפה

 האחרים הוציא גם, יין שאר כ"ג לשתות התהי דעתו דהא, בטעות שהיתה פי על אף כוסו על שבירך

 .(ל"מהרי) ברכה ברכתו ולכן, שם ששותין

 אותו אז היה לא כתב דמשמע דתרתי בעינן: א. כיון שדעתו לשתות שאר יין, אפילו )סק"ה( מגן אברהםה

 בסתמא ורק יותר לשתות בהדיא דעתו היה לא ב. אפילו עליהם. הברכה חלה כ"אח לו והביאו לפניו היין

 ולכן לבטלה ברכתו היתה שלא נמצא שלפניהם היין לשתות יכולים שיהיו בברכתו אחרים שהוציא כיון

 שאם לא היה דעתו בהדיא )רו, ג(העיר שהרמ"א אזיל לשיטתו  )סק"ח( מ"בה. יין שאר לשתות לו גם מותר

)ס"ק כו. וביה"ל ב "המ שם כ"לפמש אבל דעתו'.ולכן גם כאן כתב 'דהא  ולברך, לחזור צריך בסתמא ורק
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שלכמה פוסקים כל שהיו לפניו על השולחן בשעת הברכה ממילא חלה הברכה על כולם וא"צ  ד"ה רק(

 שהיה יין אחר כוס ושותה מים כשנמצא בעניננו ה"ה כ"א עליו, שבירך הכוס כשנשפך לחזור ולברך

כתב שכל טעם בפני עצמו לא פסיקא ליה כ"כ.  )אות ט( בשער הציוןולברך.  לחזור צ"א גווני בכל לפניו

 כתב שדי בכל אחד מהטעמים שהזכיר הרמ"א כדי לפטור אותו בברכה. )אות יב( כה"ח אך

 סעיף ג':

 מסתפק אם ברך או לא 

 לא ומברך חוזר אינו בירך לא או בירך אם בהם לו נסתפק אם האלו הברכות "כל )ח, יב( ם"רמבה כתב

זון היא מהתורה, אבל שאר סופרים". לדעת הרמב"ם רק ברכת המ מדברי שהן מפני, בסוף ולא בתחלה

 י ברכות) בה"גכתב שמדברי  (ג"ע קיג כז עשין) ג"הברכות אפילו ברכת מעין שלוש, מדרבנן בלבד. גם הסמ

המוזכרים שם, אך הוא  יםורימונ תאנים גם על 'וברכת' דקאי מהתורה, שלש מעין שברכת משמע (ד"ע

 ו חלק עליו. עצמ

התורה, אבל שאר המינים מגם שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם  (הכי ה"לה. ד) רשב"אלדעת ה אך

 .)סימן טז(רא"ש חיוב הברכה עליהם מסברא בלבד. וכ"כ ה

מברכת  חוץ, בסוף ולא הבתחל לא מברך אינו, לאו אם בירך אם נסתפק אם הברכות : כלשו"עכתב ה

 .תורה של שהוא מפני המזון

 שאכל פירות ושבע, שמים ראי לכל הביא את דעת הרשב"א והרא"ש, ולכן כתב שראוי )סק"ג(ט"ז ה אולם

 פרי מגדים. והוסיף בשם הסק"י() מ"בשלו. וכ"כ ה ספק על גם ויוצא אחריו ויברך מין מאותו עוד שיאכל

מינים, כגון שאכל פרי עץ יקח שגם אם אין לו מאותו המין, יקח ממין אחר שהוא משבעת ה )משב"ז סק"ג(

עשות את העצות הנ"ל לא לומשמע שאם אין באפשרותו  מיני מזונות, ויכלול בברכתו גם את הספק.

. והוסיף )ח"ט סימן צח אות יא( ומריביע או )אות טז( כה"ח, )חקת ט ד"ה וכן( בא"חיחזור ויברך מספק, וכ"כ ה

ה שאכל משבעת המינים, ואם כה"ח שיכול לאכול דבר שברכתו האחרונה 'נפשות', ויכוין לפטור את מ

שאע"פ  )סי' קסז אות ע(וכה"ח  (ז)בלק עוד כתבו הבא"ח  גם זה אין לו, יהרהר ברכת מעין שלוש בליבו.

 יבי"א ח"י סימן יט אות ה()ע"י שאינו רשאי לברך על המאכל מחמת הספק, רשאי לאכול ממנו. וביאר הגר

 ונעת ממנו.משאינו בכלל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה, כיון שרוצה לברך אלא שההלכה 

אדם הקובע סעודה על פה"ב ומחוייב לברך ברכת המזון, האם חיובה הוא מהתורה שהרי שבע באכילה 

נסתפק  )סימן קסח משב"ז סק"ו( פרי מגדיםהברכה מדרבנן: הזו, או כיון שלא אכל לחם אלא מיני דגן חיוב 

 חזון, )סי' קפד אות טז( כה"ח כתב שחיובו מהתורה כמו בשאר לחם. וכ"פ )אות יד( שער הציוןבזה. וב

שאם נסתפק אם בירך במקרה כזה,  )אות ו. וסימן קסח בבירור הלכה ס"ק יא( הלכה ברורהו )עמוד רלד( עובדיה

חוזר ומברך.



 

 
 

שיעור האכילה לברכה ראשונה  -ן ר"י סימ
 ואחרונה ודין טעימה

 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 שיעור אכילה לברכה ראשונה 

  )לה.(שנינו בברכות 

 רבי אמר מכאן, ולאחריהם ניהםלפ ברכה שטעונים מלמד -' לה הלולים קדש: רבנן "...דתנו

 הזה העולם מן שיהנה לאדם לו אסור: רבנן שיברך... תנו קודם כלום שיטעום לאדם אסור: עקיבא

 מעל" - ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה וכל, ברכה בלא

, ומשמע שאפילו על כל מהגמ' עולה שעל כל אכילה שהאדם אוכל צריך להודות לקב"ה על האכילה

 .(כיון ה"ד: לח) א"רשבוה (טז סימן) ש"ראה (בצר ה"ד. לט) תוספותשהוא צריך לברך. וכ"כ ה

. ניתן להסביר את דבריו שהברכה שעל פרי פחות מכשיעור מברך לפניו שהכל )כז: ד"ה אני( יונהרבנו דעת 

כל שהוא מברך רק כדי  המעולה על המאכל נתקנה רק אם אוכלו אכילה משמעותית, אבל על אכילת

שעל אכילה פחות  לקמן( )הובאשלא לעבור על האיסור לאכול ללא ברכה. בדומה לשיטתו כתב ר"י 

 ת מברך תמיד ברכת נפשות כיון שהיא אינה חשובה.מכזי

בעל השאילתות. ובב"י מובא בשם ) אחא גאון רבבשם  )הוצאת פרידמן, ח"א עמ' תקסו(עוד מצאנו שכתב הכל בו 

ל הובא שאסור לטעום כלום שעל פחות מכזית אינו מברך כלום. ותמוה, הרי בגמ' לעי רב אחא משבחא(

יח את נכונות דברי הכלבו שהאריך להוכ )סימן ר"י קונטרס לחם לשובע( המור וקציעבלא ברכה! ועיין ב

מ'מטעמת', ולשיטתו דין מטעמת  ושזהו ההסבר הנכון לדברי הגמ', ועיקר דבריו הם שהכלבו למד דין זה

 כה אחרונה.הוא גם כשבולע את המאכל, וא"כ מוכח שעל אכילה פחותה אינו מברך בר

ברכה אחרונה צריך לאכול למדוע לברכה ראשונה אין שיעור, ואילו  הביא סברא )ג, יב( כסף משנהה

יאכל כשיעור ונמצא שהיה ושיעור מסויים כדי לברך. שבתחילה מברך אפילו על כל שהוא שמא ימלך 

ו חכמים את הדין שרק אם אכל צריך לברך לפניו וכעת אין בידו לתקן את המעוות. אבל לאחריו העמיד

א ימלך, שהרי אסור להנות ועוד כתבו ע"ד, שאין צריך לסברא שמ תם לדודמככשיעור יברך. אולם ה

 מהעולם הזה בלא ברכה ואפילו בכל שהוא.

 בין מיין בין מרביעית תפחו והשותה, אוכלים משאר בין מפת בין מכזית פחות : האוכלשו"עכתב ה

 כלל. מברך אינו ולאחריו, המין לאותו הראויה ברכה תחלה מברך, משקים משאר

 שיעור אכילה לברכה אחרונה 

  )לט.(שנינו בברכות 
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 לגרעיניה בצר דשקילא כיון? חמלי זית על מברך היכי יוחנן רבי: זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר

 דאייתו וההוא, (איכא והא) בעינן בינוני כזית? בעינן גדול כזית סברת מי: ליה אמר -! שיעורא ליה

 זית: דתנן. שיעורא ליה פש ינותיהלגרע דשקלוה גב על דאף, הוה גדול זית - יוחנן דרבי לקמיה

 אגורי" וזהו, בינוני אלא גדול ולא קטן לא - שאמרו

 בראשונים מצאנו כמה שיטות בהבנת הגמ' וכדלהלן:

ו על פחות מכשיעור מברך שמכיון שברכת נפשות אינה חשובה אפיל ר"יכתבו בשם  )ד"ה בצר(תוספות 

ברך נפשות כיון שיורד מהאם רק בברכת על המחיה אם אוכל פחות מכשיעור יש לברר בדעתו ]אותה 

. [מכשיעור יברך ג"כ נפשות דרגה, או גם אם אוכל מאכל שברכתו האחרונה היא נפשות, כשיאכל פחות

ו שברכת על הגפן צריכה שיעור אולם תוספות דחו דבריו, שהרי ברכת נפשות נתקנה כנגד על הגפן, וכמ

 צריכה שיעור. כך ברכת נפשות

ין דבר שהוא בריה לאינו בריה. בסתם שכל היכא שאין כזית א"צ ברכה לבסוף, ולא חילק  )כז:( רי"ףה אך

 שבפחות מכזית א"צ לברך אחריו כלום. )ג, יב( רמב"םוכ"כ ה

  כלל. מברך אינו ולאחריו אוכלים.... משאר בין מפת בין מכזית פחות : האוכלשו"עכתב ה

 דכל הוא, משקה מרינןא ולא מצטרף ירק ג"שע ציר אמרו )יומא פ:(שבגמ'  )סק"א(מגן אברהם כתב ה

 של ברוטב ע"הוסיף דצו ביין. או במשקה השרויה בפת ה"וה האוכל חשוב לאוכל. למתק הבא משקה

 שהיו נ"א הירק, מן היוצא משקה (קכ. ד"ה ציר )חוליןאוכל. ולגבי ציר שע"ג ירק כתב רש"י  מקרי אם בשר

מצטרף.  אינו דרוטב מעמצטרף כיון שחשוב לאחד. ומש הוא דמשקה ג"ואע בציר, מאכלן מטבילים

)כלל נ  חיי אדםמה אךטרף. הבין בדעת המג"א שאם אכל הרוטב לבדו בלא טיבול אין מצ )סק"א( מ"בה

 פסק שרוטב )אות י( ורההלכה ברמשמע שהוא מפרש למג"א שאף בטבל ברוטב אין מצטרף. גם ב סט"ז(

 חרונה.אשעל המאכל נידון כמשקה לעניין זה ואינו מצטרף לשיעור כזית לברכה 

 יותר שהה אם מעט, לואכ וחזר מעט אכל שאם )שם(מגן אברהם באשר לשיעור זמן האכילה, כתב ה

 ילה גם לעניין ברכה.אכ מיקרי לא פ"בכא שהה ואם בהכי. דעתיה מיתבא דלא מצטרף אין פ"מכא

רכות הנהנין, שלעניין ברכות יום כיפור לב בין לחלק כנסת הגדולהכתב בשם ה רז()סימן ובעולת תמיד 

כתב לעניין  פרי מגדיםה. המצטרף. אך המג"א כתב שכל האיסורים שווים בז פ"מכא יותר אפילו שהה

שבע, חייב לברך ברכת  פת ששיעור ברכה אחרונה הוא כדי שביעה, שאפילו אכל מעט מעט ולבסוף

 המזון. 

 מאכלים שונים לברכה אחרונה צירוף 

' מז זית חצי אכל לכזית, אפילו מצטרפים האוכלים שכל כנסת הגדולהבשם ה )סק"א( כתב המגן אברהם

ר, משום שיש אומרים שבאוכל פירות משבעת המינים פחות "בנ אחריהם מברך אחר זית וחצי מינים

נפשות אף על אכילה הפחותה מכזית. מכזית חייב לברך ברכה אחרונה, ויש אומרים שמברכים ברכת 

 אין והשותה האוכל אבל לרביעית, מצטרפין המשקין וכל אחר. ודבר פת ה"וה וסו"ס אכל שיעור כזית.

, והוסיף האול"צ שאע"פ )א, יט( אור לציוןו )אות ג( כה"ח, )מסעי, ה( בא"ח, )סק"א(מ"ב וכ"כ ה מצטרפין.

לוש, זהו דוקא באופן שהתחייב בברכת מעין שלוש ובא שברכת בורא נפשות אינה פוטרת ברכת מעין ש



 474 ________________________ יעור האכילה לברכה ראשונה ואחרונה ודין טעימהש -סימן ר"י 
 

לפטור את עצמו בברכת בורא נפשות, אבל כאן שמעולם לא התחייב בברכת מעין שלוש, שייך לומר 

שמצטרף לעוד חצי זית משאר דברים לברך ברכת בורא נפשות, ואין זה משום שבורא נפשות פוטרת 

 מעין שלוש.

תבו שיש לומר כאן סב"ל ולא ועוד, כ )ח"ב פ"א אות לא( ברכת ה', , יב()א אומר יביע, )סק"ב( חס"לה אך

ם שהס"ס שעשה הכנה"ג אינו יברך ברכה אחרונה אם אכל שני מינים שאין ברכתם האחרונה שווה. משו

 "ס מדעה יחידאה ממש.סמוסכם, שהרי שתי הספקות הם דעת ר"י שהיא דעה יחידאה, ואין עושים 

רות שבעת המינים, וחצי זית הוסיף שהאוכל חצי זית מפי (. חזו"ע עמוד רסבקכג )ח"ב עמ' הליכות עולםב

ב וחצי זית משאר דברים, אינו משאר פירות, אינו מברך ברכה אחרונה כלל. וה"ה אם אכל חצי זית פה"

פסק שהאוכל  )ח"ב פ"א אות לג( ברכת ה'ב אמנםמברך ברכה אחרונה כלל, ואינו רשאי לברך ברכת נפשות. 

כילתו ברכת על העץ ועל אי זית מפירות שבעת המינים וחצי זית משאר פירות העץ, מברך לאחר חצ

לאחר אכילתו על המחיה. וטעמו  פרי העץ. וה"ה לאוכל חצי זית פה"ב וחצי זית מתמרים או אורז, מברך

 ברכים אותה על מיניםמשכל שיש שייכות לברכה האחרונה על האוכל שאכל, גם אם לכתחילה אין 

יש לברך במקרה זה ברכת  והאול"צ לעיל מ"בלדעת ה אךבמציאות כזאת שפיר יכול לברך כך. אלו, 

 'נפשות'.

 אכל בריה הפחותה מכזית 

ור משום 'בריה', שאפילו לא איתא שר' יוחנן בריך אזית אע"פ שלא היה בו כשיע )פ"ו ה"א( ירושלמיב

שהירושלמי חולק  תוספותו הך לברך. והבינצרי רמון של אחת פרידה או ענב של אחת אכל אלא פרידה

 דהכא שלנו, הגמרא על חולק ואינ שהירושלמי מפרש יוסי ר"ה אולםעל הבבלי, וא"כ אין הלכה כמותו. 

, שיבות ה'בריה' היא כשהיא שלימה(ח)וכל שמלח את הזיתים והוסרו הגרעינים וא"כ לא היה כברייתו  מיירי

בירושלמי סבר שהיה שלם ולכן כשיעור מברך עליו תחילה וסוף. ואבל אם אכלו שלם אפילו לא היה בו 

יף שיתכן והבבלי והירושלמי והוס )סימן טז( רא"שתירצו שהיה 'בריה', אך באמת אינם חולקים. וכ"כ ה

בריה שלימה, ובבבלי הובא מאינם חולקים אלא שני מעשים הוו, בירושלמי הביאו לפניו שלם ונהנה 

 לא הוי בריה.לפניו בלא גרעין ולכן 

וונה הביאה הגמ' לדוג' את פירש שאפשר להעמיד את הירושלמי כבבלי, שבכ )לח: ד"ה אני( רבנו יונה

יש בו שיעור כזית, אבל אם  הזית שהוא דבר שאין דרך לאוכלו עם הגרעין ולכן מברכים עליו רק אם

ה אחרונה על בריה אפילו ברכ אכל מאכל שאוכלים אותו כמות שהוא כגון רימון, גם לדעת הבבלי יברך

 מקרה שמוציאים את הגלעין. פחות מכשיעור. היוצא לדעת רבנו יונה שהבבלי והירושלמי נחלקו רק ב

 בריה לבדה אם אין בה כזית. דמכיון שכמה ראשונים מסתפקים בדבר, יש ליזהר שלא לאכול ב"יוכתב ה

 שמברכין, רימון של או ענב של רגירג כגון, כברייתו שהוא דבר שעל לומר מסתפקים ויש :שו"עכתב ה

 ולא: הוסיף רמ"אוה. מכזית תפחו בריה לאכול שלא ליזהר נכון לכך כזית. בו שאין פי על אף לאחריו

  בריה. ימקר לא, ממנו הגרעין לקח אם אבל, שהוא כמות אכלו אם אלא בריה מקרי
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ערוך ין נחשב לבריה. וכ"כ הבשם תה"ד שאם נפל מעט מהפרי ע"י הבישול עדי )סק"ד(מגן אברהם כתב ה

לק מהפרי במהלך הבישול חסובר שגם אם נפל  )סק"ח(מ"ב ה אולםועוד.  )סק"כ(כה"ח , )ס"ד(השולחן 

ין זה אלא אליבא דהרא"ש, ולכן שהמג"א לא כתב ד )ס"ק כג(שוב אינו חשוב לבריה. והסביר בשער הציון 

 .)אות ד( ברורה הלכהוכ"כ ב "א שפסק דלא כהרא"ש יש להקל.לדעת הרמ

 

 מ"בשרביט אחד. וכ"פ הכתב שקטנית אחת חשובה לבריה אע"פ שגדלים הרבה ב )סק"ג( מגן אברהםה

, שלמי שהביא רק ענבים ורימוניםכתב לדייק מהירו )ברכות לח:( פני יהושעה אולם. )ס"ק יז( כה"חו )סק"ה(

סקים שחילק כך, מ"מ טעמא שדין זה נאמר רק על פירות משבעת המינים, ושהגם שלא מצא לאחד מהפו

 דמסתבר הוא. 

ין גרגר של רימון. וכן מוכח מד ולגבי פרי שהוסרה קליפתו, מדברי המג"א מוכח שעדיין שם בריה עליו,

, הדר פרי של כתב שפלח ה כח(תשוב)ח"ב פי"ד  לציון אורבמפורש. ובשו"ת  )סק"ה( ערוך השולחןוכ"כ ה

 גרעיני וכן. כבריה הםמ אחד כל חשובים, שבפומלה הגדולים הפלחים שבתוך הקטנים הפלחים ואף

)ח"ח סימן כה  אומר יביעכ בשו"ת וכ" בריה. חשובים (לבנים וגרעינים שחורים גרעינים) דלעת וגרעיני חמניות

שמסירים ממנו את קליפתו  כתב שפרי )ח"א סימן קא וקי( הר צביבשו"ת  אולם לגבי פירות הדר. אות ז(

כתב שפלח של  האיש פל"ז ס"ק יא( )אשרי גרי"ש אלישיבאינו חשיב לבריה. וכ"כ בספר שולחן הטהור. גם ה

 תפוז אינו חשוב לבריה.

 

כניסנו לפיו בשלמותו כדי יותו שלם, לא שאף שיש לברך על הפרי בהי )מטות ה, ד"ה אפילו( בא"חכתב ה

שאם  סק"ו() מ"בומבואר ב לא להיכנס לספק ברכות, אלא יכניס מקצתו ויאכלנו ואח"כ יאכל השאר.

ם חילקו מקודם לשתים אכתב דה"ה  )אות כא(נתרסקה קודם האכילה לא מקריה בריה. ובשער הציון 

 ואכלו.

 שיעור לברכה אחרונה על שתיית יין 

 זו חרונה, הרי ר"מ דרש ואכלתנסתפקו מה השיעור לברכה א ומא עט. ד"ה ולא. סוכה כו: ד"ה ולא()י תוספות

 שביעה דלשון אלמא ביצה,כ זו ואיזו שביעה בה שיש אכילה דריש יהודה' ור שתיה זו ושבעת אכילה

 דאכילה שביעה לחלק בין כביצה. ור"מ דדריש ושבעת לשתיה מצריך כביצה. אך כתבו דשמא יש הוי

 דרבנן.מ הוו שיעורי הני דכל מכביצה פחות הוי דשתיה דשביעה דשתיה, לשביעה

 רי"ףורא נפשות, וכ"כ הכתב שאם שתה פחות מרביעית אין מברכים אחריו אלא ב )סימן רמה( אגורה

 שזוהי הכוונה ב'לא כלום'. 

 שלא ליזהר טוב לכן כזית. לע אותה מברכין אם יין של אחרונה בברכה עוד מסתפקים : ויששו"עכתב ה

 . רביעית או, מכזית פחות אלא לשתות

חידש שלגבי יין שרף מכיון שא"א לשתות רביעית הלוג, אזלינן בתר שיעור השתיה אצל  )סק"א( ט"זה

רוב בני האדם בזה. לשיטתו בסתם משקים אין מברכים ברכה אחרונה על פחות מרביעית כיון שאינו 
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ן שגם על שיעור קטן מזה מייחסים חשיבות, יש לברך ג"כ ברכה אחרונה. שיעור חשוב, אבל בשרף כיו

 כתב בשם האחרונים, שחולקים על הט"ז בדין זה. פרי מגדיםה אולם

 רוב הכוס. שסגי במלא לוגמיו, או בפחות משיעור זה אם שתה )סק"ג( ט"זעוד כתב ה

 כביצה דעל א"די משום צהכבי דע ישתה לא רביעית לו ואין כזית שתה פסק שאם )סק"ה( מגן אברהםה

א"א לו לשתות עוד, יהרהר  שאם )סי' קצ אות יא( כה"ח. וכתב )ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה אחרונה. ברכה מברך

 הברכה בלבו.

 שיעור צירוף השתיה לענין ברכה אחרונה 

 :)ד, ד(שנינו בתוספתא 

 רביעית שתיית כדי אחרונה שתייה סוף עד ראשונה שתייה מתחילת יש אם ושתה וחזר "שתה

 מצטרפין" אין לאו ואם מצטרפין

כתב ששיעור צירוף  תרומות שם()ראב"ד ה אךששיעורו ברביעית.  )שב"ע ב, ד. תרומות י, ג( רמב"םוכ"פ ה

 )יומא ג. ד"ה ולענין( ר"ןן הוקשה ל, ולכ)יג.(שתיה הוא כדי אכילת פרס כמו צירוף אכילה, וכמ"ש בכריתות 

שהרמב"ם פסק לההיא  כתב דכיון מ"מ' בכריתות? ונשאר בצ"ע. אך המדוע פסק הרמב"ם דלא כגמ

י לשאר איסורים, כדי לא דכריתות לעניין הל' טומאה, נראה שסובר שעשו חיזוק לטומאה, ולא דמ

 שהאריך בעניין. )סוף אות ח( גר"י קאפחלדחות דברי התוספתא. וכ"ד ה

שהיות תגיע לכדי שתיית הלוגמיו כולל  ובשיעור שתיית רביעית התקשו המפרשים כיצד שתיית מלא

שכדי שתיית  ח"ה סי' א'תקנד() רדב"זועוד. לכן ביאר ה לח"מרביעית שהיא אך מעט יותר ממנה, ראה 

הרגילה לשתותה בנחת.  רביעית אינה משך הזמן שלוקח לאדם לגמוע רביעית בבת אחת, אלא הדרך

 בדבריו.שניות, עיין  40-העריך זאת בכ )אות ח( גר"י קאפחוה

 כדי אחרונה שתיה סוף דע ראשונה שתיה מתחלת יש אם, ושתה וחזר מעט : שתה)תריב, י( שו"עכתב ה

 כדי השתיות צירוף ששיעור אומרים ויש. מצטרפין אין, לאו ואם לכשיעור. מצטרפין, רביעית שתיית

ע שדעתו כדעה הראשונה. שמלשון מרן משמ )שם ס"ק לא( מ"בכתב ה. אכילות צירוף כמו, פרס אכילת

כתבו  פר"חוה גר"אה אךועוד.  ()מסעי, ה עולם הליכות, )מסעי, ז( בא"ח, )כלל נ דין יד( חיי אדםוכ"כ ה

 שהעיקר כדעה השנייה. 

ונה מאיסורים, דשאני ברכה סובר שאין ללמוד ברכה אחר )סי' רד בהגה"ט אות ג(כנסת הגדולה ובאמת שה

ה, אע"פ ששהה באכילתו או אחרונה שהיא על הנאת מעיו, וכיון שנכנס במעיו כשיעור אוכל או משק

 מאירות פניםחרונה. וכ"פ בשו"ת בשתייתו יותר מכדי צירוף לענין חיובו באיסורים, חייב לברך ברכה א

 ים אינם סוברים כן.. אולם רוב ככל האחרונ)ב, כז(

ששיעור שתיית רביעית אינו כדרך שתיית  )מאכ"א יד, ט. ובתשובה ללשונות הרמב"ם סימן קמה( רדב"זכתב ה

שמשערים לפי רוב בני אדם  )אות יא( שער הציוןהסובאים והזוללים אלא כדרך ששותים בנחת. וכ"כ ב

 ברכת ה'וכ"פ ב .)אות ט( כה"חוכ"ד  שאין שותים בבת אחת כי אם בשתי פעמים שהיא מידת דרך ארץ.

ולא שהה בשתייתו יותר משיעור זמן ששוהים רוב בני  מ"ל( 87)שאם שתה רביעית הלוג  )ח"ב פ"א אות יג(
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)חזו"ע עמוד  גרע"ימדברי ה אולם, מברך לאחר שתייתו ברכה אחרונה. אדם בשתיית רביעית משקה בנחת

מחמת שאיננו יודעים כמה  )ח"ב פי"ד סי"ז( לציון אורהמשמע שצריך לשתות בבת אחת דווקא, וכ"כ  רס(

)אך נראה שחלוקים האם העיקר היא השתיה בבת אחת או שלא יפסיק, נ"מ לשותה בקשית  אפשר לשהות בין השתיות

 .בלא הפסקה, בהליכו"ע מסעי, ה פסק שלא יברך, ודעת האול"צ שיברך(

 ברכה אחרונה על שתיית משקה חם 

ה חמים, מרק חם או אפילו תדרך לשתות ממנו רביעית בבת אחת, כגון קפה או  הנה לגבי משקה שאין

ך היא דרך שתייתו ולכן יברך משקה קר מאוד. נחלקו הפוסקים האם אזלינן בתר שתיית המשקה הזה, וכ

 לאחריו ברכה אחרונה. או שמא שיעור אחד לכל המשקים.

ה קמעה משערים בזמן שתיית הנאתו לשתותו קמעפסק שהואיל ודרך  )כלל א סימן יז( ורדים גינתבשו"ת 

שמנהג  )ח"י סימן מב אות יג( לויה שבטועוד. וכ"כ בשו"ת  )סק"א( גיבורים מגןרביעית ממנו. וכ"כ בספר 

תם בהרבה זמן. ובשו"ת אבני רבותינו היה לברך בורא נפשות על שתיית קפה ותה, ואפילו אם שתו או

שש"כ פנ"ד הע' צו. הליכות שלמה פסח ) גרש"ז אוירבך. וכן נהג האלישיב גרי"שכתב שכן נוהג ה )א, מא(ישפה 

 לת פרס.לברך ברכה אחרונה על משקה חם ששתה בתוך כדי שיעור אכי (28פט"ז הע' 

בבלי אין מברכים ברכה אחרונה שעל כותח ה )מד.(הוכיח מהגמ' ביומא  )מים חיים סימן א( פרי חדש, המנגד

היא דרך אכילתו. וכ"ד  עט וליכא כזית בכדי אכילת פרס, ואע"פ שכךכיון שהדרך לאוכלו מעט מ

)ח"ה סימן יח אות  אומר יביע, מסעי, ט() בא"ח, )כלל נ דין טו( אדם חיי, )תוספת יוה"כ יומא פ:( מהר"ם בן חביבה

 ועוד. )ח"ב פ"א אות יד( ברכת ה', (. חזו"ע עמ' רסד

 כדי מעט שיצטנן רביעית שיעור כדי מניחין שתייתן שלבסוף נוהגים מעשה כתב שאנשי )סק"א( מ"בה

 ובפרט ע."דכו אליבא לצאת כדי כן לעשות וטוב אחרונה ברכה ולברך הפסק בלא רביעית לשתות שיוכל

 נכון בודאי בשתיה גם ירוףצ לענין פרס אכילת כדי הוא דהשיעור שניה כדעה דפסק ל"הנ א"הגר לדעת

 כן. ע"כ.  לעשות

ט, גם אם שותהו בלגימה אך לכאורה אין הדברים פשוטים, דמכיון שדרך משקה זה לשתותו מעט מע

, וכ"פ בתי כהונהבשם ה ו( )סימן רד אותאחת בטלה דעתו אצל כל אדם כההיא דכותח! וכ"כ בברכ"י 

 ברכת ה', ות ו()שם א אומר יביע, מ( )סימן רד אות כה"ח. עפ"ד כתבו ה)ח"ב פי"ד תשובה כז( לציון אורבשו"ת 

אך תה הדרך לשתותו צונן לפעמים. ) צונן לא לשתות בבת אחת ממשקה קפהועוד שנכון לחוש לשיטתם ו )שם(

כיון שהרבה בני אדם שותים  . והוסיף בברכת ה' שאם המשקה עדיין פושרוהאול"צ סובר שגם בתה לא יברך(

 חרונה. אותם כך, אין לומר בזה בטלה דעתם ולכן חייבים לברך ברכה א

 'ברכה אחרונה על גלידה, ג'לי, גבינה וכד 

ברכת המוציא. וכן בענייננו בישנו דיון לגבי גלידה האם היא נחשבת למשקה או לא, נ"מ האם נפטרת 

 בת אחת.בהאם נחשבת למשקה ואינה טעונה ברכה לאחריה משום שלא שתה/אכל אותה 

 חסדא רב אמר מזונות, מיני בורא אמר ושמואל בדברו נהיה שהכל אמר רב "שתיתא )לח.(איתא בברכות 

 לאכילה לה". ופרש"י: עבה עבדי קא לרפואה רכה לה, עבדי לאכילה עבה ברכה, הא בעבה הא פליגי ולא
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קיימא. דהיינו אוכלים אותה ממש. תלוי איך הדבר נראה, המצב העכשוי, ומרן השו"ע  ובמילתא - עבידא

 .)ג, ג(מהרמב"ם  "שראוי ללועסו", ומקורו )רח, ו(כתב 

ם משקה אלא שם אוכל, שמדבריהם עולה שמבינים שכשהמאכל עב עד שאינו ראוי לשתיה אין עליו 

"כ שאינו ראוי ללועסו בשיניים כולכן הקמח עיקר ומברכים עליו מזונות. ולמדנו שגם אוכל שאינו עבה 

 גר"אשקה. וכן ביאר המלאלא ללועטו בלבד, נחשב אוכל ולא משקה, ודוקא אם ראוי לשתיה חשוב 

 כה"ח. וב)ס"ק כב( מ"ב. וכ"כ השלאו דווקא ללועסו אלא כל שהוא אינו ראוי לשתיה חשוב עדיין כמאכל

רוב כתבי היד ובכמה דפוסים. בכתב שהגירסא היא 'ללועטו', ובמהדורת פרנקל כתבו שכן הוא  )אות לו(

הוא רך, חשוב לאכילה כל עוד שגם אם אין צריך ללועסו בשיניו מפני ש )אות יא( ערוך השולחןוכ"כ ה

עיטה בפה וא"א לשתותו ישר אינו מוגדר כשתיה. מכל דברי האחרונים הנ"ל מוכח שכל מאכל שצריך ל

 . )ח"ב פ"א אות טז( ברכת ה'נחשב אוכל. וכ"פ ב

פוא חשוב לאוכל אע"פ שאם מאכל קשגם  )טומאת אוכלין ט, ב(מדברי הרמב"ם  )שם( ברכת ה'עוד הוכיח ב

שהאוכל שלג או  )סעיף ט(חן ערוך השולישאר זמן מועט בחוץ יפשר ויהיה צלול וראוי לשתיה. וכ"כ ה

 רמב"ם, כתב המנגד. ב, קי() יצחק מנחתברד שיעורו בכזית ונידון כמאכל ולא כמשקה. וכ"פ בשו"ת 

כתב ששלג  (52)שם הע' ברכת ה' נו נחשב אוכל. ובששלג אע"פ שחשב עליו לאוכל אי )טומאת אוכלין א, כב(

ל בטלה דעתו. אבל מרק שקרש לא נחשב אוכל משום שאין אוכלין אותו בעודו שלג, והחושב עליו לאוכ

קרוש. אך סברא זו קשה לענ"ד,  ונעשה רוטב ראוי לאכילה גם בעודו קרוש, לפיכך שם אוכל עליו בעודו

)אות  הלכה ברורהל אדם. בכפוא, והאוכלו כך בטלה דעתו אצל שגם מרק אינו ראוי לאכילה כשהוא ק

עשים כמים, אין מברכים פסק שעל מאכלים שלאחר ששוהים זמן מסויים מחוץ להקפאה נמסים ונ יד(

 ברכה אחרונה כלל משום סב"ל.

, יםביצ מקצפת הנעשית גלידה וכן, חלב בה שיש חילק בין גלידה )ח"ב פרק יב אות יב( אור לציוןבשו"ת 

 )פ"ט ם"למד כן מדברי הרמבו .שדינה כמשקה חלביים לא מנוזלים שנעשתה גלידה לבין שדינה כאוכל.

כגלידה. גם  מפשיר שאינו יוןכ, כאוכל שדינו (לי'ג) קרוש לנוזל . והוסיף שה"הה"א( אוכלין טומאת מהל'

ון שדינה כמשקה הואיל ואינו כתב שאין מברכים על גלידה ברכה אחרונה כי )ה, יח( יביע אומרבשו"ת 

ועס אלא רק מוצץ או ממיס שכל שאינו ל )שעורי ברכות מא: עמ' תנג(גרי"ש אלישיב לועס אותה. וכ"ד ה

נה כאוכל לעניין זה, ומברכים שגלידה די )שם( ברכת ה'דעת ה אולםבפה כגלידה וסוכריה, נחשב כשתיה. 

שתותה בלי שום פעולה בפה. רכה אחרונה אם אכל אותה תוך שיעור אכילת פרס. מכיון שא"א לעליה ב

לבן וגלידה הנאכלים בכף, וששמנת ויוגורט  (15)הליכות שלמה תשרי פ"ה הע'  גרש"ז אוירבךוכן הורה ה

 דינם כמאכל ושיעורם בכזית, והדבר תלוי באופן אכילתם.

 סעיף ב':

 מטעמת 

 )יד.(שנינו בברכות 

 קביל ושתיה אכילה? שיטעום מהו בתענית השרוי: אמי מרבי אמי רבי דבי תנא אשיאן מיניה "בעי

 תניא. כלום בכך ואין טועם: ליה אמר? איכא והא - עליה קביל הנאה דילמא או, ליכא והא - עליה
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 אמי רבי? כמה עד. כלום בכך ואין טועם בתענית והשרוי, ברכה טעונה אינה מטעמת: הכי נמי

 רביעתא" שיעור עד טעמי אסי ורבי

צמו תענית אינו אוסר עליו מהגמ' עולה שטעימה אינה מוגדרת כאכילה ושתיה ולכן אדם שמקבל על ע

טעום את המאכל. אך לכאורה אלא אכילה ושתיה, אבל הנאה מהמאכל אינו אוסר עליו ולכן מותר לו ל

אדם שיטעום כלום קודם לשאסור  )לה.(קי"ל לא מובן מה הדימוי בין תענית לברכות, הרי בברכות 

בגמ' שישנה הנאה, ומדוע  שיברך. וכן אסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה. ובטעימה בעלמא מפורש

שיל שאם יש בה הנאה הותרה ללא ברכה?! אולם ניתן להסביר ש'מטעמת' היא טעימה לצורך התב

 ף אם טועם לצורך התבשיל.אר כלל לבלוע אסורה ואם אין בה הנאה מותרת אף בבליעה. ובתענית אסו

. נחלקו הראשונים מהי הברייתא אומרת שמטעמת אינה טעונה ברכה, ומותר לשרוי בתענית לטעום

מטרת הטעימה מה : א. נקודות כמההמטעמת שאינה טעונה ברכה ומותרת בתענית, ומחלוקתם היא ב

ם טועם ופולט או טועם ובולע. ג. א - מהי 'טעימה'אם טועם לצורך התבשיל או להנאת עצמו. ב. ה -

 .חות מרביעית או יותר מרביעיתפ -שיעור הטעימה 

 .תבשיל טעימת - מטעמת .יןתבל או מלח צריך אם לדעת התבשיל את - שיטעום פירש: מהו רש"י

 רוי בתענית.לדעתו טעימה כזאת אינה מוגדרת כאכילה ולכן פטורה מברכה ומותרת לש

 הטעימה מן הנאה חשיב דלא ופולט שחוזר ח"ר פירש - כלום בכך ואין כתבו: טועם )ד"ה טועם( תוספות

ע"כ. אך קשה,  .נהנה אינוש ברכה צריך אינו הפולט הכי ומשום תעניות, בשאר אפילו לא בולע אבל

ותב שאינה חשובה להנאה! שבגמ' מפורש שבטעימה ישנה הנאה אך היא אינה אסורה בתענית, ור"ח כ

ה הוא לא בולע את האוכל, ומה ן לפירוש ר"ח, מה כוונת הגמ' 'עד רביעית' הרי בכל מקרעוד יש להבי

א נ"מ רק לעניין תענית, אבל כתב בדעת ר"ח ששיעור רביעית הו ב"יבכך שטעם בפיו יותר מרביעית? ה

ך, אפילו על כל שוהא צריך לבר לעניין ברכה אין חילוק בין יותר מרביעית לפחות מרביעית, שאם בולע

 ואם פולט אפילו ביותר מרביעית א"צ לברך.

עניין תענית חשובה כהנאה. כתב שטעימה יותר מרביעית אסורה בתענית מכיון של )פ"ב סימן ו( רא"שה

מעיו". מדברי הרא"ש עולה  בתוך נהנה שאינו כיון צריך לא דברכה נראה אבל לעניין ברכות "ומיהו

יש בה שייכות אכילה, ממנו, אלא אנו מצריכים הנאה ששכדי לברך על מאכל לא די בכך שנהנה 

ובן מדוע ר"ח פירש את מוכשפולט את המאכל אינו חשוב כלל כהנאה השייכת לאכילה. לפי דבריו 

 א"צ לברך על הנאה זו. פשט הגמ' שמדובר במצב שפולט את המאכל. וזאת משום שבכך מיושב מדוע

ובהלכות תעניות  .רביעית" דע לאחריה ולא לפניה לא כהבר צריכה אינה כתב "ומטעמת )א, יד(רמב"ם ה

ופולט".  טועם אלא יבלע אשל והוא רביעית בכדי ואפילו התבשיל את לטעום לו כתב "ומותר )א, יד(

ל רביעית אינו טעון ברכה. ביאר בדעת הרמב"ם שלעניין ברכה גם אם בולע כל עוד אינו אוכ כס"מה

פירש  רא"ה. גם הנו מנוחרבמטעמת כוונת אכילה יש לה. וכ"כ וכשאוכל יותר מרביעית אע"פ שהיא 

 כרמב"ם.
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 אולםא גבי השרוי בתענית. שיזהר לא לבלוע אינו אל שכתב שמה )תענית ד.( רי"ףהב"י דקדק מלשון ה

להבין כך, ואם משום שלא כתב  חולק על הבנה זו ברי"ף וכותב שאין הכרע כלל )אות כז( דברי חמודותה

 תענית אתמר. הלכה זו בברכות אלא בתענית, אין זו הוכחה כיון שעיקר מילתא לענין

אא"כ אכל כשיעור רביעית,  שמטעמת אינה טעונה ברכה כתב (ד נתיב א דרך הברכות שער) מועד אהל בספר

עליו וכתב שאין  חלק ב"יה אך לברך גם אם אינו בולע כלום כיון שהחיך טועם.וכשאוכל רביעית צריך 

 . רא"שמברכים על הנאת החיך אלא על הנאת מעיים, וכ"כ ה

תן כשעבר על דברי אביו שלא מובא שהעם פדו את יונ )שמואל א רמז קיח. עה"פ ויפדו העם( שמעוני ילקוטב

 מיטעם והלא אכל וכי אמר לקיש ם מהדבש וז"ל: "רישלאכול כלום, בכך שאמרו לשאול שיונתן רק טע

 משום ולא שתיה שוםמ ולא אכילה משום לא בה אין המטעמת עוירא בן חסדא רב אמר כן לא טעם

 זית רענןת". ופירש שם המ ולא יונתן את העם ויפדו טעמא אמרו ברכה טעונה ואינה תענית הפסקת

יון שאינו נקרא אכילה. כדמשמע מהילקו"ש שאפילו בולע את המאכל ע"מ לטעום מותר  )לבעל המג"א(

  טעימה. מקרי יסור,א משום ונמנע ביאר דכיון שנפשו חשקה לאכול יותר )סק"ו( מגן אברהםוה

"ש מוכח שטעימה זו היא . מטרת הטעימה: לדעת רש"י טועם לצורך התבשיל. אך מהילקוא: לסיכום

לט וגם שטועם ובולע. אך לשיטת . מהי 'טעימה': לפירוש רש"י ניתן לפרש גם שטועם ופובלצורך עצמו. 

ה להנאה המחייבת בברכה. וכ"ד הילקו"ש חייבים להסביר שאינו בולע, אחרת זוהי אכילה רגילה שתכלית

מה: לרמב"ם והרא"ה כשטועם . שיעור הטעיגהר"ח. לרא"ה והרמב"ם אפילו כשבולע אינו טעון ברכה. 

לטעום  בתענית אסור -לרא"ש  ביעית חייב בברכה בכל אופן אפילו שהוא לצורך התבשיל ואינו בולע.ר

. על מה נתקנה הברכה: דרכה. רביעית אע"פ שפולט, ולעניין ברכה הטועם רביעית ופולט אינו טעון ב

יש לברך, גם על הנאת החיך שמהרא"ש עולה שהברכה היא על הנאת המעיים, וכ"כ הב"י. ומרש"י משמע 

 וכ"כ האוהל מועד.

 הוא אם ואפילו, רביעית דע לברך]מ"ב יד: היינו אסור[  צריך אינו התבשיל את : הטועםשו"עכתב ה

 הרבה על אפילו ואז ופולט זרכשחו אלא הטועם את פטרו ולא, ברכה טעון בולעו הוא שאם א"וי בולעו.

 .להקל ברכות וספק: רמ"א. ברכה צריך אינו

ה. והסביר המחצית השקל דמשמע מרש"י שאם טועם לאחר הבישול טעון ברכ )סק"א( אברהםמגן כתב ה

 אךוא, וזה מקרי יותר אכילה. שכבר אינו יכול לתקן, ואין כוונתו כי אם לידע אם הוא טוב כמות שה

המאכל אחר הבישול רק ממצדדים שגם אם אוכל קצת  )הביאם המ"ב ס"ק יג( פרי מגדיםוה אליה רבהה

 .)אות יז( ברורה הלכהאם הוא טוב, חשוב כטעימה כשאין כוונתו לשם אכילה. וכ"כ ב לידע

ברכה. לדעתו אין ספק  לא מצאנו שום פוסק שהתיר בפירוש לבלוע ללאש (סק"י) מגן אברהםהדעת 

לה טוב ליזהר הרוצה לבלוע אך הוא מוסיף ש"לכתחי, פוסק כרמ"א )ס"ק יט( "במשבולע חייב ברכה. ה

)אות  הלכה ברורהבו עמוד רעד() עובדיה חזוןב ". וכ"כליהנות ממנו בתורת אכילה ויברך עליושיתכוין 

 .טו(

 עד רק הוא טוב, שיעורו אהו אם לידע אוכל דבר איזה בשם האחרונים שאם טועם )ס"ק יד( מ"בכתב ה

 .כזית
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 ברכה על מסטיק 

הנאת החיך יש נפקא מינה  או עללמחלוקת הראשונים והאחרונים אם חיוב ברכה הוא על הנאת מעיים 

. אין מברכים על לעיסת מסטיקשפוסק  (כ אות נד מןח"ח או"ח סי) עבדי ישכילבשו"ת  .לגבי ברכה על מסטיק

 שום המסטיק מן מגיע שלא דיעי מכיון שאין ההנאה מגיעה לגרונו ואינו אלא מתיקות בעלמא. שהחוש

. שו"ת )ח"ב פ"א אות יב רכת ה'בוכ"פ ב. מברך שאינו בעלמא כטועם והוי. לפה לחוד טעם רק. לחיך דבר

מברך אע"פ שישנה הנאת  מכיון שגם כשלועס אוכל ופולטו לאחר מכן אינו (תפילה למשה ח"ו סימן כו

)א, כו.  למדני אורחותיךשו"ת הטעם, והסיבה היא מכיון שאין הנאת מעים אלא הנאת החיך בלבד. גם ב

  שאין לברך על מסטיק. פסק ב, יד(

דכיון שיש בזה גם הנאת גרונו וגם הנאת מעיו חייב בברכה. ומכיון פוסק,  )ז, לג( אומר יביעבשו"ת  אך

שיש בזה הנאת אכילה מסויימת חייב לברך. ואין לחלק בין הנאת הפה להנאת החיך, שכל שמרגיש 

פסק  )ח"ב פי"ד תשובה ח( לציון אורמתיקות בפיו גם החיך נהנה וחייב לברך על הנאה זו. גם בשו"ת 

 עליהם שמברך, מתוקים קנים כמוצץ הוי, מוצצו והוא סוכר בו שיש , שכיוןשמברכים על מסטיק שהכל

 עשוי שאינו מכיון, עיקר כל לעיסה גומי על מברכין שאין לומר שרצה כמי ודלא. בדברו נהיה שהכל

גם  .בדברו נהיה שהכל שברכתו סוכר לקנה יותר ודמי, טעמו כשנגמר אותו זורקים שהרי, לאכילה

 אגרותכתב שהלועס גומי חייב בברכה ללא שום פקפוק. וכ"פ בשו"ת  )סימן רב אות לד( פסקי תשובותב

.)ב, נז( משה
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 מא.( -)מ: שנינו בברכות 

 על מברך: אומרים וחכמים; מברך אהו עליו - שבעה מין ביניהן יש אם: אומר יהודה "משנה: רבי

 שבעה מין: סבר יהודה דרבי, שוות בשברכותיהן מחלוקת: עולא שירצה. גמרא: אמר מהן איזה

 וחוזר זה על ךמבר הכל דברי - שוות ברכותיהן בשאין אבל. עדיף חביב מין: סברי ורבנן, עדיף

 דרבי, שוות שברכותיהןב מחלוקת אמר חד; נפחא יצחק ורבי אמי רבי בה פליגי .זה על ומברך

 דברי - שוות ברכותיהן יןבשא אבל, עדיף חביב מין: סברי ורבנן, עדיף שבעה מין: סבר יהודה

 מחלוקת" נמי שוות ברכותיהן בשאין אף: אמר וחד; זה על ומברך וחוזר זה על מברך הכל

ך על המין משבעת מינים מבר נחלקו התנאים בדיני קדימה בברכות, לדעת ר' יהודה אם יש לפניו כמה

ת על המין החשוב. ולדעת המינים, שמתוך שנשתבחה בהם א"י יש בהם חשיבות, והברכה צריכה להיו

יש לציין ]ך הרגשת השבח רבנן מברך על המין שחביב עליו. מכיון שאז האדם משבח את הקב"ה מתו

 .[שמדברי הרשב"א ד"ה 'אלא למאן' עולה, שגם חביב הוא חשוב

 שתיהן את לפטור ובא, העץ פרי ראבו דתרוייהו, ותפוחים זיתים כגון - שוות בשברכותיהן: רש"יופ

הבין בדבריו  רא"שה .משמע ליוע החביב את - דמתניתין שירצה' 'איזהו - עדיף חביב .אחת בברכה

אחד שהוא ה'חביב' שעליו  שלדעת חכמים כל הברכות נבללות ואין בהם סדר קדימה, חוץ מקריטריון

 .רי"ףוה שמעיה רבנובתחילה. וכ"ד  מברך

)ד"ה כריע להלכה. רבנו יונה הביא את השיטות אך אינו מ רי"ףהראשונים נחלקו כמי לפסוק להלכה. ה

מם מכך שבהמשך הגמ' מובא . טע)סימן כה( רא"ששהלכה כר' יהודה, וכ"פ ה גאוניםהביא בשם ה ולענין(

 רמב"םה אךנים אחרים. המינים שקודמים למישכל המוקדם בפסוק מוקדם בברכה, וא"כ כ"ש שבעת 

 .פסקו כרבנן, כיון שיחיד ורבים הלכה כרבים )ד"ה דברי( רא"הוה )ח, יג(

ף כשברכותיהן שונות. דעת אנחלקו האמוראים האם התנאים נחלקו רק באופן שברכת המינים שווה או 

קת בין התנאים. ואמורא מחלועולא שרק כשברכת כל המינים שווה נחלקו, אבל כשברכתן שונה אין 

 אחר סובר שהתנאים נחלקו גם כשברכת המינים שונה.

איזה מהמינים מברך קודם.  לדעת עולא התנאים לא נחלקו במקרה שברכותיהן שונות, אך לא ביאר על

)כח:  רבנו יונהו )ד"ה אבל( תוספותכתב שבמקרה כזה יקדים לברך על איזה מהם שירצה. וכ"פ ה רי"ףה

זה אין דין קדימה בברכות כמדברי עולא אפשר להבין שבמקרה  )סימן כה(רא"ש לדעת ה אולם. (ד"ה אבל

 ואינו צריך לברך על החביב תחילה.
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ן שוות חלים דיני קדימה, את שיטת ר' יהודה שדווקא בשברכותיה )ד"ה אמר( רשב"איש להסביר ע"פ ה

רת את כל המינים השוות כה אחת פוטאבל כשאין ברכותיהן שוות לא קפיד. שכשברכותיהן שוות ובר

 ת הפחות ממנו. אבל כשאיןאלו בברכה, אנו רוצים שהאדם יברך על המין החשוב ביותר והוא יפטור 

 בלחוד הברכות, כיון "דהקדמה שאין האחד פוטר את חברו אלא יש כאן דיני קדימה בין שוות ברכותיהם

חביב יברך על מין שבעה קודם  שאם אין לו מין ב"חהיא" מברך על החביב עליו. וכתב ה זוטרתי מילתא

 גם כשאין ברכותיהן שוות.

' ז מין מקדים, שבעה ממין הםביני ויש שוות ברכותיהם אם, הרבה פירות מיני לפניו : היושו"עכתב ה

 ברכותיהם אין ואם החביב. מקדים, שבעה ממין ביניהם אין ואם האחר. המין כמו חביב שאינו י"אעפ

 אומרים ויש חביב. אינו ואפילו יםיקד שירצה מהם איזה, וזית צנון כגון שבעה ממין בהן יש אפילו, שוות

 במין חפץ עתה אם אפילו, ועלי חביב להיות שרגיל המין חביב ונקרא החביב. להקדים צריך בזה שגם

 בהם שיש בין שוות שאינם יןב שוות שברכותיהם בין, יותר לו חביב אחד מין היה אם ם"ולהרמב. השני

 יש אם, מבזה יותר בזה רוצה ינוא ואם שעה. באותה אז לו החביב מקדים', ז ממין בהם שאין בין' ז ממין

 .תחלה מברך עליו, המינים משבעת ביניהם

ש דעות לכאן ולכאן, מכיון פסק שמה שירצה להקדים יכול להקדים, שהרי בכל מציאות י )סק"א( ט"זה

"ג דבעלמא קי"ל סתם וי"א , דאע)משב"ז א( פרי מגדיםשאין בכל זה הכרע כמי ההלכה. וביאר דבריו ה

 אךדעה שהובאה בי"א. כהלכה כסתם, שמא כאן כשהביא השו"ע את דעת הרמב"ם בשמו, אינו חשוב 

יא דעת רוב הפוסקים. כתב שמשמע מדברי השו"ע שהעיקר כדעה הראשונה שה "ק יג וסק"ט()ס מ"בה

 ועוד. )ח"ג פ"ט אות ח( ברכת ה', )סק"ז( כה"ח, )מטות, ב( בא"חוכ"כ ה

דים החביב, גם כשאין שהעיקר כדעת הי"א שסוברים שבכל מקרה צריך להק )סק"ט( מ"בעוד כתב ה

ים שתמיד חביב עדיף, וגם מכיון שהרבה פוסקים סובר )ד"ה ויש( באור הלכהברכותיהן שוות. וכ"כ ה

ות שיש מין שבעה שבדר"כ חלק מהסוברים שמין שבעה עדיף, דעתם שבכה"ג חביב עדיף. אלא שבמציא

ין שבעה כיון שיש בו לחלק חביב עליו, אף שעתה יש מין אחר שחביב עליו יותר, עדיף לברך על המ

הקדים בכל אופן ברכת ליש  )אות יד( כה"חו )מטות ג( בא"חלדעת ה אכןמהפוסקים תרתי למעליותא. 

אדמה, אפילו אם פרי העץ  מי שיש לפניו פרי עץ ופרי )חזו"ע עמוד רעה( גרע"יהעץ לאדמה. ולדעת ה

, וכה"ח כתב דמכיון שגם שו"ע()כדעה א' בחביב יותר או שהוא משבעת המינים, יקדים איזה מהם שירצה 

רויח שיוצא גם ידי השיטה עדיפות לקדימה מסויימת, עדיף להקדים את ברכת העץ ולהלדעה זו אין 

 השניה.

ם ומלפפון, המלפפון חביב יותר יש לעיין כיצד לנהוג במקרה שהיו לפניו שלושה מינים, ענבים אפרסקי

ודם לענבים מכיון שכשאין ק . והספק הוא, שלכאורה המלפפוןמהענבים, והאפרסק חביב יותר משניהם

אפרסק חביב יותר. אך גם ברכותיהם שוות החביב קודם. אך א"א לברך האדמה על המלפפון כיון שה

)קובץ מבית לוי גר"ש וואזנר העל האפרסק א"א לברך מכיון שברכתו העץ ומין שבעה של הענבים קודם. 

ברך על הענבים שהם ממין לשיקדים  זנרגר"ש וואהסתפק בזה. ודעת ה רעק"אציין ש חט"ו עמ' עה סק"ו(

 בעה קודם. ששבעה כיון שמין שבעה מכריע, וכ"ש אם נצרף את דעת הא"ר שתמיד מין 



 484 _____________________________________________ קדימה בברכות דיני -סימן רי"א 
 

 הגדרת פרי חביב 

מינים אלו מינים קבועים, החביב הוא המין שבדרך כלל האדם יותר אוהב, וכמו ששבעת  רא"שלדעת ה

ו אם כעת רוצה לאכול פרי יקדים לברך. ואפילכך לכל אדם צריך שיהיה דרגות בחביבות שעל פיהם 

ה שמברך על 'איזה מהם אחר קודם, אין זה משנה. ולכאורה דעה זו אינה מסתדרת עם לשון המשנ

דמשמע שחביב  כס"מ. ודייק ה"אי זה מהם שירצה להקדים מקדים" )ח, יג( רמב"ם, כתב המנגדשירצה'. 

 הוא המין שכעת הוא מעוניין בו.

ולאחר מכן  .השני" במין חפץ עתה אם אפילו, עליו חביב להיות שרגיל המין חביב נקרא: "ושו"עכתב ה

 בס"ב הביא את דעת הרמב"ם שחביב הוא המין שחפץ בו עתה יותר.

דעות ולהקדים איזה חביב כתב שמכיון שאין הכרע כמי לפסוק, יכול לסמוך על שתי ה )סק"א( ט"זה

 יו עתה יש לו ע"מ שיסמוך.עולה שהמקדים לברך על מה שחביב בעינ )ס"ק יא( מ"בשהוא רוצה. גם מה

 .)ח"ג פ"ט אות ח( ברכת ה'ב פסק שהולכים אחר החביב בעיניו בדרך כלל. וכ"כ )אות ה( הלכה ברורהב

 מעלות נוספות להקדמת ברכתן 

שלם ואחד וא שלם. ואם אחד השמקדים מין שבעה ואפילו הוא חצי פרי והשני  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 וד.וע )סק"ג( כה"ח )מטות, ה( בא"ח, )סק"ד(מ"ב חביב יקדים את השלם. וכ"כ ה

בל כשאין ברכותיהן שוות צ"ע אסייג, שכל האמור הוא דווקא כשברכותיהן שוות,  )אות ה( שער הציוןוב

יהן ממין שבעה כשאין ברכותוששלם עדיף מחביב  )אות כז( דרך החייםבכל הדינים האלו. והביא בשם ה

יש  )אות יד( כה"חו מטות ג() בא"חלדעת ה אכןשוות. אך המ"ב כתב שלא יודע מה הראיה לפסוק כך. 

 להקדים בכל אופן ברכת העץ לאדמה.

אינו ממין שבעה, יקדים לברך שכתב שאם יש לפניו מין שבעה, ופרי חדש  )עמ' רעה בהע'(חזון עובדיה ב

פסק שלא מצינו  ימן ד אות ב()ח"ו ס המאיר שרגאבשו"ת  אךעל הפרי החדש שמברך עליו גם שהחיינו. 

ו אם תמצא לומר שהוא חשוב בפוסקים שיש דין קדימה לפרי חדש על פרי שהוא משבעת המינים, ואפיל

 .()אות ג ברורה הלכהלחביב יותר הרי לדעת מרן מין שבעה עדיף. וכ"פ ב

 סעיף ג':

 הקדמת ברכת העץ להאדמה 

 )לט.(שנינו בברכות 

; עדיף חביב הלכך, דברוב נהיה שהכל ופרגיות שלקות: סבר דמברך; מיפלגי קא בהא לאו י"מא

 דהנהו! עדיף פירא הלכך, בדברו נהיה לשהכ - פרגיות, האדמה פרי בורא - שלקות: סבר ומלגלג

 קפרא בר נתן, ופרגיות יןודורמסק כרוב לפניו הביאו, קפרא דבר קמיה יתבי דהוו תלמידי תרי

 הפרגיות" על וברך קפץ, לברך מהן לאחד רשות

נים מה היחס בין הסוגיא מגמ' זו עולה שיש להקדים את ברכת העץ והאדמה לשהכל. ונחלקו הראשו

 .כאן לסוגיא שעסקנו בה בסעיפים הקודמים לגבי קדימת מין שבעה וחביב
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ה שטעמם מפני שמבינים משמיטים את סוגיית מעשה דבר קפרא. נרא )ח, יג( רמב"םוה )כח:( רי"ףה

נות מברך על המין החביב שהסוגיות חולקות, מפני שבסוגיא לעיל משמע שאם יש לפנינו ברכות שו

ה הכללית, מפני שכך השבח תחילה, ומהסוגיה כאן עולה שיש להקדים את הברכה היותר מבוררת לברכ

 לקב"ה יותר משובח ומעולה. 

סוברים שיש סתירה בין  מן כה()סי רא"שוה )ד"ה ובפירוש, עוד( יונה רבנו, )ד"ה אבל, חביב( תוספותם הג

רא, הם מיישבים את הסתירה הסוגיות, אך בשונה מהרי"ף והרמב"ם שהשמיטו את סוגיית מעשה דבר קפ

ברכת השני ת האחד שהכל וכך: בסוגיית מעשה דבר קפרא הגמ' עוסקת כשיש לפניו שני מינים שברכ

ץ וברכת השני האדמה, האדמה. אך הסוגיא לעיל עוסקת כשיש לפניו שני מינים שברכת האחד הע

ברכת העץ אינה חשובה  ולדעתם ברכת האדמה חשובה יותר מברכת שהכל ולכן צריך להקדימה, אבל

 .ים את החביב(מקד ולרבנו יונה )לרא"ש אין סדר קדימה במקרה כזה,יותר מברכת האדמה ולכן א"צ להקדימה 

לא נאמר שיש להקדים את  סובר שהסוגיות אינם סותרות, שהרי בסוגיא לעיל )ד"ה דברי הכל( רא"הה

אן הגמ' מפרשת כיצד יש לנהוג כהחביב, אלא הגמ' אומרת ש"מברך על זה וחוזר ומברך על זה". בסוגיא 

המבוררת יותר, כיון שהיא ה כאשר ישנם שני מינים שברכותיהם שונות, ומלמדת שיש להקדים את הברכ

 יותר חשובה.

 חשיבא אדמה מכיון "דלאה, שברכת העץ אינה קודמת לברכת רא"שנקודה נוספת שהזכנו לעיל בשם ה

 אינה ששהכל לפי הכלש על האדמה פרי שחשובה כמו האדמה פרי ברכת כנגד העץ פרי ברכת כך כל

ברכת האדמה, משום לסובר שברכת העץ קודמת  בה"ג אולםדבר".  כל שכוללת לפי כלל מבוררת

 ת העץ.שלדעתו גם בברכת האדמה יש אופן של ברכה כללית, שהרי פוטרת את ברכ

 חשובה שהיא קודמת ע"בפה, שהכל שברכתו ודבר ע"בפה שברכתו דבר לפניו : הביאושו"עכתב ה

 איזה, א"ובפה ע"בפה ניולפ הביאו ואם קודמת. א"בפה, ושהכל א"בפה וכן אחד דבר אלא פוטרת שאינה

 .קודם העץ פרי שבורא א"וי יקדים. שירצה מהם

עוד כתב . )ס"ק יד( מ"בה הביאושהעץ קודמת אפילו האדמה חביב לו יותר.  )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

כוסס חיטה, מקדים את פרי שלדעת הי"א אפילו מין האדמה הוא משבעת המינים כגון ה )סק"ד(המג"א 

 העץ. 

עה ראשונה. אבל אם שוים שאם חביב עליו יותר פרי האדמה יברך עליו תחילה כד )סק"ב( ט"זכתב ה

תמיד יברך על פרי  (, ידסק"ו) כה"חלדעת ו .)ס"ק יח( מ"בבחביבותם יברך על פרי העץ תחילה. וכ"פ ה

 העץ לפני האדמה.

ליו, אף שעתה פרי האדמה שאם יש לפניו פרי העץ שבדר"כ חביב ע )ס"א. ד"ה ויש( באור הלכהכתב ה

גם לשיטת חלק מהפוסקים וחביב עליו יותר, עדיף שיברך על פרי העץ שבכך יוצא גם לשיטת בה"ג 

 .)אות ד( הלכה ברורהשמקדימים את החביב עליו בדר"כ. וכ"כ ב

כתב שאפילו אם פרי האדמה שלם ופרי העץ אינו שלם יש להקדים לברך על פרי העץ.  )מטות, ה( בא"חה

באמת שדעת השו"ע שאין עדיפות על פרי העץ ולכן כשיש גם מעלת שלם, לכאורה יש לברך על  אך

 .)אות ד בהע'( הלכה ברורהפרי האדמה השלם. וכ"כ ב
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 סעיף ד':

 סדר קדימה בשבעת המינים 

  )מא.(שנינו בברכות 

 זית ארץ ורמון תאנהו וגפן ושעורה חטה ארץ: שנאמר, לברכה מוקדם זה בפסוק המוקדם "כל

 רב שקל, ורמוני תמרי לקמייהו אייתו, בסעודתא יתבי הוו המנונא ורב חסדא ודבש. רב שמן

 ואיתימא יוסף רב דאמר אלה מר ליה סבירא לא: חסדא רב ליה אמר. ברישא אתמרי בריך המנונא

 לארץ" חמישי וזה, לארץ שני הז: ליה אמר -? לברכה קודם זה בפסוק המוקדם כל: יצחק רבי

ר. אך הב"י העיר שלדעת שהסדר בשבעת המינים קודם אפילו אם המאוחר חביב עליו יות טורכתב ה

מין שבעה לשאר מינים,  גם בתוך שבעת המינים חביב עדיף. דכשם שחביב מבטל את קדימת רמב"םה

 כך טענת 'כל המוקדם בפסוק' מתבטלת מפני טענת 'חביב'.

, הענין סיקהפ בתרא וארץ ,לברכה קודם (ח, ח דברים) ושעורה חטה ארץ בפסוק הקודם : כלשו"עכתב ה

 בתרא לארץ שני שזה, ביםלענ קודמים תמרים הילכך א.קמ לארץ ממנו מהמאוחר חשוב לו הסמוך וכל

 ברכה שקובע יין מהן עשה אם אבל, שהן כמות ענבים שאוכל ודוקא: כתב רמ"אוה. קמא לארץ' ג וזה

 חשובה היא, דגן מיני שתמחמ קדירה מעשה אבל תחלה. עליו לברך קודמת והיא חשובה ג"בפה לעצמו

 לו ששוה לאחר, בתרא רץלא סמוך שנאמר למה קודם, קמא לארץ סמוך הנאמר כל. היין מברכת יותר

 .(טור) לארץ בסמיכה

ין שבעה, דלא משתבח לן משרק כשנגמר גידול הפרי מקדימים אותו כשהוא  )סק"ח( מגן אברהםכתב ה

סובר שהולכים  לבושה אך. אות יב() הלכה ברורהו, )מטות ב( בא"ח, )סק"כ( מ"בקרא במידי דלא חזי. וכ"פ ה

 מין הקודם בפסוק גם אם לא נגמר בישולו.אחר ה

אן קודמת. מדוע לא אומרים התקשה, מדוע לדעת הרא"ש לעיל בסעיף א', מעלת המוקדם כ )סק"ג( ט"זה

ות מקדים את המוקדם שכשאין ברכותיהן שוות אין קדימה למוקדם בפסוק, ורק כשברכותיהן שו

ש לבאר שמעלת מוקדם יבפסוק? וכתב ע"פ פירוש הטור בדברי הרא"ש שכוסס חיטה קודמת לזית, 

קדמה, ולכן רק בשוות מצב, בשונה ממעלת מין שבעה שלא מצינו לו מעלה בהבפסוק קודמת בכל 

 מקדימים את ברכתו.

לזית,  ונות של השעורים קודמתולכן ברכת מזכתב שברכת מזונות מבוררת יותר מהיין.  )סעיף ד( לבושה

 הלכה ברורהבו )אות יז( כה"ח, ()ס"ק כה מ"בה . וכ"פ)סק"ח( מאמר מרדכיו )ס"ו( אבן העוזרוכן צידדו ה

ת אלא מכיון שקודמת בפסוק. כתב שקדימת מזונות אינה משום שהיא מבורר )סק"ד( ט"זה אולם. )אות י(

)ס"ק  מגן אברהםוק. וכ"פ הולכן מיושבים דברי הטור שכתב שזית קודם לשעורה מטעם שקודם לו בפס

 .יג(

ף א' סתם השו"ע שכשאין הביא בשם האחרונים שנתקשו, הרי לעיל בסעי )ד"ה קודם( באור הלכהה

ברכותיהן שוות מברך על איזה שירצה, ואין דין קדימה אפילו אחד מהם משבעת המינים, וכאן סתם 

שכל הקודם בפסוק קודם לברכה. וא"כ חיטים קודמים לשאר המינים של פרי העץ אפילו שאין ברכותיהן 
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ן ברכותיהן שוות והם ממין שבעה תירץ דלא מיירי כאן אלא כשברכותיהן שוות, אבל כשאי ב"חשוות! ה

כתב שמכיון שהפסוק הקדים מין אחד  )סק"ב( מגן אברהםיברך על איזה שירצה, כגון חיטה וזית. וה

כתב שרק כשעשה תבשיל מהחיטים הוא קודם לזית,  גר"אלחברו, גם אנו צריכים להקדימו בברכתנו. וה

 הלא"ה לא.

 קדימת ברכת היין 

הרי הם נכנסים לתוך סדר  שדווקא אם אוכל ענבים שברכתם העץ סימן קנא()הגהות סמ"ק  פרץ רבנודעת 

ברכה מבוררת יותר שמזכיר 'כל המוקדם בפסוק', אבל אם עשה מהענבים יין שברכתו הגפן, כיון שה

ם היפך דברי רבנו פרץ, שדעת כל המפרשי ב"יכתב עליו ה אךהגפן ממש הרי היא קודמת לתמרים. 

ירצה יקדים. ולכאורה משמע מדברי ת אפילו אינו חביב, כגון צנון וזית, איזה ששכל שאין ברכותיהן שוו

 הב"י שאינו מסכים לדעת רבנו פרץ.

 חשובה ג"בפה לעצמו ברכה שקובע יין מהן עשה אם אבל, שהן כמות ענבים שאוכל : ודוקארמ"אכתב ה

 תחלה. עליו לברך קודמת והיא

)עמ'  חזון עובדיהפרץ. ב שו"ע שהשמיט את דברי רבנונחלקו הפוסקים הספרדים מה דעתו של מרן ה

"ע מכיון שהשמיט דין זה פסק שכל שאין ברכותיהן שוות איזה מהם שירצה יקדים, ושכ"ד השו רעו(

)ח"ג  ברכת ה'"א להלכה, גם האת דברי הרמ והביא )אות יז, כח( כה"חו )מטות, א( בא"ח, המנגדמהשו"ע. 

שכ"ד השו"ע, מפני שלאחר ופסק שברכת היין קודמת לפרי העץ מכיון שהיא מבוררת יותר,  עמ' רכו(

כתב שראוי  )אות יא( רורההלכה בשתירץ דברי הטור נמצא שאין דעת רבנו פרץ כנגד כל המפרשים. ב

 ו היא מן הדין.להקדים לברך על היין קודם לפירות שבעת המינים, ולאשכנזים קדימה ז

 חרונהקדימה בברכה א 

נה, שכשאוכל כמה מינים שכמו שיש סדר קדימה בברכות ראשונות, ה"ה לברכה אחרו פרץ רבנוכתב 

 סימן) ש"ראה (היין על וכן ה"ד: לב) יונה ר"ה מזכיר תחילה על המחיה, על הגפן ולבסוף על הפירות. וכ"כ

 דגן מיני חמשת של תבשיל לואכ תמרים ואכל יין "שתה )ח, טו( ם"רמבוה (ולענין ה"ד. מד) א"רשבה (מב

 העץ". פרי עלו העץ ועל הגפן פרי ועל הגפן ועל הכלכלה ועל המחיה על באחרונה מברך

כן קודם מזכיר את הדגן, שגם בברכה אחרונה חלה חובת קדימה, ול )ח"ג פ"ט טות טז( ברכת ה'כתב ב

 לאחר מכן את היין ולבסוף את הפירות.

 סעיף ה':

  תבשיל מזונות קודמת 

בחמישה ברכות: המוציא,  סוברים שיש סדר אגורוה )הביאו שבלי הלקט סימן קס( שמואל בר חפני רבנו

ותיהם שוות מברך על איזה מזונות, העץ, אדמה, שהכל. בשונה משאר הפוסקים שסוברים שכשאין ברכ

 מהם שירצה.

מים משום שדווקא כשעשה מהחיטה והשעורה תבשיל או פת הרי הם קוד )ברכות פ"ו ח.( בה"גדעת 

שמברכים עליהם מזונות. אבל הכוסס את החיטה שמברך עליה האדמה, אינה קודמת לברכה על פרי 
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 רא"ששבה"ג אזיל לשיטתו שברכת העץ חשובה מברכת האדמה, אבל לשיטת ה טורהעץ. וכתב ה

 שברכת העץ והאדמה שוות, אפשר שגם כשכוסס חיטה מקדים לברך עליה קודם.

קודמת לברכת האדמה,  פק בטעמו של בה"ג האם אזיל לשיטתו שברכת העץהסביר שהטור נסת ב"יה

בכוסס הוא אלא בפת  שכתב שחיטה האמורה בתורה לאו )מא: ד"ה ולענין(או שסובר כדעת הרשב"א 

ז אפשר שגם הרא"ש מודה ממש, שהרי לאחר מכן כתבו 'ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם'. ולפ"

 לדין זה.

 שברכתו חטה כוסס בלא פת. או תבשיל מהם כשעשה דוקא, קודמים ושעורה דחטה : האשו"עכתב ה

, מזונות מיני בורא ברכתל קודמת המוציא ברכת: רמ"אוהוסיף ה. ע"בפה לברכת קודמת אינה א"בפה

 ט"פ מ"הגה מדברי לדקדק יש וכן) עליו חביב או חשוב השני שהדבר פי על ואף (אגור) ברכות לשאר ש"וכ

 עבר אם אבל, לכתחלה קאדו היינו, להקדים דצריך זה וכל, (ם"רמב בשם י"ב בו וכל הטור שהביא ק"ומסמ

 שיהא ובלבד, להקדים לו היהש זה על ולברך לחזור צריך ואין יוצא שוות הברכות אם, השני על ובירך

 .(א"רשב בשם הסימן ובזה ו."ר' סי י"ב) בברכתו עליו כ"ג דעתו

יש שולחן ערוך לפניו שברכת המוציא קודמת לברכת מזונות במציאות ש )סק"ט(מגן אברהם כתב ה

רכה שאינה צריכה יברך לאכול פת, והמזונות הם תבשיל שנפטר בברכת הפת, וכדי שלא לגרום לב

 .)ס"ק כח( מ"בקודם על הפת. וכ"כ ה

פילו אם ל המין האחר, שאע"ד הרמ"א שמצריך שתהא דעת האדם גם ע )ס"ק יא( מגן אברהםעוד כתב ה

מי שאינו חשוב את החשוב דרך  שאינו בדין שיפטורהיו שניהם לפניו בעינן שיתכוון בפירוש לפוטרו, 

א התכוון לכך בפירוש. וכ"כ אבל אם ברך על החשוב פטר את שאינו חשוב גם אם לגררא אלא בכוונה. 

 לו הביאו ואם ולברך. לחזור צריך הראשון המין כלה שכבר אחר והוסיף, שאם הביאו לו )ס"ק לב( מ"בה

)עיין לעיל רו, ב שהבאנו  קללה ברכות וספק בפוסקים דעות יש אכילתו כלה לא עדיין אבל שבירך אחר

 .דברי הפוסקים כיצד לנהוג, ומקור הדברים הוא ברשב"א(

תכא דבעל הבית, אכיון שסומך  שאם אוכל אצל בעל הבית, )כלל א סימן ז( גינת ורדיםרעק"א הביא בשם ה

 .ד"ה ובלבד() באור הלכההוי כאילו דעתו בפירוש לפטור כל מה שיביאו לו. וכ"כ ה

 מתי חלה חובת דיני קדימה 

ש עליו חובת קדימה ישרק כשרצונו לאכול משאר המינים בהמשך,  )סימן לב(תרומת הדשן כתוב ב

: רמ"אהשני מונח לפניו. וכ"כ ה אכול רק מין מסויים, מברך עליו אע"פ שגםבברכות. אבל אם הוא חפץ ל

; החשוב או החביב להקדים שי לכן משניהם לאכול שרוצה היינו, לחבירו קודם דאחד דאמרינן הא וכל

 לפניו.  מונח השני שגם י"עפא לאכול שרוצה זה על רק מברך אינו, משניהם לאכול רוצה אינו אם אבל

ם אין מונחים לפניו אע"פ אכתב שלא אמרו להקדים אלא כשכל המינים מונחים לפניו, אבל  ב"יגם ה

 .)סק"י( רהםמגן אבוכ"כ ה שנמצאים בביתו של האדם ודעתו לאוכלם לאחר מכן א"צ להמתין בברכתו.

יו דימה, אבל אם אין כולם לפנקשדווקא באופן שדעתו הייתה לאכול מכולם שייך דיני  )סק"א( מ"בכתב ה

 .ח"ג פ"ט אות ד() ברכת ה'או שאין דעתו לאכול מכולם, לא שייך בזה דין קדימה. וכ"כ ב
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על יין שרף קודם מיני  שהנוהגים להקדים לברךאליה רבה כתב בשם ה )ס"ג. ד"ה וכן(הבאור הלכה 

קחת, וחשיב כמי שאינו מרקחת, טעמם הוא משום שמתחילה אינם מתאוים כלל לאכול את מיני המר

 לאכול. רוצה

לגבי הקדמת פת חיטים לפת  (א)סי' קסח משב"ז  פרי מגדיםובמקום שיש דין להקדים מין לחברו, כתב ה

 הוא בר נידוי ומכת מרדות.ששעורים, שמי שאינו מקדים נקרא עבריין ועובר על דברי תורה, ויתכן 

 סעיף ו':

 מזונות ומין שבעה 

שבעת המינים, קודם לגפן ותאנה שברכת מזונות אפילו על שיפון שאינו מ )פ"ח אות ש( מיימון הגהותכתב 

 פ שבאמת ברכתו כעת מזונות.אע"פ שהם משבעת המינים, כיון שיש בפוטנציאל לברך עליו המוציא אע"

 על דמברך כיון, ורימון תאנהו וגפן ושיפון שועל ושבולת כוסמין מקמח תבשיל לפניו : היהשו"עכתב ה

 דעבדי דחשיבי כיון מ"מ, בעהש ממין לאו ואיהו' ז ממין דהנך גב על אף קודמת. ברכתו מ"במ התבשיל

 .פת בדינהוע דלא גב על אף קודמת, המזון וברכת המוציא עלייהו ומברך פת מינייהו

ע שמעלת ברכת מזונות היא שמדברי השו"ע משמ )א"א ס"ק יג(פרי מגדים ולעניין קדימת אורז, כתב ה

. )ס"ק כז( כה"חת המינים. וכ"פ מפני שעושים ממנה פת. אך אורז שאין עושים ממנו פת אינו קודם לשבע

ץ על דבר שאינו משבעת והוסיף הפמ"ג, שיתכן שלפי טעם זה אורז אינו קודם אף לברכת פרי הע

כתב שאף  )ס"ו( בן העוזראה אךרכתו מבוררת יותר. המינים, אך מסקנתו שמ"מ הוא קודם מכיון שב

ה מזונות שהיא ברכה יותר שאין עושים מאורז פת שמברכים עליה המוציא, מ"מ מכיון שמברכים עלי

 .אות יז()הלכה ברורה חשובה מברכת הגפן, יש להקדים ולברך על האורז. וכ"פ ב

 סיכום סדר קדימה בברכות 

, ורימון תאנה גפן, שעורים לע מ"במ, זית, ג"בפה, חטין על מ"במ, המוציא :)ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

 שניהם היו', ז מין שניה אפילו החביב בתר אזלינן ע"ובפה בפה"א, לשהכל קודמין ע"ובפה בפה"א

 אנן חביב ולענין, ע"פה להקדים שי' ז מין אינן שניהם, קודם בפסוק והמוקדם' ז מין בתר אזלינן חביבים

 שחפץ איזו אחר אזלינן יביםחב שניהם ואם חביב, להיות הרגיל בהמין ש"הרא אחר נמשכין אשכנז בני

  ם."להרמב ש"כמ עתה

סיכם את דיני הקדימה כך: המוציא. מזונות, הגפן. העץ והאדמה, ואם אחד  )ח"ג פ"ט אות ד( ברכת ה'ב

ן שבעה עדיף להקדים ולברך עליו. שהכל.חביב יותר או אם אינו חביב ויש בהם מי
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 ובו ב' סעיפים

 ב': -סעיפים א' 

  תלוי בדעת האדם? -עיקר וטפל 

 )מד.(שנינו במסכת ברכות 

הפת שהפת טפלה לו זה  : הביאו לפניו מליח תחלה ופת עמו מברך על המליח ופוטר אתמשנה"

: ומי איכא מידי דהוי ראגמהכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה: 

 כלי פירות גנוסר שנו"מליח עיקר ופת טפלה אמר רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי באו

ל שני מינים שהאחד מהם עיקר והשני טפל לו, אינו חייב לברך על הטפל, המשנה מחדשת שהאוכ47

וברכת העיקר פוטרת אותו. לאחר מכן מקשה הגמ' על הדוג' שמליח פוטר את העיקר: "ומי איכא מידי 

ומשתנים  ,דהוי מליח עיקר?", לכאורה שאלת הגמ' אינה מובנת, הרי מושגי עיקר וטפל אינם קבועים

תו של האדם, וא"כ מדוע שלא יתכן שהמליח יהא עיקר והפת טפלה, כהפגת המליחות ע"פ המציאות ודע

 ע"י הפת? 

, בלבד סובייקטיבית אינה טפלו עיקר שהגדרת סוברת' הגמ. א: דרכים בשני להבין ניתן' הגמ שאלת את

 את בה להפיג רק האדם של כשדעתו אף" עיקר"כ מוגדרת היא ולכן, אובייקטיבית מבחינה חשובה ופת

 שאלה היא' הגמ אלתוש, לגמרי סובייקטיבית וטפל עיקר שהגדרת סוברת' הגמ. ב המליח. טעם

 רק נאכל מליח והרי, ליחמ אכילת על אדם של שדעתו מציאותי מקרה יש וכי מקשה' הגמ. מציאותית

 ?הפת את בו ללפת

 מדבריו עולה שרק אםהפת".  מן חשובים כנרת ים ארץ ירותפ -כתב "פירות גנוסר  )ד"ה פירות( רש"י

פת ויפטור את המאכל האחר. ההדבר ה'טפל' לכאורה לפת הוא יותר חשוב, מברך עליו, אחרת יברך על 

ר. אבל אם כפירות גנוס לדעתו פת תמיד תהיה המאכל העיקרי אא"כ יבוא עימה מאכל חשוב ממנה,

אע"פ שהוא העיקרי יח יאכל את הפת כדי להעביר את מליחות המליח, יברך על הפת ולא על המל

רות גנוסר מפאת חשיבותם בסעודה. כיון שמבחינת חשיבות המאכלים פת יותר חשובה ממליח. אך פי

החשיבות שלו, ואינה תלויה  הגדולה, מברך עליהם ולא על הפת. לדעתו נראה שלכל מאכל יש את דרגת

 בדעת בני האדם.

ריהם שהם מפרשים את תירוץ הגמ', שאוכל נראה כיוון שונה. מוכח מדב )ד"ה באוכלי( תוספותמ אמנם

פירות גנוסר יחד עם פת ומליח, והמליח בא לאזן את המתיקות הרבה שיש בפירות, ולכן הוא העיקר 

והפת שלאחריו טפלה לו. ולכן שואלים מדוע מברך על המליח, הרי גם הפת וגם המליח טפלים לפירות 

                                                   
 ו ממקורה יע"ש.בלימוד סוגיא זו נעזרתי בספר 'תורת אמך', סוגיה מה:. הרוצה ללמוד סוגיא ז 47
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רך על המליח ופוטר את הפת. וא"כ מליח יכול גנוסר? מדבריהם עולה שאם לא פטרו את המליח, מב

 לפטור פת כגון שהפת באה להעביר את המליחות.

 לאכול שצריך הרי, מעורבת ינהשא הטפלה היא כיצד" יש ללמוד כתוס', וז"ל: )ג, ז( רמב"םנראה שגם מה

 הפת את ופוטר המליח על מברך זה הרי ולשונו גרונו המלח יזיק שלא כדי עמו הפת ואכל מליח דג

)לדוג', כשאכל לאכול מליח  הרמב"ם מדבר על מקרה שצריך". בזה כיוצא כל וכן לו טפלה שהפת מפני

נראה  )סימן רצח( אגורות. גם מהואוכל עמה פת להעביר את המליח פירות מתוקים, או דג מליח. וכן פירש הב"ח(

אינו נפטר בברכה שמברך ן כיוון דומה, לשיטתו מאכל החביב על האדם לעולם לא יחשב כ'טפל' ולכ

 על ה'עיקר', ועצתו שיברך קודם על ה'טפל' ואין בזה ברכה שא"צ.

 הטפל נפטר בברכת העיקר או שפטור מברכה 

רך על העיקר חשוב כאילו יש לברר בדין עיקר וטפל האם ברכת העיקר פוטרת את הטפל ממש, וכשמב

מא כשיש שני מאכלים עיקר. או שמברך גם על הטפל שמוגדר כעת כחלק ממנו וכמאכל המתלווה ל

אכל לעצמו ואין לו חשיבות נלפנינו שהאחד יותר עיקרי מהשני, הטפל פטור מברכה משום שהוא אינו 

 .בברכה מחויב עצמאית ולכן אינו

ם נאמר שנפטר בברכת העיקר, . מה הדין כשאכל את הטפל לפני העיקר, אאלחקירה זו יהיו כמה נ"מ: 

ייב בברכה, גם בכה"ג אינו עיקר שברכתו תפטרנו. ואם נאמר שהטפל אינו חכאן עדיין לא ברך על ה

טפל, ולאחר מכן החליט . אם בשעת הברכה על העיקר לא התכוון לאכול את הבחייב לברך עליו. 

עיקר לא פטרה אותו. ולפי השאוכל את הטפל. לפי האפשרות הראשונה צריך לברך עליו, כיון שברכת 

. אכל את ג. מ. שהביא חקירה זו(ת)עיין בקובץ ישורון ח"ג עמ' לל אינו טעון ברכה האפשרות השניה הטפל כ

. לאפשרות הראשונה חייב העיקר ללא ברכה ונזכר לאחר שגמר לאכול את העיקר וקודם שטעם מהטפל

ניה תמיד לא יברך על לברך על הטפל כיון שברכת העיקר לא היתה כדי שתפטרנו. ולאפשרות הש

 הטפל.

את  פוטרל העיקר ומשנה נראה פשוט כאפשרות הראשונה, שהרי אמרה המשנה "מברך עמדברי ה

 טרתו.הטפלה". ומשמע שהטפל חייב בברכה אך ברכת העיקר שהיא ה'אב' שלו פו

מתרצים את קושייתם לעיל מדוע מברך על המליח, הרי פירות גנוסר פוטרים אותו?  )ד"ה באוכלי( תוספות

 מחמת לבו שיחלש יודע היה דלא ופת מליח עדיין שם גנוסר לא היהועונים שבשעה שאכל פירות 

לדעתם רק מאכלים שהיו בדעת האוכל בשעת ברכת העיקר נפטרים בברכה. ולפי תירוצו . המתיקות

, הפת על שבירך אחר אם" )קעז, ה( שו"עהראשון ברכת העיקר פוטרת אף דברים שלא היו לפניו. וכ"כ ה

 ללפת לבא שדרכן מדברים אפילו, הדורון על דעתו היה ולא עליהם סמוך שאינו אחרים מבית לו שלחו

דלא  .)עמוד מטברכה  עמקוה )או"ח ס"ס כז( איש חזוןה וכן הוכיחו ".נמלך כדין עליהן לברך צריך, הפת את

 שהרי, העיקר בברכת שנפטר רק ברכה טעון שהטפל מדברי התוס' (כמ"ש בשו"ת אבני נזר )סימן לח אות יג

 ברכה צריך אינו שהטפל פירושו אלא" נפטר לא, עליו דעתו היתה ולא הברכה בשעת טפל היה כשלא

 גם הוא העיקר וברכת, שוות ברכותיהם והטפל העיקר עתה והוי, העיקר ברכת עתה שצריך אלא, דידיה

וכ"כ בשו"ת ". מפטר לא, עליו דעתו היתה ולא הברכה בשעת הטפל היה כשלא והלכך, הטפל ברכת
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שהדבר ברור שאין הטפל פטור מברכה מצד עצמו אלא ברכת העיקר  )ח"ב סימן ה אות ו( משיבת נפש

במפורש שכשאין ברכה על העיקר צריך לברך על הטפל "כי אין  )ז, לג( אומר יביעבשו"ת  פוטרתו. וכ"כ

עיקר הטפל פטור מצד עצמו מן הברכה שעליו ומופקע לגמרי מחיוב ברכה, אלא שהוא נפטר בברכת ה

)מאלין,  ר' אריה ליבובחידושי  )ד, מב( אגרות משהוכשאין ברכה על עיקר צריך לברך על הטפל". וכ"כ ה

 ועוד. )חידושי בתרא סק"א(גרח"פ שיינברג , ה)שיעורי מס' ברכות עמ' תפא( גרי"ש אלישיבה, סי' א אות א(

 דברים דעת רב פפא שאפילו אפשר לדייק לכאן ולכאן. מצד אחד הוא מסביר את )כט.( בעל המאורמ אך

משמע שהטפל לא זקוק ו. הלחם בברכת נפטרים הברכה בשעת בדעתו היו ולא הברכה בשעת היו שלא

מאכלי הסעודה. אך ר את כל כלל לברכה. אולם מצד שני ניתן לומר שדין זה תקף רק לגבי לחם שפוט

 לא בעי ברכה.  ד הראשון, שהרי כתב שסיבת הפטור היא משום שטפלהיותר נראה לומר כצ

יקר, מברך על הטפל שהכל. שכשאוכל את הטפל לפני הע )סימן לא( הדשן תרומתלגבי הנ"מ השניה כתב 

ברך על העיקר ולכן חייב ל חולק, ולדעתו אין ברכת העיקר יכולה לפטור את הטפל למפרע, ב"יאך ה

יב בברכה מצד עצמו, אך חוץ שהסביר שטפל אינו חי )אות ב( דרכי משהעיין באת הברכה הראויה לו. ו

הפקיע איסור זה מברך למהחובה לברך על האכילה יש איסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה, ובשביל 

 שהכל. ולקמן נרחיב בזה.

 דעת הראשונים בהגדרת עיקר וטפל 

הפת הבאה לאחר אכילת שלגבי אכילת הפת והמליח עם פירות גנוסר,  (באוכלי ה"ד) תוספותכתבו ה

העביר את המליחות ואין אלא רק ללא חפץ כלל בלחם האדם ". המליח בשביל אלאהפירות "אינו בא 

אכלים שחפץ בהם, אך אחד שום חשיבות מצד עצמו. לשיטתו נראה שאם יהיו לפני האדם שני מ ללחם

 . על שניהם פחות חשוב מחברו, יצטרך לברך

ה הוא באלא החידוש  כתב שהמשנה לא באה להשמיענו שהעיקר פוטר את הטפל,רבנו יונה  אולם

דעתו האדם הוא הקובע מתי אכילתו בעבור הפת. ל עיקרשלפעמים אפילו הפת מוגדרת כטפלה, כשאין 

הגדרת טפל שיבות כלל, אלא הפת היא העיקר ומתי היא הטפלה. וכן לדעתו אין הכוונה שלטפל אין ח

"ב כתב רבינו יונה בדף לה: הוא הדבר שאינו עיקר ואפילו שיתכן שיש לו חשיבות מצד עצמו. וכיוצ

 ך הגרון ומברך עליו".השתיה אינה אלא מפני השמן שירכ עיקר"דכיון שעושה מפני חשש הגרון 

הוא המאכל שהעיקר  )הביאו האגור סימן רצח( אור זרועהגדרה נוספת לעיקר וטפל מצאנו בדברי ה

שבשבילו מתחיל האכילה. אך לדעתו אם אותו מאכל אינו המאכל החביב עליו מברך גם על החביב כיון 

שיש לו חשיבות בפנ"ע, אע"פ שכעת הוא הטפל למאכל העיקרי. ונראה שלדעתו ה'טפל' חייב להיות 

הביא בשם  "ארממבוטל לעיקר, אך כשהוא חביב אינו יכול להתבטל למאכל אחר ולכן טעון ברכה. ה

שלדינא אין חילוק בזה, שאפילו אם הטפל  )הביאם המ"ב סק"ה( אחרוניםי"א את דברי האו"ז. אולם כתבו ה

יותר, מ"מ עתה איננו אוכלו רק  והטעם, דאף שהטפל חביב עליו חביב עליו מברך על העיקר לבד.

 בשביל העיקר, שבשבילו הותחלה האכילה ובלתו לא היה אוכל הטפל כלל.
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 סוגי עיקר וטפל שונים 

 הטפלה, את ופוטר העיקר לע מברך טפלה ועמו עיקר שהוא כל בברכות, כלל וזה" )ג, ה( ם"רמבכתב ה

יר שישנם שני סוגים של הרמב"ם מסב". מעורבת היתה שלא בין העיקר עם מעורבת טפלה שהיתה בין

ד העשוי משני מרכיבים שאחד עיקר וטפל: א. שני מאכלים שונים, אחד עיקר והשני טפל. ב. מאכל אח

ים ישנם שני מאכלים עיקר והשני טפל. אבל ההבדל ביניהם הוא שכשהעיקר והטפל אינם מעורב

ים מעורבים יש תבשיל א שברכת העיקר פוטרת את הטפל. אך כשהמינהטעונים ברכה, והחידוש הו

 אחד, והעיקר מגדיר מה התבשיל נחשב. 

 מצינו כמה סוגי עיקר וטפל שונים, ונבארם להלן בפרטות:

ראשון, ונחשב לטפל בכל סיבת המאכל או המשקה השני הוא כדי להעביר את טעם המאכל ה כל .א
סיבת  עיקררובה מהעיקר. או כשנפרדים ואפילו היה הטפל מ האופנים, דהיינו בין כשמעורבים או

 המאכל השני היא להעביר את הטעם ואוכלו מעורב ולא נפרד

ופוטר את הפת שהפת טפלה  "הביאו לו מליח בתחילה ופת עמו, מברך על המליח )מד.(שנינו בברכות 

וכלי פירות גנוסר שנו". ופירש לו. ופריך בגמ', ומי איכא מידי דהוי מליח עיקר ופת טפל? ומשני בא

העביר את המתיקות אוכלים בפה"מ, שמדובר על שומרי גנות שאוכלים הרבה פירות ובשביל לרמב"ם ה

שדווקא אם הביאו  ירימאדעת ה אולםמטרה לאכול פת ולכן המליח עיקר והפת טפלה. הפת ואין ה

פילו הפת באה לשמש את המליח תחילה אז אינו מברך על הפת, אבל אם הביאו את הפת עמו יחד א

ים פרשו המשנה כשאוכל את המליח מברך על הפת שהיא העיקר. אולם זוהי דעת יחידאה ורוב הראשונ

. וכן נראה מלשון ריטב"אהו רא"הוהמליח ובכ"ז מברך על המליח והפת טפלה, וכ"כ ההפת עם הפירות 

 הרמב"ם.

ם המליח כדי להפיג שכתב שאף אם אוכל את הפת ביחד ע )ברכות מא:( רשב"אומצאנו בחידושי ה

א היה אוכל פת אילולא מליחותו ומתכוון להנות גם מטעם הפת, מברך על המליח בלבד. משום של

 לת המליח.שהיה אוכל את המליח. ואין אכילת הפת חשובה לאכילה אלא להכשרת אכי

ולם אם אוכל את הטפל אאכלים יחד, אולם יש להעיר בזה שכל האמור אינו אלא כשהטפל והעיקר נ

 רש"י"כ. וכן מדוייק מלשון גשצריך לברך עליו אם מתכוון להנאה רשב"א לאחר העיקר מבואר מדברי ה

. שלא אכל הזית "אלא" להפיג שכתב אהא דתניא היו לפניו צנון וזית מברך על הצנון ופוטר את הזית

. ואין זה דומה )סק"ה(מ"ב וה סק"ג()מג"א אר מדברי ה. וכן מבומאיריחורפו של צנון. וכן מתבאר מלשון ה

להנאה, דשאני הכא שאוכל  למה שכתבו לפני כן שכשאוכלם יחד אינו מברך על הטפל ואפילו מתכוון

שער הציון טפל, וכן חילק באת הטפל כדרכו ונהנה מטעם הטפל לבדו לפיכך אם תאב לו אינו חשוב כ

הביאו חילוק זה, שאם אוכל את הטפל  )אות ג(ורה הלכה ברוב יב( -יא  )ח"ג פ"י אותברכת ה' גם ב. )ס"ק כא(

 לאחר העיקר ומתכוון ג"כ להנות ממנו, הרי הוא טעון ברכה.

שכשאוכל את הטפל לאחר העיקר צריך שבשעת אכילת העיקר יהיה בדעתו  )סק"ב( מגן אברהםוהעיר ה

ינים שברכתם שווה שבשביל לפטור את לאכול הטפל ואז פוטר אותו בברכתו. דלא עדיף מאוכל שני מ

המין השני צריך שכשמברך על המין הראשון תהיה דעתו אף על המין השני. ואם לא היתה דעתו בפרוש 
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בשעת הברכה לאכול את הטפל, או שאינו רגיל בכך, צריך לברך גם על הטפל, אך אז מברך על הטפל 

. בטעם )סק"ד( מ"בברכתו העקרית. וכ"פ ה'שהכל' דומיא דפסק הרמ"א, דעכ"פ טפל הוא ומפסיד את 

עמק ברכה וה )סימן כז סק"ט( חזו"אהדבר שצריך שתהיה דעתו על הטפל בשעת ברכת העיקר, כתב ה

שמה שהעיקר פוטר את הטפל אינו משום שהטפל אינו טעון ברכה, אלא  )ברכות הנהנין אות ה, עמ' נח(

 משום שהטפל אינו טעון ברכה בפנ"ע, וברכתו שווה לברכת העיקר.

אוכל שאכל צריך לברך הומן האמור עולה שהשותה מים כדי להעביר את המרירות או החריפות של 

מאכל המר או החריף "כ ברכת העליהם משום ששותה אותם בפנ"ע, שהרי מתכוון להנות מהם, אא

החולק וסובר  )סוף אות ה( רורההלכה בעיין ב אולם. )שם אות יג( ברכת ה'הייתה שהכל, וכדלעיל. וכ"פ ב

 שאם שותה את המים רק כדי להעביר את החריפות אינו מברך עליהם כלל.

ן, כגון לנאותו ר את המין הראשושני סוגי מאכל המעורבים יחד, ובא המין השני להטעים או להכשי .ב
 הראשון או להחזיקו ואוכל אותם יחד ועיקר כוונתו היא על אכילת המאכל

לטפלה. אלא גם אכילה שיש  לא רק אכילה הבאה להעביר טעם מלוח וכד' ושאין בה שום הנאה, חשובה

האומרת  (:)להרי הגמ' בה הנאה אך היא טפלה לדבר משובח ממנה מוגדת כטפלה. וראיה לכך מדב

 פל לפת, אע"פ שיש הנאה מהשמן.ששמן ט

לים בדבש בליל הברית, שבזמנם היו מביאים אגוזים מבוש )הל' ברכות אות לה(אורחות חיים כתב ה

נפו הידיים בדבש, וברכת ומביאים רקיקים דקים והם טפלים למרקחת ואינם באים אלא כדי שלא יט

יקין דקים, אותם רקיקין הוו יחין על רקמרקחת שמנ" )קסח, ח. ריב, ב(שו"ע המרקחת פוטרו. וכ"פ מרן ה

תב שהמנהג לברך על כ מאיריה אמנם ."ר ידוע שאין מתכוונים לאכול לחםטפילה למרקחת, שהדב

עליו  ת כדי להניחההמצה באה בשביל המרקחשגם המצה חשובה. ואע"פ ש ,, והטעם)רקיק(המצה 

יינו שהוא צריך לו מצד ילתו, ה, לא נאמרו כללי עיקר וטפל אלא כשהוא טפל לו מצד אכלאכילתה

יוע מצד המין השני ולכן גם האכילה אבל מצד ההנחה אינו כלום. משום שבעת האכילה ממש אין כאן ס

רקחת על דובשנין שטובים שבמדינותיהם מניחים את המ )סק"ה( מגן אברהםהוא חשוב לעיקר. וכ"כ ה

 וונתו לאכול את המרקחת.כלמאכל, א"כ כוונתו ג"כ לאכילת הדובשנין ומברך עליהם, אע"פ שעיקר 

וסיפים טעם למרקחת וכוונתו משכיון שהרקיקים טובים למאכל א"כ מן הסתם  )קסח, ט(גר"ז והנה דעת ה

)שם  מ"במ"מ. אולם דעת הה דינו לפה"ב שצריך לברך עליה בלהנות מטעם המרקחת והרקיקין, ודומ

בברכת השני הא לאו הכי,  שרק אם אפה את המרקחת עם הרקיקין נחשבים לאחד ונפטרים אחד ס"ק מה(

 ב, ולדעתו בכל"המ דברי דחה (ד אות לג' סי ז"ח) אומר יביע ת"בשו אולםמברך על כל אחד את ברכתו. 

שכדי לחוש לדעת  רק י' אות כג(פ)ח"ג  ברכת ה'וכתב ב .טפל כשהוא הדגן רופוט הרקיקים על מברך מקרה

 הגר"ז אם הוא מחמשת מיני דגן יכוון בדעתו שלא לפטור את המרקחת. 

 

שמונחת בגביע מברך עליהם ברכת שהכל בלבד, ואפילו לדעת  גלידההאוכל ע"פ הנלמד לעיל עולה, ש

המאירי לעיל אין לברך על הגביע שום ברכה שאינו בא להוסיף טעם בגלידה אלא כל עניינו הוא להחזיק 

את הגלידה ואין שום הנאה ממנו ולפיכך לכל הדעות הוא נחשב טפל לגלידה. אולם האוכל גלידה 
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ילה בפני עצמו, אע"פ שאוכל את הגביע רק כדי שלא יטנפו ידיו, שטעם הגביע שלה טוב וראוי לאכ

, ובשו"ת כז( -)שם אות כו  ברכת ה'צריך לברך על הגביע מזונות ויכוון שלא לפטור את הגלידה. וכ"פ ב

לחוש לדעת המחצה"ש שמברך על כל מין, וכן לחוש לדעת המ"ב שכשנאפו יחד  )ח, יב( יוסף אוצרות

 אגרותובשו"ת  זצ"ל שיברך על הגלידה והביסקוויט בנפרד.גר"מ אליהו וכ"ד ה ע.מברך על כל מין בפנ"

 אורבשו"ת  אךתיכה מהמזונות ואח"כ על הגלידה. כתב שלרוב הגביע חביב ולכן יברך על ח )ד, מג( משה

כתב שמאחר והגביע בא רק כדי להחזיק את הגלידה, ואף בגביעי גלידה  )ח"ב פי"ד תשובה כ( לציון

ם המצויים כיום אין כוונתו אלא לגלידה, מברך שהכל על הגלידה ופוטר את הגביע. וכ"פ ממותקי

 .)עמ' רפט( חזו"עב

 

ניהם. ויברך מזונות תחילה שאם אוכל את הקרמבו ואח"כ אוכל את הביסקוויט שתחתיו צריך לברך על 

הלכה ברורה וב .שם אות כח() כת ה'ברויטעם מהביסקוויט ואח"כ יברך שהכל ויטעם מהקרמבו. וכ"פ ב

)ח"ב פי"ד תשובה  לציון אור"ת בשו אך כתב שיברך מזונות ויכוין לא לפטור את הקרמבו. )סי' רח אות לא(

גר"נ קרליץ קרם. וכן הורה הכתב שעל הקרמבו מברכים שהכל בלבד, משום שהביסקויט טפל לגמרי ל כ(

שאם אוהב בעיקר את הקרם,  ' צט()חיכו ממתקים ח"א ברכות עמ אוירבךגרש"ז , וכ"פ ה)חוט שני ברכות עמ' רו(

 יברך רק שהכל כי זה העיקר. 

 שניהם חשובים בעיניוג. שני מיני אוכלים מעורבים זה בזה, ורצונו לאכול את שניהם ו

ן עיקר וטפל נאמר רק כשיש יתכן ובמקרה זה לא חלים דיני עיקר וטפל וצריך לברך על שניהם, שדי

. מצד שני יתכן ובמקרה זה י מינים שאחד עיקר ושני טפל. אך כששניהם עיקר יש לברך על שניהםשנ

 יש ללכת ע"פ רוב ולברך את ברכתו הראויה לו.

י גונא הרוב הוא העיקר. וכ"כ שהשותה שכר ויין מברך על הרוב כיון דבכהא )ח"א סימן פו(רשב"ץ כתב ה

 [מהאורז]: "ואם עירב ממנו וז"ל )רח, ח(שו"ע מוכח מדברי ה , וכן)סימן ח( רא"שוה )סימן רצה( רי"ףה

, )ס"ק יא( מג"אכן הסכימו הובתבשיל אחר, והתבשיל האחר הוא הרוב מברך במ"מ שהיא ברכת האורז". 

 ברכת בענין ברכות' להל )בפתיחה דיםמג פרי, )אות מג( כה"ח, )סי' רח ס"ק לב. וסי' ריב סק"א. ושער הציון שם( מ"ב

חיים שאם אוכל שני מאכלים השהביא בשם הדרך  )ד"ה אם העיקר(באור הלכה . ועיין עוד ביא( אות הנהנין

ברך על המיעוט ופוטר את שהם מעורבים בקערה אחת, ועיקר כוונתו על האחד אפילו הוא המיעוט מ

את המין  לחוש לחי"א ימעך הרוב שהוא טפל, ורק בסתמא אזלינן בתר הרוב. והוסיף הביה"ל שהרוצה

 השני כך שיתערבו המינים יחד.

טפל. וכתב "אבל אם כל אחד ושבמציאות זו לא חלים כללי עיקר  סובר יג( אות נא )כלל אדם חייה אולם

 חזוןו )פנחס, יז( בא"ח"כ הוכניכר לעצמו ואינו נעשה לטפל, מברך על כל אחד ברכתו הראויה לו". 

. גם החי"א לא הזכיר מה הדין ימן מז()ח"ז סימן כז אות ג'. וח"י ס שבט הלויוכ"פ בשו"ת . )עמוד קמג( עובדיה

 כשהם מעורבים ממש ואין כל אחד ניכר. 

ניתן להסביר שכשהמינים שוים בחשיבותם, מברך על המין המרובה לא רק משום דיני עיקר וטפל או 

שב כעיקר. וכ"פ , שהמין שהוא הרוב הוא החשוב בדרך כלל, לפיכך נחחשיבותביטול ברוב, אלא מצד 
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שתבשיל שיש בו שני מינים המעורבים וניכרים כל אחד בפני עצמו,  )ב, לג(רב פעלים הגרי"ח בשו"ת 

כגון אורז שיש בו בשר וירקות, בכהאי גוונא חשיב האורז עיקר. מתרי טעמי: חדא שהאורז עיקר 

להכשירו ולתת בו טעם שמסתמא עיקר כוונתו לאכול אורז לשבוע ממנו ונותן עליו בשר וירקות כדי 

ששאר מינים שערבן זה בזה וכל  )פנחס יז(בא"ח טוב יותר. ועוד שהאורז הוא הרוב. וזה סותר למ"ש ב

 )ס"ק יג(ברור הלכה אחד ניכר לעצמו, מברך על כל אחד את ברכתו הראויה לו, כדעת החיי אדם. וב

צמו אזלינן בתר הרוב, אלא תירץ דברי הגרי"ח, שבאמת מעיקר הדין דעתו שאף בניכר כל אחד לע

שמכיון שלדעת החי"א וכמה אחרונים אם ניכר כל אחד לעצמו אין שייך בזה דין עיקר וטפל, לכן כדי 

לחוש לדעתם כתב בבא"ח שיברך על כל אחד בפנ"ע, והיינו שהרי כשלוקח מין אחד ומברך עליו עושה 

)עמוד חזון עובדיה גם באינה צריכה. זאת כדי להוציא עצמו מהמחלוקת ולכן לא חשיב כגורם לברכה ש

, אולם דווקא כאשר )ח"ב פי"ד ס"ל( לציון אורפסק שיברך על האורז ויפטור שאר המינים, וכ"כ ה רפה(

 חתיכות הבשר קטנות, דבגדולות יש לברך עליהם בנפרד.

צריך חפץ בשניהם בשווה ושהמערב שני מינים שאינם מחמשת מיני דגן  )שם אות לא(ברכת ה' וכתב ב

ם ירקות והאורז הוא העיקר שהמערב אורז ע )אות לה(לברך רק על המין המרובה בתערובת. ולכן פסק 

ברך על כל אחד את ברכתו ממברך מזונות בלבד. אולם אם אינם מעורבים אלא הם בצלחת זה לצד זה 

ת ידי ספק יפריד . והוסיף שהרוצה לצא(ז -)אות ו  הלכה ברורהמשום שאין כאן דיני עיקר וטפל. וכ"פ ב

מור הוא רק אם המינים את התערובת ויברך על כל מין את ברכתו הראויה לו. וכתב ג"כ שכל הא

 מעורבים יחד, אבל אם הם מופרדים בצלחת מברך על כל מין את ברכתו.

 ברכת סלאט פירות 

באופן שלא ת קטנות מאוד סלאט פירות שמעורבים בו מיני העץ ואדמה, אם הפירות חתוכים לחתיכו

ליהם את ברכת המין שהוא עשיברך  )סעיף ח( הלכה ברורהניכר איזה מהם פרי עץ ואיזה אדמה, כתב ב

 .)עמוד קמג( חזון עובדיהכ"כ בו הרוב. ואם ניכר כל מין יפרידם זה מזה ויברך על כל אחד את ברכתו.

יהם את ברכת העיקר, אולם לעפסק שאם בכל כפית יהיו שני המינים יברך  )שם אות מא( ברכת ה'אולם ב

 גרש"ז אוירבךין את ברכתו. והמאם החתיכות גדולות כך שלא בכל כפית יהיו שני המינים, יברך על כל 

. והוסיף הגרשז"א שיש שמברך ברכת המין שהוא הרוב (94)וזאת הברכה עמ' הורו  גרי"ש אלישיבוה

פסק  )ח"ב פי"ד תשובה כט( לציון וראלהקפיד שכשמברך יחזיק בכף רוב מהמין שמברך עליו. ובשו"ת 

ברך על כל מין ומין ברכתו משאם חתך את הפירות לחתיכות גדולות באופן שאוכלים כל חתיכה לבדה, 

קר וחשוב, אפילו הוא המיעוט שאם יש בסלט מין פרי שהוא י )ביאורים סוד"ה בשו"ע(והוסיף  הראויה לו.

 מברך עליו כיון שנחשב לעיקר.

  ברכת הממולאים 

שעלי גפן, פלפל, בצל או קישוא ממולאים באורז ובשר, האורז שהוא הרוב  )עמ' רפח( חזון עובדיהכתב ב

עיקר, ומברך במ"מ ופוטר השאר, שכיון שהוא הרוב וגם עיקר כוונת האדם היא על האורז לסעוד הלב  -

 )סעיף ט( הלכה ברורהב. וכ"פ )אשרי האיש ח"א פל"ו אות מח( גרי"ש אלישיבמברך עליו בלבד. וכן הורה ה

לגבי בצל או פלפל וקישואים הממולאים. אבל על ארטישוק ועוף ממולאים פסק שמברך האדמה או 

 שהכל שהרי בעיני בני אדם עיקר אכילתם היא העוף או הארטישוק.
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ריך לברך האדמה משום צפסק שהאוכל קישוא או ארטישוק ממולא באורז  )אות מח(ברכת ה' ב אמנם

התבשיל לאורז, אולם בכמות  והסביר דבריו, שכיון שכמות האורז קטנה מוכח שאין עיקר שהם העיקר,

לא שמברך רק ברכת שהכל. שהכין את הקישוא דרך בני אדם לבשל, ולכן הם העיקר, וה"ה בעוף ממו

האורז, ולכן האורז הוא העיקר  אולם פלפל או עלי גפן ממולאים, אין דרך בני אדם לאוכלם ללא מילוי

 ברך על האורז בלבד.ומ

שיל כעת, מה חשוב בעיניו אך לענ"ד אין כאן מחלוקת כלל, והכל תלוי בעיני האדם האוכל את התב

 יותר. ומה עיקר אכילתו ורצונו כעת.

 נשאר מהטפל בסוף האכילה ואוכלו לבדו 

משיך לאוכלם לאחר משפירות הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה אם  )ברכות מא:(ריטב"א כתב ה

לדבר אחד אין לברך עליהם  הסעודה אינו צריך לברך עליהם. ונראה שטעמו, משום שכיון שהכל חשיב

כלל שנקטו הראשונים הנ"ל ה. וע"פ מאיריברכה נוספת, שהרי כבר ברך על אכילה זו מתחילה. וכ"כ ה

עתה כשאוכלו אינו טפל שרכת העיקר, אם אוכל ממנו אח"כ בפנ"ע אע"פ יוצא שבכל טפל שנפטר בב

האכילה הרי נפטר בברכת  אלא עיקר, אין צריך לברך עליו כיון שהכל הולך אחר ההתחלה ובתחילת

 העיקר.

 רשב"ץרך עליו. וכ"כ האינה חד משמעית שכתב שאפשר שהלכה כמ"ד שצריך לברשב"א דעת ה מאידך

"א לברך. אולם האורחות דברי הרשב"א ומשמע מדבריו שמבין שמסקנת הרשב בפירושו לרי"ף שהביא

על דברים הבאים לאחר  חיים וספר הפרדס לא הבינו כך את דברי הרשב"א וכתבו שדעתו לא לברך

צריך לברך עליהם שהרי משמע שסובר ששו"ע הסעודה שאכלו מהם תוך הסעודה. ומ"מ מדברי מרן ה

ם פת, אפילו אם בינתיים אכל אכילתו אכל הפירות עם הפת ובסוף אכל עמה"ואם בתחילת  )קעז, א(כתב 

לתו נפטרה בברכת הפת מהם בלא פת אינם טעונים ברכה אף לפניהם", ומשמע שאע"פ שתחילת אכי

כים לדברי הריטב"א שהבאנו סוף האכילה לא נפטרה וצריך לברך על אכילה זו. ונראה שמרן אינו מס

שלא יאכל ולא יברך, אלא  (ח)אות ברכת ה' בת כאכילה אחת. לפיכך הסיק בלעיל שהאכילה לבסוף נחש

יברך עליו את ברכתו, ויברך נפשות תחילה על מה שאכל ואח"כ יאכל ממה שנשאר לו ממין הטפל 

כה לדעת חלק שמוטב לגרום ברכה שאינה צריכה לחלק מהפוסקים מאשר לבטל ברכה הצרי

 מהפוסקים.

ם העיקר יחד כבר כתב כשלא אכל מהטפל בתחילה אבל אם אכל הטפל עאולם כל האמור אינו אלא 

מרקחת כיון שלא באו השדוקא אם אוכל את הרקיקים עם המרקחת אז נפטרים בברכת  )סק"ח(ט"ז ה

וכלן לבד, חייב לברך לטעם אלא לדבק, אבל אם אכל את המרקחת ואת הרקיקין השאיר לבסוף וא

ו שאם אכל משניהם וחלק שעשה מהם ג"כ עיקר. ונראה מדבריעליהם את ברכתם הראויה להם, כיון 

שאין חוששים  סי' קסח ס"ק מו() מ"במהרקיקין נשארו לבסוף ללא המרקחת, נפטר בברכת העיקר. וכ"כ ה

שהאוכל גלידה  שם אות כו() ברכת ה'שכ"ד הט"ז. וכ"פ ב )שם אות מג(על גמר האכילה, וביאר בשעה"צ 

 .אות ד( )סוףהלכה ברורה פ בע בסופו אינו צריך לברך עליו לכו"ע. וכ"עם הגביע שלה ונשאר מהגבי
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 עיקר וטפל כשמקדים את הטפל לעיקר 

ו קודם לכן כדי שלא ישתה שהרוצה לשתות יין ומקדים לאכול משה )סימן לא( תרומת הדשןכתב בשו"ת 

בברכת העיקר  ינו נפטראאליבא ריקניא, אע"פ שהמאכל טפל כיון שאוכלו קודם שמברך על העיקר 

ל הטפל לעיקר אינו מברך שמשמע מדבריו שהמקדים לאכו )סימן לח( אור זרועהביא בשם ה אךלמפרע. 

דברי הטור לעיל דבשביל מוכתב להשיג עליו  ,ב"יעליו את ברכתו אלא מברך עליו שהכל. והובא ב

ין אוכל פחות ר בזה שמדחסרון שיעור אכילה אינו מפסיד את הברכה המקורית, ונראה שרוצה לומ

בין טפל, אינו מפסיד את ומכזית למדנו כלל שכל שמברך על אוכל בכל אופן שיהיה בין שהוא מעט 

קרה זה אין עליו שם טפל כלל. ברכתו ואין לברך עליו אלא את ברכתו הראויה לו, ומבואר מדבריו שבמ

האו"ז לא מבואר כפי  ברידוכתב שבגוף  )סק"ד( מגן אברהםואינו מפסיד את ברכתו העצמית, וכ"פ ה

ברך על המשקה שהכל שהבינו תה"ד, ולדעתו דוקא אם שותה משקין שברכתם שהכל והיה ראוי ל

ת ברכת העיקר וממילא נפטר ולפטור זה, אך מפני שאוכל הטפל תחילה צריך לברך עליו, לכן מברך א

על המאכל שמקודם  ין מברךגם הטפל בברכתו, אבל כשברכת העיקר הוא דבר אחר, כגון ששתה יין, א

א הרמ"א בכדי לדחות דברי הב"י. סובר שאין בחילוק שהבי )סק"ז( ט"ז'שהכל' רק ברכתו הראויה לו. גם ה

שלכתחילה טוב  )סק"י( מ"ב. וכתב ה()עמ' רפח הע' ב חזו"ע. וכ"פ בהלכה ברורה. וב)אות יד(ברכת ה' וכ"פ ב

 למנוע לגמרי מלאכול הטפל קודם לעיקר.

הנ"ל, ולדעתו יש לחלק בין  השיג על דברי הב"י ופסק לברך שהכל על הטפל )אות ב(דרכי משה ה אולם

פוטר את הטפילה היינו הא דמברכין על העיקר ו" רמ"אאוכל פחות מכשיעור לאוכל טפל. וכ"פ ה

וצה לשתות ורוצה לאכול שאוכלן ביחד או שאוכל העיקר תחלה, אבל אם אוכל הטפל תחלה כגון שר

שתייה, מברך על האוכל הדי שלא ישתה אליבא ריקנא; או שאוכל גרעיני גודגדניות למתק תחלה כ

 ".הוא טפל לדבר אחרתחלה אף על פי שהוא טפל לשתייה, ואינו מברך עליו רק שהכל הואיל ו

 אימתי עיקר פוטר את הטפל אף מברכה אחרונה 

ונים ברכה לא לפניהם ולא "א"ר פפא דברים הבאים מחמת הסעודה אין טע )מא:(איתא בברכות 

לאחריהם". ומפשטות לשון הגמרא משמע שברכה אחרונה על העיקר פוטרת את הברכה האחרונה אף 

שנשאר בצ"ע אם ברכה אחרונה על כלבו . וכן הביא מרן הב"י בשם הרשב"אעל הטפל. וכ"כ בחידושי ה

מברכה שלפניה כך פוטר . אולם מרן שם כתב שנראה לו פשוט דכשם שפוטר 48העיקר פוטרת את הטפל

בדרכי משה. ובעיקר דברי הכלבו נראה לומר רמ"א . וכן הסכים השו"עמברכה שלאחריה. וכן פסק ב

שהוא דווקא היכא שהברכה האחרונה של הטפל חשובה יותר מהברכה האחרונה של העיקר, ועיין 

אחרונה. אולם מ"מ  שפשוט הוא שפוטר אף מברכה )אות יא(הלכה ברורה ובברכת ה' בדבריהם. וכ"פ ב

כתב בבירור הלכה שאם אכל כמות פת ששבע מאכילתו המחייבת ברכה אחרונה מהתורה, אינה נפטרת 

                                                   
זית ן עיקר, ברכת הצנון פוטרת ברכת הוז"ל הכל בו שם: "וצריך לעיין לזה שאמרנו דאפילו בצנון וזית שאם היה הצנו 48

וטר אותה מברכה שלאחריה ג"כ". מברכה שלפניה, אם נאמר שיפטור אותה מברכה שלאחריה ג"כ או לא, ואפשר דה"ה דפ
את האכילה במעיו צריך לברך על כל ובעצם סברת הכל בו לחלק בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה נראה לומר, דכיון שהנ

משמעותי ולכן אינו צריך ברכה.  הנאה משמעותית והטפל אינו דבר שנהנה ממנו. משא"כ ברכה אחרונה, הברכה היא על
 וכן ראיתי שכתב בספר "דברי עני" עמוד קכח.
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בברכת העיקר, כיון שברכתו אינו אלא מדרבנן ולא יתכן שברכה דרבנן תפטור ברכה מהתורה. וכ"פ 

 .)ז, לב( יביע אומרבשו"ת 
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, מברך אחרונה ברכה יזוא, כשיעור וטפל מכשיעור פחות עיקר דן במקרה שאכל )ד, מב( משה תאגרוה

הטפל, ושם פסק שהטפל מ הברכה חיוב עיקר את מפקיע וטפל שהדין עיקר מדבריו העולה והמשמעות

 )סק"ב( כה"חוכ"פ ב .הראויה מצטרף לעיקר ונחשב כאילו אכל מהעיקר כשיעור, ומברך עליו את ברכתו

 . )סימן יט( משיבת נפשבשם שו"ת 

אכל ממנו כשיעור. דלא אמרו פסק שצריך לברך ברכה אחרונה על הטפל ש )אות יג(הלכה ברורה , במנגד

אינו חייב בברכה על העיקר ששהעיקר פוטר את הטפל אלא באופן שחייב בברכה על העיקר, אבל באופן 

פסק שאינו  )אות ז( ברכת ה'. וב(ג-סימן לב אות ב)ח"ז  יביע אומראין הטפל פטור מברכה. וכ"פ בשו"ת 

. ואם אינה שייכת בשום צד מברך את הברכה האחרונה על העיקר אא"כ היא שייכת באיזה צד גם לטפל

של הטפל. ואם אינם שייכים  לטפל, אך ברכת הטפל שייכת באיזה צד לעיקר, מברך את הברכה האחרונה

 כה האחרונה שלו.ו את הברבשום צד, אינו מברך שום ברכה אא"כ אכל כשיעור מהטפל שאז מברך עלי

 עיקר וטפל כשאינו מברך על העיקר 

מקרה שאינו מברך על בלפי מה שכתבנו לעיל שהטפל טעון ברכה, אך ברכת העיקר פוטרת אותו. 

ץ כדי להעביר את המרירות העיקר, כגון שאוכל תרופה מרה שאין מברכים עליה, ויחד עמה שותה מי

 בצל החכמה ה. וכ"פ בשו"תו יכול לשתותו ללא ברכשבפיו, לכאורה צריך לברך על הטפל משום שאינ

 .)אות טז( הלכה ברורהו )עמ' רפח( חזון עובדיה ,)ו, פח(

 האוכל עוגה ושותה קפה 

וצריך לברך עליו. גם  כתב שכשאוכל מזונות לא פטר את המשקה )סי' קסח סק"ל( מגן אברהםהנה ה

ם על הקפה. וכ"פ בשו"ת צריך לברך ג כתב שהשותה קפה ושורה בו פה"ב )שם ס"ק כד(מאמר מרדכי ה

אלא שכתב שטוב להקדים את ברכת  )אות ה(הלכה ברורה . וכן הסיק ב)עמ' רצב( חזו"עוב )ה, יז( אומר יביע

 .)שם אות ט(השתיה למזונות. ועיין מ"ש בזה בברכת ה' 

הרי המשקה  הורה שאם סיבת השתיה היא מחמת אכילת המאכל )חוט שני ברכות עמ' רטז( גר"נ קרליץוה

טפל לאכילה, ונפטר בברכתו. אך אם היה גם רעב וגם צמא וכעת הזדמן לו שתיה ואכילה, חייב לברך 

 על שניהם.



 

 
 

 הוצאת אֵחר ידי חובה בברכה  -סימן רי"ג 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 ?במה מועילה הקביעות 

 (מג. -מב. )שנינו בברכות 

 פת אלא שנו לא: רב אמר .לכולן מברך דאח - הסבו, לעצמו מברך אחד כל - יושבין "משנה: היו

 אמר, דאמרי איכא. הסבה בעי ינמ יין אפילו: אמר יוחנן ורבי. הסבה בעי לא יין אבל, הסבה דבעי

 אפילו: אמר יוחנן ורבי. הסבה ליה מהניא אל - יין אבל, הסבה ליה דמהניא - פת אלא שנו לא: רב

 הסבה" ליה מהניא נמי יין

א רק סימן לכך שחשובים שאין קבע לסעודה בלא הסבה. ומשמע מדבריו שהסבה הי )ד"ה כל( רש"יופ

שאם אומרים  )מב:(כח מדברי הגמ' כיחידה אחת ואחד יכול לברך לכולם, אך אינה תנאי לברכה זו. וכן מו

  'ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן' חשוב כהסבה משום שהזמינו את עצמם.

 ונזדמן אחר לעסק יושבין היו הכוונה היא העיקר. ופירש: ח"רצריך הסבה ממש. ולדעת  רש"ילדעת 

רב ודעת , לכלם ברךמ אחד אחר לעסק ולא לאכול הסבו אם אבל לעצמו אחד כל מברך לאכול להם

ועיין לחמא.  למיכל ואיסתחרו ומתרגמינן לחם לאכול וישבו כמו השלחן סביבות שישבו הסבו, האי גאון

 לת קבע.שהסבו הוא שהסבו על המיטות כדרכן לאכי )מב: ד"ה מתני'(רשב"א בדברי ה

 לעניין הלכה מצינו כמה שיטות בראשונים:

: כיון דברכה דרבנן, בשל סופרים הלך אחר המיקל והלכה כל"ק. ומשמע שהלכה )סימן לג( רא"ש .א

א"כ שבפת ויין צריך הסבה ובשאר  כר' יוחנן וכל"ק כיון שרב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן. ויוצא

 .49)א, יב( רמב"םוה )לא.( רי"ף. וכ"ד ה)בתוס' רא"ש כתב הרמב"ם( רמב"ןדברים א"צ הסבה, וכ"כ ה

 ברך לעצמו.: בשאר אוכלים ומשקים תמיד כל אחד ממרדכיו )ברכות א, יב( ראב"ד .ב

יבה יחד ע"ג ספסלים או יש : בכל הדברים, פת יין ושאר פירות, בעינן הסבה)פ"ה אות א( ריא"ז .ג

תחילה צירוף והוכחה משיעשו  )הל' ברכות ה, ד( ריטב"אוכיוצ"ב המעידה על קביעות. וכ"ד ה

א בשתיה שהוא מעשה קל , ולדעתו לא נחלקו רב ור' יוחנן אלרא"השהם חבורה אחת. וכ"ד ה

 ועילה הסבה.מהאם צריך יותר היכר לקביעות, אבל בכל דבר מאכל ואפילו פירות 

                                                   
)פאה"ד סי' כג, בלאו סי' לוניל  כך ביארו את ההלכה ברמב"ם רוב המפרשים. אמנם הכס"מ הביא תשובת רבנו לחכמי 49

קים. אך כבר הקשו הרבה נו"כ של ור"י כלל לא חולשם מבואר שהרמב"ם מבאר אחרת את המחלוקת בגמ' וס"ל שרב  רצו(
זוייפת ככל התשובות לחכמי לוניל. רבנו על באור זה ונתחבטו בהסברו, ע"ש. והגר"י קאפח לשיטתו סובר שתשובה זו מ

א"ש. ובלאו הכי אין כ"כ נפק"מ למעשה ביאר שרבנו השיב לחכמי לוניל לפי שיטתם, אך הוא ס"ל כר )א, יב(והגר"ח כסאר 
 אלא לביאור הגמ'.
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ו כל אחד ואחד מברך. כשקבעו יחד חשובים כגוף אחד וכאיל )עיין רא"ה ד"ה מתני'(תם ולשיט

 דין לכתחילה.  ולכן עניין ההסבה הוא חובה כדי שאחד יוכל לברך לכולם, ולא רק

מו. ולעניין ברכה : כדעת הראב"ד שבשאר אוכלים ומשקים תמיד כל אחד מברך לעצסמ"ג .ד

ל הסבה ליין וכל אחד ואחד ם. אך הוסיף שלדידן אין מועישלאחריה ביין אחד יכול לברך לכול

, מרדכיבה כתבו ג"כ המברך לעצמו, חוץ מהפת שמועיל. כדברי הסמ"ג שרק בפת מועילה הס

 ועוד. )לט. ד"ה נתן( רשב"א

שגם אם אין  ב"יסביר החולק על הסמ"ג וסובר שאין חילוק בין האידנא למעיקרא. וה טורה

 רגילות מועילה הסבה.

 את פוטר אחד, יותר או שנים האוכלים היו אם, ויין מפת חוץ, דברים ושאר פירות כל : עלשו"עתב הכ

 הוי ולדידן; הסיבה בעי ויין פת ודוקא, )רבנו ירוחם(בעי  מיהא ישיבה מיהו, הסיבה בלא אפילו חבירו

, דברים לשאר ויין פת בין חילוק אין הסיבה לן דלית לדידן זה ולפי; )תוספות(לדידהו  הסיבה כמו ישיבה

 . לעצמו מברך אחד כל מינ דברים בשאר, בישיבה ושלא; לכולם מברך אחד ויין פת אפילו דבישיבה

 ולכן; (ד"ראב) לדידן ישיבה דיןה והוא, הסיבה מהני לא ויין מפת חוץ הדברים דבכל א"וי כתב: רמ"אוה

 .לעצמו מברך אחד שכל, בפירות עכשיו נהגו

ן, יכוין המברך שלא להוציא שיש לנהוג להוציא עצמו מהספק דאף בקובעים עצמם לשתות יי ב"חכתב ה

 מ"בל אחד מברך. וכתב האחרים כדי שיתחייב כל אחד לברך בעצמו. ובשאר דברים המנהג פשוט שכ

קבוע עליו, ודאי שאחד יכול לורגילים יין שהכל תלוי במנהג המקומות, שבמקום שמצוי הרבה  )ס"ק יב(

  צאת בברכת חברו.ל

י רגילים לקבוע עליו גם ללא כתבו שלשכר יש דין של יין שהר )סק"ב( ט"זוה )סק"ו( מגן אברהםה אולם

 שגם בזה נוהגים כעת שכל אחד מברך לעצמו. פמ"גסעודה. וכתב ה

בר בתוך סעודה של פת ועוד אחרונים, שאם היה הד )ס"ק יא( מ"בה )סק"ה( מגן אברהםעוד כתב ה

 לדעת הרמ"א. לאכול ביחד, מברך האחד ומוציא את השומעים י"ח, ומועיל אף שיושבים

 50לפני הסעודה כל אחד בירך לעצמו, בין על הפירות, בין על היין [ג'עלה]היה שבאכילת פירות וקליות ויין מנהג תימן 

. ולכאורה מנהג זה דלא כמאן, דאי כשו"ע מדוע לא בירך אחד לכולם [ובברכת המוציא של הסעודה נהגו שאחד יברך לכולם]

הסובר שבכך מנהגנו דלא  )פ"א אות לג(על הפירות והיין, ואי כרמ"א מדוע לא בירך אחד על היין? וראה בגר"י קאפח 

לעולם אין קובעין כרמב"ם אלא כראב"ד, ואם יקשה הלא עדיין ביין היה צריך אחד לברך לכולם? תירץ הגר"י קאפח שכיון ש

עצמם לשתיית יין, סברי דבכה"ג מודה ר' יוחנן שאין מועילה הסבה ליין, כעין דעת הסמ"ג הנ"ל. אולם ראה בשת"ז שהשמיט 

ביאר שאה"נ פסקינן כמרן, ומה שנהגו כן בג'עלה הוא  )סק"ד(את הגהת הרמ"א ומשמע דפשיטא ליה לפסוק כמרן. ובז"ר 

יון שכל אחד מגיע בזמנו ולא מתאגדים בחבורה אחת. שאם נאמר דהמנהג כרמ"א, מדוע משום שאין לכך קביעות כלל כ

                                                   
שתיית יין או פת נהגו שאחד מברך לכולם, שהמנהג באופן מוחלט כרמ"א, וב )לו, יב( שע"הולא ברור לי כ"כ, מניין כתב ב 50

שלא  )קעד, ס"ק טו(ז"ר שם. וע"ע ז"ר הלא כל הרבנים שהבאתי בפנים מעידים במפורש שאין המנהג כן. וכבר תמה על כך ב
 אולי מכך נבעה הבנת השע"ה.תמיד נהגו לשתות יין, ו
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לכן הסיק שבמקרה וכולם נאספים באופן  51בליל הסדר נהגו כולם שבעל הבית מברך על הכרפס וכולם יוצאים יד"ח ממנו?

 כך המנהג.כתבו ש )א, נט(וברכת משה  )ריג, א(מסודר, לכתחילה יש לעשות כדעת מרן. גם בערי"ש 

 היחס לדין שומע כעונה 

צא בברכת חברו אע"ג דשומע דכל היכי דבעינן הסבה ולא הסבו אין אחד מהם יו )סימן לג( רא"שכתב ה

 כעונה.

ולא די בכך שיכוון להוציאו  מדוע צריך דווקא הסבה להוציא את חברו בברכה )ד"ה מתני'( רשב"אשאל ה

אחד ושמעו האחרים יצאו, כתב שבדיעבד כל שבירך ה ה()א, רבברכתו? ונשאר בצ"ע. ובאמת בתשובה 

  דשומע כעונה.

כתבו שזהו דין מיוחד שכשסועדים יחד כולם חשובים כגוף אחד ונחשב כאילו כל  ריטב"אוה רא"הה

כתב דכיון שלא הסבו, אין אחד מהם מתכוין להוציא  )מב: ד"ה כל( רשב"ץ. וה52אחד ואחד ברך בעצמו

שכל היכי דשייך  )מג. ד"ה ר' יוחנן( פני יהושעאלא לעצמו, הילכך צריך כל אחד לברך לעצמו. וכ"כ ה

הסבה ולא הסבו גלו אדעתייהו דלא ניחא להו להשתתף כאחד אלא להפרד איש מאחיו. עוד כתב 

ד מוציא רבים משום כל ישראל ערבין זב"ז. דכיון שאכלו שכשכולם אוכלים יחד דמי לשאר מצוות שאח

כאחד חל עליהם חובת הברכה ויש לכל אחד חלק באותה ברכה, משא"כ כשלא נהנה עמהם אלא כל 

 אחד אוכל בפנ"ע אין אכילתו והנאתו מצטרפת לאכילת והניית חברו. 

הוציאם והם כיוונו לצאת לן שאם לא קבעו מקום וכיוו רוקחהביא את דברי ה )סימן קס"ז(הבית יוסף 

ב"א כאן שהקשה והניח בצ"ע שמדברי הרש )ס"ק כח( מגן אברהם. וכתב ה)שם סעיף יג( שו"עיצאו. וכ"פ ב

צא שגם הרשב"א סובר כך. משמע שסובר דלא כרוקח. אך יש להעיר שאחרי היגלות דבריו בתשובה נמ

. וכ"כ מאמר מרדכיבשם ה ק"ה()סהמ"ב ובודאי שבדיעבד כל שכיון להוציאו והתכוון לצאת יצא, כ"כ 

 א ישבו גם בדיעבד לא יצאו.אך לדעתו דווקא אם ישבו יצאו בדיעבד, אבל אם ל )ס"ו(ערוך השולחן ה

 הדין בימינו 

, שלנו אין הסבה אלא בפת, ובה מועיל אפילו בלא הסבה, שדווקא )ד"ה הסבו( תוספותעיין בדברי ה

הסבה, אבל ישיבה שלנו חשובה לעניין קביעות כהסבה,  לדידהו שהיו נוהגים להסב היו צריכים

שהעניין הוא משום שאוכלים על שולחן ומפה אחת  יונה רבנווכשאוכלים יחד היינו קביעותנו. והסביר 

. )וצ"ע מה יהיה הדין אם קובעים בלא שולחן. אך לכאורה נראה שודאי שיועיל כיון שאוכלים יחד(ולכן חשוב כקביעות 

                                                   
ות מועילה גם לפירות, גם כאן מועילה ולענ"ד יתרץ הגר"י קאפח מעין מה שתירצו הפוסקים שמיגו דמהניא סעודה לקביע 51

 , ועדיין צ"ב.)סס"ק רלז(המצווה לקביעות, וע"ע בארות יצחק 
יוב לברך הוא על כל אחד ואחד בפנ"ע. שהח ה()שיעורים לזכר אבא מרי ח"ב עמ' צח, קיא והלאוכתב הגרי"ד סולוביצ'יק  52

ש להעיר שהסבר זה מובן רק ע"פ אלא שבמקום שכולם יושבים יחד חשובים הם כאחד ולכן מועילה ברכה אחת לכולם. י
ק בין פת ליין ושאר מיני פירות, קצת שיטת הרא"ה וסיעתו שבכל מיני האוכלים הדין שווה, אך לפי שאר הדעות שיש חילו

ל שהובאה בכס"מ שלפי חשיבות ביר את סברתם ע"פ הסבר זה. וכן עולה מדברי הרמב"ם בתשובה לחכמי לוניקשה להס
ים שם על הרמב"ם שרק אם כולם ישבו הדבר שמברכים עליו אנו מברכים על כל דבר ודבר בפנ"ע. ועיין בפירוש צרור החי

 יחד נחשב כאילו הוא בעצמו ברך ושפיר יצא י"ח.
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 נהנים שדין ברכה זו שונה ממוגמר שאפילו לא הסבו יכול אחד לברך לכולם, כיון שכולם והוסיף תוס',

 .53זה אחר לזה אלא באה אינה ושתיה אכילה אבל ביחד

עת הסמ"ג כיום אין בזה רגילות וכן הבאנו לעיל את מחלוקת הטור והסמ"ג האם הסבה מועילה ליין, שלד

 כיום מועילה הסבה.ולכן לא מועילה הסבה, והטור סובר שגם 

ביעות מסויימת. ולענ"ד קשהביאו מרן להלכה, שבכל מקרה צריך  ירוחם רבנועוד ראינו את דברי 

אוכלו בישיבה, צריך לההסבר הוא שבכל מצב צריך שיהיה משהו, ואפילו בדבר שאין כלל הדרך 

א. שאם אינם יושבים לא חשוב והאידנ )וכ"כ הב"י קסז, יב ד"הלכתחילה לשבת כדי שאחד יוציא את חברו בברכה 

ף לכוונה, שאם אחד ישב ללא . והקביעות אינה תחליכקבע כלל. וכ"כ המ"ב כאן סק"ה שיש צורך קצת בקביעות(

כוונתם שאחד יברך לכולם,  כוונה לצאת אין הוא יוצא י"ח, אלא הוי כגילוי מילתא והיכר טפי על

ר בדבריו בסימן קע"ד. וכ"כ הב"י וכפי שמבוא כהוכחה שמכוונים לצאת בשמיעת הברכה, כך נראה דעת

כוונים לצאת בברכתו, שהרי שצריך שישבו בשעת הברכה כיון שמוכח מזה שמת )ח"א פ"ד ה"ב( ברכת ה'ב

 דרך לאכול בישיבה ולא בעמידה.

כיון שדרך הקביעות בה היא  ונראה לומר שהסברא בחילוק בין פת ליין ושאר מיני פירות הוא, שבפת

ל להוציאו בברכתו. ובשאר לא היסב נראה כאומר שאינו חפץ בקביעות ולכן אין אחר יכו הסבה, אם

לו בדברים שאין כלל רגילות לקבוע, , ולכן סגי בישיבה. ואפיובעאינו קם אינו מיסב אינו נראה כדברים א

 שומע. לי"ל שאנו מצריכים קביעות כיון שצריך דבר מסויים שיחבר בין המברך 

ם, ולכן לדעתו כיום אין יא דמשמע שללא הקביעות אין אחד יכול לברך בשביל כולוסברת הרמ"א ה

שיבה ולא הסיבה ונחשבים ימברכים אפילו על יין, 'כיון שאין בהם חשיבות לא שייך בהם כלל לא 

, ומדבריו מוכח סעיף ה( ולחןהש ערוך)לשון הכמפורדים תמיד, וא"א לאחד להוציא אחרים בשום פנים' 

 ארעיים'. ריו שאין כלל יכולת להוציא אחרים בברכה כיון שהם דברים 'שישנם דב

 כמעט חבירו את אחד יאיןמוצ שאין המקומות ברוב פשוט המנהג שכעת "וכמדומה )ס"ק יב( מ"בכתב ה

ולהוציא". וכ"כ  לצאת יןלהתכו בקיאין הכל שאין משום ואפשר הדין נגד שהוא אף מאכל דבר בשום

 .ברכת הציצית שכל אחד יברך לעצמו( ביה"ל קס"ה ס"ב ד"ה והרא"ש. וכ"כ בסי' ח ס"ק יג לעניין)קס"ח ס"ק כא. לעיל 

ת ויו"ט כל אחד יברך המוציא כתב שהנהיג שגם בשב )ח, רפא( הלוי שבטובשו"ת  .)אות ה, ז( כה"חוכ"כ 

 יעקב"ג . וכן שמעתי מהרהוברכת הגפן לעצמו, משום שהרבה פעמים לא שמים לב לברכת חברו כדבעי

נפש, ויותר קשה לכוון הזצ"ל שכיום לא נהגו לפטור אחרים כששומעים הברכה משום פיזור  יוסף

שכולם צריכים לחם משנה ולשמוע את הברכה, ואפילו היא ברכה קצרה. ורק בברכת המוציא בשבת כ

 עת הברכה כדי שתהיהנוהגים שבעה"ב מברך ומוציא את כולם, ובזה יש להשתדל שכולם ישבו ב

 קביעות.

                                                   
עים ולא בסתם ברכה על המוגמר ק, כיון שהגמ' מדברת על מוגמר לאחר הסעודה שכבר חשובים כקבואך לענ"ד לא ד 53

שמדובר שהביאו את המוגמר  י יהושעפנ, עיין בדבריו. ועיין במהרש"אשלכאורה לא תועיל הקביעות. וכן ראיתי שהעיר ה
 לאחר ברכת המזון ואז אין הסבה כלל. ובתוס' רא"ש פירש באופן אחר.



 504 _______________________________________ וצאת אֵחר ידי חובה בברכהה -סימן רי"ג 
 

עם, אע"פ שלמעשה הרבה  שתמיד עדיף שאחד יברך לכולם משום ברוב )אתר ישיבה( גר"ד ליאורדעת ה

 פעמים אנשים לא נוהגים כך.

 ישיבה סביב שולחן אחד 

כתב שבלא שולחן אחד לא  ג"כ )א"א ב( פמ"גשישיבה היינו בשולחן אחד. וה )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

ב שולחן אחד, וגם את דברי שאין צורך בישיבה סבי )אות ב( שער הציוןעיין ב אולםמהני הקביעות. 

ין צורך בישיבה סביב שולחן פסק שא )אות ב( הלכה ברורההמג"א הסביר שכוונתו רק על פת ויין. גם ב

 אחד, אלא די בכך שישבו כולם ביחד במקום אחד.

)בציעת הפת מז:  מנוחה ביתספר כ"כ בבין אכילה בבית ובין אכילה בשדה. ו )קסז, כו(וחילק המגן אברהם 

אכל כאן או במקום פלוני. שבעינן ישיבה בשולחן אחד או במפה אחת, ולא די בכך שיאמרו נ אות א(

ן להם שולחן, אם יש להם ומיהו היינו דווקא בבית שיש שם שולחן או מפה, אבל אם הם בשדה שאי

 כה"חגם ל במקום פלוני. אמירתם שנאכ מפה לא מהני אלא ישיבה עם מפה, ואם אין להם מפה מהני

 הצריך אפילו באכילת פירות שישבו סביב שולחן אחד. אות ב()

סעודה שלישית, ויושבים  שנשאל אודות בית כנסת שעושים )ח"ו סימן כח( תפילה למשהועיין בשו"ת 

לחנות ושבים סביב כמה שובכמה שולחנות ואחד רוצה לברך על היין בשביל כולם. והשיב שכיון שי

 . מחמת חוסר מקום יכול אחד לברך בשביל כולם, ובלבד שישבו בעת הברכה

 כשהמברך אכל דברים שונים מהשומע 

שדינו שמברך ברכה אחת וכולל  ,דן בדינו של מי שאכל פירות או מזונות כשיעור )סק"א( ברכי יוסףה

שניהם, האם יכול להוציא י"ח בברכתו את מי שמסופק אם אכל כשיעור מזונות, דשמא הו"ל כהפסק? 

 החזרה בתפלת יתכוין בשחרית, ערבית להתפלל ששכח צבור שליחש )סימן שסא( רדב"זוהביא בשם ה

 רית אומר קדושה וברכת כהנים,אע"פ שבחזרה בשח. ערבית תפלת של התשלומין חובת ידי לצאת, שלו

. 54ויוצא א"כ שיכול השומע לכוון במה שנוגע לו ואין השאר חשוב להפסק עבורו, להפסק נחשבים אינם

 בנידון כתב (סב' סי) לשמה תורה ת". ובשו)אות ח( כה"חו )רט, א( ערך השולחן )אות א( הדביר פתחוכ"ד 

 הוי דלא ששומע בדברים כ"משא, בפיו דברים שמוציא במה אלא הפסק שייך דלא פשוט שהדבר, זה

 הפסק. 

 חציו באמירה וחציו בשמיעה 

כתב שיכול אדם לשמוע ולצאת מחברו חלק מברכה  )מהדו"ק סי' ז. דרוש וחידוש ברכות כ:( רעק"אבשו"ת 

וחלק לומר בעצמו. ועפ"ז יכול לשמוע את תחילת הברכה מחברו ואת ההמשך שנוגע אליו לומר בעצמו. 

שברהמ"ז אינה מתחלקת לשנים או  )מו.(תמה עליו מכח דברי הגמ' בברכות  )סימן כט סק"ו( איש חזוןוה

)ברכות  קהילות יעקבשלושה, וכשהשומע מברך רק חלק מהברכה, חשוב לדבריו כשנים שמברכים! וב

יישב שיש לחלק בין אם הברכה מתחלקת לשני אנשים, ובין אם המברך מברך את כל הברכה,  סי' יא(

                                                   
תיקנו חז"ל שתהיה כתפלה העיקרית של שלכאורה יש לדחות, דשאני תפלת התשלומין ש )ט, צז. אות ג(ין ביביע אומר עי 54

 אותה שעה, שהרי אם לא התפלל מנחה בע"ש, מתפלל ערבית שתים של שבת וכו'. 
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השומע מכוון לצאת בחלקה, ואת חלקה האחר מברך בעצמו. דכיון שהמברך אומר כולה בעצמו חשובה ו

 כברכה מתוקנת.

ני לומר בעצמו, ואת חציה הש צידד לומר שיכול לשמוע חצי ברכה, )ח"א סי' כ אות ג( שלמה מנחתבשו"ת 

לא מועיל בזה דין שומע כעונה, כתב ש )או"ח ב ומועדים א, ח( ברכת מרדכיב אך. )א, ס( צבי הרוכ"פ בשו"ת 

עונה, או משום שחצי כובטעם לזה חקרו האם הוא משום שרק בברכה שלימה נאמר הדין של שומע 

זצ"ל  יוסף יעקבעתי מהרה"ג ברכה אינה חשובה כלל כברכה, ושומע כעונה נאמר רק על ברכה. וכן שמ

 שא"א לשמוע חצי מהברכה ואת חציה השני לומר בפיו.

  האם יצא בשמיעה? -מספק ברך 

צמו טעה כגון שברך על עשאם שמעו אחרים את ברכתו, אבל הוא  )החדשות ח"ב אלף תתצו( רדב"זכתב ה

הברכה, הברכה הייתה  השכר ע"ד לברך הגפן וברך שהכל, השומעים אותו יצאו י"ח משום שבשעת

 ממנו השומעים גם, דיעבדב בה שיוצא באופן בטעות ברכה שהמברך )רו, א( פתח הדבירכדבעי. וכ"כ 

 זו. בברכה נפטרים

ות לברך ולהוציא אחרים י"ח, שכתב לגבי מקרה שאדם אחד קיבל רש )ריד, משב"ז א( פרי מגדיםומצינו ל

הספק, או שהכל על דבר  ולאחר מכן התברר שברכתו הייתה מספק, כגון שברך על בננה אדמה מחמת

נו לו להיות שליח לברך שמסתפק בו. וכתב שרשאים האנשים ששמעו אותו לחזור ולברך, כיון שנת

 "ע.הסתפק בזה ונשאר בצ ח"ב פרק י"ד הכ"ה() אור לציוןכראוי ולא בספק. וה

סב"ל ולכן אינו  אך אנן קי"ל הביא דבריו וכתב שלכאורה דבריו סותרים את הרדב"ז, )שם(הפתח הדביר 

ם לרדב"ז. ויש לחלק בין מקרה כתב שאין דברי הפמ"ג סותרי )א, קב( צבי הרחוזר ומברך. אולם בשו"ת 

ין מקרה שהטעות הוא שהטעות של המברך היא כשרה בדיעבד לדברי הכל כנידון של הרדב"ז, לב

כתב שהרשה לו להיות ספיקא דדינא אם יצא, שבכגון זה כתב הפמ"ג שלא יצא השומע, מהטעם ש

 שלוחו רק במקרה שברכתו כראוי. 

 ות?חיוב או רש 

 )אות כ( מעדני יו"טבלבד. ה בדברי הגמ' לא ראינו האם ישנו חיוב שאחד יברך לכולם או דהוי רשות

אחד מברך לכולם משום שלגבי ברכת האור  )נג.(שאחד יברך לכולם, כדאיתא בברכות  צריךהעיר ש

שום ברוב עם. גם דיף טפי מעדהכי  )סק"ג. והביאו הביה"ל סי' קסז, יא( מ"בב'רוב עם הדרת מלך'. וכ"כ ה

)אע"פ שלהלכה סובר שלא לם כתב שמהגמ' משמע להדיא שעדיף שאחד יברך לכו )סעיף ז( ערוך השולחןה

הביא בשם המבי"ט  אות כב() כה"ח. גם בנוהגים כן, משום דרחוק הוא שכל אחד ישמע בכוונה מחברו את הברכה(

כתב שעדיף שכל  י' קסז אות נח()סאחר אך במקום שראוי שאחד יברך לכולם, ויש סוברים דרשות קתני. 

 שות.כיון שכשאחד מברך לכולם, עלולים לצאת מכך כמה חשאחד יברך לעצמו, 

ו מדין שומע כעונה. כתב ש'רשאי' לשמוע הברכה מאחר ולצאת בברכת )ח"ב פ"א סל"ה( ברכת ה'ב

רשאי כיון שרק  תב בלשוןכובהערה שם כתב שאע"פ שהרב מעדני יו"ט כתב שכך יש לנהוג לכתחילה. 

ה שאחד יברך לכולם, אבל כשאוכלים כאחת או עושים מצוה כאחת ממש, כגון שומעים קול שופר מצו

 פיד על זה כ"כ. אם כל אחד ואחד אוכל משלו, כיון שלא תמיד אפשר לעשות יחד אין להק
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  ?'כמה חשוב 'רוב עם 

כל האמור אינו אלא בשלושה והעיר ש ג"כ כתב כדברי המעדני יו"ט, )הובא בכס"מ א, יב( רמ"ךבהגהות ה

)קסז, יין בזה בספר נפש חיה אנשים ומעלה. אבל בשנים אין משום ברוב עם וכל אחד יברך לעצמו. וע

מובא שאם עשרה עושין  הסימן( )פ"ו. הביאה הב"י בסוף תוספתאכמה חשוב לרבים בעניין רוב עם. וב יא(

 מצוה כאחת אחד מברך לכולם. 

דת ששלושה כהנים מפורש שברוב עם הוא גם בשלושה, שהגמ' לומ )סב.(ות אולם מהגמ' במנח

 )סימן ח ס"ה( שו"עלמרן ה מתעסקים בתנופה, והטעם לכך הוא משום ברוב עם הדרת מלך. עוד מצאנו

עולה  )סק"ג( מ"בם מדברי השאם שניים או שלושה מתעטפים בציצית, אחד יכול לברך בשביל כולם. ג

וע"ע ]כתב שעדיף הכי טפי.  שאפילו בשניים חל הדין של ברוב עם, שהרי לגבי אחד שמוציא את חברו

ו של הרב אברהם גדניאן בדין ברוב עם הדרת מלך במאמר תטו(-)תשנג, תהבזה בקובץ זכור לאברהם 

 .[שהאריך בזה

  עניית אמן 

לאכול ולשתות. ומשמע  י אלו מותריםשאם כולם ענו אמן לאחר שאחד ברך הר )א, יב( רמב"םכתב ה

כתב שצריך לענות אמן. וכתב  מדבריו שאם לא ענו אמן לא יצאו י"ח בברכתו. אך בהלכה שלפני כן לא

כתב כן להשמיענו שאם לא נראה דה"ה אם לא ענו אמן שיצאו, ו )ברכות מה: ד"ה גמ'( ראשון לציוןה

ת בברכת חברו אך אין היא מגלה שרצונו לצא נתוועדו לא מהני אפילו עניית אמן. או שעניית אמן

 כיון הוציאם י"ח, דמסתמאלכתב דכיון שענו אמן אין צריכים לידע אם כיון  מכתב לדודמעכבת. וה

 לצאת שרוצים יבין בבול ודאי אמן כאחד כולם ועונים ברכתו ושומעים ממתינים היו שהם שרואה

 כוונתם אין אם לאחד אמן ותלענ ימתינו אדם בני שחברת כ"כ שכיח לא כ"דאל להוציאם וכיון בברכתו

 לצאת, ורק אם ענו אמן ישנו גילוי דעת גמור שרוצים לצאת בברכתו.

 ברכה אחרונה 

שטעם החילוק בין ברכה  "מ()ד"ה וש תוספותלמדנו שאין מזמנין על הפירות. וכתבו ה )קו.(בחולין 

רכה, שהרי ע"י מותרים רויח מאותה בראשונה לברכה אחרונה הוא משום שבברכה ראשונה כל אחד מ

 בברכה אחרונה. , אבל לא)לענ"ד לדעתו עצם ההנאה היא זו המקשרת אותם יחד(הם באכילה ונהנים 

יו שלושה ויותר, אחד מברך שאף בברכה אחרונה אם ה רי"דאמנם יש להעיר שהריא"ז הביא בשם רבו ה

ן זימון לפירות היינו דווקא שמה שאמרו שאי רמ"ךהביא בשם ה )א, יב(לכולם משום ברוב עם. והכס"מ 

 בשנים, אבל אם הם שלושה אחד מברך לכולם. 

 כעונה שומע הברכות בכל ודאפיל הסוברים שיש (א' סע א נתיב ו דרך הברכות שער) מועד אהל בספר כתוב

 בכל כתב ת לרמב"ן סי' קצו()שו"ת המיוחסו א"רשבלכתחלה, ומשמע אפילו בברכה אחרונה. וה ואפילו

 שבסוף ברכה בין בתחלהש ברכה בין האחרים ושמעו האחד שבירך כל ושתייה אכילה של שהן ברכות

 (קל' עמ ו"פ הלויים פקודת) ה"ראה לאב לפירות. זימון שאין לפי כן עושין אין ולכתחלה כעונה, דשומע יצא

 בפירות. ימוןז אין לן וכדקיימא בפת אלא לכולם מברך אחד אין שלאחריו סובר שבברכה
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; ראשונה בברכה מ"ה, תהפ מן חוץ דברים בשאר לכולם מברך דאחד דאמרינן כתב: והא שו"עמרן ה

)ח"א פ"ד  ברכת ה'וכ"כ ב .רותלפי זימון דאין, לעצמו מברך' א וכל ליחלק צריכין אחרונה בברכה אבל

 . (15הע' 

בברכה ראשונה עומדים ששהחילוק בין ברכה ראשונה לאחרונה הוא,  )סעיף ד( ערוך השולחןכתב ה

נה עומדים להיפרד ולכן אין להתחבר יחד בישיבתם לאכול או לשתות והוי כקביעות, אבל בברכה אחרו

 אחד מוציא את חברו. 

יפטור את כולם ובפרט בברכת שבזמן הזה שמזלזלין בברכה אחרונה, יברך אחד בקול רם ו רשב"אכתב ה

. והוסיפו שנכון )ריג ,ג( ערי"שו ()סק"ו שת"ז, )סק"ט( מ"בוכ"כ ה ,הביאו להלכה )סק"א( ט"זעין שלוש. המ

 .ו( )אות הלכה ברורהלהחמיר שיחזרו אחר המברך מילה במילה בלחש, וכ"כ ב

 סעיף ב':

 צריך שיאכל עימם יחד 

איתא  )מה:(הם. ובברכות עמ וישתה יאכל כן אם אלא האחרים מוציא המברך שאין )כט.(שנינו בר"ה 

 שאם שמע ולא ענה יצא, משמע שעניית אמן אינה מעכבת ביציאה י"ח. 

 שמכוונין בשמיעתן יוצאים זוא, עמהם וישתה יאכל כן אם אלא אחרים מוציא המברך : איןשו"עוכ"פ ה

 .אמן יענו לא אפילו, אליו

בד לא יצאו בשמיעתו שהרי דמשמע שאם אינו אוכל ושותה עמהם אפילו בדיע )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

 ברכתו הייתו לבטלה.

 ערבין ישראל כל המצות בברכתהסביר את החילוק בין ברכות הנהנין לברכות המצוות, ש )ס"ק יד( מ"בה

 בברכה חייב שאינו מי אפילו ברךל יכול לכן יצא, לא הוא כאלו המצוה ידי יוצא אינו וכשחבירו בזה זה

 אינם אם לבריך, אפילו ולא ניליתה דלא מצות, כשאר עליו המוטל חוב שאינו הנהנין בברכת כ"משא זו.

 .לברך בעצמן יודעים

העיר שגם אם חינוך  ס"ק צג() מ"במבואר שיכול לברך לקטנים אף כשלא אכל עמהם. וב )קסז, יט(ולעיל 

 קטנים אלו אינו מוטל עליו יכול לברך בשבילם. 

ח, ולאחר מכן נמלך שלא שהשומע ברכה על מאכל והתכוין לצאת י" )ח, כד( אומר יביעכתב בשו"ת 

ממש, ולכן צריך שיטעם  לאוכלו, אם ענה אמן אחר הברכה הרי הוא נחשב כמוציא את הברכה מפיו

אמן רשאי לא לאוכלו.  משהו מהמאכל כדי שתחול הברכה עליו ולא תהיה לבטלה, ורק אם לא ענה

י שמסופק אם חייב בברכה ה שאם ענה אמן אינו רשאי לחזור ולברך הברכה בעצמו. והוסיף, שמוה"

ה, דכיון שאינו רוצה לברך מסויימת יכול לשמוע מחברו שמברך ברכה זו, ואין בזה חשש ברכה לבטל

ינו מתכוין לצאת י"ח אאלא על הצד שהוא מחויב בברכה, חשיב כמתנה שאם אינו מחוייב בברכה 

 עתו.בשמי
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 סעיף ג':

 צריך שישמעו מתחילה ועד סוף 

 חובתו ידי בה לצאת ויןונתכ סופה ועד מתחלתה הברכות מן ברכה השומע "כל )א, יא( ם"רמבכתב ה

שמוע את הברכה מתחילתה ועד שגם אם עונה אמן צריך ל ב"יאמן". והעיר ה ענה שלא פי על ואף ,יצא

 סופה. 

, אמן יענה אפילו, ברכהה בשמיעת חובתו ידי יוצא הביא את דברי הרמב"ם להלכה: אין שו"עמרן ה

 י"ח. להוציאו כ"ג ויןנתכ והמברך חובתו ידי בה לצאת ונתכוין סופה ועד מתחלתה ששמעו כ"אא

 תיבה איזה כשמדלג צמובע ממברך עדיף דלא ,שבתחלתה ברוך תיבת גם והיינו )ס"ק יט( מ"בכתב ה

כתב שהוא  )ס"ק יט( ר הציוןשעחכמים. וב שטבעו ממטבע משנה דהוי חובתו ידי יצא דלא הברכה מעיקר

 אם בעצמו כמברך אדיצ מסתברא, ושורשה הברכה מעיקר שאינה תיבה איזה שמע לא לאפוקי אם

  .מדלג

ר טעבן  ושכ"כ הגר"ח הברכה, יצא י"ח.שבדיעבד אף כשלא שמע את כל  )סק"ו(ערך השלחן כתב ב

רי האומרים שאם לא שמע הברכה צידד כדב )ח"א פ"ד ה"ז( ברכת ה'ב אולם. )ברכות נג:( ראשון לציוןבספרו 

 מתחילתה ועד סופה לא יצא י"ח.

  אם לא נתכוונו לצאת ולהוציא 

ונה זו אינו יוצא י"ח, אפילו אם מבואר שהשומע חייב לכוון לצאת יד"ח, וללא כו )א, יא( רמב"םמדברי ה

והטור נאמרו למ"ד מצוות  הוסיף שכיון שדברי הרמב"ם ב"י. ה)כמבואר בתשובת רבנו סי' קפד(ענה אמן 

כאן ואפילו בדיעבד אינו יוצא  שו"עצריכות כוונה, אף המשמיע צריך לכוון להוציא. וכן משמע מדברי ה

)ז, טו.  ברכת משהרו. ועיין בי"ח אם לא התכוון המברך להוציאו או שהוא לא התכוון לצאת בברכת חב

 .בהערה(

ת כוונה ולא יחזור לברך משום ולכאורה יש לשאול על דברי מרן, מדוע לא חשש למ"ד מצוות אין צריכו

)אות  השולחן ערךהגאון  ךאכתב שלא יחזור ויברך משום ספק.  )תפט, ח( מגן אברהםסב"ל? ובאמת שה

ין ברכה שמוציא בפיו שבה אינו ב כתב שחוזר ומברך ולא חיישינן לאיסור ברכה שאינה צריכה. וחילק ז(

כתב שדבריו אינם תואמים וחוזר ומברך, לבין ברכה ששמע מחברו שיכול לחזור ולברך במקום ספק, 

 לדברי הב"י.

שמיעה לבין מצוה שעיקר כתב לחלק בין ברכה שעיקר קיומה הוא ב (3)ח"א פ"ד הע'  ברכת ה'אולם ב

דין של שומע כעונה, שאין ין אנו צריכים כלל את הקיומה הוא באמירה. שבמצוה שקיומה בשמיעה א

"א לצאת בה מבלי להזדקק אצורך לענות כדי לקיימה אלא רק לשמוע. אבל מצוה שקיומה ע"י אמירה 

ה שייך למח' אם מצוות צריכות לדין שומע כעונה, ודין שומע כעונה לא שייך אא"כ כיון לכך, ואין ז

. אמנם 1יע שני חילוקים נוספים: שהצ )ריג, ו( ערי"ש. וראה עוד בכוונה, אלא רק תנאי בדין שומע כעונה

ת חכמים, ובמה שאנו אומרים ברכות הם דרבנן, אך אינן נחשבות מצוה דרבנן בפני עצמן אלא הם תקנ

רכה היא הכוונה, וכשאין כוונה . כל עיקר הב2שמצוות דרבנן לא בעי כוונה, אין ברכות נכללות בכך. 

 לל את תכלית הברכה.בשמיעה לא קיים כ
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פסק שבדיעבד אם שמע כל הברכה מתחילתה ועד סופה וענה אחריו  )אות טו( הלכה ברורהלמעשה, ב

אמן, אלא שלא נתכוון השומע לצאת י"ח ולא נתכוין משמיע להוציאו, אינו חוזר ומברך משום סב"ל. 

חוזר ומברך כפי שהוכיח לעיל. ומ"מ אם ענה אמן  ,נהפסק שאם לא הייתה כוו )שם( ברכת ה', במנגד

 חזון עובדיהאחר המברך והתכוון לצאת י"ח בשמיעתו יצא י"ח, אע"פ שהמברך לא כיוון להוציאו. וע"ע ב

.)עמ' שנג(



 

 
 

 שיהיה שם ומלכות בברכה -סימן רי"ד 
 ובו סעיף אחד

 הזכרת שם ומלכות 

 )מ:(איתא בברכות 

 בה שאין ברכה כל: אמר וחנןי ורבי. ברכה אינה - השם הזכרת בה שאין ברכה כל: רב "אמר

. שכחתי ולא ותיךממצ עברתי לא :דתניא, מסתברא דרב כוותיה: אביי אמר. ברכה אינה - מלכות

 תני - יוחנן ורבי. קתני אל מלכות ואילו ,עליו שמך מלהזכיר - שכחתי ולא, מלברכך - עברתי לא

 עליו" ומלכותך שמך מלהזכיר שכחתי ולא

מדבריו שהביא 'שמך ומלכותך'.  ומצריך מלכות וגם הזכרת ה', וכ"נ ,מדברי ר' יוחנן מוכח שמודה לרב

 שר' יוחנן מוסיף על רב. )ד"ה אמר( רא"הוכ"כ ה

 מהרש"ארכה שמך'. וההמלך ואב אלהי מובא טעמו של רב דכתיב 'ארוממך )ברכות ט, א( ירושלמיב

 דבעי ד"ומ ברכותיו, מעין מיןו מין כל על שמו לייחד שם ברכה כלב דבעי הסביר שעניין הזכרות אלו,

 המלכים. מלכי מלך שהוא אחדותו על מורה הוא דמלך ט"מה הוא מלך נמי

מסופק כמי הלכה. דקי"ל בביצה ד. רב  )ברא"ש כתב שר"י היהשפסק כר' יוחנן  ר"יהביאו בשם  )ד"ה אמר( תוספות

לא מסתברא ולא אמר בהדיא הלכה כרב, אכאן אמר אביי דמסתבר כרב. ומצד שני לא אמר ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן, אולם 

כן אם דילג מלכות צריך ברכה, ול אינה שמים מלכות בה שאין ברכה , דכלאלמא לא פסיקא ליה מילתא(

גם רב האי פסק  מלכות. נואי לבד בלבד צריך לחזור, דמלך העולם תיבת דלג לוואפי לחזור ולברך,

 קטינן.דהכי נ ב"י. וכתב ה)א, ה( רמב"םוה )כח:( רי"ףכר' יוחנן. וכ"פ ה הלכה

אלוקינו הוא במקום ששאם לא אמר מלך יצא, משום  )א, רסח( קטנות הלכותמצאנו שדעת ה אמנם

שונה של שמונה עשרה ולא ראשונים דנו על ברכה ראשלמי ציבור תמה על דבריו, שהרבה מלכות. וה

 מלכות. ויש שכתבו בדעתו שחשש לספקו של ר"י.כתבו שאלוהינו חשובה ל

 יחזור, מלכות או שם דילג ואם ברכה. אינה, ומלכות 55שם הזכרת בה שאין ברכה : כלשו"עכתב מרן ה

 .מלכות אינה לבד דמלך, ולברך לחזור צריך, לבד, העולם תיבת אלא דילג לא ואפילו ויברך.

ספק הוא, ולכן  [אם תיבת 'העולם' מעכב]שדבר זה  אבן העוזרהביא דברי ה )ד"ה ואפילו(הבאור הלכה 

כתב שאין דבריו מוכרחים לדחות דברי השו"ע, אך אם אמר  באור הלכהה אךמספק לא יחזור ויברך. 

)יוסף  חיד"א. גם ה56כתב שלא יצא וצריך לחזור ולברך )סק"ג( כף החיים'המלך' מסתברא דאינו חוזר. וב

                                                   
ד"ח ב"בריך רחמנא", שיוצאים י י( )קסז,לאור החיים הקדוש שהקשה על מרן מפסקו לעיל  )ברכות מ:( חפץ ה'ועיין ב 55

ועוד  )קסז, יג( שו"ע הרבבר תירצו הש'רחמנא' אינו שם קדוש, וכיצד יצא בו יד"ח. וכ )שבועות לה.(הלא מוכח מהגמ' 
גום מילולי של 'רחום'. וראה עוד שעה"צ אחרונים שכיון שבבבל כך היה כינויו של הקב"ה יוצאים בכך יד"ח, ואינו סתם תר

 .)קסז, סק"נ(
 "ל כנגד דברי האר"י.ז"ל כתב שבכל תיבה שבברכה אם דילג צריך לחזור, ואין אומרים סב אר"יובשם ה 56
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חשש לדברי אבן העוזר משום סב"ל ופסק  )ח"ב עמ' פד( הליכות עולםפסק שצריך לחזור. וב אומץ סי' עו(

חזר בו ופסק שאפילו אם חיסר תיבת  )עמ' שו( חזון עובדיהשאם דילג תיבת העולם אינו חוזר. אמנם ב

, )ש"ר, בלק, ס"ב( בא"ח, )ח"א פ"ג ה"ו( ברכת ה'העולם חוזר ומברך, ואם אמר 'המלך' יצא בדיעבד. וכ"פ ב

)הג' על השו"ע, הובא בפסק"מ  מהרי"ץ. ודעת )א, כו( ברכת משה, )ריד, א( ערי"ש, ס"ק לב. ריט, ס"ק יא( )קסז, שת"ז

בארות אינה ברורה כ"כ, שציין לאבן העוזר אך לא ביאר מה דעתו במפורש. ועיין ב הל' ברכת המוציא סע' יב(

 .)קסז, ס"ק לב( ז"רוב )שם ס"ק כ( יצחק

 אלהינו או אדני כגון אחת ההזכר אמר שדווקא אם לא אמר הזכרה כלל חוזר, אבל אם )סק"ד( מ"בכתב ה

אם אמר אחד  והוסיף שה"ה דלא גרע מתיבת רחמנא בארמית דמהני, )אות ג( שער הציוןיצא. וביאר ב

 חזון עובדיהוב )שם( לםהליכות עומשבעה שמות הקודש שאסור למוחקן שאינו חוזר ומברך. וכ"פ ב

)ריד,  ערי"שת יצא בדיעבד. ובדילג תיבת אלוהינו, או שאמר אלוהינו אבל דילג על שם אדנושאם  )שם(

 כתב שהמלים המעכבות הן "ה'", "מלך העולם". א(

ולע מילים ואותו אדם ב השלכה מצויה להלכה זו, היא מקרה שאדם יוצא י"ח בשמיעת ברכה מאחר,

, הדין הוא רך בהצנע מפני דרכי שלום(אמור אות ט. והוסיף שיב בא"חסי' קכד סק"מ. וכ"כ ה מ"ב)עיין מ"ש בזה הוכד' 

קרה הנ"ל יצטרך לברך מילה שאם דילג אחת מהתיבות שאם לא הזכירם צריך לחזור ולברך, הרי גם במ

והתיבות העיקריות להלכה ]ברך במילה בעצמו, אבל אם בולע תיבות שבדיעבד יצא, אינו צריך לחזור ול

 .[ם אמר המלך די בכךברוך, שם אחד משמות הקודש, ותיבות מלך העולם, ואשחייב לשמוע הם: 

 הזכרת שם ה' בחתימה 

כלל. ובשער  חתם כלא ויה בחתימה השם דילג אם חתימה בה שיש ברכה לענין ה"דה )סק"ה( מ"בכתב ה

 חזורל א"כ צריך, מעכב ההברכ דחתימת א"כהרשב )קפז, א( ח"הב שהסכים מה כתב שלפי )אות ד(הציון 

)ח"ב  רב פעליםעכבת. וכ"כ המכתב שלהלכה אין חתימת הברכה  )ח"ב סימן ז( מצליח אישולברך. ובשו"ת 

 .(ט)אות  הלכה ברורהושכן היא דעת השו"ע. וכ"פ ב סימן סימן לב ד"ה איברא(

 שם ומלכות בברכות שונות 

 כמו חשוב הגדול האל בה תדאי כיון עשרה שמונה של ראשונה דברכה )ס"ס כג( ש"ראוה תוספותכתבו ה

 עליהם המליכוהו לא ןשעדיי לפי מלכות כמו חשוב אברהם אלהי שאומר לפי אומרים ויש מלכות.

 שאין הקדוש האל לכותמ בה שאין פי על אף שבע מעין אחת וברכה אבינו. אברהם שבא עד העולם

 אשר לברכת סמוכה נהשאי האומרים לדעת נשמה אלהי והוסיף הרא"ש דברכת. מלכות חשוב כמוהו

 ואח"כ בגופות ונופחן מותהנש בורא הוא ברוך שהקדוש בה שמזכיר דכיון נראה מלכות בה ואין יצר

ס"מ כתוב דדי בכך שאומר 'אלהי'. וכבר )ובכמזו  גדולה מלכות הזכרת לך אין להם מחזירן כך ואחר מהם נוטלן

  .תמהו עליו האחרונים, ראה הליכו"ע ח"ב עמ' פה(

 של צרכיו תביעת על אלא ומצוה הנאה שם על הודאה שאינה עשרה שמונה שבתפילת כתב רוקחוה

 אלא מלכות הזכרת נאמרה שלא )מ: ד"ה כל( מאירימלכות. ודומה לזה כתב ה בה תיקנו לא אדם הילכך

 מלכות, כעין וזהו כרצונו ועושה גוזר שהוא כלומר המצות, על או העולם בריאת על הנעשית בברכה

ערוך בשם מהר"י פולק. והסביר ה ב"חמלכות. וכ"כ ה צריך אין רחמים ובקשת תפלה שהוא כל הא
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 העולם. מלך להזכיר צריך ולכן יתברך, מבריאתו נהנה אנושי מין כל הנהנין ברכות דכל )אות ג(השולחן 

 והטעם שבברכת העולם. מלך שייך מה' וכו אבתינו ואלהי אלהינו שאומרים לנו המיוחד בתפלה אבל

 מלך ל"צ העמים מכל כלומר במצותיו קדשנו אשר שאומרים מפני העולם, הוא מלך אומרים המצות

הביא את שתי השיטות הנ"ל, וע"ע בבארות  )פסק"מ הל' ברכת הפירות סי' נג, ע"ח ח"א קט.( מהרי"ץו העולם.

 .)ס"ק רלט(יצחק 

 , ולמי שנעשה לו נס וכד',על היםהמוזכרות בפרק תשיעי  הברכות דכל )מובא ברשב"א נד.( ראב"דדעת ה

דבעינן שם  )פ"ט סי' א( רא"שקבועות. אולם דעת ה ברכות שאינן לפי מלכות ולא שם לא צריכות אינן

שהביא  )פ"ט( רמב"םוכ"נ מה ומלכות בהני ברכות והגמ' רק קיצרה במובן, והוכיח דבריו מירושלמי.

 ברכות אלו בשם ומלכות.

 דהויין גרירי הראשונה בתר כולהו מ"מ הגדול, האל בהו לית ח"י ברכות דבשאר ג"דאע )סק"א( ט"זתב הכ

לחברתה. הסמוכה ברכה



 

 
 

 עניית אמן אחר הברכות -סימן רט"ו 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 עניית אמן אחר ברכות שמברך בעצמו 

 )מה:(שנינו בברכות 

 הא: קשיא לא -! מגונה זה יהר: אידך ותניא, משובח זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה: חדא "תני

 ברכות" בשאר - הא, ירושלים בבונה -

ים אמן כיון שהיא דוג' עניינית ויש לברר האם הגמ' נקטה בדווקא ברכת בונה ירושלים, ורק אחריה עונ

חריה אמן הרי האדם אומר אעל ברכה שמתאים לומר אחריה אמן משום שהיא סוג של בקשה, וכשעונים 

כות. ויתכן סוג מסויים של ברכן יהי רצון שיבנה בית המקדש. או שבונה ירושלים היא דוג' בעלמא ל

יאה דוג' באותו עניין, אך אינו לומר שהגמ' נקטה בונה ירושלים כיון שהסוגיא עוסקת בברכת המזון הב

ברכה לאחריה דהיינו הטוב  כתב דלרבותיה נקטיה, דאע"ג דאית לה תשב"ץ. וה(בה"ג)וכן פירש בדווקא 

 ה.רוהמטיב, ואינה סוף ברכותיו ממש, עונה אמן כיון ששלמו ברכות של תו

 הברכות כל בסוף אמן שאומרדכ מפני רבנו יונהבטעם הדבר שאין עונה אמן אחר כל ברכה וברכה כתב 

בור,  זה הרי וברכה ברכה לכ בסוף אמן כשעונה אבל יותר, לומר לו ואין הברכות כל גמר שכבר מורה

 אחרת.  ברכה כ"אח ואומר וחוזר שמסיים ופעם פעם בכל שמראה

דוג' כשאחר מברך 'שהכל ואפשר להסביר שעניית אמן היא הסכמה של האדם העונה לברכה ששומע, ל

. אבל כשהאדם עצמו מברך לא נהיה בדברו' ועונים אמן, הרי שבעניית האמן אנו מסכימים ג"כ לברכה

. (50ע' ח"א פ"ו ה ברכת ה'יאר ב)וכן בשייך להסכים על מה שאמר, שהרי כבר ברך בעצמו את הברכה ממש 

 שוודאי הדבר לחזק היא מןא ועניית מעלה, של שפע נשפע הברכה י"כתב שע )סעיף ד( ערוך השולחןוב

הברכה. ולגבי עניית אמן  פעש תלך ידו שעל כדאי שהוא עצמו יחזיק שהאדם הראוי מן ואינו הוא, כן

 לאחר כמה ברכות כתב שזהו 'היתר' ולא חובה. 

 שחרית, שמע כות דקריאתוה"ה לסוף בר, הברכות סוף היא ירושלים שבונה )ד"ה הא( רש"יכתב  א.

 כל ואחר, קאמר ברכותיו כל מרג אחר - משובח זה הרי בברייתא דקתני ברכותיו כל ואחר וערבית.

דבריו לא ברור לגמרי האם הדוג' בגם  .קאמר וברכה ברכה כל בסוף - מגונה זה הרי דקתני ברכותיו

רכות כאלו. תוס' רא"ש ביאר בהיחידה, או שזוהי דוג' בעלמא וישנן עוד הנוספת של ברכות ק"ש היא 

 מן.בדעת רש"י שמודה לכל סוגי הברכות שהם סוף הברכות שעונים אחריהם א

 וכיוצא ישתבח אחר כגון וברכה, סיום ברכה בכל מ"די ר"חכתבו במפורש בשם  )ד"ה הא( תוספותה ב.

 תוס' רא"שוב .ז"דבהמ ירושלים בונה אחר אלא אמן לענות נהגו שלא דבר עמא מאי חזי פוק ומיהו בו.

 דצריך כיון הפסקה בזה ואין, ישראל גאל אחר אמן וכן ח"די ברכות וסוף דהלל הוסיף דה"ה ליהללוך
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)ויש להבין בדבריו האם עונה אמן אחר ויהללוך משום שמברך ולדעתו בכל סוף ברכות עונה אמן  לאומרו. הוא

ואזי חשוב כשתי ברכות, או שמא ההלל עצמו חשוב כשבח ומצטרף לברכה שאחריו להחשיבה כסוף גם בתחילת ההלל 

 .ברכות=הודאות. וכן נראה לי דמשמע מהרא"ש ז, י(

פירות או המצוות אם עונה פירש את טעם החילוק, שעל ברכות ה )הוצאת מכון ירושלים עמ' פא( ג"ג. בה

 הרי ברכה עמין. אבל בסוףט והדר ברכה בתר ים דמשתעיןאמן אחר עצמו הוא דרך בורות, שדרך הבור

רכות, אך כיון שבברכות משובח. ונראה שלטעמו מעיקרא היינו צריכים לענות אמן אחר כל הב זה

נקט שעונים אמן  הביאו הריטב"א()ו רא"הגם ה שלאחריהם ישנו מעשה, האמן מהוה הפסק לכן אין עונים.

ה לק"ש ובין גאולה לתפילה אך לדעתו אין לענות אמן בין ברכ בסוף הברכות משום שאין כאן הפסק,

תו. ונראה סברתו שכל עוד לא )ולדעתו עונה אמן אחר ברכת חברו אפילו באמצע ברכשאינו רשאי להפסיק בהם 

 .נגמרה המצוה אין חשוב להפסק בין הברכה למעשה(

 לברך שצריך דבר בהם וכיוצא רותפי אכילת שאחר האי רבינוו גאון יהודאי רבי מר הגאונים כתבו57 ד.

אמן. ועיין במהדיר  לענות צריך הענין סוף דזהו כיון אחרונה ברכה על אמן לענות כ"ג צריך אכילתו אחר

שביאר דעתם, כיון דיש כאן שתי ברכות סמוכות, אחת לפני האכילה והשניה  (49)הע' על התוס' רא"ש 

לאחר האכילה. והחולקים סוברים שהאכילה חשובה להפסק. והביא הרשב"א בשם ר' יהודאי גאון שטעם 

 מסייע קא נמי וקרא, בה ומהימין עליה לה מקבל אמן ואמר ברכתיה לה דגמרה כיון אכילה הדבר, דבתר

 ואמן. אמן םלעול' ה ברוך

אחריהן  רק אם הן שתי ברכות סמוכות אחרונות ולא ראשונות, עונהש יח( -)פ"א, הלכה טז רמב"ם דעת ה ה.

 והג כדברי הרמב"ם.שהיה נ רא"שאמן מפני שברכה זו היא סוף כל הברכות. והטור העיד על ה

הרי לדברי שניהם רכות, יש לברר מה ההבדל בין שיטת הרמב"ם לשיטת הרא"ש שמברכים אחר סוף ב

ת הם לא סוף, כגון ברכות רק אחר סיום הברכות עונה אמן. ויתכן שההבדל הוא במקרה ששתי הברכו

ודה לכך, אלא הרמב"ם לא י ק"ש שלפני ק"ש. או אם נסביר את הרא"ש כפי שכתבנו בסוגריים למעלה,

 רק בשתי ברכות ממש עונה אמן לאחריהם.

 ברכת אחר אמן עונים שאנו סברת הרמב"ם היא האמת, והטעםש מהרלב"חהביא מה )סימן נא( ב"יה

 שבברכות משום, התורה ברכות אחר ולא הפירות ברכת אחר אמן עונים אנו ואין, יהללוך וברכת ישתבח

 לאחר שירצה כמה ולדבר להפסיק יכול שהרי, הראשונה הברכה עם קשר אחרונה לברכה אין הנהנין

, הברכות סיום שהיא בה לומר אין שהרי, אחרונה ברכה אחר אמן לענות יתכן לא כן ואם, ההנאה תחלת

 ואינו, הראשונה לברכה ומדובקת קשורה אחרונה הברכה אם אבל. עצמה בפני אחת ברכה שהיא כיון

 אמן ויענה לזו זו סמוכות ברכות שתי אמר כאילו הוא הרי, והלל דזמרה כפסוקי, בינתים להפסיק יכול

שלום. ובסימן רטו הביא  סוכת הפורס ואחר, לעד ישראל עמו השומר אחר אמן עונים ולכן. אחריהם

הב"י מדברי המהרלב"ח שלפיו הרא"ש לא מסכים לגמרי לדעת הרמב"ם כפי שמשמע מהטור, אלא יש 

ביניהם חילוק. לדעת הרמב"ם צריך ששתי הברכות עצמם יהיו לאחר פעולה או דיבור מסויים, ולדעת 

                                                   
נים ונראה מדבריו שאינם חולקים. הבאנו את שיטת הגאונים כשיטה בפנ"ע. אך יש לציין שבה"ג הביא את שיטת הגאו 57

א"ש שדעת הגאונים היא שבסוף עניין אולם עיין ברושדעת הגאונים היא שעל כל ברכה אחרונה עונים אם אין חשש הפסק. 
 עונים אמן, ומשמע שחולקים על שיטת בה"ג לעיל. 
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ות, אולם לא צריך ששתיהן יהיו לאחר דבר מסויים, אלא די שהאחרונה תהיה כך, הרא"ש צריך שתי ברכ

 אך אסור שיהיה הפסק ביניהן. 

רלב"ח אפשר לומר שדעתו כרא"ש )ע"פ מה שהביא את הסבר המהכדעת הרמב"ם  שו"עלעניין הלכה, פסק מרן ה

 עונה : איןם משמע שדעתו כרמב"ם(שונה וש וכ"נ באמת מדברי הב"י כאן. אע"פ שבסימן נא הביא דברי המהרלב"ח בצורה

 ואחר יהללוך אחר אמן לענות ונהגו; ברכות סוף שהם יותר או ברכות שתי אחר אלא, ברכותיו אחר אמן

 .ישתבח

הו"ל כאלו ברכה ראשונה  הסביר לפי שאסור להפסיק באמצע הלל ופסוקי דזמרה )סק"א( מגן אברהםה

 ואחרונה סמוכות זל"ז, משא"כ בברכות הפירות.

 כן, המזון בברכת ירושלים הבונ ברכת אחר רק אמן עונין שאין א"וי הביא את דברי התוספות: רמ"אה

, וישתבח יהללוך אחר אמן ותלענ שנהגו ובמקומות .(ב"ח)וכ"כ הלשנות  ואין אלו במדינות פשוט המנהג

 .לעד ישראל עמו שומר ברכת אחר כ"ג יענה

 הנהנין ברכת או שותלע שרוצה מצוה דבר שאם ברך על איזה פרי מגדיםבשם ה )סק"א(מ"ב כתב ה

כתב שאע"פ שהוא  מאיריה אולםומברך.  וחוזר בכך איסור עשה דבר, לאותו הברכה בין בזה דהפסיק

דבר שעליו בירך אינה נחשבת מגונה, מ"מ אינו חשוב להפסק, שהרי גם בשיחת חולין אם היא לצורך ה

 .(15ח"א פ"ו הע' ) ברכת ה', ו)אמור, ב( עולם הליכות, )סי' קסז אות סא( כה"חהפסק. וכ"פ 

 ובחזון עובדיה עמ' צז(' כה אות י. יבי"א ח"ח סי)ב, כג.  דעת יחוהלגבי ברכות ההפטרה כתב הגרע"י בשו"ת 

 אומץ יוסף ת"ובשו, כא אות ט ימןס גודל קשר ובספר, יט אות כ סימן אמת )ברכ"י רטו, א. לדודכתב  א"חידה שמרן

 על ואף. (יד אות מסעי) חי ישא בןה וכ"פ. ההפטרה על ברכותיו אחר אמן לענות קצת שנוהגים, סח( סימן

 לא שכעת, (א")סק החיים ףכב וכ"כ, בינינו זה מנהג שאין כתב (אמן מערכת) לאברהם זכור שבספר פי

 בהוראה הבקיאים חכמים מידיתל וכמה, ראיה ראינו' 'לא שאין אולם כתב הגרע"י כן. שנהג מי ראינו

 זה הרי כן והעושה. טרהההפ ברכות שבסוף השבת מקדש' ה אתה ברוך ברכת אחר אמן לענות נוהגים

 .ולהנהיג לנהוג ראוי וכן. ומשובח חכם

הדברים חלוקים. מנהג הבלדי כשיטת הרמב"ם, ולא עונים אחר ישתבח ויהללוך, אלא בבונה ירושלים או שומר מנהג תימן וב

 58, ז"ר)ו, יד(, שע"ה נ(-)א, מט, ברכת משה )א, יו(, גר"ח כסאר )ע"ח כז. צב:(עמו ישראל לעד וכדו', וכפי שכתב מהרי"ץ 

. אולם יש להקשות לכאורה על מנהג הבלדי מדוע עונים בסוף 'שים שלום' שבתפילת י"ח, הרי אין זו ברכה אחרונה?  )סק"ב(

, וכ"כ )סק"ג( 60. ומנהג השאמי כשו"ע, וכפשט השת"ז59העיר שבכך אין מנהגינו כרבנו )פ"א אות מה(ואכן הגר"י קאפח 

 .)שם( , ז"ר)שם(, שע"ה )כנה"ג ח"א עמ' תקנט(הגר"י צובירי 

                                                   
)וכ"ה מוכח מהרמב"ם בנוס' כתה"י שומה שהביא שם בסוגריים לתרץ מדוע עונים הבלדי ב'שים שלום', זה אינו, כפי  58

 ת מו[.שדברי רבנו שם אינם טעם אלא קביעה ]כלשון הגר"י קאפח באו בפרנקל(
לום' מנהגינו כרש"י וסיעתו או שבאופן אולם מה שכתב שם שמנהגינו כשיטת רש"י, לא ברור לי האם כוונתו שרק ב'שים ש 59

ו כרש"י, יקשה עליו מרש"י שכתב במפורש כללי מנהגינו כרש"י ולכן עונים ב'שים שלום'. ואם כוונתו שבאופן כללי מנהגינ
לכן נראה ברור שרש"י סובר כרא"ש. והרי גאל ישראל אינה סוף ברכות אחרונות, ולענות אמן בסוף ברכות ק"ש שחרית, 

 וצל"ע.
רן, הרי אין מרן סובר כמותו לפי מאולם לא ברור לי לפ"ז מדוע הביא השת"ז את דברי הרמב"ם בסק"ב כהסבר לדברי  60

 ביאורו בסק"ג.
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 סעיף ב':

 חיוב עניית אמן אחר המברך 

 שמע שלא פי על אף לןכו הברכות מכל ברכה מברך מישראל אחד השומע : "כל)א, יג( רמב"םכתב ה

 לח"מאמן". כתב ה לענות חייב ברכה באותה חייב שאינו פי על ואף סופה ועד מתחלתה כולה הברכה

מע שחיובא לענות אמן. וכן 'ועונים אמן אחר ישראל המברך' ומש )נא:(שמקורו מדברי הגמ' בברכות 

 שמו מזכיר שאני בשעה: ראלליש משה להם אמר. לאלהינו גדל הבו אקרא' ה שם מובא "כי )לז.(ביומא 

 גדל". הבו אתם הוא ברוך הקדוש של

מן אחר קטן המברך. ומשמע מובא בלשון האם 'צריך' לענות א תוס' רא"שוב תוס' ר' יהודה החסידב

 מן אחריהם.שדווקא בקטן ישנה שאלה האם לענות, אבל בשאר ברכות חייבים לענות א

שתימה היא כיצד חלק  ב"חין בכתב שאינו חיוב, אלא קמ"ל שאין עונים אמן אחר הכותי. ועי טורה אך

. לכן פירש שכוונת הטור דולים הראשונים בלא טעםהטור על הרמב"ם, ואין זה דרכו לחלוק על הג

ם לפי ביאר שג ג(-)סק"ב ט"זגוי. והבדבריו 'ויראה דעונין' הכוונה על גוי, שאין חיוב לענות על ברכת ה

ע כל הברכה אין חיוב לענות דעת הטור אם שמע כל הברכה מישראל חייב לענות אמן, ובגוי אפילו שמ

 אחריו. 

 ועד מתחלתה כולה מעש שלא פי על אף, הברכות מכל אחת מברך מישראל אחד : השומעשו"עכתב ה

וראה עוד . )ח"א פ"ו ה"ט( רכת ה'באמן. וכ"כ ב אחריו לענות חייב, ברכה באותה חייב שאינו פ"אע, סופה

שכתב בשם  )ד"ה חייב( סב"לוד. ועיין את גודל עניית אמן ע"פ הס ושביאר )ע"ח נא.( מהרי"ץו )סי' קכד אות לא(כה"ח ל

 האחרונים שאם הדבר מפריע לו ללימוד, אינו צריך לענות אמן.

 הזכרת בלא' אפי ראלליש מברך או דבר מתפלל אחד כתב בשם המדרש כששומע )סק"ג( מגן אברהםה

 לענות ,ווקא, שאין זו אלא מידת חסידות()בשו"ת יחו"ד ח"ג סי' ט סוד"ה תשובה, הביא שלשון 'חייב' אינה בד חייב השם

כתב שהשומע שעושים מי שברך  ()אות א ערוך השולחןבברכת המזון. וב הרחמן אחר אמן עונין ולכן אמן

 לאחד, נכון לענות אמן ובזה מקיים מצות ואהבת לרעך כמוך.

 ?אימתי חייב לענות אמן 

 אע"פ שלא שמע כל הברכה, שעונים אחר ישראל המברך )ברכות מ. ד"ה כל זמן( יונה רבנוכתבו תלמידי 

 עוד.ו טור, )ח, ה( רא"שכיון ששמע שהזכיר את השם עונין אחריו אמן. וכ"ד ה

. )א, יג( רמב"םן. וכ"נ מלשון השדי אם שמע סוף הברכה עונה אחריו אמ )נא: ד"ה עונין( רש"י, דעת מנגד

 ועוד. אור זרועוכ"כ ה

 ן.שאפילו לא שמע כלל הברכה ג"כ מותר לענות אמ )לה. אות א( ריא"זודעת 

שגם לדעה הראשונה אם  ו ס"א( )כללחיי אדם הביא מחלוקת ראשונים זו. והוסיף את דעת ה )סק"ו(מ"ב ה

 שאינו מיירי, הזכרה ששמעכ דדוקא והטור ש"הרא שכתבו יודע על איזו ברכה עונה צריך לענות. ומה

 ברכה. לשם אומר זה אם כלל יודע

וסיעתו מוכח שלעניין אמן יתומה אם יודע  שהתקשה, הרי לדעת הרא"ש )ד"ה שלא( באור הלכהעיין ב

על מה הוא עונה ודאי שיכול לענות אמן אפילו לא שמע הברכה כלל. וכתב דלולי דמסתפינא הו"א 
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ה', הוא רק כנגד מה שבכותי לא שם דבעינן רק שידע על מה הוא עונה. ומה שנקטו שצריך שישמע את 

ניית אמן צריך שישמע הזכרת ה', שהרי חיוב עניית עונים גם ששמע הזכרת ה'. עי"ל, שלעניין חיוב ע

 אמן הוא מדכתיב 'כי שם ה' אקרא'. 

ג"כ לענות אמן. אבל אם אינו  פסק שאם שומע רק את סוף הברכה שבירך, חייב )ח"א פ"ו הי"ג( ברכת ה'ב

הלכה ת כל הברכה. גם באיודע אם המברך בקי בנוסח הברכות, אסור לענות אמן אחריו אא"כ שמע 

 ברכת משהוכ"כ בועד סופה.  כתב שחייב לענות אמן גם אם לא שמע כל הברכה מתחילתה )אות ד( ברורה

בעקבותיו.  )רטו, א( ערי"ש', וכ"פ בשהביא את טעם הרא"ש נראה דבעינן שישמע גם שם ה )סק"ד( שת"ז, אולם מה)א, מד(

 ל.שתפס כעיקר בשיטת השת"ז את דברי הביאה"ל הנ" )שם( ז"ראמנם עיין 

 הליכות שלמה תפילה, פ"ח הל"ב() גרש"ז אוירבךאדם השומע את חברו מתפלל שמונה עשרה בקול, כתבו ה

 )אות ה( הלכה ברורהב אךכמים. מן, כדין מי ששינה מתקנת חשאין לענות אחריו א )ג, טו, א( שבט הלויו

 .)ח, י( יביע אומרפסק שעונים אחריו אמן. וכ"פ ב

  טלפוןשמע הברכה מרמקול או 

ולו של המברך אלא גלי קול כתב דכיון שהשומע אינו שומע את ק )ח"א סי' ט אות א( שלמה מנחתבשו"ת 

 שהיתה סודרים הנפת יןד זו לשמיעה שיש שנוצרו מחמת תנודות במכשיר הרמקול או הטלפון, נראה

 על אמן יענהולכן לא , ריות ולא עומד צ"הש ברכה באיזו כיודע רק דחשיב מצרים של באלכסנדריא

 אם דרק אפשר כ"ג בתהחו ידי לצאת מחוייב השומע שאין ברכה ואף, בה לצאת מחויב שהוא ברכה

 אחר נגרר שפיר אז רמקול י"ע ברכות שאר או ץ"הש חזרת ושומע לו סמוך' אפי או הכנסת בבית עומד

 ד"נלענ טלפון י"ע ושומע קרחו כשעומד כ"משא, מצרים של אאלכסנדריה דהוי מידי אמן ועונה הצבור

 נו שומע הברכה מפי אדם. ואי הואיל, לבטלה אמן כעונה ודינו ברכה שום על אמן כלל לענות שאין

רכה ששומע מטלפון או פסק שצריך לענות אמן מספק על ב )ח"ד סי' צא אות ד( משה אגרותובשו"ת 

דיו צריך לענות אמן וי"ג פסק שהשומע סליחות וי"ג מידות בר )ב, סח( יחוה דעתרמקול. גם בשו"ת 

 )ח"ד פ"א ס"ד( אור לציוןדעת ה אמנם מידות, אבל השומע קידוש או מקרא מגילה בטלפון אינו יוצא י"ח.

ש טינוף או גוי שמפסיקים בינו ישלא לענות אמן באופן זה, שכן מן הסתם  )מאמ"ר יא, לו( גר"מ אליהווה

 ו הגוי.אלדעת הגרע"י מותר לענות כיון שאינו רואה את הטינוף לבין המברך, ו

שהמערכת  'ילות חבילותחבכעין ' ' שמעתי שהמערכות כיום בנויותומהאחראי על תחנת 'קול ברמה

ין האמירה לזמן השמיעה. באוגרת ואז היא שולחת אותם אל השומע, האגירה הזאת יוצרת את המרחק 

השידור דרך האינטרנט.  וכך הדין כששומעים דרך האינטרנט, וגם כששומעים מהטלפון מקבלים את

באמצע,  , אין כמעט הפסקאבל כשהמערכת עובדת לפי לויין הקול של האדם עובר ישירות לצד השני

 וזהו שיעור של פחות מרבע שניה.

 עניית אמן אחר ברכת גוי 

 )נא:, נג:(שנינו בברכות 
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 כולה... הברכה כל שישמע דע, המברך כותי אחר אמן עונין ואין, המברך ישראל אחר אמן "ועונין

 בר רבה אמר נחמן רב אמר וכן. ןעמה אכל בשלא: רב בר חייא אמר -! נפיק היכי שמע לא וכי

 עמהן" אכל בשלא: אבוה

)ע"פ מסקנת גריזים  להר ברך מאש, כותי לאחר לא אבל, ברכה סוף אלא שמע לא אפילו )ד"ה עונין( רש"יופ

 .הגמ' שאין רצונו לצאת י"ח בברכה זו אלא רק לעניין עניית אמן(

ר וע שאומאך צריך לשמ שעונים אחר ישראל שמברך אע"פ שלא שמע את כל הברכה, רבנו יונהכתב 

צריך שישמע את כל הברכה  , ובכותימובא שאין צריך לשמוע את שם ה' בברכת ישראל( ר"י מלוניל)באת שם ה' 

ן לע"ז. ועכשיו שגזרו דודאי מתכוו שאז מוכח שאין כוונתו לע"ז. ולגבי גוי יש אומרים שאין עונים כלל,

 על הכותים אין עונים אחריהם אמן כלל.

כיון שאנו שומעים אותו מברך הגוי אמן כיון ששומע כל הברכה מפיו, דובשם מורו הביא שעונים אחר 

"ר'  )ברכות ח, ח( ירושלמייה מהאע"פ שהוא אינו יודע מהו השם, כיון שכוונתו לשם עונים אחריו. ורא

 דאפילו ומשמע עמים',ה מכל תהיה ברוך שנאמר משום המברכין כל אחר אמן עונה אני אמר ברכיה

 אותו מכירים שאינם פי על אףו האומות כל בפי ברוך שה' יתברך מפני אמן עונה ההי האומות שאר אחר

  חריהם.א אמן עונין מפיהם הברכה כל שומעים ואנו השם את לברך שמחשבתם כיון

ן דרך הגויים לכוון לשם ע"ז סובר שעונים אחר גוי המברך, וטעם הדבר כיון שאי )סימן ה( רא"שגם ה

ין הכותי הוא רק לגבי המקרה כשמזכיר את השם. משום שבגמ' דין הגוי בא כנגד דין הכותי, וכמו שד

ע את שם ה' מפי ולכן אם שומ אם לא שמע כל הברכה, כך גם דין הגוי אינו אלא כשלא שמע כל הברכה,

עונים אא"כ שמע את כל  יכול לענות אמן אע"פ שלא שמע כל הברכה. אך על ברכת כותי איןהגוי 

בזה ישנה חשיבות לגוי, כשהחזרנו , כיון ש)עיין בפרישה ה שכותי מלומד טפי מגוי ולכן יש להיזהר בו יותר(הברכה 

ארו בדין שרק אם גה, ולכן נשאת דין הכותיים כגויים גמורים לא עשינו זאת לדברים שיעלו אותם דר

 שמע כל הברכה עונה אמן.

והשמיט את . אחריהן אמן" עונין אין כותי או מין או 61גוי המברך היה "ואם כתב: )א, יג( ם"רמבה אבל

דברי הגמ' לגבי כותי שאם שמע כל הברכה עונה אחריו, דמדבריו משמע שאין עונים אחריו כלל, זאת 

 כסף משנה. ובגר"ח כסארים כיום כגויים גמורים, וכן העיר השדיני הכות )סוף פ"ח(ע"פ מש"כ בפיהמ"ש 

לאחר שהקשה על רבנו מהירושלמי שהביא הרא"ש, כתב דאפשר דרבנו לצדדין קתני, אם היה גוי או 

מין ושמע כל הברכה ממנו עונה אחריו אמן, ועל ברכה לבטלה או של תינוק לא עונה כלל. אך כתב 

, שיותר נראה לומר דס"ל לרמב"ם דכיון שמוזכר דווקא כותי שאחריו עונים אמן אם שמע כל הברכה

שתירץ דעת רבנו  )שם אות לד( גר"י קאפחאבל לגבי גוי אין עונים אמן אפילו שמע כל הברכה. וראה ב

 בכך שהירושלמי מיירי בגוי שאינו עע"ז. 

                                                   
קו' מדוע לא חילק הרמב"ם אם שומע כל כך סרה ממנו ההטור השמיט מילת 'גוי', וכתב הכס"מ שהיא הגי' הנכונה כיון ש 61

לא כתב בדין כותי שאם שמע כל  הברכה? ובלח"מ קיים את גי' הרמב"ם שאם הגי' הנכונה היא כפי שכתב הטור, מדוע
 ונה אמן כלל.הברכה עונה אמן, אפילו שדין הכותי כיום כגוי גמור? אלא ודאי דעתו שגוי לא ע
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 עונין אין, הברכות ממטבע ושינה גדול היה או, תינוק או כותי או אפיקורוס המברך היה : אםשו"עכתב ה

 .)ד"ה אם( באור הלכהוכ"פ ה .מפיו הברכה כל שמע אם, גוי אחר מןא ועונין: הוסיף רמ"אוה. אמן אחריו

י' שהייתה לפני הטור היא דעת מרן איננה ברורה לענ"ד, שמפשט דבריו משמע כפי שהבין בב"י שהג

חלוק על מרן אלא הביא שכך הנכונה ולכן לא גרס גוי. וכ"נ מהרמ"א כשהביא דבריו לא נראה שבא ל

ומרן שניהם לא פוסקים כרא"ש,  משמע שהבין שהרמ"א גר"אאומרים'. ומדברי ההדין בגוי, ולא כתב 'יש 

שלפיו מרן פוסק כרמב"ם  שהבין בדעת המג"א מחצית השקלאך לא ברור לפיו מה דעת מרן. ועיין ב

שמיט מרן דין גוי וכללו עם כתב דמכך שה )סק"א( מטה יהודהשאין עונים אמן כלל אחר גוי וכותי. וב

 הכותי, משמע שדעתו שאין עונים אחר ברכותיו אפילו שמע כל הברכה.

 ברכה.השאין עונים אמן אחר גוי וכן אחר הכותי גם אם שמע את כל  ב"חדעת ה

חיוב עת מרן, ולכל הדעות אין דפסק שאין עונים אמן אחר גוי, משום שכך היא  )ח"א פ"ו ה"ט(ברכת ה' ב

 הלכה ברורהגם ב .)עמ' שכא( ות יצחקבאר, ו)א, מה( ברכת משהוכ"פ ב .)אות יד( כה"חוכ"כ  לענות על ברכת גוי.

שכנזים אם שמע הברכה פסק שלדעת הספרדים אין עונים אמן אחר ברכת הגוי. ולדעת הא )אות ו(

 .)שם(, עיין ז"ר ק"ח(ס) שת"ז, וכ"נ מרמ"אפסק כ )רטו, ד( ערי"שובמתחילתה ועד סופה עונה אמן. 

, )אות טו( כה"חבשמים, כ"פ בשאבל על ברכת ישמעאלי עונים אמן כיון שבברכותיהם מתכוונים לאבינו 

 . )שם( שת"זיין ע. אולם )רטו, ה( ערי"ש, )שם( ברכת משה, )שם( ברכת ה', )שם( גר"י קאפח

 אמן על ברכת מי שאינו שומר תו"מ 

י חז"ל הם ככותים קודם שפשוט שפושעי ישראל שאינם מאמינים בדבר )ד"ה המברך( באור הלכהכתב ה

)הלכות ברכות  ריטב"אלמוד מהשגזרו עליהם, דצריך לענות אחריהם אמן כששמע כל הברכה. כך גם יש ל

ילו היה מחלל שבת בפרהסיא פסק שאפ )ח"א פ"ו ה"ט( ברכת ה'שפסק לענות על ברכת משומד. וב פ"ו סי"ז(

, והוסיף שלכן )ח"ג, ס"ס יב( יםפעל רבו אמן. שאין לחוש שמתכוון לע"ז. וכ"כ בשו"ת חייב לענות אחרי

)ח"ג תולדות, י סוד"ה  ולםע הליכותוכ"כ בעונים אחר ישראל המחלל שבת בפרהסיא אם עולה לתורה. 

ת לק עליו בברכ"ה, שבברכוחאך בזה  )אות ז( הלכה ברורהוכ"פ ב, )ח"ב פ"ט ס"ה( לציון אור, והועינא(

עולה לתורה, או שהוא חזן ומברך שאסור לו לברך משום שהוא כנכרי, אין לנו לענות אחריו אמן, כגון ש

וציא את הרבים י"ח מפני ברכות שמונה עשרה של חזרת הש"ץ, כיון שאסור לו לברכם שהרי אינו מ

בירה שחינכום ו לאבות עוברי עשדינו כגוי לחומרא, אין עונים אחריו אמן. אבל אותם חילונים שנולד

ונים אמן אחרי ברכותיהם. גם כך, הרי הם חשובים כתינוקות שנישבו, וראוי להחזירן בתשובה ולכן ע

ומר תו"מ, ובלבד שישמע שכתב שעונים אמן אחר אדם שאינו  )אשי ישראל פ"ד הע' מב( גרי"ש אלישיבה

 ממנו כל הברכה ויראה שבירך כראוי.

י ואסור לענות אחריו, כמו כתב שאפיקורס יותר גרוע מהגו סי' נ()או"ח ח"ב  אגרות משהשו"ת ב אולם

ח שאין לענות כלל אחר הביא משם הגר"י קאפ )שם( ברכת משהבגם  ששורפים ס"ת שכתבו אפיקורס.

שבת, כתב שם מסברא  ברכת מחלל שבת בפרהסיא ]אולם אם הוא חילוני ולא ידוע לנו אם מחלל

 . )רטו, ב( ערי"שו, וכן משמע בלענות[, מפני שדינו כגוי לכל דברי
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 סעיף ג':

 עניית אמן אחר קטנים 

 )נג:(שנינו בברכות 

, למימרא. ובריך חטוף: בריה הלרב הונא רב אמר וכן. ובריך חטוף, ברי: בריה לחייא רב ליה "אמר

 ליה אמר! המברך מן יותר מןא העונה גדול: אומר יוסי רבי, והתניא, אמן דעני ממאן עדיף דמברך

 יורדין וגבורים[ במלחמה] ומתגרין יורדין גוליירין שהרי, תדע; הוא כן! השמים: נהוראי רבי

 יותר למברך שממהרין אלא, במשמע אמן העונה ואחד המברך אחד: דתניא, היא תנאי -. ומנצחין

: ליה אמר -? רבן בית של תינוקות אחר אמן לענות מהו: מרב שמואל מיניה בעי. אמן העונה מן

 עידן בדלא מילי והני. יןעשוי ולהתלמד הואיל רבן בית של מתינוקות חוץ אמן עונין הכל אחר

 עונין" - מפטרייהו בעידן אבל, מפטרייהו

 מפטרייהו, בעידן אבל .למודל אלא לברך מתכוונים שאין .רבן מפי ברכות כשלומדים )ד"ה אחר( רש"יופ

)הרשב"א כתב בשם רש"י 'או בשעה אמן  ןאחריה עונים - ובנביא בתורה ומברכין ההפטרה כשאומרים דהיינו

, וכ"כ מוכח שלא סבר כך ברש"י(ושקורין בתורה', אך הראב"ד הקשה על רש"י מדוע לא פירש כך גם על קורא בתורה, 

ווקא על ברכות ההפטרה, כיון הביא דברי רש"י ופירש שהכוונה ד )נג: ד"ה תניא( רא"הה .ריב"בבשיטת 

ומשמע שרק על ברכות ן. שפיר חזי לענות אחריו אמ )מגילה כד.(מפטיר בנביא  שחז"ל תיקנו שקטן

 . ההפטרה עונים אחריהם

 רמב"םכתב ש'עידן מפטרייהו' הוא שפוטרים עצמם בברכה זו, ואז עונים אחריהם אמן, וכ"ד ה רי"ףה אך

. 62שלאחר שלמדו נפטרין משם ואומרים קדיש (ר"ח)וכ"כ הביא בשם י"מ  )סימן ה( רא"ש. וה)א, יג. וטו(

פרשו שמברכים לפטור עצמן על אכילתן אע"פ שאינה אלא לחינוך, דמ"מ  )ד"ה בעידן( רשב"אוה ראב"דה

 חינוך מצוה היא. 

 לימוד בשעת לבטלה מברכין שהן ואע"פ כתקנן, הברכות אותן מלמדין "התינוקות )א, טו( ם"רמבה כתב

  חובתו". ידי יצא לא אמן אחריהם והעונה אמן אחריהם עונין ואין מותר

 ללמד שמותר, רבו לפני רכותהב שלומד בשעה דוקא, תינוק אחר אמן עונין דאין פסק: והאשו"ע מרן ה

 מברכין שהם בשעה לאב; הלימוד בשעת לבטלה מברכין שהם פי על ואף כתקנן הברכות לתנוקות

 .הכנסת בבית ההפטרה ומריםשא בשעה וכן; אמן אחריהם עונים הם חינוך דבני כיון, עצמן את לפטור

יכים לחנכם שהרי אנו צר שיכול הרב להזכיר השם כדי ללמד את הקטנים לברך, )ס"ק יד( מ"בכתב ה

א ידע הקטן להתרגל לברך כפי , וכתב שאם לא יזכיר את שם ה' ל)אות יא( הלכה ברורהבמצוות. וכ"פ ב

שמנהג תימן לא ליזהר  )סק"ט( ז"ר, ומ"מ כתב שאם יכול יש להיזהר. וראה )אות יח( כה"חשצריך. וכ"ד 

 בכך.

                                                   
אלא על ידי גדולים ובני חורין? ותירץ  דצריך עיון היאך קטנים אומרים קדיש הא אין קדיש אמור )אות ו( פרישהעיין ב 62

 שמדובר במקרה שיש שם עשרה גדולים והקטן אומר הקדיש.
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דמשמע שעל ברכה שמברך על אכילה וכה"ג קודם שהגיע לחינוך,  )ראש יוסף סוף פ"ח( פרי מגדיםכתב ה

 אין לענות עליו אמן. 

כה כדי לפטור את , שבירך ברפסק שקטן שמלאו לו שש שנים ומבין שמברך לה' )ח"א פ"ו ה"י( ברכת ה'ב

ו לו שש שנים או שאינו מבין עצמו ולא כדי להתלמד, חייבים לענות אמן אחר ברכתו. אבל אם לא מלא

שאף אם יש לחוש שאינו  35בהע'  )ועייןשמברך לה' או שמברך כדי להתלמד, אסור לענות אמן אחר ברכתו 

אותיות ה, יב כתב שאם אין גופו של  ח"ב סי' יג י"איבבשו"ת  אך. נקי מצואה יש על ברכתו שם ברכה ועונים אחריה אמן

 . (הקטן נקי לא יענה אמן אחר ברכותיו

ו הגיע לחינוך. ואם הגיע כתב שאין עונים אמן אחר קטן שמתלמד לברך אפיל )אות ח( הלכה ברורהב

חינוך, ו אמן. אבל אם לא הגיע ללחינוך ומברך על דבר מאכל, או שמברך על דבר מצוה וכד' עונים אחרי

שהגיע לגיל שש שנים יודע כהיינו כשהוא פחות מבן שש שנים, אין עונים אחריו אמן כלל. ומסתמא 

 הרב בוטבול. ושמעתי מנים אחריו אמן()ואם אינו יודע לשמור גופו בנקיות אין עולמי מברכים ועונים אחריו אמן 

כוונת הדברים. אבל מדין חינוך  ודעשמעיקרא אין צריך לענות אמן על ברכה של קטן, כיון שהקטן אינו י

גרום שהילד ילמד דבר לא שאנו מחנכים את הילדים לברך, יש לענות אמן על ברכת הקטן, שאסור ל

ם ילמדו לא לענות אמן, שהרי זצ"ל שמעתי שאין לסמוך על טענה זו שהקטני יוסף יעקבטוב. ומהרה"ג 

לם אמן ואמן' ויגביה קולו לבסוף גם מרן ידע טענה זו ובכ"ז פסק שאין לענות, לכן יאמר 'ברוך ה' לעו

 כך שישמע כאילו ענה על הברכה.

 לרוב והוא, ברכותיו על מןא עונים מברכים למי היודע כתב שקטן )ח"ב פי"ד אות לג( לציון אורבשו"ת 

. ברכותיו על עונים אמן אין מברכים למי יודע הקטן אין ואם. שנים שבע כבן או שש כבן הוא כשהילד

 אמן לעולם' ה ברוך סוקהפ את שיאמר וטוב, אמן יענה לא מברכים למי יודע הקטן אם מסופק ואם

 .קטנה או קטן בין זה בכל קחילו ואין. הקטן ברכת אחר אמן לסיים ויכוין, מברך שהקטן בשעה ואמן

 ינים בשינוי.היה אומר שיגיד אמן בלי נו"ן, כך שאין הקטנים מבח גרש"ז אוירבךוה

גר"י ל ברכת קטני קטנים. והכתב שמנהג העולם לענות אמן ע )לגר"י פישר ח"ח סי' יד( ישראל אבןבשו"ת 

ים מגיל שלוש ואילך כדי לחנך היה נוהג לענות אמן אחר ברכת קטנ )אורחות רבנו ח"ג עמ' רכג( קנייבסקי

, )ד"ה כיון( סב"לם אמן, כ"כ באת הקטן לענות אמן. ומנהג תימן פשוט שגם על ברכת קטני קטנים עוני

ר"ח , ה)ש"ר, מסעי, טז( בא"ח: הביא עוד הרבה פוסקים שכך סוברים )א, נג( ברכת משה, וב)ו, טו( שע"ה

 .)ח"א ס"ח( בנין אב, ת חיים סי' קצז()שלמ זוננפלד

 הזכרת ה' תוך כדי הלימוד 

)כן משמע מפיה"מ ברכות ט,א. שכשגדול לומד הברכות אומר בלא הזכרת השם  )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

ובתוספות נד. ד"ה הרואה. ועיין במחצה"ש שהסביר את כוונת תוס' שכתבו שכל הברכות הללו צריכין שם ומלכות, אך רבי 

 באמצע הזכרה יש דאם כתב פא(' )סי יעבץ שאילת. ובסידר כן בגמ' כדי שתוך כדי הלימוד לא יזכירו את השם( לא

 שלא נהגו י"בא קשישאי דרבנן כתב )אות ד( ברכי יוסףוב, ש"ע לאומרה יכול ס"בש הכתובה ברכה מטבע

 אותיות' ד של שם קורא ואיני מ"מהר בשם קטן ץ"בתשב "כשכ ב"במח וכן בקריאתו. השם להזכיר

 דבריהם ובכלל ל"חז דברי ובשאר ס"בש כשקורא' שכ שם יעבץ בשאלת וע"ע השם. א"כ בתלמוד

 .חכם צבי אביו מר נוהג היה שכן וכתב בקריאתן, האזכרות במקרא כדרכו קורא הבאים כתובים
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רם כמו שהן כתובים עם כתב שכשלומד פוסקים הנזכרים בלתמוד רשאי לאומ )א"א, ה( פרי מגדיםה

ואר בדבריו שיש מצוה להזכיר את , ומב)אות יז. סי' ה אות יא( כה"ח. וכ"כ )ס"ק יד( מ"בהזכרת ה'. הביאו ה

שם', והוא אף אם הפסוק אינו , שלא ישנה לומר 'ה)עמוד תקיג(חזו"ע ב השם בפירוש ולא לכנותו, וכ"כ

 שלם.

די לימודו הגיע למקום שנזכר כתב שהלומד אינו רשאי להזכיר שם ה' אם תוך כ )אות יב( הלכה ברורהב

ם ה' ואין בזה כל חשש. ובשו"ת שבו ברכה שלימה. אבל אם הגיע לפסוק ואפילו אינו שלם, יכול להזכיר 

שאומר 'סומך ה'', לא יבטא  כגון כתב דמ"מ אם מזכיר חלק מפסוק שאין לו משמעות )ב, יד, לו( וןאור לצי

 שם שמים. 

' בלא כינוי כלל, חוץ מברכות השמנהג תימן פשוט להזכיר תכ"ד לימוד את כל שמות  )ס"ק יא( ז"רוראה 

יון שהוא שבח והודאה לה'. שאותם אומרים בלא שם. גם בסתם שירים לא נמנעים מלהזכיר שמות ה' כ

אמרי ) גר"י קורח, ה)ויצי"ב ח"ב ס"ו( גר"י צובירי, הסג( חידושים סי')חן טוב  מהר"י בדיחי, ו(-)ו, ה שע"הוכ"כ ב

 . יוסף סי' כ(

)סעיף  ערוך השולחן, וכ"כ הכתב ששב ואל תעשה עדיף )להגר"א מאני מערכת מ אות א( זכרונות אליהוב אך

 מלהזכיר שם שמים במהלך הלימוד או בדרשות לרבים. שנכון להתרחק  ב(

כתב שיש  )ס"ק לה( כה"חבשמזכירים שם שמיים רק במקום שמחוייב ולא לבטלה. ו )סק"כ( מ"בכתב ה

י. וכל שיכול למעט בהזכרת ם בתפילות ותחנונים, כל דסגי בלאו הכיליזהר שלא להוציא שמות יתיר

 שם שמים ימעט, והרי זה בכלל מצות לירא את ה' הנכבד והנורא. 

 

ום מזכיר שם ה' ואין בזה מש שמותר להזכיר בהם את השמות כהוויתם, )ח"ב פי"ד סל"ה( לציוןאור כתב ה

השם' או כינוי אחר, וכ"כ הגר"ש 'כתב שאף ראוי לנהוג כן ולא לומר  )מאמ"ר ה, ח( אליהו גר"מוה לבטלה.

 . )יו"ד סי' עד ד"ה אמנם( שמש תבואותמשאש בשו"ת 

 סעיף ד':

 ברכה לבטלה 

)ר"ה  תוספותבו התשא". וכת לא :משום עובר - צריכה שאינה ברכה המברך "כל )לג.(שנינו בברכות 

מא. ולדבריהם אם מברך שאינו אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעל )קידושין א, מט( רא"שוה לג.ד"ה הא(

 מספק אינו עובר על 'לא תשא'. וכן דעת רבים מהראשונים. 

 הוא והרי לשוא שמים םש נושא זה הרי צריכה שאינה ברכה מברךה כתב "כל )א, טו( רמב"םה אולם

ו היא שהאיסור מדאו' או אמן". ופרשני הרמב"ם דנו האם כוונת אחריו לענות ואסור לשוא כנשבע

א אך לא לוקים עליו, עיין שסבור שזהו איסור דאוריית )שם אות לט( גר"י קאפחמדרבנן. אולם ראה ל

 בדבריו.

כל המברך ברכה שאינה צריכה, הר"ז נושא שם שמים לשוא, והרי " כתב כלשון הרמב"ם שו"עמרן ה

דהוי דאו', והוסיף שאפילו  )ח"א פ"ו הי"א( ברכת ה'וכתב ב ."הוא כנשבע לשוא ואסור לענות אחריו אמן
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 מחלוקת הראשונים הנ"ל לגבי )ח"א פ"א ה"ב(על ספק ברכה שאינה צריכה אסור לענות אמן. עוד הביא 

איסור ברכה שאינה צריכה, ושלדעת רוב הפוסקים אינו עובר על איסור תורה, כיון שמזכיר את השם 

ח. ח"ט סי' צד -)ח"א סי' לט אות ז אומר יביעבשו"ת כתב דהוי דאו', וכ"כ  )סימן מו, ו(חיד"א בדרך ברכה. גם ה

נראה שנוקט כסוברים שאיסורו  כב()אות  כה"חמדברי  אך .)א, כא( ברכת משהב, ו)א, ז( לציון אור, אות ז(

 .)ב, כב( פעלים רבמדרבנן. וכ"כ בשו"ת 

אם היא אינה בדרך שחוק  העיר, מדוע תחשב לברכה לבטלה מהתורה )נשמת אדם כלל ה אות א( אדם חייה

רא פרי האדמה' לא יהיה אסור, והיתול ראש, הרי אם יאמר אלף פעמים 'אתה ה' אלוהינו מלך העולם בו

דאי דברי הפוסקים צדקו, הביא דבריו וכתב שו חכמת שלמהברוך אתה ה' וכו'' אסור? הוכשאומר '

ואיסורה אם הוי בחינם.  דודאי גודל מעלת הברכה יותר על שאר שירות ותשבחות, זה גורם הפסדה

אם יבוא לאיש נכבד ויאמר  שעניין הברכה היא תשלומים על הטובה שקבלנו מאיתו יתברך, וע"ד משל

 שאין לשקר בפניו. גבי קב"ה לעל דבר מסויים שכלל לא עשה לו, הרי זהו צחוק ושקר, וכ"ש לו תודה 

אומר דרך שבח אין זה לבטלה, ששלכאורה גם במברך כיון  )או"ח סימן פג אות ה( יציב דבריועיין בשו"ת 

אינה "כ קבעו דברכה שא"צ אלא דאחרי שבאו חכמים וקבעו נוסח הברכות ואסרו לברך ברכה שא"צ, א

רא דאורייתא כיון שאין זה דרך שבח והודאה למקום ואדרבה הוי כעין זלזול, ושוב ממילא יש בזה איסו

 .)שם( חיד"אשבח. וכן ראיתי שכתב במפורש מרן ה

 . )ס"ק יט( מ"בגם הזכרת שם ה' לבטלה בלשון לע"ז אסורה, כ"כ ה

 גרימת ברכה שאינה צריכה 

אן חלק מהמקרים בהם דנו כמאוד, בדיניהם ופרטיהם. אנו נביא דיני ברכה שאינה צריכה רבים הם 

 נו הפוסקים בזה.הפוסקים, את שאר דיני ברכה שאינה צריכה נביא במקומות אחרים בהם ד

  )סח:, ע.(שנינו ביומא 

, בחיקו ומניחו תורה פרס וגולל, בעשור ואך מות אחרי וקורא ומקבל עומד גדול "משנה: וכהן

פה. גמרא:  על קורא םהפקודי שבחומש ובעשור, כאן כתוב לפניכם שקראתי ממה יותר: ואומר

 תורה ספר גוללין שאין לפי: ששת רב אמר יהושע דרב בריה הונא רב אמר -! וניקרי נגלול? אמאי

 של פגמו משום: אמר יהודה בר הונא בר -! ונקרי אחרינא ונייתי -. ציבור כבוד מפני, בציבור

 צריכה" שאינה ברכה משום :אמר לקיש וריש. ראשון

רך שוב ואין כאן ברכה לבטלה, מבואר מדברי ריש לקיש שכיון שאם יביא ס"ת אחר, הדין הוא שצריך לב

גורם ביא ס"ת אחר, הרי זה מכיון שאפשר לקרוא בע"פ ולהמנע מברכה נוספת, אם אינו עושה כן אלא 

 לברכה שאינה צריכה.

השמיט טעמו של ריש לקיש, ומשמע שאינו מסכים לדבריו וסובר שמותר  )עבודת יוה"כ ג, י( רמב"םוהנה ה

שבשבת ישלים מאה ברכות ע"י  טז(-)ז, טו לגרום להרבות בברכות. וכן משמע מדבריו בהלכות תפילה

מפרי זה ומברך לפניו ולאחריו. ואע"פ שהפרי היה לפניו  שיאכל ויברך לפניו ולאחריו, וחוזר ואוכל מעט

לו לגרום בידיו שיברך ברכה נוספת אע"פ שאינו נצרך לה. אולם יש שבארו בדעת מתחילה, מותר 
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ם שסובר שאסור לגרום ברכה שאינה צריכה ומה שלא הביא טעמו של ר"ל הוא משום שלא רצה הרמב"

שצ"ל שמ"ש בהל'  (15)ח"א פ"א הע' ועוד. וכתב בברכת ה'  )או"ח סימן א( מהרשד"םלהאריך, וכ"כ בשו"ת 

א רק משום מאה ברכות, אבל ללא צורך אסור לגרום לברכה שא"צ. וכן מצינו שכתב הלח"מ תפילה הו

)אך לפי דבריו שדברי הרמב"ם אמורים רק במקום שלא היה בדעתו על הפרי, אבל סתם אין לברך ברכה 

 .יו בתחילה?(כיצד 'עזר' הרמב"ם להשלים מאה ברכות, הרי בכל יום אנו מברכים שוב על פרי אם לא הייתה דעתנו על

פילה פי"ב. וכן הביאו בברכ"י סי' מו, )לב שלמה סי' ד ומובא במרכבת המשנה הל' תאב"ד דאיזמיר  מהר"ש הלוידעת 

שכתב להפסיק בסעודת  ' ד()כלל כב סישמותר לגרום ברכה שאינה צריכה, והסתייע מדברי הרא"ש  ו(

אין בזה משום מרבה המוציא, ו שחרית של שבת שנמשכה אחר חצות ולברך ברהמ"ז, ואח"כ לברך

מידת חסידות אין לגרום בברכות שלא לצורך, דלכבוד שבת הוא עושה. והסביר שלדעת הרא"ש רק מ

 אליהוהביא דברי מהר"ר  ם()שהחיד"א  אולםלברכה שאינה צריכה ובכל צורך קטן מותר לעשות כן. 

הוא עצמו פסק את דברי ושדחה דבריו, שהרי מרן כתב שאיסור ברכה שאינה צריכה מדאו',  ישראל

שאינו נה צריכה לגמרי, כגון הרא"ש לגבי סעודה שלישית במקום הצורך. וחילק החיד"א בין ברכה שאי

עיקרא היה יכול שלא גורם ברכה כההיא דסעודה שלישית, שאף שמחייב בה כלל בשעה שמברך, ל

. ומ"ש ריש לקיש ביומא לא ברהמ"ז היה חייב לברך שוב לחיוב ברכה נוספת, אך לאחר שברךלהיכנס 

חה דבריו שאין לפרש את דברי קי"ל כוותיה, כפי שנראה מדברי הרמב"ם שלא העתיק דבריו. והחיד"א ד

 לגרום לברכה שא"צ, בר שאיןהרא"ש כחסידות בעלמא, וגם יש להוכיח מדברי הרא"ש בהל' תפילין שסו

 עודה שלישית שיש בה צורך. סמשום שיש צורך בברכה זו כדי לסעוד  כדלקמן. והתירו בסעודה שלישית

יח בין שחיטה לשחיטה כדי כתבו שהשוחט הרבה בהמות אסור לו להש )יומא ע.( תוספות ישנים, המנגד

 ריטב"אוכ"כ ה .בית סוף בית א(ה)תורת  רשב"אלחזור ולברך, כיון שיכול לצאת בברכה הראשונה. וכ"כ ה

ר' אליעזר ישלים במיני  לגבי אדם שלא אכל בסוכה כזית פת בליל יו"ט ראשון, שלדעת )סוכה כז.(

אסור לעשות כן. וכ"כ ותרגימא, שלא יקבע לאחר הסעודה מיד משום שניכר שמרבה בברכות חינם 

לתפילין של ראש חמור  ן של ידשאף שאין עניית דברים שבקדושה בין תפילי )הל' תפילין סימן טו( רא"שה

ה צריכה. וכ"כ עוד ראשונים חזור עליו מעורכי המלחמה, מ"מ ישנו איסור של גורם ברכה שאינכ"כ ל

פס בליל הסדר, שיאכל פחות בכמה מקומות, ומהם בסימן תפ"ו לגבי אכילת כר ב"ירבים. וכ"כ מרן ה

א"צ לברך, אם יברך הוי גורם ם שמכזית כיון שנחלקו הראשונים האם צריך לברך אחריו, ולדעת הסוברי

  ברכה שאינה צריכה. וכן ביו"ד סימן טו לגבי שוחט כפי שהבאנו לעיל.

כתב שאין לגרום לברכה שאינה צריכה, ולכן אין לברך על פרי ברכה אחרונה  ה(-)ח"א פ"א ה"ד ברכת ה'ב

)בדווקא.  לקיימהולאחר מכן לחזור ולברך עליו ברכה ראשונה כדי להרבות בברכות. ולצורך מצוה שחייב 

די לא לגרום בשונה מעניית דברים שבקדושה בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש שאינו חייב, ולכן אסור לו לענות כ

כסעודה שלישית, מותר לגרום לברכה שא"צ. גם  לו לברך על תפילין של ראש כפי שפסק השו"ע סי' כה סעיף י(

הביא דברי הראשונים הנ"ל להלכה, כגון שכשמברך על פרי אחד מכוין בפירוש  )אות יט( הלכה ברורהב

ן מחמת סיבה נכונה, וכגון שלא לפטור את השני כדי שיוכל לחזור ולברך עליו. אבל אם עושה כ

שנמשכה סעודת שבת בבוקר עד זמן המנחה, ורוצה לברך ברהמ"ז ולחזור ולסעוד סעודה שלישית, 

 לעשות כן. רשאי
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לחנו ערוך לפניו ודעתו לילך שכגון אם הביא אופן נוסף של 'ברכה שאינה צריכה',  )סק"ו(מגן אברהם ה

ם בתוך הסעודה ג"ז אסור ך על דברים שדעתו לאכלוליטול ידיו ולאכול ולוקח קודם הנטילה ומבר

 .)ס"ק יח( מ"בוכ"כ ה .דגורם ברכה שאינה צריכה

 

שמוטב שיכניס עצמו לספק גרם  ה()סי' ח סק"נ ד"ה ונרא כה"חו )ח"ב סי' ה ד"ה ועוד(רב פעלים כתבו בשו"ת 

)ה,  אומר ביעיוכ"כ בשו"ת  נו מברך על עשיית המצוה,ברכה שאינה צריכה מאשר שיהיה בספק שמא אי

שר יש לו ספק בברכות השבח . ולדעת הגרע"י בכמה מקומות רשאי אדם לגרום לעצמו חיוב ברכה כאו(

 .יז, ח"ב פי"ב ס"י( )עיין יבי"ע ח"ה סי' יז אות ד. חזו"ע עמוד תכז. אול"צ ח"א סימןאו הנהנין 

  גרימת ברכה שאינה צריכה בשבת 

ים גירמזלי קודם הסעודה, כדי והזקנ קלונימוס רבנומובא שהיו מביאים בשבת לפני  )ב, כא( באור זרוע

)תפילה  רמב"םשמע מדברי ה. וכן מ)סימן רמט( להרבות בברכות ולהשלים מאה ברכות, וכ"כ בדרכי משה

 שבשבת מותר לגרום לברכות כדי להגיע למאה ברכות.  ז, טז(

ריכה במעשה ממש, אלא צקלונימוס אין ללמוד שמותר לגרום לברכה שאינה אלא שגם ממנהג רבנו 

שאם רצונו לאכול לפני הסעודה  ()ריא, יב ערוך השולחןרק אין חיוב למנוע ברכה שאינה צריכה. וכ"כ ה

בין  )יו"ד סי' רסה( ון לציוןראשאין בזה חשש כלל, ואין חיוב להשתדל לברך כמה שפחות. וכן חילק ה

ק שיכול ליפטר ממנה ע"י איזה ר ממנה ומביא עצמו לידי חיוב. ובין אם הוא חייב בברכה רברכה שפטו

ד לאכול שוב סעודה כדי מעשה שאינו חייב להמנע מלאומרה. לדוג': כשאדם מברך ברכת המזון ע"

אחר מכן דעתו לשתות יין, להרבות בברכות הרי הוא גורם לברכה בידיו. אבל אדם שאוכל פירות ול

ברכה אחרונה שעל הפירות, ההוא להמתין עד שישתה יין ואז לפטור בברכת מעין שלוש גם את  ויכול

 )ח"א פ"א ה"ו( ברכת ה'. וכ"פ באך אינו מחוייב לעשות כן שהרי עתה אין עליו חיוב בברכת מעין שלוש

ם, אלא ק אם אינו גורם בידיישאף בשבת אין לגרום לברכה שאינה צריכה כדי להשלים למאה ברכות. ור

ודם המוציא דברים שנפטרים שהיה יכול למנוע ברכה זו, רשאי לברך לצורך זה. ולכן מותר לאכול ק

ר היא משום ס"ס, שמא באופן בברכת המוציא, ואין חיוב להמתין עד לאחר ברכת המוציא. וסיבת ההית

רם ברכה ים שחשוב לגוכזה הלכה כסוברים שאינו נחשב לגורם ברכה שא"צ, ואת"ל שהלכה כסובר

 רכות. בשא"צ, שמא הלכה כסוברים שמותר לגרום לברכה שא"צ בשביל השלמת מאה 

ת רק לאחר ברכת המזון ולברך שט"ו בשבט שחל בשבת, מותר להביא הפירו )עמוד ח( חזון עובדיהוכ"פ ב

כה שאינה צריכה. כדברי לפניהם ולאחריהם, להשלים מנין מאה ברכות. ואין לחוש בזה לגורם בר

פירות לאחר הסעודה כדי שבשבת יש להניח ה ס"ס רטו( מג"א)שבת פרק נר מצוה ד"ה אסור. הביאו ה השל"ה

 ם מאה ברכות. שיברך עליהם תחילה וסוף. וכן עיקר שבשבת מותר לעשות כך כדי להשלי

 ספק ספיקא בברכות 

שאפילו אם יש ספק ספיקא להצריך ברכה, כגון ספק אכל  "א כלל ה ס"ו. הובא במ"ב כ()ח חיי אדםכתב ה

כזית או לא, ואת"ל לא אכל שמא הלכה דעל בריה אפילו פחות מכזית מברכים, אפ"ה ספיקו להקל ולא 

כתב מרן שאם הוא מסופק  )תפט, ח(יברך. אולם לכאורה המ"ב סותר עצמו, שהרי בהלכות ספירת העומר 
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שיש כאן ס"ס, שמא לא דילג כלל, ואף  )שם ס"ק לח( . והסביר המ"באם ספר יספור בשאר הימים בברכה

אם דילג שמא הלכה כמ"ד שכל יום ויום הוא מצוה בפנ"ע. וא"כ דעתו שכשיש ס"ס מברכים! אבל יתכן 

שיש לחלק כשאוכל בריה שספק אם יש בה כזית, הספק הוא בעצם הברכה אם לברך או לא, בזה אומרים 

ספירת העומר הס"ס מחייב לקיים את מצות ספירת העומר, ומכיון שחלה עליו ס"ס ולא מברכים. אבל ב

פסק שאף כשיש ס"ס לברך, אומרים  )מחז"ב סימן ז( חיד"אהמצוה, הרי הוא חייב בברכה מתורת ודאי. גם ה

פסק שאם באחד מהספקות דעת מרן  )ח"א כרך ב ס"ס מט( עובדיה חזוןסב"ל ולא מברכים. אולם בשו"ת 

 .)ח"ט סי' רט אות יא( הלכה ברורהלהורות לברך ואין לומר בזה סב"ל. וכ"פ ב לברך, יש

לברך אותה, אע"פ שאנו  פסק שיכול לענות אמן אחר ברכה שיש ס"ס אם )ח"א פ"ו הי"א(ברכת ה' וב

רכה אחרונה על כוס קפה או לגבי המברך ב )ה, יח( אומר יביענוהגים שלא לברך אותה. וכ"פ בשו"ת 

 ול לענות עליה אמן. זו יכ תה, שאע"פ שאנו מורים לא לברך עליה ברכה אחרונה, השומע ברכה

 עניית אמן אחר ברכה שהשומע אינו נוהג לברך 

ים כך להלכה. כגון ברכה הנה ישנם ברכות אשר חלק מהשומעים אינם נוהגים לברך משום שלא פוסק

ל מצוות עשה שהזמן גרמא ער"ח שחלק מקהילות הספרדים אינם נוהגים לברך. וכן ברכות על ההלל ב

. ויש לברר האם כיוצ"ב, וכן שלדעת האשכנזים נוהגות הנשים לברך, ולדעת הספרדים לא נוהגות לברך

כה לבטלה ולא יענה עליה אמן. אזלינן בתר מברך ויענה אמן, או דאזלינן בתר השומע ולדידיה הוי בר

. שו"עכה. וכ"פ כאן מרן השאין לענות אמן אחר המברך ברכה שאינה צרי )א, טו( רמב"םוכבר כתב ה

 ולכן שומה עלינו לדעת כיצד לנהוג הלכה למעשה בניד"ד.

ת הכנסת, ולכן המנהג היה הביא שבתחילה היו באים אורחים לבי )ח"א סימן קיח( ובועז יכיןבשו"ת 

דש משום ש'אין קידוש אלא האורחים אוכלים בבית הכנסת אין לקשמקדשים בשבילם, אבל כיום שאין 

 והגים שלא לענות אמן. נבמקום סעודה', ולכן הרשב"ץ לא היה עונה אמן אחר ברכה זו וכן אנו 

ן של ראש, האם הוא רק ספק כתב לגבי עניית אמן על ברכה של תפילי )סימן נז( אלף לך שלמהובשו"ת 

וששים למיעוט גויים המכוונים רים שאין לענות אמן אחר הגוי, כיון שחברכה ויש לחוש לפוסקים הסוב

ק אם מברך ברכה לבטלה אין לשם ע"ז. ולדעתו אין כאן חשש של אמן יתומה כיון שהברכה כדבעי, ור

שכתב, שיש להסתפק במי ששומע  י()סימן כה א"א סק" פרי מגדיםלחזק את ידי המברך בעניית אמן. ועיין ב

י יש מחלוקת אם יברך על על מצות תפילין, על תפילין של ראש, אם יענה אמן, שהרמחבירו ברכת 

 יא בספק. התפילין של ראש, וקיי"ל שאין לענות אמן אחר ברכה לבטלה, וברכה זו 

 דרבנן ספק רק תשא לא בו ןאי לקולא ספק אמן )סק"א( זקנים עטרתהביא בשם ה )א"א סק"א( פרי מגדיםה

 לקולא.

 מן לגמרי הודחה לא הדע ואותה דעה, כאיזה נוהג אחד שאם כתב דנראה )ד"ה ואסור( באור הלכהה

 עליה לענות מחוייב אין ןהדי שמן אף[ הירושלמי כדעת העולמים חי י"בא שמברך מי כגון] הפוסקים

 ג."הפמ שכתב וכמו עליה עונה אם איסור אין מ"מ לקולא, אמן דספק אמן

פסק שברכה שנחלקו בה הפוסקים אם צריך לברך אותה או לא, ויש שנהגו  )ח"א פ"ו הי"ב( ברכת ה'ב

כדעת הסוברים לברך, מי ששומע אותה צריך לענות אחריה אמן אע"פ שהוא עצמו לא נוהג לברך ברכה 
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זו. כיון שהולכים בזה אחר המברך. כדין אשה ששמעה מאיש ברכה על מצות עשה שהזמן גרמא, שאע"פ 

)אך א לברך ברכה זו, מ"מ כיון ששומעת מאיש המחוייב חייבת לענות אחריו שלדעת מרן אסורה הי

לענ"ד ליתא להאי דימוי, כיון שאישה העונה אמן אינה סבורה שלאיש אסור לברך ברכה זו. לעומת אדם שאינו נוהג לברך 

כברכה לבטלה. אע"פ  ברכה מסויימת כי כך ההלכה לפי שיטתו, שאין לו לענות אמן אחר ברכת חברו כיון שלדעתו היא

. גם שהרב ברכת ה' לשיטתו שאנו פוסקים לאדם הבא ממקום שנהגו לברך שיברך, ואם כך יש יותר מקום להאי דימוי(

פסק שמותר לענות אמן על ברכה השנויה במחלוקת, ולכן עונים  )ח"ב פ"ה ס"ד. ח"ג פ"ג ס"ב( לציון אורה

 .נאמן א"א סי' שטז()מקור  מאזוז גר"מעל ברכת ההלל בר"ח. וכ"ד ה

דן לגבי ספרדי שמתפלל אם אשכנזים בר"ח, אם יענה אמן אחר  (. יבי"א ט, לח)ד, לא יחוה דעתבשו"ת  אך

שאין לענות אמן על  )ירושלים תרצ"ד, סימן פ"ד( רמב"םברכת הש"צ שמברך על ההלל. והביא משו"ת ה

כה שאינה צריכה איסורה מהתורה. וכיון שאנו חוששים לפסק ברכה שמברך מספק, כיון שאיסור בר

. , אלא יענה בהרהור הלבהרמב"ם ומרן השו"ע שלא לברך על ההלל בר"ח, אין לענות על ברכה זו אמן

.)אות כד. וע"ע מ"ש בבירור הלכה סי' כה סק"ט לעניין שומע את חברו מברך על תפילין של ראש( הלכה ברורהוכ"כ ב



 

 
 

 דיני ברכת הריח -סימן רט"ז 
 ובו י"ד סעיפים

 סעיף א':

 חיוב ברכה על הנאת הריח 

  )מג:(שנינו בברכות 

 ואין ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו, יה תהלל הנשמה כל: שנאמר - הריח על שמברכין "מנין

 הריח" זה אומר הוי - ממנו נהנה הגוף

ריח, ובמה הוא שונה משאר יש לברר מדוע הגמ' הוצרכה למקור מיוחד כדי להצריך ברכה על הנאת ה

הנות מהעוה"ז בלא ברכה?. מסברא שאסור ל )ברכות לה.(הנאות שאנו מברכים עליהם כאכילה, שלמדנו 

ל ננה הנאה ממשית, ואת"ויתכן לומר ג"כ הפוך, מדוע שיצטרך לברך על הנאת הריח, הרי היא אי

 תה נבאר הדברים בעזהי"ת.שחשובה הנאה, א"כ יברך גם על שאר הנאות, כשמיעת מוזיקה לדוג'? וע

שאין  )כו.(ל הריח שנינו בפסחים מעל. אולם ע -איתא שכל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה  )לה.(בברכות 

 א.שם בפסחים מובא שאין מעילה, אבל איסורא מיהא איכבו משום מעילה! ו

א ושעתא מחייב דא"כ כל שעת כתב: "נ"ל דברכת האור אינה ברכת הנהנין, נא: ד"ה נ"ל()ברכות  רמב"ןה

ם וחמין, וכגון נשבה הרוח ונהנה, בה, שלא תקנו ברכה בהנאות שאינן נכנסות לגוף, כגון רחיצת מים קרי

ילה והגוף נהנה מהן כגון אכ וכ"ש באור שאינו נוגע בגוף כלל, לא אמרו אלא בדברים הנכנסין לגוף

ראה שהרמב"ן בא להסביר למה ושתיה, וריח נמי דבר הנכנס לגוף וסועד הוא וכאכילה ושתיה דמי". נ

נאה חומרית. אבל לא היינו הריח הוא מעולה יותר משאר הנאות רוחניות, והיינו משום שיש בו מעט 

וחנית משאר זו היא יותר ר לומדים זאת מסברת הגמ' שאסור להנות מהעוה"ז ללא ברכה, משום שהנאה

 .)סק"א( מגן אברהםהנאות חומריות. וכן נראה מדברי ה

רכה, כך אסור לו ליהנות כתב: "כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ב )ט, א( רמב"םה

ריח מהחיוב לברך על שאר הלבאר מדוע תלה הרמב"ם את חיוב ברכה על  בריח טוב קודם ברכה". ויש

אותנו על החיוב לברך  רמב"ם מדוע הוצרכה הגמ' למקור נוסף ללמדדברים, ואם באמת כך דעת ה

אורה טוב היה שבברכת הריח שכתב ליישב לשון הרמב"ם כך, שלכ ב"חברכה ראשונה על הריח. ועיין ב

ה. בשונה משאר ברכות שלא ימתין עד שיריח ואז יברך, שהרי בברכת הריח יכול לברך תוך כדי הרח

שם שבאכילה ושתיה אסור כתב הרמב"ם שכדי לא לחלק תקנו חכמים שכ יכול לאכול וגם לברך. לכן

 הנאה ולא בשעה שנהנה. הליהנות עד שיברך קודם שנהנה, הכא נמי בברכת הריח צריך לברך קודם 

 שיריח.  קודם שיברך עד טוב מריח ליהנות פסק: אסור שו"עמרן ה

ועוד. וע"ע  פסחים נד. ד"ה אין() ריטב"אוכ"כ המוכח שברכה זו היא ברכת הנהנין.  )א, ב( רמב"םמדברי ה

 . )סימן ז( ציונים לתורהב
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 ברכה אחרונה על הריח 

  )נא:(ובנדה  )מד:(שנינו בברכות 

. לאחריו ברכה טעון איןו לפניו ברכה שטעון ויש, לפניו ברכה טעון לאחריו ברכה שטעון "כל

 לאפוקי פפא לרב אלא, מיא אפוקיל - יצחק לרבי, ירקא לאפוקי - אבדימי בר יצחק לרב בשלמא

 וצונו במצותיו קדשנו אשר מברכי תפילייהו דמסלקי דבתר מערבא ולבני. מצות לאפוקי -? מאי

 ריחני" לאפוקי -? מאי לאפוקי - חקיו לשמור

כתבו בדעתו  סק"א() ט"זוה ב"חה שאין טעון ברכה לאחריו דהנאה מועטת היא. )נדה נב. ד"ה ריחני( רש"יופ

 לאוכל שנתעכל במעיו. שדומה 

ל הריח הוא משום שאין עשהטעם שאין מברכים ברכה אחרונה  מכתםבספר המאורות הביא בשם ספר ה

 לבושילה. וכן נראה מדברי ההנאה לאחריה, בשונה מאכילה שגם לאחר שסיים לאכול עדיין נהנה מהאכ

ל מה יברך? כמו שבאכילה שכתב שא"א לברך ברכה אחרונה, שהרי אם כלה כל הריח ממנו ע )סעיף א(

מודות ובמלבושי יו"ט שאישתמיטתיה ח)ועיין בלחם  אם לא בירך עד שנתעכל בתוך מעיו שוב אינו רשאי לברך

 פרדס. ובספר הועטת(שוב כהנאה מדברי רש"י, אך עיין באליה זוטא שפירש דבריו גם לפי רש"י, דכיון שכלה הריח ח

חילה על הנאת החיך, ואח"כ תכתב שבאכילה האדם נהנה בחיך ובמעיו, לפיכך מברך  )שער שביעי דין טז(

ח אין בו הנאה לגוף רק על הנאת מעיו ושאר האברים שחולק הכבד מן הדם לשאר האברים. אבל רי

יון שמברכים ברכה אחרונה רק כ, שהביא טעם נוסף )אות י( כף החייםלנפש, ודי לו בברכה אחת. ועיין ב

כתב  )סעיף ב( ערוך השולחןעל דבר ששייך בו שביעה, ובריח גם אם יריח יומם ולילה לא ישבע. וב

 יעור כזית, ובריח לא שייך זה.שברכה אחרונה צריכה ש

ח"ג  'ה ברכתעמ' שיד.  עובדיה חזון) מברכים על הריח לאחריו. וכן פסקו כל הפוסקיםפסק שאין  שו"עמרן ה

 .פי"ב ה"א ועוד(

 הריח בלא ברכה האם יברך לאחר מכן 

שוב אינו מברך. וכ"כ  כתב שמשמע מדברי הרמב"ם שלאחר שהריח )על הרמב"ם ריש פ"ט( קובץבספר ה

 ועוד.  )אות י( כה"ח, )סק"ב( מ"ב ,)א"א, א( פרי מגדיםה

ריח. כיון שהנשמה היא שעל הריח רשאי לברך גם מיד אחר שה )בעל נבחר מכסף( מהר"י פינטוכ דלא

 מקבלת ההנאה ותהלל יה על הריח שעבר. 

בארו יאר טעמו, דאפשר דגדר התכיפות בזה הוא תוכ"ד, וכתב לב ג סימן ס(-)תניינא ב שלמה מנחתבשו"ת 

קים ורעמים תבר דדמי לברמסברא נכונה דריח הוא מהדברים שבאים לאדם גם פתאום, וכיון שכן מס

 שמברך רק בתוכ"ד. 

ן לפטור גם את ההרחה שהריח שאם יכול יחזור ויריח ויכוו )על הרמב"ם שם( בנימין בניוכתב בהגהות 

 .)אות ב( הלכה ברורהקודם לכן. וכ"פ ב
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שאין לו ריח, יכול להריח  ואם מסופק אם יש בדבר ריח טוב ולא רוצה לברך סתם ולגלות לאחר מכן

)אות  כה"ח, )ואתחנן, ב( בא"ח"כ הברכה, ולאחר מכן יחזור ויריח ויברך על הרחה זו. כממנו מעט קודם 

 ועוד. )עמוד שח( עובדיה חזון, ג(

 האם ברכת שהכל פוטרת ברכת הריח 

 .יצא - בדברו נהיה שהכל אמר אם, כולם ועל )מ.(שנינו בברכות 

ני בשמים שמריח בהן ויש שם מי"ומי שהולך בבית שיש שם בשמים  )מג. ד"ה הדס( תוספותכתבו ה

יה בדברו דעל כולן אם ברך ומספקא ליה אי ממין עץ אי ממין אדמה הוא יש מפרשים שמברך שהכל נה

ו שהכלל ששהכל ומוכח מדברי שהכל יצא והרב רבינו משה מקוצי היה אומר שיברך בורא מיני בשמים".

שבספק יכול לברך  ו. סוד"ה קמחא()ברכות ל תוס' ר"י החסידפוטר הכל נכון גם לגבי ברכת הריח. וכ"כ ב

 שהכל אם מסופק בברכות הריח.

ל בכל מיני ריח יצא, כדברי שאפילו אם בירך שהכ )אות ב( תמיד עולתכתב בשם ה )אות ד( יוסף ברכיה

מיני  בורא תוספות, דיברךמקוצי שם ב ם"התוס' בברכות. אך העיר החיד"א דלדידן דקי"ל כסברת הר

כל ומשקה ולא נתקנה אלא ראה דאם בירך שהכל לא יצא, דברכת שהכל היא כוללת לאובשמים, היה נ

פק יברך בורא מיני בשמים, כתב דעל הס )הל' ברכות אות ל"ח( ארחות חייםלמידי דאכילה ושתיה. אבל ב

ברכות של ריח, עכ"ל. וכ"פ בועל כלם אם אמר שהכל יצא אפילו  רמב"םובאות מ"ב כתוב וז"ל, כתב ה

)אות  הלכה ברורהו יבי"א ח"ח סי כז(ב)עמוד שטז. וכן הוא  עובדיה חזון )ואתחנן ט( בא"ח, )אות לב( חייםה כף

 .יא(

בברכת שהכל, דלא כהר"ד  כתב בפשיטות דלא נפיק )למהר"י עייאש או"ח סי' מ"ב( יהודה ביתבשו"ת  אך

מכיון  )אלף המגן סק"ז( יבוריםגמגן וכ"כ ה הלוי שהביא ראיה מהשר מקוצי שהביאו התוס' דיוצא בשהכל.

בשם דודו רבי  ח סימן עא()או" שמש תבואותוכ"פ בשו"ת  שברכת שהכל נתקנה רק על אכילה ושתיה.

 דוד משאש.

 ברכת שהחיינו על הריח 

משה רכים עליה שהחיינו. ור' דכיון שהיא הנאה מועטת, אין מב )ברכות פ"ו אות קכ( דברי חמודותכתב ה

ן שהנשמה ניצחית לא שייך כתב שברכת הריח סמכו על הנשמה, וכיו בדברי חמודות שם()הובא  לוי דיין

כתב דכיון שהם כל השנה,  א()סק"מגן אברהם לומר שהחיינו וקיימנו, שהרי קיימת ונצחית בעצמה. ה

 לא שייכת בהם ברכת שהחיינו.

 מ"ב, וכן עמא דבר. וכ"פ הריחשלא שמענו ולא ראינו שמברכים שהחיינו על ה )אות א( ברכי יוסףכתב ה

 .)עמ' שיד( עובדיה חזון, )אות יא( כה"ח, )ואתחנן א( בא"ח, )רכה, טז(

כתב לברך שהחיינו על עשבים שנעשו לריח. וכ"כ בשו"ת  )ב, ס"ס לז. הובא בשע"ת( שבות יעקב, במאידך

ושם כתב דבריו על )כיון שנתחדש דבר שעתיד להנות ממנו לבו של אדם שמח בראייתו  )א, רצז.( רדב"זה

)ובשיירי כנה"ג סי' רטז חזר בו. וכתב שאף על  הגדולה . וכ"כ כנסת)רכה, יג( מגן אברהם. וכ"פ הברכת ריח על פרי(

 צדיק פעולת. ועיין בשו"ת הפירות המתחדשים משנה לשנה לא מברכים כיון שאין כאן חידוש, דכל מין ריח חד הוא(
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רכים זמן על הורד המתחדש משנה לשנה. והאריך להביא סימוכין שבילדותו ראה לרבותיו שמב )ב, קיח(

 למנהג זה, ע"ש מ"ש.

 ברכה על שמיעת קול ערב 

דאין מברכין אלא על דבר  קפט( )סי' מרדכיוה )פסחים נג: ד"ה אין מברכין( תוספותהדרכי משה הביא בשם ה

נברא בו האש ועל אור השמש ששגופו נהנה ממנו ולכן אין מברכין אמאורות בכל יום רק במוצאי שבת 

 ול.קשנראה שזהו הטעם שאין מברכים על  דרכי משההמתחדש בכל יום. וכתב ה

גוף הפרי והקול אינו אלא מן מכתב הואיל ואין בו ממש, כי הריח יוצא  )סימן שנא ד"ה ויש(מטה משה וב

דהטעם שאין  שער א( רבע סוף)שלחן של א בחיי רבנוהאויר הפוגע בהבל היוצא מן הפה והגרון. וכ"כ 

והבושם הוא  כי ריח הפרי מברכים על הקול כיון שאין בו ממש, ואין להקשות שגם בריח אין ממש.

 לא מצד הרוח המנשב בו.מגופו ועצמותו של הפרי, אבל קול האדם והכלי אינו מגופו ועצמותו א

דוע אין מברכים על שמיעת קול א מהביא סבר (. לר' דביר אזולאי)עמ' רז. בקונטרס ריח הטוב דברי עניובספר 

נו בעצמו, בלי סיוע ועזרה לערב, שמסברא נראה שחכמים לא חייבו לברך את הקב"ה אלא על מה שנתן 

שא"כ קול נאה, לא רק שהאדם משל בני האדם. ועל זה אנו מודים ומשבחים שנתן לנו את ההנאה עצמה. 

ק את ההנאה, וכיון שההנאה מו הוא זה שמפיבונה את ההכנה להנאה שהיא הכלי נגינה, אלא האדם עצ

לבנות ולנגן וברור, כיון  הישירה אינה באה מאיתו יתברך, אע"פ שהוא הביא לנו את החכמה והדעת

את פרי האדם הוא זה שגורם שההנאה אינה ישירה מאיתו יתברך לא תקנו ברכה עליה. ואע"פ שגם בהנ

 ישירה מאת הבורא. לו את הנאת האכילה, מ"מ כשנהנה הרי היא הנאה 

 )עו:(ברך משום מ"ש ביומא ביאר שעל הריח מ )ליקוטים והשמטות סימן כד ד"ה ואולם( יציב דבריובשו"ת 

שהנשמה נהנית ממנו דאין  שהריח מפקח את האדם, היינו שמרחיב הלב ומחדד השכל והמוח. וזה דבר

ופא התועלת בריח לפקח זה גהגוף מרגיש בחסרונו ולא מוסיף בריאות לגוף אלא לנשמה שבמוח. ו

הריח מברך משום דמפקח,  שכלו, ואשר על כן תיקנו לברך על שהנשמה נהנית ממנו. ולזה דוקא על

כיון שאינם צורך גבוה אין ללמוד משא"כ קול ומראה שרק מזין העינים והאזנים ואין מוסיפים פקחות, ומ

 בהם חובת ברכה מכל הנשמה.

נה בידו, ורק אם שומע את רכים על קול ערב אם תופס את כלי הנגיכתב שמב )א, רצז( רדב"זה אולם

ריח של קטורת אם לקח את בהקול כאשר אחר מנגן בכלי השיר אינו מברך עליו. ואזיל לשיטתו שגם 

 הקטורת עצמה הרי הוא מועל, שיש ממשות ואחיזה בהנאה הרוחנית.

 סעיף ב':

 ברכת בורא עצי בשמים ועשבי בשמים 

 סעיף ז' שם עסקנו בהגדרה של עצי ועשבי בשמים.עיין לקמן 

 מברך, עשב הוא ואם; מיםבש עצי בורא מברך, עץ מין או עץ הריח ממנו שיוצא זה : אםשו"עכתב ה

 בורא עשבי בשמים.

שאם ברך על מין עץ  )שו"ת מהרי"ף סימן עא. הובא בשע"ת י( מהר"י פראג'יבשם  )אות טו(כתב בברכי יוסף 

בורא עשבי בשמים לא יצא. דלא דמי עץ הבושם לפרי העץ, דפרי העץ שייך שפיר לומר עליו בורא פרי 
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רך פרי אדמתך, אבל העץ לא הוי עשב דעץ לחוד ועשב ובהאדמה דהא האדמה מוציאה אותו וכתיב 

שאין  )ח, י. ט, א(הרמב"ם לחוד, וכיון שכן לא יצדק עץ הבושם בורא עשבי בשמים. והביא לכך ראיה מ

 ברכה כוללת לבשמים חוץ מ'בורא מיני בשמים', דלא כמו ברכת האדמה שכוללת ג"כ פרי העץ.

 טעה והחליף ברכות הריח זו בזו 

ה וחוזר ומברך על זה, דכיון שאם היו לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים מברך על ז )ט, ד( רמב"םכתב ה

לו בדיעבד אם ברך עשבי שאפי מעשה רוקחר את חבירו. וכתב השאין ברכותיהן שוות אין האחד פוט

 השולחן ערוך )אות כ( כה"ח ס"ק לט() מ"ב )ואתחנן, ט( בא"חבמקום עצי לא יצא. וכ"כ אחרונים רבים, ומהם 

ועוד. ורק אם הוא  )עמ' שטו( החזון עובדי )ח"ב עמ' קסט( הליכות עולם )ח"ג פי"ב הכ"ז( ברכת ה' )סעיף ה(

 ברכתו וברך אחת מהברכות יצא. ספק מה 

שבי בשמים היא ברכה כתב שמדברי הרוקח נראה קצת שברכת ע )סימן ב( שמואל דברבשו"ת  אמנם

ר' בשם  )שיו"ב סק"ב( חיד"אהכוללת לכל מיני בשמים, כמו שברכת האדמה כוללת את ברכת העץ. וכ"כ 

 ריו. דחות דב, שבספק מברך ברכת עשבי. אולם החיד"א שם האריך לשבתי נאווי

)ס"ק  מגן אברהםעץ. וכתב ה דאם ברך על של עץ עשבי בשמים לא יצא דעשבי אינו כולל של ב"חכתב ה

ת ברכת עץ לשל עשבים, אשצריך להקדים  )לקמן סעיף י(דצ"ע, דא"כ למה כתב הב"י בשם הרוקח  טז(

דמה, ו'עצי' אינו כולל אלא הגדל הרי אין זו כוללת יותר מזו! ויישב שעכ"פ שם עשב כולל לכל הגדל בא

לגדל באילן? וע"ש מ"ש בארוכה  הקשה ע"ד, דאיך יתכן שם עשב הכולל גם )אות יז( פתח הדבירבאילן. וב

 ליישב דבריו.

 ברכת הנענע 

נענע כדי להתענג בו ולהריח  כתב שמעולם לא ראינו מי שיטול בידו )כלל א סימן מא( רדיםו גנתבשו"ת 

נוהגים לברך עליו ואולי משום בו כיון שריחו חזק, ועוד שאין ריחו מבושם כ"כ, ושמע שיש מקומות ש

רק ע"י אוכלם כמות שהם אלא לדכיון שאין דרך בנ"א  )בירור הלכה כד(שריחו טוב. וביאר בהלכה ברורה 

 תערובות וכיוצ"ב, אין עליהם חשיבות פרי הראוי לאכילה.

נותן ריח טוב בפירות. וכ"כ הפסק שכל שנהנה ממנו מברך עליו  )כלל א סימן יג( שושן פרחשבשו"ת  אלא

טוב בפירות, ויש הנוהגים  על המנטה שהיא הנענע מברכים הנותן ריח )ב, רטו( קטנות הלכותבשו"ת 

 מים, )ח"ב עמ' קסח( הליכות עולם, )עמוד שכא( עובדיה חזון, )ס"ק יג( כה"חמים. וכ"פ לברך עליה עשבי בש

)שם  גרש"ז אוירבך, ה(173י"ט עמ' )וזאת הברכה פ גרי"ש אלישיבה )אות כא( ברורה הלכה, )משאש א, נג( חיים

בשמים, ואם קנאם בורא עשבי  כתב על נענע יש לברך )ח"ב פמ"ו, נו( לציון אורובשו"ת  .ועוד (177עמ' 

 ריח בהם כשקנאם לאכילה.לאכילה, אפילו נוטלם כעת להריח לא יברך עליהם כלל, ולכן ימנע מלה

  מושק -ברכת בורא מיני בשמים 

ממושק שמן חיה הוא, שמברכין  "כל המוגמרות מברכין עליהן בורא עצי בשמים, חוץ )מג.(איתא בברכות 

 עליו בורא מיני בשמים".

שמושק אינו מה שנקרא  יונה רבנו. וכתב שיטת ריב"באותו מהרעי של החיה, וכ"כ ב שעושים רש"יופ

מור בתורה שאותו עושים מעשבי בשמים, כמו שכתוב 'אריתי מורי עם בשמי' אלא מין חיה הוא. וי"א 
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שהוא זיעת חיה. והנכון יותר שחיה ידועה היא ויש לה חטוטרת בצואר ולשם מתקבצין בתחלה כעין דם 

המור הוא הדם הצרור בחיה " )ברכות ט, א. כלי המקדש א, ג( רמב"םחוזר ונעשה מוש"ק. וכ"כ ה ואח"כ

: המור הוא האמור בשיר ראב"דשבהודו הידוע לכל שמתבשמין בה בני אדם בכ"מ". והשיג עליו ה

)ומחלוקתם  השירים באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי והוא ממין עשב או ממין אילן וריחו נודף

 מש"כ בזיהוי המור. )ט, אות ד( גר"י קאפח. ועיין בהיא לגבי המור האמור בתורה אך לא לגבי המושק כאן בגמ'(

שאפילו  ב"יא מיני בשמים. ועיין ב: אם אינו לא מין עץ ולא מין עשב, כמו המוס"ק, מברך בורשו"עכתב ה

 המריח בפרי אם ברך בורא מיני בשמים יצא.

  דבר האסור באכילהברכת הריח על 

ך על ריחו. ולכן תמה על שכל דבר האסור באכילה אסור לבר )ע"ז לב. באילפס( שילטי גיבוריםכתב ה

, וא"כ היאך הגמ' עלמא הוא(ב)דלא כרבנו יונה שהתיר כיון דפירשא שיטת הרמ"ה שאסר לאכול את המוש"ק 

נהנין ואם האכילה נאסרה כות ההתירה להריח בו? בהסבר שיטת הש"ג י"ל שברכת הריח היא בכלל בר

לא נאסור בהרחה אין  משום ההנאה שיש בה, גם ההרחה נאסרה משום ההנאה שיש בה. ועוד, שאם

שמדברי  )סק"ד( מאמר מרדכיעיין ב אולםשום ביטוי לאיסור של המוש"ק, כיון שאינו ראוי לאכילה. 

"ל הכי. וכ"כ עוד כמה סע דלא שלא כתב שדבר שאסור באכילה אסור להריח בו, משמ )ט, ח( הרמב"ם

 אחרונים.

לא כל דבר שווה בזה, שדווקא  שהעיקר כדברי המאמר מרדכי וסיעתו, אך )ד"ה המוסק( באור הלכהועיין ב

דירה הוא בשביל הריח, אין דבר כמו מוסק שעיקרו עומד לריח ולא לאכילה, וגם כשנותנים אותו בק

חזון ב אךבוא לאוכלו. יחשש שכשמריח בו יבוא לאוכלו, משא"כ בדבר שטעמו טוב שיש לחוש שמא 

כמים, כבשר וחלב, אבל על יין רק על איסורים דלא בדילי אינשי מיניה גזרו חכתב ש )עמ' שלה( עובדיה

חששו לכך. ולכן אין חשש  של גויים לא אסרו לאכול איתם בשולחן אחד כיון שהיין אסור בעצם לא

מים נוראים עמ' רפו שמותר לברך ביוה"כ )ולכן כתב בחזו"ע י להריח בדבר של איסור, כיון דבדילי מיניה אינשי

 .)אות ט( הלכה ברורה. וכ"פ בעל פירות(

שאסור להריח  )אות י(ה ברורה הלכוב )עמ' שלה( חזון עובדיהולגבי ברכה על פירות של עצי ערלה, כתב ב

ו ומתכוון להנות מריחו, אסור שכל שהוא פרי שהדרך להריח ב )ח"ג פי"ב ה"י( ברכת ה'וכן העלה ב בהם.

יח פרי ערלה ויש לברך עליו, שמותר להר )הובא בברכת משה ט, יד בהע'( גר"ר ערוסילהריח בו. אולם דעת ה

 .)סק"ב( שת"זע"ש נימוקו. וכ"כ בז"ר בדעת ה

 ברכת הנותן ריח טוב בפירות 

 )מג:(שנינו בברכות 

 בפירות" טוב ריח ןשנת ברוך אומר בחבושא או באתרוגא דמורח מאן האי: זוטרא מר "אמר

יש לברר מדוע תקנו ברכה מיוחדת של 'הנותן ריח טוב בפירות', האם בגלל שאוכלים את הפרי יש לו 

חשיבות יתירה ולכן גם בברכת הריח חשיבותו נעלה יותר. או שמא כיון שפרי הוא דבר הנבדל משאר 

רכים הגדלים על העץ תקנו לו ברכה מיוחדת שתהיה מבוררת יותר, וא"כ גם אם הפרי אינו אכיל מב
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, שרק אם הפרי ראוי לאכילה מברכים עליו טורעליו ברכת 'הנותן ריח טוב בפירות'. וכך הם דברי ה

 . וע"ע לקמן 'ברכת הורד והקנמון' מ"ש בזה.)ו, ו(רא"ש ברכה זו. וכן משמע מדברי ה

שמברכין על העשבים ועל  העיר דהא דלא מברכין עליהן 'בורא פירות בשמים' כמו )סעיף ג( לבושה

ומדין, אבל הפירות אף על העצים עשבי בשמים עצי בשמים, דלא דמיין דהתם עיקרן לבשם ולהריח ע

פירות בשמים היה משמעו  פי שיש בהן ריח טוב עיקרן לאכילה הם עומדין, ואם היו מברכין בורא

כך קרן לאכילה הם עומדין, לשפירות הללו גם כן עיקרן לבשם ולהריח הם עומדין, ואינו כן דהא עי

ם פירי לאכילה עומד, ועכשיו מברכין ברוך הנותן ריח טוב בפירות שזה משמעו שעיקרן הם פירות וסת

 לה גם הריח הטוב. כשנוטלו להריח בו הוא מברך לשם יתברך שנתן בו בפרי זה העומד לאכי

בל אם דוקא כשמריח בהם, אוכתבו  )ד"ה האי( תוספותעוד יש לברר מה הדין כשפרי זה עומד לאכילה: ה

להסביר בשני אופנים: א.  בא לאכול מהם אין לברך ברכת ריח כי אם ברכת אכילה. את דבריו אפשר

כעת השימוש העיקרי של הדבר שכיון שמברך על האכילה, בברכה זו הוא פוטר את ברכת הריח. ב. כיון 

שכתבו  )ד"ה אמר( רא"הוה האי( )ד"ה ריטב"אהוא לאכילה, אין מברכים על הנאת הריח. כיוצ"ב מצאנו ל

ריח מברך. הא בשאינו מתכוין שאתרוג וחבוש, אע"פ שעקרן לאכילה ולא עביד לריחא כיון שמתכוין לה

וכח לקמן, ע"כ. ומשמע מדבריו להריח אף על פי שמריח ונהנה אינו מברך אלא במידי דעביד לריחא כדמ

ם הנאת הריח מגיעה אגב א שכל שמכוון להנאה מהדבר אע"פ שכעת הוא אוכל אותו מברך עליו, ורק

הוא כעת אוכלו, מברך עליו שמוכח שאם לקחו להריח אע"פ  )ברכות ח, ג( רא"שאורחא אין מברך. גם מה

ם לקחו לאוכלו והריח בו כיון אלהריח בו, אבל וברכת הריח, וז"ל: כגון שלקחו להריח בו או לאוכלו 

ה בין ברכה על האתרוג ובין התעסק בהשוואדלא נתכוין להריח אין צריך לברך עליו, ע"כ. הרא"ש שם 

על בשמים שבבית הכסא ברכה על בשמים של בית הכסא שאין מברכים עליהם, ויתכן שיש לחלק, ש

ונה מאתרוג שהאכילה שבו אין מברכים כיון שהנאת הריח כביכול נתונה בשביל העברת הזוהמה, בש

ילה, ולכן כשיגלה דעתו ו' בשביל האכנתונה כביכול לשם דבר אחר, אבל את ההנאה שלו לא 'לקחנ

גבי חנות של בשם אע"פ שעשאו שרצונו להריח בו, יכול לברך עליו. הב"ח הביא מקור לדבריו, מכך של

 הריח מברך עליו.לאם לקחו גם  לדבר אחר, כיון שעשוי גם לריח מברך עליו, וה"ה כאן שלקחו לאכילה,

שאוכל מברך על הריח אא"כ  כל, וברא"ש כתב דאע"פא"כ, בתוספות מצאנו שאינו מברך על הריח כשאו

ינם חולקים, רק לשונם שונה לא נתכוון ממש להנות ממנו, אלא ההנאה באה כלאחר יד. ויתכן שכלל א

 אךפות את דברי הרא"ש. הבין שהתוספות והרא"ש אינן חלוקים, והביא בשם התוס טורוכדלקמן. ה

שגם הגר"א מודה דלתוס' אם  ו(א)ד"ה  באור הלכה. ועיין בסובר שתוספות ורא"ש חולקים )אות ד( גר"אה

שנטלו לאוכלו ואח"כ נמלך גם  נטלו לאוכלו ולהריח בו שמברך על הריח, ומ"ש הגר"א אינו אלא באופן

ביאר את דברי הגר"א כך,  ה אות ד()סימן ל איש חזוןלהריח בו, שבכה"ג פליגי ודעתו שאין לברך עליה. ה

א כשמריח בהם' הוא בפרי חדו להריח חשיב כעביד לריחא, ומ"ש תוס' 'ודוקשלדעת התוס' רק אם י

ות הראשונה ושוב אין מברך שהיה מיוחד להריח, ואפ"ה אם מתכוון עתה לאכילה בלבד פקעה הייחודי

 על ריחן.
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ן ריח טוב בפירות. והני מילי כתב כלשון הרא"ש: ואם היה פרי ראוי לאכילה, מברך: הנות שו"עמרן ה

ון להריח בו, אף על פי שהוא לו להריח בו או לאכלו ולהריח בו, אבל אם נטלו לאכלו ולא נתכוכשנט

 מעלה ריח טוב אינו מברך. 

להריח, אבל אם היה מונח  דדווקא כשנטלו להריח שנעשה כאילו עומד )ד"ה כשנטלו( באור הלכהכתב ה

הרי עיקר הפרי אינו אלא רך, שעל השולחן והוא נהנה מהריח, אע"פ שמתכוון להריח אינו צריך לב

שאם נטל את הפרי גם כדי  "ב ה"ו()ח"ג פי ברכת ה'וכ"פ ב לאכילה, שבכה"ג אינו מברך אא"כ נטלו בידו.

יד אח"כ אוכל אותו. אבל אם להנות מריחו, צריך לברך קודם, ברכת הנותן ריח טוב בפירות אע"פ שמ

 )אות כח( כה"חגם מדברי  .נמצא על השולחן ולא נטלו, אין מברך עליו משום שהובאו לצורך אכילה

לאוכלו וגם להריח בו מברך  ה שהנוטל פריעול )ח"י סימן נה. על שו"ת ר"פ ח"ב אות טו( אומר יביעושו"ת 

ת הספק לא יברך אם נוטלו שמחמ )ואתחנן, טו. רב פעלים ב, לה( בא"חדעת ה אךהנותן ריח טוב בפירות. 

אותו לצורך אכילה גם אם כעת  אין לברך על שום פרי שקנה )ח"ב פי"ד סל"ח( לציון אורולדעת ה לאכילה.

 נוטלו להריח בו.

ע כתב 'הנותן ריח טוב בפירות', ראשונים הלשון היא 'שנתן ריח טוב בפירות' ובשו"יש להעיר שבגמ' וה

שמטעם זה יש  ואתחנן אות טו( )או"ח ב, לה. ובא"ח פעלים רבוראה בשו"ת . )סק"ה( אליה רבהוכן תמה ה

 שט()עמ'  חזו"עוב ח"ב עמ' רסט() הליכות עולםב אולם. )אות כז( כה"חהנמנעים מלברך ברכה זו, וכ"כ ב

שום כך, וכן מצינו בברכת מדחה דברים אלו, שאין הנוסח מעכב, ואין לאדם לצער עצמו ולא להריח 

)ח"ב עמ'  לציון וראוכ"פ בשו"ת  'הנותן לשכוי' שישנם נוסחאות שונות, ואין נמנעים מלברכה מחמת זה.

מת הספק בנוסח הברכה. ם מחשאין להימנע מלהריח בה (67)ח"ג פי"ב אות טו הע'  ברכת ה'וב קלז אות לח(

)רטז,  ערי"ש )כנה"ג ח"א עמ' תקסד( ביריגר"י צוה )ע"ח קעג. פעו"צ ח"א סי' עה, ועוד( מהרי"ץ )ס"ק יד( שת"זוכן כתבו ה

 .)ט, ז( ברכת משהב"ם, וכן העלה בבפשטות כנוסח השו"ע. אולם יש שנהגו לברך כנוסח הרמ )מד, ב. והע' ד( שע"ה ה(

הסיק דבכגון זה שהריח  סק"ו() אליה רבההביא מחלוקת אחרונים איזו ברכה יברך תחילה: ה )סק"י( מ"בה

כשאוחזו בידו מריח ואח"כ  והאכילה הם בחד פירא מוטב לברך על הריח תחלה דמקרבא הנייתא שתיכף

צת כתב שיטעום ק משב"ז סק"ו() פמ"גוב .)אות כח( כה"חו )סק"ה( מאמר מרדכייברך על האכילה. וכ"כ ה

 כ יברך ברכת אשר נתן וכו' ויריח. מהפרי ויברך עליה ברכת האכילה ולא יכוין אז ליהנות מן הריח, ואח"
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ארנ"ג שיש בה ריח טוב אם נסתפק לעניין קליפת פרי הנ )למהר"ש גרמיזאן סימן יג( צדק משפטיבשו"ת 

ב בפירות אע"פ שהריח בה יברך הנותן ריח טוב בפירות, וכתב שאם הפרי שלם מברך הנותן ריח טו

ונים הנותן ריח טוב בפירות, שמברך על הלימ )כלל א סימן מב( ורדים גינתמהקליפה בלבד. וכתב בשו"ת 

יח בהם, ברכתם הנותן ריח "פ שישנם פירות שרק ע"י תערובות מרוכן מוכח מדברי המג"א שכתב שאע

הלכה וב )עמ' שח( חזון עובדיהב . וכ"פ)הג' על שו"ע, הובא בסב"ל ד"ה ואם היה( מהרי"ץטוב בפירות. והביאו 

בלבד, ורק אם יסיר את  שמברך הנותן ריח טוב בפירות אע"פ שהריח בא מהקליפה )אות יד( ברורה

ל קליפת האתרוג מברך הנותן ריח כתב שאף ע האדמה פרי)ובספר רך עליה בורא מיני בשמים הקליפה מהפרי יב

 .טוב בפירות(
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ח טוב בפירות, כיון שכל ריחם פסק שאין לברך על פירות אלו הנותן רי )ח"ג פי"ב הט"ז( ברכת ה'ב אולם

מד לזורקה אינה כיון שעואינו בא אלא מהקליפה שלהם, ולדעת הרשב"א אין על קליפתם שם פרי, ד

ון חמוץ, כיון שגם את הפרי נחשבת פרי מצד שימושה. וכן אין לברך הנותן ריח טוב בפירות על לימ

לכן יברך על ריחם בורא ועצמו אין הדרך לאכול בפנ"ע אלא לסוחטו להשתמש במשקה היוצא ממנו. 

 ידו. מיני בשמים. והנוהג לברך עליהם הנותן ריח טוב בפירות אין למחות ב

 מה הדין כשמסופק מה לברך 

יני בשמים שמריח בהן "ומי שהולך בבית שיש שם בשמים ויש שם מ )מג. ד"ה ועל( תוספותכתבו ה

יה בדברו דעל כולן אם ברך ומספקא ליה אי ממין עץ אי ממין אדמה הוא יש מפרשים שמברך שהכל נה

 שהכל יצא. 

 .)ט, ה( רמב"םההיה אומר שיברך בורא מיני בשמים. וכ"פ  רבינו משה מקוציהרב  אולם

דבר שהוא מסופק בו, מברך  : ועל כולם, אם אמר: בורא מיני בשמים, יצא; הילכך על כלשו"עכתב ה

 בורא מיני בשמים.

אם לברך 'עצי בשמים' או שאף אם הספק הוא ה )ח"ב פי"ד סל"ו( אור לציוןוה )אות לט( כה"חמבואר ב

 ים.טוב בפירות', יברך בורא מיני בשמים, ולא בורא עצי בשמ 'הנותן ריח

 ברכה על אגוז מוסקט, קנמון וציפורן 

הנותן ריח טוב בפירות כיון  שעל אגוז מושקט"א מברך )וכן במרדכי פ"ו סי' קמז. הגה"מ ט, א( מהר"םכתב 

שאף  )ו, ו( רא"ששמים. ודעת הבדפרי עץ הוא הוה ליה כמו אתרוג. אבל על ריח קנה וקנמון מברך עצי 

 י כאתרוג.על קנה וקנמון מברך הנותן ריח טוב בפירות כיון שעיקרו לאכילה והו

הם לאכילה, מברך שנתן ריח שוקלא"וו וכל בשמים "על אגוז מוסקאט"ה ועל קניל"ה  שו"עוכ"פ מרן ה

 טוב בפירות".

. ובחלק מהגרסאות כלל לא כתבו האחרונים שהקלא"וו הוא מה שנקרא נעגלי"ך בלע"ז והוא הציפורן

 ים עליו כיון שאין דרך לאוכלו כי אם ע"י תערובת.מבואר שאין מברכ יז(-)רב, טזנזכר קלאו"ו, ולעיל 

וב בפירות ויש לחלק בין ברכת שמברכים עליו הנותן ריח ט )ח"א דף כט ע"ב( אדמהה פריאמנם עיין בספר 

ין ריח שכל שנאכל ע"י תערובת האכילה לברכת הריח, דלעניין אכילה הכוסס לאו כלום הוא, משא"כ לענ

 שפיר חשיב פרי. 

 מ"ב, ת לד(או) כה"חוכ"פ  הספק יברך עליו בורא מיני בשמים,כתב שמחמת  )סק"ט( אליה רבהה אמנם

)משאש סי'  חיים מים, ח"ב פי"ד אות לו() לציון אור, )פעו"צ ח"ג, פט. ועיין סב"ל ד"ה וכל בשמים( מהרי"ץ, )ס"ק טז(

 ועוד.  )מד, ח( שע"ה, מד(

כתב שעל חתיכות של קנמון וציפורן שמיועדים אך ורק להרחה, מברכים עליהם  )אות יז( הלכה ברורהב

ים בעיקר לשימוש כתבלין במאכלים, מברכים עליהם בורא מיני בשמים. עצי בשמים. אבל אם מיועד

]בחזו"ע ובבא"ח לא נזכר שצריך שיהיו  )ט, ה( ברכת משהו )עמ' שיט( חזון עובדיה, )ואתחנן, ו( בא"חוכ"פ ה

ובתנאי שייחדם לכך  )ח"ג פי"ב הי"ז( ברכת ה'מיועדים להרחה בלבד, כמו שכתב הלכה ברורה[. וכ"כ ב

 המיוחד להם, אבל בלא"ה ברכתם בורא מיני בשמים.במקום 
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 שערכתב ב אולם. )שם( השע"שאף על הקנמון י"א שיברך מיני בשמים, וכ"פ ב אליה רבהעוד כתב ה

 ברכת משהיח טוב בפירות. ובשמדברי הפרי מגדים ורעק"א משמע שמברך עליו הנותן ר )אות יב( הציון

)אות  ברורה הלכהו ח"ג פי"ב סי"ז() ברכת ה'וכ"נ מדברי הפורן. כתב לברך עליו עצי בשמים, כדין צי )שם(

 .יז(

 ברכה על ריח טוב של תבלינים 

שהן מין עץ ולא נטעי להו אינשי  שאותם מיני תבלין כקנה וקנמון וכיוצא בהן )מג. ד"ה אמר( רשב"ץכתב ה

הויא נטיעתן, וגם ארוחי דאדעתא דהכי אין מברכין עליהן בורא עצי בשמים דהא ודאי לאו אדעתא 

ותם מצד עצמן אלא רק לתבל ברכת הנותן ריח טוב בפירות לא שייך לברך עליהם כיון שלא אוכלים א

ראה שמברכים עליהם בורא הקדירה. ולכן ברכתם בורא מיני בשמים. אלא שהוסיף שמדברי הרמב"ם נ

שאם הפרי לא ראוי לאכילה ה', דייק מדברי הרמב"ם 'פרי הראוי לאכיל )ט, א( רבנו מנוחם. ועצי בשמי

י כלל, או שראוי רק בתערובת. אינו מברך עליו הנותן ריח טוב בפירות. ואולי יש לחלק אם אינו ראו

)כלל א סימן  פרח שושןה ולמעשה כתבו כמה אחרונים שברכתם בורא מיני בשמים מחמת הספק, ומהם

שעל התבלינים מברך בורא  "ג פי"ב הי"ז()ח כת ה'ברועוד. וכ"פ ב )כלל סא דין ה( אדם חיי, )אות ה( חיד"א, יג(

ליהם הנותן ריח טוב בפירות. עמיני בשמים כיון שאין דרך לאוכלם בפנ"ע אלא לתבל המאכל אין לברך 

 וכתב שמחמת הספק נכון שלא להריח בהם. )אות יח( הלכה ברורהוכ"פ ב

 ברכת הריח על הקפה 

שאין ריחה נודף כשאר ריחני,  שאין לברך על פת חמה כיוןשאע"פ  )כלל א סימן יג( שושן פרחכתב בשו"ת 

מ"ב ן ריח טוב בפירות. וכ"פ המיהו יברך על נענע שריחו נודף, וה"ה שיכול לברך על ריח הקפה הנות

מגיע מתערובת ולא מהחיטים  ששונה דין פת מדין הקפה, כיון שריח הפת אור החמה, וביאר ה)ס"ק טז(

שו"ע וב )א, עד( צדיק לתפעואינו בא אלא מפולי הקפה. וכ"פ בשו"ת לבד, משא"כ בקפה שכל הריח 

 שמים.כתב שיברך עליו בורא מיני ב )סק"ו( חסד לאלפים. וה)סי מד, ב( המקוצר

 חזון עובדיהם לא מברך. ובהשווה דין ברכה על הפת לברכה על הקפה ובשניה )ס"ק פו( כף החיים אך

יח הקפה, והנוהגים לברך כתב שאין דבריו מוכרחים נגד כל האחרונים שפסקו לברך על ר )עמ' שכט(

ל האחרונים הסכימו לברך על כתב שאע"פ שכ (84)ח"ג פי"ב הע'  ברכת ה'עליו יש להם ע"מ שיסמוכו. וב

ה לריח בשמים תקנו ברכה ריח הקפה זולת כה"ח, מ"מ לדעתו דבריו מסתברים, שדוקא על ריח הדומ

ך עליו מיני ת שהוא, ראוי לברכדי לאוכלו כמו א על כל ריח טוב. ועוד, דכיון שאין הדרך לנוטעוול

פירות, אבל ברכה אחרת אין בשמים, ולא אמר הרב פרח שושן לברך עליו אלא ברכת הנותן ריח טוב ב

הוא שלא כתב שהמנהג  רטז, ז() ערי"שלברך עליו. ומחמת סב"ל יש להימנע מלנוטלם להריח בהם. גם ב

 מברכים על ריח קפה.
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 סעיף ג':

 ברכת הורד והקנמון 

טעם החילוק בין ברכת ריח ש ב"יל ריח קנה וקנמון מברך בורא עצי בשמים. והסביר העש מהר"םכתב 

קנה וקנמון אינם עיקר פרי. האגוז לברכת ריח הקנה, הוא מפני דמשמע ליה שאגוז הוא עיקר פרי, ו

 נמון.שהעץ עושה גם פירות אחרים זולת הקנה והקלפי  )אות ט( פרישהוביאר ה

עיקרו לאכילה הוי כאתרוג. כתב שברכתו הנותן ריח טוב בפירות האדמה, כיון ש )ו, ו( רא"שה אולם

אדמה ועל מין העץ, ורק כשיש דכיון שצריך לברך בפירוש על מין ה )סק"ב( עולת תמידוהסביר דבריו ב

 ספק יאמר סתמא פירות.

שברכתו עצי בשמים  )ו, לז( רא"שפסק שברכתו עצי בשמים. וכ"כ ה )ט, ו( רמב"םורד, הלגבי ברכה על 

שמברכים עליו הנותן  ך דעתו(ד"ה אמר. וכ רשב"א)כ"כ בשמו ה ראב"דדעת ה אולםלפי שאין עקרו לאכילה. 

 .ת פרי הורד("ה ריח שדן מה ברכ)יש לציין שיש בורד פרי קטן הניתן לאוכלו. עיין במאירי ד ריח טוב בפירות

י הורד, ועל הלבונה והמצטיכי פסק כמהר"ם: על הורד, ועל הקנמון שהוא עור הנדי, ועל מ שו"עמרן ה

 וכיוצא בהם, בורא עצי בשמים.

י בשמים כיון שאין עקרו עומד שהורד ראוי לאכילה ע"י מרקחת ומברך עליו עצ )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

"ע נפילו אין ראוי לאוכלו בפשמברך על פרי שראוי לאכילה, א כתב )סק"ד(לאכילה אלא להריח, ולעיל 

שמברך  )אות יג( הלכה ברורהב רק ע"י תערובות ברכתו הנותן ריח טוב בפירות. ומכח דברים אלו הסיק

רבו בו דברים שונים, או שכעת על פרי שיש בו ריח טוב אע"פ שאינו ראוי לאכילה בפנ"ע אלא ע"י שיע

 הוא בוסר. 

  הורדברכת מי 

כתב  )כ"כ רבנו יונה בשמו( אב"דרה אולםהוורד ומי הורד מברכים עליהם עצי בשמים.  )ט, ו( רמב"םכתב ה

ובר כך מפני שאין מי הוורד סבשם רבו שהראב"ד  יונה רבנושעל מי הורד מברך מיני בשמים. והסביר 

מהעץ של הוורד  ינו באבאים מעץ הוורד עצמו אלא מהפרי הנברא בתוכו, ואפשר לומר שאע"פ שא

 יותר מסופק שהאדם דבר בכל אלא בשמים, עצי עליה מברכין בתוכו הנברא מדבר עצמו כיון שנברא

' דאמרי היכי דכי יצא, שמיםב מיני בורא אמר אם כולם שעל הספק מן לצאת כדי בשמים מיני לומר טוב

 יצא. שהכל אמר אם כולם על אכילה גבי

לשמן אין ריח טוב מצד עצמו אלא ביחס בין ברכה על שמן שיש לו ריח טוב ובין ברכה על מי ורד, נ"ל ש

טוב מצד בל מי הורד ריחם אהוא מקבל ריח טוב ממקור אחר ולכן כתב הראב"ד שברכתו מיני בשמים. 

 י בשמים.עצמם ולכן רק מצד הספק מברכים עליהם מיני בשמים, ויתכן שברכתם עצ

הביא בשם הראב"ד שעל הורדים עצמן מברך הנותן ריח טוב בפירות, וכתב דנראה  )ד"ה אמר( רשב"אה

דה"ה למריח במי ורדים שמימיהן כמותן, שהרי אפילו משחא כבישא דהיינו שמן שכובשין בתוכו בשמים 

א וקולט הריח מן הבשמים בלבד מברכין עליו בורא עצי בשמים, כ"ש זה שהוא מין הורד בעצמו. והבי

גאון שעל שמן הקולט ריח הורד מברכין עליו בורא עצי בשמים, כל שכן מי הורד  רב האיראיה מדברי 

 ועוד. )ד"ה ריח( מאיריבעצמן. כדברי הרשב"א סובר ג"כ ה
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שה"ה אם  )אות כה( רההלכה ברופסק שעל מי הורד מברכים בורא עצי בשמים. וכתב ב שו"עמרן ה

 ם והוציאו אותם מהמים.שעות, ואפילו אם סיננו את הורדי 24נתבשלו במים או שרו אותם במשך 

יו המים שהתבשלו מהם או נסחטו מהם, הבתימן היה הדבר מאוד מצוי שהכינו מי ורדים, אך המי ורדים שם לא : מנהג תימן

שאין לדייק ממהרי"ץ  )ססק"י(ז"ר ב. והעיר )ח"ב סי' עח(אלא האידוי שיוצא מהם בעת הבישול, עיין שו"ת עולת יצחק 

מים ]כפי הדוג' שנקט הלכה ברורה הנ"ל[, השבשריית ורדים במים די בכך אף אם גוף הורדים אינו בתוך  )פעו"צ ח"ג סי' עד(

 . )מד, ג( אלא רק אם גוף הורדים עודנו במים אפשר לברך עליהם עצי בשמים. אולם ראה שע"ה

 ברכה על בושם סינטטי 

ע ממוסק שמברכים עליו בורא פסק שמברכים עליו בורא מיני בשמים. דלא גר שיג()עמוד  חזון עובדיהב

יחו נודף מברך עליו בורא רמיני בשמים. וכן מדברי השו"ע שעל שמן זית שכתשו או טחנו עד שחזר 

 לציון ורא. וכ"פ בשו"ת ו(וי"ל שחזר ב )אולם עיין בחזו"ע ימים נוראים עמ' רפז שאין לברך על בושם כזה.עצי בשמים 

המוסק, שבודאי הרעי של חיה מוגם הוא הביא את הראיה  )ח"ג פי"ב אות כב( ברכת ה'וב )ח"ב פי"ד אות לח(

ביא ראיה מדברי השו"ע לגבי מסריח וריחו רע, אלא שע"י פעולות שונות נודף ממנו ריח טוב, וכן ה

בורא מיני בשמים.  ושם סינטטיבעל  שיש לברך )כן מובא בספר דברי עני עמ' רכה( גר"מ אליהושמן. גם דעת ה

 . )ט, ח( ברכת משהוכ"פ ב

נטטי, ואפילו עדיין ריחם חזק פסק שאין לברך על בושם הנעשה מחומר סי )אות כו( הלכה ברורה, במנגד

טטי אין לברך עליהם ברכת וניכר. ואפילו במקום שיש ספק אם נעשו מצמחים טבעיים או מחומר סינ

ון להיזהר דלא להריח במי לא להיכנס לספק נהנה מהעוה"ז בלא ברכה, נכהריח, משום סב"ל. וכדי 

ן לגבי השמן, כיון שכתב ש'חזר' בושם אפילו כשבודאי נעשו מחומר סינטטי. ואין להביא ראיה מדברי מר

נו בעצמותו כלל. וכתב שהציע ריחו נודף, ומשמע שריחו היה בפנימיותו, בשונה מהחומר הסינטטי שאי

כתב בשם  )פרק סא הע' לב( כוהסכים עמו שאין לברך על בושם כזה. גם בשש" גרע"יני הכל דבריו לפ

שמא גם העיקר שלו לא היה שיתכן ואין לברך על בושם שנעשה ע"י הפרדה כימית, ד גרש"ז אוירבךה

)מד,  שע"ה, וכן משמע מרטז, ט() ערי"שראוי לברכה, בשונה משמן ורד שעיקרו היה ראוי לברכה. וכ"פ ב

אין לברך על בושם הנקרא ש גרי"ש אלישיבהביא בשם ה )טורצקי, עמ' יח( . וכן בספר ישיב משהע' ז(ה

שיש לברך, שלמעשה הריח  כתב )עמ' תעב( בשיעורי ברכות אךפרפיום שיתכן ואינו אלא זיעה בעלמא, 

 נוצר מבריאת הקב"ה.

 סעיף ד':

 ברכת שמן אפרסמון 

  (מג.)שנינו בברכות 

 אמר הכי, ליה אמר -? העלוי מברכין מאי דאפרסמון משחא האי: יצחק לרב חסדא רב ליה "אמר

 עלמא לכולי, ישראל ארץ ליה דחביבא יהודה' דר מיניה בר: ליה אמר. ארצנו שמן בורא: יהודה רב

 ערב" שמן בורא: יוחנן רבי אמר הכי: ליה אמר -? מאי

שמן אפרסמון הוא שלוקחין עץ אפרסמון ומטילין אותו לתוך זכוכית מלאה שמן  )ד"ה שמן( מאיריכתב ה

וקולט השמן את הריח הואיל ואין שום ממש של עץ בשמן אין מברכין עליו בורא עצי בשמים אלא בורא 
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פירש שחותכין האפרסמון ומקלפין אותו ונוטף שמן ממנו. והא אמרן  )ד"ה האי( ריטב"אשמן ערב. וה

לו בפירות אין משקה היוצא מהן כמותן, וכל שכן בעץ. ומסקנא דמברכין בורא שמן ערב. לעיל שאפי

מן, אלא אדרבה גריעותא היא. וכן שאינה משום מיוחדות מסויימת שיש במדבריהם עולה שברכה זו 

)ולא כפי שאפשר להבין מהריטב"א שחותך , ושם כתב שחותך את העץ עצמו )ד"ה ומשחא( רא"העולה מדברי ה

 . ת הפרי עצמו(א

ארץ ישראל והוא חשוב קבעו הסביר שברכה זו משובחת היא, מפני שנמצא ב )ד"ה ומשחא( יונה רבנו אך

 )סק"ו( ט"זבמלכים. וכ"כ ה לו ברכה בפני עצמו ומברכים עליו בורא שמן ערב וזהו עצי שמן האמור

יקר מאוד וגידולו רק בא"י  כתב שהוא שמן )סעיף ט( ערוך השולחן. וב)ס"ק יב( שת"זוה )סק"י( מג"אוה

 ולכבוד א"י תקנו עליו ברכה מיוחדת. 

  פסק: על שמן אפרסמון מברך בורא שמן ערב. שו"עמרן ה

ברכת וב )אות כז( כה ברורההלדה"ה לשאר שמנים שיש בהם ריח טוב מצד עצמם. וכ"כ ב חיי אדםכתב ה

"ב", אפרסמון וכיו-"שמן של כן מדברי הרמב"ם שכתב דייק )ט, ג( גר"ח כסאר. גם ה)ח"ג פי"ב הכ"א( ה'

יחו נודף ]מה שאין כן שמן דמשמע שלא רק שמן אפרסמון מברך עליו, אלא כל שמן שמפיקים מפרי ור

יח, וממילא אין לו ברכה זית שהביא הרמב"ם בהמשך דבריו ששם עושים תהליך מיוחד ע"מ להפיק ר

"ג. ולפ"ז רבנו סובר כשיטת ו, ראה שם שהביא הוכחה מרסבבאור דעת רבנ יד פשוטהמיוחדת[. וכ"כ ב

גריעותא הוא. אולם ניתן  הראשונים הנ"ל שאין זו ברכה מיוחדת מחמת החשיבות של האפרסמון אלא

בית רבי ויש של קיסר וכו',  לדחות שרבנו קמ"ל לרבות כל סוגי אפרסמון, כמו שפירטה הגמ' שיש של

ע לכך ניתן לראות מדברי רבנו , וקצת סיו)ס"ק יב( ז"רם, כך הביא בולא בא לרבות שמנים מפירות אחרי

מא יסוך ממנו". ויש לדחות שכתב להדיא ששמן אפרסמון "מפני חשיבותו ושבחו ש )שבת ב, ב( פיהמ"שב

רך עליו עצי בשמים, ובהל' שאה"נ בשמן אפרסמון יש את שני הטעמים, גם חשיבות וגם מצד שא"א לב

נים מברך עליהם בורא שמן אם ניתן לברך עליו עצי בשמים, ולכן אף שאר שמ ברכות מה שקובע הוא

 ערב, ובהל' שבת הטעם של חשיבות אוסרו בהדלקה. ויל"ע.

יוצאין מן הורד דמברכין עליהם דאם בירך עליו בורא עצי בשמים נמי יצא, דדמיא למי ורד ד ב"חכתב ה

צא בשמן אפרסמון כמו על י לפחות בדיעבד ילכתחלה בורא עצי בשמים כמו על הורד עצמו, הכא נמ

)אות וכ"פ כה"ח  פסק שיצא. "זשתגם  .)ס"ק כג( מ"בעץ עצמו, ועיין בסמוך משמע דיש חולקים. הביאו ה

 משום סב"ל. מז(

 :ו' – ה' סעיפים

 ברכת הריח על שמן זית ושאר שמנים 

 (מג.)שנינו בברכות 

; לא - כבישא משחא בלא, בשמים עצי בורא עלויה מברכין כשרתא האי: אהבה בר אדא רב "אמר

 משחא אפילו: אמרי הרדעינ; לא - טחינא משחא אבל, כבישא משחא אפילו: אמר כהנא ורב

 טחינא"
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 לא .שבתוכו הבושם מן מריח והשמן שטהקו טמון שבו שמן - כבישא משחא .קושט - : כשרתארש"יופ

 .כשרתא וב שטחנו - טחינא משחא .השמן אלא לעינינו נראה ואין הואיל -

ון שבשמן אין סימן מאיזה עץ יש לברר בדברי רש"י האם על משחא כבישא לא מברכים 'עצי בשמים' כי 

עצי'. או שמא אין מברכים עליו 'שמן, נברך עליו בלפנינו, לדוג' אם נשים חלק מהעץ הגיע. ואם יהיה 

כות שלכאורה לא מועיל בנשתנה צורתו כדיני בר)ואפשר שהוא 'עצי' אף פעם, גם אם יהיה סימן מאיזה עץ הגיע 

שדווקא  ראב"דאנו ב. כהבנה הראשונה מצשישים חלק מהפרי בצידו ואז יברך עליו את ברכתו המקורית(

יו אלא בורא מיני בשמים. כשהעצים בתוכו מברכים 'עצי', אבל אם הוציא משם העצים אין מברך על

ו, ומשחא כבישא הוא כיון שעיקר העץ קיים בתוכ כתב שבכשרתא מברך העץ )ד"ה האי( ריטב"אוב

ו אין עיקרו קיים. ונהרדעי שחותכים הבושם לחתיכות, ובכה"ג לא מברכינן עליה דחשבינן ליה כאיל

רו קיים. ולכ"ע היכא שסננו אמרי שאפילו אם נטחן כיון שהבשמים בתוכו ולא כלו לגמרי חשוב כעיק

בורא שמן ערב כמשחא  ין עליו, כלומר על ריחו אלאאותו ואין שם כלום מן הבשמים אין מברכ

ת זה ממנו אלא שקלט אותו מדבר דאפרסמון. אי נמי אפשר לומר שאין מברכין עליו כלל כיון שאין ערבו

שמן, ואף על פי שנקלט בו אין  אחר, והשתא הוה ליה כריח שאין לו עיקר כיון שאין ריח זה מגופו של

ברך עליו בורא שמן ערב. גם ת, שמר, אך הביא אפשרות אחרא"הוכ"כ הבכך כלום. ותפוס לשון אחרון. 

 מצאנו שמצריך שיהא כאן עיקר הבושם. מאיריב

שומשמין וורד ועצי בשמים  "שמענו מרבותינו שכובשין ר"חבשם  )ד"ה משחא( דרך אחרת הביא התוספות

וטוחנים אותם,  תיבת סוחטים( יתא)בתוס' רא"ש ל זמן מרובה וקולטין השומשמין ריח של בשמים, וסוחטים

שמים ואינו קולט כל כך הריח בויש בו ריח של בשמים ומשחא טחינא קרוב לטחינתו נותנים עליהם עצי 

". לפי ל דעל כולם מברך עצי בשמים(הוסיף: מהו דתימא כיון דקרוב הוא לטחינתן נתן בהם לא קלטו, קמ" רבנו יונה)ב

ייך לעיקר ממנו הגיע, ואין , ואינו תלוי כלל כמה השמן משוהסברו הכל תלוי ברמת הריח שיש בדבר

שראשונים אלו סוברים שצריך  טורדעת הש)ועיין בפרישה יט  ב"יצורך שיהא עיקרו קיים, וכן הבין בדעתו מרן ה

י של בושם שם מברך עליו בורא מינ פ"ו ה"ה אות ו כתב במפורש שאם לא היה ממשו ריא"זשיהא מעיקר הבושם קצת. אך ה

שמנים שקולטים הריח  שהשמן עצמו יוצא מהעץ, בשונה משאר בה"גכתב ע"פ  רשב"ץ. גם בבשמים(

וף העץ מברכין עליהן בורא גמהעצים הנתונים בהם, ולפ"ז בשאר שמנים וקולטין ריח אפילו אין שם 

 עצי בשמים. 

מר שהוכשר רתא כלופירש שהוא שמן שנתבשלו בשמים בתוכו והוא הנקרא כש )ד"ה שמן( מאיריה

, או שנטחנו בשמים בתוכו בבשול הבשמים, או ששרו בשמים כתושים לתוכו והוא הנקרא משחא כבישא

דכשרתא עיקרו  ערוךבשם ה הביא )ד"ה וכשרתא(והוא הנקרא משחא טחינא מברך עצי בשמים. רבנו יונה 

זה מברכין עליו וטם כגון שמן ומערבים בו כמה מינים בעצי בשמים שמכשירין אותו מעשה רוקח מפ

 בורא עצי בשמים. 

או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו  )י"ג בטור: כתשו, כתתו(כתב: שמן זית שכבשו  )ט, ג( רמב"םה

שגי'  כס"מבורא עצי בשמים, שמן שבישמו כעין שמן המשחה מברך עליו בורא מיני בשמים. והסביר ה

הרמב"ם הייתה שעל מישחא כבישא מברך בורא מיני בשמים. והמשך מהלך הגמ' הוא על שמן רגיל 
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הבין בדעת הרמב"ם שאם סינן את השמן אין מברכים עליו כלל, כיון שדומה  ב"י. ה63ללא שום תערובת

דחה דברי  ב"חה ךא. )פעו"צ ח"ג סי' רנח( מהרי"ץלמריח בכלים שהן מוגמרין שאינו מברך עליו כלל. וכ"כ 

הב"י, ואינו דומה לכלים המוגמרים שלא נכנס בהם עיקר הבושם אלא ריחא בלבד, בשונה בשמן שהיה 

 .בהבנת רבנו גר"י קאפחוה גר"ח כסארבו העץ עצמו וקלט ריחו מעיקר הדבר שהריח בא ממנו. וכ"ד ה

שחא מהעץ נתון בתוך השמן.  -פוטם. רא"ה ועוד מ -רוך וסיעתו עקושט עצמו.  -: רש"י כשרתא: לסיכום

 -שו בבושם, וטחנו אותם לאחר מכן. רא"ה שומשמין שכב -הקושט. ר"ח  שמן בו טמון -: רש"י כבישא

 -: רש"י מאירי ורא"הטחינאתושים לתוכו. שרו בשמים כ -חתיכות של העץ נתונות בתוך השמן. מאירי 

ותם. אעם השומשמין, ולאחר מכן טחנו ושם ששרוהו מעט לפני הטחינה ב -נטחנו בשמים בתוכו. ר"ח 

 שמן זית שטחנו. -רמב"ם 

. ראב"ד גשמן ערב.  מברכים בורא -. ריטב"א בין מברכים כלל. א -. רא"ה א: לגבי הברכה כשסיננו את השמן

 ח' ב"י וב"ח. מ -. רמב"ם המים. בורא עצי בש -. רשב"ץ דבורא מיני בשמים.  -

מגן ליו: בורא עצי בשמים. וכתב העשכתשו או טחנו עד שחזר ריחו נודף, מברך  פסק: שמן זית )סעיף ה' שו"עמרן ה

 שדוקא בשמן זית מפני שגדל על העץ. )ס"ק יא( אברהם

על העץ אם עשה כה"ג,  דה"ה שמברך עצי בשמים על שמן משאר פירות שגדלין )ס"ק כה( מ"בכתב ה

ו מברך עליהם רק בורא מיני ואם היה זה מפירות שאין גדלין על העץ שטחנם וכתשם ומריח שמנם אינ

וג וכיוצא בו, דהתם שאני שגדל בשמים. והא דאין מברכין על כל אלו הנותן ריח טוב בפירות כמו באתר

ית בידי אדם אין שייך לברך בל הכא אין הריח גדל עמם אלא בא ע"י כתישה וטחינה שנעשעם הריח, א

צי בשמים, על שהוטבע בו כח עהנותן וכו', שלא ניתן בו הריח מתחלתו, ושייך טפי לברך עליו בורא 

 .)ס"ק יד( שת"זהבושם בפנימיותו. וכ"כ 

בעצי בשמים, מברך בורא עצי בשמים;  : שמן שבשמו כמו שמן המשחה, אם)סעיף ו'( שו"עעוד כתב ה

ואם בעשבי בשמים, מברך בורא עשבי בשמים; ואם היו בו עצים ועשבים, מברך בורא מיני בשמים; ואם 

שאינו מברך  )רמב"ם להבנתו(שמברך בורא שמן ערב, וי"א  )ר"ח(סיננו והוציא ממנו הבשמים, יש אומרים 

)עמ'  חזון עובדיהספק הוא, נכון ליזהר מלהריח בו. הביאו בעליו כלל, דהוי ריח שאין לו עיקר; וכיון ש

שעל  )פעו"צ ח"ג, רנח( מהרי"ץוביאר דעת מרן המחמירה. וכ"כ  )ס"ק יג(שלא הביא את דעת מג"א  שת"זוכ"נ דעת ה. שכד(

                                                   
דברים הקשורים זב"ז, אבל שמן אינו הקשה שלפי פירוש זה לא שייך לומר 'אבל', שלשון זה שייך רק במרכבת המשנה ב 63

נא לאחר ברכת האפרסמון, אך דחה רים. ולאחר מכן רצה לומר שהרמב"ם גרס את דין משחא כבישא וטחיקשור לבישום דב
שגרס כגרסתנו בגמ', ומפרש כפי'  (ד)סימן  שמואל נאמןהסבר זה כיון שהוא מהפך את גי' הגמ' לגמרי. והביא בשם ספר 

ין מישחא כבישא וטחינה שברכתו דר מכן הביא רש"י שהוא מין עץ שהוא הקושט, וקי"ל שמברך עליהם עצי בשמים. ולאח
ן ריח טוב בפירות. ושמן שבשמו בשמן כהכשרתא. וכיון שמברכים על השמן שהכל, לכן יברך על ריחו עצי בשמים ולא הנות

בשמים ואח"כ מסננין אותו ומברך  המשחה הוא דין מחודש ואינו הכשרתא האמורה בגמ' אלא הוא שמן המעורבין בו כמה
מן זה כפי שהיו מכינים את שמן שורא מיני בשמים. אך המרכה"מ דחה גם הסבר זה. ולבסוף הביא שאם מכינים עליו ב

ו, ואח"כ מערבים אותם ושורים אותם המשחה, כו"ע יודו שמברך עליו את ברכתו. כיון שהיו שוחקים בתחילה כל שמן לבד
תם על האש עד שאבדו המים ונשאר מן זית ומבשלין אויחד במים, עד שיצא כל כחן ושמנינותם במים ונותן על המים ש

)שם,  גר"י קאפחאי הוה ליה לפרושי. הההשמן. ואין לך ממשות גדולה מזו, ואין זכר לכך שהיו מסננים את המים, דכל כי 
א בהלכה בישא וטחינא זהו השמן זית שהבימציע שרבנו לא הביא כלל דין כשרתא, כיון שאינו יודע מה היא, ומשחא כ אות י(

 ככס"מ, ודין שמן המשחה כתבו רבנו מסברא.
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 ערי"שגים. וכ"פ בשמן ששרו בו ורדים וסיננו אותו, יש לברך על מי ורדים ולפטור בכך את השמן, וכך ראה הרבה גדולים נוה

 .)רטז, יא(

ותר לו להריח לכתחילה בשם האחרונים שמי שאינו רוצה להחמיר על עצמו, מ )ס"ק לב( מ"בכתב ה

כתב שנכון ליזהר לא להריח  ס"ז() חס"לה אולם. )עמוד שכה( חזון עובדיהוכ"כ בולברך בורא מיני בשמים. 

 .)אות לה( כה"חאת השמן, ואם מריח לא יברך. וכ"נ מ

פרי ר ויכוין לפטור את זה. והשאם רצה להריח בשמן זה, יריח ויברך על בושם אח )סעיף ו( לבושכתב ה

 זה. כתב שאם יקח מיני בשמים בודאי מהני לפטור גם את )משב"ז סק"ז( מגדים

 ברכה על טבק וסיגריות 

לו עיקר. ב כריח שאין כתב שאין מברכים על ריח הטבק משום שחשו )א, קא( קטנות הלכותבשו"ת 

, אדרבא הוא חזק ומר עד כתב שעיקר דבר זה לא נעשה בשביל ריחו הטוב )סעיף ד( ערוך השולחןוב

טוב אין כוונתו בשביל הריח  שיש הרבה בנ"א שאין יכולים לסבול הריח הזה, ולכן גם אם יש בו ריח

כתב שהמנהג לא לברך.  רי, ו( )מחז"ב סי' חיד"אהטוב, אלא לגרש את הריח החזק והמר שבטבאק. ומרן ה

לא נשארה ממנו ממשות או שכיון שהאבקה קיבלה ריח מדבר אחר  )ב, יד, לח( לציון אורוכ"כ בשו"ת 

 לברך על טבק. שהמנהג שלא )רטז, יב( ערי"שלחלוחית והרי זה ריח שאין לו עיקר. וכ"פ 

בו מיני בשמים ערב לכתב שבלי ספק יש לברך על הטבק שרגילות  )סימן רי( מור וקציעהה אולם

 המריחים. 

ים, ולכו"ע אין לברך עליהם ובימינו הדרך היא שנותנים על הטבק מי בושם הנספגים באבקה ומתייבש

)וזאת הברכה בירור הלכה סי' מג  יבגרי"ש אליש, וכ"ד ה)עמ' שלא( חזון עובדיהדחשיב כאין לו עיקר. וכ"פ ב

 .אות ב(

 סעיף ז':

 דימא וחילפי סימלק 

 (מג:)ת שנינו בברכו

 הני: רב אמר חננאל רב מרא. בשמים עצי בורא עלויה מברכין סמלק האי: רב אמר גידל רב "אמר

 הגגה העלתם והיא - הקרא מאי: זוטרא מר בשמים אמר עצי בורא עלייהו מברכין דימא חלפי

 העץ" בפשתי ותטמנם

זו למעלה  שלש שורות של עליןלו בלשון ישמעאל, והוא מין עשב שיש בו  יסמין קורין -: סמלק רש"יופ

אשפי"ג, והוא שבולת נרד, ועשוי כעין גבעולי  בושם שקורין -מזו ושלשה עלין לכל שורה. חלפי דימא 

יח בגופן ואינם רכים כמו רהסביר שהם עשבים בעלי  ריטב"אפשתן, דאשכחן גבעולין דאיקרי עץ. וה

 עשבים אלא קשין כמו עץ וגדלין על גבי קרקע.

ימלק יש מפרשים רוסמארי"ן; פסק להלכה: סימלק וחילפי דימא, מברך בורא עצי בשמים; ס שו"עמרן ה

ין זו למעלה מזו ולכל שורה ויש מפרשים יאסמי"ן; ויש מפרשים שהוא עשב שיש לו שלש שורות של על

 שלש עלין; וחילפי דימא, הוא שבולת נרד שקורין אישפי"ק.
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עליהן מעצו מברך  וציאים אתב"א דאע"ג שהם רכים, כיון שמהביא את דברי הרש )ס"ק יד( מגן אברהםה

 בורא עצי בשמים.

 הגדרת עץ ועשב 

וב כאילן או לא, וכמו שהעיקר הוא האם הדבר חש רב האי גאוןבשם  )מג. ד"ה מתיבי( רשב"אכתב ה

 חילוק קיים גם לגבי ברכות שלעניין ברכות העץ והאדמה יש חילוק בין מה שגדל באדמה ובעץ, אותו

שהביא את  )ט, אות ב( ר"י קאפחג. וראה ב)ערך חלף(ערוך וה )א, קעט( אור זרועעצי ועשבי בשמים. וכ"ד ה

ק, וכל שאינו מוציא הרי זה עץ. שכל שמוציא עלין מעיקרו הרי זה יר )ה, כ(הגדרת הרמב"ם מהל' כלאים 

 ביאר כך דעת הרמב"ם. )כלל נא, נשמת אדם סק"ז( חיי אדםגם ה

מצאנו הגדרה שונה, לדעתו החילוק הוא האם הגבעול הוא קשה או רך, אם הוא קשה  רא"הב אולם

מברכים עליו עצי בשמים, ואע"פ שלעניין ברכות מברכים עליו בורא פרי האדמה, כיון שלגבי ברכות 

האכילה אנו מצריכים שיהא אילן כדי לברך עליו ברכת העץ כדאיתא בברכות מ. "היכא דכי שקלת ליה 

לא  -תיה לגווזא והדר מפיק, אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא דהדר מפיק לפירי אי

מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה". אולם בברכות הריח הכל תליא בקשה או רך. 

וראיה לדבר מ'ותטמנם בפשטי העץ', דאע"פ שהפשתן אינו נקרא אילן מברכך עליהם העץ כיון שהוא 

אם הוא דבר שמתקשה כעץ מברך עצי בשמים, וכל שעצו רך ד )הלכות ברכות ד, ה( ריטב"א"ד הקשה. וכ

)פ"ו  ריא"זוה )מג: ד"ה וסמלק( יונה רבנו. וכ"ד 64לעולם כגון מיני עשב מברך עליהם בורא עשבי בשמים

 הגדיר כך. )סק"ב( שת"זבדעת המגן אברהם. גם ה )א"א, ט( פמ"ג. וכ"כ הה"ה אות ז(

ריע, ולכן יברך בורא מיני הביא מחלוקת ראשונים זו, וכתב שלדינא קשה להכ )ד"ה עצי( הלכהבאור ה

 בשמים כל שאין בו סימני אילן. 

האדמה, וגזע העץ מתקיים פסק שאם גזעו קשה, והעלים יוצאים מהגזע ולא מ )אות כ( הלכה ברורהב

ה, בין אם הגזע קשה או נה לשנמשנה לשנה, לדברי הכל מברכים עצי בשמים. וכל שאין מתקיים מש

בי בשמים. וכן אם הגזע רך רך, או שאין לו גזע אלא העלים יוצאים מהאדמה, לדברי הכל ברכתו עש

חדש לדברי הכל ברכתו מאבל אינו מתקיים משנה לשנה אע"פ שהשורשים נשארים והגזע צומח בהם 

העץ, או שהגזע קשה אבל  מגזע עשבי בשמים. ואם הוא רך אבל מתקיים משנה לשנה, והעלים יוצאים

לדעתו  והיינומים מחמת הספק. אין בו סימני אילן לענין ברכת הנהנין, יש לברך עליו בורא מיני בש

עלים יוצאים מהאדמה או מגזע ישנם שלושה קריטריונים שצריך להתחשב בהם: א. גזע רך או קשה. ב. ה

 אור לציון, וה)אות יז, כ( ה"חכ, )ואתחנן, ה( חבא"וכן עולה מדברי ה העץ. ג. האם מתקיים משנה לשנה.

אוצרות וע"ע בשו"ת  ים.שרק בהתקיים שלושת התנאים הנ"ל מברכים עליו עצי בשמ )ח"ב פמ"ו סנ"ב(

ישנם מינים שודאי ברכתם 'עצי', ויש שודאי ברכתם ש יד(-)ח"ג פי"ב הי"ב ברכת ה'. וכ"פ ב)סימן ב( יוסף

 'עשבי', והספקות יברך עליהם 'מיני'.

                                                   
אינו נשאר לעולם קשה ברכתו עשבי  עיין בדבריו שכתב שאם הוא נשאר כך לעולם מברכים עליו את ברכתו, ומשמע שאם 64

הא אילן שעצו רך יברך עליו עשבי בשמים. וכן נראה מדבריו שהכלל היחיד הוא האם הגבעול קשה או רך, ואפילו אם י
 ילן הוא. מים. אולם מהמאירי יש לדייק שכל שקרוי אילן ודאי ברכתו עצי בשמים, דס"ס אבש
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 ריחאן תימני 

ים עליו עשבי בשמים. כתב שמברכ )המספיק לעובדי ה' ברכות פרק ל עמוד רמג( רבנו אברהם בן הרמב"ם

 .)ס"ק יד( כה"חו )ואתחנן, ח(א"ח בוכ"פ ה

מורים על הריחן הבבלי שהוא אכתב שדברי הבא"ח  (הליכו"ע ח"ב ואתחנן, ב. )עמ' שכא חזון עובדיהב אולם

ע קשה ומתקיים שנים רבות, ולכן מתייבש בחורף, אך הריחאן המצוי בא"י הוא הריחאן התימני ויש לו גז

הביא  )ב, עז( יצחק עולתבשו"ת גם  .)ח"ג פי"ב אות יב( ברכת ה'וכ"פ בדינו כעץ וברכתו בורא עצי בשמים, 

ם, ושחקר ודרש שטבע בשם כמה מגדולי תימן שהעידו שהמנהג אצלם לברך עליו בורא עצי בשמי

ן הבבלי פסקו כן ראב"מ גידולי הריחאן בבגדאד שונה מטבעו מהריחאן התימני ]ואולי על הריחא

כנה"ג ח"א ) גר"י צובירי, ה)שם( אפחגר"י ק, ה)רטז, ו( ערי"ש, )מד, ז. ובהע' יד( שע"הוהבא"ח הנ"ל[. וכ"פ ב

 .)ט, ה( ברכת משה, עמ' תרסד(

 סעיף ח':

 ברכת הסיגלי 

 שהם ריטב"אבשמים". ופרש ה עשבי בורא עלייהו מברכין סיגלי הני: ששת רב שנינו בברכות מג: "אמר

 ."ורא עשבי בשמיםסיגלי והם ויאול"ש, בפסק " שו"עבגופן. מרן ה ריח בעלי רכים עשבים

 )עמוד שכא( עובדיה חזוןכ בשיש לברך עשבי בשמים, וכ" )אות יג( כה"חלגבי הברכה על 'נענע: כתב 

 .)ח"ב פמ"ו סנ"ו( אור לציוןוה

 סעיף ט':

  חבצלת -נרגיס 

 שנינו בברוכת מג:

 בשמים" עשבי וראב - דדברא, בשמים עצי בורא עלויה מברכין דגינוניתא נרקום "האי

כתב  )א, שצט( רשב"אגדל בגינה. והה -דגינוניתא בצלת השרון, בהלכות גדולות. ח -: נרקום רש"יופ

משקין אותו וגדל ומתקיים ושטעם החילוק בין גינוניתא לדדברא בברכה, הוא משום דגנוניתא נעבד 

 אע"פ שעצו מתייבש, אבל דדברא מתייבש כעשב והולך לו.

בורא עצי בשמים; גנה, מברך ב: נרגיס, והוא חבצלת, ויש אומרים שהוא ליריי"ו, אם גדל שו"עכתב ה

 ואם הוא גדל בשדה, מברך בורא עשבי בשמים.

ת ובין בשדה, מברך בורא עשבי כתב שעל הנרקיס הגדל היום בין בבי )ברכ"י ס"ק יא. שיו"ב סק"ב( חיד"אה

נרקיס מברך בורא מיני בשמים, הכתב שעל  )ח"ג פי"ב סי"ד( ברכת ה'ב אך .)ואתחנן, ה( בא"חבשמים. וכ"פ ה

 .)שו"ת מעין אומר ח"א פ"י סי' סז( גרע"יוכ"כ בשם ה
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 סעיף י':

 היו לפניו עצי, עשבי ומיני בשמים 

וזר ומברך על זה, דכיון שאין היו לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים מברך על זה וח )ט, ד( רמב"םכתב ה

עצי בשמים ועשבי בשמים ומיני  שאם היו לפניו טורברכותיהן שוות אין האחד פוטר את חבירו. וביאר ה

 ניו יברך על כל אחד ואחד.בשמים ובירך מיני בשמים פטר הכל. אבל כשעצי בשמים ועשבי בשמים לפ

מים ומיני בשמים, יברך על סובר שאם היו לפניו שלושה מינים, עצי בשמים, עשבי בש עמרם רב אבל

 כל אחד ואחד ברכה בפני עצמה.

וטר את השאר, והקשה עליו הבין בדעת הטור שאף לכתחילה יברך על מיני בשמים ופ "יבוהנה מרן ה

שאע"פ שהאחת נפטרת בברכת  מהיכן היה נראה לו שלכתחילה יש לנהוג כן, דמאי שנא מברכות הפירות

ם ורב עמרם וכתב שהרמב" חברתה בדיעבד, לכתחילה מיהא צריך לברך על כל אחת ברכה הראויה לה.

, יברך על כל אחד את ברכתו שלדעת הרמב"ם גם אם היה לפניו מין שאינו לא עץ ולא עשב לא פליגי,

דעת הטור שאף הוא לא כתב לבאר ב )אות כג( פרישה. והמעשה רוקח ועוד( ,)וכ"כ בדעת הרמב"ם, הרשב"ץ

ולרב  ייתה כוונתו לכך בהדיא,הילו לא פשאם ברך מיני בשמים פטר את הכל אמיירי אלא לעניין דיעבד, 

ר דס"ל הכי אפילו לכתחילה, כתב בדעת הטו ב"חעמרם אפילו בסתמא לא מהני וצריך לחזור ולברך. וה

אפילו כוונה לפטור אינה  אלא דבעינן כוונה לפטור, אבל בסתמא מודה הטור דלא פטר. ולרב עמרם

בשמים יצא, ואם  כל בברכת מיניהתכוון לפטור ה םביאר את דברי הטור דודאי א )ס"ק יא( ט"זמועילה. ה

לברך על שאר המינים. ותירץ לחזור ו ךק דבר שברכתו מיני בשמים הרי צריהתכוון בברכה זו לפטור ר

בבחירה, שהריח נכנס לו לחוטמו  את קושיית הב"י מדוע לא יברך על שניהם, כיון דריח שאני שלא בא לו

חילה, ולכן יברך ברכה לו תמאליו, ואף אם ירצה שלא להריח באחד מהם אפשר שהריח האחר יבוא 

נו חייב לברך אלא עד כוללת. משא"כ בברכות האכילה שתלוי בבחירה שלו. ושיטת רב עמרם שאי

 ן. שיתכוון להריח, ולכן יברך תחילה על מה שמתכוון וכך על כל מין ומי

ויה רך על כל אחד ברכה הרא: היו לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים ומיני בשמים, מבשו"עכתב מרן ה

ועוד אחרונים  (, השניס"ק לט) מ"בהוסיף: ואם בירך על כולם מיני בשמים, יצא. וכתבו ה רמ"אלו. וה

)אות  כה"חוכ"כ אי לאו הכי לא. שלדעת הרמ"א יצא י"ח דווקא אם כיון בהדיא להוציא את כל המינים, ו

 .לא, עא(

ד באגודה ואין באפשרותו להריח שאם נתערבו כמה מינים יח )ס"ו(דרך החיים ו )ס"ק טז(אליה רבה כתבו ה

אגודה איזה מין כדי שיוכל אך טוב לקטום מהמכל מין בפני עצמו, מברך עליהם בורא מיני בשמים. 

 .()ס"ק לט, הראשוןמ"ב לברך עליו את ברכתו הראויה לו לכתחילה. וכ"כ ה

 סדר קדימה בברכות הריח 

אחר כך על עשבי בשמים. ם ועשבי בשמים, מברך על עצי בשמים ובאו לפניו עצי בשמי רוקחכתב ה

פרי העץ ואחר כך על פרי  דנראה טעמו משום דמדמי לה לברכת אכילת הפירות דמברך על ב"יוכתב ה

 האדמה.
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דמת למיני בשמים. וכ"פ פסק שברכת עצי בשמים קודמת לעשבי בשמים, ועשבי בשמים קו מהריק"שה

 .)סעיף יא( ערוך השולחןו מלך סימן צט()קונטרס גן ה גנת ורדיםה

 שבברכות הריח לא שייך כלל דיני קדימה.  )ס"ק יט( שת"זדעת ה

וא חביב לו תמיד יותר צריך ודע דלעניין ברכות האכילה הסכימו האחרונים דמה שה )סק"מ( מ"בכתב ה

"ה הכא אם חביבין אצלו שניהם להקדימו אך אם שניהם חביבין אצלו בשוה נכון יותר להקדים הפה"ע וה

ואח"כ יברך עשבי בשמים.  בשוה נכון יותר להקדים העצי בשמים שהיא ברכה מבוררת ופרטית ביותר

צה, וטוב להחמיר לברך קודם פסק שמעיקר הדין רשאי לברך על איזה מהם שיר )אות לה( ברורה הלכהוב

ברך על איזה מהם שירצה על עצי בשמים קודם עשבי בשמים. ואם העשבי בשמים חביבים לו יותר י

 לברכת מיני בשמים.  ואין עדיפות על אחד מהם. אך יש להקדים את ברכת עצי או עשבי בשמים

ו עצי ועשבי בשמים כוללן שכתב ששמע מחכם א' שאם יש לפנימח"ב בשם ה )אות ו( רי תשובהכתב השע

 '.ברכה אחת בא"י מ"ה בורא עצי ועשבי בשמים ולא לברך בפרטות על כל א

. עצי בון, בורא שמן ערב. . אפרסמאכתב את סדר המעלות של ברכות הריח:  )א"א ס"ק יט( פרי מגדיםה

ח"ט סי' קח  יבי"אבשו"ת  אך. בו ריח טוב )כי היא כוללת יותר דגם פרי האדמה ישוב בפירות . הנותן ריח טגבשמים. 

. עשבי בשמים ד. (הן לעשבי בשמיםואות קו מבואר שיש להקדים את ברכת הנותן ריח טוב בפירות הן לברכת עצי בשמים 

שיקדים ברכת  )סוף אות י( ותברכ. בורא מיני בשמים. וכ"כ בפתיחה להלכות ה. )כולל יותר אף שאין פרי(

 .(ח)כלל סא אות  חיי אדםהנותן ריח טוב בפירות לפני עצי בשמים, וכ"כ ה

דמת לנותן ריח טוב בפירות העיר ע"ד הפמ"ג, שאם ברכת עצי בשמים קו )אות לח( הלכה ברורה ובספר

ן פסק שגם עצי ארץ! ולכהכיון שהיא מבוררת יותר, ה"ה לברכת עשבי בשמים שהיא מיוחדת לבשמי 

ושם כתב שסדר  ח"ג פי"ב אות כה() ברכת ה'וגם עשבי קודמים לברכת הנותן ריח טוב בפירות. וכ"ד הרב 

  ורא מיני.ערב, הנותן ריח טוב בפירות, ולבסוף ב ןעשבי, שמ ,הברכות הוא: עצי

 סעיף יא':

 הביאו לפניו הדס ושמן 

 (מג:)שנינו בברכות 

; ההדס על מברך כך ואחר מןהש על מברך: אומרים שמאי בית, והדס שמן לפניו הביאו: רבנן "תנו

 שמן. אכריע אני: מליאלג רבן אמר. השמן על מברך כך ואחר ההדס על מברך: אומרים הלל ובית

 כדברי הלכה: יוחנן רבי אמר. זכינו לא תולסיכ, זכינו לריחו - הדס, לסיכתו וזכינו לריחו זכינו -

 המכריע"

הריח, כמו ל -העביר זוהמת האוכלים, והדס לסוך ידיו ל -, שמן בסוף הסעודה -שמן והדס  רש"יופ

זוהמא הא אמרינן בפרק אלו הדאי להעביר  ,כתבו דהאי שמן להריח הוא )ד"ה שמן( תוספות אךשאמרנו. 

ערב, ולשיטתו מדובר שמים אלא בורא שמן )אך רש"י שם כתב שאין מברכים עליו עצי בדאין מברכין עליו  )נג.(דברים 

ך הסעודה, אא"כ בא להריח. ונ"ל על שמן אפרסמון. ואם הוא שמן רגיל שבא להעביר את הזוהמה לא מברכים עליו בתו

 .ד מוכח שדעתו על ריחו הטוב(שאם הביא אפרסמון באמצע הסעודה אפילו לסוך ידיו מברך, דכיון שהביא שמן מיוח
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צריך לברך על שתיהן ואיפליגו על ומיירי בשאין ברכותיהן שוות, גרס כגי' שלפנינו, ולפי דבריו  רא"שה

ת ההדס, וב"ה אומרים מברך על גורס 'בית שמאי אומרים מברך על השמן ופוטר א רי"ףה אךאיזו יברך. 

איזה מהן קודמת, וכ"נ שגרס  ההדס ופוטר את חברו', לפי הגירסא זו מיירי שברכותיהן שוות ופליגי

 . )ט, ג( רמב"םה

ת מברך על ההדס ופוטר את : הביאו לפניו הדס ושמן להריח בהם, אם ברכותיהן שוושו"עכתב מרן ה

 השמן; ואם אינם שוות, מברך על ההדס תחילה.

שהדס הוא גוף העץ  שהוא משום רא"הבטעם הדבר שמקדימים את ברכת ההדס לברכת השמן, כתב ה

 מ"בוכ"כ ההדס חשוב יותר. הקור אחר, ולכן הנקרא בשמים, והשמן אין הריח בא מעצמו אלא נקלט ממ

הלכה ב עליו יותר מהשני. ובשדן כיצד יברך כשמין אחד חבי )ד"ה מברך( באור הלכהועיין ב. )ס"ק מג(

מן והדס מברך על ההדס קודם, שפסק ע"פ דברי מרן השו"ע והרא"ה הנ"ל שאם יש לפניו  )אות לו( ברורה

 ו.ואם ריח השמן חביב לו יותר יברך עלי

 סעיף יב':

 מברכין על המוגמר משיעלה עשנו 

 (מג.)שנינו בברכות 

 קא לא והא: ירמיה בר לרבא אזיר רבי ליה אמר. תמרתו משתעלה - הריח על מברכין "מאימתי

, למיכל דעתיה - לאא! אכל לא והא - דמברך הארץ מן לחם המוציא ולטעמיך: ליה אמר -! ארח

 לארוחי" דעתיה נמי הכא

תוך כדי ההנאה, דבר שלא  נראה שלדעת ר' זירא בעקרון היינו צריכים לברך על הריח ממבט ראשון

ג בין הברכות, וכמו שבאכילה אפשרי באוכל. ולכן הוא מתקשה מדוע מברכים לפני. ולדעת רבא לא פלו

 רבא לא הביא ראיה מברכת ההדס)ואולי יש להוכיח מכך ש מברכים לפני אע"פ שלא נהנה ה"ה לברכות הריח

. ועיין הדס צריך לברך תוך כדי ההנאה(השאנו ג"כ מברכים לפניה ולא תוך כדי ההרחה, שדעת ר' זירא הייתה דאה"נ גם על 

ם לא פלוג תקנו לברך על לעיל שג"כ כתב שמסברא היה עדיף לברך תוך כדי ההנאה, ורק משוב"ח ב

ון שבכל הברכות אוחז את כיהסביר שההו"א של ר' זירא הייתה, דצל"ח כל הברכות לפני הנאתן. וה

א הריח בו, סבר ר' זירא שלא שייך להדבר שממנו נהנה בידו, ובמוגמר אינו יכול לאוחזו בידו וגם עדיין 

ין הברכה על האחיזה אלא על לברך עליו קודם שיבוא הריח אל המברך, אך ענו לו שגם בשאר ברכות א

 ההנאה, וה"ה לריח.

ט: שאנו מברכים על לחם ובת רבא מברכת הלחם היא דאיתא בדף להסביר שתש )ד"ה אמר( פני יהושעה

ין הברכה לטעימה, אין אנו בשלם ורק לאחר הברכה בוצעים אותו וטועמים, ואע"פ שעי"ז נוצר הפסק 

 ך שאפשר להנאה. חוששים לזה. וה"ה בברכת הריח שאין אנו 'טורחים' כ"כ לברך הכי סמו

ר' זירא, האם לא ידע שעל כל ברכות הנהנין מברך קודם עוד התקשה הפני יהושע מאי ההו"א של 

מרומי . ועיין בצל"חוה מעדני יו"טההנאה, כיון שאסור לאדם להנות מהעוה"ז בלא ברכה? וכן התקשו ה

שכתב שלכאורה היה אפשר לברך לאחר תחילת ההנאה, ואין להקשות שהרי כתיב ימלא פי  שדה
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לא נ"ל שברכת הריח ס"ד שהיא כשאר ברכות הודאה, תהילתך, דמצינו בטבילה שמברך לאחריה. א

שאינו בא אלא לאחר שהגיעה הדבר שעליו מודים. והשיב לו רבא שגם ברכת הריח הוי ברכת הנהנין. 

שרק באכילה ושתיה שייך לשון הנאה, דהא שאר  עוללות אפריםובעיקר קושיית האחרונים הנ"ל כתב ה

 אבניהנה, ולכן הוה ס"ד שאין לברך על הריח. וע"ע בשו"ת דברים כגון סיכה אין צריך לברך אע"פ שנ

 . )או"ח סימן לז( נזר

משיעלה קיטור עשנו  בהם( )פי' בשמים שמשימים על הגחלים להריחפסק: מברכין על המוגמר  שו"עמרן ה

 קודם שיגיע לו הריח, אבל לא יברך קודם שיעלה קיטור העשן. 

ין שהסמוך אינו מדין שצריך לעשייתן כדין שאר ברכות. והבדבעינן סמוך  )סק"כ( מגן אברהםכתב ה א

ם שעלה קיטור העשן עדיין אין הסביר שקוד )סעיף יב( לבושוהב שיהא לפניו, אלא מדין סמיכות, ופשוט. 

לא יעלה עשן, ונמצא שברך כתב שיתכן ולא תאחוז האש בבשמים ו מכתםובספר ה גהריח נמצא בעולם. 

 ברכה לבטלה. 

 )אות מ( הלכה ברורה. וכתב בשבדיעבד יכול לברך אף בעת שמריח )ס"ק עז( כה"חו )ס"ק מז( מ"בוכתבו ה

 ו חוזר ומברך. הפסיק בנתיים קודם שיריח, אינ שאם ברך קודם שעלה קיטור העשן, ולא

 סעיף יג':

 ברכת המוגמר 

 (מג.)שנינו בברכות 

, הוא חיה שמן מושקמ חוץ, בשמים עצי בורא עליהן מברכין המוגמרות כל: זעירי "...אמר

 של אפרסמון על אלא מיםבש עצי בורא מברכין אין: מיתיבי. בשמים מיני בורא עליו שמברכין

 "תיובתא! מקום שבכל ההדס ועל, קיסר בית של אפרסמון ועל, רבי בית

נשרף ואינו בעין אלא שהתימור עולה. ועל ההדס ואף על פי ש -מברכין עליהן בורא עצי בשמים  רש"יופ

רו כל הדומה להם, שהעץ עצמו מריח בלא שרפה אלא דהדס שכיח, ודבוהוא הדין ל -שבכל מקום 

 חכמים בהווה בכל מקום, ומוגמר לא מברכינן אלא בורא מיני בשמים.

בשעת ההרחה עיקר הריח ששהחידוש של זעירי הוא שאע"פ  לה כתב"י צריכים ביאור. בתחירש ידבר

בשמים שגם ללא שריפה  אינו לפנינו, אעפ"כ יש לברך על הריח. אולם את הקושיא ביאר שרק על

ל זעירי היה שגם אם אין מריחים אותם מברכים עליהם עצי בשמים. ומתוך דבריו משמע שחידושו ש

 ישא אסיפא! רמפיץ ריח, מברכים עליו. וקשיא  למוגמר ריח עצמי וללא השריפה אינו

סמון, הדס וכו' שעקרו קיים הסבירו את מהלך הגמ' כך: הקושיא על זעירי היא מאפר השלמהוה רא"הה

ורא עצי בשמים אפילו שאין גם כשמגמרים אותם, והיכי אמר זעירי שעל כל המוגמרות מברך עליהם ב

)ולא כפי שניתן להבין שמגמרין  , וכתב שמגמרין את העץ של האפרסמוןריטב"אעיקרן קיים? וכן הסביר ה

 . ו(שהמציאות מוכרחת שאין ריח לעצים אל 545את הפרי. עיין במהדיר על הרשב"ץ הע' 

' עונה, 'תנא הדס וכל דדמי גרס שמהלך הגמ' לא נגמר בתיובתא אלא הגמ )הובא בתוספות ד"ה ועל( בה"ג

 ועוד. רשב"ץ, רא"ה, ר"ח, דעתו(ראה מדבריו שפסק את דברי זעירי, וכ"כ ההשלמה ב)כן נ רי"ףליה'. וכן גי' 
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יקרו לריח לאפוקי תפוחים 'כלומר שע )ואינו מדברי בה"ג, עיין במקור(את דברי בה"ג  תוספותוהסבירו 

 "א: נטיעתן()רשב שאין עיקרן וב(ט)תוס' רי" החסיד ותוס' רא"ש: שריחן וחבושים  )רשב"א ורשב"ץ גרסו אתרוגים(

ראה שרק מינים מסויימים לריח אלא לאכול'. ולפי דבריהם קושיית הגמ' הייתה מכך שמהברייתא נ

 ר מינים. מברכים על מוגמר שלהם עצי בשמים, ועונה הגמ' שלא כך, אלא ה"ה לשא

 רב אחא שלא לברך עצי בשמיםראש כלה רביה ד שמואל מרבה"ג הביא שלפי גירסת 'תיובתא' היה נוהג 

 אלא על ההדס בלבד.

ב, בורא עשבי בשמים; ואם : המוגמר, אם הוא של עץ מברך בורא עצי בשמים; ואם של עששו"עכתב ה

 של שאר מינים, בורא מיני בשמים.

ח טוב בפירות' כיון שאין שאין מברכים על מוגמר של פירות 'הנותן רי )בוטשאטש( אשל אברהםכתב ה

שנעשה לריח טוב, מברכים וד כתב, שעל ריח מוגמר של בצל כלהם ריח עצמי ללא שמגמרים אותם. ע

 עשבי בשמים, אך לא נהגו לברך עליו. 

 ברכה על מוגמר שעיקרו כלה 

עליו תות לריח טוב ומברכים שהיו רגילים להביא אבקת רוכלין על האש במח )מב: ד"ה והוא( רש"יכתב 

 רא מיני בשמים. כתב שעל המוגמר מברכים בו )מג. ד"ה ועל(בורא עצי בשמים. אולם לקמן 

 . )ד"ה כל( תוספות ליו, וכ"דעשאע"פ שנשרף המוגמר ואינו בעין, מברכים  )ד"ה מברכין( רש"יעוד כתב 

כים עצי בשמים ועשבי כתב שיש מן הגדולים שכתב אין מבר )שערי ברכות שער יא ה"א( ספר הבתיםב

ורא מיני בשמים, וכ"כ בנשרף אין מברכים עליו אלא  בשמים אלא כשהעץ או העשב קיים, אבל אם

 . )פ"ו ה"ו אות ה( , והביאו בפסקי ריא"זרי"דבפסקי ה

עיין במהדיר הע' )לו עיקר.  כתב שאחר שעקרו כלה ליכא ברכה בריח כיון שאין )ד"ה אמר( רא"הה אמנם

 ן לו עיקר.כיון שחשוב כריח שאי )ד"ה משתעלה. הל' ברכות ד, ח( ריטב"א. וכ"ד ה(365

אף אם כלה עיקר העץ ששסובר  )לקמן( והבאור הלכה )שם( כתבו בספר הבתים )ט, ב( רמב"םובדעת ה

ת תמרת המוגמר מברכים, ולא שכל עוד קיימ )שם( גר"י קאפחוה גר"ח כסארמברכים עליו. וכן דייקו ה

 כתב רבנו אלא לאפוקי מלפני שתעלה תמרתו או לאחר שכלתה תמרתו.

 )ד"ה משיעלה( באור הלכה מסקנת כתב ע"ד השו"ע שמברכים על מוגמר אף שאינם בעין. וכן יג()ס"ק  ט"זה

בשמים שמריחים שכשנשרפים שאינו נקרא ריח שאין לו עיקר, דאדרבה הריח בא מן גופן, וכן דרך ה

 מריחים. 

ותו אדרבה ו נקרא מכלה אאף על פי שנשרף ע"י הגימור אין שריפת ס"ק מט( מ"ב)הביאו ה לבושכתב ה

ברכין על המתגמר אם היה הוא גורם שתמרתו עולה וריחו נודף, לפיכך מברכין על המוגמר כמו שמ

 בעין. 

לו לגמרי, אע"פ שעדיין פסק שאם לא בירך עד שנשרפו אותם עצי בשמים וכ )אות מ( הלכה ברורהב

 עולה מהם מעט עשן אינו מברך עליו ברכת הריח משום סב"ל. 
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 סעיף יד':

  הדס ואתרוג של מצוההרחת 
 שנינו בסוכה לז:65

 הדס? טעמא מאי. בו להריח ותרמ - מצוה של אתרוג, בו להריח אסור מצוה של הדס: רבה "ואמר

 אקצייה" מאכילה אקצייה כי - יקא דלאכילה אתרוג, אקצייה מריחא - אקצייה כי, קאי דלריחא

סר בהנאה כל שבעה הואיל סוכה ליא ופרש"י שאסור להריח בו דגמרינן מסוכה שחל שם שמים על עצי

וצה להריח הדס של מצוה רשאם  )ח"א סימן קסט(רשב"א והוקצה למצוה. והביא מרן הב"י בשם תשובת ה

שאין אנו בקיאים בתנאים.  כתב שבזמן הזה אין להתנות משום דרכי משהמותר, אם עושה תנאי. אך ב

חזון דלא מהני תנאי. וב תרוג(א)מו: ד"ה תוספות לגבי נויי סוכה. וכ"ד ה )תרלח, ב(וכפי שכתב הרמ"א 

 ידי. כתב דלדידן דקי"ל כמרן דמהני תנאי לא קשיא מ )סוכות עמ' שצב( עובדיה

אין  שמחה רבנוו לא. לדעת נחלקו הראשונים מה הדין באדם שרוצה להריח אתרוג, האם מברך עליו א

יש  אבי עזרילדעת ה אךוה. יח אלא למצלברך על האתרוג 'שנתן ריח טוב בפירות' כיון שלא נעשה לר

ינו זוכר לברך הנותן ריח לו לברך. המרדכי כתב שטוב למנוע מלהריח בשעת הנטילה כיון שלרוב א

ון שנחלקו אם מותר להריח כתב דכי )תרנג, א( שו"עטוב, ואסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה. מרן ה

המריח באתרוג של "כאן כתב ואסור להריח בו.  האתרוג או לא, יש למנוע מלהריח בו. והדס של מצוה

 תרנג משב"ז א() פמ"גועיין ב ."מצוה, מברך עליו; ויש אומרים שאינו מברך, לכך נכון שלא להריח בו

 עת נטילה. שבסימן תרנג מדובר כשמריח בשעת הנטילה, וכאן מדובר כשמריח שלא בש

שהוקצה למצוותו הוקצה מעיקר ריחו ולכן כ החילוק בין הדס לאתרוג הוא, שעיקר יעודו של ההדס הוא

אכילה, לכן כשהוקצה למצותו יעודו שהוא הריח לכן אסור להריח בו. אבל האתרוג עיקר יעודו הוא ה

 הוקצה מאכילה, אך להריח בו מותר כיון שהוא תשמיש צדדי לו. 

ג מותר להריח . אבל אתרוחידש שהדס אסור להריח בו גם בשבת משום שהוקצה כל שבעה מגן אברהםה

. עוד כתב המג"א )אות מג( ורההלכה ברו )תרנג, סק"ב( מ"בבו בשבת שהרי עתה אינו עומד למצוה, וכ"פ ה

טלו באמצע היום להריח בו שדווקא אם מריח בשעת הנטילה אז יש אומרים שאין לו לברך. אך אם נו

 ט"זיש חולקים בזה. וע"ע בשהביא  )שם סק"ג( מ"בה אולם. )ס"ק כח( שת"זפשוט שמברך על הריח, וכ"פ ה

ין לברך עליו כלל כל שבעה כתב שא )ס"ק יד(שאין לברך על אתרוג אפילו בשבת. וכאן  סק"ד(סי' תרנח )

ריח בטלה ממנו. וע"ע בשער כיון שניטל ממנו מעלת האכילה שהרי הוקצה למצותו, ממילא גם מעלת ה

יקר לדינא כמג"א, אך כיון כתב שהע )ד"ה המריח( כהבאור הלשהביא דעות בזה. וב )תרנח. אות ד(הציון 

ברכת ו )אות פא( כה"חג. וכ"פ שהרבה מחמירים בזה, נכון להמנע מלהריח באתרוג של מצוה בכל ימי הח

 משום סב"ל. )ח"ג פי"ב הלכה כ( ה'

                                                   
 תרנג. מקורם בסימן מתוך סיכום הלכות חגי תשרי סימן תרנג סעיף א. וחלק מהמקורות המובאים כאן, 65
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פסק שנכון שלא להריח את האתרוג בשעה שנוטלו לקיים בו מצות ארבעת  )אות מב( הלכה ברורהב

ים. אבל אם היה הדבר בשאר שעות היום שלא בשעת קיום המצוה, מותר להריח בו אף לכתחילה המינ

 .)עמוד שכח( עובדיה חזוןוכ"כ ב ומברך עליו ברכת הנותן ריח טוב בפירות.

ברך באתרוג של מצוה. וכן שמותר להריח ול )לולב ז, כה(פסק כפשט לשון הרמב"ם  )ט, ז( ברכת משהב

 בדעת הרמב"ם. כסארגר"ח נקט עיקר ה

 ברכה על פת שריחה טוב 

ורא מיני בשמים ולכן יש בדהמריח בפת ונהנה בו מברך כל בו כתב בשם ה )ס"ס רצז( מרן הבית יוסף

ונ"ל דהיינו דוקא  ב"יה מקומות כשאין להם בשמים במוצאי שבת מבדילין ומברכין על הפת. וכתב

 )הל' הבדלה עמ' קפח( בודרהםאטלה הויא. וכן כתב כשהפת חם דאם אינו חם אין לו ריח כלל וברכה לב

י בשמים אלא שנתן ריח טוב לברך על פת חם שריחו נודף. אלא שנראה מדבריו שאינו מברך בורא מינ

רך על הפת בורא מיני בשמים בשם ר יחיאל מפרי"ש המב )הלכות ברכות אות מב( ארחות חייםבפת. וכ"כ ב

ותן ריח טוב בפת שהרי יש לו מרבותי. ויש אומרים שמברך בו נ טועה דפת לאו בושם הוא. וכן שמעתי

 ריח טוב וערב בעודו חם. 

א לשתמיט תנא או אמורא שאף על החם לבי נוקפי לברך עליו כלל דאם כן ל בית יוסףכתב ה אולם

ן להם ע"מ שיסמוכו. כתב שהמברכים אי רשב"ץגם הלהזכירו בכלל הדברים שיש להם ריח טוב. 

צי בשמים מפני שהחטה נקראת כתב: אלו שמברכין במוצאי שבת על הלחם בורא ע ג: ד"ה אלו()מ מאיריוה

 אילן, נראה שאינו כלום. 

דאין לברך עליו, לכך אין  י"א דהמריח בפת חם יש לו לברך שנתן ריח טוב בפת, וי"א :רמ"אכתב ה

 ו עומד להריח. וכתב בשעה"ציקרשהטעם שאין מברכים עליה כיון שאין ע גר"אלהריח בו. ועיין בדברי ה

 )סוד"ה או לאוכלו( באור הלכהשלדברי הגר"א אם נטל את הפת כדי להריח בה, צריך לברך. וב )אות מז(

ם, לא אמרינן שבשביל שלקח חכתב דכיון שעומד רק לאכילה, וריח שבו אינו אלא לפי שעה בעת שהוא 

 את הפת בידו חשוב כאילו לריח עבידא. 

)כלל א  פרח שושןב אולםברך. שלמ"ד שמברכים על הפת, אפילו הוא צונן י )ס"ק טו( ברכי יוסףוכתב ה

 כתב שאם אינו חם הוי ברכה לבטלה לכו"ע. סימן יג(

כתב שאין לברך ברכת הריח על הפת, ואפילו היא חמה ונהנה מריחה, ונוטלה  )אות מו( הלכה ברורהב

להימנע מלהריח בפת חמה. וכל זה אינו אלא כשנוטל  בידו ע"מ להריח. ומ"מ כיון שיש חולקים בזה, נכון

הפת בידו, אבל אם עובר ליד מאפיה של פת, אין צריך להימנע מלהריח בפת, ואע"פ שנהנה מהריח אינו 

כתב שאין מברכים על פת חמה משום סב"ל. וכ"כ  )עמ' שכח( חזון עובדיהמברך ברכת הריח כלל. גם ב

ברכת , )רטז, ז( ערי"ש .)ח"ג פי"ב הי"ח( ברכת ה'וב )אות יד( ערוך השולחןב. וכ"פ )א, עה( צדיק פעולתבשו"ת 

 .)מד, ב( שע"ה, )ט, יב( משה
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 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 הנכנס לחנותו של בשם 

 (נג.)שנינו בברכות 

, אחד פעם אאל מברך אינו - כלו היום כל שם ישב אפילו, ריח והריח בשם של לחנותו "הנכנס

 -! וקמברך דעבידא הוא לריחא אודל הכא ופעם. והא פעם כל על מברך - ויצא נכנס, ויצא נכנס

 מיניה" ונזבון וניתו אינשי דנירחו היכי כי, דעבידא הוא נמי לריחא, אין

ריח אלא להעביר את הסרחון. לשאין מברכין על בשמים של מתים כיון שאינן נועדו  מובא בהמשך הגמ'

ל חנות בשם, ובזה יש שתי . ריח שב. ריח שנועד להעביר סרחון. אוא"כ ישנם כמה דרגות של ריח: 

פעולות כדי שעוברי אורח יריחו  אפשרויות, או שאין כוונתו של הבשם במתכוון שיריחו, ואין הוא עושה

ע"פ שאין כלל כוונה של הבשם שם ויקנו אצלו, אלא ע"כ הבשמים מפיצים ריח, וחידוש הגמ' שאוהבאת 

שניה, שכיון שכוונת המוכר  שעוברי האורח יריחו, אפ"ה מברכים כיון שיש ריח טוב. וישנה אפשרות

לא היינו  לא כוונה זויו, אבל לן להריח ולכן מבריכם עלהיא שיריחו את הריח ויקנו אצלו, חשוב כנית

כוונה נגדית כבשמים של  מריחים. ושורש המחלוקת היא האם על כל ריח מברכים, ורק על ריח שיש

עשה לכך אין מברכים עליו, נמתים לא מברכים, או שאנו צריכים כוונה של הנאת ריח, וכל דבר שלא 

גב יש הנאת ריח. רק כבדרך אוולכן גם אין מברכים על בשמים של חנות בשם כיון שניתנו שם למכירה 

רי הוא נעשה לריח! אלא הונרחיב מעט, הרי הגמ' הקשתה מחנות של בשם, ולכאורה החילוק פשוט, 

דוג' בעלמא לכך שלא נעשו  ע"כ שישנן שתי הבנות בזה, האם נקודת המוצא היא שבשמים של מתים הם

הי ג"כ המח' בין תוספות ם. וזולריח, או שהם דוג' לכך שנעשו בכוונה שלילית, אבל בלא"ה היו מברכי

. הנאה גו רק כדי להריח. אהאם מברכים על דבר שהוא אוכל רק שלוקחו ג"כ להריח  )רטז, ב(לרא"ש 

 פשוטה של ריח שנועד לריח, שודאי מברכים עליו. 

יאם מ"מ ממשמש הוא בהם שכתב במפורש "ואע"פ שהבשם לסחורה הוא מוצ )ד"ה הנכנס( מאירימצאנו ב

נמצא שלהריח הם יוצאות אף ובשעת הוצאתם ומכוין להגיע ריחם לבני אדם כדי שירבו עליהם קופצים 

כר כדי שיריחו בנ"א, אע"פ על פי שעיקר הכוונה לסחורה". והיינו לדעתו אם לא הייתה כוונת המו

ריח, לא היה מברך עליהם, יח בעיקרן אלא שכעת תכליתם הוא למכירה ולא להשבשמים אלו נועדו לר

 ורק משום שעושה מעשה המוכיח שכוונתו שיריחו מברכים עליהם! 

מצאנו פירוש דומה, "שאנשים שאין יודעים שיש שם בשם, שמריחין ריחו ונהנין ממנו באין  רשב"ץגם ב

לקנות אצלו". אך לפירושו אין להסיק שאין לברך על בשמים של בשם אם לא הייתה כוונתו בפירוש 

לריח, אלא רק פירש שיש לו הנאה מכך שאנשים מריחים בהם, אבל לא עשה מעשה לכך. וכן משמע 
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, ובכך תירץ קושייתו, שהרי הנכנס לחנות אין כוונתו להריח את הבשמים ב"ח. וכ"כ המאורותספר הב

 .)כתוספות שם(אלא לקנותם, וא"כ דומה לבא לאכול ומריח, שאין מברכים על הריח 

)מ"ב ג: משום שבחנות יני בשמים" : "הנכנס לחנותו של בושם שיש בו מיני בשמים מברך בורא משו"עכתב ה

 .צי ועשבי בשמים(נמצאים ע

ונתו להריח כיון שהבשמים כהסיק שכשמונח בחדר ואינו בחנות אינו מברך אפי'  )סק"א( מגן אברהםה

שאין הבשמים מונחים בפומבי  )סק"א. ועיין בשער הציון אות א(מ"ב לא נעשו שם להריח. וביאר דבריו ב

עה"ב ששם את הבשמים בעל  במקום שמצוי יוצאים ונכנסים, אלא בחדר צדדי שבחנות. שאם מדובר

לביתו ודאי צריך לברך. ולא  בחדרו, ולא שיך בזה שנח לו שאנשים יריחו בשמים אלו, ואם נכנס אדם

הלכה א כדי שיריחו בהם. גם בשייך הסברא של 'ריחא עבידא' אלא בחנוני שקנה את הבשמים לסחורה ול

 פסק את דברי המג"א להלכה.  )אות ב( ברורה

ותה נטילה משוה לו עבידא אשאם נוטל את הבשמים בידו,  א(מ"ב )משב"ז א. הביאו ה יםפרי מגדוהעיר ה

כתב שלא מועיל  )לה, א( חזו"אה אך. )ח"ג פי"ב ה"ד( ברכת ה'וב הלכה ברורהלריחא וצריך לברך, וכ"כ ב

או אנשים לחדר להריחם. מה שנוטלם בידו להריח שהרי מחזירם למקומם, אא"כ מייעדים לכך שיבו

ו לעניין פרי שדעתו לאוכלו שלדעת הגר"א אין לברך ע"ז, ואזלי לשיטתייה )ב, לה( פעלים רב"כ הוכ

 .ידו מברך עליהם()ובבא"ח ואתחנן יג כתב שאם נוטלן ב ולהריח בו שאינו מברך על ריחו כלל

ן להריח, אבל בלא"ה אלא שמהגמ' משמע שאין חיוב בברכה זו אלא בנכנס ונתכוי )סק"א( ט"זכתב ה

וי להריח. ולכן מיושב מדוע לא שהריח אתי ממילא אין חייב דכך לי באינו מתכוין כמו בדבר שאינו עש

ן שלא נתכוון להריח. וכן אמר 'המוכר בשמים חייב לברך בכל פעם שעוסק בהם', והטעם דפטור כיו

)סעיף  ערוך השולחן. והואתחנן, יג() בא"ח, ה)סק"א( שת"זמ' דאמר נכנס והריח ריח כו'. וכ"פ המפורש בג

"כ כיון להריח, ובלא כיון הוה לא אפשר חילק בין נכנס לאיזה עניין שהיה צריך אז אינו מברך אא ג(-א

להריח צריך  אפילו לא כיון צריך לשם כלל אלא נכנס לשהות שם מעט אז ולא מכוין, אבל אם לא היה

 .)אות א( פסקי תשובותלברך, ובמונח בחדר תמיד צריך כוונה, וכ"פ ב

להריח מברך, אך כתב שרבים  בשם י"א שדוקא אם מתכוון )סק"א(ט"ז הביא את דעת ה )סק"ב(מ"ב ה אולם

הריח והוא נהנה מברך. וכ"פ חולקים ע"ז וס"ל דאפילו אינו מריח במתכוון, כיון שהבשמים נעשים ל

 .)ח"ג פי"ב ה"ד( ברכת ה', וב)אות א( ה ברורההלכב

שלא שייך  במסגרת, סי' מו סק"ז() קצוש"עשדן לגבי בית מרקחת, והביא בשם  )ד"ה הנכנס(עיין בבאור הלכה 

נה אותם גם ללא שיהיה שם בזה הסברא שנח למוכר שיריחו את הבשמים, שהרי מי שצריך לתרופות יק

כתב  באור הלכהה אךיח טוב. רלא יקנה אותם אפילו אם יהיה שם  ריח טוב, ומי שאינו צריך לתרופות

רקחת. אבל אולי יש משסברתו אינה מוכרחת, שנח למוכר שידעו האנשים שיש במקום הנ"ל בית 

 להסתפק שמא חשוב כריח שאין לו עיקר.

 'הסברא ב'נכנס ויוצא 

ברכות הריח התייחדו בכך שאין בהנאתם תחילה וסוף, בשונה מאכילה שמתמשכת אפילו כמה רגעים 

וישנה הנאה ממשית ולא רוחנית, ולכן קל יותר להגדיר את תחילת ההנאה ואת סופה, בנוסף לכך 
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נו ל. אך בברכת הריח אינבאכילה ישנה ברכה אחרונה המגדירה לנו את סוף היחידה של ההנאה הנ"

כים ברכה אחרונה. לכן נ"ל שהברכה החדשה לאחר היציאה מחנותו של בשם והכניסה, אינה מטעם מבר

של שינוי מקום, שהרי אם האדם ישאר בחדר הנ"ל ויוציאו את הבושם, ולאחר מכן יחזירו אותו, ודאי 

שיברך עליו שוב אע"פ שהוא עצמו נשאר על עומדו. אלא שההפסק הנ"ל בא מכורח המציאות שצריך 

 להגדיר הפסקה, ולאחר זמן אפילו הקצר ביותר שאינו מריח, צריך לברך שוב על הנאתו החדשה. 
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נו ממנו, צריך לברך על לפי האמור לעיל מבואר שהנכנס למקום שיש שם ריח טוב שנעשה ע"מ שיה

ר נטיעתם כדי שיהנו יקהבשמים. וה"ה לאדם שנכנס למקום שנטועים בו פרחים המפיצים ריח, שע

שיהנו מהנוי שלהם  ותם ע"מאמריחם, מברך עליהם ברכת הריח. אולם כיום ישנם הרבה מקומות שנטעו 

ואז יברך עליהם ברכת הריח.  ,חםהפרחים בידו ויכוון להנות מרי ולאו דווקא מריחם הטוב, בכה"ג יטול

ברכת תכוון להנות מהם. וכ"כ בבידו וי שיקח מהבשמים )אות א( כה"ח. וכ"כ ב)אות ג( הלכה ברורהוכ"כ ב

 .)ח"ג פי"ב ה"ה( ה'

 גדר היסח הדעת בברכות הריח 

מברך על  -ס ויצא, נכנס ויצא בגמ' לעיל מובא שאם ישב כל היום כולו אינו מברך אלא פעם אחד, נכנ

יה דדוקא בשלא ה ה המריח()תשבץ קטן סי' שכ"ב ד" גמרוטנבור מהר"םכל פעם ופעם. וכתב הטור בשם 

 .)סי' קפח( מרדכיכ הדעתו לחזור אבל אם היה דעתו לחזור לא יברך דהא לא אסח דעתיה. וכ"

ור או אין דעתו לחזור, תמיד ייתכן ויש להבין שאין חילוק אם דעתו לחז )ט, ה( רמב"םאלא שמדברי ה

אחרונים בחילוק בין ברכת החוזר ומברך אם יצא החוצה, שהרי לא חילק בזה. ועיין לקמן מ"ש בשם 

מב"ם שאף אם דעתו כתב בדעת הר מעשה רוקחהבשמים לשאר ברכות שהדין בהם שונה. ובאמת שה

אולם בהגה"מ כתב דהוא רק אם לא ) ין מועיל בזה שכוונתו לחזור, דלא כמהר"םלחזור, צריך לברך שוב וא

ברכת . וכן הביא בשדעתו לחזור(כהייתה כוונתו לחזור. וכך יתכן לומר, שהרמב"ם העתיק את דברי הגמ' שלא חילקה 

 .גר"ר ערוסישכן דעת ה )ט, יח( משה

ויוצא מברך על כל פעם ודוקא  ס ויוצא נכנס: "...ישב שם כל היום אינו מברך אלא אחת נכנשו"עכתב ה

 שלא היה דעתו לחזור אבל היה דעתו לחזור לא יברך".

ן ודאי יחזור לכאן כדין מניח כתב שהריח הנמצא כאן אינו נמצא בשום מקום אחר, ולכ )אות ב( דרישהה

אפשר לומר  לכאורה גם באוכלחברים בסעודתו שאינו צריך לחזור ולברך כיון שיחזור לאכול עימם. ו

ין כאן שונה מסתם שינוי הסביר שהד )סק"ג( מגן אברהםשלא ימצא תיבול וטעם כמאכל הזה, וצ"ע. ה

יך לברך ואפילו היה דעתו מקום באכילה שבדברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם אם שינה מקומו צר

צ לברך שדומה ם, ולכן א"לחזור, כיון שבדין הבשמים הוא מריח לבסוף אותן הבשמים שהריח מקוד

רך. ולפ"ז אם כשחזר מריח ליצא מסוכתו ע"ד לחזור, משא"כ באכילה דאוכל דבר אחר ולכן צריך לב

שנכנס מריח ממילא ולכן בבשמים אחרים צריך לברך. עוד יש לתרץ דהכא אינו מחוסר מעשה אלא כ

 )סק"ג( שת"ז. ובשה הראשוןשבריח לא שייך מעשה גמר וסילוק מע )תרלט, כ( ט"זמהני דעתו. ועיין ב

 רים מברך.הביא רק את תירוצו הראשון של המג"א, וממילא יוצא שאם יש בשמים אח



 556 __________________________________________ רכת הבשמים והמוגמרב -סימן רי"ז 
 

או לא, כיון שהריח עולה לו  שאין זה משנה אם הסיח דעתו )משב"ז א. הביאו המ"ב א( פרי מגדיםוהעיר ה

כנס לחנות לפי פעם אחת כשנ שבעל החנות מברך )סק"ד( מ"בתדיר כל זמן שהוא יושב בחנות. והוסיף ה

ם שאפילו בפעם הראשונה שנכנס ועוד סוברי נהר שלוםה אךשנהנה מהריח, ותו לא, ואפילו נכנס ויוצא. 

)ע"פ שעה"צ  ם הראשונה. וסברתולחנות א"צ לברך, ולכן טוב שיכוון להריח ואז לכו"ע יצטרך לברך בפע

מדים אלא לסחורה ולכן סיבה עו שאע"פ שנותן ריח כדי שאחרים יריחו ויקנו, בשבילו אין הבשמים ז(

כוון בפעם הראשונה להנות כתב שנכון לחוש לדעתם ול )אות א( הלכה ברורהזו אינה תקיפה אצלו. ב

 מריח הבשמים.

הוא: שאם יוצא ע"ד שלא לחזור בזמן  שהכלל בדין היסח הדעת בברכת בשמים ז(-)סק"ו מ"בכתב ה

ם לפניו על השולחן ויצא ע"ד הקרוב, הרי צריך לברך שוב כשחוזר ומריח. ואפילו היו הבשמים מונחי

בבשמים אחרים א"צ לברך שנית  לחזור מיד אינו חוזר ומברך כיון שלא היה היסח הדעת, וה"ה אם מריח

, צריך לברך כיון שהנטילה נחשב אפשר דאם נוטלן בידו כדי להריח בהם ומתחילה לא היה מנכר לו הריח יב: שעה"צ)

הלכה נית. וכ"פ בכל זה בש. אם הלך לעסקיו או להתפלל בבית הכנסת הוי הפסק וצריך לברך כמעשה(

רך שוב, וזמן הרי הוא מב , והוסיפו שאם הלך לחנות אחרת)ח"ג פי"ב ה"ל( ברכת ה'וב )אות ד( ברורה

)ב,  פעלים רבנה. ובשו"ת ההפסקה הוא חצי שעה, שלאחר זמן זה אינו מקושר כבר עם הברכה הראשו

ק וא"צ לברך שוב אם כתב שאם ברך בפעם הראשונה בתוך הסעודה, אין ברהמ"ז חשובה להפס לא(

חר הסעודה, ובזה חולק עליו ירם לא)אך אם בירך לפני הסעודה יברך לאחריה גם אם סילק ע"מ להחז מריח לאחר מכן

 .ב()ח"י סי' נה אות י אומר יביע. וכ"כ בשו"ת הגרע"י שבכה"ג לא חשוב להיסח(

 הליכותשוב. וכן משמע מ שאם הסיח דעתו ואח"כ רוצה להריח צריך לברך )אות י( הציון שערכתב ב

פסק גדול בין ההרחה הראשונה ך הוהוסיף שצרי )מאמ"ר חגים מו, טז( אליהו גר"מ. וכ"כ ה)ח"ג וירא, יז( עולם

 לשניה כדי שיחשב להיסח הדעת.

 סעיף ב':

 בשמים שניתנו להעביר ריח רע 

 (נג.)שנינו בברכות 

 הוא ריחא לעבורי - מיםבש ...?טעמא מאי. מתים של הבשמים על ולא הנר על לא מברכין "אין

 מברכין אין - הזוהמא את להעביר העשוי ושמן, הכסא בית של בשמים: הונא רב אמר. דעבידי

 עלויה" מברכין לא עבידא לריחא דלאו היכא דכל, למימרא. עליו

להעביר את סרחונו של  שאין מברכים על בשמים של מתים משום שאינם נעשים להריח אלא רש"יופ

אין מברכים עליו בורא שהמת. ולגבי בשמים של בית הכסא ושמן העשוי להעביר את הזוהמא פירש 

 אולם. )ד"ה אין( תוספותד הלא בורא שמן ערב מברכין, אם שמן של אפרסמון הוא. וכ"עצי בשמים, א

עוד. והא דאסור להנות מן ו רמב"םה רי"ףשאין מברכים עליו כלל. וכ"ד ה )ד"ה להעביר( רשב"ץדעת ה

דולה וממשית אמרו כלל העולם ללא ברכה, הסביר בספר המאורות, שרק בהנאת הגוף שהיא הנאה ג

 בהנאת הריח אם לא נעשה הריח לכך לא הצריכו לברך.זה, אבל 
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ליהם עצי בשמים אלא בורא והנה לפי דעת רש"י ותוס' מובן מה בא רב הונא לחדש, שאין מברכים ע

יא, מה בא רב הונא לחדש, השמן ערב. אך לדעת הראשונים הסוברים שאין מברכים עליהם כלל, תימה 

נו עשוי ליהנות אין מברכים עליו. שכל שאי )נב: ד"ה אין( רא"הב הוכי תנא כי רוכלא ליחשיב וליזיל?! וכת

אין לו חשיבות ולכן אין  ולהעבורי זוהמא אינו חשוב להנאה. ונראה שסיבת הדבר משום שריח כזה

 מברך עליו. 

מת אבל נתונין למטה מברכין  של מתים הדא דתימא כשנתונין למעלה ממטתו של )ברכות ח, ו( ירושלמיוב

 שאני אומר לכבוד החיים הם עשויין.

והנה יש לחקור האם בשמים שנעשו להעביר ריח רע, אלו בשמים שמעיקרא נעשו לשם כך ולא יועיל 

לריח טוב אלא להעביר כיון שנעשו לכך יש עליהם 'שם' של בשמים שאינם דאם האדם יקחם כדי להריח, 

ריח רע. או שמא הכל תלוי בדעת האדם, אם נתנם להעביר ריח רע אין מברכים עליהם, ואם נוטלם 

"בשמים של מתים ובשמים של בית  )ט, ח( רמב"םלריחם הטוב צריך לברך עליהם. ובאמת שמדברי ה

ריח רע". מוכח שאם  להעביר נעשוש לפי עליהן מברכין אין הזוהמא את להעביר העשוי הכסא ושמן

הביא מחלוקת ראשונים האם  )נג. ד"ה ואסיקנא( ריטב"אה. ו66נעשו לכך יש עליהם שם של בשמים גרועים

 כשנוטל את הבשמים שניתנו להעביר ריח רע מברך עליהם או לאו. 

ברכין על בשמים של מתים מ: "אין מברכין על הריח אלא אם כן נעשה להריח הילכך אין שו"עכתב ה

מטה מברכין שאני אומר הנתונים למעלה מהמטה שאינם אלא להעביר סרחונו של מת אבל נתונים ל

ל שמן העשוי להעביר את לכבוד החיים הם עשוים וכן אין מברכין על בשמים של בית הכסא ולא ע

 הזוהמא".

. וכ"פ ם בידו כדי להריחכתב שאין מברכים על בשמים של מתים אע"פ שנוטל )משב"ז א( פרי מגדיםה

יחם הטוב אינו מברך עליהם. שאם עשאום הבעלים כדי להעביר ריח רע, אע"פ שמתכוון לר )סק"י( מ"בה

עביר את הריח הרע הוא, שההבדל בין ריח של אתרוג לריח הנעשה לה )ד"ה של( באור הלכהועיין ב

ביר הסרחון, ריח שנעשה לעהשאתרוג כשניטל לברך על ריחו, כעת הוא עומד להרחה, אבל כשנוטל את 

 הרי גם כעת ייעודו הוא להעביר הסרחון ולא לריח טוב.

פסק שאין מברכים על הבשמים אא"כ הובאו כדי להנות מהריח לתענוג. ולכן  )ח"ג פי"ב ה"א, ז( ברכת ה'ב

אם ייחדום להעביר ריח רע אינו מברך עליהם אפילו אם נוטל אותם בידו להריח, שהרי בשמים של בית 

לא ברך עליהם בביך הכסא אלא הוציאם החוצה כדי לברך עליהם, ואפ"ה אין מברכים הכסא, ודאי ש

                                                   
מברכים על גימור בגדים נו לנמק שלא , שהעיר מדוע הוסיף רב)שם, אות כה( גר"י קאפחויש לדחות ראיה זו ע"פ הע' ה 66

להריח בעצמו של מוגמר, דהיינו  וכלים מטעם שאין לו עיקר, הרי כבר הקדים וכתב שאין לברך עליו מפני שלא נעשה
א נעשה להעביר זוהמא, השתא מיהת לעבורי זוהמא. ותירץ הגר"י קאפח שהוסיף זאת רבנו מפני שאם תאמר "נהי דמעיקר

מרים שבשמים שאין אנו או ולפ"ז יוצא, נאמר לו: השתא הוא ריח שאין לו עיקר". עכ"ד. הרי מריחים אותו ונהנים מריחו!
יתה הו"א עתה לברך עליו לאחר שכבר שנעשו להעברת ריח רע כבר ניתן להם שם כזה ולעולם אין מברכים עליהם, שהרי הי

חולק על הבנה זו, ראה בכס"מ  טורראה שהוא שאין אנו מברכים עליו. ונה –שאין לו עיקר  –העביר את הזוהמא, ומטעם אחר 
יקר שימושם, ע"ש. בכל אופן, העלנו עשהביא את קושייתו על רבנו, ומדבריו נראה שאכן נקבע מעמד מסויים לבשמים ע"פ 

 בפנים את דעתו של הגר"י קאפח למעשה שלא לברך מחמת הספק.
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עליהם. אבל אם מייחד אותם מעתה להריח בהם לתענוג, צריך לברך עליהם את הברכה הראויה להם. 

)ואזיל  ולכן אם נותן על ידו מי בושם של דאודורנט וכוונתו להנות מריח זה מברך עליו מיני בשמים

 חזון עובדיהב אולם. מור וקציעהוזוהי דעת ה )סק"ד( הדביר פתח, וכ"פ מברכים על בושם סינטטי(לשיטתו ש

פסק שאין מברכים על בשמים העשויים להעביר ריח רע, ואפילו אם נתכוון להריח את הריח  )עמ' של(

באותם , אך כתב דמ"מ אם דרך העולם להשתמש לפעמים )אות ח( הלכה ברורההטוב אינו מברך. וכ"פ ב

בשמים ע"מ להפיץ ריח טוב ולא רק ע"מ להעביר ריח רע, ואף עתה משתמש בהם כדי להנות מברך 

עליהם ברכת הריח, אע"פ שמשתמשים בהם לפעמים להעביר ריח רע. והסתמך ע"ד רבים מהראשונים 

ע שלגבי פרי פסקו שאם לקח לאכול ולהריח מברך, ולא חלקו במקרה שעשוי לשמש כדי להעביר ריח ר

שלא לברך  גר"י קאפחהביא שדעת ה )ט, טז(וגם לריח טוב, שלכאורה גם בכה"ג מברך. גם בברכת משה 

 שלא לברך. )ריז, א( ערי"שמחמת הספק, וכ"פ ב

שיכול לברך עליו, וכ"כ  מ' קעז(ע)וזאת הברכה  גרח"פ שיינברגואם קנאו מלכתחילה כדי להריח בו, דעת ה

גר"י העלה שאין לברך. וכ"ד ה )ב, טז( ישפה אבניבשו"ת  אולם. תשובה לח()ח"ב פי"ד  לציון אורבשו"ת 

אומרים לא לברך מחמת  , מכיון שישדסב"ל )עמוד שלא( חזו"ע. והסיק ב)וזאת הברכה שם( יעקב פישר

 .העשויים לריח שכוונת היצרן הייתה רק להעברת ריחות רעים, הם אינם נחשבים כבשמים

 סעיף ג':

 ו הכליםמוגמר שמגמרין ב 

 (נג.)שנינו בברכות 

 בצפורי שבתות ובמוצאי בטבריא שבתות בערבי המהלך: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי "אמר

 הכלים" את וב לגמר אלא עשוי אינו שחזקתו מפני, מברך אינו - ריח והריח

ת מפני כבוד השבת שיריחו בערבי שבתו םבטבריא היה מנהגם לגמר את הכלי )ד"ה היה( יונה רבנוכתב 

בוד שבת היו עושין שהיו וגם הם לכ ,ריח טוב ובצפורי היה מנהגם לגמר את הכלים במוצאי שבתות

חם מהצער שהיה להם מראין הצער שיש להם מהנפש היתירה שהיה להם במנוחת השבת וכדי להתנ

 מפרידת השבת היו מגמרין את הכלים להריח ריח טוב.

"מוגמר שמגמרין בו את הכלים ואת הבגדים אין מברכין עליהן לפי שלא נעשה  )ט, ח( "םרמבכתב ה

להריח בעצמו של מוגמר, וכן המריח בבגדים שהן מוגמרים אינו מברך לפי שאין שם עיקר בושם אלא 

 טורריח בלא עיקר". הרמב"ם מחדש שכל ריח שלא נעשה בשביל להריח בעצמותו, אין מברכים עליו. ה

)שכן משמע דבריו שהרי לא פטר מלברך ו וכתב שלא הבין דבריו, כיון שהוא חושב אותו עשוי להריח הביא

וא"כ למה אין מברכין עליו? ואפשר  עליו אלא מפני שאין בו עיקר, וכן הוא אמת שנעשה להריח כדי שיתבסמו הכלים(

עיקר. אך דחה הבנה זו, שרוצה לדמותו לריח רע דלא חשבי' ליה ריח לענין הרחקת תפלה כשאין לו 

דאינו דומה, דבהנאה תליא מילתא והרי נהנה וראוי לברך עליו. וגם בתפלה צריך להרחיק עד מקום 

הביא שהטור לעיל כתב לגבי כשרתא ומשחא כבישא שאם סיננו השמן ואין בו כלום  ב"יה אשכלה הריח. 

אלא שקלט אותו מדבר אחר הוי  מהבשמים יש אומרים שאין מברכין עליו כלל שאין עריבות זו ממנו

כריח שאין לו עיקר ואין מברכין עליו כיון שאינו מגופו של שמן, וזוהי גופא סברת הרמב"ם ממש, ושם 
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לא כתב הטור שאינו מבין דבריו. והסביר טעמו של הרמב"ם, שהוא סובר דריח כיון שאינו צורך הגוף 

שתירץ את  מהרש"ל ב עליו. הב"ח הביא בשםכל כך כשאין לו עיקר אף על פי שנהנה אין לו לברך 

קושיית הב"י, דגבי כשרתא הבשמים שנותנים בשמן לאו לריחא עבידא אלא לטעמא עבידא, שיהא טעם 

השמן מבושם מהבשמים והריח אגב אורחיה הוא, הילכך כשסיננו ואין בשמן בשמים עצמם אין לברך 

עצמם. ובכלים נעשה  םנו שמברך על הבשמיכ בשמן שלא סינעליהם כיון דלאו לריחא עבידא, משא"

לריח טוב ולכן מברכים עליו. הדרכי משה כתב דלא קשיא כיון שלעיל מיירי שהוציאו את הבושם 

מהשמן ולא נשאר בשמן רק קליטת הריח, ולכן חשוב כריח שאין לו עיקר ואין מברכים עליו. אבל 

 פרישהה גחשוב כיש לו עיקר ומברכים עליו. כשהבשמים נשרפו ונעשו ריח ואותו ריח הוא עיקר הבושם 

לעולם  ,הלך בדרך דומה, וכתב שתחילת תיקונו הוא עשוי לכך שלא יהא בו עיקר, ואם לא יברך עליו

בתוכו, ורק לפעמים מוציאים אותם ממנו.  םברכה, משא"כ בשמן שהעיקר שהבשמי יהנה בהנאה זו ללא
ין מברכים עליו, אבל אם הבשמים בתוכו חשוב להרחה כתב ששמן עיקרו לאכול ולכן א )סק"ב( ט"זה ד

)אות כג;  גר"י קאפחומברכים עליו. אך בכלים שכל עניינם הוא לריח יש לברך על הריח שבהם. דעת ה

לתרץ את קושיית הטור בכך שגימור הכלים נועד להעביר ריח רע שיש בהם, ככל הדוג' שמנו לעיל,  כה(

שהיו מכבסים בחומרים שמשאירים ריח רע בבגדים, ולכן היו מגמרים  ()ח, ווהביא לכך ראיה מהירושלמי 

. ממילא מעיקרא ריח זה נועד להעביר זוהמא, ולאחר 67אותם אחרי הכביסה כדי להעביר מהם ריחם הרע

 מכן שמריח הבגדים עצמם, זהו כבר ריח שאין לו עיקר.

ים להריח שבגימור הכל מוגמרים,כתב "ונראה בעיני שמברכין על ריח הכלים ה )ה"ב אות ט( ריא"ז

 הכלים".

עשה להריח בעצמו של מוגמר נ: "מוגמר שמגמרין בו את הכלים אין מברכין עליו לפי שלא שו"עכתב ה

פי שאין עיקר אלא ריח בלא אלא כדי ליתן ריח בכלים וכן המריח בכלים שהם מוגמרים אינו מברך ל

 עיקר".

הנאה מריחם הטוב, אבל לא לשבשמים שייחדו אותם  פי"ב ה"ח()ח"ג  ברכת ה'מכח דברי מרן אלו כתב ה

ם, כגון אבקת כביסה ריחנית כדי להנות מגופם אלא כדי לבשם בהם דברים אחרים להנות מריחם המבוש

ברך עליהם. ולא אכפת לנו מותר להנות מהם ללא ברכה, ומ"מ אם מייחדים להריח בהם בלבד צריך ל

 שתחילה היו מיועדים לדבר אחר.

 ריח שאין לו עיקר 

שאין מברכים על בגדים מוגמרים, לפי שאין שם עיקר הבושם אלא ריח בלא  רמב"םהבאנו לעיל דברי ה

שמקור דברי הרמב"ם הם מהגמ' בברכות נג. "המהלך בערבי שבתות בטבריה  כס"מעיקר. וכתב ה

לגמר בו את הכלים", ובמוצאי שבתות בציפורי והריח ריח אינו מברך, מפני שחזקתו אינו עשוי אלא 

                                                   
. ריח שעשוי להעביר ריח 2להריח בו.  . ריח שאסור1: אמנם לפ"ז לא מובן לי מדוע הרמב"ם חילק זאת לשלוש קטגוריות 67

בריח שעשוי להעביר ריח רע, אלא בריח  . ריח שלא נעשה להריח בעצמו של אותו ריח, ואת דין גימור הכלים לא שיבץ3רע. 
 שלא נעשה להריח בעצמו של אותו ריח.
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וכ"ש שאין מברכים על הבגדים עצמם. ומפרשים אחרים הביאו מקורות נוספים לרמב"ם. וחלק ממקור 

 דין ריח שאין לו עיקר כתבנו לעיל סימן רט"ז בדין משחא כבישא וטחינא.

אין קר, ה"ה לחנות בשמים ששלפי הכלל שאין מברכים על ריח שאין לו עי )ד"ה אלא( באור הלכהכתב ה

ות והם סתומות שאין הריח מברכים אא"כ הבשמים גלויין ומריחין, אבל אם הבשמים מונחים בצלוחי

עולה ונמצא בהמשך היום ובוקעת מהן אלא שמריח בבית מחמת שפותחין אותם בכל שעה והריח בוקע 

 ה"ה. וע"ע בה"א( )ח"ג פי"ב ברכת ה'ב הבית נמלא ריח בכגון זה אין לברך דהא הוא ריח שאין לו עיקר. וכ"פ

תכוון ליהנות מהריח הטוב שהעובר ליד חנות של בושם ותמרוקים אינו מברך שום ברכה אפילו אם מ

ות שונים אין נודף מהם ריח שנודף משם. וטעמו הואיל ותמרוקים אלו שנמכרים בבקבוקים או בקופסא

ח. ובדרך כלל בחנויות רי אלא כשהבקבוק והקופסא שלהם פתוחים, אבל כשהם סגורים אין נודף מהם

קופסא ואז הריח נודף בכל אלו הבשמים סגורים, ורק כשבא אדם ורוצה לבדוק את ריחן, פותח את ה

 .אות א() פסקי תשובותהחנות, אבל אין לו עיקר לאחר שסוגר את הקופסא. וכ"פ ב

 סעיף ד':

 בשמים של ערוה 

ור להריח בהן. וכתב הן לפי שאסבשמים של ערוה מן העריות אין מברכין עלי )שם( רמב"םכתב ה

ו שאוחזת בידה או בפיה אדבשמים של ערוה היינו כגון קופה של בשמים תלויה בצוארה  אבודרהםה

כתב דמה  )א, קסח( רשב"א, והואסור להריח באותם הבשמים שמא יבוא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר

י של ערוה ממש ומפני מקום, ואולשכתב הרמב"ם דאין מברכין על בשמים של ערוה לא ידעתי לו 

 ל יצר.שעשויין להעביר את הזוהמא. אי נמי שהן עשויין לעבירה להטיל ארס ש

בהרחת בשמים אלו, לדעת  ונראה שהחילוק בין טעם האבודרהם לרשב"א הוא, האם ישנו איסור עצמי

אין חשש  ה אותם שובהאבודרהם אין לברך על בשמים אלו כל זמן שהם על הערוה, אבל כשהסיר

ן שלא תיקנו לברך עליהם בהרחתם. אבל מדברי הרשב"א משמע שישנו חיסרון עצמי בבשמים אלו כיו

ם שאין מברכים עליהם הוא, , כאשתו. והטע)הרע( כלל. ואולי גם נ"מ בשאר נשים שאינן מגרות היצר

 דכיון שישנו איסור בהרחה אין זה מברך אלא מנאץ.

חזת בידה או בפיה אין מברכים כגון קופה של בשמים תלוי בצוארה או או: "בשמים של ערוה שו"עכתב ה

 ".עליהם לפי שאסור להריח בהם שמא יבא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר

אם עשוי להעביר הזיעה אין אפשר דדוקא של ערוה אבל של פנויה מברכין. ו )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 )סק"ז( אליה רבהדעת ה אבלבו. ה נידה יש לאו של לא תקרשגם בפנוי פרי מגדיםמברכין עליו. והעיר ה

הביאם ל אשתו נידה אסור. ששיש לאסור אפילו בערוה. וכתב הברכי יוסף שאפילו  )מחז"ב א( חיד"אוה

 .)ס"ק טז( מ"בה

שאפילו אין הבשמים תלויים על צוארה ומריח, אסור לברך עליהם דהא עשוייה לדבר  )סק"ג( ט"זכתב ה

 גר"מ אליהוה ,(43)ח"ג פי"ב. הערה  ברכת ה', )אות יח( כה"ח, )ס"ק יז( מ"ב, )אות ד( ברכי יוסףהערוה. וכ"כ 

כתב שאפילו  )הגהב"י אות ג( שיירי כנה"גב אולם. )ריז, ב. כך סובר בדעת השת"ז( ערי"ש ,)שו"ת מאמ"ר ב, כה(

חזון וכ"פ ב אם הבשמים עליה, כל שלא הגיע עצמו אל האישה והבשמים נתנו ריח מברך על הריח.



 בשמים של עכו"ם ומסיבת עכו"ם ____________________________________________ 561
 

שבשמים של ערוה כגון שמונחים בצוארה של  )עמוד שלב. דלא כמ"ש ביבי"א ח"ט סי' קח אות קח( עובדיה

אבל אם הסירה אותם ערוה מן העריות, אין לברך עליהם. ונכון להחמיר אף בבשמים שעל אשתו נדה. 

ונראה ששורש מחלוקת היא בראשונים לעיל כפי  והניחתם על שלחן או אגרטל מותר לברך עליהם.

ערוה נאסרו, ולא  עלהוכיח בפשטות מגי' כת"י ברמב"ם שרק בשמים ש )שם, אות כד( גר"י קאפחוהשבארנו למעלה. 

 גר"ח כסארכט"ז ולא כשכנה"ג, אלא כל שהם עליה אסור לו להריח בהם אפילו ממרחק, וכל שאינם עליה מותר. וכ"ד ה

 .)ט, טו( ברכת משהבהבנת רבנו. וכ"פ ב

)ח"ב פי"ד תשובה  לציון אור"ת ואם לא היו עליה מעולם, אלא שלוקח מהבושם של נשים ומריח, כתב בשו

 הלכה ברורהבו )שם( אליהו גר"מה ואף הט"ז לא החמיר אלא כשהיו עליה והורידתם. וכ"פ שמברך, לט(

 .)אות יב(

 ו': -סעיפים ה' 

 בשמים של עכו"ם ומסיבת עכו"ם 

 (נב:)שנינו בברכות 

 ולא, מתים של הבשמים לע ולא הנר על ולא נכרים של הבשמים על ולא הנר על לא מברכין "אין

 טעם מה בשמים אלא, שבת דלא משום - נר בשלמא. זרה עבודה של הבשמים על ולא הנר על

 לעבודה נכרים מסבת שסתם פנימ, עסקינן נכרים במסבת הכא: רב אמר יהודה רב אמר -? לא

 מכלל, זרה עבודה לש הבשמים על ולא הנר על לא מברכין אין: סיפא מדקתני הא. היא זרה

 מברכין אין טעם מה, קאמר טעם המ: מסורא חנינא רבי אמר -! עסקינן זרה בעבודה לאו דרישא

 זרה" לעבודה םנכרי מסבת שסתם מפני - נכרים של הבשמים על ולא הנר על לא

סור, אבל על שאר בשמים של , שדווקא במסיבה של גויים א)ט, ט( בדעת הרמב"ם )לקמן רצז( ב"יכתב ה

מותר לברך על בשמים של  שאם אינם במסיבה )ס"ק כא( מ"בגוים מברכים כל שאינה במסיבה. וכ"כ ה

 גויים. 

 עובדי של בהם. מסיבה ריחלה שאסור לפי עליהם מברכין אין כוכבים עבודת של : "בשמיםשו"עכתב ה

 .כוכבים" לעבודת מסיבתן דסתם שלהם בשמים על מברכים אין כוכבים

 סעיף ז':

 היה הולך חוץ לכרך 

 (נג.)שנינו בברכות 

 יוסי רבי. מברך - ישראל רוב אם, מברך אינו - נכרים רוב אם, ריח והריח לכרך חוץ מהלך "היה

 כולהו אטו -. לכשפים מקטרות ישראל שבנות מפני, מברך אינו נמי ישראל רוב אפילו: אומר

 דלאו רובא אשתכח, הכלים את מרלג נמי ומיעוטא, לכשפים מיעוטא לה הוה -? מקטרן לכשפים

 מברך" לא - עביד לריחא דלאו רובא וכל, עביד לריחא

 רוב ואם מברך אינו כוכבים עובדי העיר רוב אם טוב ריח והריח לכרך חוץ הולך : "היהשו"עכתב ה

 מברך". ישראל
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וכדעת הרוקח שלא מצינו  מגן גבוריםדה"ה מחצה על מחצה ישראל. וכן הסכים ב )ס"ק כג( מ"בכתב ה

הוא מחצה על מחצה הו"ל דכתב שלכאורה קשה, כיון  )ד"ה ואם( באור הלכהמי שיחלוק עליו. אולם ה

מו שכתוב בפירוש המשניות ספיקא דאורייתא דריח של ע"ג הוא מלא ידבק בידך מאומה מן החרם, וכ

אפשר לברך עליו אם לא דנימא  להרמב"ם, ולחומרא דיינינן ליה, וא"כ כיון שאסור להריח מספיקא איך

הביא שיש אוסרים ויש  יד( )אות הלכה ברורהונשאר בצ"ע. בדכל עיקרו של ריח אינו אלא מדרבנן, 

 על מחצה. מתירים במחצה

בל מסיבה של ישמעאלים אין כל האמור אינו אלא במסיבה של נוצרים או שאר אומות העובדות ע"ז, א

 .)א, רא( שהמישיב כ"כ בשו"ת  כל איסור להריח את בשמיהם כיון שאינם עובדים ע"ז.

 סעיף ח':

 ותערבוב ריח 

 הרוב". אחר הולכים עליו כיןמבר שאין בריח עליו שמברכין ריח : "נתערבשו"עוה )ט, ט( ם"רמבה כתבו

מעורבים, או שמא על  הפרשנים נחלקו האם דברי הרמב"ם על ריחות שנתערבו הם על סתם ריחות

הביא שהקשו בבית  רוקח מעשהריחות איסור שאם רובם מריח שאינו איסור ג"כ אפשר לברך עליו. ה

ביטול עולמית, רי ע"ז אין לה ההמדרש, כיצד מותר לברך על בשמים של ע"ז, ואפילו אם הרוב של היתר 

הרי לעיל כתב שלשה מיני ריח שותירץ מר דודי כה"ר שלמה דדברי רבינו דייקי דלא קאי אריח של ע"ז 

תב כאן ריח שאין מברכים עליו הא דכאין מברכים עליהם ואלו הן ריח טוב שאסור להריח בו וכו', א"כ 

בו, אבל אם אסור להריח בו  היינו אותו ריח שאין בו אלא פטור דברכה אף אם מריח וגם שרי להריח

לא אבשמין של מתים ושל אכתב דלא קאי  שמן רוקחמצד עצמו בהא לא איירי רבינו כלל. גם בעל ה

ורוב ישראל דבזה בודאי אפילו  נא דרוב עו"גביה"כ וכדומה שאינם לריח, אבל לא קאי אמאי דסליק בדי

שאין  )ד"ה נתערב( באור הלכהנתערב מיעוט ריח של ע"ג ג"כ אין לברך דע"ג לא בטיל ברובא. וכתב ה

א הגיע כלל מהגויים, משא"כ ללהקשות מהא דמברכין בעיר שרוב ישראל, כיון ששם אנו אומרים שהריח 

 .ומרים כיון שע"ז אינה בטלההכא שהריח קיים אך מתבטל, זה אין אנו א

כתב דמשמע מהרמב"ם שגם אם נתערב ריח של ע"ז בריחות אחרים יכול לברך  )סי' רצח סק"ו( ט"זה אך

דלא ס"ל כהסבר הראשון, שהרי כתב דדין זה  גר"אעל תערובת זו אם ההיתר הוא הרוב. וכ"נ מדברי ה

)הובא  יד המלךליה להגר"א, ואינו מחלק בין סעיף ז' לסעיף ח'. וכ"כ  ילפינן מהא דס"ז. הרי דלא שני

, שכאן הורה לנו הרמב"ם שריח ע"ז מתבטל ברוב, כיון שבריח אין ממש, למרות בגר"י קאפח אות כז(

דכיון שריח אין לו ממשות  )סק"ד( מאמר מרדכישלכתחילה אסור להריח בו מ"מ מתבטל ברוב. וכ"פ ה

.)אות טז( הלכה ברורהמועיל ביטול ברוב גם בריח של ע"ז. וכ"פ בוהוא הנאה מועטת 



 

 
 

 ברכות על הניסים -סימן רי"ח 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

 הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל 

 (נד.)שנינו בברכות 

: רבנן הזה. תנו במקום ינולאבות נסים שעשה ברוך: אומר, לישראל נסים בו שנעשו מקום "הרואה

רו בחרבה בירדן בימי ]שעב הירדן ומעברות, ]שעברו ישראל בים ביבשה[ הים מעברות הרואה

יכים היו ישראל לעבור, ]שהיו שני הרים ועמק ביניהם ששם צר ארנון נחלי מעברות, יהושע[

 בית במורד אלגביש בניא, , ונעשה נס ונדבקו ההרים ונהרגו כולם[ונחבאו האמוריים במערות

 הבשן מלך עוג זרוקל שבקש ואבן, ים על האומות שנלחמו עם יהושע[]שהושלכו מהשמ חורון

 בשעה משה עליה שישב אבןו, ]שעקר הר כדי להפילו על ישראל ונעשה נס ונפל עליו[ ישראל על

 צריך כולן על - ומהבמק שנבלעה יריחו וחומת, לוט של ואשתו, בעמלק מלחמה יהושע שעשה

 המקום" לפני ושבח הודאה שיתן

 אתה ברוך ומלכות שם זכרתלה צריכות ברכות הני דכל שמעיה הביאו בשם רבינו )ד"ה הרואה( תוספותה

 אלו ברכות שכל ראב"דעת הד, מנגד .)י, ט( רמב"םהעולם, וכ"כ הר"ש מקוצי. וכ"ד ה מלך אלהינו' ה

 קבועות. ברכות שאינן לפי מלכות ולא שם לא צריכות אינן

לכן לא מברכים על הנס והנס מברכים, זכר שרק כשרואים במציאות את  )ד"ה אבני( תוספותומשמע מה

 רמב"םים למשפט כתבו בדעת ה. הנהר שלום ועינ)אות ג( הלכה ברורהשל המלחמה כנגד סנחריב. וכ"פ ב

 נס לרבים'. שאפילו לא ניכר הנס מתוך המקום מברך, שהרי כתב 'כל מקום שנעשה בו

כתב משום הנס שארע  ב"ץרשב משום שידי משה לא התעייפו. והכת רש"ילגבי אבן שישב עליה משה: 

דיעך שבזכות תפילתו של משה להם, דכתיב 'ויחלוש יהושע', ומשום כך הסמיכו את הנס לאבן זו, להו

 שנצטער ולא רצה לישב על כר וכסות אלא על האבן, משום הכי ניצלו.

 ומעברות, הירדן ומעברות, םהי מעברות :כגון, לישראל נסים בו שנעשו מקום "הרואה שו"עכתב מרן ה

 משה עליה שישב ואבן, שראלי על לזרוק עוג שבקש ואבן, חורון בית של אלגביש ואבני, ארנון נחלי

 שאר ובין זו ברכה ובין .הזה במקום לאבותינו נסים שעשה: מברך יריחו וחומת, עמלק מלחמת בעת

 .ומלכות" שם בהזכרת וכולם, ברכות כשאר הם הרי הראייה ברכות

 כגון ה"בלא אבל מקוםה מתוך הנס שניכר הנך כגון דדוקא לכאורה משמע )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 מתוך ניכר אינו אפילו שלו סנ על מיהו מברכין, כמ"ש התוס'. אין סנחריב מחנה שנפלה ירושלים סביב

 .)ריח, א( ערי"ש, )סק"א( שת"ז ,)סק"ז( "במה מברך. ופסקו כמותו המקום
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שהגדיר שתקנת ברכה זו היא דוקא על הצלת אדם מן המיתה בדרך נס.  )ד"ה כגון( באור הלכהעיין ב

 וע"ע בדבריו שדן האם יש לברך על הנס שקרה לאליהו בהר הכרמל, ועל הנס עם בן השונמית. 

 בר כבר ואינו רואה אותועשיכול לברך רק בעת שרואה המקום, אך אם  )ד"ה במקום(עוד כתב הביה"ל 

ור אמירת 'שלום עליך רבי', דאל"ה יכול אות נב, ובתנאי שעבר שיעברכת ה' אות ד. וב הלכה ברורה)וכ"כ בהפסיד ברכתו 

רך שוב אינו יכול לברך. עוד . וכן הדין ברואה אדם שנעשה לו הנס, שאם עבר האיש ולא בעדיין לברך(

לושים יום מראיה ראשונה שעברו  לאאו את המקום לאחר כמה ימים, כל ש כתב, שאפילו ראה את האדם

הנס שוב אינו מתפעל  אינו מברך אף כשלא ברך בפעם הראשונה, שהרי לאחר שראה כבר את מקום

שאם לא בירך בראיה  א()חזו"ע אבלות ח"א עמוד תנ גרע"ימשמע שדעת ה אולם ממנו תוך זמן קצר.

הראיה הראשונה. וכ"פ ום מהראשונה וחזר לשם לאחר זמן, יכול לברך אע"פ שלא עברו שלושים י

 .)אות ד( ברורה הלכהו (150)ח"ד פ"ו סמ"ד, הע'  ברכת ה'ה

אה בפרט מקום הנס, והרואה שאין המברך מברך עד שיר כפתור ופרחבשם ה )ד"ה כגון( באור הלכהכתב ה

, וכשרואה חלק מים סוף או ים סוף אינו מברך אלא אם ראה מקום שעברו בו, וה"ה ברואה את הירדן

)ח"ב פי"ד  לציון אורחו. ובשו"ת הירדן, ראוי לו להזכיר חסדי ה' והשגחתו עלינו ויודה וישבח כפי כו

 סואץ שבין סוף ים קטע לכ את אחת בבת רואה כן אם אלא, סוף ים על מברכים פסק, שאין תשובה מ(

 שמים הירדן נהר קטע כל את חתא בבת לראות צריך וכן. במטוס החלון דרך כגון, שייח'-א לשארם

 חלק רק רואה ואם זה.ה במקום לאבותינו ניסים שעשה ומלכות בשם מברך ואז, אדם גשר עד המלח

)שם  גרח"קוה שער העין עמ' תכח()גרי"ש אלישיב , דעת המאידךומלכות.  שם בלא יברך, מהנהר או מהים

גר"י דעת ה )ברכת מלך, י, לא(ת משה שאם אינו יודע בבירור היכן המקום לא יברך. וכן הביא בברכ עמ' תלו(

  .שהורה כיום לא לברך ברכה זו, כיון שאין אנו יודעים מקום הנס קאפח

ת. והוסיף בשם הכפתור ופרח כתב שאם אינו יודע המקום בבירור יברך בלא שם ומלכו )אות ד( כה"חוב

 בקעת עמך בעד .שמך אודהו אשבח אהלל שהם נהגו לברך בראותם את הירדן כך: "על יד הירדן אברך

 קדשך זרוע חשוף .חצוף יהה לא אלישע בו. חציתו לאליהו הסוף .והסוף שפתו ארצך גבול. סוף בים

 .ציון" את ברצונך הטיבה .אביון עם להושיע אלישר קדוש

 היכן יעמוד בשעת הברכה 

שאם נעשה לו נס בעליית  סובר שצריך לעמוד במקום הנס בעת שיברך. ולכן כתב )א, פז( מהריט"ץה

ועוד.  )כלל סה אות ה( חיי אדםביתו אע"פ שדר למטה אינו מברך אא"כ עולה לעליה. והביאוהו להלכה ה

ן שיראהו בעת הברכה. ויתכן שלא בא המהריט"ץ ללמד שצריך לעמוד ממש במקום הנס, אלא בעינ

 מש.כתב שצריך לעמוד במקום הנס מ )סימן סו סק"א( השולחן קצותבספר  אולם

 סעיף ב':

 נס שנעשה לקצת ישראל 

 שבטים איתא "נסי )ט, א(מי בירושללברוכי". ו מיחייבי עלמא כולי דרבים "אניסא (נד.)עוד שנינו בברכות 

 אין קהל קרויין השבטים כל דאמר מאן לברך צריך קהל איקרי ושבט שבט כל דאמר מאן. שיברך מהו

 רובן.ל או ישראל לכל שנעשה כלומר )ד"ה אניסא( רבנו יונהלברך". וכתב  צריך
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 נעשה ואפילו, רובן או ישראל לכל נעשה שלא זמן כל ישראל לקצת שנעשה נס פסק "על שו"עמרן ה

דשבט אחד מקרי קהל,  (ד.)וריות , הרי פסקנו ע"פ הגמ' בהב"חותמה ה .עליו" מברכין אין, שבטים לקצת

דות כתב שפסקו כך רק וא"כ מדוע לא יברך על נס שלא נעשה לכל ישראל אלא לחלקו? הלחם חמו

הוראת בי"ד קי"ל כוותיהו, משום דדוקא ב )סק"ג( מג"אבדבר שנוהג, אך לא פסקו כך לגבי עניינו. וכתב ה

 דכתיב 'קהל' בקרא.

 סעיף ג':

 הרואה מקום הנס פעם בשלושים יום 

 ים דרואה דומיא יום שלשיםל יום משלשים לרואה דדוקא לרבינו , נראהד"ה הרואה(נד. ) תוספותכתבו ה

אין לברך אם לא עברו  לדעתוו, רא"שוכ"ד ה .יום שלשים היינו דפרקים בירושלמי דאמר לפרקים הגדול

שים לשלשים יום, ואז הם כל אלו הדברים אינם אלא כשרואה אותם משל :שו"עשלושים יום. וכ"פ ה

  חובה כמו בפעם ראשונה. 

)על פ"י ער"ק ובן ידיד התלבטו המפרשים אם גם הוא מסכים לכלל זה, ראה מ רמב"םאמנם בדעת ה

שאר מקומות מברך על כל ברכים פעם בחודש, אך ב, או שמא רק במקום שכתב רבנו במפורש שמ(הט"ו

גר"ר עת השו"ע, אך דעת הלהורות כד גר"י קאפחהביא שדעת ה )ברכת מלך, י, לג(ראייה. ובברכת משה 

רך אחת לחודש, כך עושים. לברך בכל ראייה שרואה, ורק בברכות שכתב בהם רבנו במפורש לב ערוסי

 פסק כדעת השו"ע. קעה.( )ע"ח מהרי"ץוראה עוד לקמן סי' רכז ס"ב. 

ום הנס חובה לברך, אך ועוד שדוקא בפעם הראשונה שרואים את מק ריטב"אה ראב"דה רשב"אדעת ה

ית הנס ואינה אלא התפעלות ביאר דכיון שברכה זו נתקנה על ראי )סק"א( דרישהמכאן והילך רשות. ה

"כ מכאן ואילך שהוא רשות הנפש לכן אינו חייב לברך אלא בפעם הראשונה שאז מתפעל בוודאי, משא

וצה יכול לברך, ומדבריו רכתב בדעת הראב"ד שאפילו בתוך שלושים יום אם  ב"ילהודות לקב"ה. וה

יון שהכל הולך אחר כנראה שהבין בדעת הראב"ד שסברתו היא בין להקל ובין להחמיר, היינו 

ר יכול לברך אפילו בכל ותיההתפעלות, אם אינו מתפעל יתכן ויברך רק בפעם הראשונה, ואם מתפעל 

שים יום, הם מפני שלדעתו סובר שדברי הראב"ד שיכול לברך שוב תוך שלו ב"חשבוע לדוג'. אולם ה

 אינו מברך עם שם ומלכות.

 )סק"ד( מגן אברהםה לראיה. הדבעינן שיהא הפסק של שלושים יום בין ראיכתב  )אות ח( דברי חמודותה

 שעומד ויום בו שראה מיום ץחו יום' ל שיהיו דבעינן דאפשר כתב דצ"ע אם ראה אותם ביום ל', וכתב

 אליה רבה, דעת המאידך. )סק"ג( זשת", )עמ' שלח( חזון עובדיה, )ס"ק יא( מ"ב. וכ"כ הלבושבו, וכן משמע ב

 שבון גם את היום שעומד בו עתה.שלוקחים בח )ברכות הנהנין פי"ג סי"ג( גר"זוה )רכד, ב( יהודה מטה, )סק"ב(

 פעם, בכל מברך בושם וריח וזועות דאע"פ שעל רעמים (ס"ק יג מ"ב. הביאו ה)סק"ה מגן אברהםכתב העוד 

 שהנאתו כיון מ"מ הדבר אותו שהוא פי על אף בושם וריח בעצמו, הדבר אותו רואה אינו דהתם כיון

 כ"וכ והולך מוסיף הריח כי בעצמו הדבר אינו ריח כי כתב ד"והראב פעם. כל מברך לאכילה דומה

 כשבא אז, מקומות שאר וכולל' א במקום מברך תמיד שאם עולת בשם פרי מגדיםוכתב ה אבודרהם.
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 אף מברך מקום אותו ראה דלא דמאחר, כן משמע לא כאן א"וממ, לברך אין שלשים תוך מקומות לשאר

 שם. רבה אליה דעת וכן, יום באותו

 שהלבנה חדש לשון הואש חודש נקרא ולכן חדש כדבר הוה שלשים דכל )סעיף ה( ערוך השולחןכתב ה

 ללבנה. נמשלו וישראל בו מתחדשת

 סעיף ד':

 הרואה מקום שנעשה לו נס 

 (נד.)שנינו בברכות 

 דרבים אניסא'. וגו הציל שרא' ה ברוך יתרו ויאמר: קרא דאמר, יוחנן רבי אמר? מילי הני "מנא

, אריא עליה נפל, ימינא עברב אזיל קא דהוה גברא ההוא והא? מברכינן לא דיחיד אניסא, מברכינן

 בריך - להתם דמטית ימתא כל: ליה ואמר, דרבא לקמיה אתא; מיניה ואיתצל ניסא ליה אתעביד

 אתעביד, למיא וצחא ערבותד בפקתא קאזיל הוה דרבינא בריה ומר! הזה במקום נס לי שעשה ברוך

 עליה ונפל דמחוזא ברסתקא קאזיל הוה חדא זמנא, ותו. ואישתי דמיא עינא ליה איברי ניסא ליה

 בערבות נס לי שעשה ברוך :בריך, לערבות מטא כי; לגוה על, אשיתא ליה איתפרקא, פריצא גמלא

 "!בותובער בגמל נס לי שעשה ברוך: בריך, דמחוזא לרסתקא מטא כי, ובגמל

הניצולים כרואה מקום הנס  דאע"ג שיתרו לא ראה מקום הנס, מ"מ כל שרואה את הרבים ריטב"אכתב ה

וישראל  ,את משה שעל ידו נעשו ועוד ראשונים. והוסיף המאירי דכיון שראה מאיריה ראב"דדמי. וכ"כ ה

 שנעשו להם, חביב היה בעיניו כאילו ראה המקומות.

טבע מברכים. כמו מעיין הנסים היוצאים מגדר  יש להעיר שמהדוגמאות שהגמ' הביאה נראה שרק על

 לכאורה לא יברך. שנברא או אריה שלא אכל את האדם. אבל על נסים שאינם חריגים במיוחד

 במקום נס לי שעשה ברךמ עצמו הוא אבל; מברך אינו, ליחיד נס שנעשה מקום "הרואה שו"עכתב ה

 הזה".

נס אא"כ עברו שלושים יום שמהפעם הראשונה ואילך אינו מברך כשמגיע למקום ה )ס"ק טו( מ"בכתב ה

ע"פ שלא עברו שלושים אמברכה ראשונה. ומשמע מדבריו שבפעם הראשונה שמגיע למקום הנס מברך 

שגם בפעם  נהנין פי"ג סעיף א(ה)סדר ברכת  שו"ע הרבדעת  אך. )עיין שעה"צ ו( יום מהזמן בו התרחש הנס

שפסק לברך באותו  (148ע' מד, הע' )ח"ד, פ"ו, ס ברכת ה'ין מברך אלא לאחר שלושים יום. וראה הראשונה א

 רגע שנעשה לו הנס.

 ברכה על נס של אבותיו 

גמ' ברכות נד. מובא שעל נס רבו". וב נסי ועל אביו נסי על אדם שיברך "מהו )ט, א(איתא בירושלמי 

 רמב"םובריה ובר בריה'. וכ"ד ה גרסו 'הוא רי"ףוה גאון רב אחאישליחיד הוא חייב לברך אבל אחר לא. ו

 .)י, ט(

 מי מיוצאי חלצו של בעל הנס חייבים לברך?
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. ופירש )ד"ה הוא( רשב"ץוה רא"הדורו. וכ"ד ה כעין שהם מפני בנו ובן בנו שדוקא מאירידעת ה .א

, )אות י( הלכה ברורהב שעד כאן רחמי האב על הבן, ומסתמא כן להיפך. וכ"פ מעדני יו"טה

 בראשית] במדרש דאיתא משום ל"נ והטעם ,)סעיף ז( ערוך השולחןוה )ח"ד פ"ו אות מח( ברכת ה'

 לעניין מ"מ בכלל ביעיר דור דגם דמשמע ואף הבן, על האב רחמי רביעי דור דעד [ב, מד רבה

 וכיבוד בברכה חייבים הקודמים חלציו יוצאי גם זה דמטעם אביו כבוד משום הוא דהטעם זה

 גר"י קאפחהיה מדייק ה והביא שכך )י, לב( ברכת משהבנו. וכ"פ ב בבן אלא אינו היותר לכל

 ברבנו. 

כולם כשותפים באותו ששכל יוצאי ירכו צריכים לברך, ואין להם הפסק מפני  רשב"אדעת ה .ב

יית הנס אבל אותן שנולדו נס. וכתב הרשב"ץ שלפי טעם זה נראה דדוקא אותן שנולדו לאחר עש

 שעשה מברכין כן גם ירכו אייוצ , "וכלשו"עשיית הנס אין מברכים מפני טעם זה. וכ"פ הקודם ע

שאפילו אותם  )סק"ו( םמגן אברה. והעיר ה)שם( מהרי"ץ, גר"אהזה". וכ"ד ה במקום לאבי נס

רק אלו הנולדים לאחר סובר ש )הובא בבאר היטב ה( יד אהרוןה אךשנולדו קודם לכן מברכים. 

שמפני  )אות יט( כה"חב , וכת)אות י( הלכה ברורהו עולת תמידשנעשה לו נס מברכים. וכ"ד ה

 הספק יברכו בלא שם ומלכות. 

הסובר שבנו ובן בנו צריכים לברך בין שנולדו קודם שקרה  אליה רבהדעה ממוצעת היא דעת ה .ג

אביהם, ומכאן ואילך אין מברכים אלא א"כ  הנס ובין שנולדו לאחר שקרה הנס משום כבוד

 מ"בוכ"כ ה. 68נולדו לאחר שקרה הנס לאביהם הראשון, שבזה הם שותפים כולם באותו הנס

 .)ס"ק טז(

נכדים תועלת מהסב, עיין , שפסק כמג"א בתנאי שיש ל)סק"ה( שת"זדעה רביעית בעניין, כתב ה .ד

 .)ריח, ג( ערי"שז"ר. וכמותו פסק ב

"כ מברך שעשה נס לאמי דפשוט הוא שאם נעשה נס לאמו או לאם אמו ג )ד"ה וכל( באור הלכהכתב ה

, שרק על נס של יוצאי יריכו או לאם אמי. עוד כתב, שאין הבעל מברך על נס שקרה לאשתו וכן ההיפך

 .)אות י( הלכה ברורהמברכים. וכ"כ ב

לברך על נס של בנו ובן  סובר שאין אבודרהםה אךשהאב מברך על נס של בנו ובן בנו.  מכתםדעת ה

 . )אות י( הלכה ברורהוב )ד"ה וכל( באור הלכהבנו, וכ"כ ה

חר, אבל דרך רשות יכולים ועוד כתבו שרק בדרך חובה אין כל העולם מברך על ניסים של א ראב"דה

 לברך אפילו על נס של יחיד. 

                                                   
דים. וכן ראיתי שכתב בהלכה ברורה היו נול וקצת קשה, שהרי נולדו לאביהם ולא לאבי אביהם, ואפילו אם היה מת הם 68

כתוב בדעת הא"ר 'ומנכד ואילך אין לאות י, והוסיף שנכון שיברכו בלא שם ומלכות. ונראה שלכן דייק המשנ"ב ס"ק טז 
 מברכין אא"כ נולדו אבותיהם לאחר הנס...'.
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 סעיף ה':

 מי שנעשו לו הרבה ניסים 

 שיחיד משמע רבות ובגמל.לגבי אותו אדם שנעשה לו נס בע (נד.)שמדברי הגמ' בברכות  רא"שכתב ה

 זה.  עם הנסים שאר לכ יכלול נס לו שנעשה המקומות מן אחד אל בהגיעו הרבה נסים לו שנעשו

ו במקום הזה בלבד, ומר לשאין צורך להזכיר אלא את הנס שנעשה  רמב"ם, הכס"מ כתב בדעת המנגד

 בריה דרבינא לפנים משורת הדין הוא דעבד. 

 כל להזכיר צריך נס לו שנעשה המקומות מכל לאחד בהגיעו, הרבה נסים לו שנעשה "מי שו"עכתב ה

 .אחת" בברכה כולם ויכלול המקומות שאר

 בא"חהרבים, וכ"פ  של בנס מוכ ל"כנ המקומות שאר להזכיר צ"א יריכו שיוצאי )סק"ז( מגן אברהםהעיר ה

 כה"חוכ"נ מ ניסים וכן תלמיד לרב.השבנו ובן בנו יזכירו כל  אליה רבהדעת ה אך. )סק"ו( שת"זהו )עקב, יא(

 .)אות כא(

מקום אחר שנעשה לו בו לשאף אם ברך במקום אחד וכלל עמו השאר, כשמגיע  )ס"ק יט( משנ"בפסק ה

שהתלבט אם בפעם  )ס"ק יד( צשעה"עליו אף אם לא עברו ל' יום, ואפילו באותו יום. וראה בנס מברך 

 השנייה צריך לכלול גם הנס הראשון, והסיק שיכלול גם בפעם השנייה.

 סעיף ו':

 ברכה על נס של רבו 

שמברך על נס של רבו,  "ארשבשאלו מהו שיברך על נס של רבו ולא איפשיטא. וכתב ה )שם(בירושלמי 

על נס של אביו איפשיטא שסובר דכיון  רמב"ןוראיה לדבר מרב חנא שבירך ארב יהודה רביה. גם ה

 השמיט דין זה. רמב"ם, המנגדלברך, ה"ה על נס של רבו. 

מי מובא רק לגבי אדם מסויים! מדוע כתב כן, הרי בירושל ב"יכתב שמברך על נס של רבו. ותמה ה טורה

ן פירש שאדם מסויים אע"פ רושלמי קשיא, דקא מבעיא ליה רבו ומייתי מאדם מסויים! לכוגם על הי

שמע שהאיבעיא היא על נס של שלא למד ממנו תורה חשוב כרבו לעניין ברכה. והביא גי' בירושלמי דמ

דמשמע  רא"ש. אבל הביא גי' מהמספק לא מברכים עליהם ,רבו, אביו ואדם מסויים. וכיון דלא איפשיטו

 מנה שמברך על כולם.מ

שבי מקדים את רבו לאביו. כאן הה"ה לעניין פדיה מבית שאע"פ שלעניין אבידה רבו קודם, ו העיר ב"חה

ף עמו, אפ"ה מברך על נס של הייתה הו"א דכיון שאביו שותף עמו באותו הנס, משא"כ רבו דאינו שות

 רבו כמו שמברך על נס של אדם מסויים אע"פ שאין בו שותפות.

שדוקא  ס"ק טו()מ"ב והעיר ה .אביו" של נס על מברך שהוא כשם לברך צריך רבו של נס "על שו"עה כתב

כבוד אביו, ופשוט הוא ל, וטעמו מדמדמו ליה אות כה( כה"ח)וכ"כ על נס שהיה לרבו המובהק מברך 

אביהם. נס שקרה לרבו של השהכוונה לרבו המובהק. עוד כתב, שבני התלמיד אינם צריכים לברך על 

 .)אות יד( הלכה ברורהוכ"פ ב
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 רואה אדם שנעשה לו נס 

 שמברך כמו, עליו מברך הנס לו שנעשה האדם רואה אם ה"דה א": יאבודרהםהביא את דברי ה רמ"אה

 הנס. בו שנעשה המקום על

בו ברך על ניסו כאביו ורלאם מחוייב שמברך על ראית אדם שנעשה לו נס דווקא  )ס"ק כא( מ"בדעת ה

לו הנס עדיפה מאשר ראית  כתב שראיית אדם שנעשה רא"ה, המנגד. )סק"ז( שת"זואדם מסויים, וכ"פ 

ה יותר. ובתנאי שיהא המקום בו נעשה הנס, שכאשר רואים את האדם עצמו ההתפעלות מהנס גדול

 חביב לו.

פחות  ו נס, ולפנישאם רואה את האדם שנעשה ל שלחן שלמהכתב בשם ה )ד"ה כמו(הבאור הלכה 

 איית אדם זה.משלושים יום הגיע למקום שנעשה לו הנס לאותו אדם אין לו לברך על ר

ום סב"ל. שהרי לדעת האשכול פסק שאין לברך על ראיית אדם שנעשה לו נס, מש )אות טו( הלכה ברורהב

רים' ביאר שכתב בלשון 'יש אומהסכים לרמ"א, ו )אות כז( כה"ח אך והמהרש"א אין כלל מקור לברכה זו.

 מכיון שהיא דעה יחידית.

 סעיף ז':

 נס של אדם מסויים 

 שמים שם בו שנקדש ואדם יריווחב צרויה בן יואב כגון מסויים אדם היה "ואם )ט, א(שנינו בירושלמי 

 שבטים". ונסי ועזריה מישאל חנניה כגון

 .שעל כל נס שיש בו קידוש השם, ואפילו של יחיד מברכים אבודרהםכתב ה

 ב"חהזה. ה במקום צדיקיםל נס שעשה ברוך מברך האש וכבשן אריות של גוב הרואה הילכךהטור כתב 

. וכן )ט, ז(רא"ש ך, וכ"כ ההבין מדבריו דמדכתב סתמא משמע בכל גוב אריות וכבשן האש שרואה יבר

ל אריות מברך על כולם כיון ע"פ גי' כת"י. אולם יש שגרסו ברמב"ם שבגוב ש )י, ט( רמב"םמשמעות ה

נ"ל בשם מהרש"ל, עיין בב"ח ה ינו דבר נפוץ, ובכבשן האש מברך רק על הכבשן הספציפי שניצלו בו.שא

משמע  )נז.(עיר שמפשט סוגיית הגמ' שה )שם, אות יז( גר"י קאפחאולם ראה ב. )על הרא"ש, פ"ט אות ב(תפארת שמואל 

נו מידי ספק, יש לנקוט כפסק השו"ע שכיון שלא יצא )י, לג( ברכת משהשדווקא בכגוב וכבשן שניצלו ממנו. ולכן פסק ב

 שדווקא בגוב וכבשן שנעשו בהם נסים יש לברך.

 שמים שם בו שנתקדש אדם של סנ על וכן, וחביריו צרויה בן כיואב, מסויים אדם של נס "על שו"עכתב ה

', ועזרי מישאל חנניה של האש וכבשן, דניאל של אריות גוב הרואה לפיכך. מברך, וחביריו דניאל כגון

 .הזה" במקום לצדיקים נס שעשה: מברך

ם רבו וגם מסויים מברך, גברמזים דמשמע ממנו שרק אם הוא  רא"שהביא לשון ה )סק"ט(מגן אברהם ה

 להקל, ועוד ברכות משום ספק אבל אם אין את שני הקריטריונים לכאורה אינו מברך. ופסק שאין לברך

, )ס"ק כג( מ"בוכ"נ מהבו,  יוצאכ עתה אנו אין ה"ובעו העולם בכל טבעו שיצא כיואב דוקא דבעינן אפשר

שמברכים על אדם מסויים.  העיר שמדברי התוס' על חזקיה משמע פרי מגדיםה אך. )סק"ט( שת"זוכ"פ 

 ה על המג"א בזה.תמ )אות ו( מאמר מרדכישאפילו אינו רבו מברך, גם ה )אות ל( כה"חוכ"ד 
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יואב בן צרויה יתכן שדינו וכתב שמברכים רק על אדם שיצא טבעו בכל ישראל.  )ד"ה על( באור הלכהה

 ל.שונה כיון שהלך בשליחות כל ישראל והרי הוא כמו שארע הנס לכל ישרא

 סעיף ח':

 הרואה אשתו של לוט 

 )נד:(שנינו בברכות 

 -! הוא פורענותא, וטל של המקום. אשתו לפני ושבח הודאה שיתן "הרואה אשתו של לוט צריך

 על, שתים מברכים אשתו ועל לוט על: נית -! קתני ושבח הודאה והא -. האמת דיין ברוך דאמר

 ם"הצדיקי את זוכר ברוך: אומר לוט ועל, האמת דיין ברוך: אומר אשתו

העיר שמברך  ב"יבד. גם הכתב שנראה שסובר שהשתי ברכות מברך על אשתו בל )אות כ( מעדני יו"טה

 וט, אע"פ שאינו רואה קברו של לוט.רק על ראיית אשת ל

: אומר לוט ועל, האמת ןדיי ה"אמ י"בא אומר עליה: שתים מברך לוט של אשתו "הרואה שו"עכתב ה

 .הצדיקים" זוכר ה"אמ י"בא

 סעיף ט':

 ?על איזה סוג נס מברכים 

הג העולם אבל נס שהוא נס שהוא יוצא ממנשאין מברכים אלא על  רא"ש מלונילכתב הרד"א בשם ה

יצל וכיוצא בזה אינו חייב לברך. מנהג העולם ותולדתו כגון שבאו עליו גנבים בלילה ובא לידי סכנה ונ

ך הטבע ג"כ נחשבת לנס, ועוד, שהצלה שאפשר לתלותה בדר )סימן שלז( ריב"ש, המאירי, דעת המנגד

 כיון שעל הרוב בדרך הטבע היה מת.

 מנהג שהוא נס אבל; עולםה ממנהג יוצא שהוא בנס אלא נס על מברך שאינו אומרים "יש שו"עכתב ה

, חולק ויש; לברך חייב אינו, בזה אוכיוצ וניצול סכנה לידי ובא בלילה גנבים שבאו כגון, ותולדתו העולם

 .ומלכות" שם הזכרת בלא לברך וטוב

ל נס שאינו יוצא מגדר הטבע, העיר שלא מצא מי שיחלוק, שהרי לא יתכן לברך ע )ס"ק יב( מגן אברהםה

שהנס אינו מתייחס על ההצלה  הבין בדעת המג"א )אות כו( שער הציוןה דא"כ הרי הוא אינו חשוב לנס!

פל עליו חיה, מקרי נס אע"ג אלא על הסכנה, שאם הסכנה הייתה דבר שאינו מנהגו של עולם, כגון שנ

 בריחוה.ההייתה בלא נס אלא בדרך הטבע. כגון שברח מהחיה, או שאנשים שההצלה 

שהנס של הצלה יהיה דוקא  הגדיר שלדעה הראשונה המובאת בשו"ע בעינן דוקא )ד"ה ויש( באור הלכהה

רגע זו בדרך התולדה ג"כ מקרי בלמעלה מדרך הטבע, כניסי אבותינו. ולדעה השניה, כל דבר שמזמין ה' 

אדם או סיבה אחרת, שנתפחדו וברחו  עליו גנבים או גזלנים וקרוב שיהרגוהו, ונזדמנו בני נס, כגון שבאו

 זו. מחמת כן, אע"פ שלא היה שינוי בטבע, מ"מ נס הוא שהזמין הקב"ה לשעה

 שימות היה הטבע שבדרך טעונה עגלה עליו שעבר או ב"וכיו אבן עליו נפל כתב שאם )ס"ק לב( מ"בה

 לראשו סמוך אבן נפל ואם לברך. צריך לשלשים משלשים מקום לאותו כשיגיע הממית ניצול והוא ז"עי

 לדעה ממש, בעין הברזל נתקע ולא ראשו על האבן נפל ולא נס לו ונעשה לעינו סמוך ברזל נתקע או
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 מברך וניצול סכנה בו שיש לדבר שקרוב אדם כל כי שמברכים אפשר שניה ולדעה מברכין, אין ראשונה

העיר שכתב בלשון 'אפשר' כיון שהדבר אינו ברור,  )אות כט(בשער הציון  אך. ומלכות שם בלא יברך כ"וע

שיתכן שאפילו לדעה השניה אין מברכים, ואינו דומה לבאו עליו ליסטים. וכן נראה לי פשוט, שהשתי 

דעות שהובאו בשו"ע עסקו רק בדרך ההצלה לאחר שהאדם היה במצב סכנה. בשונה מהמקרה עליו 

עה באופן מסויים לפני כן. שעל דבר זה יתכן מאוד לא דיבר המ"ב בו הסכנה כלל לא הגיעה, אלא נמנ

 לברך כיון שבכל יום ויום נעשים לנו ניסים מעין אלו.

ון שנפלה עליו תקרה או אבן פסק שמי שנעשה לו נס היוצא ממנהג העולם, כג )עמ' שלח(חזון עובדיה ב

ממות, צריך לברך. אבל יצול גדולה, שבדרך הטבע עלול הוא למות, או שנפל תחת גלגלי המכונית, ונ

ה, או שירו עליו יריות ולא פגעו על נס שהוא ממנהג העולם כגון שבאו עליו גנבים בלילה ובא לידי סכנ

כדורים ורק  12הורה לאדם שירו עליו ש)אך בשו"ת מעין אומר ח"א פי"א סי' יט, מובא  בו, אינו מברך שעשה לי נס

כתב  )אות יט( הלכה ברורהבש אלא. שיש לחלק בין נס מובהק כזה( אחד מהם פגע בו ושרטו, שיברך בשו"מ, ויתכן

זק, או שהיה במכונית נשאם נפל עליו כותל ולא נהרג, או שנפל ממקום גבוה ולא ארע לו שום 

בלי שם ומלכות, כיון  שהתהפכה מספר פעמים ולא אירע לו שום נזק, אינו מברך ברכת הנס אלא

שהביא ראשונים רבים  (ד)סימן ועיין בשו"ת אוצרות יוסף  שאפשר לתלות את הצלתו בדרך הטבע.

)ח"ד פ"ו  ברכת ה'. וכ"כ בהסוברים שגם אם הייתה סכנת מיתה בעינן שההצלה תהיה שלא כדרך הטבע

לא בנס, מברך שעשה לי נס. ולכן אם נפלה אשרק אם א"א לתלות את ההצלה בדרך מקרה  מה(-אות מד

 יוצ"ב, אינו מברך.ים ונעשה לו נס וחולץ בשלום וכל כעל האדם תקרה, או שפגעו בו מחבל

שר ישנה סבירות לברכה, נראה שיש להעיר שודאי הוא שברכת 'שעשה לי נס' צריכה להיות ברכה א

היו מקרים של ניסים על  שהרי לא תקנו ברכה זו למשיחא. ונבאר, בזמן חז"ל וכפי שמתארת הגמ'

, אך כיום שניסים אלו לא ()לחלק מהראשוניםתקנה עליהם טבעיים ולכן ההודאה המיוחדת בברכה זו נ

הברכה מוסבת על פי  ן וכיוצ"ב()אע"פ שישנם מופתים לעיתים לרבנים ומקובלים, בדר"כ אינם בריאת מעייקוראים 

רוף מקרים' נדיר, אך במקרים נוהג האנשים, שגם כיום בחלק מהניסים יתכן ויאמרו האנשים שקרה 'צי

שדרך הטבע נמדד  (60)הע'  תשובות פסקיכחש לנס שקרה. ולאחר מכן ראיתי שכ"כ במסויימים א"א להת

נהרג האיש ההוא, או  בזה ע"פ דעת בנ"א שכל השומע מהמקרה מודה שאצבע אלוקים יש כאן שלא

זה הם אנשים חילונים אשר ע"פ דעת מומחים המעידים שע"פ הטבע היה צריך אדם זה למות. והמדד ל

 .)ריט, ו( ט"זמשים במונח 'נס'. וכן מוכח מדברי הגם הם לעיתים משת

 ללומדי ויחלק ידו השגת כפי לצדקה להפריש לו יש נס לו שנעשה מי )מובא במ"ב ס"ק לב( אחרוניםה כתבו

 וראוי המקדש בזמן חייב הייתיש תודה במקום נחשב שיהא רצון ויהי לצדקה זה נותן הריני ויאמר תורה

' לה להודות יתבודד הזה ביום שנה ובכל בעיר רבים צרכי איזה לתקן לו וראוי וטוב. תודה פרשת לומר

 חסדו. ולספר ולשמוח יתברך

 ניצול בפיגועים וכיוצ"ב 

לגבי הניצולים ממחנות השמדה בשנות השואה, שאם הם רואים את  )ה, סב( החכמה בצלכתב בשו"ת 

המחנה שהיו בו צריכים לברך בשם ומלכות, כיון שניצלו שלא כדרך הטבע, שאף אם ההצלה הייתה 

מחמת שהגרמנים הלכו משם מיראת המדינות שלחמו בהם, מ"מ הואיל והמטרה הייתה להרוג יהודים 
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הוסיף שטוב שיראה את שטח המחנה כדי לפטור בברכתו את כל הרי שההצלה מהם נחשבת נס גמור, ו

 .(9)וכ"כ בהליכות ברכות יז,  המקומות שנעשו לו ניסים בהם

 אשרי האיש ח"א פ"מ אות כג() גרי"ש אלישיבתאונת דרכים שנהרגו בה חלק מהנוסעים במכונית, דעת ה

 שהנוסעים האחרים שניצלו יברכו ברכת 'שעשה לי נס'.

רכי הטבע. וכן נראה מדברי דכתב שאין מברכים על הצלה מפיגוע כיון שאינו נס מעל  ם()ש ברכת ה'ב

טבע האדם היה אמור למות כתב שבכל מקרה אשר ע"פ ה פסקי תשובותב אולם. חזון עובדיההגרע"י ב

אפוקי אם זרקו עליו אבן בודדת, לבפיגוע או מירי עליו, וכך אומרים מומחים, צריך לברך שעשה לי נס. 

זה שאינו מברך. וה"ה בכל כאו ירו עליו מספר יריות בודדות שיתכן וגם ע"פ הטבע יצא חי ממקרה 

ירד בתחנה התפוצץ בו שהמקרים שלפני שהגיע הסכנה ניצול ממנה, כגות שנסע באוטובוס שלאחר 

יה שכל שלא ה ב העבודה פי"ג()נתי מהר"למחבל, אין לו לברך כיון שלא היה בגדר סכנה, כפי שכתב ה

 הרי הוא מברך על נס ההצלה.  במצב סכנה אין לו לברך על הצלה זו, ורק אם נכנס למקום סכנה ממשית

שאין לו לברך שעשה לי נס, אא"כ היה במצב  )ט, מה( הלוי שבטלגבי חיל שהיה במלחמה כתב בשו"ת 

של סכנה ומוות ודאי ובדרך נס ניצול. 



 

 
 

 ברכת הגומל -סימן רי"ט 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

 ארבעה צריכים להודות 

 (נד:)שנינו בברכות 

 חבוש שהיה ומי, ונתרפא חולה יהשה ומי, מדברות הולכי, הים יורדי - להודות צריכין "ארבעה

: ואומר', ה מעשי ראו המה' וגו אניותב הים יורדי: דכתיב - מנלן הים ויצא. יורדי, האסורים בבית

 בצר' ה אל ויצעקו: ואומר, כורכש וינועו יחוגו: ואומר, תהומות ירדו שמים יעלו סערה רוח ויעמד

' לה יודו: ואומר, ישתקו יכ וישמחו: ואומר, לדממה סערה יקם: ואומר, יוציאם וממצוקתיהם להם

 מושב עיר דרך בישימון במדבר ותע: דכתיב - מנלן מדברות הולכי. אדם לבני ונפלאותיו חסדו

 אולים: דכתיב - ונתרפא להשח מי. חסדו' לה יודו, ישרה בדרך וידריכם' ה אל ויצעקו מצאו לא

 דברו ישלח', וגו להם בצר' ה אל ויזעקו', וגו נפשם תתעב אכל כל יתענו ומעונתיהם פשעם מדרך

 וצלמות חשך ישבי: דכתיב - ?מנלן, האסורין בבית חבוש שהיה מי. חסדו' לה יודו', וגו וירפאם

: ואומר, להם בצר' ה אל ויזעקו: רואומ', וגו לבם בעמל ויכנע: ואומר', וגו אל אמרי המרו כי', וגו

 חסדו"' לה יודו: ואומר', וגו וצלמות מחשך יוציאם

תהילים, בו מתואר על ניסי הגמ' מביאה את המקור לכך שארבעת אלו צריכים להודות, ממזמור ק"ז ב

כל אותם ניצולים אלו היו יש לציין שמהפסוקים משמע ש הקב"ה ליורדי הים, הולכי מדברות ועוד.

 צטרך לברך הגומל.יבסכנה ועל כך הם מודים, אבל אם אדם הולך לטיול במדבר, לכאורה לא 

תם 'כל היוצא ממצב סכנה'. אמנם עדיין יש לדון מדוע הביאה הגמ' דווקא ארבעה אלו, ולא כתבה ס

את דברי הראשונים שנביא  אליהם? וביותר יש להבין הרי ישנם עוד מצבי סכנה שאדם יכול להיקלע

 לקמן שאפילו לא היה במצב סכנה ממשית צריך לברך, כחולה שחש בראשו.

האדם נקלע למצב בה הוא ששברכה זו תוקנה על כך  )ע"פ עולת ראיה ח"א ברכת הגומל(אלא שנראה לומר 

דיו הרבים של הקב"ה, ולכן ללא חס יוצא ממסלול החיים הרגיל, כך שהוא מרגיש כמה הוא חסר יכולת

לה ממיצר, אלא על כל חיי הוא מברך ברכה זו. ע"פ הסבר זה י"ל שהברכה איננה הודאה רק על ההצ

 על כלל החיים. האדם, ותקנו חכמים שיברך האדם ברכה זו במצבים אלו, אך ההודאה היא

י"א שדווקא הולכי מדבר ש כתב מאיריאמנם ישנם הסוברים שרק אם נקלע למצב סכנה צריך לברך. ה

 )פ"י מהל' ברכות ה"ח( המלך ידשתעו, ויורדי הים שעמד עליהם נחשול וכו' צריכים לברך. וכ"כ הרב 

ם א"צ לברך, שהרי הכתוב שדוקא אם קרה להם מקרה רע אז צריכים לברך, אבל אם נסעו ועלו בשלו

 נים לג' שיטות.את הראשו שחילק (2)ח"ד, פ"ו הע'  ברכת ה'אומר 'תעו במדבר...'. וראה ב
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 ומי לישוב כשיגיעו דבריותמ והולכי ממנה כשעלו הים יורדי להודות צריכים פסק "ארבעה שו"עמרן ה

 סוריםי בושחסלה:  יודוך יםהחי וכל וסימנך ויצא האסורים בבית חבוש שהיה ומי ונתרפא חולה שהיה

 דבר".מ םי

 כתב שאף בממון.  אליה רבהה אךשחבוש דווקא על עסקי נפשות.  )סק"א( מגן אברהםחבוש: כתב ה

בשם כמה ראשונים, והר"י מיגאש כתב דכיון שאינו מושל בנפשו חייב  )אות ד( ברכי יוסףוכ"כ ה

, ברכת )פעו"צ ג, רכט( 69מהרי"ץ, )ח"ד פ"ו ס"ד(ברכת ה'  )עמ' שנח( חזון עובדיה )עקב, ט( בא"חלברך. וכ"פ ה

שיברך ללא שם ומלכות. אך בדברי  פרי מגדיםוכתב ה ועוד. )מז, א(, שע"ה )ריט, א(, ערי"ש )י, כו(משה 

אין הדבר ברור, כיון שהביא בסתם  )סק"א( שת"זהפוסקים הנ"ל משמע שמברך בשו"מ. בדעת ה

 סברת המג"א ובי"א את דעת שאר האח', עיין ז"ר.

היות בסכנת מוות, ודעת פסוק שצריך לדגבי יוצא מבית האסורים לא מוזכר ב נתיב חייםוכתב ב

ין כוונתם אלא לממון, וא"כ המגן אברהם היא יחידאית בזה, שהרי גם כשתופסים על עסקי נפשות א

נ"ל במח' מרן והרמ"א על תלה את מחלוקת האחרונים ה )ד"ה חבוש( באור הלכהלא יברך לעולם?! ה

כים. אך לכאורה לא ממשית מבר איזו סכנה מברכים, שהמג"א אזיל לשיטת הרמ"א שרק בסכנה

דחה ג"כ הבנת ש (4ם, הע' )ש ברכת ה'איפרק מחולשא, דהמג"א כתב כן על לשון השו"ע. וע"ע ב

 הבאה"ל.

שאינו  )עמ' שס( ובדיהעחזון מי שנעצר לחקירה בתחנת משטרה ליום או יומיים ושוחרר, פסק ב

ויצא לחופשי,  ם או יותרשלושה ימי, אבל אם היה עצור )שם אות ז( ברכת ה'מברך הגומל. וכ"פ ב

 קצר זמן אפילו מעצר רבחד ששהה פסק שמי )ח"ב פי"ד סי' מא( אור לציוןה אךפסק שצריך לברך. 

 .הגומל ברכת לכשיוצא מברך, חקירה בלא ואפילו

 ספרד ואשכנז המובא בסעיף ז'  כתב לדון לגבי נהרות, ותלה דין זה במנהג באור הלכהיורדי הים: ב

שהאוניות גדולות מאוד  שאף בזמנינו )סימן מה( משפט אורחלגבי ברכה על נסיעה. וכתב בשו"ת 

נה צריך לברך הגומל, כי ונוסעים ע"י מנוע של אש, ואין הסכנה מצויה כ"כ, אעפ"כ העולה ממ

טל הטעם אין הדין בטל. וכ"פ נגזרה במניין, וכל דבר שבמניין אפילו ב מסתבר שתקנת ברכת הגומל

 .)עמ' שס( חזון עובדיהוב )או"ח ח"ב סימן נט( משה אגרותבשו"ת 

סמוך למקום ישוב, ואפילו  שהשוחה והשט בים, ואפילו בים כנרת שהוא )עמ' שסג( חזו"עעוד כתב ב

עמים אירעו שם אסונות ונטבעו הים, שהרי כמה פיש שם מציל באופן קבוע, אעפ"כ דינו כדין יורדי 

 הלכה ברורהברך. וכ"כ במפסק שרק אם נכנס לעומק הים  )הליכות שלמה עמ' רעז( גרשז"אה אךבים. 

, )שם אות כב( ברכת ה'כ"פ בו. 'יורדי הים'שסכנה זו אינה אלא כשאר סכנות, ואינו בכלל  )אות כה(

 .הים()הובא בסב"ל ד"ה יורדי  גר"ע בסיסה

 תמה למה אין הנשים מברכות ברכה זו, וכתב המגן אברהם דאפשר מפני  כנסת הגדולהנשים: ב

דס"ל שברכות אלו רשות. עוד כתב בכנה"ג שיכולות הנשים לברך בבית הכנסת שלהם ושישמעו 

 בא"חוכ"כ ההאנשים מבית הכנסת, או לפחות בפני נשים ואיש אחד. ואם א"א בכך תברך בביתה. 

                                                   
ראה בהוצ' הרש"צ דף שסד: , הוצ' ) לפסוק דסב"ל. וכן תיקן במהדו"ב של ע"ח )קעד:(וחזר בו ממש"כ בתחילה בע"ח  69

 פסק כך. מהר"ח קורחשגם  )סק"א(ז"ר . וראה עוד ב)אות כב(. וכבר העיר ע"כ הרא"ח נדאף בענ"ח נוסח תימן עמ' תשצג(
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כתב שנשים חייבות בברכת הגומל, ולכן יולדת,  )עמ' שמג( חזון עובדיהבועוד.  )אות ג( כה"ח, ()עקב, ה

במקום אשתו. עוד כתב  לאחר שבעה ימים תברך בביתה בפני עשרה אנשים. ואין הבעל רשאי לברך

ד )מנחת שלמה ח"ב סי' גרשז"א שעל היולדת לברך הגומל לאחר שבעה ימים, וכ"ד ה )עמ' שמח בהערה(

 .אות לא(

עשרה, ולאו אורח ארעא דכל  כתב שאינן מברכות כיון דבעינן בפני )ב, קסא( הלכות קטנותבעל  אך

, )מז, ה. ובהע' טו(, שע"ה )ריט, ה(רי"ש , ע)י, אות טו(ראה בגר"י קאפח , מנהג תימןכבודה בת מלך פנימה. וכן 

)שמ"ש ומגן ח"ג, או"ח  גר"ש משאשוכן העיד ה. יב()ס"ק ז"ר  ,כד(-)פי"א, הע' כג, טהרת משה )י, כג(ברכת משה 

יולדת לא תברך, כיון שמהפס' ש. ועיין בגר"י קאפח שהביא נימוק נוסף מדוע מנהג מרוקועל  סי' ס(

ונם... הם הצריכים להודות, אנו למדים ש"דווקא אותם שבאו עליהם הייסורים כעונש על פשעם ועו

עוסקת ביישובו של גיעה לכך אלא מדרך זכותה שמשא"כ יולדת דלאו מדרך פשעה ועוונה ה

שהייתה חולה וכיו"ב בשאר  עולם...". אמנם יש להעיר שע"פ טעם זה רק יולדת לא תברך, אך אשה

כן העיר בברכת משה שם. וד' דברים, חייבת לברך. לכן הוסיף גם את הטעם הנ"ל שכתב הלק"ט, 

שרק יולדות לא  תפלה, כג, ד( )הליכות שלמהים וייתכן שמנימוקו של הגר"י קאפח התפתח מנהג ירושל

 .)ח"ד סי' נג( תשובות והנהגותבירכו. וע"ע 

 שקטן אין צריך להודות, דלא שייך לומר לחייבים טובות דהא  )ריש הסימן( מגן אברהםקטן: כתב ה

, וראה )ריט, ג(, ערי"ש )מז, ה(, שע"ה )ע"ח קעד:(, מהרי"ץ )סק"ג(שת"ז  .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה לאו בר עונשין הוא.

שקטן מהר"י באסאן רעק"א הביא בשם  אךכתב שלא ראינו קטן המברך.  )סק"ב( כה"חגם . 70)סק"ג(ז"ר 

 לציון אורשכן נהגו בגליל שלהם. וכן מנהג הספרדים, וכ"פ בשו"ת  )אות א( ברכי יוסףמברך. וכתב ה

בדברי הפוסקים האם שייך לשום 'חייבים' , ושם האריך )עמ' שמט( חזון עובדיהוב )ח"ב פמ"ו אות נט(

 )שם( ז"ר, ועיין )י, ח( גר"ח כסארבקטן, והאם תלוי הדבר אימתי בי"ד של מעלה מענישים. וכ"ד ה

כתב  )עקב, ד( בא"חכתב שיש להם על מה שיסמוכו. וה )שם( שע"השהיו מעטים שנהגו כך, וב

לברך יברכו ללא שם ומלכות. וכ"פ  שבמקום שנהגו לברך יברכו בשם ומלכות, ובמקום שלא נהגו

 .)שם אות מא( ברכת ה'ב

, רך אלא בלא שם ומלכותכתב בשם שו"ת אוהל יוסף שהאב על בנו לא יב )אות ו(ובמחזיק ברכה 

ין לאב לברך עבור בנו, וכ"פ הגר"ע שא )שם(וכ"ד הגר"ח כסאר . )עמוד שנ( חזו"ע, וכ"נ מ)אות כט( כה"חוכ"כ 

 .)ריט, ד(, ערי"ש ר סק"ג()ז"בסיס והגר"פ קורח 

  :כתב "כיצד מברך? עומד ביניהם ומברך". הביאו  )י, ח( רמב"םההמברך והשומעים באותה רשות

ועוד. ומשמע שצריכים להיות באותה הרשות. וכ"נ מדברי השו"ע שצריך לברך 'בפני'  )אות טו( כה"ח

חזון כתב שהנשים עומדות בעזרת הנשים והאנשים בבית הכנסת ויוצאת כך י"ח. וב כנה"גהעשרה. 

 כתב שצריכה לברך דווקא בעזרת נשים שאין המחיצה מגיעה עד התקרה. )עמוד שמה בהערה( עובדיה

כתב שאם המחיצה מגיעה עד התקרה, אם רואה את האנשים דרך זכוכית  )אות ח( הליכות ברכותוב

                                                   
טן חשש צניעות, וגם אינו מתחייב יסכים לכך ע"פ הטעמים שהביא לעיל, שהרי לא שייך בק גר"י קאפחונלע"ד שגם ה 70

ברך, ואף קטן מדין חינוך. ולכאורה כך מחמת עוונותיו. אם לא שנחלק שלא פלוג רבנן בין קטן לגדול אלא כל גבר חייב ל
 משמע מסתימת התלמוד והראשונים.
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)עפ"ד כה"ח , או שיש חורים במחיצה ורואה דרכם את האנשים המ"ב סי' נה ס"ק נב( )עפ"דיכולה לברך 

. ואף שיש חולקים, בדין זה אפשר לסמוך על הפוסקים הנ"ל, מכיון שסתימת הפוסקים סי' נה אות עו(

 שתברך מעזרת הנשים ולא הגבילו בתנאים.

  רכת הגומל בלילה. אך בר לברך כתב שאפש )או"ח סימן נא( סופר חתםברכת הגומל בלילה: בשו"ת

חזון ה קריבה בלילה. ובחכם אחד התעורר כנגדו כיון שברכה זו היא במקום תודה, ותודה אינ

מקום צורך אפשר לברך כתב שלכתחילה אין לברך ברכת הגומל אלא ביום, וב )עמ' שמז( עובדיה

ה הגומל בפני אישהבלילה. ובהערה כתב שכן פשט המנהג אצלנו שבליל ברית יצחק מברכת 

רכה זו באה במקום קרבן כתב שאין לברך הגומל בלילה, כיון שב )עקב, ג( בא"ח, המנגדהבאים. 

מדוע מותר לברך הגומל  תודה, והמקריב אינו מקריב אלא ביום. אך בחזו"ע דחה דבריו, דא"כ

 בה.בשבת, הרי אין מתפללים נדבה בשבת לפי שאין מקריבים בהם קרבן נד

  מנהג לברך מעומד. שה ב"חשצריך לעמוד כשמברך, וכתב ה רמב"םהברכה: כתב העמידה בשעת

ב זקנים' מכלל דהוא הב"ח הביא מקור, דכתיב 'במוש אאך השו"ע השמיטו, דמה המקור לכך? 

כתב דכתיב  )סק"ג(ובאליה רבה  ב. )הובא בתחילת ספר מער"ק( ר"א בן הרמב"םבעמידה, וכיוון לדברי 

רמב"ם עצמו לא כתב שהלל השהרי  )שיו"ב אות ג(ל בעמידה, אך דחאו החיד"א 'יהללוהו' דומיא דהל

ים זאת מדין כבוד ציבור, הטע )שם( חת"סהגבעי עמידה, ומהיכא תיתי ללמוד מהלל לברכת הגומל. 

)שו"ת יחו"ד ח"ד סי' יח אות  "יגרעוה גר"ח כסארכמו שבמגילה הקורא עומד מפני כבוד ציבור, וכ"כ ה

יא את הציבור יד"ח משא"כ דחה ראיה זו בכך שבמגילה הקורא מוצ )י, אות טו( קאפח גר"יוה .יא(

מל לקרבן תודה. והוסיף הפרי שיש לדמות הגו )ביאורים אות ב(טעם נוסף הביא אפיקי מגינים  דכאן. 

ש"ראוי  )ע"ח קעה.(ממהרי"ץ  )ריט, י( וכן דייק ערי"ש]שבדיעבד יוצא אף בישיבה.  )סק"ד( מ"במגדים וכ"פ ה

 )סק"ה(. וכן הוא בשת"ז )מז, ד(ע"ה לעמוד המברך", אך לא חובה, ולכן פסק שאם רותת ברגליו מברך בישיבה. וכ"כ ש

 כתב שעומד ומברך. )עמוד שמ( חזון עובדיהב .["טוב לעמוד"

 סעיף ב':

 טופס הברכה 

 רא"שרסת הגי אךטובים".  םחסדי גומל ברוך: יהודה רב אמר -? מברך עוד שנינו שם: "מאי

 והרי"ף היא: לחייבים טובות שגמלני כל טוב. 

רשעים, עם כל זה גומל להם  שפירוש הברכה הוא שאפילו לאותם שהם חייבים, דהיינו שהם ב"יוכתב ה

 טובות, וגם אני כאחד מהם שאע"פ שאיני הגון גמלני כל טוב.

 כל שגמלך מי: אומרים ומעיםוהש, טוב כל שגמלני טובות לחייבים הגומל י"בא: מברך : מהשו"עכתב ה

 .סלה טוב כל יגמלך הוא טוב

 סעיף ג':

 בפני כמה צריך לברך 

 עוד שנינו שם:
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 ותרין: אמר זוטרא מר'. גוו עם בקהל וירוממוהו: דכתיב, עשרה קמי לאודויי וצריך: אמר "אביי

 כתיב מי -! רבנן כולהו אימאו: אשי רב לה מתקיף. יהללוהו זקנים ובמושב: שנאמר, רבנן מינייהו

 קשיא" -! רבנן תריו, עמא שאר עשרה בי: ואימא -. כתיב עם בקהל? זקנים בקהל

דהיינו, בעינן תרי רבנן ]ם לחומרא בהסתפקות הגמ' במניין האנשי כתבו דעבדי )ד"ה ואימא( תוספותה

יון דלא איפשיטא בעינן תרוויהו. דכ )סימן ג(רא"ש וכ"כ ה רבנן. תרי ליכא ובדיעבד אפילו ,[ובנוסף עשרה

 אךבנן מברכים בעשרה בלבד. ובתוס' ר' יהודה החסיד הדברים מפורשים יותר שבדיעבד אם אין תרי ר

כתחילה בפני עשרה כולל תרי לסוברים דכיון שמידי דרבנן הוא נקטינן לקולא ומברך  רמב"םוהרי"ף ה

 רבנן.

ו עשרה ויעשה המצוה לעד ל' יום, שמא יזדמנו  שאם אין לו עשרה אפשר שימתין ריטב"אכתב ה

 רשב"אוה רמב"ןיים כתב בשם הבאורחות ח אך. רא"הכתיקונה, ומכאן ואילך מברך אפילו ביחיד. וכ"ד ה

 שלא יתעכב יותר מה' ימים שיותר כבר נשכח ממנו. 

יך לאודויי שאם בירך בפחות מעשרה אין צריך לחזור ולברך, ודיוקו מכך שבגמ' מובא שצר טורדעת ה

בפני עשרה ולא קאמר שצריך שיהא בפני עשרה, משמע שדווקא לכתחילה אבל בדיעבד אפילו בפחות 

הביא כמה מקורות לכך שלשון 'צריך' אינו לעיכובא, וכ"פ להלכה שא"צ לחזור  ב"חמעשרה יצא. ה

כוב בדבר, כתב שאין הדקדוק נראה בעיניו, דאדרבא לישנא דצריך משמע שיש עי ב"יה אולםולברך. 

 , שעשרה מעכב.רמב"םוה רי"ףבדעת ה )אות ד( שכנה"ג. וכ"כ ה71ר' יונהוכ"כ בדעת 

 ובמושב עם בקהל וירוממוהו: בדכתי, רבנן מינייהו ותרי, ד"יו בפני זו ברכה לברך : צריךשו"עכתב ה

 שם שיש לפי, התורה קריאת אחר לברך ונהגו; מלברך יניח לא, רבנן שכיחי לא ואם, יהללוהו זקנים

 בפני לברךו לחזור וטוב ,יצא שלא אומרים ויש, שיצא אומרים יש, מעשרה בפחות בירך ואם; עשרה

 .ומלכות שם הזכרת בלא עשרה

 מחצית. וכתב )סק"ו( שת"זו שהתרי רבנן צריכים להיות דתנו הלכתא. והביא )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

 .)אות כב( כה"חוכ"כ י להוראה. שטעמו מדכתיב 'במושב זקנים', וזקן היינו שקנה חכמה והוא ראו השקל

ורחא דמילתא נקט דמהדר אשנראה להלכה כפסק השו"ע שדי בעשרה, וקרא  )ד"ה לא( באור הלכהכתב ה

דות בפני עשרה ששניים מהם שצריך להו )עמוד שמ( חזון עובדיהאחרי זקנים כדי שיברכו אותו. וכ"כ ב

ין שם עשרה לא יברך. וטוב ת"ח, ואם אין שם ת"ח לא ימנע מלברך, אבל העשרה הם לעיכובא, שאם א

ול לברך בבית המדרש שיש כתב שמי שיכ ח"ב פי"ד סמ"ב() לציון אורובשו"ת  שיברך בלא שם ומלכות.

ת הכנסת בעת קריאת התורה התורה, מאשר בבי בו שני ת"ח, עדיף שיברך שם אפילו שלא בשעת קריאת

 ולא יהיו שם ת"ח, ובלבד שלא יגרם עי"ז ביטול תורה.

                                                   
החולה אמן אין צריך לברך ברכה אחרת  שאם יש שם עשרה וברכו ברכה זו וענה ז"ל ר' יונה: על האי עובדא למדנו מכאן 71

שאין החולה נפטר בה ע"כ. ולמד  ואם אין שם עשרה צריך לברך ונראה שהם יכולים לאמרה אפילו בלא עשרה אף על פי
צריך עשרה  מחויב בהודאהשהב"י שדווקא אחרים שברכו על מישהו אחר יכולים לברך ללא עשרה, אך האדם עצמו 

 לעיכובא.
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קריאת התורה כיון שיש שם עשרה. ומשמע מדבריו שאין החובה לעלות  השו"ע הזכיר שמברכים אחר

שאבל אע"פ שאינו עולה לס"ת יכול לברך ברכת  )עמ' שמב בהערה( חזון עובדיהלס"ת ולברך, וכ"כ ב

שאין לאבל לברך כתב בתשובת דודו ר' דוד משאש,  )או"ח סימן עח( שמש תבואותבשו"ת  אך. הגומל

 ברכת הגומל תוך השבעה כיון שאינו יכול לעלות לס"ת.

ה בנוסף נס, או שהם תשעהאם העשרה הם לא כולל בעל ה )הובא בבאר היטב ד(: נחלקו הפוסקים עשרה

, והוסיף בשער הציון סק"ו() מ"בכתב שעשרה עם בעל הנס. וכ"פ ה )א, רעא( הלכות קטנותלבעל הנס. ב

 חתנים ברכת גבי כמו כן םא, עם בקהל מוירוממוהו ילפינן דעשרה דין כל דהא, לדבר דסמך )אות ז(

, דקילא זו ברכה שכן וכל, יןהמנ מן חתנים הכי ואפילו ,'ה ברכו מבמקהלות מ"ד לחד כן גם דילפינן

 )עמוד שמג( חזון עובדיה עד:(ק)ע"ח  מהרי"ץבדיעבד. וכ"פ  כלל מעכב אינו עשרה מספר פוסקים דלכמה

 .)אות יט( כה"חכ"נ מו בעל הנס.סובר דבעינן עשרה חוץ מ ראנ"חה אבל. )שם אות טל( ברכת ה'וב

 סעיף ד':

 האם יוצא בהודאת חברו 

 עוד שנינו שם:

 ניהלן יהבךד רחמנא בריך :ליה אמרי, ורבנן בגדתאה חנא רב לגביה על, ואתפח חלש יהודה "רב

 -! עשרה באפי אודויי עיב: אביי אמר והא. מלאודויי יתי פטרתון: להו אמר. לעפרא יהבך ולא

 אמן" תרייהוב דעני, צריך לא -! מודה קא לא איהו והא. עשרה בי דהוו

הודה אלא לפי שהיה רבם, יכתב שרב חנא בגדתאה ורבנן לא ברכו על רפואת רב  )ד"ה הרואה( רשב"אה

בו אע"פ שהוא חביב עליו כגופו רשלפי דבריהם אין ללמוד משם למי שאינו  ב"י. וכתב הרבנו מנוחוכ"כ 

 דילמא ברכה לבטלה היא. דשיברך על רפואתו. ולעניין הלכה פסק שלא יברך ואם בירך גוערים בו 

ל קרובו שהוא כואב עליו שאם רצה אדם לברך הגומל על אוהבו וע )ברכות פ"ט ה"א אות ד( זריא"דעת 

סויים יכול לברך עליו. ולכן מהביא בשם רבנו מנוח שאם יש לו תועלת בהצלת אדם  ב"חהרשות בידו. ה

 ה.כתב שאין לאדם תועלת מרובה יותר מאשר הצלת אשתו ובניו, וכ"פ להלכ

 בריך: אמר אם וכן. יצא, ןאמ וענה, טוב כל גמלך אשר ה"אמ י"בא: ואמר חרא בירך : אםשו"עכתב ה

 אע"פ, המברך מן לבטלה ברכה זה ואין: רמ"אוהוסיף ה. יצא, אמן וענה, לן דיהבך דעלמא מלכא רחמנא

 בה. ששמח חבירו טובת על והודאה שבח דרך רק מברך ואינו הואיל, זו בברכה נתחייב שלא

פרי ל אשתו שילדה. וביאר השדעת מרן שכל מי ששמח בו רשאי לברך, וכ"ש ע )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

אם בירך אחר' ומשמע אפילו שחזר בו ממ"ש בב"י, וכ"כ מחצית השקל שהרי בשו"ע סתם וכתב ' מגדים

 אינו תלמידו.

לת בעו וכ"כ לברך. רשאים אינם תלמיד או בן שזולת י"הב כדברי הוא שהעיקר כתב אליה רבהב אבל

 דהיכן מוקשים, נראה, שדברי הרמ"א שכן )ד"ה ואין( באור הלכהוכתב ה .הפוסקים רוב דעת שכן תמיד

ועוד,שלגבי ברכת 'שעשה לי נס' שום פוסק לא  לברך?! רשאי ה"ואפ כלל מחויב שאינו ברכות מצינו

מישראל.  אלפים בהצלת אמר שיכול לברך על הצלת חלק מעמ"י אע"פ שאינו רובו, מטעם שהוא שמח
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שכיון שבב"י  )אות לג( כה"חוכ"כ  וכדומה. בנו על באב אפילו לברך נכון אינו ורבו אביו דבלא ולכן נראה

כתב שיש לגעור במי שמברך הגומל על חברו, אין להוכיח מסתימת השו"ע שיכול לברך, כי לפעמים כך 

 )עמוד שמד( חזו"עב וכ"פ דרכו של מרן, להעתיק בשו"ע את לשון הטור ולסמוך על מה שגילה בב"י.

שרק בן או תלמיד יכולים לברך, אבל שאר קרובים ואוהבים אינם רשאים לברך.  )שם אות מב(ברכת ה' בו

 הביא את המחלוקת ולא הכריע, אך מותר לברך על אביו ורבו. )ס"ק יב( שת"זוה

 אלא אינו ורבו באביו םדג גריעא, הגומל דברכת ן"הרמב עוד הביא הביה"ל שכתב האליה רבה בשם

 שמברך האדם בני צרכי שאר כמו הוי אאחרים. היינו, דזה ולא רמיא דידיה עליה רפואה דברכת רשות

 יצטרך בנו או שתלמידו כןהית ג,"וכה אסורים ומתיר ערומים מלביש כמו יום בכל בבוקר ז"ע האדם

 דלא ואף ז."ע לברך תלמידוו בנו צריך גמור נס לו בנעשה כ"משא ג"וכה מלבוש לאביו שיש על לברך

 גמור נס לו דכשנעשה םמשו אפשר לזה חייב שאינו במקום לברך חכמים שירשו ברכות בשאר מצינו

בדעת הרמב"ם  גר"ח כסארעת הדאמנם . ז"ע לברך בזה גם הרשוהו להכי ז"ע לברך חיובא יש ורבו לאביו

 רו, ע"ש.שרבנו לא הזכיר כלל מעשה דרב יהודה משום שאין אדם רשאי לברך לחבי

 יציאה י"ח בשמיעה 

 בלא בשמיעה יוצא דשומע גשאע" )ב"י: אינו בפסקיו, ואפשר שהוא שמועה בע"פ( רא"שכתב הטור בשם אביו ה

 שהם כיון הכא אבל אמן, נייתע אבל השומע יוצא אז בברכה כ"ג חייב כשהמברך דוקא היינו אמן, עניית

 בה נתחייבו לא שהם כיון טלהלב ברכה חשיב ולא אמן לענות הוא הוצרך לכך זו בברכה חייבין היו לא

 רא"הכ דלאלהם.  מזמיןש הטובה על למקום שמשבחים אדם בני כדרך למקום והודאה שבח נתנו שהם

 הסובר שבשמיעה לחוד סגי.

ן לא יצא, ומיירי ששמע שאם לא ענה אמ )ס"ק יא( מ"בכתב שאם ענה אמן יצא. וכתב ה שו"עמרן ה

 שער הציוןנתחיב. וכתב בהברכה מתחילתה ועד סופה וכיון נמי לצאת בה ידי חובת ברכת הגומל ש

 ידע לא שהרי, יהודה רב את אלהוצי כוון לא חנא רב דהא, להוציאו יכוון דלא בעינן שהמברך )אות ט(

 בעלמא יהודה רב סברד דאפשר, לדחות ויש] יהודה רב לו שחידש עד, לפוטרו שיכול מתחלה כלל

 אינה זו ברכה דלשון, להוציא הבז כלל שייך דלא, ועוד .[לדידן כן שאין מה, כונה צריכות אינן דמצות

 מקובצת הבשיט כתב וכן ,להוציאו שייך ואיך, הניצול אדם לנוכח שהיא, בעצמו למברך רק ראויה

 .ע"כ שעה"צ() תמיד כעולת ודלא, שלום נהר מגדים ופרי רבה אליה מצדד וכן, להדיא

 סעיף ה':

 יציאה בברכת אחר 

ודאתו. י"ל שאם ברך אחד שלפי האמור לעיל לגבי הודאת חברו עליו ויציאה בזה י"ח ה טורכתב ה

 הטור כתב שלא הטעםש פרישההגומל לעצמו ושמע אחר וכיון לצאת יצא בלא עניית אמן. וכתב ה

 למאן דהא עלמא, לכולי אתי ההו לא להוציאו יכוין שהמברך כתב דאילו משום להוציאו, יכוין שהמברך

ור כתב דבריו למ"ד מצוות ביאר שהט ב"יאך ה להוציאו. שיכוין בעינן לא כוונה צריכות אין דאמר

 צריכות כוונה, ולכן צריך לכוון להוציאו.
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ילו יענה אמן עליה. וכן הובאה שאין אדם יוצא בברכת הגומל של חברו ואפ )ד"ה אחד( מאירי, דעת המנגד

לי אני יוצא י"ח בברכה זו שדווקא כאשר האדם האחר מברך על הודאה ש )ד"ה ואמר( ריטב"אשיטה זו ב

טית איני יוצא י"ח בברכתו. כיון שכביכול אדם אחר ברך בשבילי, אבל אם הוא מברך על הודאתו הפר

 שדווקא אם עונה אמן יוצא בברכה הא לאו הכי לא.  עוד כתב דאפשר

 יצא, לצאת וכוון חבירו מעוש, חבירו את להוציא ונתכוין, לעצמו הגומל אחד בירך : אםשו"עכתב ה

הביא  )עמ' שנב( חזון עובדיהב .(ראמן, טו עניית בלא האחר יצא, חייב כ"ג שהמברך כיון) אמן עניית בלא אפילו

 את דברי השו"ע הנ"ל.

ת הגומל לא שייך דין שומע ביאר את סברת המאירי, שבברכ )אות כ. בירור הלכה אות כג( הלכה ברורהוב

ודאה להשי"ת על נס שנעשה הכעונה, ובעינן שאותו שנתחייב יברך הגומל בעצמו, שברכת הגומל היא 

אחד יברך  כה שעדיף טפי שכללגופו. ודומה למצוה שבגופו שאין אחר יכול לעשות עבורו. והסיק להל

הוא רוצה  י עשרה שידעו שאףף השומע יעמוד קמלעצמו ולא יסמוך על ברכת חברו, והוסיף דבעינן שא

 לצאת י"ח ברכת הגומל, שיש בה דין 'קמי עשרה'.

'שגמלני' יעלה לאחר השומעו,  –אלא שיש לשאול כיצד יתכן שאדם המברך 'הגומל' לעצמו בלשון יחיד 

ל 'שומע כעונה' הוא דווקא יחיד היא ייחודית, ואע"פ שבשאר ברכות קי"הרי נוסח ברכה זו בלשון 

רכת חברו. ובאמת בס' הזכרון כשנוסח הברכה כללית, אבל בנוסח זה שהוא לשון יחיד כיצד תעלה לו ב

ניסה עליתי לתורה וברכתי מובא שלאחר נס שהיה לבני קהילתו כתב "וביום הכ )עמ' כה( חתם סופרל

ן רבים מי שגמלנו כל טוב וכו'. רבים ואנשי ק"ק פרשבורג שהיו עמי ענו אחרי בלשו ברכת הגומל בלשון

)ח"י סימן  אליעזר ציץבשו"ת  הנה מפורש שכשאדם אחד מברך לרבים צריך הוא לברך בלשון רבים! וכ"פ

חיד"א מדיליה. גם מרן ה ול תשס"א()קובץ בית הלל אל גר"ד ליאורעפ"ד החת"ס, וכן ראיתי שפסק ה י אות א(

עדי ובעד כל הקהל אשר בעיר בהביא נוסח הודאה על נס, "ולכן אני אומר  )סימן ד( בסדר יוסףבספרו 

)בלשון רבים ובתוספת גרס 'ושגמלנו'  זו. ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב". ובאמת הר"י מלוניל

ו לשינוי נוסח זה, ומסתימת בשאר הפוסקים לא מצאנו שהתייחס אולם . ובה"ג גרס "כי גמלנו".ו("וא

 דבריהם עולה שלא נהגו כך.

 סעיף ו':

 עד מתי יכול לברך 

 ן"רמבה בשם כתוב חיים ותארחב אבל. שירצה זמן כל לברך תשלום לו יש מלברך איחר שאם טורכתב ה

 עד יתפלל לא הדרך מן אהב .(סה) בעירובין מדאמרינן מברכין, וכתב הב"י שטעמו ימים שלשה דעד

 ימים חמשה דעד יונה ר"המ קיבל א"והרשב הדרך. מן בא קרוי ימים שלשה דעד נראה ימים, שלשה

ביאר בדעת הרמב"ם  י, ח() גר"ח כסארה תמה על השיטה האחרונה. )בוטשאטש( אשל אברהםלברך. ב יכול

 ובו.שלא הזכיר הגבלת זמן, שטעמו משום דדמי לקרבן תודה שלא פג תוקף חי

ימים". והוא כדי  שלשה לאחר שלא ונכון; שירצה זמן כל לברך תשלומין לו יש, איחר : "אםשו"עכתב ה

 לחוש למ"ש האורחות חיים.
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נגד רוב הפוסקים ואפילו נגד  הביא דברי מרן, והקשה: הרי קי"ל סב"ל אפילו )עמ' שנו( חזון עובדיהב

ברים שרק עד כמה ימים יכול מרן, וא"כ מדוע פסקינן הכא שיכול לברך כל זמן שירצה, והרי יש הסו

מקום מנהג לא אמרינן בלברך? אלא משום שפשט המנהג לברך הגומל בלא הגבלת זמן וכדעת מרן, 

 העניין שנשכח עד רב זמן פליגה דאם ל"כתב דנ )אות ז(ערוך השולחן . אלא שב)אות לח( כה"חסב"ל. וכ"כ 

 הברכה. ואבד עוד לברך לו אין

עד יום חמישי כדי לברך עם  שאם יצא ביום שני לאחר שכבר קראו, לא ימתין )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

)ע"ח מהדו"ב,  מהרי"ץגם . )סק"כ( מ"בכ הס"ת, אלא יברך בפני עשרה מיד, כדי שלא יעברו עליו ג' ימים. וכ"

דייק מדברי הגר"י קאפח  )י, כד( כת משהבר. אולם ב)מז, ד( שע"ההביא את דברי המג"א, וכ"פ ב הוצ' נוסח תימן עמ' תשצג(

 ערי"ש. ובגר"פ קורחוה גר"ע בסיסעדות ה )ס"ק יג(שנהגו לעולם לברך בעלייה לס"ת, לא משנה כמה זמן עבר. וכן הביא בז"ר 

 כתב שהמנהג לברך רק בס"ת בשבת, אף אם הנס ארע ביום ראשון. )ריט, ז(

שום שברכת הגומל נתקנה משהוא  )אות לז( כה"חבטעם הדבר שיש תשלומין לברך כל זמן שירצה, כתב 

 )ח"ט סימן צח אות א( אומר יביע כנגד קרבן תודה, ואדם יכול להביא קרבן תודה כל זמן שירצה. ובשו"ת

 חזוןיברך כל זמן שירצה. ובכיון שצריך לברך בעשרה ולא תמיד יזדמנו לו עשרה, לכן תקנו שכתב ש

 .דם, אלא יברך בלא שו"ממבואר שלאחר שנה לא יברך שכבר נשכח הענין מלב הא )עמוד שנח( עובדיה

 סעיף ז':

 ברכת הגומל על הליכה מעיר לעיר 

 להו דסבירא לעיר עירמ כשהולכים הגומל ברכת מברכין שאין ובצרפת באשכנז שנהגורא"ש כתב ה

 כל בירושלמי דאמרינן והא ולסטים, חיות ביה דשכיחי מדבריות הולכי אלא להודות הצריכו שלא

 נפשו על לבקש אדם צריך הדרכים שבכל בלבד הדרך תפלת לעניין אלא אמרו לא סכנה בחזקת הדרכים

  נתקנה. תודה במקום הגומל ברכת אבל

ה הולכי מדברות קאמר לישנא סובר שכל הולכי דרכים צריכים להודות, ואע"ג דרב יהוד רא"ה, המנגד

יש לברך בכל הולכי שבתורת האדם  רמב"ןדקרא נקיט, וכל דרך במשמע דסתם דרך סכנה. וכ"ד ה

 דרכים משום הירושלמי שכל הדרכים בחזקת סכנה.

 דשכיחי מדברות בהולכי אלא וחייב שלא ,לעיר מעיר כשהולכין מברכין אין וצרפת : באשכנזשו"עכתב ה

 מפרסה בפחות ומיהו; סכנה בחזקת הדרכים שכל מפני, לברך נוהגים ובספרד; ולסטים רעות חיות ביה

 .מפרסה בפחות אפילו, ביותר בסכנה מוחזק מקום הוא ואם, מברך אינו

 הדרך.פילת שטעם מנהג ספרד הוא משום דס"ל שברכה זו שווה לת ()סק"ד ט"זוביאר ה

ויש לבאר האם הכוונה לשיעור השטח של פרסה במהלך רגלי, שהוא כשיעור ארבעה קילומטר, ואפילו 

אם הוא נוסע במכונית לא ישתנה שיעור זה, או שמא שיעור פרסה הוא שיעור זמן הנסיעה, והנוסע 

פתח הבמכונית לא יברך הגומל אא"כ שהה בנסיעתו שיעור שעה וחומש שהוא שיעור הילוך פרסה. 

כתב שפשוט שאין לזוז מהגבול שקבעו חז"ל שכל שהוא מהלך פרסה במהלך  )ח"ג דף שיג ע"ד( הדביר

כתב שבניד"ד יש סברא לומר שכל  )עמ' שסה בהערה( חזו"עבינוני, אע"פ שהלך במרוצה חייב לברך. וב

ה פסק שכל שעובר במרוצה ואינו שוהה במקום הסכנה כשיעור שעה וחומש, אינו מברך הגומל, ולהלכ
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דקות חייב בברכת  72שנוסע במכונית מחוץ לעיר כשיעור מהלך פרסה, דהיינו שנמשך זמן הנסיעה 

נחשב אחד לעניין זה. והסכים לכל זה  )מבוקר עד ערב(הגומל. ואפילו אם נוסע הלוך וחזור באותו יום 

הסיבה משום שבפחות  וטעמו שבשיעור זמן זה יש חשש סכנה ולא בפחות, ואין )שם אות כד( ברכת ה'ב

משיעור זה אין סכנות, שכל הדרכים שמחוץ לעיר הם בחזקת סכנה, אלא הטעם הוא מפני שגם כשאדם 

נמצא במקום סכנה ועובר אותו מהר, האפשרות שייפגע נמוכה יותר, וקבעו חכמים שבשיעור מהלך 

ת כל השיעור הנ"ל ברציפות שאפילו אינו נוסע א (71)עמ' תלד בהערה פרסה יש כדי להסתכן. ולפ"ז כתב 

כתב שבזמן שהשיירות מצויות  )ח"ב פי"ד אות מב( לציון אורבשו"ת  אךאלא הפסקות, הרי הוא מברך. 

, אא"כ נסע בכביש שתנועת המכוניות בה דלה באופן ואין חשש לסטים וחיות רעות, אין לברך הגומל

שאין לברך  )מז, הע' א( שע"ה, ולכן פסק ב, פ()ב עולת יצחקוכ"כ בשו"ת . שאין רכב אחד רואה את הרכב האחר

שמנהג תימן  גר"פ קורחוה גר"ע בסיסה גר"ש קורחהביא שדעת ה )ד"ה ובספרד( סב"לכיום הגומל על נסיעה ברכב. גם ב

שעל  גר"י קאפחפסק ע"פ ה )י, כח( ברכת משהשהעלה את מנהג ספרד. וב )ע"ח קעד:( מהרי"ץכמנהג אשכנז וצרפת, דלא כ

אביב אף אם לקחה שעה וחומש אין לברך, אך בנסיעה -נסיעה שאינה במדבר אין לברך, ולכן על נסיעה מירושלים לתל

 לאילת יש לברך.

 דין אדם החונה באמצע דרכו 

ום, הרי הם מתחייבים שהשלוחים ההולכים ממקום למק )מערכת ברכות סימן ב אות יא( שדי חמדכתב ה

ם אחד לזמן ממושך, כיון שכל יעו אליו, שאע"פ שאין כוונתם להישאר במקולברך הגומל בכל מקום שיג

 מאמר מרדכיייב לברך. וכ"כ המקום ומקום הוא מחוז חפצם ואינו חניה בעלמא למקום הבא, הרי הוא ח

בה. אולם יש החולקים  ועוד כתבו שמברך בכל תחנה ותחנה ששובת )שם אות כו( ברכת ה'. ה)סק"א(

 גיע למחוז חפצו האחרון שם יברך. וסוברים שרק כשי

שיברכו  )עמוד שסו( חזון עובדיהב בוהנוסעים מעיר לעיר כמה פעמים ביום, כגון נהגי הסעות ומוניות, כת

עליהם חיוב חדש, ולכן יברכו  פסק שבכל יום מוטל )ח"ד פ"ו סכ"ט( ברכת ה'הגומל פעם בשבוע בשבת. וב

ה לא נהגו כלל לברך הגומל, זשבאופן  )ספר חיים סי' כו ס"ה( גר"ח פלאג'י, דעת המאידךבכל יום ויום. 

 מכיון שהוא דבר מצוי דבר יום ביומו.

 ברכה על טיסה 

חולין קלט. לגבי שילוח הקן, שקן בהוכיח מהגמ'  )הובא בספר אישים ושיטות עמ' פ. לרב יוסף זווין( רואגצ'וביה

מטוס אינו מברך בולכן הנוסע  נחשבת 'דרך', הנמצאת בשמים אין בה חיוב של שילוח הקן, משום שאינה

שם ומלכות, שאין כאן דרך בכתב שבני אשכנז לא יברכו  )ב, מז( יצחק מנחתתפילת הדרך. גם בשו"ת 

די הים. אלא שיש לדחות המוחזקת בסכנה. אלא שהעולם נהגו לברך דלא גרע מהולכי מדברות ויור

שון 'דרך' אלא 'הולכי מדברות' יון שמרן לא העתיק לשאין לדייק מלשון 'דרך' לפטור מברכת הגומל. כ

אין לנו להוסיף על מש"כ חז"ל. שאין לברך, כיון ש גר"י קאפחפסק ע"פ ה )י, כט(בסתם. גם בברכת משה 

לברך בלא שם  )א, כ( כמההח בצללא בירך כשטס. וכ"כ בשו"ת  )קנין תורה ח"א סימן טז אות ג( גרי"זה

 ומלכות. 

דקות צריך לברך הגומל בשם ומלכות. וכן העלה  72כתב שאם טס במטוס  )עמ' שסז( חזון עובדיהב אך

ומקור החיוב שהמפליג בספינה, ששניהם  )שם אות כא( ברכת ה'וב )ח"ב סימן יא סעיף ה( מצליח אישבשו"ת 
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 ערוסיגר"ר ה )הליכות שלמה עמ' רעו(גרש"ז אוירבך , ה)ב, נט( משה אגרותפורשים מהיבשה, וכ"פ בשו"ת 

הורה שיברך, ולגבי נסיעה באותה מדינה הורה  )אורחות רבנו ח"א אות קד( חזו"א. ה)הובא בברכת משה שם(

כתב שאין  )ב, נט( משה אגרותבשו"ת  אמנם. )ב, מז( מנחת יצחקהקהילות יעקב שלא יברך, וכ"כ בשו"ת 

 דינה אחרת.חילוק אם נסע ממקום למקום במקום יבשה או מעבר לים.. מי שטס במטוס למ

 סעיף ח':

 על איזה חולי מברכים 

 מצאנו בראשונים כמה שיטות בהגדרת חולה שצריך לברך כשיחלים:

 על רק מברך דאינו א"י :רמ"א: אין לברך אלא במכה של חלל שיש בה סכנה. וכ"פ הראב"ד .א

רמ"א, שה"ה במוטל בדעת ה )סק"ה( ט"זוהוסיף ה .חלל של מכה כגון, סכנה בו שיש חולי

 )ד"ה כגון( באור הלכהגלי. ה עד ג' ימים טרוקו )ברכות כח.(במיטתו יותר מג' ימים, כדאמר רבא 

 מבקרים אינם שרחוקים ים,הביא דברי הט"ז, וביאר ששיעור ג' ימים נזכר בהלכות ביקור חול

חלל.  של במכה וקאד אהו ימים, ובזה מקרי שכיב מרע, שהרי לדעת הרמ"א' ג לאחר עד אלא

 אך לדעת מרן מברך גם בחולי של יום אחד. 

)הובא ג"כ בתוס' ברך ל צ"א במעיו או בראשו חש אם אבל למטה שנפל חולה דוקא :יוסף ר"ה .ב

מי שהעלוהו לגרדום כשכל שעלה למטה וירד צריך להודות, מפני שדומה  רא"ה. וכ"כ השם(

קב"ה נעשו לו פרקליטיו. וכ"ד לידון וצריך לידון וצריך פרקליטין גדולים, להציל דרחמיו של ה

 ועוד. מאירי, ריטב"א, )תורת האדם שער הסוף ענין הרפואה(רמב"ן ה

 כל אלא, חלל של מכה ולא סכנה של חולי אינו אפילו, לברך צריך חולי : בכלשו"עוכ"פ מרן ה

 מיחוש לו שיש בין פרשה ואין, לידון לגרדום שהעלוהו כמי שדומה מפני, וירד למטה שעלה

 . קבוע שאינו ובין, לזמן מזמן ובא קבוע

 .מגן גיבוריםוה אליה רבהשקצת נוהגים כדעת השו"ע, וכ"כ ה )סק"ח( מגן אברהםכתב ה

ולה יום אחד ובין חולה ימים פסק כדברי מרן. והוסיף שאין הפרש בין ח )עמ' שעב( חזון עובדיהב

 אור לציון, )שם אות ט( 'ברכת ה, )אות מו( כה"חרבים, ושכן נראה מסתמות דברי השו"ע. וכ"כ 

 בא"חה אךהת הרמ"א. את הג שת"ז. וכן מבואר מהשמטת ה)מז, א( שע"ה, )ח"ב עמ' קמא אות מד(

 .)ברכת משה י, כה( י קאפחגר"שה ימים אינו נחשב לחולה. וכן הורה הכתב שפחות משלו )עקב, ו(

למשכב צריך לברך.  ובמעיו ולא נפל בראשו חש : אפילורב האי גאוןו )ערך ארבעה( ערוך .ג

ן הרמב"ן לערוך וכמו הבין שדעת השו"ע כדעת הערוך, ושאין הבדל בי )ע"ח קעד:( מהרי"ץו

מברך כדעת ששמי  ובהע' ד( )מז, א, שע"השמשמע מלשון הרא"ש, ולכן פסק כדעת הערוך. וכ"כ ב

. אולם כבר )ח"ב סי' עט(ק הערוך יש לו על מי לסמוך, עיין בהרחבה תשובתו בשו"ת עולת יצח

 רי"ץ שלא נהגו לברך על כל מיחוש. ע"ד מה )ריט, יג( ערי"שהעיר ב

 קדחת. ולא ביאר איזה הבז סתם אך לברך, צריך קדחת של חולי דעל ל"מהרי מובא בשם רבה באליה

 כדעת ואם מברך, נמי חולפתה בקדחת אפילו כהמחבר סובר אם בזה דתלוי )ד"ה כגון( באור הלכהוכתב ה

 . צמירתא באישתא אלא מברך אינו א"הרמ
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סר זהירותו חלה ונפל שהביא מחלוקת אחרונים האם אדם שפשע ומחו )סק"ב( ברכה מחזיקועיין ב

ג"כ דן בשאלה  )ג, ז( הארץ דהשלמשכב, האם מברך ברכת הגומל. והאריכו בראיות לכאן ולכאן. ובשו"ת 

 .)עמ' שעד( ון עובדיהחזזו, ופסק שצריך לברך, שהרי יש לו להודות על הצלתו ממיצר. וכ"פ ב

יב לברך הגומל, שעיקר תקנת כתב שאפילו מי שניסה להתאבד חי )לב חיים ח"ג סי' נג( אג'יר' חיים פל

)עמ' שעז. יחוה  חזו"עב אולם. ()שם אות יט ברכת ה'ו )אות מח( כה"חהברכה אינה אלא על הרפואה. וכ"פ 

יו נאמר בוצע ברך ניאץ ה', פסק שאדם שניסה להתאבד אין לו לברך הגומל על הצלתו, ועל דעת ד, יד(

 ישכיל, וכ"פ בשו"ת יתחייב בברכה()אך כתב שיש לו תקנה ע"י שיסע מעיר לעיר ו שמזכיר עוונו בתוך קהל ועדה

 ועוד. )ח"י סימן כה. פרק כג( אליעזר ציץ, )ח"ב בקונ"א סימן ב( עבדי

 סעיף ט':

  צריך לברךמי 

 ,חיים ארחותה וכ"ד ל.הגומ מברך אינו נס לו שהנעשה שלמה ר"ב גרשום ר"ה בשם האבודרהם כתב

 אינו מהרה לעבור הוא קצר דדבר כיון אינו מברך עונותיו לו שמזכירין הגשר ועל נטוי קיר תחת וההולך

 הויא שבירכו אחרים בלא להודות צריכין בלבד שארבעה אומרים יש עוד וכתב. כך כל לסכנה נחשב

  דוקא. הארבעה דאלו התוספות בשם פלכו טוב שם ר"וכ"פ ה לבטלה ברכה

 כאלו בנסים וכיוצא נגיחותיוו שור מדריסת ניצל או כותל עליו נפל כתב שאפילו (שלז' סי) ש"ריבה אבל

 ולא בדרכים. המצויים גנביםו אריה סכנת מפני זהו להודות שצריכים מדברות הולכי לברך, שהרי חייב

  האנשים. ברוב עולם של מנהגו בדרך תמיד מצויים שהם מפני אלא בכתוב הארבעה הוזכרו

 עליו שנפל כגון, נס לו השנעש למי ה"דה, דווקא לאו ארבעה הביא את שתי הדעות: הני שו"עמרן ה

 אם לו באו גנבים אם או, רפולטו אריה בעיר עליו שעמד או, ונגיחותיו שור מדריסת ניצול או, כותל

 הני אלא הגומל מברכין שאין א"וי; הגומל לברך צריכים כולם, בזה כיוצא וכל מהם וניצול לילה שודדי

 .ומלכות שם הזכרת בלא לברך וטוב, דוקא ארבעה

 לגמרי לטבע חוץ שהוא ברבד הגומל לברכת ששייך מה על תוספת ניתקן הנס דברכת )סק"ו( ט"זכתב ה

 מ"מ הטבע דרך שאפשר עהתשו לו שנעשה פי על אף הוא הגומל אבל היא, אלקים שאצבע מודים והכל

 בהשגחה. ולתלות יתברך לו טובה מחזיק הוא

, )ס"ק יז( שת"ז, ב"חכ"כ השראה הרבה נוהגים כסברא ראשונה, ומסתבר כן, ו )סק"ז( ט"זעוד כתב ה

 )משב"ז אות ו( פרי מגדיםועוד. וה ז, ג()מ שע"ה, )ריט, יד( ערי"ש, )ס"ק לב( מ"ב, ה)פעו"צ ח"ג סי' רכט( מהרי"ץ

כתב שאנו אין לנו  אות ח() ברכי יוסףה אמנםכתב בדעת מרן שהעיקר כסברא ראשונה שהביא בסתם. 

גר"י ון הרמב"ם וכהוראת הפסק כפשט לש )י, כא( ברכת משהאלא דברי מרן לברך בלא שם ומלכות. וב

 .)סס"ק יז( רז"שדווקא בארבעה אלו מברכים, וכן הביא ב קאפח

רכו, ואף שלא התקיפו אותם, שיב )ט, מה( הלוי שבטולגבי חיילים החוזרים ממקום סכנה, הורה בשו"ת 

פסק ע"פ  )י, ל( ברכת משה. אולם בג()מלומדי מלחמה סי' ל גרנ"א רבינוביץ'כיון שהיו במקום סכנה. וכ"פ ה

 שאין לחייל לברך. גר"י קאפחהוראת ה
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שאם ההצלה הייתה בדרך שנמנעה ההתנגשות  )ב, נט( משה אגרותובניצל מתאונת דרכים, כתב בשו"ת 

)חוט שני שבת א קובץ  גר"נ קרליץאינו מברך, אלא רק כשנכנס לסכנה ויצא ממנה, ואפילו לא ניזוק. וכ"ד ה

)זכרוני  מהר"א נדאףת ועי"ז ניצל לא יברך. וכ"כ שאם המכונית עצרה סמוך לו בפתאומיו עניינים אות ח(

.)שם( ערי"ש, אי"ש סי' יח(



 

 
 

 הטבת חלום ותעניתו -סימן ר"כ 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 הרואה חלום ונפשו עגומה 

 (נה:)שנינו בברכות 

 ויפתרנו ילך עגומה פשוונ חלום הרואה: יוחנן רבי אמר פדת רבי אמר אמי בר הונא רב "אמר

: אימא אלא -! קריאמ דלא כאגרתא מפשר דלא חלמא: חסדא רב והאמר? יפתרנו. שלשה בפני

 וטבא, הוא טבא: הנך ליה ולימרו. חזאי טבא חלמא: להו ולימא תלתא ליתי. שלשה בפני יטיבנו

 שלש ולימרו. טבא ויהוי, באט דלהוי שמיא מן עלך לגזרו זימנין שבע. לטב לשוייה רחמנא, ליהוי

 שלומות..." ושלש, פדויות ושלש, הפוכות

פי האמת אין להתייחס יש להבין האם מימרא זו בגמ' היא עצה טובה לאדם שנפשו עגומה, אך ל

כובד ראש כאל דבר מוחשי. לחלומות כלל, או שמא זהו דין, שכשאדם חולם חלום יש להתייחס לכך ב

 , אך אין בזה נ"מ כלל.שכל האמור הוא עצה טובה קמ"ל, שיעשה כך )אות כ( מעדני יו"טועיין ב

 לומר צריך זימנין דשבע פרשמ ויש הלחש. הוא כך עליה' ליגזרו זימנין 'שבע )ד"ה שבע( תוספותכתבו ה

שר"י  ב"חוהסביר ה פעמים. לשש רק לאמרו רגיל היה לא י"ר אבל אחריו. לענות וכן חזאי' טבא 'חלמא

 שלכן מהרש"לגי. וכתב היה סובר ש'שבע זימנין' הוא חלק מהלחש, ולכן כשאומר שלוש פעמים ס

הדעות.  שתי ידי יוצאים ובזה פ"ג זימנין שבע עם אותו אומרים כ"ואח פ,"ד ליהוי וטבא הוא טבא אומרים

 .לומר ז"פ פסק כדעת הב"ח )סק"א( שת"זשכן נוהגים. אך ב )סק"ב( מגן אברהםוכתב ה

 החסיד יהודה רבי בשם מ"רה וכתב לחמך'. בשמחה אכול 'לך לו אומרים כ"ואח (ל סימן) בו כלה כתב

, )סק"א( שת"זוכ"פ בלחמך.  כולא בשמחה לך לו אומרים לאא 'אבל', תיבות בראשי שיש לפי לאמרו, שאין

ן למוצאי כיפור. וראה עוד שם שהסתפק שאין סתירה מלקמן סו"ס תרכג שאומרים הפס' כסדרו, שיש לחלק בין כא ז"רוראה ב

ומר פסוק זה דווקא אם מטיבים לו קודם האם אינו חושש כלל לחומרת ר"י החסיד. ומ"מ יש ל )ע"ח ח"ג קכג:( מהרי"ץבדעת 

  .אר אחרונים()מג"א סק"ב ושפסוק זה  שיאכל בסוף התענית, אך אם מטיבים לו בבוקר, לא יאמרו

ליה  דרחמי תלתא באפי יבנוייט, עליו עגומה ונפשו חלום הגמ' הנ"ל להלכה: הרואה אתהביא  שו"עה

  '.וכו ליהוי וטבא אהו טבא: אינהו ולימרו, חזאי טבא חלמא: באפייהו ולימא, )הוספת הרא"ש(

 להיטיב יכול בשבת ואף ,בזה נפשו את שמשיב מפני להיטיב' הג עם להימצא דמצוה אליה רבהכתב ה

 .)סק"ד( כה"חו )סק"ג( מ"בה חלום. וכ"כ

 סעיף ב':

 תענית לחלום 

 שנינו בשבת יא.
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 אמר. לנעורת כאש וםלחל תענית יפה: רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא "ואמר

 בשבת" אפילו: יוסף רב ואמר. ביום ובו: חסדא רב

ין אומרים בשבת ברכות בשאלה אימתי אומר ברכת עננו כשמתענה בשבת, הרי אהראשונים התעסקו 

 אמצעיות אלא ברכה אחת של שבת, וא"כ יש לקבוע מקום אחר לברכה זו:

 שאפילו הוא )ע"פ הסבר הב"י(שו נצור, ותוספות פר באלהי עננו שאומר )תוספות שבת לא: ד"ה כל( ג"בה כתב

  עשרה. שמונה בתוך שאינו כיון לעצמו ברכה קובע

 נצור באלהי כוללה או כותהבר שסיים כיון לחוש אין לעצמה, ברכה שקובע שאע"פ ש"רא, דעת המנגד

 )הש"צ(מזכיר  היכן צבור תענית בו להיות שחל ר"ח דבעי )ברכות ד, א(חתימה. והביא דברי הירושלמי  בלא

 ברכה אמר אבינא רבי בעבודה אמר ממל בר אבא רבי בהודאה אומר זירא רבי במוסף. תעניות של

אבא.  דרבי כהדא עובדא נפק ןוכ ברביעית, כאן אף ברביעית מקום בכל מצינו מה אמר אבא רבי רביעית

 יישב, ולא נאריך בזה.ולדעת הרא"ש יש לגרוס בירושלמי באופן אחר את הדעות. והב"י ניסה ל

התפלה. והסביר הב"י  וךבת להפסיק שלא נצור באלהי לכוללה טוב פלוגתא דאיכא דכיון טורכתב ה

 שכך אינו מפסיק בתפילה, וכן עדיף לכוללו ולא לברכה בפני עצמה.

שאינו מחוייב  סק"ג() מגן אברהםכתב ה. לנעורת כאש, רע חלום לבטל תענית : יפהשו"עכתב ה

. אולם כ, ה()ר ערי"ש, )סק"ג( זשת"ידברו. והביאו  שוא החלומות )ברכות נה:(להתענות, שהרי אמר שמואל 

בר חובה, וכן הבינו בדבריו "צריך להתענות למחר...", ומשמע שהד )תעניות א, יב( רמב"םראה לשון ה

 בה.כתב בדעת רבנו שאינו חו )רפח, סק"ד(. אמנם השת"ז בני בנימיןו לח"מה

 )הובא במגן אברהם סק"ד בשם הע"ת( כנסת הגדולהוכתב  ."בשבת לוואפי, ביום בו ודוקא" רמ"אוהוסיף ה

 עולת תמידהתפלה. ודעת ה בסוף עננו ואומרים רם, בקול מנחה מתפללין בשבת שמתענין' י יש שאם

.)סק"ד( שת"זכן, וכ"פ  לעשות נכון דאין



 

 
 

 ברכה על הגשמים -סימן רכ"א 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 ברכת הגשמים 

 )נט:(שנינו בברכות 

, אבהו רבי והאמר? רךמב והמטיב הטוב הגשמים והמטיב... על הטוב ברוך אומר הגשמים "על

 כלה..." לקראת תןח משיצא - הגשמים על מברכין מאימתי: תנא במתניתא לה ואמרי

 רמב"םב אך .לקראתה טתבול תחתונה טפה עליהן נופלת וכשהטפה, הארץ על קבוצין שהמים רש"יופ

 וילכו המים פני על המטר מן אבעבועות ויעלו הארץ על המים מצאנו הגדרה שונה במעט "משירבה )י, ו(

ורש שהטובה הבאה מירידת שהרמב"ם ד . ונלענ"ד)ב. ד"ה אמר( ר"ןוכ"כ ה .זה" לקראת זה האבעבועות

כדי שמוציאה את מימיה  הגשמים תהיה מורגשת באדמה ממש, ולכן רק לאחר שהאדמה רוויה מים עד

למעשה קרובות דעותיהם  . אולם)חתן לקראת כלה(נראית כלפי חוץ  החוצה יכול לברך. ולא רק שתהיה

 להיות שוות.

שאנו ]דהיינו,  לפי בירהס בו כלוה. למה טעם נתן ולא עתה נוהגת אינה הגשם דברכת ק"סמה כתב

 הארצות באותם ששמחים ךכדר ושמחים לו מתאוים אנו ואין במטר תדירין במקום מושבו של הכלבו[

 ולפיכך לכך צריכים אנו יןא אנו אבל המטר, על רחמים שצריכים עד רבה ועצירה גדול יובש להם שיש

 דהא לברך צריך אין יקונןכת דכשהשנים דמשמע מדבריו ב"יוכתב ה בינינו. נוהגת אינה המטר ברכת

 ירדו כ"ואח בצער העולם והיה הגשמים נעצרו אם במטר שרגילים ארצות באותם שאפילו פשיטא ודאי

 .)אות ב( הלכה ברורהלברך. וכ"כ ב שצריך גשמים

 עדיין ירדו שלא פ"אע הםעלי מברכים, גשמים וירדו גשמים עצירת מחמת בצער היו : אםשו"עכתב ה

 . זה לקראת זה וילכו המטר מן אבעבועות עליהם שיעלו הארץ על שרבו כ"כ משירדו, רביעה כדי

הגשמים יש להם לברך, ונראים הדברים מדברי השו"ע עולה שדווקא אם היו בצער מחמת עצירת 

 אם הזכיר ולא סתם )י, ה( ם"רמבשאפילו בארצות הצריכות מים אם אינם בצער אין להם לברך. והנה ה

שהרי במשנה כתוב  זה, באופן דדוקא מודה הוא שגם דמסתברא )ד"ה אם( באור הלכהוכתב ה בצער. היו

הבדל בין אם שמע על הגשמים ובין ראה, משמע 'על הגשמים ועל בשורות טובות', וכן מכך שיש 

פרי שהטובה נקראת רק אם היה בצער מתחילה, והוסיף שלפ"ז הרמב"ם מודה לדברי הרמ"א כאן. וב

 ג"ובביה"ל השיג וכתב שדבריו צע הגשמים. על לברך אין מסודרות כשהשנים י"בא כתב דאפילו מגדים

 וכשבא שבא"י כיון שמצוי יובש גדול )סק"א( מ"ב"ע בלדינא. ומסקנתו שבא"י יברך בלא שם ומלכות. וע

גם  כשיורד. ראשון בפעם לברך צריך בסתמא אפילו בו שמח אחד כל בזמנו יורד והגשם הגשמים עת

נחת לחילוק זה, ולפ"ז פסק שגם בארץ תימן לעולם יש לברך משום שדינה כדין א"י,  )ע"ח קעג:( מהרי"ץ
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שבא"י יש לברך גם בלא צער, ובארצות מרובות  )רכא, א( ערי"שוכ"כ ב. 72שאינם בטוחים שירד להם גשם

סתם וכתב שרק אם היה עצירת גשמים יש לברך,  )מז, יב( שע"הגשמים יש לברך אם היה צער. אמנם ב

פסק כפשט לשון מרן, וכתב בדעת מרן שאין חילוק בין א"י לשאר ארצות, דלא  )עמ' שפו( חזו"עוכן ב

פסק שבכל מקרה יש לברך על ריבוי גשמים, ע"פ סתימת הגמ'  )י, יז( כת משהברכביאה"ל הנ"ל. וב

פסק שבימינו שהמים מצויים  )ח"ד פ"ב סע"ט(ברכת ה' ב אמנם .73והראשונים שלא כתבו שצריך צער

בברזים לא נהגו לברך על הגשמים אפילו בא"י מפני שאין חשים צער בעצירתם, ורק אלו שיש להם 

ם מצטערים גם בזמנינו מעצירת הגשמים, ושאר האנשים יאמרו נוסח זה בלא שדות יברכו מפני שה

 חתימה בשם.

 אלו דמדינות משום, שמיםהג בברכת הזה בזמן נוהגים אנו שאין ומה הביא את דברי הכלבו: רמ"אה

 הגשמים נעצרו אם במטר, ליןכתב שאפילו בארצות שרגי ב"יוב .כך כל נעצרין ואינן בגשמים תדירים

לא כעולת תמיד ונחלת צבי דלברך. וכ"כ כמה אחרונים.  צריך גשמים ירדו כ"ואח בצער העולם והיה

השמיט לגמרי  שת"זל חו"ל. הכתב שדברי הב"י הנ"ל קאי ע )ד"ה אם(. ובבאור הלכה )הובא בשער הציון א(

 .)ד"ה אם היו(דברי הרמ"א, משום דס"ל כדעת מרן, עיין סב"ל 

 סעיף ב':

 איזו ברכה מברך 

 וד שנינו שם:ע

 מסיים יוחנן ורבי, לנו רדתשהו וטפה טפה כל על לך אנחנו מודים: יהודה רב אמר? מברכין "מאי

, תשתחוה עד... אלהינו' ה ךל להודות מספיקין אנו אין' וכו כים שירה מלא פינו אילו: הכי בה

. ההודאות האל אימא: רבא מרא -? ההודאות כל ולא ההודאות רוב. ההודאות רוב' ה אתה ברוך

, קשיא לא -! קשיא ואלא ,ההודאות והאל ההודאות רוב לתרוייהו נימרינהו הלכך: פפא רב אמר

 בשורות על: ותנן, טובות בשורות יינוה - משמע דשמע. מחזי דחזא - הא, משמע דשמע - הא

, פורתא דאתא - הא, קשיא ולא, חזימ דחזי ואידי אידי: אלא -! והמטיב הטוב ברוך אומר טובות

 - הא, ארעא ליה דאית - הא, יאקש ולא, טובא דאתא והא הא: אימא ואיבעית. טובא דאתא - הא

 כלים וקנה חדש בית בנה: ניאתוהא ? מברך והמטיב הטוב ארעא ליה אית -. ארעא ליה דלית

 לא -! והמטיב הטוב ומרא - אחרים ושל שלו, הזה לזמן והגיענו שהחיינו ברוך אומר חדשים

 הוא שלו על דבר של קצרו: והתניא, שותפות ליה דלית - הא, שותפות ליה דאית - הא, קשיא

 והמטיב" הטוב רוךב אומר - חבירו של ועל שלו על, וקיימנו שהחיינו ברוך אומר

                                                   
ך, ותמה מנין הוציא זאת מרן. לאחמ"כ בתחילת דבריו העיר מהרי"ץ שבגמ' ורי"ף ורמב"ם לא מצינו שצריך צער ע"מ לבר 72

לא ברור לי מה דעת מהרי"ץ עצמו לדינא,  הביא את דברי מרן בב"י כדי להסבירו, וציין שאף לפי שיטתו יש לברך בתימן. אך
וק בכך על הרי"ף והרמב"ם היה פוסק אפילו לפי מרן יש לברך בתימן, אך אה"נ גם אם היה מרן חלהאם רק רצה להוכיח ש

נ"ל. ונפק"מ לשאר ארצות אליבא הכמותם לברך. או שמא לדעתו דברי מרן נכונים גם בדעת הרי"ף והרמב"ם, כביאה"ל 
כאליל בעניין, ומשמע שהיה הולך קת התדמהרי"ץ. וענ"ד נוטה לצד הראשון, כיון שמסו"ד מהרי"ץ מוכח שבא לתרץ שתי

 א כביאה"ל הנ"ל.כמותם בכל מקרה, ואין במשמעות לשונו כלל שהבין שהב"י נכנס בדברי הרמב"ם, דל
 ים.אמנם ראה מה שהביא שם בהערה בשם הגר"י קאפח, שבתימן ברכו ברכה זו רק יחיד 73
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 זה והעיר הב"י שתוספת. והתושבחות' ההודאות רוב אל' ה אתה ברוך 'וחותם כתב )י, ה( ם"רמבוה

 .יד פשוטהועיין  למה. ידעתי לא ד'והתושבחות'

 שבסיבת דיליתנו', מפני יםרב ומחלאים מלטתנו ומדבר הצלתנו 'מחרב לומר שתיקנו מנוח רבנו וכתב

 לעולם. יםבא חלאים הרעב בסיבת וכן נקי דם ולשפוך ללסטם יוצאים אדם בני הרעב

שהחיינו, ואם אין  מברך חראעולה שאם יש לו קרקע ואין לו שותפות עם  )שם( רמב"םוה רי"ףמדברי ה

א עמו שותף בקרקע, דכיון שיש שאין נראה שצריך שיה כתב (טו' סי) ש"ראה אך לו קרקע מברך 'מודים'.

 להו דאית הא קשיא ולא יהלדיד ליה דאית ואידי ולכן גרס 'אידי עמו, שותפים שכניו כל לו קרקע

דשים שאין אחרים שותפים חם בהדיה'. כלומר, בית חדש וכלי לאחריני להו דלית הא בהדיה לאחריני

 מברך שדות בעלי לכל יאה גשמים שטובת בהדיה לאחריני להו דאית עמו מברך שהחיינו, אבל גשמים

  מודים. מברך ארעא ליה דלית והיכא והמטיב הטוב

 שהורדת וטפה טפה כל על נואלהי' ה לך אנחנו מודים: אומר שדה לו אין אם, מברך : ומהשו"עכתב ה

; ההודאות רוב אל י"בא: וחותם, נומלכ שמך את ויברכו יודו הם הן עד' וכו כים שירה מלא פינו ואלו לנו

. שהחיינו מברך, בשדה שותף לו אין ואם; והמטיב הטוב מברך, אחר עם בשותפות שדה לו יש ואם

 כל מ"דמ ג"רא"ש דאעהלתרץ סברת  )סק"א( מגן אברהםדהיינו פסק כדעת הר"יף והרמב"ם. וכתב ה

 שותפין שיהיו בעינן מקום מכל שדות, יש אנשים שהרי להרבה טובה, באותה עמו שותפין העולם

טובה שירד גשם או על הטובה )והיינו האם מסתכלים על הע "בפ שדה לו יש אחד שכל הכא כ"משא בטובה,

 .שהיבול יצמח(

והמטיב, דא"כ הגמ' הייתה וב , שלא מועיל אם יש לו אישה ובנים כדי שיוכל לברך הטמג"אעוד כתב ה

הני כיון שאין להן חלק בשדה, מעמידה כשיש לו אישה ובנים ולכן מברך הטוב והמטיב. אלא ע"כ דלא מ

 שת"ז, )אות ז( הלכה ברורה, פח(ש)עמ'  חזו"ע, )אות יא( כה"חמפירותיה. וכ"פ ב כלום להם יתן לא ושמא

 הביא בשם הרבה אחרונים דאפילו ד()סק" מ"ב, המנגד .יג()מז,  שע"ה, )ברכת משה י, יח( גר"י קאפח, ה)סק"ד(

 שדעת, לזה וצירף רבה. האליה סכיםה וכן ך,"והש קטנות )הלכותשותפין  בכלל כ"ג הם ובנים אשה רק לו יש אם

 והמטיב, הטוב מברך כן גם כלל בה ףשות לו אין אפילו דבשדה, ז"והריא א"והרשב ש"והרא י"רש המה הלא, ראשונים הרבה

 .ולברך( לסמוך יש בודאי ובנים אשה לו ביש פנים כל ועל

טוב והמטיב, שאפילו לא ירד דן לגבי שיעור ירידת הגשמים לעניין ברכת ה )ד"ה מברכים( באור הלכהה

טוב והמטיב מברכים רק רק כשיעור משיצא חתן לקראת כלה מברך. אך מדברי הגמ' משמע שברכת ה

בתירוצא קמא 'אתא טובא'  כשירדו גשמים מרובים! והביא בשם ספר ברכת ראש שלדעת הרי"ף והרא"ש

ל כל טיפה וטיפה. ו'אתא עברכת 'מודים' שנותן הודאה  תן, ועליו מברכיםנו שיעור דמשיצא חהיי

תרא תרוויהו בדאתא טובא, פורתא' היינו פחות משיעור זה שמברך עליו הטוב והמטיב. ולתירוצא ב

טו כ"ז. ובביה"ל כתב שזוהי ובפחות משיעור זה אין לברך כלל. ולכן יפה עשו הרי"ף והרא"ש שהשמי

הוא משיצא חתן, ומשמע  בתחילה כתב 'ירדו גשמים רבים' ואח"כ כתב שהשיעורג"כ דעת הרמב"ם ש

 פרש בשטמ"ק.שזהו אתא טובא, ומ"ש הגמ' אתא פורתא היינו פחות משיעור זה. וכן מ
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 )סק"ב( מגן אברהםכתב הווהמטיב.  הטוב מברך גשמים שירדו דהשומע א"י: בשם הרשב"א רמ"אכתב ה

 לשומע רואה באין חילוק ןאי דבזה טובה באותה שותף לו דאין ינושהחי מברך לבדו שדה לו יש שאם

 גוי עוד כתב שאם רכת מודים.ברואה. ואם אין לו שדה אינו מברך כלל ב אלא נתקנה לא מודים דברכת

הביא בשם  )סק"ז( מ"ב. וה)סק"ה( שת"זטובה. וכ"פ  אינה גוי דטובת שהחיינו, מברך בשדהו שותף

 דספק נראה מ"ומ. בשומע ואפיל מודים ברכת לברך ויכול לשומע רואה בין כלל חילוק דאין השטמ"ק

 .)אות טו( כה"חוכ"כ  להקל. ברכות

הביא מח' הפוסקים האם מברכים שהחיינו/הטוה"מ בנוסף למודים, והכריע  )ע"ח קעד.( מהרי"ץ

ה שזו הרא )עמ' שפז(חזו"ע ב אולם )סק"א( לבוש. וכ"כ ה)רכא, ב( ערי"ששמברכים רק ברכה אחת, וכ"פ 

.מח' ראשונים, ולכן פסק שטוב שיאמר גם את נוסח הודאת הגשמים בלא חתימה בשם



 

 
 

 ברכת הודאת הטוב והרע -סימן רכ"ב 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 שהחיינו על שמועות טובות 

אולם כאן נדון לעניין ברכת , רכ"ג נדון בברכת שהחיינו על כלים ובגדים חדשים וכיוצ"בסימן לקמן 

 שהחיינו על שמועות טובות.

 הטוב ברוך אומר חבירו לוש שלו על שהחיינו אומר הוא שלו על דבר של שנינו בברכות נט: "קצרו

 מברך בייחוד הבאה לוע והמטיב הטוב מברך בשתוף לו הבאה טובה "על מאיריוהמטיב". וכתב ה

 שהחיינו".

ותפים בקרקע מברך הטוב שלעיל שלדעת הרמב"ם והרי"ף רק אם יש לו לעניין ברכת הגשמים למדנו 

ול לברך הטוב והמטיב. והתקשה והמטיב, ולדעת רש"י והרא"ש כיון שכל שכניו שותפים איתו בטובתו יכ

 ישב שעל שמועותיעמו? ו מדוע אינו מברך הטוב והמטיב על הגשמים אלא רק בדאיכא שותפים ב"חה

 דליכא גב על ואף ולאחרים לו טובות שהן כיון והמטיב, הטוב מברך החיינוש לברך שייך דלא טובות

 דהכא שהחיינו, דאומר דשיםח כלים וכקנה חדש בית כבנה ליה דהוה כיון בגשמים אבל בגוה, שותפות

 והמטיב. להטוב קודם ושהחיינ הילכך בגמרא, להו מדמה והכי הרבה תבואות קנה כאילו הוי נמי

 הטוב: מברך, ולאחרים לו ובותט הן ואם; שהחיינו: מברך, לבדו לו טובות שהם שמועות : עלשו"עכתב ה

 והמטיב.

 טובה, שמועה נקרא המ מבורר שאינו )סעיף א( ערוך השולחןבהגדרת השמחה עליה מברכים, כתב ה

 ובממון אחרת, שמחה מין והן ממון של שמחה הן הרבה, הב ששמח חשובה טובה להיות שצריך והנראה

 העניין. לפי והכל טןק דבר לעשיר הוה גדול דבר הוא שלעני דמה ועניותו, עשירותו לפי תלוי

ברך על השמועה. להדבר, יכול  שראה נאמן אדם מפי אם שמע שדוקא )סק"א( מגן אברהםכתב ה

עינן שיהא אדם זה מוחזק דאפשר דב פרי מגדים. וכתב ה)ע"ח קעג:( מהרי"ץו )סק"א( שת"זוהביאוהו ה

ו, ולא שמע מפי אחרים. זהוסיף דבעינן שהאדם הזה בעצמו שמע על שמועה  )סק"א( מ"בבכשרות. וה

 .)אות ב( הלכה ברורהוהביא כל זה ב

 בברכה לו די אחת בבת עותשמו כמה שמע שאם להורות רבים, 'שמועות' בלשון שנקט )סק"ב( מ"בכתב ה

 כבת ראשונה שמועה על רךבי שלא כל אלא, דוקא לאו אחת דבבת שנראה )אות ג(אחת. ועיין בשעה"צ 

 . )אות ג( הלכה ברורהדמי. וכ"כ ב אחת

 סעיף ב':

 דיין האמת על שמועות רעות 

 . האמת יןדי ה"אמ י"בא: מברך רעות שמועות ע"פ הגמ' בברכות נט: על שו"עכתב ה
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ה, אבל אם אינו מצטער שברכת דיין האמת היא רק כשיש לו צער מהשמוע )סג, יב( חיי אדםכתב ה

 .סק"ג( מ"ב)הובא במשמועה רעה נראה שאין לו לברך 

שברכת 'דיין  "ה דיין()דעוד כתב  כתב ששמועות רעות הן בין עליו ובין על אחרים. )ד"ה על( באור הלכהה

נו מברך דיין האמת, כגון אם דבר טוב אי האמת' היא רק על דבר שהיה לו ונחסר ממנו, אבל על חסרון

כלום אלא שנגרע ממנו  אמרו לו שנמצאו הרבה עשבים בקמה שלו, אף שיש לו צער מזה לא הפסיד

 .)ח"ד פ"ב אות פד( ברכת ה'ריוח. וכ"פ ב

 סעיף ג':

 ברכה על הרעה 

 ". הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם "חייב (נד.)שנינו בברכות 

, הטובה על בשמחה רךשמב כדרך, חפצה ובנפש שלמה בדעת הרעה על לברך אדם חייב: שו"עכתב ה

 שבקבלת נמצא השם ליוע שגזר מה מאהבה שמקבל כיון, וטובתם שמחתם היא השם לעובדי הרעה כי

 לו. שמחה שהיא, השם את עובד הוא זו רעה

ברעה, ולכן  שמח שיהא לאדם אפשר שאי שנקטו לשון של דעת שלמה ונפש חפצה, לפי ב"חוהסביר ה

 בדעת הרעה על ברךי כך חפצה, ובנפש שלמה בדעת מברך כתב כשם שמברך על הטובה בשמחה שאז

 עובד הוא זו רעה בלתשבק לפי הוא בשמחה הרעה על שמברך שכתב שמה ועוד, חפצה. ובנפש שלמה

 .)רכב, ה( ערי"שלו. וכ"כ מדנפשיה ב שמחה היא והעבודה השם

 להתיסר, יצטרך שלא כדי עונותה על כפרה הכל הוא בממון ובין בגוף בין היסורין שכל )סק"ד( מ"בכתב ה

ה באותו מצב נפשי בו מברך ולכן יש לו לברך על הרע גדול. יותר הרבה הוא העונש שבעולם העליון

 על הטובה.

 

 

 סעיף ד':

 ברכת הטוב והמטיב על הטובה 

 (ס.)שנינו בברכות 

 שירטון ארעא דמסקא, לדידיה אהי דטבא גב על אף, בארעיה בדקא דשקל כגון -? דמי "היכי

 גב על אף, ציאהמ דאשכח כגון -? דמי היכי'. כו הטובה ועל. היא רעה מיהא השתא - ושבחא

 היא" טובה יהאמ השתא - מיניה לה שקיל מלכא בה שמע דאי, לדידיה היא דרעה

 שמצא כגון, ממנו עהר לו יבא שמא שירא פי על אף והמטיב הטוב: הטובה על : מברךשו"עכתב ה

 שיבא פי על אף האמת דיין ברוך: הרעה על מברך וכן, לו אשר כל ויקח למלך ישמע שמא וירא מציאה

  .שדהו שהשקה, לו טובה אהי השטף שכשיעבור פי על אף שדהו על שטף לו שבא כגון, ממנו טובה לו
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 במציאותן שאין הן המצוים שדברים זה, דין "וטעם: )ט, ג( רמב"םהדברים מבוארים בטעמם בפיהמ"ש ל

 היותו לאפשרי ודיו, פשריא הסוף שאותו לפי לסוף יביט ולא עכשיו, שהוא מה על מברך ולכן, ספק

 אפשרי".

 ה"דאל והמטיב, הטוב ברכת ושייך להם גם טובה בזה שיש בית, אנשי לו שיש דמיירי )סק"ו( מ"בכתב ה

כתב שלדעת המג"א מיירי כגון שמצא כלים הראויים  )סק"ו(שהחיינו. ובשער הציון  רק לברך לו יש

לתשמיש כל בני הבית, שלדבריו אם מדובר על דבר שהשימשו אינו בו ממש, יש חשש שמא לא יתן 

להם מפירותיו. 



 

 
 

ילדה אשתו, מת מורישו, בנה בית  -סימן רכ"ג 
 וקנה כלים חדשים

 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 ונכד ברכת הטוב והמטיב על הולדת בן 

 (נט:)שנינו בברכות 

, זכר אשתו ילדה: ליה אמרו, התניאו -? והמטיב הטוב מברך לא בהדיה לאחרינא דלית היכא "וכל

 בזכר" לה ניחאד, בהדיה אשתו דאיכא, נמי התם -! והמטיב הטוב ברוך אומר

 ליה הוה לא הכי לאו איד כלומר בזכר, לה דניחא בהדיה אשתו נמצינו למדים שדווקא משום דאיכא

 .לאחרים גם מגעת טובה כשאותה אלא כן מברך דאינו והמטיב הטוב לברוכי

 אחרת בעיר הבעל שהיה גוןכ מעמד באותו אשתו שאין פ"שאע (רטז' סי) מרדכיוה (טו ס"סו) ש"ראה כתבו

 דגם (יא אות בהגהות קו' עמ קנא' סי) ק"סמ בשם (ברכות פ"ד מהל') מיימון הגהות וכתבו והמטיב. הטוב מברך

  נהנים. דשניהם כיון לברך צריכה היא

 עוד וכתב שהחיינו, רךמב בן לו דנולד שם דכתב ה("א, רמ) א"רשבה בתשובת ע"דצ דרכי משהכתב ה

 דהא ע"וצ חובה. לא אבל רשות אלא אינן הברכות אלו דכל ומסתברא כן שנהגו גדולים ראה דלא שם

 קאמר לא א"דהרשב ואפשר !בהדיה אשתו דאיכא משום והמטיב הטוב מברך בן לו דנולד בגמרא אמרינן

 ליה סבירא א"דהרשב רלומ אפשר או לדידיה, אלא הטבה דליכא לידה בשעת אשתו שמתה היכא אלא

 אשתך ילדה לו אמרו מראבג אמרינן וכן והמטיב, הטוב דמברכין הוא זכר אשתו שילדה ששמע דוקא

 נט: בגמרא זה חילוק איתא וכן שהחיינו. מברך הלידה אצל עצמו היה אבל .'וכו והמטיב הטוב מברך

 שהחיינו. וגם והמטיב הטוב לברך דצריך א"לרשב ליה דסבירא ואפשר ע,"צ דבריו מ"ומ גשמים. לענין

 ויש: הגיה רמ"אוה. כן ברךל צריכה היא וגם, והמטיב הטוב: מברך, זכר אשתו פסק: ילדה שו"עמרן ה

 .הברכות באלו מקילים םשרבי נתפשט ומזה, רשות אלא חובה שאינה, זו בברכה להקל שנהגו שכתבו

 בכל מקילין רבים ולכן .רשות שהוא' בגמ דאיתא שהחיינו, שמקלים בברכת )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

כתב שרבים מקלים בכל  ק"ז()ס מ"בה אמנםאיתמר.  דאיתמר דמאי נכון ואינו באלו, כיוצא הברכות

 איתמר.  רשות שהיא בגמרא דאיתמר דמאי הברכות, ואינו נכון

 או בן ולבתו לבנו כשנולד ה"דה חסידים ספר בשם שהביא ר"הביא בשם הא )ד"ה ילדה( באור הלכהה

 הוא שנהנה דבר בכל דלאו )ד, עז(והוסיף שלפי דברי הרשב"א  וחסיד. צדיק שהוא לאוהבו בן שנולד

 הוא זו דברכה אלא והמטיב. הטוב יברך חדתא אקרא אפילו כ"שא והמטיב, הטוב מברך עמו ואחרים

 נהנים שאחרים יין ריבוי ולענין הקרובים. וירושת גשמים כירידת בו והנאה תועלת לו שיש בדבר דוקא

תועלת, ולא די בזה שישנם קרובים אחרים  הנאת ולאם לאב יש זכר אשתו בלידת עמו, וכן ממנו ושותים
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 והאם האב כירך שהוא ועוד לקבורה, ומרה לידא חוטרא להו דהוה חדא שיש להם תועלת מלידתו.

בהדיא.  נזכר שלא בדבר אלו בברכות למעט והוסיף הביה"ל שטוב ליורשן. לו תאבין אדם כל ומדת

כתב  )אות ד( הלכה ברורהכתב שאדם שנולד לו אח או נכד יברך ללא שם ומלכות, וב )אות ג( כה"חב

כתב שמשום סב"ל  )ח"ד פ"ב אות סג( ברכת ה'שילבש בגד חדש או יאכל פרי חדש ויכוון בברכה עליהם. וב

כתב שאם הסב תאב מאוד ושמח בלידת הנכד  )או"ח סי' רג( חברון דברלא יברכו הסבא והסבתא. ובשו"ת 

 או הנכדה יברך בשו"מ.

מברך בשעת המילה, וכ"כ ששלא נהגו לברך ברכה זו וסמכו על ברכת שהחיינו  )ראה, ח(בא"ח כתב ה

)מה,  שע"ה, )רכג, א( ערי"ש, אות ב() הלכה ברורה, )עמ' שפח( חזון עובדיה, )אות ו(כה"ח , )רכג, א( יפה ללבה

, ואין לנו הוהרמב"ם השמיטו כה זו כיון שהרי"ףכתב שהטעם שמקלים בבר )סעיף ב( ערוך השולחן. והו(

כתב  גר"י קאפחובה. גם הליכנס בספק ברכה, והסביר שרק אם היה תאב לזכר ובשרוהו מברך על הט

)אך ק"ק, הרי הגמ' הביאה לכאן שהרמב"ם השמיט דין זה משום שברכת שהחיינו בשעת המילה עולה לכאן ו

. שברכה אחת עולה לכאן ולכאן( את ברכת שהחיינו בשעת המילה, ולא אמרהגם את ברכת הטוב והמטיב על הלידה וגם 

א לברך הטוב והמטיב, שהרי כתב לתמוה על האחרונים הנ"ל שכתבו ל )ח"ד פ"ב אות סא( ברכת ה'ב אמנם

לדעתו יש לחזור ולקיים ברכה ודברי הרמ"א הנ"ל מוסבים על ברכת שהחיינו ולא לענין הטוב והמטיב. 

 לא ראה עדיין את בנו יכולים לברך, הוא ואשתו.זו. ואפילו 

 ברכה על לידת בת 

 שיקיים כדי בת לו שיוולד בותא זכרים כמה לו היו דאפילו משמע הפוסקים דמדסתמו )סק"ב( מ"בכתב ה

 ברכת מברך אותה רואהכש ראשונה דבפעם פשוט מ"ומ מברך. אין בת נולדה אם ה"אפ ר,"פו מצות

)סדר  גר"זשהחיינו. וכ"כ ה רךדמב בראייתו ושמח יום' ל לאחר חברו את שרואה ממי גרע דמי שהחיינו,

י שקנה שפחה לשמשו מברך משהרי אפילו  )מרומי שדה ברכות נד.( נצי"ב. וכ"ד הברכת הנהנין פרק יב סי"ב(

 משה אגרותובשו"ת  . יד, כא. כא, ס()יג, כ אליעזר ציץשהחיינו, ואף הבת מעשה ידיה לאביה. וכ"פ בשו"ת 

יינו בפעם הראשונה שרואה כתב שהרוצה לברך שהח )אות ג( הלכה ברורה. גם ב)או"ח ח"ה סי' מג אות ה(

 את בתו שנולדה לו, רשאי לעשות כן.

)הליכות שלמה  ש"ז אוירבךגרכתב שאין לברך שהחיינו על הולדת בת. וכ"ד ה א"א מבוטשאטש, במנגד

פרי חדש שהחיינו ולפטור את  שראוי לברך על בגד חדש או כתב )עמ' שצ בהע'( חזון עובדיה. ובעמ' רפ(

 הולדת הבת.

 הטוב והמטיב כשמתה אשתו 

שילדתו.  בעת לה יתהה טובה מ"מ דהא והמטיב הטוב מברך אשתו מתה דאפילו דנראה ב"יוכתב ה

 האב מת אם וכן; אחריניל הטבה ליכא דהא, שהחיינו: מברך, בלידתה אשתו מתה כתב: ואם רמ"אוה

 שהחיינו. מברכת היא, שילדתו קודם

 )סק"א( ט"זמברך שהחיינו בלבד. ה רמ"אמברך הטוב והמטיב, ולדעת ה ב"יא"כ, כשאשתו מתה לדעת ה

סובר כב"י ולאו מטעמיה שהיאך יברך הטוב והמטיב על טובתו וטובת אשתו כשבשעת הברכה אינו 

וב והמטיב על דבר שהוא לאחר שייך?! אלא טובתה היא שהשאירה זכר בעולם ומצינו שמברך הט
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 ז"ע פליג )מובא במ"ב סק"ד( וקציעה מורב אבלהמיתה, בברכת הטוב והמטיב שתקנו על הרוגי ביתר. 

 לבושו חמודות לחםב וכן לבד, רוחנית הנאה על ולא גשמית הנאה על רק נתקן והמטיב הטוב דברכת

 )הגב"י סק"ז( שכנה"גאולם ראה ב .)סק"ד( מ"בוכ"נ מה א."כהרמ לדינא העתיקו כולם )סב, א( דםאיי חו

שביאר דמרן ורמ"א לא פליגי, ומש"כ מרן שמברך הטוה"מ היינו בכה"ג שהאשה  )סק"א( שת"זוהביאו 

מתה לאחר הלידה והספיקה לראות את הילד, אך אם מתה בשעת הלידה ולא שמחה בו כלל, מודה מרן 

 לרמ"א שבכה"ג יברך שהחיינו, וכנ"ל להיפך. 

יין לא בירך, אינו יכול שאפילו אם מתה אשתו שעה לאחר לידתה ועדכתב  )ד"ה בלדתה( הלכה באורה

ך ששוב אינו יכול לברך. לברך שוב, שדומה לאוכל בלא ברכת המוציא ונזכר לאחר אכילתו שלא בר

 ו מברך.כתב שיש לומר בזה סב"ל, ואפילו מתה לאחר הלידה אינ )אות ז(כה"ח וב

 סעיף ב':

 דיין האמת 

 (נט:)שנינו בברכות 

 -! והמטיב הטוב ברוך מראו הוא ולבסוף האמת דיין ברוך אומר בתחלה, יורשו והוא אביו "מת

 בהדיה" ירתי דקא אחי דאיכא, נמי התם

; שהחיינו: כן גם מברך אחים ול אין אם, שירשו ממון לו היה; האמת דיין: מברך, אביו : מתשו"עכתב ה

 והמטיב הטוב מברכין איןש :רמ"אוהסביר ה. והמטיב הטוב: מברך שהחיינו במקום, אחים לו יש ואם

וי, בכל מקרה מברך הטוה"מ, שאם הבן נש )י, ז( גר"ח כסארטובה. והעיר ה באותה שותפות לו יש כ"אא

 וראה לקמן בדין קניית כלים לו ולבני ביתו.

האמת, שהוא  דיין מברך יועל מצטער דאדם כשר אדם שאר הדין הוא אלא אביו, דוקא דלאו ב"חכתב ה

 שם בלא האמת דיין רוךב לומר נוהגין העולם ומיהו האמת. דיין שמברך ברוך רעות שמועות בכלל

ומלכות.  בשם לברך דיש שובח אדם או חכם תלמיד במיתת לומר צריך ואין. נכון אינו ד"ולפע ומלכות

 . )מה, ז( שע"הו )אות ט( כה"ח, )סק"ח( מ"בוכ"כ ה

)ח"ד פ"ב  ברכת ה'. וברכג, ב() ערי"ש, )סק"ד( ז"רהעולם לא לברך אלא על שבעה קרובים, וכ"כ בומנהג 

ל ת"ח רשאי לברך דיין כתב שאם מרגיש צער אמיתי כששומע על אדם כשר שנפטר, וכ"ש ע אות פג(

יין ל רבו מובהק מברך דכתב שרק ע )הליכות שלמה פכ"ג אות מו( גרש"ז אוירבךהאמת בשם ומלכות. וה

 האמת בשם ומלכות.

ו או הטוב והמטיב אלא לאחר שלא יברך שהחיינ )ח"א פי"ח דין ב אות ג( גשר החייםוכשהוא אונן, כתב ב

כתב שכשם שדיין האמת היא  ג(ל)הליכות שלמה תפילה, פכ"ג הלכה  גרש"ז אוירבךה אולםשתיגמר אנינותו. 

כתב שנהגו  ברכי יוסףכך. והמברכת צידוק הדין, כך צריך לזכור באותו הזמן גם את הטובה שבאה לו 

 )שו"ת מאמ"ר ח"ג סימן יד( וגר"מ אליהוכ"כ ה לברך ברכה זו בשעת הקריעה שהיא לאחר סתימת הגולל.

ברך ברכה זו מיד כששומע כתב שמ )אות ח( רההלכה ברווב .)אבלות ח"א עמוד רכג והלאה( עובדיה חזוןוב

 את השמועה אע"פ שהוא אונן. 
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, ואם )שם( גרשז"א. וכ"כ ה74שבזמנינו אין המנהג לברך הטוב והמטיב על ירושה הלכה ברורהבוהוסיף 

כתב שאין נוהגים  )עמוד תכד( בחזו"עגם  .75מברך יברך בינו לבין עצמו, שיש בזה פחיתות כבוד לנפטר

שכיום  )שו"ת מאמ"ר ח"ג יסימן יד ד"ה אמנם( אליהו גר"משהחיינו או הטוב והמטיב על ירושה. וה היום לברך

שאין היורשים מחזיקים בנכסים אלא לאחר תהליך מסודר, גם אלו הנוהגים לברך לא יברכו בזמן 

 הפטירה אלא רק לאחר שהנכסים יכנסו לרשותם.

ו לברך שהחיינו/הטוה"מ, כיון הורה שאם יש לאביו חובות אין ל גר"י קאפחשה )י, טז( ברכת משהכתב ב

 שנכסיו מעוקלים לחובות.

 

)ח"א  עובדיה חזוןתאבד. ובשספק אם לברך ברכת דיין האמת על המ )סימן שמה( קדושים דעתכתב בספר 

ברכה נתקנה להצדיק דינו ה. כי כתב שודאי אין מקום לברכה זו על המאבד עצמו לדעת עמ' תקח בהע'(

ורצון יראיו, לא שייכא ברכה  יתברך, שלוקח נפשות במשפט, ואילו כאן שטרף נפשו באפו נגד רצון ה'

. והוסיף בחזו"ע שגם אם )דף לו:( אבלים מנחם. וכ"כ בספר )שו"ת חיים ביד סימן קי( גר"ח פלאג'יזו. וכ"כ ה

 ין האמת.ו, לא יברכו עליו ברכת דייש ספק אם איבד עצמו לדעת, שמתאבלים עלי

 סעיף ג':

 קנה כלים חדשים 

 (ס.-נט:)שנינו בברכות 

 יש אבל, בהן כיוצא לו שאין אלא שנו לא: הונא רב אמר'. וכו חדשים כלים וקנה חדש בית "בנה

 דכי מכלל .לברך צריך בהן כיוצא לו יש אפילו: אמר יוחנן ורבי. לברך צריך אינו - בהן כיוצא לו

 קנה שלא אלא שנו לא: הונא רב אמר, דאמרי ואיכא. לברך צריך אין הכל דברי - וקנה וחזר קנה

 צריך - וקנה וחזר קנה אפילו: אמר יוחנן ורבי. לברך צריך אין - וקנה וחזר קנה אבל, וקנה וחזר

, בו כיוצא לו ואין חדש בית בנה: מיתיבי. לברך צריך הכל דברי - וקנה לו יש דכי מכלל. לברך

 רבי דברי, לברך צריך אין - בהם כיוצא לו יש, לברך צריך - בהם כיוצא לו ואין חדשים כלים קנה

 כרבי - הונא רב, קמא ללישנא בשלמא. לברך צריך - כך ובין כך בין: אומר יהודה רבי. מאיר

 רבי אלא, יהודה כרבי - הונא רב בשלמא, בתרא ללישנא אלא, יהודה כרבי - יוחנן ורבי, מאיר

, יהודה דלרבי הדין הוא: יוחנן רבי לך אמר -! יהודה כרבי ולא מאיר כרבי לא? כמאן דאמר, יוחנן

, מאיר דרבי כחו להודיעך - וקנה לו ביש מיפלגי דקא והא, לברך צריך נמי - וקנה וחזר קנה

                                                   
ה"מ על ירושה דווקא אם לא ידע על ברך שהחיינו/הטושיש ל )ח"ב סי' קסב(ואולי יש לתלות זאת במש"כ שו"ת הלק"ט  74

ו. אמנם יש לדקדק בלשון מרן שלא כתב ירושה זו, אך אם הכיר בה אין לו לברך כיון שאינו שמח בכך שהרי ידע שיהיו של
לדחות  ך ]וכך דייק ערי"ש רכג, ד[. וישעל ירושה לשון בשורה דווקא, ומשמע שכל שיורש ממון צריך לברך אף אם ידע על כ
מפורשים הדברים ששניהם בלשון  ()י, זשגם על מות אביו לא כתב מרן לשון בשורה אלא סתם, מה עוד שבלשון הרמב"ם 

 בשורה נאמרים לו, ולכן נראה שאין לדייק מלשון מרן.
חיינו שאין ברכת שה משנ"ב סק"ט(ה)שו"ת ח"א סי' רמה, הביאו אחר המחילה, נראה להעיר על דבריו ממש"כ הרשב"א  75

 ן בכך פחיתות כבוד כלל.תלויה בשמחה, אלא בדבר שמגיע לו תועלת ממנו אע"פ שמתערב בכך צער. וממילא אי
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 בקנה וליפלגו -. לברך צריך דאין, וקנה וחזר קנה שכן וכל, לברך צריך אין - לו ויש קנה דאפילו

 ליה" עדיף דהתירא כח -! יהודה דרבי כחו להודיעך, לברך צריך דאין וקנה וחזר

אם  -: רב הונא ל"קחיינו, בא"כ הגמ' דנה מתי קניית הכלי גורמת לאדם שמחה שיכול לברך עליה שה

 כיוצ"ב מברך. ומשמע שלשניהם אם קנה וחזר וקנה אפילו יש לו -יש לו כיוצ"ב אינו מברך. ר' יוחנן 

עתה כשקונה חדש הוא אצלו שאינו מברך. ועיין ברש"י שלר' יוחנן מדובר שהיה לו בירושה, ומשום 

: רב הונא ל"בין קניין אינו חדש. במברך. ולכן כשקנה כבר בעבר גם לר' יוחנן אינו מברך כיון שאף לעני

וקנה, צריך  ון בירושה()כגמשמע שלכו"ע אם יש לו וצריך לברך.  -נה וחזר וקנה א"צ לברך. ר' יוחנן ק -

 לברך.

דומה לו. ב. קנה כלי חדש והיה הדרגות בזה. א. קנה כלי חדש ואין לו כלי  4והנה, נראה לומר שישנם 

. קנה כלי מסויים ומכרו ולאחר מכן לו כיוצ"ב ]כגון בירושה[. ג. קנה כלי חדש ולפני כן קנה כיוצ"ב. ד

באופן ג' מברך כיון שבכל קניה נות, וכתבו הראשונים שקנאו שוב. ויש להבין על מה נחלקו בשני הליש

 ו שוב, אינו מברך.ישנה שמחה חדשה. אבל אם קנה ומכר את אותו כלי שקנה ולאחר מכן קנא

 אךאם קנה וחזר וקנה מברך.  שהלכה כר' יוחנן בל"ב, ולכן אפילו רא"שוה רי"ףלעניין הלכה כתבו ה

בין בדעתו שפוסק כל"ק דר' יוחנן המברך", הכס"מ  לו אין בין בהן כיוצא לו יש כתב "בין )י, א( רמב"םה

בגמ' אותביה שוטעמו משום  בהם. כיוצא קנה לא בין בהן כיוצא קנה בין כתב כפי שמורה לשונו שלא

כותב  )ר"ח בן עטר על הגמ' ברכות שם( ראשון לציוןאמנם ה הוא. דחיקא שינויא ,דשני ואע"ג לר' יוחנן בל"ב,

שהרמב"ם כתב דבריו שלא  ובר כשאר הראשונים, ואין לדייק מדבריו כאחת הלשנות כיוןשהרמב"ם ס

גר"י ישנות. והסכים לביאורו הבצמוד לגמ', אלא כהלכה, וכשלומדים דבריו בפנ"ע אין לדייק כאחת הל

 .)רמב"ם שם( גר"ח כסאר. וה)אות ב( קאפח

 שאמרו כמו אותן, וקנה וחזר מכרן למעוטי דנקט דחדשים )הובא ברשב"א ובעוד ראשונים( ד"ראבה וכתב

שאע"פ  ב"ימלחמה. וביאר בה מעורכי עליה חוזר שאינו גרושתו מחזיר למעוטי )סוטה מד.(חדשה  באשה

. והוסיף בשעה"צ )ס"ק טז( נ"במשו )סק"ו( שת"זשלא נשתמש בהם כלל, אין לו לברך כשקנאם שוב, וכ"פ ה

)פעו"צ ח"ב סי'  מהרי"ץאולם  ה.שאף אם לא הספיק לברך בפעם הראשונה אין לו לברך בפעם השניי )סק"כ(

שאם לא נשתמש בהם כלל יש לו  עו()ח"ב סי' ק לק"טפסק ע"פ ה רפב, ח"ג סי' צט. וכן בהג' על השו"ע הובא בז"ר שם(

 מהר"א נדאףראב"ד, ע"ש. וכן העיר שהביא ה לברך בפעם השנייה, ולמד זאת מדין אשה שחוזר עליה מעורכי המלחמה, כפי

)מה,  שע"המהרי"ץ ולא הכריע. ומלשון ההביא מח' השת"ז ו )רכג, ח( ערי"ששכ"ד מהרי"ץ. וב )ענ"ח אות כ, על ע"ח קעג:(

 נראה שפסק כשת"ז. ח(

ו לברך על בגדים חדשים כיון כתב שלא נהג )הובא בתוס' בסוכה מו. ד"ה העושה. והביאם הב"י( רב שרירא גאון

לא נזהרים לברך על כלים שאת מנהג העולם  )סק"ה( מג"אשאינו בא מזמן לזמן. וע"פ דבריו יישב ה

שזה משום שמנהג  ד"ה או קנה(), וביאר בסב"ל שת"זחדשים, אך סיים שמ"מ אין להקל בכך. והשמיטו ה

 תימן פשוט לברך על כלים חדשים.

, וקנה וחזר קנה או, תחלה באלו כיוצא לו היה אפילו, חדשים כלים קנה או, חדש בית בנה: שו"עכתב ה

כתב שכיום לא נהגו לברך ברכה זו, אלא בשעת חינוך  )ראה, ו( בא"חוה .שהחיינו, פעם כל על מברך

ה הלכהבית עושים סעודה, ובעה"ב לובש בגד חדש ומברך עליו שהחיינו ומכוון לפטור את ביתו. וכ"כ ב
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כתב שבשעת הקניין או גמר הבניין יברך אע"פ שלא השתמש עדיין  )מה, ח( שע"ה. אך ב)אות יב( ברורה

 .)י, ב( ברכת משהבבית, וכ"כ 

שצריך לברך. וכ"פ  שעה"צ יב(ב)על הרמב"ם י, א. הובא  קובץאם חרב או נשרף הבית ובנאו מחדש, כתב ה

רך כיון שאין הלב שמח. ולכן יש סוברים שאינו מב . אבל אם סתרו וחזר ובנאו,)אות י( הלכה ברורהב

)הליכות שלמה  גרשז"א. וכ"פ השאין לברך, אבל אם הוסיף שורה בגובה לכו"ע מברך )ס"ק יב( מ"בכתב ה

 )י, ד( ברכת משהשטחו. וב שאף אם שינה את צורת ביתו אינו מברך אא"כ הגדיל את תפילה פכ"ד הי"ד(

 כתב שבכל מקרה יש לברך.

שמסברא נראה  )ג, נב( חיים בלבית ובשעה שנכנס לביתו יש לו הרבה חובות לפרוע, כתב בשו"ת הקונה 

)עמ'  חזון עובדיהן לו לברך. ובשלא יברך, כיון שברכה זו נתקנה על שמחת הלב, וכאן כיון שמודאג אי

 ו יכולת לשלם אתלכתב שאם לוקח משכנתא ויש לו הכנסה מסודרת, ומעריך שתהיה  שצה בהע'(

 שע"ה. ונראה שכ"ד האות ט() הלכה ברורהההלואה שפיר דמי לברך שהחיינו או הטוב והמטיב. וכ"פ ב

 )י, ב(בברכת משה וכ"כ רה יברך, פסק שבכל מק )יב, יט( ציץ אליעזרבשו"ת  אךלמסקנה.  )מה, ח. ובהע' יז(

)לר"י וואליד,  יצחק ויאמרו"ת ובש .)הובאו בסב"ל ד"ה מברך על( גר"ע בסיסוה גר"פ קורח, הגר"י קאפחע"פ הוראת ה

 ו להשכירו, לא יברך.אכתב שאם קונה את הבית שלא ע"מ לגור בו אלא בשביל למוכרו  סימן מג(

 על איזה בגדים מברך 

אצלו מברך כיון ששמחה  למדנו בירושלמי ש'חדשים' אין הכוונה חדשים ממש, אלא כל שחדשים הם

 חדשים. כעין קצת חשובים שהן שחקים דדוקא היהוד הביא בשם רבינו הגה"מהיא לו. וב

 ולא, מעולם שלו אלו היו אשל, לו חדשים הם אם, לישנים הדין דהוא חדשים דוקא : ולאושו"עכתב ה

 .וקנאן וחזר מכרן אם לאפוקי אלא חדשים אמרו

 הם אם ב,"וכיוצ ואכילה הושתי תשמיש על כלי ובין על מלבושים שהברכה היא ביןפרי מגדים כתב ה

כים על כלים חדשים, אלא כתב שגם כיום מבר )סעיף ה( ערוך השולחןבהם. וה שמח האדם שלב דברים

כתב שגם על מכונית  )ג, פ( המש אגרותשהדבר צריך להיות ברור שחפץ זה חשוב הוא ושמח בו. ובשו"ת 

עת קבלת הרכב ולא בשעת והוסיף שיברך בש )ח"ד פ"ב אות נד( ברכת ה'חדשה מברך שהחיינו. וכ"כ ב

י תשמישי אדם, אפילו על כלי שאין לברך על שאר כל )סדר ברכת הנהנין פי"ב ה"ה( גר"זדעת ה אךהקניה. 

גו לברך שהחיינו על כלים שלא נה )ראה, ה( בא"חכסף וכלי זהב, לא בקנייתם ולא בשימושן. וכ"כ ה

כיום ערבה כל שמחה ואין שסובר  )רכג, י( ערי"שך. גם בחדשים, ואע"פ שהטעם קלוש אין ליר"ש לבר

 יודעים להעריך קניית חפצים ולכן אינם שמחים בהם כ"כ.

בית חדש שהחיינו, ומ"מ ראוי כתב שנהגו העולם לא לברך על כלים חדשים ו )ח"ד פ"ב אות נז( ברכת ה'ב

ובשו"ע, והרוצה לחוש  לכל אדם לברך שהחיינו על קניית כלים חדשים ובית חדש כמבואר במשנה

כלי או הבית. ואין להתחשב בזה למנהג יביא פרי חדש או בגד חדש ויברך עליהם ויכוון לפטור גם את ה

מנהג העולם לברכה, פוסק  במנהג העולם. וכלל הוא לדעת הגר"מ לוי שכל ברכה המובאת בגמ' ואין

ה הפוסקים אומרים סב"ל לקו בהוא שיש ללכת אחר הכתוב בגמ' וא"א סב"ל, אבל אם היא ברכה שנח

 ומברך ללא שו"מ או שיביא פרי חדש וכדו' בברכת שהחיינו.
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 ברכה על ספרים 

דשים אינו מברך דמצוות חשמברכים דווקא על כלי תשמיש, אבל על ספרים  )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

אין מברכים על דעת השו"ע שמשום סב"ל, וכ"כ ב )ח"ד פ"ב אות נה( ברכת ה'לאו להנות ניתנו. וכ"פ ב

 .)מה, יג( שע"התפילין שהחיינו משום דמצוות לאו להנות ניתנו. וכ"פ 

גר"ח , ה)ג, תתנה( רדב"זהשמברכים על ספרים. וכ"כ  )ר' מיכל מארפיטשוק( רמ"מהביא בשם ברכת  אך

כתב שאם היה  )ח"א כלל סב ס"ה( חיי אדם. וה)י, א. אך הסיק שם שיברך שהחיינו על דבר אחר ויכוון לפטור( כסאר

שמחה ולא על התשמיש. המהדר אחר ספר ושמח בקנייתו הרי הוא מברך, שהרי ברכה זו נתקנה על 

 גרש"ז אוירבךסמוך. ודעת הכתב שלא נהגו לברך, אך המברך יש לו ע"מ שי )עמ' שצח( חזון עובדיהוב

 שאי לברך שהחיינו. דש, רשהקונה ספר חדש ושמח בו הרבה, כגון שקנה ש"ס ח )הליכות שלמה עמ' רפג(

 אורחהחיינו. וכ"כ בשו"ת כתב שהקונה ס"ת יברך ש )סימן סב. הובא בבאה"ט י( מהר"י בי רבובתשובת 

)יו"ד  יהודה ביתות. ובתשובת , אך הטוב והמטיב לא יברך משום שנתקן על טובות גופני)סימן מז( משפט

שהמנהג  )עמ' שצח( עובדיה חזוןכתב שקהל הקונים ס"ת לא יברכו שהחיינו. וב סימן כג. הובא בשע"ת ט(

יפה . וב)ברכ"י יו"ד סי' רע סק"ז( חיד"אהוא שלובש בגד חדש ומברך עליו שהחיינו ופוטר את הס"ת. וכ"כ ה

אח"כ יברך ברכת התורה. כתב שיעלה לתורה ויברך קודם שהחיינו על הבגד החדש ו )ח"א סק"ד(ללב 

ה ויברכו קודם ברכת התורה שהוא מורה לשואליו שיעלו לתור )פ"י אות ב( גר"י קאפחן זה כתב הוכעי

 ן.ככתב שאין לעשות  )מה, יג( שע"ה. אך ב)י, ו( ברכת משהשהחיינו, וכ"פ 

)העמק שאלה, זאת הברכה  י"בנצשיברך שהחיינו, וכ"כ המור וקציעה ואם כתב ספר חידושי תורה כתב ב

לא שם ומלכות, שחייב להודות כתב שיברך ב )אות ז. ובספרו ברית עולם סי' תתרכ(חזיק ברכה מ. ובסימן קעא(

ש ויברך עליו שהחיינו ויכוון כתב שנכון שילבש בגד חד )עמ' ת(חזון עובדיה לה' על שזיכהו לכך. וב

 לפטור גם את חיבורו.

 ברכה על תפילין ושאר מצוות 

שאין מברכים בכל  . ד"ה העושה()סוכה מו תוס'החיינו, דעת הנחלקו הראשונים האם מברכים על מצוות ש

. 1ג' סוגי מצוות מברכים:  שעל )יא, ט( רמב"םמצוה, אלא במצוות מסויימות כפי שביארו שם, ודעת ה

פן לא תדיר, ונחשבות כאילו . מצוות שמתקיימות באו2מצוות הבאות בזמן קבוע, כגון לולב ושופר. 

תפלין ומעקה. וע"ע בשו"ת הרמב"ם  . מצוות שהן קניין לאדם, כגון ציצית3לה. באות מזמן לזמן, כגון מי

דין כלים אך לא מדין מצווה, פסק שמברכים על טלית חדשה מ )סי' כב( שו"ע, ואכמ"ל. ה)בלאו, סי' קמא(

 עובדיהחזון , )כב, ב( יק ברכהמחז, )סימן כב( מאמר מרדכי, ה)סי' רפט( ש"ךדהיינו כדעת התוס'. וכ"ד ה

, ג(-)כב, ב ערי"ש, )רמב"ם שם( ארגר"ח כס, ה)כב, סק"ב( משנ"ב, )י, סק"ח( כה"ח )כב, סק"א( שת"ז, )עמ' שצו(

משום שכל  )ח"ד פ"ב אות יג( 'הברכת שרק יחידים נהגו כרמב"ם. וכ"כ ב )כב, ד"ה מברך( סב"לוכן הביא ב

שהחיינו. אמנם כדעת  ם הראשונהמצוה שאפשר לאדם לקיים אותה בכל עת, אין מברכים עליה בפע

 גר"י קאפח, הר"א נדאף בענ"ח אות לז()פעו"צ ח"ב סי' קסח. וכן ציין מה מהרי"ץ ,)באה"ל שם( גר"אפסקו ה רמב"םה

 חדשות בטלית ישנה לא נהגו לברך.  שעל ציציות )הע' כ(, אך העיר )מה, י( שע"ה, )יא, יג( ברכת משה, )יא, אות טז(
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 ה לגדולהחינוך בית כנסת ועל 

עמוד השליח ציבור ויברך ישקהל שבנו או קנו בית כנסת,  )ב, קעט. הובא בבאה"ט( הלכות קטנותכתב ה

)העמק שאלה  נצי"ב. וכ"כ הס"ק יא() מ"ב, ה)ססק"ג( שת"זבקול רם הטוב והמטיב להוציא את כולם. וכ"כ ה

כתב שאין  )אות א( רכהבמחזיק ב אךשהוא בכלל מזכה הרבים ומצוה חשובה.  וזאת הברכה שאילתא קעא(

לברך שהחיינו או הטוב והמטיב  כתב שאין )עמ' שצה( חזון עובדיהלברך שהחיינו על בנים בית כנסת. גם ב

דש או יאכל פרי חדש, ויברך חעל חינוך בית כנסת, אלא יעמוד המקדיש או רב בית הכנסת וילבש בגד 

נסת נועד לתפילה בלבד ולא וטעמו משום שבית כון לפטור את בנין בית הכנסת. ועליו שהחיינו ויכ

 כיון שהוא של רבים. עיף ח()ס ערוך השולחןלהנות ממנו, וקי"ל מצוות לאו להנות ניתנו. וכ"כ ה

ם ומלכות שודאי ישנו חיוב שאדם שעלה לגדולה שנתמנה פרנס או רב, יברך בלא ש מחזיק ברכהכתב ה

ילבש בגד חדש ויברך שהחיינו. שפסק שהנכון הוא  עמ' תה() חזון עובדיהלהכיר חסדי ה' יתברך עליו. ב

א הובאה בגמ' ונחלקו בה , והטעם שאין מברך בשו"מ היא כיון של)ח"ד פ"ב אות נט( ברכת ה'וכ"פ ב

 הפוסקים אומרים סב"ל.

 סעיף ד':

 אימתי מברך על כלים חדשים 

ך משום שאז שמחתו גדולה ברשנינו בירושלמי שכשקנה מברך שהחיינו, ומשמע שבשעת הקניין צריך ל

 לא שעדיין פי על אף הקני משעת אותה מברך זו שברכה רשב"אשיש ברשותו חפץ ששמח בו. וכ"כ ה

 על מברך שהוא כדרך נןבבניי או בקנייתן שמח שהוא הלב שמחת על אלא הברכות שאין בהן נשתמש

 מיד. ניכרת הנאתן שאין פי על אף ירידתן משעת הגשמים

 בבית שידור עד דבר, אוב שישתמש עד ברכה זו אלא מברך שאינו אומרים הביא שיש ריטב"א, המנגד

 ק בעת שלובש הבגדים. רהביא שיש הסוברים שמברכים  )נט: ד"ה מתני'(רא"ה הכלים. וכן ה וילבוש

, בהם נשתמש לא שעדיין פי על אף לברך לו יש הקנין פסק כדעת רוב הראשונים: בשעתשו"ע מרן ה

 בקנייתן. שמח שהוא הלב שמחת י"ע אלא הברכה שאין

שטעם המנהג בדומה  )סק"ו(מאמר מרדכי המנהג לברך בשעת הלבישה שלא כפסק השו"ע, וכתב ה

ינן בתר עיקר ההנאה. לברכה על פרי חדש, שמברך בשעת האכילה ולא בשעת הראייה, משום דאזל

ברכת , ועוד. ב)ד"ה בשעת( סב"ל, , ח()מה שע"ה, )עמ' תב( חזון עובדיה, )אות ל( כה"ח, )ראה, א( בא"חוכ"פ ה

רי היא על מדוייק, שברכת הפ כתב ע"ד המאמ"ר שהדימוי לברכת הפרי אינו (229)ח"ד פ"ב אות נא הע'  ה'

להמתין עד שעת הלבישה.  א על הקניין שבו, ולכן ודאי שיש שמחה וא"צהראיה והברכה על בגד הי

הקניה הבגד עדיין אינו  בישה, משום שהרבה פעמים בשעתוהביא טעם אחר למנהג לברך רק בשעת הל

לבישה. וכמ"ש המג"א, וכדבריו מוכן ללבישה, שצריך תיקונים שונים וא"א לברך עליו עד שיהא מוכן ל

לברך בשעת קנייה  פחגר"י קאכתב ע"פ הוראת ה )י, ה( ברכת משהמדויק בריטב"א וכך הלכה. וב

 לכתחילה.

 הלכה ברורהכח לברך בעת הלבישה יכול לברך כל עוד הבגד בחידושו. ובאם ש )שם( חזו"עעוד כתב ב

כתב שכל עוד משתמש בהם את השימוש הראשון יכול לברך, שבזה מסתמא עדיין נחשבים  )אות יח(
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כתב שאם נזכר בשעה שלבוש בהם בפעם  )ח"ד פ"ב אות נג( ברכת ה'בעיניו כחדשים ועדיין שמח בהם. וב

 .מהרי"ץבדעת  )רכה, סק"ח( ז"רחיינו, אם עדיין מתפעל ושמח בהם. ועיין הראשונה רשאי לברך שה

 כשקנה שדוקא )סק"ו( אברהם מגןנחלקו האחרונים מה הדין בקנה כלי שאינו ראוי לשימוש כעת: דעת ה

בו. וכ"פ  כשישתמש אלא ךמבר אינו כלי לעשות לאומן ונתן כסף קנה אם אבל שהוא מברך, כמו כלי

סובר שאף אם קנה בגד שצריך  "ג()סק ט"ז, המנגד. )שם( ברכת ה'ו )ס"ק יז( מ"ב, העיין ז"ר()סק"ז.  שת"ז

ניה רחוקה ממנו. שהרי לתת אותו לחייט לעשות ממנו מלבוש, צריך הוא לברך אע"פ שההנאה מהק

הביא את  )ע"ח קעג:( רי"ץמהמיד.  ניכרת הנאתן שאין פי על אף גשמים לירידת אותו מדמה י"באשר

ע מזוזה, או על כלים הסתפק בברכה על בית האם מברך קודם שקב רעק"אחלוקת ולא הכריע. והמ

 הצריכים טבילה קודם שטבלן.

 ברכת מלביש ערומים 

כן סתמו הראשונים. וכ"פ בירושלמי שם הובא שבזמן שלובש את הבגד החדש מברך מלביש ערומים, ו

 .אין זכר לכך )פ"י( רמב"םאך ב .ערומים" מלביש: מברך "וכשילבשם שו"עה

רומים, ואם לובש בערב עשעדיף שילבשם בבוקר ויכוון לפטור בברכת מלביש  )ראה, א( בא"חכתב ה

שמנהג הספרדים לא  אות יט() הלכה ברורהכתב כה"ח שיברך מלביש ערומים בלא שם ומלכות. וכ"פ ב

ברכות השחר, ואם לובשו ים בלברך ברכה זו, ועדיף שילבש בבוקר ויכוון לפוטרו בברכת מלביש ערומ

שלא לברך ברכה זו כלל  תימן מנהגן וכ. )ח"ד פ"ב אות נא( ברכת ה'בשעה אחרת יברך ללא שם ומלכות. וכ"כ ה

 .)מה, ט(, שע"ה )ד"ה וכשילבש(כיון שלא נזכרה ברמב"ם ובתכאליל, כ"כ סב"ל 

 סעיף ה':

 קנה כלים לו ולבני ביתו 

 שהוא דוקא על כלי הדנרא ב"יוכתב ה. והמטיב הטוב גם מברך ולביתו לו קנה שאם ק"סמב כתב

 וכלים לו כלים קנה םא אבל ביתו, ואז מברך על השמחה במשותפת שלהם. ובני הוא בו שמשתמשין

 שהחיינו. שלו על מברך ביתו לבני

 קנה שאם ב"חוכתב ה יב.והמט הטוב: מברך, ביתו ובני הוא בהם שמשתמשין כלים : קנהשו"עכתב ה

 שזכה לדידיה הוא דטוב מטיב,וה הטוב מברך ב"ב של ועל שהחיינו שלו על מברך ב,"לב וכלים לו כלים

, )סק"ז( מג"אזו, וכ"כ ה בהבטו שנהנין ב"ב הם לאחריני והמטיב כבוד במלבושי מלובשים ב"ב שיהיו

המנהג לא לברך עליהם, ולכן  וכתב שכיום )עמ' תב( חזון עובדיה. והביאם ב)ס"ק יט( מ"ב, ה)סק"ח( שת"ז

וב ולצורכו ולצורך בני ביתו, כתב שהקונה כלי חש )ח"ד פ"ב סס"ד(ברכת ה' ב אךיברך בלא שם ומלכות. 

אין להקל  שת"זשע"פ ההעיר  "ה קנה()ד סב"לבכרכב וכו', צריכים הוא ובני ביתו לברך הטוב והמטיב. גם 

 .מה, יא() שע"הו ו(-)רכג, ה י"שערדברי מרן, וכ"פ  )ע"ח קעג:( רי"ץמהבברכות אלו ויש לברך, וכן העלה 

. )שם( שת"זשכרם, ופסקו הפסק שאם קונה לעבדו ושפחתו אינו מברך הטוה"מ כיון שזה ב )שם( מג"א

ו מברך כיון דהוי כפורע חוב שאם קונה בגדים וכדו' לאשתו אינ )פעו"צ ח"ב סי' רפ( מהרי"ץולמד מכך 

 ז"ר. והעיר נכון ב)שם( שע"הו ()רכג, ז ערי"שה מדין כסותה, דומיא דעבד הנ"ל. וכ"פ שהרי משועבד ל

 ברך.דהנ"מ דווקא בבגדים שחייב לה, אך בבית, תנור מקרר וכדו', מ )סק"ח(
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 הטוב והמטיב על קבלת מתנה 

 תוספותה והתקשו. והמטיב" ובהט מברך במתנה לו ניתנו שהחיינו מברך "קנה )פ"ט ה"ג(שנינו בירושלמי 

דיה, וכשמקבל מתנה רק הוא בה אחרינא הרי לא מצאנו ברכת הטוב והמטיב אלא בדאיכא ,(ורבי ה"ד שם)

הטוב והמטיב על שמחת  שהנותן את המתנה ג"כ שמח ולכן יכול לברך כתב )סימן טז( ש"ראה. נהנה

ש אחר עמו שאם י אמרוששבבבלי לא חשו לכתוב דין זה, משום שנכלל במה  ב"ישניהם. והסביר ה

נהנים יחדיו, ולכן לא כתבו כ, וכנראה הבין שפשוט שהמקבל מתנה והנותן חשובים מברך הטוב והמטיב

סף לברכת הטוב והמטיב גם הרי"ף והרמב"ם דין זה. עוד כתב הב"י שמדברי הסמ"ק משמע שמברך בנו

 שהחיינו. 

שדווקא  אליה רבהוכתב ה .ותןולנ לו טובה שהיא, והמטיב הטוב: מברך במתנה לו נתנו : אםשו"עכתב ה

 .)סק"כ( מ"בוכ"כ ה ו.אם נותן לו דבר ממשי, אבל על כסף אינו מברך כיון שזוהי בושה עבור

 ועוד.  )סק"ט( שת"ז חיי אדם, אליה רבהכדברי השו"ע פסקו ה

 סוברים שרק לדעת הירושלמי מברך הטוב והמטיב על גר"אוה )כלל א סימן יב( שושן פרחבתשובת  אמנם

מ"ב מתנה, אבל לדעת הבבלי צריך הנאה גשמית כדי שיברך ולכן רק המקבל מברך שהחיינו. וכתב ה

שלמעשה טוב יותר לנהוג לברך שהחיינו, כיון שישנם הרבה פוסקים הסוברים שהבבלי חולק  )ס"ק כא(

שדווקא המקבל (, ושע"ה )מה, יב( 76מהרי"ץ )פעו"צ ח"ג סי' נה ,)אות כז( הלכה ברורה בזה על הירושלמי. וכ"פ

משום שבמקום ספק מברכים שהחיינו  )ח"ד פ"ב אות נא( ברכת ה'מברך, ומברך שהחיינו בלבד. וכ"כ ב

 )סע' יא( ערי"שצידד כמנהג שאינו כמרן. וב )עמ' שצט( חזו"עשעולה בדיעבד במקום הטוב והמטיב. גם ב

 לא הכריע.

 סעיף ו':

 כלים שאינם חשובים כ"כ 

 שאינם אבל חדש, דבית ומיאד חשובים, בבגדים י, שיש לברך דוקא"ר בשם )ד"ה ורבי( תוספותתבו ה. כא

 דיש כתב (לו' סי) הדשן תרומתוב לברך. צריך אין בהן וכיוצא וחלוק ואנפליאות מנעלים כמו כ"כ חשובין

גילים להתחדש בהם לעיתים רמשום שבני אדם  כלל, חשובים שאינם כלים על לברך שלא כדבריו לנהוג

 ך בזה ברכת שהחיינו. תדירות, בשונה מבגדים קצת חשובים שדומים לדבר הבא מזמן לזמן ושיי

יותר מאשר שמח העשיר  כתב שהברכה תלויה בכל אדם ואדם, שיש עני השמח בחלוק (שם) ש"רא. הב

 דביתהו נפקת וכד עועהר גלימא אלא לו היתה לא יהודה בכלים חשובים, כדאיתא בנדרים מט: דרב

 .לעשיר כמעיל עליו חשוב יהשה לפי מעיל, שעטני ברוך מברך הוה ביה מיכסי וכדו בה מיכסיא לשוקא

 פשתן של וחלוק ילאותואנפ מנעלים כמו כך כל חשוב שאינו קטן דבר כתב "אבל תוספות רא"שוב

 למ"ש התוס'.שהחיינו". ודומה יותר  לברך צריך אין בהן וכיוצא

                                                   
ולם נראה שדקדק שם בלשונו לכתוב שהעלה דברי מרן כרגיל. א )קעג:(וכ"כ בח"א סי' עג. ובמבט ראשון סותר לע"ח  76

אם קיבל מתנה שגם ב"ב ישתמשו בה יברך ולבני ביתו, והיינו ש"והוא הדין אם ניתנו לו במתנה", וקאי על כלים שקנה לו 
"ק שציין בסתם לדברי מרן. ומ"מ קהטוה"מ כמו בקנייה, אך לא פסק כמרן שיברך בכל מתנה מחמת הנותן. כנלע"ד. אך 

 ודאי שדבריו בתשובה עיקר.
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שלא חילק כלל  רמב"םבדעת ה )י, סוף אות ב( גר"י קאפחכותב שעל כל הבגדים מברך. וכ"כ ה מאירי. הג

 במהות הכלי אם חשוב או לא, והעיד שהמנהג היה לברך אף על נעליים וכו'.

ן ו שיש דברים שבכל מצב איאוהנה, יש להבין בדברי התוספות והרא"ש האם הכל תלוי בגודל השמחה, 

מח הוא ביותר. מתוספות מברכים עליהם, משום שאינן מוגדרים כבגדים שמברכים עליהם, אע"פ שש

שהברכה נתקנה על דברים  נראה שיש בגדים שאין לברך עליהם כלל אפילו אם שמח בהן מאוד, כיון

לוי באדם, ואם שמח הוא מסויימים ולא על כל שמחה של האדם. מנגד, מדברי הרא"ש נראה שהכל ת

 דבר פעוט יש לו לברך עליו. ב

 לברך אין, ואנפלאות ליםמנע או, חלוק כגון, כך כל חשוב שאינו דבר כתב ע"פ הרא"ש: על שו"עה

 על מברך אינו עני דאפילו א"יו הביא את דברי התוס': רמ"אוה. יברך, בהם ושמח עני הוא ואם; עליהם

 נוהגין. וכן, וכדומה ומנעלים חלוק

ם הוא שמח בו מברך שהחיינו. כתב שרק על בגד שרוב העולם שמחים ובו, וג אות נא()ח"ד פ"ב  ברכת ה'ב

 משום סב"ל. שחשש לדעת הרמ"א שאין הולכים אחר כל אדם ואדם אלא לפי רוב העולם,

שהשמיט  שת"זרך. וכ"ד לב לעני שמכריע )סימן שצה( ז"רדבכתבו בשם ה גר"אוה )סק"י( מגן אברהםה

 עני דאפילו לנהוג יש דלמעשה שפסקו ח"דהוב )א"א סק"י( ג"פמב ועיין .)מה, יד( שע"הדברי רמ"א, וכ"פ 

"י קאפח הנ"ל שיש לברך פסק כגר )י, ה( ברכת משהכאלו. אולם ב חשובים שאינם כלים על יברך לא

 אפילו על גרביים.

ה דבר חשוב ולכן אינו מברך, זשלסתם בני אדם אין  )ג, פ( משה אגרותמי שקנה טלית קטן, כתב בשו"ת 

ב עבורו, משא"כ טלית גדול ואף שמחמת המצוה חשוב הוא לו אינו מברך, כיון שעצם הבגד אינו חשו

עליה שהחיינו בשעה  כתב שאם הוא שמח בה מברך )ח"ד פ"ב אות נב(ברכת ה' ודאי הוא חשוב. וב

)ח,  שע"הרך שהחיינו. וכ"פ ת קטן, ואחר שיתעטף בה יבשמתעטף בה בפעם הראשונה, ואפילו היא טלי

 .כא(

 תבלה ותתחדש 

 על כן לומר שאין תבשכ מי ויש. ותתחדש תבלה: חדש בגד שלובש למי לומר : המנהגרמ"אכתב ה

 שיחדש תחלה אחרת המהב להמית צריכים היו כן דאם בהמה של מעורות הנעשים בגדים או מנעלים

 מ"מ, נראה ואינו מאד חלוש הטעם והנה ,(בפסקיו ו"מהרי) מעשיו כל על ורחמיו: וכתיב, אחר בגד ממנה

 .לאמרו שלא זה על מקפידים רבים

הביא דברי הרמ"א הללו להלכה, שעל בגדים העשויים מעור אין אומרים 'תבלה  )אות לב( הלכה ברורהב

 שת"זועוד. אך ה )אות מז( כה"ח, )ס"ק כה( מ"בותתחדש', ואפילו נעשו מעור בהמה טמאה, ושכ"כ ה

הנ"ל שהדגיש שהיו מברכים אף על  גר"י קאפחהשמיט את דברי הרמ"א הנ"ל. וכן יש ללמוד מהע' ה

.)סד"ה על דבר( סב"לי ולא חשו לסברת מהרי"ל. וע"ע דברים הבאים מהח



 

 
 

 דיני ברכות פרטיות -סימן רכ"ד 
 ובו י"ג סעיפים

 סעיף א':

 הרואה עבודה זרה 

 .צונור לעוברי אפים ארך שנתן ברוך: אומר מרקוליס שנינו בברכות נז: הרואה

 דוקא לאו כ"וא כוכבים', תהביא בשם התוספתא שבמקום 'מרקוליס' כתוב 'עבוד )ד"ה הרואה( תוספותה

סוברים שמברך על כל  טורוה ()י, ט רמב"םלה. גם ה עובדים היו תנא של שבמקומו לפי אלא מרקוליס,

ברכה זו נתקנה רק במקום וכתב ש ע"ז, משאר אמר שאינו יודע מדוע נקט מרקוליס יותר ר"יו ע"ז.

ל יום רוגמים אותה באבנים, ן שבכשבונים ע"ז או שהועמדה שם מחדש, וזהו הטעם שנקט מרקוליס, כיו

הביא את  יונה רבנום מסויים. ואבנים אלו עצמם נהיים ע"ז. אבל אין לברך על ע"ז הקבועה כבר במקו

ברכים כיון שהיא מתחדשת משתי הפירושים בתוס', אך אולי יש לדייק מדבריו שדווקא על מרקוליס 

 ן הוא גדול יותר.הארך אפים כא בכל יום, בשונה משאר ע"ז שפעם אחת בונים אותה, ולכן

ערת ומחודשת, ומשמע שסובר שבדווקא נקט מרקוליס, לפי שהיא ע"ז מכו רא"הומצאנו בדברי ה

שונים, שלדעתם בשעת שדווקא בגלל שהיא מכוערת מברכים עליה ברכה. והבנתו שונה משאר הרא

אר הפעמים שרואה. ויתכן שבבניית ע"ז מברכים על כולם, והחילוק בין מרקוליס לשאר ע"ז הוא רק 

ר מיוחד, שמתחדשת בכל יום, עומד בשיטתו שרק על מרקוליס מברכים כיון שיש בה דב יונה רבנושאף 

 ועל שאר ע"ז אין מברכים אפילו בפעם הראשונה כשבונים אותה. 

ים ברכים על כל הע"ז בשעה שבונשיטות בראשונים: א. מברכים על כל ע"ז. ב. מ 3נמצינו למדים שישנם 

 יון שהיא מכוערת. כאותה, ועל מרקוליס בכל יום כיון שמתחדש. ג. הברכה רק על מרקוליס 

ותיו וציונו לעקור ע"ז! שודאי אם עוקר ע"ז בעצמו, צריך לברך אשר קדשנו במצו מהרש"אהעיר ה

)אות  ברורההלכה . וכ"כ בי, לה() ברכת משה, הובא ב)הל' ע"ז פ"ז אות ב( גר"י קאפח. וכ"פ הרעק"אוהביאו 

 שהבא לעקור ע"ז יאמר בלי שם ומלכות. ה(

 שנתן ברוך אומר שנתנה במקום אחר, למקום ונתנה אחד ממקום ם"עכו נעקרה מובא: יש ובירושלמי

 .הזה קוםהמ מן ם"עכו שעקר ברוך אומר שנעקרה ובמקום רצונו, לעוברי אפים ארך

 אפים ארך שנתן העולם לךמ אלהינו' ה אתה ברוך: אומר, ז"ע שאר או מרקוליס : הרואהשו"עכתב ה

 זאת מברכים אין והאידנא: רמ"אה והעיר. ומברך חוזר אינו, יום' ל בתוך אותה רואה ואם; רצונו לעוברי

  .תמיד אותם ורואים ביניהם מגודלים אנו שהרי, הברכה

ו מברך כיון שראה הסביר את דברי הרמ"א, דאפילו הולך לעיר אחרת וראה ע"ז, אינ )סק"ג( מגן אברהםה

 שראה כיון לברך צריך אינו שהגדיל קטן דאפילו להשמיענו, דבא כיוצ"ב בעירו תוך ל' יום. ואפשר

שאפילו הוא לא ראה אותה תוך  אליה רבה, והוסיף את דברי ה)סק"ג( מ"בהביאו ה בקטנותו. אותה

שלושים, כיון שיש רוב העולם שהוא שוכן ביניהם שרואין אותה אינו מברך. ונראה שהסברא היא, כיון 



 הרואה מקום שנעקרה ממנו ע"ז _____________________________________________ 607
 

שבפעם הראשונה חייב  ב"חשאינו דבר המעורר התפעלות מצד האדם כיון דדש הוא בעקביו. והעיר ה

שזה מפני  )ד"ה הרואה(, וביאר בסב"ל השמיט לגמרי דברי הרמ"א שת"זלברך, ואינן נזהרים בזה. וב

 .)רכד, א( ערי"ששבתימן לא הייתה ע"ז, ולכן לא שייכת סברת הרמ"א. וכ"כ 

כתב  ב"חואה את בית הע"ז: הנחלקו הב"ח והב"י האם דווקא כשרואה את הע"ז ממש מברך, או די אם ר

)משנ"ב סק"ב, כתבו  ב"יהשם שדווקא אם רואה את הע"ז עצמה מברך, ולא די לראות את הבית ע"ז. וב

"ח, ולכאורה נגד מרן. אך פסק כדעת הב )סק"ב( שת"זשאפילו על בית הע"ז מברך. אמנם ה כה"ח סק"ג(

, ולא דהכי ס"ל ראה לקמן סע' י()ביאר שאף מרן כתב את דבריו רק בתור פירוש לדברי הרי"ף  )שם(בז"ר 

הסובר שמברכים על בית  ז()ב, קע טנותהלכות קלמעשה, ולכן העיקר כדברי הב"ח. דעה נוספת של ה

קום שעובדים לשמש והירח, שאינם ע"ז, גם אם אין בתוכו ע"ז אלא רק מקום שמתוועדים בו לע"ז, כגון מ

אפשר לדייק שדי  )י, ט( ב"םרמנאסרים אבל מקום עבודתם חשובה כע"ז ומברכים עליה. יש להעיר, שמה

והביא  )י, לד( ברכת משה"כ בשעובדים בו ע"ז...", וכ מקוםבראיית המקום כדי לברך, שכתב "הרואה 

 עוד ראשונים הסוברים כך.

מחמת שיש בדין זה הרבה שהביא כל מחלוקות הפוסקים בדין ברכה זו, וכתב  )אות ב( הלכה ברורהב

נתן ארך אפים לעוברי רצונו, דעות וספקות, לכן כשרואה ע"ז או בית שעובדים בו ע"ז יאמר: ברוך ש

נכון להרהר שם ה' בליבו. ש, והוסיף )ח"ד פ"ד אות טל( ברכת ה'וב )סק"ד( כה"חבלי שם ומלכות. וכ"פ 

 ית תיפלה של ישמעאלים אומר 'בית גאים יסח ה' '. והרואה ב

 סעיף ב':

 הרואה מקום שנעקרה ממנו ע"ז 

  (נד. נז:)שנינו בברכות 

 תעקר כן זה ממקום רהשנעק "מקום שנעקרה ממנו ע"ז אומר ברוך שעקר ע"ז מארצנו... וכשם

 עובדיהם לב והשב לומר צריך אין לארץ ובחוץ. לעבדך עובדיהם לב והשב, ישראל מקומות מכל

 מפני, כן לומר צריך לארץ חוץב אף: אומר אלעזר בן שמעון רבי. גוים שרובה מפני - לעבדך

 ברורה" שפה עמים אל אהפך אז שנאמר, להתגייר שעתידים

בשם המרדכי,  דרכי משהוכ"כ ב)מביא גי' בירושלמי 'כשנעקרה ע"ז מכל ארץ ישראל'  )ד"ה שעקר( תוספות

כל' וצ"ל 'מארץ ישראל', כתב שט"ס הוא בתוס' 'מ )סק"ג( גר"א, אמנם הא"י מברך( שרק אם נעקרה מכל

מות בעולם אומר 'ברוך שעקר מובא שעיקר הברכה היא על א"י, ואם נעקרה משאר מקו )סימן ו( רא"שוב

לא אומר כלל, בשונה מהרא"ש  סובר שבחו"ל רא"הה אמנם. רמב"םוה רבנו יונהע"ז ממקום הזה'. וכ"כ 

 שבחו"ל הנוסח שונה.

 רמב"םהביא תוספת זו, וכ"כ ה יונה רבנו אךהשמיטו את הנוסח של 'וכשם שעקרת וכו''.  רא"שוה רי"ףה

 בחוץ ואם, מארצנו ם"עכו שעקר מברך הוא ישראל בארץ אם ם"עכו ממנו שנעקרה מקום "הרואה )י, ט(

 מכל תעקר כך זה םממקו שעקרת כשם בשתיהן ואומר, הזה ממקום ם"עכו שעקר מברך הוא לארץ

 .לעבדך" עובדיהם לב ותשיב מקומות
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בריו מכוונים, שהרי לכו"ע שאין ד ב"יתמה על הרמב"ם מדוע פסק כרשב"א שהוא יחידי, וכתב ה טורה

. לעבדך עובדיהם לב והשב הןבשתי שאומר מה אלא יחיד דברי הוי ולא ','וכו שעקרת צריך לומר 'כשם

 לומר צריך שאינו אלא רקאמ לא ק"דת ועוד. טעמיה דמסתבר ופסק כרשב"א אפילו שהוא יחיד משום

 דמשמע כולם. ועוד כתב בכס"מ ולכן עדיף לומר כך שיוצא לדעת כלום, בכך ואין אומר רצה אם אבל כן

 תקוה. לו יש חי שאדם זמן כל דדרש א"כרשב סבר יוחנן' דר בירושלמי

 ם"עכו שעקר העולם מלך ינואלה י"בא: אומר, י"בא הוא אם, ם"עכו שנעקרה מקום : הרואהשו"עהכתב 

 אותה שעקרת כשם: ןבשתיה ואומר, הזה מהמקום ם"עכו שעקר: אומר, ל"בחו הוא ואם; מארצנו

 ם"עכו נעקרה ואם: הגה. לעבדך עובדיהם לב והשב המקומות מכל אותה תעקור כן הזה מהמקום

 שנתן, לשם שנתנוה מקום ועל, ם"עכו שעקר שנעקרה מקום על מברך, אחר במקום ונתנוה אחד ממקום

 אפים. ארך

כשיו אינו משמש לכך, מברך פסק שהרואה מקום ששימש תחילה בית לע"ז, וע )ח"ד פ"ד אות מ( ברכת ה'ב

ת את הברכות הנ"ל אם חזר בארץ ובחו"ל. ובשתיהם אומר לאחר מכן 'כשם שעקרת'. ואינו מברך שני

בחו"ל אין לברך ברכה זו שכתב  )אות ג( הלכה ברורהלראותם תוך שלושים יום מראייתו הראשונה. וב

ברכה גם בא"י וגם בחו"ל ראשונים, ולכן יאמר בלי שם ומלכות. ואומר לאחר הלחוש לדעת כמה מה

 'כשם שעקרת'.

 ד':-סעיפים ג'

 הרואה בבל הרשעה 

  (נז:)שנינו בברכות 

 שהחריב ברוך אומר בבל ראה; ברכות חמש לברך צריך הרשעה בבל הרואה: המנונא רב "דרש

 גוב ראה; הרשע וכדנצרנב של ביתו שהחריב ברוך: אומר נבוכדנצר של ביתו ראה; הרשעה בבל

: אומר מרקוליס ראה; הזה במקום לאבותינו נסים שעשה ברוך: אומר האש כבשן או אריות של

 גוזר ועושה אומר ברוך: ומרא עפר ממנו שנוטלין מקום ראה. רצונו לעוברי אפים ארך שנתן ברוך

 למעבד צדיקי רהוטו: ואמר הוגביי על ידא להו טריף, עפרא דשקלי חמרי חזי הוה כי רבא. ומקיים

 לקיים, לברא ושדי בסודריה עפרא שקיל הוה, לבבל מטי הוה כי דרבינא בריה מר. דמרייכו רעותא

 אלא, לי שמיע לא המנונא דרב הא אנא: אשי רב אמר. השמד במטאטא וטאטאתיה שנאמר מה

 לכולהו" בריכתינהו מדעתאי

 של ביתו ראה; הרשעה בלב שהחריב העולם מלך אלהינו י"בא: אומר, הרשעה בבל : הרואהשו"עכתב ה

 ברוך: אומר, האש כבשן או תאריו גוב ראה; הרשע נבוכדנצר של ביתו שהחריב ברוך: אומר, נבוכדנצר

 אינה עליו שתעבור מהבה שכל בבבל שיש מקום ראה ובסעיף ד: .הזה במקום לצדיקים נסים שעשה

 וטאטאתיה: דכתיב הל קללה סימן והוא, ההוא המקום מעפר עליה יתנו לא אם משם לזוז יכולה

 .ומקיים גוזר ברוך, ועושה אומר ברוך: אומר השמד, במטאטא
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ב אריות/כבשן האש. גם לא נזכרו כלל הברכות על בבל, למעט הברכה על גו רמב"םיש להעיר, שב

היכן מקומות אלו, וכן תמה  לא העתיקום כלל. ונראה שזה מפני שאין מי שיודע כיום סידורי תימןב

ס"ז שהבאנו ספק האחרונים  על השו"ע מדוע הביא ברכות אלו. וראה לעיל סי' ריח )רכד, ז( ערי"שב

 בברכת גוב האריות/כבשן האש.

 סעיף ה':

 הרואה שישים ריבוא מישראל 

 (נח.)שנינו בברכות 

 בושה: אומר נכרים וכלוסיא. הרזים חכם ברוך: אומר, ישראל אוכלוסי הרואה: ונאהמנ רב "ואמר

, לזה זה דומה דעתם שאין. םהרזי חכם ברוך: אומר ישראל אוכלוסי הרואה: רבנן תנו'. וגו אמכם

 חכם ברוך: אמר, הבית הרב מעלה גב על אוכלוסא ראה זומא בן. לזה זה דומים פרצופיהן ואין

 אוכלוסא אין: תנא. בבבל אוכלוסא יןא - נקיטינן: עולא לשמשני. אמר אלו כל שברא וברוך, הרזים

 ברב ביה פגעו, באורחא קאזלי הוו יהושע דרב בריה הונא ורב פפא רבוא... רב מששים פחותה

 מחכמתו חלק אשר ברוך :תרתי עלך בריכינן דחזינך בהדי: ליה אמרו, איקא דרב בריה חנינא

 ישראל" בית רבוון כשיתין ואיעל חשבתינכו דחזתינכו כיון, נמי אנא: להו אמר. ושהחיינו ליראיו

ורה לשישים ריבוא מישראל שבשישים ריבוא כלולות כל הדעות שיש, ולכן ניתנה הת מהרש"אוביאר ה

תב המהרש"א כשם . עוד כרא"הכדי שתהא התורה כלולה מכל דעה וחכמה. וכן ראיתי שכתב ה

ל שרואה הרבה פרצופים עשמחולקים בצורתם הפנימית כך מחולקים בצורה החיצונה, ויש לו לברך 

מלאכה, לכן הוסיף לברך על בהשונים זמ"ז. ובן זומא שהוסיף ברכה, משום שהיה ת"ח ולא היה עוסק 

 כך שברא רבים כ"כ לשמשני שיהיו לו כל המלאכות הנצרכות לו. 

השמיט את 'אין אוכלוסא בבבל' ונראה שהסיבה היא פשוטה, שבבבל אין שישים ריבוא. וכן גרס  רי"ףה

 )אות ת( מעדני יו"טכתב גם 'אין אוכלוסא בבבל', ותמה עליו ה רא"שה אך, רב האי גאון ועוד. רא"הה

ל מדוע כתבו? ויישב שלדעת הרא"ש אין מברכים ברכה זו אלא בא"י ששם ראוי לברך על חיל גדו

)פנחס, כתב שמדויק מהמדרש רבה  מהר"ץ חיותמישראל, דבר המבטא את גדלות העם היושב בארצו. ה

 כתב "הרואה )י, יא( רמב"םשברכה זו היא גם על אומות העולם ולא רק על ישראל. גם ה עה"פ יפקוד ה'(

 צל"חר ה, מברך בא"י אמ"ה חכם הרזים". והסביבא"יכאחד מברך... ואם ישראל הן ו אדם אלף ר"ת

שהחילוק בין א"י לחו"ל הוא, שבא"י האויר מחכים ולכן בשישים ריבוא ודאי שיש את כל מיני החכמות 

והדעות, אבל בחו"ל שאין אוירא מחכים, אפשר שגם בשישים ריבוא לא יכללו כל מיני חכמות ודעות. 

הקשה עליו  כס"מההביא מקור לרמב"ם מכך שהביאה הגמ' שבן זומא בירך בהר הבית. אך  מנוח רבנו

דא"כ יברך רק בהר הבית? אלא למדנו כך מעולא שאין אוכלוסא בבבל, אך קשה ע"ז מכך שבגמ' נח: 

מובא שברכו ברכה זו בבבל! אלא דאפשר שהרמב"ם סובר דההיא גמ' פליגא אדעולא, ופסק כעולא 

א"י היה ראוי לברך הוסיף שהיו חשובים בעיניו כשישים ריבוא, שאם היו ב ב"ימיקל בברכות הוא. וב

שאין משגיחים ביושבי חו"ל, אלא רק בני א"י  )יג, ב(שהביא ראיה מהל' שגגות  יד פשוטהעליהם. וע"ע 

 , עיין בדבריו.)עולת ראיה ח"א( ראי"ה קוקחשיבי 'קהל'. והטעים זאת ה
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 הם ואם; הרזים חכם עולםה מלך אלהינו י"בא: אומר, ביחד מישראל רבוא ששים : הרואהשו"עכתב ה

 וערבה. ציה מדבר ייםגו אחרית הנה יולדתכם חפרה אמכם בושה: אומר, וגלולים כוכבים עובדי

שמרן לא  )סק"ב( מאמ"רביאר הוומסתמות לשונו משמע שפסק כדעת הרי"ף, ואין חילוק בין א"י לחו"ל. 

סק. וכפי שהראינו ת מרן, וכך פהבין כך בדע )ע"ח קעה:( מהרי"ץחש לדעת הרמב"ם כי הוא דעת יחיד. גם 

חרונים הסוברים כך. ולכן פסק , ישנם עוד ראשונים וא)בירור הלכה סק"ח( הלכה ברורהלעיל, וכן העיר ב

 )י, לט( ברכת משה. אולם בו(ט)ס"ק  כה"חבהלכה ברורה שבחו"ל יש לברך בלא שו"מ מדין סב"ל, וכ"פ 

 .תכלאל ע"חפסק כדעת הרמב"ם שרק בא"י יש ברכה זו, וכ"ה ב

ה השתתפו בהלוייתו למעלה נה, בשנת תשע"ד נפטר הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל, וע"פ הערכת המשטרוה

אות את כל אדם, והתעוררה שאלה האם נכון לברך ברכת חכם הרזים, האם צריך לר בני 800,000 -מ

 האנשים בבת אחת.

הבית ברכת חכם רך בהר העלה אפשרות שבן זומא שבי )תחומין לה(במאמרו של הרב איתן קופיאצקי 

יש במקום זה שישים ריבוא שהרזים, לא יכל כלל לראות באמת שישים ריבוא כאחד, אלא עצם הידיעה 

ברך ברכה זו יש לראות שכדי ל ליאור דבמקנה את הזכות לברך את הברכה. עוד הביא בשם הרה"ג 

שצריך  וייס אשרג בשם הרה" שישים ריבוא יחד במקום אחד, וזה אפשרי רק בצפיה ממקום גבוה. וכ"כ

אינה מדויקת. וכ"ד שלראות את כל השישים ריבוא בבת אחת ושא"א להסתמך על הערכת המשטרה 

ו די לראות את קצה הקהל כתב שלדעת נבנצל אביגדורהרה"ג  לעומתם. 'אורחותיך למדני'הרב מח"ס 

ומד ברחובות צדדיים, אך כל ואין צורך שכל השישים ריבוא יהיו במקום אחד אלא ניתן לצרף קהל הע

)שו"ת הרה"ר  גר"מ אליהוה גםזה דווקא כשיש חיבור. וודאי שא"א לספרם ולכן די באומדן המשטרה. 

דן שרואים בבירור שיש שישים ריבוא, אלא יש אומכתב שאם אין יודעים  ג( תשמ"ט סימן קסא אות-תשמ"ח

אשר אינו רואה את כולם. וכ"כ שאפשר לברך גם כ גר"ח קנייבסקיוכן פורסם בשם המספר זה, יש לברך. 

  .)אור תורה לקמן( הרב מאזוזבשם 

ם לראות את כל השישים שדן האם צריכי )אור תורה תשע"ד סימן צ(וע"ע במאמרו של הרב אביה חדוק 

'נדרי הבאי אם  פ"ג מנדרים ה"ב()ריבוא יחד או די לראות חלקם בלבד. והביא שיש שהעירו מהירושלמי 

בבת אחת. ומשמע שאין יכולת  לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים', ובגמ' פירשו שמדובר שנודר לראות

לם יחד. וביותר ראיה מהריטב"א ם גם אם לא רואה את כולראות שישים ריבוא יחד, וע"כ מברך חכם הרזי

שמע שבמציאות אינו יכול שם שכתב שאין העין שולטת לראות שישים ריבוא בראיה אחת. ומדבריו מ

 לראות אבל במקום כינוס אפשר. להיות, ולכן אין לדחוק את דברי הירושלמי שדווקא 'בדרך' אינו יכול

בכל ברכות הראיה האם צריך  בקובץ 'אסיף', שחקר ויסינגר צבי ראליעזולכן מכן ראיתי במאמרו של 

מקורות רבים מוכח שהברכה לראות את כל הדבר כדי לברך עליו או די בכך שרואה מקצתו. והביא שמ

 יע בשאלה זו.נתקנה על ההתפעלות שנוצרת עקב הראיה ולא על הראיה ממש, אך לא הכר

ום בו עמד בן זומא? ונ"ל כתב למה הוצרך לפרש את המקבספרו בניהו ש גרי"חיש לציין את דברי ה

הראשים שלהם בעיניו,  שבא ללמד שלא בירך הברכה אלא מפני שהיה עומד במקום גבוה, וראה כל

 אבל אם עומד בתוכם שאין הריבוי בעיניו לא היה מברך.
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 סעיף ו':

 הרואה חכמי ישראל 

. ועיין לקמן גרס 'שנתן'( רמב"םה)ליראיו  מחכמתו שחלק ברוך אומר ישראל חכמי עוד שנינו שם: הרואה

 מ"ש בביאור נוסח ברכה זו.

 .ליריאיו חכמתומ שחלק העולם מלך אלהינו י"בא: אומר, ישראל חכמי : הרואהשו"עכתב ה

תורה בחכמה וביראת ה', ומורה בפסק שגם בזמן הזה מברכים ברכה זו, על גדול  )עמ' תה( חזון עובדיהב

גר"מ אליהו וכ"ד ה ם ברכה זו.והאריך להביא דעת הפוסקים הסוברים שגם כיום מברכיהוראות בישראל. 

שעל היודע לישא  ()ח"ד פ"ג אות כט ברכת ה'וכ"כ ב ., וסי' קעט שם(6שמ"ט סימן פד תשובה ת-)שו"ת הרה"ר תשמ"ח

לשבח  מידות טובות, צריך וליתן בעומק העיון ובסברא ישרה, ומתנהג בענוה ובחרדת קודש, ובשאר

כה, לכן יברך ללא שם ומלכות. כתב דכיון שיש מחלוקת בפוסקים בנוסח הבר )אות יט( כה"חב אךאת ה'. 

לכן יש לברך ברכה זו ללא שו"מ, כתבו שאין לנו דין ת"ח בזמן הזה ו )עקב, יג( בא"חוה )אות יב( חס"לוה

כתב דכיון שאין אנו יודעים  סעיף ו() ערוך השולחן. וב)י, מא( ברכת משהו )ח"ב פמ"ו סס"א( אור לציוןהוכ"כ 

)או"ח  חברון דברשו"ת  מו, הע' יג() שע"ה, )רכד, ט( ערי"ששיעור גדלו בתורה נמנעים עתה מברכה זו. וכ"כ 

 .סי' רו(

ת התורה, אלא בחוכמות כתב לגבי חכם מישראל שאינו בקי בחכמ )א, קב( תשובה התעוררותבשו"ת 

אין לברך עליו כלל, שחכמת כתב ש )אות יב( הלכה ברורה'שנתן'. ובהעולם, שיברך עליו 'שחלק' ולא 

ינו נחשב לחכם, וסב"ל. אישראל אינה אלא בתורה, וישראל החכם בחכמת העולם ולא בחכמת התורה 

 .)סק"ח( ז"רוכ"כ 

 סעיף ז':

 הרואה חכמי אומות העולם 

גורס 'שחלק  מאירי)הודם.  לבשר מתומחכ שנתן ברוך אומר - העולם אומות חכמי עוד שנינו שם: הרואה

 .מחכמתו לבשר ודם'(

המפרשים ביארו באופנים שונים את החילוק בין לשון הברכה על חכמי ישראל, ובין חכמי אומות 

 הוא כאלו וחלקו נחלתו חבל שהם לפי מחכמתו שחלק אמר ישראל חכמי : לגבימהרש"א. אהעולם: 

 מחכמת להם חולק אינו כוכבים העובדי חכמי לגבי התורה... אבל חכמת שהיא חכמתו עמהם חולק

 כבוד שהוא מכבודו חילק אמר ישראל מלכי לגבי כבוד לענין וכן דעלמא. חכמה להם נותן אלא התורה

 הכבוד כסא מתחת חצובות ישראל : נפשותב"י. בליראיו.  שחלק והיינו תורה אלא כבוד דאין האמתי

 מנכסיו מתנה שנותן כמי והם יתברך ממנו רחוקים העולם אומות נפשות אבל מהשם, כחלק הם הרי

 שאפשר הנהר מן הנמשך הצנור כמו הוא שה'חלק' מפני : שהטעםאבודרהם ד"ר .גממנו.  חלק שאינם

 'כי כתיב ובישראל ופסוקה תלושה כי במתנה כן שאין מה ולחסרו, לקצרו ואפשר ולהגדילו להרחיבו

: בישראל חלק להם חלק ממש מהכל, פה אל פה. וגם ב"ח. דומתמעט.  מתרבה זכותם ולפי עמו'' יי חלק

חלק להם חלק גדול מסודות התורה. וחלק להם מכבוד עצמותו הוא כבוד השכינה, ולמלכי אומות 

בישראל כיון שהם דבוקים בה'  :)סק"א(ט"ז . ההעולם נתם מכבודו מעולם הפירוד מתחת מחנה שכינה. 
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. אך באומות העולם אין להם יחוס לנותן, ולכן חשוב כמתנה בעלמא שאין יתברך, אזי הם נחלקים ממנו

 רק התורה לתכלית לבוא אפשר אי, כמה יחיו חיו לו כי חלק, הכוונה :)סעיף ז( לבוש. ולה קשר לנותן. 

 . לתכליתה לבוא שיוכלו בידם כולה מתנה חכמות שבע כן שאין מה, חלק

ודם,  לבשר כמתומח שנתן מברך העולם מחכמת שחכמים העולם אומות חכמי הרואה ק"סמ כתב

 עליהם. ןמברכי שאין בדתם אלא חכמים דאינם היכא לאפוקי כן שכתב ב"יוהסביר ה

 ה"אמ י"בא: אומר, ולםהע בחכמות שחכמים כוכבים עובדי העולם אומות חכמי : הרואהשו"עכתב ה

 .ודם לבשר מחכמתו שנתן

והגדר לחכם, שמופלג  )ח"ד פ"ג אות ל( ברכת ה'פסק שמברכים ברכה זו. וכ"כ ב )עמ' תו( חזון עובדיהב

מבואר שצריך להיות בקי בכל השבע  )ע"ח קעה:( מהרי"ץו )סק"ח( שת"זבאחד מחכמות המדע. אמנם ב

כתב דכיון שאין  )סעיף ו( ערוך השולחןב אולם, אך ייתכן שכתבו כן לאפוקי מחכמת דת הגויים. 77חכמות

 .)י, מ( ברכת משה, )מו, הע' יג( שע"העים שיעור חכמתו נמנעים עתה מברכה זו. וכ"כ אנו יוד

 סעיף ח':

 ברכה על מלכי ישראל ומלכי אוה"ע 

 ברוך אומר - העולם אומות כימל, ליראיו מכבודו שחלק ברוך אומר ישראל מלכי עוד שנינו שם: הרואה

גרס לגבי מלכי  רמב"םלבשר ודם'. וה גורס לגבי מלכי אומות העולם 'שחלק מכבוד מאירי)ה. ודם לבשר מכבודו שנתן

 .ישראל 'שנתן מכבודו'(

שראל חכם וירא שמים הוא, יהסביר שבמלכי ישראל תקנו לשון 'ליראיו' כיון שסתם מלך  מנוח רבנו

. והסביר את לשון הוא סכל וכד'משא"כ במלכי אומות העולם כיון שאביו מלך, בנו מולך אחריו ויתכן ש

 הרמב"ם שנקט כך משום שהוא לשון מבואר יותר.

 עובדי מלכי ועל; ליראיו ומכבוד שחלק העולם מלך אלהינו י"בא: אומר ישראל מלכי : עלשו"עכתב ה

 .ודם לבשר מכבודו שנתן ברוך, אומר כוכבים

 מברך במשפט והורג דןו דבריהם לשנות עליהם מלך עול שאין השלטונים )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

 על .)ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה ,ומלכות שם בלא לברך וישר טוב עיר בכל המלך שממנה השרים ועל, עליהם

יו מוכח שרק אם המולך יכול . ומדבר(סימן רצו א"ח ז"רדב) כלל מברכין אין י"הקאד שהוא הגדול השופט

ל מלכים היום שאינם יכולים שע י, מב()הובא בברכת משה  גר"י קאפחלהרוג אז מברכים עליו. וכן העיר ה

עדות מזקנים  )סק"י( ז"רהביא ב להרוג ברצונם א"א לברך, ורק כדוג' המלך בתימן היה אפשר לברך, וכן

 שבירכו בתימן על המלך.

 )ס"ק יא( מ"בהשמהגמ' משמע שאפילו סומא היודע שעובר המלך מברך, והביאו  )סק"ו( מג"אעוד כתב ה

ברכת , אך הוסיף שאם נולד סומא עדיף שיברך ללא שו"מ. וב)אות יז( הלכה ברורהכ ב. וכ")סק"י( שת"זהו

כתב שעל נשיאי מדינות שבזמנינו אין הסומא רשאי לברך, ואע"פ שאינו רואה את  )ח"ד פ"ג אות לד( ה'

                                                   
)ובכללה חכמת שבון, שיעור כתב החיד"א בספרו 'מדבר קדמות' מערכת ח אות יח, ששבע החכמות הם: הגיון, ח 77

 , ניגון, אלהות וכישוף.)ובכללה חכמת הכימיה והפיזיקה(, רפואה הגאוגרפיה(
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 )סק"ו( אליה רבהבגדיו בכל מקרה, י"ל שאם לובש בגדי מלכות הכבוד וההילה סביבו מורגשים יותר. וה

 . )מו, ח( שע"הכתב שראוי שסומא יברך ללא שם ומלכות. וכ"פ  פרי מגדיםפסק שלא לברך. וב

ם את המלך בכבודו, שכן שאין לברך ברכת המלך אלא בזמן שרואי )סימן ג( מכסף נבחרכתב בשו"ת 

ה כבודו, ועיקר הכבוד הוא נוסח הברכה, שנתן מכבודו לבשר ודם, ואם הוא מתהלך כאזרח רגיל, אי

)עמ' תיא. אך לא  חזון עובדיהפ במלבושיו, וכיוצ"ב שאינו הולך עם חילותיו שאין לברך ברכה זו. וכ"ב

, ושם כתב שאפילו אין אותו המלך )אות יד( הלכה ברורה. וכ"כ בהזכיר שללא חילותיו של המלך אין לברך. וצ"ע(

כר ע"י ששריו ועבדיו מקיפים ינאו הנשיא לובש בגדי מלכות, אלא די בכך שבגדיו נאים וכבוד שלטונו 

וכרח, יש לברך ללא הזכרת מ, אלא שהוסיף שכיון שאין הדבר )ח"ד פ"ג אות לב( ברכת ה'אותו. וכ"כ ב

 שו"מ.

שרד, יש לברך עליו ברכת שהרואה נשיא מדינה כשהוא מופיע בבגדי ה )עמ' תיב( חזון עובדיהכתב ב

כות זו חשובה כסמכות לדון ו משפט מוות. וסמהמלך, ובלבד שיש בידו לתת חנינה על מי שנגזר עלי

נה אויבת, שפשוט שמברכים דיני נפשות. וכ"ש על נשיא ארצות הברית שבידו להכריז מלחמה על מדי

 ברכת ה'עלמא לצורך הברכה. ובעליו. עוד כתב, שיש לברך ברכה זו גם על מלכה, ואין איסור בראיה ב

)י,  ברכת משה, )רכד, י( ערי"ש בזמננו יברך ללא שו"מ. וכ"דפסק שעל נשיאי מדינות ש )ח"ד פ"ג אות לב(

כתב שעל  )או"ח סי' רח( חברון דבר הביא דין זה כרגיל, ולא העיר מהו הגדר. ובשו"ת )שם( שע"ה. אך במב(

לך אנגליה ואפילו על מ ראש ממשלה שיש גורמים אחרים שיכולים לשנות את החלטותיו אין לברך,

רדן, אך זהו דווקא אם נוהג בנתיניו יות. ובזמנינו יכול לברך על מלך סעודיה או ישסמכויותיו בעיקר טכס

שמ"ט סי' ת-)שו"ת הרה"ר תשמ"ח ואליה גר"מוה בהגינות, אך אם נוהג בעריצות ואכזריות אין לברך עליו.

 אין בסמכותם להרוג.כתב שאין מברכים כיום על ראש ממשלה, נשיא וכד', כיון ש קסא שאלה א(

ר הברכה נקבעה שאם יזכה יבחין שחייב לברך, כיון שעיק )ג, נה( חיים לבוהרואה מלך רשע, כתב בשו"ת 

הבחנה בין המלכים למלך הושם העיר ע"ד שהרי  )עמ' תיב'( חזו"עבכבודו של מלך המשיח. והביאו ב

'. וכ"כ כבודו לבשר ודםמהמשיח נאמרה על מלכי אוה"ע דווקא. ומסקנתו שיברך בלא שו"מ 'שנתן 

 שו"מ.ולדעתו מברך ב )ח"ד פ"ג אות לא( ברכת ה'. וכ"פ ב)אות יג( הלכה ברורהב

 רואה את פמליית המלך בלבד, והרואה דרך חוצץ 

ינו רואה המלך עצמו, אבל אך א בספינה בים המלך הרואה יצחק י"מהר בשם )אות ג( ברכי יוסףכתב ה

הור ואפ"ה בירך. והעיר נמרב ששת שהיה סגי יודע בבירור שהמלך נמצא שם יכול לברך. וראייתו 

יון שעיקר הברכה היא שחלק כודווקא בראיית המלך מברך אפילו שאינו רואהו,  )אות ה( שערי תשובהה

 ברכות לשאר מזה ודללמ אין מכבודו, וכן משמע מרב ששת שעל הכבוד מסביב למלך בירך, אבל

ינו רואה את המלך מחמת אכתב שאפילו  ות יט()א הלכה ברורההידיעה. וב על ולא הראייה על שמברך

מלך או שרואה את הארמון, שמוקף בעבדיו ושריו, יכול לברך. אבל אם רואה את הספינה בא נמצא ה

 יברך בלא שו"מ.
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כתב שאין לברך  )עמ' תטו( בדיהחזון עושאין לברך על ראית המלך דרך הראי, וב )סק"י( פתח הדבירכתב ב

יתו מזכוכית יכול לברך. ועל בעל ראיה מהטלויזיה אפילו בשידור חי. אך אם ראה את המלך דרך חלון 

 יכול לברך. כל ברכות הראיה, אם רואה דרך משקפת כיון שהיא ראיה ודאית ובהירה,

 סעיף ט':

 מצוה להשתדל לראות מלכים 

 עוד שנינו שם: 

 בלבד ישראל מלכי קראתל ולא, ישראל מלכי לקראת לרוץ דםא ישתדל לעולם: יוחנן רבי "אמר

 העולם" אומות למלכי ישראל מלכי בין יבחין - יזכה שאם, העולם אומות מלכי לקראת אפילו אלא

 מצות שכר נוטלי כבוד יתר כמה - יבחין .המשיח מלך בכבוד ויראה הבא לעולם - יזכה שאם רש"יופ

ה את ההבחנה שיזכה לה, ביאר שהגמ' הוסיפ מהרש"אוה .הזה בעולם האומות כבוד שהיה ממה יותר

ם כדי לזכות לעתיד לבוא כיון שאין חיוב ללכת לראות המלכים כדי לברך, אבל יש להשתדל לראות

 לראות את ההבדל בין המלכים.

 . העולם אומות מלכי אפילו, מלכים לראות להשתדל : מצוהשו"עכתב ה

 מלכי אפילו מלכים ראותל דרבנן מצות על לעבור דמותר בגמרא שמשמע )סק"ז( מגן אברהםוהוסיף ה

 כבודן. ומשום אמרו ישראל יבמלכ דוקא משמע רבנן, גזרו לא מלכות כבוד משום מדסיים מ"מ ה, אך"א

כתב שרק  )אות לד( כה"חו ותר.העיר ע"ד המג"א שאין כן דעת מרן, אלא בכל מלך מ )ס"ק יא( שת"זאך ב

כל, אך אין לעבור על שאר על איסור טומאה לכהנים התירו לעבור כיון שהוא איסור שאינו שווה ב

 איסורי דרבנן כדי לראות פני המלך.

לראות את המלך, אא"כ בא  שלא יבטל לימודו יותר מפעם אחת כדי חסידים ספרעוד כתב המג"א בשם 

 .יג( )ס"ק מ"בבחיל יותר ובכבוד יותר גדול, וכ"כ ה

מר: "יהיה רצון מלפניך ה' שלאחר שמברך על ראיית מלך ממלכי אומות העולם יא )אות לב( כה"חכתב 

ך מלכנו אשר חלק ולברך את שמ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתזכני לראות פני מלך ישראל משיח צדקנו,

 מכבודו ליראיו, ובימיו ובימינו תושע יהודה".

 סעיף י':

 בן ובחורבנןהרואה בתי ישראל בישו 

  (נח:)שנינו בברכות 

 ןדיי ברוך - אומר בחורבנן, אלמנה ולגב מציב ברוך - אומר בישובן, ישראל בתי הרואה: רבנן "תנו

 האמת"

 היינו דקתני העולם אומות בתי כ", דאב"י. והקשה המאיריגורס 'בתי כנסיות של ישראל', וכן גי' ה רי"ףה

הרי אמרינן שמברך ברוך שנתן ארך אפים!  ','יי יסח גאים 'ביתוא"כ היאך אמר שי"ל  זרה, עבודה בתי

 אפים, ארך שנתן מברך דאהנהו קאמר, ז"ע בתי לא העולם, אומות דבתי מפרש ף"שהרי אפשר ומיהו



 הרואה בתי ישראל בישובן ובחורבנן __________________________________________ 615
 

 בית אומר ואהנהו להתייעץ, או בערכאות לדון בהם שמתכנסים בתים היינו העולם אומות בתי אלא

 היינו בישובן ישראל דבתי לומר נראה ויותר ממש. כנסיות בתי היינו ישראל ובתי .'יי יסח גאים

 עשירי בתי היינו דקתני בחורבנן ישראל מהגמ' דבתי ומשמע רע. פגע ולא שטן בלא מיושבים כשישראל

 מהרש"להביא את דברי ה ב"חומ"מ נראה שאינו מברך אלא בא"י ובזמן הבית. גם ה צדקות. ובעלי ישראל

שהקשה את קושיית הב"י, ותירץ ע"פ שיטתו לעיל שכשרואה את הע"ז עצמה מברך 'שנתן ארך אפים', 

 אבל כשרואה רק את בית התיפלות שלהם אומר 'בית גאים וכו''.

 רש"י לפרש שדקדק מהרש"אה פירש שמברך על בתי ישראל בישובן: כגון בישוב בית שני. וביאר רש"י

 שני בית בבנין וכשנגאלו כאלמנה היתה ש"כמ לאלמנה, ישראל נמשלו ראשון בית דבחורבן משום כן,

 בישובן ישראל בתי מקרי הז אין השתא בגלות ולאפוקי ק,"בהמ בנין דהיינו אלמנה גבול מציב מקרי

השתא. והנה מדבריו  שייךד ודאי גאים בית אבל אלמנה, גבול מציב ביה שייך לא חרב ק"דבהמ כיון

הביא את המשך דברי הגמ' לרק בזמן שביהמ"ק היה קיים. כראיה לדבריו יש משמע שברכה זו שייכת 

דש, ומשמע בהבנת הב"י שהוא למד בדברי רש"י שמדובר על בית המק ב"י'דיו לעבד שיהא כרבו'. גם ה

 ראל.בית המקדש עצמו. ויתכן שיש לפרש גם שלרש"י מדובר על בתי גדולי יש

 גבול מציב העולם מלך ינואלה י"בא: אומר, שני בית כגון, בישובן ישראל בתי : הרואהשו"עכתב ה

 .האמת דיין ברוך: אומר, בחורבנן; אלמנה

 בתוקף שמיושבים ישראל יעשיר בדעת השו"ע, ש'בתי ישראל' הכוונה, בתי )סק"ח( מגן אברהםפירש ה

בזמן הבית  ך לא הזכיר אם הואשני. ואפשר שהוא דווקא בא"י ולא בחו"ל. א בית בישוב כגון ובגבורה

ביאר  )ס"ק יב( שת"ז. לעומתם, השביהמ"ק קיים או לאו דווקא. וכן העיר הפמ"ג, שהב"י כתב דווקא בזמן

הביא פירוש האבודרהם החולק  עה.()ע"ח ק מהרי"ץע"פ דברי מרן בב"י דהיינו דווקא בא"י ובזמן הבית. ו

 על השו"ע, ולא הכריע, ע"ש.

 ביפיה אותה כשרואה נ"כבה על א"כ בתים שארי על מברכין ןשאי שמנהג העולם )ס"ק יד( מ"בכתב ה

 לברך טוב ז"דבזה מצדד ג"פמוב ז."בזה ואפילו ל"לחו י"א בין חילוק דאין אליה רבהה וכתב ובתיקונה.

 .)אות לב( כה"חומלכות. וכ"כ  שם בלא אלמנה גבול מציב ברוך

בעלי צדקות בזמן הזה, אומר פסק שהרואה בתים נאים בא"י של עשירי ישראל ו )אות כא( הלכה ברורהב

"י ובין בחו"ל מברך בלא שם בלי שו"מ 'ברוך מציב גבול אלמנה'. וכןהרואה בתי כנסת נאים בין בא

 כה"חהפירושים וסב"ל. וכ"פ ב שלא נהגו בברכה זו מחמת שינוי )סעיף ז( ערוך השולחןומלכות. וכ"כ ב

)הובא בספר דברי עני עמ'  בנצלנאביגדור . וכ"ד הרה"ג )חזו"ע עמ' שצז בקצרה( גרע"י. וכ"נ דעת ה)אות לה(

 .)רכד, יג( ערי"ש, תמו(

בספרו משיב  גר"ש גורןשמצינו לכמה מגדולי ישראל שפסקו לברך ברכה זו בשו"מ בימינו. ה אלא

ש'בית שני'  )הערות לעולת ראיה ח"ב הע' ק(רצי"ה קוק פסק שיש לברך. וכ"ד ה )ח"ב עמ' של והלאה(מלחמה 

הכוונה לחזרה מהגולה, ולכן גם בימינו ששבים אנו לארצנו שייך לברך ברכה זו. וכ"כ בשיחות הרצי"ה 

)הובא  דוד חי הכהן. וכ"ד הרה"ג דב ליאור, וכ"ד הרה"ג )ברכות טו, כב( פניני הלכה. וכ"פ ב)ויקרא, עמ' רפח(

ביאר בדעת הרמב"ם שאף כשאין בית המקדש יש לברך, משום  )י, י( גר"ח כסארוה. בספר דברי עני עמ' תמו(
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 )ברכת משה י, לו( גר"י קאפחשברכה זו היא שבח לה' על שהרימנו והציבנו משפלותינו בגלותנו. גם ה

פסק שיש לברך גם כיום ברכה זו, משום שברבנו אין שום חילוק, וכל שרואה יישוב יהודי ברחבי הארץ 

שמצד הסברא היה צורך לברך על כל  )שם, כג( פנה"לברך. ובגדר היישוב שעליו יש לברך, ראה צריך ל

יישוב שרואים, אך כיון שבערים ויישובים המיושבים כבר עשרות שנים אין מן החידוש, לכן כיום יש 

יל. וכן לברך רק על אזורים שעדיין לא מיושבים כראוי, כגון יהודה ושומרון, גולן, נגב, וחלקים בגל

 .)שם(בבניין שכונה חדשה בירושלים. וע"ע בהרחבותיו 

אן שהיה בו יישוב יהודי, מדין לברך דיין האמת על כפר סילו )הובא בברכת משה שם( גר"י קאפחוכן פסק ה

חבל עזה וצפון השומרון  שיש לברך אף על יישובי )שם( ברכת משהבתי ישראל שחרבו, ועפ"ז פסק ב

 שחרבו.

 סעיף יא':

 הרואה בתי גויים בחורבנן וישובן 

 תנקמו אל - אומר בחורבנן', ה יסח איםג בית - אומר בישובן, העולם אומות עוד שנינו שם: "הרואה בתי

 מאירים בארץ ישראל דווקא. וההופיע". ונראה דפשוט הוא שמדובר על בתי גויים הנמצאי נקמות אל' ה

 בדרכי גדורות היו שלא ותהקדומ האמונות בעלי ושאר האלילים עובדי גורס שמברכים דווקא על בתי

 .'ה נקמות אל ומרא בחורבנן' ה יסח גאים בית אומר ובשלוה ביישוב אותם שראה כל הדתות,

ועשיריהם, שאם מדובר על בתי  כתב בדברי הרמב"ם שבתי גויים הכוונה בתי גדולי גוים )י, יט( כס"מה

)רמב"ם  גר"י קאפחע"ז. וה ע"ז, הרי צריך לברך עליהם ברכה ממש! ואפשר שהכוונה בתי תפלתם בלא

 דחה הבנתו ופסק את דעת רבנו בלא חילוק.  שם, אות יט;לה(

. ופירש 'ה נקמות אל: אומר נןבחורב ,'ה יסח גאים בית: מראו, בישובן ם"עכו בתי : הרואהשו"עכתב ה

. אולם יתכן שבדעת השו"ע שהם בתי אומות העולם שיושבים בשלוה והשקט ועושר )סק"ט( מגן אברהםה

 יש לפרש שדווקא על בתי ע"ז מברך.

 סעיף יב':

 הרואה קברי ישראל 

 עוד שנינו שם:

 אתכם וכלכל, בדין אתכם וזן בדין אתכם יצר אשר ברוך: אומר ישראל קברי הרואה: רבנן "תנו

: נחמן דרב משמיה בה יםמסי דרבינא בריה מר. בדין להקימכם ועתיד, בדין אתכם ואסף, בדין

 אומר נכרים קברי. מתיםה מחיה ברוך, אתכם ולקיים להחיותכם עתיד והוא, כולכם מספר ויודע

 "'וגו אמכם בושה

 בושה: אמר ם"עכו קברי ועל ,בדין אתכם יצר אשר ה"אמ י"בא: אומר, ישראל קברי : הרואהשו"עכתב ה

 .'וגו אמכם

: "ברוך אתה... אשר יצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וכלכל , נוסח ספרדהנוסח המלא של הברכה הוא

אתכם בדין, והחיה אתכם בדין, ואסף אתכם בדין, ויודע מספר כולכם, ועתיד להחיותכם בדין לחיי 



 הרואה קברי ישראל _____________________________________________________ 617
 

ונוסח אשכנז שונה מעט: "ברוך אתה... אשר יצר אתכם בדין, וך אתה ה' מחיה המתים". העולם הבא, בר

וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כלכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם 

 בדין, ברוך...".

ברך אפילו על קבר מ ג, תקסט() רדב"זנחלקו האחרונים האם מברכים ברכה זו גם על קבר אחד: לדעת ה

 הלכה ברורהיו. וכ"פ באחד. ובעקבות כך פסק שאם נתחדש קבר אחד בבית הקברות צריך לברך על

מים, אך על קבר אחד ]דהיינו ישאפילו לא נתווסף אלא קבר אחד חדש מברך שוב אפילו תוך ל'  )אות ל(

 ברכת ה'. וכ"פ באות כד()מ שכך מצאו, שראה רק קבר אחד ולא תוספת בבית הקברות[, יברך בלא שו"

ל עצם ראיית הקבר, אלא על עואפילו אינו רואה את הקבר החדש, מפני שהברכה אינה  )ח"ד פ"ד אות מב(

ו את הדין רשאי לברך. ולכן בכל זכירת חסדי ה' עם המתים והחיים, וכיון שיש כאן קבר שלא הצדיק עלי

הלכות דעת ה אךם מת חדש. פעם שנכנס לבית קברות פעיל צריך לברך, שעל הרוב בכל יום קוברים ש

ית הקברות 'מתים אחרים' כתב שאם נתחדשו בב מאירישעל קבר אחד אינו מברך. וה )א, ריב( ותקטנ

שרק  הליכות שלמה פכ"ג אות לד() גרש"ז אוירבךמברך, ומשמע שעל תוספת קבר אחד אינו מברך. ודעת ה

תחדש שאף אם ה גר"י קאפחההביא דברי  )י, לז( ברכת משהאם עומד ליד הקבר החדש מברך. לעומתם, ב

 קבר לא היו מברכים.

יתו את הקברים, אם לא הלך בשאפילו אם רואה מחלון  )א, ז( הארץ פרי בשם )אות ד(כתב הברכי יוסף 

שהרואה את בית הקברות  ט אות ו()ח"ז סימן מט, פ" ציץ אליעזרלבית הקברות ל' יום יכול לברך. וכ"פ ה

 גוטיינו א"למהר הכסף רורצב אולםלברך.  מרחוק, ובא לאחר פחות משלושים יום לבית העלמין יכול

 .)אות כה( הלכה ברורה. וכ"פ בברכי יוסףעליו. וכ"ד ה חלק

נוסע במכוניתו ובתוך כדי ששאף הרואה את בית הקברות מרחוק, וכגון  )סעיף ח( ערוך השולחןכתב ה

חלק על הערוה"ש, אלא על  ()ב, יג באר משה בשו"ת אבלנסיעתו עובר ליד בית הקברות יכול לברך. 

שההולך בבית הקברות  (ט)ו, המברך להתקרב לבית הקברות כל מה שאפשר, וכפי שעולה מהתוספתא 

 את מרחוק שרואין במה ושאינ כתב "ומסתבר )ח"ה סימן לז אות י( משה אגרותכל מה שאפשר. ובשו"ת 

 לא, ברורה ידיעה הואש אףו. קבר איכא ששם, שרואה מה מתוך בליבו הבנה רק הוא שזה, המצבות

הלכה בו )עמוד תכ( חזו"עבפ וכ" .הקבר" שמכסה הקרקע כשרואה לברך צריך אלא, הראייה על אלא נתקן

 ברים מברך.של הק )ד' אמות( שדווקא על ראיה מקרוב )אות כה( ברורה

ת הברכה אינה נחשבת לצידוק שיברך 'אשר יצר', שאמיר )אות מח( כה"חהרואה קברי ישראל בשבת, כתב 

 עובדיה חזוןיותם. וכ"כ בהדין, אלא שבח של הקב"ה שיצא את הבריות, מכלכלם, ממיתם ועתיד להח

 .)עמוד תכא(

שאם ראה בית קברות אחר בתוך שלושים יום לא  )סימן ד( אור עמודיהפתחי תשובה כתב בשם ספר 

, וביאר שאינו דומה לרואה מלך אחר בתוך שלושים יום שצריך )אות לח( כה"חיברך שוב 'אשר יצר', וכ"כ 

לברך עליו, משום שלכל מלך יש את הכבוד שלו, משא"כ בקברים שכולם דבר אחד. עוד כתב, שאם 

נקבר בבית הקברות מת חדש שלא היה שם בעת שברך בפעם הקודמת, יחזור ויברך אשר יצר אפילו 

)ח"ה יו"ד סימן ל אות ג, ובתוכן  אומר יביעהראשונה לא כללה מת זה. וכ"כ בשו"ת  בתוך ל' יום, שכן ברכתו
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כתב שמברך בכל פעם שרואה את בית הקברות אם נוסף שם  מו(-)ח"ד פ"ד אות מבברכת ה' וב .העניינים(

קבר, ולכן בכל פעם שנכנס לבית הקברות מברך, מפני שעל הרוב קוברים שם מת חדש בכל יום. עוד 

שאם הולך לבית קברות אחר אפילו לא עברו שלושים יום מאז שהיה בבית הקברות, מברך שוב.  כתב,

ולדעתו ברכה זו מברכים אותה בכל פעם שנכנס לבית הקברות ואף אם לא עברו שלושים יום, שלא 

 נתקנה על התפעלות האדם או השמחה וההנאה, אלא הצדקת הדין.

 סעיף יג':

 הפסקה בין ברכה לברכה 

 יום בכל אותה רואים שאנו פיל לברך על ראיית ע"ז, רגילים אנו אין כתבו שעתה )ד"ה הרואה( פותתוסה

 .יום לשלשים יום משלשים דהוי לעיל אמרו הרואים הנך וכל

 .ומברך חוזר ינוא, יום' ל בתוך דבר אותו וראה חזר אם, הראייה ברכות : כלשו"עכתב ה

ם בזה ג' שיטות: א. כבר ביום כתב שישנ )ח"ד פ"א אות י( ברכת ה'ומהי ההגדרה של שלושים יום בדיוק? ב

לושים יום, אלא אחר תום השלושים לראיה הקודמת רשאי לברך. ב. יום הראיה החדש אינו בכלל הש

הלכה כדעת האמצעית, ולכן  שלושים יום. ג. גם יום הראיה הקודמת אינו בכלל השלושים יום, ופסק

פסק  )אות כח( כה ברורההלהראיה הקודמת רשאי לברך פעם נוספת. וב ביום השלושים ואחד עם יום

 ץ מהיום שעומד בו כעת.שמברך רק אם עברו שלושים יום מלאים, היינו חוץ מהיום שראה בו וחו

שוב,  שצריך שיעברו שלושים יום מהראיה האחרונה כדי שיוכל לברך )ח"ד פ"ג אות ג( ברכת ה'עוד כתב ב

וטעם הדבר שכיון שעברו שלושים יום מראייתו האחרונה, כבר שכח מהם ומגדולתו של ה' שניכרת 

בהם, וצריך איפוא לחזור ולשבח את ה' כשרואה אותם ונזכר בגדולתו.



 

 
 

ברכת שהחיינו, וברכה על בריות  -סימן רכ"ה 
 מיוחדות

 ובו י' סעיפים

 סעיף א':

 הרואה את חברו לאחר זמן ממושך 

 )נח:(שנינו בברכות 

 והגיענו וקיימנו שהחיינו רוךב: אומר יום שלשים לאחר חבירו את הרואה: לוי בן יהושע רבי "אמר

 הלב מן משתכח המת אין: רב רהמתים. אמ מחיה ברוך אומר - חדש עשר שנים לאחר, הזה לזמן

 אובד" ככלי הייתי מלב כמת נשכחתי שנאמר, חדש עשר שנים לאחר אלא

 ר"הכתבו בשם ר"י שמברך דוקא על חברו החביב עליו, אבל בעניין אחר לא. וכ"כ  )ד"ה הרואה( תוספות

 רמב"םבדעת ה )י, אות ג( גר"י קאפחלעומתם, ביאר ה .(ט סימן) ש"ראוה (חבירו את הרואה ה"ד: מג) יונה

וקנה לך  )על משנתשדווקא אם חבר זה הוא "חבר לדבר נעלה", כפי שהגדיר הרמב"ם בפירושו לאבות 

: "וחבר לדבר נעלה, הוא שתהיה כמיהת שניהם ומטרתם לעניין אחד, והוא עשיית הטוב, חבר, פ"א ה"ו(

וירצה כל אחד מהם להיעזר בחברו כדי להשיג אותו הטוב לשניהם יחד... והוא כגון חברות הרב לתלמיד 

 .)י, ח( כת משהבר, ועליו ראוי לברך. וכ"פ ב78והתלמיד לרב". וזהו סתם חבר שמוזכר בש"ס

והמטיב.  הטוב ולא שהחיינו אלא מברך אין בראייתו נהנים שאחרים פ"שאע (עז סימן ד"ח) א"רשבה וכתב

נו שכולם מפיקים תועלת דכיון שראיית חבר אינה טובה אלא שמחה, דהיי )סעיף א( לבושוהסביר ה

 מאותו דבר, ולא רק שמחים, דעל שמחה בלבד תיקנו רק שהחיינו.

 ריא ושלם מברך. בשדווקא אם חברו  מנוח רבנוהביא גמ' זו להלכה. וכתב  )י, ב( רמב"םה

ברכת מחיה המתים נתקנה על הרואה את חברו לאחר י"ב חודש, כיון שבפרק זמן זה חברו משתכח 

 נידון האדם שנה כתב שבכל מהרש"אממנו, וחשוב כאילו הוא מת וקם לתחייה, ועל שמחה זו מברך. וה

 אותו רואה אין כך ואחר זה כ"ויה ה"ר אחר רואהו ואם לחיים, אם למוות אם הכפורים וםוי השנה בראש

אך לפי טעמו  מתים, ע"כ. מחיה אומר לאו, ולכן אם למות אם דין עליו עבר הרי הבא כ"ויה ה"ר אחר עד

היה צריך לברך על חברו גם אם ראהו לפני ימי הדין, ולאחר ימי הדין ראהו שוב, שהרי עברו עליו ימי 

                                                   
ל מקום שהזכירו חז"ל והרמב"ם 'חברו' הוא העירני הר"י רוזין יצ"ו, שאחר המחילה נראה שלא ייתכן לומר דבר זה. וכי בכ 78

, )ברכות ט:(וא משיכיר את חברו החרית, לאחת הדעות הגדר דווקא חבר לדבר נעלה? הלא למשל בדין זמן תחילת ק"ש ש
רוב מדובר הרי אמור לזהותו כבר דהיינו בחברו שמכירו מעט, שאם בחבר ק )הובא בתוס' שם(ואמרו על כך בירושלמי 

ותו חבר לדבר נעלה. עכ"ד. ובחיפוש אמרחוק, ואם להפך אף בד' אמות לא יכירנו. הנה מוכח שיש לשון חבר בש"ס שאינו 
חבר לעניין קדשים,  הכוונה לאדם תורני, כדוגמת –שעשיתי בפרוייקט השו"ת, מצאתי שבכל מקום שהרמב"ם כתב 'חבר' 

 מדובר בסתם אדם. ובנדו"ד כתב לשון 'חבירו', ומוכח שאין –תלמיד חבר וכדו'. אולם בכל מקום שכתב 'חברו'/'חבירו' 
 הכווונה דווקא לחבר לדבר נעלה.
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הדין וניצול! ועוד קשה, שייתכן ונגזר דינו למות בעוד זמן מסויים, ולא נגזר לחיים?! ואולי יש ליישב 

נו ברכה זו על תקופה של שנה. וכן שעיקרון הברכה נתקן על טעם זה, וכיון שהוא מינימום שנה, תיק

 שתקופת שנה זהו זמן של שינוי תקופה, ועל פרק זמן חשוב כזה אפשר לברך. רבנו מנוחנראה מ

, מתים מחיה: מברך חדש ב"י ואחר, שהחיינו: אומר, יום שלשים לאחר חבירו את : הרואהשו"עכתב ה

 .בראייתו ושמח הרבה עליו שחביב והוא

)סוף הל'  מער"ק. דלא כעשר חודש מברך מחיה המתים בלבד, ללא שהחיינו שלאחר שנים ב"חכתב ה

 )סק"ד( מ"ב. וכ"פ ה' רמו. ע"ח קעג:()פעו"צ ח"ב סי מהרי"ץהסובר שיש לברך שניהם. והאריך לדחותו  ברכות(

 .)מה, כג( שע"ה, )אות ב( הלכה ברורה

, כיון שנוסח הברכה נמצא שאין מברכים ברכת מחיה המתים בשם ומלכות )א, סו( פנים מאירותדעת ה

ברכה זו כתובה בשם  י, ב() רמב"םב אולם. רעק"אבתפילת שמונה עשרה, ושם לא נזכר מלכות. וכ"כ 

 .)שם( שע"ה, ג( )שם אות גר"י קאפח, ה)עמ' תכה, ובהע' שם( חזון עובדיהומלכות. וכ"כ ב

ראה כאוהב ובקרבו ישים שבזמן הזה שגברה חנופה בעולם, ויש מי שנ )אות טו( חסד לאלפיםכתב ה

)אות  כה"חו )עקב, יד( בא"חכ"פ הוארבו, אין לברך שהחיינו בשם ומלכות, אא"כ על מי שהיה בדרך וחזר. 

)הובא בסב"ל ד"ה והוא  ר"ע בסיסג, ה)רכה, ה( ערי"ש, )הליכות שלמה פכ"ג אות יב( גרש"ז אוירבך. וכ"ד היד(

אין בה שו"מ אינה ברכה. שכתב שמברך בשם ומלכות, דכל ברכה  )עמ' תכה( חזון עובדיהב אך. יב(שחב

חברו שחביב עליו באמת,  , אך הוסיף שיש להזהר שלא לברך אלא על)ח"דפ"ב אות לה( ברכת ה'וכ"פ ב

ילו לדברי החס"ל על קרוביו כתב שאפ )ח"ח סימן כה אות ג( עבדי ישכיל. ובשו"ת )י, ז( ברכת משהוכ"כ 

 החביבים עליו יברך בשם ומלכות.

 קיבל מכתבים מחברו תוך כדי זמן זה 

שגם אם קיבל מחברו מכתבים תוך כדי השלושים יום, מברך שהחיינו  )א, רכ( קטנות הלכותכתב בשו"ת 

ינו מברך אם קיבל משום שברכה זו נתקנה על שמחת הלב בראיית פני חברו. אבל ברכת מחיה המתים א

חזון , וכ"פ ב)סעיף ב( ערוך השולחןמכתב תוך י"ב חודש, כיון שאין כאן 'נשכחתי כמת מלב'. וכ"כ ב

שרק לעניין ברכת מחיה המתים אינו מברך אם קיבל תוך כדי זמן זה מכתבים, אבל  )עמ' תכו( עובדיה

 הלכה ברורה. וכ"פ בתפק בדין טלפון()מה, כג. אך בהע' מז נס שע"הברכת שהחיינו מברך בכל אופן, וכ"כ 

, ואפילו אם שוחח עמו בטלפון, כשרואהו צריך לברך שהחיינו משום שברכה זו נתקנה על ראיית )אות ד(

 אמנםואפילו אם ראה אותו בשידור חי תוך שלושים יום.  )ח"ד פ"ב אות כז( ברכת ה'פני חברו. וכ"פ ב

ועוד. ולדעתם  )ה, כד( שבט הלוימשום סב"ל. וכ"פ בשו"ת דכיון שזוהי מחלוקת, לא יברך  )סק"ב( מ"בה

כתב שלא ידע מי הם  )שם(כיום כמעט ואין לברך ברכה זו כיון שמדברים בטלפון וכד'. אך בברכת ה' 

שלא לברך שהחיינו אם קיבל מכתב מחברו תוך זמן זה? וכתב שקרוב לודאי שנפלה  הדעות הסוברות

)אך העיר נכונה נריה נהרי, שבמחיה המתים כן בדין ברכת מחיה המתים טעות בדברי המ"ב, ומקומם לאחר מ

. לא שיך כ"כ לומר שישנה מחלוקת האם לברך, שלרוב ככל הפוסקים אין מברכים מחיה המתים אם קיבל מכתב מחברו(

בשם הר"ש דבליצקי בספרו 'זה השולחן' שיש לתקן את דברי המ"ב כאן.  )ד, יז(וכ"כ בשו"ת יחוה דעת 

שאף ברכת מחיה המתים אינה מתבטלת מחמת מכתב או שיחת  גר"י קאפחשלישית היא דעת ה דעה
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, והביא ראיה מהרשב"א )משפטי צדק סי' כט( מהר"ש גרמיזאן, והביא שכ"ד )י, ז( ברכת משהטלפון, וכ"פ ב

 שדווקא בראיית פני האדם השמחה שלמה. )לקמן ס"ב(

 סעיף ב':

 לא ראה את חברו אך שלח לו כתבים 

 נהנה שהוא פי על ףא כתבים לו ושלח מעולם חבירו את ראה שלא שמי )שו"ת ד, עו( רשב"אכתב ה

 מחי"ה זו בין זכרים לנקבות./עוד כתב, שאין חילוק בברכת שהחיינו. ראייתו על מברך אינו בראייתו

 מברך אינו בראייתו נהנה הואש פי על אף, כתבים לו ושלח, מעולם חבירו את ראה שלא : מישו"עכתב ה

 . ראייתו על

כתב שאין מעולה  שערי תשובהבדכיון שלא ראהו מעולם אינו אוהבו כ"כ. ו )סק"ג( מגן אברהםוהסביר ה

)מה, כד.  שע"העולם. וכ"פ בהאהבה כ"כ עד שיהיה נהנה ושמח בראייתו, דבר שלא קורה כשלא ראהו מ

 והוסיף שה"ה בטלפון. והע' מח(

 ברכת ברוך שפטרני 

' ה אתה ברוך לברך ייבח מצוה, בר בנו שנעשה דאדם המרדכי בשם (א סג ת"קרה' הל) ל"מהריב כתוב

 אות סג פרשה תולדות, )ריש רבה ובבראשית. ל"מהרי נהג וכן זה של מענשו פטרני אשר העולם מלך אלהינו

ומלכות, מפני שלא נזכרה  שם בלא לברכה שטוב דרכי משהאליעזר. וכתב ה' ר בשם זה דין הוזכר (יד

 . )לחם חמודות ברכות פ"ט אות ל(בתלמוד 

 וטוב :רמ"אזה. וסייג ה של נשומעו שפטרני ה"אמ י"בא: יברך, מצוה בר בנו שנעשה מי א"י: רמ"אהכתב 

יברך ברכה זו בשם ומלכות, שסובר  גר"אה אמנם. )עמ' תכט( חזון עובדיהוכ"כ ב .ומלכות שם בלא לברך

מנהג שרבים נוהגים כך. ו יף ד()סע ערוך השולחןכתב שהמברך לא הפסיד. וכ"כ ב )סה, ג( חיי אדםוגם ה

 .)סק"ו( ז"רו )מז, יא( שע"השלא לברך ברכה זו, כפי שהובא ב תימן

 נודע שאז ראשונה בשבת קורא או מתפלל שהנער בשעה לברך נהגו שעכשיו )סק"ד( מגן אברהםוכתב ה

 חדש ילקוטעוד כתב בשם . כט(ת)עמוד  חזו"עו )אות י( כה"ח, )סק"ו( מ"בוכ"כ המצוה.  בר שהוא לרבים

 ביום דהיינו ומשמע פה,לחו שנכנס כיום מצוה בר בנו שנעשו ביום סעודה לעשות האדם על שמצוה

יש ישראל, שנצטוה במצות אמשום שעכשיו נעשה  )סק"ו( מ"בד. וטעם סעודה זו כתב ה"י לשנת שנכנס

 מצוה סעודת הוי דורש הנער םדא כתב )ב"ק פ"ז סימן לז( ש"ישוב התורה. או משום דגדול המצווה ועושה.

 .)שם( ז"ר, שם הע' כד() שע"הלא היה לעשות סעודה זו,  מנהג תימןיום. ו באותו אינו' אפי

שעד עכשיו נענש האב כשחטא הבן בשביל שלא חינכו,  )סק"ד( מגן אברהםובביאור ברכה זו כתב ה

)עמ'  חזון עובדיהפירש ההיפך, שעד עתה נענש הבן בעוון אביו. וב לבושה אךומכאן ולהבא אינו נענש. 

שנה ויום  12כתב שלכאורה יש נ"מ בין פירוש המג"א לפירוש הלבוש, לעניין בת שהגיעה לגיל  תלב(

בת, שהרי גם היא נענשה בעוון אביה. ואילו לדעת המג"א שהוא אחד, שלפירוש הלבוש יש לברך על 

שמצוה לעשות סעודה בחגיגת בר מצוה,  )עמ' תלה(מצד מצוות חינוך, א"צ לברך על בת. ופסק להלכה 

)וכ"כ ביבי"א ח"ו סימן  וכן בת שהגיעה לגיל מצוות, ואביה יאמר בלי שו"מ 'ברוך שפטרני מענשה של זו'
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שסעודת בת מצווה מקורה ברפורמים, ולכן עדיף לא  )או"ח ח"א סי' קד( אג"מת ה. אולם דעכט אות ד(

 לעשותה.

 סעיף ג':

 הרואה פרי חדש 

א קא מיבעיא לי, כי קא מיבעיא לשנינו בעירובין מ: "אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן, אמר ליה: רשות 

ה בכורה שמא אינו "מי שראה תאנ )פסחים י, ה(ובה מאי?". ומשמע שברכה זו רשות. ובירושלמי ח -לי 

 וקת ר"מ ור' יוסי.במחל )מ:(ברכות  צריך להזכיר זמן?". ומשמע שברכה זו חובה. ועיין גם

 נחלקו הראשונים מתי מברך על פרי חדש:

שהעיקר  )סימן י( רא"שה זמן". וכן הביא אמינא לשנה משנה חדשה דלעת רואה "כשאני :רש"י .א

 מברך ראייתו, חלתבת לשנה משנה המתחדש פרי הרואה" ב()י,  רמב"םהיא הראיה. וכ"כ ה

 שהחיינו". 

ו של סוכה ולולב שנהגו לברך רק בשעת אכילה, כמו שתיקנו ברכת שהחיינכתב  רא"שה .ב

 לאומרה בשעת הקידוש. 

 מברך באכילתו, רק הנהנ ואם שהחיינו, מברך בראייתו , שהרואה פרי חדש ונהנהסמ"קדעת ה .ג

  באכילתו. רק

 אוכלם וכן פשט המנהג.שעל שום דבר בראייתם, כי אם כאינו מברך לעולם שהחיינו  :מהר"ם .ד

דין מנהג בשעת אכילה. ג. מברכים שיטות בראשונים: א. מברכים רק על הראיה. ב. מברכים מ 4א"כ מצאנו 

 רק בשעת אכילה.  האכילה. ד. מברךעל ההנאה בראיה, ואם לא, מברך שהחיינו בשעת הנאת 

א על חידוש העולם בפירות אם הסוברים שמברכים רק על הראיה, הוא מפני שברכה זו הייש לעיין ה

)וכן רכים על ראיית חבר חדשים, ואין לה כל קשר להנאה הבאה לאחר מכן בשעת האכילה, כמו שמב

לכך,  , נ"מאיית פירות חדשים(רמשמע מהרמב"ם שהביא את דין ברכת שהחיינו על ראיית חברו, יחד עם שהחיינו על 

ון דלדידיה זו שעת ההנאה האם סומא מברך על הנאתו בשעת האכילה. ונסייג שייתכן שמ"מ מברך כי

שהיא יותר מביאה הנאה  הראשונה. וכן יש לעיין האם לסוברים שמברכים בשעת האכילה הוא מפני

ל ראיית אוכלו, האם מברך עללאדם, או שזוהי ההלכה, נ"מ לאדם שאינו אוהב פרי מסויים ולא עתיד 

 מנהג.פרי זה? יש להעיר שהנוקטים שהברכה היא בשעת אכילה כתבו שכך היה ה

פרי חדש. ומשמע כפי  שמח על צמיחתשעיקר הברכה נתקנה על שמחת הלב שכתב  )סק"י( מ"בהנה ה

)פעו"צ  מהרי"ץרות. וכ"כ שכתבנו, שהברכה אינה על הנאת האכילה אלא על הנאת חידוש העולם בפי

 נה, ע"ש.והוסיף שוודאי עיקר השמחה היא לנשמה, אלא שגם הגוף נה קיח(ח"ב סי' 

שמברך דוקא בתחילת ראיית הפרי אפילו רואהו על האילן או ביד אחרים. ואם שכח  מנוח רבנוכתב 

. שחלק על סברא זו( מהר"י מולן)והאגור הביא את ולא בירך בפעם הראשונה כתב דמסתברא שלא יברך שוב 

ש'תחילת ראייתו' היא הפעם הראשונה שרואה אותו. וייתכן ויש להסביר שהכל תלוי  והיוצא מדבריו

יש להביא ראיה לדברי רבנו מנוח שאפשר לברך שהחיינו אף על פרי  )כט, ב(בעונה. מהמדרש תנחומא 
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הגדל בעץ כעת, שם מובא מעשה בחסיד אחד שיצא לכרמו בשבת וראה עוללה אחת וברך עליה. וכן 

 .)י, אות ד( קאפחגר"י העיר ה

הסביר  יד פשוטהיא. הההרמב"ם לא הזכיר שברכה זו רשות, אפילו שבגמ' מובא שברכה זו רשות 

נפקע ממנו לאחר שלא  שממהלך הגמ' עולה שהמושג 'חובה' פירושו, שהחיוב נמשך על האדם ולא

וא רק בפעם ל פרי חדש העעשאו בהזדמנות הראשונה שהייתה לו. ומכך שכתב הרמב"ם שחיוב הברכה 

ראשונה, אך בפעם ההראשונה שראהו, משמע שברכה זו אינה חובה עליו לאחר שלא ברך בפעם 

שחובה זו נפקעת. וכן ביארו  הראשונה שרואה את הפרי חובה עליו לברך, ואעפ"כ חשוב כ'רשות' כיון

רי הרמב"ם, שאין ברכה דב שם() גר"י קאפח, ה)העמק שאלה סי' קעא אות י( נצי"ב, ה)הובא במג"א סק"ו( כנה"ג

 זו רשות.

כילה, והמברך בשעת ראייה אכתב 'הרואה פרי חדש המתחדש... ונוהגין עתה שלא לברך עד שעת  טורה

 לא הפסיד'.

 על או חבירו ביד רואהו ואפילו, שהחיינו: מברך, לשנה משנה מתחדש חדש פרי : הרואהשו"עכתב ה

 .אכילה שעת עד לברך שלא ונהגו, האילן

; )כל בו(הפרי  גידול תשלום שנגמר עד לברך ואין; הפסיד לא, ראייה בשעת שבירך ומי: רמ"אהוהעיר 

נוח. והביא הגר"א ראיה דלא כרבנו מ )מהר"י מולן,שנייה  בראייה לברך יכול, ראשונה בראייה בירך לא ואם

 .שיכול לברך בראיה השניה, כיון שאנו אין מברכים אלא בשעת אכילה(

 

י, האם יכול לברך בראיה ולא ברך בפעם הראשונה שראה את הפראדם שאינו רוצה לאכול את הפרי, 

סב"ל ואינו מברך. ולדעת  השניה? האם אנו מדמים את הראיה לאכילה לגמרי? לדעת מרן אפשר לומר

פוסקים כמנהג לברך אנו שהרמ"א אפשר לומר כגר"א שמברכים. אך גם אפשר לומר הפוך, שרק בגלל 

ההנאה הממשית של הפרי,  בשעת אכילה, אם לא ברך בראיה ראשונה יברך בשניה, כיון שלא עבר על

)ח"א  רדב"זרי הרמ"א כיון שהדב שת"זוממילא במקרה דנן אף הרמ"א יודה דסב"ל. ובכל אופן, השמיט ה

יא דברי הרדב"ז שעל אכילה הב. ומכך שהמג"א )סק"ט( מג"אפסק כרבנו מנוח הנ"ל, והביאו ה סי' שיט(

ל גוונא ניתן לברך בפעם שנייה אין לברך על דברי הרמ"א, אפשר לדייק שהבין שהרמ"א סובר שבכ

סק לגמרי כמהר"י מולן, ונפשט [, אף באכילה שנייה, וממילא פ)פעו"צ א, קט(השנייה ]וכך למד מהרי"ץ 

וצע ע"פ סברת הגר"א, שעל פסק באופן ממ )ס"ק יג( משנ"ב. וב)ס"ק טו( שעה"צספק דידן. אולם עיין 

 ראייה שנייה ניתן לברך, אך לא על אכילה שנייה.

ברך לכתחילה בשעת הראייה, כתב שאם יודע שלא יוכל לאוכלו לאחר מכן, מ )סימן רכה( פז אדניבספר 

 שע"ה, ז"ר סק"ח(, קיח. כן דקדק ב)פעו"צ ב מהרי"ץ, וכן משמע מ)י, י( ברכת משהוכ"פ שהרי כך נתקנה מעיקרא. 

אכול ממנו, אין לו לברך על פסק שאם יודע שאינו רוצה ל )ח"ד פ"ב אות לו( ברכת ה'ב אולם. )מה, טז(

שמיט דברי הטור שהמברך הראיית הפרי. דחיישינן שמא אינו שמח כ"כ בראיה, ולמד כן מכך שמרן 

לה, שוב אינו רשאי לברך יבשעת ראיה לא הפסיד, ומשמע מדברי השו"ע שלאחר שנהגו לברך בשעת אכ

 בשעת הראיה. 
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לברך שהחיינו כיון שלפי  שאף אם רואה את הפרי על העץ בשבת, יכול )ד"ה או על( באור הלכהכתב ב

 שוב כאריא דרביע עליה.עיקר הדין מברכים על הראייה, ואע"פ שאינו יכול לתולשו ולאוכלו, ח

היא על שמחת הלב שרואה שבשם האחרונים שלברכה זו אין צריך שיעור,  כתב )ד"ה פרי(באור הלכה ה

)ס"ס ת יוסף אומץ ומקורו בשו" שגם על חתיכת פרי מברכים שהחיינו. )אות לב( כה"חשנגמר הפרי. וכ"כ 

 .כד(

שברכה זו אינה חובה אלא  שאם אינו שמח באכילתו אינו מברך, כיון )ד, כה( הלוי שבטכתב בשו"ת 

)וזאת  גרי"ש אלישיבת ה, דעמאידך"כ לדעות שהיא חובה צריך לברך אף אם אינו שמח. רשות. משא

שכך קבעו חז"ל מן הסתם יש  שמברך תמיד, ואף אם אינו מרגיש כעת את השמחה, דכיון (158הברכה עמ' 

 לו שמחה בלב אע"פ שאינו מרגיש אותה כעת.

 

דלדידן אם לא בירך בשעת אכילה, אינו  (אות לא כה"חראה, טו.  בא"ח, יג מ"בה )סק"ט. הביאו מגן אברהםכתב ה

שאפילו לא נתעכל המזון אצלו אינו  )א, שיט( רדב"זמברך שוב בשעת אכילה שניה. עוד כתב בשם ה

מברך עליו שוב, ואע"פ שלעניין ברכת הנהנין מברך ברכה אחרונה כל עוד המאכל לא התעכל, אינו 

דומה, שברכת שהחיינו נתקנה על ראיית הפרי החדש, והסמיכו אותה בשעת האכילה, אך ודאי שאם 

 )עמ' תלח( חזון עובדיה. וב79)פעו"צ א, קט( רי"ץמה )סק"ח( שת"זאינו רואה את הפרי לא יכול לברך, והביאו 

כתב שאין לברך בשעת אכילה שניה אם שכח לברך בשעת אכילה ראשונה, אך אם אוכל אשכול ענבים 

ושכח לברך בשעת אכילת הגרגרים הראשונים, רשאי לברך שהחיינו על מה שנשאר שהכל אכילה אחת. 

ראשונה מברך, ורק אחר אכילה ראשונה אינו  שאם עודנו עוסק באכילה מהר"ם שיקובאמת שכ"כ 

פסק שאפילו אם אכל פחות משיעור כזית ונזכר  )ח"ד פ"ב אות לח( ברכת ה'מברך, וכ"כ עוד אחרונים. וב

שלא ברך, אינו רשאי לברך שהחיינו, מפני שאין מברכים אלא בתחילת הראיה הראשונה. אמנם אם 

מן אכילה רואהו פעם ראשונה, רשאי לברך עליו כל זעדיין לא ראהו כלל קודם לכן, ועכשיו בשעת 

 ונהנה ממנו. שמתפעל ושמח בראייתו אע"פ שטעם

 

חזון ו )אות כד( כה"חשיקדים ברכת הפרי לברכת שהחיינו. וכ"פ ב )א, רלו( קטנות הלכותכתב בשו"ת 

פסק  )ח"ד פ"ב אות מז(ברכת ה' . גם ב)אות כד( הלכה ברורהושכן המנהג, וכן הביא ב )עמ' תלט( עובדיה

עליו ברכת שהחיינו,  י ולאחר מכן קודם שיטען ממנו יברךשיברך תחילה את ברכת הנהנין על אותו פר

וכן מנהג הספרדים. ובדיעבד יצא גם אם בירך תחילה שהחיינו ולאחר מכן בירך ברכת הנהנין על הפרי. 

 אמנם .)ד"ה ונהגו(, סב"ל )מה, טז(, שע"ה )רכה, ח(, ערי"ש )י, י(, ברכת משה )שם(ר"י קאפח כמובא בג מנהג תימןוכן 

                                                   
מכן  הביא מח' הרדב"ז ורמ"א, ולאחרש )על השו"ע כאן(הביא דברי מהרי"ץ אלו, וגם את הגהת מהרי"ץ  )ססק"ח(ובז"ר  79

ר מדוע סתם כך ולא העיר שלפי המח' ציטט שעל מלבוש חדש אפשר לברך כל עוד לא כיבסו שניכר חידושו. ותמה עליו בז"
רא שהרדב"ז יודה במלבוש שכל עוד הנ"ל יש לומר בכה"ג סב"ל. ולענ"ד נ"ל פשוט שיש לחלק בין מלבוש לפרי, ויש סב

לבוש לברכת שהחיינו על פרי, שעל מרי אינה דומה ברכת שהחיינו על ניכר חידושו אפשר לברך, משא"כ בפרי. ועוד, שה
או"א שהחיינו, מה שאין כן בפרי חולצות יברך על כ 10מלבוש מברך מחמת שמחתו ותועלתו בבגד שקנה, ואף אם יקנה 

 נלע"ד.עם בשנה על כל מין. כפשהברכה היא על השמחה בחידוש כפי שהבאנו את המשנ"ב ומהרי"ץ לעיל, ולכן מברך 
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וא"כ ברכה זו קדמה לאכילה.  ,כתב שמברך תחילה שהחיינו, שהרי בראיה צריך לברך )אות ז( פרי מגדיםה

בד אם ברך דה"ה אם טועם מעט ואח"כ מברך שהחיינו, אפשר דגם זה טוב, ובדיע )ס"ק יא( מ"בוכתב ה

שהחיינו אחר הברכה שברך על האכילה קודם שהתחיל לטעום, גם זה אינו הפסק. ועיין בשער הציון 

שטוב לנהוג כפמ"ג משום חשש הפסק בין הברכה לאכילה, ומ"מ בדיעבד אם ברך שהחיינו  )אות יב(

 אח"כ, בודאי יש לסמוך על המקלים שלא לחזור ולברך. 

 

שבות ה הראשונה אצלו: בבשעת ראיה אצל אחרים או בשעת אכילה שהיא ההנאמתי סומא יברך, האם 

יברך בשעת אכילה. וכ"כ פסק ש יד אהרוןב אמנםכתב שיברך בשעת ראיה אצל אחרים.  )ב, לח( יעקב

)ח"ד  ברכת ה', במנגד. )אות לג( הלכה ברורהו )עמ' תמה( חזון עובדיה, )אות כה( כה"ח. וכ"כ )לעיל(הסמ"ק 

שמחה בראיית הפרי סמוך פסק שאין לסומא לברך שהחיינו כיון שברכה זו נתקנה על ה טל( פ"ב אות

)י,  גר"ח כסאררך. וכ"ד הלאכילה. וכתב שמשום כך השמיטו הבא"ח והמ"ב את הדין שסומא רשאי לב

 , אך הסיק שישמע מאחרים.ב(
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ן בשאינו מינו, שאע"פ שהוא ך שהחיינו על פרי המורכב מישאין לבר )א, ס( קטנות הלכותכתב בשו"ת 

שבזמנינו  )ס"ק כו( כה"חנו. וכ"כ מותר באכילה, כיון שנעשה שלא ע"פ רצון הבורא אין לברך עליו שהחיי

, )ח"ד דק"ו ע"ד( עבדי ישכילו"ת לא ראינו ולא שמענו מי שיברך כן, ולכן שב ואל תעשה עדיף. וכ"פ בש

כתב  )ראה, יא( בא"חועוד. גם ה )י, יא( ברכת משה, )שם( שע"ה, )ג, כה( יצחק מנחת, )ב, נח( משה אגרות

יהם, ושמע שגם בא"י המנהג שמעיקר הדין היה ראוי לברך עליהם שהחיינו, אלא שהמנהג לא לברך על

 כך.

 ברכת שהחיינו מברכת הנהנין? הקשה על הלק"ט, כי למה ישתנה דין )א, סג( יעב"ץ שאילת, בשו"ת מנגד

חסד וכ"כ ה לה יותר ממנו.עוד כתב, שלענין בריות נאות מברך גם על הממזר, ואין לך הרכבה פסו

 )עמ' תמג( חזון עובדיה, ס"ק יב() יפה ללבשכך היה המנהג בירושלים, וכ"כ ה )סימן רל מחודש ט( לאלפים

ולכן לא חשש לחולקים, אע"פ שלעניין ) משום שכך היה המנהג לפני מאה שנה ויותר "ב אות מד()ח"ד פ ברכת ה'ו

ות דברי השאילת יעב"ץ, שיש שכתב תחילה לדח )ה, יט(. ועיין בשו"ת יביע אומר ברכת האילנות חשש להם(

ללא שות. וכן אם אוכל לדחות את השוואתו לברכת הנהנין שהיא חובה, משא"כ ברכת שהחיינו שר

הלכה ליהם שהחיינו. ובשברך שהחיינו אינו מעל, משא"כ בברכת הנהנין. אולם מסקנתו שמברך ע

רכב שהובא לשוק, מסתמא הוסיף סברא להקל, שהרי אותו פרי מו )אות כט. בירור הלכה אות ל( ברורה

, הם ההרכבה קודם לכןבההרכבה לא נעשתה בו ממש, אלא בא מגרעינים שנלקחו מאילנות שנעשתה 

, שעל העץ שנעשתה "ב פי"ד אות מה()ח לציון אורובשו"ת  )ח"א פכ"ג אות יח( שלמה הליכותוכן חילקו בספר 

ממנו גרעין ונטעו פרי עץ אחר,  בו ההרכבה ממש, כיון שיש חיוב לעוקרו אין לברך עליו, אבל אם לקחו

 כיון שמותר לעשות כן יש לברך עליו.

שבירך שהחיינו על שני מיני פירות ואוכל פרי חדש שמורכב משני  פסק שמי )ב, נח( משה אגרותובשו"ת 

המינים, וכן מי שבירך על פרי המורכב משני מינים ואוכל כעת פרי חדש מאחד משני מינים אלו, יברך 
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עליו שהחיינו כיון שהעולם מחשיבים אותו כשמחה חדשה, אלא שטוב לאכול את הפרי המורכב עם 

)ולמסקנה כתב שבלאו הכי לא יברך על פרי מורכב שנעשה כנגד רצון ברכתו י"ח עוד פרי חדש אחר, ולצאת ב

הסכים למ"ש באג"מ שצריך לברך עליהם שוב שהחיינו.  )ח"ב פי"ד אות מה( לציון אור. ובשו"ת הבורא(

 כתב שבכה"ג לא יברך שוב שהחיינו, משום סב"ל. )שם( הלכה ברורהב אולם

 סעיף ד':

  של אותו פריהאוכל שני זנים שונים 

ן תאנים שחורת ותאנים לבנות, שהאוכל שני זנים שונים של אותו פרי, כגו )סימן לג( תרומת הדשןכתב ב

 ש"גינדא כשיאכל, ש"שירזא לע שהחיינו בירך : אםשו"עמברך על כל אחד מהם שהחיינו בפנ"ע. וכ"פ ה

 כיוצא וכל ן"וקירש ל"ווינקשי ןכגו, גודגדניות מיני כשני והם: רמ"אוהוסיף ה. שהחיינו: ומברך חוזר

 .בזה

ינים. ובשם ספר חסידים מחשוב כשני  בטעמןבשם הלבוש שאפילו חלוקין  )סק"י(מגן אברהם ועיין ב

)פעו"צ א,  מהרי"ץ, ועיין סק"י() שת"זמברך על כל אחד שהחיינו. וכ"פ  בצבעןהביא שאפילו אם חלוקים 

ב דכיון שבעצם הם מין כתגר"א כתב שיש למעט בספק ברכה ולא יברך. גם ה פרי מגדיםה אך. קנב(

פניו שלא בבת אחת ייתכן לשרק כשבאים  )ס"ק יד( מ"באחד, די במה שברך בפעם הראשונה. והוסיף ב

 ו חלוקים לגמרי. לברך על כל או"א, אבל אם באים בבת אחת, ודאי שדי בברכה אחת ואפיל

ש לברך שהחיינו על כל אחד יתב שכל שיש שינוי ביניהם בשם ומראה וטעם, כ )עמ' תמז( חזון עובדיהב

ין תותים מתוקים שנגמרים משבבגדאד יש  )ראה, יג( בא"ח. וכיוצ"ב כתב ה)מה, טז( שע"הואחד, וכ"כ 

ג לברך שהחיינו על זה ועל בחודש אייר, ואחר חודש יוצאים תותים אחרים שיש בהם חמיצות, והמנה

משום סב"ל אין לחזור ולברך ש ופסק )אות לו( הלכה ברורהו, )עמוד תמו( חזו"ע, )אות לד( כה"חזה. אבל 

נה זמ"ז אלא שנקראים בשם שהחיינו על מין אחר הדומה למין שכבר בירך עליו, אפילו אם טעמם שו

זל"ז כל שיש שינוי יני הדר הדומים )בחזו"ע הביא דוג' לתאנים שחורות ולבנות שלא יברך על המין האחר, אבל מ אחד

שמברכים על מין אחד ברכה  מג( )ח"ד פ"ב אות ברכת ה'. ודעת הרב ביניהם בשם ומראה וטעם יש לברך שהחיינו(

ל זן מצוי בעונה מסויימת, כיון אחת אע"פ שיש לו כמה זנים, ולדעתו אם הפרי מצוי כל השנה, אע"פ שכ

ין זמן בשנה ש'פרי' זה אינו מצוי, חיינו, כיון שאש'פרי' זה נמצא כל השנה, אין מברכים עליו לעולם שה

)רמב"ם  גר"ח כסארואגסים. וה אלא אחד מזניו לא נמצא וזה לא אכפת לנו. ולכן אין לברך על תפוחים

מינים בברכה אחת כדי לצאת ביאר בדעת הרמב"ם שעל כל מין יש לברך, אך הסיק שיפטור את כל ה שם(

 ממחלוקת הפוסקים.

 ה מיני פירותהובאו לפניו כמ 

שמברך על כל אחד ואחד כיון שלכל פרי  )סק"א( א"א אופנהייםאם יש לפניו שני מינים חדשים, כתב ה

ופרי יש את טעמו המיוחד ויש שמחה אחרת באכילתו, וכך למד מדברי המהרי"ל לגבי ברכה על ענבים 

י דברי מרן שלא פסק כך, ויין, אע"פ שיש לדחות דבריו, שהרי כאן שני המינים מונחים לפניו. אך לפ

העלה דליתא להאי סברא, כיון שאין מברכים על  )ב, מה( משפטים ישרים, המנגדנפלה ראיית הא"א. 
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 שער הציוןגם ב עשיית הסוכה וסומכים על ברכת שהחיינו בשעת הקידוש, ולא מברכים שתי ברכות.

 אי די בברכה אחת.כתב שכשבאים בבת אחת אפילו שני מינים חלוקים לגמרי בוד )אות טז(

וב יותר לומר לאנשי ביתו פסק שברכת שהחיינו פוטרת כמה מינים. אולם ט )עמ' תמה( חזון עובדיהב

סח הדעת ביניהם, כדי שיוכל שלא יביאו את כל הפירות החדשים ביחד, אלא יביאום בריוח זמן של הי

אינו מתכוון לאכול את כל  פסק שאם )ח"ד פ"ב אות מ( ברכת ה'לברך על כל אחד מהם ברכת שהחיינו. וב

תו, ולאחר מכן שיאכל אותם הפירות החדשים הנמצאים לפניו, לכתחילה יכוון שלא לפטור אותם בברכ

כתבו שבברכה  )א, פז( משה אגרותובשו"ת  )אות יח( כה"ח. ובהלכה ברורהיברך שוב שהחיינו. וכ"פ ב

 )ד"ה אם בירך( סב"לכעת. גם ב אחת נפטרו כל הפירות הנמצאים לפניו, אף אם אינו מתכוון לאכול מהם

 הביא שהמנהג לפטור הכל בברכה אחת.

 סעיף ה':

 בירך על ענבים ושותה יין 

נו, כשישתה אח"כ תירוש שמי שאכל ענבים חדשים ובירך עליהם שהחיי )סימן לג( תרומת הדשןכתב ב

 . מספיקא לברך שאין אגורה נסתפק. וכתב מולן י"מהרצריך לברך שנית. 

אחר וברכה אחרת הוי תרי  כתב שיש לברך שהחיינו על יין חדש, כיון שהוא טעם )סימן קפג( מהרי"ל

יאכל ייתכן ולא יוכל לברך  שמחות. אך כתב שמונע עצמו מלאכול ענבים קודם ליל ר"ה, עכת"ד. שאם

 בליל ר"ה השני, שנראה שכך היה מנהגם. שהחיינו על היין 

 . ומברך חוזר ינוא חדש יין כשישתה, ענבים על שהחיינו בירך פסק כאגור: אם שו"עמרן ה

 יצא שהיין וידע ענבים לכשאכ או כשראה ששמח היא טעמא דחד דכיוןהסביר,  )ס"ק יא( מגן אברהםה

סובר שיברך,  "ד סימן אלף קכה()ח רדב"זה אך יום.' מ אחר ליה שתי אפילו הוא, אחד שמחה והכל מהם

ינו סחיטת ענבים, אבל . והוסיף המג"א שכל האמור אינו אלא כשהוא תירוש, היפרי חדשוכ"ד ה

, ועיין ז"ר )ס"ק יא( שת"זהביא כל זה הו .)ס"ק טו( מ"בוכ"כ ה כשנעשה יין לא ניכר חידושו ואין לברך עליו.

על ענבים ועתה שותה תירוש, יחפש  פסק שלכתחילה אם בירך כבר )מה, יז( שע"השהציע שני הסברים בדבריו למסקנה. וב

 דבר אחר לברך עליו, ובדיעבד לא יברך.

בות בפנ"ע ואינו נטפל לענבים, יש להסתפק האם ספק הגמ' הוא דווקא על ענבים ויין, שליין ישנה חשי

יץ שהחיינו, וא"כ האם ברכה ל המאו שאותו ספק קיים גם לגבי כל המיצים של הפירות, האם מברכים ע

שנסתפק מה  ערכת ב אות לה(מ)ח"א  לעולם היא אותזו פוטרת מהברכה שעל הפרי עצמו. וראיתי בספר 

פניו הפרי האם יכול לברך עליו הדין במי ששתה מיץ ענבים ולא ברך עליו שהחיינו, ולאחר מכן הובא ל

מא, ולכן יכול לברך שהחיינו אע"פ נידון כזיעה בעלשהחיינו? וכתב שאינו דומה ליין, כיון שמיץ פירות 

רכים שהחיינו על מיץ פסק שאין מב )אות לט( הלכה ברורהשקודם לכן שתה את המיץ של הפרי. וב

נסחט בבית שלדעתו מברכים ש, חוץ ממיץ ענבים )ח"ד פ"ב אות טל( ברכת ה'פירות טבעי שנסחט. וכ"פ ב

 עליו שהחיינו.
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רתו, שמברכים עליו בורא פסק שהאוכל פרי חדש שנתרסק לגמרי עד שאבדה צו )אות מ( הלכה ברורהב

'. ועצם הדבר שמברכים עליו פרי העץ, מברך עליו ג"כ שהחיינו. וטעם הדבר כיון דשפיר חשיב 'פרי

פסק שאין לברך על  פ"ב אות טל( )ח"ד ברכת ה', במנגדהעץ מוכיח שלא איבד חשיבותו ושפיר חשיב פרי. 

מחמת  )אות יז(יכות ברכות וכ"כ בהל פרי זה שהחיינו, שצריך לראות את הפרי ממש כדי לברך עליו.

 המחלוקת האם הריסוק מבטל ממנו את ברכתו.

 סעיף ו':

 פרי שאינו מתחדש משנה לשנה 

 וכ"כ ,לזמן מזמן חדשהמת הדבר על אלא שהחיינו מברכין שאין רב שרירא גאוןכתב הסמ"ג בשם 

 .מרדכימברך. וכ"כ ה אינו אכל שלא ימים יש אפילו מתחדש, שאינו שדבר ק"סמה

 שהחיינו. פעם בכל עליו יןומברכ מיקרי לזמן מזמן דבא אפשר בשנה פעמיים המתחדש שפרי ב"יכתב ה

 עליו מברך אינו שנהב פעמיים מתחדש ומשמע שאם לשנה', 'משנה המתחדש פרי כתב ם"רמבה אבל

 נמי הכי ואין נקט, ילתאדמ אורחא אלא דוקא לאו לשנה אך כתב הב"י דאפשר דמשנה כלל! שהחיינו

שבא מתקופה לתקופה  שכל ב"חשהחיינו. דעת ה פעם בכל עליו מברך בשנה פעמיים המתחדש דפרי

השנה.  כל בקרקע דעומד כיון ושהחיינ עליו מברכים דאין חדש ירק לאפוקי שנה, חצי אלא אינו ואפילו

גר"פ , ע"ש. וכ"ד ה)י, י( ברכת משהב ביאר ברמב"ם כאפשרות הראשונה של הב"י דדוקא פעם בשנה, הובא גר"י קאפחהואכן 

 ב"ח.משמע שהבין כמסקנת הב"י וה גר"ח כסאר. אך מה)הובא בז"ר ס"ק יג(ברמב"ם  קורח

ברכים על צנון ומיני לפתן, מכתב בשם רש"ל דמכיון שאין מברכים על הירק, כך אין  )אות ה( פרישהה

ון שדרכו לחזור ולגדל בתחילת כיון שעומדים בקרקע כל השנה. אך לדעתו דין זה הוא דווקא בירק, כי

בין ישן לחדש. משא"כ במיני  ימי הקיץ, ובזמן שמגיע החדש הישן עדיין עומד על הקרקע, ואין ניכר

הקרקע והחדשים צומחים פתן שעל אף שעומדים כל החורף בקרקע, אחר ימי הפסח לוקחים אותם מל

שה יש חפיפה, העיקר הוא רק לאחר חג השבועות, ונמצא שאין ביניהם חפיפה. ועל אף שלאחר התלי

 מצבם בקרקע שבו נראה עיקר חידושו.

 פעמים שהרי מברך נואי בו אוכיוצ א"אלחבק כגון המתחדש עשב דעל דמסתברא מנוח רבנו וכתב

 והעץ. הארץ פירות ובשאר בקרא כן שאין מה השנה כל להתקיים שיכול

 מברך אינו ממנו אכל שלא רבים ימים יש אם אפילו, לשנה משנה מתחדש שאינו : פרישו"עכתב מרן ה

 קבוע זמן לו שאין אבל; (ב"י) שהחיינו עליו מברכין, בשנה פ"ב שמתחדש פרי הוסיף: רמ"אוה. שהחיינו

 בקרקע השנה כל דעומד חדש קיר על שהחיינו מברכין אין לכן, (מנוח ה"ר) עליו מברכין אין, לגידולו

  .(ל"מהרי)

לומר שמטמינים אותו בקרקע כשייתכן ושינה הרמ"א לשונו וכתב 'בקרקע'  )ס"ק יד( מגן אברהםהעיר ה

לא כמ"ש בפרישה לדעת דדמשמע מכך שעל צנון אינו מברך,  מחצה"שועומד כך כל השנה. ועיין ב

שפשוט שאין מברכים שהחיינו  ()ס"ק יח מ"במכח דברי הפוסקים הנ"ל כתב ה מהר"י וייל שהבאנו לעיל.

ב. ולגבי גזר ומלפפונים כתב על תפוח אדמה שהרי דרך העולם להטמינם בבורות בחורף ומתקיים זמן ר

 שהם ירוקים, מברך שהחיינו. "ב, שעל קטניות שניכר בהם חידושם, כגוןשמברך שהחיינו. עוד כתב המ
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)הליכות שלמה תפילה פכ"ד אות  גרש"ז אוירבךוכיום שאצל רוב האנשים אין לירקות אלו חשיבות, הורה ה

על פירות אדמה כגון אבטיח ושאין נוהגים לברך עליהם, אבל מי שהם חשובים אצלו יברך עליהם.  ל(

)אורחות רבנו ח"א הוספות עמ'  זו"אח. וה(160)וזאת הברכה עמ'  גרי"ש אלישיבשהחיינו, וכ"ד ה ומלון מברכים

 .ו"צ א, קנב()פע מהרי"ץנהג לברך שהחיינו על מלפפון. וכן נהגו בתימן, ראה  יג(

ך שהחיינו על פרי שאינו ניכר בין שאין לבר ופסק )עמ' תלז( חזון עובדיה, ו)אות מז( כה"ח, )ראה, י( בא"חה

ך על פירות שנמצאים בשוק ה"ה שאין לברהוסיף בחזו"ע שחדש לישן כגון שקדים אגוזים ובטנים, ו

שומרים אותם בבתי קירור, ואין  במשך כל ימות השנה, ואפילו הם עונתיים ויש זמן מוגבל לגידולם אבל

ן אין לברך שהחיינו על פירות לו הבאים מבתי הקירור. ולכהיכר בין הפירות והירקות הטריים לבין א

, )ח"ד פ"ב אות מא( ברכת ה'זה ב . והסכים לכל)רכה, יח( ערי"ש, )מה, כ( שע"השבקופסאות שימורים. וכ"פ 

שגם על שום חדש יכול לברך  והוסיף שעל שקדים ירוקים מברך כיון שניכר שהם משנה חדשה. ונלענ"ד

)וזאת  גרי"ש אלישיברה. גם החידושו בתקופת ניסן, שנמצא בשווקים לתקופה קצשהחיינו כיון שניכר 

ו שמייבאים אותו, ועי"כ נמצא הסכים שאין לברך שהחיינו על מין שנמצא בבתי קירור א (160הברכה עמ' 

מפני שיש למעט  )ג, לד( שהמ אגרותבכל עונות השנה ואין שמחה בחידושם. וכן הסכים למעשה בשו"ת 

 , אע"פ שדעתו נוטה לברך עליהם. בברכות

 פריבספר  אךרכים שהחיינו. שלא מב )רכה, יז( ערי"ש, )מה, יט( שע"ה, )ס"ק יד( שת"זעל אתרוג, כתבו 

וג, וביאר שאף שמבואר בשו"ע כתב שנוהגים לברך שהחיינו על אתר )הל' ברכות פ"ח ה"א ד"ה חזרנו( האדמה

אין זמן קבוע לגידולם, אך שאין מברכים שהחיינו על פירות המתקיימים כל השנה, היינו בפירות ש

ימים באילן, ולכן אינו חשוב כפרי אתרוג יש זמן קבוע לגידולו, ולאחר זמן זה רק אתרוגים מועטים מתקי

פסק שרק בסוכות  )אות מג( ה"חכ גם  .)עמוד קלב( עובדיה חזון, )ראה, יא( בא"חוכ"כ ה המתקיים כל השנה.

זצ"ל  גר"מ אליהויעורי המשום שנפטר בברכה על האתרוג בחג הסוכות. וכן ראיתי בשלא מברכים, 

 א מברך.לשרק לפני החג מברכים שהחיינו על האתרוג, אבל לאחר החג  (412)גליון 

שפרי המתחדש יותר מב' פעמים בשנה יברך עליו בכל פעם.  )ח"ה סימן מג אות ב( המש אגרותכתב בשו"ת 

פסק שפרי המתחדש פעמיים בשנה, יברכו עליו שהחיינו בפעם הראשונה  )עמ' תמח( חזון עובדיה, במנגד

 דקצ זבחי. וכ"פ בשו"ת מהריק"ש. וכ"כ ה)ומיהו אם שכח לברך עליו בפעם הראשונה, יברך בפעם השניה(בלבד 

כתב שכל עוד ישנה הפסקה של חודש בין עונה לעונה שבא הפרי  )ח"ד פ"ב אות לו(ברכת ה' ב אך. )ג, ס(

אינו נמצא, ולאחר שלושים יום הפרי שב אל השווקים, ישנה שמחה שיכול לברך עליו שוב שהחיינו. 

ומ"ש הראשונים 'משנה לשנה' אינו בהכרח, אלא כיון שרוב הפירות שיש זמן קבוע לגידולם מתחדשים 

לשנה. ומה שהעתיק השו"ע 'משנה לשנה' י"ל שלא רצה לשנות מלשון משנה לשנה, לכן נקטו משנה 

. והקשה על שיטת רוב האחרונים שמברכים )גן המלך סימן כד(גינת ורדים הראשונים. ושכן עולה מדברי ה

פעם אחת על פרי המתחדש פעמיים בשנה, שממ"נ אין דבריהם נכונים, שאם אין שמחה כ"כ בראייתו 

ם בשנה, א"כ לא יברך עליו כלל. ואם יש שמחה כיון שהרבה זמן לא היה כיון שמתחדש יותר מפע

בנמצא, א"כ יברך אחר כל שלושים יום שלא היה, ומדוע רק פעמיים בשנה?! ולכם פסק שמילון 

שמתחדש כמה פעמים בשנה בא"י, אבל יש תקופה של שני חדשים שאינו מצוי כלל, יש לברך עליו 

 הביא דברי גן המלך הנ"ל. )הג' על השו"ע, הביאו סב"ל ד"ה פרי( מהרי"ץכשמתחדש לאחר מכן. גם 
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 ערי"שו )סס"ק יא( שת"ז"פ שמברכים על גדיים וטלאים. וכ תשב"ץהביא בשם ה )ס"ק יב(המגן אברהם 

 שהעולם לא נהגו לברך על זה. )ס"ק טז( מ"ב. וכתב ה)רכה, טו(

 סעיף ז':

 ברכת שהחיינו על הבוסר 

י שבירך על הבוסר חוזר מברכת שהחיינו נתקנה על שבח הפרי וגמרו, ולכן ש (רנ א,) א"רשבה כתב

רך על הענבים חוזר ומברך ומברך על הענבים, שהברכה על הבוסר הייתה לבטלה. אך מצד שני אם בי

 על היין, שלכל אחד ישנה את החשיבות שלו בפנ"ע.

 . גמרו אחר פרי בכל וכן; נביםע האשכולות כשהבשילו אלא, הבוסר על שהחיינו מברך : אינושו"עוכ"פ ה

ברך עליו, ונראה שחולק בזה מכתב דכשהגיע לפול הלבן  )ח"ד סימן אלף קטז. הובא במג"א סק"ח( רדב"זה אך

נראה שהבין  )אות ח( על הרשב"א שסובר שרק בגמר הפרי מברך, וכן הבין המחצ"ש. אך בבאה"ט

סעיף ג' סובר שחוזר ומברך שהרמ"א ב )א"א ז(י מגדים שהרדב"ז לא חולק בזה על הרשב"א. ועיין בפר

פסקו כשו"ע, ולכן  )מה, יח( "השע, )פעו"צ ג, קמה( מהרי"ץו )סק"ט( שת"זאם ברך בהיות הפרי בוסר. גם ה

ך ראה שם כיצד הבין בדעת , א)רכה, ט( ערי"שהשמיט השת"ז דברי רמ"א בס"ג כי הם מיותרים. וכ"ד 

 השת"ז.

לה. אמנם בדיעבד יש לסמוך שאפילו בדיעבד אם ברך קודם שנגמר ברכתו היא לבט )ס"ק יב( מ"בכתב ה

 )ח"ד פ"ב אות מה( ברכת ה'"פ בעל הרדב"ז ולא לחזור ולברך. שהרי בלאו הכי ברכת שהחיינו רשות. וכ

 שאינו רשאי לחזור ולברך שהחיינו כשיגמר בישולן.

 חש א"ר אכל, ולא מגדים ינימ עינו שראתה על וחשבון דין ליתן אדם קידושין "עתיד ירושלמיאיתא ב

י להראות שחביב עליו בריאתו שהטעם הוא כד )ס"ק יט( מ"בבשנה". וכתב ה חדש מין מכל אוכל והיה לה

 ם כך.שהמצוה היא רק כשאוכל לש )בראשית, ב, טז( משך חכמהשל הקב"ה. והביא ה

 סעיף ח':

 משנה הבריות' על בני אדם משונים' 

 (נח:)שנינו בברכות 

 הכושי את ראה: מיתיבי. תהבריו משנה ברוך אומר הבהקנים את הרואה: לוי בן יהושע רבי "אמר

 את. הבריות את משנה וךבר אומר הדרניקוס ואת הננס ואת הקפח ואת הלווקן ואת הגיחור ואת

 דיין ברוך אומר הקניםבה ואת שחין המוכה ואת החגר ואת הראש פתויי ואת הסומא ואת הקטע

 שמע, דקטע דומיא דקתני, נמי דיקא. איתילידד בתר - הא, אמו ממעי - הא, קשיא לא -! אמת

 ואילנות טובות בריות ראה. הבריות את משנה ברוך אומר וקפוף קוף פיל הרואה: רבנן תנו. מינה

 בעולמו" לו שככה ברוך אומר טובות

מדאי.  יותר לבן - לווקן .הרבה אדום - גיחור .הרבה שחור - כושי .לעדשים דומים - : בהקניםרש"יופ

 שמוט ופרצופו, הרבה ארוך - קפח: אחר לשון, מקופחת קומתו נראית עוביו מתוך, גדול בטן - קפח

 דבוק שערו כל, כנמטא ששערו - ראש פתויי .עקום או פיו, יבלות מלא - הדרניקוס .הוי דמכוער ובולט
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ובראשונים ישנם עוד  .הוו אמן דממעי - הבריות את על כל אלו מברך משנה .ללבד דומה, בזה זה

 פירושים שונים למומים אלו.

ד', שהרי הכושי הוא אדם רגיל ברכה זו נתקנה על בריות משונות, אך לא משום שאנשים אלו מסכנים וכ

ר הבריות הללו. יש להעיר, לחלוטין, אך משום שהוא משונה משאר הבריות יש לברך עליו. וה"ה לשא

יד ת פניהן או אבריהן". וכתב בהזכיר רק כושי, ואת השאר כלל במלים "המשונין בצור , יב()י רמב"םשה

 שנקט כושי לדוג' בלבד. פשוטה

וי של הקיפוף לאדם. וביתר הזכיר את הדימ רש"יעוד דבר שמברכים עליו הוא הפיל הקוף והקיפוף, 

 ברוך עליהם מברך דברים מקצתב לאדם ודומים הואיל קיפוף, קוף פיל : הרואהמאיריבהירות כתב ה

הקב"ה נפרע  סנהדרין קט:()ביאר זאת משום שע"פ הגמ'  )כלאים ח, ו( מלאכת שלמההבריות. וב משנה

ן מהרש"א שם. וראה עוד בשו"ת מדור הפלגה בכך שהפכם לקופים ופילים ]אך לא נזכר שם קיפוף[. ועיי

הם הבחנה לעשות מצות שביאר שהייחודיות של החיות האלה היא בכך שיש ב )ח"ג סי' שכו( תשב"ץ

 משלחם ]וגם הוא לא הזכיר קיפוף[.

, והקפח; הרבה לבן שהוא היינוד, והלווקן; הרבה אדום שהוא דהיינו, וגיחור; כושי : הרואהשו"עכתב ה

; יבלת מלא שהוא מי היינוד, הוהדרקונ והננס; מקופחת קומתו נראית עוביו ומתוך גדול שבטנו דהיינו

 .הבריות משנה ה"אמ י"בא: ךמבר, הקוף ואת; הפיל ואת; בזה זה דבוקות שערותיו שכל, הראש ופתויי

עקבות הטור שלא הזכירו, ולא יש להעיר, שמרן בשו"ע לא הביא שגם על קיפוף יש לברך, זאת כנראה ב

הביא את לשון  )ע"ח קעו.( ץמהרי"לא הביא זאת בעקבות השו"ע. אך  )מו, יא( שע"הברור מדוע. וכן ב

ע"פ תרגום אונקלוס  ברים יד, טז(ד)ויקרא יא, יז. הרמב"ם שנכלל בה אף הקיפוף, ואף פירש שהוא הינשוף 

תר ללכת לראותם בגן חיות ואין , והוסיף שמו)עמ' תנג( חזו"ע, )י, מה( ברכת משהשתרגם "קיפופא". וכ"פ 

 יטול תורה אם הולך מדי פעם, בייחוד אם עייף מלימודו.בכך ב

אייתם אין התפעלות כ"כ, שאם האנשים החריגים הללו שכיחים באותו מקום שבר )ס"ק כד( מ"בכתב ה

גר"פ , ה)ברכת משה י, מג( גר"י קאפחה ,(79)ח"ד פ"ג הע'  ברכת ה'אין לברך עליהם ברכת משנה הבריות. וכ"ד 

לברך על בריות משונות כלל ]ובטעם  כתב שאין מנהג )רכה, כא( ערי"ש. גם ב)הובאו בז"ר סס"ק כג( גר"ע בסיסוה קורח

 .ה כתב מרן()עמ' תנו, ד" חזו"ע. ועיין שביאר שם אין כדי להשיב מדוע לא לברך על חיות[

ר )שע נ קרליץגר"אכן דעת ה דעת רוב הפוסקים שאין לברך אלא על הפיל והקוף מהטעם שהבאנו לעיל.

)הליכות שלמה  גרש"ז אוירבך"ד השחיות אלו הם רק דוגמא, ומברכים על כל חיה משונה. וכ העין עמ' תסה(

 .ע' יח()עמ' תנו, ה חזו"ע, )שער העין עמ' תסד( גר"מ שטרנבוךוה תפלה פכ"ג סל"ה(

 סעיף ט':

 משנה הבריות' ו'דיין האמת' על בעלי מומים' 

 עוד שנינו שם:

 ברוך אומר הבהקנים תוא שחין המוכה ואת החגר ואת הראש פתויי ואת הסומא ואת הקטע "את

 דאיתיליד" תרב - הא, אמו ממעי - הא, קשיא לא -! אמת דיין
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 אבל, וחגר קטע תרתי דקתני וםמש הוא דידים משמע דקטע הוא הכא, ידיו שנקטעו - קטע: רש"יופ

 דאתיליד בתר ליה דאיתרע היכא .ושל בקב יוצא הקטע כדתנן, דרגלים משמע - לחוד קטע דקתני היכא

 .הוא דאתיליד בתר וקטע, דקטע דומיא - האמת דיין ברוך אומר .בו נולדו שנולד לאחר -

שרואהו, כיון שהרושם  שאינו מברך אלא בפעם הראשונה )שו"ת סי' רב, הובא בראשונים( ראב"דכתב ה

 מאיריו טור, רא"שעת הד, מנגד הגדול הוא בפעם הראשונה, ולאחר מכן האדם מתרגל לדבר החריג.

 שמברכים ברכה זו משלושים לשלושים יום, כמו כל ברכות הראיה.

סובר שברכה זו נתקנה  רימאיה אךשדווקא אם מצטער מראיית האנשים הללו מברך.  ראב"דעוד כתב ה

 רועים מזעזעים.מחלק בדעת הראב"ד בין דברים לא שגרתיים ובין א לבושאף בלא צער. ה

 שמנומר מי והוא, הקניןוהב; שחין ומוכה; הסומא ואת; הקטע ואת; החיגר את : הרואהשו"עכתב ה

 ויש; האמת דיין: מברך, ךכ אחר נשתנה ואם, הבריות משנה: מברך, אמם ממעי הם אם, דקות בנקודות

 שהשינוי, ראשונה פעם אלא ברךמ ואינו; מברך אינו גוי על אבל, עליו שמצטער מי על דדוקא שאומר מי

 .יום לשלשים יום משלשים אומרים ויש: העיר רמ"אוה. מאד גדול עליו

מצטער לדעתו אין לברך  הביא בשם יש מי שאומר שדווקא על מי שמצטער מברך, ואם איננו שו"עה

ומן ממעי אמן מברך 'משנה שאינו מברך 'דיין האמת' כלל, אך אם מ ב"חדעת ה אךעליו שום ברכה. 

 .)סק"א( ט"זוה )ס"ק יח( מג"אוקוף, וכ"כ ה הבריות' כדין פיל

י גם על משנה הבריות, שלגבי דעת הראב"ד שמברך רק בפעם הראשונה, זה ודאי קא ט"זוהוסיף ה

שרק בפעם הראשונה שרואה בני  ()אות נו הלכה ברורה. וכ"פ ב)ע"ח קעו.( מהרי"ץ, )ס"ק כב( שת"זוהביאו 

הרואה, וה"ה לברכת משנה  אדם משונים מברך עליהם, שרק בפעם הראשונה מעורר הדבר פליאה בעיני

כתב שברכת דיין  א במ"ב ס"ק כט()הוב שלום נהרבספר  אמנם. )מו, יא( שע"ההבריות על פיל וקוף, וכ"כ 

שוב על קרובו אחר, דודאי  הם, יכול לברךהאמת ששייכת דווקא באוהבו או קרובו שליבו מצטער עלי

 נתגדל עליו הצער.

שאם אינו עיור בשתי  ות כו()א שעה"צשמברכים רק על סומא בשתי עיניו. והסביר ב אליה רבהכתב ה

אם הוא קרובו או אוהבו שמצטער שעיניו לא שייך לומר 'משנה הבריות' שאינו שינוי גדול כ"כ. והוסיף 

 אחת, יכול לברך עליו ברכת דיין האמת. עליו אפילו כשסומא בעין

. אות נא, סה() כה"חוכ"ד  שלמעשה יש לפסוק שלאחר שלושים יום יברך ללא שו"מ. )סק"ל(מ"ב כתב ה

רואה אותם, ולכן אם ראה שוקוף מברך רק בפעם הראשונה כתב שגם על פיל  )אות נו( ברורה הלכהוב

)אורחות  חזו"אה אמנם .ם יא, ה()בין המצרי הליכות מועדפעם אחת בילדותו שוב לא יברך בשו"מ, וכ"כ ב

)שו"ת מעין אומר ח"א פי"א  גרע"יאה קוף שלושים יום מברך שוב. וכ"ד ההורה שאם לא ר רבנו ח"ג עמ' רכד(

 העלה הגהת רמ"א.ששהתלבט בדעת השת"ז  )ד"ה וי"א( סב"ל. ועיין )י, מה( ברכת משהו סי' ס(

 סעיף י':

 בותברכה על בריות טו 

 .בעולמו" ול שככה ברוך אומר טובות ואילנות טובות בריות שנינו בברכות נח: "ראה
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 לו שככה ה"אמ י"בא: ומרא, בהמה או גוי אפילו, נאות ובריות טובות אילנות : הרואהשו"עכתב ה

 נאים היו כ"אא, אחרים לע ולא עליהם לא, יותר ולא ראשונה פעם אלא עליהם מברך ואינו; בעולמו

 .מהם

להסתכל בפני אדם רשע, יש  שאפילו היו גויים מברך עליהם, ואע"ג שאסור )סק"כ( מגן אברהםוכתב ה

)י, אות  גר"י קאפח. אולם ראה ב)ע"ח קעו.( מהרי"ץ, )ס"ק כד( שת"זלחלק בין ראייה להסתכלות, והביאו 

, אלא צריך אייה חטופהשדייק מלשון הרמב"ם "בריות טובות ומתוקנות ביותר" שלא מספיק ר כו(

 אליה רבה. והעיר נכונה ההסתכלות מדוקדקת כדי להתפעל ממעשה ה', ע"ש שביאר מקור רבנו מהגמ'

, כיון שזה רק בראייה בעלמא נז(ת)עמ'  חזו"עשמהגמ' משמע שאפילו על אישה נאה מברך, וכ"פ ב )ס"ק כג(

ון שאינו מסתכל כדי כי כמג"א הנ"ל. אולם דעת הגר"י קאפח שמצריך הסתכלות, שאין בכך איסור

אם זה איש או אשה. וראה  ליהנות ביופיה כאישה, אלא כדי להודות לה' על ברואיו מבלי לשים לב

 לעקל אם לעקלקלות. שהעיר שכל אחד צריך לדעת את טבעו, והלב יודע אם )י, מו( ברכת משהב

רך ללא שם ומלכות. ון לבשנכ )ס"ק לב(מ"ב שעכשיו לא נהגו כלל בברכה זו. וכתב ה חיי אדםכתב ה

ם הבריות נאות ביותר מברך שטעם מנהג זה, משום שמהגמ' משמע שרק א )אות לג(והסביר בשער הציון 

 , ע"ש.)רכה, כב( ערי"שעליהם, ומי יוכל לדקדק בזה?! וכ"כ 

שרק בפעם הראשונה  כתב )אות ס( הלכה ברורההביא דברי השו"ע להלכה. וב )עמ' תנז( חזון עובדיהב

שרואה את הבריה הנאה ביותר יכול לברך עליה, ולכן אם ראה אותה פעם אחת ולא בירך, שוב אינו 

יכול לברך עליה. ונראה שמחמת כן לא נהגו לברך ברכה זו כלל.



 

 
 

 ברכת האילנות -סימן רכ"ו 
 ובו סעיף אחד

 היוצא בימי ניסן 

 (יא.)ובראש השנה  (מג:)שנינו בברכות 

 חיסר שלא ברוך: אומר, ימלבלב דקא אילני וחזי ניסן ביומי דנפיק מאן האי: יהודה רב "אמר

 אדם" יבנ בהן להתנאות טובות ואילנות טובות בריות בו וברא כלום בעולמו

 עצים על מברך שאדם מחודש יןענ והוא לזמן, מזמן שבא ענין שהוא לפי זו ברכה : "קבעוריטב"אכתב ה

ברכה זו דווקא על אילנות  כתב שתיקנו )סעיף א( ערוך השולחןהוא". וה ברוך הקדוש שהפריחן יבשים

יל האדם אפילו דברים שאינם ולא על זרעים וירקות, כיון שהיא ברכת שבח והודאה להשי"ת שברא בשב

הלכה כלל הברכה. וכ"פ בבהכרחיים, כפירות האילן, אבל זרעים וירקות שהם הכרחיים לאדם אינם 

פרי ודם שמוציאים פירות. כתב השאין לברך על ירקות וזרעים, אע"פ שמוציאים פרחים ק )אות יב( ברורה

ביאר  )י, אות כז( גר"י קאפחה דמשמע שדווקא פרח, אבל על יציאת עלים לחוד אינו מברך. אמנם מגדים

 שפריחה היינו יציאת העלים הרכים בראשי הענפים.

 ניסן ביומי לגנות או לשדות יוצא"ה )י, יג( רמב"םוכ"כ הפרח".  "שהוציאו מאיריבהגדרת 'מלבלבי' כתב ה

 כלום בעולמו חיסר שלא עולםה מלך אלהינו' יי אתה ברוך עולים מברך וניצנים פורחות אילנות וראה

 אדם".  בני בהן ליהנות כדי ונאות טובות בריות בו וברא

וד כתב, שאם לא ראה את שאינו צריך לברך אלא בפעם הראשונה בכל שנה. ע הגה"מו מרדכיה וכתב

רך עד אחר שגדלו הפירות כתב שאם איחר לב טורה אמנםהאילן עד שגדלו הפירות צריך ג"כ לברך. 

. וסברתו הסבר הב"ח, דמשמע לא כך()מהרלב"ח: סברת עצמו, וטעמו כי כבר עבר עניין ברכה זו. ועיין באינו מברך 

ניסה  ב"חתקפה כבר. ה ית פשוטה שהברכה נתקנה על לבלוב העץ, אבל כשיש פירות הברכה לאנרא

כבר ראה הפירות קודם שליישב את דברי הטור עם המרדכי דלא פליגי, אלא הטור פסק לגבי אדם 

על אדם שלא ראה את הפירות  גידולם ואיחר מלברך עד אחר גידולם שלא יברך שוב, אבל המרדכי מדבר

איחר ם, שהטור כתב שאם כלל עד אחר גידולם ולכן צריך לברך. דבריו מדוקדקים בלשון הראשוני

לא ראה עד שגדלו, אך אם לברך, ואפשר שראה כבר לפני כן האילנות אלא שלא ברך. ובהג"מ כתב ש

 ראה כבר יתכן שלא יכול לברך שוב.

 בעולמו חיסר שלא ה"אמ י"אב: אומר, פרח שמוציאין אילנות וראה ניסן בימי : היוצאשו"עכתב מרן ה

 שנה בכל אחת פעם אלא מברך וואינ; אדם בני בהם ליהנות טובות ואילנות טובות בריות בו וברא כלום

  .עוד יברך לא, הפירות שגדלו אחר עד לברך איחר ואם, ושנה

הכריע שאם לא ראה קודם לכן את העץ יכול לברך אף לאחר שגדלו הפירות, ומ"מ אם כבר  אליה רבהה

שאין לברך עוד  אות ב()כלל סג  חי"אוה פמ"גגדל הפרי לגמרי שראוי לברך עליו שהחיינו, משמע מה

פסק שאין לברך אלא על פרח כעין שושנה, ולאחר מכן שוב לא יברך  )אות ט( כה"ח אךברכת האילנות. 
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כתב שאם  לבושמשום סב"ל. אך אם ראה את האילן ולא ברך, כל עוד יש באילן פרח יכול לברך עליו. וה

ע לכל פרי ופרי ברכתו בפני עצמו, איחר מלברך עד שגדלו הפירות שוב אינו יכול לברך, שכבר הוקב

, וכ"פ )ע"ח קעו.( מהרי"ץו )סק"א( שת"זכגון שהחיינו על הראיה ובורא פרי העץ על האכילה, והביאוהו 

פסק שאין לברך אלא בזמן שהפרחים עודם על האילן, אבל אם  )אות ז( הלכה ברורה. וב)מו, א( שע"ה

 ברכת ה'ב אבל. )פסח עמ' כז( חזון עובדיהירות. וכ"פ בכבר נשרו אין לברך אפילו אם לא גדלו עדיין הפ

כתב שכל עוד לא גדלו הפירות עד שניכרים יכול לברך, ואע"פ שנשרו הפרחים. וטעם  )ח"ד פ"ד אות לב(

הדבר שבזמן שגדלו הפירות האילן אינו קרוי מלבלב. וכבר שהפרי קטן מאוד, כיון שניכר בצורתו ושם 

 ם. פרי עליו יצא מתורת ניצני

 "ו בשבט, שהוא ר"ה לאילנות. שהזמן הקובע להחשיב פעם בשנה הוא ט )ח"ב סימן י( לוי מטהכתב בשו"ת 

 יומי ניסן' דווקא? ומקום הברכה' 

ווקא או פשוט בדר"כ זהו זמן הגמ' הזכירה שמברכים ברכה זו ביומי ניסן, אך השאלה היא האם זה בד

 שהוא מה לפי ומקום וםמק כל אלא דוקא לאו ניסן יכתב "ויומ )ראש השנה יא.( ריטב"אהפריחה: ה

ין הכוונה חודש ניסן אלא אכתב ש'יומי ניסן'  חתם סופר. וה)סק"א( מ"בומחצה"ש וכ"כ  .דמלבלבי"

 )פסח, עמ' כה( חזון עובדיהפה. בהכוונה לתקו )נדרים מ:(תקופת ניסן, כמו שלגבי מקוואות 'יומי תשרי' 

ברך יכול לברך כל עוד כתבו שלכתחילה מברכים בחודש ניסן, ואם שכח ל )אות ו( הלכה ברורהוב

חושש שמא לא יישארו פרחים האילנות מלבלבים, וכן אם נמצא בחודש אדר ורואה אילנות מלבלבים, ו

לכה אין לברכה זו זמן מסויים, כתב שמצד הה )ח"ד פ"ד אות לא( ברכת ה'עד ניסן יכול לברך לכתחילה. וב

רז לברכה בר"ח ניסן. ואם שכח ע"פ הקבלה צריך לברך אותה דווקא בימי ניסן, נכון להזדאולם כיון ש

שבתימן  גר"י קאפחיא עדות השהב )י, מז( ברכת משהלברך בחודש ניסן יכול לברך בחודש אייר. וראה ב

 )ד"ה סב"לי הרמב"ם. וכ"כ בלא היו "רודפים" אחרי ברכה זו, אלא אם נזדמן להם ברכו, וכפשט דבר

 .בימי(

ם שיהיה בניסן דוקא, ועל כתב שהמדקדקים מקפידי )ברכ"י אות ב. ומורה אצבע סימן קצח( חיד"א, המנגד

פלוגתא בזה, וכ"מ לשון הגמ'.  כיון שאיכא )אות א( כה"חדרך האמת ברכה זו שייכת דווקא לניסן. וכ"פ 

הגדה של פסח, ברכת האילנות ) בא"חהוכ"כ  אולם מי שאיחר ולא ברך ביומי ניסן יכול לברך אח"כ בלא שו"מ.

 .)ח"ג פ"ו ס"ב( לציון אורוה ס"י(

 

 

כתב שיכול לברך אף על אילנות הנמצאות בגינתו וא"צ לצאת מהעיר, וכן מדוייק לשון  האדמה פרי

שטוב לברך מחוץ לעיר, אך אם הדבר  וכתב )אות ג( הלכה ברורהוב )פסח, עמ' יב( חזון עובדיההרמב"ם. ב

כתב שצריך לצאת  )ב, מה( חיים לבבספר  אךכרוך בביטול תורה או שקשה לו, יכול לברך בתוך העיר. 

מהעיר כדי לברך ברכת האילנות, אלא שסיים שלזקן מופלג או חלוש המזג דקשה לו היציאה מהעיר, 

כתב שאע"פ שטוב לברך ברכת  )ח"ג פ"ו ס"א( יוןאור לצ. וה)אות ג( כה"חוכ"כ  יכול לברך בחצר ביתו.



 636 ________________________________________________ ברכת האילנות -סימן רכ"ו 
 

האילנות מיד בר"ח ניסן, עדיף להמתין מעט ולברך על אילנות מחוץ לעיר אע"פ שדוחה את הברכה 

 מעט.

 ברכה על אילן סרק, ערלה ומורכב 

 ערי"ש, )מו, א( שע"ה, )סק"א( זשת"שאין מברכים אלא על אילני מאכל. וכ"פ  )ב, כח( הלכות קטנותכתב ה

ל הוצאת הפרי משמע כתב שמכך שהראשונים כתבו גדר ש א"א בוטשאטש. ה)סק"ב( מ"ב, )רכו, ב(

, והוסיף שאילנות פסח עמ' יג(ו)ברכות עמ' תנח.  חזון עובדיהשהברכה היא רק על אילני מאכל. וכ"פ ב

ן דיעבד אם ברך על אילהמוציאים פירות מרים שאפשר למתקם, נראה שחשובים כאילנות מאכל. וב

גר"י פסק ע"פ הוראת ה י, מח() ברכת משה. אולם ב)אות ט( הלכה ברורהסרק, אינו חוזר ומברך. וכ"פ ב

 .י' ו(ס)או"ח  משפטי עוזיאלשאין חילוק בין מאכל לסרק, והביא שכ"ד ה קאפח

דעתו לא לברך כמו שאין הסתפק האם יכול לברך ברכת האילנות על אילנות ערלה, ונראה ש רעק"א

מכיון  )ח"ג פ"ו ס"ד(לציון  אורוה )אות יא( כה"ח. וכ"פ )אזיל לשיטתו(חיינו על פרות ערלה מברכים שה

 חוות יאיר, המנגד ברך עליהם.לשהפירות שיצאו מהפרחים של אילנות אלו לא יהיו ראויים להנאה, אין 

א אינו נהנה אלא מהראיה. כתב סברא להקל, שלא נאסרו אלא הפירות, והו )מקור חיים בקיצור ההלכות(

 .)אות יד( ברורה הלכהו פסח, עמ' יט() חזון עובדיה, )ז, יב( עבדי ישכיל, )ג, ט( פעלים רבוכ"פ להקל בשו"ת 

"ד )ח ברכת ה'בו )ב, לו( עליםפ רבבשו"ת שאין מברכים על אילנות המורכבים. וכ"כ  )אות יא( כה"חכתב 

"ל, אך הרוצה לסמוך על כתב שמורים שלא לברך משום סב )פסח עמ' טו( חזון עובדיהב .פ"ד אות לב(

אם לא נעשתה ההרכבה בעץ שכתב  )ח"ג פ"ו ס"ג( לציון אורהמתירים ולברך אין מוחים בידו. ובשו"ת 

 עצמו, אפשר לברך עליו.

ליהם לבלוב ולא נכמשו. עבדעת תורה כתב שמברכים גם על אילנות תלושים אם עדיין יש  מהרש"םה

ות סרק אינו מברך, ובודאי ענף פסק שאין לברך עליהם, שהרי על אילנ )פסח, עמ' י( חזון עובדיהב אולם

ת' קו מכך שכתוב 'יוצא לשדותלוש אינו עתיד להוציא פירות, וגם עתיד לכמוש לאחר זמן. ויש שדקד

 ועוד. )חי"ב סימן כ אות ב( ציץ אליעזרמשמע דבעינן מחובר. וכ"פ ה

 מספר האילנות ואופיין 

פתח . כתב ה)סק"א( שת"זהביאו ושאין מברכים אלא על ריבוי אילנות,  )ב, כח( קטנות הלכותכתב בשו"ת 

דלא חד שפיר דמי. ואדמדלא כתב 'שני מיני אילנות' מוכח שאפילו שנים ממין  )סק"א( הדביר

אך לא הצריך שני מינים  (ב)אות  כה"חלהצריך שני מינים. וכ"פ  סימן קצח( באצבע מורה)כהמדקדקים 

עשבים, ולברך שם כדי להעלות ושונים. ומיהו כתב שלכתחילה יש לחזר על מקום שיש בו ריבוי אילנות 

ברכת גם ב .)ח"ג פ"ו ס"א( ציוןל אורוה )שם ס"ט( בא"חוכ"ד ה ע"י ברכתו ניצוצי קדושה מכל מה שיש שם.

ך נראה מדבריו בהע' שם שהוא פסק שיראה לפחות שני אילנות ואפילו ממין אחד. א )ח"ד פ"ד אות לב(ה' 

ראה שם מה שדקדק מדברי ופסק לברך ע"פ השת"ז הנ"ל,  )רכו, ב( ערי"שחומרא ולא לעיכובא. גם ב

 הרמב"ם ומרן.

 תשובות והנהגותל אילן אחד יכול לברך. וכ"פ בשו"ת כתב שאפילו ע )ח"ב דף צח(בדי השולחן ב אולם

כתב שראה את  )ח, עז(, והעיר שכך היא הגי' בדפוס ויניציה 'אילנא'. ובשו"ת רבבות אפרים )א, קצא(
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כתב  )ברכות עמ' תנז. ופסח עמ' יד( חזון עובדיהשבירך ברכת האילנות על אילן אחד. וב גר"מ פיינשטייןה

לן אחד די מן הדין, שהברכה על כללות הבריאה. ואין להביא ראיה מלשון שלכאורה י"ל שאפילו באי

'אילני' כיון שלשון רבים הוא לאו דווקא, כפי שמוכח מברכת רעמים, מלך, שחלק מכבודו ועוד, 

שהברכה היא אפילו על אחד אע"פ שכתוב לשון רבים. ולהלכה כתב שאם אינו מוצא אלא אילן אחד 

 גר"מהביא בשם ה )עמ' ע(ברך עליו בשם ומלכות. ובספר פרח מטה אהרון שמוציא פרח ויצץ ציץ, מ

פסק  )אות ח( הלכה ברורה. בגרש"ז אוירבךשאפשר לברך על אילן אחד, וכן הובא בשם ה מאזוז

שלכתחילה יהי שני אילנות ואפילו הם ממין אחד, ומצוה מן המובחר לברך כשלפניו כמה אילנות, ומ"מ 

 .)י, מט( ברכת משהאילן אחד. וכ"כ בשעה"ד יכול לברך על 

 ברכת האילנות בשבת 

ות או יקח בידו הפרחים שאין לברך ברכת האילנות בשבת מחשש שיטלטל האילנ מועד לכל חיכתב ב

מברר ניצוצי קדושה מהצומח,  דכיון שע"י ברכה זו )אות ד( כה"חלהריח בהם או שמא יתלוש. והוסיף ב

. וברור הוא שאין כוונתם ח עמ' ז()בספרו ידי חיים עמ' ז. ובהגדה של פס בא"חישנו איסור של בורר. וכ"כ ה

קום לבירור ועליית ניצוצי מלאיסור בורר ממש, אלא כתבו כן כדי לׂשבר את האוזן. וכוונתם שאין 

)ח"ג  אור לציוןוכ"ד ה בלים.הקדושה והנשמות המגולגלות בשבת שזה עיקר כוונת ברכה זו עפ"י המקו

 .פ"ו ס"ה(

)ח"ח בהשמטות  עבדי ישכילשו"ת כתב להקל לברך ברכת האילנות בשבת, וב )ב, מד( חיים לב, בשו"ת מנגד

)יחוה דעת  גרע"יוחניים. וכ"פ הכתב לדחות דברי כה"ח, שהרי אין איסור בורר בדברים ר לחאו"ח סימן יז(

שש שיפסיד את הברכה. ן חאלא שכתב שמהיות טוב יש לברך בימות החול כשאי א, ב. חזו"ע פסח עמ' כ(

גר"י מהמעשה שהביא ה פסק להדיא לברך בשבת לא כל חשש, והביא ראייה )י, נא( ברכת משהב אך

 גרש"ז אוירבך. וכן נהג הות ב(א)בראשית רבה פכ"ט על חסיד אחד שבירך על עוללה בשבת  )י, אות ד( קאפח

 וע"ש שעשה כך מדין מאה ברכות. )הליכות שלמה פכ"ג הע' קכא(

 נים נוספים בברכת האילנותדי 

לתיקון הנשמות שהם  שמאוד יתעצם בכוונתו בברכה זו שהיא )מורה באצבע אות קצט( חיד"אכתב ה

 מגולגלות בעצי השדה והעשבים ויבקש עליהם רחמים.

 

כן צדקה, ויאמרו קדיש והוא משטוב שיצטרפו עשרה לברכת האילנות, ויפרישו לאחר  )אות ז( כה"חכתב 

רכה ברוב עם, אולם עדיך פסק שנכון לב )ח"ד פ"ד אות לא( ברכת ה'מועיל לנשמות שנתגלגלו שם. וב

 .)חגים ב, ב( אליהו גר"מוה ()פסח עמוד כד חזו"עוכ"כ ב להזדרז לברך מאשר לחכות לברכה ברוב עם.

 

פסק שאף הן מברכות ברכת האילנות, כי אין היא בכלל מצוות עשה שהזמן  תס( )ברכות עמ' חזון עובדיהב

גרמן. כיון שאין המניעה לברך מצד הזמן אלא מצד המציאות, ודומה לפרי חדש שנשים מברכות 

, וטעמו משום שברכה זו היא בכלל )ח"ג פ"ו ס"א( לציון אור. וכ"ד השהחיינו אע"פ שמתחדש משנה לשנה

גר"מ אליהו ה אךברכות השבח וההודאה שאותן יכולות הנשים לברך אפילו על עניינים שהזמם גרמם. 
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כתב שיש מחלוקת האם ברכת האילנות נחשבת למצוה שהזמן גרמא, לכן אישה לא תברך  )חגים ב, יז(

בעצמה אלא תשמע הברכה מבעלה ותצא כך לדברי הכל.



 

 
 

ברכת הזיקין, רעידת אדמה, ברקים,  -סימן רכ"ז 
 רעמים ורוחות 

 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 ברכה על כוכבא דשביט 

 )נד. נח:(שנינו בברכות 

 ואמר. דשביט כוכבא: שמואל מרא? זיקין עולם... מאי מלא וגבורתו שכחו ברוך: אומר, הזיקין "על

. ניהו מאי ידענא דלא טדשבי מכוכבא לבר, דנהרדעא כשבילי דשמיא שבילי לי נהירין: שמואל

, דעבר הוא זיויה -! דעבר זינןח קא והא. עלמא חרב - כסלא עבר ואי, כסלא עבר דלא וגמירי

 נהורא ומחזי דמגלגל, רעדמק הוא וילון: אמר יהושע דרב בריה הונא רב. איהו כדעבר ומתחזי

, ומיבעית גיסא מהך חבריה ליה וחזי, דכסלא גיסא מהאי דעקר הוא כוכבא: אמר אשי רב. דרקיעא

 דעבר" כמאן ומחזי

כתב  רבנו מנוחלמרחוק. ו שמברכים על כל אלו, לפי שאלו נראין או נשמעין )נד. ד"ה מלא( רש"יופ

יונים ולתחתונים ולכל שדברים אלו מפחידים ומרעידים, להורות לבני אדם שה' הוא המסבב לעל

 המתרחש בהם.

, יורה שהוא כשבט ום, וארוךשהוא כוכב היורה כחץ ברקיע ממקום למק רש"יולגבי כוכבא דשביט כתב 

ע דרך הקריעה כרומח. זי רקיובדעת רב הונא פירש שוילון הוא דמקרע ומתח .רקיע שפותח כמו ונראה

 רי"ףתרץ דלא עבר כסלא. הלרב הונא לא בא לפרש מאי זיקין, אלא בא  )ד"ה וילון( תוספותלדעת  אך

שמואל שנהירין לו שבילי דרקיעא, כולא ברור מדבריהם האם הבינו כרש"י ופסקו ) הביאו את דברי שמואל רא"שוה

 .(או שהבינו כתוס'

 כמו או למקום, ממקום ורצים םנופלי כוכבים הם כאלו שייראו שבאויר האור כתב: "ועל )י, יד( רמב"םה

הלכה הוא ג"כ ביאור לשביט זנב", ויש לעיין האם האופן הראשון שהביא הרמב"ם ב להם שיש כוכבים

זנב, וזהו  בעלי כוכבים כדמות באויר המצטיירות כתב ש'זיקין' אלו צורות פיה"מאו לדבר אחר? שהרי ב

רמב"ם מכוונים לזיקין. ועיין ברור ששני פירושי ה כס"ממדברי ה .יא הרמב"ם בהלכההפירוש השני שהב

כסיליהם, אלא נבראים לשעתם ושלדעת הרמב"ם זיקים אינם כוכבי השמיים  )סי' יג אות ע( מעדני יו"טב

 ולעיתים רחוקות, מפני האדים העולים. 

א עונה שהוא כוכב ד'שביט' היינו פירש ש'זיקין' זהו שם של כוכב, וכשהגמ' שואלת מהו, הי חננאל רבנו

 אור ראיית י דעת רב הונא שהואכתב לגב מאירי. ה)ואין הכוונה ל'כוכב שביט', אלא 'שביט' הכוונה לפועל(נופל 

 האויר. התלהבות והוא נראה, והאור נקרע הרקיע שטח כאלו שנראה גדול

 כשבט.  אורו ונמשך למקום ממקום השמים באורך כחץ היורה כוכב כמין והוא, הזיקים : עלשו"עכתב ה
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בר בלילה אחר, אינו כשאם רואה את אותו כוכב עצמו שראה  )הובא במ"ב סק"א( שערי תשובהכתב ה

 מברך שוב כל שהוא עדיין בתוך שלושים לראיה הראשונה.

 מברכים ראינו שלא שכתב במהר"ם בן חביבשם  אות ד()עוד הביא השערי תשובה את דברי הברכי יוסף 

 יברך ולא לברך. וצריך ראיה, נואי ראינו' 'לא בפוסקים, שמבואר כיון אבל למקום, ממקום הרץ כוכב על

 )אות ב( ציוןשער הודייק ב לברך. צ"א לילה באותו רץ אחר כוכב שראה ואף אחד, פעם רק אחד בלילה

וכב שיש לו זנב? ותירץ דמשמע שאם בלילה אחרת ראהו צריך לחזור ולברך, ולכאורה מאי שנא מכ

 ומה, הוא אחר כוכב מאומסת מאתמול שרץ הכוכב אותו שהוא דאפשר משום שבזה אינו מצוי להכיר

, )סק"א( מ"ב, )סק"ג( כה"ח. בהרקיע של אחר בצד אפילו, היינו', וכו אחר כוכב ראה אם אפילו, שכתב

דברי המהר"ם בן חביב. והוסיף  הביאו להלכה )אות ד( ברורה הלכהו )מו, ב( שע"ה, )עמ' תס( חזון עובדיה

, יכול לחזור ולברך למחרת בהל"ב שהמעיין בדברי המהר"ם בן חביב יראה שבכוכב הרץ ממקום למקום

כב שיש לו זנב, אם הוא ל כובכל עניין, ואפילו אם רואהו באותו מקום שראהו בלילה הקודם. אבל ע

ברך אלא לאחר שלושים יום. גם אחר יכול לחזור ולברך אפילו באותו לילה, ואם הוא אותו כוכב אין ל

שבלילה הבא רשאי לברך  הביא דברי המהר"ם בן חביב להלכה, והוסיף )ח"ד פ"ג הלכה יד( ברכת ה'ב

ת אדמה מברך שוב ואפילו ן רעידשנית, שהרי הסיח דעתו ממנו במשך היום, ואע"פ ששאר ברכות כגו

דעת גמור, ודומה לרואה ברקים מיד, י"ל שכל זמן שעדיין לילה שמצויים בו כוכבים, לא חשיב היסח ה

 ושומע רעמים ביום גשום שלא התפזרו בו העננים כלל.

קרא בזמנינו 'מטאור'. וזמן הביא דברי מרן להלכה, וכתב שהוא כוכב נופל הנ )אות ג( הלכה ברורהב

כוכב שיש לו זנב יכול לברך  ברכתו הוא בתוך כדי דיבור לראיית הכוכב הרץ ממקום למקום, ואם הוא

 כל זמן שרואה את הכוכב.

 ברכה על הזוועות 

 עוד שנינו שם:

 אפתחא מטא כי, באורחא זילקא הוה קטינא רב. גוהא: קטינא רבי אמר? זועות מאי, הזועות "ועל

, קטינא קטינא: קלא ליה מאר? מהו גוהא האי טמיא אובא ידע מי: אמר. גוהא גנח טמיא אובא דבי

 מוריד העולם אומות בין רבצע ששרויים בניו את זוכר הוא ברוך שהקדוש בשעה? ידענא לא אמאי

 אובא: קטינא רבי אמר. והאג והיינו, סופו ועד העולם מסוף נשמע וקולו, הגדול לים דמעות שתי

 ,עביד גוהא גוהא, היא ולא -! ליה מיבעי גוהא גוהא - הכי אי. כדיבין ומיליה, הוא כדיב טמיא

, כפיו סופק: אמר דידיה קטינא ורב. אבתריה עלמא כולי ליטעי דלא היכי כי - ליה אודי דלא והאי

 והניחתי שנאמר, מתאנח חהאנ: אומר נתן רבי. חמתי והניחותי כפי אל כפי אכה אני וגם שנאמר

 רב. הארץ ישבי כל אל ענהי כדרכים הידד שנאמר, ברקיע בועט: אמרי ורבנן. והנחמתי בם חמתי

 והארץ כסאי השמים' ה אמר כה: שנאמר, הכבוד כסא תחת רגליו את דוחק: אמר יעקב בר אחא

 רגלי" הדם

 כמו בארץ שתשמע ההברה כתב על הזוועות "קול רמב"םפירש שגוהא היא רעידת אדמה. וה רש"י

 בקיעת קול מ"וי ר,"לנציא ונקרא הענן מן היוצא הפתאומי האור כתב "ועניינו מאיריגדולים". וה ריחיים
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הארץ". במאירי מובא פירוש חדש לזוועות, וכן מביא פירוש המשלב את דברי רש"י והרמב"ם. עוד 

' אלו רוחות חזקים הבאים בשעת הגשמים, בשונה מ'רוחות' המוזכר ש'זוועות יונה רבנומצאנו בדברי 

 במשנה שהם שלא בשעת הגשמים. 

י דיבור מרעידת האדמה שרק תוך כד )עמ' תסא( חזון עובדיהכתב שהוא רעידת אדמה. וכתב בשו"ע ה

ר דכיון שחכמים לא נתנו יכול לברך. עוד משמע מדבריו שעל כל רעידת אדמה יש לברך, וטעם הדב

יך לברך על הרגשת הרעידה. שיעור לזה, נראה שאפילו אין הרעידה גדולה כ"כ שמסכנת בני אדם, צר

ו אינו חוזר ומברך, אבל אם ולא הסיח דעת, והוסיף שאם היו כמה רעידות )אות ה( הלכה ברורהוכ"כ ב

)ח"ד פ"ג אות  ברכת ה'כ"כ בוהסיח דעתו חוזר ומברך אפילו לא עברו שלושים יום מהרעידה הקודמת. 

דמה שיש בה קול רעש גדול שדקדק מלשון הרמב"ם הנ"ל שרק ברעידת א )רכז, ה( ערי"ש. אך ראה בטו(

ד ]והביא שם בתור דוג' את עידה בעוצמה גדולה מאויש לברך, אך אם אין שום רעש, אפילו הייתה ר

 רעידת האדמה בטורקיה בשנת תשנ"ט[, אין לברך.

 ברכה על רעמים וברקים 

 עוד שנינו שם:

 ברקים האירו בגלגל מךרע קול שנאמר, בגלגלא ענני: שמואל אמר? רעמים מאי הרעמים "ועל 

 מים המון תתו לקול שנאמר, דילהד מיא דשפכי ענני: אמרי ורבנן. הארץ ותרעש רגזה תבל

: אמר אשי רב. דברזא זיגזי ומתבר, בעננא דבריק תקיפא ברקא: אמר יעקב בר אחא רב. בשמים

 אחא כרב ומסתברא. דני וםפ על כזיקא ודמי, אפומייהו ומנשב זיקא ואתי, מחלחלי חלחולי ענני

 מלא וגבורתו שכחו ברוך אומר קיםהבר ועל... מטרא ואתי, ענני ומנהמי ברקא דבריק - יעקב בר

 "ברקא: רבא אמר? ברקים מאי. עולם

 להתפשט אלו של עניינםש מפני עולם מלא שכחו ברוך אומר אלו כל לגבי רעמים: על מאיריכתב ה

 .רא"המאד. וכ"כ ה רחוק

דעת האומרים לברך ברכה זו  ותמה על )ב, כז( דעת יחוההביא גמ' זו להלכה. וכ"כ בשו"ת  שו"עמרן ה

ים לברכם ללא שו"מ, אך מעיקר הדין יש שהביא שיש הנוהג )ח"ב סוף פי"ד. וע"ש לציון אורלא שו"מ, וכ"כ בשו"ת ל

 פתח הדבירב אולם. אות כד( )ח"ד פ"ג ברכת ה'וב לברך בשו"מ, ומי שנהג לברך ללא שו"מ רשאי לשנות מנהגו(

. אך )עקב, טז בא"חכ"כ הומובא שמנהג העולם לברך הברכה על הרעמים והברקים ללא שו"מ,  )סק"ג(

)ח"ז בהשמטות סימן ח אות  דיישכיל עבובשו"ת  (לדעתו יש לברך בשו"מ, ורק הזכיר שמנהג מקומו לברך ללא שו"מ

 .מנהג מרוקו. וכן ג(

ל שניהם ברכה אחת 'ברוך עושה שאם שמע רעם וראה ברק כאחד, מברך ע )סק"א( מגן אברהםכתב ה

שנהגו העולם לברך על הרעמים שכוחו וגבורתו, ועל הברקים  )סק"א( ט"זמעשה בראשית', וע"פ דברי ה

מחצית מעשה בראשית, וייתכן שטעם הדבר משום שהרעמים מראים כח, משא"כ בברקים. הסביר ב

שניהם, מאשר 'שכוחו שכששומע את שניהם עדיף לברך 'מעשה בראשית' שהיא מכוונת להשקל 

שכששומע את שניהם יברך ברכה  )ח"ד פ"ג אות כה( ברכת ה'וגבורתו' המתייחסת בעיקר לרעמים. וכ"פ ב

, )סק"א( שת"זוכ"כ אחת, משום שאסור להרבות בברכות כשאפשר לברך ברכה אחת ולפטור כמה עניינים. 
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הביא את דברי הט"ז, וכתב  )סק"ה( מ"בה .)רכז, ב( ערי"ש, )מו, ב( שע"ה, )ע"ח קעו:, פעו"צ ח"ב סי' ריט( מהרי"ץ

שבאמת שיך כל אחת מהברכות על שניהם, ולכן אם שמע רעם וראה ברק כאחד, מברך ברכה אחת, 

 דהינו עושה מעשה בראשית על שניהם. ואם ברך שכוחו וגבורתו ג"כ יצא.

כל אחד או מעשה בראשית  לעכתב לבאר טעם המנהג, דכיון שיש בידם ברירה לברך  )סק"ד( אליה רבהה

 יכול לברך את שתי הברכות. או שכוחו וגבורתו, רוצים לזכות לברך את שניהם. עוד כתב שגם בכה"ג

 שע"הולברך על כל דבר בנפרד ]וכ"כ  שהמנהג לעשות כדברי הט"ז הנ"ל גר"פ קורחוה גר"ע בסיסכתב משם ה )סק"א( ז"רוב

המתין עד הישמע הרעם לשנוהגים  נד( )י, ברכת משהמלא עולם' בלבד, וכ"כ ב[, אך הביא שם עוד מנהג לברך 'שכוחו )שם(

 ולברך על שניהם 'שכוחו מלא עולם'.

 רכה השניה היא לבטלה. כתב שכששומע את שניהם ומברך שתי ברכות, הב )סעיף ב( ערוך השולחןוב

 ברקים זה אין חום חמתמ רק כלל, רעם בלא באים שהן שאותן ברקים )כלל סג אות ז( חיי אדםכתב ה

משום  )אות י( הלכה ברורה. וכ"פ ב)מו, ג( שע"ה, )סק"ג( מ"בעליהם. והביאו ה מברכין ואין בגמרא הנזכר

 כתב שגם על ברקים כאלו מברך.  )סעיף א(ערוך השולחן , המנגדסב"ל. 

)ח"ד פ"ג  ברכת ה'א. וכ"כ ביצ אחריו הבא הרעם לפטור ונתכוון הברק על בירך שאם ברכי יוסףכתב ה

רך על הברק בפני עצמו ולא אך הוסיפו שיותר נכון לכתחילה שיב )אות ט( הלכה ברורהוב אות יז, כב(

 אולםן יחזור ויברך עליו. יכוון לפטור את הרעם הבא מיד אחריו, וכשישמע את קול הרעם לאחר מכ

טור בברכה זו גם את ון לפכתב שמנהג ג'רבא לברך על הברק ולכו )מערכת ז אות ה( כהונה בריתבספר 

 עשות כך.שיכול ל )פעו"צ ח"ב סי' ריט( מהרי"ץמדברי  )סק"א( ז"רהרעם. וכן דקדק ב

שאם ראה ברק ושמע  אות יא() הלכה ברורהו )ח"ד פ"ג אות טז( ברכת ה', ב)עמ' תסד( חזון עובדיהכתבו ב

ואע"פ שבשאר ברכות  ליהם.ערעם ולא ברך עליהם, ולאחר מכן חזר וראה ברק ושמע רעם, יכול לברך 

כה. לעניין ברקים ורעמים אם לא ברך בראיה הראשונה הפסיד הבר )כגון ברכת שעשה לי נס ועוד(הראיה 

סברא שבברק ורעם גבורת קי"ל שחוזר ומברך אפילו באותו יום אם נתפזרו העבים. ונראה לומר מ

שאין בהם חידוש אלא הם  הקב"ה מתבטאת בכל פעם משום שהם מגיעים, בשונה מראיית הרים וגבעות

וב עליהם. עוד נראה לומר, נשארו כמות שהיו, ולכן צריך שיהא הפסק בין ראיה לראיה כדי לברך ש

בר המגיע בזמן קבוע אפילו שהכלל הוא האם הדבר מתחדש מאליו ללא תזמון כרעמים וברקים, ובין ד

ראש מתי הפרי החדש גודל, מעים שלא נשאר לכשהיה, כגון ברכת שהחיינו על פירות חדשים, שאנו יוד

 ולכן הברכה היא רק פעם בעונה.

ה את אורו של הברק אפילו שמנהג העולם לברך גם כשרוא )ח"ב סימן ד אות לד( שלמה מנחתכתב בשו"ת 

ור בלבד האדם מתרגש ורואה אינו רואה את הברק עצמו, וכתב ליישב מנהג העולם שגם ע"י ראיית הא

)יב,  אליעזר ציץ. ובשו"ת אות יב() הלכה ברורהו )עמ' תסו( חזון עובדיהוכ"פ בבזה מעין מעשה בראשית. 

מרו 'על הברקים והרעמים', אהביא ראיה, שלא כתוב לשון 'הרואה ברקים והשומע רעמים' אלא רק  כא(

)ח"ד פ"ג אות טז  רכת ה'ב, בגדמנשהרי גם הרואה את הברק עצמו אין זה הברק ממש אלא רק קרני אורו. 

ראה לאדם כברק. ועוד, דוקא פסק שצריך לראות את הברק עצמו. כיון שיתכן ורואה אור אחר הנ ע'(בה

 בראיית הברק עצמו שייך להתפעל ממעשה בראשית ולא מהבזק אור בעלמא.
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 ברכה על רוחות סערה 

 עוד שנינו שם:

 קא והא. הוי לא בליליא עפאדז, גמירי: אביי ואמר. זעפא: אביי אמר? רוחות מאי. הרוחות "ועל

 מה לקיים, קאי לא שעי תרתי זעפאד, גמירי: אביי ואמר. ביממא דאתחולי ההוא -! דהוי חזינן

 ביני" ביני מפסיקד -! דקאי חזינן קא והא -. צרה פעמים תקום לא שנאמר

שהרוחות הללו הם  יונה בנורבזעף". ולעיל הבאנו את דעת  שנשבו הרוחות : "על)י, יד( רמב"םכתב ה

 הנושבות שלא בשעת הגשמים.

 עושה ברוך אומר בנחת יןכשבא אבל בזעם, כשבאים' מתני שלדעת הירושלמי )ד"ה על( תוספותכתבו ה

 על תמיד לברך ף המ"ב שטובהביאו דבריו. והוסי )סק"ד( מ"בוה )סק"א( שת"זה )סק"א( מג"אה .בראשית

 כ"כ בקיאין אנו אין כי נ,"ממ יוצא בודאי שבזה בראשית מעשה עושה ברכת רק מצויה שאין סערה רוח

 .)רכז, ה( ערי"ש'בזעף'. וכן משמע מסתימת  מהו

דוע לא הביא הירושלמי תמה על השו"ע מ )שם( מגן אברהםבזעף". ה שנשבו רוחות "על שו"עכתב ה

אם מברכים על רוח הנושבת הנ"ל שאם נשבו בנחת מברך 'מעשה בראשית'. ונחלקו האחרונים להלכה ה

הלכה ברורה וותיה או לא. ובבנחת ממש, ועיקר הספק הוא האם הראשונים שלא הביאו הירושלמי ס"ל כ

ם היא חזקה באופן חריג שה בראשית', ורק אפסק שעל רוח חזקה מאוד יש לברך 'עושה מע )אות ו(

)י,  ברכת משהו מלא עולם'. גם בכדוגמת סופות 'הוריקן' ו'טורנדו' אם רצה רשאי לברך 'שכוחו וגבורת

ומר את חילוק התוס' ע"פ פסק שעל הוריקן ודומיהם יכול לברך מה שירצה. וצל"ע האם אפשר ל נב(

 הירושלמי גם בדעת הרמב"ם.

  מעשה בראשית' על כל אלוברכת 'עושה 

 עוד שנינו שם: 

 אמר -! עשה למטר יםברק והכתיב? נינהו בראשית מעשה לאו, השתא עד דאמרן הני כל "אטו

 הכא, בראשית מעשה עושהו עולם מלא שכחו ברוך, תרתי מברך התם: אמר רבא. ותני כרוך: אביי

 ליכא" - עולם מלא שכחו, איכא בראשית מעשה עושה -

 מאלו אחד כל כתב: "על ד()א, י רמב"םדאפשר לברך על כולם את שתי הברכות הללו. וה רש"יוכתב 

ריו יש לעיין האם יכול לברך בראשית". בדב עושה מברך רצה ואם, עולם מלא וגבורתו שכחו ברוך מברך

רצה יכול להוסיף עוד ברכה,  איזו ברכה שירצה, או שייתכן שלדעתו צריך לברך שכוחו וגבורתו, ואם

ה שמברך שכוחו וגבורתו, אך את ברכת שכוחו וגבורתו חייב תמיד לברך, שהרי הרמב"ם כתב בתחיל

 רי"ףסובר כדעת הרי"ף. הולאחר מכן הוסיף שיכול לברך ברכה נוספת. אולםבפיה"מ הדבר מפורש ש

 דראב"ה אךד רוב הראשונים. כתבו שמברך איזו ברכה שירצה, וכ"כ הכס"מ בדעת הרמב"ם. וכ" רא"שוה

משמע דווקא על הרעמים והברקים )ו ר"ח, רשב"אהשיג על הרמב"ם ולדעתו צריך לברך את שניהם. וכ"ד ה

 ועוד. אבל לא על השאר(
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פירשו בדעת הרמב"ם  ד ועוד()שלטי גיבורים ברכות מג:, פרי השדה ח"א סימן נא. מאמר מרדכי סק" אחרוניםה

שית. וקשיא לי, אם ברכת שר עושה מעשה בראדמשמע שיותר טוב לברך שכוחו וגבורתו מלא עולם מא

כול לברך את שניהם, מדוע צריך כוחו וגבורתו יותר מבוררת, מדוע שלא יברך אותה דווקא. ועוד, אם י

אדם לבחור איזו ברכה שירצה לבחור ברכה אחת? שיודה לקב"ה בשתי ברכות! וכן היכן מצינו שיכול ה

 אפשרויות?! וצ"ב.  מבין שתי

 ה"אמ י"בא: יאמר ירצה ואם; בראשית מעשה עושה ה"אמ י"בא: אומר, מאלו' א כל כתב: "על שו"עמרן ה

שכוחו מלא עולם' ובין גי' השו"ע יש להבחין בין גי' הרמב"ם המעדיף לברך ' .עולם" מלא וגבורתו שכחו

שהכל , וסיים )סק"ב( כימאמר מרדו )משב"ז א( פמ"גהמעדיף את ברכת 'מעשה בראשית', וכן העירו ה

 הולך למקום אחד.

 

 

 סעיף ב':

 מה מהווה הפסק בין הרעמים/ברקים 

 :)ט, ב( ירושלמיב איתא

 אם קיימין אנן מה יוסי רבי אמר. היום בכל אחת פעם דיו חסדאי רב בשם זעירא ורבי ירמיה "רבי

. הדא מן יוסי דרבי ייליהח. ואחת אחת כל על מברך במפסיקין אם. ביום אחת פעם דיו בטורדין

 ויוצא נכנס ויוצא נכנס היה אם אבל. אחת אלא מברך אינו היום כל בשם של בחנותו יושב היה

 ופעם" פעם כל על מברך

תחדשים ללא תזמון, ולכן כפי שכתבנו לעיל ברכת רעמים וברקים היא מיוחדת בכך שהברק והרעם מ

שלמי מדוע אמר רב הירו ישנה התחדשות בכל פעם ופעם ששומע או רואה אותם. אלא שיש לשאול על

בר על מציאות שהם טורדין, חסדאי שפעם ביום מברכים, הרי לפי הסבר ר' יוסי בדעת רב חסדאי מדו

ים יברך בכל יום? הרי לא וא"כ מדוע יברך פעם בכל יום, האם גם במציאות שהסופה נמשכת כמה ימ

גילות שסופה כזאת ן הרהיה הפסק ביניהם. אלא שיתכן לומר שהגמ' דיברה ע"פ דרך העולם, שאי

הברקים הם דברים שאין בהם ונמשכת על פני זמן כה רב. והסברו של ר' יוסי מובן, דכיון שהרעמים 

 תזמון, בכל פעם ופעם ישנה התחדשות ולכן מברך שוב.

 העבים נתפזרו שלא 'טורדים' פירש (שם) ש"ראאלא שעלינו לברר מהו אותו הפסק עליו דיבר ר' יוסי? ה

. חננאל רבינו בשם (בטרודין אם ה"ד: מג) יונה ר"ה פירש וכן בנתיים. העבים שנתפזרו 'מפסיקין' בינתיים,

הסביר שבעיקרון יש לברך על כל ברק וברק כיון שכל ברק הוא דבר בפנ"ע, אך כל עוד לא  ב"חה

התפזרו העננים הכל נחשב כיחידה אחת, והתפזרות העננים מגדירה את היסח הדעת. יש לציין 

גר"ר לא הביא הירושלמי הנ"ל, אמנם הכס"מ כתב שהרמב"ם סובר כירושלמי. אך דעת ה מב"םרשה

לבאר בדעת הרמב"ם שאין הדבר תלוי בפיזור העננים אלא בהפסק בין  )הובא בברכת משה י, נה( ערוסי

קיבוץ ברקים/רעמים לקיבוץ אחר, כפשט לשון הירושלמי, והביא ראייה מהאשכול שגם הוא פירש כך 
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הירושלמי. וכן מצאתי בספר המכתם שמשמע שפירש כך. וע"ע שם שהאריך לבאר יסודות שיטתו  את

 מהסוגיות.

הברכה על ריח היא ברכת  עוד יש להקשות על הראיה שהביא ר' יוסי לדבריו מחנותו של בשם, הרי

ם ליו, אבל ברכת הרעעהנאה ולכן מובן שבכל פעם שייהנה מחדש לאחר שנוצר הפסק צריך לברך 

יותר גדול כדי שיתפעל  והברק היא דין בהתפעלות גבורת הקב"ה, והיה מקום לומר שנצריך הפסק

הברקים כיון שהיא איננה והאדם קודם שיברך. ואולי יש להסביר שברכת הריח דומה לברכת הרעמים 

כי ה להפסק ברעם וברק, דומ )חנותו של בשם(דבר ממשי ומסויים, ולכן ההפסק שאנו מצריכים בריח 

ברך בכל פעם כיון שהוא נהנה בשניהם אין תחילה וסוף. אלא שעדיין יש לחלק שעל הנאה שייך יותר ל

שההתפעלות תתחדש. ועיין  שוב, בשונה מברכה על רעם וברק שייתכן לדרוש הפסקה יותר גדולה כדי

 שבריח יש התחדשות בהנאת האדם בדומה לברק שמתחדש בכל פעם. ריטב"אב

, לרעם רעם ובין לברק רקב בין נתפזרו; אחת בברכה נפטר העבים נתפזרו שלא מןז : כלשו"עכתב ה

 .ולברך לחזור צריך

שכוונתו  )אות מא( דברי חמודותר הכתב 'ושמים זכו בעיניו', והסבי ר"חמה ההגדרה של 'נתפזרו העבים'? 

-)ס"ק ב שת"זכל הרקיע. וכ"כ ה היא לאפוקי אם נתפזרו ע"י הרוח אחד הנה ואחד הנה אבל עדיין מעונן

עיר שהמ"ב כתב דדוקא אם , אלא שיש לה)אות יג( הלכה ברורהו )י, נה( ברכת משה, )סק"ח( מ"ב, הג(

עונן לא יברך, אבל אם חלקו מעונן מ)דלא כדברי חמודות שרק אם על הרקיע נטהרו השמים לגמרי יכול לברך שוב 

כתב שאף אם התפזרו  "ג()סק מאמר מרדכיה אולם, שרק בכה"ג ישנו היסח הדעת. משמע שיכול לברך(

פיר דמי לחזור ולברך כיון שהעננים ונראים השמש או הירח והכוכבים, אע"פ שהשמים מעוננים הרבה 

לא  )רכז, ו( ערי"ש. ובטו. וע' ע"ח קעו:()פעו"צ ג, ר מהרי"ץוכ"פ  .)אות יג( כה"חוכ"נ מ דבכה"ג הוי היסח הדעת.

לא  )סק"ג( ז"רה נחשב פיזור עננים. ובמלא הגדיר  )מו, ג( שע"ההבדיל בין השת"ז למהרי"ץ, וביאר את שניהם כמהרי"ץ. וב

 הכריע, ופסק דסב"ל.

כדברי רב חסדאי, או  ום ויוםימה הדין כשלא נתפזרו העבים במשך יומיים או יותר, האם מברכים בכל 

פסק שביום אחר בכל  סק"ח() מ"בשמא צריך להמתין שיתפזרו העבים ורק לאחר מכן יוכל לברך שוב? ה

תב ש'יום אחר' נקרא כל שישן על . ולעניין זה כ)אות יג( הלכה ברורהגוונא צריך לחזור ולברך. וכ"פ ב

ם ביום הקודם ראה אותם חרת אף אמיטתו שינת קבע, אבל אם לא ישן בלילה, אינו חוזר ומברך למ

כתב  )עמ' תסז( חזון עובדיהב אך. ות ו()חי"ח סימן עח א ציץ אליעזרו )ח"ד פ"ג אות טז( ברכת ה'בבוקר. וכ"פ ב

 גרש"ז אוירבךוכ"פ ה ורה.שאם לא ישן בלילה יכול לברך שוב לאחר עלות השחר, דומיא דברכות הת

ו לברך בכל יום, אבל ברכת , שבברכות התורה תיקנובהלכה ברורה דחה דבריהם .)הליכות שלמה עמ' רפז(

 ברקים ורעמים בהיסח הדעת תליא מילתא! 

 סעיף ג':

 היה בבית הכסא ושמע רעם או ראה ברק 

 :)שם( ירושלמיעוד איתא ב
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 לאו ואם. יצא דיבור דיכ בתוך ולברך לצאת יכול אם ספיקריא בבית או הכסא בבית יושב "היה

 ראשו ויוציא מלבוש כמו ביתו שיעשה מהו ערום ביתו בתוך יושב היה בעי ירמיה רבי. יצא לא

 חוץ ראשו ויוציא לבושמ כמין לו שיעשה מהו מגדל ערום במגדל יושב היה. ויברך לחלון חוץ

 ויברך" לחלון

; יצא, דבור כדי ולברך צאתל יכול אם, ברק ראה או רעם קול ושמע הכסא בבית יושב : היהשו"עכתב ה

 .יצא לא, לאו ואם

לכאורה מה הייתה ההו"א של הגמ', מדוע שלא יברך אם הוא בתוך כדי דיבור? ויתכן לומר דכיון 

שכששמע את הרעם היה במקום שאינו יכול לברך, הרי לא התחייב בברכה, קמ"ל ש'תוך כדי דיבור' 

ה אפשר לברך על העבר. וכן משמע הוא 'זמן חיוב' המתייחס לברכה, ולא רק אפשרות של יחידת זמן ב

שהיציאה מבית הכסא היא לא כדי שיוכל לברך את הברכה תוך כדי דיבור, אלא כדי  )סק"א( ט"זמה

שיתחייב בברכה, ש'תוך כדי דיבור' הוא הזמן בו יש אפשרות לברכה לחול. אבל לאחר שהתחייב יוכל 

כתב שלדעת הט"ז ייתכן והגדר הוא שיכול  מחצית השקל. וב)סק"ו( שת"זלברך גם כעבור זמן מה. וכ"כ ה

הביא שלאחר כדי דיבור לא יברך, וכ"כ המחצה"ש  אליה רבהשה אלאלברך עד שיתפזרו העבים. 

 הלכה ברורהו )מו, ב( שע"ה, )עמ' תסד( עובדיה חזון, )ס"ק יב( מ"בה )פעו"צ ב, ריט( 80מהרי"ץלהלכה. וכ"פ 

שצידד לומר כדעת  )י, נד( ברכת משההביא את ב' הדעות ולא הכריע. ועיין  )רכז, ג( ערי"ש. וב)אות טו(

שפירש את הירושלמי כדעת האליה  )פסחים ז:( ריטב"אהט"ז ברמב"ם. ואח"כ מצאתי שכן הוא מפורש ב

 רבה.

 ליטול שיכול או עדיין רכיוצ עשה ולא הטינופת במקום עדיין נגע שלא כתב כגון )סק"ב( מגן אברהםה

את דברי המג"א, והוסיף שאם  פסק )אות יד( הלכה ברורה. גם ב)ס"ק יא( מ"בוה )סק"ה( שת"זוכ"כ הידיו. 

צע שינת הלילה ואם היה באמ עשה צרכיו ולא נגע במקומות המכוסים ינקה ידיו במידי דמנקה ויברך.

, שרק לתפילה שהקשה רעק"אן ב, רשאי לברך מיד. ועיי)כגון שישן עם פיג'מה(ולא נגע במקומות המכוסים 

 נטילה.השיברך קודם  פמ"גצריך נטילה, אבל בברכות משמע שרשאי לברך. וכ"כ ה

שמי שהיה באמצע פסוקי דזמרה או באמצע ק"ש וברכותיה, יפסיק אפילו  )אות טז( הלכה ברורהכתב ב

באמצע הפרק ויברך עליהם, וה"ה אם היה באמצע לימודו.

                                                   
נשאר בצ"ע בהבנת  ו()סק"אך בז"ר  שם כתב כדעת הט"ז. וכנראה כך הבין שע"ה. )קעו:(ונראה שחזר בו ממש"כ בע"ח  80

 מהרי"ץ.



 

 
 

 ברכה על הרים וגבעות -סימן רכ"ח 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 ומדברות הרים, גבעות, ברכת ימים, נהרות 

 (נד.)שנינו בברכות 

 בראשית" עושה ברוך: ראומ המדברות ועל, הנהרות ועל, הימים ועל, הגבעות ועל ההרים "על

והסביר  בראשית. מעשה עושה ה"אמ י"בא: אומר, ומדברות וגבעות הרים, ונהרות ימים : עלשו"עכתב ה

 מששת בראו שהמקום ודעיןי שאנו דבר היום מכירין ע"פ הרד"א שהוא שבח לקב"ה כשאנו )סק"א( מ"בה

 קיים. הוא ועדיין בראשית ימי

ך בלא שם ומלכות, ומנהג זה שעל כל הברכות המוזכרות בסימן זה נהגו לבר )סי' רכז אות א( כה"חכתב 

רכת הרשות, נתפשט שמקלים שכתב לגבי ברכת שהחיינו דמכיון שהיא ב )רכג, א(נתפשט מדברי הרמ"א 

ת, וודאי שיש לברך ברכות אלו פסק שזהו מנהג טעו )עמ' תסד, תסז( חזון עובדיהב אךגם בשאר הברכות. 

 בשו"מ.

ה אלא על המדברות שהם שברכת 'עושה מעשה בראשית' על המדברות אינ )אות ו( הלכה ברורהכתב ב

ר יהודה, או מדבר סיני או , והיינו שאנשים חוששים ללכת לשם בלא הכרח, כגון מדבגדולים ביותר

כתב  )פט"ו אות ב( פניני הלכהוב מדבר סהרה. וכן נראה ע"פ הסברא לדמות דין מדבר לדין הרים וגבעות.

ד בעמדת תצפית, אבל אם שמברכים על המדבר כשהוא מראה מרשים, כגון שהולך לטייל בו או שעומ

דם יכול לעבור נופים רבים ללא נוסע בכביש ליד המדבר. אינו מברך. ועיין שם בהלכה ה' שכיום אסתם 

 נוף המרשים יכול לברך.התפעלות, לכן יש לשים לב שרק אם הוא בטיול, או שבנסיעה שם ליבו ל

ה שמברך 'עושה מעש ות סג()ח"ב פמ"ו א לציון אורלגבי ברכה על ראיית מערת נטיפים, כתב בשו"ת 

 )אות ז(הלכה ברורה ב ולםאבראשית' מפני דדמי להרים וגבעות המשונים שניכר בהם גבורת הבורא. 

אין לנו לתקן ברכות חדשות. תמה על דבריו, שלא מצאנו שתקנו ברכה על כל דבר המעורר התפעלות, ו

נו לחוש יש לריאת העולם, ומשך שנים רבות אחר בוכן משום שע"פ המומחים מערות הנטיפים נוצרו ב

ל הקושיא השניה, שרק אם נשתנה ע"י )ועיין בשו"ת ברכת יהודה ח"א סימן טו שיישב עלדבריהם לפחות משום סב"ל 

)שו"ת מעין  גרע"יובשם ה .ברך(לאדם אין לנו לברך כאשר נעשה לאחר בריאת העולם, אבל אם נשתנה ע"י שמים יכול 

 כתבו שיברך בלא שו"מ. אומר ח"א פי"א סי' ל(

 

 הרואה את הים הגדול 

 עוד שנינו שם:
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 שרואהו בזמן, גדולה הים את שעשה ברוך: אומר הגדול הים את הרואה: אומר יהודה "רבי

 יום" םשלשי עד: יצחק רב אמר אבא בר רמי אמר? כמה עד לפרקים... לפרקים

הם ומשמע מדברי .רא"הוכ"כ ה .לעצמו ברכה יהודה רבי ליה קבע מכולן וגדול חשוב שהוא ולפי רש"יופ

 שהציע ביאור אחר ברש"י. )סק"ב( ז"רשמדובר על האוקיינוס שהוא הגדול משאר ימים. אמנם עיין 

י לדעת ת"ק מברכים על הימים מדוע פסק כיחיד, הר טורפסק כר' יהודה, ותמה עליו ה )י, טו( רמב"םה

בר על שאר ימים, אבל על דמשר' יהודה לא בא לחלוק אלא לפרש שת"ק  ב"י'עושה בראשית'? ותירץ ה

דר' יהודה משמע שהלכה  כתב דכיון שהגמ' דנה אליביה כס"מהים הגדול תיקנו ברכה מיוחדת. וב

 כמותו.

הוא דווקא האוקינוס ולא  ש'הים הגדול' )כלל ד סימן ד( רא"שוכתב הב"י שלאחר מכן מצא בתשובת ה

 הים התיכון.

' ה אתה ברוך: אומרים, םולמצרי ישראל לארץ בו שעוברים הים והוא, הגדול הים : ועלשו"עכתב ה

"ועל הים המלוח  (249רק ל עמ' )פבספר המספיק  רבנו אברהם בן הרמב"םוכ"כ  .הגדול הים עושה ה"אמ

ושה את הים הגדול". וכ"פ הגדול והוא ים המערב, וים סוף המקשר עם תימן והודו, מברך עליו הע

הודי והשקט 'העושה את הים שיש לברך על ים התיכון, האוקיינוס האטלנטי, ה )אות ב( הלכה ברורהב

'עושה מעשה בראשית'. עוד  הגדול'. אלא שטוב שלאחר שמברך על הים התיכון יוסיף תוך כדי דיבור

אם ראה את אחד מהם וברך  כתב, שבדיעבד אם ברך על אחד מהם 'עושה מעשה בראשית' יצא י"ח. וכן

פסק שאם ברך על הים התיכון,  מ' תסז()עחזון עובדיה ן ראה ים נוסף אינו חוזר ומברך. ובעליו, ולאחר מכ

שטי המקראות שגם הים פסק ע"פ פ )י, נח( ברכת משהולאחר מכן ראה את הכנרת מברך עליה. גם ב

מח' הביא את  "ח קעו:()ע מהרי"ץו התיכון קרוי 'הים הגדול', ולכן מברכים עליו 'שעשה את הים הגדול'.

רן לפסוק כתר"י וממילא מהפוסקים ולא הכריע, אך מסוף דברין שהביא דעת מהר"ם בן חביב שדעת 

ק שעל הים התיכון מברך 'שעשה פס )או"ח סי' ריט( חברון דברפסקו בשו"ע נכון, נראה דכך ס"ל. ובשו"ת 

 את הים הגדול'.

ק על האוקיינוס המקיף את ברכים רשמ )פ"ט אות לז(דברי חמודות הביא את ה )סק"א(המגן אברהם  אולם

 מ"בק על האוקיינוס! גם ההעולם. והקשה על הבנת הב"י, שהרי גם בתשובת הרא"ש מובא שמברכים ר

מנחת  ס מברכים. ובשו"תכתב שהרבה אחרונים חלקו על השו"ע, וסוברים שרק על האוקיינו )סק"ב(

ן יברך מעשה בראשית, אלא ל ים התיכופסק שעל האוקיינוס יברך עושה הים הגדול, וע )א, קי( יצחק

 )ח"ד פ"ג אות ב, ה( ברכת ה'. ובא()בירור הלכה תנינ גרש"ז אוירבךשמיד יאמר 'עושה הים הגדול', וכ"כ ה

טעמו משום שמתשובת ופסק שעל הים התיכון מברך 'עושה מעשה בראשית' וה"ה על הים השחור. 

ל'. ובודאי שאין לסמוך עמ"ש רך 'עושה הים הגדוהרא"ש עצמו שהביא מרן מוכח שרק על האוקיינוס מב

)מו,  שע"האת המג"א, וכ"פ ב הביא )סק"ב( שת"זבב"י ע"פ הגי' המוטעית שהיה לו בתשובת הרא"ש. גם ה

 מספק. ה(

שלא יברך  ת שלמה פכ"ג הכ"ח()הליכו גרש"ז אוירבךומי שגר סמוך לים ולא ראהו שלושים יום, כתב ה

 שמברך. )שער העין עמ' תכא( אלישיב גרי"שדעת ה אך כשרואהו לאחר מכן.
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, שברכה זו היא כמו ברכת שאם ברך על הים 'מעשה בראשית' יצא בדיעבד )ד"ה ועל( באור הלכהכתב ה

על אף שמפני חשיבותו תיקנו ששהכל. ועוד, שאפילו ביין אם ברך עליו העץ לדעת כמה ראשונים יצא, 

 הביא דבריו. )עמ' תע( ן עובדיהחזונו יוצא מכלל שאר פרי עץ. בלו ברכה בפנ"ע, מ"מ לעניין דיעבד אי

 ברכה על ים המלח והכנרת 

ים מתחילת מעשה בראשית, שספק אם הוא קי )ט, מז( הלוי שבטלגבי ברכה על ים המלח, כתב בשו"ת 

ה ים המלח. ומדרש שך הים לתוכו ונעשלאחר זמן נמ -הוא ים המלח  )כדברי רש"י בבראשית יד, ג: ולכן אין לברך עליו

עשה בהפיכת סדום, והוא מין נועוד טעם, שהרי  .(אגדה אומר שנתבקעו הצורים סביבותיו ונמשכו יאורים לתוכו

, אלא חר ששת ימי בראשיתאכיון שנברא  )אות ג( הלכה ברורהוב )עמ' תסט( חזון עובדיהקללה. וכ"פ ב

, בשו"ת מנגד. )פכ"ג אות מג( מההליכות שלוב ז( )ח"ד פ"ג אות ברכת ה'. וכ"פ בשטוב שיהרהר הברכה בליבו

, וכן משמע מור וקציעהאר בפסק שיש לברך על ים המלח. ובאמת שכן מבו מ. בהע'( ,די ,ב) לציון אור

 .)פרה פ"ח, בעז אות ד( תפארת ישראלב

רך עליו בשם ומלכות 'עושה שהרואה את הכנרת מב )שם( הלכה ברורהבו )עמוד תסז(חזון עובדיה בכתב 

 )שער העין עמ' פד(ש אלישיב גרי", ה)שם( שלמה הליכות, )שם( לציון אורמעשה בראשית'. וכ"פ בשו"ת 

 .)שם( רכת ה'בו

 סעיף ב':

 על איזה נהרות מברך 

 (נט:)שנינו בברכות 

 והאידנא. בראשית עושה ברוך אומר דבבל אגשרא פרת הרואה: יצחק רב אמר אבא בר רמי "ואמר

 הרואה: אבא בר רמי ואמר. ולעיל אדקיר מאיהי: אמר יוסף רב, ולעיל שבור מבי - פרסאי דשניוה

 בראשית" עושה ברוך אומר דשביסתנא אגשרא דגלת

 ולמטה משם אבל, למעלהו משם אדם ידי על מהלוכו פרת נשתנה שלא להו "קים )ד"ה אגשרא( רש"יופ

שהיו בעולם  היינו דברים אחרת". ותקנת ברכה זו היא על 'מעשה בראשית', דרך אדם בני הסיבוהו

טבע, או שהיו קודם לכן אבל  מששת ימי בראשית, אבל שאר נהרות יתכן ונבראו לאחר מכן ע"י תופעות

 בני אדם שינו את מיקומם, כפי שעשו לחלר מנהר פרת.

 בקרא דכתיבי נהרות ארבע אאל איירי נהרות כל על ע"פ הגמ' הנ"ל "לאו )נד. ד"ה על( תוספותכתבו ה

 אמנםגון פרת וחדקל. ככתב שמברכים דווקא על הנהרות המשונים  אבודרהםופרת", וה חדקל כמו

 כתב שגם על הנילוס מברכים. )סידור רס"ג עמ' צא( רס"ג

 והוא ופרת, חדקל כמו, בקרא דכתיבי נהרות ארבע על אלא, מברך הנהרות כל על : לאשו"עכתב ה

תמה מה הכוונה 'כמו', דהא ליכא  )סק"ג( מג"אה .אדם ידי על מהלכם נשתנה שלא במקום אותם שראה

אלא הני? ועוד, למה לא יברכו על שאר הנהרות הגדולים שנבראו מששת ימי בראשית? ולכן פירש 

 מ"בהשכוונת השו"ע כדברי האבודרהם שמברכים על כל הנהרות שהן גדולות כמו פרת וחדקל. וכ"פ 

כתב שוודאי שיש לברך על נהרות הוולגה ודונאיי  )סעיף ב(ערוך השולחן . גם ה)סק"ח( כה"חו )סק"ד(
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פסק שאין לברך אלא על ארבעת הנהרות הללו, מפני שכ"ד כמה  )אות ד( הלכה ברורהב אמנםוהריין. 

הם, ויתכן ראשונים, וכן משום שהרבה מהנהרות מתהווים מחמת ירידת גשמים בהרים הסמוכים אלי

כתב שגם  )ח"ד פ"ג אות ו( ברכת ה'שרק לאחר כמה זמן נתהוו, ואינם ברואים מששת ימי בראשית. גם ב

אם רואה נהרות ומפלי מים המרהיבים ביופיים אינו מברך שום ברכה שמסתמא השתנו מבריאתם בששת 

)סב"ל  שת"זימי הבריאה ע"י זרימת המים שבתוכם ולא שייך להזכירם בלשון 'מעשה בראשית'. וכ"ד ה

 .)ע"ח קעו:( מהרי"ץו ד"ה אלא(

, )אות ט( כה"חמברכים. וכ"פ  ופק אם נשתנו או לא איןשאם מס סק"ה(מ"ב )סק"ו. הביאו ה אליה רבהכתב ה

 א נשתנה וראוי לברך!תמה, הרי מסתמא ל פרי מגדיםה אך. )אות ד( הלכה ברורהו )שם( ברכת ה'

 הם שם בעולם.כתב שהנהרות צריכים להיות גדולות שיש ל )סעיף א( השולחן ערוךכתב ה

 סעיף ג':

 על איזה הרים וגבעות מברך 

 נהרות וכן בהן הבורא ורתגב וניכרת המשונים וגבעות בהרים דדוקא שמשון ר"ה בשם אבודרהםכתב ה

 על דווקא אלא, מברך וגבעות הרים כל על : ולאשו"עזו. וכ"פ ה ברכה מברך וחדקל פרת כגון המשונים

 .בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים וגבעות הרים

, הרי האלפים ח"ב פמ"ו אות סב( )וכ"פ בשו"ת אור לציוןשמברכים על הר חרמון  )אות ה( הלכה ברורהכתב ב

חזון עובדיה וב ה וכן כל כיוצ"ב.והרי הפיראנים באירופה, והרי ההימלאיה, והרי האנדים שבדרום אמריק

 תלול וראשו מחודד מאוד.וביאר ש'גבעות המשונים' היינו שאינו רחב, אלא זקוף מאוד  )עמוד תסט(

דדים, כדוגמת הצוקים כתב שצריך שיהא לגבעות צוקים תלולים ומחו )פט"ו אות ב( פניני הלכהב

ן והגליל אין לברך. ועל המרשימים שבמדבר יהודה. אבל על ההרים הרגילים שבהרי יהודה, שומרו

ברכים על התבור מפני שגובהו ראיית גמלא, ארבל, מצדה וסרטבה, מברכים, מפני שמראם מיוחד. וכן מ

 מרשים.

שיש לבן השפלה לברך אפילו על מראה הרי  גר"י קאפחהביא את הוראת ה )י, נז( ברכת משהאולם, ב

ירושלים, שהרי לא חילק הרמב"ם בהלכה זו דווקא בהרים משונים. וכמו שלא דרשו ים משונה, אלא 

מברכים על כל ים, ה"ה כאן. 



 

 
 

 בתקופתהברכת הקשת והחמה  -סימן רכ"ט 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 הרואה את הקשת 

 (נט.)שנינו בברכות 

 שנאמר, פניו על שיפול ריךצ בענן הקשת את הרואה: לוי בן יהושע רבי אמר אלכסנדרי רבי "אמר

 כמאן דמחזי משום, מערבאב עלה לייטי, פני על ואפל ואראה' וגו בענן יהיה אשר הקשת כמראה

 ישמעאל רבי, תנא במתניתא. הברית זוכר ברוך - מברך מאי. מברך ודאי ברוכי אבל. לקשתא דסגיד

 נימרינהו הלכך: פפא רב ראמ. במאמרו וקיים בבריתו נאמן: אומר ברוקא בן יוחנן רבי של בנו

 במאמרו" וקיים בבריתו ונאמן הברית זוכר ברוך לתרוייהו

ת שכרת עם נח שלא לשחת נראה לבאר את הברכה כך, אנו מברכים את הקב"ה על כך שזוכר את הברי

אמרו של הקב"ה, שאפילו אם עוד את כל בשר, וכן על כך שהקב"ה נאמן בבריתו שלא לשחת, וקיים במ

אה וד'. או דכיון שהקשת נברלא הייתה ברית, לא היה מחריב את עולמו שוב כיון שאמר 'ולא יהיה ע

 .)ע"פ הרד"א, הלבוש והמהרש"א(' עוד קודם העולם, נזכר כאן 'במאמרו' ע"פ 'בעשרה מאמרות נברא העולם

 מלך אלהינו' ה אתה ברוך ברך:מ וכך זו, בברכה בברוך חותמין דאין י"רהעירו בשם  )ד"ה הלכך(תוספות 

אפוקי מהמנהג שהיה רווח גם הברית. וכנראה תוס' באו ל וזוכר בשבועתו וקיים בבריתו נאמן העולם

וכר הברית", וכן העירו לדחות זלברך "נאמן בבריתו וקיים במאמרו, בא"י  )כאן( ב"חוה מהרש"לבתקופת 

 .)סק"א( ט"זו מג"אמנהג זה הב"ח ומהרש"ל ו

 קונו כבוד על חס שאינו 'כל. טז וביאר הב"י שמקורו בגמ' בחגיגה. הרבה בו להסתכל שאסור טורכתב ה

 ומפרש כהות. עיניו שתבק דהמסתכל אמרינן הכי ובתר בקשת', המסתכל זה אמר אבא רבי היא מאי

 ש"הרא 'נשאל (שדמ' עמ) אבודרהם דוד ר"ה כתב וכן הרבה, בו להסתכל דוקא אלא מיתסר דלא הטור

 כרואה מסתכל דאין השיבו כהות? עיניו בקשת שהמסתכל אמרינן והא כשמברכין בקשת מסתכלין איך

ממנו  )חגיגה שם( ו חננאלרבנואסור'. אולם ראה ב מהרואה יותר בהבטתו ומדקדק מוסיף המסתכל כי

)וכן העיר בשע"ה מו, ן, מותר כמשמע שדווקא אם מסתכל בקשת ואומר שזהו דמות ה', אך אם אינו אומר 

'המסתכל בקשת' הכוונה למי שאחרת, ביאר בצורה  )חגיגה יא:( מאירי. וה)ערך קשת( ערוך, וכ"כ בהע' ז(

, ואין הכוונה כפשוטו למסתכל העוסקים במראה כבוד ה' ומנסה להבינם )א, כח(שמתבונן בפס' ביחזקאל 

 ונים שנביא לקמן.לא חש לכך ולכן לא הזכיר איסור זה, ראה באחר רמב"םבקשת ממש. גם ה

; במאמרו וקיים בבריתו אמןנ הברית רזוכ העולם מלך אלהינו י"בא: אומר, הקשת : הרואהשו"עכתב ה

  .ביותר בו להסתכל ואסור
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כתב דכיון  "א דרוש יב דף פא()חיערות דבש אמנם מצאנו שיש הסוברים שאין לברך ברכה זו בשו"מ: ה

ברית והיא כולה תכלת, וצריך שישנם שתי סוגי קשתות, אחת טבעית שיש בה גוונים הרבה, ואחת זכר ל

שו"מ כיון שאיננו יודעים  לימוד והבחנה בין קשת טבעית לקשת הזכרת הברית, ולפ"ז יש לברך ללא

הקשת, והרוצה להתחסד  רך עלשאין בדבריו כדי לעקור מנהג ישראל לב )עקב, יז(בא"ח להבחין. וכתב ה

 יברך ללא שו"מ.

רכת ברקים ורעמים, שהרי שמברכים על הקשת גם בתוך ל' יום כב )מחז"ב א. הובא בשע"ת( חיד"אכתב ה

שצריך לחזור ולברך על  אות לו( )ח"ד פ"ד ברכת ה'. וכ"כ ב)סק"ב( מ"בהקשת שראה חלף הלך לו. הביאו ה

דעתו עדיין מהקשת הראשונה.  התפזרו העננים, ולא הסיח הקשת אפילו לא עבר זמן רב בנתיים וגם לא

עט, ולא התכוון לפוטרה שהרי בשעה שברך בפעם הראשונה לא ידע שתיראה קשת חדשה לאחר זמן מו

זמן ראייתו הראשונה, אינו כתב שאם עדיין לא נתפזרו העננים מ )אות ד( הלכה ברורהב אךבברכתו. 

ברכת ה', ונשאר בצ"ע האם  אחריו, ושם בהע' הביא דברי הרבחוזר ומברך אא"כ רואה הקשת ביום של

 ע"פ סברתו אפשר להורות בקום עשה לברך.

 גורן כחצי דהוא קשת בתמונת שיראהו דוקא בעינן אם נתבאר העיר שלא )ד"ה הרואה(באור הלכה ב

את כל הקשת  ם אם אינו רואהכתב שג )ח"ד פ"ד אות לה( ברכת ה'ב אולםדי.  ממנו מקצת אפילו או עגולה

יית הקשת, אלא הודאה לה' רק חלק ממנה, צריך לברך, מפני שברכה זו אינה הודאה לה' על עצם רא

ת חלק מהקשת שייך להודות על על זכירת הברית שכרת עם נח ובניו לבלתי הביא עוד מבול, וגם בראיי

ר שלה בוקע מבעד יית האוכך. ואינו דומה לברכת הלבנה שצריך לראות את גוף הלבנה ולא די ברא

ורתה אפשר לדעת שהיא לענן, ששם הברכה היא על חידוש הלבנה ורק כשרואים את גוף הלבנה וצ

 .)שער העין עמ' תכד( לישיבגרי"ש א, ה)אות ב( הלכה ברורה, )עמ' תעג( חזון עובדיהבחידושה. וכ"פ ב

)אות  כה"חדיבה. וכ"כ  וציאמ מטעם קשת, שיש לחבירו להגיד כדאי שאין )כלל סג דין ב( חיי אדםכתב ה

כשרואה את הקשת, כדי שגם  כתב שראוי לומר לחברו )ח"ד פ"ד אות לח( ברכת ה'ב אך. )סק"א( מ"בוה א(

כרת עם כל ברואיו שלא יביא שהוא יראה ויתעורר לשוב בתשובה, ויודה לה' על חסדיו בזכירת הברית 

אינו זכאי ויראו את הקשת  ם וידעו שהדורמבול לעולם. שהרי רצונו של הקב"ה שיראו אותה בני אד

 )רכט, ב( ערי"שו )י, נט( ברכת משהם ג. )אות ה( הלכה ברורהוב )עמ' תעב( חזון עובדיהויחזרו בתשובה. וכ"פ ב

כת משה שאף מצווה לומר לחברו. העירו שמהשמטת הרמב"ם איסור הסתכלות בקשת, מבואר שלא חש לכך, ולפ"ז פסק בבר

 .)סק"ג( ז"רנשאר בצ"ע. ועיין  ז()מו, הע'  שע"הוב

 סעיף ב':

 הרואה חמה בתקופתה 

 (נט:)שנינו בברכות 

 ברוך אומר, כסדרן מזלותו במסילותם וכוכבים בגבורתה לבנה בתקופתה חמה הרואה: רבנן "תנו

 ניסן תקופת ונפלה מחזור והדר, ניןש ושמונה עשרים כל: אביי אמר -? הוי ואימת. בראשית עושה

 ארבע" נגהי דתלת באורתא בשבתאי
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 התחילה ומאז, המאורות לייתת שעת היא, היקפה לתחלת שם חוזרת שהיא מקום - בתקופתה רש"יופ

 שבסוף, ניסן תקופת של - שנים ושמונה עשרים כל .קאי בתקופתה אחמה - הוי אימת .ולשמש להקיף

 בשבתאי, המאורות לייתת בשעת נופלת תקופה להיות חמה של גדול מחזור כשחוזר, ושמונה עשרים

 ליל ויתחיל בשבת שלישי של שושמ שהעריב - ארבע נגהי דתלת באורתא .רביעי ליל תחלת שעה היא

 נגהי. לליליא דקרו דוכתא דאיכא קמייתא בשמעתא בפסחים כדאמר, ליל - נגהי .רביעי

יום, היינו שש ם ועוד רבע ימי 365החישוב אימתי מגיעה החמה לתקופתה הוא כך: שנת החמה יש בה 

ום ושבע שעות וחצי, ישעות. והשנה מתחלקת לארבע תקופות ואורכה של כל תקופה תשעים ואחד 

נבראו ביום רביעי נמצא א"כ  ואנו מונים את חישוב התקופות מבריאת העולם מניסן, וכיון שהמאורות

. ומכיון ששנת יל רביעילשיצירת החמה הייתה ביום רביעי בשבוע בשעה הראשונה, היינו בתחילת 

יסן באיחור של יום אחד ימים ועוד שש שעות, נמצא שלאחר שנה תתחיל תקופת נ 365החמה יש בה 

חמישה ימים, ולפ"ז לא  ושש שעות, ולאחר ארבע שנים תתחיל התקופה באותה השעה אך באיחור של

רק בזמן זה  שנה, ולכן 28תתחיל התקופה בתחילת הלילה שבין יום שלישי ליום רביעי אלא כעבור 

 תיקנו עליה ברכה.

ששאר הזמנים היו ידועים  ? אפשרפתהבתקו 'אלא שיש לשאול מדוע ביארה הגמ' רק את הזמן של 'חמה

ופה אינו קבוע, ולכן הגמ' לא להם ולכן לא טרחה הגמ' לבאר לנו זמניהם. או שבשאר הדברים זמן התק

)וכן נראה מדברי שבון הנ"ל לעשות את הח יכלה לומר שכל כמה שנים מברכים ברכה זו, והשאירה לנו

 .הרא"ה(

 של ניסן תקופת ביום חמהה את מובאים גם שאר המחזורים שיש לברך עליהם "הרואה )י, יח( רמב"םב

 בבקר רביעי ביום אותה כשרואה רביעי, ליל בתחלת שהתקופה שנה ועשרים שמונה של המחזור תחלת

 לא נוטה תהיה ולא דש,הח בתחלת טלה מזל לתחלת הלבנה כשתחזור וכן בראשית. עושה ברוך מברך

 יהיה ולא טלה מזל לתחלת םהנשארי הכוכבים מחמשת וכוכב כוכב כל כשיחזור וכן, לדרום ולא לצפון

 מברך מאלו אחד כל על רחהמז מקצה עולה טלה מזל שיראה עת בכל וכן, לדרום ולא לצפון לא נוטה

 ובעוד ראשונים. טורבראשית". וכן מובא ב עושה

בתקופת תמוז כיון שאז  שמברכים ברכת החמה בכל שנה )בסידורו עמ' צ( רס"גדעה ייחודית מצאנו ב

ראית בגודלה. והעיר הגר"י החמה בשיא כוחה והדרה, וכן מברכים על הלבנה בכל חודש כשמתמלאת ונ

י' לא היה לו. וכך הייתה הגי' שלפני הרס"ג הייתה גי' אחרת, ומהמילים 'מאימת הו )פ"י אות לד(קאפח 

 .יד( )בראשית א, בחיי רבנולפני כמה מהראשונים. כפירוש הרס"ג מצאנו גם ב

ראו המאורות, כגון בימות שאם במשך שלושה ימים לא נ )הובא בהג"מ(כתב ערוך פירוש שלישי, כתב ה

ששלושה ימים דווקא,  נוחמ רבנו. והסביר )ט, ב( ירושלמייהם, ומקורו בהגשמים, כשיחזרו מברך על

 ו מאורות בעולם. משום שהמאורות נבראו ביום הרביעי, ושלושה ימים לפני בריאתם לא הי

 והתקופה, שנה ח"לכ ח"מכ והוא, בתקופתה חמה הביא דברי הרמב"ם להלכה: "הרואה שו"עמרן ה

 לבנה כשרואה כ"ג מברך וכן; בראשית עושה ברוך: אומר, בבוקר' ד ביום אותה כשרואה', ד ליל בתחלת

 החדש בתחלת טלה מזל בתחלת הלבנה כשתחזור דהיינו בעתם ומזלות, במשמרותם וכוכבים, בטהרתה
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 ולא טלה מזל לתחלת הנשארים מחמשה כוכב כל כשיחזרו וכן, לדרום ולא לצפון לא נוטה תהיה ולא

 .המזרח" מקצות עולה טלה מזל שיראה עת בכל וכן, לדרום ולא לצפון לא נוטה יהא

"ע בברכת הרים וגבעות בנוסח הברכה כתבו הרמב"ם והשו"ע 'עושה בראשית' ולא כפי הנוסח בשו

בעות מברך על דבר הנמצא 'עושה מעשה בראשית'. יש שכתבו שיש חילוק בין הברכות, שעל הרים וג

ראה בבריאה, ולכן מברך משום שהגיעה לנקודה בו נב בעולם שנשאר כראשיתו, אבל על החמה מברך

רכה הוא 'עושה מעשה כתב שנוסח הב )מחב"ר ס"ק יב( חיד"א'עושה בראשית' כפי שהיה אז. אך ה

 ."ד פ"ג אות ח()ח ברכת ה'וב )עמ' תעג( חזון עובדיה, ב)ס"ק יז( כה"חבראשית', וכ"כ 

בכל שנה ושנה, או כדברי  שמברכים ברכה זולכאורה יש לומר סב"ל, שהרי מצאנו בכמה מהראשונים 

שנה  28נים שמברכים בכל הערוך לאחר שלושה ימים שלא נראים המאורות. ומנגד דעת הרבה מהראשו

שיורי ו בשו"מ, וכ"כ בשלא היה מברך ברכה ז מהר"לשל מחזור החמה. ובאמת רעק"א הביא בשם ה

כל קהילות ישראל לברך ברכה ר פשט המנהג בכב אולםשבמקומו לא נהגו לברך ברכה זו בשו"מ.  כנה"ג

בים. וטעמם משום שרבים פירשו רואחרונים  )טוב עין סימן יח אות נ( חיד"אזו מכ"ח שנה לכ"ח שנה, וכ"כ ה

ו 'ואת הרקיע בטהרתו', את הירושלמי ]שעל פיו ביאר הערוך את גמרא דידן[ שבא לבאר מה שאמר

קולה, שהרי רוב ככל הפוסקים וכן משום שאין זו מחלוקת שולעניין הלכה אין לנו אלא דברי הבבלי, 

)כ"כ הגר"ח פלאג'י בשו"ת חקקי לב  ס"ל דמברכינן ליה. ואף במקומו של הכנה"ג באיזמיר נהגו לברך בשו"מ

 גר"ח כסארברך ברכה זו בשו"מ. אמנם הלהעלו בפשטות  )י, סט(וברכת משה  )רכט, ג(, ערי"ש )מו, ו( שע"הגם ב. דף קיט(

כיון שרובם היו מפוזרים בגלות  ק"ז()ס ז"רהעיד שרוב העם לא נהגו לברך ברכת החמה, וביאר ב החיים והשלום סי' צא()

 ך ברכה זו. לא היה אפשר להודיע לכאו"א מתי זמן ברכתה, ומ"מ שיבחו את מה שנהגו בארץ לבר

 ,שאומרים אותו לאחר הברכה( )וישלומר השמים מספרים כבוד אל  הברכה כתבו האחרונים שהמנהג קודם

 אדון אל פיוט אמרו ראשיתב מעשה עושה ברכת ואחר השמים, שיר למעלות אשא עיני, מן' ה את הללו

)ומי שברך לאחר קדיש תתקבל  הקודש, ויש אומרים אנא בכח ולמנצח בנגינות וחיות עד המעשים כל על

השמיט אמירת  )אות יח( כה"ח . אך)עקב, יט( בא"חוקדיש. וכ"כ ה לשבח עלינו כ"ואח .ממשיך 'בית יעקב'(

בשעה זו הוא ע"פ הגמ'  כתב שהטעם לאמירת מזמורים אלו )עמוד תפא(בחזון עובדיה  עלינו לשבח.

כתב בשם הגר"י קאפח  )שם( ברכת משהוב 'כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם'. )קא.(בסנהדרין 

 .)שם( ז"רשנהגו לברך בלבד, ללא כל התוספות, וכ"כ 

 ברכה מיד בנץ או לאחר התפילה 

דמשמע מיד בהנץ החמה, וכן ציוה  )סק"ה( מגן אברהםמהלשון 'בבוקר' שמובא ברמב"ם ובשו"ע, כתב ה

 )מחב"ר אות ז( חיד"איברך. וכ"כ ה החמה הנץ כשרואה אדם כל להכריז בערב, שלמחר ייזהר מהרי"לה

)מו,  שע"הריך לברך, מיד עם הנץ החמה. וכ"פ ועוד רבים. ומשמע מדבריהם שאפילו קודם התפילה צ

שלכתחילה ראוי לראות את גלגל החמה ולברך את ברכת החמה מיד  )ח"ד פ"ג אות ט( ברכת ה'. וכ"פ בו(

אחר הנץ החמה, מפני שזריזין מקדימים למצוות, ומ"מ מי שנוהג להתפלל בהנץ החמה יתפלל שחרית 

תב שם שאע"פ שמסברא נראה שתפילה וק"ש קודמים תחילה ומיד לאחר מכן יברך ברכת החמה. וכ

ו לבית אי שיראה את גלגל החמה בדרך הילוכמשום שהם תדירים, הדין כאן שונה כיון שקרוב לוד

הכנסת ואין מעבירים על המצוות. והוכיח שם שבמצוות שונות אין מעבירין על המצוות אפילו כדי 
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 הקהל מתאספים כ"מבה כשיוצא שבשחרית כתב ן קא()סימ משאת בנימיןב אך לקיים מצוה תדירה יותר.

כתב שהדין נותן  )ח"ד סימן יח אות ד בהע'( דעת יחוהגם בשו"ת  ש."מוהר נהג כן זו ברכה ומברכין יחד

להקדים קריאת שמע ותפילה לפני ברכת החמה, מפני שהם תדירים יותר. ורק אם יש חשש לעננים וכד' 

כתב שהמנהג הוא להתפלל בנץ ולאחר קדיש תתקבל יוצאים  )עמ' תעט(יברך לפני כן. ובחזון עובדיה 

החוצה ומברכים ברכת החמה. והוסיף, שהרי בלאו הכי מתחילים את התפילה קודם שיאיר היום, וכן 

בעת שמתחילים תפילת שמונה עשרה גלגל החמה אינו נראה כולו אלא רק תחילתו. ואם קם מאוחר לא 

 .)אות ד( הלכה ברורההחמה ורק לאחר מכן יתפלל. וכ"כ ב יתפלל קודם אלא יברך ברכת

 עד כמה שעות ביום יכול לברך 

הזה. וכ"פ  ממקום ברהע שכבר יברך לא שעות' ג אחר עד בירך לא דאם )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

 )עקב, בא"חה' בליבו, וכ"פ ה משום סב"ל, אך יברך ללא שו"מ ויהרהר את שם )ח"ד פ"ג אות י( ברכת ה'ב

שמברכים עד חצות. וכ"פ  יו"ט מלבושיאליה רבה בשם דעת  אך. )י, יח( גר"ח כסאר, וה)אות טז( כה"ח יט(

כתבו שאם היה יום  )אות ו( ורההלכה ברו )עמ' תעח( חזון עובדיה. וב)אות ג( ערוך השולחןוה )סק"ח( מ"בה

 . )שם( שע"ההמעונן, רשאי לברך עד חצות היום בברכה, וכ"פ 

 פ"ט מהל' קידוש החודש ה"ג()יש שכתבו להביא סימוכין לדברי המג"א ממה שכתב ר' עובדיה ברטנורא 

)תחילת סדר מועד, ת ישראל שהשמש לא התחילה בתנועה ביום היבראה אלא בשלוש שעות ביום. והתפאר

השמש  עיקר תוקף זריחתהוסיף שכל מעשה בראשית בקומתם וצביונם נבראו, ו שבילי דרקיע אות לה(

 ביום הרביעי בסוף שלוש שעות מהיום. 

א מדין זריזות, וכן עשה כשהיה כתב שכל היום זמנו הוא, 'ובוקר' דאמר הרמב"ם הו דגול מרבבהה אמנם

 )סימן סופר חתם ות. בתשובתשבירך לאחר חצ )למדנו מכך שלא מברכים כשמעונן(יום מעונן ולא יכל לברך 

 לא כלל נתראה כשלא לאב מברכין העבים מבין רושמה נראית אך בעבים מכוסה היתה דאם כתב נו(

 לברך. נראה

 משום אלא שאינו כתב אות ז() מחזיק ברכהוב עם, באסיפת לברך שנהגו )סימן קא(משאת בנימין כתב ה

 לברכה התפלה אחר עד אחרמל ביחיד לברך דמי שפיר החמה הנץ כשרואה לברך הזריז ולכן עם, ברוב

  .החמה גלגל שרואה במקום לברך [. עוד כתב שנכון)שם(בעשרה ]וכ"פ שע"ה 

 ברכה ביום המעונן 

בבקר',  רביעי ביום אותה 'כשרואה רמב"םעוד יש לברר האם צריך לראות את השמש ממש, מדברי ה

)ח"ד פ"ג  ברכת ה'ועוד. וכ"פ ב )או"ח סימן נו( חתם סופרמוכח שאם מכוסה בעבים אינו מברך. וכן דייק ה

שצריך להמתין שיתפזרו העננים ורק אז לברך, ואם יש חשש שתעבור שעה שלישית מהנץ טוב  אות יא(

לברך קודם לכן ללא הזכרת שם ה'. וראייתו מכך שכתוב בגמ' הרואה 'חמה' ולא הרואה 'אור החמה', 

 יחוהוכן משום שבראיית גלגל החמה ניכרת גדולתו של הקב"ה ולא בראיית אורו בלבד. וכ"פ בשו"ת 

שאם הענן קלוש ורואים את החמה עצמה מברכים  )עמ' תצג( חזון עובדיהוהוסיף ב )ח"ד סימן יח אות ז( עתד

. עוד כתב בחזו"ע, שאם )החיים והשלום סי' צ( גר"ח כסארוה )ברכת משה י, סט( גר"י קאפחבשו"מ, וכ"ד ה

שוב בשו"מ. והביא  ברך ללא שו"מ כשהייתה מכוסה בעננים, ולאחר מכן הסתלקו העננים יכול לברך
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 עננים שמכוסים דאף לומר שצידד )ב, לח( פנים מאירותמצאנו בדברי ה אך. )אות ח( הלכה ברורהדבריו ב

 הראשונה בנקודה שהיא לראות שזכינו הברכה שעיקר לברך בשו"מ, כיון יש השמש גוף רואים ואין

 בנקודה שהיא יודעים אנו מכסים שעננים פי על ואף ניחא ע"אכ המאורות. ושמשא שנתלו שבשעה

)לסוברים שאין לברך לאחר בבוקר. והוסיף השערי תשובה שיחכה עד קצת לפני חצות  לברך ראוי הראשונה

 ואם עדיין מעונן יברך ללא שו"מ, אך יש הסוברים שבכל מקרה מברכים בשו"מ כפי שהבאנו לעיל. חצות(

 חיוב סומא ונשים 

משום סב"ל,  ח"ד פ"ג אות יב() ברכת ה'שסומא לא יברך. וכ"פ ב )שלמי חגיגה רלא, ג(שלמי ציבור כתב ה

תר שיבקש מאדם פיקח שיכוון ומ"מ יברך אותה ללא הזכרת שו"מ, ואת שם ה' יהרהר בליבו. ונכון יו

, בשו"ת מנגד. )אות י( ברורה הלכהו )עמ' תפז( חזון עובדיהלהוציאו בברכתו, ויצא לכל הדעות. וכ"פ ב

 )סק"ג( מגן גיבורים, וכ"פ התב שסומא מברך ברכת החמה, שנתקנה על חידוש העולםכ )ג, כד( אמת זרע

תה, אוינה תלויה בראיה שברכה זו נתקנה על הידיעה שהחמה חזרה לנקודה הראשונה של שעת בריא

 דווקא.

ד שנכון שיעמדו בצד האנשים בנפר )ח"ד סימן יח אות ו( דעת יחוהלגבי חיוב נשים בברכה זו, כתב בשו"ת 

, וכ"פ )ומעיקר הדין גם נשים חייבות לברך(מהם וישמעו הברכה מאת השליח ציבור ויצאו י"ח כל הדעות 

כתב נשים רשאות לברך  (23)ח"ד פ"ג אות יג. וע"ע בפ"א הע'  ברכת ה'. וב)אות ט( כה"חו )עקב, יט( בא"חה

כה אלא מציאות החמה ברכה זו, ואינה נחשבת למצוות עשה שהזמן גרמא כיון שאין הזמן גורם הבר

במקום שנתלתה בו גורמת שא"א לברך אלא פעם אחת לעשרים ושמונה שנים, ובכה"ג לא חשיב זמן 

 .)החיים והשלום סי' צב( גר"ח כסארוה )ברכת משה שם( גר"י קאפחגרמא. וכ"ד ה



 

 
 

 דין קצת ברכות פרטיות -סימן ר"ל 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 המתפלל על העבר 

  )נד.(שנינו בברכות 

שוא; היתה אשתו מעוברת, ואומר: יהי רצון שתלד  הרי זו תפלת -והצועק לשעבר : משנה"]נד.[ 

שלא תהא  שוא; היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, ואומר: יהי רצון הרי זו תפלת -אשתי זכר 

ר ילדה בת רחמי? מתיב רב יוסף: ואחולא מהני : גמרא]ס.[  זו תפלת שוא. הרי -בתוך ביתי 

ה ואמרה: שנים עשר ותקרא את שמה דינה, מאי ואחר? אמר רב: לאחר שדנה לאה דין בעצמ

 -ם זה זכר הרי עשרה, א -שבטים עתידין לצאת מיעקב, ששה יצאו ממני, וארבעה מן השפחות 

אין  -ינה! שמה ד לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות! מיד נהפכה לבת, שנאמר ותקרא את

יום הוה. היה בא בדרך. תנו  בתוך ארבעים -מזכירין מעשה נסים. ואיבעית אימא: מעשה דלאה 

ובטח אני שאין זה בתוך מרבנן, מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, אמר: 

 "ביתי. ועליו הכתוב אומר משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח בה'

יר, ואמר: יה"ר שלא יהא מה שעבר, כגון שנכנס לעיר ושמע קול צוחה בע המתפלל על: שו"עכתב ה

ר: יה"ר שתלד אשתי זכר, ה"ז קול זה בתוך ביתי; או שהיתה אשתו מעוברת אחר מ' יום לעיבורה, ואמ

  .תפלת שוא, אלא יתפלל אדם על העתיד לבא, ויתן הודאה על שעבר

  תפילה לנכנס לכרך 

 :)נד. ס.( שנינו בברכות

ו; בן עזאי אומר: ארבע, הנכנס לכרך מתפלל שתים, אחת בכניסתו ואחת ביציאת :משנהנד.[ "]

תנו רבנן, : גמרא ]ס.[ יד.שתים בכניסתו ושתים ביציאתו, נותן הודאה על שעבר וצועק על העת

שלום. נכנס, אומר: מודה אני לבכניסתו מהו אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתכניסני לכרך זה 

צון מלפניך ה' אלהי ואלהי ה' אלהי שהכנסתני לכרך זה לשלום. בקש לצאת, אומר: יהי ר לפניך

להי שהוצאתני מכרך זה אאבותי שתוציאני מכרך זה לשלום. יצא, אומר: מודה אני לפניך ה' 

לום, ותצילני ותצעידני לש לשלום, וכשם שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום, ותסמכני לשלום,

נין והורגין בו, אבל בכרך ואורב בדרך. אמר רב מתנא: לא שנו אלא בכרך שאין דמכף כל אויב 

ו, זימנין יכא דאמרי, אמר רב מתנא: אפילו בכרך שדנין והורגין באלית לן בה.  -שדנין והורגין בו 

 "מתרמי ליה אינש דיליף ליה זכותא דלא

ים מצויים מושלים רעים ומחפש מהלך בדרך וצריך לעבור כרך, ושםה -הנכנס לכרך  )נד.( "ירשפי

 עלילות.
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ינו חותם בה, ועוד אחת על תמה מדוע צריך שתי תפילות על שלום הדרך, אחת שיוצא מהכרך וא ב"יה

בשלום, ודי בכך! והביא  , היה ראוי לתקן חתימה בתפילה שמתפלל כשיוצא)ברכות כט:(תפילת הדרך 

נכנס  ,הי רצון מלפניך וכו'בכניסתו אומר י ,יםהנכנס לכרך מתפלל שת"שכתב  )סימן פז( כל בובשם ה

' אלהי שהוצאתני מכרך זה היצא בשלום אומר מודה אני לפניך  ,בשלום אומר מודה אני לפניך וכו'

כו' ברוך אתה ה' שומע שלום ולשלום וכשם שהוצאתני מזה בשלום כך תוליכני לשלום ותסעידני ל

 ומשמע ממנו שלא צריך אלא תפילה אחת. ."תפלה

נו שתכניסני לכרך הזה לשלום; כגון הנכנס לכרך, אומר: יר"מ ה' אלהי: שו"עע"פ הבנתו בב"י, כתב ב

שלום; בקש לצאת, אומר: יר"מ נכנס בשלום, אומר: מודה אני לפניך ה' אלהינו שהכנסתני לכרך הזה ל

ני ה' אלהי שהוצאתני מכרך זה ה' אלהינו שתוציאני מכרך זה לשלום; יצא בשלום, אומר: מודה אני לפ

פלה. וזו היא תפלת הדרך תצאתני לשלום כן תוליכני לשלום וכו', עד בא"י שומע לשלום וכשם שהו

 שנכתבו היא וכל דיניה בסימן ק"י. 

סתם הולכי דרכים, כגון הולכי הביא את קושיית הב"י, ויישב שעניינה של תפילת הדרך הוא ל ב"חה אך

דרך. אך מלבד ברכה זו אם הת מדברות וכד', ואע"פ שאינו עובר בדרכו בשום כרך צריך להתפלל תפיל

י הכלבו, שבא להורות שמי ודחה את ראיית הב"י מדבר היה עובר בדרכו בכרך, צריך תפילה נוספת.

אני מכרך זה בשלום', ומכיון שדר בכרך ויוצא לדרך מביתו, ויש סכנה ביציאה מהכרך, מתפלל 'שתוצי

שאם גר בעיר קטנה שאינו  כלבו מודהשכבר אוחז בדרך סומך לה את תפילת הדרך יחד עמה. אבל גם ה

לבד. ולכן דחה את דבריו צריך להתפלל על היציאה ממנה, רק כשיוצא מהעיר מתפלל תפילת הדרך ב

אחת בלא חתימה, על שני בשו"ע שזו תפילת הדרך, אלא אין ספק ששתי תפילות הן, אחת בחתימה ו

 עניינים.

דעתו כוונת השו"ע שאם יוצא לתמיהת הב"ח מעליו, ביאר את כוונת השו"ע ובכך סילק את  )סק"א( ט"זה

שני התפילות תפילה אחת ממהכרך וצריך להתפלל על היציאה מהכרך וכן על הדרך, בזה אמר שיעשה 

וצריך לומר רק תפילת  ,ן העירמאבל אם הוא דר בעיר שאינו כרך ואין שם מורא כלל לצאת ויחתום בה, 

וכן מבואר  הי כוונת מרן.פלל רק תפילה אחת, ופשוט שזוהדרך, ולאחר מכן נכנס לכרך, ודאי שמת

 .)סק"ג( מ"בב

 אדם חיי. והפשים עלילותבשם אחרונים שדווקא בכרך שמצויים ממונים רעים המח כתב ()סק"ב מ"בה

ת ממון כיוונו חז"ל לומר תפלות לאו דווקא עלילות שיש בהם סכנה אלא אפילו על עלילוד הוסיף )סד, ד(

 .והודאות אלו

ולא ברכה אלא בקשה  שאין זה לא תפלההביא את דברי הרמב"ם בפיה"מ  )אות ד( ערוך השולחןה

מ"מ צוי עלילות. אך הוסיף ש, לפי שבזמנינו לא שייך שמולכן עכשיו אין אנו מורגלים בזה ,בעלמא

 .בטלהלהזהיר בדברי חז"ל נכון לאמרו ומה גם שאין בזה ברכה שנחשוש לברכה 

 ':סעיף ב

 וד גורנוהנכנס למ 

 )מב.(ובבא מציעא  )ח:(שנינו בתענית 
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נו שתשלח ברכה במעשה ידנו. תנו רבנן: הנכנס למוד את גרנו אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי"

שוא. לפי  הרי זו תפלת - התחיל למוד אומר: ברוך השולח ברכה בכרי הזה. מדד ואחר כך בירך

אלא בדבר הסמוי מן  בר המנויהמדוד ולא בדשאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר 

 "העין

 ()ב"מ מב.ריטב"א וה לכות ואזכרה ככל הברכות כולן.ומזכיר בה מ ,ושפע –ברוך השולח ברכה : רש"יופ

ו אלא בהולך להפריש תרומות שלא חייבו ברכה זרמב"ן כתב שברכה זו היא בשם ומלכות, והביא בשם ה

ו', והריקותי לכם ברכה עליהם, שנאמר הביאו את כל המעשר וכומעשרות, שהבטיח הקב"ה בברכתו 

זו ברכה לבטלה. הביא דבריהם  עד בלי די. ולכן תיקנו ברכה זו לומר שהבטחתו של הקב"ה קיימת ואין

 מרים ברכה זו בשם ומלכות.כתב בשם גדולי הרבנים שאו )תענית ח:(מאירי גם ה .)ברכות י, כב( כס"מה

תשלח ברכה בכרי הזה; התחיל ד את גרנו, אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שהנכנס למו: שו"עכתב ה

לת שוא, שאין הברכה מצויה למוד, אומר: ברוך השולח ברכה בכרי הזה; מדד ואח"כ בירך הרי זה תפ

 מן העין.  )פי' דנעלם ואינו נראה(אלא בדבר הסמוי 

נראה להדיא  כדי שלא יהא הדבר הסמוי,ביאר מדוע אין הברכה שורה אלא על  )אות ה( ערוך השולחןה

 .כנגד הטבע ממש דרוב נסים הם נסתרים

צינו שהבטיח הקב"ה ברכה כתב שיאמר בלא הזכרת ה', שדוקא במודד כדי לעשר מ )סק"ז( אליה רבהה

וכ"ד אן ברכה מבוררת. ככתב שיאמרה בלא הזכרת שם ומלכות, שאין  )ס"ב( לבושגם העד בלי די. 

כתב שצריך לומר שם  ת פ"ט אות נט()ברכו חמודות דבריה אולם. )אות יב(כה"ח , )סק"ד( מ"ב, )סק"ד(ברכ"י ה

 ומלכות!

יהי רצון וכו' שתשלח ברכה שיתפלל בנוסח הזה: " )אות יא( כה"חוכן הנכנס לחשב את סחורתו, כתב 

 .)סה, ו(חיי אדם וכ"כ ה בסחורה של חנות זו".

 'סעיף ג

 הנכנס למרחץ 

 )ס.(שנינו בברכות 

תצילני מזה וכיוצא בו, ואל נו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי ש"ת

פרה לכל עונותי. אמר תהא מיתתי כ -יארע בי דבר קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון 

אני ומר? אמר רב אחא: מודה אכי נפיק מאי  ...אביי: לא לימא אינש הכי, דלא לפתח פומיה לשטן

מתותיה, אתרחיש ליה ניסא  לפניך ה' שהצלתני מן האור. רבי אבהו על לבי בני, אפחית בי בני

 "קם על עמודא שזיב מאה וחד גברי בחד אבריה, אמר: היינו דרב אחא

כנוסח  כתבו )סי' כ( רא"שוה כ( ,י) רמב"םה )מד.( רי"ףההנוסח בגמ' הוא "שתצילני מזה וכיוצא בו", אך 

יאני לשלום ותצילני מן האור הנכנס למרחץ אומר יהר"מ ה' אלהי שתכניסני לשלום ותוצ" טורשהביא ה

 ואפשר שכך היתה גירסתם בגמרא. ", הזה וכיוצא בו לעתיד לבא

 מובא: )פ"ט ה"ד(בירושלמי ו
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ש ומהיזק החמין ומן המפולת. בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני משריפת הא"

צילני מזו ומכיוצא בו לעתיד דבר בנפשי. ואם יארע תהא מיתתי כפרה על כל עונותי ותואל יארע 

ר אמר רבי אבהו הד"א במרחץ לבוא. כשהוא יוצא אומר מודה אני לפניך ה' אלהי שהצלתני מן האו

בלבד רבי חלקיה ורבי  שהיא ניסוקת אבל במרחץ שאינה ניסוקת אינו אומר אלא מהיזק חמין

 "יהושע בן לוי תפלת המרחץ אינה טעונה עמידהסימון בשם רבי 

כניסני לשלום ותוציאני לשלום הנכנס למרחץ, אומר: יהי ר"מ =רצון מלפניך= ה' אלהי שת: שו"עכתב ה

י לפניך ה' אלהי שהצלתני מהאור ותצילני מהאור הזה וכיוצא בו לעתיד לבא; יצא בשלום, אומר מודה אנ

 הזה. 

מיהם שהיו מסיקין האש מלמטה והטעם דלא ניתקן אלא בי ,נהגו בתפלה זועכשיו לא ש ביאר )ס"ב( ב"חה

אבל בזה"ז עומד  ,פלו לתוכהויש חשש פן תפחת וי ,בחפירה ורוחצים באמבטי מלמעלה ע"ג תקרה שע"ג

לענ"ד בזמנינו שמצוי כמה סיבות "כתב  )אות ז( שער הציוןב .)סק"ה( מ"ב. וכ"כ ההתנור בזוית וליכא סכנה

 על ידי החמין, צריך עיון".

 ':סעיף ד

 הנכנס להקיז דם 

 )ס.(שנינו בברכות 

יהא עסק זה לי לרפואה שדאמר רב אחא: הנכנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי "

לרפאות אלא שנהגו. ני אדם בותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין דרכן של 

רשות לרופא  מכאן שניתנה -אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דתני דבי רבי ישמעאל: ורפא ירפא 

 "נםמר רב אחא: ברוך רופא חא -לרפאות. כי קאי מאי אומר? 

 . כא( ,י) רמב"םוכ"כ ה ,ברוך אתה ה' רופא חולים )עשין כז קיד ע"ג( סמ"גכתוב ב

סק זה לי לרפואה כי רופא חנם עהנכנס להקיז דם, אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא : שו"עכתב ה

 אתה; ולאחר שהקיז, יאמר: ברוך רופא חולים. 

נראה  ,לא שם ולא מלכות זכירוביאר שגם הטור שלא המשמע דהוא הדין דמזכיר מלכות. למד ד ב"יה

פשיטא כתב " )סק"ג( ט"זם ה. גיר שם ומלכותשסמך על מה שכתב בסימן רי"ח שבכל הברכות צריך להזכ

כתב  )ברכות פ"י( משנה ףכסה אבל". שאמרו לעיל דהכלל בהם כן תשצריך שם ומלכות כמו כל הברכו

כניסתו לעיר או למרחץ או בוכן תיקנו דברים אחרים שאין בהם לא פתיחה ולא חתימה כמו שתיקנו "

כתב שמברכים בלא  )אות טז( כה"חה שנוהגים כן. גם שלא ראכתב  )א"א ו( פרי מגדיםהגם  ".להקיז דם

וד דוקא, שלא היו משאירים שם ומלכות, מכיון שהברכה נתקנה על הקזת דם שהיתה נהוגה בזמן התלמ

 ."ד פ"ז אות יט()ח ברכת ה' וכ"כ הגר"מ לוי ב בגוף רק רביעית דם, והיתה בה סכנה.

)אות  שער הציוןוביאר ב .)סק"ו( מ"בוכ"כ ה .דה"ה בכל מידי דרפואה יאמר זה )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

חסד דמסתבר כוונתם שבכל דבר שהאדם עושה צריך לבקש מה' שיהיה לו לתועלת. וכעין זה כתב ה ח(

שעל כל פרט ופרט בחיים צריך האדם לסדר תפילה והודאה לה' כפי צחות לשונו,  )סעיף לג(לאלפים 
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כתב דדוקא בהקזה מבקש כן  )סק"ו( אליה רבהה אולםאו בלעז, וגדול כוחה של תפילה. בלשון הקודש 

 משום שהיא סכנה שמא יחתכו ורידי הדם וימות.

לפניך ד' אלקי שתהא זה לי יהי רצון מ'ונכון שכל רפואה שנוטל יאמר " )אות ה( ערוך השולחןכתב ה

שהנכנס לניתוח או לשאר  ()ברכות עמוד תצטחזון עובדיה כתב ב ".וכן נוהגין המדקדקים ',לרפואה

לימה כי רופא רחמן ונאמן שהטיפולים לרפואתו יאמר 'יהי רצון מלפניך ה' אלוהי שתרפאני רפואה 

)ח"ד פ"ז אות ברכת ה' ים. וכ"כ באתה, ברוך שומע תפילה', ולאחר הניתוח והטיפול יאמר ברוך רופא חול

 .יט(

טעמא יראה, מי שמתעטש,  מהאיתפלל על חברו הוא נענה תחילה, דמכיון שהמ )ב"ק ח, סד( יש"שכתב ה

מגן . וכ"כ העתך קויתי ה'וחבירו אומר לו אסותא, שיאמר בתחילה ברוך תהיה. ואח"כ יתפלל לישו

)פרק אמרו בפרקי דר' אליעזר דוהטעם שאומרים 'אסותא',  ועוד. )שם( חזו"ע, )סק"ז( מ"ב, )שם( אברהם

בא יעקב אבינו וביקש שחולה כלל אלא היה הולך בשוק ומתעטש ומת עד דמתחלה לא היה אדם  נא(

 .רחמים על הדבר

כי חיישינן שמא  ,שם שמים בהזכרת 'לישועתך קויתי ה''לא נהגו לומר  כתב שכיום )אות כ( כה"ח אך

שמא יתרגל לומר כן וסף נהביא טעם  )א, מו( חת"ס. ובמנהגי היזכיר שם שמים והוא עסוק בעיטושו

 .מרנו גם בביהכ"ס וכמבואות המטונפותויא

 ':סעיף ה
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רחמנא לטב עביד. כי הא,  כן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד"ו

יהבי ליה. אמר: כל דעביד  דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא

תא זיקא כבייה לשרגא, אתא אזל ובת בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. ארחמנא לטב. 

מנא לטב. ביה בליליא שונרא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכלא לחמרא. אמר: כל דעביד רח

 "דוש ברוך הוא הכל לטובה!אתא גייסא, שבייה למתא. אמר להו: לאו אמרי לכו כל מה שעושה הק

לעולם יהא אדם רגיל לומר: כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד.: שו"עכתב ה



 

 
 

 שכל כוונותיו יהיו לשם שמים -סימן רל"א 
 ובו סעיף אחד

 שינה ביום 

 (כו:)שנינו בסוכה 

יתין נשמי. אמר אביי: ש -ס אמר רב: אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס. וכמה שינת הסו"

וסיא שיתין נשמי. אביי הוה שנתיה דמר כדרב, ודרב כדרבי, ודרבי כדדוד, ודדוד כדסוסיא, ודס

 "צל תשכב מתי תקום משנתךניים כדמעייל מפומבדיתא לבי כובי, קרי עליה רב יוסף: עד מתי ע

: וכשניעור משנתו א"צ בכת רמ"אוהאם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת הצהרים, יישן. : שו"עכתב ה

; ובלבד שלא יאריך בה, )כל בו( , יז(צ)תהילים ; וי"א שיקרא קודם שיישן: ויהי נועם )ב"י(לברך אלהי נשמה 

א תהא כוונתו להנאת גופו, שאסור לישן ביום יותר משינת הסוס שהוא שתין נשמי, ואף בזה המעט ל

כוין להנאתו, אלא לעבודת ולם הזה, לא יאלא להחזיק גופו לעבודת השי"ת; וכן בכל מה שיהנה בע

עשיך יהיו לשם שמים, שאפילו מואמרו חכמים: כל  )משלי ג, ו(הבורא יתברך, כדכתיב: בכל דרכיך דעהו 

יש והשיחה וכל צרכי גופך, דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והתשמ

רעב, אם אכל ושתה להנאתו ודתו, שאפילו היה צמא ויהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עב

כן אפילו לישב בסוד ישרים, ואינו משובח, אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו, לעבוד את בוראו; 

ים חפצו ותאותו, אינו ולעמוד במקום צדיקים, ולילך בעצת תמימים, אם עשה להנאת עצמו והשל

עסוק בתורה ובמצות לא , א"צ לומר שבזמן שיכול למשובח אלא א"כ עשה לשם שמים; וכן בשכיבה

נוח מיגיעתו, אם עשה להנאת ליתגרה בשינה לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי 

הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה  גופו אינו משובח, אלא יתכוין לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך

השלים תאותו או להנאת לילו בעונה האמורה בתורה, אם עשה מחמת מניעת השינה; וכן בתשמיש אפ

ימלאו מקומו אינו משובח, אלא וגופו ה"ז מגונה, ואפי' אם נתכוין כדי שיהיו לו בנים שישמשו אותו 

אדם הפורע חובו; וכן בשיחה, אפי' יתכוין שיהיו לו בנים לעבודת בוראו או שיתכוין לקיים מצות עונה כ

בודתו. כללו של דבר, חייב יך שתהיה כונתו לעבודת הבורא או לדבר המביא לעלספר בדברי חכמה צר

ואה דבר שיביא לידי עבודת אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, וכשר

  או תמיד. הבורא יתברך יעשהו, ואם לאו לא יעשהו; ומי שנוהג כן, עובד את בור

צורך לעבודתו יתברך. ובעת השינה ביום תלוי לפי מה שהוא אדם, וכפי שענין ה ז( )אות ו, כה"חכתב 

ומיושבת עלי לעבודת ה' יתברך,  הצורך לפני שישן ביום יאמר "הריני מוכן לישן כדי שתהא דעתי צלולה

ים תחפוץ בנו ותרצנו, ויהי נועם ויהי רצון מלפניך שתזכני שארויח בשנתי ולא אפסיד בה, וברחמיך הרב

 וכו''.

הוצרכו "וכן ראינו לגדולי עולם שהיו ישינים ביום כשעה או שתיים דכך  )אות א( השולחן ערוךכתב ה

.לפי חלישותם ולפי הנהגתם"



 

 
 

 שאלות ותשובות ממבחני הרה"ר
להלן נביא את השאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית, בסוף כל שאלה נציין את הסימן והסעיף 

כום בו נמצאת התשובה ובחלק מהתשובות גם את הכותרת משנה בסעיף, כך שהלומד יוכל בסי
כפי  ללמוד את התשובה ממקורה. וכן הוספה של תשובה תמצית שתועיל לחזרה בראשי פרקים.

שראיתי, פעמים רבות שואלים באותם הסעיפים שנשאלו עליהם כבר במבחנים בשנים עברו, אך על 
 נקודה אחרת בסעיף. כך שבדרך לימוד זו מקיפים לפחות את הסעיפים הנ"ל בצורה טובה יותר. 

נקודה נוספת שיש להעיר: ישנם שאלות החוזרות על עצמם בחלק ניכר מהמבחנים, אך בכל שנה 
 שאלות שלא נישאלו בשנים עברו. לכן אין די בללמוד את השו"ת הנ"ל בלבד. ישנם 

 

 

 הלכות תפילה 

 קכז( –)סימנים פט 
 

 סימן פ"ט: 

תפילת שחרית: א. להקדים  : התייחס למקרים הבאים מתי אסור ומתי מותר לעשות צרכיו לפנישאלה .1

אם צריך להפסיק עם ההשחר, שלום לחברו. ב. אכילה ושתיה. ג. אם התחיל לאכול קודם עלות 

. האם דין עשיית צרכיו ? הלות השחר או יכול להמשיך לאכול. ד. האם מותר ללמוד קודם התפילהע

 ות.לפני התפילה נאמר גם לגבי תפילת מנחה ומעריב? בסס דבריך על מקור

ומותר  אסור להקדים שלום. –. סעיף ב. ברכות יד. נחלקו הראשונים בגדר האיסור. שו"ע א: תשובה

 ר שלום.לומר צפרא טבא. ואם הולך להקביל פניו אסור בכל מקרה. מותר להחזי

פואה. סור לאכול קודם התפילה. מים מותר. ומותר לאכול ולשתות לראד. ברכות י: -. סעיפים גב

 ולשתות.  הצמא והרעב הם בכלל חולים, ואם אינו יכול לכוון דעתו יכול לאכול

 פסיק. וכ"כ השו"ע. מ –פסיק. תלמידי רבנו יונה הא"צ ל –. סעיף ה. רשב"א ג

תר. מלמד אסור ללמוד משיגיע זמן תפילה. ומי שרגיל לילך לביה"כ מו –. סעיף ו. ברכות ה. שו"ע ד

 ם התחיל ללמוד קודם עלוה"ש א"צ להפסיק.א –לאחרים מותר. מ"ב 

 סימן צ': 

 ? בר? ומדוע: האם מותר להתפלל אחורי בית הכנסת? באיזה אופן מדושאלה .2

דוקא כשאינו מחזיר פניו  – . ברכות ו: המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע. שו"ע: סעיף זתשובה

 בור, או שמפנה גבו.לביה"כ אסור. האיסור הוא משום שמראה עצמו שאינו מתפלל עם כל הצי

מאי ואח"כ יתפלל", ו : כתוב את באור הראשונים לגמרא "לעולם יכנס שיעור שני פתחיםשאלה .3

 נפק"מ ביניהם?
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שלא ישב סמוך לפתח, משום שנראה שמזומן לצאת והתפילה  –ברכות ח. רש"י  : סעיף כ.תשובה

יכנס שני פתחים ממש,  –ישהה זמן כניסת שני פתחים ואס יתחיל להתפלל. ב"ח  –עליו כמשוי. רא"ש 

 בבית כנסת.שצריך ב' פתחים דומיא דאולם והיכל במקדש. נ"מ אם יש מקום מיוחד לכל אחד 

 סימן צ"ד: 

 : כיצד ינהג אדם אשר נאנס להתפלל בישיבה, וכעת באפשרותו להתפלל שוב.שאלה .4

ברכות ל. רב אשי היה מתפלל עם הציבור מיושב, ואח"כ היה מתפלל בביתו  : סעיף ט.תשובה

כשיוכל יחזור להתפלל מעומד, וא"צ  –מעומד. מהתוספות עולה שזוהי חובה מדינא לחזור. שו"ע 

 להוסיף דבר. 

 סימן ק"א: 

ובין : באיזו שפה/לשון אפשר להתפלל ובאיזה א"א להתפלל, באר החילוקים בין ציבור ליחיד, שאלה .5

 שואל צרכיו לנוסח קבוע.

דוקא בציבור יכול להתפלל בכל  -א. רי"ף  סוטה לב. תפילה נאמרת בכל לשון. : סעיף ד.תשובה

תפילה הקבועה לציבור אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון. ג.  -לשון, ולא ביחיד. ב. רבני צרפת 

יחיד אינו רשאי דוקא  -דוקא ארמית מגונה למלאכים, משא"כ בשאר לשונות. ד. מאירי  -רא"ש 

בכל לשון דוקא בציבור, אבל יחיד רק בלשון  יכול להתפלל –לכתחילה ולהידור מצוה בעלמא. שו"ע 

. וי"א שדין זה הוא רק בשואל צרכיו, אבל המתפלל תפילה קבועה גם יחיד יכול לומר )רי"ף(הקודש 

 )רא"ש(. וי"א שתמיד יכול גם היחיד בכל לשון חוץ מלשון ארמי )רבני צרפת(בכל לשון. 

 סימן ק"ד: 

תפילת שמונה עשרה ושתק, כיצד ינהג לגבי המשך  : א. קיבל שיחה בטלפון הנייד באמצעשאלה .6

 תפילתו? ומה הדין כשדיבר מספר מילים? 

ו. אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, ואם לאו חוזר לתחילת הברכה -: סעיפים התשובה

 האם חוזר לראש.שפסק בה. אם שח בתפילה דינו כהפסיק. ואם שח במזיד נחלקו האחרונים 

 

 סימן ק"ו: 

: א. העוסק בתורה, האם צריך להפסיק מתלמודו לק"ש, והאם צריך להפסיק מתלמודו שאלה .7

באם יש הבדל, מה הטעם לכך? ב. האם מותר להתחיל בלימוד קודם ק"ש או קודם התפילה -לתפילה

 . ג. במקום שצריך לפסוק לק"ש, האם גם הברכות בכלל? )לעצמו, לאחרים(

זהו  –מפסיקים לק"ש ואין מפסיקים לתפילה. ר' יוחנן  סעיף ג. שבת ט: העוסקים בתורה: תשובה

יקרא עם ברכות. ואם התחיל  –דוקא לרשב"י, אבל אנו מפסיקים גם לתפילה. וכ"כ השו"ע. מג"א 

 ללמוד באיסור א"צ להפסיק.

 סימן ק"ז: 

 : המסופק אם התפלל, האם יכול לחזור ולהתפלל? שאלה .8
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שמסופק אם התפלל. ישנה מח' גדולה בראשונים בהבנת ברכות כא. מח' מה הדין כ : סעיף א.תשובה

 אם מסופק חוזר ומתפלל, וא"צ לחדש דבר.  –המח' בגמ'. שו"ע 

 סימן ק"ח: 

: טעה בתפילת מנחה של שבת והתפלל של חול, מה עליו לעשות? מי שהזכיר יעלה ויבוא שאלה .9

ל מנחה של ער"ש, מנחה מה הדין בטעה: ולא התפל בתפילת שמונה עשרה שלא בזמנו, כיצד ינהג?

 של שבת? ערבית של מוצ"ש?

מתפלל בליל שבת שתים. וכ"כ השו"ע.  ,ברכות כו: לא התפלל מנחה בע"שיב. -סעיפים ט :תשובה

אם לא התפלל מנחה בשבת מתפלל במוצ"ש שתים. אם טעה במנחה של שבת והתפלל תפילת חול, 

ומזכיר מאורע שאר ימים בתפלה, שלא מתפלל במוצ"ש שתים, ויתפלל אותה בתורת נדבה. הטועה 

 בזמנה, לא הוי הפסקה.

 סימן ק"ט: 

 : מה הדין במי שנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין? פרט.שאלה .10

אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש"צ לקדושה או לקדיש,  -ברכות כא: שו"ע  .: סעיף אתשובה

)תוס' והרא"ש ומרדכי פרק מי שמתו יתפלל. וה"ה אמן דהאל הקדוש ושומע תפלה, דינן כקדיש וקדושה 

. ואם לאו, אל יתפלל אם אין השעה עוברת; ואם נכנס אחר קדושה, אם יכול ותרומת הדשן סי' י"א(

לגמור קודם שיגיע ש"צ למודים, יתפלל, ואם לאו אל יתפלל; וה"ה אם יכול להגיע למודים, להתחיל ו

או לאחת מהברכות ששוחים בהם, כשיגיע שליח צבור למודים, יתפלל; ואם צריך להתחיל כדי 

, ישחה עמו; ) באמצע(לסמוך גאולה לתפלה, ונזדמן לו שמגיע ש"צ למודים כשהוא באחת הברכות 

בתחלתה או בסופה, לא ישחה, שאין שוחין בתחלת ברכה או בסופה, אלא באבות אבל אם הוא 

 ובהודאה.

: יחיד שהגיע לקדושה, ושומע הציבור שהגיעו לקדושה דסדרא, האם יענה עמהם? וכיצד שאלה .11

 הדין כשהיחיד אוחז בקדושה דשחרית והציבור בקדושה דמוסף? נמק!

נה קדוש על קדושה דסידרא. וה"ה אם אומרים כתר אינו עו –שו"ע ע"פ הרשב"א  ג. סעיף: תשובה

 י"א שהמתפלל שחרית, יכול לענות על קדושת כתר של מוסף. –שלא יענה אלא ישתוק. רמ"א 

 סימן ק"י: 

: א. היה הולך מעיר לעיר ויש מהלך פרסה ביניהם, כמה פעמים עליו לומר תפילת הדרך? ב. שאלה .12

ו, ומדוע? ג. ממתי יכול להתפלל את תפילת הדרך, ועד כיצד היה נוהג מהר"ם מרוטנבורג בברכה ז

 מתי?

. סעיף ה. פעם אחת ביום, גם אם נח באמצע בעיר. אבל אם היתה דעתו ללון ונמלך ויצא א: תשובה

. סעיף ו. הסמיך את תפילת הדרך אחר יהי רצון כדי להסמיכה לברכת בשוב לדרך, צריך לברך שוב. 

עד פרסה מהעיר יכול לברך. בה"ג  –. ברכות ל. רש"י גלחברתה. גומל חסדים ותהיה ברכה הסמוכה 

משיחזיק בדרך יכול לברך, ואין לאומרה אא"כ הולך פרסה.  –. שו"ע רק בשיעור פרסה מתחייב –

 ועד פרסה סמוך לעיר יכול לברך.
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 סימן קי"א: 

בלחש לשמו"ע : כתוב דיני סמיכות גאולה לתפילה בחול או בשבת. כתוב דיני סמיכת שמו"ע שאלה .13

 בקול רם, לגבי הש"ץ או היחיד.

י"א שדוקא בחול או ביו"ט צריך לסמוך אבל לא בשבת. מג"א ע"פ השו"ע  –. רמ"א סימן קיא: תשובה

 רק לדבר מצוה. –הש"צ יכול להפסיק בין לחש לחזרה. פמ"ג  –

 סימן קי"ג: 

רכה ובתחילת כל ברכה וברכה 'תנו רבנן, אם בא לשוח בסוף כל ברכה וב )לד.(: איתא בברכות שאלה .14

 . כיצד הדין באמצע הברכה? ומדוע?2. ציין ב' טעמים לאיסור. 1מלמדין אותו שלא ישחה'.  –

שהכנעת הדיוט  -שנראה שכל אחד מחמיר כרצונו. הריטב"א  –סעיף א. ברכות לד. תוספות : תשובה

 הברכות מותר לשחות. במקום שאינה ראויה לו יוהרא היא לו, שמחזיק עצמו כאדם כשר. באמצע

 

 

 

 הלכות בית הכנסת 

 קנד( –)סימנים קנ 
 סימן ק"נ:

: האם יכולים לכפות אחד על השני לבנות בית המדרש ובית כנסת? פרט! והאם מותר שאלה .1

 לבנותו ע"י גוי?

אם אין מקום  –כופים את בני העיר לבנות בית כנסת. ביה"ל  –: סעיף א. תוספתא ושו"ע תשובה

על בניית בית מדרש, דאין תועלת בכפיית קנית ספרים אם אין מקום ללמוד בו.  ללמוד כופים

 –בשו"ת בית דוד כתב שאין לבנות בית כנסת ע"י גויים, ובפרט הכיפה לפני ההיכל. שדי חמד 

 כשא"א ע"י יהודים אפשר להקל.

 ן הקהל. יחשבו הוצאות לבנין בית הכנסת או בית המדרש, או לשכירות בי –: איך יחלקו שאלה .2

דבבנין ביהכ"נ גובין לפי  )מהר"ם פאדווה סימן מב ועוד(כתב בשם הפוסקים  )סק"ב(: המ"ב תשובה

ממון לחודא. ובשכירות ביהכ"נ גובין חציו לפי ממון וחציו לפי נפשות. אך הכנסת הגדולה, 

 ועוד, סוברים שבשכירות גובים לפי נפשות. )סק"ב(כה"ח 

 ת הכנסת משאר בתי העיר? : האם חייב להגביה את בישאלה .3

אין איסור בגגות  –: סעיף ב. שבת יא. כל עיר שגגותיה גבוהים מביה"כ לסוף חרבה. ר"ת תשובה

יש לבנות את ביה"כ שיהא גבוה מכל בתי  –שלנו מכיון שאין משתמשים בהם בתדירות. שו"ע 

ור הוא רק אם כיום נוהגים היתר מפני אימת המלכות. השפת אמת סובר שהאיס –העיר. מג"א 

רוב בתי העיר גבוהים מביה"כ. בסעיף ג' הביא השו"ע שי"א שמי שהגביה ביתו מבית הכנסת 

 כופים אותו להשפילו.
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 : באיזה צד ראוי לתקן את פתח הכניסה, ומדוע?שאלה .4

פותחים במזרח, משום שנאמר 'והחונים לפני המשכן קדמה לפני  –: סעיף ה. תוספתא תשובה

דוקא בימיהם שהיו מתפללים למערב. כדי שיהיו משתחוים  –תוספות אהל מועד מזרחה'. 

מהפתח נגד הארון שהיה ממול. ולכן המתפללים למזרח יעשו הפתח במערב. מהרמב"ם עולה 

שתמיד הפתח צריך להיות במזרח. שו"ע כתוס' שפותחים כנגד הצד שמתפללים בו באותה 

 העיר.

 סימן קנ"א:

שה, והאם הקדושה מדאורייתא או מדרבנן? התייחס לשיטות : האם בית כנסת יש בו קדושאלה .5

 הראשונים, השו"ע והמ"ב.

 : הבאנו מחלוקת ראשונים ואחרונים בנידון האם הוא איסור דאו' או דרבנן.תשובה

: באלו אופנים התירו אכילה ושתיה בבית הכנסת ובבית המדרש? והאם תנאי מועיל שאלה .6

 לכך? פרט!

אסרה אכילה ושתיה, ולרבנן מותר משום 'ביתא דרבנן'. מהרמב"ם עולה : סעיף א. הגמ' תשובה

לת"ח מותר. וכ"פ הרמ"א.  –שזהו דין בכבוד בית הכנסת, ומרש"י משמע שהוא קלות ראש. טור 

מדוחק בלבד. וכ"פ השו"ע. ועיין בסעיף יא לגבי תנאי בבית כנסת, שהשו"ע כתב  –רמב"ם 

 שבישוב בי"כ לא מועיל תנאי.

 מתי מותר לישון בבית הכנסת ובית המדרש? : שאלה .7

בבית הכנסת אסורה אפילו שינת עראי, ובבית המדרש מותרת  –: סעיף ג. נמוקי יוסף תשובה

 מותר לכל אדם.  –שינה בביהמ"ד הותרה רק לת"ח. מ"ב  –וכ"פ השו"ע. פמ"ג 

 : בזמן הזה שמתפללים בבית המדרש, מה דין המקום?שאלה .8

הסתפק מה דין בתי מדרשות שלנו שמתפללים בהם, שלכאורה  ד"ה אבל(): הבאור הלכה תשובה

מכיון שמתפללים בהם לא גריעא מבית כנסת. אך מכיון שנמצאים שם כל היום קשה ליזהר 

 בזה ולכן מותר. ונשאר בצ"ע. 

 : מה דין קפנדריא או כניסה שלא לצורך מצוה, בבית כנסת או בבית מדרש?שאלה .9

אין לקצר  –ה. מגילה כט. אין עושין קפנדריא בבית הכנסת. שו"ע : קפנדריא: סעיף תשובה

אם יקרא או ישהה מעט מותר. אם הולך לדבר מצוה התיר הפמ"ג,  –הדרך מבית הכנסת. ביה"ל 

יכנס מעט ויקרא או יאמר דבר  –והביה"ל מחמיר. כניסה לצורכו: סעיף א. מגילה כח: ושו"ע 

 שמועה וכו'.

 תנאי לקדושת בית הכנסת? : באיזה אופן מועילשאלה .10

: סעיף יא. מגילה כח: בתי כנסיות בבבל עשויות על תנאי. ונחלקו הראשונים מתי מועיל תשובה

לסוברים  –רק בבבל מועיל. ביה"ל  –תנאי, האם דוקא בחורבנן או אפילו בישובן. תוספות 

בחורבנו ולא אם התנו בשעת הבניה מותר  –שמועיל תנאי בישובם, מועיל גם בא"י. שו"ע 

 בישובן מועיל תנאי שלא לתשמיש מגונה. –בישובו. מג"א 
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: א. אלו סוגי תשמישים נאסרו להשתמש בעלית בית הכנסת, ומה מותר? ב. אלו דירות שאלה .11

שעל בית הכנסת לא נאסרו? ג. האם מותר לשטוח פירות או בגדים ליבוש על גג בית הכנסת, 

 הדין לדעתך לקבוע אנטנה על גג בית הכנסת?והאם מותר לגור מעל בית הכנסת, ומה 

אין להשתמש תשמיש קבוע של גנאי כגון לשכב שם. וכ"כ שו"ע.  –: סעיף יב. מהר"ם תשובה

מותר לגור מעל בי"כ ורק  –אם לא נבנה מתחילה לבית כנסת מותר לשכב עליו. רמב"ם  –רמ"א 

ההיתר הוא רק  –ור. ביה"ל דוקא תשמיש קבוע אס -מעל ההיכל לא יעשה תשמיש מגונה. מ"ב 

רק הדירה מעל  –אם משתמש בעליה, אבל בגג פתוח הנראה לכולם אסור. שו"ת יבי"א ושבה"ל 

בי"כ אסורה, אבל בקומות העליונות יותר מותר. לענ"ד אנטנה מעל בית כנסת הוי תשמיש 

 .מבוזה, שמקום תפילתו נעשה לתשמיש אחר. אך הבאנו משו"ת חבל נחלתו שצידד להתיר

 סימן קנ"ב:

. סתירת 3. באלו תנאים הותר לסתור בית כנסת? 2. טעם האיסור? 1: סתירת בית הכנסת: שאלה .12

 כותל אחד, האם נזקקת לתנאים אלו?

: הגמ' ב"ב ג: מביאה ב' טעמים: שיפשעו ולא יבנו את בית הכנסת, או שבזמן העבודות תשובה

שון. והר"ן הביא את הטעם השני. לא יהיה מקום להתפלל. הרמב"ם הביא רק את הטעם הרא

השו"ע הביא את דברי הרמב"ם שיש חשש שיפשעו. הרמ"א הוסיף שגם בסתירת כותל אחד יש 

לחוש לכל זה. עוד כתב השו"ע שאם חרבו יסודות הכותל מותר להרוס את בית הכנסת. הט"ז 

 סובר שאם יש בית כנסת קבוע אחר מותר לסתור בכל מקרה, המג"א חולק. 

האם מותר לעשות חור בכותל בית הכנסת לצורך מדף ספרים וכד'. והאם העושה : שאלה .13

 שמחה משפחתית בביתו יכול לקחת שולחנות וספסלים מבית הכנסת?

אסור לנתוץ דבר מבי"כ, וכ"כ הרמ"א אא"כ עושה ע"מ לבנות. עפ"ז כתב  –: מרדכי תשובה

"ב ורבים מהאחרונים סוברים הט"ז שאין לעשות חור בכותל לצורך מדף ספרים וכד'. אך המ

שהאיסור הוא רק דרך השחתה. המהר"ם פאדווה סובר שאיסור הנתיצה הוא רק בדבר המחובר, 

מכאן למד הביה"ל שבהוצאת הספסלים מבית הכנסת אינו עובר איסור. ולכן אין בעיה להשאיל 

תב שבספסלים הבאנו את דברי הערוה"ש שמותר. והגר"נ קרליץ כ )קנג, ז(ציוד מבי"כ. ולקמן 

 מיוחדים אסור אא"כ התנו מראש. 

 סימן קנ"ג:

: א. 'מעלין מקדושה קלה לקדושה חמורה' האם דין זה נאמר לכתחילה? ב. האם התירו שאלה .14

לקנות דבר שקדושתו שוה? ומה דין ספרי קודש בזמן הזה? ג. באיזה אופן מותר לשנות במותר 

 הדמים?

ואם התנו מתחילה לעשות חפצם ממותר הדמים,  -שו"ע : סעיפים ד' וה'. מגילה כז. תשובה

מותר. ואם רוצה לקנות דבר שקדושתו שווה כתב השו"ע שיש אוסרים ויש מתירים. הט"ז כתב 

שכיום היחידים מוכרים ספרי קודש משום שחשוב שקנו אותם ע"מ למוכרם, ויש פוסקים 

 המחמירים בכך.
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 : מי הם הנקראים ז' טובי העיר כיום?שאלה .15

: סעיף ז. הירושלמי והראשונים כתבו שאין אלו ז' האנשים הנבחרים שבעם, אלא אנשים תשובה

שאותם העמידו הקהל שיהיו אחראים על הנעשה. וכתבו הפוסקים שאלו הגבאים של בתי 

 הכנסת.

: האם יכול להיות אופן בו יהיה מותר להשתמש בבית הכנסת תשמיש של גנאי? האם שאלה .16

ללולב וערבה לאחר החג, ולטלית שבלתה? התייחס לדעות הראשונים. ומהי ניתן להשוות זאת 

 .)טעמים ונימוקים(דעת השו"ע והביה"ל בכל שלושת האופנים הנ"ל 

אנשי הכפר יכולים למכור ממכר עולם ויכולים לעשות בו  –: סעיף ט. מגילה כז: ושו"ע תשובה

ו תשמישים מגונים. והבאור הלכה מה שרוצים. ואם ז' טובי העיר מכרו יכולים לעשות אפיל

 התייחס ללולב וערבה.

 : בית גדול שמתכנסים בו לתפילת רבים ומשמש גם את הדרים בו, האם יש בו קדושה?שאלה .17

: סעיף טז. הביאור הלכה כתב שאם נתן לציבור רשות להתפלל בביתו, אין הבית נתפס תשובה

 בקדושה כלל.

 סימן קנ"ד:

 ם בה תדיר לתפילות רבים, האם יש בה קדושה?: רחבה של עיר שמתכנסישאלה .18

יש  –אין ברחוב קדושה שמתפללים רק באקראי. ר' מנחם  –: סעיף א. מגילה כו. חכמים תשובה

קדושה. שו"ע כחכמים. מהרי"ט מחמיר בחצרות וחדרים הסמוכים לבי"כ שמתפללים שם תדיר 

 כשיש דוחק.

 פרט!: עזרת נשים, האם יש בה קדושת בית כנסת? שאלה .19

אין בהם קדושה, ושמא כיון שמתפללים שם כשיש דוחק הרי הם  –: סעיף א. מהרי"ט תשובה

כשהדרך להתפלל שם פשוט שקדושות כבי"כ. החכמת אדם סובר שאין כלל  –קדושות. מ"ב 

 קדושה בעזרה.

: השוכרים דירה לצורך בית כנסת או בית מדרש, האם יש לזה דיני בית כנסת או בית שאלה .20

 פרט!מדרש? 

כשמתפללים בשכירות מפחד השלטונות אין קדושה, שהוא  –: סעיף ב. מהר"י בן חביב תשובה

רק אם נחבאים מהמלכות, אבל בשכירות רגילה יש קדושה.  –עראי. וכ"כ השו"ע. ביה"ל 

 אין לנהוג בו מנהג בזיון. –אחרונים 

, ספר הפטרה, טלית : האם מותר להניח בתוך ארון הקודש או מעליו יריעות ס"ת פסולשאלה .21

 ותפילין, או ערבות ביום הושענא רבא?

אין בהנחת ספרים אחרים בארון קודש הורדה מקדושה משום שהוא  –: סעיף ו. מהרש"ל תשובה

 עדיין בקדושתו. כמו שמניחים יריעות ספרים וספרים אחרים.
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קורין עליה, : האם מותר להנות מדבר הנעשה לס"ת כגון מטפחות או מעילים, או בימה ששאלה .22

 פרט.

 –כשעושים תיבה צריך להתנות שיוכל להנות ממנו. ב"י  –: סעיף ח. מגילה כו: רא"ש תשובה

נהגו להנות  –מועיל תנאי לתשמישי הס"ת. רמ"א  –אם לא התנו לב בי"ד מתנה עליהם. שו"ע 

 ממטפחות הספרים ומעילים של ס"ת, משום דלב בי"ד מתנה עליהם מכיון שאינם יכולים ליזהר. 

 קחת מטפחת מס"ת אחד ולהשתמש בה לס"ת אחר? : האם מותר לשאלה .23

מותר להעביר מטפחות מספר לספר משום שעל דעת כן הוקדשו,  –: סעיף ט. רשב"א תשובה

אבל אם הניח הספר תחילה בביתו, כיון שהוקדש רק ע"ד ספר זה אין לשנותו לס"ת אחר. וכ"כ 

 השו"ע.

יזה שימוש? פרט החילוקים. : האם מותר להשתמש בנר של בית הכנסת? ואם כן, לאשאלה .24

לאיזה צורך מותר להשתמש בנר של בית הכנסת? באיזה נר מדובר? ומדוע זה שונה מנר 

 חנוכה? 

מותר לקרוא לאור הנר שנדרו לבית הכנסת. וכ"כ השו"ע.  –יד. רב נטרונאי -: סעיפים יגתשובה

 נזהרו בכך. לא  –אסור להדליק מנרות בית הכנסת לצורך חול. רמ"א  –נמוק"י ושו"ע 

: א. בני העיר שקנו ס"ת בשותפות, ועזב אחד את העיר, כמה יקבל עבור חלקו? ב. מה שאלה .25

 הדין אם הוזל מחיר ספר התורה? ג. באיזה אופן יקבל לפי ערך ההשקעה?

אם הוקרו הספרים ויצא אחד מהם נותנים לו מה שהביא בלבד.  –: סעיף טו. א. שו"ע תשובה

אם עשה עמהם הסכם  –ו הספרים אין לתת לו אלא כשער הזול. ג. מג"א אפילו הוזל –ב. לבוש 

 שיוכל לתת דמים ולקחת את הספר, אינן נחשבים למוחזקים.

 

 

 

 

 

 

 הלכות ברכות 

 (לאר – )סימנים רב
 סימן ר"ב:

: א. האוכל גרעיני פירות מה יברך עליהם, ומה הדין כשמתקן באור? ב. מה מברכים על שאלה .26

 גרעיני אבטיח? 

אין לברך העץ ואם מיתק אותם מברך שהכל.  –העץ. רשב"א  –: סעיף ג. א. תוספות תשובה

אם הם מתוקים מברך העץ. ואם הם מרים אינו מברך, ואם מתקן מברך שהכל.  –שו"ע 
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האחרונים נחלקו כיצד לפסוק. ב. הגרעינים שקונים בחנויות נתגדלו לכך ולכן ברכתם האדמה, 

 ממנו את הגרעינים הדרינן למח' לעיל. אם קונה אבטיח ומוציא 

 : מהי ברכת הצלף, ומדוע?שאלה .27

על העלים, תמרות וקפריסין מברך האדמה. ועל האביונות  –: סעיף ו. ברכות לו. שו"ע תשובה

שהם עיקר הפרי מברך העץ. הטעם לכך הוא שרק על עיקר הפרי מברך העץ, ושאר הגידולים 

 .אינן חשובים כ"כ ולכן ברכתם האדמה

 : מה הברכה על פירה תפוחי אדמה?שאלה .28

: סעיף ז. ברכות לח. תמרי ועבדינהו טרימא מברך העץ, משום שבמלתייהו קיימי תשובה

על תמרים  -כדמעיקרא. רש"י סובר ש'טרימא' הוא דבר כתוש קצת ואינו מרוסק. תה"ד

"י דיבר תמרים שמיעכן ביד מברך העץ. הדרישה פירש שרש –מרוסקים מברך שהכל. רמב"ם 

על ריסוק גמור והרמב"ם פסק גבי פרי שעדיין תורת מאכל עליו. שו"ע הביא את הרמב"ם. 

והרמ"א כתב לברך שהכל, ואם ברך העץ יצא. ונחלקו האחרונים בדעת הרמ"א, האם מודה 

לשו"ע או חולק עליו. גם האחרונים הספרדים נחלקו האם לברך שהכל או את ברכתו. אם ניכר 

הוא מתפוחי אדמה מברך עליו האדמה לכו"ע, ואם אינו ניכר, לדעת השו"ע עדיין שהפירה 

מברך עכ"פ האדמה. ואם הפירה נעשה משביבי תפו"א מעובדים יש הסוברים שמברך שהכל 

 גם לשו"ע. 

 : מים שבישלו בהם פירות או ירקות, מהי ברכתן הראשונה? שאלה .29

יתכן ואם טעם  –כזיעא בעלמא. רא"ש מברך על המים שהכל, דחשיב  –: סעיף י. רשב"א תשובה

הפירות נכנס למים מברך העץ. ובדעת הרמב"ם נחלקו האם מודה לרא"ש או חולק עליו. שו"ע 

 מברך שהכל, והביא אח"כ את דעת הרא"ש. –

 סימן ר"ג:

: מהי הגדרתו של אילן לעניין ברכת בורא פרי העץ וכן לעניין ברכת פרי האדמה. הבא שאלה .30

 אלו. דוגמאות למצבים

: ברכות מ. ובראשונים מצאנו כמה כמה הגדרות למיני עץ ואדמה: א. אם הענפים תשובה

כירק. ב. כשהגזע קיים משנה לשנה  -נשארים ומוציאים פירות משנה לשנה חשוב לעץ, ואם לא 

חשוב לעץ. ואם הגזע נובל ונשארים רק השרשים חשוב לירק. ג. אם נשארים השרשים משנה 

די להחשיבו כמין עץ. ד. אם מוציא עליו מעיקרו חשוב לירק, ואם אין מוציא לשנה, די בכך כ

עליו מעיקרו חשוב לאילן. ה. אם גזעו קשה מוגדר כעץ, ואם רך חשוב לעשב. ו. כל שמוציא 

פירות בשנתו הראשונה אינו חשוב לעץ. ז. פירותיו הולכים ונהיים גרועים. ח. גזעו חלול. ט. 

על התותים הגדלים בסנה מברך האדמה. נ"מ לגידולים אלו הם  –ע מתקיים שלוש שנים. שו"

החצילים, פאפיה, פלפלים חריפים, סברס, פסיפלורה, פטל, ובננות. עיין בגוף הסיכום 

 בהרחבה.
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: א. מה יברך על פירות הגדלים ביערות? ב. על איזה פרי אילן יברך שהכל נהיה בדברו? שאלה .31

 פרט.

לקט והגאונים כתבו שעל פירות אילני סרק מברך שהכל משום ה. שבלי ה-: סעיפים דתשובה

דוקא על מינים גרועים שנמצאים בעץ  –שאינן חשובים. וכן על בני אסא. וכ"פ השו"ע. ט"ז 

היער מברך שהכל, אבל על שאר פירות אילנות סרק מברך העץ. וכ"כ המג"א והמ"ב, ומשמע 

בר העץ, וכ"כ אחרונים רבים משום שהם מדבריהם שכ"ד השו"ע. הרשב"ץ סובר שמברך על צנו

 פירות טובים, וזיל בתר טעמא. 

 סימן ר"ד: 

: שמרי יין שנתן עליהם מים, האם מברכים על המשקה היוצא בורא פרי הגפן? / כמה שאלה .32

 מים יכול להוסיף על שמרי יין כדי שיהיו ראויים לברכת הגפן?

על שמרי  –תלת מיא לאו חמרא הוא. שו"ע : סעיף ה. שבת עז. כל יין דלא דרי על חד תשובה

 יין מברך הגפן. אם נתן בו מים כשיעור שכעת יש רבע יין, מברך הגפן. ואם פחות מברך שהכל.

 : אדם שאנסוהו לאכול והוה נהנה, האם חייב לברך תחילה וסוף?שאלה .33

 –אכילה ע"י אונס גם אם נהנה אינו מברך עליה. וכ"כ הרמ"א. מג"א  –: סעיף ח. רא"ה תשובה

 יתכן ורק אם נפשו קצה במאכל אינו מברך. 

: מי שלוקח תרופה עם משקה, האם צריך לברך על המשקה? / האוכל או שותה לרפואה, שאלה .34

 האם חייב לברך תחילה וסוף?

כל האוכלים והמשקים שאוכל אדם לרפואה, אם יש  –: סעיף ח. תוספות, רא"ש ושו"ע תשובה

להם טעם טוב מברך עליהם. ואם שותה סתם משקה ללא כל הנאה רק כדי לבלוע כדור וכד', 

 בפשטות א"צ לברך.

 : מאכל או משקה שאסור לאוכלו, ואכלו מפני הסכנה, האם חייב לברך תחילה וסוף? שאלה .35

אינו מברך לא בתחילה ולא  –מברך. רמב"ם  –רא"ש אינו מברך.  –: סעיף ט. רבנו ירוחם תשובה

אם אוכלו מפני הסכנה  –אם אוכלו מפני הסכנה מודה הרמב"ם שמברך. שו"ע  –בסוף. ב"י 

אין מברכים על מאכל איסור, ואם הוא מקום סכנה יש מחלוקת  –מברך תחילה וסוף. חזו"ע 

 וסב"ל.

 סימן ר"ו: 

 לו וברך עליו, ונפל מידו ונאבד? פרט.: מה הדין במי שנטל בידו פרי לאוכשאלה .36

צריך לברך פעם נוספת. נחלקו הראשונים בהבנת הירושלמי, האם  –: סעיף ו. ירושלמי תשובה

אע"פ  –ה"ה אם הייתה דעתו לאכול עוד פירות, ומה הדין כשהיו לפניו פירות נוספים. שו"ע 

הדין בסתמא שלא הייתה שהיה לפניו מהמין הראשון צריך לברך שוב. נחלקו האחרונים מה 

 דעת האדם על אכילה נוספת.

: מה דין מי שבירך על פירות שלפניו, ואח"כ הביאו לו יותר מאותו המין או ממין אחר? שאלה .37

 פרט. 
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ברך על  –: סעיף ה. ברך על מאכל שלא היה לפניו צריך לברך שוב. וכ"כ הרמב"ם. טור תשובה

אפילו לא מאותו  –שוב גם אם לא היה לפניו. ב"י מאכל והביאו לו עוד מאותו המין א"צ לברך 

דוקא על מיני פירות אחרים א"צ לברך שוב כאשר  –המין אלא מאותה ברכה. וכ"כ השו"ע. מג"א 

 הם אותה ברכה, אבל על שכר ודגים צריך לברך.

 סימן ר"ח: 

 : א. מהי הברכה הראשונה על האורז? שאלה .38

רז מברך האדמה. טחנו אפאו ובשלו אע"פ : סעיף ז. ברכות לו: הכוסס את האותשובה

רק אם נעשה כעין דייסא ברכתו מזונות, כדין  –שהפרוסות קיימות מברך מזונות. רא"ש ורמ"א 

 די בבישול רגיל, שדרך אכילת האורז כשהוא שלם, בשונה מחיטה.  –חיטה. רי"ף, רמב"ם ושו"ע 

י יברך המוציא, מתי יברך מיני דגן ובישלו, מת 5: המערב קמחים של קטנית בקמח שאלה .39

 מזונות, ומתי יברך ברכת המזון, על המחיה, בורא נפשות. והטעם בכל מקרה. 

אם עירב באותו קמח מחמשת מיני דגן ועשה ממנו פת מברך  –: סעיף ט. אבודרהם תשובה

המוציא וג' ברכות, ואם בשלה מברך מזונות ומעין שלוש. והסביר ר' יונה שדוקא אם יש באותו 

הדגן הוא העיקר. הרא"ש והרי"ף אינם  –שיעור של כזית בכדי אכילת פרס. רא"ש ורי"ף  קמח

ערב קמח דוחן ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת המינים ובשלו, מברך  –מחלקים. שו"ע 

מזונות ועל המחיה. ואם עשה פת מברך המוציא וברכת המזון. ודוקא שיש בו שיעור של כזית 

 בכדי אכילת פרס.

: מה הברכה למי שאכל פירות מז' מינים, או מה' מינים, או שתה יין יחד עם שאר פירות להשא .40

 או בשר?

אכל פירות מז' מינים ואכל מיני מזונות ושתה יין,  –יג. ראשונים ושו"ע -: סעיפים יבתשובה

יכלול הכל בברכה אחת, ויקדים על המחיה, אח"כ העץ ואח"כ הגפן. לגבי האוכל פירות ז' 

ים יחד עם פירות רגילים, נחלקו הראשונים כיצד ינהג. ופסק השו"ע שא"צ לברך על המינ

 הפירות האחרים. אבל אם אכל בשר ויין צריך לברך על הגפן ונפשות. 

 סימן ר"י: 

: מהו השיעור להתחייב בברכה ראשונה ע"י מאכל או משקה, ומהו השיעור להתחייב שאלה .41

 בברכה אחרונה במאכל או משקה? פרט.

על פרי פחות מכשיעור מברך  –: ברכות לה. משמע שעל כל אכילה מברכים. רבנו יונה תשובה

האוכל פחות מכזית והשותה  –על פחות מכזית אינו מברך כלום. שו"ע  –שהכל. רב אחא גאון 

 פחות מרביעית מברך בתחילה ולא בסוף.

מכזית מברך נפשות. שאר על פחות  –לגבי ברכה אחרונה: ברכות לט. כשיעור זית בנוני. ר"י 

 אינו מברך כלל. וכ"פ השו"ע. –הראשונים 

 

 : באר דין 'בריה' לעניין ברכות.שאלה .42
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ר' יוחנן בירך על זית אע"פ שלא היה בו כשיעור, משום שהוא  –: סעיף א. ירושלמי תשובה

ואינו הלכה כירושלמי,  –הבבלי חולק ע"ז, ואין הלכה כירושלמי. ה"ר יוסי  –בריה. תוספות 

אולי רק זית דינו כך משום שלא אוכלים אותו עם הגרעין. שו"ע  –חולק על הבבלי. רבנו יונה 

נכון ליזהר שלא לאכול בריה פחות מכזית. רמ"א הביא את דברי ר' יונה. נחלקו האחרונים  –

 מה הדין אם נפל מעט ממנו בזמן הבישול. וכן נחלקו מה הדין אם הסירו רק את קליפתו.

 הטועם מהתבשיל, האם חייב לברך?: שאלה .43

. א: סעיף ב. ברכות יד. מותר לטעום בתענית, ומטעמת אינה טעונה ברכה עד רביעית. תשובה

מטרת הטעימה: לדעת רש"י טועם לצורך התבשיל. אך מהילקו"ש מוכח שטעימה זו היא לצורך 

עם ובולע. אך . מהי 'טעימה': לפירוש רש"י ניתן לפרש גם שטועם ופולט וגם שטובעצמו. 

לשיטת הילקו"ש חייבים להסביר שאינו בולע, אחרת זוהי אכילה רגילה שתכליתה להנאה 

. שיעור גהמחייבת בברכה. וכ"ד הר"ח. לרא"ה והרמב"ם אפילו כשבולע אינו טעון ברכה. 

הטעימה: לרמב"ם והרא"ה כשטועם רביעית חייב בברכה בכל אופן אפילו שהוא לצורך 

בתענית אסור לטעום רביעית אע"פ שפולט, ולעניין ברכה  -ע. לרא"ש התבשיל ואינו בול

. על מה נתקנה הברכה: מהרא"ש עולה שהברכה היא דהטועם רביעית ופולט אינו טעון ברכה. 

 על הנאת המעיים, וכ"כ הב"י. ומרש"י משמע שגם על הנאת החיך יש לברך, וכ"כ האוהל מועד. 

עד רביעית ואפילו בולעו. וי"א שאם בולע צריך לברך.  הטועם את התבשיל אינו מברך –שו"ע 

 סב"ל. -רמ"א

 סימן רי"א: 

: א. היו לפניו מיני פירות ויש ביניהם או אין ביניהם משבעת המינים, כשברכותיהם שוות שאלה .44

או כשאין ברכותיהם שוות, על איזה מין צריך לברך תחילה? מהו סדר הקדימויות? ב. מה נקרא 

 השו"ע והמ"ב? התייחס לכלל הדעות בראשונים ובפוסקים.חביב, ומה דעת 

: בעניין זה רבו המחלוקות, וננסה לתמצת את התשובה: ברכות מ: לדעת ר' יהודה אם תשובה

יש לפניו כמה מינים, מברך על מין שבעה, ולרבנן מברך על החביב. נחלקו הראשונים כמי 

חכמים. עוד נחלקו האמוראים האם לפסוק, הרא"ש והגאונים פסקו כר' יהודה, והרמב"ם כ

מחלוקת התנאים היא דוקא כשברכותיהם שוות או לא, דעת עולא שרק כשברכת כל המינים 

שווה נחלקו, אבל כשברכתן שונה אין מחלוקת בין התנאים. ואמורא אחר סובר שהתנאים 

דם נחלקו גם כשברכת המינים שונה. ונחלקו הראשונים בדעת עולא על איזה מין מברך קו

 הביא את כלל הדעות, ונראה שפסק כרא"ש, ונחלקו בזה האחרונים. –כשברכותיהן שוות. שו"ע 

כרא"ש,  –איזה שירצה יקדים. שו"ע  –מה שבדר"כ האדם אוהב יותר, רמב"ם  –מהו חביב? רא"ש 

מכיון שאין הכרע יכול לסמוך על שתי הדעות  –ובסעיף לאחר מכן הביא את דעת הרמב"ם. ט"ז 

המקדים לברך על החביב בעיניו עתה יש לו ע"מ  –ם איזה חביב שהוא רוצה. מ"ב ולהקדי

 לסמוך.

 


