
 

  

 
 
 
 
 

 
 

הקדמת ברכת המפיל  ז.. ברכת המפיל ואמירת פסוקים ו.. נשים ה.. תלמידי חכמים ד. .ג. לקראתה בשכיבה. טעם קריאתה ב. .קריאת שמע על המטהא. 

  .סמוך לעמוד השחר .יאעונה. ליל  י.. ישן קצת ט.. הפסק אחרי הברכה )גדר הברכה( ח. .לפסוקים
 קריאת שמע על המטהא. 

 רבי אמר ,מטתו על לקרותו מצוה הכנסת בבית שמע קריאת אדם שקרא אע"פ לוי בן יהושע רבי אמרה.( -)ד: בברכותאיתא 
. ואע"פ שלשון )שם ג. ברי"ף( הרי"ףוכן פסק  סלה, ע"כ. ודמו משכבכם על בלבבכם אמרו תחטאו ואל רגזו קרא מאי יוסי

 מהר"ש בן הרשב"ץאולם  דחיוב הוא. שמשמע ס"ק ב(ס לט)סי' ר במ"אעי'  ,לקראתהיש דמצוה  (ראשוניםכן הוא בו)הש"ס 
חר וערב בש קר"שדרבנן. אבל ב 'ל המטה, דהוא מנהג ואינו מצוה אפיעש ש"קרברכה על מצות  אין מברכיןדכתב  (דסי' קע)

 .(ואיןד"ה שם ) והביאור הלכה )שם אות א( הברכ"יוהביאו  לקרות שמע. כו' נודשברך אשר קמאותם הברכות עולים כאלו 
גם פרשה דכתב  "חר כת' בשם סי' כג( טפ"שם ) הרא"שו .הנכנס לישן אומר משמע עד והיה אם שמוע (ס:) בברכות]ואיתא 

 (סי' רלט) הטור, ע"כ והביאו ע והיה אם שמוע ומברך ברוך המפילשניה לפי שיש בה בשכבך ובקומך ואפשר דגרסינן שמ
שיש  )ספר היראה מהד' אשכול עמ' קפב(ר"י בשם  כתב)בביאורו לטור( מהרש"ל כתב דקורא פר' ראשונה בלבד. וה (שם) והשו"ע

כתב  )ס"ק א( והמ"ב (ס"ק א)והמ"א  (אות א) ח"הב. והביאו תיבות וכו' שמצלת מן המזיקין לקרות כולה לפי שיש בה רמ"ח
 דטוב לעשות כן משום שמירת רמ"א איבריו. ועי' עוד בסמוך בטעם קריאת קר"ש זו[.

 הקריאת טעםב. 
הוא אינו  "חואם ת )ה.(בברכות סמוך למטה אינה אלא בשביל המזיקין כדאמר  "שקרד )ברכות ב. ד"ה מאימתי( התוס'כת' 
 קריאה דטעםבשם הירושלמי ד"ה אע"פ(  ד: )שם המאירי וכ"כ. )ברכות ב.( בפסקי רי"ד ובתוס' רא"ש. וכן הוא לקראתה צריך

 השם את ליחד הפנאי בעתות והזקיקוהו הכוזבים הדעות והם הידועים המזיקים אצלי וביאורו המזיקים את להבריח זו
 מהם, ע"כ.  בטוחה מטתו תהא הראויה הכונה על וכשיקרא השניות באמונות יטעה שלא
 יאמר כ"ואח המפיל יאמר קר"ש דאחר סימן רל"ט ע"ושהו הטור שוןל מסדור דמשמעשכתב ס"ק ב( סי' רלט ) במ"אועי' 
 בגמרא כדאיתא בלבבכם אמרו מקרא דילפינן משום רק שמירה משום ינהא דשמע משום דטעמו ל"וצ' וכו בסתר יושב
 ואינך בסתר יושב אבל ,לשינה ברכה בין הפסק יהיה שלא המפיל ברכת קודם ל"צ לכן לשינה סמוך בקשה או ת"ד ל"שצ

 האי רבינו בשם א"הרד כ"וכ באחרונה אומר שמע שגם ל"ס מ"והג (ז"פ) ם"הרמב אבל ,הפסק הוי לא שמירה משום דהוי
  בירושלמי, ע"כ. ה"וכ' בגמ כן דמוכח ברכות ריש' סהתו כ"וכ שמירה משום הוי שמע דגם ל"דס

 ף"ריב ,)שם ה.( ס"בש דמבואר, דק לא שמירה משום אומרים אין דשמע ל"ס טורשה דמש"כו דחה דברי)אות ג( הא"ר אולם 
 יישב דברי השו"ע.ל מש"כועיי"ש שמירה,  משום דהוא הפוסקים כלבו (דברכות ק"פ) ן"רב ,(ברי"ף ד"ה ואיפסיקא. א) ר"יתב ,.(ג)

יברך המפיל כו' ויקרא פרשה ראשונה של שכתב לענין ליל פסח ד )סי' קצג(במהר"י ווייל ]ועי' ועי' עוד מש"כ לעיל באות א'. 
נוהגים  ב( )סי' תפא סע' הרמ"אוז"ל  .ןולא יקרא שאר פסוקים דרחמי' דכתיב ליל שמורים וגו' שמור הוא מן המזיקי קר"ש

 .שלא לקרות על מטתו רק פרשת שמע, ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן, כי ליל שמורים הוא מן המזיקין
 . וכתב. וכן יאמר המפיל, ע"כלקרות פ' שמע כיון שמוזכרת להדיא בגמ' פ' הרואה עכ"פ צריךד)ס"ק ב(  המ"א וביאר

. ז"ל שהיא ליל שמוריםדברי חלשמירה ונראה שאינו מאמין חס ושלום ל יותר אין ראוי לומר, דהוידמ"מ )שם(  המחצה"ש
על המטה עם הפוסקים הנוהגים בכל הלילה כסדר  קר"שדצ"ל )פר' צו אות לח(  הבן איש חיבשם  )אות יג( בכה"חועיי"ש 

האר"י ז"ל אין מקום שלפי )אות יד( האר"י ז"ל ואם הוא ניעור עד אחר חצות יאמר אותה מעט קודם חצות. ומ"מ עיי"ש 
 [.לברכת המפיל בליל פסח

 קראתה בשכיבהלג. 
 אלא ממש המטה על ולא מטתו על לקרותה מצוה הכנסת בבית שמע את אדם שקראאע"פ )שם ד"ה אע"פ(  המאיריוכתב 
וביראה,  באימה אלא הראש ובגלוי הדיטות דרך אותן שקורים כאלו מטתו על ולא ,מנשה מטה ועליו כמו לשכיבתו סמוך
 צדו על מוטה כשהוא קר"ש יקרא לא טירחא דליכא דהיכאמשמע ( שהיו שנים ה"ד. טו) יונה ר"השמ כת'לט( ר)סי' ב"י וה ע"כ.
 למטתו סמוך היינו מטתו על אלא קא' שוכב כשהוא מטתו על לא 'דקא מטתו על דבריו ולפי ג"ס בסימן שנתבאר וכמו

 והוא לכתחלה "שקר לקרות מותר והטור( ב"ה ב"פ) ם"והרמב( כדרכו ה"ד: י) י"רש לדעת מיהו לישן לילך שרוצה בשעה כלומר
  ממש, ע"כ. מטתו על שוכב כשהוא כפשוטו מטתו על הוי ולדבריהם לגמרי צדו על מוטה
של חובה  "שרהיינו דוקא בקד )ס"ק ה( המ"אר בסימן ס"ג. וכתב אבומשגם תלה דין זה בהא ד )סי' רלט סע א( ברמ"אועי' 

וקוראה על מטתו לשמירה מותר לקרותה שוכב דהא ר' זעירא קרי וחזר וקרי עד  את הכוכביםאבל אם כבר קראה אחר צ
דשאני התם כי י"ל דמוטה על צדו ויש טרחא בדבר כי  שמפקפק על ראיית המ"א)שם(  בפמ"גועי'  , ע"כ.דמשתקע בשינתיה

וחוזר  'י"ל דאסור אף בקר"ש שאינה ייד"ח, ומ"מ אם כבר קרא פעם אאבל אם שוכב אפרקדן לעולם  ,מוכן הוא לישון
אם כבר שוכב, יטה על צדו ויקרא, ויאמר יושב בסתר נמי פסק דדוקא  )כלל לה אות א(והחיי"א  וקורא מותר בכל גוונא.

בעמידה או  יש שמחמירין לכתחלה לקרותהדהמ"א ושוב הביא  יהביא דבר )ס"ק ו( והמ"ב. ופסוקי דרחמי כמו שנדפס
 לשכב לכתחלההמיקל כתב דמ"מ  )אות י( ובשעה"צ ., ע"כבישיבה אכן אם כבר שכב לכו"ע מותר להטות על צדו ולקרוא

על מטתו אם  קר"שמי ששכח ולא קרא שכת' ד (54עמ' )או"ח  יושר בלקט]ועי' . בודאי אין למחות בידוומברך כשמטה לצד 
 .[כ"ע ,אבל אם ישן א"צ לעמוד עוד ,אורקלר קודם שישן צריך לעמוד ממטתו ונזכ
 תלמידי חכמיםד. 

 בידך כגון דרחמי פסוקא חד למימר ליה מיבעי ת"ח אף אביי אמר ,צ"א הוא ח"ת נחמן אם רב אמרה.( -)ד: בברכותאיתא 
 ס"ק ו(.) במ"א. והובא שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו תמיד דיו בכך ופרש"י אמת, ע"כ. אל' ה אותי פדיתה רוחי אפקיד

 נשים ה.
כמצוה שהזמן  דהוי פטורין בלילה אלא נוהג דאינו כיון ל"דס אפשר לאומרה הנשים נהגו שלא מהד)שם סס"ק ב( המ"א וכתב 
. )שם( המחצה"ששמירה. והביאו  בעו לא נשים דאטו חולק ד( ק")ס הא"ראולם שמע.  מקריאת שפטורים כמוו גרמא,

 הוה המפיל וברכת, תורה לימוד בני לאו ונשי תורה דמשום דסוברים ל"הא"ר, דיכתב ליישב קושיית )א"א שם(  והפמ"ג
 לברך. נהגונשים ש אות טו והגה כב( ג"פי ש"הליכ)הגרשז"א זצ"ל דעת כן לאומרה, ע"כ. ו האידנא הנשים ונהגו, גרמא שהזמן

 ואמירת פסוקים ברכת המפיל. ו
 שינה חבלי המפיל ברוך ואומר ,שמוע אם והיה עד ישראל שמע אומר מטתו על לישן הנכנסשאמרו ש)ס:(  בברכות ויעויין

 .)שם( השו"עעין. וכן פסק  בת לאישון ומאיר עפעפי על ותנומה עיני על
 מזמור ואומר וחוזר( צא תהלים) מעונך שמת עליון מחסי' ה אתה כי עד' וגו עליון בסתר יושב אומר :()טו בשבועותאיתא ועוד 
 היכי ,וגני קראי להנהו אמר לוי בן יהושע רבי ,(ג שם) סלה ברכתך עמך על הישועה' לה עד בנו אבשלום מפני בברחו לדוד
. וגני: פגעים של שיר. קראי להני י"רשופ .שאני להגן ,תורה בדברי להתרפאות אסור לוי בן יהושע רבי אמר והא הכי עביד

 שנאמרים מפני שמירה. והאמר( ה"ד )ברכות ג. ברי"ף ר"יהת וכתב .)ברכות ג. ברי"ף(הרי"ף  וכן הביא בלילה. לישן הולך כשהוא
 לאומרם שנהגו רק והמפיל שמע רק כלל חיוב אינן המזמורים שכתב שבאמת)ס"ק ב(  במ"אעי' . ו)שם( בשו"עוכן הובא 

 ע"כ.אנוס,  או חולה לענין מ"ונ ,מזמורים השני אלא אמר לא ל"ריב ואף לאמרם המנהג אמרם ל"דריב' מדחזי
 הקדמת ברכת המפיל לפסוקים. ז

 יושב: ואומר' וכו עיני על שינה חבלי המפיל: ומברך( ט - ד, ו דברים) שמע של ראשונה פרשה מטתו על קורא)שם(  השו"עכתב 
אומרים  "כאחמברכים המפיל ושקוראים קר"ש, בואר ומ. )שם( הטורובדרך זה כבר כתב . (טז - א, צא תהילים) עליון בסתר

  פסוקים.ה
, ל"כנ עיקר וכן לשינה סמוכה ההברכ שתהא כדי שמע אחר יאמר המפיל מהשו"ע דברכת דמשמע)ס"ק ב(  מ"אה וכ"כ

לא  קר"שד משום דטעמו ל"וצ ,'וכו בסתר יושב יאמר כ"ואח המפיל יאמר שמע דאחר משמע ע"ושהו הטור שוןל ומסדור
 ,לשינה סמוך בקשה או ברי תורהד ל"שצ 'בגמ כדאיתא בלבבכם אמרו דילפינן מקרא משום רק שמירה משום אומרים

הפסק.  הוי לא שמירה משום דהוי ואינך בסתר יושב אבל ,לשינה ברכה בין הפסק יהיה שלא המפיל ברכת קודם ל"צ לכן
 .)ועי' עוד בזה לעיל אות ב'( "ש היא משום שמירהרועיי"ש שהביא מהרמב"ם ועוד ראשונים דנראה שגם ק

 כדי באחרונה אומר המפיל דברכת הפוסקים בכלכן ו בהדיא משמע )ס:( דבברכות תמה דלילה( ה"ד שם ג"קכ דף )הגה ה"והשל
 ,(ב"ח יג נתיב) ו"ורי (ד"פ, כלץ י"לר) המוסר וספר קארדיווארא ם"מהר המקובל הגאון כ"וכ, לשינה ברכה בין הפסק יהא שלא

 פסק וכן, האי רבינו בשם (לא 'עמ) באבודרהם כן הואו ,ב(-ז ה"א")תפילה פ ם"ברמבשכן מבואר  )אות ג( הא"ר 'כ. וכת"ע
"ש רלהרדם באמצע ק אם טבעו, דיתנהג האדם כפי טבעוד )סס"ק ב( המ"בהכרעת ו המנהג, ע"כ. שכן (ד אות טגה"ה) כנה"גשה

 .ואם אין טבעו לזה טוב יותר לאחר ברכת המפיל עד לבסוף שיקדים ברכת המפיל מה דאפשר טוב יותר
 ()גדר הברכה הפסק אחרי הברכה. ח

אפי' ע"י הפסק  םיגרודבר שהאף כ לקיימה ' אם עליוזדמן לו מצוה וכדואם ההברכה לשינה כגון  ןהפסק בי לענין ויש לדון
 .לשינה הבין הברכדבור 
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העולה לדוכן לא יאמר   דכהן)כח:(  בר"האיתא  -א
הואיל ונתנה לי התורה רשות לברך את ישראל אוסיף  
ואברך ברכה אחת משלי, דקעבר אבל תוסיף. ויעויין  
שם דנח' אי טעמא משום דמצוות עובר עליהם בבל  
תוסיף אפילו שלא בזמנן, או דשאני ברכת כהנים  
דכיוון דאי מתרמי צבורא אחרינא הדר מברך כוליה 

ומפרשינן דטעמא דמ"ד דלא חשיב יומא זמניה. 
בזמנה דכיון דאי בעי מברך אי בעי לא מברך לא חשיב  

 זמנה.
דמשמע דכיון שעלה   )ד"ה הכא אי בעי( התוס'וכתבו שם 

לדוכן פעם אחת ביום שוב אינו עובר בעשה דאמור  
להם כל היום, דהא קאמר אי בעי לא מברך. וכ"כ 

 .ת כהנים אות ט'()פט"ו מהל' תפילה וברכ בהגהות מימוניות
אם עלה פעם אחת  -)סי' קכ"ח ס"ג( המחבר ולדינא כתב 

ביום זה שוב אינו עובר אפי' אמרו לו  עלה. ובסכ"ח 
כהן שנשא כפיו ואח"כ הלך לבהכ"נ אחר ומצא   -כתב 

צבור שלא הגיעו לברכת כהנים יכול לישא את כפיו  
 פעם אחרת.

העולה   דיחיד)שו"ת סי' י"ב( המהר"ם מינ"ץ וכתב  -ב
לדוכן מצי לברך ברכת כהנים, דאע"ג דאם אינו עולה 
אינו עובר בעשה, מ"מ הא אם עולה מקיים מצוות  

דכתב דאינו  )סי' קי"ג(  דהסמ"קעשה. וכן דייק לישנא 
עובר בעשה משמע דמעבר לא עבר הא מ"מ מצוה הוא  
דרמיא עליה, מדלא קאמר אינו חייב לענות. והוכיח 

ן שעולה ג"פ ביום בשחרית  עוד האי דינא מהא דכה
במוסף ובנעילה מברך בכל פעם אקב"ו ולא שמענו  
מעולם פוצה פה ומצפצץ נגד מנהג זה, אע"ג דאיתא  
בהגהות מימוניות ובכמה דוכתי דאם עלה פעם אחת 
ביום שוב אינו עובר אפי' אומרים לו עלה, מ"מ מברך  

 תלתא זימנא בחד יומא.
 והביא דבריו. ק ג'()סי' קכ"ח ס" המג"אוהחזיק אחריו 

ואם ירצה הכהן  -כתב )סי' קכ"ח ס"ג(  הלבושאולם 
לעלות לדוכן פעם שנית ביום בציבור אחר, צ"ע אם  
צריך לברך בפעם השניה אשר קדשנו במצותיו וציוונו  

 לברך את עמו ישראל, שיש פנים לכאן ולכאן וצ"ע.
כתב להעיר על דבריו  )שם ס"ק ה'(  הא"רואכן 

ה תשובת המהר"ם מינ"ץ. והוכיח  דאשתמטתיה מני
עיי"ש. ואף   )ד"ה כל(כן מדברי התוס' בסוטה לט. 

כתב להשיג על דברי )סי' קכ"ח ס"ק ו'(  המאמר מרדכי
 הלבוש ע"ש.  

על ס"ג דציין על דברי המג"א  ובהגהות הרעק"א]
דהלבוש כתב דצ"ע אם יוכל לברך פעם שנית  )בס"ק ג'( 

ן שנשא כפיו יכול  בצבור. ובסכ"ח על דברי השו"ע דכה
ויכול לברך  -לישא כפיו פעם אחרת דיכול לברך, כתב 

אשר קדשנו כן נראה מדברי הרי"ף בעין יעקב פ"ד 
 דמגילה סי' ל"ד[.

דהביא כלל א' סימן י"ג(  -)לגר"א הלוי  בגינת וורדיםויעויין 
דלית מאן דחייש לספקו  המהר"ם בן חביב תשובת 

ף יכול לברך של הלבוש, דכשם דיכול לברך במוס
בציבור אחר. ומ"מ כיון דנפיק הדבר מפיו ראוי לחוש  
לדבריו לכתחילה דהיינו דאם יש שם כהן אחר שלא 
בירך בכנישתא אחריתי לא יברך זה שבירך כבר 
משום הספק הנזכר. אמנם אם אין כהן אחר שם יברך  
זה שבירך כבר שם שלא להניחם בלי ברכת כהנים. 

או"ח סי' כ"ב ובשו"ת כתב   ]ויעויין עוד בשו"ת חת"ס
 סופר או"ח סי' י"ב[.

כתב דאין )שיורי ברכה סי' קכ"ח ס"ק ג'(  הברכ"יאולם 
)מגילה כז:(  המאירי לחוש לדברי הלבוש, דמדברי 

משמע דיכול לחזור ולברך, וכן   )קידושין לד.( והריטב"א
)סי'   מהר"ם מינץנראה מסתמות כל הפוסקים, וכ"כ 

 . וכן נהוג.והא"רי"ב( 

 
 בס"ד    
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 קרא אהאי וסמכו מטתן על שאומרים "שקר אחר מדברים ואין ושותים אוכלים שאין ישראל כל נהגו( כט' סי) בו הכל 'כת 
 .(שכז' סי) הרוקח כ"וכ ,(ג"ע כג ב"ח ג")נ "וירה 'כת בזה וכיוצא ,סלה ודומו ,קר"ש זו ,משכבכם על בלבבכם אמרו( ה ד תהלים)
 עד פעמים כמה קרי והדר קורא קר"ש היה זעירא רביאיתא ד( א"ה א"פ ברכות) בירושלמישב( ג פ"ז אות תפלה)ההגמי"י  כת'ו

  כ."ע ,גאון נסים רב הוכיח וכן לשינה סמוך קריאתה סוף שתהיה צריך ש"שקר משמע מכאן ,בשינה משתקע שיהא
 מטתו שעל ש"קר אחר מדברים ולא ם ושותי אוכלים ואין. למטתו סמוך ש"קר שכתב יקרא)סי' רלט סע' א(  ברמ"א ייןועוי

 כמה וקורא חוזר אז מיד לישון יכול ולא ש"קר קרא ואם. סלע ודומו משכבכם על בלבבכם אמרו אמר שנ מיד ישן אלא
 כמה וקורא חוזרדדהא )ס"ק ו(  מ"אה וכתב] .כ"ע לשינתו, סמוך קריאתו ושיהא בשינה שישתקע עד זה אחר זה פעמים

 על תמיד לחזור שרגיל לפי ש"קר לקרות צ"א ח"תד 'בגמ אמרינן דהא פיר דמיש ת"בד מהרהר אם ה"דה ל"פעמים, נ
 דרחמי פסוקי חד לומר צריך הא ועוד, ראשונה בפעם אפילו יקרנה לא הא משום תמה עליו דאי)אות ו(  והא"ר כ."ע גירסתו,

 וחזר קרא זעירא' ר (שם) ובירושלמי, וגני ש"קר סידר ל"דריב )טו:(ׁ   בשבועות אמרינן הא ועוד', וכו רוחי אפקיד בידך כגון
שדחה  )שם( מחצה"שה אולם. , ע"כש"קר לקרות לו ראוי מ"מ אבל ח"ת על ליכא חיובא וודאי אלא, הם ח"ת הא וקרא,

 פסק כהמ"א[.)ס"ק ז( המ"ב  דברי הא"ר. וכן
 בה משום אין דלכו"עאפשר ו ,ברכת המפיללענין  דאכתי צ"עאלא  ,מבואר מדבריהם שאין להפסיק בין קר"ש לשינה

יש להקפיד משום הפסק כי ממילא שמעינן  אפשר דס"ל שהיא נאמרת לפני הקר"ש וע"כ לא כתבו שעליה נמיו ,הפסק
 דברי הביא( אות ו) ש"הערוהוכן  ממש מעיקר הדין אלא שנהגו כך. נומשמע מדבריהם דאי עכ"פ דין הפסק הנ"לומינה. 
, ב"וכיוצ להמוציא י"נט בין להפסיק שאסור הברכות בכל כמו, השינה עד הפסק אין המפיל ברכת אחר ודאיוכתב ד א"הרמ
 שהם מהני מאי להפסיק דאסור ד"ס אי מ"מ שמירה משום דהם ואף, שמע 'פר ם"ולהרמב, כ"אח הפסוקים אומרים שהרי
 .הברכות, ע"כ כבכל איסור הפסק הוי לא דכאן ודאי אלא. שמירה משום
ברכות אלו שלא נתקנו  ,ברכת אלקי נשמה עלברכת המפיל ועל  הביא בשם יש מי שאומר( רכות ס: ד"ה ויש מיב) המאירי והנה

אלא פעם אחת ביום והוא בזמן שכיבה וקימה לרוב העולם, אבל אם ישן ביום א"צ לברך שלא על מעשה של עצמו נתקנה 
ומשמע שברכה זו אין דינה כברכת הנהנין  כ."ע ,אלא על נוהג שבעולם שדרכן לשכב בלילה ולעמוד ביום, ויש חולקים בדבר

 .)אלא שיש חולקים ע"ז( נהגו של העולםשיש בהם משום הפסק, אלא היא ברכה על מ
 שהקשה אמאי לא חיי' לענין ברכת המפיל דשמא תיא( עמ' קסו סי' ד")ח אברהם ברכת כתב בשם ה( אות הגה"טשם ) שכנה"גהו

 על הוא המפיל דברכת ל"וי, מהאי טעמא השינה על מברכין שמצינו לענין סוכה דאין כמו ,יישן ונמצא ברכתו לבטלה לא
 ברכת כמו עולם של מנהגו על הוא שהמפיל ל"י עוד, כלל יישן לא מצטער אם בסוכה אבל, יישן שלא שא"א שינה טבע

צ "הישן ביום אד )כלל לה אות ד( החיי"א. ובדרך זה כתב )שם אות ג( הא"רוהביאו  .מברך יישן לא ואפילו בינה לשכוי הנותן
שמא לא יוכל לישן. אבל בלילה אפילו לא  'לברך ביום דחיי "אאמ "ג שנראה שהיא ברכת הנהנין, מ"אע ,לברך ברכה זו

 .)סי' תלב אות ט( בביאור הגר"אועי'  ., ע"כל דתקנו אותה על מנהג העולם כמו ברכות השחר"ישן כלל, לא הוי לבטלה, די
 שלא מברכים אותה אם אינו הולך לישון[. ד(י 'סוד ישרים סי א"ח) רב פעליםבו )סי' לה(ן ובכפי אהר עי'מ"מ ]ו

צ"ע בזה אחרי דברכה זו מברך על עצמו המפיל חבלי שינה על עיני ד 'הביא דבריהם וכת )שם ד"ה סמוך( הביאור הלכהאולם 
ועכ"פ נ"ל דאם מסתפק שמא לא  ,השע"ת בסימן מ"ו לענין ברכת המעביר שינה כשאיננו ישן בלילה ע"ש 'וכו' וכעין שכת

אם תאב לשתות או לדבר איזה ענין נחוץ נראה ד 'כת )ס"ק ד(והמ"ב  ., ע"כאח"כ לישן בודאי אין כדאי לכתחלה לברךיוכל 
 ., ע"כיפסיק בין הברכה להשינהאכן אם כבר אמר ברכת המפיל יזהר בזה כי  ,שמע 'שמותר אך יחזור ויקרא פר

 שאין נוהגים יש אך. ל"ז י"ארה פיל ל"צ וכן, ומלכות בשם נתקנה המפיל שברכת כתב( אות יב פקודי פר' ר")ש חי איש והבן
 דברים באיזה להפסיק מוכרח יהיה שמא החשש מפני, והטעם. ל"ז אבי אדוני ומנהג מנהגי וכן, ומלכות בשם אותה מברכין
 ומלכות בשם מברך ואינו החושש וגם .לבטלה כו' ברכה הוי פסק שאם ל"דס פוסקים כמה ויש. בם לדבר מוכרח שיהיה
 "ששלא יפסיק בשום דבר ומעשה בין קר 'כתף קל"א ע"ב( דסידור בית יעקב ) יעב"ץוה. בלבו, ע"כ ומלכות שם להרהר יזהר

, אבל ברכת המפיל ש"במקום הכרח גדול, ואז יחזור ויקרא פרשה ראשונה של קר א"כש שלא יאכל וישתה א"לשינה, וכ
אשי ישראל תשובות )החזו"א וכן דעת  .ג"כ, ע"כ ל שצריך לחזור ולברך"נ תו מהשינה לחזור ולברך, אבל אם הסיח דע"צ א

 שאם בירך המפיל ונפנה לצרכיו לא יברך אשר יצר. ע"כ פסקו תשובה רפ(הגרח"ק שליט"א 
עד  קר"ש אשרבו התרוה"ד היה נוהג שלא לשתות או להפסיק בשום דבר כשקר 'שכת (54עמ' )או"ח  יושר בלקטשו"מ  אבל

 אינה המפיל דברכת 'כת( קכח' סי א"ח) תשובה בהתעוררות שילך לישן, מ"מ אין איסור בדבר אם א' היה מפסיק, ע"כ. וכן
 פתח הדבירוב .דרחמי פסוקי איזה ויאמר ש"רק ויקרא יחזור כ"ואח יצר אשר יברך לנקביו נצרך ואם, הנהנין ברכת כשאר

 'הברכת אברהם והאחרונים, שהרי אפי ש"כעל מנהגו של עולם נתקנה, כמ המפיל ברכתדהיעב"ץ,  דחה דברי ג( ק"ט סרל ')סי
, אלא משום "ששלא לדבר אחר קר בו וכן הרמ"א לא ישן כלל אחר ברכת המפיל, לא הוי ברכה לבטלה, ולא החמיר הכל

ע"פ סברת הא"ר  (כד והגהשם ) ל"זצ א"הגרשז דעת וכן .כע" ,ודומו סלה, אבל משום ברכת המפיל אין להקפיד כלל 'שנא
 במקום צורך. לשינה המפיל ברכת בין שמותר להפסיק והחיי"א

 כשיכנס ש"קר יקרא בשם סדר היום דלאשעכ"פ דין הפסק לענין זה קיל טפי שהרי כתב  משמעגופא )ס"ק ג(  המ"במ ואף
 לחוש ואין ,יקרא ולא כ"אח שינה יחטפנו שמא מיד לקרות שיש כתב ג"בכנה אבל עליו, באה שהשינה כשרואה אלא לישן

שיישן,  קודם זמן איזה ששהה אף הפסק מקרי לא ודומם שיושב מה אבל בינתים חראבר ד כשעושה אלא הפסק משום
. וכן )עי' רמ"א סי' ר"ו ובמ"א שם( ומבואר דס"ל דשתיקה אינה הפסק אע"פ שלענין ברכת הנהנין י"א שהיא הפסק ע"כ.

ולפי"ז  .כ"ע לשנה, הברכה בין יפסיק כי בזה יזהר המפיל ברכת אמר כבר אםשכת' ד (ד ק"ס) ב"הממ העירוני דמשמע קצת
יוצא שאם הזדמן לו מצוה הדורשת דבור עליו לקיימה אף אחר שקרא קר"ש וברך ברכת המפיל. ונראה דאף כשיודע 

לפני קיום המצוה ברך י ,עייפותהמחמת  אחר קיומה לברך לא יברך עתה לא יוכלאם שעתיד להזדמן לו איזה מצוה ו
 )ומ"מ ישתדל למעט בהפסק במה שאפשר( שבמקום הצורך אין לחוש משום הפסק דס"ל ויסמוך על דברי הפוסקים הנ"ל

להרדם באמצע  אם טבעו, דיתנהג האדם כפי טבעודיל לקר"ש פמת ברכת המדשכת' לענין הק )סס"ק ב( מ"בבוכעין זה מצינו 
ומבואר  ., ע"כרכת המפיל מה דאפשר ואם אין טבעו לזה טוב יותר לאחר ברכת המפיל עד לבסוףשיקדים ב "ש טוב יותררק

 דס"ל דאע"פ שיש חשש הפסק בין המפיל לפסוקים מ"מ היכן שיש חשש שיתבטל מלברך דחינן החשש הפסק. 
 ישן קצתט. 

 קימעה שישן שמתוך, שינה זה "מאוד טוב הנה" (ח, ט "רבר) מדרשהשהביא מ (שפט 'סי) משה מטההבשם )אות ג(  א"רב ויעויין
 לאישון מאיר שינה שמתוך", על עפעפי ומאיר לאישון בת עיןשל הגורסים בברכת המפיל " הטעם וזה, בתורה ויגע עומד
 )אשי ישראל תשובה רפ(.הגרח"ק שליט"א ושו"ר שכן פסק  הפסק. חשש חלה הברכה ותו ליכא. משמע דכל שישן קצת עין בת
 עונהליל י. 

שאם צריך לשמש מטתו יטול ידיו  )דף ק"ג שער האותיות ק קדושת הביאה חלק עשה טוב(השל"ה בשם )סי' רלט ס"ק ד(  המ"אכתב 
 ואחר כך יקרא ולפחות יאמר ברכת המפיל ושמע אחר התשמיש, ע"כ.

 ועוסק חצות עד ניעור להיות טבילה בליל ל"ז הרב דמנהג ב("ע ג פר' בראשית המצות )שער ל"ז י"האר בשםכתב )אות ה(  הא"רו
נראה דאזיל לטעמיה דאומרים כתב דוהנ"ל,  ה"השל ועיי"ש שהביא דברי .ויישן ש"קר וקורא מטתו שימש כ"ואח בתורה

 ע"כ. ,אומרים המפיל קודם ק"ש (גאות ריש )המפיל באחרונה, אבל למ"ש לעיל 
שכתב שלא מברכים על הנאת תשמיש המטה  )עמ' קלא בברכת המפיל( בסידורו בית יעקבו רמ( 'השמוטות לסי)וקציעה במור ועי' 

כי היא נכללת בברכת המפיל בתיבות "ותהא מטתי שלמה לפניך" דהיינו אם אשמש מטתי לא יהא פסול בזרעי, ע"כ. וכתב 
  דס"ל דאומרים ברכת המפיל לאחר המצוה.דזה דלא כהמ"א הנ"ל  )סופר סי' רמ אות א( בתורת חיים

 ., ע"כהתשמיש אחר ושמע המפיל ברכת יאמר ולפחות. יקרא כ"ואח ידיו יטולדאחר המצוה כת' )ס"ק ה(  המ"ב למעשהו
שנקט שמי שצמא בלילה במיטתו שא"א לו ליטול ידיו  )סי' סב ס"ק ח( במ"בעי'  ,ומ"מ אם אנוס על הנטילה מחמת העיפות

. וה"ה כאן יכול לצאת י"ח הברכה ע"י הרהור ה יכול לקנח ידיו במידי דמנקילא הי אםמשום שקשה לו לעמוד מפני הקור 
 . שאם יכול לנקות במידי דמנקי יעשה כן ואם לאו יהרהר הברכה בלבו

שע"כ יש  )ס"ק טו( המ"בכצואה. ופירש  העל בשרו דינ שאם נמצאתפסק ש סע' ד( )סי' עו רמ"אבינו שכבת זרע מצולענין ה
 וא על בגדיו ומכוסה שרי לכו"ע. ועיי"ש שי"א דאינומכוסה כמו בצואה, אבל כשהא על בשרו אף שולהחמיר בה כשה

על בגדיו ומכוסה יש לרחצו או לפשטו שלא יהיה דבוק בו הטומאה ומכ"ש  'מוכח דאפי (טתק 'סי)מיהו בס"ח  ,כלל כצואה
ומשמע מהמ"ב שס"ל להחמיר בזה וא"כ אסור להרהר בכה"ג  כשנכשל ח"ו ע"י קרי שלא יהיה לו למזכרת איסור, ע"כ.

 ויטול שעליו ז"מהש עצמו שירחץלענין קר"ש על המטה כתב )סי' רלט ס"ק ה(  במ"בוכן  .)סי' סב ד"ה ואף( בביאור הלכהכמבואר 
 אם יזדמן לו מצות עונה לאחר שכבר בירך יקיימנה אע"פ שהדבר דורש דבור. ,לפי המבואר לעילו ., ע"כיקרא כ"ואח ידיו
 סמוך לעמוד השחריא. 
 שיישן שעד משער הוא אך המפיל ברכת בעת השחר עמוד קודם עדיין הוא אםדשכתב סד"ה סמוך( שם ) ביאור הלכהב ועי'

 כמו הברכה נתקנה לא היום שינת ועל ביום שיהיה שינה בתר או לילה עדיין שהוא הברכה עת בתר אזלינן אי ,ש"עה יעלה
 ועדיין החמה הנץ עד שעתא בההיא דגנו אינשי דאיכא דאף כלל לי מסתפק לא ש"עה שעלה אחר אבל הפוסקים שכתבו

 השכיבנו לומר יכול אינו שהרי זמן דעבר נראה המפיל ברכת לענין מ"מ (ט) בברכות כדאיתא הדחק פ"ע הוא שכיבה זמן
 שכיבה תחלת של הזמן עוד שאין לשלום שתשכיבני לומר יכול אינו כ"ג בעיניננו וממילא בגמרא שם כדאיתא ש"עה אחר
 שם, ע"כ. י"כפירש שכיבה סוף אלא
ברכת המפיל נתקנה על כי שאין לברך,  נקטס(  ')סי קרן לדודהאולם  בכה"ג. ךלברשיש שנקט  ד(פ 'סי א"ח) בתשורת שי ועי'

, "אאלא שסיים הא מבוטשאטש הא"א ן נוטהושכ "א,קרי לשינה לרוב בנטבע ומנהג העולם, ורק הלילה הוא הזמן העי
שיש מי שרצה לומר שעל פי הסוד אין לברך המפיל ' כתש א(כ ')סי בשו"ת לחמי תודה ]ועי'שיברך בהרהור משום ספק. 

 י"בברכוהובא כשהולך לישון אחר חצות לילה, אבל אין האמת כן, אלא צריך לברך המפיל כל זמן שהולך לישון בלילה. 
שעל פי הסוד אין לברך המפיל אחר חצות  'כת)דף ס"ט ע"א( בהגהותיו על שער הכוונות  בספר דברי שלוםאולם  .ב( ק"ט סרל ')סי

, שמנהג החסידים המקובלים בירושלים ת"ו שלא לברך רלט אות י( ')סי חסד לאלפיםבכ ". וכ(שם) רב פעליםה נקט הלילה. וכן
  .[המפיל אחר חצות לילה

 
. אולם םנשים נוהגות לאמר ואף .לפני השינהוברכת המפיל , פסוקים של שמירה את שמעיקר אומריםא' העולה לדינא, 

אם אפשר  אך ,חולה או אנוס רשאי להקל שלא לומר הפסוקים של שמירהב'  יש מבני ספרד שלא נהגו לברך ברכת המפיל.
בליל פסח נוהגים בני אשכנז שלא לומר פסוקים של שמירה, אבל קר"ש וברכת המפיל ג'  קר"ש וברכת המפיל. יקרא לו

יטה לצדדים  אינו חייב לשבת, אלא עמידה אבל לא בשכיבה, ואם כבר שכבבקר"ש בישיבה או  אקרלכתחלה י 'ד אומרים.
קר"ש וברכת לכתחלה אין להפסיק בין ' ה. אין למחות בידוומברך כשמטה לצד  לשכב לכתחלההמיקל ומ"מ  ויקרא.

)ואם . ןרשאי להפסיק לצרכ הדורשת דבור יזה ברכה או קיום מצוהא אחר שכבר בירךמ אם יזדמן לו "המפיל לשינה. ומ
אם אחר הברכה ישן  'ו .יודע שאחר קיום המצוה ירדם ויבטל הברכה יברך ואח"כ יקיים המצוה(אלא שעדיין לא בירך 

 אפילו קצת, שוב אין משום חשש הפסק.

 

 
 
 

 

 ()ד מצות הבדלה
 

  על יין של מכוס לשפוך ונוהגין" - שפיכת יין ההבדלה
  הכוס יהיה שלא כדי, ג"בפה שסיים קודם, הארץ
  בית כל דאמרינן )עירובין סה.(, השפיכה וטעם. פגום
  כן ועושין, ברכה סימן בו אין כמים יין בו נשפך שלא

 רמ"א סי' רצ"ו ס"א()". השבוע בתחלת טוב לסימן

 כלל ברכה בשעת ישפוך דלא הסכימו והאחרונים" -
  שישפך גדותיו כל על מלא ישפכנו שמוזג בשעה אלא
  הפסד משום הנשפך בחלק למעט יש זה וגם הארץ על

 משנ"ב ס"ק ה()". משקין
  הוא כן א"הרמ רבינו כוונת דגם אומר ואני" -

  וגם משקה לביזוי שחושש מפני יותר תיקן ואדרבא
 זה באופן לעשות יעץ לכן לגמרי המנהג לבטל רצה לא

  לשפוך כוונתו אין מכוס לשפוך שכתב דזה והיינו
  גדותיו כל על הרבה ישפוך שלא פ"דה אלא בידים...
  בזה דיש הארץ על ישפך הכוס מילוי שבעת בעניין
  ברכה, של כוס כדין ממש מלא ימלאנו אלא ביזוי...

  ממילא מעט היד ומנענע הברכה שמתחיל בשעה אך
 פגם ויהיה הרבה ישפך שלא יזהר אך מעט שישפך
  מלא הוא עדיין מעט אבל מלא יהיה שלא להכוס

 ערוך השלחן שם סי"א()". לצמצם א"דא
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
 

 

. וכן פסק  )סי' קכ"ח ס"ד( בשו"ע הגר"זוכ"כ לדינא 
. וכתב )סי' קכ"ח ס"ק י"א וק"ו ובשה"צ שם( המשנ"ב

דכן עמא דבר לברך  ס"ק כ'( -)לגר"ח סופר זצ"ל  הכה"ח
בכל פעם שעולים לדוכן ואין פוצה פה ומצפצף 

 ובמקום מנהג לא אמרינן סב"ל.
ת  ויל"ע בכהן בן ארץ ישראל, אם רשאי לעלו  -ג 

לברכת כהנים במנין של בני חו"ל ביו"ט בתפלת  
המוספים. אי דמי להא דרשאי לישא כפיו כמה  
פעמים ביום ולברך, בין באותו ציבור ובין בציבור 
אחר. או דילמא כיון דל"ש כלל בההיא תפילה לא מצי  

 לשאת בה כפיו.
כלל   -)לגר"א הלוי זצ"ל  הגינת וורדיםומצינו דנסתפק בזה 

וצדד דלא מצי לברך, דמאחר דלא יכול כהן   א' סי' י"ב(
לברך אלא בשעת עבודה, והאי עבודה דמצלו בני חו"ל 
בתפילת מוספין נראה דלאו כלום היא דלדידיה הוא 
חול גמור שאין בו תפילת מוסף, א"כ נמצא שמברך  
את ישראל שלא בשעת עבודה. והרוצה לדחות מ"מ  
,  לא ימצא ראיה ברורה להתיר לעשות בקום עשה

בפרט היכא דאיכא ספק ברכה לבטלה, ושב ואל  
 תעשה עדיף.

ובכלל י"ג הביא תשובת מהר"ם בן חביב דהשיג על  
דבריו וצדד דיכול לברך ברכת כהנים בתפילת  
המוספין דיו"ט אחרון דבני חו"ל. אלא דחשש שם  
לספק דהלבוש הנזכר לעיל וע"כ הסיק דאם יש כהן  

ברך זה שבירך  אחר שלא בירך בכנישתא אחריתי לא י
כבר, אבל אם אין כהן אחר שם יברך זה שכבר בירך 

 שלא להניחם בלא ברכת כהנים.  
והרב גינת וורדים שם בכלל י"ד חזר לחזק דבריו,  

)זרע אברהם או"ח סי'  המהר"א יצחקיוהדר הביא דברי 

דהעלה דיכול לעלות ולברך. והסיק דכיון דליכא  י"א( 
יערב לבו לעשות   ראיה מכרחת לברר האי ספיקא, מי

מעשה ולהכנס בספק ברכות. ואם ירצה יוכל לברך 
ברכת כהנים אך לא ברכת אשר קדשנו בקדושתו.  

 ]והובאו דבריהם בשע"ת סי' תצ"ו ס"ק ד'[.
)לגר"ח   הכה"חומאחר דמידי ספיקא לא יצאנו הסיק 

לדינא דאם יש עמו כהנים  סי' קכ"ח ס"ק כ"א(  -סופר זצ"ל 
ל לעלות לדוכן ולברך אשר  אחרים מבני חו"ל יכו

קדשנו בקדושתו של אהרן בלא שם ומלכות, דכיון  
דיש עמו אחרים אין הדבר מורגש. אבל אם אין עמו  
כהנים אחרים יש לו להשמט ולצאת לחוץ קודם  

 ברכת רצה כדי לצאת מספק.
נשאל נמי בזה אם יכול  )ח"ג סי' צ"ו אות א'(  ובשבט הלוי

סף של בני חו"ל לברך על נשיאת כפים בתפלת מו
ביו"ט של גלויות, היכא שאין להם כהן אלא מבני  
א"י, והשיב דלא מלאו לבו להתיר לו להוציא שם  

   ומלכות. 

 


