
  

עם מי פירות או    הלש עיסה
 בברכה  חלה  יפרישחלב האם  

עסה שלושה במי פירות [חלה פ"ב מ"ב]תן 
תחיבת בחלה ואכלת בידים מסואבו

(שאין אוכל מוכשר לקבל טומאה עד שיבואו עליו
מים או אחד משבעה משקין, ומה שלא הוכר לקבל

  .רע"ב) –טומאה אין הידים מסואבות פוסלות אותו  
[הלכות קטות הל' חלה אות ג' וכתב הרא"ש

וע"ע שו"ת הרא"ש כלל ב' אות י"ד ובפי' הרא"ש
דראה דאין הלכתא כההיאלמשיות] 

א כר"א בן יהודה אישסתמא, דאתי
ברתותא ודלא כר"ע כמבואר בירושלמי

וקימ"ל הלכה כר"ע ,[חלה פ"ב ה"א]
מחבירו. ולכן יש ליזהר שלא ללוש עיסה

בצים לבד בלא תערובת מים, כדי במי
  לצאת מן הספק על חיוב חלה.

בתשובה [ח"א סי' תס"ד] אולם הרשב"א
לרא"ש, כתב דמסתברא דסתמא דמתי'

יתא דרשב"י, ועוד דברייתאעדיפא מברי
לא תי להדיא כרבי יוה, הלכך לא דחין
מתי' דעיסה שילושה במי פירות

ער[וע"ע בפסקי חלה לרשב"א ש מהלכתא

  .הראשון]
ומ"מ משמע בדברי הרשב"א שם דדוקא
במי פירות פליגי בירושלמי, אבל בשבעה
משקין כגון שמן (זית), פשיטא דחייבת

  בחלה.
- כתב ו מהל' ביכורים הי"ב] [פ"וברמב"ם 

עיסה שילושה ביין, או שמן, או דבש, או
מים רותחים, או שתן לתוכה תבלין וכו',

  כל אלו חייבין בחלה.
דמקור דברי הרמב"ם[שם]  כתב הרדב"זו

דמבואר התם[לו.] מדברי הגמ' בפסחים 
דעיסה שילושה ביין ושמן ודבש הוי

  לחם, אלא דאיה בכלל לחם עוי.
כתב דמקור דברי[שם]  אולם בכ"מ

הרמב"ם ממתי' דחלה, דהל' כוותיה,
  וכמ"ש הרשב"א.

בין דברי הרדב"ז לדברי ישטובא  ופ"ק
י"ל דהייו דוקא הרדב"ז ברי הכ"מ, דלד

ביין או שמן, ושאר ז' משקין, וכמשמעות
יפרמב"ם, אבל לא בימי פירות. אולם לה

"מצא דה ס"ל לרמב"ם במי הכ"מ
ת, אע"פ שאין מז' משקין. ולדבריופירו

הרמב"ם דוקא יין או 'צ"ב אמאי כת
רבותא טפי דאפי' 'שמן או דבש, ולא כת

  ן בחלה.במי פירות חייבי
עיסה שילושה - 'כת[יו"ד סי' שכ"ט]  טורהו

במי ביצים או ביין או דבש בלא שום
הרמב"ם שחייבת. וא"א 'מים, כת

בוטו  'הרא"ש היה מסתפק בדבר וכת
ליזהר שללא ללוש עיסה במי בצים לבדן
בלא תערובת מים כדי לצאת מידי

  ספיקא.
דמ"ש כהכ"מ ומבואר בדבריו דס"ל

דבש איו בדוקא, אלא הרמב"ם יין או
ה"ה לשאר מי פירות. ועוד משמע מדבריו

הרא"ש במי פירות ה"ה דהסתפק דכשם
רא"ש בפי'ב(עי' דמספק"ל בשאר ז' משקין 

אולם עי' - דבריו בתשובה ה"ל על המשיות וב
דכתבדמ"ש הטור דא"א היה[ס"ק י"ג]  בפרישה

מסתפק בדבר הייו דוקא במי ביצים. איברא
  פשטות דברי הטור לא ראה כן).דמ

ורביו -ובב"י העיר על דברי הטור וז"ל 
כתב בשם הרמב"ם דילושה במי ביצים
חייבת בחלה, ואין זה מבואר בדבריו

שלא הזכיר אלא יין בוסחאות שלו
ושמן ודבש, ואפשר שבוסחת הרמב"ם
שביד רביו היה כתוב מי ביצים בהדיא,

ע דס"לדידן משמ ומ"מ אף לוסחא
  ה"ל לפרש. דה"ה למי ביצים,  דאל"כ

ומ"מ לעין הלכה כיון -והסיק הב"י 
שהרמב"ם והרשב"א מסכימים לדעה

  אחת הכי קטין. 
,דבדבריובב"ח העיר מי על דברי הטור

הרמב"ם לא תפרש לחיוב אלא ביין או
שמן או דבש שהן מז' משקין. אולם
מאידך הקשה דאי ס"ל לרמב"ם דאין

סתם משה ה"ל לפרש. ולפיכךהלכה כ
דהרמב"ם היה מסופק לדיא כתב ד"ל

בעיסה שילושה במי פירות, ולכן לא
אמר בה לא לחיוב ולא לפטור. ולא כתב

ודבש שהם מז'בספרו אלא יין ושמן 
משקים, דלד"ה הוי חיבור לחלה. ומ"מ

עוד כתב כתב דדברי הטור קשה ליישבם.
א"שר  דבדבריה להעיר על דברי הטור

משמע דדוקאלעין מי ביצים מספק"ל,
אבל לעין שמן פשיטא ליה דחייב בחלה.
ולעין הלכה העלה דלכתחילה לא ילוש
עיסה במי פירות בלא תערובת מים, ואם

  פריש בלא ברכה ע"ש.לש י
כתב דעיסה [סי' שכ"ט ס"ט] ובשו"ע

   ס"דב

  מיקתאעא מעתש

  חוזר לראש התפלההאם , ותיקן תכ"ד "מוריד הגשם" הזכיר
  . לתופת  םסייזכר לפי שו.  .ההגה למעשהה.  .ורי דב ד כך תו. ד .זכרהההתיקון  .ג .הזכיר "מוריד הגשם" בימות החמה .ב . הזכרת גבורת גשמיםא. 

  א. הזכרת גבורת גשמים
 ה"א) (תעית פ"א בירושלמיופירשו ראשון של פסח.  "טיועד תפלת מוסף שב יםמבימות הגשת גשמים זכירין גבורומ )ד:( תעיתבאיתא 

(שמפסיקים  ומזמן זה ., ע"כומצאו כולם מתחילים יחד אותה הזכרה םהעם מצויישקבעו זמן זה להפסיק הזכרת גבורות גשמים כי 
רב להושיע ים "אלא אומר אף מוריד הטל להזכירלא ש סח אשכז)ו( והגיםיש בחו"ל אלא ד ."מוריד הטל"אמרין  להזכיר גשמים)

    .(ח"ב סי' לו) ובמהרש"ג (פ"א אות ט) החת"ס במהגיועי'  .סע' ג) סי' קיד(  ברמ"א  כמבואר "מכלכל חיים וכו'
   הזכיר "מוריד הגשם" בימות החמה .ב
 'ואפי ,ואם סיים הברכה חוזר לראש התפלה ,ברכהה אשבימות החמה, חוזר לר "מוריד הגשם" הזכיראם  המהגים כללפי מ"מ ו

 ד 'סע שם( "עשו [עי'דמסתמא אמר כמו שרגיל  יום ל', מוקמין אחזקה כל ואם לא משיב הרוח אם סתפק בימות החמה אם אמר
 ' סי( ט"זב עי' ,םהילתפלל עהוזה  ,דהייו בזמן הקציר ,זמן שהגשמים קשים לעולם יש בימות החמה כידחוזר והייו טעמא . )וסע' ח

יום אם  ל'מחזירין אותו כל  בימות החמהאמאי  שהקשה )ד"ה תו גרסי' ברי"ף תעיות א:( ר"ןב עוד ועי' .(שם ס"ק יח) מ"בבו  )קיד ס"ק י
שכיון שרוב הזמן שפוסק מלהזכיר גשם הוא סימן קללה לא פלוג רבן   י"לו ,יצא יסן א"כשם והלא איו סימן קללה אהזכיר ג

  , ע"כ].שמשעה שפוסק מלהזכיר גשם אם הזכיר מחזירין אותוי מרוא
מחזירין אותו לראש  בימות החמה "מוריד הגשם"אמר  דאםמו) (תעית סי' תת ראבי"ההבשם  )רמז תריב(ריש תעית  המרדכיוכתב 
משיב הרוח ומוריד הגשם  ר ומשכן דיו מי בימות הגשמים ל "מכלכל חיים"כי אין הכירא במה שגוערין בו לומר להתחיל  ,הברכה

 הפמ"ג כתב  "רב להושיע"ור מוהטעם שלא קבעו לחז .(שם פ"א סי' א) הרא"שוכ"כ . , ע"כהלכך חוזר לראש הברכה ,וכו' לכל חייםמכ
  .לא רצו לסמוך על זה, רק שיאמר מתחלה כי א"א ס"ק ט) קיד 'סי(
   זכרהההתיקון  .ג

 (כלל כד אות ו)  חיי אדםבו (משפטי הברכות ברכה ב אות ד הובא בשער"ת אות ו) י צבור למבשצריך לחזור לראש הברכה כתב שומ"מ אע"פ 
  .ס"ק יט) שם ( המ"ב. וכן פסק ברכתו לא מהדרין ליהוסיים  "רב להושיע"בדיעבד אם לא חזר לראש הברכה אלא לד

  הייו  ,שמתקן כי אין בו היכר הברכה ש ראאא"כ חוזר ל בי"ה דלא מהיכאן לא כתב הראשכתב די"ל דעד  (שם ס"ק ד) בתהל"דועי' 
ם להזכיר "מוריד , אבל לוהגיאלא אומרים רב להושיע מכלכל חיים וכו' בימות החמה "מוריד הטל" לפי הוהגים שלא להזכיר

ו  הטל" הא יש היכר בזה שמתקן ואומר מוריד הטל, אלא דלפי מש"כ הפמ"ג ה"ל דלא רצו שיתחיל מרב להושיע ה" י"ל דלא רצ
דאם התחיל רב להושיע וסיים הברכה לא ה"ל , אבל לפי מש"כ השלמי צבור ממוריד הטל שמתקן עתהמוך ע"ז שיתחיל לס

   , ע"כ.וריד הטל מכלכל חיים מהידאם אמר ממהדרין ליה פשיטא 
מהגים (וכמו ן הבי ואע"פ שהמ"ב שם לא חילק בהלכה זו .ה"ל המ"ב שהוא מקור דברי ) שם( מהחיי אדםוכדברי התהל"ד משמע 

ע"פ המהג שלא מזכירים מוריד  בסתם בהלכות אלוכתב דאדרבה המ"ב בכמה מקומות  פיסה לדין זה,תאין בזה  שחילק התהל"ד)
  .כאן שיח הלכהועי' בספר  ,(ד"ה לא יקדים) ובביאור הלכה ס"ק ט"ו  במ"בעי' טל, 
מהי ליה   או דלמא כיון דתכ"ד כדיבור דמי ,תכ"דתקן שמאף כיו בדיעבד הי רק מה דמהי לומר מוריד הטליש לדון האם  עתהמ

  .מאותו מקוםתפלתו  ךלהמשילתקן את אשר עוותו ולכתחלה 
  ור י דב ד כך תו . ד

ומקדש  "זחוץ ממגדף ועובד עבכל התורה כדבור דמי  כ"דת ד פז.)( דריםב"ל ייקהרי ד ,דמהי אף לכתחלה ולכאורה היה ראה לומר
דעתו שיכול לחזור בו תוך וכשאדם עושה לא בגמר דעתו הוא עושה שהטעם שמהי תכ"ד הוא משום ש ם)ים שדר(  ר"ן ב ועי' .ומגרש

[וכן י"ל לפי מש"כ  . איה בגמירות דעת ומהי לה תיקון תכ"דדאמירת מוריד הגשם  וא"כ י"ל דה"ה ב"ד. , ע"ככדי דבור
שיעור זה רחושי מרחשן שפוותיה דבור ראשון   ו חכמים שכדישאמרם שושהטעם של תכ"ד הוא מ (דרים פו: ד"ה אבל מצא) הריטב"א

   ].מ"ב, "א ו"ז לעין תכ"ד . ועי' עוד מש"כ בס"ד בגליוותוכאלו הוא מדבר עדיין
 דס"ל דאם הזכיר גשם בימות החמה לא )שם(רבו של המרדכי  קושיתליישב  (ברכות פ"ד סי' יד אות ) במעדי יו"ט וי שכתבכן העיר ו
הוה חזרה חוץ  כ"דתד (לראש הברכה) חזרה מהידלעולם  די"ל .הלא כבר אמר אותו לו יועילדאיך  לראש התפילה 'רה אפיי חזהמ

שלא בתכ"ד דהא מיהת  י'ואפ ,בכגון הא דא"א לתקן בעין אחר אלא בחזרה דהויא חזרה א"כ אף או אמר דהכא ,ממימר ומגדף
  שמיא גליא דחוזר, ע"כ.קמי ו להחוזר הוא ואיו רוצה במה שאמר מתח

שיטתו אזיל שם דמיירי  למ"מ  ,ברכהדמעדי יו"ט מיירי שחוזר מראש ה ואע"פ ,ולפ"ז י"ל דה"ה דמהי אם תיקן תכ"ד ב"ד
טל שוב י"ל דמהי חזרה תכ"ד ), אבל לוהגים להזכיר מוריד הה"ל שלא להזכיר מידי בימות החמה (וכמ"ש התהל"דכהוהגים 

  . מיד אחר שטעה והזכיר מוריד הגשם הטל דיור ת מבאמיר
 וגמר  "ותן ברכה"אמר כ"ד ובת "טל ומטר"טעה ואמר אם בימות החמה שכתב ד  )א(כלל כד אות  השמת אדםכן מוכח מדברי ו

אלא דלכתחלה יש להתחיל מתחלת הברכה  ,הדיבור הקודם "ועוקר"דבכל התורה אמרין תכ"ד כדיבור דמי  ,ייד"חהתפילה 
. מבואר מדבריו דתכ"ד מועיל לתקן אע"פ שכבר  ע"כ שמתחיל מתחלת הברכה, שאמר מוריד הגשם בימות החמהמי ל ש ודיוכ

(סי' קיז   הביאור הלכהפסק  השמ"אוכ ., עיי"שכרת מוריד הגשם בימות החמההשווה דין זה להזהרי ש ע"כ י"ל דה"ה ב"דו קילל
דס"ל  (כללים מע' התי"ו כלל יג) השד"חלדעת  ואפי' .למפרעתכ"ד עוקר גם קט שש בשת) וההה  ד"(מ' חמ' ססי' ב  שואל ומשיבב[ועי'   )ד"ה אם

דהרי מבואר בש"ס  י,מי י"ל דמה )ו שבארו בס"ד בגליון מ"בוכמ (סי' ד ס"ק ה) מהתבא"שוכן ראה דתכ"ד מתקן מכאן ולהבא, (
הוא  ,ה זו מ"מ כיון שדיבור הראשון לא היה בגמירות דעתלדע קר עוה"ל דתכ"ד מהי בכל מקום (חוץ מג' דברים) ואע"פ שאיו 

  .]לא מעלה ולא מוריד וכ"ל בשם הר"ן
המדעי עד כאן לא כתב וד, "ככל דיי תמקלל לא שייך בכי ה ,מהיד לא כ"כתב דאף אם חזר ת (ח"ו סי' טז) ט הלויב שבשו"ת ש לאא

כלל ובדיעבד חוזר לראש  , אבל אם מתקן במקומו לא מהיה חדשהחלהתוי כ ה יו"ט דמהי תכ"ד אלא כשחוזר מתחלת הברכה ד
פכ"ג הגה  אשי ישראל ( הגרשז"א זצ"ל וכן קטהוכיח כן מסתימת השו"ע שלא כתב דתכ"ד מהי.  כט)פ"ז אות (ח"ב  ובאור לציון. התפלה

דבקשה שלא בעותה לא חמיר  ,ה"ל דםא שמתכ"ד כמ"ש הטל ומטר דמהי תיקון תלמי וכתב דלא ד  ות יג)אקח והלכ"ש תפלה פ"ח 
  .)שם(בשבט הלוי  לחלק כ"כורת שבח דלא מהי לה תיקון משום דאף אם תיקן תכ"ד סו"ס הזכיר גם גשם. ככהז

 אכתי י"לוע"כ  ,תחלכאורה אין דחיית השבט הלוי מוכר לפי המהג שלא מזכירין מוריד הטליל דהמעד"י מיירי אולם לפי מש"כ לע
ואע"פ  .מדברי השמת אדם משמע דמהי ב"ד תכ"ד (אלא דלכתחלה יש להתחיל מראש הברכה)עוד שו .דכ"ת  דמהי חזרה

(ועוד י"ל דס"ל דלכתחלה אין לסמוך ע"ז כי קבעו לכתחלה  דמיכלל הידוע דתכ"ד כדיבור השהשו"ע סתם ולא פירש י"ל דסמך על 
 הגריש"א זצ"לוכן פסק  ה"ל, התהל"ד לפיצא וכן יו .מהי)פ כ"ע בדיעבדם לא עשה כן אכתי י"ל דלהתחיל מתחלת הברכה אבל א

  ראה ו . ק בזה די"ל דבדיעבד יצאמסתפ (דעת וטה תפלה, תשובה קפ ובהגה שם) שהגרח"ק שליט"אשו"מ  .אפי' לכתחלה (אשי ישראל שם)
שהרי מבואר  יד הגשם),מור  אתר (ומוריד הטל איו סות היכן שסותר דבריו הראשוים דוקא אין לומר דתכ"ד לא מהי אלאד
 . מהי שהזכיר לפי כן את החתימה ה סותרתילעין ברכת ההין דכל שתיקן תכ"ד בוסח הברכה אע"פ שהיא א )רט(סי' שו"ע ב
י תכ"ד וכמו שביאר שוב לא מהובסיום הברכה היא חלה דמיד כי י"ל הייו  ו או לא אזלין בתר התיקוןאם  דהתם הוי ספקאע"פ ו
  .(ח"ו סי' ו)  בלהורות תן ועי' ., ודו"קל עיין עליוה" "אשה

  ההגה למעשהה. 
אלא  "א]שן ראה מה[ועוד דכ כדי לצאת לכו"ע "מוריד הטל"לא יתקן תכ"ד מי שטעה והזכיר מוריד הגשם לכתחלה  למעשהו

חמיר ע"ע לחזור  י לכתחלהמ מ"ו .יחזור לתחלת הברכה, אבל בדיעבד אם תיקן תכ"ד באמירת "מוריד הטל" י"ל דיצא יד"ח
[והא דכתבו דמהי להתפלל דבה במקום ספק כבר . יוצא לכו"ע בזהמחויב תפלתו תפלת דבה ו  על הצד שאיויתה שולהתפלל 

שה"ה בכל פלוגתא  (ס"ק לג) המ"בוכתב שם דבכה"ג א"צ לחדש בה דבר. וכת'  סע' א סי' קח סע' יא) (סי' קז בשו"ע מבואר כן 
שיתה ויאמר דאם אי חייב תהא  (סי' קז ס"ק ב)פק פלוגתא ממש לא יחיד גד רבים). ועיי"ש (ובתאי שיהא ספלל יתא דרבוות

  . דלאו דוקא שיאמר אלא סגי במחשבה]י אות ד)  (מכתב לחזקיהו ססי' בשד"חלחובתי ואם לאו תהא לדבה. ועי' 
יסמוך  ,ואם לאו ,"ח ע"י הש"ץדלכתחלה יצא י(סי' קח ס" לג), ובמ"ב  )א ע'(סי' קז ס בשו"עבשבת ויו"ט דא"א להתפלל דבה כמבואר ו

בתשובות כן פסק ש. ושו"ר על הפוסקים דע"י מה שתיקן תכ"ד סגי [דהרי אם יחזור ויתפלל יש כאן חשש כמה ברכות לבטלה]
   (ח"א סי' פד). וההגות

  לתופת םסיי זכר לפי שו. 
 מתים)הכבר חתם ברכת מחיה והרי ( באמצע תפלת י"ח הבזזכר אם תיקן תכ"ד ולם או ,כל זה כשזכר אחר שכבר גמר תפלתוו

מ"מ  ,לה בהמשך תפלתואיכא משום ברכה לבט חוזר לראש ואם לאו אע"פ דלדעת השבט הלוי ודעימיהד, ראה דימשיך תפלתו
הגריש"א  פסקוכוותיה  (כלל כד אות כא) דםא ייבחמציו ש מווכ .ספק ברכות להקל וימשיך תפלתו ,פלוגתא לא יצאו ידדעכ"פ מכיון 
ימשיך ממקום שזוכר  ספק ברכותדמפי  איו זוכר באיזה ברכה אוחזדלעין המצא באמצע תפלתו  אשרי האיש פי"ט אות מח)( זצ"ל

ים מוד "עכוכבר הוכחו בס"ד בגליון פ' דבמקום מח' הפוסקים ח"א מ"מ ש חולקים על דעת הואע"פ שגם התם י. שודאי לא אמר
  ., ודו"קלהח"א

  -מסקא דדיא-
אלא יחזור לתחלת הברכה, אבל בדיעבד  מי שטעה והזכיר מוריד הגשם לכתחלה לא יתקן תכ"ד "מוריד הטל" א'  העולה לדיא,

יצא יד"ח. ומ"מ לכתחלה יחמיר ע"ע לחזור להתפלל ויתה שעל הצד שאיו מחויב ש"ל אם תיקן תכ"ד באמירת "מוריד הטל" י
יסמוך על  ,ואם לאו ,"ח ע"י הש"ץדלכתחלה יצא י )א"א להתפלל דבה(שבשבת ויו"ט ו ת דבה ובזה יוצא לכו"ע.תפל תופלת

 ה בז זכר אם תיקן תכ"ד ו' ב .)דהרי אם יחזור ויתפלל יש כאן חשש כמה ברכות לבטלה(הפוסקים דע"י מה שתיקן תכ"ד סגי 
  .ימשיך תפלתו )םיתמהכבר חתם ברכת מחיה והרי  ( באמצע תפלת י"ח

  ג"| ה'תשע  קדושים -אחרי   | פר'   ל"חגליון ק
 ''חיכי הישיבות'', רמות בקהילת '
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שילושה במי פירות אפי' בלא שום מים
דיש ליזהר מללוש במי - בס"י  (ומ"ש חייבת בחלה. 

פירות שאים משבעה משקים אא"כ עמהם אחד מז'
משבעה משקים. היו מחמת דבמי פירות אין המאכל

סי'ובאו"ח והט"ז. מקבל טומאה. וכמ"ש שם הש"ך
תס"ב ס"ה כתב דהלש עיסה במי פירות טוב
לעשותה פחות משיעור עישרון כדי שלא

משוםוע"ש בב"י דמבואר דהוא  תתחייב בחלה.
דח' הראשוים אי עיסה הילושה במי פירות

דאע"ג[ס"ק ט'] חייבת בחלה. וביאר החק יעקב 
דחייבת בחלה כמבואר דס"ל למחבר לדיא

לה טוב ליזהר,בדבריו ביו"ד, מ"מ לכתחי
וביו"ד שסתם בזה סמך על מ"ש כאן. וע"ע

[ס"ק ה'],פר"ח , [א"א שם] פמ"ג ,[ס"ק ה'] מג"א
, מאמ"ר[שם] בית מאיר ז'], [ס"קבאר הגולה 

  ).[שם ס"ק כ', ובשעה"צס"ק כ"ז] ובמש"ב[ס"ק ז'] 
דהרא"ש כתב דכיון[ס"ק ט']  אולם הש"ך

פוטר וכן הברטורא מסתפק בדבר, לכן יש 
להפריש בלא ברכה או שיפריש מעיסה

  אחרת החייבת בחלה ע"ש.
דאף - והה אי צרף משמעות דברי הטור 

(ומסתימת א"שלהר בז' משקין מספק"ל
עימו בזה, וכן הב"י ביו"ד משמע דהסכים

באו"ח סי' תס"ב וכמ"ש משמע מדברי הב"י
דמחמת , לדברי הש"ך)[ס"ק ה'] שם המג"א

מצא דאף בז'הספק יפריש בלא ברכה, 
(אלא דהש"ך משקין יש להפריש בלא ברכה

גופא י"ל דלא ס"ל לחשוש בזה לדעת הטור, וע"כ לא
  .לעין עיסה שילושה במי פירות)הזכיר דבריו אלא 

דהעולם דכתב [שם]ובאמת עיין בבית הלל 
והגין ללוש עיסות גדולות עם דבש
דבורים ואין מפרישין מהם חלה, ואפשר

דעיסה שילושה במי הרא"ש דסומכין על
פירות פטורה מחלה, ולכן והגין להקל,
וראה שיש לחוש גם לדעת הרמב"ם

  ויפריש בלא ברכה.
[ש"ש פרשת שמיי בבא"ח העלה לדיא וכן

דהלש עיסה בחלב בלבד בלא מים ישס"ד] 
  פלוגתא ולכן יפריש בלא ברכה. 

הביא [סי' שכ"ט ס"ק ב'] אולם הפתחי תשובה
הירץ זצ"ל הגאון מהר" יודברי זק

דהשיג על הבה"י, והעלה דבז' משקין ודאי
חייב בחלה. והוסיף הפ"ת דאף דהלבושי

דברי הבה"י, ולכאו' אף שרד משך אחר
מלשון הטור משמע כן, באמת זה איו,

וכ"כ בפים והטור קאי אמי ביצים דוקא.
דעיסה הילושה[ח"א סי' ס"ח] מאירות 

אליבא דכו"ע. וכ"כבדבש חייבת החלה 
דשלאאו"ח סי' י"א י"ב] [בתשובת בית אפרים 

כדין והגים העולם שוטלין חלה מן
  .הלעקיך בלא ברכה 

פת - [סי' שכ"ט ס"ב]וכ"כ בערוך השולחן 
האפה מחלב וחמאה או עם שמן פשיטא
שלכל הדיעות חייבת בחלה ובברכה, דהא
מז' משקין הן, והעולם והגים שוטלים

לו חלה בלא ברכה, וטעות הוא,גם מא
והטעות ובע מדברי הטור, דתפסו העולם
בכוותו שהרא"ש חולק גם איין ודבש,

רק אמי ביצים קאי כ"כ מפרשיואיו כן 
  [דרישה וב"ח].  הטור

[הל' ביכורים פ"ו הי"בס"ק פ"ד]ובדרך אמוה 

דהלש עיסה במי פירות כתבו כתב לדיא
כה, אוהאחרוים שיש להפריש בלי בר 
ובציון שיפריש מעיסה אחרת גם ע"ז.

.ציין לדברי הש"ך[שם ס"ק קפ"ב] הלכה 
מ"שז' משקין יכול לברך כ  וכתב דבשאר

המג"א בסי' תס"ב ס"ק ה', וכ"כ בשע"צ
גבירתא דגם בהלכתא ובערה"ש. ומ"ש

  בילוש בז' משקין יש ספק צ"ע.

  פיי מוסר
 ) בההכה לשבת ( -עיי שבת קדש  

ושמרו בי ישראל את השבת..." - הציפיה לשבת
עוד ירצה על דרך אומרו "ואביו שמר את

ר", פירוש ממתין ומצפה מתי יבא, והכווההדב
בזה לצוות שלא יהיה השבת בדבר טורח, לצד

ץ, אלאמיעת מלאכת הרצון ומצוא החפ
צריכים לשמוח בו בשלימות הרצון וחפץ בדבר,

אור( ".ותמיד יהיה ממתין ומצפה מתי יבוא
  ) החיים, שמות לא, טז

..." - "י שזוכר את השבת מראה שחביבה עליוע
ל מצוה קודם עשותה צריכה הכה, להכיןדכ

והיוצא מזה עצמו לעשותה בקדושה ובטהרה...
יבה מצוהמחמת שמכין עצמו מגלה דעתו שחב

בעייו ומצפה ומשמח לעשותה, ואח"כ בעשותה
יעשה בלב שלם שלא יחללה ויפגמה בעשותה

  שהרי שרש בלבו אהבה של המצוה ההיא.
להבין דעת ומעתה יצא לו בטוב טעם ודעת

הרמב"ן ז"ל דכתב דמצוה להזכיר בכל ימי
דהפעולה היא ע"י השבוע את יום השבת...
"כ מצפה בכל יום ליוםשזוכר שבת בכל יום, א

השבת לעשותו, אז בהגיע השבת ישמרו כדת
שלא לחלל ח"ו כיון שחביבה עליו שהיה מצפה

  ) קדושת לוי, בשלח( ".עליה
  

 ערך ע"י  מחבר סדרת  
  ת המועדים""עבוד

  און חייב בספירת העומר האם 
  .בלילה אחרון של ספירת העומר ה. .מצווה שבחובה (מצות מילה, ספירת העומר וכדו')ד. . להחמיר על עצמו ג.. טעם הפטור ב. . און בקיום מצוות א.

  צוותמ ן בקיוםאוא. 
[כך הוא  ומכל מצות האמורות בתורהה ומן התפילין תפלמן הו "שמתו פטור מק רומוטל עליו לקבה ) יח.-(יז: ברכות מס' ביו ש
אע"פ הה . ו"ת בתורהוומכל מצות האמור"ודלא כהראשוים שלא גרסו  ,המובא לקמן שכן הוא העיקר בתר"יו. ועי' ירסתג

זה הוי  ד ללתפלה האוים חייבים וכו'  קבורה מקום בעד  החברה קדישא עם כשתפשרו דתיכף(סי' עא ס"ק ד)  המ"בשפסק 
דכ"ז אם מוליכים אותו לעיר אחרת אבל   (יו"ד ת' סי' ריא)י הוב". מ"מ כבר כתב יו"ד סי' ש"מ סע' ד') שו"ע(עי'  כמסירה לכתפים

(יו"ד סי'  בפת"שבאותה העיר כיון שהאון הולך ג"כ לקבורה אין זה קרא מסירה לכתפים ויש לו דין און עד הקבורה. והביאו 
דיש להוג כמ"ש  ד פפ"ו אות ט)(אשרי האיש יו" הגריש"א זצ"ל. וכן דעת (סי' שמא אות כ) בערוה"שדרך זה כתב בו ).שמא ס"ק כא

   .הוב"י]
  טעם הפטור . ב

בסוגיא  )כה.( במס' סוכההמבואר והויא דומיא דחתן  ,הוא טרוד במחשבת קבורתופטור ממצות, דשדהייו טעמא ופרש"י 
מיוסד על הא דקיי"ל  הוא מהמצות און פטורגדר ה. ומבואר מדבריו דמשום טירדא דמצו ק"ש ותמצדהעוסק במצוה כו' דפטור מ

דהייו  מי משום כבוד המת הווהוסיף עוד דפטור ,(ברכות י: ד"ה פטור מן ק"ש) יבתר" מבואר ןכו ."במצוה דפטור מן המצוה וסק"הע
 משתי הטעמים ה"ל "שהקילו חכמים" ופטרוהו (סי' ע) מהרש"להכ כ"ו .)(שם ד"ה פטור מק"ש בתוס' ן הואכ ו. שיוכל להתעסק בצרכיו

  .])ואות ה א(כלל קג אות  "אחכב ועי'[
י  לשמבואר מי מדבריהם דמשום כבוד המת. ו ']ב[עוסק במצוה  ']א [איכא תרי טעמי לפטור של און לפי התר"י והתוס' ד מצא

. שפטור של און איו אלא מדרבןועוד,  (סי' צט ד"ה ועיין מג"א) בכת"סו א) י'(ס יבחכם צב  וכ"כ, מדרבןפטור הטעמים אין זה אלא 
 דוקא היכן שיש מי שישא משאו דהוא מדרבן אלא דיש לדחות דכוותו ,(סי' עא עמ' ע: ד"ה ומ"ש ואפילו) בב"ימבואר וכן לכאורה 

  .ועוד
מוטל עליו מצות לולב יהא פטור מכל שאטו מי ד ,אלא מדרבן ואיה פטור זדיט) -יח  יות(ח"א סי' כב אות  מלכיאל בדברי כן הוכיחו

וע"כ דיסוד הוא משום עוסק במצוה פטור   ,דא כמו חתן הא חתן לא פטר רק מק"ש דבעי כווהואי משום טר ,המצות בשביל זה
יו עוסק בצרכי המת ה שאשעב ותקו שכל און פטור מן המצות אף בוד הבריותרק חכמים הוסיפו לגדור ולתקן מפי כ ,מן המצוה

  . , ע"כשל המת תובעסק קבורלא יתרשלו כדי ש
  להחמיר על עצמו. ג
דאע"פ דאון פטור מהמצות מ"מ רשאי להחמיר ע"ע. ולכאורה לשיטתו אזיל דס"ל דטעם הפטור שלו ז:) יכות (בר לרש"ימציו ו

מ"מ רשאי  במצוה אע"פ דפטור ממצוה אחריתי  וסקע לכד לרש"י ס"לי"ל דמהמצות הוא משום עוסק במצוה דפטור מן המצוה. ו
י"ל דלא מה"ט רשאי להחמיר ע"ע אלא  ,ה כו' ממש געו בהלפי הדברי מלכיאל ה"ל דלא משום עוסק במצוו. קיים מצוה השיהל

ה המצון מ האם העוסק במצוה דפטורב  בס"ד שהארכו ז"כ[ועי' בגליון  .פקיעו חכמים לגמרי קיום המצוהה דס"ל דרש"י דלא
   .ה אחריתי]וע"ע ולהתעסק במצ רשאי להחמיר

ע"פ הירושלמי דאמרו אם רצה להחמיר אין   רש"י דחו דבריגעו בה, מי לשיטתם דמפי כבוד המת  מברך) ואיו (שם ד"ה  תוס'אולם 
 (רסי' שמא) והב"י[ ועוד רמב"ם)תב השכה (אע"ה סי' טז ד"ה ומ מהרי"ט ה ,)שם( תר"יה ,(סי' א) הרא"ש כן דעתי כבודו של מת. ופשומעין לו מ

בשעה"צ  וכתב (יו"ד סי' שמא סע' א ואו"ח סי' עא סע' א)  הטשו"עכן פסקו ו .]ל שהרשות בידו, ע"כ"ראה דכרש"י ס  (ק"ש פ"ד ה"ז) הרמב"םהביא שמדברי 
 ,יו מח' בהבת דברי השו"ען מצוהא[אלא דהיכן דאיכא אחרים שעוסקים בקבורה במקום רוב הפוסקים כן דעת ד  (סי' תרצו ס"ק כו)

יכן דאיכא מי שמתעסק עבורו אין מוחין  למד דדעת השו"ע באו"ח דאם רוצה להחמיר ע"ע ה(או"ח שם אות א)  בבאר היטבדהה 
אפי' אם רוצה להחמיר הייו דמדיא איו  דדכוות השו"ע  (סי' סב) עבודת הגרשויה ע"פכתב  (על המ"א ס"ק ב) הרע"א בידו, אולם 

   הביא פלוגתתם]. (ס"ק ה)והמ"ב להחמיר אין מוחין בידו, ע"כ. רשאי להחמיר, אבל אם לעצמו רצה 
בר "דלפי שיטה זו און ששמע מגילה בצבור חייב לחזור לשמוע, דכיון דאיו רשאי להחמיר ע"ע איו  תרצו ס"ק טז)(סי'  במ"אועי' 

דאפי' שמע  מהר"םבשם  (פ"ד) ובהגמ"י (ברכות פ"ג) ברא"ש ועי'[ יד"חי רשאי להחמיר ע"ע אוןם דילפי הסובר ", אבל חיובא
דאם בירך  (סי' קצט א"א ס"ק ג) בפמ"ג . וכ"כהוא האון הבדלה מאחרים וכוון לבו לצאת לא יצא כיון דההוא שעתא לאו בר חיובא

  בפמ"ג כתב  מצוה דפטור מן המצוההעוסק בדלעין  ואע"פעת מקרי. אותו הדבר ב  "ח אין יוצאין דפטור מןדיהאון ומוציא רבים י
 חת"ס ב עי'משום כבוד המת. ו יש לו פטור אףדאון גרע טפי י"ל ד ,יצאו אם פסק מצוותו והוציא רבים יד"חד )ה(סי' עא מ"ז ס"ק 

(סי' צט ד"ה  "סבכתם עבורו מצוה. ועי' ישליח לקי איו מוציא מ"מ בר חיובא מקרי מה"ת למותשאון דאע"פ שכתב  (ח"ו סי' לט)
   ].ועיין מג"א)

  ) 'וכדו  , ספירת העומרמצות מילהבה (ה שבחוצוומ. ד
בה ביטול  ואין אקרקפתא דגברא דמצוה המוטלת  ע)  תשובה( הרש"להממ"מ כבר יצא לחדש  ,על עצמו אע"פ שאיו רשאי להחמירו

דאשכחן מי גבי מי שהיה לו , וכמילה דמצוה רמיה עליה לא פטר ממה כלל , וכגוןז מצרכי המת גם האון חייב"יזמן שיבטל ע
שאי התם משום דכבר מת לו   ,ד ממון התירו הא לאו הכי לאאע"ג דהתם משום הפס ,כו'וטבחו טבוח שבועל בעילת מצוה ופורש 

  מהא ן מוכחכו. י אמרין און פטור מכל המצותומ"מ שמעין דלא בכל מיל .מת וראוי לאבל עליו לדחות השואין עד אחר אבילות
שאין לו מת יטמא כ"א לאל ד דאמרושמי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בו ושמע שמת לו מת  (ג:) דאמרו בפ"ק דמגילה
  ש"מ און מל בו. ,קוברים ולא למתו

דאון   תואון וא"א לו לברך להכיסו בברי "כ הויבשם הרמ"א בכת"י שיש לקבור קודם דאלהביא  (יו"ד סי' שמא ס"ק ו) ט"זהבל א
  , ות המצוהיז דאין דוחין זר ,שיש לחוש לזה אם אפשר לקברו קודם שיוצאין מבהכ"ס בשחרית )הט"ז (שםוהכריע  .פטור מכל המצות

כן  ו .ל קג אות ט)(כל "אהחכ ס דמת ומילה מילה קודמת. וכן קטאבל אם א"א יברך הסדק וימול אותו בשחרית דהא איתא בסי' ש"
  .אפי' המילה היא לא בזמהוכתב שם דכן הדין  ,(ח"א סי' פה) התשובה מאהבה פסק

הפסד ממון  פיממציו שהתירו דוקא במי שהיה טבחו טבוח ד ,לדחות דברי המהרש"ל' כתח"ג סי' קו) ו (ח"ב סי' קמה  בזרע אמתו
ן  דמיירי בכה ט:)ברכות י(תוס'  "שכמ קרבן פסח ומילהודחה מי הא ד ,כה)(סי' ש החת"סכ"כ ו לעין שאר מצות. שא"כמ וביטול פו"ר

איו כה"ג וזיר שחייב לעסוק במתו אה" שאיו מל אבל אי  ,למת שאין לו קוברים יםאפ"ה מטמאדוזיר שמל בו וקמ"ל גדול 
כיון ד יש לדחותמן ההולך למול בו  המהרש"ל הקשהמה שדכת' (ח"ג או"ח סי' ד)  מחה חייםוב .(ח"ו סי' לט) בחת"סועיין עוד [ את בו

"כ אמרין שמת לו מת וא שאון פטור ממצות מחמת שעוסק במצוה וא"כ כיון שכבר התחיל לעסוק במצות מילה וק"פ לפי ששמע
  .]חל עליו מצות איות. וא"כ שוב מבואר שאון פטור מכל המצות שבעולם, ועיי"ש עודשעוסק במצוה אחרת ולא 

, מ"מ צדקו דברי כרת םשייך בהדחמירי דדמפסח ומילה אין כ"כ ראיה כתב דאע"פ  או"ח סי' כז ד"ה אמם מפסח) ' קמ' (  ב"יוהולם א
לא גרע הפסד המצוה של ועוד ד ,י"זמצוה המוטלת עליו ואין בה ביטול זמן שיבטל עהרי היא ד ן חייב בספה"עוע"כ או ,המהרש"ל

שאז ראה שביטול המצוה הוא מפי  , ד כאן לא ידחו מפי איות אלא מצוה הוהגת בשעת איותעו .כל ימי העומר מפסד ממון
 ,לא מפי שאו מדמין עשה מעשה ומ"מ .זה לא דחה מפי כבוד המת כבוד המת אבל שיבטל מצוה כמה ימים אחר קבורת המת

הלילה יספור בלא ברכה ושוב   באותההפוסקים לכן אלא דעכ"פ כיון שבזה גופיה אם רשות ביד האון לקיים המצוה חלקו 
"ל שאם ספק לו אם יש לצרף לזה דעת התרוה"ד שס דאף אם ימא באמת פטור היה מ"מ ,ממילא בימים שאחריו יספור בברכה 

(סי'   ביאור הלכההוכן קט  .סי' שמא אות יז)יו"ד ( ערוה"שוה (סי' תפט) הרע"א בהגהותיווהביאו  ., ע"כדילג יום א' יברך בשאר הימים

מו כתב שאין דברי הוב"י מוכרחים. וסיים דמ"מ אם האון ספר בלילה מעצ(סי' תפט אות ו)  ז"בוהמח[. תפט על סע' ח ד"ה בלא ברכה)
ויש לדון לשיטה זו  (אות פה). בכה"חוכן פסק ומדעתו והיה מי שישתדל בעדו לצרכי קבורת המת אז שאר ימים מצי לברך ולספור. 

ם הל' כהוב"י סופר לשם מצוה ואם לאו אין זה אלא ספירה של רשות, אאין מי שישתדל בעדו אם רשאי לספור על תאי ד באון ד
  . צ"ע כעת]ו

  העומר  תספיר  לבלילה אחרון שה. 
דאין דאם ימא דמשום  ,שלפי שבועות , והייו לעין לילה אחרוןבין הטעמים של הוב"י לחייב און בספה"ע הה פק"מ איכאו

הקבורה שיבטל מצוה כמה ימים אחר בזה ביטול עסק קבורת המת, אף בלילה ההיא חייב לספור, אולם אם משום שלא מציו 
  בכה"ג אין עליו לברך.  מפי כבוד המת

רצוי  מ"מ י"ל ד ,דאף דהסברא שלא יבטל כמה ימים איה שייכת בכה"ג ,בזהיצא להסתפק  אות כה ס"ק ז) צא  'סי א" ח( מחת שלמהוב
דאם ששכח לספור  )מורה באצבע סי' ז אות ריז( החיד"א והרי כתב ,לספור מפי החשיבות של הברכות שכבר בירך שתהייה מהודרות

עי' [א.ה. ע"כ , )יוהכ"פ סי' א' סוף אות ג '"ד מעהאס ( בשד"ח עי'ו יו ברכות לבטלה.בא' מימי הספירה כל הברכות שבירך על ספה"ע יה
. והארכו בזה בס"ד שכת' להדיא דבכה"ג ליכא משום ברכה לבטלה ח"ג סי' לב ד"ה מיהו ראה לי להוכיח מדין ספרה"ע)(או"ח  ברב פעלים

  .]קפ"אבגליון 
י משמעות הוב"י דעיקר הטעם לחייבו הוא כי אין בזה משום ביטול עסק בקבורת דהר ,אף בכה"ג עליו לספורי"ל דדלמעשה  'ור

ם דאין חילוק בזה. ואפשר ית דברי הפוסקמיעוד דמשמע מסתו ולפי טעם זה ודאי שסופר ב"ד,, (שם) בביאור הלכההמת וכ"כ 
  .הייו טעמא דלא חילקו רבן במצוה זו, ודו"קהדין כן ו  של הוב"י אף לטעם השיד

  -מסקא דדיא-
ר האיות) סופר והולך בברכה.  און חייב לספור ספירת העומר. ומכל מקום ימה בלא ברכה. ושאר הימים (לאח לדיא, העולה

  .ואף אם איותו חלה ביום אחרון שבספירה הדין כ"לויש מפוסקי עדות המזרח שקטו שאיו סופר כלל. 
  

  

  העלון נתרם בעילום שם 

  חיי ומזוני של התורם ומשפחתו    , בבני   ה להצלח 


