
  

האם יש חיוב לסעוד סעודה 
שיה של שבת קודם חצות 

  היום
ן ג' סעודות,תן [שבת קיז:] מצילין מזו

הראוי לאדם לאדם, הראוי לבהמה
לבהמה, כיצד פלה דליקה בלילי שבת

מצילין מצילין מזון ג' סעודות, בשחרית
מזון ב' סעודות, במחה מזון סעודה

  אחת. 
ובגמ' [שם] ת"ר כמה סעודות חייב אדם
לאכול בשבת, שלש, רבי חידקא אומר
ארבע. א"ר יוחן ושיהם מקרא אחד

ויאמר משה אכלוהו היום כי שבתדרשו, 
היום לה' היום לא תמצאהו בשדה, רבי
חידקא סבר הי תלתא היום לבר

  סברי בהדי דאורתא.   מאורתא, ורבן
עוד אמרין שם [קיח.] ת"ר קערות שאכל
בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית,
שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים,
בצהרים מדיחן לאכול בהן במחה, מן
המחה ואילך שוב איו מדיח. אבל
כוסות וקיתויות וצלוחיות מדיח והולך

  כל היום כולו לפי שאין קבע לשתיה.
חייב – 'מב"ם [שבת פ"ל ה"ט] כתובר

אדם לאכול ג' סעודות בשבת אחת
  ערבית ואחת שחרית ואחת במחה.

ומ"ש רביו –שם המגיד משה  'וכת
ערבית שחרית ומחה, "ל שדעתו ז"ל
שמצוה לעשותם באלו הזמים. ודבר זה
מחלוקת בין הגאוים ז"ל שבעל הלכות

שאפילו מפסיק בשחרית '[ה"ג פט"ז] כת
באמצע סעודתו ומברך בהמ"ז ואחר כך
מברך המוציא וחוזר ואוכל שפיר דמי,

הרמב"ן והרשב"א ז"ל שלפ"ז לא 'וכת
הוזכרו בחיוב הזמים האלו גבי הצלה

ו שהזכרתי [פכ"גוקערות שאכל בהן כמ
ה"ז] אלא אורחא דמילתא קט. ובספר
העתים [סי' קצג] האריך בזה והעלה

ם והוכיח כןשמצוה לעשותן באלו הזמי
  ועיקר.

–ובערוך השולחן [סי' רפ"ח ס"ב] כת' 
והה באמת לפע"ד צריכה להיות
הסעודה השיה רק קודם חצות, שהרי
כמו שהסעודה השלישית צריכה להיות

ר חצות כמו שיתבאר בסי' רצ"א,רק אח
והטעם רא' דכיון דהג' סעודות ילפין
מתלתא היום וכו' צריך להיות לכל אחת

קבוע בפ"ע, אחת בלילה ואחת ביוםזמן 
קודם חצות ואחת לאחר חצות, אבל
תמיהי למה לא הזכיר אחד מן
הפוסקים דבר זה וגם הרבה לא יחושו
יהלזה, ואולי דטעם סעודה שלישית שא

קודם חצות איה מטעם תלתא היום
אלא מפי שכל סעודה צריך להיות שמה
עליה, דלילה סעודת ערבית ודיום סעודת
שחרית והשלישית סעודת מחה, ומחה
הוי רק לאחר חצות, אך לפ"ז גם שחרית
לא הוי אחר חצות, ואם הייו אומרים
דסעודה שלישית אין יוצאים אא"כ

א"ש, אבל התפלל מחה מקודם הוה
באמת איו כן כמ"ש בסי' רצ"א, ולכן
אי אומר אף שהפוסקים לא הזכירו זה

צריכהמ"מ ברור הוא שסעודה שייה 
להיות התחלתה עכ"פ קודם חצות, וכן

  אי והג.
ובב"ח [סי' של"ד] גבי דיא דפלה דליקה

וז"ל: משה בפרק כ"כ [קיז:] וכו', 'כת
ה.קודם אכיל - ופרש"י בלילי שבת 

קודם סעודה. ראה דכוותו –שחרית 
ליישב מה שקשה דה"ל למיתי פלה
דליקה ערבית כדתי שחרית ומחה,

כיון דסעודת ערבית אין לה זמן ומיישב
קבוע דכל הלילה זמה להכי קט בלילי
שבת לאורויי כל שהוא קודם אכילה
אפילו בסוף הלילה, מה שאין כן שחרית

זמן סעודה עד דוקא קודם סעודה כלומר
סוף שעה ששית, אבל אחר שעה ששית
עבר זמה ואיו מציל אף על פי שהוא

  קודם אכילה.
דכי [סי' של"ד ס"ק א']אולם במאמר מר

להשיג על דברי הב"ח הזכרים 'כת
בזה"ל: ואחר הס"ר מכ"ת הרב ז"ל אין
זה מחוור בעיי, דהי דזמן סעודת
שחרית קודם חצות דאסור להתעו'

ת עד חצות כדלעיל סי' רע"ח, מ"מבשב
ראה פשוט מסתמיות כל הפוסקים דאם
אוכל ב' סעודות מאחר חצות עד הלילה

מצות ג' סעודות בשבת אלאדקיים 
דאיסורא עבר להתעות עד חצות, ולכן
ראה דה" אם פלה דליקה ועברה שעה
שישית ש"ר להציל מזון ב' סעודות כדי

  לקיים מצות ג' סעודות.
שוו ראה דאיו אסור להתעכב עדומל

חצות אלא מחמת האיסור להתעות,
אולם א"צ לסעוד קודם חצות מחמת

  ות.דיא דג' סעוד
וכן משמע מפשטות דברי הפמ"ג [סי'
רפ"ח א"א ס"ק א'] גבי דיא דאסור

ואם טעים מידי – 'להתעות בשבת דכת
קודם תפילת מוסף כבסי' רפ"ו ס"ג שרי

   בס"ד

  מיקתאעתא מעש

  על טבילת כלים דחשו אצלמותר לאכול  האם
  . חובת טבילת כלי מתכותא
כל דבר אשר יבא " (במדבר פל"א פס' כג)מדין וילפין לה מהא דכתיב גבי כלי  ,סאה מקוה של מ'ב ולהטביל כו"ם צריךלוקח כלי מן העה

אין ש (שם) וברש"י (שם) בע"זעי' ו. (יו"ד רסי' קכ) ובטשו"ע (עה:) בע"זי' , עשדה טובלת בהןוהייו במקום . "וטהרבאש תעבירו באש 
של  כליםבואין דרך להשתמש ע''י האור אלא  .." כתיבאשר יבא באש" דהאחייבים טבילה מדאו' אלא כלי סעודה עשוים ממתכת, 

(ח"ב  במחת אליעזר עוד צה להשתמש בכלי. ועי'רום דהמצוה היא דוקא א (ח"ב סי' סא אות ב)בחלקת יעקב ועי'  .הצורכי סעודהם ו מתכת

  . סי' לה)

 (ס"ק טז) הט"זולהלכה דעת . 'מדאוהוי אסמכתא או חיוב  פסוק ה"ל ראשוים האם שהביא מח' (יו"ד סי' קכ ד"ה ובתשובות) בב"י 'עיו

(סי'  במ"ב ועיין .השו"עד אליבא (שם ס"ק כג) גר"אבביאור ה"כ וכ, (ריש הסי' ועל סע' ט) הפר"חוכן דעת  שחיובו מן התורה, )כא(ס"ק  הש"ךו

הסכמת רוב הפוסקים דהוי ד(ח"א סי' מד ס"ק ג)  ח"יהמ כת'ו. (שם ד"ה מותר להטביל) בביאור הלכה עוד 'ועישוטה להחמיר בזה  שכג ס"ק לא)
דכלי עשוי  (ס"ק טז)בדרכ"ת ועי' [. (שם על סע' א) ע"אחי' רבו ס"ק ג) (סי' קכ פר"חב כמבואר רק מדרבן. ומ"מ כלי זכוכית חייבים בטבילה 'מדאו

  ]., ועי' עוד בגליון ר"ח(יו"ד טב"כ עמ' קמב הגה יג) במבית לוי"כ מצופה בחומר המחייב חייב בטבילה מדרבן. וכ , והואמחומר הפטור

  איסור להשתמש בכלי טרם הוטבל. ב
 ן התורהאיסור זה מ )א (או"ח סי' תפו מ"ז ס"קפמ"ג ה לדעתושאיו טבול. להשתמש בו כל זמן  מלבד חובת טבילת הכלי, איכא איסוראו

(סי' שכג סע' ביאור הלכה הכן פסק ו ,(סי' קכ ס"ק א)הישועות יעקב  דעת אולם ].יא) (שם ס"קובבית מאיר  )ו (סי' בשאגת אריה ,(ביצה פ"ב סי' יט) ביש"ש[ועי'  הוא

הכלי  להטביל המשתמש באפשרות כשאין ז"דכ 'כת (ת' סי' סח אות ב) ש"מחהו .ד)-אות ג שם( י"מחה וכן קט .בןשהוא מדר )ד"ה מותר י
 עובר, וטובל איו ואם, בו להשתמש שרוצה בשעה הטבילול ת"מה שחייב אפשר, אבל אם יש באפשרותו להטבילו, להשתמש בבואו

  .הערב שמשמ)(ע"ז עה: ד"ה הו"א  וביאוריםבחידושים  בזה ועי' עוד ., עיי"שעשהב
  איו יודע אם הכלי של בעל הבית טבול . ג
דהרי רוב הכלים בזמיו הם תוצרת חו"ל ורוב המפעלים  ,כליובלאכול לו על טבילת כלים, אסור  שחשודעתה י"ל שהמתארח אצל מי מ

 כן הביאו ."ג אזלין אחר הרובכהדב (יו"ד סי' לז ס"ק טו) בחזו"א עי'[כשאים טבולים  אסור להשתמש בהםו, תחת בעלות של עכו"םהם 
א לוקח משם ואוכל איו אוכל ישר מהם אלוהמתארח אוכל בהם וכלים שמוחים  .(יו"ד ח"ב ססי' מ) באג"מעי' עוד ו ,(סס"ק פא)בדרכ"ת 

 ש"ככמ ,השתמשות בשב ואל תעשה דשרי כלפיו הויכי  הכלי אע"פ שלא טבלו מותר (למתארח) להשתמשפירות וכד') (וכגון מגש 
   .](פ"ט הגה מד בחדש) בשש"כו. (פ"ג הגה כד) טבילת כליםספר בועי'  (קו"א אות קלו ד"ה ודע עוד) המהרי"ל דיסקין

  אוכל בכליו של מומר. ד
 בוארוכמו כעכו"ם. י"ל דהכלי איו חייב טבילה דדי ,בכלל מומרבגווא שהוא (ח"ו)  פרהסיאמחלל שבת ב הוא אם המארח והימ
וכן בכמה  ,]ז:)מ( יבמות[ אי קדיש בת ישראל קידושיו קידושיןהה ד ,כישראל דיווכן כעכו"ם  מומר דיודדכתב  )אות א י' קט(יו"ד סאב"ז ב

 מתולדתו אלא שהוא גוי מחמת מעשיו וישראל ,דין אותו לכל הדברים להחמיר ולא מטעם ספקו ,דברים אעפ"י שחטא ישראל הוא
ואף שדיו כישראל ג"כ מ"מ  ,ומ"מ כלים שקה הוא מגוי א"צ טבילה ,ממו חייבים בטבילהה כלים ע"כ הקו ,ע"כ יש בו חומרי זה וזה

 (רמא אות ב) והלבושי מרדכי (ת' סי' קג) התשורת שיוכן דעת . , ע"כלא שייך בהם טבילה דהוי כטובל ושרץ בידו כיון שעדיין הם ביד גוי

  .ם להטביל ללא ברכה][אלא דכתב ש
 ,סי' מט)ס(ח"ב  מהרש"גה פסקווכן דכמו שמומר א"צ גרות כך כליו א"צ טבילה.  (חידושים ליו"ד סי' קכ) חת"סהדבריהם  הלא דכבר דחא
 (ח"ב סי' תג) בות וההגותתשוב וד. ועי' ע)אות ו (ח"ח סי' יט צי"אוה )ד"ה ובדבר סי' דס(או"ח ח"ג  אג"מה ,(ח"א סי' סה) דובב מישריםה
   .כות אבל מדיא ראה להקליחמיר בכלי מתהמחמיר לעצמו כת' שם דד

למעשה מ"מ  האם דים כמומרים או כתיוקות ששבו, ובזמי מחללי שבתדאע"פ דאיכא מח' לעין  ה'דכבר הארכו בגליון  ועוד
 שו"ר .לאוכל ועי' בגליון צ"ד לעין האם מהי לתת דבר המפסיק בין הכלי ., עיי"שכתיוקות ששבו (ברוב המקרים) דיםש קטין

וטה לחייב בכלים המיוצרים ע"י מומר בטבילה ומ"מ מורה למעשה להקל בזה ומסתמך על הסוברים  (ח"ו סי' רמה אות ו) שבשבט הלוי
לים כד (יו"ד טבילת כלים עמ' קמז הגה ב) מבית לוי [ועי', ' קעב)(ח"ב סי' ג וסי בשבט הלוישמחללי שבת בזמיו אים חשבים למומרים כמבואר 

 עוד ועיי"ש( אין לחייבם בטבילה המיוצרים באר"י כולל כלי מתכת אים טעוים טבילה, וגם אם ידוע שהבעלים אים שומרי שבת
  .]' תח)(ח"ב סי בתשובות וההגותועי' , )דכלים המיוצרים באר"י א"צ טבילה דכל דפריש מרובה פריש

  צוההמשתמש בכלי לא טבול, האם עובר איסור או מבטל מ. ה
 דאסר הוא גזירת הכתובד (ע"ז סי' רצג) באור זרועכתב  של טבילת כלים בגדר החיוב מטעם אחר. דהה יש לדון להקל דלכאורה לאא

[שהרי כתב  (ח"ד סי' מח) המהרש"םוכן דעת  .להשתמש בהן עד שיטביל קודם אסורד (סי' תפא) רוקח וכ"כ. טבילה בלירחמא להשתמש בהם 

[וכן דעת ולא איסור  מצוהטבילת כלים הוי (פסחים סי' תסד)  הראבי"הלדעת דך אימ .אתחזק איסורא]ד במקום בכלל ספק יו הוידהמסתפק אם טבל כל

את איו יכול לטבול דאם  (או"ח סי' תיח אות יא) ב"זהאועפ"ז כתב . (סי' קכ סוף אות יג) הערוה"ש פסקוכן . ])פי"ז אות ח(מא"א  ותהגהות מיימויה
דאין איסור ללבוש בגד ללא  ,אין איסור ללבוש טלית בלא ציציתדבת , וכמו שמציו לעין ציצית בשהשתמש בלא טבילהר למותהכלי 

   .ציצית אלא מצוה איכא להטיל בו ציצית ובשבת אי אפשר

שביעית מעדי ארץ ( "להגרשז"א זצ דס"ל לאב"ז כביאורו של צ"ל ,תמש בכלי שאיו טבולשהאר לעיל דאיכא איסור מדרבן לואע"פ דמבו

כשיכול  מש בכלי אלא תטבילו תחילה וא"כ כל זהתדאמרו לן אל תשגדרו השתמשות מדרבן  דאיסור ח"ב סי' סו אות יד) מח"שסי' טז אות י 
 בושתות לאכול ול שרי ,)לקחת ולהטבילולו לא יתו (ש במלון וכד'וכגון בגווא שאיו יכול להוציא הכלי כדי לטובלו להטבילו, אבל 

  .])ססי' סב ד"ה שלא יהא( בביאור הלכהמציו זה [א.ה. וכעין 
ם הכליאת חת קיכול ל כיון שאיו ,החשוד על טבילת כליםאצל המתארח אצל מי שאיו שומר תורה ומצות או  ולפי דבריהם י"ל דה"ה

   .שאים טבולים ל מהכליםרשאי לאכו ולהטבילם
שאסרו לגמרי לאכול במלון  (ח"א סי' שו)ובתשובות וההגות  פ"ג סוף הגה כד) ספר טבילת כלים( אבעל האג"מ והחזו"ה מדברי דבאמת לאא

איו טבול הוי "איסור" מצד עצמו בכלי ש ס"למשמע שלא ס"ל סברא זו, וע"כ ד ,ועי' עוד בזה בגליון צ"ד][ בו את הכליםשלא טבלו 
שכתב ד"יש ליזהר מלשתות בבית המומר בכליו שהרי צריכים טבילה (שם)  בחת"ס העירוי וכן אפילו היכן שאין בידו להטביל הכלי.

' וע .[ולשיטתו אזיל לעיל דס"ל דכלי מומר חייבים טבילה] כשקאם מן הגוי ואסור לו להשתמש בהם אפי' באקראי בלא טבילה"
   עוד מש"כ בס"ד בגליון קפ"ו.

  מתארח אצל מי שאיו טבל כליו בודאי . ו
דברי  צירוףבה"ל,  מחת שלמההו האב"זעל דברי  סמוךל ,כגון במקום איבה וכד' בשעת הדחקיש להתיר ה דראיהו למעשה מ

 דס"ל דמומר אין דיו כעכו"ם לעין זה לשיטתו אזיל בכל גווא, אסר שהחת"ס[ואע"פ כעכו"ם  ומומר דידס"ל הפוסקים ה"ל ד
חשב  יק אותםזחהמ והישראל ,דעת הסוברים דמיות הוי בעלותיש לצרף כן ו .יומשבז פרהסיאושכן הוא לעין מחללי שבת ב ]כ"ל
 טור מטבילה אבל אם הישראל קהו חייבלעין כלי של שותפות ישראל ועכו"ם פ (סי' קכ סע' יא) ברמ"א [עי'פטורים מטבילה  י"ל דכליהםוא"כ שותף בחברה, כ

(יו"ד עמ'  מבית לוי אולם עי' .(ח"ב ססי' תח) בתשובות וההגות "כ בדרך אפשרהכלי י"ל דפטור לעולם. וכ "ביצירת"אולם בגווא שהישראל שותף . (שם ס"ק כו) ש"ךב כמבואר

 ל"א זצ"הגריששדעת  עתה מצאתיו[ .ודו"ק, (ח"ה סי' רט) וההגות ותבתשוב קט וכן ]הביא מח' בזה (פ"ב הגה ד) טבילת כלים ובספר קמח אות ג)
 'אוכל ומשקה בכלים שאים טבולים אין היתר לאכול מהם אפי לו דהמתארח אצל השי ומגיש ל) אות 9ם, ישראלזון עמ' (קוטרס הל' טבילת כלי

   שעת הדחק].כלל יש להקל ב כלי דברים יבשים שאים טעוים הםאם יגרום איבה. אבל אם 
  הדבר הוא רק ספק שמא הבעל לא טבל כליו. ז
ואין בידו לברר מחמת דאיכא חשש  מתארח אצל מי שספק הוא אם טבל הכליםהאבל  ,ליםהכ בלו אתכל זה במקום שודאי לא טו

, ועוד מדרבן כ"ל בשם הביאור הלכה(דאיסור השתמשות ללא טבילה אסור רק הוי ספק דרבן לקולא  'לכאדדקיל טפי י"ל  ,שיפגע בבעל הבית וכד'

 א"א לבררבדרך כלל  בד"ד ,[ואע"פ דספק שאפשר לבררו איו בכלל ספקבהם ורשאי להשתמש  )דלהרבה פוסקים חיוב הטבילה היו מדרבן
 זכוכית) (אף בכלי כלים תבטביל לקולא ה"ל דס"ל דלא אמרין ספק דרבן המהרש"םלדעת  בזה אלא דיש לדון .מחמת איבה וכד'

אף גד התחזק אמרין ספק דרבן ודעימיה ד )יו"ד סי' סט ס"ק כד( הט"זתי יש לסמוך ע"ד מ"מ בכה"ג אכאלא ד .כיון דאתחזק איסורא
, ע"כ. בכלי זכוכית מפי שזה ספק דרבן דוקא דאם יש ספק אם הכלים טבולים יש להקל )שם( ל"א זצ"הגריששו"מ שדעת . לקולא
האם ספק ה"ל,  ובחזו"א (ח"ב סי' סח אות ב) במח"ש. ועי' בכלי זכוכית דאף חיוב המצוה היא מדרבןהקל דוקא דסמך למבואר וא"כ 

   .]דאין בידו להטבילו דשיל"מ כיוןד"ד לא שייך בואכמ"ל. ומ"מ דאפשר בטבילה, בכלל דשיל"מ אם הכלי טבול 
  -מסקא דדיא-

כלי סעודה השייכים למלון או צימר וכדומה (שבעליהן יהודים), חייבים טבילה, ועל כן אסורים בשימוש כל זמן שלא  א' עולה לדיא,ה
 ,הטבילה מותרים בשימוש כשאין בהם חשש משום בליעת איסור). וי"א שמותר למתארחים להשתמש בהם ללא טבילה אחרהטבילם (ו

כלי הסעודה השייכים למי שחשוד על טבילת כלים. אם ספק הוא ואין בידו לברר (וכגון מחמת חשש ב' ואין להקל אלא בשעת הדחק. 
לו בודאי שלא טבל אותם הדין כ"ל לעין כלי מלון, ובשעת הדחק אפשר  ם ידועשיפגע בבעל הבית וכדו') רשאי להשתמש בהם. וא

  להקל.  

  "ב| ה'תשעבהעלותך | פר'  ק"גגליון 
 'רמות ב קהילת ''חיכי הישיבות'',



  

שעות. ומשמע דקאי להתאחר יותר משש
למעשה דשרי להתאחר יותר משש כל דטעים
מידי קודם תפילת מוסף, ומצא מבואר א"צ

  שיה קודם חצות.לסעוד סעודה 
וכן ראה מפשטות דברי המש"ב [שם ס"ק
א'] שהביא דברי הפמ"ג בזה"ל: וע"כ שלא
כדין עושין מקצת קהילות שמתעים בשבת

אם טעים מידיעד סמוך לחצות על הגזירות, ו
קודם תפילת מוסף מותר להתאחר יותר משש
שעות. ומשמע דקאי למעשה דליכא שום

כל שטעם מידיאיסור להתאחר לאחר שש 
  קודם מוסף. 

איברא דבפמ"ג גופא גבי דיא דדליקה [סי'
עיין ב"ח –בזה"ל  'של"ד משב"ז ס"ק א'] כת

בשחרית אם לאחר חצות אע"פ שלא אכל 'כת
ציל כי אם סעודה אחת. ובעולתעדיין אין מ

שבת היח בצ"ע. והה שלש סעודות מחוייב
אע"פ שעבר זמם כבסי' רצ"א וכו', ומ"ש

רש"י) אכילה וסעודה, יש לומר כי בברייתא(
שם א' כלים שאכל ערבית מדיחין לאכול
שחרית, שחרית לאכול בצהרים, בצהרים
לאכול במחה. ואף דאין הלכה כר' חידקא,

אה דרכן היה לאכול פת שחרית, ועיקרהך רו
הסעודה בשש בצהרים, ולכן פירש שחרית
אע"פ שכבר אכל כל שהוא קודם עיקר

  ודה וכו'.הסע
ומבואר בדבריו דשפיר איכא זמן לסעודת

להשיג על הב"ח כיון 'שחרית, אלא דכת
דעכ"פ איכא חיוב להשלים הסעודה שלא

  אכל.
דברי ובמ"ב גופא [סי' שלד ס"ק ב] הזכיר

דאם 'הב"ח כת – 'הב"ח והפמ"ג בקצרה, וכת
הוא לאחר חצות אפי' אם עדיין לא אכל אין

אחת, ובפמ"ג מפקפקמציל כ"א מזון סעודה 
  בזה.

וליישב דברי הפמ"ג ע"כ י"ל חדא מתרתי,  או
"ית גרידא, ואהדבסי' רפ"ח איירי מדין תע
דאכתי בעי לאכול קודם חצות מדין סעודה.

של"ד תכוון להקשות על הב"חאו דבסי' 
לשיטתו, דהי דס"ל דאיכא זמן לסעודת
שחרית מ"מ איכא חיוב להשלים הסעודה,

  גופא לא ס"ל בזה כהב"ח.  אבל הוא
ואחר כן ראיתי שכבר עמד בזה הגר"ש בום
ולדברג זצ"ל [הובאו דבריו בגליון אליבא

להעיר על דברי 'דהלכתא גליון "א] וכת
רפ"ח ס"ק א'] בזה"ל: עי'המש"ב [בסי' 

לקמן סימן של"ד מ"ב ס"ק ב' [בהא
דבשחרית קודם סעודה מציל מפי הדליקה

ות] בשם הב"ח דזמן הסעודהמזון שתי סעוד
שם שהפמ"ג 'הוא עד ו' שעות. ומה שכת

מפקפק, הוא לעין דאפשר להשלים ולשכן
יוכל עדיין להציל [מזון ב' סעודות גם אחר ו'

בל משמע דעכ"פ מודהשעות] עי"ש. א
דלכתחילה הזמן הוא עד ו' שעות, ואילו כאן
דן רק לעין איסור דין עיוי, אבל עצם

כול להתאחר. ואולי כאן אייריהסעודה י
  (המש"ב) רק לעין לצאת מידי עיוי.

  
 

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]

  פיי מוסר
  עיי לימוד התורה

  

התורה היא האופן הגדול ביותר להוריד שפע
פעות ממובכלל ההשפעות הש" - לעולם

יתברך לצורך בריותיו, יש השפעה אחת עליוה
מכל מה שאפשר שימצא במצאים, והייו
שהוא תכלית מה שאפשר שימצא במצאות

ויקרמעין המציאות האמיתית שלו יתברך 
ומעלה מעין אמיתת מעלת יתברך, והא מה
שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויקרו אל

ברך שמו אתברואיו. ואמם קשר הבורא ית
השפעתו זאת בעין ברא ממו יתברך לתכלית

  )רמח"ל דרך ה', ח"ד פ"ב(".   זו, והוא התורה

- כל קיום העולמות הוא רק ע"י עסק התורה
וירדה כביכול ממקור "... ומאז ששתלשלה

שרשה העלם לזה העולם, כמאמרם ז"ל
(בראשית רבה יט) בא משה והורידה לארץ, כל

של כל העולמות הוא רק על ידי חיותם וקיומם
  הבל פיו והגיויו בה.

והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם
כולו, מקצה עד קצה, פוי ח"ו אף רגע אחד

ו בתורה, כרגעממש מהעסק והתבוות של
היו חרבים כל העולמות, עליוים ותחתוים,
והיו לאפס ותוהו ח"ו. וכן שפעת אורם או

  כל רק כפי עין ורוב עסקו בה...מעוטו ח"ו ה
ולכן אמרו בפרק מעלות התורה שכל העוסק
בתורה לשמה קרא ֵרַע, כי כביכול עשה שותף
ליוצר בראשית יתברך שמו, כיון שהוא

עתה את כל העולמות בעסק תורתו, המקיים
פש( ". ובלתי זה היו חוזרים כולם לתוהו ובוהו

  )החיים ד, יא
  

  קוטרס  ערך ע"י מחבר
  "עבודת המועדים"

 

 בקרה"תהברכות  "חיד צריך לכוון לצאתהציבור האם 
בשם ר"ת  )וערובין צו. סד"ה דילמא ,לג. סד"ה האר"ה ( 'התוסכתבו ו .ה ולאחריהקריאת לפיעולה לתורה מברך דה כא:)( במגילהמבואר 

כבוד  אלא משום .בירך ברכת הערב א או פטר באהבה רבה חוזר ומברך 'אפיהרי משום תלמוד תורה ש ו איםדברכות אל

שהטעם  (ססי' כה) השאגת אריה 'וכת .(סי' קלט סע' ח) השו"ע"כ . וכ](סי' ט) מפאו והרמ"ע (סי' קלט)הטור  [כ"כ ותקהתורה 

(ערובין צו.  תוס' 'ועי (יא:). כדאיתא בברכותה"ת מעולה שבברכהום שהיא שתיקו ברכת אשר בחר בו לקורא בתורה, הייו מש

   .(שם) ביעב"ץו סד"ה דילמא)

עי' לעין גדר חובת ברכה"ת לעולה לתורה, [ו כת התורה בצבור איה אלא מדרבן.דחובת בר התוס' ה"ל הה משמע מדבריו

ור הם על מצות הקריאה או על מצות לימוד ת של קריאה בצבבמח' האם הברכוהדבר  שתלה (קה"ת אות א עמ' מה) בעמק ברכה

יתה תקת חז"ל ש לדחות שכך הה"ת היא על לימוד התורה מהא דלא מהי שומע כעוה יכשבר שם התורה. אלא דמה שהוכיח

על התורה ולא על ין ברכבס"ת מד 'שכת (יו"ד ח"ב ססי' קט) בבית יצחק. ועי' עוד )מא(רסי' ק בביאור הלכהעי' שהעולה יקרא בעצמו, 

  .](סי' יא) חסד לאברהםכהה ודלא אימצות הקר
(או"ח סי'  במשכות יעקבוכן פסק . (סוטה מא.) שבעהבאר קט שחובת ברכה זו מה"ת. וכן קט אחריו  (ח"ב סי' קסג) התשב"ץולם א

  .ע"פ הירושלמיס) 

וכן (סי' מז אות ח וסי' קלה אות א),  והברכ"י (שם ס"ק ח) "חהפר, (שם ס"ק ה) המ"אהלא המה  ,לא שכבר דחו דבריהם גדולי אחרויםא

(סי' ג  במגן גבוריםועי' בזה , (סי' מז אות ג) ה"שהערווכן דעת דלכו"ע דרבן היא משום כבוד הצבור.  (סי' מז סס"ק א) המ"בפסק 

(שאילתא טז סוף אות א,  בעמק שאלהו א ובאות כו)כ-(ח"א סי' טז אות יח בדבר אברהם ,(סי' סא) במהר"ם שיק, אות ז מד"ה ובזה יש ליישב)

  .וסי' ג אות ד עמ' שמד טור ב)
שעל  (סי' קמו ד"ה ויש) בביאור הלכהבה החלה על כל יחיד, וכמ"ש שקריאת התורה בצבור היא חובס"ד הה בגליון ע"ח הבאו ו

בביאור הלכה בור" חל עליו חיוב זה כמבואר אלא דדוקא על היחיד המצא "בציע"כ. כל איש ואיש מוטל החיוב דתקת עזרא, 

לילך לבית המדרש, משא"כ  שאין יכולעל היחיד מצות קריאת התורה בזמן שכתב דמן הדין אין חל (ססי' קלה ד"ה אין מביאין) 

   .בעשרה חל עליהם חובת קריאה

צאת יד"ח או דלמא ברכות קריאת התורה איכא מי חובה לשמוע הברכות כדי לחובת שמיעת  מלבדעתה יש לדון האם מ

  העולה לתורה ולא לצבור. על התורה אים חובה אלא 

שצריכים (סי' קיז)  במבי"טך מוציא את הצבור יד"ח. וכן מבואר יראה שהמבר (סי' מב סד"ה וא"כ אין כאן) בתשב"ץבאמת המעיין ו

שקריאת התורה וכן הברכות הם להוציא את (סי' עג) מהראב"ן הביא ש (סי' ח) בהר צבי"ח ברכות אלו. וכן מצאתי דלצאת י

  . בו בםיהשומעים שתחי

שלדידן שכ"א  'שכת (ת' סי' טו) הוב"יוכן דעת . בור לא תחייבו בברכה זודס"ל דהצ(ח"א סי' תקעב)  הרדב"זלא שאין כן דעת א

כת' שאע"פ שחובת  ד"ה ואם מסברא) (ח"ב סי' עה ובשאילת יעב"ץ מהעולים מברך, א"כ אין א' מהם מכוין להוציא אחרים בברכתו.

שהרי לא מציו שהזהירו  ,ות אמןשמיעת קריאת התורה היא לכולם מ"מ אין חובה לשמוע ברכה"ת אלא רק מקצתה כדי לע

  .שכתב שהברכה היא על קריאה ולא על השמיעה )ד"ה או כלך( ועיי"ש ,ז"ל שכוין לצאת בברכה זוח
כתב דברכות שמברכין הקוראים בתורה וברכות הרי ש ,ב לצאת ידי הברכותין הציבור מחוישאי(סי' מו)  הב"י מדבריוכן ראה 

אם לא שומעים את הברכה אלא עוים עליה אמן מהי כיון שיודעים איזו  'אפיו ,ון מאה ברכותהמפטיר עולין לשומעיהן לחשב

 (סי' רפד סע' ג) שבשו"ע. ואע"פ ](סי' קכד מ"ז ס"ק ד) פמ"גב עיין ,ת הב"יאף לדע ישמע מתחלה ועד סוף[ואילו לצאת יד"ח ברכה בעין שברכה הוא מברך 

כדי שיעלה  ת אמןעייאף ו ת הברכהבעין שמיעלמעשה ס"ל די"ל דהייו משום ד ,כהראה שלמעשה קט דצריך לשמוע כל הבר

 והה דעת[ם דחייב לצאת יד"ח ברכת התורה ולא משו ,(סי' קכד מ"ז ס"ק ד) הפמ"גכמש"כ  (ולא סגי באחד מהם) מאה ברכותלו למין 

חובה לשמוע ממש קריאת התורה אלא להצטרף  "ת, ואם אמר דלדעתו איןדמותר ללמוד בזמן קרה (סי' קמו סע' ב) שו"עה

שם פסק דאסור ללמוד בשעת  המ"ב לא דמ"מי"ל דמטעם זה ס"ל דהברכות אים להוציא הציבור. אשמא  ,בשעת הקריאה

  .בזה בס"ד ועוד חזון למועד] . ואריךה"תקר
יר לשומעיהן לחשבון מאה ברכות, הוא שכתב שהא דמהי ברכת הקוראים בתורה וברכות המפט (סי' מו ס"ק ח) מהמ"אוכן מוכח 

במה שיכוין  ע"י הדוחק"דמי שאין לו פירות יוצא  (שם ס"ק יד)במ"ב למי שאין לו פירות וכד' אבל בלא"ה אין לסמוך ע"ז. וכ"כ 

ת התורה אמאי דוקא בשעת הדחק יוצא ע"י ברכות אלו ו. ואם השומעים מחויבים בברכ"וע ברכה"ת והמפטיר ויעה אמןלשמ

פב ר(סי'  במ"ב 'ועי .של העולה לתורה דצריך לכוון לצאת בברכות ובקריאה (סי' תרפה ס"ק ב) בט"ז ולם לעין פר' זכור מבואר[א

הוא  קורא עבור הציבורהמדאו' לא יעלה קטן אע"פ שהש"ץ  לפר' פרה שי"א שגם היאוכן  מדאו'שקט בפר' זכור שהיא  ס"ק כג)

 .]גדול

 "ויברך"יתחיל ממקום שהתחיל הראשון במקומו העומד  ,שפסק דהקורא בתורה ושתתק סע' א)(סי' קמ  בשו"עכן מבואר ו

מברך להוציא אחרים ום שאין המברך שטעם דעה ראשוה מש (שם ס"ק ג) המ"בוכתב  .ולהרמב"ם לא יברך בתחילה ,בתחילה

  .ב"ל]שכתב שהעיקר כדעה זו, אולם בסי' רפ"ד ס"ק ט' קט דס ס"ק ד)( [ועיי"ש בברכתו
לא תיקון שכתב דלגבי שומעים  (רסי' קלט) ביאור הלכהב מבוארוכן  ,דהמברך א"צ לכוון לפטור את הצבור יד"ח ברכות אלו מצא

בברכת ד (שם ס"ק יח) המ"בק של קר"ש, וכת' באמצע הפסו 'לברכו מפסיק אפישכת' ד )ג 'סע (סי' סובשו"ע [ועי'  .ה"תכרברבן 

כתב  (שם אות ח) ובערוה"ש, ע"כ. מן על סוף הברכה ויש מפקפקין באמן זה ובין הפרקים יש להקלוגם א על ברכוהתורה יעה 

פסיק בשביל ברוך ה' המבורך יכול להפסיק ביחד כיון דהת, ה"והטעם שמפסיק גם לאמן של ברכ שאחר ותן התורהדהייו אמן 

 בתהל"ד. ועי' עוד , ע"כהותר לקיריו ע"ש ומ"מ גם זה צ"עהואיל והותר לצרעתו  )ב:ל( מזבחיםלזה יש  מךוס ,גם בשביל אמן זה

שגם אמן שאחר  ד)(אות   גם על ברכת אשר בחר בו, וצ"ע, ע"כ. ועיי"שו שמדברי המ"א משמע דקאי על ברכת אשר תן לו(ס"ק ג) 

  ברכת ההפטרה הוי דבר שבקדושה דאין אמרת אלא בעשרה]. 

ועיי"ש שכת'  ,תב שלא הגו ליזהר לשמוע הברכות משום שרק לקורא איכא חיוב ברכהכ (ח"א סי' קמג) תשובות וההגותבכן ו

 והאחרוה מהעולה לאחרון הראשוה מהכהן הראוי לכל א' לשמוע הברכ ברכה"ת בצבור דאו'דדמ"מ כיון דאיכא שיטות 

זהו לדעתו הלכה בעצם קרה"ת שהחמיר לשמוע הברכות, ש הגריז"ס זצ"לוכת' עוד דיש שמועה מן [ .יד"חלצאת ולכוון בהם 

שלפי הסוברים דברכה"ת הם משום כבוד התורה כיון  'כת (סי' סא ד"ה אמם שיטת) ובמהר"ם שיק. , ע"ככקריאת התורה גופא

(ח"א סי' קעה ד"ה והה  במהרש"םוכן הוכיח  מצוה א"כ אין על הציבור חיוב ברכה וא"צ להוציא הציבור.דאין מברכין משום ה

 ,טועה בלחש ואם אומרם ,בקול רם צריך לאומרם אומר ברכו והברכותכתב דה ' ו)קלט סע 'סי( שהשו"ע. ואע"פ עוד , עיי"שמ"ש)

 בביאור הלכהוכחה שמברך כדי להוציא את הרבים יד"ח כמבואר מ"מ אין מכאן ה , ע"כ.שצריך לחזור ולברך בקול רם וי"א

  ., ודו"ק]וע"כ לא הביאו אלא לרווחא דמילתא המאירי"כ בשם מש עיי"שו ,(סי' קלט על סע' ו ד"ה והברכות בקול רם)
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