
  

האם מברכים אשר ברא 
  ושהשמחה במעוו בשלושה

מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה,  ת"ר
אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות  

  . [כתובות ז:]
לוי איקלע לבי רבי [ח.] ן שם עוד אמרינ

-בהלוליה דר"ש בריה בריך חמש (פרש"י 
שהכל, אשר יצר, שוש תשיש, שמח תשמח 
ואשר ברא). רב אסי איקלע לבי רב אשי 
בהלוליה דמר בריה בריך שית (הוסיף יוצר 
האדם) וכו'. מר סבר בתר מחשבה אזלינן  
(ששנים עלו במחשבה להבראות), ומר סבר 

  נן (שנברא אחד).  בתר מעשה אזלי
רב אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך 
כולהו, מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות 
בריך כלוהו, ואי לא אפושי שמחה בעלמא  
הוא ומברך שהשמחה במעונו (בתחילת 
הזימון) ואשר ברא. מז' ועד ל' בין אמר להו  
מחמת הללוא ובין לא אמר להו מחמת  

נו. מכאן  הלולא מברך שהשמחה במעו
ואילך, אי אמר להו מחמת הלולא, מברך 
שהשמחה במעונו, ואי לא, לא. וכי אמר להו  
מחמת הלולא עד אימת,רב פפי משמיה 
דרבא עד תריסר ירחי שתא. ומעיקרא 
מאימת, אמר רב פפא מכי רמו שערי 

  באסינתא. 
דהסמ"ג   משמיה [אהע"ז סי' ס"ב] הטור (וכתב 

מחה ואין דהאידנא ערבה כל ש [עשין מ"ח]
דכן  הב"ילומר אותה כלל אחר שבעה. וכתב 

נהגו העולם. וכתב עוד בבדק בית דאע"ג 
דמדבריו לא משמע שממעט אלא אחר 
שבעה, משמע לי דמכל שכן לקודם שבעה. 
וכן נהגו העולם שלא לומר שהשמחה  
במעונו אלא בשבעת ימי המשתה בלבד. וכן 

  ). [שם סי"ג] בשו"עפסק 
שמע לו דברכת אשר ברא דמ[ג.]  הר"ןוכתב 

לחוד לא מקרי ברכת חתנים, דאי מקריא לא 
ה"ל לר' יהודה לומר והוא שבאו פנים 
חדשות, דבלאו פנים חדשות נמי מברך 
אותה, אלא כולהו שית ברכות מיקרו ברכת 
חתנים. ונפק"מ דאע"ג דאמרינן ברכת חתנים 
בעשרה, היכא דליכא פנים חדשות דאינו  

ונו ואשר ברא, לא מברך אלא שהשמחה במע
  בעי י', אלא בג' נמי מברכין לה.

כתב דמדאמרינן בגמ' בריך שית  והרמב"ן 
בריך חמש, ש"מ דהשמחה במעונו לאו  
ברכת חתנים היא, ומינה דאפי' בג' מברכין 
אותה. ומדבריו אתה למד דהוא סבור דאשר 
ברא שהיא מכלל חמש ושש, אין מברכין 

  אותה אלא בי'.
דכשם דהשמחה במעונו  ועיקר הדבר כמ"ש 

אינה ברכת חתנים ואין מברכין לה אלא 
משום שמחה בעלמא, ה"נ אשר ברא לאו  
ברכת חתנים היא ולא בבעיא י'. וכך נראין 

  . עכ"ד הר"ן. [ברכות פ"ב] הרמב"םדברי 
[ח"א סי' תרמ"ו וסי' אלף קס"ז]  הרשב"אאולם 

כתב כדברי הרמב"ן, דברכת אשר ברא היא 
  ובעי עשרה. מכלל ברכת חתנים 

ואשר ברא יש שכתבו  -כתב [סי' י"ג]  וברא"ש
דבעי י'. ויש שכתבו דלא בעי י', דלא הוזכרו 
עשרה אלא כשמברכין כל ברכת הזיווז  

  דומיא דבועז וממקור ישראל. וכן מסתבר.
ואומרים  -[אהע"ז סי' ס"ב]  הטור וכ"כ 

שהשמחה במעונו ואשר ברא אפי' אין שם 
רא בעי י', ולא עשרה. וי"א שגם אשר ב

  נהירא לאדוני אבי הרא"ש ז"ל.
דמדאמר  דהרמב"ן משמיה  הר"ןעוד כתב 

אפושי שמחה בעלמא הוא, כלומר סעודת 
קרואין הללו, ואמרינן אמר ליה מחמת 
הלולא, ש"מ דאין מברכין שהשמחה במעונו 
אלא בעושה סעודת מרעות לחתונתו, אבל 
אם לא זימן אדם אלא חתן הסועד אם בני 

  ו אינו מברך כלל וכו'.בית
דאין דבריו נכונים, ולפיכך  הר"ןוכתב עליו 

אני אומר שכל שבעה אפי' חתן הסועד אם  
בני ביתו מברך שהשמחה במעונו, שאילו 
כפי פי' ז"ל אפי' אשר ברא לא יברך אם אין 
סועד עימו אחר, וא"א דסתמא אמרי שבעה 

  לברכה. עכ"ד.  
אולם ' ס"ב] [אהע"ז סי בב"יוהובאו דברי הר"ן 

 כתב דהמנהג בזה כדברי הרמב"ן.[שם]  בד"מ
דברכת אשר [שם ס"ד]  המחבר ולדינא כתב 

  ברא א"צ י'. וכתב הרמ"א דמ"מ ג' בעינן.
דמסתימת  [בהגהותיו שם]  הערך לחם וכתב 

המחבר משמע דאפי' אם אינו סועד אלא עם 
  בני ביתו מברך אשר ברא.

וכן לענין ברכת שהשמחה במעונו סתם 
חבר בסי"ג וכתב דהסועד בבית חתנים המ

מברך נברך שהשמחה במעונו, ואם היו 

   בס"ד

  מיקתאעא מעתש

  רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / גה'תשע" פרה - שאתכי  פ'   –  ' הל ק גליון  

  האם מותר ללמוד בזמן קריאת התורה
(מגילה  רש"יו תיקן קרה"ת במחה בשבת. אשמבואר שעזר(פב.)  בב"ק [עי' שבת במחהבו חמישי בשי ו ב בצבורתקת עזרא לקרוא בתורה מ

(מגילה  רש"יאולם בשבת ויו"ט דעת  ].ועי' בגליון ע"ח ,(מגילה יג.) ברי"ףוכן משמע  (ריש מגילה) הר"ןוכ"כ  כתב שכן תיקן הקריאה בב' ובה'. )כא. ד"ה בשני

(שם ד"ה כל  שהתוס' אלא. אליבא דרש"י] (שם ד"ה גמ' הא) הריטב"אביאר  [כן  'שחובת קריאת התורה היה מדאויז: ד"ה בכל לשון) 

וכן מוכח  ,](תפלה רפי"ב) ברמב"ם[ועי'  אלא מדרבןקטו שכל קריאה בתורה איה  (שם ה: ברי"ף באה"ד וכתב הרמב"ן) הר"ןוהתורה) 
 ,פוסק שהיא מדרבן סי' קלה ס"ק מו)שם ו( מ"בה אולם, היא בעשרה מן התורה דפר' פרהיא)  וסי' תרפה סע' סי' קמו סע' ב(  בשו"עועי' [ (סי' קמו ססע' ב) מהשו"ע

  . ]. ולעין קריאת פר' זכור עי' בגליון "ג(סי' קלט אות ו) בשעה"צ עוד עי'ו
חובה זו היא האם  דבר זה תלויוחייב ללכת לשמוע קרה"ת,  מי שלא התפלל בעשרהאף  האםבס"ד הה בגליון ע"ח דו ו

, או דלמא אין זו אלא  א בציבור)(אפי' כשלא מצ"חובת יחיד", דהייו דעל כל יחיד ויחיד חל חיוב לשמוע הקריאה בעשרה 
ה אין לו חיוב לשמוע  "חובת ציבור", כלומר דחיוב זה חל על כולם דוקא כשהם ציבור, אבל יחיד שלא מצא בין עשר

  דהחיוב הוא דוקא כשמצא בעשרה.  (ססי' קלה ד"ה אין מביאין)  הביאור הלכה. ופשטו שם ע"פ קריאת התורה 
כל אחד  וע"כ חייבים  ,חופפת על כל או"א  זו האם חובת ,קרה"ת לאחר שהתחייב בצבור ועתה דון בגדר חובת 'שמיעת' 

, וע"כ כל דאיכא עשרה שומעים י"ל  לא על הפרט ועל הכלל רק , או דלמא היא חלה הקריא את כל הלשמוע ואחד חייב 
  .  את הקריאה  לשמוע  יםדאין שאר ציבור חייב

וכפתחו עמדו כל העם ואין עמידה   )נחמיה ח(פר אפילו בדבר הלכה שאמר כיון שפתח ס"ת אסור לס לט.)( בסוטהרסין ג
בשעת קריאת התורה היה הופך פיו ולומד אמר איהו בדידהו ואן   רב ששת (ח.)  רכותבב איתא  . ומאידךאלא שתיקה

רב   [ב'] מותר לו ללמוד )(קודם שפתח הס"ת דכיון שהחזיר פיו [א'] ג' תירוצים שם ד"ה כיון)( סוטהב התוס'בדידן, ותירצו 
  [ג']ששת שאי משום דהוה מאור עיים והוה פטור מקריאה משום דהוה דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה 

ד"ה רב  (שם  ברכות בתוס' . ועיין עוד ) וכתבו דהכי מסתברארשאי לעשות כן ( דוקא רב ששת וכיוצא בו דתורתו אומתו ד

ועי' עוד שיטות   .חלק בין היכן דאיכא עשרה שומעים לבין היכן דליכא עשרה שומעים דיש ל הרי"ףשהביאו בשם  ששת)
דאף אם הלומד איו שומע   דעת הרא"ש והתוס'אליבא דהשו"ע המובא לקמן ד שכת'(שם ס"ק ח)  ובמ"ב (סי' קמו ויש מתירין) בביאור הלכה[ועי' עוד  (סי' קמו) בב"י

דבשלמא כאן בבהכ" רואים שעוסק בגרסתו, אבל כשיוצא משם הרואה  , ללמוד אסור כדילצאת אפי' כתב דמ"מ ש ס"ת) זה המניח (ברכות ח. ד"הצל"ח ב. ועי' הקריאה שרי

טה  למאן דלא גריס ומהדר אפיה יש משום עוזבי ה' יכלו, ולמיגרס לחוד אסור משום ואזי כל העם אל הספר כדאמרין שם בסועיי"ש עוד דאיו יודע שיוצא כדי ללמוד, ו

 'יהם יחד דמהדר אפיה וגריס הוא היתר, וכל אכ"עשה היתר לאידך, ע ובהצטרף ש[ .  
סוברים דיתן ללמוד בזמן קרה"ת י"ל דאין  ד  הרי"ף ודעימיה מצא לכאורה דחלקו הראשוים בגדר חובת קרה"ת, לפי

עיקר  י"ל ד כל יחיד המצא בציבור חלה על חובה זו ד פז. ד"ה וחייבו)( חולין  תוס'מ ואע"פ שראה(, זה אלא חובת צבור
הסוברים דכל אחד חייב לשמוע  לפי ו  ), אע"פ שאיו מקשיב שפיר דמי לקרוא בעשרה וכל שמשתתף בקריאה  החיוב הוא

משום שהרי תכלית התקה הייתה שלא  ,יתן ללמוד במשך הקריאה דאף לפי שיטה זו [עוד י"ל  י"ל דהוי חובת יחיד
  .  "כ מי שבכל אופן עסוק בגירסא אין משום החשש ה"ל]ג' ימים בלי תורה וא  יהיו
"הכון למדקדק בדבריו לכוון דעתו ולשמועם מפי  שהביא כל הפירושים ה"ל וסיים (סי' קמו סע' ב)  בשו"ע עיין לכההלו

ק  שם ס"( מ"בב[ועי' , חוץ מפרשת זכור ופרשת פרה כמבואר בשו"ע שם להקל בדבר יתן מעיקר הדיןדהקורא". מבואר דס"ל 

  . שכתב דאף לסוברים דפרשת פרה היא מדרבן אין להקל בה קולות ה"ל] מו)
(סי' קמו ס"ק  במ"אוהובאו דבריו להחמיר בזה,  (מס' שבת נר מצוה ד"ה עוד כתב, ענין ס"ת וענין בהכ"נ ד"ה כתב הטור) השל"האבל דעת 

  תיבה ולראות בחומש ולא יסייע לקורא כלל.  קט דצריך לשמוע כל תיבה ו(אות קלא)   הגר"א במעשה רבוכן , ה)
מבית האסורים קרא   הגר"אשכשיצא  (סי' לד)  בתוספות מעשה רבאיברא דיש לדחות דהגר"א לשיטתו אזיל דהרי מובא 

לבעל קורא שיקרא לפיו כל ד' סדרות מד' שבועות אשר ישב. וא"כ מבואר דס"ל להגר"א דקרה"ת הוי חובת יחיד וע"כ  
הובא לעיל דאין חובה על היחיד לבוא לשמוע אלא  הביאור הלכהיחיד לשמוע קריאת התורה. אולם דעת  ודאי חל על כל 

 ) 17(הליכות שלמה פי"ב אות ו ופט"ז הגה כו, והגה  דהגרשז"א זצ"ל[וכבר מטו בשמיה  אם התחייב לקרוא בצבור חל חובה אף על היחידדוקא 

  ואיה מעיקר הדין]. דההגת הגר"א ה"ל היא למי שבדרגה של הגר"א 

ה"ל דהכל צריכים לשמוע הקריאה מפי   המ"א והגר"אדברי  (ס"ק טו)בסי' רפ"ה  המ"בלא דלמעשה כבר הביא להלכה א
ס"ל להמ"ב דיש  ,כההגת הגר"א בתוס' מעשה רב להמ"ב ואע"פ דלמעשה לא ס"ל( .הש"ץ. וכ"כ בסימן קמ"ו ס"ק ט"ו בשם הפר"ח 

וכן   כשקורא מילה במילה עם הש"ץ. ואחד תרגום מקרא  שים[אלא דהיקל ב )כל תיבה ותיבה"שוב חייב לשמוע "דב בקריאה תחיישאי היכא גכבר ד לחלק

  .  פסק דאין לקרוא ב' מקרא וא' תרגום בשעת קריאת התורה אא"כ קורא ביחד עם הש"ץ]  (ח"ב פמ"ז אות יא) באור לציון
אלא דהמדקדק בדבריו עליו לכוון דעתו   ,אלא חובת צבור  המבואר דלדעת השו"ע מעיקר הדין קרה"ת אימעתה 

המצא בצבור חל עליו חובת קרה"ת והיא חובת יחיד ומעיקר  המ"ב ולשמוע הפרשה מפי הקורא, אולם לפי הכרעת 
ו להקל כשיש שם שפוסק דמי שפשו חשקה בתורה לחזור על לימודו אפשר ל )באות ישער ד ( שערי אפריםב[אולם עי' הדין יש לשמוע מפי הש"ץ 

דצייתי לס"ת ומיקל לעצמו  י'או אם יש  ,דהמיקל ללמוד בלחש בשעת קריאהס"ל  )ה"ת' קרלה( דרך החייםהודעת קריאת התורה,  השומעיםבלעדו  י'

  .]אין למחות בידו דיש לו על מי לסמוך ,לספר בד"ת
  בשמיעה על כל מילה ומילה או  הקשיבלעת המ"ב דיש לשמוע כל תיבה ותיבה אכתי יש לדון אם חייב דהה אע"פ ד ו

  סגי.   בעלמא
אם לא כוון   ' לעין קריאת המגילה דהשומע אפי (ח"א סי' תסז) תשובת הרשב"אבשם  (סי' תרצ ס"ק טו) במ"אובאמת מציו 
ולפ"ז י"ל דה"ה לעין קריאת התורה  ץ".יוצאין באשורית שים ועמי האר" מדאמרין והראיה לזה  , בכל תיבה יצא

    ו עמי הארץ שאים מביים אשורית.יוצאים יד"ח שמיעתה אפיל  דהרי 
אבל אם פה לבו לדברים אחרים לא יצא, דהרי כך דיו של השומע  , אלא דיש לדון דהייו דוקא כששמע את הקריאה

ולא מבעיא  .(סי' נט ד"ה עם הש"ץ, ובמ"ב סי' קכד ס"ק מ) הביאור הלכהכעוה דאם פה לבו בדברים המעכבים לא יצא כמ"ש 
 (או"ח ח"ב סי' עב) האג"מ הסובר בפשיטות דבעין שומע כעוה לקרה"ת. אלא אפילו לדעת (סי' נח)  ההר צבילדעת 

ואין הקורא מוציא את  ,הסוברים שקריאת התורה עיקר חובתה היא חובת לימוד פי"ב הגה יא) (הלכ"שוהגרשז"א זצ"ל 
 בארץ צבי שמיעה כמבואר בכלל ן זהדאי משום הקשיב כלל  אלי"ל כן היכן ד מי, (חוץ מפר' זכור)הצבור מדין שומע כעוה 

דמסתפק האם חובת קריאת התורה הוי חיוב שמיעה או חיוב   (כלל ט)  בציוים לתורה למהר"י עגיל[ועי'  (סי' מה)
  קריאה, דאם ימא דהוי חיוב שמיעה א"צ שיוציא את הרבים יד"ח].  

אבל   ,מילה, אפשר דהוא מודה שאין זה אלא למצוה לכתחלה ון לשמוע כל מילה אף לדברי המ"ב ה"ל דבעימם א
במי שלא שמע ] מח)ו  ה ס"ק שם( מ"בו (סי' תרצ ס"ק ד)מ"א  עי'[סגי. ועד כאן לא פליגי הפוסקים בדיעבד כל ששמע עיקר הקריאה 

  דכל ששמע עיקר הקריאה סגי.  מילה אחת בקריאת המגילה אם יצא משום פרסום הס, אבל בקרה"ת י"ל דכו"ע יודו 
דמי שהחסיר מלשמוע תיבה א' או יותר   ,ב אות א)"י(פ הגרשז"א זצ"לולאחריו  (תנ' סי' צט) בלבושי מרדכיוכן קט 

 הגריש"א זצ"ל מקריאת התורה חייב לשמוע הלאה ויוצא בכך יד"ח ואין עליו חובה לשמוע קריאה אחרת. וכן דעת
(שם)   הגריש"א זצ"ל[וסברת  , ודו"ק (ח"יח סי' ה) בצי"אועיין עוד (ח"א סי' קמח),  והתשובות וההגות (אבני ישפה תפילה פ"ט אות נג)

שצריך לשמוע כל הקריאה שלא יחסר לו אף תיבה א' שלא   (או"ח ח"ד סי' כג) האג"מ ודעת ."דסומכים באופן זה" על הסוברים דקרה"ת מוטל על הציבור ולא על כל יחיד

מג' פס'   חסר תיבה א' ופס' א', אם הקריאה הוא בב' ובה' ומחה בשבת ואף בקריאה דיו"ט, תלוי אם הוא רק בקריאה דג' פס' לא יצא, דהא אין פוחתיןשמע, ובדיעבד אם 

ים יצא, ועיי"ש ששוב  וכיון שהחסיר לשמוע אף תיבה א' הרי חסר מג' הפס' והוי כלא שמע אלא ב' קרואים שלא יצא, ואם היא קריאה ביותר מג"פ אם שמע ג"פ שלמ

מור את התורה  הסתפק אם סגי בשמיעה יותר מב' פס' כשהיה משמעות למה ששמע, ושאר בצ"ע. אבל בקריאת הפרשה דשבת איכא דין מצד מהג קבוע בכל העולם לג

   ]. , וע"כ יש לשמוע כל תיבה ותיבהבכל שה ושה
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עשרה מברך נברך אלהינו שהשמחה 
  במעונו.   

בס"ז כתב די"א דאף אשר  הרמ"א אולם 
ברא אין מברכין כל ז' אלא כשמזמנין 
אחרים, אבל אם אוכל עם ב"ב אין מברכין. 

  וכן נוהגין.   
שאין  דלפי המנהג[ס"ק ח']  הח"מוכתב שם 

מברכין אשר ברא כשסועד עם ב"ב, מכ"ש 
שאין מברכין שהשמחה במעונו. והביא 

  . [ס"ק ו'] בב"שדבריו 
[סקי"ד]   והעצי ארזים [על הגליון שם]  כגור אריה (ודלא 

דנקטו דדוקא לענין ברכת אשר ברא חשש 
הרמ"א לדעת הרמב"ן, שלא להכנס בספק ברכות, 

שום  משא"כ לענין שהשמחה במעונו דליכא מ
חשש ברכה לא חשש לדעתו, וס"ל דאפי' בסועד 

וע"ע בראש פינה   –עם בני ביתו יכול לאומרה 
  בעקבי הבית שם).  

דבין לדעת המחבר ובין לדעת  ונמצא 
הרמ"א מברכין שהשמחה במעונו ואשר 
ברא אפי' בג'. אלא דלדעת המחבר אפי' בג' 
מבני ביתו סגי, ולדעת הרמ"א בעינן שיזמין 

  אחרים. 
הביא משמיה דהמהר"ל [ס"ק ב']  בט"ז אולם

מפראג דעתה נהגו דבין אשר ברא ובין 
שהשמחה במעונו אין מברכין אלא בי', וכן 

  עיקר ונכון, עיי"ש.
מערכת ב' אות  - [לר' אברהם הכהן  ובשיורי טהרה 

כתב דהמנהג בשאלונקי לחוש לדעת ו'] 
הריטב"א הר"ן והרמ"א דאין מברכין אשר 

ם בבית החתן מלבד בני ברא אם ליכא קרואי
[מע' ביתו, וציין נמי לדבריו שבטהרת המים 

דכל היכא דאיכא ב' פוסקים הב' ס"ק מ"ט ונ'] 
דלא לברך איכא למיחש לספק ברכות, אפי' 
נגד כו"ע ואפי' נגד השו"ע, ובלבד דליכא 
מנהג. ועוד כתב שם דיש לחשוש לדעת 
הפוסקים דאין מברכים אשר ברא אלא 

  ק ברכה לבטלה ע"ש.  בעשרה משום ספ
ח"ד סי' ס"ב  -[לר' יצחק פלאג'י  היפה ללבאולם 

בערי  (אצל הספרדים) כתב דהמנהגס"ק י"ט] 
הקודש ומזרח ומערב לברך אשר ברא אפי' 

[בית עובד דרי"ג ע"ב].  כשסועד החתן עם בני ביתו 

סתם וכת'  [ש"ר פר' תצוה סט"ו] בבא"חוכן 
  דבשלושה מברכים אשר ברא והשמחה 

  במעונו. 
[שער בית הנשים הל' אישות כלל  ובחכמת אדם 

, דברכת הרמ"אכתב לדינא כדעת  קכ"ט ס"ו] 
אשר ברא אינה צריכה עשרה, ומ"מ ג' 
בעינן, ודוקא כשמזמנין לאחרים, אבל אם 
אוכל עם בני ביתו אין מברכין וגם אין 
אומרים שהשמחה במעונו. ונ"ל דאפי' אינו  

ע משמע פנים חדשות דהא לדעת השו"
דלעולם מברכין ברכה זו כל שבעה. עכ"ד. 

[סי' ס"ב סי"א, י"ז,  בערוך השולחן וכ"כ לדינא 

  .[סי' קמ"ט ס"ג] ובקיצור שו"ע. ל"ט ומ"ב]
[הנישואין כהלכתן  דהגריש"א זצ"לומשמיה 

בשם קונטרס  314וסע' קל הגה  237פי"ד סע' קיד הגה 
כת' דהמנהג דאין  פניני ז' ברכות עמ' לח ומ]

מברכין אשר ברא ושהשמחה במעונו  
  בפחות מעשרה (וכדברי הט"ז הנ"ל).  

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

  פיי מוסר 
ענין ד' פרשיות הוא אהבת ה', ולכן נקראים

ויש להוסיף עוד בענין שייכות" - דוקא בשבת
ד' הפרשיות לשבת, ע"פ המבואר שכל ענינים

ת ה',אלו קשורים לעבודה העילאית של אהב
שהיא שיא המדרגות ותכלית עבודת איש יהודי.

שע"י הקריאה בפרשה אם מצות שקלים
מתקיים הקשר של יהודי לביהמ"ק גם בעת
החורבן, ותכלית ביהמ"ק הוא ענין הכרובים
מעורין זב"ז שענינם גודל אהבת הקב"ה

  וישראל.
שכל ענין עמלק לעשות פירוד וכן פרשת זכור 

  בין קוב"ה וישראל. 
המסוגלת לטהר יהודי מכל קריאת פרשת פרה ו

עניני טומאה הגורמים לריחוק רח"ל בינו
  להשי"ת.

המורה על דביקות ואהבת או פרשת החודש
קוב"ה וישראל, שבחר בהם והבדילם מאומות
העולם אפילו במנין החדשים, שיהיה להם מנין
מיוחד שלהם, וגם קבע כל הנהגת העליונים

  ע"י ישראל. והתחתונים שהכל יהיה  
וכיון שכל ענין ד' פרשיות הוא אהבת ה'
ודביקות בה', לכן קוראים אותן בשבת קדש

עו פרשיות אלוולכן נקב היום המסוגל לכך... 
דוקא בשבת, כי השבת היא הצינור לענינים
אלו, שכל עניני אהבת ה' נשפעים ע"י ש"ק".

  נתיבות שלום ד' פרשיות, סוף שמות עמ' רפו)( 
  

  מחבר קונטרס "עבודת יום הפורים"   נערך ע"י 
  מסדרת עבודת המועדים 

  הטבילואם  מסתפקהאם חייב לטבול כלי ש
 ובט"ז (יו"ד סי' קכ) בשו"עכמבואר  ,לקדושת ישראל םחייב להטבילם טרם שימושם כדי לעלות  מגויים רוכש כלים חדשה

. ](יו"ד סי' קכ על סע' ט וססי' קכ ד"ה ובתשובות)  בב"יהשיטות  'עי[ או מדרבן ' . וכבר חלקו הראשוים האם חיוב זה מדאוועוד  (שם ס"ק א)
 במ"ב  ועיין בדעת השו"ע. (שם ס"ק כג) בביאור הגר"אוכ"כ  ,שחיובו מן התורה) קכ (רסי' והפר"ח (ס"ק טז) הט"זולהלכה דעת 
כתב דהסכמת רוב  (ח"א סי' מד ס"ק ג) המחת יצחק ו ].(שם ד"ה מותר להטביל) בביאור הלכה עוד '[ועי להחמיר בזה  מצדד ש  (סי' שכג ס"ק לא)

 (שם על סע' א) בחי' רע"א ,(סי' קכ ס"ק ג) בפר"ח 'ית כבר כתאבל בכלי זכוכ  ,. ומ"מ כל זה בכלי מתכות' דאוהפוסקים דהוי מ 
  .מדרבןם אלא וב חי  ןדאיועוד 

(סי'  ביאור הלכהה . והכרעת כל זמן שאיו טבול כלימ"מ איכא איסור להשתמש ב ,ואע"פ דטבילת כלים איה אלא מצוה
  . ד)-(שם אות גובמחת יצחק  בזה עי' ו . מדרבןשאיסור זה הוא  שכג על סע' יז)

או  שכחו לטבול אחד מהם,  שמאמסתפקים לאחר מכן יש לדון בדבר שכיח כשהולכים ומטבילים הרבה כלים ופעמים ש ו
  .  את הכלי המסופק  האם חייבים להטביל , מא היה בו חציצהמסתפקים שש

.  לחומרא דספק דאורייתא יש לחזור ולטובלו , הכלי מסתפק אם טבל אם ,בים בטבילה מדאו'חיי והה בכלי מתכות ד
תי  כדאע"פ שהכלי חייב מדאו' א  ,ספק אם היה בו חציצה החוצצת מדרבן דאיכא במקום יש להסתפק אלא דאכתי 

    .] א"פבגליון  . ועי' בזה וברוב שאיו מקפיד ובמיעוט המקפיד איו אלא מדרבן  ,רוב המקפידהוי בחציצה מדאו'  והה [בספק זה יש להקל 
השבות לקולא. וכן פסק  אזלין בה  החוצצת מדרבן  שספק בחציצה (לעין טבילת אשה) תבכ (סי' קצח ס"ק יג) הש"ךוהה 
   .ד"ה והמ"א) (ח"א סי' סט  יעקב

כמבואר בהגה  ,תחזק איסוראדאאף במקום  אדבכה"ג י"ל ספק דרבן לקול א,דדי אאלא שבאמת הש"ך איירי בספיק 
יא  דבספיקא ד . ואף (ועי' עוד בזה לקמן) איו טבול וחייב טבילהדלקמן, אבל בספק חציצה י"ל דמוקמין הכלי על חזקתו ש 

לחומרא, והביאו   אבל בחציצה בטבילת אשה אזלין , דאין להקל אלא בחציצה בט"י דרבן (סי' קסא ס"ק ז) המ"א כתב
ורה ואף המ"א יודה החמ טבילת אשהחיובא מדאו' י"ל דקיל טפי מש(ואפשר דטבילת כלים אף  ס"ק יג) שם (על הש"ך בג' מהרש"א

ה לן למיזל לקולא אף בטבילה, וכי תימא אוקמיה  ו הקשה על המ"א דמיעוט המקפיד דרבן הוא וה  (או"ח סי' קסא א"א ס"ק ז) פמ"גהוהה [ ), ועי' בהגה דכאןלהקל

שכל ספק  (סי' קס סע' ו)רי סופרים וע"כ פסק השו"ע כאורה יש לתרץ דס"ל להמ"א דשאי ט"י שעיקרה מדבול. , ע"כאחזקה, בספיקא דדיא לא שייך אוקמיה אחזקה

השיורי   וכמ"שדס"ל להמ"א דאף בספיקא דדיא מוקמין אחזקה.  "לועוד י (סי' קסא אות ג). בגר"ז. וכן משמע חילוק זה 'בט"י לקולא, משא"כ בטבילה שעיקרה מדאו 

שם לעין בית הסתרים,   "גס"ק לבדמה שהחמיר הש"ך דבריו יש לדחות ו  .הראיה מהש"ך ה"ל ת לדחו יצאש  ס"ק נב) שם ( בשיו"ט ועי' עוד . (סי' קצט ס"ק לא ד"ה גם) טהרה

   , ועיין].הייו כי איכא ריעותא לפיו וע"כ חמיר טפי

 היה בו חציצה הספק הוא אם טבל הכלי, בין אם הספק הוא אם מצא שבכלי מתכות מחמירין במקום ספק בין אם
וכמ"ש  מ"מ הייו במקום דאיכא תרי דרבןדלאו דוקא בספיקא דדיא אמרין ספק דרבן לקולא.  (לעין חציצה) מבואר(יו"ד שאלה י ד"ה אמנם נ"ל)  זכרון יוסףשב[ואע"פ 

בסימן ס"ט,   כהט"זדלא קשה על דברי הזכרון יוסף ה"ל, דהרי בספק דרבן היכן דאיתחזק אזלין לחומרא הש(ס"ק טז)  הפת"שלישב קושיית (ח"א סי' קצט) המהרש"ם 

שבספק חציצה אם היה חציצה לפי הטבילה ספקו לקולא כי חציצה במיעוט איו אלא מדרבן. והה אע"פ שהכא איכא חזקת איסור, מ"מ   (סי' קצח ס"ק כא) הט"זוכן דעת 

    .]ת הט"זבדע (סי' קצח) השי"טחזק לקולא. וכ"כ תראה דלשיטתו אזיל בסי' ס"ט שפסק שספק דרבן אף גד אי
  .  אקולדרבן ל ספק משום דאפשר דיתן להקל בזה  , יבים בטבילה מדרבןיש לדון בכלי זכוכית וכדו' שחי ולם אכתיא

וכן פסק   .לקולא  (וכגון שמסתפק אם טל ידיו) ט"ידספק  (פ"ב, מ"ד) במס' ידים ולכאורה ראה דזה תלי בהא דשיו
,  (סי' קס) המהר"י אבוהבוכ"כ  ,הוא משום דהוי ספק דרבן ולקולאד (שם)  מוחרביו הוביאר  ,ו)"ט(ברכות פ"ו ה הרמב"ם

  .  (אות יט) והערוה"ש (ס"ק ט) הלבוש והט"זשהביא דברי הרביו מוח, וכ"כ (סי' קס)  בב"י  'ועי
י  פלו  ." ואם יש לו מים לרחוץ אומרים לו קום רחוץ והוצא עצמך מהספקעל דברי הרמב"ם " כתב (שם) הראב"דאולם 
לעין ספק טומאה  לז:)( בע"ז איתאד ע"ג הרמב"ם דא כתב ליישב דברי ו  .הראב"ד חולק על הרמב"ם  כסף משהה  הבת

  .] תע"ברמב"ם הרוצה להחמיר לשגם   'כת (שם) במגדל עוזו[ הרי מקוה לפיך קום טבול, שאי ידים שאין להם עיקר בדאו' הדאמרין לי
,  בלבוש ' מש"כ בזהועי[ דדברי הראב"הביא בשם יש מי שאומר ו  ,הרמב"ם תם כבדעה ראשוה בס (שם סע' יא) בשו"עכבר פסק ו

  .](שם אות יט) ובערוה"ש(שם אות יט)  א"רב
דלא גרע ממאי דקיי"ל דיש  דעליו לצאת מהספק, כו"ע מודו  להלכתחאם יש לו מים, ד  (אות מט) בשעה"צ 'עיאלא ד

   .](אחרי אות יד) בבן איש חי ו (סי' יא ד"ה בתוס') אבי מילואים שו"תב  קט כן ו[ יכול לעשות בהיתר  , משום דהאבדבר שיש לו מתירים להחמיר  
בפרט   דלא גרע מדבר שיש לו מתירין. ,מעתה י"ל לעין ספק בטבילת כלים דיש להחמיר לחזור להטביל הכלי המסופק

 החזו"אש". ואע"פ הרי מקוה לפיך קום טבול" דוקא לעין דבר שאין עיקרו מה"ת לא אמריןה"ל ש "מ לפי דברי הכס
משה שלמה שיו ספק ידים טהור, ואין לדמות  ד שיל"מחולק על המ"ב דלא אמרין בט"י דהוי דב  סי' כג ס"ק יג) או"ח (

  א"א ס"ק יג) (או"ח סי' קס  בפמ"ג ' עי[  בט"י דהקילו טפי כמבואר במשה דספקו טהור לגמרי דוקא  הייוי"ל ד. , ע"כ ספק דרבן זל"ז 

דרבן דאזלין  ספק  ככלמשמע שזה  ה"ל . אולם מדברי הרביו מוח (מ' תנ' יו"ד סי' סד ד"ה ושוב פקחתי) בוב"יכאן טהרו חז"ל והקילו יותר משאר ספקות. וכ"כ ד 'שכת

  . ](סי' קס ד"ה מים שיש לו ספק)  ביאור הלכהה קצת מלשון וכדברי הפמ"ג משמע  .לקולה
דאמרין  לעין טבילת מצוה  אם חפפהאשה שמספקא לה לעין  (סי' קצט ס"ק ב) פת"שב  המובא ב"יוהי ן מוכח מדבר וכ

ואע"פ דלעין בית הסתרים חזין בסי' קצ"ח סע' כ"ה דספקו לקולא אע"פ שיש לו  [ דכיון שיכולה לחזור ולטבול הוי בכלל דבר שיש לו מתירין 

   ].(ח"ג סי' קכח אות א) שבט הלויב, וכן ראיתי שהעיר  (שם) רי טהרהשיובמתירין, שאי התם דהקלו חכמים טפי כמבואר  
,  התערב ברוב כלים טבוליםש אלא חייב טבילה הכלי , ב מטעם דשיל"מ דן להחמירשקד) ' סי תנ'( תשורת ש"יב שו"רו

 תהוצאפי שצריך כלי שאסר בבליעת איסור שתערב באחרים ואיו יכר בטל ברוב לד  ג)ע' (סי' קב ס בשו"עתא אי דהא
הוי   ואין הדבר כפוף בהוצאהבמים  דרק צריך להטביל הכלי ולפ"ז ב"דדשיל"מ,  א חשיבלממילא להגעילו  ממון

,  אלא ע"י מעשה איו בכלל דשיל"מלא בא ההיתר ממילא כל ש דשיל"מ ואיו בטל, וגם להמהרש"ל שהביא הש"ך שם ד 
ים הקחין מן  רים דיש מצוה בהתרתן, וא"כ ה" יש מצוה להטביל כלאחרוים דשאי ד ה הקשו עליו מדרים ותרצו  כבר

    .לוהו יטב הכלי זכוכית שמסתפקים בו אם כבר לעין   (ח"ד סי' מח)  מהרש"םב קטוכן   ., ע"כ הכרי
,  לא אמרין דהוי דשיל"מ  טבילה בכלי שכל חיובו רק מדרבן,ספק חיוב ד  'שכת (תנ' סי' סח אות ב) במחת שלמה בל שו"מא

, אמרין  להמתין עד למחר "טדדוקא בכה"ג שאפשר ע"י עצה מן הצד, כגון לפדות את המעשר או בספק ביצה שולדה ביו
את הכלי או לא, רק אומרים לו "מהיות טוב", אבל אין זה שייך להכלל   הטבילהוא אם חייב ל הידון, אבל אם דשיל"מ

בזה"ז משום טעמא דספיקא דרבן לקולא, הרי אפשר להפריש  דאל"כ איך הקילו בשו"ע לעין ספק חלה  .דשיל"משל 
ולא דמי להא דהתשורת ש"י ה"ל דשאי  [חלה פירור קטן בגודל של שומשום או חרדל, וליכא לא טורח ולא הוצאה של ממון, ע"כ. 

   .])חטב"כ סי' כ יו"ד ( בשלמת חיים  'ועי .  התם דליכא ספק אם טבלו את הכלי, אלא שהתערב באחרים

איברא דלפי דבריו יש לדחות הראיה ה"ל מדברי הוב"י דהרי התם   . ואר דס"ל דלא אמרין ב"ספק טבל" דישל"מ מבו
דבר  ב כלל  ה"ל לעין ט"י משמע דאף בכה"ג  השעה"צ אין ספק אם טבלה או לאו, אלא אם חפפה או לאו. אבל מדברי 

(פסחים  הצל"ח[ועוד יש לדון בזה ע"פ דברי  הדין אלא מ"היות טוב"כוון מעיקר "צ איו שיש לו מתירין, אלא דיש לדחות דאף השעה

  . ]ו" קדדבר שיש צורך להשתמש בו כמה פעמים איו בכלל דשיל"מ, אלא דלמעשה לא פסק להלכה כוותיה אלא דהוי סיף להקל, עי' בגליון  ט:)
משמע   ומדבריו ,להטבילו  עליוכליו פק אם טבל אחד מהמסת מבואר שד )ג"סס"ק ל(ג "סי' שכב במ"ב מציו אלא דלמעשה

אלא די"ל דאין טעמו של המ"ב   .]. ודוחק קצת לומר דכוות המ"ב דעליו להטבילו משום "מהיות טוב"ב"עיי"ש ס"ק ל [שכן הדין בכלי זכוכית 
ה דלרוב הפוסקים לא אזלין בי ,תחזקדאלהחמיר מדין דבר שיש לו מתירין. אלא משום די"ל דהוי ספק דרבן במקום 

 ודלאאתחזק איסורא. ד ון לחומרא כיאזלין  דאם מספיקא ליה אם טבל אחד מכליו )שם ( מהרש"ם ה . וכן קטא לקול
  , להטביל הכלי  אלא מצוהדאין זה דהכא לא מקרי חזקת איסור  וב שכת אות יג) שם( ערוה"שוה (סי' קכ ס"ק ב) בית הללכה
,  אף בכלי החייב טבילה מדאו' יש להקל מדרבן  דעת הבית הלל ודעימיה י"ל דבספק חציצה[ולפי  לא אסר האוכל  לא טבולים  הרי אם אוכל בכליםד

  . עי' לעיל בשם בש"ך]
א' עתה יוצא דאיכא תרי טעמים לומר דאם מסתפק אם טבל כלי החייב בטבילה מדרבן דחייב לחזור ולהטבילו: מ

יו חייב טבילה אלא מדרבן, אם מספיקא ליה אם היה בו חציצה במיעוט  [וב"ד דהכלי אתחזק איסורא דאמשום  ב'משום דבר שיש לו מתירין, 

ויש  .(סי' ס ד"ה ולפ"ז יש לומר) ברע"א י"ל דכיון דלא שייך בכלי זה חציצה מה"ת הוי תרי דרבן וספקו לקולא אף גד אתחזק וכמבואר ,הכלי וכדו' דהוי חציצה מדרבן

  ].ובהגה דלעיל (יו"ד סי' קצג ד"ה נמצא וד"ה והנה בנידון) בחת"ס ,השיב משהבשם   (על סע' כג) ברע"א בגליוןעוד    'עיו.  לחלק
ממון לצאת מהספק אין   א במקום שצריך להוצי ,דאם מטעם דבר שיש לו מתירין אתין עלה ,ופ"מ רבתי בין הטעמים 

  . תחזק איסוראאמשא"כ לפי הטעם ד , כמבואר בשו"ע ביו"ד סי' ק"בדשיל"מ זה בכלל 

, אבל משום דבר שיש לו מתירין אין  מספק תחזק איסורא להטביל הכליאש לקוט להחמיר מהאי טעמא דולמעשה י 
תורת חיים  הבשם  (ח"א סי' מד) במחת יצחק, וכן קט דמסתבר טעמא ה"ל  במחת שלמה כמבואר  מעיקר הדין להחמיר

, טבילה התערב ברוב כלים טבולים יש להטביל את כל התערובתשחייב  יכלאם [ו (ח"י סי' קכח) שבט הלויב  וכן משמע ,(פעסט או"ח סי' קס אות לא)

הגריש"א   וכן פסק  .אלא דכתב שם דאף אם טובל כולם יחד איו מברך , (יו"ד סי' כג) בהר צביפסק וכן  .אא"כ איכא טרחא יתירא או הוצאת ממון ,וי דשיל"ממשום דה

    ].דמברך סי' מה אות ה)(והבאר משה  הובא בדרכ"ת סי' קכ ס"ק לו)  שם(  התשורת ש"יאבל דעת  דאיו מברך בכה"ג.  לה"ג ישראלזון זצ"ל אות לז) "כטב ' (קונטרס הל זצ"ל
  
  העלון נתרם בעילום שם 

  להצלחת התורם 


