
          

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                      

 עיונים על הדף
 .רפואת העיניים

. ממאור עיניו של האדם //100הרי זה נוטל , שההולך פסיעה גסה' מבואר בגמ
כ מבואר מה יעשה "ולא כ. י קידוש של ליל שבת"וביארו שתקנתו ורפואתו ע

 .ביין של הקידוש
וכן בדבריו , מבואר ששותה כוס של קידוש בליל שבת (ה בקדושא"ד)י לפנינו "ברש

 . ששותה יין מהקידוש של ליל שבתי "מבואר שהתיקון לעיניו ע (ב, שבת קיג)
מבואר שבודאי הכוונה שצריך לשתות את היין שלא  (קיג' סי)בתשובות הגאונים 

שאם ישים בעין יין , וניל וטענתוי מל"וכן שיטת הר. מצאנו מי ששם יין על העיניים
 .לכן בודאי הכוונה שישתה, ועובר על בל תשחית, זה מלקה את גופו

, הביאו את דעת רב נטוראי גאון שאמר (ב, מב)במסכת פסחים ' אבל תוס
שמועיל , והביאו מהאבי העזרי. שמקדשין בבית הכנסת ישים את היין על עינו

 .כנסתאף בקידוש בביתו ולא דווקא של בית ה
היות ובתוך , ולא בתוך עיינו, א שישים על גב עינו"י, א הביא כמה דעות"ובריטב

היות שמה , א"וי. היין אסור מחמת גזירת שחיקת סממנים שהרי זה רפואה
שמועיל זה לא מחמת שזה תרופה אלא מה שמועיל זה מחמת חביבות המצווה 

 .אז אין בזה גזירה של שחיקת סממנים
ולאלו  .שישתה, יש אומרים (ש לפנינו אות כא"נדפס על הרא)ובתפארת שמואל 

היות , ישמור את היין לאחר השבת ואז ישים בעיניו, ושאומרים שיתן על עיני
 .ובשבת אסור לשים בעין משום רפואה

וקידוש . שעל ידה הוא מתרפא, מה שמועיל זה מנוחת השבת, במאירי כתב
 .הכוונה לזמן שיכנס קדושת השבת, בליל שבת
כאשר מתחיל בקידוש יתן עיניו בנרות  (ח"שם סקמ)ב "ובמ (י, רעא' סי)א "ואילו ברמ

 . וזה מה שמועיל למה שפסע פסיעה גסה
שדווקא פסיעה גסה שפסע בחול יש לו תקנה  ,ממפרשי העין יעקבף "דעת הריא

 .י הדברים הנזכרים ואילו פסיעה גסה שפסע בשבת לא מועיל לו"ע
י ועוד שהכוונה "ל מדברי רש"אף הוא סבר כנ (ר"ב מדפה, לא ברכות)ברבינו יונה 

ולשונו מורה שיהיה רגיל בקידוש  .ולא לשים בעין מחמת גזירת רפואה, לשתות
, ומבאר שהרי אם יפסע פסיעה גסה ושוב יפסע במהרה יבא לידי עוורון .השבת

 .מה תקנתו' לכך שאלו מיד בגמ
שהרי כל , בפשיטות שיסתכל על הכוס נקט שיש לומר (ף"על הרי)במגיד תעלומה 

והביא להמליץ שהרי ודאי יש להסתכל בכוס של . כוס של ברכה נותן בו עיניו
 . שהרי אמרו אסור לקדש עד שיראנה, קידוש

בבחינת מידה כנגד , ביאר שעונש נטילת אורו של אדם (ב, י)בקרן אורה בתענית 
תור אחרי עיניו להשיג עושה כן על מנת ל, שהרי המפסיע פסיעה גסה, מידה

 . כ מתמעט מאור עיניו"ע, מהרה מה שעינו רואה
לפנינו ' בגמ. ה.א)י קידוש והבדלה "ל שתקנתו ורפואתו ע"מה שאמרו חז, והוסיף

י קדושת השבת "המאור שבעיניו יחזור ע, כלומר .(נזכר רק קידוש, תענית, שבת, בברכות
כ לא "א (יט, שמות טז)" תחתיו איש שבו ממקומו איש יצא אל"שהרי אמרה תורה 

 .עיניו מאור לו יחזור ז"יפסיע פסיעה גסה ולא יצאו עיניו חוץ למקומן עי
 ?ל"רח, פסיעות גסות יתעוור //0האם לאחר 

פסיעות יהיה ניטל  //0נקטו שאין לשאול שלאחר  (ה פסיעה"ב ד, י)בתענית ' בתוס
 //100והשניה נוטלת , //100היות והפסיעה הראשונה נוטלת , כל מאורו
. א, וביארו, ובאמת צריך להשכיל מדוע פסיעה ראשונה נוטלת יותר. מהנשאר

באמת כל פסיעה מורידה עוד מעט ורק . ב. רק פסיעה ראשונה ויותר לא ניטל
 .מחמת כל ההתחלות קשות, פסיעה ראשונה מורידה את מאורו בהרבה

שלכן שאלו מה ', א חששו בגמשזה גופ, וכנזכר בדברי רבינו יונה בברכות מבואר
ז "וע, ממאור עיניו מהרה יתעוור //100שהרי אם כל פסיעה גסה יפסיד , תקנתו

 .ביארו שקידוש מחזיר אור עיניו
 ?נאמר לתלמידי חכמים' פסיעה גסה'מדוע ענין 

פסיעה 'בין הדברים שנמנו לגבי תלמידי חכמים נאמר אף ', כמבואר בדברי הגמ
לכאורה כל אדם , מדוע ענין זה נזכר כלפי תלמיד חכםוצריך להשכיל ', גסה

 .באשר הוא צריך להיזהר בדבר
הדגש המיוחד לתלמיד חכם שלא , (לרבי צבי אלימלך מדינוב)ביאר במגיד תעלומה 

כל אדם אם יפסע . אלא לא יפסע פסיעה גסה, יסמוך על הרפואה של הקידוש
ו זילות שלא יודע את אבל תלמיד חכם שיפסע הרי יש ב, יש לו את הרפואה

 .ההלכה
דבר שיש , מדוע זה נזכר בלשון של גנאי, ף על העין יעקב הוסיף להקשות"ברי

במיוחד שיש לו רפואה הנזכרת , לא צריך להיזכר על שם גנאי, רוןבו סכנה וחס
, עוד. כל אדם זה סכנה לתלמיד חכם זה גנאי, וביאר. כ מה שייך גנאי"א', בגמ

זה הגנאי שהגיע , מדוע להכניס עצמו לסכנה ולחפש רפואהחכם עיניו בראשו 
ולא להנאת , הקידוש צריך להיות לשם שמים ולמצוות קידוש היום, ועוד. לסכנה

ואם תלמיד חכם צריך להשתמש בכוס של ברכה , עצמו בחיפוש אחר רפואה
 .לרפואה הרי זה גנאי

ורה הוראה שצריך שהרי כמה כמה ודברים יש בחכם ומ, בבין יהוידע הוסיף עוד
, בדיקת דמים באשה, לבדוק בהלכות טריפות והעמדת הסכין, את כח הראיה

 .והרי יש בזה גנאי שאין בכוחו לראות, ענייני הוראה של אתרוג
אמת שכל אדם יש בו סכנה על הדבר שינזק מאור עיניו , עוד כתב בבן יהוידע

שירננו אחריו  הרי יש חשש, אבל הגנאי בתלמיד חכם, מחמת הפביעה הגסה
ולזה יש גנאי , ולא יתלו בפסיעה גסה, שכהה מאור עיניו מחמת שנטל שוחד

 .מיוחד בתלמיד חכם
, ף שאם יש רפואה מה שייך להגדיר את הדבר בתורת גנאי"ועל מה ששאל הרי

ו צריך לכוון כוונות מיוחדות בשעת הקידוש "ונקט הבן יהוידע שהרי לפי המהרח
 . יים ולא כל אחד בקיא בדברכדי שיועיל למאור העינ

 סיכום הדף
 

 . ח"הנהגות לת. ברכת הריח. מוגמר. צירוף אנשים לברכה: נושא היום  
אבל ביין אף אם , הסבה נאמרה בפת, לדעת רב, לשון א, אם הסבו אחד מברך לכולם, התבאר במשנה

לדעת  ,לשון ב. ולםאף ביין צריך הסבה כדי שאחד יוציא את כ ,ח"ולריו. לא הסבו אחד מוציא את כולם
כיצד  מבואר בברייתא. אף ביין מועיל הסבה, ח"ולריו. ליין לא מועיל הסבה כדי שאחד יוציא את כולם, רב

לרב באמת , וללשון א)כל אחד ברך לעצמו , [1]נכנסו האורחים נטלו ידם האחת לצורך יין , נהגו בהסבה
כ עלו והסבו "אח, (ממקומם לא מצטרפים אבל אורחים שדעתם לעקור, אחד היה יכול להוציא את כולם

אבל , לרב הרי לא מועיל הסבה ליין', ללשון ב) [2]ושהביאו להם יין אחד מברך לכולם , ידיים' נטלו ב
 .(הועילה ליין, מתוך שהועילה ההסבה לפת, באופן שהסבו לפת
 . [3]פנוי  היות ואין בית הבליעה ביאר בן זומא, כל אחד מברך לעצמו, על יין שבתוך המזון

, שאף באופן שיש גדול ממנו 'מוכיחה הגמ, שהמברך על היין הוא המברך על המוגמר, התבאר במשנה
והוא זוכה , המברך על היין יברך היות והוא נטל ידיו במים אחרונים הראשון בין החמשה האחרונים

אמר רבי לרב , בי בסעודהרב ורבי חייא ישבו לפני ר. כדברי רב חייא בר אשי בשם רב, ז ובמוגמר"ברכהמ
, ואולי האריך בסעודה יתר על המידה שרב חושש שמא ראה רב לכלוך אצלו ראה רבי חייא, נטול ידיים

 . ז"אלא כוונתו שתעיין בנתיים בברכהמ, שלא יחשוש אמר לו רב חייא
 ,באוביאר ר. משעה שהתחיל לעלות עשן ,אמר רבי זירא בשם רבא בר ירמיה, ברכת הריח על המוגמר

 .כאשר עומד לאכל עוד לפני שנהנה' המוציא'שמברך לפני שנהנה כדרך שמברך 
כל סוגי המוגמר מברך , לרבי חייא בר אבא בר נחמני בשם רב חסדא בשם רב או רב חסדא בשם זעירי

שמברכים על סוגי המוגמר  'ומסיקה הגמ. 'מיני בשמים'שברכתו ' מושק' למעט. [4]' בורא עצי בשמים'
של בית קיסר והדס שבכל , שרק על אפרסמון של בית רבי, [0] שהרי למדנו בברייתא' שמיםמיני ב'

 .'מיני בשמים'ועל השאר מברך ' עצי בשמים'מברכים  ,מקום
אמר לו אין ', בורא שמן ארצנו'שעל שמן אפרסמון מברכים  אמר רב יהודה, אמר רב יצחק לרב חסדא

 . 'בורא שמן ערב'שמברכים  ח אמר"אלא ריו, ל ביותרלהוכיח מרב יהודה שחביבה אצלו ארץ ישרא
על השמן  ולא', עצי בשמים'מברכים , שהוא העץ קושט בעצמו' כשרתא'על  ,אמר רב אדא בר אהבה

. אבל על טחון לא יברך, אף על זה מברך, לרב כהנא. אפילו הקושט עדיין בתוכו, [6] שקיבל מריחו
 . אף בטחון יברך ולנהרדעי

. 'עצי בשמים"שבולת נרד , לרב חננאל בשם רב. 'עצי בשמים' (יסמין)על סמלק , ם רבלרב גידל בש
, לרב משרשיא". והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ" מר זוטראוהגבעול מוגדר לעץ ממה שאמר 
על דודאים , לרב ששת. 'עשבי בשמים'על הגדל בשדה ', עצי בשמים'על חבצלת השרון שגדל בגינה 

 .[7] 'שנתן ריח טוב בפירות'על ריח אתרוג או חבוש , למר זוטרא. 'עשבי בשמים'
שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות 'מברך , היוצא בימי ניסן וראה אילנות מלבלבים, אמר רב יהודה

 .'טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם
שהנשמה נהנית  דבר, "תהלל יהכל הנשמה "המקור לברכת הריח , אמר רב זוטרא בר טוביה בשם רב

בחורי ישראל עתידים לתת " ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון", עוד דרש. זה הריח, והגוף לא
 פ"אמר ר. ה מיפה את מלאכת האדם בעיניו"הקב" את הכל עשה יפה בעתו", עוד דרש. ריח כהר הלבנון
כאשר הולך בלילה , עוד דרש. יאכלנו בלכלוכואף שתתן לחזיר דבר טוב לאכל הוא , כמאמר העולם

. שהמזיקים נראים אבל לא מזיקים, הרי זה כשניים, עם אבוקהיחיד שהולך . מזיק נראה ומזיק, יחידי
 .  הרי זה כשלשה שאין המזיק נראה כלל ,ובליל ירח
אדם להפיל עדיף ל, י"ח בשם רשב"או ריו או שדרש רב חנא בר בזנא בשם רבי שמעון חסידא, עוד דרש

מתמר שיצאה לשריפה ולא אמרה במפורש של  ולמדנו, עצמו לכבשן האש ולא להלבין פני חברו ברבים
 .מי הסימנים

קודם על  ה"לב. כ על ההדס"מברך על השמן ואח ש"לב, והדס ('תוס. להריח) שמן אפרסמוןהביאו לפניו 
לרב הונא  פ אמר"ור. ג"שהלכה כר רח אמ"ריו. שיש בו אוכל וסיכה, הכריע שיברך על השמן ג"ר. ההדס

ואמר כן להשמיט עצמו , שאין זה נכון 'והסיקה הגמ, [8] ה"שרבא פסק הלכה כב, בנו של רב איקא
  .שטעה בהלכה זו

מברך על היין קודם ומחזיקו , ה"לב. והיין בשמאלו, מברך על השמן קודם ומחזיקו בימינו ש"לב, שמן ויין
ואם השמש תלמיד חכם טחו , טחו בראשו של השמש, סך ידיו בשמןש לאחר. ושמן בשמאלו, בימינו
 .וכל זה כדי שתלמיד חכם לא יצא לשוק כשהוא מבושם, בכותל

בנו של רבי חייא בר אבא בשם  ביאר רבי אבא, לצאת מבושם לשוק. א, דברים גנאי לתלמיד חכם' ו
ובגופו מותר שהזיעה , ריח בבגדודווקא ב, ואמר רב ששת, במקום שיש חשודים על משכב זכר רק, ח"ריו

 לא יצא יחידי בלילה. ב. או שאמר שמותר כגופו, בשער אסור כבגדו ורב פפא אמר. מפיגה את הריח
 וביאר מר זוטרא, לא יצא בנעליים עם טלאים .ג. ודווקא אם לא ידוע שהולך לבית המדרש, מחשד זנות

וכאשר הולך בדרך ובימות , מקדימה, ום ניכרודוקא שנמצא במק, ג טלאי"דווקא בטלאי ע, נ"בנו של ר
שאין הכל , אפילו היא אשתו או שאר קרובותיו, אמר רב חסדא, בשוק לא יספר עם אשה. ד. הקיץ

, לא יכנס מאוחר לבית המדרש. ו. שלא ימשך אחר מעשיהם, לא יסב עם עמי הארץ  .ה. וביומכירים בקר
. ממאור עיני אדם //100ע פסיעה גסה שהיא נוטלת סשלא יפ, יש אומרים. ז. כדי שלא יקראו לו עצלן

שנראה דוחק רגלי , אמות' אפילו ד לא ילך בקומה זקופה. ח. ורפואתו ששותה מקידוש בליל שבת
   ". מלא כל הארץ כבודו"השכינה 

 :הארות
ואין זו דומה לנוטל ידים לפירות שהוא מגסי , נוטל יד אחת מחמת כבוד הברכה, ה כל"ביארו תוד [1]

, ה הואיל"תוד [3]. היות והיה שינוי מקום, ה בא"ביארו תוד, לא נפטרו בברכת היין הקומדת [2]. הרוח
אפשר שאחד , וציבור מניח את האוכל ושומע את הברכה' סברי'שאם אמר  שיטת יש מפרשיםהביאו 

שמה שאמרו שבסעודה כל אחד מברך לעצמו הכוונה כלפי  ובירושלמי מבואר. מוציא את כולם
היות , ולשיטת רבינו אלחנן. אבל כאשר בעל הבית מברך כולם יאזינו לו ויכול להוציא את כולם, האורחים

הטוב 'רכת לגבי באמנם . ולא יכול לצאת מחברו, ותיקנו שכל אחד מברך לעצמו אין לחלק בדבר
אף לגבי ברכה זו  ולרבינו יחיאל. ע"יש מפרש שפוטר אחד את כולם לכו, שנאמרת על ריבוי יין 'והמטיב

תמהים איך יוצאים ידי חובה והרי אין ' תוס ולגבי הבדלה. יש את הבעיה הנזכרת שאין בית הבליעה פנוי
אמנם עדיף , י חובה נקרא קביעותהיות וקובעים לצאת יד, וביארו, מסובים כדי לקבוע ברכה אחת לכולם

הביאו  [0]. אפילו שכל העץ כבר נשרף, ה כל"ביארו תוד [4] .שהמבדיל והשומעים ישבו שאז נראה כקבע
והביאור שכל דבר שדומה לעץ ריח יברכו , ג שלא נשארו בקושיא על שיטה זו"שיטת הבה, ה ועל"תוד

ואינו יודע אם  הולך במקום שיש ריח בושםאם  .למעט אילנות שעניינם הפרי עצמו', עצי בשמים'עליו 
' עי [6]. 'מיני בשמים'ורבינו משה מקוצי אמר שיברך ', שהכל'יש אומרים שיברך , מעץ או ממין אדמה

הביאו  [8]. אבל אם אוכלם לא מברך ברכת הריח, שדווקא במריח, ה האי"נקטו תוד [7]. ה משחא"תוד
 .ף"שכך פסק הרי, ה הכי"תוד
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