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בס " ד  ,א אלול התשע"ב.

מסכת ברכות דף יח – דף כד



דףיחע"א

סק"ה( דבקבר קטן יש להחמיר שמא נשמת אדם גדול הוא,

א(גמ',תשמישהמטהאיכאבינייהו.מבוארבגמ'דאונןאסור

אבלאשהדבחייהפטורהליכאמשוםלועגלרש.

בתשמיש המטה ,ורק בשבת שאינו נוהג בה אנינות לפוטרו

ג(גמ' ,וספרתורה בזרועווקורא בו .כתבהרמב"ם )פ"י מספר

מכל המצוות ,פליגי אם הותר גם בתשמיש המטה .ונחלקו

תורה ה"ו( ,לא יאחז אדם ספר תורה בזרועו ויכנס בו לבית

הראשונים אם נוהג באונן גם דיני אבלות ,דדעת הרמב"ם

הקברות ולא יקרא בו .והכסף משנה )שם( ביאר דדעת

)בפ"אמאבילותה"ב(,דבאונןאינונוהגכללדיניאבל,ומותר

הרמב"ם דתרתי קתני א .דקורא אסור אפילו בעל פה ,ב.

בכל דבר שהאבל אסור בו .ודעת הרמב"ן )בתורת האדם(,

אחיזתספרתורהאסורהאףשאינוקוראבו,משוםלועגלרש,

דאונן נוהג כל דיני אבילות חוץ מאיסור נעילת הסנדל ,ואינו

דהאחיזה לבד מצוה היא .ועיין בנודע ביהודה )תנינא או"ח

חייב בעטיפת הראש וכפיית המטה ,והתירו לו דברים אלה

סימןק"ט(.

דאם יהיה אסור בהם ,לא יוכל להתעסק בצרכי המת .ודעת

ד(גמ',ותפיליןבראשווספרתורהבזרועו.ובשולחןערוך)יו"ד

תלמידי רבינו יונה)בסוגיין( ,דאונן מותר בכל איסוריאבילות

סימן שס"ז ס"ג( הוסיף ,דגם להתפלל אסור .ובש"ך )סק"ג(

חוץ מתשמיש המטה ,משום קלות ראש .והתוס' )במועד קטן

הביאבשםהמהרש"לדגםלקדישצריךלהרחיקד'אמות.

כג (:ד"ה ואינו ,כתבו ,דאסור בתשמיש משום שיש לו להיות

ה(גמ',שם.הקשוהתוס'בבבאקמא)טז(:ד"השהושיבו,אהא

טרוד בקבורת מתו ,ולא ימשך אחר דברים אחרים ,אי נמי

דאיתא התם שהושיבו ישיבה על קברו של חזקיהו ,והלא

משום שמחה יתירה וחוצפה .והלחם משנה ביאר דעת

עובר משום לועג לרש .ותירצו דהיה בריחוק ד' אמות .ובשם

הרמב"ם ,דהא דאמרינן בסוגיין תשמיש המטה איכא בינייהו,

הגדולים לחיד"א )מערכת גדולים אות א' סימן קצט( כתב,

היינו דנחלקו אם יש עליו חיוב תשמיש המטה בשבת כיון

דבקברי צדיקים מותר להתפלל ולקרוא קריאת שמע ולהניח

דבכלהמצוותחייב,דלרבישמעוןבןגמליאלחייבאףבמצוות

תפילין,והואעלפימהשכתבבספרחסידים)סימןתתשכ"ט(

עונה,ולתנאקמאפטור,אבלאיסוראליכא.וכןפירשתלמידי

לבאר הא דאמרו בכתובות )קג( ,דרבינו הקדוש היה מגיע

רבינויונהכאןבשםהר"ימיגאש.

לביתובלילשבתלאחרפטירתוופוטרבניביתומקידוש,והא

ב(גמ' ,מתו ומשמרו אין אבל מהלך בבית הקברות לא.

מת נעשה חפשי מן המצוות ,אלא משום דצדיקים נקראים

הסתפק המשנה למלך )פי"ג מאבל ה"ט( ,אם שייך לועג לרש

חייםואינםחופשים.

כשהמתהואאשהאוקטן.והצל"חהביאראיהמקושיתהגמ',

ו(גמ' ,מת תופס ד"א לקריאת שמע .כתב הצל"ח ,דפטור

דגבייהונמישייךלועגלרש,דאילאוהכימאימקשה,דילמא

מקריאת שמע משום דאונס רחמנא פטריה ,דהא אינו יכול

נקטודוקאמתוומשמרודשייךבכלהמתים,אבלמהלךדהוא

לקרות במקום זה ,ומיירי באופן שאינו יכוללילך משם .וכתב

משום לועג לרש אינו שייך באשה ,ומהא דלא תירצו כן,

הרמב"ם )פ"ג מקריאת שמע ה"ב( דאם קרא ,צריך לחזור

מבוארדגםבאשהוקטןישאיסורלועגלרש.עודכתב,דבקטן

ולקרות דלא יצא ידי חובתו .והראב"ד השיג עליו ,דאם קרא,

ודאי יש איסור לועג לרש ,דהא אם היה חי היה מגיע לכלל

יצא ידי חובתו ואינו חוזר וקורא .ובשו"ת עונג יו"ט )סימן ט(

תורה מצוות ,וכשמקיים מצוה בפניו נמצא לועג לרש דכיון

ביאר דעת הרמב"ם ,דלא יצא משום שהיא מצוה הבאה

שמת בקטנותו לא זכה לכך .ועיין משנה ברורה )סימן כ"ג

בעבירה.ובכסףמשנה)שם(נסתפקבדעתהרמב"םאםכוונתו

מסכת ברכות דף יח
א אלול התשע"ב
דלאיצא,אודחוזרוקוראמשוםדקנסוהוחכמים.

דאמרינן "תפילין בראשו" ומשמע דתפילין דזרועו שרי

ז(גמ' ,כל הרואה המת ואינו מלוהו וכו' .כתב הרא"ש )סימן

]דמכוסה[.וכןנפסקבשולחןערוך)סימןכגסעיףא(.

ח( ולפחות ילונו ד' אמות .ובפתחי תשובה )סימן שסא סק"ב(



הביא בשם תשובות יד אליהו ,דד' אמות הוא ביש לו כל

דףיחע"ב

צרכו,אבלבאיןלוכלצרכופשיטאדצריךללוותועדקברו.

יא(רש"יד"הונחתוטבל,כדילעסוקבתורה.הקשההמהרי"ץ

ח(]רש"יד"הואםהיהמתירא,וצריךלרכובעלהסוסולרוץ.

חיות ,הא בניהו בן יהוידע היה קודם עזרא ועדיין לא נתקן

ולכאורה צריך ביאור ,אמאי נקט רש"י סוס הרי הברייתא

טבילה .אמנם בתוס' בבא קמא )פב (:ד"ה אתא כתבו ,דטבל

איירא בחמור .והנה שיטת תוס' ד"ה וירכב ,שכשאינו מתירא

כדילאכולחוליןבטהרה.

מותר לרכב על החמור ולהפשיל העצמות לאחוריו ,ובלבד

יב(גמ' ,ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו .פירש בחידושי

שלא ישב עליהן .והרי"ף )יא .מדפי הרי"ף( כתב ,דדוקא

הרמב"ן ,דשמע בהקיץ .ובחידושי הריטב"א כתב ,דשמע

כשמתיירא מותר להניחם עמו על החמור .ולכאורה נראה

בחלום .והמהרש"א כתב ,דהעיקר כריטב"א ,והוסיף שבדורות

שכך למד רש"י ,שפירש את הברייתא ,שאם אינו מתירא לא

האחרונים היו משתמשים בבעל החלומות על ידי השבעות

יניחםעלהחמורוירכבעליהן,היינושלאירכבעלהחמורכל

בשמות.

עיקר,אלאילךברגליווינהיגאתהחמור,ועייןבביאורהגר"א

יג(גמ' ,והלך ולן בבית הקברות .המהרש"א פירש ,דכל מקום

)יו"ד רפ"ב סקי"ב( שכתב ,דמהאי טעמא הרמב"ם דקדק

שאמרו"חסידאחד"היינורבייהודהבראילעיאורבייהודה

לכתוב עליו במקום עליהם,ואם מתיירא ,היינו שמפני יראתו

בןבבא.וכאןישלומרדהוארבייהודהבראילעישהיהעני,

אינו מוליך על החמור ,אלא שצריך לרכוב על סוס ולרוץ,

כמבוארבנדרים)מט(:ותמורה)טו,(:ונתןדינראחרוןשהיהלו

ובהאי גוונא על כרחו יהיו העצמות עמו על הסוס ,מותר

לעני ,ולכךהלך ללון בראשהשנה בבית הקברות כדי לשמוע

לירכבוהעצמותלידו,אבללאלישבעליהן).י.ס.[(.

מהרוחות מה יהיה בשנה הבאה ויידע לשמור עצמו מתקלה

ט(תוס' ד"ה וירכב עליהם ,אבל אי מפשילן לאחוריו על

שלא יהא עני כל כך .ועיין ערוך לנר בראש השנה )טז(.

החמור שפיר דמי ,וכן בס"ת .ואפילו אם בדעתך לאסור ס"ת,

שהקשההאאיןדיןבלילה.

אבל בנביאים ובכתובים שפיר דמי ,מדנקט ס"ת .ולא מסתבר

יד(גמ',במחצלתשלקנים.פירש הצל"ח עלפיהמבוארבגמ'

לומר משום שריותא דנכרים ולסטים דהא פשיטא דמותר

שבת )קנב ,(:דכל זמן שלא נתעכל הבשר אין הנפש יכולה

דלמהיהיהאסור ,ועודדבהדיאאמרבירושלמידסקיאמלאה

להפרד ממנו ,ולפיכך מצוה לקבור בקרקע כמבואר בסנהדרין

ספרים או שהיו בה עצמות של מת הרי זה מפשילן לאחוריו

)מו (.כדישירקבהגוףמהרה ,ותכריכיןשל פשתן נמיגורמים

ורוכב עליו .אמנם המהרש"א נדחק להעמיד הגירסא לדברי

שירקב הגוף מהרה ,ולאהיה סיפק ביד אמה שלאותהריבה

הרא"ש :ובכתובים שפיר דמי ,ומיהו נראה דאף בס"ת שפיר

לקוברה בתכריכין ,וקברה אותה בעיטוף מחצלת שאינה

דמי ,מדנקטבסיפאס"תולאכו'ובהדיאאמרינןבירושלמיכו'

נרקבת במהרה ,ומשום הכי לא יכלה לשוט ,ועל כן שאלה

לאחוריו ורוכב ,ודקאמר אלא אסיפא משום כו' והוא הדין

ממנהעודפעםבשנההשניהדהיתהסבורהשכברנרקבהכל

לאחוריו מותר כו' ,עד כאן .ורצונם לומר דהא דקאמר אלא

והשיבה לה כדלעיל דעדיין לא נרקבה כולה .והמהרש"א

אסיפא ,עיקר חידושא אינו בסיפא דלסטים ,אלא בשריותא

ביאר ,דבגמ' נקטו ושמע שתי רוחות שמספרות .דלאדם יש

דנקט בסיפא דהוא הדין דשרי לאחוריו מדיוקא דרישא.

נפש רוח ונשמה ונפש הוא החומר ,והרוח הוא המדבק בין

]ולכאורהאפדרלהעמידהגירסא,וביאור דבריהם,דאפילואי

הנפשלנשמה,ולאחרהמיתהכשהנשמהעולהלמעלהוהגוף

יאסור בספר תורה ,והוא משום שילמד הברייתא כרי"ף

הולך אל העפר הרוח לפעמים שורה במקום הגוף ולפעמים

וסיעתו )עיין באות הקודמת( ,מכל מקום בנ"ך שפיר דמי,

שטבעולםלמקוםשהנשמהשם,וזהומאחוריהפרגוד.

מדנקט האיסור דוקא בספר תורה ,ולא מסתבר לומר דנקט

טו(רש"יד"הונשמע,ונדעמהגזרוהיום.משמעותלשוןרש"י

ספרתורהמשוםשריותאדנכריםולסטים,דאפילוספרתורה

דאיירי במוצאי ראש השנה ,ובאו לשמוע מה נגזר בראש

מותרלהפשילולאחוריו,דהאפשיטאדמותר).י.ס.[(.

השנה .והגר"א באמרי נועם פירש ,דאיירי בליל ב' של ראש

י(גמ',הוהקשדיאתכלתאדר'יונתן.מכאןרצו הרא"ש )סימן

השנהדאיבלילא'עדייןלאנגזרכלום.ועייןבגליוןהש"ס.

ה( ותלמידי רבינו יונה להוכיח ,דמותר לילך בציצית בבית

טז(גמ' ,אזל בתריה לחצר מות .כתב באמרי נועם בשם

הקברות,ודוקאבתפיליןאסור,דהאיסורהמבוארבגמ'משום

הגר"א ,דהיינו מקום שהנשמות יושבים שם ולא בבית

דקשדיא תכלתא על הקברים ,ומשמע דאם מגביה ציציותיו

הקברות.

מותר .אמנם כתבו דיש לדחות ,דדווקא בימיהם שכך היה

יז(גמ' ,עילאי ותתאי דידן ומיצעי דיתמי .כתב הרמב"ם )פ"ו

לבושם ,ואי אפשר שיסירו בגדיהם כשהולכים על הקברים,

מדעות ה"י( ,חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני

אבל טליתות שלנו שאין אנו מכוונים בהם אלא לשם מצוה,

שנפשם שפלה למאוד ורוחם נמוכה אף על פי שהם בעלי

אסור .ובבית יוסף )סימן כג( הביא משו"ת הרשב"א דאפילו

ממון ,ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו .ובהגהות יד איתן

בטליתות שלנו אם הם מכוסים מותר .והוכיח כן מהא

על הרמב"ם כתב ,דמקור דברי הרמב"ם הוא מהגמ' דידן,

מסכת ברכות דף יט
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דהניחשלהיתומיםבאמצע.

כתב,דגםאםהתחילולקרואאםהאבלעוברלפניהםמשיבין



לו ,דאפילו באמצע הפרק משיבין מפני הכבוד ,ומה שהאבל

דףיטע"א

מתעכבעלידםהריהואכשואלשמשיביןלו.ובמשנהברורה

א(גמ',אלתהרהראחריוביוםשמאעשהתשובה.פירשהעיון

)סימןעבסקי"ב(כתבדלאיקראאלאכמהשיספיקעדשיגיע

יעקב ,דאם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה ,היינו

האבללשורה.

שעשה עבירה בסתר ,אל יהרהר אחריו ביום אף על פי שלא



ראהשעשהתשובהביום,דהיינובגלוי,כישמאעשהתשובה

דףיטע"ב

דהיינו בסתר כמו שעשה העבירה בסתר ,אבל אם ראית

ז(גמ' ,המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק .כתב

שעשה עבירה ביום דהיינו בגלוי דאיכא חילול השם ,יש לו

הרמב"ם )פ"י מכלאים הכ"ט( ,הרואה כלאים של תורה על

להרהר אחריו ,לפי שראוי לו לעשות תשובה בגלוי שתהא

חבירו אפילו היה מהלך בשוק קופץ לו וקורעו עליו מיד

תשובתהמשקלכדישלאיתחללשםשמים.

ואפילורבווכו'.אבלהרא"ש)נדהפרקט'הלכותכלאיבגדים

ב(תוס' ד"הדוגמא,בסוה"ד,אלאליראהאותה .וגם הרמב"ם

סימן ו( כתב ,דדוקא אם מצא על בגדיו דהשתא מזיד הוא,

)בפירוש המשניות למסכת עדיות פ"ה מ"ו( כתב כפירוש

אבלמצאעלבגדיחבירואיןצריךלהודיעובשוקאלאישתוק

התוס'שלאהשקוהמיסוטהבאמת,אלאהראובעיניהכאלו

ואל יפרישנו משוגג .והבית יוסף )יו"ד סימן שג( כתב,

הןמיסוטה,וכןבפירושהראב"ד)שם(עייןשם.

דהרמב"םלאגרסהמוצאכלאים"בבגדו"אלאהמוצאכלאים

ג(גמ' ,אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע .תלמידי

פושטואפילובשוק.

רבינו יונה הביא יש מפרשים ,דסמוך היינו חצי שעה ,דחצי

ח(תוס' ד"ה רוב ,וצ"ל שראש הארון פתוח שאם היה סתום

שעה לפני זמן משיכיר את חבירו אפשר להוציא ,אבל לאחר

אדרבהכיישבופתחסתוםוכו'.והרמב"ם)פי"במטומאתמת

מיכןאסור,דישלחוששלאיספיקולשאתאותוולקוברוקודם

ה"ו( כתב ,דארונות של עץ שמניחין בהם את המת אינם

שיגיע זמן זה ,שהוא זמן קריאתה לכתחילה .עוד כתב,

כקבר .וביאר )שם( הכסף משנה ,דהרמב"ם כתב זאת דהווה

דמשמע מלישנא ,דגם בקריאת שמע של ערבית לא שרי

קשיא ליה קושית התוס' .והראב"ד )בהשגות שם( כתב,

להוציאואלאחצישעהקודםצאתהכוכבים,אמנםבשםרבו

דבאמת היה לארונות טומאת קבר ,אלא דכל טומאה שאין

כתב,דאפשרדבקריאתשמעשלערביתישלהקלכיוןדזמנה

הנזיר מגלח עליה איןהכהןמוזהר עליה ואין הנזירמגלח על

כל הלילה ,והא דצריך לקרות בתחילת הזמן הוא משום

גוללודופקוקברסתום,ולכךלאהוזהרועליההכהנים.

זריזות ,כדי שלא יאמר אוכל קימעא וכו' .עוד כתב,

אתסּור.הרמב"ם
כלמילידרבנןאסמכינהועללאודל ָ
ֹ
ט(גמ',

דמהירושלמי )פ"ג ה"ב( נראה ,דסמוך לקריאת שמע אין

)בספר המצוות שורש א( כתב ,דכל מצוות דרבנן אם עבר

מוציאין את המת אלא בענין שישערו שיוכלו להוציאו

אתסּור".וכןמשמע מרש"י)הכא(ד"ה
עליהםעוברבלאוד" ֹל ָ

ולקוברוקודםזמןקריאתשמע,ואינותלויבחצישעה,ולאחר

כל מילי .והרמב"ן )בהשגות שם( השיג ,שאין הלאו ד" ֹלא

אותו זמן ,ישער אם כבר התפללו רוב הקהל ואחר כך

תסּור" אלא במה שאמרו בפירושי התורה ,כגון הדברים
ָ

יוציאוהו.

הנדרשים בתורה בגזירה שווה או בבנין אב ושאר י"ג מידות

ד(גמ' ,אדם חשוב שאני .כתב הבית יוסף )או"ח סימן עב(

שהתורה נדרשת בהם ,או במשמעות לשון הכתוב עצמו ,וכן

דהרמב"ם )פ"ד מקריאת שמע ה"ד( פסק כן להלכה .והרי"ף

במה שקבלו הלכה למשה מסיני תורה שבעל פה ,אבל

)יא :מדפי הרי"ף( והרא"ש )סימן ט( לא חילקו .וכתב הבית

הגזירות והתקנות שגזרו חכמים למשמרת התורה ,אין להם

יוסף,דאפשרדבזמנינולאשכיחאדםחשובכלכךשיהאנכון

בלאו הזה אלא סמך בעלמא .והביא ראיה מלשון הגמ' כאן

לבטלקריאתשמעבשבילו.והט"ז)סימןעבסק"א(כתב,דכל

אתסּור",ואינועוברעל
עללאודל ָ
ֹ
"כלמילידרבנןאסמכוהו 

מקוםשאמרודאדםחשובשאני,במקוםשבאלומרלהחמיר,

הלאו כשעבר על תקנת חכמים .ובזהר הרקיע פירש הגמ'

כל אדם יעשה עצמו חשוב ,אבל אם הוא להקל אין לנו

לשיטתהרמב"ם,דאיןהכוונהדהוויאסמכתאבעלמא,ובודאי

בדורותינומישהואחשובכדילהקל.

דהווי דאורייתא ,ומכל מקום כשקבעו חכמים את איסורם

ה(גמ' ,העוסקים בהספד .כתב בתלמידי רבינו יונה ,דהא

הסמיכו דבריהם אהאי קרא והתנו שידחה במקום כבוד

דאמרודנשמטיןאחדאחדוקורין,היינודווקאלקריאתשמע,

הבריות.

אבל לתפילה שהוא מדרבנן כולם פטורים .אמנם בשם רבו

י(גמ' ,היה זקן ואינו לפי כבודו .כתבו התוס' בשבועות )ל(:

כתב,דגםבתפילהנשמטיןאחדאחדומתפללין.

ד"ה אבל ,דחלוק ענין פושט כלאים בשוק דהוי בזיון גדול,

ו(גמ' ,אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או פסוק

מזקן ואינו לפי כבודו דאינו גנאי גדול .והא דמקשינן בסוגיין

אחד .כתב בחידושי הרשב"א ]וכן הובא בדברי חמודות על

מזקן ואינו לפי כבודו היינו מקל וחומר ,דאם בזקן ואינו לפי

הרא"ש )סימן יא אות כט([ ,דנראהמדברי רש"י ,שאם יכולין

כבודופטור,כלשכןבגנאיגדול.אבללמסקנאדכבודהבריות

להתחילולגמוראפילופסוקאחדקודםשיגיעולשורהיתחילו

דוחה לא תעשה בשב ואל תעשה ,האי דינא נאמר דווקא

ויגמרואתכולה],וצריךעיוןלאיזהרש"יכוונתו.אבלהמאירי

בבזיון גדול כמו פושט כלאים ומת מצוה ,דגנאי גדול הוא

מסכת ברכות דף יט – דף כ
ב אלול – ג אלול התשע"ב
שמוטלבלאקוברים,אבלזקןואינולפיכבודואינופוטראלא

ובחידושי הרמב"ן הביא נוסחי עתיקי שגרסו כן בגמ' ,דמכהן

בממונא.

אי אפשר ללמוד שכן לאו שאינו שוה בכל הוא .ועל פי זה

יא(גמ',איסוראמממונאלאילפינן.ביארוהתוס'שבועות)ל(:

כתב ,דלאו דטומאה נדחה מפני כבוד הבריות ואידחיא לה

ד"האבל,דשאניממוןדאתיהיבלמחילה.

סוגיאדלעיל,דהשתאאמרינןדבאבטמאהבאיןעמובטמאה

יב(גמ',ת"שולאחותו.בספרשושנתהעמקים)כללו(הקשה,

אפילו בטומאה דאורייתא .וכן אפשר לדלג על גבי ארונות

היאך אתינן למיפשט מהא דמת מצוה דוחה פסח ומילה

לקראת מלכי ישראל אף שיש בהם טומאה דאורייתא .עוד

דכבוד הבריות דוחה לא תעשה ,דילמא שאני התם דאיכא

כתב ,דלדעתרש"י )הובאבאותהקודמת(אינוכן,דאףדלגבי

מצות עשה ד"קבר תקברנו" ,וכמו שכתב הרמב"ם )ספר

מתמצוהלאנאמרלאודטומאה,מכלמקוםלאילפינןמיניה

המצוות מצוה רל"א( ,דמת שאין מי שיתעסק בקבורתו נקרא

אלא מת מצוה ,דכיון דלא ילפינן שאר לאוי מיניה על כרחך

מת מצוה ,משום דמצוה על כל אדם לקוברו ,שנאמר "קבור

הוא דין מיוחד במת מצוה] .ולפי מה שהבאנו לעיל )יט :אות

תקברנו" ,ומשום מצוה זו נדחו פסח ומילה .ותירץ ,דקרא

י(בשםהתוס'בשבועותדדווקאבגנאיגדולדוחה,גםאינימא

איירינמיהיכידאפשרלקוברולאחרמיכןולאיתבטלמצוות

דלמסקנהלאושאינושוהבכלנדחהמפניכבודהבריות,לדלג

עשהדקבורה,אלאדמשוםכבודהבריות,כדישלאיהאמוטל

עלגביארונותאסורדאינוגנאיגדול[.

בבזיון שעה אחת קוברו עכשיו .וכן כתב המגן אברהם )או"ח

ה(גמ' ,א"ל קמאי מסרי נפשייהו אקדושת השם .ביאר בעיון

סימןתרפ"זסק"ו(.

יעקבהענין,דכשםשמסרונפשםעלקידושהשםשהואשלא



כדרךטבעהאדם,כןנעשהלהםנסשלאכדרךהטבע.

דףכ'ע"א

ו(גמ' ,דהות לבישא כרבלתא בשוקא .פירש רש"י ד"ה

א(גמ' ,שבואלתעשה שאני .ביאר בחידושיהריטב"א)מכות

כרבלתא ,דהוא לבוש חשוב .ובמהרש"ל ביאר ,דהיה פריצות

כא ,(:דהטעם דהלבוש כלאים הוי קום ועשה ,משום שהיה

שהלכה במלבוש חשוב בשוק ללא כיסוי סרבל ,וכמו שהביא

יכול לפשוט ואינו פושט ועומד במלבושו ,דבכלל"לא תלבש"

המסורת הש"ס בשם הערוך .ובחידושי הריטב"א כתב ,דרב

דאמר רחמנא הוא שלא יעמוד לבוש ,וחשוב לו כל שעה

אדאקרעבגדהמשוםדהיהכלאים .וכןכתב בביתיוסף)סימן

כאילו לובש .ובנימוקי יוסף )שם ד :מדפי הרי"ף( כתב ,דכיון

שג(והוכיחמכאןדעתהרמב"ם)הבאהלעיל יט:אותז(שגם

דתחילת לבישתו על ידי מעשה ,חשיב נמי מעשה מה שאינו

המוצאכלאיםבבגדחבירוקורעוממנואפילובשוק.

פושטו.

ז(רש"י ד"ה קטנים ,אפי' קטן וכו' לפי שאינו מצוי תמיד

ב(גמ',שבואלתעשהשאני.בקונטרסדבריסופרים חקר,אם

כשמגיעזמןקריאתשמע.והאדחייביםבתפילה,ביארהנחלת

אמרינן שב ואל תעשה ,משום דקום ועשה חמיר משב ואל

דוד ,דהוא משום דזמן תפילה נמשך יותר מקריאת שמע,

תעשה,אומשוםשהמצוהוכבודהבריותשוים.

דהוא עד ד' שעות .ועוד ,דאפילו עבר זמנה מכל מקום יש לו

ג(רש"י ד"ה שב ואל תעשה שאני ,דברים רבים וכו' וטומאת

שכר תפילה ,ורק שכר תפילה בזמנה אין לו ,מה שאין כן

גופיה שהותרה לכהן ולנזיר וכו' היינו טעמא דלא גמרינן

בקריאתשמעאםקראלאחרשעברזמנהאיןלושכרקריאת

מיניה דהתם לאו כבוד הבריות הוא דדחי לא תעשה דידה,

שמעכללרקכקוראבתורה.

דמעיקרא כשנכתב לא תעשה דטומאה לא על מת מצוה

ח(תוס' ד"ה וקטנים ,פי' הקונטרס וכו' ולא נהירא וכו' קטן

נכתב ,כשם שלא נכתב על הקרובים .והקשו עליו התוס' ד"ה

היודע לשמור תפילין אביו חייב לקנות לו תפילין .ותלמידי

שב,מאישנאהכאדאמרינןדהלאומתחילהלאנאמרעלמת

רבינו יונה תירצו ,דהתם לא קאמר חיוב אלא להרגילו

מצוה ,ובכל מקום שדוחה עשה לא תעשה לא אמרינן אלא

במצוות .וכתב השולחן ערוך )אורח חיים סימן לז סעיף ג(

שדוחה .והרמב"ן )בתורת האדם( ביאר כוונת רש"י,

בשם בעל העיטור ,דהאי קטן דוקא שהוא בן י"ג שנים ויום

דכשאמרה תורה בכהן ונזיר לא יטמא למת אבל מטמא הוא

אחד.

למת מצוה ,היינו דבכל קבורת מת מצוה עליו להטמא ,דלא



שייך קבורה בלא טומאה ,אבל כשהתורה התירה לא תעשה

דףכ'ע"ב

במקוםעשה,הריאפשרלקייםהעשהגםבלאלעבורעלהלא

ט(רש"י ד"ה הכי גרסינן ,תפילה דרחמי נינהו ,ולא גרס

תעשה.וכןמהשהוכיחההגמ'מהאדקבורתמתמצוהדוחה

פשיטא דהא לאו דאורייתא היא .והרמב"ם )בספר המצוות

פסחומילה,יוכללקייםמצותקבורתהמתמצוהבלאלדחות

במצוה החמישית( כתב ,דתפילה היא מכלל מצות ואותו

פסח ומילה ,לכך נחשב לדחייה] .ולכאורה אפשר לפרש נמי

תעבוד,ובהלכותתפילה)פ"אה"א(כתב,חייבאדםמןהתורה

דברי רש"י במה שכתב בסוף דבריו כשם שלא נכתב על

בתפילה בכל יום ,אלא שאין מנין התפילות ואין משנה

הקרובים ,דהיינו דהריבוי דמיטמא למת מצוה הוא בפסוק

התפילה הזאת מן התורה וכו' .והרמב"ן )בהשגות על ספר

דקרובים ,אם כן כמו במת מצוה אין דין דחיה ,הכי נמי

המצות( השיג על דבריו ,וסבירא ליה דתפילה מדרבנן ,אלא

בקרובים[.

דייתכן דהתפילה בעת צרהמן התורה,שנאמין שהוא יתברך

ד(תוס'ד"השב,בתוה"ד,מהלכהןשכןלאושאינושוהבכל.

שומעתפלהוהואהמצילמןהצרותבתפילהוצעקה.ובמגילת

מסכת ברכות דף כ
ג אלול התשע"ב
אסתר)שם(ביארכוונתהרמב"ם,דמןהתורהחייבפעםביום

שהוא מן התורה .ותירץ ,דאיש יכול להוציא לחבירו מדין

וכן אינו חייב בנוסח תפילת שמונה עשרה שתקנו חז"ל ,וכן

ערבות ואף שלא טעם כלום ,ומדרבנן לא התירו לברך ברכת

תקנו שצריך ג' פעמים ביום .ולכך כוון הרמב"ם שכתב שאין

הנהנין בלא הנאה ,ולפיכך כיון דנהנה כשיעור מדרבנן יכול

מניןהתפילותומשנההתפילהמןהתורה.

לברך ולהוציא חבירו ,אבל אשה אינה בכלל הערבות ולפיכך

י(גמ' ,נשים חייבות בתפילה דרחמי נינהו .הקשה השאגת

אינה מוציאה אלא מי שאכל שיעור דרבנן .ובדגול מרבבה

אריה )סימן יד( ,לדעת הרמב"ם )הובא באות הקודמת(,

)שולחן ערוך או"ח סימן רע"א( ביאר דברי הרא"ש ,דאשה

דתפילה דאורייתא אלא דחכמים תקנו נוסח קבוע וחיוב

אינה בכלל ערבות ,היינו אפילו במצוות שחייבת בהם ,ולכך

תפילה ג' פעמים ביום ,מה ההוה אמינא לפטור נשים משום

כתב ,דבקידוש דקיימא לן דמי שיצא כבר יכול לקדש שנית

דחכמים תקנו ערב ובוקר וצהרים ,הא מן התורה אין לה זמן

להוציא חבירו שלא קידש ומדין ערבות ,היינו דוקא באיש,

קבוע .ותירץ ,דודאי ידעה הגמ' דחייבות פעם ביום ,דזהו

אבל אשה שכבר יצאה ידי חובתה כיון דאינה בערבות אינה

החיובמןהתורה,אלאדהוהאמינא,דהחיובמדרבנןלהתפלל

יכולה לקדש להוציא אחרים .והסתפק ,האם איש שהתפלל

בנוסח קבוע ,וג' פעמים ביום אינן חייבות ,דהווי מצוות עשה

יכוללהוציאאשהשלאהתפללה,דישלומרדאנשיםנתחייבו

שהזמןגרמאמדרבנן,וקאמשמעלןדחייבותגםבחיובדרבנן

בערבות גם על הנשים ורק הנשים לא נתחייבו על האנשים.

דג'פעמיםביום.

והגרע"א )שם בשולחן ערוך( פליג וכתב ,דלא מצינו בשום

יא(גמ' ,נפקא מינה לאפוקי רבים ידי חובתן .כתב בהגהות

מקום שנשים אינם בכלל ערבות ,וכוונת הרא"ש דאם נשים

אשר"י )מגילה פ"א סימן ד( ,דנשים חייבות בברכת המזון מן

אינםמחויבותבברכתהמזוןדאורייתא,אינןבכללערבותעל

התורה ,אבל אינן מוציאות את האנשים כיון שאינן יכולות

מצוהזו.

לומר ברית .והקשה הגרע"א ,דבסוגיין מבואר דאי חייבות

יד(גמ' ,והם מדקדקים על עצמם עד כזית וכו' .וכתב רבינו

מדאורייתא מוציאות את האנשים ידי חובתן .ותירץ ,דיש

בחיי)במדברפרקו,כ"ד(,ואדםיושבהואובניוובניביתוואין

לומר דאם נשים מחוייבות מדאורייתא בברכת המזון ,היינו

לפניהםכדישביעה,והםנושאיםליפניםומברכיםומדקדקים

חוץ מברית ותורה ,ויוציאואת האנשים ,וברית ותורה יאמרו

על עצמם עד כזית ועד כביצה ,לפיכך ישא ה' פניו אליך,

האנשים בעצמם .ובחזון איש )או"ח קמא סימן כ"ט סק"ו(

דהיינושאיןכאןשבחעלעצםהתקנה,אלאעלהברכהבמצב

הקשה על סברא זו מדאיתא לקמן )מו (:דאי אפשר לחלק

שאיןלויותר,ואינושבע.

ברכה לשניים ,ואין דין שומע כעונה על חצי ברכה ,עיין שם.

טו(תוס'ד"הבעלקריוכו',פי'אפילובהרהוראסור.וכןפירש

ועל כן צידד לומר ,דכוונת ההגהות אשר"י ,דברכת הארץ

תלמידי רבינו יונה הא דתנןדעלהמזון מברךלאחריו ,דהיינו

ודאי אין נשים יכולות להוציא אנשים כיון שפטורות מברית

מברך בהרהור ,דמברך ואינו מברך דתנן במתניתין היינו

ותורה ,וספק הגמרא הוא על ברכת הזן ,ונשאר בצריך עיון.

בהרהור.

והקהילות יעקב )סימן י"א( ,הביא כמה ראיות לצדדי הספק

טז(]בא"ד ,והיינו טעמא דשרינא טפי וכו' .משמעות לשון

האם מועיל שומע כעונה לחצי ברכה ,ומחלק ,דאם המוציא

התוס' ,דיש איסור בהרהור בעל קרי בברכות קריאת שמע.

אומר רק חצי ברכה ,לא הויא ברכה חשובה לצאת ממנה

ולכאורהצריךלומרדתוס'איירילרבינאדהרהורכדבור,אבל

השומע ידי חובתו ,אבל אם המוציא אומר ברכה שלימה

לרב חסדא דהרהור לאו כדיבור כוונת המשנה דאינו מברך

והשומע שומע ממנו חצי ברכה וחצי אומר בעצמו ,מועיל

היינודאינומחוייבלהרהר.וכןמשמעותלשוןרש"י בד"הלא

לצאתידיחובה.עייןשם.

לפניה ,שכתב ,דכיון דברכות לאו דאורייתא לא אצרכוהו

יב(תוס' ד"ה נשים ,ותימה כהנים ולויים וכו' .והמגן אברהם

רבנן,ולהוויכרבחסדאולאכרבינא).א.ש.[(.

)סימןקפ"וסק"א(תירץ,דלכהניםוללוייםהיומגרשיהערים.

יז(תוס' ד"ה כדאשכחן בסיני ,פירוש וכו' לאו כדיבור דמי

ובנחלת דוד תמה על קושיית התוס' ,דהא תנינן במתניתין

לענין שיהיה בעלקרי אסורלהרהר וכו' .הקשההפני יהושע,

)מעשר שני פ"ה משנה יד( ,דגרים אינם מתוודים וידוי

היאך אסרו במתניתין הרהור לבעל קרי בברכת קריאת שמע,

מעשרות,דאינםיכוליםלומרעלהארץשנתתלנו,ונחלקורבי

כמו שכתבו התוס' ד"ה בעל קרי ,דאינו מברך היינו אפילו

מאירורבייהודהאםכהניםולוייםמתודיםכיוןדישלהםערי

בהרהור,האבהרהוראיןאיסורכלללבעלקרי.ותירץ,דבגמ'

מגרש .והרמב"ם פסק )בפי"א ממעש"ש הי"ז( כר' יוסי

לקמןמבוארדבהוהאמינאסברההגמ'דבעלקריאסורבדברי

דמתודים ,וטעמו משום דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי

תורהמןהתורהדדרשינןסמוכים,וישלומרדכןסובררבינא,

יהודה.

ולפי זה תקנת עזרא באה להוסיף דאפילו בהרהור אסור,

יג(גמ' ,כגון שאכל שיעורא דרבנן .הקשו הרא"ש )סימן יג(

דכדיבורדמיאףדאינודומיאדסיני,ולכךקריאתשמעוברכת

ותלמידי רבינו יונה ,דמשמע מגמ' דידן ,דאם האשה מחויבת

המזון דמדאורייתא הם לא תקן בהם עזרא לבטלם ,אבל

בברכת המזון רק מדרבנן ,אינה יכולה להוציא מי שאכל

ברכותדמדרבנןתקןבהםעזראדאפילוהרהוראסור.

שיעור דאורייתא ,ולקמן )מח (.אמרינן דאם אכל שיעור כזית

יח(תוס' ד"ה ורב חסדא ,ר"ח פירש דהלכה כרב חסדא וכו'

דהוא מדרבנן יכול להוציא אף מי שאכל שיעור כדי שביעה

ולאיצאבקריאתשמעבהרהור.והרמב"ם)בפ"אמברכותה"ז(

מסכת ברכות דף כ – דף כא
ג אלול – ד אלול התשע"ב
כתב ,כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר,

עיקרמדאורייתא,כגוןמהשכתבוהתוס'גבימעשרשמכניסו

ואם לא השמיע לאזנו יצא בין שהוציא בשפתיו בין שבירך

במוץ,וכןבדיקתחמץאםביטלישלועיקרמדאורייתאדאם

בלבו .והקשה השאגת אריה )בסימן ו וסימן קה( ,מהא

לא ביטל עובר בבל יראה ,אבל בדרבנן שאין לו עיקר מן

דהרמב"ם )בפ"ב מקריאת שמע ה"ח( כתב ,ואם לא השמיע

התורהלכוליעלמאספקמוציאמידיודאי.ועייןבשערהמלך

לאזנויצא,ולאכתבדהואהדיןאםאמרבלבו כמושכתבגבי

)מקוואותכללא(.

ברכות .ולכך כתב ,דאף דעת הרמב"ם כתוס' דהלכה כרב

ד(גמ' ,ר' יוחנן אמרולואי שיתפלל אדם כל היום כולו .כתב

חסדא דהרהור לאו כדיבור דמי ,אלא דסובר ,דרב חסדא לא

בחידושי הרשב"א ,דיש אומרים דרבי אליעזר סבר דמספק

ּת
אמר כן אלא גבי קריאת שמע דבעינן דיבור מדכתיב " ְו ִד ַּב ְר ָ

אסור לחזור ולהתפלל דילמא כבר התפלל ועובר משום בל

ָּב ם",אבלגביברכתהמזוןושארברכותדלאכתיבבהודבור,

תוסיף .ור' יוחנן סבר דיכול לחזור ולהתפלל אף על פי שאינו

לרב חסדא נמי יוצא בהרהור .ובראש יוסף )הפרי חדש( דחה

חייב.וישאומרים,דרביאלעזרסביראליהדרקאםרוצהיכול

דבריו,דהאבגמ'לקמןהקשולרבחסדא,למהמהרהרבברכת

להתפלל ,ודעת ר' יוחנן דחייב לחזור ולהתפלל .ובשו"ת

המזון.

הרשב"א)ח"אסימןצ"א(כתב,דאפילולשיטההראשונה,כיון

יט(גמ' ,כדי שלא יהו כל העולם עוסקין בו והוא יושב ובטל.

דרשאי לחזור מחויב הוא בדבר ,די לאו כי הרי הוא כמראה

וכתב הרא"ש )סימן יד( ,דמכאן פסק בעל הלכות גדולות,

בעצמושאינוחוששלתפילה.

דקראקריאתשמעובאלביתהכנסתומצאםשקוראיםקריאת

ה(גמ' ,ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו .כתב הרי"ף )יב:

שמע,קוראפסוקראשוןעמהם.

מדפי הרי"ף( דהיינו דווקא אם מתפלל אדעתא דרשות ,אבל



אדעתא דחובה אסור .ודין תפילת נדבה מותרת דוקא ביחיד,

דףכאע"א

אבל לציבור אסור להתפלל תפלת נדבה .וטעמא דמילתא

א(גמ' ,אלא קריאת שמע וברכת המזון דאורייתא ותפלה

דתפילותכנגדתמידיםתקנום,ואיןמביאיםשניתמידים,אבל

דרבנן ,כתב בחידושי הריטב"א ,דהשתא הדרינן מטעמא

אדעתא דנדבה מותר ,דיחיד מביא עולת נדבה ,וציבור אין

דצריךלעסוקבדברשהציבורעוסקיםבו,דהאברכתהמזוןעל

מביאיםעולתנדבה,ומשוםהכיגםהיחידאינומתפללמוסף

הרוב ביחיד .אלא טעמא דקריאת שמע וברכת המזון

בנדבה משום דאינו מתנדב קרבן מוסף .וברא"ש )סימן ט"ו(

דאורייתא ועביד בהו מה דאפשר ,ואומר אותם בהרהור אף

הקשה ,דמאי שנא מוסף מתמיד ,הא תמיד נמי אין היחיד

דלא הוי כדיבור .ובפני יהושע הקשה ,אמאי מקשו בגמ' על

מתנדבתמיד,אלאמתנדבעולהכמוהתמיד,והכינמיבמוסף

ברכתהמזון רק לאחר דמשני דשאניתפילהדלית בה מלכות

יכול להתנדב עולה כמו המוסף .ותירץ ,דהיינו משום דאין

שמים,הריכברעלתירוץרבאדאבראהבהקשהדלאמשני

שעיר לחטאת שבא במוספין בא בנדבה .אך הקשה ,דבמוסף

ולא מידי על ברכת המזון .וכתב דבהוה אמינא ,סברה הגמ'

שבתלאהיהחטאת.ותירץ,דבשבתביןכךאינויכוללהביא

דרבחסדאלאאייריאלאבקריאתשמעדכתיב" ְו ִד ַּב ְר ָּת ּבָם",

נדבה .ולפי זה אין להתפלל בשבת תפילת נדבה כלל  .אך

אך בברכת המזון דלא כתיב דבור הרהור כדיבור,אבללאחר

הביאבשםרבהאיגאון,שהתירלהתפללנדבהבשבתואפילו

שהקשו מתפילה דלא כתיב בה דיבור ,הדרא בה הגמ' ורב

בתפילתמוסף.

חסדא בכל עניין איירי ,משום הכי קשה מאי שנא מברכת

ו(גמ' ,פוסק אפילו באמצע ברכה .כתב הרי"ף )יב :מדפי

המזון.

הרי"ף( ,דטעמא דמילתא ,משום דאם בא לגומרה נמצא כמי

ב(גמ' ,ספק קרא אמת ויציב וכו' .רבינו יונה הביא ,דיש

שמקריב שני תמידים בשחרית שעובר משום בל תוסיף .ואף

אומריםדכשחוזרואומראמתויציב,אסורלחתוםמספקגאל

דיכול להתפלל תפילת נדבה לר' יוחנן ,שאני הכא דהתחיל

ישראל ,דכיון דמשום מצוה דאורייתא סגי בהזכרה בלבד,

אדעתאדחובה.

מספיקא אסור להוציא שם שמים לבטלה .ויש אומרים דכיון

ז(גמ' ,אם יכול לחדש בה דבר .כתב הרמב"ם )פ"א מתפילה

שהוא מחויב משום ספיקא דאורייתא יש לו לומר הדבר

ה"ט( ,צריך שיחדש דבר בכל ברכה וברכה מהאמצעיות מעין

כתיקונו ולברך .והביא ראיה מהא דמברכין על ספק מעשר,

הברכה,ואםחידשאפילובברכהאחתדיו,כדילהודיעשהוא

עיין שם .ועיין ברמב"ם )פ"ב מקריאת שמע הי"ג( ,ובשו"ת

נדבה ולא חובה ,ושלש ראשונות ושלש אחרונות לעולם אין

הרשב"א)ח"אסימןשכ(ובתוס')ראשהשנהלג.ד"ההארבי(.

מוסיפין בהם .וכתב הטור )סימן קז( דאם הוסיף רק בשומע

ג(גמ' ,מאי טעמא קריאת שמע דרבנן .הקשה הצל"ח ,הא

תפילה לא מהני ,דאינו נראה כל כך חידוש כיון שהיא ברכה

כשקם בבוקר נתחייב ודאי בקריאת שמע ,וספק אם קרא

כללית ויכול לשאול בה מה שרוצה ,אבל שאר ברכות שאינו

ונפטר ,והרי אין ספק מוציא מידי ודאי .וביאר ,דתליא בב'

יכוללהוסיףאלאמעיןהברכההויחידוש.והביאלפרשבשם

תירוציהתוס'בפסחים )ט(.ד"הכדי,אםבדרבנןנמיאיןספק

הרא"ש )סימן טו( דיכול לחדש בה דבר,היינושנתחדשאצלו

מוציא מידי ודאי ,ורוב הפוסקים סברי דאף בדרבנן אין ספק

דברשלאהיהצריךלבקשעליובתפילתוהקודמת.

מוציא מידי ודאי .והוכיח מכאן ,דכל מה שכתבו התוס' דגם



בדרבנן אין ספק מוציא מידי ודאי ,אינו אלא בדרבנן שיש לו

דףכאע"ב

מסכת ברכות דף כא – דף כב
ד אלול – ה אלול התשע"ב
ח(גמ' ,הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין .הסתפק

שסידרתורהפרשהאחרפרשהלאסידראלאלהידרש.ועיין

הביאורהלכה )סימן קטד"ההנכנס( ,אםיודעשטבעולהאריך

ברש"ש דהקשה על תירוץ הגמ' דמיבעי ליה לאידך דרבי

בתפלה ואינו יכול לסיים עד קדושה ,אם מותר להתחיל.

יהושע בן לוי ,מאי משני ,הא מצי לדרוש ב' דברים כמו רבי

ומסוגיין ליכא ראיה לאיסור ,דאפשר דלאו תפילת ציבור

יהושעבןלוישדרשמהסמיכותב' דברים.ותירץעלפיהגמ'

גמורה מאחר שלא התחיל עמהן בשוה ,אבל אם מתחיל

ביבמותשם,דר"ידרישבמשנהתורהרקהיכידמוכחומופנה,

בשוה,אפשרכיוןדעתהחלעליוהחיובלהתפללבציבור,ואין

ואינויכוללדרושב'דברים,אבלרבייהושעבןלוילאסבירא

למה
עליו לעת עתה חיוב עניית הקדושה ,אין לו לחוש כלל ְ

ליההכי.ועייןבמהר"ץחיותבסוגיין.

שאחרכךלאיהיהיכוללקייםמצוהדעדיפא ,ועוד דאזיהיה



אנוס ופטור מלענות .וכתב ,דאין להביא ראיה להקל מדלא

דףכבע"א

נקטה הגמ' רבותא טפי בהאי גוונא ,דאפשר דהגמ' נקטה

א(גמ' ,אף כאן באימה וביראה .כתב הרמב"ם )פ"ד מתפילה

מילתאדשכיחא.וסייםדצריךלעייןבדיןכלליאיןמעביריןעל

ה"ד(,עזראתיקןשלאיקראבעלקריבדבריתורהעדשיטבול,

המצות] .ולכאורה כיון דיכול לענות באופן של שומע כעונה

וביתדיןשעמדואחרכןהתקינואףלתפילהשלאיתפללבעל

יכול לקיים שניהם ,וכנראה כוונתו דאף דהווי היתר אין כאן

קריעדשיטבול.ותמההכסףמשנה ,היכןמצינוגזירתביתדין

עניהממשומשוםהכינסתפקבלכתחילה[.

שאחריהם.וכתב,דאפשרדכוונתהרמב"םדעזראתיקןלתורה

ט(רש"י בד"ה רב הונא ,יחיד המתפלל עם הציבור אומר

ותפלה ,ובית דין שעמדו אחר כך בטלוה והעמידוה רק

קדוש.הקשההטוריאבן)מגילהכג,(:אמאילאפירשכפשוטו

בתפילה .וכמו שכתב הרי"ף )יג :מדפי הרי"ף( דיש אומרים

ביחיד המתפלל ביחידות .ובחידושי הרשב"א ביאר ,דהוקשה

דמה שאמרו "בטלוה לטבילותא" אינו אלא לדברי תורה ולא

לרש"י ממתניתין דמגילה )כג ,(:דאין פורסין את שמע בפחות

לתפילה.וכתבדאיןלשוןהרמב"םמשמעכן.ועייןבראשיוסף

מעשרה,וטעמאמשוםקדושהשבה,ואםכןכיצדיתכןלומר

שביאר בזה דברי הגמ' ,שבתחילה אמרו שטבילת בעלי קרי

דרב הונא סבר דיחיד אומר קדושה ,לכך הוצרך רש"י לפרש

נלמדמסיני,מהלהלןבאימהוביראה,ואחרכךאמרושמעתי

דעסקינן ביחיד המתפלל עם הציבור .אלא דאכתי קשה ,כיון

שמחמירין בה שלא יהו תלמיד חכם מצוין אצל נשותיהם

דמתפלל עם הציבור למה קרינן לו יחיד .וכתב הטורי אבן,

כתרנגולים,ורש"יד"השמחמיריןפירש,דסבראזואתילמימר

דטעות סופר נפל בדברי רש"י ,ושיטת רב הונא שיוכל לומר

דצריךלהחמירבארבעיםסאה,אבללדעתהרמב"םישלומר,

קדושה ביחידות ,אך לרבי יהושע בן לוי אומר דוקא בציבור.

דעזראתיקןרקלתלמודתורהכדאשכחןבסיני,ואחרכךתקנו

ועיין ברבינו יונה דאיתא להדיא כדברי רש"י לפנינו ,ופירש,

גםלתפילהכדישלאיהומצוייןוכו'.

דמיירי כשהציבור מתפללין עומד עדיין אותו יחיד ומתפלל,

ב(רש"יד"המכאןאמרו,בעלקריאינואלאמתוךקלותראש

וסבררבהונאדיכוללהפסיקולומרקדושה.

וזחות הדעת .ואמרינן בירושלמי )פ"ג ה"ד( ,דטעם הטבילה

י(תוס' ד"ה עד ,בתוה"ד ,אי שומע כעונה הוי הפסקה .ביאר

כדי שלא יהיו ישראל מצויין אצל נשותיהם כתרנגולים .עוד

הקהילות יעקב )סוף סימן י"ב( דנחלקו מהו דין שומע כעונה,

אמרושם,דהתקינוכןמפניתלמודתורה,שאםאתהאומרלו

האם הוא יוצא על ידי שמיעתו ושמיעתו נחשב כענייה ,או

שהוא מותר בדברי תורה,אף הוא אומר אשמש מיטתי ואחר

דיוצאמענייתחבירוכעיןשליחות,שעלידיהשמיעהמצטרף

כךאלמד,ולבסוףנמשךואינולומד.

לעניית חבירו .דרש"י סבר דיוצא על ידי עניית חבירו ,אבל

ג(גמ' ,בטלוה לטבילותא כרבי יהודה בן בתירא .הקשה

שמיעתולאנחשבתכענייה,ומהשאמרו"שומעכעונה"היינו

בחידושי הרשב"א ,איך ביטל רבי יהודה בן בתירא תקנת

שיוצאידיחובתוכאילוהואענה,ולפיכךלאהויהפסק.אבל

עזרא ,הא אין בית דין רשאי לבטל דברי בית דין חבירו אלא

לתוס' ,שמיעתו כענייה ממש לפיכך הוי הפסק .וברבינו יונה

אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין .ותירץ ,דעזרא תיקן ולא

ובחידושי הריטב"א ביארו הטעם דלא חשיב הפסק ,דעוסק

קבלו ממנו אלא נהגו להקל ,ואתא רבי יהודה בן בתירא

בשבחושלמקום.

והחזיקבידייהוונקראעלשמו.ותלמידירבינויונההביא,דיש

יא(גמ' ,וכ"ת ר"י לא דריש סמוכים .כתב בחידושי הרשב"א,

אומריםדכיוןדראודאיןרובהציבוריכוליםלעמודבהיכולים

דהמקשה היה סבור דרבי יהושע בן לוי מדאורייתא קאמר,

לבטל .וכן כתב הרמב"ם )פ"ד מתפלה ה"ה( ,וכבר בטלה גם

אבללקמןבגמ'מבוארדמדרבנןקאמר.

תקנהזושלתפלה,לפישלאפשטהבכלישראלולאהיהכח

יב(גמ' ,ובמשנה תורה דריש .ביבמות )ד (.איתא ,דבמשנה

בציבורלעמודבה.

תורהמאיטעמאדריש,איבעיתאימאמשוםדמוכח,ואיבעית

ד(גמ' ,בטלוה לטבילותא .כתב הרי"ף )יג :מדפי הרי"ף( ,דיש

אימאמשוםדמופנה.ובתוס')שם(ד"הוכי ,כתבו,דר"ידריש

אומרים דבטלו לגמרי התקנה בין לתורה בין לתפילה ,ויש

בכלהתורהסמוכיםהיכידמוכחומופנה,אלאדבמשנהתורה

אומריםדבטלוהרקלתורה,אבללתפילהבטלורקדאיןצריך

קים ליה דכולהו מוכח או מופנה .ובהגהות מהר"ב רנשבורג

טבילה ,אבל צריך תשעה קבין .והביא בשם רב האי גאון,

)שם( הביא דברי הראב"ן ,דדוקא במשנה תורה דריש ,דכל

דמנהג כל ישראל שכל בעלי קרי אין מתפללין עד שנטהרים

התורה מפי הגבורה נאמרה ואין מוקדם ומאוחר ,אבל משה

בתשעה קבין .ותלמידי רבינו יונה הביא בשם רבו דפליג,

מסכת ברכות דף כב – דף כג
ה אלול – ו אלול התשע"ב
ולדעתואיןמפסידהתפילהכשאיןלומים,וכןאםישלומים

שהביאדבריהארחותחייםבשםהרשב"א,דברכותהיהאומר

ואינו נטהר ,אף שהתפילה יותר מקובלת עם הטבילה ,מכל

אחרכך,ולפיזהאשמועינןמתניתיןדקוראקריאתשמעבלא

מקוםאינומפסידהתפילה.

הברכות .ועיין בביאור הלכה )סימן נ"ח ד"ה ומצוה( דכתב,

ה(רש"י ד"ה שתבע אשה ,אותה אשה פנויה הייתה .ביאר

דהזהירים לקרות כותיקין מותר להם לקרות ולהתפלל ביחיד

הצל"ח ,דפשיטאלרש"ידאיירי בפנויה ,דאי היתה אשתאיש

אםאיןלהםמנין,והביאראיהממשנתינודאפילוכשאיןעליו

היאך היה חושש על טבילה ולא חשש על איסור אשת איש,

תפיליןכשהואבתוךהמיםקוראקריאתשמע,וכלשכןדשרי

וסבר רש"י דפנויה דאינה מזומנת לזנות דרך הפקר ,אינו

להפסידתפילהבציבור.

איסורהאלאמדרבנן.וכןכתבהחלקתמחוקק)אה"עסימןכ"ו

ּתו ֵע ָבה .לכאורה נראה דאינו אלא
ֹ
ׁש ִעים
ר ָ
ֶבח ְ
יא(גמ' ,ז ַ

סק"א( בשם הראב"ד .עוד הוכיח מדברי רש"י ,דכיון שתבעה

בתפילה שהיא כזבח .אבל הרמב"ם )פ"ג מקריאת שמע ה"ב(

ותיכףבעלאיןלחשוששמאראתהדםמחמתחימוד.

כתב ,דכל הקורא קריאת שמע במקום שאסור לקרות חוזר



וקורא,והיינואםקראבמקוםצואהאובמקוםהמת.והראב"ד

דףכבע"ב

פליג עליה וכתב דיצא .ובעונג יו"ט )סימן ט( ביאר דעת

ו(גמ' ,ט' קבין .כתב הבית יוסף )או"ח סימן פ"ח( ,דתשעה

הרמב"ם ,דלא יצא משום מצוה הבאה בעבירה ,ומקורו

קביןמועילאפילובמיםשאובים,וכןמועילשישפוךעלעצמו

ּתו ֵע ָב ה ,ונקרא זבח רשעים משום
ׁש ִעים ֹ
ר ָ
ֶבח ְ
מסוגיין דאמרו ז ַ

מכמהכליםבאופןשלאיפסיקמשפיכתכליאחדעדשיתחיל

דעבר עבירה ,והוא הדין אם עבר וקרא במקום המת ,וסבירא

השני,אבלבארבעהכליםלאמהני.

ּתו ֵע ָבה היינו נמי בקריאת שמע .אך בכסף
ׁש ִעים ֹ
ר ָ
ֶבח ְ
ליה דז ַ

ז(גמ' ,אמר רבא הלכתא וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ד מתפילה

משנה )שם( נסתפק אם כוונת הרמב"ם דלא יצא ,או דחוזר

ה"ה( ,דמנהג פשוט בשנער וספרד שאין בעל קרי מתפלל עד

וקורא משום קנס חכמים .ובטור )סימן ע"ו( כתב ,דהקורא

שירחץ בתשעה קבין ,במה דברים אמורים בבריא או בחולה

קריאתשמעבמקוםשהיהראוילהסתפקשיששםצואהצריך

שבעל ,אבל חולה שראה קרי לאונסו פטור מן הרחיצה ,ואין

לחזורולקרות.וכתב הביתיוסף ,דהטורלמדכןמסוגיאדידן,

בזה מנהג .וביאר הכסף משנה ,דכיון דפסק רבא דחולה

וסבירא ליה דאמרו תפילה והוא הדין לקריאת שמע .ועיין

לאונסו פטור מכלום ,אף לאחר שבטלו התקנה ונשאר רק

בתוס'עירובין)סד(.בד"השיכורוברא"ש)שם(,דנסתפקואם

לתפילה ובט' קבין וכמו שכתב הרי"ף בשם רב האי גאון

בשאר ברכות חוזר ומברך .והשולחן ערוך )סימן ע"ו סעיף ח(

)הובא לעיל אות ד( ,חולה לאונסו פטור מכלום ,דגם בזמן

פסק לגבי קריאת שמע דחוזר וקורא ,ולגבי ברכת המזון כתב

התקנההיהפטור.

)בסימן קפ"ה( דנסתפקו בזה התוס' והרא"ש .ובפרי מגדים

ח(גמ' ,דליכא עילואי לא האי ולא האי .ביאר הצל"ח ,דרצה

)באשל אברהם סימן עא סק"ה( מצדד לומר דבתפילה חוזר

לומר דהוא עדיף מרב פפא ורבא בר שמואל ,דאף דנטהרו,

ּתו ֵע ָבה ,ובקריאת שמע
ֹ
ׁש ִעים
ר ָ
ֶבח ְ
ומתפלל משום שנאמר ז ַ

מכלמקוםטבולייוםנינהו,והואאפילוטבוליוםאינו.

חוזר משום דנחלקו אביי ורבא אי עביד מהני או דלא מהני

ט(תוס' ד"ה ולית הלכתא ,בתוה"ד ,והטובל בערב יום

ולאאיפסיקאהלכתא,הלכך בקריאתשמע חוזר דהוי ספיקא

הכיפורים אין לו לברך והמברך הוי ברכה לבטלה .והטור

דאורייתא,ובברכותישלהסתפקאם יחמירדעוברבלאתשא,

)או"ח סימן תרו( הביא בשם רבינו סעדיה גאון ,דטובלים

עייןשם.

בערביוםהכיפוריםומברכיםעלהטבילה.והרא"ש)יומאפ"ח

יב(תוס' ד"ה ממתין ,פי' הר"ר יוסף וכו' .ולענין אם יצטרך

סימן כד( חולק ,דטבילת ערב יום הכיפורים אינה אלא מנהג,

לאחר שחוזר לתפילתו להרחיק ד' אמות ממקום המי רגלים,

ולא עדיף מחיבוט ערבה דאין מברכים עליה משום שהיא

הביא הדברי חמודות )סימןכו אות עד( דדעתהרשב"א הובא

מנהג .והא דנהגו לטבול ,סמכו על מדרש רבה )דברים פרשה

בבית יוסף )סימן ע"א( ,דאסור להפסיק להרחיק ד' אמות.

ב( שביוםהכיפוריםאנונקייםכמלאכיהשרת.ובספר מועדים

ודעת ההגהות מיימוניות )פ"ד מתפילה הי"ג( דצריך להרחיק.

וזמנים)סימןנה(ביארדעתרבסעדיהגאון,כיוןדעזראתיקן

וכןהביאהרוקח מעשהרבמרש"י].אבללקריאתשמעלכולי

טבילה ,ובזמן התקנה צריך ברכה כמבואר ברש"י בסוגיין ,אף

עלמאצריךלהרחיק[.

דהתקנה נתבטלה כיון שלא פשטה ,מכל מקום בערב יום



הכיפוריםשנהגולטבול ,לאנתבטלההתקנה ,ואדרבה פשטה

דףכגע"א

בכל ישראל שנהגו להתפלל בטהרה ביום זה ,על כן מברך

א(גמ' ,אמר רב אשי האי אם שהה אם לא שהה מיבעי ליה.

מכחתקנתעזרא.

פירש רש"י ד"ה האי אם ,דבמילתא דרב חסדא ורב המנונא

י(מתני',אםיכוללעלותוכו'עדשלאתהאהנץהחמה.ובגמ'

מיבעי ליה לאפלוגי בין שהה ללא שהה ,ומדלא אפליג שמע

אוקמוה כותיקין .וכתב בתלמידי רבינו יונה ,דחכמים דקדקו

מינה אפילו בדלא שהה קאמר .והפני יהושע תמה ,מה שייך

בזמן קריאת שמע דלכתחילה ,ולא חששו שלא יסמוך גאולה

לדבריהםלשון"אםלאשהה"האנחלקובאופןדשהה.וכתב,

לתפילה.ונראהמדבריושהיהקוראבתוךהמיםקריאתשמע

דלולי פירוש רש"י היה מפרש דקאי אברייתא ,אמאי לא

עם הברכות .ועיין בכסף משנה )פ"ב מקריאת שמע ה"ז(

חילקהביןשההללאשהה,ומדועאייראדווקאבגוונאדמים

מסכת ברכות דף כג
ו אלול התשע"ב
שותתים ,דמשמע שאין לזמן משמעות בענין ההפסקה אלא

יודעהדיןאינוחוזרדאינויודעאםטובעשהאורע,לכךהוי

עצם המעשה .ועיין במעדני יו"ט )סימן כג אות ד( ,דגרס

קרובלשמועלידעהדין.

ברש"י במילתא דרב המנונא וכו' ולא גרס "רב חסדא" ,ושאל

ו( .גמ' ,איבעיא להו מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא

רב אשי ,דהיה צריךלפרש דשאנישההללאשהה ,כדישלא

קבועוכו'.תמההרא"ש)סימןכו(,האתניאלעילהנכנסלבית

ילמדולברךלבטלה.והתפארתשמואל)אותד(פירש,דקושית

הכסא קבוע חולץ תפיליו וכו' ואיך אפשר שיכנס לשם

רב אשי דהוי ליה לרב המנונא ורב חסדא לפרש מחלוקתם

בתפילין .ותירץ ,דאין דין חליצת ארבע אמות משום דהמקום

היכא ששהה אף ללא שהשתין ,ולחלק בין שהה ללא שהה,

גורם ,אלא משום עשיית צרכיו .ולכך שפיר קמבעיא לן בבא

דהיינושהנקודההיאהשהייהולאהדחוידהשתין.

ליכנסכדילהשתיןמים,איחיישינןשיבאלהיפנותבביתכסא

ב(גמ' ,אלא דכולי עלמא אםשהה כדי לגמור את כולה חוזר

קבוע שרגילין בכך .והביא ,דמשום האי קושיא גרס רב האי

לראש .כתב בחידושי הריטב"א ,דדוקא בתפילה אינו מפסיק,

גאון,מהושיכנסלביתהכסאצנוע,דהיינושאינוקבוע.

דאפילו מלך שואל בשלומו ונחש כרוך על עקביו אינו מפסיק



ומשום דחמירא ,אבל בקריאת שמע הלל ומגילה פליגי

דףכגע"ב

אמוראי במגילה )יח (:ובראש השנה )לד ,(:וכן חילק הרי"ף

ז(גמ' ,ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו וכו' .הט"ז )סימן צ"ו

)יד (.מדפי הרי"ף ,ועיין בתלמידי רבינו יונה שלא הזכיר

סק"א(כתב,דפשוטדהיינודוקאלכתחילה,ובדיעבדאיןצריך

קריאתשמע.אבלהתוס' )כב(:ד"האלא כתבו,דהר"שמקוצי

לחזור ולהתפלל .ותמה על הב"ח שכתב דגם בדיעבד צריך

לא חילק אלא בין הסוגיות ,דסוגיין איירא דהוי אונס ובהא

לחזור.

כוליעלמאמודושיחזורלראש,והסוגיותדראשהשנהומגילה

ח(גמ' ,אמר שמואל סכין ומעות וקערה וככר הרי אלו כיוצא

אייריכששההבלידיחוי.

בהן.פירש רש"י ד"ההריאלוכיוצאבהן,שדואגעליהןשלא

ג(גמ' ,והכא בדלא שהה קמפלגי .הקשה המרומי שדה,

תפול הסכין ותזיקנו והקערה תשפך והמעות יאבדו והככר

דאכתיתקשהנימאדאםלאשההדוקאפליגי.וכתב,דעלפי

יטנף.ודייקומדבריוהביתיוסףוהב"ח)או"חסימןצו(,דבשאר

שיטת הריטב"א )הבאה באות הקודמת( דחילק בין תפילה

דברים שאין בהםדאגהשמא יפלו מותר לאוחזם בידו .אולם

ל'קריאתשמעוכו',אפשרדהכאאייריכששההבלישהיומים

תלמידי רבינו יונה )יד :מדפי הרי"ף ד"ה סכין( כתב ,דאין

שותתין ,ומשום הכי הקשתה הגמ' אם שהה אם לא שהה

לאחוז שום דבר בשעת התפילה] ,מלבד לולב שמותר משום

מיבעיא ליה ,דלא שייטא לשתיתה ,אבל להא דמשני הגמ'

חבובימצוה[והנידנקטהיינואורחאדמילתא.ויעויןבחידושי

דשייך נמי לשתיתה דאיירי באופן שלא שהה ,לא קשיא.

הריטב"א כאן שהביא ב' השיטות .ובט"ז )שם סק"א( כתב,

אמנםלהר"שמקוצי)המובאבאותהקודמת(קשה.

דמה שהש"ץ אוחז ספר תורה באמירת "יקום פורקן" ומשום

ד(גמ',ת"רהנצרךלנקביואליתפללואםהתפללוכו'.הקשה

דמתפלל על לומדי תורה ,הווי נמי כלולב בזמנו ,כיון דאיכא

הצל"ח ,הא לא בעי לכתוב אלא "שאם התפלל תפילתו

חבובימצוה.

תועבה",ונילףמכלשכןדלכתחילהלאיתפלל.אמנםלשיטת

ט(גמ',אליאחזאדםוכו'ס"תבזרועוויתפלל.ובתרומתהדשן

הרמב"ם )פ"ד מתפילה ה"י( והרא"ש )סימן כג( ,דאף באדם

)סימן י"ז( כתב ,דספר תורה לאו דוקא ,והוא הדין מחזורים

שיכול להעמיד עצמו עד פרסה שמבואר בגמ' שתפילתו

וסידורים,אולםכשאוחזםלצורךהתפילהמותרדליכאלמימר

תפילה,מכלמקוםלכתחילהאסורלהתפלל,ניחא,דהברייתא

שליבו טרוד עליהם .והביאו הבית יוסף )סימן צו( .וכן כתב

"מילי מילי קתני" ורישא ד"אל יתפלל" היינו כשיכוללהעמיד

תלמידי רבינו יונה )לקמן טו :מדפי הרי"ף ד"ה ואסור וכו'(

עצמועדפרסה,וסיפאש"תפילתותועבה"היינובגוונאשאינו

שאפילו באמצע התפילה מותר לקחתם אם הכינם מתחילה

יכול להעמיד עצמו .אבל לשיטת הרי"ף )יד .מדפי הרי"ף(

במקוםידוע.

דפליג וסבירא ליה דאין חילוק בין לכתחילה לדיעבד והיכי

י(גמ',ולאיישןבהןלאשינתקבעולאשינתעראי.וכןפסק

דמצי לשהות מותר אף לכתחילה ,וכן דעת רש"י ד"ה ועד

השולחן ערוך )סימן מד סעיף א( .אולם הרא"ש )סימן כ"ח(

כמה וכו' קשה .וכתב דצריך לומר ,דלשון "אל יתפלל" אתא

כתב ,שאם התפילין בראשו ,מותר לישן בהם שינת עראי,

לאשמועינןדאפילואייעבורזמןתפילהלאיתפלל.עודכתב,

כדאיתא בסוכה )כו ,(.והכא איירי כשאוחזן בידיו .וכן כתב

דאתא לאשמועינן דדוקא בנצרך לנקביו בתחילת התפילה

תלמידירבינויונה )יד:מדפיהרי"ףד"הולאישתין(.עודכתב

תפילתו תועבה אבל אם נצרך באמצע התפילה ימשיך

שם ,דאף דאסור להסיח דעתו מהם וכשישן מסיח דעתו,

להתפלל ,אף כשאינו יכול להעמיד עצמו ,וכשיטת שו"ת

הגדרת היסח הדעת הוא שעומד בקלות ראש ושחוק וכמו

הרשב"א)ח"אסימןקל"א(.

שכתב הרמב"ם )פ"ד מתפילין הי"ג ושם הי"ד ,וכן כתב באור

ה(גמ',רבאשיואיתימארבחנינאברפפאאמרשמורנקביך

זרוע הגדול סימן תקפ"ה .אך עיין בתוס' ישנים יומא ח .ד"ה

ּתת
מ ֵ
ל ְׁש ֹמ ַע ִ
רוב ִ
וכו' .וצריך ביאור לפי זה המשך הפסוק " ְו ָק ֹ

תפילין בתירוץ א ,ושאגת אריה סימן לט ושו"ת משיב דבר

ׂשות" .וביארהגר"א)באמרי
ע ֹ
יםל ֲ
ַ
םיו ְד ִע
ֹ
יאי ָנ
חּכ ֵ
ָב ִ
יליםז ַ
ַה ְּכ ִס ִ

סימןז(,וכיוןדבשעהשמתנמנםשוכחהבליהעולם,הואיותר

נועם( ,דכיון שיש אופנים שצריך לחזור ולהתפלל ,ומי שאינו

דרךמוראושרי.

מסכת ברכות דף כג – דף כד
ו אלול – ז אלול התשע"ב
יא(גמ' ,ולא שינת עראי .כתב הבית יוסף )סימן מד( ,דביום

יוסף ,דמבואר בסוגיין דבעינן שיהיה שלא כנגד ראשו .ותירץ

שייך עראי ,אבל בלילה אף שנת עראי הווי קבע ,כיון שדרכו

הב"ח ,דלשון"מראשותיו"משמעושלאכנגדראשו,ולכךנקט

לישן בלילה בקבע .אבל הרמב"ם )פ"ד מתפילין הט"ו( כתב,

הטור "תחת מראשותיו" ,דהיינו שלא כנגד ראשו .וכן דייק

דשינתעראיהיינושמניחראשוביןברכיוויושבוישן.וכןפסק

מדברי תוס' ד"ה והא תני רבי חייא ,דרק מחמת שנקט כאן

השולחן ערוך )סימן מד סעיף א( .ועל אופן זה כתב המגן

כובע אייריינן בכנגד הראש ,אבל בפשטות מראשותיו היינו

אברהם )סק"ג( שאין שיעורלזמן שישן כך ,והביא יש אומרים

שלא כנגד הראש .אבל בדרישה כתב ,דבסוגיין איירינן שהיה

שהואכדיהילוךק'אמהשהואחלקס"זמשעהבקירוב.

רק בכלי אחד ,ובין הכר והכסת הוא הכלי השני ,ולכך בעינן

יב(גמ' ,ת"ר הרוצה ליכנס לסעודת קבע מהלך וכו' .פירש

דוקאשלאכנגדראשו,אבלהטוראייריבאופןשיששניכלים

רש"יד"ההנכנס,דגנאיהואשיצטרךלנקביובאמצעהסעודה.

מלבדמהשמונחביןהכרוהכסת,דבכהאיגוונאמותראפילו

ובחידושיהריטב"א הוסיף,דכןנמידרךהרפואה,דכלהאוכל

אשתועמוואפילוכנגדראשו.

כשהוא נצרך לנקביו דומה כתנור שהסיקוהו על גבי אפרו.

ב(גמ' ,מנח להו אשרשיפא ופריס סודרא עלוייהו .כתב

]ובמגןאברהם)סימןקנ"זסק"ג(הביאטעםלכךמהזוהרעלפי

בחידושי הריטב"א ,דהחידוש הוא ,דאף דהשרשיפא הוא

הסוד[].ולכאורהצריךעיון,דלטעםהראשוןאתישפירדגנאי

הדום רגליים ,ולכאורה איכא בזיון .מכל מקום שרי משום

איכא דוקא בסעודת קבע ,אבל לטעם דרפואה מאי נפקא

דהוויכליבתוךכלי,וצריךלומרשהיומונחיםבכלייןועליהם

מינה).א.ל(.וישלומרדאיאוכלהרבההווי"מסיקהתנור"מה

הסודרא.

שאיןכןבמעט,ומעטוהרבההואהנפקאמינהביןארעילקבע

ג(רש"י ד"ה יום טבילה הוה ,יום שטבלה אשתו .ובתלמידי

באכילה[.

רבינויונה)טו.מדפיהרי"ף(כתב,שהואעצמוטבל,דכךהיה

יג(גמ',ועדאימתאמררבנחמןבריצחקעדזמןברכה.כתב

מנהגם לטבול לאחר התשמיש .ובהגהות הב"ח )שם( כתב,

הרמב"ם)פ"דמתפיליןהט"ז(,שיניחםאחרינטילתידים)למים

דהאי פירוש עיקר ,וביאר המעדני יו"ט )סימן ל"ד אות ה(,

אחרונים( ,והביאו הביאור הלכה )סימן מ' ס"ח( ,וכתב,

שדרך הנשים להעלים טבילתן ,מה שאין כן האיש דאחר

דמסתמא טעמו כדי שלא ילבשם בידים מזוהמות .והטעם

ששימש אינו מעלים ,וגם קרוב יותר להיות נודע לו טבילת

שהאחרונים לא הביאו דברי הרמב"ם ,משום דאפילו בדיבור

האיש .ועוד דייק לשון "יום טבילה" ואילו באשה הווי ליה

בעלמא אסור להפסיק אחרי מים אחרונים .וכסברא זו כתב

למימר"'ליל"טבילה.

באמרי נועם בשם הגר"א ,שאחרי נטילת ידים לא יברך )על

ד(רש"י ד"ה ואפילו אשתו עמו ,שיחזיר פנים וכו' דאיכא

התפילין(דתיכףלנטילהברכה.

הרהור נגיעת ערוה וכו' .ודייק החזון איש )סימן ט"ז סק"ו(,

יד(גמ',דאמררבחסדאהאיסודראדתפיליןוכו'צרביהולא

דאין שום איסור אפילו בפנים כנגד פנים רק בנגיעה .ודלא

אזמניה שרי .וכתב המרדכי )במגילה סימן תתי"ט(,

כמשנהברורה )סימןע"גסק"אומקורומהפרימגדיםעייןשם

דכשאזמניהלעולם וצרביהחדזימנאקדיש.ודייקהביתיוסף

בביאור הלכה ד"ה שנים( ,שכתב שיש איסור בפנים להדי

)סימן מב( ,דאף שכתוב כאן צר ביה ולא אזמניה שרי .היינו

פנים,גםאםאינםנוגעיםכלששוכביםבקירוב.גםתמה,מה

דצרביהלפישעה,אבלאיצרביהאפילופעםאחתעלדעת

הוא שיעור הקירוב ,ואם יש שיעור היה לגמ' לפרש שיעורו.

לצורביהלעולם,חשיבאזמניהוצרביה.וכןהכריחמהרמב"ן

וכן כתב בחידושי הריטב"א ,שביאר דמיבעיא לגמ' בהחזרת

)בתורת האדם( .ובדרכי משה הוסיף ,שכן איתא להדיא

פנים ,נשום דבפנים להדי פנים יש איסור נגיעה .ועיין לקמן

בנימוקייוסף)סנהדריןטו.ד"האיתמר(.

אותז.

טו(גמ',אמררבאאףעלגבדתניאתיובתאדשמואלהלכתא

ה(גמ' ,מיתיבי שנים שישנים במטה אחת זה מחזיר פניו

כוותיה.ובתלמידירבינויונה)טו.מדפיהרי"ף(כתב,דהגאונים

וקורא .הקשה התלמידי רבינו יונה )טו .מדפי הרי"ף( ,איך

פסקו כשמואל אף שהוא נגד ברייתא ,משום דדבר שהוא

מותר לקרוא קריאת שמע בשכיבה ,הא מבואר לעיל )יג(:

דקדוק המצוות כגון דא שהוא משום שמירה אפשר לפסוק

דמקרי אף על גב דמצלי אסור ,דהיינו שאסור אף בהטיה על

כאמורא] .ואין להקשות מה הסברא שמשום שמירה יהיה

צידו ,ואמרינן )בדף יא (.מטין וקורין ביה ,דהיינו במיושב ולא

מותרלנהוגבזיוןבתפילין.דכיוןשהואמעלהלשמירהמשום

בשכיבה .והביא דאיכא דאמרי ,דמה שאסור לקרוא אפילו

דקדוק המצווה ,הרי אדרבא מכבד אותה ואין כאן בזיון[.

בהטיה,היינודוקאששוכבכמופרקדןעלקדקדוומוטהמעט,

והדרך תמים )שם( הקשה ,אמאי הוצרך לסברא זו ,הא רבא

אבלעלצדולגמרימותר,וכןמבוארברש"י)נדהיד.ד"הכתב

שהוא אמורא בתרא ,ידע דברייתא זו דלא כהלכתא ,ומשום

מצלי וכו' ותוס' ד"ה קריאת שמע כי מצלי וכו'( והכא נמי

הכיפסקכשמואל.

אייריבהאיגוונא.ותלמידירבינויונה עצמוסיים,והנכוןיותר



לתרץ ,שמה שמותר לקרוא בשוכב על צידו היינו מחמת

דףכדע"א

טירחא ,שפשט כבר בגדיו וטורח לחזור וללובשן ,וכדחזינן

א(גמ' ,והיכא מנח להו וכו' שלא כנגד ראשו .בטור )סימן מ(

דבטירחאמותרגביר'יוחנןדכיוןדהוהבעלבשרמצליוקרי.

פסק ,שתחת "מראשותיו" בין כר לכסת מותר .ותמה הבית

כמבוארלעיל)יג(:ונדה)יד.(.וכןפסקהשולחןערוך)סימןסג

מסכת ברכות דף כד
ז אלול התשע"ב
ס"א( ,והרמ"א פסק כתלמידי רבינו יונה ,ויעוין שם בביאור

יא(גמ' ,אמר רב חסדא שוק באשה ערוה .הקשה הבית יוסף

הלכהשהביאמהאחרוניםאיךלפסוק.

)סימן ע"ה( מה החידוש בשוֹק יותר משאר מקומות מכוסים.

ו(גמ' ,אלא אם כן הייתה טלית מפסקת ביניהן .ובשיעור

ותירץ על פי הרשב"א ,דדוקא מקום שדרכו להיות צנוע הוי

הטלית כתב הרמב"ם )פ"ג מקריאת שמע הי"ח( ,שהוא

השוק מקום צנוע,
ֹ
ערווה ,וסלקא דעתך דכיון דבאיש אין

ממתניהם ולמטה .וביאר הבית יוסף )סימן עג( ,דממתניהם

באשה נמי לא הוי ערוה ,קא משמע לן .אולם הב"ח והט"ז

ולמעלה אין הרהור אף בנגיעה .והביאור הלכה )סימן ע"ג

כתבו ,דבשוק יש יותר הרהור משאר איברים ואסור אפילו

ס"א( הסתפק ,אם השיעור ממתניהם ולמטה היינו עד סוף

פחות מטפח ובאשתו .והביאם המשנה ברורה )סימן ע"ה

גופם,אודסגיבכיסויהערוהולאשאניאםנוגעיםברגליהם.

סק"ז( .אבל החזון איש )סימן ט"ז ס"ק ח' ד"ה כד( הכריח

ז(גמ' ,אמר מר כו' איכא עגבות .ובחזון איש )הובא באות ד(

כדברי הרשב"א ,דאם כן עגבות ובטן נמי כל שהו שהם טפי

הוכיחגםמכאןדלאכמשנהברורה שכתבשישאיסורגםבלי

בהצנע ,והוי ליה לפרש היכן שיעור טפח .עוד כתב ,שמסיום

נגיעה בפנים להדי פנים ,דאם כן מה קושיית הגמ' מעגבות,

דבריהב"חנראהשחזרבו.

אימא דלא נגעי ולכן אין איסור בעגבות ומכל מקום צריך

יב(גמ' ,דורשי חמורות .ורש"י ד"ה דורשי רשומות ,גריס

להחזיר פנים אף בלי נגיעה ,אלא על כרחך שבלי נגיעה אין

רשומות ,ופירש דהיינו קשרים סתומים .ובתלמידי רבינו יונה

שוםדיןהחזרתפנים.

)טו .מדפי הרי"ף( הוסיף לבאר ,מלשון חומרתא שהוא

ח(רש"יד"ההאאיכאעגבות,דנגעיאהדדי.כתבהחזוןאיש

מרגלית .ובמעדני יו"ט )אות ק( פירש ,דענין מרגלית היינו

)סימן ט"ז סק"ב( ,דאין לדקדק מרש"י שהאיסור הוא דוקא

סתריתורהוגרסו"חומדתא".עודצייןשםלמהשכתבההגמ'

בנגעי אהדדי ,דאפילו בשר נוגע בערוה גם אסור .והביא

בקידושין )כב(:כמיןחומר,ופירשרש"י )שםד"החומר(צרור

שבחידושי הרשב"א הביא לשון רש"י באופן זה דהא נוגע

מרגליות וצרור הבושם ,ובסוטה )טו (.פירש רש"י ד"ה חומר,

בעגבות דחבריה,אלאכיוןשהגמ'מקשהעלהברייתאדבעינן

ועייןשםגםבתוס'ד"הכמיןחומר(והואשלזהבוחותמיםבו

החזרת פנים זה מזה ,ועל כרחך ערוה בערוה אסור ,אם כן

שניצואריחלוקלנוי.ותוס'בקידושין )ד"הכמיןחומר(פירש,

עגבותנמינגעיאהדדי.

מעשה,וכןהביאמהערוך.

ט(גמ',אידיואידיעדכדישדיםנכונוושערךצימח.וברמב"ם

יג(גמ' ,והיו חייך תלואים וכו' זה התולה תפיליו .וביאר

פ"ג מקריאת שמע ה"ט( כתב ,דשיעור זה של "שדים נכונו

בהגהות רא"מ הורוויץ ,דדריש לשון מנגד שהוא מדה כנגד

ושערך צימח" עד י"ב לנקיבה וי"ג לזכר ,אבל לאחר שהגיעו

מדה.

לגיל זה אסור אפילו כשאין שדים נכונו ושערך צימח ,ופחות



מאותו גיל אפילו אםהגיעו לשדיים נכונו לא חיישינן ומותר.

דףכדע"ב

ולשון הרמב"ם י"ג ויום אחד ,אולם הרא"ש )סימן לה( והטור

יד(גמ',וכשהואמפהקהיהמניחידועלסנטרו.וגירסתהרי"ף

ושולחן ערוך )סימן עג ס"ד( שהעתיקוהו ,לא גרסי ויום אחד,

)טו :מדפי הרי"ף(" ,ולא היה מניח ידו על סנטרו" .וכן כתב

וכתבהדבריחמודות)אותק"י(דסמכועלהמפורסםשהשיעור

בחידושי הריטב"א ,וכתב הטעם שהוא דרך גאוה ,ולכך אסר

הואי"גויוםאחדבכלעניניגדלות,אולםהמגןאברהם )סימן

גם במתניו נגד חגורו .וכן פסק הרמב"ם )פ"ה מתפילה ה"ד(,

ע"ג סק"ג( דייק מלשון השולחן ערוך דלא בעי י"ג ויום אחד.

שלא יניח ידו על חלציו .וביארוֹ הבית יוסף )בסוף סימן צה(,

וכן פסק במשנה ברורה )שם סק"י( .וכתב המגן אברהם )סימן

או מחמת דסבר כערוך )ערך סנטר( שפירש סנטרו כמו סטרו

נ"גסקי"גוהביאוהמשנהברורה )שםסקל"ג(,דכלמהשאמרו

והיינו על צדיו ]ובחלציו[ ,או שפירש סנטר כפשוטו ,והוסיף

בכל מקום "י"ג ויום אחד" ,הכוונה דבעינן י"ג שלימים בלי

מסברא דנפשיה לאסור גם בחלציו מחמת יוהרא .וכסברת

חסרון שעות ,אבל לא צריך תוספת יום אחד .והבאר היטב

הריטב"א.

)שם סק"ג( הביא משיורי כנסת הגדולה דבעינן דוקא י"ג ויום

טו(גמ',כשםשעושיםלונחתרוחמלמטהוכו'.ביארבחידושי

אחד.

הריטב"א ,שהעיטוש מחזק האיברים ,וכן כתב תלמידי רבינו

י(גמ',א"ריצחקטפחבאשהוכו'אלאבאשתוולקריאתשמע.

יונה.

ובהגהותמיימוניות)פ"במקריאתשמעהביאוהדבריחמודות

טז(גמ' ,דאמר רב יהודה וכו' נזדמן לו רוק מבליעו בטליתו

סימן לה אות קטו( ,סבירא ליה דדוקא אשתו ,אבל באשה

וכו'.בחידושיהרשב"אוהריטב"אהביאוהירושלמי)פ"גה"ה(

אחרתאסור אפילו פחות מטפח .אולם במעדני יו"ט )אות ס'(

שפירש טעם ההיתר ,שיהיה "כוסו נקי" .וביאר הבית יוסף

דייק מהרא"ש דהוא הדין באשה אחרת .ואם כן יש בקריאת

)סימןצ"ז(כלומרשלאיהיהטרודבתפילהמחמתצערהרוק.

שמע קולא וחומרא ,חומרא ,שאסור אפילו באשתו כשיש

והמשך הירושלמי כל עמא מודו וכו' אם טיילין הוא אסור.

טפח ,וקולא ,שבאשה אחרת אף דפחות מטפח נמי הוי ערוה,

והביאו פירוש הנגיד רב שמואל הלוי ,שטיילין הכוונה שלא

מכל מקום קריאת שמע אסור רק בטפח ,ולא בפחות .וטעם

מאונס ,שאסור משום שהוא דרך גאוה .וכן פסק המשנה

הקולאשלאיבטלמקריאתשמע].והובאהמחלוקתזו ברמ"א

ברורה )סימן צ"ז סק"ד( ,דדוקא כשמצטער וטרוד בתפילתו

)סימןע"הס"א[.

מותר.

מסכת ברכות דף כד
ז אלול התשע"ב
יז(גמ' ,רבינא הוה קאי וכו' פתקיה לאחוריה וכו' .וברמב"ם

מותראףלימינוולפניו.

)פ"ד מתפילה הי"א( כתב ,זורקו בידו לאחוריו .והבית יוסף

יט(גמ' ,כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה וכו'.

)סימן צ"ז( ,נסתפק אם דוקא נקט בידו דווקא ,או הוא הדין

הקשה בהגהות הריח"ל מייזליש ,מהא דאיתא בפסחים )סו,(.

שיהפוךפניווירוק.והביאמה"רמנוח שפירש,דוקאבידו ולא

דהלל עלה מבבל לארץ ישראל .ותירץ על פי הבכור שור

יהפוך פניו וירוק משום קלות ראש ,והקשה עליו ,הא בגמ'

)בחולין קלז ,(:שבזמן התנאים מצוות התלויין בארץ דוחים

איירי באיסטניס שלא יכול להבליע באפרקסתו ואיך יאחזנו

עשהדדבריקבלה.

בידו.וכתב,דאוליכוונתהרמב"םעלידיסודר.עודכתבבשם

כ(גמ',ואומררבש"עיצרתנונקביםנקביםוכו'.כתבבחידושי

תלמידירבינויונה ,דהאדאמרינןבגמ'"דאנינאדעתאי",אינו

הריטב"א ,דהיינודוקאבנתעטש,אבלבמיםשותתיןעלברכיו

מחמת שהרוק מובלע בכסותו ,אלא שאינו יכול להמתין עד

לא הצריכוהו לומר ,דהאי וידוי נתקן דוקא אאונס כי האי

שיבליענו בכסותו .וב' ביאורים אלו ב"אנינא דעתאי" הבאו

שהואמצויואיןיכוללהזהרממנו,אבלבמיםשותתיןאיגלאי

במשנה ברורה )סימן צז סק"ו( ,ופסק ,שלאחוריו היינו על ידי

מילתא שהיה פושע מעיקרא דהיה לו לבדוק עצמו קודם

הפיכת פניו .עוד כתב או שהוא כסות נאה ,ואם נצריכנו

התפילה.

להבליעובהיטרדבכךמתפילתו.

כא(גמ' ,חוצץ בטליתו על צוארו וכו' .כתב החזון איש )סימן

יח(גמ' ,פתקיה לאחוריה .ובירושלמי )הובא באות הקודמת(,

ט"זסק"ה(,דאףשעלידיהכיסויאינויכוללראותאתהערוה

הוסיף ,או לשמאלו אבל לא לימינו שנאמר )תהלים פרק צא,

שמכוסה ,מכל מקום צריך לחצוץ בטליתו על צוארו דעדיין

ֶך" ,ובתלמידי רבינו יונה
ימינ ָ
ּור ָב ָבה  ִמ ִ
א ֶלף ְ
מ ִּצ ְּד ָך ֶ
ז( " ִי ֹּפ ל ִ

שייך איסור של "עיניו רואות את הערוה" ,דכי היכי דבלבו

הביא ,דהיינו שמאלו של הקב"ה שהוא ימינו .והבית יוסף

רואהאתהערוהאףאםמכוסהבחלוקאומיםעכורים,אכתי

)סימן צ"ז( הביא ממהר"י אבוהב ,דימין ושמאל דידיה קאמר.

צריך שיחצוץ גם בחגורה וכדומה .ומכל מקום כתב ,דדוקא

עוד דן הבית יוסף ,אם לשמאלו שווה ללאחוריו או דדוקא

בגד רחב שעשוי להתרומם ויתגלה לבו לערוה ,אבל חלוק

כשאי אפשר לאחוריו יהיה לשמאלו ,והסיק לאסור אפילו

מהודקעלבשרוחשיבכמוחגורה,ושפירחוצץ.

לשמאלו ,מהא דהרמב"ם )פ"ד מתפילה הי"א( לא הביא רק

כב(גמ' ,כאן בעומד כאן במהלך .ביאר בחדשוי הרשב"א

לאחוריו ,והיינו כסוגיין דמייתי רק לאחוריו ,וכן פסק בשולחן

דהחילוק בין עומד למהלך ,דדוקא בעומד שייך לומר " ְו ָהיָה

ערוך )סימן צ"ז ס"ב( ,והרמ"א כתב גם לשמאלו ,והמשנה

דוׁש" )דברים פרק כג ,טו( ,אבל במהלך לאו מחניך
ק ֹ
ֶיך ָ
חנ ָ
ַמ ֲ

ברורה )סק"ח(פסק,דשכשאיאפשרלשמאלווטרודבתפילתו,

הוא.

