
  

  הישן בלילה על מטתו 
 וקם ללמוד וחוזר לישון  
  כיצד יהג בברכה"ת

אומר  -כתבו התוס' [ברכות יא: ד"ה שכבר נפטר] 
היה ר"ת כשאדם עומד ממטתו בלילה ללמוד א"צ 

ה, מפני שברכת התורה של  לברך ברכות התור
אתמול שחרית פוטרת עד שחרית אחרת, ולא 

  נהירא.
וכדברי הר"ת איתא במרדכי [סי' כ"ט] משמיה  
דהר"ם. אולם הרא"ש [שם סי' י"ג] כתב דאם למד 
בלילה הלילה הולך אחר היום, וא"צ לברך כל זמן 
שלא ישן, אך מי שרגיל לישון ביום שינת קבע על 

  ך לחזור ולברך.  מטתו הוי הפסק וצרי
וכ"כ בתשובה [כלל ד' סי' א'] דאדם הרגיל לשכב  
על מטתו בכל יום ולישן, שינת קבע מקרי, והוי 
הפסק וצריך לברך ברכת התורה בקומו. אבל 
הרגיל להתנמנם מיושב או על אצלי ידיו, שינת 
עראי הוא, ולא הוי הפסק. וכן אם השכיב עצמו על 

וי הפסק, דבעודו המטה ולא היה יוכל לישן לא ה
ניעור דעתו על למודו. והביא דבריו בטור [או"ח 

  סי' מ"ז].
המשכים   - ובתרומת הדשן [ח"ב סי' קכ"ג] שאל 

ללמוד אם נוהג כמו האורח חיים משם הרא"ש, או 
כמו שכתב הר"מ סוף פ"ק דברכות במרדכי דשל  
אתמול פוטר עד שחרית אחרת, והאיך מר נוהג. 

וש מהר"ר אהרן הגיד לנו מורי דודי הקד -והשיב 
בישיבה שהוא היה נוהג לברך כשהיה משכים  

  קודם אור היום, וכן אני נוהג אחריו.
ובאגור [סי' א' הל' תפילה] הביא דעת ר"ת וכתב 
דיחיד הוא בדבר זה וכל הפוסקים אומרים שיש  
לברך, וכן התוס' בעצמם, וכן נהגו לברך 

  כשמשכים אפי' קודם היום.
ת יום כתב דמור אביו מהר"ר  אולם לענין שינ

יהודא לנדא הנהיג שלא לברך ביום אפי' ישן שינת 
קבע, וכן ראוי לעשות, כי המיקל במקום שיש מח' 

  הרי זה לא הפסיד, כי הברכות אינן מעכבות. 
וכבר תמה על דבריו בב"י [או"ח סי' מ"ז] דהא בין 
להרא"ש ובין לרבינו שמחה והר"ם [הנזכרים 

פ"ז מהל' תפילה אות ט']  שינה בהגהות מימוניות 
הוי הפסק, ולא חזינן מאן דפליג עלייהו, וא"כ 
האיך הנהיג האב דלא כמאן, והבן ייפה כח האב  
משום דיש מח' בדבר, ואנן לא אשכחן מאן דפליג 

  בהא. 
וכתב דאפשר שטעמם משום דלר"ת אפי' שינת כל 
הלילה לא הוי הפסק, ואע"פ שאין הל' כמותו 

סקים חלוקים עליו, היינו בשינת מפני שכל הפו
לילה, אבל בשנת יום מיהו יש לחוש לדבריו. וכן 
נוהגים העולם שלא לברך ביום אפי' אחר שינת 

  קבע.
(וכבר עמדו האחרונים בסתירת דברי הר"ם בין 
מ"ש המרדכי משמו למ"ש ההג"מ משמו, וציין 

  לדבריהם בברכ"י ס"ק ו' ע"ש). 
י"א] שינת קבע ולדינא כתב השו"ע [סי' מ"ז ס

ביום על מטתו הוי הפסק, וי"א דלא הוי הפסק, וכן 
  נהגו. ע"כ. והרמ"א לא השיג מידי על דבריו.

אולם המשנ"ב [ס"ק כ"ה] הביא דברי הלחם  
חמודות [פ"ק דברכות ס"ק ע'] דכתב דלו נראה  
דהמברך תע"ב, ושכן נהג מורו מוהר"ר יעקב 
בה גינצבורג זלה"ה. ושכן הסכים הא"ר בשם הר

ראשונים ואחרונים, וכ"כ הגר"א, וכן העתיק 
הח"א להל'. ואף דבפמ"ג משמע דנוכל לסמוך על 
המנהג הזה שלא לברך עכ"פ נראה פשוט דהסומך 

  על כל הפוסקים שהזכרנו ומברך לא הפסיד. 
ובסי"ב כתב השו"ע דאף אם למד בלילה הלילה 
הולך אחר היום שעבר וא"צ לחזור ולברך כל זמן 

  שלא ישן. 
ופי' המשנ"ב [ס"ק כ"ח] כל זמן שלא ישן שינת 
קבע, אבל אם ישן שינת קבע על מטתו אפי' 
בתחילת הלילה חשיב הפסק. ואפי' הי"א שבסי"א 

  מודו בזה.
(ועי' בהליכות שלמה [תפילה פ"ו ס"א] משמיה  
דהגרש"ז זצ"ל דהישן שינת קבע על מטתו בלילה 
אם נמשכה שנתו חצי שעה מברך בקומו ברכת 

ורה, ואף הישן בבגדיו, אם נשכב על דעת לישן הת
כמה שעות יברך בקומו, אפי' נעור קודם חצות  

  לילה.
ובדבר הלכה [שם ס"ק ג'] הובא משמו דהישן 
בתחילת הלילה לזמן קצר כשעה בבגדיו, אפי' על 
מטתו, ע"מ לקום, ובדעתו לישן אח"כ שינת 
הלילה העיקרית, אינו צריך לברך ברכות התורה 

בלילה, אלא בקומו משנתו העקרית. וכן מי  בקומו
שישן ביום ונמשכה שנתו גם בתחילת הלילה לא  
יברך ברכות התורה, אך טוב שיכוין בברכת אהבת  

  עולם של ערבית שתעלה לו לברכות התורה. ע"כ.
ואע"ג דהרא"ש כתב דדוקא להתנמנם מיושב על 
אצילי ידיו הוי שינת עראי, ומשמע דכל שיושן על 

ינת קבע הוי, ושינת קבע בלילה לכו"ע מטתו ש
  הוי הפסק. 

אפשר דדעת הגרש"ז דכיון דנהגו דשינת קבע 
ביום לא הוי הפסק, הרי דס"ל דהשינה מחמת  
עצמה לא הוי הפסק, והא דשינת קבע בלילה הוי 
הפסק, היינו בצירוף דנגמר אותו היום, דהשינה 
בפנ"ע לא הוי הפסק, וכן  הא דנגמר היום גרידא 

הוי הפסק [עד עלות השחר], אלא דבצירוף לא 

  בס"ד

  מיקתא ע  תאמעש 

  בברכה ימהספה"ע, האם וכל לספור כל שלא י החושש
  מה"ת או מדרבן   בזמן הזהספירת העומר א. 

וספרתם לכם ממחרת השבת " )טו פס' כ"ג,פויקרא (שאמר  ,ביסן ט"זיום מיום הבאת העומר שהוא יום  מ"טלספור צטווו מה"ת 
  ."מיום הביאכם את עומר התופה

 מה"ת והגת ד  )מצוה שו( החיוךשוים האם מצוה זו והגת מה"ת דוקא בזמן שהבית המקדש קיים או אף בזה"ז. דעת וח' הרא
תמידים ( הרמב"םאולם דעת  .מפרשיםה רוב דכן דעת  יט. ברי"ף)פסחים ( ר"ןהוכתב  .בזה"ז 'בזמן הבית שיש שם עומר, ומדרבן אפי

עי' ו .)סי' שכט(ערלה  באו"זובא מה ראבי"הוה )דרל (רסי' בשב"ל ובאמה רביו ישעיהדעת וכן א מה"ת אף בזה"ז. ישה פ"ז הכ"ד) ומוספים
שהרי בחיוך שלפיו מבואר  ,(ומש"כ שכן דעת החיוך דבריו צ"עשהביא עוד סמוכים לדעה זו  ד"ה לספור) תפט  'סי( ביאור הלכה

  ).(אות ה)במ"ח  ה לפיו, עי'ת. וכר' גרסא אחרת הילהדיא שאיו אלא מדרבן
דחיי'  (שם סע' ד) הרמ"א. ומ"מ דעת (ס"ק יד וס"ק כה) המ"בעיקר כמ"ש כא מדרבן. וכן קטין ישה (סי' תפט סע' ב) הטשו"עולהלכה דעת 

  ].)ס"ק כה(שם  במ"בא מדאו' [עי' ילכתחלה לדעת הסוברים שה
שחייב לעבור או  ,מחמת חולי עלול לשכוחאו שמחמת טרדותיו  וכגון  ,יש לדון לעין מי שיודע שלא יוכל למות כל הספירה כדיןו

מחמת  לבטלהותיו יהיו ברכשמא עם ברכה או דלמא עליו לחוש האם רשאי למות  ,באופן שלא יוכל לספור יום שלםיתוח (ר"ל) 
  . פסיד יום מהספירהיש

    כל יום ויום מצוה בפ"עמצוה אחת או ב. 
הובא  ,הל' מחות קלג ע"ג( הבה"גדעת  ם הוי מצוה בפ"ע או שכל הספירה מצוה אחת היא.ול יום ויספירת העומר כ האם הראשוים ח'

 לילה ויום לא ימה עוד בברכה דבעין תמימות וליכא. לספור ספה"ע שכחדמי ש) סי' שכט(ערלה  או"זוה בתוס' מגילה כ: ד"ה כל הלילה)
 כ"כוהיא. "ע כל לילה ולילה מצוה בפד ר"יבשם  (פסחים פ"י סי' מא) רא"שה וכן פסק דחו דברי הבה"ג. )סד"ה זכר (מחות סו. תוס'אולם 

לא ש (מצוה שו) בחיוךועי'  .אלא שהמצוה כך היא ,וכל ללא אמר תמימות לפירוק עול מין ולהפקיעו מככי  )קכא: ד"ה דין (פסחים מאיריה
ואם  ,שהרי בכל יום ויום או מברכים על ספה"ע מטראי הזקן ססי' כט) "ילר( בספר המכריעוכן קט  ת הבה"ג.ו לסברהודו מורו שבדור 

  מוה בלא ברכה.   הצריך לברך אלא הי האיתא שאין אלא מצוה אחת ומעכבין זה את זה, כיון שבירך בלילה הראשון לא הי
שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון בין אם ד סע' ח) שם( השו"ע. וכן פסק גין כהלכות גדולותה דלמעשה (סי' לז)בתרוה"ד  ועי'

ודעימיה דהם רובא, אלא דמשום ברכה  עיקר הדין כדעת תוס'י"ל דלעולם אלא ד[ .משאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה
ועי' מש"כ  .)אות טו (סי' תפטובערוה"ש  (סי' קב) בבית שלמה הוא. וכן ס"ק לז) שם( מהמ"בוכן משמע  .לבטלה חשש השו"ע לדעת הבה"ג

  . ]בזה בס"ד בגליון "ח
  לבטלה  היו ברכותיושלמפרע    מתברר שכח לספור בא' מהימים האם ג. 

 (חולין קו:)  הריטב"אדברי  לכאורה י"ל דאף לדעת הבה"ג מי ששכח למות יום א' אין ברכות שבירך עד עתה לבטלה, וזה ע"פוהה 
דהא מכיון שטל  ,ברכתו לבטלה אאין מחייבים אותו לאכול כדי שלא תה ,ואח"כ מלך ולא אכל ,רךיהוטל ידיו לאכילה ובדשקט 

  ., ע"כדעליה הוא מברך וההיא שעתא דעתו היה לאכול ,ידיו גמרה לה ברכת הטילה
דאין בכה"ג  ,שכתב דמי שהפריש תרומה ובירך על ההפרשה, מ"מ רשאי להשאל עליה (סי' מח) בהלכות קטות ובדרך זה מצאו

אין כאן ברכה כתב ד (יו"ד סי' שכ) ובחת"ס לבטלה מאחר שחל שם תרומה עליה לפי שעה אח"כ הוי כמו ששרפה, ע"כ.משום ברכה 
תרומה חלה ועין הפרשת תרומה חלה הוא שישאר לו כח לשאול עליהם וכה ציווו להפריש  הפריש ו לוככה מברך וציו כי לבטלה 

 (יו"ד סי' שכ"ג סעי' א) הרמ"אוכן משמע מסתימת  אות כט). 320(ח"ו עמ'  ובשד"ח )ח סי' קלז(או" א"במהרי, ע"כ. וכ"כ אותם ע"ד זה וכן עשה
חל הברכה עליה ותו   כדין ספירה רספבירך בשעה י"ל דה"ה ב"ד כיון ש וושא כליו דליכא משום ברכה לבטלה בכה"ג. ולפי"ז

כת על ספירתה משום שמא תראה ותסתור, אין ראיה דחששו שברכותיה יהיו לבטלה, כי י"ל דכיון  שכת' דזבה אין מבר (כתובות עב. ד"ה וספרה) ומתוס'[ איה לבטלה.

  שם].  פעלים ברבשאין בידה למוע ראייתה לא רצו לתקן לכתחלה ברכה על ספירה שעלולה להתקלקל, ועיין. ועי' מש"כ 
וכן הוא . (יו"ד סי' שכג על הט"ז ס"ק ב)בג' מהרש"א פסק שפסק דבכה"ג הברכה על הפרשה היא לבטלה. וכן  (סי' קל) בחו"יאלא דיעוין 

  . "ז "ד תלוי במח'ולפי .(ח"ג ססי' ו) בדברי מלכיאל
ו י דמצותו מצוה תמימה היתה שהרי יד  הא דהריטב"אאי דש ,לבטלה ותהברכ מצאו לכו"ע בספה"ע ד יש לדחות א דבאמתאל

 (למחמירים לעיל) אבל הכא הרי המצוה לא מסתיימת עד סוף הספירה ,תרומתו תרומהכן בהא דההלכות קטות הרי ו ,טהורות
שפסק  (קו"א סי' קח) במחז"בלקמן לדבריו המובא  במורה באצבעשלא יסתרו דברי החיד"א  חרוחילוק זה מוכ(. דתמימות בעין

  .ד לעין דברי הריטב"א בגליון כ"אועי' עו. )כהריטב"א
וכגון שאיו יכול לאכול אלא חצי  ,כשיעורכתב דמי שאיו יכול לקיים מצוה בש מיהו "ל להוכיח) (או"ח ח"ג סי' לב ד"ה ברב פעלים שו"ר

כל ברכותיו שבירך  יהיווהוכיח כן ממה דלא חששו בספה"ע שמא ישכח לספור יום א' ו זית מצה, איכא קצת מצוה בחצי שיעור,
 מ"מוהי דלכתחילה לא מברך על מקצת  ,ון דעשה קצת מצוהאע"כ דאיכא קצת מצוה בח"ש ולכך אין ברכותיו לבטלה כי ,לבטלה

  . , ע"כבדיעבד לא הוי ברכותיו לבטלה
(סי' ז אות  מורה באצבע . ואעפ"כ כתב בספרובחצי שיעור מקיום מצוהאיכא  דקצת מצוהתב כ (סי' תפב אות ד)חיד"א בברכ"י האולם 

יהיו כל הברכות מלילות וו מוה בצבור דאפשר דישכח גם ביום דבספה"ע יזדרז ויעשה סימים שלא ישכח לילה א' כשאי ריז)
אות כה ס"ק  צא 'א סי"ח( מחת שלמהב עי'ו .תיו לבטלהודבכה"ג ברכ  ח"ב סי' מח אות ב)(שו"ת יד יצחק בוכן מבואר  כ.", עשעברו לבטלה

    עכ"פ חשש לדעה זו.ש ז)
וכן  ממו.כל החשבון בטל כיון שמצוה א' היא הרי שלא מה יום א' י שמ 'כתש (מצוה שו) החיוךע"פ  החיד"א ויש לתת טעם לדברי

  חצי מצוה דאין כאן ספירה כלל.אפי'  בימים שספרוא"כ י"ל דאין  .(שם אות ו) המ"חדייק 
ביום  "טעוי"דהא בודאי ברכו על מצוה זו ידשים לא  (סע' תפט אות ג) ספר שולחן שלמהע"פ דד י שצ) תפט ס"ק ג (סי' במ"ב עוד ויעוין
ועוד דהא איה מביה מה היא סופרת ובזה מאד צריך ליזהר  ,שכתב "ודאי יטעו ביום ולא יודעין הדין בשלחן שלמה(עיי"ש  אחד

ומוכח דחשש שמא יברכו על מין שאיו כון ומצא הברכה לבטלה ממש, אבל לא חשש דאפשר . מה שהוא אומר דאל"כ לא יצא")
, אלא די"ל דס"ל להמ"ב דלא חיי' לשמא ישכחו למות (ודלא כהרב פעלים ה"ל)לבטלה.  ןתיהוו ברכ ישישכחו מלספור יום א' ויה

  יהן לבטלה. בל לעולם אם שכחו ברכותא
  יודע שלא יוכל למות א' מהימים ד. 

ללא מעיקרא ספור יכ וע" ,יהיו לבטלה למפרע ומעתה י"ל דמי שיודע בעצמו שלא יוכל לספור כל הספירה כדין עליו לחוש שברכותיו
איו מוה בברכה מחמת לספור יום אחד דתו שכבר שכח דיו כמי אף אם ימא דליכא ברכה לבטלה למפרע אכתי י"ל דברכה. ו

  . לא מברכים על ספירה מקולקלת וא"כ ה"ה כשיודע שספירתו סופה להיות כךש
 ,מימות יהיו)ת(ולא  " כתיב תהיה כי "תמימות ,לברךי שאסק דרופזה שאל ב (סי' לט) סופרים קאת בספרוהגרש"ק זצ"ל ש שו"ר

, אין בידו לכוין שיהיו תמימות, אבל כשעדיין לא 'ולכן אם כבר שכח יום א ,שיהיו תמימות שתדלמשמע דהוא צווי על האדם שיו
  . הוי ברכה לבטלהא ולואם אח"כ אירע ששכח הוא לא פשע רק שכח  ,שכח יכול הוא לספור והוא מכוין להיות תמימות ושלא ישכח

ועוד דאף לדידיה היכן שודאי לא יוכל לספור מחמת שקבע לו לעבור  .לא כדבריווהרב פעלים ה"ל מבואר דבדברי החיד"א  אולם
[ואע"פ מי יודה דאין עליו לספור עד כמה שאין בידו להשתדל שיהו תמימות. י"ל דהוא ז"ל יתוח וכדו' שלא יוכל לספור כל היום 

לא כתב כן אלא לסיף כמ"ש. ובלא"ה דברי הגרש"ק זצ"ל סותרים  ,ד דאוס כמאן דעביד וא"כ תמימות קרין ביהוע שםשכתב 
(שם)  במהרי"אדלא אמרין אוס כמאן דעביד אלא במצות שאפשר ע"י שליח. ועי' עוד (רסי' תקמה)  חכמת שלמהלמש"כ בספרו 

  . לה היה דעתו להשלים השיעור ואח"כ אס]תחלכעכ"פ ששכתב מי סברא זו (דאוס כמאן דעביד) כ
, כל ברכה וברכה מצוה דרבן בפי עצמה היא לבה"ג כי אף ,שכתב דבכה"ג יספור עם ברכה (ח"ג סי' קמז) בתשובות וההגותושו"מ 
 . )וסי' מה סי' צח ה ח"( בבצל החכמה כ"כו כ"ז שיש בידו מין תמימות חייב מדיא לספור אף שיודע שלא יוכל לספור יום אחד. וע"כ
ו שאיו מברך אחר ששכח א"כ כמו ,ספירה מקולקלתה כל הבה"ג אם מחסר יום א'פי לדשכתב החיוך ה"ל מצ"ע  דלכאורה אלא
שמותר לברך  (סי' ק ד"ה ואומר אי) השאג"א[ומה שהביא הבצל החכמה דעת  .דמאי שא ודע שלא יוכל יום א' לספורישה"ה כא' יום 

(סי'   והערוה"ש (שם) פעלים הרב(ססי' ד ד"ה ותו דיש לחלק),  בחיים שאל"ש. כידוע דעה זו חידוש היא. וכן החיד"א בחה על קיום מצו

  פסקו דלא מברכים על ח"ש. ובפרט דלפי הרבה פוסקים ליכא מצוה בח"ש כלל וכמו שהבאו בס"ד בגליון "ה]. תעז אות ג)
יבקש מאחר שיוציאו יד"ח הברכה. וק"ו ש עדיףמימים מחמת איזה אוס,  א'ר מי שיודע בודאי שלא יוכל לספוועל כן ראה 

שאיו ודאי שלא יוכל לספור, כיון  במקוםשיש חשש שימה שלא כהוגן דיספור ללא ברכה (וכמ"ש המ"ב לעין שים). אבל  במקום
לעיל בשם התרוה"ד (ואף מי שקבעו לו  ארבוכל יום ויום הוא מצוה בפ"ע, בכה"ג דאיכא עוד ספק סמכין לברך כמ שעיקר הדין ש

בשו"ת שרגא ו (מבית לוי ח"ג עמ' לו אות ח) זצ"ל הגר"ש וואזר פסק ובדרך זהיתוח וכדו' י"ל דאיו בכלל ודאי דשמא היתוח ידחה). 
  . (ח"ו סי' לא) המאיר
ייך ברכה לבטלה למפרע, כיון שעושה מה דשם בכל גווא יברך אף לסובריש  )35(הליכ"ש פי"א אות ט הגה  הגרשז"א זצ"ל שדעת שו"מ

פסק מי הכי כי סמכין בכה"ג על רוב הפוסקים דכל יום הוי מצוה בפ"ע. וכן  (קובץ תשובות ח"ג סי' פג)והגריש"א זצ"ל  שמוטל עליו.
  .ע)שאר בזה בצ" (חוט שי שבת עמ' שעד) והגר"ק שליט"א מטעם אחר, עיי"ש. (ח"א סי' לו) האור לציוןפסק 

  -מסקא דדיא-
יד"ח יבקש מאחר שיוציאו ש עדיף ,ת איזה אוסמחמשל ספירת העומר לספור א' מימים  מי שיודע בודאי שלא יוכלהעולה לדיא, 

כל יום ויום הוא  שעיקר הדין שכיון  ,שאיו ודאי שלא יוכל לספור במקוםבל א .שיש חשש שימה שלא כהוגן במקוםוק"ו . הברכה
   .לברך יכוללה תחלכ ,מצוה בפ"ע

  ד| ה'תשע''   בהר  | פר'   קפ"אגליון  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

תרוייהו דישן שנת קבע אחר שנגמר היום הוי 
הפסק, וא"כ מסתבר לומר דהיינו דוקא בישן על 
מטתו כדרכו, ולא בישן בתחילת הלילה לזמן קצר 
בבגדיו ודעתו אח"כ לישון שנתו העקרית, וכן לא 
במי שישן ביום ונמשכה שנתו גם בתחילת הלילה, 

י"ל דאינו הפסק, דלא גרע משנת קבע דבכה"ג 
  ביום).

ובסעיף י"ג כתב השו"ע דהמשכים קודם אור היום 
ללמוד מברך ברכות התורה, וא"צ לחזור ולברך 

  כשילך לבהכנ"ס. 
וכתב הפר"ח [ריש סי' מ"ו וסי' מ"ז ס"ק י"ג] דהקם  
בחצות לילה ודעתו לחזור ולישון, יברך בקומו 

בבוקר, דשינת קבע ברכת תורה, ויחזור שוב ויברך 
בלילה על מטתו לכו"ע הוי הפסק. אך אם קם  
אדעתא שלא לחזור ולישן ובתוך לימודו תקפתו  

  שינה נראה שא"צ לחזור ולברך.
ובברכ"י [ס"ק ו'] הביא כיוצ"ב משמיה דמהר"י זיין 
[בספר שערי ישועה כ"י]  דהקם באשמורת ולומד 
וחוזר לישן על מטתו שנת קבע, כשקם בראשונה  

ברך ברכות התורה, וכשיקום שנית יחזור ויברך י
ברכות התורה כיון שישן שינת קבע (ושינת עראי 

  היינו כשהוא ישן ראשו על ברכיו). ע"כ.
ס"ב  -אולם השלמי ציבור [דיני ברכות השחר 

וסי"ד] הביא משמיה דהרש"ש זלה"ה דהקם בחצות  
יאמר כל ברכות השחר, ואפי' אם רוצה לישן אח"כ  

כלום וה"ל כישן ביום. וכתב דנראה  אין בכך 
מדבריו שכשחוזר לישון א"צ לברך בקומו ברכת 

  התורה פעם שניה. 
ובכה"ח [סי' מ"ו ס"ק מ"ט] כתב דהמנהג (אצל 
הספרדים) כאר"י והרש"ש ז"ל דהקם בחצות מברך  
כל הברכות כולם מן ענט"י עד סוף ברכות התורה  
ד, בשם ומלכות, ואפי' אם דעתו לחזור ולישון עו

ואח"כ אינו חוזר ומברך כלום דהוי כאלו ישן ביום, 
  ודלא כפר"ח.  

והשערי תשובה [סי' מ"ז ס"ק ד'] אחר שהביא דברי 
ונראה טעמו, דמסתמא בדעתו   -הרש"ש כתב 

לפטור עצמו על כל היום אע"פ שבדעתו לישן 
שנית. וראיתי שבפ"מ הניח דברי הפר"ח בזה בצ"ע. 

אם היה בדעתו  ולדינא נראה דבדעתו תליא, ש
לפטור רק לימוד זה עד שעת השינה השנית, פשיטא  
שצריך לחזור ולברך כשקם שנית, משא"כ בסתמא  
אע"פ שדעתו לחזור ולישן מ"מ כדי שלא להרבות  
בברכות דעתו לפטור כל היום, לכן א"צ לחזור 

  ולברך.
וכ"כ לדינא במשנ"ב [ס"ק כ"ט] דהמשכים קודם 

תורה, ואף אם חזר אור היום ללמוד מברך ברכות ה
וישן אח"כ שינת קבע קודם אור היום או ביום א"צ  
לחזור ולברך, כי מסתמא דעתו של אדם לפטור  

  בברכה זו עד שינת הלילה שאחריו.
אלא דהוסיף דכ"ז לפי הי"א שבסעיף י"א (דשינת 
קבע ביום לא הוי הפסק), אבל לפי מ"ש שם דאף 
 בשינת קבע ביום המברך לא הפסיד, כ"ש בזה
שהיה ישן שינת קבע קודם אור היום דהמברך לא 

  הפסיד. 
  

  רב ש. פ. שליט"א] ה [כתב ע"י 
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ואולם" -  הטעם שבשבת אין י"ח ברכות
בימות החול משך הדבר כפי סדר זה.

קודש לא הטריחו חכמים אתהובימות 
האדם ביותר משבע ברכות, כי הה היום
מקודש ומבורך בעצמו, ועוזר בהמשכת
השפע, ודי שישתדל האדם על הכלל, והייו
שבע ברכות, שלש ראשוות על השלשה
סוגים [הייו שלשה סוגי השפעות שהזכיר
לעיל שבהם משך השפע העליון בכללותו],

והאמצעית על כלל וכן שלש האחרוות...
קדושת היום שתתחזק ותאיר ותמשול,
".והיא העוזרת ומשלמת לכל הפרטים

  ) רמח"ל, דרך ה' ח"ד, פ"ו, יב(

ע"י קדושת השבת מקבלים 'אות' ויותר
והה צטויו להתעטר" -  ממעלת התפילין

בעיטור זה כל הימים, חוץ מימי הקודש,
שהם עצמם 'אות' לישראל, ומצידם

ראל בעיטוריהם בלישמתעטרים י
השתדלות אחר, מה שאין כן שאר הימים
שאי אפשר להשיג העיטורים אלא
בהשתדלות הזה, וגם אחר ההשתדלות
עצמו אין מעלת העיטור המושג בו כמעלת
העיטור המשך מאליו בימי הקודש, אלא

 ) רמח"ל, דרך ה'  ח"ד פ"ו, ח( ".פחות ממו הרבה
  

  ערך ע"י מחבר סדרת  
  מועדים" ה"עבודת 

  מצות שילוח הקן      אפשר לקיים בו  , האם ת פרטי  ברשותקן 
  מצוה מה"ת לשלוח אם מעל הביםא. 
ו מה"תצקח קן צפור האם והאפרוחים  טווי יחדאו הביצים(שלא (שלח האם קודם ש אלא , ,יםאמר שיקח הב דברים)ו)  פס' ב"כ פ 
  ."ואת הבים תקח לךם האלא תקח האם על הבים שלח תשלח את "

  על מצוה זו ברכהב. 
 ודלא כמי  ,צריך לברךדבעל העיטור  ע"פ )סי' קעט(סתמים דעים להראב"ד הדעת וכבר ח' הראשוים האם מברכים על מצוה זו. 

קו פסן וכ. כמה מצוות עשה שיש בהן גם לאו ומברכין עליהםדהרי  ,שרצה לומר שלא יברך מפי שיש בה גם לאו דלא תקח וגו'
  שדחק בפירוש דברי הרשב"א שבסמוך]. שם בערוה"ש[ועי'  )י אותסי' רצב ( והערוה"ש (סי' ג) הסמא דחיי

כיון שהיא בא  דאין מברכים על מצוה זו הביא סברא זו ג)  (ריש שער  ובאבודרהם  )א סי' יח"ח( רשב"אב המובא  פלט בן י"הראמם 
 מאי לשלחה מ"ע טלה הקשה על הר"י בן פלט דאם (שם) הראב"ד[אולם  ח.שלת שלח לקחת ואם תקח" "לא דכתיב ,מתוך עבירה

עבירה, וכגון שלקחה  דיש אופן איכא דבמצוה דכיון א"והרשב  פלט בן י"הר דדעת כתב די"ל (סי' רצב אות א) בברכ"יו איכא.  עבירה
  רבן].  פלוג לא, שלא ע"מ לשלחה

מצוה  כי אין זו והייו  אולם מטעם אחר, ,חז"ל לא תקו לה ברכהמצוה זו שכתב ד )ףז בסופס' כ"ב פ (דברים  ברביו בחייוכן מציו 
מחוייבת כמו שאר מצות, ואיו חייב לחזר אחריה במכוון אלא כשיזדמן לו, וזהו לשון "כי יקרה", ועוד שאיו חייב בשלוח אלא 

  . (ח"ג סי' רפג) ברשב"אועי' עוד  ., ע"ככשהוא רוצה ליקח הבים
' סי ד"(יו  דיים בעיקרי וכן .על מצוה זו ע"פ הראב"ד ודעימיה דלא מברכים (סי' רצב אות א ושם קו"א אות א ושיו"ב אות א)  רכ"יבה וכן פסק

 והובא מספק. לברך ואין מוזרות הביצים יהיו דשמא זו מצוה על לברך שאין  ט)' (סי תאל תורת בתתשו בשם הביא טז) אות לב
דמ"מ יכול לברך סיף והו )ואות ג (שלח תשלח תשובת הגרח"ק אות אהגרח"ק שליט"א וכן פסק משום סב"ל.  ןיוהכי קט .(ס"ק ב)בפת"ש 

. דיש לברך שם דחיי סמא ת"בשו ש"כמ ודלא זו דסב"ל, מצוה על שהחייו לברך דאין (סי' רצב) בברכ"י[ועי' עוד  .ללא שם ומלכות
  .]א מצוה שאין בה שמחה ואיה מזמן לזמןהיש ברכת שהחייו "ל דלא לברךכתב ד (שם) ובערוה"ש

  שלח את האם צריך ל איך ג. 
 .(סע' ד) טשו"עהאמר רב יהודה עד כדי שתצא מתחת ידו. וכן פסקו  ,עד כמה משלחה (קמא:) בחולין שיו ,השילוח ולעין צורת

אם טל האם מעל הבים ולא דכיון ד אות ז) ב רצ (סי' ברכ"יה 'וכתאם רוצה ליקח האם ולשלח הבים, איו רשאי. ד (סע' ה)ועיי"ש 
 יכוין כשיקחה שלא לזכות בה אלא שהוא לוקחה כדי לקיים מצות שלוח כשרוצה לקיים מצות שלוח ,עובר על הלאושלחה 

  .ע"כ ,האר"י ז"ל וכן הורה ,דבכה"ג לית לן בהקמא:)  - (קמא. וכמבואר בחולין
והיה דעתי  ,הגאון מו"ה אברהם ביג זצ"ל איך יקיים מצות שלוח הקן יאת רב תיששאל בכתש )יד' החדשות סי ( ין ציוןבב עי'אלא ד

והשיב לי שאסור לעשות כן דמיד כשלוקח אותה עובר בלאו דלא תקח האם על הבים אלא  ,שיגביה האם מעל הבים ויפריח אותה
אב"ד ראולם עי' בדברי ה ,החלחתה ע"מ לשלקי מע מדבריו דלא מהאלא דצ"ע דמש ., ע"כשצריך לגרש אותה מעל הקן עד שתפרח

  דלעיל דמבואר להדיא דלא כדבריו. [ושמא כוותו דאין לעשות כן כי בכה"ג איכא חשש תקלה שיבוא לידי איסור לאו, וצ"ע]. 
ברגליה ר אמר"ה  )בפירוש השי (שםרש"י פו .ורב יהודה אמר באגפיה אומר ברגליה ב הואבמאי משלחה ר (קמא:) בחוליןאמרו  עוד
כפיה שלימות שתוכל לפרוח.  וצריכים שיהיד, ורב יהודה אמר באגפיה ואפילו תלש כפיה רק רגליה שלימות ומשלחה ברגליה דיד

צריך לתופשה בכפיה ש אמר באגפיה ורב יהודה ,ברגליהשצריך לתופשה פירש ר"ה אמר ברגליה  )שחיטה פי"ג ה"ה( רמב"םה אולם
(יו"ד שם אות  הערוה"שוביאר . לא מהי אם מפריחה בהקשה על הקן שתפרח מאליהה בידיו וחלריך לשצ דעתומבואר דלוולשלחה. 

   מהי. דלשון שלח תשלח הוא בידו דווקא שיאחזה ויפריחה אבל אם תן עליה קול ופרחה מחמת הקול לא ו)
ובאמת כבר עמד  .ביד דוקא  וחלדלא בעין לש ארבו". ומו היזיל טרוף אקן דליתגבהו וק " )שם(  בחוליןאלא דקשה ע"ז מהא דאמרו 

אלא משום  ,מזומן ופטור מלשלח השלוח אלא לקות פירי שובכו ויהי  התם לא בעי לקיים מצותויישב ד (או"ח סי' ק) בחת"ס בזה
היה מותר ולא שקיים בזה מצות שלוח אלא שי ,שאסור לקות הבים בעוד שהאם רובצת עליהם ע"כ טרף אקן להגביה האם

משום צידה  הרמב"ם שמצות שלוח ביד אסור אולם לפי  ,דהמוצא קן בשבת לדעת רש"י יכול לשלחה שכתב [ועיי"ש. הבים לקות
 ,תאכזר שלא לצורךמכיון דלהרמב"ם לא יצא ידי חובת מצוה מצא ד ,שפיר דמי ואפילו להפריח לאעיי"ש דו. וטלטול מוקצה

תשובת  שם( הגרח"ק שליט"אדעת כן . ו. ועוד דלפי הזוהר אין לקיים מצוה זו בשבתהימו והמתחסד בזה אין רוח חכמים וחה
   ].דאין לקיימה בשבתהגרח"ק אות קב) 

דברי הש"ס. ועוד דלפי"ז מוכח דאין חובה לקיים מצוה זו פשטות מ כןלא משמע יש לתמוה על דברי החת"ס דלכאורה ד אלא
  .היא (עי' בגליון קפ"ב בס"ד) דמצוה זו היא מצוה חיובית אולם כבר קטו הרבה פוסקים ,וכמ"ש שם

 למימר אלאאף הרמב"ם לא בא ד באמת אפשרו. (אות ט) בביאור הגר"אשמשמע שפסק כרש"י, וכ"כ (סע' ד) בשו"ע ולמעשה עי' 
שאמר שלח  שאם פרחה האם מעצמה לאחר שלקחה לא קיים המצוהוכגון  ,ל ידודצריך מעשה שילוח מכחו דוקא ולא שגרם ע

  בביאור הגר"א (אולם  . אמם היכן שע"י מעשה שלו שלח האם וכגון שטרף הקן מהי אף לפי הרמב"ם'גל' ה שםהרמב"ם וכמ"ש  תשלח

  תשובת הגרח"ק אות ז)  שם(הגרח"ק שליט"א  כ"כוהרמב"ם [בדעת אפילו  )ס"ק ב (סי' קעההחזו"א  פסק וכן .מבואר דרש"י והרמב"ם פליגי) )שם(

של  ימוקו[אלא ד .(ח"ה סי' שב אות ב וח"ג סי' שכט) תשובות וההגותהו (שלח תשלח עמ' מה) הגר"ק שליט"א וכן דעת ,דהחזו"א] אליבא
 . (חו"מ סי' מט מחודש ו אות ב) באב"ז ועי' צ"ע וכפי שמבואר לעיל דהיכן שלקחה ע"מ לשלחה אין איסור כלל]. התשובות וההגות

  תקן ברשות פרטיד. 
למזומן, ע"כ.  פרט " יקרא כי" )פס' ו פכ"ב דברים( מזומן דכתיב בשאיו אלא והג איו הקן דשילוח )קלט: -  :(קלח בחוליןילפין  עוד

 בביצים לזכות כיון דאסור ,מדעתו שלא לו קוה אדם של ואע"פ שחצרו ,בשילוח חייבים עלייה יוי שובך יוי:) קמא( ואמרו שם
  ליה  זכיא לא זכי מצי  לא דאיהו היכא כל "לך תקח והבים" והדר "האם את תשלח שלח") ז פס' שם( שאמר עליהם רובצת שהאם
  דיוי קאמרין וכי ,ופטור מזומן והוי לביצים חצרו ליה קיא האם, שהוגבהה עד אקן טריף אי ומיהו )יוי ה" ד. מח(  ן" הר וכתב. חצרו
 כ."ע חצרו, ליה קיא לא גווא האי דבכי הביצים משהטילה כלל הבים מעל האם הוגבהה שלא כגון הייו  בשילוח חייבים שובך

 אחר מאיש בין החצר מבעל בין שלוח חיוב דפקע הייו, פטור דמזומן דהא (שם אות ד) הברכ"יוכתב  .(שם סע' ב)השו"ע וכן פסק 
  ו חצרו. לה תכיון שקדפשטור  אא"כ האם פרחה חושלב ברשותו חייבולפ"ז קן המצא  .דעלמא, ע"כ

  יר הקן אחר שקהו קמפה. 
, מלשלח פטור הבית כ"אח יפקיר דאף אם אות ג) שם( בברכ"יויעוין רדכן לעוף ולחזור מיד קוה חצרו הביצים. ד ש מעתה יוות

בעל אולם דעת  .הקן, ע"כ שלוח מצות ויקיים בביתו תרגולתו יפקיר אדם כל הכי תימא לא דאי ,מזומן שם עליהם קרא שכבר
 דאחר ההפקר פקע שם מזומן מהם.(שם תשובת הגרח"ק אותיות מט וס)  הגרח"ק שליט"או(שלח תשלח עמ' עא) בעל הקהלות יעקב ו"מ האג

  . עי' בסמוךו
  ברשותו ש אין כוותו לקות את הקן ו. 

ד"ה שי  'סי יו"ד (ס חת"ה"כ וכ .בעל כרחולו י"ל דאין חצרו קוה  ,את הקן בעל החצר לקותלא יחא ליה למדעיקרא היכן דד אלא

דאם מצאה בחצרו אמרין  ) ס"ק ב רסח וסי׳ ס"ק א רסב (חו"מ סי׳ הש״ךלעין אבידה דפסק  רסב ס"ק א) (סי׳ בתה״מוכן מציו . )וראיתי
 יחא לא שאומר לידיה. דמ"מ כל אתי ובאיסורא בעליה מיד מצא קוה לפי יאוש ושזכה בה מיד דחצירו כידו, ואם לא התייאש

 דו״ח ( ברעק״א [ועי' ., ע"כחצרו לתוך האבידות  כבר משהגיעו אף לו קוה חצירו כידו ואין  דאין ודאי החצר, ובשליחות בקין לי

 רוצה שאיו לחצירו האבידה שהגיע לאחר שאומר מה מהי שחולק על דברי התיבות, וס"ל דלא )דשתיק תוד״ה השמטות לב"מ כו.
 כי כבר אלא דעיי"ש ברע"א שכת' דהייו טעמא דלא מהי כווה בכה"ג .כא) סי׳ (או״ח  צחקי  בביתחצירו. וכן מבואר  לו שתזכה
ד  "אבידה. ולפי"ז י"ל שיודה ב השבת מצות את לקיים כדי באבידה חצירו לו שתזכה  רוצה התורה  כורחו  ובעל בהשבתה תחייב 

הא מח' ב שיש (קין חצר סי' ה) ובמחה אפריםד. ד"ה אדעתא) ( ב"ב  בתוס'ועי'  דיועיל גילוי דעתו של עכשיו שאין דעתו לקות בקן.
ואף אם ימא דלא כהתיבות דס"ל  ולפי"ז י"ל דהיכן שמגלה דעתו שאיו רוצה שתקה לו חצרו ליכא משום מזומן. .דהש"ך

ה חצרו כל קן שיבוא לשם מהיחא ליה שיק י גילוי דעת של עכשיו מ"מ אם מגלה דעתו מדעיקרא דלאי.שמה   
בתשובות קט דכל מה שהוא בתוך ביתו אע"פ שהפקיר מדעיקרא מזומן מקרי. וכן כוון ש (אריק סי' קח) באמרי יושר שו"רד אאל

וכן   דכיון שהביצים מצאים בחצירו המשתמרת ובידו ליטלם בכל עת שירצה הרי הקן מזומן בכך. ד"ה אמם) ח"ה סי' שב ( וההגות
במחת  שו"ר אדן החלון איו בכלל מזומן).בכגון  יי"ש דבמקום שאין הדרך להשתמש בו(וע סי' מ) (פר' כי תצא במחת אשר צידד 

דבכה"ג כיון שיכול בעל החצר בכל עת ובכל שעה לחזור ממה שאמר קודם,  סברא זוכעין שהעלה  )אות כו (דפוס ישן ח"ב סי' צזשלמה 
  .ו חצרו אפילו שלא מדעתו, ע"כיתכן דהרי זה חשיב כקן שהוא ממש בידו כיון דאז תזכה ל

(אבי ישפה ח"ג סי' צח   הגריש"א זצ"למהפוסקים שקטו דמהי הפקר לאחר שקו ברשותו מוכח דלא ס"ל מסברא זו. וכן דעת אולם 

. וכן קט ואז איו קרא מזומן וע"כ תן עצה שיאמר לפי שהאם תבוא לרשותו שאיו מתכוון לזכות באמא או בביצים, ,עף א)
דאם מכוון במחשבתו דאין ברצוו   (שם תשובת הגרחפ"ש אות ד)הגרח"פ שייברג זצ"ל והוסיף . (אבן ישראל ח"ח סי' סז) הגר"י פישר זצ"ל

  יכול לקיים המצוה).ה"ל (ולפי"ז אף לפי סברת הגרשז"א זצ"ל  לזכות סגי.
אפשר לקיים בו את הקן, לדעת הרבה פוסקים שמגלה דעתו מעיקרא שאיו רוצה לקות  במקום קן ברשות פרטיתד מעתה י"ל

ובזמיו י"ל דסתמא דמילתא אין דעתם של אשים לקות הקן כיון דלא יחא להו לא באמא ולא בביצים, וע"כ  .מצות שילוח הקן
 רשאי לקיים בקן המצא ברשותו מצות שילוח הקן אף כשלא גילה דעתו מדעיקרא (לדעות דמקרי "כי ימצא" אף בקן המצא

  . (שם אות ה) הגרח"פ שייברג זצ"ל , (שם עמ' סז) הגרח"ק שליט"אדעת ברשותו כל שלא זכה בו). ושו"ר שכן 

  -מסקא דדיא-
אפשר לקיים בו  פוסקים  הרבהלדעת  ,את הקן לקותעיקרא שאיו רוצה שמגלה דעתו מ במקום קן ברשות פרטית העולה לדיא,

מצות שילוח  , וע"כ רשאי לקיים בקן המצא ברשותושל אשים לקות הקן םא אין דעתסתמא דמילת בזמיו ו .מצות שילוח הקן
  .הקן


