
  

לל מחההאם עדיף להתפ
גדולה בציבור או מחה  

  קטה ביחיד 
איזו היא מנחה גדולה משש [ברכות כ"ו.] תניא 

שעות ומחצה ולמעלה, ואיזו היא מנחה 
  קטנה מתשע שעות ומחצה ולמעלה. 

-כת' [סי' רל"ג] ובטור בהל' תפילת מנחה 
וזמנה משש שעות ומחצה ולמעלה עד 

  הלילה.
זמן  דמדברי רבינו נראה ד[שם] וכתב הב"י 

מנחה לכתחילה הוא משש שעות ומחצה 
ולמעלה, וכן נראה מדברי תשובת הרא"ש 

שכתב רבינו בסימן שאחר זה, [כלל ד' סי' ט'] 
אבל הרמב"ם כתב בפ"ג מהלכות תפלה 

כבר אמרנו שתפלת המנחה כנגד תמיד [ה"ב] 
של בין הערבים תקנו זמנה, ולפי שהיה 
התמיד קרב בכל יום בתשע שעות ומחצה 

זמנה מתשע שעות ומחצה, והיא   תקנו
הנקראת מנחה קטנה, ולפי שבערב הפסח 
שחל להיות בערב שבת היו שוחטין את 
התמיד בשש שעות ומחצה, אמרו 
שהמתפלל אחר שש שעות ומחצה יצא, 
ומשהגיע זמן זה הגיע זמן חיובה והיא 
הנקראת מנחה גדולה. נראה מדבריו שעיקר 
תקנת זמן תפלת המנחה דלכתחלה היא
מתשע שעות ומחצה ולמעלה, וזמן מנחה 
גדולה שאמרו היינו לומר שאם התפלל 
תפלת המנחה משהגיע אותה שעה יצא ידי 

אחר כך (הטור) חובתו. וכן נראה ממה שכתב 
שהורו הגאונים שאין ראוי להתפלל [סי' רל"ד] 

רשות אלא הגדולה וכן הדין נותן מפני 
  שהיא כנגד דבר שאינו תדיר בכל יום.

לכותיו אזיל הב"י אחר דברי הרמב"ם ובה
מי שהתפלל  -[סי' רל"ג ס"א] וכתב בשו"ע 

תפילת המנחה מאחר שש שעות ולמעלה 
יצא, ועיקר זמנה מתשע שעות ומחצה 

  ולמעלה. 
כתב דרש"י מפרש דאף לכתחילה [ס"ק א'] (אולם הגר"א 

שרי להתפלל מנחה גדולה, אלא דעיקר זמנה מזמן מנחה 
[ס"ק טור ושאר פוסקים. וכתב בשה"צ קטנה, וכן דברי ה

  דמשמע דהגר"א מצדד כמותם). ג'] 
עיקר זמן שחיטה הוא  - [ס"ק ב']וכתב המג"א 

מדאורייתא מו' שעות ומחצה, רק היו  
מקריבין אותו בכל יום מט' ומחצה כדי 
להקריב תחילה קורבנות יחיד שאסורין 
להקריב אחריה, ולכן עיקר זמן מנחה הוא 

מ"מ אם רוצה לאכול, מתפלל מט' ומחצה. ו 
מנחה גדולה לכתחילה כמ"ש סי' רל"ב, 
ומכ"ש מי שרוצה לצאת לדרך כמו שכתוב 

    ס"ס פ"ט.
[סי' פ"ט (ובההיא דיוצא לדרך ביאר המשנ"ב 

דאיירי בכה"ג דאין השירה ס"ק ל"ח ול"ט] 
ממתנת לו, או שאר דוחק ואונס. ויכול 
להתפלל משעלה עמוד השחר מפני דבסתם 

אינו יכול לכוין בתפילה, בין כשהוא דרך 
מהלך ברגליו, או יושב בעגלה או בספינה, 
ובביתו יוכל להתפלל בעמידה וע"ע שם 

  ).[ס"ק ט"ז]במג"א 
בכה"ג דא"א לו (לדעת הרמב"ם והמחבר) ויל"ע 

להתפלל מנחה קטנה אלא ביחידות, אולם 
מנחה גדולה יכול להתפלל אף במנין, האם  

ולה עכ"פ במנין, או  עדיף דיתפלל מנחה גד
דעדיף דיתפלל מנחה קטנה אע"פ דמשום  

  כך יתפלל ביחידות.
[אור ומשמיה דהגרב"צ אבא שאול זצוק"ל 

כתבו דעדיף דיתפלל  לציון ח"ב פט"ו ס"ב]
מנחה קטנה אף דע"י כך יצטרך להתפלל 
ביחידות. ובביאורים שם כתבו טעמא מפני 
דאין התפילה בציבור חיוב גמור, כלשון מרן 

"ישתדל אדם להתפלל בבהכנ"ס [סי צ' ס"ט] 
עם הציבור", וע"כ אין להתפלל מנחה 

  גדולה בדיעבד ע"מ להתפלל בציבור.
[דיני תפילת מנחה סי' ב'] איברא דבשלמי ציבור 

אע"פ דנקט לדינא כדברי השו"ע דאין  
לכתחילה להתפלל מנחה גדולה, והתפלא 
על המנהג שנהגו בכל גלילות ישראל כמה 

כמים ויראי ה' וחושבי שמו להתפלל וכמה ח
מנחה גדולה, נגד פסק מרן. מ"מ כתב 
דבאופן שאין יכולים להתפלל מנחה קטנה 
כתקנת חכמים בלחש ובחזרה, כשעת הדחק 
דמי, ושרי להתפלל בכה"ג מנחה גדולה. 
(והדר הביא דברי המג"א דמ"מ אם רוצה 

  לאכול מתפלל מנחה גדולה לכתחילה). 
אע"פ שחלק רל"ג ס"ק א'] [סי' ובפתח הדביר 

על השלמי ציבור הנזכר, וכתב דבכה"ג 
דיכול להתפלל מנחה קטנה במנין, אע"פ 
דתהיה התפילה ללא חזרת הש"ץ, לא מקרי 

  שעת הדחק, וצריך להתפלל מנחה קטנה. 
מ"מ כתב דבכה"ג דא"א לו להתפלל מנחה  

    בס"ד

  מיקתאעתא מעש

  אכילהב תמותרהאם , המצא דם בביצ
  .הדין בתערובת ו.. הדין בימיו  ה. .ביצה בת יומא ד. .ביצים מספא דארעא  ג. .מקום האוסר הביצה  ב. .איסור דם ביצים א.

  א. איסור דם ביצים
דחשב דם ( א מרוקם האפרוחהוידוע שבה דם ששיש  הביצ ע"כו, "דם בהמה חיה ועוף"א לאכול יו שלו צטוד (סד:) בחוליןמבואר 
שמשם מתחיל ממקום  פירושורוקם האפרוח מד (ס"ק י) בפר"ח ריש סימן ס"ו. וכתב שו"עה. וכן פסק ה כל הביצה באכילהאסור )בשר

  . )(מ"ז ס"ק א ד"ה ודע בפמ"ג. ועי' , וכשיש טפת דם במקום הזה אוסר כל הביצהלהתרקם

עוף טהור שהתחיל האפרוח אם אכל ביצת ד (מא"א פ"ג ה"ח) הרמב"םדעת  ,זה הוא מה"ת או מדרבן חלקו הראשוים האם איסורו
(סד: ד"ה מצא וד"ה מיהו)   הרשב"או (חולין סי' סג) הרא"שאיסור דרבן, אולם דעת  בה אלא להתרקם בה מכין אותו מכת מרדות דאין

   .]עיין עליו : ד"ה והוא)סד (חולין התוס'והדבר תלוי בשתי תירוצי [ התורה מן  האסורד
 ,לקולאספיקו ו מדרבן שהוא עודת שערי דורא ווכתב בשם הגה(כלל סב) ורת חטאת בת, אבל שהוא מה"ת סע' ב) שם( שו"עטהוהכרעת 

 רש"להמהכ דלא (ס"ק י) והש"ך (ס"ק א)הט"ז . וכן קטו )ד ' סע( הגהותיו על השו"עבפסק  ןוכ ,דוקא בתערובתוכתב דסמכין עלייהו 
שקט אליבא דהשו"ע דרק הדם  )(סי' סו על סע' דבמטה יהותן עי' ו. 'שיש להחמיר ולומר דדם ביצים דאוקט (הובא בט"ז סי' סו ס"ק א) 

  . על סע' ד)שם (בהגהותיו   בפר"ח. ועי' עוד אסור בשאר הביצה מותרת
  מקום האוסר הביצה . ב
האם דוקא במקום הקשר שבצד החד ו ,או בחלבון  חלמוןבאם  את הביצה, הדם אוסרשמקום ביאור שיטות הראשוים ב מאוד רבו ו

הוא שהביא ש (סי' סו ד"ה ואם מצא) בב"יעי'  ,מקום הקשרמה הוא [ו בסימן ס"ו בב"יכל הועוד צדדים כמבואר  ,של הביצה או בצד הכד
עין הקשר דביאר  (שה שיה פ' טהרות סוף אות ה) הבן איש חי ו .זרע של תרגול הקשור בראש הכד של ביצה ומשם יצירת האפרוח מתחלת

דבר מועט  הוא ידוע שיש לחלבון קשר בראש, והוא דבר שתפס מזרע הזכר ויכר לעין שרא' שהוא מקשר יותר משאר חלבון, והוא
צירת האפרוח מן מון יש ג"כ קשר, והוא בדמות כתר עגול כמלוא רוחב עדשה גדולה, ולדעת הגאוים ילחקשור כמו חוטין, וגם ב

, אך הרא"ה ורוקח ס"ל יצירת האפרוח מן החלבון לכך מחמירין בחלבון טפי, השו"עהחלמון, ולכן מחמירים בחלמון טפי, וכן סברת 
   .](אות ז) הכה"חע"כ. והביאו 

אולם  .כולהיצה כל הבאוסר המצא בחלמון חלבון איו אוסר, אבל בכל מקום שהוא בדדם שמצא  סע' ג) שם( עהשו"ולמעשה פסק 
סוף שם ( הב"ח ע"פ(אות ז)  הגר"או (ס"ק ח) הש"ך, )שם( הט"זוביארו ון. בשמהגיו לאסור הביצה אף כשמצא הדם בחלכתב (שם)  הרמ"א

דהעיקר כדברי הרא"ה דבחלבון מדיא  (פא"ט סי' קיט) המהרש"ל [אלא דדעת  עמא כי מספק מחמירין ככל השיטותדהייו ט אות ו)
  חלמון אסור מחומרא].אסור וב

דהגו לכל שואל לאסור לו בכל פים כל הביצה בין בחלמון בין בחלבון.  (אות ה) בזבחי צדק אף לבי ספרד הגררים אחר השו"ע כתבו
 ועיי"ש דמ"מ בשעת הדחק או בהפסד מרובה יש לסמוך על המתירים במצא בחלבון חוץ .(שה שיה פ' טהרות אות ה) בבן איש חיוכ"כ 

 ,דבעיר חברון הגו דאם מצא קורט דם ע"ג החלמון אות ב) שם (במחז"ב  'עיו[  (אות ז) הכה"חכלל. וכן פסק הדם לקשר ולא תפשט 
מו להחמיר ולאסור כל צואם יצא ושאר הקרום הרך שעל החלמון שלם אוכלין הביצה, אמם בעל פש יחוש לע ,מסירין בצמר גפן

שהביא דבריהם וסיים דמ"מ היכא שכבר הגו כמהג חברון וכפסק השו"ע אין (אות ו)  בכה"ח 'ועי .פן, ע"כשמצא דם בביצה בכל או
דגם הבא לשאול באותו מקום שוהגין כפסק השו"ע מודיעין לו שיש מחמירין דאפשר  תם ורק בעל פש יחמיר לעצמו, ור'מזיחין או

  .]צדדים דלהלן יתן להקל בזה טפייפרוש מעצמו אם בעל פש הוא, ע"כ. ומ"מ בזמיו לפי הש
  ביצים מספא דארעא . ג
דביצה שיש בה דם איה אסורה   חולין סד: ד"ה ומיהו), ו ב"ג ש"ה פט: תה"ק( הרשב"א כבר כתב  הרידין כן אף בזמיו, דהולם יש לדון האם א

זורק את הדם (משום  ,א דארעא""ספדהייו מהארץ  הממתחהמחמת שהתרגולת ה שוצרה , אבל ביצ אלא כשוצרה מזכר וקבה
כמו דגזרין בת יומא  ,מזכר םשהטעם דלא גזרו בזה משום אטו ביצי(ש"ד ס"ק ו)  מ"גבפ 'ועי[כ "ע ,ואוכל את השארמראית העין) 

 חי בן איש ב עי'ו .ע"כ, וספא מארעא לא יבוא לעולם לכלל זה והדם מדרבן ,דל"ד דהאי מטי לפעמים לדם ריקום ,(כמבואר לקמן)
יש מחמירים אם ישבה עליהם ג"י  אבל ,אפילו ישבה עליהם ימים הרבה  הייו ספא מארעא דמתיר מרן ז"לד פ' טהרות סוף אות ז)  ב'(שה 

  .]ובכל אחת יש לחוש שמא ישבה ג"י, ע"כ ,מעל"ע

אבל בחצר חיישין   ,עיבור ה םקודה התרגולת סגורה בלול תמ"מ לא שרין מהאי טעמא אא"כ היד (כלל מב אות ד בהגה)באו"ה  כתבו
(ח"א סי' קו   מחת יצחקב ,(סי' פו אות ג) שבערוה" פסקו וכן עיי"ש עוד., (ס"ק יג) בפר"ח וכ"כ שמא בכל פעם בא תרגול אצלה מס' בתים. 

הוי מספא דארעא. וכן ע"פ רוב ולדה בלילה אם ששהביא  (או"ח סי' תקיג מ"ז ס"ק ז) פמ"גב 'ועי[ .(ס"ק ג) בדרכ"תועיין  .ועוד אות ח)
אם ילדה בלילה הוי רובא להיתרא,  "כדא  (ח"א סי' קו אות ב) במחת יצחק 'וכת. )(סי' תקיג ס"ק כב במ"ב וכן הוא  (סי' פו אות ג) בערוה"ש

   .]ה וחזרה, ואם מצא דם הביצה מותרת, ע"כדיצאדמיעוטא דלילה בספא מארעא, הוי רוב כגד מיעוטא דמיעוטא 

וא"כ י"ל שאם מצא בהם תאים ה"ל, הע"פ מזכר וקבה אלא הם בכלל "ספא דארעא"  ותאין בא רוב הביצים המצויות בזמיוו
  עין].אית איסור איו אלא מחמת מר[ואם התערב ואיו יכר מותר כיון שהדם זורק את הדם והשאר מותר 

  ביצה בת יומא . ד
והם בכלל ביצה "בת  גלגלים לחוץ,תאלא מיד מ ,שוהים תחת התרגולת כלל הביצים המצויים בדרך כלל הם ביצים שאיןדובפרט 

כבמואר  רוגלת על הביצה,ידי ריקום אלא אחר ג"י שיושבת התלהגיע ל ךשהרי לא שיי ,לא פלוג רבן"" יומא" דדיה דאסורה מטעם
ופ"מ להקל  ,דודאי ביצה בת יומא לא הוה אלא דרבן ו) (ש"ד ס"ק  בפמ"גוכ"כ , (שם ס"ק ו) ובש"ך (סי' קא סט ע"ד) הכל בובשם  (שם) בב"י 

 . (ח"ד סי' כח אות ה) ת יצחקמחוה (אות ט) הכה"ח , (פיה"א סק"ד) היד יהודה ו, ע"כ. וכן קט'בספיקו בפל ללח ואיו יודע אם יש ס' וכדו
מתיר בחלמון בביצה בת יומא ואוסר  עילרא"ה דללפי שראה לו עיקר שיטת הד (חולין פרק א"ט סי' קכ) מהרש"ל בשם(ס"ק ו)  ש"ךב[ועי' 

שמשמע דהש"ך ר"ל בכל מקום דימצא בבת יומא אוסרין   (ש"ד ס"ק ו) מ"גבפ 'ודעת האחרוים ראה שאין לחלק, ע"כ. ועי ,בחלבון
שלא על הקשר יש לדידן עיקר כגאוים ובחלמון אף ב"י אסורה וחלבון דכתב  (כלל סב אות ה) המחת יעקבמדכתב שאין לחלק, אמם 

 הפר"ח, הכרו"פ. ודעת (אות ח) כה"חב הובא (כלל כט אות ה) חכ"אבכן פסק ו להתיר ב"י יע"ש. ויש לצדד כן ביש הפסד בדבר, ע"כ.
א והמיקל בשעת הדחק לא הפסיד דכן מבואר ברוב הפוסקים דכל שאין בזה חשש ודדין זה חומרא יתירה ה(סי' סו אות טז)  והערוה"ש
  לאסור הביצה כלל].ריקום אין 

  ימיו של  דין ביצים. ה
להלכה דבזמיו דרוב הביצים מספא  שליט"א אויערבאךהגר"ע  דעתכן לפי"ז יש כאן כמה צדדים להקל בדם ביצים של זמו, וו

   .הגריש"א זצ"לושכן ראה שהיה דעת  ,דארעא זורק הדם ואוכל השאר
 כל השיטותאת שהחמירו בביצה מדברי הפוסקים וכדחזין  ,הפסד כלל תיצה לא חשבבדלמעשה כיון דכתב (יו"ד ח"א סי' לו)  באג"מו

 ,'דרבן שהיה לו לילך להקל, מה שלא מציו זה בשאר דברים אף באיסורים דאומק שהיא אסורה ר על הצדאף  (לעין מקום האוסר)
ומ"מ לגבי הכלי [ , ע"כחמיר אף שאין זה מדיאמן הראוי להלכן כיון שעכ"פ איכא מעוט דבאים מזכרים שהדם אוסר כל הביצה 

וכן הביא התשובות  אין להחמיר לאסור אף לבעלי פש כל זמן שלא ידוע ודאי שהיא באה מזכר. ש הביצה כת' שם שאסר מחמת
וא"כ רעא ו) דכיון דלא שכיח דם בספא דא"דרכ"ת ס"ק טו פת"ש ס"ק ב' דאע"פ דיש סוברים (עי' ' באג"מ שםועי וההגות דלקמן.

  . ]שגם בספא דארעא מצוי דם ע"י מומחים כיון שהתברר להשגיח בזהאין . מ"מ יש לתלות שהביצה מהמיעוט

אפשר דהיה מודה להקל לגמרי  מיהו הביצה מותרת בכה"ג מ"מ אכתי יש מקום להחמיר בדבר. דאע"פ שמן הדין  מהאג"מ ומבואר 
יש סיף גדול להקל ד בצרוף שי הדברים ה"ל כתב  (ח"ב רסי' כב) בשבט הלויש אלא הביצים אים אלא בי יומן.מצוי דבזמיו ש

כתב  (ח"ב סי' שפד) ובתשובות וההגות. בדבר לא רצה להקל לגמרימ"מ מבואר מדבריו דא"כ ובשאלות הולדות בדם ביצים, ע"כ. 
איסור הוא רק מטעם מהג כשיש איזה ספק דהמהג פשוט היום לאסור ביצה עם דם ולא לתלות שזהו ספא דארעא. וכיון שיסוד ה

וכן בתערובת כשיש עוד צדדין להקל תולין גם בספא דארעא, אבל כשאין צד אחר להקל מהגו להחמיר ואין  ,במראה תולין להקל
   .אף לכתחלה אפשר להקל בדבר הצורךובשעת  לשות, ע"כ.

  בתערובת . ו
 אע"פביצים הטרופות בקערה ומצא דם על חלמון של אחד מהם, ד סי' סו סע' ד)( השו"ע דעת  כל זה כשהביצה בעין, אבל בתערובתו

אסורות מאחר שהן טרופות בקערה החלבון שהוא דק מתערב ביחד והכל אסור. אבל ביצים שאר הביצים שזורק החלמון שעליו הדם, 
ם כל אחד ואחד בפי עצמו והם מותרין  ון של אחד מהם, יקח החלמוים הכשרימשבורות יחד בקערה ולא טרופות, ומצא דם בחל

כל זה כשידעין שהיה הדם במקום האוסרו, אבל ד (שם) הרמ"אודעת  ויזרקם. םחלבוישאר הוישאיר אותה אשר בה הדם בקערה עם 
  .]עי' עוד בזה בושא כלים[ו  .חד בתרי בטיל "האם היה ספק אם היה במקום האוסרו או לא, יש להתיר התערובות הואיל ובלא

אלא  ,האסורה ), אבל בתערובת מין ואיו מיו בעין ששים גד הביצהמותרות םעם ביציאסורה בתערובת מין במיו (ביצה  הי מיליו
(לעין דם ביצים) להלכה למעשה קטין  ,בעיסה ותמעורב מותרותביצה אסורה עם ביצים וכגון  ,דאיכא מין במיו ואיו מיוא דבגוו

 ןאיו מיו כמי שאיו וכאילו אין כאן אלא תערובת מישדבכה"ג אמרין סלק את (שם וסי' סו ס"ק ה)  והט"זח סע' ב) (סי' צ השו"ע כדעת 
יודה לעין דם  ,שכתב דאף הש"ך שחולק שם על השו"ע דלא אמרין סלק בכה"ג (סי' סו מ"ז ס"ק ה) בפמ"ג[ועי'  במיו לחוד וברוב סגי

(ח"ב   בדברי מלכיאלו. תלי בסימן צ"חהש"ך והט"ז דין זה במח' ד וקט(שם ס"ק א)  הפת"שו' כב (לז)) (או"ה סי בית אדםהאולם . ביצים
   .ביצים, ושכן והגים להורות כהט"ז גבי ביצה עם דם] עין דםלהסכים לפמ"ג דאף הש"ך יודה רסי' לט) 

הה לעין ביצה בת יומא שהתבשלה ד דלהלן.בתערובת כהאסורה  ביצהשהכיש מקום להקל  זמיו בצירוף הצדדים ה"לבלא דא
תבשלה בקליפתה עם איו מיו איו אוסר, הביצה דאם  (ס"ק כא) בדרכ"תהובא ) פיה"א ס"ק ד( יהודה היד בקליפתה בתוך התבשיל כתב

לא אסר רק , משא"כ בביצה בת יומא, דהדפליטת ביצה מיא בעלמא, אלא דאם אסור מן הדין חשב כולו בשר דשדי תיכלא בכולי
 רשא דברימואע"פ ש סי' תמ"ז ס"ק ה' דלא פלוג לא חמיר כגוף גזירה, ע"כ.במ"א המשום לא פלוג לא מחמרין כולי האי, ועפ"י דברי 

ה צ אפילו כשהתערבה הביו בזמיו (דמי רוב ספא דארעא יהו) חזי לצרופי להקל.מ"מ  ,הפוסקים שלא חילקו משמע דלא כדבריו
דכיון דאין מקור בש"ס להא דביצה בת יומא יש להקל בה בתערובת [ועיי"ש דכל (יו"ד סי' ח ס"ק א)  "אחזוה מציו דדעת הריללא קליפה 

(שם ססי' לו)   האג"מ וכן קט שהביצה שלימה ובריאה במראה וריח ויכר שאין זה מריקום הויא כביצה בת יומא ויש להקל בתעורבת].
וזה [ ידוע שהמצא בה דם היא הגדולה. 'לעין התערובות אף חד בחד ואפים מספא דארעא להקל בבצים שלו בתערובת דרובם ה

  .שאר בצ"ע בזה] )שם( שבט הלויכהדלא 

  "ג| ה'תשעגליון קמ"ה | פר' קרח  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

קטנה אלא ביחיד, מקרי שעת הדחק, ויתפלל מנחה  
מנחה קטנה ביחיד. והנוהגים כן  גדולה במנין ולא 

נראה פשוט דשפיר עבדי אפי' לדעת הרמב"ם. 
  עכ"ד.

[או"ח סי' רל"ג] וכ"כ הגר"ח פלאג'י בספרו רוח חיים 

דבערב שבת הם מתפללים מנחה גדולה בשביל 
  למצוא מנין עשרה (משא"כ בשאר הימים). 

כתב דאין להתפלל מנחה גדולה כי  [סי' י"ט] (ובספרו כף החיים 
על צד הדחק כגון שרוצה לצאת לדרך או ליישב לאכול,   אם

  כמ"ש המג"א והשלמי ציבור).
- [סי' רל"ג ס"ק ב'] וגדולה מזאת כתב המאמר מרדכי 

אמנם מנהגנו הוא ע"פ דברי הרמב"ם ז"ל דבכל 
הימים בבהכנ"ס מתפללים מנחה מט' שעות 
ומחצה ולמעלה, אלא שבבית החתן ובבית האבל 

הזמן, ונ"ל שנהגו להקל בזה מתפללים קודם זה 
משום דאם ימתינו אח"כ לא ימצאו מנין בקלות 
שכולם הולכים להתפלל בבהכנ"ס, וסמכו בזה על 
הטור והרא"ש ז"ל ועוד דהוי כעין שעת הדחק, 
ושעת הדחק כדיעבד דמי, ואצ"ל דאם רוצה לצאת  
לדרך דיש לו להתפלל מנחה מו' שעות ומחצה  

  ולמעלה, וזה פשוט.
ועכ"פ אם רוצה לאכול או   -[ס"ק א'] שנ"ב וכ"כ המ

לצאת לדרך, או שעתה יוכל להתפלל עם הציבור, 
ואם ימתין על מנחה קטנה לא יהיה לו מנין, לכו"ע 
מותר להתפלל לכתחילה משש שעות ומחצה  

  ולמעלה.
לדברי המאמר מרדכי [ס"ק ה'] וציין בשה"צ 

הנזכרים. וכתב עוד דכן מוכח בסי' רל"ה ס"א 
תפילה בציבור התירו לו לקרוא אח"כ ק"ש דמשום 

בלא ברכות, ואף אם נחמיר שם כדעת המעשה רב, 
  מסתברא דבזה מותר לכו"ע. 

דכתב לבאר [סעיף י"א וי"ב] וע"ע בערוך השולחן 
לשון הרמב"ם "דהמתפלל מאחר שש שעות 
ומחצה יצא, ומשהגיע זמן זה הגיע זמן חובה, וזו  

קר הוא מנחה  דהעי -היא הנקראת מנחה גדולה" 
קטנה מפני שרוב השנה היה התמיד קרב בזמן זה,  
ובדיעבד אם התפלל מנחה גדולה יצא, וזה שאומר  

הגיע זמן חובה, אין כוונתו שחובה   משהגיע זמן זה
להתפלל, אלא כוונתו שאסור לעסוק באכילה 
ותספורת ומרחץ ובורסקי ודין עד שיתפלל, דכן 

. ולפי"ז אף "ב ס"ב)(וכן דעת המחבר בסי' רלהוא שיטתו 
לכתחילה יכול להתפלל מנחה גדולה כשצריך לה 
כגון שרוצה לאכול וכיוצ"ב, ואין זה כלכתחילה 
ודיעבד שבכל הדברים דלכתחילה אסור, וכאן אינו  
כן, אלא כלומר דאם אין לו איזה דבר שטוב לו 
יותר המנחה גדולה טוב שיתפלל יותר מנחה  

קלה יתפלל קטנה, אבל אם יש לו איזה סיבה 
לכתחילה מנחה גדולה. ולכן אצלינו המנהג בימי 
הסליחות שיש מתענים עד חצי היום ומתפללים 

  מנחה גדולה. עכ"ל.
איברא דמדברי פוסקי ספרד הנ"ל משמע דלא ס"ל 
בביאור דברי הרמב"ם כדבריו, אלא דרק בשעת 

  הדחק שרי להתפלל מנחה גדולה. 
קא כדברי אלא דפוסקי אשכנז לא הכריעו לדינא דו

הביא אף דעת [ס"ק א'] הרמב"ם, והמשנ"ב 
הראשונים דס"ל דזמן מנחה לכתחילה משש שעות 

דבביאור הגר"א  [ס"ק ג'] וכתב בשה"צ  ומחצה.
  משמע דמצדד כמותם.

ובזה הוסיף לבאר הערוך השולחן הנזכר הא דנהגו  
בימי הסליחות להתפלל מנחה גדולה, דמלשון  

חילה הוא  הרא"ש והטור משמע דהעיקר לכת
מנחה גדולה, וראה עוד לאחד מן הקדמונים  

 שהזהיר להתפלל דווקא מנחה גדולה, ע"ש.
  
  

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 
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 פיי מוסר

  ההכנה לשבת (ח)   - עניני שבת קדש 
 

יש החסידים אצל" - לשבת ע"י שינה מער"שחשיבות ההכנה 
הרבי  ובשם ,שבת בערב קצת לישון מיוחדת וקפידה זהירות

בלילה, שבת  בערב  ישן  שאינו  מי , אמרו  א "זיע  מקרלין  אהרן 
זו אין היינו, חול  של ערב  ארוחת - " וועטשערע "  הוא אוכל 

  .. .שבת   סעודת 
חותלפ לישון הרוב משתדלים פסח בערב הנה, הפשוט והמובן

,שבועות בערב וכן, הסדר בליל להירדם שלא כדי מעט בצהרים
מנוחתו... זמן  הוא ובלילה ביום עובד שבטבע האדם מפני וזה
שדוקא בלילה צריך הוא לעשות משימה מזדמן כאשר אבל

לישון שמשתדל, הסדר את הוא הופך חשובה ועבודה קשה אז
עבודתוולעשות  בלילה משמרתו על לעמוד שיוכל כדי ביום

  .בשלימות
סעודת את הוא רואה  אם , שבת  ערב  מגיע  כאשר  המבחן  וזה 

בקדושה...  מעלות  ולהשגת  לעליה  וזמן  חשובה  הלילה כמשימה 
,בשינה  עצמו  ומכין , הלילה  לקראת הוא היום דרוך כל , וממילא 

הגדלות  מהשגת  עליו וימנעהו  כבד  ראשו  יהא  שלא  כדי 
  .  איתה  מביאה   הזמן   שקדושת 

קשה שבוע אחרי נחים שאז שבת... ליל הוא את אהרו אם אבל
קצת ושרים, דשנה סעודה לאכול זמן וזה ,החיים עמל של

גדול מאמץ אינו זה כל תורה... קצת בדברי מדברים ואף, זמירות
ארוחת ערב של חול, זו אין נ"אנה הכנה רבה... מצריך ואינו

אלא של שבת וקדושה, אבל עבודה של סעודת שבת במובן
  הגר"ש פינקוס זצ"ל, שבת מלכתא עמ' פו)". (נכון אין כאןה

 

  נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

  -מסקא דדיא-
מסיר את  בחלבון, אבל אם מצא אם מצא דם בחלמוןלדעת השו"ע דוקא  באכילה.אסורה ביצה שיש בה דם א'  העולה לדיא,

 )ר השו"עהגררים אח(. ואף לבי ספרד הביצה אסורה בכל אופן דעת הרמ"אולין) ושאר הביצה מותרת. אית עהדם (משום מר
יש והגים שאם מצא קורט דם ע"ג החלמון, מסירין בצמר גפן, ואם יצא ושאר הקרום הרך  ' ב. אין להקל אלא במקום הדחק

ביצה שיש בה   'ג .ר ולאסור כל שמצא דם בביצה בכל אופןשעל החלמון שלם אוכלין הביצה, אמם בעל פש יחוש לעצמו להחמי
דם איה אסורה אלא כשוצרה מזכר וקבה, אבל ביצה שוצרה מחמת שהתרגולת התחממה מהארץ "ספא דארעא", זורק את 

דם זורקו   שבכל מקום שמוצא ועל כן י"ארוב הביצים הם מספא דארעא בזמיו  'ד. (משום מראית העין) ואוכל את השארהדם 
יש להקל לעין הכשרת הכלי שהתבשל בו הביצה שאיו   , ומ"מ אף לדעתםמן הראוי להחמיר שבכל אופן "אוהשאר מותר. וי

כולם אסורות. אבל אם הם שבורות יחד   שאם הם טרופות , דעת השו"עותבביצים מותר  שהתערבהביצה אסורה ' הצריך הכשר. 
ל אחד מהם, יקח החלמוים הכשרים כל אחד ואחד בפי עצמו והם מותרין וישאיר  בקערה ולא טרופות, ומצא דם בחלמון ש

שהיה הדם במקום האוסרו,  ודעיםכל זה כשישודעת הרמ"א  ם בקערה עם שאר החלבוים ויזרקם.אשר בה הדהביצה אותה 
מה שמבואר ברמ"א  ' ו .ילרובות הואיל ובלא"ה חד בתרי בטאבל אם היה ספק אם היה במקום האוסרו או לא, יש להתיר התע

ה"ל שכל שיש רוב מספיק הייו בתערובת מין במיו (ביצה אסורה עם ביצים מותרות), אבל בתערובת מין ואיו מיו (ביצה  
ם מותרות  כגון ביצה אסורה עם ביצישיש מין במיו ואיו מיו,  ששים גד הביצה האסורה, אלא שבאופן צריך במאכל אחר) 

אף לדעת המחמירים לעיל לאסור אף בזמיו שרוב הביצים מספא דארעא, מכל מקום מודים  'ז .הכל מותר ,מעורבות בעיסה
 או  הקליפעם ם התערבו א), הכל מותר ואין חילוק בזה בין שאם התערבה באחרת אפילו היא אחת (ואפילו היא קטה מהאסורה

  ללא קליפה. 
  

  

  עצמו כל או"א מברך להמקדשים את הלבה, האם רבים 
  אחד מברך עבור כולםאו 

  וגדרו  שומע כעוה דין א. 
דכתיב כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, וכי יאשיהו קראן והלא שפן קראן  לשומע כעוהמין " (לח:) בש"ס סוכה איתא

  . בסימן רי"ג, ועוד מקומות השו"ע . וכן פסק "וכו', אלא מכאן לשומע כעוה
ים אם שומע כעוחלקו האחרוהלכה שהתחדשה דע"י שמיעה מחבירו הוי כאילו אמר בעצמו.א ידהאו  הוא מטעם שליחות,ה ו 

מ"מ עיקר שא' מוציא חבירו   ,כמחויב בדבר מטעם ערבותמפי דהוי דאע"פ שיצא מוציא הוא כתב  (פת"כ ח"ג אות כח) הפמ"ג
מדין מוציא ואם כבר יצא  ,וציא מטעם שליחותכתב שהמחויב מ (מגילה ד. על תוס' ד"ה שים) ובראש יוסף[מטעם שליחות הוא 

 (ברכות פ"ג ד"ה גם במה שהאריך) בקרן אורהקס"ז מ"ז ס"ק ח'. וכ"כ  מןוהחזיק שיטתו דמשום שליחות אתין עלה בסי .ערבות
כת שכתב באמצע תשובה בלשון זה "דפקי (הציבור) בבר (ח"א סי' קמ)  התרו"הדמטעם שליחות אתין עלה. וכן משמע מלשון 

  כתב שהוא מטעם זכיה או מטעם ערבות].  (מגילה פ"א מ"א בועז אות א)  ובתפא"י ".בשליחותןהתוקע המברך 

דכל מידי דהוא   ,לם איו יוצא בברכת האחריתמה ע"ז דלפי סברא זו י"ל דא סע' ה ארץ יהודה אות ה)על (סי' ח  ארצות החייםה אולם
דקטן מברך (כ:) ועוד קשה למ"ש בברכות הדיא היפך זה, לפסק  (יו"ד סי' יט)ו"ע והרי הש ,לא מצי עביד שליח מי לא מצי שויא

עיקר דמה שיוצא בברכת האחר איו מטעם שליחות  ההא אין שליחות לקטן, לכן רא , ועור דרבןיברכת המזון לאביו בשאכל ש
והוה כאילו מברך בעצמו ואין חבירו מוציאו כלל רק שהוא מוציא א"ע במה ששומע  משום דשומע כעוהכדברי האחרוים אלא 

  הברכה, ע"כ. 
(ח"א סי' מא דף   החיק"לאפשר דהייו טעמא כמ"ש שמוציא אחרים יד"ח, ד  )שם(השו"ע  מאילם דפסקהא דהקשה  אלא דיש לדחות

[ועוד אפשר לתרץ ע"פ (סע' ג)  בסי' תרפ"טהשו"ע ח כן מדברי דבדרבן לא אמרין כל דלא מצי עביד לא מצי משוי שליח, והוכי עא)
מוציא חצי עבד חצי ב"ח מתקיעת שופר אע"פ דליכא מידי דאיהו לא "ץ שהטעם שש (יום תרועה כט. ד"ה אמר ר"ה)  בעל הכפות תמרים 

א דאמרין הי כהי לאו שלוחי כה ,אתין עלה דלאו מדין שליחות גמורהייו משום  ,מצי עביד להוציא עצמו ושלוחו יוציא אותו
  . דידן הוו אלא דרחמא דאי דדידן איך או יכולין לעבוד עבודה והכהים מקריבין קרבוותיו, ע"כ]

 (או"ח סי' תלד) מהב"חשהוכיח מי  (ח"א חו"מ סי' ג ד"ה חזור לה"ל) החלקת יואבע"פ דברי יש לדחות הא דהקשה מהא דקטן וכמו כן 
ין שומע כעוו בר שליחות, דהא מבואר בגיטין דע(סה.) ה הוא מטעם שליחות, וכתב שם דמ"מ קטן מוציא גדול אע"פ שאי  

 לעין אילם כבר הסתפקבאמת והה [, ע"כ ח) (או"ח סי' תלז ס"ק  פמ"ג בדבדרבן קטן עשה שליח במילתא דאיתא בדפשיה, ועיין 
דספקו הוא (מ' רב' סי' א ססע' ז)  בטטו"דו (שם) בארצות החיים וכתבו ,דיו מה (מובא בב"י יו"ד סי' א ז" ד"ה וחרש) בהגהות אשר"י

דהוי בכלל מידי דלא מצי עביד   ,לם כיון שהוא איו יכול לברך לא שייך שליחותיהמוציא את חבירו הוי מטעם שליחות ולכך באד
אבל במה דמדיא מצי   ,דמדיא לא מצי עבידהייו רק במה  ,"לא מצי עביד לא משוי שליח"דהכוה ד די"ללא מצי משוי שליח, 

אף מכח חסרון בגופו כל שאיו יכל לעשות איו יכול למשוי דאו  ,רק מצד חסרון בגופו איו יכול לעשות מצי עביד שליחועביד 
ו משום דס"ל לם היייהוסיף שלפי החולקים עליו (והכי קי"ל) שאפשר להוציא את הא (או"ח סי' ה ד"ה ומאי) והחת"סשליח, ע"כ. 

באופן  ביאר דברי ההגהות ה"ל (ססי' ו) בשאגת אריהשאין א' מוציא את חבירו מטעם שליחות, אלא משום שומע כעוה. אולם 
  .]אחר
 (מ' קמא סי' מב) בתשובת רע"א ובייהם .לא דמציו עוד מגדולי האחרוים שקטו כהארצה"ח דלא מטעם שליחות אתין עלהא

  מצדובכל ברכת מצות דמציו דאחר יכול לברך הייו שהוא יהיה השומע ומוציאו בברכה זו  ,ות על ברכהדלא מציו עין שליח
כתב דאף דעיקר   (יו"ד סי' ג עמ' ח:) ובהר צבי .(סי' כט ס"ק א) מהחזו"א . וכן משמע(סי' מ אות ז) באב"ז, עכ"ל. וכן מבואר שומע כעוה

  .  ן שליחותהוא משום דין שומע כעוה מ"מ יש בזה כעי

  כשיוצא ע"י אחרים יותר מבשלוחו  בו מצוה . ב
אם עדיף שכל או"א יברך בעצמו   ,כגון קידוש על הכוס או קידוש לבה ,דון ברבים העומדים לקיים מצוה התלויה בדבור עתה מ

או  ,ון ע' מש"כ בזה][ועי' בגלי דכי עסיק גופו במצות מקבל שכר טפי (מא.) בקדושיןכמבואר  ,משום "מצוה בו יותר מבשלוחו"
  .], עיי"ש[וכבר ביארו בס"ד בגליון פ"ד דעיקר מצות ברוב עם הוי כשאחד מוציא את חבירורוב עם הדרת מלך עדיף בדלמא 

, רוב עם הדרת מלךבי"ל דודאי דעדיף לצאת ע"י חבירו דיש בזה משום  ,והה לפי הסוברים דשומע כעוה איו מטעם שליחות
  .ארוב עם" עדיף מ"מצוה בו" או איפכב"דשומע כעוה הוי מכח שליחות יש להסתפק בדבר האם ם די ראולם לפי הסוב

דרבים העוסקים בתורה ולא ברכו על  (ג.)  ברכותבמס' מהא דמבואר  ,כו'וולכאורה יש להוכיח בפשיטות דרוב עדיף ממצוה בו 
ואע"ג דצריכים לשתוק ולשמוע ברכתו ואיכא משום האש במוצ"ש, מפסיקים לימודם ואחד מברך לכולם ומוציאם ידי חובתם, 

 השו"עוכן פסק  . "ברוב עם הדרת מלך"אפ"ה הא עדיפא משום  ,ביטול בית המדרש, וא"כ היה טוב יותר שיברך כל אחד לעצמו
מברך והאחרים א'  ואם רצו ,דפסק דאם ב' או ג' מתעטפים בטלית כולם מברכים(סי' ח סע' ה)  בשו"ע מצאו וכן .(סי' רצח סע' יד)

  .[והארכו בס"ד בגליון פ"ה הפרטים בזה] משום ברוב עםדאחד מברך עבור כולם (ס"ק יג)  המ"בוכת'  .יעו אמן
 ,מצוה העצמ הברכ הברכות המצות וכדו' רוב עם עדיף, מ"מ יש לחלק דשאי התם דאין אלא דשוב ביותי דאע"פ דמבואר דב 
(פסחים קב. ד"ה   המהרש"א[ואע"פ דדעת ל דמצוה בו יותר מבשלוחו עדיף מרוב עם מצוה י" משא"כ קידוש וכדו' שהברכה עצמה

, מ"מ (סי' קסו מובא בב"י סי' רו) מהשבלי הלקטוכן מוכח  ,דברכת ההין הוי מצוה(ברכות לה. על תוס' אד"ה לפיו)  הצל"חו להודיעך)
  ה קט שברכת ההין אי (ססי' סב ד"ה ואף לכתחילה) בביאור הלכהוכן  ודעימיה, מבואר דלא כהמרש"א(סי' קסז סע' ט וסס' רט)  בשו"ע 

  . ](סי' ריג ס"ק יח) במ"במצוה אלא מתיר, ועיין היטב  

ואפי' כולם מסובין על  ,דיותר טוב לקדש בעצמו (סי' רעג אות ה) העולת שבתדעת חלקו בזה גדולי האחרוים, ד  שו"מ דכברו
דהא אפי' בית  ,דליתאכתב עליו (שם ס"ק י)  התוס' שבת אולם .בו יותר מבשלוחו, עכ"לדמצוה  ,"עשולחן א' יקדש כל או"א בפ

ולא  ,וכה"ג כת' המ"א ברסי' קס"ח ס"ק ב' ,המדרש מבטלין משום ברוב עם הדרת מלך כמ"ש סי' רצ"ח סע' י"ד מכ"ש הוא
עולם והגים לקדש כל או"א בפ"ע עסי' וה ,שייך בזה לומר מצוה בו יותר מבשלוחו דכיון דקי"ל שומע כעוה מקרי בו ממש

  רע"א ס"ק ג', עכ"ל.
משא"כ  ,מרוב עם ףומצוה בו יותר משלוחו עדי ,וע"כ דס"ל להעולת שבת דמשום שליחות אתין עלה וכהפמ"ג ודעימיה כ"ל

לקו לעיל לתוס' שבת יוצאים משום שומע כעוה ולא מטעם שליחות. ומה שהקשה התוס' שבת מהבדלה דעדיף רב עם כבר חי
ועפ"ז פסק  (שם אות ט) הא"רשאר ברכות, ועתה מצאתי שכן יצא לחלק להדיא בין כגון קידוש ל הבין ברכות שהם גופם מצו
  שלא הכריע בדבר.  (שם אות מד) בכה"חכסברת העולת שבת. ועיין 

ואפשר  יד"ח, א את הרביםציוואין אחד מ ,ומעתה יש ליישב המהג שמציו דרבים המקדשים הלבה כל או"א מברך לעצמו
  .  עדיף כהעולת שבת דס"ל דהיכן דהברכה היא עצמה מצוה אמרין דמצוה בו יותר מבשלוחודס"ל דהייו טעמא 

מפי שאין הכל בקיאין   ,שכעת המהג שאין א' מוציא את חבירו 'כמעט' בשום דבר (ס"ק יב)  בסי' רי"ג במ"באלא דלפי מש"כ 
משמע דבכל  (סי' ריג סס"ק יז)המ"ב ליכא ראיה מהמהג ה"ל. ואדרבה מדברי  .]ס"ק יג)( בסי' ח' במ"[עי' להתכון לצאת ולהוציא 

שאחד מוציא הרבים יד"ח   משמע דהמהג לעין הבדלה (סס"ק יג) בסי' רצ"זגווא יש לצאת יד"ח ע"י אחר משום ברוב עם. וכן 
   .ודו"ק .לא כעולת שבתוד

    

  העלון נתרם בעילום שם  

  להצלחה בבני, חיי ומזוני של התורם ומשפחתו  


