״. וּבָ הֶ ם נ ְֶהגֶּה יוֹמָ ם וָ ָל ְילָה, יָמֵ ינוּ1״כִּ י הֵ ם חַ יֵּינוּ וְ אֹֽ ֶר
The objective of this chabura is to provide a more expansive explanation of
various daily mitzvos and inyanim that people tend to “go through the motions”
about throughout their lives, using a blend of (light) lomdus, machshava, halacha,
and mussar. An additional goal is to create a framework in which people can view
relatively mundane activities, such as sleeping, eating, and exercising, through a lens
of Yiddishkeit and Yahadus, infusing mussar, halacha, and machshava into these daily
actions, organized by the order of the day (and week).
The title of the chabura is called  י ֽ ֵָמינוּ1 אֹֽ ֶרto not only reiterate the fact that
Hashem’s Torah and commandments are our life and lengthen our days, but also to
emphasize the length of each day and all of the incredible opportunities presented
to us to fulfill the Ratzon Hashem on a constant and consistent basis, glorifying the
HaKadosh Baruch Hu at each and every opportunity. Hopefully, this chabura can
serve as an engaging and exciting way to enhance a person’s understanding and
ability to engage in the Dvar Hashem and serve the Ribono Shel Olam.
Many thanks to all of the various online and printed resources with which many of
the mekoros for this packet were compiled.
And of course, a special thank you to the members of the Chabura:
Elan Berner, Eitan Book, Shlomo Ganz, Zachary Gross, and Chaim Grunhaus.
They provided each day with purpose and passion when the packet could not,
and continue to serve as tremendous sources of inspiration and chizzuk to all.

“Orech Yameinu”
First Printing, 2021 (“HaMehudar v’HaMesudar”)
Second Printing, 2022
yonatankurz@gmail.com
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Supreme Kippahs, Crocodile Leather Machzorim, and
? Go Too Farהידור מצוה Ferragamo Shabbos Belts: Can
סוכה מה5. .
ְכּ מַ עֲ שֵׂ הוּ בַּ ח ֹו ל ָכּ J
מַ עֲ ֵשׂהוּ בַּ ַשּׁבָּ ת אֶ לָּא
ֶשׁהָ יוּ ְמל ְַקּ ִטין או ָֹתן
יחין או ָֹתן
מֵ עֶ ֶרב וּמַ נִּ ִ
בְּ גִ יגִ יּוֹת ֶשׁל זָהָ ב כְּ דֵ י
ֶשׁTא יִכְ מוֹשׁוּ
6.
רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר
תורה פרק י הלכה י
ִמ ְצוָ ה לְ יַחֵ ד לְ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה מָ קוֹם וּלְ כַבְּ ד ֹו וּלְ הַ ְדּר ֹו
יו ֵֹתר ִמ ַדּאיְ .דּבָ ִרים ֶשׁבְּ לוּחוֹת הַ בְּ ִרית הֵ ן הֵ ן
אָדם כְּ ֶנגֶד סֵ פֶ ר
ֶשׁבְּ כָל סֵ פֶ ר וְ סֵ פֶ ר< .א ָירֹק ָ
תּו ָֹרה וְ <א ְי ַגלֶּה עֶ ְרוָ ת ֹו כְּ נֶגְ דּ ֹו וְ <א יַפְ ִשׁיט
ַרגְ לָיו כְּ נֶגְ דּ ֹו וְ <א יַנִּ יחֶ נּוּ עַ ל רֹאשׁ ֹו כְּ מַ שּׂאוֹי
וְ <א יַחֲ זִ יר אֲ חו ָֹריו לְ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה אֶ לָּא ִאם כֵּן
הָ יָה גָּבוֹהַּ ִממֶּ נּוּ עֲ ָשׂ ָרה ְטפָ ִחים:

 orדרבנן  aהידור מצוה Is
?דאורייתא
חידושי הריטב"א סוכה יא7. :
ופרקינן דהיינו מצוה מדרבנן משום שנאמר
זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות.
8.
הג"ה )חידושי אנשי שם אות ב'( על
דברי הרי"ף )ל"ח ע"א מדפי הרי"ף(
אע"פ דהני ספקי דרבנן מיהו להידור מצוה
קאמר דעביד לחומרא אי נמי משום דעיקר
הידור מצוה דאורייתא היא דכתיב זה אלי
ואנוהו ודרשי' התנאה לפניו במצות .ממ"ר
אב"ד ז"ל:

The Most Classic Example

ויקרא כג:מ 9.
וּלְ ַק ְח ֶתּם ָלכֶם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן פְּ ִרי עֵ ץ הָ ָדר כַּפֹּ ת
וּשׂמַ ְח ֶתּם
ְתּמָ ִרים וַ עֲ נַף עֵ ץ עָ בֹ ת וְ עַ ְרבֵ י נָחַ ל ְ
<קיכֶם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים.
לִ פְ נֵי ה׳ אֱ ֵ
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What is the source and
 in theהידור מצוה reasoning for
?תורה
שמות טו:ב 1.
עָ זִּ י וְ זִ ְמ ָרת קהּ וַ י ְִהי לִ י לִ ישׁוּעָ ה זֶה ֵקלִ י וְ אַנְ וֵהוּ
<קי אָבִ י וַ אֲ ר ְֹממֶ נְ הוּ.
אֱ ֵ
מדרש הגדול ,שמות טו:ב 2.
היה נאה במצוות שהוא נוי לאדם שמהדר
במצוות.
3.
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא
דשירה פרשה ג
אבל כשנגלה הקב"ה על הים לא הוצרך אחד
מהם לשאול אי זהו המלך אלא כיון שראוהו
הכירוהו פתחו כולן פיהן ואמרו זה אלי
ואנוהו וגו' .ואנוהו ,ר' ישמעאל אומר וכי
אפשר לבשר ודם להנוות לקונו אלא אנוה לו
במצות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה
ציצית נאה תפלה נאה .אבא שאול אומר
אדמה לו מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום
וחנון .ר' יוסי הגלילי אומר ניינו ושבחו
להב"ה בפני כל אומות העולם.

What are some
classic examples
?הידור מצוה of
שבת קלג4. :

What are the
standards for
determining
?הידור מצוה
תוס׳ בבא קמא ט :ד״ה עד שליש 15.
פירוש שאם מצא אתרוג כאגוז כמו ששיערו
חכמים ואחד גדול ממנו שליש יקנהו:
שבת קלג16. :
ִמכְּ דֵ י ָק ָתנֵי כּוּלְּ הוּ ,״כּל צו ְֹרכֵי ִמילָה״ לְ אֵ ת ֹויֵי
מַ אי? לְ אֵ ת ֹויֵי הָ א ְדּ ָתנוּ ַרבָּ נַן :הַ מָּ ל ,כּל זְ מַ ן
יצין
ֶשׁהוּא עוֹסֵ ק בַּ ִמּילָה — ח ֹוזֵר בֵּ ין עַ ל הַ ִצּ ִ
יצין ֶשׁאֵ ין
הַ ְמעַ כְּ בִ ין אֶ ת הַ ִמּילָה בֵּ ין עַ ל הַ ִצּ ִ
יצין הַ ְמעַ כְּ בִ ין
ְמעַ כְּ בִ ין אֶ ת הַ ִמּילָה .פֵּ ַירשׁ ,עַ ל ִצ ִ
יצין ֶשׁאֵ ין ְמעַ כְּ בִ ין
אֶ ת הַ ִמּילָה — ח ֹוזֵר ,עַ ל ִצ ִ
אֶ ת הַ ִמּילָה — אֵ ינ ֹו ח ֹוזֵר.

SITUATION:
Suppose someone already fulfilled the
mitzvah of taking the daled minim and later in
the day he acquired an esrog that was nicer
than the one he used for the mitzvah. Should
?he repeat the mitzvah using the nicer esrog
שו"ת בית הלוי חלק ב סימן מז 17.

!}
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סוכה ל10. .
ִא ְתּמַ ר נָמֵ י אָמַ ר ַרבִּ י אַ מֵּ י יָבֵ שׁ פָּ סוּל ִמפְּ נֵי
ֶשׁאֵ ין הָ ָדר
סוכה לא11. .
ְהוּדה מַ כְ ִשׁיר אָמַ ר ָרבָ א
ָתּנָא יָבֵ שׁ פָּ סוּל ַרבִּ י י ָ
מַ חֲ לו ֶֹקת בְּ לוּלָב ְדּ ַרבָּ נַן סָ בְ ִרי מַ ְקּ ִשׁינַן לוּלָב
לְ אֶ ְתרוֹג מָ ה אֶ ְתרוֹג בָּ עֵ י הָ ָדר אַף לוּלָב בָּ עֵ י
ְהוּדה סָ בַ ר לָא מַ ְקּ ִשׁינַן לוּלָב
הָ ָדר וְ ַרבִּ י י ָ
לְ אֶ ְתרוֹג אֲ בָ ל בְּ אֶ ְתרוֹג ִדּבְ ֵרי הַ כֹּל הָ ָדר בָּ עֵ ינַן.
רמב״ם הלכות שופר/סוכה/לולב ז:ז 12.
וּשׁנֵי
כַּמָּ ה נוֹטֵ ל מֵ הֶ ן .לוּלָב אֶ חָ ד וְ אֶ ְתרוֹג אֶ חָ ד ְ
<שׁה בַּ דֵּ י הֲ ַדס .וְ ִאם ָרצָ ה
וּשׁ ָ
בַּ דֵּ י עֲ ָרבָ ה ְ
לְ הו ִֹסיף בַּ הֲ ַדס כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְהיֶה אֲ ג ָֻדּה גְּ ד ֹולָה
מו ִֹסיף .וְ נ ֹויֵי ִמ ְצוָ ה הוּא .אֲ בָ ל ְשׁאָר הַ ִמּינִ ין אֵ ין
מו ִֹסיפִ ין עַ ל ִמנְ ָינָם וְ אֵ ין גּו ְֹר ִעין מֵ הֶ ן .וְ ִאם
הו ִֹסיף א ֹו גּ ַָרע )פָּ סוּל(:
רא"ש סוכה פרק ג סימן יד13.
גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי
טרפון *והא דמכשיר בהדס קטום טפי מלולב
וערבה פי' ה"ר ישעיה ז"ל משום דענפיו
חופין את עציו .ואין קטימתו נראית כל כך
והראב"ד ז"ל ובעל המאור ז”ל חלקו בין
נקטם ראשו לקטום דהכא ופירושם רחוק מן
הדעת וכל הני שיעורי שלא לפחות מהם אבל
להוסיף יכול ואין כאן משום בל תוסיף אפילו
למ"ד לולב צריך אגד אלא אם כן מוסיף מין
אחר כדמוכח סוף פ' ראוהו בית דין )דף כח
ב( והרמב"ם ז"ל כתב )פ"ז מהל' לולב הל' ז'(
אם רצה להוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה
גדולה מוסיף ונוי מצוה הוא…
הר"ן על הרי"ף סוכה יז14. .
צריך אגד ליכא למיחש
משום בל תוסיף אלא
מדרבנן כמו שכתבתי
בחדושי כל לנאותו לא
גזרו ולפיכך כתב
הרמב"ם ז"ל בפרק
שביעי מהלכות שופר
וסוכה ולולב שאם רצה
להוסיף בהדס או
בערבה כדי שיהא אגודה
גדולה מוסיף ונויי מצוה
הוא אבל שאר המינין אין מוסיפין על מניינן
פירוש משום דבהנהו ליכא נוי:

אם קנה אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום
כגון שהוא כביצה מצומצמת ואח"כ מצא
גדול ממנו מצוה להוסיף עד שליש מלגיו
בדמי הראשון כדי להחליפו ביותר נאה ויש
מי שאומר שאם מוצא שני אתרוגים לקנות
והאחד הדור מחבירו יקח ההדר אם אין
מייקרים אותו יותר משליש מלגיו בדמי
חבירו :הגה מי שאין לו אתרוג או שאר מצוה עוברת אין
צריך לבזבז עליה הון רב וכמו שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר
מחומש אפי' מצוה עוברת ]הרא"ש ורבינו ירוחם נ"י ח"ב[
ודוקא מצות עשה אבל לא תעשה יתן כל ממונו קודם שיעבור
]הרשב"א וראב"ד[ ]וע' לקמן סוף סי' תרנ"ח בהגה[:

שיר השירים א:טו 22.
ִהנָּ Jיָפָ ה ַר ְעי ִָתי ִהנָּ Jיָפָ הִ ,הנָּ Jיָפָ ה בְּ ִמ ְצווֹת,
ִהנָּ Jיָפָ ה בִּ גְ ִמילוּת חֲ סָ ִדיםִ .הנָּ Jיָפָ ה בְּ ִמ ְצווֹת
עֲ ֵשׂהִ .הנָּ Jיָפָ ה בְּ ִמ ְצווֹת <א ַתעֲ ֶשׂהִ .הנָ Jיָפָ ה
בְּ ִמ ְצווֹת הַ בַּ יִת ,בְּ ִחלּוּק ְתּרוּמָ ה וּמַ עַ ְשׂרוֹתִ .הנָJ
שּׂדֶ ה ,בְּ ל ֶֶקט ִשׁכְ חָ ה וּפֵ אָה,
יָפָ ה בְּ ִמ ְצווֹת הַ ָ ֹ
וּמַ ְע ַשׂר עָ נִ י וְ הַ הֶ פְ ֵקרִ ,הנָּ Jיָפָ ה בְּ כִ לְ אַיִםִ ,הנָJ
יציתִ ,הנָּ Jיָפָ ה בִּ נְ ִטיעָ הִ ,הנָּJ
יָפָ ה בְּ סָ ִדין בְּ ִצ ִ
יָפָ ה בְּ עָ ְרלָהִ ,הנָּ Jיָפָ ה בְּ נֶטַ ע ְרבָ ִעי ִהנָּ Jיָפָ ה
בְּ ִמילָהִ ,הנָּ Jיָפָ ה בִּ פְ ִריעָ הִ ,הנָּ Jיָפָ ה בִּ ְתפִ לָּה,
ִהנָּ Jיָפָ ה בִּ ְק ִריאַת ְשׁמַ עִ ,הנָּ Jיָפָ ה בִּ ְמזוּזָהִ ,הנָּJ
יָפָ ה בִּ ְתפִ לִּ יןִ ,הנָּ Jיָפָ ה בְּ סֻ כָּהִ ,הנָּ Jיָפָ ה בְּ לוּלָב
וְ אֶ ְתרוֹגִ ,הנָּ Jיָפָ ה בִּ ְתשׁוּבָ הִ ,הנָּ Jיָפָ ה בְּ מַ עֲ ִשׂים
טוֹבִ יםִ ,הנָּ Jיָפָ ה בָּ ע ֹולָם הַ זֶּהִ ,הנָּ Jיָפָ ה בָּ ע ֹולָם
הַ בָּ א.
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{
Is there a specific limit or
extreme when it comes to
?מצוות spending money on
בבא קמא ט18. :
דתניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות
עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה
ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו
בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו
בשיראין נאין אבא שאול אומר
רש״י שם ד״ה בהידור מצוה עד 19.
שאם מוצא ב' ספרי תורות לקנות ואחד
הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את
ההדור דתניא )שבת דף קלג (:זה אלי ואנוהו
התנאה לפניו במצות עשה לך ספר תורה
נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאה:
תוס׳ שם ד״ה עד שליש במצוה 20.
פירוש שאם מצא אתרוג כאגוז כמו ששיערו
חכמים ואחד גדול ממנו שליש יקנהו:
שולחן ערוך אורח חיים תרנו:א 21.
שצריך לחזור אחד הידור מצוה בקנית
האתרוג ובו סעיף אחד:

"

ב:שמות טו

הידור מצוה

מקור

קי אָבִ י וַ אֲ ר ְֹממֶ נְ הוּ6
ֵ ֱזֶה ֵקלִ י וְ אַנְ וֵהוּ א

What are the standards for determining
?הידור מצוה

:שבת קלג

חידושי הריטב"א
:סוכה יא

היה נאה במצוות
שהוא נוי לאדם
שמהדר במצוות

R. Yishmael says: Is it
possible to "host" one's
Master? Rather, (read
" "וְ אַנְ וֵהוּas) "I shall beautify
myself (from the root ")"נאה
before Him with — מצוות
with a beautiful לולב,
beautiful ציצית, a beautiful
שופר, beautiful תפילה.

Need to do
 ברית מילהin a
 מהודרfashion

 דרבנןor ?דאורייתא

,מדרש הגדול
ב:שמות טו

דרבנן

הג"ה )חידושי אנשי שם אות
.ב'( על דברי הרי"ף )לח
(מדפי הרי"ף
דאורייתא

What are some classic
examples of ?הידור מצוה

The size of the item is a factor.

Someone already fulfilled the mitzvah of taking the daled
minim and later in the day he acquired an esrog that was nicer
than the one he used for the mitzvah. Should he repeat the
mitzvah using the nicer esrog?

One cannot fulfill  הידור מצוהunless it is in the context of
fulfillment of the primary obligation. Since this individual
already fulfilled the מצוה, he cannot fulfill הידור
 מצוהseparately.

It is a duty to show extreme
honor and courtesy to a ספר תורה

:בבא קמא ט

.סוכה מה
Make for Hashem a beautiful סוכה, a
beautiful לולב, a beautiful שופר,
beautiful ציצית, beautiful parchment
for a ספר תורה, and write in it in His
name in beautiful ink, with a beautiful
quill by an expert scribe, and wrap the
scroll in beautiful silk fabric.

Is there a specific limit
or extreme when it
comes to spending
money on ?מצוות

In the times of
the Beis HaMikdash,
the  ערבותfor
the שמחת בית
 השואבהwere placed
in gold vases prior
to their use.

One should add
one-third in order to
fulfill הידור מצוה

רש״י שם ד״ה בהידור מצוה עד
מ:ויקרא כג

The Classic
Example: ד׳ מינים

.סוכה לא
.סוכה ל

Is there an  איסורof בל
 תוסיףby increasing
the number of ?ד׳ מינים

Regarding ברית מילה, the
cutting of certain strands
of flesh

שו"ת בית הלוי חלק ב סימן מ

רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה
וספר תורה פרק י הלכה י

:שבת קלג

 ד״ה עד שליש:תוס׳ בבא קמא ט
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מכילתא דרבי ישמעאל
 מסכתא דשירה- בשלח
פרשה ג

פְּ ִרי עֵ ץ הָ ָדר

Applies the requirement
of  הָ ָדרto all four species and
therefore, certain flaws will
invalidate these ד׳ מינים.

.הר"ן על הרי"ף סוכה יז

If one has a choice of two items
to be used for a  מצוהand one is
nicer than the other, one should
spend one-third more for the
nicer item.

Increasing  ערבותis prohibited because it does
not constitute הידור מצוה

יד:רא"ש סוכה ג

No prohibition of  בל תוסיףbecause the additional  הדסיםserve
a purpose in enhancing the mitzvah

רמב״ם הלכות
ז:לולב ז/סוכה/שופר

One can fulfill  הידור מצוהby increasing the number
of  הדסיםbeyond the minimum requirement of three הדסים

תוס׳ שם ד״ה עד שליש במצוה
One should purchase an item
one-third larger than the
minimum requirement

שולחן ערוך אורח חיים
א:תרנו
Quotes both opinions
but sides with תוספות.

?, Now Whatמודה אני I Said
שחרית Things You Can Do In The Morning Before
Introduction

)לב( בבית מדרשו  -ר"ל ביחידות ואם רגילין צבור
להתאסף אליו שם גם בזה מותר דוודאי יזכרוהו
כשיבואו )ועיין סימן צ' סי"ח בהג"ה(:

שולחן ערוך אורח חיים 1.
הלכות הנהגת אדם בבקר א:א

)לג( מיטריד בגירסיה  -עיין בח"א שכתב דאפילו יש
לו שיעור קבוע מה שלומד דליכא למיחש כ"כ שמא
ימשך בלימוד אפ"ה אסור ולכן מי שהוא בדרך או דר
בישוב אפילו בקיץ אע"ג שמצוה להתפלל בשעה
שהצבור מתפללין מ"מ כיון שאסור ללמוד קודם
שמתפלל מוטב שיתפלל תיכף כדי שלא יתבטל
מלימודו ובזה"ז דעוברי דרכים ע"פ רוב אינם לומדים
תורה בדרך והיה מהראוי שימתינו על זמן שהצבור
מתפללין מ"מ כיון שנמשך מזה שעוברים זמן ק"ש
ולפעמים גם זמן תפלה לכן יזהרו שתיכף בקומם
קודם שיעסקו בשום דבר יתפללו ומכ"ש דבקהלות
גדולות מתפללין תיכף כשהאיר היום וא"כ לעולם
הוא בשעה שהצבור מתפללין עכ"ל .ויראה לצמצם
בעת שמברך על התפילין שיהיה יכול להכיר את
חבירו ברחוק ד"א וכמו שכתבנו למעלה:

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו ,שיהא הוא
מעורר השחר.

)לד( ויעבור וכו'  -ואם אמר לחבירו שאינו לומד שאם
יטרד בגירסא יזכרנו שלא יעביר הזמן מותר ללמוד:

?Can you learn before davening

)לה( מלמד לאחרים וכו'  -ודוקא אם לא יעבור ק"ש
עי"ז דאם ירא שיעבור הזמן מחוייב לקרותה מקודם
כיון שכבר הגיע הזמן וכמו שהוכחתי לקמן בסימן ק"ו
בבה"ל:

שו״ע או״ח הלכות תפילה פט:ו 2.

אפילו ללמוד ,אסור משיגיע זמן תפלה ,והיינו מי
שרגיל להתפלל בבית מדרשו ואינו רגיל לילך לבהכ"נ,
דאיכא למיחש דלמא מטריד בגירסיה ויעבור זמן ק"ש
ותפלה; אבל מי שרגיל לילך לבהכ"נ ,מותר .ואם הוא
מלמד לאחרים ,אפילו אם אינו רגיל לילך לבית
הכנסת ,מותר כיון שהשעה עוברת ,דזכות הרבים דבר
גדול הוא ואם לא ילמדו עכשיו יתבטלו ולא יוכלו
ללמוד )ע"ל סי' ק"ו(.

פסקי תשובות אורח חיים פט:ו 4.

סעיף ו ,שו״ע :ואפילו ללמוד אסור משיגיע זמן
תפלה וכו' עיין בהמשך דברי השו"ע ומשנ"ב .והנה,
נהוג עלמא שלא להחמיר בזה ,וכל שלפי סדר יומו
של אדם נוח לו לקבוע עת ללמוד לפני התפלה אפשר
לעשות כן לכתחילה ,ואדרבה הידור יש בזה ואין לך
הכנה טובה יותר לתפלה מללמוד גמרא ומפרשיו או
שאר חלקי התורה לטהר המחשבה לפני התפילה.
ועפ"י דברי המשנ"ב והפוסקים הכא כמעט ואין
מציאות אשר יש לאסור הלימוד לפני התפלה אף
לשיטת רש"י האוסר בזה ,כי אין האיסור אמור אלא
במי שלומד יחידי או בחברותא אשר שניהם רגילים
להתפלל ביחידות ,ואין מאן דהו שיזכיר להם
להתפלל ,ונמצאים במקום שאין מתאספים שם מנין
לתפילה

משנה ברורה פט:ל-לה 3.

)ל( ללמוד אסור  -ר"ל להתחיל ללמוד ,אבל אם כבר
התחיל אפילו אחר שהגיע הזמן ,שוב אינו פוסק אם
ישאר לו שהות אח"כ להתפלל בזמן תפלה .אך ק"ש
י"א דצריך להפסיק ולקרותה ,כיון שהתחיל אחר
שכבר הגיע זמנה .ויש מקילין גם בזה אם לא שירא
שיעבור הזמן )ועיין לקמן בסי' ק"ו בבה"ל:
)לא( משיגיע וכו'  -היינו משעלה עמוד השחר אבל
קודם לזה מותר אפילו להתחיל וכשהתחיל ממילא
שוב אינו פוסק אם לא שירא שיעבור הזמן .ויש
מקילין לכתחילה אפילו אחר שעלה עה"ש כ"ז שלא
הגיע זמן סמוך להנץ שראוי להתפלל בו לכתחילה:

8

What about traveling? Obviously
a person can go to shul; how far
?שחרית can one travel before

What if a person is awake half an
? Does itעלות השחר hour before
make a difference if they were up
?all night

ברכות יד5. .

.10
פסקי תשובות אורח חיים סימן פט:כב
שינה סמוך לעלות השחר או לאחריה

וְ אָמַ ר ַרב ִא ִידי בַּ ר אָבִ ין אָמַ ר ַרב י ְִצחָ ק בַּ ר אַ ְשׁיָאן :כָּל
הַ ִמּ ְתפַּ לֵּל וְ אַחַ ר כָּ Kיוֹצֵ א לַדֶּ ֶר ,Kהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Kהוּא עו ֶֹשׂה
ל ֹו חֲ פָ צָ יוֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר :״צֶ דֶ ק לְ פָ נָיו יְהַ לֵּ Kוְ י ֵָשׂם לְ דֶ ֶרK
פְּ עָ מָ יו״.

שם :דבתוך חצי שעה אסור להתחיל לאכול וכו'
וה"ה לגבי ק"ש דאורייתא .ובסימן רל"ה )סקי"ז( כתב
המשנ"ב עפ"י הגמרא כמו כן לענין שינה שאסור לישן
חצי שעה קודם זמן ק"ש של ערבית שמא ימשך
בשינתו ויפסיד המצוה ,וכן כתב בסי' תרצ"ב )סקט"ו(
לענין קריאת מגילה .ויש שכתבו שהוא הדין ממש
לנידוננו למי שהיה ער כל הלילה שאסור לו לילך
לישן כשכבר חצי שעה קודם עלות השחר ,וכל שכן
לאחר שעלה עמוד השחר ,עד שיקרא קריאת שמע
ויתפלל.

רי"ף ברכות ח6. .

במה והני מילי במשכים לפתחו אבל בשאינו משכים
לפתחו שרי דתנן בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב
שלום לכל אדם אמר ר' יצחק בר אשיאן אסור לאדם
לצאת לדרך קודם שיתפלל שנאמר צדק לפניו יהלך
וישם לדרך פעמיו…

רא"ש ברכות פרק ב סימן ז 7.

אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאילו
עשאו במה שנאמר חדלו לכם מן האדם אשר נשמה
באפו כי במה נחשב הוא אל תקרי במה אלא במה
ודוקא משכים לפתחו .אבל שאינו משכים לפתחו
שרי דהתנן בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום
לכל אדם .אמר רב יצחק בר אשיאן אסור לאדם ל
לצאת לדרך לא קודם שיתפלל שנאמר צדק לפניו
יהלך וגו' .ואמר רב אידי בר אבין כל המתפלל ואח"כ
יוצא לדרך הקב"ה עושה לו חפציו שנאמר צדק לפניו
יהלך וישם לדרך פעמיו:

אמנם בעוד שלענין ק"ש של ערבית הדגישו כמה
פוסקים שאין מועיל העמדת שומר ,כי ערבך ערבא
צריך ושמא גם השומר ישקע בשינה ,לעניננו יועיל
העמדת השומר )שכבר ישן בלילה( שיעירנו בזמן
שיספיק לקרוא ק"ש ולהתפלל בעוד שלא עבר הזמן,
וכך נכון לעשות למי שראשו כבד עליו וזקוק לשינה
כדי שיוכל להתפלל בכוונה ובצלילות הדעת.
ואם ישן בלילה אלא שהתעורר לאחר עלות השחר
וברצונו להמשיך לישן ,רשאי ואין בזה חשש ,דלא
חששו לאונס שינה אלא כשלא ישן כל הלילה ,אמנם
הכל לפי מה שהוא אדם לפי טבעו ,ואם עלול לימשך
בשינה עד לאחר זמן ק"ש אף שישן כמה שעות בלילה
ודאי צריך להעמיד שומר או שעון מעורר שיעירנו.

מגן אברהם סימן פט:י8.

או לילך לדרך .נ"ל דאם אין השיירא ממתנת לו מותר
לילך לדרך עס"ס זה וסימן צ' סי“ז:

Can a person do work before
?Shacharis

אשי ישראל פרק יג סימן לא 11.

משנה ברורה פט:יז 9.

)יז( להתעסק וכו'  -וקודם אור הבוקר שרי לעשות
מלאכה ]של"ה וח"ש[ וכתב האליה רבה דמ"מ אין
לעשות שום ענין עד שיברך סדר הברכות .ופשוט
דכוונתו בחצי שעה שסמוך לאור הבוקר:

Eating/Drinking before
Davening
Intro

ויקרא יט:כו 12.

Wא תֹאכְ לוּ עַ ל־הַ ָדּם Wא ְתנַחֲ שׁוּ וְ Wא ְתע ֹונֵנוּ׃
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ואחריני טובא ,והוה ליה לאו שבכללות ,כלומר כולל
דברים רבים ,ואין לוקין על לאו שבכללות.

מנחת חינוך מצוה רמח אות ה 18.

מד' הרהמ"ח נראה דזה איסור דאוריי' ונכלל בלאו
הזה ובגמ' סנהדרין אין מבואר ד"ז רק בברכות פ"א
וע"ש בתר"י ושאר אחרונים נראה שהוא רק דרבנן
וקרא אסמכתא ובאמת לשי' רוב הראשוני' דתפלה
דרבנן א"כ אין כאן לאו דכל עיקר התפלה היא דרבנן
אך להר"מ דתפלה דאורייתא אפ"ל דזה הוי גם כן
דאורייתא ולא אסמכתא אך בר"מ פ"ו מתפלה לא
הזכיר שזה בכלל לא תאכלו נראה גם כן מדבריו דהוי
אסמכתא ובש"ס מבואר גם כן דאסור לאכול ולא
בלשון טעימה ובדברי הר"מ מבואר אף טעימה אסור
וכן כאן בד' הרהמ"ח אף לדבריו שנכלל בלאו הזה כ'
גם כן ל' טעימה וצע"ק ע' שו"ע או"ח סי' פ"ט
ובאחרונים והרב המחבר במצוה שם שני דיעות לענין
תפלה דעת הר"מ והרמב"ן ובכ"מ שאין הכרע נוטה
יותר לדעת הר"מ ז"ל כידוע:

ביאור הלכה סימן פט סעיף ג 19.

* ולא לאכול  -עיין במ"ב במה שכתב וגם הסמיכו
דבריהם וכו' ונ"מ בזה הטעם השני לאסור אפילו אחר
שקבל עליו מלכות שמים בק"ש כ"ז שלא התפלל
תפלת י"ח ע"כ נ"ל דאפילו מי שמוכרח לאכול
לרפואה קודם התפלה יקרא עכ"פ ק"ש קודם:

20.
שו"ת יביע אומר חלק י או״ח סימן ו

ג( והנה בספר החינוך )מצוה רמח( כתב ,שכמה דברים
נכללים בלא תעשה דלא תאכלו על הדם ,ומכללם,
שלא יטעום אדם כלום עד שיתפלל .וכתב ע"ז
המנחת חינוך ,מדברי הרב המחבר נראה שזהו איסור
דאורייתא ,אבל בגמ' )סנהדרין סג א( לא הוזכר איסור
זה ,אלא רק בפ"ק דברכות )י ב( ,ומבואר בהרא"ש
ובתר"י שהוא רק מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.
ובאמת שלפי שיטת רוב הראשונים ,רש"י ותוס'
והרא"ש והרמב"ן וסיעתם ,שעיקר דין תפלה מדרבנן,
א"כ אין כאן לאו דטעימה קודם תפלה ,כיון שכל
עיקר התפלה הוא רק מדרבנן .ורק לסברת הרמב"ם
וסיעתו שהתפלה היא מן התורה אפשר לומר שגם
איסור אכילה קודם תפלה הוי דאורייתא ,אבל
הרמב"ם )פ"ו מהל' תפלה ה"ד( לא הזכיר שזהו בכלל
לאו דלא תאכלו על הדם ,נראה גם מדבריו דהוי
אסמכתא בעלמא .עכת"ד .וכדבריו מוכח מדברי
הרא"ה בחידושיו לברכות )י ב( הנ"ל ,שהקדים בדבריו
לדין זה ,שמצות התפלה בודאי שהיא מצוה מן
התורה ,ולכן האוכל קודם תפלה "עובר על לא תאכלו
על הדם" ,מוכח דס"ל דהא תליא בהא ,ולדעת

ברכות י13. :

וְ אָמַ ר ַרבִּ י יוֹסֵ י בְּ ַרבִּ י חֲ נִ ינָא ִמשּׁוּם ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר בֶּ ן
יַעֲ קֹ ב :מַ אי ִדּכְ ִתיב ,״Wא תֹאכְ לוּ עַ ל הַ ָדּם״ — Wא
אָמ ִרי:
תֹאכְ לוּ קוֹדֶ ם ֶשׁ ִתּ ְתפַּ לְּ לוּ עַ ל ִדּ ְמכֶםִ .איכָּא ְד ְ
אָמַ ר ַרבִּ י י ְִצחָ ק ,אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן ,אָמַ ר ַרבִּ י יוֹסֵ י
בְּ ַרבִּ י חֲ נִ ינָא ִמשּׁוּם ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר בֶּ ן יַעֲ קֹ ב :כָּל
הָ א ֹוכֵל וְ שׁו ֶֹתה ,וְ אַחַ ר כִָּ Kמ ְתפַּ לֵּל עָ לָיו הַ כָּתוּב
אוֹמֵ ר :״וְ אֹ ִתי ִה ְשׁלַכְ ָתּ אַחֲ ֵרי ַגוֶּ\״ ,אַל ִתּ ְק ֵרי ״ ַגּוֶּי\״
אֶ לָּא ״גֵּאֶ י\״ .אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Kהוּא :לְ אַחַ ר
ֶשׁנִּ ְתגָּאָה זֶה ִקבֵּ ל עָ לָיו מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות 14.
תפילה סימן פט

סעיף ג :אסור לו להתעסק בצרכיו או לילך לדרך ,עד
שיתפלל תפלת י”ח .ולא לאכול ולא לשתות…
סעיף ד :הצמא והרעב ,הרי הם בכלל החולים ,אם יש
בו יכולת לכוין דעתו ,יתפלל; ואם לאו ,אם רצה אל
יתפלל עד שיאכל וישתה.
?מצוה Sub-Q: What is the level of this

רמב״ם הלכות תפילה א:א 15.

ִמ ְצוַ ת עֲ ֵשׂה לְ ִה ְתפַּ לֵּל בְּ כָל יוֹםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר )שמות כג כה(:
"וַ עֲ בַ ְד ֶתּם אֵ ת ה' אֱ Wקיכֶם"ִ .מפִּ י הַ ְשּׁמוּעָ ה ל ְָמדוּ
ֶשׁעֲ בו ָֹדה ז ֹו ִהיא ְתּפִ לָּה .וְ נֶאֱ מַ ר )דברים יא יג( "וּלְ עָ בְ ד ֹו
אָמרוּ חֲ כ ִָמים :אֵ יז ֹו ִהיא עֲ בו ָֹדה ֶשׁבַּ לֵּב?
בְּ כָל לְ בַ בְ כֶם"ְ ,
ז ֹו ְתּפִ לָּה .וְ אֵ ין ִמנְ יַן הַ ְתּפִ לּוֹת ִמן הַ תּו ָֹרה ,וְ אֵ ין ִמ ְשׁנֵה
הַ ְתּפִ לָּה הַ זֹּאת ִמן הַ תּו ָֹרה ,וְ אֵ ין ל ְַתּפִ לָּה זְ מָ ן ָקבוּעַ ִמן
הַ תּו ָֹרה.

רמב״ם הלכות תפילה ו:ד 16.

אסור לו לאדם שיטעום כלום או שיעשה מלאכה
מאחר שיעלה עמוד השחר עד שיתפלל תפלת שחרית
וכן לא ישכים לפתח חבירו לשאול בשלומו קודם
שיתפלל תפלת שחרית ולא יצא בדרך קודם שיתפלל
אבל טועם ועושה מלאכה קודם שיתפלל מוסף וקודם
מנחה אבל אינו סועד סמוך למנחה.

חידושי הרא"ה ברכות ח17. .

ואמר ר' יוסי בר' חנינא מאי דכתיב לא תאכלו על
הדם לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם .פי',
ותפלה ודאי דאורייתא וכדקיימא לן ועבדתם את ה'
אלהיכם בכל לבבכם עבודה שבלב זו תפלה ,אבל
מטבע שלה ונוסח שלה ותקונה שלש פעמים ביום
דרבנן .אבל אין לוקין על לאו זה דהאי קרא מדריש
לדרשי אחריתי דדרשינן מיניה אזהרה לבית דין
שהרגו את הנפש שלא יטעמו כל אותו היום ,ואזהרה
שלא לאכול בשר קדשים עד שיזרוק את הדם,
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הוא רק מדרבנן .ע"ש .וע' להגר"י פירלא בספר
המצות )עשה ב ,דף ע ע"א( שכתב ,שלפי דברי
האומרים שתפלה מ"ע מה"ת ,המצוה היא להתפלל
בכל יום .וראיה לזה מההיא דברכות )י ב( דילפינן
שאסור לאכול קודם תפלה מהפסוק לא תאכלו על
הדם ,ואם איתא שמצות התפלה היא פעם אחת או
פעמים בשנה ,מנ"ל ללמוד מהך קרא איסור אכילה
קודם תפלה של כל יום ,דהא ודאי דמסתברא שלא
אסר הכתוב אלא קודם תפלת חובה ,ולא תפלת
רשות ,דאי בעי לא היה מתפלל כלל ,אלא ודאי
שמצוה מה"ת להתפלל בכל יום .ע"ש .וגם מדבריו
מוכח שלדעת הרמב"ן וסיעתו שעיקר תפלה מדרבנן
איסור אכילה קודם תפלת שחרית הוי רק מדרבנן.
ולכן יש להעיר על מה שסיים שם שלדעת רוב
הראשונים איסור אכילה קודם תפלת שחרית הוא מן
התורה ,כמ"ש הרמב"ם בספר המצות .וכ"כ החינוך
מצוה רמ"ח .וכן דעת הרשב"ץ בספר זוהר הרקיע
)לאוין מח( .והרא"ה )פ"ק דברכות י ב( .עכת"ד .ולפי
האמור ליתא ,שמאחר שהודה לנו דלמ"ד תפלה
דרבנן ,איסור אכילה נמי הוא רק מדרבנן ,ורבים
מהראשונים ס"ל דעיקר מצות התפלה מדרבנן .וגם
כאן כתבו להדיא תר"י והרא"ש והריטב"א והמאירי,
שאיסור אכילה הוי רק מדרבנן ,וכן מוכח מד' התוס'
והרשב"א כנ"ל ,גם היראים השלם )מצוה עז( ,הביא
כל הדרשות שדרשו בסנהדרין )סג א( על הפסוק לא
תאכלו על הדם ,והשמיט הדרשא דברכות )י ב(
שדרשו מכאן שאסור לאכול קודם תפלה .וכתב
בתועפות ראם )שם אות ב( ,דה"ט משום דס"ל
להיראים דאסמכתא בעלמא היא ,ואינה אלא מדרבנן,
ולכן השמיטה מכלל הדרשות .ע"ש .א"כ נהפוך הוא
שנראה שרוב הראשונים ס"ל דאיסור אכילה קודם
תפלה הוי רק מדרבנן .וכמו שתפסו מרן הב"י וכל
האחרונים שאיסור זה הוא רק מדרבנן ,וקרא
אסמכתא בעלמא הוא .וכל שכן לפי מה שביארנו
לעיל שאין הכרח מד' הרמב"ם דס"ל שאיסור אכילה
הוי מה"ת .וכן כתבו כמה אחרונים בדעת הרמב"ם,
שאיסור זה אינו אלא מדרבנן .הילכך נקטינן
שהאיסור של אכילה קודם תפלת שחרית הוי מדרבנן
וקרא אסמכתא בעלמא הוא .וע"ע בשו"ת שרגא
המאיר ח"ד )חאו"ח סי' סב(.

ספר המצוות לרמב"ם שורש ט 21.

ומה שראוי שיחובר אל זה השרש מה שאני מספרו
והוא כי זה שאמרנו שהוא ראוי שיימנו הענינים
המצווה בהם והמוזהר מהם הוא בתנאי שיהיה בענין
המוזהר ממנו לאו ביחוד בכל ענין וענין או ראיה
אימרו אותה המעתיקים שהוא הבדיל הענין קצתו
מקצתו וחייב האזהרה לכל ענין מהם .אמנם כשיהיה
לאו אחד כולל ענינים רבים הנה אז יימנה הלאו

הסוברים שעיקר התפלה מדרבנן ,גם איסור אכילה
קודם תפלה הוא רק מדרבנן .וכן מצאתי להכנה"ג
בספר דינא דחיי )לאוין רכ ,דף קצה ע"ג( שכתב,
שהדרשא שלא יאכל קודם שיתפלל ,שנאמר לא
תאכלו על הדם ,נראה דאסמכתא בעלמא היא,
ואפילו להרמב"ם שהתפלה מצוה דאורייתא היא ,מ"מ
הרי זמני התפלה מדרבנן ,ותפלת שחרית בכלל זה,
וא"כ איך יהיה איסור אכילה לפני תפלת שחרית מן
התורה ,אלא ודאי דאסמכתא בעלמא היא .ע"ש .וכן
כתב בשו"ת קרן לדוד )סי' כא( ,שלפי דעת הרמב"ן
וסיעתו שהתפלה היא רק מדרבנן ,האי איסורא
דאכילה קודם תפלה הוא רק מדרבנן וקרא אסמכתא
בעלמא .ע"ש .וכיוצא בזה כתב הפרי מגדים )סי' קסז
א"א ס"ק יז( ,שאפילו למ"ד תפלה דאורייתא ,איסור
אכילה קודם תפלה משום לא תאכלו על הדם ,אינו
אלא מדרבנן .וקרא אסמכתא בעלמא .גם בעיקרי
הד"ט )סי' יז אות לא( כתב ,שאיסור אכילה קודם
תפלה דמפיק ליה הש"ס מדכתיב לא תאכלו על הדם,
נראה שאינו לאו ממש אלא אסמכתא בעלמא הוא.
וכן מוכח ממ"ש הרמב"ם )פ"ו מהל' תפלה ה"ד(,
שאסור לאדם לטעום כלום קודם תפלה ,ולא הזכיר
הלאו דלא תאכלו על הדם ,משמע דהוי מדרבנן ,וקרא
אסמכתא בעלמא הוא .וכל שכן לדעת הרמב"ן
וסיעתו דס"ל שעיקר דין התפלה עצמה הוא רק
מדרבנן .וכן העלה הרב שאגת אריה )סי' יד והלאה(,
דמילתא דפשיטא היא שאיסור אכילה קודם תפלה
אינו אלא מדרבנן .עכת"ד .וכן בספר מילי דברכות )י
ב( כתב דה"ט דתר"י שכ' דהאי דרשא אסמכתא
בעלמא היא ,משום דס"ל כד' הרמב"ן שעיקר מצות
התפלה מדרבנן ,להכי צ"ל שאיסור אכילה קודם
תפלה אינו אלא מדרבנן .ע"ש .גם בשו"ת עמודי אש
)סי' ב אות לב ,דף טו ע"ד( הביא מ"ש בשו"ת אור
נעלם בקונטרס אור לו בציון )סי' רכ( ,שאיסור אכילה
קודם תפלה הוא מדאורייתא דנפקא לן מדכתיב לא
תאכלו על הדם .וכתב שדבריו תמוהים ,שהרי לרוב
הפוסקים כל עיקר מצות התפלה היא רק מדרבנן,
א"כ פשוט דמאי דדרשינן לאיסור זה מלא תאכלו על
הדם ,הוא רק אסמכתא בעלמא ,ואפילו להרמב"ם
דס"ל שעיקר מצות תפלה מן התורה ,הרי כתב שיוצא
ידי חובתו בתפלה אחת ביום ,וא"כ כיון שהתפלל
תפלת ערבית התפלה של הבוקר היא מדרבנן,
וממילא איסור אכילה קודם שחרית הוא רק מדרבנן,
וקרא אסמכתא בעלמא הוא .וכמ"ש הרא"ש שם .וכן
כתב מרן הב"י )סי' פט( בשם רבינו יצחק אבוהב.
עכת"ד] .וכבר העיר ע"ז בקצרה הפמ"ג סי' קסז ס"ק
יז .וע"ע בשדי חמד מערכת א כלל שמא[ .וע"ע
בחידושי הגאון ר' בצלאל הכהן )סנהדרין סג א(
שכתב ג"כ בשם המפרשים שדרשא זו היא אסמכתא
בעלמא ,שכל האיסור של אכילה קודם תפלת שחרית

11

במים שאנחנו נמנה זה הלאו מצוה אחת )קכה( .ולא
נמנה לא תאכלו נא מצוה אחת ולא תאכלו מבושל
מצוה אחרת אחר שלא ייחד לכל ענין לאו בפני עצמו
ולא אמר אל תאכלו ממנו נא ולא בשל מבושל אבל
בא בלאו אחד כולל שני ענינים ועטף אחד מהם על
האחר .ובשני מפסחים )מא א( אמרו אמר אביי אכל
נא לוקה שתים מבושל לוקה שתים נא ומבושל לוקה
שלש .וזה כי הוא סובר שלוקין על לאו שבכללות
וכשאכל נא עבר על שני לאוין אחד מהן אל תאכלו
ממנו נא והשני לאו נלקח מכללא כי הוא אמר לא
תאכלו אלא צלי וכבר אכלו בלתי צלי .וכשאכלו נא
ומבושל לוקה לפי דעתו שלש ,אחת על אכלו אותו
נא והשנית על אכלו אותו מבושל והשלישית על
אכלו אותו בלתי צלי .ואמרו שם על זה המאמר ורבא
אמר אין לוקין על לאו שבכללות איכא דאמרי חדא
מיהא לקי כלומר כשאכל נא ומבושל לוקה אחת
ואיכא דאמרי חדא נמי לא לקי משום דלא מייחד
לאויה כלאו דחסימה .כלומר אמרו יתעלה )ס"פ תצא(
לא תחסום שור בדישו שהוא לאו אחד )ריט( יזהיר
מדבר אחד ,ואולם זה הלאו המזהיר משני דברים נא
ומבושל אין לוקין עליו .וכבר ידעת שכבר התבאר
בגמר סנהדרין )סג א( אין לוקין על לאו שבכללות
ולכן מאמר אביי הוא נדחה .והאמת שהוא לוקה אחת
בין שאכל נא או מבושל או נא ומבושל אחת בלבד
לוקה .ולכן נמנה אמרו יתעלה אל תאכלו ממנו נא
ובשל מבושל מצוה אחת .ושם )בפסחי'( נאמר גם כן
אמר אביי אכל זג לוקה שתים חרצן לוקה שתים זג
וחרצן לוקה שלש ורבא אמר אין לוקין על לאו
שבכללות .רוצה אמרו )נשא ו( מכל אשר ייעשה מגפן
היין שיחשוב אביי שלוקין עליו.

בית יוסף אורח חיים סימן פט 22.

ומ"ש בשם אבי העזרי )ראבי"ה ברכות סי' ל( שמותר
לשתות מים וכו' .כתבוהו שם הרא"ש )סי' י( והמרדכי
)סי' כג( וכן כתוב בהגהות מיימוניות פ"ו )תפלה אות
ד( וכתבו עוד )שם( בשם ספר המצוות שאם הוא
צמא הרבה שטוב יותר שישתה מים משיצטער
בתפילתו וכתב רבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל דמשום
הכי שינו הפסוק ואמרו אל תקרי גויך וכו' מפני שאם
היינו תופסים הפסוק כמו שהוא היה אסור לשתות
מים שהרי צורך הגוף הן והשתא דקרינן גאיך במקום
גויך כיון שאין במים גאוה שרי .וכן משמע מדברי
הגהות מיימוניות .ונראה לי שהטעם שהיה כח ביד
חכמים לשנות הפסוק ממשמעותו היינו מפני שזה
שאסור לאכול ולשתות קודם שיתפלל אינו
מדאורייתא אלא חכמים אסרוהו ולא נראה להם
לגזור אלא במידי דהוי דרך גאוה דוקא וכי בעו
לאסמוכי אקרא ראו שלפי פשטו משמע לאסור אף
במים ולכך הוצרכו לומר אל תקרא גויך אלא גאיך:

ההוא לבדו .לא כל ענין וענין מן הענינים שיכלול
אותם הלאו ההוא .וזה הוא לאו שבכללות שאין
לוקין עליו כמו שנבאר עתה .וזה כי אמרו )קדושים
יט( לא תאכלו על הדם אמרו בפירושו )סנה' סג א
ספרא( מנין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא
בלא תעשה ת"ל לא תאכלו על הדם ,דבר אחר מנין
לאוכל בשר קדשים קודם זריקת הדם שהוא בלא
תעשה תלמוד לומר לא תאכלו על הדם לא תאכלו
בשר ועדיין דם במזרק ,רבי דוסא אומר מנין שאין
מברין על הרוגי בית דין תלמוד לומר לא תאכלו על
הדם ,רבי עקיבה אומר מנין לסנהדרין שהרגו את
הנפש שאין טועמים כלום כל אותו היום תלמוד לומר
לא תאכלו על הדם ,אמר רבי יוסי בר' חנינה אזהרה
לבן סורר ומורה מנין תלמוד לומר לא תאכלו על
הדם .הנה אלו חמשה ענינים כלם מוזהר מהם והם
כלם נכללים תחת זה הלאו .ועוד אמרו )ברכות י ב(
מנין שלא יטעום אדם כלום עד שיתפלל תלמוד לומר
לא תאכלו על הדם לא תאכלו עד שתתפללו על
דמכם .ובבאור אמרו בגמר סנהדרין )שם( במנותם
אלו הענינים על כלם אינו לוקה משום דהוה לאו
שבכללות וכל לאו שבכללות אין לוקין עליו .ובארו
גם כן כי לאו שבכללות הוא דאתו תרי תלתא איסורי
מחד לאו .ואין ראוי שיימנה כל איסור ואיסור שכלל
עליהם זה הלאו מצוה בפני עצמה אבל יימנה הלאו
לבדו )ל"ת קצה בבסו"מ( שכולל אלו הדברים כלם.
ודמיון זה הלאו גם כן כלומר לא תאכלו על הדם
אמרו )קדושים יט( ולפני עור לא תתן מכשול כי הוא
גם כן כולל ענינים רבים כמו שנבאר )ל"ת רצ"ט( .וכן
אמרו )משפטי' כג( לא תשא שמע שוא הנה הוא גם
כן כולל ענינים רבים כמו שנבאר )ל"ת רפא( .וזהו
המין האחד ממיני לאו שבכללות .והמין השני הוא
שיבא לאו אחד יאסור דברים רבים עטופים קצתם
על קצתם והוא שיאמר לא תעשה הכך והכך .וזה
המין יחלק לשני חלקים .כי ממנו מה שבארו בתלמוד
שהוא חייב מלקות על כל דבר ודבר מאותן הדברים
העטופים וממנו מה שאמרו שאינו חייב אלא אחת
להיותו לאו שבכללות .ואותן הלאוין שבארו שהוא
חייב על כל אחד ואחד הם שנמנה כל דבר מהם מצוה
בפני עצמה .ומה שבארו שהוא חייב אחת על הכל
נמנה אותו מצוה אחת ,כפי מה שהשרשנו בזה השרש
)עמ' קנט( שלא ילקה אחד שתי מלקיות משם אחד
בשום פנים ,וכשחייבו בבאור בכל ענין וענין מאותן
הענינים העטופים שלוקין על כל אחד ואחד ושהוא
כשעשאם כלם בבת אחת לוקה מלקיות הרבה ידענו
בהכרח שהם שמות הרבה ויימנה כל ענין ביחוד .ואני
אזכור דמיונים רבים משני חלקי זה המין השני ,והנה
אפשר שאזכור הלאוין מהן כלם אשר מזה המין ,עד
שיתבאר הענין המכוון תכלית הביאור .מזה אמרו ית'
בשה הפסח )בא יב( אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל
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עמוד השחר וימתין מלקרות ק"ש יא(עד שיגיע זמנו
ואע"פ שאינו סומך גאולה לתפלה הכי עדיף טפי
שיתפלל בביתו מעומד ממה שיתפלל בזמנה והוא
מהלך ויסמוך גאולה לתפלה כי הא דאבוה דשמואל
ולוי כי הוו בעו מקדמי ומיזל לאורחא הוו מקדמי
ומצלי פירוש מקדמי לעיקר מצותה שהוא הנץ החמה
והיו הם מקדימין מעלות השחר כמאן כי האי תנא
השכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב
ומנענע ומתפלל ולכשיגיע זמן ק"ש קורא רשב"א
אומר בין כך ובין כך קורא ק"ש ומתפלל פי' בזמנה
במאי קאי מיפלגי מ"ס תפלה מעומד עדיף ומ"ס
מיסמך גאולה לתפלה עדיף ופסק ר"ח כאבוה
דשמואל ולוי וה"ג פסק כרשב"א וא"א ז"ל הסכים
לפסק ר"ח:

אליה רבה סימן תרנב 24.

אין צריך להפסיק וכו' .באליה זוטא ]סק"ד[ הקשיתי
דהב"י כתב ,הר"ן ]שם[ הביא ראיה לדבר ,ועיינתי
ראייתו מקידוש ,וצ"ע הא התוס' דף ל"ח ]ע"א ד"ה
מאי[ תירצו תירוצים אחרים ,ומבואר דכל שהוא
דאורייתא אף שהתחיל בהיתר מפסיק .הנה הט"ז
תמה שני תמיהות על רמ"א .חדא בסי' תל“א גבי
בדיקת חמץ פסק דמפסיק ,ועוד בסי' פ"ט גבי תפלה
מפסיק אף שהתחיל מבעוד )יום( ]לילה[ עי"ש
באריכות .ויש לתרץ שניהם ,דגבי חמץ דאיסור כרת
החמירו כדלעיל .וגבי תפלה כתיב לא תאכלו על הדם
]ויקרא יט ,כו .ברכות י ע”ב[:

משנה ברורה פט:כא 25.

)כא( ולא לאכול  -והעובר ע"ז אמרו חז"ל שעליו אמר
הכתוב ואותי השלכת אחר גוך אמר הקב"ה לאחר
שאכל ושתה ונתגאה קבל עליו מלכות שמים וגם
הסמיכו דבריהם על הפסוק לא תאכלו על הדם לא
תאכלו קודם שתתפללו על דמכם ואפילו טעימה
בעלמא אסור:

Are there specific drinks or foods
 for consumptionמותר that are
before davening?1

שולחן ערוך אורח חיים הלכות 26.
תפילה סימן פט סעיף ג

…אבל מים מותר לשתות קודם תפלה ,בין בחול ובין
בשבת וי"ט .וכן אוכלים ומשקין לרפואה ,מותר.

רמב״ם הלכות תפילה ה:ב 27.

עמידה כיצד אין מתפלל אלא מעומד היה יושב
בספינה או בעגלה אם יכול לעמוד יעמוד ואם לאו

וכתב רבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל דלדעת אבי
העזרי מותר לאכול ולשתות אוכלין ומשקין לרפואה
קודם שיתפלל דכיון דלרפואה הוא דאכיל ושתי להו
ליכא משום גאוה וכתב הכל בו )סי' ט( שיש אומרים
דאף מים אסור כיון שרצונו ונפשו מלא ממה שהוא
צריך ורבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל כתב כן בשם
ארחות חיים )סי' טו( שאפילו מים או לרפואה אסור
והוא ז"ל כתב שאין נראה בעיניו אלא כדברי אבי
העזרי עיקר והכי נקטינן :ומצאתי כתוב בשם רבינו
טוביה דוקא בחול אבל בשבת ויום טוב שצריך לברך
]על הכוס[ על שולחנו קודם אכילה אסור לשתות
עכ"ל וכן כתב בארחות חיים )סי' טו( בשם הר"מ
)תשב"ץ קטן סי' רג( וזכורני שראיתי כתוב בספר אחד
שמתיר לשתות אפילו בשבת ויום טוב ולא מיתסר
מפני שלא קידש משום דכל שלא התפלל אכתי לא
מטי זמן קידוש ]בדק הבית[ והוא מ"ש רבינו שהיה
נוהג הרא"ש ]עד כאן[ :וזה נראה עיקר וכל שכן שיש
פוסקים שמתירים לשתות מים קודם קידוש כמו
שיתבאר בסימן רע"א )כח .ד"ה ואסור(:

טור או״ח הלכות תפילה סימן פט 23.

זמן תפלת השחר מתחיל משעלה עמוד השחר והאיר
פני המזרח שהיא כנגד תמיד השחר ומאותה שעה
ואילך הוא זמנה ומ"מ עיקר מצותה עם הנץ החמה
אלא שאם התפלל משעלה עמוד השחר יצא ונמשך
עד סוף ד' שעות ואם עבר )ס"א ולא( והתפלל אחר ד'
שעות )ס"א יתפלל( עד חצות אע"פ שאין לו שכר
כתפלה בזמנה שכר תפלה מיהא איכא וכיון שהגיע
זמן תפלה ג(אסור לאדם להקדים לפתח חבירו ליתן
לו שלום אבל אם פגע בו יכול ליתן לו שלום ואסור
לו להתעסק בצרכיו ד(או לילך לדרך עד שיתפלל
ה(ולא לאכול ולא לשתות ואם עשה כן עליו הכתוב
אומר ואותי השלכת אחרי גויך אל תקרי גויך אלא
גאיך אחר שנתגאה זה מקבל עליו עול מלכות שמים
וכתב אבי העזרי שמותר לשתות מים דלא שייך בהו
גאוה ודוקא בחול אבל בשבת וי"ט כתב דאסור משום
הקידוש וא"א ז"ל היה שותה מים בשבת בבקר קודם
תפלה שאין הקידוש אוסרו כיון שעדיין לא הגיע זמנו
ואם התחיל לאכול קודם עלות השחר כתב הרמב"ם
ז"ל שאין צריך להפסיק וא"א ז"ל כתב בשם ר"י
שצריך להפסיק ואפילו ללמוד פירש"י שאסור
משהגיע זמנה ור"י מפרש דבריו דהיינו דוקא מי
שרגיל להתפלל בבית מדרשו ואינו רגיל לילך לב"ה
דאיכא למיחש דילמא מיטריד בגירסיה ויעבור זמן
ק"ש ותפלה אבל מי שרגיל לילך לב"ה אין למיחש.
אע"פ שעיקר מצותה עם הנץ החמה מי שהוא אנוס
כגון שצריך להשכים לדרך יכול להתפלל משעלה
https://www.denverkollel.org/wp-content/uploads/2020/09/iyunhalachaeatingb4daveningp2rym.pdf
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מלכות שמים וכתבו הטור והש"ע דמים מותר לשתות
קודם התפלה דמים לא שייך גאוה ומותר בין בחול
ובין בשבת ויו"ט דאע"ג דקודם קידוש אסור לטעום
מ"מ קודם התפלה לא חייל עליו עדיין חובת קידוש
וכן עשה הרא"ש למעשה כמ"ש הטור וכ"כ בהגמ"י
ועוד גדולים וטעמם דכיון שדרשו חז"ל גאיך לא שייך
זה במים דאין כאן גאוה אבל מדברי הרמב"ם שכתב
אסור לטעום משמע דשום טעימה אסור אבל רוב
רבותינו לא ס"ל כן וכן המנהג הפשוט לשתות מים
חמים עם עשב שקורין טה קודם התפלה וע"פ רוב
מועיל לנקיות כידוע ויש שאסרו לשתות עם צוקע"ר
ואיני יודע הטעם דאטו שם אכילה יש בזה והרי אינה
אלא להטעים את החמין קצת ויש שהתירו לשתות
עם צוקר כשהצוקע"ר בפיו אבל להטילה בהחמים
ולעשות מים מתוקים אסור ]עבאה"ט סקי"א ומ"ב[
ואינו עיקר אבל עם חלב נ"ל דאסור דחלב משביע
ועוד דבא מדם דדם נעכר ונעשה חלב ושייך בזה
קודם שתתפללו על דמכם והעולם נוהגים היתר גם
בחלב לפי שאינו בא אלא להטעים המים וגם קאוו"א
מותר לשתות אע"ג דנראה דקאוו"א משביע מ"מ
כתבו הגדולים דמותר ]ע"ש בבאה"ט[ ויש להסתפק
אם מותר לשתות מימי סעלצי"ן או לימינא"ד כשאינו
שותה לרפואה דלרפואה פשיטא שמותר כמו
שיתבאר ונראה שאין חילוק בין סתם מים למים אלו:

ישב במקומו ויתפלל חולה מתפלל אפילו שוכב על
צדו והוא שיכול לכוין את דעתו וכן הצמא והרעב הרי
הן בכלל חולים אם יש בו יכולת לכוין את דעתו
יתפלל ואם לאו אל יתפלל עד שיאכל וישתה .היה
רוכב על הבהמה אע"פ שיש לו מי שיאחז בהמתו לא
ירד אלא ישב במקומו ויתפלל כדי שתהא דעתו
מיושבת עליו.

אשל אברהם )אופנהיים( פט:ג 28.

ולא לשתות .עיין באר היטב .מה שכתב בשם מהר"ח
ויטאל ז"ל .שאלה זו נשאל בתשובות שב יעקב] .חלק
א[ סימן ח' אי רשאי לאכול או לשתות דבר קודם אור
היום כדי שתתיישבה דעתו עליו .והשיב דבאדם
חלוש מותר לאכול ולשתות דבר מה לחזק לבו
לעבודת הבורא ,ובסדורי מוהר"י לוריא ]האר"י ז"ל[
כתב.

{
{

ביאור הלכה פט:ג 29.

…כתבו האחרונים דאיש חלש שאינו יכול להעמיד
על נפשו עד עת שגומרים הצבור תפלתם בבהכ"נ טוב
יותר להתיר לו שיתפלל לעצמו בביתו בבוקר ויאכל
מעט ואח"כ ילך לבהכ"נ לשמוע קדיש וברכו ושאר
דברי קדושה משיאכל קודם התפלה וילך לבהכ"נ
להתפלל עם הצבור…

משנה ברורה פט:כב-כג ,כו 30.
)כב( מים מותר  -דלא שייך בהו גאוה ודוקא

בלא
צוקער אבל עם צוקער אסור וכ”ש משקה שכר ודאי
אסור .וטיי"א וקאפ"ע מותר לשתותו קודם תפלה כדי
שיוכל לכוין דעתו ולהתפלל ובפרט בהמקומות
שרגילין בהם ואין מתיישב הדעת בלתם וכ"ז בלא
צוקער ובלא חלב ]אחרונים[ והעולם נוהגין להקל
לשתות עם צוקער ואפשר דכוונת האחרונים.
)כג( בשבת  -כלומר דלא תימא דבשבת אסור
בלא"ה משום דאסור לטעום קודם קידוש קמ"ל דאינו
אסור רק דוקא בשהגיע זמן קידוש והכא כיון שלא
התפלל לא הגיע עדיין זמן קידוש ואחר תפלת מוסף
אסור משום קידוש וקודם מוסף עיין סימן רפ"ו ס"ג:
)כו( וישתה  -משמע שאינו מחוייב מדקאמר אם
רוצה והטעם משום דעכשיו בזמן הזה בלא"ה אין
מכוונים כ"כ ומ"מ אם רוצה לאכול ולשתות קודם
כדי שיכוין מותר ועיין בא”ר:

ערוך השולחן אורח חיים פט:כג 31.

אסור לאכול או לשתות קודם התפלה וכך אמרו חז"ל
]י' [:לא תאכלו על הדם לא תאכלו קודם שתתפללו
על דמכם וכל האוכל ושותה ואח"כ מתפלל עליו
הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גויך אל תקרי גויך
אלא גאיך אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה קיבל עליו
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Summary of Things You Can Do In The Morning Before שחרית
Can you learn
before davening?

It’s fine if you have enough time to daven
after learning, but you need to stop for ק״ש.

משנה
ברורה
לה-ל:פט

If you’re in a shul, and a  ציבורregularly
gathers there, there’s no חשש.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות
ו:תפילה פט

If one asked a friend who is not studying to
remind him to daven it is permitted to study.

No, unless you regularly go to
shul. (if you’re teaching others, it
doesn’t even matter if you often
attend.)

If the time for  ק״שwill pass one is obligated
to read  ק״שbefore studying since that מצוה
arrived first.

ו:פסקי תשובות אורח חיים פט
We’re not  מחמירon this; in fact, it’s actually nice to set aside time before deadening to
learn; there’s no better preparation for davening than learning  גמ׳and  מפרשיםor other
 חלקיםof  תורהto purify your thoughts before davening. The  משנה ברורהand פוסקים
aren’t  מחמירon this איסור, which is really only for someone who’s learning alone or a
chaverusa that normally learns in isolation.

Can you travel
before davening?

.ברכות יד
,=כָּל הַ ִמּ ְתפַּ לֵּל וְ אַחַ ר כָּ= יוֹצֵ א לַדֶּ ֶר
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ= הוּא עו ֶֹשׂה ל ֹו חֲ פָ צָ יו,

י:מגן אברהם סימן פט

ז: רא״ש ברכות ב,.רי"ף ברכות ח

If the transportation isn’t
waiting for you, yes.

אמר ר' יצחק בר אשיאן אסור
לאדם לצאת לדרך קודם שיתפלל

יז:משנה ברורה פט
אליה רבה: Don’t engage in any activity until recitation of ברכת השחר
(½ hour before )עלות

What if a person is
awake ½ hour
before ?עלות השחר
Does it make a
difference if they
were up all night?

כב:פסקי תשובות אורח חיים סימן פט
No eating or drinking in that ½ hour. If you woke up ½ hour
after  עלותand want to keep sleeping, you’re allowed to do
so, and be vigilant if you think you may sleep post-ק״ש

אשי ישראל פרק יג סימן לא
If a person was up all night, they can’t go to sleep half an hour before  עלותuntil they daven, unless they asked a friend to wake them. If they were sleeping at night, they can keep
sleeping, even if  זמן ק״שalready arrived.

Eat and Drinking before Davening
כו:ויקרא יט
אS א תֹאכְ לוּ עַ ל־הַ ָדּםS
א ְתע ֹונֵנוּ׃S ְְתנַחֲ שׁוּ ו

What is the level of
this ?חיוב

Implied אסמכתא

.חידושי הרא"ה ברכות ח

ג:שו״ע אורח חיים פט

מקור

:ברכות י

ודאי דאורייתא

אסור לו להתעסק בצרכיו
 עד שיתפלל,או לילך לדרך
 ולא לאכול ולא.תפלת י”ח
…לשתות

א:רמב״ם הלכות תפילה א
דאורייתא

א תֹאכְ לוּ עַ ל הַ ָדּם״S״
א תֹאכְ לוּ קוֹדֶ םS —
.ֶשׁ ִתּ ְתפַּ לְּ לוּ עַ ל ִדּ ְמכֶם

=ָ וְ אַחַ ר כּ,כָּל הָ א ֹוכֵל וְ שׁו ֶֹתה
:ִמ ְתפַּ לֵּל עָ לָיו הַ כָּתוּב אוֹמֵ ר
 אַל,״Xֶ״וְ אֹ ִתי ִה ְשׁלַכְ ָתּ אַחֲ ֵרי ַגוּ
 אָמַ ר.״X״ אֶ לָּא ״גֵּאֶ יXִתּ ְק ֵרי ״ ַגּוֶּי
 לְ אַחַ ר:הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ= הוּא
ֶשׁנִּ ְתגָּאָה זֶה ִקבֵּ ל עָ לָיו מַ לְ כוּת
ָשׁמַ יִם

רמב״ם סה״מ
שורש ט

ד:רמב״ם הלכות תפילה ו

שו"ת יביע אומר חלק י
אורח חיים סימן ו
מדברי הרב המחבר נראה
שזהו איסור דאורייתא

ה:מנחת חינוך רמח
if the ’איסורs a דאורייתא, then
taste in general is  אסורbecause
 חצי שיעורis אסור מן התורה.

Talks about the לאו
 שבכללותwithout
 מלקותand mentions
 לא תאכלו על הדםand
counts multiple
 איסוריםwithin it, as
well as what you can’t
eat before davening.

ברכי יוסף
If the essence of the  איסורis
the eating, this works for חצי
שיעור, but according to the
understanding of the פוסקים,
the  איסורis משום גאוה, and
if this is true, on a דאורייתא
level we can say there’s a
 היתר גמורor an איסור גמור,
because the essence of the
 איסורisn’t the eating but
rather the actions of גאוה
present.

Two ways to interpret רבי
’יוסי בר חנינאs statement
and reason for the חיוב:

חקירת
עיניים
למשפט

 איסורis eating
before davening
 איסורis davening
after eating

The words of the  גמ׳after  גאוהis that a
person is accepting upon themselves the עול
מלכות שמים, implying that we’re discussing
 ק״שand not תפילה. However, the  גמ׳says
anyone who eats or drinks before they daven
תפילה. We can say the intention of the סדר
 התפלהis קבל עול מלכות שמים, so it’s  תלויon
 ק״שand not שמונה עשרה, and that this
second  לשוןis an addition to the first: the
idea of א תֹאכְ לוּ עַ ל הַ ָדּםS means that the
 איסורis before שמונה עשרה, so from this we
can also juxtapose the  איסורto  ק״שas well,
applying the prohibition to both of them.
However, the  ב״אdoesn’t see this, and it
implies that they think it’s all about שמונה
 עשרהand not שמע.

לא תאכלו

It’s a לאו שבכללות

Xֶ ִה ְשׁלַכְ ָתּ אַחֲ ֵרי ַגוּand לאחר
ֶשׁנִּ ְתגָּאָה זֶה ִקבֵּ ל עָ לָיו
מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם

 דרבנןof גאוה

 לא תאכלוbefore you daven על דמיכם
After we’re  נתגאהwe accept the עול מלכות שמים
We don’t see a single  איסורlike this for any other תפילה
ג ד״ה לא:ביאור ההלכה פט

Are there specific
drinks or foods
that are  מותרfor
consumption
before davening?

ג:שו״ע או״ח פט

This  איסורalso applies before ק״ש
Water and דברי רפואה

 כו,כג-כב:משנה ברורה פט
Can’t have sugar. You can drink/eat for better concentration

כג:ערוך השולחן אורח חיים פט
You can use sugar but only if it’s straight into your mouth, not the cup itself. Milk is
debatable, and so is seltzer and lemonade (if not for a )רפואה

?מקום קבוע Stay Where You Pray: How Much Does it Matter to Have a
שולחן ערוך אורח חיים צ:יט 6.

יקבע מקום לתפלתו ,שלא ישנהו אם לא לצורך.
ואין די במה שיקבע לו ב"ה להתפלל ,אלא גם
בב"ה שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע.

What are the sources behind the idea of
? Does it have a source in theמקום קבוע
?תורה

משנה ברורה סימן צ ס״ק נט 7.

בראשית יט:כז 1.

יקבע מקום  -שכן מצינו בא"א שקבע מקום
לתפילתו כדכתיב וישכם אברהם בבוקר אל
המקום אשר עמד שם את פני ד' וגו' .וגם
כשמתפלל בביתו יקבע מקום שלא יבלבלוהו בני
הבית:

וַ יּ ְַשׁכֵּם אַבְ ָרהָ ם ,בַּ בּ ֶֹקר :אֶ ל-הַ מָּ קוֹם--אֲ ֶשׁר-עָ מַ ד
ָשׁם ,אֶ ת-פְּ נֵי ה׳

ברכות ו2. :

What is the basis behind the idea of
?מקום קבוע
חידושי הרשב“א 8.
)פירושי ההגדות( ברכות ו:

אם תתעורר למה חייבו מקום לתפילה,
ושהתועלת בהיותה במקום קבוע יותר מהיותה
פעם כאן ופעם כאן עד שקראו הקובע עניו
וחסיד ,תדע כי גם בזה רמזו סוד נעלם .ונגלהו
שהמתפלל צריך לכוין דעותיו קודם שיתפלל
לדעת לפני מי עומד ,ולעמוד ביראה ולהכיר
נמיכותו וגודל האדון אשר הוא מבקש ,וכמו
שאמרו חסידים הראשונים היו שוהין שעת אחת
ומתפללין ,הכוונה לחשוב ביראתו יתברך
ושיעמדו בתפלה מתוך כוונות רצויות .ומסיבות
הכנת המחשבה וזיקוק הלב קביעות המקומות
שהמקום המוכן לתפילה מוסיף יראה בבתי
הכנסיות והמקומות המוכנים לעבודת השם
יתברך .וזו אחת מכוונות האזהרה שבאה בתורה
ומקדשי תיראו לפי שיראת המקום גורמת להיות
הנדרש שם כעומד לנגד עיניו ועל ימינו כל היום
וממנו יבא למידת החסידות והענוה ולא ימוט
לבבו מכוונותיו כדכתיב שויתי ה' לנגדי תמיד כי
מימינו בל אמוט .ולזה רמזו במה שאמרו וכשמת
אומרים עליו אי עניו אי חסיד תלמידו של
אברהם אבינו לפי שקביעות המקום גורם לענוה
וחסידות כמו שאמרנו מלבד שיש עוד תועלת
נגלה בקביעות המקום שהוא גורם להתמיד
תפילותיו לעתים מזומנים ובהיות המקום בלתי
קבוע יבא ממנו לידי היאוש והעצלה .ולכוונה
הזאת אמרו עוד בפרק זה כל הקובע מקום

רש״י שם 3.

ד״ה אלהי אברהם  -שקבע מקום לתפלתו:
ד״ה בעזרו  -כדרך שהיה עוזר לאברהם:

רמב"ם הלכות תפילה ה:א 4.

שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן
ולעשותן ,ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא
עשה אותן אין מעכבין ,ואלו הן :עמידה ,ונוכח
המקדש ,ותקון הגוף ,ותקון המלבושים ,ותקון
המקום ,והשויית הקול ,והכריעה ,והשתחויה.

רמב"ם הלכות תפילה ה:ו 5.

תקון המקום כיצד יעמוד במקום נמוך ויחזיר
פניו לכותל ,וצריך לפתוח חלונות או פתחים
כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדן שנאמר וכוין
פתיחן ליה בעיליתיה וגו' ,וקובע מקום לתפלתו
תמיד ,ואין מתפלל בחורבה ולא אחורי בית
הכנסת אלא אם כן החזיר פניו לבית הכנסת,
ואסור לישב בצד העומד בתפלה או לעבור לפניו
עד שירחיק ממנו ארבע אמות.
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לתורתו אויביו נופלין תחתיו שנאמר ושמתי
מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא
ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו.

ומ"מ טוב הוא שיהיו לו מכנסים מיוחדים
לתפלה ,משום נקיות.

רבינו מנוח הלכות תפילה ה:ו 12.

מאירי ברכות ו9. :

וקובע מקום לתפלתו תמיד .פי' ובגמרא )ו (:שנ'
וישכם אברהם בבקר וכו' ,כתרגו' .ותפלות כנגד
תמידי' תקנום ולתמידי' היה להם מקום קבוע
לשחיטתן והקרבת' וכן לתפלה כי אז תתישב
הכונה יותר .וחכמי צרפת אמרו שמי שהולך
לבית הכנסת ערב ובקר אע"פ שפעמים מתפלל
בזוית זו ופעמים בזוית אחרת קובע מקום
לתפלתו הוא שכל מקום שהרבי' מתפללי' שם
נקרא מקום קבוע לתפלה .ואפילו אין הצבור
שם שכבר יצאו טוב לאדם להתפלל במקום
שהצבור מתפללי' מאשר יתפלל בביתו שאין
תפלתו של אדם נשמעת בכל עת אלא בבית
הכנסת כמ"ש הרב בפ"ח...

ראוי לאדם לקבוע מקום לתפלתו שכל שהמקום
מיוחד לו לתפלה כונתו מצויה ביותר ודבר זה
פירושו בשאין שם ב"ה ואף בב"ה צריך אדם
ליחד לו מקום וכן פירשו בתלמוד המערב ממה
שנאמר ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה
שם לאלקים השתחוה לא נאמר אלא ישתחוה:

טור אורח חיים סימן צח 10.

...שהתפלה היא במקום הקרבן דכתיב ונשלמה
פרים שפתינו )הושע יד( וכתיב ולעבדו בכל
לבבכם וכי יש עבודה בלב אלא איזו היא עבודה
שהיא בלב הוי אומר זו תפלה ולכך צריך ליזהר
שתהא דוגמת הקרבן בכוונה ולא יערב בה
מחשבה אחרת כמו מחשבה שפוסלת בקדשים
ומעומד דומיא דעבודה דכתיב לעמוד לשרת
והשוואת הרגלים ככהנים בשעת העבודה
וקביעות מקום כמו הקרבנות שכל אחד קבוע
מקומו לשחיטתו ומתן דמיו ושלא יחוץ דבר
בינו לבין הקיר ובינו לקרקע דוגמת הקרבן
שחציצה פוסלת בינו לבין הכלי ובינו לרצפה
וראוי הוא שיהיו לו מלבושים נאים מיוחדים
לתפלה כגון בגדי כהונה אלא שאין כל אדם יכול
לבזבז על זה ומ"מ טוב לו שיהיו לו מכנסים
מיוחדים לתפלה משום נקיות ואחר שיעשה
דוגמת הקרבן עולה לריח ניחוח למקום שהקרבן
עולה והמלאך עושה אותו כתר לקונו ואל
יחשוב ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא את
בקשתי כיון שכוונתי בתפלתי דאדרבה זהו
המזכירו עונותיו אלא יחשוב שיעשה הקדוש
ברוך הוא בקשתו בחסדו ויאמר בלבו מי אני דל
ונבזה בא לבקש מאת ממ"ה הקדוש ברוך הוא
אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם
בריותיו:

ר׳ דוד עראמה הל׳ תפילה ה:ו 13.
)מובא בספר הליקוטים(

וקובע מקום לתפלתו .פירשו ז"ל שהפעמים
שהוא מתפלל בביתו שאינו יכול לילך לבית
הכנסת צריך לקבוע .והטעם לקביעת המקום
לעד"נ כדי שלא יהא נראה כשתי רשויות פעמים
בזוית זו ופעמים בזו .אבל בית הכנסת כולו הוא
מקום תפלה כך סוברים הם וכן בירושלמי.
ורבינו יונה ז"ל פי' הטעם מפני הכוונה שיכין
כוונתו ויפנה לבו מעסקיו ויכוין תפלתו בקבע
ולא דרך עראי פעמים כאן וכו':

צל"ח ברכות ו14. :

שם הי חסיד הי עניו .ויש לדקדק מה ענוה שייך
בזה שקובע מקום לתפלתו ,ואם יש בו טרחה
שצריך לילך למקום ההוא שייך לקרותו צדיק או
חסיד ,אבל ענוה לכאורה לא שייך בזה .ונראה
דעיקר טעמא של קביעת המקום לפי שהמקום
ההוא כיון שהתפלל שם קנה המקום קדושה,
ושוב כשמתפלל פעם שנית קדושת המקום
מסייע לו שתקובל תפלתו .והנה מצינו בתענית
דף כ"א ע"ב שאמרו לא מקומו של אדם מכבד
אותו אלא הוא מכבד את מקומו ,וא"כ המתגאה
אומר שהוא אינו צריך שמקומו יכבד אותו,
דהיינו שהמקום יסייע לו להשרות עליו קדושה
ויוכל לכוין בתפלתו ,וכמו כן שתוכל תפלתו
לעלות למעלה מרוב קדושה שבמקום ,אלא
אדרבא הוא מכבד מקומו ובכל מקום שהוא
יתפלל יתקדש המקום ממנו ,ולא שהוא יתקדש
ממקומו ,וזה גאוה .אבל זה שקובע מקום הוא
מורה שצריך סיועת קדושת המקום שיגרום לו
שלא יבלבל תפלתו במחשבת חוץ ,ומסייע לו

שולחן ערוך אורח חיים צח:ד 11.

התפלה היא במקום הקרבן ,ולכך צריך ליזהר
שתהא דוגמת הקרבן בכוונה ולא יערב בה
מחשבה אחרת ,כמו מחשבה שפוסלת בקדשים;
ומעומד ,דומיא דעבודה; קביעות מקום כמו
הקרבנות ,שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו
ומתן דמיו ,ושלא יחוץ דבר בינו לקיר ,דומיא
דקרבן שהחציצה פוסלת בינו לכלי; וראוי שיהיו
לו מלבושים נאים מיוחדים לתפלה ,כגון בגדי
כהונה ,אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה;
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שתוכל תפלתו לעלות למעלה ,זה מורה שהוא
עניו.

לב[ ויהי דוד בא עד הראש אשר השתחוה שם
לאלקים אין כתיב כאן אלא אשר ישתחוה שם
לאלקים

What is the scope of this mitzvah? Does it
?apply in one’s house, one’s shul, or both

תלמוד ירושלמי ברכות ה:א 18.

א"ר יוחנן המתפלל בתוך ביתו כאילו מקיפו
חומה של ברזל

רא"ש ברכות א:ז 15.

...לא בעי למימר שיהא רגיל להתפלל בבית
הכנסת אחת אבל אם הוא מתפלל באחת בשני
מקומות שפיר דמי דאמרינן בירושלמי פרק
תפלת השחר אמר רבי תנחום ברבי חייא צריך
אדם ליחד לו מקום בבית הכנסת שנאמר ויהי
דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים
השתחוה לא נאמר אלא ישתחוה:

Is there an action needed to establish a
, or do you just have toמקום תפילה
 occur in aתפילות make sure that your
?מקום תפילה
לחם יהודה הלכות תפילה ה:ו 19.

רבינו יונה על הרי"ף ברכות ג16. :

אבל תלמידי רבינו יונה ז"ל כתבו דאין חיוב
קביעות מקום אלא בביתו מטעם דכיון שקידש
מקום אחד לתפלה הוא מוכן להשמעת התפלה
יותר ולפיכך בביהכ"נ אין להקפיד אם משנה
מזוית לזוית כיון שכולה מקום תפלה אין הפרש,
ולסברתו אפשר לומר דאפי' מביהכ"נ לביהכ"נ
אחר אין להקפיד דשניהם מקום תפלה והשו"ע
סי' צ' סעיף י"ט פסק לחומרא כסברת הרא"ש
והטור ז"ל והגהות מיימוני דהם רבים ועוד
דלתלמידי רבינו יונה קשיא הך ירושלמי שהביא
הרא"ש ז"ל.

כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם יהיה
בעזרו .לא אמר זה במקומות של בית הכנסת
דכיון שכולה מקום תפלה היא אין להקפיד אם
יושב פעמים בזוית זו ופעמים בזו אלא רצה
לומר שקובע מקום לתפלתו בביתו שפעמים
שאינו יכול ללכת לבהכ"נ מתפלל בביתו ומייחד
מקום ידוע לכך והכי משמע בירושלמי דגרסי'
התם כל הקובע מקום לתפלתו בביתו להתפלל
כאילו הקיפה מחיצות של ברזל…
…וכשמת אומרים אי עניו אי חסיד .ויש
מקשים וכי מפני זה בלבד מספרים אחר מטתו
שבח גדול כזה והלא שמואל הקטן )דנהירין ליה
שבילין דשמיא כשבילי דנהרדעי( ושאמרו עליו
שראוי שתשרה שכינה עליו כמשה רבינו אלא
שאין דורו ראוי לכך אמרו זה עליו לשבח גדול
והיאך אמרו בכאן שאומרים אותו על כל אדם
שקובע מקום מיוחד בביתו להתפלל ויש לומר
שלא אמרו בעבור קביעות המקום בלבד אלא
רוצה לומר שכל כך מדקדק בתפלתו שגם בזה
הוא נזהר שרוצה שתהיה תפלתו במקום מיוחד
וכיון שכל כך הוא אוהב התפלה ודאי מדת ענוה
יש בו כדי שתהיה תפלתו מקובלת לפני המקום
כענין שנאמר זבחי אלהים רוח נשברה וגו' שאם
לא יהיה לו הענוה לא יוכל לעולם להתפלל
בכונה ולא תהיה מקובלת לפני המקום ב"ה וכיון
שזכה לענוה יהיה זוכה למדת החסידות שהיא
גדולה יותר שהאחת גורמת לחבירתה כדאמרינן
)בע"ז דף כ :ע"ש( ענוה מביאה לידי חסידות
נמצא שבעבור דקדוק התפלה זוכה לאלו
המעלות ויאמרו אותם עליו כשנפטר מן העולם.
מפי מורי הרב נר"ו:

פרישה אורח חיים סימן צ 20.

)כה( אוהב אני שערים המצויינים בהלכה .זה
לשון ר' יונה פרק קמא דברכות )דף ו' ע"א( )ד.
ד"ה אוהב( דהכי פירושא דפסוק זה לא הוצרך
להשמיענו שאוהב ה' שערי בית המקדש משערי
בתים אחרים דזה פשוט אלא ודאי רצה לומר
שאוהב הוא יתברך שערי ציון מכל שערי בתי
כנסיות ובתי מדרשות וכמו שאוהב בית המקדש
יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות כך אוהב
השערים המצויינים בהלכה כלומר ששם קביעות
התורה וההוראה בכל יום יותר מבתי כנסיות
ובתי מדרשות שלומדים בהם לפי שעה ]דרשות
או פסוק[ מפני שמקום הקבוע הוא במקום בית
המקדש כדאמרינן מיום שנחרב בית המקדש אין
להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה עכ"ל:
וביאור דבריו נראה לי דכיון שהפסוק ע"כ אינו
כפשוטו וכמו שכתב ע"כ בא ללמדך שה' יתברך
אוהב יותר מקום המיוחד תמיד לתורה דהיינו ד'
אמות של הלכה מבתי כנסיות אפילו בזמן
תפילה ולא תימא דכל אחד נאהב להקב"ה בזמנו
וזהו דכתיב אוהב יי' שערי ציון פירוש דהיינו
שערי בית המקדש שהיו מיוחדים ומצויינין
בהלכה ששם בלשכת הגזית היו הסנהדרין

תלמוד ירושלמי ברכות ד:ד 17.

א"ר תנחום בר חנינא צריך אדם לייחד לו מקום
בבית הכנסת להתפלל ומה טעם ]שמואל ב טו
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אורח חיים סימן צ סעיף יט 23.

יושבין ומשם יוצאה ההוראה לבית ישראל על
ידי אורים ותומים מכל משכנות יעקב היינו מכל
בתי כנסיות ומדרשות הנכללים במשכנות יעקב
כי ודאי מסתמא לא היו ישראל הולכים תמיד
לעזרה להתפלל שם אלא היו להם בתי כנסיות
מיוחדים לתפילה ואפילו הכי אהב שערי בית
המקדש יותר מבתי כנסיות וק“ל:
)כו( לא מצלינא אלא ביני עמודי היכא דגריסנא.
כתב הרמב"ם ודוקא בעשרה ואף על גב דברוב
עם הדרת מלך מכל מקום עדיף ליה להתפלל
בבית מדרשו בעשרה לחוד אבל להתפלל יחידי
בלא מנין בית הכנסת עדיף וכתב עליו ר' יונה
הני מילי מי שאינו לומד בביתו דדרכו להתבטל
כשילך מביתו ללמוד אבל מי שלומד בביתו כל
היום ותורתו אומנותו מוטב להתפלל אפילו
יחידי בביתו .ודברי רבינו שסתם וכתב אפילו
אין לו עשרה משמע דסבירא ליה דבכל ענין אין
צריך עשרה ואף על גב דכתב מי שיש לו מדרש
קבוע בביתו מכל מקום הראיות שהביא וגם
מדברי הרא"ש שמסיק בשמו שכתב סתם שבזמן
הזה טוב להתפלל בעשרה משמע דמן הדין
ובימיהן היו נוהגין להתפלל יחידי בבתי מדרשים
ביחידות אפילו היכי דלא הוה בביתו ודוק:

יקבע מקום לתפלתו ,שלא ישנהו אם לא לצורך.
ואין די במה שיקבע לו ב“ה להתפלל ,אלא גם
בב"ה שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע.

שפת אמת ברכות ו24. :

בגמ' כל הקובע מקום לתפלתו כו’ .לפי ששיבח
מקודם תפלה בציבור בבהכנ"ס אמרו כאן דגם
המתפלל בביתו כשקובע מקום מיוחד לתפלה
יש שם הכנה כמו שיש זכות הצטרפות הרבים כן
יש הצטרפות הרבה זמנים מה שמתפלל בכל יום
ויום במקום זה המיוחד חל הארת הקדושה שם
ולכן אסור לשנות המקום .כענין שבא הקב"ה
בבהכנ"ס ואינו מוצא עשרה דכועס לכן אמר
אלקי אברהם בעזרו שהי' יחיד כי לא הי' שם
שום עובד ה' כמותו לצרף אתו וכמו כן כשאדם
יודע ומבין תועלת עצום בהתפללו בפ"ע
כשקובע מקום הוא בעזרו כנ"ל

25.
פסקי תשובות הערות סימן צ הערה 264

ובכתבי האר"י ז"ל הביא משל נאה למלך שרוצה
ללכוד חומת העיר וכו' לוקח קנה השריפה ויורה
כמה פעמים במקום אחד עד שינקב החומה,
אבל אם טיפש ויורה פעם כאן ופעם כאן החומה
נשארת שלימה ,כך מיום שחרב ביהמ"ק נעשה
הפסק חומת ברזל בינינו לאבינו שבשמים,
והתפלה כקנה שריפה"

BURNING QUESTIONS:

?קביעות מקום  needתפילות - Which
 apply to switchingמקום קבוע - Does
?from one shul to another

מקום  come with having aזכויות What
?קבוע

ערוך השולחן אורח חיים צ:כ 26.

לעולם יקבע אדם מקום קבוע לתפלתו והיינו
שיתפלל תמיד במקום אחד כלומר הן לענין
הבית שיתפלל תמיד בבהכ"נ זה או בבהמ"ד זה
ולא פעם בזה ופעם בזה והן במקום המיוחד
באותו הבית שמתפלל יתפלל תמיד במקום
מיוחד ולא פעם במזרח ופעם בדרום וכיוצא בזה
וגם כשמתפלל בביתו יתפלל תמיד במקום אחד
וכל ד' אמות הוי כמקום אחד שא"א לצמצם
ואברהם אבינו קבע מקום לתפלתו דכתיב
]בראשית יט ,כז[ אל המקום אשר עמד שם וגו'
ולכן לא ישנה מקומו אלא לצורך גדול או
כשמוכרח לעשות כן ויש מראשונים שאמרו
דבבהכ"נ אין חילוק באיזה מקום כיון דכולו הוא
מקום תפלה ]תר"י פ"א[ ובירושלמי פ"ד ]הל' ד'[
דברכות מבואר לא כן דגרסינן שם א"ר תנחום
צריך אדם ליחד לו מקום בבהכ"נ דכתיב ]שמואל
ב' טו ,לב[ ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה
שם השתחוה לא נאמר אלא ישתחוה שהיה

ברכות ז21. :

וא"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל הקובע
מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו שנאמר
ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן
תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה
לענותו כאשר בראשונה רב הונא רמי כתיב
לענותו וכתיב לכלותו בתחלה לענותו ולבסוף
לכלותו

ספר מצוות גדול עשין סימן יט 22.

כל המתפלל אחורי בית הכנסת ואחוריו לבית
הכנסת נקרא רשע .ואמר עוד שם בפרק קמא
דברכות שכל הקובע מקום לתפלתו א  -להי
אברהם בעזרו ואויביו נופלין תחתיו .צריך אדם
להתנאות לפני בוראו כשמתפלל שנאמר )עמוס
ד ,יב( הכון לקראת  -להיך ישראל )שבת י ,א(
וכתיב )תהילים כט ,ב( השתחוו לה' בהדרת קדש
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תדיר משתחוה שם וכן פסקו הטור והש"ע סעיף
י"ט:

לו להיקרא עניו וחסיד ,ובכך נתקשה גם הרבינו
יונה.
והנראה בזה על דרך הפשט ,שהקובע מקום
לתפלתו הרי לנו שמקפיד אף על קלה כבחמורה
ומכוין בתפלתו כראוי ,וראוי ליקרא עניו וחסיד.
ועל דרך צחות נראה ,שהמתפלל בביהכ"נ בדרך
קבע פעמים שקיימים בו רצונות נוספים
בביהכ"נ מלבד עבודת התפלה ,כעניני כבוד
וכיו"ב ,אך אם נשאר הוא תמיד באותו מקום אף
שלא כבדוהו כהוגן וכו' ,הרי לנו ראיה בו שעניו
וחסיד הוא ,שאין בו אלא עבודת ה

How does this mitzvah connect to being an
?עניו/חסיד

הערות הגרי"ש אלישיב ברכות ו27. :

וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד" .עיקר ענין
קביעות מקום בתפילה הוא משום שתפילות
כנגד תמידים תקנום והתמידים מקום קבוע
להם ,אך על מה שאדם קובע מקום לתפילתו
נראה לכאורה שאין מעלה זו לבד תהא מספקת

SITUATION:
YOU’VE BEEN SITTING IN THE SAME SEAT FOR SEVERAL MONTHS NOW, BUT
RECENT NEWCOMERS HAVE BEEN TALKING NEAR YOUR SPOT, DISTRACTING
YOU, OR EVEN WORSE, TRYING TO GET YOU TO JOIN IN THEIR CONVERSATIONS.
? IF YOU FIND YOURSELF IN A BAD SEATמקום קבוע CAN YOU SWITCH YOUR

פסקי תשובות הערות סימן צ הערה 28. 270

וע"ע כה"ח ס"ק קי"ח שכמו"כ אם קורה ונמצאים בסמוך למקומו בנ"א
הטורדים אותו בתפלתו ישנה מקומו.

SITUATION:
YOU WALK TOWARDS YOUR REGULAR SEAT IN SHUL ONLY TO SEE THAT AN
UNASSUMING GUEST IS ALREADY SITTING THERE.
? AND KICK HIM OUTמקום קבוע CAN YOU CLAIM THAT SEAT AS YOUR

20

חשוקי חמד ברכות ז29. :
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מקום קבוע
?עניו/חסיד  connect to being anמצוה How does this
רבינו יונה

רשב״א

 to beמדקדק Being
 showsמקום  aקובע
 because itעניו
demonstrates a
realization of the
,תפילה importance of
and this leads to
.חסידות

 engenderedכונה This is

ברכות ו:

בראשית יט:כז

א"ר חלבו אמר רב הונא כל
הקובע מקום לתפלתו אלקי
אברהם בעזרו וכשמת
אומרים לו אי עניו אי חסיד
מתלמידיו של אברהם אבינו

וַ יּ ְַשׁכֵּם אַבְ ָרהָ ם ,בַּ בּ ֶֹקר :אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר-עָ מַ ד
ָשׁם ,אֶ ת פְּ נֵי ה׳

משנה ברורה צ:נט
)נט( יקבע מקום  -שכן
מצינו בא"א שקבע
מקום לתפילתו כדכתיב
וישכם אברהם בבוקר
אל המקום אשר עמד
שם את פני ד' וגו' .וגם
כשמתפלל בביתו יקבע
מקום שלא יבלבלוהו
בני הבית:

שולחן ערוך אורח חיים צ:יט

 by one’s side the entire dayה׳ Imagining
causes a person to view themselves as if
, which will cultivateה׳ they’re always with
.ענוי  ofמידות

יקבע מקום לתפלתו ,שלא
ישנהו אם לא לצורך .ואין די
במה שיקבע לו ב"ה להתפלל,
אלא גם בב"ה שקבוע בה צריך
שיהיה לו מקום קבוע.

סוגיית רב פנחס בן יאיר )עבודה זרה כ(:

מקום תפילה

לעד"נ כדי שלא יהא נראה כשתי
רשויות פעמים בזוית זו ופעמים בזו

רבינו יונה על הרי"ף ברכות ג:
 should be in a fixedתפילה The
location because that’s what it
deserves; a certain fixed environment
,מקום תפילה to declare and create a
matching your davening to a place.

מקדש Setting aside a place as a
 whichקדושת המקום and creates a
facilitates acceptance of future
 and contributes to the overallתורה
.תפילה efficacy of your

?What about switching from one shul to another

חידושי הרשב”א
)פירושי ההגדות(
ברכות ו:

טור אורח חיים
סימן צח סעיף ד

צל״ח ברכות ו:

וקביעות מקום כמו
הקרבנות שכל אחד
קבוע מקומו לשחיטתו

Readies a person for
davening; just as the
 set aside anחסידים
hour to daven, so too
we set aside a place.

?קביעות מקום  needתפילות Which

פרשיה אורח חיים
סימן צ

לחם יהודה הלכות
תפילה ה:ו

תורת חיים
)סופר ,ס״ק כה(

רבינו יונה ברכות
)ג :ברי״ף(

שמונה עשרה

No need to set aside
one shul to daven

Set aside one shul for
consistent davening

פסוקי דזמרא
and the rest of
davening.

דוקא לתפילת
שמונה עשרה

 groups itרמב״ם
together with all
the preparations
שמונה עשרה for

?Does this apply in home, shul, or both
ירושלמי
ברכות ד:ד
Shul

ירושלמי
ברכות ה:א
Home

רבינו יונה ברכות
)ג :ברי״ף(

Home

רמב”ם הלכות תפילה ה:א
שמונה דברים צריך המתפלל
להזהר בהן ולעשותן…וקובע
מקום לתפלתו תמיד

רמב”ם הלכות תפילה ה:ו
תקון המקום כיצד? …וקובע
מקום לתפלתו תמיד…

?מקום קבוע What is the basis behind the idea of

רבינו דוד עראמה הלכות תפילה ה:ו
)מובא בספר הליקוטים(

רא״ש
ברכות א:ז
Both

מקום
תפילה

כונה
Awareness and cognizance of you
.תפילה  inה׳ standing before

מקור

משנה ברורה
סימן צ ס״ק נט

כונה
מאירי ברכות ו:
שכל שהמקום מיוחד לו
לתפלה כונתו מצויה ביותר
Positive intent; location and
כונה consistency will enhance
and make it more prevalent.

מקום Is there an action needed to establish a
, or do you just have to make sure thatתפילה
?מקום תפילה  occur in aתפילות your

פרשיה אורח חיים
סימן צ

לחם יהודה
הלכות תפילה ה:ו

It’s an active
requirement

It’s to ensure you
daven in the context of
מקום תפילה a

LEARNING TO LOVE THE LENGTH:: APPRECIATING THE“LONG
TACHANUN of MONDAYS AND THURSDAYS
??WHY do we say it

להתענות בהן ולאחר תחנונים מתחננים
בנפילת אפים וקודם שיקום ש"צ יש נוהגין
לומר תחינות בכ"מ ומקום לפי מנהגו ועומד
ואומר קדיש עד לעילא ומוציא ס"ת)א(
ועומד בפתח ההיכל ואומר גדלו לה' אתי
ועונין ואומרים הקהל רוממו ה' אלהינו
ועולין על התיבה ואומרים ג(הכל הבו גודל
לאלהינו וכו’:

רבינו בחיי במדבר טז:כב ד״ה 1.
ויפלו על פניהם

להתפלל .ומכאן לנפילת אפים בתפלה .ודע
כי ענין נפילת אפים בתפלה יש בו שלש
כוונות :האחת "למורא השכינה" ,והשנית
"להראות צער והכנעה" ,והשלישית "להראות
אסירת חושיו ובטול הרגשותיו“.
האחת למורא השכינה ,כדי שיתלבש בזה
בושת וצניעות כי כסוי הפנים מדרכי הענוה
והבושת ,ולפי שכוונת המתפלל שהשכינה
כנגדו ,וכענין שכתוב) :תהלים טז ,ח( "שויתי
ה' לנגדי תמיד“
השנית ,להראות צער והכנעה ,והוא כי הנופל
על פניו מצטער ונכנע ,וההכנעה מעקרי
התשובה ,ואז תפלתו מקובלת והקב"ה
חושש על צערו וממלא שאלתו .וכן אמרו
רז"ל )תענית כד א( על הצדיק המצטער חלש
דעתיה ואתא מטרא ,אכסיף ואתא מטרא.
השלישית ,להראות אסירת חושיו ובטול
הרגשותיו ,והוא כי הנופל על פניו מכסה
עיניו וסותם פיו והוא מסכים במחשבתו
שאינו רואה נזקו ותועלתו ,ואינו יודע דרכו
ועניניו ,ואין בידו להפיק רצונו אם אין
הקב"ה מסכים על ידו ,וכענין שכתוב) :ירמיה
י ,כג( "כי לא לאדם דרכו" ,וכאלו הרגשותיו
בטלות ואסורות ממצוא חפצו ,ועיניו ושפתיו
מסותמין לא יוכל לראות ולדבר כי אם
בהפקת רצון הש"י ,וזה דוגמת מה שמסכים
עם לבו בכוון רגליו בתפלה כאלו רגליו
כבולים ,אין חפצו תלוי בעצמו.

??why MONDAYS and THURSDAYS

שבת קכט3. :

שולחן ערוך אורח חיים תקפא:ג 4.

יש מי שאומר שגזרו שיהיו מתענין בכל שני
וחמישי על חורבן הבי' ועל התור' שנשרפה
ועל חילול השם ולעתיד לבא יהפכם ה'
לששון ולשמחה:

טור אורח חיים הלכות נשיאת 2.
כפים ונפילת אפים סימן קלד

בשני ובחמישי מוסיפין לומר תחנונים אחר
שמסיים ש"צ חזרת התפלה ובסדר רב עמרם.
כתב שנוהגין לומר אם עונינו ענו בנו ווידוי
ויעבור אבל בכל אלו הארצות אין נוהגין
לומר א(אלא והוא רחום כאשר הוא כתוב
בסידורין ומה שמוסיפין תחנונים בב' וה' לפי
שהם ימי רצון לפי שמ' יום של קבלת לוחות
אחרונות שהיו ימי רצון עלה משה רבינו
ביום ה' וירד ביום ב‘ ולכך נוהגין ג"כ

בית יוסף אורח חיים סימן קלד 5.

בשני ובחמישי מוסיפין לומר תחנונים וכו'
אבל בכל אלו הארצות אין נוהגים לומר אלא
והוא רחום כאשר הוא כתוב בסידורים .טעם
תיקון זה דוהוא רחום מפורש בכל בו )סי'
יח( דעל ידי מעשה נס גדול נתקן .ועכשיו
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נוהגים לומר תחנונים שלש פעמים ויעבור
ווידוי אחד ביניהם ואח"כ אומרים והוא
רחום כמו שהוא כתוב בסידורים:

ערוך השולחן או״ח קלד:א 6.

בשני וחמישי נוהגים להוסיף
תחנונים ,מפני שהם ימי רצון .שמשה רבינו
בלוחות אחרונות שנתרצה לו הקדוש ברוך
הוא עלה בחמישי וירד בשני ,כמבואר
במדרשים )טור( .ועוד :שהם ימי דין ,דבית
דין של מטה ושל מעלה יושבין אז בדין )שבת
קכט ב( .דמזל מאדים משמש באלו הימים
שני פעמים ביום )שם( ,ומזל מאדים מורה
על מידת הדין.
ולכן גם קורין בתורה בשני וחמישי
שלושה קרואים .והוא מתקנת עזרא )בבא
קמא פב א( ,כדי להגן על העולם שלא תחרב
מפני מידת הדין ,דתורה מגנת ומצלת.

How should we view tachanun
??NOWADAYS

תשובות והנהגות חלק ד סימן מא 9.

??HOW do we say it

שולחן ערוך אורח חיים הלכות 7.
נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלד

והוא רחום ,ואומרים אותו בקול רם; ואם
לא אמרו מעומד ,עובר על התקנה ונקרא
פורץ גדר.

משנה ברורה סימן קלד 8.

)א( נוהגין להרבות וכו'  -יש מקומות שנוהגין
לומר קודם והוא רחום י"ג מדות של רחמים
ווידוי:
)ב( ואומרים והוא רחום  -ותיקון אמירתה
היה ע"י מעשה נס גדול כמובא בכל בו ונדפס
בסידורים .וצריך לאמרו בכונה ובמתון ולא
במרוצה:
)ג( ונקרא פורץ גדר  -י"א דלא מקרי פורץ
גדר אלא אם לא אמרו כלל אבל אם אמרו
שלא בעמידה לא הוי בכלל פורץ גדר:
)ד( לאמרו מעומד  -וכן אל ארך אפים
שאומרים אחר חצי קדיש צריך לומר ג"כ
מעומד מפני שיש בו חטאנו ווידוי צריך לומר
מעומד:
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ימינך ונמצא כשהוא מוטה על שמאלו פניו
כלפי שכינה ואם היה מוטה על יד ימינו היה
להיפך ולא יתכן לעבד להיות אחורי פניו
כלפי אדוניו:
)ו( והעיקר וכו'  -וכן דעת הט"ז ומ"א שאין
לשנות ממנהג זה וכן נהגו העולם )ואפילו
להגר"א דסובר דהעיקר כהמחבר דתמיד על
שמאל מ"מ אם מתפלל בביהמ"ד והעולם
נוהגין כהרמ"א מ"מ אסור לשנות משום לא
תתגודדו( .וש"ץ העומד מימין הארון טוב
שיטה ראשו מעט כלפי הארון:

WHICH ARM do we lean on?1
?what if you’re a LEFTY
?what about during MINCHA

שולחן ערוך אורח חיים קלא:א 10.

אין לדבר בין תפלה לנפילת אפים .כשנופל
על פניו נהגו להטות על צד שמאל…
הגה :ויש אומרים דיש להטות על צד ימין
והעיקר להטות )ריב"ש סימן רי"ב ובית יוסף
בשם הרוקח( בשחרית כשיש לו תפילין
בשמאלו על צד ימין משום כבוד תפילין
ובערבית או כשאין לו תפילין בשמאלו יטה
על שמאלו )מנהגים( .ולאחר שנפל על פניו
יגביה ראשו ויתחנן מעט מיושב וכל מקום
ומקום לפי מנהגו….

שו"ת אגרות משה אורח חיים 14.
חלק ה סימן כ אות יט

לבוש אורח חיים קלא:א 11.

יש נוהגין להטות על צד ימין ,ונותנים טעם
למנהג משום דכתיב ]תהלים טז ,ח[ שויתי ה'
לנגדי תמיד ,וכשמוטה על ימינו והשכינה
כנגדו אז שמאלו תחת לראשו וימינו תחבקני
]שה"ש ב ,ו[ .ויש נוהגין להטותב לצד שמאל,
וטעם משום דהסיבת שמאל שמה הסיבה
שהיא הסיבת בני חורין ומלכים ,הלכך באותו
צד שהוא נראה כבן מלך ואיש חורין צריך
ליכנע לפני המקום יתברך .ויש עושין פשרה,
ואומרים בשחרית כשיש לו תפילין בראשו
ושמאלו ,יטה על צד ימין משום כבוד תפילין,
ובמנחה או כשאין תפילין בשמאלו יטה על
שמאל .ואני שמעתי הפשרה שגם בשחרית
כשיש תפילין בשמאלו יפול על יד שמאלו
אלא שיטה ראשו מעט לצד ימין ,ובמנחה
יטה ראשו לצד שמאל ,וכן ראיתי נוהגין ,וכן
ראוי לנהוג שגם לפי הקבלה יש בו סוד…

ביאור הגר"א קלא:א 12.

על כו' .ש"ל ורד"א ע"ש שמאלו תחת לראשי
וע"ש במדרש:
וי"א כו' .שהוא שמאל השכינה כי שיל"ת
וכמ"ש בפ"ה דיומא:

ספר תורה  if noנפילת אפים do we do
? is presentארון קודש or

שולחן ערוך אורח חיים קלא:ב 15.

נפילת אפים מיושב ולא מעומד.
הגה :יש אומרים דאין נפילת אפים אלא
במקום שיש ארון וספר תורה בתוכו אבל

משנה ברורה סימן קלא 13.

)ד( על צד שמאל  -לפי שמצינו כשאדם
מתפלל שכינה מימינו שנא' ה' צלך על יד
https://ohr.edu/4943#_edn15
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1

בלא זה אומרים תחנה בלא כיסוי פנים וכן
נוהגים )בית יוסף בשם רוקח סימן שכ"ד(.
וחצר בית הכנסת הפתוח לבית הכנסת
)מהרי"ל( או בשעה שהצבור מתפללין אז
אפילו יחיד בביתו אומר תחנה בנפילת אפים
)דברי עצמו פירוש אגור(

יאמר אותו חלק בכל פעם ,אלא יאמר חלק
אחד ,וביום ב׳ או ה׳ הבא יאמר את החלק
שדילק הפעם ,ובזמן הבא לאחריו יאמר את
החלק השלישי ,וכן הלאה.

רבבות אפרים חלק ו סימן סא 19.

אחד התפלל ביון שני שחרית ביחידות ושכח
לומר והוא רחום ולפני מנחה נזכר שלא אמר
והוא רחום ,ושאלני אם כשאומר תחנון
במנחה יאמר והוא רחום .ועניתי לו שיאמר
כי כל היום זמן וכן עשה.

משנה ברורה סימן קלא:יא 16.

ארון וס"ת בתוכו  -ארון לאו דוקא אלא ה"ה
ס"ת לחוד די .וטעם הי"א משום דמצינו
בקרא רמז שנפילה היא לפני ארון ה'
וכדכתיב במלחמת העי ויפול על פניו לפני
ארון ה' .ואם אין שם ס"ת רק שאר ספרים
דעת הא“ר )אליה רבה( והדה”ח )דרך החיים(
דלא יפול על פניו רק יאמר המזמור בלא
נפילת אפים ויש חולקין בזה .ובמקום שיש
ס"ת לכו"ע אפילו יחיד בביתו נופל על אפיו:

)כו( שנכנס לחופה  -ובזמנינו נוהגין שאין
נופלין כל ז' ימי המשתה ואפילו אם יום ז'
הוא יום א' של החופה אם מתפללין קודם
שהיה החופה כגון אם היה החופה מעט
קודם לערב ביום א' אין אומרים תחנון עד
יום א' הבא מעט קודם לערב ודוקא אם היה
החתן בחור או הכלה בתולה אבל אלמן
שנשא אלמנה אין זה נוהג רק ג' ימים וכן
הדין בוהוא רחום ולכן טוב ליזהר שלא יכנס
החתן לביהכ"נ כל ז' ימי המשתה שנמנעין
לומר תחנון בעבורו:

17.
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג
סימן קכט

the importance of avoiding
EXEMPTIONS from tachanun

משנה ברורה קלא:כו 20.

)כו( שנכנס לחופה  -ובזמנינו נוהגין שאין
נופלין כל ז' ימי המשתה ואפילו אם יום ז'
הוא יום א' של החופה אם מתפללין קודם
שהיה החופה כגון אם היה החופה מעט
קודם לערב ביום א' אין אומרים תחנון עד
יום א' הבא מעט קודם לערב ודוקא אם היה
החתן בחור או הכלה בתולה אבל אלמן
שנשא אלמנה אין זה נוהג רק ג' ימים וכן
הדין בוהוא רחום ולכן טוב ליזהר שלא יכנס
החתן לביהכ"נ כל ז' ימי המשתה שנמנעין
לומר תחנון בעבורו:
what do we do when there is
NOT ENOUGH TIME to say all of
?”והוא רחום“

הקונה עולמו חלק ב סימן ה 18.

מו״ר הגר״צ שכטר שליט״א מייעץ תמיד
לתלמידיו לומר רק חלק אחד מהג׳ חלקים,
שטוב מעט בכונה ובמרוצה מהרבה שלא
בכונה )ואם יש פנאי לומר ב׳ חלקים ,מה
טוב ומה נעים לעשות כן( ,ומכל מקום אל
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More than Just some Mumbling:
בריך שמיה The Value of Saying
When exactly DURING
?DAVENING DO WE SAY IT

?what’s the source

1.
זוהר כרך ב )שמות( פרשת ויקהל
)חלק ב' דף ר"ו ,עמוד א’(
אר"ש כד מפקין ס"ת בצבורא למקרא ביה
מתפתחן תרעי שמייא דרחמין ומעוררין את
האהבה לעילא ואבעי ליה לבר נש למימר
הכי :בריך שמיה דמארי עלמא בריך כתרך
ואתרך יהא רעותך עם עמך ישראל לעלם
ופורקן ימינך אחזי לעמך בבית מקדשך
ולאמטויי לנא מטוב נהורך ולקבלא צלותנא
ברחמי ,יהא רעוא קדמך דתוריך לן חיין
בטיבו ולהוי אנא עבדך פקידא בגו צדיקיא
למרחם עלי ולמנטר יתי וית כל דילי ודי
לעמך ישראל ,את הוא זן לכלא ומפרנס
לכלא את הוא שליט על כלא את הוא דשליט
על מלכיא ומלכותא דילך הוא ,אנא עבדא
דקודשא בריך הוא דסגידנא קמיה ומקמי
דיקר אורייתיה בכל עידן ועידן ,לא על אינש
רחיצנא ולא על בר אלהין סמיכנא אלא
באלהא דשמיא דהוא אלהא קשוט ואורייתיה
קשוט ונביאוהי קשוט ומסגי למעבד טבוון
וקשוט ,ביה אנא רחיץ ולשמיה קדישא
יקירא אנא אימר תושבחן ,יהא רעוא קדמך
דתפתח לבאי באורייתך ,ותיהב לי בנין דכרין
דעבדין רעותך ,ותשלים משאלין דלבאי ולבא
דכל עמך ישראל לטב ולחיין ולשלם אמן,
ואסיר למקרי בספרא דאורייתא בר חד
בלחודוי וכלא צייתין ושתקין בגין דישמעון
מלין מפומיה כאילו קבילו לה ההיא שעתא
מטורא דסיני ,ומאן דקרי באורייתא להוי חד
קאים עליה ושתיק דלא ישתמע בר דבור חד
בלחודוי לא תרין דבורין ,לשון קדש חד וחד
הוא ולא תרין דבורין ואי תרין משתכחין
בס"ת גריעותא דרזא דמהימנותא איהו
וגריעותא דיקר' דאוריי' אשתכח בס"ת ובעי
חד קלא ,מתרגם חד ,ורזא דא קליפה ומוחא
)רזא דעלמא דא ורזא דעלמא דאתי( כלא
שתקין וחד קארי דכתיב )שמות כ( וידבר
אלהים את כל הדברים האלה לאמר איהו
לעילא וכל עמא לתתא.

שו"ת אגרות משה אורח חיים 2.
חלק ד סימן ע אות ט

ערוך השולחן אורח חיים סימן 3.
רפב סעיף א
אחר שחרית מוציאין ס"ת מהארון וכולם
עומדים מפני כבודה ואינם רשאים לישב עד
שתגיע לשלחן הקריאה ויניחוה עליו
ואומרים ויהי בנסוע הארון ובריך שמיה
מזוהר ויקהל ]ד' ר"ו [.עד לטב ולחיין ולשלם
אמן ומכבדין אחד להוצאת הס"ת ומוסר
אותה להש"ץ אבל לא הש"ץ יוציאנה
מהארון הקודש דבכה"ג יש כבוד יותר
כמבואר במשנה רפ"ז דיומא ע"ש והש"ץ
נוטל הס"ת ופניו כלפי העם ואומר בקול
שמע ישראל וגו' והעם עונים אחריו ואח"כ
אומר אחד הוא אלקינו גדול אדונינו קדוש
שמו ובר"ה ויוהכ"פ אומרים קדוש ונורא
אבל במס' סופרים פי"ד ]הל' י'[ אומר
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שצריכים תמיד לומר קדוש ונורא כדי לומר
ג' שבחים גדול קדוש ונורא כנגד ג' אבות
וכנגד ג' קדושות ע"ש והציבור עונין אחריו
אחד הוא אלקינו וכו' ואח"כ מחזיר הש"ץ
פניו כלפי ההיכל ושוחה קצת ואומר גדלו לד'
אתי וגו' והציבור עונין לך ד' הגדולה וגו' על
הכל יתגדל ויתקדש וכו' והולך הש"ץ עם
הס"ת לימין עד השלחן שקורין עליו ומניח
הס"ת על השלחן ויש נוהגין לילך אחר הס"ת
וכן הוא במס' סופרים שם ]סוף הל' י"ד[ וז"ל
כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין כשהיו
מוציאין את התורה ומחזירין היו הולכין
אחריה מפני כבודה ע"ש ורמז לדבר אחרי ד'
אלקיכם תלכו ]ע' סוטה ל"ט [:ויש שנמנעין
מלילך אחרי הס"ת משום דמיחזי כי יוהרא
שהוא כדאי לילך אחר הס"ת ודע דבמס'
סופרים שם יש פסוקים אחרים ושהמפטיר
הוא האומר הפסוקים ושההגבהה הוא קודם
קריאת התורה ע"ש ואנו א"א לנו לשנות
מכפי המנהג ואין בזה שום קפידא:
מטה אפרים תריט:מח 4.

What if you didn’t say it
?earlier

משנה ברורה סימן קלד:יג 6.
אומר הש"ץ וכו'  -ומנהג העולם לומר בריך
שמיה בשעת הוצאת הס"ת בין בחול בין
בשבת ואם לא אמרו בשעת הוצאה יוכל
לאמרו עד שעה שפותחין לקרותו ]אחרונים[
וצריך להגביה התורה ג"פ דהיינו בשעה
שאומר שמע וגו' אחד וגו' גדלו וגו' ]מ"א
בשם מ“ס[:
משנה ברורה סימן קא:יט 7.
)יט( ארמי  -ובצבור מותר אף לשון ארמי.
ובזה אתי שפיר מה דאומרים יקום פורקן
ובריך שמיה בצבור וכדומה ]פמ"ג[ .ולפ"ז אם
מתפלל בביתו אין יכול לאמר שום יקום
פורקן .וכן מוכח באור זרוע הגדול בהלכות
שבת סי' נ’:
Is it said on weekdays or
?just Shabbos

מגן אברהם סימן רפב 8.
)פמ"ג( )מחה"ש( ביום השבת שחרית
בפתיחת הארון יאמר בריך שמיה כמ"ש בזהר
ויקהל ]כתבים[ ,כתב הזוהר פ' ויקהל ע'
שס"ט אסור למאן דקרי באוריית' למיפסק
בפרשתא או אפי' מלה חדא אלא באתר
דפסק משה פרשת' לעמא לאשלמ' יפסיק
ולא יפסוק מילין דשבתא אחרא בשבתא דא
וכו' נ"ל דכונתו דאם בא לסיים הסדרא שלא
במקומה המיוחד אסור אבל איש א' מותר
להפסיק אפי' במקום שלא פסק פ' בתורה
דכולהו ז' גברי כחד חשיבי דהא בזמן
התלמוד הראשון מברך לפניה והאחרון
לאחריה תדע דהא פ' ויצא ופ' מקץ אין בה
פ' כלל בתורה והאיך יקראו ז' גברי אלא ודאי
כדאמרן וכ"מ בברכות ספ"ק דאמר' כל פ'
דלא פסקה משה באורייתא לא פסקינן ע"ש
וקאי שם שאם רוצה לקרות הפסוק ולא
יותר ומ"מ צ"ע דקורין בב' וה' ומפסיקין
אפילו בפ' דלא פסקי' משה וצ"ע ועוד דהא
במקדש היו מחלקין פ' האזינו כמ"ש סימן
תכ"ח ס"ה וצ"ל כיון שדעתו להשלימו למחר
שרי וע"ש בזוהר ע' ש"ע בענין ב' וה' וגם
צ"ע דהא דמגיל' ד' כ"ט איתא במערבא מסקי
לאורייתא בג' שנים ש"מ שהיו מחלקין
הסדרות עמ"ש סימן ל"ב סל"ב ומה

שערי אפרים י:א 5.
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שאומרים פסוקים בתפלה י"ל כיון דקור'
אותם דרך תחנה ובקשה שרי כמ"ש סי' מ"ט
בטור ע"ש ועמ"ש סי' תכ"ב ס”ד:

ונודע שאין לאומרו אלא בשבת .ויש לחלק
קצת עד כאן תורף דבריו
12.
באר היטב אורח חיים סימן רפב:א
מוציאין ס"ת .וי"ל בריך שמיה בין בשבת בין
בחול האר"י ז"ל והנותן ס"ת והמקבלו צריך
שיהא בימין .מסכת סופרים:

כף החיים קלד:יא 9.

13.
פרי מגדים אורח חיים אשל
אברהם סימן רפב
ביום השבת .עיין לעיל ]אשל אברהם סוף
סימן קלד; משבצות זהב סימן קמא אות ג
ד"ה העתק[ הוא הדין בחול בשחרית ,ומנחה
בתענית ,אומרים בריך שמיה .ועיין חמד
משה כאן:
מעשה רב הלכות יום טוב קסד14.

שערי תשובה תפח:ב 10.
…וע”ש שגם אם חל יו"ט בשבת שאומרים
בריך שמיה לא נדחה תפלה זו כי תפלת בריך
שמיה אין עיקרה אלא במנחת שבת כו' ע"ש
ומשמע דבשאר יו"ט שאינו חל בשבת אין
אומרים בריך שמיה והאידנא נהוג לו' גם
בריך שמיה בכל יום טוב אף שאינו חל
בשבת וגם בחול בשעת הוצאת ס"ת
וכמש"ל:

Why do some people not
?say it

 .15פסקי תשובות אורח חיים
סימן קלד סעיף יג

שו"ת יחוה דעת חלק א סימן נד 11.

ובספרו שו"ת יוסף אומץ סוף סימן מ״ד
הביא שיש מפקפקים שלא לומר בנוסח
תפלת יהא רעוא )שבסוף אתקינו סעודתא(,
ויפרקינן מכל עתקין בישין וכו' ,משום אל
ישאל אדם צרכיו בשבת .אלא שיש להתיישב
בנוסח בריך שמיה ,שיש בו ג"כ שאלת צרכיו,
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17.
יצחק ירנן חלק ג סימן יב )בקיצור(

כף החיים קיג:יב 18.

Do we bow at any specific
?parts

16.
שו"ת יביע אומר חלק ה  -אורח
חיים סימן ח
תבעי לן בשבת אם יש להפסיק לאומרו עם
הצבור באמצע פסד"ז ,דלכאורה כיון שכל
הצבור אומרים בו :אנא עבדא דקב"ה
וסגידנא קמיה ומן קמי דיקר אורייתיה,
ומשתחוים כלפי הס"ת ,אם ימנע היחיד מזה,
יהא נראה ככופר במי שהצבור משתחוים
אליו .כעין מ"ש התוס' והרא"ש )ברכות כא(:
לגבי מודים .ע”ש.
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 Away:מלאך המות An Aliyah A Day Keeps the
שנים מקרא The Importance of
?שנים מקרא Why do

ספר החינוך הערת המחבר 3.
ואחת מן המצוות והיא עיקר ויסוד שכולן
נשענות עליו היא מצות לימוד התורה ,כי
בלימוד ידע האדם המצוות ויקיים אותן .ועל
כן קבעו לנו חכמינו זכרונם לברכה ]ב"ק דף
פ"ב ע"א[ לקרות חלק אחד מספר התורה
במקום קיבוץ העם שהוא בית הכנסת,
לעורר לב האדם על דברי התורה והמצוות,
בכל שבוע ושבוע עד שיגמרו כל הספר .ולפי
מה ששמענו רוב ישראל נוהגים היום
לקרותו כולו בשנה אחת .ועוד חייבונו
חכמינו זכרונם לברכה לקרותו כל אחד ואחד
מישראל בביתו בכל שבוע ושבוע כמו
שקורין אותו במקום הקיבוץ ,וזהו אמרם
זכרונם לברכה ]ברכות דף ח' ע"א[ לעולם
ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור ,כדי
שישכיל בדברים יותר בקרותו אותו בביתו.

ברכות ח-.ח1a. :
......אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי
לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור
שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות
ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור
מאריכין לו ימיו ושנותיו.
ברכות ח1b. :

ערוך השולחן אורח חיים רפה:ב 4.
ונראה דהחיוב בתורה :השמיעה והלימוד,
כמו שאומרים בברכת אהבה" :לשמוע
ללמוד" .והנה השמיעה היא בשבת מספר
תורה כשרה ,כתובה כדת וכהלכה .ולכן
ילמוד מקודם בחומש ,ויעלה בקודש לשמוע
מספר תורה.
ראב"ן שאלות ותשובות סימן פח 5.

לבוש אורח חיים סימן רפה סעיף א 2.
חייבו חז"ל ]ברכות ח ע"א[ על כל אדם
מישראל שישלים הפרשה בכל שבוע עם
הציבור שנים מקרא ואחד תרגום ,כדי שיהא
בקי בתורה ,וסימנך ואל"ה שמו"ת בני
ישראל ]שמות א ,א[ ,ו'חייב א'דם ל'קרות
ה'פרשה ,ש'נים מ'קרא ו'אחד ת'רגום ,וזה
חייבים כל בני ישראל ,וכל העושה כן
מאריכין לו ימיו ושנותיו ,ואפילו פסוקים
שאין עליהן תרגום כגון עטרות ודיבון ,והוא
הדין ראובן ושמעון וכיוצא בו ,חייב לקרות
שלש פעמים ,שני פעמים במקום מקרא
ופעם אחד במקום התרגום * :הג"ה ועיין
לעיל סימן קל"ט סעיף א‘.
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6. תרומת הדשן סימן כג

BURNING QUESTIONS:
- Are you  יוצאyour  חיובof שנים

 מקראby listening to קריאת
?התורה
- Do you have to do  שנים מקראfor
הפטורהs?
• What about  יום טובor ד׳
?פרשיות
- How many times do you do שנים
 מקראif there’s no ?תרגום
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וק"ל .ולפיכך כתב הריא"ז שמלמדי תינוקות
וכיוצא בהן אין צריכין לחזור ולקרות בשבת
שהרי השלימו בשעה הראויה להשלמה ,וזמן
השלמה קודם אכילה כדאיתא במדרש שזה
אחד משלשה דברים שצוה רבי את בניו
להשלים קודם אכילה אבל בדיעבד אם לא
השלים קודם אכילה בשבת יכול להשלים עד
ד' בשבת .כן מצאתי בשם מורי רבינו זצ"ל.
וכתב בעל ס"ה שדן לפני רבותיו שהפירוש
מצוה יותר מן התרגום והודו לו וי"מ ה"ה
ללעז ולא נראה לר"י וכן אמר רב עמרם
שהשיב רב נטרונאי גאון דוקא תרגום זכה
שניתן בסיני כדמשמע פ"ק דמגילה ופרק אין
בין המודר .וכתב רבינו שמחה אף על פי
שעיקר מצוה כל פרשה בכל שבת עם הציבור
אם לא עשה כן ישלים כולם בשמיני עצרת
שבו גומרים הציבור ובלבד שלא יאחר ולא
יקדים מן הציבור יום א' וראייתו מרב ביבי
בר אביי דסבר לאשלומינהו לכולהו פרשתא
דכולא שתא במעלי יומא דכפורי אלא
שמיחה בו חייא בר רב מדיפתי כדי שלא
יבטל מסעודת ערב יום הכפורים כדאיתא
התם ופר"ח שגורס להני פרשיות דכלה
פירוש ד' פרשיות של אלול שלא היה לו פנאי
להשלימם מפני טרדת כלה פי' דרשה
בהלכות מועד אין נ"ל לרבינו שמחה אמנם
בתוספות דברכות מצאתי שפי' זה נראה
יותר וכן בערוך פירש כן בערך כל ונראה
שהעושים כדברי רבינו שמחה שצריכין
לחזור שנים מקרא ואחד תרגום.
כתב ר"נ שמצא בספרו של ראב"ן לעולם
ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור נ"ל
דביחיד הדר בכרך שאין לו י' לקרות בתורה
איירי דצריך לכוין השעה שהציבור קורין
בב"ה ויקרא גם הוא ביחיד ב' מקרא כנגד ב'
שקורים בב"ה ואחד תרגום כנגד המתרגם
דאם כמו שפירשו רבותינו דבקריאת הפרשה
בבקר איירי כאשר אנו רגילים לימא לעולם
יקרא פרשה עם הציבור למה לי ,ועוד שנים
מקרא ואחד תרגום למה הלא ישמע בבית
הכנסת ויצא ידי חובתו ואף על פי כן מנהגנו
מנהג גמור ויפה דדילמא לא יכוין דעתו בבית
הכנסת לכל הפרשה ויצא בקריאתו שקרא
כבר ע"כ .ותימה מהא דאיתא במדרש ג'
דברים צוה רבי את בניו וכו' ומסתמא רבי
בכל ענין צוה ולא על דעת רק כשיהיו ביחיד

?שנים מקרא When is the deadline for
תוס׳ ברכות ח :ד״ה ישלים פרשיותיו 7.

רבינו יונה על הרי"ף ברכות ד8. :

הגהות מיימוניות הל׳ תפילה יג:כה 9.
]ש[ פ"ק דברכות וכן פר"י שכל השבוע הוי
עם הצבור וזמן השלמה מכיון שהתחילו
לקרות הפרשה בשבת מנחה ולא דמי להא
דאמר בעלמא מד' ואילך קמי שבתא כו'
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בלא י' ועוד מהא דרב ביבי בר אביי דסבר
לאשלומינהו לכולהו במעלי יומי דכפורי
ומסתמא בציבור הוה וכ"ש לפר"ח שפירש
לכל פרשה דכלה פי' ד' פרשיות של אלול
מפני טרדת הדרשה וא"כ היו שם רבים
ואפילו הכי לא נפטר מלהשלים פרשיות
ע“כ:
שולחן ערוך אורח חיים רפה:ד 10.
מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם
שיאכל בשבת .ואם לא השלים קודם אכילה
 ישלים אחר אכילה עד המנחה .וישאומרים :עד רביעי בשבת .ויש אומרים :עד
שמיני עצרת) .הגה :דהיינו בשמחת תורה,

מכתבו הגיעני וע"ד שאלתו שלא השלים פ'
שמות עם הציבור ונדחית על פרשה השניה
אם להקדים פרשה של השבוע לפ' הקודמת
והביא מהכר"ש סימן קל"ה בשם צ"ה ולש"ח.
והנה אני מצאתי בתשו' צ"צ סימן קכ"ו
שהאריך בענין הפטרת פינחס דברי ירמיה
שלא נקרית ע"פ טעות אם להשלים בפ'
שמעו )לש"ק פ' מטות ומ'( והאריך שם מהא
דתדיר ושאינו תדיר כדין תפלה אבל כיון
שהם סמוכין זה לזה ואין ביניהם הפסק יש
להתחיל דברי ירמיה ויקרא כאחת עם שמעו
כדי שלא יקראם שלא כסדר ע"ש באורך.
ומבואר דבנ"ד אם בשבת שניה ישלימנה
יתחיל פ' הקודמת ויקרא כסדרן אבל אם
אחר כמה שבועות ישלים אז יקרא קודם פ'
השבוע כדין תדיר ושאינו תדיר.
אולם יש לי לדון דכיון שיש לפנינו דין תדיר
ושאינו תדיר דתדיר קודם אלא דמשום דלא
לקרות שלא כסדר אמרי' דיתחיל פ' הקודמת
והרי קיימא לן דבתרי ענינים אין מוקדם
ומאוחר בתורה אם כן מאן יימר דהכי הוא
שלא כסדרן? וכבר תמה בשו"ת משיבת נפש
חאו"ח סימן ב' בהא דפרשיות שבתפלין
שלכסד"ר )שלא כסדרן( פסול דהא אין
מוקדם ומאוחר בתורה ע"ש .אבל י"ל דכיון
דפסול שלכס"ד מה"ת כמ"ש במש"ז או"ח
רסי' ל"ב ודלא כמ"ש במש"ז רסי' ס"ד אם כן
נהי דאין מוקדם ומאוחר בתורה מכל מקום
מספיקא שמא פרשיות אלו נאמרו כראוי לכן
לא יצא .אבל הכא דיש לפנינו מעלת תדיר
וכו' אלא דאיכא כנגדה מעלת קריאה כסדר
אם כן כיון דאין מוקדם ומאוחר וכו' שוב אי
אפשר לדחות מספק מעלת תדיר .ועפ"ז יש
לדון דלפמ"ש בהגהת רב"ר ליבמות ד' בשם
ראב"ן סימן ל"ד דבמשנה תורה יש מוקדם
ומאוחר גם בתרי ענייני אם כן במשנה תורה
שוב יהיה הדין שיקרא פ' הקודמת גם היכא
דמשלים אחר כמה שבועות .מה שאין כן בד'
חומשים הקודמים .ועתוס' ברכות י"ד ב' ד"ה
למה קדמה וכו' דמוכח דלא כהראב"ן.
אולם עוד יש לדון דמעלת תדיר וכו' נהי
דאינו מעכב בדיעבד כמ"ש התוספות
במנחות )מ"ט ב'( ועתוס' יומא )ל"ד א'( ד"ה
העולה וכו' ותשו' שאג"א סימן כ' מכל

שאז משלימים הציבור(.

עטרות  of the phraseחידוש What is the
?ודיבון

במדבר לב:א-ד 11.
וּמ ְקנֶה ַרב הָ יָה לִ בְ נֵי ְראוּבֵ ן וְ לִ בְ נֵי גָד עָ צוּם
ִ
ְמאֹ ד וַ יּ ְִראוּ אֶ ת אֶ ֶרץ י ְַעזֵר וְ אֶ ת אֶ ֶרץ גִּ לְ עָ ד
וְ ִהנֵּה הַ מָּ קוֹם ְמקוֹם ִמ ְקנֶה :וַ יָּבֹ אוּ בְ נֵי גָד וּבְ נֵי
ֹאמרוּ אֶ ל מֹ ֶשׁה וְ אֶ ל אֶ לְ עָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְ אֶ ל
ְראוּבֵ ן וַ יּ ְ
נְ ִשׂיאֵ י הָ עֵ ָדה לֵאמֹ ר :עֲ טָ רוֹת וְ ִדיבֹ ן וְ י ְַעזֵר
וּשׂבָ ם וּנְ ב ֹו וּבְ עֹן:
וְ נִ ְמ ָרה וְ חֶ ְשׁבּוֹן וְ אֶ לְ עָ לֵה ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר ִהכָּה יְקֹ וָ ק לִ פְ נֵי עֲ ַדת י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ֶרץ
הָ ֶ
ִמ ְקנֶה ִהוא וְ לַעֲ בָ דֶ יִ Pמ ְקנֶה:
ברכות ח12. :
ואפילו עטרות ודיבון
תורה תמימה במדבר פרק לב הערה א 13.

פירש"י עטרות ודיבן שאין בהם תרגום,
עכ"ל .והקשו התוס' דלפי טעם זה למה תפס
עטרות ודיבן ולא פסוקי שמות אנשים ראובן
שמעון וכו' וכדומה ,ולבד זה הנה גם בפסוק
עטרות ודיבן יש תרגום ירושלמי ]והובא גם
באונקלוס[ ,ותירצו יען כי עטרות ודיבן אין
בו רק תרגום ירושלמי ולא תרגום….
What happens if a person falls behind in
?שנים מקרא

שו"ת מהרש"ם חלק א סימן ריג 14.
להרב וכו' מו"ה יצחק ווייס נ"י בעהמח"ס
אבני בית היוצר בפרעשבורג אונגרין.
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שוב נפל בדעתי לפשוט הספק מדברי הכרם
שלמה בסי' קל"ה ס"ב ,ע"ד הרמ"א באם
בטלו בשבת אחת הפרשה מלקרות בציבור,
לשבת הבאה קורין אותה פרשה עם פרשה
השייכה לאותו שבת ,כתב ,שבספר צנצנת
מנחם בסופו בלחם מנחם ]סי' ג'[ ,פסק
לקרות חיובא דיומא מקודם ,ומדמה לתפלה
דחיוב קודם לתשלומין ,אמנם בספר לשון
חכמים בסופו בהל' קרה"ת כתב ,דאותה
שבטלו צריכים לקרות בראשונה ,ואח"כ
חיובא דיומא ,דתורת ה' תמימה ,וצריך
לקרות כסדרן .והעיד בשם הגאון הנוב"י ז"ל
שפסק כן בשנת תקמ"ד שביטלו קריאת
התורה בשבת מחמת תגבורת המים ,יעו"ש.
והרהרתי שגם לענין השלמת שמו"ת יש
לעשות כהנוב"י) ,ועיין בנוב"י מה"ת או"ח
סוס"י ט"ו כתב וזלה"ט ,ועוד איכא למימר
שהדילוג מצד עצמו אינו נכון ,שהתורה
וודאי יש לה סדר בכוונה מכוונת סמוכים
עשויים באמת ,ואפילו למאן דלא דריש
סמוכים ,היינו דלא ניתן לדרוש ,אבל ודאי
שהכל בכוונה מכוונת מנותן התורה ,ולמה
זה ידלג ויפסיק ויפריד בין הדבקים ,עכד"ק(.
אמנם תרתי בלבי אולי לא פסק הנוב"י כן רק
מטעם דהיה בציבור ,וכעין שכתב המחבר
בסי' רפ"ו סעיף ד' ,שאף אם נתאחרו בתפלת
מוסף עד עלות המנחה ,אין להקדים מנחה
בציבור ,אלא מדלא הזכיר זה שם ,ש"מ שלא
היה מטעם זה ,ואפשר שהיה לסניף להנוב"י
ז"ל.
והנה יש להביא ראיה מגמרא ערוכה ברכות
ח' ע"ב ,שהחובת שעתא קריאת שמו"ת
שקורין עתה בתורה בציבור היא מוקדמת,
ומנא אמינא לה ,דשם אמרו בגמ' ,ר' ביבי בר
אביי סבר לאשלימינהו לכולי פרשייתא
במעלי יומא דכיפורי .באבודרהם דפוס פראג
דף צ"ג ע"א בדיני הו"ר כתב ,שטעמא דר'
ביבי היה כדי שלא יהא נחשב לו לעוון
ביוהכ"פ .ולענ"ד כעין שכ' בספר יפה ללב
]ח"ב סי' תצ"ד סוף אות ב'[ ,דמה"ט נעורים
בליל יו"כ ,יען ביו"כ ניתנו לוחות אחרונות,
כאמור בסוף מס' תענית ]ל' ע"ב[ ,ועושים
כבליל שבועות כטעמי' דמג"א ]בריש[ סי'
תצ"ד ,יע"ש ,כמו"כ לענ"ד ,הרי כתב בסדר
היום ]סוף סדר חג השבועות[ ,שיש להשלים
כל התורה לקרות מתחילה ועד סוף בחג

מקום בכה"ג דאיכא חובת היום ותשלומין
הרי מבואר בט"ז או"ח סימן ק"ח וסימן
תרפ"ד דבכה"ג גם דיעבד לא יצא בהקדים
התשלומין והרי בקורא בתורה הקורא
למפרע יצא כמ"ש בתוס' רי"ד למגלה )י"ז(
וכ"ה בש"ע /או"ח /סימן )קל"ז ס"ג( .אם כן
פשיטא דיש להקדים חובת היום גם בסדר
מ"ת ואף דקריאת שנים מקרא ואחד תרגום
איננה חובה כקריאת התורה מכל מקום מאן
דשוייה עליה חובה נראה דמקדים חובת
היום בכל גווני) .והראוני בא"ז הל' שבת
סימן מ"ה שממנו מקור דינו של הרמ"א
דמבואר דבלא קראו פ' אמור בשבת וצוה
הראב"ש להתחיל בשבת של פ' בהר ולקרות
פ' אמור וגם פ' בהר ע"ש ומבואר דס"ל
דיתחיל פ' של שבת שעברה וע"ש שכ' דאין
קבע לפרשיות של שבת זה או זה ע"ש
היטב(.
שו”ת שיח יצחק סימן קנד 15.
השלמת קריאת שמו"ת בשבת שלאחריה! {.
בעז"ה פ"ב מ"א למב"י תרס"א לפ"ק .המזהיר
ומאיר סהר וחרס ,ישפיע ששון ושמחה לחג
העצרת ,לה"ה עטרת תפארת ישראל ,הרב
הגאון האמיתי שר התורה מאור הגולה
שליט"א )זצוק"ל( מו"ה שלום מרדכי הכהן
אב"ד ור"מ בק"ק ברעזאן יע"א.
אחרי קידה חמש מאה וכו' ,נסתפקתי זה
זמן רב ,באם לא יכולתי להשלים הפרשה עם
הציבור קריאת שמו"ת ,ונדחתי עד פרשת
שבת הבאה ,האיך לעשות ,אם השלמת
שמו"ת דשבוע העברה קודמת ,משום תורת
ה' תמימה ,וגם אפשר שנאמר גם בזה קפידת
המגיד למרן הב"י זיע"א ]מגיד מישרים ר"פ
שמות מהדו"ק[ ,להשתדל לבוא בהשכמה
לביהכ"נ כדי להתפלל כסדר ,כמובא בבאה"ט
בסי' נ"ב ]סק"א[ ,או יש לדמות השלמת
הקריאה לדין תפלה בסי' ק"ח ,שנפסק
להקדים החובת שעתא תפלה של עכשיו
מראש מקדם ,ואח"כ להשלים התפלה
הנדחית מזמנה.
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עיי"ש] ,וכ' שם דכל זה שישלש אדם שנותיו
שליש במקרא וכו' אומר רבנו נר"ו שאי"ז
אלא בתחלת תלמודו של אדם ,אבל
כשהאדם עומד על תלמודו ודאי צריך שיתן
רוב זמנו בתלמוד ושישלים פרשיותיו עם
הציבור בכל שבת ,ויעיין מעט בנביאים
וכתובים וכו' ,עיי"ש .ויעי' שם בע"ז
בתוד"ה ישליש ,וז"ל ונראה לר"ת דאנו
שעוסקין בתלמוד בבלי דיינו ,כי הוא בלול
במקרא במשנה ובתלמוד כדאמרינן
בסנהדרין ]כ"ד ע"א[ ,בבל בלולה במקרא
בלולה במשנה בלולה בתלמוד ,עכ"ל[.
באר משה חלק ה סימן עט 16.

!

העצרת משום נתינת התורה ,וביו"כ זה אי
אפשר ,דגם בזמן הגמרא אמרו סדר העבודה,
כביומא ל"ו ע"ב ,האי דנחית קמי' דרבה
ועביד כר' מאיר ,וברש"י שמטעם ונשלמה
פרים שפתינו ,ועיין ג"כ מגילה דף כ"ג ע"א,
ביו"כ ממהרין לבוא ומאחרין לצאת ,משום
דנפיש סידורא דיומא ,ע"כ לענ"ד נהג ר' ביבי
להשלים כל פרשיות התורה במעלי יומא
דכיפורי בערובת יום נתינת לוחות שניות,
והרי גם הטעם דריבוי נרות ביו"כ הוא מטעם
נתינת התורה בו ביום ,כדאיתא בסי' תר"י
]מג"א סק"ג[ ,ולענ"ד גם הא דיומא דף ע'
ע"א ,שהביא כל אחד ס"ת שלו ביו"כ אחר
שקרא כה"ג הפרשה כדי להראות חזותו
לרבים ,היה מטעם זה ,וכעין שהביא שע"ת
סי' תצ"ד ]סק"ז[ מברכ"י ]אות י"ב[ ליתן ספר
תורה חדשה להיכל בעצרת ,עש"ב .ועיין
תשובה מאהבה ח"א ]סי' כ'[ ,קרא תמה שלא
הזכיר הרמב"ם ]בפ"ג מעבודת יוהכ"פ[ הא
דהביא כל אחד ס"ת שלו ,עש"ב ,ונדפס
בגליון הש"ס שבס' הערוך ערך כל ]הרביעי[,
מפרש שהן היו ח' פרשיות ,ד' דחודש אדר
וד' דאלול ,ונראה לי שר' ביבי היה טרוד
בשני חדשים אלו במסכת דכלה) ,וכבאה"ע
סי' ל"ח ]סכ"ז[( ולא מצא עת פנות עד מעלי
יומא דכיפורי ,ע"ש .ומדהשלים בעיוכ"פ ד'
דחדש אדר ,ש"מ דלא כנוב"י ,אלא החובת
שעתא קדים ,דאל"כ איך סילק ר' ביבי
פרשיות אלו עד מעלי יומא דכיפורי ,ונא
ימחול גאון עוזנו להורות האיך אריך לעשות.
הק' יצחק ווייס
וראיתי שטוב להעתיק דברי הסמ"ק להר"י
מקורביל בהקדמה כותב דין בענין שמו"ת,
מה שלא ראיתיו מובא בפוסקים וז"ל ,גם
בכל שבוע יסדר הפרשה שקורין בביהכ"נ
כאשר צוו חכמים שנים מקרא ואחד תרגום,
ומי שאינו יודע לתרגם ,יקרא הפירושים,
ואם אינו יודע ,ישאל למי שגדול ממנו ,ואם
לא יוכל להשלים ביום אחד או שנים,
יחלקנה לשבעה חלקים למען לא יכבד עליו
עכ"ל ,ועיין ג"כ דברי הריטב"א עבודה זרה
)דף י"ט ע"ב( ד"ה לעולם ישלש ,מה שכתב
בענין קריאת שנים מקרא ואחד תרגום,

}
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משנה ברורה רפה:ו 17.
תרגום וגם פירש"י  -כי התרגום יש לו מעלה
שניתן בסיני וגם הוא מפרש כל מלה ומלה
ופירש"י יש לו מעלה שהוא מפרש את הענין
ע"פ מדרשי חז"ל יותר מהתרגום ובאמת כן
ראוי לנהוג לכל אדם שילמוד בכל שבוע
הסדרה עם פירש"י לבד התרגום כי יש כמה
פרשיות בתורה ובפרט בחלק ויקרא שא"א
להבינם כלל ע"י תרגום לחוד ]ט[ מי שאין
בידו תרגום רק החומש לבד יש לו יקרא שני
פעמים מקרא ואח"כ כשיזדמן לו תרגום
יאמר .לא יקרא פסוק המאוחר קודם
המוקדם אלא יקרא כסדר .לא יקרא התרגום
תחלה ואח"כ מקרא אלא יקרא לכתחלה
שנים מקרא מקודם ואח"כ תרגום .אם אפשר
לו שלא יפסיק בשמו"ת על שום דבר הוא
טוב ויפה מאד וכן ראיתי מהמדקדקים עושין
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SITUATION:
YOU GO TO ERETZ YISRAEL FOR A WEEK, WHERE
THEY ARE A WEEK AHEAD IN THE SIDRA.
?שנים מקרא WHAT DO YOU LEARN FOR

שו"ת בצל החכמה חלק א סימן ט 20.
)בקיצור(

כן וכן ראוי לבעל נפש לעשות ]שכנה"ג בשם
סדר היום וכ"כ ש”א[:
מגן אברהם רפה:א 18.
שנים מקרא .כתב של"ה שיקרא כל פרשה ב׳
פעמים ואח"כ התרגום עליה….
, does that somehowבן תורה If someone is a
?שנים מקרא  ofחיוב exempt him from the

שו"ת אגרות משה אורח חיים ה:יז 19.

{!

{

TWO OTHER MAJOR SOURCES:

רמב״ם הלכות תפילה יג:כה 21.
אע"פ שאדם שומע כל התורה כולה בכל
שבת בצבור חייב לקרות לעצמו בכל שבוע
ושבוע סדר של אותה שבת שנים מקרא
ואחד תרגום ופסוק שאין בו תרגום קוראהו
שלש פעמים עד שישלים פרשיותיו עם
הצבור:
שולחן ערוך סימן רפה סעיף א 22.
אע"פ שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת
בצבור ,חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת
אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום
אפילו עטרות ודיבן )במדבר לב ,ג(.

37

"

שנים מקרא
?? Aren’t you going to hear the laining in shulשנים מקרא Why do
שו״ת ראב“ן )בתחילת הספר(
סימן פח
בכרך מיירי שאין לו עשרה
לקרות בתורה ,שצריך לכוין
השעה שקורין הציבור בפרשה
בבהכ"נ ויקרא גם הוא ביחיד
 inקריאת התורה Replaces
cities that don’t have it

ברכות ח:

ספר החינוך
הערת המחבר

ערוך השולחן אורח חיים רפה:ב

שמיעת התורה

לימוד תורה

כדי שישכיל בדברים
יותר בקרותו אותו
בביתו

Hearing it in
Shul

Personal investment
and rigorous study
תורה of the

Deepening your
understanding / being
תורה more informed of
מצוות and

ברכות ח.
כל המשלים פרשיותיו
עם הצבור מאריכין לו
ימיו ושנותיו

מעשה עם רב
ביבי בר אביי

לבוש אורח חיים
רפה:א
כדי שיהא בקי בתורה
תורה Knowing the
;inside and out
completion

דין של לימוד
תורה וסיום
חמשה חומשי
תורה

Lengthening your life

רבינו חננאל
?שנים מקרא What happens if a person falls behind in

תרומת הדשן סימן כג

פרשיות  had missedרבב״א
 whereכלה during the time of
 that areהלכות people learn
relevant to the year; he was
פרשיות making up the
missed during this time.

ביאור הגר"א אורח חיים סימן רפה:ז
 andהפטורה  forשנים מקרא Do you have to do
?ד׳ פרשיות the

 ofחיוב  yourיוצא Are you
 by listening toשנים מקרא
?קריאת התורה

עירובין נד:

שו"ת מהרש"ם חלק א סימן ריג
חיוב( First do the current week
), then do the week thatהציבור
).תשלומין( you missed

שו"ת שיח יצחק
סימן קנד
אין מוקדם ומאוחר
בתורה
You can read it
whichever way you
want.

.תרומת הדשן This follows the

שלא תאכלו
לחם בשבת עד
שתגמרו כל
הפרשה

שולחן ערוך
אורח חיים
רפה:ד

First read the
פרשה previous
and then the
.פרשה current

.ברכות ח and :לבוש This follows the

?שנים מקרא When’s the deadline for
תוס׳ ברכות ח:
ד״ה ישלים
פרשיותיו

באר משה ה:עט

רבינו יונה על
הרי"ף ברכות ד:

הגהות מיימוניות
הלכות תפילה פרק
יג הלכה כה

Until the end of
שבת

שמיני עצרת

Familiarity with the relevant
reading of the week

Finish with
ציבור the

ברכות ח.
ואפילו עטרות ודיבון
חידוש What’s the
?פסוק of this
תוס׳

רש״י

תרגום It has
 butירושלמי
תרגום no
אונקלוס

שאין
בו
תרגום

A person needs to teach it
to their children 4x

אלא אפשר כדי שיהא רגיל
במה שהצבור קורין
All about familiarity with
 is readingציבור what the

ראשונים

רבינו חננאל

No; you already did
.חמשה חומשי תורה

Yes; it’s about the familiarity
 being read.תורה with the

How many times do you do
?תרגום  if there’s noשנים מקרא
ראשונים

רש״י

2x; there’s no way to
further your
understanding.

3x; there’s a
formalized
.תקנה

ערוך השולחן

לבוש

No; there’s still
לימוד  ofחיוב a
.התורה

Yes; the
purpose is
.בקי to be a

 forשנים מקרא Do you have to do
? lainingsיו״ט
ראשונים
פסוקים No; these
are repeats and
you already read it.

ר״ח
Yes; it’s about
the familiarity
תורה with the
being read.

: EXAMINING THE ROLEאנו רצים והם רצים
OF HEALTH AND EXERCISE IN YAHADUS
כָּל זְ מַ ן ֶשׁצָּ ִרי Iלְ הַ ְשׁ ִתּין א ֹו
לְ הָ סֵ  Iאֶ ת ַרגְ לָיו יַעֲ מֹ ד ִמיָּד:

WHAT ARE TORAH SOURCES FOR
?HEALTH

 .6ריטב״א שבועות כז .ד״ה גירסת רש"י

 .1דברים ד:ט

גירסת רש"י אי הכי בדבר הרשות נמי לא
משכחת לה אלא מדאיצטריך קרא לרבות
הטבת אחרים מכלל דקראי לא בדבר מצוה
כתיבי וכו' והאי או מיבעי ליה לחלק .וזו
גירסא קצרה ונוחה באורחא דתלמודא ,והכי
פירושה דבשלמא לדידי לא בעינן הטבה
דומיא דהרעה ולא הרעה דומיא דהטבה לא
בדבר מצוה ולא בדבר הרשות ,ומשכחת
שפיר קראי בין בדבר הרשות בין בדבר מצוה,
אבל לדידך דבעינן חדא דומיא דחברתה לא
משכחת קרא ואפילו בדבר הרשות לחוד ,דאי
אמרת הרעה דומיא דהטבה ,סתם הטבה היא
שיאכל דברים הטובים והרעה דדמיא לה
שלא יאכל דברים הרעים והו"ל הרעה הטבה
גופה ,ואי אמרת הטבה דומיא דהרעה הרעה
היא מן הסתם שלא יאכל דברים הטובים
והטבה דדמיא לה שיאכל דברים הרעים
והו"ל הטבה גופה הרעה ,אלא לית לן
למינקט האי טעמא כלל ,ואי בעית לאוכוחי
דלאו בדבר מצוה כתיבי קראי הכי אית לן
למימר ,דכיון דאצטריך רחמנא למיכתב או
להטיב לרבות הטבת אחרים לקרבן מכלל
דלאו בדבר מצוה כתיבי קראי ,דהשתא ומה
בנשבע לבטל מצוה ולא ביטל חייב קרבן
אע"פ שמריע בזה לעצמו וגם לאחרים ,דכל
ישראל ערבים זה לזה ,נשבע להיטיב
לאחרים ולא היטיב מבעיא דחייב קרבן ,אלא
ודאי ש"מ לאו בדבר מצוה כתיבי קראי אלא
בדבר הרשות גרידא ,הדר פריך תלמודא
דהאי או להטיב מיבעי ליה לחלק וכו' ומתרץ
ואזיל.

ן-תּ ְשׁכַּח
וּשׁמֹ ר נַפְ ְשׁך ְמאֹ ד ,פֶּ ִ
ַרק ִה ָשּׁמֶ ר לְ ך ְ
ר-ר אוּ עֵ י נֶיך וּפֶ ן -יָסוּרוּ
אֶ ת-הַ ְדּ בָ ִר ים אֲ שֶׁ ָ
ִמלְּ בָ בְ ך ,כּ ֹל ,יְמֵ י חַ יֶּיך; וְ הו ַֹד ְע ָתּם לְ בָ נֶיך ,וְ לִ בְ נֵי
בָ נֶיך

 .2דברים ד:טו
יתם
וְ נִ ְשׁמַ ְר ֶתּם ְמאֹ ד לְ נַפְ שׁ ֵֹתיכֶם כִּ י Gא ְר ִא ֶ
ָל־תּמוּנָה בְּ יוֹם ִדּבֶּ ר ה׳ אֲ לֵיכֶם בְּ ח ֵֹרב ִמתּוֹI
כּ ְ
הָ אֵ שׁ׃

 .3ספורנו בראשית מג:כז ד״ה השלום
השלום יש שלום לכם בבריאת הגוף כי
אמנם הבריאות יהיה בשלום ההפכים וזה
כשלא יתקומם אחד מההפכים על הפכו:

 .4שבת פב.

 .5רמב״ם הלכות דעות ד:א
הו ִֹאיל וֶהֱ יוֹת הַ גּוּף בָּ ִריא וְ ָשׁלֵם ִמ ַדּ ְרכֵי הַ ֵשּׁם
הוּאֶ .שׁהֲ ֵרי ִאי אֶ פְ ָשׁר ֶשׁיָּבִ ין א ֹו י ֵַדע ָדּבָ ר
ִמ ִידיעַ ת הַ בּו ֵֹרא וְ הוּא ח ֹולֶה .לְ פִ יכָ Iצָ ִריI
אָדם עַ ְצמ ֹו ִמ ְדּבָ ִרים הַ ְמאַ בְּ ִדין אֶ ת
לְ הַ ְר ִחיק ָ
הַ גּוּף .וּלְ הַ נְ ִה יג עַ ְצ מ ֹו בִּ ְד בָ ִר ים הַ מַּ בְ ִר ין
אָדם
ימים .וְ אֵ לּוּ הֵ ן :לְ ע ֹולָם Gא יֹאכַל ָ
וְ הַ מַּ חֲ לִ ִ
אֶ לָּא כְּ ֶשׁהוּא ָרעֵ ב .וְ Gא י ְִשׁ ֶתּה אֶ לָּא כְּ ֶשׁהוּא
צָ מֵ א .וְ אַל י ְַשׁהֵ א נְ ָקבָ יו אֲ פִ לּוּ ֶרגַע אֶ חָ ד .אֶ לָּא

 .7ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה עג:
שלא לאכול טריפה
)א( שלא לאכול מן הטריפה ,שנאמר ]שמות
כ"ב ,ל'[ ובשר בשדה טריפה לא תאכלו,
ומשמעות הנגלה בכתוב זה הוא להזהירנו על
בהמה שטרפה זאב או ארי בשדה ,ושטרפה
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בענין שהיא נטויה למות בטרף ההוא ,דודאי
אין במשמע שאם נגע בראש אזנה או תלש
מצמרה שתקרא טריפה בכך ,אלא ודאי
המשמעות הנכון ,והקבלה מסייעת בכך הוא,
שנטרפה בכדי שתמות לשעה או לזמן קרוב
בשביל הטרף ההוא ,ואמרו זכרונם לברכה
]חולין דף נ"ז ע"ב[ שזמן זה הוא שנה אחת.
ועוד יש להבין לכל מבין כי לא תקפיד
התורה כשהגיע לה טרפות זה על ידי זאב או
ארי או דוב ,אלא שתאסור כל בהמה המוכה
מכה המביאה אותה לידי מות על כל פנים,
והם המכות שמנו אותן חכמים שהם
ממיתות ,וכמו שבא במשנה ]שם דף מ"ב
ע"א[ זה הכלל כל שאין כמוה חיה טריפה,
וזה שאמר הכתוב בשדה לאו דוקא ,אלא
שדרך הכתוב לדבר לעולם בהווה ,ובשדות
דרך בהמות לטרוף .וכן הוא במכילתא ]כאן[
דיבר הכתוב בהווה
משרשי מצוה זו ,לפי שהגוף כלי לנפש ובו
תעשה פעולתה ,וזולתו לא תשלם מלאכתה
לעולם ,ועל כן באה בצילו ולא לרעתה,
באמת כי האל לא יריע אבל ייטיב לכל,
נמצא כי הגוף בין ידיה כמו הצבת ביד הנפח
אשר עמו יוציא כלי למעשהו ,ובאמת כי
בהיות הצבת חזק ומכוון לאחוז בו הכלים
יעשם האומן טובים ,ואם לא יהיה הצבת
טוב לא יבואו לעולם הכלים מכוונים ונאים,
וכמו כן בהיות בגוף שום הפסד מאי זה ענין
שיהיה תתבטל פעולת השכל כפי אותו
הפסד ,ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה
מכל דבר הגורם בו הפסד .ועל הדרך הזה לפי
הפשט נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל
מאכלות האסורות ,ואם יש מהם שאין נודע
לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן ,אל תתמה
עליהן ,כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהן חכם
יותר ממך ומהם ,וכמה נסכל ונבהל מי
שחשב שאין לדברים נזק או תועלת אלא
במה שהשיג הוא ,ויש לך לדעת כי לתועלתנו
לא נתגלה סיבתן ונזקן ,פן יקומו אנשים
מחזיקים עצמן כחכמים גדולים ויתחכמו
לומר נזק פלוני שאמרה התורה שיש בדבר
פלוני איננו כי אם במקום פלוני שטבעו כן
או באיש פלוני שטבעו כן וכן ,ופן יתפתה
לדבריהם אחד מן הפתאים .על כן לא נתגלה
טעמן להועיל לנו מן המכשול הזה .וידוע
הדבר מדרכי הרפואה שבשר כל הטריפות

האסורות לנו מוליד הפסד אל גוף אוכלו,
מחמת שהטריפות מורה חולי בבהמה .ואל
תקשה עליך ותאמר מה הפסד אפשר להיות
בבהמה שנטרפה מיד ונשחטה .כי לא
מחכמה תקשה על זה ,הלא ידעת כי לכל דבר
התחלה ,ואם תודה אלי כי באורך הזמן ימצא
ההפסד בה מחמת הטרפות ,תתחייב להודות
כי ברגע הראשון הותחל ההפסד אלא שהוא
מועט בהתחלה ,ואין ספק כי מן הנזק רע
אפילו מיעוטו ,ועוד שכל דיני תורה וכל דבר
שיש לו קיימא ,בגדר כזה יתחייב להיות,
שאם תתן דבריך לשיעורין לא יתקיים דבר
בידך לעולם.

 .8שולחן ערוך חושן משפט הלכות
שמירת נפש תכז:י
כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ,ואמר:
הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך,
או :איני מקפיד בכך ,מכין אותו מכת מרדות,
והנזהר מהם עליו תבא ברכת טוב.

 .9טור אורח חיים הלכות בית הכנסת
סימן קנה
הלכות דעות :ואחר שיצא מב"ה ילך לבית
המדרש קודם שילך לעסקיו ויקבע עת ללמוד
דאמר רבא בשעה שמכניסין האדם לדין
אומרים לו קבעת עתים לתורה נשאת ונתת
באמונה וקביעות העת צריך שיהא קבוע
ותקוע בענין שלא יעבירנו אף אם הוא סבר
להרויח הרבה ומ"מ קודם שילך לבה"מ יכול
לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו כדאמרינן
בעלמא כדטעים בר בי רב ועייל לכלה וטוב
שירגיל בו כדאמרינן פ"ג מיני חלאים תלויין
במרה וכולם פת במלח וקיתון של מים
שחרית מבטלתן ומצוה להנהיג עצמו במדה
טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו כדי
שיהא בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה:

 .10ויקרא רבה פרשת מצורע טז:ח
אמר רבי אחא מאדם יהא שלא יבאו חליים
עליו מאי טעמא דאמר ר' אחא )דברים ז(
והסיר ה' ממך כל חולי ,ממך הוא שלא יבואו
חוליים עליך ,רבי אבין אמר זה יצר הרע
שתחלתו מתוק וסופו מר רבי תנחומא בשם
ר"א ורבי מנחמא בשם רב אמר והסיר ה'
ממך כל חולי זו עין על דעתיה דר"א תשעים
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ותשעה בעין ואחד בידי שמים ,רב ורבי
חנינא רב כדעתיה דאמר תשעים ותשעה
בעין ואחד בידי שמים ,ור' חנינא כדעתיה
דרבי חנינא ורבי נתן אמרי תרווייהו תשעים
ותשעה בצנה ואחד בידי שמים ,רב על דהוה
שרי בבבל דהוה עינא בישא שכיחא רבי
חנינא על דהוה שרי בצפורי והוה תמן צנתא,
אנטונינוס אמר לרבינו הקדוש צלי עלי אמר
לו תשתזיב מן צנתא אמר ליה יתיר חדא כסו
וצנתא אזלת אמר ליה תשתזיב מן שרבא
אמר ליה הא כדו צלי עלי דכתיב )תהלים יט(
ואין נסתר מחמתו ,רבי ישמעאל ברבי נחמן
בשם רבי נתן אמר תשעים ותשעה בשרב
ואחד בידי שמים ,רבנן אמרין תשעים
ותשעה בפשיעה ואחד בידי שמים.

 .15קיצור שלחן ערוך א:ג
ְהוּדה בֶ ן ֵתּימָ א אוֹמֵ ר ,הֱ וֵי עַ ז ַכּנָּמֵ ר וְ ַקל
י ָ
ַכּנּ ֶֶשׁרָ ,רץ כּ ְַצּבִ י וְ גִ בּוֹר כָּאֲ ִרי לַעֲ שׂוֹת ְרצוֹן אָבִ יc
ֶשׁבַּ ָשּׁמַ יִם .עַ ז ַכּנָּמֵ רָ ,רץ כּ ְַצּבִ י ,כְּ ֶנגֶד הָ ַרגְ ַליִם,
ֶשׁ ַרגְ לֶי cלְ טוֹב יָרוּצוּ.
WHAT ABOUT EXERCISING BEFORE
?EATING AND VICE VERSA
?WHAT IS PREFERRED

 .16רמב״ם הלכות דעות ד:ב
אָדם עַ ד ֶשׁ ִתּ ְתמַ לֵּא כְּ ֵרס ֹו אֶ לָּא יִפְ חֹת
Gא יֹאכַל ָ
כְּ מ ֹו ְרבִ יעַ ִמ ָשּׂבְ עָ תוֹ .וְ Gא י ְִשׁ ֶתּה מַ יִם בְּ תוֹI
הַ מָּ זוֹן אֶ לָּא ְמעַ ט וּמָ זוּג בְּ ַייִן .וּכְ ֶשׁיּ ְַת ִחיל הַ מָּ זוֹן
לְ ִה ְתעַ כֵּל בְּ מֵ עָ יו שׁו ֶֹתה מַ ה ֶשּׁהוּא צָ ִריI
לִ ְשׁתּוֹת .וְ Gא י ְַרבֶּ ה לִ ְשׁתּוֹת מַ יִם וַ אֲ פִ לּוּ
כְּ ֶשׁיּ ְִתעַ כֵּל הַ מָּ זוֹן .וְ Gא יֹאכַל עַ ד ֶשׁיִּבְ דֹּק עַ ְצמ ֹו
יָפֶ ה יָפֶ ה ֶשׁמָּ א י ְִהיֶה צָ ִרי Iלִ נְ ָקבָ יוG .א יֹאכַל
אָדם עַ ד ֶשׁ ֵיּלֵ Iקדֶ ם אֲ כִ ילָה עַ ד ֶשׁיּ ְַת ִחיל גּוּפ ֹו
ָ
ָלחֹם .א ֹו יַעֲ ֶשׂה ְמלַאכְ תּ ֹו א ֹו י ְִת ַיגֵּעַ בְּ ֶיגַע אַחֵ ר.
כְּ לָל ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר יְעַ נֶּה גּוּפ ֹו וְ יִיגַע כָּל יוֹם בַּ בּ ֶֹקר
עַ ד ֶשׁיּ ְַת ִחיל גּוּפ ֹו ָלחֹם וְ י ְִשׁקֹ ט ְמעַ ט עַ ד
ֶשׁ ִתּ ְתי ֵַשּׁב נַפְ שׁ ֹו וְ א ֹוכֵל .וְ ִאם ָרחַ ץ בְּ חַ ִמּין אַחַ ר
ֶשׁ ָיּגַע הֲ ֵרי זֶה טוֹב וְ אַחַ ר כָּ Iשׁוֹהֶ ה ְמעַ ט
וְ א ֹוכֵל:

?WHAT’S THE USE OF RUNNING

 .11מלכים א יד:כח
וַ י ְִהי ִמדֵּ י־בֹ א הַ מֶּ לֶ Iבֵּ ית ה׳ י ִָשּׂאוּם הָ ָר ִצים
ל־תּא הָ ָר ִצים׃
וֶהֱ ִשׁיבוּם אֶ ָ

 .12ברכות ו:
אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא מבית
הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אמר אביי לא
אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט
שנאמר נרדפה לדעת את ה׳…אמר רבי זירא
מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי
לפרקא בשבתא אמינא קא מחליין רבנן
שבתא כיון דשמענא להא דרבי תנחום אמר
רבי יהושע בן לוי לעולם ירוץ אדם לדבר
הלכה ואפילו בשבת שנאמר אחרי ה׳ ילכו
כאריה ישאג וגו׳ אנא נמי רהיטנא…אמר רבי
זירא אגרא דפרקא רהטא

 .17רמב״ם הלכות דעות ד:ב
אָדם י ֵֵשׁב בִּ ְמקוֹמ ֹו א ֹו יִטֶּ ה עַ ל
לְ ע ֹולָם כְּ ֶשׁיֹּאכַל ָ
ְשׂמֹ אל .וְ Gא יְהַ לֵּ Iוְ Gא י ְִרכַּב וְ Gא יִיגַע וְ Gא
ְיזַעֲ זֵעַ גּוּפ ֹו וְ Gא יְטַ יֵּל עַ ד ֶשׁיּ ְִתעַ כֵּל הַ מָּ זוֹן
ֶשׁבְּ מֵ עָ יו .וְ כָל הַ ְמטַ יֵּל אַחַ ר אֲ כִ ילָת ֹו א ֹו ֶשׁ ָיּגֵעַ
הֲ ֵרי זֶה מֵ בִ יא עַ ל עַ ְצמ ֹו חֳ ל ִָאים ָר ִעים וְ ָק ִשׁים:

Orthodox marathon runner, and
mom-of-five, is face of new Adidas
campaign

 .13פסחים צג:

An Orthodox female marathon runner has become
the face of a new advertising campaign from Adidas.
Mother-of-five Beatie Deutsch joined the sporting
giant’s initiative called ‘Impossible is Nothing’, as she
stressed her faith as being central to her running
success.
The US-born Israeli runner, 29, who is looking to
compete in the Olympics later this year, took to
Facebook last week to announce the partnership,
saying she was “so excited”, thanking Adidas for
supporting “me as a proudly Orthodox Jewish elite
female marathon runner”. “This entire week I have
spent reminding myself that the goal I’ve set out to

ְדּאָמַ ר ַרבָּ ה בַּ ר בַּ ר חָ נָה אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן :כַּמָּ ה
אָדם בַּ יּוֹם — עֲ ָשׂ ָרה פַּ ְרסָ אוֹת :מֵ עֲ לוֹת
מַ הֲ לַָ I
הַ ַשּׁ חַ ר וְ עַ ד הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה חֲ מֵ שֶׁ ת ִמ ילִ ין,
ִמ ְשּׁ ִקיעַ ת הַ חַ מָּ ה וְ עַ ד צֵ את הַ כּ ֹוכָבִ ים חֲ מֵ ֶשׁת
ִמילִ ין .פָּ שׁוּ לֵהּ ְתּל ִָתין :חֲ מֵ יסַ ר ִמצַּ פְ ָרא לְ פַ לְ גָא
אוּר ָתּא.
ְדיוֹמָ א ,וַ חֲ מֵ יסַ ר ִמפַּ לְ גָא ְדיוֹמָ א לְ ְ

 .14רמב״ם הלכות דעות ד:יד
אָמרוּ בִּ בְ ִריאוּת הַ גּוּף .כָּל
יד( עוֹד כְּ לָל אַחֵ ר ְ
אָדם ִמ ְתעַ מֵּ ל וְ ָיגֵעַ הַ ְרבֵּ ה וְ אֵ ינ ֹו ָשׂבֵ עַ
זְ מַ ן ֶשׁ ָ
וּמֵ עָ יו ָרפִ ין אֵ ין חלִ י בָּ א עָ לָיו וְ כֹח ֹו ִמ ְתחַ זֵּק.
וַ אֲ פִ לּוּ א ֹוכֵל מַ אֲ כָלוֹת הָ ָר ִעים:
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achieve, which seems almost impossible, is nothing
for me. When the voices swirling in my head threaten
to tell me I can’t possibly run 42.2km at a 3:32/km
pace I have countered them with affirmations. When
the doubt bubbles up inside, I hold onto my faith and
remind myself that I’ve done the hard work and
Hashem is the true source of my strength.”
She added, that “it’s easy to give up when things feel
hard…when it all seems impossible and you have
absolutely no idea whether you succeed. But if there’s
anything I’ve learned from running, it is to stand
strong and stay positive, to drown out the voices of
self-defeat and hold on to faith. And that nothing is
ever impossible.”
Deutsch, who won the Miami half-marathon in 2020,
made a request to the International Olympic
Committee for Tokyo’s marathon event to be
rescheduled so she could
compete – as it was planned
for Saturday, Shabbat. The
pandemic forced the games
to be delayed by a year.

IS DIETING ALLOWED?
WHAT IS PREFERRED?

 אגרות משה חושן.18
סה:משפט ב
DATE: August 19th, 1970
FROM: R’ Yechezkel Shraga Weinfeld, Rav of Beis
Medrash Lev Avrohom in Yerushalayim
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Axe bottles and Avodas Hashem:
Hygiene in halacha
)משלי ג ו( "בְּ כָל ְדּ ָרכֶיָ Uדעֵ הוּ וְ הוּא ְיי ֵַשּׁר
אֹ ְרח ֶֹתי:"U

How does cleanliness
?fit in

 .1משניות שקלים ה:א

 .4רמב״ם הלכות דעות ד:יד

אֵ לּוּ הֵ ן הַ ְממֻ נִּ ין ֶשׁהָ יוּ בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ ,יוֹחָ נָן בֶּ ן פִּ נְ חָ ס
עַ ל הַ חו ָֹתמוֹת ,אֲ ִחיָּה עַ ל הַ נְּ סָ כִ ים ,מַ ִתּ ְתיָה בֶּ ן
ְשׁמוּאֵ ל עַ ל הַ פְּ יָסוֹת ,פְּ ַת ְחיָה עַ ל הַ ִקּנִּ ין.
פְּ ַת ְחיָה ,זֶה מָ ְר ְדּכָי .לָמָּ ה נִ ְק ָרא ְשׁמ ֹו פְּ ַת ְחיָה.
ֶשׁהָ יָה פּו ֵֹתחַ בִּ ְדבָ ִרים וְ דו ְֹר ָשׁן ,וְ יוֹדֵ עַ ִשׁבְ ִעים
לָשׁוֹן .בֶּ ן אֲ ִחיָּה עַ ל ח ֹולֵי מֵ עַ יִם…

אָמרוּ בִּ בְ ִריאוּת הַ גּוּף .כָּל זְ מַ ן
וְ עוֹד כְּ לָל אַחֵ ר ְ
אָדם ִמ ְתעַ מֵּ ל וְ ָיגֵעַ הַ ְרבֵּ ה וְ אֵ ינ ֹו ָשׂבֵ עַ וּמֵ עָ יו
ֶשׁ ָ
ָרפִ ין אֵ ין חלִ י בָּ א עָ לָיו וְ כֹח ֹו ִמ ְתחַ זֵּק .וַ אֲ פִ לּוּ
א ֹוכֵל מַ אֲ כָלוֹת הָ ָר ִעים:

 .5שולחן ערוך אורח חיים ז:ב

הטיל מים ולא שפשף אע"פ שצריך לברך
אשר יצר אין צריך ליטול ידיו אלא משום
נקיות או משום הכון:

 .2סנהדרין יז:

 .6שולחן ערוך יורה דעה קטז:ד

צריך ליזהר מזיעת האדם ,שכל זיעת האדם
סם המות חוץ מזיעת הפנים.

 .7שולחן ערוך אורח חיים ד:כא

צריך לזהר בתפלה או באכילה
וסי' קס"ד( שלא ליגע בשוק וירך ובמקומות
המכוסים באדם לפי שיש שם מלמולי זיעה.
מלמולי זיעה פ' זוהמא כעין שעורים קטנים( וכן שלא
לחכך בראשו אבל מקומו' המגולי' בראשו
ובפניו ומקו' המגולה שבזרועותיו אין
להקפיד:
)וע"ל סי' צ"ב ס"ז(

 .3רמב״ם הלכות דעות ג:ג
הַ מַּ נְ ִהיג עַ ְצמ ֹו עַ ל פִּ י הָ ְרפוּאָהִ .אם
ָשׂם עַ ל לִ בּ ֹו ֶשיּ ְִהיֶה כָּל גּוּפ ֹו וְ אֵ יבָ ָריו
ְשׁל ִֵמים בִּ לְ בַ ד וְ ֶשׁיּ ְִהיוּ ל ֹו בָּ נִ ים עו ִֹשׂין
ְמלַאכְ תּ ֹו וַ עֲ מֵ לִ ין לְ צָ ְרכּ ֹו אֵ ין ז ֹו דֶּ ֶרP
טוֹבָ ה .אֶ לָּא י ִָשׂים עַ ל לִ בּ ֹו ֶשׁיְּהֵ א גּוּפ ֹו
ָשׁלֵם וְ חָ זָק כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְהיֶה נַפְ שׁ ֹו י ְָשׁ ָרה
ל ַָדעַ ת אֶ ת ה'ֶ .שׁ ִאי אֶ פְ ָשׁר ֶשׁיָּבִ ין וְ י ְִשׂ ַתּכֵּל
בַּ חָ כְ מוֹת וְ הוּא ָרעֵ ב וְ ח ֹולֶה א ֹו אֶ חָ ד מֵ אֵ יבָ ָריו
כּוֹאֵ ב .וְ י ִָשׂים עַ ל לִ בּ ֹו ֶשׁיּ ְִהיֶה ל ֹו בֵּ ן אוּלַי י ְִהיֶה
חָ כָם וְ גָדוֹל בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל .נִ ְמצָ א הַ ְמהַ לֵּ Pבְּ דֶ ֶר Pז ֹו
כָּל יָמָ יו עוֹבֵ ד אֶ ת ה' ָתּ ִמיד .אֲ פִ לּוּ בְּ ָשׁעָ ה
ֶשׁנּו ֵֹשׂא וְ נו ֵֹתן וַ אֲ פִ לּוּ בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁבּוֹעֵ לִ .מפְּ נֵי
ֶשׁמַּ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו בַּ כּל כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִמצָ א ְצ ָרכָיו עַ ד ֶשׁיּ ְִהיֶה
גּוּפ ֹו ָשׁלֵם לַעֲ בֹ ד אֶ ת ה' .וַ אֲ פִ לּוּ בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהוּא
י ֵָשׁן ִאם י ֵָשׁן לְ ַדעַ ת כְּ דֵ י ֶשׁ ָתּנוּחַ ַדּ ְעתּ ֹו עָ לָיו
וְ יָנוּחַ גּוּפ ֹו כְּ דֵ י ֶשׁTא יֶחֱ לֶה וְ Rא יוּכַל לַעֲ בֹ ד אֶ ת
ה' וְ הוּא ח ֹולֶה ,נִ ְמצֵ את ֵשׁנָה ֶשׁלּ ֹו עֲ בו ָֹדה
לַמָּ קוֹם בָּ רוּ Pהוּא .וְ עַ ל ִענְ יָן זֶה ִצוּוּ חֲ כ ִָמים
אָמרוּ )משנה אבות ב יב( "וְ כָל מַ עֲ ֶשׂי Uי ְִהיוּ
וְ ְ
לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִם" .וְ הוּא ֶשׁאָמַ ר ְשׁRמֹ ה בְּ חָ כְ מָ ת ֹו

 .8שולחן ערוך אבן העזר קנד:א

אלו שכופין אותם להוציא וליתן כתובה :מי
שנולד לו ריח הפה…

 .9פניני הלכה ,שמחת הבית וברכתו ב:ד

עוד צריך להוסיף בהקשר של דרך ארץ,
שהחיבור נמשל לסעודה )נדרים כ ,ב( ,ודבר
זה בא ללמדנו ,שכשם שבסעודה טובה
עורכים את השולחן במפה יפה ,ומניחים סט
של שלוש צלחות ,וכוס אחת למים וכוס
אחת ליין ,ומגישים מנה לפתיחה ,ואח"כ
מנה ראשונה ומנה עיקרית ועוד מנה לקינוח.
כך ויותר צריך להתכונן ולהשקיע בחיבור
שהוא מצווה מהתורה ,ולהתקדם במתינות,
מדרגה לדרגה ,עד שהחיבור יהיה בשמחה
שלימה .וכשם שראוי לגוון מעת לעת את
תפריט הסעודה ,כי גם התפריט הטעים
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ביותר עלול לשעמם ברבות הזמן ,כך ויותר
צריך לגוון בענייני המחמאות והדרכים
שהאיש מענג ומשמח את אשתו .והכל לפי
רצונה ,שיש שאוהבים יותר את הגיוון
בתפריטי הסעודה ויש שאוהבים יותר את
התפריט הקבוע והטוב.

)שמות א ,יא( וישימו עליו שרי מסים עליהם
מיבעי ליה תנא דבי ר' אלעזר בר' שמעון
מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצוארו
וכל אחד ואחד מישראל שאמר להם
איסטניס אני אמרו לו כלום איסטניס אתה
יותר מפרעה…

 .16בבא בתרא קמה:

Stories and various
definitions of being an
 in shasאסטניס

ַרבִּ י חֲ נִ ינָא אָמַ ר כּל יְמֵ י עָ נִ י ָר ִעים זֶה ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו
ִא ָשּׁה ָרעָ ה וְ טוֹב לֵב ִמ ְשׁ ֶתּה ָת ִמיד זֶה ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו
ִא ָשּׁה טוֹבָ ה ַרבִּ י ַינַּאי אָמַ ר כּל יְמֵ י עָ נִ י ָר ִעים
יס ְטנִ יס וְ טוֹב לֵב ִמ ְשׁ ֶתּה ָת ִמיד זֶה ֶשׁ ַדּ ְעתּ ֹו
זֶה ִא ְ
יָפָ ה…

 .10משניות ברכות ב:ו
אָמרוּ
ָרחַ ץ ַל ְילָה הָ ִראשׁוֹן ֶשׁמֵּ ָתה ִא ְשׁתּוְֹ .
ידיוR ,א לִ מַּ ְד ָתּנוַּ ,רבֵּ נוֶּ ,שׁאָבֵ ל
ל ֹו ַתלְ ִמ ָ
אָסוּר לִ ְרחֹץ .אָמַ ר לָהֶ ם ,אֵ ינִ י כִ ְשׁאָר כָּל
אָדםִ ,א ְס ְטנִ יס אָנִ י:
ָ

 .17סנהדרין ק:

רבי חנינא אומר כל ימי עני רעים זה מי שיש
לו אשה רעה וטוב לב משתה תמיד זה שיש
לו אשה טובה רבי ינאי אומר כל ימי עני
רעים זה אסטניס וטוב לב משתה תמיד זה
שדעתו יפה רבי יוחנן אמר כל ימי עני רעים
זה רחמני וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי
רבי יהושע בן לוי אמר כל ימי עני רעים זה

 .11רש״י ברכות טז:

רחץ לילה הראשון שמתה אשתו –
ונקברה בו ביום ואע"פ שאבל אסור
ברחיצה הוא רחץ כדאמר טעמא אסטניס אני
והוא אדם מעונג ומפונק:

 .12תוספתא ברכות ה:י

 .18תמיד כז:

לא ישתה אדם מן הכוס ויתננו לחבירו לפי
שאין דעת הבריות שוות.

כדתניא לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו
אלא אם כן שפך מהן ומעשה באחד ששתה
מים ולא שפך מהן ונתן לתלמידו ואותו
תלמיד איסטניס היה ולא רצה לשתות ומת
בצמא

 .13שבת קמ:

יהוְ יָין ְצנִ יעָ ן
אֲ מַ ר לְ הוּ ַרב ִח ְס ָדּא לִ בְ נ ֵָתיהִּ :תּ ְ
בְּ אַ פֵּ י גַּבְ ַר ְייכוּ ,לָא תֵּ יכְ לוּן נַהֲ מָ א בְּ אַ פֵּ י
גַבְ ַריְיכוּ .לָא ֵתּיכְ לוּן י ְַר ָקא בְּ לֵילְ יָא ,לָא ֵתּיכְ לוּן
ַתּ ְמ ֵרי בְּ לֵילְ יָא ,וְ לָא ִתּ ְשׁתּוֹן ִשׁיכְ ָרא בְּ לֵילְ יָא,
וְ לָא ִתּיפְּ נוֹן הֵ יכָא ְדּ ִמפְּ נוּ גַּבְ ַריְיכוּ:

What about modern?day hygiene

 .19פניני הלכה ,זמנים ח:כא

 .14יומא לא:

מי שריח זיעתו נודף מפני שלא התרחץ ,אף
שהוא עצמו אינו סובל מכך ,מוטב שיתרחץ
בתשעת הימים ובשבוע שחל בו תשעה באב,
כדי להסיר ממנו את הריח הרע ,שגדול כבוד
הבריות .וכיום אנשים רבים רגישים לריחות
רעים ,ואם לא יתרחץ נמצא מתבזה ושם
שמים מתחלל על ידו…אבל כיום הרגלי
הניקיון והרחיצה השתנו לחלוטין .בעבר לא
היו מים זורמים בבתים ,לכן רחצה היתה
נחשבת לאירוע מיוחד של תענוג ופינוק ,ולא
נגרם לאנשים כמעט סבל ממניעת רחצה.
אבל כיום שהכל רגילים להתרחץ ,הרחצה
הפכה לדבר שגרתי ,ורבים רגילים להתרחץ
בכל יום עם סבון ,ואם לא יתרחצו יום אחד,
יסבלו ,ויש שאפילו יתקשו להירדם עקב כך.

אם היה כ"ג זקן או איסטניס מחמין לו חמין
ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן…

 .15סוטה יא.

א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי שלשה היו
באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו בלעם שיעץ
נהרג איוב ששתק נידון ביסורין יתרו שברח
זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית שנאמר
)דברי הימים א ב ,נה( ומשפחות סופרים
יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה
הקנים הבאים מחמת אבי בית רכב וכתיב
)שופטים א ,טז( ובני קיני חתן משה
וגו’ )שמות א ,י( ונלחם בנו ועלה מן הארץ
ועלינו מיבעי ליה א"ר אבא בר כהנא כאדם
שמקלל את עצמו ותולה קללתו בחבירו
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A Jewish Pastime:
How Eating Fits Into Yiddishkeit
וּמֵ ִטּיבִ ים אֶ ת הָ ִעכּוּל יו ֵֹתר מֵ אֵ לּוּ ֶשׁאֵ ינָּם
ָק ִרים .אַ P Iא י ְִהיוּ ָק ִרים ְמאֹ דֶ ,שׁהֵ ם ְמכַבִּ ים
אָדם הוּא
וּמכָּל ֶשׁכֵּן כְּ ֶשׁהָ ָ
אֶ ת הַ חֹם הַ ִטּבְ ִעיִ .
עָ יֵף וְ ָיגֵעַ ִ ,יזָּהֵ ר ְמאֹ ד ֶשׁ[א לִ ְשׁתּוֹת מַ יִם ָק ִרים,
כִּ י אָז חֵ לֶב הַ לֵּב נִ ְתחַ מֵּ ם וְ הוּא ְמ הֻ ָתּ Iמֵ חֲ מַ ת
הָ עֲ יֵפוּת וְ הַ ְיִגיעָ ה וְ הַ מַ יִם הַ ָקּ ִרים יַזִּ יקוּ ל ֹו עַ ד
ֶשׁיוּכַל לָבֹ א לִ ידֵ י סַ ָכּנָה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .וְ אַף כִּ י
הַ מַּ יִם טוֹבִ ים לִ בְ ִריאוּת הַ גּוּףִ ,מכָּל מָ קוֹם Pא
י ְִשׁ ֶתּה מֵ הֶ ם הַ ְרבֵּ ה .אֵ ין לִ ְשׁתּוֹת מַ יִם קֹ דֶ ם
הָ אֲ כִ ילָה ,לְ פִ י ֶשׁי ְִת ָק ֵרר הָ ִא ְצטו ְֹמכָא וְ Pא יְעַ כֵּל
אֶ ת הַ מָּ זוֹן כּ ָָראוּי .וְ גַם בְּ תו Iאֲ כִ ילָת ֹו Pא י ְִשׁ ֶתּה
ַרק ְמעַ ט מַ יִם מָ זוּג בְּ ַייִן .וְ ַרק כְּ ֶשׁהַ מַּ אֲ כָל
מַ ְת ִחיל לְ ִה ְתעַ כֵּל ,אָז י ְִשׁ ֶתּה ִשׁעוּר בֵּ ינוֹנִ י .וְ כֵן
אֵ ין לִ ְשׁתּוֹת מַ יִם בְּ צֵ את ֹו ִמן הַ מֶ ְרחָ ץֶ ,שׁPא
וּמכָּל ֶשכֵּן ֶשׁPא י ְִשׁ ֶתּה בַּ מֶּ ְרחָ ץ.
י ְִת ָק ֵרר הַ כָּבֵ דִ ,
וְ כֵן Pא י ְִשׁ ֶתּה או ָֹתם ֵתּכֶף אַחַ ר הַ ִמּ ְשׁגָּל ,לְ פִ י
ֶשׁאָז הַ חֹם הַ ִטּבְ ִעי הוּא חָ לוּשׁ וְ י ְִהיֶה גו ֵֹרם
ֶשׁי ְִת ָק ְררוּ הָ אֵ בָ ִרים.

?How should one eat according to Halacha

 .1רמב״ם הלכות דעות ד:יד

אָמרוּ בִּ בְ ִריאוּת הַ גּוּף .כָּל
יד( עוֹד כְּ לָל אַחֵ ר ְ
אָדם ִמ ְתעַ מֵּ ל וְ ָיגֵעַ הַ ְרבֵּ ה וְ אֵ ינ ֹו ָשׂבֵ עַ
זְ מַ ן ֶשׁ ָ
וּמֵ עָ יו ָרפִ ין אֵ ין חלִ י בָּ א עָ לָיו וְ כֹח ֹו ִמ ְתחַ זֵּק.
וַ אֲ פִ לּוּ א ֹוכֵל מַ אֲ כָלוֹת הָ ָר ִעים:

 .2קיצור שולחן ערוך לב:ב

אָדם
הַ בּו ֵֹרא בָּ רוּ Iהוּא וּבָּ רוְּ Iשׁמוֹ ,בָּ ָרא אֶ ת הָ ָ
)וְ כֵן כָּל בַּ עֲ לֵי חַ יִּים( וְ נ ַָתן בּ ֹו חֹם ִטבְ ִעי ,וְ זֶהוּ
אָדםֶ .ש ִאם יִכְ בֶּ ה הָ אֵ שׁ הַ ִטבְ ִעי,
הַ ִחיוּת ֶשׁל הָ ָ
אָפֵ ס ִחיוּתוֹ .וְ הַ ְחז ַָקת הַ חֹם הַ זֶּה ִהיא עַ ל יְדֵ י
אָדם א ֹוכֵל ,כְּ מ ֹו הָ אֵ שׁ הַ בּוֹעֵ ר
הַ מַ אֲ כָל ֲ ֹא ֶשר הָ ָ
ֶשׁ ִאם Pא יו ִֹסיפוּ עָ לָיו ָתּ ִמיד עֵ ִצים ,יִכְ בֶּ ה
אָדם ִאם Pא יֹאכַל ,יִכְ בֶּ ה הָ אֵ שׁ
לְ ג ְַמ ֵרי .כֵּן הָ ָ
ֲ ֹא ֶשר בְּ תוֹכ ֹו וְ יָמוּת .הַ מַ אֲ כָל נִ ְטחָ ן בֵּ ין הַ ִשׁ ַנּיִם
יוּרד
וּמ ָשׁם ֵ
וּמ ְתעָ ֵרב ִעם ִמיץ הָ רֹק וְ י ָֻתִּ ,I
ִ
וּמ ְתעָ ֵרב ִעם
טוּמכָא וְ נִ ְטחָ ן גַּם ָשׁםִ ,
ל ִַא ְצ ְ
וּמיץ הַ מָּ ָרה ,וְ י ַֻתּI
יציםִ ,מיץ הָ ִא ְצטו ְֹמכָא ִ
הַ ִמּ ִ
וּמ ְתעַ כֵּל .הַ בָּ רוּר
יצים ִ
וְ י ְִתבַּ ֵשׁל מֵ הַ חֹם וְ הַ ִמּ ִ
וּמ ַקיֵם ִחיוּת
ֶשׁבּוִֹ ,ממֶּ נוּ נִ זּוֹנִ ים כָּל הָ אֵ בָ ִרים ְ
אָדם .וְ הַ פְּ ֹסלֶת ֶשׁ ִהיא הַ מו ָֹתרוֹת ,נִ ְדחָ ה
הָ ָ
לַחוּץ .וְ עַ ל זֶה אָנוּ או ְֹמ ִרים בְּ בִ ְרכַּת אֲ ֶשׁר יָצַ ר
)לְ פֵ רוּשׁ אֶ חָ ד( ,וּמַ פְ לִ יא לַעֲ שׂוֹתֶ ,שׁנּ ַָתן הַ ָקּדוֹשׁ
אָדם לִ בְ רוֹר אֶ ת טוּב
בָּ רוּ Iהוּא אֶ ת הַ טֶ בַ ע בָּ ָ
הַ מַ אֲ כָל ,וְ כָל אֵ בֶ ר מו ֵֹשׁ Iאֵ לָיו ְמזוֹנ ֹו הָ ָראוּי לוֹ,
וְ הַ פְּ ֹסלֶת נִ ְדחָ ה לַחוּץֶ .ש ִאם נִ ְשׁאָר הַ פְּ ֹסלֶת
בְּ תוֹכוֹ ,י ְִתעַ פֵּ שׁ וְ יָבֹ א לִ ידֵ י חֳ ָליִיםַ ,רחֲ מָ נָא
לִ ְצּלָן .וְ ָלכֵן רֹב בְּ ִריאוּת הַ גוּף וְ חֻ לְ ָשׁתוָֹ ,תּלוּי
בְּ ִעכּוּל הַ מַּ אֲ כָלִ .אם ִמ ְתעַ כֵּל בְּ דֶ ֶרַ Iקל וָ טוֹב,
אָדם בָּ ִריא .אֲ בָ ל ִאם ִמ ְת ַקלְ ֵקל הָ ִעכּוּל .אָז
אָז הָ ָ
אָדם וְ יָכוֹל לָבֹ א לִ ידֵ י סַ ָכּנָה ,חַ ס
נֶחֱ לָשׁ הָ ָ
וְ ָשׁלוֹם.

 .4רמב״ם הלכות דעות ד:ז

אָדם לֶאֱ כל בְּ ַשׂר עוֹף וּבְ ַשׂר בְּ הֵ מָ ה
כְּ ֶשׁיּ ְִרצֶ ה ָ
יצים
כְּ אֶ חָ ד .א ֹוכֵל בַּ ְתּ ִחלָּה בְּ ַשׂר הָ עוֹף .וְ כֵן בֵּ ִ
יצים .בְּ ַשׂר בְּ הֵ מָ ה
וּבְ ַשׂר עוֹף א ֹוכֵל בַּ ְתּ ִחלָּה בֵּ ִ
ַדּ ָקּה וּבְ ַשׂר בְּ הֵ מָ ה גַּסָּ ה א ֹוכֵל בַּ ְתּ ִחלָּה בְּ ַשׂר
וּמאַחֵ ר
אָדם ָדּבָ ר הַ ַקּל ְ
ַדּ ָקּה .לְ ע ֹולָם י ְַק ִדּים ָ
הַ כָּבֵ ד:

 .5קיצור שולחן ערוך לב:ב

הָ רוֹצֶ ה לִ ְשׁמוֹר אֶ ת הַ בְּ ִריאוּת ,צָ ִרי Iל ַָדעַ ת
הַ ְתּנוּעוּת הַ נַּפְ ִשׁיוֹת וְ לִ זָּהֵ ר מֵ הֶ ן .וְ הֵ ן ,כְּ מ ֹו
הַ ִשׂ ְמחָ ה וְ הַ ְדּאָגָה וְ הַ כַּעַ ס וְ הַ פַּ חַ דֶ ,שׁהֵ ן פּוֹעֲ לוֹת
בַּ נָּפֶ שׁ .וְ צָ ִרי Iהַ מַּ ְשׂכִּ יל ֶשׁיְהֵ א ָשׂמֵ חַ בְּ חֶ לְ ק ֹו כָּל
יְמֵ י הֶ בְ לוֹ ,וְ Pא י ְִדאַג עַ ל ע ֹולָם ֶשׁאֵ ינ ֹו ֶשׁלוֹ,
וְ Pא ְיבַ קֵּ שׁ ִי ְתרוֹנוֹת ,וְ ִי ְהיֶה בְּ טוֹב לֵבָ ב
וּבְ ִשׂ ְמחָ ה הַ ְמּמֻ צַּ עַ ת ,כִּ י ִהיא ִסבָּ ה לְ גַדֵ ל הַ חֹם
הַ ִטּבְ ִעי ,וּלְ עַ כֵּל הַ מַּ אֲ כָל ,וְ לִ ְדחוֹת הַ מּו ָֹתרוֹת,
וּלְ חַ זֵק אוֹר הָ עֵ י ַניִם וְ כָל הַ הַ ְרגָּשׁוֹת ,וְ גַם י ְִתחַ זֵּק
אָמנָם Pא לְ הַ ְרבּוֹת הַ ִשׂ ְמחָ ה
כֹּחַ הַ ֵשׂכֶל .וְ ְ
בְּ מַ אֲ כָל וּבְ ִמ ְשׁ ֶתּה כְּ מ ֹו הַ ְסּכָלִ ים ,כִּ י בְּ רֹב
הַ ִשׂ ְמחָ ה יֵצֵ א הַ חֲ ִמימוּת לְ ֶשׁטַ ח הַ גוּף ,וְ י ַֻתּI
הַ חֹם הַ ִטּבְ ִעי ,וְ י ְִת ָק ֵרר הַ לֵּב פִּ ְתאוֹם ,וְ יָמוּת

 .3קיצור שולחן ערוך לב:יז

בְּ ִענְ יָן הַ ְשּׁ ִתיָּה ,הַ מַּ יִם הֵ ם הַ מַּ ְשׁ ִקים הַ ִטּבְ ִעים
וּצלוּלִ ים,
יאים לַגּוּףִ .אם הֵ ם זַכִּ ים ְ
ָאָדם וּבְ ִר ִ
ל ָ
מוּע ילִ ים שֶׁ שּׁ ֹו ְמ ִר ים הָ ְר ִט יבוּת שֶׁ ַבּ גּוּף
ִ
וּממַ הֲ ִרים לְ הו ִֹציא אֶ ת הַ פְּ ֹסלֶת .כְּ ֶשׁי ְִשׁ ֶתּה
ְ
מַ יִם ,יִבְ חַ ר אֶ ת הַ ָקּ ִריםֶ ,שׁהֵ ם ְמ ַרוִּ ים הַ ִצּמָּ עוֹן
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בְּ Pא ִעתּ ֹו בְּ פֶ ַתע .וּבִּ פְ ָרט י ְִק ֶרה זֹאת לַאֲ נ ִָשׁים
ְשׁמֵ נִ ים בְּ גוּפָ ם ,לְ פִ י ֶשׁהַ חֹם הַ ִטּבְ ִעי בְּ גוּפָ ם
וּמרוּצַ ת הַ ָדּם
ְמעַ ט ,לְ פִ י ֶשׁעו ְֹר ֵקיהֶ ם צָ ִרים ְ
ֶשׁהוּא ְמקוֹר הַ חֹם ִהיא לְ אָט .הַ ְדּאָגָה ִהיא
ִהפּוּ Iהַ ִשׂ ְמחָ ה ,וְ גַם ִהיא מַ זּ ֶֶקת ,לְ פִ י ֶשׁ ְמּ ָק ֶר ֶרת
אֶ ת הַ גּוף ,וְ י ְִת ַקבֵּ ץ הַ ִחם הַ ִטּבְ ִעי אֶ ל הַ לֵב
וִ יבִ יאֵ הוּ אֶ ל הַ מָּ וֶת .הַ כַּעַ ס ְמעו ֵֹרר חֲ ִמימוּת
הַ גּוף עַ ד ֶשׁיוֹלִ יד ִמין ִמ ִמּינֵי הַ ַקּ ָדּחַ ת .הַ פַּ חַ ד
יוֹלִ יד בְּ גוּף ְק ִרירוּת ,וְ ָלכֵן י ְִק ֶרה ל ְַמפַ חֵ דְ ,רעָ ָדה.
וּמכָּל ֶשׁכֵּן
וּכְ ֶשׁ ִתּ ְת ַרבֶּ ה הַ ְק ִרירוּת ,אוּלַי יָמוּתִ .
ֶשׁצָּ ִרי Iלִ זָּהֵ ר ֶשׁ[א יֹאכַל כְּ ֶשׁהוּא בְּ כַעַ ס א ֹו
בְּ פַ חַ ד א ֹו בִּ ְדאָגָה ,אֶ לָּא כְּ ֶשׁהוּא בְּ ִשׂ ְמחָ ה
ְממֻ צָּ עַ ת.

שאדם יכול למלאתו .ובזה יהיה לו כל חלי
וכל מכה וזהו שנאמר )משלי י"ג כ"ה( צדיק
אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר .כי
האצוטמכא אינה יכולה לטחון אלא מה
שהיא יכולה להחזיק וכשממלאין אותה
ואוכלין עד שהחך לא תתאוה לאכל מחסרים
בטנם ומקלקלין אותו והחסרון בבטן זה
הקלקול .אך הצדיק שאוכל לשובע נפשו
ולהסיר הרעבון לבד הוא מקיים הגוף שאוהב
נפשו לעשות הטוב והישר בעיני ה'
והמשכילים יבינו…

 .8רבינו יונה בפרקי אבות ב:יב

…הישיבה והקימה וההליכה כיצד? אין צריך
לומר שלא לישב במושב לצים ושלא לעמוד
במקום חטאים ושלא ילך בעצת רשעים אלא
אפילו לישב ביסוד ישרים ולעמוד בדרך
צדיקים ולילך בעצת תמימים אם עשה
להנאת עצמו ולהשלים חפצי גופו ותאותו
אין זה משובח אלא אם כן עשה לשם שמים.

 .6רמב״ם הלכות דעות ד:טו

טו( וְ כָל ִמי ֶשׁהוּא יו ֵֹשׁב לָבֶ טַ ח וְ אֵ ינ ֹו ִמ ְתעַ מֵּ ל.
א ֹו ִמי ֶשׁמַּ ְשׁהֵ א נְ ָקבָ יו .א ֹו ִמי ֶשׁמֵּ עָ יו ָק ִשׁין.
אֲ פִ לּוּ אָכַל מַ אֲ כָלוֹת טוֹבִ ים וְ ָשׁמַ ר עַ ְצמ ֹו עַ ל פִּ י
הָ ְרפוּאָה .כָּל יָמָ יו י ְִהיוּ מַ כְ אוֹבִ ים וְ כֹח ֹו ָתּ ֵשׁשׁ.
אָדם כְּ מ ֹו סַ ם הַ מָּ וֶת.
וַ אֲ כִ ילָה גַּסָּ ה לְ גוּף כָּל ָ
וְ הוּא ִע ָקּר לְ ָכל הֶ חֳ ל ִָאים .וְ רֹב הֶ חֳ ל ִָאים
אָדם אֵ ינָם אֶ לָּא א ֹו ִמפְּ נֵי
ֶשׁבָּ ִאים עַ ל הָ ָ
מַ אֲ כָלִ ים ָר ִעים ,א ֹו ִמפְּ נֵי ֶשׁהוּא ְממַ לֵּא בִּ ְטנ ֹו
וְ א ֹוכֵל אֲ כִ ילָה גַּסָּ ה אֲ פִ לּוּ ִממַּ אֲ כָלִ ים טוֹבִ ים.
הוּא ֶשׁ ְשּׁPמֹ ה אָמַ ר בְּ חָ כְ מָ ת ֹו )משלי כא
כג( "שֹׁמֵ ר פִּ יו וּלְ שׁוֹנ ֹו שֹׁמֵ ר ִמצָּ רוֹת נַפְ שׁוֹ".
כְּ לוֹמַ ר שׁוֹמֵ ר פִּ יו ִמלֶּאֱ כל מַ אֲ כָל ַרע א ֹו
ִמלִּ ְשׂבֹּעַ וּלְ שׁוֹנ ֹו ִמלְּ ַדבֵּ ר אֶ לָּא בִּ ְצ ָרכָיו:

?At what point should a person stop eating

“Latke Champion” devours his way
to victory in Teaneck
On the Sunday before Hanukkah, Teaneck's Cedar
Lane sizzled with excitement.
Or maybe all the sizzling was just from the crisp,
golden latkes that were fresh out of the pan.
A starving mob had gathered Sunday morning at
Teaneck's pedestrian plaza for Ma'adan's annual latkeeating competition.
Each of the competitors hungered for victory, not to
mention for some of Ma'adan's quarter-pound latkes.
Stuart Kahan, co-owner of Ma'adan Catering, issued
the marching orders: The object of the contest was
to eat more latkes than anyone else in three minutes.
All while standing outside in the freezing cold.
Jo s hu a Deu t sc h , a f o o d co nsu l tant f ro m
Teaneck, confidently strutted onto the plaza wearing
an array of gold medals around his neck from his
previous latke contest wins. "I only lost once," he
"boasted. "By two latkes.
The arrival of Teaneck resident Shalom Krischer was
greeted with cheers from the crowd, most of whom
seemed to know each other from previous latke
competitions. Krischer was also a heavy favorite, since
he won the latke contest several times in recent years.

 .7רבינו יונה בפרקי אבות ב:יב

וכל מעשיך יהיו לשם שמים .אפי' דברים של
רשות כמו האכילה והשתיה והישיבה
והקימה וההליכה והשכיבה והתשמיש
והשיחה וכל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת
בוראך או לדבר הגורם עבודתו .אכילה
ושתיה כיצד אין צריך לומר שלא יאכל
דברים האסורים אף כי אכל ושתה דברים
המותרים .והיה רעב וצמא אם להנאת גופו
עשה אין זה משובח .אלא אם כן יכוין
להשלים צרכי גופו ושיאכל כדי חיותו לעבוד
את בוראו .גם האכילה הגסה עושה רעה
גדולה שכן אמרו חכמי הטבע שרוב החלאי'
הנולדי' הם מסבת רובי המאכלים ואין לאדם
לאכול כי אם עד שיסיר הרעבון ובזה ישמור
מצרה נפשו ויגרום לגופו הבריאות אבל לא
יאכל כל זמן שימתק לחכו כי לעולם מתאוה
החך לאכול עד שיתמלא כריסו כפי מה

46

L atke, y idd i sh for pancake, i s an iconic
dish traditionally served during Hanukkah, the eightday Jewish festival that begins Tuesday night.
The tradition of wreaking havoc on Jewish waistlines
by eating fried foods on Hanukkah can be blamed
on a story that dates back to ancient times. In about
165 B.C., the band of Jewish Maccabees rebelled
against the Syrian Greeks and won back the Holy
Temple in Jerusalem. But they needed pure olive oil to
light the lamp in the temple, and there was only
enough for one day. Miraculously, a small flask of oil
burned for eight days. Hanukkah, which means
dedication, refers to the rededicaton of the holy
temple, and it's celebrated with a nightly menorah
lighting, special blessings and fried foods.
Naomi Nachman of Woodmere, New York,
a cookbook author, chef and radio host of a cooking
show on the Nachum Segal Network, said latkes —
usually made with grated potatoes, oil, matzo
meal and eggs — are among the most popular Jewish
foods.
"This is what they had access to in Europe. Potatoes
were readily available. Today there are a lot of modern
twists on the latke, with cooks adding beef, salami and
caviar to their latkes," Nachman said. A healthy
version of latkes can be made with a zucchini or
sweet-potato base and baked in a muffin tin instead of
fried in oil, she noted.
The contestants lined up at the table behind plates of
latkes and applesauce. Some heaped the applesauce
onto their latkes, while others planned to down them
bare. They stood shoulder to shoulder and eagerly
eyed their plates, which would be refilled with latkes
as many times as needed. At least for the next three
minutes. "Those smell so great," shouted an envious
spectator. Three referees stood by, prepared
to keep score on yellow notepads.
Each competitor had come w ith his own
strategy. Krischer prepped himself for Sunday's
match by exercising and skipping breakfast. As he
approached the table, he peeled off his coat and then
his sweater. Left in a white T-shirt, he stood in stark
contrast to opponents who wore layers for the wintry
event. He stretched his arms and bared his teeth. He
was clearly pumped for this.
Deutsch had started his day by drinking 2 quarts of
water and six cups of coffee and eating a Medifast bar.
He also hoped to psych out his opponents and boost
his own confidence with the medals identifying
him as the ultimate champion.

And Jeff Suchoff of Fair Lawn, a newcomer to the race,
was the smartest of them all: He was wearing his
stretchy pants.
Kahan glanced at his watch. It was time to get started.
"On your marks, get set, go!"
Deutsch gracefully stuffed a latke into his mouth. He
gobbled up a second one as effortlessly as the
first. Krischer had a menacing expression on his face
as he held a latke with both hands and took one bite
after another.

Suchoff alternated between chewing on a latke and
taking gulps of water to help the latke go down.
Hands and crumbs flew everywhere. Cheeks bulged.
Water dripped from cups. Contestants coughed,
gagged and swallowed. But never, ever at any point
during the three minutes did anyone stop chewing on
latkes.
Deutsch pulled ahead with two latkes down. He was
the first contestant to need his plate refilled. The
others were falling behind, but lost neither hope nor
momentum. Suchoff was wearing latke on his face,
and his plate was a mass of potato mush. He was
oblivious to the the mess. At that moment, the only
thing that mattered was winning.
When the time was up, Deutsch had once again
claimed the mantle of latke champion. The final tally
was Deutsch 7, Suchoff 5, and Krischer 4.
Like a Maccabee who defeated a powerful enemy
against the odds, Deutsch had pushed himself beyond
the limit and surpassed everyone's expectations. It was
a modern-day Hanukkah miracle.
The audience cheered and snapped photos with their
iPhones. Deutsch's daughter Esther, 25, looked at her
father lovingly. "Food is his passion," she said,
admitting that she apparently shares his genes. This
week, she will fry up more latkes to celebrate
Hanukkah, and she's confident her father will be able
to muster an appetite to eat more.
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Kahan gave Deutsch yet another medal to wear
around his neck, along with a gift certificate to
Ma'adan. The winner beamed triumphantly. He had
devoured his competition yet again.
The runner-up, Suchoff, was glad he had opted to
show up to the contest. "These were the best latkes
I've had in a long time," he said.
Krischer quipped that he was devastated by his big
loss. "This is a sad day for my whole family," he said,
adding that he was heading home to eat away his
sorrows.
The winner of the children's division of the latkeeating competition was Eitan Danzger, 11, of Teaneck,
who won by eating two latkes. He was still nibbling on
a latke as he accepted his prize of a gift certificate to
Ma'adan. Then he and his father left to eat breakfast.
As for Deutsch, he confided that he is actually on a
strict diet. "Please don't tell my Medifast coach about
this," he begged the spectators.

רק להעמיד ולהברות את גופו מזומן לעבודת
הנפש ובזה כל סעודותיו הוין סעודת מצוה
וע"ש בא"ר שהביא עוד כמה ענינים הנוגעים
בענין זה:

 .11אליה רבה סימן קע

בסעודה וכו' .אפילו סעודת מצוה ,מטה משה
]סימן רצא[ .ועיין בשל"ה דף פ"ד ]שער
האותיות ,קדושה ,ד"ה והמשכיל[ שהאריך
ליזהר מריבוי אכילה ושתייה אלא יאכל
וישתה רק להעמיד ולהבריא גופו שיהיה
מזומן לעבודת הנפש ,ובזה כל סעודותיו
הויין סעודת מצוה ,וביחוד הלומדים שהם
פרושים ביותר .וכתב בספר הגן ]ליום
חמישי[ דאפילו עושה לשם מצוה כגון
שבתות וימים טובים עובר ג' לאוין ,השמר
לך פן תשכח ,בל תשקצו שממלא כריסו כמו
בהמה ,ואסור לברך ברכת המזון אחריה ,וזה
פירוש בטן רשעים תחסר ]משלי יג ,כה[
אכילתו מברכה .וכתב של"ה שם הנני מלמדך
תשובה מעולה והיא חמורה מאוד וקלה,
בהיות המאכל או המשתה שלפניו מתוק
לחיך וחביב עליו ביותר ,ימשוך ידיו ממנו
וימנע עצמו ממנו ,וזהו תשובה בכל עידן
וזמן ומרוצה ומקובלת עד ה' אלקים .כתב
של"ה ]שם[ ייטיב לבו בסעודתו אם מעט אם
הרבה יאכל פתו בשמחה יאכל הטוב
והמועיל לו לרפואה ולא מה שערב לו לפי
שעה .ישן בתחילת הלילה על צד שמאל
ובסוף הלילה על צד ימין ,ולא ישן סמוך
לאכילה אלא ימתין אחר אכילה .ועיין
ברמב"ם הלכות דעות פ"ו שהאריך בדברים
אלו והנהגתן .כתב הרוקח סימן שכ"ט דרך
ארץ לא יאכל אדם מעומד ולא ישתה
מעומד ,ולא יקנח הקערה ולא ילקלק
אצבעותיו ,ואין לו לאכול ולעמוד מיד ע"כ.
וכתב בליקוטי מהרי"ל ]אות סב[ לא נתנו בו
חכמים שיעור השהייה אלא כך הוא השיעור,
כל מין שאכל ישהא אחריו כשיעור ברכה
אחרונה שלו כגון בפת ישהא כשיעור ברכת
המזון ,ומין דבעי ברכה מעין שלש ישהא
כשיעורה וכו' ע"כ .איתא במסכת דרך ארץ
]רבה ,סוף פ"ו[ לא ישמח אדם בין הבוכים
ולא יבכה בין השמחים ,ולא יהא ער בין
הישנים ולא ישן בין הערים ,ולא עומד בין
היושבים ולא יושב בין העומדים ,כלל של

 .9רמב״ם הלכות דעות ד:ב

אָדם עַ ד ֶשׁ ִתּ ְתמַ לֵּא כְּ ֵרס ֹו
Pא יֹאכַל ָ
אֶ לָּא יִפְ חֹת כְּ מ ֹו ְרבִ יעַ ִמ ָשּׂבְ עָ תוֹ.
וְ Pא י ְִשׁ ֶתּה מַ יִם בְּ תוֹ Iהַ מָּ זוֹן אֶ לָּא
ְמעַ ט וּמָ זוּג בְּ ַייִן .וּכְ ֶשׁיּ ְַת ִחיל הַ מָּ זוֹן
לְ ִה ְתעַ כֵּל בְּ מֵ עָ יו שׁו ֶֹתה מַ ה ֶשּׁהוּא
צָ ִרי Iלִ ְשׁתּוֹת .וְ Pא י ְַרבֶּ ה לִ ְשׁתּוֹת מַ יִם וַ אֲ פִ לּוּ
כְּ ֶשׁיּ ְִתעַ כֵּל הַ מָּ זוֹן .וְ Pא יֹאכַל עַ ד ֶשׁיִּבְ דֹּק עַ ְצמ ֹו
יָפֶ ה יָפֶ ה ֶשׁמָּ א י ְִהיֶה צָ ִרי Iלִ נְ ָקבָ יוP .א יֹאכַל
אָדם עַ ד ֶשׁ ֵיּלֵ Iקדֶ ם אֲ כִ ילָה עַ ד ֶשׁיּ ְַת ִחיל גּוּפ ֹו
ָ
ָלחֹם .א ֹו יַעֲ ֶשׂה ְמלַאכְ תּ ֹו א ֹו י ְִת ַיגֵּעַ בְּ ֶיגַע אַחֵ ר.
כְּ לָל ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר יְעַ נֶּה גּוּפ ֹו וְ יִיגַע כָּל יוֹם בַּ בּ ֶֹקר
עַ ד ֶשׁיּ ְַת ִחיל גּוּפ ֹו ָלחֹם וְ י ְִשׁקֹ ט ְמעַ ט עַ ד
ֶשׁ ִתּ ְתי ֵַשּׁב נַפְ שׁ ֹו וְ א ֹוכֵל .וְ ִאם ָרחַ ץ בְּ חַ ִמּין אַחַ ר
ֶשׁ ָיּגַע הֲ ֵרי זֶה טוֹב וְ אַחַ ר כָּ Iשׁוֹהֶ ה ְמעַ ט
וְ א ֹוכֵל:

 .10משנה ברורה סימן קע ס״ק מה

)מה( דרך שם  -כדי לשטוף הרוק שנגע דרך
שם ועיין מה שכתבנו לקמן בסימן רל"א
מעניני אכילה .יזהר מאד שלא לאכול לב
בהמה חיה ועוף ]מ"א[ כתב א"ר בשם של"ה
ייטיב לבו בסעודתו אם מעט ואם הרבה
יאכל פתו בשמחה .יאכל הטוב והמועיל לו
לרפואה ולא מה שערב לו לפי שעה .ולא
יישן סמוך לאכילה אלא ימתין אחר אכילה
ועיין ברמב"ם הלכות דעות פ"ו שהאריך
בדברים אלו והנהגתן .גם האריך בשל"ה
ליזהר מרבוי אכילה ושתיה אלא יאכל וישתה
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והאמר ר"ל האוכל אכילה גסה ביוה"כ פטור
מלא תעונה

דבר אל ישנה אדם דעתו מדעת חביריו ובני
אדם:

אָכַל צָ לִ י בְּ מֶ לַח ִמ ְצטָ ֵרף הַ מֶּ לַח לַבָּ ָשׂרִ .ציר
ֶשׁעַ ל גַּבֵּ י י ָָרק ִמ ְצטָ ֵרףִ .מפְּ נֵי ֶשׁמַּ כְ ִשׁ ֵירי הָ אֹ כֶל
הַ ְמע ָֹרבִ ים ִעם הָ אֹ כֶל כְּ אֹ כֶל הֵ ן חֲ שׁוּבִ ים .הָ יָה
ָשׂבֵ עַ מֵ אֲ כִ ילָה גַּסָּ ה ֶשׁאָכַל עַ ד ֶשׁ ָקּץ בִּ ְמזוֹנ ֹו
וְ אָכַל י ֶֶתר עַ ל ָשׂבְ ע ֹו פָּ טוּר כְּ ִמי ֶשׁאָכַל אֳ כָלִ ין
ֶשׁאֵ ינָם ְראוּיִין לַאֲ כִ ילָהֶ .שׁאַף עַ ל פִּ י ֶשׁזֶּה
הַ מַּ אֲ כָל הַ יּ ֵָתר ָראוּי לְ ָרעֵ ב אֵ ינ ֹו ָראוּי לְ כָל ִמי
ֶשׁ ָשּׂבֵ עַ כְּ זֶה:

 .12דניאל פרק א פסוקים ה-כא

#KnowYourNach

 .14רמב"ם הלכות שביתת עשור ב:ז

)ה( וַ יְמַ ן לָהֶ ם הַ מֶּ לְֶ Iדּבַ ר יוֹם בְּ יוֹמ ֹו ִמפַּ ת בַּ ג
וּמיֵּין ִמ ְשׁ ָתּיו וּלְ ג ְַדּלָם ָשׁנִ ים ָשׁלוֹשׁ
הַ מֶּ לִֶ I
וּמ ְקצָ ָתם יַעַ ְמדוּ לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ :Iוַ י ְִהי בָ הֶ ם ִמבְּ נֵי
ִ
ישׁאֵ ל וַ עֲ ז ְַריָה :וַ יּ ֶָשׂם
ְהוּדה ָדּנִ יֵּאל חֲ נַנְ יָה ִמ ָ
י ָ
יסים ֵשׁמוֹת וַ יּ ֶָשׂם לְ ָדנִ יֵּאל
לָהֶ ם ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
ישׁI
ישׁאֵ ל מֵ ַ
בֵּ לְ ְט ַשׁאצַּ ר וְ לַחֲ נַנְ יָה ַשׁ ְד ַר Iוּלְ ִמ ָ
וְ לַעֲ ז ְַריָה עֲ בֵ ד נְ גוֹ :וַ יּ ֶָשׂם ָדּנִ יֵּאל עַ ל לִ בּ ֹו אֲ ֶשׁר
Pא י ְִתגָּאַל בְּ פַ ְתבַּ ג הַ מֶּ לֶ Iוּבְ יֵין ִמ ְשׁ ָתּיו וַ יְבַ ֵקּשׁ
יסים אֲ שֶׁ ר Pא ִי ְתגָּאָל :וַ ִיּ תֵּ ן
ִמ ַשּׂ ר הַ סָּ ִר ִ
Pהים אֶ ת ָדּנִ יֵּאל לְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרחֲ ִמים לִ פְ נֵי ַשׂר
הָ אֱ ִ
יסים לְ ָדנִ יֵּאל י ֵָרא
יסים :וַ יֹּאמֶ ר ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
הַ סָּ ִר ִ
אֲ נִ י אֶ ת אֲ דֹנִ י הַ מֶּ לֶ Iאֲ ֶשׁר ִמנָּה אֶ ת מַ אֲ כַלְ כֶם
וְ אֶ ת ִמ ְשׁ ֵתּיכֶם אֲ ֶשׁר לָמָּ ה י ְִראֶ ה אֶ ת פְּ נֵיכֶם
זֹעֲ פִ ים ִמן הַ ְיל ִָדים אֲ ֶשׁר כְּ גִ ילְ כֶם וְ ִחיַּבְ ֶתּם אֶ ת
ֹאשׁי לַמֶּ לֶ :Iוַ יֹּאמֶ ר ָדּנִ יֵּאל אֶ ל הַ מֶּ לְ צַ ר אֲ ֶשׁר
ר ִ
ישׁאֵ ל
יסים עַ ל ָדּנִ יֵּאל חֲ נַנְ יָה ִמ ָ
ִמנָּה ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
וַ עֲ ז ְַריָה :נַס נָא אֶ ת עֲ בָ דֶ י bי ִָמים עֲ ָשׂ ָרה וְ י ְִתּנוּ
לָנוּ ִמן הַ ֵזּר ִֹעים וְ נֹ אכְ לָה וּמַ יִם וְ נִ ְשׁ ֶתּה :וְ י ֵָראוּ
לְ פָ נֶי bמַ ְראֵ ינוּ וּמַ ְראֵ ה הַ ְיל ִָדים הָ אֹ כְ לִ ים אֵ ת
פַּ ְתבַּ ג הַ מֶּ לֶ Iוְ כַאֲ ֶשׁר ִתּ ְראֵ ה עֲ ֵשׂה ִעם עֲ בָ דֶ י:b
וַ יּ ְִשׁמַ ע לָהֶ ם ל ַָדּבָ ר הַ זֶּה וַ ְינַסֵּ ם י ִָמים עֲ ָשׂ ָרה:
וּמ ְקצָ ת י ִָמים עֲ ָשׂ ָרה נִ ְראָה מַ ְראֵ יהֶ ם טוֹב
ִ
וּבְ ִריאֵ י בָּ ָשׂר ִמן כָּל הַ ְיל ִָדים הָ אֹ כְ לִ ים אֵ ת
פַּ ְתבַּ ג הַ מֶּ לֶ :Iוַ י ְִהי הַ מֶּ לְ צַ ר נֹ ֵשׂא אֶ ת פַּ ְתבָּ גָם
וְ יֵין ִמ ְשׁ ֵתּיהֶ ם וְ נֹ ֵתן לָהֶ ם ז ְֵרעֹנִ ים :וְ הַ ְיל ִָדים
Pהים מַ ָדּע
אַרבַּ ְע ָתּם נ ַָתן לָהֶ ם הָ אֱ ִ
הָ אֵ לֶּה ְ
וְ הַ ְשׂכֵּל בְּ כָל סֵ פֶ ר וְ חָ כְ מָ ה וְ ָדנִ יֵּאל הֵ בִ ין בְּ כָל
חָ זוֹן וַ חֲ Pמוֹת :וּלְ ִמ ְקצָ ת הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר אָמַ ר
יסים לִ פְ נֵי
הַ מֶּ לֶ Iלַהֲ בִ יאָם וַ יְבִ יאֵ ם ַשׂר הַ סָּ ִר ִ
נְ ֻבכ ְַדנֶצַּ ר :וַ י ְַדבֵּ ר ִא ָתּם הַ מֶּ לֶ Iוְ Pא נִ ְמצָ א ִמ ֻכּלָּם
ישׁאֵ ל וַ עֲ ז ְַריָה וַ יַּעַ ְמדוּ לִ פְ נֵי
כְּ ָדנִ יֵּאל חֲ נַנְ יָה ִמ ָ
הַ מֶּ לֶ :Iוְ כֹל ְדּבַ ר חָ כְ מַ ת בִּ ינָה אֲ ֶשׁר בִּ ֵקּשׁ מֵ הֶ ם
הַ מֶּ לֶ Iוַ יּ ְִמצָ אֵ ם עֶ ֶשׂר יָדוֹת עַ ל כָּל הַ חַ ְרטֻ ִמּים
הָ אַ ָשּׁפִ ים אֲ ֶשׁר בְּ כָל מַ לְ כוּתוֹ :וַ י ְִהי ָדּנִ יֵּאל עַ ד
ְשׁנַת אַחַ ת לְ כו ֶֹרשׁ הַ מֶּ לֶ :Iפ

 .15מאירי יומא פ:

כשם שביארנו במשנה באוכל אוכלין שאינן
ראויים לאכילה שהוא פטור כך הדין באוכל
אוכלין ראויים אלא שאכלם אכילה גסה
ושלא להנאה ואדרבא שהוא קץ בה ומזקת
לו פטור שאע"פ שאכילה זו ראוייה לרעב
אינה ראוייה לשבע ומ"מ מכין אותו מכת
מרדות:

 .16רמב״ם הלכות דעות ד:טו

אָדם כְּ מ ֹו סַ ם הַ מָּ וֶת.
וַ אֲ כִ ילָה גַּסָּ ה לְ גוּף כָּל ָ
וְ הוּא ִע ָקּר לְ ָכל הֶ חֳ ל ִָאים .וְ רֹב הֶ חֳ ל ִָאים
אָדם אֵ ינָם אֶ לָּא א ֹו ִמפְּ נֵי
ֶשׁבָּ ִאים עַ ל הָ ָ
מַ אֲ כָלִ ים ָר ִעים .א ֹו ִמפְּ נֵי ֶשׁהוּא ְממַ לֵּא בִּ ְטנ ֹו
וְ א ֹוכֵל אֲ כִ ילָה גַּסָּ ה אֲ פִ לּוּ ִממַּ אֲ כָלִ ים טוֹבִ ים.

 .17משנה למלך הל׳ יסודי התורה ה:ח

נסתפקתי באוכל דבר איסור אכילה גסה כגון
שהיה שבע הרבה אם חייב .ויראה דאינו
חייב דהא קי"ל דכל איסורין שבתורה אין
לוקין עליהם אלא כדרך הנאתן ופשיטא
דאכילה גסה הוי שלא כדרך הנאתן .ומיהו יש
לחלק בין היכא שהמאכל מצד עצמו לא הוי
כדרך הנאתו וכגון שעירב דבר מר או שאכלו
חם עד שנכוה גרונו להיכא שאכלו אכילה
גסה דהמאכל מצד עצמו הוי כדרך הנאתו
אלא שהשינוי בא מצד האוכל שהיה קץ
במזונו .אך בפ' בתרא דיומא )דף פ'( אמרינן
אר"ל האוכל אכילה גסה ביוה"כ פטור מ"ט
אשר לא תעונה פרט למזיק .הרי מבואר
דאכילה גסה לא שמה אכילה .ומיהו גם זה
יש לדחות דשאני התם דלא תלה האיסור
באכילה כ"א קרא כתיב אשר לא תעונה
דביתובי דעתא תלה רחמנא ומש"ה בעינן
ככותבת וקים להו לרבנן דאכילה גסה לא
מייתבא דעתיה אבל לעולם דאכילה גסה

?אכילה גסה What about
? is itאיסור What sort of

 .13יבמות מ.

וכי תימא רצה לתאבון אוכלה רצה אכילה
גסה אוכלה אכילה גסה מי שמה אכילה

49

אכילה מיקרי .והא דלא נתן ריש לקיש טעם
זה שם בד' פ"א דמש"ה לא כתב רחמנא לא
יאכל עיקר הדבר נקט התם דמדבעינן יותר
מכזית לחייבו ש"מ דביתובי דעתא תליא
מלתא) .א"ה עיין בתוס' פרק ערבי פסחים דף
ק"ז ע"ב( שוב ראיתי דחילוק זה אינו דהא
אמרינן התם זר שאכל תרומה אכילה גסה
משלם את הקרן ואינו משלם את החומש כי
יאכל פרט למזיק .הרי דבמקום שכתוב
אכילה אמרי דממעט אכילה גסה .ובפ"ד
דנזיר )דף כ"ג( אמרינן זה שאכלו אכילה גסה
ופושעים יכשלו בם ופריך הא רשע קרית ליה
פסח מיהא קא עביד והקשו התוס' דמשמע
דאכילה גסה שמה אכילה וקשה דביומא
אמרינן האוכל אכילה גסה ביוה"כ פטור
והוכרחו לתרץ דתרי אכילה גסה נינהו) .א"ה
עיין בס' באר שבע פ"ג דהוריות ד"ה פסח
ועיין מה שהקשה הרמ"ז אדברי התוס' הללו
בס' תוספות יוה"כ )דף י"ב ע"ד( וז"ל וק"ל על
תירוץ זה אמאי אצטריך ר"ל שם בנזיר
לאוקמי קרא בלוט ושתי בנותיו לוקמה
בשנים שצלו פסחיהן ואחד אכלו באכילה
גסה שנפשו קצה דמיקרי פושע דלא שמה
אכילה .ועוד הקשה שם שתי קושיות יע"ש.
ונראה דלק"מ דבשלמא גבי אוכל ביוה"כ
איכא למימר דאף שנפשו קצה מרוב אכילתו
אוכל אכילה גסה לעבור אמימרא דרחמנא
ובענין אחר אי אפשר לו לבטל המצוה אבל
גבי פסח אטו בשופטני עסקינן שיאכל אכילה
גסה לחברו בעצמו והלא בשב ואל תעשה
עדיף( .הרי מבואר דבפסח דכתיב ואכלו את
הבשר אם אכלו אכילה גסה לא יצא ידי
חובתו .ובפרק החולץ )דף מ'( הקשו בגמ'
בפשיטות אכילה גסה נמי שמה אכילה .גם
בפ' הגוזל קמא )דף ק"י( אמרינן אכילה גסה
היא ואכילה גסה לאו כלום היא הרי מבואר
מכמה מקומות דכ"מ שכתוב אכילה ממעטינן
אכילה גסה .וא"כ ה"ה לכל מקום דכתיב לא
תאכל דאם אכלו אכילה גסה דפטור .ומיהו
נ"ל דבבשר וחלב וכלאי הכרם חייב עליהן
אף אם אכלן אכילה גסה דכי היכי דלוקה
עליהן אף שלא כדרך הנאתן משום דלא כתיב
בהו אכילה כדאיתא בפ' כל שעה וכמו שפסק
רבינו הכא בפרקין ובפ' י"ד מהל' מאכלות
אסורות ה"נ לוקה עליהן אם אכלן אכילה
גסה:

וראיתי להתוס' בפ"ק דע"ז )דף י"ב ד"ה
אלא( שכתבו בסוף דבריהם ואפילו אם ת"ל
דשתיה גסה מותרת באיסור הנאה כו'.
ומדבריהם יש ללמוד דמלבד דהאוכל דבר
איסור אכילה גסה דאינו חייב איסורא נמי
ליכא וכמ"ש מותרת באיסור הנאה ועוד
מדהוצרכו לתת טעם למאן דאסר בת תיהא
אף דחשיב ליה כשתיה ש"מ דסבירא ליה
דאכילה גסה מותרת לגמרי בכל האיסורין.
וזה הוא דבר תימה בעיני דנהי דאמרינן
דאכילה גסה לא מיחייב עלה משום דהוי
שלא כדרך הנאתן אבל איסורא מיהא איכא.
ואולי דהתוס' ז"ל אזלי לשיטתם דס"ל בקצת
מקומות דכל האיסורין שלא כדרך הנאתן
שרו לגמרי כמו שכתבנו לעיל ולפי שיטה זו
כתבו כאן דשתיה גסה מותרת משום דהוי
שלא כדרך הנאתן אך כפי מה שכתבנו
והוכחנו דשלא כדרך הנאתן איסורא דרבנן
מיהא איכא פשיטא דאכילה גסה נמי אסורה
מדרבנן וזהו פשוט בעיני:
יש לחקור בהא דק"ל דכל איסורין שבתורה
אין לוקין עליהם שלא כדרך הנאתן אם נאמר
ג"כ במ"ע דרחמנא אמר תאכל כגון מצה
וקרבן פסח אם אכלן שלא כדרך הנאתן אם
יצא י"ח .ונראה דלא שנא דכי היכי דבמצות
ל"ת דרחמנא אמר לא תאכל אמרינן דאם
אכלו שלא כדרך הנאתו דפטור משום דלא
מיקרי אכילה ה"נ במ"ע דרחמנא אמר תאכל
אם אכלו שלא כדרך הנאתו לא יצא י"ח
משום דלא שמיה אכילה אלא שלא ראיתי
כעת דין זה בפירוש במ"ע:
?What else should go on at a meal

 .18משנה מסכת אבות פרק ג משנה ג

רבי שמעון אומר שלשה שאכלו על שלחן
אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו
מזבחי מתים שנאמר )ישעיה כ"ח( כי כל
שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום אבל
שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו
דברי תורה כאילו אכלו משלחנו של מקום
ברוך הוא שנאמר )יחזקאל מ"א( וידבר אלי
זה השלחן אשר לפני ה':

 .19שולחן ערוך אורח חיים קע:א

אין משיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט
ואפילו מי שנתעטש בסעודה אסור לומר לו
אסותא היו מסובין בסעודה ויצא אחד מהם
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להטיל מים נוטל ידו אחת ששפשף בה ואינו
נוטל אלא בפני כולם שלא יחשדוהו שלא
נטלו:

ואלו שלומדים ומעיינים בד"ת מתוך ספר
יזהרו מאד מתולעים השכיחים בתוך
הספרים שמא ח"ו יפלו לתוך המאכל,
ובחכמת אדם )כלל ל"ח סעי' כ'( כתב שלא
יעיין אדם בתוך אכילתו בספר ,כי יש
להסתכל במה שאוכל שלא יכשל בתולעים
העלולים להיות במאכלו ,ומעיד על עצמו
שכמה פעמים ניצל בעז"ה מתולעים ע"י
ששמר על תקנה זו ,והכל בזה לפי הענין.
וסיום דברי המשנה )אבות שם( "אבל שלשה
שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי
תורה ,כאילו אכלו משלחנו של מקום
שנאמר וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'",
ועפ"י זה מובא בשם האר"י ז"ל להקפיד
לאכול במלבוש עליון וכובע כעין תפילה ,כי
נמצאים לפני ה' ,וכן נוהגים חסידים ואנשי
מעשה ,וע"ע לעיל סי' קנ"ז אות ד' וסי' קס"ז
אות ו'.

 .20משנה ברורה סימן קע ס״ק א

)א( אין משיחין בסעודה  -אפילו בד"ת ודוקא
בשעת אכילה גופא ומשום סכנה וכדלקמיה
אבל בין תבשיל לתבשיל מותר ומצוה על כל
אדם ללמוד תורה על שלחנו שכל שלחן שלא
אמרו עליו ד"ת כאלו אכלו מזבחי מתים
וכתב בשל"ה דילמוד משנה או הלכה או
אגדה או ספרי מוסר ואינו יוצא במה שמברך
בהמ“ז ועכ"פ יאמר איזה מזמור וטוב לומר
אחר ברכת המוציא מזמור ה' רועי לא אחסר
דהוא ד"ת ותפלה על מזונותיו:

 .21פסקי תשובות אורח חיים
סימן קע מ"ב סק“א

ומצוה על כל אדם ללמוד תורה על שלחנו
שכל שלחן שלא אמרו עליו ד"ת כאילו אכלו
מזבחי מתים )אבות פ"ג מ"ג( ,וכתב בשל"ה
דילמוד משנה או הלכה או אגדה או ספרי
מוסר ,ואינו יוצא במה שמברך ברהמ"ז,
ועכ"פ יאמר איזה מזמור ,וטוב לומר אחר
ברכת המוציא מזמור ה' רעי לא אחסר שהוא
ד"ת ותפילה על מזונותיו .ועיין לעיל סי'
קס"ו אות ב' עוד בענין אמירת 'מזמור לדוד'
ומתי יאמרנו.
ומנהג צדיקים לומר המשנה בזבחים )פ"ד
מ"ו( "לשם ששה דברים הזבח נזבח ,לשם
זבח ,לשם זובח ,לשם השם ,לשם אישים,
לשם ריח ,לשם ניחוח ,והחטאת והאשם
לשם חטא ,א"ר יוסי אף מי שלא היה בלבו
אף לשם אחד מכל אלו כשר ,שהוא תנאי
בית דין שאין המחשבה הולכת אלא אחר
העובד" ,ויש בזה סודות גדולים ,ומסוגלת
ומועילה לגרש מחשבות זרות.

 .22קיצור שולחן ערוך מב:ב

לא יאכל אדם ולא ישתה דרך רעבתנות .לא
יאכל מעומד ולא ישתה מעומד ,ויהא שולחנו
נקי ומכוסה יפה ,אפילו אם אין לו לאכול רק
דבר שאינו חשוב .לא יאחז פרוסה גדולה
כביצה ויאכל ממנה ,ולא יאחוז המאכל בידו
אחת ויתלוש ממנו בידו השנית ,לא ישתה
כוס יין בפעם אחת ,ואם שתה הרי זה גרגרן,
בשתי פעמים זהו דרך ארץ ,ובשלש פעמים
הרי זה מגסי הרוח .אם לא כשהוא כוס גדול
ביותר ,יכול לשתותו אפילו בכמה פעמים,
וכן כוס קטן מאוד יכול לשתותו בפעם
אחת.

 .23הלכה ברורה סימן קע ס״ק ט-י

ודע שאם כי לכתחילה יש ללמוד דברי תורה
ממש ומה טוב למי שעושה זאת ,מכל מקום
אפשר לצאת גם במה שנוהגים לומר לפני
ברהמ"ז קאפיטל 'שיר המעלות' או 'על
נהרות בבל' ,ובשעת הדחק יוצא ידי חובה גם
ע"י שיאמר לפני שנוטל מים אחרונים "מים
אחרונים חובה" שהוא הלכה מגמ' חולין
)ק"ה א( ,ויש הסוברים שבשעת הדחק יוכל
לסמוך במה שמברך ברכת המזון.
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The Last Splash:
מים אחרונים Investigating the Chiyuv of
What’s the source and nature of
?this obligation

?Why

 .6חולין קה:

 .1חולין קה.

אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר
אשיין מים ראשונים מצוה ואחרונים חובה.
מיתיבי :מים ראשונים ואחרונים חובה
אמצעיים רשות מצוה לגבי רשות חובה קרי
לה .גופא מים ראשונים ואחרונים חובה
אמצעיים רשות ראשונים נוטלין בין בכלי בין
על גבי קרקע אחרונים אין נוטלין אלא בכלי
ואמרי לה אין נוטלין על גבי קרקע…

 .7ברכות נג:
עונין ת"ר שמן מעכב את הברכה דברי רבי
זילאי רבי זיואי אומר אינו מעכב רבי אחא
אומר שמן טוב מעכב ר' זוהמאי אומר כשם
שמזוהם פסול לעבודה כך ידים מזוהמות
פסולות לברכה אמר רב נחמן בר יצחק אנא
לא זילאי ולא זיואי ולא זוהמאי ידענא אלא
מתניתא ידענא דאמר רב יהודה אמר רב
ואמרי לה במתניתא תנא ״והתקדשתם״ אלו
מים ראשונים ״והייתם קדושים״ אלו מים
אחרונים כי קדוש זה שמן אני ה׳ אלקיכם זו
ברכה:

 .2עירובין יז:
טוּרין מֵ ְר ִחיצַ ת י ַָדיִם .אָמַ ר אַ בָּ יֵי: :א ָשׁנוּ
וּפְ ִ
אֶ לָּא מַ יִם ִראשׁוֹנִ ים ,אֲ בָ ל מַ יִם אַחֲ רוֹנִ ים
אָמרוּ
חוֹבָ ה .אָמַ ר ַרב ִחיָּיא בַּ ר אָ ֵשׁיִ :מפְּ נֵי מָ ה ְ
מַ יִם אַחֲ רוֹנִ ים חוֹבָ ה? ִמפְּ נֵי ֶשׁמֶּ לַח ְסדו ִֹמית
יֵשֶׁ ,שׁ ְמּסַ מֵּ א אֶ ת הָ עֵ י ַניִם.

 .3רש״י שם
שמלח סדומית יש כו'  -ואמור רבנן )ברכות
דף מ (.אחר כל אכילתך אכול מלח ומשום
מלח שטבל בו אצבעו תיקנו מים אחרונים:

What requires a person to wash
?מים אחרונים

 .4ברכי יוסף או”ח סימן קפא

 .8ספר החינוך תל:יז

ז .ואפי' לנוהגים כן וכו' .כתב מר זקנינו הרב
החסיד מהר"א אזולאי זלה"ה בהגהותיו כ"י
כפי הקבלה צריך ליזהר בהם מאד ואין להקל
בהם והמקל במים אחרונים מקלין לו ימיו
ושנותיו ,כך השיבו מן השמים ע"י שאלת
חלום מגיסו של הרב המרדכיו.

מים אחרונים )חולין קה ,א( חובה ,וצריכים
להיות מים קרים ,ושיפלו לכלי או לכל דבר
שחוצץ ביניהן ולקרקע ,כגון קסמין וכיוצא
בהן ,ומי שלא אכל דבר מזהם ,ולא טלטל
מלח בסעדתו אינו צריך להן.

BURNING QUESTION:

 .5סוטה ד:

מים אחרונים Is the main reason behind
 or because ofמלח סדומית because of
?והייתם קדושים

א"ר זריקא אמר ר"א כל המזלזל בנטילת
ידים נעקר מן העולם אמר רב חייא בר אשי
אמר רב מים ראשונים צריך שיגביה ידיו
למעלה מים אחרונים צריך שישפיל ידיו
למטה

 .9תוס׳ ברכות נג :ד״ה והייתם
קדושים אלו מים אחרונים
דוקא להם שהיו רגילין ליטול ידיהם אחר
הסעודה מפני מלח סדומית ,אבל אנו שאין
מלח סדומית מצוי בינינו ואין אנו רגילין
ליטול אחר הסעודה אין הנטילה מעכבת
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A Story about the importance of
מים אחרונים

עלינו לברך ומיהו אנשים מעונגים הרגילין
ליטול ידיהן אחר הסעודה ודאי להם מעכבת
הנטילה לברך ברכת המזון וצריכים ליטול
את ידיהם קודם בהמ“ז:

 .13יומא פג:
תו ר"מ ור' יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי
באורחא ר' מאיר הוה דייק בשמא ר' יהודה
ור' יוסי לא הוו דייקו בשמא כי מטו לההוא
דוכתא בעו אושפיזא יהבו להו אמרו לו מה
שמך אמר להו כידור אמר ש"מ אדם רשע
הוא שנאמר כי דור תהפוכות המה ר' יהודה
ור' יוסי אשלימו ליה כיסייהו ר"מ לא אשלים
ליה כיסיה אזל אותביה בי קיבריה דאבוה
אתחזי ליה בחלמיה תא שקיל כיסא דמנח
ארישא דההוא גברא למחר אמר להו הכי
אתחזי לי בחלמאי אמרי ליה חלמא דבי
שמשי לית בהו ממשא אזל ר"מ ונטריה כולי
יומא ואייתיה למחר אמרו לו הב לן כיסן
אמר להו לא היו דברים מעולם אמר להו
ר"מ אמאי לא דייקיתו בשמא אמרו ליה
אמאי לא אמרת לן מר אמר להו אימר
דאמרי אנא חששא אחזוקי מי אמרי משכוהו
ועיילוהו לחנותא חזו טלפחי אשפמיה אזלו
ויהבו סימנא לדביתהו ושקלוהו לכיסייהו
ואייתו אזל איהו וקטליה לאיתתיה היינו
)דתנן( מים א[ ראשונים האכילו בשר חזיר
מים אחרונים הרגו את הנפש.

 .10רא“ש ברכות פרק ח סימן ו
ויש לומר משום קדושה אמרו שהן מצוה
ומשום סכנת מלח סדומית הוסיפו לעשותה
חובה

) .10bהמשך(
אבל רב האי משם גאון פירש דהא דאמרינן
הכא שהם מצוה משום קדושה היינו למברך
לפי שמזכיר את השם צריך ליטול ידיו קודם
שיברך אבל נטילת האחרים אינן משום
קדושה אלא מפני הסכנה בלבד ואם רצו אין
נוטלין קודם ברכה

 .11ר“ן חולין )לז :בדפי הרי״ף(
ומשתכחא כי קורטא בכורא .אינה מצויה
אלא קורט בכור וכתב הראב"ד ז"ל דכיון
דמים אחרונים לא נתקנו אלא כדי להשמר
מן הסכנה אינו מברך עליהם כשם שאינו
מברך כל שעה שהוא נשמר מן הסכנה ומיהו
בברכות משמע דמים אחרונים מצוה נמי
איכא דאמרינן התם בפרק אלו דברים )דף נג
ב( והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם
קדושים אלו מים אחרונים וקשיא אשמעתין
אלא שהרב ז"ל תירץ דהתם למברך וכשאכל
דבר מזוהם שהוא צריך ליטול ידיו כדאמרינן
התם כשם שכהן מזוהם פסול לעבודה כך
ידים מזוהמות פסולות לברכה אבל כשלא
אכל דבר מזוהם אי נמי לשאר המסובין אין
בנטילתן מצוה אלא חובה משום מלח
סדומית.

מים Where does one pour
?אחרונים

 .14שולחן ערוך או״ח קפא:ב
מים אחרונים אין נוטלי' על גבי קרקע אלא
בכלי מפני רוח רעה ששורה עליהם ואם אין
לו כלי נוטל על גבי עצים דקים וכיוצא בהן:

 .15משנה ברורה שם

 .12רי“ף חולין לז:

)ג( אלא בכלי  -ולא יתחוב ידיו בתוך הכלי
לרוחצם אלא ישפוך המים על ידיו שירד
לתוך הכלי:
)ד( מפני רוח רעה  -ויש חשש סכנה לעובר
עליהם ובמקום שאין עוברים שם יכולים
ליטול ע"ג קרקע ולכן מותר ליטלם תחת
השלחן ואע"ג שלפעמים מסלקין השלחן מ"מ
יתנגבו ביני וביני:
)ה( ואם אין לו כלי  -דכשיש לו כלי ישפכם
דוקא בתוך הכלי:
)ו( וכיוצא בהם  -כמו אבנים דקים וקוצים
וכל כה"ג שנבלעים בהם המים ואינם

אמר רב יהודה בר רב חייא מפני מה אמרו
מים אחרונים חובה מפני שאדם אוכל אחר
סעודתו מלח ויש בה מלח סדומית שמסמא
את העינים אמר אביי ומשתכחא כי קורטא
בכורא וכו' כדכתיבנא לה במסכת ברכות
]ברכות מ"ד ע"ב[ ואפילו אם לא אכל מלח
קבעו רבנן חובה משום ]דף ק"ו ע"א[ דמים
ראשונים האכילו בשר חזיר מים אחרונים
הרגו את הנפש וכו':

53

מתקבצים למקום אחד ויש מקילין ליטול אף
ע"ג רצפה אם אין לו כלי ליטול בתוכו דס"ל
דדוקא ע"ג קרקע ממש שורה עליהם רוח
רעה אבל לפי מה שכתב הלבוש יש להחמיר
בזה:

אוכלים ממלח שחוצבים בהרים וגם עתה
שם כן הוא אבל במדינתינו הרבה שאוכלים
ממלח המים ויש בזה חשש מלח סדומית וגם
בזוהר פינחס ]ד' רמ"ו [.הזהיר על זה וכל
המקובלים הזהירו על זה ]מג"א סק"י[
ובתשו' מן השמים לאחד מהקדמונים מבואר
שכל המקיל במים אחרונים מקילים לו
מזונותיו מן השמים ולכן יש ליזהר בזה מאד
וכך נוהגים כל יראי ה' ויש לכל בעה"ב
להזהיר לבני ביתו שיזהרו בזה:

Can/Should one use hot water or
?מים אחרונים cold water for

 .16חולין קה-.קה:

…מאי בינייהו? איכא בינייהו :קינסא מים
ראשונים נוטלין בין בחמין בין בצונן
אחרונים אין נוטלין אלא בצונן מפני שחמין
מפעפעין את הידים ואין מעבירין את
הזוהמא :מים ראשונים נוטלין בין בחמין בין
בצונן :אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי ינאי
לא שנו אלא שאין היד סולדת בהן אבל היד
סולדת בהן אין נוטלין בהן…

?מים אחרונים  made onברכה Is a

 .19רמב״ם הלכות ברכות יא:ד

וְ לָמָּ ה אֵ ין ְמבָ ְרכִ ין עַ ל נְ ִטילַת י ַָדיִם בָּ אַחֲ ר ֹונָה.
ִמפְּ נֵי ֶשׁTא ִחיְּבוּ בְּ ָדבָ ר זֶה אֶ לָּא ִמפְּ נֵי הַ סַּ ָכּנָה
וּדבָ ִרים ֶשׁהֵ ם ִמשּׁוּם סַ ָכּנָה אֵ ין ְמבָ ְרכִ ין
ְ
עֲ לֵיהֶ ם .הָ א לְ מָ ה זֶה דּוֹמֶ ה לְ ִמי ֶשׁ ִסּנֵּן אֶ ת
הַ מַּ יִם וְ אַחַ ר כָָּ Xשׁ ָתה בַּ ַלּ ְילָה ִמפְּ נֵי סַ ָכּנַת
לוּקה ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמבָ ֵר Xוְ ִצוָּ נוּ לְ סַ נֵּן אֶ ת הַ מַּ יִם .וְ כֵן
עֲ ָ
כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה:

BURNING QUESTION:

 .20רא"ש ברכות פרק ח סימן ו

What implications come from the fact
?מלח סדומית that there is no present-day

…ויש מן הראשונים שאמרו שמברך על
המים אחרונים על רחיצת ידים אבל רב
עמרם כתב שאין מברכין עליהם לא בלשון
נטילה ולא בלשון רחיצה ולא בלשון שטיפה
ונתן סימן לדבר )משמעתא דנר“ש(:

 .17רמב״ם הלכות ברכות ו:ג
נטילת ידים בין תבשיל לתבשיל רשות רצה
נוטל רצה אינו נוטל ופירות של חולין אינן
צריכין נטילת ידים בין בתחלה בין בסוף וכל
הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח כל פת
שהמלח בו צריך נטילת ידים באחרונה שמא
יש בו מלח סדומית או מלח שטבעו כמלח
סדומית ויעביר ידיו על עיניו ויסמא מפני זה
חייבין ליטול ידים בסוף כל סעודה מפני
המלח ובמחנה פטורים מנטילת ידים בתחלה
מפני שהן טרודים במלחמה וחייבין באחרונה
מפני הסכנה.

 .21תוס׳ שבת כה :ד״ה חובה
לגבי רחיצת ידים בחמין קרי ליה חובה דלא
הוי כל כך מצוה ומים אחרונים קרי ליה
חובה משום סכנה דמלח סדומית ושהרגו
הנפש וחמירי טפי מן הראשוני' ויש שרוצים
לומר דאין לברך אהדלקת נר מדקרי ליה
חובה כדאמרינן )חולין קה (.מים אחרונים
חובה ואין טעונין ברכה ואומר ר"ת דשיבוש
הוא דלא דמי למים אחרונים דלא הוי אלא
להצלה בעלמא אבל הדלקת נר היא חובה
של מצות עונג שבת וכמה חובו' הן דטעונין
ברכה ומה שאומר טעם אחר שלא לברך
משום שאם היתה מודלקת ועומדת לא היה
צרי' לכבותה ולחזור ולהדליקה ולא להדליק
אחרת אין נראה דהא גבי כיסוי הדם )שם
פ' (.אם כסהו הרוח פטור מלכסותו אפ"ה
כשמכסה צריך לברך וכן נולד מהול איכא
למ"ד דאין צריך להטיף ממנו דם ברית
וכשמל תניא בשילהי פר' ר' אליעזר דמילה
)לקמן דף קלז (:המל אומר כו' ובסדר רב

 .18ערוך השולחן או״ח קפא:ה
והנה עכשיו לדינא במים אחרונים לא
מיבעיא לשיטת כמה מרבותינו שמעיקר דינא
יש חיוב גם בזמה"ז כמו שבארנו אלא אפילו
לשיטת התוס' דליכא חיוב בזמה"ז אין ספק
שכתבו כן כדי ללמד זכות על מה שלא נהגו
בימיהם אבל גם רבותינו התוס' מודים דצריך
גם בזמה"ז דמי יימר שמלח סדומית אינו
מצוי גם עתה ויראה לי דמלח ממי הים יש
בהם חשש מלח סדומית וזה שכתבו דעכשיו
ליכא מלח סדומית מפני שבמדינתם היו
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עמרם יש המדליק נר בשבת מברך אשר
קדשנו כו' ועוד נראה לר"ת שאם היה הנר
מודלק ועומד שצריך לכבות ולחזור ולהדליק
כדאמר ליה ההוא סבא ובלבד שלא יקדים
ובלבד שלא יאחר )לעיל דף כג:(:

 .23שו"ת הרשב"א חלק א סימן
תקז

 .22תוס׳ חולין קה .ד״ה מים
מים ראשונים מצוה ואחרונים חובה כו'.
בברכות בסוף פרק אלו דברים )דף נג:
ושם( דריש תרווייהו מקרא מוהתקדשתם אלו
מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים
אחרונים ואסמכתא בעלמא הוא דהא טעמא
דמים אחרונים הוי משום מלח סדומית
כדאמר בסמוך ואנו לפי שאין מלח סדומית
מצוי בינינו לא נהגו במים אחרונים והכי נמי
כי דריש התם כי קדוש זה שמן שהיו סכין
את ידיהן להעביר את הזוהמא הוי אסמכתא
דלא מצינו בשום מקום שיהא שמן לא חובה
ולא מצוה והא דאמר התם כשם שהמזוהם
פסול לעבודה כך ידים מזוהמות פסולין
לברכה היינו להם שהיה הדבר עליהם חובה
ליטול אחר סעודה לפיכך נחשבות כמזוהמות
וצריך להקדים וליטול קודם ברכה וא"ת
למאי נפקא מינה הא דראשונים מצוה
ואחרונים חובה מה לי מצוה מה לי חובה הא
תרווייהו חובה כדקתני בברייתא ולא רשות
ואומר רבינו תם דנפקא מינה לענין מלחמת
הרשות דתנן בפ"ק דעירובין )דף יז (.דפטורין
מרחיצת ידים וקאמר רב חייא בגמ' לא שנו
אלא מים ראשונים אבל אחרונים לא דאמר
רב יהודה בריה דרב חייא מפני מה אמרו
מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית כו'
ובהלכות גדולות פירש דראשונים שהם
מצוה משום סרך תרומה טעונין ברכה אבל
אחרונים שהם לצורך אדם משום מלח
סדומית אין טעונין ברכה ומכאן כתב רבינו
יהודה בפרק במה מדליקין בתוספ' שאין
לברך על קריאת שמע שלפני מטתו אשר
קדשנו במצותיו וצונו לקרות שמע ואם
לבשר
תאמר אמצעיים כגון בין גבינה
שהן לצורך מצוה יהיו
טעונין ברכה וי"ל דאין
זה כי אם הכשר אכילה
כמו ניקור חלב ומליחת
בשר:

 .24שולחן ערוך אורח חיים קפא:ז
אין מברכין שום ברכה על מים האחרונים:

 .25משנה ברורה קפא:יז
אין מברכין וכו’  -דלפי הטעם שבארנו לעיל
בסק"א משום חשש מלח סדומית דהוא
סכנה לעינים בודאי אין שייך לברך על נטילה
זו כמו שאין מברכין על שמירה משאר סכנות
כגון המסנן מים בלילה מפני סכנת עלוקה
וכיוצא בזה ואפילו לפי הטעם הראשון
שכתבנו לעיל דהנטילה היא כדי להסיר
הזוהמא מעל ידיו קודם בהמ"ז שלפי טעם זה
היה ראוי לברך על נטילה זו מ"מ לא נהגו כן
לפי שעכשיו אין עושין המצוה כתקנת
חכמים ומנהגם שהיו נוהגים למשוח הידים
גם בשמן ערב אחר הנטילה להעביר את
הזוהמא מהידים וכיון שאין אנו עושים
המצוה כתיקונה נהגו שלא לברך בכל גוונא:
What’s the difference between
?מים אחרונים  andמים ראשונים

 .26חולין קה-.קה:

…מאי בינייהו? איכא בינייהו :קינסא מים
ראשונים נוטלין בין בחמין בי
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?Are women obligated

 .31רמב״ם הלכות ברכות ז:יב

 .27שו״ת שלמת חיים חלק ד סימן
קעד

הֵ בִ יאוּ לָהֶ ם מַ יִם לִ נְ ִטילָה כָּל ֶשׁ ְמּבָ ֵר Xבִּ ְרכַּת
הַ מָּ זוֹן הוּא נוֹטֵ ל י ָָדיו ְתּ ִחלָּה .כְּ דֵ י ֶשׁTא י ֵֵשׁב
וּשׁאָר
הַ גָּדוֹל וְ י ָָדיו ְמזֹהָ מוֹת עַ ד ֶשׁיִּטּל אַחֵ רְ .
הַ סּוֹעֲ ִדין נו ְֹטלִ ין י ָָדן בַּ סּוֹף זֶה אַחַ ר זֶה .וְ אֵ ין
ְמכַבְּ ִדין בְּ ָדבָ ר זֶה ֶשׁאֵ ין ְמכַבְּ ִדין בְּ י ַָדיִם ְמזֹהָ מוֹת
וְ :א בִּ גְ ָשׁ ִרים וְ :א בִּ ְד ָרכִ ים אֶ לָּא בְּ פֶ ַתח הָ ָראוּי
לִ ְמזוּזָה וּבִ ְשׁעַ ת כְּ נִ יסָ ה:
הפסק Is there a concern of a
between the washing of the hands
?and the bentching

 .28שו״ת מאמר מרדכי חלק ב סימן חי
 .29שו״ת שבט הלוי חלק ד סימן כג

 .32ברכות מב.

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב שלש תכיפות
הן תכף לסמיכה שחיטה תכף לגאולה תפלה
תכף לנטילת ידים

לענין מים אחרונים אין הבדל בין אנשים
לנשים מעיקר הדין אכן להפוסקים באו"ח
סו"ס קפ"א דגם בזה"ז שייך חיוב מים
אחרונים  -והמנהג שאין הנשים נוטלות כל
כך הוא ע"פ השו"ע שם דבזה"ז לא שייך כלל
מים אחרונים ורק מחמירים לעצמם ,ונשים
לא קבלו עליהם.

 .33רש״י שם ד״ה לנטילת ידים
דמים אחרונים בהמ"ז ולא יאכל כלום עד
שיברך על מזונו:

 .34משנה ברורה קפא:כד

?Who should wash first

קודם בהמ"ז וצריך ליזהר שלא להפסיק בין
הנטילה לבהמ"ז אפילו בד“ת:

 .30ברכות מו:

 .35משנה ברורה קעט:א

מַ יִם אַחֲ רוֹנִ ים מֵ הֵ יכָן מַ ְת ִחילִ ין? אֲ מַ ר לֵיהִּ :מן
הַ ָקּטָ ן .וְ גָדוֹל י ֵָתיב וְ י ָָדיו ְמזוֹהָ מוֹת עַ ד ֶשׁנּו ְֹטלִ ין
כּוּלָּן? אֲ מַ ר לֵיהּ :לָא ְמסַ לְּ ִקי ַתּכָּא ִמ ַקּמֵּ יהּ עַ ד
ימטֵ י מַ יָּא לְ גַבֵּ יהּ .אֲ מַ ר ַרב ֵשׁ ֶשׁת :אֲ נָא
ְדּנִ ְ
יתא י ַָד ְענָאְ ,דּ ַתנְ יָא :כֵּיצַ ד סֵ דֶ ר הֲ ִסבָּ ה?
מַ ְתנִ ָ
— בִּ זְ מַ ן ֶשׁהֵ ן ְשׁ ֵתּי ִמטּוֹת — גָּדוֹל מֵ סֵ ב
בָּ רֹאשׁ ,וְ ֵשׁנִ י ל ֹו לְ מַ טָּ ה הֵ ימֶ נּוּ .בִּ זְ מַ ן ֶשׁהֵ ן ָשׁ:שׁ
ִמטּוֹת — גָּדוֹל מֵ סֵ ב בָּ רֹאשֵׁ ,שׁנִ י ל ֹו לְ מַ ְעלָה
ישׁ י ל ֹו לְ מַ טָּ ה הֵ ימֶ נּוּ .מַ ִי ם
הֵ ימֶ נּוְּ ,שׁ לִ ִ
הָ ִראשׁוֹנִ ים מַ ְת ִחילִ ין ִמן הַ גָּדוֹל .מַ יִם אַחֲ רוֹנִ ים,
בִּ זְ מַ ן ֶשׁהֵ ם חֲ ִמ ָשּׁה — מַ ְת ִחילִ ין ִמן הַ גָּדוֹל,
וּבִ זְ מַ ן ֶשׁהֵ ם מֵ אָה — מַ ְת ִחילִ ין ִמן הַ ָקּטָ ן עַ ד
יעים אֵ צֶ ל חֲ ִמ ִשּׁי ,וְ חוֹזְ ִרין וּמַ ְת ִחילִ ין ִמן
ֶשׁמַּ גִּ ִ
הַ גָּדוֹל .וְ לִ ְמקוֹם ֶשׁמַּ יִם אַחֲ רוֹנִ ים חוֹזְ ִרין —
לְ ָשׁם בְּ ָרכָה ח ֹוז ֶֶרתְ .מסַ יַּיע לֵיהּ לְ ַרבְ ,דּאָמַ ר
ַרבִּ י ִחיָּיא בַּ ר אָ ֵשׁי אָמַ ר ַרב :כּל הַ נּוֹטֵ ל י ָָדיו
בָּ אַחֲ ר ֹונָה ְתּ ִחלָּה — הוּא ְמזוּמָּ ן לִ בְ ָרכָהַ .רב
וְ ַרבִּ י ִחיָּיא הֲ ו ֹו י ְָתבִ י בִּ ְסעו ְֹד ָתּא ַקמֵּ יהּ ְדּ ַרבִּ י,
אֲ מַ ר לֵיהּ ַרבִּ י לְ ַרב :קוּםְ ,מ ִשׁי י ְָד .Xחַ זְ יֵיהּ ְדּ ָקא
ְמ ַר ֵתּת .אֲ מַ ר לֵיהּ :בַּ ר פַּ חֲ ֵתי ,״עַ יֵּין בְּ בִ ְרכַּת
ְמז ֹונָא״ ָקאָמַ ר לָ.X

לאכול  -וה"ה שיש ליזהר לכתחלה שלא
יפסיק בדבור אפילו מעט דתיכף לנטילה
ברכה ]ומהאי טעמא יש ליזהר שלא לשהות
שהיה מרובה אחר הנטילה וכ"ש שלא לעסוק
באיזה עסק[ אך אם צריך להפסיק בדבר נחוץ
או בדיעבד אם הפסיק יטול ידיו שנית כדי
להיות תיכף לנטילת מים אחרונים ברכה:

 .36ערוך השולחן או״ח קפא:א
כתב הרמב"ם סוף פרק ששי :תיכף למים
אחרונים ברכת המזון ,ולא יפסיק ביניהם
בדבר אחר; אפילו לשתות מים אחר שנוטל
ידיו באחרונה – אסור ,עד שיברך ברכת
המזון .עד כאן לשונו .וכלשון הזה כתבו
ה]]טור אורח חיים קעט|טור והשולחן ערוך
בסימן קע"ט .וכן כתב רש"י בברכות )מב א(
דתיכף לנטילת ידים ,דמים אחרונים ברכה
ולא יאכל כלום עד שיברך על מזונו .עד כאן
לשונו .ומכל זה משמע דרק להפסיק באכילה
ושתייה אסור .אבל דיבור לא הוי הפסק
)כסף משנה ,ומגן אברהם ריש סימן קע"ט(.
ואפילו למאן דסבירא ליה בריש סימן קס"ו

56

דבין נטילת ידים ל"המוציא" אסור להפסיק
בדיבור ,מכל מקום במים אחרונים מותר.
והטעם נראה לי דהפסק דיבור לא שייך אלא
במקום שיש ברכה ,וצריך להסמיך הברכה
להמעשה .ובמים אחרונים ליכא ברכה.
ובמים ראשונים קבעו חכמים שלא להפסיק
בין ברכת "על נטילת ידים" ובין ברכת
"המוציא" .אבל במים אחרונים מה שייך
הפסק בדיבור? ובשלמא אכילה ושתייה
אסור ,משום דאזלא לה ברכת "המוציא"
אחר הנטילה .אבל הדיבור למה יאסר?
)והמגן אברהם בריש סימן קע"ט חלק על
הבית יוסף ,עיין שם .ולפי מה שכתבתי דברי
הבית יוסף צודקים .והא דאין מסיחין על
כוס של ברכה בסימן קפ"ג משום כבוד הכוס
הוא ,ולא משום הפסק(.

זהירים בנטילת מים האחרונים אבל אינם
יוצאים חובת הדין כלל וכלל דאינם נותנים
כ"א איזה טיפים מים על ראשי האצבעות עד
אשר אפילו עד סוף פרק הראשון אינה מגעת
ולפעמים יוצאים בנגיעה בעלמא במים
וידיהם נשארים מטונפות מזוהמת המאכל
כבראשונה ובאמת מן הדין צריך לרחוץ
לפחות עד סוף שני פרקי אצבעות וכנ"ל:
Do you need to dry your hands
?מים אחרונים after

 .41שולחן ערוך קפא:ח

יש אומרים שמים אחרונים אינם צריכים
נגוב ולהרמב"ם מנגב ואחר כך מברך:

 .42משנה ברורה קפא:יט
ולהרמב"ם וכו' ס"ל דלא נקרא נטילה בלי
נגוב ועיין לעיל סוף סימן קע"ג משמע דעת
המחבר להקל בזה מ"מ לכתחלה טוב לנגב
ידיו לצאת דעת כולם ]חיי אדם[ .כתב הב"י
בשם ספר שלחן של ארבע וכן הביא בא"ר
בשם הכלבו דמים אחרונים אין צריכין
שיעור אלא שיהא בהן כדי להדיח בהן את
ידיו ובספר מעשה רב הביא דהנהגת הגר"א
היתה ברביעית:

How much water is needed for
?מים אחרונים

 .37שבת סב:
וְ לָאו ִמלְּ ָתא ִהיאְ ,דּאָמַ ר ַרב ִח ְס ָדּא :אֲ נָא
ְמ ַשׁאי ְמלֵא חָ פְ נַי מַ יָּא וִ יהַ בוּ לִ י ְמלֵא חָ פְ נַי
יבוּתא.
ָ
טֵ

 .38משנה ברורה קפא:יט

How do you position your hands
?מים אחרונים during

)יט( ולהרמב"ם וכו' ס"ל דלא נקרא נטילה
בלי נגוב ועיין לעיל סוף סימן קע"ג משמע
דעת המחבר להקל בזה מ"מ לכתחלה טוב
לנגב ידיו לצאת דעת כולם ]ח"א[ .כתב הב"י
בשם ספר שלחן של ארבע וכן הביא בא"ר
בשם הכלבו דמים אחרונים אין צריכין
שיעור אלא שיהא בהן כדי להדיח בהן את
ידיו ובספר מעשה רב הביא דהנהגת הגר"א
היתה ברביעית:

 .43רמב״ם הלכות ברכות ו:טו

מַ יִם הָ ִראשׁוֹנִ ים צָ ִריֶ Xשׁיַּגְ בִּ יהַּ י ָָדיו לְ מַ ְעלָה עַ ד
ֶשׁTא י ְֵצאוּ מַ יִם חוּץ לַפֶּ ֶרק וְ י ְַחזְ רוּ וִ יטַ ְמּאוּ אֶ ת
הַ יּ ַָדיִם .וְ אַחֲ רוֹנִ ים צָ ִריֶ Xשׁיּ ְַשׁפִּ יל י ָָדיו לְ מַ טָּ ה
כְּ דֵ י ֶשׁיֵּצֵ א כָּל כֹּחַ הַ מֶּ לַח מֵ עַ ל י ָָדיו .מַ יִם
ִראשׁוֹנִ ים נִ טָּ לִ ים בֵּ ין עַ ל גַּבֵּ י כְּ לִ י בֵּ ין עַ ל גַּבֵּ י
ַק ְר ַקע .וְ אַחֲ רוֹנִ ים אֵ ינָן נִ טָּ לִ ין אֶ לָּא עַ ל גַּבֵּ י כְּ לִ י.
מַ יִם ִראשׁוֹנִ ים נִ טָּ לִ ין בֵּ ין בְּ חַ מֵּ י הָ אוּר בֵּ ין
בְּ צ ֹונֵן .וְ אַחֲ רוֹנִ ים אֵ ינָן נִ טָּ לִ ין בְּ חַ ִמּין .וְ הוּא
ֶשׁיּ ְִהיוּ חַ ִמּים ֶשׁהַ יָּד ס ֹולֶדֶ ת בָּ הֶ ן ִמפְּ נֵי ֶשׁאֵ ין
מַ עֲ בִ ִירין אֶ ת הַ זֻּהֲ מָ אֶ ,שׁאֵ ינ ֹו יָכוֹל לְ ַשׁפְ ֵשׁף
בָּ הֶ ן .אֲ בָ ל הָ יוּ פּו ְֹשׁ ִרין נו ְֹטלִ ין מֵ הֶ ן בָּ אַחֲ ר ֹונָה:

How much of one’s hand must be
?מים אחרונים covered for

 .39שולחן ערוך קפא:ד

אין צריך ליטול אלא עד פרק שני של
אצבעות:

 .40משנה ברורה קפא:י
עד פרק שני שלמעלה משני פרקי אצבעות
אין מגיע לכלוך המאכל ]ומן אצבע האגודל
צריך ליטול פרק ראשון[ ואם היה המאכל
מגיע מכאן ואילך צריך רחיצה גם למעלה
]א"ר בשם בלבו[ ועיין בבה"ל .ורע עלי
המעשה שראיתי שיש אנשים אשר המה
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SITUATION:
 but not forמים אחרונים #1: You have water for
a later meal on Shabbos. Do you use it now or save it
?for later
#2: You’re about to enter a meal and you only have
enough water to wash your hands once. Do you use it
?מים אחרונים  orמים ראשונים for

 .44מגן אברהם סימן קפא

)פמ"ג( )מחה"ש( כתב ב"י ר"ס קנ"ח בשם
א"ח מים ראשונים מצוה אחרוני' חובה למאי
נ"מ לבטולי הא מקמי הא שאם אכל ויש לו
מים אחרונים והוא צריך לאכול סעודה
אחרת ביום כגון ג' סעודות בשבת ולא יהיה
לו מים מבטל הסעודה האחרת ונוטל ידיו
לברכ' מפני שכבר נתחייב בברכה ואם יש לו
שמן ערב או יין מנקה בו ידיו ומברך עכ"ל
משמע מדבריו דאם רוצה לאכול ויש לו רק
מים ליטול פעם א' נוטל ראשוני' ולא
אחרונים כיון שאסור לאכול עד שיטול ידיו
וצ"ע א"כ מאי חומרא דאחרונים מראשונים
וצ"ל דאסור לו לאכול אא"כ יש לו מים
ראשונים ואחרונים לסעודה זו וערסי' קפ"ב
וצ"ע ול"נ דקושיא מעיקרא ליתא דנ"מ
להולכים במחנ' שפטורי' מראשונים וחייבים
באחרונים כדאי' ספ"ק דעירובין וכן כתב
התוס' בחולין דף ק"ה ועסי' קס"ג דאם אין
מים א"צ לבטל הסעודה ונ"ל דעכשיו
ראשונים עדיפי אפילו למי שנזהר באחרונים
דאינה חובה כ"כ דהא ליכא מלח סדומית,
כתב רי"ו מוזגין הכוס ואח"כ נוטלין לידים
ועסי' קס"ו מיהו מסידור הטור והש"ע משמע
דנוטלין קודם מ"מ בגמרא משמע כמ"ש רי"ו
ואין סדר למשנת הטור:

58

44

59

tablet.otzar.org

Being brisk to do mitzvos:
זריזין מקדימין למצות Examining the idea of
Where do we see a commandment to
? as early as we canמצוות fulfill

את המצות ר' יאשיה אומר ,אל תקרא כן ,אלא
ושמרתם את המצות .כדרך שאין מחמיצין את
המצה כך אין מחמיצין את המצוה ,אלא אם
באה מצוה לידך עשה אותה מיד

פסחים ד1. .

מסילת ישרים שער הזריזות 6.

אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה
במחשבתו ,ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה
ולעשות אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה
בינתים .כי אין סכנה כסכנתו ,אשר הנה כל רגע
שמתחדש ,יוכל להתחדש איזה עכוב למעשה
הטוב.

יומא כח2. :

?What’s the nature of this obligation

שו"ת הרד"ך בית ב 7.
?What’s the original source

ואחזור למה שהייתי בו דלרש"י ז"ל אף אם לא
תתן אמתלא לדבריה לא שבקינן ליה לייבם ואני
אומר דנראה לי לעניות דעתי דבהכי יתיישבו כל
דברי רש"י ז"ל היטב דהא יש לומר לדבריו
דמראש דבריו וסוף דבריו משמע דמשמע היכא
דניחא לתרוייהו לייבומי אין כופין לחלוץ אבל
אם היא אינה רוצה לחלוץ אם לא תתן אמתלא
לדבריה בדברים נכרין כייפינן ליה לחלוץ והנה
הוא ז"ל כתב בהדיא דדווקא היכא שאמר דברים
נכרין הוא דכייפינן ליה לחלוץ ותו קצת תימא
דמאחר שכתב הרב בראש דבריו דמאי דקאמר
רב אין כופין היינו דווקא היכא דניחא לתרווייהו
לייבומי למה כפל דבריו וכתב בסוף וכל הני אין
כופין דהכא וכו' ולפי מאי דכתיבנא אתי שפיר
שדעת הרב שאם היא אינה חפצה בייבום
ותובעת חליצה גם כי לא תאמר דברים נכרין
שכופין אותו במילי ומטעין ליה וחליץ הואיל
ומצות חליצה קודמת דהלכתא כאבא שאול
ואע"ג דהיכא דניחא לתרוייהו לייבומי שבקינן
להו לייבומי היינו משום דלא אלימא האי חזקה
היכא דלא חזינן חד מנייהו דלא ניחא ליה
בייבום אבל היכא דחזינן חד מינייהו דלא ניחא
ליה בייבום יש לנו לסייע בטהרה ולכוף אותו על

בראשית כב:ג 3.
וַ יּ ְַשׁכֵּם אַבְ ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר ,וַ יַּחֲ בֹ שׁ אֶ ת-חֲ מֹ רוֹ ,וַ יּ ִַקּח
ת-שׁנֵי נְ עָ ָריו ִאתּוֹ ,וְ אֵ ת י ְִצחָ ק בְּ נוֹ; וַ יְבַ ַקּע,
אֶ ְ
עֲ צֵ י ֹע ָל ה  ,וַ יּ ָ ָק ם וַ יּ ֵ ֶל  , Aאֶ ל  -הַ ָמּ ק ֹו ם
Bקים.
אֲ ֶשׁר-אָמַ ר-ל ֹו הָ אֱ ִ

שמות יב:יז 4.
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ מַּ צּוֹת כִּ י בְּ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה
ְ
וּשׁמַ ְר ֶתּם
אתי אֶ ת ִצבְ או ֵֹתיכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ְ
הוֹצֵ ִ
אֶ ת הַ יּוֹם הַ זֶּה לְ ֹדר ֵֹתיכֶם חֻ ַקּת ע ֹולָם:

מכילתא שמות יב:יז 5.

ושמרתם את המצות שמרהו )עד( שלא תביאהו
לידי פסול .מכאן אמרו ]פסחים פ"ג מד"ה[ תפח,
תלטוש בצונן .שיאור ,ישרף והאוכלו פטור.
סידוק ,ישרף והאוכלו חייב )מיתה( .איזהו שיאור
– כקרני חגבים .סידוק – שנתערבו סדקיו זה
בזה ,דברי רבי יהודה .וחכמים אומרים ,זה וזה
האוכלו חייב )מיתה( .איזהו שיאור – כל
שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו .ושמרתם
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הפחות במילי או להטעותו לחלוץ הואיל
והחזקה מסייעתה וטעמא הוי משום דלמא פגע
בערוה ואם לא יקדימנה יקרא פושע .וע"ד
שאמרו בפרק תפלת השחר בענין קדימת זמן
התפלות וכן בפרקא קמא דחגיגה תניא ואין
נראין דכתיב כל זכורך ואמרינן בגמרא סבר רב
יוסף למימר מאן דאית ליה עשרה בנין לא
ליסקו האידנא חמשה ולמחר חמשה אמר ליה
אביי פשיטא הי מנייהו משוית להו פושעין
כלומר ולמה לי קרא דכל זכורך אלא וכו'
ומדפריך אביי למה לי קרא דכל זכורך מסברא
נפקא שלא יקראו פושעים אם כן נראה שיש כל
כך איסור גדול למי שאינו מקדים המצוות
בתחלת זמנן כאלו נכתב בתורה שאתה חייב
להקדים מצוה פלונית ואם לא הקדמת אתה
עובר איסור תורה ונראה דהוא הדין נמי או כל
שכן יש לנו במצוה הקודמת כזו שהטעם הוא
משום דלמא פגע בערוה שמי שאינו מקדימה
יקרא פושע ואע"ג דהיכא דמצות יבום קודמת
לא אמרינן שאם חלץ יקרא פושע וכן בשאר
המצות הקודמות כגון מצות יעידה וכיוצא בזה
שאני התם שהתורה תלתה אותו ברשותו ,אבל
בנידון דידן דמצות חליצה קודמת משום דלמא
פגע בערוה פשיטא שיש לנו לכפותו לכל הפחות
במילי שלש 14יכנס בספק פוגע בערוה אלא דלא
אלימא לן האי חזקה כולי האי לכפותו בשוטין
ומה שלא פירש הוא ז"ל דאין כופין דהתם מיירי
אפילו היכא שאינה חפצה בייבום ואין כופין
היינו בשוטי דסתם כפייה בשוטי הוא אבל
במילי כופין היינו משום דהתם משמע דאפילו
לכתחלה מייבם וה"ק אין כופין אלא מייבם
לכתחלה מקדאמרינן התם בתר אמר רב אין
כופין כי אתו לקמיה דרב וכו' ואף ר"י סבר אין
כופין מדאתקי' ר"י וכו' ומש"ה הוצרך הרב לפרש
שבשניהם רוצים לייבם קא מיירי והיינו שחזר
וכפל דבריו וכתב וכל הני אין כופין דהכא וכו'
דמשום כל הני דאמרן דמשמע דמייבם לכתחלה
וא"כ מזה יש להוכיח דאין כופין דקאמ' דלא קא
מיירי היכא שהיא תובעת חליצ‘.

חג ביט"ר ,והא כיון דיט"א רגל בפני עצמו הוא
כדאמרינן בסמוך שמיני רגל בפני עצמו הוא ואין
בכלל חג הסוכות נמצא חג הסוכו' ושמיני שלו
חשובים כב' רגלים ועובר בעשה זו דובאת שמה
כיון שעברו עליו ז' ימי הסוכ' מיד אע"פ שלא
עבר עליו השמיני ואמאי ממתין לכתחילה
מלהבי' חגיגה עד יט"א הא ע"ע בעשה זו ,ולא
מיבעי' לפירש"י לקמן )דף ה'( דעולות ושלמים
דרבי קרא לב"ת היינו עולת ראיי' ושלמי שמחה
דתקשה דודאי מדעוברים עלי' לאו דב"ת בג"ר
ממילא עוברים עלי' בעשה זו ברגל אחד דבני
חדא ביקתא נינהו כדמוכח לקמן גבי בעי' דר"ז
אשה מהו בב"ת ,אלא אפי' למאי דאפרש לקמן
דהאי עולות ושלמים דרבי' קרא לב"ת בעולות
מחוסר כיפורים ושלמי נזיר איירי מ"מ ראיי'
וחגיגה לא נפקא מכללא דכל הקרבנות דרבי
קרא לב"ת כדאמר לקמן .ועק"ל דבפ"ו דפסחים
)דף ע'( נפקא ליה דחגיגה א"ד שבת מדכתיב
וחגותם חג לה' שבעת ימים שמונה הוי מכאן
לחגיגה שא"ד שבת והא התם בפ"ק דחגיגה
אמרינן דשמיני תשלומי דראשון ונ"ל מבחדש
הזה תחוגו אותו א"נ מגז"ש דעצרת עצרת מחג
המצות והשתא מאי ק"ל ח' הוי ,הא רבי' קרא
לשמיני נמי ,ובע"כ הכי ק"ל אמאי חלק הכתוב
לח' מז' ימים שלפניו ולא כללו עמהם ביחד
ולכתוב קרא וחגותם שמונה ימי' א"ו ללמד
שא"ד שבת ,והשתא מאי ק"ל דילמא מש"ה
חלקו והפרידו משלפניו משום דז' ימי' אתה
רשאי לאחר לכתחילה מלחוג עד יום הז' ול"ל
בה דהא דתנן מי שלא חג ביט"ר חוגג וכו'
דמשמע מצותו לכתחיל' לחוג ביט"ר לאו
איסורא איכא למאחר אלא זירוז בעלמא הוא
מדרבנן משום דזריזין מקדימים למצות מ"מ
מה"ת כל ז' שוין משא"כ ביט"א מה"ת דיעבד אין
לכתחילה לא משום דאי מאחרת ליה עד ח' כבר
עבר בעשה .וי"ל למאי דאפרש לקמן )דף ז'( בשם
התוס' גבי כיון שנ"ל מעיקרא מחויב דאם מקצת
מן ליל י"ט קודם לנדרו או לחובתו אין אותו רגל
עולה למנין ג"ר של ב"ת א"כ ה"ה נמי לענין עשה
דרגל א' נמי אינו עולה ,מהשת' קרבן ראיי'
וחגיגה דאין חובתן חל עד היום של יט"ר דהוא
זמן הקרבה לא בליל יט"ר אינו עובר בעשה אם
עבר אותו רגל שנתחייב בהן שאין אותו רגל
עול' למנין ג"ר ללאו דב"ת ולא לרגל א' לעבור
בעשה הואיל ועבר ליל יט"ר קודם שנתחייב
בהן ,והשתא פריך שפיר ז' הא ח' הוי והוי לי'
לכללו עם ז' שלפניו דאיהו נמי ראוי לחוג בו
אפי' לכתחילה .עוד י"ל דשמיני כיון דהוא
תשלומין לקרבנו' החג לענין לעבו' בעשה ולא

טורי אבן ראש השנה ד8. :

ורבנן ההוא לעשה .וה"נ אמר רבא לקמן כיון
שעבר עליו רגל אחד עובר בעשה .וק"ל הא דתנן
בפ"ק דחגיגה )דף ט( מי שלא חג יום טוב ראשון
של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב אחרון של חג
ומשמע דאפי' לכתחיל' יכול להמתין מלחוג עד
יט"א מדלא תניא לישני דדיעבד אי"ט אחרון
כדתני לישנא דדיעבד אכל הרגל דקתני מי שלא
חג וכו' ש"מ דיט"א וכל הרגל שווי' הן למי שלא
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תעשה דב"ת כל ח' ימים כרגל א' חשיבי ואינו
עובר עד שעברו כל שמונת ימי החג מידי דהוי
אחג שבועות דכל עצמו של חג אינו אלא יום
אחד מ"מ הואיל ויש לו תשלומין כל שבעה
חשיבי כל ז' לענין עשה ולא תעשה דב"ת כעצמו
של רגל כמו שאפרש לקמן ואין עובר עד שעברו
כל ז' ימי תשלומין ,וה"נ חג הסוכות ושמיני שלו
הואיל ותשלומין אחד הן א"ע עד שעברו כל ח'
ימי התשלומין אע"ג דחג הסוכות כתיב בקרא
מ"מ שמיני בתרייהו גררא.

היכא דראוי הוא להסתפק ,שתעבור המצוה ,אין
משהין אותה ,אפילו כדי לעשותה יותר מן
המובחר .וראייה ,מהא דגרסינן )יבמות לט (.פ’
החולץ :איתמר ביאת קטן וחליצת גדול ,רבי
יוחנן ורשב"ל ,חד אמר ביאת קטן עדיפא ,משום
דמצוה ביבום ,וחד אמר חליצת גדול עדיפא,
משום דמצוה בגדול .ופריך עלה ממתניתין ,תלה
בקטן עד שיגדיל אין שומעים לו ,אלא אומרים
לו עליך מצוה ,או חלוץ או יבם .ואי ס"ד
דאמרינן ביאת קטן עדיפא ,נינטר דילמא מייבם?
ומשני כל שיהוי מצוה לא משהינן ,ולאידך מ"ד
פריך נמי ממתניתין ,דתנן :תלה בגדול עד שיבא
ממד"ה אין שומעין לו ,ואי ס"ד חליצת גדול
עדיפא ,נינטר לגדול דילמא אתי וחליץ? ומשני
נמי הכי כל שיהוי מצוה כו' ,אלמא דלא משהינן
מצוה ,כדי לעשותו מן המובחר כי התם ,דלחד
מ"ד ביאת קטן עדיף ,ולחד בגדול עדיפא ,ואפ"ה
לא משהינן לה .ומ"מ מוכח התם ,דדוקא בדראוי
להסתפק שתעבור המצוה ,אז לא משהינן לה,
אבל בשאין ראוי להסתפק לא .ותדע ,דאמאי
נקט תנא ובגדול עד שיבא ממדינת הים ,ליתני
עד שיבא ממדינה למדינה בארץ ישראל ,דלא
משהינן ,אלא דוקא נקט בקטן עד שיגדיל,
ובגדול עד שיבא ממדה"י לא משהינן ,משום
דשמא ימות הקטן ,והגדול לא יבא לעולם
ממד"ה ,ותעבור המצוה ,לכך לא משהינן ,אבל
ממדינה למדינה דקרוב הדבר שיבא ,משהינן
וה"ה בנ"ד .ולפי זה הא דכתב בהגה"ה במיימוני,
דנהג מור"ם ,כשהיה מקדים לברך בחול ,כדי
שלא יעבור זמן ,שהוא עד ט"ז בחודש ,היה
לובש סרבל מכובד שהיה לו ,ע"כ אין ר"ל
שבמוצ"ש היה ודאי עובר זמן ,אלא ר"ל ,ראוי
להסתפק שיעבור ,כדבארתי לעיל ,והנראה לע"ד
כתבתי.

מאירי יומא כח :ד״ה כל 9.

כל היום כשר למילה שנא' וביום השמיני וכו'
ומ"מ ראוי לזריזים להקדים בה בשחרית:
 (1שלא יראה כמתרשל בה מצד חמלתו על הבן
 (2ולאחוז בדרכי האבות ,שנאמר עליהם בכיוצא
בה ״וישכם אברהם בבוקר״:

מאירי הוריות י10. :

לעולם יהא אדם מסלסל עצמו במדות ולא יהא
פורק עול בעניניהם אפילו בדברים שאין מצוה
או עברה תלויה בהם שכל אדם מסלסל עצמו
באיזה מדה מקומו מושכר לו דרך צחות אמרו
אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכל
שכן כשתבא דבר מצוה לידו שיהא מכלל זריזים
מקדימים למצות ולא יתאחר בעשיית מצוה
שאין זה אלא דרך מי שאינו עושה המצוה דרך
כונה מעולה אלא כמי שעושה אותה דרך פירוק
עול ומצוה מלמדה:
 at the firstמצוה Is it better to fulfill a
presented opportunity if it means not
?הידור מצוה getting

תרומת הדשן סימן לה 11.

ביאור הגר"א אורח חיים סימן תכו 12.

שאלה :הרואה לבנה בחדושה בימי החול ,ואומר
נמתין לברך על חדושה ,עד למוצאי שבת יפה
הם עושין או לאו?

ס"ב ודוקא אם כו' .מדאמרינן פ"ד דיבמות תלה
בקטן כו' או בגדול כו' ואמרינן שם בגמ' מ"ט
שהויי מצוה לא משהינן ודוקא בגדול כו'
שאפשר לבא לידי דיחוי אבל אם אינו במ"ה
ממתינן עליו:

תשובה :יראה דיש לחלק בדבר ,היכא דליל
מוצאי שבת הבא בקרוב ,אינו לילות הרבה
בחודש ,כגון ז' או ח' בחדש ,שאפילו אם יהא
מעונן במוצ"ש ,וב' וג' או ד' לילות אחריו ,עדיין
יש זמן לברך ,עד סוף ליל ט"ו ,כה"ג יפה להמתין
עד מו"ש .דכתב א"ז :דאין מברכין על הירח אלא
במו"ש ,כשהן מבושמין ובכלים נאים; אבל אם
ליל מוצ"ש הבא ,יהא לילות הרבה בחודש ,שאם
יהיה מעונן בו ,וב' וג' או ד' לילות אחריו ,יעבור
זמן הברכה ,כה"ג אין להמתין עד מו"ש ,דכל

ביאור הלכה סימן תכו 13.

במוצאי שבת  -ודעת הב"ח שלא להחמיץ
המצוה עד מו"ש אלא אחר שעברו עליה שלשה
ימים מהמולד מקדשין וכ"כ במעשה רב ]המיוסד
על הנהגת הגר"א[ ועיין בסוף הסימן:
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14. (343 שדי חמד חלק ג ד״ה זריזין )עמ׳

}"

Is it better to do the  מצוהat an earlier
time, or to have as many people as
possible when you do it?

15. שדי חמד חלק ב ד״ה זריזין
(341 )עמ׳

"

What is the  דיןof זריזין מקדימין למצוות
fundamentally based on?

{

16. ( )עמ׳ יב.ברכת אברהם פסחים ד

VS
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זריזין מקדימין למצוות
שמות יב:יז
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ מַּ צּוֹת כִּ י בְּ עֶ צֶ ם
ְ
אתי אֶ ת
הַ יּוֹם הַ זֶּה הוֹצֵ ִ
ִצבְ או ֵֹתיכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ יּוֹם הַ זֶּה
ְ
לְ ֹדר ֵֹתיכֶם חֻ ַקּת ע ֹולָם:

בראשית כב:ג

מה דרגת החיוב?

וישכם אברהם בבקר

שלוש דעות

יומא כח:
מכילתא שמות יב:יז
כדרך שאין מחמיצין את המצה
כך אין מחמיצין את המצוה,
אלא אם באה מצוה לידך עשה
אותה מיד

מקור

אין לומדים מהאבות.
אברהם מזרז למצוות.

פסחים ד.
בודקים בשביל חמץ בליל
ערב פסח ולא ביום ,מפני
זריזין מקדימין למצוות

שו"ת הרד"ך
בית ב ד״ה
ועוד
זה חיוב מן
התורה .מי שלא
זרז נחשב כפושע

טורי אבן
ראש השנה ד:
ד״ה ורבנן
זריזות מקדימים
למצוות נחשב
כדרבנן

מאירי יומא
כח :ד״ה כל
לא חיוב גמור.
רק טוב ללכת
בדרכי אבות

מקיים מצוה בלי זריזות

מסילת ישרים שער הזריזות

סברא

אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה
במחשבתו ,ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות
אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים .כי אין
סכנה כסכנתו ,אשר הנה כל רגע שמתחדש ,יוכל
להתחדש איזה עכוב למעשה הטוב.

מאירי הוריות י :ד״ה לעולם
כמי שעושה אותה דרך פירוק עול
ומצוה מלמדה

ברית מילה
שלא בזמנה

דין בגברא או
דין במצוה

שדי חמד חלק ב ז-ב
ד״ה זריזין עמ׳ 341

ברכת אברהם פסחים ד.
ד״ה שם יש לחקור

שדי חמד חלק ב ז-ב ד״ה זריזין עמ׳ 341

זה מחלוקת הפוסקים
אם אומרים זריזין
מקדימים למצוות אם
הברית מילה לא
בזמנה.

יש חקירה אם זריזין מקדימים
למצוות דין בגברא להיות זריז
לקיים המצוה ,או אם זה מעלה
לקיים את המצוה בזמן
המוקדם ביותר האפשרי

זריזין מקדימים למצוות דוחה את ברב עם
הדרת מלך כי יותר טוב לקיים המצוות
האלו בזמן המתאים ,אפילו בלי רוב עם

האם ברב עם הדרת מלך דוחה את זריזין
מקדימים למצוות?

האם הידור מצוה דוחה את
זריזין מקדימים למצוות?
אומרים קידוש לבנה
אם רואים את הלבנה
לפני מוצאי שבת?

ביאור הלכה
או״ח תכו:ב

תרומת הדשן
סימן לה

כן; זריזין מקדימים
עדיף

לא;
הידור מצוה עדיף

שדי חמד חלק ג קמא-ו ד״ה זריזין
עמ׳ 343

האם מחכים בשביל אתרוג מהודר
אם יש לך אתרוג כשר עכשיו?
זריזין מקדימים עדיף;
לוקחים את האתרוג הכשר
הידור מצוה עדיף; לוקחים
את האתרוג הכשר
אם זה זמן מועט ,מחכים
בשביל אתרוג מהודר
אם זה זמן מרובה ,לוקחים
אתרוג כשר

!
נמצאו חמש ברכות יתירות ,בשבתות וימים
טובים שהתפלה שבע ברכות ,וכן אם לא
נתחייב בשאר הימים בכל הברכות האלו כגון
שלא ישן כל הלילה ולא התיר חגורו ולא
נכנס לבית הכסא וכיוצא באלו צריך להשלים
מאה ברכות מן הפירות.
)טז( כיצד אוכל מעט ירק ומברך לפניו
ולאחריו וחוזר ואוכל מעט מפרי זה ומברך
לפניו ולאחריו ומונה כל הברכות עד
שמשלים מאה בכל יום.

חיוב

 .1דברים י:יב
1קי .שֹׁאֵ ל מֵ ִעמָּ  $כִּ י
וְ עַ ָתּה י ְִשׂ ָראֵ ל מָ ה ה׳ אֱ ֶ
1קיָ .ל ֶלכֶת בְּ כָל ְדּ ָרכָיו
ִאם לְ י ְִראָה אֶ ת ה׳ אֱ ֶ
1קי .בְּ כָל לְ בָ בְ .
וּלְ אַהֲ בָ ה אֹ ת ֹו וְ לַעֲ בֹ ד אֶ ת ה׳ אֱ ֶ
וּבְ כָל נַפְ ֶשׁ:.

 .2מנחות מג:
תניא ,היה רבי מאיר אומר :חייב אדם לברך
מאה ברכות בכל יום ,שנאמר“ :ועתה ישראל
מה ה' אלקיך שואל מעמך ”.רב חייא בריה
דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח וממלי
להו באיספרמקי ומגדי.

 .6שולחן ערוך אורח חיים מו:ג
חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות,
לפחות.

 .3רש“י מנחות מג:

חיוב

מה ה' אלהיך וגו'  -קרי ביה מאה.

 .7טור אורח חיים סימן מו

 .4תוספות מנחות מג :ד״ה שואל

...אבל ודאי חובה הוא על כל יחיד ויחיד
לברך אותן דתניא היה ר"מ אומר מאה
ברכות חייב אדם לברך בכל יום וסמכוה על
דרש הפסוקים והשיב רב נטרונאי ריש
מתיבתא דמתא מחסיא דהע"ה תקן מאה
ברכות דכתיב )שמואל ב כג( הוקם על ע"ל
בגימ' ק' הוי כי בכל יום היו מתים ק' נפשות
מישראל ולא היו יודעין על מה היו מתים עד
שחקר והבין ברוח הקודש ותקן להם
לישראל ק' ברכות וע"כ תקנו חכמים ז"ל אלו
הברכות סדר העולם והנהגתו להשלים ק'
ברכות בכל יום וצריך כל אדם ליזהר בהם
והפוחת אל יפחות והמוסיף יוסיף על כל
ברכה וברכה שנתקנה לו כמו שאמרו חכמים
ברכות )מ א( ברוך ה' יום יום בכל יום ויום
תן לו מעין ברכותיו ואמרינן בפרק כיצד
מברכין )לה א( אר"י אמר שמואל כל הנהנה
מן העוה"ז בלא ברכה כאילו מעל וצריך כל
אדם ליזהר שלא יבא לידי מעילה

פי' ר"ת דהוי מלא ויש מאה אותיות בפסוק
וי"מ דמה עולה בא"ת ב"ש מאה ובקונטרס
פירש אל תקרי מה אלא מאה כלומר שחייב
ק' ברכות וי"מ כדי להשלים מאה באותיותיה
וכי קרית מאה הרי כולן.

 .5רמב“ם הלכות תפילה ז:יד-טז
)יד( חייב אדם לברך מאה ברכות בין היום
והלילה ומה הן מאה ברכות אלו כ"ג ברכות
שמנינו בפרק זה ,ושבע ברכות של קריאת
שמע של שחרית וערבית לפניה ולאחריה,
וכשמתעטף בציצית מברך ברוך אתה יי'
אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו
וצונו להתעטף בציצית ,וכשלובש תפילין
מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר
קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ,ושלש
תפלות שבכל תפלה מהן שמנה עשרה ברכות
הרי שמונים ושש ברכות ,וכשהוא אוכל שתי
סעודות של יום והלילה מברך ארבע עשרה
ברכות ,שבע בכל סעודה ,אחת כשיטול ידיו
תחלה ,ועל המזון אחת בתחלה ושלש בסוף
ועל היין לפניו ולאחריו הרי שבע ברכות הרי
מאה ברכות בין הכל.
)טו( בזמן הזה שתקנו ברכת האפיקורוסין
בתפלה והוסיפו הטוב והמטיב בברכת המזון

 .8שבלי הלקט ענין תפילה סימן א
ויש למדין אותו מזה הפסוק הנה כי כן יבורך
גבר ירא ה' .יברך כתיב כ"י כ"ן בגמטריא
מאה הוי.
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 .11קרן אורה מנחות מג:

 .9ספר המנהיג דיני תפילה עמוד כז

שם גמרא ,חייב אדם לברך מאה ברכות בכל
יום ,שנאמר ועתה מה כו' ופירש"י ז"ל אל
תקרי מה אלא מאה .נראה שכיוונו ז"ל לישב
האי דיוקא דמשמע דשואל מעמך מה היינו
מילתא זוטרתי ,וכקושית הש"ס בברכות )ל"ג
ע"ב( לזה אמר )דאין תאמר( ]דאל תיקרי[ מה
אלא מאה ברכות היינו שחייב לברך בכל יום
מאה ,דעיקר הכוונה בברכה להדבק בו יתברך
בכל ברכה וברכה ,ואמרינן במסכת חגיגה דף
ט' ע"ב אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים
לשונה פרקו מאה ואחד ,מבואר מזה דהרוצה
לשנות פרקו ולא יהי' שכוח ממנו הוא מאה
פעמים ואחד ,ובמאה עדיין נקרא לא עבדו,
כי באפשרי שימשול השכחה בו אף על פי
שלא נחסר אלא האחד אחר המאה ,ועיקר
משנה הפרק היא לשום בזכרונו אהבת ה'
ויראתו ,וכיון שאמר מה ה' שואל כו' ש"מ
דמאה ברכות בכל יום המה חיובי למען
הדבק בו זכרון השם הגדול ואהבתו ויראתו,
וע"ז נאמר מה ה' שואל מעמך ,כ"א עוד
תוסיף אחד תהי' עבודתך שלימה ולא תסור
מאחריו אפילו כרגע ,וזש"כ שם כ"א ליראה
כו' לטוב לך ,יכוין כי לא יגע בך רע לבא לידי
שכחה ח"ו אפילו כרגע ,כאשר יקרא השונה
פרקו מאה פעמים בשם לא עבדו ,יזכנו ה'
לעבודתו התמה בירושלים עיר הקודש בב"א.
ועי' מהרש"א ז"ל בח"א.

ודבר זה מסורת בידינו מאבותינו למשה
בסיני שיש עלינו לברך מאה ברכות בכל יום,
מן התורה ,ומן הנביאי' ומן הכתובים .מן
התורה מניין ,דתניא במנחות פ' התכלת ,ר'
מאיר אומ' חייב אדם לברך מאה ברכות בכל
יום ,שנ' ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל
מעמך כי אם ליראה את ה' ,אל תיקרי מה
אלא מאה .ובירושלים אין לך נפש מישרא'
שאינו אומ' מאה ברכות בכל יום שנ' ועתה
ישראל וכו' .וכתב רבינו יעקב ב"מ כי מצא
במסורת פסוק זה לית בר מאה אתין ושואל
מלא ,ויש מפרש הוסיף אלף במה ויהיה
מאה .ואני מצאתי מ"ה חילוף אותיות מאה
בא"ת ב"ש ,כענין שנ' ששך ועל בבל מדבר.
אב"ן הירחי .מן הנביאי' מניין ,שנ' נאום דוד
בן ישי ונאום הגבר הוקם על ,ודרשו רז"ל
כשהודיעו לדוד שהיו מתים בירושלים מאה
בכל יום עמד ותיקן להם מאה ברכות .ונראין
הדברי' שאחר שיסדן משה רבינו ע"ה שכחום
וחזר דוד ויסדם לפי שהיו מתי' ק' בכל יום.
מן הכתו' מניין שנ' הנה כי כן יבורך גבר ירא
ה' ושוב שכחום וחזרו חכמי התלמוד ויסדום
כמו שמפורש בברכות.

.10
חידושי אגדות למהר"ל מנחות מג:
חייב אדם לברך וכו' .פשט הכתוב שהאדם
מחויב להכיר את הש"י שהוא עלתו ,כדכתיב
ועתה מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה את
הש"י .וידע האדם כי הש"י בשמים והאדם
על הארץ ,ולפיכך יש לאדם לברך הש"י מאה
ברכות ובזה יכיר עלתו שהוא יתברך בשמים.
ויש לדעת כי רשות האדם נחשב עד עשרה,
שכך אמרו )סוכה ה' א'( מעולם לא עלה
משה ואליהו למעלה מן עשרה לקיים מה
שנאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני
אדם ,ומאחר שהאדם שולט עד עשרה נחשב
תחת השמים עד מאה על הפחות כמו
שבארנו זה במקום אחר .ועל זה נאמר מה ה'
שואל מעמך כי אם ליראה אותי ודבר זה ע"י
מאה ברכות ,שבדבר זה מכיר עלתו אשר
הוא בשמים והאדם על הארץ ובזה יראה
והבן זה.

ברכות
ברכה

 .12רמב״ם הלכות תפילה ז:יד
חייב אדם לברך מאה ברכות בין היום
והלילה ומה הן מאה ברכות אלו כ"ג ברכות
שמנינו בפרק זה ,ושבע ברכות של קריאת
שמע של שחרית וערבית לפניה ולאחריה,
וכשמתעטף בציצית מברך ברוך אתה יי'
אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו
וצונו להתעטף בציצית ,וכשלובש תפילין
מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר
קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ,ושלש
תפלות שבכל תפלה מהן שמנה עשרה ברכות
הרי שמונים ושש ברכות ,וכשהוא אוכל שתי
סעודות של יום והלילה מברך ארבע עשרה
ברכות ,שבע בכל סעודה ,אחת כשיטול ידיו
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תחלה ,ועל המזון אחת בתחלה ושלש בסוף
ועל היין לפניו ולאחריו הרי שבע ברכות הרי
מאה ברכות בין הכל.

 .16רמב“ם הלכות תפילה ז:יד
חייב אדם לברך מאה ברכות בין היום
והלילה ומה הן מאה ברכות אלו כ"ג ברכות
שמנינו בפרק זה ,ושבע ברכות של קריאת
שמע של שחרית וערבית לפניה ולאחריה,
וכשמתעטף בציצית מברך ברוך אתה יי'
אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו
וצונו להתעטף בציצית ,וכשלובש תפילין
מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר
קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ,ושלש
תפלות שבכל תפלה מהן שמנה עשרה ברכות
הרי שמונים ושש ברכות ,וכשהוא אוכל שתי
סעודות של יום והלילה מברך ארבע עשרה
ברכות ,שבע בכל סעודה ,אחת כשיטול ידיו
תחלה ,ועל המזון אחת בתחלה ושלש בסוף
ועל היין לפניו ולאחריו הרי שבע ברכות הרי
מאה ברכות בין הכל.

 .13רא“ש ברכות פרק ט סימן כד
תניא היה רמ"א חייב אדם לברך מאה ברכות
בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך
שואל מעמך אל תקרי מה אלא מאה אמר
רבי חייא בריה דרב אויא בשבתות וי"ט דלא
נפישי ברכות ממלא להו באיספרמקי ומגדי
וגם יכוין אדם בשבתות וימים טובים לברכת
הקורא בתורה והמפטיר ויענה אמן ויעלו לו
להשלים מנין ברכות.

 .14קובץ מסורה חלק יג עמ' נד
...והנראה בזה דהנה הרמב"ם מביא חיוב
מאה ברכות בהל' תפילה ולא בהל' ברכות.
ועיין בפ"ז הל"א מהל' תפילה שכ' הרמב"ם
וז"ל :כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו
תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום אלו
הן כשיכנס אדם למטתו לישן בלילה
מברך...המפיל וכו' .ונראה דחיוב מאה ברכות
הוא חלק מחיוב תפילה .ויש חיוב דג'
תפילות וצריך להשלים החיוב תפילה של כל
יום בהשלמות מאה ברכות ,אבל המאה
ברכות הן רק אלו שמברך אותן בכל יום ,ורק
ברכות שמסדר היום ,ומשלים לחיובא דמאה
ברכות ושל חיוב תפילה בכל יום ,ומשו"ה
נקט הרמב"ם הברכות בפרטיות דרק באלו
הוא יוצא ,דרק אלו מסדר היום הם ואינו
יוצא בקה"ת והפטרה בשבת ,וקידוש ונר
חנוכה ועושה מעשה בראשית ומשנה
הבריות ,דרק אלו הדברים שהם נצרכים לכל
יום הם בכלל דיני תפילה ומשלים חיוב
תפילה שלו שמברך על סדר היום ,ובכלל
חיוב דכי אם ליראה אותו ועבודה שבלב.

 .17משנה תורה ,הלכות ברכות א:ו
וכל הברכות כולן נאמרין בכל לשון והוא
שיאמר כעין שתקנו חכמים ואם שינה את
המטבע הואיל והזכיר אזכרה ומלכות וענין
הברכה אפילו בלשון חול יצא.
ברכה
ה׳

.18
ספר שבלי הלקט ענין תפילה סימן א
ובשם רבינו שלמה זצ"ל מצאתי לפי' תקנו
לומר אין כאלהינו בשבת לפי שאין מתפללין
י"ח ברכות כ"א ז' וד' פעמים אנו אומרין אין.
אין כאלהינו .אין כאדונינו .אין כמלכנו .אין
כמושיענו .וד"פ מי וד"פ נודה אי"ן מ"י נוד"ה
הרי אמן .וד' פעמים ברוך וד' פעמים אתה
הרי נראה כאומר י"ב פעמים אמן וז' ברכות
אנו מתפללין הרי י"ח כנגד י"ח ברכות
שמתפללין בחול ומעתה אין אנו חסרין כלום

 .15בית יוסף אורח חיים סימן מו

 .19ספר המנהיג דיני תפילה עמוד כז

דתניא היה רבי מאיר אומר מאה ברכות חייב
אדם לברך בכל יום .בפרק התכלת )מנחות
מג (:ומנין מאה ברכות כך הוא בלילה
כשהולך לישן מברך המפיל חבלי שינה
ובשחר מברך נטילת ידים ואשר יצר...

ורוב ישרא' שאין להם פירות להשלימם היאך
מתקיימי' בהם מאה ברכות ,ראיתי בצרפת
שנהגו לומ' על זה אחר התפי' אין כאלהינו,
מי כאלהינו ,נודה לאלהינו ,ברוך אלהינו,
אתה הוא אלהי' כמי שאומ' בורך אתה הנה
י"ב ברכות ,ולפי דעתי אין שורש וענף לזה
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המנהג כי לדבריהם עדיין יחסרון ט' ברכות,
ועוד דכל ברכה שאין בה הזכרת השם
ומלכות אינה ברכה כר' יוחנן וכ"ש שאין בה
לא זה ולא זה ,ויתבאר לפנינו בעה"ו
במקומו .אב"ן )אברהם בן נתן(.
עיין ספר "נוטרי ברכה" )סימן א'(

בכ"ה בשם מהר"מ מטראני ח"א סי' קי"ז
וק"פ ג"כ דאין יוצא בשמיעת הברכות אלא
מי שאין לו פירות

 .23פרי מגדים אורח חיים
אשל אברהם סימן מו ס"ק ח
מאה ברכות .עיין מ"א .ותוכן כוונתו דמאה
ברכות אין יוצא לכתחלה בשומע מפי אחרים
ועונה אמן) ,כן כתב הב"ח ד"ה ומ"ש אבל(,
אם לא שאין לו פירות וכדומה .גם צריך
לשמוע דווקא מפי המברך ,כיון שחייב בה,
כמו שכתוב בסימן קכ"ד סעיף ח' ,ושם יבואר
אי"ה ]אשל אברהם אות יג; משבצות זהב
אות ד ד"ה ועדיין[ דלא כמו שכתב הב"י כאן
]ד"ה דתניא[ דאם יודע באיזה ברכה עומד
ש"ץ עונה אמן ,דזה מיירי באין מחויב בה,
מה שאין כן במחויב כו‘:

אמן

 .20ב“ח אורח חיים סימן מו
ומ"ש אבל ודאי חובה וכו' .כלומר לא יסמוך
כל אדם על עניית אמן ושלא יברך בעצמו
אעפ"י שהוא בקי בהן דפשיטא דחובה היא
על כל יחיד ויחיד וכו' והביא מה שהשיב רב
נטרונאי וכו' להורות שיהיו נזהרין לברך
אותם ולא יסמכו על עניית אמן כי איכא
סכנת מיתת מאה ישראל בכל יום כמו שהיה
קודם שתקן דוד מאה ברכות אלו דלא מהני
עניית אמן אלא לעמי הארץ שאינן יודעין
לברך אבל היודע צריך לברך:

מחשבה

 .24ר' צדוק הכהן מלובלין  -צדקת
הצדיק אות ב

 .21בית יוסף אורח חיים סימן מו

]ברכות לראש צדיק .לכך מס' ברכות
ההתחלה מש"ס שעיקר הכל דע את אלהי
אביך ואח"כ עבדהו שצריך לידע למי עובד.
וזהו הברכה לפני כל מעשה לייחד כל מעשיו
לה' כמ"ש בכל דרכיך דעהו כמ"ש הרמב“ם.
וזהו ע"י הברכה וכמו שאמרו השיעור בה
קטן שיודע למי מברכין .משא"כ בשאר מצות
אין השיעור שידע למי מניחין תפילין וכיוצא.
מבואר שהברכה עיקרה הידיעה למי מברכין
שעל כך נוסדה .וזהו התחלת הכניסה לתורה
כמ"ש ראשית חכמה יראת ה' .ויר"ש הוא ע"י
שויתי ה' לנגדי תמיד כמ"ש בהג"ה דריש
או"ח .והיינו ברכות שכולן מתחילין בלשון
נוכח שמיד בהתחלת הברכה צריך להיות
הש"י נוכח עיניו כאלו עומד עליו ומצוהו.
והסיום לשון נסתר דמיד נעלם כמ"ש על
גוזליו ירחף נוגע ואינו נוגע כידוע:

וכן כתב הרא"ש בסוף פרק הרואה )סי' כד(
ומשמע מדברי ההגהות שם דדוקא
כששומעין אותן ועונין אחריהם אמן ולי
נראה דאפילו אם אומרים אותם בלחש כיון
שהשומעים יודעים איזו ברכה הוא מברך
ומכוונים לצאת בה ידי חובתם ועונין אחריה
יוצאים כדאמרינן בפרק החליל )סוכה נא(:
שבבית הכנסת של אלכסנדריא היו מניפין
בסודרין להודיע שסיים שליח צבור הברכה
ויענו אמן אלמא שהיו עונים אמן אף על פי
שלא שמעו הברכה דכיון שיודעין איזו ברכה
סיים די בכך וכמו שכתב רבינו בסימן קכ"ד
וכיון שיכול לענות אמן אף על פי שלא שמע
משמע דהכי נמי נפיק ידי חובת אותה ברכה
בכך

 .22מגן אברהם על שו״ע או״ח מו:ג

Why we make Berachos

ומ"ש סי' רפ"ד ס"ג דיוצא כששומע ברכת
התורה והמפטיר היינו מי שאין לו פירות
תדע דאטו ר' אבהו דממלי להו באספרמקי
ומגדי לא היה בחבר עיר מקום שקורין
בתורה ומפטיר אלא כדאמרן וגם צריך
שיכוין וישמע וכמ"ש סי' רפ"ד דהא דמי למי
שמחויב בברכה דצריך שישמע כמ"ש סי'
קכ"ד ע"ש דלא כמ"ש ב"י כאן .אח"כ מצאתי

 .25ברכות לה.

ת"ר אסור לו לאדם שיהנה מן העוה"ז בלא
ברכה וכל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה מעל
מאי תקנתיה ילך אצל חכם ילך אצל חכם
מאי עביד ליה הא עביד ליה איסורא אלא
אמר רבא ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו
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ומטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא
לאחריה עד רביעית.
)ג( וכשם שמברכין על ההנייה כך מברכין על
כל מצוה ומצוה ואח"כ יעשה אותה וברכות
רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה ודרך
בקשה כדי לזכור את הבורא תמיד אע"פ
שלא נהנה ולא עשה מצוה.
)ד( נמצאו כל הברכות כולן שלשה מינים
ברכות הנייה וברכות מצות וברכות הודאה
שהן דרך שבח והודיה ובקשה כדי לזכור את
הבורא תמיד וליראה ממנו.
ברכה
ברכות

ברכות כדי שלא יבא לידי מעילה אמר רב
יהודה אמר שמואל כל הנהנה מן העוה"ז
בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים
שנא' )תהלים כד ,א( לה' הארץ ומלואה ר'
לוי רמי כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב
)תהלים קטו ,טז( השמים שמים לה' והארץ
נתן לבני אדם לא קשיא כאן קודם ברכה

 .26ר׳ הירש דברים ח:י
הברכה הנאמרת קודם האכילה מבטאת את
קבלת ההתחייבות שתוספת הכח שנזכה בה
ע“י האכילה תנוצל לעבודת ה‘ ,ורק בזכות
התחייבות זה נהיה ראויים לאכילה.

יוצא

 .27משניות ברכות ט:ה

 .29שולחן ערוך אורח חיים רפד:ג

אָדם לְ בָ ֵר $עַ ל הָ ָרעָ ה כְּ ֵשׁם ֶשׁהוּא ְמבָ ֵר$
חַ יָּב ָ
עַ ל הַ טּוֹבָ הֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר )דברים ו( וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת ה'
1קי .בְּ כָל לְ בָ בְ  .וּבְ כָל נַפְ ְשׁ .וּבְ כָל ְמאֹ דֶ ..
אֱ ֶ
בְּ כָל לְ בָ בְ  ,.בִּ ְשׁנֵי יְצָ ֶרי ,.בְּ יֵצֶ ר טוֹב וּבְ יֵצֶ ר ָרע.
וּבְ כָל נַפְ ְשׁ ,.אֲ פִ לּוּ הוּא נוֹטֵ ל אֶ ת נַפְ ֶשׁ ..וּבְ כָל
ְמאֹ דֶ  ,.בְּ כָל מָ מ ֹונֶָ ..דּבָ ר אַחֵ ר בְּ כָל ְמאֹ דֶ  ,.בְּ כָל
וּמ ָדּה ֶשׁהוּא מוֹדֵ ד לְ  .הֱ וֵי מוֹדֶ ה ל ֹו בִּ ְמאֹ ד
ִמ ָדּה ִ
אָדם אֶ ת רֹאשׁ ֹו כְּ ֶנגֶד ַשׁעַ ר
ְמאֹ ד1 .א י ֵָקל ָ
הַ ִמּזְ ָרחֶ ,שׁהוּא ְמכֻוָּ ן כְּ ֶנגֶד בֵּ ית ָק ְד ֵשׁי הַ ָקּ ָד ִשׁים.
1א ִי ָכּ נֵס לְ הַ ר הַ בַּ ִית בְּ מַ ְקלוֹ ,וּבְ ִמנְ עָ לוֹ,
וּבְ פֻנְ ָדּתוֹ ,וּבְ אָבָ ק ֶשׁעַ ל ַרגְ לָיו ,וְ 1א יַעֲ ֶשׂנּוּ
יקה ִמ ַקּל וָ חֹמֶ ר .כָּל חו ְֹתמֵ י
ַקפַּ נְ ַדּ ְריָאְ ,וּר ִק ָ
בְ ָרכוֹת ֶשׁהָ יוּ בַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,הָ יוּ או ְֹמ ִרים ִמן הָ ע ֹולָם.
אָמרוּ ,אֵ ין ע ֹולָם אֶ לָּא
ִמ ֶשּׁ ִקּלְ ְקלוּ הַ ִמּינִ ין ,וְ ְ
אֶ חָ דִ ,ה ְת ִקינוּ ֶשׁיְּהוּ או ְֹמ ִריםִ ,מן הָ ע ֹולָם וְ עַ ד
אָדם שׁוֹאֵ ל אֶ ת
ָ
הָ ע ֹולָם .וְ ִה ְת ִקינוֶּ ,שׁיְּהֵ א
ְשׁלוֹם חֲ בֵ ר ֹו בַּ ֵשּׁםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר )רות ב( וְ ִהנֵּה בֹ עַ ז
בָּ א ִמבֵּ ית לֶחֶ ם ,וַ יֹּאמֶ ר לַקּו ְֹצ ִרים ה' ִעמָּ כֶם,
ֹאמרוּ לוֹ ,יְבָ ֶרכְ  .ה' .וְ אוֹמֵ ר )שופטים ו( ה'
וַ יּ ְ
ִע ְמּ .גִּ בּוֹר הֶ חָ יִל .וְ אוֹמֵ ר )משלי כג( אַל ָתּבוּז
כִּ י ז ְָקנָה ִאמֶּ  ..וְ אוֹמֵ ר )תהלים קיט( עֵ ת
לַעֲ שׂוֹת לַי ָי הֵ פֵ רוּ תו ָֹר ֶתַ ..רבִּ י נ ָָתן אוֹמֵ ר ,הֵ פֵ רוּ
תו ָֹר ֶת .עֵ ת לַעֲ שׂוֹת לַייָ:

צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה
ולברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן ויעלו
לו להשלים מנין מאה ברכות שחיסר מניינם
בשבת:

 .30משנה ברורה מו:יד
)יד( ברכות  -הטעם לפי שהיו מתים בכל יום
מאה נפשות מישראל תיקן דוד ע"ז לברך
מאה ברכות בכל יום .והנה בכל יום אנו
מברכין עוד יותר ממאה ברכות כיצד בלילה
כשהולך לישן מברך המפיל ובשחר מברך
ענט"י ואשר יצר ועוד ט"ז ברכות בברכת
השחר וג' ברכות על התורה ]לדעת הרמ"א
לקמן בסי' מ"ז סעיף ו' בהג"ה[ הרי כ"ב
וברכת ציצית ותפילין הרי עוד שלש לפי
מנהגינו שמברכין שתים על התפילין הרי כ"ה
וברוך שאמר וישתבח הרי עוד שתים וברכת
ק"ש שחרית וערבית עם ברכת יראו עינינו
שמנה הרי ל"ה ונ"ז ברכות דג' תפלות הרי
צ"ב ובשתי סעודות שסועד אחת ערבית
ואחת שחרית יש ט"ז ברכות כי בכל סעודה
יש ח' ברכות על נט"י והמוציא וד' ברכות
שבבהמ"ז וכשהוא שותה כוס בבהמ"ז מברך
לפניו ולאחריו הרי בס"ה ק"ח ברכות וא"כ
אף ביום התענית שחסר לו סעודה אחת ג"כ
מקיים ק' ברכות .וביום השבת חסר לו י"ג
ברכות מהמאה וכדאיתא במ"א עי"ש ע"כ
יראה להשלימם במיני פירות ומגדים ואם
אין לו יוצא ע"פ הדחק במה שיכוין לשמוע
ברכת התורה והמפטיר ויענה אמן וכדלקמן
בסימן רפ"ד וכתב המ"א דלא יכניס עצמו
בחשש ברכה שאינה צריכה משום מצות ק'

 .28רמב״ם הלכות ברכות א:ב-ד
)ב( ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחלה
ואחר כך יהנה ממנו ואפילו נתכוין לאכול או
לשתות כל שהוא מברך ואח"כ יהנה וכן אם
הריח ריח טוב מברך ואחר כך יהנה ממנו וכל
הנהנה בלא ברכה מעל וכן מדברי סופרים
לברך אחר כל מה שיאכל וכל מה שישתה
והוא שישתה רביעית והוא שיאכל כזית
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ברכות .וביוהכ"פ ג"כ יוצא בשמיעת הברכות
כמו בשבת אך ביוה"כ אחר כל החשבונות
חסר לו עוד שלש ברכות וכתב המ"א דישלים
זה בברכת הריח על הבשמים אך כ"ז שלא
הסיח דעתו מלהריח אסור לחזור ולברך
משום ברכה שאינה צריכה .וכן יוכל
להשלימם בברכת אשר יצר אם נזדמן לו.
ואפשר דיוצא ע"פ הדחק במה שמכוין
לשמוע חזרת הש"ץ:

וגם צריך שיכוין וישמע וכמ"ש סי' רפ"ד דהא
דמי למי שמחויב בברכה דצריך שישמע
כמ"ש סי' קכ"ד ע"ש דלא כמ"ש ב"י כאן.
אח"כ מצאתי בכ"ה בשם מהר"מ מטראני
ח"א סי' קי"ז וק"פ ג"כ דאין יוצא בשמיעת
הברכות אלא מי שאין לו פירות ומיהו כתב
דביה"כ מוטב לצאת בעניית אמן מלהריח
א"כ ביה"כ שחסר ל"ט ברכות כמו בשבת וגם
סעודה א' הרי מ"ז ברכות נגד זה יש ברכת
שהחיינו ומוסף ונעילה הרי ט"ו ובשחרית
קורין ז' עם מפטיר ובמנח' ג' הרי כ' וברכת
הפטרה שחרית ומנחה הרי י' הרי מ"ה יחסרו
ב' ברכות יאמר ברכת מקדש שמך ברבים
בשם ומלכות וגם ברכת מודים דרבנן יאמר
בשם ומלכות עכ"ל כ"ה ול"נ דאין להכניס
עצמו בספק ברכה לבטלה בשביל להשלים ק'
ברכות גם מ"ש לברך על טלית קטן בפ"ע אין
נ"ל להרבות בברכות עמ"ש סי' רט"ו
ולמנהגנו שא"א במנחה על התורה חסר עוד
א' ובשבת שקורין ז' לבד ממפטיר א"כ
ניתוספו ב' ברכות וגם בשל"ה כתוב שלא
להריח אבל בסדה"י כתוב דיש להריח ועבי"ד
סי' רס"ה איתא בהדיא דמותר להריח ביה"כ
מדקאמר ובט"ב לא מייתי אסא משמע
דביה"כ שרי אך א"א לברך כל פעם אם לא
בהיסח הדעת עסי' רי"ז:

 .31משנה ברורה קכד:כ
)כ( יעמדו  -טעמם כיון שמכוונים ושומעים
מש"ץ ושומע כעונה וכאלו מתפללין בעצמם
דמיא וכן היה מנהג הקדמונים ועכשיו בעו"ה
כל אחד עושה כפי דעתו ומהם יושבים
ומשיחים ]פמ"ג[ ובתוך ד"א לש"ץ לכו"ע
אסור מדינא לישב בעת חזרת הש"ץ:
ברכה שאינה צריכה
ברכות

 .32מגן אברהם שו״ע או״ח מו:ח
מאה ברכות .כתב הרב"י אנן מברכין בכל יום
ק"ה ברכות אך בתענית חסרו ח' ברכות
נמצא יש צ"ח ברכות עכ"ל וטעות סופר הוא
דאינן אלא צ"ז ולדידן שמברכין גם הנותן
ליעף כח ועל תפילין ב' ברכות הרי צ"ט וגם
ברכת יראו עינינו לא מנה הרב"י וא"כ הוי ק'
אף ביום התענית ומי שמפסיק מבעוד יום
התעני' חסר עוד ח' ברכות מסעוד' א' אפשר
שיוצא כששומע חזרת התפלה מהש"ץ,
ובשבת חסר מג' תפלות ל"ו ברכות וב'
ברכות מתפילין וברכת יראו עינינו ,וכתב
הרב"י דאנו מוסיפין ברכת מעין ז' וצ"ע דא"כ
נחשב כל חזרת הש"ץ של ג' תפילות וי"ל
דשאני ברכת מעין ז' דהיחיד לא אמרה
ודוחק דהא עכ"פ אומר אלקינו וכו' רצה
דהוא עיקר הברכה .ועוד דהרב"י חשיב
קידוש חדא ובאמת הוא ג' למי שמברך על
היין תרי דלילה וחד דיממא ,לכן נ"ל דשבת
חשבי' ג' דקידוש וז' דמוסף וט"ז ברכות בשני
הסעודות דהא גם ביום התענית יש ק'
ברכות לדידן הרי כ"ו חסרו י"ג וממלא להו
בפירות כמ"ש סי' ר"ץ ומ"ש סי' רפ"ד ס"ג
דיוצא כששומע ברכת התורה והמפטיר היינו
מי שאין לו פירות תדע דאטו ר' אבהו דממלי
להו באספרמקי ומגדי לא היה בחבר עיר
מקום שקורין בתורה ומפטיר אלא כדאמרן

 .33שו“ת משנה הלכות חלק טו סימן ס

אם עניית אמן היא חלק מן הברכה
אס"ח סוכות התש"ס בנ"י יצו"א מע"כ ידידי
היקר מאד נעלה הרה"ג וו"ח כו' כש"ת מוה"ר
נפתלי מנחם קרביץ שליט"א בעמח"ס אמרי
שפר ברמות ירושלים עיה"ק ת“ו
ולא דמי לשח בין תפלה לתפלה דליכא עליו
חיוב לברך ואדרבה חכמים תקנו שלא לברך
רק ברכה אחת והוא שח ומחייב עצמו
בברכה אחרת שאינה צריכה ,ודומה למצות
תשובה שלא נתחייב בו אלא לאחר שחטא
דוקא בכה"ג הוי גורם ברכה שאינה צריכה,
משא"כ במאה ברכות כיון דכל אחד מישראל
נתחייב בהן ומשתדל לברך מאה ברכות בכל
יום ממילא אין זה בכלל רבוי ברכות אלא
עושה ומקיים חיובו מה שחייבוהו חז"ל.
וראי' משבת שחסר לו כמה מברכות דשמונה
עשרה אמרו ז"ל שיקיים באכילת מיני
מאכלים ויברך עליהם כמה פעמים והיאך
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יהדר לברך ברכות שאינן צריכות שהרי אינו
אוכל לרעבון נפשו אלא לכדי לקיים ולברך
מאה ברכות ,ואדרבה נימא כיון דהי' יכול
לקיים בעניית אמן בהפטורה וקריאת התורה
וברוב עם נימא דהני הוי כגורם לברכות
שאינו צריכות ,וע"כ כיון שנתחייב בברכות
אלו צריך לקיימם בכל אופן ולא מקרי זה
גורם ברכה לבטלה….
ונראה דבדיוק כתב רבינו והוא בתרי אנפי
או שהוא כבר שבע מאכילה מ"מ אוכל מעט
ירק ומברך וכו' וחוזר ואוכל מעט וכו' ומברך,
כגון שאין לו הרבה ירק לאכול ולשבוע ואם
יאכל הכל כאחת לא יברך מאה ברכות ,ולכן
קאמר אוכל מעט ירק ומברך מלפניו ולאחריו
ומשאיר וחוזר ואוכל ואמר מעט מפרי זה
דוקא וכנ"ל ,וא"כ אדרבה לכאורה ראי'
ברורה דדעת הרמב"ם דכה"ג לא מקרי ברכה
שאינה צריכה כיון שהוא צריך לברכה זו
להשלים מאה ברכות ,ועיין מג"א סי' רט"ו
סק"ו בשם השל"ה ומהר"ם גלאנטי בתש' סי'
ל"ח ועיין עוד או"ח סי' ר"צ במג"א שמביא
בזה מחלוקת אי בשבת מותר להרבות
בברכות כה"ג כנלפענ"ד .ועיין דרשות זכרון
יוסף לש"ש שנת תקל”ד…
והיות כי נתארכו הדברים הנני לסיים מעין
הפתיחה כי נהנתי מכמה דברים שהספקתי
לעיין והנני בברכה י"ר שיזכה ללמוד תורה
לשמה וללמדה לאחרים ויוסיף תת כח
התורה ללומדיה ולחבר חיבורים להנות בהם
בנ"א הפוך בה והפוך בה דכולה בה ידידו
המברכו בברכת ברוך אשר יקום את דברי
התורה המצפה לישועת ה' בלב ונפש ,מנשה
הקטן
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100 BRACHOT
FOLLOWING IS THE RECOMMENDED LIST OF DAILY
BRACHOT ACCORDING TO THE MISHNAH BRURAH (46:14)

BEFORE
BED
IN THE
MORNING

______ Hamapil (1)
______ Al netilat yadayim (1)
______ Asher yatzar (1)
______ Elokai neshama (1)
______ Morning blessings (15)
______ Blessings on Torah study (3)
______ Tzitzit (1)
______ Tefillin (2)

SHACHARIT

______ Baruch Sheamar (1)
______ Yishtabach (1)
______ Blessings of Shema (3)
______ Shemoneh Esrei (19)

LUNCH

______ Al netilat yadayim (1)
______ HaMotzi (1)
______ Birkat hamazon (4)

MINCHA

______ Shemoneh Esrei (19)

MAARIV

______ Blessings before Shema (2)
______ Blessings after Shema (3)
______ Shemoneh Esrei (19)

DINNER

______ Al netilat yadayim (1)
______ HaMotzi (1)
______ Birkat hamazon (4)

A DAY

MORE BRACHOT

BEFORE
FOOD

AFTER
FOOD
ON
MITZVOT

IN PRAYER
ADDITIONAL
COMMON
BRACHOT

Shehakol
Ha’eitz
Ha’adamah
Mezonot
Hagafen
______ Al hamichya
______ Borei nefashot

Al netilat lulav
Leishev basuccah
L’hadlik ner shel Chanukah
Al tevilat keilim
Likboa mezuzah
Al hatvilah
______ Hallel (2)
______ Musaf on Rosh Chodesh (7)

Asher yatzar

(after using the facilities)

Shehechiyanu (on various occasions)
Oseh maaseh bereishit

(on lightning and other phenomena)

______ Shekocho u’gvurato malei olam
(on thunder)

______ Zocheir habrit v’neeman b’vrito
(on a rainbow)

Borei minei/isvei/atzei besamim

(on various fragrances)

Hanotein reiach tov bapeirot

(on fragrant fruits)

Borei shemen areiv (on fragrant oils)

OUTorah.org
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Other:

Avoiding a Race in the Beis: Assessing the
קנאת סופרים תרבה חכמה comment of
“If I am I, because you are you, and you are
you, because I am I, then I am not I, and you
are not you. But if I am I because I am I, and
you are you because you are you, then I am I
”and you are you, and we can talk.

 .3ר׳ צדוק הכהן מלובלין
דברי חלומות אות ב
ב( עוד מזמן הנזכר שנה וירח הנזכר ליל א'
כ"ז כסלו .על לשון הספרי )פרשת כי תצא
קנ"ב( אין שלום יוצא מתוך מריבה שראיתי
בכתבי אדון אבי הגאון ז"ל בדרושיו אז איזה
דרוש על זה .וחלם לי דהפירוש הפשוט דיש
פעמים מריבה כענין )בבא בתרא כ"א א(
קנאת סופרים תרבה חכמה .ומחלוקת לשם
שמים שהיא לטובה ואפשר שיצמח ממנה
דברים טובים ]אך בשמות רבה ל' )י"ג( איתא
אין דבר טוב ואין שלום יוצא מתוך מריבה,
עד כאן[ אבל זה הטוב של שלום ]שהוא
חיבור השלימות וכלי המחזיק ברכה שאי
אפשר ליחיד להיות שלם בכל רק על ידי
שהם באחדות אז יש חיבור כל השלימות
ושלום שורשו שלם ותוספת הו' מורה בכל
מקום על החיבור[ אי אפשר שיצא ממריבה
אף שהיא טובה ולשם שמים:

― Menachem Mendel of Kotzk
The story is told of Zusha, the great Chassidic master,
who lay crying on his deathbed. His students asked
him, "Rebbe, why are you so sad? After all the mitzvos
and good deeds you have done, you will surely get a
great reward in Shamayim!" "I'm afraid!" said Zusha.
"When I get to Shamayim, I know Hashem will not
'?going to ask me, 'Why weren't you more like Moshe
'?or 'Why weren't you more like Dovid HaMelech
Rather, Hashem will ask, 'Zusha, why weren't you
"!?more like Zusha?' And then what will I say

 .1בבא בתרא כא.
וְ אָמַ ר ָרבָ א הַ אי מַ ְק ֵרי יָנו ֵֹקי ְדּג ֵָריס וְ ִאיכָּא
אַחֲ ִרינָא ְדּג ֵָריס ְטפֵ י ִמינֵּיהּ לָא ְמסַ לְּ ִקינַן לֵיהּ
ימי ִמנְּ הַ ְר ְדּעָ א
ית ַרשּׁ ֹולֵי ַרב ִדּ ִ
אָתי לְ ִא ְ
ִדּלְ מָ א ֵ
אָמַ ר כּל ֶשׁכֵּן ְדּג ֵָריס ְטפֵ י ִקנְ אַת סוֹפְ ִרים ַתּ ְרבֶּ ה
חָ כְ מָ ה

 .4באר מים חיים שמות כא:ה
ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני וגו'
לא אצא חפשי וגו’ .כי נודע מה שאמר
הכתוב )משלי ט"ז ,ז'( ברצות ה' דרכי איש גם
אויביו ישלים אתו ואמרו חז"ל )בראשית
רבה נ"ד ,א'( זה היצר הרע וכו' כי היצר הרע
מתהפך אצלו לטוב לעבוד עמו עבודת ה'
כמאמר חז"ל )ברכות נ"ד א( בפסוק בכל
לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע כי
הנה כוחות היצר הרע שהם התאוה והחמדה
והקנאה והבערת האש בלב לחפצי העולם
לתאוות למחמדי עולם הזה עוד כסף וזהב
עוד מלבושים עוד כבוד עוד מאכל ומשתה
וכדומה ,את כולם אם יקחם האדם לעבודת
בוראו מה טוב ומה נעים והוא שיתעלה
ויחמוד בכל יום ויום לעוד אהבה לה' עוד
יראה עוד תורה עוד מצוות עוד הגרמת
תענוג ונחת רוח לבורא עולם ולשכינה
הקדושה ולכל העולמות הקדושים וכדומה,

2.
מהרש"א חידושי אגדות
בבא בתרא כא.
דקנאת סופרים תרבה כו' .לא אמר קנאת
חכמים תרבה חכמה כי המגיע כבר למעלת
החכם לא יתקנא בחבירו והחכמה נוספת בו
ממילא כמ"ש ישמע חכם ויוסיף לקח אבל
הסופרים דנקט הם שעדיין לא הגיעו למעלת
החכמים כמו המקרי דרדקי קנאתם
בחבריהם תרבה להם החכמה להגיען למעלת
חכם וק”ל:
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והקנאה להתקנאות במי שהולך בדרכי ה'
יותר ממנו לעשות
גם כן כמוהו על דרך אומרם )בבא בתרא כ"א
א( קנאת סופרים תרבה חכמה ,והזריזות
והחשק בחיות בוערת כרשפי אש שלהבת
ק"ה לרדוף תמיד אחרי מצוותיו יתברך
באהבה ושמחה בזריזות רב ולא יעצרנו גשם
ושלג וקור וחום מלעשות מצוותיו בכל
פרטותיהן על צד היותר יפה ונאה.

וּתפִ לָּה וּבְ י ְִראַת ָשׁמַ יִם ,בִּ בְ ִחינַת ִקנְ אַת
בְּ תו ָֹרה ְ
סוֹפְ ִרים ַתּ ְרבֶּ ה חָ כְ מָ ה )בָּ בָ א בַּ ְת ָרא כא( ,אֲ בָ ל
יקים יֵלְ כוּ בָּ ם וּפו ְֹשׁ ִעים
יֵשׁ בָּ זֶה בְּ ִחינַת צַ ִדּ ִ
ִיכּ ְָשׁלוּ בָּ ם )הו ֵֹשׁעַ יד( ,כִּ י הַ ְרבֵּ ה נוֹפְ לִ ים עַ ל-יְדֵ י
זֶה ,כִּ י ִמ ְת ַקנְ ִאים בַּ חֲ בֵ ָריו ֶשׁנִּ ְראָה ל ֹו ֶשׁהֵ ם
יקים וּכְ ֵשׁ ִרים כְּ נֶגְ דּ ֹו הַ ְרבֵּ ה ,וְ עַ ל-יְדֵ י ִקנְ אָת ֹו
צַ ִדּ ִ
שכִּ יל עַ ל
בָּ הֶ ם נוֹפֵ ל בְּ ַד ְעתּ ֹו לְ ג ְַמ ֵרי ,כַּמּוּבָ ן לַמַּ ְ ֹ
ְדּ ָרכָיו כָּל זֶה .וְ ִאי אֶ פְ ָשׁר לְ בָ אֵ ר כָּל ַדּ ְרכֵי
אָדם
ל-דּבָ ר עַ ל הָ ָ
חֲ לִ ישׁוּת הַ ַדּעַ ת ֶשׁמַּ פִּ יל הַ בַּ עַ ָ
עַ ל-יְדֵ י זֶה ,עַ ל-כֵּן ְצ ִריכִ ין לִ בְ לִ י לִ ְהיוֹת סָ כָל
וָ פֶ ִתי ַרק לִ ְהיוֹת בָּ ִקי בַּ הֲ ָלכָהֶ ,שׁיּ ְִהיֶה ִקנְ אָת ֹו
בַּ חֲ בֵ ָריו הַ טּוֹבִ ים ִממֶּ נּוּ לְ טוֹבָ ה וְ Sא לְ ָרעָ ה,
לְ ִה ְת ָק ֵרב לַה' ִי ְתבָּ ַר[ וְ Sא לְ ִה ְת ַרחֵ ק חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,וְ כ ְַמּרֻ מָּ ז בְּ הַ מַּ עֲ ֶֹשה ֶשׁל הֶ חָ כָם וְ הַ ַתּם,
ֶשׁהֵ ִשׁיב הַ ַתּם:

 .5ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות
שבת פרק ז אות עד
וְ זֶהוּ גַּם-כֵּן בְּ ִחינַת עֵ רוּבֵ י חֲ צֵ רוֹתֶ ,שׁ ִע ַקּר ִתּקּוּן
עוּדת ַשׁבָּ ת,
הָ עֵ רוּב הוּא גַּם-כֵּן עַ ל-יְדֵ י ְס ַ
עוּדת ַשׁבָּ ת עַ ל-יְדֵ י זֶה
ֶשׁעַ ל-יְדֵ י ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין בִּ ְס ַ
מֻ ָתּ ִרין לְ הַ כְ נִ יס וּלְ הו ִֹציא מֵ ְרשׁוּת זֶה ָלזֶה וּבְ Sא
סוּרין לְ הו ִֹציא וּלְ הַ כְ נִ יס מֵ ְרשׁוּת אֶ חָ ד
עֵ רוּב אֲ ִ
לַחֲ בֵ ר ֹו אַף-עַ ל-פִּ י ֶשׁ ְשּׁנֵיהֶ ם ְרשׁוּת הַ יּ ִָחיד .כִּ י
כְּ בָ ר ְמבֹ אָר ֶשׁכְּ לַל ִאסּוּר הַ ל"ט ְמלָאכוֹת בְּ ַשׁבָּ ת
הֵ ם בְּ ִחינַת הוֹצָ אָה מֵ ְרשׁוּת לִ ְרשׁוּת ֶשׁהוּא
רוּרים וְ כוּ' ַכּנַּ"ל )בְּ אוֹת לָמֶ ד(,
בְּ ִחינַת בֵּ ִ
וְ ַרבּו ֵֹתינוּ זַ"ל הֶ ְח ִמירוּ ֶשׁאֲ פִ לּוּ מֵ ְרשׁוּת זֶה ָלזֶה
אָסוּר גַּם-כֵּן לְ הַ כְ נִ יס וּלְ הו ִֹציא .וְ כָל זֶה בִּ ְשׁבִ יל
ִתּקּוּן בְּ ִחינַת הַ בְּ ִקיאוּת הַ נַּ"ל ֶשׁבִּ ְשׁבִ יל זֶה כָּל
ִאסּוּר הוֹצָ אָה ַכּנַּ"ל )בְּ אוֹת הַ נַּ"ל( .כִּ י כְּ מ ֹו
ֶשׁ ְצּ ִריכִ ין לִ זָּהֵ ר בְּ עַ יֵּל וּבְ נָפִ יק ֶשׁXא לָצֵ את
מֵ הַ גְּ בוּל ֶשׁלּ ֹו וְ כֵן ֶשׁXא יַהֲ רֹס לַעֲ לוֹת אֶ ת ה'
לִ פְ נִ ים מֵ הַ גְּ בוּל ֶשׁלּוֶֹ ,שׁזֶּהוּ בְּ ִחינַת בָּ ִקי בְּ עַ יֵּל
בָּ ִקי בְּ נָפִ יק וְ כוּ' ַכּנַּ"ל ,כֵּן צָ ִרי[ לִ זָּהֵ ר ֶשׁXא
יַהֲ רֹס לִ ָכּנֵס בִּ גְ בוּל חֲ בֵ רוֹ ,בֵּ ין בִּ בְ ִחינַת עַ יֵּל וּבֵ ין
בִּ בְ ִחינַת וְ נָפִ יק .כִּ י בִּ בְ ִחינַת וְ נָפִ יק בְּ וַ ַדּאי
חָ לִ ילָה וְ חָ לִ ילָה ֶשׁיּ ְִס ַתּכֵּל עַ ל חֲ בֵ ר ֹו לוֹמַ ר
ֶשׁיַּעֲ ֶֹשה כְּ מַ עֲ ָֹשיו חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,כִּ י יוּכַל לְ אַ בֵּ ד
ע ֹולָמ ֹו כְּ ֶרגַע חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,וְ עַ ל זֶה ִהזְ ִהיר ָדּוִ ד
)תּ ִהלִּ ים א(
הַ מֶּ לֶ[ עָ לָיו הַ ָשּׁלוֹם בִּ ְת ִחלַּת ִספְ ר ֹו ְ
אַ ְשׁ ֵרי הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר Sא הָ לַ[ בַּ עֲ צַ ת ְר ָשׁ ִעים וְ כוּ'
עַ ד וּבְ מו ַֹשׁב ל ִֵצים Sא י ָָשׁב .כִּ י יָדוּעַ כַּמָּ ה
אָדם לֵיצָ נֵי הַ דּוֹר,
מו ִֹר ִידין וּמַ פִּ ילִ ין אֶ ת הָ ָ
וּבִ פְ ַרט הַ לּ ִֵצים הַ ְמּכַנִּ ים עַ ְצמָ ם בְּ ֵשׁם כְּ ֵשׁ ִרים
וַ חֲ ִס ִידים וְ כוּ' ,הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר[ י ִַצּיל וְ י ְִשׁמֹ ר אֶ ת
ש ָראֵ ל מֵ הֶ ם וּמֵ הֲ מ ֹונָם .אַ [ אֲ פִ לּוּ בִּ בְ ִחינַת עַ יֵּל
ִי ְ ֹ
ְצ ִריכִ ין גַּם-כֵּן לִ ְהיוֹת בָּ ִקי ְמאֹ ד לִ בְ לִ י לְ ִה ְס ַתּכֵּל
ָשׁר
עַ ל חֲ בֵ ר ֹו ֶשׁנִּ ְראָה ל ֹו ֶשׁהוּא צַ ִדּיק וְ י ָָשׁר וְ כ ֵ
כְּ נֶגְ דּ ֹו ֶשׁXא יִפֹּ ל עַ ל-יְדֵ י זֶה חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,כִּ י
אַף-עַ ל-פִּ י ֶשׁבְּ וַ ַדּאי הוּא טוֹב לְ ַקנֵּא אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו

What does this have to do with
?eating fish and meat on shabbos

 .6ר‘ צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק
שמות פרשת וארא יא:א
מה שאנו אוכלין בשבת בשר ודגים .דהנה
עיקר קלקול הנחש היה בתאוה וקנאה
דשורש הסתת הנחש להכניס תאוה ולהרגיש
הנאת עצמו כידוע .וכן כתיב )בראשית ג' ,ו'(
ותרא האשה וגו' וכי תאוה הוא וגו' .וכתיב
ותתן גם לאישה עמה וזה בא מחמת קנאה
כפירוש רש"י שלא יחיה הוא וישא אחרת
)וכן הוא בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ג( וזה
עיקר עבודתנו לתקן קלקולו ולהכניס שתי
בחינות אלו רק להקדושה וכמו שנאמר
)משלי כ"ג ,י"ז( אל יקנא לבך בחטאים כי אם
ביראת ה' כל היום .והיינו שביראת ה' צריך
לקנאות וכמו שאמרו )בבא בתרא כ"א א(
קנאת סופרים תרבה חכמה .וזה ענין בהמות
בהררי אלף והוא שור הבר והלויתן שמזומן
לצדיקים לעתיד לבוא כשיבוער היצר הרע
דהם שני יצרים דתאוה וכעס .והם בשתי
בעלי חיים אלו כדאיתא )ברכות ס"א א(
דבהמה גם כן אית לה יצר הרע דהא חזינן
דמזקא ונשכא ובעטא והיינו יצר הרע
דרציחה .והלויתן הוא תאוה דעיקר גידולו
במים וכדאיתא )בבא בתרא ע"ד ב( גבי לויתן
ליסרסיה לזכר וליצננה לנקבה דגים פריצי
)ונתבאר מאמר ה' ופרשת תולדות מאמר ד'(
וזה שאנו אוכלין בשר ודגים בשבת לתקן
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What does this have
?לא תחמד TO WITH

קלקולו על ידי אכילה בקדושה ולהכניס
השתי בחינות להקדושה.

 .9אבן עזרא שמות כ:יד
ד״ה לא תחמוד

)כא( ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר הַ ַקּפָּ ר אוֹמֵ ר ,הַ ִקּנְ אָה וְ הַ ַתּאֲ וָ ה
אָדם ִמן הָ ע ֹולָם:
יאין אֶ ת הָ ָ
וְ הַ כָּבוֹד ,מו ִֹצ ִ

 .7משנה אבות פרק ד׳ משנה כ״א

אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה .איך
יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה
שהוא נחמד למראה עיניו?
ועתה אתן לך משל .דע כי איש כפרי שיש לו
דעת נכונה והוא ראה בת מלך שהיא יפה לא
יחמוד אותה בלבו שישכב עמה ,כי ידע כי זה
לא יתכן .ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד
מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף
השמים .ולא יתכן להיות כאשר אין אדם
מתאוה לשכב עם אמו אע''פ שהיא יפה ,כי
הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו.
ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה יפה או
ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו.
רק כאשר חלק לו השם .ואמר קהלת )לאשר(
]ולאדם שלא עמל בו[ יתננו חלקו .ואמרו
חכמים בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא
מלתא אלא במזלא .ובעבור זה המשכיל לא
יתאוה ולא יחמוד .ואמר שידע שאשת רעהו
אסרה השם לו יותר היא נשגבה בעיניו מבת
מלך בלב הכפרי על כן הוא ישמח בחלקו ולא
ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו
שלו ,כי ידע שה׳ לא רצה לתת לו  -לא יוכל
לקחתו בכחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו .על
כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב
בעיניו.

 .8רבינו יונה על אבות ד:כא
)א( רבי אלעזר הקפר אומר הקנאה .פי' בענין
הקנאה יש שני דברים שבהם שנים שלשה
ענינים ואין בהם לרוע לשנים .הדרך האחד
מקנא בטובה והוא הדרך רע .וענין הראשון
כי יראה חבירו טוב ורע בעיניו .וכאשר עוסק
בתורה ובמצות והולך בדרך טובה מקנא בו.
כי הוא שונא אוהבי השם ועושי רצונו המדה
הזאת מוציאתו מן העולם והיא הרעה
הגדולה בקנאות ונקרא שמו שונאי ה' .הענין
השני לא ירע בעיניו מצד כי שונא דרך עוסק
בתורה .אך אחר שאיננו הולך בדרך ההיא לא
חפץ גם בחברו שילך בה כי אם לפי רצונו לא
ימצא אחר טוב ממנו לא מטובתו אך מרעת
האחרים גם זה יקרא שונא ה' .כי אינו עושה
מעשי ה' .גם מחבריו העושים קשה בעיניו
ואם איננו שונא כראשון .ויש דרך טובה
בקנאה ואם אחרת טובה ממנה מה שאחז"ל
)ב"ב כא (.קנאת סופרים תרבה חכמה .כי על
ידי שרואה חבריו קדושים וחכמים גם הוא
חפץ להיות כמותם ומפני הקנאה מרבה על
חכמתו וטורח ומוסיף לעשות טובה וללכת
בדרך ישרה .אך יותר היא שוה אם בלא
קנאה חפץ באלה כי )נאם( ]יראי[ ה' הם.
וזאת מלאכת האדם .וזהו שאמר שלמה
המלך ע"ה )קהלת ד' ד'( וראיתי אני את כל
עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת
איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח .ר"ל שגם
בעושה המעשה בכשרון אם מקנאת אדם
יעשהו טובה עושה .ויש בו רעה רבה .כי
עושה הראוי מנדבת לבו הולך באמת ובלבב
שלם .וחשוב מן העושהו מקנאת אדם כי
תעלה על לבו .ואם מזה או מזה המעשה
יעשה וטוב אשר תאחוז בראשון ומזה אל
תנח ידך.

 .10פלא יועץ  -יתרון
יתרון זו מדה רעה שאדם חפץ שיהא לו
יתרון על חבירו ולא לבד במילי דעלמא
שהיא מדה רעה אשר מנפש ועד בשר יכלה
שלעולם אינו שמח בחלקו והוא נכשל במדת
הקנאה והתאוה והכבוד שמוציאין את האדם
מן העולם וכל ימיו מכאובים שהוא הולך
ומצטמק על טובת חבירו והשגת כבודו על
שאינו יכול להשיג והוא יגע להעשיר ולהשיג
מה שאינו יכול להשיג ונמצא שהימים אשר
הוא חי על האדמה חיי צער יחיה ואחריתו
יהיה נבל אבל אפילו במילי דשמיא אי עביד
מצות ומעשים טובים כדי לעלות במעלות
ולעבור את חבירו גם זה חולי רע ואלו קראם
בזוה"ק דאינון מערב רב דכתיב בהו המה
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3 types of people, 3 excuses, 3
paradigmatic examples serving as
refutations

הגבורים אשר מעולם אנשי השם ומתוך כך
מצטער כשרואה חבירו עולה במעלות והיה
חפץ שכולם יהיו פחותים ממנו וכשרואה א'
שמקצר בעבודת ה' ישמח לבו על שנשאר
הוא למעלה לפי דעתו וחבירו למטה וזו רעה
גדולה שאם על השמח בתקלת חבירו בענייני
העוה"ז כתיב ושמח לאיד לא ינקה כ"ש וק"ו
השמח בקוצר השגת חבירו ובהכעיסו את
בוראו שנמצא שהוא שונא את בוראו וחפץ
בצערו רחמנא ליצלן מהאי דעתא וגם מתוך
שיש לו מדה רעה זו בשומעו שמשבחין
לאחד בחכמתו ובמעשיו בשרו עליו יכאב אך
בשומעו שמגנים לא' יהיה לו נחת רוח
ויחפש גם הוא ליתן מום בקדשים וכהנה
רעות שנמשכות מחמת מדה רעה זו ונהי
דכתיב אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת
ה' כל היום וכתי' ותקנא רחל באחותה
ואמרו קנאת סופרים תרבה חכמה זהו לענין
שיתאוה גם הוא לעלות במעלות וחייב כל
אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם
יצחק ויעקב לא כדי להדמות להם ולא
לתפארת ולתהלה ולא ע"מ לקבל פרס רק
לעשות נ"ר ליוצרו דוקא והאיש אשר הוא
טהור וכל מגמתו וחפצו לעשות נ"ר ליוצרו
דוקא אמור יאמר העבד מי יתן כל עם ה'
נביאים כי יתן ה' את רוחו רוח נכון בקרבם
שיחכמו בתורה וירבו ויגדילו מאד במע"ט
ואם אני איני זכאי לכך שחטאתי מונעים
הטוב ממני שהם הם מסכים המבדילים ביני
לבן אבי שבשמים ח"ו לפחות יהיו אחרים
שיעשו נ"ר לאבי שבשמים יבא הטוב יבא
מכל מקום ואם לפניו ית"ש הגון ליתן לחברי
יותר ממני לפי מעשיו או לפי מפלאות תמים
דעים לפני לא כל שכן רק אשתדל בכל כחי
לעשות נחת רוח ליוצרי ככל הבא מידי והוא
הטוב בעיניו יעשה ומה גם במילי דעלמא
שכל היתרונות הם הבל ורעות רוח ומה
יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול להשיג עושר
או כבוד הבל הבלים הכל הבל למי שיש לו
אפילו מעט מוח בקדקדו ובאמת אמרו איזהו
עשיר השמח בחלקו והוא טוב לב תמיד ועם
כל אדם באהבה וחיבה אשריו בעולם הזה
וטוב לו לעולם הבא:

 .12יומא לה:
ָתּנוּ ַרבָּ נַן :עָ נִ י וְ עָ ִשׁיר וְ ָר ָשׁע בָּ ִאין ל ִַדּין:
לֶעָ נִ י או ְֹמ ִרים לוִֹ :מפְּ נֵי מָ ה Sא עָ סַ ְק ָתּ בַּ תּו ָֹרה?
ִיתי ,וְ טָ רוּד בִּ ְמזוֹנו ַֹתי,
ִאם אוֹמֵ ר :עָ נִ י הָ י ִ
ִית יו ֵֹתר מֵ ִהלֵּל?
או ְֹמ ִרים לוֹ :כְּ לוּם עָ נִ י הָ י ָ
אָמרוּ עָ לָיו עַ ל ִהלֵּל הַ זּ ֵָקן ֶשׁבְּ כל יוֹם וָ יוֹם הָ יָה
ְ
וּמ ְשׂ ַתּכֵּר בִּ ְט ַרפָּ ִעיק ,חֶ ְצי ֹו הָ יָה נו ֵֹתן
עו ֶֹשׂה ִ
לְ שׁ ֹו מֵ ר ֵבּ ית הַ מִּ ְד ָר שׁ ,וְ חֶ ְצ י ֹו לְ פַ ְר ָנ סָ ת ֹו
וּלְ פַ ְרנָסַ ת אַנְ ֵשׁי בֵ יתוֹ .פַּ עַ ם אַחַ ת Sא מָ צָ א
לְ ִה ְשׂ ַתּכֵּר ,וְ Sא ִהנִּ יח ֹו שׁוֹמֵ ר בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ
לְ ִה ָכּנֵס .עָ לָה וְ נִ ְתלָה וְ י ַָשׁב עַ ל פִּ י אֲ רוּבָּ ה כְּ דֵ י
Sהים חַ יִּים ִמפִּ י ְשׁמַ ְעיָה
ֶשׁיּ ְִשׁמַ ע ִדּבְ ֵרי אֱ ִ
וְ אַבְ טַ לְ יוֹן.
וּתקוּפַ ת
אָמרוּ :אוֹת ֹו הַ יּוֹם עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת הָ יָהְ ,
ְ
טֵ בֵ ת הָ י ְָתה ,וְ י ַָרד עָ לָיו ֶשׁלֶג ִמן הַ ָשּׁמַ יִם.
כְּ שֶׁ עָ ָלה עַ מּוּד הַ ַשּׁ חַ ר אָמַ ר ל ֹו ְשׁ מַ ְעיָה
אָחי ,בְּ ׇכל יוֹם הַ בַּ יִת
ִ
לְ אַבְ טַ לְ יוֹן :אַבְ טַ לְ יוֹן
מֵ ִאיר וְ הַ יּוֹם אָפֵ לֶ ,שׁמָּ א יוֹם הַ ְמעוּנָּן הוּא?
אָדם בַּ אֲ רוּבָּ ה .עָ לוּ
הֵ ִציצוּ עֵ ינֵיהֶ ן וְ ָראוּ ְדּמוּת ָ
וּמָ ְצאוּ עָ לָיו רוּם ָשׁSשׁ אַ מּוֹת ֶשׁלֶג .פֵּ ְרקוּהוּ,
דוּרה.
וְ ִה ְר ִחיצוּהוּ וְ סָ כוּהוּ ,וְ הו ִֹשׁיבוּהוּ כְּ ֶנגֶד הַ ְמּ ָ
אָמרוָּ :ראוּי זֶה לְ חַ לֵּל עָ לָיו אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת.
ְ
עָ ִשׁיר ,או ְֹמ ִרים לוִֹ :מפְּ נֵי מָ ה Sא עָ סַ ְק ָתּ
ִיתי
ִיתי וְ טָ רוּד הָ י ִ
בַּ תּו ָֹרה? ִאם אוֹמֵ ר :עָ ִשׁיר הָ י ִ
ִית יו ֵֹתר
בִּ נְ כָסַ י .או ְֹמ ִרים לוֹ :כְּ לוּם עָ ִשׁיר הָ י ָ
מֵ ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר?
אָמרוּ עָ לָיו עַ ל ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן חַ ְרסוֹם ֶשׁ ִהנִּ יחַ
ְ
ל ֹו אָבִ יו אֶ לֶף עֲ יָירוֹת בַּ יַּבָּ ָשׁה ,וּכְ נֶגְ ָדּן אֶ לֶף
ְספִ ינוֹת בַּ יָּם .וּבְ ׇכל יוֹם וָ יוֹם נוֹטֵ ל נֹ אד ֶשׁל
וּמ ְמּ ִדינָה
וּמהַ לֵּ[ מֵ ִעיר לְ ִעיר ִ
ֶקמַ ח עַ ל כְּ ֵתיפ ֹו ְ
לִ ְמ ִדינָה לִ לְ מוֹד תּו ָֹרה.
פַּ עַ ם אַחַ ת ְמצָ אוּהוּ עֲ בָ ָדיו ,וְ עָ שׂוּ בּ ֹו אַנְ גּ ְַריָא.
אָמַ ר לָהֶ ן :בְּ בַ ָקּ ָשׁה ִמכֶּם ,הַ נִּ יחוּנִ י וְ אֵ לֵ[ לִ לְ מוֹד
אָמרוּ לוֹ :חַ יֵּי ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן חַ ְרסוֹם
תּו ָֹרהְ .
וּמיָּמָ יו Sא הָ לַ[ וְ ָראָה
יחין או ְֹתִ .b
ֶשׁאֵ ין מַ נִּ ִ
או ָֹתן ,אֶ לָּא יו ֵֹשׁב וְ עוֹסֵ ק בַּ תּו ָֹרה ׇכּל הַ יּוֹם וְ ׇכל
הַ ַלּ ְילָה.
ָר ָשׁע ,או ְֹמ ִרים לוִֹ :מפְּ נֵי מָ ה Sא עָ סַ ְק ָתּ
ִיתי ,וְ טָ רוּד בְּ י ְִצ ִרי,
בַּ תּו ָֹרה? ִאם אָמַ ר :נָאֶ ה הָ י ִ
ִית ִמיּוֹסֵ ף?
)הָ יָה( או ְֹמ ִרים לוֹ :כְּ לוּם נָאֶ ה הָ י ָ
אָמרוּ עָ לָיו עַ ל יוֹסֵ ף הַ צַּ ִדּיק :בְּ כל יוֹם וָ יוֹם
ְ

 .11משלי יד:ל
חַ יֵּי בְ ָשׂ ִרים לֵב מַ ְרפֵּ א ְוּר ַקב עֲ צָ מוֹת ִקנְ אָה׃
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הָ י ְָתה אֵ ֶשׁת פּו ִֹטיפַ ר ְמ ַשׁ ַדּלְ תּ ֹו בִּ ְדבָ ִרים .בְּ ג ִָדים
ֶשׁלָּבְ ָשׁה ל ֹו ַשׁחֲ ִרית Sא לָבְ ָשׁה ל ֹו עַ ְרבִ ית.
בְּ ג ִָדים ֶשׁלָּבְ ָשׁה ל ֹו עַ ְרבִ ית Sא לָבְ ָשׁה ל ֹו
ַשׁחֲ ִרית.
אָמ ָרה
אָמ ָרה לוִֹ :ה ָשּׁמַ ע לִ י! אָמַ ר לָהּ :לָאוְ .
ְ
סוּרין! אָמַ ר לָהּ:
לוֹ :הֲ ֵרינִ י חוֹבַ ְשׁ ְתּ bבְּ בֵ ית הָ אֲ ִ
סוּרים״ .הֲ ֵרינִ י כּוֹפֶ פֶ ת קוֹמָ ְת !b״ה׳
״ה׳ מַ ִתּיר אֲ ִ
זו ֵֹקף כְּ פוּפִ ים״ .הֲ ֵרינִ י ְמסַ מָּ א אֶ ת עֵ ינֶי !b״ה׳
פּו ֵֹקחַ ִעוְ ִרים״ .נ ְָתנָה ל ֹו אֶ לֶף כִּ כְּ ֵרי כֶסֶ ף
לִ ְשׁמוֹעַ אֵ לֶיהָ ״לִ ְשׁכַּב אֶ ְצלָהּ לִ ְהיוֹת ִעמָּ הּ״ ,וְ Sא
ָרצָ ה לִ ְשׁמוֹעַ אֵ לֶיהָ .״לִ ְשׁכַּב אֶ ְצלָהּ״ בָּ ע ֹולָם
הַ זֶּה ,״לִ ְהיוֹת ִעמָּ הּ״ לָע ֹולָם הַ בָּ א.
נִ ְמצָ אִ :הלֵּל ְמחַ יֵּיב אֶ ת הָ עֲ נִ יִּיםַ ,רבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן
חַ ְרסוֹם ְמחַ יֵּיב אֶ ת הָ עֲ ִשׁ ִירים ,יוֹסֵ ף ְמחַ יֵּיב אֶ ת
הָ ְר ָשׁ ִעים.

 .17ספר אורחות צדיקים שער הקנאה

}

}
√

X

?So what’s the Solution

 .13משלי כז:יז

 .18סנהדרין קב.

ֵי־רעֵ הוּ:
בַּ ְרזֶל בְּ בַ ְרזֶל יָחַ ד וְ ִאישׁ יַחַ ד פְּ נ ֵ

 .14ברכות כח:

אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה
מאי אחר .אמר ר' אבא אחר שתפשו הקב"ה
לירבעם בבגדו ואמר לו ״חזור בך ,ואני ואתה
ובן ישי נטייל בגן עדן.״ אמר לו ,״מי בראש?״
״בן ישי בראש.״ ״אי הכי ,לא בעינא.״

ָתּנוּ ַרבָּ נַן :בִּ כְ נִ יסָ ת ֹו מַ הוּ אוֹמֵ ר? ״י ְִהי ָרצוֹן
Sקי ֶשׁXא יֶאֱ ַרע ְדּבַ ר ַתּ ָקּלָה עַ ל
ִמלְּ פָ נֶי bה׳ אֱ ַ
ָשׁל בְּ ָדבָ ר הֲ ָלכָה ,וְ י ְִשׂ ְמחוּ בִּ י חֲ בֵ ַרי,
י ִָדי ,וְ Sא אֶ כּ ֵ
וְ Sא אוֹמַ ר עַ ל טָ מֵ א טָ הוֹר ,וְ Sא עַ ל טָ הוֹר
טָ מֵ א .וְ Sא ִיכּ ְָשׁלוּ חֲ בֵ ַרי בִּ ְדבַ ר הֲ ָלכָה ,וְ אֶ ְשׂמַ ח
בָּ הֶ ם.״

 .19ספר מסילת ישרים פרק יא
יתרה עליה חמדת הכבוד כי כבר היה אפשר
שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר
ההנאות ,אך הכבוד הוא הדוחק ,כי אי אפשר
לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו.
ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו .הנה ירבעם
בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור
הכבוד ,הוא מה שאמרו ז"ל )סנהדרין קב(:
תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו ,חזור
בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן .אמר
לו ,מי בראש? אמר לו ,בן ישי בראש .אמר
לו ,אי הכי לא בעינא.

 .15רש״י שם
ולא אכשל – וישמחו חברי על כשלוני הרי
רעות שתים שיבאו על ידי שאגרום להם
שיענשו:

 .16מהרש“א חידושי אגדות מסכת
ברכות דף כח עמוד ב
וישמחו בי חבירי כו' .פירש"י על כשלוני הרי
ב' רעות כו' שיענשו עכ"ל .וקאי וישמחו בי
חבירי על לא אכשל ויותר נראה לפרש
שמתפלל כן שבאמת ישמחו חברי על שלא
נכשלתי וכן אשמח בהם על שלא נכשלו שזו
אחד ממ"ח דברים שבו נקנית התורה משמח
את הבריות וגרסי' שלא אומר על טמא כו'
ולא על מותר אסור כו' וכ"ה ברי"ף וברא"ש
והוא פי' שלא אכשל בדבר הלכה וק"ל:

Yerovam begins his career in the employ of
Shlomo who puts him in charge of the labourers
from the tribes of Menashe & Ephraim. Following
God's declaration that He will tear the kingdom
from Shlomo as a punishment for his idolatry,
the prophet Achiah HaShiloni appoints Yerovam
king over ten tribes. Shlomo is apparently aware
of Yerovam's ascent to power and tries to kill
him. Yerovam seeks asylum in Egypt under King
Shishak. When Rehavam takes over from
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Shlomo, Yerovam returns to Eretz Yisrael. All the
tribes save Yehuda and Binyamin make Yerovam
their king when Rehavam takes a hard line with
the nation. Yerovam is insecure about his
position and fears that the nation will return to
Rehavam since they have to travel to
Yerushalayim to offer sacrifices in the Beis
HaMikdash there. To lead the people away from
Jerusalem, Yerovam establishes two centres of
worship north of the city, one in Beit El and one
in Dan, providing each place with a golden calf.
Yerovam also commits other idolatrous
practices. The altar in Beit El is destroyed
generations later by King Yoshiahu during his
religious reforms (טו:)מלכים ב׳ כג. Yerovam and
Rechavam do battle continually throughout their
reigns. When Yerovam’s son Aviah falls ill,
Yerovam sends his wife to consult with the
prophet Achiah who warns the royal couple that
the prince will die as will the entire line of
Yerovam due to the sinful behavior of the king.
Yerovam dies after a 22-year reign and his son
Nadav succeeds him.1

1

https://www.hatanakh.com/en/content/yerovam-ben-nevat-tanakh-profiles
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דן לכף זכות All Rise: The significance of being
בִּ כְ ֵשׁ ִרים לו ֶֹקה בְּ גוּפ ֹו )שבת צזִ ,(.מכְּ לָל
ֶשׁהַ חו ֵֹשׁד בִּ ְר ָשׁ ִעים אֵ ינ ֹו לו ֶֹקה:

 .1פרקי אבות א:ו
אַרבֵּ לִ י ִקבְּ לוּ מֵ הֶ ם.
יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן פְּ ַר ְחיָה וְ נִ ַתּאי הָ ְ
וּקנֵה לְ <
יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן פְּ ַר ְחיָה אוֹמֵ ר ,עֲ ֵשׂה לְ < ַרבְ ,
אָדם לְ כַף זְ כוּת:
חָ בֵ ר ,וֶהֱ וֵי ָדן אֶ ת כָּל הָ ָ

 .5אבות ב:ד
ִהלֵּל אוֹמֵ ר ...הוּא הָ יָה אוֹמֵ ר ,עֲ ֵשׂה ְרצוֹנ ֹו
כִ ְרצוֹנְ < ,כְּ דֵ י ֶשׁיַּעֲ ֶשׂה ְרצוֹנְ < כִ ְרצוֹנוֹ .בַּ טֵּ ל
ְרצוֹנְ < ִמפְּ נֵי ְרצוֹנוֹ ,כְּ דֵ י ֶשׁיְּבַ טֵּ ל ְרצוֹן אֲ חֵ ִרים
ִמפְּ נֵי ְרצ ֹונֶ<ִ .הלֵּל אוֹמֵ ר ,אַל ִתּפְ רֹשׁ ִמן הַ ִצּבּוּר,
וְ אַל ַתּאֲ ִמין בְּ עַ ְצ ְמ< עַ ד יוֹם מו ְֹת< ,וְ אַל ָתּ ִדין
אֶ ת חֲ בֵ ְר< עַ ד ֶשׁ ַתּגִּ יעַ לִ ְמקוֹמוֹ…

 .2רש״י משנה אבות א:ו
והוי דן את כל האדם לכף זכות .על כל
שתשמע עליו אמור שנתכוון לטובה עד
שתדע בבירור שאינו כן שאם אתה תדין כן
ידונו אותך מן השמים לזכות כמו שמפורש
בפ' מפנין:

דן Are there instances of being
?ש״ס  inלכף זכות

 .3רמב“ם משנה אבות א:ו

 .6סנהדרין כו.

והוי דן את כל האדם לכף זכות .ענינו
כשיהיה אדם שלא תדע בו אם צדיק הוא אם
רשע ותראהו שיעשה מעשה או יאמר דבר
שאם תפרשהו על דרך אחת יהיה טוב ואם
תפרשהו על דרך אחרת יהיה רע קח אותו על
הטוב ולא תחשוב בו רע אבל אם יהיה
האדם נודע שהוא צדיק מפורסם ובפעולות
הטובות ונראה לו פועל שכל עניניו מורים
שהוא פועל רע ואין אדם יכול להכריעו לטוב
אלא בדוחק גדול ואפשר רחוק הוא ראוי
שתקח אותו שהוא טוב אחר שיש שום צד
אפשרות להיותו טוב ואין מותר לך לחשדו
ועל זה אמרו כל החושד בכשרים לוקה בגופו
וכן כשיהיה רשע ויתפרסמו מעשיו ואחר כן
ראינוהו שיעשה מעשה שכל ראיותיו מורות
שהוא טוב ויש בו צד אפשרות רחוק לרע
ראוי להשמר ממנו ושלא תאמן בו שהוא
טוב אחר שיש בו אפשרות לרע ועל זה נאמר
)גם( כי יחנן קולו אל תאמן בו וגו' וכשיהי'
בלתי ידוע והמעשה בלתי מכריע לא' משני
הקצוות צריך בדרך החסידות שתדין לכף
זכות איזה קצה שיהיה משני הקצוות:

חזייה לההוא גברא דקא כריב אמר להן כהן
וחורש אמרו לו יכול לומר אגיסטון אני
בתוכו .תו חזייה לההוא גברא דהוה כסח
בכרמי אמר להן כהן וזמר א"ל יכול לומר
לעקל בית הבד אני צריך אמר להם הלב יודע
אם לעקל אם לעקלקלות

 .7שבת קכז:
ָתּנוּ ַרבָּ נַן :הַ ָדּן חֲ בֵ יר ֹו לְ כַף זְ כוּת — ָדּנִ ין אוֹת ֹו
אָדם אֶ חָ ד ֶשׁיּ ַָרד ִמגָּלִ יל
לִ זְ כוּת .וּמַ עֲ ֶשׂה בְּ ָ
הָ עֶ לְ יוֹן וְ נִ ְשׂכַּר אֵ צֶ ל בַּ עַ ל הַ בַּ יִת אֶ חָ ד בַּ ָדּרוֹם
פּוּרים אָמַ ר לוֵֹ :תּן לִ י
ָשׁXשׁ ָשׁנִ ים .עֶ ֶרב יוֹם הַ כִּ ִ
ְשׂכ ִָרי ,וְ אֵ לֵ Yוְ אָזוּן אֶ ת ִא ְשׁ ִתּי וּבָ נַי .אָמַ ר לוֹ:
אֵ ין לִ י מָ עוֹת .אָמַ ר לוֵֹ :תּן לִ י פֵּ ירוֹת .אָמַ ר לוֹ:
אֵ ין לִ יֵ .תּן לִ י ַק ְר ַקע — ִאין לִ יֵ .תּן לִ י בְּ הֵ מָ ה
— אֵ ין לִ יֵ .תּן לִ י כּ ִָרים וּכְ סָ תוֹת — אֵ ין לִ י.
ִהפְ ִשׁיל ֵכּלָיו לַאֲ חו ָֹריו ,וְ הָ לַ Yלְ בֵ ית ֹו בְּ פַ חֵ י נֶפֶ שׁ.
לְ אַחַ ר הָ ֶרגֶל נָטַ ל בַּ עַ ל הַ בַּ יִת ְשׂכָר ֹו בְּ יָדוֹ ,וְ ִעמּ ֹו
Xשׁה חֲ מו ִֹרים ,אֶ חָ ד ֶשׁל מַ אֲ כָל ,וְ אֶ חָ ד
מַ שּׂוֹי ְשׁ ָ
ֶשׁל ִמ ְשׁ ֶתּה ,וְ אֶ חָ ד ֶשׁל ִמינֵי ְמג ִָדים ,וְ הָ לַ Yל ֹו
לְ בֵ יתוֹ .אַחַ ר ֶשׁאָכְ לוּ וְ ָשׁתוּ נ ַָתן ל ֹו ְשׂכָרוֹ .אָמַ ר
״תּן לִ י ְשׂכ ִָרי״ וְ אָמַ ְר ִתּי
לוֹ :בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁאָמַ ְר ָתּ לִ י ֵ
״אֵ ין לִ י מָ עוֹת״ ,בַּ מֶּ ה חֲ ַשׁ ְד ַתּנִ י? אָמַ ְר ִתּיֶ :שׁמָּ א
פְּ ַר ְקמַ ְטיָא בְּ זוֹל נִ זְ ַדּ ְמּנָה לְ < ,וְ ל ַָק ְח ָתּ בָּ הֶ ן.
״תּן לִ י בְּ הֵ מָ ה״ ,וְ אָמַ ְר ִתּי
וּבְ ָשׁעָ ה ֶשׁאָמַ ְר ָתּ לִ י ֵ
״אֵ ין לִ י בְּ הֵ מָ ה״ ,בַּ מֶּ ה חֲ ַשׁ ְד ַתּנִ י? אָמַ ְר ִתּיֶ :שׁמָּ א
״תּן
מוּשׂכּ ֶֶרת בְּ יַד אֲ חֵ ִרים .בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁאָמַ ְר ָתּ לִ י ֵ
ְ
לִ י ַק ְר ַקע״ ,וְ אָמַ ְר ִתּי לְ < ״אֵ ין לִ י ַק ְר ַקע״ ,בַּ מֶּ ה
מוּחכּ ֶֶרת בְּ יַד אֲ חֵ ִרים
ְ
חֲ ַשׁ ְד ַתּנִ י? אָמַ ְר ִתּיֶ :שׁמָּ א
ִהיא .וּבְ ָשׁעָ ה ֶשׁאָמַ ְר ִתּי לְ < ״אֵ ין לִ י פֵּ ירוֹת״

 .4ברטנורא אבות א:ו
אָדם לְ כַף זְ כוּת .כְּ ֶשׁהַ ָדּבָ ר
וֶהֱ וֵי ָדן אֶ ת כָּל הָ ָ
בְּ כַף מֹ אזְ ַניִם וְ אֵ ין ל ֹו הֶ כְ ֵרעַ לְ כָאן וּלְ כָאן ,כְּ גוֹן
אָדם ֶשׁאֵ ין אָנוּ יו ְֹד ִעים ִממַּ עֲ ָשׂיו ִאם צַ ִדּיק ִאם
ָ
ָר ָשׁע וְ עָ ָשׂה מַ עֲ ֶשׂה ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לְ דוּנ ֹו לִ זְ כוּת
וְ אֶ פְ ָשׁר לְ דוּנ ֹו לְ חוֹבָ הִ ,מ ַדּת חֲ ִסידוּת ִהיא
אָדם ֶשׁהֻ ְחזַק בְּ ָר ָשׁע,
לְ דוּנ ֹו לְ כַף זְ כוּת .אֲ בָ ל ָ
אָמרוּ אֶ לָּא הַ חו ֵֹשׁד
מֻ ָתּר לְ דוּנ ֹו לְ חוֹבָ הֶ ,שׁRא ְ
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עוּשּׂרוֹת.
בַּ מֶּ ה חֲ ַשׁ ְד ַתּנִ י? אָמַ ְר ִתּיֶ :שׁמָּ א אֵ ינָן ְמ ָ
וּבְ ָשׁעָ ה ֶשׁאָמַ ְר ִתּי לְ < ״אֵ ין לִ י כּ ִָרים וּכְ סָ תוֹת״
בַּ מֶּ ה חֲ ַשׁ ְד ַתּנִ י? אָמַ ְר ִתּיֶ :שׁמָּ א ִה ְק ִדּישׁ כָּל
נְ כָסָ יו ל ַָשּׁמַ יִם .אָמַ ר לוֹ :הָ עֲ בו ָֹדה! כָּ Yהָ יָה.
הוּר ָקנוֹס בְּ נִ י ֶשׁRא
ִה ַדּ ְר ִתּי כּל נְ כָסַ י בִּ ְשׁבִ יל ְ
אתי אֵ צֶ ל חֲ בֵ ַירי בַּ ָדּרוֹם
עָ סַ ק בַּ תּו ָֹרה .וּכְ ֶשׁבָּ ִ
ִה ִתּירוּ לִ י כָּל נְ ָד ַרי .וְ אַ ָתּה ,כְּ ֵשׁם ֶשׁ ַדּנְ ַתּנִ י
לִ זְ כוּת ,הַ מָּ קוֹם י ִָדין או ְֹת< לִ זְ כוּתָ .תּנוּ ַרבָּ נַן:
מַ עֲ ֶשׂה בְּ חָ ִסיד אֶ חָ ד ֶשׁפָּ ָדה ִריבָ ה אַחַ ת בַּ ת
י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ לַמָּ לוֹן ִה ְשׁכִּ יבָ הּ ַתּחַ ת מַ ְרגְּ לו ָֹתיו.
ידיו .וְ אָמַ ר לָהֶ ן:
לְ מָ חָ ר י ַָרד וְ טָ בַ ל וְ ָשׁנָה לְ ַתלְ ִמ ָ
בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִה ְשׁכַּבְ ִתּיהָ ַתּחַ ת מַ ְרגְּ לו ַֹתי ,בַּ מֶּ ה
חֲ ַשׁ ְדתּוּנִ י? אָמַ ְרנוֶּ :שׁמָּ א יֵשׁ בָּ נוּ ַתּלְ ִמיד ֶשׁאֵ ינ ֹו
בָּ דוּק לְ ַרבִּ י .בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁיּ ַָר ְד ִתּי וְ טָ בַ לְ ִתּי ,בַּ מֶּ ה
חֲ ַשׁ ְדתּוּנִ י? אָמַ ְרנוֶּ :שׁמָּ א ִמפְּ נֵי טו ַֹרח הַ דֶּ ֶרY
אֵ ַירע ֶק ִרי לְ ַרבִּ י .אָמַ ר לָהֶ ם :הָ עֲ בו ָֹדה! כָּ Yהָ יָה.
וְ אַ ֶתּם ,כְּ ֵשׁם ֶשׁ ַדּנְ תּוּנִ י לְ כַף זְ כוּת ,הַ מָּ קוֹם י ִָדין
הוּצ ַרY
אֶ ְתכֶם לְ כַף זְ כוּתָ .תּנוּ ַרבָּ נַן :פַּ עַ ם אַחַ ת ְ
יתא
ָדּבָ ר אֶ חָ ד לְ ַתלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים אֵ צֶ ל מַ ְטרוֹנִ ָ
אָמרוּ:
אַחַ ת ֶשׁכּל גְּ ד ֹולֵי רו ִֹמי ְמצוּיִין אֶ ְצלָהְּ .
ִמי ֵילֵ ?Yאָמַ ר לָהֶ ם ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ  :אֲ נִ י אֵ לֵ .Yהָ לַY
ידיו .כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּ יעַ לְ פֶ ַתח
ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ וְ ַתלְ ִמ ָ
אַרבַּ ע אַ מּוֹת,
יתהּ ,חָ לַץ ְתּפִ ילָּיו בְּ ִרחוּק ְ
בֵּ ָ
וְ נִ כְ נַס וְ נָעַ ל הַ דֶּ לֶת בִּ פְ נֵיהֶ ן .אַחַ ר ֶשׁיָּצָ א ,י ַָרד
ידיו .וְ אָמַ ר לָהֶ ן :בְּ ָשׁעָ ה
וְ טָ בַ ל וְ ָשׁנָה לְ ַתלְ ִמ ָ
ֶשׁחָ ל ְַצ ִתּי ְתּפִ ילִּ ין ,בַּ מֶּ ה חֲ ַשׁ ְדתּוּנִ י? אָמַ ְרנוּ:
דוּשּׁה בִּ ְמקוֹם
כְּ סָ בוּר ַרבִּ יX ,א ִיכָּנְ סוּ ִדּבְ ֵרי ְק ָ
טוּמאָה .בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁנָּעַ לְ ִתּי ,בַּ מֶּ ה חֲ ַשׁ ְדתּוּנִ י?
ְ
אָמַ ְרנוֶּ :שׁמָּ א ְדּבַ ר מַ לְ כוּת יֵשׁ בֵּ ינ ֹו לְ בֵ ינָהּ.
בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁיּ ַָר ְד ִתּי וְ טָ בַ לְ ִתּי בַּ מֶּ ה חֲ ַשׁ ְדתּוּנִ י,
יתּזָה ִצינּו ָֹרא ִמפִּ יהָ עַ ל בְּ ג ָָדיו
אָמַ ְרנוֶּ :שׁמָּ א נִ ְ
ֶשׁל ַרבִּ י .אָמַ ר לָהֶ ם :הָ עֲ בו ָֹדה! כָּ Yהָ יָה .וְ אַ ֶתּם,
כְּ ֵשׁם ֶשׁ ַדּנְ תּוּנִ י לִ זְ כוּת ,הַ מָּ קוֹם י ִָדין אֶ ְתכֶם
לִ זְ כוּת.

וְ ָדן אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת ,עַ ל־יְדֵ י־זֶה מַ עֲ לֶה אוֹת ֹו
בֶּ אֱ מֶ ת לְ כַף זְ כוּת ,וְ יוּכַל לַהֲ ִשׁיב ֹו בִּ ְתשׁוּבָ ה.

 .11ספר החינוך רלה:א
מצוה שישפט בצדק  -לשפט בצדק ,שנאמר
)ויקרא יט טו( בצדק תשפט עמיתך ,ובא
הפרוש שנצטוו הדינין להשוות בעלי הריב,
כלומר ,שלא יכבד הדין אחד .מבעלי הדין
יותר מן האחר ,וכן אמרו בספרא )קדושים ד
ד( שלא יהא אחד מדבר כל צרכו ,ואחד אומר
לו קצר דבריך .וכן בפרק שבועת העדות
)שבועות ל א( ,תנו רבנן בצדק תשפט
עמיתך ,שלא יהא אחד עומד ואחד יושב,
אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר
דבריך .וכן בכלל מצוה זו ,שכל איש שהוא
חכם בדיני התורה וישר בדרכיו ,שהוא מצוה
שידין דין תורה בין בעלי הריב אם יש כח
בידו ,ואפילו יחיד יכול לדון מדין תורה ,וכמו
שאמרו זכרונם לברכה )סנהדרין ג ,א( אחד
דן את חבירו דין תורה ,שנאמר בצדק תשפט
עמיתך .וחכמים הזהירו )אבות ד ח( ,שלא
יהא אדם דן יחידי .ועוד יש בכלל מצוה זו,
שראוי לכל אדם לדון את חברו לכף זכות
ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב.
…But if we do judge

 .12ויקרא י״ט:ט״ו
ֵי־דל וְ Xא
Xא־ת ָשּׂא פְ נ ָ
ִ
Xא־תעֲ שׂוּ עָ וֶל בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט
ַ
ית<׃
ֶת ְה ַדּר פְּ נֵי גָדוֹל בְּ צֶ דֶ ק ִתּ ְשׁפֹּ ט עֲ ִמ ֶ

 .13סנהדרין ל.
ת"ר )ויקרא יט ,טו( בצדק תשפוט עמיתך
שלא יהא אחד יושב ואחד עומד אחד מדבר
כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך ד"א
בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף
זכות

 .8משלי ט:ח

 .14שבת צז.

אַל־תּ ֹוכַח לֵץ פֶּ ן־י ְִשׂנָאֶ ָךּ ה ֹוכַח לְ חָ כָם וְ יֶאֱ הָ ֽ ֶבךָּ׃

אמר ריש לקיש החושד בכשרים לוקה בגופו
דכתיב והן לא יאמינו לי וגו׳ וגליא קמי
קודשא בריך הוא דמהימני ישראל אמר לו הן
מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך
להאמין.

 .9פרקי אבות ג:יג
יקה:
ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ רְ ...סיָג לַחָ כְ מָ הְ ,שׁ ִת ָ

 .10ליקוטי מוהר"ן רפב:א
אָדם לְ כַף זְ כוּת,
ַדּע ,כִּ י צָ ִרי Yלָדוּן אֶ ת כָּל ָ
וַ אֲ פִ לּוּ ִמי ֶשׁהוּא ָר ָשׁע גָּמוּר ,צָ ִרי Yלְ חַ פֵּ שׂ
וְ לִ ְמצֹא בּ ֹו אֵ יזֶה ְמעַ ט טוֹבֶ ,שׁבְּ אוֹת ֹו הַ ְמּעַ ט
אֵ ינ ֹו ָר ָשׁע ,וְ עַ ל יְדֵ י זֶה ֶשׁמּוֹצֵ א בּ ֹו ְמעַ ט טוֹב,

 .15חושן משפט יז:י
)י( אין לדיין לרחם בדין על דל שלא יאמר עני
הוא זה ובעל דינו עשיר וחייב לפרנסו אזכנו
בדין ונמצא מתפרנס בכבוד ולא להדר פני
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גדול שאם באו לפניו עשיר וחכם גדול עם
עני והדיוט לא יכבדנו ולא ישאל בשלומו
שלא יסתתמו דברי בעל דינו ולא יאמר היאך
אחייבנו בדין ונמצא מתבייש אלא אפטרנו
ואח"כ אומר לו שיתן לו את שלו אלא יחתוך
הדין מיד לאמיתו ואם באו לפניו אחד כשר
וא' רשע לא יאמר זה רשע וחזקתו משקר
וזה בחזקת שאינו משנה בדיבורו אטה הדין
על הרשע אלא לעולם יהיו שני בעלי הדין
בעיניו כרשעים ובחזקה שכל א' מהם טוען
שקר וידון לפי מה שיראה לו מן הדברים
וכשיפטרו מלפניו יהיו בעיניו ככשרים
כשקיבלו עליהם את הדין וידון כל אחד לכף
זכות:

שאמרו רבותינו זכרונם לברכה הדן את
חבירו לכף זכות המקום ידינהו לכף זכות.
והיא מצות עשה מן התורה .שנאמר )ויקרא
י״ט:ט״ו( בצדק תשפוט עמיתך .ואם הדבר
נוטה לכף חובה יהיה הדבר אצלך כמו ספק.
ואל תכריעהו לכף חובה .ואם האיש ההוא
רוב מעשיו לרוע או בחנתו כי אין יראת
אלהים בלבבו .תכריע מעשיו ודבריו לכף
חובה .שנאמר משכיל צדיק לבית רשע מסלף
רשע לרע: ... .

 .19פלא יועץ רכג:כג
והנה הגדר הגדול שלא לבוא לידי מחלקת
בשעת הדין הוא לקים מאמר התנא שאמר
)אבות א ,ו( והוי דן את כל האדם לכף זכות,
ולא ידון את חברו לכף חובה שרוצה לגזלו
ולחמסו ולעשקו .ואף אם יראה שמכחישו
על פניו ,יחשב שמא שכח ודומה לו שהאמת
אתו .ואף אם ברור לו הדבר שחברו שקרן
וגזלן ובעל עלילות וגם הוא מרבה דברים
ומדבר קשות ,דברים קשים ,מחרף ומגדף,
תפארת אדם עבר על פשע ,ואל יען כסיל
כאולתו )משלי כו ד(... .

 .16מאירת עיניים על שולחן ערוך
חושן משפט י״ז:כ״ד
וידון כל א' לכף זכות .דאפי' אם הוכחש על
פניו ויודע שבמזיד תבעו או הלה כופר שלא
כדין מ"מ י"ל דמשום מלוה ישנה שיש לזה
ע"ז עשה כן וכמ"ש בסי' צ"ב בדין חשוד על
השבועה:

Mussar Moments

 .20חפץ חיים ,פתיחה להלכות לשון
הרע ורכילות ,עשיין ג׳

 .17משנה תורה ,הלכות דעות ה:ז
ַתּלְ ִמיד חָ כָם Xא יְהֵ א צוֹעֵ ק וְ צ ֹווֵחַ בִּ ְשׁעַ ת
ִדּבּוּר ֹו כִּ בְ הֵ מוֹת וְ חַ יּוֹת .וְ Xא יַגְ בִּ יהַּ קוֹל ֹו בְּ יו ֵֹתר
אֶ לָּא ִדּבּוּר ֹו בְּ נַחַ ת ִעם כָּל הַ בְּ ִריּוֹת .וּכְ ֶשׁיּ ְַדבֵּ ר
בְּ נַחַ ת ִיזָּהֵ ר ֶשׁRא י ְִת ַרחֵ ק עַ ד ֶשׁיּ ֵָראֶ ה כְּ ִדבְ ֵרי
אָדם כְּ דֵ י
גַּסֵּ י הָ רוּחַ  .וּמַ ְק ִדּים ָשׁלוֹם לְ כָל הָ ָ
אָדם
ֶשׁ ְתּהֵ א רוּחָ ן נוֹחָ ה הֵ ימֶ נּוּ .וְ ָדן אֶ ת כָּל הָ ָ
לְ כַף זְ כוּתְ .מסַ פֵּ ר בְּ ֶשׁבַ ח חֲ בֵ ר ֹו וְ Xא בִּ גְ נוּת ֹו
כְּ לָל .אוֹהֵ ב ָשׁלוֹם וְ רוֹדֵ ף ָשׁלוֹםִ .אם רוֹאֶ ה
ֶשׁ ְדּבָ ָריו מו ִֹעילִ ים וְ נִ ְשׁמָ ִעים אוֹמֵ ר וְ ִאם לָאו
שׁ ֹו ֵת קֵ .כּ יצַ דX .א ְי ַר צֶּ ה חֲ בֵ ר ֹו בִּ ְשׁ עַ ת
כַּעֲ סוֹ: ... .

וְ לִ פְ עָ ִמים עוֹבֵ ר נַמֵ י בְּ ִמ ְצוַ ת עֲ ֵשׂה ִדּ''בְ צֶ דֶ ק
ית<'' .כְּ גוֹן ֶשׁ ָראָה אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו ֶשׁ ִדּבֵּ ר
ִתּ ְשׁפֹּ ט עֲ ִמ ֶ
א ֹו עָ ָשׂה מַ עֲ ֶשׂה ,וְ יֵשׁ בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה לְ ָשׁפְ ט ֹו לְ צַ ד
הַ טוֹב וּלְ צַ ד הַ זְּ כוּת א ֹו לְ הֶ פְ כוֹ ,אֲ פִ לּוּ ִאם הוּא
ִאישׁ בֵּ ינוֹנִ י ,נִ ְתחַ יַּבְ נוּ ִמן הַ תּו ָֹרה בְּ ִמ ְצוַ ת עֲ ֵשׂה
הַ זּ ֹו לָדוּן אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת) .וְ ִאם הָ ִאישׁ הַ הוּא
Xקים ,נִ ְתחַ יַּבְ נוּ לָדוּן אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת,
י ְֵרא אֱ ִ
גַּם כִּ י ָקרוֹב וְ נוֹטֶ ה יו ֵֹתר הַ ָדּבָ ר לְ כַף חוֹבָ ה
וּמסַ פֵּ ר בִּ גְ נוּת ֹו עֲ בוּר
וּמי ֶשׁה ֹולְֵ Y
ִמלְּ כַף זְ כוּת( ִ
הַ ִדּבּוּר הַ זֶּה ֶשׁ ִדּבֵּ ר א ֹו הַ מַ עֲ ֶשׂה הַ זֶּה ֶשׁעָ ָשׂה ,א ֹו
הַ ְמ ַקבֵּ לֶ ,שׁנִּ ְתחַ זֵּק אֶ ְצל ֹו לִ גְ נוּת ,עֲ בוּר זֶה
ֶשׁ ָשּׁמַ ע עָ לָיו ,וְ Xא ָדּן אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת ,עוֹבֵ ר
בְּ ִמ ְצוַ ת עֲ ֵשׂה זוֹ.

 .18שערי תשובה ג:ריח
והנה כי תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה
מעשה .ויש לשפוט דברו ומעשהו לצד חובה
ולצד הזכות .אם האיש ההוא ירא אלקים,
נתחייבת לדון אותו לכף זכות על דרך אמת.
גם כי יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל
הדעת לכף חובה .ואם הוא מן הבינונים אשר
יזהרו מן החטא ופעמים יכשלו בו .יש עליך
להטות הספק ולהכריעו לכף הזכות .כמו

 .21באר מים חיים על חפץ חיים,
פתיחה להל׳ לשון הרע ורכילות,
עשיין ג׳
)א( ולפעמים עובר נמי במצות עשה דבצדק
וכו' .והיא נמנית בספר המצות מצות עשה
קע''ז עיין שם שכתב ובכלל זה גם כן
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שיתחייב שידין את חבירו לכף זכות ולא
יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב ,והיא מימרא
מפורשת בשבועות בריש פרק שבועת העדות
והיא נזכרת בסמ''ג גם כן ובסמ''ק שדבר זה
נכלל במצות עשה דבצדק וכו' וגם הרבינו
יונה בספרו שערי תשובה כתב שהיא מצות
עשה דאורייתא וממנו העתקתי כמעט כל
דברי שבסעיף זה שבפנים ,וזה לשונו :והנה
אם תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה
מעשה ,ויש לשפוט דברו ומעשהו לצד
הטובה ולצד הזכות ,אם האיש ההוא ירא
אלקים יתחייב לדון אותו לכף זכות על דרך
אמת גם כי קרוב ונוטה הדבר יותר לכף
חובה )וכן כתב הרמב''ם בפרק א' דאבות
במשנה והוי דן את כל אדם לכף זכות עי''ש(
ואם הוא מן הבינונים אשר יזהרו מן החטא
ופעמים יכשלו בו יש עליך להטות הספק
ולהכריעו לכף זכות כמו שאמרו חז''ל הדן
את חבירו לכף זכות המקום ידינוהו לכף
זכות ,והיא מצות עשה מן התורה שנאמר
בצדק תשפוט עמיתך .ואם הדבר נוטה לכף
חובה יהיה הדבר אצלך כמו ספק ואל תכריעו
לכף חובה .ואם האיש ההוא רוב מעשיו
לרוע ,או בחנתו כי אין יראת אלהים בלבבו
וכו' עי''ש וכן כתב הרמב''ם בפרק א' דאבות
במשנה הנ''ל .ולכן כתבתי בפנים מן
הבינונים.
)ב( ואל יתפוס עלי הקורא לאמר שבוודאי
הרמב''ם חולק על רבינו יונה והסמ''ג
והסמ''ק ,וסובר שהוא רק מדה בעלמא ולא
מצות עשה ,והראיה שהרמב''ם כתב שם
בסוף מאמרו במשנה הנ''ל שהוא מדרכי
החסידות ,דזה אינו דהרמב''ם איירי שם
באדם שאין אני מכירו אם הוא צדיק אם
רשע לזה בודאי אין אני מחויב מן התורה
לדונו לכף זכות רק מדה טובה בעלמא ,וכן
ברמב''ם בפרק ה' מהלכות דעות בהלכה ז'
שמונה זה בין מדותיו של תלמיד חכם
ומשמע דהוא רק מדה בעלמא ,התם איירי
גם כן בכהאי גוונא .ותדע דהא העתיק שם
לשון המשנה דאבות הוי דן את כל אדם לכף
זכות ,אבל אנן איירינן באיש שאני מכירו
שאינו רשע רק מן הבינונים ,שם הוא חיובא
דאורייתא .והראיה מהרמב''ם גופא בספר
המצוות במצות קע''ז הנ''ל כתב בהדיא
ובכללה גם כן שיתחייב שידין את חבירו לכף

זכות מלשון שיתחייב משמע בהדיא דאיירי
בכל אדם דהתרי''ג מצות נאמרו לכל ישראל.
וראה כי דברינו אמת ,דבמשנה דאבות וכן
ברמב''ם הלכות דיעות הנ''ל דאיירי במדות
נאמר והוי דן את כל אדם לכף זכות
ובמימרא דשבועות הנ''ל ובספר המצות הנ''ל
דאיירי בביאור המצות עשה דבצדק וכו'
נאמר והוי דן את חבירך לכף זכות ,חבירך,
משמע שאתה מכירו שאיננו רשע.
22. Everyday Holiness by Alan Morinis
A medrash explains the necessary interplay of
judgment and compassion in creation by telling of a
king who had some fragile glass cups. He said to
himself, "If I pour hot water into them, they will
expand and break, and if I pour cold water into
them, they will contract and shatter." So what did
he do? He mixed hot water with cold water and
poured the mixture into the cups, and they did not
break. So it was when it came time to create the
world. A medrash tells us that Hashem reflected, "If
I create the world with only the attribute of
compassion, no one will be concerned for the
consequences of their actions, and people will feel
impunity to act badly. But if I create the world with
?strict judgment alone, how could the world endure
It would shatter from the harshness of justice. So I
will create it with both justice and compassion, and
"it will endure.
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תוכו כברו External Introspection: Taking a Look at the Idea of

 .1ברכות כח.

את בא לשמה ר' יהודה כשהיה רואה את
המת ואת הכלה מתקלסין היה נותן עיניו
בתלמידים ואומר המעשה קודם לתלמוד
נמנו בעליית בית ארים התלמוד קודם
למעשה ר' אבהו הוה בקיסרין שלח לר'
חנינה בריה מזכי בטיבריה שלחון ואמרון
ליה גמל הוא חסד שלח כתב לליה המבלי
אין קברין בקיסרין שלחתיך לטיבריא וכבר
נמנו בעליית בית ארים סלוד התלמוד קודם
למעשה רבנן דקיסרין אמרין הדא דאת אמר
בשיש שם מי שיעשה אבל אם אין שם מי
שיעשה המעשה קודם לתלמוד דלמא ר' חייה
ר' יסא ר' אמי ענין מיתי לגבי ר' לעזר אמר
לון אן הויתון יומא דין אמרון ליה גמל חסד
אמר לון ולא הוה תמן חורנין א"ל מגיר הוה.

'sרבן גמליאל Why would this be
deterrent for others from entering
?the beis medrash

 .2תלמוד ירושלמי חגיגה
פרק א הלכה ז

 .3רמב״ם הל׳ תלמוד תורה ד:א

אֵ ין ְמל ְַמּ ִדין ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה אֶ לָּא לְ ַתלְ ִמיד הָ גוּן,
נָאֶ ה בְּ מַ עֲ ָשׂיו ,א ֹו לְ ָתם .אֲ בָ ל ִאם הָ יָה ה ֹולֵI
בְּ דֶ ֶרN Iא טוֹבָ ה  -מַ חֲ זִ ִירין אוֹת ֹו לְ מוּטָ ב,
וּמַ נְ ִהיגִ ין אוֹת ֹו בְּ דֶ ֶר Iי ְָשׁ ָרה ,וּבו ְֹד ִקין אוֹתוֹ,
יסין אוֹת ֹו לְ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ
וְ אַחַ ר ָכּ  Iמַ כְ נִ ִ
אָמרוּ חֲ כ ִָמים :כָּל הַ שּׁ ֹונֶה
ְ
וּמל ְַמּ ִדין אוֹתוֹ.
ְ
לְ ַת לְ ִמ יד שֶׁ אֵ ינ ֹו הָ גוּןְ ,כּ ִא לּוּ ָז ַר ק אֶ בֶ ן
לְ מֶ ְרקוּלִ יסֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" :כִּ ְצרוֹר אֶ בֶ ן בְּ מַ ְרגֵּמָ ה ,כֵּן
נו ֵֹתן לִ כְ ִסיל כָּבוֹד" )משלי כו,ח(; וְ אֵ ין "כָּבוֹד"
אֶ ָלּ א תּ ֹו ָר ה ,שֶׁ נֶּ אֱ מַ רָ " :כּ ב ֹו ד חֲ ָכ ִמ ים
יִנְ חָ לוּ" )שם ג,לה( .וְ כֵן הָ ַרב ֶשׁאֵ ינ ֹו ה ֹולֵ Iבְּ דֶ ֶרI
טוֹבָ ה  -אַף עַ ל פִּ י ֶשׁחָ כָם גָּדוֹל הוּא וְ כָל הָ עָ ם
ְצ ִריכִ ין לוֹ ,אֵ ין ִמ ְתל ְַמּ ִדין ִממֶּ נּוּ עַ ד ֶשׁיַּחֲ זֹר
לְ מוּטָ בֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" :כִּ י ִשׂפְ ֵתי כֹהֵ ן י ְִשׁ ְמרוּ ַדעַ ת
וְ תו ָֹרה יְבַ ְקשׁוּ ִמפִּ יהוּ ,כִּ י מַ לְ אַ  Iיי ְצבָ אוֹת
אָמרוּ חֲ כ ִָמיםִ :אם דּוֹמֶ ה
הוּא" )מלאכי ב,ז(; ְ
הָ ַרב לְ מַ לְ אַ  Iה׳ ְצבָ אוֹת  -תּו ָֹרה יְבַ ְקשׁוּ ִמפִּ יהוּ;
ִאם לָאו  -אַל יְבַ ְקשׁוּ תּו ָֹרה ִמפִּ יהוּ.

תני ר"ש בן יוחי אם ראית עיירות שנתלשו
ממקומן בארץ ישראל דע שלא החזיקו בשכר
סופרים ומשנים מה טעמא )ירמיהו ט( על
מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר
ויאמר ה' על עזבם את תורתי רבי יודן נשייא
שלח לרבי חייה ולר' אסי ולר' אמי למיעבור
בקירייתא דארעא דישראל למתקנה לון
ספרין ומתניינין עלין לחד אתר ולא אשכחון
לא ספר ולא מתניין אמרין לון אייתון לן
נטורי קרתא אייתון לון סנטורי קרתא אמרון
לון אילין אינון נטורי קרתא לית אילין אלא
חרובי קרתא אמרין לין ומאן אינון נטורי
קרתא אמר לון ספרייא ומתנייניא הדא היא
דכתיב )תהילים קכז( אם ה' לא יבנה בית וגו'
רבי חונה ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב
יצחק מצאנו שוויתר הקדוש ברוך הוא
לישראל על עכו"ם ועל גילוי עריות ועל
שפיכות דמים על מאסם בתורה לא וויתר
מה טעמא ויאמר ה' על אשר עשו עכו"ם
וגילוי עריות ושפיכות דמים אין כתוב כאן
אלא ויאמר ה' על עזבם את תורתי א"ר חייה
בר בא אותי עזבו אוותרה שמא את תורתי
שמרו שאילו אותי עזבו ותורתי שמרו
השאור שבה היה מקרבן אצלי רב חונה אמר
למד תורה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה

 .4כסף משנה שם

אין מלמדין וכו׳ או לתם – כלומר שאין ברור
לנו אם הוא טוב אם לאו .ולמד כן מדאמרינן
פרק תפלת השחר )ברכות כ״ח( שהיה ר״ג
מכריז כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס
לבית המדרש ואסיקנא התם שלא הסכימו
על ידו:
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 .5לחם משנה שם

)משלי כו ,ח( כצרור אבן במרגמה כן נותן
לכסיל כבוד וכתיב )משלי יט ,י( לא נאוה
לכסיל תענוג

אין מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון נאה
במעשיו או לתם וכו' – פי' תם ר"ל שאינו
ידוע לנו אם הוא טוב או רע ונלמד כן מפ'
תפלת השחר דאמרינן התם )דף כ"ח( תנא
אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה
להם רשות לתלמידים ליכנס וכו' שהיה ר"ג
מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו וכו'.
ונראה ודאי ששומר הפתח היה שם מפני
שלא היה מניח ליכנס לשום תלמיד אלא א"כ
היו בודקים אותו תחילה אם היה תוכו כברו
לא היה נכנס שזה נקרא נתעב כמו שאמרו
בפרק בא לו כהן גדול )דף ע"ב( ואותו היום
סלקוהו לשומר הפתח והיו נכנסים
התלמידים בלא בדיקה ואע"ג דלא ידעינן
ביה אי תוכו כברו ואי לא וא"כ למדנו משם
דלתם מלמדין ,וכן ביאר הרב מוהרי"ק ז"ל
אלא שדבריו סתומים ואני בארתים:

 .9ברכת אברהם ברכות כח:

 .10רמב״ם הל׳ תלמוד תורה ד:א
…אָמרוּ חֲ כ ִָמיםִ :אם דּוֹמֶ ה הָ ַרב לְ מַ לְ אַ  Iה׳
ְ
ְצבָ אוֹת  -תּו ָֹרה יְבַ ְקשׁוּ ִמפִּ יהוּ; ִאם לָאו  -אַל
יְבַ ְקשׁוּ תּו ָֹרה ִמפִּ יהוּ.

 .11ברכות כח:

ידיו
וּכְ ֶשׁחָ לָה ַרבִּ י יוֹחָ נָן בֶּ ן ַזכַּאי נִ כְ נְ סוּ ַתּלְ ִמ ָ
לְ בַ ְקּרוֹ .כֵּיוָ ן ֶשׁ ָראָה או ָֹתם ִה ְת ִחיל לִ בְ כּוֹת.
ידיו :״נֵר י ְִשׂ ָראֵ ל ,עַ מּוּד הַ יּ ְִמינִ י,
אָמרוּ ל ֹו ַתּלְ ִמ ָ
ְ
פַּ ִטּישׁ הֶ חָ זָק״ִ ,מפְּ נֵי מָ ה אַ ָתּה בּ ֹוכֶה? אָמַ ר
לָהֶ םִ :אילּוּ לִ פְ נֵי מֶ לֶ Iבָּ ָשׂר וָ ָדם הָ יוּ מוֹלִ יכִ ין
או ִֹתיֶ ,שׁהַ יּוֹם כָּאן וּמָ חָ ר בַּ ֶקּבֶ רֶ ,שׁ ִאם כּוֹעֵ ס
עָ לַי אֵ ין כַּעֲ ס ֹו כַּעַ ס ע ֹולָם ,וְ ִאם או ְֹס ֵרנִ י —
יתנִ י — אֵ ין
אֵ ין ִאיסּוּר ֹו ִאיסּוּר ע ֹולָם ,וְ ִאם ְמ ִמ ֵ
יתת ע ֹו ָלם ,וַ אֲ נִ י יָכוֹל לְ פַ ְיּ יס ֹו
יתת ֹו ִמ ַ
ִמ ָ
ִיתי
בִּ ְדבָ ִרים וּלְ ַשׁחֲ ד ֹו בְּ מָ מוֹן ,אַף עַ ל פִּ י כֵן הָ י ִ
בּ ֹוכֶה ,וְ עַ כְ ָשׁיו ֶשׁמּוֹלִ יכִ ים או ִֹתי לִ פְ נֵי מֶ לֶI
מַ לְ כֵי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Iהוּאֶ ,שׁהוּא חַ י
וְ ַקיָּים לְ ע ֹולָם וּלְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָמיםֶ ,שׁ ִאם כּוֹעֵ ס
עָ לַי — כַּעֲ ס ֹו כַּעַ ס ע ֹולָם ,וְ ִאם או ְֹס ֵרנִ י —
יתת ֹו
יתנִ י — ִמ ָ
ִאיסּוּר ֹו ִאיסּוּר ע ֹולָם ,וְ ִאם ְמ ִמ ֵ
יתת ע ֹולָם ,וְ אֵ ינִ י יָכוֹל לְ פַ יְּיס ֹו בִּ ְדבָ ִרים וְ Nא
ִמ ַ
לְ ַשׁחֲ ד ֹו בְּ מָ מוֹן .וְ Nא עוֹד ,אֶ לָּא ֶשׁיֵּשׁ לְ פָ נַי ְשׁנֵי
ֵיהנָּם,
ְד ָרכִ ים ,אַחַ ת ֶשׁל גַּן עֵ דֶ ן וְ אַחַ ת ֶשׁל גּ ִ
וְ אֵ ינִ י יוֹדֵ עַ בְּ אֵ יז ֹו מוֹלִ יכִ ים או ִֹתי ,וְ Nא אֶ בְ כֶּה?!
אָמרוּ לוַֹ :רבֵּ ינוּ ,בָּ ְרכֵנוּ .אָמַ ר לָהֶ ם :״י ְִהי ָרצוֹן
ְ
ֶשׁ ְתּהֵ א מו ָֹרא ָשׁמַ יִם עֲ לֵיכֶם כְּ מו ָֹרא בָּ ָשׂר וָ ָדם״.
ידיו :עַ ד כָּאן? אָמַ ר לָהֶ ם :וּלְ וַ אי,
אָמרוּ ל ֹו ַתּלְ ִמ ָ
ְ
״שׁ_א
אָדם עוֹבֵ ר עֲ בֵ ָירה אוֹמֵ רֶ :
ֵתּ ְדעוּ כְּ ֶשׁ ָ
אָדם״.
י ְִראַנִ י ָ

 .6ברכת אברהם ברכות כח:

סתם חזקת It seems that there’s a
 here, and from here we canכשרות
בית  just for theחשש see that it’s a
 itself.מדרש
How do we explain the idea of
?תלמיד שאינו הגון

 .7מכות י.

תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי
עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא אמר ר'
זעירא מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו
הגון

 .8חולין קלג.

א"ל אביי לרב דימי ופשטיה דקרא במאי
כתיב? א"ל בשונה לתלמיד שאינו הגון דאמר
רב יהודה אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו
הגון נופל בגיהנם שנאמר )איוב כ ,כו( כל
חושך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח
ירע שריד באהלו ואין שריד אלא ת"ח
שנאמר )יואל ג ,ה( ובשרידים אשר ה' קורא
אמר רבי זירא אמר רב כל השונה לתלמיד
שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס שנאמר

 .12רש״י שם

ולואי – שיהא כמורא בשר ודם שאם כן
תחדלו מעבירות הרבה:

 .13תוספות הרא"ש ברכות כח.

כל שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש.
משום דאמרינן כל השונה לתלמיד שאינו
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 .16תוס׳ פסחים נ :ד״ה וכאן בעושים

הגון כאילו זורק אבן למרקוליס .ור' אלעזר
בן עזריה ה"מ היכא דקים לן דאינו הגון.

תימה )דרב( גופיה אמר בפ"ב דברכות )ד' יז(.
כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא
נברא ואור"י דהתם מיירי כגון שלומד כדי
להתיהר ולקנטר ולקפח את חביריו בהלכה
ואינו לומד ע"מ לעשות אבל הכא מיירי
דומיא דההיא דלעיל יש שפל ונשכר דלא
עביד כוליה שבתא ולא במעלי שבתא שאין
מתכוון לשום רעה אלא מתוך עצלות אפ"ה
גדול עד שמים חסדו:

Are there alternate definitions to
?אין תוכו כברו

 .14ערוך השולחן יורה דעה
סימן רמו סעיף כא

אין מלמדין תורה לתלמיד שאינו הגון אלא
מחזירין אותו למוטב ומנהיגין אותו בדרך
ישרה ובודקין אותו ואח"כ מכניסין אותו
לבהמ"ד ומלמדין אותו וכך אמרו חכמים
]חולין קל"ג א[ כל השונה לתלמיד שאינו
הגון כאלו זורק אבן למרקוליס כלומר אף
שזורק האבן במרקוליס לבזותה מ"מ עבירה
קעביד כיון דעבודתה בכך וכן בזה שמכוין
לשם מצוה ועבירה קעביד שנאמר ]משלי כו,
ח[ כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד
ואין כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים
ינחלו ע"ש ויש לתמוה על זה מההיא מעשה
דר"ג בברכות ]כ"ח א[ שהיה מכריז כל תלמיד
שאין תוכו כברו אל יכנס לבהמ"ד וראב"ע
לא עשה כן ומבואר שם דר"ג לאו שפיר עביד
והלכה כראב"ע ואין תוכו כברו מקרי כשאין
בו יראת שמים כדמוכח ביומא ]ע"ב ב[ ע"ש
והרי וודאי הוא אינו הגון וצ"ל דהעניין כן
הוא דהטעם שאין מלמדין לאינו הגון משום
דילמוד שלא לשמה וקשה הא קיי"ל דלעולם
ילמוד אף שלא לשמה שמתוך שלא לשמה
בא לשמה אמנם רבותינו בעלי התוס'
בפסחים ]נ' ב ד"ה וכאן[ חילקו בין מאמר זה
לבין מה שאמרו שם דהלומד שלא לשמה
נוח לו שלא נברא וחילקו בין לומד שלא
לשמה אלא לשם איזו פנייה דבזה מותר
דבמשך הזמן יבא לשמה ובין לומד לקנתר
דבזה נוח לו שלא נברא וצ"ל גם כאן כן דזה
שאין תוכו כברו יכול להיות שילמוד לשם
איזו פנייה ותלמיד שאינו הגון הוא הלומד
לקנתר או להוציא דברי תורה לעניינים
אחרים ומ"מ היה להם להטור והש"ע לבאר
וצ"ע:

Other Applications and Mentions

 .17ברטנורא אבות א:א

והעמידו תלמידים הרבה .לאפוקי מרבן
גמליאל דאמר ]ברכות כ"ח ע"א[ כל תלמיד
שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש,
קמשמע לן שמלמדין תורה לכל אדם ואין
צריך לבדוק אחריו .ובלבד שלא יהיה ידוע
מענינו שמעשיו מקולקלים וסאני שומעניה.

 .18מדרש תנחומא פרשת ויקהל
סימן ז

אמר ר' חנינה דצפורן :שלש תיבות עשה
בצלאל את הארון :שתים של זהב ואחד של
עץ .שיקע של עץ בתוך של זהב ושל זהב
בתוך של עץ ,ואח"כ ִצפָּ ה שפתותיהן זהב,
לקיים מצות עשה ,שנאמר" :ויצפהו זהב
טהור מבית ומחוץ” ,ואח"כ" :ויעש לו זר זהב
סביב" .מכאן שיהא תלמיד חכם תוכו כברו,
שנאמר" :מבית ומחוץ תצפנו" .מהו "מבית
ומחוץ תצפנו"? א"ל :אף על פי שהעץ נתון
באמצע ,הוי נוהג בו כבוד .למה? שהתורה
נתונה בו .ואף הלוחות כן ,אע"פ שנשתברו,
הוי נוהג בם כבוד ,שנאמר" :ושמתם בארון"
– לוחות ושברי לוחות מונחין בו" .ושמתם
בארון" ,כלומר :אף על פי שאתה רואה את
בני תורה עניים ומדולדלים הוי נוהג בם
כבוד שהתורה נתונה לתוכו.

 .19משנת רבי אליעזר
פרשה יג עמ׳ 244

לפיכך הארון מצופה זהב מבית ומחוץ ,לומר
לך ,שתלמידי חכמים צריך שיהא תוכו כברו.
אם כן ,מה העץ עושה באמצע? אילולי העץ
לא היה נואי לזהב ,כך אילולי יצר הרע לא
היה נואי לצדיק.

 .15יומא עב:

וּמחוּץ ְתּצַ פֶּ נּוּ״ .אָמַ ר ָרבָ א :כּל ַתּלְ ִמיד
״מבַּ יִת ִ
ִ
חָ כָם ֶשׁאֵ ין תּוֹכ ֹו כְּ בָ ר ֹו — אֵ ינ ֹו ַתּלְ ִמיד
חָ כָם…
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 .20משנת רבי אליעזר
פרשה טז עמ׳ 312
"צֶ דֶ ק ָל בַ ְשׁ ִתּ י וַ ִיּ לְ ָבּ שֵׁ נִ י ִכּ ְמ ִע יל וְ צָ נִ יף
ִמ ְשׁפָּ ִטי" )איוב פרק כט יד( – מה תלמוד
לומר" :וילבישני"? מיכאן לדיין שיהא תוכו
כברו – יהא לובש את הצדק מבפנים והוא
מבחוץ" .כמעיל וצניף משפטי" מה תלמוד
לומר "מעיל"? ומה תלמוד לומר
"וצניף"? אלא ,מעיל מלוא קומתו שלאדם
מלמטן ,וצניף מלוא קומתו שלאדם מלמעלן.

 .21רד“ק תהלים לז:יא

"תּו ַֹרת אֱ Nהָ יו בְּ לִ בּ ֹו Nא ִת ְמעַ ד אֲ שֻׁ ָריו" – כמו
שהוא מורה בפיו כן הוא בלבו ,וכן היא
התורה בלבו ,כי יהיה תוכו כברו

 .22רמב“ם הלכות דעות ב:ו

אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות
ופיתוי ,ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא
תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה.
ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי
… ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו והוא
יודע שאינו אוכל ,ולא ירבה לו בתקרובת
והוא יודע שאינו מקבל ,ולא יפתח לו חביות
שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו
שבשביל כבודו פתח וכן כל כיוצא בו .ואפילו
מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור,
אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל
עמל והוות.

 .23משיבת נפש שמות כה:י

 ..גם פירוש :שהארון היה מצופה בזהב מבית
ומבחוץ ,סמכו לומר שתלמיד חכם יהיו תוכו
כברו .ונראה לומר ג"כ להיפך ,שיהא ברו
כתוכו .ומכאן סמכו לומר :תלמיד חכם
שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה … 21רוצה
לומר שיהיה תלמיד חכם נאה ומהודר
במלבושיו ובמידותיו
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What to Say at the End of the Day:
ברכת המפיל Examining the Scope of
גמ׳ ברכות ס1. :

משנה ברורה שם 4.
)א( פרשה ראשונה  -ואם התפלל ערבית מבעוד
יום ,צריך לקרות כל הפרשיות ויכוין לצאת בהן
המצות עשה של ק"ש וגם המצוה של זכירת
יציאת מצרים.
)ג( סמוך למטתו  -ולא יקרא ק"ש כשיכנס לישן
אלא כשרואה שהשינה באה עליו אבל בכנה"ג
כתב שיש לקרות מיד שמא יחטפנו שינה אח"כ
ולא יקרא…
)ד( אחר ק"ש וכו'  -ואם תאב לשתות או לדבר
איזה ענין נחוץ נראה שמותר אך יחזור ויקרא
פרשת שמע אכן אם כבר אמר ברכת המפיל יזהר
בזה כי יפסיק בין הברכה להשינה:
 does a sick personהמפיל How much of
?say

שו״ת תשובות והנהגות חלק ד סימן נז 2.

משנה ברורה רלט:ט 5.

ואומר יושב בסתר וגו‘ …-ואם הוא חולה או
אנוס די במה שיאמר פרשה ראשונה של ק"ש
וברכת המפיל לבד.
 while sleepingהמפיל Does a person say
?on a plane

שו״ת באר משה חלק ז סימן קיד אות ג 6.

What are you allowed to do after saying
?ברכות המפיל

שולחן ערוך אורח חיים רלט:א 3.

?What if you sleep regularly during the day
?המפיל When do you recite
“Richard Buckminster Fuller was an American
architect/systems theorist/author/designer/
inventor/futurist, known for many things (like

קורא על מטת פרשה ראשונה של שמע ומברך:
המפיל וכו' .הגה :ויקרא קריאת שמע סמוך
למטתו ,ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר
קריאת שמע שעל מטתו ,אלא יישן מיד ,שנאמר:
אמרו בלבבכם על משכבכם דומו סלה…
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הכוכבים ושאני מאמירת השכיבנו דאף מפלג המנחה
ואילך התירו אמירתו כברכה על עת השכיבה העומדת
ובאה ,וצ"ע.

making geodesic domes), one of which was a new
word he made up. Buckminster Fuller slept polyphasically for about two years, per a TIME
magazine article published in 19431, and called it
“Dymaxion sleep” (Dymaxion was a combination
of the words “Dynamic Maximum Tension.”).
Dymaxion sleep separated the day into 4 parts: 5.5
hours of being awake, and then a 30 minutes of
napping. Fuller reported that the only reason he
stopped sleeping this way was because his
schedule conflicted with that of his business
associates, who insisted on sleeping like other
”men.

What should a person have in mind
?המפיל when saying

משנה ברורה רלט:ט 9.

)ט( ואומר יושב בסתר וגו' … -כתבו הספרים
שבלילה קודם השינה נכון לאדם שיפשפש במעשיו
שעשה כל היום ואם ימצא שעשה עבירה יתודה עליה
ויקבל ע"ע שלא לעשותה עוד…גם ראוי למחול לכל
מי שחטא כנגדו וציערו ובזכות זה האדם מאריך
ימים.

כף החיים על שו״ע אורח חיים רלא:ז 10.

ז( שם לעבודת השי"ת .וקודם שיישן יאמר הרני מוכן
ליישן כדי שתהא דעתי צלולה ומיושבת עלי לעבודת
השי"ת .ובשבת יוסיף ומשום עונג שבת כמאמר רז"ל
שינה בשבת תענוג ויה"ר מלפניך שתזכני שארויח
בשינתי ולא אפסיד בה וברחמיך הרבים תחפוץ בנו
ותרצנו ויהי נועם וכו' אך יאנוס עצמו שלא יישן
כאשר יוכל דאית יומי דנינום טובה ויפה שעה אחת
של תורה ומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב וזה כלל
גדול בתורה .חס"ל אות ב':

SITUATION:
?המפיל WHEN WOULD FULLER HAVE SAID
?WOULD HE HAVE SAID IT AT ALL

SITUATION:

YOU SAID HAMAPIL, AND THEN YOUR FATHER WALKS Into
your room, AND ASKS YOU A QUESTION.

?WHAT DO YOU DO

ילקוט יוסף ,ח"ג דיני ברהמ"ז וברכות 11.
עמוד תרסה

משנה ברורה סימן רלט 7.
)ז( ואין מברכין וכו' …-כתבו הפוסקים הישן ביום
א"צ לברך ברכת המפיל וטוב שיאמר ויהי נועם/יושב
בסתר וגו‘:

פסקי תשובות הערות סימן רלט הערה יג 8.

 .13והנה ,לענין זמן ברכת המפיל בסוף הלילה מצינו
בביה"ל )ד"ה סמוך( שלמד שזמנו עד עלות השחר ולא
עד הנץ החמה אע"ג דאיכא אינשי דגנו בההיא שעתא
מ"מ הא חזינן שאינו יכול לומר השכיבנו בההוא
שעתא ה"ה לענין המפיל ,ולפי"ז לענין תחילת זמן
שכיבה לכאו' הוי משקיעת החמה ,דהא מצי למימר
השכיבנו ,אך אפשר לא מיקרי זמן שכיבה אלא מצאת

Time Magazine. Science: Dymaxion Sleep. (1943, October 11). http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,774680,00.html
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שו״ת אור יצחק חלק א סימן סג 13.

SITUATION:

YOU SAID HAMAPIL, AND THEN YOU suddenly have to go to
the bathroom.

?Do you say Asher yatzar

שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן טו 12.

!

{

}

!

"

{

:Day vs. Nightהמפיל

רמב״ם הלכות תפילה ז:א-ג 14.
)א( כשתקנו חכמים דברי תפלות אלו תקנו ברכות
אחרות לברך אותן בכל יום אלו הן :כשיכנס אדם
למטתו לישן בלילה מברך ברוך אתה ה׳ אלקינו מלך
העולם המפיל חבלי שינה על עיני והמשקיע שינת
תרדמה והמאיר לאישון בת עין יהי רצון מלפניך יי'
אלהי שתצילני מיצר רע ומפגע רע ואל יבהלוני
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What are some reasons that people no
?ברכת המפיל longer say

שו״ת תשובות והנהגות חלק ב סימן קלא 17.

!}

חלומות רעים ולא הרהורים רעים ותהא מטתי
שלימה לפניך ותעמידני ממנה לחיים ולשלום והאירה
עיני פן אישן המות ברוך אתה ה׳ המאיר לעולם כולו
בכבודו.
)ב( וקורא פרשה ראשונה מקריאת שמע וישן ואפילו
אשתו ישנה עמו )קורא פסוק ראשון או פסוקי
רחמים ואחר כך יישן( ואם אנסתו שינה קורא אפילו
פסוק ראשון או פסוקי רחמים ואח"כ יישן.
)ג( בשעה שייקץ בסוף שנתו מברך והוא על מטתו כך:
אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה בראתה ואתה
יצרתה ואתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה
עתיד ליטלה ממני ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד
לבא כל זמן שהנשמה תלויה בקרבי מודה אני לפניך
ה׳ אלקי רבון כל המעשים ברוך אתה ה׳ המחזיר
נשמות לפגרים מתים.

שולחן ערוך אורח חיים נח:ה 15.

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

ביאור הלכה סימן רלט:א ד״ה סמוך 16.

* סמוך למטתו  -עיין מ"ב מה שכתבנו בשם הכנה"ג
ועיין בח"א שמצדד לומר דאפילו לא היה יכול
אח"כ כלל לישן ג"כ אין הברכה לבטלה דעל מנהגו
של עולם הוא מברך וכן משמע בחד תירוצא באליה
רבא ולענ"ד צ"ע בזה אחרי דברכה זו מברך על
עצמו המפיל חבלי שינה על עיני וכו' וכעין שכתב
שערי תשובה בסימן מ"ו לענין ברכת המעביר שינה
כשאיננו ישן בלילה ע"ש ועכ"פ נ"ל דאם מסתפק
שמא לא יוכל אח"כ לישן בודאי אין כדאי לכתחלה
לברך .נסתפקתי אם הוא עדיין קודם עמוד השחר
בעת ברכת המפיל אך הוא משער שעד שיישן יעלה
עלות השחר אי אזלינן בתר עת הברכה שהוא עדיין
לילה או בתר שינה שיהיה ביום ועל שינת היום לא
נתקנה הברכה כמו שכתבו הפוסקים אבל אחר
שעלה עלות השחר לא מסתפק לי כלל דאף דאיכא
אינשי דגנו בההיא שעתא עד הנץ החמה ועדיין זמן
שכיבה הוא ע"פ הדחק כדאיתא בברכות ט' מ"מ
לענין ברכת המפיל נראה דעבר זמן שהרי אינו יכול
לומר השכיבנו אחר עה"ש כדאיתא שם בגמרא
וממילא בעיניננו ג"כ אינו יכול לומר שתשכיבני
לשלום שאין עוד הזמן של תחלת שכיבה אלא סוף
שכיבה כפירש"י שם:
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What if you didn’t end up falling asleep?

18. ג:פסקי תשובות רלט
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:ברכות ס

ברכת המפיל

מקור

הנכנס לישן על מטתו אומר משמע
ישראל עד והיה אם שמוע ואומר ברוך
המפיל חבלי שינה על עיני

What are you allowed
to do after saying
?ברכות המפיל
שולחן ערוך אורח חיים
א:רלט
Don’t eat or drink water
after davening; just go
straight to sleep.

משנה ברורה שם
ולא יקרא ק"ש
כשיכנס לישן
אלא כשרואה
שהשינה באה
עליו

What should a person have in
mind when saying ?המפיל

Does a person recite
 המפילon a plane if they
plan on sleeping?
שו״ת באר משה חלק ז
סימן קיד אות ג
Yes; their chair is like a bed
for that time. However, if
one doesn’t plan to go to
sleep and only accidentally
dozed off, there is no need
to recite המפיל.

משנה ברורה
סימן רלט ס״ק ט

כף החיים על שולחן ערוך
ז:אורח חיים רלא

ט:משנה ברורה רלט

One should
reflect on the day.
If he realizes that
he sinned, he
should confess that
sin, and commit
not to do it again.
It is also
appropriate to
forgive someone
who sinned against
him.

A person should say to
thtemselves “I am preparing
to sleep in order to get
energy to serve Hashem with
full strength tomorrow. On
שבת, one can add the reason
of עונג שבת.

…- ‘ואומר יושב בסתר וגו
ואם הוא חולה או אנוס די
במה שיאמר פרשה ראשונה
.של ק"ש וברכת המפיל לבד
Yes; it’s not a
שו”ת
הפסק, and you
 ציץ אליעזרdon’t need to
say  המפילa
טו:כב
second time.

Does
אשר יצר
override
?המפיל

Does a person recite  המפילwhen sleeping during the day?
No חילוק
made by
the גמ׳.

פסקי תשובות
הערות סימן
13 רלט הערה
 זמן שכיבהis
considered to be
from צאת
 הכוכביםand on;
that’s the start
time of when
you’d say המפיל.

This isn’t
mentioned
by the ,רי״ף
רא״ש, or
טור.

What if you didn’t end up falling asleep?

Even if one didn’t end up falling asleep, the ברכה
is not considered in vain because it was said
about people in the world going to sleep but was
established for when one tried going to sleep.

How much of המפיל
does a sick person say?

שו״ת תשובות והנהגות
חלק ד סימן נז
לשינה כבר נקרא "חבלי
שינה" ושייך הברכה אפילו
 וע"כ לא הוה,עדיין לא נרדם
,הפסק ויכול לברך אשר יצר
ובלשון הגר"א בא"ח ס"ס
תל"ב נראה דהא שמברכים
המפיל אף שאפשר שלא ישן

Does כיבוד אב ואם
override ?המפיל
 ח"ג דיני,ילקוט יוסף
ברהמ"ז וברכות עמוד תרסה
Yes; you can answer them if
they ask you a question after
you’ve said המפיל.

רעא- עמ׳ ער,ספר ברכת אברהם על מסכת ברכות

ואם תאב לשתות או לדבר איזה ענין נחוץ
נראה שמותר אך יחזור ויקרא פרשת שמע
אכן אם כבר אמר ברכת המפיל יזהר בזה
כי יפסיק בין הברכה להשינה

ג:פסקי תשובות אורח חיים רלט

Do we still say
 המפילnowadays?

משנה ברורה
סימן רלט ס״ק ז
No, but they
should ideally say
either ויהי נועם
or יושב בסתר

רמב״ם הלכות
א:תפילה ז
When a person
goes to sleep
on their bed at
night they say
the ברכה

ביאור הלכה
א ד״ה סמוך:רלט
No difference to
say השכיבנו, but
there may be a
difference between
the  ברכהof
 השכיבנוwhich is
said בלשון רבים, as
we say that there’s
no זמן שינה דרבים.

השכיבנו

Relationship with  ברכהof ברוך ה׳
לעולם

שתשכיבני
נפש הרב עמוד קנג
לשון
יחיד

לשון
רבים

Not said at זמן שינה
 דרביםdespite being
called  זמן שינהfor
 ק״ש של מעריבfor
those who didn’t
read it yet.

שולחן ערוך
ה:נח

Can be said
before נץ
because some
people are still
sleeping at that
point in time.

Specifically
meant to be said
when a person is
going to sleep

Many do not say the beracha
of  המפילbecause in the
generations following the
times of the gemara the
rabbis instituted the recital of
the pesukim of “ברוך ה׳
לעולם.”. Since these pesukim
contain many of the same
ideas as the beracha of
המפיל, they render the recital
of  המפילunnecessar; one
could argue that this is a
change due to circumstance
where the larger bracha of
 ברוך ה׳ לעולםincorporates
the intent of המפיל.

SLEEPING AND

:שערי שינה

OPENING THE

DREAMS IN HALACHA AND HASHKAFA
שאפילו צרכי גופו לשם עבודת האל יהיו יאכל
ויישן ויעשה צרכיו כדי קיום הגוף לעבוד ה' כענין
שאמרו )בראשית רבה ט ו( והנה טוב מאד זו
שינה וכי שינה טובה היא מתוך שהוא ישן קמעא
הוא עומד ועוסק בתורה ויתכוין בכל צרכי הגוף
למקרא שכתוב )תהלים קמו ב( אהללה ה' בחיי
אזמרה לאלהי וגו' וזה פירוש נכון

פרקי אבות ב:יב 2.

ַרבִּ י יוֹסֵ י אוֹמֵ ר ,י ְִהי מָ מוֹן חֲ בֵ ְר Bחָ בִ יב עָ לֶי Bכְּ ֶשׁלָּ;,
וְ הַ ְת ֵקן עַ ְצ ְמ Bלִ לְ מֹ ד תּו ָֹרהֶ ,שׁאֵ ינָהּ יְרֻ ָשּׁה לָ; .וְ כָל
מַ עֲ ֶשׂי Bי ְִהיוּ לְ ֵשׁם ָשׁמָ יִם:

רמב״ם הלכות דעות ג:ג 3.

המנהיג עצמו על פי הרפואה אם שם על לבו
שיהיה כל גופו ואבריו שלמים בלבד ושיהיו לו
בנים עושין מלאכתו ועמלין לצורכו אין זו דרך
טובה אלא ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק
כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה' שאי אפשר
שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה או אחד
מאיבריו כואב וישים על לבו שיהיה לו בן אולי
יהיה חכם וגדול בישראל נמצא המהלך בדרך זו
כל ימיו עובד את ה' תמיד אפילו בשעה שנושא
ונותן ואפילו בשעה שבועל מפני שמחשבתו בכל
כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את
ה' ואפילו בשעה שהוא ישן אם ישן לדעת כדי
שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא
יוכל לעבוד את ה' והוא חולה נמצאת שינה שלו
עבודה למקום ברוך הוא ועל ענין זה צוו חכמים
ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים והוא שאמר
שלמה בחכמתו בכל דרכיך דעהו והוא יישר
אורחותיך.

ברכות נז4. :

פרקי דרבי אליעזר"חורב" פרק יא 5.

…אמר לה הב"ה אני ואתה נזון צאנו של אדם,
וחצו בין שניהם ,הלילה של הב"ה והיום לארץ,
מה עשה הב"ה ברא שנת חיים ואדם שוכב וישן

תורה

HOW DOES THE

DESCRIBE SLEEP?1

רמב״ן דברים ו:יג ד״ה ובשמו תשבע 1.

אינו מצוה שישבע אבל הוא אזהרה כי בשמו
בלבד תשבע לא בשם אל אחר על כן כתוב אחריו
לא תלכון אחרי אלהים אחרים שלא תלכו
אחריהם בדבר מכל אלו שלא תיראו מהם ולא
תעבדו אותם ולא תשבעו בשמם אבל בגמרא של
מסכת תמורה דרשו אותו בשבועת אמת דשריא
אמרו בשמו תשבע דאמר רחמנא למה לי אם
אינו ענין לשבועת הדיינין דנפקא ליה משבועת
ה' תהיה בין שניהם תנהו ענין לשבועות דעלמא
דשריין ואם אינו ענין לשבועה דמצוה דנפקא ליה
מן ובו תדבקון )להלן יג ה( תנהו ענין לשבועה
דחול וראיתי עוד בתנחומא אמר להן הקב"ה
לישראל לא תהיו סבורין שהותר לכם להשבע
בשמי אפילו באמת אין אתם רשאין להשבע
בשמי אלא אם יהיו בך כל המדות הללו את ה'
אלהיך תירא שתהיה כאותן שנקראו יראי אלהים
אברהם יוסף איוב ואותו תעבוד שתהא מפנה
עצמך לתורה ולמצות ולא יהיה לך עבודה אחרת
לכך נאמר ואותו תעבוד ובו תדבק וכי אפשר לו
לאדם להדבק בשכינה והלא כבר נאמר )לעיל ד
כד( כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא לומר לך כל
המשיא בתו לתלמיד שקורא ושונה והעושה לו
פרקמטיא והמהנהו מנכסיו זהו שאמר ובו תדבק
אם יש לך כל מדות אלו אתה רשאי להשבע ואם
לאו אי אתה רשאי להשבע עד כאן לשון אגדה זו
והנה פירוש הכתוב לדעתם "ובשמו תשבע"
רשות שיתיר לנו להשבע בשמו על דרך הכבוד
כאלו אמר את ה' אלהיך תירא אבל בשמו תשבע
ולא תירא מזה ומפני ששם ההיתר הזה אחר
היראה והעבודה דרשו שאין היתר לשבועה אלא
לאחר כל המדות הללו או יאמר את ה' אלהיך
תירא ותהיה יראתו גדולה על פניך עד שתהיה
שמו לך לשבועה כי גם ברצותך לקיים כל דבר
תשבע בשמו להרע ולא תמיר ויהיה פירוש
"ואותו תעבוד" לדעתם שתהיה לו בכל עת כעבד
הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד שעושה מלאכת
רבו עיקר וצרכי עצמו עראי עד שיבא מזה מה
שאמרו )אבות ב יב( וכל מעשיך יהיו לשם שמים
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/735393/rabbi-aryeh-lebowitz/sleep-in-halacha/
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חשבינן הלילה לי"ב שעות ,הן בקיץ או בחורף,
אף על גב דלעניין תפילה אינו כן ,עיין סימן רלג.
מגן אברהם ועיין עולת תמיד .והאחרונים קיבלו
דמ"שכבי" ועד "קומי" ,רוצה לומר :משבועות
שאומרים רות שבו "שכבי" עד ט' באב שבו
"קומי" ,אין צריך לקום ללמוד בלילה .ויש
אומרים ,מט"ו באב עד ט"ז אייר יקום .ויש
אומרים דזמן שינה ח' שעות ,וסימן "ישנתי א"ז
ינוח לי" ,והכל לפי מה שהוא אדם .וכתב האר"י
ז"ל :ושיעור משניות קודם לכל דבר ועל ידי זה
זוכה לנשמה ,כי "משנה" אותיות "נשמה" .ואם
זכה לחכמת אמת ,עת ההיא מסוגלת מאד.
THE IMPORTANCE OF NOT
SLEEPING TOO LITTLE

סוכה נג9. .

THE IMPORTANCE OF NOT
SLEEPING TOO MUCH

עירובין סה10. .

משלי ו:ט 11.

עַ ט ֵשׁנוֹת ְמעַ ט ְתּנוּמוֹת ְמעַ ט ִחבֻּק י ַָדיִם לִ ְשׁכָּב׃

משלי כ:יג 12.

ן־תּוָּ ֵרשׁ פְּ ַקח עֵ ינֶיְ Bשׂבַ ע־לָחֶ ם׃
אַל־תּאֱ הַ ב ֵשׁנָה פֶּ ִ
ֶ

גיטין ע13. .

שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן :דרך,
ודרך ארץ ,עושר ,ומלאכה ,יין ,ושינה ,חמין,
והקזת דם

סנהדרין עב14. .

והוא מזונו ורפואתו וחיים לו ומנוח לו ,שנ'
ישנתי אז ינוח לי…
HOW MUCH SHOULD ONE
?SLEEP EACH NIGHT

רמב״ם הלכות דעות ד:ד 6.

היום והלילה כ"ד שעות די לו לאדם לישן שלישן
שהוא שמונה שעות ויהיו בסוף הלילה כדי
שתהיה מתחלת שנתו עד שתעלה השמש שמונה
שעות ונמצא עומד ממטתו קודם שתעלה השמש.

משנה ברורה א:ט 7.

)ט( ראוי לכל וכו' – והמקובלים האריכו מאוד
בגודל מעלת קימת חצות כי רבה היא .וכבר נדפס
בסידורים סדר ההנהגה על פי כתבי האר"י ז"ל.
וזמן חצות הוא תמיד באמצעות הלילה ממש בכל
מקום ,ואפילו בלילות הארוכות או הקצרות.
והיא י"ב שעות אחר חצי היום .והעת להתאונן
על החורבן נכון יותר שיהיה קודם חצות מעט,
ומחצות ואילך יעסוק בתורה ,ובסוף הלילה יבקש
צרכיו .ויש אומרים אז "שומרים לבוקר" .ואם
הוא קרוב להנץ החמה ,יאמר המזמורים לבד
וידלג הקינות ,ואחר כך יאמר "שומרים לבוקר".
ואחר התיקון ,שיעור משניות קודם לכל דבר.
ואם זכה לחכמת האמת ,עת ההיא מסוגלת
מאוד .האחרונים קיבלו ,מ"שכבי" עד "קומי",
היינו משבועות שאומרים "שכבי" עד תשעה באב
שאומרים "קומי" ,אין צריך לקום בלילה .ויש
אומרים ,מט"ו באב עד ט"ו באייר יקום .והנוהגים
על פי קבלה סוברים שצריך לקום תמיד .חבורה
שנתחברו יחד לומר תיקון חצות בציבור ,אין
למונעם ,ואדרבה ,ברוב עם הדרת מלך .וטוב
יותר שיאמרו את התיקון בבית הכנסת
משיאמרוהו בחדר הסמוך לו ,דבית הכנסת קדיש
טפי ,וגם שיהיו מעשרה הראשונים .וצריך ביחוד
להזהר מאוד מאוד משיחת חולין בניעורם בלילה.
ומי שאינו יכול להשכים קודם אור הבוקר,
מחמת שהוא חלש בטבעו ,או שהוא יודע בעצמו
שאם יקום באשמורת יישן בעת התפילה ,מוטב
לישן כל הצורך .ומכל מקום יהיה זהיר מאוד
לקום שעה ,ולפחות חצי שעה ,קודם קריאת
השמָ ש לבית הכנסת ,כדי שיהיה יוכל להכין עצמו
ַ
להתפלל בציבור ובנקיות.

באר היטב על אורח חיים א:ב אות ו 8.

)ו( ולסוף הלילה — והוא זמן "שומרים לבוקר"
ואף בקיץ .ואם הוא קרוב לנץ החמה ,יאמר
מתחילה הקינות ואחר כך יתחיל "שומרים
לבוקר" .דרך חכמה .ובעניין תפילת חצות עיין
בספר הכוונות .ובזוהר ויקהל משמע דלעולם
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בתורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי רוני
בלילה ]היינו לעסוק בתורה[ וכתיב בתריה שפכי
כמים לבך נוכח פני ה' וכתב הרמב"ם והובא
ביו"ד סי' רמ"ו הרוצה לזכות בכתרה של תורה
יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהן
בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיו"ב וכו' ומה
דכתב בכל לילותיו היינו דאפילו בקיץ בלילות
הקצרים כגון בתמוז שאז נקבע הלילה העיקר
לשינה כמו שכתבו התוספות אפ"ה צריך עכ"פ
ללמוד מעט קודם השינה ]אחרונים[ ועיין לעיל
בסימן א' במ"ב סק"ט:

HOW MUCH OF THE NIGHT
SHOULD BE DEVOTED TO
SLEEPING AND HOW MUCH
OF IT SHOULD BE DEVOTED
?TO LEARNING TORAH

עירובין סה15. .

ש"ך יורה דעה סימן רמו סעיף כה 20.

יזהר בכל לילותיו כו' .כתב הפרישה נ"ל כל
לילותיו כמשמע דאפי' בלילי תקופת תמוז
הקצרים גם כן ילמוד אחד המרבה ואחד הממעיט
מכל מקום ילמוד מעט ומ"ש )בערובין ד' ס"ה
ע"א( לא איברא לילה אלא לשינתא ומוקמא לה
)תוס' שם( בלילי תקופת תמוז נראה לי שר"ל דאז
יהי לו עיקר הלילה לשינה ועל דרך שאמרו לא
איברא סיהרא אלא לגירסא ומוקי לה בלילי
תקופת טבת הארוכי' ובודאי אז גם כן צריך לישן
ולא ילמוד כל הלילה אלא רצה לומר העיקר יהיה
לו אז ללמוד מחמת אריכות הלילות ועיין בא"ח
סימן רל”ח:
N-NA-NAP-NAPPING

פרקי אבות ג:י 21.

…רבִּ י דוֹסָ א בֶ ן הַ ְרכִּ ינַס אוֹמֵ רֵ ,שׁנָה ֶשׁל ַשׁחֲ ִרית,
ַ
ישׁיבַ ת בָּ ֵתּי
וְ ַייִן ֶשׁל צָ הֳ ַריִם ,וְ ִשׂיחַ ת הַ ְיל ִָדים ,וִ ִ
אָדם ִמן
יאין אֶ ת הָ ָ
אָרץ ,מו ִֹצ ִ
כְ נ ִֵסיּוֹת ֶשׁל עַ מֵּ י הָ ֶ
הָ ע ֹולָם:

מסכת אבות דרבי נתן פרק כא 22.

רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של שחרית ויין
של צהרים וכו‘ .שינה של שחרית כיצד מלמד
שלא יתכוון אדם לישן עד שתעבור עליו זמן ק"ש
שאם ישן עד שתעבור עליו זמן ק"ש נמצא בטל
מן התורה שנאמר )משלי כ״ו:י״ד-ט״ו( )הדלת
תסוב על צירה ועצל על מטתו( אמר עצל שחל
בדרך ארי בין הרחובות
HOW SHOULD ONE FALL
ASLEEP? IN WHICH
?DIRECTION

ברכות ה23. :

ִיתי
ַתּנְ יָא אַ בָּ א בִּ נְ י ִָמין אוֹמֵ ר :עַ ל ְשׁנֵי ְדבָ ִרים הָ י ִ
ִמ ְצטַ עֵ ר כּל יָמַ י — עַ ל ְתּפִ לּ ִָתי ֶשׁ ְתּהֵ א לִ פְ נֵי ִמטָּ ִתי,
וְ עַ ל ִמטָּ ִתי ֶשׁ ְתּהֵ א נְ תוּנָה בֵּ ין צָ פוֹן לְ ָדרוֹם .״עַ ל
ְתּפִ לּ ִָתי ֶשׁ ְתּהֵ א לִ פְ נֵי ִמטָּ ִתי״ ,מַ אי ״לִ פְ נֵי ִמטָּ ִתי״?

רמב״ם הלכות תלמוד תורה ג:יג 16.

אָדם
אַף עַ ל פִּ י ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה לִ לְ מֹ ד בַּ יּוֹם וּבַ ַלּ ְילָה אֵ ין ָ
לָמֵ ד רֹב חָ כְ מָ ת ֹו אֶ לָּא בַּ ַלּ ְילָה .לְ פִ יכָ; ִמי ֶשׁ ָרצָ ה
לִ זְ כּוֹת בְּ כ ֶֶתר הַ תּו ָֹרה ִיזָּהֵ ר בְּ כָל לֵילו ָֹתיו וְ Zא יְאַ בֵּ ד
וּשׁ ִתיָּה וְ ִשׂיחָ ה
אֲ פִ לּוּ אֶ חָ ד מֵ הֶ ן בְּ ֵשׁנָה וַ אֲ כִ ילָה ְ
וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן אֶ לָּא בְּ ַתלְ מוּד תּו ָֹרה וְ ִדבְ ֵרי חָ כְ מָ ה.
אָמרוּ חֲ כ ִָמים אֵ ין ִרנָּה ֶשׁל תּו ָֹרה אֶ לָּא בַּ ַלּ ְילָה
ְ
"קוּמי רֹנִּ י בַ ַלּ ְילָה" .וְ כָל הָ עוֹסֵ ק
ִ
שׁנֶּאֱ מַ ר )איכה ב יט(
ֶ
בַּ תּו ָֹרה בַּ ַלּ ְילָה חוּט ֶשׁל חֶ סֶ ד נִ ְמ ָשׁ; עָ לָיו בַּ יּוֹם
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )תהילים מב ט( "יוֹמָ ם יְצַ וֶּה ה' חַ ְסדּ ֹו וּבַ ַלּ ְילָה
ִשׁירֹה ִע ִמּי ְתּפִ לָּה לְ אֵ ל חַ יָּי" .וְ כָל בַּ יִת ֶשׁאֵ ין
נִ ְשׁמָ ִעים בּ ֹו ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה בַּ ַלּ ְילָה אֵ שׁ א ֹוכַלְ תּ ֹו
חשׁ; טָ מוּן לִ ְצפּוּנָיו ְתּאָכְ לֵהוּ
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )איוב כ כו( "כָּל ֶ
אֵ שׁ Zא נֻפָּ ח" .כִּ י ְדבַ ר ה' בָּ זָה זֶה ֶשׁ_א ִה ְשׁגִּ יחַ עַ ל
ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה כָּל ִע ָקּר.

סנהדרין צב17. .

ואמר ר"א כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו
בלילה אש אוכלתו שנאמר )איוב כ ,כו( כל חשך
טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד
באהלו אין שריד אלא ת"ח שנאמר )יואל ג ,ה(
ובשרידים אשר ה' קורא

שולחן ערוך יורה דעה רמו:א 18.

ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום
ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה.

משנה ברורה רלח:א 19.

בלימוד הלילה וכו'  -כדאמרינן לא איברי לילא
אלא לגירסא וכיון דלכך נברא הלילה ע"כ צריך
ליזהר בה יותר ואיתא בגמרא כל העוסק בתורה
בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום
שנא' יומם יצוה ד' חסדו ובלילה שירה עמי .עוד
אמרו ]מנחות ק"י[ ת"ח העוסקים בתורה בלילה
מעלה עליהן הכתוב כאלו עסוקין בעבודה ומייתי
שם מקרא .עוד אמרו ]תמיד ל"ב[ כל העוסק
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בשר הרב' ואינו יכול להתהפך על צדו או שהי'
חולה נוטה מעט לצדו וקורא:

שונה הלכות סימן רלט:ג 29.
יומא עח30. :

יטעַ ם טַ ְעמָ א
ַדּאֲ מַ ר ְשׁמוּאֵ ל הַ אי מַ אן ְדּבָ עֵ י לְ ִמ ְ
יסיַים ְמסָ אנֵי וְ לִ יגְ נֵי
יתוּתא לִ ְ
ָ
ְד ִמ
CAN A PERSON SLEEP ALONE
?IN THEIR ROOM

שבת קנא31. :

ישׁן בַּ בַּ יִת י ְִח ִידי ,וְ כל
אָמַ ר ַרבִּ י חֲ נִ ינָא :אָסוּר לִ ַ
הַ יּ ֵָשׁן בַּ בַּ יִת י ְִח ִידי — אֹ חַ זְ תּ ֹו לִ ילִ ית.

32.
פסקי תשובות או”ח סימן רלט:י בענין
שינה בבית יחידי

ְהוּדה,
ִאילֵּימָ א ״לִ פְ נֵי ִמטָּ ִתי״ מַ מָּ שׁ ,וְ הָ אָמַ ר ַרב י ָ
יתּימָ א ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ יִ :מ ַנּיִן
אָמַ ר ַרב ,וְ ִא ֵ
ל ִַמּ ְתפַּ לֵּל ֶשׁ_א יְהֵ א ָדּבָ ר חוֹצֵ ץ בֵּ ינ ֹו לְ בֵ ין הַ ִקּיר —
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר :״וַ יַּסֵּ ב ִחזְ ִקיָּהוּ פָּ נָיו אֶ ל הַ ִקּיר וַ יּ ְִתפַּ לֵּל״?
לָא ֵתּימָ א ,״לִ פְ נֵי ִמטָּ ִתי״ ,אֶ לָּא אֵ ימָ א ״סָ מוּ;
לְ ִמטָּ ִתי״ .״וְ עַ ל ִמטָּ ִתי ֶשׁ ְתּהֵ א נְ תוּנָה בֵּ ין צָ פוֹן
ֹם״.דּאָמַ ר ַרבִּ י חָ מָ א בְּ ַרבִּ י חֲ נִ ינָא ,אָמַ ר ַרבִּ י
ל ַָדּרו ְ
י ְִצחָ ק :כּל הַ נּו ֵֹתן ִמטָּ ת ֹו בֵּ ין צָ פוֹן לְ ָדרוֹם הָ וְ יִין לֵיהּ
״וּצפוּנְ ְ Bתּמַ לֵּא בִ ְטנָם י ְִשׂבְּ עוּ
בָּ נִ ים זְ כ ִָריםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רְ :
בָ נִ ים״ַ .רב נ ְַחמָ ן בַּ ר י ְִצחָ ק אָמַ ר :אַף אֵ ין ִא ְשׁתּ ֹו
״וּצפוּנְ ְ Bתּמַ לֵּא בִּ ְטנָם״,
מַ פֶּ לֶת נְ פָ לִ ים .כְּ ִתיב הָ כָאְ :
וּכְ ִתיב הָ ָתם :״וַ יּ ְִמלְ אוּ יָמֶ יהָ ָללֶדֶ ת וְ ִהנֵּה תו ִֹמים
בְּ בִ ְטנָהּ״.

שולחן ערוך אורח חיים ג:ו 24.

וכן אסור לישן בין מזרח למערב אם אשתו עמו
ונכון להזהר אפילו כשאין אשתו עמו:

ברכות יג25. :

שם :אמרו חז"ל )שבת קנ"א ב( הישן בבית יחידי,
והיינו בלילה ,אוחזו לילית ,ובית היינו חדר.
ולפי"ז הישן בחדרו יחידי אף שבבית יש אנשים
צריך ליזהר שלא יהיה נעול רק פתוח לבית )-
שעה"צ סקי"ז( .ויש להסתפק בכוונתו האם די
שאין החדר נעול במפתח אף שהדלת סגורה או
שמא צריכה הדלת להיות פתוחה לבית ,וכיון
שבלא"ה נוהגים העולם להקל אפילו כשדלת
החדר נעולה )כשיש עוד אנשים בבית( וכדכתב
בשעה"צ בהמשך דבריו ,אפשר לכתחילה להקל
באינו נעול אף שסגור ,אך מצינו יחידיםשהחמירו
בזה.
והמחמירים כסתימת דברי הגמ' אינם סומכים על
היתר דאור מאיר שם אם כי למעשה רבים כתבו
להקל בזה ,ובפרט כשהדירה נמצאת בבנין
מגורים שיש שם עוד דירות שדייריהם נמצאים
שם ,וכל שכן אם בדירה עצמה יש אנשים אף
שנועל עצמו בחדר ,וכן בבית מלון שנמצאים
אנשים בחדרים אחרים יכול לנעול עצמו בחדרו
כשאור מאיר שם.
ודע ,כי עפ"י הזוה"ק )תזריע מ"ה א( גם ביום
אסור לישן יחידי ,אך כבר מתבאר בדברי הזוה"ק
דהיינו דווקא כשהבית נמצא במקום מבודד
בשדה ובשאר מקום שומם ,ועפ"י דברי הזוה"ק
אלו גם בלילה צריך ליזהר בבית מבודד ,אפילו
דולק שם אור.

אָמַ ר ַרב יוֹסֵ ף :פְּ ַר ְק ָדּןZ ,א י ְִק ָרא ְק ִריאַת ְשׁמַ ע.
יק ֵרי ,הָ א ִמיגְ נָא ַשׁפִּ יר ָדּמֵ י? וְ הָ א
ִמ ְק ָרא הוּא ְדּלָא לִ ְ
אָמ ִרי,
ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י ָליֵיט אַ מַּ אן ְדּ ָגנֵי אַ פַּ ְר ִקיד! ְ
ִמיגְ נָא כִּ י מַ ְצלֵי — ַשׁפִּ יר ָדּמֵ יִ ,מ ְק ָרא אַף עַ ל גַּב
ְדּמַ ְצלֵי נָמֵ י — אָסוּר .וְ הָ א ַרבִּ י יוֹחָ נָן מַ ְצלֵי וְ ָק ֵרי!
ָשׁאנֵי ַרבִּ י יוֹחָ נָן ְדּבַ עַ ל בָּ ָשׂר הֲ וָ ה
?IN WHAT POSITION

רמב"ם הלכות דעות פרק ד הלכה ה 26.

לא יישן אדם לא על פניו ולא על ערפו אלא על
צדו ,בתחלת הלילה על צד שמאל ,ובסוף הלילה
על צד ימין ,ולא יישן סמוך לאכילה אלא ימתין
אחר אכילה כמו שלש או ארבע שעות ,ולא יישן
ביום.

שולחן ערוך אבן העזר כג:ג 27.

אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו
לידי הרהור אלא אם יבא לו הרהור יסיע לבו
מדברי הבאי לדברי תורה שהיא אילת אהבים
ויעלת חן לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו
למעלה עד שיטה מעט כדי שלא יבא לידי
קישוי…ולא יסתכל בבהמה וחיה ועוף בשעה
שמזדקקין זכר לנקבה ומותר למרביעי בהמה
להכניס כמכחול בשפופרת מפני שהם עסוקים
במלאכתם לא יבואו לידי הרהור:

שולחן ערוך אורח חיים סג:א 28.

קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב על
גבי בהמה או יושב אבל לא פרקדן דהיינו שפניו
טוחות בקרקע או מושלך על גבו ופניו למעל'
אבל קורא והוא שוכב על צדו :הגה מאחר שכבר שוכב
ואיכא טרחא לעמוד ]הר"י פ' מי שמתו[ :ואם היה בעל
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לחם וכן צריך ליזהר מליתן מעות בפיו שמא יש
עליהן רוק יבש של מוכי שחין וגם מפני שיד הכל
ממשמשין בהם ויש מהם חולים וזוהמתן דבקה
בהם ואותה זוהמא קשה לאדם כשמכניסה לתוך
פיו ]ש"ך בשם ר"ן[ ולא יתן פס ידו תחת בית
השחי שלו שמא נגע ידו במצורע או בסם רע
ומקום בית השחי יש בו ליחות ונקלט שם
הצרעת או הסם ולא יתן לחם תחת השחי מפני
הזיעה ולא יתן תבשיל ולא משקים תחת המטה
מפני שרוח רעה שורה עליהן ומשמע דאוכל חי
מותר ויש מקפידים גם באוכל חי ועכשיו אין
נזהרים בזה ושומר פתאים ה' כיון דדשו בהו
רבים ]שבת ספי"ח[ ולפי האיסור אפילו מכוסה
בכלי אפילו בברזל אסור וכן לא ינעוץ סכין בתוך
אתרוג או בתוך צנון שמא יפול אדם על חודה
וימות כן איתא בירושלמי ואינו מובן דא"כ למה
דווקא אתרוג וצנון ויש מי שפירש משום דהסכין
מעלה חלודה כשמניחים בהם זמן רב והם מפני
חריפותם נכנס בהם החלודה ומזיק לאוכליהם
]פר"ח סק"ז בשם יפ"מ[:

שו״ת שבות יעקב יו"ד שאלה קה 38.

ונשים בכלל האיסור לישן יחידי וכן קטנים,
והישן בבית עם קטן אפילו תינוק בן יומו שוב
אין בו משום ישן בבית יחידי.
ולישן בסוכה בחג הסוכות יחידי מובא בשם
הגר"א ועוד פוסקים שאין חשש כי "שומר מצוה
לא ידע דבר רע“.
DOES A PERSON HAVE TO
WEAR THEIR KIPPAH OR
?TZITZIS WHEN THEY SLEEP

משנה ברורה ב:יא 33.

ומידת חסידות אפילו פחות מד"א ואפילו בעת
השינה בלילה ויש שמצדדין לומר דאפילו ד"א
אינו אסור מדינא רק להצנועין במעשיהן אבל
כבר כתב הט"ז לקמן בסימן ח' דבזמנינו איסור
גמור מדינא להיות בגילוי הראש ואפילו יושב
בביתו עי"ש הטעם וכן כתב בתשובת מהר"י
ברונא וכתב המ"א דאפילו קטנים נכון להרגילם
בכיסוי הראש כי היכי דליהוי להו אימתא דשמיא
כדאיתא )בשבת קנ"ו( כסי ראשך כי היכי דליהוי
עלך אימתא דשמיא ודע עוד דלענין גילוי הראש
די בכיסוי היד על הראש וה"ה אם מפלה ראשו
שרי בגילוי הראש .ועיין בפמ"ג שכתב דלילך ד"א
תחת אויר השמים לא מהני בזה כיסוי הראש
ביד:

משנה ברורה כא:טו 34.

ובכתבי האר"י ז"ל כתוב ע"פ הסוד שיש לשכב
בלילה בטלית קטן:

THE CLASSIC CAMP
CONUNDRUM
Situation: you arrive in camp and there’s nowhere to put
?your food except for under the bed. What do you do

פסחים קיב35. .

?What if you sleep regularly during the day
“Richard Buckminster Fuller was an American
architect/systems theorist/author/designer/
inventor/futurist known for many things (like
making geodesic domes), one of which was a new
word he made up. Buckminster Fuller slept polyphasically for about two years, per a TIME

שולחן ערוך יורה דעה קטז:ה 36.

ולא יתן תבשיל ולא משקים תחת המטה מפני
שרוח רעה שורה עליהם

ערוך השולחן יורה דעה סימן קטז 37.

איתא בירושלמי ]שם[ שצריך ליזהר מזיעת האדם
דכל זיעת האדם הוא סם המות ולכן יזהר שלא
תפול שום זיעה לאיזה מאכל או משקה לבד זיעת
הפנים אין בו סכנה וסימנך בזעת אפיך תאכל
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שיאור היום :הגה ולכתחלה יטול ידיו קודם שיברך ללמוד
ואם לא היה לו מים יכול ללמוד ולברך בלא נטילה כמו בשאר
ברכות שמברך קודם נטילה כדלעיל סימן מ"ו ]אגור[:

שולחן ערוך אורח חיים צב:ה 41.

רחץ ידיו שחרית והסיח דעתו צריכים נטילה
לתפלה אם יש לו מים אף ע"פ שאינו יודע להם
שום לכלוך ולא יברך ואם אין לו מים מזומנים
אינו צריך לחזור וליטול :הגה ואפילו היו ידיו מלוכלכות
ונוטלן לתפלה אינו מברך וכדלעיל סימן ו':

משנה ברורה ד:ל 42.

יש מהאחרונים שחולקין על הכרעת הרמ"א בזה
וסוברים דצריך לברך ויש שמסכימים עמו וכ"ז
בלא עשה צרכיו אבל אם עשה צרכיו קודם
התפלה הסכמת אחרונים דבזה צריך ליטול ידיו
ולברך .וכן נכון לעשות לכתחילה במי שניעור כל
הלילה כגון בליל שבועות יעשה צרכיו או יטיל
מים וישפשף שאז לכו"ע יתחייב לברך ויברך
ענט"י ואשר יצר

magazine article published in 19432, and called it
“Dymaxion sleep” (Dymaxion was a combination
of the words “Dynamic Maximum Tension.”).
Dymaxion sleep separated the day into 4 parts: 5.5
hours of being awake, and then a 30 minutes of
napping. Fuller reported that the only reason he
stopped sleeping this way was because his
schedule conflicted with that of his business
associates, who insisted on sleeping like other
”men.

משנה ברורה מז:כג 43.

ר"ל שינת עראי דהיינו שהתנמנם במיושב על
אצילי ידיו ואפילו בלילה:

If the sleeps are under 30 minutes:3

• You wash your hands before each davening and with
 (assuming you haveשחרית  only before theברכה a
 whichמעריב gone to the bathroom since davening
)seems highly likely
 as you never really take aברכות התורה • You never say
break. Ideally you can have someone be discharge
.עלות השחר you of their obligation after
 exceptחצות  starting fromברכות השחר • You can say
עלות  which should only be said afterנתן לשכבי בינה
.השחר

SITUATION:
If FULLER is only sleeping for 20-30 minutes,
 every time he wakesנטילת ידים must he wash
ברכת  orברכות השחר up? When would he say
?התורה
?WOULD HE HAVE SAID IT AT ALL

If the sleeps are over 30 minutes:
• You will wash your hands each time, but only say a
.שחרית  on the one closest to daveningברכה
 after the last sleep thatברכות השחר • You can say
.עלות השחר occurs before

שולחן ערוך אורח חיים ד:טו 39.

STEALING SLEEP

ברכות יג44. :

ישן ביום יש להסתפק אם צריך לערות מים
עליהן ג' פעמים )ויטלם בלא ברכה(:

אָמַ ר ַרבִּ י ִאילָא בְּ ֵריהּ ְד ַרב ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר מָ ְר ָתּא
״שׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל ה׳ אֱ Zהֵ ינוּ ה׳
ִמ ְשּׁמֵ יהּ ְד ַרב :אָמַ ר ְ
אֶ חָ ד״ וְ נֶאֱ נַס בְּ ֵשׁינָה — יָצָ א .אֲ מַ ר לֵיהּ ַרב נ ְַחמָ ן
סוּקא ַקמָּ א — צַ עֲ ַרןְ ,טפֵ י — לָא
לְ ָדרוּ עַ בְ דֵּ יהּ :בִּ פְ ָ
ְתּצַ עֲ ַרן .אֲ מַ ר לֵיהּ ַרב יוֹסֵ ף לְ ַרב יוֹסֵ ף בְּ ֵריהּ ְדּ ַרבָּ ה:
סוּקא ַקמָּ א
אֲ בוּ; הֵ יכִ י הֲ וָ ה עָ בֵ יד? אֲ מַ ר לֵיהּ :בִּ פְ ָ

שולחן ערוך אורח חיים מז:יג 40.

והמשכים קודם אור היום ללמוד מברך ברכ'
התור' ואינו צריך לחזור ולברך כשילך לבית
הכנסת המשכים קודם אור היום מברך כל סדר
הברכות חוץ מברכת הנותן לשכוי בינה ופרשת
התמיד ]ע"ל סי' א' סעיף ו'[ שימתין מלאומרם עד

Time Magazine. Science: Dymaxion Sleep. (1943, October 11). http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,774680,00.html
https://judaism.stackexchange.com/questions/10235/polyphasic-sleep-and-halacha
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2
3

הֲ וָ ה ָקא ְמצַ עַ ר נַפְ ֵשׁיהְּ ,טפֵ י — לָא הֲ וָ ה ְמצַ עַ ר
נַפְ ֵשׁיהּ

בבא בתרא כ46. :

שו״ת משנה הלכות חלק יב סי׳ תמג 45.

מאירי בבא בתרא כ47. :

אמר המאירי חנות שבחצר יכול הוא למחות וכו'
כלומר אחד מבני החצר שרצה לעשות בביתו
חנות למכור את כליו או סחורותיו לשם יכולים
השכנים או אחד מהם לעכב עליו ולומר אין אנו
יכולים לישן מקול הנכנסים והיוצאים ר"ל
הבאים ליקח שפעמים שיש להם תרעומת זה על
זה וצווחים אבל עושה הוא כלי אומנתו לשם
ויוצא ומוכר לשוק ואין רשאין לומר עשה כליך
במקום אחד שאין יכולין לישן לא מקול הפטיש
ולא מקול הריחים שאדם עשוי לעשות אומנות
שלו בתוך ביתו ואינו נמנע מפני היזק שינה אבל
המכירה אדם עשוי יותר למכור בשוק וכן אינו
נמנע מלהביא תינוקות ופירשו בגמרא תינוקות
של בית רבן ללמדם ואין יכולין למחות אע"פ
שבשאר נכנסין ויוצאין יכול למחות שמתקנת
תלמוד תורה התירו:

BURNING QUESTIONS:

-In what circumstances would walking a person up
?be permissible? Does it depend on the person

STATUS OF ONE WHO IS
SLEEPING AND THEIR
OBLIGATION TO DO MITZVOS

ירמיהו נא:לט 48.

ת־מ ְשׁ ֵתּיהֶ ם וְ ִה ְשׁכּ ְַר ִתּים לְ מַ עַ ן
בְּ חֻ מָּ ם אָ ִשׁית אֶ ִ
יַעֲ Zזוּ וְ י ְָשׁנוּ ְשׁנַת־ע ֹולָם וְ Zא י ִָקיצוּ נְ אֻ ם ְיהֹוָ ה

שולחן ערוך אבן העזר קלח:ג 49.

נתן הגט כשהיא ישנה ,וננערה ,והרי הוא בידה,
ואמר לה :הרי זה גטך ,אין צריך לחזר ולטלו
מידה ולתנו לה .אבל אם לא אמר לה :הרי זה
גטך ,אפילו אמר לעדים :ראו גט שאני נותן לה,
אינו כלום ,כיון שהיא היתה ישנה .וכן אם נפל
מידה בעודה ישנה ,אף על פי שחזרה ולקחתו,
אינו גט עד שיחזר ויתננו לה ויאמר לה :הרי זה
גטך.
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מגן אברהם אורח חיים נה:ח 56.

)ח( מצטרף עמהם :דכל בי עשרה שכינתא שריא,
וכתב הר"ל חביב סי' ט"ו ואולי לפ"ז ה"ה ג' או ד'
ונשאר הרוב עכ"ל ול"נ דאין להקל כ"כ דהא עיקר
ראיית מהרי"ל מאחר דאיכא מ"ד דקטן המוטל
בעריסה מצטרף אף על פי שאינו יכול לענות ואף
דלא קי"ל הכי היינו שאין השכינה שורה אלא על
גדולים וכו' ע"ש וא"כ דיו לבא מן הדין להיות
כנדון מה גבי קטן דוקא א' ולא ב' אף גבי ישן
דוקא א' ולא ב' ,וכתב מהרי"ל אף על גב דכתב
הרא"ש דבעינן שיכוונו ט' לברכת הש"ץ כמ"ש סי'
קכ"ד ס"ד לא נהיגין הכי דהא חזי' דאפי' מי
שמשיח ואינו שומע מצטרף:

ט״ז אורח חיים נה:ד 57.

או שהוא ישן .בב"י כתב שמהר"י בי רב רבו של
הב"י המציא דין זה ויליף לי' מהך רישא דהכא
דאינו יכול להתפלל עמהם ואפ"ה מצטרף ותמיה
לי' דשאני ברישא דאע"פ שהוא מתפלל ואינו
יכול להפסיק ולענו' עם הצבור מ"מ יכול לשתוק
ושומע כעונ' )כמש”ל סי' ק"ד ס”ז( משא"כ בישן
ובב"י הביא עוד בשם האגו' בשם מהרי"ל
דרצ' מתחל' ללמד דמצטרף הישן עמהם כיון
דלריב"ל בגמ' מצטרף אפילו קטן המוטל בעריסה
והוא ביותר תמוה! דהא אנן לא קי"ל כריב"ל
כמבואר לעיל מזה בב"י ואפי' ר"ת שפוסק כריב"ל
מ"מ לא רצה לעשות מעשה כדברי עצמו ואנן
ניקום ונעשה מעשה .ויותר מזה שנדמ' מילתא
למילתא מה שי"ל עליו דלמא שאני ישן שהוא
גרע מקטן דאין בו קדושה כמ"ש ב"י בסי' ד' בשם
הזוהר דסלקא מיני' נשמתא ולא הוה בכלל
קדושה דטעי' טעמא דמות' ורוח מסאבתא שריי'
עלוהי .ותו נלע"ד דאפי' ריב"ל מודה דלא יצטרף
כיון דאפשר להעיר אותו משנתו למה נצרף אותו
כשהוא ישן לכתחלה ול"ד לקטן שא"א לעשותו
גדול ול"ד למ"ש כל הראוי לבילה וכו' דשם מיירי
לענין עיכוב אם כבר עשה כן משא"כ דנעשה כן
לכתחלה במילת' דאית בה ריעותא ויש לפנינו
לתקנו אין זה אלא תימה ועוד כתוב באגור שם
בב"י נהי דכת' הרא"ש דצריכי י' דצייתי מ"מ
חזינן דנהגו עלמא לצרף אע"פ שמשיחים שיחת
חולין אע"ג דלבי מגמגם דשמא כל הראוי לביל'
וכו' עכ"ל יש להפליג ע"ז דהיאך מביא ראיה מן
השוטים האלו שעושים איסור בהפסקת שיחה
בטילה אשר גדול עונם מאוד ובאמת אני אומר
שחלילה להצטרף עם אנשים פושעים כאלה
כשאין מנין זולתם ק"ו שלא ללמוד מזה היתר
לישן כלל וכללותו דהא כבר קבע בש"ע הלכה

הגה :נתן גטה בחצרה בשעה שהיא ישנה ,יש
אומרים דלא הוי גט; אבל ביד שלוחה ,לכלי
עלמא הוי גט )ב"י בשם הר"ן והרשב"א(:

רמב״ם הלכות איסורי ביאה א:יח 50.

וְ כֵן הַ שּׁ ֹוכֵב ִעם הַ בְּ הֵ מָ ה בִּ ְשׁ ָגגָה וְ הָ ִא ָשּׁה ֶשׁהֵ בִ יאָה
אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה עָ לֶיהָ בִּ ְשׁ ָגגָה אֵ ין הַ בְּ הֵ מָ ה נִ ְס ֶקלֶת עַ ל
י ָָדן וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁהֵ ן גְּ דוֹלִ ים .כָּל הָ עֲ ָריוֹת ֻכּלָּן ֶשׁהָ יָה
אֶ חָ ד גָּדוֹל וְ אֶ חָ ד ָקטָ ן הַ ָקּטָ ן פָּ טוּר וְ הַ גָּדוֹל חַ יָּב כְּ מ ֹו
אַרנוּ .אֶ חָ ד עֵ ר וְ אֶ חָ ד י ֵָשׁן הַ יּ ֵָשׁן פָּ טוּר .אֶ חָ ד
ֶשׁבֵּ ְ
מֵ זִ יד וְ אֶ חָ ד שׁ ֹוגֵג הַ מֵּ זִ יד חַ יָּב וְ הַ שּׁ ֹוגֵג מֵ בִ יא ָק ְרבָּ ן.
אֶ חָ ד אָנוּס וְ אֶ חָ ד בְּ ָרצוֹן הָ אָנוּס פָּ טוּר כְּ מ ֹו
אַרנוּ:
ֶשׁבֵּ ְ

בבא קמא כו51. .

מתני׳ :אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין
ער בין ישן סימא את עין חבירו ושיבר את הכלים
משלם נזק שלם:
גמ׳ :קתני סימא את עין חבירו דומיא דשיבר
את הכלים מה התם נזק אין ארבעה דברים לא
אף סימא את עין חבירו נזק אין ארבעה דברים
לא

חושן משפט תכא:ג 52.

וי"א דצער ריפוי ושבת חייב אפי' שלא בכוונה
ובלבד שלא יהא אנוס אלא שוגג קרוב למזיד
אבל בנזק חייב אפי' אנוס דאדם מועד לעול' בין
שוגג בין במזיד בין ער בין ישן:

בבא קמא פו53. :

המבייש את הערום המבייש את הסומא והמבייש
את הישן חייב וישן שבייש פטו

שולחן ערוך אורח חיים נה:ו 54.

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

משנה ברורה שם 55.

)לג( או שהוא ישן — עיין בפמ"ג שכתב דה"ה
לענין זימון עשרה ג"כ ישן מצטרף לדעת הש"ע
כמו לענין תפלה ,ולענין קריאת התורה ונשיאת
כפים צ"ע ,אך לענין קריאת המגילה בודאי אין
הישן מצטרף לעשרה לכו"ע דבמגילה בעי עשרה
לפרסומי ניסא ובישן ליכא פרסום:
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בסי' קכ"ה דאם אין ט' שמכווני' לדברי ש"ץ
בשעת חזרת התפילה דקרוב להיות ברכה לבטלה
כ"ש כשהוא ישן דאין להקל לכתחלה כנ"ל:

משנה ברורה סימן נה 58.

)לד( מצטרף עמהם — דבכל עשרה שהם גדולים
שכינה שריא ביניהם דונקדשתי בתוך בני ישראל
קרינן בהו ולא דמי לקטן דלאו בר קדושה הוא.
ועיין בט"ז שחולק לענין ישן וס"ל דאין מצטרף
והסכים עמו הפר"ח דישן חשיב כשוטה עי"ש,
ע"כ לכתחילה בודאי צריך להקיצו ועכ"פ לעוררו
שיהיה מתנמנם ועיין בבה“ל:

הליכות שלמה ,תפילה ,מילואים יב 59.
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לחם משנה bReady to start the meal: breaking down the mitzvah of

 .5מגן אברהם רנד:כג

מידי דהוה אחררה ע"ג גחלים כמ"ש ס"ה
)רי"ו( ומיירי בהדביק בהיתר כמ"ש שם ונ"ל
דוק' כשרוצ' לאכול ממנו בשבת אבל אסור
לרדו' לצורך חול דאפי' טלטול בעלמא אסור
כמ"ש בהג"מ ה' פסח דאסור להביא יין
בשבת לצורך מ"ש ועמ"ש סי' שכ"ג וס"ס
תרס"ו ועוד נ"ל דוקא בפת התירו מזון ג'
סעודות דחייב בשבת לאכול פת אבל שאר
תבשילין אם נתן באיסור אפילו בשוגג אסור
עד מ"ש כמ"ש רסי' רנ"ג ועס"ח ומיהו אם
אין לו כלל מה יאכל שרי כיון דאסור
להתענות בשבת כמ"ש סי' רפ"ח ואם יש לו
פת אחר מזון ג' סעודו' אסור להציל אע"ג
דצריך לכל סעודה ככר שלם ולחם משנה
מ"מ אינה חובה כ"כ ועסי' של"ד ס“א:

 .6ערוך השולחן או״ח רעד:א

גרסינן בשבת ]קי"ז [:אמר ר' אבא בשבת
חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב
]שמות טז ,כב[ לחם משנה כלומר במן כתיב
ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני
העומר לאחד והך לחם משנה מיותר דה"ל
לכתוב לקטו שני העומר לאחד ואין זה אלא
כפל דברים ולזה דרשינן שזהו עניין בפ"ע
וה"פ דהלחם של סעודות שבת תהיה משנה
ובמכילתא ]בשלח פרשה ד'[ איתא ג"כ לחם
משנה ר' יהושע אומר לחם כפול ע"ש ונראה
שזהו דין תורה ולא אסמכתא בעלמא
דבאמת הך לחם
משנה מיותר
לגמרי כמ"ש:

 .7ט"ז אורח
חיים תרעח:ב

)ב( )פמ"ג( יקנ' לנ"ח .כ' הר"ן וב"י אף ע"ג
דקידוש דאורייתא ונ"ח דרבנן כיון דאפשר
לקדש על הפת שמן לנ"ח עדיף ע"כ ולפי זה
אם אין לו פת אז פת עדיף שצריך לקדש
עליו מדאורייתא אבל הרמב"ם כ' כאן דנ"ח
וקידוש היום שניהם מד"ס ונ"ח עדיף
מקידוש היום משום פרסום נס וא"כ אפי'
אין לו פת נ"ח עדיף אבל נראה דלענין פת

INTRODUCTION
 .1שמות טז:כב

ֶה--שׁנֵי
וַ י ְִהי בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי ,ל ְָקטוּ לֶחֶ ם ִמ ְשׁנ ְ
הָ עֹמֶ ר ,לָאֶ חָ ד; וַ ָיּבֹאוּ כָּל-נְ ִשׂיאֵ י הָ עֵ ָדה ,וַ יַּגִּ ידוּ
לְ מֹ ֶשׁה:

 .2ברכות לט:

אמר ר' אבא ובשבת חייב אדם לבצוע על
שתי ככרות ,מאי טעמא ,לחם משנה כתיב…
א"ר אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי
ובצע חדא ר' זירא הוה בצע אכולא שירותא
א"ל רבינא לרב אשי והא קא מתחזי
כרעבתנותא אמר ]ליה[ כיון דכל יומא לא
קעביד הכי והאידנא קא עביד לא מתחזי
כרעבתנותא

 .3שבת קיז:

א"ר חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת
שנאמר )שמות טז ,ה( והיה ביום הששי
והכינו את אשר יביאו לאלתר אמר ר'
אבא יבשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות
דכתיב לחם משנה אמר רב אשי חזינא ליה
לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא אמר לקטו
כתיב כרבי זירא הוה בצע אכולה שירותיה

lomdus
What’s the nature of the
?obligation

 .4מגן אברהם תריח:א

ובוצע על ב' ככרות ]כ"ה[ ול"נ שא"צ דלא
תקנו כן ביה"כ ומכ"ש לחולה המסוכן שאין
דעתו מיושבת וגם א"צ לקדש ובש"ל כ' בשם
הר"א כ"ץ כיון שהיום גרם לו איסור רק
שפקוח נפש גורם לו היתר והוה לדידי' כחול
אין בו לא קידוש ולא על הכוס ולא הזכרה
בב"ה ואפי' רצה להזכיר אינו מזכיר דלא
אשכחן הזכרה בב"ה אלא במקום שיש מצוה
באכילתו עכ"ל ,וכנ"ל דהא אפילו בחנוכ'
ופורים אמרי' בגמרא דאינו מחויב להזכיר
מיהו אין להקל כיון שהטור מחמיר ועססי'
ק"ח ועכ"פ א"צ לקדש דיש לחוש לברכה
לבטלה:
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העליונה ]כל בו והגהות מיי' פ"ח מהלכות
חמץ ומצה[ והטעם הוא על דרך הקבלה:

 .12ביאור הגר"א אורח חיים רעד:א

על שתי כו' .עמ"א והעיקר כמ"ש רש"ל
ושל"ה לחתוך שניהם כפי' הרשב"א ורה"ג
אכולה שירותא דלפירוש רש"י קשה מאד
מאי מחזי כרעבתנותא גם הלשון אכולא
שירותא דחוק וע' ב”ח:

 .13ערוך השולחן אורח חיים רעד:ג

והמהרש"ל נהג בלילה לבצוע אחד וביום שני
ככרות משום דכבוד יום קודם לכבוד לילה
]ב"ח ומג"א[ ועתה יש הרבה מדקדקים
במדינת ליטא ורייסין וזמוט שנוהגין זה
מכמה דורות ע"פ הגר"א לבצוע שתים בכל
סעודה ואיני מבין זה דנהי דהפירוש בר' זירא
כהגאון והרשב"א מ"מ הא רב אשי ור"כ לא
ס"ל כן והמה בתראי נגד ר"ז ואם נאמר דגם
רב אשי ור"כ אין חולקים על ר"ז אלא דס"ל
דגם באחד יצא ור"ז ס"ל דווקא בשנים מנ"ל
לומר כן דהא משמע דדווקא קאמרי נקט
תרתי ובצע חדא מדיוקו של לקטו כפירש"י
כמ"ש ועוד דאי מצוה מן המובחר כר' זירא
למה לא עשה רב כהנא מצוה מן המובחר
ועוד שהרי המכילתא אומרת שכן עשו
אבותינו במדבר כמ"ש ולכן לדידי צע"ג בזה
]והמקובלים נהגו בי"ב חלות כמו הלחם
הפנים וכן הוא בפרע"ח שער השבת פי"ז
וכתוב שם לנשק ידי אמו והביאו המג"א ר"ס
זה[:

 .14משנה ברורה רעד:ד

ובוצע וכו'  -שהרי לא נאמר לחם
משנה אלא בלקיטה .ורש"ל
ושל"ה נהגו לחתוך שניהם
כפירוש הרשב"א וכן הסכים
הגר"א ואם מקפיד על ההוצאה
עושה ג' חלות גדולות וג' קטנות
ובכל סעודה בוצע אחת גדולה
ואחת קטנה והעולם נוהגין
כהשו"ע .כתב הפמ"ג אם אין לו
בשבת פת ישראל כ"א פת א"י
מותר לאכול ממנו ועי"ש עוד:

 .15באר היטב אורח חיים רעד:ב

דכ"ע פת קודם דמ"ש בסי' רע"א דקידוש
קודם לצרכי סעודה נרא' דהיינו שאר צרכי
סעודה כגון תבשילין וקראוהו בגמ' בפרק
ע"פ כבוד יום אבל הפת דלחם משנה הוא
קודם ליין קידוש דהא לחם משנה לכ"ע
דאורייתא כדאמר ר' אבא בפ' כ"כ דכתיב
לחם משנה ושלש סעודות ג"כ דאוריי' ופת
בעינן כדאי' בסי' רע"ד וא"כ כ"ש שהיא קודם
לנ"ח שאינו אלא מדרבנן כנ"ל:

 .8פרי מגדים אורח חיים משבצות
זהב רצא:א

לא .עיין ט"ז .וצריך ברכת המזון ,שיהא שני
סעודות .שלש סעודת הם מדרבנן,
דאסמכתא הוא ג' היום ]שבת סוף קיז ,ב[,
עיין אליה רבה אות א' .ולבוש ]סעיף א[ כתב
דהם דין תורה ,וצ“ע:

The big question:
What is the nature of the
?obligation

 .9רש"י שבת קיז :ד״ה לבצוע

ברכת המוציא.

 .10רשב״א שבת קיז :ד״ה רבי זירא
בצע אכוליה שירותיה

פירש רש"י חתיכה גדולה שיש בה די לכולה
שירותיה ,וכן פירש גם בברכות )ל"ט ב'(,
ואינו מחוור בעיני דהא אינו ענין
שמועתינו ,ועוד דאדרבה כל
שהוא מרבה בחתיכה הוי עין יפה
וכדאמרינן התם )ברכות מ"ו א'(
בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין
יפה והיכי קרי ליה הכא
רעבתנותא ,אלא נראה לי דבצע
על כל הככרות קאמר ומשום
דקאמרינן דנקט תרתי ובצע חדא
קאמר הכא דר' זירא בצע אכולהו
ככרות דמנחי קמיה והיינו
דקאמר דמיחזי כרעבנותא.

 .11שולחן ערוך אורח חיים רעד:א

ב"ח כתב לבצוע על העליונה דאין מעבירין
על המצות וט"ז כתב ואני נהגתי כשמברכין

בוצע על שתי ככרות ]שלימות[ שאוחז שתיהן בידו
ובוצע התחתונה :הגה ודוקא בליל שבת ]ד"ע[

אבל ביום השבת או בליל י"ט בוצעין על
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 .19דעת זקנים שמות טז:כב ד״ה
שני העומר

וכל ימות השנה היו עושין מן העומר שני
לחמים וא"כ ביום הששי היו עושין משני
העומר לאחד ארבעה לחמים וביום הששי
אוכלין מהן אחד ונשאר שלשה והיה להם
לעשות משנה לערב בהכנסת שבת אוכלין
אחד כי דרך שלהם לאכול לחם לכל סעודה
ונשארו לשבת שני לחמים והיה להם לחם
משנה וזה ראיה שאין בוצעין בשני ככרות
במנחה בשבת….
How do those who didn’t make
the beracha fulfill their
?obligation of lechem misnnah

 .20רמ״א אורח חיים קסז:ב

)ואם רבים מסובים יכוונו לבם לשמוע ברכה
ויענו אמן והמברך יכוין לאמן שאומרים(

 .21משנה ברורה קסז:פג

דאם אין לפני כ"א מהמסובין לחם משנה הרי
הם צריכים לסמוך על הבוצע שיש לפניו
לחם משנה ולטעום מאותו לחם ואינם
רשאים לטעום קודם לו:

 .22שולחן ערוך אורח חיים קסז:טו

אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום
הבוצע) .אבל מותר לתת לכל אחד חלקו קודם שיאכל
הוא והם ימתינו עד שיאכל הוא( .ואם כל אחד אוכל
מככרו ואין כלם זקוקים לככר שביד הבוצע
רשאים לטעום קודם ואם הוא שבת צריך
שיהא לפני המסובים לחם משנה חוץ ממה
שלפני הבוצע ואז יהיו
רשאים לטעום קודם
הבוצע.

 .23משנה ברורה
קסז:עו

אין המסובין וכו'  -כשיצאו
בברכת הבוצע ועיין בפמ"ג
שמצדד דאפילו אם לא
נתכוין לצאת בברכתו וכל
אחד מברך לעצמו כיון שכולם זקוקים לככרו
של הבוצע אין מדרך הכבוד לטעום קודם
שיטעום הוא:

על התחתונה מניח אני אותה קרוב אלי יותר
מהעליונה נמצא שפוגע אני תחלה בתחתונה
ואין כאן מעביר על המצות ומגן אברהם כתב
ונ"ל להכריע דבתחלה יניחנה למעלה בשעת
אמירת ויכולו ובשעת המוציא יקח העליונה
בידו ויניחנה למטה ויבצע עליו .המדקדקים
נוהגין לרשום בסכין קודם ברכה ב"ח מ"א
ועיין בספר הכוונות מענין הככרות של שבת
י"ב בכל סעודה:

 .16ויקרא כד:ה-ט

אֹתהּ ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה חַ לּוֹת
ית ָ
וְ ל ַָק ְח ָתּ ֹסלֶת וְ אָפִ ָ
ְשׁנֵי עֶ ְשׂרֹנִ ים י ְִהיֶה הַ חַ לָּה הָ אֶ חָ ת׃ וְ ַשׂ ְמ ָתּ
או ָֹתם ְשׁ ַתּיִם מַ עֲ ָרכוֹת ֵשׁשׁ הַ מַּ עֲ ָרכֶת עַ ל
הַ שֻּׁ לְ חָ ן הַ טָּ הֹר לִ פְ נֵי ה׳׃ וְ נ ַָת ָתּ עַ ל־הַ מַּ עֲ ֶרכֶת
לְ ֹבנָה ַזכָּה וְ הָ י ְָתה ַללֶּחֶ ם לְ אַזְ כּ ָָרה ִא ֶשּׁה לַה׳׃
בְּ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת בְּ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת יַעַ ְרכֶנּוּ לִ פְ נֵי ה׳
ָתּ ִמיד מֵ אֵ ת בְּ נֵי־י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ ִרית ע ֹולָם׃ וְ הָ י ְָתה
לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו וַ אֲ ָכלֻהוּ בְּ מָ קוֹם ָקדֹשׁ כִּ י קֹ דֶ שׁ
קד ִשׁים הוּא ל ֹו מֵ ִא ֵשּׁי ה׳ חק־ע ֹולָם׃
ָ

 .17שערי תשובה רעד:א

…וכתב במח"ב שהנוהגים ע"פ האר"י
מסדרין על השלחן י"ב ככרות קטנות לכל
סעודה ששה ע"ג ששה כמין שני סגול
ולוקחים ב' האמצעים ובוצעין מאחד ובא"ר
כתב בשם השל"ה בשחרית ח' כו' וליתא ואף
מי שאינו יודע הכוונות אם רוצה ליישר
מעשיו באופן שנוהגים מארי דרזין ולבו
לשמים שיהא חשוב לפני ה' כאילו כיון הא
מעלייתא היא וכמש"ל סי' כ"ה ע"ש ועיין
באגרות הרמ"ז שאף ביום טוב שחל בשבת
יש לסדר הי"ב לחמים שגם לחם הפנים היו
מסדרין ביום טוב שחל בשבת ,וכתב שאין
לבטל הסדר בכל יו"ט שעושין ג' סעודות
לאפוקי שבת ור"ה או ע"פ שחל בשבת כו'
ע"ש ולא ידעתי מקום למה דמשמע מדבריו
שאין מקיימין ג' סעודות בשבת ור"ה ,וגם לא
ידעתי לתלות סידור י"ב לחמים בג' סעודות
וצ“ע:

 .18מעשה רב הלכות שבת קכג

ובוצע על שתי חלות שלימות דהיינו חותך
שתיהן ביחד )וכן כל סעודה וכן ביו"ט( כדעת
הרשב"א ז"ל נמצא לכל השבת כולו ששה
חלות ומכוון ע"פ הזוהר ופעם אחד היו
מונחים לפניו כמה חלות ובצע את כולן:
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 .30מגן אברהם רעד:א

וב"ח כתב לבצוע על העליונה כאשר נהגו
הזקנים משנים קדמונים דאין מעבירין על
המצות ע"כ ורש"ל נהג לבצוע על שתיהן
)של"ה( ול"נ להכריע דבתחלה יניחנו למעל'
בשעת אמירת ויכלו ובשעת המוציא יקח
העליונה בידו ויניחנה למטה ויבצע עליו,
המדקדקים נוהגים לרשום בסכין קוד' ברכה
]ב"ח סי' קס"ז בשם רש"ל וכ"כ בספר ת"ח[:

 .31ט"ז אורח חיים רעד:א

כ' מו"ח ז"ל ואני תמה שיעברו על דין
התלמוד דאין מעבירין על המצות דמטעם זה
כ' רבינו גבי מצה בסי' תע"ב וחציה השניה
ישים בין ב' השלימות כו' והוא מטעם שלא
יעבור על המצות לכן נראה עיקר כדעת
הגדולים שלעולם מברך על העליון ואין
משגיחין בטעם של הקבלה כו' עכ"ל .ואני
נהגתי בעצמי כשמברכין על התחתונ' מניח
אני אותה קרוב אלי יותר מהעליונה נמצא
שפוגע אני תחלה בתחתונה ואין כאן מעביר
על המצות כלל:

 .32משנה ברורה רעד:ה

הב"ח תמה דאין מעבירין על המצות והט"ז
תיקן זה ונהג להניח התחתון קרוב אליו יותר
מן העליון ונמצא שפוגע תחלה בתחתונה או
לוקחין העליונה בשעת ברכת המוציא
ומניחין אותה למטה ובוצעין עליה .ועיין
לעיל בסימן קס"ז ס"א בהג"ה שלא יחתוך
בככר עד אחר הברכה כדי שיהיו הככרות
שלמות ע“ש והמדקדקים רגילים לרשום
בסכין קודם ברכה:

 .33ערוך השולחן אורח חיים רעד:ו

אוחז שתי הככרות בידו ואינו חתכם כלל
קודם הברכה דבעינן שלימות כשעת הברכה
אלא מרשים בסכינו ומברך על שתיהם ובליל
שבת בוצע על התחתונה ובליל יו"ט ויומו
ויום שבת בוצע על העליונה והטעם הוא על
דרך הקבלה ויש מתרעמים על בציעת
התחתונה הא אין מעבירין על המצות וכתב
לבצוע תמיד על העליונה ]ב"ח[ ויש מי
שכתב דלכן מקודם יניח התחתונה על
העליונה ובשעת הברכה מניחה תחת
העליונה ]מג"א[ ויש מי שכתב דהתחתונה
יהיה קרובה אצלו יותר ]ט"ז[ וכן המנהג אך

lomdus
How many loaves should one
?cut

 .24שבת קיז:

אָמַ ר ַרב אָ ֵשׁי :חֲ זֵינָא לֵיהּ לְ ַרב כָּהֲ נָא ְדּנ ֵָקט
ַתּ ְר ֵתּי וּבָ צַ ע חֲ ָדא .אָמַ ר :״ל ְָקטוּ״ כְּ ִתיבַ .רבִּ י
ירוּתיהּ
ֵירא הֲ וָ ה בָּ צַ ע אַ כּוּלַּהּ ֵשׁ ֵ
ז ָ

 .25רש״י שם ד״ה בצע

ובוצע על ב' ככרות ]כ"ה[ ול"נ שא"צ דלא
תקנו כן ביה"כ ומכ"ש לחולה המס

 .26רשב״א שם ד״ה רבי זירא

פירש רש"י חתיכה גדולה שיש בה די לכולה
שירותיה ,וכן פירש גם בברכות )ל"ט ב'(,
ואינו מחוור בעיני דהא אינו ענין שמועתינו,
ועוד דאדרבה כל שהוא מרבה בחתיכה הוי
עין יפה וכדאמרינן התם )ברכות מ"ו א'( בעל
הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה והיכי קרי
ליה הכא רעבתנותא ,אלא נראה לי דבצע על
כל הככרות קאמר ומשום דקאמרינן דנקט
תרתי ובצע חדא קאמר הכא דר' זירא בצע
אכולהו ככרות דמנחי קמיה והיינו דקאמר
דמיחזי כרעבנותא.
If we only cut one loaf, which
?one

 .27בית יוסף אורח חיים סימן רעד

כתב הכל בו בסימן כ"ד )טז ע"ד( יש נוהגים
לבצוע התחתון ולא העליון ואנו נוהגין
לבצוע העליון עכ"ל וכן כתבו הגהות מיימון
פ"ח מהלכות חמץ ומצה )על נוסח ההגדה
אות ז( שמן הככר העליון בוצע ,ואני ראיתי
גדולים שבוצעין התחתון ושמעתי שכן נכון
לעשות על פי הקבלהא:

 .28שולחן ערוך אורח חיים רעד:א
בוצע על שתי ככרות ]שלימות[ שאוחז שתיהן
בידו ובוצע התחתונה:

 .29רמ״א אורח חיים רעד:א

הגה ודוקא בליל שבת ]ד"ע[ אבל ביום השבת
או בליל י"ט בוצעין על העליונה ]כל בו
והגהות מיי' פ"ח מהלכות חמץ ומצה[
והטעם הוא על דרך הקבלה:
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נוהגים לרשום בסכין קוד' ברכה ]ב"ח סי'
קס"ז בשם רש"ל וכ"כ בספר ת"ח[:

 .37משנה ברורה רעד:ה

התחתונה  -הב"ח תמה דאין מעבירין על
המצות והט"ז תיקן זה ונהג להניח התחתון
קרוב אליו יותר מן העליון ונמצא שפוגע
תחלה בתחתונה או לוקחין העליונה בשעת
ברכת המוציא ומניחין אותה למטה ובוצעין
עליה .ועיין לעיל בסימן קס"ז ס"א בהג"ה
שלא יחתוך בככר עד אחר הברכה כדי שיהיו
הככרות שלמות ע"ש והמדקדקים רגילים
לרשום בסכין קודם ברכה:

 .38ערוך השולחן רעד:ו

אוחז שתי הככרות בידו ואינו חתכם כלל
קודם הברכה דבעינן שלימות כשעת הברכה
אלא מרשים בסכינו ומברך על שתיהם ובליל
שבת בוצע על התחתונה ובליל יו"ט ויומו
ויום שבת בוצע על העליונה והטעם הוא על
דרך הקבלה ויש מתרעמים על בציעת
התחתונה הא אין מעבירין על המצות וכתב
לבצוע תמיד על העליונה ]ב"ח[ ויש מי
שכתב דלכן מקודם יניח התחתונה על
העליונה ובשעת הברכה מניחה תחת
העליונה ]מג"א[ ויש מי שכתב דהתחתונה
יהיה קרובה אצלו יותר ]ט"ז[ וכן המנהג אך
יש מי שאומר דאין מעבירין על המצות לא
שייך אלא כשרוצה לעשות שתיהן ולא
כשעושה רק אחת מהן ]ת"ש[ וכמ"ש התוס'
ביומא ]ל"ג .ד"ה אין מעבירין[:

 .39ב״ח קסז:ב

וכתב הרא"ש ולא נהירא לי דחשיב הפסק
מה שמתאחר לחתוך הלחם וכו' .ואיכא
לתמוה דהא אפילו טול ברוך הביאו מלח
הביאו ליפתן אין צריך לברך דלא חשיב
הפסק מה שהוא צורך ברכה כל שכן מה
שחותך הלחם כדי לאכול בציעת הפת דלא
הוי הפסקה וי"ל דלישנא דגמרא משמע
דבדיעבד אם אמר טול ברוך אין צריך לחזור
ולברך אבל לכתחלה ודאי יש ליזהר שלא
להפסיק אף בטול ברוך וכן כתב
הכל בו )סי' כד יז א( ומביאו
בית יוסף )עמ' תיא ד"ה כתב
הכל בו( והשתא ניחא דקאמר
הכא דחשיב הפסק מה

יש מי שאומר דאין מעבירין על המצות לא
שייך אלא כשרוצה לעשות שתיהן ולא
כשעושה רק אחת מהן ]ת"ש[ וכמ"ש התוס'
ביומא ]ל"ג .ד"ה אין מעבירין[:

Details
How much must one eat to fulfill
?""lechem mishneh

 .34משנה ברורה קסז:לה

עד שיכלה ללעוס קצת מהפרוסה ויבלענו
כיון דפסק השו"ע לקמן בסוף סימן ר"י
דבטועם לבד אם לא בלע א"צ ברכה א"כ
עיקר הברכה על הבליעה ]וכן אם רבים
המסובין וכל אחד יש לו ככר ומברך לעצמו
לא יענה אמן על ברכתו של חבירו קודם
שיטעום הוא על ברכתו[ ומ"מ אם עבר ושח
בעודו לועס קודם שבלע הפרוסה בדברים
שאינו מצרכי סעודה צ"ע אם צריך לחזור
ולברך ]ובח"א כלל מ"ט מצדד דאפילו לא
בלע רק הטעם שמצץ בפיו מן הלעיסה א"צ
לחזור ולברך[ אמנם א"צ שיאכל דוקא שיעור
כזית קודם שידבר דאפילו אם אכל רק פחות
מכזית אחר הברכה חשיבא אכילה לענין זה
דמותר לדבר אח"כ אם הוא צריך לכך ושלא
במקום הדחק טוב שיאכל מתחלה שיעור
כזית:

 .35מגן אברהם קסז:ז

לכל א' כזית .לכאורה משמע דחיוב הוא
לאכול כזית וכ"מ ר"ס תע"ה דצריך לדחוק
ולאכול ב' זתים כא' עמ"ש שם ולא ראיתי
נוהגין כן גם הב"י כתב בשם הרוקח דסגי
פחות מכזית ומ"מ יש להחמיר לכתחלה:
what's the procedure of cutting the
?challah

 .36מגן אברהם רעד:א

התחתונה .וב"ח כתב לבצוע על העליונה
כאשר נהגו הזקנים משנים קדמונים דאין
מעבירין על המצות ע"כ ורש"ל נהג לבצוע
על שתיהן )של"ה( ול"נ להכריע
דבתחלה יניחנו למעל' בשעת
אמירת ויכלו ובשעת המוציא
יקח העליונה בידו ויניחנה
למטה ויבצע עליו ,המדקדקים
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שם שהביא מעשה דר' אבוה כיבד לר' זירא
שיבצע ולא רצה מפני שבעה"ב בוצע ע"ש
ואי ס"ד שיכול לכבד לא היה לו לר' זירא
לעבור על דברי הבעה"ב דכל מה שיאמר לך
בעה"ב עשה אך מפני שהוא נגד הדין לפיכך
לא רצה ]ודברי המג"א תמוהים והמחה"ש
נדחק בזה ע"ש[ ואם אינו בבית בעה"ב אלא
באכסניא וכולם אורחים הגדול שבהם בוצע
ואם יש שם כהן והוא שוה במעלה לכל
המסובים או אפילו פחות מעט מצוה
להקדימו אך אם הוא עם הארץ הת"ח קודם
לו ואסור להחכם להקדימו אבל בפחות מעט
מצוה להקדימו ומאריך ימים בכך אבל אין
חובה להקדימו והמברך יאמר תחלה ברשות
מורי ורבותי ואצלינו ליכא כל מנהג זה מפני
שכל אחד מברך לעצמו כמ"ש ]עמג"א סקל"ג
והא"ר סקכ"ב חולק עליו ע"ש ודו"ק[:

 .44משנה ברורה רעד:ב

שלמות  -ועוגה שנשרפה קצת ועדיין לא
נחתך ממנה יש אומרים דיוצאין בו לענין
לחם משנה עיין בש"ת אם אין לו פת שלמה
אינו מעכב ויכול לקדש אפילו על כזית פת
ונכון לנהוג שזה שבוצע יכוין לפטור בברכת
המוציא כל המסובין וגם יאמר להמסובין
שיכוונו לצאת בברכתו כדי שכולם יצאו
בלחם משנה וכשמוציא אחרים יאמר ברשות
רבותי אע"פ שהוא הבעה"ב או הגדול והוא
מדרך ענוה:

 .45מעשה רב עח

נט"י לסעודה נוטל יד ימין תחלה ומברך
ענט"י קודם שמנגב ידיו .ולא יאמר שאו
ידיכם ולא מזמור לדוד .ויאמר המוציא בלא
רשות:
Must one have salt on the

?table

 .46שולחן ערוך אורח חיים קסז:ה

לא יבצע עד שיביאו לפניו מלח או ליפתן
)פירש רש"י כל דבר הנאכל עם הפת( ללפת בו
פרוסת הבציעה ואם היא נקיה או שהיא
מתובלת בתבלין או במלח כעין שלנו או
שנתכוון לאכול פת חריבה אינו צריך
להמתין.

שמתאחר לחתוך הלחם וכו' ולכן לכתחלה
חותך ואינו מפריד הפרוסה וכו' כדי ליזהר
אף מהפסק מועט אבל דיעבד פשיטא דלא
חשיב כלל הפסק מידי דהוה אטול ברוך דאין
צריך לחזור ולברך ותדע דהרי הרא"ש לא
נחלק על מה שכתבו התוספות דבשבת נכון
לברך קודם שיחתוך אלמא דלא הוי הפסק
מה שחותך אחר שמברך וכתב מהרש"ל
דהמדקדקים רגילים לרשום בסכין קודם
ברכה קבלתי עכ"ל:

 .40רמ״א קסז:א

ובשבת לא יחתוך בככר עד אחר הברכה כדי
שיהיו הככרות שלימות )תוספות ומרדכי
פרק כיצד מברכין( .ומכל מקום אם שכח
וחתך כמו בחול אינו מזיק )מרדכי( .ונראה
הא דלא יבצע יותר מכביצה היינו דוקא
בחול ואוכל לבדו אבל בשבת או שאוכל עם
הרבה בני אדם וצריך ליתן מן הפרוסה לכל
אחד כזית מותר לבצוע כפי מה שצריך לו.
ועיין לקמן סימן רע"ד.
what's the procedure of making the
?beracha

 .41אורח חיים קסז:ד

יתן שתי ידיו על הפת בשעת ברכה שיש בהן
י' אצבעות כנגד י' מצות התלויות בפת ולכך
יש י' תיבות בברכת המוציא וי' תיבות
בפסוק מצמיח חציר לבהמה וי' תיבות
בפסוק עיני כל אליך ישברו וי' תיבות בפסוק
ארץ חטה ושעורה וי' תיבות בפסוק ויתן לך.

 .42רמ״א קסז:יד

ואם הם שוים ואחד מהן כהן מצוה להקדימו
ואם הכהן עם הארץ תלמיד חכם קודם לו
ואם הכהן גם כן תלמיד חכם אלא שהוא
פחות מן השני טוב להקדימו אבל אין חיוב
בדבר .ועיין לקמן סימן ר"א )מרדכי פרק בני
העיר בית יוסף סימן קל"ה בשם רשב"א(.

 .43ערוך השולחן אורח חיים
קסז:כט

קיי"ל דבעה"ב בוצע ברכת המוציא כדי
שיבצע בעין יפה ]מ"ו [.ואפילו יש גדול ממנו
בהמסיבה מ"מ הוא בוצע ויש מי שאומר
דאם יש אורח גדול יכול לכבד להאורח
]מג"א סקל"ב בשם ל"ח[ ולא משמע כן בגמ'
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וכ"מ לקמן סי' קס"ח וכ"מ ל' רמ"א וחתך
כמו בחול אינו מזיק משמע אם חתך יותר
מקרי פרוסה:

 .52משנה ברורה רעד:ב

שלמות  -ועוגה שנשרפה קצת ועדיין לא
נחתך ממנה יש אומרים דיוצאין בו לענין
לחם משנה עיין בש"ת אם אין לו פת שלמה
אינו מעכב ויכול לקדש אפילו על כזית פת
ונכון לנהוג שזה שבוצע יכוין לפטור בברכת
המוציא כל המסובין וגם יאמר להמסובין
שיכוונו לצאת בברכתו כדי שכולם יצאו
בלחם משנה וכשמוציא אחרים יאמר ברשות
רבותי אע"פ שהוא הבעה"ב או הגדול והוא
מדרך ענוה:

 .53ערוך השולחן רעד:ה

וגם ביו"ט צריך לחם משנה כשבת דאיתא
במכילתא בפ' המן שבת לא יהיה בו לרבות
יו"ט שלא היה יורד בו המן ]וערש"י ותוס'
ריש ביצה[ והלחמים צריכים להיות שלימים
ולא חסירים דחסר אינו דרך כבוד ולכן אם
נשכוהו עכברים אינו ראוי ללחם משנה
ולעיל ריש סי' קס"ח נתבאר דאם אין לו
לחם שלם ויש לו שני חצאי לחם יכול
לחברם ע"י קיסם באופן שתראה מבחוץ
כשלם ממש ויזהר שלא יקח דבר המוקצה
לחברו ואע"ג דלדבר דצריך שלם מן התורה
כגון אתרוג דוודאי אינו מועיל חיבור כזה
דחיבורי אדם אינו חיבור כדתנן ספ"ב
דאהלות מ"מ לגבי לחם משנה דשלם אינו
מפורש בתורה דגם פרוסה מיקרי לחם מהני
חיבור זה אבל אם חסר ממש אף מעט אינו
שלם ויש מי שרוצה לומר דבחסרון כשיעור
חלה לית לן בה כמו בעירוב בסי' שס"ו ואין
זה דמיון דבשם הטעם משום איבה ע"ש אבל
לא מיקרי שלם מיהו אם אין לו שלימים כלל
יקח שני פרוסות דעכ"פ לחם משנה הוא
אלא שאינו דרך כבוד ]עש"ת ות"ש[:

.54משנה ברורה קסז:יא

אינו מזיק  -ר"ל שלא הפסיד עי"ז הלחם
משנה שכל שאוחז בפרוסה ושאר הככר
עולה עמו הוי כשלם:

 .55שולחן ערוך אורח חיים קסח:ב

אם ב' שלימות ממין אחד אחת גדולה ואחת
קטנה מברך על הגדולה אם יש לאדם שני

 .47רמ״א שם

ומכל מקום מצוה להביא על כל שלחן מלח
קודם שיבצע כי השלחן דומה למזבח
והאכילה כקרבן ונאמר על כל קרבנך תקריב
מלח )בית יוסף בשם שבלי הלקט( והוא מגין
מן הפורעניות )תוספות והגהות אשירי פרק
כיצד מברכין .ועיין לקמן סוף סימן ק"ע(.

 .48ערוך השולחן אורח חיים
קסז:יב

…והמקובלים הזהירו בזה לטבול פרוסת
המוציא במלח וכן נוהגים כל יראי אלקים
ואסור להרוג כינה על השלחן שאוכלין עליו
וכן לעשות בו דבר מאוס לפי שנמשל למזבח
וכתיב זה השלחן אשר לפני ד' ]עמג"א
ססקי"ד שכתב דטוב לדבר בדברי תורה
מלישב בטל וטוב משניהם שלא להפסיק כלל
עכ"ל וכן עיקר לדינא[:
What sort of loaves should one use
?to fulfill lechem mishneh

 .49משנה ברורה רמב:ו

כדי שיעור חלה  -היינו מלבד שהלישה
והאפיה הוא מכלל כבוד שבת ויו"ט כמו
שמסיים לבסוף עוד יש בזה טעם כדי לקיים
מצות חלה לפי שאיבדה את אדה"ר שהיה
חלתו של עולם שנברא בע"ש ועיין
באחרונים דאפילו הנוהגין לאכול פת פלטר
של א"י בחול מ"מ בשבת ויו"ט נכון ליזהר
שלא לאכול כ"א מפת ישראל מפני כבוד
השבת ויו"ט .ופשוט דאם הוא אנוס שאין לו
על מה לקדש כ"א על פת של אינם יהודים
כמו שמצוי לאנשי חיל העברים יכול לקדש
עליו:

 .50שולחן ערוך רעד:א
בוצע על שתי ככרות )שלימות( שאוחז
שתיהן בידו ובוצע התחתונה:

 .51מגן אברהם קסז:ה

ובשבת לא .דשמא תפול הפרוסה ולא יהיה
לו לחם משנה ]מרדכי[ משמע דאם לא נפלה
לגמרי הוי לחם משנה אבל באגודה בחולין
סימן ק"נ כ' בשם מהר"מ דוקא כשאוחז
בפרוס' עולה הככר עמו אבל אם חתך יותר
לא הוי לחם משנה ,וכ"מ בש"ג במרדכי פכ"מ
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להתיר וכן דעת הגאון בעל מנחת פתים )סי'
רע"ד והכפיל דבריו שם סי' תרמ"ח( וכן
משמע באמת מדברי המחצ"ה )סי' רע"ד
סק"א( .ועיין בצור יעקב )סי' קנ"א( לענין
מצות הנאפות כיריעה ואחר האפייה נשברין
מצות מצות לענין לחם משנה שמתיר וכ"כ
בס' עטרת פז )על התורה בסוף הספר עמוד
רמ"א( בענין "מצה שלימה" להגאון מהרמ"א
זוסמאן הרב מטשוז זצ"ל .ועיין ירושת
הפליטה.
How big should the lechem mishneh
?be
One should not use a challa smaller than
a kezayis for this mitzva unless there is no
 vol. 2,שמירת שבת כהלכתה( other alternative
55:5, and Rav Chaim Pinchas Scheinberg
shlita, cited in The Radiance of Shabbat, p.
79, note 15).
Can a person use frozen challah for
?lechem mishneh

 .60שו"ת שבט הלוי חלק ו סימן לא

א' דחנוכה תשד"מ לפ"ק.
כבוד ידידינו החשוב הרב הגאון הצדיק
במעשיו ר' דוד טאוב שליט"א.
אחדשה"ט וש"ת באהבה.
יקרתו קבלתי ומחמת חוסר הזמן אבא רק
עכשיו ובקצור נמרץ - .אשר שאל בענין לחם
משנה באו"ח סי' רע"ד בענין לחם משנה
באו"ח סי' רע"ד בענין השכיח היום
שלוקחים החלות מהמקרר והמה קרושים
קשים כאבן ואינם ראויים לאכילה אם שייך
לצרף זה ללחם משנה  -וכב' צידד בזה להקל
 דרכי להחמיר בזה דכיון דנקרא לחם משנהולדעת קצת ראשונים באמת צריך לבצוע על
שניהם ממילא בעינן שיהי' ראוי לאכילה
ממש ולא מהני כאן סברת עומד להפשיר שכ'
כב' דמה יושיענו זה דהשתא מיהת בשעת
סעודה ראויים לאכילה בעינן ולא ראיתי ראי'
מכרעת בדבריו .ואעפ"י שידעתי מקילים בזה,
ראוי להחמיר לכתחלה.
והריני דוש"ת בידידות  -מצפה לישועה

חצאי לחם ואין לו לחם שלם יחברם יחד
בעץ או בשום דבר שלא יהא נראה ודינו כדין
שלם ואפילו בשבת יכול לחברם:

 .56משנה ברורה קסח:ו ,ח ,ט

)ו( מברך על הגדולה  -ודוקא כשהיו שניהם
שוים ביופי אבל אם הקטנה נקיה והגדולה
קיבר מברך על הקטנה:
)ח( שלא יהא נראה  -אבל אם נראה להדיא
שנתחבר יחד לא מקרי שלם וכדלקמן בסימן
שס"ו ס“ו:
)ט( ואפי' בשבת  -ומ"מ אם יש לו אחר שלם
לא יבצע ע"ז ]א"ר[:

 .57שולחן ערוך קסח:ב

אם ב' שלימות ממין אחד אחת גדולה ואחת
קטנה מברך על הגדולה אם יש לאדם שני
חצאי לחם ואין לו לחם שלם יחברם יחד
בעץ או בשום דבר שלא יהא נראה ודינו כדין
שלם ואפילו בשבת יכול לחברם:

 .58מגן אברהם קפח:ט

שאינו חייב לאכול פת .דיכול לאכול פירות
ערסי' תי"ח אבל בשבת וי"ט חייב לאכול פת
ומדסתם הרב"י ש"מ דס"ל דאפי' בכל הימים
והלילות חייב לחזור דחייב לאכול ב' סעודות
א' ביום וא' בלילה והא דאמרינן בפסח רק
לילה הראשון חובה היינו דבשאר הימים
רשאי לאכול מצה עשירה וגם בסוכו' רשאי
לאכול כזית פת ובסוכה אינו חייב עד יותר
מכביצה כ"כ הר"ן פרק הישן ותר"י פ' ג'
שאכלו כתבו דבשבת וי"ט אין חיוב דאוריית'
אלא משום דאין קידוש אלא במקום סעודה
צריך פת ועסי' רע"ג ס"ה דלא משמע כן
ועסי' קס"ח ס"ז מ”ש:
Can two pieces of “pull-apart” challah
?be used to fulfill lechem mishneh

 .59שו"ת באר משה )שטרן( ו:עו

קב( נשאלתי אם אפשר לעשות לחם משנה
על חלות הנאפות נדבקים ביחד ונעשה כך
משעת עריכת הבצק ונקראים "סעקשן
חלות".
השבתי אם יוצאין יד"ח לחם משנה בחלות
הנקרא כאן בלשון המדינה "סעקשן חלות",
היינו חלות שנאפו מדובקים זה בזה משעת
לישה ואחר האפיה מפרידין זה מזה .כבר דן
ע"ז בתשו' שו"מ )מהד"ק ח"א סי' קס"ז(
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)ב( ועוד אני מוסיף ואומר לרווחא דמילתא,
דלו אפי' אי היינו מניחים ואומרים דאם
מוציאה לסעודה שלישית לפנות ערב באופן
שלא תהי' החלה ראויה לאכילה עד מוצ"ש.
שכן יש ע"ז שם מוקצה בהיות ואינה ראויה
לאכילה ,אבל אם דינא הוא שאפשר לצרף
חלה כזאת ללחם משנה אם כן משום זה
בעצמו כבר לא הו"ל מוקצה אע"פ שאינה
ראויה לאכילה ,בהיות שהא ראויה היא
לצרפה ללחם משנה שמחויבים בשבת על
כך) .ומה גם אם עוד מע"ש יהא דעתו על כך
לטלה כשיצטרך לה לצרפה ללחם משנה.
ולמעשה נראה שאפי' בסתמא ג"כ היא קאי
להכי בהיות ואיכא חיובא דשבת על כך( ואת
זה נבאר שכן ראויה לצרפה ללחם משנה
אע"פ שאינה ראויה לאכילה.
)ג( דהנה אנן פסקינן ונקטינן דא"צ לבצע ב'
הככרות )להוציא הנוהגים כהגר"א ז"ל(
כמבואר בשו"ע /או"ח /בסימן רע"ד סעיף א',
והשתי ככרות שלוקחים הוא זכר למן וא"כ
נראה דמכיון שהוא רק זכר למן מספיק
שיהא על זה רק שם לחם ,ככתוב גבי מן,
אבל לא בעינן שב' הככרות יהיו ראוים גם
לאכילה.
וחילי דידי מדברי הפרמ"ג באו"ח שם סימן
רע"ד במ"ז סק"ב שכותב וז"ל :יראה לי מי
שאין אוכל פת כותים ואין לו לחם משנה
כ"א אחת פת כשר ואחת פת עכו"ם אפשר
שיניח שניה זכר למן ,ופשיטא שאם אין לו
פת ישראל כ"א פת עכו"ם בשבת ויאכל ממנו
אפילו נזהר בו דאפילו משום איבה התירו
עכ"ל .יוצא לנו מדברי הפרמ"ג שמשמיענו
בזה תרתי ,חדא שאם אין לו בכלל פת
ישראל שמותר לאכול הפת עכו"ם )וזה
הועתק גם במ"ב בסק"ד ומציין רק לעיין
מ"ש עוד בזה( ,ושנית דאם לחם אחד יש לו
של ישראל ,אזי אפשר לו שיניח להשניה פת
עכו"ם זכר למן ,והיינו שהוא יאכל רק של
ישראל ולא של העכו"ם ,ובכל זאת מהני
השל עכו"ם לצירוף בהיות שעושים זאת רק
זכר למן .הרי יוצא לנו מהפרמ"ג שמשום זכר
למן ל"צ שיהא ראוי לאכילה אלא מספיק
באם רק יש ע"ז שם לחם .וא"כ ה"ה גם
בנידוננו וכנ"ז ,ועוד יש עדיפות בנידוננו
בהיות שבעצם זה ראוי לאכילה גם לו ורק
כרגע יש גורם חיצוני המעכב היא ההקפאה.

 .61שו“ת ציץ אליעזר חלק יד סימן
מ

אם אפשר לצרף ללחם משנה חלה קפואה
מהפריזידר /מהמקרר החשמלי /הגם שלא
תהיה ראויה לאכילה עקב ההקפאה הגדולה
עד מוצש"ק.
ב"ה .ו' מרחשון תשל"ט .ירושלים עיה"ק
תובב"א .לכבוד האברך כמדרשו וכו' הרב ר'
יוסף זרצקי שליט"א שו"ב.
הנני לענות לו בזה על שאלתו אם אפשר
לצרף ללחם משנה חלה המוצאת מהפריזידר
ונמצאת בהקפאה עמוקה שצריך לקחת כמה
שעות עד שתחזור להפשרה ותהיה ראוי'
לאכילה.
ויפה מרגיש בדבריו שהשאלה היא כפולה,
ראשית אם היא מוקצה ואסור בכלל
לטלטלה ,ושנית ,אפי' אם איננה מוקצה אבל
בהיות שכעת איננה ראויה לאכילה יתכן שאי
אפשר לצרפה ללחם משנה.
)א( והנה נראה דאין עליה שם מוקצה ,ואינו
דומה להכתוב בזה במג"א בסימן ש"ח ס"ק
נ"ו שמציין אליו במכתבו ,ואפילו אם
המדובר על זמן סעודה שלישית לפנות ערב
שאז עד מוצ"ש לא תהי' החלה ראויה
לאכילה ג"כ אין עליה שם מוקצה ,והוא דשם
במג"א אם הבשר לא חזי לאומצא הרי אין
מציאות שיוכלו לאכלו עד מוצ"ש ,אבל כאן
הא היה אפשר להוציא אותה מהפריזידר
מלפני כן )בליל שבת או בשבת בבקר( .באופן
שתופשר ותהיה ראויה לאכילה ,ופעולת
ההפשרה איננה קשורה בשום מעשה אלא
ממילא קא אתיא )ואדרבא אפשר לקרבה
למקום חם שתופשר מהר .יעוין באו"ח סימן
שי"ח סעיף ט"ז ובנו"כ וכן בסימן ש"כ סעיף
ט' ע"ש .ואכמ"ל( ,אם כן מלכתחילה הו"ל
כלא אסח דעתו מזה ,בהיות דראויה לאכילה
ביום השבת ,ולא נעשית מוקצה אפילו בבין
השמשות ,ואדרבא בבין השמשות יש עליה
עוד ביותר שם מאכל הראוי לאכילה דהא
אם יוציאה אז בודאי תהא ראויה לאכילה
בשבת דהא יש הרבה זמן שיהא סיפק
שתופשר .וא"כ אין בעיה של מוקצה .ורק אם
בבין השמשות אסח דעתיה לגמרי מלהוציאה
בשבת זו אזי יוכל להיות בעיה של מוקצה.
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אמנם נראה דבכעין נד"ד דראוי לאכילה בלי
שום תקון ,ורק מחמת קרירות א"א לאכול,
אשר כעבור קצת זמן יסור קרירותו מעצמו,
וגם עכשיו אפשר ע"י חמימותו אצל האש
באופן המותר בשבת ,עי' בש"ע /או"ח) /סי'
שי"ח מסעי' י"ב ולהלן( ,וראי' ממה שהביא
בשע"ת שם מתשו' מקום שמואל שכתב גבי
נחרך מקצת ,דראוי הוא לאכילה לעשות
מוריי"ש ,כמ"ש הרא"ש בפרק כל שעה כו'
עיי"ש ,והיינו שכתב הרא"ש שם )ר"פ כ"ש(
ויש מי שאומרים המורייס שעושין וכו'
שמשימין בו לחם קלוי שמותר אחר הפסח
וכו' ואנן חזינן לרבוותא דאסרין לי' לאחר
הפסח ,דלא וכו' ועוד לא קאמרינן חרכו
קודם זמנו מותר באכילתו לאחר זמנו אלא
בהנאה קאמר ,דלאו אורחא דארעא למיכל
פת חרוך כל צרכו ,אבל גבי מורייס דאורחא
למיכל הכי אסור עכ"ל.
הרי אף דבשעת אכילה בש"ק לצאת לחם
משנה עדיין לא נעשה ראוי לאכילה מ"מ כיון
שאפשר לתקנו באופן שראוי לאכילה אח"כ
קרוי ראוי לאכילה ,וגם השע"ת שם שכתב
ע"ז דלא נהירא ,דמ"מ כיון דלאו אורחי'
למיכל פת חרוך כל צרכו ,שפיר קרוי עומד
לחתוך מן העוגה הזאת הראוי לאכילה עכ"ד,
הרי בנד"ד הרי יהי' ראוי לאכילה אותו פת
גופי' ,וגם בלא שום תקון ע"י תערובת
וכיב"ז ,אלא הפת גופי' ,בודאי קרוי ראוי
לאכילה ומצטרף ללחם משנה כנלענ"ד.

 .63שו"ת בצל החכמה ג:קי

…ד( וכבר באה שאלה לפני בחלת לחם
שהוציאו אותה מהמקרר כשהיא קפואה
ואינה ראוי' לאכילה ,אם מותר לצרפה ללחם
משנה או שצריך לחכות עד שתופשר עכ"פ
במדה שתהא ראוי' לאכילה ע"י הדחק,
והוריתי שדי אם תהי' ראוי לאכילה בסוף
הסעודה .והרי בידו להמשיך סעודתו כמה
שירצה…
?Do we cover the challah? why

 .64רא"ש פסחים י:ג ]דף ק[:

תניא כוותיה דשמואל ושוין שאין מביאין את
השלחן אלא אם כן קידש ואם הביא פורס
מפה ומקדש .והא דתניא בפ' כל כתבי
הקודש )דף קיט (:שני מלאכי השרת מלוין לו
לאדם בערב שבת מצא נר דלוק ושלחן ערוך

ועוד יעוין בספר שו"ת פרי השדה ח"ב סימן
פ"ח שנשאל אם מותר ליקח בע"פ =בערב
פסח= שחל בשבת מצה ללח"מ =ללחם
משנה= ,והשיב להתיר ובנמקו בהיות וא"צ
לבצע רק זכר למן ,ולכן מצה נמי כיון דלחם
מקרי אע"ג שאין יכול לאכול ממנה בסעודה
זאת מ"מ שפיר זכר למן הוי ,ובדבריו נגע גם
בשאלת חשש מוקצה ושכיון שאסור בטלטול
ממילא לא יוכל ליקח ללח"מ ,אבל ויהי
כמשיב כלאחר יד ,דאיפכא מסתברא דאם
מותר ללח"מ ממילא שרי בטלטול יעו"ש.
והר"ז סייעתא נוספת לדברינו האמורים.
כדאי לציין גם לסי' שכ"ה סעיף ד' ומחצה"ש
שם ס"ק י"א מ"ש לדייק מהע"ש דהמתירים
שם בשעת הדחק וצורך מצוה מתירים גם
לצורך לחם משנה ,והיינו דאפילו יש לו פת
שלם כיון דאין לו לחם משנה מותר עיי"ש.
)ד( לאור כל האמור נראה להלכה דאפשר
שפיר לצרף ללחם משנה חלה קפואה ואפילו
לסעודה שלישית הגם שאין סיפק להפשרה
לפני מוצ"ש ,ואין חשש מוקצה וגם לא מעכב
מה שאינה ראויה כעת לאכילה אלא שפיר
אפשר אפ"ה לצרפה ללחם משנה .בברכה
אליעזר יהודא וולדיברג /וולדינברג./

 .62שו“ת מנחת יצחק ט:מב

אם אפשר לצרף ללחם משנה חלה קרושה
שהוציאו מהמקרר ,ובישוב דברי רמ"א )יור"ד
סי' שע"ו( בקדיש יתום.
בס"ד ,ירושלים עה"ק ת"ו ,ג' וישב תשד"ם
לפ"ק .שוי"ר א"כ הרב הגדול מוה"ר דוד
טאוב שליט"א בני ברק ת"ו .אחדש"ת ,גי"ה
עם השאלות הגיעני ,וכבר ידוע לו טרדותי,
ומ"מ הנני לעשות רצונו ולהשיב עכ"פ
בקיצור על שאלותיו.
א ע"ד אם יש לצרף ללחם משנה חלה -
שהוציאו מהמקרר  -הקרושה ואינו ראוי
לאכילה כמות שהיא רק אחרי עבור איזה זמן
להפשירה ורצונם לאכול סעודת שבת מיד,
וכ"ת העיר מהמבואר בשע"ת )סי' רע"ד(
בשם השער אפרים והחכ"צ ומקום שמואל
בנחרך ונשרף קצת ,במש"כ אם לומר כל
העומד לחתוך כחתוך דמי ,ובנד"ד שייך כל
העומד להפשיר .ולפי"ז להמחמיר שם הוי
קולא בנד"ד ,ולהמקיל שם הוי חומרא
בנד"ד.
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כמו בקופסא טל למעלה וטל למטה וזכר לזה
נותנין מפה תחת הפת ואחרת על גביו.

 .66משנה ברורה רעא:מא

)מא( על גביו  -בטור בשם הירושלמי שלא
יראה הפת בשתו שאין מקדשין עליו אלא על
היין והוא יש לו דין קדימה בשארי מקומות
ולפ"ז אם מקדש על הפת א"צ לכסות עליו
מפה אבל לטעם אחר שכתב הטור שהוא זכר
למן שהיה מונח בקופסא טל למעלה וטל
למטה ממילא גם במקדש על הפת צריך
לכסות במפה וכן נוהגים ומשמע בפמ"ג
שלכל הטעמים די במקדש על היין שיהיה
מכוסה עד אחר שגמר הקידוש וכן בשחרית
צריך ג"כ להיותה פת מכוסה עד אחר
הקידוש מטעמים אלו ובח"א משמע דלטעם
זכר למן טוב שיהיה מכוסה עד אחר ברכת
המוציא .כתב בא"ר ודה"ח כשמקדש על הפת
יניח ידיו על המפה ועל הלחם משנה בשעת
הקידוש וכשיגיע להמוציא יגלה הלחם משנה
ויניח ידו עליהם ויברך המוציא וכשיגיע
להשם יגביה שניהם למעלה עד שיגמור השם
ואח"כ יניחם ואחר גמר המוציא יחזור ויכסה
במפה ויניח ידו עליהם עד שיגמור הקידוש:

Situations

 .65טור אורח חיים סימן רעא

SITUATION: What If a Person has to wash their
?hands, and the birkas hamotzi is being made

 .67שולחן ערוך אורח חיים קסז:ז

ראובן שהיה נוטל ידיו לאכילה ויעקב היה
מברך המוציא ונתכוון להוציא השומעים
ואחר כך ניגב ראובן ידיו ובירך על נטילת
ידים לא הוי הפסק ויוצא בברכת יעקב ואינו
צריך לחזור ולברך ברכת המוציא.
SITUATION: What If a Person has a fourth
?meal? do they still need lechem mishneh

 .68רמ״א רצא:ד

כו' .לא קשיא דערוך ומסודר היה במקום
אחר כדי להביאו אחר הקידוש ובימיהם היה
להם שולחנות קטנים והיו מסובין על המטה
וכל אחד שולחנו לפניו כדמוכח בפרק שלשה
שאכלו )דף מו (:ואין טורח והפסק להביא
השלחן אחר הקידוש .אבל לדידן
שהשולחנות שלנו גדולים וטורח להביאם
אחר הקידוש להפסיק כל כך בין קידוש
לסעודה נהגו להביא השלחן קודם קידוש
ולפרוס מפה ומקדש .ובירושלמי דקאמר
דפורסין מפה כדי שלא יראה הפת בושתו
שהוא מוקדם בפסוק ודין הוא שיקדים
בברכה ומקדימין ברכת היין .וקשה מאחר
דברייתא איירי בכל ערב שבת מאי מייתי
ראיה מינה ליושב וחשכה לו שדי לו בפריסת
מפה .ופירש הר' יחיאל מפרי"ש דהכי מייתי
ראיה דכי היכי דאהני פריסת מפה כאילו לא
הביא השלחן הכי נמי אהני כאילו עקר את
השלחן .והני מילי לקידוש אבל להבדלה אינו
מפסיק כדבעינן למימר לקמן .והא דאמר רב
תחליפא בר אבימי אמר שמואל כשם
שמפסיקין לקידוש כך מפסיקין להבדלה
לומר שפורס מפה ומבדיל ואחר כך גומר
סעודתו כדרך שהוא עושה בקידוש ליתא:

ואם סועד הרבה פעמים בשבת צריך לכל
סעודה ב' ככרות )אבודרהם ומיימוני(
ולפחות לא יהיה לו בסעודה שלישית פחות
מככר אחד שלם )טור ומרדכי פרק כל כתבי(
ומזה פשט המנהג להקל לבצוע בסעודה
שלישית רק בככר אחד שלם אבל יש
להחמיר ליקח שנים:

וכשישב לאכול יהיה לו מפה פרוסה על
הלחם דתניא אין מביאים את השלחן אא"כ
קידש ואם הביא פורס מפה ומקדש אע"פ
שצריך שיערוך שלחנו מבע"י ודאי צריך
שיהיה ערוך ומסודר במקום אחר ומ"מ אין
מביאין אותו לפניו אלא עד אחר הקידוש כדי
שיהא ניכר שבא לכבוד שבת הילכך אם
הביאוהו קודם הקידוש פורס עליו מפה
כאילו אינו כאן ומקדש ומסיר המפה וכתבו
התוספות )שבת קיט (:דדוקא בימיהם שהיו
להם שלחנות קטנים כל אחד שלחנו לפניו
ולא היה עליהם טורח להפסיק ולהביא
השלחן אחר הקידוש אבל לדידן ששלחנות
שלנו גדולים וטורח להביאם אחר הקידוש
ולהפסיק בין קידוש לסעודה נוהגין להביאם
לכתחלה קודם הקידוש ולפרוס מפה ולקדש
ובירושלמי קאמר שלא יראה הפת בושתו
פירוש שהוא מוקדם בפסוק והיה ראוי
להקדימו בברכה ומקדימין בברכת היין ואני
שמעתי טעם לעשות זכר למן שהיה מונח
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לחם משנה
 דאורייתאor ?דרבנן
,י:מגן אברהם תריח
כג:מגן אברהם רנד

ט"ז אורח חיים
ב:תרעח

דין דרבנן

דאורייתא

Background

:שבת קיז
ערוך השולחן אורח
א:חיים רעד
דאורייתא

א"ר חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת
 ה( והיה ביום,שבת שנאמר )שמות טז
'הששי והכינו את אשר יביאו לאלתר אמר ר
אבא יבשבת חייב אדם לבצוע על שתי
ככרות דכתיב לחם משנה אמר רב אשי
חזינא ליה לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא
אמר לקטו כתיב כרבי זירא הוה בצע אכולה
שירותיה

:ברכות לט

כב:שמות טז

אמר ר' אבא ובשבת
חייב אדם לבצוע על
 מאי,שתי ככרות
 לחם משנה כתיב,טעמא

 ל ְָקטוּ לֶחֶ ם,וַ י ְִהי בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי
; לָאֶ חָ ד,שׁנֵי הָ עֹמֶ ר--ֶה
ְ ִמ ְשׁנ
 וַ יַּגִּ ידוּ,נְ ִשׂיאֵ י הָ עֵ ָדה-וַ ָיּבֹאוּ כָּל
:לְ מֹ ֶשׁה

א:פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב רצא

MAIN QUESTION: At what point does a person fulfill the  קיוםof ?לחם משנה

ברכה

Seemingly, the nature of the  חיובof לחם משנה
depends on the nature the  חיובof the שלש סעודות.

בציעה

 ד״ה לבצוע:רש"י שבת קיז

How many חלהs must be cut?
רש״י

רשב״א

One.

Both.

Which ?חלה

א:שולחן ערוך אורח חיים רעד
Cut the lower חלה

בית יוסף אורח חיים
סימן רעד
Differing practices
Kabbalists
often cut
the lower
חלה

א:מגן אברהם רעד

רמ״א שם
Ashkenazic custom (based on
 )קבלהto cut the bottom  חלהat
night and the top  חלהon שבת
morning

אין מעבירין על
המצות: Cut the
top חלה

שולחן ערוך אורח
א:חיים רעד

משנה ברורה
ד:רעד

כב ד״ה שני העומר:דעת זקנים שמות טז
Every day two loaves of  מןfell, one for the
morning meal and one for the evening meal.
On Friday four loaves of bread fell. One is for
the Friday morning meal, leaving three loaves
left. On Friday night, they would eat one loaf,
leaving two left. On Shabbat morning, they
would eat one loaf, leaving one to eat during
the third meal, which is eaten  שבתafternoon.
According to רש״י, we follow this schedule
and eat only one of the loaves at each שבת
meal.
How do those who didn’t make the  ברכהfulfill
their obligation in ?לחם משנה

א:ט״ז אורח חיים רעד

ה:משנה ברורה רעד

To avoid this issue, one should
position the bottom  חלהcloser to
himself, thereby making cutting the
bottom  חלהinto the  מצוהthat
presents itself more immediately.

Quotes the ט״ז, says that
alternatively: you can say
the  ברכהon the top חלה
before placing that חלה
on the bottom and cut it.

רמ״א אורח חיים
ב:קסז

משנה ברורה
פג:קסז

טו:שו״ע או״ח קסז
עו:מ״ב קסז

If the  מברךintended
to  מוציאthem and
they intended to be
 יוצאwith his
beracha

They must
also eat from
the לחם
משנה

They should not eat it
until the one who has
recited the  ברכהhas
partaken of the לחם
 משנהfirst.

 ד״ה רבי זירא בצע:רשב״א שבת קיז
אכוליה שירותיה
א:שערי תשובה רעד
Cites the practice of many
kabbalists who place ten loaves
on the table in addition to the
 לחם משנהin order to have
twelve breads on the table.
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 שלש סעודת. שיהא שני סעודות, וצריך ברכת המזון. עיין ט"ז.לא
 עיין אליה,[ ב, דאסמכתא הוא ג' היום ]שבת סוף קיז,הם מדרבנן
: וצ"ע, ולבוש ]סעיף א[ כתב דהם דין תורה.'רבה אות א

ביאור הגר"א אורח
א:חיים רעד

ערוך השולחן אורח
ג:חיים רעד

מעשה רב קכג
Claims that the intention of the Zohar is not to place twelve
breads on the table, but rather to follow the opinion of R.
Zeira as per the ‘רשב״אs interpretation. The mitzvah of לחם
 משנהdemands that one use two breads at all three שבת
meals. Each of those six breads are broken into (at least)
two pieces, thus producing twelve breads.

 רשב״אdoes not believe that the  לחם משנהobligation
is to recreate the eating experience of the  מןon שבת.
Rather, he believes that the  גמראis  מחייבus to eat
two breads instead of the usual one bread. The idea of
לחם משנה, according to the רשב״א, is that on  שבתwe
double what we usually have (see: two lambs for the
 קרבן מוסףon  שבתinstead of one lamb for the daily
תמיד, two  תהליםof the day instead of one, lighting
two candles, dual aspects of  שמורand )זכור.

זמירות

Singing for One’s Supper: A Closer Examination of

 .1מנורת המאור חלק א אות צג

 .7רמב"ם הלכות ברכות א:טו
כל המברך ברכה שאינה צריכה הרי זה נושא
שם שמים לשוא והרי הוא כנשבע לשוא
ואסור לענות אחריו אמן התינוקות מלמדין
אותן הברכות כתיקונן ואף על פי שהן
מברכין לבטלה בשעת לימוד הרי זה מותר
ואין עונין אחריהן אמן והעונה אחריהן אמן
לא יצא ידי חובתו.

 .8שולחן ערוך אורח חיים רטו:ד

כל המברך ברכה שאינה צריכה הרי זה נושא
שם שמים לשוא ,והרי הוא כנשבע לשוא
ואסור לענות אחריו אמן:

?זמירות What is the first source for

 .9שולחן ערוך אורח חיים רטו:ג

 .2מגילה יב:

והא דאין עונין אמן אחר תינוק ,דוקא בשעה
שלומד הברכות לפני רבו ,שמותר ללמד
לתינוקות הברכות כתקנן ואף-על-פי שהם
מברכין לבטלה בשעת הלימוד ,אבל בשעה
שהם מברכין לפטור את עצמן ,כיון דבני
חינוך הם עונים אחריהם אמן ,וכן בשעה
שאומרים ההפטרה בבית הכנסת:

 .10ערוך השולחן אורח חיים סימן
רטו:ב

אבל הגדול בלימודו לא יאמר השם בפירוש
אלא יאמר השם וכן יאמר אלקינו וכן
הדורשים ברבים ומזכירים פסוק שיש בו
שמות לא יפרש השם אלא יאמר השם ואף
שיש מתירין נכון להתרחק מזה

 .11שערי תשובה סימן רטו

בשעה שלומד .עב"ט ובשאילת יעבץ סי' פ"א
כת' דאם יש הזכרה באמצע מטבע ברכה
הכתובה בש"ס יכול לאומרה ע"ש ,ובבר"י כ'
דרבנן קשישאי בא"י נהגו שלא להזכיר השם
בקריאתו וכן במח"ב שכן כ' בתשב"ץ קטן
בשם מהר"מ ואיני קורא שם של ד' אותיות
בתלמוד כ"א השם ע"כ ועיין עוד בשאלת
יעבץ שם שכ' כשקורא בש"ס ובשאר דברי
חז"ל ובכלל דבריהם כתובים הבאים קורא
כדרכו במקרא האזכרות בקריאתן וכתב שכן
היה נוהג מר אביו ח"צ ז"ל:

 .3שולחן ערוך אורח חיים רפט:א
יהיה שלחנו ערוך ומטה מוצעת יפה ומפה
פרוסה כמו בסעודת הלילה ויברך על היין
בורא פרי הגפן והוא נקרא קידושא רבה
ואח"כ יטול ידיו )וע"ל סי' רע"א סעיף י"ב בהג"ה(
ויבצע על לחם משנה כמו בלילה ויסעו

 .4משנה ברורה רפט:ה

ויסעוד  -כתב ברוקח סימן נ"ד אחר שאכלו
כל צרכן יש מזמרים זמירות ושבח להקב"ה.
וטוב ללמוד תורה במקצת קודם אכילה
]א"ר[:
?זמירות  inשם ה׳ Can one mention

 .5שמות כ:ז

<קי ,Cל ַָשּׁוְ א כִּ י <א
ת-שׁם-ה׳ אֱ ֶ
<א ִת ָשּׂא אֶ ֵ
ת-שׁמ ֹו ל ַָשּׁוְ א:
ְינ ֶַקּה ה׳ ,אֵ ת אֲ ֶשׁר-י ִָשּׂא אֶ ְ

 .6ברכות לג.

ואמר רב ואיתימא ר"ל ואמרי לה ר' יוחנן
ור"ל דאמרי תרוייהו כל המברך ברכה שאינה
צריכה עובר משום לא תשא
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 .13שולחן ערוך אורח חיים קפח:ז

 .12ט"ז על אורח חיים תרכא:ד

אם טעה ולא הזכיר בה של ראש חודש בין
ביום בין בלילה אומר ברוך שנתן ראשי
חדשים לעמו ישראל לזכרון ,ואינו חותם בה,
והוא שנזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב.
אבל אם לא נזכר עד שהתחיל הטוב והמטיב,
אינו חוזר ,מפני שאינו חייב לאכול פת ,כדי
שיתחייב לברך ברכת המזון .וחול המועד
דינו כראש חודש.

בנוסח אנא השם חטאתי לא הזכיר התנא
במשנה וכן אנחנו בתפיל' שם של אדנות
כדרכנו בכל השמות והטעם לפי שאין זה
אלא סיפור דברים של כ"ג ולא דברי עצמנו
והא דאמרי' לפני ה' תטהרו אע"פ שזה ג"כ
סיפור דברי כ"ג אין קפיד' דהוא לשון הפסוק
וכ"כ הטור בשם רב סעדיה גאון שראוי לו'
לפני השם תטהרו כמו אנא השם .כתב הרי"ץ
גיאות אם אומר לפני ה' אין בכך כלום דקרא
הוא דקרי' ואין אנו הוגין השם באותיותיו
עכ"ל דרך זה צריכים אנו לו' במה שאנו
אומרים בכל יום בתפלת יוצר קק"ק ה'
צבאות ואין זה אלא ספור דברי המלאכים
והיה לנו לו' השם אלא דפסוק הוא וכתב
מו"ח ז"ל שכשאנו אומרים בפיוט צעק לה'
חטאת בתפלת כה"ג יר"מ ה' שתהא השנה
הזאת וכן באנשי השרון יר"מ ה' וכו' ראוי
לומר באלו לשון השם ולא ימצא במחבר
שהתעורר ע"ז ונלע"ד ודוקא במקום שהיה
הכ"ג הוגה השם המפורש דהיינו במעשה
העבוד' אנו אומרים השם במקום אדנ"י
להורות שהיה באזכרה זו שינוי ואלו היינו
אומרים אדנ"י ה"א שגם כ"ג אמר כן אבל
בתפלתו של כ"ג לא זכר שם המפורש אלא
כשאר התפלות כדאיתא בפ' טרף בקלפי ת"ר
י"פ מזכיר כ"ג את השם בו ביום ג' בוידוי
ראשון דהיינו אנא השם חטאתי אנא השם
כפר לפני ה' תטהרו וג' בוידוי שני וג' בשעיר
המשתלח וא' בגורלות פי' כשאומר לה'
חטאת ע"כ אין קפידא במה שאנו אומרים
שם אדנ"י דעכ"פ אינו לבטלה דעי"ז אנו
מתעוררים ומתפללים ומכוונים למה שאנו
צריכים ג"כ בזמנינו כמו שמצינו שיש בנוסח
תפלת כ"ג שנה שתעלנו בשמחה לארצינו
דזה לא אמר הכ"ג שהרי ישב בא"י אלא
שאנו מכניסים זה למה ששייך לנו אלא
שבמ"ש צעק לה' חטאת שבזה היה הכ"ג
מזכיר שם המפורש אנו צ"ל להשם חטאת
כמ"ש מו"ח וקצת י"ל גם בזה דלישנא דקרא
הוא אשר עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת
אבל נרא' דעצהי"ט יאמר בזה להשם חטאת
כנלע"ד ונראה ללמוד מדברי רי"ץ גיאות דכל
הקורא פסוק יוכל לומר השם באדנות כמו
שאומרו בתפלה

הגה :ואפשר דמכל מקום יש לאמרו בתוך שאר
הרחמן כמו שנתבאר לעיל סוף סימן קפ"ז גבי על
הנסים .ואולי יש לחלק כי ביעלה ויבא יש בו הזכרת
שמות ואין לאומרו לבטלה כן נראה לי וכן נוהגין.

 .14ביאור הלכה סימן קפח

ואין לאומרו לבטלה  -עיין במ"א שתמה ע"ז
דכי אסור לומר תחנונים שיש בהן הזכרת
שמות ודוקא ברכה לבטלה אסור וראיתי
בספר בגדי ישע שמיישבו דבכאן גבי יעלה
ויבוא שכונתו בזה לצאת ידי חיוב ברכה גרע
ויש בזה חשש ברכה לבטלה ע"ש שהביא
סמוכין לדבריו:

 .15מגן אברהם קפח:יא

ואין לאמרו לבטלה .צ"ע דאומרים כל היום
תחינו' שיש בהן הזכרת שמות ולמה יגרע זה
דדוקא ברכה לבטלה אסור וצ"ע:

 .16כף החיים אורח חיים רטו:כד
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 .17ירושלים מועדיה שבת חלק ב
עמ׳ קמז

 .18מנחת אשר זמירות לשבת עמ׳
קלט
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N-NA-NAP-NAPPI-NAPPIN-NAPPING – THE ONEG
SHABBOS BALANCE BETWEEN SLEEP AND LEARNING

INTRODUCTION

 .3טור אורח חיים סימן רצ

ויכוין להרבות בפירות ומגדים כל היום כדי
להשלים מנין ק' ברכות שחסרים בתפלת
י"ח .ואם רגיל בשינת הצהרים אל יבטלה כי
עונג הוא לו .ואחר השינה קובעין מדרש,
כדאיתא במדרש אמרה תורה לפני הקב"ה
רבש"ע כשיכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו
וזה רץ לשדהו ואני מה תהא עלי ,אמר לה
יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו שהם
בטלים ממלאכתם ויכולין לעסוק בך .על כן
צריך שיקבעו מדרש להודיע לעם את חוקי
האלקים ואת תורותיו .ואסור לקבוע סעודה
בזמן בית המדרש ,כדאיתא בגיטין בפרק
השולח )לח (:אמר רבה בהני תלת מילי נחתי
בעלי בתים מנכסייהו וחד מינייהו דקבעי
סעודתא בשבתא בעידן בי מדרשא.

 .4שולחן ערוך אורח חיים רצ:א

ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח ,כדי להשלים
מנין מאה ברכות .הגה :ואם רגיל בשינת
צהרים אל יבטלנו ,כי עונג הוא לו )טור(.

THE BIG QUESTION:
 .5משנה ברורה רצ:ג

)ג( אל יבטלנו  -ומ"מ לא ירבה בו יותר מדאי
שלא יביאנו לידי ביטול תורה שאפילו ת"ח
שלומדים כל השבוע שמצוה שיתענגו ביותר
וכדלקמיה בהג"ה אין הפי' שיבלו כל היום
בתענוגים רק ימשכו יותר בתענוג משאר בני
אדם .כתבו הספרים בשם הזוהר שמצוה על
האדם לחדש חידושי תורה בשבת .ומי שאינו
בר הכי לחדש ילמוד דברים שלא למד עד
הנה:

 .6שו“ת ציץ אליעזר חלק ז סימן
כג אות ב

)ה( בספרו זה השלחן ח"א לסי' ר"צ כותב
וז"ל :ואם רגיל בשינת צהריים וכו' .נראה
דאסור להיות ער כל ליל שבת קדש אפילו
לעסוק בתורה והוא מכ"ש ממה דכתב כאן
דהרגיל בשינת צהרים אל יבטלנו וכ"ש שאין
לבטל שינת הלילה .אח"כ מצאתי בכה"ח סי'

 .1ערוך השולחן או“ח סימן רפא

גרסינן במגילה ]כ"ג [.בשבת ממהרין לבא
לבהכ"נ שכבר תקנו הכל מע"ש ויפה למהר
ביאתן לקרות שמע כוותיקין ]רש"י ד"ה
ובשבת[ וממהרין לצאת משום עונג שבת
]שם[ ובמס' סופרים ]פי"ח הל' ד'[ אומר
בשבת ממהרין לבא כדי לקרות ק"ש כוותיקין
ומאחרין לצאת כדי שישמעו פירוש של
הסדר כלומר פרשה של הסדרה ולפ"ז יש
להתפלא על רבינו הרמ"א שכתב בסי' זה
ונוהגים שבשבת מאחרים יותר לבא לבהכ"נ
מבחול משום דבתמיד של חול כתיב ]במדבר
כח ,ד[ בבוקר ואצל שבת נאמר ]שם[ וביום
השבת דמשמע איחור עכ"ל וזהו כנגד הגמ'
והמסכת סופרים ואולי ס"ל דזה שאמרו
ממהרים לבא אינו על כנגד ימי החול דלא
הזכיר בגמ' ימי החול אלא כנגד יו"ט שאומר
שם מאחרין לבא משום דצריך להכין
לסעודת יו"ט כנגד זה אמר דבשבת ממהרין
לבא כלומר יותר מביו"ט אבל כנגד ימי החול
מאחרין וזה שכתב הטעם מהא דכתיב וביום
השבת הוא רמז בעלמא דהא במוספין כתיב
אלא משום דכתיב על עולת התמיד דמשמע
סמוכים זל"ז ועיקר הטעם משום דבשבת
ישינים יותר מבימות החול וכן הוא במקור
הדין במרדכי פ' כל כתבי ע"ש משום דשינה
בשבת תענוג ]עב"ח ומג"א ולפמ"ש א"ש הכל
וצ"ע על הרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור
שהשמיטו הך דמגילה[:

 .2רמב״ם הלכות שבת ל:י

אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא לו.
והוא שהיתה ידו משגת .ואסור לקבוע
סעודה על היין בשבת ובימים טובים בשעת
בית המדרש .אלא כך היה מנהג הצדיקים
הראשונים מתפלל אדם בשבת שחרית
ומוסף בבית הכנסת ויבוא לביתו ויסעוד
סעודה שניה וילך לבית המדרש יקרא וישנה
עד המנחה ויתפלל מנחה ואחר כך יקבע
סעודה שלישית על היין ויאכל וישתה עד
מוצאי שבת.
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והראיה שמביא כת"ר מדברי הרמ"א בשו"ע
שם או"ח בסי' ר"צ יש לדחותה בנקל דאין
משם ראי' כלל לאיסור להיות ער בליל שב"ק
בכדי לעסוק בתורה ,דהרי בשם המדובר במי
שרגיל לישן ביום באותה שעה ורוצה בסתם
להצטער ולבטלנה בשבת אחת משום איזה
סיבה שהיא ,וכדכתוב בלשון ואם רגיל
בשינת צהרים אל יבטלנו כי עונג הוא לו,
ולא מוכח כלל שהמדובר שאפי' כשרוצה
באיזה פעם לבטלנו משום שרוצה להתענג
אז במקום זה בד"ת ,דכה"ג י"ל שפיר דאזי
אה"נ דמותר בודאי לבטלנו משום כך .וביותר
על כן ראיתי בספר יפה ללב ח"ה דמבאר
דברי הרמ"א שרצו"ל שאינו מן הדין רק שאם
רגיל בכך אפי' בחול וכמש"ל ברסי' רל"א אם
אי אפשר לו ללמוד בלא שינת הצהרים יישן,
ואשמעינן הכא דאם בחול יאנוס וידחוק
עצמו שלא לישן איזה יום ,בשבת לא יבטלנו
לאנוס עצמו שלא לישן כיון שיש בו ענג
שבת ע"ש ,וא"כ אין כל ראיה מזה על איסור
שינה בליל שבת כשתענוג הוא לו ללמוד אז
תורה ולחדש בה ]ולענין שינה בשבת ביום
יש גם טעם עפ"י הסוד כמובא בכף החיים
סי' רל"א סק"ה ובסי' ר"צ סק"ו עיי"ש ואין
להאריך[.
)ו( ולענין מ"ש כת"ר שאח"כ מצא בכף
החיים בסי' ר"פ סק"ה שכ"כ בשם פתה"ד.
עיינתי בגוף דברי פתח הדביר שם וראיתי
שמה שכותב לאסור זה הוא דוקא כשמצער
עצמו בנדידת השינה ומה גם היכא שהיא
גרמא בנזקין לו שלא יהא גופו בקו הבריאות
לקיים מצוות ג' סעודות .אבל היכא
שמחיבוב הלימוד אינו מרגיש שום צער ונזק
במה שהוא ער מודה שפיר דאין עליו חיוב
לישן מפאת שהוא ליל תענוג ,ועפי"ז מתרץ
עובדת הה' זקנים שהיו מסובים בליל פסח
ומספרים ביציאת מצרים כל אותו
הלילה ,ומביא מה שמבאר
בדומה לזה גם
המהר"ל מפראג
וכותב דלא תקשי
היאך היו מונעים
שינה מעיניהם ביו"ט,
כי לא היה להם צער כי
מחיבוב המצוה היה הזמן קצר
להם מאד שלא הרגישו עד שעלה עמוד

ר"פ סק"ה שכ"כ בשם פתה"ד .ועיין רש"י
כתובות סב :ד"ה מע"ש וכו' שכתב שהוא ליל
תענוג ושביתה והנאת הגוף עכ"ל.
ולדעתי הפריז על המדה לפסוק בסכינא
חריפא לאיסור מוחלט להיות ער כל ליל
שב"ק אפילו לעסוק בתורה .ואתחיל במה
דסיים בראי' על כך מדברי רש"י בכתובות ד'
ס"ב שכתב שהוא ליל תענוג ושביתה והנאת
הגוף ,והנה שוברה של ראי' זאת בצדה,
דיעוין בר"ן על הרי"ף שם דג"כ כותב בדיוק
כלשון רש"י הנ"ז שהוא ליל תענוג ושביתה
והנאת הגוף ,ובכל זאת מצינו לו לעיל מיניה
בדבריו על המשנה שם שמקשה דלמה לא
הוזכרה במשנתינו עונת ת"ח שהיא אחת
בשבת ,ומתרץ מפני שאין לת"ח עונה קבועה
וכו' דעונת ת"ח הדרים בעירם ג"כ משתנים
כפי מה שהם צריכין לנדד שינה מעיניהם
בענין למודם לטרוח בו והדבר ידוע שאין כל
הזמנים שוים להם בכך ודאמרינן בגמ'
דעונתן אחת בשבת היינו כשאין מתחדש
להם בלימודם דבר ולפי שידוע שאין זה מצוי
להם תמיד לא נשנית עונה שלהם במשנתינו
ע"ש .הרי דאע"פ דמבואר בגמ' בהדי' דעונתן
של ת"ח הוא מע"ש לע"ש ,בכל זאת ביאר על
כך הר"ן דמשו"ה לא נתפרש זה גם במשנה
מפני שגם עונה זו של ליל שבת אינה קבוע
להן בשעה שמתחדש להם אז בלימודם דבר
ומנדדים שינה מעיניהם בענין לימודם ,א"כ
הרי מוכח מזה דהיה פשוט להר"ן דמשום
חידוש שמתחדש לת"ח בדרך לימודם מותר
להם בליל שבת לנדד משום כך שינה
מעיניהם ,והיינו מפני שזהו התענוג וההנאה
שלהם בליל תענוג זה .ויוצא דיורדת לפי"ז
ראיתו לאיסורא מדברי רש"י שם ,כי בלימוד
יוצאים ג"כ ידי חובת התענוג ,ועוד זאת
דמדברי הר"ן מוכח עוד בהדיא על להיפך
דמותר להיות ער בליל שבת משום לימוד
ת"ת והחידוש בה.
והכי ראיתי גם במחזיק ברכה
להחיד"א ז"ל באו"ח סי' כ"ד
סק"ו שבדברו שם מענין עסיקה
בעיון בשבת ,מבאר נמי בפשיטות
דכוונת דברי הר"ן הנ"ל היא שהעסיקה
בחידוש תלמודם והנדידות שינה מעיניהם
יקרה להם בליל העונה שהיא בליל שבת
כיעו"ש.
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דהרי הם מתענגים בלמודם כל ימי השבוע
)ב"י סי' רפ"ח בשם ירושלמי(.

 .10בית יוסף או״ח סימן רפח

וימהר לאכול קודם שש שעות דגרסינן
בירושלמי בשם רבי יוסי בר חנינא וכו' .בסוף
פרק ג' דתעניות ,והרי"ף )ה (.והרא"ש )סי'
כד( כתבוהו בפרק קמא דשבת .וכתב שם
המרדכי )שבת סי' רל( בשם אבי העזרי )הל'
תענית סי' תתעו( אבל בתפלה ובתלמוד שרי
דקיימא לן כרבי אליעזר )פסחים סח (:ושוב
ראיתי דס"ל כרבי יהושע וכן פסק ראבי"ה
)הל' סוכה סי' תרלו( עכ"ל :גרסינן בירושלמי
)שבת פט"ו ה"ג( רבי חגי אמר לא ניתנו
שבתות וימים טובים אלא לאכילה ושתייה
רבי ברכיה אמר לא ניתנו אלא לעסוק בהם
בדברי תורה ובתנחומא מפרש לא פלגין מה
דאמר רבי ברכיה לתלמוד תורה אלו
הפועלים שהם עסוקים במלאכתם כל ימות
השבוע ובשבת הם באים ומתעסקים
בתלמוד תורה ומה דאמר רבי חגי להתענג
אלו תלמידי חכמים שהם יגעים בתורה כל
ימות השבוע ובשבת הם מתענגים .והא
דאמר )רבא( ]רבה[ )שם( הכל מודים בשבת
דבעינן לכם כמו שנתבאר בסימן רמ"ב יש
לומר התם לרבי אליעזר ורבי יהושע קאמר
אי נמי התם בעונג קצת והכא לעסוק כל
היום בתענוג:

השחר עיי"ש ,והכי מבאר הפתח הדביר גם
בסי' ר"צ אות ה' דהיכי דלת"ח הוא עונג להם
מותר ואדרבה צער הוא להם כי לא טרחי
לאסוקי שמעתתא ע"ש] .ואכמ"ל לענין אם
מותר ללמוד בעיון בשבת שע"ז המדובר
העיקרי בפתח הדביר שם בסי' ר"צ[.
ועיינתי גם בספר צפיחית בדבש ]לאביו של
הבעל פתח הדביר ושכל דברי הפתה"ד שם
מוסבים כמעט עליו[ סימן כ"ד וראיתי שבכל
אריכות דבריו שמצדד לאסור נדידת השינה
בליל שבת המדובר הוא אך ורק כשמרגיש
עי"כ איזה צער ,אבל כל שמתעסק בטורח
העיון והלכות עירניות והשינה לא אונסתו
אלא שנתו נודדת מאליו מעיניו ואינו מרגיש
שום צער ]ובדרך זאת הוא מעמיד בד"ה עוד
זאת דברי הר"ן בכתובות הנ"ל[ סובר ג"כ
שפיר דליכא איסורא להיות ער בליל שבת.
עיי"ש.
מכל האמור מתבאר לנו בפשיטות דלא
כדברי כת"ר ,אלא דאין כל איסור להיות ער
בליל שבת וללמוד ולחדש חידושין דאורייתא
טבין כל שאינו מצטער מזה והשינה אינה
אונסתו ,ומה גם כשזה עוד עונג לו ,והוא
מותר גמור.
IS THE SLEEP THE ACTUAL
MITZVAH, OR IS THE ONEG
SHABBOS THE MITZVAH, AND
THE SLEEP IS JUST A
?COMPONENT OF IT

 .11ב“ח אורח חיים סימן רפח:ה

רבי זירא הוה מהדר אזוגא דרבנן וכו' .עיין
בבית יוסף תחלת סימן זה דמחלק על פי
הירושלמי והתנחומא דפועלים ובעלי בתים
יעסקו בתורה רוב יום השבת ומעוטו
בתענוגים ותלמידי חכמים שהם יגעים כל
ימות השבוע בתורה יתענגו רוב יום השבת
במאכל ומשתה ומעוטו בתורה אבל לעיל
בסימן רמ"ב )ס"א( העליתי במסקנא דאף
לתלמידי חכמים די במקצת לכם ורובו
בתורה:

 .7משנה ברורה רצ:ד

כי עונג וכו'  -אבל לא יאמר נלך ונישן כדי
שנוכל לעשות מלאכתנו במו"ש שמראה בזה
שנח וישן בשביל ימות החול:

 .8ספר החסידים סימן רסו

בשבת לא יאמר אדם נשן כדי שנעשה
מלאכתינו במוצאי שבת שאסור לומר למחר
אעשה ואפילו חפץ לכתוב תורה מפני
שמראה מה שישן ונח בשבת שעושה בשביל
החול אלא יאמר ננוח כי שבת היום

 .9רמ״א אורח חיים רצ:ב

ופועלים וב"ב שאינן עוסקים בתורה כל ימי
שבוע ,יעסקו יותר בתורה בשבת מת"ח
העוסקים בתורה כל ימי השבוע ,והת"ח
ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת,
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 .14משנה ברורה רצ:ו

ולדרוש וכו'  -והעיקר יהיה אז ללמד לרבים
את חקי האלקים ואת תורותיו להורות
הלכות שבת והאסור והמותר גם להמשיך לב
השומעים באגדה המדריכים את האדם
ליראת שמים וכדאיתא בילקוט ר"פ ויקהל
אמר הקב"ה למשה עשה לך קהלות גדולות
ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת וכו'
להורות לישראל איסור והיתר וכו' ולא כמו
שנוהגין עכשיו ]ב"ח ומ"א[:

WHAT CAN A PERSON LEARN ON
?SHABBOS

 .12שני לוחות הברית מסכת
שבת סימן סא ד״ה במחשבה

HOW SHOULD A
PERSON LEARN ON
?SHABBOS
 .15שבת קיט-.קיט:

אמהַ ַדּר אַ זּוּזֵי זוּזֵי ְדּ ַרבָּ נַן ,אֲ מַ ר לְ הוּ:
ֵירא ְ
ַרבִּ י ז ָ
טוּתא ִמי ַנּיְיכוּ לָא ְתּחַ לְּ לוּנֵיהּ.
בְּ מָ ָ

 .16רש״י שם ד״ה מהדר אזוזי
זוזי דרבנן

כשהיה רואה אותן זוגות זוגות ומדברין
בתורה מחזר אחריהם ואומר להם במטותא
מנכון לכו והתעסקו בעונג שבת ולא
תחללוניה לבטל תענוגים:

 .17סידור בית יעקב הלכות שבת
א:ח

 .13אור זרוע חלק ב סימן פט
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 .20שו“ת כתב סופר או״ח סימן
עח

 .18מחזיק ברכה אורח חיים רצ:ו

ומאז הוספתי דברים להסביר יותר עפמ"ש
ס"ל כ"י עני רעים אלו בעלי גמרא כ"י רעים
אוריית' הוא דארתחא לי' והוא מצטער ע"י
שמעיין חוקר ודורש להבין כ"ד לאישורו,
וטוב לב משתה תמיד אלו בעל משנה בלי
פלפול ועיון היטב הדק ,ומרגלא בפומי ע"ד
הלצה פקודי ה' ישרים שאין לו בהם קושי'
ותמיה אז משמחי' לב ,ולהיות כן כל מי
שלומד כ"י השבוע ויגע בעיון התורה גם
בש"ק ילמוד עד"ז ולא יהי' מעונג בשבת וגם
אכילה ושתי' לא יונעם לו ,ולכן ימעט
בלמודו ועיקר היום באכילה ושתי' ועונג אבל
הפועלים וסוחרי ארץ שאין להם פנאי ללמוד
תורה רק בשבת ויו"ט ואופן למודו ביום א'
בלי עיון כלל רק לומד הלכ' שוי"ט חג בחג
וכדומה למען ידע המעשה אשר יעשה זה
הוא מטוב לב משתה תמיד אלו בעלי משנה
ילמוד כה"י ,ואחר הוצעה זה אומר אני כי
מה שאמר ר"י או אוכל ושותה כה"י או שונה
כה"י היינו מי שהוא מסוחרי ארץ או פועל
עוסק במלאכתו כ"י השבוע ביו"ט עצרת לה'
אותו היום יהי' מקודש ומיוחד לה' לבדו ומי
שתורתו אומנתו ועוסק ויגע בתורה כ"י
השבוע יהי' ביו"ט אוכל ושותה כה"י לקיים
תהי' לכם ולכהפ"ח רוב ככל היום יהי' כן
כנ"ל ,וי"ל עפ"ז הא דאמר ר"א לתלמידיו לא
לכם אני אומר אלא לאלו ,ושאלנו מה נשתנו
אלו מאלו ,למ"ש שני ושני ,אלו התלמידים
שעוסקים בתורה כ"י השבוע על אלו נאמר
עצרת תהי' לכם ,אבל אמר לאלו שיצאו שכל
השבוע עוסקים בחיי שעה במו"מ לפרנס
עצמם ולהוסיף הון ועושר אין עושי' חיל
בתורה על אלו הקפיד דעליהם כתיב עצרת
לה' אלקיך וזהו שאמר ר"א אלא לאלו
שמניחי' חיי עולם היינו שמניחי' כ"הי חיי
עולם ועוסקים בכ"י בחיי שעה ,וש"ס מקשה
וכי ח"ש הוא הא מצוה הוא עד דלא הביא
הא דאמר ר"א לא ידע לפרש שעוסקים
בח"ש ומניחי' חיי עולם רק על שיצאו ואכלו
והניחו הדרשה ומקשה והא סעודת יו"ט
מצוה היא ,ומתרץ לטעמי' ויפורש כוונתו
שאמר מניחי' ח"ע ועוסקין בחיי שעה על
מעשיהם באינך ימי' של חול כמ"ש ,וי"ל ע"ד

 .19חידושי חתם סופר על
התורה ,פרשת ויקהל ,ד״ה וחז״ל
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בתלמיד כאן בבעל הבית ופירשו בה רבותי
שהתלמיד מענגו בתלמוד תורה ובעל הבית
בשינה ואני אומר הפך הדברים שהתלמיד
ששונה כל ימי השבוע מקיים בשבת עונג
שינה שלא יהא שכלו לואה יותר מדאי אבל
בעל הבית שמתעסק כל ימות החול בעסקיו
ראוי לו להתעסק מעט בשבת בתלמוד תורה
דרך עונג והוא שראיתי שם לא ניתנו ימים
טובים ושבתות אלא לעסוק בהם בדברי
תורה על ידי שהוא טריח בחול ואין לו פנאי
ניתנו לו ימים טובים ושבתות לעסוק בהם
בדברי תורה ואף במדרש מתן תורה ראיתי
בסוף פרשתא תליתאה ר' יוחנן בשם ר' יוסה
לא ניתנה שבת אלא לתענוג ר' חגאי בשם ר'
שמואל לא ניתנה שבת אלא לתלמוד תורה
ולא פליגין מאן דמר לתענוג אלו תלמידי
חכמים שיגעים בתורה כל ימי השבוע
ובשבת מתענגים מאן דמר לתלמוד תורה
אלו הפועלים שעוסקים במלאכתן כל ימות
השבוע ובשבת באים ומתענגים בתלמוד
תורה:

 .24פתח עינים חולין קכד :ד״ה
אני

אני היום סמכוני באשישות פירש"י לפי שסר
כחי מכח הדרשא וכו' בשבת הרגל וכו' מוכח
דאם לא הי' מכח דכחיש חילי' הוה עסיק
בעומק העיון בשבת קדש עם רב איויא
ומכאן תשובה למ"ש הרב יעבץ שת"ח
העוסק בעיון בשבת מחלל השבת וסמוכות
שלו תמהי"ן כמ"ש במקום אחר בס“ד:

 .25רש“י חולין קכד :ד״ה
סמכוני באשישות

כלומר צריכני חיזוק לפי שסר כחי מכח
הדרשה שדרשתי היום ברבים דשבת הרגל
היתה.

…IN PRACTICE
 .26שולחן ערוך אורח חיים רצ:ב

אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרות
בנביאים ולדרוש בדברי אגדה ואסור לקבוע
סעודה באותה שעה:
הגה :ופועלים ובעלי בתים שאינן עוסקים
בתורה כל ימי השבוע יעסקו יותר בתורה
בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל

צחות היינו דאמר לא לכם אני אומר שהי'
דורש כה"י לזכות רבים שקולה מכל המצות
ועיי' מהרש"א ,אבל לתלמידים שלכ"א מצוה
יחידי' מצוה ביותר לענג ביו"ט כמ"ש ולהם
לא אמר ולא דרש ביו"ט כה"י ,והיינו לא לכם
אני אומר הדרשה אלא לאלו ,ומיושב קושי'
התוס' מדאמר לתלמידיו לכו אכלו משמנים
לדדהו שפיר אמר כמ"ש כנ"ל יישוב נכון:

 .21תלמוד ירושלמי שבת טו:ג

רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן לא ניתנו
שבתות וימים טובים אלא לאכילה ולשתייה.
על ידי שהפה זה מסריח התירו לו לעסוק
בהן בדברי תורה .רבי ברכיה בשם רבי חייא
בר בא לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא
לעסוק בהן בדברי תורה.

 .22בית יוסף טור אורח חיים
רפח

וימהר לאכול קודם ו' שעות דגרסינן
בירושלמי בשם ר' יוסי בר חנינא וכו' בספ"ג
דתענית והרי"ף והרא"ש כתבוהו בפ"ק דשבת
וכ' שם המרדכי בשם אבי העזרי אבל בתפלה
ובתלמוד שרי דקי"ל כר"א )פסחים סח(:
ושוב ראיתי דס"ל כרבי יהושע וכ"פ ראבי"ה
עכ"ל גרסינן בירושלמי ר' חגי אמר לא ניתנו
שבתות וי"ט אלא לאכילה ושתיה ר' ברכיה
אמר לא ניתנו אלא לעסוק בהם דברי תורה
ובתנחומא מפרש לא פליגין מה דא"ר ברכיה
לת"ת אלו הפועלים שהם עסוקים במלאכתן
כל ימות השבוע ובשבת הם באים
ומתעסקים בת"ת ומה דא"ר חגי להתענג אלו
ת"ח שהם יגיעים בתורה כל ימות השבוע
ובשבת הם מתענגים והא דאמר רבא )שם(
הכל מודים בשבת דבעינן לכם כמו שנתבאר
בסימן רמ"ב י"ל התם לר"א ור' יהושע קאמר
א"נ התם בעונג קצת והכא לעסוק כל היום
בתענוג:

 .23מאירי שבת קיח:

מצות עונג שבת גדולה עד מאד וענינה הוא
לפי ממונו של אדם ולפי מה שרגיל בו בחול
והוא שאמרו אפי' דבר מועט ועשאו לכבוד
שבת הרי קיים מצות עונג שבת וכלל
הדברים עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות
ובירושלמי אמרו במה מענגו מר אמר בשינה
ומר אמר בתלמוד תורה ולא פליגי כאן
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)יהושע א׳:ח׳( אע"פ שאתם עושים מלאכה
כל ששה ימים שבת יעשה כולו תורה .מכאן
אמרו ישכים אדם וישנה בשבת וילך לבית
הכנסת ולבית המדרש .ויקרא בתורה וישנה
בנביאים ואח"כ ילך לביתו ויאכל וישתה
לקיים מה שנאמר לך אכול בשמחה לחמך
ושתה בלב טוב יינך )קהלת ט׳:ז׳( לפי שאין
לו מנוחה להקב"ה אלא עם עושי תורה בלבד
לפי שנאמר ואת כל אלה ידי עשתה וגו' ואל
זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי
)ישעיהו ס״ו:ב׳(.

ימי השבוע והתלמידי חכמים ימשיכו יותר
בעונג אכילה ושתיה קצת דהרי הם מתענגים
בלימודם כל ימי השבוע )בית יוסף סימן
רפ"ח בשם ירושלמי(:

 .27שו“ת תורה לשמה סימן קי

אם מותר ללמוד בשבת סוגיות הש"ס בעיון.
שאלה :חכם אחד עובר אורח בא אצלנו
ומצא חברים לומדים ביום שבת קודש
סוגיות עמוקות בש"ס בדרך שקלא וטריא
ופקפק בזה באומרו מאחר שיש טרחא גדולה
בלימוד זה דשקלא וטריא שצריך לעיין בו
הרבה אין נכון ללמוד בו ביום שבת משום
עונג שבת כי בשבת קודש נכון ללמוד לימוד
פשטי הן פסקי הלכות בסדר השו"ע הן לימוד
הגמרא בדרך בקיאות בלא שקלא וטריא הן
במדרשות וע"פ השערת השכל לא מצאנו
דבריו נכונים בזה כי הנראה לנו הוא שאין
לחלק בענין לימוד ועסק התורה בין חול
לשבת ומותר ללמוד בכל מיני לימוד בשבת
אך אנחנו נרצה שנביא ראיה סותרת לדברי
החכם הנז' מן הגמרא או מן הפוסקים
הראשונים ולא מצד הסברא בלבד .על כן
יורינו אם יש איזה ראיה מן הגמרא לסתור
דבריו הנז' או לאו ושכמ"ה.
תשובה איתא בגמרא דזבחים דף ב' א"ל
רבינא לרב פפא לא הוית גבן באורתא
בתחומא בי חרמך דרמי רבא מילי מעלייתא
אהדדי ושני להו מאי מילי מעלייתא תנן כל
הזבחים וכו' ופירש"י לא הוית גבן באורתא
בתחומא כלומר חבל על שלא היית אמש
בשבת אצלנו בתוך התחום שתוכל לבוא
ולשמוע וכו' תו רמי מלתא אחריתי מי א"ר
יהודה א"ר חטאת ששחטה וכו' ורמא מילתא
אחריתי מי אר"י וכו' ע"ש נמצא דהיה דרכם
ללמוד ביום שבת שקלא וטריא בסוגיות
עמוקות הרי לכם ראיה מן הגמרא לסתור
דברי המפקפק בלימוד הצריך עיון .והיה זה
שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי .כ"ד הקטן
יחזקאל כחלי נר"ו.

ONE LAST POINT:
 .28תנא דבי אליהו רבה א׳

אמר להם הקב"ה לישראל לא כתבתי לכם
בתורתי לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
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 לימוד בשבת/ שינה
Background
ערוך השולחן או“ח סימן רפא

י:רמב״ם הלכות שבת ל

טור אורח חיים סימן רצ

א:שולחן ערוך אורח חיים רצ

ונוהגים שבשבת מאחרים יותר לבא
לבהכ"נ מבחול משום דבתמיד של חול

אלא כך היה מנהג הצדיקים הראשונים מתפלל אדם בשבת
שחרית ומוסף בבית הכנסת ויבוא לביתו ויסעוד סעודה שניה
וילך לבית המדרש יקרא וישנה עד המנחה ויתפלל מנחה ואחר כך
.יקבע סעודה שלישית על היין ויאכל וישתה עד מוצאי שבת

ואם רגיל בשינת הצהרים אל
 ואחר.יבטלה כי עונג הוא לו
,השינה קובעין מדרש

,ואם רגיל בשינת צהרים אל יבטלנו
כי עונג הוא לו

Is the sleep the actual mitzvah,
or is the Oneg Shabbos the
mitzvah, and the sleep is just a
component of it?
What can a person
learn on Shabbos?
HOW should
a person learn
on Shabbos?

רש״י שם ד״ה מהדר
אזוזי זוזי דרבנן
By learning together,
they were failing to
engage in the
obligation of עונג
שבת.

רמ״א אורח
ב:חיים רצ

שני לוחות הברית מסכת שבת סימן סא
ד״ה במחשבה

One must learn intensely and reach  חידושיםon Shabbos. Your learning must be
so intense that you break new ground.

אור זרוע חלק ב סימן פט

One should only study on Shabbos light Torah and not anything difficult

והעיקר יהיה אז ללמד לרבים את חקי האלהים ואת תורותיו להורות הלכות שבת והאסור והמותר גם להמשיך לב
השומעים באגדה המדריכים את האדם ליראת שמים

ח:סידור בית יעקב הלכות שבת א
מחזיק ברכה
ו:אורח חיים רצ

Rav
Yaakov
Emden
This is a
source
to forbid
intense
Torah
study on
Shabbos.

One shouldn’t say “I’ll sleep now on  שבתso I can do work on מוצ״ש,” as then it’ll
make it seem as if he’s sleeping for the weekday

, יעסקו יותר בתורה בשבת מת"ח העוסקים בתורה כל ימי השבוע,ופועלים וב"ב שאינן עוסקים בתורה כל ימי שבוע
 דהרי הם מתענגים בלמודם כל ימי השבוע,והת"ח ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת

ו:משנה ברורה רצ

:קיט-.שבת קיט
R. Zeira would looks
for pairs of students
learning together and
tell them to stop
violating שבת.

ד:משנה ברורה רצ
ספר החסידים סימן רסו

Rejects this, says
that R. Zeira was
making sure that
the  תלמידיםate
something on
שבת, as they
were neglecting
eating to learn.
Once you eat
lunch on
Shabbos, you
may learn as
intensely as you
want.

Your learning on Shabbos should be different from your learning during the week

ג:ירושלמי שבת טו

בית יוסף טור אורח חיים רפח

:מאירי שבת קיח

( לא ניתנו שבתות וימים1
טובים אלא לאכילה
.ולשתייה
( לא ניתנו שבתות וימים2
טובים אלא לעסוק בהן
בדברי תורה

This isn‘t a contradiction:
•  ת״חand students who study
Torah during the week should
eat and rest on שבת.
• Workers should study Torah on
שבת.

•  ת״חand students exhaust themselves
in  תלמוד תורהstudy and need to rest
their minds on שבת.
• Workers, who do not learn in an
exhausting way, should learn Torah
lightly and pleasantly on Shabbos.

 ד״ה סמכוני:רש“י חולין קכד

 רבה בר רב הונאonce responded to a very complex question by
distracting the questioner.  רש“יexplains that he had just given
a long lecture on  שבתand was completely exhausted.

 ד״ה אני:פתח עינים חולין קכד

If not for the unusual circumstance, it would have been fine
for them to discuss a complex Torah issue on Shabbos.
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ועיקר הטעם משום דבשבת ישינים
יותר מבימות החול

How Big of a Deal is the Third Meal? Understanding the
סעודת שלישית importance of

Introduction

Details/Lomdus

סעודת What is the first source for
?שלישית

Is There a Set Time? How Early Can
? Take Placeסעודת שלישית

 .1שמות טז:כה

 .5רשב“א שבת קיז :ד״ה כמה סעודות
חייב אדם לאכול בשבת שלש

וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה ִאכְ לֻהוּ הַ יּוֹם כִּ י ַשׁבָּ ת הַ יּוֹם לַ-ה׳

כתב הרב בעל ההלכות ז"ל דאין חיוב
סעודות אלו להיותן בשחרית ובצהרים
ובמנחה אלא אפילו מפסיק באמצע סעודתו
בברכת המזון וחוזר ואוכל שפיר דמי,
ולדבריו הא דאמרינן בסמוך קערות שאכל
בהן שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים
בצהרים מדיחן לאכול בהן במנחה ,לא שיהא
החיוב בחילוק אכילות בזמנים אלו אלא
אורחא דמילתא נקט ,וכן יש אומרים
שאפילו עביד אותן שלש סעודות במיני
תרגימא שפיר דמי ,והא דאקשינן לעיל מהא
מי שיש לו מזון ארבע עשרה סעודות,
ואמרינן לרבנן חמיסר הויין ואי ר' חדקא
שתסרי הויין ,התם נמי משום דאורחא
דאינשי דלא קבעי סעודה אלא על הפת
קאמר הכין דאי בעי למיכל נהמא מחייבינן
למיתן ליה והוא הדין למדיר את אשתו,
ובפרק אע"פ גבי המדיר הארכתי בזה יותר
בסייעתא דשמיא.

 .6תוספות שבת קיח .ד״ה במנחה

מכאן משמע דזמן אכילה שלישית בשבת
היא מן המנחה ולמעלה דלא כאותם
שמחלקין סעודת שחרית ומברכין בינתים
ומיהו מהא דאמרינן בפסחים בפ"ק )דף יג(.
י"ד שחל להיות בשבת משייר מזון שתי
סעודות אין ראיה מדאין משיירין מזון ג'
סעודות…

 .7שו״ת הרא״ש כלל כב סימן ד

ועל ששאלת בסעודה שלישית אם יכול
לעשותה מיד אחר סעודת שחרית שיפסיק
בסעודה ויברך .אני ראיתי את רבותי נוהגין
וכן אני נוהג אחריהם כשנמשכה סעודת
שחרית עד שבע שעות שכבר הגיע זמן

 .2שבת קיז:

אָדם לֶאֱ כוֹל
ָתּנוּ ַרבָּ נַן :כַּמָּ ה ְסעוּדוֹת חַ יָּיב ָ
אַרבַּ ע.
בַּ ַשּׁבָּ ת — ָשׁGשַׁ .רבִּ י ִח ְיד ָקא אוֹמֵ רְ :
וּשׁנֵיהֶ ם ִמ ְק ָרא אֶ חָ ד ָדּ ְרשׁוּ:
אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָןְ ,
״וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה ִאכְ לוּהוּ הַ יּוֹם כִּ י ַשׁבָּ ת הַ יּוֹם לַה׳
הַ יּוֹם Gא ִת ְמצָ אֻ הוּ בַּ ָשּׂדֶ ה״ַ .רבִּ י ִח ְיד ָקא סָ בַ ר:
אוּר ָתּא ,וְ ַרבָּ נַן סָ בְ ִרי:
הָ נֵי ְתּל ָָתא ״הַ יּוֹם״ לְ בַ ר מֵ ְ
אוּר ָתּא.
בַּ הֲ דֵ י ְדּ ְ

 .3רמב״ם הלכות שבת ל:ט-י

אָדם לֶאֱ כל ָשׁGשׁ ְסעֻ דּוֹת בְּ ַשׁבָּ ת אַחַ ת
)ט( חַ יָּב ָ
עַ ְרבִ ית וְ אַחַ ת ַשׁחֲ ִרית וְ אַחַ ת בְּ ִמנְ חָ ה .וְ צָ ִריP
לְ ִהזָּהֵ ר בְּ ָשׁGשׁ ְסעֵ דּוֹת אֵ לּוּ ֶשׁRא יִפְ חֹת מֵ הֶ ן
כְּ לָל .וַ אֲ פִ לּוּ עָ נִ י הַ ִמּ ְתפַּ ְרנֵס ִמן הַ ְצּ ָד ָקה סוֹעֵ ד
ָשׁGשׁ ְסעֵ דּוֹת .וְ ִאם הָ יָה ח ֹולֶה מֵ רֹב הָ אֲ כִ ילָה
א ֹו ֶשׁהָ יָה ִמ ְתעַ נֶּה ָתּ ִמיד פָּ טוּר ִמ ָשּׁGשׁ ְסעֵ דּוֹת.
וְ צָ ִרי Pלִ ְקבֹּעַ כָּל ְסעֻ ָדּה ִמ ְשּׁל ְָשׁ ָתּן עַ ל הַ ַיּיִן
וְ לִ בְ צֹעַ עַ ל ְשׁ ֵתּי כִּ כָּרוֹת .וְ כֵן בְּ י ִָמים טוֹבִ ים:
וּשׁ ִתיַּת ַייִן בְּ ַשׁבָּ ת ֹענֶג הוּא לוֹ.
)י( אֲ כִ ילַת בָּ ָשׂר ְ
וְ הוּא ֶשׁהָ י ְָתה יָד ֹו מַ ֶשּׂגֶת .וְ אָסוּר לִ ְקבֹּעַ ְסעֻ ָדּה
עַ ל הַ ַיּיִן בְּ ַשׁבָּ ת וּבְ י ִָמים טוֹבִ ים בִּ ְשׁעַ ת בֵּ ית
יקים
הַ ִמּ ְד ָרשׁ .אֶ ָלּא ָכּ Pהָ יָה ִמנְ הַ ג הַ צַּ ִדּ ִ
אָדם בְּ ַשׁבָּ ת ַשׁחֲ ִרית
ָ
הָ ִראשׁוֹנִ ים ִמ ְתפַּ לֵּל
וּמוּסָ ף בְּ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת וְ יָבוֹא לְ בֵ ית ֹו וְ י ְִסעֹד
ְסעֻ ָדּה ְשׁנִ יָּה וְ ֵילֵ Pלְ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ י ְִק ָרא וְ י ְִשׁנֶה
עַ ד הַ ִמּנְ חָ ה וְ י ְִתפַּ לֵּל ִמנְ חָ ה וְ אַחַ ר כָּ Pי ְִקבַּ ע
ישׁית עַ ל הַ ַיּיִן וְ יֹאכַל וְ י ְִשׁ ֶתּה עַ ד
ְסעֻ ָדּה ְשׁלִ ִ
מוֹצָ אֵ י ַשׁבָּ ת:

 .4שולחן ערוך אורח חיים רצא:א

יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית… הגה:
ומי שלא אכל בליל שבת יאכל שלש סעודות ביום השבת
)הרא"ש פרק ערבי פסחים(:
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והחכם עיניו בראשו שלא ימלא בטנו
בסעודת הבקר כדי ליתן מקום לסעודה ג'
וזמנה משיגיע זמן המנחה דהיינו מו' שעות
ומחצה ולמעלה ולא קודם הילכך אותם
שמפסיקין מסעודת שחרית לחלק לשנים
ועדיין לא הגיע זמן המנחה אינן מקיימין
מצות ג' סעודות אבל הגיע זמן המנחה יכולין
לעשותה מיד אחר סעודת שחרית וכן היה
עושה א"א הרא"ש ז"ל היה מברך ברהמ"ז
והיה נוטל ידיו ומברך עליהם ומברך המוציא
והיה אומר שיותר טוב לעשות כן כיון
שנמשכה סעודת הבוקר עד אחר המנחה ואם
לא היה עושה מיד השלישית לא היה יכול
לאכול אחר כך אלא אכילה גסה ור"ת הנהיג
שלא לאכול בשבת בין מנחה לערבית משום
דאיתא במדרש כל השותה מים בשבת בין
השמשות כאילו גוזל המתים וע"כ הנהיג
לעשות סעודה שלישית קודם המנחה
והרמב"ם ז"ל כתב הולך לבה"מ וקורא עד
המנחה ומתפלל מנחה ואח"כ קובע סעודה
ונראה דהכי עדיף טפי דכיון שהגיע זמן
המנחה אסור לאכול עד שיתפלל וכתב
הרמב"ם ז"ל שגם בסעודה שלישית קובע על
היין ובוצע על שתי ככרות וא"א הרא"ש ז"ל
לא היה מברך על היין קודם משום דאיתקש
יום ללילה לענין קידוש מה לילה סגי בחד
זימנא אף ביום נמי בחד זימנא אבל היה
בוצע על ב' ככרות ואיתא בירושלמי
במכילתא דבסעודה שלישית צריך לפחות
ככר אחד שלם משום דביום ו' ירד לכל אחד
שני עומרים ומכל עומר עשו שתי ככרות הרי
ד' לשני עומרים אכל אחד בע"ש ואחד בליל
שבת ואחד בבקר הרי נשאר לו
אחד שלם לסעודה שלישית וי"א
שיכול להשלים סעודה שלישית
במיני תרגימא פירוש מאכל
העשוי מחמשת מיני דגן
כדאמרינן גבי סוכה לרבי אליעזר
שצריך י"ד סעודות בסוכה ואם
השלים במיני תרגימא יצא ור"י
היה אומר כיון דילפינן ג' סעודות מג"פ היום
דכתיבי גבי מן צריך לעשותה בפת:

 .9תוס׳ פסחים קה .ד״ה והנ״מ

והנ"מ דאכלו ושתו מעיקרא .משמע שהיו
אוכלים בשבת סמוך לחשיכה ותימה שלא
נהגו לאכול בין מנחה למעריב וגם ר"ת כעס

המנחה שמפסיקין סעודתן ומברכין ברכת
המזון ונוטלין ידיהם ומברכין המוציא דאל"כ
כיון שנמשכה כל כך זמן הסעודה לא היו
יכולין לאכול סעודה שלישית אלא באכילה
גסה אבל קודם זמן המנחה אין לאכול
סעודה שלישית וכן מוכח בכמה דוכתין שאין
סעודה שלישית אלא בזמן המנחה דתניא
בפרק כל כתבי הקדש )קי"ח( מדיחים כלים
בשבת לאותה שבת כיצד קערות שאכל בהן
ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית שחרית
מדיחן לאכול בהן במנחה מן המנחה ולמעלה
שוב אינו מדיח ותנן נמי התם מצילין מזון
שלש סעודות כיצד נפלה דליקה בליל שבת
מצילין מזון שלש סעודות בשחרית מזון שתי
סעודות במנחה מצילין מזון סעודה אחת וכן
יש מביאין ראיה מההיא דפסחים בפ"ק )י"ג(
ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את
הכל מלפני השבת ומשיירין מזון שתי
סעודות ואם היה יכול לאכול סעודה
שלישית קודם חצות היה לו לשייר מזון
שלש סעודות ואין נראה לי ראיה משום
דאפילו יפסיק סעודתו בבקר ויחלוק סעודתו
לשתים מכל מקום די לו בכדי סעודה א'
תרתי כריסי לית ליה ובמזון סעודה א' יספיק
לו בין יאכלוה בהפסק בין שלא בהפסק
וכשהוא מפסיק מן המנחה בסעודתו ומברך
ברכת המוציא אין כאן משום מרבה ברכות
שלא לצורך כיון שהוא מפסיק מפני כבוד
השבת לקיים סעודה שלישית ודוגמא לדבר
היה יושב ואוכל וקדש עליו היום שמפסיק
ומברך ]ברכת המזון למאן דאית ליה דמקדש
וחוזר ואוכל ה"נ מסיח דעתו[ בברכת המזון
וקובע לו סעודה שלישית.

 .8טור אורח חיים סימן רצא

ויהא זהיר מאד לקיים סעודה
שלישית דאר"ש בן פזי א"ר
יהושע בן לוי משום בר קפרא
כל המקיים ג' סעודות ניצול
מג' פורעניות ב(מחבלו של
משיח ומדינה של גיהנם
וממלחמות גוג ומגוג וא"ר יוסי יהא חלקי עם
מקיימי ג' סעודות בשבת ואף אם הוא שבע
הרבה יכול לקיים אותה בכביצה ומיהו אם
אי אפשר לו כלל לאכול אינו חייב לצער
עצמו וכ"כ הרמב"ם ז"ל ואם הוא חולה מרוב
אכילה או שהוא מתענה פטור מג' סעודות
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 .13ערוך השולחן אורח חיים רפח:ב
והנה באמת לפי עניות דעתי צריכה להיות
הסעודה השנייה רק קודם חצות ,שהרי כמו
שהסעודה השלישית צריכה להיות רק אחר
חצות ,כמו שיתבאר בסימן רצ"א .והטעם
נראה דכיון דהג' סעודות ילפינן מתלתא
'היום'" :ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת
היום לד' ,היום לא תמצאוהו בשדה") ,שמות
טז כה( )קי"ז - (:צריך להיות לכל אחת זמן
קבוע בפני עצמה :אחת בלילה ,ואחת ביום
קודם חצות ,ואחת לאחר חצות .אבל תמיהני
למה לא הזכיר אחד מן הפוסקים דבר זה,
וגם הרבה לא יחושו לזה .ואולי דטעם
סעודה שלישית שאינה קודם חצות אינה
מטעם תלתא 'היום' ,אלא מפני שכל סעודה
צריך להיות שמה עליה :דלילה  -סעודת
ערבית ,ודיום  -סעודת שחרית ,והשלישית -
סעודת מנחה ,ומנחה הוי רק לאחר חצות.
אך לפי זה גם שחרית לא הוי אחר חצות,
ואם היינו אומרים דסעודה שלישית אין
יוצאים אלא אם כן התפלל מנחה מקודם -
הוה אתי שפיר ,אבל באמת אינו כן ,כמ"ש
בסימן רצ"א .ולכן אני אומר אף שהפוסקים
לא הזכירו זה  -מכל מקום ברור הוא
שסעודה שנייה צריכה להיות התחלתה על
כל פנים קודם חצות ,וכן אני נוהג.

Details
?סעודת שלישית what must one do at

 .14שולחן ערוך או״ח רצא:א )המשך(
…ואף אם הוא שבע יכול לקיים אותה
בכביצה… והחכם עיניו בראשו שלא ימלא
בטנו בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום
לסעודה שלישית:

 .15משנה ברורה רצא:ד

ליתן מקום  -דאל"כ לפעמים היא אכילה גסה
ואינה חשובה אכילה:

 .16משנה ברורה רצא:ב

בכביצה  -לאו דוקא אלא מעט יותר מכביצה
דכביצה מקרי עדיין אכילת עראי כמ"ש סוף
סימן רל"ב ולא חשיב סעודה ]מ"א[ וי"א
שאפילו בכזית יוצא ידי הסעודה ונכון
להחמיר לכתחלה אם אפשר לו:

על רבינו משולם שהנהיג לאכול בין מנחה
למעריב דאמר במדרש השותה מים בשבת
בין השמשות גוזל את קרוביו המתים וכתב
שפעם אחת אירע מעשה בלותיר ובא לידי
סכנה ובקושי התירו ערב יום הכפורים
לאכול אחר וידוי משום שכרות וגם תשעה
באב שחל להיות בשבת ונדחה התירו בקושי
ויש לדחות דמיירי הכא שהתחילו בהיתר
ובאמצע סעודה התפללו מנחה והיכא
דהתחילו בהיתר מותר להשלים:

 .10שולחן ערוך אורח חיים רצא:ב

זמנה משיגיע זמן המנחה דהיינו משש שעות
ומחצה ולמעלה ואם עשאה קודם לכן לא
קיים מצות סעודה שלישית:
הגה :יש אומרים דאסור לשתות מים בין
מנחה למעריב בשבת דאז חוזרות הנשמות
לגיהנם ועל כן אין לאכול סעודה שלישית
בין מנחה למעריב אלא יאכל אותה קודם
מנחה )תוספות והרא"ש ומרדכי פרק ערבי
פסחים( ויש אומרים דיותר טוב להתפלל
מנחה תחלה )רמב"ם וטור והגהות מרדכי
והגהות מיימוני פרק ל' ואגור( וכן נוהגים
לכתחלה בכל מדינות אלו ומכל מקום אין
לשתות מים מן הנהרות אבל בבית שרי וכל
שכן שאר משקין דשרי )הגהות מיימוני פרק
ל'( ויש אומרים דאין אסור אלא תוך י"ב
חודש על אביו ואמו )אגודה ומרדכי פרק
ערבי פסחים( ויש אומרים דאיסור זה של
שתיית מים אינו רק בערב שבת )תוספות
והרא"ש ומרדכי בשם ר' משולם והגהות
מיימוני(:

 .11משנה ברורה רצא:ז
משש שעות ומחצה  -ואם התחיל לאכול
הסעודה שלישית קודם חצות ונמשכה
הסעודה עד אחר שהגיע זמן מנחה גדולה
יצא דהא עכ"פ אכלה בזמנה ולא אזלינן בזה
בתר התחלה:

 .12משנה ברורה רצא:ח

דאז חוזרות  -ר"ל דאז קרוב לזמן החזרה
לגיהנם ואיתא במדרש כל השותה מים
בשבת בין השמשות כאלו גוזל קרוביו
המתים ועיין במרדכי פרק ערבי פסחים
באורו:
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ראשונה עיקר ,שצריך לעשותה בפת אא"כ
הוא שבע ביותר .הגה :או במקום שא"א לו
לאכול פת ,כגון בערב פסח שחל להיות בשבת
שאסור לו לאכול פת לאחר מנחה כדלקמן
בהלכות פסח )מהרי"ל ה“פ(.

 .23משנה ברורה רצא:כה

שאסור לו וכו'  -ע"כ יקיים אותה במיני טיגון
שעושין ממצה כתושה או בבשר ודגים או
פירות:

Lomdus
 or aדאורייתא

 .17שולחן ערוך אורח חיים רצא:ד
אין צריך לקדש בסעודה שלישית אבל צריך
לבצוע על שתי ככרות:
הגה :ואם סועד הרבה פעמים בשבת צריך
לכל סעודה ב' ככרות )אבודרהם ומיימוני(
ולפחות לא יהיה לו בסעודה שלישית פחות
מככר אחד שלם )טור ומרדכי פרק כל כתבי(
ומזה פשט המנהג להקל לבצוע בסעודה
שלישית רק בככר אחד שלם אבל יש
להחמיר ליקח שנים:

 .18משנה ברורה רצא:יח

 aסעודת שלישית is

?דרבנן

 .24רמב״ם הלכות שבת ל:א
ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה
ושנים מדברי סופרים והן מפורשין על ידי
הנביאים .שבתורה זכור ושמור .ושנתפרשו
על ידי הנביאים כבוד ועונג שנאמר וקראת
לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד.

 .25שני לוחות הברית ,עשרת הדברות,
מסכת שבת ,נר מצוה )של״ה הקדוש(

ולאכול ג' סעודות בשבת דהכי דרשו ז"ל פרק
י"ו מהלכות שבת )שבת קיז ,(:מדכתיב תלתא
היום במאכל שבת) ,שמות טז:כה( ויאמר משה
אכלוהו היום ,כי שבת היום לה' ,היום לא
תמצאוהו בשדה .ופירש רש"י ,תלתא היום
להכין שלש סעודות בא ,עד כאן .משמע
מלשונו ,דדבר תורה הוא:

 .26פרי מגדים או״ח משבצות זהב רצא:א

ולבוש ]סעיף א[ כתב דהם דין תורה ,וצ"ע:

 .27ט“ז אורח חיים תרעח:ב

אבל נראה דלענין פת דכ"ע פת קודם דמ"ש
בסי' רע"א דקידוש קודם לצרכי סעודה נרא'
דהיינו שאר צרכי סעודה כגון תבשילין
וקראוהו בגמ' בפרק ע"פ כבוד יום אבל הפת
דלחם משנה הוא קודם ליין קידוש דהא לחם
משנה לכ"ע דאורייתא כדאמר ר' אבא בפ'
כ"כ דכתיב לחם משנה ושלש סעודות ג"כ
דאוריי' ופת בעינן כדאי' בסי' רע"ד וא"כ כ"ש
שהיא קודם לנ"ח שאינו אלא מדרבנן כנ"ל:

 .28ספר שבלי הלקט ענין שבת סימן צג

בכתובות בפרק אע"פ שאמרו בגמרא
דהמשרה את אשתו מוכיח שהנשים חייבות
בשלש סעודות .ותימה שהרי היא מצות עשה

א"צ לקדש  -דהיינו לברך על היין קודם
הסעודה דאיתקש יום ללילה לענין קידוש
מה לילה סגי בחד זימנא אף ביום כשתקנו
חכמים לקדש סגי נמי בחד זימנא בבוקר
אבל שתי ככרות צריך דכל הסעודות שאדם
סועד ביום השבת שוות:

 .19משנה ברורה רצא:יט

פחות מככר אחד  -דביום ששי ירד המן לכל
אחד שני עמרים ומכל עומר עשו ב' ככרות
הרי ד' לב' עמרים אכל אחד בע"ש ואחד
בליל שבת ואחד בבוקר הרי נשאר לו רק
אחד שלם לסעודה ג':

 .20משנה ברורה רצא:כ

שלם  -ואם אין לו די בפרוסה שהיא כביצה
וכנ"ל בס"א דאע"ג דמצות לחם משנה אין לו
מצות סעודה מיהא קיים ]אחרונים[:

 .21משנה ברורה רצא:כא

ליקח שנים  -וכן ראוי לנהוג לכתחלה כי
הסברא הראשונה היא העיקר .וטוב להדר
לברך על היין תוך הסעודה ]תיקוני שבת[.
ואם אין לו לחם משנה לכל אחד מהמסובין
נכון לנהוג שזה שבוצע יכוין לפטור בברכת
המוציא כל המסובין וגם יאמר להמסובין
שיכוונו שיצאו בברכתו כדי שכולם יצאו
בלחם משנה ]ח"א[:
Is There Designated Food to Be
?Eaten

 .22שולחן ערוך אורח חיים רצא:ה
צריך לעשותה בפת; וי"א שיכול לעשותה
בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני דגן;
וי"א שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם
הפת כבשר ודגים ,אבל לא בפירות; וי"א
דאפילו בפירות יכול לעשותה .וסברא
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סעודות אלו ומבוארים בזוהר בכמה
מקומות:

 .33משנה ברורה רצא:א

יהא זהיר מאד  -וכדאיתא בגמרא חייב אדם
לאכול ג' סעודות בשבת ואסמכוהו אקרא
דכתיב ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת
היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה ותלתא
היום כתוב בקרא זה ואחז"ל כל המקיים
שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות
מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם
וממלחמת גוג ומגוג שנאמר וגו'.

שהזמן גרמה וכל מצות עשה שהזמן גרמה
נשים פטורות .ונראה בעיני שעל כולם הוא
אומר אכלוהו היום וגו' ובין אנשים ובין
נשים נתרבו באכילה זו:

 .29פרי מגדים או״ח משבצות זהב רצא:א

עיין ט"ז .וצריך ברכת המזון ,שיהא שני
סעודות .שלש סעודת הם מדרבנן,
דאסמכתא הוא ג' היום ]שבת סוף קיז ,ב[,
עיין אליה רבה אות א‘.

 .30כל בו הלכות יום טוב סימן נח

Situations

סעודת SITUATION: What IF YOU cannot do
?שלישית

 .34שולחן ערוך או״ח רצא:א )המשך(
…ואם אי אפשר לו כלל לאכול אינו חייב
לצער את עצמו…
SITUATION: What If YOUR Morning Meal went
?זמן מנחה Until

 .35שולחן ערוך או״ח רצא:ג

אם נמשכה סעודת הבוקר עד שמגיע זמן
המנחה יפסיק הסעודה ,ויברך ברכת המזון,
ויטול ידיו ,ויברך ברכת המוציא ,ויסעוד ונכון
הדבר שאם לא היה עושה כן מאחר שנמשכה
סעודת הבוקר עד אותה שעה לא היה יכול
לאכול אח"כ אלא אכילה גסה :הגה אבל מי שיודע
שאפשר לאכול אחר שיתפלל מנחה עם הצבור לא יעשה
סעודה שלישית קודם מנחה מיהו אם עשאה יצא:

 .36משנה ברורה רצא:יד

ויברך בהמ"ז וכו'  -וכתבו האחרונים שאח"כ
יקום וילך מעט בינתים והנשארים במקומן
לא יצאו ידי חובתן דהוי כסעודה אחת .וכתב
הב"י דלא ידרוש ברבים לעשות כן להפסיק
סעודתן כיון שקודם חצות אין רשאין
להפסיק אין הכל בקיאין בזה:
SITUATION: What If a Person Forgot to Bentch
?During the Second Meal

 .37משנה ברורה רצא:ו
שלש סעודות ביום  -ואם שכח רצה בבהמ"ז
בסעודה שניה מצדדים האחרונים שלא
לחזור ולברך:

 .31שו"ת מהרי"ל סימן צד
ב ומה שנסתפקת אם יש לעשות ג' סעודות
בפת בעי"ט אחר מנחה קטנה ,וכתבת דג'
סעודות לידחי תיאבון דרבנן ,דע דג' סעודות
נמי דרבנן וקראי דג' היום אסמכתא ,וראיה
מדפסק ר"ת דנשים חייבות בג' סעודות שאף
הן היו באותו הנס ,והך סברא לא מהני אלא
למצוה דרבנן ,כגון מגילה וחנוכה וד' כוסות,
דאל"כ מצה וסוכה נמי נילף מהאי טעמא
כדפי' התוס'

 .32ערוך השולחן אורח חיים רצא:א

ויהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית ואמרו
חז"ל ]קי"ח [:דכל המקיים סעודה ג' נצול
משלש פורעניות מחבלו של משיח ומדינה
של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג וא"ר יוסי יהא
חלקי עם מקיימי ג' סעודות בשבת והלבוש
כתב שהם מן התורה כדכתיב תלתא היום
ע"ש ואם אפשר שאינן ממש מן התורה מ"מ
וודאי מתקנת משה רבינו הם שכן קיבל
מסיני והם מרמזים נגד ג' אבות נגד תורה
נביאים וכתובים ובשעה שניתן להם המן
ניתן להם על ג' סעודות כדאיתא במכילתא
שהביא כאן הטור והבאנוהו לעיל סי' רע"ד
ע"ש ודברים גדולים ונוראים תלוים בג'
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טעמא אלא משום עונג וכיון שהוא שבע
ואוכל אין זה עונג ואפי' ביו"כ לא מקריא
אכילה כההיא דפ' החולץ דארשב"ל האוכל
אכילה גסה ביוה"כ פטור מלא תעונה אלמא
דלאו אכילה היא ואין כאן עונג וההיא דפ' מי
שאמר הריני נזיר שני דארבב"ח אר"י מ"ד כי
ישרים דרכי ה' כו' משל לשני ב"א שצלו את
פסחיהם אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו
לשום אכילה גסה זה ]שאכלו לשם מצוה
צדיקים ילכו בם וזה[ שאכלו לשם אכילה
גסה ופושעים יכשלו בם א"ל רשב"ל האי
רשע קרית לי' נהי דלא עביד מצוה מן
המובחר פסח מיהא קא עביד .דמשמע
לכאורה דקסבר דאכילה גסה שמה אכילה.
י"מ דכיון שהתחיל לאכול כשהוא רעב אפי'
יאכל אח"כ אכילה גסה מיקריא אכילה .א"נ
לעולם לא מיקרי' אכילת עונג כדאמר דלא
עשה מצוה מן המובחר וכן הי' נוהג רבינו
תם ור' אפרים זצ"ל שלא היו חוששים לאכול
בזמן שלא היו רעבים מזה הטעם ותו השיב
ר"ת לה"ר מסימפונט שהרוצה להחמיר ע"ע
ישלימם במיני תרגימא כדתנן פ' הישן רא"א
מי שלא אכל בלילי יו"ט הראשון משלים
בלילי יו"ט האחרון כו' ואמר בגמ' משלים
במאי אילימא משלים בריפתא הא סעודתא
דיומא קא אכיל אלא ישלים במיני תרגימא.
פי' בערוך מיני כסנין ויש שמפסיקין בסעודת
שחרית ומברכין ברכת המזון באמצע
וחוזרים ומברכים בורא פה"ג והמוציא אע"פ
שבשעה שברכו בהמ"ז הי' בדעתם לשתות
ולאכול ואומרי' דכיון שיש בדעתם לקיים
מצות שלש סעודות אין כאן משום ברכה
לבטלה.

 .41שו“ת הרא"ש כלל כב סימן ד

ועל ששאלת בסעודה שלישית אם יכול
לעשותה מיד אחר סעודת שחרית שיפסיק
בסעודה ויברך .אני ראיתי את רבותי נוהגין
וכן אני נוהג אחריהם .כשנמשכה סעודת
שחרית עד שבע שעות שכבר הגיע זמן
המנחה שמפסיקין סעודתן ומברכין ברכת
המזון ונוטלין ידיהם ומברכין המוציא ,דאל"כ
כיון שנמשכה כל כך זמן הסעודה לא היו
יכולין לאכול סעודה שלישית אלא באכילה
גסה .אבל קודם זמן המנחה אין לאכול
סעודה שלישית .וכן מוכח בכמה דוכתין
שאין סעודה שלישית אלא בזמן המנחה.

SITUATION: CAN YOU SPLIT YOUR meal into two to
?סעודת שלישית fulfill

 .38רשב“א שבת קיז :ד״ה כמה סעודות

כתב הרב בעל ההלכות ז"ל דאין חיוב
סעודות אלו להיותן בשחרית ובצהרים
ובמנחה אלא אפילו מפסיק באמצע סעודתו
בברכת המזון וחוזר ואוכל שפיר דמי,
ולדבריו הא דאמרינן בסמוך קערות שאכל
בהן שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים
בצהרים מדיחן לאכול בהן במנחה ,לא שיהא
החיוב בחילוק אכילות בזמנים אלו אלא
אורחא דמילתא נקט ,וכן יש אומרים
שאפילו עביד אותן שלש סעודות במיני
תרגימא שפיר דמי ,והא דאקשינן לעיל מהא
מי שיש לו מזון ארבע עשרה סעודות,
ואמרינן לרבנן חמיסר הויין ואי ר' חדקא
שתסרי הויין ,התם נמי משום דאורחא
דאינשי דלא קבעי סעודה אלא על הפת
קאמר הכין דאי בעי למיכל נהמא מחייבינן
למיתן ליה והוא הדין למדיר את אשתו,
ובפרק אע"פ גבי המדיר הארכתי בזה יותר
בסייעתא דשמיא.

 .39תוספות שבת קיח .ד״ה במנחה

…שאין לעשות ב' סעודות שחרית דהא כיון
שאוכל הכל שחרית חשיב כסעודה אחת
ועוד אומר ר"י שיש כאן איסור ברכה שאינה
צריכה כדאי' בפ' בא לו )יומא דף ע (.גבי
ובעשור שבחומש הפקודים דקאמר וניתי
ס"ת אחרינא ונקרי א"ר שמעון בן לקיש מפני
ברכה שאינה צריכה:

 .40אור זרוע חלק ב הלכות שבת סימן נב

ת"ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת
שלש ר' חדקא אומר ארבע וקיימא לן כרבנן
דהא אוקימנא דמחוורתא דמתני' דלא כרבי
חדקא וכן פסק בספר המקצועות וכן כתב
הרב ר' משה מיימן זצ"ל חייב אדם לאכול ג'
סעודות בשבת אחת ערבית ואחת שחרית
ואחת במנחה וצריך להזהר בשלש סעודות
אילו שלא יפחות מהן כלל אפי' עני
המתפרנס מן הצדקה סועד ג' סעודות ואם
הי' חולה מרוב אכילה או מרוב שתייה או
מתענה פטור מג' סעודות וצריך לקבוע כל
סעודה משלשתן על היין ולבצוע על שתי
ככרות וכן בימים טובים עכ"ל .וכן אם לא
הי' רעב אינו חייב בג' סעודות דמידי הוא
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וכשיהיה בלבו כך לא יבא להשתכר ממנו
עכ"ד.

 .43ב“ח אורח חיים סימן רצא:ב

ומ"ש כל המקיים שלש סעודות וכו' .נראה
טעמו על פי דברי רבינו בסימן רצ"ב דשלשה
ענייני תפלות שתקנו בשבת הם כנגד שלשה
שבתות וכו' ,ועל דרך זה הם שלש סעודות
דנפקא לן מתלתא היום בפסוק אחד אכלוהו
היום וגו' מרמזים על תלתא יומין דשבת חד
יומא דשבת בראשית וחד יומא דשבת מתן
תורה וחד יומא דשבת שלעתיד דבזכותן
נינצל מתלתא פורעניות דכתיבין בהו יום
תלתא זימני כדאיתא בפרק כל כתבי )דף קיח
ע"א( מחבלו של משיח דכתיב ביה )מלאכי ג
כג( הנה אנכי שולח וגו' לפני בוא יום ]ה'[
הגדול והנורא מדינה של גיהנם דכתיב ביה
)צפניה א טו( יום עברה היום ההוא
ממלחמת גוג ומגוג דכתיב ביה )יחזקאל לח
יח( ביום בוא גוג ,ולזה באנו לקיים שלש
סעודות ,סעודת ליל שבת היא כנגד שבת
בראשית כמ"ש רבותינו ז"ל בפרק אחד דיני
ממונות )סנהדרין לח א( מפני מה נברא אדם
בערב שבת כדי שיכנס לסעודת מצוה בליל
שבת מיד שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר
יחפוץ שנאמר )משלי ט א ב( חכמות בנתה
ביתה וגו' טבחה טבחה וגו' ,סעודת שחרית
כנגד שבת מתן תורה על שם שנאמר )שה"ש
ב ד( הביאני אל בית היין וגו' ,לכו לחמו
בלחמי ושתו ביין מסכתי )משלי ט ה( ,וברבה
ריש פרשת שמיני )פרשה יא סי' ג( דורש גם
כן חכמות בנתה ביתה וגו' טבחה טבחה
מסכה יינה וגו' על מתן תורה ,סעודה
שלישית לפנות ערב כנגד שבת שלעתיד
דיעשה סעודה לצדיקים מלויתן ובת זוגו
)ב"ב עד ב( ,וגם לשם )ויק"ר פי"א סי' ב(
דרשינן חכמות בנתה ביתה זה בית המקדש
חצבה עמודיה שבעה אלו שבע שנים של גוג,
טבחה טבחה בשר גבורים תאכלו
וכו' )יחזקאל לט יח( ,עיי"ש שהאריך במדרש
לבאר כל דבר על מכונו ,ולכן ניצול משלש
פורעניות ,מחבלו של משיח שנמשל לחבלי
לידה ואמונה זו התקועה בלבנו כי ששת
ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ
והולידה והצמיחה בלי חבלים וצירים בלי
עמל ויגיעה כי אם בדבר ה' שמים נעשו
וברוח פיו כל צבאם וכו' והכניסו לאדם

דתניא בפרק כל כתבי הקדש )קיח( מדיחים
כלים בשבת לאותה שבת ,כיצד קערות
שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית
שחרית מדיחן לאכול בהן במנחה ,מן המנחה
ולמעלה שוב אינו מדיח .ותנן נמי התם
מצילין מזון שלש סעודות ,כיצד נפלה דליקה
בליל שבת מצילין מזון שלש סעודות
בשחרית מזון שתי סעודות במנחה מצילין
מזון סעודה אחת .וכן יש מביאין ראיה
מההיא דפסחים בפ"ק )יג( ארבעה עשר שחל
להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת
ומשיירין מזון שתי סעודות ,ואם היה יכול
לאכול סעודה שלישית קודם חצות היה לו
לשייר מזון שלש סעודות .ואין נראה לי
ראיה ,משום דאפילו יפסיק סעודתו בבקר
ויחלוק סעודתו לשתים מכל מקום די לו
בכדי סעודה א' תרתי כריסי לית ליה ובמזון
סעודה א' יספיק לו בין יאכלוה בהפסק בין
שלא בהפסק .וכשהוא מפסיק מן המנחה
בסעודתו ומברך ברכת המוציא אין כאן
משום מרבה ברכות שלא לצורך כיון שהוא
מפסיק מפני כבוד השבת לקיים סעודה
שלישית .ודוגמא לדבר היה יושב ואוכל
וקדש עליו היום שמפסיק ומברך ]ברכת
המזון למאן דאית ליה דמקדש וחוזר ואוכל
ה"נ מסיח דעתו[ בברכת המזון וקובע לו
סעודה שלישית.

importance

?סעודת שלישית Why do we have

 .42ספר אבודרהם דיני שלש סעודות
כתב הרב ר' משה כהן שזה שחייבו לאכול
שלש סעודות בשבת מפני שהאוכל אכילה
גסה יצטרך להרחיק זמן האכילה שאחריה
וכשיראה שהיא מצוה לאכול שלש סעודות
לא יאכל בשום סעודה מהם כי אם בשיעור
שיוכל לאכול בהגיע זמן הסעודה שאחריה
נמצאו כל סעודותיו לשם מצוה ולשובע
נפשו וישאר לבו פנוי לעסוק בדברי תורה
ונמצא כובש יצרו בסלקו האוכל מלפניו
בעודו תאב לו וכשיעשה זה ביום המנוחה כל
שכן שיעשה ביום המלאכה שלא יכבד האוכל
עליו לבטלו ממלאכתו .וכן אמרו בברכה על
הכוס ונותן עיניו בו שלא יסיח דעתו ממנו
להראות שצריך לחשוב שהותר לו לשתות
היין לצורך המצוה ולברך עליו את השם
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פּוּרעָ נִ יּוֹת:
ְ
ְסעוּדוֹת בְּ ַשׁבָּ ת נִ יצּוֹל ִמ ָשּׁEשׁ
ֵיהנָּם,
וּמ ִדּינָהּ ֶשׁל גּ ִ
מֵ חֶ בְ ל ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ ִ ,
וּמ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג .מֵ חֶ בְ ל ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ —
ִ
״הנֵּה אָנֹ כִ י
כְּ ִתיב הָ כָא ״יוֹם״ ,וּכְ ִתיב הָ ָתםִ :
שׁ ֹולֵחַ ָלכֶם אֵ ת אֵ לִ יָּה הַ נָּבִ יא לִ פְ נֵי בּוֹא יוֹם
ֵיהנָּם — כְּ ִתיב הָ כָא ״יוֹם״,
וְ גוֹ׳״ִ .מ ִדּינָהּ ֶשׁל גּ ִ
וּכְ ִתיב הָ ָתם :״יוֹם עֶ בְ ָרה הַ יּוֹם הַ הוּא״.
ִמ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג — כְּ ִתיב הָ כָא ״יוֹם״,
וּכְ ִתיב הָ ָתם :״בְּ יוֹם בֹּא גּוֹג״.

 .47משנה ברורה רצא:א

יהא זהיר מאד  -וכדאיתא בגמרא חייב אדם
לאכול ג' סעודות בשבת ואסמכוהו אקרא
דכתיב ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת
היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה ותלתא
היום כתוב בקרא זה ואחז"ל כל המקיים
שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות
מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם
וממלחמת גוג ומגוג שנאמר וגו' .ואף לעני
העובר ממקום למקום צריך ליתן לו כל הג'
סעודות בשבת וכדאיתא ביו"ד בסי' ר"נ ועיין
לעיל בסימן רמ"ב במ"ב דאף בשביל סעודה
שלישית כשמשיג באיזה מקום ללוות צריך
ללוות:

לסעודת מצוה ליל שבת מיד היא שמצלת
אותנו מחבלו של משיח כדכתיב )ישעיה סו
ח( כי חלה גם ילדה ציון ,מדינה של גיהנם
ניצול בזכות שמקיים סעודת שחרית שהיא
כנגד שבת של מתן תורה דלא ניתנו שבתות
וימים טובים לישראל להתענג בהם בסעודת
אכילה ושתייה אלא כדי לשמח את לבבם
לעסוק בהם בדברי תורה )ירושלמי שבת
פט"ו ה"ג( בזכות זה ניצול מדינה של גיהנם
דאין אשו של גיהנם שולט בלומדי התורה
שכולה אש קל וחומר מסלמנדרא וכו'
כדאיתא בפרק בתרא דחגיגה )כז א(,
וממלחמת גוג ומגוג ניצול בזכות סעודה
שלישית כנגד שבת של עתיד דאותן שבע
שנים של גוג הן פרטגמיא של צדיקים לעתיד
לבא )ויק"ר פי"א סי' ב( פי' קיבול שכר:
 often beenסעודת שלישית Has
?neglected

 .44מהרש“א חידושי אגדות שבת קיח:
יהא חלקי מאוכלי כו' .כל הני יהא חלקי
דנקט במלתיה משום דהני מילי לא חשיבי
בעיני עלמא לדקדק בהן אמר הוא שיהא
חלקו עמהם וכדי לזרז בהן את הבריות אמר
כן וק“ל:

 .45מחזיק ברכה אורח חיים סימן רצא

ואפשר דהכונה דצריך זהירות לפי שבסעודה
זו ניכר כבוד השבת שהוא דבר שאינו עושה
בחול דעיקר האכילה דבר יום ביומו הוא
בלילה פעם אחד וביום פעם א' ובסעודה
שלישית מגדיל כבוד השבת לעשות בו
סעודה מחודשת והזהיר לקיימה הנה שכרו
גם על סעודת לילה וסעודה שניה כאלו
עשאם לכבוד שבת דוקא אך אם יתרשל
לקיים סעודה ג' מורה דהשני סעודות לא
עשה לכבוד שבת אלא דכך דרכן של בני אדם
לסעוד בלילה וביום ומשו"ה צריך ליזהר מאד
לקיים סעודה שלישית כי בקיומה יתברר כי
כל מה שעשה לכבוד השבת…

ONE LAST POINT

סעודת  come from eatingזכויות What
?שלישית

 .46שבת קיח.

אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן פַּ זִּ י אָמַ ר ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן
לֵוִ י ִמשּׁוּם בַּ ר ַקפָּ ָרא :כָּל הַ ְמ ַקיֵּים ָשׁEשׁ
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סעודת שלישית
? beסעודה What time should the
AFTER MINCHA

שו״ת הרא״ש כלל כב סימן ד
אין יוצא ידי חובת סעודה
שלישית אלא מן המנחה ולמעלה

תוספות שבת קיח .ד״ה במנחה
מכאן משמע דזמן אכילה שלישית
בשבת היא מן המנחה ולמעלה

רמב״ם הל׳ שבת ל:י
אלא כך היה מנהג הצדיקים
הראשונים… יבוא לביתו ויסעוד
סעודה שניה וילך לבית המדרש
יקרא וישנה עד המנחה ויתפלל
מנחה ואחר כך יקבע סעודה
שלישית

BEFORE MINCHA

?דרבנן  orדאורייתא Is it a
NO SPECIFIC TIME

בעל הלכות גדולות
)עיי״ש רשב"א שבת קיז:
ד״ה כמה סעודות(

טור אורח חיים סימן רצא
ור"ת הנהיג שלא לאכול בשבת
בין מנחה לערבית משום
דאיתא במדרש כל השותה מים
בשבת בין השמשות כאילו גוזל
המתים וע"כ הנהיג לעשות
סעודה שלישית קודם המנחה
משום חשש Seems to be

תוס׳ פסחים קה .ד״ה והנ״מ
גם ר"ת כעס על רבינו משולם
שהנהיג לאכול בין מנחה
למעריב דאמר במדרש השותה
מים בשבת בין השמשות גוזל
את קרוביו המתים

אָדם לֶאֱ כל ָשׁ=שׁ
חַ יָּב ָ
ְסעֻ דּוֹת בְּ ַשׁבָּ ת אַחַ ת
עַ ְרבִ ית וְ אַחַ ת ַשׁחֲ ִרית
וְ אַחַ ת בְּ ִמנְ חָ ה.

זמנה משיגיע זמן המנחה דהיינו
משש שעות ומחצה ולמעלה ואם
עשאה קודם לכן לא קיים מצות
סעודה שלישית:

ובמקום שקשה לו לקיים הסעודה לאחר
מנחה יוכל אפילו לכתחלה לקיים הסעודה
קודם מנחה אם הוא קודם זמן מנחה קטנה…

…ויש אומרים דיותר טוב
להתפלל מנחה תחלה )רמב"ם
וטור והגהות מרדכי והגהות
מיימוני פרק ל' ואגור( וכן נוהגים
לכתחלה בכל מדינות…

משנה ברורה רצא:י
דאסור לאכול עד שיתפלל והדעה
הראשונה ס"ל דסעודה קטנה שרי
כמ"ש בסימן רל"ב:

סעודת They’d learn after
מנחה  until close toשחרית
. Then, they’d daven,קטנה
.מוצ״ש and then eat until
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סעודה You daven before the
because you can’t enter to
מנחה  close toסעודה the
.קטנה

דברי סופרים

פרי מגדים או״ח משבצות
זהב רצא:א )המשך(

פרי מגדים או״ח משבצות
זהב רצא:א

ולבוש ]סעיף א[ כתב דהם דין
תורה ,וצ"ע:

עיין ט"ז .וצריך ברכת המזון,
שיהא שני סעודות .שלש
סעודת הם מדרבנן,
דאסמכתא הוא ג' היום
]שבת סוף קיז ,ב[ ,עיין אליה
רבה אות א‘.

רמב״ם הל׳ שבת ל:ט

שולחן ערוך אורח חיים רצא:ב

Does this mean that you
 time,מנחה can’t eat close to
or that the time of the meal
?מנחה is after

משמע מלשונו ,דדבר תורה הוא

אין מצוה בזמנים מסויימים
וחלוקים ואין המצוה אלא
בשלש סעודות בלבד

משנה ברורה רצא:יא

רמ״א אורח חיים רצא:ב

שני לוחות הברית ,עשרת
הדברות ,מסכת שבת ,נר מצוה

רמב״ם הלכות שבת ל:א

ט“ז אורח חיים תרעח:ב
ושלש סעודות ג"כ דאוריי'

כל בו הלכות יום טוב
סימן נח

What if your morning meal
?זמן מנחה went until

ואינן אלא אסמכתא בעלמא

שו״ע או״ח רצא:ג

מ״ב רצא:יד

שו"ת מהרי"ל סימן צד

יפסיק הסעודה,
ויברך ברכת
המזון ,ויטול ידיו,
ויברך ברכת
המוציא ,ויסעוד

יקום וילך מעט
בינתים והנשארים
במקומן לא יצאו
ידי חובתן דהוי
כסעודה אחת.

דע דג' סעודות נמי דרבנן
וקראי דג' היום אסמכתא

Can you split your meal into
?סעודת שלישית two to fulfill
רשב“א שבת קיז:
ד״ה כמה סעודות

תוספות שבת
קיח .ד״ה במנחה

אור זרוע חלק ב
הלכות שבת סימן נב

Yes.
דאין חיוב סעודות אלו
להיותן בשחרית
ובצהרים ובמנחה אלא
אפילו מפסיק באמצע
סעודתו בברכת המזון
וחוזר ואוכל שפיר דמי

No.
 (1כיון שאוכל הכל
שחרית חשיב
כסעודה אחת
 (2אומר ר"י שיש
כאן איסור ברכה
שאינה צריכה

Yes.
ואומרי' דכיון שיש
בדעתם לקיים
מצות שלש
סעודות אין כאן
משום ברכה
לבטלה.

ערוך השולחן אורח חיים
רצא:א
ואם אפשר שאינן ממש מן
התורה מ"מ וודאי מתקנת
משה רבינו הם

משנה ברורה רצא:א
אסמכוהו אקרא דכתיב
ויאמר משה אכלוהו היום כי
שבת היום לה' היום

שו“ת הרא"ש כלל כב סימן ד
Yes.
וכשהוא מפסיק מן המנחה בסעודתו
ומברך ברכת המוציא אין כאן משום
מרבה ברכות שלא לצורך כיון שהוא
מפסיק מפני כבוד השבת לקיים
סעודה שלישית

מלווה מלכה

Signing Shabbos to a Long-Term Extension: A Deeper Look at

INTRODUCTION

 .5רש״י שבת קיט :ד״ה במוצ״ש

נמי כבוד שבת ללוות ביציאתו דרך כבוד
כאדם המלוה את המלך בצאתו מן העיר:

 .6בית יוסף אורח חיים סימן ש

בפרק כל כתבי )קיט .(:כתוב בשבלי הלקט
)סי' קל( משל שמלוין את המלך ביציאתו
כשם שמלוין אותו בכניסתו )ע' פסחים קג(.
ובסדורים מפרש אבר יש באדם ונסכוי שמו
ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת עכ"ל.
וכתוב עוד שם )סוס"י קכט( נהגו לומר
פיוטים וזמירות ללות השבת כדרך שמלוין
את המלך בכניסתו וביציאתו:

 .7משנה ברורה ש:ב

?מלוה מלכה What is the first source for

 .1שבת קיט:

ואמר ר' חנינא דלעולם יסדר אדם שלחנו
במוצאי שבת אע"פ שאינו צריך אלא לכזית
חמין במוצאי שבת מלוגמא פת חמה במוצאי
שבת מלוגמא ר' אבהו הוה עבדין ליה
באפוקי שבתא עיגלא תילתא הוה אכיל
מיניה כולייתא כי גדל אבימי בריה א"ל למה
לך לאפסודי כולי האי נשבוק כולייתא ממעלי
שבתא שבקוהו ואתא אריא אכליה

 .2תוס׳ שבת קיח .ד״ה והא

…ונראה לר"י דכשבא בע"ש לעת האוכל
נותנין לו מזון ב' סעודות כמו בשאר ימים
ואם בא לשבות שם מוסיפין לו עוד ג'
סעודות וקאמר לימא רבנן היא ולא רבי
חידקא דלרבנן ניחא שיש בידו ה' סעודות
בתחילת שבת ואותה שהביא עמו יאכל
בע"ש ומאותן ה' סעודות יאכל ג' בשבת
ואחת במוצאי שבת ואחת יוליך עמו…

כדי ללוות וכו'  -דכשם שצריך לכבד השבת
בכניסתה כן צריך לכבדה ביציאתה כשם
שאדם מלוה את המלך בצאתו מן העיר
ומטעם זה נראה שטוב להקדימה כדי שתהיה
סמוכה ליציאת השבת ואם אינו תאב עדיין
לאכול מהנכון עכ"פ שלא יעסוק במלאכה
בקבע עד שיקיים סעודה זו ועיין בשע"ת
דמשמע דאינו כדאי בכל גוונא לאחרה יותר
מחצות .ואמרו הקדמונים דאבר אחד יש
באדם ונסכוי שמו וזה האבר נשאר קיים
בקבר עד עת התחיה ואפילו אחר שנרקבו בו
כל העצמות וזה האבר אינו נהנה משום
אכילה כ"א מסעודת מלוה מלכה…
…But how important is it, really? Is it a
?חיוב

?מלווה מלכה Why do we have a

 .8ריטב״א שבת קיט :ד״ה לעולם יסדיר
.אדם שולחנו במוצאי שבת

 .4מהרש"א חידושי אגדות שבת קיט :ד״ה
פת חמה כו‘

פי'כל היכא דאפשר ,אבל אין זה חובה ,דהא
אמרינן לעיל )קי"ח א'( דאמרינן ליה מאי
דבעית למיכל באפוקי שבתא
אוכליה השתא.

 .9שולחן ערוך הרב ש:ג

וטוב לבשל בשר או דבר אחר
במוצאי שבת לכבוד סעודה זו
ובזמננו שמאחרין כל כך
סעודה ג' שאין יכולים לאכול במוצאי שבת

 .3שולחן ערוך אורח חיים ש

לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת כדי
ללות את השבת אפילו אינו צריך אלא
לכזית:

BURNING QUESTIONS

טעם הדבר דיש לכבד השבת בסעודת לויה
בדבר חדש שנתחמם אחר השבת ליהנות
ממנו שהיה אסור בו ביום חמין ופת חמה
וקרוב לזה טעם ברכת מאורי האש במ"ש
וביוה"כ על הנר שהוא דבר שנתחדש ליהנות
בו עתה שהיה אסור בו ביום שבת העבר
ומשום דרוב אכילות ומשקין בשבת קרים רע
לחולים קאמר דהחמין בסעודת לויה במוצאי
שבת הם רפואה כמו מלוגמא וק"ל:
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לבשל תבשילין ולהכין יותר ממה שצריך
לאכול…

DETAILS

? beמלוה מלכה What time should a

 .10חיי אדם חלק ב כלל ח סעיף לו

 .14משנה ברורה ש:ב

שטוב להקדימה כדי שתהיה סמוכה ליציאת
השבת ואם אינו תאב עדיין לאכול מהנכון
עכ"פ שלא יעסוק במלאכה בקבע עד שיקיים
סעודה זו ועיין בשע"ת דמשמע דאינו כדאי
בכל גוונא לאחרה יותר מחצות.

 .15אשל אברהם סימן קעד ד״ה יין

מכל מקום אין להקשות משם לגבי הבדלה,
כי הבדלה אין לו שייכות לשום סעודה )וגם
הנזהרים בסעודת הלוית שבת ק' אין חיוב
שיהיה בפת ,ויכול להיות אחר הרבה שעות
מההבדלה ,ואולי מועיל גם ביום שלאחר כך,
כל שכוונתו בשביל כבוד לויה .ושמעתי שיש
גדולי הדור מנהיגים כן כעת ,או גם בכל ג'
ימים דלבתר שבת מה שאין כן בהד' כוסות
שכולם שייכים להסעודה ,ויש נוהגים שלא
לברך על כולם רק ברכה אחת
לפניהם מצד דשייכי אהדדי.
What food should be
?מלוה מלכה around at a

 .16משנה ברורה ש:א )המשך(

…ומשמע בגמרא דיקבע סעודה זו על הפת
לכתחלה כמו בשאר סעודות של שבת וגם
משמע דטוב לכתחלה להדר אותה בבשר או
בשאר תבשילין אם יש לו ואם אין לו או
שחושש לאכילה גסה כגון בקיץ שמאחרין
בזמננו לאכול הסעודה ג' סמוך לערב יקיימה
במזונות או עכ"פ בפירות:

 .17מגן אברהם סימן ש

)פמ"ג( )מחה"ש( בגמרא משמע דנכון לבשל
בשר במ"ש או דבר אחר ועיין סי' רצ"א
ובזמנינו שמאחרין כל כך סעודה שלישית
שאין יכולין לאכול במוצאי שבת יכולין
לקיימה בפירות:

 .18שו"ת אגרות משה אורח חיים ד:כא

יכולים לקיים סעודה זו בפירות )ואין צריך
להקדים סעודה ג' בשביל שיאכלו סעודה זו
כראוי שסעודה זו אינה חובה כל כך אלא
מצוה מן המובחר בלבד:

ובדבר מי שנוהג לאכול בסעודת מלוה מלכה
במוצאי שבת בשר שראוי לעשות כן למי
שאפשר לו כדאיתא במג"א סימן ש' מסתבר

אשרי למי שמקיים סעודה רביעית בפת והיא
נקראת סעודת "מלוה מלכה" .ולמי שאי
אפשר לו לאכול פת ,על כל פנים יאכל מיני
מזונות ,וזהו חוב גמור )שם(:

 .11משנה ברורה ש:ב

…ודע דמ"מ סעודה זו אינה חובה עליו כמו
הג' סעודות של שבת דשם אסמכוהו אקרא
וזה רק מצוה בעלמא ונ"מ היכי דא"א לו
לקיים כולם:
? needמלווה מלכה  does aכבוד How much

 .12ב"ח אורח חיים סימן ש

א לעולם יסדר אדם וכו' .מימרא דרבי חנינא
בפרק כל כתבי )דף קי"ט ב( ובזה הלשון אמר
שם רבי אלעזר לעולם יסדר אדם שלחנו
בערב שבת אע"פ שאינו צריך אלא לכזית
ובתרווייהו רצונם לומר אף ע"פ שכבר הוא
שבע וכל מה שיאכל הוה ליה אכילה גסה
ואינו צריך אלא לאכול כזית כדי לקיים מצות
סעודת שבת בליל שבת בכניסתו וכן במוצאי
שבת איכא נמי כבוד שבת ללוותו ביציאתו
דרך כבוד כאדם המלוה את המלך בצאתו מן
העיר אפילו הכי יסדר שלחנו במיני תבשילין
אף ע"פ שלא יאכל מהם אלא כזית ומייתי
עובדא דרבי אבהו דהוו עבדין ליה באפוקי
שבתא עיגלא תילתא הוה אכיל מינה
כולייתא כי גדל אבימי בריה אמר ליה למה
לך לאפסודי כולי האי נשבוק כולייתא ממעלי
שבתא שבקוה ואתא אריה אכליה לעגל
הראוי לשחוט אלמא דהכין עגל שלם לצורך
סעודה דמוצאי שבת אף על פי שלא אכל
ממנו אלא כולייתא וזהו דעת רבי אלעזר
ורבי חנינא שאמרו לעולם יסדר אדם שלחנו
וכו' פירוש יסדר שלחנו בסעודה גמורה לפי
מנהגו בסעודה אע"פ שלא יאכל ממנו אלא
כזית:

 .13משנה ברורה ש:א

יסדר אדם שלחנו וכו'  -היינו לפרוס מפה על
שלחנו דרך כבוד וכן שאר דברים הנהוגים
אצלו בעריכת השלחן אבל אינו מחוייב
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וכמבואר בא"ח תקס"ח )ס"ק ב' ובמ"ב שם
ס"ק י"א(.
ומפורש בגמרא )שבת קיט( שעיקר המצוה
דרך כבוד לסדר השלחן במפה שדקדקו חז"ל
לעולם יסדר אדם שלחנו וכ"מ בש"ע סימן ש'
ע"ש ,ואין המצוה באכילה דוקא אלא יסודה
בשלחן ערוך דרך כבוד דוקא כמו בשבת,
וטעם הדבר נראה שבעצם קשה למה חייבו
ללוות את המלכה ע"י סעודה דהיינו ששמח
ונהנה ממנה והלוא להיפך ראוי להצטער על
יציאת השבת ,ומהאי טעמא הלוא מריחים
בשמים על אבדן נשמה יתירה ,עיין תוס'
ביצה לג) :ד"ה כי( ,ואם כן מה לנו לעשות
סעודה ולשמוח כשיצא השבת.
אמנם נראה שבצאת השבת מראים
שמצטערים ורוצים להאריך השבת ,ולכן
צריך סעודה דומה לשבת והיינו מכובד דוקא,
ומעיד בזה שרוצה עוד להמשיך בקדושת
השבת שחביבה בעיניו ,ולכן מצותה דומיא
דשבת במפה באופן מכובד דוקא ויש ליזהר
בזה מאד )ואפילו להפוסקים שמועיל
במזונות ודלא כגר"א נראה שמודו עכ"פ
שצריך לאוכלו כסעודה שלישית במפה דרך
כבוד וכמפורש בשו"ע סימן ש' יסדר שולחנו
אע"פ שאינו צריך אלא לכזית ,וכמ"ש(.
ולפני ששותה טה או קפה חם אומר "חמין
במוצאי שבת מלוגמא" וכן מחמם הפת
שאוכל ואומר "פת חמין במוצאי שבת
מלוגמא" ,והדבר סגולה נפלאה לרפואה
ומגלה אמונה ברבותינו זצ"ל שאמרו כן.
והגר"א זצ"ל החמיר מאוד בסעודת מלוה
מלכה ,וכשהיה בעצמו חולה והקיא ביקש
להאכיל לו פת בע"כ אם לא עלה עמוד
השחר ,וכשבא תלמידו הגר"ח מוואלזין זצ"ל
ואמר שאינו בריא ויצא סעודת מלוה מלכה
בעוגת דבש ,ציוה לו מיד לקיים המצוה
כהלכתה בפת )תוספת מע"ר( ,ושמענו
שרבינו החזו"א זצ"ל אמר פעם "מי שאינו
אוכל כזית פת במוצאי שבת יתחרט בעלמא
דקשוט".
וע"ע בתוספות מע"ר שרבינו הגר"א זצ"ל
דקדק לאכול צנון לסעודת מלוה מלכה ,ויש
אוכלים אז שום ,והסוד מבואר כשם
שבתבלין מעט ממתיקים אוכלין הרבה,
בסעודת מלוה מלכה גם כן מתקנים
וממתיקים עצם סעודות שבת שעולים אז

שכיון שעכ"פ מאיזה טעם שיהיה נמצאו אף
מיראי ה' וזריזין במצות שלא הקפידו לאכול
בשר בסעודת מלוה מלכה אלא אפילו
בדורות הקדמונים אין אפילו לאלו
המקיימים אותה בכל שבת בבשר רשות
לאכול בשר בסעודת מלוה מלכה זו ואפילו
נהג כבר הרבה פעמים שיש חשש נדר מדין
נהג ג' פעמים ולא התנה שיהא בלי נדר
מסתבר שא"צ התרה דהא הנהגתו היתה
במוצאי שבת דכל השנה שמותרין בבשר,
דהא לא שייך לומר שמנהגו היה שלא נחשב
גביה סעודה חשובה בלא בשר דנימא שלפי
מנהגו לא יצא כלל חיוב מלוה מלכה ,אלא
שמנהגו להוסיף ליותר כבוד לכן מחמת
המלוה מלכה שאוכל בכל מוצ"ש בשר
שליכא שום חשש באכילת בשר ,אין בכלל
מנהגו גם במלוה מלכה דבט' הימים שהמנהג
הוא שלא לאכול בשר.

 .19ביאור הגר"א אורח
חיים סימן ש

כל' הגמ' ובפת דוקא כמו
בע"ש דמימרא דר"א ור"ח
כהדדי איתמר שם קיט ב' ע"ש:

 .20חיי אדם חלק ב כלל ח סעיף לו

אשרי למי שמקיים סעודה רביעית בפת והיא
נקראת סעודת "מלוה מלכה" .ולמי שאי
אפשר לו לאכול פת ,על כל פנים יאכל מיני
מזונות ,וזהו חוב גמור )שם(

 .21תשובות והנהגות כרך ב סימן קסו

שאלה :סעודת מלוה מלכה
סעודת מלוה מלכה היא חיוב דרבנן,
והרמב"ם )פרק ל דשבת ה"ה( כולל מצות
סעודה דליל שבת עם סעודה זו ששניהם
חיוב דרבנן ,ואם כן חמיר מאד ,ובתוספות
מעשה רב מביא דאשתו של הגר"א קיבלה
ע"ע להתענות הפסקה והפסיקה בסעודה ג'
ואחר הבדלה שכבה לישון ,ויודע הדבר
להגר"א וציוה להודיע לה שבכל הפסקות לא
יתוקן הפסד מלוה מלכה אחת ותיכף קמה
ואכלה )והיינו אף שקיבלה כבר הצום מבעוד
יום ,צ"ל שנדרה להפסקה ,ועכשיו קיבלה
לפרוע ,וכה"ג מועיל לדחות ,ואף שקיבלה
ליום זה דוחה ליום אחר במקום מצוה
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?מוצאי יו״ט Does this apply to a

 .23שמירת שבת כהלכתה חלק ב ,סג:ד

סעודת מלוה מלכה אינה נוהגת במוצאי יו"ט
…So what exactly is supposed to happen
?מלווה מלכה at a

 .24בית יוסף אורח חיים סימן ש

וכתוב עוד שם )סוס"י קכט( נהגו לומר
פיוטים וזמירות ללות השבת כדרך שמלוין
את המלך בכניסתו וביציאתו:

 .25משנה ברורה ש:ג

ומטעם זה יש נוהגים להרבות נרות במו"ש
יותר מימי החול ונוהגים ג"כ לומר פיוטים
וזמירות אחר הבדלה ]אחרונים[:

 .26רש״י שבת קיט:

חמין  -לשתות ולרחוץ:
מלוגמא  -רפואה :אכליה אריא לעגל הראוי
לשחוט:

ONE LAST
POINT

? already leftשבת מלכה Hasn’t the

 .27תשובות והנהגות כרך א סימן רסז

…והאחרונים העלו שזמן הסעודה עד ד'
שעות או חצות ,ועיין ביסוד ושורש העבודה
שלאחרי ד' שעות לא יצא ידי חובתו ,אבל
בעיקר הסעודה שעניינה ללוות המלכה הלוא
קשה ,דהרי המלכה כבר יצאה וכנ"ל ,אבל
ע"כ נראה שכל זמן שקדושת שבת נמשכת
באיזה מקום שייך עוד הסעודה וכנ"ל ,ועל
סמך זה אנו מאחרים כיון שעדיין שבת
באמריקא ,וכ"ש בסוף המערב ,ושפיר שייך
עוד הסעודה דשבת מלכתא עדיין בעולם
ושייך ללוותה.

בזה דוקא לרצון יותר ,ולכן הקפיד כ"כ רבינו
הגר"א זצ"ל לקיים סעודה זאת כמצותה,
וזוכין אז בכך לברכה וישועות הרבה ,ומסוגל
להציל ממחלות ולפרנסה טובה ,ודוקא מפני
שמקילין בה אנו מחמירים ביותר) .והגאון
רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל הורה שמותר לאכול
בה בשר בתשעה ימים בחודש אב ,שמלוה
מלכה סעודת מצוה כמו מילה ,ולכאורה יש
לחלק דבסעודת מילה צריך שמחה וכמבואר
במ"א רמ"ט ס"ק ו' שפיר צריך בשר אבל
במלוה מלכה דומה לסעודה שלישית דלא
צריך בשר ולכן לא נתיר .ומיהו הרמב"ם
מדמה סעודת מלוה מלכה לסעודה ראשונה
בליל שבת ,ואולי מצוה קיומית בבשר וא"ש
שהגרח"ו הורה להתיר למי שנוהג תמיד
להחמיר לעצמו בסעודה זו בבשר דוקא
וצ"ב.
ונהגו אצלינו לאכול בסעודת מלוה מלכה
גם משיירי סעודת שבת שמחממין ,מפני
ששיירי מצוה חשובים הם ,ומקרא מלא
)שמות י"ב  -ל"ד( משארתם צררת בשמלתם
על שכמם ,ופירש רש"י דשיירי מצוה דמצה
ומרור חשובים ,ואף על פי שבהמות הרבה
עמהם ,נשאום על שכמם לחבב המצוות,
ושיירי סעודת שבת חביב וראוי לאכול
למצוה והיינו בסעודת מלוה מלכה ,והגה"ק
בעל הפרדס זצ"ל מביא שבסעודה זאת
ממשיך אור דסעודת שבת לכל סעודות ימות
החול ,ונראה שמוסיפין תבלין חריפים וכמ"ש
לעיל…
?How much food needs to be consumed

 .22תשובות והנהגות כרך ב סימן קסו
)המשך(

ואגב בגמרא מפורש שיוצאין בכזית אבל
לע"ד היינו דאין צריך יותר דיוצאין בדיעבד,
אבל לכתחילה כמו בסעודות שבת איתא
בש"ע ר"ס רצ"א דצריך יותר מכביצה פת
דליהוי סעודת קבע גם כאן ראוי כן ,ואף
שהתם גופא נראה להקל בכזית פת
כשמשלים לכביצה בשאר דברים ,מ"מ כיון
שבלאו הכי יש מחמירים לא לאכול רק כזית
פת שספק בברכת נטילת ידים עד כביצה,
ראוי לאכול כביצה פת.
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מלווה מלכה
?מלווה מלכה Why do we have a
בית יוסף אורח חיים סימן ש

משנה ברורה ש:ב

רש״י שבת קיט :ד״ה במוצ״ש

ובסדורים מפרש אבר יש באדם
ונסכוי שמו ואינו נהנה באכילה
אלא במוצאי שבת עכ"ל.

דכשם שצריך לכבד
השבת בכניסתה כן
צריך לכבדה
ביציאתה

נמי כבוד שבת ללוות ביציאתו דרך
כבוד כאדם המלוה את המלך
בצאתו מן העיר:

אין זה חובה

Background
מהרש"א חידושי אגדות שבת
קיט :ד״ה פת חמה כו‘

שולחן ערוך
אורח חיים ש

טעם הדבר דיש לכבד השבת
בסעודת לויה בדבר חדש
שנתחמם אחר השבת ליהנות
ממנו שהיה אסור בו ביום

לעולם יסדר
אדם שלחנו
במוצאי שבת
כדי ללות את
השבת אפילו
אינו צריך אלא
לכזית:

ריטב״א שבת קיט :ד״ה לעולם יסדיר אדם שולחנו במוצאי שבת

…זו אינה חובה כל כך אלא מצוה מן המובחר בלבד:

שולחן ערוך הרב ש:ג
חיי אדם חלק ב כלל ח סעיף לו

חוב גמור
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…ודע דמ"מ סעודה זו אינה חובה עליו כמו הג' סעודות של שבת
דשם אסמכוהו משנה ברורה ש:ב
אקרא וזה רק מצוה בעלמא ונ"מ היכי דא"א לו לקיים כולם:
חמין  -לשתות ולרחוץ ,:מלוגמא  -רפואה :אכליה אריא לעגל הראוי לשחוט:

רש״י שבת קיט:

ומטעם זה יש נוהגים להרבות נרות במו"ש יותר מימי החול ונוהגים ג"כ לומר
פיוטים וזמירות אחר הבדלה ]אחרונים[:

משנה ברורה ש:ג

וכתוב עוד שם )סוס"י קכט( נהגו לומר פיוטים וזמירות ללות השבת כדרך שמלוין
את המלך בכניסתו וביציאתו:

בית יוסף אורח
חיים סימן ש

What’s
the
nature
of the
?חיוב

What’s
supposed
to happen
מלווה at a
?מלכה

שבת קיט:
ואמר ר' חנינא
דלעולם יסדר אדם
שלחנו במוצאי שבת
אע"פ שאינו צריך
אלא לכזית חמין
במוצאי שבת מלוגמא
פת חמה במוצאי
שבת מלוגמא

תוס׳ שבת קיח .ד״ה והא
…ונראה לר"י דכשבא בע"ש לעת האוכל
נותנין לו מזון ב' סעודות כמו בשאר ימים
ואם בא לשבות שם מוסיפין לו עוד ג'
סעודות וקאמר לימא רבנן היא ולא רבי
חידקא דלרבנן ניחא שיש בידו ה' סעודות
בתחילת שבת ואותה שהביא עמו יאכל
בע"ש ומאותן ה' סעודות יאכל ג' בשבת
ואחת במוצאי שבת ואחת יוליך עמו…

?מלוה מלכה What food should be around at a
תשובות והנהגות כרך ב סימן קסו
והסוד מבואר כשם שבתבלין מעט
ממתיקים אוכלין הרבה ,בסעודת
מלוה מלכה גם כן מתקנים
וממתיקים עצם סעודות שבת
שעולים אז בזה דוקא לרצון יותר,
ולכן הקפיד כ"כ רבינו הגר"א זצ"ל
לקיים סעודה זאת כמצותה ,וזוכין אז
בכך לברכה וישועות הרבה ,ומסוגל
להציל ממחלות ולפרנסה טובה

חיי אדם חלק ב כלל
ח סעיף לו
, and ifעל הפת Ideally,
מקיים not, you can be
מזונות with

ביאור הגר"א
אורח חיים
סימן ש
Specifically
bread

שו"ת אגרות משה
אורח חיים ד:כא
מסתבר שכיון שעכ"פ מאיזה טעם שיהיה
נמצאו אף מיראי ה' וזריזין במצות שלא
הקפידו לאכול בשר בסעודת מלוה מלכה
אלא אפילו בדורות הקדמונים אין אפילו
לאלו המקיימים אותה בכל שבת בבשר
רשות לאכול בשר בסעודת מלוה מלכה זו

מגן אברהם סימן ש

משנה ברורה
ש:א )המשך(

על Ideally,
Best to cook meat,
, and ifהפת
but since nowdays
not, you can
סעודת we delay
 withמקיים be
 so late inשלשית
 orמזונות
the day, you can be
פירות
פירות  withמקיים
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“”החפץ חיים

Rav Yisrael Meir Kagan
A U T HO R O F MIS H N AH B ERU RA H , S EF E R
S H E MI R A S H A LA SH O N , AN D T H E C H OFET Z CH AI M
P OS E K A N D MAJ O R FI GU RE IN H A LA C H A A ND T HE
M U SS AR MOV EME NT

BIRTH

DEATH

January 26, 1839
Dzyatlava (Zhetil), Lithuania

September 15, 1933
כ״ד אלול תרצ״ג
Radin, Lithuania

BIOGRAPHY
The Chofetz Chaim moved to Vilna when he was 10 and became a talmid of Rabbi
Yaakov Barit of Kovno. When he was 17, he married the daughter of his step-father
(of the Poupko family), and settled in Radin, subsisting by opening/working in a
small grocery store that was managed by his wife. However, the business did not
succeed enough to support the family, so the Chofetz Chaim taught for five years in
Minsk and Washilishok. He also served as the rabbi of Radin for a short time but as
his reputation grew, talmidim from all over Europe flocked to him. The Chofetz
Chaim subsequently left his position as a pulpit rabbi in order to concentrate on
learning and teaching, and by 1869, his house became known as the worldrenowned Radin Yeshiva. He was engrossed in supporting and campaigning for
Jewish organizations, constantly traveling in order to encourage the keeping of the
מצוות, and becoming highly influential through his involvement with the Agudas
Yisroel, which he had originally helped to found. From 1884-1907, the Chofetz
Chaim wrote the ( משנה ברורהand the  )ביאור הלכהto explain all the laws in שולחן
ערוך אורח חיים, as the study of  הלכהwas neglected in part because ordinary Jews
didn’t know how to properly observe it due to all of the opinions from diﬀerent
אחרונים. He also wrote the  חפץ חייםin 1873, which deals extensively with the ענין
of לשון הרע, as well as  שמירת הלשוןthree years later, which discusses the power of
speech ethically and how to prevent  עבירות דאורייתאthrough speech.

STORY
Once a wealthy man came to visit the Chofetz Chaim and left him a precious gift: an expensive
pair of fur-lined gloves. The Chofetz Chaim was not one to accept gifts, nor was he inclined to
wear such fancy gloves. After seeing how much it meant to the man, the Chofetz Chaim
acquiesced and accepted the gift. A few days later, the Chofetz Chaim, accompanied by a few of
his closest students, traveled by train to a neighboring town to attend an important meeting. The
compartment on the train in which they sat was small and compact. The trip was short, so the
Chofetz Chaim sat in his coat with his new gloves stored in his pockets. After a short while, it
became stuffy in the compartment, so one of the students opened the window to let in some
fresh air. The Chofetz Chaim moved to another seat, and, in the process, his coat brushed
against the open window, causing one of his gloves to fall out of his pocket and out the window.
A student noticed this and, when he told his rebbe, the Chofetz Chaim, to the amazement of his
students, took the second glove and immediately threw it out of the window as well. Noticing the
puzzled stare of his students, he explained, "Someone is going to be walking along the tracks
one day and will find the beautiful glove, but since it is a single glove, it will have very little use
for him. I asked myself, what benefit would I derive from a single glove? I might as well provide
another person with a pair of gloves, so at least he will benefit from them.”
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הרב אברהם בורנשטיין
“The Sochatchover Gaon”

Rav Avraham Borenstein
L EA DING P OSE K I N 1 9 TH C E N T URY EU RO PE
F O UNDE R O F THE S OC H AT C H OVE R H A SI D I C D Y NA S T Y

DEATH

BIRTH

1910
כ״ח ַ ּב ֲא ָדר א׳ תר״ע
Sochaczew, Poland

October 14, 1838
Będzin, Poland

BIOGRAPHY

‣ Descendant of the Rema and the Shach, son of Rav Zev Nachum Bornsztain (author of Agudat
Eizov, and a Hasid of the Kotzker Rebbe), who taught him pilpul.
‣ Was known as a child prodigy who began writing his own chiddushim at the age of ten.
‣ Close talmid of the Kotzker Rebbe, eventually became his son-in-law when he married the
Rebbe's daughter, Sara Tzina, in 1853.
‣ After the Kotzker Rebbe's death, he became a Hasid of his uncle, Rabbi Yitzchak Meir Alter, the
Chiddushei HaRim of Ger, and then he ;ater became a hasid of Rabbi Chanoch Henoch of
Alexander.
‣ In 1863, he accepted his first rabbinical post as Rav of Parczew, but left the city four years later
due to persecution by those who opposed him. He accepted the position of Av Beit
Din of Krushnevitz, and founded a yeshiva gedola which attracted many top students.
‣ When Rabbi Chanoch Heynekh of Alexander died in 1870, Bornsztain agreed to serve as a rebbe
— with one condition: his regular shiurim and learning schedule were not to be interrupted.
‣ In 1876 Bornsztain moved to the city of Nasielsk after the death of that city's rabbi,
Rabbi Shmuel Shinover.
‣ When the community of Sochatchov approached him to be their Rav and Rebbe, he gladly
accepted. He moved to Sochatchov in 1883 and served as its Av Beit Din until his death.
Thereafter, the hasidut which he founded became known by the name of Sochatchov, and he
was called the Sochatchover Rebbe.
‣ His only son, Shmuel, author of Shem MiShmuel, succeeded him as Rebbe upon his death

WORKS
‣  שו״ת אבני נזר- responsa on all four sections of Shulchan Aruch.
‣  אגלי טל- work on the 39  מלאכותof שבת
‣ Unpublished ספרי חסידות
‣ ( חידושים על הרמב״םmanuscripts)
‣ Many of his Torah sayings to his Hasidim appear in his son's שם משמואל.

STORY
He once told over the following story:
I worked hard on a Ramban and after much effort, God enlightened me with the answer. (The
question at hand was a difficult Rambam who seemed to rule on a specific law in
contradiction to the Talmud.) The Rambam in question had a different version of the Talmud
and therefore his ruling was proper. I told my Torah original thought to the Kotzker and he did
not say anything. The Kotzker told me to return to the study hall and say the Torah thought to
a scholar that I would meet in the study hall, and report back to me. I found the Chidushai
Harim, who did not agree with my Torah and felt that the Rambam was still difficult. I reported
back to the Kotzker, who again told me to return to the study hall to speak with another Torah
scholar. I found Reb Henoch M’Alexander, who greatly appreciated and agreed with my Torah.
I returned to the Kotzker who called in the Chedushai Harim and Reb Henoch M’Alexander.
The three of us stood before the Kotzker, who scolded us and said, is this the way you learn
the holy Torah, with uncertainty, This one says it is difficult and the other says it is correct.
The Kotzker proceeded to explain the Rambam and answered it 13 different ways. The Aveni
Nezer said, I only understood 6 or 7 of the answers, the Chidushai Harim understood up to 10,
and the remaining answers we did not understand due to their depth and sharpness.
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Rav Chaim Ozer Grodzinski
G AD O L HADO R O F HIS G E N E RAT I ON , LEA DE R OF EU RO P E AN
JE WRY, RAV A N D D AYA N OF V ILN A

BIRTH

DEATH

August 24, 1863
Iwye, Russian Empire

August 9, 1940
ה׳ אב ת״ש
Vilnius, Soviet Lithuania

BIOGRAPHY
‣ His father, Rabbi David Shlomo Grodzinski, and grandfather were Rav of Iwye for over 80 years.
‣ From infancy, Rav Chaim Ozer was weak and sickly, but he never forgot anything he read or
heard. At the age of 9, he was tested by Rabbi Yisroel Salanter, who asked the boy a question in
halakha. He refuted the Rav's thesis and cited a different one from the sources, astounding the
Rav. When he was 12 years old, his father sent him to learn with the perushim, a group of the
finest Lithuanian Torah scholars assembled in Eishyshok
‣ At 15, he began studying at the Volozhin yeshiva in Rabbi Chaim Soloveitchik's shiur.
‣ In 1887 he was appointed as a dayan of the beis din of Vilna. He participated in the founding
conference of Agudath Israel (in Kattowitz, Silesia, in 1912) and served on the party's Council.
‣ He also was a co-founder and active leader of the Va'ad ha-Yeshivot (Council of the Yeshivot).
‣ He did not have his own yeshiva but helped manage Rameilles Yeshiva of Vilnius. He also
established a kibbutz of elite young Torah scholars (including Rabbi Yehezkel Abramsky, Rabbi
Eliezer Silver, Rabbi Moshe Shatzkes, and Rabbi Reuven Katz), all known as iluyim (prodigies),
and gave them shiurim on obscure Talmud topics.
‣ With the death of Rabbi Yitzchak Elchonon Spektor in 1896, Rav Chaim Ozer became the leader
of European Jewry, and eventually his influence was so strong that no Rav or  שוחטcould be
appointed anywhere in Poland or Russia without his consent.

WORKS
‣ שו״ת אחיעזר- a three-volumed collection of responsa.

STORIES
‣ He declined to deliver the usual bar mitzvah pilpul, but demonstrated his fluency in the Ketzos
Hachoshen and the Nesivos Hamishpat by asking his guests to recite a few words from these
seforim and he continued for them, quoting entire pages word for word and clearly explaining
each topic.
‣ By 20, when he passed through Vilnius, his fame preceded him. Both Rabbi Eliyahu Eliezer
Grodnenski — the leading Rav of Vilna and the son-in-law of Rabbi Yisroel Salanter — and
Rabbi Elinke Levinsohn of Kretinga desired the young Torah prodigy for their own son-in-law.
The two went to Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor of Kovno to decide which family would merit
this honor. After hearing each one's position, Spektor asked to meet Grodzinski, and spoke at
length with him on various Torah topics. Afterward, Spektor told the two prospective fathers-inlaw: "The truth is that if I had a daughter to marry off, I would take him and leave you both out
in the cold. Since I have no such daughter, however, I have decided in favor of the Rav of Vilna".
‣ Two years after his marriage, Grodzinski's father-in-law died, and he was asked to become the
leading Rav of Vilna at the age of 22. When people remarked, "But he's so young for such a
lofty position," he replied, "Don't worry, it's only a temporary blemish. I'll get over it with time”.
‣ When his daughter lay in the hospital on the verge of death, he ran to his office to answer all
the halachic correspondence waiting on his desk, since he knew that he would not be able to
research and answer these pressing questions during the week of shivah.
‣ Both the communities of Jerusalem and St. Petersburg offered him the position of chief rabbi,
but he declined, saying that he was needed where he was. In gratitude for his dedication, the
Jewish community of Vilnius wanted to name him the official chief rabbi of Vilnius, but he
refused this honor, saying that he had not come to change the city's long-standing tradition not
to have a central rav. When the community offered him a pay raise instead, he agreed on
condition that all the other rabbis in Vilnius would receive one as well.
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“Reb Moshe/רב פיינשטיין/”אגרות משה

Rav Moshe Feinstein
R EG A RD E D B Y MA N Y AS TH E SU P RE M E
HAL ACH I C AU TH OR I TY FO R O BSE RVA N T J EW S I N
NO RT H A ME R I CA ,  ר א ש י ש יב הO F מ ת יבת א תפ ארת
ירו של ים, T H E  גדולOF HI S GE N E RAT I ON

DEATH

BIRTH

March 23, 1986
י״ג אדר ב׳
New York City

March 3, 1895
Uzda, Russia

BIOGRAPHY
‣ Rav Moshe’s father, David Feinstein, was the rabbi of Uzdan and a great-grandson of the
Vilna Gaon's brother, and his mother was a descendant of the תוספות יו״ט, the של״ה
הקדוש, and רש״י.
‣ Studied in Slutsk, Shklov and Uzda (taught by Rav Isser Zalman Meltzer/the )אבן האזל, and
became Rabbi of Luban, but moved to NYC in 1936 because of communist harassment.
‣ Rav Moshe became Rosh Yeshiva of מתיבתא תפארת ירושלים.
‣ He was chairman of the Moetzes Gedolei HaTorah of Agudath Yisroel of America after Rav
Aharon Kotler was niftar.
‣ Rav Moshe dedicated his life to expanding Torah Judaism in America.
‣ He was known for being asked the most difficult and complicated questions of the modern
era and coming up with both innovative and controversial decisions to answer them.
‣ Many gedolim, including the Steipler Gaon, Rav Kotler, Rav Yaakov Kamenetsky and Rav
Elyashiv, consider Rav Moshe to be the גדול הדור.
‣ Rav Moshe was niftar in ( תשמ״ו5746), and it’s been pointed out that the 5746th  פסוקin the
 תורהreads, "And it came to pass after Moshe had finished writing down the words of this
Torah in a book until they were finished.” (כד:)דברים לא.
‣ 300,000 people attended his funeral.

WORKS
‣ Wrote  דברות משהas a 14-volume collection of his  גמראshiurim.
‣ A collection of his  דברי תורהon the  פרשהwas published titled דרש משה.
‣His most famous work (by far) is 9 volume set of thousands of  שאלות ותשובותand
halachic rulings of his called אגרות משה, which are according to the ’שולחן ערוךs order.

STORY
A Rosh Yeshiva from  א״יtraveled to America to collect money for his yeshiva. While he
was in New York, he used the opportunity to visit R' Moshe. The Rosh Yeshiva mentioned
to R' Moshe that his next stop on his trip would be Toronto. R' Moshe asked him if he was
going to a particular well-known philanthropist, and the Rosh Yeshiva answered “Yes.” R'
Moshe then asked if he was also going to another well-known philanthropist, and he again
answered yes. R' Moshe then asked the Rosh Yeshiva if he would do him a favor and
deliver letters he had for these two philanthropists, and the Rosh Yeshiva was of course
willing to do so. R' Moshe then sat down and penned two letters to these two
philanthropists, and placed the letters in envelopes. When the Rosh Yeshiva gave the
letters to the philanthropist, it became clear that the letters were actually
recommendations from R' Moshe for the Rosh Yeshiva and his yeshiva. R' Moshe had
acted as if the Rosh Yeshiva was doing him a favor by delivering these two letters, instead
of telling him that he was actually doing a favor for him. Such was the gadlus of R' Moshe.
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