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  מבחן ניסן תשס"ד

  תפילה

אישה או קטן שהגיע לחינוך, האם יכולים להוציא איש   .א

  בברכות השחר ובברכות התורה?
  התשוב

  לגבי דין קידוש, האם אישה יכול להוציא גבר ידי חובה, מצינו מחלוקת:

 וכן -  האנשים את ומוציאות )ד( ב סעיף רעא סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה
 מבני שאינם אנשים אשה תוציא שלא לכתחלה להחמיר יש מ"ומ ,א"וש א"והגר א"ומ ז"הט הסכימו

  ]:ח"ודה ר"א[ אמילת דזילא ,ביתה

כלומר, לדעת המשנה ברורה ע"פ האחרונים, היא יכולה להוציא ידי חובה, בברכה שהיא חייבת בה גם כן. 
  :חלק וכתב (שם ס"ק ב') אברהם במגןאמנם, 

 ,שערות' ב הביא לא שמא חיישינן ,שנה ג"י בן דאפילו ל"נ ועוד האשה מוציא אינו דקטן "ופשוט
 ה"ל' סי מ"בח ש"כמ, זקנו שיתמלא עד שערות' ב שהביא אחזקה ןסמכינ לא דאורייתא דבמילי

  ג"."קצ' רסי ש"ועמ לעצמה האשה תקדש לכן

. על כן, שהאישה וקטן שהגיע לחינוך, יכולים להוציא את הגבר, בדבר שחייב רק מדרבנןע"פ זה יש לומר, 
 חיים אורח ערוך שולחן על ברורה (משנה שחיובו הוא מדאורייתא ע"פ המשנה ברורהלגבי ברכת התורה, ש

 הוא התורה שברכת דמסיק ד"כ' סי' ארי בשאגת א: עיין סעיף מז סימן ברכות ושאר השחר ברכות הלכות
, אין הם יכולים להוציאו ידי חובה. אולם בברכות השחר, שחיובן רק מדרבנן, האישה יכולה התורה) מן

  ילותא.להוציא ידי חובה, אך יש אומרים שהיא לא יכולה כי זה ז

   כתב: ד סימן ד חלק דעת יחוה ת"שווב

  ? השחר ברכות לברך הדין מן חייבות הנשים האם: שאלה

 במקום( מברכות שהנשים, פסק') ד סעיף ו"מ סימן( השחר ברכות בדיני/ ח"או/ ערוך השלחן מרן: תשובה
 מברכות נשים שחרה ברכות יתר שכל, דבריו מסתמות ומוכח. כרצונו שעשני ברוך), אשה עשני שלא ברכת
 שערי( הגאונים בתשובת בהדיא מפורש וכן). ב"סק' ע סימן ברורה המשנה הוכיח וכן. (כאנשים אותן

  .ש"ע). ה"שמ סימן תשובה

 שבמקומה, אשה עשני שלא מברכת חוץ, כאנשים השחר ברכות כל לברך חייבות הנשים גם: בסיכום...
 הספר בתי של והמדריכות המורות על קדושה וחובה. תומלכו שם הזכרת בלי כרצונו שעשני ברוך תאמרנה

 שלא כדי, השם בהזכרת כרצונו שעשני ברכת יברכו לבל תלמידותיהן את ולחנך מאוד להזהיר, לבנות
 השחר ברכות לברך שהשוכח, למדנו דרכנו ולפי. מאוד חמור איסור שהוא, לבטלה ברכה באיסור יכשלו
, השחר ברכות כל אז לברך יכול, הלילה חצות אחר משנתו שקם יומ. היום כל במשך לברכן יכול, בבוקר
  .בטח ישכון לנו ושומע. בינה לשכוי הנותן ברכת לרבות

  בעניין ברכות התורה, עיין לקמן 
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האם מותר להפסיק באמצע פסוקי דזמרה, לקרוא   .ב

ק"ש שחושש שיעבור זמנה, או לעלות לתורה, או 

  לברך על טלית ותפילין?
  :תשובה

  :ד סעיף נא סימן ברכות ושאר השחר ברכות הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 ברוך בין לדבר אין מצוה לצורך' ואפי, ( ח"י סוף עד שאמר ברוך: משיתחיל בדבור מלהפסיק ליזהר צריך
  ). ד"נ ג"נ' סי ל"וע) (בו כל בשם י"ב) (לישתבח שאמר

   :ברורה משנה

 לאמרה ושכח התפלה בסדר לקרותה שיגיע קודם ש"ק זמן שיעבור מתיירא דאם פשוט - מצוה לצורך) י(
 לו מותר התפלה קודם התורה ברכת לברך שכח אם וכן ולקרותה להפסיק לו מותר שאמר ברוך קודם
 קודם דזמרה פסוקי אפילו לומר דאסור א"די הנוהגין פסוקים כ"אח ולומר דזמרה פסוקי באמצע לברך

 ללוי וכן אחר כהן שם אין אם לכהן רק דזמרה פסוקי באמצע שעומד מי לכתחלה ת"לס לקרות אין. ת"בה
 החזן ואם שברך מי לעשות לחזן לומר יפסיק לא אך הקורא עם בלחש לקרות ורשאי הוא אלא שם אין אם

 עד לגמור שיכול לפרק סמוך עומד הוא ואם. הכבוד מפני להשיבו מותר ושואלו שמו ושכח מעצמו התחיל
 אסור]. א"ש[ הצבור טורח מפני ישהא לא שהות לזה צריך אם אבל כן יעשה השיעל קודם שהות בלי הפרק
 יש. לאומרו נוהגין יש המזמורים כלות ואחר הודו קודם ש"ב אחר' וגו' ד גבורות ימלל מי פסוק לומר

  :הודו קודם לאומרו נוהגין ויש ש"ב קודם קדיש לומר נוהגין

  : כו ק"ס סו סימן ברורה משנה

 ש"בק עומד שהוא זה א"כ בה לקרות שיוכל מי להם ואין השולחן על מונח ת"הס אםד פשוט ...ונראה
 גם. יסיים הפרק עד מתחלה לו לסיים הוא בנקל אם אך התורה כבוד מפני להפסיק יכול ע"לכו וברכותיה

  :הפסק מטעם להתורה שיעלו הקרואים בשם הקורא הוא מלהיות עצמו את אז ימנע

  :שו"ת הרמב"ם, סימן קמ"ז

יורינו רבינו מי שנזדמן לו טלית ותפילין, והוא עומד בפסוקי דזמרה, אם מותר לו : שאלה
  ללובשם ולברך עליהם ואין זה הפסקה מפני ברכת השיר או לא.

על הציצית והתפילין בתוך המזמורים, שאין הפסקה כזאת  אין שום איסור בברכה: תשובה
  ע, עד שאיסור הפסקה כזאת. וכתב משה. בפסוקי דזמרה אסורה, ואינה תפלה ולא קריאת שמ

  ג: סעיף נג ערוך שולחן

'). ג סעיף ד"נ' סי ל"וע( ליוצר ישתבח בין אלא, לישתבח דזמרה פסוקי בין, ציצית עטיפת על לברך אין 
 אחר מיד הקדיש שיאמר כדי, ישתבח שיתחיל קודם בציצית יתעטף, תחלה טלית לו היה לא אם, צ"הש מיהו:  הגה

 ויאמר, מנין שיבא עד וישתוק, ישתבח עם צ"הש ימתין, נ"בבהכ מנין אין אם וכן'). ה' סי בו כל( יפסיק ולא, ישתבח
  ). ל"מהרי( וקדיש ישתבח

   נב: סימן א כלל חיים אורח חלק ורדים גינת ת"שו

 וגדר סייג להם ועשו ענינא חדא הוו זמירות דכולהו כיון הזמירות בין ותפלין טלית לו ...כשנזדמן
 פסוקי בין ש"ומכ להללויה הללויה בין י"אפ להפסיק שלא ראוי לאחריהם וברכה לפניהם ברכה

 דזמרה פסוקי בין ציצית עטיפת על לברך שאין ג"ס ן"ג' בסי מרן כתב ולכן לישתבח דזמרה
 מכיון להללויה הללויה בין לנקביו והוצרך נאנס אם אמנם ליוצר ישתבח בין אלא לישתבח

 אותה לאחר אין הברכה חיוב עליו שחל כיון כ"ג יצר אשר ברכת לברך לו ראוי לצרכיו שהפסיק
  בשעתה מצוה וחביבה

  לפי דבריו של הגינת ורדים, יוצא שהשו"ע פסק שלא כרמב"ם. 
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   ד: ק"ס נג סימן חיים אורח יוסף ברכי

 י"מהר. למזמור זמורמ בין ה"וה'. וכו ליוצר ישתבח בין אלא' וכו ציצית עטיפת על לברך אין. ג דין. לעיל
 כתב ן"ב' סי שם הלוי א"ומהר. א"נ' סי' א כלל ח"א ורדים גנת בספר' בתשו זיין י"מהר הביאו בנימין
 ולברך ללבשן שלא ראוי ותפילין ציצית לו ונזדמן לצרכיו נאנס לא אם אבל, לצרכיו בנאנס דווקא דהיינו
 בתשובות חזי ופוק. זו בהוראה הרב והפריז. ב"עש, ליוצר ישתבח בין אלא, דזמרה פסוקי בתוך עליהן
 והוא ותפילין טלית לו שנזדמן מי, ל"וז. להיפך שפסק ז"קמ' סי מחדש שנדפס הדור פאר בספר ם"הרמב
 ותפילין ציצית על בברכה איסור שום אין תשובה. עליהם ולברך ללבשם לו מותר אם דזמרה בפסוקי עומד
 הפסקה שיאסור עד ש"ק ולא תפלה ואינה. אסורה דזמרה בפסוקי כזאת הפסקה שאין המזמורים בתוך
  .ל"עכ, כזאת

  

   :ג סעיף נג סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן

 צריך ואין לישתבח דזמרה פסוקי בין ציצית עטיפת על יברך לא לישתבח שהגיע עד טלית לו היה שלא מי
 כמו מצוה לצורך אפילו תבחיש סוף עד שאמר מברוך להפסיק שאסור מפני דזמרה פסוקי באמצע לומר

  ד"נ בסימן שיתבאר כמו מצוה לצורך להפסיק מותר שאז ליוצר ישתבח בין יברך אלא א"נ בסימן שנתבאר

   ג: סעיף כ כלל א חלק אדם חיי

 לא אבל למזמור מזמור בין דהיינו לפרק פרק בין עליהם ולברך להניחם מותר, תפילין להניח צריך ואם
  ויברך בו ימשמש ואז ישתבח שיסיים עד עליו יברך ולא יתעטף, תהטלי אבל. מזמור באמצע

  ח:  סעיף יד סימן ערוך שולחן קיצור

  .עליהם ויברך, אור יוצר ברכת קודם, ישתבח לאחר יניחם ותפילין טלית לו וכשיביאו

  

  :למסקנה

  האם מותר לברך על טו"ת בפסוקי דזמרה:

 הרמב"ם: מותר  .א

 השו"ע ע"פ הג"ר: אסור   .ב

 פ ר' ישעיה שבאבו: מותרהשו"ע ע"  .ג

 החיד"א (ברכי יוסף) ע"פ הרמב"ם, וכן נקט בשו"ע: מותר   .ד

 שו"ע הרב: אסור  .ה

 חיי אדם:  .ו

 יברך בין הפרקים -תפילין .01

 ח לפני יוצר יניח מיד ויברך לאחר ישתב - טלית .02

 קיצור שולחן ערוך: לא, אלא יברך לאחר ישתבח   .ז

  הלכה ברורה של הרב יוסף דוד: מותר   .ח

וקת בדעת אלו שאומרים שאין לברך אלא רק לאחר ישתבח, האם הכוונה היא כמו כן יש מחל
שגם אין להניח את הטו"ת אלא רק אז, או שמא ניתן להניח את הטו"ת מיד בפסוקי דזמרה, 

  והכוונה היא שרק את הברכה יש לברך לאחר ישתבח
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  יוצא למסקנה:

 מפסיק לקרוא קריאת שמע באמצע פסוקי דזמרה  .א

ה לכתחילה באמצע פסוקי דזמרה, אך אם הוא כהן או לוי ואין אחר מלבדו, אסור לעלות לתור  .ב
  מותר לעלות, וגם בזה, אם יוכל, יסיים את הפרק בו הוא עומד קודם שיעלה לתורה  

, וכמו כן ישנה מותר להפסיק בפסוקי דזמרה לצורך ברכה על ציצית ותפיליןישנה מחלוקת האם   .ג
 באמצע או שמא יחכה להניח רק לאחר ישתבח  מחלוקת האם בכלל מותר להניח אותן

אמנם, אם הוא כבר עומד בגמר פסוקי דזמרה, קודם ישתבח, יחכה לסיים ישתבח ואז יניח ויברך 
  עליהן

האם יוצא ידי חובת קריאת שמע, או ברכות הנהנין   .ג

  בהרהור?
  תשובה

   ד: סעיף סב סימן שמע קריאת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 נקי שאינו במקום הוא אם כן יעשה לכתחלה ואף: הגה. יצא, בלבו ש"ק קרא אחר אונס או חולי מחמת אם

 תורה בדברי להרהר דאסור לגמרי מטונף מקום יהא שלא ובלבד. בלבו יהרהר, אונס משום לנקותו יכול ואינו לגמרי
  ).ה"כ' סי י"ב( הטנופת במקום

  :ברורה משנה

 יכול שאינו בשעה פ"דעכ ל"ר אלא דמי כדיבור לאו הרהור ל"יק דהא קאמר לגמרי לא יצא האי - יצא) ז(

 כשיסתלק כן על בזה יוצא אינו בעצם אבל זה עבור שכר לו יקבע ה"והקב בלבו ש"ק יהרהר לדבר

   ]:הלכה בביאור ועיין אחרונים רוב הסכמת[ ולקרותה לחזור מחוייב ש"ק זמן עבר לא עדיין אם האונס

 ולברך ידיו ליטול לו א"שא במטתו בלילה שצמא במי ללמוד יש מזה ז"הט כתב - ' וכו לכתחלה ואף) ח(
 ואין ידיו וליטול לעמוד לו אפשר דהרי וכתב עליו חולק יהודא מטה ובספר. וישתה בלבו הברכה יהרהר

 שקשה או והשתייה הנטילה על מים לו אין אם ואפילו אפשר משאי אפשר דנין דאין ולאנוס לחולה דומה
 שנגע בודאי כשיודע אפילו מהני וזה דמנקי מידי בכל או בכותל ידיו לקנח יוכל הרי הקור נימפ לעמוד לו

 מטונף ההוא המקום ואם - ' וכו יהא שלא) ט( :ג"וכ ב"כ סעיף' ד בסימן וכדלעיל המכוסים במקומות בידיו
 זה על ויצטער לקיים יכול ואינו שמחוייב בלבו יחשוב רק הברכה או שמע קריאת נוסח יהרהר לא לגמרי

 כדין שלא המרחץ בבית דהשותין פשוט ונראה. אנוס שהוא כיון המחשבה שכר לו ליתן ללבב יראה' וד
 בשם שם שאכתוב מה ד"פ בסימן לקמן ועיין זו לשתייה אנוס ואינו ההרהור אפילו אסור שם דהרי עושין
  :זה בענין מגדים הפרי

לו לברך בהרהור, ולא יימנע בר טיפולי צרידות, מותר שמי שעו ,י) הרב אוירבך כתב בהליכות שלמה (ז,
  כך בגופו.  ,ם שאינו נמנע מלבטל מצווה כשהיא מעל חומש מנכסיושמהטיפול, שכ

  מצינו אם כן, שע"פ המשנה ברורה: 

, אולם, עדיף להרהר אותה, כשלא יכול לומר בפה אינו יוצא ידי חובה בקריאת שמע ע"י הרהור  .א
 בהרהור, אף שהוא אינו כדיבור  בפועל, כי יש עניין גם

אין לברך בהרהור, אא"כ מדובר בחולה או אנוס, אך סתם אדם שמתעצל בדבר, אינו יוצא ידי   .ב
 חובה ע"י הרהור 
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  באר מה אסור ומה מותר להפסיק בין גאולה לתפילה  .ד
  תשובה

   :סו סימן חיים אורח יוסף בית

 להם היה לא כן דאם ם"כהרמב דסברי משום אוול ישראל גאל אחר אמן לענות שלא העולם נהגו ועכשיו
 וכבר לתפלה גאולה בין הפסק ליה דחשבי משום טעמא אלא יהללוך אחר ולא ישתבח אחר אמן לענות

 האומרים לדברי ראיה להביא ואין ישראל גאל אחר אמן לומר שלא נהגו הזוהר פי שעל א"נ בסימן כתבתי
 והן ישראל גאל ציבור שליח אומר רבנן דאמרו ממאי סקהפ הוי ולא ישראל גאל אחר אמן לענות שצריך

 קאמר שבתפלה ישראל גואל בברכת דהתם עמרם רב בשם:) קז( ד"קכ בסימן רבינו שכתב וכמו אמן עונין
 סדר וזהו ירושלים בונה כ"ואח ישראל גאל ברכת כ"ואח המתים מחיה ברכת לכן קודם שם הזכיר שהרי

  :שבתפלה ברכות

  ...מצוה שהוא לתפלה גאולה שיסמוך כדי. יפסיק ולא מיד להתפלל ומתחיל ח

   :סו סימן שמע קריאת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 אחר לענות נוהגין וכן, אמן דעונין א"וי: הגה. הפסק דהוי משום, ישראל גאל אחר אמן אומר אינו ז: סעיף

  ). טור( ו"רט סימן כדלקמן, אמן עונין אין לבד התפלל אם אבל. ץ"הש

רבים, יש לסיים בקול, כמו עוד ו אוירבך נחלקו האחרונים, האם יסיים את הברכה בלחש, שלדעת הגרש"ז
חייבים לענות  ,כן כתב הרב וואזנר שאין זה מועיל לסיים בלחש שכן אם הציבור יודע מה הוא מסיים ומתי

  קנייבסקי מנהג יפה הוא לסיים בלחשאמן. אך לדעת החתן סופר והגר"ח 

 הניח שלא אונס אירעו אם רק, ישראל גאל שאמר לאחר יפסיק ולא לתפלה גאולה לסמוך צריך ח: סעיף
. אז יניח לא טלית אבל, שיתפלל אחר עד עליהם יברך ולא, אז מניח לתפלה גאולה בין לו ונזדמנו תפילין

 א"וי: הגה. התפל אחר עד עליהם יברך ולא, מניחם, ותפילין טלית לו נזדמנו ישראל גאל אמר שלא עד ואם

  ). שמע קריאת מהלכות מיימוני והגהות ותוספות מרדכי( נהוג והכי, התפילין על יברך ישראל גאל שקודם

  .לענות כדי חדשה בשירה ממתין, עושה וכיצד. לתפלה גאולה בין וקדושה קדיש לענות איןט:  סעיף

  אסור להפסיק  מותר להפסיק  

 אמן אחר גאל ישראל לא עונה  .ב  מניח תפילין   .א  בין גאולה לתפילה

 אין מניח טלית  .ג

 אין מברך על התפילין שמניח אז  .ד

  אין לענות על קדיש וקדושה   .ה

  

  באר דין השתוי והשכור לקריאת שמע ולברכות הנהנין  .ה
  תשובה

  בגנות השיכור:

 היה ואם תועבה תפלתו התפלל אם יתפלל אל ב: "שכור עמוד לא דף ברכות מסכת למאירי הבחירה בית
  ז". "ע כעובד הוא הרי והתפלל בשכרותו מכיר
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   :צט סימן תפלה הלכות חיים אורח טור

 זמן עבר אם ואפילו ולהתפלל לחזור וצריך תועבה תפלתו התפלל ואם יינו שיעבור עד יתפלל אל שכור
 כל שכור שתוי דמי והיכי שכור דמי היכי תפלה תפלתו התפלל ואם יתפלל אל שתוי כשוגג דחשיב התפלה

 כדי שתה אם' אפי יתפלל לא לכתחלה מ"ומ המלך לפני לדבר שיכול כל שתוי המלך לפני לדבר יכול שאינו
 ש"כ יותר שתה אבל רביעית כששתה מ"וה היין מפיגין שהוא כל ושינה מיל ודרך יינו שיסיר עד רביעית
 ר"ושכ ןיי היין מפיגה דרך ודאי רכוב אבל ברגליו במהלך מ"ה ג"בה ופירש טורדתו ודרך שוכרתו ששינה

  :ועבהת כורש פלתת ת"תש התפללל סורא ביעיתר דיכ תהש אםו תיבות ראשי) י ויקרא( תשת ל"א

  המהרש"ל כתב שנהגו להתפלל בשבת ויו"ט אף אם שתו מעט, ואין בעיה בדבר:

   ה סימן ב פרק ביצה מסכת שלמה של ים

 של היום אבל, יינו שיפוג עד להמתין לו דאפשר משום, בחול אלא לכתחילה חכמים אסרו דלא, לומר אפשר
 שהוא מאחר, תפלתו מקבל ה"והקב, תפלה שתפלתו, אדיניה אוקמיה, לכם וחציה, לשמוח שמצוה, ט"י

, ט"ס תהלים( בקרא שדרשו) ב"י, ג"פ ר"איכ עיין( המדרש פ"ע והיינו. מקום של בשמחתו לב וטוב שמח
 וכתיב. שכר שותי ונגינות, שער יושבי בי ישיחו) ג"י, שם שם( כתיב: ל"וז. רצון עת' ה לך תפלתי ואני) ד"י

 כשאר זו אומה אין ע"רבש, הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר. וגומר רצון עת' ה לך תפלתי ואני, בתריה
 ואני, ששתינו פי על אף אלא, כן לא ואנו, ופוחזין הולכין, ומשתכרין כששותין העולם אומות, העולם אומות
 וכן, שכרות לשיעור] יגיע שלא[ רק, ששתו אחר להתפלל יש, ט"בי ה"וה, שבשבת אלמא. כ"ע 'ה לך תפלתי

 ש"וכ, הלילה עד ושותין שאוכלין כתב שהרי. ערבית בתפלת אף, ם"הרמב לדברי אף לומר מוכרח אתה
' ה( י"הגהמ כתבו כאשר, בשתוי להקפיד שאין, כ"כ בתפלה ומכוונים מדקדקין אין ה"שבלא, האידנא

 ולא, חבירו דברי א"כ ולשמוע, תורה של בשמחה מעורבת השתייה שתהא יזהר מ"ומ'). כ ותא ד"פ תפילה
 ז"ה המוסיף וכל, וטעמיהם חכמים מדרש לקבל, לזה זה נוחין יהיו אלא, ורבא דאביי בהוויית להאריך
  .משובח

  :א סעיף צט סימן תפלה הלכות חיים אורח ערוך שולחן

  ; יינו שיסיר עד יתפלל אל, רביעית כדי יין שתה .1

  , יותר שתה ואם .2

  , תפלה תפלתו התפלל אם, המלך לפני לדבר יכול הוא אם .2.1

 יינו כשיסיר ולהתפלל לחזור וצריך תועבה תפלתו התפלל אם, המלך לפני לדבר יכול אינו ואם .2.2
 ; מעליו

  . שוגג כדין, שאחריה בתפלה אותה משלים, התפלה זמן עבר אם ואפילו

' הגה הדר פרק ריש מרדכי, (שכור שהוא פי על אף לברך יכול ברכות שאר אבל, תפלה כדין ש"ק ודין: הגה
  ). תפלה מהלכות ד"פ מיימוני

האם מותר 
  לו:

ברכות   קריאת שמע  תפילה
  נהנין

שתה 
  רביעית יין

דינה  הרמ"א:  בדיעבד כשהתפלל  לכתחילה
  כדין תפילה

 הרמ"א:
  מותר

  , ואינו חוזריצא ידי חובה  אסור

שתה מעל 
  עית ייןרבי

בדיעבד כשיכול   לכתחילה
לעמוד בפני 

  המלך

בדיעבד כשלא יכול לעמוד 
  בפני המלך

לא יצא ידי חובה, ויתפלל   יצא ידי חובה  אסור
, ואפילו שנית כשיתפכח

  תשלומין
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  והנה מצינו ברמ"א, בחיבורו הדרכי משה, גדר נוסף של "שיכור מעט":

   צט סימן חיים אורח הקצר משה דרכי

 שתוי דהוא גב על אף שאומר מה כל לפניו ורואה סידור מתוך מתפלל דאם אמינא דמסתפינא לא ואי )ג(
 בלא המלך לפני לדבר יוכל ולא מעט שיכור הוא אם ואף המלך לפני לדבר שיוכל מאחר להתפלל לו מותר
 נראה אמרשי מה לו המראה הסידור ידי על להעזר שיוכל בעצמו יודע אם מקום מכל לפניו אשר סידור

 ליישב אלא זה כתבתי ולא פוסק בשום מצאתי שלא מאחר בזה דעתי על לסמוך אין אבל בדבר לחוש דאין
  :מעט שיכורים שהם פי על אף השתיה אחר הזה בזמן שמתפללים המנהג

  למרות שבדרכי משה, הוא כתב שאין לסמוך על דעתו בזה, בכל זאת הוא פסק כן למעשה:

  צט,ג:  ערוך שולחן

 שכן וכל) ב"מ סימן ה"ת; (ויותר רביעית ששתה פי על אף שמתפללין, חזקין שאין, שלנו ביינות נזהרין אין ולכן :הגה
  ).לי נראה כן, (מעט לשכרות חוששין שאין, שבידו סידור מתוך מתפללים אם

ובאמת המשנה ברורה, הביא שהפמ"ג כתב שכל דבריו של הרמ"א הם רק ליישב את המנהג, אך בוודאי 
  אין ראוי לשיכור מעט להתפלל לפני קונו:ש

 יכול ט"וביו דביצה ב"פ ש"ביש כתב]. ג"פמ. [נכון אין מ"מ אבל המנהג ליישב היינו - חוששין שאין) יז(
 כ"כ מכוונין אין ה"דבלא האידנא ש"וכ יינו שיפוג עד להמתין א"דא קצת ששותה פי על אף מנחה להתפלל

  :בשתוי להקפיד שאין

  

  דרגות בשכרות: 4שובות, ישנם ע"פ הפסקי ת

מי ששתה פחות מרביעית יין, או יותר אך זה היה באמצע הסעודה כך שהוא מכיר בעצמו שאין   .א
 הדבר משפיע על צלילות דעתו,

 דינו: מותר לו להתפלל לכתחילה, וכל שכן לברך שאר ברכות 

סעודה, אך הוא שתה יותר מרביעית יין אך זה היה שלא בשעת הסעודה, או אפילו שתה בעת ה  .ב
מרגיש בעצמו שהדבר משפיע עליו, אך עדיין הוא שולט בדיבורו בלי גמגום כלל והולך כאחד 

 האדם, דינו (נקרא "שתוי" בלשון השו"ע),

לא יתפלל לא שמונה עשרה, ולא ק"ש וברכותיה עד שהשפעת היין תפוג ממנו, ושיעור ההמתנה 
ל השותה, ולפי חוזק היין, וכל שמרגיש שמוחו שבזה אי אפשר להגדירו בזמן אלא כשיקול דעתו 

, הוא רשאי להתפלל. אולם אם הוא חושש שאם הוא ימתין, זמן התפילה עלול חזר להיות צלול
לעבור, או שהוא עלול להירדם, מותר לו להתפלל מיד (משנ"ב). כמו כן, אם יש לו מניין עתה והוא 

"ל הנ"ל הדבר מותר בשבת ויו"ט שכך הדרך. יפסיד אותו, מותר לו להתפלל. כמו כן, ע"פ המהרש
 כמו כן, את הברכות הוא רשאי לברך, כמו שכתב הרמ"א. 

 שתה משקאות חריפים, עד שכבר ניכר עליו שהוא שיכור  .ג

אסור לו להתפלל, אף אם יעבור זמן תפילה, וישנה מחלוקת האם הוא מצטרף למניין עשרה, שכן 
שסברו שהוא מצטרף, שכן הוכיח הכף החיים, שיש למשנ"ב אין הוא מצטרף, אך יש אחרונים 

להתיר כל עוד שלא הגיע לשכרותו של לוט. אם שיכור שכזה התפלל, תפילתו תועבה, ועליו לחזור 
ולהתפלל כאשר יתפכח מיינו, ואם עבר זמן התפילה, יתפלל תשלומין. המשנ"ב הביא שע"פ 

יצא ידי חובתו,  - נם אם הוא בירךהגר"א והפמ"ג ראוי גם להחמיר שלא לברך במצב שכזה, אמ
 רשאי לברך.   - ואם חושש שיעבור זמן העיכול

 הגיע לדרגת שכרות של לוט, שע"פ הרמב"ם זה העושה ואינו יודע מה עושה, ודינו כשוטה  .ד
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ואם בירך או התפלל לא יצא בדיעבד דינו: אסור לו לברך שום ברכה, וכל שכן שאסור לו להתפלל, 
  . כמו כן אינו מצטרף למניין. חר שיפוג יינו מעליולא וחייב לחזור עליהם

  

  ברכות

המטביל לחם ביין או מזונות בכוס קפה, על מה צריך   .א

  לברך ומהי הברכה
  תשובה

  על הפת מברך בורא מיני מזונות כששורה ביין אדום:

   :יב סעיף קסח ערוך שולחן

 ונראה, שלש מעין אחת וברכה ונותמז מיני בורא אלא מברך אינו) אדום( ביין השרוי שפת שאומר מי יש
  .כזית אחת בכל שאין, בפרוסות או בפירורין אלא אמורים דבריו שאין

  :ברורה משנה

 שרה אם אבל ,לחם תואר ממנה אבד היין י"ע הפת שנתאדם דכיון ומשום ,אדום דוקא -  אדום ביין) סד(
  :א"בסי וכדלעיל ,כובתו השרוי הפת י"ע מצורתו היין שישתנה דוקא בעינן ,לבן ביין פתו

  .המוציא עליה יברך שלא לאפוקי ל"ר -  מ"במ אלא) סה(

אינו מברך  -המזונות, והמשקה רק בא למתק\אם שורה את הפת ביין, או את המזונות בקפה, בשביל הפת
   ולא מברך על המשקה: ,אלא בורא מיני מזונות, על האוכל

 ואינו טפל היין נעשה ,האכילה למתק רק בא והיין ,תהפ אכילת בשביל העיקר כונתו אם ,היין ברכת ולענין
   הפת על מ"במ א"כ מברך

 פת השורה או כזית בהם שיש פרוסות השורה ש"וכ[ הכי דינא כ"ג שרף ביין או ביין כיסנין פת השורה וכן
  ] להפת טפל היין נעשה בודאי ל"וכנ כזית בהם שאין פרוסות על אפילו המוציא דמברך לבן ביין

רוצה גם באוכל וגם במשקה, נכון שקודם כל הוא יברך מעט על המשקה בפני עצמו, ואח"כ יברך אם הוא 
  על האוכל: 

 בפני יין קצת על מתחלה שיברך נכון ,ביחד ולשתות לאכול שרוצה היין שתיית בשביל גם כונתו אם אבל
   השרוי הפת על ברכה יברך כ"ואח ,ג"בפה עצמו

  או המזונות באים רק למתק, מברך רק על המשקה:  אם כוונתו רק בשביל היין, והפת

  . ג"בפה רק מברך ואינו ,ליין טפל הפת נעשה השתיה ,למתק רק בא והפת ,שבו היין בשביל רק כונתו ואם

  מי ששותה קפה ומטביל בו את המזונות, וכוונתו לשניהם, העצה:

שהכל (ויכוון  -עט סוכרהכי טוב: יברך על המזונות בפני עצמו ויאכל מעט, ואח"כ יברך על מ  .א
 להוציא הקפה), ואז יאכל וישתה כרצונו

  ואז יברך על המזונות שהכל, וישתה מעט,  -גם טוב: קודם יברך על הקפה  .ב

 שניהם בשביל כ"ג כונתו הלא ושם כיסנין פת בו שטובלין בינינו הנהוג י"קאוו שתיית לענין ז"לפ והנה
 שיברך טוב ויותר מעט וישתה שהכל י"הקאוו על יברך סניןכי הפת על שבירך שקודם הוא דנכון כ"ג נראה

 להוציא ',שהכל' ברכת צוקער מעט על מתחלה יברך כ"ואח שרייה בלא לבד כיסנין הפת על מתחלה
  ]:מרדכי מאמר[ י"הקאוו
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לעניין מה עושה אדם צרכיו בפת, ומה הדין בשאר   .ב

  מאכלים
  תשובה

  :א סעיף קעא ערוך שולחן

 עליו מניחין אין הילכך; לא, ביה דממאיס מידי אבל, ביה ממאיס דלא מילי והני בפת צרכיו אדם עושה
, ימאס הפת על יפול שאם דבר מלאה היא אם הקערה בו סומכין ואין, מלא כוס עליו מעבירין ואין, חי בשר
 בזיון םמשו הפת זורקין ואין,  אכילה צורך שאינה נטילה אפילו מזוג בין חי בין ביין הידים נוטלין ואין

, ממאיס דלא מידי אבל; זריקה י"ע הנמאסים אוכלין זורקין אין כך, הפת את זורקין שאין וכשם; אוכלים
  . שרי, וחבושים ורימונים אגוזים כגון

  ברורה:  משנה

 בשאר ואפילו - ' וכו דמימאס מידי אבל) ג(. אוכלין בשאר ש"וכ - בפת) ב(. תשמישיו צורך ל"ר - צרכיו) א(
 ואפילו כ"ס ח"שכ בסימן וכדלקמן ,ביה מימאס אפילו ,שרי -לרפואה עושה ואם - לא) ד( אסור כ"ג אוכלין

 זה ומטעם ,שרי כ"ג זה צורך בהאוכל לעשות העולם ודרך האדם צורך שהוא דבר הוא אם רפואה בלא
 ידיו טוללי זיתים לפצוע אסור. דוכתי בכמה בגמרא כמבואר ,ושמן ביין הגוף וסכין ,ביין הקרקע מזלפין

 הפסד ואיכא ז"עי נמאסים שהזיתים מפני] הזוהמא את ומעבירים הם שחזקים[ מהם היוצאים במים
 ש"וכ ל"הנ מטעם כ"וג - ' וכו היא אם) ו( :וימאס עליו שישפך הדבר שקרוב -  מלא כוס) ה( ]:גמרא[ אוכלין

 אף לסמוך שרי מלאה הכשאינ אבל -' וכו מלאה) ז( :ז"עי הפת וימאס נקי אינו בתחתיתו הקערה אם
 אכילה צורך שאינה) ח( ]:טור[ כלי בו לכסות דמותר ה"וה ל"וכנ בפת צרכיו כל אדם דעושה בפת דמשתמש

 אלא במים אלא נטילה דאין] ב"סי ס"ק בסימן עיין[ פוסקים לכמה אסור ה"בלא לאכילה בנטילה דאלו - 
' בסי לעיל עיין הדחק ובשעת. אסור משקין בשאר ה"וה היין בזיון משום אסור אכילה צורך שאינה בזה אף

 אוכלין משאר טפי חשיבא דפת פ"וש י"בב ומבואר -  הפת זורקין ואין) ט( :שם ל"ובבה ב"סי סוף ס"ק
 הנמאסים) י( :לפת הוא דזלזול נקי מקום ג"ע שזורקו כגון זריקה י"ע נמאס לא אם אפילו אסור ובדידיה

 כגון) יא( :ונמאסים זריקה י"ע ומתמעכים רכים שהם צרכן כל לושנתבש וכדומה תאנים כגון - זריקה י"ע
 באגוזים אפילו אסור ה"דאל נקי במקום שזרקו ומיירי מתמעכים ואינם קשים שהם - ' וכו אגוזים

 לא אם להגביהם צריך אלא ולהניחם לילך אסור הארץ על מונחים אוכלין כשרואין'. ד בסעיף וכדלקמיה
 סובר הונא דרב'] כ תענית[ בגמרא איתא]. ד"ס עירובין[ שלם ככר כגון םלכשפי למיחש דאיכא במקום

 ועיין בזה ה"כר הלכה אם מסתפק ר"בא אמנם] לעופות ה"וה[ לבהמה אותו מאכילין אין אדם מאכל
 זה דמשום ואפשר מותר ע"לכו אדם מאכל א"כ להאכיל אחר דבר לו אין דאם שמצדד השקל במחצית

  :פת לעופות יללהאכ היתר העולם נוהגין

 דבילה של עיגול על הוא יושב אבל, וגרוגרות תאנים מלאה קופה על אדם ישב לא :ב סעיף קעא ערוך שולחן
  . קטניות  מלאה קופה על או

; כ"אח הפת שיאכל והוא, כף במקום בפת) מבושלת הנקלפת החטה' פי( דייסא לאכול מותר: ג סעיף
 הפת מן והנשאר: הגה. הדייסא עם הפת מן מעט פיהם ךלתו שמכניסים פעם בכל אוכלים והמדקדקים

  ). י"ב( אותו אוכלים, כ"אח

 קליות לפניהם וזורקין; הצנור בפי בכלי שיקבלנו והוא, וכלה חתן לפני בצנורות יין ממשיכין: ד סעיף
 גלוסקאות לא אבל; שנמאסים מפני, הגשמים בימות לא אבל; נמאסים שאינם, החמה בימות ואגוזים

  . םלעול

 כדי, משם אותו יכבדו וגם נקי במקום אלא יזרקו שלא ליזהר צריך, חתנים לפני חטים הזורקים: ה סעיף
  .עליהם ידרסו שלא
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  :פסקי תשובות

 אוכלין ובזיון הפסד איסור כללי יתבארו ובה קטנה הקדמה להקדים נכון זה שבסימן ההלכות להבנת
   וטעמיה

 דרך מאכלות ומאבד ,'וכו בנין והורס בגדים וקורע כלים המשבר כל :י"ה מלכים' מהל ו"פ ם"ברמב איתא
 ומקלקלו לאכילה ראוי כשהמאכל אלא אמור זה איסור שאין ובעוד .'וכו תשחית בלא עובר ,השחתה
 ביזוי דרך ומשקין אוכלין הפסד לאסור ל"חז הוסיפו מ"מ ,שבה הקלקול על המרובה תועלת ללא ומאבדו
 בשני הטעם מבאר שם י"וברש ,לבהמה מאכילין אין אדם מאכל ,'כ תענית' בגמ וכדאיתא ,ובעיטה
   :אופנים

  בעולם ה"הקב שהשפיע בטובה כבועט דמיחזי ,אוכלין ביזוי משום  .א

 ' וכו ישראל של ממונן על תורה דחסה משום )נמי אי(  .ב

 כולל אוכלין דבזיון זה שאיסור נמצא ראשונים ועוד ט"ה ברכות' מהל ז"פ ם"ברמב מובא הראשון והטעם
   :איסור אופני שני

 דרך מפסידו אפילו אדם ממאכל להפסידו אין םאד למאכל הראוי אוכל כל דהיינו ,אוכלין הפסד  .א
 ביזוי משום בו יש אדם מאכילת ומפסידו אדם מאכל שלוקח הדבר עצם מ"מ ,בזיון דרך ולא כבוד

 .בטובה ובעיטה

 להפסיד שהותר באופן אף והיינו ,והשחתה בזיון דרך האוכלין ולהפסיד לזרוק אוכלין ביזוי  .ב
 אינם הרואים וגם ,בטובה כמבעט דנראה... כבוד בדרך אלא ,בזיון דרך אתז לעשות אין ,האוכלין

 .כבוד ודרך בצינעא ישליכם או ישרפם אלא ,והנאה אכילה איסור עליו שיש יודעים

 אסרו מקום מכל ,המאכלים מקלקול הוהטב תועלת בידו יש אם שאף ,הראשון טעם לפי הדין לנו יצא ועוד
 מסוימים, לצרכים ובמשקין במאכלים להשתמש העולם דרך םא ורק ,בטובה כבועט דנראה משום ,לבזותן

   .בטובה כבועט נראה ואינו אדם בני דרך כך כי ,איסורא ליכא

 אכליםמ להפסיד או להשתמש וחומרות פרישות לצורך או רפואה או הדחק שעת של באופן התירו ועוד
   .לאכילה ונמאסים שנפסדים פ"אע ותועלת לצורך ומשקים

 הטעם על לפעמים שסמכו בפוסקים מצינו ועוד ,מועט דבר זה אם טוב ומנהג ,מצוה לצורך התירו ועוד
 נצטרך אם ממון הפסד כשיש אוכלין להפסיד והתירו ישראל של ממונן על חסה שהתורה י"דרש השני

  .לאוכלין ביזיון של ענין פחות מה שיהיה באופן להפסידן יש אמורכ אך ,אדם בני למאכל לשומרם

 ובמשקה הפחות לכל כזית במאכל יש כן אם אלא אוכלים הפסד לאיסור חששו שלא בפוסקים שמצינו ודע
 ובכוס בבקבוק או בצלחת או בקדירה נשאר השתיה או האכילה גמר לאחר אם ולכן ,הפחות לכל רביעית

   .להשליכו איסור אין ,מרביעית פחות משקה או יתזמכ פחות כלמא' וכדו השלחן על או

 שימושן י"ע בידים האוכלין שמאבד דהיינו ועשה בקום אלא אמור אוכלין בזיון איסור שאין ,כתבו ועוד
 המניח דהיינו .תעשה ואל בשב איסור ליכא אבל ,לאכילה שנפסדים למקום זריקתן או אכילה לצורך שלא

 שאינם וכגון ,יפסדו שלא לשומרם בהם מטפל שאינו אלא ,והפסד וןזייב שום בו שאין במקום אוכלים
   .אוכלים וןזייוב תשחית בל איסור ליכא הדבז ,מאליהן ונפסדים נרקבים הזמן ובמשך' וכדו במקרר מניחם

כיצד ינהג מי ששכח והכניס לפיו אוכלין ומשקין בלא   .ג

  ברכה
  

  תשובה

  קעב:  סימן טור
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 ל"ז ש"הרא א"וא ,עליהם מברך ואינו :חננאל רבינו פירש .בולען -ברכה בלא פיו לתוך משקין והכניס שכח
 - יפלטנו אם נמאס שאינו דבר הוא אם ,ברכה בלא פיו לתוך אוכלין והכניס שכח .כ"אח עליהם שמברך כתב

  .ומברך ,אחר לצד מסלקו ,שנמאס דבר הוא ואם ,עליו ויברך ,יפלטנו

   שם: יוסף בית

 אוכלים והכניס שכח יהודה רבי אמר:) נ( שאכלו' ג פרק בסוף'. וכו פיו לתוך משקין כניסוה שכח ב - א
   :ברכה בלא פיו לתוך

  בולען :חדא תני  .א

  פולטן :אידך ותניא  .ב

  מסלקן :אידך ותניא  .ג

 במידי - מסלקן דתני והא ,ממאיס דלא במידי -פולטן דתני והא ,במשקין - בולען דתני הא ,קשיא לא
 משום קסקסאה יצחק רב תרגמא !וליבריך אחד לצד ליסלקינהו נמי ממאיס דלא במידי ,ופריך .דממאיס

  . תהלתך פי ימלא) ח עא תהלים( שנאמר

 לאחד לסלקן אפשר שאי בולען משקין: ואוכלן וחוזר ומברך. פולטן: ברכה בלא. בולען י"רש ופירש
 ואינו ,בולען -במשקין חננאל בינור פירש כתב) לג' סי( ש"והרא: שמפסידן לפולטן ולא ולברך מלוגמיו

 על[ להקפיד אין הילכך אדם לכל לשתות ראויים דאינם משקין מתורת להו דאידחו משום עלייהו מברך
   .הדחק ידי על לברך יכול אפילו] ברכתו

 הצריכו ממאיס דלא ובמידי ,עליהם שיברך אחד בענין הכל ומסלקן ופולטן בולען דמשמע ,הכי משמע ולא
 לצד בסילוק אפשר שאי ובמשקין ,ולברך אחד לצד לסלקו לו התירו דממאיס ובמידי ,ולברך וטלפל רבנן
 דשאני ,.)נא( מברך שאינו ,סעודתו שגמר עד בירך ולא ושכח לאכל דמי ולא ,ולברך לבלוע לו התירו אחד
 שלא אלא ,לבליעה קודם שנזכר מה ,לעשייתו עובר קצת ודומה בפיו המשקין בעוד בירך שלא שנזכר הכא
  : ל"ז ד"הראב פירש וכן ,לברך יכול היה

 דבריו לפרש ואפשר ,בסוף עליהם ומברך בולען -משקין :)ב"הי( ברכות מהלכות ח"בפ כתב ם"והרמב
 ,בסוף עליהם שמברך כתב ולפיכך ,חננאל רבינו וכדברי ,ראשונה ברכה עליהם מברך שאינו סובר שהוא
   .בלבד אחרונה ברכה עליהם שמברך כלומר

 מברך ואינו :למימר ליה הוה הכי כן לא דאם ,קאמר בסוף ,ראשונה ברכה דמברך לומר נראה יותר אבל
 מדברי לכאורה נראה וכן !פשיטא ?!ל"קמ מאי ,קאמר אחרונה ברכה דאי ועוד ,בלבד אחרונה ברכה אלא

   כ"ע גמר ליה הוי כן לא דאם ,יותר לאכול שדעתו והוא ,בסוף עליהם ומברך :עליו שכתב ד"הראב

 אין שאם סובר והוא ,ש"הרא כדברי לבסוף ראשונה ברכה שמברך סובר ם"שהרמב מפרש שהוא ומשמע
  : למפרע ומברך חוזר אינו ,שגמר דכל לן קיימא והא ,גמר ליה הוי יותר לאכול דעתו

 בירך ולא סעודתו שגמר שמי ד"הראב שדעת) והתניא ה"ד שם( שאכלו שלשה פרק בסוף כתב א"והרשב
 פולטן זולתם לו יש ואם ,הם אלא לו כשאין עליהם ומברך בולען הכא דקתני והא ,למפרע ומברך וזרח

 ושכח פיו לתוך שנתן הרי) א"ה ו"פ ברכות( בירושלמי מדגרסינן ראיה והביא ,ושותה האחרים על ומברך
 בספר כתוב כןו ,כ"ע זולתן לו ביש פולטן דקאמר דהא דמסתברא וכתב ,פולטן משקין היו אם בירך ולא

  : כלל בהשגות כוונתו עם מכוון זה שאין הוא ומבואר) יב נתיב א דרך( מועד אהל

 אמרינן מסתמא כן להתפרש אפשר ם"הרמב ודברי מפורשים חננאל רבינו שדברי כיון הלכה ולענין
  :דרבנן בברכות ומקילים נינהו מובהקים דרבנים כוותייהו ונקטינן אמרה דבשיטתיה

 ברכה עליהם מברך ואינו בולען, ברכה בלא פיו לתוך משקין והכניס א: שכח עב סעיףק ערוך שולחן
 דברי וכן שאכלו' ג פרק ש"והרא ד"הראב בשם א"הרשב( עיקר נראה וכן, עליהם דמברך א"וי: הגה. ראשונה

  ). ברכות' מהל ח"פ ם"הרמב

 כמו ולברך מלוגמיו אחד צדל לסלקם וגם ומיפסדי דמימאסי לפולטן א"שא -  בולען) א(ברורה:  משנה
 וכתב לבולען לו התירו הלכך בפיו משקין בעוד לדבר א"שא במשקין זה לעשות יכול אינו באוכלין ב"בס

 ז"דכ א"י -' וכו עליהם מברך ואינו) ב( :יברך הדחק י"ע לברך ויכול בפיו מעט הכניס דאם שרד בלבושי
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 בלי יהנה ולא יפלוט יותר לו יש אם אבל הללו למשקין דחוק והוא לשתות משקין יותר לו כשאין דוקא
 ממנו נדחה כבר המשקין בלע שכבר דמאחר הטעם - ראשונה ברכה) ג( ]:ר"וא א"מ[ לנהוג ראוי וכן ברכה
 דמברך א"וי) ד( :י"ר' בסי לקמן עיין כשיעור היה אם לברך צריך אחרונה ברכה אבל ראשונה ברכה מצות

 נזכר דאם ח"ס ז"קס' בסי ל"דקי להא דמי ולא ראשונה הברכה יהםעל מברך שבלע אחר היינו - עליהם
 ברכה חיוב אז עליו היה בפיו בעודו שנזכר דמאחר הכא דשאני מברך אינו בירך שלא סעודתו שגמר אחר

 - עיקר נראה וכן) ה( :הברכה מן נפטר לא לכן לברך יכול היה שלא אלא לעשייתן לעובר קצת זה ודומה
  :ר"הא הסכים וכן כשיעור שתה אם אחרונה ברכה רק מברך שאינו ראשונה כדעה הפוסקים רוב ודעת

 לשתות עוד לו יש אם אבל ,שבלע המשקין על היינו -  עליהם מברך ואינו: א סעיף קעב סימן הלכה ביאור
 א"ברשב שהובא ד"הראב לדעת לחוש נכון לכתחלה ורק ,'ח סעיף ז"קס בסימן וכדלעיל ,לברך חייב בודאי
 ושארי ב"סק ב"במ שכתבנו וכמו ,ברכה בלי יהנה ולא ,יפלוט -לשתות משקין עוד לו יש דאם שכתב

  :בידו למחות אין בזה המיקל כ"וע ,דבריו הזכירו לא הראשונים

 ויברך יפלטנו, יפלטנו אם נמאס שאינו דבר הוא אם, ברכה בלא פיו לתוך אוכלין והכניס שכח: ב סעיף
  .ומברך אחר לצד לקומס, שנמאס דבר הוא ואם; עליו

 ריקן פיו שיהא כדי -  עליו ויברך יפלטנו) ז( :קשים שהם ב"וכיו פולין כגון -  נמאס שאינו) ו(: ברורה משנה
 צריך ברכה דמברך מאן שמעינן מהא האשכול וכתב] גמרא[ "תהלתך פי ימלא" :דכתיב הברכה בשעת
  :ענביםו תותים כגון - שנמאס דבר) ח( :לגמגם ולא פומיה מלא לברך

  באר דין ברכה על אכילה לפני הסעודה  .ד
  תשובה

  א: סעיף קעו סימן ערוך שולחן

 לא, הפרפרת על ברך; דבש או מרק עם שדיבקם דק דק פת פירורי דהיינו הפרפרת את פוטר, הפת על ברך
, דרהק מעשה על בירך אם וכן; בו וכיוצא דייסא שהוא קדרה מעשה פוטר, הפרפרת על בירך: הגה. הפת את פטר

  ).המשנה בפירוש ם"ורמב מברכין כיצד פרק גמרא( הפרפרת את פוטר

 לאכילה הלב להמשיך או לתענוג הסעודה קודם להביאם הוא דדרך - הפרפרת על בירך) ב( ברורה: משנה
  . מהני לא לפטור בפירוש כוון אם שאף מקובצת בשיטה וכתב. מ"במ דברכתן כיון ,הפת את פטר ולא

 לא ואם הסעודה קודם א"ב עליהם לברך צריך קצת להשביע או לתענוג רק אכלן אם ,נהאחרו ברכה ולענין
 ש"ע ב"במ ז"סי ח"ר בסימן לקמן שכתבנו כמו מזונות מיני כל פוטר ז"בהמ בדיעבד ז"בהמ שבירך עד בירך

 על לסמוך לכתחלה אף ויכול אחת לאכילה נחשבת הסעודה בתוך גם מזונות מיני לאכול דעתו דאם א"וי
   לבסוף שיברך ז"בהמ

 ח"ר סימן העוזר באבן עיין[ מקודם שאכל מה לפטור ז"בבהמ להדיא לכוין יראה זו לדעה דאף נראה מ"ומ
  ].ז"סי

 שאף יותר נכון וכדומה ך"וקיכלי ך"לעק בשחרית קידוש אחר אוכלין שאנו מה לענין שבארנו ל"בבה ועיין
 המין אוכל אם ש"וכ ז"בבהמ יפטרנו אלא סעודהה קודם אחרונה ברכה עליהם יברך לא ראשונה לדעה

 ז"בבהמ הכל נפטרין ע"לכו אותם גם פוטר הסעודה קודם שמברך מ"במ ובברכת הסעודה בתוך גם כיסנין
  . לסעודה שייך זה דכל מפני

  . דברים שאר באוכל נבאר ועכשיו הסעודה קודם מזונות מיני באוכל כתבנו הנה ...עד

 ובדעתו פירות כגון הסעודה בתוך עליהם לברך שצריך מדברים סעודהל י"נט קודם לאכול הרוצה  )א
 כ"א הסעודה בתוך שיאכל מה גם לפטור זו בברכה עכשיו ומכוין הסעודה בתוך גם פירות לאכול

 שאוכל מה שפוטרת מה כמו הכל יפטור ז"דבהמ אחריהם לברך צ"וא סעודה לצורך הכל הוי
 קודם שאכלן דכיון עליהם א"ב לברך צריך סעודהה בתוך פירות יאכל לא ואם הסעודה בתוך

 . הסעודה בתוך לברך צריך י"נט קודם א"ב בירך לא אם ואפילו. כלל לסעודה שייכין אין הסעודה

 בתוך כשאוכלן עליהם ברכה צ"שא דברים הסעודה קודם אכל אם אבל ל"וכנ פירות בשאוכל ז"כ  )ב
 דעתו אם אפילו כ"א] וכדומה ס"בולבע או ל"יעפ ערד שקורין אדמה ופרי לפתן מיני כגון[ הסעודה
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 י"ע נפטרין הם ה"דבלא ראשונה הברכה כלל להם מועיל אינו הסעודה בתוך גם מהם לאכול
 ברכה עליהם לברך וצריך להסעודה כלל שייך אין הסעודה קודם שאוכל מה כ"וע המוציא ברכת

 ' ז' ו סעיף ד"קע בסימן מבואר משקין ושאר יין ולענין. ר"נ בורא אחרונה

 מיני כגון[ מעיים הבני ולפתוח לאכילה הלב להמשיך פרפראות הנטילה קודם אכל אם אכן  )ג
 דהם אחרונה ברכה עליהם לברך אין] וכדומה מלוח דבר או ץ"גימאכ ן"איי שקורין מתיקה
 .ז"בבהמ ונפטרין לסעודה שייכים

' ב באות המבוארים כגון הסעודה תוך ברכה צ"שא דברים המוציא קודם לאכול דמותר דהא ודע  )ד
 אלא צ"שא ברכה לגרום אסור לפניו והלחם ערוך השלחן אם אבל תיכף לאכול בדעתו שאין דוקא
 הסעודה קודם לאוכלן יותר אוהב דאם א"וי] א"ח[ דברים שארי ויפטר הלחם על המוציא יברך

 הלב שכיןהמו דברים הם ואם. צריכה שאינה ברכה גרם משום בזה אין הסעודה בתוך מלאכלן
  :הסעודה קודם לאכלן להקל לסמוך יש בודאי המאכל לתאות

  ברכה אחרונה קודם הסעודה  מה אוכל

 לברך שצריך דברים
הסעודה  בתוך עליהם

  (פירות)

כיון לפני הסעודה 
  לאכול גם בסעודה

  לא רצה לאכול בתוך הסעודה

אינו מברך ברכה 
אחרונה קודם 

  הסעודה

ירך קודם הסעודה, מברך ברכה אחרונה, ואם לא ב
 יברך ברכה אחרונה, אף שכבר התחיל את הסעודה

(כה"ח: בדיעבד אם לא בירך, ייתכן שיצא ידי חוב ע"י 
  בהמ"ז)

 עליהם ברכה צ"שא דברים
הסעודה  בתוך כשאוכלן

  (מיני לפתן)

צריך לברך, כיון שהם נפטרים כבר בברכה הראשונה (המוציא) שבתחילת 
  פשותהסעודה, ולכן יברך בורא נ

 הלב להמשיך פרפראות
 הבני ולפתוח לאכילה

  מעיים

  1אין לברך (כי הם באים לסעודה, ונפטרים בבהמ"ז)

 הלב להמשיך פרפראות
 הבני ולפתוח לאכילה

מעיים שאוכל שלא בסמוך 
  2לסעודה

צריך לברך ברכה אחרונה, כי אין זה נחשב ממש כגורר את התאבון שייפטר 
  3על ידי ברכת המזון

כזית (שליש \מחלוקת אם צריך לברך, ולכן טוב לשתות פחות מרביעית  קודם הסעודהשתייה 
לא יברך, כי ספק ברכות להקל (לדעת הספרדים יש  -רביעית), ואם כבר שתה

לברך על משקים ששותה לפני הסעודה, ע"פ האריז"ל, אך הבא"ח כתב שאין 
  להיכנס לספיקות לכתחילה) 

  

ברורה שאין לגרום ברכה שאינה צריכה, ולכן אין לאכול קודם הסעודה  יש להעיר לגבי מה שכתב המשנה
כתב שאם יש הפסק של רבע שעה או חצי שעה, אין זה ברכה  וזאת הברכהאם השולחן כבר ערוך, שבספר 

שאינה צריכה. כמו כן בחיי אדם כתב שהכוונה היא בדווקא כשאוכל ממש לאחר סיום סעודתו הקצרה, 
  את הסעודה הגדולה. 

                                                           
1

אמנם, בשער הציון ט' (סי' קעו) כתב שטוב ליזהר לאכול פחות מכזית, כי יש פוסקים הסוברים שאף שהם באים לעורר את  
  ש לברך עליהם ברכה אחרונה קודם הסעודההאכילה, בכל זאת אין הם נחשבים כחלק מהסעודה, וי

2
  חצי שעה מהסעודה\וזאת הברכה: מעל כרבע 
3

 כ"ג הוי המאכל לתאות האדם להמשיך המעיים לפתוח שבאים דכיון - המזון שלפני) כד( ק"ס קעד סימן ברורה משנה 
  לא ה"בלא אבל סעודהד כאתחלתא דהוי פ"עכ למזון סמוך שותה אם דוקא דזה ופשוט הסעודה מחמת הבאים כדברים
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בין האכילה שלפני הסעודה, ובין הסעודה, ממילא אין צורך  קשר הלכתיוזאת הברכה הגדיר, שאם יש 
לברך ברכה אחרונה על המאכלים שאכל קודם הסעודה, כיון שהם הופכים להיות כבר חלק מהסעודה, 

  והם ייפטרו על ידי ברכת המזון. 

  בית כנסת

  באר אם יש חזקה במצוות או ירושה במצוות  .א
  התשוב

   :כ קנג סימן חיים אורח יוסף בית

 שייך דלא בו להחזיק יכולים הציבור אין ראובן של אבותיו של שהיה שהוחזק ת"ס על כתב' ע ובסימן
 פקוד יום עד הכנסת בבית מונח תמיד ושיהיה הרבים בו שיקראו כן מנת על מתחלתו העשוי ת"בס חזקה
 מועיל ואין הם בעדות נוגעים כי מהני לא ציבור של שהוא הקהל מבני העידו אם ואפילו, הבעלים אותו

  . כמותו וכשר כזה מדוייק אחר ת"ס להם יש כן אם אלא ת"בס וליסהדו מינייהו תרי דליסלקו

) רט' סי ק"ד ם"מהר תשובות( מאיר רבינו נשאל) תקלג' סי( הבתים חזקת בפרק המרדכי כתב... כב - כא
 לאחר המצוה הקהל ונתנו עוני או אונס ואירעו ת"בס או להבגלי כגון מצוה בשום רגיל שהיה אדם על

   :והשיב ,המצוה את לו שיחזירו ורצה העשיר כ"ואח

 על ואף לשנה דינרים עשרה לתת שמעון ביד סיפק היה השניה ת"ס ליששכר הקהל שנתנו בשעה אם  .א
 אחיל דאחולי זכותו את שמעון איבד הרי ליששכר אותה לתת הקהל שאר עם ונתרצה בה חפץ לא כן פי

 מכר שמעון ערער שלא חזקה עדי ואיכא נתרצה הוא שגם סהדי איכא אי עדים בלא ואפילו לגביה
   הקהל לי נתנו ברשותך ואמר טענה עמה שיש חזקה טוען שיששכר כיון זכותו שמעון

 במצותו ולזכות לחזור רוצה בידו שיש ועתה שמעון ביד סיפק היה לא ליששכר שניתנה בשעה אם אבל  .ב
 לכהן קרי אירע:) יב( דיומא קמא פרק כדאמרינן למצותו שחוזר לי נראה כבתחלה דינרים עשרה וליתן
 מינה נפקא ותירץ למשיחא הלכתא) הלכה ה"ד. יג' תוס( י"ר ומקשה' וכו תחתיו אחר ומינו גדול

 רעג דלא ועוד האונס כשיעבור לעבודתו חוזר דראשון תחתיו אחר ומינו האונס מחמת שעבר לפרנס
 שהוחזקו ולשררה לעבודה שחוזר כהן במיתת לעירו שחוזר מקלט לערי שגלה.) יג מכות( מרוצח
 שעשה התם דוקא' וכו קראי דכתיבי התם שאני עליה דפליג יוסי לרבי ואפילו מאיר לרבי אבותיו
 : חוזר - עבירה עבד דלא האי אבל ,עבירה

 שייך ולא ,זוכה הוא הרי לצדקה יותר שיתן מי כל ,ההבדל יין לענין) תתלד' סי( העיר בני פרק המרדכי כתב
   :במצות ירושה

 בבית לשנותו רשאים הצבור אין, רבים ימים נ"בהכ בביתו שהיה מי יז) פסק:  סעיף (או"ח, קנג השו"ע
  .אחר

  לזמן.  מזמן הבא ומינוי בכבוד כתב שיש חזקה אפילו בשאר דברי מצווה: דאפילו )שם( אברהם מגן

  שם: ברורה המשנהע"פ זה פסק 

 טענה שיש לא אם[ ממנו מעבירים אין מצוה של או כבוד של ענין באיזה שזכה במי ה"וה - לשנות) צב(
 כתבו. הכי דינא נמי קאתי לזמן דמזמן בדברים אפילו אלא תדיר הנוגעים בדברים ד"ול] למערערים גמורה

 כל מצוה שבעשיית לקבור שבאים םבאחרי למחות יכולים אינם מתים לקבור שהחזיקו אנשים האחרונים
 מצוה להם כשמזדמן השנה בכל עסקיהם שמניחים כך על מנויות חבורות שיש ובמדינות לזכות רוצה אחד

  :כמנהגם להחברה ליתן צריך זו

  כתב שיש חזקה אף בסתם מניין קבוע שיש לאדם בביתו: )שם( הלכה ביאור

 רבים ימים קבוע מנין אצלו היה אם ה"ה גמורה נ"ביהכ דוקא דלאו נראה - ' וכו נ"ביהכ בביתו שהיה מי* 
 דרכי מפני חכמים דחששו חצרות עירובי מדין נובע דינא האי מקור דהא הכי דינא נמי בכפרים שמצוי כמו

  :בזה גם ה"וה שלום
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  :הרמ"איש להביא גם את דברי 

  :לא סעיף קמט סימן קרקעות חזקת הלכות משפט חושן ערוך שולחן

. חזקה לו יש, עליו ממונים גזברים לו יש ואם. חזקה לו אין, הכנסת בית של או עניים בהקדש המחזיק
 מיחה שלא משום העניים יפסידו דלא, חזקה הוי לא הכי בלאו אבל, הקדש באותו חלק לגזברים שיש ודוקא: הגה

 א"י, קהל בשל המחזיק/). ב"תרמ/ א"תרמ' סי א"הרשב ותשובת א"הרשב בשם י"ב( בהקדש חלק לו שאין הגזבר
  . הקדש בשל כמו דדינו נראה ולי); חזקת' פ אגודה( אחרים בשל החזיקו הם אם וכן. חזקה הוי דלא

 מקרי, בשלו כשקראו אחר ת"ס לציבור היה אם, שלו תורה בספר תמיד קורא שהציבור והחזיק, ת"ס לו שיש יחיד
  ). ב"קפ סימן זאב בנימין על וחולק ע"ד( חזקה מקרי לא, אחר תורה ספר להן היה לא ואם. לשנות ואסורים חזקה

 ראשון של אנסו כשעבר, לאחר המצוה הקהלות ונתנו אונס וארעו, תורה ספר או בגלילה כגון, במצוה שהחזיק אדם
' וע דיומא קמא פרק ותוספות חזקת פרק מרדכי( חזקתו נתבטלה, אונס בלא לאחר המצוה נתן אם אבל. למצותו חוזר

  . )ג"קנ' סי ח"בא

  ). ג"קי שורש ק"מהרי( לשנותו אסור, רבים מימים בביתו הכנסת בית שהיה בית

 כוחם למכור יכולים אינם, רשותם בלי הכנסת בבית לבנות כח אדם לשום שאין ,מאביהן שירשו ושמעון ראובן
 בשם ג"ח ו"נ ו"די כ"וכ) (החובל פ"ס מרדכי( למכור יכולין שררה שום ולא; לאחר ולא הרשות ניתן דלהן, לאחרים

  ).ש"ע ו"רע ס"ס י"הב והביאו ה"הרמ

  למצוות: חזקה יש אם הכנסת: בית מהלכות הערות -  הוספות הכנסת ובית התורה קריאת יוסף ילקוט

 ע"בש מרן פ"וכ), תקלג' סי הבתים חזקת פרק( המרדכי ש"וכמ, למצוות חזקה שיש בידינו רווחת שהלכה אמנם הן
 ת"ס להם היה שלא מפני מסויים אדם של ת"בס קראו שאם) קמט ס"ס מ"בחו( א"הרמ כתב מ"מ). כב סעיף קנג' סי(

  . כ"ע. בתורנות אחר ת"בס שבת כל יקראו אלא, חזקה זו אין, ת"ס עוד להם הביאו כ"ואח, אחר

  :כב סעיף קנג סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 העשיר כ"ואח, לאחר המצוה הקהל ונתנו עוני או ונסא ואירעו, גלילה כגון, מצוה בשום רגיל שהוא אדם
 נותן שהיה מה לתת הראשון ביד ספוק היה לשני המצוה הקהל שנתנו בשעה אם, המצוה לו שיחזירו ורצה

 היה לא לשני כשנתנו אם אבל; זכותו איבד, לאחר לתת הקהל שאר עם הוא ונתרצה, בה חפץ ולא שנה בכל
 נותן שהיה מה וליתן ולחזור במצותו לזכות רוצה בידו שיש ועתה, נותן שהיה מה לתת סיפק הראשון ביד

  .למצותו חוזר, תחלה

   :כב סעיף קנג סימן הלכה ביאור

 בביתו הצבור שיתפללו חזקה לו שיש באחד ה"דה גלילה, לענין דוקא לאו -' וכו לשני כשנתנו אם אבל* 
 שם יתפללו האונס וכשיעבור חזקתו, אבד לא - אחר במקום להתקבץ הוכרחו ב"בעה שנאנס אונס ומתוך

  :ב"כיו כל וכן] ת"וע ח"ראנ תשובת[

 דומיא תיכף למצותו חוזר נמי השני שכירות זמן בתוך הראשון העשיר אפילו לכאורה -  למצותו חוזר* 
 ואודות אונסו כשנסתלק תיכף לעבודתו דחוזר תחתיו אחר ומינו פ"ביוהכ אונס לו שאירע גדול דכהן

  . בהשנה עדיין שיש הזמן ערך כפי שישלם מסתברא התשלומין

   .ל"עכ הזוכה הוא ,לצדקה יותר שיתן מי כל אלא במצות ירושה שייך איןד המרדכי בשם י"בב איתא

 יעשו ולזרעו לו הוא הרי מצוה באיזה קהל שהחזיקוהו מי שכל בעיר המנהג היה אםד שכתב ג"בכנה ועיין
 ועיין הקצוב לזמן במקומו נכנסים יורשיו ,הזמן תוך ומת ,קצוב לזמן מצוה קנה דאם כתב עוד. כמנהגם

 תשובה אותה בידי ואין במצות אביו תחת קם דהבן ג"כנה תשובת בשם שהביא מה ב"י אות יוסף בברכי
  :בזה שהאריך מה ג"נ בסימן לב חקרי בספר ועיין בה לעיין

  ע"פ הפוסקים: מצינו

 כך סתם אין ירושה במצוות  .א

 אזי הדין הוא שיש ירושה - היה ירושה במצוותאם יש מנהג שת  .ב
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 המצווה שייכת ליורשים עד שייגמר הזמן (ירושה במצוות לזמן קצוב) -אם קנה מצווה לזמן קצוב  .ג

 יש חזקה במצוות, ואדם מאבד את החזקה כשמוכח שהוא מחל על החזקה שלו  .ד

זקה ליחיד, אך מ"מ יכבדו אינו נותן ח -חזקה של ציבור במצווה של יחיד, כשלא היה פריט מצווה אחר  .ה
 את היחיד 

  

מי שאמר שנותן מגרש לבניין בית הכנסת,   .ב

  והשלטונות לא נתנו לו לבנות, מה יעשו במגרש
  תשובה

   :קנג סימן חיים אורח יוסף בית

 הכנסת בית עליה לבנות נותן אני זו קרקע שאמר ראובן על) תתכא' סי( העיר בני בפרק המרדכי כתב יד
 בית עליה נבנה הקהל אומרים ועכשיו ידם על מעכבים הנוצרים היו עליה לבנות הקהל ברצות זמן ואחר

 דודאי) רמ' סי' ב שער ם"למהר תשובות שערי( מ"הר והשיב נתתיו לא דהכי אדעתא אומר וראובן תלמוד
 באותה דר היה לא זה ראובן ואילו הכנסת לבית זו קרקע אמר מכי נדר דנעשה ביה הדר ראובן מצי לא
 כדאמרינן נמי הרשות לדבר ואפילו רבנן לבי כנישתא מבי לשנותה יכולים העיר דבני הוא פשוט דבר ירהע

 כיון וצווח עומד הוא אם דעתו בלא לשנות רשאין אינם העיר אותה מבני ראובן ואם העיר בני פרק בריש
 דאתי מה לדכ מחסיא במתא בדורו אשי כרב עיר חבר שם יש כן אם אלא דכולהו אדעתא דאיתיהיב

 דלא ולמיהדר לשנות מצי לא נמי ראובן ראובן דעת בלא לשנותה רשאין דאין נהי ומיהו אתי דידיה אדעתא
 בעיר עניים נמי דאיכא הכא שכן כל נדר דנעשה נדר שיהיה דעתו היה אם עשיר לפלוני אתן מהאומר גרע

 להם יתנו שמא זמן לאחר ימתינו הכנסת בית לעשותו עתה יוכלו לא ואם ביה מיהדר מצי ולא נדר דנעשה
  :לשנותם להם שיתרצה ראובן יפייסו או רשות 4הגלחים

   :יד סעיף קנג סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 והקהל, נ"בהכ לבנות להניחן כוכבים עובדי רצו ולא, נ"בהכ עליה לבנות נותן אני זו קרקע: שאמר ראובן
 ראובן ואם; ביה הדר ראובן מצי לא, נדרי לא דהכי אדעתא: אומר ראובןו, ת"לת בית עליו לבנות אומרים

 וצווח עומד הוא אם לשנותה רשאים אינם, העיר אותה מבני הוא ואם, לשנותה יכולים היו שם דר היה לא
 מרדכי) (עיר כחבר דינם ה"וזט. ( אתי דידיה אדעתא דאתי מאן דכל, עיר חבר שם יש כ"אא), וצועק פירוש(

  ).העיר ניב ריש

   :יד סעיף קנג סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

 כדלעיל היא מילתא לאו הזמנה נ"לביהכ הקרקע שהוזמן ואף הרשות לדבר ואפילו -  לשנותה יכולים) פב(
 מרא סתמא דמעיקרא כיון ביה משגחינן לא נ"לביהכ שיהיה אלא חפץ איני וצווח עומד שהוא ואף ח"ס

 מעיקרא יהבה דידהו אדעתא אמרינן הקרקע לי יחזירו נ"ביהכ יבנו לא אם אמר דלא לתנאיה כפליה ולא
  ]:מרדכי[ מצי ולא ביה קהדר והשתא

   :ט סימן ליקוטים -  ו חלק סופר חתם ת"שו

 העיר אנשי ובמעמד בקודש' מעלי דהוי ד"בהמ לעשות מותר כ"דבה ל"קיי דהרי מ"מהר בכוונת ד"ונלע
 הקרקע על כ"בה בונים' הי אי עצמך הגע כ"וא שכרי' בי למשתי' אפי הרשות לדבר' אפי לשנותם יםיכול

 גם כ"ע רשאי במעמדם העיר טובי' ז ברשות רשות לדבר' אפי או מ"לבה לשנותו הקהל רצו ושוב ההוא
 כל כ"ע. ת"ד י"עפ' אביזוריי וכל' הכנס בית ל"ר כ"לבה זו קרקע ובאומרו נדר דהכי אדעתיה נדרו מתחלת

                                                           
4

 ותעב תשקצנו שקץ שנאמר זרה עבודה בית לבזות שחייבין ילפינן) א מו( ז"תסב: ...בע סימן א כרך והנהגות תשובות 

 ישראל כל נהגו זה סמך ועל, ש"ע" קץ עין כל עין כריא בית אותה קורין גליא בית אותה קורין היו" ולכן, הוא חרם כי תתעבנו

  . ש"כמ מדינא שמחוייבין וכהניה משמשיה ז"ע טומאת להדגיש" גלח" בשם וכומר" טומאה" בתואר שלהם ז"ע בית לכנות
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 גם דהרי ל"הנ ם"מהר דברי וצדקו בטעות נדר כאן אין הקרקע אקדיש לא לאו ואם לומר דבריו כפל שלא
  .ל"וכנ הקהל רצון דעת על אקדשו דהכי אדעתא מעיקרא

  

  :למסקנה

 )"בפיך"מי שנתן מגרש לא יכול לחזור בו, כי דבריו הם כדין נדר (  .א

על דעת רצון הקהל, ון שאותו אדם נתן את המגרש החתם סופר כתב שאין זה נדר בטעות, כי  .ב
 שיעשו בו מה שהם רוצים על פי דין תורה 

אם הנודר היה עושה תנאי כפול, שאם לא יתנו את השטח לבנות עליו, לא יבנו, אזי מועילים   .ג
 דבריו, וכל מה שלא הועיל, זה בגלל שלא אמר תנאי כפול, וכן כתב במשנה ברורה

שתמש בשטח אפילו לצורך דבר הרשות, כי הזמנה הקהל יכולים להעיר, אם הנודר אינו מבני ה  .ד
 להלכה לאו מילתא היא 

שכיון שהוא נתן את  אם הנודר הוא מבני העיר, הוא יכול לעכב שלא ישנו את השטח לבית מדרש,  .ה
אא"כ יש שם חבר עיר שאז הם  השטח לדעת כולם לא גרע כוחו לעכב (כן כתב במשנה ברורה),

  לעשות בשטח  מחליטים מה

איזה בית הכנסת מותר למכור, ולצורך מה מותר   .ג

  למכור
  תשובה

  איזה בית כנסת מותר למכור: .1

  - כ"ודף  מגילהבשנינו 

 מותר למכור - בית כנסת של כפרים  .א

אם שבעת טובי העיר מכרו אותו במעמד אנשי העיר, מותר לשתות בו אפילו שיכר, כלומר לעשות 
 בו דבר חולין 

אסור למכור, כי בנו אותו על דעת כל העולם ושמא מישהו לא מוכן שימכרו  - יםבית כנסת של כרכ  .ב
 אותו

  בהלכות תפילה.  הרמב"םכן פסק 

  ז.  פסק כן בקנג, השולחן ערוך

  :משנה ברורה

אם בנו בכרכים, בית כנסת עבור ציבור קטן, דינו כבית כנסת של כפרים שמותר למכור אותו   .א
 אסור להם למכור שלא ברשותם) (אולם אם אנשי העיר סייעו בידם,

 אם יש בית כנסת קבוע אחר בעיר, יש מחלוקת אם מותר למכור הישן:  .ב

 : מותר, אף אם מדובר בבית כנסת של כרכיםט"ז .01

סייג וכתב שברור שאף הט"ז לא התיר אלא רק אם יש מקום מרווח לכל  ביאור הלכה
  .המתפללים בבית כנסת החדש
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בית כנסת החדש, יש אפשרות לשכור, בצורה כזו אם אין מקום לכולם ב כתב סופר:
 ם מספיק מקום לכל המתפלליםעד שיהיה בית כנסת עשהמשכיר לא יוכל לחזור בו לעולם 

 אסור  מג"א: .02

הלכה כמגן אברהם, כי יש כוח לסתור ישן אם בנו חדש, אך אין כוח להפקיע קדושת  חתם סופר:
  בית כנסת קיים 

יר להפקיע קדושת בית כנסת הראשון, כי הוא סובר רצה לפסוק כט"ז להת ם שיק"מהר
  מפני פסקו של החת"ס להקל, שהקדושה עוברת לבית כנסת החדש, אולם חשש לפסוק כן

  שבט הלוי (ח,ל):  �

מותר למכור בית כנסת של קהילה שחרבה, ובכסף שמקבלים מותר להשתמש לצורך תיקון  .01
 באותה העירשבית הקברות ושיפוץ 

דש, והוא גדול ומרווח יותר מן הישן, מועילה מכירתו של הבית כנסת אם בנו בית כנסת ח .02
, אלא רמב"ן בביאור הלכה)\(משאת בנימין הישן, ולא נחלקו הפוסקים אם מועילה המכירה

 רק במציאות שבית הכנסת מתמעט בגודלו

אחד, משום "ברוב בית כנסת בית זקנים שיש בו שלושה בתי כנסת, מותר לעשות אותם ל .03
  עם"

  רות משה (א,נ): אג �

אם אין למתפללים מספיק כסף כדי לתחזק את בית הכנסת ועל כן הם נאלצים לסגור אותו 
שבמציאות שכזו, מותר למכור אותו, כי בוודאי כולם הסכימו על כך בסתמא מתחילה  -לגמרי

  יהיה מותר למכור אותו 

  הכנסת:אם לא מתפללים יותר בבית הכנסת, כלומר שכל התושבים עזבו את בית  �

  )ג"קמ ג"ח ט"מבי( למכרה יכולים כרכים של כ"בבה מתפללים אינם ואם קנג: סימן אברהם מגן

אסר, וכתב שהדין של המבי"ט זה במצב מסוים מאוד שהזניחו את בית הכנסת והפך  החתם סופר
  לבית דירה ועתה רוצים למכור חצי אמה ממנו, אך סתם כך, אסור למכור בית כנסת של כרכים

(יז יט) פסק כמבי"ט, ואף פסק שלצורך גדול מותר לתושבים לעזוב את בית  הנודע ביהודהאמנם 
  הכנסת כדי שיוגדר כבית כנסת שלא מתפללים בו כך שיוכלו למכור אותו 

   :ב עמוד ג דף בתרא בבאבגמרא, במסכת עוד שנינו 

 משום: דאמרי כאאי. אחריתי כנישתא בי דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור לא: חסדא רב אמר
 מרימר. לצלויי דאיכא דוכתא, בינייהו איכא? בינייהו מאי. צלויי משום: דאמרי ואיכא, פשיעותא

 זוזי גבו: אשי לרב רבינא ל"א. בקייטא סיתווא בי ובנו, בסיתווא קייטא בי ובנו סתרי זוטרא ומר
 הודרי והדרי ליבני גישרי. להו ויהבי שבויים פדיון להו מיתרמי דילמא: ליה אמר? מאי, ומחתי
! נמי בנו' אפי, ה"א. להו ויהבי מזבני, שבויים פדיון להו דמתרמי זמנין: ל"א? מאי, כשורי ומחתי

 - תיוהא בה חזי אבל, תיוהא בה חזי דלא אלא אמרן ולא. מזבני לא דאינשי דירתיה: ליה אמר
, להתם' לפוריי ועייל הסתרי, מחסיא דמתא בכנישתא תיוהא בה חזא אשי דרב הא כי; ובני סתרי

 למיסתריה להורדוס עצה ליה אסביה היכי בוטא בן ובבא. שפיכי ליה דמתקין עד אפקיה ולא
 אי! אחריתא כנישתא בי דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור לא: חסדא רב והאמר? המקדש לבית
  ביה הדרא דלא, שאני מלכותא: אימא איבעית; ביה חזא תיוהא: אימא בעית

וסקת שמותר למכור בית כנסת, באם מדובר שמצאו שיסודות בית הכנסת צריכים הגמרא פ
  תיקון. 
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עם הזמן מבלי לסתור אותו, בכל זאת מותר לסתור  לאט אע"פ שאפשר לתקן את הבניין חת"ס:
  את כולו במצב שכזה, כדי להסיר את הסכנה (או"ח לד). 

    אם יש מספיק כסף לכך , מותר לסתור בית כנסת רעוע כדי להרחיבו יהודה יעלה:

 לצורך מה מותר למכור בית כנסת: .2

 בדמיו ליקח יכולים, נ"בהכ שמכרו העיר בני: ב סעיף קנג סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן
  ת"ס עליו שמעמידין לוח או ת"ס בו שמניחין היכל דהיינו, תיבה

 עילוי לקנות כדי למכור מותר נמי תחלהלכ ואפילו - נ"ביהכ שמכרו :ג ק"ס קנג סימן ברורה משנה
 לקמן ועיין] ר"א[ אסור מכרו כבר אפילו מקדושה דלהוריד סיפא משום היינו שמכרו דנקט והא קדושה

  :אחרת נ"ביהכ לו כשאין נ"ביהכ למכור מותר קדושה לעילוי אם שם שכתבנו מה ל"בבה ג"בסי

, מותר להשתמש בכסף לכל מה אנשי העירשבעת טובי העיר מכרו במעמד אמנם כל זה בסתמא, אך אם 
  . אפילו לדבר של חולדהיינו שירצו. 

הביא מחלוקת, האם שבעת טובי העיר יכולים להוציא את קדושת בית הכנסת לחולין  הביאור הלכה
  דווקא ע"י מכר או אף בסתמא:

 על ידי מכר מוכריםכוחם יפה רק כשהם  -משאת בנימין .01

 הסכמהשהם מוציאים אותו שלא על ידי מכר, ע"י יפה, אף כ כוחם -הביאור הלכה ע"פ הרמב"ן .02

  למעשה הביאור הלכה נשאר בצריך עיון 

לא ראוי למכור את בית הכנסת לצורך אחד ממתפללי בית הכנסת, כי מכירת בית הכנסת לא  אמרי יושר:
  מוציאה אותו מן הרשות בו הוא נמצא. 

אך דווקא אם אין חשש  ת כדי לעשות ממנו בית מדרש.ת כנסשמותר למכור בי )א קנג,(פסק  הביאור הלכה
  פשיעה, כגון שהכסף מוכן, ובית המדרש מוכן לפניו. 

כתב שמעיקר הדין אין למכור בית כנסת לצורך בית מדרש, אלא ישיגו מעות  )בסימן קנ"ג ,א(שער הציון 
ך כך, אך גם שם אנו אחרים, שהרי אף לצורך פדיון שבויים, אף שאנו מתירים למכור בית כנסת לצור

   .לכתחילה מנסים להשיג כסף אחר מן הציבור

 ימכרו לא, וגמרו בנו  ...אם: יג סעיף קנג סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחןשכן פסק 
  .הצבור מן לפדיון יגבו אלא נ"בהכ

ד. באר אם מותר להשתמש בגן בית הכנסת או בעלייה 

  שבנויה על בית הכנסת
  תשובה

  :עליה שעל גבי בית הכנסת דין

   :יב קנא סימן חיים אורח יוסף בית

 שעל בעלייה להשתמש גמור איסור יודע איני :מאיר רבינו בשם) רכח' סי( דשבת קמא בפרק המרדכי כתב
 שם מלהשתמש ליזהר יש מיהו ,נתקדשו לא - דעזרה ועליות גגין דאפילו ,י"ר שכתב כמו הכנסת בית גבי

 היכל לעליות דומה ושמא ,המרדכי בשם א"קס בסימן כתב ק"ומהרי ,שם לשכב כגון גנאי של קבוע תשמיש
 קדושת ומעין קדושה מקצת בו לנהוג יש שלנו מעט דמקדש.) פו( צולין כיצד בפרק כדאמרינן ,שנתקדשו

  :ל"עכ היכל

  



25 

 

   :יב סעיף קנא סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 יש, תשמישים ושאר; שם לשכב כגון, גנאי של קבוע תשמיש ה"ב גבי שעל בעליה מלהשתמש ליזהר יש
 לאחר שיחדו בית אבל, לכך מתחלה שנבנה, קבוע ה"בב דוקא זה וכל: הגה. שם להשתמש מותר אם להסתפק

  ).א"מהרי פסקי( עליו לשכב מותר, נ"לבהכ שנבנה

   :קנא סימן ברורה משנה

 יש מעט מקדש נקרא ד"וביהמ נ"דבהכ כיון או נתקדשו לאד העזרה לעליות לדמותו אם - להסתפק יש) מ(
 יש הדור פאר תשובת בשם ת"בש שכתב מה ולפי. היכל בקדושת דנתקדשו ל"דקי היכל לעליות לדמותו

  :שם להשתמש שלא ליזהר יש שם] ת"הס מונח ששם הארון ל"ר[ ההיכל ג"שע ממקום חוץ להקל

ליות בית הכנסת קדושות, שהרי רק היכל בית המקדש שאע"פ שאין ע הגרש"ז אוירבך כתב במנחת שלמה
נתקדש, והעליות שבו לא נתקדשו אלא משום שהן בכלל ההיכל, מכל מקום, כיון שמצינו שעליות ההיכל 

  שבעליות בית הכנסת כביזיון בית הכנסת עצמוחשוב השימוש נתקדשו, 

 זכה אמרינן ולא, לעצמו זכה כנסתה בית בחצר דבר מצא אם: יב סעיף קנא סימן זהב משבצות מגדים פרי
 כלל משתמר אין חצר ל"די, הכנסת בבית מצא אם ע"וצ'. א] ק"ס[ רבה אליה, מעילה ריש אגודה, הקדש

. ע"צ וכעת, להקדש הגזברים או לעצמו זכה אם סימן שאין בדבר הכנסת בית כן שאין מה, חצירו קנה ולא
', ה סעיף עיין, וכדומה קפנדריא לעשות רשאין אם ,גדולות בקהלות שם שמתפללין מקום, ש"בפאלי ע"צ

  בזה ע"וצ

  משמע שיש קדושה בעזרת נשים. 

  .שאסור להשתמש בהם או לנתצם היעב"ץ בשםהשערי תשובה בעניין כותלי בית הכנסת שמבחוץ, כתב 

ל אסור להתקין מכשירים המיועדים לתקשורת על גג בית הכנסת, ואף אם כבר הניחו אותם בע שבט הלוי:
   .כרחם, לפחות לא יטלו על כך שכר, שלא יעשו רווחים מביזיון בית הכנסת

כל מה שהתירו להשתמש אולי זה רק בעליית בית הכנסת כשלא רואים זאת מבחוץ, אך על  ביאור הלכה:
הגג עצמו, שרואים זאת לחוץ, ברור שאסור, שכן שנינו במפורש במשנה ע"פ הירושלמי שאסור לשטוח 

  .בגדים על גג ביהכנ"ס כי זה ביזיון פירות ולתלות

  אין קדושה כלל בעזרת נשים חכמת אדם:

כי אף נשים חייבות בתפילה, ולכן מותר להפוך בית כנסת לחלק יש קדושה בעזרת נשים,  שואל ומשיב:
  .מעזרת נשים (מקור חיים הסתפק אם מותר)

   :נו סימן א חלק שאל חיים ת"שו

 ,כל לעין נראה או פשוט הכנסת בית גג הוא רק הכנסת בית גבי על בנין דליכא דהיכא ,לחלק דיש  .א
 . בפרהסיא שהוא הכנסת לבית בזיון והוא רואים העם וכל

  בפרהסיא שאינו מיקרי בזיון ולאו ,שרי אז עליה בנו הכנסת בית גג על אם כ"משא  .ב

  :לגבי דין חצר בית הכנסת

   :קנד סימן חיים אורח יוסף בית

 משום ובמעמדות בתעניות בו שמתפללין פי על ואף ,קדושה משום בו אין הרחוב אומרים ...חכמים
 שאנו כנסיות בתי כי לי נראה ,'וכו וחצרות בתים וכן ל"ז חביב' ן י"מהר כתב: הוא בעלמא דאקראי
 עיר של ברחובה חכמים שאמרו מהטעם ,לזה דומים הם תוגרמה במלכות החצרות תוך בהם מתפללין

 עראי דרך הכל ובטירותם ובחצריהם בבתיהם דירתנו וכל ,היא בעלמא אקראיד קדושה משום בה שאין
   קדושה בהם ואין ,שנה או חודש בשכירות

  מצינו אם כן, שאין קדושה בחצר בית הכנסת ע"פ מהר"י ן' חביב, וכן פסק השו"ע:
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   :קנד סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 וחצרות בתים וכן; עראי שהוא מפני קדושה משום בה אין, בתעניות בה שמתפללין פי על אף, עיר של רחבה
    קדושה שום בהם אין), קביעות דרך לא והזדמן מקרה דרך' פי( באקראי להתפלל בהם שמתקבצים

   מהר"ש ענגיל:

ודה עושים בה עוד שימושים אין קדושה ברחבה, אף שלעיתים מתפללים בה, כיון שביס -רחבה  .א
 אחרים

מה שאין כן במקום שמיועד לתפילה לזמנים מיוחדים,  -ד לתפילה בזמנים מיוחדיםמקום שמיוע  .ב
  , ולכן יש בו קדושה שאז הוא מזומן רק לעניין זה באותו זמן

    :ברורה משנה

 יש ההיכל נגד פתוח היה ואם קדושה בה אין ,נ"לביהכ שפתוח פי על אף שסביבה ואיצטבא ופרדס גן
 זילותא איכא ,הקודש כנגד מכוון והוא הואיל ,חול שהמקום פי על ואף שרא קלות שם לנהוג שלא להחמיר

  ]:שם[

  :יוצא למעשה

  -עלייה שעל בית כנסת  .א

מותר להשתמש בעלייה שעל גביו, אף  -לבית כנסת פכו אותושנבנה כרגיל ורק אח"כ הבית  .01
 לישון שם

מותר לעשות אם  ויש להסתפקאסור לישון שם בצורה קבועה,  - עלייה של בית כנסת רגיל .02
 שאר תשמישים שאינם של גנאי 

  - גן בית הכנסת  .ב

  אין בו קדושה, אך אם הוא מכוון כנגד ההיכל, אין לעשות שם דברים שיש בהם משום קלות ראש

 -עזרת נשים  .ג

 ישנה מחלוקת אם יש שם קדושה, ויש אומרים שיש בה קדושה, כיון שהיא חלק מבית הכנסת
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  מבחן אב תשס"ד

  תפילה

ת המיוחדות לש"ץ: באקראי, בקביעות, באר הלכו  .א

  תפילת ערבית בשני אבלים, בסידור להתפלל מתוכו
  תשובה

  :ד סעיף נג ערוך שולחן

 ; מעבירות ריקן שיהא, הגון שיהיה צריך, ץ"ש .1

 ; בילדותו אפילו רע שם עליו יצא שלא .2

 ; לעם ומרוצה עניו שיהיה .3

 ; נעימה לו יש .4

 ; ערב קולו .5

 . כתוביםו נביאים תורה לקרות רגיל .6

  רגליו יראו שלא ארוכים ץ"ש בגדי שיהיו ראויברורה :  משנה .7

 . אחרון ויצא ראשון נ"לבהכ יכנס .8

 . שצריך מה כפי הקהל בעיסקי לדבר יוכל שיהיה אלא וסכל טפש יהיה לא .9

  צדיק בן צדיק ץ"ש אחר להדר טוב .10

 ויש ",תבזה לא אלקים ונדכה נשבר לב" ואדרבה ,ץ"בש ולא בכהנים אלא פוסלין מומין אין .11
  בו כיוצא והגון ראוי דאיכא היכא לכתחלה בזה מחמירין

  ריקם ביתו אין - השבועה על העובר .12

 בשלא דוקא דהיינו ג"הפמ וכתב ,באקראי אפילו ץ"ש להיות פסול -עבירה מחמת פסול שהוא מי .13
  תשובה עשה

 כתחלת הוי תולמנו עכשיו ורוצים הקהל בהסכמת ושנים ימים כך ועמד העבירוהו שכבר ץ"ש .14
 אם ,הקהל כל מוחים כאלו הוי ,המנהיגים הם המוחים אם. למחות יכולים מיעוט ואפילו קבלה

  הפרנסים מחאת מועיל אין אז ,גזרתם לשנות שלא תקנה ויש ,בוררים שיש במקום לא

 תעשה ואל בשב שיהא לי בתים,בע שני בין וקטטה ריב יש אם החזן יזהר :ץ"מינ מ"מהר .15

 הקהל או הרב לפני הדבר את להעמיד צריך אז ,מהקהל אחד עם ואיבה קטט שום לו יש אם .16
   לפשר

 ,נשוי אינו אפילו השנה ימות בשאר ומשמע ,שלשים ובן נשוי שיהא בעינן כ"ויוה ה"בר: ג"פמ .17
  זקנו נתמלא אם ואפילו ,לבחור קודם דנשוי ל"נ מ"מ

 . טובים ובמעשים בחכמה שבצבור הטוב יבחרו: )ה'(סעיף שו"ע  .18
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 שאומר מה המבין שנה ג"י ובן, בו חפצים והעם נעים וקולו זקן הארץ עם כאן היה אםרמ"א:  .19
  קודם הוא הקטן, נעים קולו ואין

  ץ"ש להיות מותר, בתשובה וחזר בשגגה הנפש שהרג כגון, בשוגג עבירה שעבר מי .20

  התשובה קודם רע שם עליו יצא מ"דמ, לא - במזיד עשה .21

 שערות שתי והביא שנה ג"י שהוא לכ ,קבוע ץ"ש משנה ברורה: .22

 עליו יצא שלא מחמרינן ענית ציבורת לענין דדוקא ,קבוע ץ"ש להיות שרי - ששב כל ,במזיד אפילו .23
 כל ,לכתחלה אפילו למנותו מותר השנה ימות לשאר קבעו ץ"ש להיות אבל ,מילדותו אפילו ם רעש

 בתשובה ששב

  תעניות בדין לדון להחמיר יש פ"עכ נוראים בימים .24

  כמזיד ליה דיינינן דשוב ,ץ"מש אותו מסלקין חת ידומת טריפות רבות פעמים שהוציא ץ"ש .25

 . הציבור כבוד מפני, זקנו שנתמלא מי אלא ממנין אין : ו סעיף .26

  התיבה לפני לירד יוכל שערות שתי משהביא, באקראי .27

 משיבטלו ץ"ש הוא שיהא מוטב', א ויום ג"י בן אם כי, ץ"ש להיות שיודע מי שם אין אם: ז סעיף .28
  . וקדיש קדושה מלשמוע

 זקנו נתמלא, זקנו להתמלאות שראוי שנים לכלל שהגיע בו שניכר כל, זקן בעל שאינו מי: ח סעיף .29
 . ביה קרינן

 .התיבה לפני ירד לא, מגולים וזרועותיו קרוע שבגדו מי והוא, יג: פוחח סעיף נג שו"ע .30

 הבתור יקרא שלא ובלבד, התיבה לפני יורד סומא .31

  .לו שיאמרו ימתין ולא מעצמו התיבה לפני יורד קבוע צ"ש .32

 איני: ולומר לעכב יכול יחיד אפילו. דבריהם ונדחו, צ"ש מלהיות גר מונעים יש שו"ע סעיף יט: .33
 מתחלה עליו הסכים שכבר לא אם, חזן יהיה שפלוני  רוצה

  

  :תפילת שני אבלים

 מי, אחר בשביל לומר רוצה ואחד אביו בשביל התפל לומר רוצה אחד אםכ:  סעיף נג סימן ערוך שולחן
  .יאמר הוא, התפלה שיאמר הקהל שירצה

  :הקדיש מאמירת מצוה יותר היא תפלה כי האבלים כדרך להתפלל ורוצה אביו שמת: ברורה משנה

 ומוהל אבל יש אם א"המ כתב. העמוד לפני להתפלל לו אין וכדומה האותיות לחתוך יכול כשאין ודאי...
 וכל ,ולאבל למוהל דוחה יארצייט שקורין ואמו אביו בו שמת ויום ,המוהל מחמת התפלה מן בלהא נדחה

  :שירצו מי עליהם לבחור הקהל ביד רשות יש אבל ז"ע מקפידין הקהל שאין זה

  

  :סידור להתפלל מתוכו

  נג, כו: ,שו"ע

  ).רוקח בשם ל"מהרי( לשמו נכתב דודאי לצבור המיוחד ספר מתוך יתפלל צבור דשליח שכתב מי יש: הגה



29 

 

   פז ק"ס נג סימן ברורה משנה

 יותר נאה בכתב הוא היחיד של הסידור אם ואפילו התפארות לשם ולא ש"לש נכתב' פי - לשמו נכתב
 מתוך להתפלל ליחיד אף נכון ג"הפמ' כ. ליחיד צבור של בין חילוק אין הנדפסים ובספרים. מהצבור
 ותרגום יקרא האיך לראות שצריך חזן ץ"ש וקורין. בפנים ללשיתפ עליו צבור שאימת ץ"ש ש"כ הסידור

  ]:א"רד[ וחזי וירא

   יז: סימן ב חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 שנעשה שכיון ד"לע פשוט הנה, בהם להתפלל רשאים אם ט"וי בשבת נדפסו אשר תפלה סדורי בדבר הנה
 בפרהסיא שבת חלול בזה איכא הא מ"מ נכרים פועלי י"ע בנעשה ואף, שבת דחלול כזו חמורה עבירה בהם

 ת"שהשי שצריכים לתפלה ש"וכ מצוה לדבר מאוסים הם, שמים שם וחלול עולם בבריאת ככופר שהוא
 ו"ח קטיגור שיהיה דבר י"ע יתפלל ואיך טובים ופרקליטים סניגורים לזה שצריכין התפלות ויקבל ישמע

  . התפלות שיתקבלו יניח ולא

. תפלתו תתקבל לא ודאי שלכן קטיגור שיהיה שיעשה כזו בתפלה יצא לא עבדבדי דגם לומר מקום ויש
 שמסיק במקומו צואה ומצא בהתפלל חזינן דהא, התפלל כלא הוא בפשיעתו תתקבל שלא שיודע דתפלה

 דוקא שהוא ש"והרא' התוס וכתבו ב"כ דף בברכות תועבה תפלתו שהתפלל פי על אף וחטא דהואיל רבא
 וצריך פושע דהוי צואה שם שיש ולתלות להסתפק יכול שהיה במקום שהוא וחטא ילהוא רבא כלשון בחטא
 לו היה שלא משום חטא דלא בו להסתפק שראוי מקום אינו אם אבל ש"והרא י"להר ולהתפלל לחזור

 חטאו מצד אלא תפלה תפלתו אין הצואה מצד דלא אלמא, תפלה תפלתו צואה שם שהיה אדעתיה לאסוקי
. תפלה אינה תתקבל שלא שידוע ותפלה התפלה תתקבל שלא קטיגור שעשה משום הוא כ"וא, התפלה בעת

  .תפלה אינה תתקבל שלא קטיגור שהוא התפלה בשעת שעושה חטא לכל מזה ללמד יש כ"וא

  : א סעיף ק סימן תפלה הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 דוקא א"וי: הגה(. בפיו שגורה האשת כדי, שיתפלל קודם תפלתו להסדיר צריך, ח"ר ושל מועדות של תפלות

 ר"הר בשם י"ב), (נוהגין וכן שמתפלל מה רואה דהא, מותר, הסידור מתוך כשמתפללין אבל, פה על כשמתפללים
  ).מנוח

 וכן, הסידור מתוך או להסדיר צריך נמי ויבוא יעלה : ...ודעק סימן זהב משבצות חיים אורח מגדים פרי
  בכך די כ"ואח, הסידור מתוך ראשונה תפילה שנוהגין כתב חדש פרי ועיין'. כו בימי ופורים חנוכה

מניין מצומצם שהתחילו בעשרה, ויצאו מקצתן:   .ב

  בקדיש, ביוצר אור, בחזרת הש"ץ מה רשאים לסיים
  תשובה

  :ב סעיף נה סימן ברכות ושאר השחר ברכות הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 הקדושה אותה או הקדיש אותו גומרים, קצתןמ ויצאו בעשרה קדושה או קדיש לומר התחיל אם
) כח, א ישעיה( יכלו' ה ועוזבי נאמר ועליהם, לצאת היא עבירה מ"ומ: הגה. רובן שנשתיירו והוא, שהתחיל

  ). דמגילה בתרא' פ מרדכי( לצאת מותר' י נשארו אם אבל). ירושלמי(

 התורה וקריאת (נשיאת כפיים) כ"נ כגון עשרה שצריך דבר בכל ה"וה -  התחיל אם) ו(ברורה:  משנה
 שהוא מה מתחילין לא אבל בעשרה בו התחילו שכבר כיון זה לענין ששייך מה כל גומרין בנביא והפטרה

  .אחר ענין

 להתפלל שהתחילו לאחר מקצתן יצאו ואם: הגה. קדושה אפילו גומר, מקצתן ויצאו באבות התחיל אם :ג סעיף

 רם בקול שהתחיל לאחר יצאו ואם. יוצר תפלת נשלם דכבר, רם ולבק התפלה להתפלל צ"הש יתחיל לא, יוצר
 צלותהון תתקבל אומר שהרי, לתפלה דשייך שלאחריה שלם הקדיש ולומר קדושה סדר כל להשלים יכולים, וקדושה

 'פ ן"ר( וברכותיה שמע לקריאת שייך לא שלאחריו וקדיש ערבית ותפלת. אחר ענין דזהו, בתורה קורין אין אבל', וכו
  ).ו"ט' סי ה"ות הלקט שבולי המגילה את הקורא
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  כתב בפסקי תשובות:

 הקדישים וכל ,מקצתן יצאו אפילו ,כולו גומרים ,הראשונה תיבה רק אפילו במנין קדיש לומר התחילו  .א
  תהילים. פרקי או לימוד לאחר הנאמרים אלו ואפילו ,בכלל

 אין אם הקדיש לומר רשאים אין ,מנחה שקודם' אשרי' ישתבח או ואפילו במנין התפילה סדר התחילו  .ב
 ,תהילים פרקי או תורה אחרי לימוד או ,'וכו קוה ,'וכו יום של שיר שאחרי ללומר צריך ואין ,מנין שם

 מניין היה והקריאה הלימוד שבשעת פ"אע ,מנין כשאין קדיש לומר שאין

 ,מקצתן יצאו אם' וה'ברכ אמירת מתרת אינה ,במנין שנאמרה וערבית דשחרית ברכו שקודם קדיש  .ג
 ישתבח דלפני קדיש חצי לאחר דשחרית בברכו מתירים ויש

 עשרה היו ואפילו ,עשרה אין אם ץ"הש חזרת לומר אין רשאים בעשרה וברכותיה ש"וק ברכו אמרו  .ד
 א"והרמ ע"השו תליא במחלוקת ערבית בתפילת ע"שמו שלפני קדיש החצי ולענין ,לחש בתפילת

 לומר קדיש רשאים אבל ,ץ"הש חזרת לומר רשאים אין ,מקצתן ויצאו חשל בתפילת עשרה היו .דלהלן
 .זה גם לאסור )ותפלת ה"ד( ל"בביה ב"המשנ הכרעת אך ,תתקבל

 כל גומר ,מקצתן ויצאו ,ראשונה ברכה של ראשונה תיבה רק אפילו בעשרה ץ"הש חזרת התחילו  .ה
 ברכנו א"או :ץ"הש יאמר אלא ,עשרה באין ליכא כפים נשיאת קדושה, אבל אמירת עם עשרה שמונה

 .'וכו

 לדעת: ומנחה שבשחרית תתקבל וקדיש ,שחרית דתפילת ץ"הש חזרת שאחרי קדיש החצי ולענין  .ו
 ומנהג א"הרמ ולדעת הספרדים נוהגים וכן הם אחר ענין שהקדישים ,לאומרם אסור עהשו"

 ץ"בעוד הש ןמקצת יצאו אפילו ץ"הש ואומרם לתפלה ונגררים שייכים אלו קדישים האשכנזים
 תתקבל שהקדיש וחמישי בשני ואפילו ,הוא נפרד ענין הכל לדברי התורה קריאת אבל ,בחזרה

 כשאין לומר אין ,הוא נפרד ענין דתחנון מידות עשרה שלוש וכן ,מנין כשאין בה להתחיל אין ,לאחריה
 .נ"בביהכ עשרה

מה יעשה כהן שהיה קורא קריאת שמע, או פסוקי   .ג

  לות לתורהדזמרה, וקראוהו לע
  תשובה

   :ד סעיף נא סימן ברכות ושאר השחר ברכות הלכות חיים אורח ערוך שולחן

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

  ).ד"נ ג"נ' סי ל"וע) (בו כל בשם י"ב) (לישתבח

   ברורה שם: משנה

 אם ללוי וכן ,אחר כהן שם אין אם לכהן רק ,דזמרה פסוקי באמצע שעומד מי לכתחלה ת"לס לקרות ...אין
 החזן ואם ",שברך מי" לעשות לחזן לומר יפסיק לא אך ,הקורא עם בלחש לקרות ורשאי ,הוא אלא שם אין

 עד לגמור שיכול לפרק סמוך עומד הוא ואם. הכבוד מפני להשיבו מותר ,ושואלו שמו ושכח מעצמו התחיל
  ].א"ש[ הצבור טורח מפני ,ישהא לא - שהות לזה צריך אם אבל ,כן יעשה - שיעלה קודם שהות בלי הפרק

 לקרות שיוכל מי להם ואין ,השולחן על מונח ת"הס דאם פשוט ...ונראה כו: ק"ס סו סימן ברורה משנה
 לסיים הוא בנקל אם אך ,התורה כבוד מפני להפסיק יכול ע"לכו ,וברכותיה ש"בק עומד שהוא ,זה א"כ בה
 ,להתורה שיעלו הקרואים בשם הקורא הוא מלהיות עצמו את אז ימנע גם. יסיים -הפרק עד מתחלה לו

  :הפסק מטעם
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כיצד ינהג הזקן שחולה, ומרטיב בזמן קריאת שמע,   .ד

  ותפילה, והיושבים לידו 
  :תשובה

  א: סעיף עז סימן שמע קריאת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

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

  . תחלה בכלי המים היו שנא לא, מים

  א: סעיף עח סימן שמע קריאת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 על נפלו אם אפילו, לקרות וחוזר, המים שיכלו עד פוסק, ברכיו על שותתין רגליו מי והתחילו קורא היה
' ד מהם מרחיק, בארץ רגלים מי נפלו ואם. בבגדו מכוסים שהם כיון, להטפיח מנת על טופח בהם ויש בגדיו
 כדי שהה ואפילו). דברכות ב"פ י"הר( קרקעב שיבלעו עד ממתין או ב"פ' סי לקמן שיתבאר כשיעור או: הגה. אמות
, לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה דאם א"וי: הגה .שפסק למקום אלא לחזור צריך אינו, כולה את לגמור

  .הקורא לפי ומשערין, ה"ס' סי לעיל שכתבתי וכמו, עיקר וכן

   צח: סימן א"הרמ ת"שו

 רגלים מי תמיד ממנו מטפטף היה החולי זה כחומ ר מינן,ב האבן חולי לו שהיה אחד איש על ששאלתם
  . ה"לב וכניסתו ותפילין ש"ק עם יעשה כיצד, לאונסו

 בגדים לו שיהיו להקפיד לו דיש נראה מ"ומ. ליזהר לו אפשר ושאי האנוס במקום להחמיר דאין ל"נ ...ולכן
 שהוא מאחר ,דמי בכיסו כמונחים רגלים המי ואז ,איברו סביב ספוג או בגד לו יהא רק, נקיים העליונים

  .מקראקא איסרלש משה, בשאלתכם ל"הנ זהו. אחר בענין לו אפשר ואי ,אנוס

  :לגבי מי שיש לו קטטר

  מותר בדברים שבקדושה.  אג"מ, גרשז"א, גריי"ק:

   יש מחלוקת אם חייב לכסות את שקית השתן:

 כשעשוי מגומי חייב לכסות - אג"מ  .א

  שימוש חד פעמי ודומה למתכת וזכוכיתאין צורך לכסות, כיון שנעשה ל - גרש"ז  .ב

  נמצא אם כן:

 כל עוד שהשתן יוצא מי שהשתין והשתן שותת והולך: אסור מדאורייתא להתפלל או לקרוא  .א
 , ומחכה עד שיפסיק, אף אם יעבור זמן תפילה, יחכה(בה"ל היה קורא)

 שנ"ב) אך השתן מכוסה בבגדיו: מותר לקרוא (מ מהשתן, כשפסק השתן לצאת, ורגליו לחות  .ב

 אם הבגד העליון שלו התלכלך מהשתן:  .ג

 ואז יקרא ,בקריאת שמע: לא ימשיך, אלא יחליף בגדיו .01

בתפילת עמידה: כיון שהוא כבר באמצע, רשאי להמשיך, כיון שאיסור מי רגלים הוא רק  .02
 מדרבנן, וכבר הוא עומד בתפילה, לא גזרו 

ניתן לשפוך עליו רביעית מים בכדי יש להרחיק ממנו שיעור ד' אמות, ואם נשפך שתן על הרצפה:   .ד
. על כן, אנשים אחרים שעומדים בקירוב אליו, צריכים להרחיק ד' אמות מהשתן שלו, כל לבטלו

    עוד שלא שפכו על השתן רביעית מים
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  הלכות בית כנסת 

מה דין גג בית הכנסת, או בחדר שנבנה על הגג,   .א

  להשתמש שם לצרכי אכילה ושינה
  

התירו להשתמש אולי זה רק בעליית בית הכנסת כשלא רואים זאת מבחוץ, אך על כל מה שביאור הלכה: 
הגג עצמו, שרואים זאת לחוץ, ברור שאסור, שכן שנינו במפורש במשנה ע"פ הירושלמי שאסור לשטוח 

  .פירות ולתלות בגדים על גג ביהכנ"ס כי זה ביזיון

  .ממילא, אסור להשתמש בגג בית הכנסת לצורך דבר ביזיון

על גג בית הכנסת, ואף אם כבר (כמו אנטנה) אסור להתקין מכשירים המיועדים לתקשורת  ט הלוי:שב
   .הניחו אותם בעל כרחם, לפחות לא יטלו על כך שכר, שלא יעשו רווחים מביזיון בית הכנסת

   :יב קנא סימן חיים אורח יוסף בית

 שעל בעלייה להשתמש גמור איסור יודע איני :מאיר רבינו בשם) רכח' סי( דשבת קמא בפרק המרדכי כתב
 שם מלהשתמש ליזהר יש מיהו ,נתקדשו לא -דעזרה ועליות גגין דאפילו י"ר שכתב כמו ,הכנסת בית גבי

 היכל לעליות דומה ושמא ,המרדכי בשם א"קס בסימן כתב ק"ומהרי ,שם לשכב כגון גנאי של קבוע תשמיש
 קדושת ומעין ,קדושה מקצת בו לנהוג יש שלנו מעט קדשדמ.) פו( צולין כיצד בפרק כדאמרינן ,שנתקדשו

  :ל"עכ היכל

   יב: סעיף קנא סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 יש, תשמישים ושאר; שם לשכב כגון, גנאי של קבוע תשמיש ה"ב גבי שעל בעליה מלהשתמש ליזהר יש
 לאחר שיחדו בית אבל, לכך מתחלה שנבנה, קבוע ה"בב דוקא זה וכל: הגה. שם להשתמש מותר אם להסתפק

  ).א"מהרי פסקי( עליו לשכב מותר, נ"לבהכ שנבנה

  ע"פ זה, אם בנו חדר על גבי הגג, יש ליזהר מלעשות שם תשמיש קבוע של גנאי, אם יש בו דבר מיאוס. 

   :ב סעיף קנ סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 שדרין פי על אף בבית להתפלל מותר, כדינו נ"בהכ לבנות רשאים שאינן כותמל מצות שיש או, הדחק ובשעת: הגה
  ).חביב בן י"מהר בשם ד"קנ סימן י"ב. (א"קנ ס"ס שיתבאר כמו, בנקיות שעליו בעליה שינהגו ובלבד, גביו על בעליה

  משמע ברמ"א, שיש ליזהר במיוחד, שלא לעשות דברי גנאי על גבי גג בית הכנסת. 

 אם ,החורף בבית להתפלל אין יחיד אף זה ולפי... א: ק"ס קנד סימן זהב משבצות חיים חאור מגדים פרי
(כ"כ  שבשמים לאביו בינו מפסיק ,לתפלה מקום מכל, אחרת דרשות ,שרי ללמוד דאף. מטונף מקום בעליה

  הכף החיים). 

   :לב סימן חיים אורח חלק נזר אבני ת"שו

 מחמת אוסר ת"וכ. נכרי דר הישראל גבי ועל ישראל דר גבו שעל בחדר להתפלל לעשות שרוצים המנין בדבר
 השמים בין שמתפללין מקום בין מפסיק ם"עכו או טינוף דבר שאם] ד"סק[ א"קנ סימן ח"או ז"הט דברי

 ובין בינו הפסק ביש ה"נ דסימן להא מדמה ז"והט, בביתו ז"ע לו יש ם"עכו וכל. לעלות יכולה התפילה אין
 דמחיצה דאף. עמהם עונה אינו ם"עכו או טינוף דבר ההפסק במקום יש אם קדושה בו שאומרים המקום

. לשמים המנין בין שמפסיק הדין והוא, מפסיק שם להתפלל שאסור מקום אבל. מפסקת אינה ברזל של
  דבריו כנים

   :יח סימן ו חלק הלוי שבט ת"שו

 אם, זה ספק מקור דהא, כן יראה לא ולכאורה, מעליה זה לדבר חמור דגג הלכה ביאור מדברי הנראה הנה
 הכנסת בית עלית לדמות אם דמסופק דשבת ק"פ מהמרדכי הוא, בזיון שאינו תשמיש שאר' בעלי מותר
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 דעלית א"ע ו"פ שם דשנינו היכל לעלית או נתקדשו לא ועליות דגגין ב"ע ה"פ בפסחים דשנינו עזרה לעלית
 דברי על מאד מפקפק' ד' סי ד"חיו ט"מהרי ובתובתש, לחומרא לספיקו חשש והמחבר, נתקדשה היכל

 'ל' סי ח"או ס"ח ובתשובת ש"וע, הוא כ"גזיה דהתם היכל לקדושת הכנסת בית קדושת לדמות המרדכי
 ירושלים עיר שאר קדושת אלא בו ואין היכל בקדושת כלל נתקדש לא היכל של דגג חזינן ס"סו מ"מ...

 ההיכל עלית כ"משא, קלים קדשים בהם שאוכלים העיר תיב משאר עדיף ולא קלים קדשים אכילת לענין
 בגג אבל בהיכל כמו הכנסת בית לתוך הכנסת בית עלית נדמה אם גם כ"וא, ממש ההיכל בקדושת דקדיש

 ו"ירושת העיר בתוך שעומד כיון היינו ל"ונ ראשונים מן לאית דנשאר קלים קדשים קדושת דגם, מצינו לא
 בעליה סתם תשמיש נאסר אם וגם מגג חמור עליה ודאי אבל, הכנסת תבבי שייך לא וזה לכך הקדושה

 דמשתמש ב"וכיו פירות בשטיחת דוקא נראה אלא, מהיכל חומרא ללמוד אין דבגג ל"כנ גג נאסר לא עדין
  .שם ס"ח תשובת ועיין תשמישים לשאר מזה ללמוד ןאי אבל, גדול גנאי נעשה ז"עי הרבה וניכר הגג בכל

  הלוי:אם כן, ע"פ שבט 

 פחות בקדושתו מעלייה של בית כנסת ,דין גג  .א

מותר להשתמש על הגג בתשמישים שאינם של גנאי. נראה ע"פ דבריו, שאם מדובר שעשו חדר על   .ב
על כן, מותר לאכול ואז אין ביזיון כלל.  ,שכך לא יראו לחוץ מה עושים שם ,זה אף יותר טוב ,הגג

 על גבי הגג. 

להתיר תשמיש של גנאי על  , ואף שהשו"ע לא רצהף לישון על הגגבריו, נראה שיש להתיר אע"פ ד  .ג
עליית בית הכנסת, אך דווקא זה בעלייה, אך בגג, כל עוד שלא משתמש בכל שטח הגג, אין זה 

  ביזיון ומותר 

מה דין הריסת בית הכנסת, לבנות בית הכנסת   .ב

אחרת, או מפני סכנת התמוטטות, ואיך הדין כשיש 

  להתפלל בו להם בית כנסת אחרת 
  :דין הריסת בית כנסת 

  תשובה

   :ב עמוד ג דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

, פשיעותא משום: דאמרי איכא. אחריתי כנישתא בי דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור לא: חסדא רב אמר
 סתרי זוטרא ומר מרימר. לצלויי דאיכא דוכתא, בינייהו איכא? בינייהו מאי. צלויי משום: דאמרי ואיכא

: ליה אמר? מאי, ומחתי זוזי גבו: אשי לרב רבינא ל"א. בקייטא סיתווא בי ובנו, בסיתווא קייטא בי ובנו
 זמנין: ל"א? מאי, כשורי ומחתי הודרי והדרי ליבני שריגי. להו ויהבי שבויים פדיון להו מיתרמי דילמא

 ולא. מזבני לא דאינשי דירתיה: ליה מרא! נמי בנו' אפי, ה"א. להו ויהבי מזבני, שבויים פדיון להו דמתרמי
 בכנישתא תיוהא בה חזא אשי דרב הא כי; ובני סתרי - תיוהא בה חזי אבל, תיוהא בה חזי דלא אלא אמרן

 אסביה היכי בוטא בן ובבא. שפיכי ליה דמתקין עד אפקיה ולא, להתם' לפוריי ועייל סתריה, מחסיא דמתא
 בי דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור לא: חסדא רב והאמר? המקדש לבית למיסתריה להורדוס עצה ליה

  ביה הדרא דלא, שאני מלכותא: אימא איבעית; ביה חזא תיוהא: אימא בעית אי! אחריתא כנישתא

 הגמרא פוסקת שמותר למכור בית כנסת, באם מדובר שמצאו שיסודות בית הכנסת צריכים תיקון
  . ('תיוהא')

זאת מותר לסתור את כולו במצב בניין עם הזמן מבלי לסתור אותו, בכל אע"פ שאפשר לתקן את ה חת"ס:
  להסיר את הסכנה (או"ח לד). לבנות אותו מחדש, ו, כדי שכזה

  מותר לסתור בית כנסת רעוע כדי להרחיבו, אם יש מספיק כסף לכך   יהודה יעלה: 

  :כשיש להם בית כנסת אחר

 מותר למכור הישן: אם יש בית כנסת קבוע אחר בעיר, יש מחלוקת אם
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שכיון שיש לציבור בית משנה ברורה: ( מותר, אף אם מדובר בבית כנסת של כרכים ט"ז: .01
 כנסת אחר, מה זה אכפת להם מהבית כנסת הישן)

סייג וכתב שברור שאף הט"ז לא התיר אלא רק אם יש מקום מרווח לכל  ביאור הלכה
  המתפללים בבית כנסת החדש

ולם בבית כנסת החדש, יש אפשרות לשכור, בצורה כזו אם אין מקום לככתב סופר: 
 שהמשכיר לא יוכל לחזור בו לעולם עד שיהיה בית כנסת עם מספיק מקום  

 אסור  מג"א: .02

: הלכה כמגן אברהם, כי יש כוח לסתור ישן אם בנו חדש, אך אין כוח להפקיע קדושת סופר חתם
  בית כנסת קיים 

קיע קדושת בית כנסת הראשון, כי הוא סובר רצה לפסוק כט"ז להתיר להפם שיק "מהר
  שהקדושה עוברת לבית כנסת החדש, אולם חשש לפסוק כן מפני פסקו של החת"ס

האם מותר למכור תפילין ומזוזות, ספר תורה, ושאר   .ג

  ספרים, להשתמש בכסף, לצרכי חול
  לקמן תשובה

תשמישי קדושה שנידבו לבית הכנסת, האם יכול   .ד

  המקדיש לתובעם בחזרה
   ובהתש

  שו"ע: אינו יכול  .א

 מגן אברהם: בזמן הזה, המקדיש יכול לתבוע בחזרה, בטענה שכך המנהג, וטוב להתנות בפירוש  .ב

  חלקת יעקב, עורה"ש, כף החיים ועוד: כיום אינו יכול כי כך המנהג שנותנים במתנה לגמרי   .ג

   יח: סעיף קנג סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 לחולין להוציא יכולים אין, בחגים הכנסת לבית תמיד להביא שנהגו כסף של הקודש ישכל שאומר מי יש
  .המקדיש מיתת אחר הקדש בחזקת שישארו לתפשם יכולים והקהל, ולמכרם

 אין) צה:(ת"ס על לתלות תכשיטים או בהם להדליק מנורות כגון - ' וכו להביאם שנהגו) צד( :ברורה משנה
 עלייהו חל בהם משנשתמשו בעלמא שאלה בתורת רק זאת דנותנים דיאבה פירשו שלא כיון - יכולין

 הכלים את המביאים כן ואם בעליהם ברשות שנשארים פשוט המנהג דעכשיו א"המ וכתב קדושה
 להתנות טוב יותר מ"ומ ,קדושה עלייהו תחול דלא בפירוש שהתנה כמו והוי ,דמנהגא אדעתא מביאים
  :בעלמא אלהש בתורת רק דהוא הבאה בשעת בהדיא

  ס"ק נט: קנד סימן ברורה משנה

 .מאחרים בהם ויתרון כח יפוי שום לו אין ,הקדישם מי שידוע פי על אף ,ממנו בעליו שם נשתקע ...אם
 מחויב ונתישבו הקהל רוב חזרו כ"ואח עמו הקודש כלי לקח מהם ואחד סיבה מאיזה מעיר שברחו ...קהל

 באותו ולהתישב לחזור רוצה אינו והוא הכלים את המנדב יהה שהוא גב על אף הקודש כלי להם להחזיר
  ].ו"ט סימן שמואל משפטי[ הקהל רוב שם ונתישבו שחזרו כיון קהל

  הוא גזלן.  ,כתב שהנפקד שקיבל את כלי הקודש רק לזמן, והוא לא מחזיר אותם במשפטי שמואל
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 אדעתא אותה קנו דהא ,כלום שהולך לזה ליתן צ"א התנו ובלא - ' וכו והתנו )נז(קנד:  סימן ברורה משנה
  :פה שתשאר

   :מג סימן חיים אורח יעקב חלקת ת"שו

, א"והמג -  ל"הנ במחלוקת' לכאו תלוי, שלהם כסף הכלי חזרה שמעון או ראובן ירצה אם, ד"בני והנה
 שנשארים פשוט המנהג דעכשיו, לכאורה הדלת את עלינו סגר, פסקיו בתר נגררין אנו מקום בכל דכמעט

 של שנה מאות לאחר, היום -  לפקפק יש ד"לפע אכן -  עליהם התנו כאילו הוי כן ואם, בעליהם רשותב
 החיים ומשטרי החיים שסדר, ב"ובארה, האחרונות בשנים ובפרט, למאד השתנו החיים שסדרי, א"מג

, ס"לביהכנ חפץ איזה מנדב' כשא מסתמא, שונות ובלוקסוס שונות בהוצאות המעלה בגרם עומדים
 אין, וכדומה מנכסיו שירד בעת למכרו ברשותו' שיהי דעתו על עולה ואין, לחלוטין ליתן דעתו סתמאמ

 שנתישבה בעיר גם דבאמת אף, קבוע מנהג בשם שאין מחדש שנתישבו ב"ארה ערי ובפרט -  מזה כלל חולם
 דיני ח"הפ שםב ה"ע' סי צ"הצ דברי( משם שבאו המקום כמנהג הכל באו מהיכן' אנשי רוב נודע אם מחדש

  ...)חלב' מע ז"חט חמד בשדי מובא, א"של י"רס מ"חו א"ורמ, טוב יום מנהגות

   כף החיים סימן קנ"ג, ס"ק קנג:

"וכן המנהג עכשיו ברוב המקומות שמי שנותן חפצי כסף לבית הכנסת או ס"ת ורוצה שישארו ברשותו 
, בשטר, והכל לפי תנאו, די בית הכנסתעושה תנאי עם פקילהיות לעצמו, או להוליכם לבית הכנסת אחרת, 

רק אם יש מקום שיש להם מנהג פשוט שזכו בה מן הסתם. מיהו,  הכנסת יתואם לא התנה, הרי הם של ב
שמי שנותן לבית הכנסת שנשארים ברשותו אפילו בלא כתיבת שטר יחזיקו במנהגם, כמ"ש בשם המגן 

  אברהם". 

  פסקי תשובות:

 ומשטרי, האחרונות בשנים ובפרט מאד נשתנו החיים שסדרי א"המג זמןמ שנה מאות כמה לאחר וכהיום
 נ"לביהכ חפץ איזה מנדב כשאחד ומסתמא, ובלוקסוס שונות בהוצאות המעלה בגרם עומדים החיים

 מנכסיו שירד בעת למוכרו ברשותו שיהיה דעתו על עולה ואין הקדש לרשות לחלוטין ליתנו דעתו מסתמא
 ביד רשות יש אך, אחר נ"לביהכ להעבירו כדי לא ואף נ"מביהכ להוציאו המקדיש ידב רשות אין ולכן'. וכדו

 ובתנאי הקדיש אשר את התובע מהם למקדיש וליתן לוותר מחלוקת והשקטת שלום דרכי מטעם הגבאים
 אם אחר ורק נ"לביהכ שיעבירנו כדי רק אלא לחולין ויוציאנו שימכרנו י"ע מהממון המקדיש יהנה שלא

 ענין בכל בזה, נ"לביהכ בהשאלה רק והוא ברשותו החפץ מוציא שאין הגבאים בפני בפירוש תנהה המקדיש
  שיחפוץ. ככל בו לעשות ברשותו נשאר

  

  ברכות

עיסת לחם שאפוה בתנור וממולאת בבשר, האם   .א

  ברכתה "המוציא" או "מזונות"
  תשובה

    יז: סעיף קסח סימן ערוך שולחן

 בתנור שאפאו ודוקא: הגה. מ"ובה המוציא עליה מברך, בגבינה או דגיםב או בבשר בתנור הנאפית א"פשטיד

  ).עצמו דעת( שנתבאר כמו, הסעודה תוך רק לאכול ואין עליו לברך אין, במשקה במחבת אפאו אם אבל, משקה בלא

לדעת הט"ז, אף בצק שממולא בבשר, יכול להיות לו דין של פת הבאה בכסנין, אם לא אוכל כדי שיעור 
, לדעת הט"ז, כל מה שכתב השולחן ערוך שיש לברך המוציא על פשטידה שמילאו אותה סעודהקביעת 

  :בבשר, זה רק כשקובע עליה סעודה

   ס"ק כ': יז סעיף קסח סימן ז"ט

   סעודה קבע' אפי זו א"דפשטיד א"דה קאמר ז"וע המוציא מברך סעודה קבע ואי כסנין דין בזה יש ...דודאי
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 בכך אין סעודה שקבע דמיירי ע"בש כאן זכר דלא גב על ואף דלא ל"קמ עיקר שרדב מכח המוציא יברך לא
 להשמיענו ל"ה בשמים למילוי בשר מילוי בין חילוק ויש כסנין דין בזה דאין להשמיענו ע"הש בא דאי כלום

 ודגים שבשר דכמו חילוק דאין ברור אלא המילוי מחמת כסנין דין דיש' שכ במקום כסנין בדין לעיל זה
 הוה ודאי וכאן הפת עם שאוכל בפירות ז"קע' בסי' כדאי הפת את ללפת פירות באים כן הפת ללפת באים

 בקבע' דאפי מזה לעיל' שכ דיעה לאותה' דאפי ל"וקמ עלייהו קבע אם המוציא ברכת בהן ויש בכיסנין פת
 דטיגון' נחיתנו סליקנא ובהא' המוצי שייכות בו דיש סעודה קביעות מהני בזה אבל מהני לא סעודה

 נקט דמלתא אורחיה' ובשמי ר"צוק מילוי דנקט י"רש ודגים בשר במילוי ה"וה כדלעיל כסנין הוה במשקה
 דאפאו כסנין של פת שאר כמו כסנין הוי בתנור אפאו' ואפי בזה וכיוצא בשר במילוי אורחיה א"ובפשטיד

  :בתנור

ן יש לברך על פשטידה שכזו "המוציא", , וכתב שבכל אופעל הט"ז אולם המגן אברהם בשם השל"ה חלק
  אף אם לא קובע עליה סעודה:

   ס"ק מד יז סעיף קסח סימן אברהם מגן

 ז"קע' ערסי מזון עצמן דהם לחם תורת מבטלי לא דהנהו עליו קבע לא אפילו בזה וכיוצא -  בדגים או בבשר
  ה..."של כ"כ ג"בש מ"וכ ז"עס קינוח דהוי פירות כ"משא

   :נ סעיף קסח סימן חיים אורח השולחן ערוך

 מזונות מברך זה בלא אבל סעודה כשקבע רק המוציא מברך זו א"דפשטיד תניא בשם שכתב מי שיש ...ודע
 לכסנין זה בין ההפרש ו"מ בסעיף שבארנו מה לפי כלל עיון מקום כאן ואין] ד"סקמ א"מג[ ע"בצ ונשאר

 שמליאים מיירי דהתניא הוא פשוט כ"א ש"ע עיקר הפת וכאן עיקר התבלין דשם ותבלין בפירות הממולא
 גמור לחם שהוא ספק אין שנתבאר א"הפשטיד אבל מעט שטגנו או העיקר הוא שהבשר עד הרבה בשר

 דומה אינו ותבלין פירות דמילוי משום לכסנין זה בין שמחלק מי וראיתי ע"הש בעלי רבותינו כפסק
 ורק שוים דשניהם ברור נראה ד"ולענ] ז"סקל א"מג[ לחם מתורת מבטל יותר פירות דמילוי בשר למילוי
 ופלא[ לדינא ל"נ וכך עיקר המילוי גדול הריבוי ואם עיקר הפת כך כל בריבוי אינו המילוי דאם תלוי בריבוי
 הכי דינא נמי בפירות דממולאים דכל ואפשר' וכו עיקר המינים' דה ל"בזה כתב ד"בסקמ עצמו א"שהמג

  ]:ק"ודו ש"ע

  תב כדעת המגן אברהם, שיש לברך המוציא אפילו אם לא קבע עליו סעודה. המשנה ברורה, כ

  ברורה: משנה

 פת דפירושו( בכיסנין הבאה לפת דמי ולא עלייהו קבע בדלא אפילו היינו - המוציא עליו מברך) צד(
 התם דשאני עלייהו סעודה קבע בדלא המוציא עלייהו מברך דלא) ז"בס המבואר ובתבלין בפירות הממולא

 וכדי לרעבון לאכלם דרך בבשר שממולא א"פשטיד כ"משא ולמתיקה סעודה לקינוח אלא עשויין דאין
  כאחד... כשאוכל ובשר פת שאר כמו והוי לשבוע

 דלדעה ג"בסי ל"הנ בפלוגתא תליא זה דדבר עלייהו סעודה קבע אפילו היינו -' וכו עליו לברך אין) צה(
 כיון שניה ולדעה מ"במ רק עליו מברך ענין ובכל לגמרי חםל מתורת יצא במשקה שנתבשל כיון ראשונה

 המוציא עליו ומברך והטיגון הבישול י"ע ממנה נפקע לא תו גמורה עיסה שם עליו והיה עבה בלילה דנילוש
  :ג"בסי וכדלעיל הסעודה תוך א"כ ולאכול עליו לברך ש"לי כדאי אין כ"וע ענין בכל

ונה, שמברך המוציא על פשטידה, וכדעת המשנ"ב והמג"א, אך למעשה שולחן ערוך הרב פסק כדעה הראש
  כתב שטוב ליר"ש להחמיר ולאכול בתוך הסעודה: 

  :סעיף י קסח סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן

 ודגים בשר כגון הפת את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע אדם בני שדרך מדברים הוא המילוי ...אם
 כגון הפת בהם מלפתין שאין פי על אף ולשובע למזון עליהם סעודה בועלק שדרך או( וירקות וביצים וגבינה

 מוציא זה מילוי אין שם שיתבאר כמו) הסעודה מעיקר שהם קדירה ממעשה בהם כיוצא וכל ותרדין כרוב
 נמנעים אדם בני רוב אין זו על שגם לפי עליו קובעים שהכל גמור לחם מתורת בו הממולאת הפת את

 או( הפת את בו ללפת סעודה עליו לקבוע כ"ג ראוי שהמילוי כיון שבה המילוי מפני םעליה סעודה מלקבוע
  ).ולשובע למזון
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 מזונות מיני בורא מברך ולעולם בהם וכיוצא וגבינה בשר למילוי פירות מילוי בין חילוק שאין אומרים ויש
 מהם יאכל לא שמים וירא הראשונה כסברא והעיקר עליו קובעים אדם בני שרוב שיעור אוכל כ"א אלא

  :שיתבאר כמו ולשובע למזון הסעודה בתוך אלא סעודה קביעת משיעור פחות

 בשיעור אלא' וכדו ירקות גבינה דגים בבשר הממולא פת יאכל שלאראוי לכל ירא שמיים  למעשהעל כן, 
ור ואז יאכל את ידיו, יאכל פת גמ שיטול או, וערב בוקר סעודתו כדרך ובשביעה) ביצים' ד( סעודה קביעות

  פשטידה זו. 

משקאות קלים שמעורב בהם חתיכות קטנטנות של   .ב

  להטעים, מה ברכתן פירות
  תשובה 

   :קנ סימן ב כרך והנהגות תשובות

 ע"בשו וכדאיתא, שהכל לברך וראוי בעלמא זיעה אלא אינו לברך: במיץ ברכה איזה תפוזים מיץ: שאלה
 רוב והיום, העץ פרי בורא מברכין מימיו להוציא בכך דרכו אם א"הרשב לשיטת רק ג"ס ה"ר סימן

 ש"הרא לדעת אבל ע"בפה לברך צריך לכאורה כ"וא), הדר פרי מועצת דברי לפי( למיץ עומדים התפוזים
 זיעה שהוא סחט או ע"בפה מברך כעיקר שטעם בישלו אם תלוי לסוחטן שדרכן בפירות דאפילו מוכח

 א"בחזו וברם, בדברו נהיה שהכל הברכה לכאורה שסחטו אןכ ז"ולפי, צ"ובשעה שם ב"במ ש"וכמ, בעלמא
 לסוחטן שבדרכן מבואר ד"ובתרוה א"הרשב על חולק ש"דהרא הכרח דאין ל"וס חולק) ה"סק ג"ל בסימן(

 במכונה נסחט שאם שתלוי נראה ב"המ לדעת אכן. ש"ע ע"בופה לברך יש לכן, ע"בופה המשקין על מברך
 שמברכין. לח בברכות דאיתא כטרימא דינו מהפרי בו נשאר אם אבל, לשהכ הברכה מים כמו עכשיו שכולו
 פרי בורא הברכה לגמרי לסנן ולא בתוכו פרי עם לשתותו נתכוון אם דתלוי נראה ומיהו, העץ פרי בורא
 למיץ היא כוונתו עיקר אבל, פרי משהו שם ונשאר, מפרי לנקות מדקדק לא רק, למים נתכוון ואם, העץ
 ולכן", למיסחטינהו דרכן" וחשיב, למיץ עומדים רובם שהיום הדברים עיקר וברם. שהכל הברכה לבד

 למה תלוי לא אם אבל), ב"י ק"ס ב"ר( א"במ וכמבואר אותם נטעו למה דתלוי נימא אם היינו, בפלוגתא
 רק, ושותים סוחטים ולא אוכלים תפוז פרי להם כשיש אדם בני רוב הלוא, עומדים למה אלא אותם נטעו
 שהכל הברכה א"לרשב ואף לאכילה עיקרו כ"וא, התפוזים רוב את סוחטים חרושת -  בתי עוטשמי

  ). ד"ר סימן ח"ח ז"במועו בדברינו עוד ועיין. (למיץ בסחיטה

 העץ פרי בורא לברך שראוי נראה, יפה לסנן ולא, בתוכו פרי כשקצת לשתות ומכוון מיץ כשעיקרו אמנם
 העץ פרי בורא מברכים סינן לא אם רק, שהכל מיץ על לברך הגונ ולמעשה. ש"וכמ בפרי המיץ על גם
  .ש"כמ

שיש לברך על הפירות הללו, כיון שהוא הניח אותם שם בכוונה, ואין זה מיץ  בפסקי תשובותכמו כן מבואר 
  שנשאר שם ממילא חתיכות, ולכן יש להם חשיבות ויברך עליהם 

השותה כוסות מים או שאר משקאות לצורך בדיקה   .ג

  אית, האם יש עליהם ברכה תחילה וסוףרפו
  תשובה

   :ז סעיף רד סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

, האומצא להעביר מים ושתה, אומצא חנקתיה אם אבל; ר"בנ ולאחריו שהכל מברך, לצמאו מים השותה
  . לאחריו ולא לפניו לא מברך אינו

   :ברורה משנה

 קצת צמא הוא מסתמא מהמים נהנה שהחיך כל בסתמא אלא ממש מאולצ דוקא דלאו נראה -  לצמאו) מ(
 אכילה דבר לו שעמד -  אומצא חנקתיה) מא( :ממנו נהנה החיך היה לא כלל צמא אינו דאם לברכה וצריך
 שאר כששותה אבל לצמאו כששותה א"כ מהם נהנה החיך שאין מים דוקא - מים ושתה) מב( :בגרונו

 חייב האומצא להעביר א"כ עכשיו ואוכלו שותהו שאין אף מהם נהנה יךשהח פת חתיכת אוכל או משקים
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' סי[ יברך לצמאו גם ואם יברך לא לרפואה בבוקר מים כששותה. ח"בס כדלקמיה וסוף בתחלה עליו לברך
  ]:ץ"יעב י"ר

  :שיש להתיר לשתות בלא ברכה לפני ואחרי פסקי תשובות כתב בהערה

 דמי ולא )ג"ל אות' א' סי ברכות מערכת ד"אס ח"שד( קיבתם פותלהר כדי הרבה מים השותים אלו וכגון
 יצמא שלא א"א כי חיך הנאה גם יש דהתם מברך שבמעיו האכילה דלהשרות )השותה ה"סוד( ל"דביה להא
 כלל צמאים ואינם התיאבון אדכל כדי מים השותים וכן )ד"קס' סי א"חי( הלכות משנה ת"שו ע"וע קצת

 להניק חלב לה שיהיה כדי רק ושותה כלל צמאה שאינה מיניקת וכן )ד"ס' סי ז"ח אפרים רבבות ת"שו(

 רפואיות בדיקות עקב מים לשתות כשצריכים הדין וכן )'ג' סעי ב"פס היולדת תורת(
   פנימיות

כן פסק בספר "דברי בניהו" חלק ט"ז סימן ד', ובספר חזון אליהו, חלק א' סימן ח', וכן הביאו בקובץ 
  כרך ח' עמוד נ"ה.  "פארי ירושלים"

  האוכל גרעיני פירות, האם מברך עליהם  .ד
  תשובה

  :הפירות גרעיני: ג סעיף ב"ר ערוך שולחן

 העץ פרי בורא: עליהם מברך מתוקים הם אם .1

 כלל עליהם מברך אינו :מרים הם ואם .2

  . שהכל: עליהם מברך, האור י"ע מתקן ואם .3

   :ברורה משנה

, ובדיעבד יוצא ידי חובה בפרי (כי אינו חלק מגוף הפרי) "האדמ" -לדעת הגר"א, מברך על גרעין מתוק
  :העץ (דה"ח)

 נמי דהם משום ע"בפה שמברך והטעם במקצת ממנו נהנה שהחיך כל אלא] כ[ דוקא לאו - מתוקים) כג(
 ואינו גופא כפרי הוי דלא ע"בפה מברך דאינו ל"וס ז"ע חולקים אחרונים והרבה] כא[ הפרי מחלקי חלק

  ]החיים דרך[ בדיעבד יצא ע"בפה בירך ואם. א"הגר הסכמת וכן א"בפה אלא] כב[ עליהם מברך

   :, ואינו מברך שניתאם אוכל הגרעין לאחר שאכל הפרי, כבר יצא ידי חובה בברכת הפרי

 דהוי משום הפרי על שבירך ע"בפה בברכת נפטר ע"דלכו] כג[ מסתברא הפרי שאוכל אחר הגרעין אוכל ואם
   :לפרי טפל

ל גרעינים מרים שתיקן ע"י האש, מברך שהכל. ישנה מחלוקת, האם יברך שהכל או פרי העץ אם אוכ
  מחמת התיקון, ולמעשה יש לברך שהכל (למשנ"ב), וזה הולך בשיטת הגר"א: 

 - שהכל עליהם מברך) כה( :ב"ס בסוף ל"וכנ הדחק י"ע אפילו לאכול ראויים שאינם היינו -  מרים) כד(
 י"ע ומתקן במרים גם כ"א גופא כפרי הוי דגרעינין המחבר דלדעת ודעתייהו ז"ע שוהק אחרונים] כד[ הרבה
 לדעה דאפילו מתרצים ויש] כה[ ה"בס המבואר המרים שקדים גבי וכמו ע"בפה עליהם מברך נמי דבר איזה

 פרי מקרי לא מרים הם אם ולהכי בגרעינין כ"משא הפרי עיקר שהם גופא כשקדים גרעינין עדיפא לא זו
 דעת מקודם כתבנו ה"דבלא ע"השו מפסק לזוז אין] כו[ לדינא מיהו כ"אח שממתקן במה מהני ולא ללכ

 עליהם מברך אינו מתוקין גרעינין גם ולדידהו דמחבר דינא עיקר על לחלוק מכללם א"והגר אחרונים הרבה
  :שהכל אלא םעליה מברך אינו האור י"ע ומתקן במרים וממילא נינהו פרי דלאו א"בפה רק היותר לכל

  פסקי תשובות:

 אלא מברך אינו לאכילה הראויים פרי גרעיני על שאף הסוברים אחרונים הרבה מביא ג"סקכ ב"ובמשנ
   שהכל עליהם לברך רוניםאח דועו י"הברכ בשם ו"סק ת"בשע מצינו שלישית שיטה ועוד ,האדמה פרי בורא



39 

 

 הפרי וגרעיני אותו נוטעים כך ולשם הפרי לאכול שהדרך והאדמה העץ בפירות אלא אמורים הדברים ואין
 המחבר גם בזה לאכלם הדרך ואין מועטים שגרעיניו בפרי אבל אותם גם לאכול והדרך הם מרובים

 והיינו שהכל או א"בופה ברכתן לאכילה וראויים הם שמתוקים ואף דרגה יורדת שברכתן יודו ודעימיה
 העץ הפרי נטיעת ואם ע"לכו הפרי בברכת נפטרים הפרי אכילת לאחר אותן אוכל אם אבל בנפרד כשאכלן

 יש בזמננו ולכן. הפרי כברכת הגרעינים שברכת יודו עלמא כולי גרעיניו לשם ובעיקר בכוונה הוא אדמה או
 הניטעים הם מיוחדים זנים כי האדמה פרי בורא אבטיח וגרעיני לבנים גרעינים דלעת גרעיני על לברך

 שבבתיהם אלו אבל לאכילה כך כל ראוי ואין ודל מועט אלו זנים של הפרי ובשר הגרעינים לצורך במיוחד
 לאכילה ויכינום אותם ויקלו גרעיניהם לצורך ניטעו ולא לאכילה העומדים האבטיח או הדלעת גרעיני יקחו

 הדיעותיו לכל שחורים גרעינים חמניות שגרעיני ודע יצא א"בופה בירך ואם בדברו נהיה שהכל ברכתן
  הפרי עיקר הם כי כלל פקפוק ללא האדמה פרי ראבו ברכתן

 דהוי םמטע הפרי בברכת פטרנ ע"דלכו מסתברא הפרי שאוכל אחר הגרעין אוכל ואם על המשנה ברורה:
 ובסמוך שאכל הפרי של המועטים הגרעינים או הגרעין כשאוכל שדווקא משמע זה ומלשון .לפרי טפל

 נפטרים ,אחר פרי של הגרעינים באוכל הדין שהוא שכתבו יש אך ,עלה קאתינן טפל דמטעם הפרי לאכילת
 איזה על שיברך ,טוב ומהיות ,שאוכל אלו גרעינים באו שממנו הפרי לברכת דומה שברכתו הפרי בברכת הם

  .הגרעינים לפטור ויכוין ,'שהכל'ו' אדמה' אחר מאכל דבר

פירות שבישלום עם מאכל, ורוצה לאוכלם יחד, מהי   .ה

  ברכתם
  תשובה

  :א סעיף רה סימן ערוך שולחן

 מברך, ומבושלים חיים שטובים וקטניות פירות כל וכן; בשלם ואפילו, האדמה פרי בורא מברך הירקות על
 שטובים, בהם וכיוצא וכרוב וסילקא קרא אבל; שיבשל קודם להם הראויה כברכתם בישולם לאחר עליהם

) שומים' פי( ותומי; האדמה פרי בורא בישולם לאחר, שהכל מברך חיים כשהם, מחיים יותר  מבושלים
 נשתנו דמחשבי: הגה. שהכל, שבישלם לאחר; האדמה פרי בורא, חיים כשהם) ז"בלע פורט' פי( וכרתי

 כיצד' פ י"הר( שבהם הבשר מחמת אלא עצמן מצד השבח אין ונשתבחו בשר עם בשלם אפילו, לגריעותא
  ).מברכין

  ברורה:  משנה

 ודאי שכוונתו] בשומן שטגנן או[ בשר עם ירקות מבשל היה דאם שכתבו יםבאחרונ עיין -  עצמן מצד) ז(
 לגריעותא להשתנות הירקות אותן טבע אם אפילו א"בפה עליהן לברך צריך בודאי עצמן הירקות גם לאכול

 בהבשר טעם ליתן כדי רק עצמן בשביל הקדרה בתוך שומים ניתנו דלא הכא ושאני בשר בלא כשמבשלן
 טיגן אם ז"ולפ. הבשר כברכת רק עליהן מברך כ"ע ונשבחו מהבשר הטעם כ"ג הם ליןמקב דממילא אלא

 והם הטיגון י"ע לעילויא נשתנו הבצלים דהרי א"בפה עליהן מברך להשביחן כדי בחמאה או בשמן בצלים
  :ג"כה כל ה"וה אצלו העיקר

  :ב סעיף רה סימן ערוך שולחן

 אלא בהם שאין פי על אף, עצמן הירקות על שמברך עצמה הברכה מברך ירקות בהם שבישלו המים על 
  . שהכל עליו מברך, בשר עם בישלם אבל, בשר בלא כשבשלם מ"וה; הירק טעם

  :ברורה משנה

 יותר חשוב הוא הבשר וטעם בהמרק טעם נותן והבשר בהמרק טעם נותנין דהירקות - ' וכו בשר עם) יג(
 אין ביחד המרק עם הירק אוכל אם מ"ומ. שהכל ברךמ לבד המרק אוכל הוא אפילו כ"וע עיקר הוא הלכך
 להבשר טפל נעשה לא בודאי גופא דהירק עוד ודע להירק גם טפל נעשה דהמרק הירק על א"כ לברך צריך
  ]:ג"פמ[ ולשובע למזון שבא כיון
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  מבחן חשון תשס"ה

  תפילה

ברכות השחר, ברכות התורה ביחיד, או בציבור   .א

  ינא לדינאדאורייתא, או דרבנן, והנפקא מ
  תשובה

הרמב"ן ביאר שעניינן של ברכות השחר, שונה משאר ברכות הנהנין ולכן נהגו לסדרן בבית הכנסת, כי הן 
  באות על שבח העולם:

   :ב עמוד ז דף פסחים מסכת ן"הרמב חידושי

 כדאיתא ברכה בלא ז"העוה מן ליהנות שאסור, מהן שיהנה קודם ודאי הנהנין ברכת ברכות שאר ...
 אותן מברכין לעשייתן עובר לאו ודאי הרואה שבפרק אותם כגון הם השבח ברכת ואם'), א ה"ל( ותבברכ
 רואה אלא ורואה ומברך עיניו עוצם יהא הגדול הים לראות כשיתקרב לומר ראוי שאין, מכאן לאחר אלא

 בחצי נגולהתר שישמע פ"שאע, הכנסת בבית שחרית של ברכות סדר לסדר נהגו ולפיכך, בכולן וכן ומברך
 שסדר ל"נ תכיפה ...ועוד שיעור חכמים בהם נתנו לא מברך כן דלאחר דכיון, בשחר עליו מברך הלילה
 נהגו וכן, בכולן וכן עליו מברך שכוי שמע לא' ואפי העולם נוהג על הן שבח ברכות שחרית של הללו ברכות
  ...היא תורה ישראל ומנהג

  ברכות השחר הן מדרבנן:

 וכל ברכה בלי ז"העוה מן ליהנות לאדם לו דאסור משום הוא האלו הברכות כל מו: סימן ברורה משנה
 נתן והארץ וכתיב ומלואה הארץ' לה כתיב אהדדי קראי דרמו. מעל כאילו ברכה בלי ז"העוה מן הנהנה

 כהקדש לך ואסורים' לד היא ברכה קודם ל"ר ברכה לאחר כאן ברכה קודם כאן ק"ל ותירצו אדם לבני
 בה ויש' לד קודש הכל הרי' לד היא הברכה שקודם כיון כ"וא אדם לבני הכל הותר הברכה ואחר 'לה שהוא

 מהנהגת ודבר דבר כל על ברכה ל"ז חכמינו תקנו לפיכך קודש שהיא בתרומה כמו ממנו נהנה אם מעילה
  ממנו נהנה שהאדם העולם

   :א ק"ס ד סימן ברורה משנה

 לבקרים חדשים דכתיב חדשה כבריה נעשים אנו השינה אחר שבשחר לפי כתב א"...והרשב - ' וכו ידיו ירחץ
 כל בשחר תקנו זה דבר ועל שמו ולברך לשרתו לכבודו שבראנו יתברך לו להודות אנו צריכין אמונתך רבה
  ...בוקר בכל מברכין שאנו הברכות אותן

  :(אך יש אומרים שהן רק מדרבנן) ברכות התורה של יחיד הן מדאורייתא

   :מז סימן רהברו משנה

 ברכת בירך אם לו נסתפק אם ולכן התורה מן הוא התורה שברכת דמסיק ד"כ' סי 'ארי בשאגת עיין
 שבברכות המעולה שהיא בנו בחר אשר ברכת אלא יברך לא ספק לו שהוא כיון מ"ומ ומברך חוזר התורה

 מאד קשה ובאמת יברךו יחזור לא דמספק דסוברין אחרונים קצת בשם שהביא ת"בשע ועיין' בגמ כדאיתא
 ת"דבה סוברים] שאכלו' ג' בפ א"והרשב והחינוך ן"הרמב המה הלא[ ראשונים דהרבה אחר עליהם לסמוך

 שכבר התפלה לאחר זה נזכר אם אך. מאד גדול התורה על מברך שאינו מי שעונש וידוע התורה מן הוא
 ואם] בפתיחה ג"פמ[ התפלה חרלא תיכף למד לא אם אפילו בזה להקל דיש אפשר רבה אהבה ברכת בירך
 לאחר תיכף וללמוד לפטור רבה אהבה בברכת לכתחלה שיכוין או ת"בבה שיוציאנו מאחר לבקש יכול

 דהוא כ"ג ת"וע הלבוש בשם שמביא מרדכי מאמר בספר כ"אח שמצאתי מה לפי ובפרט. טוב מה התפלה
  . כן לעשות לכתחלה ליזהר צריך בודאי מדרבנן

  לכו"ע היא רק מדרבנן: ברכת התורה בציבור

  ]:אחרונים[ בשחרית בירך כבר שהרי הצבור כבוד משום דרבנן ע"לכו בצבור התורה וברכת
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הוא האם יש לחזור מספק, שמה שהוא מדרבנן, אין לחזור מספק, ומה שהוא מדאורייתא יש  הנפקא מינה
  לחזור מספק

, אף אם לא שמע, משמע שהברכות בפסקי תשובות הביא שכיון שהרמ"א כתב שחייב לברך ברכות השחר
    (עד ארבע שעות ביום): הן מעין ברכות הנהנין, אף שיש אומרים שהן תלויות בזמן

   :ח סעיף מו סימן ערוך שולחן

 לא או לבש לא או הלך שלא או תרנגול קול שמע שלא כגון, מהן באחת נתחייב לא אם האלו הברכות כל
 הברכה דאין, אותן מברך בהן נתחייב לא דאפילו א"וי: הגה. השם הזכרת בלא ברכה אותה אומר, חגר

 פרק ש"והרא' ותוס טור. (לשנות ואין, המנהג וכן. העולם צרכי ברא ה"שהקב מברכין אלא עצמו על דוקא
  ).בו וכל דפסחים ק"פ ן"ור הרואה

מה דין נשים בברכות השחר, או בברכות התורה, ואם   .ב

  יכולות להוציא את האנשים
  תשובה

  לקמןלעיל ושובה ש תי

ש"צ בשכר או בחינם מה עדיף, וכשזה בשכר איך   .ג

  משלמים עשיר או עני
  תשובה 

  :בסתמא עדיף ש"צ בשכר

  כב:  סעיף נג סימן ערוך שולחן

 ודרך בחזקה שמתפלל מי וכל. הקהל רצון בלא להתפלל לאדם ואין: הגה. מבנדבה טפי עדיף בשכר צבור שליח

  ). מברכין כיצד פרק ואגודה ג"קס' סי זאב בנימין( תיוברכו אחר אמן עונין אין אלמות

  :בשכר נזהר בתפילתו

  שכירתו בשביל בתפלתו יותר נזהר אז כי ס"ק יג: ז"ט

  :מי שאינו הגון לא יתפלל

 הואיל ובתיקונו בתפלתו נזהר ץ"הש וגם ,להתפלל רשאי הגון שאינו אחר אין שאז ס"ק כ"ה: אברהם מגן
  הוא ושכיר

  :בתשלום על השכר לש"ץ העניים חייבים

 בשכר ץ"שש, החזן שכירות ליתן העניים צריכין בחנם שיש אף נמי ומשמע... :זהב משבצות מגדים פרי
  כדאמרן, עדיף

  :אם אחד מעולה מחבירו, הוא עדיף אף שהוא בחינם

 על ףא, מעולה' א אם אבל, שוין כששניהם דהיינו ואפשר. א"מ עיין. בשכר) כה( :אברהם אשל מגדים פרי
  :מצאתיו לא וכעת, עדיף הוא, בחנם שהוא פי

   :)סגס"ק ( ברורה משנה

 בנדבה היה ואם להתפלל רגלו לפשוט רשאי הגון שאינו אחר אין שבזה(סיבה ראשונה)  – עדיף בשכר
 נזהר יותר בעצמו' יהי ץ"הש ועוד ) סיבה שניה( הגון שאינו מי יעלה הדבר וכפרוץ לכל נתונה הרשות
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 בשכר ץ"שש ץ"הש שכירות ליתן כ"ג העניים צריכין בחנם שיש ואף. הוא ושכיר הואיל קונוובתי בתפלתו
  ]:ג"פמ[ עדיף

  ?כיצד משלמים לשליח ציבור

(משנ"ב ע"פ הגר"א: השו"ע חזר בו, ולמעשה סובר כדין הרמ"א), וכן כתב  שו"ע -רק לפי ממון  .א
 הלבוש במקום שאין מנהג

(כך מנהג מדינתו, שנותנים עני ועשיר יחד, שזה חצי  אהרמ" -חצי לפי ממון וחצי לפי נפשות  .ב
 הנפשות, והחזן מקבל גם מהנדן בנישואין וזה החצי של הממון) 

  :כג נג סעיף סימן ערוך שולחן

 משגת העני יד אין מקום מכל, כעשיר הדל מוציא צ"שהש פי על אף, הקהל מקופת פורעים צ"ש שכר
  . כעשיר

  /). ב"מ/ ד"מ פדואה ם"מהר( הקהלות מנהג הוא וכן, הנפשות לפי וחצי ןממו לפי חצי שגובין א"וי: הגה

  :)סז( ברורה משנה

 דבחזן שמחלק רבא אליהו בספר עיין נפש לפי וחציו ממון לפי דחציו שפוסק א"סכ ה"נ ובסימן -  ץ"ש שכר
 - הקהל מקופת) סח( :שבכאן ה"כהג שם ופסק בו חזר שהמחבר משמע א"הגר ובביאור ש"עי שאני

 לפעמים ויש העשיר כמו להחזן צריך שהעני לומר סברא יש כי - ' וכו חציו) סט( :הממון לפי שניגבית
 פשרה עשו כ"ע אחר למקום לילך יכול שהעני גם יותר ערב שקולו להחזן ממון יותר נותנים שהעשירים

 נפשות שלפי חציוה וזהו בשוה נותנין ועשיר דל מדינותינו דמנהג כתב משה בדרכי - הקהילות) ע( :זאת
 עיין ממון לפי יגבו מנהג שאין דבמקום כתב ולבוש ממון שלפי החציו והוא נדן כפי לו מגיע נשואין מכל וגם
 לפי דפוסקים הפוסקים דעת דאפילו מיניה דמשמע משה בדרכי ועיין] א"מ[ ה"בהג א"ס ג"קס סימן מ"בח

 מחמת העשירים כי ממון לפי ל"ס דבזה נוראים לימים אותו ששוכרין ץ"הש בשכירות רק איננו ממון
 כ"משא אחרת לעיר הללו עתים על לילך יכולים והעניים ריקם ולהניחם מבתיהם לצאת יוכלו לא עשרם

  :לבד ממון לפי מחשבין אין השנה כל על ששוכרין ץ"בש

  באר כיצד מצטרפים עשרה למניין כשאינם בחדר אחד  .ד
    :תשובה

   :נה סימן טור

 ולחוץ ממנו כלפנים ולפנים המשקוף מן הפתח תוך והעומד עמהם צ"וש אחד במקום ולםכ שיהיו ...וצריך
 קטנה חצר ואם מצרפן שהוא ל"ז א"א אומר היה הפתח תוך צ"וש בחוץ ומקצתן בפנים מקצתן ואם כלחוץ
 כאילו והרי הגדולה אחר נגררת שהקטנה מצטרפין בקטנה ואחד בגדולה ותשעה לגדולה במילואה נפרצה

 מצטרפין אין בזו' וה בזו חמש או בגדולה ואחד בקטנה תשעה היו בגדולה שהרוב כיון הגדולה בתוך הוא
' וט בגדולה הוא היה אחריהם נגרר שהוא חובתן ידי יוצאין בגדולה' וט בקטנה צ"ש היה צ"ש לענין וכן

 ואומר אחד מקוםב עשרה היו אם אבל לעשרה להצטרף מ"וה אחריו נגררין הצבור שאין יוצאין אין בקטנה
 אפילו ל"ריב דאמר אחד במקום שעשרה כיון אחריהם לענות יכול עמהם שאינו מי אפילו קדושה או קדיש

  :שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה

  :יג סעיף נה סימן ערוך שולחן

 דהיינו, לחוץו האגף מן הפתח בתוך והעומד, עמהם צבור ושליח אחד במקום העשרה כל שיהיו צריך
  . כלחוץ, ולחוץ הדלת עובי של פנימית) שפה(  ממקום הדלת כשסוגר

   :)מח( ברורה משנה

 בחדר מקצתם אם אבל ,]אחרונים[ אחד בבית שהם כיון אלו את אלו רואין אינן אם ואפילו - העשרה כל
 והפתח רצהפ שם דאין משום ביניהם פתוח שהפתח פי על אף ,מצטרפין אינם - אחר בחדר ומקצתם זה
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 את זה רואין ואין רשויות בשני שהם כל ביניהם דלת כשאין ואפילו בתים שני ל"וה חשובה כמחיצה גופא
  :ברואין אפילו מחמירין ויש מצטרפין אין זה

  פסקי תשובות:

 האנשים שאר אפילו לכתחילה רשאים מהפוסקים (שו"ת קניין תורה) לרבים אחד עשרה בחדר וכשיש
  זה. את זה שרואים כל בציבור תפילה תפילתם נקרא ושפיר השני בחדר להתפלל

 עקב אך גדול אחד לחדר יחד חדרים כמה חיבור ידי תפילה על אולם שמגדילים מאד ששכיח ומה
 כצורת ממש ופעמים שנראה וכדומה ועמודים גיפופים להשאיר צריכים הנדסיים ותנאים הקונסטרוקציה

 וחלק כאן עומדים כשחלק מנין הדיעות לצרף לכל חשש שום אין, כזאת יש חדש בבנין אף ופעמים הפתח
סוג  מכל מחיצה או דלתות שם יעשו אם אבל ,הבנין לחיזוק אלא אלו גיפופים של המטרה אין כי, כאן

 י"עפ דברינו בתחילת כמבואר דינו נעשה שוב, לשניים האולם לחלק הצורך בעת שיוכלו כדי שהוא
 לרווחה פתוחים המחיצה או הרלתות עתה ואפילו האולם של אחד דבצ עשרה שיהיו שצריך, ב"המשנ

  הצדדים. משני גיפופים כלל אין ואפילו

  המשך המשנה ברורה:

  מצטרפים.  -יש אומרים, שחדר וסוכה צמודה

 הוילון אחר ואחד אחד במקום' ט כשיש. חולקין ויש דמצטרף א"י בסוכה ואחד בבית' ט היו -  אחד) מט(
 כי סדין ופירשו ת"ס או תפילין איכא אי אבל בעלמא לצניעות פירשו אם ודוקא מצטרפין לצניעות שפורסין

 דבכל מצדד ג"ופמ] ח"פר[ מצטרפו ולא עשרה לצירוף מחיצה נמי הוי מטתו לשמש מחיצה דליהוי היכי
  :מצטרפי גווני

. אחריהם נגרר שהוא, חובתן ידי מוציאן, בגדולה וצבור בקטנה צבור שליח היה :יז סעיף נה ערוך שולחן
  . היחיד אחר נגרר הרוב שאין, חובתן ידי מוציאן אינו, בקטנה וצבור בגדולה צ"ש היה אם אבל

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

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

, ע"פ הפמ"ג, כשרואים זה את זו, אפילו בשני חדרים שונים, הרי הם מצטרפים, אך יש מחמירים
  ובדחק יש להקל

   :ברורה משנה

 בשני אפילו זה את זה דברואין זה את זה רואין בשאינן מיירי ט"וי ח"וי ז"י דסעיף דההיא ג"הפמ כתב
 אפשר הדחק ובמקום ברואין אפילו מחמירין ויש ה"קצ' בסי לקמן דזימון דומיא מצטרפין ממש בתים

  :להקל שיש

  .מצרפן הוא, הפתח תוך צבור ושליח, בחוץ ומקצתן בפנים מקצתן אם :טו סעיף ערוך שולחן

  ברורה: משנה

 והוא מבפנים תשעה אם ש"וכ יחד מחברן והוא עליו דעתו נותן חדא כל ץ"ש שהוא דכיון -  מצרפן הוא) נד(
. מהצבור מופלג הוא הרי הגדולה בחצר שהוא דכיון שאני ז"י דסעיף וההיא להם מצטרף דהוא הפתח תוך

 דוקא ז"וכ ג"בסי כדלעיל עמהם מצטרף אינו הבית מפתן על לבדו הוא אפילו ץ"ש שאינו אחר ובאדם
 בסעיף לקמן ועיין. להדדי מצטרפי גווני בכל אלו את אלו רואין מקצתן אם אבל לאלו אלו רואין בשאינן

  :ז"נ ק"ס ח"י
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מה דין המפסיק בתפילה, או בקריאת שמע, או   .ה

  בשתיקה, באונס או בשגגה ושהה כדי לגמור את כולה 
  תשובה

  :א סעיף סה ערוך שולחן

 כדי שהה אפילו, וגמרה וחזר בדיבור בין בשתיקה בין והפסיק לקרות שהתחיל דהיינו, סירוגין קראה
 לגמור כדי והפסיק, אנוס היה דאם אומרים ויש: הגה. אונס מחמת ההפסק היה אפילו ,יצא, כולה את לגמור

). קורא היה פ"ס א"רשב( אדם בני רוב לפי ולא הקורא לפי השהייה ענין ומשערין, נהוג והכי. לראש חוזר, כולה את
  . ד"ק סימן לקמן הוא וכן

   :ברורה שנהמ

 ואפילו שפסק למקום רק לחזור צ"א כ"אעפ בזה איסור דעשה אף במזיד שח אם אפילו - בדיבור בין) א(
 יש כי במזיד כשסח הפעם עוד הפרשיות שיחזור נכון ש"דבק שכתבנו ל"בבה... ברכה באמצע כשפסק
 ועיין ,לקרות יכול אז היה שלא כיון ,הפסק השהייה חשיבא באנוס...) ב( :לראש לחזור דצריך אומרים

   :דדוקא שמסיק א"במ

 אינו שהמקום או לנקביו שהוצרך כגון ,ראוי אינו שהאיש מחמת הוא האונס אם (הפסק)-עצמיאונס  .01
  שיוציאום עד לשהות והוצרך רגלים מי או צואה שם שמצא כגון ,ראוי

 דלא ברצון ששתק כמו הוי ,ג"וכה ליסטים מחמת כגון ,אחר אונס אבל (אינו הפסק) -חיצוניאונס  .02
 ,אחר באונס אפילו ,לראש חוזר בתפלה אבל ,ג"וכה וברכותיה ש"בק ודוקא. זו לדעה הפסק חשיב
  :ז"ט ק"ס ב"במ ש"ע ד"ק' בסי לקמן שיתבאר וכמו

 ובברכת ,ש"ק לראש חוזר ש"הק לגמור כדי רק היה ההפסק אם' אפי ,ש"בק הפסיק אם היינו -  לראש) ה(
. ישראל גאל עד אור יוצר ברכת מתחלת לגמור כדי שהה כ"אא בתוכה שפסק הברכה לראש יחזור לא ש"ק

 ולברך לחזור צריך אין - גווני בכל ,לברכה ברכה בין ש"ק בברכת הפסיק דאם דביארנו ל"בבה ועיין
 חוזר - הפרשיות כל לגמור כדי בה ושהה אונס מחמת לפרשה פרשה בין הפסיק אם ש"בק אבל ,בדיעבד

  :לראש

  

די לגמור שהה כ
  את כולה:

  המפסיק בקריאת שמע  המפסיק בתפילה

  חוזר למקום שפסק  חוזר למקום שפסק  שו"ע

  עיין במשנה ברורה לקמן  פסק מסיבה אחרת  היה אנוס  רמ"א

  חוזר למקום שפסק  חוזר לראש

אנוס מחמת   משנה ברורה
  עצמו (כחולי)

אנוס מחמת דבר חיצוני 
  (כליסטים)

רשיות, כי יש נכון שיחזור שוב על הפ
  אומרים שצריך לחזור לראש

חוזר למקום שפסק   חוזר לראש
  (כשותק ברצון)

  

  :ה סעיף קד סימן ערוך שולחן

; בה שפסק הברכה לתחלת חוזר, לאו ואם; לראש חוזר, כולה את לגמור כדי שהה אם, שפוסק מקום בכל
  . לרצה חוזר, באחרונות ואם; לראש חוזר, ראשונות' בג פסק ואם
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  ברורה: שנהמ

 עומד אפילו - כולה) יד:(לברכה ברכה בין רק ואפילו דיבור בלי בעלמא שתיקה רק אפילו -  שהה אם) יג(
 שפסק למקום אלא לראש חזר לא ואם -' וכו חוזר) טו:(סופה עד התפלה מתחלת משערינן התפלה בסוף

 ג"וכה ליסטים אונס אבל רגמו אונס שהיה מ"וה]. ח"פר[ התפלה כל ולהתפלל לראש לחזור צריך וגמרה
  ]:גבורים מגן[ אונס מיקרי לא דזה ל"הנ המקילים א"כהי הלכה דאולי יצא בדיעבד לעיל שנזכר

 דאינו הפוסקים כדעת ש"ק גבי ה"ס בסימן לעיל א"הרמ כהכרעת נוהגין דאנו מה לפי הנה -  לראש) טז(
   אך כן הדין נמי בתפלה ה"ה אונס מחמת היה בשהשהייה א"כ לראש חוזר

 מחמת הפסק נמי מקרי ג"וכה ליסטים מחמת שפסק או כנגדו שבא שור או עקרב גבי דאיירינן דענינינו א"י
   ז"עי לראש וחוזר הפסק ומקרי להתפלל יכול היה לא הזה דבעת אונס

 היה שהמקום או לתפלה ראוי היה לא בעצמו שהוא מחמת ההפסק בשהיה א"כ אונס מיקרי לא דזה א"וי
   אחר באונס כ"משא ראוי אינו

 מהראשונים דיש מאחר אונס מיקרי נמי אחר אונס דבתפלה אחרונים הרבה ועוד א"המ והכריע

 ענינים שאר וכל ש"בק אבל לראש חוזר כלל אונס בלי אפילו כולה את לגמור שהה אם דבתפלה שסוברים

 לגמור כדי בשתיקה שהה שלא ל"ר - לאו ואם) יז:(ראוי אינו המקום או בשהאיש א"כ אונס מיקרי לא
 המקום לאותו רק חוזר אינו ע"לכו ברכה אותה לגמור כדי רק שהה לא דאי ,הרבה שהה מ"מ אבל כולה
 זה לענין תפלה דחמירה ל"דס - לתחלת חוזר) יח:(ח"הדה בשם שכתבנו מה ל"בבה ועיין]. ג"פמ[ בלבד

 לתחלת בעינן בכאן אבל פסקש למקום שיחזור בשהפסיק סגי בברכותיה או שמע בקריאת ולפיכך ש"מק
 לברכה ברכה בין  אבל ברכה באמצע היתה השהייה אם ודוקא הברכה נתקלקל רבה שהייה י"ע כי ברכה

 דבדיעבד שכתב א"בח עיין -  הברכה) יט( :הלכה בביאור ועיין כולה לגמור שהה שלא כל בה לן לית בדיעבד
 דין על לגמרי חולק גבורים ובמגן לחזור רשאי אינו הברכה שהשלים כיון הברכה לתחלת חזר לא אם

 והא שפסק למקום רק חוזר ואינו הפסק חשיב לא כולה את לגמור שהה לא אם הדין דמעיקר וכתב ע"השו
 אונס חשיב לא זה דאונס להתוספות ל"וס כולה לגמור בשהה מיירי ברכה לתחלת חוזר התוספות דכתבו

 חוזר אינו גווני דבכל מיניה ומשמע ש"עי י"בב המובא א"הרשב לשיטת מסכים א"הגר ובביאור. בתפלה גם
' בג) כ( :התפלה לראש חוזר דאז אונס ומחמת כולה לגמור ששהה לא אם בלבד שפסק המקום לאותו רק

 מה ולפי ,לרצה או התפלה לראש חוזר -שהה לא אפילו לכך ,חשיבי אחת כברכה אלו דכל -' וכו ראשונות
 כתב -  לראש חוזר) כא( :שפסק מקום לאותו רק לחזור צריך אין ,הכא ה"ה ,ג"והמג א"הגר בשם שכתבתי

 אותה לתחלת אלא חוזר אינו -ברכה באמצע הפסיק אם אבל ,הברכה כבר כשסיים דוקא היינו א"הח
   :'הלשון תיקון' אלא ',חזרה' נקרא לא באמצע דכל ,הברכה

  :ו סעיף

 כדין חזרה לענין דינו, בתפלה שח אם. ןמשערינ בקורא, כולה את לגמור כדי שהה אם דאמרינן הא
  . זה בסימן האמורות ההפסקות

  ברורה: משנה

 א"ס ה"ס' בסי לעיל כ"כמש הכי דינא כ"ג דשם ש"מק נובע זה דדין משום קורא נקט -  בקורא) כב(
 כ"ג ג"וכה בחול ט"ויו שבת של כגון בתפלה ימים שאר של מאורע הזכיר אם ה"וה - שח אם) כג:(ה"בהג
 ש"בק שח ואם -  בתפלה) כד(ש: "עי ב"במ ח"ק סימן בסוף לקמן ויבואר] אחרונים[ שח כאלו דינו

   :ברכה באמצע שח דאם ל"ר -  ההפסקות כדין) כה( :ב"במ א"ס ה"ס בסימן לעיל עיין וברכותיה

   הברכה לראש חוזר ברכה אותה לגמור כדי ז"עי שהה לא אם ואפילו מועטת שיחה

   התפלה לראש חוזר לסופו מראשו התפלה כל לגמור כדי השיחה י"ע שהה ואם

 ל"וכנ ג"וכה וליסטים אנס י"ע כגון ,אונס י"ע בששח רק זה דין יהיה לא ,ז"בסקט לעיל שביארנו מה ולפי
 כולה לגמור כדי שהה אפילו מותר שהוא שסבר או טעות איזה י"ע בשגגה א"כ באונס שלא שח אם אבל
   הברכה לתחלת א"כ לראש חוזר אינו

   :לברכה ברכה בין שח ואם

   תפלתו גומר השיחה אחר מיד אלא ע"לכו תיקון שום בזה שייך לא מ"מ בזה איסור דעשה גב על אף
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 שוגג בין שנא דלא א"וי מועטת בשיחה אפילו התפלה לראש תיכף דחוזר א"י זה בדין ג"צע במזיד שח ואם
  :למזיד

  בית כנסת 

שתן קדושת בית הכנסת ובית המדרש, האם קדו  .א

  שווה, והנפקא מינה לדינא לקולא ולחומרא
  תשובה

   :ב עמוד כו דף מגילה מסכת

  אסיר - כנישתא לבי רבנן מבי, שרי -  רבנן לבי כנישתא מבי]: דרבא' [דר משמיה פפי אמר רב

   קנג: סימן טור

 קדושת על יתירה המדרש בית שקדושת כ"בה המדרש מבית לא אבל המדרש בית כ"מבה לעשות מותר
  כ"בה

  .נ"בהכ ד"מבהמ לא אבל, המדרש בית נ"מבהכ לעשות מותר א: קנג סעיף סימןשו"ע 

 להחמיר מצדד ר"ובא בביתו ליחיד ד"ביהמ נ"מביהכ לעשות מותר אי ע"צ א"המ כתב (שם): ברורה משנה
  :במגילה שם במאירי משמע וכן בזה

  סעיף א': קנג סימן חיים אורח השולחן ערוך

 דאין אסור ליחיד מדרש בית אבל רבים של ד"בהמ דווקא זהו המדרש בית נ"הכמב לעשות שמותר ...וזה
 ל"ונ] א"סק ר"א[ אסור דוודאי ספק ואין] א"סק א"מג[ בזה שמסתפק מי ויש רבים בשל כמו קדושה בו

 ועוד עבודה במקום שהיא מתפלה ש"וכ ש"ע מעבודה קיל דיחיד ת"דת שם שאומר':] ג[ ממגילה לזה ראיה
 אפילו מותר ד"בהמ נ"מבהכ לעשות מ"מ למכור אסור כרכים דשל לקמן יתבאר דבמכירה ג"דאע ל"נ

 ע"לכ מקדושתה הגדולה לקדושה להעלות אבל לעלמא להו ניחא לא דילמא הטעם הוי דבמכירה בכרכים
 יוצא מיהא עצמו נ"הבהכ מ"מ שיתבאר כמו מעולה קדושה בהמעות עושים שם דגם גב על ואף להו ניחא

  :בקדושתו נתעלה עצמו דהבניין כאן כן שאין מה לחולין

 ד"ביהמ לעשות כדי נ"ביהכ למכור שמותר ה"וה -' וכו לעשות מותר א: סעיף קנג סימן הלכה ביאור
 נתינת אלא חסר ואינו לפניו מזומן ד"שביהמ כגון לפשיעותא למיחש דליכא במקום ודוקא] אחרונים[

  :מעות

  . מותר, המדרש בבית אבל, עראי שינת' אפי, נ"בבהכ ישנים אין :ג סעיף קנא ערוך שולחן

 דכיון ואפשר זה בהיתר שמפקפק א"רע בחידושי ועיין עראי שינת ל"ר -בבית המדרש מותר :ברורה משנה
 אסרו לא כ"ע עראי משינת ליזהר וקשה תורה דברי ולשמוע ללמוד הרבה זמן שם לשהות עשוי ד"שביהמ

  ]:בלבוש מ"כ[ קבע שינת אפילו מותר ביעותבק שם הלומד ח"ולת. אדם לשום זה

  שינה בבית מדרש:

 מותר שינת עראי (ורעק"א מפקפק) - סתם אדם  .א

מותר אף שינת קבע (ובלאו הכי, מותרת שינת קבע למי שישן שם לצורך המקום,  -תלמיד חכם  .ב
  כגון מי ששומר על הנרות שדולקים) 

 אבל, נ"דבהכ דומיא רבים של ל"ר, מדרשות בתי בקדושת ששנינו שמה א"וי :ב סעיף קנא ערוך שולחן
  .כ"כ קדושה לו אין לצרכו בביתו מדרש הקובע יחיד

 והתול שחוק: כגון ראש קלות בהם נוהגין אין, מדרשות ובתי כנסיות בתי: א סעיף קנא ימןס ערוך שולחן
 בחמה בהם נכנסים ולא בהם מטיילין ולא בהם מתקשטין ולא בהם ושותים אוכלים ואין, בטילה ושיחה
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 מ"דבבה א"וי, מדוחק, בהם ולשתות לאכול מותרים ותלמידיהם ח"ות, הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני

  ).העיר בני' פ ן"ר( שרי מדוחק שלא' אפי

  בית מדרש  בית כנסת  

מקדש מעט, ועל כן אין לעשות בו   שורש העניין
  שום תשמיש אישי

כן  , אך עבור תלמיד חכם הוא כביתו ממש ועלכנ"ל
מותר לו לעשות בו תשמיש אישי כל עוד שהוא לא 

, וכיון ששוהים שם זמן רב, לא גזרו מבזה את המקום
  בו

 בסתם  שינה
  אדם

כשהוא   ת"ח  סתם אדם  ת"ח
משמש גם 
  כבית כנסת

מותר   קבע  עראי  מותר  אסור
(אף 
  קבע)

ביאור 
הלכה: 

מותר   צריך עיון
(רעק"א 
  מפקפק)

  אסור

להפוך אותו 
השני לסוג 

(מביכנ"ס 
לבימ"ד 
  ולהיפך)

להפוך 
לבימ"ד 
  של רבים

להפוך לבימ"ד של 
  יחיד

   (הורדה בקדושה) אסור להפוך לבית כנסת

מג"א: צ"ע, וא"ר   מותר
 וערוה"ש ומאירי

  אסרו 

אכילה 
  ושתייה

ת"ח שלומד   סתם אדם   ת"ח  סתם אדם
שם שלא 
  בקביעות

  ת"ח שלומד בקביעות

מ"א הר  אסור  בדוחק  בסתם  אסור
התיר ע"פ 

 הר"ן
(מהרש"ם: אפילו 

מי שאינו יודע 
  ללמוד אלא קצת)

המשנה ברורה התיר 
  (ביהמ"ד כביתו ממש)

  מותר  אסור

ליכנס מפני 
  החמה וכו'

  הר"ן (לא להלכה)  ביאור הלכה  אסור

מותר, כיון שבית המדרש   אסור
  כביתו ממש

מ"ד אף שלא מי שלומד בבי  סתם אדם  ארץ ישראלב  בחו"ל  לשתות מים
  בקביעות

מותר (ע"פ 
  רשב"ש)

ה"ל: יש להקל, כדי שלא בי  אסור  אסור
  יתבטל מלימודו
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עשו מגבית לקניית ארון קודש, אם יכולים בינתיים   .ב

להשתמש בכסף לדברים אחרים. אם נשאר כסף 

  מיותר, מה יכולים לעשות עם הכסף
  תשובה

  קנג:  סימן טור

 אין ,אותן שגבו מלצורך לשנותן ורצו ת"ס או מטפחת או תיבה לקנות וא כ"בה או מ"בה לבנות מעות גבו
 מה לכל המותר משנין בשבילו אותן שגבו הדבר בהן עשו אם אבל ,לחמורה קלה מקדושה אלא משנין
  שירצו

   :ה סעיף קנג ימןס ערוך שולחן

 לשנותו ורצו, ת"ס או מטפחת או תיבה לקנות או, המדרש בית או נ"בהכ לבנות מעות גבו אם  .א
  ; לחמורה קלה מקדושה אלא משנין אין, אותם שגבו מה מלצורך

  ; שירצו מה לכל המותר משנין, בשבילו אותם שגבו הדבר בהם עשו אם אבל  .ב

 במקצת קדושה וקנו וחזרו ומכרו קנו' אפי, הדמים ממותר חפצם לעשות התנו המעות כשגבו ואם  .ג
  ; המותר להוריד מותר, הדמים

  להורידם אסור, התנו כשמכרו אלא, בוכשג התנו לא אם אבל  .ד

   :ברורה משנה

 ניחא דהבעלים ,אסור :א"להמ ,תחתם אחרים כ"אח וליתן ללותן הגבאים רוצים ואם - ' וכו משנין אין) יג(
 שרו ע"לכו העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעה י"ע אך .שרי :ז"ולט דווקא, זה בממון המצוה למעבד להו

  ':ז בסעיף ש"כמ המעות לשנות

  ע"פ זה יש לומר שאם רוצים להלוות את הכסף של המגבית:

 מג"א: אסור  .א

 ט"ז: מותר  .ב

 אם עושים זאת ע"י שבעת טובי העיר במעמד אנשי העיר: מותר   .ג

  אמנם יש מציאות שמותר לשנות המגבית למה שירצו:

  סעיף ז: קנג מןסי ערוך שולחן

, שירצו מה לכל המעות להוציא רשאים, העיר אנשי במעמד והיו, מכר באותו העיר טובי' ז הסכימו אם...
 טובי' שז וכל: הגה. עשוי שעשה מה יחיד אפילו, שיעשה מה כל זה במכר בפירוש העיר בני עליהם קבלו ואם

  ...)מרדכי. (לאו או הן לומר צריכין ואינן העיר אנשי במעמד מקרי, בפרסום מוכרים העיר

המעות לחולין במעמד אנשי העיר, הם יכולים להשתמש ע"פ זה, אם שבעת טובי העיר יחליטו להוציא 
  בכסף אף לצורך דבר הרשות

  כן שנינו בדומה לכך:

   :ג סעיף רנט סימן צדקה הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 הצבור יכולים, שמו על נקראת שאינה מעליה בעליה שם נשתקע אם, כ"לבה מנורה או נר שהתנדב ישראל
 א"רשב ובשם ד"קכ ג"קכ שורש ק"מהרי) (מוחה המתנדב גם אם אפילו, ( הרשות לדבר אפילו לשנותה

  ).ש"רא' ותשו



49 

 

  :(שם) ע"פ הרמ"אכתב (ט,כא)  ומשפט הצדקהאולם 

 בבית דבר איזה משים שאדם שנוהגים במקום אפילו או, שירצו מה לכל משנים העיר בני או שהגבאי שנוהגים במקום
 אחר הולכים, לאחרים מוכרו מנכסיו וכשיורד, ולוקחו חוזר וכשירצה, וכדומה כסף כלי או תורה ספר כגון, הכנסת
 י"מהב משמע כן. (קבוע מנהג שיהיה ובלבד, זה על מתנה ד"ב ולב, מקדיש הוא דמנהג אדעתא ,מקדיש דכל. המנהג

 שאסור פשיטא, בזה כח יהא ולא ,הקדשו ישנו שלא בפירוש המקדיש התנה אם מ"ומ). א"קס שורש ק"וממהרי
  'ד סעיף ו"רנ' סי ל"וע. תולשנו

אסור  -אם מדובר שמי שנתן את הכסף למגבית, התנה במפורש שישתמשו דווקא לארון קודשמבואר ש
אולם ברור שזה דווקא אם התנה את התנאי לפני שמסר את הכסף, אך אם  לגבאים לשנות את הכסף.

   .אין בדבריו כלום, שמסר על דעת הקהל - התנה לאחר שכבר מסר

אור הלכה "והוא הדין", משמע שעכ"פ אם רוב הקהל מתנגדים לשינוי כסף המגבית, אסור לשנות, ע"פ בי
כיון שממילא אין זה כבר מכירה במעמד אנשי העיר, שהרי רוב אנשי העיר מתנגדים. הוא כותב שדי ברוב 

ים רוב דעות ולא צריך כולם, כי בבירורי קהל, אם היה צריך את הסכמת כולם, לעולם לא היו משיג
  מושלם.

  :מותר הכסף

  ה אשר כתב שבמותר הכסף: הבאנו למעלה את השו"ע קנג,

 מותר לעשות איתו מה שרוצים -בסתם  .א

  - אם קנו משהו ממותר הכסף ושוב מכרו  .ב

 מותר להשתמש למה שירצו -כשמתחילה התנו שיוכלו לשנות המעות .01

 וי ממנומותר להשתמש רק לצורך דבר שהוא קדוש או עיל - בסתמא בלי להתנות .02

בית מגורים ששימש תחילה לבית תיפלה של גויים,   .ג

 אם יכולים לעשותו בית כנסת 

  תשובה

   :יא סעיף קנד סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן

  . נ"בבהכ להדליקם אסור, לישראל מכרן או ונתנם שמשן וכיבן, אלילים לעובדי כותי שנותנם שעוה נרות

  :ברורה משנה

   נ:"ביהכ ם"עכו של תפלה מבית תלעשו ולענין

  מעולם עצמו הבית נעבד לא כי והטעם ,להקל ם"הרא בשם א"המ כתב  .א

  קבוע נ"ביהכ לעשות להחמיר נוטה ר"הא ודעת  .ב

  להקל נוהגין שהעולם וכמדומה  .ג

 אליליהם שם שמעמידין אלו אבל ,אליליהם שם להעמיד דרכן כשאין דדוקא שביררנו ל"בה ועיין  .ד
 משם ז"עי נתבטל שכבר מטעם להדיוט הבית מותר דאז לישראל הבית ומכרו משם שהוציאום אף

  אסור נ"לביהכ פ"עכ ,ג"ס ה"קמ ד"ביו כדאיתא אליל משמשי

   :יא סעיף קנד סימן הלכה ביאור

 ם"הרא בשם א"המ שכתב נ"בהכ גלולים מבית לעשות בענין שכתבנו במה ב"מ עיין -' וכו שעוה של נרות* 
 לא אם זה דכל דע ואולם. קבוע נ"ביהכ לעשות להקל מעולם ם"הרא נתכוין לאד ר"הא ודעת ,להקל
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 הביטול לאחר אף למצוה שאסור שעוה לנרות דמי דלא א"המ מצדד בזה אליליהם את ג"העו שם העמידו
 עלייהו חל דלא זה בבית כ"משא למצוה מאיסי ולכך הבטול קודם ם"עכו נוי שם פ"עכ עלייהו חל דשם

 ומתפללים משתחוים שהם רק זה בבית ז"ע שם היה לא דהא ם"עכו משמשי שם ולא ג"ע נוי שם מעולם
   שם לאליליהם

 כדאיתא להדיוט אף בהנאה ואסור ם"עכו משמשי שם הבית על דחל אליליהן שם מעמידין אם ...אבל
 מ"מ ביטול מטעם להדיוט הבית דהותר משם שהוציאום לאחר אף כ"א 5ה"בהג ג"ס ה"קמ סימן ד"ביו
   שביטלו לאחר אף ם"עכו נוי לענין כמו אסור למצוה פ"עכ

 וכמבואר ם"לעכו גמור משמש הוא הבית כ"א לעבדם אלילים בתוכה להעמיד שהוקצה בבית כ"...משא
   הביטול לאחר אף למצוה אסור בודאי כ"וא ל"הנ ה"בהג ג"ס ה"קמ בסימן בהדיא

 תשמיש רק הוי הבית כ"וא וכדומה בתיבה ז"הע להעמיד דדרכן מטעם להקל שמצדד אחד לגדול וראיתי
   לתשמיש

   הכתלים ועל הארץ על מגולים שעומדים גלולים הרבה שיש ידוע דבאמת ,נראין דבריו ואין

 הבית הוקצה מ"מ דהרי ,נהירא לא לתשמיש תשמיש רק הבית יקרא לא זה דמשום סברתו עיקר זה ומלבד
 תפלה הבית דאם עוד ודע. כהתוספות שם א"הריטב כ"וכ התוספות בשם שכתב מה ר"בדגמ ועיין ,ז"לע

 עיין לעולם הבית לאסור בכחן דאין זה באופן אף להקל לצדד שיש אפשר להם שכורה רק היתה לא שלהם
  ':י סימן ח"או יצחק בעין ועיין ג"בפמ

  :להיפהאם מותר לעשות בית כנסת מבית ת אם כן למסקנה, לגבי השאלה

 : מותרמג"א  .א

 : אסורא"ר  .ב

 ר הלכה:ביאו  .ג

 מותר - כשלא העמידו בתוכו את האלילים .01

   - כשהעמידו את האלילים .02

(ואין להקל אף כשהע"ז היה בתיבה, ואין להקל מטעם  אסור -כשהבית היה קנוי לגויים .02.1
 תשמיש לתשמיש, כי כל הבית הוקצה לע"ז) 

  (כי הם לא יכולים לאסור את הבית)  יש מקום להקל -כשהבית היה שכור לגויים .02.2

ית הכנסת אם יש בו קדושה, ואם אפשר ריהוט ב  .ד

למוכרו או ליתנו במתנה, או לעשות החלפה בריהוט 

  אחר
  תשובה

   :קנג סימן ברורה משנה

 כשמכרו כן ועל נ"כביהכ דינם נ"שבבהכ ויריעות וספסלים נ"ביהכ כלי כל -  נ"בהכ בתר גרירי דכולהו) לח(
  .לא - ה"לא ואי ,שירצו מה ללכ במעות להשתמש יכולים בכפרים העיר אנשי במעמד ה"זט
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 מותר אינו לכך הוקצה אבל, לכך הבית הוקצה שלא ודווקא: הגהג:  סעיף קמה סימן כוכבים עבודת הלכות דעה יורה ערוך שולחן 

  ).ט"קל סימן כדלעיל, (בטול מהני לא ובישראל). י"רש בשם ורט( שם עוד להכניס שלא דהיינו, בטול דרך משם הוציאה כ"א אלא
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   :ג סעיף קנד ערוך שולחן

 וכסא חומש או ת"ס בו שנותנין וארגז, תפילין ורצועות, ומזוזות ספרים של תיק: כגון, קדושה תשמישי
  .לגנזן וצריך קדושה בהן יש, ההיכל לפני שתולין ווילון, ת"ס עליו שנותנין

   :)יא( קנב סימן ברורה משנה

 תעשון לא' וגו תתצון מזבחותם את שנאמר משום דאסור ההיכל מן אבן כנותץ דהוי - דבר לסתור ואסור
 דבר לעקור או קודש כלי ולשבר לנתוץ ודוקא. מעט מקדש נקרא כ"ג ד"וביהמ נ"ובהכ אלהיכם' לה כן

 כבוד זה שאין אף ,נ"מביהכ וכדומה והספסלין קודש הכלי לפנות לאפוקי ממזבח אבן כמו מחובר
  ]:6ה"ס' סי פאדווה מ"מהר[ זה בכלל שאין לומר שי ,נ"לביהכ

 -לכדי השימוש הנצרך ו שהרהיט רעוע, או שהיה לא מספיק גדולאכתב שאם מצ )ס"ק יא(המשנה ברורה 
  מותר למכור בלי שאלה

כתב שייתכן לומר שאם לאחר שיוציאו את הריהוט מבית הכנסת, שוב  )סימן כח(בשו"ת ערוגות הבושם 
. על כן ימכרו אותם רי זה בכלל איסור נתיצה, אף שמדובר בתלוש ולא בריהוט מחוברלא ישתמשו בו, ה

  כדי להפקיע את קדושתם.

ועל כן לא את הרהיטים, לא מועילה מכירה, להוציא לחולין  החת"סכתב שייתכן שלדעת  דובב מישרים
  . אך צ"ע אם הם בכלל תשמישי קדושה. ישתמשו בו דברי חול

אולם כל  למישהו שהוא לא חבר בבית הכנסת, ויתן משהו, אף שאין זה השווי האמיתי.על כן, טוב שימכרו 
ושוב פוקעת זה כשהריהוט שלם, אך אם הוא נשבר, יש לומר ששוב אין הרגילות להשתמש בריהוט שכזה 

אולם אם ניכר שזה ריהוט של בית הכנסת לא ראוי לזרוק אותו  ד הוא.קדושתו מאליה, כי תנאי בי"
  .מהלך הרבים, אלא יניחו במקום מוצנע ושומם מהילוך בני אדםבמקום 

  : ו) ,(יב כתב לחלק בסוג הריהוט ומשפט צדקה

 -כמו ספסלים שולחנות ארונות ספרי קודש, מנורות תאורה לצורך תורה ותפילהריהוט שמשמש   .א
 בזה יש את כל המגבלות הנ"ל, שאין לבזות אותם

אין בהם קדושת כלי בית הכנסת וביהמ"ד  - ת המתפלליםליופי או להרווחשאר ריהוט שנעשה רק   .ב
. כגון מאוורר, מזגן, שאין בהם קדושה, ומותר להחליף אותם ולזרוק את הישנים או למכור כלל

  לצורך חול בלי הפקעת קדושה

(קנד, קנה) כתבו לגבי שעון בבית כנסת שאין להוציאו לחולין  ואורח נאמן(עה)  זכרון יהודהאמנם, לדעת 
   .ע"י מכירה או חליפין באחר, וצ"ע אלא
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  הוא... שמחובר המזבח מן אבן לנתוץ כמו מחובר דבר דוקא לנתוץ סה: ...דאסור סימן פדואה ם"מהר ת"שו 
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  ברכות

לחם שבישלוהו במים, או טיגנוהו בשמן הרבה או   .א

  מעט מה ברכתו 
  תשובה

  לחם שבושל במים בכלי ראשון או ביס"ב:

  המוציא - כשיש בו כזית

   מזונות - אין בו כזית

  י: סעיף קסח ערוך שולחן

 בו שאין פי על אף כזית בהם יש אם, נתבשל אם ,מרק ידי על יחד שנדבקים לחם פירורי דהיינו, א"חביצ 
 מברך אינו, לחם תואר בו שיש שנראה פי על אף, כזית בהם אין ואם; ז"ובהמ המוציא מברך, לחם תואר
  שלש מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא אלא

  ברורה: משנה

 אבל בו סולדת היד יהשה פ"עכ או האש על כשעמד ראשון בכלי הלחם שנתן היינו -' וכו נתבשל אם) נב(
 ,מכזית בפחות אף המוציא מברך לחם תואר בו יש דאם ,השני באופן כמו ודינו ,בישול חשיב לא - שני בכלי

 מבואר חמין במים פת כשנשרה שמצוי כדרך המים נתלבן אם אבל ,הלחם י"ע המים נתלבן לא אם ודוקא[
  ] לחם תואר בו כאין הפת נחשב ז"דעי א"בסי

 דין לו יש אם הוא דספק האחרונים כתבו ראשון מכלי רותחין עליהם ועירה בקערה וריןהפיר הניח ואם
  :תחלה אחר פת על יברך לחם תואר בו ויש כזית בפירורין אין אם כ"וע ,לא או בישול

  טיגון בשמן:

יאכל בתוך הסעודה, שמא זה כבר לחם כיון שכך היה מתחילה, ושמא אין זה אם לא היה כזית בלחם: 
  כיון שהטיגון הפקיע שמו לחם,

  לחם גמור ומברך המוציאאם היה כזית בלחם: 

 במשקה טיגנם אלא ,בקדרה בשלם לא ואם. לחם תואר חשוב אינו ,שנתבשל דכיון - ' וכו שנראה) נו(
 דעת ולפי ,השני באופן לקמיה כמו לחם תואר ביה ומהני ,כבישול הוי דלא ו"סקל א"ממ משמע במחבת

. הסעודה בתוך א"כ לחם תואר בו בשיש יאכל לא שבטיגון והנכון ,לדבריו הכרח אין שם האחרונים שארי
 דמברך פשוט ,לחם התואר ליה אזל אפילו ,כזית בהם שיש פרוסות טיגן אם אבל ,כזית בהם בשאין ז"וכ

  :בזה ש"וכ ,בבישול ל"וכנ ,המוציא

  וזאת הברכה:

 וכותב ,לחם דין מפקיע שאינו כאפיה דינו או לחם שם שמפקיע כבישול דינו טיגון אם הפוסקים נחלקו
 )עמוק לא( טיגון הכוונה "טיגון" (קסח משנה ברורה נו) בישול כספק לטיגון להתייחס שיש ברורה המשנה
שמוסיף טעם או צבע לתבשיל. אך אם טגנו רק במעט שמן, כדי שלא  כזו בכמות ,וכדומה בשמן במחבת

 דינו עמוק בשמן טיגון )7יד שם משנה ברורה סט אחד מגדולי הדור ישרף התבשיל, דינו כאפיה לכו"ע (קסח
(גר"ז סב"ה פ"ב יב בסופו, שש"כ פ"א סא בשם הגרשז"א, מאור השבת ח"ב ח' ה, בשם אחד  ע"לכו כבישול

  מגדולי הדור בענין שבת)
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 - ' וכו מברך אין) סט(יג:  סעיף קסח סימן המזון וברכת, סעודה, הפת בציעת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה 

 גמור לחם הוי דהתם לחם מתורת אותם מבטל אין דהבישול' י בסעיף כ"למש דמי ולא כזית בהם שיש פרוסות על אפילו

 דאם ה"בהג ד"בסי לקמן ועיין לחם מתורת מבטל והטיגון הבישול להכי מעולם נאפה דלא הכא כ"משא אפוי שהיה מעיקרא

  :גמורה אפיה והוי במשקה יגוןט מקרי לא העיסה ישרף שלא שמן מעט במחבת נותן
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בירך על מאכל שמונח לפניו, ואח"כ הביאו לו עוד   .ב

ברך, ומה מאותו המין, או ממין אחר, האם יחזור וי

הדין בהניח לפניו כמה פרוסות לאכילה, ואח"כ נמלך 

  להוסיף עוד פרוסה
  תשובה

  לו פת מבית אחר:הביאו 

 מברך שנית שדינו כנמלך שו"ע:  .א

   אינו מברך שנית, כיון שסתם דעת אדם על כל מה שיביאו לו בסעודהרמ"א:   .ב

  ה: סעיף קעז סימן ערוך שולחן

 מדברים' אפי, הדורון על דעתו היה ולא עליהם סמוך שאינו אחרים מבית לו שלחו הפת על שבירך אחר אם
 דסתם דטעמא ואפשר, בזה נזהרים ראיתי ולא: הגה(. נמלך כדין עליהן לברך צריך ,הפת את ללפת לבא שדרכן

  ).ו"ר' סי ל"וע בסעודה לו שמביאין מה כל על האדם דעת

  :מבית אחר הביאו לו פירות באמצע אכילתו

 מברך שנית -עצמןכשאוכל בפני   .א

  אינו מברך שנית, שזה חלק מהסעודה - כשמלפת בהן הפת  .ב

  ברורה: משנה

 כלל עליהם דעתו היה לא שבודאי אחרים מבית שהוא כיון הפת עם אוכלן וגם ל"ר - ' וכו לבוא שדרכן) כ(
 ל"נוכ הסעודה מחמת הבאים דברים לו כשהביאו והיינו -' וכו מה כל על) כא( :הפת בברכת נפטרין אין
 לאכלן שיוכל המוציא ברכת בשעת לזה דעתו היה' אפי מהני לא פירות מיני לו הביאו אם דאלו א"בס
  . הפת בהם מלפת כ"אא ,]שלו בפירות ואפילו[ ברכה בלי כ"אח

  אינו מברך שנית הביאו לפניו פירות באמצע הסעודה, ממין זה או אחר: 

  : ה סעיף רו סימן ערוך שולחן

 פעם לברך צריך, לפניו הביאוהו כך ואחר ברך; לפניו שיביאוהו עד, משקה על ולא אוכל על לא מברכין אין
 שברכתו אחר ממין או, המין מאותו יותר לו הביאו כך ואחר שלפניו פירות על שברך מי אבל; אחרת

 ד"י טור סףיו בית( לו שיביאו מה כל על דעתו להיות ,לכתחלה ליזהר וטוב: הגה. לברך צריך אינו, הראשון כברכת

  ). ט"י סימן

  לשו"ע:

אינו מברך שנית,  - אחרפירות שלו ממין לו אכול עוד, והביאו אף אם לא הייתה דעתו במפורש ל  .א
 , אף אם כבר סיים את הראשונים כי זה כמתנה בפירוש

  מברך שנית - אם במפורש התכוון לסיים אכילתו, אזי אם הביאו לפניו עוד  .ב

 דבסמוך א"הרמ מדברי והנה. הראשונים אכל שכבר אחר אפילו היינו - ול הביאו כ"ואח) כ( :ברורה משנה
 שהיו אלו פירות על שבירך רק ,שיביאו מה כל על בהדיא דעתו היה בשלא אפילו מיירי דהמחבר משמע
 דרך שכן משום ,מהן גם שיאכל עוד לו יביאו שאם בפירוש אתני כאלו הוי דזה ואמרינן ,בסתמא לפניו

   לגדולה קטנה להמאכי לכנוס האדם
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 בדעתו הוסכם אכילתו שגמר שבעת או לפניו שהם הפירות אלו רק לאכול שלא בהדיא דעתו היה כ"אא
  :ולברך לחזור צריך ע"לכו דבזה ,לאכול נמלך כ"ואח עוד לאכול שלא

 אף לגמרי אחר מין שהוא שכר לו והביאו דגים על בירך דאם ,פירות ממין שיהיה ובלבד - אחר ממין) כא(
 או בהברכה אותם לפטור בהדיא דעתו היה כ"אא ,בסתמא בברכתו נפטרין אינם מ"מ ,שוות שברכותיהם

  :שבירך בשעה השלחן על פ"עכ לפניו שהיו

  האם מועילה הברכה הראשונה:

 מועיל, אף לפירות שהביאו לו אח"כ - באותו המין ממש  .א

  - למין אחר  .ב

   -בסתמא. 1ב.

  לשו"ע: מועיל

  עיללא מולאחרונים אחרים: 

  מועיל -. אם הביאו לו מין זה כשעוד היה עסוק במין הראשון2ב.

, כיון שהיה דעתו בפירוש על כל מה שיביאו אף בסתמא מועיל -. כשקבע סעודתו על הפירות3ב.
   לו

 בברכתו דפוטר הוא ממש המין באותו דדוקא ל"וס זה בדין חולקים אחרונים כמה - ' וכו שברכתו) כב(
 אם מ"ומ לברך וצריך בסתמא ברכתו מהני לא אחר למין אבל כ"אח לו שהביאו ותפיר לאותן אף בסתמא

 עסוק שהיה בשעה לו שהביאו כיון לברך איןש נראה הראשון מין כלה שלא בעוד האחר המין לו הביאו
 שבירך אף ,הפירות לאכילת עצמו קבע דאם ,עוד שכתבו האחרונים מן ויש. להלכה נראה וכן באכילה עדיין

 דקבע דכיון ,ולברך לחזור צ"א ,הראשון המין שכלה אחר מין לו והביאו ,לפניו שהיו הפירות על בסתמא
 מהני לא דבסתמא שסוברים הפוסקים מן דיש -  לכתחלה ליזהר) כג( :מזה דעתו מסיח אינו לאכילה עצמו

  :כ"אח לו שיביאו מה כל על דעתו שיהיה בעינן ה"בלא אבל ,ברכה בשעת לפניו היו כ"אא ,גווני בכל

המגן אברהם החמיר, שכאשר הוא לא קבע סעודתו על הפירות, אזי אף אם מביאים לו מאותו המין שאכל, 
  ואין לפניו עוד מהפירות הראשונים, עליו לברך על הפירות החדשים שיביאו לפניו: 

  ס"ק ז': רו סימן אברהם מגן

 אכל כבר אם ע"לכ לברך צריך המין מאותו לו הביאו אפילו עראי דרך פירות אוכל רק לכך מיסב אינו אם...
  'הראשוני

  כתב סוף דבריו על עניין זה: הפסקי תשובות

 וטוב" א"הרמ לנו שנתן העצה, והשיטות הפרטים ריבוי לדעת שנוכחנו עתה כי לומר אפשר ולסיכום
 להרגיל שמים ירא לכל ראוי וכן, אמת ותורתו אמת משה", לו שיביאו מה כל על דעתו להיות לכתחילה

 ובזה, זו בברכה הכלול כ"אח שיאכל מה כל זו בברכה לפטור שבדעתו ברכה בשעת בפירוש לכוין עצמו
  כן לכוין נכון אחרים שלחן על סמוך כשהוא וגם וספיקות מחששות נפשו ממלט
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עבר ודיבר בין הברכה לאכילה, או תוך כדי לעיסה,   .ג

  האם צריך לחזור ולברך
  תשובה

  רכה למעשה המצווה: לדבר בין הבאסור 

  :א סעיף יט סימן ערוך שולחן

  ). אגודה בשם ישנים שחיטות הגהות. (השחיטה אחר עד ידבר ולא...: הגה... קודם שיברך צריך השוחט

   ב:"אות כ' ד דרוש ח"הצל דרושי

 על לברכת הנטילה בין מלהפסיק נזהרים אינם הלומדים ח"ת שאפילו סעודות מהכב השגחתי מאד מה
 יכ בידם הוא וטעות המוציא לברכת ידים נטילת על ברכת בין מלהפסיק נזהרים הם ויותר ידים נטילת
 בעלמא זהירות רק הוא י"נט אחר ואילו שנית ידיו ליטול וצריך הפסק הוי י"ענט לברכת י"נט בין שיחה

 יןחומשי וציאלהמ י"נט בין מלהשיח הנזהרים ואותן' א' סעי ה"קס' סי הרב ע"בשו כ"וכ קס' סי וכדלקמן
   כלל ישיחו שלא להזהירם וצריך הם טועים תהכלבר י"נט בין

   - אם דיבר בין ברכה ללעיסה

 אינו חוזר ומברך-בדברים שהם מעניין הסעודה  .א

  -בדברים שאינם מענייןהסעודה  .ב

  -. אם דיבר לאחר שהבוצע טעם1ב.

   יטעם בעצמולא לדבר עד ששמותר מדינא, ורק נהגו משום חיבוב מצווה  רמ"א:. 1.1ב.

  וצריך לחזור ולברך  לא יצא ידי חובת הברכה, אסור, משנה ברורה ע"פ האחרונים:. 2.1ב.

   צריך לחזור ולברך - . אם דיבר לפני שהבוצע טעם2ב.

    :ו סעיף קסז סימן ערוך שולחן

 יןמענ בדברים השיחה היתה כ"אא ולברך לחזור צריך, שח ואם; לאכילה ברכה בין ישיח ולא מיד יאכל
 תנו, לאכול לפלוני תנו  ליפתן או מלח הביאו אמר שאכל וקודם הפת על שבירך כגון, עליו שמברכין דברים
 בטלים דברים שח דאם והא), בו כל( כלל יפסיק לא לכתחלה מ"ומ: הגה. לברך צ"א, באלו וכיוצא לבהמה מאכל

 אכלו לא שעדיין י"אעפ, הפסק שיחה הוי לא כ"אח אבל, הבוצע שאכל קודם ששח דוקא היינו, ולברך לחזור צריך
 כן שעושין רק, הבוצע פרוסת מן לאכול כולם צריכים אין כי, הבוצע באכילת כולם יצאו כבר, המסובים אחרים
  ).זרוע ואור רוקח( מצוה לחבוב

   טז: ק"ס קסז סימן אברהם מגן

 ברכה צ"א דהלועס י"ר' ועססי) ה"של( ולברך לחזור צ"א לועס בעודו שח אם מיהו. הפרוסה שיבלע עד - יסיח ולא
  ע"וצ ,הבליעה על הברכה עיקר כ"א

  אם דיבר בעודו לועס קודם שבלע את החתיכה:

 צריך עיוןמשנה ברורה:   .א

  אינו חוזר -אם כבר מצץ מעט מהחתיכהחיי אדם:   .ב

  ברורה: משנה

 ולא) לה( :ש"עי ג"ס ו"ר' בסי כדלקמן דיבור מכדי יותר בשתיקה להפסיק אסור דלכתחלה - מיד יאכל) לד(
 אם לבד דבטועם י"ר סימן בסוף לקמן ע"השו דפסק כיון ויבלענו מהפרוסה קצת ללעוס שיכלה עד - ישיח
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 ומברך ככר לו יש אחד וכל המסובין רבים אם וכן[ הבליעה על הברכה עיקר כ"א ,ברכה צ"א בלע לא
 לועס בעודו ושח עבר אם מ"ומ] תוברכ על הוא שיטעום קודם חבירו של ברכתו על אמן יענה לא לעצמו
 מצדד ט"מ כלל א"ובח[ ולברך לחזור צריך אם ע"צ סעודה מצרכי שאינו בדברים הפרוסה שבלע קודם

 כזית שיעור דוקא שיאכל צ"א אמנם] ולברך לחזור צ"א הלעיסה מן בפיו שמצץ הטעם רק בלע לא דאפילו
 כ"אח לדבר דמותר זה לענין אכילה חשיבא הברכה אחר מכזית פחות רק אכל אם דאפילו שידבר קודם

 :אחת תיבה אפילו - שח ואם) לו( :כזית שיעור מתחלה שיאכל טוב הדחק במקום ושלא לכך צריך הוא אם
 ואפילו ,סעודה צרכי מעניני רק המוציא פרוסת לצורך שאינו בדברים הפסיק ואפילו - דברים מענין) לז(

   :הפסק הוי אל - הסעודה לצורך שהן הכלים להביא דיבר

 עצמו מהמברך השומע עדיף דלא ל"וס עליו חולקים האחרונים כל כמעט אבל ,א"הרמ דעת רק זהו והנה
. ומברכין שחוזרין טעימתן קודם בדברים הפסיקו אם השומעים נ"וה ומברך שחוזר טעימתו קודם כששח

 אינם דשוב לכאורה מהפוסקים משמע כלל שחו לא שהשומעים אף שטעם קודם שח המברך דאם עוד ודע
   :לדינא ע"וצ ,ל"בבה שכתבתי כמו בהברכה יוצאים

  :ד סעיף מט כלל א חלק אדם חיי

. כדבסמוך כלל ברכה צריך אין הלעיסה על דהא, שיבלע עד לועס שהוא בשעה אפילו בדבור להפסיק אסור
 ז"קס' סי א"מ( עיון ךצרי, כלל עדיין בלע לא אם אבל. ולברך לחזור צריך אין, מועט דבר אפילו בלע ואם

 מיירי י"ר' דבסי, לברך צריך אין, הלעיסה מן בפיו שמצץ הטעם רק בלע לא דאפילו לי ונראה). ז"ט ק"ס
, ופולט לועס הדין והוא שם א"המ ש"ומ( לטעימה אלא כלל לאכילה כוונתו שאין, ברכה צריך אין מטעמת

  ):ז"סט ב"ר' בסי כדאיתא יברך לא בו שיש האהקיו דבר מאיזה המוצץ דאטו, לאכילה כוונתו שאין היינו

  פסקי תשובות:

  בשיחה: להפסיק היתר אופני שני שיש לנו מתבאר

  "ליפתן הבא ,מלח הבאכגון " -הסעודה צורכי שהם דברים  .א

  לבהמה) מאכל (תנו -על איסור יעבור ,אכילתו לפני יקיימנה לא אם מצוה אשר לפניו תעומד אם  .ב

סעודתו, מתי צריך לברך עליהם, ד. האוכל פירות תוך כדי 

  ומתי לא
  תשובה

  סעיף א: קעז סימן ערוך שולחן

  :הסעודה בתוך הבאים דברים

 את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה מחמת הבאים דברים הם אם  .א
 אין פת בלא אוכלם' אפי, מלוחים ומיני ודייסא, וגבינה, וירקות, וביצים, ודגים, בשר: כגון, הפת

  ; פוטרתן המזון דברכת, לאחריהם ולא; פוטרתן המוציא דברכת, לפניהם ברכה טעונין

 בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע דרך שאין דהיינו, הסעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם  .ב
 בלא אותם אוכל אם'), ח סעיף ח"קס סימן ל"וע, ( פירות מיני וכל וענבים תאנים: כגון, הפת את
 טעונים ואינם; הם סעודה מעיקר דלאו, פוטרתן אינה המוציא דברכת לפניהם ברכה ניןטעו, פת

 ; פוטרתם ז"בהמ הסעודה בתוך שבאו דכיון, לאחריהם ברכה

 מהם אכל בינתיים אם אפילו, פת עמהם אכל ובסוף) הפת עם( הפירות אכל אכילתו בתחלת ואם  .ג
 .לפניהם אף ברכה טעונים אינם, פת בלא
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בסעודת 
  פת

דבר שבא מחמת 
  הסעודה

  דבר שאינו בא מחמת הסעודה

ליפת עם   אכל בלי פת  לא צריך  ברכה לפני
  הפת

אוכל 
  מעט

אוכל כשיעור קביעת 
  סעודה

  לא צריך

  לא צריך  צריך

ברכה 
  אחרי

  לא צריך  לא צריך

  

   ברורה: משנה

 רעבונו למלא אכלם דאלו[ הומתיק לקינוח רק רעבונו להשביע אכלם שלא' פי -  הסעודה מחמת שלא) מא(
 לשם זה אוכל דאינו דכיון -  ברכה טעונים) מב( ]:ברכה צ"וא סעודה בכלל הם מעט רק אכלם לא אפילו

 אכלם אפילו ו"בס המבואר סעודה קביעת כשיעור הרבה אוכל ואם המוציא בברכת נפטר לא סעודה
 ממילא המוציא לברך צריך ודההסע בתוך שלא אכלם דאי דכיון המוציא בברכת נפטר בעלמא למתיקה

   :המוציא בברכת נפטר הסעודה בתוך
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  מבחן ניסן תשס"ה

  

  תפילה

כיצד מצטרפים למניין, כשחלק מהעשרה בחדר אחר,  .1

ויש פתח ביניהם, או וילון, או כאשר מקצתן בפנים 

  ומקצתן בחוץ
  תשובה

   .מצטרפים אינם, בעזרה וקצתם נ"בבהכ העשרה קצת אם יח: סעיף נה שולחן

 :שם ברורה משנה

 בעלמא לצניעות פירשו אם ודוקא ,מצטרפין -לצניעות שפורסין הוילון אחר ואחד ,אחד במקום' ט כשיש
 לצירוף מחיצה נמי הוי מטתו לשמש מחיצה דליהוי היכי כי סדין ופירשו ת"ס או תפילין איכא אי אבל

  :מצטרפי גווני דבכל מצדד ג"ופמ] ח"פר[ מצטרפו ולא עשרה

  :האם המניין מצטרף כאחד - וילוןחו אם הני

 מצטרפים - לצניעותהניחו   .א

  -מחיצהלהניחו   .ב

 אינם מצטרפיםפרי חדש:  .01

 מצטרפים פרי מגדים: .02

  :ברורה משנהעוד כתב 

 בשני אפילו זה את זה דברואין זה את זה רואין בשאינן מיירי ט"וי ח"וי ז"י דסעיף דההיא ג"הפמ כתב...
 אפשר הדחק ובמקום ברואין אפילו מחמירין ויש ה"קצ' בסי לקמן דזימון דומיא מצטרפין ממש בתים
  :להקל שיש

  משמע שאם חלק רואים אלו את אלו, הרי הם מצטרפים, ע"פ הפמ"ג, אך יש חולקים 

ברכת המצוות, או תפילה, קריאת שמע וברכותיה,  .2

  האם יכולים להוציא זה את זה בבקי, ובפחות מעשרה
  תשובה

  :ד סעיף נט סימן"ע שו

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

 צ"הש אלו דברכות, יצא, צ"מש שמעה רק, אמרה לא אם ומיהו) ח"רי' סי רוקח. ברכות מהלכות א"פ מיימוני הגהת(

 אחר אמן יענה ולא) שמתו מי' פ י"הר( 'מי ותבפח היחיד מוציא צ"הש אין מיהו. בקי שהוא פי על אף היחיד מוציא
  ).א"ס' סי לקמן ועיין( הפסק דהוי משום, באהבה ישראל בעמו הבוחר סיום
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 הברכות בכל ה"וה ט"ס בסימן וכדלקמן ,מוציא -כבר יצא אם ואפילו -  בקי שהוא: )כא( ברורה משנה
 שהוא האחר את להוציא יכול אין שיצא דמי ,הנהנין מברכת לבד ב"תרצ ובסימן ה"תקפ בסימן וכדלקמן

  :בקי שאינו למי ואפילו ב"ס ג"רי בסימן וכדלקמן בברכה עדיין מחוייב

  :ד"מיו בפחות*  ה"ד ד סעיף נט סימן הלכה ביאור

  האם צריך עשרה כדי שהחזן יוציא ידי חובה:

 : צריךלבוש  .א

 : אין צריך, כי אינו בקימגן אברהם  .ב

 ציא בקי: צריך, לפי הלבוש, רק כשהוא מופמ"ג  .ג

 : צריך, כלבושחיי אדם  .ד

   :וזו לשונו

 שם א"מ הביאו' ו' סי בסוף והוא הלבוש בשם השחר ברכת לענין כ"במש ב"במ עיין -  ד"מיו בפחות* 
 שם ג"והפמ ד"יו בעי לא בקי שאינו ברכות בשאר ע"דלכו דכתב עליו פליג א"סק זה בסימן א"והמג י"בסק
 מברכת זה לחלק ליה מנין' ח בסימן ג"הפמ עליו תמה בבקי פילווא בבקי דוקא מיירי דהלבוש דאפשר כתב

 מניה ומשמע הלבוש כדברי דסתם' ה בכלל א"בח ועיין שם עיין' י בעי ולא מוציא שיצא דמי ל"דקי המצות
  :לזה טעם כ"ג ש"ועיי ד"ס ט"נ בסימן בלבוש משמע כן ובאמת גווני בכל מחמיר דהלבוש

 מעשרה בפחות השחר ברכת להוציא יכול שאין משמע בלבוש -  יצאו ברשכ )ס"ק יד( ו סימן ברורה משנה
 עשרה צ"א בקי בשאין אבל מעשרה בפחות מוציא אין בבקי דדוקא לומר דבריו בסוף דמצדד ג"בפמ ועיין

  להלבוש אף

  יוצא למסקנה:

 ויכול ,בקי בברכות הינו פ שמי שיוצא ידי חובהש"ץ מוציא את היחיד, אע" - ברכות קריאת שמע  .א
 לברך בעצמו

אם האחר כבר יצא ידי חובה, אין הוא יכול להוציא אחר, אף שהאחר אינו בקי  - ברכות הנהנין  .ב
 בדבר

מחלוקת האם יכול להוציא אחר שאינו בקי, כשאין עשרה ששומעים, ולפמ"ג  -ברכות השחר  .ג
 אפשר אף שאין עשרה (הלבוש אוסר) 

 ר, אף אם אין עשרה במקום פמ"ג: מי שכבר יצא, יכול להוציא אח - ברכות המצוות  .ד
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המתפלל שמונה עשרה, או קורא ק"ש, או מברך  .3

ברכת המזון והפסיק בשתיקה או בדיבור באמצע, מה 

  דינו 
  לעיל, וזו הטבלה שם תשובה

  סימן ס"ה

שהה כדי לגמור 
  את כולה:

  המפסיק בקריאת שמע  המפסיק בתפילה

  חוזר למקום שפסק  חוזר למקום שפסק  שו"ע

  עיין במשנה ברורה לקמן  פסק מסיבה אחרת  יה אנוסה  רמ"א

  חוזר למקום שפסק  חוזר לראש

אנוס מחמת   משנה ברורה
  עצמו (כחולי)

אנוס מחמת דבר חיצוני 
  (כליסטים)

נכון שיחזור שוב על הפרשיות, כי יש 
  אומרים שצריך לחזור לראש

חוזר למקום שפסק   חוזר לראש
  (כשותק ברצון)

  

שה כשיש צואה או מי רגליים או ערוה כיצד ינהג למע .4

  כנגדו
  תשובה

 כשצואה כנגדו:  .א

בכל המקרים לקמן, שנעסוק בהם, מדובר שלא מגיע אליו ריח, כיון שאם יש ריח רע, אזי בכל 
במקרה שהצואה רחוקה רק הוא  ,להתיראופן אסור לומר דברים שבקדושה, וכל העיסוק שלנו 

  כך שלא מגיע אליו ריח רע

  ששית, יכול לומר דברים שבקדושה:אם הצואה בע .01

 דבכסוי משום, דפנותיה דרך אותה שרואה פי על אף ,כנגדה לקרות מותר, בעששית צואה :א סעיף עו"ע שו
  . מתכסיא והא) יד, כג דברים( צאתך את וכסית: דכתיב, רחמנא תלה

דברים  אם הצואה בגומא לפניו, יניח על הגומא את רגלו, כך שרגלו לא תגע בצואה, ויאמר .02
  שבקדושה:

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

אף אם מדובר שרק העבירו את הצואה כנגד פניו, בתנועה, אסור לומר דברים שבקדושה, עד  .03
  :ץ לד' אמות אפילו שהיא מלפניובחומעיניו, ויש מקילים  שהיא תעבור לגמרי

 אין הנהר מן עולה אפילו, דמי עוברת כצואה חזיר ופי. כנגדה לקרות אסור, לפניו צואה העבירו :ג סעיף
  . רעי של כגרף דהוי, לו מועלת הרחיצה
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 הרחקה בעינן בזה גם כ"ע לעוברת קבועה צואה בין לחלק דאין דסובר י"בב עיין -  כנגדה) ח( :ברורה משנה
   מ"והפר ז"הט העלה וכן הריח שכלה ממקום א"ד ומלאחריו עיניו כמלא לפניומ

 שנתרחקה אחר או אמותיו' לד שמגיע קודם דהיינו אמות' בד די אז רחבו פ"ע מלפניו צואה העבירו אם אך
 ממקום א"בד דסגי לאחריו כמו הוי דמצדו ט"ע בסימן ואמרינן מצדו אז שהוא כיון שרי אמות' ד ממנו

' בסי וכדלקמן הוא עיקר לו שיש רע דריח כיון ממש צואה כמו הוא הריח שכלה מקום דעד[ הריח שכלה
  ] ט"ע

 ממקום אמות' ד בהרחקת סגי אחד במקום עומדת ואינה היא עוברת דצואה דכיון פסקו ר"והא ח"והב
 הצואה והיתה והתפלל קרא כבר אם דיעבד ולענין לכתחילה להחמיר ויש. מלפניו אפילו הריח שכלה
 ש"ק וקורא חוזר פלוגתא דאיכא היכא כל כתבנו וכבר לשונו וזה שכתב ג"בפמ עיין א"לד חוץ לפניו עוברת

  :עוד ש"עי ומתפלל חוזר אינו ובתפלה ,'ברכותי בלא

  אם הצואה כנגדו, הוא יכול לבטל אותה ע"י רוק: .04

 (משנה עבה הרוק שיהא והוא ,כנגדה ויקרא בה שירוק ברוק לבטלה יכול, צואה מעט לפניו היה :ו סעיף
 לא אם אבל, שעה לפי אלא מועיל הבטול ואין. רע) ריח לו מגיע כשאין ודוקא כיסוי חשיב אז ברורה:

  . בטלה לא, בה ונבלע נימוח והרוק מיד יקרא

  אם הצואה כנגדו הינה יבשה מאוד, מותר לומר דברים שבקדושה כנגדה: .05

 יהיה שלא והוא, כנגדה לקרות ומותר כעפר היא הרי, תתפרך יזרקנה שאם כ"כ יבשה צואה שו"ע פב, א:
 מי פרק ש"והרא י"רש( עיקר וכן, זריקה בלא גלילה ידי על נפרכת אם רק כעפר הוי דלא א"י: הגה. רע ריח בה

  ). טור), (שמתו

 מי רגלים כנגדו:  .ב

  אסור לקרוא כשמי רגלים לחים כנגדו: .01

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

 אם יש מי רגלים כנגדו, יכול להטיל לתוכם רביעית מים ולקרוא:  .02

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

  . תחלה בכלי המים היו שנא לא, מים עליהן ונותן

 כשיש ערווה כנגדו:  .ג

אסור לקרוא ק"ש ושאר דברי קדושה כנגד טפח מגולה באישה, ויש אומרים שבאישה אחרת אפילו  .01
  כשזה פחות מטפח:

:  הגה. כנגדה ש"ק לקרות אסור, אשתו היא' אפי, לכסותו שדרכה במקום, אשהב מגולה טפח שו"ע עה, א:

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

  ר לומר דברי קדושה כנגד שיער אישה שרגילה לכסות:אסו .02

 שדרכן בתולות אבל, אשתו' אפי: הגה. כנגדו לקרות אסור, לכסותו שדרכה אשה של שער שו"ע עה, ב:
) א"הרשב בשם י"ב( לצמתן מחוץ לצאת שרגילין, נשים של השערות ה"וה: הגה. מותר, הראש פרועות לילך

  ת.לכסו דרכה' אפי, נכרית שער ש"וכ

  :אסור לקרוא כנגד ערווה, אף שהיא של גוי או של קטן, אך יש מתירים בשל קטן שאינו ראוי לביאה .03

   ערות נגד מתירין ויש. אסור, קטן ערות כנגד וכן. ג"עו של אפילו, ערוה כנגד לקרות אסור שו"ע, ע"ה, ד:



62 

 

 ד"בי עיין( עיקר וכן), אגמפר א"ומהר שמתו מי פרק ש"והרא ירוחם' ר( לביאה ראוי שאינו זמן כל, קטן
  ). ה"רס סימן

  אסור בדברי קדושה:  -אם ערווה כנגדו בעששית, ורואה אותה .04

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

לא רואה הוא שאם הוא לעצום עיניו וכו', העיקר  אם ערווה כנגדו, הוא יכול להחזיר פניו ממנה, או .05
  מותר לומר דברי קדושה כנגדה:  - אותה

 מותר, סומא שהוא או, בלילה שהוא או, עיניו שעצם או, ממנה פניו והחזיר, כנגדו ערוה יתהה ע"ה, ו:
  .לה חזי לא והא רחמנא תלה דבראייה, לקרות

הנוסעים לטיול, האם רשאים להתפלל בשדה פתוח,  .5

  מה יעשו כשהם פחות מעשרהו
  תשובה

 מאן עלי חציף כהנא ר"דא בשדה כמו פרוץ במקום יתפלל ולא צ: סימן תפלה הלכות חיים אורח טור
  בבקעה פירוש בבקתא דמצלי

   ה: ,צ סימן חיים אורח יוסף בית

 ןאי פרק בסוף שם זה גם. בבקתא דמצלי מאן עלי חציף רבא דאמר בשדה כמו פרוץ במקום יתפלל ולא
 י"מהר הגדול ורבינו נשבר ולבו מלך אימת עליו חלה צניעות במקום שכשהוא הטעם י"רש ופירש עומדין
 שאין פי על אף נסתר במקום להסתתר בוראו לפני נכנע ואינו מגולה במקום שהוא שמאחר כתב ל"ז אבוהב

 ויצא) סג כד בראשית( כתיב הא תאמר ואם כתבו) חציף ה"ד( והתוספות פנים עז זה הרי עיניו מנגד נעלם
 שם שרגילים במקום בבקעה מיירי דהכא בקתא נמי אי המוריה בהר מיירי דהתם ל"וי בשדה לשוח יצחק

 עוברי יפסיקוהו שלא כדי טעמא דהוי משמע שני דלתירוץ ותימה ל"עכ דרכים והולכי לעבור אדם בני
  :חצוף לקראו טעם זה ואין דרכים

   :ה סעיף צ ערוך שולחן

  .נשבר ולבו מלך אימת עליו חלה צניעות במקום שכשהוא מפני, בשדה כמו, פרוץ במקום יתפלל לא

 לו נזדמן אם כ"דע ג"הפמ וכתב ,ז"ע שעובר מי הוא דחצוף איתא ובגמרא - יתפלל לא )י( ברורה: משנה
 דלח והנה -  פרוץ במקום) יא( :חלונות בו שאין בבית להתפלל יותר טוב ,ובקעה חלונות בו שאין בית

 י"בב אך ,שרי דרכים עוברי שיפסיקוהו מתיירא שאין במקום הדרך בצד עומד הוא אם דתוספות תירוצא
 שיש משמע שבזוהר כתבו מ"מ' התוס לדברי מיישבים אחרונים ושארי א"שהמ אף והנה ,בדבריהם ממאן

 יותר טוב אילנות שם כשיש מ"ומ בשדה להתפלל מותרים ע"לכ דרכים ועוברי. בבית דוקא להתפלל
 אין בביתו וכשהוא ז"עי קצת הוא צנוע דמקום דרכו איחור עליו קשה אין אם ויתפלל ביניהם שם שיעמוד

  :דמי שפיר מקורה שאינו פי על אף מחיצות מוקף שהוא ובמקום -  בשדה כמו) יב( :ז"ע לסמוך

  למסקנה:

 להתפלל אף כשהם באמצע השדה, כשלא ימצאו מקום כדלקמן להולכי דרכיםמותר   .א

 אם אפשר ימצאו להם מקום מוקף במחיצות (כגון אבנים)  .ב

 אם אין, לפחות יתפללו בין אילנות שיהיו קצת מוקפים  .ג

 ושבים עוברים שם מקומות שיש ובשאר וברחובות בשווקים להתפלל שלא זה ובכלל פסקי תשובות:
 ואין תפילה ןזמ לעבור ורואה שעומד הדרך אם על נמצא ואם החפלה ולכוונת לריכוז שמפריע והמולה
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 שיעמוד ועדיף וצואה גילולים שם ואין ושבים עוברים שם שאין צנוע מקום יחפש לו סמוך בית או נ"ביהכ
  יתפלל ושם לרכב צמוד או קיר איזה ליד או אילנות בין

  ברכות

מה דין מי שישן או הוצרך לנקביו בתוך כדי סעודת  .1

  פת, או פירות, ומה הדין בהפסיק למצווה
  תשובה

  :והוצרך לנקביו שינה

 הפסיק אם וכן: הגה. הפסק הוי לא, עראי שינת סעודתו בתוך שישן אדם ז: קעח סעיף סימן ערוך שולחן

  .בזה וכיוצא לנקביו שהוצרך כגון, רשות דברי בשאר

 מקרי לא -בשינה שנאנס כיון ,שעה לערך זמן משך שהה אם ואפילו -  עראי שינת) מח(: ברורה משנה
 ,הפסק הוי -קבע שינת מטתו על ישן ואם] ג"פמ ,ברכה ובלי ,בעי י"נט אבל[ ,המוציא לברך צ"וא ,הפסק

  :ש"ע ד"קס בסימן כמבואר ,צריך ידים ונטילת -  לנקביו) מט( :ברי הכללד הדעת והיסח סילוק דזהו

  פסקי תשובות:

   באכילה: הדעת היסח לענין קבע ושינת עראי שינת מהו בפוסקים הגדרות' ג ומצינו

 הרי ,'וכדו ידיו אצילי ועל בישיבה ישן .קבע שינת זה הרי 8ניםהיש כדרך מטתו על ישן :א שיטה  .א
 הפוסקים לפלוגתת נכנס ,עיכול שיעור זמן שעובר כיון אבל( שעות כמה ישן ואפילו עראי שינת זה

   .)ראשונה בברכה שוב חייב אם ,ד"קפ' סי דלהלן

 נים ולא נים של באופן נרדם .קבע שינת זה הרי )שעה חצי הפחות ולכל( חזק וישן נרדם :ב שיטה  .ב
 על ישן בין מ"נפק אין זו ולשיטה ,עראי שינת זה הרי )משנתו מקיץ ,מיד לו שקורין( תיר ולא תיר

  .כסאו על בישיבה או מטתו

 הרי ,ולרצונו בכוונה ישן .מטתו על ואפילו ,עראי שינת זה הרי לרצונו ולא לאונסו נרדם :ג שיטה  .ג
  .ידיו אצילי ועל בישיבה ואפילו ,שעה ציח הפחות לכל כשישן עקב שינת זה

 ויותר שעה חצי למשך חזקה שינה של באופן אכילתו כדי תוך מלישן וימנע הפירושים לכל יחוש נפש ובעל
 ואפילו ,הישינים וכדרך מטתו על או לישן לרצונו כך מלישון שימנע ש"וכ ,ולאונסו ידיו אצילי על אפילו

 זמן כל אכילתו המשך על שוב ברכה לענין שעה. אך מחצי ליותר בכך יפליג אם קלה בשינהו לרצונו שלא
 ספק כי ,שוב יברך לא - ויותר שעה חצי למשך חזקה ובשינה ולרצונו ניםהיש כדרך מטתו על ישן שלא

 אם שוב ידיו יטול ענין בכל אך ,טוב מה -חובתו ידי ולצאת מאחר הברכה לשמוע יוכל ואם ,להקל רכותב
  .ל"הנ הדיעות כל כפי קבע שינת ישן שלא כל ,ידים נטילת על יברך לא אך ,פת סעודת באמצע אוחז

  ז: סעיף קעח סימן הלכה ביאור

 ,ו"בס ל"וכנ ,הסעודה באמצע שהתפלל כגון ,מצוה בדבר הפסיק אפילו ה"דה דווקא, לאו -  רשות דברי* 
 לחוב שהוא כיון ,לכוס כוס בין ואגדה בהלל סיקיןשמפ מה כגון קבוע לחוב שהוא שדבר שמצינו מפני אלא

 א"הגר[ רשות דבר נקט לכן ,ע"בפ וכוס כוס כל על לברך וצריך ,הפסק חשיב ,להפסיק תמיד שמחוייבין
  ]:הפרישה שהרגיש מה ליישב בזה וכוון ,בביאורו

  

                                                           
8

 דווקא כ"שכמו חליפתו, ומסתבר - העליון מעילו את הוריד פ"ועכ בכך, תמיד רגיל אם מלבושיו, והחליף מנעליו שחלץ והיינו 

' סעי' ב' סי ע"קישו ה"סקנ שם ח"בה י"סק' ד' סי ת"שע עיין קבע, שינת זה אין ע"לכו מכך דבפחות ,שעה חצי ח"לכהפ ישן

 ושב התעורר ואפילו ,הדעת והיסח סילוק מיד הוי ,שעה מחצי יותר לישן בכוונה קבע דרך מטתו על לישן הלך אם אך, 'ח

  לישון  בכוונה שהלך למטתו פ"אין כאן הפסק, אע - כלל נרדם לא אם וסילוק, אך הפסק ז"הר קט, זמן לאחר למקומו
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  יציאה לנקביו:

  אינו הפסק -בסעודת פת  .א

   ברך שניתהוי הפסק, וחוזר ל -בסעודת פירות או משקין  .ב

 מחמת הפסק הוי משקין או בפירות אבל פת בסעודת דוקא דזה לעיל מבואר -' וכו לנקביו שהוצרך כגון* 
  :ברכה צריך למקומו וכשחוזר ממקומו היציאה

  :לסיכום כל הדינים

  הפסק מחמת:

 הפסק, ומברך שנית -שינת קבע  .א

 (ועיין לעיל, בגדר הדבר) אינו הפסק  - שינת עראי  .ב

 -יציאה לנקביו  .ג

  אינו הפסק -. סעודת פת1ג.

 הפסק, ומברך שנית  - סעודת פירות או משקה

 אינו הפסק - לדבר מצווה  .ד

דילג או החסיר קטעים בברכת המזון, או אמר  .2

  הברכות שלא על הסדר
  תשובה

  בעניין סדר הברכות:

 אינו מעכב בדיעבדפמ"ג, ערוה"ש, תהלה לדוד:   .א

 מעכב, ויחזור כסדרודבר שמואל:   .ב

  כשמשנה סדר הברכות הפוסקים החמירו בדבר שרובפסקי תשובות הביא ועיין לקמן ש

   קצד: סימן אברהם אשל חיים אורח מגדים פרי

 סדר אפשר', ג באות ה"אי לקמן למימר כדבעינן זו את זו מעכבות דברכות גב על אף להסתפק יש גם
 אבל. מעכב אין - הזן כ"אחו ,קודם הארץ ברכות או ירושלים בונה אמר אם, זו את זו מעכבות אין ברכות
  .זה בכל ע"וצ, תורה לדין דרבנן דהקדימו, יותר מעכב דסדרו אפשר והמטיב הטוב

   :ט סעיף קפח סימן חיים אורח השולחן ערוך

 ירושלים בונה או הזן לברכת הארץ ברכת שהקדים כגון המאוחרת ברכה הקדים אם המזון ברכות ובעיקר
 למפרע הקורא תנן דמגילה ב"דברפ וראיה דיצא ל"ונ, יצא לא אם איצ אם להסתפק יש -הארץ ברכת קודם

 מעכב לא דכסדרן מ"ש ,ז"ברהמ גם חשיב ומדלא .ש"ע ובתפלה ש"ובק בהלל וכן בברייתא ותניא ,יצא לא
 זו -"אלהיך' ה את" ,הזן ברכת זו -"וברכת" מקרא ז"ברהמ סדר ילפינן:] ח"מ[ בברכות דהא ועוד ,ז"בבהמ
 דזימון גב על אף לזימון זן הקדים ולכן ,מעכב הסדר דאין וודאי אלא ,לזן קודם זימון והרי ,הזימון ברכת
  ]:ד"כנלע[ מעכב הסדר שאין להורות קדים וודאי
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  הרב אורטנברג, תהלה לדוד קפג, ו:

, וכן כתב 9בברכת המזון "והיו"לדעתו ז"ל. כיון דלא נאמר  דסדר ברכת המזון אינה מעכבתועכ"פ משמע 
ומה שהביא ראיה לזה, דכיון . כתב דסדרן מעכב )סימן קמ"ז(ובשו"ת דבר שמואל ל אברהם קצד, א. באש

דברכה שניה אין בה מלכות, מטעם שהיא סמוכה לחברתה, אם כן מאן דמפיך והקדים השנייה לראשונה, 
  הוי ברכה שאין בה מלכות ע"כ. לכאורה אין זה מוכרח כלל...

  :בעניין אם דילג על קטעים

   :ג סעיף קפז סימן ערוך ולחןש

 ונשים: הגה. אותו מחזירין, מהם אחד אלא חיסר לא אם' אפי, ותורה ברית הארץ בברכת הזכיר לא אם 

  ). בו כל( נינהו תורה בני לאו ועבדים, נינהו ברית בני לאו דנשים, ותורה ברית יאמרו לא ועבדים

 כ"כ ,כאחת חשובות ראשונות ברכות' ג דכולהו ,ז"בהמ לראש היינו -  אותו מחזירין) ח( ברורה: משנה
   :אחרונים שאר בשם בזה שם שכתבנו במה ועיין ,ח"סק ח"קפ בסימן לקמן א"מ

 בחנוכה הנסים על ואומרים: הגה. אותו מחזירין, דוד בית מלכות ירושלים בבונה הזכיר לא אם :ד סעיף

 בתוך לאומרו יוכל מ"ומ. ב"תרפ סימן ל"וע). טור( ותוא מחזירין אין, אמרו לא ואם'; וכו הכל ועל קודם, ובפורים
  ).בו כל( נהוג והכי', וכו ההם בימים שעשה כמו נסים לנו יעשה הוא הרחמן: ויאמר, הרחמן שאר

  פסקי תשובות:

   :שדווקא אחרונים ועוד שלום ונהר ג"הפמ בשם ומסקנתו )ז"רהמב לראש ה"ד( ל"בביה

  אבל ,ז"ברהמ לראש שיחזור פסקינןאז  ,והמיטיב בהטוב ופתח רכותב' הג כל סיים אם  .א

 הדין וכן ,בה שטעה הברכה לתחילת רחוז -ראשונות רכותב' הג תוך עומד עודוב שטעה עצמו תפס אם  .ב
  .וברכה ברכה שבכל ,הברכה עיקרי את להזכיר כששכח

 ,)זורחל שצריך באופן( לה הקודמת בברכה ודילג ,שטעה שלישית או שניה רכהבב כשהוא נזכר םוא  .ג
 רק שוב ולומר בה שנמצא ברכה אותה לסיים יוכל ,מעכב אין ברכות שסדר (כפמ"ג) הסוברים לדברי
 לתחילת לחזור וצריך מעכב ברכות סדר 10הפוסקים רוב דברי י"עפ אבל ,בה שטעה ברכה אותה

 רכתב לראש חוזר ענין ובכל ע"לכו רביעית ברכה התחיל ואם ,הסדר על שוב ולומר ,בה שטעה הברכה
  . שנתבאר וכמו ,המזון

 שהתחיל לפני ברכה אותה כשגמר ,דוד בית מלכות או תורה או ברית כירהז ולא שטעה עצמו תפס ואם  .ד
 בברכה ולהמשיך בלבד שדילג מה שם להשלים יוכל אם 11ח"סק צ"בשעה נסתפק ,שאחריה הברכה

  .הברכה לראש לחזור צריך או ,שאחריה

 יחזור לא שוב -שדילג מה שם הזכיר כבר אם אך ,הפסיד לא - כההבר לראש רחוז שאם שהכריעו ויש  .ה

 :יסיים ,הברכה סיים לא ועדיין", 'ה אתה ברוך" שאמר לאחר עצמו תפס שאם ופשוט. הברכה לראש

  .ההברכ לראש רויחזו ",חוקיך למדני"

  

                                                           
9

 ַהּיֹום ְמַצְּו( ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ו: ְוָהיּו פרק בריםכמו שנאמר בתפילין, שמשם למדנו שהסדר מעכב אף בדיעבד: ד 

  ַעל־ְלָבֶבֽ(
10

 בחיים ובחרת ת"שו ב"וסק א"סק מאיר בית זה' סי הטור בהגהת אהרן יד ,שמואל דבר ת"שו בשם ט"בה רוקח, 

 דכל ברהמ"ז, לראש חוזר -רכההב שסיים לאחר ונזכר ותורה ברית ודילג שכשטעה ד"לנידו ל. בהדיא"צז ק"להמהרש

 ל"זצ י אלגאזי"מהר י"מכת' תשו ס"בסוה ההגדה זוהר' מס מביא ז ט,' סי ד"חי א"צי ת"ובשו חשיבי, אחת כברכה ז"ברהמ
 ספק בכל ח"דהכה דרכו כי אם והנה כסדר. ולומר לחזור דצריך ירושלים, בונה לאחר ונזכר הארץ ברכת בדילג בהדיא הכותב

  זה. את זה מעכבות ברכות דסדר הסוברים לדיעות כלל חש ולא ז"ברהמ לראש לחזור סתם הכא בהרהור, ךלבר ליעץ פלוגתא
11

 בברכת ויבא יעלה מהזכרת עדיף דלא, נא רחם שהתחיל אחר כשנזכר דוקא דהיינו לי נראה) ח(ק "ס קפז סימן הציון שער 

 דיעלה הדין זה באמת אכן. נא רחם קודם ותורה ברית יזכיר נמי והכי, מודים תיבת שהתחיל קודם לומר דיכול כששכח רצה

  :עיון וצריך, שם עיין, הלכה בביאור ד"קי בסימן לעיל שכתבנו כמו ברירא לא כן גם גופא ויבא
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מה ברכת לחם שפיררוהו ושמו בתוך כוס של מיץ  .3

  בשמןתפוזים, או בתוך כוס תה חם, או טיגנוהו 
  

  תשובה

  פירורים שאין בהם כזית  פירורים בשיעור כזית  

בתוך כוס תה חם בשיעור 
  שהיד סולדת בו

המוציא, אף אם אין 
  בהם תואר לחם

(לדעת שו"ע  מזונות, אף אם יש עליו תואר לחם
  בשכר חם מברך שהכל כי השכר עיקר) - הרב

  המוציא  המוציא  בכוס מיץ תפוזים קרה

  זונותמ  המוציא  טיגן בשמן

  

   :קסח סימן ברורה משנה

   :אופנים שלשה בזה דיש והוא קצרה הקדמה הסעיף לזה אקדים -' וכו א"חביצ) מט(

  :בזה תלוי ובשלו לפירורין שפירר פת  )א

 מהם אזל הבישול י"ע אם אפילו פת שם מהם נתבטל לא -כזית בהם שיש גדולים הפירורין אם .01
  ,לחם תואר

 . עליהם תבשיל דשם מ"במ מברך ,לחם תואר עליהם שיש נראה אם אפילו ,כזית בהם אין ואם .02

  :מרק או דבש י"ע יחד הפירורין ונתחברו בקערה שפירר רק בשלו לא אם .03

  כזית בהפירורין אין אם אפילו המוציא עליהם מברך לחם תואר עליהם עדיין יש אם .03.01

  מ"במ עליהם מברך לחם תואר בהם אין ואם .03.02

 . בישול לענין ל"וכנ כזית בהפירורין היה כ"אא .03.03

 מברך כסולת דקין הפירורין אם אפילו משקה י"ע יחד הפירורין נתחברו לא וגם בישל כשלא .04
 :י"בעזה הסעיף את נבאר ועתה עליהם פת דשם המוציא עליהם

התחברו הפירורים ע"י  -בלי בישול  בישול  -פת
  מרק\דבש

 -בלי בישול
הפירורים לא 

  התחברו

פירר 
  לפירורים

אין   כזית
  תכזי

יש תואר 
  לחם

  המוציא   אין תואר לחם

  (אף אם הפירורים דקים כסולת)

  כזית  אין כזית  המוציא  מזונות  המוציא

  המוציא  מזונות
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   :פירורים בשכר חם, מברך שהכל -ד סעיף ריב סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן

 כגון ,לשתיה אלא לאכילה העוש שאינו אלא ,במשקה השרויה הפת לטעם ומתאוה מתכוין אם ואפילו
 השכר - חשוב ודבר ממשות בלחם שאין כיון ,טעם בו שיתן כדי חם שכר לתוך ונותן דק דק לחם שמפרר

 משקה בו ריבה ולא הדגן ממשות בו כשיש אלא עיקר הדגן דגן בו שיש תערובת שכל אמרו שלא( עיקר
  ):ח"ר בסימן ש"כמ לאכילה וראוי עב הוא אלא לשתיה וראוי רך שנעשה עד הרבה

 (שצריך להפוך בלשונו מעט) הגדיר מה נקרא ראוי לאכילה: ח סעיף קנח סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן
   :(שגומע בבת אחת בלי צורך להיעזר בלשון) ומה ראוי לשתיה

 בלא כלל עצמו בפני עומד אינו אם אבל ,גבה על או בתוכה עצמו בפני ניכר שהדבש במרקחת זה וכל
 זו במרקחת שאין בענין הדבש עם ממש אחד גוף ונעשה לגמרי המרוקח האוכל שנמחה כגון אוכל תערובת

 לגמרי משקה מתורת הדבש נתבטל ,הנימוח אוכל תערובת בלי עצמו בפני ניכר להטפיח מנת על טופח דבש
 העומד האוכל עם ממש אחד גוף שנעשה מאחר ,להטפיח מנת על טופח שהוא פי על אף ,אוכל ונעשה

 בלי אחת בבת ולבלוע לגמעה אדם בני דרך שאין ,קצת עבה שהמרקחת דהיינו ,לאכילה וראוי לאכילה
 היא שזו הבליעה לבית שתגיע עד בלשון מעט להפכה דרכה אלא היא שתיה דרך שזו ,כלל בלשון היפוך

 בדבש יטבה ומרוקחים מרוסקים) א"בל ן"וקרשי ן"פלומי שקורין( וגודגדניות תפוחים כגון אכילה דרך
  .עבות חתיכות ונעשו

  אם טיגן הפירורי לחם בשמן, השאלה האם יש בהם כזית לעניין הברכה:י:  ,קסח ערוך שולחן

  :נתבשל אם, מרק ידי על יחד שנדבקים לחם פירורי דהיינו, א"חביצ 

 ; ז"ובהמ המוציא מברך, לחם תואר בו שאין פי על אף כזית בהם יש אם  .א

 מזונות מיני בורא אלא מברך אינו, לחם תואר בו שיש שנראה פי על אף, כזית בהם אין ואם  .ב
 שלש מעין אחת וברכה

  :25עמוד  וזאת הברכה

 טיגנם או ואפאה וחזר שלהם הלחם תואר את איבדו שהם באופן מצות קמח או לחם פירורי יחד גבל
  ם:הפירורי את יחד גבל שאיתו המשקה בסוג תלוי המאכל דין ישרף שלא שמן במעט במחבת

 לעומת טעם לו שיש ,משקה דבש או שמן רוב ויש וכדומה במים ושמן הפירורים את יחד גבל אם  .א
 מזונות -ברכתו ,המים

 המוציא ברכתו - לבד במים הפירורים את גבל  .ב

 לבני פת כספק נידון מאפהה מין, המים לעומת רוב ואין מתיקה מיני או שמן במעט הפירורים גבל  .ג
 אשכנז

יין של הבדלה, המבדיל או השותה קפה אחר שתיית  .4

  השומעים הבדלה, האם מברכים "שכל" על הקפה
  תשובה

  :קעד סימן טור

 ומברך המזון לאחר עד מניחו ,אחד כוס אלא לו אין ואם ',הגפן פרי בורא' :עליו מברכין הסעודה שבתוך יין
 לפני לשתות קבע אבל ,המזון לפני לשתות קבע שלא הסעודה בתוך לברך שצריך מ"וה ,המזון ברכת עליו

 וכן ,המזון שבתוך יין פוטר קידוש של יין וכן ,פוטרו המזון שלפני דיין ,המזון בתוך לברך צ"א המזון
  :המזון שבתוך היין פוטר השלחן על המבדיל
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 יין להוציא שלא יכוין ,ידיו נטל שלא עד מבדיל שאם נראה הלכה ולענין: קעד סימן חיים אורח יוסף בית
 דרבנן ברכות דספק ,הסעודה שבתוך יין פטר כך כיון שלא ובדיעבד ,מספק נפשיה לאפוקי ,הסעודה שבתוך
  :להקל

 קצת עיון צריך ,פנוי הבליעה בית ואין הואיל גבי) הואיל ה"ד. מג( מברכין כיצד בפרק התוספות ...כתבו
 ולא יושבים אנו שאין אחרי ומהבדלה מיין זה את זה פוטרים אנו היאך ,ועומדים מבדילים שאנו ,מהבדלה

 נאה לכך ,מילתא אכולה נמי קבעי ,הבדלה ידי לצאת כדי עצמם שקובעים מתוך :לומר יש ושמא ,מסובין
 המרדכי כתב וכן ,אותם ופוטר כקבע נראה יהיה שאז ,הבדלה בשעת שישבו לשומעים וגם למבדיל וטוב
  ):קמה' סי( שם

 י"וב מברכין כיצד פרק י"הר( ראשונה מברכה אפילו: הגה. משקין מיני כל פוטר יין ב:  סעיף קעד ערוך שולחן

  ).הפוסקים בשם

 דדוקא והעלה ,בארוכה' ב' סי דין בית בכלל ב"ח כהונה בתי' בס' ע. פוטר יין] ע"שו[ איגר: עקיבא רבי
 וכדומה ז"בהמ כוס כגון המצות ברכת של כוס מצד בשותה אבל ,יין לשתות שרצונו שתייה דרך יין בשותה

  :א"י ק"סס א"במג' וע. יין פוטר אינו

  פסקי תשובות: 

 שרצונו מצד היין שותה שאין כיון ,מילה וברית ונישואין אירוסין וברכת דהבדלה כוס ,דבריו ובכלל
 של כוס אבל ,אחריו שישתה המשקין שאר את שתפטור שתיה בגדר זה אין ,המצוה מפני אלא ,לשתות
 ובודאי משקין כ"ג שותים ובסעודה ,סעודה במקום להיות צריך שקידוש כיון אלו דברים בכלל אינו קידוש

  הקידוש לכוס נטפלים המשקין

  : ברורה משנה

 -  משקים מיני כל) ג( ]:תוספות[ לו נטפלים וכולם ,המשקים לכל וראשון ראש שהוא - ' וכו פוטר יין) ב(
 המשקין שהביאו אף ,ברכה שעתב לפניו היו לא דאלו[ ,היין על שבירך בשעה השלחן על לפניו שיהיו ובלבד
 ורק ,לפניו היו לא אפילו מקילין ויש ,]עליהם לברך וצריך ,מהני לא ,לפניו היין עדיין שעמד בשעה לפניו

 הסכימו יין לשתות קבע אם אבל ,בלבד זה כוס ורק יין לשתות עצמו קבע בשלא ז"וכ ,עליהם דעתו שהיה
 לפניו שהיין בעוד פ"עכ לפניו שבאו כיון ,ברכה בשעת ניולפ היו שלא המשקין אפילו דפוטר אחרונים כמה

 שהיה לא אם ,בביאורו בנעט מ"מהר כ"כ המשקין על לברך צריך ,היין שתיית גמר אחר לפניו באו ואם[
  ] השתיה גמר קודם המשקין על דעתו

 והוציא היין על קידש שאם ודע. היין על ברכתו בעת לפניו המשקין שאר שיהיו לעולם יותר טוב ולכתחלה
 בשעה לפניהם שהיו אף ,משקין שארי לשתות ורוצים קידוש של מכוס טעמו לא אם ,בברכתו אחרים
 ,לו טפלים המשקים שכל משום הוא פוטר שיין הטעם כי ,המשקין על לברך צריכים - היין על שבירך

 ועיין - ראשונה מברכה ואפיל) ד( :זה בענין עוד שכתבנו מה ל"בבה ועיין ,זה טעם שייך לא ,שותה וכשאינו
  :אחרונה ברכה לענין שם ב"ובמ ז"סט ח"ר סימן לקמן

  

האם פוטר שאר 
  משקים

היו לפניו שאר המשקים בשעת 
  על היין הברכה

 לא היו לפניו שאר המשקים בשעת הברכה
  על היין

היה דעתו עליהם או קבע סעודתו   פוטר  כשבירך על היין
  על היין

  בסתם

פשט 
  שו"ע

פ משנ"ב ע"
  האחרונים

אינו 
  פוטר

  פוטר  אינו פוטר
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  :, וטוב שישתה כמלוא לוגמיו מן הייןהיין פוטר את הקפה ששותה לאחריו

   :ב סעיף קעד סימן הלכה ביאור

 ר"הצוקע על ואף ,עליו לברך ין צריךא - יין שתיית אחר ע"קאוו השותה ז"ולפ -  משקין מיני כל פוטר יין* 
 סימן ח"או ס"ח' ת[ ,להיין ע"והקאוו ,ע"להקאוו נטפל דהוא ,לברך צ"א כ"ג ,השתיה למתק בפיו שנוטל

 בסתמא אלא ,אותם לפטור ברכתו בעת כוון לא אפילו היינו משקין מיני כל פוטר דיין דהא ודע...] ז"מ
 בשותה לא אבל ,בקביעות יין בשותה דדוקא שכתב א"ובנ א"בח ועיין ,לו נטפלים דממילא אמרינן ה"אפ

 לפטור מהני דלא לוגמיו כמלא רק ושותה כשמקדש ש"וכ ,ביין עצמו למשוך בדעתו ואין' ב או דאח כוס
 מפני ,כדבריו שלא סתמנו ברורה שבמשנה אף והנה. ברכה בשעת לפניו המשקין היו אפילו ,המשקין
 ומדיןכשע משקין שאר לפטור מהני כ"ג יין לשתות קבע בלא דאפילו וסוברין ז"ע חולקין אחרונים שהרבה

 דמייתבא חשוב שיעור שהוא לוגמיו כמלא פ"עכ כששתה רק להקל דאין נראה מ"מ ,ברכה בשעת לפניו
 בסימן כמבואר לוגמיו ממלא בפחות יוצא דאינו סוברין ראשונים גדולי כמה קידוש לענין דגם ,דעתיה

 לוגמיו למלא רףמצט כולם דשיעור וסוברין בדיעבד מקילין שאנו ואף ,ש"עי הלכה בביאור ד"סי א"רע
 המשקין כל שיהיו חשוב שיעור משהו הטעימת זה דלהוי לא אבל קידוש מצות ידי לצאת לענין רק היינו

  . לו טפלין אחריו ששותה

 המשקה על לברך שצריכין הכוס מן טעמו שלא המסובין לענין[ ב"במ דבריו שהעתקתי ח"הדה מדברי והנה
 לדינא מ"ומ המשקין שאר ז"עי לפטור סגי היין מן שהוא לכ בטעימת דאפילו ל"דס דעתו מוכח] ששותין

 ליזהר יש ה"ובלא[ לוגמיו מלא פ"עכ ישתה המשקין שאר לפטור שירצה שמי לכתחלה ונכון ל"וכנ ע"צ
 שיפטרנו הכוס מן כלל טעם שלא לאחד יבקש לוגמיו מלא שתה לא ואם] ד"סי א"רע' בסי ש"כמ בזה

  :המשקין לפטור ר"צוקע מעט על שיברך או המשקין על בברכה

  ז סעיף רצט סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 א"וי. עליו לברך צ"שא המזון שבתוך היין פוטר, ידיו שנטל קודם הבדיל אפילו, שלחנו על היין על המבדיל
 ומרדכי' תוס' (ג מעין ברכה אחריו לברך צריך ,תחלה הבדיל ואם: הגה. שהבדיל קודם ידיו נטל כ"אא פטר דלא

  ). מברכין כיצד פרק

  ברורה שם: משנה

 על לברך פטור כ"ג הסעודה ובתוך ,אחרונה מברכה ופטור להקל ברכות ספק לפסוק יש ודאי ...ולהלכה
  :ב"במ שם כ"ובמש ד"ס ד"קע בסימן לעיל ועיין ,הראשונה כדעה היין

  :ד סעיף קעד סימן ערוך שולחן

 קידוש של יין וכן; פוטרו המזון שלפני דיין, המזון שבתוך יין על לברך צ"א, המזון לפני לשתות קבע אם 
 הבדלה יין ברכת שאין א"וי. המזון שבתוך היין פוטר, השלחן על המבדיל וכן; המזון שבתוך יין פוטר
 ט"רצ' סי ל"וע( יין להוציא שלא יכוין נטילה קודם המבדיל הילכך, הבדלה קודם ידיו נטל כ"א אלא, פוטר
  . להקל דרבנן ברכות דספק, הסעודה שבתוך יין פוטר, כך כוון שלא ובדיעבד; הסעודה תוךשב') ז סעיף

  ברורה: משנה

 שבא דעלמא המזון שלפני ביין אבל ,סעודה לצורך בא שאינו הבדלה יין דדוקא א"מ כתב -  הבדלה יין) יב(
 בריש המחבר סתם יולהכ ,הסעודה שבתוך יין נטילה קודם אפילו פוטר ,המעיים לפתוח סעודה לצורך
 השלחן על לסעודה עצמו קבע אם ה"דה דווקא, לאו -  ידיו נטל) יג( :נטילה אחר דדוקא התנה ולא ,הסעיף

 בהבדלה להפסיק שרי היכי ת"וא - הבדלה קודם) יד( :א"הגר מביאור משמע וכן עליו חולק ר"ובא] א"מ[
 אבל ,הבדלה בלי לאכול רשאי ואינו ,וללאכ שדעתו כיון ,הדעת היסח הוי דלא ל"י ,להמוציא י"נט בין

 על אחרונה ברכה יברך ואז -  להוציא שלא יכוין) טו( :אסור - להמוציא נטילה בין רשות בשתיית להפסיק
  :הסעודה קודם זה כוס

  :84עמוד  וזאת הברכה

 לפני אחרונה ברכה עליו מברך -בסעודתו יין עוד ישתה לא אם ,לסעודתו סמוך הבדלה של יין שתה
, 'סעודה במקום קידוש' סברת ולא ',התאבון גורר' סברת כאן ואין ,מהסעודה חלק שאינו כיון ,עודההס

 לפוטרו ויכוון ,הסעודה בעת אחרונה ברכה יברך לא - ידיו שנטל עד היין על אחרונה ברכה בירך לא ואם
 ,סעודתו בתוך יין עוד ולשתות ,חדר ובאותו ,בסמוך לסעוד ובדעתו הבדלה יין השותה. המזון בברכת
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 אם מחלוקת בזה יש כי סעודתו בתוך שישתה היין את לפטור שלא שבהבדלה ג"בבפה יכוון לכתחילה
 ובדיעבד, ראשונה ברכה שוב עליו יברך -בסעודה יין ישתה ואם ,אחרונה ברכה ההבדלה אחרי ויברך ,נפטר

 על אחרונה ברכה יברך לא ,ההסעוד בשעת כך אחר שישתה היין את לפטור שלא הבדלה לפני כיוון לא אם
  .להקל ברכות שספק ,הסעודה בתוך שישתה היין על ראשונה ברכה ולא ,עליו שהבדיל היין

ברכה אחרונה על אכילה ושתיה, עד כמה זמן  .5

   שנתאחר יכול לברך
  תשובה

  דקות):  72יותר מ אם זה ע"פ השו"ע יכול לברך כל עוד שלא התעכל המזון במעיו (אף

      ה: סעיף דקפ ערוך שולחן

, אכילה אותה מחמת רעב שאינו זמן כל, שיעורו וכמה; שבמעיו המזון שיתעכל עד, לברך יכול אימתי עד
  ; ליה דיינינן לגמרי כנתעכל, לגמרי עדיין נתעכל שלא פי על אף, רעב להיות שהתחיל ומשעה

 יודע אינו אם, יברך, פירות לאותם ותאב צמא ולא רעב אינו אם, יין ושתיית פירות אכילת לענין נמי וכן
  .נתעכלו אם לשער

  :ברורה משנה

 אותה בטל כבר כ"דלאח - רעב שאינו זמן כל) יז( :קאי דלעיל בירך ולא ששכח אמי -' וכו אימת עד) טז(
 הסיח לא אפילו ,המוציא ויברך שיחזור א"המ דעת ,מחדש עתה לאכול רוצה ואם. ז"בהמ והפסיד האכילה

 דברכה וסברי עליה פליגי אחרונים הרבה אבל ,הראשונה ברכה גם הפסיד המזון שנתעכל דכיון ,עדיין דעתו
   :בינתים דעתו הסיח שלא כל ,הפסיד לא הראשונה

  ילות, אך לא שבע מהאכילה הראשונה:אם שבע מחמת שאר אכ

 יברך שנית בסתמא:  .א

  אינו מברך, כי הכל בכלל הסעודהבסעודה גדולה:   .ב

 שיעור כבר היה לבדה האכילה שבאותה משער הוא אם לאפוקי שבא ראהנ -  אכילה אותה מחמת) יח(
 אינו הדברים אלו ומחמת ,מזונות מיני משארי עוד אכל משך איזה ובעוד ,רעב להיות חוזר והיה ,להתעכל

 אותה בטל שכבר ,ז"בהמ עוד לברך יכול לא הראשונה אכילה אחר ז"בהמ בירך שלא נזכר כ"ואח ,רעב
  . האכילה

 כגון ,אחת סעודה במשך הכל היה אם אבל ,עוד מלאכול דעתו הסיח הראשונה אכילתו שגמר חרשא א"בד
 שאכלו פת מאכילת עיכול שיעור יש ולפעמים ,שעות וכמה כמה שיושבין גדולות בסעודות שרגילין מה

 -תיןושו וכיסנין פרפראות אוכלין הזה משך דבתוך כיון ,המזון ברכת לבסוף לברך יוכלו כ"אעפ ,בתחלה
 תאב שאינו אלא דווקא, לאו - פירות לאותם) יט( :דמי הראשון מזון נתעכל וכלא ,היא אחת סעודה הכל

   :במעיו עדיין נתעכל שלא סימן הוא ,פירות לשום

  אם הוא פסק מלאכול כשהוא עוד רעב, קשה מאוד לשער מהו שיעור העיכול: 

 ,עוד לאכול וחפץ מעט אכל אם אבל ,מהפירות או מהלחם צרכו כל כשאכל ז"וכ -' וכו יודע אינו אם) כ(
 כ"ג לו היה שתיכף כיון ,רעב שאינו זמן דכל ,השיעור לשער מאד קשה בזה ,מזה יותר לו היה שלא אלא

   לו היה שלא אלא ,תאוה

  דקות: 72ששיעור עיכול בסתמא הוא האחרונים כתבו 

 מחויב זה שיעור כדי ועד ,]מינוט ב"ע שהוא[ מילין' ד הילוך כדי עד בזה דמשערינן אחרונים הרבה כתבו
   כזה מועט בשיעור מועטת אכילה אפילו ,נתעכל לא שבודאי ,לברך
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יברך ולא  ,דקות, יאכל עוד כזית מספק 72יש אחרונים שכתבו שאם הוא מסופק אם נתעכל, אף בתוך ה
   הדקות: 72ברכה ראשונה, אלא רק ברכה אחרונה, וכשאין לו פת נוספת, יסמוך על שיעור 

 אם לשער יודע ואינו ,ז"בהמ שבירך קודם ושהה מועטת אכילה אכל דאם שמצדדים האחרונים מן ויש
 פת אותו ועל ,ז"בהמ יברך כ"ואח ,פת כזית עוד פ"עכ יאכל ,מילין' ד שיעור בתוך שהוא אף ,המזון נתעכל
 אסברא לסמוך יש ,פת לו ןאי אם מ"ומ. עוד מלאכול דעתו הסיח לא אם ,מחדש המוציא לברך צ"א שאוכל

  :הלכה בביאור ועיין ל"וכנ ,מילין' ד שיעור עד ז"בהמ ולברך ראשונה

  'ב ג"נ ברכות ה"ד ד אות כח סימן - המזון ברכת הלכות מועד, חיים אורח איש חזון

 משום הטעם הוי אי ,עיכול שיעור תוך לברך דיכול הא להסתפק יש', כו עיכול שיעור וכמה' ב ג"נ ברכות
, נתעכל לא שהמזון ז"וכ מזונו ה"הקב שהספיקו מה על אלא, האכילה מעשה על דוקא באה מ"בה איןש

, האכילה עיקר על אלא מ"בה אין שבאמת דלמא או, שעה בכל כאכל הוא הרי ומפרנסו אותו מזין והמזון
 על לברך הזמן רק הוא שיתעכל ועד ,האכילה על אלא מ"בה דאין ונראה, שיתעכל עד הברכה שזמן אלא

  .ראשונה אכילה

  שיעור העיכול  מעשה האכילה  חזון איש:

כאוכל כל שעה, ועל זה   תחילת זמן ההודאה  צד ראשון
  באה ברכת המזון

על זה באה ברכת המזון   צד שני
  )וכן עיקר(

שיעור הזמן שניתן לברך 
  על האכילה הראשונה

  

   ח סעיף קפד סימן חיים אורח השולחן ערוך

 מילין' ד מרובה באכילה י"ולפירש ,מילין' ד הילוך כדי הוא עיכול דשיעור שאומר מי ,תאאי שם' בגמ והנה
 מחמת שיצמא זמן כל הוא עיכול דשיעור שם ל"דס למאן זהו אך ,ש"ע מילין' ד מועטת באכילה' ולהתוס
 זה על יןשחולק ראיה אין גם מ"מ ,כן ל"דס ראיה אין ש"כמ רעב שאינו זמן כל ל"דקיי למאי אבל ,אכילתו

 מרובה ובאכילה' התוס בעלי רבותינו כהכרעת מילין' ד הוא מועטת דבאכילה כן שאומר מי יש באמת ולכן
 לא עדיין מ"ומ שעה חלקי ב"וי שעה הוא מילין' ד ושיעור] שם ז"ט[ אכילתו מחמת רעב שאינו זמן כל

 דרך אין ולכן ,לברך צריך מילין' ד דעד וודאי זהו פ"עכ מיהו ,מועטת וכמה מרובה אכילה הוא כמה ידענו
 בברכה וכן לעשות צריך וכן] שם א"מג[ ז"ברהמ ויברך כזית עתה שיאכל זה משיעור יותר כששהא אחרת

 בכלל לי ויראה ,ראשונה ברכה גם לברך צריך - דעתו הסיח אם שבזה אלא ,דברים שארי של אחרונה
 לא - דברים ובשארי ז"ברהמ לברך צריך פתב ,לאו אם עיכול כדי שהה אם ,האדם אצל ספק כשיש הדברים

  ]:ד"כנלע[ מספק יברך

  :וזאת הברכה

 כגון מועטת אכילה אך האוכל שביעה, כדי עד אכילה שאכל במקרה הוא לעיל האמור :מועטת אכילה
 לא וכדומה בדיאטה בהיותו או זמן חוסר ומפאת ,פת שאכל כגון או לתענוג סעודות שתי בין פרי שאכל

 שיעור מהו ברור לא זה שבמקרה כיון ,מיד אחרונה ברכה לברך יראה ,אכילתו אחר רעב ארונש ממנה שבע
 לכתחילה ראוי ,שעה מחצי יותר שהה ואם ,אחרונה ברכה ולברך ,לסמוך יכול שעה חצי עדאך  ,עיכול

 דקות לקבוע אין מועטת שבאכילה בפוסקים דעות יש כי ,אחרונה ברכה שיברך לפני יתזכ עוד לאכול
 אכל אם גם ,האכילה לאחר ,דקות ושתיים שבעים עד אחרונה ברכה לברך יכול ובדיעבד ,עיכול יעורלש

  .מועטת אכילה

בשם אחד מגדולי הדור, שעד חצי שעה  ברכה ותן, וכן מובא בספר החיים כףהשיעור חצי שעה מובא בספר 
שבע, יכול לסמוך ולברך עד שעה. לכו"ע יכול לברך ברכה אחרונה. ונראה שהאוכל מיני מזונות או לחם ולא 

  כך מבואר בכף החיים לגבי לחם. 

כמו שעשה האבודרהם, הפוסקים לא חילקו בין אכילה מרובה למועטת,  : ט ק"ס קפד סימן אברהם מגן
שעות. על כן, בסעודות גדולות שאוכלים שעות,  6דקות זה תחילת העיכול, וסופו בסוף  72- וכתב המג"א ש

   כי כל הזמן אוכלים ושותים קצת קצת. ,וףיש לסמוך לברך בס
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 וחומש שעה והוא מילין' ד הילוך כדי הוא מועטת באכילה עיכול ושיעור כתוב ובאבודרהם -  שיתעכל עד
' הפוסקי כל ובאמת ,פחות הוי מועטת ובאכילה מילין' ד מרובה באכילה הוי י"דלפירש ,'התו' כפי והוא

 עיכול תחלת עיכול דהאי ל"ונ, י"כר ל"קי אנן אבל ,ל"דר' אליב' מאית דזהו ל"דס ,למעט רב בין חלקו לא
, ש"ע' מרוב שיעור כתוב אמונה ובשבילי משפטים' פ ה"צ ש"כמ שעות' ו פ"עכ הוי עיכול דסוף הוא

 מיד לברך יש ולכן י"רש' לדע נכון ואינו שמברכין קודם שעות' ה או' ד יושבים לפעמים גדולות ובסעודות
  : דמי נתעכל כלא ובפרפראות בשתיה סקיןשעו כיון ל"וי

  :פסקי תשובות

 מאכל למין צמא או רעב הרגשת לו יש ואף ,תאב אדם לפעמים כי ,ברורים דברים בזה ולומר לשער קשה
 ,זה משקה או למאכל תאותו שנתעוררה משום אלא ,הקודמת אכילתו שנתעכל משום ולא ,משקה או

 רב לזמן רגשת שובע ונותנים לאט המתעכלים מאכל דברי יןב לחלק יש הפוסקים מסקנת י"עפ ולמעשה
 ,ומשקין מתיקה ומיני פירות מיני לבין ,ומזונות פת בגדר להגדירם אפשר אלו שאת תבשילים ושאר ,כבשר
 ,דקות וחומש שעה הוא השיעור ,שובע בהרגשת סיפוקו לידי שבא שביעה ידכ מהם שתה או אכל אם שבזה

 יברך לא - דעתו מלאכול הסיח לא ואם ,שוב יאכל -וחומש שעה לאחר אף שובע הרגשת עדיין ואם מרגיש
 כריסו מילא שלא באופן משקין מעט שתה או ,מתיקה ומיני פירות מעט אכל ואם ,לאחריה ויברך לפניה
 זמן ואם עבר ,אכילתו לגמר סמוך מיד אחרונה לברך ברכה מאד ויקפיד ישתדל בזה ,שובע בהרגשת מהם

 או מאכילתו (קצות השולחן, שזהו שיעור אכילת פרס, ולכן מסתבר שאין חשש עיכול לכו"ע) דקות א"י עד
 ,אחרונה לכתחילה ברכה לברך יכול שעה חצי שעד אומרים ויש ,אחרונה ברכה לברך יכול עדיין - שתייתו
 או לאכילה ותאב שאינו רעב שובע הרגשת שמרגיש הוא בטוח אם אזי ,וחומש שעה עד שעה לחצי ומעבר
ואם  ,לפניה יברך לא -דעתו הסיח לא ואם ,שוב ישתה או יאכל -מסופק ואם ,ברכה אחרונה יברך - שתיה

  .ברכה אחרונה יברך לא שוב -שעה שלאחר אומרים ויש ,האחרונה הברכה הפסיד -וחומש שעה עבר
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  בית כנסת

כיצד גובים כסף לצורך בניית בית הכנסת, או שכירות  .1

דש, ומתי השכנים יכולם לעכב מקום, ולעניין ספרי קו

  לעשות בית הכנסת בשכנותם
  תשובה

  גביית כסף עבור בניית בית כנסת ושכירות מקום:

  א:  סעיף קנ סימן ערוך שולחן

 את זה כופין אם ה"נ' סי ל"וע(. וכתובים נביאים תורה להם ולקנות ,הכנסת בית לבנות זה את זה העיר בני כופין

  ).מנין להם לשכור זה

   :)ב( קנ סימן ברורה משנה

  . לתפלה מיוחד מקום לשכור פ"עכ מחויבין ,לבנות בכחם אין ואם -  לבנות

  הפוסקים: וכתבו

  לחודא ממון לפי גובין - נ"ביהכ בבנין  .א

 . נפשות לפי וחציו ממון לפי חציו גובין -נ"ביהכ בשכירות  .ב

   :קנ סימן חיים אורח השולחן ערוך

 גובין לתפלה מקום וכששוכרין נפשות לפי ולא ממון לפי גובין נ"בהכ יןלבני גבייה דלעניין ,שכתב מי ראיתי
 מדינתינו מנהג ולפי] א"סק ר"א[ נפשות לפי וחציו ממון לפי דחציו שאומר מי ויש] ת"וע ג"כנה[ נפשות לפי

 ומקום כך ישלם זה במקום שרוצה ומי ,המקומות לכל קצבה דעושים ,כלל זה שייך לא מקומות שמוכרין
 ישלמו נ"בהכ תקון על וכן ,ביניהם להשתוות יוכלו לא אם ,ד"ב פ"ע יעשו המקומות וקצבת ,כך לםיש זה

 ערך לפי משלם אחד וכל ,יותר משלמין המזרחיים דמקומות אצלינו הפשוט המנהג הוא וכן ,המקומות לפי
  .מקומו

  ע"פ ערוך השולחן, לצורך שכירות בית כנסת:

 : נפשותיש אומרים  .א

 נפשות וחצי ממון חצי יש אומרים:  .ב

 לפי ערך מקום הישיבה יש אומרים:  .ג

 מ"מ ,להתפלל בית ששוכרים במניין להתפלל מקום להם יש דאפילו קנ: סימן חיים אורח השולחן ערוך
 יכולים אין ,אחד נ"בהכ להם כשיש אבל ,זה את זה לכוף יכולים -נ"בהכ לבנות שביכולתם מורה מצבם אם

  ".נ"הבהכ זה די לדידי" :לומר יכול אחד דכל ,להם צר שהראשון אף ,נ"בהכ עוד לבנות זה את זה לכוף

ערוה"ש שאם הם רק משכירים, אך ידוע שיש לציבור כסף לקנות בית כנסת, הם יכולים לכוף  הרי לנו ע"פ
  את הציבור לקנות, וכל זה כשאין בית כנסת אחר קנוי כבר

  :גביית כסף עבור קנית ספרי קודש

. וכתובים נביאים תורה להם ולקנות ,הכנסת בית לבנות זה את זה העיר בני כופין א: סעיף קנ סימן "עשו
  ).מנין להם לשכור זה את זה כופין אם ה"נ' סי ל"וע(

  



74 

 

  :)ג( קנ סימן ברורה משנה

 לכתוב ניתן שלא בימיהם ודוקא ,)12ג"קס ס"ר מ"ח( הצבור מן שירצה מי כל בהם שיקרא כדי -  וכתובים
 לקטנים בהם ללמד ופירושיהם תלמוד ספרי לקנות גם מחויבים עכשיו אבל ,כתוביםו נביאים תורה רק

 אצל לשאול יכולים דהרי ,ת"ס רק ,ספרים לקנות כופין אין ,מצויים שהספרים ובמקומות ,)א"מ( ולגדולים
  :העיר אנשי

   :קסג סימן משפט חושן השולחן ערוך

 ,וכתובים נביאים ת"ס ולקנות ,נ"בהכ ולבנות... רוביןהמ את כופין המיעוט ואפילו ,ז"זא העיר בני כופין
 וכתובים נביאים על כופין אין -נדפסים שספרים ובזמנינו ,הציבור מן שירצה מי כל בהם שיקרא כדי

 קורין מקומות שהרבה ואף בציבור בה לקרות שצריך מפני ,כופין ת"בס רק ,קלף על הכתובין] ע"סמ[
 המוכרחים דפוס ספרי לקנות וכופין] ל"נ[ זה על לכוף ביכולת אין מ"מ קלף על הכתובים בנביאים ההפטרה

 במה לו יהיה ללמוד שירצה שמי כדי ע"ש וארבע ם"ורמב וטורים ס"וש ומשניות י"פירש עם ך"תנ כמו
  שילמוד

  :לעכב מלבנות בית כנסת

   :קנ סימן ברורה משנההראשית יש לדעת שסתם כך אסור לעכב מלבנות בית כנסת, שכן כתב 

 נ"ביהכ לבנות המעכב] א"ברמ ב"קס ס"ס מ"בחו והובא[ ש"הריב בשם ד"קנ ס"ס א"מ כתב
 מכילה נ"הביהכ דאם שם ומסיק מצוה מלעשות רבים הוא מונע בעיר אחרת נ"ביהכ יש אפילו
  להפרד אסורים אדרבה אז אותם

   :יב סעיף קנא "עשו

 יש, תשמישים ושאר; שם לשכב כגון, נאיג של קבוע תשמיש ה"ב גבי שעל בעליה מלהשתמש ליזהר יש
 שיחדו בית אבל, לכך מתחלה שנבנה, קבוע ה"בב דוקא זה וכל: הגה. שם להשתמש מותר אם להסתפק

  ).א"מהרי פסקי( עליו לשכב מותר, נ"לבהכ שנבנה לאחר

אם השכנים טוענים שיהיה להם הפרעה מחמת הרעש של הזזת הכסאות והשולחנות לפני התפילה 
הן, וכגון שהבית כנסת צמוד מאוד אליהם, הרמ"א כתב בסימן קנו,ב בשם הריב"ש סימן קצו ולאחרי

אפשר למחות. ממילא אם מדובר בשכנה שהיא חולה בנפשה, יש צד לשמוע שבחולים שהקול מזיק להם, 
  לה ולא לבנות. 

לו חשיב נזק מרב יוסף שכל דבר שידוע שהמערער סוב במסכת בבא בתרא דף כגהמקור הוא מן הגמרא  
  לעכב עליו. 

ועל השני  ,, שהראשון עושה כל מה שרוצהשורש נזקי שכניםשכן הוא  )בבא בתרא יג,יא(כתב  החזון איש
במקרה שהם יעשו רעש  ,לא להזיקו, ועל כן, אם כבר האנשים גרו במקום, אסור לאחרים לפתוח בית כנסת

  . וזה יפריע לשכונה במקום

שבתשב"ר גם חולה אינו יכול למחות ולעכב ולפי זה הוא  )סימן תעד(יים ת שלמת ח"בשואמנם כבר כתב 
שבמקום שאין בכלל בית  עם זאת, נראה הדין בבית כנסת שלא ניתן למחות שלא לפתוח אותו מחמת רעש.

כנסת, בוודאי שלא ניתן למחות, שהרי בני השכונה כופים זה את זה לבנות להם בית כנסת, וייתכן שיכולים 
   א לבנות אם יש בית כנסת אחר במרחק מיל. לעכב של

שאם יש כבר בית כנסת אחד, אף שהוא צר מהכיל את כולם, לא ניתן לכוף את  השולחן ערוךכמו כן, כתב 
סף, לא ניתן למנוע את עצם הבנייה. האנשים לשלם, עם זאת משמע ממנו שאם האחרים ישלמו את כל הכ

 אחד דכל ,להם צר שהראשון אף ,נ"בהכ עוד לבנות זה את הז לכוף יכולים אין ,אחד נ"בהכ להם כשיש
אין לאחד  ,י בתי כנסתנשאם יש ש ם"הראכתב ע"פ המג"א כמו כן, . "נ"הבהכ זה די לדידי" :לומר יכול

שעדיף הרבה בתי  המש באגרות, אלא ישאירו כן, וכן כתב 'ברוב עםמעלת 'אחד משום בית כנסת אותם ל
שיש עניין לבנות כמה שיותר בתי כנסת כדי  איש החזוןמפי  איש במעשהתוב כנסת להרבות קדושה, וכן כ

                                                           
12

 את כופין מעוט אפילו, (זה את זה העיר בני כופין א: סעיף קסג סימן בקרקע שותפים הלכות משפט חושן ערוך שולחן 

  הצבור מן, שירצה מי כל בהם שיקרא כדי, וכתובים נביאים תורה ספר ולקנות; הכנסת בית להם המרובים ...ולבנות
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 ברורה המשנהאולם  .ממילא, אין למנוע מלבנות בית כנסת אם אין סיבה מספקת .להרבות בקידוש השם
  כתב שאם בית הכנסת רוצה לפתוח חלונות לעבר החצר של היחיד, היחיד יכול לעכב עליהם (סימן ק"נ)

  ל הבניה, עוד יש להביא:לגבי עיכוב ע

  :ס"ק ט ד סעיף קנ ברורה משנה

 שפותח ליחיד למחות יכולין אין ,לרבים צנוע תשמיש בו שאין נ"ביהכ חצר ,ב"ל ס"ס בתשובה א"רמ כתב
 הוא יכול ,לחצירו נ"ביהכ חלונות פותחין הקהל אם אבל ,]דמיא ר"רה נגד חלונו דכפותח[ ,חלונותיו שם

  ד"עכ 13בידם למחות

ר שעברו לדור במקום אחר, ונשאר בית הכנסת ציבו .2

  הקודם ללא מתפללים, מה יעשו לפי הדין
  תשובה

   לג: ק"ס קנג סימן ברורה משנה

  :למכרו יכולין ,בו מתפללין אינם אם ,כרכים של נ"ביהכ דאפילו ט"המבי בשם א"המ כתב

אף של יותר יש מיעוט פסק שאם אין כבר עשרה שמתפללים תדיר בבית הכנסת, ואף אם  הרב פינשטיין
, ולמכור אותו עלויות בית הכנסת, מותר לסגור את בית הכנסתעשרה שבאים, אך אין בכוחם לתחזק את מ

   שכיון שפסקו מלהחזיק אותו כבית כנסת, ממילא פוקעת קדושתו: 

   :נ סימן א חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו 

 לבית ישמשו הקונים ואם ,כרכים של נ"ביהכ ואוה ,ההוא ממקום היהודים כשיצאו ,הכנסת בית במכירת
  . א"שליט שאהנפעלד אליעזר ר"מוהר הגאון הרב ידידי כ"מע. ז"תשי תמוז ב"י ,תיפלה

 אפשר הרי ,להתפלל עשרה שם שיש זמן דכל ,להתפלל עשרה לשם באין אין כשכבר דוקא הוא כ"א ...אבל
 שיפסיקו אחר רק ולכן. שיסכימו ודאי לנו איןו ,חמורה הקדושה שעדיין ,להתפלל מעלמא שם גם שיבואו

 אף ,כאן להתפלל עשרה יבואו שמעלמא כלל מצוי לא כי ,למכור נ"ביהכ מנהלי ביד כח יהיה ,שם מלהתפלל
 מחמת בצבור מלהתפלל הפסיקו אבל ,שמתפללים יחידים נמצאו אם ואף, העיר אנשי מתפללין אין כשכבר

 לעשרה שיצטרפו יחשבו ולא ,ביחידות להתפלל לכאן יבואו מעלמאש מצוי לא כבר נמי ,עשרה מתקבץ שלא
  . זה נ"לביהכ יבואו ולא

 לכלכל המעטים מתפללין בכח אין אבל ,שם מתפללין פתוח נ"שביהכ שאחרי ויותר עשרה יש אם אף וכן
 ואין סגור יהיה פ"שעכ כיון נמי ,בו להתפלל ולא להסגירו מוכרחין זה ומחמת ,נ"בביהכ שיש ההוצאות את

 משתתפין אין הרי שהם ,למכור המעלמא גם הסכימו כודאי הוא כי ,למוכרו רשאין יהיו נמי ,בו מתפללין
  . נ"ביהכ בהוצאת ישתתפו ולא

 את לכלכל יכולין אין שם המתפללים שהמעטים ומכיון ,שם להתפלל שיפסיקו עד יחכו למעשה פ"עכ...
 למכור שיכולין הראשון טעם גם יש שאז, תיכף יפסיקו יהר, בזה לסייען מחוייבין אין ואחרים ,ההוצאות

 )שם מגילה( ן"בר שהובא ן"להרמב הקדושה תפקע מלהתפלל שיפסיקו שבזה וגם. כרכים של שהוא אף
 צריכין כשאין הקדושה נפקעת נמי ,ן"הר כדסובר ממש קדושה היתה אם שאף ,אחת בתשובה בארתי ואני

  .פיינשטיין משה... קדושה דברל להדמים ולא זה נ"להביהכ לא ,הקהל

  

                                                           
13

 לאיצטנועי יוכל ולא היזקא דשכיח שכן כל, עצמו נ"בבהכ או נ"בהכ בחצר רבים דשכיחי מאחר לב: סימן א"הרמ ת"שו 

 היה לא לחצירו או לביתו נ"בהכ חלונות תיחתבפ ל"הנ לראובן הרבה ההיזק אין שאם, אומר מ"קפידא ...ומ ואיכא בתשמישיו

 על חס שלא ומי. אלהינו בית ולהדר לאלהיו כבוד ליתן הדין משורת לפנים ליכנס לו היה רק, הדין מדת על עצמו להעמיד לו

 זה מ"מו חולקים פוסקים יש כי ואף, מציאות אלו פרק המרדכי שכתב כמו הדין משורת לפנים כניסה על וכופין', כו קונו כבוד

  . בכתב בזה לדון אוכל לא ולכן, הדיין עיני ראות ולפי ההיזק רוב לפי אלא אינו
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, שמותר למכור אותם בסלאוקיי (ח,ל) פסק לגבי בתי כנסת של קהילות שנחרבו בשו"ת שבט הלויכמו כן, 
  ולתקן בכסף שניתן תמורתם, את בתי הקברות שבאותו המקום, משום:

 שיטת הט"ז להקל אף בבית כנסת של כרכים  .א

 שאף אחד לא מגיע להתפלל בו יותר ,שכזו אנן סהדי שלא הקדישו את בית הכנסת למציאות  .ב

יהושע התיר במקום מכשול למכור אף בית כנסת של כרכים, וכאן אין לך מכשול גדול מזה, פני   .ג
 שהגויים יזלזלו בבית הכנסת החרב

הכריע להקל כמו המשנה ברורה שבזמן הזה לכל בתי הכנסת יש דין של בית כנסת  'הקובץ'ספר   .ד
 מכור אותםשל כפרים וממילא מותר ל

ע"פ התוס' במסכת מגילה, כל קדושת בתי כנסת בבבל זה רק עד בוא הגואל, וכיון שהגענו לארץ   .ה
  ממילא פקעה קדושת בתי כנסת שבבבל ,ישראל

כן העלו כל גדולי האחרונים, שבמקום שיש חשש שבית הכנסת החרב יהיה לביזה, בוודאי שעדיף למכור 
בגלל שהוא סבר  ,(וכל זה שלא כשיטת החת"ס שסבר שיש למנוע אותו בצורה מכובדת לכל המרבה במחיר

שבגלל שמצינו אצל הגויים שהם מכבדים מאוד מקומות קדושים שלהם אפילו אם הם עתיקים ביותר 
אנו נזלזל במקומות הקדושים לנו, וכל גדולי האחרונים חלקו על דבריו אם בוודאי שזה יהיה חילול השם 

  יבנו בתי כנסת ובתי מדרש חדשים במקומות שבו היהודים כן יושבים.בכסף שיקבלו,  של החת"ס).

ציבור שרוצה להחליף ריהוט הישן של בית הכנסת,  .3

  כיצד ינהג לפי הדין
  יש תשובה לעיל

לפרט דיני איסור להוריד מקדושה, ואם אינו מוריד  .4

וגם אינו מעלה, רק לכיוצא בה בספר תורה, ושאר 

  התשמישי קדושה, או תשמישי מצוו
  תשובה

   :ב עמוד כה דף מגילה מסכת

 -  תיבה, תיבה לוקחין -  הכנסת בית, הכנסת בית בדמיו לוקחין - עיר של רחובה שמכרו העיר בני  .א
  . תורה לוקחין -  ספרים, ספרים יקחו - מטפחות, מטפחות לוקחין

, תיבה יקחו לא -  מטפחות, מטפחות יקחו לא - ספרים, ספרים יקחו לא -  תורה מכרו אם אבל  .ב
  . במותריהן וכן, הרחוב את יקחו לא -  הכנסת בית, הכנסת בית יקחו לא - תיבה

 מעלין: תוספתא - מורידין ולא בקדש שמעלין - ' כו תורה מכרו אבל א: עמוד כו דף מגילה מסכת י"רש
 ולא, הקימו ממנו גדול שהיה ומשה, עשה בצלאל), מ שמות( "המשכן את משה ויקם" :דכתיב ,בקדש

 כי למזבח צפוי פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם האלה החטאים מחתות את" :דכתיב – מורידים
  .כאן עד, הוקדשו -  שהוקדשו כיון) יז במדבר' (וגו "ויקדשו' ה לפני הקריבום

   :קנג סימן ערוך שולחן

   :שמכרו העיר בני

 ;ת"ס עליו ןשמעמידי לוח או ת"ס בו שמניחין היכל דהיינו, תיבה בדמיו ליקח יכולים, נ"בהכ  .א
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 ; ת"ס של מטפחת בדמיו ליקח יכולים, תיבה מכרו  .ב

 ; וכתובים נביאים וכן, לבדו חומש כל שכתוב דהיינו, ספרים בדמיה לוקחין, מטפחת מכרו  .ג

 , ת"ס בדמיהן לוקחין, ספרים מכרו  .ד

 אין, חמורה שקדושתו דבר המעות בקצת קנו אם ואפילו. אסור, מקדושתן להורידן איפכא אבל
  .קלה לקדושה המותר לשנות יכולין

   :קנג סימן חיים אורח יוסף בית

 בקדושת מורידין דאין משום ,ספרים יקחו לא - תורה מכרו אם אבל :)אבל ה"ד שם( ן"הר עוד וכתב ד
 בו ליקח ישן ת"ס למכור לכתחלה שרי אי.) כז מגילה( בגמרא לן איבעיא מיהו. לוקחים תורה הא ,דמים
שאסור למכור ספר תורה ישן ( ,לחומרא רבותי בה ונקטי ,איפשיטא ולא ,לעלויי דליכא כיון ,אסור או חדש

(שהרי אין דבר שיותר קדוש מספר תורה, כך  בה לעלויי דליכא ת"בס לן ומדאיבעיא )כדי לקנות חדש
 כיוצא וליקח למכרן אסור - בהו לעלויי דאיכא אחריני דבהנך ,לן דפשיטא מכלל ,שנוכל להעלות בקדושה)

שהוא יכול להעלות בקדושה, אך בכל מצב העיקר שלא יהיה נטרלי או שלילי, רק חיובי מותר) ( כ"ע ,בהם
  .)אסור -, אלא רוצה לקנות כמות שהואקדושהא לא מעלה בהו

 דלא משמע ,לא - מקדושתן להורידן איפכא אבל שכתב רבינו שמדברי כתב ל"ז אבוהב י"מהר הגדול ורבינו
  :ל"ז יונה ר"ה בשם כתוב מצא ושכן ,שרי -בהם כיוצא לקנות אבל ,ושתןמקד יורידם שלא אלא קפדינן

  (העיקר שלא יהיה שלילי, נטרלי מותר) כלומר, שמותר לקנות כמות שהוא, והעיקר לא להוריד בקדושה)(

  . מתירים ויש אוסרים יש, בה כיוצא אחרת קדושה ,אחת קדושה בדמי לקנות מותר אםד:  קנג סעיף"ע שו

   :ברורה משנה

 ואפילו ,בה כיוצא ליקח כדי קדושה דבר שום למכור אסור בודאי לכתחלה לענין אבל ,דיעבד לענין ז"...וכ
 ,מעות נתינת אלא חסר ואינו לפנינו מזומן אחרת קדושה שהדבר כגון ,לפשיעותא למיחש דליכא היכא

 ע"לכו - מהכיל קטן היהש או] רעוע דבר[ תיוהא ביה חזי ואם. דוקא בקדושה להעלות דצריך ,אסור ה"אפ
  ].א"וש ג"פמ[ אחר ליקח כדי ,למכרו לכתחלה אפילו ,מותר

  ) ו( קנד סימן ברורה משנה

   –' וכו קדושה תשמישי

  ,לזורקן מותר - מצותן שעבר דלאחר א"כ בסימן ל"קי מצוה דבתשמישי דאף והיינו  .א

 בהן יש מ"מ ,לתשמישן עוד ראויין ואין שנתבלו לאחר אף אלא ,כן אינו קדושה בתשמישי  .ב
  תשמיש שום בהן להשתמש אסור וגם ,לגנזן וצריך, קדושה

 תשמיש הנקרא והוא ,קדושה להתשמיש המשמש דבר אבל ,עצמה קדושה תשמיש ודוקא  .ג
  ]:ג"פמ[ קיימין בעודן אף בהן להשתמש ומותר ,קדושה בו אין - דתשמיש

  :כא סעיף קנג"ע שו

  קדושה לתשמיש, הדיוט בהם שנשתמש מעילים לקנות אין

   :ברורה משנה

 ג"העו של פסולים וספרי ,ב"במ א"ס ז"קמ בסימן למעלה ש"וכמ ,שרי למצוה אבל - קדושה לתשמיש) קג(
 דאסור ו"וק ,אליל בגדי כמו ,דמאיסי ,טלית מהן לעשות השיראים ליקח אין -לנוי בשיראים שמכורכים

  ]:א"רע חידושי[ שלנו קודש ספרי על ולכרכן הכריכות ליקח אסור כ"וע ,קדושה תשמישי מהן לעשות
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  כלומר:

 מותר להפוך אותו לתשמיש מצווה -חפץ של הדיוט  .א

  אסור להפוך אותו לתשמיש של קדושה  -חפץ של הדיוט  .ב

  :ו סעיף ד"ע קנשו

 כסא גדול מכסא לעשות מותר וכן, קטנה גדולה מתיבה לעשות מותר אבל; ת"לס כסא מתיבה עושין אין
 או, קטן וילון גדול מוילון לעשות מותר וכן; לכסא) קטן כסא' פי( שרפרף נוממ לעשות אסור אבל, קטן

 אין הארון לפני תולין שאנחנו ופרוכת: הגה. אסור,  לחומש כיס ממנו לעשות אבל; ת"לס כיס ממנו לעשות
 העצים מהם לעשות אסור מ"ומ, הפרוכת תולין שבו הכלונסות וכן; נ"בהכ קדושת רק, ארון קדושת לו

  ). ה"רכ' סי י"מהרא פסקי( הם כמו קדושים שאינן, היום לחובת הקריאה בו ניםשמסמ

  :ברורה משנה

 אסור ה"אפ ג"ס כדלעיל קדושה תשמישי כ"ג הוא דכסא ואף הקודש ארון הוא תיבה -  כסא מתיבה) כו(
 הורדת והוי לפעמים אלא ת"הס עליו נותנין אין השלחן שהוא וכסא תמיד בה מונח ת"הס דתיבה

  :דושההק

  . לתשמיש קדושה פחות יותר יש איסור להוריד בקדושהמצינו, שאפילו בתוך התשמישי קדושה עצמם, 

   :סב ק"ס קנג סימן ברורה משנה

 הוא כ"אא בדמיה ולהשתמש ת"ס למכור אסורין כ"ג ה"אנ במעמד ה"זט אפילו זו ולדעה - שאוסר מי ויש
 ה"דבזט משמע ד"יו ומלבוש] א"מ[ אחרת ת"ס בדמיה לקנות צריך מכר ואם ,התורה לימוד בשביל תועלת
  ]. ר"א[ בדמיה להשתמש מותר ע"לכו ה"אנ במעמד

 בדמיה ולהשתמש למוכרו ביחיד מותר ע"לכו קדושה בתשמישי אבל ,תורה בספר דדוקא א"מ כתב �
   שירצה מה כל

 להשתמש אסור נמי בתשמישין דאפילו ל"ס שאוסר מי דיש מוכח ח"סי ב"רפ ד"ביו מהמחבר מיהו �
 . ה"במא ה"כזט כח לו אין דיחיד ,בדמיה

 דמותר פשוט ,בחוב קבלה אם ש"וכ ,למכרה כדי ת"הס מתחלה קנה אם ת"בס דאפילו האחרונים כתבו
 ואסור ת"כס דינן ספרים דשארי )ר"ע' סי( ד"ביו איתא. שירצה למה בדמיה ולהשתמש ע"לכ למכרה
 דשם אפשר ת"בס אפילו דעות שתי דיש המחבר כתב פה והנה אשה לישא או תורה ללמוד אלא למכרן
  :בו לקרות לרבים כשהקדישו מיירי

לו תשמישי קדושה אסור למכור כדי להוציא לדבר אפי שלדעת הגר"אויש מי שאוסר כתב  ביאור הלכה
משמע שהוא מתיר בכל אופן ע"י זט"ה  מיורה דעהחול, אף אם זה על ידי זט"ה במעמד אנשי העיר, אך 

  נשי העיר למכור תשמישי קדושה לחולין במעמד א

שאפשר לסמוך להקל  ת שבט הלוי"בשובעניין מכירת תפילין ומזוזות כדי להחליפן ביפות יותר, כתב 
  ולמכור 

יחיד שיש לו ספר תורה, האם מותר למוכרו לצורך  .5

  מצווה או פרנסה
  תשובה

   :ב הלכה י פרק תורה וספר ומזוזה תפילין הלכות ם"רמב

, יאכל מה לו אין אפילו תורה ספר למכור לאדם ואסור, גדול וכבוד יתירה קדושה בו נוהגין כשר ת"ס
, דברים לשני אלא תורה ספר מוכרין אין לעולם, חדש בו ליקח יש ואפילו, רבים ספרים לו היו ואפילו

  .למכור אחר דבר לו יהיה שלא והוא, בדמיו אשה שישא או בדמיו תורה שילמוד
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  :י סעיף קנגו"ע ש

; ברבים לקרות הקדישו שלא כל שירצה מה כל בדמיו ולעשות למכרו מותר ת"ס אפילו, בשלו דיחיד א"י
  .אשה לישא או תורה ללמוד כ"אא )שזה הרמב"ם לעיל כט"ז מי שאומר יש( שאוסר מי ויש

  מצינו שיש מתירים למכור את הספר תורה רק לצורך מצווה, כגון ללמוד תורה או לישא אישה 

 בחוב קבלו אם ש"וכ למכרה כדי' מתחיל' קנא אם ל"ונ י"כב ם"הרמב הוא -. שאוסר מי ויש: )י( ז"ט
  :שלו שתהיה כדי לידו באה שלא דכותיה נמי וזה ת"ס למכור לו נאסור נמי סופר כ"דאל למוכרה שמותר

   :סג ק"ס קנג סימן ברורה משנה

 ופוסקים גמרא לקנות ת"ס מוכרין אם ע"צ :ודע וכתב ,]ג"פמ[ בריוח בדמיו להתפרנס היינו - תורה ללמוד
 אפשר ה"ה כ"א מעשה לידי שמביא גדול דלמוד משום ת"ת בשביל ת"ס דמוכרין הטעם דהא ,ופירושיהן

  :ספרים בלא ללמוד א"דא נמי ג"דכה

סופר מותר לע"פ זה, כמו כן, ע"פ זה מותר למכור ס"ת לצורך פרנסה, אם מדובר שהוא רוצה ללמוד תורה. 
  למכור את הספר שהוא כותב לצורך הפרנסה שלו םסת"

, שיכול הלקוח לומר הכף החייםמי שמכר ספר תורה ולא ידע שיש בכך צד איסור, ורוצה לחזור בו, כתב 
שסובר כשיטות שמותר למכור, והמוכר שחושש לאיסור, יקנה ספר תורה אחר בדמיו, או שיתן את דמיו 

תב שאם הלוקח כבר מוחזק לא ניתן להוציא ממנו, ואם הספר כ מנחת פיתיםה .להספקת תלמידי חכמים
   .הוא יכול לבטל את המקחעדיין אצל המוכר 

 להשיא או תלמידים להספקת, ת"ס' ואפי שבקדושה דברים שאר וכן, נ"בהכ מוכרים: ו סעיף קנג שו"ע
  . בדמיו יתומים

למכור ס"ת אפילו אם נתנו  כתב שלמעשה המנהג בזמן הזה הוא להקל )א, יח( שו"ת מהרשם :למעשה
כתב שבמיוחד יש להקל ע"פ המשנה  )א א,( צור יעקב. אותו לצורך הרבים, ומי יבוא למחות במנהג זה

הפמ"ג באשל כמו כן, . ברורה והמגן אברהם, למי שצריך את הכסף למצווה חשובה או שהמצב דחוק לו
  קבל על מנת למכור אותו:התיר למכור ס"ת כשהוא קיבל אותו בירושה, שהרי זה כמ אברהם

 דלא', א דיעה על דסומכין ל"י ,מאביו תורה ספר בירושה ירש ואף קנג, כב: סימן אברהם אשל מגדים פרי
  עליהם דמתנה שייך

היא שכלל כיון , שהיא יכולה למכור אותו העלו להקל בס"ת השייך לאישה המהר"י אסאד ועודכמו כן, 
  .אינה חייבת בכתיבת ס"ת

שהרי ברור שבסתמא הוא לא נתן אותו  ,אם הוא נתן את הספר תורה לציבור בהשאלהיש להקל אף 
מתבטלת ממנו מצוות הכתיבה אם הוא נותן את הספר במתנה, ועל כן יש להקל רעק"א  במתנה, שהרי ע"פ

  .למכור אותו

ת כתב שראוי שיתן מקצ בצור יעקב. יש להקל רק כשיש צורך גדול ביותר וע"פ הוראת חכםלמסקנה 
ת בזמן הזה. גם לתת ס"ת במתנה, הוי בכלל הכסף לקניית ספרי קודש, כדי שיקיים בזה מצוות כתיבת ס"

  . גידולי הקדשהאיסור בסתמא, 
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  מבחן אב תשס"ה

  

  תפילה

מה דין לבישת טלית ותפילין, וברכתן, בפסוקי  .1

  דזמרה, בין ישתבח ליוצר, ובברכות ק"ש
  תשובה

  בברכות ק"ש. יש תשובה לעיל, חוץ מהפסק

  לבישת טלית ותפילין בברכות ק"ש:

  לאחר התפילהעל הטלית מניח בין הפרקים ומברך : רמ"א ,בין הפרקים, מניח ומברך :שו"ע .01

: הגה. עליהם ויברך, להניחם הפרקים בין להפסיק יכול, ותפילין ציצית להניח שכח אם ב: סעיף שו"ע סו

  ). י"ב( טלית לענין הוגנ והכי, התפלה אחר עד עליהם יברך שלא א"וי

   :מתחלה ותפילין ציצית לו היה שלא אנוס שהיה או -  שכח אם) יד( ברורה: משנה

  , יחכה לבין הפרקים, ויניח ויברך:של ברכות ק"ש אם נזדמן לו טלית ותפילין באמצע הפרק .02

 לברך יוכל שיהיה כדי ,הפרקים בין עד מלהניחם ישהה ,הפרק באמצע לו נזדמן ואם -  הפרקים בין) טו(
  . עליהם

  אם נזדמן לו תפילין באמצע קריאת שמע, יניח מיד בברכה: .03

 יניח ,ש"ק באמצע תפילין לו נזדמן אם אבל ,רבה אהבה או אור יוצר ברכת באמצע לו נזדמן אם מ"וה
   ]:ג"פמ[ בברכה תהיה וההנחה. תפילין עליו שיהיה מצוה ,ש"ק של ותיבה תיבה כל כי ,תיכף

  תפילין אינו הפסק:ברכה על ברכות ק"ש מהווה הפסק, אך ין ברכה על טלית ב .04

 ,ציצית בלי ש"ק לקרות ויוכל ,מציצית פטור -טלית לו אין שאם ,גברא חובת אינו דבציצית - טלית) טז(
   אבל ,הברכה י"ע הפסקה מקרי כ"ע

 ואיננו ",שרתםוק" שאומר ,ו"ח בעצמו שקר עדות כמעיד הוא התפילין בלתי וגם הגוף חובת דהוא תפילין
 ,מותר לבדה הלבישה אבל ,הברכה לענין ז"וכ. הפסק חשיבה דלא ,הראשונה כדעה נקטינן כ"ע ,קושר

' א מפרק לבד ,הלבישה מותר הפרק באמצע דאפילו י"בב ומשמע .ויברך ,בציצית ימשמש התפלה ולאחר
  . א"הרמ כהכרעת נקטינן דהכי ג"הפמ וכתב. ש"ק של

  לו, אף בין הפרקים, כשהוא מתבייש:מותר לברך על טלית שיש  .05

  :הפרקים בין עליו לברך יכול ע"לכו ,טלית בלי לישב ומתבייש נ"בבהכ יושב שהוא והיכא

  מבואר ברמ"א בדין הנחת טלית ותפילין:

14מניח -בין ישתבח לקדיש  .א
 

                                                           
14

) יב(ישתבח.  ברכת שגמר לאחר להפסיק מותר כ"ע מצוה צורך הוא ז"דכ - שלא מי וכן יא: ק"ס נד סימן ברורה משנה 

 ץ"הש צריך אין ובזה שרי, ה"בלא א"דא הואיל מ"מ להמתין, לצבור הוא דגנאי פי על ואף ץ,"לש ובין ליחיד בין - לו והביאו
 קודם ותפילין טלית הנחת לגמור יכול שיהיה באופן מיירי דביחיד ונראה ,]ח"דה[ היא מועטת דשהייה פסוקים, ולומר לחזור

 להשל יד השל בין להפסיק דאסור ה"כ בסימן ל"קי הלא ה"דאל וברכו, קדיש שמע שכבר או וברכו, ר"לאיש ץ"הש שיגיע
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 (למשנ"ב יכול להניח תפילין)  יפסיק\לא יניח -בין קדיש לברכו  .ב

15יקיפס\לא יניח - בין ברכו ליוצר  .ג
 

אך יברך רק לאחר טלית (משנ"ב:) כשלא יספיק קודם לכן, אזי מותר להניח  -לאחר ברכו  .ד
  , ועל תפילין יברך לפני אהבה רבההתפילה

, עליהם ולברך להניחם יכול, לקדיש ישתבח בין לו והביאו תפילין או ציצית לו היה שלא מי וכן :סעיף ג נד רמ"א

 קודם ברכו ץ"הש שאמר לאחר יפסיק שלא ש"וכ), השחר תפלת' פ ז"א( רדב בשום יפסיק לא לברכו קדיש בין אבל
  ).ז"נ' סי סוף ל"וע המנהיג בשם ז"נ' סי סוף י"ב( יוצר ברכת שמתחילין

   :ד סעיף נד סימן חיים אורח השולחן ערוך

 הראוי מן והיה מצוה לדבר בהם להפסיק נהגו (ישתבח וקדיש)ענינים  שני שהם שמפני הדברים ביאור
 מקודם תפלה בלא קדיש דאין דזמרה הפסוקי על הולך הקדיש שהרי קדיש אמירת אחר יהיה ההפסקש

 המנהג מ"ומ לקדיש סמוכה תפלה בלא קדיש כ"אח יאמר דאיך קדיש קודם להפסיק אפשר איך כ"וא
 ליוצר ברכו ובין לברכו קדיש בין לגמרי להפסיק אסור הקבלה פ"דע מטעם קדיש קודם ההפסק לעשות

  קדיש... קודם להפסיק בהכרח כ"וא

חולה שאינו יכול לדבר, אם יוצא ידי חובת קריאת  .2

  שמע, תפילה, בהרהור
  לעיל תשובה

מה דין נשים וקטנים בקריאת שמע, וברכותיה,  .3

  ובתפילת שמונה עשרה
  תשובה

  :בקריאת שמע דין נשים  .א

  :א סעיף ע"ע שו

 עול עליהן שיקבלו ללמדם הוא ונכון, רמאג שהזמן עשה מצות שהיא מפני, ש"מק פטורים ועבדים נשים
  ). מועד אוהל בשם י"ב( ראשון פסוק לפחות ויקראו: הגה. שמים מלכות

  ברורה: משנה

 כדלעיל קבוע זמן כ"ג להם דיש ,ש"ק מברכות כ"ג ופטורות - ש"מק) ב( :מדרבנן אפילו -  פטורים  )א(
   ו"ס ח"נ בסימן

ציאת מצרים, והמשנה ברורה נוטה לפטור ע"פ השאגת מחלוקת לגבי ברכת אמת ויציב שעניינה הזכרת י
  אריה:

 מחוייבות ,דערבית שלאחריה הברכות וכן ,מצרים יציאת זכירת ענין על דניתקן ,ויציב אמת ברכת אבל
 לתפלה גאולה לסמוך צריכים ממילא כ"וא ,ובלילה ביום נוהגת מצרים יציאת זכירת דמצות ,לאמרם

                                                                                                                                                                      

 אפילו בזה לצאת לכתחלה כן לעשות נכון אין וזה שאומרים, למה ומכוין ושומע שותק אלא וברכו ר"איש לענות אפילו שרא

 עד התפילין מלהניח שימתין יותר טוב זה ובאופן שם, ש"וברא עד ה"בתוד ב"ע א"כ בברכות כדמוכח כעונה שומע ל"דקי למאי

  :הסמוך ק"בס ייןע הברכות ולענין יניחם ואז ברכו ץ"הש שיסיים
15

 ל"ר -  המלחמה מעורכי) ה(נד  סימן ברורה בגנות המדבר בין ישתבח ליוצר, מצינו שהמשנה ברורה כתב, כבית יוסף: משנה 
 כתב ר"והא היא עבירה בכלל כ"ג וזו שבידו מעבירות הירא ל"ואחז לביתו וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש מי בקרא דכתיב

 העבירה בשביל עליה חוזרין וכששח אותם מכריתים דזמרה פסוקי י"וע התפלה לעלות טליםמב שהקליפות משה מטה בשם

  :לספר שלא ראוי כ"ע ה"בעו בינינו מלחמה מעריכים שהם הגדודים אותם הזאת
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 בלילה מ"י זכירת דסובר דלמאן שכתב ג"בפמ ועיין ,א"המ כתב כן ב"ס ו"ק סימן כדלקמן חייבות דבתפלה
 מדרבנן רק ,התורה מן ופטורות גרמא שהזמן ע"מ הוא ממילא כ"א ,אקרא ואסמכתא מדרבנן רק הוא

 בספר מצדד ,ובלילה ביום ת"מה מצוה דהוא נימא אם ואפילו ,ש"עי יעקב ישועות בספר כ"וכ ,חייבות
 צ"א - ביום הזכיר לא ואם ,עצמה בפני מצוה היא דיום דהזכרה מטעם ,פטורות דהנשים ג"י' סי' ארי שאגת

  . ש"עי עצמה בפני מצוה היא ,בלילה שמזכיר ומה ,בלילה זו הזכרה להזכיר

  חייבות בפסוקי דזמרה:

 ,התפלה בשביל ניתקנו דהעיקר מדבריו שם דמוכח ,א"רע בחידושי ב"נ בסימן לעיל עיין דזמרה ופסוקי
  . חייבות ממילא כ"א

  נראה שהן חייבות בברכות השחר:

 ב"נ סימן בסוף לעיל עיין ,זמן להם יש האלו דהברכות נימא אם זה תלוי לכאורה השחר ברכת ולענין
 משמע ,ש"עי שם מהלבוש ובפרט ,ד"ס ו"מ בסימן ע"הטוש לשון ומסתימת ,ע"וצ ,ל"ובבה ברורה במשנה

  . אנשים כמו השחר ברכות דמברכות

  ה רשאית לקרוא קריאת שמע ולברך ברכותיה:איש

 ש"ק ברכות אפילו ,ולברך עצמן על חיוב להמשיך דיכולות פשיטא אבל ,חיוב לענין כתבנו ז"כ ואולם
  :ה"בהג ב"ס ז"י בסימן וכדלעיל

  הב"ח פסק שמצד הדין חייבות לקרוא פסוק ראשון של ק"ש, אך רבים חלקו עליו: 

 ש"עי' א בפסוק שמים מלכות לקבל מדינא דחייבין פסק ח"והב ,פטורין ןהדי מצד משמע - הוא ונכון) ד(
 והרב אחת פרשה כל המחבר דכונת' פי צבי נחלת בספר -  שמים) ה( :ז"ע חולקין אחרונים הרבה אבל

 שביאר וזהו אחד פסוק רק הוא המחבר כונת דגם משמע בלבוש אבל ראשון פסוק כל פ"דעכ עליו הוסיף
  :הרב

ק שאם אישה כבר רוצה לחייב את עצמה ולקרוא קריאת שמע וברכותיה, היא עכ"פ מחויבת פס החזון איש
  לעשות זאת בשעה הראויה, וכגון בבוקר עד ד' שעות, ולא אח"כ. 

 :דין נשים בתפילה  .ב

 את מהמלוין חוץ; בתפלה חייב - ש"בק שחייב וכל, מתפלה פטורים -ש"מק הפטורים כל א: סעיף קושו"ע 
  . מתפלה פטורים, ש"בק חייבים שהם פ"שאע, בהם צורך למטה שאין, המת

; גרמא הזמן שלא ע"מ שהיא מפני, בתפלה חייבים ש"מק שפטורים פ"שאע, ועבדים נשים ב: סעיף
  .לחנכם חייבים, לחינוך שהגיעו וקטנים

כתב שלדעת המגן אברהם די בבקשה כל שהיא ע"פ הרמב"ם, אך למעשה כתב שהעיקר  ברורה משנה
שע"פ חז"ל הן חייבות בתפילה כאנשים, ועכ"פ יקראו שמע ישראל ויברכו אמת ויציב, ומתפילת כרמב"ן 

   :ערבית הן פטורות, ובתפילת מוסף יש מחלוקת

 היא תפלה מצות עיקר אבל סופרים מדברי הם התפלה זמני שרק ם"הרמב לדעת ז"כ - ' וכו ע"מ שהיא) ד(
 נוסח לה שאין אלא ,תפלה זו אומר הוי ,בלב שהיא בודהע איזו ",לבבכם בכל ולעבדו" שנאמר התורה מן

 יצא -בלילה או ביום א"פ ומשהתפלל ,שירצה עת ובכל ,שירצה נוסח בכל להתפלל ויכול ,התורה מן ידוע
 לפי וערב שחר בתמידות ח"י מתפללין שאין הנשים רוב נהגו זו סברא פ"שע א"המ וכתב ,התורה מן ח"י

 חייבו לא חכמים שאף ואפשר בזה יוצאות התורה ומן בקשה איזה טילהלנ סמוך בבוקר מיד שאומרות
   16יותר

 להתפלל הסדר על ברכות ח"י שתיקנו ג"כה אנשי שהם ס"מד היא תפלה מצות שעיקר ן"הרמב דעת אבל
 מכל פטורות והנשים גרמא שהזמן ס"מד ע"מ שהוא פי על ואף רשות וערבית חובה ומנחה שחרית אותן

 אנשים כמו ומנחה שחרית בתפילת אותן חייבו כ"אעפ הלבנה קידוש כגון ס"מד אפילו גרמא שהזמן ע"מ

                                                           
16

 איזה לנטילה סמוך בבוקר מיד' דאומרי משום בתמידות מתפללות שאין נשים רוב נהגו : ולכןקו ס"ק ב' סימן אברהם מגן 

  יותר חייבום לא חכמים שגם ואפשר בזה די ומדאורייתא שהבק
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 יש כ"ע' ארי שאגת בספר הכריע וכן הפוסקים רוב דעת כן כי עיקר וכן. רחמים בקשת היא ותפלה הואיל
 ישראל שמע פ"עכ שיאמרו דהיינו שמים מלכות עול עליהן שיקבלו כ"ג ונכון ח"י שיתפללו לנשים להזהיר

 ז"וכ' ע בסימן א"המ שכתב כמו לתפלה גאולה לסמוך כדי ויציב אמת ברכת כ"ג ויאמרו' ע בסימן כדאיתא
 לחובה ישראל כל עליהם קבלוהו כבר שעכשיו פי על אף רשות שהוא ערבית תפלת אבל ומנחה שחרית לענין

 בספר אבל דפטורות כתב ח"בצל מוספין ותפלת. ערבית מתפללין אין ורובן עליהם קבלו לא הנשים מ"מ
  :ש"עי דחייבות פסק גבורים מגן

  למעשה כתבו גדולי האחרונים שלגבי חיוב אישה בתפילה, יש לחלק:

שמתירים לה לומר רק בקשה קצרה  כמגן אברהם, תסמוך על הפוסקים - כשאין לה זמן .01
בלבד, פעם אחת ביום, ובאמירת ברכות השחר היא יוצאת ידי חובה בזה, ותאמר זאת בבוקר 

 קודם אכילתה, ונכון שתאמר פסוק ראשון של ק"ש עם בשכמל"ו

יש לה להתפלל תפילת שחרית ומנחה, ואם יש לה זמן אבל לא הרבה, יכולה  -כשיש לה זמן .02
 להסתפק בשמונה עשרה וברכות השחר. 

  כמו כן היא מחויבת בנטילת ידיים לפני כל תפילה, וצריכה להקפיד על זמני התפילות

ה זמן רב, תתפלל גם בית, הנשים לא קיבלו על עצמן. אולם ערוה"ש כתב שאישה שיש ללעניין תפילת ער
  תפילת ערבית:

   ז: סעיף קו סימן חיים אורח השולחן ערוך

 זמן בין בדרבנן חילוק אין לדידיה שהרי כאנשים ביום תפלות' בג חייבות נשים י"דלרש ודאי זהו והנה
 מ"מ גרמא דזמן ג"דאע כן מפורש הגמרא אומרת לדידהו שהרי הוא כן' להתוס וגם גרמא זמן לאין גרמא

 דלא ם"והרמב ף"להרי אבל ,כאנשים דחייבות וממילא גרמא בזמן אף רבנן חייבינהו נינהו דרחמי כיון
 ביום אחת פעם אלא חיובן דאין ממילא גרמא הזמן דאין מפני התורה מן חיובן אלא דרחמי טעם גרסי

 כ"דא עליהן גם זה חיוב חל ובזמנן ביום פעמים' ג חכמים שתקנו דאחרי רלומ דאין שהוא נוסח ובאיזה
  ש..."כמ ודאי אלא ל"קמ טובא הא פשיטא פריך מאי

בשבת ויו"ט הנשים נהגו לעשות השתדלות, ולבוא לכל התפילות (לגבי תפילת מוסף  דברי יציב (א,קסא):
    ות בה), ועדיף בבית הכנסת יש דיון בספרדיות בספר יביע אומר, אך מי שמתפללת אין למח

 :דין קטנים בתפילה  .ג

  .לחנכם חייבים, לחינוך שהגיעו ...וקטנים שו"ע קו, ב:

 קודם לאכול להם ליתן רשאי מ"ומ ,ובוקר ערב ח"י להתפלל -  לחנכם )ה( ק"ס קו סימן ברורה משנה
  ...לענותם ואסור שחרית תפלת

 :דין קטנים בחיוב קריאת שמע  .ד

 מצוי שאינו מפני, לחינוך הגיעו אפילו י"ולרש ;לחינוך הגיעו כשלא ת"לר, פטורים יםקטנ ב: סעיף ע "עשו
  . ת"כר לנהוג וראוי, בבוקר הוא וישן בערב ש"ק בזמן אצלו

   :ברורה משנה

 וגם המצות כל בשאר וכמו לחנכו אביו חייב -שבע כבר שית כבר שהוא לחינוך הגיע אבל -' וכו ת"לר) ו(
 מצוה ש"שבק ראשון פסוק מ"ומ -' וכו הגיע כשלא) ז( :ולאחריה לפניה הברכות םע ש"ק בזמן שיקראנה

 אביו על הטילו לא לכך ל"ר - בבוקר) ח( ]:גמרא. [ש"ק בזמן דוקא ולאו לדבר משיודע ללמדו אביו על
 אף ל"ר - לנהוג וראוי) ט( :בזה לחנכו אביו על הוטל ע"לכו שנה ב"י בן הוא דאם שכתב ח"בב ועיין לחנכו

. ם"הרמב מדברי משמע וכן ת"כר לנהוג נכון כ"אעפ ל"ז א"הגר כתב וכן י"כרש מסתברא דמדינא גב על
  :ב"ס ו"ק סימן כדלקמן לחינוך הגיע אם חייב ע"לכו בתפלה אך. הירושלמי על מ"ובפ מ"בלח עיין

ת הילד לקרוא כתב שאין חיוב להעיר א בשו"ת אור לציוןכתבו שגיל חינוך הוא בין שש לעשר.  הפוסקים
כתב שיש חיוב גדול כשניתן, להביא את הילד פעמים רבות לבית  ף החייםבכ. 11קריאת שמע לפני גיל 

  הכנסת כדי להרגילו במצוות.
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מה דינו של המסופק אם קרא קריאת שמע,  .4

  וברכותיה, או ספק התפלל
  תשובה

 אלא, שקראה יודע אם אבל .ולאחריה לפניה ומברך וקורא חוזר, ש"ק קרא אם ספק א: סעיף סז"ע שו
  .ומברך חוזר אינו, ולאחריה לפניה ברך אם שמסופק

   )ב( סז סימן ברורה משנה

 אפרשה קאי' וגו בביתך בשבתך בם ודברת דכתיב דהא כלומר דאורייתא ש"ק ל"דקי הטעם -  וקורא חוזר
 ככל ולקרות לחזור בחיי לאו או קרא אם נסתפק אם ולפיכך ועמידה שכיבה בשעת בו לדבר שחייב גופא זו

  :דאורייתא ספיקא

  עד ארבע שעות ביום, חוזר וקורא עם ברכותיה, משום ברכת אמת ויציב: .01

 לא מברך אינו שוב שעות' ג של זמן בעבר אבל ש"ק זמן עבר בשלא דוקא ז"כ לכאורה -  ומברך ס"ק ב:
 נמשך מצרים יציאת תזכיר דזמן ,אינו זה אבל ,דרבנן ספיקא ל"ה דתו ספק מחמת לאחריה ולא לפניה

 'ד שעה עד ויציב אמת בברכת פ"עכ עדיין חייב הוא כ"א' ע בסימן לקמן א"המ שכתב וכמו כ"ג כ"אח
   ח"נ בסימן וכדלעיל

לאחר ארבע שעות, כאשר הוא מסופק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא, בלי ברכות, ורק יאמר  .02
  פסוק לזכר יציאת מצרים: 

' י סימן א"ש[ מצרים יציאת של פסוק איזה ספק מחמת יאמר אבל ברכה ז"ע תיקנו לא והלאה ומכאן
  . הזכירה של ע"המ ידי יצא מצרים יציאת בה שמוזכר הלכה אמר שאם ב"ע ג"י דף ס"בש איתא]. ש"ע

כשחוזר מספק על קריאת שמע, צריך לחזור על שלושת הפרשיות, אף שיש אומרים שיוצא ידי  .03
  ראשונה:  חובה כבר בפסוק ראשון או בפרשה

  ...ובברכותיה התקנה כעיקר לקרות חייב שקורין זמן שכל התקנה היתה ...כך

, ויש אומרים שיחזור רק על על שניהם חוזר -מסופק אם אמר אמת ויציב או פרשת ציצית .04
  פרשת ציצית:

 חייבין מצרים דיציאת ,ע"לכו לחזור צריך ויציב אמת וגם ציצית פרשת אמר אם לו מסופק שהוא והיכא
 חדא דכולה ,ויציב אמת וגם ציצית פרשת דיאמר אומרים דיש ,בזה דיעות יש אך. מדאורייתא להזכיר
 ,מצרים יציאת זכירת של דאורייתא המצוה בזה ויקיים ציצית פרשת רק דיאמר אומרים ויש ,היא מילתא

  ' ארי השאגת הסכים וכן לומר צ"א ויציב ואמת

  אמת ואמונה: רק ה חוזר וקורא מסופק אם קרא אמת ויציב או אמת ואמונ .05

 ואומר חוזר ,ואמונה אמת וברכת ציצית פרשת אמר אם יודע שאינו בערב זה ספק לו נעשה דאם עוד וכתב
   מספק ציצית פרשת ולקרות לחזור צ"וא ,ואמונה אמת

  אם ברור לו שקרא פרשת ציצית בכלל הק"ש, אינו צריך לחזור על הברכות אף שמסופק בהן:  .06

 ערבית ואמונה אמת או שחרית ויציב באמת אלא לו מסופק ואינו פרשיות השלשה כל שקרא ול ברי ואם
 שכבר ,מדרבנן הוא הברכות ע"לכו ציצית פרשת שאמר דכיון ,מספק ולומר לחזור צ"שא דינא חד תרוייהו

  :ציצית בפרשת מצרים יציאת נזכר
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מי שלא התפלל ערבית, מתי יש לו תשלומין בשחרית,  .5

  עה יכול להשליםועד איזה ש
  תשובה

  סעיף ב': קח שו"ע

 יוצר שאומר לאחר. לתשלומין' והב, שחרית הראשונה: שתים שחרית מתפלל, ערבית התפלל ולא טעה
   .ערבית לתשלומי ח"י יתפלל כ"ואח אשרי יאמר, ברכות ח"וי

  . לא, תפלה זמן שאין בשעה אבל, תפלה בזמן דוקא, שהפסיד התפלה דמשלים הא: ג סעיף

   ס"ק ט"ו:  ברורה נהמש

 נוטל דהא לשחרית תפילה זמן שהוא היום על שעות' ד עד רק שתים שחרית יתפלל ערבית התפלל לא ...אם
 גבורים ומגן ג"הפמ כ"כ רחמי תפלת שכר רק דנוטל שעות' ד אחר כ"משא בזמנה תפלה שכר זה עבור
 לא גופא שחרית תפלת גם דאם אוהו. אחרונים בשארי נזכרו שלא חדש דבר הוסיף ח"שבדה אלא ח"ודה

  .בתפלה שעוסק כיון שתים אז להתפלל דצריך שעות' ד אחר עד התפלל

   ס"ק ג: קח סימן זהב משבצות חיים אורח מגדים פרי

 אי, שעות' ד סוף שחרית שסיים מיד ונזכר ,מהיום שעות' ד ועבר ערבית התפלל שלא מי, ...נסתפקתי
 הוא חיובא ושם], (א סעיף[ ט"פ כבסימן חצות עד מתפלל ,חריתש התפלל לא דאי כיון ,ערבית ישלים
 תפלות' ב זמן עבר לא עדיין כ"א), א אות זהב משבצות שם שכתבתי כמו, חצות עד להתפלל דצריך דאיכא

  . חצות קודם לערבית ומשלימה מקרי

  פסקי תשובות:

 אשרי ויאמר אפים פילתונ ותחנון ץ"הש חזרת אחר עד ימתין ערבית תפילת בה משלים אם ובשחרית
 כ"ואח עלינו אחר עד' וכו לציון ובא אשרי תפלת גם שיגמור אומרים יש המקובלים ולדעת ע"שמו וישלים
  .ע"שמו ויתפלל התשלומין לצורך אשרי שוביאמר 

  ובהערה הסביר:

 עד התפילה סדר כל גמר עד אחרת תפילה לצורך התפילה סדר באמצע להפסיק אין ל"ז י"האר דלדעת
 בהדיא וכותב, תחנון אמירת אלא הזכיר לא בזה המקובלים שיטת שמצטט י"סק ח"בכה אמנם ומהת

 תפילת לפני אמר שכבר פ"אע אשרי שוב שיאמר ומדגיש, התשלומין תפילת אחר יאמר לציון ובא שאשרי
 שכל עזרו אור י"עפ ל"בביה מביא ושם' ז' סעי ז"מ' בסי כ"במש לעיין מביא א"סקי ב"ובמשנ, התשלומין

, האחרון הקדיש אחר עד התפילה כל מלסיים עיכוב שום אין זה י"ועפ, הפסק חשובים אינם התפילה עניני
 אמר שכבר אחרי להתפלל יוכל ירצה דאם, ב"י סעי ש"בערוה כ"וכ, דאתמול התפילה להשלים כ"ואח

 שיהיה כדי, שוב התפללל יזדרז כ"דא, תפילה זמן לסוף סמוך עומד אינו אם זה כל אמנם, לציון ובא אשרי
  ."שהות שיש כל" הכא בוטשאטש א"א בדברי מדויק וכן, תפילה זמן בתוך כ"ג התשלומין תפילת

  ובהמשך כתב:

 מהנכון אין כאמור אם כי דערבית תשלומין תפילת בשעת בשחרית בתפילין מעוטר להיות מחויב אין
 עד עליו התפילין ישאיר לחליצתן סיבה לו כשאין ולכן התפילין חליצת לצורך לא אף ולהתמהמה להפסיק

  התשלומין תפילת לאחר
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  בית כנסת

  באר ג' חילוקי בדין תנאי בקדושת בית הכנסת  .1
  תשובה

  רק לאחר זמן החורבן של הבית כנסת  בשעת הבנייןתנאי מועיל חילוק ראשון:   .א

  :יא סעיף קנא"ע שו

  . תנאי מהני לא, ביישובו אבל; בחרבנו בו שלהשתמ מותר, בו להשתמש עליו התנו נ"בהכ בנין בשעת אם 

  יש מחלוקת אם צריך תנאי מפורש, או שמועיל בסתמא

   :)לב(ברורה  משנה

 כמשאת דלא א"מ. עשויות הן תנאי על אמרינן לא מסתמא אבל בפירוש שהתנו דוקא משמע - עליו התנו
  :בזה שמקיל ב"כהמ לדינא מצדד ר"ובא בנימין

 רק לתשמיש רגיל שאינו מגונה  לשעת החורבןתנאי מועיל חילוק שני:   .ב

  :המשך השו"ע

  תנאה מהני לא, רבים של וחשבונות זריעה: כגון, מגונה לתשמיש, בחרבנו ואפילו

 שבחו"לתנאי מועיל רק לבית כנסת חילוק שלישי:   .ג

  :המשך השו"ע

  .תנאי שום מהני לא, י"שבא כנסיות בבתי אבל, לארץ שבחוצה כנסיות בבתי, א"בד

  דין הזמנה לאו מילתא היא בקדושת בית הכנסת באר  .2
  תשובה

 והחפץ" מילתא הזמנה"ש אומרים יש. אחרות בהשתמשויות אותו שתאסור לתכלית חפץ : הקצאתהזמנה
 ההקצאה ואין" מילתא לאו הזמנה"ש אומרים ויש, הקצאתו משעת כבר אחרות בהשתמשויות נאסר

 - " מילתא הזמנה"ש הסוברים לדעת, שמת לאחר, למת קבר הבונה: לדוגמא. החפץ את לאסור פועלת
 עד אלא בהנאה נאסר הקבר אין", מילתא לאו הזמנה"ש הסוברים ולדעת, מיד בהנאה הקבר נאסר

" מילתא הזמנה"ש הסוברים לדעת, שמת לאחר, למת תכריכים האורג: נוספת דוגמא. המת את בו שיקברו
 אלא נאסרים התכריכים אין", מילתא לאו הזמנה"ש הסוברים ולדעת, מיד בהנאה התכריכים נאסרים - 

  ".היא מילתא לאו הזמנה: "להלכה. בהם השימוש משעת

   :ח קנג סימן חיים אורח יוסף בית

 בו שישתמשו עד קדוש אינו ומיהו הכנסת כבית דינו הכנסת לבית כ"אח והקדישוהו סתם בית בנו ואם
  . הכנסת בית לשם תחלה בנאוהו אם אפילו

 הדא מן נשמעינה מהו והקדישה חצר לשם בנייה) א' סי( העיר בני בפרק ש"הרא כתבו) א"ה ג"פ( ירושלמי
 אימתי קדשה חצר לשם בנייה אמרה הדא הכנסת בית ונעשה נכנס שאיני זה לבית קונם) ב"מ ט"פ נדרים(

] פרס[ לשם תיבה העושה) ח"ה ב"פ מגילה תוספתא( הדא מן נשמעינה תשמיש בשעת או מיד קדושה היא
 אסור הספר בהן משנשתמש הדיוט בהן להשתמש מותר הספר בהן נשתמש שלא עד ספר לשם מטפחות

 לא חצר לשם שבנייה זה תשמיש משעת אלא קדושות אינן ספר לשם שנעשו אלו ומה הדיוט בהן להשתמש
   כ"ע שכן כל
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 הדין דהוא םמש ללמוד יש מקום מכל והקדישה חצר לשם בבנייה אלא הבעיא היתה שלא פי על ואף
 שכן כל תשמיש משעת אלא קדושות אינן ספר לשם שעשאן דבהנך דמכיון נמי הכנסת בית לשם לבנאה
  . תשמיש משעת אלא קדושה שאינה הכנסת בית לשם בבנאה

 חלה ,הכנסת בית לבנין מעות גבו אם אבל ,בהם ובונים משלהם ואבנים עצים כשמביאים מילי הני ומיהו
 ואינם ,ואבנים עצים אותם על הדמים קדושת חלה ואבנים עצים מעות באותם וכשקנו ,במעות קדושה
 שלא שכל משמע מותר והותירו גבו.) כז מגילה( רבא אמר דהא מהם חמורה לקדושה אלא לשנותם רשאים

  : אסור אותם שגבו למה מהם קנו

 אמרינן לא אמאי המעות על הכנסת בית קדושת חלה הכנסת בית לבנין מעות דבגבו היכי דכי לי וקשה
 אלא לשנותם יוכלו ולא עליהם הכנסת בית קדושת שחלה הכנסת בית לצורך ואבנים עצים דכשהתנדבו

   חמורה לקדושה

 בית בו לבנות אבן או עץ הביא אחד כל אלא הללו ואבנים עצים נגבו כשלא עסקינן במאי דהכא ואפשר
   קדושה בהם אין גבאי ליד באו שלא וכיון הכנסת

 בחדתא אבל בעתיקתא מילי הני אסור אוזפינהו ליבני:) כו( העיר בני פרק דידן בגמרא דאמרינן הא זה ולפי
   אסור גבאי ליד באו אם אבל הוא גבאי ליד באו בשלא בחדתא דשרינן הא בה לן לית

 זו קרקע שאמר ראובן על מ"הר שהשיב כתב) תתכא' סי( העיר בני פרק שהמרדכי ועוד בכך לחלק ודוחק
 דאינו קאמר נמי גבאי בה החזיק דלא ג"דאע ומשמע לחזור יכול שאינו הכנסת בית עליה לבנות נותן אני

   למטלטלין קרקע בין לחלק יש ושמא בו לחזור יכול

 ומכל להלוותם שרשאים אלא שנתנם מי בהם לזכות דיחזור בהו אמרינן לא נמי דליבני לומר נראה ויותר
  : בו לחזור יכול שאינו מ"הר יבשהש דקרקע דומיא הם הקהל של מקום

 מיקרי ברכו ולא קדיש לא בה התפללו דלא היכא חדש הכנסת בית בנו אי לשונו זה שם כתב והמרדכי
 גרידתא והזמנה בעלמא בדיבור זימון היינו הכנסת לבית הקדישו ושוב בית לשם בנו אם וכן] גרידא[ זימון

 גבי.) מח סנהדרין( חסדא כדרב ומעשה דיבור עשה כן אם אלא הזמנה הוי לא במעשה בין בדיבור בין
 היכא נמי והכי זימנא חד ביה צר אי קדיש אז שעה לפי ולא לעולם תפילין לצורך ואזמניה ביה צר תפילין

 לפי ואם קדשה לתפילה שמיוחד כיון שעה לפי אורחין אפילו בה התפללו ואז הכנסת בית לשם שהקדישו
 פי על ואף ל"עכ תנאו לפי הכל אתני ואי ושרי עשויות תנאי על בלשבב כנסיות בתי כגון הקדיש שעה

 שכתבתי המפרשים לדברי מסכים אינו עשויות הן תנאי על שבבבל כנסיות בתי על שפירש זה שפירוש
  :הזמנה מיקרי לא שעה לפי אלא הקדיש שלא דכל אמת דין שהדין נראה) ורבינו ה"ד( א"קנ בסימן

   :ח סעיף קנג"ע שו

 אם אפילו, בו שיתפללו עד קדוש אינו אבל נ"כבהכ דינו, הכנסת לבית כך אחר והקדישוהו, סתם בית בנו
 לפי ואם; קדוש, לתפלה מיוחד שהיה כיון, שעה לפי אורחים אפילו, בו שהתפללו וכיון; נ"בהכ לשם בנאוהו

  .שאמרו מה כפי הכל, הקדישו שעה

   :ברורה משנה

 ברורה במשנה לעיל ועיין לחול הבית לשנות ומותר היא מילתא לאו הזמנה ל"דקי -  קדוש אינו) מט(

 אסור נ"ביהכ לצורך המעות כשגבו אבל ,להם שיש חולין ממעות הקהל שבנאוהו הכא דמיירי ח"סקי
, לשנותו שאסור רק ,מילי לכל נ"ביהכ קדושת לו אין עדיין מ"ומ ,לחול מקדושתו להורידו הבית לשנות

 רק ,לשנותו האיסור אין כ"ג ,נ"ביהכ לצורך המעות בגבו דאפילו ז"הט דעת שם שהבאנו ל"בבה שם ועיין(
 רק מקרי לא כ"ג מעשה שהיה דאף - ' וכו בנאוהו אם אפילו) נ( ) נדרו לקיים מחוייב הוא לבסוף מ"שמ

 בו להתפלל לעולם אותה שהזמין מעולה הזמנה היתה ההזמנה ל"ר - מיוחד שהיה כיון) נא( :בעלמא הזמנה
 אחד פעם אפילו ביה וצר תפלין ביה למיצר לעולם לסודר דאזמניה דהיכא ב"מ בסימן לעיל דאיתא וכמה

 או הרגל שיעבור עד דהיינו שעה לפי רק התפלה לבית אותה הזמין אם לאפוקי,  זוזי ביה למיצר אסור שוב
 ולשתות כוללא הרגל בעת אפילו ומותר כלל הזמנה חשיבא לא] אנשים שמתקבץ הדרך שאז מפני[ היריד

  :בו
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 יעשנו פ"שעכ זכרתי כבר ודינו היא' מילת לאו והזמנה -. בו שיתפללו עד קדוש אינו) ג"פמ( :טס"ק  ז"ט
  ש"ע' א בסעיף כתבתי לזה ששייך ומה נדרו לקיים חייב שהרי כ"לבה עוד

   היא מילתא לאו דהזמנה... חולין ממעות שבנאוהו היינו -  סתם בית בנו: כאס"ק  אברהם מגן

פרט שתי הלכות שמקילים משום לב בית דין מתנה  .3

  עליהם 
  תשובה

 להעביר מספר תורה אחד לשני -מטפחת  .א

 שימוש לחופת חתנים - פרוכת  .ב

 הנחת יריעות פסולות בארון הקודש - יריעות  .ג

  מותר להשתמש בו לצורך גדול - נר בית הכנסת  .ד

  

  :משום לב בי"ד מתנהמותר להעביר מטפחת של ס"ת אחד לס"ת אחר   .א

   :ט סעיף קנדע "שו

 אבל; הוקדשו כן שלדעת, וספר ספר כל בהן להשתמש מותר, נ"בבהכ מטפחות ומניחים ת"ס המתנדבים
 להניחו אסור, ספר אותו בו ונשתמש נעשה ספר אותו דעת שעל כיון, מקדישין כ"ואח בביתם המניחים

  ).כך וגלנה עליהם מתנה ד"ב לב משום, עכשיו נוהגין וכן(  מתירים ויש, אחר ת"בס

  :שימוש בפרוכת הארון כחופה לחתנים, כי לב בי"ד מתנה  .ב

   :ו סעיף "ע שםשו

, הפרוכת תולין שבו הכלונסות וכן; נ"בהכ קדושת רק, ארון קדושת לו אין הארון לפני תולין שאנחנו ופרוכת: הגה
' סי י"מהרא קיפס( הם כמו קדושים שאינן, היום לחובת הקריאה בו שמסמנים העצים מהם לעשות אסור מ"ומ
  ).ה"רכ

   :קנד סימן ברורה משנה

 מפה מפרוכת לעשות ומותר מטפחת בלא ת"ס עליו נותנין אין לעולם דבזמנינו - ארון קדושת לו אין) כט(
  :ח"ס ש"וכמ עליהם מתנה ד"ב דלב ואפשר לחתנים לחופה לפרסו נהגו למה ע"וצ השלחן שעל

  :לב ב"ד מתנההנחת יריעות פסולות בארון הקודש מותר משום   .ג

 כתב א"ובמ לקדושה הורדה דהוי פסולים יריעות ק"אה בתוך להניח דאסור ה"תתקל סימן ח"בס איתא
   עליהם מתנה ד"ב דלב משום דשרי דאפשר

  סעיף י': קנד סימן חיים אורח השולחן ערוך

 שאר םבה להשתמש תנאי בהם מועיל ת"לס שעושים מה וכל הארון' ח בסעיף ע"הש בעלי רבותינו כתבו
 נ"שבבהכ ושלחן ספרים של מטפחות כגון קדושה מדברי הנאות בכמה ליהנות ונהגו דחול אפילו תשמיש

 שלא כדי מעיקרא עליהם מתנה ד"ב לב ליזהר א"וא כן שנהגו שכיון משום הטעם וכתבו ת"ס של ומעילים
 לא עצמו נ"בהכ דלגבי גב על ואף ל"עכ דמי התנו כאלו התנו דלא גב על ואף תקלה לידי אדם בני יבואו
 דברים ואומרים שם דמתפללים דכיון התם שאני ג"קנ' בסי ש"כמ הפוסקים לרוב בחורבנם רק תנאי מהני

 לכתחלה כלל אותם מייחדים אנו כשאין קדושה בתשמישי כ"משא קדוש נעשה כ"בע תמיד שבקדושה
  ]:ל"נ[ קדושה תשמישי קדושת מעולם עליהם ירדה לא בלבד קדושה לתשמישי
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 ספר כל בהן להשתמש מותר נ"בבהכ מטפחות ומניחים ת"ס המתנדבים' ט בסעיף כתב עוד: יד שם סעיף
 בו ונשתמש נעשה ספר אותו דעת שעל כיון מקדישים כ"ואח בביתם המניחים אבל הוקדשו כן שלדעת וספר
 כך לנהוג הםעלי מתנה ד"ב לב משום עכשיו נוהגין וכן מתירין ויש אחר ת"בס להניחו אסור ספר אותו

 כן כ"ג המקדיש דדעת אחר לספר פעמים זה לספר פעמים והמעיל המפה שלוקחין הפשוט המנהג וכן ל"עכ
  : זה תנאי על הקדיש ולכתחלה אחרת ת"ס על ישימוה אם מקפיד ואינו

 נר מדליקין שאין ש"וכ חול דברי ולא קדש דברי רק נ"בהכ של נר לאור לקרות אסור מדינא: טז שם סעיף
 וכתב מותר לכבותן כשצריך אבל למצותן שדולקין בעוד מילי דהני שאומר מי ויש נ"בהכ של מנר הדיוט של

 כ"ג ואפשר גדול לצורך שהוא נר בהן ומדליקין בכך ליזהר נהגו לא מיהו ל"וז ד"י בסעיף א"הרמ רבינו
 שזה וכתבו ל"עכ אטעמ מהאי הוא אולי כאלו בדברים להקל שנהגו הדברים בכל וכן בכך מתנה ד"ב שדעת
 מי בין לחלק שכתב מי ויש] א"סקי ז"ט[ מצוה לדבר זה חושבין לביתו לילך שבת במוצאי נר להדליק שנהגו
 מתנה ד"ב לב אמרינן דבזה נרות קונה כשהגזבר ובין להבדלה נר ממנה להדליק דאסור נ"לבהכ נר שנדר

 ודע העמוד שלפני בנרות ש"וכ] שם[ אסור וודאי המנורה לפני העומדים והנרות] כ"סק סוף א"מג[ ומותר
 ממנה ומדליקין העמוד ולפני המנורה שלפני נרות בפני מכתבים וקורין כלל בזה נזהרין אין דהאידנא

 נרות כשנותן אחד כל כן שנהגו כיון ל"וצ כלל גדול לצורך שאינן אף הדיוט צרכי וכל ק"הטאבא להעשין
 של ונר בזה הנזהר ואשרי בזה ליזהר בזמנינו לב על שם ישא ואין הדיוט בו שישתמש כן דעת על נותן

  ]: שם[ קדושה בה אין הבדלה

 בסתמא אומרים אין מהם ליזהר שאפשר דבדבר מזה משמע -  ליזהר אפשר ואי* : קנד סימן הלכה ביאור
  ]:ג"פמ[ עליהם מתנה דין בית לב

  .לאורו לקרות מותר נ"בהכ של נר :יג סעיף קנד שו"ע

 היינו -  לקרות מותר) נב:(נ"בביהכ להדלקה שמן אחד שנדר היינו - נ"ביהכ של נר ס"ק נא: ברורה משנה
 דקרו כמה כל לפיכך נ,"ביהכ מאור להרבות כדי רק היה הנודר דכונת ...הכא חול של בקריאה ולא ת"בד

 אבל ל,"וכנ נ"לביהכ נדר שנדר במי דוקא זה ומיהו. שכר ומקבל מצוה איכא טפי ת,"בד לאורו אינשי
 שרי -חול תשמיש בהן משתמש אפילו לביתו, נר א"כ ש"במו ליקח והדרך נרות הגזברים שעושין במקומות

  ]:אחרונים[ חול של דבר בהן לקרות אסור המנורה על שעומדים באותם אבל ,עליהן מתנה ד"ב לב ל"דה

כיצד מחלקים רכוש בית הכנסת, שהמתפללים  .4

  החליטו להיפרד זה מזה
  תשובה

   :טו סעיף דקנשו"ע 

 יצא אם, הספרים והוקרו, חלקו לו יתנו שהנשארים מהכרך אחד יצא שאם והתנו תורה ספר שקנו כרך בני
  .בלבד שנתן מה אלא לו נותנין אין מהם אחד

   :)נט( ברורה משנה

 כלי שכל הוא הדין ,לשנים עצמן לחלוק הוצרכו סיבה איזה ומחמת ,אחד נ"ביהכ להם שהיה העיר ...בני
   :זה באופן יחלוקו ת"וס שהקוד

 יורשיו או הוא יכול ,הבעלים שם נשתקע לא ועדיין יחיד שהקדישם ידועים חפצים יש אם  .א
  בתוכה שמתפלל נ"לביהכ להוליכם

 בהם ויתרון כח יפוי שום לו אין ,הקדישם מי שידוע פי על אף ,ממנו בעליו שם נשתקע אם אבל  .ב
  .מאחרים

  :הביא בשם הבאר יצחק שיש לחלק מחמת מה הם נפרדים ו ק"ס קסב סימן משפט חושן תשובה פתחי

 הקבוצה הגדולה תקבל את כל ההקדשות -חילוקי דעות  .א

 גבריםה יחלקו לפי מספר -אין מספיק מקום במקום הראשון  .ב
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   וזו לשונו:

 הכנסת בית שם שיש אחת עיר נידון, אחד לרב שהשיב )ד"כ' סי ח"או חלק( יצחק באר בתשובת ועיין
 מן חלקם תובעים וכעת, עצמם בפני להתפלל ההוא הכנסת מבית אנשים מקצת יצאו מקרוב הוז, מכבר

 ולגרוע כלל לתבוע יכולים דאינם פסק ת"ומכ, הישן הכנסת בית של הקודש וכלי הספרים ומן ההכנסות
  . הישן הכנסת הבית זכות

 אם לכתחילה אף כי, שוניםרא שגבלו גבול להסיג יכולים דאין הוא ברור כי, לזה מסכמת דעתי גם הנה
 יכולים, כולם את ומחזיק ישן הכנסת בית שיש במקום אחר הכנסת בית להם לבנות אנשים מיעוט רוצים
 ם"הרא בשם בסופו ג"כ ק"ס ד"קנ סימן אברהם המגן שכתב כמו, מהם יפרדו שלא המיעוט על לעכב הרוב
 בית ה"ד' [ב אות יצחק פחד בספר מצאתי וכן, להפרד יכולים אינם אותם מחזיק הכנסת הבית דאם

 הכנסת הבית דאם שכתבו מחברים כמה בשם] שאחריו ובתשובות מחדש הכנסת בית ה"וד, היוצא הכנסת
  , חיותאי קפסקת משום יבנוהו שלא עליהן לעכב יכולים ,הישן הכנסת לבית היזק יגרום החדש

   :ולכן

 שתחת אותן ואפילו, הגדולה לכת ינתנו ותההקדש כל, דעות חילוקי מחמת לשנים נחלקו קהל איזה אם
   אך, הרוב ליד מידם מוציאים הקטנה יד

  . הגברים מספר לפי שיחלקו הדין שורת אז, כולם את מחזיק המקום שאין מפני נחלקו אם

 דאם שכתב שם א"המ שהביא] א"קע' סי ב"ח[ ט"דהמבי הא דשאני, לחלק ת"כ שכתב כמו להדיא הרי
 סיבה מחמת לחלק הוצרכו אם דשאני', כו יחלקו ההקדשות שכל הדין לשנים לקלהח הוצרכו סיבה מחמת
 בעלמא דעות חילוקי מחמת עצמם את חלקו באם אבל, גוונא וכהאי אותם מחזיק המקום היה שלא דהיינו

 ויכולים קיצתן על להסיע העיר בני דרשאים] ב"ע' ח ב"ב[ ל"קיי הא הכי ובלאו, חלקם לתבוע יכולים אינם
  '. כו המיעוט את לכוף הרוב

פרדות של הישאין איסור נתיצה בכלל ה, כמו כן יש להוסיף מה שכתב הפרי מגדים אשל אברהם קנב, ו
  הקהל מבית כנסת משותף:

  .איסור" אין ,שמים לשם שלא לחלוק ורוצים ,הכנסת בית כשיש "ומיהו

  

  ברכות

האוכל מזונות בתוך הסעודה, האם צריך לברך  .1

  ג לכתחילה בזהעליהם, האם לנהו
  תשובה

   קעז, א: סימן ערוך שולחן

 , הסעודה בתוך הבאים דברים

, הפת את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה מחמת הבאים דברים הם אם .01
 טעונין אין פת בלא אוכלם' אפי, מלוחים ומיני ודייסא, וגבינה, וירקות, וביצים, ודגים, בשר: כגון

  ; פוטרתן המזון דברכת, לאחריהם ולא; פוטרתן המוציא דברכת, םלפניה ברכה

 את בהם ללפת עליהם סעודה לקבוע דרך שאין דהיינו, הסעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם .02
, פת בלא אותם אוכל אם'), ח סעיף ח"קס סימן ל"וע, (פירות מיני וכל וענבים תאנים: כגון, הפת

 ברכה טעונים ואינם; הם סעודה מעיקר דלאו, פוטרתן אינה יאהמוצ דברכת לפניהם ברכה טעונין
) הפת עם( הפירות אכל אכילתו בתחלת ואם; פוטרתם ז"בהמ הסעודה בתוך שבאו דכיון, לאחריהם

  .לפניהם אף ברכה טעונים אינם, פת בלא מהם אכל בינתיים אם אפילו, פת עמהם אכל ובסוף
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   ח: סעיף קסח ערוך שולחן

 ואותן; ז"ובהמ המוציא עליו ומברך הוא גמור לחם, ש"אובליא שקורין עבה שבלילתן אותן, לחמניות
 ואם; שלש מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא עליהם מברך, ש"ניבלא שקורין מאוד ודקים רכה שבלילתן

, הסעודה מחמת שלא הסעודה בתוך להו אכיל ואי; המזון וברכת המוציא מברך, עליהם סעודתו קבע
 לגבי טפילים הם, עליהם מרקחת שנותנים דקים רקיקים אותם אבל, לאחריהם ולא לפניהם ברכה טעונים

  .פוטרתן המרקחת וברכת המרקחת

   :קסח סימן הלכה ביאור

 והנה ז"בס המבואר ,בכיסנין הבא פת לכל ה"דה א"המ בשם שכתב ב"במ עיין - לפניהם ברכה טעונים* 
 מאי בכיסנין הבא בפת דמספקינן לדידן אבל הדין לעיקר ז"כ הוהנ ראשונים בכמה מבואר כדבריו באמת

 ז"ובהמ המוציא לברך לו מצריכין ואין להקל דרבנן דספק משום היינו בכולם להקל פסק דהמחבר אף הוא
 ספק דאדרבה סברא אין כיסנין לפת דנחזיקו משום הסעודה תוך ברכה להצריכו בעניננו כ"משא פת כשאר
 הסעודה בתוך כיסנין פת על לברך אין כ"ע המוציא בברכת ונפטר הוא גמור פת זה מין ושמא להקל דרבנן

   דהיינו:[ ע"לכו כיסנין פת הוא כ"אא

   א. שממולא

   ג"וכה בדבש נילוש ב. וגם

  ] ויבש דק ג. והוא

 מרדכי המאמר בשם לעיל שכתבנו מה ולפי א"וח א"רע בחידושי כ"ג כתב זה וכעין ז"והגר ר"דגמ כ"כ
 בתוך ג"וכה ביצים ומי בדבש הנילוש דבר דבאוכל נראה ולדינא .כ"כ קושיא אין לזה זה דמודו דאפשר

 לקינוח אוכלן אם אפילו הסעודה בתוך יברך לא יבשים ן"כעבי שאוכל או ך"וקיכלי ך"לעק כגון הסעודה
 הסעודה בתוך עלייהו המברך] הראשון באופן המחבר שצייר וכמה[ בפירות הממולאים מדברים אוכל ואם

 ך"וקיכלי ך"לעק על דאף משמע א"ובח. כיסנין פת דזהו כן סוברין הפוסקים דרוב דמשמע ,הפסיד לא
  :אותן לפטור המוציא ברכת בשעת שיכוין ראוי לכתחלה

  , שאין לברך על עוגה בסעודה, שמא היא בכלל הפת, ונפטרת בהמוציא. בוזאת הברכהע"פ זה כתב 

  וזאת הברכה:

 נאכלת אם אף עליה ומברכים ,פת דין לה אין ודאי ,דלקמן התנאים שלשת בה תקיימיםשמ עוגה על אמנם
  : התנאים הם ואלו, לשובע ולא לקינוח הסעודה בתוך

  מתיקה בדברי שממולאה עוגה  .א

  ופריך יבש מבצק העשויה עוגה  .ב

 וכדומה סוכר בדבש שנילושה עוגה  .ג

 שלא המנהג הרגילות העוגות רוב על ובכן נאיםהת' ג כל בה שמתקיימים בימינו עוגה למצוא קשה ולמעשה
   הסעודה בתוך אכלם אם עליהם לברך

 להשביע אכלם שלא' פי - הסעודה מחמת שלא) מא ק"ס קסח( עוד כתב שם על סמך המשנה ברורה הזה:
 צ"וא ,סעודה בכלל הם ,מעט רק אכלם לא אפילו ,רעבונו למלא אכלם דאלו[ ,ומתיקה לקינוח רק רעבונו
  :]ברכה

 שהסועד פעמים אך ,בלבד סעודה לקינוח אוכלה אם דוקא הוא ,בסעודה עוגה על שמברך לעיל הנזכר הדין
  ל. "הנ התנאים כל בה שנתקיימו אף עליה לברך אין ואז ,להשביעו כדי עוגה ואוכל קצת רעב עדיין

  על כן הוא אסף עצות מה כדאי לעשות בסעודה עם מזונות לפי סדר העדיפויות:

' מזונות' לברך כגון העוגה את בברכתו ולפטור סעודה בסוף בברכה חייב שודאי מזונות סוג לע לברך  .א
 התנאים' ג בו שיש ,מקמח העשוי במעטה המצופים קבוקים על או ,עמוק בשמן שמטוגן 'ביסלי' על
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 וכדומה שוקולד מתיקה במיני מעורבים אורז פצפוצי( אורז מפצפוצי העשוי חטיף על או ,ל"הנ
 העוגה את בברכתו ולפטור -)בתערובת הרוב הם האורז ציופצפו

 נטילת לפני ,הסעודה את שמתחיל שלפני טוב ברכת מזונות, עליו שמברכים מזונות סוג לו אין אם  .ב
 סעודה אותה בסוף שיאכל העוגה את לפטור יכוון וכשמברך ,מזונות ממין מכזית פחות יאכל ,ידים

  לקינוח

 מוציא שאחד ובמקרה ,הלחם על שמברך' המוציא' בברכת הסעודה וףבס שאוכל העוגה לפטור יכוון  .ג
 שיאכלו העוגה את לפטור לכוון בברכתו היוצאים כל ועל המברך על ,'המוציא' בברכת האחרים את

   הסעודה בסוף

 ואחרונה ראשונה ברכה עליה ויברך ,לפניה ולא המזון ברכת אחרי העוגה את יאכל  .ד

 וכדומה סוכר או גלידה \סוכריה \שוקולד על' שהכל' תחילה יברך ךא ,הסעודה בתוך העוגה את יאכל  .ה
 בברכה העוגה את לפטור ויכוון

כיצד ינהג מי שהכניס אוכלין או משקין לפיו, ושכח  .2

  לברך
  לעיל תשובה

מי ששלחו לו מבית אחרים אוכל, והוא בתוך הסעודה,  .3

  האם צריך לברך
  לעיל  תשובה

ך לברך ברכה אחרונה מי שאכל מזונות או פירות, האם צרי

  דווקא במקום שאכל
  תשובה

  משנה ברורה ע"פ הגר"א לקמן:

 דווקא במקום שאכל -מזונות  .א

  לאו דווקא (אג"מ: ת"ח יר"ש יחמיר) - ז' המינים פירות  .ב

  :א סעיף קפד סימן ערוך שולחן

 ממקומו יצא ואם), ח"קע' סי לעיל ועיין: הגה. (ממקומו שיעקור קודם לברך צריך, אחד במקום שאכל מי
, ם"הרמב לדעת ודוקא: הגה. יצא, שנזכר במקום בירך ואם; ויברך למקומו יחזור, במזיד  היה אם, בירך ולא

, בשוגג היה ואם, )טור( יצא לא בדיעבד אף במזיד, לכתחלה למקומו יחזור בשוגג דאף ל"דס ש"הרא לדעת אבל
  .ויברך למקומו ריחזו הוא גם ש"והרא יונה ר"ולהר, שנזכר במקום יברך ם"להרמב

  ה: קעח סעיף סימן ערוך שולחן

 לבד פת דוקא א"וי: הגה. דגן מיני דדוקא א"וי, במקומם לאחריהם ברכה טעונים המינים ששבעת א"י

  ). ד"פ מיימוני הגהות(

(ולכן אם  ולא בפירות ,(שלא יחזור ויברך) המשנה ברורה הכריע כגר"א שרק במיני דגן שייך שינוי מקום
  :ו, חוזר לברך)שינה מקומ
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) מד( :פת לגבי כמו ,ולברך למקומו לחזור צריך ,משם הלך ואם -  במקומם לאחריהם) מג( ברורה: משנה
 אפילו במקומן לברך יחמיר דלכתחלה ,האחרונים כתבו - לבד) מה( :'מזון' שנקרא חשיבותן מפני - דגן מיני

 מה לפי ,מקומו שינה אם הפת על כמו יניםמ השבעה כל על לברך צ"א ,מקום שינוי לענין וכן ,מינים' בז
 שבעת של פירות ז"ולפ לדינא העיקר היא האמצעית דדעה בביאורו א"הגר ודעת ,ה"בהג ב"בס שפסק

  :ע"לכו מקום שינוי בהו דשייך פירות לסתם דומים המינים

 דחמשת א"וי; במקומם לאחריהם ברכה טעונים המינים שבעת שכל א"ויג:  קפד סעיף סימן ערוך שולחן
  '). ה סעיף ח"קע' סי ל"וע( דוקא דגן מיני

 -  ה"ס ח"קע' סי ל"וע) יב( ':ב' א סעיף ש"כמ דינו הוי ממקומו יצא ואם -  במקומם) יא( ברורה: משנה
 דגן מיני' דה השנייה, כדעה דהעיקר א"הגר שם כתב דינא ולענין ,פת דדוקא' ג שיטה עוד הרב הביא ששם

  :ב"במ שם שכתבנו במה ןועיי ,זה לענין כפת חשיבי

  פסקי תשובות:

 לפלוגתת ליכנס ולא דגן מיני' בה ובין מינים' בז בין להחמיר לכתחילה לנהוג יש ולמעשה ב"משנ ועיין
 עוד לאכול בדעתו ואף אם ,עליהם אחרונה ברכה שיברך לפני ממקומו מלצאת לימנע יש ולכן ,הפוסקים

 שאינה ברכה משום בזה ואין ,ראשונה ברכה שוב עליהם יברך ,השני למקום וכשיגיע אחר במקום מהם
   ,מפלוגתא לינצל זאת שעושה כיון צריכה

 יחזור אם טוב יעשה ,לאכול להמשיך רוצה ששם השני הגיע למקום לא עדיין אך ,ממקומו יצא כבר ואם
 יוכל אלא ,ןדג מיני' בה ובפרט ,בכך חייב אינו מדינא אך ,שוב יצא כ"ואח ,אחרונה ברכה ויברך למקומו

 ,אחראדם מ ראשונה הברכה לשמוע יוכל ואם ,אחרונה ברכה שם ולברך עוד ולאכול למקום השני להגיע
 ועזב כזית אכל לא אם אבל ,שיצא כזית לפני שיעור הפחות לכל כשאכל זה וכל ,טוב מה ,חובתו ידי ולצאת
 שהלך ובין למקומו כשחזר בין ,אלו ממינים עוד כשאוכל ראשונה ברכה שוב לברך חייב ע"לכו ,מקומו
  .אחר למקום

  אות י: טז סימן ה חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 סימן ריש ע"בש והמחבר. הראשונים רבותינו בזה פליגי, מקום שינוי בדין, להתפלל נ"לביהכ הלך ואם
 באכילתו. המוציא ולברך ידיו וליטול, שאכל מה על המזון ברכת תחילה לברך צריך דכשחזר פסק ח"קע

 א"ולהרמ. כשיחזור אף מתחילה פירות עוד לאכול ירצה אם ולברך, האחר במקום אף אחריו יברך פירות
 שלכן. דווקא ובפירות, ראשונה ברכה רק אלא, בפירות לא אף, האחרונה וברכה המזון ברכת לברך צ"א

 ועיין. כך לידי יבואו שלא יראו שלכן, השיטות' כב להחמיר להם יש' ה יראי ח"ות, א"כהרמ הוא לדינא
  .הלכה ובביאור' ב סעיף ח"קע בסימן ב"במ
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  מבחן חשון תשס"ו

  תפילה

ברכת ברוך שאמר וישתבח, האם יש חילוק  .1

באמירתם, בין יחיד לשליח ציבור, ואם אפשר לומר 

  ברכת ישתבח, כשלא אמר ברכת ברוך שאמר
  תשובה

  נהגו שגם יחיד עומד: בישתבח מעיקר הדין רק הש"ץ צריך לעמוד, אך אנשי מעשה 

  . מעומד, ישתבח ץ"ש אומר נג:"ע שו

  דין עמידה בישתבח:

  מנהג -ציבור  .א

  מדינא -ש"ץ  .ב

  . דזמרה פסוקי וקצת שאמר ברוך אמר כ"אא, ישתבח לומר אין ב: סעיף נג "עשו

 שניתקנה אחרונה הברכה היא דישתבח -  כ"אא) ג( :אחר אדם ובין ץ"ש בין -  לומר אין )ב(ברורה:  משנה
 ולא ש"ב בלא אותה לומר אין כ"ע ,ש"ב לברכת סמוכה היא כי ,ברוך בלא ומתחלת ,ז"פסד לאחר לומר

 ש"ב אמר) ד( :לבטלה ברכה ז"עי שמברכין מישתבח מתחילין הדחק שעת שאר או בדרך שכשהם כטועין
 לפני ישתבח לומר פ"עכ ,לעמוד ומוכרחים לברכו קרוב עד נ"לבהכ לבוא שהתאחרו יארצייט או אבל כ"ע - 

 בשבת החזן וכן ,ואשרי ש"ב לעצמם מתחלה לומר פ"עכ יראו ,לקדיש ישתבח בין להפסיק אסור כי ,התיבה
 ב"נ בסימן ל"וכנ ונשמת ואשרי ש"ב לעצמו מתחלה לומר פ"עכ יראה ,לברכו קרוב עד לבוא שהתאחר

  :ה"סק ב"במ

ברכה  כיון שהישתבח זה כעיןמרה ניתן לומר ישתבח ללא ברוך שאמר, בדיעבד, כשאמר כבר פסוקי דז
  שלאחר האכילה:

   ב: סעיף נג סימן הלכה ביאור

 ש"ב לברך עוד יוכל ולא דזמרה פסוקי אמר שכבר אחר ונזכר ש"ב ברכת שדילג מי ובדיעבד - ש"ב אמר* 
 מי דאטו ,ישתבח יאמר מ"מ באמירתן חובתו ידי יצא וכבר דוקא דזמרה פסוקי קודם ניתקנה היא כי

  :דהלל ושלאחריה שלפניה בברכות ה"דה ופשוט] ג"מפמ[ ?!כ"אח יברך לא האכילה קודם רךבי שלא

 נכון ישתבח קודם לנקביו לצאת שמוכרח מי ורדים גינת בשם דינים בעקרי כתב - דזמרה פסוקי וקצת* 
  :לחול מה על להברכה שיהיה כדי ישתבח קודם לדוד תהלה פ"עכ הפעם עוד לחזור כ"אח
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ראוי למנות לשלוח ציבור, ומתי אפשר לסלק את מי . 2

  שליח ציבור
  תשובה לעיל לגבי מי ראוי להיות ש"ץ.

  :מתי אפשר לסלק ש"ץ

 רנון משום אותו מסלקין ואין: הגה. פסול בו נמצא כן אם אלא, מאומנתו חזן מסלקין אין: כה סעיף נג"ע שו

  . אדם שמסר או, הכותית עם שנתפס שם עליו שיצא כגון, בעלמא

 . אותו מעבירין, בזה וכיוצא, בזה עדים עליו באו אם אבל �

 התפלה בשעת בגדיו להחליף רוצה אינו ואם, ומסריחין הצואין בבגדים יתפלל לא ובודק שוחט שהוא צ"וש �
 . אותו מעבירין, ולהתפלל

 דף בו כל( תואו מעבירין שומע אינו ואם, כן לעשות שלא בידו ממחין הנכרים בשירי שמרנן או פיו המנבל צ"וש �
 ). ד"ע ה"קנ

, דברים בשאר מקומו ממלא אם, כקולו ערב בנו קול שאין פי על אף, לפרקים לסייעו בנו למנות ורוצה שהזקין צ"ש
  '/).ש' /ט' סי א"רשב תשובת. (בידו למחות יכולין הצבור ואין אדם לכל קודם בנו

   :כה סעיף נג ברורה משנה

  פ עדים:מסלקים חזן רק כשנמצא בו הפסול ע" �

  . בעדים -  פסול בו) עד(

  לסלק ש"ץ על כך שבתו זינתה תחת בעלה:  אין

 שכבר אחר זה נעשה אם אך ,לכתחלה למנותו אין ,בעלה תחת זינתה שבתו ץ"ש... -' וכו שנתפס) עו(
  :זה בשביל להורידו דאין נראה ,נתמנה

  : מעבירים אותו - דו, אך אם הוסיף במרלסלק ש"ץ על כך שהוא איים למסר אדם לעכו"ם אין

' אפי הדבר שמכוער פי על אף ,מסר ולא ם"לעכו למוסרו ל חבירוע המאיים ץ"ש - אדם שמסר או) עז(
 שיעבירוהו הללו כדברים לומר יוסיף שאם ,בו ומתרין ,בו גוערין אלא ,כך על נפסל אינו ,ץ"ש שאינו לאדם

  :להעבירו ראוי במרדו הוסיף ואם ,ממעלתו

לסלק ש"ץ ע"פ קלא דלא פסיק שיצא עליו, כאשר אפילו רק יחיד מוחה ורוצה  ע"פ המג"א, ניתן �
  להעבירו: 

 וכן ,להעבירו עליו מוחה יחיד ,פסיק דלא בקלא דאפילו משמע ז"בסק לעיל א"המ ומדברי -  עדים עליו) עח(
  :ל"בבה ועיין 17ב"נ סימן סוף חולין ש"ביש משמע

                                                           
17

 וכשיתמנה) ד"קי סימן א"ח' (תשוב באותו] זרוע האור[ כתב עוד, פסק סימן נ"ב: א פרק חולין מסכת שלמה של ים 

 לא, וגןכה שלא פשיעה הקרוי דבר בשום פשע ולא, בך חפיצים אנו אין אנשים' ג או' ב יאמרו כ"ואח, לתפילה ויכנוס, ץ"לש

 חורפי ובימי, כ"ע ה"תנב] מ"בר) [ש"ב( יצחק', כו עליהם וקבלו נתמנה וכבר הואיל, המועדות ולבטל, להעבירו כמינייהו כל

, דופי עליו לברר בדין יוכלו ולא, זמנו בתוך ץ"הש לפסול באו ש"לש שלא מחלוקת באגודה הקהל שמקצת, לידי מעשה בא

, כהוגן שלא פשיעה שקרוי דבר בשום פשע שלא ומדקאמר, נוסחה היא וזו, כמינייהו כל דלאו הנזכרת התשובה מן והשבתי

), ב"ע ז"ט תענית( דלעיל הגון שאינו ץ"דש דומיא, רשעה מעשה דהיינו, כהוגן שלא לו שנחשבו פשיעה שעשה דווקא משמע

 לאו' ג או' ב או' א דקאמר והא, וזמנ תוך להעבירו יכולין אינן כהוגן שלא פשיעה בו נמצא שלא ץ"ש כ"וא, רשע י"שפירש

 כמו, בצדדים ידבר דאטו, בו רוצין אינן הקהל שחצי בנמצא שאינו, תפס שההוה אלא, טעמא מהאי המחצה ה"ה, המיעוט דווקא

 יכולים כהוגן שלא ומעשה עולה בו מצאו אם' ג או' ב' דאפי, ל"קמ דהא נמי אפשר, לפנינו אלהים נתן אשר הרע הענין

 הקהל חצי' אפי, כהוגן שלא שפשע עליו לברר יכולין שאינן היכא לעולם אבל, זמנו בתוך' אפי, הקהל כל של כ"בע להעבירו

 להעבירו יכולין אינן הקהל כל' שאפי, בעיני נראה מזו וגדולה, זמנו תוך שהוא מאחר, השני חצי של כ"בע להעבירו יכולין אינן

 אם אבל, שכרו כל לו ולשלם להורידו שיכולין רק, כהוגן שלא רשע ומעשה הפשיע עליו לברר יכולין שאינן היכא, זמנו תוך
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  : , כי הוא נפסל לעדות מחמת העבירהשב עליה מסלקים חזן שעשה עבירה בילדותו ועדיין לא �

 לעדות בעבירה דפסול אותו מעבירין מינוהו אם אף שב לא ועדיין עבירה בילדותו עשה ואםס"ק עט: 
  ]ג"פמ[

  שלא מטהר עצמו מקרי לילה בימים נוראים: מסלקים ש"ץ  �

 והוא ,כלל עצמו מטהר יןוא ,לילה מקרה טהור להיותו לנקות א"א לאנסו חליו שמתוך ץ"ש -  הצואין) פ(
 ישמע לא ואם ,מעליו הצואים הבגדים שיוציא פ"ועכ ,שיטבול בו לגעור יש נוראים בימים אפשר ,ץ"ש

  :להעבירו ראוי ,מעליו הצואים הבגדים ולהסיר יפה לרחוץ חכמים לדברי

 ההולך בערכאות גויים, פסול להיות ש"ץ בימים נוראים:

 תורת בשם ר"א[ תשובה עשה כ"א אלא ,כ"ויוה ה"בר ץ"ש ותלהי פסול ג"עו של בערכאות ההולך �
  .]אמת

 לא ראוי למנות מי שיצא תקלה מתחת ידו לש"ץ:

 על אף ,חלב אחריו ונמצא מנקר שהיה או ,בשוגג כשרה בחזקת טרפה שמכר ונמצא שוחט שהיה ץ"ש �
 אפילו מותר -תשובה עשה ואם ,]ג"כנה[ לכתחלה למנותו אין מ"מ ,ץ"מש אותו מסלקין שאין פי

 . ה"בהג ה"בס כדלעיל למנותו

אם יצא על החזן קלא דלא פסיק, ע"י עדים שעתה אינם בפנינו, מסלקים אותו אפילו כשאין מוחה  �
  בדבר:

   :כה סעיף נג סימן הלכה ביאור

 ,מוחה באין אפילו ,פסיק דלא קלא י"ע אותו מורידין דלפעמים ...ס"ח ובתשובות... -  עדים עליו באו אם* 
 כיון ,בפנינו עדים דליכא גב על אף ,הים למדינת להם והלכו עדים בפני הכיעור שנעשה הקול שיצא גוןכ

   מהתמנותו אותו מורידים ,כשרים עדים י"ע מעיקרא יצא והקול ,אסתן בצד דעדים קלא דאיכא

 ק"מהרי בתובתשו... בעיר אויבים לו ואין ,העיר כל עליו לעזה ומחצה יום אם נקרא פסיק דלא וקלא...
  ...פוסק ואינו ,עליו מסכימים שהרבים בקול א"כ ,פסיק דלא קלא נקרא דלא משמע ח"קפ סימן

ניתן לסלק חזן שיצא עליו קלא דלא פסיק, אף שיהיה לו הפסד ממון, כי אין רצון הקהל בחזן שיצא  �
  עליו קול זנות:

 הפסד לו יש ממילא והלא ,ןחז להורדת פסיק דלא קלא שום מועיל דהאיך ,מאוד יקשה לכאורה אמנם
 פריצות כ"כ לו שיש איש למנות לכתחלה לאינשי להו ניחא לא דמסתמא אפשר חזן ולענין... כ"ג ממון

  . לזה יבוא שלא עצמו את לשמור לו והיה ,כזה זנות על פסיק דלא קלא לידי שיבוא

 אין, למקומו לחזור עיוד אותו וכשמזכירין, הברכות מכל אחת ודילג שטעה צ"ש קכו, א: סימן שו"ע �
 התחיל ואם; הוא אפיקורוס שמא, מיד אותו מסלקין, המלשינים ברכת דילג אם  אבל; אותו מסלקין

  .אותו מסלקין אין, וטעה בה

                                                                                                                                                                      

 ץ"ש בשום חפצים אנו אין ולומר, עליהם לעכב השני הצד יכולים שכרו כל לו לשלם רוצים אם' אפי, להורידו באים הקהל חצי
, אחת אגודה מתוך אחר ץ"ש לנוכו לברר נחזור זמנו כלות ואחר, אחת אגודה מתוך לנו ומקובל ממונה כבר שהוא, בזה אלא

 א"ח ד"תה' (בתשו' כ י"מהר הגאון דהא, שכרו כל לו שמשלמין לא אם, זמנו מתוך להורידו יכולים אינם הקהל כל' שאפי ותדע
, שקר שהוא נתברר כ"ואח, מחזנותו הקהל והורידוהו, ניאוף מעשה עשה שהוא] צ"ש על[ רע שם שהוציא באחד), ז"ש סימן

 לחלק ודחק, בניזקין גרמא דהוה משום, החזנות בעניין שהפסידו מה לו לשלם, תשלומים צד בו אין אבל', כו לפייסו שצריך

 אלא, ממון והיזק חיוב צד בו אין גרמי הוי' דאפי] ליה ותיפוק ל"דצ נראה) [ל"וס, (גרמי ולא בניזקין גרמא קרוי שזהו מאוד

 שזולתו אלא, גבייהו ממונא ליה לית כ"א, בו חפיצים אנו אין ולומר, ורידולה הקהל יכולים היו הכי בלאו שהרי, הטוב מניעות

 שלא בידים וגרם השני ובא, לשוכרו הקהל שרוצים לאחד ודומה, הטוב ומנע גרם והוא, אותו להוריד הקהל ביד יכולת היה לא

 ולהורידו בו לחזור יכולין אינן הקהל אףש מ"ש אלא, לגרמא' אפי דומה ואינו, הטוב מניעת אלא, ממון היזק הוא זה וכי, ישכרו

 י"מהרמא פטרו הכי ומשום, ממון הפסידו כ"וא, שהורידוהו עד פסק דלא לקלא וגרם, ניאוף קול עליו שהוציא לא אם מאומנתו
  :ז"י סימן ה"ג בפרק לקמן תמצא כשרה בחזקת טריפה שמכר מחמת להורידו שבא ץ"וש, כ"ע דגרמא דינא מכח
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, הרבה מן האחרונים הסכימו שלמעשה אין ח"א עמ' תסט)( הפסקי תשובות פלמעשה יש להעיר, שע"
להוריד ויות והשנאה בין איש לרעהו, ועל כן למעשה אין לסלק חזן בשביל קלא דלא פסיק, כי רבו התחר

אין להסירו אם שב  ,ואף אם נתברר עליו בעדים שזה נכוןכ יעשה עבירה בפרהסיא, חזן ממשרתו אא"
  .בתשובה שלימה

. כיצד ינהג הנצרך לנקביו, בפסוקי דזמרה, בקריאת שמע 3

  בתפילת שמונה עשרה
  תשובה

  :א סעיף צב"ע שו

 לעמוד יכול שאינו מ"וה; ולהתפלל לחזור וצריך תועבה תפלתו התפלל ואם, יתפלל אל, ביולנק צריך היה
 יתפלל לא לכתחלה אבל, בדיעבד יצא פרסה שיעור עצמו להעמיד יכול אם אבל, פרסה הילוך שיעור עצמו

 הנקבים מן ץמשוק שגופו זמן כל, תורה בדברי' אפי אסור לנקביו הנצרך וכל: הגה. יפה תחלה עצמו שיבדוק עד

  ).תפלה' מהל ד"פ מיימוני הגהות(

 אל תלך כאשר רגליך שמור וכתיב ישראל אלקיך לקראת הכון דכתיב -  יתפלל אל ס"ק א:: ברורה משנה
 -  וצריך) ב( :לפני בתפלה עומד שאתה בשעה נקביך שמור הוא ברוך הקדוש אמר ל"ואחז האלהים בית

' ד הוא - פרסה הילוך) ג( :חולקין ויש ולהתפלל לחזור צריך ןאי בדיעבד לקטנים אבל לגדולים דדוקא א"י
. זה שיעור לשהות כח בו היה התפלה התחלת מעת ל"ר - להעמיד יכול) ד( :וחומש שעה שיעור שהוא מילין

   :בדיעבד יצא הזה שיעור בתוך והיה צרכיו ועשה הלך התפלה אחר תיכף כ"אח אם' אפי ומשמע

 שצריך קצת בעצמו מרגיש שהוא כיון ,מפרסה יותר בעצמו לעצור יכול ואפיל ל"ר -  לכתחלה אבל) ה(
 להתפלל יותר טוב ה"אפ ,הצבור עם להתפלל יוכל יהיה לא עצמו את שינקה ז"עי אם ואפילו. לנקביו
 האחרונים ושארי א"המ הסכים לגמרי תפלה זמן יעבור שיבדוק ז"שעי רואה אם אמנם .נקי בגוף ביחידי
 ש"בק ש"וכ -  ת"בד אפילו) ו( :וחומש שעה שיעור לעצור שיוכל בעצמו משער הוא אם להתפלל שמותר

 שגופו) ז( :במלחמות ן"הרמב כ"וכ ולקרות לחזור צריך דאין ג"הפמ מדברי משמע ובדיעבד. ברכות ושאר
 ,פרסה עד עצמו לעמוד יכול שאינו כיון ",תשקצו בל" משום בו שיהא כ"כ מתאוה אינו אם אפילו -  משוקץ

 או לרבים תורה מלמד הוא ואם ,בזה מחמיר ד"סק' ו בסימן לעיל ת"והשע ,ש"בק אפילו מותר ובפרסה
 דרבנן איסורא רק הוא תשקצו דבל עצמו לשהות לו מותר גדולים אפילו לנקביו נצטרך ובאמצע דורש
  :נדחה הבריות כבוד ומפני

  אם צריך להתפנות באמצע תפילת העמידה, יתאפק וימשיך בתפילה: 

 ש"ק בשעת ואם; יפסיק ולא, שיגמור עד עצמו יעמיד תאוה לו נתעורר תפלתו באמצע אם :ב סעיף
  . כדרכו קורא, לגדולים בין לקטנים בין, נתעורר וברכותיה

  אם הוא לא מסוגל להתאפק, יפסיק מתפילתו אפילו באמצע תפילת העמידה, יתפנה ויחזור לתפילתו:

 א"הרשב תשובת( להפסיק טוב יותר, הכי בלאו אבל, תשקצו בל משום ביה יתדא כך כל מתאוה שאינו ודוקא: הגה

, מים ולהטיל להרחיק רצה ואם), כך לחלק וצריך, דאסור פסק ז"ט' סי הדשן ותרומת, דמותר פסק א"קל סימן
  . עושה

 ,כלל לנקביו צריך היה שלא או ,עצמו בדק התפלה שקודם ל"ר - באמצע :)ח( ב סעיף צב :ברורה משנה
  . באמצע להפסיק רשאי אינו ,לגדולים אפילו נתעורר כ"שאח פי על אף לכך

אם נצרך לנקביו לאחר תפילת עמידה, אסור לחכות לקדושה אלא מיד ילך להתפנות, אא"כ יכול להעמיד 
  עצמו פרסה:

  ...אחר ענין זהו כי ,קדושה ולאמור ,עוד עצמו להעמיד לו אסור - ע"שמ שסיים דלאחר ופשוט
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, יכול לקרוא כדרכו, ואין צריך אז צורך להתפנות ק עצמו קודם קריאת שמע וברכותיה, ונתעורר לואם בד
  להפסיק, אך אסור להתחיל תפילת עמידה לפני שיתפנה:

 להטיל או שם לפנות אחר למקום זה ממקום לילך יכול הוא וברכותיה ש"דבק אף ל"ר - ש"ק בשעת) ט(
 כיון ,להפסיק צריך ואין ,כדרכו לקרות יכול הוא רוצה הוא אם ה"אפ ,הסעיף בסוף שמסיים וכמו מים

   ע"שמ עד רק מותר דאין דביארנו הלכה בביאור ועיין ,עצמו את בדק דמקודם

נצרך לנקביו בשעת קריאת שמע, יכול לקרוא, אך אסור להתחיל תפילת עמידה לפני שיתפנה, ולכן ילך 
  להתפנות בין הפרקים:

 אמת בברכת פ"עכ להפסיק יראה כ"ע ,לנקביו צריך דהוא כיון ,לאמור לו אסור ראח ענין דהוא ע"שמ אבל
  . הפרקים בין לצאת יכול אם טוב ויותר ,לתפלה גאולה לסמוך כ"אח יוכל שיהיה כדי ,לנקביו ולצאת ,ויציב

  אם צריך להתפנות קודם ברכות ק"ש, חייב להתפנות ואסור לו להמשיך:

 קודם ש"ק הברכות שוב לאמר לו דאסור נראה ש"ק הברכות שהתחיל קודם תאוה לו נתעורר אם וכן
   עצמו את שיבדוק

אם צריך להתפנות בסוף פסוקי דזמרה, לכתחילה לא יתחיל יוצר אור לפני שיתפנה, ובדיעבד אם מעמיד 
  :, אך טוב אם יפסיק ויתפנהעצמו עד פרסה יש לסמוך

 של פרק כאמצע נחשב ברכו ואחר ,ש"ק לברכת יךשי דברכו ד"נ סימן בסוף לעיל שמבואר מה לפי כ"וא
 להעמיד שיכול לא אם אחר ענין דהוא ברכו לאמר לו אסור ז"פסד בסוף תאוה לו נתעורר אם ,אור יוצר
 שיגמור עד עצמו להעמיד שיוכל אף ל"ר -  ה"בלא אבל) יא( :ז"בסק ל"וכנ להקל לסמוך יש פרסה עד עצמו

 ארישא וקאי תשקצו בל איסור משום לקטנים ובין לגדולים בין סיקשיפ טוב יותר מ"מ את הקריאת שמע)(
 להפסיק דאין א"להרשב מודה הדשן תרומת אף דבצבור ומסיק זה בדין שמאריך א"במ ועיין אתפלה גם

 דאסור א"בח כ"וכ יפסיק דלא א"אהרשב כ"ג לסמוך יש ביחיד ואפילו הבריות כבוד מפני התפלה באמצע
 חיוב עליו אין לדידיה גם פ"ועכ להפסיק יכול תשקצו בל משום בו יש דאם בכת החיים ובדרך להפסיק
  . התפלה שיגמור עד עצמו לעצור שיכול כיון להפסיק

, הוא יכול לעצור תפילתו אף בתפילת העמידה, יתפנה ויחזור לתפילתו, העיקר להתפנות אם הוא חייב
  : למקומו, ואם לא שהה כדי לגמור התפילה, חוזר שלא יפסיק בדיבור

 ומשמע ,]א"ח[ בדבור יפסיק שלא רק ,באמצע ולפנות לצאת לו מותר ,ע"שמ שיגמור עד לעמוד לו א"א ואם
 י"ע ישהה שלא והוא. לנקביו צריך היה לא התפלה שקודם כיון ,לראש לחזור יצטרך לא כ"דאח מזה

 אין -בתפלה דאלו ,ברצונו דתלוי ,קאי מיניה דלעיל ש"אק - רצה ואם) יב( :התפלה כל לגמור כדי היציאה
  ]:ג"פמ[ שיגמור עד ,ממקומו לזוז רשאי

  הנצרך לנקביו, לאחר שכבר שותת על ברכיו, יכול לפסוק: 

  :א סעיף ח"ע עשו

 על נפלו אם אפילו, לקרות וחוזר, המים שיכלו עד פוסק, ברכיו על שותתין רגליו מי והתחילו קורא היה 
' ד מהם מרחיק, בארץ רגלים מי נפלו ואם. בבגדו מכוסים שהם כיון ,להטפיח מנת על טופח בהם ויש בגדיו
 כדי שהה ואפילו ).דברכות ב"פ י"הר( בקרקע שיבלעו עד ממתין או ב"פ' סי לקמן שיתבאר כשיעור או: הגה. אמות
, לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה דאם א"וי: הגה. שפסק למקום אלא לחזור צריך אינו, כולה את לגמור

  .הקורא לפי ומשערין, ה"ס' סי לעיל שכתבתי וכמו, עיקר כןו

 יצטרך אם ואפילו ,לשתות המים שיכלו עד פוסק ולתפלה ת"לד ה"ה -  קורא היה )ס"ק א( ברורה משנה
  :ממתין ה"אפ ,לראש לחזור כ"אח ז"עי ויצטרך ,כולה לגמור כדי שיהיה ,תפלה באמצע הרבה לשהות ז"עי

  

  

  

  



99 

 

  את המצבים השונים:בפסקי תשובות, סיכם 

 בפסוקי דזמרה, מברוך שאמר עד ישתבח:הנצרך לנקביו   .א

וצריך להתפנות, אבל הוא משער שהוא יוכל להתאפק עד פרסה, אם הוא עדיין לא התחיל "ברוך שאמר", 
  דקות, הדין הוא: 72דהיינו 

 תפילה בציבור יצא להתפנות, אף אם הוא בעקבות כך, ייאלץ להפסיד  -לכתחילה .01

 והתחיל "ברוך שאמר", הוא רשאי להמשיךאם לא יצא לנקביו  -דבדיעב .02

שאינו יכול להעמיד עצמו עד פרסה, וכל שכן שהגיע למצב של "בל תשקצו",  שהוא משער אולם אם מדובר
       .. אם התפלל בדיעבד ולא יצא להתפנות, בדיעבד תפילתו תפילהיפסיק מיד ויצא להתפנות

 ור: אם התחיל ברוך שאמר בהיתר גמ  .ב

כלומר, הוא בדק עצמו קודם התפילה, או שלא היה צריך לנקביו כלל. אם אח"כ באמצע פסוקי דזמרה, 
ר שלא יוכל להעמיד עוא משהצה, אף אם הוא במצב שרהוא יכול להמשיך אם הוא יהוא נצרך לנקביו, 

  עצמו עד פרסה

ין לכתחילה להפסיק באמצע פסק שלא יפסיק אז לצרכים גדולים, עד שיגמור ישתבח, כי א השו"ע הרב
  פסוקי דזמרה כשאינו חייב לכך. 

, לכו"ע יצא ויתפנה מיד, וכשחוזר לתפילתו, ימשיך ממקום שפסק, "בל תשקצו"אמנם אם הגיע למצב של 
 אפילו אם שהה כדי לגמור את כולה 

אולם סה. אסור לענות "ברכו" לשליח ציבור, אם הוא במצב שהוא לא יכול להעמיד עצמו עד פר למשנ"ב
  , מותר. לשולחן ערוך הרב

 (מברכו ואילך) ובקריאת שמע:בברכות קריאת שמע   .ג

אבל הוא משער שהוא יוכל להעמיד עצמו עד פרסה, לכתחילה לא יתחיל עד שיצא  ,אם הוא צריך לנקביו
 לנקביו, אפילו אם הוא יפסיד עקב כך תפילה בציבור, ובלבד שלא יעבור זמן ק"ש או זמן תפילה.  

שאינו יכול להעמיד בברכות ק"ש, יוכל להמשיך כל זמן שלא הגיע למצב הוא לא יצא לנקביו והתחיל  אם
דאז הוא חייב להפסיק מיד, וכל שכן בהגיע למצב של בל תשקצו, ואם שהה ביציאת נקביו  עצמו עד פרסה,

  כדי לגמור את כולה, חוזר לראש הברכה.

 אם הוא התחיל בהיתר גמור:  .ד

אזי  תעורר לו הצורך לנקביו,רק אח"כ החיל "ברכו" כשהוא בכלל לא היה צריך לנקביו, וכלומר, שהוא הת
שיוכל להעמיד עצמו עד פרסה, הדין הוא שיצא לנקביו כשהוא בבין הפרקים, כיון אף אם הוא במצב 

  .להתחיל תפילת עמידה במצב שכזהלא יוכל  שבלאו הכי

אף אם אינו יכול להעמיד עצמו עד פרסה, ויוכל להמשיך  , לגדולים הוא לא יפסיק,שו"ע הרבאולם לדעת (
  .)אא"כ הוא במצב של בל תשקצו, שאז מפסיק באמצע ק"ש וברכותיה מידולהתפלל כן גם תפילת עמידה, 

אם הוא חושש שיפסיד זמן ק"ש, אם הוא יכול בכל זאת להמשיך עד שיגמור ה' אלוקיכם אמת,  עם זאת,
  ויצא לנקביו מיד, יעשה כן 

 עניין תפילת שמונה עשרה:ב  .ה

אם הוא מרגיש לפני תחילת תפילת העמידה שהוא צריך לנקביו, קטנים או גדולים, אסור לו להתחיל 
אינו מפסיק באמצע, אלא  -בתפילתו, ואף אם הוא בטוח שיוכל להעמיד עצמו יותר מפרסה. אך אם התחיל

  יגמור תפילתו, ואינו חוזר ומתפלל. 
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ל, הוא הגיע למצב שהוא משער שהוא לא יוכל להעמיד עצמו עד פרסה, אזי עם זאת, אם בעודו מתפל
יפסיק מיד ויצא לנקביו, וכל שכן אם לפני שהתחיל תפילת עמידה, היה במצב שאינו יכול להעמיד עצמו עד 

ואם עבר והתפלל, תפילתו תועבה וחוזר ומתפלל, אך דווקא שהיה צריך פרסה, שאסור לו להתפלל, 
  'בל תשקצו'ואפילו היה לפני תחילתו בבחינת  ,לקטנים אינו חוזר ומתפלל אבל ,לגדולים

, ורק באמצע התפילה נתעורר לו תאווה כלללא היה צריך לנקביו  אם כשהוא התחיל תפילת עמידה,
אפילו אם הוא נדחק כל כך עד שהגיע  ,בין לקטנים או לגדולים, ימשיך בתפילתו ולא יפסיקלהתפנות, 

קצו", ויש אומרים שבמצב שכזה אם רוצה בכל זאת יכול להפסיק, ואם הוא מוכרח למצב של "בל תש
להפסיק, כי אין באפשרותו להתאפק בשום אופן, יגמור הברכה שאוחז בה, ויצא לנקביו, ולא יפסיק 

אם נתארכה השעה בדיבור או בשהייה ללא צורך, ומיד יחזור למקום תפילתו, וממשיך הברכה שאוחז בה. 
  זמן שיוכל לגמור כל השמונה עשרה מתחילתה ועד סופה, חוזר לראש התפילה  עד שיעור

לאחר שמסיים תפילת עמידה, בכל עניין חייב לצאת לנקביו, ואסור לו לענות לקדושה, אם הוא במצב 
  שצריך לנקביו באופן שאינו יכול להעמיד עצמו עד פרסה. 

כיצד ינהג שליח ציבור או יחיד שטעו בתפילת שמונה  .4

  שרהע
 אין, למקומו לחזור יודע אותו וכשמזכירין, הברכות מכל אחת ודילג שטעה צ"ש: א סעיף קכו"ע שו

 בה התחיל ואם; הוא אפיקורוס שמא, מיד אותו מסלקין, המלשינים ברכת דילג אם  אבל; אותו מסלקין
  . אותו מסלקין אין, וטעה

 ומתחיל), ג"נ' סי לעיל שנתבאר כדרך( תחתיו אחר יעמוד, למקומו לחזור יודע ואינו שטעה צ"ש :ב סעיף
' בג ואם; בראש מתחיל, ראשונות' בג היה ואם; באמצעיות הטעות היה אם, זה שטעה הברכה מתחלת

  . רצה מתחיל, אחרונות

 שח ולא ,ץ"הש עם התפלה לכל שכיון מי האחר אותו שיהיה טוב ולכתחילה - תחתיו שם: ברורה משנה
 אלא יתחיל לא בזה גם ה"ואפ ,בזה כיון שלא מי אף יקחו כזה נמצא לא אםו ,מתפלל ץ"ש שהיה בשעה

  הצבור טורח מפני ,הברכה מתחלת

 חוץ, רם בקול כשמתפלל כמותו טעה אם, ומתפלל חוזר צ"ש, ומתפלל חוזר שהיחיד מקום כל :ג סעיף
 מפני, אותו ןמחזירי אין, תפלתו שהשלים עד ויבא יעלה הזכיר ולא צ"ש שכח שאם, ח"ר של משחרית

 חוזר, תפלתו שהשלים קודם נזכר אם אבל; ח"ר בה מזכיר שהוא לפניו המוספין תפלת שהרי, הצבור טורח
  ). ק"וסמ טור( נהגו והכי, ח"בר כמו דינו, ט"וי שבת של בשחרית טעה דאם א"י: הגה. צבור טורח בזה ואין לרצה

 דדוקא ,אותו מחזירין ,ג"וכה ",ומטר טל"ו "חהרו משיב" שכח ואם -  י"יעו הזכיר ולא )יג( ברורה משנה
  ]:ג"פמ[ ולכאן לכאן עולה אחד שזכרון מפני ויבא ביעלה

 על סומך אלא, הצבור טורח מפני שנית ומתפלל חוזר אינו לעולם, בלחש כשהתפלל ץ"ש טעה אם: ד סעיף
  .חוזר שהיחיד מוכ חוזר לעולם, בהם טעה שאם, ראשונות' בג טעה שלא והוא, רם בקול שיתפלל התפלה

 לחזור שצריך דבר בכל או מועד של בחולו או ח"בר ויבא יעלה אמר ולא ששכח מי: י סעיף קכד"ע שו
 ולא יפסיק ולא; לעצמו שמתפלל כאדם סוף ועד מראש ברכות ח"י כל צ"מש וישמע דעתו יכוין, בשבילו

 צ"ש, בקי שהוא פי על אף, זכירה ולא ששכח אלא, התפלל שכבר דכיון, לאחוריו פסיעות' ג ופוסע; ישיח
  . מוציאו

' מג שהיא הרוח משיב דילג אם דאפילו זה מלשון משמע - דבר בכל ):)לטס"ק (י  סעיף קכד( ברורה משנה
  ...ראשונות

 ששכח אלא שהתפלל הכא שאני בקי שאינו מי דוקא אלא מוציא אינו ץ"דש ל"דקי ג"דאע -  דעתו יכוין) מ(
 בעצמו ויתפלל שיחזור דמוטב שכתבו באחרונים ועיין מוציאו ץ"הש בקי שהוא פי על אף לכן הזכיר ולא

 ץ"מש ישמע ולא יפנה לבבו ושמא סוף ועד מראש ץ"מש לשמוע דעתו לכוין יכול אדם כל לאו דהאידנא
 לסמוך אסור מדינא המלות להבליע דרכו ץ"הש דאם ר"וא ח"הב וכתב בתפילה המעכבים מלות איזה

  :בעצמו תפלללה חייב אלא ץ"אש
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 ץ"מש לשמוע יכוין אלא דרבנן מודים אז יאמר שלא דמסיק יוסף ברכי בספר עיין - סוף ועד מראש) מא(
 י"ע תפלתו לצאת יוכל לא בלחש בתחלתו המודים לומר חזנים איזה שנוהגין והאידנא אומר שהוא המודים

 מ"מ דרבנן מודים אז לאמר הצבור דנוהגין דאף הזה המנהג להם יצא מקום מאיזה ידעתי ולא ץ"הש
 העומדים א"בנ עשרה לשמוע שיוכלו בקול קצת פ"עכ לאמר וצריך בקי שאינו מי להוציא ניתקן תפילתו

  :סביבו
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  בית כנסת

באר שתי הלכות שנשתנה דיני נזקי שכנים בהם  .1

  בעבור בית הכנסת 
  :תשובה

 חלון .01

 גובה הבית .02

  הרחקת בית הכסא .03

  :הרחקת חלון מבית הכנסת  .א

  .גדול אור צריך שהוא לפי, א"ד בהרחקת לו מספיק אין, הכנסת בית חלון כנגד הבונה: ד סעיף קנ"ע שו

  אמות של מרחק 8כתב שדי ב ברורה המשנה

   :תתיג סימן) מרגליות( חסידים ספר

 חכם ל"וא ,שלו הילדים מתים והיו ,ס"לבהכנ מאד וקרוב ,ס"לבהכנ סמוך ביתו שהיה אחד באדם מעשה
 מטתך משמש אתה ועוד, בו להכנס יוכל שלא לאורה ומזיק ,הכנסת בית מחלון למעלה שביתך לפי :אחד

  .ואילך שעה מאותה בניו ונתקיימו ,הכנסת לבית סמוך

  אסר לבנות סוכה במצב שהיא האפילה על אור החלונות של בית הכנסת הרב קנייבסקי

 :איסור להגביה ביתו מעל גובה בית הכנסת  .ב

  :ג סעיף קנ"ע שו

, נ"מבהכ אחד בקרן יותר גבוה בנין עשה ואם. (להשפילו אותו שכופין א"י, נ"מבהכ יותר ביתו השהגבי מי
  ).מעשה היה שכן, תפלה מהלכות א"י פרק מיימון הגהות) (בכך סגי

  פסקי תשובות:

 מגגות יותר גבוה הוא בכך אם', וכדו ליופי רק עשוי אלא, עליה או גג באותו כלל משתמשים אין ואפילו
 כלום הועילו לא' וכדו ברזל עמוד י"ע נ"הביהכ שלהגביה) א"המג בשם( ב"המשנ כ"ומש. דמי שפיר הבתים

 נוי של דבר איזה י"ע מגביה אם אבל, והדר יופי של שום משמעות בו שאין גרידא ברזל עמוד היינו בתקנתם
 דגל כעין לשים ם"העכו חוקות משום בזה יש כי בדורותינו זאת לעשות אין מקום מכל אך, מהני' וכדו כדגל

 אפשר אלא, ם"עכו חוקות משום בימינו לעשות אסור לגובה המזדקר בנוי צר מגדל ואף, תפילה בית על
 כבר הדחק בשעת אמנם, נ"ביהכ גג את להגביה ובזה, והדר ביופי נ"ביהכ גג סביב אבנים חומת כעין לעשות

 במקום אלא דבריו אמר לא א"המג כי גרידא ברזל עמוד תחיבת גם שמועיל) ג"סק א"א( ג"הפמ כתב
  .אחר בענין שאפשר

 :הרחקת בית הכיסא  .ג

   :קנ סימן ברורה משנה

 צריכין ,נ"לביהכ רע ריח ממנו שמגיע הכסא בית להם שיש נ"ביהכ שכני :יוסף שארית בספר כתב
 מהזיקא דרבים הזיקא דשאני ,לסלקו צריכין ה"אפ ,נ"ביהכ לבנין הכסא הבית קדם אם ואפילו ,להרחיקו

 שכתב מה ועיין ש"ע ב"סכ ה"קנ סימן מ"בח דמבואר להא ודמיא ,דמיה לו לתת שצריכין אלא ,דיחיד
  :בזה ד"קנ סימן בסוף א"המ
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  באר איסור סתירת בית הכנס מדאורייתא או מדרבנן .2
  תשובה

  :א סעיף קנב"ע שו

 בונים אלא; האחר יבנו שלא אונס להם יארע שמא, אחר הכנסת בית לבנות כדי הכנסת בית סותרים אין 
 ירוחם' רבי) (הכי דינא נמי, להרחיבו' א מחיצה רק לסתור רצו לא' ואפי( הישן סותרים כ"ואח, תחלה אחר

  ). ם"הרמב בשם י"וב ה"ח ג"נ

 ומתחילין מיד אותו סותרים, ליפול כותליו נטו או יסודותיו חרבו אם אבל; חזק הראשון שהיה, מילי והני
 כדי הישנה נ"מבהכ אבנים ליקח ואסור: הגה. חרוב וישאר השעה תדחק שמא, בלילהו ביום במהרה לבנות

 פרק מרדכי. (לבנות מנת על עושה כן אם אלא, נ"מבהכ דבר לסתור ואסור).  העיר בני' פ י"אשר הגהות( חדשה לבנות
  ). העיר בני

 את שנאמר משום דאסור לההיכ מן אבן כנותץ דהוי -  דבר לסתור ואסור )יא( ק"ס קנב סימן ברורה משנה
  .מעט מקדש נקרא כ"ג ד"וביהמ נ"ובהכ אלהיכם' לה כן תעשון לא' וגו תתצון מזבחותם

שיש להסתפק האם איסור סתירת בית הכנסת הוא מדאורייתא או  המנחת חינוךבגדר איסור זה, כתב 
  האם לוקים עליו. מדרבנן. כמו כן, אף אם הוא מדאורייתא, יש להסתפק 

   :תלז מצוה ךחינו מנחת

 בדרך דדוקא ומבואר ,לוקה - השחתה דרך מעזרה או ההיכל מן או מהמזבח אבן הנותץ כ"ג ,זה לאו ומכלל
 - תיקון בדרך אבל. המקדש מן חוץ לוקין אם ע"צ מ"ומ. כך הדין נ"ביהכ דגם ,ח"באו' וע ,לוקה השחתה

  .ח"משנ בספר ועיין ,י"בב ו"רע' סי ד"ביו' וע ,שרי כ"ג -לבנות מ"ע וסותר ,שרי

  רק מדרבנןאסורה שקדושת בית הכנסת מדאורייתא, מ"מ נתיצתו ) כתב שאע"פ 'דסי' ח "(אוחלקת יואב 

   ספק האם "לא תעשון" נאמר רק במקדש: - )ו( קנב סימן אברהם אשל חיים אורח מגדים פרי

, דמקדש דומיא לוקה אם והשחתה נתיצה דרך המדרש בית או הכנסת מבית אבן נותץ אם מסופק ואני...
  . ע"וצ, לעדות דמפסל מינה ונפקא. מקדש דוקא לאו] ד, יב דברים[ אלקיכם' לה כן תעשון דלא

 והריסה נתיצה בכלל ,הכנסת בית לבנות דמעכב] מה סימן[ הלוי] לבית[ י"ר בשם ו"וי אות רבה אליה כתב
 שלא לחלוק ורוצים הכנסת בית כשיש ומיהו. הוא גדול עון, לוקה דאין ונהי, הוא עון וודאי. ש"יע, הוה

  . איסור אין -שמים לשם

   :ג סימן א חלק חיים אורח חיים דברי ת"שו

 כמבואר ,כן תעשון דלא תעשה לא בגדר הוא מ"מ ,מדרבנן רק קדושה )בית הכנסת( דהוא שכתבנו ...הגם
 בו להתפלל שנעשה דבר להרוס אסור התורה מן פנים כל דעל ,']ג ק"ס ז"מש א"קנ' סי[ מגדים בפרי

 ולשבח להלל שנעשה דבר לנתוץ אסור התורה מן מ"מ ,דרבנן תפלה אם גם ,שבקדושה לדבר ולהתוועד
  .המצות בספר) תחלה( ן"הרמב שכתב וכעין ,כל ליוצר

 הדברים אבאר בעניי ואני) יג סימן ג חלק הלוי שבט ת"שו(סברות:  4דן בדבר, והעלה  בשו"ת שבט הלוי
   :זו בהלכה סברות ארבע ישנם דעתי ילפ הנה, ובשרשם בקצור

  . התורה מן שניהם ס"ביהכנ נתיצת איסור בין ס"ביהכנ קדושת דבין. א

  . מדרבנן שניהם נתיצה איסור בין ס"ביהכנ קדושת דבין. ב

  . מדרבנן נתיצה ואיסור ת"מה קדושה .ג

  .ת"מה נתיצה ואיסור מדרבנן קדושה .ד

  תב:בדעת הרמב"ם מצינו מחלוקת, שכן הוא כ
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   :סה תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות ספר

 השמות ומלמחוק הנבואה ספרי ומאבד יתעלה האל עבודת בתי ומאבד מנתוץ שהזהירנו היא ה"הס המצוה
 אלהיכם י"לי כן תעשון לא) ראה פ"ר( אמרו הוא הענין בזה שבאה האזהרה ולשון. לזה והדומה הנכבדים

 ובאה כולם ומזבחותיה בתיה ולהרוס שמה את ולמחות זרה דהעבו לאבד) קפה' ע( הצווי] שם[ שקדם אחר
 ההיכל מן דבר שום שיהרוס כגון זה דבר על שעבר מי וכל. אלהיכם י"לי כן תעשון לא ואמר האזהרה
  .לוקה י"י משמות שם שימחה או להם והדומה והמזבח

 מדאורייתא -ז): איסור נתיצה לרמב"ם"י ,ד"ח ל"(או אבני נזר  .א

 מדרבנן -): איסור נתיצה לרמב"ם(שם חלקת יואב  .ב

ו) כתב "(להרמ"ע מפאנו ראה) שהוא בכל שהוא. פרשת ( האור החייםולעניין שיעור הנתיצה האסורה, כתב 
  מדין חצי שיעור.  אסורה ,שאף נתיצת חלק מן האבן

בט שנד) שאסור מדין ביזיון בית הכנסת.  (ב, היעב"ץנתיצת החלק החיצוני של כותלי בית הכנסת, כתב 
  אסור רק מדרבנן (לכו"ע זה לא מדאורייתא) הלוי:

כסף שנותר מבניין בית הכנסת, מתי אפשר להשתמש  .3

  בו לכל מה שירצו
  תשובה

  :ז סעיף קנג"ע שו

  קדושות:)עדיין (מציאות ראשונה לפיה המעות נשארות 

 לבני לאא נעשית שלא, אחרים ממקומות אנשים באים שאין כפרים של מילי הני, נמכר נ"דבהכ והא
 מ"ומכ; למכרו יכולים ולכן), ה"ראבי בשם ישן מרדכי) (אחרים משל אותה בנו' ואפי. (לבדם הכפרים
 מדעת שלא העיר בני כשמכרו והיינו, מקדושתן להורידן רשאים ואינם, בקדושתן נשארים המעות

  , העיר אנשי במעמד שלא העיר טובי' ז מכרו אם ה"וה, פרנסיהם

 מה לכל המעות להוציא רשאים, העיר אנשי במעמד והיו, מכר באותו העיר ביטו' ז הסכימו אם אבל
  . עשוי שעשה מה יחיד אפילו, שיעשה מה כל זה במכר בפירוש העיר בני עליהם קבלו ואם, שירצו

   :להוציא רשאים*  ה"ד ז סעיף קנג סימן הלכה ביאור

מעמד אנשי העיר, להפקיע את קדושת הביא מחלוקת בין המשאת בנימין לרמב"ן, האם בכוחם של זט"ה ב
יע את הקדושה על בניין בית כנסת אחר או קפאו שמא צריך קודם להבית הכנסת כך סתם אף בלא מכר, 

  ע"י מכר:

  ע"י מכר עיקפצריך לה משאת בנימין:  .א

  אין צורך להפקיע, כי כוחם רב אף בלא מכר רמב"ן:  .ב

  צו:מצינו עד כאן שתי אפשרויות להוציא את הכסף למה שיר

 במעמד אנשי העיר ,ע"י זט"ה - בבית כנסת של כפרים  .א

 ע"י יחיד, כשכל העיר הסכימו לכך שהוא ינהל את המכר - בבית כנסת של כפרים  .ב

של בית הכנסת. יש אומרים שהקהל צריך לברור  הגבאיםכתבו שבימינו, שבעת טובי העיר הינם  האחרונים
  תה, די בכך. אותם, אולם אם הקהל קיבל על עצמו את מי שממונה ע

, שצריך לעשות את המכירה של בית הכנסת דווקא באופן המועיל, כדי שיהיה האחרוניםכמו כן, כתבו 
, ובנתינת הכסף ממש. יש אומרים שצריך לשלם שטר וקניין בכליתוקף לדבר והקדושה תפקע, וזה ע"י 
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אם המכר מועיל על ידי יש שהסתפקו ה ממש כפי ערך השווי של הדבר, ויש אומרים שדי בסכום כלשהו.
כמו כן, כתבו האחרונים שלא  די והשאר הוא בהקפה.שלום מייהקפה, ויש שהקלו על ידי שחלק הוא בת

  ימכרו את בית הכנסת לאחד מחברי בית הכנסת, כי בכך אין הקדושה פוקעת.

בהמשך, השו"ע נותן גדר נוסף מתי ניתן למכור בית כנסת, והוא בבית כנסת של כרכים, אם   .ג
יוכל למכור אותו, ומדובר שלא תרמו לבניינו אנשים  המסויםדובר שהתנו בשעת בניינו שהיחיד מ

 שבידם השפעה על זכות מכירתומבחוץ 

, ולכולם יש דין של אין גדר של בתי כנסת של כרכיםכתבו שבימינו  האחרונים גדולי כל כמעטלמעשה, 
בזמניהם, במקומות שהיו באים לשם יהודים בתי כנסת של כפרים. זאת משום שדין "כרכים" נאמר רק 

לירידים גדולים או לאיזה חכם גדול בתורה והיו שוהים שם למשך תקופה ממושכת, והיו נכנסים לבית 
הכנסת ללמוד שם בקביעות מידי יום. אולם בימינו אין זה מצוי כלל, כי מה שמצוי שאורחים הנמצאים 

  . 'בית כנסת של כרכים'מוד אינו בכלל לכמה ימים, נכנסים לבית הכנסת להתפלל ולל

  אינו בכלל כרכים אף שהוא נועד לרבים, כיון שלא עשויים לשהות שם זמן רב.  וכדו' כמו כן, שטיבלאך

  

  :למסקנה, מותר למכור בית כנסת ואז יהיה ניתן להשתמש בכסף למה שירצו

 וניםמדובר בבית כנסת של כפרים, ובימינו כל בית כנסת דינו כך ע"פ האחר  .א

 סיבה נחוצה ולא סתם כך מדובר ב  .ב

זט"ה במעמד אנשי העיר, ובימינו דין הגבאים כן. האחרונים כתבו שאין צורך עושים זאת ע"י   .ג
 אף אחד לא מיחה בדברשכל הקהל יהיה במעמד, אלא די שפירסמו את הדבר ו

ואם  ,שוויויש לעשות זאת ע"י מכר ממש, ע"י שטר וקניין, ועדיף למכור את בית הכנסת במחיר   .ד
  לא ניתן אזי יש למכור במחיר כלשהו

הקדיש קרקע לבניית בית הכנסת, והמלכות מונעת  .4

  מלבנות, מה דין הקרקע
  יש תשובה לעיל
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  ברכות

מה מברכים על פרוסת לחם מטוגנת או מבושלת, או  .1

  ששרו אותה ביין 
  לעיל תשובה

שלושה שאכלו כאחד, ואחד או שנים שכחו והתחילו  .2

  נו עם אחר, מה יעשו עם הזימוןלברך או זימ
   תשובה

  תלוי כמה בירכו:

 בטל מהם הזימון, שאין זימון למפרע - כשבירכו שניים  .א

 אחד: כשבירך   .ב

שכן אין  ,לו זה לא יועיל, אך השניים האחרים יכולם לזמן עמו, להם זה יועיל -. בפני עצמו1ב.
  זימון למפרע

   -זימן עם אחריםהאחד . כש2ב.

   אין תקנה לשניים האחרים שאכלו עמו בתחילה -מורק עלזמן . 1.2ב.

  כיון שהם עדיין חייבים בזימון   ,הם יכולים לזמן, ומועיל להם - עם אחר מן השוק 2.2ב.

  א: , קצד שו"ע

 וכן; למפרע ולזמן לחזור יכולים ואין הזימון מהם בטל, לעצמו אחד כל וברך ושכחו, כאחד שאכלו שלשה
  ; מהם שנים ברכו אם

 ברוך: לומר יכול ברך שכבר פי על אף, השלישי עם לזמן יכולים השנים, וברך מהם אחד שכח םא אבל
 האחד ואם: הגה .למפרע זימון שאין; זימון ידי יוצא אינו והוא זימון חובת ידי יוצאים והם, משלו שאכלנו

  ).א"רשב בשם יוסף בית( לזמן יכולים אינן הנשארים שנים אף, אחרים עם זימן

   :רורהב משנה

 אלא זימון לשון ואין ,ז"בהמ ברכו כבר והרי זה את זה יזמנו דלמאי' וכו נברך לומר - ' וכו יכולים ואין) א(
 באמת דהא - ' וכו לומר יכול) ב( :המזון לברכת ,יחד להצטרף ומזומנין מוכנין שיהיו ,השנים יזמן שאחד

 לכן ,למפרע זימון ואין ,בירך שכבר םמשו תקנה לו שאין אלא ,ביחד עמהם שאכל ,הוא בזימון מחוייב
 אפילו או שלשה של לחבורה שבא היינו - האחרים עם) ג( :ידו על יוצאין הם שיהיו פ"עכ הצטרפותו מהני
 חובת ידי יצא שכבר מפני ,האחד על - לזמן יכולין אינן) ד( :מעט עמהם ואכל ,סעודתם בסוף לשנים שבא
 נפקע לא שלהם זימון דחיוב ,עמהם כשיטעום עליו לזמן יכולין -קהשו מן אחד להם נזדמן אם מיהו ,זימון

   :שזימן אותו בשביל

   :ג סעיף מח כלל א חלק אדם חיי

 ובירך אחד שכח אם אבל. עוד לזמן יכולים אינם, מהם' ב רק בירכו אפילו או לעצמו אחד כל ובירך שכחו
 יוצאים והם". משלו שאכלנו ברוך" לענות לויכו, המזון ברכת שיגמור אחר עליו לזמן יכולים, עצמו בפני

  ):ד"קצ' סי( יוצא אינו הוא אבל, זימון ידי
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שאם היו שלושה שאכלו יחד וטעה אחד מהם ובירך לפני האחרים, ימתינו השאר כתב  הברכה וזאתבספר 
זימון אף  עד שיגיע לסוף ברכת המזון ("לעולם אל יחסרנו") ואז יוכל לענות להם לזימון, ויוצאים ידי חובת

  שבירך (קצד,א). 

ובאמצע ברכת המזון אין לענות לזימון (כה"ח, וכן הורה אחד מגדולי הדור שאין להפסיק, אך הוסיף 
שמזמנים  שבמקרה קצות השולחןוכתב אינם צריכים לשנות ממנהגם.  "הזן"שהנוהגים להפסיק אחרי 

ה שם לזימון, וישתוק וישמע מהמברך ואחד שכח והתחיל ברכת המזון, ועומד באמצע "הזן", שיענ ,בשם
  עד המקום שפסק.  "הזן"ברכת 

אך אם הוא אכל ירק בלבד ובירך דין זה שיכול להצטרף לזימון אף שכבר בירך, מתייחס לאדם שאכל פת, 
  בורא נפשות, אינו מצטרף למפרע. 

מה הדין במסופק אם בירך על אכילתו, לעניין ברכה  .3

  ראשונה ולעניין ברכה אחרונה
  שובהת

  טוב אם ימצא אחר שיוציא אותו ידי חובה:אם הוא מסופק אם בירך, 

  . ומברך חוזר אינו, לאו אם המוציא בירך אם מסופק הוא אם ט: סעיף קסז"ע שו

 ,לקולא וספיקא ,מדרבנן אלא אינו המוציא דברכת ,עוד כשיאכל - ומברך חוזר אינו) מט(: ברורה משנה
 נזדמן אם ,מיהו ,צריכה שאינה ברכה משום ,רשאי אינו כ"ג -ולברך להחמיר ירצה אם אפילו זה ומטעם

  :המוציא בברכת שיוציאנו נכון ,פת לאכול שרוצה אחד במסיבתו לפניו

  פסקי תשובות:

 אכילתו להפסיק יוכל ,בירך אם לו כשספק באכילתו להמשיך עמו בל ולבו ,שיוציאנו אחר לו אין ואם
 ידיו יטול ושוב ,'וכדו ס"לביהכ יתפנה או לחוץ שיצא י"ע קצרה הפסקה ולעשות ,המזון ברכת ולברך
 ה"וגם בלא ,ברכות מספק לינצל כן שעושה כיון ,צריכה שאינה ברכה משום ן חששואי לשבעו ויאכל ,ויברך

   ,בירך אם בספק באכילתו להמשיך עמו בל לבו

 ידיו ויטול ,אכילתו למקום נסויכ ,קצרה להפסקה לחוץ ויצא מיד יפסיק כזית שיעור אכל לא עדיין ואם
  .סעודתו וימשיך המוציא ויברך ,ברכה בלי שוב

   :יח סימן א חלק שלמה מנחת ת"שו

 לא באה להתיר את האוכל, שכן האוכל מותר מצד עצמו, ורקשהאדם מברך על המזון מבאר שהברכה 
, אין להימנע חייבו חכמים לברך, על כן במקום שיש ספק, ואמרו ספק ברכות להקלמצד דרך ארץ 

מלאכול, ואין איסור לאכול דבר שמסופק אם בירך, וגם אין לו לברך אם אינו חייב בבירור מצד חשש 
  נשיאת שם ה' לשווא: 

 ספק אמרינן דלא ,להודיעך ה"ד א"ע ב"ק בפסחים א"המהרש דעת ומפורסם ידוע דהנה ,בזה ד"והנלענ
 בלא לאכול דאסור הנהנין בברכת כ"משא, ותמעכב אין דהברכות ,המצוות בברכת אלא ,לקולא ברכות
 האבן גם כ"וכ, ברכה בלא מספק ליהנות לו אסור' יהי כ"דאל משום, ולברך לחזור צריך שפיר - ברכה
 דסברא משום הוא הברכה חיוב שעיקר ל"דס מהכא וחזינן, א"ע ב"י ברכות ש"גה ועיין ד"רי' בסי העוזר

 עיקר דלדידהו ונמצא ,מעל או גזל כאילו דחשיב כמאמרםו ,ברכה בלא ז"העוה מן ליהנות שאסור הוא
  , ההנאה את להתיר כדי הוא הברכה חובת

 המוציא בירך אם מסופק הוא אם' "ט סעיף ז"קס' סי ח"או ע"בשו וכמבואר ,הכי ל"קיי לא להלכה אולם
... מספק לאכול דאסור כלל נזכר שלא שם עיין' ג סעיף ט"ר' בסי גם הוא וכן ,"ומברך חוזר אינו -לאו אם

 אוכל שהוא קודם' לד ולהלל להודות חכמים דחייבו משום הוא הנהנין ברכת חיוב דעיקר ודאי אלא
  , המצוות בברכת לברך שחייבו וכדמצינן ,ארץ דרך מדת משום ,הוא סברא זה וחיוב, ושותה

 מצוה לעשות אסור שיהא כך כדי עד החיוב את כ"כ אלמוהו לא מצוות גבי דאילו ,בזה רק הוא ההבדל אלא
  , כ"אח ולברך התפלה באמצע ותפילין טלית להניח מותר ושפיר ברכה בלא
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 גזל או מעל כאילו הוי בירך שלא זמן דכל ואמרו ,הברכה לחיוב רבנן אלמוהו הנהנין ברכת גבי כ"משא
 לא אבל ,לברך דמחוייב משום רק הוא גזל דחשיב דטעמא ז"לפי ונמצא, א"ע ה"ל בברכות וכדאיתא
  , האכילה את להתיר באה שהברכה

 שעיקר כיון ,ברכה בלא ולשתות לאכול להם מותר שפיר ,בברכה מחייבי דלא כיון ואונן קרי בעל ה"ומשו
 כל ולכן ,בברכה חכמים שחייבוהו ממה רק מסתעף אלא ,עצמי איסור כלל איננו ברכה בלא הנאה איסור
 גוזל שכאילו א"ע ה"ל בברכות א"המהרש שכתב ואף ,איסור בשום כלל עובר אינו ,הברכה מן פטור שהוא
  , כלום גוזל אינו לברך יכול כשאינו מ"מ, ה"מהקב ברכה כגוזל רק ולא אוכל שהוא הדבר את ממש

 מהמרחץ שיצא עד להמתין שחייב מפני היינו ,המרחץ בבית לשתות אוסר ט"סק ב"ס' בסי ב"שהמשנ ואף
 בא הקידוש דאין ,והבדלה קדוש קודם או התפלה קודם לשתותו לאכול דאסור להא דומה זה והרי ,ויברך

 לאכול חכמים אסרו לכן ,והבדלה קידוש מצוות עליה דרמיא דכיון ,הוא אדרבה אלא ,האכילה את להתיר
 ,לקולא ברכות דספק הוא דכללא דכיון ,ד"נלענ כן וכמו... הכא כן וכמו ,יבדיל או שיקדש קודם ולשתות

 משום רק הוא ,ברכה בלא לאכול שאסור דמה דנתבאר כיון, הכי אמרינן שפיר הניןהנ ברכת לענין גם לכן
 בלא גם לאכול מותר דשפיר ,לברך מחוייב ואינו ספיקא דהוי ג"דבכה שפיר אמרינן וממילא ,הברכה חיוב

  . תשא לא עבירת חשש משום ,ולברך להחמיר אסור וגם ,ברכה

, יש ספק אם מותר לאכול עוד, ומחדש שאסור 'ך ונברךהב ל'מבאר שאם אמר קעט:  סימן הלכה ביאור
  כן, שיש להימנע מאכילה, במקום שייתכן שחייב בברכה:  אם לאכול עוד. מבואר

 ,ברכה ספק דהוי ',ונברך לן הב' שאמר אחר לאכול שלא ליזהר ויש ,בזה לדינא להכריע נוכל לא כ"וע...
  .ח"בדה כ"וכ

מברכת  חוץ, בסוף ולא בתחלה לא מברך אינו, לאו אם בירך אם נסתפק אם הברכות כל :ג, רט "עשו
  .תורה של שהוא מפני המזון

 והוא -  ז"מבהמ חוץ) י( ...לקולא דרבנן וספיקא ,ס"מד שהן משום - ' וכו הברכות כל) ט(: ברורה משנה
  . ..התורה מן מחוייב הוא דאז ,שביעה כדי שאכל

  ויברך ברכה אחרונה בוודאי:  ,עוד כזית מהםאם אכל כדי שביעה מפירות שבעת המינים, יאכל 

 המינים שבעת על שמברכין שלש מעין דברכה שסוברין ,ג"וסמ ם"כהרמב שסתם משמע מהמחבר והנה
 שאכל דמי האחרונים כתבו כ"וע ,מדאורייתא שהוא שסוברין ראשונים הרבה יש באמת אבל ,מדרבנן הוא
 שיעור המין מאותו עוד יאכל ,אחריו בירך אם לו סתפקונ המינים שבעת של תבשיל או מפירות שביעה כדי

 ממין יקח ,המין מאותו לו אין דאם שמצדד ג"בפמ ועיין. שלו הספק גם ז"עי ויוציא ,אחריו ויברך ,כזית
   :בהברכה ויכלול מזונות מיני יקח ,עץ פרי שאכל כגון ,המינין משבעת שהוא אחר

  פסקי תשובות:

 אלא ",לשוא אלהיך' ה שם תשא לא" איסור משום ,כן לעשות לו סורא - ולברך להחמיר ירצה אם ואף
 ולשתות מלאכול ימנע ,הדין משורת לפנים הנוהג החסיד אמנם .ברכה בספק ולשתות לאכול ל"חז התירו
 או ,לצאת ומכוין ,הברכה מאחר שישמע וכגון ,ספק כל מידי לצאת אפשרות לו יש כן אם אלא ,ברכה בספק
 בברכתם הספק ישנו שעליהם אלו מינים ופוטר ,בברכה ודאי עליהם שחייב םאחרי מאכלים יאכל

 ינצלהל כדי אחרים מאכלים על לברך אסרו לא ברכה ספק ובמקום ,ז"כיוצב וכל ,האחרונה או ,הראשונה
 קדימה דיני על להקפיד שלא התירו וכן ,צריכה שאינה ברכה משום בזה היה הספק שלולא פ"אע ,מהספק
  .ז"כיוצב וכל ,בברכות

 יקיים ,חסידא למיהוי דבעי מאן האי :'.]ל ק"ב[ ל"חז אמרו :ב סעיף רב סימן חיים אורח השולחן ערוך
 ברכות ספק" :ל"קיי בברכות והנה ,הדין משורת לפנים עושה דהחסיד ,פ"דה ונראה .דברכות מילי

 צ"וא ,לאו אם נפשות בורא בירך אם אצלו שספק כגון ,זו קולא מידי עצמו את מוציא והחסיד ",להקל
 אם הוא שספק דבר כשיש וכן ,נפשות בורא ומברך דבר איזה עוד שותה או אוכל והחסיד ,מספק לברך

 ואחת העץ אחת וודאי שברכתן דברים שני עוד אוכל והחסיד ,האדמה מברכין האדמה או העץ מברכין
 ,פרס אכילת בכדי כזית אכל םא יודע שאינו כגון ,אחרונה ברכה לברך צריך אם ספק כשיש וכן ,האדמה

 ,בזה כיוצא חמים בשתיית וכן ,ומברך ,פרס אכילת בכדי וודאי שיהיה ,אוכל והחסיד ,מספק לברך צ"וא
 מה על עצמו יסמוך לא שהחסיד ש"וכ הספיקות מן ע"א להוציא החסיד רואה ,ספיקות מיני בכל וכן
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 בשם א"סק ר"א[ בור ז"ה ,שהכל בברכת ברד בכל עצמו והפוטר ",יצא - שהכל אמר אם כולם ועל" :דתנן
  ]:ל"האריז

מה הדין בבירך ברכת המזון, ומצא אח"כ צואה כנגדו,  .4

  ואם ידע לכתחילה ועבר ובירך  
  :תשובה

אינו במקום שראוי לחוש שיש בו צואה, לפי הרבה פוסקים  ,אם בירך כנגד צואה בדיעבדוזאת הברכה: 
  ,  ה"ש, כף החייםהחיי אדם, קבהם מצינו את , חוזר ומברך

  -אך יש אומרים שחוזר ומברך

 אם ש"והרא התוספות נסתפקו), לגמרי' פי( שכור שהיה או, כנגדו צואה והיתה בירך ואם ה: ,קפה "עשו
  .לברך חוזר שאינו פשיטא ,רגלים מי ומשום; ולברך לחזור צריך

  : א התעכל המזוןאם עדיין ל ,, חוזר בדיעבדבמקום שבירך פסק שאם מצא צואה :ברורה משנה

 בצדו או ,כנגדו צואה ומצא שהתפלל במי ,ו"ע בסימן לעיל ל"קי דבתפלה ל"ר -' וכו והיתה בירך אם) ה(
 זבח" :שנאמר משום ולהתפלל לחזור שצריך בדק ולא ופשע ,להסתפק ראוי שהיה במקום ,אמותיו' ד תוך

 דלמא או ,הכי' אמרי ז"בבהמ גם אם ,ש"והרא התוספות ונסתפקו ש"ק לענין ה"ה וכן ",תועבה רשעים
 ז"בהמ ולענין ,יתפלל דאל ל"קי ,המלך לפני לדבר שיכול אף ,בשתוי דהרי ,מהתם דקילא ז"בהמ שאני
  :בשתוי מותר ודאי

 ומן ,צואה נגד ת"ד וכן ,ברכה שום לברך דאסור מודים הם גם לכתחלה אבל - ולברך לחזור צריך אם) ז(
 לקרות אסור קדושה דבר כל אלא ?בקרא כתיב תפלה ואטו ",קדוש מחניך והיה" :כתיב דהא ,התורה
 ת"הע דעת ולדינא ,כ"אח ומצא בירך כשכבר אלא מסתפקי ולא ,]ש"ע בליקוטיו ן"רמב[ נקי שאינו במקום

 נתעכל לא עדיין אם ז"בהמ ולברך לחזור דצריך ,אמותיו' ד בתוך כנגדו צואה כשמצא ,ח"הב בשם ר"והא
 ,בזה התוספות בעלי שנסתפקו ספיקא מתחלה שהביא ,ברכות על ן"הרמב בלקוטי מצאתי וכן ,המזון

  :ל"בבה ועיין ,ש"עי קדושה דברי שארי ובין תפלה בין בזה חילוק דאין מסיק כ"ואח

שלדעת השו"ע התוס' והרא"ש הסתפקו בכל מצב, אף  ,נראה מן הפמ"ג והח"א קפה: סימן הלכה ביאור
ולפי זה אף  ה,האם יצא ידי חובה כשבירך ברכת המזון ליד צוא, כשידע מתחילה שיש צואה במקום

חייב , אך למעשה הביאוה"ל פסק שאם ידע מתחילה שיש שם צואה, בברכת המזון במזיד, יצא ידי חובה
  לחזור ולברך:

 לו נודע היה דאם ,מזה משמע ולכאורה ,מהלבוש והוא ב"במ עיין - ' וכו כנגדו צואה והיתה בירך אם* 
 חוזר בודאי ,דאורייתא איסור על נפש בשאט לכתחלה דעבר כיון ,בזה מסתפקים היו לא ,ז"ע ועבר מתחלה
 בזה ,בדק ולא ,שפשע בזה שחטא ואך ,צואה כאן שיש ידע שלא ,היה שוגג שבאמת בזה ואך ,ומברך

 ו"ע בסימן לעיל ג"מפמ אך ,ז"בביהמ ולא ,טפי דחמיר תפלה לענין רק הגמרא קאמר לא אולי מסתפקים
  . מסתפקים מתחלה לו בנודע דאפילו ,כפשטיה זה לסעיף מפרש שהוא משמע

 דסברת ואולי ,צואה כ"אח מצא אם דמסתפקי כ"ג משמע בליקוטיו ן"הרמב מחידושי וכן מהתוספות והנה
 אפילו מחמרי תפלה לענין דהגמרא ומשום ,גווני בכל דמסתפקי משמע ,סתמא קאמר דהמחבר כיון ג"הפמ

 גווני בכל ז"בהמ לענין דמסתפקי לעולם אבל ,זה באופן כ"ג ז"בהמ לענין ספיקתם כ"ג נקטו ,כ"אח במצא
  . ע"וצ

 מתחלה לו בנודע דאפילו ודעתו ,בזה הדבור שהרחיב' ז אות שם אדם ובנשמת' ג כלל א"חב ראיתי והנה
 להקל ופסקו ,גווני בכל הוא דספיקתם ג"כהפמ כ"ג שדעתו נראה מזה ,ז"בהמ ולברך לחזור צריך אין

 שעבר אף בדיעבד יצא גווני בכל דמדאורייתא .דאורייתא ספיקא מקרי אינו דזה ,טעמו ש"ע ,בדיעבד
 הבאה מצוה משאר קיל דזה ,שהאריך שם ועיין ,תפלה לענין דרבנן קנסא רק הוי ולא ,אדאורייתא

   ,בעבירה

 מן לדבר אסור ש"ק דוקא דלאו ע"לכו ברור דזה כיון ,יותר חמיר דזה דאדרבה ,כלל נהירא לא ד"ולענ
 כתב וכן ד"ה ש"ק מהלכות ג"בפ ם"הרמב שכתב כמו קדושה דבר כל ה"דה הטנופת במקום התורה
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 ואיך ,ש"ע ב"ע ד"כ ברכות כדאמרינן ,בזה' ה דבר כי בכלל הוא ודבר עבר ואם ש"ע בליקוטיו ן"הרמב
 הראיה וגם' (ד דבר את ביזה שבזה אחרי ג"וכה ,מזונו על' לה לברך שצריך ברכתו דיעבד בזה שיצא נאמר

 במקום קרא דאם ע"הטוש כתב ו"ע' בסי שהרי ע"השו דברי מאד ומדויק משמע וכן :שכתב שם שהביא
 צריך אם נסתפקו ש"ורא' דתוס ז"בבהמ כתב ה"קפ' ובסי ,ולקרות לחזור חייב -מצואה להסתפק שראוי
 מדהקילו ,מתפלה קיל ז"דבהמ ראיה הביאו' התוס שהרי ,קושיתו על ולפלא ,ש"ע' וכו הכריע ולא לחזור
 ,ש"ע ה"בהג א"ס ט"צ' בסי לעיל כדאיתא ,כלל הקילו לא ש"ק לגבי והנה ,ש"ע שיכור לגבי ז"בהמ לענין

 זה כל על ויותר ,)ש"ע ש"בק אסור דשיכור בהדיא הירושלמי פסק ,בירושלמי שם א"הגר לגירסת ובפרט
 ברכת שבירך במקום צואה כ"אח במצא ,דתוספות ספיקא עניןל הדברים הרחיב בליקוטיו ן"שהרמב

 מעונו לחזור עתה ורוצה במזיד ז"ע ועבר מתחלה לו בנודע פ"ועכ ,ולברך לחזור דצריך והכריע ,המזון
 בספק להחמיר] ר"והא ח"והב ת"הע[ אחרונים כמה דדעת אחר ,ולברך לחזור להצריכו יש בודאי

 מאד דמסתברא ,במזיד ועבר מתחלה לו בנודע ובפרט ,כוותייהו ברס ן"דהרמב ועוד ,ש"והרא דהתוספות
  :ומברך חוזר ע"דלכו

ס"ס (ל הברכות הוא חוזר. וכן משמע בביה" מקורו של המ"ב, שבכל )צ"ט(הוכיח מהב"ח  ברכה ותןבספר 
למעשה אף מי שחושש לאותן שיטות, שאינו חוזר מדין ספק ברכות להקל, אך יש לחוש אם בירך.  )קפה

דעת המשנה ברורה שפסק בביאור הלכה לעיל שיש לחזור ולברך, כדי לתקן עוונו המעוות שביזה דבר ל
  .ה'

  :"וזאת הברכה"המשיך ה

 -במקום שלא היה ראוי להסתפק שמא יש שם צואה או ערוה - אם בירך בשוגג כנגד צואה או כנגד ערוה
   .צריך לחזור ולברךלכו"ע אינו 

דעת המשנה ברורה, בין בשוגג ובין במזיד, חוזר ומברך שנית אם מצא צואה, ע"פ דברינו, יוצא לדינא, של
   .ויש חולקים וסוברים שאם מצא כן בשוגג, אינו חוזר, ויש הרוצים לומר כן אף במזיד
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  מבחן ניסן תשס"ו

  

  תפילה

יקה, בין יק בדיבור או בשתספמה דינו של אדם שה .1

  ך ינהג למעשהברכת התורה ללימודו, והאי
  ובהתש

  הדעות שבדיעבד יצא ידי חובה:

, ביניהם להפסיק שלא והנכון, כלום בכך אין, ללמודו התורה ברכת בין הפסיק שאם א"יט:  סעיף מז"ע שו
  . התורה לברכת סמוך כהנים ברכת  פרשת לומר נהגו וכן

 לברכת ברכה עיקר הוי דלא רבה באהבה דדוקא ,טעמם – הפסיק שאם :)יט(שם ס"ק  ברורה משנה
 למד לא אפילו היום כל פוטרת התורה ברכת אבל ,הפסק בלי מיד למד כ"א אלא פוטר אינו אז ,התורה

 סימן ש"כמ ,להמצוה הברכה בין להפסיק שאסור הברכות לכל דמי ולא ,היום חצי עד שחרית תפלת אחר
   .הדעת היסח ליכא לעולם כ"וא ,ולילה יום להגות דמצוה הכא דשאני ,ו"ר

  חזור ולברך שנית:הדעות שצריך ל

 והנכון :רק המחבר כתב דלא ,הזה 'אומרים יש'ה לדעת דמסכים המחבר על חולקין האחרונים רוב אבל
 הפסיק אם ולברך לחזור דצריך ,הנהנין או המצות ברכת בכל כמו התורה ברכת דדין להו וסבירא ,'וכו

 כ"אח לה אין ,בהמצוה עדיין חילהת שלא דכיון ,דעתו הסיח שלא בבירור יודע אם אף ,הברכה אחר תיכף
  . להלכה א"הח העתיק וכן א"והגר ח"הפר הסכים וכן, לחול מה על

  יכוון לצאת ידי חובה בברכת אהבה רבה, וילמד אח"כ מעט: -משנה ברורה: למעשה

 ברכת אחר שהפסיק לו אירע אם טוב יותר ,ולברך לחזור צריך דאין שסוברין פוסקים שיש דכיון ,ל"נ מ"ומ
 שסיים אחר תיכף מעט וילמוד ,התורה ברכת ידי בזה לצאת 'רבה אהבה' בברכת כ"אח שיכוין ,רההתו

  . תפלתו

באר דיני הפסקה לדבר מצוה, בפסוקי דזמרא, בין  .2

ישתבח לקדיש, בין קדיש לברכו, בקריאת שמע 

  וברכותיה
  תשובה

  יין שם. הפסקה לעניין קריאת שמע ותפילת עמידה, יש כבר תשובה לעיל עם טבלה, ע

  עוד נוסיף:

  א:  סח סעיף"ע שו

  . הפסק דהוי משום מלאמרם למנוע ונכון, פיוטים לומר ש"ק בברכות שמפסיקים מקומות יש

 המקומות בכל נוהגין וכן ,)והטור א"והרשב עומדין אין פ"ס י"הר( בדבר איסור דאין אומרים ויש: הגה
 ולעסוק להפסיק אסור ת"בד' אפי, דבר בשום וקיעס לא מ"ומ ,הפסיד לא - אומרם ואינו והמיקל, לאמרם

 שרואה הרהור י"ע שלומד מי ,מ"ומ. בטילה שיחה שום לדבר שאסור ש"וכ, פיוטים אומר שהצבור זמן כל
. הפסק לידי ויבואו לדבר יבואו כך שמתוך אלא, דמי כדיבור לאו דהרהור איסורא ביה לית, ומהרהר בספר
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' י סעיף' צ סימן ל"וע עמהם אותם ויאמר, לאמרם שנהגו במקום רמהציבו עצמו לפרוש לאדם אין כ"וע
  ).מ"וד ל"מהרי(

  :יש מתירים לצורך דבר מצווה -הפסק בין ישתבח ליוצר

  :ג סעיף נד"ע שו

 או צבור שלצרכי שאומר מי ויש. המלחמה מעורכי עליה וחוזר בידו היא עבירה, ליוצר ישתבח בין המספר
 מקומות בהרבה שנהגו מה נתפשט ומזה: הגה. להפסיק מותר, הצדקה מן להתפרנס שבא למי צדקה לפסוק

 כשחוזרין כך ולאחר ,מצוה לצורך מיקרי זה דכל, ליוצר ישתבח בין, דין לו שיעשה נ"בבהכ לקבול או חולה לברך
. שלפניו תהלה בלא קדיש אומרים אין לעולם כי, עליהם קדיש ויאמר ,דזמרה פסוקי מקצת צ"הש יאמר ,להתפלל

 יכול, לקדיש ישתבח בין לו והביאו תפילין או ציצית לו היה שלא מי וכן). בו כל( קדיש בלא ערבית מתחילין ולכן
 לאחר יפסיק שלא ש"וכ), השחר תפלת' פ ז"א( דבר בשום יפסיק לא לברכו קדיש בין אבל, עליהם ולברך להניחם

  ).ז"נ' סי סוף ל"וע המנהיג בשם ו"נ' סי סוף י"ב( יוצר ברכת שמתחילין קודם ברכו ץ"הש שאמר

הפסק בין קדיש וברכו, או בין פרקים של ק"ש, או בין פרקים של פסוקי דזמרה, אין להפסיק אפילו 
  לדבר מצווה: 

  :ג סעיף נד על סימן ברורה משנה

 וא וברכו קדיש בין אבל ,אחר ענין שהוא ליוצר ישתבח בין ודוקא ,מצוה דבר לכל ה"וה - צדקה לפסוק) ו(
 ,מצוה ולדבר ,רבים בצרכי אפילו להפסיק אסור - דזמרה פסוקי של או וברכותיה ש"ק של הפרקים בין

  ]:ש"עי שם א"נ בסימן לעיל א"והגר ר"א[ ד"ס א"נ בסימן וכדלעיל

  :כתב לגבי ההיתר להפסיק בין ישתבח ליוצר, שיש להתיר לכמה וכמה דברים שובותבפסקי ת

 הציבור עם הלל לומר מותר ולכן ,להפסיק לכתחילה מותר - יפסידנה עתה יקיימנה לא שאם מצוה אמנם
 בריך ואף ,ששומע הברכות כל על אמנים עניית וכן ,ותפילין טלית והנחת יצר ואשר ורעם ברק ברכת ולברך

 פסוקי ,ט"ויו דשבת ההוספות כולל ,בשלימות הציבור עם הקדושה נוסח כל אמירת וכן ,ש"וב ה"וב, הוא
 אף להם והדומה אלו כל ,שמיה ובריך ,דרבנן מודים ,מידות ג"י ,הציבור עם ו"ובשכמל ,ישראל שמע

 פסוקי להשלים רשאים וכן ,ליוצר ישתבח בין מותרים ,השיטות מן לכמה ז"בפסוד בהם שמחמירים
 שהציבור רואה ולבסוף ,הציבור עם ע"שמו יספיק שלא שחשב או שכחה מחמת שדילג נשמת או דזמרה

   ,בידו תותיוועי התמהמה

 כי אם ,בלבד במחשבתו בעיון לימוד זולת ,להתיר אין ,ותפילות לימודים ושאר גרידא תהילים אמירת אבל
 שמע בפריסת לאתחולי לאינש ליה מיבעי ולאלתר ,עמרם רב בשם הטור דברי שמפרש ח"הב דברי לציין יש
 יתפלל שבחיו דלאחר סיפור ,'וכו הבשתיק אפילו ביניהם להפסיק שלא היא המובחר מן מצוה כלומר ,'וכו

 כדין ההפסקה דין ,לברכו קדיש ובין ץ"הש י"ע הקדיש עם התחלת מיד אבל ,לקדיש ישתבח בין זה וכל מיד
  הפרק.  אמצע כדין דינו ,ליוצר ברכו ובין, ש"דק הפרקים בין

עשרה שיצאו מקצתן לאחר שהתחילו יוצר או תפילת  .3

  ך התפילהלחש, או חזרת הש"ץ, מה דינם להמש
  תשובה

  :ג סעיף נה סימן שו"ע

יתפלל עד תפילת  - גומר התפילה, ואם התחיל יוצר - עשרה שיצאו מקצתן לאחר שהתחיל תפילת לחש
  העמידה:

 לא, יוצר להתפלל שהתחילו לאחר מקצתן יצאו ואם: הגה. קדושה אפילו גומר, מקצתן ויצאו באבות התחיל אם

  .יוצר תפלת נשלם דכבר, רם בקול התפלה להתפלל צ"הש יתחיל

  אם התחילו חזרת הש"ץ בעשרה, יכול אפילו לומר את הקדיש שלם שלאחריו (וכן החצי קדיש): 
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 שלאחריה שלם הקדיש ולומר קדושה סדר כל להשלים יכולים, וקדושה רם בקול שהתחיל לאחר יצאו ואם
 ערבית ותפלת. אחר ענין זהוד, בתורה קורין אין אבל', וכו צלותהון תתקבל אומר שהרי, לתפלה דשייך
  ).ו"ט' סי ה"ות הלקט שבולי המגילה את הקורא' פ ן"ר( וברכותיה שמע לקריאת שייך לא ,שלאחריו וקדיש

  :ברורה משנה

 ענין דהוא נימא דלא משום אלא קדושה נקט ולא ,ח"י תפלת כל ץ"הש דגומר ה"וה - קדושה אפילו) טו(
  .אחר

  ם אין שם עשרה: א"כ יצאו מקצתן, לא יתחילו חזרת הש"ץ אם התחילו תפילת לחש בעשרה, ואח

 לפי באמת אבל ,בזה להקל שרוצה ,מ"בד שהובא ש"ממהר לאפוקי ,לישנא האי נקט - שהתחילו לאחר) טז(
 רם בקול ץ"הש יתחיל שלא הוא דינא ,בעשרה כ"ג היה בלחש התפלה אם אפילו ,הוא הפוסקים הסכמת
  :מעשרה בפחות

  ויכולים להמשיך עד תפילת העמידה: ,זה כמו שהתחילו יוצר אם התחילו ברכו,

 מקצתן ויצאו ,בעשרה וברכו קדיש רק אמרו לא דאפילו ,שהסכימו באחרונים עיין -  יוצר להתפלל) יז(
 אפילו ,ע"שמ עד אחרים להוציא ויכולין ,בעשרה כבר שהתחילו כמו מקרי ,יוצר ברכת כלל שהתחילו קודם

 בקול להתפלל שהתחילו כיון ,קדושה אמרו לא עדיין דאפילו דווקא, לאו -  דושהוק) יח( :מעשרה בפחות
 תפלת שאחר קדיש החצי ש"וכ -  שלם הקדיש) יט( :שלם הקדיש אף גומרים ,לבד באבות רק ואפילו רם

  :ח"י

  אם התחיל חזרת הש"ץ בעשרה, ויצאו מקצתן, אין לומר את הקדיש שאחר עלינו לשבח:  

   בזה יאמר לא עלינו שאחר הקדיש אבל - שלאחריה) כ(

  התחיל עלינו לשבח ויצאו מקצתן, ואין עשרה, לא יאמר הקדיש שלאחריו: 

 ש"ומכ ,מנהג אלא דאינו ,הקדיש יאמר לא כ"ג ,מקצתן ויצאו ,בעשרה 'עלינו' לומר התחיל אם ואפילו
 -  בתורה) כא( :קדיש בשעת מנין דוקא דצריך ,הלימוד אחר או למזמור שאומרים לקדיש או היחוד לשיר

  ':וה' ב ביום כן אירע אם

  התחילו ברכו בערבית, יאמר רק הקדיש שלפני התפילה: 

 יצאו כ"ואח לחוד ברכו רק אפילו או ,בעשרה ערבית ברכת התחילו אם ה"ומשו - וברכותיה ש"לק) כב(
 הקדיש יאמר אל אבל ,ש"ק לברכת שייך שהקדיש לפי ,התפלה שקודם הקדיש לגמור רק לו אין ,מקצתן
   ש"ק של לברכות חבור אינה שהתפלה לפי ,ח"י תפלת שאחר

  כמו כן בהנ"ל לא יאמר הסדר קדושה וקדיש במוצ"ש: 

   שבת במוצאי וקדיש קדושה סדר ש"וכ

  יאמר הקדיש שלאחריו: אם התחילו תפילת לחש בערבית, ויצאו מקצתן, 

 שלם הקדיש ל"י ,מקצתן יצאו כ"ואח ,בלחש י"ח תפלת להתפלל שהתחילו בשעה עשרה היו אם אבל
   לתפלה שייך דהקדיש ,התפלה שלאחר

  יאמר החצי קדיש, סדר קדושה וקדיש שלם:   -כמו כן בהנ"ל, במוצ"ש

 לתפלה שייך זה שכל לפי ,כ"שאח שלם וקדיש ,קדושה הסדר וגם ,התפלה שאחר ק"הח לומר יכול ש"ובמו
  :בשחרית כמו
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למעשה בעניין נטילת באר דיעות הראשונים וההלכה  .4

  ידיים קודם תפילת מנחה וערבית 
  תשובה

 והני. פרסה עד אחריהם לחזור צריך, לו אין ואם; לו יש אם, במים ידיו לרחוץ צריך ד: סעיף צב"ע שו
; חוזר, מיל עד מים למקום לאחוריו לחזור צריך אם אבל, לפניו נמצאים והמים בדרך הולך כשהוא מילי
 דמנקי מידי בכל או בעפר או בצרור ידיו ינקה, התפלה זמן שיעבור מתירא ואם. זרחו אינו, ממיל יותר

  ).ג"רל' סי לקמן ועיין(

  בחשש שיעבור זמן תפילה  לחזור לאחוריו  כשהולך בדרך  

  נקה בדבר המנקהילא ממתין, מיד   מיל  פרסה  נטילת ידיים לתפילה

  

 צריך וערבית מנחה לתפלת וגם. ב"במ' ד' סי ישבר לעיל עיין ז"ע הטעם -  לרחוץ) יגס"ק ( ברורה משנה
 ,בצרור אותן נקה לא וגם ,נטל ולא ,ידיו ליטול דצריך דהיכא ם"הרמב ודעת. ב"ס ג"ברל וכדלקמן נטילה

  :ומתפלל חוזר דאין שביארנו הלכה בביאור ועיין ,]ג"פמ[ לדינא ע"וצ ,תפלה תפלתו אין -בדיעבד' אפי

 שאינו פי על אף, מים לו יש אם, לתפלה נטילה צריכים, דעתו והסיח יתשחר ידיו רחץ :ה סעיףשם  שו"ע
 ידיו היו' ואפי: הגה .וליטול לחזור צריך אין, מזומנים מים לו אין ואם; יברך ולא, לכלוך שום להם יודע

  '.ז' סי וכדלעיל מברך אינו, לתפלה ונוטלן מלוכלכות

   :רלג סימן טור

   כתב להתפלל וכשיבא

 עד ימתין -בדרך והוא מילין' ד עד לפניו שיהיו יודע אם :ליטלם מים לו אין ידיו. לשנוט עמרם רב  .א
 זמן יעבור ואל מיד יתפלל - מילין' מד יותר אבל ,התפלה זמן יעבור אם אפילו המים מקום

  חוזר אינו - מיל אבל ,חוזר -ממיל פחות :לאחריו אבל ,לפניו מ"וה ,התפלה

  לאחריו  לפניו  

רב 
  עמרם

יש לו מים יותר   ים עד פרסהיש לו מ
  מפרסה

  יותר ממיל  פחות ממיל

אף אם יעבור  ,ימתין
  זמן תפילה

יחזור ויקח   יתפלל מיד
  מים

אינו חוזר, ויתפלל 
  במקומו

 

 יקנחם -נקיות ידיו אין ואם ,במים ידיו ליטול כדי התפלה זמן להעביר לו שאין כתבו והתוספות  .ב
 על ברכה ולענין .זמן לו יש אם אפילו ,ליטלם כדי כלל רלחזו צ"א ,לאחריו וכן ,בצרור או בעפר

 לברך צריך אז ,ושפשף קטנים או ,וקנח צרכיו שעשה לא אם ,לברך לו אין -הנטילה

  כשאין ידיו נקיות  

  כשאין לו מים  לכתחילה  תוספות

  מנקה בעפר או צרור  מנקה במים

 ולא, לכלוך שום להם יודע שאינו פ"ע אף, תפלללה כדי ידיו ליטול צריך, מים לו יש אם ב: סעיף רלג"ע שו
 מים לו אין ואם); מנהגים( לתפלה ידיו יטול, מלמודו עומד' ואפי: הגה'). ה סעיף ב"צ סימן ל"וע. (יברך

  .ליטול צריך אינו, מזומנים
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  יש ליטול ידיים בין לתפילת מנחה ובין לערבית:

  לתפלה:  ידיו ליטול דמצוה ,ערבית לתפלת בין מנחהה לתפילת בין -' וכו ליטול צריך) טו( ברורה: משנה

  במנחה, ולא הסיח דעתו ושמר עליהן, אינו צריך לחזור וליטול שוב לערבית:  ואם נטל ידי

 ליטול צריך אין ,משמירתן דעתו הסיח ולא ,המנחה לתפלת ידיו נטל ואם - ' וכו יודע שאינו פי על אף) טז(
  :ערבית לתפלת ידיו

 צריך אם, ערבית מתפללים כ"ואח ,ולומדים מנחה המתפללין: שאלה ה: סימן ג כרך והנהגות תשובות
   ערבית תפלת לפני שנית ידים וליטול לשוב

 והפסיק לתפלה נטל שאם כתב א"במ אבל, לתפלה ידיו יטול מלמודו עומד שאפילו כתב ג"רל ס"ס א"ברמ
 ח"סקי ב"במ ועיין, ידיו משמירת ודעת הסיח כ"אא ,ידיו ליטול צריך אין - מתפלל כ"ואח בלימודו

  . ותפלה תפלה לכל ידים ליטול יש הידור ד"לע אבל, המנהג שכן ומסיק לדבריו שמסכים

 מעיקרא ידיו נטל אם דוקא היינו, אחרת לתפלה מספיק ידיו ושמר לתפלה ידיו דנטל דהא, הדברים ושורש
 וכעין, למעריב דמנחה הנטילה מועילה לא, בלבד מנחה לתפילת התכוין בנטילתו אם אבל, לשניהם בכוונה

 שומר אם ומועיל ,היום כל עליהם ומתנה שחרית נוטל שאדם דאף) 18אדם נוטל ה"ד: (קו חולין' בתוס זה
  . מועיל לא התנאה בלי אבל, ידיו ושמר כן שיועיל מעיקרא שהתנה דוקא היינו, ידיו

 ,מועיל לא - ידיו ששמר אף לבד למנחה ידיו נוטלה, כוונה בו וצריך לעבודה כמו לתפלה נטילה אי ,זה ולפי
 דהוה לתפלה ידיו הנוטל. טו בברכות ל"חז ושיבחו, למעריב גם הנטילה שתיחשב מעיקרא נתכוין לא אם

, קיומית מצוה פעם כל ומקיימין תפלה כל לפני ליטול לדקדק המנהג הוא שפיר כ"וע, ש"ע טבל כאלו
  , למנחה ואפילו" ידים נטילת על" פלהלת הנטילה על מברכין גם א"הגר ולדעת

 ונמצא, למעריב ידיו כשנוטל מצוה ולקיים ולחזור, לבד למנחה שיועיל במנחה ולכוין לדקדק יש ושפיר
 ,פעם עוד ליטול מדקדקין לא לשחרית סמוך מצותה שעיקר במוסף ורק, כדין מיוחדת בנטילה תפלתו

  . לשניהם עולה טילההנ ומעיקרא הואיל, ת"בקריה שמפסיקין אף במיוחד

הנוסע, אם יכול להתפלל שמונה עשרה בישיבה, ואם  .5

  צריך אח"כ כשיוכל לחזור להתפלל מעומד
  תשובה

ויש מחמירים שיעמוד לפחות בברכת מי שנוסע, יכול להתפלל מיושב, אם הוא לא יכול לעמוד בקלות, 
  אבות, שלא במקום סכנה:

  :ד סעיף צד"ע שו

 דרך מתפלל אלא, חמורו שתופס מי לו יש אם אפילו, ולהתפלל לירד ריךצ אין, החמור על רוכב היה
 אם או. ומתפלל במקומו יושב, לאו ואם; עומד, לעמוד יוכל אם, קרון ג"ע או בספינה היה אם וכן; הילוכו

 אם כי, סכנה במקום שלא אפילו, ירושלים כנגד פניו אין אם אף הילוכו דרך מתפלל, ברגליו הולך היה
 יראתו ולפי המקום ולפי הדרך לפי והכל לכוין יוכל ולא לבו ויטרד דרכו איחור בעיניו יקשה יתפללו יעמוד
  . סכנה במקום שלא הוא אם לדבריהם לחוש וראוי, באבות לעמוד מחמירין ויש. דעתו ויישוב

, ומדמע כורע שיהיה כדי עומד, הכריעות במקום לעמוד יכול אם, בעגלה או בספינה יושב היה :ה סעיף
 הכריעות לקיים כדי, יעמוד, לעמוד לו אפשר אם מ"מ, התפלה בכל שיושב פי על אף: הגה. פסיעות' ג ופוסע

                                                           
18

:) קו דף( פסחים בערבי דאמרינן תימה -  היום כל עליהן ומתנה שחרית ידיו אדם נוטל ב: עמוד קו דף וליןח מסכת תוספות 

 מוזגין אומרים ה"ב:) נב ברכות( דברים אלו בפרק ואמר לסעודה ידים נטילת בין מפסיק דקידוש משום יקדש, לא ידיו הנוטל

 כשמתנה מילי דהני ת"ר ואומר היום כל אפילו תנאי מועיל הא והשתא סעודה ידים לנטילת דתיכף משום נוטלין כ"ואח כוס

 לדברים וצריך לו יש נמי אי לו בסמוך מים אין אם היינו הדחק בשעת שלא אף לרב תנאי דמועיל ג"דאע ל"י ועוד שחרית

  .אחרים
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 פסיעות שלשה הבהמה יחזיר, הבהמה על שרוכב כגון, לו א"א ואם) ח"א בשם י"ב. (כדרכן והפסיעות
  ). השחר תפלת פ"ס החדשים אלפסי הגהות( בעצמו פוסע כאלו לו ועולה, לאחריה

, אך עליו לחזור ולהתפלללפי השו"ע  ועדיין לא עבר זמן התפילה, אם אח"כ הוא יכול להתפלל מעומד,
המשנה ברורה הביא שלדעת האחרונים אין להתפלל, ומי שרוצה יכול להתפלל בתורת נדבה, אך גם זה 

  : לא רצוי, כי לא נהגו להתפלל נדבה כיום

 להוסיף צריך ואינו, מעומד ולהתפלל לחזור צריך כשיוכל ,מיושב להתפלל שהוכרח מיט:  סעיף צד"ע שו
 עוברי יפסיקוהו שלא במקום הדרך מן להסתלק יכול אם, למלון סמוך והוא בדרך שבא ומי: הגה. דבר בה

 לו א"א אם אבל; הבית בני יבלבלוהו שלא, כוכבים עובדי של במלון יתפלל ולא שם יסתלק, דרכים
  '/).ו' /ה סימן הדשן תרומת( זוית קרן באיזה במלון יתפלל, סיקוהויפ שלא במקום הדרך מן להסתלק

  : ברורה משנה

 ל"דקי נדבה בתורת כמתפלל הוי לא דזה ל"ר -' וכו צריך ואינו) כז( :זמנה עבר שלא דהיינו -  כשיוכל) כו(
 נהגהמ וכן ,שנית ולהתפלל לחזור צ"שא האחרונים הסכימו ולדינא ,בה לחדש דצריך ז"ק בסימן לקמן
 להתפלל יכול רוצה הוא אם מ"ומ ,שנית ומתפללין חוזרין במיושב בדרך שהתפללו דרכים עוברי שאין
 דזה ,דבר בה לחדש צ"וא ,ז"ק ס"ס כ"כמש ,בתפילתו לבו שיכוין בטוח הוא אם ,נדבה בתורת שנית

 היום להתפלל כדאי שאין משמע ג"פמ ומדברי ,גבורים מגן בספר כ"כ ,כחידוש הוא בעמידה עתה שמתפלל
  :נדבה
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  בית כנסת

מה הדין בבית כנסת שמגיע אליו ריח רע, משירותים  .1

  הסמוכים של השכנים
  תשובה

   :ס"ק ט קנ סימן ברורה משנה

 צריכין ,נ"לביהכ רע ריח ממנו שמגיע הכסא בית להם שיש נ"ביהכ שכני :יוסף שארית בספר כתב
 מהזיקא דרבים הזיקא דשאני ,לסלקו צריכין ה"אפ ,נ"ביהכ לבנין הכסא הבית קדם אם ואפילו ,להרחיקו

 שכתב מה ועיין ,19ש"ע ב"סכ ה"קנ סימן מ"בח דמבואר להא ודמיא ,דמיה לו לתת שצריכין אלא ,דיחיד
  .20בזה ד"קנ סימן בסוף א"המ

   :צה סימן ה חלק יצחק מנחת ת"שו

 שלא באופן, ד"והביהמ נ"מהביהכ ס"הבהכ להרחיק צריכים, דאפשר דהיכא דפשיטא, ד"לענ ..והנראה
, אחר בענין אפשר דאי דהיכא רק הוא, להקל שנהגו אותם ולדעתי, תורה וקול תפילה קול לשם נשמע' יהי

  . נ"לביהכ מגיע ריח ואין, נשמע שהקול כ"כ סמוך רק ס"הבהכ לעשות מקום שאין כגון

 בזיון משום בזה ואין, שם להשק ומחצית, יוסף שארית' תשו בשם) ג"כ ק"ס א"מג ד"קנ' סי( ח"באו' ועי(
 צואה וכי) ב"הי ז"פ פסחים( ובירושלמי, שם' הי כבוד של כ"וביה), דתמיד ק"פ' (עי, ד"וביהמ נ"לביהכ

 הוי וגם, יסתכן ס"ביהכ יהיה ולא יצטרך אם דהרי, בדיעבד נמי הוי), ש"עי נקיות אלא אינה והלא, טומאה
 נשמע שלא בשעה נפנים' שיהי, לדקדק צריכים, ילהלכתח בודאי אך, נקי בגוף להתפלל משום הכרחית

 ממה לזה להביא ויש, אונס הוי שוב, והלימוד התפילה בשעת לכך שצריך נזדמן ואם, ותפילה תורה קול
  . ל"ואכמ ק"ובכמ) ה"רמ' סי ח"או( הספינה הפלגת לענין ג"כה דאיתא

 ש"כמ בחשבונות לחשוב גוןוכ, שבקדושה מהדברים, מעשה בשעת דעתם להסיח צריכים בודאי אמנם
 ש"וכמ, וציורים נאים בבנינים יחשוב ובשבת), א"סק ה"פ' סי( שם א"במג הביאו), ו"תקמ' סי( ח"בס

, ל"ז י"האר בשם) א"סק ת"שע' ג' בסי( ע"וע, ח"הר בשם מובא וכן'), ב אות( ר"א והביאו), א"דפ( ק"בשלה
 אפשר דאי כן דהמציאות היכא כ"וא, ש"עי ז"ע) ו"רמ' סוסי ד"יו( ש"בפת כ"ומש, ת"השע ז"ע כ"ומש

 היכא כל לתקן ומהנכון, חכמים ברצון שלא ענין בכל להקל נשתרבב דמזה ואפשר, שרי בודאי, אחר בענין
  .דאפשר

באר דין מעלים בקודש ואין מורידים, לכתחילה  .2

  ובדיעבד, ובקדושה של ציבור
  תשובה לעיל

                                                           
19

 שלא כדי, אמה משיםח מהעיר קבוע גורן את מרחיקין כב: סעיף קנה סימן שכנים נזקי הלכות משפט חושן ערוך שולחן 

 בלא מסלקו, ספק. דמיו לו נותנים העיר ובני מסלקו, לעיר קודם הגורן ואם. העיר לבני ויזיק, שזורה בעת התבן הרוח יוליך

 שידורו בכפרים קטנים שרים תחת הדרים היהודים עם שיעשו יהודים על שגזר ממדינה דוכוס על שלומד מי יש ומזה. דמים

 הרבים עם כ"אח ולדון, תחלה הדוכס תחת וליסע הרבים היזק ולסלק הדוכוס דברי לקיים צריכים כולם .יגרש, לא ואם, תחתיו

 לכל אמה חמשים לו היה כן אם אלא, שלו בתוך קבוע גורן אדם יעשה לא וכן). דקידושין מרדכי הגהות( בזה היזק להם יש אם

  .לנירו או חבירו לנטיעת התבן יזיק שלא כדי, רוח
20

' דאמרי לעיר הסמוך לאילן לדמותו ויש, יוסף שארית' בתשו' ע כ"לבה סמוך הכסא בית לו שיש קנד: מי סימן םאברה מגן 

 דאם ד"ורל ג"רל' סי מ"מהר' בתשו' וע, ש"ע ב"סכ ה"קנ' סי מ"בח מ"וכ דיחיד מהיזקא' דרבי הזיקה דשאני דמים ונותן מסלקו

 לשם ולזרעו לו שיהיה כדי רצה ולא במעות עמו להשתתף הקהל ורצו ה"ב בנה אחד, ה"וב למרחץ מהני וטענה חזקה לו יש

  ):ג"תק' סי ח"ס( זרעו וכלה
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אין האם מותר לקנות קדושה כיוצא בה, אעפ"י ש .3

  מעלין בקדושה
  תשובה לעיל

באר מהם תשמישי קדושה, ותשמיש דתשמיש  .4

  וחילוקי הדינים בהם
  לעיל תשובה

  

  ברכות

עזב מקום אכילתו לחם, או שבעת המינים, האם צריך  .1

  לחזור למקומו לברך ברכה אחרונה ובדיעבד
  תשובה

  לגבי שבעת המינים יש לעיל. לגבי הפת:

  :א סעיף קפד ערוך שולחן

 ממקומו יצא ואם), ח"קע' סי לעיל ועיין: הגה. (ממקומו שיעקור קודם לברך צריך, אחד במקום לשאכ מי
  :בירך ולא

 ; ויברך למקומו יחזור, במזיד היה אם  .א

 . יצא -שנזכר במקום בירך ואם  .ב

 אף במזיד, לכתחלה למקומו יחזור בשוגג דאף ל"דס ש"הרא לדעת אבל, ם"הרמב לדעת ודוקא: הגה  .ג
 ), טור( יצא לא בדיעבד

 :בשוגג היה ואם  .ד

 , שנזכר במקום יברך ם"להרמב .01

 .ויברך למקומו יחזור הוא גם ש"והרא יונה ר"ולהר .02

  בשוגג  במזיד  

עקר 
  ממקומו

רמ"א: אם בירך   שו"ע
במזיד היכן שהוא 

  ולא חזר למקומו

הסכמת 
  האחרונים

ר' יונה   רמב"ם
  והרא"ש

מברך במקומו   רא"ש  רמב"ם  בדיעבד  לכתחילה
, אך אף במזיד

ראוי לחזור 
  למקומו

יברך במקום 
שנזכר (אף 

לכתחילה, אך 
משובח החוזר 

  למקומו)

לכתחילה 
יחזור 

למקומו 
  ויברך

יחזור 
  למקומו

יצא ידי 
  חובה

יצא 
  בדיעבד

אף 
בדיעבד 
  לא יצא
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 מקומו רואה כשאין ואפילו ,מותר - גדול הבית אפילו ,לפינה ומפינה -  שיעקור קודם) א(: ברורה משנה
 לברך מותר ,שאכל בהחדר לברך יוכל שלא מניעה לו היה ואם ,ב"וכיו וון"הפארא אחורי כגון ,הראשון

   שאכל מקומו לראות יכול אם ,לו שסמוך בחדר

 כגון[ ,הדחק בשעת להקל דיש אפשר ,זה בבית אחר בחדר לברך המוציא ברכת בשעת היה דעתו ואם
  :הראשון מקומו ואהר אינו אפילו] שם לברך נקי אינו שאכל שמקום

) ג( :קטנה מניעה י"ע ממקומו להעתיק ויוכל ,אחד מקום חשיב אכילתו ממקום אמות' ד וכל -  ממקומו) ב(
 למקומו שיחזור שעד כ"כ רחוק שהוא לא אם ,מילין כמה למרחוק בדרך הלך כבר אפילו - למקומו יחזור

 עתה הזיד וגם ,בעקירתו מזיד היה אפילו נוהיי -  יצא) ד( :כאן יברך -לגמרי ברכתו ויפסיד המזון יתעכל
 ל"ר -  ם"הרמב לדעת) ה( :בדיעבד יצא ה"אפ ,בזה ונתעצל למקומו לחזור שצריך הדין שידע דהיינו ,בברכה

 שצריך ,בלכתחלה במזיד נחמיר אם לנו די ,שנזכר במקום לברך יוכל לכתחלה אף דבשוגג ,בסמוך ל"דס
   למקומו לחזור

 בדיעבד דאף ,טפי מחמרינן דבמזיד מסתברא ,למקומו לחזור לכתחלה צריך בשוגג דאף ש"הרא לדעת אבל
 ל"כנ ובברכה בהליכה מזיד היה אפילו ,ולברך לחזור צ"דא האחרונים הסכימו הלכה ולענין. יצא לא

) ז( :בדבר מחויב דאינו אלא ,משובח זה הרי - חזר אם זו לדעה גם מ"ומ - שנזכר במקום יברך) ו( :ד"בסק
 יוכל דאז ,הדחק שעת שהוא לא אם ,למעשה לנהוג נכון דכן האחרונים וכתבו -  ויברך למקומו ריחזו

  :ראשונה אסברא לסמוך

  ב סעיף

 מאכילה רעב יהא שלא רק, ויברך מעט השני במקום יאכל, עוד פת לו יש אם אבל, עוד פת לו כשאין, א"בד
  .ראשונה

  :ברורה משנה

 ברכת תחלה לברך צ"וא ,מועט דבר פת כאן שיאכל ,תקנה האי מהני ידבמז ואפילו - השני במקום יאכל) ח(
 שאכל להאכילה ויעלה ,ז"בהמ יברך שבכאן פת אכילת ואחר ,אכל שכבר מה על המזון ברכת ולא ,המוציא
 ודוקא. הראשון במקום שאכל לאכילה זה מצטרף מ"דמ ,מכזית פחות אפילו היינו - מעט) ט( :אחר במקום

 יהא שלא רק) י( :מהני לא -כזית דאפילו ג"בפמ מצדד ,וכיסנין פרפרת אבל ,פת כ"ג אכל השני במקום אם
 ה"בס ש"כמ ,ראשונה אכילה של ז"הבהמ הפסיד דכבר ,עתה שיאכל מה מהני לא רעב הוא דאם -  רעב

  :המוציא ברכת גם לברך וצריך ,חדש חיוב הוא ועתה

  

ה האוכל דבר מאכל לפני סעודתו, מה דינו לענין ברכ .2

  ראשונה, וברכה אחרונה
  תשובה

   :ס"ק ב' קעו סימן ברורה משנה

 ואם ,הסעודה קודם א"ב עליהם לברך צריך -קצת להשביע או לתענוג רק אכלן אם ,אחרונה ברכה ולענין
 ז"סי ח"ר בסימן לקמן שכתבנו כמו ,מזונות מיני כל פוטר ז"בהמ בדיעבד - ז"בהמ שבירך עד בירך לא
   .ש"ע ב"במ

 על לסמוך לכתחלה אף ויכול ,אחת לאכילה נחשבת הסעודה בתוך גם מזונות מיני לאכול דעתו דאם א"וי
   לבסוף שיברך ז"בהמ

 ח"ר סימן העוזר באבן עיין[ מקודם שאכל מה לפטור ז"בבהמ להדיא לכוין יראה זו לדעה דאף נראה מ"ומ
  ]. ז"סי
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 יותר נכון ,וכדומה ך"וקיכלי ך"לעק ,יתבשחר קידוש אחר אוכלין שאנו מה לענין שבארנו 21ל"בבה ועיין
 אוכל אם ש"וכ ,ז"בבהמ יפטרנו אלא ,הסעודה קודם אחרונה ברכה עליהם יברך לא ראשונה לדעה שאף
 הכל נפטרין ע"לכו ,אותם גם פוטר הסעודה קודם שמברך מ"במ ובברכת ,הסעודה בתוך גם כיסנין המין

  . לסעודה שייך זה דכל מפני ,ז"בבהמ

 מזונות מיני באוכל כתבנו הנה עד. זה לענין ששייך מה דינים איזה עוד אחרונים מפוסקים קאעתי ואגב
  . דברים שאר באוכל נבאר ועכשיו ,הסעודה קודם

 ובדעתו פירות כגון הסעודה בתוך עליהם לברך שצריך מדברים לסעודה י"נט קודם לאכול הרוצה) א
 הכל הוי כ"א ,הסעודה בתוך שיאכל מה גם לפטור זו הבברכ עכשיו ומכוין הסעודה בתוך גם פירות לאכול
   הסעודה בתוך שאוכל מה שפוטרת מה כמו הכל יפטור ז"דבהמ אחריהם לברך צ"וא סעודה לצורך

 שייכין אין הסעודה קודם שאכלן דכיון ,עליהם א"ב לברך צריך ,הסעודה בתוך פירות יאכל לא ואם
  . הסעודה בתוך לברך צריך ,י"נט קודם א"ב בירך לא אם ואפילו. כלל לסעודה

 בתוך כשאוכלן עליהם ברכה צ"שא דברים הסעודה קודם אכל אם אבל ,ל"וכנ פירות בשאוכל ז"כ) ב
 לאכול דעתו אם אפילו כ"א ,]וכדומה ס"בולבע או ל"עפי ערד שקורין אדמה ופרי לפתן מיני כגון[ הסעודה

 ,המוציא ברכת י"ע נפטרין הם ה"דבלא ,שונהרא הברכה כלל להם מועיל אינו -הסעודה בתוך גם מהם
  . ר"נ בורא אחרונה ברכה עליהם לברך וצריך ,להסעודה כלל שייך אין הסעודה קודם שאוכל מה כ"וע

 להמשיך פרפראות הנטילה קודם אכל אם אכן) ג' ז' ו סעיף ד"קע בסימן מבואר משקין ושאר יין ולענין
 אין] וכדומה מלוח דבר או ץ"גימאכ ן"איי שקורין מתיקה נימי כגון[ מעיים הבני ולפתוח לאכילה הלב

  . ז"בבהמ ונפטרין לסעודה שייכים דהם אחרונה ברכה עליהם לברך

 דוקא ,'ב באות המבוארים כגון הסעודה תוך ברכה צ"שא דברים המוציא קודם לאכול דמותר דהא ודע) ד
 יברך אלא ,צ"שא ברכה לגרום אסור -לפניו והלחם ערוך השלחן אם אבל ,תיכף לאכול בדעתו שאין

 בתוך מלאכלן הסעודה קודם לאוכלן יותר אוהב דאם א"וי ,]א"ח[ דברים שארי ויפטר הלחם על המוציא
 יש בודאי ,המאכל לתאות הלב המושכין דברים הם ואם. צריכה שאינה ברכה גרם משום בזה אין ,הסעודה

  :הסעודה קודם לאכלן להקל לסמוך

  וזאת הברכה:

 אלא הסעודה, לפני דברים אכילת ידי על צריכה שאינה ברכה לגרום אין לפניו, והלחם ערוך שולחןה אם
 משום לאכול מקדים שאם אומרים ויש לאכול, שרוצה המאכלים יתר את ויפטור הלחם על המוציא יברך

 מאכליםה ואם צריכה, שאינה ברכה גורם משום בזה אין הסעודה, קודם דוקא אלו מאכלים לאכול שאוהב
 הסעודה קודם האכילה בין מפסיק אם וכן הסעודה, קודם לאכלם יכול בודאי התאבון את מעוררים
   .הסעודה קודם לאכול מותר עצמה לסעודה

אסור לאכול קודם סעודה. והורו מפוסקי זמננו שפרק זמן של  תיכףכתב שרק אם דעתו לסעוד  אדם החיי
  נאים רגילים. דיו להיחשב מספק בת כרבע שעה עד חצי שעה

 ברכה לברך צריך ,כדלעיל צריכה שאינה ברכה גורם שאינו מקריםב ,פת סעודת לפני מאכל האוכל :כלל
 בין תיהלכ קשר יש אם אך ,לסעודה קשר וז לאכילה שאין כיון ,לאחריו אחרונה וברכה לפניו ראשונה

 ונפטר לאחריו מברך אינוו ,הסעודה את עתה כבר התחיל כאילו הדבר נחשב ,הסעודה לבין זו אכילה
   .הסעודה בסיום שמברך המזון בברכת

                                                           
21

 וכדומה ך"וקיכלי ך"לעקי לאכול נוהגין שאנו מה לענין : ...אכןא ד"ה ברך על הפרפרת סעיף קעו סימן הלכה ביאור 

 באמת אבל ח"קס בסימן לעיל כמבואר סניןכי פת הם ז"כ דלכאורה דאף לנהוג איך למעשה ע"צ קידוש אחר בשחרית בשבת

 מברכין אין ולכן להקל ברכות דספק משום והיינו ז"ס שם המחבר בלשון וכמבואר כיסנין פת דין עליהם נותנין מספק רק הלא

 הלא בודאי כ"א' ג מעין עליהם לברך צ"וא לבד ז"בבהמ נפטרין בודאי גמור לחם הם אם בעניננו כ"משא שלש מעין רק עליהם

 שיברך ז"בהמ על יסמוך רק שלש מעין עליהם יברך לא קמייתא לדעה ואפילו הסעודה בתוך מזה לו אין אם שאף יותר נכון

 דבתחלה ואף[ ש"ע ז"סי ח"ר בסימן א"רע בחידושי וכמבואר גמורה כיסנין פת על אפילו ע"לכו יוצא דבדיעבד לבסוף

 קביעות כדי אכל כ"ואח מעט רק לאכול רצונו בתחלה אם לענין 'ו בסעיף שם וכמבואר בדבר חשש אין מ"במ עליהם בירך

 קודם ך"לעקי באוכל דאף שכתב ראיתי א"מ כלל א"דבח ואף. ז"באהעו שם עיין אותם לפטור ז"בהמ בעת שיכוין וטוב] ש"ע

  :ל"וכנ נהירא לא א"ב לברך צריך הסעודה
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 ,לסעודה קשורים הסעודה קודם שאוכל הפירות אין ,הסעודה בתוך וכדומה פירות לאכול כוונתו אין ...אם
 עליהם יברך ,לסעודה ידים נטילת קודם אחריהם בירך לא אם ובדיעבד ,אחרונה ברכה אחריהם ומברך
כף ע"פ  בדיעבדו ,פוטרתם המזון ברכת אין ,המזון ברכת כך אחר שיברך ואף, ודההסע בתוך אחרונה ברכה

 שאכל התמרים את לפטור וןזהמ בברכת במפורש כיוון שאם תמריםלסמוך במקרה שאכל  אפשר החיים
   .ביותר מזינים שתמרים כיון ,יצא - הסעודה קודם

באר דין אכילה או שתייה ברכב, תוך כדי נסיעה  .3

  ובחנייה
  :התשוב

  וזאת הברכה (פרק ד' סעיף יא):

מחדר למכונית (אוטובוס וכדומה), נחשב הדבר כעובר התחיל לאכול ברכב (בקביעות מסויימת) ונכנס 
והיה בדעתו מתחילה לגמור סעודתו במכונית, מותר לכתחילה  ,. הלכך, אם התחיל לאכול בחוץלחדר

  בלי לברך מחדש.  ,להמשיך לאכול במכונית

  :ד סעיף קעח ימןס ערוך שולחן

 הולכי שנהגו כמו, השני במקום אלא מ"בה מברך אינו, אחר במקום ואכל וחזר אחד במקום פת אכל אם
  . אכילתם סיום במקום ומברכין ויושבים ,הילוכם דרך שאוכלים ,דרכים

   :קעח סימן ברורה משנה

 הנה. המעיין על להקל כדי ,קצרה הקדמה לזה אקדים כ"ע ,רבים פרטים בו יש הזה שהסימן מפני הנה
 למקומו לחזור שרוצה או ,שם לאכול ורוצה אחר למקום והלך ,לאכול שהתחיל היינו[ מקום שינוי בענין

   :לבאר שצריך דברים' ג בזה ויש ,ולברך לחזור דצריך ל"קי] שם ולאכול הראשון

  . לחדר מחדר או לבית מבית אם מקום שינוי מהו) א

  . מקום נוישי דין שייך דברים באיזה) ב

  . אחד אחד לבאר ונחזור בזה דינו מה מקומו שינה אם) ג

 ,מקום שינוי הוי בודאי ,אחר לבית זה מבית אכילתו באמצע הלך אם מיבעיא לא ,הוא מקום שינוי ענין
 דעתו היה אפילו מועיל ואינו ,הוא מקום שינוי בכלל כ"ג ,אכילתו בתוך ביתו לפתח חוץ רק יצא אם ואפילו

 שינוי דהוא פוסקים הרבה סוברים כ"ג ,לחדר מחדר רק שינה אם ואפילו ,מקומו שישנה ברכה תבשע לזה
   .]ל"בבה בזה כ"במש ועיין[ מקום

 גג תחת שהוא כיון ,מותר - לחדר מחדר המקום לשנות ברכה בשעת דעתו היה דאם ,חילוק יש בזה אך
 כלל צריך ואין ,אחד חדר שהוא כיון ,כלל מקום שינוי הוי לא -גדול טרקלין אפילו ,לזוית ומזוית. אחד
  . לזה דעתו

 מרחק מחמת הראשון מקומן רואין אין אם ואף ולאכול, להלוך להם מותר ע"לכו דהם - דרכים הולכי) מב(
 ולאכול, לילך ורק ,שברכו במקום לאכול לכתחלה עצמן קבעו לא דהם משום ,אילנות שמפסיקין או הדרך
 ",המוציא" שברכו במקום סעודתן לאכול דעתן היה ואם ,ממקומן עוקרין ז"עי כלל נחשבין אין ולכן

   אחד מקום דחשיב ,לאכול להם מותר - הראשון מקומו שרואין ז"כ ,הליכתן דרך סעודתן לגמור ונמלכו

 לברך צריך -ובפירות ,מקום שינוי חשיב ,אילנות הפסק מחמת או הדרך מרחק מחמת רואין באין אבל
  . שם כמבואר ,ברכה בלא ממקומן לעקור להם אין לכתחלה פ"עכ ,לעיל הגהה לדעת אף כ"ג ובפת ,שנית

 מבית דרק ,אילנות בהפסק ואף ,מהני -בדרך לאכול והשאר במקומו מעט לאכול חשב מתחלה אם אך
   פירות באכילת דעתו מהני לא לבית

 לחזור וצריך ,בפירות דעתו מהני דלא ,לבית מבית כמו הוא הרי ,לדרך והלך בבית לאכול התחיל אם אמנם
  :לכתחלה לענין ואף דעתו מהני ובפת ולברך
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  אור לציון חלק ב פרק יב הלכה טו:

 את אכילתו ברכב יכול להמשיך, ברחובלאכול מאכל  וכן מי שהתחיל... היה דעתו לצאתאם בשעת ברכה 
  .כב, וכן אם התחיל לאכול ברכב, רשאי להמשיך לאכול מחוץ לר(דהוי כהולכי דרכים)

  המשך וזאת הברכה:

, והתחיל לאכול שם ורוצה להמשיך אכילתו מקום המגודר במחיצהואם נמצא בבית או במסעדה, או בכל 
  , ויש לו דין שינוי מקום דינו כמבית לחצרברכב, אפילו שהיתה דעתו לכך, 

 כיםדר בעוברי טובא דשכיח במה ,'וכו א"שליט ת"מעכ לשאלת :עד סימן ו חלק החכמה בצל ת"שו
 הדרך צדי על הנמצאת מסעדה יד על עוצרים הם נסיעתם שבאמצע, רחוקה לדרך במכונית הנוסעים

 הם אדרבה, אכילתם על אחרונה ברכה שם מברכים אינם הם שם אכילתם גמר עם. שם לסעוד נכנסים
 להא נוסעים אם א"שליט ת"מעכ שואל לזה, הנסיעה בעת לאכול להמשיך בכוונה אוכל עוד אתם לוקחים

 תחילת לפני במסעדה שבירכו הברכה סמך על שם לאכול להמשיך הם רשאים למכוניתם שובם אחר
  . ו"נר ת"מעכ ש"זת בהמכונית אכילתם על ולברך לחזור הם שצריכים או, אכילתם

 במסעדה אכלו אם ד"בנד'), ב' סעי ח"קע' סי( א"כהרמ ל"דקיי מ"דלפי ד"בס פשוט נראה ד"לענ) א
 הברכה סמך על במכוניתם ולאכול להמשיך הם מותרים, במקומם לאחריהם ברכה הטעונים מדברים
 -. במכונית ולאכול להמשיך הברכה בשעת בדעתם' הי לא אם' ואפי, אכילתם לפני במסעדה שבירכו
 להם אסור לכתחילה אבל, אכילתם אחר שם לברך מבלי המסעדה את עזבו כבר אם, בדיעבד זה ואמנם
) ח"סק( שם א"ובמג שם א"כברמ, שם שאכלו מה על אחרונה ברכה תחילה יברכוש עד המסעדה את לצאת
  . במכונית אכילתם על לברך צריכים כ"שאח וממילא. ח"הב בשם

 שברכו בשעה בדעתם' אפי אז, במקומן לאחריהן ברכה טעונים שאינם מדברים במסעדה אכלו אם אבל) ב
 רק כי שבמסעדה ברכתם סמך על שם לאכול הםל אסור', אלי שובם אחר במכוניתם גם לאכול להמשיך

 הוי לחצר ומבית ,')א' סעי( א"כברמ לבית מבית לא אבל, הברכה בעת דעתו מהני בית באותו לחדר מחדר
 נחשב לא אם גם כן על') ג אות ב"ע' סי( לעיל' עיי( הרבים לדרך או לרחוב מבית כ"וכמש ,לבית מבית כמו

 שהמכונית הרבים לדרך בית שהיא מהמסעדה מחשבה הוי פ"עכ'), ד אות ג"ע' סי( לעיל' עיי כבית המכונית
 על אחרונה ברכה יברכו כן כמו כי, מובן - . במכונית אכילתם על ולברך לחזור שצריכים וממילא, שם נוסעת

 במכונית לברך צריכים אינם, אחרונה ברכה שם ברכו לא אם אבל משם יציאתם לפני במסעדה אכילתם
 יברכו אכילתם בגמר ושוב, שם לאכול שיוסיפו מה על יברכו אלא, שם לאכול שיתחילו פניל אחרונה ברכה
  .ושבמכונית שבמסעדה אכילתם על אחרונה ברכה

  :(עמוד רכב) כתב בספר ברכת ה' של הרב משה לוי

 שחזר או בחוץ לאכול להמשיך ורוצה מתוכם ויצא ,רכבת או אוטובוס או מכונית בתוך לאכול שהתחיל מי
 אכל לא אם' אפי ולברך לחזור שצריך לבית מבית מקומו ששינה כמי דינו ,באכילתו להמשיך ורוצה תוכםל

 התחיל אם וכן הראשון מקומו את רואה אם' ואפי ,שבירך בשעה כך על דעתו היתה אם' ואפי ,כשיעור
   ,ולברך לחזור צריך בתוכם לאכול להמשיך ורוצה לאוטובוס או למכונית מחוץ לאכול

 קבע שלא כיון לאוטובוס או למכונית כשנכנס' אפי ולברך לחזור צריך אינו בעמידה בחוץ אכל אם מ"ומ
   לאכילתו מקום תחילה

בעצמו, יש להחמיר שאין לברך ברכת המזון תוך כדי במכונית פסק שאם הוא נוהג  הלכה ברורהבספר 
  נהיגה. 
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מי שנזכר בתוך סעודתו שלא התפלל ועמד להתפלל  .4

ו הלך לבית הכנת, מה דינו לעניין ברכות בביתו א

  ונטילת ידיים
  תשובה

 כשהוא ,והתפלל ועמד ,התפלל שלא הסעודה בתוך שנזכר אדם :יהודה' בר ט"י ר"ה כתב: קעח סימן טור
 כיסוי' בפ כדאיתא ,אפשר לא הדדי בהדי ומיכל וצלויי הואיל ,המוציא ברכת ולברך ידיו ליטול צריך חוזר
 ברכת המזון גבי אלא הכי אמרינן דלא ין צורך,שא אומר י"והר ,אפשר לא הדדי בהדי יוברוכ משתיא הדם

  :ושתה שאכל מה על הדעת והיסח סילוק שהוא

   :כלה לקראת או חתן לקראת ויצאו לאכול יושבים שהיו חברים: ב סעיף קעח סימן ערוך שולחן

  ; שנייה לברך יכיןצר ואינם ,סעודתן וגומרין למקומם חוזרים -מקצתן שם הניחו אם

 וכן; לכתחלה ברכה צריכים חוזרים וכשהם, למפרע ברכה צריכים יוצאים כשהם, אדם שם הניחו לא ואם
 על למפרע מברך ולפיכך ,אכילתו פסק הרי - מקומו המשנה שכל, פירות לאכול או לשתות מסובין היו אם
 צריך אינו', א בבית לפנה מפנה מומקו והמשנה. לאכול צריך שהוא מה על שנית ומברך וחוזר, שאכל מה

  . לברך צריך - במערבה לאכול ובא זו תאנה של במזרחה אכל; ולברך לחזור

אין זה הפסק כלל, ואם לא הסיח דעתו,  -אם מדובר, שהוא התפלל בביתו, אף שהתפלל בזוית אחרת
  יחזור לסעודתו בסוף התפילה:

  ברורה: משנה

 נחשב אינו דזה ,ולברך לחזור צ"א -האחרת בזוית לאכול לגמרי מומקו ששינה ואף -' וכו צריך אינו) כג(
  :אחד בחדר שהוא כיון ,ב"וכיו תנור שמפסיק כגון ,הראשון מקומו רואה שאין ואף ,מקום שינוי

 מקומו שינה אם ולכן, הדעת כהיסח אלא אינו מקום ששנוי סוברים רק, זה' בסי שכתוב מה בכל חולקים ויש: הגה
 פרק ומרדכי ש"והרא ם"ורשב' תוס; (אכל שכבר מה על לא אבל, לאכול שרוצה מה לפני אלא לברך צ"א אחר למקום

 מקצת הניח אם אבל, במקומם ברכה צריכין שאינן מדברים ואכל בסעודה חברים מקצת הניח שלא ודוקא) וטור פ"ע
 ק"סמ( לברך צ"א -כך אחר וללאכ שרוצה מה' אפי, במקומם ברכה שצריכין דברים ואכל ,הניח לא אפילו או חברים

 למקום או ביתו לפתח' אפי עמו לדבר חברו וקראו אוכל שהיה או, אחר לבית והלך סעודתו שפסק מי ולכן); ז"וא
 ודאי, כשחוזר דעתו הסיח אם מיהו; עלמא לכולי במקומו ברכה צריך פת דהא, כלל לברך צ"א לסעודה כשחוזר, אחר
 סעודתו סיים ובין כבר שאכל למקום חזר בין חילוק ואין). א"ורשב י"ב( כ"אח לאכול שרוצה מה על לברך צריך

 שמא דחיישינן, ברכה בלא ממקומו יעקר לא לכתחלה מ"מ, אלו במדינות נוהגין וכן). ן"ור ד"פ ם"רמב( אחר במקום
) פסח' הל בו לכ( מותר, תפלה זמן שהגיע כגון, עוברת מצוה לצורך מיהו); ן"ור מנוח ר"הר( ולאכול מלחזור ישכח
  . ד"קפ' סי ועיין

   :ברורה משנה

 לאכול וחוזרין ,הסעודה נפסקה לא - במקומו אחד ואפילו מקצתן שנשארו דכיון -' וכו הניח אם אבל) כז(
 כתב - ' וכו דברים ואכל) כח( :משקין או פירות לאכול מסיבתן שהיתה אף ,ברכה שום בלי לשתות או
 צ"א דהא ,פירות כמו דינו ,שיצא קודם פת מכזית פחות רק אכל דאם ,כזית כשאכל דוקא ,י"ר סימן א"במ

 לכתחלה ליזהר צריך כ"וע ,למקומו שחזר אף ,ראשונה ברכה צריך לחוץ שיצא מיד וממילא ,אחריו לברך
 אוכל שהיה או) כט( :כזית שיאכל קודם ,]מקומו רואה שאין היכי[ לחדר מחדר אף ממקומו לצאת שלא

 צריך ודאי) ל( :להיפך ופסק ,א"בס דהמחבר לישנא נקט ,רבותא שום זו בבבא ועינןאשמ שלא אף -' וכו
 אלעיל -' וכו בין חילוק ואין) לא( :הכל על ז"בהמ יברך כ"ואח ,הדעת היסח כדין ראשונה ברכה - לברך
 כשמסיים דאף ואשמעינן ,חברים מקצת הניח ולא ,במקומו ברכה הטעונין דברים באוכל והיינו ,קאי
 טעונין שאין דברים כשאוכל אבל ,אוכל ראשונה סעודה סמך דעל ,לברך צ"א כ"ג ,אחר במקום ודתוסע

 כשחוזרין אלא מהני לא חברים מקצת שהניח אף ,]משקין ששותה או[ ב"וכיו פירות כגון במקומן ברכה
) לב( ]:א"וש א"מ[ לכתחלה ברכה צריכין ,אחר במקום לשתות או לאכול אבל ,הראשונה לסעודתן לחבורתן

) לג( :סעודתו סיום הוא דשם כיון ,ז"בהמ שם דמברך ד"בס מבואר ,פת שם גם אכל ואם - סעודתו סיים
 זו דלדעה ,ולברך ולאכול לחזור מ"ע לצאת ורוצה ,פת סעודת באמצע שעומד אף ל"ר -  יעקור לא לכתחלה

 ולברך ולאכול לחזור ישכח שמא דחיישינן ,יצא לא לכתחלה מ"מ ,ביציאתו ברכה שום מצריך אינו
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 לא דאז ,אחר במקום פת לאכול לו מזמינים ואם] לגמרי ז"בהמ ויפסיד ,שירעב עד שישהא או[ ,במקומו
 יעקור לא לכתחלה ה"אפ ,ד"בס ש"כמ אכילתו אחר שם ויברך שם לאכול שהולך כיון ,חששא האי שייך

 מקומו שם דגם ,השני במקום ולברך לאכול לו דמותר אמרינן יצא כשכבר בדיעבד דרק ,שיברך עד ממקומו
 גם לאכול המוציא בשעת דעתו שהיה לא אם ,שיצא קודם שאכל במקומו לברך מצותו לכתחלה אבל ,הוא
 נהגו וכן ,זו לדעה מחשבתו מהני לבית מבית ואפילו ,לכתחלה אף ומותר ,מקומו שניהם חשיבי דאז ,שם

 דאין משמע ש"ורא בתוספות -  ממקומו) לד( :שם לאכול מתחלה שמכוון ,נשואין לסעודת כשהולכין
) לה( :מותר - לאלתר לחזור מ"ע כשיוצא אבל ,ל"להנ חיישינן דאז ,להפליג מ"ע כשיוצא רק בזה להחמיר

 נכון בודאי דלכתחלה דאף לדינא שהכרענו ל"בבה ועיין בזה שכתב מה א"רע בחידושי עיין - ברכה בלא
 ולגמור לחזור מ"ע הוא יציאתו אם לברך לו אין - כשיוצא מ"מ ,הרשות לדבר לצאת שלא ,א"כהרמ לנהוג

 שיפליג שאפשר משער הוא אם רק ,צ"שא דברכה חששא בזה ויש ,סעודה באמצע כעומד דחשיב ,סעודתו
 ושארי פירות אלא פת אכל לא אם ואפילו -' וכו דחיישינן) לו( :כשיוצא ז"בהמ שיברך יותר נכון ,הרבה

  :אחרונה ברכה שיברך עד ,ממקומו לצאת שלא לכתחלה ליזהר דנכון םאחרוני מכמה משמע ,דברים

 ברכה, טעון - יוצא דכשהוא ,א"הרמ דדעת מזה משמע - ברכה בלא* : ב סעיף קעח סימן הלכה ביאור
 וצריך ,סעודה כגמר נחשב ממקומו עקירה י"דע ,לשיטתו רק הוא שם דדבריו יראה ן"בהר המעיין ובאמת

 חיישינן ,ולברך לשוב דאפשר אף ,שיצא קודם ז"בהמ גם לברך דצריך כתב כןול לכתחלה, ברכה כ"אח
   ,ד"קפ בסימן ל"קי דהכי ,סעודה גמר בכל וכמו ,ישכח שמא

 ל"מנ ,כלל ברכה שום בלי לאכול לסעודתו דחוזר ,סעודה לגמר היציאה י"ע נחשב דלא זו לדעה כ"משא
 ,סעודתו באמצע כשמברך צ"שא ברכה משום הבז יש הלא ואדרבה ,שיצא קודם ז"בהמ לכתחלה להצריך

  . ש"עי בזה עמד בחידושיו א"שהגרע מצאתי כ"ואח

 ז"דבהמ ,ה"בהג ל"הנ לשיטתם שכתבו ש"והרא מתוספות הוא א"הרמ דברי דמקור לומר נראה אמנם
 ה"ואפ ,לכתחלה ברכה רק דמצריך ,הדעת כהיסח אלא דאינו ,ע"לכו מקום שינוי י"ע צ"א לעולם למפרע

 וכן ,לצאת ממקומו כשעוקר לברך צריך ,ז"הבהמ ויפסיד שירעב עד ישהא שמא טובה עצה דמשום בוכת
 ,לדידן גם שייך דזה לומר לכאורה מסתברא כ"וא ,התוספות מדברי זה לדין מקור בביאורו א"הגר רמז
 יציאתוב הדין מן פ"עכ ראשונה ברכה דמצריך שם ששת לרב רק נמי דזהו לומר אפשר מ"ומ ,ח"כר ל"דס

 ה"דבלא כיון ,שירעב עד ישהא שמא יציאתו קודם ז"בהמ גם דיברך אמרינן ולכן הדעת כהיסח דחשיב
 ,הדעת היסח חשיב דלא ,פת לסעודת כשחוזר לכתחלה ברכה צ"דא ל"דס למאן אבל ,מאכילתו דעתו הסיח

 לכאורה והנה. ל"וכנ סעודה באמצע לברך שייך דלא ,טובה עצה מצד אף ,כשיוצא צ"א ז"בהמ גם לדידיה
 לכתחלה ברכה ולא ,כשיוצא ברכה צ"א -וחולה זקן שם דכשהניח דקאמרה גופא מברייתא זה להוכיח יש

 שייך אין הדעת היסח חשיב דלא דכיון שכתבנו כמו הוא כ"בע והטעם טובה עצה מצד אף והיינו ,כשחוזר
   הדעת היסח חשיב אין דלעולם לן דסבירא לדידן ה"ה ממילא כ"וא לברך

 ,חברים מקצת הניח לא אם ובפרט ,מקודם דיברך מסתברא ,הרבה שיפלוג שאפשר משער הוא אם אכן...
 ,והגאונים ם"כהרמב דסתם המחבר דעת לזה לצרף נוכל כי ,צ"שא לברכה לחוש ואין ,לברך נכון בודאי

  :ולברך לחזור צריך ,ביתו מפתח משיצא גווני דבכל דפסקו

  צידד לומר, שלכל דבר מצווה מותר לצאת באמצע סעודתו:: ב סעיף קעח סימן הלכה ביאור

  לזה לחוש אין -עוברת אינה אפילו ,מצוה לדבר דהוא דהיכא ...מסתברא

 סעודתו לגמור שהות אין אם' אפי, והתפלל ועמד התפלל שלא הסעודה בתוך שנזכר מי ו: קעח סעיף "עשו
  . הפסק הוי לא זה כל עם, שיתפלל עד לאכול לו אפשר ואי ,להפסיק שחייב, ולהתפלל

 ,לאכול רשאי דאין ד"דלמ ',ונברך לן הב'ל לדמותו יש דלכאורה ל"ר -  לאכול לו א"וא) מו(: ברורה משנה
 כ"משא ,וסילוק הדעת היסח דהוי משום הטעם דהתם ,דמי לא באמת אבל ,לאכול כשחוזר לברך צריך
   – הפסק הוי לא) מז( :מלאכול דעתם הסיחו דלא הכא

  חשב הפסק כשהתפלל בבית הכנסת:האם נ

  הפסק הוי - נ"לבהכ הולך אם אבל ,בביתו כשמתפלל דוקא הוא ,א"בס המחבר ולדעת  .א

 לא אם ורק ,נ"לבהכ כשהלכו אף הפסק הוי לא ,ב"בס ה"ההג כדעת נקטינן שאנו מה לפי אכן  .ב
 . מלאכול דעתם הסיחו
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  האם צריך לחזור וליטול ידיו לאחר התפילה:

  ידיו שמר לא דשמא, צריך י"נט אבל ,התפלה הפסק מחמת לברך צ"א המוציאד דאף ,א"המ כתב  .א

 ידיו שמר בודאי התפלה דבעת ,צריך אינו י"נט דאף ל"וס ,עליו חולקין אחרונים הרבה אבל  .ב
 צריך - כשחזר ,שם והתפלל נ"לבהכ הלך אם אבל ,בביתו מתפלל אם דוקא בזה אבל. מלטנפם

 :ברכה ובלי ידיו ליטול

  נטילת ידיים  ונהראש ברכה  

כשהלך לבית 
  הכנסת

הרבה   מגן אברהם  רמ"א  שו"ע
  אחרונים

הפסק, ויברך 
  שנית

אם לא הסיח את דעתו, 
  אין זה הפסק

צריך, שמא לא 
  שמר ידיו

נוטל בלא 
  22ברכה

כשהתפלל 
  בביתו

  אינו צריך  אינו צריך

  

  

                                                           
22

ם, כתב שבן תורה שיודע ששמר ידיו כראוי, אינו צריך ברוך בדין שינוי מקו- אהל- הרב פנחס שיינברג זצ"ל בקובץ צהר 
  לחזור וליטלן כשהוא חוזר מבית הכנסת באמצע הסעודה
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  מבחן אב תשס"ו

  תפילה

בנו מי הראוי להיות שליח ציבור, ואם יכול למנות  .1

  תחתיו
  תשובה

  לשמש כשליח ציבור.  הראויהוא יש תשובה לעיל, מי 

 גדולים אחרים יש ואפילו ,קודם בנו ,כ"ג המינויים בכל ה"וה -  שהזקין ץ"ש )פג( נג סימן ברורה משנה
 שבניהן אמרינן לא ,לדון או תורה להרביץ הממונה דבחכם א"י. אבותיו מקום ממלא שהוא כיון ,ממנו

  :ג"י' סי ח"חא ס"ח' ובתשו ת"ובע ג"ובכנה א"במ עיין ,חולקין ויש ,קודמין

  : גס"ק ל אברהם: מגן

 לפעמים שאם ,התנה כן ד"ע בודאי כ"וא ,חייו ימי כל ץ"לש שקבלוהו ומיירי -  למחות יכולין הציבור ואין
 שבנו הדין תשור ,לכך ראוי האב' הי לא' שאפי ועוד ,קודם בנו כ"וא ,לסייעו אחר שימנה להתפלל יוכל לא

 ,'קוד שהבן המינויים בכל אמרו גדול וכלל ,האבות תחת מתמנים שהבנים שם' הי המקום שמנהג ,קודם
 קודמין בניהן המנויין שכל ,בספרי ה"וכ ,'ש' סי א"הרשב ל"עכ ממנו גדולים' אחרי יש' ואפי ,ג"בכ' ואפי

   ג"בכה כ"וכ

 ב"ח ד"מח מ"י' ובס, ל"עכ כך' אמרי לא לדין או תורה להרביץ הממונה דבחכם' כ א"פ' סי ד"בי ם"ורשד
' פ' ע קודמין שבניהם נהגו ואילך הנשיא מהלל רק ,קודמין בניהם אין - תורה כתר שהם המינויין דכל ט"פי

  ':דכתובו ג"י

 רבני מכל גדול' שיהי שעיקרו דמדינה רבנות בענין מ"מ אךיג:  סימן) חיים אורח( א חלק סופר חתם ת"שו
 גדול ואי ,אבותיו ירושת יועיל לא בודאי מהם גדול איננו ואם, ויבואו יצאו פיו ועל ממנו ישאלווש המדינה
 במדינה איכא אי אבל, להקדימו לו יעמדו אבותיו זכות מ"מ ,מזה גדול בעלמא איכא אפילו אזי מכולם
  ...קדימה לו שיש לומר אפשר אי ממנו גדולים

רב  -י קודםכיצד משלמים שכר שליח ציבור או רב, ומ .2

  או שליח ציבור
  תשובה

 מובהק רב הוא אם, שניהם שכר כדי בידם ואין ציבור ושליח רב לשכור שצריכין צבור :כד סעיף נג "עשו
  . קודם צ"ש, לאו ואם. קודם הוא, בהוראה ובקי בתורה וגדול

  ברורה: משנה

 זה חובתם ידי שיוציאם מי להם יהיה שלא תפלה מצות ז"עי להם דיחסר גב על אף - קודם הוא) עא(
 עיר בכל החיוב גודל שכתבנו ל"בבה ועיין התפלה מן עדיף ומשפטיה' ד תורת שיודיעם ץ"ומ רב שיהיה

 צריך אני אין לאמר יכול' א ואין ,לזה ליתן מחוייבים העיר אנשי דכל ו"ר' סי ח"חא ס"ח' בתשו וכתב לזה
  :ש"עי המקוה על ליתן מחוייבין העיר אנשי דכל דומיא ,הצבור עם בעול לישא צריך מ"דמ ,ץ"ומ לרב

 שיוציאם קודם ץ"ש ,התורה פ"ע שיתנהגו האיך לעם להורות יוכל לא ה"דבלא כיון ל"ר -  לאו ואם) עב(
  :בתפלה חובתם ידי פ"עכ

 האדם יראה ומזה ,ש"הרא מתשובת נובע והוא ,ברורה במשנה עיין - צבור שליח*  נג: סימן הלכה ביאור
 כעורים יהיו ולא ,להתנהג איך ומשפטיה התורה במצות להם שיורה רב להם לשכור עיר כל לע החיוב גודל

 ובפרט ,קודם הוא הזה החיוב כ"ג ,אצלם תפלה מצות לגמרי נדחית ז"עי אם דאפילו ,באפילה המגששים
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 מהעיירות איזה ופחד רתת ימלאו ומזה ,קודם זה בודאי -לעצמן להתפלל כ"ג יכולין העיר אנשי אם
 ,ב"שו להם שלוקחין הגם ,שביארנו כמו הוא גדול ועון ,בעירם ץ"ומ רב להם שאין למדינה מחוץ הנמצאים

 וכל ,מקוה טבילת ודיני ,החמורה פסח והלכות ,ט"ויו שבת דיני להם שיורה צ"מו לאיש צריכין הלא ז"עכ
 שלהם ב"שהשו לא םא[ ,בהם וחי האדם אותם יעשה אשר הקדושה תורתנו דיני ושאר ,נדה הלכות פרטי
 שיש ש"וכ] דמדינה המפורסמים מהגדולים הוראות על סמיכה לו ויש התורה בחדרי ובקי גדול למדן הוא

 כזה ובשיעור ,נעים בקול להם שינגן ,לשנה כ"רו מאות כמה בעד גדול למנגן מפורסם ץ"ש להם ששוכרין
 כאשר פ"ויוהכ ה"ור ט"ויו בשבת התיבה לפני לעבור יוכל שיהיה ץ"ש וגם ץ"ומ רב להם ליקח יכולין היו

 ,ש"לש שלא הוא ץ"הש שהתמנות עתה כ"משא ,למרום תפלתם זה עבור מתקבל היה ובודאי ,במדינתינו
 להם שאין ,לדחי מדחי העיר הולכת ז"שעי הוא דבר וסוף ",שנאתיה כ"ע בקולה עלי נתנה" :נאמר ז"ע

 כמה עוד יודע ומי ,ו"ח חמץ חשש ואכילת ט"ויו תשב חילול לידי ז"עי ובאים ,'ד בדרכי ומנהיג מורה
  :כאלו מאנשים ישמרנו השם ,ו"ח כריתות מחייבי איסורים

  בפסקי תשובות העיר על זה :

 ופיוטים וקדושה לקדיש אלא ץ אינו"שהש ועתה' וכו בידם ואין ץ"וש לשכור רב שצריכין ציבור, ד"כ' סעי
 מומחה שאין במי אף יסתפקו ץ"ובש ,קודם צ"ומו רב ותמיד ,זה דין כלל שייך לא -לעצמו מתפלל אחד וכל

 רךדב ינהיגם אשר בתורה גדול חכם עליהם ממנים שאין בישראל ועדה קהל וכל ,כך כל ערב קולו ואין
  רועה להם אין אשר כצאן 'ה עדת תהיה ולא )ז"כ במדבר( בתורה שכתוב מה על עוברים ,ישרה

   נג: סימן וקציעה מור

 דווקא דהיינו פשוט. ל"עכ. ח"י הרבים להוציא טפי עדיף ץ"ש לאו ואם'. כו בתשובה ש"הרא כתב. שם
 על שסומך אחד ואין בקיאין שהכל עכשיו כ"משא, בקי שאינו את להוציא ץ"לש צריכין שהיו בימיהם

 נאדי עלמא כולי דלאו, ה"בלא סגי לא דהא, כך כל גדול אינו אפילו עדיף רב ודאי, בתפלתו להוציאו ץ"הש
 קמיירי לא ודאי דבהא, לטועה מוחזק יהא שלא ובלבד, ורועה מורה להם להיות מוכרחים קהל וכל גמירי

 בהכי דלאו כ"ע אלא. לגמרי חזי ולא הוא מעיקרא דחוי האי, חזן מפני דנדחה ג"כה איריא מאי כ"דא
 פי על אף, הוראה המור בלי אפשר ואי, חזן בלי דאפשר, דקדים ניהו איהו ודאי האידנא כ"וא, עסקינן
  .שבאבירים כאביר הוא גדול בדורו ויפתח. דווקא גדול למצוא אפשר אי כי, גדול שאינו

 נמי מפיק מצי לא מי אטו, ץ"ש מקמי דנדחייה דחכם בצירותיה מאי, תשובה בהך למידק דאיכא ואיברא
' ר וירד] א, לב[ ה"רד ד"בפ כדאיתא צבור שליח דהוו לתנאי אשכחנא והא, תיבה קמי ולאחותי לציבורא

 ודכוותייהו, התיבה לפני ע"ר ירד] ב, כה[ תענית בסדר נמי והכי, ק"ריב ירד השני ליום, התיבה לפני חנינא
 הדור שגדולי התלמוד שאחר הקדמונים מנהג היה וכן, ובניו חייא ברבי] ב, פה מ"ב[ בהפועלים וכן, טובא

 כנמצא צבור שליח המעלה האדם בתור אותן תאריםמ היו וכך, ורשויותיהם מפיוטיהם כנראה צ"ש היו
) מאלה טובים שהיו( הראשונים בימים צ"ש ישיבות וראשי הרבנים היו אשכנז בארץ ואף, ם"הרמב באגרת
 ובהך, ערב קול והעקר ץ"לש הצריכות המעלות כל בהם היו אלה שכל לומר ואין ץ"ש' שהי ל"ממהרי כידוע

 ראוי היה לא חייא רבי והלא, וחכם לרב נדחה ה"דמשו מסתברא דלא ,ערב קול להרב בשאין מיירי תשובה
 אין אם מעכב שאינו שכן כל. הצורך מפני הורידוהו כ"ואעפ, דמגלה ג"בפ בהדיא כדאיתא התיבה לפני לירד

  .בקול נפסל ואינו, נעימה לו

 כי, שונאינו על נוספוו, בעוכרינו היו המה הן, בהפסדנו שכרנו יצא ה"בעו עתה כי בראשונה עמדנו והלואי
 מבעה ר"והבו, תועה כשה נוער והחמור, גועה השור רגל) צבור שלוחי( משלחי הארץ עם עתה רבים הן

, וחטאים רעים מלאכי משלחת, וצרה עברה, צורה עבור, העבור פרשת בכל התיבה לפני יורדים, כהבער
, ישראל ממון ומכלים ראש ובקלות קבשחו זמנם מבלים), עולם של מישובו( בטלנים. לצבור ח"י מוציאים

, הגפנים רוש ומי תירוש ממסך לחקור באים יין לשתות וגבורים, למעדנים האוכלים בריאה מאכלם
 פסק לא יווני זמר, ומשונים שונים מכלים כלים, ומינים תוף שיר כלי להם חשבו כדוד, שמנים וראשית
 יין הלומי שכר שותי ונגינות, יעתיקו מפיהם מלין, יפסיקו בהם הפרקים בין, יספיקו נכרים ובילדי מפיהם
 אליהם עבודתם פני מגמת, יעניקו מברכתם להם הנודרים אל, יחליקו בלשונם אלהיהם בית ענושים
, יפרקו מעליהם שמים עול, ידביקו ולחכם, יחריקו לשונם פ"ע יתנו לא ולאשר, ימתיקו למו סוד, יזעיקו

 קהלה ולמד צא, יצעקו אם יפנה לא רעים גאון מפני אל יענה לא כן לע, העמיקו סרה יתגוררו זונה בית
 למוקש לנו יהא מתי עד בייא בייא, בינותם ר"היצ זה מרקד ועדיין, בסבתם נחרבה כמעט שבגדולות גדולה

 יכבדום, בגרונם חמר יין לנסך עצמם לעבודת עגלים ומפטמים, שוטנים פרקליטין לפנינו לשלוח, ולצנינים
 מהם נהנה שאינו קונם, לקונם ישראל בין, מליצים נעשים, לצים עולם קלי, בטנם למלא יהי, מהונם

 והתוכחה הדין מיום לנו אוי. גלותינו מאריכות לתמוה אין בלבד זה אלא בידינו אין ואלמלא. ומהמונם
 רועים אלה הם מי, כבנים מקדשו בית כבוד ובמקום מלך של בפלטין להראות, פנים ונשא ראש נרים איך
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 ונקדם נכף אלהינו כבדנו ובמה, לרעתנו ממוננו פזרנו איך, בעזרנו להיות, בעדנו להליץ עלינו הקימונו אשר
, אשכנזים גזע במשפחת ופשטה, המספחת פשתה משם, הארץ לכל חנופה יצאה פולין חזני מאת. לאדונינו

 רעה נמשכה, לפנים אלא שיןעו שאין, השחצנים דרכי שלמדו היהירים משרבו בה ומכיוצא מזו ה"בעו
 כסא על יושבים גמורים מינים שגם וגורמים', ה מזבח אצל אשרה שנוטעים, גוררת עברה עברה, אחרת

 אמגושי רבו יהירי רבו מכי, ומגינים תריסים כבעלי, נוראים בימים התיבה לפני עוברים וגם ההוראה
 עצה אבדה לנצח משים מבלי לטמיון םיורדי בתים בעלי ונכסי, מהוגנים שאינם אדם בבני להכשילם

' סי א"ח[ יעבץ שאילת ובספר, אל בית בסולם ואלה אלה על קנאה נשאתי וכבר. עוד ל"ואכמ. מבנים
  . אמן, בימינו במהרה, יביאנו ולארצנו, יורנו מדרכיו, מקרבנו האבן לב יסיר ת"הי. מ"ובכ] א"קס

ולכתחילה ובדיעבד בקריאת  ,פרש דין הנצרך לנקביו .3

  ודין הש"ץ שנצרך  ,מע ותפילהש
  תשובה

  יש תשובה לעיל. 

  לגבי ש"ץ:

 מיימוני הגהות( הנקבים מן משוקץ שגופו זמן כל, תורה בדברי' אפי אסור לנקביו הנצרך וכל: הגה: צב סימן"ע שו

  ).תפלה' מהל ד"פ

   צריך: היה*  ה"ד א סעיף צב סימן הלכה ביאור

 ,פרסה עד עצמו להעמיד יכול אם ,ץ"הש חזרת קודם לנקביו צריך שהוא ץ"וש - ' וכו לנקביו צריך היה* 
 ף"הרי שיטת על בזה לסמוך דמותר פשוט ,הבריות כבוד משום בזה ויש ,תפלה תפלתו דבדיעבד כיון

 יכול אין אם אבל ,הבריות כבוד מפני כאן מודין המחמירין דאף ונראה ,פרסה בשיעור לכתחילה המיקל
 א"המ דהסכים ממה ,להקל ראיה להביא ואין ,מהו תועבה תפלתו ע"דלכו ,פרסה בשיעור עצמו להעמיד

 לגמור לו מותר כ"דאעפ ,תשקצו בל משום ביה דאית עד ,התפלה באמצע בצבור תאוה לו נתעורר באם
 הנצרך איסור דלכאורה בעניינינו, נ"ה כ"וא ,תשקצו דבל להאיסור דוחה הבריות דכבוד משום התפלה
 הנצרך על ל"חז שאסרו דאיסור התם דשאני ,דומה אינו מ"מ ,דרבנן איסור רק כ"ג הוא לתפלה לנקביו
   ,בהיתר והתחיל מתחלה עצמו דבדק כיון ,שם אין - תועבה דתפלתו ואמרו להתפלל לנקביו

 כ"וכמש ,טעמא האי משום ,תפלה תפלתו -הפסיק לא אם דבדיעבד שם מודה ,המחמיר א"רמ דאף ותדע
 ,תועבה דתפלתו ואמרו ,ז"ע ל"חז דגזרו ,להתפלל שמתחיל קודם לנקביו צריךד בענינינו כ"משא ,ת"הע
 סלקו ואולי ,הבריות כבוד משום להקל דאין אפשר ",תשא לא" משום בהן ויש ,לבטלה ברכותיו כל כ"וא
  . ג"וצע ,לבטלה הברכה אין וממילא ,מזה רםואיס ל"חז

  כל שכן, כשכבר התחיל לקרוא:אם קראו לו לעלות לתורה, יש להקל אם צריך לנקביו, ו

 קריאה קריאתו בדיעבד דשם לקרוא לו דמותר פשוט לבימה כשעלה ת"בס להקורא כן לו נזדמן ואם
  :ב"בס וכדלקמן הקריאה כל את לגמור לו דמותר תאוה לו ונתעורר לקרוא התחיל כבר אם ש"וכ וכדלקמן

את הוא דווקא לסיים  ,בור שנצרך לנקביוכתב שכל ההיתר לשליח צי )חלק ב פרק ח הלכה ב(" הכוןבספר "
  המפטיר, כיון שזה כבר מוגדר כמצוה אחרת. את , אך אסור לו לקרוא בתורה הקריאה

 באופן שאינו לנקביו ךרנצ כ"ואח ,ז"פסד והתחיל ,לנקביו צריך היה שלא ץ"ש פרק ג סעיף יז:עוד כתב: 
 לו מותר ,התיבה מן לירד ומתבייש תשקצו בל משום גם בו יש אם ואפילו ,הפרס שיעור עצמו להעמיד יכול

  אחרים ענינים הן ש"וק ש"ק כותדבר אף ,בלחש עשרהשמונה  עד להמשיך

 הבריות כבוד בדיעבד ,לבטלה וברכותיו תפילתו דאין דכיון )'ג הערה ו"קנ דף( סדורה הלכה הערה לב:
  ל"הביה ש"כמ ,תחיללה לו א"א ,לבטלה ברכה של ספק דיש ע"בשמו ורק ,האיסור דרבנן דוחה

 להמשיך לו מותר -לנקביו והוצרך ,העמוד לפני ז"פסוד להתפלל שהתחיל ציבור ושליח פסקי תשובות:
 להעמיד יכול שאינו שמשער במצב כבר הוא אם להתפלל לו אין ץ"הש חזרת אבל ,ץ"הש לחזרת עד בתפלתו

 שגם ויתכן ,ץ"הש בחזרת משיךלה יוכל - פרסה עד עצמו להעמיד שיכול משער אם אבל ,פרסה עד עצמו
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 דכבוד והיתר ,פרסה עד עצמו להעמיד יכול שאינו למצב הגיע שכבר אף ,תתקבל קדיש אחר עד לגמור
   .ואחד אחד כל של ובתכונותיו בדעתו ותלוי ,קטן גנאי לאדם כשיש אפילו הינו הבריות

 איסור שיש ידע שלא או ,הכז למצב הגיע לב שימת חוסר או שכחה כשמחמת אלא אמור ההיתר אין אמנם
 - עצמו הטריח לא עצלות מחמת או נפש ובשאט ,כזה למצב מלהגיע עצמו את למנוע יכול היה אם אבל ,בזה
 שאינו ,'וכדו קורא ובעל ץ"ש או נכבד באדם הוא הבריות דכבוד היתר ובכלל, הבריות דכבוד היתר אין

  .זה מדבר עצמי ביוש לו שאין אף ,מפניו לקום או ,לו להמתין הציבור את להטריח רוצה

  באר דין ישיבה או הילוך בתוך ד' אמות של המתפלל .4
  :תשובה

 של א"ד בתוך לישב שאסור מכאן ",בזה עמכה הנצבת האשה אני: "קב סימן תפלה הלכות חיים אורח טור
 ומדע שהיה ,עמכה הנצבת שנאמר ,א"ד להרחיק צריך - הצדדין מן בין מלאחריו בין מלפניו ובין ,תפלה

   .הרוחות לשלשה אמות ב"י דהיינו תריסר בגימטריא ה"בז ,כמותה

 ,דמי שפיר - בו וכיוצא וברכותיה ש"בק כגון' בתפל עוסק אם אבל ,בטל כשיושב דוקא הגאונים וכתבו
 ג"ע אף ,מסתבר והכי ,וברכותיה ש"ק אלא הזכירו שלא ,אסור - בתורה עוסק שאם מדבריהם ומשמע

 שהטעם ,עדיפא תפלה בהא ,לתפלה ממנה מפסיק אינו אומנתו שתורתו מי רישה ,מתפלה תורה דחמירא
 אינו הואו ,שמים מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני תפלה של אמות' ד בתוך לישב שאסור

 האי איתא אכתי בתורה עוסק הוא אם אבל ,טעמא האי ליה אזל ובברכותיה ש"בק עוסק וכשהוא ,מקבל
   ,טעמא

 במקום לעמוד ח"לת אסור כדאמרינן ת"מת בטל עומד היה לא מסתמא עלי שהרי הנדון מן נלמד ועוד
 בצדו והתפלל זה ועמד כבר ישב היושב ואם לעמוד צריך היה הכי ואפילו ת"ת בלא לו א"שא לפי הטינופת

 הואו מעלי ילפינן דהא להשיב שיש פי על אף ,בגבולו בא זה שהרי לקום צריך שאינו ל"ז א"א אומר היה
 את משיבין אין מ"מ ,לקום הוצרך ה"ואפ ,'ה היכל מזוזות על יושב הכהן ועלי דכתיב תחלה יושב היה

 אצל לישב אסור דמשמע ,לישב אסור :דקאמר ,כדבריו משמע הגמרא לשון כי וגם ,מותו אחרי הארי
 בתוך פלליםהמת כנגד לעבור ואסור .יושב להיות אסור קאמר מדלא ,מותר -כבר ישב אם אבל ,המתפלל

  :ולעמוד לעבור מותר בצדיהם אבל לפניהם דוקא א"ד

' תוס(), מלאחריו בין( הצדדין מן בין מלפניו בין; מתפלל של אמות' ד בתוך לישב אסור :א סעיף קב "עשו

 בפרק ואפילו, התפלות מתקוני שהם בדברים עוסק ואם; אמות' ד להרחיק צריך )עומדין אין' פ ואשרי ומרדכי
 מי ויש; התפלות מתקוני שאינו פי על אף, בתורה בעוסק מתיר ויש; להרחיק צריך אינו, ומןמק איזהו

  . ש"בק עוסק אפילו, אסור עיניו כמלא אפילו כנגדו אבל, הצד מן מ"דה שאומר

 להקל יש ,לעמוד יוכל ינטל שאם במקצת סמיכה אך ,אסור סמיכה וגם -  לישב אסור) א(: ברורה משנה
 ,האלכסון עם א"הד בעינן ולא ,א"בד די ,באלכסון יושב כשהוא ואפילו -  א"ד בתוך) ב( :הדחק במקום

  . ג"בפמ ועיין א"מ

 דהא ,השני בצד לישב מותר ,'ד ורחב' י גבוה ,קבוע שהוא מדבר אחד בצד עומד המתפלל אם :א"הח כתב
 וכן ,אסור - השני בצד להסתכל יוכל שלא כ"כ גבוה אינו אם אפשר ,השני מצד לעבור אבל ,רשות מפסיק

 שהוא אף ,המתפלל נגד באלמעמרע לעבור להחמיר שיש ה"סק' צ בסימן ג"הפמ מצדד וכן ,ט"בהלק פסק
   ]:ז"במשב ב"סק זה בסימן[ א"ד בתוך אפילו ,אחרת ברשות מתיר ולישב ,עצמו בפני רשות

 שלא לענין ה"וה ,פסע שלא ז"כ ,התפלה שלאחר בתחנונים עומד המתפלל אם ואפילו -  מתפלל של) ג(
 עוסק אם ה"וה -  מקומן איזהו' בפ) ה(:האחרונים הסכימו וכן -  מלאחריו ובין) ד(:המתפלל נגד לעבור

 לישב חכמים אסרו דלא ל"דס -' וכו מתיר ויש) ו( :המתפלל בצד לישב מותר כ"ג ,בשבת במנחה בפרקים
 ועוסק יושב כשהוא אבל ,ש"מעו עליו לקבל רוצה אינו כאלו דנראה ,ודומם כשיושב אלא המתפלל בצד

 לא אם ,הראשונה כדעה ,לעמוד להחמיר דטוב ,באחרונים ועיין. ש"עומ עליו כמקבל הוא הרי ,בתורה
 אבל ,בשפתיו ת"ד מוציא אם דוקא - בתורה בעוסק) ז( :בזה להחמיר שאין ל"נ ובלאחריו ,הדחק במקום
  :ש"עומ עליו מקבל שאינו למיחשדיה דאתו ,התפילות תיקוני בעניני ואפילו ,מועיל אינו - בלבו מהרהר

 בתוך ואפילו ,מותר לעמוד אבל ,אסור לישב דוקא ז"ולפ ,לו כמשתחוה שנראה מפני -' וכו כנגדו אבל) ח(
 המתפלל נגד היושב' פי - ' וכו עוסק אפילו) ט( :כונתו מתבטל ז"דעי ,דאסור ל"ס לעמוד אף ואולי ,א"ד

 אחרונים ושארי ,הצדדין מן ובין מלפניו בין חילוק דאין ,קמייתא עהכד שפסק ח"בפר ועיין. ש"בק עוסק
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 א"ד בתוך אף ואולי ,להחמיר אין בודאי א"לד חוץ שבעמידה ל"ונ. שאומר מי כהיש להחמיר שטוב כתבו
   :ח"בסק ל"וכנ

 ,המתפלל בצד לישב ודוקא ברורה: משנה .מותר, חלוש המתפלל בצד היושב שאם שאומר מי יש :ב סעיף
 זה שהרי, לקום צריך אינו, בצדו זה ועמד, כבר ישב היושב אם :ג סעיף :בחלוש אף מחמירין יש - לפניו אה

 לעבור אסור :ד סעיף). א"מהרי בשם י"ב) (גוונא בכהאי' אפי ,לקום הוא חסידות מדת ,מ"ומ. (בגבולו בא
) טו(ברורה:  משנה. עמודול לעבור מותר - בצדיהם אבל, לפניהם ודווקא, אמות' ד בתוך המתפללים כנגד

 שמפסיק מפני הטעם כתב א"וח ,ש"בק אז עוסק אפילו ,אסור ולכן ,ז"עי כונתו שמבטל מפני -  לעבור אסור
 רבא ולהאליהו ,דמי כלפניהם ו"בסק א"להמ ,שלפניהם וצדדים -  לפניהם) טז( :להשכינה המתפלל בין

 ל"ר -  ולעמוד לעבור) יח(  :א"ד תוך ,בצידיהם ואפיל אוסר שרה חיי' פ והזוהר -  בצידיהם אבל) יז(  :שרי
 צדדין שהוא אף ,לראותו שיוכל שכל פניהם כנגד יהיה שלא כדי ,להלאה ילך ולא ,שם ויעמוד שיעבור
 ,א"ד בתוך פניו נגד ולעמוד לילך דאסור ש"כ ז"ולפ ,ז"עי כונתו שמבטל מפני ,ואסור ,דמי כלפניו ,שלפניו

 - ולעמוד א"ד בתוך לילך אבל ,פניו נגד א"ד בתוך לעבור רק אסרו דלא וברס ר"והא ,א"המ לדעת הוא כן
  :הדחק במקום להקל דיש ואפשר ,לפניו אפילו ,מותר

מדוע אסור לעבור כנגד המתפלל או לשבת  ,אלו להלכות נאמרו עיקריים טעמים ושני פסקי תשובות:
  :בצידו

  המתפלל כוונת ביטול משום(מצד האדם)   .א

 ,כנגדו ושכינה הואיל ,קודש הוא אדמת עליו עומד המתפלל אשר שהמקום וםמש(מצד הקב"ה)   .ב
  לשכינה המתפלל בין להפסיק לשכינה ומורא כבוד ממדת זה ואין

 ,ממש כנגדו היינו ,לאסור כנגדו מועד אהל בשם ע"השו . מה שהביאודין זה נוהג גם בתפילת נשים וקטנים
 ע"בשו וכמבואר ,ענין בכל אסרו וכנגדו ממש אמותיו,' לד חוץ איסור אין ,המתפלל לפני בצדדים אבל

 אמות 'ד בתוך שהתירו חלוש אדם ואפילו ,אפיים נפילת לצורך או ובתורה ש"ובק בתפלה עוסק אפילו
 לסמוך יוכל ,לצדדים קצת להסתלק באפשרותו וכשאין ,בחלוש שהתירו ויש ,כנגדו אסור' כדלקמי בצדדים

   מהמתפלל ניופ יחזיר פ"עכ אך ,המתירים על

 בצד לישב לו מותר ,'וכו כאלקינו אין אמירת או והקרבנות העקידה בפרשיות ואפילו בתפלה העוסק
 וכדין ובכוונה היטב ץ"הש חזרת השומע גם זה ובכלל ,ל"וכנ ממש לפניו לא אבל ,'וכו ולאחוריו המתפלל

  התורה... השומע קריאת וכן ,כעונה שומע

 אלא ,מפניו לקום צריך אין הלה בצדו, או לפניו להתפלל ונעמד אחר ובא ד"בביהמ או בביתו היושב אחד
 צ"א שאז ,בתורה יעסוק כ"אא ,ענין בכל לקום חסידות ממדת אמנם ,הוא עתה הציבור תפלת זמן כן אם

  אפילו ממידת חסידותלקום 

 אז יועדמ ד"ביהמ היכל אשר מסוימות שעות שישנם או ,לתפלה ולא ,דווקא לתורה המיועד ד"ביהמ
 הבאים אלו את למנוע יכול אלו שם בשעות להתפלל הבא אין ,והכוללים הישיבות היכל כגון ,תורה ללימוד

  חסידות ממדת לא אף להחמיר ואין ,בתלמודם ולעסוק שם מלישב

באר מי רשאי להתפלל תשלומין ועד איזה זמן ובאיזה  .5

  תפילות 
  תשובה

 נאנס או טעה: א סעיףרשאי להתפלל תפילת תשלומין:  -מי שטעה או נאנס ולא התפלל :קח סימן"ע שו
 ידי יצא לא, היפך ואם; לתשלומין והשניה, מנחה הראשונה: שתים מנחה מתפלל, שחרית התפלל ולא

  . לתשלומין תפלה להתפלל שצריך מקום בכל הדין וכן. אותה ולהתפלל לחזור וצריך, תשלומין שהיא תפלה

 וכדלקמן ,הזיד לאפוקי כונתו -  טעה: ברורה משנההתפלל תשלומין: אסור לו ל - מי שלא התפלל במזיד
 שלא ומירשאי להתפלל אח"כ תשלומין:  -מי שלא התפלל בגלל שהוא לא היה מיושב בדעתו. ז"בס

 א"ס א"ק בסימן וכדלעיל ,בזה עשה כדין דשלא אף ,כראוי עליו נכונה דעתו היתה שלא מחמת התפלל
  :השלמה ליה ומהני ,מזיד בכלל זה אין מ"מ ,ב"ס ח"וצ
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מי שלא היו לו  ...שכור או חולה שהיה כגון -  נאנס אומי שהיה חולה או שיכור, יכול להתפלל תשלומין: 
 לא תפילה שבזמן ומירשאי להתפלל אח"כ תשלומין:  -מים ליטול ידיו לתפילה ומחמת זה לא התפלל

 ,שתים להתפלל כ"אח וצריך ,אונס בכלל הוא זה גם ,תפילה זמן עבר ז"ועי ,ידיו לרחוץ מים לו היה
מי שלא התפלל . ש"עי ב"ובמ ד"ס ב"צ בסימן וכדלעיל ,מים משום התפילה לבטל נכון אין ולכתחילה

יכול להשלים התפילה, אך טוב שיתפלל אותה בתורת נדבה על ידי שיחדש  -מחמת שעסק בצרכי ציבור
 שגם דנכון שכתב זה בסימן ג"בפמ ועיין, ב"במ ג"צ סימן בסוף לעיל עיין ,צבור בצרכי עסק ואם בה דבר:

אם לא  :דבר בה ויחדש נדבה בתורת אותה יתפלל בזה אך ,לו שחסרה התפילה להשלים כ"אח יתפלל בזה
, מנחה התפלל ולא טעה: ב סעיף קח"ע שורשאי להתפלל אח"כ תשלומין בתפילת ערבית:  - התפלל מנחה

רשאי להתפלל אח"כ  -אם לא התפלל ערבית; לתשלומין השניהו, ערבית הראשונה: שתים ערבית מתפלל
' והב, שחרית הראשונה: שתים שחרית מתפלל, ערבית התפלל ולא טעהתשלומין בתפילת שחרית: 

 ערבית כשמתפלל וכן( יאמר אשרי ביניהם:אם מתפלל ערבית פעמיים לתשלומי מנחה, . לתשלומין
  ). מ"ק' סי ש"וריב ק"סמ) (לתפלה תפלה ןבי  אשרי יאמר, מנחה התפלל שלא משום, שתים

ולא יפסיק  ,יתפלל מיד לאחר התפילה הראשונה ,אם הוא מתפלל שחרית פעמיים לתשלומי ערבית
 ל"ר -' וכו שאומר לאחר) יא( בלימוד, כיון שתפילת התשלומין צריכה להיות סמוכה לתפילה החיובית:

 בעוד להיות צריכה השלמה תפילת כי ,אסור -ודבלימ ואפילו ,דבר בשום ביניהם לכתחילה יפסיק שלא
  .החיובית בתפילה שעוסק

 דמשלים הא :ג סעיף לא ניתן: - ניתן להשלים תפילת התשלומין, בזמן התפילה הבאה, אך לאחר זמנה
  . לא, תפלה זמן שאין בשעה אבל, תפלה בזמן דוקא, שהפסיד התפלה

 בעודנו רק השלמה תפלת ל"חז תקנו דלא ל"שר ושכתב מאחרונים יש -  תפילה בזמן) טו(: ברורה משנה
   .בינתים אשרי או א"ד הלוך כדי ששהא אחר העיקרית בתפילתו עוסק

 אחר תיכף השלמה תפלת להתפלל בזה לזהר צריך בודאי דלכתחילה דאף ,הסכימו אחרונים הרבה אבל
 יתפלל ערבית התפלל לא אם דהיינו ,תפלה זמן עבר אם רק מעכב אינו בדיעבד אבל ,החיובית תפילה
 ,בזמנה תפלה שכר זה עבור נוטל דהא ,לשחרית תפילה זמן שהוא ,היום על שעות' ד עד רק ,שתים שחרית

   .ח"ודה גבורים ומגן ג"הפמ כ"כ ,רחמי תפלת שכר רק דנוטל ,שעות' ד אחר כ"משא

ית שלא התפלל שעות, יכול כבר להשלים ערב 4והוא מתפלל לאחר  ,שחריתח חידש שאם איחר זמן הדה"
     אף שעבר זמן השחרית הסמוכה לערבית:

 התפלל לא גופא שחרית תפלת גם דאם והוא ,אחרונים בשארי נזכרו שלא חדש דבר הוסיף ח"שבדה אלא
  . בתפלה שעוסק כיון ,שתים אז להתפלל דצריך שעות' ד אחר עד

, והפמ"ג חלק וכתב שזמן להיש אומרים שאם לא התפלל מנחה, יכול להשלימה בערבית רק עד חצות הלי
  : השלמתה כל הלילה

 ,לכתחלה לערבית הראוי זמן שהוא ,לילה חצות עד רק שתים מעריב דמתפלל א"י מנחה להתפלל שכח ואם
 ,הלילה כל הוא המנחה תפילת השלמת דזמן כתב ג"הפמ אמנם ,להלכה בזה עוד שכתב מה ח"בדה ש"וע
  .השחר עמוד עד

ן מנחה גדולה, שזה חצי שעה לאחר חצות ולא קודם לכן, וגם ברור שקודם ניתן להשלים שחרית רק מזמ
 החצי והוא ,מנחה זמן שמתחלת מעת רק השלמה לה יש שחרית התפלל ולא שכח ואםלכן יתפלל מנחה: 

   מקודם מנחה שיתפלל וגם ,חצות שאחר שעה

 השמשות בין עד בדיעבד ההשלמה זמן ונמשךשחרית כתשלומין עד בין השמשות:  ניתן להתפלל  בדיעבד
  . באמצע מוסף והתפלל מוסף בו שיש יום היה ואפילו

 העתקתי ז"כחובה, יתפלל ההשלמה בתורת נדבה: אם הוא לא התפלל את התשלומין מיד לאחר תפילת ה
 התפילה אחר השלמה תפלת תיכף התפלל לא שאם זה בכל נכון יותר לכתחילה אמנם ,לדינא האחרונים מן

 היא הרי ל"וא לחובתי זו הרי חייב אני אם" :ויאמר שיתנה דהיינו נדבה בתורת אותה ליתפל ,החיובית
  :ג"הפמ הסכים וכן ",נדבה
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 טעה שאם, בלבד הסמוכה לתפלה אלא תשלומין אין: ד סעיףניתן לעשות תשלומין רק בתפילה הסמוכה: 
 לה אין שחרית בלא, מנחה לתשלומי אחרונה: שתים ערבית מתפלל, מנחה ולא שחרית התפלל ולא

  . תפלות בשאר וכן, תשלומין

 :)ז"טס"ק  ד סעיף קח( ברורה משנהלא מועיל להתפלל פעמיים מוסף כדי להשלים שחרית וכו': 
 בו שיש ביום שחרית חסר שאם דהיינו ,להשלמה מועיל מוסף תפילת שאין האחרונים כתבו - הסמוכה

 שחרית זמן עבר לא ועדיין מוסף והתפלל שחרית שכח אם. שתים מוסף להתפלל להשלים יכול לא מוסף
  . שחרית יתפלל ה"אפ

אם במזיד  ,אין תשלומין. תשלומין לה אין, מוסף התפלל ולא היום כל עבר :ו סעיף אין תשלומין למוסף:
 - רצה ואם, לה הסמוכה בתפלה' אפי תשלומין לה אין, אחת תפלה התפלל ולא הזיד: ז סעיףלא התפלל: 

  . לה הסמוכה בתפלה אותה מתפלל אם חידוש צריך ואינו, בהנד אותה יתפלל

, או שהיה טרוד לצורך ממונו, מבלי שהתפלל בסוף עבר הזמןלמי שטעה וחשב שיש לו עוד זמן להתפלל, ו
 לו שיש בעוד התפלל שלא מי :ח סעיףהרי הם אנוסים, ויכולים להתפלל תשלומין:  - או מי שהיה שיכור

 כך ובין כך ובין, בו מתעסק שהוא עסק אותו שיגמור אחר זמן לו ישאר שעדיין שסבור מפני, להתפלל זמן
 מי וכן; מלהתפלל הפסיד כך ידי ועל, הפסד לידי יבא שלא ממונו בצורך טרוד שהיה מי וכן; השעה לו עברה
 להתפ זמן יעבור לא לכתחלה מיהו: הגה. תשלומין להם ויש, אנוסים חשובים כולם, התפלל ולא שכור שהוא

  '). ה' סי ה"ת( ממון הפסד משום

 התפלל ולא טעה :ט סעיףמי שלא התפלל מנחה של ערב שבת, יכול להתפלל פעמיים ערבית של שבת: 
  . לתשלומין והשניה, לערבית הראשונה: שבת של שתים ערבית מתפלל, שבת בערב מנחה

 לא אם ה"וה :הגה :מי שלא התפלל מנחה בערב ראש חודש, מתפלל פעמיים ערבית של ראש חודש 
 צריך, בשנייה והזכיר בראשונה ויבא יעלה הזכיר לא ואם; שתים ח"ר של מתפלל, ח"בער מנחה התפלל
 חוץ בו כל( לחזור צריך אין, בשנייה ולא בראשונה הזכיר או, בשתיהן הזכיר לא אם אבל; ולהתפלל לחזור
  ). שתים ח"ר של שכתב ממה

 ולא טעה :י סעיףח מנחה של שבת, ומבדיל רק בראשונה: משלים שתי ערבית במוצאי שבת אם שכ
 הבדיל לא ואם; בשניה מבדיל ואינו בראשונה מבדיל), חול של שתים( ש"במו מתפלל, בשבת מנחה התפלל

 הבדיל לא או, בשתיהן הבדיל ואם; לו עלתה לא ראשונה, לו עלתה שניה, בשניה והבדיל, בראשונה
  . יצא, בשתיהן

, אלא התפלל מנחה של יום חול מנחה של שבת ולא הזכיר של שבתבמידה אך זה היה אפילו אם התפלל ע
 ח"י והתפלל שבת של במנחה טעה :יא סעיף: , אך יתפלל השנייה בנדבהמתפלל במוצאי שבת פעמיים

 ואינו נדבה בתורת אותה ויתפלל, בשניה מבדיל ואינו, שתים שבת במוצאי מתפלל, שבת של הזכיר ולא
  . ח"ר של במנחה ויבא יעלה הזכיר לא אם ה"וה; דבר בה לחדש צריך

יש מחלוקת ראשונים, האם יתפלל במוצאי שבת תשלומין שהרי סוף סוף התפלל כבר עמידה רק  שכן
  שלא הזכיר של שבת: 

  אינו חוזר, שכן מה הועלת, הרי גם עתה הוא ישלים תפילת חול, ואין לו תקנהר"י:   .א

הוא התפלל בשבת, זה נחשב כאילו שכלל לא התפלל, שתפילת חוזר, כי מה שפרובנציה:  חכמי  .ב
 עמידה בלא הזכרת שבת אינה כתפילה כלל

  חכמי פרובנציה  ר"י  מנחה של יום חול בשבת התפלל

  לא  כן  האם זה נחשב כתפילה

  כן  לא  האם מתפלל תשלומין במוצאי שבת

  נדבה  ---   איזה סוג תפילה משלים
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 ,זה בשביל לחזור צ"דא ל"ס י"ר בשם התוספות (א) :מחלוקת בזה יש - םשתי ש"במוצ) לב(: ברורה משנה
 בזה ירויח מה ,שבת של יזכיר ולא ח"י ויתפלל וכשישלים ,שבת של ששכח רק ,ח"י התפלל כבר דהא

 שלא כיון ,כלל התפלל לא כאלו הוי שבת בלא ח"י שהתפלל דמה ל"ס ה"פרובינצ וחכמי (ב) ,התשלומין
 לחזור שצריך סברא שיש כיון לחדש צ"וא ,נדבה בתורת להתפלל שיחזור הפוסקים ריעוהכ כ"וע ,כדין עשה

  :מזה גדול חידוש אין הדין מצד ולהתפלל

(תפילה  לגבי מי שהתפלל מנחה בראש חודש בלי יעלה ויבוא, אם יחזור בערבית פעמיים ייךשאותו דיון 
יעלה ויבוא (בהנחה שבערבית כבר לא שהרי בכל מקרה כבר הוא לא יאמר  רגילה בלי יעלה ויבוא),

  אין זה ראש חודש):  -אומרים יעלה ויבוא, כי מדובר שלמחרת

 מטעם כ"ג והיינו ,נדבה ובתורת להשלמה שניה תפלה בערבית להתפלל כ"ג שנכון ל"ר - ' וכו אם ה"וה) לד( 
 שמנה ותפילת ,ח"ר עבר שכבר ,עכשיו יאמר לא ויבא יעלה שהרי ,זו בתפילה כלום מרויח שאינו מפני ,ל"הנ

 א"המ כ"כ ,ויבא יעלה שיאמר ירויח דהא ,יתפלל ע"לכו ,ח"ר כ"ג בלילה אם אבל, התפלל כבר עשרה
  . האחרונים עמו והסכימו

  עשה כן: אותו דיון יש לגבי מי שביום טוב 

 יךצר ,ראשון טוב יום של במנחה חול של התפלל אם ל"ור ,שני טוב יום בליל ה"דה ,א"המ כתב עוד
 והביאו ,השני הדין ז"ע חלק ח"צל ובספר ,טוב יום של שיתפלל ירויח דהא ,ע"לכו להשלמה בלילה להתפלל
  :גבורים ומגן השקל במחצית ועיין ,א"רע בחידושי
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  ברכות

  מה מברכים על פרוסת לחם מטוגנת בביצה ושמן  .א
  תשובה

  פרוסת לחם:

 אם טיגון הוא כבישול או כאפייהספק יאכל בתוך הסעודה, מ - שאין בה כזית ויש בה תואר לחם  .א

 המוציא  -שאין בה כזית ויש בה תואר לחם, וטיגן במעט שמן  .ב

  המוציא -כשיש כזית, אף אם איבד צורת לחם  .ג

 ומהני ,כבישול הוי דלא ו"סקל א"ממ משמע ,במחבת במשקה טיגנםס"ק נה:  קסח סימן ברורה משנה
 שבטיגון והנכון ,לדבריו הכרח אין שם האחרונים שארי דעת ולפי ,השני באופן לקמיה כמו לחם תואר ביה
 בהם שיש פרוסות טיגן אם אבל ,כזית בהם בשאין ז"וכ. הסעודה בתוך א"כ לחם תואר בו בשיש יאכל לא

  :בזה ש"וכ ,בבישול ל"וכנ ,המוציא דמברך פשוט ,לחם התואר ליה אזל אפילו ,כזית

 ,במשקה טיגון מקרי לא ,העיסה ישרף שלא שמן עטמ במחבת נותן אםס"ק סט:  קסח סימן ברורה משנה
  גמורה אפיה והוי

 ומטגנים ,בביצה אותם המטבלים לחם פרוסות לענין נלמד ומכאן :(סי' קסח אות טז) פסקי תשובות
  ע"לכו המוציא ברכתם ולכן ,ויותר כזית בהם יש כלל שבדרך, במחבת אותם

  מה מברכים על פרוסת לחם הטבולה ביין או בקפה  .ב
  לעיל ובהתש

באר דיעות הפוסקים וההלכה בדין יין שפוטר שאר   .ג

  משקין
  לעיל תשובה

באר דיעות הפוסקים וההלכה בדין שינוי מקום לעניין   .ד

  ברכה
  תשובה

  וזאת הברכה:כתב בספר 

 את רואה ואינו ,גדול באולם מדובר אם אף ,אחד בחדר לפינה מפינה מקום שינוי דין אין: אחד חדר. א
    אחד כחדר דינה ,המוקפת מחיצות גדולה בחצר הדין והוא  ,השני מקוםמה הראשון מקומו

 באותה הוא השני אם החדר בין), אחת שבבעלות( אחד בבית לחדר מחדר מקומו שינה :לחדר מחדר. ב
 שאין אומרים יש: לכתחילה ולענין. מקום שינוי דין בזה אין, בנין באותו אחרת בקומה הוא אם בין, קומה

. מחדש לברך בלי לכתחילה אף לשנות שמותר א"וי, שבירך בזמן לכך דעתו היתה כ"אא לחדר מחדר לשנות
  ע"לכו בזה להחמיר צריך אין לחדר מחדר לשנות וכשהרגילות

, מקום לשינוי יציאתו נחשבת ,אחר לבית או לחצר ביתו מפתח אכילתו באמצע שיצא אדם :לבית מבית. ג
 שאף ,היא ברורה המשנה לשון סתימת. מיד לחזור מתחילה היתה דעתו אם ואפילו ,מיד וחזר יצא אם אף
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 וכן', י אות ז"ט סימן ה חלק משה כהאגרות ודלא, מקום שינוי נקרא ,לבית לחזור מוכרח היה אם
  .הפוסקים משמעות

 נחשב, אחרת בבעלות לדירה אחת בבעלות מדירה שהמשנה, בזמנינו הפוסקים הורו :לדירה מדירה. ד
 אובמ וכן, ל"זצ שיינברג פ"הגרח הורה כך. אחת גג קורת תחת הן הדירות ששתי אף, ביתל מבית למשנה
 שמעתי וכן, לחדר כמחדר דינם בנין באותו דירות שתי, לציון האור ולדעת, א"הגרשז בשם יצחק בשבות

  .ק"הגרח בשם

 אומרים ויש, תלבי מבית כמשנה שדינו, משותף מדריגות לחדר מדירה במשנה הדין שהוא אומרים ויש. ה
 ,המדריגות בחדר שותפות הבית לדיירי שיש כיון ,לחדר מחדר כעובר דינו, מדריגות לחדר מדירה שהמשנה

, לשם עקר אם מחדש לברך אין, מוכרע אינו מדריגות חדר שדין כיון, לי נראה ולמעשה. א"הגרשז בשם
 לכתחילה לשם לשנות להקל מקום יש, מדריגות בחדר שנמצא מהמקום הראשון מקומו רואה אם בפרט

 יחשביש, לבנין חוץ שייצא טוב ,לשם עבר ואם, לספק להיכנס שלא ,לשם מלעקור להימנע וטוב. לברך ולא
  .ע"לכו מקום לשינוי

 והרבה. מקום שינוי דין בזה שאין לחדר מחדר כעובר דינו, מקורה למרפסת מהבית העובר: מרפסתו. 
 מקורה בלתי שמרפסת הסוברים ויש. מקורה למרפסת, בלתי מהבית במשנה הדין שהוא הורו פוסקים

  . (אחד מגדולי הדור) מקום שינוי דין לו יש, מהבית לשם והמשנה, הבית כחצר דינה

 תדיר בחצר להשתמש הדרך אם, רוחותיה מכל מחיצה והמוקפת לבית הצמודה הפרטית לחצר ומהבית. ז
  מקום. שינוי דין בזה ואין, לחדר מחדר כמשנה שדינו נראה, הבית מחדרי כחדר

   :ג – א ,קעח סימן חיים אורח יוסף בית

 צריך מקום דשינוי אסיקנא:) קא פסחים( פסחים ערבי בפרק'. וכו ממסיבתן ויצאו מסובין שהיו חבורה בני
 דאמרת הא :הונא דרב משמיה וקאמר ,חסדא רב ויתיב ,חסדא דרב קמיה אבין בר אידי רב יתיב .לברך
   .לא - למקום ממקום אבל ,לבית מבית אלא שנו לא ,לברך ריךצ מקום שינוי

 משמיה וקאמר חסדא רב יתיב ותו ,כוותך הינק דבר במתניתא תנינא הכי :אבין בר אידי רב ליה אמר
 לאחריהם ברכה טעונים שאינם בדברים אלא אמרן לא ,לברך צריך מקום שינוי דאמרת הא :דנפשיה

   .הדר קמא לקיבעא ?טעמא מאי .לברך צריך אין - במקומם לאחריהם ברכה הטעונים דברים אבל ,במקומם

   .לברך צריך זה ואחד זה אחד :אמר ששת ורב

 יוצאים כשהם ,כלה לקראת או חתן לקראת לצאת רגליהם ועקרו לשתות מסובין שהיו חבורה בני :מיתיבי
 זקן שם שהניחו אמורים יםדבר במה .לכתחלה ברכה טעונים אין חוזרים וכשהם ,למפרע ברכה טעונין אין
 טעונים חוזרים וכשהם ,למפרע ברכה טעונים יוצאים כשהן ,חולה או זקן שם הניחו לא אם אבל ,חולה או

 וטעמא .עסקינן במקומם לאחריהם ברכה הטעונים דבדברים מכלל ",עקרו" מדקתני .לכתחלה ברכה
 ברכה טעונים חוזרים וכשהם ,למפרע ברכה טעונים יוצאים כשהם הכי לאו הא ,חולה או זקן שם דהניחו

   .חסדא לרב קשיא .לכתחלה

 לבית לילך רגליהם ועקרו מסובים שהיו חברים :דתניא ,היא יהודה רבי ?עקירות תנא מאן נחמן רב אמר
 ברכה טעונים אין חוזרים וכשהם ,למפרע ברכה טעונין אין יוצאים כשהם ,המדרש לבית או הכנסת

 מקצת שם הניחו לא אבל ,חברים מקצת שם שהניחו בזמן ?אמורים דברים מהב יהודה רבי אמר .לכתחלה
 חסדא ורב כלומר .לכתחלה ברכה טעונים חוזרים וכשהם ,למפרע ברכה טעונים יוצאים כשהם ,חברים

   כרבנן אמר

 היא עמידתו ,אחר למקום והלך דעמד כיון ,במקומם לאחריהם ברכה טעונים שאינם דדברים י"רש ופירש
 לאחריהם ברכה הטעונים דברים אבל .בתחלה לברך וצריך ,היא אחריתא סעודה -והך ,עודתוס גמר

 ברכה לברך ,הלך הראשון קביעות על לסעוד ,אחר למקום לילך ועמד ,אחריהם בירך ולא הואיל ,במקומם
   .ולברך לחזור צריך אין נמי ולפניהם ,שתיהם על אחת

 למקומו לחזור צריך היה כאן אוכל היה לא שאם כיון לומרכ ,הדר קמא לקיבעיה :כתב) ו' סי( ש"והרא
  : המזון ברכת כאן ומברך ,כאן סעודתו וגומר ,במקומו הוא עדיין כאילו הוי ,ולברך

 חזר ולא אחר למקום שהלך בין היינו ,לברך צריך דאמרינן מקום דשינוי) מפינה אבל ה"ד. כ( ן"הר וכתב
 מדקתני) וטעמא ה"ד: כ( לה ומוכח ,לברך וצריך ,מיקרי מקום שינוי ,למקומו וחזר שהלך בין ,למקומו



136 

 

 הם וכך ,מיקרי מקום שינוי הראשון למקומו חוזר דאפילו אלמא ,'וכו חולה או זקן שם הניחו] לא[ אבל
   .)ג"ה ברכות' מהל( ד"בפ ם"הרמב דברי

 ,יצחק בר נחמן רב שניד גב על ואף ,כוותיה דתניא ,ששת כרב דהלכתא רבוותא וקאמרי ::)כ( ף"הרי וכתב
 ד"פ ם"להרמב ובביאורי. חסדא כרב דהלכה והכריע ,עליו תמה) שם( ש"והרא ,אשינויא סמכינן לא

  : ף"הרי פסק וקיימתי ,הכרעתו דחיתי) ד"ה מ"כס( ברכות מהלכות

 רב דאמר מאי היינו. לברך צריכין אין -אחרת לזוית זו מזוית אחד בחדר מקומם שינו אם אבל ש"ומ
 לרבינו ומשמע .לא -למקום ממקום אבל ,לבית מבית אלא שנו לא :הונא דרב משמיה:) קא פסחים( חסדא
) ה' סי( ש"והרא ,)אבל ה"ד( התוספות פירשו וכן ,)ה"ה( ד"בפ ם"הרמב כתב וכן ,לזוית מזוית דוקא דהיינו

 וכן ,לא -לפינה ינהמפ אבל בהדיא דגרסינן ,מקדש הוה לארעא מאיגרא ואפילו.) קא( ענן רב דאמר הא גבי
  : לעלייה מבית למקום ממקום שפירש י"מרש ולאפוקי) סבור ה"ד. כ( ן"הר גורס

 כרב לפוסקים דאילו ,ששת כרב שפוסקים ם"והרמב ף"הרי לדעת אלא אינם אלו שדברים פשוט ...ודבר
  : במקומם לאחריהם ברכה הטעונים בדברים ,לברך צריכים אינם נמי לבית מבית אפילו ,חסדא

  מקום...  שינוי הוי לא - הראשון מקומו שרואה כל ,מחיצות בו שאין דבמקום ...אפשר

 כיון ,ואילן אילן כל מפירות לאכול ורוצה ,בגן או בפרדס שהיה מי :)יח אות ברכות' הל( חיים ארחות ל"וז
   .לפינה כמפינה ליה דהוי ,האחרים על לברך צריך אינו - אחד אילן על שבירך

 אם ,אחד בגן ואפילו ,לשני לילך דעתו היה אם ואפילו ,לזה זה סמוכים היו אפילו ,צריך ודאי -לגן מגן אבל
 והגיה ,'וכו תאנה של במזרחה אוכל היה :ם"הרמב שכתב והיינו ,מברך - באחד אלא דעתו היה לא מתחלה

  :ל"עכ לכך מתחלה דעתו היה שלא והוא :ד"הראב

 לדבר חבירו וקראו אוכל שהיה או, אחר לבית והלך סעודתו ופסק ,זה בבית אוכל היה: א סעיף קעח "עשו
 בתחלה ומברך וחוזר; שאכל מה על למפרע לברך צריך - מקומו ושינה הואיל, וחזר ביתו לפתח לו ויצא עמו

 צ"א, לפנה מפנה מקומו ששינה פי על אף, הבית בתוך עמו דבר אם אבל; סעודתו יגמור כ"ואח, המוציא
 שני שיהיו והוא, מקום שנוי מיקרי לא -אחר במקום לאכול דעתו היה אם ג"רע סימן מןלק ועיין: (הגה. לברך

  ).ד"קפ סימן ל"וע ,'א בבית המקומות

 שאוכל ומה ,לגמרי סעודתו כנפסקה חשיב ,ממקומו היציאה י"דע - ' וכו לברך צריך) ו(: ברורה משנה
  :להבא לע והמוציא ,למפרע ז"בהמ מברך ולכן ,דמיא אחרת כסעודה - כ"אח

 מבית או ,לחדר מחדר ואפילו ,אחד גג תחת היינו - אחד בבית) יב(בדעת הרמ"א אין זה שינוי מקום: 
 מקצת ואפילו חלון דרך אפילו ,שם שאכל הראשון מקומו רואה אם ה"וה ,מקומו רואה שאין ואף ,לעליה
  . מתחלה דעתו היה שלא אף ,מועיל נמי מקומו

 דאין דאפשר האחרונים מסתפקים ,לזה זה שסמוכין אף ,לבית מבית אבל ,בית באותו לחדר מחדר ודוקא
 ,מקום שינוי י"ע לברך שלא כהפוסקים נוהגין דאנו ה"בהג לקמן המבואר שלפי ודע. מקום ראית י"ע להקל

 לענין רק ,מקום שינוי לענין שהזכרנו האלו החילוקים כל לדינא מ"נ אין תו ,פת סעודת באמצע כשעומד
  :מקום שינוי דין שייך ע"לכו דבהם ,משקין ושארי פירות כוללא מסובין

 דע לכן, הטעות מן כאן להשמר צריך. מקרי מקום שינוי ,למקומו וחזר שהלך בין :קעח סימן וקציעה מור
 והניח שעקר, הדעת הסח כדי בו כשיש היינו, הדעת כהסח דהוי ,זה בסימן הנזכר מקום שנוי שכל לך

  . שם ושהה עוד מקומו ראה ולא ,אחר למקום והלך כאן ודלסע ,בו שישב זה מקומו

 מקום שנוי מקרי לא ודאי, מיד חזר אלא ,דעתו שיסיח כדי כלל נתעכב ולא, למקום ממקום הלך אם אבל
 במקום אכילתו לפטור אפילו ,שנוי מקרי לא - אחר במקום לאכול דעתו היה דאם ,כאן בהגה וכדכתב, כלל

 ולא ,אכילתו מקום שנה שלא ,אכילתו למקום מיד לחזור כשדעתו הדעת הסח חשוב שאינו ש"כ, אחר
  . ולברך לחזור צ"דא, לגמרי ממנו דעתו הסיח

 ואפילו ,אחר במקום לאכול רצה מאם גרע דלא, לחזור עליו דעתו שעדיין הראשון מקומו כשרואה ל"ואצ
 מעט עמד רק ,מקומו נוטש נוכשאי ש"כ ,)ד"ראב בשם] ב ק"ס[ א"מג ש"כמ( שינוי הוי דלא ,לחצר מבית
, ביתו פתח על עמו ודבר ,חברו בקראו הדין והוא. שנית לברך מצריכו שאינו, תכף וחזר ,אחר למקום והלך

 כבסמוך ש"הרא דמייתי בתוספתא וכן, והפליג חברו עם דבר] א, ל יומא[ הממונה פרק תלמודא כדמפרש
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 הדעת הסח כלל שייך לא ,הפליג דבלא ,בהדיא אה. לברך צריך הפליג, לברך צ"א עמו לדבר חברו קראו
  .אחרת ברכה להצריך

 הלך לא שאפילו כסבור, בזה כנגדי שהתריז, משובש מדעת להוציא אלא לכך הוצרכתי לא ,מאד פשוט זה
 דבר לשמוע בו שישב החדר פתח על ועמד, שתייתו או אכילתו ממקום פסיעות שלש שנים אלא ואנה אנה

 בלי לשתייתו או ולאכילתו למקומו וחזר ,מיד ופטרו מעט עמו ודבר, בקשתו מה לידע אליו הבא השליח
 ולא עקר לא ,עליו ודעתו ,עיניו בין עודנו והמקום ,שיניו בין והבשר ,ובמחשבתו בפיו שהמשקה( שהוי שום

 עתד לא כי, בעיני לשחוק והיה. עוד ישתה או שיאכל מה על שנית לברך הוא זקוק) כלל ממנו דעתו הסיח
 מתוך להורות שרוצים עולם מבלי פרי וזה) ודוק ע"ק' סי ל"וע( הפליג ולא הפליג בין להבחין לו תבונה ולא

  . הדין מקור נביעת ידיעת מבלי ע"הש משנת
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  בית כנסת

באר דין קדושת בית הכנסת בישובו וחרבנו בכל צרכי   .א

  האדם אש"ל והליכה
  תשובה

  :)קנא,יא("אבל בישובו" ד"ה שהביא הביאור הלכה  ,הידועהראשית יש להקדים את מחלוקת הראשונים 

בבית  האם מועיל תנאי
  הכנסת לעשות בו תשמישים

  בחורבנו  ביישובו

  תוס' ורא"ש

    

  רש"י ואור זרוע

    

  שלא בדוחק  דוחקב  שלא בדוחק  בדוחק  רמב"ן, ר"ן ורשב"א

        

  

קלות ראש,   
  כגון לינה

  הליכה  אכילה ושתייה  תשמיש חול

בית 
הכנסת 
  ביישובו

לא מועיל 
(ביאור 

הלכה: יש 
להתיר 
  לת"ח)

ביאור הלכה: 
ע"פ המגן 

אברהם יש 
להתיר ע"י 

  תנאי

ביאור   לכמה פוסקים  השו"ע
  הלכה

אסור לקצר 
דרכו, אך אם 

הייתה שם דרך 
קודם בניינו יש 

  להתיר

לא 
  מועיל

מועיל כדי 
להאכיל עניים 

כשהמקום 
  דחוק

יש להקל 
ע"י תנאי 
מפורש 
בשעת 
  בניינו 

בית 
הכנסת 
  בחורבנו

  מועיל ע"י תנאי בשעת הבניין

  

 בית הכנסתהאם מותר לסתור בית הכנסת, כשיש   .ב

  שיכולים להתפלל שם  אחר
  תשובה

  כל עוד שלא בנו החדש: ,לגבי דין איסור סתירת בית כנסת ישן

 - ז"הט ,כולם שם להתפלל שיכולים ,בעיר קבוע נ"ביהכ עוד דאיכא והיכא :ס"ק ה קנב סימן ברורה משנה
  .גוונא בכל אוסר - א"והמ ,מתיר
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לל בו ברווח, כט"ז שכן פסקו רבים, וזו אין להחמיר כשיש מקום אחר להתפקנב:  סימן הלכה ביאור
  לשונו:

 ז"הט דברי שהעתיקו אחרונים הרבה יש והנה ,א"ומ ז"הט בשם שכתבנו מה ב"במ עיין - האחר יבנו שלא* 
 ,דאורייתא איסורא ליכא ע"לכו לבנות מ"ע דבסותר אחרי ד"ולענ ,א"כהמ מחמירין מהן והרבה לדינא

 שיחמירו מהראשונים למי מצינו לא דלאיסורא ואחרי ,יבנו לאו כ"אח יפשעו שמא חכמים שחששו א"כ
 קייטא של אלא שאינו נ"דביהכ לומר ליה ניחא דלא ראיה אין ש"דמהרא[ ז"הט שהאריך כמו בזה בהדיא

 ן"הרמב והוא זה בענין בהדיא שמקילין ראשונים להרבה מצינו ואדרבה] קבוע נ"ביהכ מקרי סיתוא של או
 כ"ג הובא זה ולשון ז"הט שכתב וכמו ה"בהג ז"ס ג"בקנ לקמן א"הרמ הביאוו במגילה ן"בהר שהובא

 דדעת ל"דס מוכח ר"בא וכן ז"כהט משמע דלישנא פשטא אבל ז"ט ק"בס זה יישב א"דהמ אף[ באשכול
 להקל בהדיא ל"ס והתוספות י"והנ א"הרשב וכן] וכאן שם א"הגר בביאור מוכח וכן ז"כהט א"הרמ

 ל"דס כ"ג משמע מהמאירי וכן ר"בא ש"כמ האגודה דעת כ"ג וכן בעיר קבוע אחרת כנישתא בי בדאיכא
] קבוע כנישתא בי בדאיכא להקל כ"ג ל"דס משמע נ"ביהכ בלא עומדים ונמצאו יתרשלו שמא מדכתב[ הכי
 נראה ה"דאל להתפלל בריוח לכולם מקום יש הקבוע נ"בביהכ אם דוקא ז"כ אך. בזה להחמיר אין שוב

 :אסור ע"דלכו

כשיש מקום אחר אף  ,כתב שאף למי שמחמיר ואוסר לסתור -יז סימן חיים אורח סופר כתב ת"וש
   :בדבר להתפלל, יש עצה

 בלי שכרו וגם ,בו לחזור למשכיר א"שא באופן מקום' ששוכרי ,'לצלוי דוכתא בדאיכא זו לשיטה ל"...ונ
 דוכתא תתבטל כך ובתוך בבנין לושיתרש מחששא יצאנו ,גמירא עד הבנין משך לזמן ומושכר ,זמן קביעות

 המשכיר שנתקשר וכיון, הותנה כן כי אחריו נמשכו המקום שכירות ימי גם הבנין זמן ימשוך דאם ,'לצלוי
  :זו לשיטה ,למידי למיחש ליכא ,בו לחזור א"שא אמיץ בקשר

 רבינו שוןל משמעות וכן, לבנות כדי' א לסתור מותר כנישתא בי תרי בדאיכא מפורש' כ ב"בב ובאגודה
 כ"ב להם יש' ואפי' כ מדלא .לסתור אסור - להתפלל אחר מקום להם יש' ואפי :ל"וז' ח חלק' ג נתיב ירוחם

  : רבה' אלי' ועיי, חששא ליכא אחרת כ"בה בדאיכא מ"ש ,אחריתא

לרב בלויא כתב שהביאור הלכה התיר דווקא כשיש בית כנסת חלופי לכולם ברווח  בספר צדקה ומשפט
נעימה של התפילה מתאימה לכולם, אבל אם יש חבורה מיוחדת או חוג מסוים שמקפידים וכמו כן ה

אא"כ  ,, אין הם יכולים לסגור את בית הכנסת בשל שיפוציםבשל המיוחדות שלהם בדר"כ להתפלל בנפרד
מדובר בסכנה של התמוטטות וכדומה. אך גם להם יש את העצה של הכתב סופר וישכירו מקום אחר 

  בינתיים. 

האם מותר לקנות בדמי קדושה, קדושה אחרת   .ג

  פחותה ממנה או כיוצא בה
  לעיל תשובה

  האם אפשר למכור בית כנסת וכיצד  .ד
  לעיל תשובה

באר גדרי קדושה תשמישי קדושה, תשמיש דתשמיש,   .ה

וגדרי מצוה תשמיש מצוה תשמישי דתשמיש, פרט 

  הדוגמאות וההלכה בזה
  תשובה

   –' וכו דושהק תשמישי) ו( קנד סימן ברורה משנה

  לזורקן, מותר מצותן שעבר דלאחר א"כ בסימן ל"קי ,מצוה דבתשמישי דאף והיינו  .א
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 בהן יש מ"מ ,לתשמישן עוד ראויין ואין ,שנתבלו לאחר אף אלא כן, אינו קדושה בתשמישי  .ב
  .תשמיש שום בהן להשתמש אסור וגם ,לגנזן וצריך ,קדושה

 תשמיש הנקרא והוא ,קדושה תשמישלה המשמש דבר אבל ,עצמה קדושה תשמיש ודוקא  .ג
  ]:ג"פמ[ קיימין בעודן אף בהן להשתמש ומותר ,קדושה בו אין - דתשמיש

  :(ע"פ הפסקי תשובות) דרגות קדושה 6יש לנו 

תשמיש   תשמיש קדושה  קדושה  
דתשמישי 

  קדושה

תשמיש   תשמיש מצווה  מצווה
דתשמיש 

  מצווה

עצם המצווה   הסבר
שהינה חלק 

  מן התורה

משמש גוף החפץ ש
לקדושה כדי 

  לשמשה\לייפותה

כל דבר שמשמש 
את תשמיש 

  הקדושה 

דבר שאינו 
משמש לחפץ 

קדוש, אך 
עושים 

באמצעותו 
  מצווה

חפץ המצווה לאחר זמן קיום המצווה או 
  שכבר אינו ראוי לשימוש המצווה

דבר שמשמש 
לתשמיש 
  המצווה

האם 
הזמנה 
  מילתא

  לא  לא  לא  לא  לא  כן

האם 
מועיל מכר 

  או פדיון

מועיל תנאי רק לפני   לא
 - , אך לאחר מכןושהקדיש

 השוב לא מועיל ולא מועיל
  או פדיון הריכבר מכ

  כן  כן  כן  כן

האם יש 

בו קדושה 
לאחר 
  בלאי

(מתחילה  לא  כן  כן
חיוב קדושתו רק 

  מדרבנן)

(מתחילה  לא
חיוב קדושתו 

  רק מדרבנן)

לא ( אך יש לו   (מתחילה חיוב קדושתו רק מדרבנן) לא
שת דין קדו

  בית כנסת)

מה עושה 
  בהם

 חייב גניזה
  מדוארייתא

(מחלוקת אם  חייב גניזה
  מדאורייתא)

מותר שימוש 
חול, ויש 

חולקים, אך 
עכ"פ לא יעשה 
  בהם דבר ביזיון

מניח במקום 
  מוצנע

רמ"א דעה   שו"ע
  ראשונה

רמ"א דעה 
  שנייה

זורק לאשפה. 
מותר 

להשתמש בו 
אף בעודו 

  קיים
זורק 

לאשפה 
ה שאין ב
דבר 
  מאוס

אסור 
לזרוק 

לאשפה, 
אך לא 

  צריך גניזה

יש 
מדקדקים 

שחייב 
  גניזה

רצועות תפילין, ארון   סת"ם   דוגמאות
קודש, עצי חיים, מעיל 

ואבנט הס"ת, כתר ס"ת 
והיד והטס, קופסה 

לתפילין, כריכת הספר 
  והמזוזה

פרוכת ארון 
, (כיום) הקודש

מסמר שמחזק 
בית מזוזה, בימת 

הקריאה, ארון 
  ספרים

סוכה, לולב, 
  שופר

שולחנות וספסלי בית כנסת, ופריטי 
כפתילות  ,מצוות לאחר גמר מצווה

  הציצית

כיסא שיש 
עליו מטפחת 
ונותנים עליו 
את הס"ת, 
  פרוכת שלנו
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  מבחן

  ברכות

 שאלות: 3  .א

"ברכת המזון טעונה כוס", האם כל סועד חייב בכוס  .1

 פרט -של ברכה, או תלוי בכמות הסועדים

 וצאים ב"חמר מדינה" לכוס של ברכההאם י .2

מהו הנקרא "כוס פגום", מה דינו? ואיך אפשר לתקן  .3

  הפגם 
  תשובה

  הטור כתב בפשטות שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד: :חלק ראשון

 אלא "כוס טעונה זימון ברכת" מקום בשום קאמר מדלא ,ביחיד אפילו ,כוס טעונה מ"דבה קפב: סימן טור
  ביחיד אפילו ,מ"בה כל מעמש ,קאמר מ"בה

 ,יין של כוס לו מביאין :דקאמר ,קאי דמילתא ארישא. ביחיד אפילו כוס טעונה המזון דברכת יוסף: בית
  : מיירי דביחיד דמשמע

 ואסיקנא ,'וכו שבת במוצאי לביתו הנכנס :תניא, :)קה( פסחים ערבי בפרק כוס טעונה המזון דברכת והא
   כוס טעונה המזון ברכת מינה ושמע ,'כוו תמני מתניתא מהאי מינה שמע

 :התוס': העולם נוהג לברך ברכת המזון על הכוס רק בשלושה  .א

 וכן ,יחידי שהוא משמע 'הנכנס'ד ,כוס טעונה ביחיד דאפילו ומשמע) ברכה מ"ש ה"ד( התוספות וכתבו
   בשלשה אלא ,הכוס על המזון ברכת נוהגים אין והעולם ,'וכו לדחות יש מיהו ,'וכו לקמן משמע

  :שיש לברך על הכוס, אפילו ביחיד יםסובר וה"ר יחיאל הרשב"ם  .ב

 ר"מה מוכיח ועוד) 23ח ,ג תהלים( טוב שוחר במדרש מוכח וכן ,ביחיד אפילו כוס להטעין אומר ם"ורשב
 הלכה דכן ונראה ,'וכו המזון לאחר מניחו למה כוס טעונה אינה דאי ,ביחיד אפילו כוס טעונהד יחיאל

  . התוספות דברי כל כתב) ב' סי ח"פ ברכות( ש"והרא ,כאן עד כוס טעונה המזון דברכת

  :ודעימיה שטעונה כוס אפילו ביחיד שיטת הטור  .ג

 כדרך אחריו לחזר שצריך כתב ולפיכך ,ביחיד אפילו כוס דטעונה האומרים כדברי עיקר תופס ורבינו
 שלשה פרק בסוף יונה ר"ה דעת ןוכ ,)א"ע קמט ז"ח ו"ני( ירוחם רבינו דעת וכן ,המצות על שמחזרין

 אפילו כוס טעונה המזון דברכת ,ברכה של בכוס אליעזר לרבי חכמים מודים גבי ,')גמ ה"ד: לז( שאכלו
 לחזר צריך שאין משמע ,פורענות של כוס על מברכין אין גבי) מאי ה"ד. לח( שם שכתב שממה אלא. ביחיד

  :היין אחר

  

                                                           
23

לא מצאתי שם, ומצאתי בפרק ד', אות ק"ג, סיפור שצדיק בירך על כוס יין, אך שם היה הסיפור שהוא ביקש שתי כוסות יין  
  ובירך עליהן
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   :א סעיף קפב ערוך שולחן

 לו אין אם יאכל ולא, עליו לחזור וצריך, ביחיד אפילו כוס טעונה המזון שברכת ריםשאומ יש- 1  .א
 זה ולפי; אחת אכילה זמן לעבור צריך אם אפילו, לו שיהיה ואפשר מצפה הוא אם ,עליו לברך כוס
 ; המזון לברכת כוס אחד כל לקחת צריך ,יחד אוכלים שנים אם

 ; בשלשה אלא כוס טעונה שאינה א"וי - 3  .ב

  . בשלשה אפילו, כלל כוס טעונה שאינה אומרים ויש - 0  .ג

  ).פסחים ערבי פרק ן"ר( הכוס על לברך המובחר מן מצוה מ"ומ: הגה

  :ברורה משנה

 נאה ושבח כבוד דרך הוא שכן מפני ,הכוס על לסדר תקנום ,ל"חז שתקנו הברכות שברוב -  כוס טעונה) א(
) ב( ):לבוש( "אקרא' ה ובשם אשא ישועות כוס" :ובשכת וכמו ,הכוס על' ית וברכתו שבחו לסדר ,ה"להקב

 על וימתין ,לילה סעודת מבטל ,למחר כוס לו שיהיה מצפה דאם ,ו"ברצ הבדלה לענין וכמו - ' וכו יאכל ולא
 ,שם עיין להבדלה דמי ולא ,מלאכול למנוע אין ז"בבהמ כוס דמשום ,זה על שחולק א"במ ועיין ,הכוס

 יחד שמזמנין ויותר דבשלשה - ' וכו אוכלים שנים אם) ג( :א"המ עם כיםדמס כ"ג משמע א"הגר ובביאור
 ואין ,ליחלק דמצוה בשנים אבל ,הזימון בברכת שמוציאם כמו ,כולם את ומוציא ,הכוס על מברך אחד
 שאין זו לדעה דאף ל"ר -' וכו המובחר מן) ד( :עצמו בפני כוס גם אחד כל צריך כ"א חברו, את מוציא אחד
 יין לו יש אם ,הכוס על לברך המובחר מן דמצוה מודים ע"כו אבל ,חיוב בה שאין היינו ,כלל כוס טעון

  . בביתו

 העולם ומנהג ,מדינא כוס צריך ז"דבהמ להחמיר ח"וב ל"רש ודעת הדעות בין הכריע לא המחבר והנה
 מדינה חמר דהוא ,משקין שאר או יין לו כשיש לא אם ,כוס אחר לחזר שלא ,השלישית כדעה בזה להקל
 לענין אבל ,שלשה בזימון כשהוא ודוקא ,ל"וכנ ,הכוס על לברך ע"לכו המובחר מן מצוה בודאי דאז ,בביתו

  :ה"בהג ב"ס בסוף לקמיה ועיין ,לגמרי אחרונים כמה מקילים ,יחיד

 םמשקי שארי וכן היין כי ,כלל בכוס נהגנו לא במדינתינו... סעיף א: קפב סימן חיים אורח השולחן ערוך
 מ"ומ ,כוס צ"שא הסוברת כדיעה לעיקר תפסנו הנראה וכפי ,כידוע מים הוא שתייתינו וכל ,אצלינו ביוקר

  :להשיג אפשר אם ,הכוס על לברך ,זימון כשיש ט"וי בשבתות מדקדקים יש

 ,הכוס על לברך הוא מצוה הידור מ"מ ,כוס טעונה דאינה ל"דס למאן שאפילו הוא ברור : דברג סעיף
 מצוי שיין בהמדינות ולכן ,בזול אצלם היה שיין מפני ,הכוס על מברכים היו כולם שהם עמשמ ס"ובש

 וגם ,יין לנו שאין מפני ,א"א ובמדינתינו ,זימון כשיש ובפרט ,הכוס על לברך' ד ירא לכל ראוי וודאי ובזול
 של כוס סעודה ללכ ליקח משגת ידינו ואין ,ביוקר שכר גם ואף ,ביוקר הוא מצימוקים עושים שאנו היין

 מן יתברך והשומע ,הכוס על לברך נאה דלהם וודאי ,סעודה בכל שכר ששותים העשירים אך ,ברכה
  : השמים

  שם: תשובות פסקי

 שלשה כשיש אפילו ,מצוה בסעודות שלא ,החול בימות הכוס על לברך מקפידים שאין העולם מנהג אמנם
 הפוסקים דברי י"ועפ ,בעי וטעמי ,מצוה בסעודות או ט"ויו בשבת אלא כך על מקפידין ואין ,עשרה או

 אלא הכוס על לברך חיוב שאין ע"שבשו השלישית הדעה כפי האחרונים ושאר א"המג דמסקנת דכיון נראה
 ,יהודים של מושבותיהם ממקומות בהרבה מצוי היין היה לא הדורות כל ובמשך ,המובחר מן מצוה הוא
 ואף, כך על הקפידו לא לכן, והבדלה קידוש למצות אותו שומרים והיו ,ויקר מועט היה ,בבית יין שהיה ואף

 שאינו או ,שמרדימו או ,האכילה לאחר כבדות מחמת יין לשתות קשה שלרבים כיון מ"מ ,מצוי שהיין
  בזה הקילו לכן' וכדו סובלו

 לא ברכה של דכוס ,ח"קס תרומה ק"הזוה דברי על סמכינן כי ,כלל הכוס על לברך נוהגים אין ביחיד אמנם
 יחידים היו כי אם ,הכוס על יברך לא שיחיד ל"ז י"האר בשם א"סק ט"בבה הוא וכן ,בתלתא אלא הוי

 בידו יחזיק הכוס שלא' ב' סעי להלן א"הרמ הכרעת וכפי ,הכוס על לברך ביחידות גם שנהגו הדורות מגדולי
 מחזיקו שאינו בזה א"הרמ ולדברי ,ממנו ישתה כ"ואח ,ויברך השלחן על ויניחו גדותיו על ימלאנו אלא
  .הקבלה דרך פ"ע גם יוצא בידו
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  :חלק שני

 סעודתו קבע' אפי משקים משאר ולא, יין של אלא אינו המזון ברכת כוס ב: קפב, סעיף סימן ערוך שולחן
 מן חוץ, עליהם מברכין, מדינה חמר הוו משקין שאר או והשכר ,מקום באותו מצוי יין אין ואם; עליהם
 עיקר דהא ועוד, כלל כוס טעון דאינו א"י דהא ,למחות אין, השכר על לברך אלו במדינות שנוהגין ומה: הגה .המים

 ביוקר שהוא, זה לדבר מצוי מיקרי לא מ"מ, בעיר נמצא דיין גב על ואף; עליו הסעודה וקובעין ,שכר הוא מדינה חמר
 כשמברכין מדקדקין ויש). ע"ד( יין על לברך מובחרה מן המצוה אמנם, עליו לברך סעודה בכל יין לקנות אפשר ואי

  ). י"ב( הקבלה דרך על זה מנהג ונכון, לפניהם השלחן על אותו מניחין רק, בידם הכוס לאחוז שלא ,היין על ביחיד

 דלא במקום ע"לכו משקין שאר על דאינו ,והבדלה קידוש לענין כמו - משקים משאר ולא) ה(: ברורה משנה
 ,מהם שתייתו עיקר והיה משקה על סמך הסעודה שתוך ל"ר - סעודתו קבע אפילו) ו( :מדינה חמר הויין

 במקום תמיד לשתותו רגילין העיר אנשי דאין כיון ,ז"בהמ עליהם לברך אותם מחשב זה אין הכי' אפי
 הוא ירהע בני שתיית עיקר זה ומפני ,הרבה מצוי שאינו אלא ,בעיר יין נמצא' ואפי - מצוי יין אין) ז( :הזה
 יין אחר שם להדר מחויב דאינו דאף שכתב ח"בב ועיין .שכר על ז"בהמ לברך להקל יש ,משקין ושאר שכר

 שבשאר אף ,העיר בכל היינו - מקום באותו) ח( :היין על יברך ,בביתו יין לו יש אם מ"מ ,החנוני מן לקנותו
 דבש ומי שכר כגון ,משקין מיני שני לו יש ואם -  עליהם מברכין) ט( :הרבה יין נמצא זו במדינה עיירות

 שתה ז"בהמ קודם מתחלה אם ש"וכ עליו חביב שהוא המין אותו על יברך ,עליו חביב מהן ואחד ב"וכיו
 רבך ושלחן מלא שלחנך יהא שלא" האחר משקה על ולא עליו כ"ג לברך מהנכון בודאי חביבותו מפני ממנו
 אין אם אבל ההוא במקום לשתותו שרגילין דהיינו דינהמ חמר הוא המין אותו אם דוקא ז"כ אבל ",ריקם
 משקין אשאר דהוי מידי מדינה חמר הוי לא מחבירו יותר חשיב הוא דבעצם אף לפרקים אלא אותו שותין

 ס"קווא ה"וה עליו מברכין אין מים שתייתן שרוב פי על אף - המים מן חוץ) י( :רמונים ויין תפוחים יין כגון
 להקל דיש אפשר וטישביר ממים יותר חשיבי לא ה"אפ מהם ההמונים שתית שרוב פי על אף ט"בארש ומי

 שנוהגין ומה) יא( :שם שכתבנו מה י"סק ב"במ ו"רצ בסימן ועיין מהם שותין ההמונים כשרוב הדחק בשעת
 לא אם אף ל"ר - עליו הסעודה וקובעין) יב( :בעיר מצוי דיין גב על אף השכר על לברך שנוהגין ל"ר -' וכו

 שאר על מתחלה סעודתו קבע דאם א"י ה"בלא מ"מ ,שם יין גם שמצוי מפני כ"כ מדינה לחמר אותו נחשיב
 כהפוסקים מעיקרא סתם דהמחבר אלא ,יין דאיכא אף ז"בהמ עליהם ומברך בזה אותם מחשיב משקין

 אבל - ' וכו אפשר יוא) יג( :להשיגו וקשה ביוקר שהיין בזה להקל זו דעה לצרף יש מ"מ ,קביעותא מהני דלא
 שהוא אלא ,בעיר נמצא דיין כיון ,יין אחר דוקא לחזר דצריך מודה א"רמ דגם משמע והבדלה קידוש לענין

 רק בביתו יין לו יש ואם] ח"ב[ עליו לברך צריך בביתו יין לו יש אם אבל -  סעודה בכל יין לקנות) יד( :ביוקר
  ז"מבהמ וחמיר כוס טעון ע"לכו והבדלה שדקידו ,עליו לברך צ"א -והבדלה קידוש לצורך מעט

  :חלק שלישי

  מהו כוס פגום:

 ידו לתוך ממנו שפך אם אבל; פגמו, ממנו שתה שאם, פגום יהא שלא צריך ג: סעיףקפב  סימן ערוך שולחן
, גדולה עץ של מחבית שתה אם אבל; פגום הוי, קטנה מחבית או מהכד שתה' ואפי; כלום בכך אין, כלי או

  . ברכה של כוס בהם למזוג פסולים, פגומים מים שאפילו שאומר מי יש. להקפיד אין

 וכדלקמן ,ולהבדלה לקידוש ה"וה ,ז"בהמ עליו לברך עוד ראוי ואינו -  פגמו) יז(ברורה:  משנה מה דינו:
  :בעלמא משהו רק ממנו טעם ואפילו ,א"ס ו"רצ וסימן י"ס א"רע בסימן

 דקמא משום, כשר שבקנקן היין, לקנקן פגום כוס של יין החזיר אם :ה סעיף כיצד ניתן לתקן כוס פגום:
  . בטיל קמא

 מתחלה עליו להוסיף נוהגין ולכן כן לעשות אסור לכתחלה אבל בדיעבד ודוקא - כשר) כז(ברורה:  משנה
) כח( :לברכה להוציא היין כשר ואז להקנקן אותו שופכין כ"ואח ו"בס כמו מתוקן ובזה מהקנקן מעט

   :שבכוס מהיין יותר שבקנקן היין שיהיה ובלבד -  טלב קמא דקמא

  . מיתקן מים עליו שיוסיפו ידי על ואפילו, יין מעט שיוסיפו י"ע פגום כוס לתקן יכולין :ו סעיף

 ,מעט ממנו ששתה משום בעלמא פגם אלא ,ממש פסול אינו פגום דענין - לתקן יכולין) כט(: ברורה משנה
. המזיגה י"ע מתקלקל שאינו חזק שהיין ודוקא -  מים) ל( :בכך מתוקן הנעש ,עליו ומוסיף כשחוזר ולכך
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 שלא ,פגומים עצמם המים יהיו שלא והוא -  מיתקן) לא( ]:ר"א[ משקין בשאר ה"דה ,במים דוקא ולאו
  :בשתיה נפגמים מים דגם ,ג"בס א"לי בהם לתקן א"א ה"דאל ,מהם שתו

  :תשובות פסקי

 סדר ולפי פגום יין מתקנים כיצד ,אחרונים מעוד ובהוספה הכא ב"המשנ דברי י"עפ בקצרה ונכתוב
  : העדיפות

 לתוך שבכוס היין כל ויתן ויחזור ,לכוס) פגום שאינו( מהבקבוק יין מעט שימזוג שבכולם המובחר  .א
  שבכוס היין על מרובה הבקבוק שבתוך וכשהיין ,24הבקבוק

 ומובא ,אחרונים ועוד ח"בב מובאה ל"ז ץ"מ מ"מהר לשיטת ולחשוש להקפיד ונכוןבהערה כתב: 
 בו שיש קנקן או מכוס מים או יין שפיכת י"ע דווקא צריך הפגימה דלתקן להלכה ל"סק ח"בכה

, יין רביעית בבקבוק עדיין שיהיה לדקדק יש ז"ועפי, דמי שפיר מעט שופך אפילו ואז, רביעית
 דלא בהדיא מבואר םש ר"וא ד"סקכ א"רע' סי א"מהמג וכן, כלל זה דין הביא לא ב"והמשנ
  ץ"מ ם"כמהר

  מידי לא ותו ,הפגום לכוס) פגום שאינו( יין מעט ימזוג  .ב

25מעט יתן אלא, במים ירבה ולא, הפגום היין לתוך) שתיה י"ע פגומים שאינם( מים יתן  .ג
 

 ע"לשו בהגהותיו ס"החת לדברי לחשוש יש כי, במים יתקן לא, יין לו יש אם ובהערה כתב: אך
 היין מקלקל אין ואפילו, אותו מתקנים המים שאין לומר יש, מזיגה צריכים הם שאין שלנו דיינות

 המים מזיגת עקב

   המשקין מזיגת י"ע היין מקלקל שאין ודווקא ,היין לתוך) פגומים שאינם( משקין שאר יתן  .ד

   26פגימתו קצת מתקן ובזה, יותר קטן לכוס יעבירו, בכוס יין רביעית נשאר אם  .ה

   27היין תוךל קטנה פת חתיכת יתן  .ו

 פסול אינו פגום יין כי ,פגום כוס על יקדש או יברך ,ל"הנ מהעצות עצה בשום אפשרות לו אין ואם  .ז
 .פגום כוס על מברכין הדחק בשעת :'ז' סעי ע"בשו וכאמור ,ממש

                                                           
24

, סגי לתוכן מים או יין מעט דבשפיכה ו בסעיף לן קיימא דמדינא ואף הם,אבר מגן) כד( ק"ס קפב סימן הציון שער 
 מעט דתקון העצה לה סבירא דלא מרוטנבורג מ"מהר לדעת אף, היינו, עלמא לכולי בזה דיוצאין טפי, עדיף זה באופן

  :ח"בב עיין, בתוכו שנותנין יין או מים
25

 - מים) ל( ו סעיף קפב סימן המזון וברכת, סעודה, תהפ בציעת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה 
  המזיגה י"ע מתקלקל שאינו חזק שהיין ודוקא

26
 בלא לברך דמוטב א"דהו ל"וקמ זה הכוס לתקן במה לו ואין אחר כוס לו שאין - הדחק בשעת) לב( ברורה משנה 

 על לברך דכשצריך האחרונים תבוכ. לעיכובא ולא בזה ליזהר יכול אם לכתחלה רק הוא פגום דענין ל"קמ כלל כוס
  . קצת הפגימה מתקן נמי ז"דעי לתוכו מהגדול ישפוך רביעית המחזיק קטן כוס לו יש אם פגום כוס

27
 רק פגום אינו ואם. לפגימה זה מהני דלא זה מנהג דחה והטור פת פירור נתינת י"ע הפגימה שמתקנים יששם:  

 בו יש דבהרבה' א בחתיכה ודוקא פת י"ע' אפי המלוי מהני ע"לכו תרביעי שיעור בו יש בהכוס שיש ובמה מלא שאינו
  ]:אחרונים[ א"ס ג"קפ' בסי וכדלקמן פת מפירורי הכוס להדיח צריך אדרבה וגם' וגו נא דהקריבהו מיאוס משום
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  חלקים בשאלה: 3  .ב

צד ינהג בעת אמירת יהמכובד בברכת הזימון, כ .1

  ברכות המזון

  בברכת המזון האם צריך להוציא השומעים ידי חובה .2

איך ינהגו המברכים עמו הברכה (ברכת הזימון,  .3

  והמזון) 
  תשובה

  :הברכה וזאת

 ידי האחרים את להוציא מכוון והוא ,המזון ברכת כל את יברך שהמזמן היתה זימון של התקנה עיקר
 תמאירו פנים עיין( לצאת ויכוונו ,מהמברך ישמעו אלא המזון ברכת יאמרו לא המסובים ויתר, חובתם

 שכל הפוסקים הנהיגו בימינו אך .המברך בברכת לצאת הוא זימון מצות שעיקר שהוכיח ,ג"נ סימן
 מכל). המברך לדברי דעתנו לכוון יכולים אנו שאין( המזון ברכת כל את בלחש בעצמם יאמרו המסובים

 על נקראתו יחד שיברכו כדי המברך עם במלה מלה יאמרו והמסובין רם בקול יברך שהמברך נכון ,מקום
 כף עוד עיין. ברכותיו על אמן שיענו כדי המזמן לפני קצת לסיים המסובים ויקדימו. זימון ברכת זה ידי

 אחרי אמן עונים אינם ספרד ובני. בעצמו המזון ברכת יאמר אחד שכל נכון הקבלה פי על שגם החיים
 רם בקול יברך שהמזמן טוב ברד, העדות לכל: "ל"זצ אליהו מ"הגר והוסיף ),מ ,קפד ח"כה( המזמן ברכות

 לפטור ויכוון, רם בקול לברך למזמן יש, מברכים שאינם הרבה שיש בזמננו טרובפ, הכל את הזן עד רק ולא
  ".אותם

 לדעת": הזימון עיקר" את יחד לזמן יש, המזמן עם יחד המזון ברכת כל את לומר קשה אם בדיעבד
 ברכת( ז"בהמ של הראשונה הברכה גם א"הרמ לדעת אך. הזימון בברכת מתקיים זימון דין עיקר, המחבר

  . הזימון דין נכללת בעיקר") הכל את הזן"

 וכך( לעצמם לברך יכולים המזמנים הדין מעיקר, הזימון ברכת את המזמן סיים כאשר, ספרד שלבני נמצא
 עם אותה רולומ, המזמן מן הזן ברכת את לפחות לשמוע חייבים המסובים, אשכנז לבני אך). רבים נהגו

 ואינם, עצמו בפני מברך ואחד אחד כל", שאכלנו ברוך" שאמרו שאחר אנשים הרבה שנוהגין ומה. המזמן
 הראשונה הברכה פנים כל על לברך חייב המזמן , אלא)אשכנז לבני( עושים הם כדין שלא, למברך שומעים

  בלחש.  במלה מלה עמו יאמרו והם ,המסובין שישמעו כדי ,רם בקול

, וברכה ברכה כל ,המברך עם בלחש יאמר מהמסובין אחד כלש הדבר נכון ז: סעיף קפג סימן ערוך שולחן
 של כוס נותנין אין. ט"נ' סי כדלעיל, אמן שיענה כדי, המברך קודם קצת לסיים ויקדים: הגה. החתימות ואפילו

  ).נאמרין אלו פרק גמרא( עין לטוב אלא ברכה

 המזמן מפי ז"הבהמ כל המסובין שישמעו נכון יותר היה דמדינא אף נוהיי -  הדבר נכון) כז( ברורה: משנה
 ואינם ,דעתם מסיחין שהמסובין ה"בעו שמצוי בעבור מ"מ ,כלל יברכו לא ובעצמן בברכתו יוציאם והוא

 נכון לכך ,בידים דאורייתא עשה ומבטלין לגמרי ז"בהמ להם שחסר ונמצא ,כלל המברך לדברי מכוונין
 ז"עי ונקרא ,יחדו שיברכו כדי ,המברך עם ומלה מלה כל בלחש בעצמן יאמרו וביןשהמס יותר כהיום
 זימון ברכת ילפינן דמזה ",יחדו שמו ונרוממה אתי' לה גדלו" :הכתוב שאמר מה ומתקיים ,זימון ברכת

 ,ראשונה ברכה בלחש עמו לומר יזהרו פ"ועכ - וברכה ברכה כל) כח( ]:ב"במ ב"קצ בסימן[ לקמן ש"וכמ
 הרבה שנוהגין מה ז"ולפ] אחרונים[ ש"רי בסימן וכדלקמן כלל זימון מקרי לא פוסקים להרבה ה"דאל

 אלא ,עושין הם כדין שלא ,ע"בפ רם בקול מברך ואחד אחד כל' וכו שאכלנו ברוך שאמרו שאחר אנשים
 המל עמו בלחש יאמרו והם ,המסובין שישמעו כדי ,רם בקול פ"עכ ראשונה ברכה לברך צריך המברך
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 מצדד שהוא 28א"במ ועיין ,א"רמ שכתב כמו ,אמן שיענו כדי לסיים יקדימו הברכה בסיום ורק במלה
 ואילך ומשם[ ,המברך מן לצאת ולכוין ולשמוע לשתוק צריכין "הכל את הזן" דעד ל"שס ץ"כהתשב להורות

 והישר הטוב מ"ומ ,כן נוהגין אנו אין אבל ,הזימון ברכת היא שם דעד ,]המברך עם בלחש בעצמן יברכו
 יכוון הוא וגם לצאת שיכוונו מתחלה להם שיודיע רק ץ"כהתשב לעשות לדבריו שיכוונו במסובין כשיודע

 כל בעצמן שיברכו יותר טוב בודאי ה"דאל ,הקדש לשון מבינים כלם כשהשומעים ודוקא ,להוציאם
 עין טוב' שנא בממונו חסד וגומל בצע שונא שהוא - עין לטוב) כט( ]:ר"א[ המברך מן לצאת ולא ז"הבהמ

  ]:גמרא[ יברך אלא יבורך תקרי אל יבורך הוא

 הזימון ברכת לברך ליתן יש ,גדולה מסיבה שיש היכא האחרונים ...כתבו יז: ק"ס קצג סימן ברורה משנה
  :ל"וכנ המסובין כל שישמעו כדי ,חזק שקולו למי

  חלקים: 3  .ג

כן מהי הגדרתו של אילן לעניין ברכת בורא פרי העץ ו .1

  לעניין ברכת פרי אדמה הבא דוגמאות למצבים אלו

  על איזה פרי אילן יברך שהכל נהיה בדברו, פרט .2

  גרעיני פרי העץ מהי ברכתם כשבא לאוכלם, פרט  .3
  תשובה

 פרי או עץ פרי איזהו לידע וסימן ,א"בפה הארץ פירות על: רג סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח טור
 בארץ נשארין שרשיו שאין דבר כל אבל ,העץ פרי נקרא לשנה משנה ותפיר שעושה אילן כל ,האדמה
 בהן וכיוצא בסנה הגדלין תותין :יצחק ר"ה אומר היה הילכך :א"פה נקרא שנה בכל לזורעו וצריכין
 בתשובת שמצא לפי ,א"בפה עליהן לברך שיש כתב :יוסף ר"וה. הם אילן שמין ע"בפה עליהן מברכין

 א"וא א"בפה עליו מברכין משרשיו פארי והדר לגמרי וטרפיה גוזיה וכלו בסיתוא שיבש אילן כל הגאונים
  :י"ר כדברי נוהג היה ל"ז ש"הרא

   :ברג  סימן חיים אורח יוסף בית

 פרי בורא מברכינן היכא:) מ( מברכין כיצד בפרק'. וכו אדמה פרי או עץ פרי איזהו לידע וסימן שכתב ומה
 לגווזא ליתיה לפירי ליה שקלת דכי היכא אבל מפיק והדר לגווזא יתיהא לפירי ליה שקלת דכי היכא העץ

  : האדמה פרי בורא אלא העץ פרי בורא עליה מברכינן לא מפיק דהדר

  הסימן: העץ עצמו נשאר קיים לאורך זמן, ומוציא פירות כל שנה -לתוס'

 דרך שהרי העץ פרי בורא עליהם לברך צריכין בהם וכיוצא דתותים נראה) איתיה ה"ד. מ( התוספות וכתבו
 ביאה מנחם ר"ה מיהו עצמו העץ באותו הפרי אתי הדר זו בשנה הפרי שקיל וכי רבים ימים להתקיים העץ

  .האדמה פרי בורא אטד מיני כל על דמברכים) ז"ה ה"פ( כלאים דמסכת מהירושלמי ראיה

   הסימן: כל דבר שעושה פירות כל שנה  -הרא"ש

 דבר אבל ,עץ נקרא ,לשנה משנה פירות שעושה דבר כל קאמר בגמרא :לשונו וזה ,כתב) כג' סי( ש"והרא
   :)ג"הי ג"פ כלאים( בתוספתא אחר סימן אומר ועוד ,הארץ פרי נקרא ,שנה בכל לזרעו שצריך

  האדמה פרי בורא עליו ומברך ,הוא עשב -מעיקרו שמוציא כל  .א

  העץ יפר בורא עליו ומברכין ,הוא אילן -מענפיו עליו שמוציא וכל  .ב

                                                           
28

 יותר בדטו כתב ח"והב הברכה בסיום רק ע"בפ אחד כל יאמר ולא יחדיו שיברכו כדי -  המברך עם בלחש יב: אברהם מגן 

  עיקר נ"וכ' ר' ועסי הזימון ברכת שהוא הכל את הזן עד לשמוע דצריכים כתוב ץ"ובתשב א"סס ג"קצ סימן ש"ועמ לשמוע
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  הסימן:  -המרדכי

 אדמה - מכוח שורשיו צמח שיבש בחורף וחוזר וקם לתחיה באביב  .א

  העץ -אם נוטל פירותיו, חוזר ומוציא  .ב

 וטרפיה גווזיה וכלו בסיתוא דיבש אילן כל :הגאונים בתשובות כתוב :לשונו וזה כתב) קלא' סי( והמרדכי
 איתיה לפירי שקלי דאי היכא וכל ,האדמה פרי אבור פירותיו על מברכין משרשיו פארי והדר בחורף לגמרי
   .העץ פרי זהו פירי מפיק והדר לגווזא

 ספר( מנוח ר"ה והביא ,האדמה פרי בורא לברך שיש בהם וכיוצא תותים דאותם יוסי ר"ה פסק מכאן
   האדמה פרי בורא אטד מיני כל על דמברכין מירושלמי ראיה) י"ה ח"פ המנוחה

  העץ -דרכו להתקיים לזמן רב, מוציא פירות כל שנה, ועצו מתקיים שנים רבות הסימן: -הר"ם ורבינו תם

 שהרי העץ פרי בורא עליהם לברך העם שנהגו אומר) התותים על ה"ד שכב' סי קטן ץ"תשב( ם"הר אבל
 נהג וכן לשנה משנה מתקיים ועצו האחרת בשנה פירי אתי והדר זו בשנה רבים ימים להתקיים הענף דרך

  :לשונו כאן עד ,אביו בשם תם רבינו

 שמוציא מה אבל, מעצו עליו שמוציא אלא עץ מקרי דלא: הגה. א"בפה, בסנה הגדלים התותים עלב:  שו"ע רג,

 ומרדכי טור( א"בפה עליו מברכין, משרשיו פרח והדר בחורף לגמרי עציו דכלה כיון והני, עץ מקרי לא משרשיו עליו
  ). הגאונים תשובת בשם

   :ברורה משנה

 באילן שגדילים ר"בע ל"מוי מיני ויש ס"ומאלינע ר"בע ל"מוי שקורין -  בסנה הגדלים התותים על) א(
 עליו ומברכין לשנה משנה שמתקיים באילן שגדילין ידוע כ"ג שלנו ס"מאלינע וכן ע"בפה עליו ומברכין

 הבישול אחר א"כ ללמאכ כ"כ טוב אין כי ע"צ יער עצי על שגדילין ל"נוס ל"ושטעני] א"וח ח"דה[ ע"בפה
 הם דטובים ע"בפה דמברך שכתבנו באילן הגדילים לתותים דמי ולא ה"בס המבואר אסא לבני ודמי

 גבעול הוא העץ אם אף עץ פרי שם פריו על יש ואז - מעצו עליו שמוציא) ב( :האילן על כשנשתהו למאכל
 הענף שכן ע"בפה עליהם דיברך ר"וא א"המ דעת ט"וערפער ן"ברומבערי שקורין ופרי - עציו דכלה) ג( :דק

 ס"פאזימקע שקורין אדומים ופירות. עצמו ענף מאותו אתי הדר פירא שקל וכי ,הרבה ימים מתקיים
 לכתחלה דנכון א"הח מסיק בגנות הגדילים אותן ואפילו א"בפה עליהם מברך היערות בתוך הגדילים

 ופירות. יותר ולא הברכה תתבטל שלא כדי מעט רק יאכל ע"בפה כשבירך ובדיעבד א"פה עליהן שיברך
 כמה ועוד א"המ דעת שחורים ש"יאגד כמו טפחים' מג פחות שגבהן אף קטנות אילנות על שגדילין

 ומיני. פרי כ"כ חשיבי דלא דטעמם ואפשר א"בפה לברך נוהגין העולם אך ע"בפה עליהן לברך אחרונים
 עליהן מברכין אי האחרונים בין דעות יש יפההקל וזורקין המשקה מהן שמוצצין ס"וזורעוויני ש"יאגדע

 כלל ראוי האוכל שאין שהכל עליהן לברך יש בודאי באילן שגדילין אף ס"קאלינע על אבל שהכל או א"בפה
  :כלל לאכילה ראוין אין והגרעין הקליפה באמת הלא מ"מ והגרעין הקליפה עם בולע אם ואפילו

 והדר לגווזא איתיה לפירי ליה שקלת דכי היכא -  העץ פרי אבור מברכינן היכא א: עמוד מ דף ברכות מסכת
 אלא העץ פרי בורא עליה מברכינן לא - מפיק דהדר לגווזא ליתיה לפירי ליה שקלת דכי היכא אבל ,מפיק
  . האדמה פרי בורא

  הגדיר מה מוגדר כעץ ומה מוגדר כפרי: - שם פסקי תשובות

  הוא: כן דבריהם י"עפ הדברים והגדרת

 סוגי רוב זה ובכלל הוא האדמה פרי הכל לדברי פירות להניב כדי מחדש פעם בכל לזרוע שצריך כל  .א
 . למיניהם הקטניות וכל הירקות

 השורש אלא נשאר ולא, לגמרי כלים' וכו והעלים והענפים הגזע ורק, באדמה קיים נשאר שהשורש כל  .ב
 וסתימת, האדמה פרי אבור הפרי ברכת, ופרי וענפים גזע הפעם עוד יוצא וממנו, בקרקע טמון

 . יצא לא - כזה מין על העץ פרי בורא בירך אם בדיעבד שאפילו הפוסקים
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 הפרי ברכת בזה גם, ופרי וענפים גזע הפעם עוד יוצאים וממנו הקרקע פני מעל שרשים נשארו אם  .ג
 ותת, בננה, האננס פרי הוא זה סוג ובכלל, יצא העץ פרי בורא בירך אם בדיעבד אבל האדמה פרי בורא
 . שומשום, יער ותות, שדה

 פרי עוד ומוציאים מחדש צומחים ושוב הפרי הוצאת לאחר נושרים הענפים ורק, כולו הגזע נשאר אם  .ד
 שכן כל אך, והחצילים, היאאפהוא הפ זה סוג ובכלל. הוא האדמה פרי בכלל נקטינן כ"ג חלילה וחוזר

 . יצא -העץ פרי בורא בירך אם בזה

 אם ובזה אפילו, פירות ומוציאים לעונה מעונה נשארים הענפים כשגם, הכל לדברי אילן מין ובכלל  .ה
 טפחים משלשה יותר גבוה אינו אם, אמנם .העץ פרי בורא הפירות ברכת מקום מכל, ושברירי דק הגזע

 אומרים יש אך, האדמה פרי בורא לברך כתב שנוהגים) ג"סק( ב"ובמשנ הפוסקים דיעות נחלקו
 ופרי האוכמניות הוא זה מין ובכלל, העץ פרי בורא פירותיהן על לברך ומותמק בהרבה נהוג שבזמננו

 .הפטל

 בהם פלוגתא שיש) חצילים, היאאפפ, שומשום, שדה תות ,בננות, אננס( הנזכרים המינים שבכל ודע
 ולברך להקדים, אלו ופירות עץ פירות לפניו כשיש שמהנכון אומרים יש, עץ פרי או הן אדמה פרי אם

 ומקדימים כך על להקפיד לא העולם מנהג אך, העץ פירות על יברך כ"ואח, אלו פירות לע האדמה
 בברכות קדימה וכדין, האדמה פרי בורא עליהם מברכים כ"ואח, האילן פירות על העץ פרי בורא לברך

 העץ פרי בורא שברכת מפורשת כוונתו היתה כ"אא נפטרים אינם דמסתמא וסמכינן א"רי' סי דלקמן
  .האדמה פרי בורא עליהם מברך אין שוב שאז, אותם יפטור

  :401הערות ללוח עמוד  וזאת הברכה

  אשר הספק הוא האם הוא אילן או ירק: -בדין פרי עץ הפאפאיה

 זר נמצא ובגובהו, מפוצל אינו הגזע. מטרים 4-6 כ גובהו ישר חלול גזע בעל טרופי צמח הוא הפאפיה עץ
 מאמר מובא עד' עמ ג"ח הארץ מפרי בספר. כשנה תוך פירות מניב עץה. הפירות גדלים ושם גדולים עלים
, ג"פ כלאים בתוספתא המפורשים הסימנים פ"ע אחד שמצד שם מבואר. הפאפיה פרי בדין אפרתי י"מהגר

 שכל שסובר פג א"ח קטנות ההלכות לדברי אך. לעץ הפאפיה את להחשיב יש טו רצו ע"בשו להלכה שהובאו
, לירק נחשב לזריעתו שנה תוך פירות שמוציא שכל תקלא ג"ח ז"הרדב ולדברי, רקכי דינו חלול שהגזע
, ל ב"ח פעלים רב ת"בשו כ"כ(. א"בפה וברכתו כירק שדינו פוסקים הרבה הורו ולמעשה. כירק שדינו נראה
 עליו שמברכים הדור מגדולי אחד הורה וכך )נב ד"ח דעת היחוה יג רג ח"כה, ו ו"פמ ב"ח לציון האור

 הגאון מרן דעת וכן... נפקא לא ספיקא שמידי" דאורייתא ערלה לענין אפרתי י"הגר שם סיים אך א"הבפ
 א"בפה עליו שמברכים פ"אע זה לפי". עץ חשיב שהפאפיה ולחוש להחמיר ל"זצ אלישיב שלום יוסף רבי

 ופרי עץ ריפ בפניו יש אם אך, מקרה בכל בזה שיוצא כיון, א"בפה מברכים עץ ספק ירק ספק כיון שעל
 הפאפיה בברכתו את יפטור אולי תחילה ע"בפה יברך שאם ,הפאפיה על א"בפה ולברך להקדים יש פאפיה

  א."בפה עליו לברך יוכל לא ושוב

מהו השיעור להתחייב בברכה ראשונה ע"י מאכל או ד. 

משתה, ומהו השיעור להתחייב בברכה אחרונה במאכל או 

  במשתה, פרט
  תשובה

 פחות והשותה, אוכלים משאר בין מפת בין מכזית פחות האוכל ברכה ראשונה: :א סעיף רי"ע שו
  , המין לאותו הראויה ברכה תחלה מברך, משקים משאר בין מיין בין מרביעית

 ענב של גרגיר כגון, כברייתו שהוא דבר שעל לומר מסתפקים ויש; כלל מברך אינו ולאחריו ברכה אחרונה:
. מכזית פחות בריה לאכול שלא ליזהר נכון לכך; כזית בו שאין פי על אף לאחריו שמברכין, רימון של או

 מברכין כיצד' פ י"הר( בריה מקרי לא, ממנו הגרעין לקח אם אבל, שהוא כמות אכלו אם אלא בריה מקרי ולא: הגה

 ליזהר טוב לכן; כזית על אותה מברכין אם יין של אחרונה בברכה עוד מסתפקים ויש); א"רשב בשם י"וב
  . רביעית או, מכזית פחות) אלא( לשתות שלא
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 בין ,שהוא כל על' ואפי -  תחלה מברך) ג(: ברורה משנה מביא הטעם שמברך אפילו על כלשהו בתחילה:
  :ברכה בלא ז"העוה מן ליהנות דאסור ,ממשקה בין אוכל מדבר

 מן הנהנה וכל, רכהב בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו אסור: רבנן תנו: א עמוד לה דף ברכות מסכת
 ליה עביד הא? ליה עביד מאי - חכם אצל ילך -. חכם אצל ילך -  תקנתיה מאי. מעל -  ברכה בלא הזה העולם

 רב אמר. מעילה לידי יבא שלא כדי, ברכות וילמדנו מעיקרא חכם אצל ילך: רבא אמר אלא -! איסורא
 הארץ' לה: שנאמר, שמים מקדשי נהנה כאילו -  ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל: שמואל אמר יהודה

 לא! אדם לבני נתן והארץ' לה שמים השמים: וכתיב, ומלואה הארץ' לה כתיב: רמי לוי רבי. ומלואה
  . ברכה לאחר -  כאן ,ברכה קודם -  כאן, קשיא

, ישראל וכנסת הוא ברוך להקדוש גוזל כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל: פפא בר חנינא רבי אמר
 שנאמר, הוא ברוך הקדוש אלא אביו ואין; משחית לאיש הוא חבר פשע אין ואומר ואמו אביו גוזל: נאמרש

. אמך תורת תטוש ואל אביך מוסר בני שמע: שנאמר, ישראל כנסת אלא אמו ואין; קנך אביך הוא הלא
 ישראל את שהשחית נבט בן לירבעם הוא חבר: פפא בר חנינא רבי אמר? משחית לאיש הוא חבר מאי

  . שבשמים לאביהם

 אם להן הראויה אחרונה ברכה עליהן לברך לכזית מצטרפין האוכלין כל -  האוכל) א(דין ברכה אחרונה: 
 זית וחצי המינין משבעת זית חצי אכל. ר"בנ לענין מינים ן"מזיי שלא אם ,'ג מעין ברכה המינין משבעת

 וכל ,ר"בנ מברך -ר"בנ שמברכין מדבר זית חציו פת זית חצי כשאכל ה"וה ,ר"נ בורא אחריהן מברך ,אחר
 מצטרף אין] מרביעית פחות ושתה מכזית פחות שאכל דהיינו[ והשותה האוכל .לרביעית מצטרפין המשקין

 ,הוא אוכלא - ]אוכל למתק הבא משקה[ אוכלא אכשורי דכל ,לכזית מצטרף ירק ג"שע ציר. ר"בנ לענין' אפי
 אך ,מצטרף אין -טבול בלא הרוטב עם הפת אכל אם אבל ,ברוטב או ,ביין או ,במשקה השרוי בפת ה"וה

 דמצטרף אפשר] ה"ר בסימן ומבואר[ המאכל על כמו עליהן שמברכין מדברים המאכל של הרוטב היה אם
  ]. א"ח[ ע"וצ להמאכל הרוטב

  בכדי אכילת פרס: -שיעור זמן צירוף האכילה

 אכילת מכדי יותר האכילה סוף עד האכילה תמתחל יש אם ,באכילתו הרבה ונשתהה מעט הכזית אכל
 והכא ,ביצים' ד או ביצים' ג אי דעות שיש ב"תרי סימן לקמן עיין פרס ושיעור[ .מצטרף אינו - פרס

 וכן ,דרבנן רק הוא ז"בהמ לענין בפת אפילו כזית דשיעור ,ביצים' ג בכדי רק אפילו מצטרף דאין מסתברא
 מן הוא דחיובו שביעה כדי פת לענין אבל ,כזית שיעור לענין קר הוא ז"דכ ,ג"הפמ וכתב]. א"מח משמע

  . ביה קרינן ושבעת פ"עכ דהא ,מעט מעט שאכל אף חייב ,התורה

  צירוף האוויר:

 דלפי ,מברך אינו - שהוא כמות ממנו כזית האוכל ,נרגשים שבו האוירים שאין עד שנתפח סופגנין פת היה
 דחזר כ"א אלא אחריו מברכין אין -בשיעורו ונתמעט טמקונצ כזית היה אם וכן ,כזית אכל לא האמת
  ]. אחרונים[ ונתפח

  צירוף במשקין:

 דאינו אומרים יש ,לרביעית שהשלים עד ,ושתה וחזר מעט והפסיק שתה אם ,רביעית שתיית ולענין
 מלקמן[ פרס אכילת מכדי יותר השתיה סוף עד השתיה מתחלת ששהה לא אם ,דמצטרף א"וי ,מצטרף
  . השניה זו כדעה דהלכה בביאורו שם הסכים א"והגר ,]י"ס ב"תרי בסימן

  צירוף משקה חם:

 שאר כדרך הפסק בלא לשתותו וקשה ,חם כשהוא לשתותו שהדרך ע"וקאפ ע"טה שתיית לענין והנה
 ל"הנ ראשונה לדעה .אחרונה ברכה לברך צריך אם הפוסקים בין רבה מחלוקת יש ,מעט מעט א"כ ,משקין

  . העולם מנהג הוא וכן ח"בדה כ"וכ ,לברך שלא מצדדים א"ובח השקל ובמחצית

  עצה למי ששותה משקה חם:

 רביעית לשתות שיוכל כדי ,מעט שיצטנן ,רביעית שיעור כדי מניחין שתייתן שלבסוף נוהגין מעשה ואנשי
 ל"הנ א"הגר לדעת ובפרט ,ע"דכו אליבא לצאת כדי כן לעשות וטוב ,אחרונה ברכה ולברך ,הפסק בלא

 אכל אם. כן לעשות נכון בודאי ,בשתיה גם צירוף לענין פרס אכילת כדי הוא דהשיעור ,שניה כדעה דפסק
 ואכל חזר אם לעיין יש ,בפת אפילו בתחלה שנית לברך צריך דבודאי ,מיד וחזר ,לחוץ והלך ,מכשיעור פחות
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 א"במ ועיין הדעת היסח כמו הוי לחוץ שהלך כיון דאולי ,מצטרף אם ,פרס אכילת בכדי מכשיעור פחות
  :דמצטרף דמצדד

בשו"ת אור לציון (יד כו) כתב שאין לברך על תה אף ששותה בתוך כדי אכילת פרס, שאף אם שתה בתוך 
  כדי רביעית, בטלה דעתו אצל כל אדם.  

 - לדעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, כיון שיש שותים בימינו תה או קפה קר, מי ששתה בתוך כדי רביעית
  חריו מברך לא

  פסקי תשובות:

 ברכות שאר לענין ובין ברכת המזון לענין בין אחרונה ברכה לענין לשער ישראל גדולי י"עפ הפשוט המנהג
 שנכון אומרים ויש, הביצים נתקטנו הדיעות שלא כפי ביצה כחצי מדת שהיא ק"סמ 27 שיעור, אחרונות
, ק"סמ 100 של הגדול השיעור י"עפ זיתהכ מדת גם לנו ניתוסף שבזה, ק"סמ 33 שיעור ולאכול להחמיר

 בו יש בודאי הרי, גרם 33 או, גרם 27 משקל לפי ל"הנ המדות וכשישער. ביצה שליש הוא שזית הדיעות ולפי
 רבים ולכן, המדידה על להקל סימנים ומצינו כמה, בדבר קושי יש נפח לפי משער אם אך, כ"ג הנפח מדות

  . וספק חשש כל מידי לצאת כדי ,משקל לפי ל"דות הנלמ שמגיעים עד ולאכול להחמיר נוהגים

 נע השונות הדיעות י"עפ ושיעורו, בפוסקים הרבה לדון כ מצינו"ג" פרס אכילת כדי"ד הזמן שיעור ובמדת
, דקות 2 שיעור תוך שאוכל מדת הכזית שיהיה יקפיד להחמיר הרוצה בזה גם ולכן, דקות 9ל דקות 2 בין
 לחשב ויש שנהגו, הלעיסה מתחילת והיינו, פרס אכילת כדי, לשיעור דקות 4 להחשיב הוא הנפוץ המנהג אך

  .  דקות 9 עד להקל יש וקטנים ולזקנים ,דקות 7,8 ואף דקות 6

) ן"הגו ס"כו כמנין( ק"סמ 150 או, ס"כו כמנין ק"סמ 86 העיקריות השיטות' ב ידועים הרביעית מדת ובענין
 להחמיר המנהג נתפשט בזמננו אך, ק"סמ 86 הקטן כשיעור בלחש נוהגים היו ישראל מקהילות ובהרבה

  ק. "סמ 150 הגדול לשיעור לכתחילה

 בשתיה האם ,'י 'סעי ב"תרי' סי ע"בשו המובא ד"והראב ם"הרמב מחלוקת מביא )א"סק( ב"במשנ והנה
 רבשתיה השיעו שגם או ,)ם"הרמב שיטת( 29בכדי שתיית רביעית אחת הרביעית בבת שתיית שיהיה צריך
  ). ד"הראב שיטת( כבאכילה) דקות 4( פרס כילתא בכדי

 שהדרך) וקפה תה מרק( חם משקה בשתיית הפוסקים בין הגדולה המחלוקתאת  ב"המשנ מביא ז"ועפי
  : הלשון בזה ב"המשנ ומסקנת. אחרונה ברכה לברך יש האם, ובנחת לאט לשתות

  ".העולם מנהג הוא וכן, יםהחי בדרך כ"וכ ,לברך לאש מצדדים אדם ובחיי השקל ובמחצית"

  אחרונה ברכה מברכין שהיו עולם גדולי של ארוכה רשימה מצינו כי להתעלם אין ומיהו

והביא שם שהדברי יציב כתב שעכ"פ אף אם מחמיר, יכול לברך ברכה אחרונה אם לא שתה ביותר מבערך 
  דקה וחצי:

 בהפסיק יותר להחמיר יש דשתיה חרונהא ברכה לענין פ"ועכ רסא: סימן חיים אורח חלק יציב דברי ת"שו
 גם להקל ברכות וספק, לברך שלא, וחצי מינוט או מינוט ל"הנ שבשיעורים הפחות' אפי, שיעור איזה

  .י"ר ס"בסו א"הרמ ש"כמ נ"בברכה

 א"וי; בולעו הוא אם ואפילו, רביעית עד לברך צריך אינו התבשיל את הטועם :ב רי סעיף סימן ערוך שולחן
 צריך אינו - הרבה על אפילו ואז ,ופולט כשחוזר אלא הטועם את פטרו ולא, ברכה טעון - ולעוב הוא שאם
  .להקל ברכות וספק:  הגה. ברכה

                                                           
29

 מעט להפסיק יש ארץ דרך שממדת וכיון, אדם בני שתיית כדרך שתיה אלא, הוא דווקא לאו' אחת בבת'ד א"סקי צ"ובשעה 

קול  פ"ובהגש, בינונית שתיה אדם כדרך בני מרגילות יותר יפסיק שלא דובלב השיעור בכלל זה הפסק הרי השתיה באמצע
 גמיעות שותהו אפילו אלא, אחת גמיעה הכוונה אין אחת דשתיה, הדברים מבאר' ב' סי) ל"זצ פיינשטיין מ"הגר בשם( דודי

 להוריד היינו, השתיה פסיקלה שצריך ארץ דרך ממדת ז"ולפי( אחת כשתיה זה הרי, מפסיק שאין כל), לגימות לגימות( גמיעות

 הפסקה ללא הזמן כל שותה אם גם, תמיד אדם בני כרגילות שלא באיטיות שותה שאם להוסיף יש אמנם), קט לזמן מהפה הכוס

 סוף ל"בביה וכמבואר, ודעימיה ב"המשנ לשיטת אחרונה ברכה לענין שתיה שיעור בגדר זה אין) קש דרך השותה וכגון( כלל

  ב"תרי סימן



151 

 

  הטועם מעל רביעית  הטועם עד רביעית  שולחן ערוך

  מברך  אינו מברך  סתם

  בולע  חוזר ופולט  בולע  חוזר ופולט  יש אומרים

  מברך  אינו מברך  מברך  אינו מברך
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  כנסת  בית

השוכרים דירה לצורך בית כנסת או בית מדרש, האם יש  .1

  לזה דיני בית כנסת או בית מדרש, פרט 
  תשובה

   .הכנסת בית דין לו אין, בו ומתפללין בית השוכרים :ב סעיף קנד"ע שו

 ביד יש השכירות זמן דבכלות דכיון והטעם ,לשנה או לחודש ,קבוע לזמן -  בית השוכרים) ד( :ברורה משנה
 לא ת"ובע מלבוש מוכח הטעם זה[ קדושה בו ואין עראי אלא אינו כ"א עוד להם להשכיר שלא ב"הבעה
  ]:ל"בה ועיין כן משמע

' תשוב בשם ת"ש[ קדושה בו יש -ד"ביהמ הוא אם אבל ,לבד להתפלל הוא אם דוקא -  בו ומתפללים) ה(
 מקרי לא ,ד"ביהמ כדרך ,בו וללמוד להתפלל גמור קבע נעשה שהוא דכיון ואולי ,טעמו יודע ואיני ג"כנה

  ]:עראי

  אם כן ע"פ המשנה ברורה ניתן לראות:

 אין בו קדושה - לזמן קצר בית כנסת בשכירות  .א

   יש בו קדושה -בית מדרש בשכירות  .ב

  אמנם עיין:

 מה לפי כתבתי וזה דבר של טעמו ב"במ עיין -' וכו בית השוכרים*  :ב סעיף קנד סימן הלכה ביאור
 היה שלא חביב בן י"דר ההיא בכגון אלא זה דין דאין מוכח תמיד מעולת אמנם .ש"עי לבושה לנו דאסברה

 בתחתיים עצמם את מטמינים והיו המלכות מפני לתפלה קבוע מקום להזמין בתוגרמה להם רשות שם
 כ"משא ,הזמן באמצע ויתבטל יתודע מחר או היום כי ,עראי אלא חשוב אינו בודאי ג"ובכה ,להתפלל

 שקבעו כיון ,קדושה בה יש בודאי ,להם היא כמכורה הזמן אותו שעל ,העולם כל כדרך בגלוי יםבשוכר
 ירצה שלא אפשר הזמן כלות שלאחר פי על ואף ,בלבד באקראי ולא ,הזמן משך בכל לתפלה מקום אותו
 א"כ ,אחרת קביעות להם אין הזמן אותו שבכל כיון ,בעלמא אקראי מקרי זה אין מ"מ ,להשכיר ב"בעה
 שלא והיינו[ המלך ברשות נעשה הוא דאם שכתב ,תשובה בשערי הובא ג"מהכנה כ"ג משמע זה וכעין ,שם

 ט"מהרי כתב חביב בן י"דמהר בגוונא שגם מאחר ,לדינא נכון שכן ד"ולענ. קדושה בה יש] ל"וכנ בהצנע
 והביאו[ ירותהשכ של הזמן משך כל להחמיר בזה חוכך והוא ,זה דבר ליה ברירא שלא' ד סימן ב"ח

  :בזה להקל אין בודאי הארץ כל כדרך בגלוי בשוכר פ"עכ כ"וא] ג"בכנה

  יוצא למעשה ע"פ הביאור הלכה, שאף בית כנסת בשכירות יש בו קדושה, כיון שהוא נעשה בגלוי. 

 יבת כי לי נראה' וכו וחצרות בתים וכן ל"ז חביב' ן י"מהר כתב: קנד סימן חיים אורח יוסף ביתעוד עיין: 
 ברחובה חכמים שאמרו מהטעם לזה דומים הם תוגרמה במלכות החצרות תוך בהם מתפללין שאנו כנסיות

 דרך הכל ובטירותם ובחצריהם בבתיהם דירתנו וכל היא בעלמא דאקראי קדושה משום בה שאין עיר של
  קדושה בהם ואין שנה או חודש בשכירות עראי

 שום בו אין ,ממש כרחוב דהוה משמע י"...ובב: א ק"ס קנד סימן זהב משבצות חיים אורח מגדים פרי
   :נראה והיה, קדושה

 עראי הוה שנה או חודש על דכששוכרין) אין קדושה - שכירות קצרה(  .א

 רק בו יש קדושה ל"י רב זמן על מגוי כששוכרין כן שאין מה) יש קדושה חלקית -שכירות ארוכה(  .ב
 כעראי הוה ,רב לזמן אפילו ,להם קנוי הגוף ןשאי כל משמע] ב סעיף[ בלבוש אבל. הכנסת כבית לא
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  :' שאין קדושה בשכירות לאחר סיומה, אך יש במהלך השכירותהלכה ברורה'כתב בספרו דוד יוסף הרב 

 בית קדושת בו רב, אין לזמן השכירות היתה אפילו מסוים, זמן בו להתפלל כדי מקום הציבור שכרו אם
   .שירצה דבר לכל בו להשתמש או למוכרו המשכיר יורשא ,השכירות זמן שנסתיים אחר כנסת

 בבית האסורים בדברים מקום באותו להשתמש אסור מהפוסקים רבים לדעת השכירות זמן בתוך אבל
 קצר לזמן היא כשהשכירות אפילו לדבריהם לחוש ויש, דברים ושאר ושינה ושתיה אכילה כגון הכנסת

 את ששכרו בשעה בפירוש התנו אם מקום ומכל. וךאר לזמן מקום אותו את שכרו אם שכן וכל בלבד
 כן לעשות רשאים השכירות זמן בתוך אף דברים ושאר ושינה ושתיה לאכילה בו להשתמש שיוכלו המקום

   ראש קלות בהם שיש דברים בו לנהוג שלא יזהרו מקום ומכל

 בתוך בשכירות ואשה כנסת בית לענין להחמיר יש ל"הנ הפוסקים מן רבים שלדעת שמאחר ד"לענ ונראה
 תנאי עשו שאם נראה מקום ומכל הכנסת בבית האסורים דברים בו לעשות שלא השכירות זמן משך

 רבים ראשונים , שלדעתבזה תנאי מהני השכירות זמן בתוך אפילו שירצו מה בכל בו שישתמשו מפורש
 בזה להחמיר פסק )יא ףסעי קנא סימן(ערוך  שבשלחן פי על ואף ,ישובו לשעת אף הכנסת בבית מהני תנאי

 בשכירות שהוא כל פוסקים כמה לדעת הכי שבלאו בנידוננו מקום מכל ,חורבנו לשעת אלא תנאי מהני דלא
 והוי ,להקל ל"הנ הראשונים סברת לאצטרופי חזי ,השכירות זמן בתוך אף ,כלל קדושה בו אין שעה לפי

 שמא תנאי מהני דלא לומר תמצא ואם ,וישוב בזמן אף הכנסת בבית תנאי מהני דשמא ,ספיקא ספק כעין
 סימן(וקציעה  במור ץ"יעב הגאון בהדיא כתב וכן ,בלבד שעה לפי שהוא כנסת בבית להקל יש פנים כל על

 בדברים שבשכירות הכנסת להשתמש בבית שאסור פי על דאף )ע א סימן חלק( ץ"יעב שאילת ובשו"ת )קנח
 דמהני לומר יש ישראל שבארץ כנסיות בבתי ואף ,ש"וע ,תנאי מהני מקום מכל ,הכנסת בבית האסורים

 ובפרט )צג ק"ס קנא סימן(הציון  בשער שהבאתי הלכה בביאור ברורה המשנה דברי בצירוף בזה תנאי
 קנא סימן(הלכה  בבירור שהבאתי וכמו ,מדרבנן אלא אינה הכנסת בית קדושת הפוסקים רוב שלדעת

  .ק"ודו לקולא דרבנן ספיקא לומר יש זה בנידון ולפחות )א"סק

 מה כפי הכל, הקדישו שעה לפי ואם... ח: סעיף קנג סימן הכנסת בית הלכות חיים אורח ערוך שולחן
  .שאמרו

 דמשמע ",לרגלים אותה מזמין אני" :סתם שאמר היינו -  הקדישו שעה לפי ואם :)נב(ח  ,קנג ברורה משנה
 וסתם. הזמן בזה ואסור ,הזמן אותו על פ"עכ עולמית הזמנה חשובה כ"ע ,רגל שיהיה עת בכל הלשון
  .מתחלה ש"וכמ, כלל הזמנה חשיבא דלא ,המרדכי בשם י"בב כתב כבר ,שעה לפי הזמנה

קנא, מא:  סימן ברורה משנה כמו כן מוכח מהמשנה ברורה שיש להקל במקום שכירות שאין בו קדושה:
 שמצוי ,דירה בית מהן ולמעלה ,ייםתחת בבתים לזמן כנסיות בתי ששוכרין בעיירות העולם שמנהג ומה
  לזה חיישינן לא ,לזמן שהוא משום אפשר ,מאוס ודבר תינוקות שם

בית גדול שמתכנסים בו לתפילת רבים, ומשמש גם את  .2

  הדרים בו, האם יש בו קדושה
  תשובה

אשר כתב שאין במקום  )ב ק"ס קנד סימן( ברורה המשנהראשית יש להביא את הדברים המפורשים של 
   שה:קדו

 להתפלל מתקבצין אם ל"ואצ ,אדם בה דר שאין ,פנוי בית הוא אפילו היינו -' וכו בהם שמתקבצים) ב(
 שאין כיון ,תדיר שם מתפללין אפילו ,נ"ביהכ שם ז"ע אין בודאי ,צרכיהם בו ומשתמשין ,בו שדרין בבית

  :בלבד לתפלה מיוחד

 משמע וכן, ג"קנ סימן יוסף בברכי הובא, ט"נ סימן יאיר חוות תשובת :)ב( ק"ס קנד סימן הציון שער
  :שם עיין, א"כ בהלכה ם"הרמב מלשון

   נט סימן יאיר חוות ת"שו

 מקום כלל ידעתי לא ,כבראשונה המוגבלים לימים בקדושתו החדר להניח רוצה החדר בעל ...אם
 שותשמי צרכי וכל כסא ושלחן מטה בו לקבוע רוצה שהוא מפני מהסס שהוא משום דאם ,לשאלה
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 נוהגין היו שקדמוהו קדמונים שגם מאחר כי ,בשש צריך דין לית ,היום עד נעשה שלא מה ,חול של
 ולהשתמש לפרקים בו לאכול גם אסור כנ"שבבה מה ,ארעי בו לישן בחדר הפרקים בין חול מיהא

 השתמשו שלא ומה ,כנ"בה קדושת שהוא לו הראוי בקדושה קדשוהו שלא דעת גלוי כאן הרי ,בו
 האחרון וזה ,מצרכם יותר ועליות חדרים להם היה כי ,לו צריכים היו שלא מפני הוא בקבע ולח בו

 לחלק לנו ומאין ,בידו מעכב מי ,זה בחדר בקבע דירתו לקבוע והוצרך בית ובני וקנין מקנה לו שיש
  .לארעי קבוע תשמיש בין לנו

 בו מתפללין שהעם פי על אף ,עיר של רחובה :כא הלכה יא פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב
 עראי שהוא מפני ,קדושה בו אין ,אותן מכילין כנסיות בתי ואין ,רב שהקיבוץ מפני ,ובמעמדות בתעניות

 קבעו שלא מפני ,קדושה בהם אין ,לתפלה בהם מתקבצין שהעם וחצרות בתים וכן, לתפלה נקבע ולא

  .ביתו בתוך שמתפלל כאדם ,בהן מתפללים עראי אלא ,בלבד לתפלה אותם

האם יש עוון למי שהקים מניין בביתו, שהרי הוא גורם  ,(חלק ח או"ח ז) נשאל שו"ת אבני ישפהבכמו כן, 
זכות גדולה  נהישאדרבה, ש ,להתפלל. הוא ענה על כךכדי  ,לכך שאנשים אלו לא ילכו לבית הכנסת ממש

  .  למי שהקים את המניין, כיון שכל מה שייאמר שם בקדושה הגיע בזכותו

 כתב :יוסף ביתקדושה.  שום בהם אין באקראי להתפלל בהן שמתקבצין וחצרות בתים קנד: ימןס טור
 החצרות תוך בהם מתפללין שאנו כנסיות בתי כי לי נראה ,'וכו וחצרות בתים וכן ל"ז חביב' ן י"מהר

 ,ושהקד משום בה שאין עיר של ברחובה חכמים שאמרו מהטעם ,לזה דומים הם ,תוגרמה במלכות
 ,שנה או חודש בשכירות עראי דרך הכל ,ובטירותם ובחצריהם בבתיהם דירתנו וכל ,היא בעלמא דאקראי

  .קדושה בהם ואין

יזהר השכתב שיש ל )קנא ,יב(כן מוכח מהשו"ע מוכח מדבריו, שאין קדושה במניין שיש בבית מגורים. 
ה קדושה. אין ל - ה לצורך בית כנסתמלהשתמש על גבי בית כנסת קבוע.  משמע שדירה שמתחילה לא נבנת

שמועיל תנאי אפילו ביישובו, כיון שמתחילה לא נבנה לצורך בית כנסת,  )ס"ק יזכמו כן כתב המגן אברהם (
  נועד רק לבית מגורים.הוא וכל זה משום שזה בעיקרו 

  .הכנסת בית דין לו אין, בו ומתפללין בית השוכרים :ב סעיף קנדשו"ע 

   כתב:(שם)  הלכה הביאוראמנם 

 מעולת אמנם ש"עי הלבוש לנו דאסברה מה לפי כתבתי וזה דבר של טעמו ב"במ עיין - ' וכו בית השוכרים* 
 מקום להזמין בתוגרמה להם רשות שם היה שלא חביב בן י"דר ההיא בכגון אלא זה דין דאין מוכח תמיד
 אלא חשוב אינו בודאי ג"הובכ להתפלל בתחתיים עצמם את מטמינים והיו המלכות מפני לתפלה קבוע
 הזמן אותו שעל העולם כל כדרך בגלוי בשוכרים כ"משא הזמן באמצע ויתבטל יתודע מחר או היום כי עראי

 בלבד באקראי ולא הזמן משך בכל לתפלה מקום אותו שקבעו כיון קדושה בה יש בודאי להם היא כמכורה
 כיון בעלמא אקראי מקרי זה אין מ"מ רלהשכי ב"בעה ירצה שלא אפשר הזמן כלות שלאחר פי על ואף

  :בזה להקל אין בודאי הארץ כל כדרך בגלוי בשוכר... שם א"כ אחרת קביעות להם אין הזמן אותו שבכל

מייחדים בגלוי את , אלא בתחתיות ארץ לפי זה יש מקום להחמיר ולומר שכיון שבימינו לא מסתתרים
ובר שהבית משמש גם למגורים, נראה שבכל זאת יש בו קדושה. עם זאת כיון שמד ,הבית לבית כנסת

  נשאר בגדר ארעי. מבנה ה

אין בו  -כמו כן נראה לומר ע"פ דבריו של המהר"ש ענגיל, שמקום שכזה שמשמש גם כבית וגם כבית כנסת
  קדושה כלל. המהר"ש כתב בגדר החילוק בין בית כנסת שמתפללים בו בזמנים מיוחדים ובין רחבה:

, עוסקים ובקדושה, כי באותו זמן שמתפללים  ויש ב -ם בו בזמנים מיוחדיםבית כנסת שמתפללי  .א
  רק בתפילה וב

. "אם כן הכי נמי ברחוב, אף בזמן שמתפללים בה, היא עדיין מיועדת לשימושים אחרים -רחבה  .ב
הואיל דרוב תשמישו הוא לצרכי הדיוט, ותשמיש קדושה הוא רק במקרה, אם כן לא חל עליו שם 

 יש קדושה בטל לגבי רוב תשמישיו". דתשמ ,קדושה
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רחבה של עיר שמתכנסים בה תדיר לתפילות רבים,  .3

  האם יש בה קדושה
  תשובה

 ,עראי שהוא מפני ,קדושה משום בה אין בתעניות בה שמתפללין פי על אף עיר של רחבה :קנד סימן טור
  .לתפלה נקבעה ולא

 שהוא מפני ,קדושה משום בה אין, בתעניות בה שמתפללין פי על אף, עיר של רחבה: א סעיף קנד שו"ע
 אין), קביעות דרך לא והזדמן מקרה דרך' פי( באקראי להתפלל בהם שמתקבצים וחצרות בתים וכן; עראי
  .קדושה שום בהם

  כתב בגדר החילוק בין בית כנסת שמתפללים בו רק בזמנים מיוחדים ובין רחבה: המהר"ש ענגיל (א, סג)

 ו, עוסקים בוקדושה, כי באותו זמן שמתפללים ב ויש ב -זמנים מיוחדיםבית כנסת שמתפללים בו ב  .א
 רק בתפילה 

אף בזמן שמתפללים בה, היא עדיין מיועדת לשימושים אחרים. "אם כן הכי נמי ברחוב, הואיל  -רחבה  .ב
 ,דרוב תשמישו הוא לצרכי הדיוט, ותשמיש קדושה הוא רק במקרה, אם כן לא חל עליו שם קדושה

 שה בטל לגבי רוב תשמישיו". דתשמיש קדו

  עזרת נשים, האם יש בה קדושת בית כנסת, פרט  .ג
  תשובה

שגם בעזרת נשים יש קדושה, ועל כן יש לנהוג שם בכבוד כמו בבית הכנסת ובבית המדרש. הפוסקים כתבו 
אם לומדים שם תורה או מקיימים בה מנייני  )משנת יוסף(כן כתב  עם זאת, קדושתה מעט פחותה, אך

  ה, אזי יש בה קדושת בית כנסת ובית מדרש לכל דבר ועניין. תפיל

 ואני. הוה טובא דגנאי משום, הכנסת בבית לשחוט אסור] א"המ[ שכתב מה: קנא סימן א"א מגדים פרי
 הרבה להשגיח שראוי, כיפור יום ערב כפרות לצורך הוא אם שרי אפשר, הכנסת בית שלפני בעזרה מסופק

  אסור שם יןשמתפלל נשים ובעזרת. בזה

ואני העני מסתפק ושואל, העזרות של בית הכנסת " ראש יוסף על מגילה דף כט,ב: כן כתב הפמ"ג בספרו
... גופא כמו הפאליש אם יש להם קדושת בית הכנסת, ויראה עזרת נשים יש להחמיר כמו בבית הכנסת

  ."סת ממששאין להם דין קדושת בית הכנ על תנאי בפירוש עשויותומכל מקום יראה דהני 

כתב שאין הכוונה שלו שאין  יוסף במשנתטות שאין לעזרת נשים קדושה כלל. אולם כתב בפש אדם חכמתב
  בו קדושה כלל, אלא רק שקדושתו קלה יותר משל בית כנסת

  הרב יוסף דוד כתב בספרו הלכה ברורה:

ל דיני . ויש אומרים שיש בה כקדושה יש"לדעת רבים מרבותינו הראשונים אף בעזרת נשים 
, ובית הכנסת בעזרת נשים הבנויה ביציע מעל בית הכנסת ומכל שכןקדושת בית הכנסת הנ"ל. 

נמשך מתחת לעזרת הנשים, באופן שעזרת הנשים נמצאת כולה בתוך חלל בית הכנסת, שיש 
   . "להחמיר בה ולהזהר בקדושתה, כמו בקדושת בית הכנסת

עזרת נשים לחומרא, כלומר שמצד אחד יש לומר כתב בדעת החכמת אדם שיש לדון את ה הרב יוסף
לחומרא שאין לה קדושה, ועל כן אין לסתור כותל של בית כנסת לצורך הרחבת עזרת נשים, ומצד שני אין 

כתב כן שעיקר הקדושה  שבשו"ת מהר"ם מלובלין. כמו כן כתב לנהוג בה קלות ראש ושאר ביזיון שם
  כחכמת אדם, שיש לנהוג בעזרת נשים כקדושה לחומרא.דין אנשים, וכתב עליו שייתכן שהוא ההבעזרת 
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מספר תורה אחד ולהשתמש לקחת מטפחת  תרוהאם מ  .ד

  בה לספר תורה אחר
  תשובה

 שלדעת, וספר ספר כל בהן להשתמש מותר, נ"בבהכ מטפחות ומניחים ת"ס המתנדבים: ט סעיף קנד שו"ע
  ; הוקדשו כן

 להניחו אסור, ספר אותו בו ונשתמש נעשה ספר אותו דעת לשע כיון, מקדישין כ"ואח בביתם המניחים אבל
  ,  אחר ת"בס

  ).כך לנהוג עליהם מתנה ד"ב לב משום, עכשיו נוהגין וכן( מתירים ויש

 לצרכי אותם קונים שהגזברים מטפחות ש"וכ - הוקדשו כולן שלדעת :)לחס"ק  (שם ברורה משנה
   :לספר מספר ליתנם מותר שיהא ,לכתחלה נתקדשו כן לדעת בודאי ,נ"שבביהכ הספרים

 מתירים ויש) מ( :ממנו לחמורה לא אם ,אסור - לקדושה מקדושה שינוי דכל משום - ' וכו להניחו אסור) לט(
 לפסוק ראוי הדין דמצד גב על אף ל"ר - ' וכו ד"ב לב משום) מא( :מקדושתה מורידה אינו פ"שעכ כיון - 

 ,מותר הכא מ"מ ,אסור -לה ששוה לקדושה מקדושה דשינוי ,הפוסקים רוב דעת שהיא ראשונה כהדעה
  ':וכו ד"ב לב משום

 הכנסת בבית מטפחות ומניחים תורה ספר המתנדבים :ט ספר הלכה ברורה של הרב יוסף דוד סעיףכתב ב
 שעל כיון מקדישים כך ואחר בביתם המניחים אבל ,הוקדשו כן שלדעת וספר ספר כל בהן להשתמש מותר
 נוהגים וכן :הגה .מתירים ויש ,אחר תורה בספר להניחו אסור -ספר אותו בו נשתמשו נעשה ספר אותו דעת

  .כך לנהוג עליהם מתנה בי"ד לב משום עכשיו

 מותר -הכנסת שבבית תורה לספר מטפחת שנדב מי :לגסעיף  תורה לספר תורה מספר מטפחות העברת
   אחר תורה לספר ,חדא תורה מספר ולהעבירה ,הכנסת שבבית התורה ספרי לכל בה להשתמש

 מרן הוראות עליהם שקבלו הספרדים למנהג ,אחד לספר הקדישה כך ואחר ,בביתו הניחה שנדב קודם ואם
 אף להקל יש האשכנזים ולמנהג ,בשבילו שהוקדשה תורה ספר לאותו אלא בה להשתמש אין ערוך השלחן

 אין -בזה להקל שנהגו במקום הספרדים למנהג ואף ,אחד תורה לספר הקדישה כך ואחר בביתו בהניחה
   .בידם למחות

 גוןהאם מותר להנות מדבר הנעשה לספר תורה כ  .ה

  מטפחות או מעילים, או בימה שקורין עליה, פרט
  תשובה

, ועל כן אין להשתמש שהרי הם חייבים בגניזה ,עיין לעיל בתשובה המפרטת את דין תשמישי הקדושה וכו'
בוזים כנגדה, ועל כן מותר לשמש אין איסור לעשות תשמישים מ ,כתב שעם זאת הפמ"ג. בהם לדברי חולין

(רפב, מב) כתב שאף לא מצינו איסור להכניס אותם לבית  מעט במקדשמיטה או לעשות צרכיו כנגדה. ה
  הכיסא. 

  עוד נוסיף כאן: 

 ושתקד אלא, ארון קדושת בה אין, למלך עושים שהיו בימה כגון), גבוה מקום' פי( הבימה ז: קנד, שו"ע
  . נ"בהכ

 המניחים אבל; בידם מוחין אין, התורה בסיום, הקורא בראש ת"ס עטרות להניח הנוהגים י: קנד, שו"ע
  .בידם מוחין, דעלמא חתנים בראשי אותם

 כיון כן שנהגו במקום ז"ע מתנה ד"ב לב אומר שאני -  בידם מוחין אין :מבשם ס"ק  ברורה משנה
 תשמישי שהן בעטרות מתנה אדם שאין ,לא -דעלמא תניםח בראשי אבל ,התורה לכבוד שמשתמשין
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 העטרה עשיית בשעת בהדיא התנו אם אבל ,עצמו לכבוד הדיוט בהן משתמש שיהא ת"הס לכבוד קדושה
  ]:ר"וא א"מ[ ח"ס כ"כמש שרי דעלמא חתנים בראשי שיניחוהו

 כן שלדעת, וספר רספ כל בהן להשתמש מותר, נ"בבהכ מטפחות ומניחים ת"ס המתנדבים ט: קנד, "עשו
, ספר אותו בו ונשתמש נעשה ספר אותו דעת שעל כיון, מקדישין כ"ואח בביתם המניחים אבל; הוקדשו

  ).כך לנהוג עליהם מתנה ד"ב לב משום, עכשיו נוהגין וכן( מתירים ויש ,אחר ת"בס להניחו אסור

האם מותר להשתמש בנר של בית כנסת? ואם כן,   .ו

  ם לאיזה שימוש, פרט החילוקי
  תשובה

   : קנד סימן חיים אורח יוסף בית

  ) המתירים( �

 לקרות מותר הכנסת בבית נר בו והדליקו הכנסת לבית שנדרו שמן) ח"ח סוף' (ג בנתיב עוד וכתב יד - יג
 טפי דקרי כמה ,הכנסת בבית מאור להרבות ,מכוין קא לנהורא דהא ,צרכיו בכל בין בתלמוד בין לאורו
  . כ"ע בתשובה גאון נטרונאי רב כתב כך ,שכר ומקבל ,מצוה איכא

 והקדמונים ,למצותו והוקצה הואיל ,הכנסת בבית להדליק שלא שנהגו כתב) יז' סי( בו שהכל פי על ואף
  . נטרונאי רב כדברי העולם נהגו ,מהן מדליקין אין ,ללמוד או לכתוב ואפילו ,גדול איסור בהם נהגו

  )האוסרים( �

 הכנסת בית של מנרות להדליק שאסור המנהגות ספר בשם) לבר ה"ד. יב( ציצית בהלכות כתב יוסף ונמוקי
 בין ,שבת של בין ,מצוה של נר וכל .מותר -לכבותן כשצריך אבל. חול של דבר לצורך למצותן שדולקים בעוד

 לא ומיהו. ל"עכ להם אחד דין ,חיה או ,סכנה בו שיש חולה לצורך בין ,תורה תלמוד לצורך בין ,חנוכה של
  :בכך ליזהר העולם ונהג

  .לאורו לקרות מותר נ"בהכ של נר :יג סעיף קנד "עשו

 היינו -  לקרות מותר) נב:(נ"בביהכ להדלקה שמן אחד שנדר היינו - נ"ביהכ של נר :נאס"ק  ברורה משנה
 דקרו כמה כל לפיכך ,נ"ביהכ מאור להרבות כדי רק היה הנודר דכונת הכא... חול של בקריאה ולא ת"בד

 אבל ,ל"וכנ נ"לביהכ נדר שנדר במי דוקא זה ומיהו. שכר ומקבל מצוה איכא טפי ,ת"בד לאורו אינשי
 שרי - חול תשמיש בהן משתמש אפילו ,לביתו נר א"כ ש"במו ליקח והדרך ,נרות הגזברים שעושין במקומות

  ]:וניםאחר[ חול של דבר בהן לקרות אסור המנורה על שעומדים באותם אבל ,עליהן מתנה ד"ב לב ל"דה

 שדולקין בעוד מ"דה שאומר מי ויש, הכנסת בית מנר הדיוט של נר מדליקין אין :יד סעיף קנד מן"ע סישו
, גדול לצורך שהוא נר בהן ומדליקין, בכך ליזהר נהגו לא מיהו: הגה. מותר, לכבותן כשצריך אבל, למצותן
 טעמא מהאי והוא כאלו בריםבד להקל שנהגו הדברים בכל וכן, בכך מתנה דין בית שדעת כ"ג ואפשר

  ).30/ג"רע א"ח/ ה"רכ סימן י"מהרא פסקי(

                                                           
30

 באקראי תורה ספר של ומעילים ומפות התיבה מן הנאות בכמה ליהנות נהגו העולם: שאלהרעג:  סימן הדשן תתרומ 

 היא דפשיטא מילתא, תשמישו בהן לעשות שיוכל בתחילה עליהם התנו לא דאם יראה: תשובה? לאו או בדבר היתר צד יש

 ליהנות דאסור דוכתי ובכמה/ ב"ע כו מגילה/ רהעי בני' פ כדמוכח, דאקראי עראי תשמיש אפילו בדבר היתר צד דאין

 אסור כ"וא. אסור ממנה קלה אחרת קדושה תשמיש ואפילו, עיקר כל חול ותשמיש הנאה שום קדושה בתשמישי ולהשתמש

 ידי על אמנם. תורות ספרי של ומעילים במפות ספרים שאר לכסות או, ת"ס עליו שמניחין התיבה על ספרים שום להניח

 זהירין דלא ואנן. כלים בו לתת שרי הקדש ארון על התנה דאם מהירושלמי אשירי כדמייתי, חול לתשמיש' אפי שרי התנאים

 רבות תורות ספרי לנו שיש לפי ליזהר אפשר אי כמעט דהאידנא משום, בדוחק ליישב נראה התנאה בלא' אפי הני בכל

 אנן ומאריכין, הכנסת בבית ומחזורים חומשים רבים ספרים לנו יש גם, ומפות מעילים הרבה להן שיש הכנסת בבית

 יניחו שלא ליזהר מאד קשה ולכך, בימיהם כן היה שלא מה ובפיוטים בזמירות הכנסת בבית טובים וימים בשבתות

 על וישבו התיבה על עצמם ישענו שלא גם או, ספרים בהן לכסות ומפות מעילים יטלו שלא או, התיבה על ספרים

 דאי השרת למלאכי תורה ניתנה דלא משום כהונה בבגדי מועלין דאין/ א"ע נד/ דקידושין ב"בפ נןואמרי. ומפות המעילים

 ג"דבכה מהתם שמעינן מ"מ, מזיד ולא טעמא מהאי שרי שוגג הנאת דדווקא י"מפרש התם דמשמע גב על ואף. ליזהר אפשר
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 אפילו לאורם לקרוא מותר ,הכנסת לבית תורמים ידי על שהוקדשו נרות הלכה ברורה:הרב יוסף דוד ב
 בית בתוך אבל הכנסת, בית שבתוך הנרות לאור וקורא ,הכנסת לבית סמוך שנמצא וןגוכ ,של חול דברים
 בית בתוך חול של דברים לקרוא אסור שהרי ,תורה בדברי אלא לקרוא להקל אין הכי בלאו ,הכנסת
  .הכנסת בית קדושת מחמת ,הכנסת

על מה צריך במיוחד להקפיד בעת עשיית משא ומתן,   .ז

  ם מי אין לעשות שותפות, פרטעו
  :תשובה

 העוני כי, ןעו וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה דכל, לעסקיו ילך כ"אח :א סעיף קנושו"ע 
  ; בידו יתקיים וזה וזה, קבע ותורתו, עראי אלא, עיקר מלאכתו יעשה לא מ"ומ; קונו ד"ע יעבירנו

 ; באמונה ויתן וישא .1

 ; מצויה מיתה, מצויה השם שהזכרת מ"שבכ, לבטלה שמים שם מלהזכיר ויזהר .2

 נשבעים היוש בשביל נחרבו וכולם המלך לינאי היו עיירות שאלף, באמת' אפי, מלישבע ויזהר .3
 ; אותם מקיימים שהיו פי על אף שבועות

 על ישמע לא" משום ועובר שבועה לו יתחייב שמא, הכותים עם מלהשתתף ויזהר

 נשבעים הזה בזמן הכותים שאין משום, ז"בזמה הכותים עם שותפות בעשיית מקילין ויש: הגה). יג, כג שמות( "פיך

 שיש מצינו ולא, א"וד שמים שם שמשתפים אלא וארץ שמים לעושה םכוונת מ"מ, ז"הע דמזכירין גב על ואף, א"בע
 ז"ני ירוחם' ור ז"דע ק"ספ ן"ר( השתוף על מוזהרין אינם דהרי) יד, יט ויקרא( מכשול תתן לא עור ולפני: משום בזה

 ק"פ מיימוני הגהות( חגיהם יום בלא שרי ע"לכ, שותפות בלא עמהם ולתת ולשאת); דבכורות ק"פ ריש' ותוס ה"ח
  ).ז"קמ' סי א"ע מהלכות ד"בי ועיין) (ז"ע מהלכות

, שלא לכתוב תאריך לועזיעל זה, שיש ליזהר כשהוא עושה שותפות עם גוי,  המהר"ם שיקכמו כן העיר 
  . "ושם אלוהים אחרים לא תזכירומשום: "

                                                                                                                                                                      

 כי דיהיב מאן וכל. תקלה לידי איניש בהו ליתו אדל היכי כי עליהם מתנה דין בית לב הוא דהכי וכיון, ליזהר אפשר אי חשיב

 קמא' בפ אמרינן ג"וכה. כלל עלייהו קדושה יחול שלא מתנה ולכן, יהיב הציבור וגדולי העיר דחבר אדעתא ה"לב מילי הני

 שם י"ופרש. הגוף קדושת עליהם יחול שלא צבור לצורכי הוצרכו שלא אתמידין, עליהם מתנה ד"ב דלב/ א"ע יא דף/ דשבועות

, התם י"כדפרש שנה בכל יותירו דודאי דין בית דידעו תמידים דגבי התם כי דוקא ולאו. לב נותנין דין בית דצבור מידי דאכל

 כ"יוה של ושעיר מפר עלה דפריך, התם כדמוכח עליהם מתנה ד"ב לב להיות דרגיל אלא ודאי דלאו במידי אפילו אלא
 ודאי דלאו גב על אף שכיחי הוה דאי משמע. שכיחי דלא משום שאני דאבודים שניומ, עליהם מתנה ד"ב לב אמרינן דלא שאבדו

  .נזהרין העולם שאין מה קצת ליישב כדי נדחקתי. עליהם מתנה ד"ב לב היה קאתי
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  חשון תשע"אמבחן 

  תפילה 

האם עונים אמן אחר "גאל ישראל" פרט השיטות  .1

  והטעמים
   :תשובה

 כיון ,ברכותיו אחר יחיד אפילו ,אמן ואומר ,ישראל גאל י"בא וחותם ,הברכה כל וגומר סו: סימן טור
  .מיד להתפלל ומתחיל ברכות סדר של סיום שהוא

 ברכותיו אחר יחיד אפילו ,אמן ואומר ,ישראל גאל' יי אתה ברוך וחותם ,הברכה כל וגומר :ז סו, יוסף בית
 זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה:) מה( דתני הא גבי ,)י' סי( שאכלו שלשה רקפ בריש ש"הרא כתב כן'. וכו

 אלא ירושלים בונה נקט דוקא דלאו פירשו) ד"ע י( ג"וה ח"שר ירושלים בבונה דהיינו דאוקימנא משובח
 בזה ואין ישראל גאל אחר אמן וכן ברכות ח"י וסוף יהללוך וכן ישתבח כעין ברכה סיום כל הדין הוא

   לאומרו הוא דצריך כיון הפסק

 ש"דק ברכות בסוף וכן ,משובח זה הרי הברכות סוף שהיא ירושלים בבונה) בבונה הא ה"ד( י"רש פירש וכן
  ) הא ה"ד: לג( ל"ז יונה ר"ה דעת וכן וערבית שחרית

 יותר או ברכות שתי שאומר אחר אלא אמן עונה שאין) ח"הי( ברכות מהלכות' א בפרק כתב ם"הרמב אבל
 וכן בלבד אחת ברכה אלא ש"ק אחר שם שאין לפי אמן עונה אינו דשחרית ישראל גאל אחר כ"וא ,ףבסו
 גאל שמברך עד) א"ה( תפלה מהלכות ט"פ שלנו בספרים שכתוב מה זה ולפי בשמו ל"ז יונה ר"ה כתב

  : אמן בו כתוב היה שלא מדוייק בספר מצאתי וכן הוא סופר טעות אמן ישראל

 עונה שאינו סובר ם"שהרמב וכיון ם"כהרמב נוהג היה ש"שהרא ו"רט בסימן שכתב ורבינ על לתמוה ויש
 דשחרית ישראל גאל אחר אמן עונה ש"הרא כתב היאך דלבסוף ברכות שתי אחר אלא עצמו אחר אמן

 נתיישב) ואחר ה"ד( א"נ בסימן שכתבתי ובמה ויהללוך ישתבח אחר וכן דלבסוף אחת ברכה אלא שאינה
  : זה

 להם היה לא כן דאם ם"כהרמב דסברי משום ולאו ישראל גאל אחר אמן לענות שלא העולם הגונ ועכשיו
 וכבר לתפלה גאולה בין הפסק ליה דחשבי משום טעמא אלא יהללוך אחר ולא ישתבח אחר אמן לענות

   ישראל גאל אחר אמן לומר שלא נהגו הזוהר פי עלש א"נ בסימן כתבתי

 רבנן דאמרו ממאי הפסק הוי ולא ישראל גאל אחר אמן לענות שצריך האומרים לדברי ראיה להביא ואין
 דהתם עמרם רב בשם:) קז( ד"קכ בסימן רבינו שכתב וכמו אמן עונין והן ישראל גאל ציבור שליח אומר

 גאל ברכת כ"ואח המתים מחיה ברכת לכן קודם שם הזכיר שהרי קאמר שבתפלה ישראל גואל בברכת
  :שבתפלה ברכות סדר וזהו םירושלי בונה כ"ואח ישראל

  לענות נוהגין וכן, אמן דעונין א"וי: הגה. הפסק דהוי משום, ישראל גאל אחר אמן אומר אינו :ז סעיף סו שו"ע

  ).טור( ו"רט סימן כדלקמן, אמן עונין אין לבד התפלל אם אבל. ץ"הש אחר

 של ברכות סדר של סיום שהוא ןכיו עונה עצמו ברכת על דאפילו ל"ס א"י האי - א"וי) לד( :ברורה משנה
 הזה א"כהי כ"ג הוא מנהגנו אחד דמצד א"רמ קאמר כ"וע לתפלה גאולה בין להפסק ליה חשבי ולא ש"ק

   .אמן ץ"הש אחר לענות נוהגין כ"וע לתפלה גאולה בין להפסק ליה חשבינן דלא

  :ש"עי ו"רט בסימן וכדלקמן אמן לענות מנהגנו אין לבדו מתפלל אם אבל

 יש. כתפלה הוי ואילך דמשם תפתח שפתי אדני של הפסוק עדיין התחיל לא אם ודוקא - ' וכו ענותל) לה(
 וכתבו ץ"הש אחר אמן לענות כדי חדשה בשירה או ישראל בצור וממתינים ע"לכו לצאת שרוצים מדקדקים

 משתי בדל אמן שום לענות ואין ויציב אמת של הפרק באמצע הוא שהרי עושים הם יפה שלא האחרונים כל
   .ה"בהג ג"בס ל"הנ אמנים
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 לצאת כדי לעשותה ונכון יש אחרת עצה אלא .בשוה והקהל ץ"הש עם ח"י תפלת להתחיל ראוי לכתחלה גם
 ץ"הש קודם מעט ע"שמ שיתחיל או אמן לענות מחוייב אינו ואז בשוה ץ"הש עם לסיים שיכוין ע"לכו

  :הקדמתו כלל ניכר דאין ידאקפ ליכא ודאי המעט דבזה' וגו שפתי' ד הפסוק דהיינו

 אבל ץ"הש גמר ובנתיים ע"השמ עדיין התחיל ולא ץ"הש קודם גמר שהוא אירע אם ל"ר - ץ"הש אחר) לו(
  :ע"לכו ז"ע להמתין צריך אין

  פסקי תשובות:

 החול בימות לא 31ישראל גאל אחר אמן לענות שלא האשכנזים אצל גם המנהג נתפשט כבר למעשה אמנם
 טובה י"להב החזיק שהמלאך )ג"כ משלי( מישרים מגיד 'ובס ,הזוהר י"עפ נכון הוא שכן ,ט"ויו בשבתולא 

   .אמן לענות שלא ע"בשו שסתם על

' ה הפסוק ולהתחיל מעט להקדים באפשרות וכן ,והובש ץ"הש עם לסיים נוהגין הכל לדברי לצאת וכדי
 הוא יהיה הברכה מסיים ץ"שהשוכ מעט להאריך יוכל וכן ,הברכה גמר לא עדיין ץ"כשהש תפתח שפתי
   .'ה אתה ברוך שאמר ולאחר ,הסיום לפני עדיין

 ממנהג להו ניחא הוי לא ישראל מגדולי ורבים ,בלחש הברכה מסיים ץ"שהש נוהגים חדשים קדקיםדומ
 בקול נאמר שחלק לברכה כבוד חוסר משום בו וראו ,32ובפוסקים בקדמונים ושורש מקור שום לו שאין זה

 ,הציבור כל עם יחד עשרה שמונה להתחיל המכוון הרגע לדעת שלא למתפללים גורם וגם ,בלחשוחלק 
  .ל"הנ מהעצות באחד ולנהוג הברכה סוף עד בקול והקהל ץ"הש לומר להלכה העיקר ולכן

  מקרים) 2מתי לכו"ע לא עונים אמן אחר גאל ישראל ( .2
  :תשובה

. הפסק דהוי משום, ישראל גאל אחר אמן ראומ אינו ז: ,סו"ע שו אינו עונה אמן: -על ברכת עצמו .1
 ו"רט סימן כדלקמן, אמן עונין אין לבד התפלל אם אבל. ץ"הש אחר לענות  נוהגין וכן, אמן דעונין א"וי: הגה

  ).טור(

 לענות ונהגו; ברכות סוף שהם יותר או ברכות שתי אחר אלא, ברכותיו אחר אמן עונה אין א:"ע רטו, שו
  שתבחי ואחר יהללוך אחר אמן
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 ישראל גאל עצמו ברכת אחר גם אמן לענות נהג ע"זי ה מזידיטשוב"שמוהרצ ש"ועיי ח"מהרי ליקוטי ד"י' סעי ש"ערוה 

 לא אמנם' ב' סעי א"קי' ובסי' ז' סעי בשלחן הטהור אחריו פ"וכ והשכיבנו ישתבח ברכת שנהג אחר וכפי ץ"הש עם יחד כשגמר

   ה"והשל' ו' סי א"ח מזרחי א"והר הלבוש מסקנת כפי' כ' סי א"ח אלעזר מנחת ת"שו ספרים בשאר חבר מצאנו
32

 בשווה יסיים אמן לענות ירצה שלא ומי' וכו מעולם אבותינו כמנהג בקול ישראל גאל לומר צריך א)"(סקל ישנים מעורר 

 מנהגי לענות, אמן לענות שרשאים אלו כל יוכלו וגם בשוה, ץ"הש עם ע"שמו להתחיל יוכלו בקול, האמירה י"וע ץ"הש עם

 ז"פ שלמה הליכות' ס בשוה. שוה ץ"הש עם מסיים והיה רם, בקול ישראל גאל לסיים ץ"לש מצוה היה דושינסקי ץ"מהרי

 שיאמרוהו דעתם על עלתה לא האמן, עניית לענין עצה שטיכסו האחרונים דבכל ל"זצ אויערבאך ז"הגרש בשם ח"י ותא

 שאינו מי להוציא בקול, ע"שמו עד מיוצר להתפלל חכמים תקנת כי כן, לעשות שאין משמע הוא, פשוטה שעצה פ"אע בלחש,

' (עמ ל"זצ הענקין א"להגרי לישראל עדות ת"בשו זה נוהג דנג יצא וכן בקיאים, שכולם פ"אע התקנה, נשתנה ולא בקי,

 ד"כ' עמ ו"ח לוי מבית (קובץ ממנהגם ישנה לא בלחש האמירה על מקפידים שהציבור במקום מתפלל אם מ"ומ ש),"עיי ד"קנ
 גאל יםומסי בקול אומר הברכה שתחילת ובפרט בלחש לסיים ישראל לגדולי ל"ניח לא א"שליט ואזנר ש"הגר ופסקי) מנהג

 עמהם, והדין כן, ל"ס לא מסתמא זו, עצה כתבו ולא עצות, חיפשו האחרונים דכל מהא הברכה, כבוד זה ואין בלחש ישראל

 סיום שמע לא אפילו אמן עונים מסיים ומתי המברך מסיים ברכה איזה כשיודעים דהא בזה, ירויח לא וגם כבוד, דרך זה דאין

 שמעתי וכן זו, חשובה ברכה אחר לענות אמן לענות שיכול למי אפשרות יתנו אל למה ג)"סקל החדש הקמח (לקט הברכה

 הוא זר כי זו עצה נקטו לא הפוסקים )ה"ק' סי א"ח והנהגות תשובות(' וכו רם בקול הברכה לסיים ל"זצ מסטמאר ק"הגה

 ואחרי ולפני הפרקים בין העומדים אלו וכל יחד, ע"שמו לעמוד ירויחו ובזה בקול ץ"הש עם לומר כדבריהם והעיקר אצלם

 חתן' לס לציין יש ומאידך לכך, שהתנגדו וצדיקים מגדולים כמה בשם עוד מובא וכן זו, אחר ברכה אמן לענות יוכלו התפילה

 כעין הוזכר כבר ובעצם בלחש סיים' וכו ישראל שמצור ד"קמ אות ושלום חיים ובדרכי כן שנהגו התפילה שער' ב חלק סופר

 אחר וב"ש ה"ב העונים ההמונים עקב בלחש, ולאחריה לפניה ש"ק ברכות כל לסיים נוהג שהיה וטשאטש,ב אברהם באשל זה

 מ"הגרי בשם ז)"י' סי א"(ח הלכות עיוני' ובס שם, שציין כפי בלחש, סיים ישראל גאל ברכת גם וביניהם בצדק, שלא הברכות
 אשי' ובס שם הובא קניבסקי ח"הגר ובשם במחוזותיו,' הק הישיבות בכל נהגו שכן מנערותו לו שזכור ל"זצ פיינשטיין

  לברכה. זלזול משום בזה ואין יפה מנהג שהוא ג"פ' הע ז"פי ישראל
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   ברורה ס"ק לה: משנה

 לענות מחוייב אינו ואז ,בשוה ץ"הש עם לסיים שיכוין ואז אינו עונה אמן: -יסיים הברכה עם הש"ץ .2
   אמן

 דהיינו ,ץ"הש קודם מעט ע"שמ יתחיל יתחיל העמידה קצת לפני הש"ץ ואז אינו אמן עונה על הש"ץ: .3
  הקדמתו כלל ניכר יןדא ,קפידא ליכא ודאי המעט דבזה ,'וגו שפתי' ד הפסוק

אפיקי מגינים: יוכל להאריך מעט, וכשהש"ץ מסיים הברכה, יהיה הוא עדיין לפני הסיום, ולאחר  .4
 שאמר ברוך אתה ה'

אין להכניס לרשימה זו, את המצב שהש"ץ מסיים בלחש, שכן יש אומרים שאף במצב שכזה, צריך 
  לענות אמן, כיון שהוא יודע איזה ברכה הש"ץ מסיים ומתי. 

מה העצה הנהוגה בנוגע לעניית אמן בהנ"ל, פרט  .3

  סדר עדיפויות והסבר 
  :תשובה

 , כיון שאין לענות על ברכת עצמוואז אין לענות אמן ,לסיים ביחד הש"ץ עם הקהל  .א

 , ואין לענות אמן שכבר הוא בתפילת העמידהיתחיל קצת קודם הש"ץ, ואז לא ניכר שהקדים כ"כ  .ב

 , ואין לענות אמן באמצע ברכה, כך שהוא באמצע ברכהיאריך מעט  .ג

הש"ץ יסיים בלחש, ואין לעשות כן לכתחילה, שכן הרבה חלקו על כך, שהוא מזלזל בכבוד   .ד
 הברכה, ואף שיש שהתירו, אין לעשות כן 

העוסק בתורה, האם צריך להפסיק מתלמודו לקריאת  .4

שמע, והאם צריך להפסיק מתלמודו לתפילה, באם יש 

  הבדל מה הטעם לכך
  תשובה

 מפסיקין אנו אבל לתפלה ולא ש"לק ממנה מפסיקין וחביריו י"רשב כגון אומנתו שתורתו מי קו: סימן ורט
                                                                                                                                                  לתפלה בין ש"לק בין

 תנן:) ט( דשבת קמא בפרק'. וכו וחביריו יוחאי בן שמעון רבי כגון ,אומנותו שתורתו מי :בשם,  יוסף יתב
 עוסקין שהיו חברים כדתניא ,תורה בדברי.) יא( לה ואוקימנא .לתפילה מפסיקין ואין ש"לק מפסיקין

 וחביריו יוחאי בן מעוןש רבי כגון אלא שנו לא :יוחנן ר"א .לתפילה מפסיקין ואין ש"לק מפסיקין בתורה
 המאור ספר בשם) ואין ה"ד. ה שבת( ן"הר וכתב .ולתפילה ש"לק מפסיקין ,אנו כגון אבל ,אומנותן שתורתן

 מפסיקין אין וחביריו יוחאי בן שמעון רבי כגון הכי ואפילו עסקינן ביום שהות דבליכא) אמר ה"ד: ג שם(
 למה אנו כגון שהות בדאיכא ואי לתפילה בין ש"לק ןבי מפסיקין אנו כגון אבל יוחנן רבי דאמר והיינו

 ה"ד שם( התוספות מדברי נראה וכן ל"עכ כדכתיבנא ודאי אלא קודם בתורה לעסוק אסור וכי מפסיקין
  ):כגון

 מפסיקים, אנו אבל; לתפלה ולא, ש"לק מפסיק, וחביריו י"רשב כגון, אומנתו שתורתו מי: ג סעיףשו"ע 
 פסוק וקורא פוסק מ"ומ; ט"פ' סי לעיל שנתבאר כמו, פוסק אינו, לאחרים לומד ואם: ( הגה. לתפלה בין ש"לק בין

  ).ן"הר בשם י"ב) (כלל פוסק אינו, ש"ק ולקרוא להתפלל עדיין שהות לו ויש, עוברת השעה אין ואם; ש"ק של ראשון

 ,ת"ד דהיא בורנס אם ואף ,דרבנן דהיא לתפלה כ"משא ,דאורייתא שהיא מפני - ש"לק) ז( :ברורה משנה
 יחזור כ"ואח ,'ברכותי עם יקראנה ש"ק וכשקורא ,ל"וכנ ביום א"בפ ודי ,קבוע זמן לה אין ת"מה מ"מ
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 ואינו דהלומד ,ס"ד של אפילו המצות כל לעשיית לימודו ולהפסיק לבטל שצריך ואף. יתפלל ולא ללימודו
 אנשים לגבי ,מצות משאר קילא ,רחמים בקשת אלא ואינה הואיל תפלה מ"מ ,נברא שלא לו נוח מקיים

  .רגע אפילו מלימודם מבטלים שאינם כאלו

העוסק 
  בתורה:

  הפסקה לתפילה  הפסקה לקריאת שמע

מי שתורתו 
  אומנתו

  לא מפסיקים  מפסיקים

  מפסיקים  מפסיקים  שאר אנשים

דאורייתא, ועל כן קורא   הטעם
  אותה עם ברכותיה

זה מדאורייתא, ודי בתפילה אחת ביום אף אם נאמר שיא דרבנן, 
כן זה קל משאר מצוות דרבנן, למי שלא  לערק בקשת רחמים ו

  מבטל מלימודו

  

האם מותר להתחיל בלימוד קודם התפילה, או קודם  .5

  קריאת שמע (לעצמו, לאחרים)
  תשובה

 מפסיקים, אנו אבל; לתפלה ולא, ש"לק מפסיק, וחביריו י"רשב כגון, אומנתו שתורתו מי: ג סעיף קו"ע שו
 פסוק וקורא פוסק מ"ומ; ט"פ' סי לעיל שנתבאר כמו, פוסק אינו, לאחרים לומד ואם: ( הגה. לתפלה בין ש"לק בין

  ).ן"הר בשם י"ב) (כלל פוסק אינו, ש"ק ולקרוא להתפלל עדיין שהות לו ויש, עוברת השעה אין ואם; ש"ק של ראשון

 ואינו מדרשו בבית להתפלל שרגיל מי נווהיי, תפלה זמן משיגיע ,אסור -ללמוד אפילו: ו סעיף פט שו"ע
 לילך שרגיל מי אבל; ותפלה ש"ק זמן ויעבור בגירסיה מטריד דלמא למיחש דאיכא, נ"לבהכ לילך רגיל

 שהשעה כיון ,מותר - הכנסת לבית לילך רגיל אינו אם אפילו, לאחרים מלמד הוא ואם. מותר, נ"לבהכ
  ).ו"ק' סי ל"ע( ללמוד יוכלו ולא ,יתבטלו עכשיו דוילמ לא ואם ,הוא גדול דבר הרבים דזכות, עוברת

 :)לס"ק ( ברורה משנה להתפלל:אינו פוסק כל שנשאר לו זמן  -התחיל ללמוד קודם זמן התפילהאם 
 אם ,פוסק אינו שוב ,הזמן שהגיע אחר אפילו ,התחיל כבר אם אבל .ללמוד להתחיל ל"ר -  אסור ללמוד
   . התפל בזמן להתפלל כ"אח שהות לו ישאר

 דצריך א"י ,ש"ק אךאם התחיל ללמוד קודם זמן קריאת שמע, ישנה מחלוקת האם חייב להפסיק: 
   .הזמן שיעבור שירא לא אם ,בזה גם מקילין ויש ,זמנה הגיע שכבר אחר שהתחיל כיון ,ולקרותה להפסיק

 יזכרוהו וודאיד ,מותר בזה גם ,שם אליו להתאסף צבור רגילין ואם ,ביחידות ל"ר -  מדרשו בבית) לב(
 כ"כ למיחש דליכא ,שלומד מה קבוע שיעור לו יש דאפילו שכתב א"בח עיין -  בגירסיה מיטריד) לג( כשיבואו

   אסור ה"אפ ,בלימוד ימשך שמא

 אפילו ,בישוב דר או בדרך שהוא מי ולכןרשאי להתפלל מיד: מי שהוא בדרך או חושש שישכח להתפלל, 
 מוטב ,שמתפלל קודם ללמוד שאסור כיון מ"מ ,מתפללין שהצבור עהבש להתפלל שמצוה גב על אף ,בקיץ

 והיה ,בדרך תורה דיםלומ אינם רוב פ"ע דרכים דעוברי ז"ובזה ,מלימודו יתבטל שלא כדי ,תיכף שיתפלל
 זמן גם ולפעמים ,ש"ק זמן שעוברים מזה שנמשך כיון מ"מ ,מתפללין שהצבור זמן על שימתינו מהראוי

 תיכף מתפללין גדולות דבקהלות ש"ומכ ,יתפללו דבר בשום שיעסקו קודם בקומם תיכףש יזהרו לכן ,תפלה
 ,התפילין על שמברך בעת לצמצם ויראה. ל"עכ מתפללין שהצבור בשעה הוא לעולם כ"וא ,היום כשהאיר

  .א"ד ברחוק חבירו את להכיר יכול שיהיה

 בגירסא יטרד שאם ,לומד שאינו לחבירו ראמ ואם - ' וכו ויעבור) לד( רשאי ללמוד: -אם מעמיד לו 'שומר'
  :ללמוד מותר ,הזמן יעביר שלא ,יזכרנו

 לא אם ודוקא -' וכו לאחרים מלמד) לה( המלמד לאחרים, חייב לעצור ולקרוא ק"ש, אם יעבור זמנה:
  . הזמן הגיע שכבר כיון ,מקודם לקרותה מחוייב ,הזמן שיעבור ירא דאם ,ז"עי ש"ק יעבור
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  . , אם נשאר זמןאינו מפסיק -קודם זמן ק"שאם התחיל ללמוד 

 כ"ע... - מפסיקים אנו אבל' וכו אומנתו שתורתו מי* : שתורתו מי*  ה"ד ג סעיף קו סימן הלכה ביאור
 יעבור שלא יודע אם ,להפסיק צריך אין בודאי ,ש"ק זמן שהגיע קודם ללמוד התחיל אם מיבעי דלא ד"נלע

 עתה ילמוד כשלא באם מ"מ ,ש"ק זמן שהגיע אחר ביחידות בביתו ללמוד התחיל אם ואפילו ,ז"עי הזמן
 טוב שיותר ואפשר ל"הנ ח"והפר הלבוש ד"ע ולסמוך להקל דיש אפשר ,כלל ילמוד ולא מלימודו יתבטל

 ודע. ע"וצ תפילין בלי שהוא אף המחמירין דעת בזה לצאת כדי ללימודו ויחזור ,ש"ק ויקרא שיפסיק בזה
 התפלה קודם ביחידות אף וללמוד להתחיל מותר לכתחילה ואפילו ,בזה כלל חמירלה צריך אין ד"דבבהמ
 ז"ס ט"פ בסימן וכדלעיל ,בגירסיה מיטריד דילמא שייך לא רבים של ד"דבבהמ ,ש"ק זמן ז"עי יעבור כשלא

  :ב"במ

. במקום שצריך לפסוק לקריאת שמע, האם גם הברכות 6

  בכלל?
  תשובה

   ג: סעיף קו שו"ע

 בין ש"לק בין מפסיקים, אנו אבל; לתפלה ולא, ש"לק מפסיק, וחביריו י"רשב כגון, ומנתוא שתורתו מי
; ש"ק של ראשון פסוק וקורא פוסק מ"ומ; ט"פ' סי לעיל שנתבאר כמו, פוסק אינו, לאחרים לומד ואם: (הגה .לתפלה

  ).ן"הר בשם י"ב) (כלל פוסק אינו, ש"ק ולקרוא להתפלל עדיין שהות לו ויש, עוברת השעה אין ואם

 אם ואף ,דרבנן דהיא לתפלה כ"משא ,דאורייתא שהיא מפני - ש"לק :)זס"ק ( ג סעיף קו ברורה משנה
 'ברכותי עם יקראנה ש"ק וכשקורא ,ל"וכנ ביום א"בפ ודי ,קבוע זמן לה אין ת"מה מ"מ ת"ד דהיא נסבור

  ...יתפלל ולא ללימודו יחזור כ"ואח

 השני וכתירוץ', ה הלכה שמע מקריאת' ב בפרק מ"הר. א"מ עיין. סיקמפ) ד( אברהם שם: אשל מגדים פרי
 מקום מכל, תורה דבר והמחבר מ"להר גב על אף, מפסיק אין ולתפלה. ש"יע, מנוח ר"הר בשם משנה בכסף

, ברכותיה עם שמע קריאת דמפסיק, לזה יסכים הכי אפילו, דרבנן תפלה דאמר למאן ואף. ביום' א בפעם די
  ...הברכות עם תקנו הכי שמע ריאתק דקורא כיון

. מתי נחשב סיום תפילת י"ח, והאם אלוקי נצור כחלק 7

  מתפילת י"ח, פרט 
  תשובה

 סימן ל"וע( וברכו וקדיש קדושה לענות יכול, נצור אלהי קודם, ברכות ח"י שסיים אחר :ח סעיף ד"ע קשו
  ).ב"קכ

 להפסיק אסור כ"דאל ,נצור אלקי קודם רצוןל יהיו גם שאמר היינו - ' וכו שסיים אחר :)ל( ברורה משנה
  :ב"קכ סימן לקמן ועיין שכתב במה א"הרמ רמז ולזה ,ב"קכ בסימן כ"כמש

הוא כבר חלק חדש, ולכן מותר  לאחר היהיו לרצון, והאלוקי נצור ע"פ זה, סיום תפילת העמידה, הוא רק
  :, אך הרמ"א הביא שיש מקומות שבהם האלוקי נצור הוא הסיוםולענות ב

 לרצון שיהיו, פוסק אינו, לרצון ליהיו ח"י בין וקדושה קדיש ולענות להפסיק בא אם :א סעיף קכב"ע שו
 יהיו לומר שנוהגין במקום ודוקא: הגה. דמי שפיר, תחנונים לשאר לרצון יהיו בין אבל; הוא התפלה מכלל

; וקדושה לקדיש כן גם מפסיק, לרצון יהיו קודם תחנונים לומר שנוהגין במקום אבל, התפלה אחר מיד לרצון
' לפי ע"ד( ולברכו ולקדיש  לקדושה כן גם מפסיקין לכן, לרצון יהיו קודם, נצור באלהי להפסיק נוהגים אלו ובמקומות

  .)י"הב שהביא א"רשב

 ואם; לרצון יהיו: יאמר, מיד ח"י סיום אחר אלא, לרצון יהיו קודם תחנונים לומר נכון אין ב:, קכבשו"ע 
  .בידו הרשות, התחנונים אחר אחרת פעם ולאומרו רלחזו בא
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 מברכת לרצון יהיו קודם חמור דלא ,איסור אין דמדינא שכתבו מ"וד י"בב עיין -  נכון אין) ז( :ברורה משנה
 לרצון יהיו לומר יותר נכון דלכתחלה רק ,צרכיו כל בה לשאול דיכול ט"קי בסימן לעיל ל"דקי תפלה שומע
  :נצור אלהי קודם

ה דין עניית ברוך הוא וברוך שמו, אמן, קדושה, ברכו . מ8

  בתפילת י"ח, ומה הדין באלוקי נצור
  תשובה

"ע שו. בתפלתו יפסיק לא א: סעיף קד"ע שו :לשום עניין ההנחה הבסיסית היא שאין להפסיק בתפילה
 היה( ונהכע ויהא, צ"ש שאומר למה ויכוין ישתוק אלא, לקדושה ולא לקדיש לא פוסק אינו ז: סעיף שם

  ). ה"קפ' סי ה"ת) (פוסק אינו, תורה לספר וקראוהו בתפלה עומד

 - כעונה ויהיה) כח( :יתברך עד -  ישתוק) כז( :לברכו ה"וה ר"לאיש ל"ר -  לקדיש :)כוס"ק ( ברורה משנה
 וכן בזה פסק ואם -  פוסק אינו) כט( :הפסק חשיב לא מ"ומ ,וקדושה קדיש חיוב ידי בזה שיצא לענין

 סבר אם אך ,לראש חוזר בזה גם לראש חוזר דשם הפוסקים ולדעת ,במזיד כשח דינו ,ולקדושה לקדיש
 אפילו ,ח"י תפלת אחר עומד והוא ת"לס קראוהו ואם. ל"וכנ ,לראש חוזר ואינו כשוגג הוי להפסיק שמותר

  :קודם לרצון יהיו לומר יזהר אך ,ועולה פוסק -נצור אלקי עדיין התחיל לא

 כשהוא ,למודים צ"ש שמגיע לו ונזדמן, לתפלה גאולה לסמוך כדי להתחיל צריך ...ואם :ט סעיף א"ע קשו
 בתחלת שוחין שאין, ישחה לא, בסופה או בתחלתה הוא אם אבל; עמו ישחה), באמצע( הברכות באחת
  . ובהודאה באבות אלא, בסופה או ברכה

   :יכול לענות, רק אם מדובר - דין אמירת קדושה

 באותה הקדושה  .א

  הגיע למקום אמירת הקדושה, שזה בסוף ברכת מחיה המתיםכש  .ב

 אינו, דסידרא קדושה אומרים הציבור היו קדושה למקום וכשיגיע בתפלה העומד יחיד: ג קט סעיף "עשו
 עמהם אומר שאינו, כתר אומרים הצבור היו אם ה"דה ונראה; שוות הקדושות שאין, עמהם קדוש אומר

  . כעונה דשומע, אומריםש למה ויכוין ישתוק אלא, קדושה

  ע"פ הרמ"א, יכול לענות לקדושת כתר, כשהוא עומד בשחרית:

 ח"י קדושת דשניהם, עמהם לומר יוכל, שחרית מתפלל והיחיד, מוסף קדושת דהיינו כתר דקדושת א"וי: הגה
  ).י"ב שהביא אהגאונים א"רשב פליג ולא( עיקר ל"נ וכן, שוה וקדושתן

  .שמו וברוך הוא ברוך: אומר, מקום בכל שומע שאדם כהבר כל על ה: סעיף קכד"ע שו

 ש"וכ ,ז"בפסד כגון להפסיק רשאי שאינו במקום עומד הוא ואם - ' וכו אומר )כא(ס"ק  ברורה משנה
 י"ע לצאת מתכוין והוא בו שחייב ברכה שמע אם וכן ,לאמרו אסור - הפרקים בין אפילו ש"ק בברכת
 בעצמו דאמר וכמאן ,כעונה דשומע ,ש"וב ה"ב לענות אין - ג"וכה וקידוש ומגילה שופר כברכת המברך
 ,בזה להחמיר אין דבדיעבד ל"ונ ,דיעבד לענין ע"בצ דנשאר א"בח ועיין ,בברכה הפסק והוי ,דמיא הברכה

  :רוקח מעשה בשם כ"מש גבורים מגן בספר עיין
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המסיים י"ח, ואינו יכול לפסוע לאחריו (מחמת המתפלל)   .ח

יש  -ברוך הוא וברוך שמו, ואמן האם מותר לו לענות

לפרט בתשובה על כל פרט (ברוך הוא וב"ש, אמן, 

  קדושה, ברכו, איש"ר)
  :תשובה

 לרצון שיהיו, פוסק אינו -לרצון ליהיו ח"י בין ,וקדושה קדיש ולענות להפסיק בא אם: א סעיף קכב"ע שו
 יהיו לומר שנוהגין במקום ודוקא: הגה. דמי שפיר, תחנונים לשאר לרצון יהיו בין אבל; הוא התפלה מכלל

; וקדושה לקדיש כן גם מפסיק, לרצון יהיו קודם תחנונים לומר שנוהגין במקום אבל, התפלה אחר מיד לרצון
' לפי ע"ד( ולברכו ולקדיש לקדושה כן גם מפסיקין לכן, לרצון יהיו קודם, נצור באלהי להפסיק נוהגים אלו ובמקומות

 לקדיש והגיע תפלתו לסדר צ"הש התחיל אם, תפלתו אחר תחנונים לומר הרגיל ומיהו );י"הב שהביא א"רשב
  .באמצע' אפי, ש"ק של בברכה שמפסיק כדרך להפסיק יכול -קצר לא ואם, ועולה מקצר - לקדושה או

 ,ת"וש הקדוש דהאל אמן ש"וכ ,אמן סתם לענות אפילו דמותר היינו -  דמי שפיר) א(: ברורה משנה
 אמן לסתם מותר אינו ושם ש"ק בברכת שמפסיק כדרך הסעיף בסוף דמסיים והא ,כוובר וקדושה ר"ואיש

 וברישא ,ע"לשמ קצת ודמיין ,קבע עליו עשאום כ"ע ,תחנונים לומר ברגיל איירי הלא ,שם ו"ס בסימן ל"וכנ
 הכל רגילין נצור שאלהי במדינותינו ז"ולפ כלל ע"לשמ דמיון להם אין כ"ע לפרקים לומר שרגיל במי איירי

  :באמצע בין שהתחילו קודם בין ,אמן לסתם בו להפסיק אין ,לאומרו

 מחמת רגליו עקר לא שעדיין פ"אע השני לרצון יהיו ולאחר בפסקי תשובות כתב בעניין השאלה הנ"ל:
 כבר ס"ק ד) ואם(קכב  ברורה שבקדושה (משנה דברים לכל לענות יכול' בתפילתו וכדו מאחריו עומד שאדם

 יכול עלמא לכולי ב"ק בסימן לעיל ש"וכמ לאחוריו שמתפלל אדם מחמת לפסוע יכול שאינו אאל הכל סיים
 תפילה להמשיך ואף לומר) אז מותר ש"וב ה"ב דאפילו בפשיטות כתב מרדכי ובמאמר אמן ולענות להפסיק

 ריבבד אפילו לדבר אסור ,לאחור פסע לא ןייועד םיישס (הליכות שלמה פרק ח' אות לא: מי הציבור עם
 תהליםפרקי  כשאומרים ואף, התפלה רבסד דיח שאומרים ברד כל ורהצב עם אומר לאב ,ותפלה תורה
 - חולין שיחת ואלא ,'וכדו תהילים ואמירת תורה לימוד מותר שגם אומרים ויש )עמהם יאמר התפלה בסדר
  .המלך לפני כעומד עדיין הוא ,פסע שלא זמן כל כי ,אסור

לל ובאיזה אי אפשר לשון אפשר להתפ\באיזה שפה  .ט

להתפלל, באר החילוקים בין ציבור ליחיד, בין שואל 

  צרכיו לבין נוסח קבוע
  תשובה

 אלא יתפלל לא ביחיד אבל ,בצבור דווקא אלפס רב ופירש ,שירצה לשון בכל להתפלל ויכול קא:סי'  טור
 אבל ,צרכיו ואלכשש דוקא ,הקדש בלשון אלא יתפלל לא יחיד דאמרינן דהא מפרשים ויש ,הקדש בלשון

 צרכיו כששואל יחיד דאף כתב ל"ז אבי ואדוני לשון בכל לאומרה יכול יחיד' אפי ציבור של תפלה כשמתפלל
  :ארמי מלשון חוץ שירצה לשון בכל לשאול יכול

  יחיד  בלשון הקודש  בכל לשון שירצה  

  חייב בלשון הקודש  ביחיד  בציבור  רב אלפס

יש 
  מפרשים

יחיד שמתפלל תפילה של 
  יבורצ

יחיד ששואל 
  צרכיו

  חייב לשאול צרכיו בלשון הקודש

יחיד כשששואל צרכיו, חוץ   הרא"ש
  מלשון ארמית

יכול לשאול צרכיו בכל לשון שרוצה, אך   ---- 
  בארמית אינו יכול
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 בכל נאמרין ואלו תנן.) לב( ז"פ ריש סוטה במסכת. שירצה לשון בכל להתפלל ויכול: ד, קא סימן יוסף בית
 והא.) ז ברכות( קורא היה פרק בריש ף"הרי וכתב ותפילה שמע וקריאת מעשר וידוי סוטה שתפר לשון

 אל לעולם:) יב שבת( רב אמר יהודה רב דאמר ,לא -ביחיד אבל ,בציבור מילי הני לשון בכל תפילה דקתני
 נזקקין רתהש מלאכי אין ,ארמי בלשון צרכיו השואל כל :יוחנן רבי ואמר ,ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל

  : ארמית בלשון מכירים השרת מלאכי שאין לפי ,לו

 הוא תימה ,הקודש בלשון אלא נאמרת אינה ביחיד דתפילה דאסיקנא כיון') גמ ה"ד שם( יונה ר"ה וכתב
 להן היה לא בתפילה שחייבות שכיון ,לשונות בשאר מתפללות שהנשים העולם בכל שנהגו המנהג על

 התפילה מתפלל שכשיחיד ואומרים ,למנהג טעם לתת רוצים צרפת בניור ,הקודש בלשון אלא להתפלל
 ומאי ,אחרת בלשון יחיד לאמרה ויכול ,ליה דיינינן הציבור תפילת כמו ,הציבור אותה שמתפללין בעצמה

 או החולה על שמתפלל כגון צרכיו כששואל זהו ,ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל אל לעולם יהודה רב דאמר
   .בזה וכיוצא בביתו לו שיש צער שום על

 לשון יודע אינו ואם ,דמי בציבור כמתפלל בביתו אותה כשמתפלל אפילו ,לציבור ידועה שהיא תפילה אבל
 מפני יחיד בצרכי כן שאין מה לשון בכל שואלין ציבור שצרכי והטעם ,לשון בכל לצאת יכול הקודש

 אם) כג לג איוב( שנאמר כענין אליו צריך דהיחי אבל ,הוא ברוך הקדוש לפני מליץ צריכים אינם שהציבור
  : כ"ע הקודש ללשון אלא נזקקין אינן השרת ומלאכי' וכו מליץ מלאך] עליו[ יש

 רב קאמר זה בלשון דדוקא ,קשה דאינו נראה ולי :כתב כ"ואח ,זה כל כתב) ב' סי ב"פ ברכות( ש"והרא
 השרת מלאכי שאין דקאמר הא) שאין ה"ד שם שבת( בתוספות הקשו וכן ,צרכיו אדם ישאל דלא יהודה

 בעיניהם מגונה זה לשון אלא ,ומכירים יודעים האדם לב מחשבות אפילו והלא ,ארמית בלשון מכירין
   .ש"הרא ל"עכ לו להזקק

 אין ולפיכך ,המלאכים בעיני מגונה שהוא לפי ,בלבד ארמי לשון אלא למעוטי יהודה רב אתא דלא כלומר
 צרכיו אדם לשאול דמי שפיר הילכך ,להם ונזקקין ,בעיניהם מגונים אינן תלשונו שאר אבל ,לו נזקקין

  :בהם

; הקודש בלשון אלא יתפלל לא ביחיד אבל, בצבור מ"וה, שירצה לשון בכל להתפלל יכול :ד סעיף קא "עשו
 הקבועה תפלה אבל, בביתו לו שיש צער שום על או חולה על שהתפלל כגון, צרכיו כששואל מ"דה א"וי

, שירצה לשון בכל לשאול יכול צרכיו כששואל יחיד דאף א"וי; לשון בכל לאומרה יכול יחיד אפילו, רלצבו
  .ארמי מלשון חוץ

 ובמשנה ב"ס ב"ס בסימן ועיין ,הקודש בלשון דוקא הוא המובחר מן ומצוה - לשון בכל) יג( :ברורה משנה
 בכמה שהאריך ו"ופ ד"פ' סי ח"או ס"ח בתשובת עיין וגם ,בזה האחרונים בשם שכתבנו מה שם ברורה
 ץ"ש ולהעמיד תמידית בקביעה לקבוע אבל ,באקראי דוקא היינו לשון בכל להתפלל שהתירו דמה ,ראיות

 גאוני כל האריכו נכוחים טעמים וכמה כמה מחמת ועוד ש"עי ,אופן בשום א"א זה לגמרי ק"לה ולהשכיח
 מחוץ שנתפרצו חדשות מכתות ולאפוקי ,כן עשותל הוא גמור שאיסור והסכימו ,הברית דברי בספר הזמן

 קבוץ של הברכה שדלגו ,עבירה גוררת ועבירה ,העמים ללשון התפלה נוסח כל את והעתיקו בזה למדינה
 מישראל ק"לשה להשכיח רוצים כן ,ירושלים זכרון להשכיח שרוצים וכשם ,עירך ולירושלים וברכת גליות

  :ל"בבה ועיין כאלו אפיקורסות מדיעות ישמרנו הוא ברוך הקדוש ,לשונם את שינו שלא בזכות יגאלו פן

  חתם סופר:

 מותר בכל לשון -באקראי  .א

  דווקא בלשון הקודש, כדי שלא תשתכח השפה - בקביעות  .ב

  תלוי אם מבין את השפה:

 רק אם מבין ,יוצא - לשון אחרת  .א

  אף אם אינו מבין אותה ,יוצא - לשון הקודש  .ב

  הלשון מבין אינו אפילו ,יוצא' הק בלשון אבל ,בוריו על שוןהל אותו שיבין והוא - שירצה) יד(
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 אבל ,ק"מלשה חוץ לשונות שאר ה"וה ,ארמית ללשון נזקקין השרת מלאכי שאין לפי -  ק"בלה אלא) טו(
  .תפלתם מקבל בעצמו ה"שהקב ,מליץ צ"א צבור

 שאין רק ,לשון לבכ מכירין דהמלאכים ל"דס - יחיד דאף) יח( לשונות:ת להתפלל בשאר ונשים מותר
  :לשונות בשאר להתפללות הנשים מותרות ה"ומשו. בעיניהם שמגונה לארמית נזקקין

 מה שפיר אתי ובזה. ארמי לשון אף מותר ובצבור - ארמי) יט(ציבור רשאים להתפלל בלשון ארמית: 
 לאמר יכול אין בביתו מתפלל אם ז"ולפ]. ג"פמ[ וכדומה בצבור "שמיה בריך"ו ",פורקן יקום" :דאומרים

  ':נ' סי שבת בהלכות הגדול זרוע באור מוכח וכן. "פורקן יקום" שום

 סימן הלכה ביאור בביאור הלכה הביא שיש להתאמץ תמיד לדבר בלשון הקודש, כי יש בו סגולות רבות:
 אם ,שמבין בלשון להתפלל דמוטב ח"הס בשם א"במ וכתב ב"במ עיין :להתפלל יכול*  ה"ד ד סעיף קא

 שיתפלל כדי רק הוא בזה ורצונו ש"י הוא אם דוקא דהיינו ,ח"תקפ סימן ח"בס ומוכח ,ק"בלשה יןמב אינו
 והוא ,לשונות מכל רבות סגולות לו יש ק"לה כי והטעם ,ק"בלה יתפלל גוונא האי בכי ,אינו אם אבל ,בכונה
 ,העולם נברא ק"בלה אמרו ל"וחז ,תשא' בפ ן"הרמב שכתב כמו ,נביאיו עם בו מדבר ה"שהקב הלשון

 ,זקנים ך"ק היו ,התפלה נוסח את ג"כנה כשתקנו וגם ,זאת לוקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת כדכתיב
 ,ונשגבות נעלמות סודות בכמה אותיותיה ובצירופי בתיבותיה ברכה כל על נימנו והמה ,נביאים כמה ומהם

 כי ,כהוגן תפלתינו לנו עלתה מ"מ ,ןלכוי יודעין אנו שאין אף ,ג"כנה של כלשונם אלו דברים אומרין וכשאנו
  :ז"בלע כשמתפללין כ"משא ,למעלה קדושתן פועלין בעצמן התיבות

  יחיד  ציבור  

מותר להעמיד ש"ץ שמתפלל בכל  חת"ס:  באקראי
  לשון

שמותר בלשון  י"אשמותר רק בלשון הקודש,  י"א
שמותר  וי"אאחרת כשמתפלל תפילת ציבור, 

   בלשון אחרת כשמתפלל לצרכיו

בקביעות, יש להעמיד רק ש"ץ  חת"ס:  בקביעות
יש  ביאוה"ל:שמתפלל בלשון הקודש. 
  סגולות רבות בלשון הקודש

יתפלל בלשון הקודש, שיש בו סגולות  ביאוה"ל:
  רבות

  

תחנון פרט ג' מקרים בהם לא יאמרו תחנון \נפילת אפיים  .י

  (לא זמנים קבועים)
  תשובה

  :אין נפילת אפיים

  בלילה: .1

  . ליום קרוב שהוא, פניהם על ליפול נוהגים אשמורת ובלילי; בלילה אפים נפילת אין : ג סעיף קלא"ע שו

 אינו זמן קבוע - בבית האבל .2

 אינו זמן קבוע - בבית החתן, או בבית כנסת שיש בו חתן .3

  אינו זמן קבוע -בבית כנסת שיש בו מילה .4

 כשיש ולא, מילה ביום נ"בבהכ אול, החתן בבית ולא, האבל בבית לא פניהם על ליפול שלא נהגו :ד סעיף
, האחרת נ"בבהכ שהיא פי על אף, נ"בבהכ המילה אין אם אבל, ה"ב באותו החתן או שהמילה ודוקא: הגה. חתן שם

 אבל, התינוק אז שמלין שחרית דוקא, תחנון אומרים שאין המילה וביום); א"פ' סי א"מהרי פסקי( תחנון אומרים
, היום כל תחנון אומרים שאין, בחתן כן שאין מה; תחנון אומרים, הנימול נוקהתי אצל שמתפללין פי על אף מנחה

  . לחופה שנכנס ביום אלא חתן מקרי ולא) ת"מה ה"פ מיימוני הגהות( החתן אצל כשמתפללין
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 בט"ו באב .5

 ט"ו בשבט .6

 ראש חודש .7

 חנוכה .8

 פורים .9

 ל"ג בעומר .10

 ערב יום כיפור .11

  ערב ראש השנה .12

 ולא, שלפניו במנחה ולא, ח"בר ולא, בשבט ו"בט ולא, באב ו"בט םפניה על ליפול שלא נהגו :ו סעיף
 כ"בעי, נופלין אין בעומר ג"בל( פניהם על נופלים אין, בפורים). נוהגין וכן, (שלפניו במנחה גם א"וי, בחנוכה

  ). מנהגים, שחרית' אפי ה"ר בערב וכן, נופלין אין

 בכל חודש ניסן .13

 ט' באב .14

 בין יוכ"פ לסוכות .15

  סיון עד שבועותמראש חודש  .16

 ולא, (לסוכות כ"יו בין ולא, באב' בט ולא, ניסן חדש בכל פניהם על ליפול שלא פשוט ומנהג: ז סעיף
  ). שבועות אחר עד סיון ח"ר מתחלת

  אינו זמן קבוע - כאשר הוא לא בטוח שיענה בתפילתו אדם חשוב .17

  . נון בן כיהושע שיענה בטוח הוא כ"אא, הצבור על כשמתפלל פניו על ליפול רשאי חשוב אדם אין: ח סעיף

 שם אין' אפי, ורגלים ידים בפשוט פניו על ליפול אדם לכל אסור וכן: הגה: במקום שיש בו אבן משכית .18

 אם מותר, צדו על קצת נוטה אם אבל); ב"תי' סי ש"וריב השחר תפלת' פ סוף אשירי הגהות( משכית אבן
, הקרקע בין להפסיק כדי עשבים שם יציעו אם, פניהם לע כשנופלין, כ"ביו יעשו וכן; משכית אבן שם אין
  ).מרדכי( נוהגין וכן
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בכל אחד מן המקרים, באר מתי יפטור מאמירת   .יא

  תחנון, ומתי לא 
  תשובה

 -אבל  .א

 מתפלל כשהאבל אבל... שבעה כל היינו - האבל בבית לא: כ ק"ס קלא סימן ברורה משנה
  . יאמר לא עצמו האבל מ"ומ ,תחנון ואומרים ,אחריו נגררין הצבור אין - אחר בבית או נ"בביהכ

תחנון בתוך 
השבעה של 

  האבלות

  בבית אחר  בבית האבל

  לא אומרים

  

  אחרים  האבל עצמו

  אומרים  אינו אומר

  -חתן  .ב

 ויש ,אומרים מקודם אבל ,לחופה שנכנס משעה היינו - החתן בבית ולא: כא ק"ס קלא סימן ברורה משנה
 לביתו כ"אח יצא דאפילו ,האחרונים וכתבו] א"מהגר קצת משמע וכן שלמה ןשלח[ ,בשחרית אף מקילין

 במילה וכן ,השמחה עליו חלה ,התפלה בשעת נ"בביהכ או החתן בבית שהיה דכיון ,תחנונים לומר צ"א כ"ג
  :הכי דינא

 שהיא פי על אף, נ"בבהכ המילה אין אם אבל, ה"ב באותו החתן או שהמילה ודוקא: הגה: קלא סימן ערוך שולחן

 אז שמלין שחרית דוקא, תחנון אומרים שאין המילה וביום); א"פ' סי א"מהרי פסקי( תחנון אומרים, האחרת נ"בבהכ
 תחנון אומרים שאין, בחתן כן שאין מה; תחנון אומרים, הנימול התינוק אצל שמתפללין פי על אף מנחה אבל, התינוק

  .לחופה שנכנס ביום אלא חתן מקרי ולא) ת"מה ה"פ מיימוני הגהות( החתן אצל כשמתפללין, היום כל

 ואפילו ,המשתה ימי' ז כל נופלין שאין נוהגין ובזמנינו - לחופה נכנסש) כו( ק"ס קלא סימן ברורה משנה
 לערב קודם מעט החופה היה אם כגון ,החופה שהיה קודם מתפללין אם ,החופה של' ח יום הוא' ז יום אם

   לערב קודם מעט הבא' א יום עד תחנון אומרים אין ,'א ביום

 הדין וכן ,ימים' ג רק נוהג זה אין ,אלמנה שנשא אלמן אבל ,בתולה הכלה או בחור החתן היה אם ודוקא
  :בעבורו תחנון לומר שנמנעין המשתה ימי' ז כל נ"לביהכ החתן יכנס שלא ליזהר טוב ולכן ,רחום בוהוא

  חתן אלמן וכלה אלמנה  וכלה בתולה חתן בחור  

, אף כשיום שביעי כל שבעה  מתי לא אומרים תחנון
  הוא יום שמיני של חופה

  שלושה ימים

הדרכת המשנה ברורה 
  לכתחילה

החתן לא ייכנס לבית הכנסת כל זמן שהוא בימי המשתה שלא 
  ייבטל תחנון

 

 - מילה  .ג

 התינוק את בה כ"אח שימולו נ"בביהכ ל"ר -  מילה ביום נ"בביהכ ולא )כב( ק"ס קלא סימן ברורה משנה
 ברית בעלי ונקראין[ ,שם מתפללין ברית הבעלי דאם האחרונים וכתבו ,ברית הבעלי שם מתפללין שאין אף

  :פ"ע נופלין אין ,אחר בבית שהמילה אף] התינוק והמביא המוציא ולא והמוהל והסנדק הבן אבי

 נ"בבהכ שהיא פי על אף, נ"בהכב המילה אין אם אבל, ה"ב באותו החתן או שהמילה ודוקא: הגה שם: ערוך שולחן

 אז שמלין שחרית דוקא, תחנון אומרים שאין המילה וביום); א"פ' סי א"מהרי פסקי( תחנון אומרים, האחרת
  ;תחנון אומרים, הנימול התינוק אצל שמתפללין פי על אף מנחה אבל, התינוק
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 אומרים דאין ז"וט ח"וב ל"רש ודעת -' וכו שמתפללין פי על אף :כה ק"ס קלא סימן ברורה משנה
 באמצע או הסעודה קודם התינוק בבית מנחה מתפללין דאם הכריע ר"ובא ,התינוק אצל כשמתפללים

 אצל כשמתפללין זה דכל א"הח וכתב ,ח"בדה כ"וכ ,תחנון אומרים ז"בהמ לאחר אבל ,תחנון א"א סעודה
 וכתב. הסעודה קודם' אפי ,נוןתח אומרים שם ברית שהבעל פי על אף ,אחר בבית כשמתפללין אבל ,התינוק

  :הוא שלהם ט"דיו ,ז"בהמ לאחר אפילו ,במנחה לעולם א"א ,ומוהל וסנדק ברית דבעל ,עוד

  בבית אחר  בבית הכנסת שבו תהיה המילה  

האם אומרים 
תחנון, 

  כשמתפללים

בעלי   במנחה  בשחרית
הברית 

  שם

כשאין 
שם את 

בעלי 
  הברית

לא 
  אומרים

רש"ל,   רמ"א
ב"ח, 
  ט"ז

 אומרים  חיי אדם  רא"
(אפילו 
קודם 

  הסעודה)

  אומרים

לא 
  אומרים

לא 
  אומרים

 התינוק בבית
 קודם
 או הסעודה

 באמצע
  סעודה

לאחר ברכת 
  המזון

כשמתפללים 
  אצל התינוק

בית 
  אחר

לא אומרים,   אומרים  לא אומרים
קודם 

הסעודה או 
  באמצע

אומרים, 
בכל 
  אופן

לא היה כהן, והגיע חילו קריאת התורה ותהמה הדין ב  .יב

 כהן, מתי נעלה את הכהן ומתי לא, אם בכלל?

   :תשובה

 אבל, פוסק אינו, התורה ברכת לברך הישראל שהתחיל אחר נ"לבהכ הכהן נכנס אם :ו סעיף קלה"ע שו
  .יקרא ואז ,ולוי כהן שישלימו עד ,בתיבה הישראל ועומד, התחלה הוי לא "ברכו"

 תהיה שלא כדי -  פוסק אינו) כ( ':ה אתה ברוך :שאמר היינו -' וכו שהתחיל אחר :)יטס"ק ( ברורה משנה
 היא שגגה שמא או ,להישראל שקראו בשעה שם היו שלא דיתלו ,להכהן פגם נחשב דלא ועוד ,לבטלה ברכה

 הכהן היה אם ואפילו ,אחריו הכהן לקרות צ"וא ,'ז למנין הישראל דעולה ומסתברא. שם שאינו שסברו
 ואחר ,'ז למנין עולה כ"ג ,לישראל וקראו ,שם שאינו וסברו טעו והם ,הישראל ראושק בשעה נ"בביהכ

 - התחלה הוי לא) כא( :ישראל אחר מדקרא ,כהן שאינו שיאמרו לפגמו לחוש דיש ,הכהן יעלה לא הישראל
 דועומ) כב( ]:ר"א[ "ברכו" ואומר הכהן חוזר ה"ואפ ,]א"הגר[ ו"ביהל :הקהל ענו דהרי ,לבטלה זה דאין

   :יתבייש שלא כדי -  הישראל

מה הדין 
כשהגיע 

  כהן

  התחיל הישראל הברכה  "ברכוכבר "התחיל הישראל 

, והישראל יעמוד שם, הכהן עולה, ומתחיל שנית מ"ברכו"
(כף החיים: על ידי שיאמר שנית  יעלה הישראל ולאחר לוי

, "ברכו", אך הוא לא חייב להישאר שם, ויכול לרדת אם הוא רוצה
  )שאמרו שיעלה, זה לכבודו, לרצונו וכ מה

  יעלה הישראל, ולא יעלו הכהן
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במקרה ואין כהן, מי יקרא במקומו, ואיך יהיה הסדר   .יג

  אחריו?
  תשובה

 אבל: הגה. לוי אחריו יעלה ולא, כהן במקום ישראל קורא, נ"בבהכ כהן אין אםו:  סעיף קלה "ע סימןשו

 לומר יטעו שלא, "כהן במקום" :אומרים, אותו וכשקורין) ג"בח ב"נ ירוחם' ר בשם ל"מהרי י"ב; (לעלות יוכל ראשון
  ).טור( כהן שזהו

 יאמרו ,לוי אחריו יעלה אם ,לפניו קראו דישראל דכיון -  לוי אחריו יעלה ולא )גס"ק כ(ברורה:  משנה
 הנכנסים מפני חיישינן ה"אפ ,וכדלקמיה ,כשקראוהו "כהן במקום" :שאמר ואף ,היה כהן שהראשון

 גדול הישראל כשאין ודוקא ,מישראל גרע דלא -  לעלות יוכל )כד( ]:פרישה[ כשקראוהו שמעו שלא ,כ"אח
 ,רביעי או שלישי -ללוי לקרות ולענין]. אחרונים[ כלל ללוי יקראו לא ושוב ,ראשון יקראוהו ה"דאל ,מהלוי

 בשם א"במ' י סעיף סוףב לקמן המבואר ולפי ,אוסרין ויש דמותר א"י ,כהן במקום לישראל שקראו במקום
  :בזה מינה נפקא אין ,למפטיר או לאחרון רק ללוי או לכהן לקרות נוהגין אין אלו דבמדינות ,הלבוש

אם אין שם 
  יעלו ,כהן

  (או) לוי  ישראל

. ישראל (אבל לא יעלו לוי, שמא יאמרו שהראשון הוא כהן)  :השני יהיה
ישי ישנה מחלוקת האם מותר לקרוא ללוי במצב שכזה, לשל

  או רביעי

(אם הישראל  ישראל
גדול, הוא יעלה ולא 

  הלוי)

  

ו לכהן אחד קרה ואין לוי, ויש כהן, האם יקראבמ  .יד

  במקומו או לישראל, או לב' כהנים
  תשובה

"ע שו כשאין לוי, יעלו הכהן, והוא יעלה גם לעליית הלוי, ולא יעלו לעלייה השנייה כהן אחר או ישראל:
 שלא כדי, אחר כהן לא אבל, לוי במקום שנית מברך ,ראשון שקרא כהן, נ"בבהכ לוי אין אם : ח סעיף קלה

  .פגום שהראשון יאמרו

 שלא ה"וה - אחר כהן לא אבל) כח( ברורה משנהלא יעלו ישראל לעליה השנייה: אם ראשון עלה כהן, 
 וגם לוי חריוא קרא מדלא פגום שהוא או כהן שאינו הראשון על יאמרו שלא כדי ,לוי במקום ישראל יקרא

  :לוי שהוא הזה הישראל על שיטעו

  ברכות

המערב קמחים של קטניות בקמח של חמשת מיני דגן  .1

ובישלו, מתי יברך המוציא, מתי יברך בורא מיני 

מזונות, ומתי יברך ברכת המזון, ומתי על המחיה, 

  ומתי יברך בנ"ר, והטעם בכל מקרה
  תשובה

 :יברך מזונות  .א

 קמח עם ,קטניות מיני ושאר דוחן קמח עירבט:  סעיף רח סימן ערוך חןשול -אם בישל אותם בקדירה
 ; המחיה ועל מזונות מיני בורא מברך, בקדירה ובשלו ,דגן מיני חמשת של
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 :יברך המוציא  .ב

 עשה דגן... ואם מיני חמשת של קמח עם ,קטניות מיני ושאר דוחן קמח עירב: עשה ממנו פת
   .המזון וברכת המוציא מברך, פת ממנו

 :יברך בהמ"ז  .ג

 קמח עירב: אם עשה ממנו פת, ויש בקמח של חמשת המינים, שיעור של לפחות כזית בכדי אכילת פרס
; המזון וברכת המוציא מברך, פת ממנו עשה דגן... ואם מיני חמשת של קמח עם קטניות מיני ושאר דוחן

 .פרס תאכיל בכדי דגן כזית ממנו שיאכל כדי ,מינים מחמשת קמח באותו שיש ודוקא

 :יברך על המחיה  .ד

 דוחן קמח עירב :ט סעיף רח שו"ע: בישל אותם בקדירה כשיש כזית בקמח של חמשת המינים
 ועל מזונות מיני בורא מברך, בקדירה ובשלו דגן מיני חמשת של קמח עם קטניות מיני ושאר

  ; המחיה

 :יברך בורא נפשות  .ה

 קמח עירב ט: רח סעיף סימן"ע שו: בישל אותם בקדירה, כשאין כזית בקמח של חמשת המינים
המינים...  מחמשת השיעור זה בו אין דגן... אם מיני חמשת של קמח עם קטניות מיני ושאר דוחן

  .נפשות בורא ואחריו מזונות מיני בורא תחלה מברך, בקדירה בשלו אם

  כבכדא"פ=כזית בכדי אכילת פרס

  אפה ממנו פת  בישל בקדירה  

עירב 
קמח 

קטניות 
עם קמח 

שת חמ
  המינים

 -כשיש כבכדא"פ  כשאין בו כבכדא"פ  כשיש כבכדא"פ
  כשיש בו טעם דגן

כשיש בו טעם  - כשאין בו כבכדא"פ
  דגן

כשאין בו  - כשאין בו כבכדא"פ
  טעם דגן

ברכה 
  ראשונה

ברכה 
  אחרונה

ברכה   ברכה ראשונה
  אחרונה

ברכה 
  ראשונה

ברכה 
  אחרונה

ברכה 
  ראשונה

ברכה   ברכה אחרונה
  ראשונה

  רונהברכה אח

על   מזונות
  המחיה

כשניכר 
טעם 
  הדגן

כשלא 
ניכר 
טעם 
  הדגן

בורא 
  נפשות

ברכת   המוציא
  המזון

גירסת   33המוציא
  השו"ע

גירסת 
  הגר"א

  בורא נפשות  שהכל 

על   שהכל  מזונות
  המחיה

בורא 
  נפשות

כיון שבישלו מברך   הטעם
רק מזונות, כי מבטל 
תואר לחם, ולבסוף 
על המחיה, כיון שיש 
בדבר קמח של חמשת 

  המינים

כיון שבישלו מברך רק מזונות, 
כי מבטל תואר לחם, ולבסוף 
ב"ר בגלל שאין שם כמות 
חשובה של קמח חמשת 

  המינים

כיון שיש כזית של 
חמשת המינים, 
מברך המוציא, כי יש 
שם תואר לחם, 

  ולבסוף בהמ"ז

מברך המוציא, כי יש שם תואר 
 לחם, אבל בגלל שאין שם שיעור של
כבכדא"פ אינו יכול לברך בהמ"ז 

, ויש מחלוקת שאין זה שיעור חשוב
ברורה:  מה יברך לבסוף. משנה

 פת יאכל שלא שמים לירא "ראוי
 הנוהג מ"ומ הסעודה בתוך אלא כזה

   בידו" למחות אין ע"השו כדברי

כיון שאין בו טעם דגן, אין זה 
חשוב כלל מה שיש בו מעט קמח 

  של חמשת המינים

  
  

  

                                                           
33

 דאפילו שיעור צ"א ראשונה דברכה י"ר בסימן לקמן ל"כדקי - ' וכו המוציא מברך בתחלה :)מד(ט  סעיף רח ברורה משנה 

  טעמן שנרגש כיון גווני בשום בתערובתן נתבטלו ולא חשיבי דגן יומינ המין לאותו הראויה ברכה לברך יש משהו על
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  ין במערב קמח אורז עם קמח חיטיםמה הד .2
  תשובה

 טעם בה יש אם, ומהאורז מהחטים עיסה העושה: ט סעיף שכד סימן חלה הלכות דעה יורה ערוך שולחן
  החטין אחר גריר דאורז ך וט"ז:"ש. פטורה, לאו ואם; אורז שרובה פי על אף בחלה חייבת, דגן

 בה יש אם, האורז ומן החטים מן עיסה העושהב:  סעיף תנג סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן
  .בפסח חובתו ידי בה יוצא -דגן טעם

 חובתו ידי בה יוצא אינו -מצה ממנו ועשה אורז קמח עם דגן מיני שאר של קמח עירב : ...אםברורה משנה
 בה יהא ממנה פרס שבכל דהיינו ,פרס אכילת בכדי כזית שיהא דגן קמח בה יש כ"אא ,דגן טעם בה בשיש
. העיסה מן כזית בשאוכל ,חובתו ידי ויוצא ,כדגן כולה העיסה כל חשבינן כזה שבשיעור ,דגן מקמח כזית

 ובשאר ,פרס אכילת כדי באורז חטים בשיש אלא ,מצה חובת ידי יוצאין אין ואורז בחטין שאפילו א"וי
 דגן רוב יש כ"אא ,נואי דגן ככולא העיסה כל לאחשובי מפני ,לא נמי -פרס אכילת בכדי אפילו דגן מיני

 תורה בשל להחמיר נכון ולכתחלה ,דגן ככולא והוי ,ברובא האורז בטל דאז ,מינים שאר או אורז ומיעוט
  :ראשונה אסברא לסמוך יש הדחק ובשעת ,האחרונה כסברא

 עליו מברך, האורז את) האוכל' פי( הכוסס ז: סעיף רח סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח ערוך שולחן
, פת ממנו ועשה שטחנו או, )י"והר ש"הרא בשם י"ב( שנתמעך עד: הגה בשלו ואם; נפשות בורא ואחריו א"הבפ

, לבדו אורז אלא אחר דבר עם מעורב יהא שלא והוא; נפשות בורא ואחריו מזונות מיני בורא עליו מברך
  .ילתבש אותו כברכת עליו מברך, הרוב הוא האחר והתבשיל אחר בתבשיל ממנו עירב ואם

 ונראה ,לעיין יש חטים קמח עם כשמעורב אורז קמח ולענין - ' וכו דוחן קמח עירב רח: סימן הלכה ביאור
 שמצדדים ח"ובדה ג"בפמ ועיין יעקב בחק ש"וע ב"ס ג"תנ בסימן המבוארים הפוסקים בשיטת זה שתלוי

  :ש"ע ז"ע חולק גבורים במגן אמנם ,לעניננו לדוחן שוה דאורז לתפוס יש דלדינא

  ט: סעיף רח סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 מזונות מיני בורא מברך, בקדירה ובשלו דגן מיני חמשת של קמח עם קטניות מיני ושאר דוחן קמח עירב 
 כדי מינים מחמשת קמח באותו שיש ודוקא; המזון וברכת המוציא מברך, פת ממנו עשה ואם; המחיה ועל

 לבסוף מברך אינו, המינים מחמשת השיעור זה בו אין אם אבל, פרס אכילת בכדי דגן כזית ממנו שיאכל
, פרס אכילת בכדי כזית בו שאין פי על אף דגן טעם בו שיש כיון המוציא מברך  בתחלה אלא, המזון ברכת

  . נפשות בורא ואחריו מזונות מיני בורא תחלה מברך, בקדירה  בשלו ואם; המחיה על ולבסוף

  .בטבלה הגדולה ועיין לעיל

ני במערב דבש ותבלין עם קמח חמשת מימה הדין  .3

  דגן לעניין הברכה
  תשובה

צריך שיהיה כזית בכדי אכילת פרס, מהקמח של חמשת מיני הדגן, ויש מקילים בפת הבאה 
  בכסנין,  אף כשהתבלין משלים לכשיעור, כי הוא בא להכשיר את המאכל:

 ,דגן המיני כ"כ מנכר דאינו ,בקמח קמח תערובות דוקא דלאו נושביאר ,הלכה בביאור ועיין :ברורה משנה
 מהחמשה שיהא בעינן כ"ג ל"הנ ב"דס וכההיא ,מינים שאר או ,ותבלין דבש עם דגן מיני' ה עירב אם ה"דה

 דגן מיני' מה] גרויפין[ מיני כ"וע ,ר"בנ אלא אחרונה ברכה מברך אינו ה"לא ואי ,פ"א בכדי כזית דגן מיני
 כזית דגן מהמיני כשאכל דוקא אלא ,המחיה על לבסוף לברך אין ,ב"וכיו וקטניות ס"בולבע עם שמבשל

  . פרס אכילת בכדי

 על לבסוף עליו לברך העולם נוהגין] ך"לעק ר"צוקע כגון[ הרבה בתבלין שמעורב כיסנין פת לענין מ"ומ
 בא שהתבלין מפני שטעמם ואולי ,כזית שיעור בו אין בו שנמצא לבדו דגן שבמין אף ,כזית בו כשיש המחיה

 טוב ולכתחלה. י"ר סימן א"במ זה כעין וכדאיתא ,לשיעור גופא האוכל עם מצטרף ,האוכל את להכשיר
  :כזית שיעור בהקמח שיהיה לשער ליזהר
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 2מתי יברך על לחם ממש "שהכל" לכתחילה, פרט  .4

  והסבר ,דעות בזה
  תשובה

  :על הפת אם בירך כן יוצא ידי חובה ע"י שהכל -בדיעבד

 בריך": שאמר או, "בדברו נהיה שהכל": בירך המוציא ברכת במקום אםי:  סעיף קסז סימן ערוך שולחן
  .יצא, "פיתא דהאי מאריה מלכא רחמנא

מברך  -שכר, ולא כדי לאכול את עצם הלחםפירורי לחם בשכר חם, כדי לתת טעם טוב ב לכתחילה:
  :"שהכל"

 טעם בו שיתן כדי חם השכר לתוך דק דק לחם מעט רק נתן ..ואם. - במים )סב( קסח סימן ברורה משנה
  :חשוב ודבר ,ממשות בו אין והלחם ,העיקר דהוא ,השכר על שהכל רק מברך אינו ,אכילה בשביל ולא

  :להפיג חריפות המשקה ע"י אכילת פת, אינו מברך עליה

 חריפות להפיג אחריו פת מעט או דבר איזה ואוכל שרף יין ששתה מי ה: ק"ס ריב סימן ברורה משנה
 בכך... ולענין שרגיל או ברכה בשעת עליו דעתו כשהיה דוקא אכן עליו לברך צ"וא טפל הפת נעשה השתיה
 אוכל ואינו כלל רעב שאינו הטפל לאכול כוונתו כשאין ז"וכ ב"במ י"סק ח"קנ' בסי לעיל עיין ידים נטילת

  .המרירות להפיג רק אותו

 יש מחלוקת: - ות הצנוןפת שאוכל כדי להפיג חריפ  .א

רק כדי להפיג את החריפות, ועל כן אין הוא חשוב כאן  ,כיון שהוא אוכל את הלחם - שהכל רמ"א: .1
 כלל

  בגלל שזו הברכה הראויה ללחם, ואין הלחם מתבטל לדבר החריף -המוציאמגן אברהם:  .2

 בורא שברכתו ותמכא נוןצ לאכול שרוצה כגון, גוונא כהאי כל הדין והוא :)ס"ק כג( ריב סימן הציון שער
 לברך צריך היה לא ,ביחד או כך אחר אותו אוכל היה ואם, פת מעט אוכל חריפותו להפיג ואך, האדמה פרי
 כל יזיקנו שלא הצנון של חריפות למתק כדי מקודם הפת שאכל עתה אך ,הצנון בברכת דנפטר, הפת על כלל
  :לו הראויה ברכתו, המוציא עליו מברך אברהם ולהמגן, שהכל עליו מברך א"הרמ לדעת, כך

 - בזה כיוצא וכל, המשקה חריפות את להפיג כדי פת מעט כ"ג ואוכל ,חריף משקה השותה :הברכה וזאת
 בזה ופוטר בלבד העיקר על מברך - העיקרי המאכל לצורך רק ואוכלו הטפל המאכל את לאכול תאב שאינו

: ידיים נטילת ולעניין )ט הציון שער ועיין, סופוב שם עיין ה ברורה משנה א,ריב ערוך שולחן(. הטפל את
. ברכה בלא שיטול ומסיק )ט ,ריב( החיים כף עיין, למתק שבאה לפת ידיו ליטול צריך אם הפוסקים נחלקו

  .ברכה בלא יטול ובכזית, נטילה צריך אין מכזית שבפחות כתב )יא,קנח( ברורה והמשנה

ה האוכל או שותה לרפואה, האם חייב לברך תחיל .5

  וסוף
  :תשובה

 מים ושתה, אומצא חנקתיה אם אבל; ר"בנ ולאחריו שהכל מברך, לצמאו מים השותה ז: סעיף רדשו"ע 
  .לאחריו ולא לפניו לא מברך אינו,  האומצא להעביר

  ]:ץ"יעב י"ר' סי[ יברך - לצמאו גם ואם ,יברך לא -לרפואה בבוקר מים כששותה... :ברורה משנה

 טוב טעמם אם, לרפואה ושותה אוכל שאדם והמשקין האוכלין : כלח סעיף רד סימן ערוך שולחן
  וסוף תחלה עליהם מברך, מהם נהנה והחיך
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 אוכלם ואינו ,כלל להם תאב שאינו פי על אף ל"ר -' וכו טוב טעמם אם )מג( ק"ס רד סימן ברורה משנה

 פי על אף ,מזה הנאה לו שאין רעים הם אם ולאפוקי ,מהם נהנה החיך פ"שעכ כיון ,חליו אונס מחמת אלא

  :כלל מברך אינו -מהם שמתרפא

 עליו מברכין, לרפואה אלא ,בו רגילין בריאים שאין מרקחת וכל: הגה :סעיף יא רד סימן ערוך רמ"א על שולחן

  ).ש"הרא בשם י"ב( שהכל

 חומרב מצופה הגלולה ואפילו, עליה מברך ןאי -כלל ללועסו או למצצו בלא גלולה הבולע פסקי תשובות:
 שאר או ממותקים מים גומע אם אבל, כלל מברך אינו - הבליעה על להקל מים גומע אם וגם , 'וכו ממתיק
 ותו ,הגלולה בליעת על מנת להקל על אלא המשקה בשתיית כוונתו אין אפילו, המשקה על מברך -משקין

 עליה מברך ,)המציצה בתחילת פ"ועכ( מכך נהנה שהחיך טעם בה ויש ,לועס או הגלולה מוצץ אם אבל. לא
 ולא) למיניהם כויטאמינים(חיזוק  או רפואה לצורך הוא הגלולה בלקיחת כוונתו שכל פ"אע ",שהכל"

  .בזה וכיוצא צרבת למניעת גלולות וכגון, לשבוע או המתוק ליהנות מהטעם בשביל

 פ"אע, רמ טעמם) ויטאמינים( לחיזוק או לרפואה לעיסה והסירופים או מציצה הגלולות אם אמנם
 ומורגש ניכר טעם המרירות זאת בכל אך, המר טעמם את ולהכהות להמתיק מתיקה מיני בהם שמערבים

 יש כי, גועל אצלו מעורר ואינו שתייתם או מאכילתם סולד האדם שאין פ"אע( חיך הנאת שאין וגורם היטב
 לצורך שלקחו כיון, וסוף תחילה עליו מברך אינו מקום מכל ,)המר הטעם להמתיק מתיקה תרכובות בו

  .לשבוע בשביל ולא ,רפואה

  :כתב ובהערה

 הוא הדברים ששיעור ש"ועיי ל"זצ אויערבאך ז"הגרש בשם )ד"ר' סי ד"וח צ"פ' סי א"ח( אברהם נשמת
, ש"עיי, שבו המרירות עקב כזה דבר טועם היה לא, התרופה לקחת צריך היה שאילולא לעצמו אדם שישער

 צריך אין ג"סקמ ב"המשנ לדברי דהא( לאו אם נהנה החיך אם מאד מצוי דייןע שהספק דכיון נראה מ"ומ
. אחר דבר על ברכה י"ע לפטור מאד נכון לכן) מעט נהנה והחיך רע שאינו די אלא, בדווקא טוב טעם שיהיה
 תרופה איזה שתה או שאכל לפני שתמיד ,ל"זצ ש"א מ"מהר מנהגי יהודה זכרון' בס מצינו מכך ויותר

 משום וכנראה, "שהכל" סוכר חתיכת על תחילה מברך היה ,לאכילה ראוי שאינו נראה היה אפילו לרפואה
 ודאי יש ,ממתיק בהם שמערבים בכידוננו שכן וכל, חיך הנאת איזה שיהיה זאת בכל שאפשר שחשש
  .לכך לחשוש

   וזאת הברכה: -המשך

 כגון ,וכדומה רפואה למטרת אוכלוו ,החיך הנאת ממנו נהנה לא אך ,מעיו הנאת ממנו ונהנה מאכל אכל
 והמשקה ,מר טעם לו שיש משקה לרפואה השותה או ,מטעמה נהנה ולא ,קולו לצחצוח חיה ביצה הבולע

שו"ת  ,ללעוס שדרכו מאכל הבולע אף א"וי( קפסולה או ,בנייר עטוף מאכל האוכל או ,מצמאונו מרווהו
  . בדינו להסתפק יש - )א"קל סימן א"ח אפרים רבבות

 שלא כיון ,עליו מברך שאינו לומר יש, ומאידך. כדרכו במעיו ממנו שנהנה כיון ,עליו שמברך לומר יש, דמח
 מאכל ידי על עצמו לפטור טוב אך ,מספק לברך שאיך נראה ולמעשהאכילה.  נחשב אינו ,בגרונו ממנו נהנה
 ולא' שהכל' בברכת צאתל ישתדל אחר מאכל ידי על וכשפוטרו. ברכה המחייבים לפוסקים לחוש כדי ,אחר

  .'שהכל' היא שהברכה נראה מעיו הנאת על שמברך לסוברים אפילו כי, מאכל לאותו הראויה בברכה

 רגילין שאין מרקחת בו: ובדבר ונהנין לרפואה במרקחת :)פב סימן א חלק חיים אורח( משה אגרות ת"שו
 כן סוברין א"והגר א"שהמג כיון לו ההראוי ברכה לברך להורות יש ,בו שנהנין דבר והוא לרפואה אלא בו
  .ב"המ החלטת משמע וכן, ד"כ ק"בס שם עיין א"הרמ גם כן סובר אפשר א"ולהמג, ד"ר' בסי/ ח"או/

מאכל או משקה שאסור לאכלו, ואכלו מפני סכנה,  .6

  האם חייב לברך תחילה וסוף
  תשובה

  :ט סעיף רד סימן ערוך שולחן

  . וסוף תחלה עליו מברך, נההסכ מפני ,איסור של משקה או מאכל אכל



176 

 

 אוכל אם ש"וכ לרפואתו אסורות מאכלות לאכול שצריך חולה כגון - הסכנה מפני) מו(: ברורה משנה
 מברך) מז( :בסופו ח"תרי בסימן וכדלקמן עליו דמברכין כ"ביוה חולה כגון האיסור בזמן היתר של מאכל

 איסור דבר שאר בכלל זה ואין נפשו להציל ידקעב מצוה ואדרבה קאכיל התירא הוא דסכנתא דכיון -  עליו
 א"כ זה דבר אוכל היה לא שברצונו ג"דאע -  וסוף תחלה) מח( :עליו מברכין שאין ו"קצ בסימן לעיל ל"דקי

 בה שיש אכילה חשיבא זה ומשקה במאכל להתרפאות וחפץ חולה הוא שכבר כיון מ"מ חליו אונס מחמת
  :ז"ע לברך צריך ואין ממנו נהנה החיך אין כ"א בזה קצה שנפשו דבר הוא ואם. הנאה

  ).ד"ר' סי לקמן' וע(. עליו מברכים, סכנה במקום איסור דבר אכל אם ב: סעיף קצו סימן ערוך שולחן

 דכיון והטעם חולי מפני כגון סכנה במקום דאורייתא איסור אכל' ואפי - איסור דבר) ה( :ברורה משנה
 ולא בהם וחי ל"ואחז בהם וחי וכדכתיב נפשו להציל עבידק מצוה ואדרבה קאכיל התירא הוא דסכנה
 מברך אינו לאכול אנסוהו דאם ה"בהג ח"בס שם ונתבאר זה דין נשנה דשם - ד"ר' סי ל"וע) ו( :בהם שימות

  .ב"במ ש"וע הסכנה מפני לאכול מוכרח דהיה גב על אף

אדם שאנסוהו לאכול, והוא נהנה, האם חייב לברך  .7

  תחילה וסוף
  :תשובה

, עליו מברך אינו -ממנו נהנה דהחיך גב על אף, לשתות או לאכול אנסוהו אם: הגהרד:  סימן ערוך ולחןש
  ). ם"והרא מועד אהל בשם י"ב( כך על ונאנס הואיל

 א"הרמ דברי על שחולקים) כ"סק( א"והמג) ב"סקי( ז"הט בשם מביא) ה"סקמ( ב"ובמשנ :תשובות פסקי
 כדי ואכל שבפת אדם החיי בשם ומסיק, לברך וצריך אכילה חשיב נוגרו נהנה סוף שסוף שכיון וסוברים

 לא ולאחריה האוכל לפני ברכות שאר אבל, לחומרא וספיקא התורה מן ז"ברהמ כי, ז"ברהמ יברך שביעה
  . כשאנסוהו יברך

  האם מברכים על מאכל שאכל באונס:

  רמ"א: אינו מברך  .א

  ט"ז ומג"א: מברך  .ב

 עיובמ נהנה שבעצם אף, רצונו נגד שנעשה דבר על הודאה ןיתל ראוי האם היא המחלוקת ונקודת
 אבוןת לו שאין אף ,האדם חיות שזה יודע כי ,לאכול הוא וחפץ, רצונו נגד האכילה אין אם ולכן. מהאכילה

 וכן ,לאכול עצמו ומכריח) הסכנה מפני( איסור בזמן או ,איסור מאכלי אוכל כי מחמת או, חולי מחמת כלל
 אכילתו על לברך צריך הכל לדברי - באכילתו טעם שום מרגיש ואינו ,לחלוטין הטעם חוש שאיבד מי

 ומילא שאכל מי גיסא ומאידך. נפשו ומחזיק ושותה שאוכל מעיים הנאת פ"עכ לו שיש כיון ,ושתייתו
 ולא חיך הנאת לא מהאכילה הנאה לו ואין באכילתו שקץ באופן הוא אם, עוד לאכול עצמו ומכריח ,כריסו

  .ושתייתו אכילתו על מברך אינו, מעיים תהנא

  בית כנסת 

  מי הם הנקראים ז' טובי העיר, כיום .1
  לעיל תשובה

האם יכולים לכפות אחד על השני, לבנות בית  .2

יחשבו \המדרש, ובית כנסת, פרט. היאך יחלקו
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הוצאות לבניין בית כנסת או בית מדרש, או לשכירות 

  בין הקהל 
  לעיל תשובה

  



178 

 

  אתמוז תשע"מבחן 

  תפילה

ובירך ברכות  ,המשכים קום קודם עלות השחר .1

התורה, ולאחר מכן חזר לישון שנת קבע, האם בקומו 

  בבוקר עליו לברכן שוב?
  :תשובה

 ולברך לחזור צריך ואינו ,התורה ברכת מברך, ללמוד היום אור קודם המשכיםיג:  סעיף מז ערוך שולחן
 בינה לשכוי הנותן מברכת חוץ הברכות סדר כל ךמבר, היום אור קודם המשכים. הכנסת לבית כשילך
 שיברך קודם ידיו יטול ולכתחילה: הגה. היום שיאור עד מלאומרה שימתין') ו סעיף' א' סי ל"ע( התמיד ופרשת

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

, כשישן ביום, וכל שכן כשחזר ריך לחזור ולברך, אך יש דעה שלפיה יש לסמוך לחזור ולברך שניתאין צ
  : לישון קודם שאור היום

 - ביום או ,היום אור קודם ,קבע שינת כ"אח וישן חזר אם ואף -  ת"בה מברך )כט( מז סימן ברורה משנה

 לפי ז"וכ ,שאחריו הלילה שינת עד וז בברכה לפטור אדם של דעתו מסתמא כי ,ולברך לחזור ין צריךא

 ישן שהיה בזה ש"כ ,הפסיד לא המברך - ביום קבע בשינת דאף שם שכתבנו מה לפי אבל ,א"י שבסעיף א"הי
  :הפסיד לא דהמברך ,היום אור קודם קבע שינת

 הולכים אשר אדם בני של שכיחה הימצאות עקב, בזה גדולה מבוכה מצינו באחרונים והנה פסקי תשובות:
 ברצונם שלא או ברצונם ושוב ,משינתם מתעוררים ,מרצונם שלא או ומרצונם ,הלילה בתחילת ןוישל

 חובת עליהם חל האם לשינה שינה בין ללמוד כשברצונם בידם ושאלתם ,הלילה בהמשך בשינתם ממשיכים
  :זה בענין ההלכה ומסקנת התורה ברכת

 ברכת חלות ממנו נסתלק ,כשנרדם מיד -קימתו שעת עד רצופה שינה על כשבדעתו ,ןוליש הלך אם  .א
 ללמוד לו אסור שוב ,שנרדם לאחר מועט זמן היה אם אף ,משינתו וכשמתעורר ,בבוקר שבירך התורה

  .בכך רשאי שוב ,שירדם עד ,תורה בדברי להרהר או דרחמי פסוקי ורק ,התורה ברכת שיברך עד

 לשינתו עד ולימודו סדריו משיךלה ,להתחזק כדי ,מעט לנוח עייפות או חולשה עקב בדעתו אם
 אחד כל ,וכסתות ובכרים המלבושים בפשיטת בלילה קבועה בשינה כהרגלו ישן שלא כיון ,הקבועה

   .34התורה בברכת חייב אינו - שעות ולכמה במטה שישן אף ,הרגלו כפי

 של משינתו כשקם מיד התורה ברכת מברך -השחר עלות אחר עד עוד כ"אח לישן בדעתו אין אם אמנם
  .)ידיו אצילי על דהיינו ,ממש ארעי דרך שינתו היתר כ"אא( 35הלילה תחילת

 בהמשך וובדעת ,הלילה באמצע לקום מנת על ,הקבועה שינתו כדרך ,הלילה בתחילת ןוליש הלך  .ב
 שמנוחתו כיון בזה וכיוצא ,תפילה או תורה לימוד לצורך עוד להתחזק כדי ,מנוחה שוב לתפוס הלילה

 התורה בברכת חיובו ,שעות ולכמה במטה היתה אפילו ,בלילה קבועה בשינה רגלוה כדרך אינה השני
 אלא השנייה, לשינה דעתו היתה כשלא שכן וכל ,אצלו העיקרית שהיא ,הראשונה שינתו אחר רק הוא

  .שינה אונסתו

                                                           
34

 אורחות השניה שינתו עד עולם באהבת לפטור שיכוין נכון ערבית לפני עדיין הוא שאם ש"ועיי' א אות ו"פ שלמה הליכות 

 ת"ברכה לומר שבוטשאט א"דא העצה לעשות המליץ מ"שמ ש"ועיי ל"זצ קניבסקי י"והגרי א"החזו בשם ג"ר' עמ ג"ח רבנו
  ם"מהרש ת"שו השניה השינה עד לפטור ולכוין' וכו רחמנא בריך בנוסח

35
 הלילה שלו שינת מקום מכל קבועה, שינה לישן ילך ש"עלוה שלאחר ואף שם שלמה הליכות ז"של' סי ג"ח ם"מהרש ת"שו 

 עד שימתין נכון לחצות, סמוך כבר שאם ש"ועיי ט"סקכ ח"כה הלילה, חצות הגיע לא עדיין ואפילו הלילה, בתחילת היא עתה

  המקובלים. דעת לצאת חצות, לאחר
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  :קבועה בשינה 36הרגלות כדרך ושניהם בלילה פעמים שני לישן דעתו ואם  .ג

  המשכים ה"ד ל"וביה ב"המשנ הכרעת וכן התורה ברכת יםפעמ שני יברך ח"הפר לדעת .1

  הראשונה השינה אחר רק מברך ב"סקי א"א ג"הפמ ולדעת .2

  :מילתא תליא בדעתו ד"סק תשובה השערי ולהכרעת .3

  השנייה, שינתו אחר שוב יברך לא - סתמא כוונתו היתה בראשונה ת"ברכה שבירך בשעה אם .3.1

  השנייה, שינתו לאחר שוב רךיב -השנייה שינתו עד היתה כוונתו ואם .3.2

 מצינו דיעות ועוד ,פעמיים ויברך השניה השינה עד רק כוונתו כן שתהיה שמהנכון הכותבים ויש .4
  .37בזה

 מה לבו ישים אלא פעמיים לברך להורות נהוג שאין (הסטייעפלר) הכותבים יש למעשה ולהלכה .5
(ברכת  הראשונה שינתו אחר יברך ,להבדיל בידו אין ואם ,יברך ואחריה העיקרית שינתו היא

 שימתין אומרים יש ,הלילה חצות לפני כשעדיין הראשונה מהשינה קימתו אם אך ,הבית)
 .השנייה שינתו אחר עד ת"בברכה

"דברים שבכתב אי אתה רשאי  -א. קיי"ל בגיטין ס: .2

  לאומרן על פה". מה טעם האיסור?
  תשובה

 שבכתב דברים? כיצד הא, האלה הדברים פ"ע כי: יבוכת, האלה הדברים את לך כתוב ב: עמוד ס דף גיטין
  .בכתב לאומרן רשאי אתה אי פה שבעל דברים, פה על לאומרן רשאי אתה אי

  שם: א"הריטב חידושי

 הפסד איכא פה על דבקריאתן משום ו"נר רבינו' ופי. פה על לאומרן רשאי אתה אי שבכתב דברים כיצד הא
 רשאי אתה אי פ"שבע ודברים, ולפופין ועקומים, הנדרשים דינין וכמה ויתרות חסרות למדרש דליכא

 ללמוד ובא נכתבו אם אבל ,בדקדוק לזה זה מוסרן ואחד אחד כל ,כתובין דכשאינם משום ,בכתב לאומרם
  '.לה לעשות עת משום כותבין עכשיו ומיהו, מדקדקין אינם - הכתב מתוך אותם

 יתרות כגון ,הכתב מתוך דמדרשי טובא מילי דאיכא משום ,וטעמא :מט סימן חיים אורח יוסף בית
  . להו בציר ,פה על להו אמרת ואי ודכוותייהו ,כתיב ולא ,וקרי וחסרות

  

  

                                                           
36

 שרגיל ויש וכסתות וכרים וקטה לילה מלבושי י"ע הוא אצלם קבועה ששינה דיש שלו השינה הרגלי לפי אחד כל והיינו 

 השינות שני אם עלהכרי יוכל ז"ולפי להרגליו לב לשים אחד לכל יש ולכן' וכדו ספה ועל במלבושיו קבועה ששינה תמיד

 ואין לישן מטה לו שאין במקום נמצא ואם העיקרית אחר שמברך לעיל נתבאר דינו ואז השני לגבי ארעית אחת או הן עיקריות

   באפשרותו

 מהו יתבונן אזי פעמים כמה בהפסקות הלילה משך וישן ז"וכיוצב הלילה כל בנסיעה שהוא וכגון קבועה בשינה כהרגלו לישן

  הענין בסוף כדלהלן דינו להבחין בידו אין ואם יברך ואחריה ההיא בעת שיכול המצב לפי עיקרית שינתו
37

 אברהם ובאשל היא יום כשינת שניה ושינה ראשונה שינה אחר רק דמברך ט"סקכ ח"ובכה מקובלים בשם ה"סק י"בברכ 

' סי א"ח אברהם מחזה ת"בשו בזה ע"וע שניה שינה עד לפטור ויכוין רחמנא בריך בנוסח יברך ראשונה שינה שאחר בוטשאטש

 ישראל אבן ת"ובשו עוד ש"ועיי ומלכות שם בלא ראשונה שינה אחר דיברך שם י"מנח ת"שו שם לדוד קרן ת"שו ד"ל

 שיכוין או שניה שינה לאחר גם לפטור ויכוין ראשונה שינה אחר שיברך או יבחר שהבוחר א"ס' סי ט"ח ל"זצ פישר י"להגרי

שניה לא  שינה אחר שוב המברך כלום כיון ולא הראשונה בקימתו בירך ואם שוב ויברך שניה ינהש עד אלא לפטור שלא
  הפסיד
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  .ב. אילו מקרים יוצאים מכלל זה?2
  תשובה

  :דבר השגור בפי כל .1

 דבר כל, פה על לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים: לן דקיימא גב על א: אף סעיף מט ערוך שולחן
) ח -  א, כח במדבר( התמיד ופרשת) כז -  כב, ו במדבר( כהנים וברכת ש"ק כגון, הכל בפי שגורו שרגיל
  .מותר, בהן וכיוצא

 אם ה"וה. תורתך הפרו' לד לעשות עת משום ,פ"בע לקרות מותר סומא -  שבכתב דברים )א( ברורה משנה
 לקרות )ה"קל סימן א"ח( ז"הרדב כתב -  אתה אי) ב( :חומש שם להשיג יכול ואין ,האסורים בבית הוא

 שסוברים הרבה פוסקים דיש משום ,לאחרים מוחה איני אבל ,נזהר אני ,קורא ץ"שש בשעה פ"בע הפרשה
   :א"הגר וביאור ז"בעט כתב וכן ,חובתן ידי לאחרים בזה מוציא אם דוקא הוא דהאיסור

  . מפני כבוד הציבור:2

 מפני בחומש שעה בכל לחפש לו וקשה ,שבתורה פסוקים בהרבה ברבים שדורש מי -  פ"בע לאומרם) ג(
 ובתירוץ ראשון בתירוץ ובעשור ה"ד ישנים בתוספות) ע דף( ביומא עיין. להקל שיש אפשר ,הצבור כבוד

 גב על אף הכל בפי שגור אינו אם אבל -  ושגור) ד( :בתרא לתירוץ לדינא הסכים א"הגר ובביאור בתרא
 שיש יראה י"בב המעיין :א"המ כתב -  התמיד ופרשת) ו( :ז"פסד וכן - ש"ק כגון) ה( :אסור בפיו ששגור
 מה אם כי פ"בע דבר שום לומר שלא ליזהר יש לכן ,פ"בע הדברים אלו אמירת היתר בטעם שונות דיעות
 כתפלה ל"הו' ד רחמי לעורר שהוא דכיון פ"בע תהלים' ס כל לומר מתיר י"חו ובתשובת ע"בש פה שנזכר

  :אסור ,חובתן ידי רבים להוציא דדוקא ,כהפוסקים א"והגר ז"העט דעת ה"דבלא ,עליו לסמוך שיש ל"ונ

 דברים: משום, בתורה יקרא שלא ובלבד, התיבה לפני יורד סומא: יד סעיף נג"ע שו. יש להקל בסומא: 3
  .פה על לאומרם רשאי אתה אי שבכתב

  .ג. האם סומא אסור בקריאה בתורה מחמת כן?2
, בתורה יקרא שלא ובלבד, התיבה לפני יורד סומא: יד סעיף שו"ע נג רה:אסור בקריאה בתותשובה: 

  .פה על לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים: משום

א. איתא בירושלמי: המספר בין ישתבח ליוצר עבירה  .3

וחוזר מעורכי המלחמה. אלו דברים יוצאים  ,בידו

  מכלל זה?
  תשובה

 ז"בפ מיימוניות הגהות כתבו כן. ישתבח ומתחיל ציבור יחשל ועומד :ב – א נג סימן חיים אורח יוסף בית
 יוצר כמו מעומד ישתבח לומר נהגו ולכך בידו היא עבירה ליוצר ישתבח בין המספר) ע אות( תפלה מהלכות

 ישתבח לומר לחזן שיש) יד' סי א"ח( עמרם רב בשם ז"כ בסימן הכלבו כתב וכן בנתים להפסיק אסור שהרי
  קדיש עליו לומר כדי מעומד יבההת לפני שחרית בתפלת

  . המלחמה מעורכי עליה וחוזר בידו היא עבירה, ליוצר ישתבח בין המספר :ג סעיף נד"ע שו

 שבא למי צדקה לפסוק או צבור שלצרכי שאומר מי וישיש להקל לצרכי ציבור, או פסיקת צדקה:  .1
  . להפסיק מותר, הצדקה מן להתפרנס

 נ"בבהכ לקבול או חולה לברך מקומות בהרבה שנהגו מה נתפשט מזהו: הגה: או לקבול מי שבירך לחולה .2

 מקצת צ"הש יאמר להתפלל כשחוזרין כך ולאחר מצוה לצורך מיקרי זה דכל, ליוצר ישתבח בין, דין לו שיעשה
 בלא ערבית מתחילין ולכן. שלפניו תהלה בלא קדיש אומרים אין לעולם כי, עליהם קדיש ויאמר ,דזמרה פסוקי
  ). בו לכ( קדיש
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  יכול לברך על ציצית ותפילין לפני הקדיש: .3

 לברכו קדיש בין אבל, עליהם ולברך להניחם יכול, לקדיש ישתבח בין לו והביאו תפילין או ציצית לו היה שלא מי וכן
 יוצר ברכת שמתחילין קודם ברכו ץ"הש שאמר לאחר יפסיק שלא ש"וכ), השחר תפלת' פ ז"א( דבר בשום יפסיק לא

  ).ז"נ' סי סוף ל"וע המנהיג בשם ו"נ' סי ףסו י"ב(

  לפסוק כל דבר מצווה:  .4

 בין אבל ,אחר ענין שהוא ,ליוצר ישתבח בין ודוקא ,מצוה דבר לכל ה"וה -  צדקה לפסוק )ו(ברורה:  משנה
 רבים בצרכי אפילו ,להפסיק אסור -דזמרה פסוקי של או ,וברכותיה ש"ק של הפרקים בין או ,וברכו קדיש
   ]:ש"עי שם א"נ בסימן לעיל א"והגר ר"א[ ד"ס א"נ בסימן וכדלעיל ,המצו ולדבר

 מצוה לצרכי לא ואף ליוצר ישתבח בין הפסק שום לעשות שלא ישראל כל נהגו כבר אך פסקי תשובות:
 קריאת הוא קודם צדקה עשיית איזה או רבים לצורך אצלינו התפילה עיכובי וכל וכדומה וצדקה דרבים
 ז"ופסוד ש"שב לפי הכלבו בשם י"בב כתב ליוצר ישתבח בין ההפסקה איסור טעםו ,אחריה או התורה

 ישתבח בין והשח והתפלה השבח סידור בין לדבר מן הדין ואין התפילה קודם מקום של שבחו לסדר נתקן
 לקטרג חוזרים דזמרה אמירת פסוקי י"ע ומשתתקים מלחמה עלינו העורכים הקליפות שאותם גורם ליוצר

   .התפילה קבלת ומונעים

 הציבור עם הלל לומר מותר ולכן ,להפסיק לכתחילה מותר - יפסידנה עתה יקיימנה לא שאם מצוה אמנם
 בריך ואף ששומע הברכות כל על אמנים עניית וכן ותפילין טלית והנחת יצר ואשר ורעם ברק ברכת ולברך

פסוקי  ט"ויו דשבת ההוספות לכול ,בשלימות הציבור עם הקדושה נוסח כל אמירת וכן ,ש"וב ה"וב הוא
 אף ,להם והדומה אלו כל ,שמיה ובריך ,דרבנן מודים מידות ג"י ,הציבור עם ו"ובשכמל ,ישראל שמע

 דזמרה פסוקי להשלים רשאי וכן ליוצר ישתבח בין מותרים השיטות מן לכמה ז"בפסוד בהם שמחמירים
 התמהמה שהציבור רואה ולבסוף בורהצי עם ע"שמו יספיק שלא שחשב או שכחה מחמת שדילג נשמת או

 במחשבתו בעיון לימוד זולת, להתיר אין ותפילות לימודים ושאר גרידא תהילים אמירת אבל בידו ועיתותיו
 לאתחולי לאינש ליה מיבעי ולאלתר ,עמרם רב בשם הטור דברי שמפרש ח"הב דברי לציין יש כי אם ,בלבד

 סיפור דלאחר' וכו בשתיקה אפילו ביניהם להפסיק שלא אהי המובחר מן מצוה כלומר ,'וכו שמע בפריסת
 דין לברכו קדיש ובין ץ"הש י"ע הקדיש התחלת עם מיד אבל לקדיש ישתבח בין זה וכל מיד יתפלל שבחיו

  . א"ברמ להלן כמבואר הפרק... אמצע כדין דינו ליוצר ברכו .. וביןש"דק הפרקים בין כדין ההפסקה

בברכה נחשבת להפסק  .ב. האם הנחת טלית ותפילין3

  לעניין זה?
  תשובה

 יכול, לקדיש ישתבח בין לו והביאו תפילין או ציצית לו היה שלא מי וכןנד:  סימן ערוך הרמ"א על שולחן
  .עליהם ולברך להניחם

 ,להמתין לצבור הוא דגנאי פי על ואף ץ"לש ובין ליחיד בין -  לו והביאו )יב( ק"ס נד סימן ברורה משנה
 ,]ח"דה[ היא מועטת דשהייה ,פסוקים ולומר לחזור ץ"הש צריך אין ובזה ,שרי - ה"בלא א"אד הואיל מ"מ

 או וברכו ר"לאיש ץ"הש שיגיע קודם ותפילין טלית הנחת לגמור יכול שיהיה באופן מיירי דביחיד ונראה
 לענות אפילו ראש להשל יד השל בין להפסיק דאסור ה"כ בסימן ל"קי הלא ה"דאל וברכו קדיש שמע שכבר

 אפילו בזה לצאת לכתחלה כן לעשות נכון אין וזה שאומרים למה ומכוין ושומע שותק אלא ,וברכו ר"איש
 שימתין יותר טוב זה ובאופן שם ש"וברא עד ה"בתוד ב"ע א"כ בברכות כדמוכח כעונה שומע ל"דקי למאי

   :הסמוך ק"בס עיין הברכות ולענין יניחם ואז ברכו ץ"הש שיסיים עד התפילין מלהניח

 בו להתעטף יכול קדיש שהתחיל עד טלית לו נזדמן לא אם ץ"ש ובין יחיד בין... )יג( נד סימן ברורה משנה
 לברך יכול ,ברכו קודם לו נזדמן אם ותפילין ,ויברך בו ימשמש ואז ,התפלה לאחר עד יברך לא אבל ,תיכף

 נזדמן לא אם אבל ,הפרקים בין יןהתפיל על לברך דיוכל ו"ס בסימן האחרונים שהסכימו מה לפי עליהן
 ימשמש רבה אהבה קודם וכשיגיע ,ברכה בלי יניחן אלא ,עליהן לברך יוכל לא שוב -ברכו שהתחיל עד לו

  :בסמוך ועיין עליהן ויברך בהן
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.ג. במקרה שהפסיק, מה צריכים להוסיף קודם הקדיש, 3

  ומדוע? 
  תשובה

 כי, עליהם קדיש ויאמר דזמרה פסוקי מקצת צ"הש יאמר להתפלל כשחוזרין כך ולאחר :נד רמ"א סימן
 רק אמר לא אם דאפילו משמע -  ץ"הש :)ז( ברורה משנה .שלפניו תהלה בלא קדיש אומרים אין לעולם

 יתחיל רק ,קדיש יאמר לא ,פסוקים אמר לא ואם - ז"פסד מקצת) ח( :קדיש לומר יכול הפסוקים לבד הוא
  ... שלפניו פסוקים בלי קדיש תמצא לא שלעולם ,קדיש בלא ברכו

תנו רבנן: אם בא לשוח בסוף כל  –. איתא בברכות לד. 4

ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדין אותו 

  שלא ישחה.

  .א. ציין שני טעמים לאיסור?4

  .ב. כיצד הדין באמצע הברכה? ומדוע?4
  תשובה

 לשחות בא ואם; וסוף תחלה בהודאהו, וסוף תחלה באבות: בהם ששוחין ברכות אלוא:  סעיף קיג"ע שו
  . לשחות יכול, באמצעיתן אבל; ישחה שלא אותו מלמדין, בתחלתה או, ברכה כל בסוף

  :שמך הטוב י"בא כשמסיים ולבסוף מודים בתחלת היינו -  וסוף תחלה ובהודאה) א( :ברורה משנה

  שני טעמים:

  נראה שכל אחד מחמיר ועוקר תקנת חכמים - עקירת תקנת חכמיםא. 

   רוצה שהוא כמו מחמיר א"כ :יאמרו שלא ,חכמים תקנת לעקור יבא שלא כדי - ישחה שלא) ב(

  נראה כיוהרא - יוהראב. 

  .הצבור משאר כשר יותר עצמו שמחזיק ליוהרא דחיישינן וגם

   אסר: "יפה מראה"אך ה, (שאין חשש עקירת תקנת חכמים) מותר לשחות באמצע ברכה פ השו"עע"

 - לשחות יכול) ד( :לאסור שגמגם "מראה יפה"כ דלא אחרונים הרבה סתמו וכן -  'וכו באמצעיתן אבל  )ב(
  .ברכה שום באמצע לשחות כלל תקנו לא' שחכמי כיון ,ז"עי' חכמי תקנת לעקור שיבואו לחוש שאין
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. יחיד שהגיע לקדושה, ושומע הציבור שהגיעו לקדושה 5

  ?עמהםדסדרא, האם יענה 

בקדושה דשחרית, והציבור וכיצד הדין כשהיחיד אוחז 

  בקדושה דמוסף? נמק!
  תשובה

 למקום וכשיגיע בתפלה העומד יחיד: ג סעיף קט"ע שולא יענה על קדושה דסדרא, כשהגיע לקדושה: 
  ; שוות הקדושות שאין,  עמהם קדוש אומר אינו, דסידרא קדושה אומרים הציבור היו קדושה

  אם עומד בקדושת שחרית:

  ת מוסףאינו אומר קדוששו"ע:   .א

  אומר קדושת מוסףרמ"א:   .ב

, שאומרים למה ויכוין ישתוק אלא, קדושה עמהם אומר שאינו, כתר אומרים הצבור היו אם ה"דה ונראה
 דשניהם, עמהם לומר יוכל, שחרית מתפלל והיחיד, מוסף קדושת דהיינו כתר דקדושת א"וי: הגה. כעונה דשומע

  ).י"ב שהביא אהגאונים א"רשב ליגפ ולא( עיקר ל"נ וכן, שוה וקדושתן ח"י קדושת

   ".נעריצך" הוא אשכנז ולמנהג ,ספרד לבני היינו - כתר) טז(ברורה:  משנה

  שורש המחלוקת: 

רית, כי הוא סובר שהרשב"א אוסר את הדבר, כמו חש"ע אינו אומר קדושת מוסף, כשהוא בלשו  .א
  שאסר בקדושת סדרא, כיון שאין זה אותה הקדושה

סף, כי הרשב"א אסר רק לומר קדושת סדרא, כי זה כסיפור דברים, אך לרמ"א אומר קדושת מו  .ב
  לא כאן שזה קדושה ממש

 עדיף לא ,בשחרית עומד והוא במוסף עומדים שהם ,אחד בענין עמהם עומד דאינו משום הוא המחבר וטעם
 ל"ס ,עמהם דמצטרף בהדיא כתבו דהגאונים גב על ואף ,דסידרא בקדושה אז עומדים היו הם מאם ז"ד

   .עליהם פליג ,'וכו בתפילה העומד יחיד דכתב א"דהרשב להמחבר

 מלאכים איך סיפור רק שהוא ,דסידרא בקדושה אלא אמר לא א"דהרשב ל"ס ה"בהג א"הרמ אבל
 לכך ,הגאונים לדברי דמודה אפשר ,מוסף ושל שחרית של כגון ,אחד מענין קדושות בשתי אבל ,מקדישין

  :מזה לזוז שאין ג"פמה פסק וכן ,דבריהם לדחות אין

 כי ,אחד ענין מקרי וזה ,במוסף ץ"הש שאומר ,נעריצך או הכתר של הנוסח כל ויאמר -  עמהם לומר) יז(
  :לעולם שוין והן ,ק"קק הוא בקדושה העיקר
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  ברכות

צריך לברך'.  -'שינוי מקום -. הגמרא בפסחים קא: הסיקה6

  האם חיוב זה נאמר:

  .א. בסעודת פת או פירות?6

  בברכה ראשונה או אחרונה? .ב. 6
  תשובה

 דבר על מסיבתן היתה מ... ואם"לבה או ה"לב ממסיבתן ויצאו מסובים שהיו חבורה בני קעח: סימן טור
 אין מאיר בר שמואל לרבינו ,דגן מין דוקא י"ולר ,המינין' ז ם"לרשב דהיינו ,במקומו לאחריו ברכה שצריך
 ל"ז ש"הרא א"וא ,החבירים מקצת שם הניחו כ"אא לברך צריכין י"ולר ,מקומם כששינו לברך צריכין
  :דגן ומיני פת דוקא י"כר כתב ,במקומן לאחריהם ברכה הטעונין דברים ולענין ,ם"רשב לדעת הסכים

  ר"י  רשב"ם  

בני חבורה שסעדו בדבר 
  שצריך ברכה במקומו

במה 
  מדובר

האם מברך שנית 
  כששינו מקום

במה 
  מדובר

האם מברך שנית 
  וםכששינו מק

  הניח חברים  עקר לבד  מין דגן  אינו מברך  ז' המינים

  אינו מברך  מברך

  

 מיני דדוקא א"וי, במקומם לאחריהם ברכה טעונים המינים ששבעת א"י ה: סעיף קעח סימן ערוך שולחן
  ).ד"פ מיימוני הגהות( לבד פת דוקא א"וי: הגה. דגן

  ברורה:  משנה

  יניםלכתחילה יחמיר אף בז' מהאחרונים:   .א

  גר"א: רק בפת הוי שינוי מקום  .ב

 מפני -  דגן מיני) מד( :פת לגבי כמו ,ולברך למקומו לחזור צריך משם הלך ואם - במקומם לאחריהם) מג(
 וכן ,מינים' בז אפילו במקומן לברך יחמיר דלכתחלה האחרונים כתבו -  לבד) מה( :מזון שנקרא חשיבותן

 ב"בס שפסק מה לפי ,מקומו שינה אם הפת על כמו ,מינים השבעה כל על לברך צ"א מקום שינוי לענין
 דומים המינים שבעת של פירות ז"ולפ ,לדינא העיקר היא האמצעית דדעה בביאורו א"הגר ודעת ,ה"בהג

  :ע"לכו מקום שינוי בהו דשייך פירות לסתם

  פסקי תשובות:

 יש, המינים שבעת כל בענין וגם דגן מיני בענין גם הדעות שנחלקו כיון למעשה :המינים ושבעת דגן מיני
 דרך, ז"גר ראה, ה"מ ק"ס ברורה משנה פ"ע( אלו מינים אכילת באמצע מקומו מלעקור לכתחילה להזהר
 קעח ברורה משנה עוד עיין(, לשנות אין שלכתחילה משמע, 38"בדיעבד" תיבת שהוסיפו ש"וקצה החיים

                                                           
38

 חשיבותו מפני במקומו, לאחריו ברכה טעון לבד דגן שמין אומרים ויש סעיף ג: קעח סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן 

 צ"א מקומו שינה אם בדיעבד וכן במקומו, לברך םהמיני שבעת בכל יחמיר ולכתחלה בלבד, פת אומרים ויש מזון, שנקרא
  : להקל ברכות שספק ולברך, לחזור
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 אם אך', ב סעיף א"רמ - ישכח שמא לכתחילה מקום לשנות אסור בפת גם ).ג בהעלותך חי איש בן, מה ק"ס
  פירות במיני כן שאין מה, לברך בלי לצאת לכתחילה מותר מיד וחוזר יוצא

 ברכה יברך ,אלו מינים לאכול להמשיך ורוצה המינים ושבעת דגן במיני מקומו לשנות שהוכרח מקרהבו
 שכך ,ממקומו שיעקור יאחר שיאכל מה על ראשונה ברכה יברך כ"ואח ,קודם שאכל מה על אחרונה
  . המינים' בז שכן וכל, בדגן הדור מגדולי אחד הוראת

 ע"לכו לברך שיצטרך ולגרום, אחרונה ברכה לברך מוטב, במחלוקת שנוי שהדבר שמאחר, זה בכל והטעם
 שיש ועוד. 39א,מ ד חלק משה אגרות ראה, הדבר מותר - ממחלוקת עצמו את להוציא וכדי. נפשות בורא

 הם אם אף ולמחבר. מחדש ראשונה ברכה ומברך ,במקומם ברכה טעונים אינם המינים שאלו אומרים
  .ראשונה וברכה אחרונה ברכה מברך, במקומם ברכה טעונים

 שימשיך מה על לברך לו שאין נראה ,כבר שאכל מה על אחרונה ברכה בירך ולא ,ממקומו עקר אם ובדיעבד
  השני. במקום לאכול

כשעוקר 
ממקום 
  למקום

לאחר שעקר בלי לברך ברכה   שעקר לפני
  אחרונה במקום הקודם

אכל מיני דגן 
  וז' מינים

ברכה   ברכה ראשונה  ברכה אחרונה  ברכה ראשונה
  אחרונה

(יברך ברכה 
ראשונה במקום 

  החדש)

כדי לצאת  -יברך ברכה אחרונה

ברכה ואין זה מוגדר כמספק, מותר 
  שאינה צריכה

לא יברך, משום 
ספק ברכות 

  להקל

רק , יברך
  בסוף אכילתו

  

  . יין הבדלה, האם פוטר את היין שבסעודה? פרט ונמק7
  לעיל תשובה

  

האוכל או שותה, וקודם שבלע, נזכר שלא בירך, כיצד  .8

  ינהג? נמק
  לעיל תשובה

  

  

  

                                                           
39

 בברכה שיתחייב כדי מקום שינוי לעשות יכול בכוונה שאף מסתבר מ, א: ...וגם סימן ד חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו 

 היא דהרי עושה שפיר הלכתחלה כדין לעשות שרוצה מחמת לאכול יכול דאינו דכיון, צריכה שאינה ברכה שגורם נחשב ולא

  לכתחלה לאכול שיוכל כדי צריכה
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פת ישראל קיבר ופת גוי נקייה, המונחות לפני  .9

המברך, על איזו מהן יבצע? והאם הדין משתנה כשיש 

  אורח בסעודה? 
  בהתשו

  :ה סעיף קסח ערוך שולחן

האם בעל הבית נזהר   
  מפת גוי

מה בני 
הבית 

האורח \
  רוצים

  הדין

 תכשמונח
לפניו פת 
יפה של 
גוי ופת 
רעה של 
  ישראל

  מברך על מה שרוצה  ---   אינו נזהר

, ויברך על פת הישראל, ואח"כ יוכל 40יסלק פת הגוי  ---   נזהר
  להחזיר פת הגוי לשולחן

ו אינו נזהר, ודעת
  לאכול רק מפת הגוי

בני הבית 
  נזהרים

צריך לבצוע על פת הגוי, כי בוצע על הפת שדעתו 
  לאכול ממנו

האורח   נזהר
  אינו נזהר

  רמ"א  שו"ע

יבצע על פת הגוי, עבור 
האורח, וע"י כך כבר 
הותר לכל הסעודה 

לאכול מפת  לכולם
  41הגוי

כשפת הגוי 
חביבה על 

  בעה"ב

אם אין פת 
הגוי חביבה 

  בעה"ב על 

יברך על פת   כשו"ע
  ישראל

  

   ישראל: של קיבר ופת נקייה כוכבים עובד פת 

 שירצה מהם איזה על מברך - כוכבים עובד מפת נזהר אינו אם  .א

 ברכת לאחר עד השלחן מעל כוכבים עובד של נקי פת מסלק -כוכבים עובד מפת נזהר הוא ואם  .ב
 המוציא

 כי כוכבים עובד פת רק הסעודה כל לאכול דעתו איןו, כוכבים עובד מפת נזהר אינו ה"בע ואם  .ג
 צריך, השלחן על מונחים הלחם ושתי ,ישראל של נקי שאינו מפת אכלו ביתו בני אבל, נקיה היא

 ; פת מאותו אלא לאכול דעתו ואין הבוצע והוא הואיל, כוכבים עובד של נקייה פת על לבצוע

 כיון, השלחן על עמו מיסב בכך נזהר ינושא וישראל, כוכבים עובד מפת נזהר הבית בעל ואם  .ד
 לכל הותר ,לבצוע שהותר וכיון, כוכבים עובד של היפה מן יבצע, הבית בעל על מוטלת דמצוה

                                                           
40

 עליו חביבה הברכה בעת יהיה השלחן על מונח יהיה שאם שחשש מקוצי השר מדברי נובע זה דין -' וכו מסלק) יט( 
 הרנז שהוא דכיון בזה, מאד מפקפקין מאחרונים והרבה זה, מפני עליו לברך שיצטרך ואפשר נקיה, שהיא מפני

  ולסלק לדבריו לחוש טוב לכתחלה מ"ומ חביבותיה?! ליה אהני מאי לאיסור, זה ומחזיק
לברך על פת של גוי נקיה, מפני חביבות  , אף אם בעל הבית נזהר, מותרהביא שלדעת תרומת הדשן הביאור הלכה

  הברכה, והביא שהרבה אחרונים חלקו על התה"ד
41

ראה שכיום שכל אחד נהג לברך לעצמו על הלחם, אין עניין שבעל המשנה ברורה הביא מבעל המחצית השקל, שנ 
  הבית יברך על הלחם שלו, כיון שבכל מקרה האורח מברך על שלו ונפל פיתא בבירא

 במשנההביא שרבים בכלל חלקו על דין זה, וסברו שאין לברך על פת גוי אף משום כבוד האורח. ובכלל  הביאור הלכה
   שיש להקפיד לאכול רק פת של ישראל הסיק ע"פ הש"ך והט"ז ברורה
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 - כוכבים עובד של פת איסור בלא, עליו חביב אינו אם אבל, פת אותו עליו שחביב ודוקא: הגה. הסעודה

 ). ב"ל' סי ד"תה( להקדימו צריך אינו

 כדי ,בוצע ב"בעה :שאמרו כמו ,בברכתו אחרים את ולהוציא לבצוע' פי - ב"בעה על) כא( :ברורה משנה
 של הפת על לבצוע ב"לבעה כן גם לו התירו ,ונקי יפה שהוא ג"עו מפת יאכל שהאורח וכיון ,יפה בעין שיבצע

 אלא ,זה הפת על לברך ג"עו מפת שנזהר למי כלל מותר אינו - אורח בלא אבל ,האורח כבוד מפני ,ג"עו
  . ל"בבה ועיין] ש"ע ב"קי ד"ביו ז"וט ך"הש מסקנת הוא כן[ ,וכדלעיל השלחן מעל יסלקם

 אלא זה דין כלל שייך לא לכאורה המוציא ברכת לעצמו מברך אחד שכל שהמנהג דכהיום ודע
 יבחב אינו אם אבל) כב( :ע"השו דין עיקר על שהעיר מה ג"בפמ ועיין] ש"מחה[ שאוכל פתו על יברך א"כ

 בכאן לו התירו ,ג"עו פת שהוא מפני עצמו מונע שהוא ורק ,עליו חביבה בעצם זה הפת אם ז"דכ ל"ר - ' וכו
 :הכשרה פתו על יברך ,בו חפץ ואינו ,זה פת בעצם עליו חביב אינו אם אבל ,האורחים מפני

 המחבר דין ובענ שממנו ד"תה שמדברי שאף דע - ' וכו יבצע ב"בעה על*  :ה סעיף קסח סימן הלכה ביאור
 ,הברכה חביבות מפני לפניו ומונח יותר ויפה נקי כשהוא ג"עו פת התירו האורח כבוד בלא דאף משמע

 ב"קי סימן ד"ביו ך"וש ז"וט ח"בב עיין ז,"ע מאד מפקפקין אחרונים שהרבה מפני העתקתיו, לא כ"אעפ
 ובבית] לסלק צריך דבנזהר דפסק הסעיף בריש המחבר לדעת סותר זה שדין משמע ב"סקי א"מהגר וגם[

 התנה ולא לעצמו שנהג מצוה דבר כשאר[ מתחלה התרה צריך דבריו ולפי ש"עי ביותר מאד מפקפק מאיר
 מדברי וגם ,אצלו מיסב כשאורח' אפי יועיל לא דבריהם ולפי לזה העיר ג"בפמ וגם] נדר בלי שיהא מתחלה

 ל"הנ' דהירוש ל"דס ל"צ היה לא ה"דאל[ ישאנ אצלו מיסב דאורח זה חילוק ל"ס דלא קצת משמע א"הגר
  . ר"הא מסקנת הוא וכן להקל אין בודאי האורח כבוד טעם בלא פ"ועכ] ש"ע בנזהר מיירי

 מוציא ב"בעה אין דאפילו לכאורה משמע ש"עי איבה מפני הטעם שכתב ב"קי' סי ד"ביו ך"הש דמדברי ודע
 דהך טעמא שהעתיק ז"הט דברי לפי אכן ,ב"מב שהעתקנו ש"כמחה ודלא ,הכי דינא כ"ג בברכתו להאורח
 מוטלת דהמצוה כיון שכתב ז"כהט בכאן ע"השו לשון מוכח וכן לדבריו מקום יש ב"במ שכתבנו כמו מילתא

  ':וכו ב"הבעה על
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 הטועם מהתבשיל, האם חייב לברך? .10

  תשובה

  ב: סעיף רי סימן ערוך שולחן

   :התבשיל את הטועם

  ; בולעו הוא אם אפילוו, רביעית עד לברך צריך אינו  .א

 הרבה על אפילו ואז ופולט כשחוזר אלא הטועם את פטרו ולא, ברכה טעון בולעו הוא שאם א"וי  .ב
 . ברכה צריך אינו

  .להקל ברכות וספק:  הגה  .ג

  יש אומרים  סתם  

הטועם 
  תבשיל

חוזר   בולע  מעל רביעית  עד רביעית (כולל)
  ופולט

שו"ע, רמ"א, 
וכן פסק 
המשנה 

  ברורה

משנה   המגן אברהםפסיקת 
ברורה 
(ח"א) 
  למעשה

אינו   מברך  כשפולט  כשבולע
מברך 

(אף 
בכמות 
  גדולה)

 אינו מברך

כי  (אף כשבולע,
זה רק הנאת 

וממילא  החיך,
אף אסור לברך, 

כי זה ברכה 
, ובאוכל לבטלה

  )דינו עד כזית

אינו מברך   לאכול  לטעום
מספק, אבל 
לכתחילה 

טוב שיכוון 
לאכול בתורת 

  ברךאכילה, וי

מברך 
(הנאה 
  יתירה)

אינו 
  מברך

אינו 
מברך, אף 
מקדירות 

  רבות

מברך, 
אף 

בקדירה 
  אחת

  

  ברורה: משנה

 היינו בשתיה בין באכילה בין שהוא כל אפילו ברכה בלא ז"העוה מן ליהנות דאסור ג"דאע - ' וכו הטועם) יג(
 לא ברכה צ"א תבלין או מלח צריך םא לידע לטעום אלא כונתו שאין הכא אבל ולשתות לאכול כשמכוין

 ורק] המאכל אז לתקן ביכלתו שאין[ הבישול אחר מהמאכל קצת אוכל הוא אם ואפילו לאחריה ולא לפניה
 עד) יד( :אכילה לשם כונתו שאין אחרי טעימה בכלל זהו דגם ג"והפמ ר"הא מצדדים כ"ג טוב הוא אם לידע

  . לאכילה שמתכוין כמו חשיב יתירה הנאה הואש כיון מרביעית יתר אבל ,בכלל ועד - רביעית

 - מעט לאכול כונתו אם ומיהו ,קדירות מהרבה לטעום אפילו היינו דשרי רביעית דעד שכתב א"במ ועיין
  . מעלייתא אכילה ל"דהו ,פעמים הרבה לעשות אסור

 דאף ודע. יתכז עד רק הוא דשיעורו האחרונים מצדדים ,טוב הוא אם לידע אוכל דבר איזה טעימה ולענין
 הוא אם ואפילו) טו( ]:אחרונים[ לבטלה ברכה ל"דהו לברך אסור ממילא ,לברך צריך אין כתב ע"שבשו
 בכל אפילו - ברכה טעון) טז( :זו לדעה גם ברכה בלי מרביעית ביותר אפילו מותר פולט הוא ואם -  בולעו
 לו שאין כיון בעלמא לטעימה רק כונתוכש התירו דבזה - ופולט כשחוזר) יז( :מעיו הנאת לו שיש כיון שהוא

 הוא אם באפילו היינו - להקל ברכות וספק) יט(.. .שלעס מהאוכל או שטעם מהתבשיל החיך הנאת רק
 ל"וס א"והרמ ע"השו על חולק א"המ והנה. הראשונה וכסברא ,לאכילה כונתו שאין כיון ,יברך לא -בולע

 ,יברך ולא ברכה ספק דהוא ,א"הרמ פסק עם ליטוהח אחרונים כמה אבל ,לברך חייב ע"לכו -דבבולע
  ]:א"ח[ עליו ויברך אכילה בתורת ממנו ליהנות שיתכוין לבלוע הרוצה ליזהר טוב ולכתחלה
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  בית כנסת

  בניין בית הכנסת: האם מותר לבנותו ע"י גוי? .1
  תשובה

 י"ע נ"ביהכ לבנות דאין שכתב מי דיש שכתב יוסף בברכי עיין - ' וכו לבנות* : א סעיף קנ סימן הלכה ביאור
 של הגג לתקן מ"ומ ישראל י"ע שיהיה ליזהר ראוי בודאי לנוי ההיכל לפני כיפה כמין לעשות ובפרט ג"עו

  :לחוש אין ג"עו י"ע נ"ביהכ

   קנ סימן חיים אורח יוסף ברכי

 של הגג לתקן .ב .ד"ס' סי דוד בית. ם"עכו י"ע נ"בהכ לבנות נכון שאינו שאומר מי יש'. וכו נ"בהכ לבנות. א
, לנוי ההיכל לפני כיפה כמין לעשות. ג .אחד גדול משם שם. לחוש אין ם"עכו ידי על ברעפים הכנסת בית

  .אחד גדול משם שם. ישראל ידי על שיהיה ליזהר ראוי

  בנייה ע"י גוי:

 אין לבנות על ידי גוי -לכתחילה  .א

 ראוי מאוד להימנע מלבנות ע"י גוי -כיפת ההיכל  .ב

  מותר לכתחילה -גג רעפיםבניית  \תיקון  .ג

יותר בצורת הבנייה בהידור, מותר לבנות על  מומחיםשאם הגויים  אברהם המעשהכתב בשם  השדי חמד
וכי תמכרו "ידם. עם זאת כתב השדי חמד שיש צד שעדיף לבנות ע"י יהודיים כדי להנות אותם בממון מצד 

ב שאם הפועל היהודי לוקח יותר שכתשו"ת הרמ"א ע"פ , שעדיף לתת כסף לעמיתך. "ממכר לעמיתך
  אין חיוב לקחת יהודי, סמכו רבים לקחת גויים לבנות את בית הכנסת כי זה יותר זול. -מהגוי

על הבניין.  "שם ישראל"בדבר כדי שיהיה  הישראל קצת יסייעכתב שאם אפשר לפחות  החיים כףאמנם 
גמר מלאכת ישראל עליו בקדושת פיו. ואז  ,אז לפחות יקדיש את הבית כשהוא מוכן לשם שמיים ,אם לא

ולכן אם בונה ע"י גוי, בכל זאת  ,אף שאין שליחות לעכו"ם ,כתב שיד פועל כיד בעל הבית במעשה אברהם
  עליו. "שם ישראל"

בניין בית הכנסת: האם חייב להגביהו משאר בתי  .2

  העיר?
  תשובה

 העיר בתי מכל גבוה שיהיה עד אותו ומגביהין, עיר של בגבהה אלא נ"בהכ בונים אין :ב סעיף קנ"ע שו
  ...בהם שמשתמשים

 בזה נזהרין שאין מקומות ויש. אלהינו בית את לרומם שנאמר - העיר בתי מכל גבוה :)ה( ברורה משנה
 הכירא ליכא ה"בלא כ"א נ"מביהכ שגבוהים ג"עו בתי הרבה שם דיש דכיון שהטעם האחרונים וכתבו
  ת"בש כתב וכן ש"עי ז"ע מאד החמירו בגמרא כי דאפשר מה בכל הבז ליזהר לכתחלה ראוי מ"ומ נ"לביהכ

 אחד בקרן יותר גבוה בנין עשה ואם. (להשפילו אותו שכופין א"י, נ"מבהכ יותר ביתו שהגביה מי :ג סעיף
  ). מעשה היה שכן, תפלה מהלכות א"י פרק מיימון הגהות) (בכך סגי, נ"מבהכ

  ים כיום להגביה את בית הכנסת מעל שאר הבתים:(יא,יב) כתב בטעם שלא מקפיד צדקה ומשפט

 ראינו ולא הדור גדולי ידי על ישראל בארץ ואף מקומות בכמה שנבנו וחצרות שכונות רואים ואנו...
 שבת ובגמרא בזה הקלו למה נכון טעם מצאתי ולא שסביביו הבתים משאר ס"ביהכנ בנין להגביה שהקפידו

   גדול שעונשו משמע )יא דף(
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 להרבות אם כי שררה דרך אינה הגבהתם סיבת שאם שכתב שם המאירי דברי י"עפ הוא יתרהה ואולי
 מבנין שגבוה במקום להשתמש שאסור משום ס"נביהכ הגבהת בטעם כתבו אחרונים וכמה ,מותר בדיורים

   המאירי דברי זה מטעם דחה החיים ובכף ס"ביהכי

 כשאין אבל ,אסור ס"נביהכ מגג גבוה ההדיוט של ההשתמשות כשמקום דדוקא אפשר זה טעם ולפי
 וראוי שוה כשהגג שדוקא כתבו א"להחיד דוד פני ובשם ,שמותר אפשר ס"נביהכ גג מעל ההשתמשות

 אם )א סימן ס"נביהכ' ה( יוסף משנת' ועי זה מטעם כ"ג והוא מותר משופעים בגגין אבל אסור להשתמש
  בנינים שאר להגביה שיוכלו סתהכנ בבנין תנאי מועיל

   :א עמוד יא דף שבת מסכת למאירי הבחירה יתב

 הכנסת מבית גבוהים שגגותיה עיר כל הכנסת מבית גבוהים ביתו גגות יהיו שלא נזהר אדם יהא לעולם
 אבל לדירה העשוי בבית דוקא מ"ומ חורבותינו את ולהעמיד אלהינו בית את לרומם שנאמר חרבה לסוף

 בזה אין ואברורי קושקי הנקראים והם חומה ולבצור הבית או העיר לחזוק העשויים ומגדלים בירניות
 ראיתי צרפת ובחבורי ועליות בדיורין להרבות אלא שררה דרך אינה הגבהתו בשסבת הדין וכן כלל מניעה
  :לחוש אין שלנו בגגות אבל בהם משתמשין שהיו שלהם בגגות דוקא

  עוד נימק בפסקי תשובות:

 יותר מגורים דירת להגביה שהאיסור א"י שבת המאירי ושפיר י"עפ -כל קומה נמדדת בפני עצמה  .א
 היכל מגובה יותר היא התקרה עד מהרצפה גובהה אשר אחת קומה בונה אילו הכוונה נ"מביהכ

 נ"מביהכ יותר גובה בה אין כשלעצמה קומה שכל שלנו בבתים ולכן התקרה מרצפתו עד נ"ביהכ
 רב שהבית אף ולכן שבשכונתו נ"ביהכ מגובה בהרבה הוא ושפל נמוך פנימה אחד בביתו וכל

 הרבה אלא גבוה אחד היכל זה שאין לב שם הרואה כל מ"מ נ"ביהכ מגובה יותר קומות ומזדקר
  חשש ליכא ולכן גובה נמוכי קומות

 נ"ביהכ כ כשבונים"ה א"פי תפילה' הל ם"הרמב לשון י"עפ - לא מדובר בבית שייחדו לבית כנסת  .ב
 לא אבל מתחילה נ"ביהכ לבנות הבא על שהקפידא משמע עיר של בגבהה אלא אותה בונים אין
  מכבר זה הקיימת דירה או בית נ"לביהכ שמיחד במי

 ראוי נ"שביהככתב  ץ"היעב להגאון וקציעה במור - מדובר על בית כנסת באמצע יישוב מישורי  .ג
 ההר במעלה יוריםד יש אם אף וגבעות הרים במקום בנוי הישוב אם ולכן הישוב באמצע שיהיה
  בה לן לית ההר שיפוע באמצע הבנוי נ"ביהכ מגג גבוה בתיהם שגגות

 הגבוה בישוב אחד נ"ביהכ יששאם  לומר כותב א"י שבת אמת בשפת -די בהגבהת בית כנסת אחד  .ד
  הישוב מבתי הנמוכים כנסיות בתי עוד שיהיה איסור אין שוב הישוב בתי מכל יותר

 הוא העיר מבתי גבוה להיות צריך נ"שביהכ הכוונה תכלית -בימינו אין עיקר היופי בגובה הבניין  .ה
 החיצונית בחזותו בעיקר אלא הבנין בגובה כך כל נמדד היופי שאין בזמננו ולכן והדר יופי משום

 . חובה ידי בזה יוצאים התושבים בתי מכל יותר ביופיו בולט ואם וחן יופי במיני המהודרת

 שום לגביה אין ששם עצמה נ"ביהכ חצר לענין ועיליםמ אינם בזה להתיר ל"הנ הנימוקים כל אך
   נ"בביהכ הזלזול ובאט מילתא דמינכר נ"ביהכ גובה מעל חול של מבנה

בניין בית הכנסת: באיזה צד ראוי לתקן את פתח  .3

  הכניסה, ומדוע?
  :תשובה

  עיין:, מאחורי המתפלליםיהיה העיקר שהפתח שאליו נכנסים 

 דוקא 'התוס ופירשו ,במזרח פתוח שהיה בהיכל מצינו שכן למזרח אלא ואות פותחין ואין  קנ: סימן טור
  במזרח הפתח עושין אין י"א לצד למזרח שמתפללים אנו אבל למערב מתפללים שהיו בימיהם
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.) יד( ף"הרי כתבוה) ד"הי ג"פ מגילה( תוספתא'. וכו למזרח אלא אותו פותחין ואין :ה, קנ יוסף בית
 מצינו שכן למזרח אלא כנסיות בתי פתחי פותחין אין עומד המגילה את ראהקו בפרק) יב' סי( ש"והרא

  :מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשכן לפני והחונים) לח ג במדבר( שנאמר למזרח שפתחו בהיכל

 שם כתבו כן'. וכו למערב מתפללים שהיו בימיהם דדוקא) אחורי ה"ד. ו ברכות( התוספות בשם רבינו ש"ומ
 אין) ד אות( תפלה מהלכות א"בפי מיימון הגהות לשון וזה) שם( ש"והרא) תתיב' סי מגילהו יב' סי( המרדכי
 הארון נגד הפתח מן משתחוים שיהו כדי הטעם פירשו) שם( בתוספות למזרח אלא הכנסת בית פתח פותחין

  :ל"עכ ודרום צפון וכן למערב הפתח לעשות למזרח למתפללים הדין וכן במערב שהיה

 מתפללין שאם, העיר באותה בו שמתפללין הצד כנגד אלא נ"בהכ פתח פותחין אין: ה סעיף קנ"ע שו
  .נגדו שמתפללין ברוח שהוא הארון נגד הפתח מן שישתחוו כדי, למזרח יפתחוהו - למערב

 להפתח צריכים המשכן דפתחי בהחלט מוכרח כ"...אע :כז סימן) חיים אורח( א חלק סופר חתם ת"שו
 משפחות פרשה באותה דמוקדם מקרא לאתויי מצי דהוי נמי הדין והוא, אחר לצד ולא ,למזרח דוקא

 ופתח המשכן פני הוא מזרח וממילא המשכן אחורי הוא דמערב מ"ש ימה יחנו המשכן אחרי הגרשוני
 תוספתא ליישב ד"כנלע טפי מזרח' בי דמפורש ואהרן דמשה קרא מהאי לאתויי' לי ניחא אלא כניסתו

 למזרח הפתח' שתהי דוקא הקפידא שלנו כנסיות דבבתי מוכח ממילא כ"א בזה האמת כוונתי ואםל... "הנ
   צד... לשום או מתפללים שאנו כמו כ"ג למזרח הקודש ארון מעמד' יהי ואפילו

 לשנות חלילה מ"ומ, ג"צלע מזרח לצד שלא הקדש ארון מול פתח לפתוח ע"ש י"עפ שנהגנו מה ז"לפ נמצא
 והבו נהגו שכבר עצמה נ"בהכ בפתח זה כל מיהו, נביאים ובני נביאים והמה במוחלט קדמונינו שתפסו מה

 רבה' ובאלי ה"סקל שם א"ומג' צ' סי ח"הב שהזכיר נ"בהכ פתח שלפני האכסדרה בפתח עלה לוסיף דלא
 לעשות ע"בש ש"מ בכלל שאינה] נראה[ פתחה עשיית אופן דוכתא בשום מפורש דלא וכיון, ה"סק נ"ק' סי

  :הקודש וןאר נגד פתחה

  סתירת בית הכנסת:  .4

  .א. טעם האיסור?4

  .ב. באילו תנאים הותר לסתור בית כנסת?4

  .ג. סתירת כותל אחד, האם נזקקת לתנאים הנ"ל?4
  

  תשובה

 יש תשובה לעיל .1

 מתי הותר לסתור בית הכנסת: .2

  כשהבניין חייב שיפוץ מחשש לסכנת התמוטטות:  .א

 ימהרו אלא ,בבניינה יתעצלו שלא ובלבד ,אחרת ולבנות ותרהלס יכולין -ליפול נטויה היתה קנב: סימן טור
  מיד לבנותה וישתדלו

 שלא או יסודותיו חרבו שלא אמורים דברים במה יג: הלכה יא פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב
 במהרה לבנות ומתחילין מיד אותו סותרין ליפול כתליו שנטו או יסודותיו חרבו אם אבל, ליפול כתליו נטו

  .חרב וישאר השעה תדחק שמא ובלילה ביום

 יבנו שלא אונס להם יארע שמא, אחר הכנסת בית לבנות כדי הכנסת בית סותרים אין: א סעיף קנב"ע שו
 נמי, להרחיבו' א מחיצה רק לסתור רצו לא' ואפי( הישן סותרים כ"ואח, תחלה אחר בונים אלא; האחר

 חרבו אם אבל; חזק הראשון שהיה, מילי והני). ם"רמבה בשם י"וב ה"ח ג"נ ירוחם' רבי) (הכי דינא
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 תדחק שמא, ובלילה ביום במהרה לבנות ומתחילין מיד אותו סותרים,  ליפול כותליו נטו או יסודותיו
  .חרוב וישאר השעה

  כשהמלכות גוזרת שלא להתפלל שם:  .ב

 ומן נ"ביהכ באותו עוד יתפללו שלא מלכות כשגזר ה"וה -' וכו חרבו אם אבל :)ט( קנב סימן ברורה משנה
  ] ר"א[ להשתדל הנמנע

  :יסתרו על מנת לבנות -כשהקהילה עזבה את המקום  .ג

 והיתה החומה בתוך שנתישבו הענין ואירע לחומה חוץ דרים היהודים שהיו אחת בעיר מעשה ז"הט כתב
 החומה תוך לבנותה כדי אותה לסתור והתרתי מזו גדולה תיוהא לך אין ואמרתי לחומה חוץ לבדו נ"הביהכ

  מהם החומה תוך ויבנו הישנה מן האבנים כ"אח ויטלו החדשה נ"ביהכ לבנות ויתחילו

 מותר להוציא כלים מבית הכנסת ואין זה בכלל סותר:  .ד

 לאפוקי ממזבח אבן כמו מחובר דבר לעקור או קודש כלי ולשבר לנתוץ ודוקא: ברורה משנה
 זה בכלל שאין לומר יש נ"לביהכ כבוד זה ןשאי אף נ"מביהכ וכדומה והספסלין קודש הכלי לפנות

  ]:ה"ס' סי פאדווה מ"מהר[

 לצורך שיפוץ פנימי:  .ה

 אותו עץ ידי על שם להחזיק שיוכל בכותל גומא ועושים ד"ביהמ בכותל דף שמדבקין ואותן: שם
  :ז"כט דלא בזה מקילין מהאחרונים רבים דף

 :נת לבנות יפה יותרכשבנו בטעות איזה חלק בבניין וזה מכער ניתן לסתור על מ  .ו

ע"פ הפסקי תשובות שכתב כן ע"פ דברי האשל אברהם ע"פ הטעם של בניין חקלאה שאינו בניין 
  כלל (שבת קמא.) 

 בעניין סתירת כותל אחד: .3

  )הכי דינא נמי, להרחיבו' א מחיצה רק לסתור רצו לא' ואפי(קנב: "ע שו

 סותרין כ"ואח הישן בצד החדש יןבונ אלא' המחיצ סותרין שאין -  הכי דינא) ח( ברורה משנה
  הישן.

 ,ה"בלא בדאפשר היינו רק ם"הרמב דכונת... הכי: דינא*  ה"ד א סעיף קנב סימן הלכה ביאור
 כל מתחלה יסתור כ"אא לתקנו אפשר ואי שם המתפללין כל את מהכיל קטן נ"כשהביהכ אבל

 אמנם] בזה העיר ג"הפמ שגם ומצאתי[ ש"הרא וכדעת רבנן דשרו תיוהא כעין דהוא דשרי הבנין
 דבכל קצת שם ומשמע ם"הרמב כדברי אסור דלהרחיבו כ"ג שם סתם ע"ק סימן ב"ח ץ"התשב

  .ם"הרמב לשון כפשטות אסור גווני

שיש להתיר לסתור חלקים מבית הכנסת ובית המדרש, כשהדבר נעשה  תשובות בפסקיעוד הביא 
הרוס את הקיר המפריד בין בית ל םלצורך. כגון שנעשה המקום צר מהכיל את הקהל ורוצי

מפריד הכנסת וחדרי התפילה, ולצרפם לבית הכנסת, או לבנות עוד אגף ולשבור את הקיר ה
ולהגדיל את שטח בית הכנסת. כמו כן, אם רוצים להוסיף פתחים או חלונות לבית הכנסת וכיוצא 

   בזה, או לבנות עוד חדרי תפילה ולפתוח פתחים מבית הכנסת לחדרי התפילה.

 העזרת הרחבת ד לצורך"וביהמ נ"ביהכ של כתלים ולנתוץ להרוס מותר האם רבים דנו אחרונים
 לעשות להתיר יש ולמעשההיטב  התפילה שישמעו כדי נשים לעזרת חלונות עוד לפתוח או נשים
   נכרי.  י"ע יעשה והנתיצה ההריסה ומלאכת הקהילה ראשי י"ע מכירת הכותל י"ע רק זאת

 לתפילה אלא או לתורה משמש שאינו לחדר מעבר לעשות כדי פתח נ"ביהכ בקיר לפרוץ אבל
 י"ע ויתירו שאלת חכם יעשו הדחק ובשעת ,היתר אין ,'וכדו אולם או ספח חדרי שאר או למשרד
  מכירה.
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  מבחן אב תשע"ב

  

  תפילה

  נסתפק אם בירך ברכות התורה, מה עליו לעשות? .1
  תשובה

 יבקש מאחר שיוציא אותו  .א

יכוון בברכת אהבה כבר יצא בברכת אהבה רבה אם לא זכר לכוון בה, ואם יוכל יש אומרים ש  .ב
 אחר התפילהמיד וילמד לצאת בה ידי חובה, רבה 

 (יכול לצאת ע"י שיברך כן בעלייה לתורה) 'אשר בחר בנו'שאגת אריה: יברך רק ברכת   .ג

  י"א שלא יברך בעצמו כלל  .ד

 מן הוא התורה שברכת דמסיק ד"כ' סי 'ארי שאגתב עיין - התורה ברכת: ס"ק א מז סימן ברורה משנה
 אלא יברך לא ספק לו שהוא כיון מ"ומ ומברך חוזר התורה ברכת בירך אם לו נסתפק אם ולכן התורה

 אחרונים קצת בשם שהביא ת"בשע ועיין' בגמ כדאיתא שבברכות המעולה שהיא בנו בחר אשר ברכת
 המה הלא[ ראשונים דהרבה אחר עליהם לסמוך מאד קשה ובאמת ויברך יחזור לא דמספק דסוברין

 על מברך שאינו מי שעונש וידוע התורה מן הוא ת"דבה סוברים] שאכלו' ג' בפ א"והרשב והחינוך ן"הרמב
 בזה להקל דיש אפשר "רבה אהבה" ברכת בירך שכבר התפלה לאחר זה נזכר אם אך. מאד גדול התורה
 שיכוין או ת"בבה שיוציאנו מאחר לבקש יכול ואם] תיחהבפ ג"פמ[ התפלה לאחר תיכף למד לא אם אפילו

 כ"אח שמצאתי מה לפי ובפרט. טוב מה התפלה לאחר תיכף וללמוד לפטור רבה אהבה בברכת לכתחלה
. כן לעשות לכתחלה ליזהר צריך בודאי מדרבנן דהוא כ"ג ת"וע הלבוש בשם שמביא מרדכי מאמר בספר

  ]:אחרונים[ בשחרית בירך כבר שהרי הצבור כבוד משום דרבנן ע"לכו בצבור התורה וברכת

  פסקי תשובות:

 לברך ואין להקל ברכות ספק נקטינן התורה ברכת לענין שגם הפוסקים מגדולי רבים עוד מסקנת וכן
 שאר על לו ספק אלא מהברכות אחד בירך כשבודאי שכן וכל בנו אשר בחר ברכת לא ואף בירך אם בספק

 חובתו ידי יצא אם ספק אך בירך בודאי או התורה בברכת נתחייב ללבכ םא ספק כשיש וכן הברכות
   להקל ברכות ספק דנקטינן

 שלפני בחר אשר בברכת חובתו ידי לתורה ויצא יעלה או רבה באהבה יכוין או מאחר לשמוע ישתדל אלא
 ברצונוו שחרית תפילת זמן הגיע לא שעדיין וכגון מעצות הללו אחד לעשות באפשרותו אין ואם הקריאה

 ולא היא התורה מן הכל לדברי תורה תלמוד מצות כי הספק עקב מלימודו יתבטל אל התפילה קודם ללמוד
 כאות ללמוד שיוכל הכותבים יש לברך באפשרותו אין אונס סיבת ומחמת בירך לא בודאי גם אלא בלבד זו

 כי בכך ליזהר יש דמא אך המצוה מלקיים מעכבת שלפניה הברכה שאין מצוות משאר גרע לא כי נפשו
   תורה ברכת קודם כלום ללמוד לאסור הפוסקים סתימת
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הכותב דברי תורה, האם יש עליו לברך ברכות  .2

  התורה, פרט
  תשובה

  . לברך צריך, קורא שאינו פי על אף, תורה בדברי הכותב : ג מז, סימן"ע שו

  ד:משנה ברורה: ראוי גם להוציא כמה תיבות מפיו, ולא להסתפק בכתיבה בלב

 דדרך א"וי מעשה דעביד משום א"י והטעם מהרהור עדיף דכתיבה ל"ס - הכותב ס"ק ג':: ברורה משנה
 שהוא מה ומבין לימודו דרך לעצמו ספרים בכותב זה וכל. הכתיבה בשעת מפיו תיבות להוציא הכותב

 פסוק זהאי כותב אם ש"וכ ,לימוד זה דאין לברך צ"א -להבין מבקש ואינו המעתיק סופר אבל ,כותב
 שלא ,האחרונים הסכימו מעשה ולענין. ללמוד מתכוין שאינו כיון לברך צ"א -צחות לדבר הרשות באיגרת
 אלא ,תורה בדברי מהרהר רק אינו מ"מ שהרי ,גווני בכל לבדה הכתיבה על לברך המחבר דעת על לסמוך

 כהנים ברכת פסוקי ומרא אינו אם לבטלה מברכה להנצל תיבות קצת מפיו שיוציא ת"בד כותב לכל ראוי
  :שנוהגין כמו הברכה אחר דברים דאלו ברייתא או

לאו כדיבור (ולכן אין לברכה על  - נחלקו האחרונים האם הרהור כדיבור, והביאוה"ל נקט להלכה שהרהור
  אם לא יאמר בפיו פסוק):  ,מה לחול

 מעשה ולענין שכתבתי במה ב"במ עיין - ת"בד הכותב*  :ת"בד הכותב*  ה"ד ג סעיף מז סימן הלכה ביאור
 היינו ,לברך דצריך מצדד ג"דהפמ ואף ,כהרהור דהוי הסכימו כולם א"והגר א"ומ ז"הט המה הלא' וכו

   ח"כפר ודלא מדאורייתא דמי כדיבור הרהור דלדינא ב"ס בסימן מצדד דהוא משום

 דמי כדבור לאו רדהרהו סוברים והאחרונים הראשונים כל דכמעט ב"ס בסימן שם שהבאנו מה לפי אבל
  :א"ומ ז"הט עם הדין בודאי ,מדאורייתא

צריך עיון במעתיק לפרנסתו, ומוציא בפיו, האם נחשב כדיבור לעניין לצאת בברכת התורה, ויש להחמיר 
  לומר פסוקים אחרים: 

 ומעתיק כותב הוא ואם -  קורא שאינו פי על אף* : שאינו פ"אע*  ה"ד ג סעיף מז סימן הלכה ביאור
 ,לימוד בכלל זה דאין ,לברך צריך אין כ"ג ,התיבות בקורא דאפילו אפשר ,ממון להרויח כדי רק תווכוונ
 בפיו לקרות דצריך הוא דדינא ,ם"סת לכתוב שכיר הוא אם אפילו ז"ולפ. ח"סק א"במ ח"ל בסימן ועיין

 הוא דכתיבה המחבר לדעת דאפילו שכתב ז"בט ועיין ,ת"ברה ז"ע לברך לו דאין אפשר ,42שכותב הדברים
 כדי רק הוא שכונתו כיון דשם לדחות ויש לימוד בכלל זה אין ממון להרויח כדי רק הוא פעולתו אם כדיבור
 ולענין. ע"וצ גווני בכל ת"ד מכלל נפקא דלא אפשר ממש בדיבור כ"משא לדיבור הכתיבה נחשב אין להרויח

 הפסוקין כ"אח ולאמור מתחלה התורה ברכת לברך מ"סת לכתוב בבוקר השכים אם להחמיר יש מעשה
  :שנוהגין

  :פסקי תשובות

 ע"השו דעת תורה בדברי הרהור שלענין והגם .לברך צריך - קורא שאינו פ"אע ,תורה בדברי הכותב ע"שו
 דקעביד ,חמירא שכתיבה ,אחרונים ועוד, הלבוש בשם ד"סק ב"במשנ כתב כבר ,מברכין שאין' ד' בסעי

   ,בפיו תיבות וציאלה גם הכותב שדרך משום או ,מעשה

 מצינו ,הרהור ולענין ",בם ודברת"מ ילפינן תורה דלימוד עשה מצות קיום כי ,יותר הדגישו ובאחרונים
 מצוות שאר שלענין הגם ,המצוה חובת ידי יוצאים הכל לדברי ובכתיבה, חובה ידי יוצאים אם פלוגתא
 כעין ,וזוכרה כהוגן מקיימה כתיבה ידי שעל תורה תלמוד מצות שאני ,דמי כדיבור לאו - כתיבה התורה
 י"ע הוא לדור מדור התורה מסורת ועיקר ,לאחרים ללמדה כ"ג יכול כתיבה י"וע ,ובקול בדיבור הלומד
 לשם כוונתו אין אם ,ל"וביה ב"במשנ כאמור אמנם ,מישראל תורה שנשכחה כמעט ובלעדיה ,כתיבה
 ,לכן קודם התורה בברכת מדינא חייב אין ,ם"סת סופר וכגון ,ממון להרויח אלא ,תורה תלמוד מצוות
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  כמבואר בפוסקים, שיש לומר את המילה בפיו, קודם שיכתבנה מחמת עצם כשרות הסת"ם 
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 מכל ,התורה ברכת ולברך ,בזה גם להחמיר ב"המשנ הכרעת למעשה כי אם ,הכתיבה קודם מוציא ואפילו
  .43ספיקא ספק מטעם להקל יוכל ,ת"ברה חייב אם ספק עוד בידו כשיש מקום

מה הנוסח של ברכת התורה "על", או "לעסוק",  .3

 "והערב" או "הערב"?

  בהתשו

  . בנו בחר ואשר', וכו נא והערב, תורה דברי על ו"אקב התורה ברכות: ה סעיף מז"ע שו

  .ת"בד לעסוק לומר מדינותינו ומנהג -  ת"ד על )ח(: ברורה משנה

  הנוסח:

  דברי תורה עלשו"ע:   .א

  בדברי תורה  לעסוקמשנה ברורה:   .ב

 בשם א"ורשב תפלה מהלכות ז"פ ם"רמב( נהגו וכן, ו"וי בלא א"וי: הגה. ו"וי עם הערבו: אומר ו: סעיף מז"ע שו

  . ו"בוי לומר טוב יותר אבל) ואבודרהם המאור

  הנוסח:

 הערבו: , משנה ברורההרמ"א למעשה, שו"ע  .א

 יש אומרים ברמ"א: הערב  .ב

 גב על ואף ,בברוך פותחת היתה ע"בפ ברכה היתה דאלו ,היא אחת דברכה - ו"וי )יא( ברורה: משנה
 הבדלה אברכות דהוי מידי ,בברוך לפתוח ל"ה ,הן קצרות דברכות כיון מ"מ ,היא לחבירתה דסמוכה

   קצרות שהן כיון סמוכות שהן פי על אף בברוך שפותחות

 ועל הנר על עצמו בפני אחד כל על אומר רצה שאם סמוכות שאינן הבדלה ברכות דשאני ל"ס א"והי
  :הבשמים

 והוי ,ע"בפ ברכה נא הערב הוי ,ו"וי בלא תאמר אם אבל ,הדיעות כל ידי יצאנו בזה כי -' וכו טוב יותר) יב(
 אחר אמן עניית ולענין ,ו"בוי והערב לומר כהיום נוהגים וכן ,היא אחת ברכה ל"שס דיעה לאותה הפסק
 המברך שיברך ונכון ,אמן לענות שלא מצדדים האחרונים ורוב. האחרונים בין דיעות יש ,ת"בד לעסוק
  :בלחש זו ברכה

קרא קריאת שמע ויצא לכתחילה, באיזה אופן י .4

  בדיעבד, ומתי לא יצא ידי חובה?
  תשובה

  :קורא מעט קודם הנץ החמה, כדי שיסמיך גאולה לתפילה -לכתחילה זמנה:

 ומחבבים ענוים אנשים' פי י"ורש. תלמידים' פי( כוותיקין לקרותה המובחר מן ומצוהנח, א: "ע שו
  החמה הנץ קודם מעט לקרותה מכוונים שהיו) המצות

, ולכן מי שמתפלל לאחר הנץ החמהשזמנה הוא לכתחילה  (משכנות יעקב סימן ע"ז) יש אומריםאמנם 
כיון שעיקר זמנה הוא בהנץ החמה, ורק כדי שיוכלו להסמיך גאולה  ותיקין, יחזור על הקריאת שמע אח"כ

זמנה יש אומרים שאך  .באמת עיקר זמנה הוא רק בנץ החמהלתפילה, תיקנו שיקראו מעט קודם הנץ, אך 
   הוא קודם הנץ, ולאחר מכן הוא זמנה רק בדיעבד עד תשלום ג' שעות. 
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  ספק אם חייב ברכת התורה על כתיבה ללא דיבור, ואף אם חייב, ספק אם מברך כשכוונתו רק לצורך ממון 
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  לא יוצא ידי חובת הקריאה: - לאחר ג' שעות של היום

. ויכירנו, אמות' ד ברחוק, קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה, שחרית של שמע קריאת זמן נח,א:"ע שו
  .וםהי רביע שהוא, שעות' ג סוף עד  זמנה ונמשך

  בדיעבד יוצא ידי חובה אם קראה משעלה עמוד השחר:

 לעמוד יוכל שלא, ולסטים חיה גדודי במקום לדרך לצאת משכים שהיה כגון, אנוס שהוא ומי  :גשו"ע נח,
) ז"בלע קראבאנא( השיירא שבני או) ו, ו דברים, (לבבך) על( עד ואפילו ראשונה פרשה אפילו לכוין ולא

 עמוד שעלה דכיון ,השחר עמוד משעלה ברכותיה עם לקרותה יכול, כלל לו וימתינ ולא מהרה הולכים
 חיה גדודי במקום אינו אם אבל. אור יוצר מקרי שפיר וגם) ז, ו דברים( ובקומך ביה קרינן שפיר השחר

 שיגיע עד קורא אינו השחר עמוד שעלה אחר לדרך יוצא אפילו, כ"כ נחפזים השיירא בני אין וגם, וליסטים
  . זמנה

 ברכות בלא קראה ואם. בדיעבד יצא, אנוס היה שלא י"אעפ, השחר עמוד משעלה קראה אם :ד שו"ע נח,
  ). ו"מ' סי י"ב' (ס סימן לקמן ועיין. הברכות עם בזמנה לקרותה יחזור

  , לא יצא ידי חובה, אא"כ זהו שעת הדחק:בעלות השחר אם הוא רגיל לקרוא את הקריאת שמע בקביעות

 דין על העמידוהו ובדיעבד ובקומך ביה וקרינן הזמן באותו קמים אנשים דמקצת -  יצא )יט(ברורה  משנה
 אמרו כן לעשות רגיל הוא אם אבל בדיעבד דיוצא הוא בחודש א"פ דהיינו בעלמא באקראי ודוקא תורה

 שרי טובא רגיל אפילו הוא הדחק שעת אם מיהו ולקרותה לחזור וצריך יצא לא בדיעבד שאפילו חכמים
  :למיעבד ל"הו דמאי

  לאחר שעה שלישית, קורא אותה בלא ברכותיה:

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

  .היום כל ברכותיה

 שיקבל כדי שיקראנה שטוב הוא והכוונה' וכו לקרותה יכול שכתב בלבוש עיין -  קוראה )כז( ברורה שנהמ
 נמשך שאין האחרונים כל שהסכימו וכמו ש"דק ע"המ בזה מקיים שאינו ,מחוייב אינו אבל ,ש"מ עול עליו
  ל..."וכנ שעות' ג עד רק התורה מן ש"ק זמן

  שמע? מה יעשה חולה שלא יכול לקרוא קריאת .5
  לעיל תשובה

  הקם בלילה, ורוצה לשתות, מה עליו לעשות? .6
  תשובה

 הוא אם כן יעשה לכתחלה ואף: הגה. יצא, בלבו ש"ק קרא אחר אונס או חולי מחמת אם ד: סעיף סב"ע שו

 דאסור ,לגמרי מטונף מקום יהא שלא ובלבד. בלבו יהרהר, אונס משום לנקותו יכול ואינו לגמרי נקי שאינו במקום
  ).ה"כ' סי י"ב( הטנופת במקום תורה בדברי רהרלה

  ט"ז: יהרהר הברכה בלבו וישתה  .א

  (הרהור מועיל רק כשהוא חולה או אנוס) מטה יהודה: ינקה ידיו במשהו, יברך וישתה  .ב

  ברכי יוסף: יקום, ויטול ידיו כדין  .ג

 א"שא במטתו להבלי שצמא במי ללמוד יש מזה ז"הט כתב - ' וכו לכתחלה ואף )ח(סב:  סימן ברורה משנה
 לעמוד לו אפשר דהרי וכתב עליו חולק יהודא מטה ובספר. וישתה בלבו הברכה יהרהר ולברך ידיו ליטול לו

 הנטילה על מים לו אין אם ואפילו ,אפשר משאי אפשר דנין דאין ,ולאנוס לחולה דומה ואין ,ידיו וליטול
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 אפילו ,מהני וזה ,דמנקי מידי בכל או בכותל ידיו לקנח יוכל הרי ,הקור מפני לעמוד לו שקשה או והשתייה
  :ג"וכ ב"כ סעיף' ד בסימן וכדלעיל המכוסים במקומות בידיו שנגע בודאי כשיודע

 ברכה ויברך פעמים' ג ידיו וירחץ עומדו על לעמוד עצמו וידחוק יאנוס שמים וירא :סב סי' יוסף ברכי
   .44כתקנה שלימה

 בהרהור סתם די לא ,בהרהור להתפלל או ש"ק לקרוא או ברךל שהתירו מקום שבכל ודע פסקי תשובות:
 בכוונה בהרהור מחשבתו ולרכז לצמצם צריך אלא ,תמיד מהרהר הזמן שכל ,אדם כל אצל שישנו כפי

 דבעוד ,דברים בו וסיףאשר ה ,כן כתב ע"פ תהילה לדוד ס"ק ג'. בדקדוק ממש במילה מילה דיבור במקום
 במקום נקראים שהן כזווב ,המלות בכוונת סגי בשומע וכן ,הדברים ונתכו הבנת מעכב אין ממש ברשכשמד

  הענין כוונת גם ויבין ,שיהרהר בעינן בהרהור ,לצאת שהתירוהו

א. הביאו לו טלית ותפילין בקריאת שמע וברכותיה,  .7

 מה עליו לעשות?

  לעיל תשובה

  .ב. מה הדין בין גאל ישראל ושמונה עשרה?7
  לעיל תשובה

  ם אמן אחר ברכת גאל ישראל?.ג. האם עוני7
  לעיל תשובה

  א. האם נשים חייבות בתפילה? .8
  לעיל תשובה

  .ב. מה הדין בתלמידי חכמים?8
  לעיל לגבי מי שתורתו אומנותו  תשובה

  .ג. מי שהתפלל, האם יכול להתפלל תפילה נוספת?8
  תשובה

ור. כמו כן ציבור אינם אס -, אך לשם חובההוא יכול להתפלל תפילת נדבהביום חול (לא כולל מוסף) 
  :מתפללים נדבה. בזמן הזה לא נהגו להתפלל נדבה

 אבל; דבר שום לחדש צריך ואינו, ומתפלל חוזר, התפלל אם מסופק הוא אם א: סעיף קז סימן ערוך שולחן
 הפעמים כל בנדבה ומתפלל חוזר, חידוש ידי ועל; חידוש בלא ומתפלל חוזר אינו, שהתפלל לו ברי אם

 ואם, כלל נדבה תפלת מתפלל אינו, ט"וי ובשבת; בנדבה אותה מתפללים שאין מוסף מתפלת ץחו, שירצה
 בה לחדש יכול אפילו ברכה באמצע' אפי פוסק, התפלל שכבר ונזכר, התפלל שלא דעת על להתפלל התחיל

  . דבר

 ,חובה לשם ןתמידי שני כמקריב והוי ,תקנום תמידים כנגד דתפילות - ' וכו חוזר אינו) ג( ברורה: משנה
) ד( :אסור ה"אפ ,בצבור להתפלל רוצה ועכשיו ,ביחיד מתחלה התפלל ואפילו ',תוסיף בל' משום שאסור

 י"דע ,בנדבה חידוש דבעינן והא ,אסור - בחידוש אפילו חובה לשם אבל ,בנדבה דוקא' פי -  בנדבה ומתפלל

                                                           
44

 משום, ולברך לקנח התיר דידן בנדון ה"ס' סי מברונא י"מהר ת"שו ראה. ג הערה סב סימן חיים אורח יוסף ברכי על הערות 

 פרי שבספר שם ל"המו הרב כתב הספר ובמפתחות. בקינוח סגי לברכות אבל לתפילה אלא י"נט נתקן שלא ש"הרא שכתב

 ת"ובשו 'ח אות' ח' סי החיים בכף י'פלאג ח"הגר כ"וכ בלבו שיהרהר ז"כהט ל"ס גבוה והשולחן) ב"ע ו"ט דף א"ח( האדמה
  '.ב' סי החדשות צדק ובזבחי' א' סי) הררי י"לר( ליצחק זכור
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 שעושה כמי מיחזי חידוש אובל ,חובה לשם ולא ,תחנונים לשם היא שתפילתו מתוכה מינכר החידוש
 לא וגם ,חובה בתורת שלא תפילה מתפלל אם ה"דה ,הטור דעת שביאר י"בב ועיין ,חובה לשם אותה

 ועיין ,תחנונים לשם שהיא מינכר החידוש י"דע ,דמי דשפיר ,בה מחדש והוא ,נדבה לשום בה התכוין
 והמוספין ,כהלכתם ומוספים שאומר ןכיו ,מ"וחוה ח"ר דשל אפילו ל"ר -  מוסף מתפלת) ה( :הלכה בביאור

 מוסף בתפלת ז"דלפ שכתבו באחרונים ועיין ,אותם לנדב יכול היחיד ואין ,צבור משל אלא קרבין אינן
 דהרי אותם ולהתפלל לחזור יכול אינו אותם התפלל אם נסתפק אם התפילות בכל ט"ויו בשבת ה"וה

 לפי -  כלל) ו( :ל"בבה א"ס ד"קכ בסימן לקמן ייןוע להתנות יכול אינו ובזה ב"בסק ל"וכנ להתנות צריך
   :בהם קרבין ונדבות נדרים שאין

 אפילו חדש ואם; הברכה מעין, מהאמצעיות ברכה בכל דבר שיחדש הוא, שאמרנו זה חידוש ב: סעיף
 דבר אצלו נתחדש אם אלא חידוש מיקרי דלא א"י: (הגה. חובה ולא נדבה שהיא להודיע כדי, דיו - אחת בברכה

' ובג ראשונות' בג לא אבל -  מהאמצעיות )ח( ברורה משנה). ש"הרא בשם טור), (לכן קודם אליו צריך היה לאש
  :ב"קי בסימן וכדלקמן אחרונות

 אלא נדבה קרבן מקריבין צבור דאין -  כלל) ט(ברורה:  משנה .כלל נדבה תפלת מתפללין צבור אין  ג: סעיף
 להתפלל יכול יחיד אבל ,זה כנגד ח"י להתפלל אין לכן ,מצוי ושאינ דבר וזהו ,בטל כשהמזבח המזבח לקיץ
  :בצבור אפילו חידוש י"ע נדבה

 לכוין שיוכל בדעתו ואמיד וזהיר זריז עצמו את מכיר שיהא צריך, נדבה תפלת להתפלל הרוצה ד: סעיף
); יא, א שעיהי( זבחיכם רוב לי למה: ביה קרינן, יפה לכוין יכול אינו אם אבל; סוף ועד מראש; בתפלתו
  .ליום הקבועות תפלות' בג לכוין שיוכל והלואי

   :חידוש י"ע הנדבה מתפלל הוא אפילו ל"ר - ' וכו להתפלל הרוצה )י(ברורה:  משנה

  למעשה לא נהגו כיום להתפלל תפילות נדבה:

), דבהבנ מתפללין איןש( הזה בזמן, לא או התפלל אם לו שנסתפק מי י: סעיף כא סימן ערוך שולחן קיצור
  .ומתפלל חוזר אינו



199 

 

  ברכות

א. פירורי לחם שבישלם, מה יברך עליהם, ומה הדין  .1

  כשטיגנם?
  לעיל תשובה

  .ב. מה הדין אם השרה במים?1
  לעיל תשובה

  .ג. מה יברך על פירורי לחם?1
  לעיל תשובה

מים אחרונים ורוצה לא. גמר סעודתו ונטל ידיו  .2

  להמשיך בסעודתו, מה דינו?
   תשובה

  ז"בהמ שיברך עד, לשתות ולא לאכול יכול אינו, אחרונים מים ידיו ונטל סעודתו גמר: א סעיף טקע "עשו

  רוצה לדבר  רוצה לאכול  

נטל 
  ידיו

, הביאור הלכה למעשה, שו"ע
  הגר"א

אסור לדבר   משנ"ב
(אם לא 

  צורך)מתעסק ל
 אסור, וחייב לברך בהמ"ז

(ביאה"ל: אף שיש מקילים, אך 
כבר נטל במיוחד יש להחמיר כש

  ידיו)

ב"ח   כמה אחרונים
  ומג"א

אין איסור לאכול, אם יברך 
, ולבסוף "המוציא"מתחילה 

  למים אחרונים יטול ידיו שנית

אסור 
  לאכול

  

 - לנטילה דתיכף מעט, אפילו בדבור יפסיק שלא לכתחלה ליזהר שיש ה"וה -  לאכול) א( ברורה: משנה
 אך] עסק באיזה לעסוק שלא ש"וכ ,הנטילה אחר מרובה יהשה לשהות שלא ליזהר יש טעמא ומהאי[ ברכה

 מים לנטילת תיכף להיות כדי ,שנית ידיו יטול -הפסיק אם בדיעבד או ,נחוץ בדבר להפסיק צריך אם
 המוציא שיברך ורק ,לאכול דמותר ",ונברך לן הב"ל דמי ולא - ז"בהמ שיברך עד) ב( :ברכה אחרונים
 אף לאכול איסור דאין ל"דס פוסקים כמה יש והנה. להפסיק אסור - דיוי שנטל דכיון ,וכדלקמיה ,מתחלה

 שתהא ,שנית ידיו יטול אכילתו דאחר ורק ,להקל האחרונים כ"וכ ,מתחלה המוציא שיברך ורק ,ידיו בנטל
 עוד שכתבנו מה ל"בבה ועיין ,בזה ליזהר דצריך א"והמ ח"הב דעת דלכתחלה אלא ,לברכה נטילה סמוכה

 אסור - עסק באיזה להתעסק או ולשתות לאכול רוצה כשאינו בדבור להפסיק אבל ,אכילה יןלענ ז"וכ. בזה
  ]:ו"קס בסימן לעיל אחרונים מכמה מ"וכ ר"א[ ע"לכו

 דמים פוסקים כמה דדעת ,כ"מש ב"מ עיין - ז"בהמ שיברך עד*  ה"ד א סעיף קעט סימן הלכה ביאור
 כתבו א"והמ ח"הב אך ,לאכול שירצה מה על אהמוצי כשיברך ודי ',ונברך לן הב'ל דומה אחרונים

 הראשונים גדולי לכמה דמצינו לכתחלה בזה להקל אין בודאי נתבונן כאשר והנה. בזה ליזהר יש דלכתחלה
] א"ברשב הובא[ ד"וראב ם"והרמב רבו בשם כן והביא ז"ואו ם"ורשב י"רש דעת והוא בזה שמחמירין

 דבנטילה מודה הוא דגם ז"הט ש"כמ דלא י"כהב סובר הואש בדעתו א"הגר כ"וכ[ יונה ורבינו א"ורשב
] שנית נטילה מועיל דאין כ"ג משמע ז"לבהמ עצמו הכין דכבר משום הטעם שכתב א"מרשב וכן שרי שניה
 ידיו שנטל דכיון משום המוציא לברך ירצה אם אפילו דאסור כתב כ"ג בברכות ף"להרי בביאורו ה"והרא
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 דהכין משום בברכה אף לאכול החמירו מהם כמה ונברך בהבא ואף ז"המב לברוכי עליה קביל הא לברכה
 וגם בברכה התירו בחולין י"ורש ח"ור ף"רי[ בזה המקילין רבו אבל מהסעודה ונסתלק ז"לבהמ עצמו

 בודאי ,ידיו בנטל פ"עכ אבל] ברכה בלי אף באכילה מותר ן"ור י"ולר ל"הנ וסייעתייהו ש"ורא התוספות
  :י"בנט דוקא ז"בהמ שצריך שכתב ש"ע בביאורו א"הגר מסקנת אהו וכן להחמיר יש

אחרונים,  מים נטילת לאחר כלום ושותים אוכלים שאין ,ישראל בכל המנהג פשט וכבר :פסקי תשובות
 סבור שהיה או ,נגמר לא שעדיין ונתברר האוכל שנגמר סבור שהיה וכגון( 45בטעות היתה ידיו נטילת ואפילו

 ב"בעה שלחן על הסמוך ואפילו באורח), ללכת צריך שאינו נתברר ולבסוף ,דרכו לצאת כדי ומיהר ללכת
 אדם ירצה אם ואפילו). לפניהם מגישה הבית שבעלת ,והמשקים המאכלים על בית הסמוכים בני וכן(

לפני  ברכה י"ע ,אחרונים מים נטילת אחרי ולשתות לאכול המקילים הפוסקים על ולסמוך המנהג על לעבור
 ומשקים מאכלים יש כי, עליהם אחרונה בברכה חיובו לענין דינים חילוקי כמה שיש ידע, והשתיה האכילה

 ולסמוך להקל יש בזאת אמנם. אחרונים מים שנטל לאחר ושתאם אכלם אם המזון בברכת נפטרים שאין
 חיוב יש אם יודע ואינו ,פת כזית אכל אם לו כשספק, אחרונים מים לאחר האכילה הפוסקים המתירים על

 נטילת על יברך ולא ,לפת ידים נטילת כדין שוב ידיו יטול :אחרונים מים נטל וכבר, המזון ברכת לברך עליו
  .המזון ברכת ויברך ,אחרונים מים שוב ויטול ,פת עוד ויאכל, המוציא יברך, ידים

  .ב. מה הדין אם אמר "הב לן ונברך" או סילק השולחן? 2
  :תשובה

 יברך כ"א אלא לשתות לו ואסור הדעת היסח הוי, ונברך לן הב: אמר ואם עיף א:ס קעט סימן ערוך שולחן
 ידו שסילק פ"שאע, שאני אכילה ן"והר יונה ר"להר אבל; ש"להרא כשתיה דינה ואכילה ,תחלה עליו

 לא ,ידיו נטל שלא שכל, אחרת פעם לברך צ"א לאכילתו לחזור רצה אם ,השלחן סלקו ואפילו מלאכול
  .מאכילה לגמרי נסתלק

  שתייה  אכילה  

רא"ש, וכן דעת    'הב לן ונברך'אמר 
  המשנ"ב

אסור, אא"כ יברך   ר' יונה ור"ן
  תחילה

  מותר, כל עוד שלא נטל ידיו  46כדין שתייה

מהו סילוק המחייב 
  ברכה לאחריו

מים \הב לן ונברך
  אחרונים

נטילת ידיים למים 
  סילוק השולחן\אחרונים

ע"פ  - סילוק השולחן
  ביאור הלכההסבר ה

יונה שסובר שדינו כהב לן ונברך,  'דין סילוק השולחן קל יותר מלר לדעת הרא"ש
  ועל כן לרא"ש, אם סילק השולחן, אין זה נחשב היסח הדעת

  

 טפי הדעת היסח חשיב דזה ל"דס אף והיינו יונה רבינו מלשון זהו -  השלחן סילקו ואפילו) ז(: ברורה משנה
  :בזה ש"הרא בדעת ל"בבה כ"מש ועיין אכילה לענין מהני לא ה"אפ ונברך מהב

 ידיו כשנטל אלא גמור הדעת היסח חשיב לא לגדולה קטנה מאכילה להגרר דדרך משום -  נסתלק לא) ט(
 ל"בבה ועיין. כשנמלך שנית לברך וצריך משתייתו נסתלק כבר דהו כל הדעת בהיסח בשתיה כ"משא

                                                           
45

 הנטילה שאם, לומר מסתבר אך, שם מדבריו כ"ג' וכו לדרכו שמיהר שהבאנו והדוגמא ,'ח' סעי ט"נ כלל אדם חיי 
 עסוק או בשרעפיו אחוז שהיה וכגון, עוד ולשתות מלאכול מחשבתו סילק ולא, שיטפיה אגב אלא, דעת בלי היתה

 להמשיך יוכל במעשיו היה לא כלל לבו אך ונטל תפס שיטפיה ואגב לשלחן אחרונים מים הביאו בספר בעיון או בשיחה
  לא כלל לבו אך, ונטל תפס שיטפיה ואגב, לשלחן בטעות אחרונה ברכה מבירך גרע דלא ברכה בלי ושתייתו אכילתו

  .בטעות אחרונה ברכה מבירך גרע לאד ברכה בלי ושתייתו אכילתו להמשיך יוכל, במעשיו היה
אינו מברך על  -בהב לן ונברך: כתב הט"ז: אם מחמת אכילתו, נגרר גם לשתות כתב המשנה ברורה 46

 - לשתיה גם לבו נגרר לאכול, שחזר זו אכילה מחמת דאם ז"הט כתב -' וכו לאכילתו לחזור) ח(השתייה: 
 מיירי ולא ונברך", לן "הב מתחלה שאמר אף ,גרירא אכילה דבתר השתיה, על גם זו, לדעה ברכה צ"א

  :לאכילה גם חזר כשלא רק ע,"לכו לברך דמצריך שתיה לענין בתחלה ע"השו
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 בלא אסור באכילה ואף סעודה גמר חשיב ונברך בהבד ש"הרא כדעת שסוברים פוסקים הרבה שהבאנו
 אחר לאכול שלא ליזהר יש בודאי לכתחלה כ"וע ש"עי א"ס ז"קצ בסימן לקמן המחבר סתם וכן ברכה

 דעתו דהסיח דכיון כ"ג נטילה צריך סעודה באמצע ברכה שצריך דמי ודע. ח"בדה פ"וכ ונברך לן הב שאמר
  :ברךל לו אין י"נט ברכת ורק ידיו שמר לא

 השלחן מעל מזון ושארי הלחם שסילק היינו - השלחן סלקו ואפילו* : א סעיף קעט סימן הלכה ביאור
 ש"להרא כ"וא ונברך הב מן טפי הדעת היסח חשיב דזה משמע זה מלשון והנה] בגמרא שם י"כדפירש[

 ן"והר ונהי רבינו לשיטת רק דזהו כן אינו באמת אבל השלחן בסילוק ש"כ ונברך בהב לברך דמצריך
 ובסילוק טפי הדעת היסח חשיב ונברך הב אדרבה ש"להרא אבל אכילה לענין רק מיירי דברכות דהסוגיא

 שמעתתא הני ככל הלכתא ולית במסקנא דקאמר שם בגמרא כדמוכח הדעת היסח חשיב דלא ל"ס השלחן
  . שם י"וכדפירש אסילוק גם דקאי

  ונברך, ואסור לו שוב לאכול:) (אם גמר בדעתו שלא לאכול עוד, זה גרוע מהב לן

 מלאכול דעתו הסיח אם בסתם אבל ,ונברך לן בהב רק ש"הרא לדעת בהדיא מבואר לא ע"בשו והנה
 או ולברך לחזור מצריכו זה אם ,ש"הרא לדעת כלל ע"בשו הוזכר לא ,ונברך לן הב אמר ולא ,עוד ולשתות

 חוזר ולשתות לאכול נמלך כ"ואח עוד שתותול לאכול שלא בלבו גמר דאם בהדיא פסק ם"הרמב והנה[ ,לא
 בגמרא שם שאמר ומה ,י"ור ן"הר מדעת היפך י"בב דבריו והובאו מקומו את שינה שלא אף ,ומברך

 דגמר היינו דגמר ם"הרמב מפרש הכי הלכתא ולית זה על מסיק ולבסוף מלאכול אסור גמר מתחלה
 דעתו הסיח ממילא שגמר כיון דמסתמא עתהד היסח חשיב כ"ג דזה לומר הגמרא רצה ומתחלה סעודתיה

 עדיף זה עוד ולשתות לאכול שלא בהדיא בלבו גמר אם אבל שמעתתא הני ככל הלכתא לית מסיק זה ועל
  . השלחן וסילוק מגמר

 שלא דנמלך דהיכא ה"הרא דעת כ"ג הוא וכן ם"הרמב בדעת מאד נכונים ודבריו עוז במגדול הוא ז"כ
 ז"וע סעודתו שגמר היינו גמר בגמרא מפרש דהוא דאפשר] לפניו לברך ריךצ -ואוכל חוזר כ"ואח לאכול
 אם אבל שיאכל לאכול לו כשיזדמן דעתו היה דעדיין אמרינן השלחן דסילק דאף' וכו הלכתא ולית מסיק
 ם"הרמב לדעת וכמו השלחן מסילוק גם עדיף זהו דלדידיה אפשר עוד ולשתות מלאכול בהדיא דעתו הסיח
 ש"הרא לדעת כן לומר כ"ג מצדד ולבסוף בזה העיר הוא דגם מאיר בית בספר ומצאתי ונברך לן להב ודומה

  :ז"הגר כ"וכ ולברך לחזור להצריכו באכילה אף מהני הדעת דהיסח

 בעל שיאמר עד הדעת היסח הוי לא, ונברך לן הב: אמר אפילו, אחרים שלחן על שסומך מי :ב, קעט שו"ע
  . הבית

 ,עמו וישתה יאכל עמו ולשתות לאכול ב"בעה ירצה אם דעתו דודאי -  הדעת היסח ויה לא) י( :ברורה משנה
 צריך כ"אח ונמלך עמו וישתה יאכל לא ב"בעה וישתה שיאכל שאף בבירור דעתו הסיח אמירתו בשעת ואם

 ]:א"וש א"מ[ דמהני ידיו כשנטל ש"וכ] באכילה אף ש"ולהרא ,לבד בשתיה יונה רבינו לדעת היינו[ לברך
 דעתו האורח אם אבל ,לדבריו והסכימו כששתקו ודוקא אסורין המסובין כל ואז - ב"בעה שיאמר עד) אי(

 היסח לו היה שלא ,המסובין לפני שיגלה וטוב ",ונברך הב" :ב"בעה שאמר אף רשאי -עוד ולשתות לאכול
  :כנמלך יחשבוהו שלא ,הדעת

 .ג. באיזה אופן גם אם אמר "הב לן ונברך" אין זה היסח2

  דעת? 
אם בעל הבית אמר הב לן  ר' יונה ור"ן בדין אכילה, שאינו היסח הדעת, וכמו כןעיין שם בדין לעיל  תשובה

  לא התכוון לסיים סעודתו ורחאונברך וה

  

  

  



202 

 

התחיל לאכול מבעוד יום, וסיים סעודתו בלילה, א.  .3

איזה תוספת מוסיף בברכת המזון: במוצאי שבת, 

   ובראש חודש שחל במוצאי שבת?
  תשובה

  :מזכיר של שבת בבהמ"ז, אף שמברך רק במוצאי שבת

 הדין והוא; הסעודה התחלת בתר דאזלינן ז"בבהמ שבת של מזכיר, שבת ויצא אוכל היה י:, קפחשו"ע 
 ,יום מבעוד היה הסעודה שהתחלת וכיון - ' וכו דאזלינן :)לב( ברורה משנה .וחנוכה ופורים חודש לראש

 דאם האחרונים וכתבו חיובו נפקע לא ,בלילה רב זמן נמשך אפילו כ"וע ,המאורע מעין להזכיר נתחייב כבר
  .אהדדי כסתרי דמחזי ,ז"בבהמ שבת של מזכיר אינו שוב ,ז"בהמ קודם מעריב התפלל

  כשבא לברך במוצאי שבת: - ראש חודש שחל במוצאי שבת

 מזכיר רק של שבת  -כשגמר סעודתו מבעוד יום  .א

 ר רק של ראש חודש, יזכי - כשגמר סעודתו בלילה  .ב

כי יש חיוב להזכיר ראש חודש, אך בהזכרת השבת יש מחלוקת אם יש חיוב, ומוטב שידחה 
  שבת בשעת דחק זו מפני ראש חודש שהוא חיוב לכו"ע 

  אולם יש אומרים שיזכיר שבת + ראש חודש,

  ואין חשש בכך שזה נראה כסותר

 ,ח"ר של ולא לבד שבת של ז"בבהמ יזכיר ,ש"במו ח"ר חל אם אף ולפיכך - הסעודה התחלת בתר) לג(
 אי ושניהן ,ח"ר של גם להזכיר חיוב עליו ויש בלילה גם פת אכל אם אבל ,יום מבעוד סעודתו כשגמר ודוקא
 הוא ח"ר דהא הזה ח"ר ביום יאמר כ"ואח הזה השבת ביום יאמר דהיאך דסתרי תרתי דהוי להזכיר אפשר
   ,'א ביום

 אם הראשונים בין פלוגתא דיש ,שבת בהזכרת כ"משא ,ע"לכ חיוב יש דזה ,ח"ר של להזכיר מוטב כ"א
 של להזכיר וחייב ,מעיקרא בתר דאזלינן ע"בש כאן פסקינן דאנן ואף( ,ש"במו כשמברך כלל להזכיר חייב
  ) ע"לכ חיוב דהוא ,ח"ר הזכרת מפני שבת הזכרת שידחה מוטב ,הדחק מקום שהוא כאן מ"מ ,ש"במו שבת

   : מזכיר רק של שבת, כי הזכרת חנוכה ופורים זה רק רשות -שחל בו חנוכה ופוריםמוצאי שבת 

 שבת של רק ,ופורים חנוכה של מזכיר אינו ,בלילה סעודתו גמר אם אפילו ,ופורים לחנוכה ש"במו אכן
 כ"כ ד"ס ז"קפ בסימן ל"כנ ,רשות אלא אינו ,ופורים דחנוכה ,המאורע מעין הזכרה ה"דבלא כיון ,לבד
   אחרונים הרבה ועוד א"המ

 בתר וגם ,הסעודה התחלת בתר דאזלינן ,ויבוא יעלה וגם רצה יזכיר ,ש"במו ח"ר או טוב יום חל דאם א"וי
 הסעודה שהתחיל משעה נתחייב דברצה ,אהדדי כסותרים דנראה במה קפדינן ולא ,בו מברך שהוא שעה
 מעין לזכור חיוב עליו ניתוסף ,ח"ר של או בטו יום של לילה והגיע ,בירך ולא הזמן כשנמשך כ"ואח ,ביום

 הערב עד ז"הבהמ ונתאחר בהם אכל דאם ל"ר - ' וכו ח"לר ה"וה) לד( :בו מברך שהוא שעה של המאורע
  :ט"תי בסימן לקמן ועיין ל"וכנ ערבית התפלל שלא והוא הסעודה התחלת זמן בתר דאזלינן להזכיר צריך

 ונמשכה ,'א ביום ט"וי בשבת ובמנחה ,בחול שהתחיל סעודה כשנמשך שבת של מזכיר שפיר כ"...ע :ז"ט
 שזה בזה ל"וא ,ויבא יעלה כן גם יאמר כך ואחר רצה לומר וחייב ,ההתחלה בתר אזלינן ,הלילה עד הסעודה

 שאומר ז"איקנה דהוי מידי טוב יום של כ"ואח שבת של אומר דתחלה סתירה כאן אין דהא זה את סותר
 אז עליו יש סוף דסוף ,טוב יום שחל קודם השבת אחר' השייכ הבדלה כך ואחר ט"ליו השייך קידוש תחלה

 רצה שאומר ש"במ שחל ח"בר ה"וה עכשיו הבא טוב יום ושל שעבר שבת של שמזכיר ה"בב נ"ה ,קדושות' ב
  ויבא... ויעלה
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 המנהג ןוכ הסעודה התחלת אחר הולך דהכל כאן כדפסק הוא העיקר ...ומיהו :קפח סימן חיים אורח ח"ב
 חודש ראש של וגם שבת של מזכיר הלילה עד סעודתו ומשכה בשבת חודש ראש היה אם זה ולפי פשוט

 של ולא שבת של אלא להזכיר אין חודש ראש הוא' א וביום חודש ראש היה לא בשבת ואם המזון בברכת
 סעודה סוף רבת אזלינן ולא שבת אלא חודש ראש היה לא שאז אזלינן הסעודה התחלת דבתר חודש ראש

  שבת.  ולא חודש ראש דהוא

סיים מבעוד יום   
  ומברך במוצ"ש

לאחר שאכל  חל ר"ח במוצ"ש ומברך במוצ"ש
  בשבת

חל חנוכה 
  ופורים במוצ"ש

אכל 
 -בשבת

  מה יזכיר

  מזכיר 'רצה'  ב"ח  ט"ז  ביאוה"ל למעשה  כף החיים  משנ"ב

מזכיר 
  'רצה'

אינו 
מזכיר 

  'רצה'

ויעלה רצה   יעלה ויבוא
  ויבוא

  רצה

התחלת   הטעם
  סעודה

חשש 
לשיטת 
  הרא"ש

בר"ח יש חיוב 
סעודה לכו"ע, 
ולגבי שבת יש 

  מחלוקת

כדין יקנה"ז 
שמזכיר 
  שניהם

התחלת 
  הסעודה

כי אין חיוב 
סעודה בהם, 
  אלא רק בשבת

  

.ב. שנים שאכלו, האם יכולים להוציא את חברו בברכת 3

  המזון, כשחברו לא מבין לשון הקודש?
 תשובה

 מ"בסי כתב - לשון בכל ה: קא סימן אברהם מגן. לשון בכל נאמרה המזון רכתב א: סעיף פהק"ע שו
  :ח"ותשפ ח"תקפ' סי ח"בס כ"וכ הקודש לשון מבין אינו אם שמבין בלשון להתפלל דמוטב

 אלא הקודש לשון מבין אם השני, ויוצא ,היודע מברך יודע, אינו והשני יודע אחד ...אם סעיף א: קצג שו"ע
' ג פ"ר מרדכי( להוציאו שיכוין המברך וצריך: הגה. שיאמר מה לכל במלה מלה לכוין וצריך; לברך יודע נושאי

  ).ג"סמ בשם י"וב שאכלו

 בלשון להתפלל דמוטב ח"הס בשם א"במ וכתב ב"במ עיין - ' וכו בכל להתפלל יכול קא: סימן הלכה ביאור
 רק הוא בזה ורצונו ש"י הוא אם דוקא דהיינו ח"תקפ סימן ח"בס ומוכח ,ק"בלשה מבין אינו אם שמבין

 מכל רבות סגולות לו יש ק"לה כי והטעם ,ק"בלה יתפלל ,גוונא האי בכי אינו אם אבל ,בכונה שיתפלל כדי
 נברא ק"בלה אמרו ל"וחז ,תשא' בפ ן"הרמב שכתב כמו ,נביאיו עם בו מדבר ה"שהקב הלשון והוא ,לשונות
 ך"ק היו התפלה נוסח את ג"כנה כשתקנו וגם זאת לוקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת כדכתיב ,העולם
 נעלמות סודות בכמה אותיותיה ובצירופי בתיבותיה ברכה כל על נימנו והמה נביאים כמה ומהם זקנים

 תפלתינו לנו עלתה מ"מ לכוין יודעין אנו שאין אף ג"כנה של כלשונם אלו דברים אומרין וכשאנו ונשגבות
  :ז"בלע כשמתפללין כ"משא למעלה קדושתן פועלין בעצמן התיבות כי כהוגן

 לברך האם ,הקודש לשון כלל מבין שאינו למי לעשות עדיף מה הפוסקים דיעות ונחלקו פסקי תשובות:
 ליכנס לא וכדי. שמבין בלשון הברכה שיאמר מוטב או, שאומר מה כלל מבין שאינו פ"אע הקודש בלשון

 עיקרי פנים כל על שיבין באופן הקודש בלשון הברכות פירוש ללמוד ואשה איש כל על החיוב ,לספיקות
  ). ובחתימה בפתיחה הברכה וענין ומלכות שם( הברכה

 יזהרו ,שמבינים בלשון לברך להעדיף והאחרונים) ב"סק א"ק' סי( א"המג סתימת על הסומכים אלו פ"ועכ
 כי( מבינים שהם בלשון חובתן ידי חריםא מוציא ואם). ל"וכנ, הברכה עיקרי פ"ועכ( מדויק התרגום שיהיה

 המובחר, קודש לשון יןבמ עצמו הוא אך), ללשונם במדויק הברכה לתרגם עדיין יודעים אין בעצמם הם
  שמבינים. בלשון הברכה להם יתרגם כ"ואח ,מעט ויטעום ,קודש בלשון לעצמו בתחילה שיברך

. שיטעום קודם ,אנגלית לתרגמה הברכה ורלחז רשאין אם:מט סימן ב חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו
 הברכה נוסח כל תחלה באנגלית אמר אם הנה, שיטעום קודם אנגלית בלשון לתרגמה הברכה לחזור ובענין
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 שברכות ,שבאנגלית בברכה יצא כבר דהא, לבטלה - כ"אח ק"בלה שיאמר 'המוציא' ברכת תהיה הרי
 שאפשר ,באנגלית כ"ואח ,תחלה ק"בלה אמר ואם .ו"ה מברכות א"פ ם"ברמב כדאיתא ,לשון בכל נאמרין
 שם א"י ק"ס ט"קע סימן ך"דלהש ,ממש השם אמר דלא משום ,לבטלה ברכה איסור בהאנגלית שליכא
 עיין ,ליזהר יש לכתחלה ורק ,למחקו איסור אין וכשנכתב ,להזכירו איסור וליכא ,כלל שם אינו חול בלשון

 ...בהברכה יצא שכבר אף ,אנגלית בלשון הברכה לתרגם לאסור לן היה לא אולי ,צורך יש אם ולכן, שם
 דבברכת ט"כ דף ה"בר מפורש הנה, לאחרים להוציא המוציא ברכת לברך יכול אם ,בעצמו אוכל אינו ואם

 ם"ברמב כן ואיפסק ,נהנה ואינו אוכל אינו בעצמו אם אחרים להוציא יכול אינו ,הנאה ברכות וכל המוציא
 שיכבדו והעצה. ולטעום המוציא ולברך ידיו ליטול המברך ומוכרח ,הפוסקים כלוב ,י"ה מברכות א"פ

 לאחד יכבדו כ"ואח, כ"אח שיאמרו המוציא ברכת ולתרגם ,שרוצים התפלה יאמר נטילתו שקודם לאחד
 אחר המסובין וכל הוא ויאכלו ק"בלה המוציא ברכת ויברך ידיו שיטול ובמצות בתורה מאמין שהוא
  .ברכתו

הדין במי שאכל ולא יודע לברך, האם חברו שלא  .ג. מה3

  אכל יכול לברך כדי להוציאו ידי חובה? 
  תשובה

 : יכול, אף אם לא אכל כללמדאורייתא  .א

  : יכול, רק אם הוא גם כן אכל בעצמו, והוא מוציא את חברו אגב ברכתו האישית מדרבנן  .ב

 אלא הקודש לשון מבין אם ,השני ויוצא ,עהיוד מברך ,יודע אינו והשני יודע אחד ...אם סעיף א: קצג שו"ע
' ג פ"ר מרדכי( להוציאו שיכוין המברך וצריך: הגה. שיאמר מה לכל במלה מלה לכוין וצריך; לברך יודע שאינו

  ).ג"סמ בשם י"וב שאכלו

 כולם אם, כזית אלא אכלו לא וקצתם שביעה כדי אכלו קצתם, כאחד שאכלו חברים :ד סעיף קצז "עשו
 מי, לברך כולם יודעים אין ואם; האחרים את ויוציא שביעה כדי שאכל אותו שיברך מצוה ,לברך יודעים
 שתה לא אם מדאורייתא לברך חייב שאינו א"י: הגה. שביעה כדי שאכלו אותם אף להוציא יכול ,כזית שאכל

 ומקצתם שתו קצתןמ אם לכתחלה ליזהר וטוב); לקט ושבלי בו כל בשם י"וב שאכלו' ג' פ מרדכי( לשתות תאב והוא
  ).עצמו דברי( ששתה מי שיברך, שתו לא

 כלל אכל שלא פי על אף ז"בבהמ חבירו להוציא יכול התורה דמן - ' וכו להוציא יכול) כד( ברורה: משנה
 שאכלנו שאומר במה שקר שאומר מפני אלא בזה זה ערבים ישראל וכל לברך וחייב אכל כבר שחבירו כיון

 שנים רק הם אם ז"דלפ שמסתפק א"במ ועיין מתחלה כזית שיאכל מיםחכ הצריכוהו אכל לא והוא
 ומצדד כלל אכל לא אם אפילו לברך יודע שאינו חבירו להוציא דיכול אפשר מזמנים אינם ה"דבלא

 וכן בדבר מחוייב כ"ג הוא כ"אא ז"בבהמ חבירו מוציא אחד אין גווני בכל דמדרבנן ר"בא כ"וכ להחמיר
  :ש"ע ח"מ דף ברכות מקובצת ובשיטה ט"כ ה"ר א"ובריטב לברכות ה"אהר בחידושי בהדיא מוכח

 שמכוונין בשמיעתן יוצאים ואז, עמהם וישתה יאכל כן אם אלא אחרים מוציא המברך אין ב:, ריג שו"ע
  .אמן יענו לא אפילו, אליו

 בזה זה ערבין ישראל שכל המצות בברכת דדוקא ,הנהנין בברכת -  אחרים מוציא) יד( :ברורה משנה
 כ"משא ,זו בברכה חייב שאינו מי אפילו לברך יכול לכן ,יצא לא הוא כאלו ,המצוה ידי יוצא אינו וכשחבירו

 יודעים אינם אם ואפילו ,לבריך ולא ליתהני דלא ,מצות כשאר עליו המוטל חוב שאינו הנהנין בברכת
) טו( :ט"סי ז"קס בסימן לעיל יןועי אחרונה לברכה ובין ראשונה לברכה בין שייך הסעיף וזה. לברך בעצמן

 כיון ,לבטלה הוי ברכתו דהא ,יצאו לא בדיעבד אף ,עמהם ושותה אוכל אינו ואם -  בשמיעתן יוצאים ואז
 המברך ושתה אכל שלא שמה לא אם ,הברכה על אמן ענו ואפילו ,ידו על יצאו ואיך ,בעצמו אוכל שאינו

 יוצאין אז ,לבטלה היה לא הברכה דבעת ,ג"וכה ההברכ אחר הכוס שנשפך כגון ,באונס או בשוגג היה
  :ידו על אחרים
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כמה מים יכולים להוסיף על שמרי יין, כדי שיהיו  .4

  ראויים לברכת הגפן?
  תשובה

 ומצא מים מדות שלשה נתן אם, מים בהם נתן; הגפן פרי בורא עליהם מברך, יין שמרי ה: ,רד"ע שו
 קיוהא, יין טעם בו שיש פי על אף, פחות מצא אם, הגפן יפר בורא: ומברך מזוג כיין ליה הוה, ארבעה
 כל חזקים שאינן שלנו יינות אבל, חזקים שהיו שלהם ביינות והיינו; שהכל אלא מברך ואינו הוא בעלמא

 יין שמוזגים בשיעור שמשערים ונראה; ג"בפה עליו מברך אינו ארבעה ואתא תלתא רמא אפילו, כך
  ). אגור( בטל ודאי אז כי, במים מששה אחד היין יהא שלא ובלבד: הגה. מקום שבאותו

 יין של וריח טעם בו שיהיה ובלבד ,עליו יין שם ,במים מששה מאחד יותר היין ואם (לב): ברורה משנה
 שנעשה חי ביין כ"ג מיירי זו ה"הג דדברי ודע ,ט"סקכ בסוף ל"וכנ ,כזו במזיגה יין לשתות אדם בני ודרך

 צמוקים ביין אבל ,עליו יין שם ויהיה מים הרבה כ"אח עליו שיתוסף ראוי ולכך ,מים תערובת בלי מתחלה
 שם מתבטל מזה פחות ואפילו כזו מזיגה כ"אח כלל שייך אין מים בהרבה הצמוקים מתחלה שנתערב שלנו

  ז"עי יין

 המחבר אלא, המחבר על חולק אינו א"שהרמ למדנו) א"וסקל ט"סקכ( ב"המשנ ומדברי פסקי תשובות:
 ביין מיירי א"והרמ שלנו ביינות ג"בופה מברך אינו ארבעה ואתי תלתא רמא אפילו ולכן יין בשמרי יירימ

 שטעמו כל, עליו ג"בופה ברכת עדיין יין אחד חלק נגד מים חלקים חמשה עד שלנו ביינות אפילו שבזה ממש
 קאי לא המחבר דברי יוולדבר ,המחבר שיטת על חולק א"הרמ) א"סקל( החיים הכף לדברי אמנם, יין טעם

 ואף, ג"בופה מברך אינו יין אחד חלק נגד מים חלקים' ג עירב אם, גופא ביין גם אלא ,יין שמרי על רק
 וריחו טעמו ואפילו "שהכל"ל ברכתו נשתנית מים של כזה בשיעור היין למזוג הדרך שאין כל ,מכך בפחות

  .יין

, היין נגד מרוב יותר מים לערב שלא להקפיד יש חזקים אינם שהיינות בזמננו), ל"הנ( החיים הכף ולדברי
  . ספרד בני קהילות נוהגים וכדבריו, מים רוב בו יערב לא, יין מעט אם כי לו שאין הדחק בשעת ואפילו

 עד מים בהם לערב ולא חזקים שאינם שלנו ליינות לחשוש שכתב 47)ז"סקט א"א( ג"בפמ גם מצינו ובאמת
  .לסמוך מי על לו יש, יין אחד חלק נגד מים חלקים חמשה עד לערב הדחק עתבש המקיל אך, היין נגד רוב

 מאד לחשוש ויש, הרבה מים בו שמערבים, שונים ביקבים המיוצר ביין מצוי בזמננו כי לציין יש אמנם
 מחמתיין ( וריחו טעמו אפילו ואז, היין נגד חלקים ששה המים יהיה שמא, בבית גם מים בו מלערב

 יש כי ודע". שהכל" אלא ברכתו אין )אלו ביינות המעורבבים ואלכוהול) יין בטעם( יםשונ כימיקלים
 אפילו מים בו לערבב אין ענבים במיץ אבל, ביין אלא אמורים הדברים שאין (גרש"ז אוירבך) הכותבים

 נגד רוב ענבים שהמיץ כל, מים בו להוסיף אפשר ענבים במיץ שאף וסוברים חולקים ויש, מרוב פחות
  .דבר עמא וכן רוב בתר שאזלינן ענינים שאר בכל כדמצינו, מיםה

 תערובת בו שיש יין :המאכלים יתר על הברכות דיני -  , סעיף חרד סימן חיים אורח ע"קצוש יוסף ילקוט
 מאשכנזי קידוש השומע ספרדי מקום ומכל. [עליו לקדש ואין. שהכל עליו לברך יש לדידן, מים רוב של

 מההכשרים חלק על לסמוך אין ולכן]. הקידוש חובת ידי יוצא, מים רוב של תערובת בו שיש יין על המקדש
 שיהיה המצריכים הפוסקים לדעת גם הוא זה הכשר אכן אם היטב בירור לאחר אלא, ליינות כיום הניתנים

  ]. תלב' עמו שם י"ילקו. [יין רוב

  

  

  

  

                                                           
47

 אפילו משקין בשאר יין ל"י' ט] ק"ס[ ב"ר בסימן ז"הט שכתב מה טז: ולפי ק"ס רד סימן אברהם אשל חיים אורח מגדים פרי 

 אין שלנו ויינות. לעיין יש כך שמוזגו כל ומיהו, חשיבי לא מים לגבי ודווקא, ובהר אחר כאן הולכין בששה' מא יותר ביין יש

  "שהכל" לברך ראוי מים רוב שיש כל, חזקים
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  פת שעיפשה, מה מברכים עליה בתחילתה ובסופה? .5
  תשובה

  .שהכל: מברך ...שעפשה ופת..., א: רד סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

  ) א( ק"ס רד סימן ברורה משנה

 כלל עליו מברכין אין אדם לאכילת חזי ולא לגמרי נתקלקל דאלו ,ז"עי קצת ונתקלקל -  שעיפשה ופת
  :תבשיל לענין וכדלקמיה

, שנתעפש במקום כשאוכל דהיינו ופשוט. שם עיין, יםמגד ופרי זקנים עטרת: א ק"ס רד סימן הציון שער
  :המזון וברכת המוציא מברך בודאי, עדיין נתעפש שלא מקום בהככר כשמוצא דאילו

  שער הציון: אכל פת שעיפשה:

 שהכל -התקלקל קצת  .א

 אינו מברך -התקלקל לגמרי  .ב

  המוציא וברכת המזון -התקלקל קצת, ואוכל בחלק בכיכר שעדיין לא התקלקל  .ג

  ה"ל: אכל פת שעפשה:ביאו

 בורא נפשות -אכל מעט שלא כדי שביעה  .א

   , וצריך עיון למעשהברכת המזון, כיון שע"י הדחק, הפת ראויה לאכילה -אכל כדי שביעה  .ב

 שברכתן אלו דכל ם"ברמב דמבואר ודע ב"במ עיין -  :שעיפשה ופת*  ה"ד א סעיף רד סימן הלכה ביאור
 חזי דעדיין כיון ולכאורה קאי, שעיפשה הפת על דגם שם חומוכ ,ר"בנ שלהם אחרונה ברכה ",שהכל"

 ,חשיבי דלא כיון ,דרבנן שהיא "המוציא" ברכת לענין דבשלמא המזון?! מברכת יפטר איך ,קצת לאכילה
 חזי הדחק י"ע פ"עכ והלא ,חיובו נפקע איך ,דאורייתא שהיא ז"בהמ לענין אבל ",שהכל" רק שיברך אמרו

 י"ע דאכילה ,לכאורה ביומא משמע כ"יוה ולענין ,כ"ליוה ברכה מדמי ב"ע ו"ל בגמרא והלא למיכליה,
 אכילה לאו ,גפנים דלולבי ומסתברא ,חייב - גפנים לולבי דכשאכל] ב"ע' פ[ שם מדאמר ,אכילה שמה הדחק
 עליה ומברך אכילה שמה ברכה דלענין ב"ס ב"ר בסימן בהדיא מוכח וכן ,הדחק י"ע אלא ,היא גמורה

 פטור יהיה הכי דמשום מסתברא לא אבל ,מדרגתה גרעו חשיבא דלא משום ובעניננו ,לה' יהראו ברכתה
   ,לגמרי

 ,שביעה כדי כשאכל אבל ,בעלמא מדרבנן הוא שלו ז"בהמ דחיוב ,שביעה כדי אכל כשלא דדוקא ל"י ואולי
 בירך הדמתחל ואף ,לאכילה חזי הדחק י"דע כיון ,ז"בהמ לברך חייב ,מדאורייתא הוא שלו ז"דבהמ

  :למעשה ע"וצ ,ש"עי ו"ס ח"קס בסימן כיסנין פת לענין ע"השו שפסק מה וכעין ,בה לן לית -"שהכל"

  שהכל עליהן מברכין קצת שנתקלקל ותבשיל שעיפשה פת ...וכן יג: סעיף נב סימן ערוך שולחן קיצור

  שהשעיפ פת לא לוכל אותו מחייבין אין: ח פרק שביעית מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 ברכת לענין מסתפק) שעיפשה ופת ה"ד( הלכה בביאורשובות: בעניין ברכה על פת שעפשה: פסקי ת
 שבח אינו בגדר כ"וכמו לחם שאינו כיון, נפשות בורא אלא ז"ברהמ לברך לא פוסקים כמה ומסקנת, המזון

  . ז"ברהמ עליו לברך שראוי ישראל ארץ

 אם בדיעבד שאף אומרים ויש (ברכת הבית), ידים נטילת עליו חייבים אין, נ"ובור שהכל שברכתו וכיון
) א"סק( צ"בשעה כאמור אך. (קצות השולחן) בדיעבד יצא מ"בומ בירך אבל, יצא לא - המוציא עליו בירך

 אם ז"וברהמ י"בנט חייב וגם, הפת כל נפטר ושוב, המוציא עליהם מברך - נתעפשו שלא חלקים בפת יש אם
  .פרס אכילת בכדי כזית של אכילה שיעור נתעפשו שלא בחלקים יש

 - 'וכו שעפשה ופת' וכו ,הארץ מן גדולו שאין דבר על -  א"ס ד"ר' סי :קסו סימן ח חלק הלוי שבט ת"שו
 נתקשה הלכה ובביאור, נפשות בורא בזה אחרונה דברכה מוכח ,מברכות ח"ה ח"פ ם"ברמב .שהכל מברך
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 כדי אכל בלא דוקא דאולי שכתב עד ,בזה והאריך, ז"מבהמ יפטור איך ,קצת לאכילה ראוי דעדין כיון
   .למעשה ע"בצ וסיים, המזון ברכת מברך באמת שביעה כדי באכל אבל ,שביעה

 דאין ם"הרמב דדעת ד"לענ יראה אבל, כן משמע לא ודאי) ע"השו וגם( ם"הרמב דסתימת אעשה ומה
 אבל, פת בתורת לאכילה יוראו ,כרגיל כשאכלו דהיינו ,ארץ שבח דוקא אלא ת"מה ז"בבהמ מתחייב

 שבח בגדר אינו בודאי מ"מכ קצת נהנה ס"דסו נפשות מבורא פ"עכ ,לפטרו בידינו דאין נהי ,כשנתעפש
  . ת"מה ז"בבהמ חייב ואינו שנתעפש כיון ,עקב שבפרשת ,ארץ

ע"פ 
  הח"ח:

  חיוב נטילת ידיים  ברכה אחרונה  ברכה ראשונה

פת 
  שעפשה

כשאוכל 
מהחלק 

  טוב

כשאינו   מעופש קצתה חלקמהכשאוכל 
ראוי 

  לאכילה

שבט הלוי   ביאור הלכה
  ועוד

אוכל 
מהצד 

  המעופש

אוכל 
מהחלק 

  הטוב

אינו   מזונות  המוציא  שהכל  המוציא
  מברך

אכל 
  מעט

אכל כדי 
  שביעה

בורא 
נפשות 
(ע"פ 

הרמב"ם, 
שאינו שבח 

  ארץ)

  חייב  פטור

זו 
  ברכתו

קצוה"ש:   קצוה"ש   שעה"צ
יצא 

  בדיעבד

בורא 
  נפשות

רכת ב
המזון 
(צ"ע 

  למעשה)
יצא, 
כשיש 
חלק 
  טוב

 ,לא יצא
אף 

  בדיעבד

  

  מה מברכים על קטניות רטובים (לא יבשים)? .6
  תשובה

   :ט ק"ס רד סימן ברורה משנה

   רטובין: דקטניות ז"הט ...כתב

  בלא נזרעו, כן מ"דע לבד השרביטין על אפילו א"בפה מברך חיין לאכול ד"ע שנזרעין גנות בשל  .א

 אפילו חיין כשהן הקטניות על מברך מבושלין ולאוכלן שיתייבשו עד להניחן שדרכן שדות של  .ב
  א"בפה בשלן ואם שהכל רטובין כשהן

 מברך ולעולם לקטניות קטניות בין לחלק דאין אחרונים הרבה דעת וכן דבריו על מאד מפקפק ג"ובפמ
  ] ת"שע[ העולם מנהג וכן א"בפה רטובים כשהן עליהן

 א"בפה עליהן יברך אם הקטניות בלא לבדן כשאוכלן האחרונים בין דעות יש השרביטין לענין םאמנ
   שהכל או

 על עוד יברך ולא א"בפה לבד הקטניות על ויברך ,הקטניות עם שיאכלן ליזהר לכתחלה טוב כ"וע
  :שהכל יברך לבד השרביטין שאוכל אירע ואם ,השרביטין

  שדה  גינות  קטניות רטובים

  שהכל  מהאד  ט"ז

  אדמה  אדמה  פמ"ג

  

 שטובים וקטניות פירות כל וכן; בשלם ואפילו, האדמה פרי בורא מברך הירקות על: א סעיף רהשו"ע 
  שיבשל קודם להם הראויה כברכתם בישולם לאחר עליהם מברך, ומבושלים חיים



208 

 

 אין יבשים ליןופו קטניות אבל ,לחים בעודם שאוכלן ודוקא - וקטניות: ב ק"ס רה סימן ברורה משנה
 ט"סק ד"ר בסימן ועיין שהכל מברך חיין האוכלם לפיכך מבושלים אלא חיין לאכלן א"ב של דרכן

  :ב"במ

 לאכילה כלל ראויים אין' וכדו כוסמת וחומוס כשעועית קטניות סוגי מיני כל ובזמננו פסקי תשובות:
 שעועית אבל, חיים כשהם אותם אוכל אם כלל מברך אינו ולכן, מהם נהנה אדם ואין ,חיים כשהם

' וכדו וכרובית דלעת וחצילים קישואים כן וכמו, חי אותה שאוכליןכ ,שהכל עליה ירוקה מברכין
  .הדחק י"ע לאכילה הם ראויים כי ,שהכל מברך -חי האוכלן

 חיים בין, ואגסים תפוחים כגון, ומבושלים חיים שטובים הפירות כל :יב רב סעיף סימן ערוך שולחן
 מברך, חיים כשהם אכלם, מבושלים אלא חיים לאוכלם דרך אין ואם; ע"בפה מברך ליםמבוש בין

  .שהכל

קטניות של   קטניות של גינה  :רטובים
  שדה

  של הקטניות השרביטים

ט"ז,   ברכתו
פמ"ג, 

  ועוד

פמ"ג   ט"ז  דעת הפוסקים כיום
  ועוד

  בדיעבד  לכתחילה

אין רגילות לאכול   אדמה
חי, ולכן מברך 

  48"שהכל"

יאכל עם הקטניות,   אדמה  שהכל
ויברך על הכל 

  אדמה

אם אוכלן 
 -בפני עצמו

  שהכל

  

ות רההגד רך על העיקר ופוטר את הטפלה", מהן"מב .7

  ההלכתיות של עיקר וטפל?
  תשובה

   הטפילה - את ופוטר ,העיקר -על מברך :טפילה ועמו עיקר שהוא כל :יב סעיף רד"ע שו

 הטפילה את ופוטר העיקר על מברך), נחשב בלתי דבר' פי( הטפיל ועמו עיקר שהוא כל :א סעיף ריב שו"ע
 אחד כל' אפי אלא, הטפל עם מעורב העיקר אם מיבעיא לא; שלאחריה מברכה בין שלפניה מברכה בין

, בגרונו יזיקנו שלא כדי עמו פת ואוכל מליח דג שאכל כגון טפל הוא אם, מכל חשוב שהוא פת ואפילו; לבדו
  . טפל שהוא כיון, הפת ופוטר הדג על מברך

 -בתערובת, שמין אחד בא לתקן את השני, או ששניהם עיקריים ואחד מרובה על חברו :ברורה משנה
  מברך על העיקר, שתמיד הולכים אחר הרוב

 לתקנו אלא בא אינו והשני ,העיקר הוא שהאחד ,מינים שני תערובות כל כגון - מעורב העיקר אם) א(
 ח"ר סימן ש"כמ ,העיקר הוא הרוב ,מחבירו מרובה שהאחד אלא ,קריםעי שניהם אפילו או ,ולהכשירו

   אזלינן רוב בתר ,נמי וניכר ,עצמו בפני עומד ומין מין כל ואפילו ,ז"ס

אף מברך על החשוב  -אך אינו חשוב ,והשני הוא הרוב ,בתערובת, כשמין אחד הוא חשוב והינו מיעוט
  המיעוט, כי החשוב הוא העיקר שהוא 

 הוא בטל ,הרוב שהוא אף ,חשוב דבר אינו מהן אחד אם הא ,חשוב דבר הוא בששניהם דוקא ז"כ ומיהו...
  . שם כ"ובמש ב"סי ד"ר סימן ועיין ,העיקר דהוא ,החשוב מיעוט לגבי

  

                                                           
48

 חי כשהיא אדם בני לרוב לאכול ראויה אינה בגדלותה שאף ...בזהשהכל:  מברך*  ה"ד יב סעיף רב סימן הלכה ביאור 

  כלל פרי עיקר שם עלה אין
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  בתערובת, חמשת המינים הם העיקר, אף כשהם המיעוט ומברכים עליהם מזונות:

 שניתן כל ,המיעוט הם אפילו ,מינים שאר עם מעורבין אםד ,ח"ר' בסי לעיל ל"קי ,דגן מיני דבחמשת ודע
 נחשבין דגן שמיני מפני ,הרוב תערובות ונפטר ,לבד מ"במ עליהם ומברך ,בתרייהו אזלינן ,לטעם בהתבשיל

 שיהא כדי רך שהוא ,עד כ"כ הרבה במים קמח עירב אם אבל ,ממש בהם יש אם בלבד אך ,תמיד לעיקר
  :שהכל מברך ,לשתיה ראוי

  קר פוטר את הטפל, אף אם הטפל לא היה לפניו, אך היה בדעתו לאכלו: עי

 ברכה בשעת דעתו היה אם ,העיקר אכילת בשעת לפניו הטפל היה כשלא ואפילו -  טפל שהוא כיון) ד( 
 באותו הטפל שיאכל דוקא בעינן גם[ ,הטפל פוטר ,אחריו הטפל לאכול ,בכך שדרכו או ,הטפל גם לאכול
  ] בינתים מקומו שינהכש לאפוקי ,מקום

 שאין ידוע שהדבר, למרקחת טפילה הוו רקיקין אותם, דקים רקיקין על שמניחין מרקחת: ב סעיף
 לאכול) יג( :לבד המרקחת על לברך וצריך -  למרקחת טפלה הוו) יב( ברורה: משנה .לחם לאכול מתכוונים

 דבמדינותינו ,שכתבו באחרונים ןועיי ,בדבש הידים יטנפו שלא ,עליהם המרקחת לדבק שבאים רק -  לחם
 ומברך ,הדובשנין לאכילת כ"ג כונתו כ"א ,עליהם המרקחת ומניחין ,למאכל שטובים הדובשנין שעושין
  :זה דין פרטי כל שם שמבואר ה"סקמ ב"במ ח"קס סימן לעיל ועיין ,עליהם

  טפל נפטר אגב העיקר, דווקא כשהייתה דעתו עליו בשעת הברכה:

 לברך צ"וא טפל, הפת נעשה השתיה, חריפות להפיג אחריו פת מעט או דבר איזה ואוכל שרף, יין ששתה מי
 ולענין ש,"עי ד"בסק ל"וכנ הפעמים, ברוב בכך שרגיל או ברכה, בשעת עליו דעתו כשהיה דוקא אכן עליו,

 אוכל ואינו כלל, רעב שאינו הטפל, לאכול כוונתו כשאין ז"וכ ב,"במ י"סק ח"קנ' בסי לעיל עיין ידים נטילת
   המרירות להפיג רק אותו

  אם כוונתו גם עבור העיקר וגם עבור הטפלה, שברכותיהן שונות, מברך עליהם שתי ברכות: 

 שאחד שנראה גב על אף מרקחת, עם ך"לעקא כ"ג ואוכל ש"יי ששותה כגון כ,"ג הטפל בשביל כוונתו אם
 על או ך"הלעק על לברך וצריך ,לזה טפל זה אין כ"א שניהם, לאכילת שכוונתו כיון טפל, והשני עיקר

  . עליו חביב ש"שהיי אף ש"היי על מברך כ"ואח חשובין, שהם תחלה, המרקחת

 הוי אז ,המרירות להפיג כדי ,מעט רק לאכול כשרוצה רק מותר אינו ,דברים שאר לאכול כשרוצה ה"וה
 לסעוד כדי עצמותם מחמת אותם שאוכל כיון ,כלל טפל שם שייך אין ,מזה יותר לאכול כשרוצה אבל ,טפל
   ,הלב

 היטב להבחין יוכל מי כי ,ש"הי שתיית למיתוק פת מלאכול למנוע דטוב ה"השל בשם האחרונים וכתבו
 גמר אחר ששורה ומי. י"ונט המוציא לברך צריך דאז ,הלב לסעוד גם או מרירותו להפיג רק הוא אם

 שייך ואין ,לעכל כדי ש"היי על אז כוונתו דעיקר ,ש"היי על לברך יש ,המאכל לעכל ש"ביי פת מעט אכילתו
 ר"ומא ,]א"מ[ עיקר ש"היי ל"והו ,מרירותו קצת להפיג פת בו שורה לשתותו לו שחזק מפני ורק להסעודה

 ד"קע' בסי לעיל ועיין. עליו ויברך ,הפת בו ששורה קודם ש"יי מעט תחלה שישתה זה באופן דטוב משמע
 צ"א -בכך רגיל אם ,שבפיו השמנונית להפיג ש"יי מעט לקח ,שמן מאכל שאכל אחר דאם ,ב"במ ט"סקל

  :לפת טפל דהוא ברכה

מי שאוכל פת הבאה בכיסנין עם טפל שגם טעים לו, בכל זאת מברך רק על הפת הבאה בכיסנין, כי זה 
  העיקר בעבורו: 

 והוא ,עליו חביבים כ"ג שהם אף ,בו ללפת דבר שאר או גבינה עם כיסנין פת אוכל ואם -  ביחד שאוכלן) ו(
 כשאוכל דבר בכל ה"וה ,אצלו העיקר שהוא דמסתברא ,לבד הכיסנין על רק מברך מ"מ ,אותם לאכול תאב

  :כטפל רק ,נחשב ללפת שאוכל דמה ,בו ללפת אחר מין עם

 מסוג ואחד) אחד שהן שלשה( אחד מסוג שלשה, ישנם וטפל עיקר אופני ארבעה כי דע פסקי תשובות:
  :אחר

 לתקנו ולהכשירו או ,העיקר את להטעים בא והשני ,המאכל עיקר הוא שאחד מאכלים מיני שני  .א
 . מהם אחד על אלא האדם דעת עיקר שאין, המאכל את לקשט או יפה מראה להשוות או ,לאכילה
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 חמיצות או מרירות או חריפות עקב אלא, יחד נאכלים אינם אשר משקין או מאכלים מיני שני  .ב
 למעט כדי ,אחר מין ,לאחריו או העיקר אכילת כדי תוך לשתות או לאכול הרגילות ,מהם אחד

 . שאכל העיקרי המאכל של המרירות או החריפות ולהקהות

 או ידיו יטנפו שלא אחר מאכל להחזיק כדי אלא, אכילתו לצורך בעיקרו משמש שאין מאכל מין  .ג
 . עיקרי אחר למאכל יפה כלי כעין

 היה לא העיקר ובלתי, העיקר עקב אלא הטפל את אוכל שאינו אלו סוגים שלשה בכל השוה והצד
 .כלל הטפל את אוכל

 אשר באופן יחד שעירבום, ועיקריים חשובים שניהם אשר) שונה ברכה בעלי( מאכלים מיני שני  .ד
 הקודמים הסוגים' מג זה סוג ושונה. יחד גם המאכלים משני נמצא שאוכל וכף כף בכל כמעט

 הרוב שהוא שהמין בזה קובעת וההלכה, אצלו ועקריים חשובים המינים שני ,בזה שכאמור
 הרוב הוא איזה ספק וכשיש, הרוב לברכת נטפל השני והמין, הברכה לענין העיקר הוא בתערובת

 .השני המין גם בדיעבד הפוטרת הברכה יברך

  מה הדין כשהטפל חביב עליו? .8
  תשובה

  מגן אברהם  רמ"א  

  על העיקר  על הטפל  יברך -כשהטפל חביב עליו

  שולחן ערוך סימן ריב, א: 

 ופוטר העיקר על דמברכין הא); ז"א בשם אגור( העיקר על מברך כ"ואח עליו מברך, עליו חביב הטפל אם  א"וי: הגה
 ורוצה ,לשתות שרוצה כגון ,תחלה הטפל אוכל אם אבל, תחלה העיקר שאוכל או ,ביחד שאוכלן היינו ,הטפילה את

 אף תחלה האוכל על מברך, השתייה למתק גודגדניות גרעיני שאוכל או; ריקנא אליבא ישתה שלא כדי ,תחלה לאכול
  /).א"ל/ ה"ל סימן ה"ת( אחר לדבר טפל והוא הואיל ',שהכל' רק עליו מברך ואינו, לשתייה טפל שהוא פי על

 לדינא א"המ ומסיק ז"ע קושיות כמה שהקשו א"הגר ובביאור א"במ עיין - העיקר על מברך כ"ואח) ה(
 על מברך עליו חביב הטפל אם שאפילו בהדיא שכתבו ,וכלבו ג"בה בשם הביא ר"בא וגם ,בזה חילוק דאין

 שבשבילו ,העיקר בשביל רק אוכלו איננו עתה מ"מ ,יותר בעצם עליו חביב שהטפל דאף והטעם לבד העיקר
 אין וגם ,שוות ברכותיהן איןבש אפילו זה דכל ,עוד ש"וע. כלל הטפל אוכל היה לא ובלתו ,האכילה הותחל
  .  לבד העיקר על מברך בודאי ביחד שאוכלן או שוות כשברכותיהן ובפרט ,ביחד אוכלן

  . כשאוכל את הטפל תחילה, מה יברך?9
  :תשובה

  אם החליט לאכול את הטפל לפני העיקר, הטפל איבד את ברכתו העיקרית, ויברך עליו רק שהכל: 

 לאכול הברכה בשעת בפירוש דעתו היה לא וגם בכך רגיל אינו אם אבל :רי"ב, משנה ברורה ס"ק ד' "עשו
 העיקרית ברכתו ומפסיד הוא טפל פ"דעכ שהכל רק הטפל על מברך אז אך הטפל על גם לברך צריך הטפל

 נפטר ואינו ע"בפ עליו לברך דצריך אף העיקר קודם הטפל אוכל דאם ה"בהג לקמן א"הרמ דפסק ודומיא
  . העיקרית ברכתו מפסיד טפל שהוא כיון מ"מ כ"אח ךשיבר העיקר בברכת
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  בית כנסת 

א. אלו סוגי תשמישים נאסרו להשתמש בעליות בית  .1

  הכנסת, ומה מותר?
  תשובה

; שם לשכב כגון, גנאי של קבוע תשמיש ה"ב גבי שעל בעליה מלהשתמש ליזהר יש: יב סעיף נא"ע קשו
 בית אבל, לכך מתחלה שנבנה, קבוע ה"בב דוקא זה וכל: גהה. שם להשתמש מותר אם להסתפק יש ,תשמישים ושאר

  ).א"מהרי פסקי( עליו לשכב מותר, נ"לבהכ שנבנה לאחר שיחדו

 מקרה דבדרך ,מותר מקרה בדרך שם דלשכב משמע זה מלשון - ' וכו קבוע תשמיש )לט(ס"ק  ברורה משנה
 שהוא במקום ובפרט ,מהם ירחק נפשו שומר מ"ומ -  עליו לשכב) מב( :גנאי של תשמיש שכיבה מקרי לא
  . ההיכל נגד

  :למסקנה יוצא לפי זה

כמו כן יש  נאסר להשתמש בעליות בית הכנסת בתשמיש קבוע של גנאי, כדוגמת שינת קבע.  .א
  להימנע אפילו משינת עראי, כנגד מקום ההיכל. 

אפילו כמו כן, יש להתיר בדרך מקרה. מישי ארעי, כדוגמת: שכיבה במקום עם זאת יש להתיר תש  .ב
עכ"פ, אף במצב שכשבנו את לאחר גמר בניינו.  ,ייחדו את הבית לבית הכנסתשינת קבע, במקרה ש

 תשמיש מטונף מאוד.  ,בית הכנסת, בנו דירה מעליו, אין לעשות בדירה שמעל

  .ב. אלו דירות שעל בית הכנסת לא נאסרו?1
  :תשובה

רק אח"כ הוקדשו, ניתן להשתמש בהן כל עוד עיין לעיל שהבאנו שדירות שנבנו מתחילה על בית הכנסת, ו
   .שאין בהן תשמיש של גנאי

  .ג. האם מותר לתלות בגדים לייבוש בגג בית הכנסת?1
  עיין לעיל תשובה שיש לאסור דבר שיש בו ביזיון

א. בני העיר שקנו ספר תורה בשותפות, ועזב אחד  .2

  את העיר, כמה יקבל עבור חלקו?

  התורה? ב. מה הדין אם הוזל מחיר ספר

  ג. באיזה אופן יקבל לפי ערך ההשקעה?
  תשובה

, חלקו לו יתנו שהנשארים מהכרך אחד יצא שאם והתנו תורה ספר שקנו כרך בניטו:  סעיף קנד "עשו
  .בלבד שנתן מה אלא לו נותנין אין מהם אחד יצא אם, הספרים והוקרו

  :לא נותנים שום דבר למי שעזב -אם לא היה שום תנאי :ברורה משנה

   :פה שתשאר אדעתא אותה קנו דהא ,כלום - שהולך לזה ליתן צ"א ,התנו ובלא -' וכו והתנו) נז(
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, הוא מקבל רק את החלק שהוא נתן עלהאם היה תנאי שיקבל חלקו, והמחיר ) עונה לסעיף ג'(  .א
 לעשות ולא ,שעה באותה מבורר לחלק אלא התנו לא דמסתמא -  שנתן מה אלא) נח( ולא יותר:

   תאחר שומא

והוא לא יכול  ,, הוא מקבל רק את חלקו היחסי כשער הזולירדאם המחיר ) עונה לסעיף ב'(  .ב
   הזול כשער אלא לו ליתן צ"א הספרים הוזלו אפילו... לדרוש את כמות הכסף שנתן בתחילה:

 התנאי היה ואם היה תנאי שהוא יכול לדרוש את הס"ת, הוא ישלם מחיר מלא ויקבלנו:אם   .ג
 ,ת"הס להם ליתן כ"אח שנתרצה פי על אף ,ת"הס ויקח דמיהם להם יתן הוא הירצ שאם ביניהם

   ]:א"מ[ לסלקן בידו שיש כיון ,מוחזקים נקראים אינם הם מ"מ

, ועל כן יקבל תמיד כשער הכלל הוא שתמיד ידו על התחתונה, והוא לא ירוויח מזה שהוא עוזב לסיכום:
  הפחות יותר 
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  מבחן אב תשע"ג

  תפילה

  ים לברך ברכות התורה במקרים הבאים:האם צריכ .1

  כגון אמירת סליחות ,אמירת פסוקים דרך תחנונים  .א

  כותב דברי תורה  .ב

  מהרהר בדברי תורה  .ג

  לפסוק דין  .ד
  תשובה

  :חלק א'

  'סליחות'שו"ע: יש לחוש, ויברך לפני שאומר   .א

 רמ"א: יש לסמוך ולומר פסוקים כאלו, ללא ברכת התורה  .ב

  ברכת התורה קודם אמירת הסליחות, ואין להקלך משנה ברורה למעשה: כבר נהגו לבר  .ג

 אומרים ויש. תחנונים דרך אומרם שהוא י"אעפ, התורה ברכת קודם פסוקים יקרא לא: ט סעיף ו"מ"ע שו
 כסברה המנהג אבל: הגה. ראשונה לסברא לחוש ונכון, תחנונים דרך אלא אומרם שאינו כיון, לחוש שאין

 יום בכל וכן, הברכות שאר סדר עם ,התורה על מברכין כ"ואח ,הסליחות מתפללים הסליחות בימי שהרי, אחרונה
 אחר מיד התורה ברכת לסדר ונהגו. התורה על מברכין כ"ואח ,ותחנונים פסוקים כמה אומרים נ"לבהכ כשנכנסין

: 'וגו ישראל שמע אחר בשחרית לומר וטוב). דברכות ק"פ ומרדכי' בתוס משמע וכן( לשנות ואין, יצר אשר ברכת
  ).טור( בזה ויוצא בזמנה שלא לקרותה שמע קריאת עם שוהין לפעמים כי, ו"בשכמל

 אשר ברכת אחר מיד התורה ברכת לברך נהגו דהיום לקמיה שכתב מה ולפי - הסליחות )כז(: ברורה משנה
 ברכת קודם תחנונים דרך אפילו פסוקים לומר דאין לן סבירא כ"א ,מתחלה פסוקים שום לומר ולא ,יצר
 - מברכין כ"ואח) כח( :כ"אח ולדלגה הסליחות קודם ת"בה לומר הסליחות בימי כ"ג לנהוג יש כ"א ורההת

 א"הרמ ז"ע ומסיים באשכנז המנהג שכן ל"מהרי בשם י"בב זה שהביא וכמו הדין מעיקר הוא זה שכל
  :התורה ברכת קודם פסוקים שום לומר שלא הטור כדברי להחמיר העולם נהגו שכהיום ל"ר לסדר ונהגו

 ךא ,וכתב שיש להחמיר לכתחילה ,אמירת הסליחות קודם ברכת התורההתייחס לעניין  פסקי תשובות
 קדושה וברכו קדיש על לענות וכגון ,בזה להקל ניתן וטעם סיבה כשיש... :במקומות מסוימים יש להקל

 לקרוא מותר כן כמוו ,שמע קריאת של ראשון פסוק הציבור עם אומר וכן ,התורה ברכת לפני עדיין והוא
 גם אלא בלבד זו ולא ,זמנה יאחר התורה ברכת יקדים ואם ,מאוחרת שהשעה כשרואה שמע קריאת

 עדיין כשהוא ש"ק לקרוא יוכל ,ש"ק זמן יאחר טבילתו אחר עד יתמהמה ואם עזרא טבילת על םהמקפידי
 לכן הדחק בשעת אלא אינו זה כל כאמור אך ,התורה ברכת יאמר טבילתו ולאחר ,התורה ברכת לפני

 יכוין כזה כשהגיע למצב ואף ,התורה ברכת קודם ש"ק שצריך לומר למצב מלהגיע לימנע מאד ישתדל
  תורה לימוד לשם ולא ,גרידא ש"ק קיום מצוות לשם שכוונתו בהדיא

  :חלק ב'

  כתיבת דברי תורה, יש תשובה לעיל
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  : חלק ג'

 דהרהור - צריך אינו) ה(ברורה:  משנה. לברך צריך ואינ, תורה בדברי המהרהר ד: סעיף מז ערוך שולחן
 אחר בפה ת"ד קצת להוציא שיזהרו ,הספר מתוך בעיון הלומדים לאותן ליזהר יש ז"ולפ ,דמי כדיבור לאו

   :שנוהגין כמו ,הברכה אחר ת"ד שאר או ,כהנים ברכת פסוקי אומר אינו אם ,הברכה

  : חלק ד'

 דהוי כתב הצלמים כל' ופ דשבת ק"פ ן"ר( לדבריו טעם נתינת בלא דין לפסוק דיכול ה"וה: הגהשו"ע מז, ד: 

 ללמוד אבל ,לימוד דרך דאינו דינין בעלי בין דין לפסוק דוקא נראה - ' וכו דיכול) ו( משנה ברורה:). כהרהור
 ,הדין עיקר שהוא שהטעם -  לפסוק) ז( ]:זה' בסי יהודא מטה[ מכותב גרע דלא, מברך -טעם בלי בספר דין

. לברך דצריך ,בלבד מקרא מהקורא זה גרע דלא ל"וס ,ז"ע חולק בביאורו א"והגר. בלבו מהרהר אלא אינו
 מצוה פעולת איזה לעשות מותר ע"ולכו. ת"בה בירך שלא ז"כ להרהר שלא ,מחמיר לבד בהרהור' ואפי

 ,ללימוד מתכוין שאינו דכל ,מותר ה"אפ ,הזה בדין מהרהר הוא בודאי מעשה דבעת גב על אף ,ת"בה קודם
  ]:י"בס לקמן א"הגר[ ברכה צ"א

  יוצא למעשה, שבשאלה האם מותר לפסוק דין בלא ברכת התורה:

  הרהור לאו כדיבור - רמ"א: מותר  .א

 לא גרע מהקורא מקרא, שצריך לברך  -גר"א: אסור  .ב

האם מותר למנות שליח ציבור במקרים הבאים: א. מי  .2

נבל פיו שקורא לעיינין אלפין ב. פוחח ג. סומא ד. מ

  ומרנן שירי עגבים
  תשובה

  חלק א':

 כולם : ...ואםברורה משנה .ן"אלפי ן"ולעייני ן"עייני ן"לאלפי שקורא מי ממנין אין יב: סעיף נג"ע שו
 האותיות להוציא יכול שאינו מי לכל ה"דה עוד ודע ,]ז"הרדב בשם א"מ[ ץ"ש להיות מותר - כך מדברים
 עיין - אלפין ולעיינין) לח( . התיבה לפני אותו מורידין אין כ"ג וןלש וכבד פה כבד שהוא כגון ,כתיקונן

 פני בעל אבל ,ן"ההי ן"בחתי אפילו לתיבה להורידו מותר - כמותו ראוי אחר דליכא דבזמן שהעלה ח"בפר
 ת"לחי אותו לקרות מכוין דכשהוא היכא א"כ שרי לא אחר בדליכא דאפילו וסובר עליו חולק ל"הנ משה

 מחר יזדמן פן בקבע ץ"לש למנותו מותר אין ח"לפר' דאפי עוד ונראה שפיר אותו לקרות יכול טורח ידי על
  :בגמרא שם ח"דר מעשה כההיא כמותו ראוי בדליכא להורידו מותר זה לפעם רק ממנו טוב אחר

  יוצא:

 השו"ע אוסר למנות אדם שכזה  .א

 רדב"ז: כשכולם מדברים כך, יש להתיר  .ב

 בד פה ולשוןאין להוריד לתיבה, מי שהוא כ  .ג

 כשקורא לאלפין עיניו וכו' ואין אחר כמותו:  .ד

 פר"ח: מותר .01

 המשנה ברורה בדעת הפר"ח: 

 באקראי: מותר (כיון שאין אחר כמותו) .01.1
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 בקביעות: אסור (שמא יזדמן טוב יותר ממנו)  .01.2

  פני משה: אסור .02

   דין פוחח:חלק ב': 

) לט( ברורה משנה. התיבה לפני ירד לא, מגולים וזרועותיו קרוע שבגדו מי והוא, פוחח יג: סעיף נג"ע שו
 אינו וגם ,לבד שמע על הוא פורס אבל ,להתפלל ץ"ש להעשות -  התיבה לפני) מ( :כתפיו וגם -  וזרועותיו

  :הוא שגנאי ,בתורה קורא

 או שכתיפיו עד קרועים שהבגדים כלומר'. כו קרועים בגדים שלובש מי פוחח פירוש ש"ומ נג: סי' ח"ב
 כבוד זה שאין מפני ,ציבור שליח להיות לו ואסור פוחח נקרא ,תרתי מהני גילוי דבחדא ,ותמגול זרועותיו

 לשם שכתבתי במה ועיין מגולה שראשו מי פוחח) ש"ומ ה"ד רלו' עמ( י"ב כתב א"צ בסימן ולקמן ,המקום
 כ"וא ,ולהמג בראשו להתפלל אסור ,צבור שליח אינו אפילו ,אדם כל רבינו דלדעת ,דשמיא בסייעתא) ה"ס(

 יכול ציבור שליח אינו אם אבל ,מגולין בזרועותיו או בכתפיו דוקא היינו ,ציבור שליח להיות דאסור הכא
  .להתפלל

  דין סומא: חלק ג':

 אתה אי שבכתב דברים: משום, בתורה יקרא שלא ובלבד, התיבה לפני יורד סומא  יד: סעיף נג"ע שו
  . פה על לאומרם רשאי

. יהודא' דר כרבנן ל"דקי ,התורה מן המצות בכל וחייב ,עיניו בשתי אפילו -  ומאס) מא(ברורה:  משנה
 היכא ,מעיניו באחד' אפי נוראים בימים סומא יתפלל לא כ"שאעפ העלה ו"קע' סי יאיר חות ובתשובת

 י"החו לדברי דאף ל"ונ עליו חולק' י באות רבא אליהו ובספר טעמו ש"ע ,בו כיוצא והגון ראוי אחר דאיכא
  . סומא נעשה אם ץ"מש לסלקו לא אבל לכתחלה למנותו שלא רק היינו

  סומא כש"ץ בימים נוראים:

 וות יאיר: לא ישמש כש"ץ, אם יש אחר שראוי והגון כיוצא בו ח  .א

 אליהו רבא: יכול לשמש כש"ץ  .ב

 ות יאיר:וחדעת המשנה ברורה ב  .ג

 אין למנות -למנות לכתחילה .01

 כבר לא יסלקו -לאחר שנעשה סומא לסלקו מש"ץ .02

 :בסתם כתב ולכן ,ונסתם מאורות ראה או מימיו מאורות ראה לא בין לחלק איןנג:  סימן חיים אורח ח"ב
  ".התיבה לפני לירד יכול סומא"

  חלק ד':

  מנבל פיו ומרנן שירי עגבים

  :הנכרים בשירי שמרנן או פיו המנבל צ"ושסעיף כה:  ג"נסי' רמ"א 

 , כן לעשות שלא בידו ממחין   .א

  )ד"ע ה"קנ דף בו כל( אותו מעבירין - שומע אינו ואם  .ב
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 בתשובה ח"וב ,שלהם גילולים לעבודת בו מנגנים שהנכרים בניגון ל"ר -  הנכרים בשירי) פב( ברורה משנה
  . 49לזה שמיוחד בניגון דוקא כתב ז"קכ' סי

 בתיב הנכרים שירי תפילה בשעת שלא שמנגן ץ"בש מיירי ד"ע ט"ק בכלבו הדברים במקור פסקי תשובות:
 הבנת .פיו המנבל ץ"ש וכעין ,בהם יטמטם שלא אפשר שאי ,דופי של ושירים עגבים שירי ,שלהם משתאות

 והביאם אלילים לעבודת בהם שמנגנים הנכרים שירי בתפילה שמרנן ב"ל' סעי הרב ע"ושו א"סקל א"המג
   אמת תורת ותורתם ב"סקפ ב"המשנ

 או שלהם זרה העבודה לכבוד חוברו אשר נכרים יריבש אלא אמורים דבריםה אין בדבריהם כאמור אמנם
 או ץ"הש זאת שינגנו שבשעה ,יוכחש לא המוחש אשר ,ועגבים חשק של מילים עם שחוברו שירים

 וטינופת זוהמה מלאים שהם הניגון תיבות ,הניגון המכירים ובמחשבת ,במחשבתם יתעורר המסייעים
  ' ה בבית תאוה להתאוות ותועבה צלם מכניסים ונמצא

 ,ותאוה חשק לעורר כדי כלל בהם שאין סתמיות מילים עם ניגונים וכן ,ידועים מילותיו שאין ניגונים אבל
 וניתן נוראים לימים ואף בדבר היתר דנא מקדמת ישראל גדולי שנהגו ידוע ומלחמה הימנון וניגוני

  לישראל להם והנח לקדושה להעלותם

יצאו ש"צ שהתחיל קדיש או קדושה בעשרה, ולפתע  .3

חלק מהעשרה, האם יכול להמשיך את הקדיש 

  והקדושה ושאר התפילה
  לעיל תשובה

  ?האם יחיד יכול לומר קדושת יוצר .4
  :תשובה

 י"א בשו"ע, הרמ"א: יכול   .א

 י"א בתרא בשו"ע, הגר"א: אינו יכול  .ב

ע"פ הלבוש: יכול לומר, אם אומר בטעמי  , המשנה ברורה למעשה, פמ"גדעת השו"ע למעשה  .ג
  המקרא

   :ג סעיף נט"ע שו

  . דברים סיפור אלא שאינה לפי, אומרה יחיד, שביוצר שהקדושה א"י  .א

  . בציבור אלא נאמרת ואינה, מדלגה שיחיד א"וי  .ב

 המנהג פשט וכבר: הגה. בתורה כקורא וטעמים בניגון יאמרנה שיחיד וליזהר לדבריהם לחוש ויש  .ג

 בנוסח מיימוני הגהת. (רם בקול אותה אומרים ,זאת קדושה וכשעונין. אותה אומר ויחיד, ראשונה כסברא
  ). התפלות
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' בניגוני כנסיות בבתי' שמזמרי פרנקפורט) מה ממהדורת ונלקח כאן הושמט הבא (הקטע קכז: סימן) נותיש( ח"ב ת"שו 

 כמו ז"לע חוק שהוא מאחר ם"להעכ' מיוחדי שהם ניגונים באותן דווקא אלא אוסר שאין נראה. תפלתם בבית בהם' שמזמרי

' הנהרגי מצות מיתות' ד' בפ דתנן מהא זה את גם להתיר' ראי ואין. ז"לע חוק' כנעני שעשאוה מפני מקום בכל שאסורה מצבה

' בניגוני נ"ה למימר איכא כ"וא ש"ע היא מנוולת שמיתה יודע אני אף לחכמים יהודא' ר ל"א תנינא' ובגמר ש"ע' כו' מתיזי היו

 הפוסקים פסקו כבר דהא זו סברא ליה דלית יודא' כר להחמיר לומר דאין המוסיקה חכמת י"ע אלא גמרי קא מינייהו דלאו

 ש"ע' כו' ק דכתיב כיון היא דחוקה ג"דאע הכא דמשמע תימא ל"וז התוספות ש"מ לפי מכאן' ראי דאין נראה מ"מ כרבנן הלכה
 איסור בזה דאין נראה' מיוחדי אינם אם אבל' ניגוני באותן ש"כ. ז"לע חוק כשנעשה מהני לא באורייתא כתוב דאפילו אלמא

  :גמרינן מינייהו דלא למימר איכא ודאי דבהא
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 ח"בפר כתב. ברוך ואומרים ,'וכו והאופנים ,קדוש ,ביראה ואומרים :יאמר רק -  מדלגה )י( ברורה משנה
) יא( :ע"לכו בלחש אפילו אומרם ,צבור דאיכא כיון ,לבוא שאיחר בשביל ,לבדו מתפלל יחיד היה אם אפילו

 אם להדר נכון מהמנהג לזוז שאין ולפי האחרונה לדעה להלכה הסכים א"הגר ובביאור -' וכו המנהג פשט
) יב( :בזה להדר שטוב הלבוש בשם ג"הפמ כ"וכ פסוקים כקורא וטעמים בניגון לאמר ביחיד אומר

 אומר ביחיד אבל ,בצבור דוקא -  רם בקול) יג( :מיושב לומר טוב ,אפשר אם זו וקדושה - ' וכו וכשעונין
  :רם בקול יאמרה אם ביחיד אף קפידא שאין כתב ת"בשע אבל ,ר"בא כ"כ ,בלחש

חולה הנזקק לקטטר ומי רגליו נוטפים לתוך שקית,  .5

  האם יכול לקרוא ק"ש ולהתפלל עם מכשיר זה
  תשובה

 רגלים מי תמיד שמטפטף חולי לו שיש מי ,ח"צ סימן בתשובה א"רמ כתבד:  ק"ס פ סימן ברורה משנה
 ,נקיים יהיו העליונים והבגדים ,אברו סביב בגד לו לעשות להתיר יש ,לעולם פלללהת יוכל לא כ"וא ,לאונסו

 בשעה לטפטף הוצרך שלא ודוקא ,יתפלל כ"ואח ,יפסיק רגלים מי הטפת ובשעת ,ויתפלל נ"לבהכ ויכנס
  :ש"ע' וכו לטפטף יצטרך תפלתו שבתוך שיודע פי על ואף ,להתפלל שמתחיל

 חולי שיש מי ד)"סק' פ סימן ב"ומשנ ב"סק א"במג המובא ח"צ מן(סי 50א"רמ ובתשובת פסקי תשובות:
 ,אברו סביב בגד לו לעשות להתיר יש ,לעולם להתפלל יוכל לא כ"וא ,לאונסו רגליים מי תמיד שמטפטף
   ,יתפלל כ"ואח יפסיק רגליים מי הטפת ובשעת ,'וכו נקיים יהיו עליונים והבגדים

 רגליים המי ויוצא מטפטף מתי מרגישים אין כלל שבדרך ואף ,לקטטר הזקוקים אלו לענין נלמד ומכאן
 העמוד לפני להתפלל ואף ,ותפילין טלית ולהניח ולהתפלל ללמוד להתיר 51הדור גדולי הסכימו ,מגופם

 אין ,בקילוח יוצאים המטפטפים שאינם רגליים שמי למעשה דנקטינן ,'וכו חובתן ידי אחרים ולהוציא
   52שתיתה בשעת אפילו להתיר הבריות וצער כבוד וגדול ,נןמדרב אלא התורה מן איסורם

 לכן ,מרגיש אינו ובקטטר ",יציאתם ומרגיש ממנו ששותתין זמן כל" להחמיר כתב שם בתשובתו א"והרמ
   מכוסים - והצינור השתן מצטבר שבו השקית שתהיה לראות יש אלא ,כלל להחמיר אין

 כצואה אלא ,י רגלייםמ של ועביט כגרף דינם ואין ,תםאו שמחליפים כיון 53אינו לעיכובא זה גם כי אם
  .נגדו ולהתפלל לקרוא הדין מן איסור שאין בעששית

  האם צריך לכסות את השקית והצינור של הקטטר:

 טוב לכסות  -חייב לכסות, מפלסטיק - אם עשוי מגומיאגרות משה:   .א

 אין צורך, משום: גרשז"א:  .ב

 נעשה לשימוש חד פעמי .1

 חמכוסה, ואין בו רי .2

 ואין עליהם שם עביט ,דומה למתכת וזכוכית .3
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 לו שיהיו להקפיד לו דיש נראה מ"ומ. ליזהר לו אפשר ושאי האנוס במקום להחמיר דאין ל"נ צח: ...ולכן סימן א"הרמ ת"שו 

 אפשר ואי אנוס שהוא מאחר דמי בכיסו כמונחים רגלים המי ואז איברו סביב ספוג או בגד לו יהא רק, נקיים העליונים בגדים

  .מקראקא איסרלש משה, בשאלתכם ל"הנ זהו. אחר בענין לו
51

 להתפלל יכול הכלי לכסות א"א ואם הכלי גם לכסות צריך שלכתחלה כז: ונמצא סימן א חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו 

  .לכסותו טוב מ"ומ מראבער עדיף אפשר מפלאסטיק הוא הקנה ואם. לכסות מוכרחין ראבער של הקנה אבל מכוסה כשאינו אף
52

 מדאורייתא ושרי העמוד נגד חשיב לא דשותת ש"הרא בשם א"המ כתב -  העמוד כנגד) כז( ק"ס עו סימן הברור משנה 

  :ש"עי בזה מפקפק צאנזאר ח"הגר ובהגהות
53

  הליכות שלמה 
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כתוב את ביאור הראשונים בדברי הגמרא "יכנס  .6

שיעור שני פתחים ואח"כ יתפלל", ומאי נפק"מ 

  ביניהם
  תשובה

 ויהי שנאמר ה"בב מקום לו לייחד אדם צריך ,חייא בר תנחום ר"א :צ סימן תפלה הלכות חיים אורח טור
 שם משתחוה תדיר שהיה משמע ,ישתחוה אלא נאמר לא השתחוה ,שם ישתחוה אשר ,הראש עד בא דוד
 פתחים' ב שיעור אדם יכנס לעולם חסדא רב דאמר פתחים' ב שיעור יכנס אלא הפתח אצל מיד ישב ולא

 אבל פתחים' ב שיעור הילוך כדי ישהה אלא להתפלל ימהר שלא א"וי: פתחי מזוזות לשמור שנאמר ויתפלל
 לחוץ שמביט מפני ה"לר פתוחה ה"כשב דוקא אומר היה 'מרוטנבור מ"והר חושל אין לפתח סמוך יושב אם

 וגם מקרא טעמא יליף דהא לחלק שאין ונראה דמי שפיר ה"לר פתוחה אינה אם אבל לכוין יכול ואינו
 דלתותי על לשקוד לי שומע אדם אשרי טעם מאי דלתות משתי לפנים אדם יכנס לעולם הירושלמי גרסת

  :דלתות משני לפנים שיכנס כפשטיה נמי ומשמע הוא הפתח פתיחת משום לאוד משמע יום יום

 חסדא רב דאמר פתחים שני שיעור יכנס אלא הפתח אצל מיד ישב ולא :כ, צ סימן חיים אורח יוסף בית
 רוחב פתחים שני שיעור י"רש ופירש.) ח( דברכות קמא בפרק'. וכו פתחים שני שיעור אדם יכנס לעולם

 לפתח סמוך מזומן ויהיה הכנסת בית עיכוב כמשאוי עליו דנראה ,לפתח סמוך ישב שלא ,לפנים יכנס
   .לצאת

: טפחים' ד -אחד פתח דשיעור ,טפחים' ח - שהם פתחים שני שיעור יכנס) סח' סי( חיים בארחות וכתוב
 שכל עכשיו אבל ,ואחד אחד לכל מיוחד מקום היה שלא בימיהם ודוקא) לעולם ה"ד. ד( יונה ר"ה וכתב
 שם יושב שאינו הוא ידוע שדבר ,כלום בכך אין - הפתח אצל מיוחד מקום לו יש אם ,מקומו את מכיר אחד
 דמפרשי ואית שם לשבת לו שאין הפתח אצל ידוע מקום לו שאין שמי נראה זה דרך ולפי קביעות דרך אלא

 שיעור ישהה אלא כנסכשנ מיד ויתפלל ימהר שלא מפרשים יש כתב) ז' סי( ש"והרא. השיעור בזה שישהה
) א"ה ה"פ ברכות( עומדין אין פרק בירושלמי ומיהו. דמי שפיר לפתח סמוך יושב אם אבל פתחים שני

 שומע אדם אשרי טעמא מאי דלתות משני לפנים ליכנס צריך הכנסת לבית שנכנס זה אמר חסדא רב גרסינן
 החדשות מיימוניות הגהות כתבו כן. מ"הר בשם רבינו ש"ומ ):לד ח משלי( יום יום דלתותי על לשקוד לי
 ולאו י"רש כפירוש קאמר רוחב פתחים שני דשיעור מפרש מ"שהר ונראה) ג אות( תפילה מהלכות ח"בפ

 הכנסת בבית אלא אמרן דלא כתב הכי ומשום לכוין יכול ואינו לחוץ שמביט מפני טעמא אלא מטעמיה
 משמע דמהירושלמי רבינו וכתב ,בה לן יתל - הרבים לרשות פתוח אינו אם אבל הרבים לרשות הפתוח

 דלא והיינו ,אחר למקום לפתוח הרבים לרשות פתוח בין חילק ולא ,דלתות שני שיעור ליכנס צריך דלעולם
 שיעור שישהה ולא קאמר פתחים שני רוחב דשיעור כפשטה היא שהמימרא מהירושלמי משמע וגם ,מ"כהר
  :הפירושים לכל לחוש נכון הלכה ולענין מפרשים היש כדברי פתחים שני

  :כ סעיף צ סימן תפלה הלכות חיים אורח ערוך שולחן

  :יתפלל כ"ואח פתחים שני שיעור יכנס

 הפתח אצל ישב שלא, לפנים יכנס טפחים' ח דהיינו פתחים שני שיעור מ"יר' יונה) רש"י ו(  .א
 . םכלו בכך אין, הפתח אצל מיוחד מקום לו יש אם ז"ולפ ה"ב ישיבת כמשאוי שנראה

 הרבים לרשות פתוח אינו אם זה ולפי, לכוין יכול ואינו לחוץ שמביט מפני שהטעם מ"וי(מהר"ם)   .ב
 . כלום בכך אין

 לכל לחוש ונכון. פתחים שני שיעור ישהא  אלא, כשנכנס מיד להתפלל ימהר שלא מ"וי(רא"ש)   .ג
 . הפירושים
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המהר"ם   ור' יונה רש"י  
  מרוטנבורג

  ר)הירושלמי (ע"פ הטו  הרא"ש

שיעור שני 
  פתחים

  רוחב  זמן  רוחב  רוחב

מדין משאוי, כי   הסבר
נראה שאין לו כוח 

  להיכנס פנימה

שלא יביט לחוץ 
  לרשות הרבים

לא יתפלל מיד 
כשנכנס, אלא 

  ימתין מעט

צריך בדווקא להיכנס 
שיעור  לבית הכנסת לאחר

  שתי דלתות כניסת

אם יש לו 
מקום מיוחד 

  בפתח

יך עדיין צר  בעיה  אין בעיה
  לחכות שיעור זמן

עדיין צריך להיכנס לאחר 
  שיעור שתי דלתות

אם הפתח לא 
פונה לרשות 

  הרבים

עדיין צריך   אין בעיה  עדיין זה בעיה
  לחכות שיעור זמן

עדיין צריך להיכנס לאחר 
  שיעור שתי דלתות

  

  ברכות

  מה מברכים על פירורי לחם במקרים הבאים: .7

  פירורי לחם בעין  .א

  במרקפירורי לחם שבישלם   .ב

 פירורי לחם שדיבקם בדבש  .ג

  פירורי לחם השרויים במים או יין  .ד
  לעיל תשובה

עיסה שבלילתה עבה, ואח"כ בישלה או טיגנה, האם  .8

ברכתה המוציא או מזונות, והאם יש הבדל אם יש לה 

  תואר לחם או לא
  תשובה

 אין - טגנה או להבש אם, עבה) במים הקמח לישת פירוש( שבלילתו דבר אפילו :יג סעיף קסח ערוך שולחן
 הולך אינו המוציא דברכת, בחלה נתחייבה ואפילו דנהמא תוריתא עליה שיש אפילו, המוציא עליה מברך
 ועשאה במים כ"אח ריככה אפילו, עבה העיסה שתחילת דכל ואומרים חולקין ויש; אפייה שעת אחר אלא

 ונהגו(  המוציא עליהם מברך, בשמן טגנה או במים ובשלה) ספוג כמין ועשאוה שלשוה עיסה פירוש( סופגנין

  , )להקל

  . תחלה אחר לחם על שיברך י"ע אלא יאכל ולא, שניהם ידי יצא שמים וירא

 כ"למש דמי ולא ,כזית בהם שיש פרוסות על אפילו -' וכו מברך אין ק סט:"ס קסח סימן ברורה משנה
 הכא כ"משא ,אפוי שהיה עיקראמ גמור לחם הוי דהתם ,לחם מתורת אותם מבטל אין דהבישול' י בסעיף
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 במחבת נותן דאם ה"בהג ד"בסי לקמן ועיין ,לחם מתורת מבטל והטיגון הבישול להכי ,מעולם נאפה דלא
  :גמורה אפיה והוי ,במשקה טיגון מקרי לא ,העיסה ישרף שלא שמן מעט

 אית ועתה ,עבה בלילתו היה דמעיקרא דכיון ל"דס -' וכו חולקים ויש  עג: ק"ס קסח סימן ברורה משנה
 הוא גמור דלחם ,ז"ע סעודה קבע שלא ,עראי אכילת באוכל ואפילו המוציא, מברך - לחם תואר ביה

  :ה"בהג וכדלקמן ,לדידהו

 ונהגו ע"ד: ק"ס קסח סימן ברורה משנה: לפסוק כסברא ראשונה שאין לברך המוציא פסיקת הרמ"א
  .ברכות 'וג המוציא לברך צריך דאין הראשונה כסברא' פי -' וכו

  מגן אברהם: אכל עיסה שבלילתה עבה וטיגנה או בישלה: 

 אינו מברך ברכת המזון - לא אכל כדי שביעה  .א

 מעין שלוש  -אכל כדי שביעה כשהיה בדעתו מתחילה לבשל או לטגן  .ב

(כן הסכים  ואח"כ נמלך לעשותה לסופגנין ,אכל כדי שביעה כשהיה בדעתו מתחילה לאפות  .ג
  ספק יברך ברכת המזון מ- הגר"א)

 שלו ז"בהמ דחיוב ,שביעה כדי אכל בלא דוקא דזה ,א"המ כתב -  : להקלעה ק"ס קסח סימן ברורה משנה
 - מדאורייתא הוא ז"בהמ דחיוב שביעה כדי באכל אבל ,להקל הראשונה כדעה נקטינן לכך ,מדרבנן רק הוא

 ,פת לאפות דעתו היה עבה בלילתו ועשה שלש בשעה ז"כ אך ,א"מהגר משמע וכן ,מספק ז"בהמ לברך צריך
 כדי אכל אפילו ,אותה ולטגן לבשל מתחלה דעתו כשהיה אבל ,סופגנין אותה ועשה נמלך כ"שאח אלא

  ':ג מעין אחת ברכה רק ,ז"בהמ עליה מברך אין -שביעה

  

טיגן או 
  בישל:

שו"ע 
  בסתם

שו"ע 
ביש 

  חולקין

 - שו"ע
הכרעת 

ירא 
  שמיים

  מגן אברהם  הרמ"א

עיסה 
שבלילתה 

  עבה

אינו 
מברך 
, המוציא
אף אם 
תורת 
לחם 

עליה, כי 
הכל הולך 
אחר שעת 

  האפייה

מברך 
, המוציא
כיון 

שתחילת 
עיסתה 

  עבה

יאכל 
לחם 
אחר 

תחילה, 
ואז 

יאכל 
את 

  העיסה

, ולא להקליש 
לברך 

  בהמ"ז\המוציא

לא 
אכל 
כדי 

  שביעה

  אכל כדי שביעה

אינו 
מברך 
  בהמ"ז

כשמתחילה 
הייתה 

  דעתו לבשל

כשמתחילה 
ה דעתו היית

לאפות 
ואח"כ נמלך 

  לבשל

ברהמ"ז   מעין שלוש
  מספק
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 ןהאם צריך לברך "שהכל" כששותה מים או מיץ או יי .9

  שכר בסעודה
  תשובה

  : ז סעיף קעד "עשו

 שאין לפי, הסעודה מחמת כבאים דחשיבי ,עליהם לברך אין, משקה שאר או מים ושותה יין לו אין אם
 אבל; לעצמו ברכה קובע חשוב שהוא מפני אלא, לפניו ברכה צריך היה לא יין ואף; שתייה בלא לאכול דרך
 רצה שלא כיון, סעודה קודם צמא היה אם' ואפי; ברכה טעונים ואינם, חשיבי לא משקים שאר או מים

  . פוטרתם ופת, היא הפת בסבת המים שתיית כי נמצא, המים לו יזיקו שלא כדי, אז לשתות

  , עודהשבס המים על לברך א"וי

 ישב  הספק מן להסתלק והרוצה; פעם בכל הוא נמלך דסתמא, פעם בכל עליהם לברך עוד מחמירין ויש
  . סעודתו בתוך לשתות דעת על ויברך, סעודתו במקום נטילה קודם

  .הראשונה כסברא והמנהג:  הגה

דעת הסתם   
בשו"ע, 
  והרמ"א

דעת היש 
  אומרים בשו"ע

היש מחמירין 
  בשו"ע

  עצת השו"ע

ם יש לברך הא
על מים 
  בסעודה

אינו מברך, כי 
בא מחמת 

  הסעודה

, כדין מברך
פירות הבאים 

  בסעודה

מברך על כל שתייה, 
כי בכל פעם הוא 

  נמלך מחדש

יברך וישתה לפני הסעודה, 
מה כל ויכוון לפטור את 

  שישתה במהלך הסעודה

  

  לאחר גמר הסעודה  במהלך הסעודה  

היש מחמירים   חלק מהאחרונים
  בשו"ע

סתם   דעת המשנ"ב  מגן אברהם
  שתייה

לוקח כש
להפיג טעם 

מאכל 
  שמנוני 

האם 
יש 

לברך 
על יין 

  שכר

, כי לא מברך
שותים אותו מחמת 
צמאון האכילה, ועל 

כן אינו נפטר 
  בברכה

מברך רק פעם 
, שאין זה אחת

כי  ,נחשב כנמלך
  לא בא לצמאון

, אינו מברך
כי בא 
לעורר 
תאוות 
  האכילה

טוב שיברך 
סעודה, לפני ה

כעצת השו"ע 
  בדין מים

אינו מברך,   מברך
  כי הוא טפל 

  

 כדברים והוי ,שתיה בלא אכילה שאין לפי ,כדלעיל והטעם - הראשונה כסברא והמנהג) לט( :ברורה משנה
 שותין שאין משום ,הסעודה בתוך ברכה דצריך שכתבו אחרונים יש :ש"יי ולענין ,הסעודה מחמת הבאים

 בא דאז משום ,ברכה צ"א -הסעודה דבתוך כתב א"המ אבל ,משקין כשאר ילההאכ צמאון מחמת אותו
 כגון ,האכילה תאות להמשיך הבאים בפירות ה"וה[ ,הסעודה מחמת זה גם וחשיב ,המאכל תאות לעורר
 הסעודה שבתוך פירות לשאר דמי ולא ,ב"וכיו מלוחים ס"אוגערקע או מליח זית או מלוחים ש"לימני

 שאר לענין המחבר כעצת בזה לנהוג ראוי היה ובאמת ,כדעתו אחרונים איזה העתיקו וכן ,]ברכה שצריך
 ,בזה דעות שיש מפני ,]הסעודה בתוך שישתה מה לפטור ד"ע ,נטילה קודם ש"מהיי מעט על דיברך[ ,משקין

  . לסמוך מה על להם ויש להקל נהגו שהעולם אלא

 צריך ע"לכו המזון לעכל רק דעתו בודאי דאז וסעודת אחר ש"היי את שותה אם אבל ,הסעודה בתוך ז"וכ
 זה בענין רגיל אם שבפיו השמנונית להפיג ש"יי מעט ולקח שמן מאכל אכל דאם ל"נ מ"מ] אחרונים[ ברכה

  . לברך צ"א סעודתו גמר אחר הוא אם אף כ"וע להאוכל טפל בכלל הוא
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 כ"וע ,משקין לשאר דמי ולא ,המזון לעכל כדי רק הוא ,ע"קאפ סעודתו גמר אחר שותה דאם א"הח כתב
 זה וכל. ע"הקאוו את לפטור ר"צוקע מעט על מתחלה שיברך ונכון מוכרח ואינו ראשונה ברכה לברך צריך
 אם :נ"וממ ,הכוס על קידש כבר בודאי דהרי ,ז"כ שייך אין בשחרית ט"ויו בשבת אבל ,חול לענין רק שייך

 הלא - ב"וכיו השכר על קידש ואם ,]ג"בסק לעיל וארהמב ובאופן[ המשקין כל פוטר הלא - היין על קידש
  :זה גם נפטר וממילא ,שהכל מברך

מי שיצא באמצע סעודתו לרחובה של עיר, וחזר  .10

אח"כ לסעודתו, האם יכול להמשיך לאכול או שצריך 

  לברך ברכת המזון והמוציא
  לעיל תשובה

האם אפשר לצרף לזימון מי שאכל כזית מיני  .11

  או שתה רביעית משקה ,ירקותאו כזית פירות ו ,דגן
   תשובה

 לא ואפילו ,שם להזכיר מצטרפין - ירק כזית אכל' וא דגן שאכלו תשעה ב: קצז סעיף סימן ערוך שולחן
, המים מן חוץ ,משקה מכל רביעית בו שיש אחד כוס אלא ,עמהם שתה לא או בציר אלא עמהם טיבל

 אבל; מצטרפין, ירק' וג דגן אכלו שבעה' ואפי; הפת מאוכלי אחד המברך שיהיה והוא; עמהם מצטרף
  .בעינן דמינכר דרובא -לא, ששה

 ברוך ולענות להצטרף יכול מ"מ ,ז"בהמ מברכין אין ירק דעל דאף -' וכו אכל ואחד) ז( :ברורה משנה
 דבעינן משום או מכזית פחותה אכילה ואין "שאכלנו" שאומר דכיון ,טעמו – ירק כזית) ח( :משלו שאכלנו
) ט( :י"ר' סי לקמן כמבואר אכילתו אחר ברכה בשום חיוב אין מכזית ובפחות ברכה בשום פ"עכ בשיתחיי

) י( ]:א"וש א"מ[ מהם נסתלק דכבר עליו לזמן יכולין אין שוב אחרונה ברכה בירך כבר ואם - מצטרפין
 בכלל תיהדש - אחד כוס) יא( :מצטרף ה"אפ ,כזית רק היה כולם ובין בהציר ירק שטבל היינו -  בציר

 ורוצה צמא הוא' אפי להצטרף חשוב ואינו, זייני לא דמים -  המים מן חוץ) יב( :שאכלנו לומר ויכול ,אכילה
 אכן להלכה אחרונים איזה והעתיקוהו היא אכילה בכלל שתיה דכל ,דמצטרף ופסק חולק א"ומ לשתות

 דכיון -' וכו אחד המברך) יג( :משה חמד בספר מצדד וכן להמחבר הסכימו גבורים ובמגן ישע בגדי בספר
  :ל"וכנ משקה איזה ה"וה - ירק) יד( :טפי חמיר הזימון בברכת חבריו את מוציא שהוא

 תשעה ,בשם שמברכים עשרה לעניין.] ח"מ' [בגמ אמרינן :ה סעיף קצז סימן חיים אורח השולחן ערוך
 בכלל דשתייה ,]תשעה ה"ד' סתו[ יין כוס כששתה ה"וה ,בשם לברך מצטרפין -ירק אכל ואחד דגן שאכלו
 חשיבות בזה שאין ,מים לבד ,משקים שאר ה"דה יין דווקא ולאו ,]שם[ משלו שאכלנו לומר ויכול ,אכילה

 או מהירק כזית כשאכל ודווקא ,מצטרף -בציר אלא עמהם טיבל לא ואפילו ,בזה צירוף שייך ולא ,כלל
 דאחר ,אחרונה ברכה בירך שלא דווקא וכן ,מציר או משקים משארי או מיין רביעית ושתה מאכל משאר
 אמרו וכך ,מצטרפים' ג ה"דה ,מצטרף אחד דווקא דלאו שם' בגמ ואמרו ,שיצטרף שייך לא אחרונה ברכה

 אינם מ"מ ,דגן אכלו דהרוב גב על אף ,מצטרפין אין' ד אבל ,מצטרפין ירק' וג דגן שאכלו שבעה :שם
 שרוצה מי ויש הפת מאוכלי אחד שיהיה צריך שהמברך הוא טופשו טובא דמינכר רובא דבעינן ,מצטרפין

' ב בסעיף שפסק י"הב כרבינו עיקר ונראה] ו"סק א"מג[ אכילה בכלל דשתייה משום מצטרף מים דגם לומר
 כמו המתוקנים דהמים אפשר ז"ולפ קצת חשיבות בו שיש דבר פ"עכ דבעינן והטעם מצטרף דאינו

  :לדינא עיקר נראה וכן מצטרף ן"קוואסי מיני או ד"לימאנא ר"סעלצע

 יכבדום במיני או מזונות מיני להם יתנו לזימון: -פסקי תשובות כתב בעניין צירוף אחרים שלא אכלו לחם
 משקאות בשאר גם והמקילים, טבעי מיץ או קפה או, תה, כיין חשוב משקה כוס בשתיית ואפילו ,פירות

  .סודה מי או גרידא מים לא אך, לסמוך מי על להם יש ,שבזמננו ממותקים
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שמרי יין שנתן עליהם מים, האם מברכים על  .12

  "בורא פרי הגפן"  מהם ברכת המשקה היוצא
  לעיל תשובהעיין 

  בית כנסת

האם מותר לשטוח פירות או בגדים לייבוש על גג בית  .1

הכנסת, והאם מותר לגור מעל בית הכנסת, ומה הדים 

  לדעתך לקבוע אנטנה על גג בית הכנסת 
  לעיל שובהתיש 

האם מותר לעשות חור בכותל בית הכנסת לצורך  .2

מדף ספרים וכדומה. והאם העושה שמחה משפחתית 

  בביתו יכול לקחת שולחנות וספסלים מבית הכנסת
  תשובה

  :חלק ראשון

 להחזיק שיוכל בכותל גומא ועושים ד"ביהמ בכותל דף שמדבקין ...ואותן יב: ק"ס קנב סימן ברורה משנה
  :ז"כט דלא ,בזה מקילין (י) מהאחרונים רבים דף אותו ץע ידי על שם

  :לצורך הוא דהא, מאיר ובית יהודה ומטה רבה אליה :)י( ק"סשם:  הציון שער

 הנתיצה מקום וימלא ויבנה שיחזור' פי ז"שאח' בסי א"רמ וכתב... - '. לבנות וישתדלו) ג( קנא סימן ז"ט
 ליזהר יש כ"ע .אסור - לצורך לו שהיא פי על אף ומאג שם' שיהי אחד במקום קצת לנתוץ רוצה אם אבל

 אותו עץ י"ע שם להחזיק שיוכל בכותל גומא ועושין בכותל ומדבקים ר"שטענד שקורין דף שעושין' באות
  :ל"כנ ,עבדי שפיר לאו -דף

  :חלק שני

' ר שם שאומר] א"ה ג"פ[ מגילה מירושלמי רבותינו לדין ראיה להביא וישיב:  סעיף קנד השולחן ערוך
 ל"א אמי' לר שאיל אתא] הקודש בארון חפץ נותנים[ ארונא בגו בכושא יהבין חמתין לגוואלנא אזל ירמיה

 תמה י"ר היה לא ידוע היה דאם ,שהתנו ידוע היה לא ובוודאי ל"עכ מבתחלה עליו התנו לכך אומר אני
 שהתנו כמו ,התנו דלא בג על ואף ,לכך מתחלה דעתם היה מסתמא -כן שנהגו דכיון ל"א א"ר אלא ,בזה
 ששואלים הרואות עינינו והנה ש"ע' וכו וקלטורא ספסלא כגון נ"כבהכ נ"בהכ כלי כל ,שם איתא עוד ,דמי

 כאלו דהוי ל"צ וודאי אלא הוא גמור איסור והרי השמחה לבית ומנורות נ"בהכ של ושולחנות ספסלי
  :כן שהמנהג כיון מעיקרא התנו
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ון קודש או מעליו יריעות האם מותר להניח בתוך האר .3

ס"ת פסול, ספר הפטרה, טלית ותפילין, או ערבות 

  ביום הושענא רבה 
יש להתיר מצד לב בי"ד  - קודשהנחת יריעות פסולות בארון  :ס"ק לא קנד סימן ברורה משנה: תשובה

 ,54לקדושה הורדה דהוי פסולים יריעות ק"אה בתוך להניח דאסור ,ה"תתקל סימן ח"בס איתא: מתנה
 בתוכו להניח דנוהגין ,ג"שכנה בשם ר"בא כ"וכ ,עליהם מתנה ד"ב דלב משום ,דשרי דאפשר כתב א"ובמ

   .פסולים יריעות

 חומשים אבל :יש להתיר בארון קודש כמו שלנו שקבוע בקיר - הנחת חומש ושאר ספרים בארון קודש
 הבנוי ובארון ,לא או בתוכה ונחמ ת"כשהס בין ,שעה לפי אפילו ,בתוכו להניח שלא ליזהר יש ,ספרים ושאר

  . שרי - נ"בהכ קדושת רק לו דיש ,ה"בהג ג"בס לעיל המבואר לפי ,בחומה

שיש להתיר אף להניח טלית ותפילין וערבות בארון קודש, אם נאמר שיש לארון רק דין  ייתכן ללפי הנ"(
יש עליו, ועיין קדושת בית כנסת. עם זאת יש שאסרו להשתמש לדבר שהוא חולין בעוד קדושת התשמ

  )בהמשך הדברים מההלכה ברורה

 דהוי ,דולק נר שם שמים ,ת"הס כל שמוציאין שלאחר ,ר"בהו שנוהגין מה על קצת שמפקפק ,ז"ט ועיין
  . הנר לאותו תשמיש - הקודש ארון דופן

 וועש הארון נתיישן אפילו ואז ,לעולם קבוע שיהיה אותו כשעושין דוקא הוא הארון וקדושת: ארון זמני
 לעשות' ה שירחיב עד ,לזמן אותו עושין אם אבל ,מקדושתו להורידו בראשון להשתמש אין ה"אפ ,אחר

 ספרים בתוכו לשום מותר כ"וע ,הראשון ארון קדושת נתבטל -השני ארון שעושה לאחר ,כראוי ק"אה
  ].אחרונים ושארי ז"ט[

כמו כן כתב שייתכן לומר שאצל ודש. מותר להניח ספר הפטרות בתוך ארון הק הלכה ברורה לרב דוד יוסף:
 ,הספרדים, שהספר תורה נמצא בתוך ארון קטן, ממילא הארון קודש עצמו הוא רק תשמיש דתשמיש

שקדושתו  ,בדבר קדושעל זה רק שיש לסמוך כתב  למעשהויהיה מותר להניח בו אפילו דברי חול, אך 
, חת ערבות בתוך ארון הקודש בהושענא רבהפחותה משל הספר תורה. לפי זה, יש לומר שהוא יתיר אף בהנ

שאף שאין זה תשמיש קדושה, אל בכל זאת נראה להתיר מצד שהדבר משמש לצורך מצווה, ואין זה דבר 
   . חול גמור

  

                                                           
54

 ויגנזו יריעות על העמודים בין בארון שיהיו יתכן לא ת"ס של יריעות לגנוז בא ואם תתקלד: סימן) מרגליות( חסידים ספר 

  מושלכים יהיו ופן אחר םבמקו
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  מבחן טבת תשע"ד

  תפילה

ממתי קטן דינו כגדול כדי שנוכל לצרפו למניין או  .1

  לעשותו שליח ציבור?
  תשובה

 שש מבן יותר שהוא קטן וצירוף בתשעה שבקדושה דבר לומר מתירין יש :ד סעיף נה סימן ערוך שולחן
 על ואפילו: הגה. מצטרפין אין ואשה דעבד ה"וה הפוסקים לגדולי דבריהם נראין ולא, מתפללין למי ויודע

  ). התפל מהלכות ט"פ מיימוני והגהות ומרדכי ש"הרא( הדחק בשעת להקל נוהגין יש מיהו. לצרפו אין שבידו חומש ידי

 -  הדחק בשעת) כד( :בידו חומש שאוחז י"ע לאיש הקטן מחשבינן דלא -' וכו חומש י"ע) כג( :ברורה משנה
 לצרפו נוהגין ראה שלא כתב ובלבוש' ב ולא אחד ודוקא. ל"הנ מתירין היש וכדעת חומש בלי אפילו ל"ר

 שהוא וקדיש ברכו לשמוע דוקא ומיהו שבידו חומש י"ע קטן לצרף נוהגים ובזמנינו ,הדחק בשעת אפילו
 אפילו קטן שום לצרף שלא מחמירין אחרונים והרבה ,]א"מ[ יאמרו לא - עלינו שאחר קדיש אבל ,חיוב

  . שנים ג"הי לו שיושלם עד ,הדחק בשעת

 רוב שיצאו עד כקטן דינו, בשנים גדול הוא' אפי, שערות שתי הביא לא אם :ה סעיף נה סימן ערוך שולחן
 מדקדקין אין ומיהו: הגה .כגדול דינו, לכן קודם סריס סימני לו נראו ואם. סריס שהוא יתברר שאז שנותיו

 ק"מהרי( שערות שתי הביא מסתמא זה לענין ואומרים ,כגדול אותו מחזקינן ,שנותיו לכלל שהגיע כל אלא ,בשערות
  ).ט"מ שורש

   -עד קטן הוא לעולם :ט סעיף נה סימן ערוך שולחן

  שערות' ב שיביא .1

  . חדש ג"י בת העיבור ושנת, אחד ויום ג"י בן שיהיה אחר .2

 אחר) מ( :ח"וי ז"סי ה"קנ' בסי ע"באה מבואר גדלותן ושיעור ומקומן - שערות שתי) לט( :ברורה משנה
 ,שערות שתי כ"ג ויביא ,שנה ג"י לו שישלמו עד ",איש" -הזכר יקרא שלא מ"הלמ ל"חז קבלו שכן - שיהיה

   .מסיני למשה הלכה -ל"חז קבלוש השיעורין כל מכלל והוא

' ב להם שאין רואין אנו אם אפילו ולכן ,שערות' ב שהביאו חזקה -שנים לכלל שהגיעו כיון ,ל"קי ואמנם
 ופעמים כחישות מחמת פעמים לנשור הללו שערות דרך שכן ,שנשרו אלא להם היה שמא חיישינן ,שערות
 לחומרא תמיד אזלינן ולכן ,כספק ליה דדיינין אלא ,לגמרי זו חזקה על סמכינן לא מ"ומ ,שמנונית מחמת

 לעיל ועיין ק"וצע' ח ק"ס א"במ ט"קצ בסימן לקמן ועיין, לקולא ובדרבנן ,מדאורייתא שהוא דבר בכל
 איתא כן ,אחר איש ולא ,ז"ע מהימן ואביו - שנה ג"י בן) מא( :ג"הפמ בשם שם שכתבנו מה א"בסקל

 הוא דינא לכאורה ,שנה ג"י בן נעשה אימתי יודע ואינו אביו מת םוא. נאמן ה"בתוד א"ע ד"ס בקידושין
) מב( :ועיין ,הוא דאורייתא דספיקא ,גדול שאר כדין, התורה במצות ליזהר חייב שערות' ב שהביא דמכיון

 ,סגי אחת רגע ואפילו אחת שעה ואפילו ,ד"י משנת היום תחלת שנכנס כיון אלא ,יום דוקא לאו - אחד ויום
 ד"י שנת של ה"ר ליל בתחלת שנה ג"י בן נעשה ,יום ודאי הוא שעדיין כיון ,ה"ר יום בסוף נולד ואפילו

 שהוא דבר בכל לחומרא ואזלינן ,לספק ליה דיינינן ,הלידה בעת השמשות בין היה ואם] אחרונים[
  :מדאורייתא

 ממנין אין ו: סעיף גנ ערוך שולחן ישנה בעיה למנות קטן לשליח ציבור מצד זה שלא נתמלא זקנו עדיין:
, התיבה לפני לירד יוכל שערות שתי משהביא, באקראי אבל. הציבור כבוד מפני, זקנו שנתמלא מי אלא

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

  בעתיד, אחד שהתמלא זקנו: אין למנות קטן בקבע, שמא יזדמן להם : ו סעיף נג סימן הלכה ביאור

 ן"הרמב בחידושי איתא וכן ,הוא אלא שם בשאין דדוקא ,שכתב] י"בב הובא[ ן"בר עיין - באקראי אבל
 באופן הלא כ"דא ,זה סובר אין ע"דהשו ראיה להביא יש ולכאורה ,מזה דבר הזכירו לא הראשונים ושארי
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 כמו בקבע אפילו והיינו ץ"ש להיות לו מותרד' ז בסעיף כדאיתא ,בקבע ץ"ש שם להיות כ"ג לו מותר זה
 ,הראיה לדחות יש אבל ,אחר ביש אפילו ,מותר דבאקראי מרדכי במאמר משמע וכן ,שם הלבוש שכתב

 מותר לכן זקנו שנתמלא קבוע ץ"ש להם יזדמן לא השנה שבכל המקום ענין לפי יודעין כשאנו מיירי ז"דבס
  :זקנו שנתמלא ץ"ש מחר להם יזדמן פן כי לקבע למנותו אין בסתמא כ"משא ,לקבע אפילו ג"י לבן למנות

  פסקי תשובות:

 דשומא ותלינן ,וענין דבר לכל כקטן עדיין הוא הרי שערות' ב הביא אפילו שנה ג"י לפני כי להדגיש יש
 אם הביא ידוע אין ואפילו ,שנה ג"י כשנעשה אבל ,בתינוקות אפילו שערות להוציא המסוגלת הוא בעלמא

 ואפילו ,כן הספרדים נוהגין ואף ,כגדול שדינו ,'ה' סעי לעיל א"הרמ כדברי להלכה ל"קיימ ,ותשער' ב
 ודינו ,כגדול במצוות וחייב ,לו ונשרו שהיו חיישינן מקום מכל ,שערות' ב הביא שלא ודאי וידוע בדקוהו

  לא לדאורייתא אבל דרבנן מילי שאר ולכל למנין להצטרף כגדול

 אחר כשאין אלא להקל אין באקראי גם )(קטן) ממנין אין ה"ד ב"י' ובסעי אבל ה"ד( ל"הביה ולדברי ....
 שנתמלא אחר למצוא אפשר אפילו באקראי להקל המנהג נתפשט כבר אמנם ,עשרים בן או זקנו שנתמלא

 כלל לשלוח אין המוספין תפילת לומר שלענין הרוצים ויש בזה להקל אפשר ודאי ערבית ובתפילת זקנו
 אותו ממשכנין אין דשקלים א"פ הירושלמי דברי פי שעל שנה עשרים לו נתמלאו שלא נער מודהע לפני

  קונין קרבנות המוספין אמנם למעשה פסקינן שאין חשש להקל בזה.  היו שמהם ציבור לשקלי

 התיבה לפני ירד לא אמו או אביו על אבלותו שנת בתוך יתום דאפילו ג"הפמ בשם יוכל ה"ד ל"ובביה
' וכו ץ"הש חזרת דאין כיון בקבע אפילו להקל יש ערבית תפילת לענין ורק זקנו נתמלא לא אם בקביעות

 ג"י בן כשהוא חודש א"י כל התפילות כל העמוד לפני להתפלל לאבל לתת בזה להקל נוהגין מקומות ובכמה
   .זקנו נתמלא שלא אף ואילך שנה

 שלא ץ"ש לעמוד לגשת חשש שאין פשוט זקנם נתמלא שלא נערים המתפללים שרוב קטנות ובישיבות
 המנהג אין שנה ג"י קודם אבל ,שערות' ב הביא אפילו שנה ג"י בן הוא אם בקביעות אפילו זקנו נתמלא

 לשתף לציבור אין - כן שעושים ואלו ,לשנות ואין ,ערבית לתפילת לא ואף ,בישראל וקהל עדה בשום להקל
  הקטן אחרי וברכו אמן לענות ואין ,פעולה

  האם אפשר לצרף קטן למניין עשרה? .2
  לעיל תשובה

האם אפשר לצרף חרש המדבר ואינו שומע, או אילם  .3

  , למניין עשרה?ששומע ולא מדבר
  :תשובה

 מי אבל. ומצטרפים כפקחין הן, מדבר ואינו שומע או, שומע ואינו המדבר חרש :ח סעיף נה ערוך שולחן
  .וקטן כשוטה הוא הרי, מדבר ואינו שומע שאינו

 -  המדבר חרש) לח( :ברורה משנה, אף שהוא מדבר, אינו מצטרף למניין: (חירש) מי שאינו שומעט"ז: 
 ידע שלא ,מדבר שהוא גב על אף שומע שאינו מי למנין מצרפין שאין ב"ס ד"קכ בסימן לקמן ז"הט ודעת

   ץ"הש שמברך הברכות על אמן לענות

 ע"השו פסק עם מסכימין הרבה אכןוא מדבר: להרבה אחרונים, מועיל לצרף כשאינו שומע, אף שה
 דהנפת דומיא ,עמהם עונה שעונין וכשרואה הברכות מכוין הוא ואם ,צירוף לענין מעכב זה שאין וסוברין

  :ע"לכו מצטרף -אמן ועונה ,הברכה סוף ץ"הש שמסיים בשעה שמבין ,אלכסנדריא של נ"בבהכ הסודרין

  :, שהרי לכו"ע הוא צריך לכתחילה לשמועבאזניו רעק"א: לא ראוי למנות ש"ץ שהוא לא שומע

 שומע ואינו המדבר בחרש שמסתפק ג"בפמ עיין - שומע ואינו המדבר חרש :ח סעיף נה סימן הלכה ביאור
. אמן ענה אם אפילו ,בזה יצא אם ,להוציאו מברך שהוא הברכה אז יודע והוא חברו, בברכת לצאת המכוין

 א"ס ט"תרפ' בסי ז"הט לדעת ץ"ש להיות ראוי אין שומע ואינו מדבר שהוא דמי מדבריו דמשמע עוד ש"וע
 ראוי אין ז"כט דלא] אחרונים ושארי א"והגר א"ומ ח"הב[ האחרונים שפסקו מה דלפי מזה משמע הנה
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 דהלא ,כזה ץ"ש שיהיה נכון אין ע"דלכו משמע ג"נ בסימן א"רע בחידושי אמנם זה בשביל ץ"מש להורידו
  :לאזנו להשמיע ךצרי ע"לכו ,לכתחלה

  :פסקי תשובות

 ,וכתוב קרוא ויודע ,ומלומד הוא גדול חכם ואפילו ,וקטן כשוטה הוא הרי מדבר ואינו שומע שאינו מי
 ,נח ובן וכקטן ,בעצם פסול שהוא כיון ,למנין מצטרף אינו - מקום מכל ,אנשים כשאר רגילים חיים ומנהל
 ,למכתו רפואה אין אם מאורע איזה או מחלה מחמת כך אחר נתהווה אלא ,מלידה מומו היה לא ואפילו

   למנין מצטרף אינוו מלידה אילם כחרש הוא הרי

 ולהשכיל להבין אלמים- החרשים את מלמדים אשר מיוחדים ספר בתי האחרונים בדורות שמצוי ומה
 אם ,השפתים בחיתוך מעט לדבר הם גם לומדים כך ומתוך השני של השפתיים תנועות ולקרוא ולדעת

 בני סתם אבל עלגים בשפת אלא ברור באופן מסודרים אינם אפילו מילים הברות קצת להוציא מסוגלים

 כי הוא הדבר והסבר שומע ואינו המדבר חרש כדין ודינם למנין מצטרפין משמעותם להבין יכולים אדם

 מסוגל אם רק ,ודעת שכל לו יש ואפילו והדיבור השמיעה בכח אלא נמדד הדבר אין ל"חז השקפת פי על
 ,עילגים ובשפת ,מעט רק אפילו קול בהברת לדבר או מאד ומעט ,שמיעה מכשירי י"ע רק אפילו לשמוע
  .שוטה בגדר אינו אם ,אילם חרש בכלל אינו ,להבינו מסוגלים אנשים וסתם

א. האם יכול להניח טלית ותפילין, בעודו קורא קריאת  .4

  שמע או בברכותיה? 
  לעיל תשובה

שבקדושה בעודו קורא קריאת שמע, מה  .ב. שמע דברים4

  עליו לעשות? פרט
  תשובה

 אלא יאמר לא אבל, למודים וכן, הפסוק באמצע אפילו מפסיק, ולברכו ולקדושה לקדיש :ג סעיף סו "עשו
 ואחר הקדוש האל ברכת אחר שעונין דאמן א"וי'. כו וישתבח יתברך יאמר לא בברכו וכן: הגה. בלבד מודים תיבת

 תחנונים באומר שכן מכל, פוסקים ני מיליה ולכל. עיקר וכן, ש"בק אותם לענות ויוכל קדושה דין לו יש תפלה שומע
  ).א"הרשב תשובת(

 ,בעלמא דאמירן אחר אמן ויענה ,יתברך יאמר ולא ,עלמיא עד ר"לאיש היינו - לקדיש) יז( ברורה: משנה
 קדוש :רק יאמר ולקדושה ,מנהג אלא אינו כי ,אמן יענה לא - שלום עושה ,שלמא יהא ,תתקבל על אבל

 זה וכל ,בשבת שמוסיפין דברים ושאר ,נקדש יאמר שלא ש"וכ ,ימלוך ולא ,קדושה עיקר שזהו ,וברוך
 :יענה התורה ובברכת ,ועד לעולם המבורך' ד ברוך :שעונה – ולברכו) יח( :יאמר לא - הפרקים בין אפילו
   :להקל יש -הפרקים ובין ,זה באמן מפקפקין ויש ,הברכה סוף על אמן וגם ,ו"ביהל

 א"הח ,וברכותיה ש"ק של הפרקים בין אמן לענות מותר אם ולענין. דזמרה בפסוקי ש"וכ - תחנונים) כג(
 א"נ בסימן ג"הפמ אבל ,מתחלה שסיימה עצמה הברכה מן האמן רק לענות מותר דאינו כתב ד"ס' כ בכלל

 ,יצר אשר יברך לא ,מים הטיל. הפרקים בין לענות תרמו אמן דכל הסכימו זה בסימן א"רע בחידושי וכן
  ]:ח"דה[ יברך התפלה ולאחר ,ידיו יטול רק

.ג. מה יעשה כהן שנקרא לעלות לתורה בשעה שקורא 4

  קריאת שמע?
  תשובה

  :בתורה לקרות וקראוהו ש"ק קורא שהיה כהן ד: סעיף סו "עשו

 מפני כבוד התורה) משנ"ב:( שמפסיק - שאומר מי יש .1
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כי לא מפסיק משום שעוסק במצווה  -אין חשש ביזיון תורהא.  לדעתם: משנ"ב:(, מפסיק שאינו - שאומר מי ויש .2

 כי ידוע שאינו יכול להפסיק) -אין חשש פגם ב.

  . כדבריו והלכה

  :הלכה כיש אומרים קמא, שיש להפסיק ויעלה לתורה - ברורה משנה

 ח"ודה ר"הא וכתב ,הפרקים בין או ,הפרק מצעבא עומד שהוא ובין ,בברכותיה עוסק שהיה או -  ש"ק) כד(
  :ע"ש באמצע ל"ואצ ,קראוהו אם אפילו ,יעלה לא -לתפלה גאולה דבין

 קראו אפילו ז"ולפ התורה כבוד מפני ש"וכ ל"וכנ מפסיק ויראתם הבריות כבוד מפני דהא - שמפסיק) כה(
 א"דהי רבותא משום רק כהן ע"השו נקט ולא ש"ק באמצע אפילו מפסיק כ"ג לתורה לעלות לישראל

 שעוסק משום מפסיק שאינו כיון ,לתורה בזיון זה דאין וטעמם ,בכהן אפילו מפסיק דאינו ל"שס השני
 שהוא לעז עליו שיוציאו ,יעלה לא אם לפגמו לחוש אין כהן שהוא פי על אף וגם ,וברכותיה ש"ק במצות

 הכל וידעו ,פגם בזה אין ,להפסיק אירש שאינו במקום שעומד משום הוא עולה שאינו דמה כיון ,פסול
  :אחר כהן כאן אין אם במקומו ישראל אפילו ועולה הוא טעמא דמהאי

 ישראל בקראו ואפילו קמא א"כהי העולם נוהגין דכהיום כתבו והאחרונים - כדבריו והלכה) כו(

 אם לבד התורה כבוד מפני שמפסיקין נוהגין כ"אעפ אחר ישראל להשיג דנוכל אף ,ש"ק באמצע עומד והוא
 לשנות ואין. יעלה כ"ואח ,יגמרם אלא ,באמצען יפסיק לא ,ו"ובשכמל ישראל שמע בפסוק עומד הוא

  . המחלוקת מפני המנהג

 פ"עכ יסיים -הפרק עד לסיים יכול אינו ואם ,ימהר -הפרק עד ולסיים למהר יוכל אם אך
 אזנו להטות שיראה רק ,החזן עם יקרא לא אמנם ,יעכב לא - זה בשביל לעכב אך ,ענינא דסליק להיכא

 'שבירך מי' באמצע דאם ונראה ',שבירך מי' לעשות ץ"להש לאמר יפסיק שלא ש"ומכ ,ממנו ולשמוע
 רק לחזור צריך אין ,ש"לק כ"אח וכשחוזר, הכבוד מפני ,להשיבו מותר ע"לכו ושואלו שמו החזן שכח

  . כולה לגמור כדי ז"עי ושהה ארוכה פרשה היה אפילו ,שפסק למקום

 אותו יקראו לא ,עצמה ש"בק ש"וכ ש"ק בברכת עומד אפילו לכתחלה אבל ,אותו קראו שכבר בדיעבד ז"וכ
 במקומו לישראל יקראו רק ש"בק עוסק שהוא כיון לפגמא בזה למיחש דליכא הוא אלא כהן שם אין' אפי

 יודעין הכל דאין להכהן אפגמ שייך בזה דגם ואומרין חולקין ויש. כהן במקום ויאמר בשמו לקרותו ומותר
  . הפרקים בבין עומד הוא אם לקרותו ולהקל לסמוך דיש ונראה ש"בק עוסק שהוא

 פשוט ונראה. בלוי הדין וכן להראשון שיקראו קודם כ"מבה שילך ,הוא אלא כהן שם אין אם טוב ויותר
 ע"לכו ,וברכותיה ש"בק עומד שהוא זה א"כ בה לקרות שיוכל מי להם ואין השולחן על מונח ת"הס דאם
 את אז ימנע גם. יסיים - הפרק עד מתחלה לו לסיים הוא בנקל אם אך ,התורה כבוד מפני להפסיק יכול

  :הפסק מטעם ,להתורה שיעלו הקרואים בשם הקורא הוא מלהיות עצמו

 אם לכהן רק דזמרה פסוקי באמצע שעומד מי לכתחלה ת"לס לקרות אין י: ק"ס נא סימן ברורה משנה
 לחזן לומר יפסיק לא אך הקורא עם בלחש לקרות ורשאי הוא אלא שם אין אם ללוי וכן אחר כהן םש אין

 עומד הוא ואם. הכבוד מפני להשיבו מותר ושואלו שמו ושכח מעצמו התחיל החזן ואם שברך מי לעשות
 ישהא אל -שהות לזה צריך אם אבל ,כן יעשה -שיעלה קודם שהות בלי הפרק עד לגמור שיכול לפרק סמוך
 כלות ואחר הודו קודם ש"ב אחר' וגו' ד גבורות ימלל מי פסוק לומר אסור]. א"ש[ הצבור טורח מפני

  :הודו קודם לאומרו נוהגין ויש ש"ב קודם קדיש לומר נוהגין יש. לאומרו נוהגין יש המזמורים

  פסקי תשובות:

 ישראל אפילו לתורה לעלות קראוהו נוהגים שאם האשכנזים אבל הספרדים, שלא פוסקים, נוהגים וכן
 שיצא וראוי ,ויקשיב ישתוק אלא ,קורא הבעל עם יחד יקרא ולא ,הפרקים בבין לעמוד שישתדל אלא ,עולה

  .לדוכן עולה וכן ו,לקרות לכתחילה רשאים ,הפרקים בין כשהוא אך ,הוא אלא כהן שם אין אם נ"מביהכ
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דר אחר הייתה צואה בחדר, האם יכול להתפלל בחא.  .5

  וח אליו?שפת
  :תשובה

  ישנה מחלוקת ראשונים בדבר:

(ועיין  יכול, כיון שהצואה ברשות אחרת, וזאת בהנחה שאין לה ריח שמגיע לחדר האחר הרא"ש:  .א
בביאור הלכה, שכתב שייתכן שאף לדעת הרא"ש יש לאסור, כי כל עוד שרואה את הצואה, הרי זה 

 בכלל חנייה, ואסור מדאורייתא)

  מותר  - ון שהוא רואה אותה. אולם, אם הוא לא יראה אותהלא יכול, כיהרשב"א:   .ב

, אחר בבית והוא אחד בבית שהיתה או, עשרה נמוך או טפחים עשרה גבוה במקום היתה :ב סעיף עט "עשו
 קרינן אחרת ברשות שהיא דכיון, לקרות יכול ריח לה אין אם, אותה ורואה בצדה ויושב פתוח הפתח' אפי
 יש ואם. אותה רואה כשאינו דוקא א"להרשב אבל, ש"להרא) טו, כג דברים( דושק מחניך והיה: שפיר ביה
 נ"ה, עצמה לצואה מועלת דהפסקה היכי דכי אומרים ויש. רשות שינוי ולא הפסקה מהני לא, ריח לה

   .שלה רע לריח מועלת

  :אחר בחדר' פי - אחר בבית) יב(ברורה  משנה

  עט:  סימן הלכה ביאור

 ערות לך יראה דולא דלאו סובר א"הרשב א"והרשב ש"הרא בזה ופליגי עיניו מלא יקמרח מלפניו צואה .ב
 בערוה כמו התורה מן אסור אותה שרואה כל אחד בחדר' דאפי חומרא יש ז"ולפ אצואה נמי קאי דבר

 ל"ס ש"והרא. בערוה כמו מותר הרהור עיניו כמלוא בתוך שהוא אף א"לד דחוץ א"דהרשב אליבא וקולא
 קולא כ"א קדוש מחניך משום איסור רק ליכא ובצואה אצואה ולא אערוה רק קאי יראה דולא דלאו

 ומה הוא מחניך לאו אחרת דברשות קרא דגלי מטעם מותר אותה שרואה פי על אף אחר דבחדר ש"להרא
 לפניו אותה שרואה דכל ת"מה גם או דרבנן איסור מטעם או הוא עיניו כמלא לפניו אחר בחדר דאסור
 או מדרבנן בהרהור אף אסור עיניו דכמלא ש"להרא חומרא איכא ז"ולפ ואסור הוא חניה בכלל ניועי כמלא

 חומרא בזה יהיה לא שם ז"במ הובא ח"בפר שכתוב מה ולפי הוא חנייה מקום עיניו כמלוא מדאורייתא
' ד אות א"פ בסימן ממנה וחזר א"להרשב ש"הרא בין מ"נ עוד שם כתב זהב המשבצות והנה. ש"להרא

  .העתקתי לא ולכך א"בא

 בדליכא ואף שרי ש"להרא :אותה שרואה פי על אף ,הפתח לפני צואה או ,פתוח ופתח אחר בחדר צואה .ד
 דלת דביש ואפשר אסור, א"ולהרשב' ג באות שכתבנו ממה גרע ולא ,ג"בכה קאי לא יראה דלא דלאו ,דלת

 ז"המ שכתב כמו הכי משמע לא ע"השו ימדבר אך. ש"ע דמי כנעול פתוח דפתח מטעם מותר א"להרשב גם
  .חילקו ולא בזה סתמו האחרונים כל וכן בעצמו

ולא יראה   
בך ערות 

  דבר

שורש   חומרא  קולא
  העניין

את  שרואה פי על אף אחר דבחדר  ערווה  הרא"ש
 קרא דגלי מטעם מותר -הצואה

  הוא מחניך לאו אחרת דברשות

 בהרהור אף אסור עיניו דכמלא
 כמלוא ייתאמדאור או מדרבנן

  הוא חנייה מקום עיניו

תלוי 
  בחנייה

ערווה +   הרשב"א
  צואה

 בתוך שהוא אף א"לד דחוץ
 כמו מותר הרהור עיניו כמלוא

  בערוה

 שרואה כל אחד בחדר' דאפי
 כמו התורה מן אסור אותה

  בערוה

תלוי 
  בראייה

  

 כי שאף ,זה בסעיף וסקיםוהפ ב"והמשנ ע"השו מדברי העולה הכלל ,'וכו אותה רואה שאין פסקי תשובות:
 רע אליו ריח מגיע או עיניו כמלוא ממנו רחוקה אפילו ,אותה רואה אם ,אחרת ברשות נמצאת הצואה
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 ברשות שנמצא הא אהניא ליה זאת שבכל אלא ,ולהתפלל לברך ללמוד אסור - אותה רואה אין אפילו ,ממנה
 הפוסקים פלוגתת ,בלילה או עיניו עוצם ךא ,אחרת ברשות עיניו נגד דלהלן... נמצאת הדברים לענין אחרת

  .פניו להחזיר יכול כשאין הדחק בשעת להתיר 55ד"סקי ב"המשנ והכרעת ,להתיר יועיל אם

  .ב. האם מותר להתפלל כנגד צואת קטן, ומדוע?5
  :תשובה

, ספר אכילת לאכול גדול שיוכל בכדי דגן כזית לאכול יכול בו כיוצא שאחר לכלל שהגיע קטן :א ,א"ע פשו
  . רגליו ממימי או מצואתו מרחיקין

 ,לאכול יכול בו כיוצא שאחר כיון ,שאכל לזה ראינו שלא פי על אף ל"ר - שאחר לכלל) ב(  :ברורה משנה
 הקטן אם אבל ,אכילה מיקרי ,בישול י"ע אלא לאכול יכול אין אם ואפילו ,לאכול יכול הוא גם מסתמא

 אפילו ,רגליו ומימי מצואתו להרחיק צ"א ,פרס אכילת בכדי יתכז לאכול יכול שאינו לנו וידוע חלוש הוא
  . שנים' וד' ג בן הוא

 נחלש כ"ואח אחד פעם לאכול יכול היה אם אבל פרס אכילת בכדי כזית לאכול יכול היה לא שמימיו והוא
 ריךשצ כגדול דינו מ"מ מדגן באה אינה זו צואה שבודאי רבים ימים זה דגן אכל לא ואפילו יכול ואינו
  . מעולם דגן כלל לאכול יכול אינו אפילו רגליו ומימי מצואתו להרחיק תמיד

 הכזית לאכול יכול היה בטבעו אם מ"מ ,דגן מין עדיין מעולם הקטן אכל לא בעצם אם אפילו ,מזה ויותר
 אם בקטן מקילין ויש ,דגדול דומיא שיאכל מאכל מיני כל מסריחים מעיים הבני ,פרס אכילת בכדי דגן

 אף ולהרחיק להחמיר יש בודאי לכתחלה אך. מעולם אכל לא אם ש"וכ ,רבים ימים זה דגן אכל שלא דועי
   .הוא תורה איסור דספק כזה קטן מצואת

 אכל שבעצמו הזה הקטן ראינו כ"אא ,המקילין ד"ע לסמוך דיש לחזור צ"א -נגדם התפלל אם ובדיעבד
  :תפללוי יחזור בדיעבד ואף כגדול דינו ע"לכו שאז כ"ג

 שיכול מה כפי משערינן לתינוק שעושין מבושל ובמאכל. מסרחת וצואתם דגן קרויים מינים' ה כל -  דגן) ג(
 טוב אבל הדין מצד ז"וכ. ביצים' ד א"וי ביצים' ג א"י פרס ושיעור. פרס אכילת מין מאותו לאכול גדול
 נגד ש"ק לקרות נכון דאין ל"הרש בשם א"המ כתב. ימים' ח בן אפילו קטן מצואת להרחיק הוא וישר

  :מטונפין ומנעליהן ובגדיהן צואה מקום באשפה מטפחין דסתמן תינוקות

 הקטן צריך ואם. מקצר שהוא ויש באכילתו ממהר שבטבעו יש כי בינוני אדם ל"ר זה גדול - גדול) ד(
 הוא שכן תזי חצי ולמחר זית חצי היום שאוכל כמי הוא הרי ,השיעור מזה יותר כזית באכילתו לשהות

  :כזו ארוכה לשהייה מצטרפת אכילה שאין בעלמא מ"הלמ

) ה(הטעם שאנו מרחיקים מצואה של גדול הוא משום שאז צואתו מסרחת, אך של קטן אינה מסרחת: 
 נגד גם ,זה לשיעור שהגיע דכיון נראה - רגליו ממימי או) ו( :מסרחת צואתו זה לכלל שהגיע שכל - מרחיקין

   :גדול אדם שאר של כמו ,התורה מן אסור הוא שלו עמוד

 כזית לאכול יכולים כבר גילו בני אחרים אם ,דגן טעם כלל טעם לא עדיין שהתינוק פ"ואע פסקי תשובות:
 יש ואילך שנה שמגיל כותב ץ"להיעב עוז ובמגדל ,כגדול י רגליוומ מצואתו להרחיק יש ,פרס אכילת בכדי

 מגיל לאסור יש ,לתינוקות לאכילה ונוחים משוכללים דייסותה שתעשיית האחרונים ובדורות ,לכך לחשוש
 הדין משורת ולפנים ,כלל דגן בהם שאין מזון תחליפי אוכל או יונק שהקטן פ"ואע ,ואילך חדשים השלש
 אבל ,בקל אפשר אם יומו בן תינוק מצואת ואפילו ,לגמרי נקי שהוא במקום ולהתפלל לקרות וישר טוב

  . נודף סרחון מעלים אם זולת, ל"הנ הזמן קודם יזהרל צריך אין רגליו ממימי

                                                           
55

 ובשעת אוסרין, ויש אחר, ברשות שהוא כיון ע,"לכו בזה דשרי א"י בלילה, או עיניו מעצים ואם ברורה ס"ק י"ד: משנה 

 שרי ע"לכו עומקו, או גובהו, מחמת הצואה לראות יכול בשאינו אולם המקילין, ד"ע לסמוך יש פניו, להחזיר יכול שאינו הדחק

  בזה.
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היה הולך מעיר לעיר, ויש מהלך פרסה ביניהם, א.  .6

  כמה פעמים עליו לומר "תפילת הדרך"?
  :תשובה

 בו הכל כתב כן'. וכו בעיר ינוח אם אפילו ,ביום אחת פעם אלא אותה לומר צריך ואין ה: ,קי יוסף בית
 בו נמלך כ"ואח בעיר ללון דעתו אם אבל) שם( עוד וכתב) רמב' סי קטן ץ"תשב( מ"הר בשם:) נו( ז"פ בסימן

  :אחרת פעם אותה ולהתפלל לחזור צריך לביתו לשוב או לה חוצה לעבור ממנה ויצא

 דעתו אם אבל, היום באמצע בעיר ינוח אם' אפי, ביום אחת פעם אלא אותה לומר אין: ה סעיף קי"ע שו
 פעם אותה ולהתפלל לחזור צריך, לביתו לשוב או לה חוצה לעבור ממנה ויצא נמלך כך ואחר בעיר ללון

  . אחרת

 ל"ר - ינוח אם) כה( :אותה לומר מחויב בדרך שהוא ז"כ ,ויום יום בכל' פי - ביום) כד( :ברורה משנה
 - ולילך לחזור היה דעתו בעיר שכשנח כיון ,לדרכו והולך חוזר כ"ואח ,לנוח כדי שעות איזה שם שמתעכב

 לברך דצריך בלילה באושפיזא בדרך לן אם ש"וכ ,הדעת היסח דהוי - ' וכו צריך) כו( :ולברך לחזור צ"א
 באושפיזא זמן מעט איזה ינוח רק באושפיזא בקביעות לן שאינו דהיינו הלילה כל נוסע הוא אם אך בבוקר

  :ל"בבה ועיין חתימה בלי בבוקר ד"תה לברך יש לנסוע חוזר כ"ואח

  לומר תפילת הדרך יותר מפעם אחת: יוצא אם כן, שיש

 כשהגיע באמצע הדרך למקום, ולא היה בדעתו שוב להמשיך ואח"כ שוב נמלך והמשיך  .א

 לן בלילה באמצע הדרך  .ב

 אם הוא נסע כל הלילה, יש לברך שנית בבוקר בלא חתימה  .ג

  .ב. כיצד היה נוהג מהר"ם מרוטנבורג בברכה זו, ומדוע? 6
  תשובה

 לברכת להסמיכה כדי ,ר"י אחר אומרה היה בבקר לדרך יוצא כשהיה נבורקמרוט מ"והר :קי סימן טור
  לחבירתה סמוכה ברכה ותהיה ,חסדים גומל

 בסימן בו הכל לשון זה'. וכו בבוקר לדרך יוצא כשהיה) רמג' סי קטן ץ"תשב( מרוטנבורק מ"והר :יוסף בית
 סומך שהוא והשיב בברוך פותחת ואינה הואיל בברוך חותמת הדרך תפילת למה ע"נ מ"הר אל שאלו ז"פ

  . כ"ע בינה לשכוי נתן דאשר ברכות מאותן לאחת כגון בברוך הפותחות הברכות מן לאחת לעולם אותה

 לחברתה סמוכה היא שבמקומה ברכה דכל משום דטעמא) אלא ה"ד. א( ברכות בריש כתב יונה ר"וה
 כיון נמי הדרך ותפילת פותחת ואינה שחותמת במקומה שהיא כמו אומרה עצמה בפני אותה כשאומר

  :להכי חיישינן לא לחברתה סמוכה אינה עכשיו אם לחברתה סמוכה תפילה שומע ברכות ח"י שבתפילת

 להסמיכה כדי רצון יהי אחר אומרה היה בבקר לדרך יוצא כשהיה, מרוטנבורג מ"הר: ו סעיף :ערוך שולחן
  . לחברתה הסמוכה ברכה ותהיה חסדים הגומל לברכת

 אומר והיה התפלה קודם בבוקר לדרך לילך לפעמים נחוץ כשהיה' פי -  בבקר לדרך) כז(: רורהב משנה
 ד"תה לומר יכול אין התפילה אחר מהלך כשהוא אבל ר"יה אחר הדרך התפילת מסמיך היה בדרך הברכות

  :ז"בס ש"וכמ בדרך שהחזיק עד לאומרה אסור פ"עכ דהלא התפלה קודם

 שיאכל כגון אחרת לברכה יסמיכה היום באמצע הולך ואם ,בברוך פותחת שאינה - לחברתה הסמוכה) כח(
 כגון ז"כ לעשות יכול שאין ובמקום יצר אשר ויאמר מים יטיל או אחרונה ברכה ויברך דבר איזה ישתה או

 כ"אעפ ויעלה שירד עד עליו להמתין רוצים ואינם אנשים בין בעגלה יושב הוא וגם לברך מה על לו שאין
 י"וב בטור עיין לחברתה סמוכה שתהיה צריכה אין ד"דתה סוברים ראשונים דכמה ד"תה רלומ מותר
 י"ופרש בסנהדרין נמלכין ל"חז ש"ממ סמך ויש. בדרך כשהולכים ומתברכים מהגדולים רשות ליטול נוהגין

 תחילת ובערבית החמה בנץ בשחרית והיינו טוב בכי ויצא טוב בכי ויכנס. עליהם שיתפללו כדי רשות נטלו
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 לילך יכול מהפחתים שם להזהר יודע שהוא לעירו סמוך כשהוא כ"וע הפחתים באחת יפול דשמא השקיעה
  :למזיקים לחוש שאין יחידי הולך אינו אם בלילה שם

  :תשובות פסקי

 כמו כ"ג עצמה בפני אותה אומר לחברתה סמוכה שבמקומה ברכה שכל יונה רבנו בשם מביא י"ובב...
 ע"שבשמו בזה ודי ע"שבשמו תפילה שומע כברכת ל"הו תפילה בשומע המסתיימת הדרך ותפילת שהיא

 תם רבינו ולשיטת אחרת לברכה להסמיכה מרוטנברג מ"הר מירהח מקום ומכל לחברתה סמוכה היא
 ארוכה לברכה אותה מסמיכים כ"א אלא להברתה הסמוכה ברכה מקרי לא )חוץ ה"ד( שם פסחים' בתוס

 מתותחוה הפותחת אחרונה לברכה להסמיכה המובחר לכן בברוך וחותמת רוךבב הפותחת ברכה דהיינו
 ומסתימת בברוך שפותחת בכלל נפשות בורא שגם והנראה' יצר אשר או' שלש מעין' ברכת כגון בברוך
 לאחד מסמיכה היה מרוטנברג מ"שהר שכתב ז"פ' סי כלבו בשם י"הב מדברי אמנם. העולמים חי בברוך

 שאין מוכח אחרונים ועוד ג"סקי רבא" גם ומובא בינה לשכוי נתן אשר וכגון בברוך שפותחות הברכות מן
 לברכה גם להסמיך דאפשר שם' בתוס המובא הירושלמי י"עפ והוא ארוכה לברכהדווקא  להסמיכה קפידא
 הפסק בגדר אינן וההרחה מעט והטעימה הריח לברכת או אכילה שלפני לברכה להסמיכה גם ואפשר קצרה

 אין ח"סקכ ב"במשנ וכמבואר וכאמור אחרונה ברכה שהוא וגם כלל הפסק אחריה שאין ברכה ףעדי אך
 תפילת לומר להעדיף ויש הדרך תפילת יאמר כ"אעפ להסמיכה למה לו כשאין ולכן כלל לעיכובא זה דין

 בלא וכדלקמיה לאומרה שאין ודעימיה י"רש שיטת לצאת מהעיר פרסה שיעור הרחיק לא כשעדיין הדרך
  .אחרת לברכה בסמיכה פרסה שיעור לאחר מלאומרה, אחרת לברכה להסמיכה

  .ג. ממתי יכול להתפלל את תפילת הדרך, ועד מתי?6
  תשובה

 בפחות אבל ,פרסה לילך לו יש כ"א אלא לאומרה ואין ,בדרך שהחזיק אחר אותה ל"וי קי: סימן טור
 תוך הגיע שלא ובלבד ,בדרך שהוא זמן כל אותה יאמר מלאומרה שכח ואם ,בברוך יחתום לא מפרסה

  ברכה בלא אותה יאמר ואילך משם בה ללון שרוצה לעיר הסמוכה פרסה

'. וכו פרסה לילך לו יש כן אם אלא לאמרה ואין ,בדרך שהחזיק אחר אותה לומר ויש :ז שם, יוסף בית
 עד חסדא בר אמר כמה ועד בדרך שאחז משעה חסדא רב אמר מצלי אימת.) ל( השחר תפילת פרק בסוף

) ד"פ סוף ברכות( ג"ובה פרסה שהלך לאחר לא אבל ,פרסה עד להתפלל זמנה כמה ועד י"רש ופירש פרסה
 פחות דרך אבל ,פרסה עד אלא לילך לו אין אפילו פרסה עד להתפלל צריך שיהא ,לילך יבקש כמה עד מפרש

 לו יש אם עיקר גדולות לכותה פירוש ונראה) יח' סי( ש"הרא וכתב .זו תפילה להתפלל צריך אין מפרסה
 ואין סכנה מקום הוי לא לעיר בקרוב מפרסה פחות ללכת לו כשיש אבל יברך לא למה הרבה ללכת עדיין
 להתפלל הדרך אחיזת הוי כמה דעד הוא הנכון שהפירוש כתב) ראשון דיבור: כ( יונה ר"וה לברך צריך

 הראשונה בתוך אותה אמר ולא שכח ואם הראשונה הפרסה בתוך העיר מן שיצא לאחר לכתחלה אותה
  : שהולך למקום שיתקרב עד הדרך ממנו שרב זמן כל ללכת לו שיש מה על כך אחר אותה אומר

 לילך לו יש כן אם אלא לאמרה שאין כתב ולכן ש"הרא שהסכים וכמו ג"בה כפירוש עיקר תפס ורבינו
 ומשמע ,ללון שרוצה לעיר הסמוכה פרסה תוך הגיע שלא זמן כל אותה יאמר מלאמרה שכח אם וכן פרסה

 בברכה אותה לומר היינו ,לא - מפרסה דבפחות לומר פרסה עד כמה דעד בגמרא דאמרינן דהא לרבינו ליה
 יתפלל פרסה ובתוך ז"פ סימן בו בכל כתוב וכן בידו הרשות ברכה בלא זו תפילה לומר רוצה אם אבל

 קושטא דפוס( ברכות מהלכות י"בפ מיימוניות הגהות כתבו וכן יחתום ואל יתפלל פרסה ולאחר ויחתום
 דבדרך ג"בה פירוש על מקשים שיש) ראשון דיבור: כ( יונה ר"ה וכתב): יג' עמ יא' סי( ק"סמ בשם) ה"הכ

 בחזקת הדרכים כל) ד"ה ד"פ ברכות( בירושלמי מדאמרינן זו תפילה להתפלל צריך אינו מפרסה פחות
 הוא שהכל הכפרים בין בדרך בהולך אלא מיירי לעיר בקרוב לא דירושלמי דההיא דאפשר ותירץ סכנה

  : סכנה בחזקת

 פחות אבל, פרסה לילך לו יש כן אם אלא, לאומרה ואין; בדרך שהחזיק אחר אותה אומר ז: סעיף קי שו"ע
 יאמר, מלאומרה שכח ואם, )י"והר י"רש) (ראשונה בפרסה אותה יאמר ולכתחלה( בברוך יחתום לא מפרסה

 יאמר ואילך ומשם בה ללון שרוצה לעיר הסמוכה פרסה תוך הגיע שלא ובלבד, בדרך שהוא מןז כל אותה
  . ברכה בלא אותה

 עצמו שמכין אף בה שדר העיר בתוך הוא כשעדיין יאמרנה שלא ל"ר -  בדרך שהחזיק) כט( ברורה: משנה
 הרי הבתים כל כלו שכבר לאחר לעיר סמוך יותר ומעט אמה שבעים דהיינו עיר של ועיבורה לדרך לצאת
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 ג"והפמ ר"הא אבל לצאת עצמו והכין בלבו שגמר משעה העיר בתוך אפילו מתיר ז"והט העיר כתוך הוא
 על לסמוך יש בדיעבד אך ,כך לעשות שלא ליזהר יש דלכתחילה והסכימו ז"ע חולקין אחרונים ושארי
 לצאת עצמו כשמכין בבוקר ד"תה לומר יוכל בדרך לן כשהוא אבל מביתו יציאתו בתחלת ז"וכ. דבריו
  .בדרך החזיק דכבר בעיר עדיין כשהוא אפילו

 באותו לן שמוחזק לא אם הסתם מן סכנה מקום אינו לעיר בקרוב מפרסה שפחות - ' וכו לאומרה ואין) ל(
] ר"א[ ביבשה להולך בספינה הולך בין חילוק ואין. גווני בכל ד"תה לברך יש אז סכנה מקום שהוא מקום

 לכתחילה לזהר יש ז"ולפ פרסה רק נוסע אם אפילו ד"תה לברך לו יש הברזל מסילת על הנוסע גם ז"ולפ
 ראשונה פרסה תוך יהדר דלכתחילה בסמוך א"הרמ שכתב וכמו ד"תה ברכת לברך לנסוע כשמתחיל תיכף

  :המסילה על ליסע אחת פרסה עדיין לו שיש ז"כ לבסוף עד יברך ובדיעבד

אם  גדול חשש לנו יהיה ,בזמננו הבינערוניים מהדרכים בהרבה ,אלו בריםד מוצא י"ועפ פסקי תשובות:
 אחד שיעור פרסה תוך הדרך בצידי' וכו ועיירות וכפרים ישובים שמצוי ,בברכה הדרך תפילת לומר ניתן
 בצידי המצויים' וכדו הצבא ופרדסים ואנשי גינות שומרי של ואהלים בקתות ובורגנין בתים נוסף וגם ,לשני

כהיום  ,ל"הנ הדברים מבלי פרסה שיש ידוע אם ואף ,ל"הנ כל מבלי פרסה שאין ופעמים ,יםהדרכ
 פרסה בתוך כבר יהיה הדרך תפילת לומר שיספיק עד אולי רבה במהירות בינערוניים בכבישים שהנסיעה

 בלעדיהם בודדים מבתים אמה שבעים או פרסה אין שוב חפצו מחוז עיר עד ואילך שמהם ,ל"הנ לדברים
 אולי הדרך תפילת לומר ימהר ואם ,הדרך תפילת לומר אין ששוב ,לעיר סמוך פרסה תוך כהגיע ליה והוי

 כשקיימים בשם בחתימה הדרך תפילת לומר שלא צירופים כמה ועוד כך עקב הנוהגים ישנם ואכן ,יקדימנו
   להקל ברכות דספק הכלל י"ועפ ל"הנ החששות

 ,הנזכרות החששות כשקיימים אפילו ,הדרך תפילת לומר ישראל יגדול וביניהם רבים שמנהג ידוע אמנם
 כשאין גם הדרך תפילת לומר יש הדין י"שעפ לומר ניתן רכיםהד תאונות ריבוי עקב בזמננו כי הדבר וטעם

   סכנה בחזקת שהוא מקום כדין לעיר עיר בין פרסה שיעור

 תאונת סכנת מחמת אלא בדרך עותר וחיות ליסטים מחמת לא הוא הדרך תפילת שעיקר שבזמננו ועוד
 ביעף מהם חולפים אשר הבינעירוניים הדרכים בצירי הנמצאים ישובים באותם להתחשב אין שוב דרכים
 בספקם אפילו אותה לומר ואפשר רחמים בקשת שעיקרה זו שתפילה עולה ט"כ ברכות יהושע הפני ולדברי

   הדרך תפילת לומר המקפידים אלו עבדי שפיר ולכן בה חייב אם

 שגמר שמיד ,ודעימיה ז"סק ז"הט שיטת על לסמוך אפשר ,מהעיר יצא בגדר כבר אם אצלו ספק אם ואף
 לא בגדר כשעדיין לאומרה עדיף ולכך ,לאומרה יכול ,יצא לא שעדיין הגם ,לדרך לצאת עצמו והכין בליבו

 לעיר מפרסה יותר נסע שכבר אפשר הנסיעה מהירות ועקב ,לעיר חוץ ודאי שיצא עד מלהמתין, מהעיר יצא
 ,י"רש בשיטת נקטינן לא שלהלכה אף ,לאומרה אין שוב - וסייעתו ט"כ ברכות י"רש שלשיטת ונמצא

  .א"הרמ וכדכתב ,מיבעיא לכתחילה למיחש ,ע"בשו וכדאיתא

  ברכות

  מה הברכה שמברכים על סופגניה, לפניה ולאחריה? .1
  תשובה

 ומברכין ,בחלה וחייב ,הוא גמור לחם -בשמן טיגנו או יםבמ בישלו אפילו ,עבה שבלילתו דבר כל :קסח טור
 חלה לענין הוא לחם לאו בשמן טגנו או במים ובשלו רכה בלילתו .לחם תואר בו שיש ובלבד ,המוציא עליו

 י"ור ל"כר ה"ר ופסק, לחם הוי יוחנן ולרבי ,ל"לר לחם הוי לא -משקה בלא באילפס אפאו ואם ,והמוציא
  .ל"ז א"א הסכים ולזה יוחנן' כר פסק

 כל בפרק'. וכו הוא גמור לחם בשמן טגנו או במים בשלן אפילו עבה שבלילתו דבר כל :יג ,קסח יוסף בית
 פטורים המסרת וחלת ואסקריטין והסופגנין הדובשנין) ד"מ א"פ חלה( התם תנן גרסינן.) לז פסחים( שעה

 בחמה שעשאן והללו חייבין אילפס מעשה אמר יוחנן ורבי הן אילפס מעשה הללו לקיש ריש אמר החלה: מן
 כשהדביק פליגי כי הוא דנהמא בחלה דחייב פליגי לא עלמא כולי הדביק ולבסוף דבהרתיח התם ואמרינן
 הרתיח שנא לא הן אילפס כמעשה סבר יוחנן ורבי ופטורים הן חמה כמעשה סבר לקיש ריש הרתיח ולבסוף
  . בחלה וחייב הוא מאנה הרתיח ולבסוף הדביק שנא לא הדביק ולבסוף
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 סבר יוחנן דרבי פליגי רכה בבלילתו דדוקא תם רבינו אומר) שם( שעה כל בפרק התוספות עוד וכתבו...
 כולי עבה בלילתו אבל ופטור לחם עושהו אין סבר לקיש וריש בחלה וחייב לחם עושהו באילפס אפייתו

   גלגול משעת הוי בחלה חיוב דהא משקה ידי על אפילו בחלה דחייב מודו עלמא

 בשלה אם עבה בלילתו שאפילו סוברים ן"והרמב שמשון שרבינו כתב) ד"ע קמה ה"ח ו"ני( ירוחם ורבינו...
 דמי דלא ,דנהמא תוריתא עליה שיש ואפילו ,בחלה נתחייבה ואפילו ,המוציא עליה מברכין אין -טגנה או

 אפיה שעת אחר הולך הכל וציאהמ ברכת אבל ,אזלינן העיסה גלגול בתר דחלה ,לחלה המוציא ברכת
 ,עיסה סופה ואם ,המוציא עליה מברכין אין -סופגנין סופה אם איפכא או סופגנין וסופה עיסה ובתחלתה

  . ל"עכ עיקר נראה וכן המוציא עליה מברך ,בטיגון ולא במים בבישול ולא שנאפה כלומר

 ידי על רככו כ"ואח עבה בלילתו תההי שאם) ומזה ה"ד. כז( מברכין כיצד בפרק יונה ר"ה דעת הוא וכך
 תלוי החלה שחיוב ,בחלה נתחייב -שעה באותה עבה הבלילה היתה שכבר שכיון ,בחלה חייב - משקים
 אין - לחם מתורת שנתבטל כיון וזה ,בלחם תלויה המוציא שברכת ,המוציא עליו מברכין אין אבל ,בגלגול

  . ל"עכ ברכות שלש ולא המוציא עליו מברכין

 ש"והרא עבה עיסתן תחלת שעושין פי על אף בהם וכיוצא הסופגנין על המוציא לברך שלא העולם ונהג וכן
 רבינו דברי דמדהביא אלא ,הכריע ולא ,)שם( שעה כל בפרק שמשון רבינו ודברי ,תם רבינו דברי כתב

 שמסקנת) שכט' סי( דעה יורה בספר שכתב רבינו דעת וכן ,ליה סבירא דכוותיה משמע ,באחרונה שמשון
 כיון תם רבינו כדעת דבריו כאן סתם למה לתמוה יש מקום .ם"הרמב דעת ושכן ש"ר כדברי ש"הרא

  : לסתום לו היה כדבריו כן ואם ,נקטינן דהכי ודאי ,ש"כר סברי ם"והרמב ש"דהרא

 לבשלה כדי בביתו עיסה כשלשין נוהג היה תם שרבינו) שם( חלה ובהלכות שעה כל בפרק ש"הרא וכתב
 היה לא וגם בחלה כולה העיסה נתחייבה זה ידי ועל מעט ממנה לאפות מצוה היה בשמן לטגנה או במים
 אחר לחם על מברך אלא ,המוציא עליו מברך היה לא וגם ,נטגנה או שנתבשלה אחר המוציא בלא אוכל
 לנהוג וירא וכן טעמו ביארתי) כתב ה"ד( ושם ט"שכ סימן דעה יורה בספר רבינו וכתבו. כ"ע אוכלה כ"ואח
 שניהם ידי יצא שמים דירא) קנא' סי( ק"סמ בשם) ג אות( ברכות מהלכות ג"פ מיימוניות בהגהות כתוב וכן

  .הסעודה בתוך אלא יאכלם ולא

 ג"וכה בשמן או בדבש דטיגון עמו הסכימו אחרונים הרבה ועוד ז"...הט :פה ק"ס קסח סימן ברורה משנה
 ,המחיה ועל מ"במ מברך ,סעודה קבע ובדלא ,המינים באלו נילוש אם כמו ,בכיסנין הבאה לפת אותו משוה

 דכתב וכמו ,הקמח לגבי בהטעם העיקר הם שהיו עד שמן כ"בכ בשטגנו אלא כיסנין פת נקרא דאינו דע אכן
  :ב"במ ש"ע ז"בס כיסנין דפת בכללא א"הרמ

 במשקה טיגנה או בישלה כ"ואח במים שנילושה ...עיסה :טז סעיף קסח סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן
 שהרי ,גמור לחם מתורת שמבטלו בתנור האפוי בדבש ממילוי גרוע אינו בדבש הטיגון שבודאי ,בדבש או

 בתנור נאפית לא וגם ,בכולה ממנו ובלועה בדבש שרויה היא העיסה כל ובטיגון ,בפנים אלא אינו המילוי
  .כלל

 שאין מבצק העשויים, בינינו המצויים מאכלים מיני תןאו לענין לנו יתברר אלו כללים פ"וע פסקי תשובות:
, ב"וכיוצ ך"ופריטלע ,סופגניות), קרעפלאך( כיסנים וכגון, אותן מטגנים או בשליםמ אלא אותן אופים

 ע"לכו ובזה המים, דנג ותבלינים ברוב משקין לישה של באופן שלהם הבצק עשיית שיהיה נכון שלכתחילה
  .סעודה וקביעות שביעה הרבה כשיעור מלאכול ימנע םשמי שירא אלא ,מ"בומ ברכתן

 ז"כהט( 56נהוג עלמא ך"ופריטלע בסופגניות אזי, שאר המשקין נגד מים ברוב עשוי שלהם הבצק ואם
 בהרבה אותן שמבשלים כיון, מזונות מיני בורא לברך) ה"סקפ ב"במשנ להלכה המובאים האחרונים והרבה

 ואם, מזונות ברכתם מדינא לבא, פת בסעודת שלא מלאוכלם נעימ במים אותם שמבשלים בקרעפלך, שמן
  לסמוך. מי על לו יש מ"בומ לכרך לכתחילה אף המקיל ,הרבה והמילוי דק הבצק

  

                                                           
56

 בהחלט מ"מ, בעיסה הטעם שנרגש ער הרבה כ"כ המילוי ואף שאין), הטיגון לפני' (וכדו בריבה אותו ממלאים אם וביותר 

 שיעור אכל אם אף אך, סעודה קביעות כשיעור הרבה לאכול לא ליזהר יש פ"עכ אך, מ"בומ שברכתו ז"הט לשיטת לצרפו ניתן

  המחיה. ועל מ"בומ יברך מ"מ, סעודה קביעת
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פשטידא הממולאת בבשר או במיני מתיקה, מה  .2

  ברכתה?
  תשובה

  , בכיסנין הבאה פת :ז סעיף קסח"ע שו

, ותבלין ושקדים ואגוזים סוקר או בשד אותם שממלאים כיסים כמין שעשוי פת: מפרשים יש  .א
 ; ו"ריאלחש ש"רישקולא הנקראים והם

 טעם שיהיה והוא, ואפאה תבלין מיני או חלב או שמן או דבש בה שעירב עיסה שהיא א"וי  .ב
 , בעיסה ניכר התבלין או פירות המי תערובת

 שקורין מתיקה כמיני דבש או תבלין הרבה בהם יש כן אם אלא, גמור פת נקרא שזה א"וי(
 ); ם"רמב דעת לפרש יש וכן וערוך י"רש) (נוהגים וכן, עיקר הם והתבלין הדבש שכמעט ך"לעקי

, אותם וכוססין יבשים כעבים אותם שעושים, מתובלת שאינה בין מתובלת בין, פת שהוא מ"וי  .ג
 שאמרנו דינים להם נותנים הדברים אלו שלכל כולם כדברי והלכה, ש"בישקוני הנקראים והם
  .בכסנין הבאה בפת

 העיסה שכל כיון פת כשאר במים מתחלה נילושה אם אף ל"ר - ' וכו אותן שממלאין) כז( :ברורה משנה
 הכל ופוטר מ"במ מברך ולכך בטל ואינו חשוב דגן מין מ"מ אצלו עיקר דהמילוי ואף אלו ממינים ממולא

 השייכה הברכה מברך לבד יםשבפנ הפירות ורק העיסה אוכל אינו אם ואך'. ג' ב סעיף ח"ר' בסי ש"כמ
 דין עליה דיש המוציא ולא מ"במ מברך ה"אפ העיסה רק ואוכל הפירות נלקח דאם ז"הט וכתב להפירות

 או -' וכו ושקדים ואגוזים) כח( :כזו פת על סעודה לקבוע דרך שאין הפירות מילוי עם שנאפה כיון כיסנין
 בעת -  בה שעירב) כט( :לבסוף שמסיים וכמו סהבעי ניכר המילוי שטעם כ"ג דמיירי ומסתברא קאמר או

 :כיסנין פת מקרי הטעם נשתנה ז"ועי אלו ממינים כ"ג בה שעירב כיון ממים הרוב היה אפילו והיינו הלישה
 מעט בו שנותנין או ולנאותו להטעימו ן"זאפר בו שנותנין ולחם. גמור לחם הוי ה"דאל -  בעיסה ניכר) ל(

 וחלב דבש מעט רק בהלישה בה דעירב היכא היינו -  נקרא שזה) לא( ]:ג"פמ[ אהו גמור לחם ע"לכו צימוקין
 כדין לכזית ז"בהמ וכן שהוא לכל המוציא ומברך - גמור פת) לב( :הטעם שנרגש מחמת פת שם בטל אינו

 בטעם התבלין מנכר יהיה זה ידי שעל עד בהן מעורב תבלין כ"שכ ל"ר - ' וכו דבש או תבלין הרבה) לג( :פת
 הרבה הטעם מהן נרגש ז"שעי ,מים ומיעוט מהן הרוב שיהיה בעינן וחלב ושמן בדבש וכן מהקמח תריו

 כ"ג בעינן מהם שממלאין ע"השו שכתב הראשון בציור וכן טפל העיסה וטעם העיקר הם ז"שעי עד מאד
 פת משנה חםלל שאופין -  נוהגין וכן) לד( :מאד הרבה הטעם נרגש יהיה ז"שעי עד כ"כ הרבה המילוי שיהיה

 שמה כך - יבשים כעבים) לה( :א"הרמ כפסק להלכה האחרונים הסכימו וכן] מ"ד[ ותבלין שמן מעט עם
 עד כ"כ יבשים נעשים באפייתן אך לבד ובמים דגן מיני' מה ונעשית ש"בושקיגו נקרא ספרד ובלשון בערבי

  :פת דין לו אין לכן הרבה מזה לאכול דרכם ואין כוסס אלא אוכל נקרא זה ואין שנפרכים

  פסקי תשובות:

 ע"השו כתב בדווקא האם ה"השל בשם) ד"סקמ( א"והמג) כ"סק( ז"הט שנחלקו מצינו זה סימן בסוף ולהלן
 לדעת. בכסנין הבאה לפת שהוא עושהו סוג מכל מילוי שמא או' וכו ושקדים ואגוזים סוכר דבש של מילוי
 לא שהפת הגורמים והם ,מתיקה מיני שהם משום ,הוא בדווקא' וכו ואגוזים וסוכר דבש מילוי 57א"המג

 ביצים גבינה דגים או בבשר ממולא אם אבל, גרידא ולחיזוק לתענוג אלא ,ושביעה סעודה יבוא לקביעות
 ממנו מעט אוכל ואפילו, גמור כפת זה הרי, הפת ללפת באים או בסעודה הבאים דברים ,ז"וכיוב וירקות

 עם יחד העיסה שאפו וכל ,ממולאת העיסה במה מ"נפק כלל שאין ברוסו חולק 58ז"הט אבל, המוציא מברך

                                                           
57

 עצמן דהם לחם תורת מבטלי לא דהנהו עליו קבע לא אפילו בזה וכיוצא -  בדגים או קסח ס"ק מ"ד: בבשר סימן אברהם מגן 

  קינוח דהוי פירות כ"משא ז"קע' ערסי מזון
58

 הפת את ללפת פירות באים כן הפת ללפת באים ודגים שבשר דכמו חילוק דאין קסח ס"ק כ: ברור סימן חיים אורח ז"ט 

' דאפי ל"וקמ עלייהו קבע אם המוציא ברכת בהן ויש בכיסנין פת הוה ודאי וכאן הפת עם שאוכל פירותב ז"קע' בסי' כדאי

 סליקנא ובהא' המוצי שייכות בו דיש סעודה קביעות מהני בזה אבל מהני לא סעודה בקבע' דאפי מזה לעיל' שכ דיעה לאותה

 נקט דמלתא אורחיה' ובשמי ר"צוק מילוי דנקט י"רש םודגי בשר במילוי ה"וה כדלעיל כסנין הוה במשקה דטיגון' ונחיתנ

  :בתנור דאפאו כסנין של פת שאר כמו כסנין הוי בתנור אפאו' ואפי בזה וכיוצא בשר במילוי אורחיה א"ובפשטיד
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בכלום  אותו למלאות הרגילות אין לשביעה הבא רגיל פת כי ,'בכסנין הבאה פתדין 'כ דינה מילוי הרבה
  . לא ותו ,תבלין אחר מעט או צימוקים במעט לפעמים אלא

 הממולא פת שלא יאכל שמים ירא לכל ןמהנכו לכן, ולכאן לכאן נחלקו האחרונים שאר דיעות גם ולמעשה
 וערב בוקר סעודתו כדרך ובשביעה )ביצים' ד( סעודה קביעות בשיעור אלא' וכדו ירקות גבינה דגים בבשר

 יחד נאפתה באופן שהעיסה אמור זה שכל וברור פשוט אך זה מאפה יאכל כ"ואח גמור לפת שיטול ידיו או
   .שעליה המילוי עמ

 ואינם ,מתוקים וירקות פירות ומיני ממרחים שונים נאפה כברשהוא  לאחר לחם על הניחו אם אבל
   .וקינוח תענוג ודרך מעט אוכל ואפילו ,הפת ברכת כך עקב נשתנה לא ,שהוא דבר וכל מתוקים

 כי ,כאן שכתבנו למה ענין אינם ,דברים מיני בכל הממולאים שונים מאפה מיני בימינו שמצוי מה והנה
 הבאה כפה דינה המילוי בלא אפילו כן ואם ,פירות מי ברוב עשויה אלו מאפה מיני של העיסה כלל בדרך

   ושביעה סעודה קביעות כשיעור ממנה אוכלין שאין זמן כל ונותזמ שברכתה בכסנין

 בגבינה ממולאים ואפילו ותונמז מיני בורא ברכתן לסוגיהן והפיצות והבורעקאס השטרודלים מיני כל ולכן
 א"המג לשיטת ואף לחם בהם ללפת או בסעודה לבוא הרגילים דברים ושאר וכרוב ובשר דגים א"תפו

 קביעות שיעור מהם לאכול שלא ליזהר יש כ"וכמו פירות מי רובה הדבק עיסת שאכן לוודא יש אך ודעימיה
  .סעודה

  מג"א  ט"ז  

  פת הבאה בכסנין  פת הבאה בכסנין  פת הבאה בכסנין שמלאה בסוכר וכו'

  לחם גמור  פת הבאה בכסנין  וכו' פת המלאה בבשר

האם השו"ע נקט פת הבאה בכסנין 
  באגוזים וכו' בדווקא

  כן  לא

: בדר"כ עשוי ברוב פירות ובכל מקרה מברך בומ"מ, כללית הערה  בימינו
  אף על פשטידה הממולאת בבשר

  

מהו שיעור "קביעת סעודה", והאם מצרפים שאר  .3

  מאכלים לשיעור זה?
  תשובה

 ומיני ואגוזים ושקדים צוקרא מלאים כיסין כמין שעשוי פת והוא בכיסנין הבאה פת :קסח סימן טור
 רגילין שאחרים שיעור ממנו אכל ואם שלש מעין אחת ברכה ולאחריו מזונות מיני בורא עליו מברך תבלין
 ובדעת היה מתחילה ואם ברכות' וג המוציא עליו מברך ממנו שבע לא שהוא פי על אף סעודה עליו לקבוע
 אף ברכות' ג עליו יברך עליו קובעין שאחרים שיעור אכל כ"ואח מזונות מיני בורא ובירך מעט ממנו לאכול

 אינו עליו קובע שהוא פי על אף עליו קובעין אין שאחרים שיעור אכל ואם תחילה המוציא בירך שלא פי על
  .אזלינן רובא דבתר אדם כל אצל דעתו דבטלה ברכות' וג המוציא מברך

 פת יהודה רבי משום אומר מונא רבי.) מב( מברכין כיצד בפרק. בכיסנין הבאה פת , ו:קסחסי'  יוסף בית
 יהודה רב מדאמר עליה ואקשינן ,כוותיה הלכתא דלית ואסיקנא ,המוציא עליה מברכין בכיסנין הבאה

 עלייהו יהסעודת דקבע התם שאני ושני ,המוציא עליהם ומברכין ,עליהם מערבין לחמניות שמואל אמר
 תלתא בני ריפתא תריסר אכל הונא רב) שם( התם איתא ותו. לא עלייהו סעודתיה קבע דלא היכא אבל

 י"רש והסכים לברך צריך סעודה עליו קובעין שאחרים כל אלא כפנא עדי נחמן רב ל"א בריך ולא בקבא
  ) ל' סי( ש"והרא:) כט( ף"הרי כתבו וכן אכל בכיסנין הבאה דמפת המפרש לדעת

 כלום ולא ולבסוף מזונות מיני בורא מברך בתחלה כיסנין בתורת לה דאכיל היכא מסקנא.) ל( ף"הרי וכתב
 שיש) תריסר ה"ד: כט( כתב יונה ר"וה ברכות ושלש המוציא עליה מברך קביעותא בתורת לה דאכיל והיכא



237 

 

. נפשות ראבו שמברך מפרשים ויש כלום לאחריה מברך אינו בקביעות שלא לה אכיל דכי מפרשים
 ג"בפ ם"הרמב דברי הם וכך) הונא רב ה"ד שם( א"הרשב כתב וכן שלש מעין שמברך כתב) שם( ש"והרא

  : נקטינן והכי) יא -  ט"ה(

  (מה מברכים לאחר פת הבאה בכסנין?

 יש אומרים: אינו מברך כלל  .א

  יש אומרים: בורא נפשות  .ב

  יש אומרים: מעין שלוש)  .ג

 משה רבינו וכתב ברכות ושלש המוציא לברך צריך סעודתם עליו קובעים שאחרים כל) שם( ש"הרא וכתב

 כל אצל דעתו ובטלה אזלינן רוב דבתר ,מברך אינו -קובע כשהוא אפילו ,קובעים אינם אחרים דאם
 .ברכות שלש ולבסוף המוציא בתחלה עליו מברך ,משהו אפילו ,עליו קבע הוה ואי כתב ד"והראב ,אדם

 כשיעור אכל כ"ואח מזונות מיני בורא ובירך מעט לאכול דעתו היה מתחלה ואם .משה רבינו דברי ונראים
 ה"ד. ל( יונה ר"ה וגם ל"עכ תחלה המוציא בירך שלא פ"ע אף ברכות שלש מברך עליו קובעים שאחרים

 קובע הוא ואם אזלינן הרוב דאחר ,מברך אינו -קובע שהוא פי על אף ,קובעים אינם אחרים ואם כתב) ל"א
 אם ופירוש כתב) ריז' סי( והאגור: נקטינן והכי כ"ע אדם כל אצל דעתו בטלה קובעין חריםא שאין במה
 שבלי מדברי והוא כ"ע עראי סעודת ולא ובוקר ערב סעודת דוקא אביגדור ר"ה פירש עלייהו סעודתו קבע

 ובעיןק אדם שבני שיעור אכל אם עראי סעודת בין ובוקר ערב סעודת בין אלא וליתא). קנט' סי( הלקט
  :רבוותא בשם בסמוך שנתבאר וכמו ,לא - לא ואי קביעות מיקרי עליו

 אחת ברכה: ולאחריו, מזונות מיני בורא: עליו מברך, בכיסנין הבאה פת :ו סעיף קסח סימן ערוך שולחן
: עליו מברך, ממנו שבע לא שהוא פי על אף, עליו לקבוע רגילים שאחרים שיעור ממנו אכל ואם; שלש מעין

 אכל כ"ואח, מזונות מיני בורא: וברך, מעט ממנו לאכול בדעתו היה מתחלה ואם; המזון וברכת אהמוצי
 שיעור אכל ואם; תחלה המוציא ברך שלא פי על אף, ז"בהמ עליו יברך, עליו קובעים שאחרים שיעור

 מעין אחת הוברכ מזונות מיני בורא אלא מברך אינו, עליו קובע שהוא פי על אף, עליו קובעים אין שאחרים
  .אדם כל אצל דעתו דבטלה, שלש

 שיאכל צריך לבדו אכלו דאם האחרונים כתבו -  לקבוע רגילין שאחרים) כד( :קסח סימן ברורה משנה
 סגי הפת בו שמלפתים אחרים דברים או בשר עם אכלו ואם לבדו ממנו לשבוע רגילים שאחרים שיעור

 ושבע לבדו אכלו אם אך אחרים דברים עם כ"ג יןכשאוכל ממנו לשבוע רגילין שאחרים שיעור כשאוכל
 ממנו שבעין היו אחרים דברים עם אותו אכלו שאם כיון אבל לבדו ממנו שבעין היו לא שאחרים אף ממנו

 ה"שס בסימן תחומין עירובי לענין והנה. ז"ובהמ המוציא עליו לברך וצריך דעתו בטלה אמרינן לא כ"ג
   :סעודה דשיעור איתא

  אבל (יט) סעודה קביעת שיעור בזה חשיב כאן ה"דה אחרונים כמה וכתבו ביצים' ד או' ג הוא .1

 סעודה כשיעור אלא ז"ובהמ המוציא לברך דאין ל"וס חולקים מכללם א"והגר אחרונים כמה .2
 שהוא דמוכח באשכול מצאתי וכן לקט שיבולי בשם י"בב כ"וכמש ובקר ערב של שהוא קבוע
 . ע"והש לשון יותר נוטה וכן כן סובר

 שיש דבר הוא אם ש"וכ 59ביצים' ד לאכול שלא המחמירים לדעת לחוש טוב לכתחלה מ"ומ .3
 בודאי פ"עכ להקל בזה דהולכין ז"בס דמבואר אף בכיסנין הבאה פת הוא אם מדינא בו להסתפק

  :ל"הנ המחמירים לדעת לחוש יש

 עם או לבדו אכלן אם בין דחלקו אחרונים ושאר אברהם ממגן מוכח כן יט: ק"ס קסח סימן הציון שער
 ולא לפתן עם באכילה לעולם משערינן דהתם, עירוב שיעור כפי לא כרחו על והיינו, ל"וכנ אחרים דברים

  :ל"ז א"הגר מפי ששמע אדם בחיי כתב וכן, ז"הגר כתב וכן, לבדו

                                                           
59

 דלא וטעמו, שם ב"במ כדאיתא ביצים' ד כשיעור להחמיר יש ולכתחלהלב:  סימן ג חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו 

 דהוא כהסוברין גם לכתחלה להחמיר הראוי שמן אף לכן ודעימיה א"הגר כדעת נוטה דיותר מכיון הוא ביצים' ג שיעורכ מחמיר

  ביצים' ד כהסוברים רק להחמיר סגי, דעירוב סעודה כשיעור
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 של גדול שיעור אכל הונא רב( בירך ולא בקבא תלתא תלתא בני ריפתי תליסר אכל הונא רב :וזאת הברכה
) זה הוא רעבון אכילת( כפנא עדי נחמן רב ל"א), המוציא ולא מזונות מיני בורא ובירך פת הבאה בכסנין

    .לברך צריך - סעודה עליו קובעים שאחרים כל אלא

 תלוי בכסנין הבאה פת על סעודה קביעות שדין סבר הונא שרב) שם א"ריטב ראה( הראשונים מפרשים
 רוב אם שבע לא שהוא פ"שאע ג"ר לו אמר ,מ"במ בירך הוא שבע לא שהוא ומכיון בעצמו שלו בשביעה
  המוציא. מברך כזאת מכמות שבעים האנשים

 רק ,האוכל של בקביעות תלויה שהברכה מודה גם נ"שר כהצד סוברים מהראשונים שרבים נראה לסיכום
 הכמות כפי נקבע" פת" שהשם לומר צד גם יש אכן ,העולם מדרך כשמשנה דעתו בטלה של סברה שמוסיף
) ב"ע מד( פתים המנחת דעת נראה וכן ,האוכל בקביעות כלל תלוי זה ואין ,עליו קובעים דעלמא שרובא
 קביעות שיעור לענין אך ,הפרטי האדם בדעת תלוי מעשר שדין משום זה למעשר קבע ששבת פ"שאע שכותב
 לבין לחול הקביעות שיעור בין חלקל אין ובכן - )קובעים שאחרים( לקבוע הדרך אחרי שהולכים - סעודה
 שדין הדברים ומשמעות. כ"ע קובע לא בשבת כן כמו, קובע לא וכשם שבחול, לשבת הקביעות שיעור

  כלל. הפרטי האדם של בקביעות תלוי ואינו ,אחרים של הקביעות כפי נקבע סעודה קביעות

  ? סעודה עליו שקובעים שיעור אותו מהו

   הפוסקים: בזה נחלקו אכן

 כמו ביצים ארבע או שלש הוא סעודה קביעות ששיעור, חדש האור בשם) ז"י ק"ס( ר"הא שיטת   .א
 . תחומין עירובי לענין

 . ובקר ערב של קבוע סעודה כשיעור שזה -בכללם א"והגר אחרונים כמה דעת היא שניה שיטה  .ב

 - עומר חצי של השיעור שזה ,חלה שיעור חצי הוא שהשיעור 60)טז ,קסח( ש"והעהז, "הגר שיטת  .ג
 כמדה האוכל :בעירובין ל"חז אמרו זה ועל ,סעודות שתי כדי ַמן מישראל אחד לכל ירד יום שבכל

 ומבורך. בריא זה הרי - זו

' ג שיעור אכל ואם, בודאי ביצים ארבע הוא שהשיעור ר"הא כדעת כתבו ספרד מפוסקי הרבה הלמעש
 ד, קסח( יוסף הברכי כתבו וכך). יציםב' ג הוא עירוב ששיעור ם"הרמב שדעת מאחר( ספק הוא -ביצים

  ). שם ח"כה ראה( העולם מנהג שכך שכתבו ויש), מה קסח( ח"והכה פנחס' פ ח"הבא

 המובאים הלקט ושבלי האגור מדברי להוכיח כתב) א, נד( אדם הנשמת אכן: השניההסוברים כשיטה 
 ישר שאינו א"הגר לי אמר ןוכ: "וסיים, וערב בוקר בסעודת לקבוע שרגילים בשיעור תלוי שהכל י"בב

 וכן, ע"השו לשון משמעות וכן, באשכול מוכח וכן". ביצים' ג שעור שהוא האחרונים שכתבו מה בעיניו
 בשביעה שתלוי ה"ר דסבר במה רק חולק ג"שר מזה מוכיח, כ ק"ס קסח ס, צ"העהש( הסוגיא משמעות

 סובר הוא שגם א"המ מדברי) יט סחק( צ"העהש הוכיח וכן). שביעה שצריך מודה הוא גם אבל, דידיה
 כשיטה שהעיקר), לב ג"ח( מ"האג כותב וכן). כד, קסח( ב"המ הכרעת עיקר נראה ןוכ השניה כהשיטה

 חשש ולא, השניה כשיטה שהעיקר -סופר החתם הכרעת וכן. קובעים שאנשים השעור לפי שהולכים השניה
 גם יכול ספרד שבן ואפשר). כה ז"ח לויה שבט( ביצים ארבע שדרוש לשיטה אף האחרות לשיטות כלל

 יתכן אכן. י"הב בדעת) א נד( אדם הנשמת כ"וכ, המחבר דעת נראה שכך ב"המ כתב שהרי, זה על לסמוך
 קביעות שיעור היה ביצים ארבע שבימיהם שאפשר בדבר לדון יש ואך, הראשונה כהשיטה ספרד בני שנהגו

  .ע"וצ. סעודה
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 הבאה מפת כשאוכל כלומר סעודה קביעת שיעור הוא ביצים' דד א"יטז:  סעיף קסח סימן חיים אורח השולחן ערוך 

 עניים סעודת של הפחותה דזהו ואומר שחולק מי ויש] חדש אור בשם ז"סקי ר"א[ סעודה קביעת מקרי זה שיעור בכיסנים

 ביום סעודות שני על אחד לכל יום בכל המן ירד לגולגולת עומר שהרי עומר כחצי היא נכונה סעודה אבל לעירוב בזה ששיערו

 חלה שיעור חצי סעודה קביעת שיעור ז"ולפ] ז"הגר[ ומבורך בריא ז"ה זו הכמד האוכל:] ג"פ[ בעירובין ל"חז אמרו זה ועל

 בכלל א"הח כ"וכ[ עראי אכילת והוא כלל שביעה כדי בה אין ביצים' ד שכשיעור בחוש רואים ובאמת וחצי ליטרא שהוא

  ]:ש"כמ שטעמו הוא וברור ש"ע ביצים' ד משיעור נוחה דעתו שאין א"מהגר ששמע אדם בנשמת ד"נ

 דשום כן לומר א"א אבל. חלה שיעור חצי שהוא כתב ז"ט סעיף ש"ובעה לב:  סימן ג חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 שעומדין ומדינה מדינה בכל בינוני אדם כאכילת השיעור הוא ודעימיה א"להגר אלא, לסעודה לחם וחצי ליטרא אוכל אינו אדם

 כבינוני הם ד"וי ג"י בני ובנערים בינוני זקן אכילת מדת כפי הוא זקניםב וגם, הרבה שאוכלין ויש מעט שאוכלין מדינות שיש

  הלכה בבאור כדאיתא אלו דשנים מנער
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 הוא ביצים' שד) שם הלוי השבט לשון( ביצים' מד יותר הרבה הוא) זאשכנ לבני( השיעור שעיקר נמצא
 כתב וכן). טז קסח ש"העה לשון( עראי אכילת והוא, כלל שביעה כדי בה ואין, עניים סעודת של הפחותה

 מעט שאוכלין מדינה שיש -שעומדין ומדינה מדינה בכל בינוני אדם כאכילת הוא זה דלפי) "לב ג"ח( מ"האג
  ". אלו דשנים מנער כבינוני ג"י בני ובנערים בינוני זקן אכילת מדת כפי הוא זקנים וגם, הרבה ןשאוכלי ויש

 ואוכל חולה הוא ועתה כלל בדרך מסויימת כמות אוכל איש אם - סוגים מסווגים אנו היכן עד לדון ויש
 ויתר, מעט שאוכלת קטנה אשה יש אם כן וכמו? מעט שאוכלים חולים של קבוצה שיש נאמר האם, פחות

 קבוע סיווג שיש שכל ונראה? דינה מה -יותר אוכלות בגילה הנשים רוב אך ,כמותה אוכלות בגודלה הנשים
 מיתר בגודלו שמשונה אדם או מעט לאכול שרגילים קבועה מחלה למשל. דעתו בטלה אמרינן לא ומיוחד

 האנשים אחרי כיםשהול, לעצמה קבוצה קובע אינו קטן הבדל אך, לעצמו קבוצה קובע -האנשים
, זה בכל והסברא, לעצמו שיעור קובע לא וזה, מהרגילות שינוי הינה -קבועה לא מחלה כן וכמו, הבינונים

 למשנה תחשב לא קביעותו שמחמתה, לקבוצה אותו לסווג יש אם שלו בקביעות תלוי שהכל נאמר שאם
  דעתו. בטלה אמרינן לא אזי, מהרגילות

 לחוש -ביצים' ד לאכול שלא המחמירים לדעת לחוש טוב שלכתחילה) כד קסח( ב"המ כותב מקום מכל
 שרוב מ"האג דעת מקום מכל. בזה להזהר יש בודאי פת ספק שהם ובעוגות. סעודה שיעור בזה שיש לדעות

 שאפשר ונראה, בכסנין הבאה פת ודאי דין להם יש הקמח כנגד מתיקות ברוב שנילושות העוגות סוגי
  . כדלקמן להקל צירופים עוד כשיש זה על לסמוך

 שבעינן העיקר הרי, ע"וצ. המוציא מברך ביצים שבארבע, פישר י"והגרי, הדור מגדולי אחד לי שהורו ודע
 שדבריו הדור מגדולי אחד בשם לאחרונה שמעתי אכן. ביותר שקובעים חזינן ואנן, קובעים שאנשים שיעור

 שאכל אף ז"ובהמ המוציא מברך אזי, כסניןב האה פת של הזאת הכמות על ושבע שקבע בכגון אמורים
 כמבואר אחרים דברים עם יחד כזאת כמות על יקבעו שאנשים כיון, קובעים שאנשים מהשיעור פחות
 יברך לא באמת, הזאת מהכמות שבע לא אם זה ולפי) 61כד קסח( ברורה במשנה מובא א"במג זו סברא

  .סעודה קביעות שיעור בזה שאין כיון, ז"ובהמ המוציא

 בעוגה ביצים ארבע אין אם אך, עוגה ביצים כארבע לאכול שלא להחמיר טוב ב"המ שלדעת שהתבאר פ"אע
 ה"בס כזאת בכמות שאין משער אם, בזה להחמיר צריך שאין נראה, אחרים מאכלים בצירוף אלא, עצמה
 יעורלש מצטרף שהכל שסובר א"המ חידוש על חולקים שיש, הוא לזה והטעם. סעודה קביעות שיעור

 כדי ביצים ארבע ולא סעודה קביעות שיעור לאכול שצריך להלכה העיקר שני ומצד). יוסף הברכי( קביעות
 שהשיעור ההנחה על בנוי א"המ של חדושו שכל הוכיח) יט קסח( צ"שעהה, מזו יתירה. ז"בבהמ להתחייב

 מדובר בעירובין כי ,ביצים ארבע משיעור פחות עוגה באכל לחייב שייך ולא, סעודה קביעות כדי הוא
  .ובר צ"הגר הורה וכן, ודוק ,ש"עי דברים שאר עם יחד שאוכל פת בשיעור

   פסקי תשובות:

 בכל המוציא מברך עליהם אינו ,גרם 200-230 שהוא, 62ביצים' ד של לשיעור קרוב עד מזונות מיני האוכל
 ויום יום בכל בקביעות כך גונוה', וכדו ערבית או צהרים, שחרית לסעודת כתחליף אוכלם ואפילו, ענין

 דהיינו שגם( קבועה סעודה שיעור זהו אצלו אם ואפילו, קבועה סעודה במקום ,מזונות במיני להסתפק
  . שלש מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא מברך מ"מ), ביצים' ד משיעור יותר אוכל אין כ"ג פת כשאוכל

 המזונות מיני יוכל לאכול כ"ואח ,פת כזית ויאכל ,לפת ידיו יטול אלא, ימנעהל יש - ביצים' ד שיעור ולאכול
 בסעודה כי, ממנו שבעים כשיודעים שאין ביצים' ד משיעור יותר לאכול המקילים אבל, המזון ברכת ויברך

 אסורה ,ביצים ויותר ששה בשיעור מזונות מיני ואכילת. לסמוך מי על להם יש, יותר לאכול רגילים קבועה
 אין כי לזכור יש אך המזון ברכת יברך ולאחריה ,והמוציא י"ענט ויברך ידיו ליטו כ"אא, הכל לדברי
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 שאחרים שיעור שיאכל צריך לבדו אכלו דאם האחרונים כתבו -  לקבוע רגילין שאחרים )כד( ק"ס קסח סימן ברורה משנה 

 רגילין שאחרים שיעור כשאוכל סגי הפת בו שמלפתים יםאחר דברים או בשר עם אכלו ואם לבדו ממנו לשבוע רגילים

  ...אחרים דברים עם כ"ג כשאוכלין ממנו לשבוע
62

 מילוי אבל ביצים,' דד לשיעור מצטרף') וכדו מרגרינה, ביצים, סוכר, שמן( הלישה בשעת בתוכו שמערבים מה והבצק וכל 

 ו"כ' סי( א"ובחזו, לשיעור מצטרף אם, אחרונים שארו א"דהמג בפלוגתא תלוי - אותו עוטף שהבצק או הבצק על שנותנים
 קביעות בגדר להיות שיוכל כדי, עצמו מהבצק רק ביצים' ד שיעור צריך אלא, לשיעור מצטרף המילוי שאין לומר נוטה) ח"סק

 בהם ללפת דרך שאין ופירות מתיקה ממיני שהמילוי מיירי א"החזו שדברי מסביר ג"קל' עמ הלכה פתחי' ובס( להאוכלו סעודה

 בסעודה גם שהדרך) בורעקס כגון' (ובדו וגבינה אדמה תפוח מילוי אבל, לתענוג מאפה מיני על אותם אוכלין אלא בסעודה פת

 ואכתי, מצטרפין אין ללפת העשויים דברים דאף פוסקים כמה מצינו אך, ביצים' ד לשיעור מצטרף א"לחזו אף, פת בהם ללפת

  נפקא. לא ספיקא מידי
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 משביע שאפילו מזונות מיני יש . אבל'בכסנין הבאה 'פת בגדר שהם מזונות במיני אלא אמורים הדברים
 להלן הם ומפורטים, ז"וברהמ המוציא עליהם יברך לא לעולם, ביותר מרובה כמות באכילת בהם עצמו

 המוציא מברכים אין דגן מיני מחמשת ודייסות תבשילים מיני כל כ"וכמו, הסימן בהמשך מותמקו בכמה
    .מהם ושבע הרבה אוכל אפילו, ז"וברהמ

שתה יין לפני הסעודה, האם פוטר את היין ששותה  .4

          בתוך הסעודה?
  תשובה

 שלפני דיין, המזון שבתוך ןיי על לברך צ"א, המזון לפני לשתות קבע אם :ד סעיף קעד ימןס ערוך שולחן
. המזון שבתוך היין פוטר, השלחן על המבדיל וכן; המזון שבתוך יין פוטר קידוש של  יין וכן; פוטרו המזון

 יכוין ,נטילה קודם המבדיל הילכך, הבדלה קודם ידיו נטל כ"א אלא, פוטר הבדלה יין ברכת שאין א"וי
 שבתוך יין פוטר, כך כוון שלא ובדיעבד; הסעודה וךשבת') ז סעיף ט"רצ' סי ל"וע( יין להוציא שלא

  .להקל דרבנן ברכות דספק, הסעודה

 כוס רק שתה אם אפילו ה"דה קבע ד"דל האחרונים כתבו -' וכו קבע אם :ו ק"ס קעד סימן ברורה משנה
  :הסעודה בתוך גם לשתות דעתו אם זה וכל הסעודה שבתוך היין דפוטר הסעודה קודם יין של אחד

 דיבור ב"ע' ק דף בפסחים התוספות וכן, דבריהם בראש מברכין כיצד פרק תוספות) יב( :ציוןה שער
 אדם הסעודה דבתוך קצת משמע, ל"הנ מברכין בכיצד דבריהם מסוף אכן דבריהם בסוף, יין ידי המתחיל

 עיין ',ד סימן בתרא פרק פסחים ש"מרא משמע וכן, מסתמא אפילו לזה דעתו היה כאלו והוי לשתות רגיל
 בשולחן) יג( :שם עיין, לזה קצת סותר דבריו סוף אך, לזה דעתו מסתמא לפניו היין רק בשהיה דאפילו, שם

 דעתו היה כאילו אמרינן מסתמא אפילו, הסעודה בתוך יין לשתות שרגילין דבמקום פוסק ז"הגר ערוך
  :ברכות ל"הנ התוספות כמסקנת פסק כי, לזה

 במקום[ ז"בהמ קודם המזון שלאחר יין נמי דפוטר ה"וה -  המזון שבתוך: ז, ס"ק קעד ברורה משנה
 ובירך המזון לפני יין לו היה לא אם אבל] בפירוש לזה דעתו שהיה או אכילתן גמר אחר יין לשתות שרגילין

 לשרות רק בא אינו המזון שבתוך יין כי ,הסעודה שלאחר יין על שנית לברך צריך ,המזון שבתוך היין על
 הוא דאם שכתב י"בב ועיין[ ,ולתענוג לשתיה שבא המזון שלאחר היין לפטור חשוב ואינו עיושבמ המאכל

 שבתוך כיין ,ז"בהמ בירך שלא זמן כל כ"אעפ ,הסעודה אחר הרבה זמן נשתהא אפילו ,אכילתו מחמת צמא
 כ"ג ,האכילה אחר מיד שותה הוא דאם ,א"הרשב מדברי קצת משמע וגם ,המאכל לשרות דבא ,דמי המזון

 עד הפת מן ידינו מושכין אנו שאין בינינו מצוי זה דין אין באמת אך] בא הוא המאכל לשרות כדי מסתמא
 וזה דזה ,המזון שלאחר יין גם פוטר המזון שבתוך יין ממילא ולפיכך ,הסעודה תוך הכל וחשיב ז"בהמ

  .לשרות

 ,משקים מיני כל פוטר שיין ,הכל ילדבר משקין שאר על לברך צ"א ,יין על בירך: ד ,קעד הרב ערוך שולחן
 הוא לכן ,משקין מיני לכל ראש והוא ,משקה עיקר הוא שהיין לפי ,פעמים בשאר בין הסעודה בשעת בין

 דעתו שהיה או( היין על שבירך בשעה לפניו המשקין שהיו והוא ,אליו טפלים וכולן ,ברכה לענין עיקר
  ).עליהם

 משקין ושותה ,והבדלה קידוש כגון ,מצוה לצורך מעט יין שותה אאל ,יין לשתות עצמו קובע אינו ואפילו
  ): שיתבאר וכמו עליהם דעתו היה אם( היין בברכת נפטרים ,כ"אח הרבה

 שבתוך היין על לברך צ"א ,לסעודה עצמו שקבע קודם אפילו ,הסעודה לפני יין שתה אם: ה סעיף
 בתוך יין לשתות תחלה בדעתו ההי לא כ"א אלא ,הסעודה שלפני היין בברכת שנפטר הסעודה

 בחול אפילו בסעודה יין לשתות הוא רגילות כי ",נמלך" נקרא אינו בסתם אבל נמלך כ"ואח ,הסעודה
 היין על לברך צ"א סעודה ובמקום לסעודתו סמוך דהיינו שלחנו על המבדיל ולכן ,שבמעיו האכילה לשרות
  .הסעודה שבתוך
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  ודה, פרטהאם מברכים על משקה ששותה בתוך הסע .5
  לעיל תשובה

מתי המברך אומר "ברשות רבותי", או "סברי  .6

  רבותי", ומתי לא אומר כלום?
  :תשובה

 ,מצאתי :לשונו וזה) קצב' סי לטור חדושיו' עי( ל"מהרש הגהות בתוך כתוב :קעד סימן חיים אורח ח"ב
 לא משלי( ד"ע יין אותן ןמשקי היו נפשות דיני דנין שהיו שבשעה לפי היין על מרנן סברי אומרים מה מפני

 אלא יין נברא לא) א ע סנהדרין( כדאמרינן יין האבלים משקין היו וכן נפש למרי ויין לאובד שכר תנו) ו
  ל"עכ למות ולא ,לחיים :לענות חייבים הם ולכך לחיים שיהא מרנן סברי אמרינן לכך אבלים בו לנחם

 לאכול שבאו שנים האי רבינו בשם מצאתי) קמ' סי( הלקט בשבלי כתוב :קסז סימן חיים אורח יוסף בית
.) נה( בברכות שנינו שכך ,שמים ברשות עונה והוא ,מורי ברשות :לו ואומר ,מחבירו רשות נוטל המברך

 בסעודה כך' וכו בצלאל לפניך הגון למשה הוא ברוך הקדוש אמר) ב לא שמות( בצלאל בשם קראתי ראה
 מסכימים אתם אם יודע אני זה כלומר רבותי ברשות אומר הואו לברך שבהם החשוב בוחרים ההסיבה בני

 שנאה השמים מן שיסכימו מסכימים אנו לכך כלומר שמים ברשות משיבים והם עמכם מסכים ה"שהקב
 מברך אחד כל שהרי מורי ברשות לומר צריך אינו המזון בתוך יין להם בא ובוצע ומברך לפנינו אתה והגון

 לשמוע דעתם ויתנו אכילתם שיניחו כדי מורי סברו אומר הוא לכך פנוי ההבליע בית שאין לפי לעצמו
 תחלוק שלא מורי סברו אומר ולמה פנוי הבליעה שבית והבדלה קידוש הרי תאמר ואם אמן ויענו הברכה

 רשות שהוא לחם ?טעמא מאי הפת על אלא מרשין ואין היין על אלא מסברין אין הכלל זה היין בברכת

 וקידוש המזון ברכת אבל ,דעתם כולם שיסכימו כדי רשות נוטל לפיכך בידו הרשות כוללא שלא רצה שאם
 ידי לצאת כדי לברכה דעתכם תנו כלומר ,מורי סברו אלא ,רשות לומר צריך אין חובה שהם והבדלה
 אי לאכול להם שיש מכיון שהרי רשות ליטול צריך אין הסעודה שבתוך יין וכן ,לחיים עונים והם ,חובתכם

 עונים והם כך אומר הוא הפחד ומפני שיכרות גורם שהיין מורי סברי לומר צריך ולפיכך שתייה בלא אפשר
  :לקצר וראיתי בדבר האריך ועוד כאן עד לחיים

 תחלה יאמר והמברך(...: הגה. בוצע שבכולם גדול, רבים המסובים אם :יד סעיף קסז סימן ערוך שולחן

  ).לקט שבולי םבש י"וב ז"א) (ורבותי מורי ברשות

 ענוה מדת משום ב"בעה או הבוצע הוא הגדול' אפי היינו - ' וכו תחלה יאמר: עה ק"ס קסז ברורה משנה
 אם ל"וכנ להקדימו שמצוה )סה( כהן שם כשיש. לברך נאה ולהם ממנו גדולים הם כאלו רשות ליטול צריך
 לו נתן לא אם הכהן ברשות שיאמר מה מהני ולא[ רשות ממנו ליטול צריך ז"לבהמ ה"וה לבצוע אחר רוצה
  ]:רשות הכהן

 המזון ברכת ולענין. מכהן רשות ליטול צריך אין, בוצע הגדול או הבית כשבעל לבד :סהאות  הציון שער
 בעצמו רוצה הבית כשבעל אך, ל"וכנ מכהן עדיף דגדול, מכהן רשות ליטול צריך אין כן גם מברך כשגדול

 עדיף הבית בעל אם, שם הלכה בביאור, א"ר בסימן ועיין. לא אם הכהןמ לרשות צריך אם לעיין יש, לברך
  :בזה זה תלוי ולכאורה, גדול הוא כשהאורח מאורח

האם צריך שעה"צ: 
  ליטול רשות מן הכהן

  הגדול  בעל הבית

  אין צורך  אין צורך  בציעת הפת

  אין צורך  צריך עיון  ברכת המזון

  

 לענות יכולין דלא: הגה. יחד הסיבו אפילו, לעצמו מברך ואחד אחד לכ המזון שבתוך יין על: ח סעיףשו"ע קעד 

 ולא לברכה ויכוונו וישמעו, רבותי סברי: להם אמר דאם א"וי: הגה. לוושט קנה יקדים שמא דחיישינן משום, )טור( אמן

). י"רש בשם וטור מברכין יצדכ פ"ס ומרדכי ברכות מהלכות ז"פ' מיי הגהת( נוהגין וכן, לכולם מברך אחד, אמן: ויענו אז יאכלו
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 היין ברכת משום היין על שמברכין מ"כ וכן, רבותי ברשות יאמר ולא ?זו בברכה לצאת אתם סוברים ל"ר, רבותי סברי: ויאמר
  ).הלקט שבולי בשם ז"קפ סימן יוסף בית( שנתבאר מטעם, סברי אלא, ברשות א"א הסעודה שבתוך

 משום הסעודה שבתוך היין בברכת חבירו להוציא יכול אחד דאין הטעם ל"ס דהם -' וכו א"וי) מג( ברורה שם: משנה
 לאכול כולן ומניחים מורי סברי :שיברך מקודם אמר אם ולכן ולצאת לשמוע לכוון לב יתנו ולא לאכול הם דטרודים

 וצריכין - ולםלכ מברך אחד) מד( :מלאכול שפסקו כיון ,כאן דאין ל"ס סכנה משום וגם דמי שפיר להברכה לבם ויכונו
 שבתוך בברכה ל"ר - רבותי סברי ויאמר) מה( ]:א"מ[ להשתיה ברכה בין יפסיקו ולא מהכוס תיכף כולם שיטעמו
 סברי אלא] לברך רשות נטילת אלא אינו זה דלשון[ רבותי ברשות יאמר לא כולם ומוציא מברך כשאחד הסעודה

 חבירו מוציא כשאחד ל"ר - ' וכו מקום כל) מו( :ל"כנ צאתול הברכה לשמוע לב ויתנו מלאכול שיפסקו דהיינו רבותי
 נטילת שצריך במקום דרק משום הוא כלל סברי לומר נוהגין שאין מילה וברית ובחופה. ג"וכה והבדלה קידוש כמו

 לומר אין  -רשות נוטלין שאין ומילה בחופה אבל רשות במקום סברי היין על אומרים רשות
  :כלל סברי

 , כגון בבציעת הפת נטילת רשות בעלמא לברך - תבדבר רשו -רבותי  .א

, הפסקה מלהתעסק בעיסוקים אחרים, ולתת את הדעת לצאת בברכת המברך -בדבר חיוב -סברי  .ב
 , כיון שלא ניתן לאכול בלא שתייה או באמצע הסעודה מפני הפחד כששותים יין

 המזון ברכת ן. ולעניןמכה רשות ליטול צריך אין, בוצע הגדול או הבית כשבעל - אינו אומר כלום  .ג
. כמו כן בחופה ומילה אינו נוטל רשות (שעה"צ) מכהן רשות ליטול צריך אין כן גם מברך כשגדול

  כלל. 

א. עקר ממקומו ולא בירך ברכת המזון, מה עליו  .7

  לעשות?
  תשובה

  יש תשובה לעיל לגבי מחלוקת רמב"ם ורא"ש אם חוזר למקומו בשוגג או מזיד. כמו כן: 

משנ"ב, שאם בדיעבד עקר מקומו ולא בירך ברכה אחרונה על מיני דגן או שבעת המינים, אינו נראה ע"פ ה
  מברך ברכה ראשונה עתה במקומו החדש:  

' בז אפילו במקומן לברך יחמיר דלכתחלה האחרונים כתבו -  לבד) מה(: מה ק"ס קעח סימן ברורה משנה
 שפסק מה לפי מקומו שינה אם הפת על כמו יניםמ השבעה כל על לברך צ"א מקום שינוי לענין וכן מינים

 המינים שבעת של פירות ז"ולפ לדינא העיקר היא האמצעית דדעה בביאורו א"הגר ודעת ה"בהג ב"בס
  :ע"לכו מקום שינוי בהו דשייך פירות לסתם דומים

לעשות ממילא, הוא הדין בפת שאם לא בירך ברכה אחרונה, אינו מברך ברכה ראשונה, אך לכתחילה אין 
כן, ויש לברך ברכה אחרונה לפני שיוצא ממקומו. אא"כ הייתה דעתו בדבר שיחזור לשם, או שהניח מקצת 

  חברים. 

  עיין לעיל, וזו הטבלה משם:

  בשוגג  במזיד  

עקר 
  ממקומו

רמ"א: אם בירך   שו"ע
במזיד היכן שהוא 

  ולא חזר למקומו

הסכמת 
  האחרונים

ר' יונה   רמב"ם
  והרא"ש

מברך במקומו   רא"ש  רמב"ם  בדבדיע  לכתחילה
, אך אף במזיד

ראוי לחזור 
  למקומו

יברך במקום 
שנזכר (אף 

לכתחילה, אך 
משובח החוזר 

  למקומו)

לכתחילה 
יחזור 

למקומו 
  ויברך

יחזור 
  למקומו

יצא ידי 
  חובה

יצא 
  בדיעבד

אף 
בדיעבד 
  לא יצא
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  .ב. מה הדין לעניין שבעת המינים?7
  לעיל תשובה

אכילה כדי להתחייב בברכת המזון  .ג. מהו שיעור7

  מדאורייתא, ולמאי נפק"מ. האם מצרפים שאר המאכלים?
  תשובה

 שלא כל, כלום מברך אינו לאחריו אבל, המוציא: עליו מברך, מכזית פחות אפילו, גמור פת :ט ,קסח"ע שו
 בלי הזה העולם מן ליהנות דאסור ,דהו כל על אפילו ה"וה - מכזית פחות) מז(: ברורה משנה. כזית אכל

 עליה לברך אכילה שיעור: ו ,קפד"ע שו .אחרונה ברכה שום ולא ,ז"בהמ לא היינו -  כלום) מח( :ברכה
 לברך צריך ראשונה דברכה גב על ואף - ' וכו ז"בהמ עליה לברך) כא(: ברורה משנה .בכזית, המזון ברכת
 אבל ,מדרבנן היינו - בכזית) כב( :ברכה בלי ז"מעוה ליהנות דאסור משום התם ,שהוא כל על אפילו

 ואכלת שנאמר ,שביעה שיעור דוקא כשאכל א"כ ,ז"בהמ לברך חייב אינו מדאורייתא

 יודע א"כ אלא ,אדם בכל שוה דאינו] עקב בפרשת[ החינוך מספר משמע שביעה ושיעור. וברכת ושבעת
  :שביעה נחשב זה גם לבד מחייתו כדי לאכול תמיד דרכו ואם שביעתו

 ו"קפ בסימן בהדיא ע"השו דעת הוא וכן א"ממג והוא ב"במ עיין -  בכזית*  :ו סעיף קפד סימן ההלכ ביאור
 ח"מ בדף עוד כ"וכ כ"שכ ב"ע' כ ברכות י"ברש עיין הפוסקים רוב דעת כן ובאמת ד"ס ז"קצ וסימן ב"ס
 וכן וספותהת בעל י"ר דעת וכן יראים בספר שכתב כמו ת"ר דעת וכן י"ברש שם מובא ג"בה דעת וכן ש"ע

 בעל דעת וכן ש"הרא דעת וכן ג"וסמ ם"רמב דעת וכן דוכתי ובכמה בברכות שם התוספות בעלי כתבו
 כתב ר"והא[ ל"בשב מובא ישעיה' ר דעת וכן האשכול בעל דעת כ"ג וכן ש"עי' כ דף בסוגיא שם המאור
 דבעינן הפוסקים רוב לשיטת דאף עוד ודע ...ש"עי בכביצה סגי התורה דמן ו"והרי י"והר החינוך שדעת

 מן מחויב ע"לכו ,בכביצה או כזית י"ע שבע והוא מקודם אכל שכבר או זקן או בחולה מ"מ ,ממש שביעה
 סימן תשובה בשערי ומובא ד"רכ אלפים' ב סימן ששי חלק ז"רדב[ שבע הוא מ"דמ כיון ,לברך התורה

 ל"ונ התורה מן חייב הוא ואז לבד מפת שביעה דבעינן לו דמסתברא שכתב ג"בפמ ראיתי והנה] ז"קצ
  ...אכילה דרך הוא שכן ,דמצטרף פשיטא דזה ,הפת את ללפת דבר איזה שאוכל במי כונתו דאין ,פשוט

  פסקי תשובות:

 הבאים ותבשילים הפת את המלפתים דברים שאר אכילת מתוספת או, מזה שבע אפילו מכזית פחות אכל
 ולכן, בתורה הכתוב' ואכלת' בכלל זה אין מכזית פחות פת לתאכי כי, המזון ברכת מברך אינו, ושובע למזון

 והשלים פת מכזית תפחו אכל אם נפשות בורא המזון (מברך ברכת מברך אינו' ושבעת' בכלל שהוא אף
 שלא כל ,הפת בברכת נפטרים מאכלים שאר אין פוסקים שלהרבה אלא עוד ולא, מאכלים) משאר הכזית

  .פת כזית אכל

 אכילת בכדי כזית" משיעור יותר זמן במשך שאכלו אלא, פת מכזית יותר אכל אם אף אלא בלבד זו ולא
 מברך אינו פרס אכילת בכדי פת כזית יאכל שלא זמן כל מ"מ, שביעה לידי ובא הרבה שאכל אף", פרס

 שלא אף ושבע כשאכל ז"בברהמ שחייב שסובר) א"סק א"א י"ר' סי( ג"לפמ מצינו כי ואם. המזון ברכת
 מכזית פחות באכל שאף כותב) ט"מ' סי ח"או( בתשובותיו ס"והחת, פרס אכילת שיעור בתוך זיתהכ אכל
 כתבו הפוסקים רוב מקום מכל, לדבריהם שהסכימו מצינו מהפוסקים ובכמה, ז"ברהמ מברך - שבע אם

 ממש של שביעה ששבע ואף, פרס בכדי אכילת פת כזית אכל שלא זמן כל ז"ברהמ חיוב כלל שאין בהחלט
 לקבל רפואה סמי שלוקח מי או, מהר ושבעים מועטה שאכילתן חולה או זקן כגון או, מאכלים משאר

 פת קצת ואכל ידיו נטל ושוב, ז"ברהמ ובירך ושבע שאכל מי וכן, פת מעט מאכילת ושבע שובע הרגשת
  .המזון ברכת מברכין אין אלו כל, מיד ושבע

 חצי( כזית לאכול מאד ויקפיד בברכות וספיקות בטלהל ברכות לחשש ליכנס שלא ליזהר אדם צריך ולכן
 אכילה שתהיה ועדיף) דקות אומרים 4 ויש דקות 2 אומרים יש( פרס אכילת שיעור בתוך) פרוס לחם פרוסת

  . והתבשילים המאכלים משאר שסועד לפני המוציא ברכת לאחר זאת מיד

 לחנכם אפשר, כזית משיעור בפחות ףא שבעו ואם) שם( החת"ם סופר דברי על לסמוך ניתן לקטנים אלא
 השיעור כפי פרס אכילת בכדי כזית לאכול ולהרגילם לחנכם הקטנים את גם נכון מ"מ אך, ז"ברהמ לברך

  ).דקות 9 של זמן בשיעור פרוס חםל פרוסת שליש( המיקל
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 חיובו אין, ויותר כביצה אכל אפילו, שבע לא ואם, התורה מן המזון ברכת מברך ושבע כזית באכל ואף
  . חובתן ידי אחרים להוציא לענין וכן, בספיקו להקל לענין מינא ונפקא, מדרבנן אלא המזון בברכת

 שאר גם לצרף אפשר או גרידא מהפת להיות השביעה צריך האם לדון) בכזית ה"ד( ל"הביה כתב וכבר
 וכן שבע היה לא לבד שמהפת אף התורה מן ז"בברהמ לחייבו כדי בסעודה הנאכלים ותבשילים מאכלים
 לכל שאכל בתנאי זאת אך) ח"סק א"א( ג"כהפמ דלא (שמצטרפים שאר מאכלים), פוסקים הרבה מסקנת
  .מדרבנן לא אף ז"בברהמ כלל חייב אין מכך דפחות, פרס אכילת בכדי פת כזית הפחות

 תאות ילדיכו' וכדו גלולות הלוקח וכגון, מועטת מאכילה שבע נעשה אמצעים שאר מחמת אם גם הדין וכן
 כזית הפחות לכל שאכל כל ת"מה ז"בברהמ חייב כ"ג, שובע הרגשת מרגיש כבר מועטת ובאכילה, המאכל

   .פת

מהו שיעור היין שצריך לשתות המברך ברכת המזון  .8

  על הכוס?
  תשובה

' סי ל"ע לטעימה הברכה בין הפסיק ואם( המברך ויטעום ג"בפה מברך ז"בהמ שסיים אחר: א ,קצ"ע שו
 ספק יש אחרונה בברכה להתחייב יין שתיית שיעור: ג ,קצ "עשו ...האחרים יטעמו כ"ואח) ו"ט סעיף א"רע

 א"א והכא, הספק מן להסתלק כדי רביעית או מכזית פחות או לשתות יזהר לכך, ברביעית או בכזית די אם

 הלכך ,רביעית רוב שהוא לוגמיו כמלא ממנו לשתות צריך כוס שצריך דבר דכל, מכזית פחות לשתות

  .שלם רביעית ישתה

 די אלא בעצמו המברך שישתה מעכב אין מעכבת ברכה של כוס ששתיית פי על אף :ד, קצ הרב שו"ע
 לוגמיו מלא ששיעור( חובה ידי יצא) תינוק של לוגמיו כמלא( לתינוק ממנו מטעים ואפילו אחר בשתיית

 אין בדבר מחויב אינו שהתינוק פי על אף) קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול שהוא מה לפי אדם בכל הוא

 ,היין על שירה לומר אלא חייבוהו שלא כלל החיוב חל לא המברך על שגם לפי כלום בכך

  ).יומו בן תינוק ואפילו( לו הנאה חשובה שהיא שתיה שיהיה מישראל אדם איזה ממנו שישתה

 לברך שיוכל כדי הנהנין כתבר חינוך לכלל שהגיע קצת גדול לתינוק להטעים צריך לכתחלה מקום ומכל
 לקטן יטעים אם כ"משא ,ושותה ומברך ממנו שומעה שהתינוק מפני לבטלה ברכתו תהא ולא היין ברכת
  .מעכבת שאינה פי על אף לאמרה יוכל שלא היין ברכת יפסיד לחינוך הגיע שלא

 או ,אותו ששונא מפני יין שותה אינו הוא אם ,היין ברכת בעצמו שיברך לגדול להטעים הוא רשאי אבל(
 ,עליהם שזימן המסובים לכל וכן ,בעצמו שיטעום המובחר מן מצוה ,יין שותה שהוא מי אבל ,נדר משום

  ).שהוא כל בטעימה די אלא ,לוגמיו כמלא ואחד אחד לכל צ"א אך

' ואפי ,המברך טעם לא' אפי ,יצא -מהמסובים אחד טעם אם ל"דקיי ...דאף :קסח סימן צבי חכם ת"שו
 לו אפשר בדלא מ"ה ,'וכו לינוקא' ליתבי כ"ביוה זמן בברכת' מ דף בעירובין' כדאמרי ,לטעום ול א"א

 שם ל"רשיז ש"וכמ ,לברך לאחר אסור -לברך לטועם בדאפשר אבל ,ביתו ובני בניו כגון ,לברך לטועם
 מעשה יהל אסתלק ,ממנו וישתה עליו יברך והאחר ,ז"בהמ גמר אחר ,אחר ביד הכוס יתן ואם ,בעירובין
  כלל הכוס על ז"בהמ מברך זה ואין ,הראשון

  פסקי תשובות:

 שיעור לכתחילה וישתה, הכוס בעצמו לשתות שיוכל עליו שיודעים למי לברך ליתן צריך לכתחילה  .א
 ברכה עליו יברך לא אך( לוגמיו מלוא כשיעור ששותה די ובדיעבד, הפסק בלא שלם רביעית
  ). אחרונה

 והלה, הכוס שתיית לגמור לאחר ויתן, מעט ויטעום ג"בופה יברך סהכו על שהמברך די בדיעבד  .ב
 זימן ולא עמהם אכל שלא למי אפילו לתתו ויכול, ל"וכנ, לוגמיו מלוא ח"לכהפ או רביעית ישתה
 ואפשרי), דמי ושפיר וישתה לעצמו יברך, ג"בופה שמע ברכת לא האחר אותו ואם( כלל איתם
 .לחינוך שהגיע קטן יהיה ולכתחילה, לקטן גם לתתו
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 שותה אחד שכל אנשים לכמה לחלקו בדיעבד אפשר, לוגמיו מלוא לשתות שיוכל אחר אין ואם  .ג
  . אחד אדם של לוגמיו מלוא כשיעור ,מהיין שתיה שיעור תהיה ויחד, מעט

 נזירות או פרישות מחמת( מועטת טעימה לא ואף מהיין כלל לשתות יכול שאינו המברך יודע ואם  .ד
 ודעימיה צבי החכם לדעת כי, המזון ברכת לברך עצמו על יקבל לא') וכדו היין נאששו או חולי או
 הכוס על ז"ברהמ בירך לא כאילו זה הרי ,ג"בופה עליו מברך ואינו מהכוס כלל טועם שאינו כל

  . בידו יין כשכוס ,ז"ברהמ שבירך בזה כלום הועיל ולא ,כלל

 להקל הסוברים על לסמוך יוכל, הכוס על בזימון ז"ברהמ לברך מאד חפץ שבמצוותיו מי אמנם  .ה
 אומרים ויש לשתות לאחר נותן אלא כלל ממנו ישתה לא שהוא אף הכוס על ולברך סופרים בדברי
 ויכוין הנפן פרי בורא יברך הוא הכוס על שהמברך הסוברים ויש, ג"בופה יברך האחר אותו שבזה

, דמי שפיר ג"בופה בירך שהמברך יוןכ ובזה, הכוס וישתה לצאת יכוין והלה, האחר אותו לפטור
 מהכוס. כלל טעם שלא אף, ודיעמיה צבי לחכם אף

המברך ברכת המזון על הכוס, האם יכול לתת  .9

  לאחרים שישתו, ומי יברך ברכת הגפן?
  לעיל, עיין בדעת החכם צבי תשובה

מי שנוכח במעמד חופה וקידושין, ובא לפניו כוס  .10

  ם מהיין?של ברכה, האם עליו לברך לפני שיטע
  תשובה

  . נפשות סכנת מפני, לחבירו ויתן מהכוס ישתה לא טז: קע סעיף סימן ערוך שולחן

, כנמלך שהוא לפי, לו שיתנו וכוס כוס) כל( על הגפן פרי בורא מברך : השמשג סעיף קסט סימן ערוך שולחן
  ...לבסוף אלא מברך אינו אחרונה וברכה

  .אליו, דינו כנמלך ועליו לברך עליהממילא, אם אותו אדם לא ידע שהכוס תגיע 

אך עם זאת נראה למעשה שאין לברך, שכיון שבסתמא דעת כולם על הכוס בשעת הברכה, שמא הכוס תגיע 
  אליהם, ממילא, אין לו לברך, כי דעת כולם על כוס הברכה, על הצד שיבקשו מהם לברך, ועל כן אין לברך

כיצד מברכים על מים שבישלו בהם פירות או  .11

  קות?יר
  :תשובה

 עצמם הירקות על שמברך כדרך מברך הירקות בהם שבשלו המים ועל :ב רה סימן חיים אורח יוסף בית
 שדרכן ירקות) ד"ה( ח"בפ ם"הרמב לשון וזה ,כשלקי - שלקי דכולהו מיא.) לט( מברכין כיצד בפרק'. וכו

 שמימי ,מימיהם ותלשת ששלקן והוא ,האדמה פרי בורא -שלהם שלקות מי על מברך ,שלקן להשלק
 ,כשלקי דשלקי דמיא דטעמא ו"ט סימן' ד כלל כתב ש"והרא .לשתותן שדרכן במקום ,כשלקות השלקות

 אם ואפילו הטעם אחר הולכים בהם טעם הירקות שנתנו כיון הילכך ,הירקות בשביל בישולם דעיקר משום
 המים ברכת נשתנית לא ,כילהלא אותם מבשלים העולם שכל כיון ,לרפואה מימיהם לצורך הירקות בישלו
  :ל"עכ הירקות לאכילת צריך החולה ואין ,לרפואה עתה שמבשלם זה בשביל

 אף, עצמן הירקות על שמברך עצמה הברכה מברך ירקות בהם שבישלו המים עלב:  סעיף רה ערוך שולחן
  .שהכל עליו מברך, בשר עם בישלם אבל, בשר בלא כשבשלם מ"וה; הירק טעם אלא בהם שאין פי על

 שום שייך אין הירק עם אוכלן אם דאלו לבד המים לגמוע שרוצה ל"ר -' וכו ירקות בהם) ט(  :ברורה משנה
  :לירק טפלה דנעשין המים על ברכה
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 לבד מימיהן לצורך שראן או הירקות בישל דאלו הירקות את גם לאכול כדי כששלקן ודוקא -' וכו מברך) י(
 מברך אין ג"כה וכל מתפוחים בפסח שעושין המשקה ולכן ",שהכל" אלא עליהן מברך אין ,אותן לשתות

  :שהכל אלא עליהן

  ברכת השלקות:

 כברכת הירק -כשרוצה לאכול גם את הירקות  .א

כשרוצה לאכול גם את הירקות, אך בישל הירק בנוזל אחר הנותן טעם, מברך על השלקות בפני   .ב
 "שהכל"  - עצמו

  "שהכל" -כשרוצה לשתות רק את השלקות בפני עצמם  .ג

 רק בו ונרגש בעצמו טעם בהם שאין ,בעלמא במים הירק כשבישל ודוקא - ' וכו בהם שאין פי על אף) יב( 
 בהן שיש] קוואס שקורין[ וקמח סובין ממי העשויה במשקה או בחומץ הירק בישל אם אבל ,הירק טעם
 במשקה ה"וה ,עצמו בפני אותם כששותה שהכל עליו ומברך הירק אחר המשקה נגרר אין עצמן בפני טעם

 אין ,לבדו אותם לשתות ורוצה בשר עם ירקות בהם שבישל חמוצין בוריקעס שריית מי שהוא ט"בארש
 להמשקה שיש כיון ,א"בפה אלא ,וכדלקמיה בו שנקלט בשר טעם משום ",שהכל" ט"הבארש על מברך
 ויכוין שהכל הבשר על שיברך טוב שיותר נראה הבשר גם כשאוכל מ"ומ] ז"ט[ הבשר מבלתי עצמו טעם

  :הבשר לגבי טפל הרוטב ביחד דכשאוכל דמסתברא הרוטב את גם לפטור

 ,יותר חשוב הוא הבשר וטעם ,בהמרק טעם נותן והבשר ,בהמרק טעם נותנין דהירקות -' וכו בשר עם) יג(
 אין ביחד המרק עם הירק אוכל אם מ"ומ. שהכל מברך ,לבד המרק אוכל הוא אפילו כ"וע ,עיקר הוא הלכך
 להבשר טפל נעשה לא בודאי גופא דהירק עוד ודע ,להירק גם טפל נעשה דהמרק ,הירק על א"כ לברך צריך
  ]:ג"פמ[ ולשובע למזון שבא כיון

  העקרון  שלקן  ברכתו:

מי ירקות 
  מבושלים

גם לצורך   בישלם עם בשר  לצורך מי הירקות בלבד
עצם 

  הירקות

שלקן   שלקן במים
בחומץ 

או 
  משקה

הרגילות 
א הי

  לשלוק

  שהכל  אדמה  אדמה  שהכל  שהכל

מי פירות 
  מבושלים

הרגילות היא לאכול   פירות שבישל במים
חי, ולכן אם מבשל 

ומפסיד את  מגרע בו
  ברכתו המקורית

  הרא"ש  , משנ"ב ע"פ האחרוניםשו"ע בסתם

(ע"פ משנ"ב) נטעו 
האילן לצורך אכילת 
  הפרי מבושל או כבוש

נטעו האילן 
לצורך אכילה 

  חי

  פרי העץ

  שהכל  פרי העץ

  

 המים אותם על מברך אינו, במים הפרי טעם שנכנס פ"ע אף, במים בשלן או ששראן פירות :י ,רבשו"ע 
  . ע"בפה מברך ,במים הפרי טעם נכנס שאם דאפשר כתב ש"והרא; שהכל  אלא

 ודכולהו דסילקא למיא דמי ולא ,ח"ס כדלעיל ,בעלמא זיעה אלא הוי דלא -  שהכל אלא) נב( ברורה: משנה
 י"ע הוא ירקות אותן אכילת רוב דהתם משום ,ב"ס ה"ר בסימן וכדלקמן ,א"בפה עלייהו דמברכין שלקי

 שיהיו אמרינן לא לכן ,בעין לאוכלם אלא ,לכבשן או למישלק דרכייהו דלאו בפירות הכא כ"משא ,שליקה
 וכבישתן שליקתן מי כבישה או ישולב י"ע הוא אכילתן שרוב בפירות מיהו ,כמותן וכבישתן שליקתן

 מבושלים לאוכלם אדעתא להו נטעי נטיעתם שמתחלת בפירות ז"וכ ,ע"לכו ע"בפה -עלייהו ומברך כמותן
 על מברך אין ,אותן מבשלין כ"ואח אותן שמיבשין שיש רק ,חיים לאוכלן שדרכן בפירות אבל ,כבושים או

 אדעת להו נטעי לא נטיעתן תחלת מ"מ ,יבשין כשהן בשלןל כולן דדרך גב על אף ',שהכל' רק לעולם רוטבן
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 ,הרבה שם שגדילים דבמדינות ,א"הח כתב ,ן"קרשי או יבשים ן"פלוימי ולענין ,חיין לאוכלן אלא ליבשן
  :ע"בפה - רוטבן של ברכתן כ"וא ,ליבשן אדעתא ברובא להו נטעי מסתמא

 ,ע"בפה מברכין -השרויין או המבושלין במים פריה טעם שיש ומרגישין בשטועמין ל"ר - ' וכו נכנס שאם) נג(
 טעם נכנס דיותר ,פירות סחיטת לענין ,ח"בס כדאמרינן בעלמא וזיעה קלוש טעם אלא שאינו אמרינן ולא

 יברך דלכתחלה האחרונים פסקו הלכה ולענין. חי כשהוא בעצמו הפרי סחט מאלו ,בישול י"ע במים הפרי
  :לעניננו ששייך מה ב"ס ה"בר ועיין יצא ע"בפה בירך אם ובדיעבד שהכל

  ...ש"להרא גם ויוצא שהכל עליהם מברך, בישולם מי או, ותאנים צמוקים שריית מי: יא סעיף

  פירות היוצאים מאילנות סרק, מה ברכתם? .12
  תשובה

  , כיון שהם:"שהכל"משנ"ב: 

 כעץ בעלמא  .א

 פירות גרועים  .ב

  אינם ראויים לאכילה כשהם חיים  .ג

  "שהכל" :ות גרועים שאינם ראויים לאכילה, ועל כן יש לברךדינם כעץ, והרי הם פיר

 אין סרק אילני שמוציאים ממה האוכל) קס' סי( הלקט בשבלי כתוב ה: – רג: ד סימן חיים אורח יוסף בית
 בני הילכך הגאונים בתשובות כתוב וכן ,העץ פרי בורא לברוכי חשיבי דלא ,"שהכל" אלא עליהם מברכין

 מינים ארבעה.) כז מנחות( דתניא ,שהכל אלא עלייהו מברכין לא כפירות והויין דבשלן גב על אף אסא
 שמע ,פירות עושים אינם וערבה הדס דאמרינן וכיון ,פירות עושין אינם ושנים פירות עושין שנים שבלולב

  :נינהו פירי לאו אסא בני דפירות מינה

  . שהכל, סרק אילני שמוציאין פירות על :ד סעיף רג סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 א"שבס לתותים דמי ולא נינהו בעלמא עץ דכמו ע"בפה עליהן לברך חשיבי דלא - שהכל) ה(: ברורה משנה
 הרבה שוהים כשהם חיים לאכילה טובים דהם סרק כאילן דהוא בסנה נמי שגדילים אף פרי פ"עכ דחשובין

 תפוחים כגון גרועים בפירות מיירי כאן אבל לחברתה משנה מתקיים הענף שאין אלא ומתבשלין הסנה על
 בכלל חשובין אינם כ"וע חיים כשהם לאכילה ראוים שאינם היער בעצי הגדילים קטנים ואגסים קטנים

  שהכל... עליהם מברך ולכן בשלם ואפילו פרי

  .שהכל לאא מברך אינו, כפירות והויין דבישלן ג"ע אף, אסא בני :ה סעיף רג סימן ערוך שולחן

 ,חשיבי דלא -  שהכל אלא) ז( :בהדסים להמצא שרגילין ,קטנים ענבים היינו -  אסא בני) ו(: ברורה משנה
  :סרק אילני שמוציאין כפירות ל"והו

  מה היא ברכת הצלף, ומדוע? .13
  תשובה

 אכילה,ל ראויין הן וגם תמרות, כמין בעליו ויש לאכילה, ראויין שעליו אילן מין והוא צלף,רב:  טור סימן
 שגדלין הקפריסין ועל ע,"בפה הפרי עיקר שהן האביונות על הפרי, עיקר שאינן א"בפה והתמרות העלין על

 וכיון ל"ז ש"הרא א"א כ"וכ ע"בפה כתב ד"והראב א"בפה עלייהו מברכים אלפס ולרב ג"לה עליו כ"ג
  :יצא א"בפה העץ ריפ על בירך דתנן ספק ידי לצאת א"בפה עליהן לברך טוב דרבוותא פלוגתא דאיכא

 מברכין כיצד פרק בראש'. וכו לאכילה ראויים שעליו אילן מין והוא צלף :ו, רב סימן חיים אורח יוסף בית
 למימרא הקפריסין את ואוכל האביונות את זורק לארץ בחוצה ערלה של צלף רב אמר יהודה רב אמר.) לו(

 האדמה פרי בורא אומר התמרות ועל העלין על צפהנ מיני על ורמינהו ?!פירא לאו וקפריסין פירא דאביונות
 צלף אומר אליעזר רבי דתנן עקיבא כרבי דאמר הוא !העץ פרי בורא אומר הקפריסין ועל האביונות ועל

. פרי שהוא מפני בלבד אביונות אלא מתעשר אין אומר עקיבא רבי וקפריסין ואביונות תמרות מתעשר
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 העלים בתוך. תמרות: מיני ליה קרי אכילה מיני כמה בו גדליםש לפי צלף הוא. נצפה מיני י"רש ופירש
 גדולה קליפה היא. קפריסין: הפרי הוא. אביונות: ערבה של בעלין כמו בעלה בולטין תמרות כמין גדלים

 רב בר למר אשכחיה רבינא) שם( בגמרא תו ואיתא. דקים אגוזים סביב שגדלה קליפה כעין הפרי שסביבות
 פרי לאו ערלה ומדלגבי הכי והלכתא זה על:) כה( ף"הרי וכתב. קפריסין אכיל וקא נותאביו זריק דקא אשי
) ג' סי( ש"הרא וכתב האדמה פרי בורא אלא העץ פרי בורא עילויה מברכין ולא פירא לאו נמי ברכה גבי הוא
 וםמש אלא עקיבא כרבי דהלכה משום לאו קפריסין אשי רב בר מר דאכיל דהא דמשמע נהירא ולא עליו

 חילוק ואין הוא פירא נמי ברכה לענין הוא פירא ישראל דבארץ וכיון לארץ בחוץ כמותו הלכה בארץ דמיקל
 לעיל לרב מינה דפרכינן היא דעיקר ברייתא כההיא לן וקיימא ישראל בארץ בין לארץ בחוצה בין בברכה
 ה"ד: לו( תוספותה כתבו וכן לארץ בחוץ עקיבא כרבי דמיקל אלא כוותיה ליה סבירא דרב ומשמע

  ):ו"ה( ח"בפ ם"הרמב דעת וכן ף"כהרי) אליעזר' ר ה"ד. לו( א"הרשב דעת אבל) והלכתא

 הפרי הוא אביונות. תמרים כמין בעליו ויש לאכילה ראויים שלו שעלין אילן מין צלף' פי( צלף :ו ,רב"ע שו
: הקפריסין ועל התמרות ועל העלין על), האגוזים כקליפות הפרי שסביב קליפה הן וקפריסין מהצלף

  . ע"בפה, הפרי עיקר שהם האביונות ועל; א"בפה

 -' וכו הקפריסין ועל) לט( :העץ פרי להקרא חשובין שאינן -  התמרות ועל העלין על) לח( ברורה: משנה
  . יצא ע"בפה הקפריסין על בירך אם בדיעבד מ"ומ. הפרי עיקר דאינו משום

, רשב"א, ה"ג ורב אלפס  
  רמב"ם

 הרא"ש,  דהראב"
  והתוספות

  הכרעת הטור

ברכת 
  הקפריסין

אדמה, כי ברכה זו מועילה בדיעבד   עץ  אדמה
  לברכת העץ

  

  אביונות  קפריסין  תמרות  עלין  

ברכת 
  הצלף

  פרי העץ  בדיעבד  לכתחילה  אדמה  אדמה

  יצא ידי חובה -עץ  אדמה

אין זה חשוב   הסבר
להיקרא פרי 

  עץ

אין זה חשוב 
, אף להיקרא פרי עץ

  שראוי לאכילה

אין האגוזים,  כקליפות הפרי שסביב קליפה
זה עיקר הפרי, ולכן אם בדיעבד בירך פרי 

  יצא - העץ

עיקר 
  הפרי

  

  בית כנסת

  באלו אופנים מותר לעשות בית הכנסת "קפנדריא"? .1
  תשובה

 ההי ואם ,דרכו לקצר ,'הב בפתח לצאת דרך לעשות זה בפתח יכנס לא פתחים' ב לה היו קנא:סי'  טור
 ,דרך לעשותה מותר - דרכו לקצר כדי תחלה בה נכנס לא אם וכן ,מותר -ה"ב שנבנה קודם שם עובר הדרך

  אחרת בפתח לצאת ,זה בפתח שנכנס למי מצוה ,להתפלל בה וכשנכנס

 מאי - . כשמה קפנדריא: רבא אמר? קפנדריא מאי. קפנדריא אותו עושין אין :א עמוד כט דף מגילה מסכת
 אמר. מותר - מעיקרא שביל היה אם: אבהו רבי אמר. בהא איעול אדרי אדמקיפנא: מרדא כמאן -? כשמה

 רב אמר חלבו רבי ואמר. קפנדריא לעשותו מותר -  קפנדריא לעשות שלא מנת על הנכנס: יצחק בר נחמן רב
 הבא במועדים' ה לפני הארץ עם ובבוא שנאמר, קפנדריא לעשותו מותר להתפלל הכנסת לבית הנכנס: הונא
  . נגב שער דרך יצא להשתחות צפון שער דרך

 מייתי. אחרת בפתח לצאת זה בפתח שנכנס למי מצוה להתפלל בה וכשנכנס רבינו ש"ומ ה: קנא יוסף בית
 צפון שער דרך הבא במועדים' יי לפני הארץ עם ובבא) ט מו יחזקאל( מדכתיב.) כט( בגמרא ראיה
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 אבל ,רבינו גירסת היא וכן קפנדריא לעשות מצוה גורס) ט' סי( ש"והרא בנג)ה( שער דרך יצא להשתחוות
  ):י"ה( ם"הרמב דברי הם וכך קפנדריא לעשות מותר גורס:) ט( ף"הרי

 יעשנו לא פתחין שני המדרש לבית או הכנסת לבית היהח:  ,יא, כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב
  .מצוה לדבר אלא בהן ליכנס שאסור, הדרך לקרב כנגדוש בפתח ויצא זה בפתח שיכנס כדי קפנדריא

 לעשותו מותר -קפנדריא לעשותו מנת על שלא ,הכנסת לבית הנכנס י"רנב : ...אמרשם משנה כסף
 פי על שאף ואפשר. עלייהו דפליג מאן ליכא התם דהא ,זה כל רבינו השמיט למה ידעתי ולא ,קפנדריא

 לבית קפנדריא עשיתי לא מימי:) ז"כ דף( מגילה שמוע בן אלעזר רבי מדאמר ,כן לעשות ראוי אין ,שמותר
 כתב כן פ"ע ואף, התוספות בפסקי כ"וכ ,רבותיה מאי הכי לאו דאי ,דשרי גווני בהני דהיינו ומשמע ,הכנסת

 המקדש בבית עבדי הוו דהכי מקרא בגמרא לה מייתינן דהתם משום' וכו להתפלל שנכנס מי דין רבינו
  :מצוה גרסינן ולא קפנדריא לעשותו מותר דגריס ף"הרי כגירסת רבינו סתוגיר ,'וכו העם ובבא דכתיב

  יש להתיר לעשות קפנדריא:

 כשעובר בדרך שהייתה עוד לפני שהוקם בית הכנסת  .א

אך לכתחילה ך, לשם כ אם הוא כבר בבית הכנסת, יכול לקצר דרכו, אם לא נכנס לכך מתחילה  .ב
 לא ראוי לעשות כן

אף  -מותר לו לצאת בדרך אחרת, אף שהוא מקצר דרכוכשהוא מתחילה נכנס להתפלל בו, כבר   .ג
  מצווה לעשות כן 

 ואם; דרכו לקצר השני בפתח לצאת דרך לעשותו זה בפתח יכנס לא, פתחים שני נ"לבהכ היו :ה, קנאע "שו
. דרך לעשותו מותר, דרכו לקצר כדי תחלה בו נכנס לא אם וכן. מותר, נ"בהכ שנבנה קודם עובר הדרך היה

  .אחר בפתח לצאת זה בפתח שנכנס למי מותר, להתפלל בו וכשנכנס

 מקרא לזה מייתי ובגמרא] אחרונים[ שנכנס למי מצוה ל"צ - ' וכו שנכנס למי מותר) כא(: ברורה משנה
 כדי והטעם' וגו נגב שער דרך יצא להשתחות צפון שער דרך הבא במועדים' ד לפני הארץ עם ובבוא שנאמר
  ]:ן"ר[ כמחבב נראה שיהיה

 -  דרכו לקצר*  :ל"וכנ מעט שם שישהא או שיקרא לא אם -  דרך לעשותו*  ה: סעיף קנא סימן הלכה ביאור
 נהירא, ולא ,]ג"פמ[ דשרי אפשר ,מצוה לדבר הולך הוא ואם ,]ם"רמב[ מצוה לדבר אלא בהם ליכנס שאסור

 ממילא דאז ,מצוה דבר בשביל ההי נ"לביהכ דהכניסה מיירי ם"דהרמב להקל, ראיה אין ם"הרמב שמדברי
 שמקוה והמצוה ,דרכו לקצר כדי רק נ"ביהכ דרך בכוון שנכנס ,בזה כ"משא דרכו, לקצר כ"ג כ"אח מותר

  :דאסור מסתברא ,קפנדריא נ"הביהכ יעשה לא אם אפילו ,לעשותה יוכל הלא לעשותה

 אם אך, קפנדריא שותלע איסור אין, נ"לביהכ המוליכים בפרוזדורים וכן נ"ביהכ ובחצר פסקי תשובות:
 דאיסור, ודע. להקל אפשר מצוה לדבר הולך ואם, להחמיר ראוי נשים בעזרת וכן שם מתפללים לעיתים

, יתירה קדושה בה שיש הבימה דרך למקום ממקום הילוכו לקצר, נ"ביהכ היכל בתוך גם חל קפנדריא
  .דאסור פשיטא הבימה דרך נ"מביהכ יציאתו את ולקצר

 ליכנס שאסור משום הוא זה איסור וטעם. דרכו לקצר אחר בפתח לצאת דרך לעשותו זה בפתח יכנס לא
 אפילו ולכן) לקצר ה"ד ל"בביה ד"הו ח"ה תפילה' מהל א"פי ם"רמב( מצוה לדבר אלא ד"ולביהמ נ"לביהכ

 המתקינים אלו ז"ולפי, אחר למקום להגיע ד"וביהמ נ"ביהכ דרך ליכנס אסור זאת בכל, אחרת דרך לו אין
 ואינו ,עושים הם כהוגן לא - נ"ביהכ דרך רקהינה  אליו שהכניסה ,'וכדו מחסן או למשרד המשמש חדר

 להתפלל לתוכו ונכנס תפילה לבית משמש החדר אם ש"וכ, מצוה לדבר משמש החדר אם אבל. הלכה י"עפ
  .נ"ביהכ דרך לעבור דמי שפיר, ללמוד או

גבי בית הכנסת, האם מותר להשתמש עליה שעל  .2

  בה?
  יללע תשובה
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  האם מותר להשתמש בסכין בבית הכנסת? .3
   תשובה

 כתוב.): סג ברכות( הרואה פרק בסוף משמע הכי'. וכו ובתרמילו במקלו בה ליכנס ומותר ו: קנא יוסף בית
 שהתפלה לפי ,ארוך בסכין הכנסת לבית ליכנס שאסור מ"הר בשם) ז אות נ"ביהכ' הל( חיים בארחות
   מקצרם והסכין אדם של ימיו מארכת

 ובילקוט תרגום כיסים מיני' פי( ובאפונדתו ובתרמילו במקלו נ"בבהכ ליכנס ותרמ ו: ,קנאע "שו
  . מגולה בראש או ארוך בסכין  בו ליכנס אוסרים ויש), ובתרמיליה

 מקצר והסכין אדם של ימיו מארכת תפלהל מיוחד שהוא נ"שביהכ לפי - ארוך בסכין) כב( ברורה: משנה
   :מגולה בסכין א"כ להחמיר שאין שדעתו ר"בא ועיין ,אדם ימי

 דעלמא באנשים אלא בזה להחמיר שאין ומסתברא ב"עמ - ארוך בסכין* ו:  סעיף קנא סימן הלכה ביאור
 ולשתות לאכול שמותר ח"ת אבל תשמיש לצורך שלא הוא לשם שנושא והסכין ד"בביהמ וללאכ שאסורים

 רק לכסותו הוצרך שלא אכילה בכל כמו דמותר מסתברא תשמישו לצורך הוא שם שנושא והסכין שם
  :ז"בהמ לברך ומתחיל בו להשתמש שגמר בעת

  לסיכום:

 )מ"הר( יש אוסרים להיכנס בסכין ארוך  .א

 ש להתירי -מוסתרהוא ה, אך כשהא"ר אסר רק כשהסכין מגול  .ב

 ביאה"ל: לתלמיד חכם מותר להיכנס עם סכין, כיון שזה חלק מתשמישיו    .ג

  פסקי תשובות:

 ואפילו, ד"וביהמ נ"לביהכ ליכנס אין, האדם ימי לקצר המיועדים נשק וכלי זין כלי מיני בכל הדין והוא
 להיות צורך שיש חירום בעת ןוכ, נ"לביהכ מחוץ זין הכלי להשאיר באפשרותו אין ואם, תפילה בזמן שלא
 או בבגדיו מכוסה שיהיה ישתדל אך, עמם להתפלל ואף נ"ליכנס לביהכ יוכל, הזמן כל אליו צמוד זין הכלי

 יכנס שלא מוטב טליתו או בבגדו לכסותו באפשרותו אין שאם אומרים ויש, בטליתו (צי"א, יחוו"ד)
  . ביחידות (צדקה ומשפט יב, מב) ויתפלל נ"לביהכ

 נשק וכלי סכין עליו ישא לא ,שהוא מקום ובכל ,בביתו ביחיד המתפלל שאף מקובלים בשם שכותב מי ויש
  .ברזל (יפה ללב) עליהם להניף אסור שהיה ,בחזוהמ ,המקדש בית וכדוגמת, ברזל של דבר ושום, ומשחית

"אין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה", מה דין  .4

  מותר הדמים?
  לעיל תשובה

יכולים להוריד קדושה חמורה לקדושה באלו אופנים  .5

  קלה?
  לעיל תשובה
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התורם קרקע לבנות עליה בית הכנסת, והשלטונות  .6

  לא מאפשרים לבנות בית כנסת, מה דין הקרקע?
  תשובה

 לבנות להניחן וכביםכ עובדי רצו ולא, נ"בהכ עליה לבנות נותן אני זו קרקע: שאמר ראובן :יד ,קנג ע"שו
 הדר ראובן מצי לא, נדרי לא דהכי אדעתא: אומר וראובן, ת"לת בית עליו לבנות אומרים והקהל, נ"בהכ
 אם לשנותה רשאים אינם, העיר אותה מבני הוא ואם, לשנותה יכולים היו שם דר היה לא ראובן ואם; ביה
 דינם ה"וזט. (אתי דידיה אדעתא דאתי מאן דכל, עיר חבר שם יש כ"אא), וצועק פירוש( וצווח עומד הוא

  ).העיר בני ריש מרדכי) (עיר כחבר

 זו -בפיך" :וכדאמרינן ,נ"לביהכ זו קרקע" :אמר מכי ,נדר דנעשה - ' וכו מצי לא) פא( :ברורה משנה
  ."צדקה

 מילתא לאו הזמנה -נ"לביהכ הקרקע שהוזמן ואף הרשות לדבר אפילוו -  לשנותה יכולים) פב(

 דמעיקרא כיון ,ביה משגחינן לא ,נ"לביהכ שיהיה אלא חפץ איני :וצווח עומד שהוא ואף ,ח"ס כדלעיל היא
 דידהו אדעתא אמרינן ,הקרקע לי יחזירו ,נ"ביהכ יבנו לא אם :אמר דלא ,לתנאיה כפליה ולא אמר סתמא
  ]:דכימר[ מצי ולא ביה קהדר והשתא מעיקרא יהבה

 בריש ל"כנ ,מזה חמורה קדושה שהיא אף ,ד"בהמ עליה לבנות שלא לעכבם שיכול ל"ר -  רשאים אינם) פג(
 למחות שיכולים ,העיר אנשי משאר מאחד כחו גרע לא ,דכולהו אדעתא דאיתיהב כיון והטעם ,הסימן

 שלא ואפילו ,ותלשנ העיר בני יכולים חמורה דלקדושה' ו בסעיף לעיל דמבואר גב על ואף ,לשנות כשרוצים
  . בפירוש ז"ע מוחה העיר מאנשי אחד שאין מיירי התם ,העיר טובי בשבעה

 ,מ"ביה מלבנות למחות יכולים הבעלים דאין בהדיא איתא 63ב"ס ט"רנ סימן ד"דביו ,שהקשה א"במ ועיין
 הקשה א"הגר בבאור וגם בתירוצו שמפקפק ג"בפמ ועיין ,לתרץ עצמו את ודחק ,חמורה קדושה שהיא כיון

 לשנות מצי לא נמי ראובן מ"דמ המרדכי ומסיים -  לשנותה) פד:(ע"בצ זה בדין ונשאר א"דמ זה אקושי
 טובי ושבעה) פה:(לבנותה חנינה ימצאו זמן לאחר שמא השלטון מפני לבנותה עתה מצי לא ואפילו ולמהדר

  :הקהל במעמד ל"ר - ' וכו העיר

לשנות אולם אם הוא התנה תנאי כפול שהוא  כל האמור כשהתורם לא התנה תנאי כפול ולכן הוא לא יכול
  .אזי הולכים ע"פ דבריו, לא תורם אם השלטונות לא יתנו לבנות

 במפורש התנה אם אבל ,בסתמא החפץ או הבנין או המגרש את התורם כשתרם זה וכל פסקי תשובות:
 ואין, קיים תנאו - יעודו לשנות או למוכרו זכות ואין, זה מסוים לצורך אלא זאת מקדיש שאינו כפול בתנאי

  יעודו. לשנות ולא ,למכרו) הציבור ראשי( ה"זט בידי אפילו זכות

  

  -תושלב"ע-
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 שהקדיש כגון, שנדר לדבר צריכים אינן אם, לשנות שאסור במקום הוא אם ואפילו... :ב, רנטד ע יו""שוהא על "רמ 

. עליה שיבנו עד כך עומד יהיה אלא בו לחזור יכול המתנדב אין, מיד לבנות יכולין ואינן המדרש בית עליה לבנות קרקע

  )העיר בני' פ מרדכי(


