
 

האם מותר לברך בסמוך לילד 
 קטן שיש להסתפק אם הוא נקי

היה מתפלל ומצא צואה במקומו, ]כב:[ איתא בברכות 
ילתו תפילה, מתקיף לה רבא אמר רבה אע"פ שחטא תפ

והא זבח רשעים תועבה, אלא אמר רבא הואיל וחטא 
 אע"פ שהתפלל תפילתו תועבה.

פי' ר"י  -והא זבח רשעים תועבה ]שם[ וכתבו התוס' 
דדוקא במקום שהיה יכול להסתפק ולתלות שיש שם 

 צואה.
והוי מעוות לא יוכל  -אע"פ שהתפלל תפלתו תועבה 

 ור ויתפלל.לתקון, ור"י פי' שיחז
ואומרים רבני  -]יד. ד"ה הואיל[ וביתר ביאור איתא בתר"י 

צרפת דדוקא כשהיה מקום שמצויים לשם קטנים או 
שמצוי שם צואה, בכה"ג אמרינן דצריך לחזור ולהתפלל, 
אבל במקום אחר דמסתמא לא היה שם צואה אם מצא 
אחרי כן א"צ לחזור ולהתפלל, ודייקינן הכי מדאמרינן 

חטא אין תפילתו תפילה, ואם הוא במקום שלא הואיל ו
היה לו לתת את לבו שהיה שם צואה, ולא היה מחויב 

 לבדוק, מאי החטא שחטא ולא בדק. 
שיכור אל יתפלל ואם התפלל ]סד.[ ואמרינן בעירובין 

 תפלתו תועבה. 
ולא יצא כיון  -]ד"ה שיכור אל יתפלל[ וכתבו שם התוס' 

וצריך לחזור ולהתפלל.  שאינו יכול לדבר לפני המלך,
שהיה מתפלל ונמצא צואה כנגדו, ]כב:[ וכן ההיא דברכות 

דמסיק כיון שחטא אע"פ שהתפלל תפלתו תועבה וצריך 
לחזור ולהתפלל. וצ"ע אם יש להשוות ברכות לתפלה 
לענין צואה ושיכור, וע"כ לאו לכל מילי דמיין, דהא 

רך שתוי אל יתפלל עד שיפיג יינו, ופשיטא דשתוי מב
ברכת המזון וכל הברכות כולן וכו'. מיהו משום מי 
רגלים פשיטא דא"צ לחזור ולברך, אפי' אם תאמר 
דמשוינן ברכות לתפלה, בצואה תניא, ומי רגלים לא 
חמירי כמו צואה, ורבנן הוא דגזרו בהו, וכי גזרו בהו, 

]סי'  בודאן גזרו, אבל לא בספקן. עכ"ד. וכ"כ ברא"ש שם

 .ה'[
 -]סוף סי' ע"ו[ הטור והשו"ע בהלכות ק"ש  ולדינא כתבו

ואם קרא במקום הראוי להסתפק בצואה, ומצאה בו 
אח"כ, צריך לחזור ולקרות, אבל אם אין המקום ראוי 

 להסתפק בו אין צריך לחזור ולקרות.
דס"ל לטור כהר"י ]סוף סי' ע"ו וריש סי' ס"ה[ ופי' הב"ח 

ן זה בין ק"ש דאין חילוק בדי]ברכות כב: ד"ה אלא דכו"ע[ 
 .]ברכות טו:[לתפילה, ודלא כהרי"ף 

דלקרות ק"ש ולדבר דברי ]משב"ז ריש סי' ע"ט[ וכתב הפמ"ג 
]דברים תורה תוך ד"א לצואה, אסור מן התורה, שנאמר 

והיה מחנך קדוש, וקאי אצואה, וכל ד"א של כ"ג ט"ו[ 
]ברכות אדם חנייה של אדם הוא, כ"כ חידושי הרשב"א 

ושאר פוסקים. ואם קרא אפי' במקום שראוי כה: ד"ה והיה[ 
להסתפק חוזר וקורא כבסי' ע"ו ס"ח. ויראה דהוי דרבנן 

 זבח רשעים תועבה.]כב:[ וכמו שאמר רבא בברכות 
אם בירך  -כתב השו"ע ]סוף סי' קפ"ה[ ובהל' ברכת המזון 

והיתה צואה כנגדו או שהיה שיכור, נסתפקו התוס' 
ומשום מי רגלים  והרא"ש אם צריך לחזור ולברך.

]ס"ק ז'[ פשיטא שאינו חוזר ומברך. וביאר המשנ"ב 

דלכתחילה כו"ע מודים דאסור לברך שום ברכה או לדבר 
דברי תורה כנגד צואה, ומן התורה, דכתיב והיה מחנך 
קדוש, ואטו תפילה כתיב בקרא, אלא כל דבר שבקדושה 

א . ול]רמב"ן בליקוטיו ע"ש[אסור לקרות במקום שאינו נקי 
)וע"ע במשנ"ב מסתפקי אלא כשכבר בירך ומצא אח"כ. 

 .שם ובבה"ל ד"ה אם ברך, מה דינו בדיעבד שעבר ובירך(
ריח רע שיש לו עיקר, רב הונא ]כה.[ עוד איתא בברכות 

אמר מרחיק ד"א וקורא ק"ש, ורב חסדא אמר מרחיק 
 ד"א ממקום שפסק הריח וקורא ק"ש. 

חסדא קיימא לן,  דבהא כרב]שם סי' מ"ו[ וכתב הרא"ש 
דמרחיק ד"א ממקום שפסק הריח. וכן פסקו לדינא הטור 

 .]ריש סי' ע"ט[והשו"ע 
דריח רע שיש לו עיקר, ]סי' ע"ט משב"ז ס"ק א'[ וכתב הפמ"ג 

הוה כצואה גופא, ומן התורה אסור, וכרב חסדא מרחיק 
ד"א ממקום שכלה הריח, ופשיטא דחוזר וקורא )אפי' 

 וזר וקורא(. אם נאמר דבדרבנן אין ח
דאם היה בתוך ד"א ממקום ]סי' פ"א ס"ק ט'[ וכ"כ המשנ"ב 

שכלה הריח, לכו"ע צריך לחזור ולברך, דפשע דהיה לו 
 לבדוק תחילה. 

אחר כל זאת, יש לדון אי שרי לאדם לברך וללמוד, ליד 
ילד קטן שיש להסתפק בו שמא אין גופו נקי ואיכא צואה 

 תחת בגדיו.
א אין לאסור, דהא אמרינן ואף דמחמת הצואה גופ

אמר רבא צואה בעששית מותר לקרות ק"ש ]כה:[ בברכות 
כנגדה, דצואה בכיסוי תליא מילתא )וכיסת את צאתך(, 

 .]ריש סי' ע"ו[והא מכסיא. והובא לדינא בטור ובשו"ע 
אולם יש לדון מחמת הריח, דהוי ריח רע שיש לו עיקר. 

ש השו"ע שם ובצואה שיש לה ריח לא מהני כיסוי, וכמ"
בס"ב "וכיון שאין ריח רע מגיע לו מותר", הא אם יש 

דאפי' למ"ד בסי' ]ס"ק א'[ ריח רע אסור. וכתב שם המג"א 
ע"ט ס"ב דהפסקה מועלת לריח רע, דוקא מחיצה אבל 

 .]סי' ע"ו ס"ק ב'[כפית כלי לא.  והובא לדינא במשנ"ב 
ונהי דמחמת חשש ריח רע ממש אין לאסור לברך, דהא 

להריח קודם שיברך, הא אכתי יש לדון ולאסור שמא  מצי
הינו בתוך ד"א ממקום שכלה הריח, וזה א"א לו לדעת 

 ע"י שיריח.
]ברכות כה.[ אלא דיש להתיר בזה, ע"פ דברי הרשב"א 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 דש בתוך הכיסוכנס לבית הכסא עם ספרי קהאם מותר לה
 הםתשמיש מגונה לפניאו  עם כתבי הקודש, לבית הכסא הניסכא. 

לא יכנס לא למרחץ ולא לבורסקי כו' ן אמרו אכי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך, מכ")פ' כי תצא פיסקא רנח(  בספרישנינו 
 כנס לבית הכסא בתפיליןידאסור להז(  -סע' ו ג)סי' מ השו"עוכן פסק  .סב.() שבתבש"ס כן מבואר ו". וספרים ותפילין בידו

 וכן .עד שיוציאםבו שיש בו ס"ת או תפילין אסור לשמש  חדרד כה:() ברכות בש"סמבואר מו כן וכ .)אפילו אינו לבוש בהם(
 .)סי' מ סע' ב(השו"ע פסק 

 תוך כליבם לפני כתבי הקודש כשה מגונהתשמיש ב. 
דאם הכלים שם )ועיי"ש וברש"י  כלי בתוך כלישם דבעינן  ברכותבש"ס מבואר  ,ןתפיליפני ל והנה בענין איסור לשמש

ויו"ד סי' רפב סע'  )סי' מ סע' ב השו"עפסק  וצריך עוד כיסוי שאינו מיוחד(. וכן ,מיוחדים לתפילין לא דנים אותם אלא ככיסוי א'
דבעינן כלי  צרכיו הדרך החיים דה"ה בעושהמ שהביא ה(ס"ק ) מ"בב יעוייןו .יה אפי' ב' כיסוייםל מהניפרט לס"ת דלא  ,(ח

ודאי דבעי כיסוי ]ועיין בסימן שט"ו ס"ב[ דז' אין ראיה לזה  'ומלקמן סימן מ"ג סע ,מנין לו זהד שתמה על הדרה"ח )שם( ביאור הלכהב]אלא דעי'  .תוך כלי
  [. , ע"כאבל כלי בתוך כלי מנין

ובעינן כלי  ,הכל יש בהם קדושה ,בדפוס ביןבין בכתיבה  ,ה"ה חומשים או סדורי תפילות או שאר ספריםד (ס"ק ד) במ"בועי' 
וכריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי  ,אם הן כתב משיט"א ]היינו שאינה כתיבת סת"ם והוא רק כתב אשורי[ 'ואפי ,תוך כליב

 . , ע"כןדהיא מגוף הספר ובעינן עוד שני כיסויי
כת' שבספרים הנדפסים ע"י גוי יש למצא בשעת הדחק הגדול ובדא"א לעשות בהם כדין הש"ס צד ' תכ )סי' קפד( "יוחב ומ"מ

כ"פ ב' כיסויים בשעת קיום אותה המצוה לפני עליל טבילה וליל יציאת וביאה בדרך )שלא להצריך להקל בזמן עונה ו
מה לכסות את הספרים פסק כהחו"י בשעת הדחק שאין לו ב)סי' מ ס"ק ד(  ובמ"ב .ס"ק כ( )סי' רעא הפת"שוהביאו  .הספרים(

דין כן. וכן מסתימת לשונו דאף בגוונא שהודפסו ע"י ישראל ה. ויעויין שם שמשמע דשרי אף ללא כיסוי כלל( ו)ומשמע מדברי
 ועי' עוד בזה בגליון קצ"ח.. (סי' רפב אות יב) "שבפת ארמבו
 שהם תוך כליכניסה לבית הכסא כג. 

דקמיעין אם היו מכוסים עור סב.( ) שבתבמבואר האם בעינן כלי בתוך כלי. הנה  ,דשוולענין כניסה לבית הכסא בכתבי הק
 אלא דמשום שי"ן המגולה אסור(. ,)ויעויין שם דמבואר דה"ה דתפילין שרי ואם לאו אסור ,מותר ליכנס בהם לבית הכסא

 .סגי בכיסוי אחד ,לענין כניסה לבית הכסאומשמע ד. )יו"ד סי' רפב סע' ו( שו"עה ולאחריו ,)הל' ס"ת פ"י ה"ה(הרמב"ם  ן פסקוכ
 ןמגישה"ה בכל דבר אלא  הוא,לאו דוקא הא דאמרו בשבת עם היו מכויסם "עור", שכתב ד (פב 'א סי"ח) שבות יעקבב]ועי' 

 .[כלים של עורב "נהגושכת' ד" ג אות א()על הלבוש סי' מבמלבושי יו"ט ועי'  שבסמוך. ברדב"זוכן מבואר  .ומכסה
 ,תוך המצנפתכנס לבהכ"ס וכתבים שיש בהם דברי תורה מונחים בתוך חיקו או בישמותר לה ח"ג סי' תקיג() זהרדב"וכן דעת 

ולפי ההלכה מותר אפילו כתובין אשורית, אבל  .משניות או סידור וכיו"ב מותר, הואיל ומכוסים הם 'ולא זו בלבד אלא אפי
 שואל ומשיבהוכן נקט  ע"כ. ,עשה נכון להחמיר אא"כ כתובים בכתב רש"י וכיוצא. וע"ז אני סומך לעשות מעשה בעצמילמ

כן מהא  ו)והוכיח אף שכתובים בכתב אשוריתלהקל  (פב 'א סי"ח) שבות יעקבוה (סי' קע) בית יעקבה ודעת .(ח"א סי' שכו 'תל)
שפירש שהאיסור להיכנס וכמשמעות לשון פרש"י  ,יון שהם תחת הבגדיםכ א,בית הכסלתפילין של יד מותר ליכנס בהם ד

 .("שייע ,בתפילין שבראשו לפי שהם בגלוי וגנאי הדבר
לבית הכסא שרי להכניסן  סבכי וכתב דספרים דסגי בכיסוי אחד,מהא דקמיעה  ס"ק יד( מג)סי'  "אמהכבר הוכיח באמת ו

אין נכנסין הקודש אסור לזרקן, הקמעים שיש בהן ענינים של כתבי קודש הכל כתבי " (פ"י)ס"ת הרמב"ם  "שמוכ ,שםכמ"ש 
משמע דכתבי  "שכרוך במטפחת וכו' ע"פבהן לב"ה אא"כ היה מחופין עור, לא יאחוז אדם ס"ת בזרועו ויכנס בו לב"ה א

 . , ע"כשרי במטפחת כמו קמיעהקודש 
שיש בהם שמות צריך ליתן תיק בתוך תיק  פילות וכתביםדת התשב"ץבשם  )על הלבוש סי' מג אות א(מלבושי יו"ט ב אולם עי'

מיהו י"ל דדוקא היכן דאיכא שמות קאמר התשב"ץ שהדין כן,  (י' שנזסח"ג ס)במהרש"ם  והובא אם צריך לבית הכסא, ע"כ.
שאין הקודש בי כתב ד"ה ואחר( ח"א סי' ב) בתשובה והיינו טעמא כי לדעתו ,אפשר דיודה דסגי בכלי א' ,אבל היכן דליכא שמות

 בצי"איעויין אלא ד] שיש בהם שמות דחמירא טפי.הקודש משא"כ בכתבי  ,ואין לבזותם רק מדרבנן ,בהן שמות ליכא קדושה

 ,לקמןכמ"ש הא"ר המובא  התשב"ץ אלא מהתשונ"ץהמלבושי יו"ט לא הביא זאת מד ,שכתב דט"ס איכא במהרש"ם)חי"א סי' ה אות ה( 
"ץ המובא בשדדברי הת  )ח"א סי' ח אות ל(במחזה אליהו . אולם שו"ר דשריתשובה בח"ג סי' כ"ו כתב להדיא דאל"כ קשיא דהרי התשב"ץ ב

ותפילין  :וז״ל (ר' שמעון ב"ר צמח דוראן)אולם שו"ת התשב"ץ נכתב ע"י ר' שמשון ב"ר צדוק שנכתב ע"י תשב״ץ קטן מה במהרש"ם מקורו
 .[כלים של עור שיש להם שני עורות וצריך לקנות ,ה"כק אם צריך לילך לבתיק בתוך תי וכתבים שיש בהם שמות צריך שיתנם

קמיעין שהם תפורין בעור ואין דשאני  ,שדימה שאר ספרים לקמיעהנ"ל תמה על המ"א ש י()יו"ד סי' רפב אות  ערוה"שב שו"ר
 'מונחים בתיק ואפי 'פימוסר אסור להכניסם לבית הכסא אדספרי פוסקים ושו"ת וספרי ע"כ פסק ו ,עומדין כלל להפתח

אלא  ,ספרים ה"ה שאר ,הרמב"ם שכתב בס"ת אף על פי שכרוך במטפחת אסור להכניסה לבית הכסאו .קשורים במטפחת
 . כתב כן דשם מיירי בס"ת :(כא)משום דהמקור הוא מסנהדרין 

שוב אלא ד ,כיס שרי להכניסןשאר ספרים וכתבים שיש בהן שמות אם הם בע"פ המ"א ד )סי' מג ס"ק כה( במ"ב מצינולמעשה ו
וכדלעיל לענין תפילין  ,דבעינן דוקא תיק בתוך תיק אם צריך ליכנס לבה"כ ,הביא בשם י"א )הוא הא"ר בשם התשונ"ץ(

  .להחתומשמע דס"ל להחמיר לכ .(ס"ת אסור בכל גווניבו)
)ואע"פ דדעת  גון חידו"ת וכדו'וכ ,שריי"ל ד ,בכתבים שאין בהם שמותאבל  ,אלא די"ל דכל זה בכתבים שיש בהם שמות

 )חי"א סי' ה אות ג( בצי"אושו"מ שכ"כ  .מ"מ אפשר דלענין זה ס"ל להקל( ,איכא איסור תורההקודש המ"ב להחמיר דבכתבי 
 . )ח"א סי' קכה ד"ה וכ"ז( ובתשובות והנהגות

די"ל דסגי  )עי' בזה בגליון קצ"ח( פוס שלהם שנח' בו הפוסקים, ועדיפי מדאין בהם קדושה כלל וכמו כן י"ל דבדפוס שלנו
 ,(רפה ס״ק ג יו״ד סי׳)הקודש הגדולי כהמ"א הלא המה  להקל כבר רבו הסוברים ובלא"הבכיסוי א' )שלא יהיה משום בזיון(. 

פ"ד הקודש )גנזי  שיינברג זצ"ל הגרח"פוכן פסקו  .ועוד פוסקים (שם) הגליון מהרש״א ,(שם) י"הברכ ,(שם ס״ק כח) מקדש מעטה
להחמיר  שם(הקודש )גנזי  הגריש"א זצ"ל והגר"ש ואזנר שליט"א, הגרשז"א זצ"לדעת ד אאל .)שם( והגרנ"ק שליט"א גה ב(ה

 יר בזה.מכתב שראוי להחד )ח"א סי' קכה( תשובות והנהגותב וע"כ אין להקל בדבר אלא בשעת הדחק. ועי' נן ב' כיסויים.יעדב
שאם  ט(-פי"ד אותיות חהקודש גנזי ) הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק שליט"אדעת  עיתונים שיש בהם דברי תורההכנסת ]ולענין 

 [.יו"ד סי' קמא() בשלמת חיים הד"ת מכוסים ע"י דפי העיתון מותר להכניסם ויזהר שלא לגלותם. ועי'

 כיסוי על "לכתחלה" סומכיםהאם ד. 
)למר כדאית ליה ומר כדאית  או כלי תוך כלי ע"י שמכניס בכלי ,והנה מדברי הפוסקים הנ"ל משמע דמותר להכנס אף לכתחלה

ס"ק )סי' מג  העטרת זקניםכ דלא .)שם(המהרש"ם ו )שעה"צ אות יז( המ"בדבריו "פ ו עוכן פסק ,ח"ג סי' תקיג() זרדב"ה וכן נקט. ליה(
לבית הכסא, אם  או ליתנן לחברו, לא יכניסם כלל ,עוברי דרכים יש להן להניח במקום משומר כגון על העגלה 'אפיד 'כתש (ה

ומ"מ  ,סס"ק יד( שם) ה"שמחצב והביאו .כ"הואיל והתירו חכמים אשמרן, ע לא שיש במקום סכנה מן המזיקים אז שייך לומר
 .לדעתו אם הם כלי תוך כלי שרי לכתחלהד 'כת
 כיס התפור בבגד ה. 

 כתב סס"ק יד(מג  'סי) ה"שמחצב הנהדומ"מ אף לדעת המחמירים דבעינן כלי תוך כלי י"ל דתוך כיס התלוי בבגד סגי לזה. 
במ"ב וכן הוא  .מותרובכיסן ונותנן בכיס התפור במלבושו, דאותו כיס אינו כליין, והוי כלי תוך כלי, הן הקודש כתבי דאם 

 )חי"א סי' ה אות א(. בצי"אוכן נקט  דכיס מהני ככיסוי אחד. (שם)במהרש"ם ו )סי' מג ס"ק כד(
שאינו תלוי אלא כולו תפור )כמו בזמנינו דהם מיירי בכיס התפור בבגד  יש לומרי א'. אלא דומבואר דכיס הבגד נחשב ככל

והיינו כי הכיס הוא כלי  דמהני ככלי לתוך כלי ידושתפורים רק בקצה שלהם ותלויים בבגד הכיסים  , אבלבחולצות וכדו'(
 .דו'(ים של זמנינו וכיבמכנסוי בו הוי ככלי אחר )וכמו שמצוי אחד והבגד שתל
 דאם איכא בכיס שבבגדבהלכות מוקצה,  )סי' שי סע' ז( הרמ"אהא דפסק ככלי בתוך כלי מ דדינם להוכיח ולכאורה נראה

 (ס"ק ל) המ"ב. וביאר מעות, מותר לטלטל הבגד, דלא אמרינן דכל הבגד נעשה בסיס למעות הואיל ואין המעות על עיקר הבגד
דאם היה הכיס כולו תפור בבגד אמרינן דכל הבגד נעשה  ,ד תפור והוא כולו תלוידהכיס אינו תפור לארכו בבגד אלא פיו לב

, וא"כ י"ל דה"ה לענין כלי תוך כלי דיש אלא כבגד בפנ"ע, ע"כ. ומבואר דכיס התלוי בבגד התפור רק בפיו אינו נחשב בסיס
בפרט  )ח"א סי' ח אות ל(.במחזה אליהו  "כושו"מ שכ .ן ב' כיסוים, א' המכנסים ב' הכיסוא"כ יש כא ,להחשיבם ככסוי נפרד

אלא ) .ק"ו בנ"ד ,מהני כשתי כיסוייםהקודש בו כתבי דס"ל דהמקפל סדין לשניים ומכסה  )ססי' רמ( שטאשהא"א מבוטלדעת 
הגריש"א באופן שהכיס אינו אלא כיסוי אחד דעת מ"מ ו]. בכה"ג( דלא מהני )חוט שני יו"ט עמ' שנג( הגרנ"ק שליט"אדדעת 

  .[נוסף הוי ב' כסוים דאם לובש בגד פ"ד הגה ב(הקודש )גנזי  זצ"ל
 -מסקנא דדינא-

. ומ"מ ובשעת הדחק סגי בכיסוי א' .אא"כ הם כלי בתוך כליהקודש חלה אין להכנס לבית הכסא בכתבי תלכ ,עולה לדינאה
אבל בלא"ה )וכגון  ,שמות וכ"ז בספרים וכדו' שיש בהם הזכרת תוך כלי.בככלי  מהניתלוי בבגד התפור רק בפיו וכיס 

 .בחידו"ת וכדו'( סגי בכיסוי אחד

 "ה| ה'תשע גליון קצ"ט | פר' חיי שרה
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 



 

 מוסר פניני
 )ג(תפילת שחרית  -עניני שבת קדש 

ונוהגין להוסיף " - טעם הוספת המזמורים בפסוקי דזמרה

 מזמורים לפי שאין בו ביטול מלאכה לעם...

ואלו המזמורים שמוסיפין הם כולם שמדברים או ממעשה 

בראשית שכולו בשבת, או ממתן תורה לפי שניתנה בשבת, 

לם כסדר שהם כתובים בתהלים, רק ומטעם זה אין אומרים כו

 לבוש סי' רפא ס"ב()".סמכו דמעשה בראשית יחד, ודמתן תורה יחד

'השמים והקדימו " - סדר המזמורים הנוספים בפסוד"ז

שהוא בסי' י"ט בתהלים, והוא הראשון  מספרים כבוד אל'

 המספר ממעשה בראשית.

שאותו שהוא בסי' ל"ד, מפני  'לדוד בשנותו' וגו'וסמכו אחריו 

מעשה היה בשבת ובזכות השבת ניצל, והוא ראשון בתהלים 

 המדבר מעין שבת אחר השמים.

' שהוא בסי' צ', ומדבר ג"כ ממעשה 'תפלה למשהואחריו סמכו 

 בראשית בטרם הרים ילדו וגו'. 

, שהוא סמוך לו אחריו מיד בתהלים 'יושב בסתר עליון'ומזמור 

ו, ואומרים אותו בשבת סי' צ"א והוא שיר של פגעים קבעו אחרי

 להנצל מן המזיקין המצויין בליל שבת כדאיתא בפסחים.

שהוא בסי' קל"ה והוא מדבר  'הללויה הללו את שם ה''ואחריו 

במתן תורה דכתיב בו כי יעקב בחר לו יה וגו' שהוא ע"י מתן 

תורה, וגם כתיב בו כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ וגו' 

 שהוא ממעשה בראשית.

הלל רים אחריו מי המזמור הסמוך לו מיד בסי' קל"ו והוא ואומ

שיש בו כ"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"ו דורות שהיו  הגדול

מבריאת עולם עד דור מתן תורה, וכולם לא נתקיימו בעולם אלא 

 בחסדו של השי"ת בלא התורה...

אע"פ שהוא בסי' ל"ג  'רננו צדיקים בה'ואומרים אחריו מזמור 

ל אחר הלל הגדול שירננו הצדיקים בה' על רוב מפני שהוא נופ

חסדיו, ויודו לה' בכנור וגו' על כל החסדים שעשה עמנו, והזכיר 

 אחריו בדבר ה' שמים נעשו וגו' שהוא מעין מעשה בראשית.

וסומכין אחריו 'מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה'' שהוא 

 דך...ג"כ הודאה להשי"ת על החסדים דכתיב להגיד בבוקר חס

וגו' שהוא סמוך למזמור שיר  'ה' מלך גאות לבש'ואחריו מזמור 

ליום השבת וגו' והוא נדרש על כניסת השבת, שכשסיים הקב"ה 

מלאכתו ונתעטף בתפארת לבושו וישב על כסא קדשו וגו', אשר 

 לבוש סי' רפא()". על זה נתייסד לאל אשר שבת וכו'
 

 "המועדים עבודת" קונטרס מחבר י"ע נערך
 
 
 

דכתב דריח רע שיש לו עיקר היינו צואה מגולה. והביא 
וכתב דפשוט הוא. וכ"כ המאירי ]ריש סי' ע"ט[ דבריו בב"י 

דצואה מכוסה, גדולי המפרשים כתבו ה ע"א ד"ה ריח רע[ ]כ"
שדינה כדין ריח רע שאין לו עיקר. ובריח רע שאין לו עיקר 
א"צ להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח. וא"כ בנידון דידן 
דהצואה מכוסה אין לאסור לברך אלא במקום דאיכא ריח 

 רע, ואם איכא הכא ריח רע אפשר לו לבדוק קודם שיברך.
אכתי יש לדון בדבר, דהא דברי הרשב"א לאו מילתא אולם 

ריח רע שיש לו  -כתב ]סי' שכ"ד[ פסיקתא היא, דברוקח 
עיקר, צואה מכוסה וריח נודף, מרחיק ד"א ממקום שפסק 

]כ"ה ע"א ד"ה ריח רע   הריח ומתפלל. וכ"כ הרא"ה והריטב"א

 ריח רע שיש לו עיקר  כגון צואה מכוסה. - שיש לו עיקר[
כתב דאף בצואה ברשות אחרת יש ]סי' ע"ט ס"ב[  ובלבוש

להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח )לדעות דאין רשות אחרת 
 מועיל לריח(.
דכדברי הרוקח משמע לו בכ"מ ]סי' ע"ט ס"ק י'[ וכתב הא"ר 

בשם הר' מנוח, וכן משמע ברמב"ם גופיה ]פ"ג מהל' ק"ש ה"ו[ 
יקר הוא שם ורש"י וטור ושאר פוסקים דריח רע שאין לו ע

דוקא הפחה היוצאת מהגוף, וכן נראה מהשו"ע שלא כתב 
דין זה דצואה מכוסה מיקרי ריח רע שאין לו עיקר, ולא 

 הזכיר אלא הפחה.  
כתב דמשמע  ]א"א ס"ק א'[דאף שבסי' ע"ו  וע"ע בפמ"ג

דבצואה המכוסה בכלי וודאי א"צ ד"א ממקום שכלה 
"ס ע"ט הריח, דה"ל כריח רע שאין לו עיקר.  מ"מ בס

ולעניין צואה מכוסה בכלי או הפסקת  -כתב ]משב"ז ס"ק ה'[ 
רשות אי הוה כריח רע שיש עיקר או אין עיקר, עיין א"ר 
אות י' ומג"א ס"ק ט'. ובאמת בפ"ג מק"ש הל' י"ב מה 
שכתב הר"מ ז"ל ריח רע שיש עיקר מרחיק ד"א, פי' הר"ר 

ה הוי מנוח מיירי במכוסה מאחוריו או מצדדיו, הרי דמכוס
 ריח רע שיש לו עיקר, וצ"ע לדינא.

, ]בביאורו על ס"ב שם[כתב דמדברי הגר"א ]ריש סי' ע"ט[ ובבה"ל 
, משמע דס"ל ]דין כ"ט[ודרך החיים ]כלל ג' דין כ"ב[ החיי אדם 

דצואה מכוסה ה"ל כריח רע שיש לו עיקר דצריך להרחיק 
 ד"א ממקום שכלה הריח.   

ל בנידון דידן, דהא אלא דלמעשה נראה דיש מקום להק
הרשב"א ס"ל דצואה מכוסה חשיב ריח רע שאין לו עיקר, 
והב"י כתב דפשוט הוא, וא"כ אף אם נחוש לדינא לדעת 
הפוסקים דצואה מכוסה בכלי הוי כריח רע שיש לו עיקר, 
ובעי ד"א ממקום שכלה הריח, מ"מ במקום דאינו אלא ספק 

ום )היכא צואה מכוסה, יש מקום להקל ולברך באותו המק
דאינו מריח ריח רע(, דהא אף לצד דהתינוק אינו נקי וצואה 
מכוסה לפנינו, איכא דעת הרשב"א והב"י דדינה כריח רע 

 שאין לו עיקר, דא"צ להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח.
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 מי שכבר יצאיד"ח מצא צמו, האם עדיף שלא ייודע לקדש בעה
 ידי חובה יכול להוציא אחרים יד"ח יצאהאם מי שא. 

צא אינו ואם י ,שאם לא יצא מוציא ,חוץ מברכת הלחם וברכת היין ,שיצא מוציא ע"פכל הברכות כולן א )כט.( בר"השנינו 
 (ד"ה חוץ)"ש ועיי .שהרי כל ישראל ערבים זב"ז למצות ,שיצא מוציאאע"פ )ר"ה כט. ד"ה אע"פ שיצא מוציא( רש"י ופ .מוציא

, וע"כ אין בזה ערבות ,ליבריךדהטעם דלא אמרינן יצא מוציא בברכת הנהנין הוא משום שאינן חובה דלא ליתהני ולא 
 .סי' ריג סע' ב(סי' רעג סע' ד ו) השו"עוכן פסק  "כ.ע

 טעם שאחד יכול להוציא חברוהב. 
)ר"ה  הר"ן . וכ"כ)ברכות פ"ז סי' כא( ברא"ש הואוכן  .מוציא השני הוא מדין ערבות חדאהטעם ששוהנה מבואר מרש"י הנ"ל 

 בב"יוכן הוא כ. "רו כמי שלא יצא הוא דמי, ע, וכיון שלא יצא חבכל ישראל ערבים זל"ז במצותש דהוא משום ח. ברי"ף(
 .פוסקים ועוד )סי' כט ס"ק א( חזו"אב ,סי' ריג ס"ק יד(צה ווס"ק  )סי' קסז ס"ק צב מ"בב ,)סי' קסז אות מ ובסי' קצט ס"ק ז( במ"א, )ססי' קפו(

)ח"א סי' קצ ד"ה  ג"מאוהוציא, ע"כ. יכול לה מ"מ כל שהוא בר חיוב בדבר אף במקום דלא שייך ערבותלעולם שיצא לחדש ד )סי' יד( בבית שלמהיעויין ד]אלא 

לכן  ת על הנסומצו ןוהטעם דכיון דה ,יצאים נמי מוציא אף שכבר שבהלל ומגילה אף באופן שליכא ערבות כגון אנשים עבור נש כתב חידוש אחר,והנכון לע"ד( 
יין עליו מצוה לפרסם הנס במה שיכול אף שכבר יצא במצות קריאת המגילה וההלל יש עד , וע"ככל מה שקורין הוא פרסומי ניסא והוא חיוב על כל אדם

 שופר[.תקיעת מה שכתב בענין ערבות לקריאת המגילה ו )ימים נוראים סי' כג( במקראי קדשוממילא נחשב שעדיין שייך הוא. ועיין 
סי' )או"ח  חיק"להו )סי' יב( מאש מוצלה וכ"כ ,לא בעינן ערבות אם חיובם שווה, אבל אם אכתי לא יצא ,וכל זה אם כבר יצא

 באמרי בינהמכח ערבות. וכ"כ רק אף בכה"ג יכול להוציא המובא שם שנקט ש כהזרע אברהם דלא .מח דף פג ד"ה ושם ראיתי(
 , ואכמ"ל.)ברכות כ: ד"ה נשים( בראש יוסף ועי' ,()דיני שבת סי' יא ד"ה ובמ"ש

 פיםאחדים השומע והמשמיע ומשתתמת וע"י דין שומע כעונה ,ערבותמכח  חברואת  מבואר שמי שכבר יצא מוציאועכ"פ 
שהסתפק אם יש משום ערבות בזמן סי' ג אות א(  ')מ' ק"ש במנח עי'ו] .שם בחזו"אכמבואר  השמיעה והדיבור להיות מצוה שלמה

כן פשר דשפיר מותר לעשות ח א"וכגון מי שתוקע בשופר לפני הנץ החמה, מיהו לגבי להוציא חולים יד ,שאין עדיין זמן המצוה לכתחילה
 שו"מ .)ססי' רצז( הדעת תורהעליו  ' מה שהעירשכתב שאין ערבות לקיום מצוה מן המובחר. ועי )סי' קמא אות א( במהרל"ח '. ועילכתחילה

 [., עיי"ש ודו"קשמבואר להדיא שבכה"ג איכא ערבות)סי' קצ סע' ד ד"ה יטעום אחד(  בביאור הלכה בס"ד
 צמולהוציא מי שיודע לברך בע מי שכבר יצא,ג. 

ראיתי כתוב  :וז"ל )סי' רעג( טורבאלא דאכתי יש לדון האם אמרינן יצא מוציא אף כהשומע יכול לברך בעצמו. דהרי מצינו 
 ואני תמה אם כתבו הגאונים כן. ,הגאונים מי שקידש לאנשי ביתו ובא אצל אנשים אחרים אינו מקדש להם על שם

מקדש אינו אבל אם יודעין לקדש  ,חרים שאין יודעים לקדש מקדש להםחילק אם בא אצל א )הל' קידוש דף יג ע"ד( בה"גהו
 ,כל הברכות אע"פ שיצא מוציא ה"מ להוציא את שאינו בקי )שם(משמע דס"ל להבה"ג דהא דאמרינן בר"ה ולהם, עכ"ל. 

דאינו יכול להוציא הטעם ד)חו"מ סי' כו(  באבנ"זוביאר . )שם סע' ד( בשו"עוכן פסק . )שם( בב"י אבל לא להוציא את הבקי. וכ"כ
)אלא  כמו שאם יש ללווה לשלם אין חיוב על הערב, ע"כ. ,מחויבם יכול לקדש לעצמו אין הערב שאבכה"ג, היינו משום 

אתינן עלה, דהרי שם מבואר דאף באופן דלא בעינן  דליכא ערבותמשמע דלא מטעם  )סי' רעג ס"ק כ ושעה"צ אות כג( שמהמ"ב
השו"ע דוקא אם המוציא כבר  אף לדעתש 'שכת )סי' קצ סע' ד ד"ה מהמסובין( בביאור הלכה 'ועי] .(, עיי"שוציא את הבקיערבות לא אמרינן בקי מ

 [.. וכתבנו עוד מזה בס"ד בגליון רע"גאבל אם לא יצא אלא שנותן לאחר לטעום מוציא אפ' את הבקי ,יצא
היוצא מתקיעת שופר ע"י מי שכבר יצא י"ח, על החולה חולה הרי כתב שש)ח"א סי' קמ(  "דהבתרו י מבואר"ולכאורה כהב
א"כ למה לא יברך  ,ומצות השמיעה היא בגוף החולה כמו בגוף התוקע ,"דשליח לאו ב"ח הוא רק החולה ,לברך הברכות

 כך נראה מן הדין אלא שאין נוהגים כך".  ,כו' אותו שהוא מחויב בדבר
ד דעל החולה לברך כי בקי הוא ואין הבקי מוציא את הבקי. ומה"ט כתב שלמד דכוונת התרוה" )סי' ח ס"ק ח( מ"אב ועי'

יירי שהמתעטף אינו דע"כ מ ,רו לברך לושאם אחד מתעטף בציצית יכול חב שכת' (ספ"ג)ר"ה  ההגהות אשר"ילפרש כוונת 
 (.)ססי' יד ד"ה ואף אם נדחוק( בבית שלמה)ועיין  .בקי בברכה

דמה בכך דכבר יצא התוקע והלא אינו  ,דחה דבריוש אלא דעיי"ש ,)סי' תקפה אות ב( פר"חב וכהבנת המ"א בתרוה"ד מצינו
הביא דברי המ"א ודחהו דהא כתב )שם אות ו והביא דבריו במחצ"ה שם(  א"רוה ' לבקי מוציא, ע"כ.יואפ חברומברך אלא להוציא 

אין קושיא כלל דבאמת  "דההתרוומ ,רי' ביודע מיייבהגהות אשר"י אחר זה ואם בעצמו אינו יודע וכו' משמע דרישא אפ
שם ) המגן גבוריםוכן הקשה  .יכול לברך, וזה ברור, ע"כ חברוד מראלא דהגהות אשר"י קא ,מקיים המצוה מברךמסתמא 

יישב שנדחק ל )א"א שם( פמ"גב]ועי'  .)המאיר לארץ ס"ק לא( בארצה"חלבאר למי שייך הברכה יותר. וכן מבואר  התרוה"דדודאי כונת אות ו( 
 .דברי המ"א[

במהר"ח , וכן משמע ' לכתחילהיאפלהדיא שבקי מוציא את הבקי  'שכת )הל' ר"ה סי' רסב( באור זרועוכדברי הפר"ח מצינו 
יצא דשאמרו  )ברכות פ"ג ה"ג( הירושלמי דברישהביא  )ר"ה יא: ברי"ף ד"ה יחיד( מהר"ןוכן נראה  .)ססי' קכט ד"ה אכן( אור זרוע

 ,מוציאו חברוה"מ בשיודע לברך אבל בשאינו יודע ופירש דק"ש ותפילה.  ,"זברהמחוץ מבכל הברכת  אמרינן מוציא
ע"כ. ומבואר דלעולם בקי מוציא את הבקי פרט לג'  אבל א' סופר וא' בור סופר מברך ובור יוצא, )מה:( בברכותכדאמרינן 

 .פ"ג סי' יג( )ר"ה ההגהות אשר"ימקומות הנ"ל דדוקא את האינו בקי מוציא. וכ"כ 
וכתב שכונת הטור הנ"ל למצוה , הנ"ל שדחה דברי הב"י)סי' רעג ד"ה והוא שאינם יודעים(  בביאור הלכה מצינו המ"בלענין דעת ו

 כתב שדברי המחבר הנ"ל דחויים הם מהלכה. )סי' קצ סע' ד ד"ה מהמסובין(  בביאור הלכהוכן  .בעלמא לכתחילה
 .כיון שכן העיקר לדינא ,וע"כ אין למחות ,מנהג העולם שהמוציא יכול לברך בכל גווניכתב שס"ק ה( ) "הסי' תקפב מ"בבו

הביא דברי הארצה"ח שם בשה"צ ומ"מ  .הביא דעת המ"א בשם י"א שאינו מוציאים אלא את שאינו בקי (ס"ק יד) 'ובסי' ח
 ל"דסי' תכב סס"ק ב ומה שציין שם לסי' רעג כתב בתהוב, סי' תקפה אות ) הפר"חכפסק  )ס"ק כ(ג "ובסי' רע (ס"ק כג)ט "בסי' נ . מאידךהנ"ל
וכן נקט בסי'  ,דלכתחילה המצוה שיקדש בעצמו ארצה"חמהביא וה ,שמוציאים גם את הבקי שלא זכינו לדבריו( 'אות ג 'סי' ח

 ,מנהג להקל בדברומכל המקורות הנ"ל נראה דדעת המ"ב דהלגבי ברכת המגילה.  (ס"ק י)ב "בסי' תרצ עוד . ועיין(ס"ק כ)ט "נ
 ועי' .בדעת המ"ב ח"ג סי' נג אות ט( במנחת יצחק. ושו"מ שכ"כ שהבקי יברך בעצמו ,אלא דמ"מ יש להחמיר לכתחלה

אפי' את הבקי אלא  ענין ברכות ק"ש שהש"ץ מוציאלק פסש)סי' נט סע' ד(  רמ"אב ועי'] .)ברכות סי' כו סוף אות ד( בקהילות יעקבו (שם) בתהל"ד
אינו יודע שנקט שבקי מוציא את האינו בקי בהלל אם  ס"ק ה(סי' תכב ) מ"אב 'עיו  .אינו בקיבכן אף  שהדין )שם ס"ק כב( במ"בועי'  י'.א אלא בשאינו מוצי

ך ירו צראא"כ עונה אחריו. ודעת הפר"ח דדוקא אם כבר יצא חבאפי' אם חברו לא יצא אינו מוציא הא"ר ד 'לענות, אבל אם יודע לענות אינו מוציא. וכת
 "שהאם בעינן עשרה כדי להוציא, ועיי )סי' תרפט סע' ה( בשו"ע , עי'ובענין קריאת המגילה .הנ"ל בהגה ובאג"מ )שם ד"ה הלל( ביאור הלכהב בזה עי'ו. לענות
  .[רבענין ברכות השח ()סי' נט ד"ה בפחות בביאור הלכה עוד 'עיו. בענין ברכת המגילה )סי' תרצב ס"ק י( במ"ב '. ועיבמ"ב

 כמה פעמים הוציא רבים הצריך לד. 
לברך  ודעיםהשומעים יומצוי ש ,כגון בבתי חולים וכדו' כדי להוציא רבים ידי חובתם, הצריך לקדש בכמה מקומותו

א' ובגוונא דאיכא בין השומעים עכ"פ ] .וכדלקמן אף לסוברים דבקי אינו מוציא את הבקי עצה לצאת לכו"עלכאורה איכא בעצמן, 
דכמו שאינו יצא הוא עצמו  ,אף את הבקיאים, דכיון שיש לו ערבות מחמת אותו א' שאינו יודע לברך שוב בר חיובא מקרילכו"ע בקי י"ל דיכול להוציא  אינוש

 .[)סי' תקפה אות טו( השער הציון. וכן מוכח מדברי יכול להוציא את כולםו ,דמי כנ"ל
את  מוציא עולם לא ס"ל כהבנת הב"י דאין בקידל ,הנ"ל המובא בטור "גהיצא לבאר דברי הב )סי' יג( בשאגת אריה הנה

)סי' נד  העמק שאלהה ,)דיני שבת סי' יא ד"ה ודע( אמרי בינההמיהו ) שיצא מוציא אמרינן רק במצוות דרבנן. "לאלא סהבקי, 
דאין לחלק  השאגת אריהדחו דברי  (חברבמ )סי' ח סע' ה תהל"דהומד"ה ואדרבה(  804)ח"ג פ' נז עמ'  גרי"פ לרס"גה ,אות יח ואות ה(

 (.בזה
בכמה מקומות יש לו לכוין לצאת יד"ח עצמו בתקיעות  שופר תוקעדה כתבש ט( אותתקפה  ')סי בספר מטה אפרים יןיוויע

שתוקע בראשונה, ואעפ"י כן יוכל לברך במקומות אחרים בשביל הצבור שלא יצא עדיין. ואין לו להיות מתון בכוונת 
בלחם . אולם , ע"כח עצמו, שמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה, ואולי לא יהיה יכול לתקוע אח"כ מאיזה סיבהיציאת יד"

יכוין שלא  ,ראשון דחיובן מה"תביו"ט כתב שבעל תוקע שתוקע בהרבה בתי כנסיות  (כלל קכה אות יט ס"ק א ו"עשקה )על הפנים
ה"ג והגאונים ס"ל שבמצוה דאורייתא לא אמרינן אעפ"י שהב הנ"ל השאג"א דבריללצאת רק במקום האחרון, כדי לחוש 

  שיצא מוציא.
דלא מהני  ,יצאש כמי דינוהרי לעולם י"ל דכל זמן שאינו יוצא יד"ח בברכה זו ד ,עצה זו תמה על( פו 'סי )או"ח ח"בהר צבי בו

שיהיה בר חיובא לחוד(, וכיון יש לדחות דערבות בעינן כדי שיחשב כמחויב בדבר )ולא סגי  לכאורה אמנם ., ע"כלשיטה זו
 שאין דבריו מוכרחים. ההר צבי יעויין שם שכתב בלא"ה לא בעינן ערבות. ותו שאכתי לא יצא מחויב בדבר הוא, ו

ולפי"ז נמצא דאם יכוון שלא לצאת אלא בברכה האחרונה שמברך, יכול להוציא אחרים יד"ח וי"ל דאפילו לדעת השו"ע 
כשחברו בקי, יש לתת עצה זו דהיינו שיכוון שלא לצאת אלא בפעם אחרונה ]אלא דלא דס"ל דלא אמרינן יצא מוציא 

)שם(  באבנ"ז, דהרי לא צריך לערבות ומבואר [(קצ 'יסס) ביאור הלכהישתה בעצמו היין אלא יתן לאחד מהשומעים, עי' 
ויב, כמו שאם יש ללווה לשלם דהטעם דבקי אינו יכול להוציא בכה"ג, היינו משום שאם יכול לקדש לעצמו אין הערב מח

שמבואר דעצה זו אינה מועילה לדעת השו"ע  )סי' רעג ס"ק כ ושעה"צ אות כב( במ"באלא דשו"מ  אין חיוב על הערב, ע"כ. ודו"ק.
 .. וקצ"עלענין בקי מוציא את הבקי, עיי"ש

 -מסקנא דדינא-
אינו יכול לברך בעצמו. מי שאו  ,שאינו יודע לדעת השו"ע לא אמרינן יצא מוציא אלא כשמוציא את מיד ,לדינא עולהה

ומ"מ  )פרט לברכות הנהנין דמדינא דגמ' לא אמרינן יצא מוציא(, המנהג להקל להוציא אף את הבקידאולם הכרעת המ"ב 
ומי שצריך לברך או לקדש כמה פעמים להוציא רבים יד"ח )וכמו שמצוי בבתי . לכתחלה אפשר יש להחמירבמקום ש

 ל זמןדכ )אלא הצורך יכול להוציא יד"ח אף הבקי במקוםו יכוון שלא לצאת עד הברכה האחרונהש עדיף ,חולים וכדו'(
  .(שאינו יד"ח יתן לאחר לשתות הכוס
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