
 

האומר קדושת יוצר וקדושת ובא 
לציון מעט קודם החזן או אחריו, 

 האם דינו כאומרה עם הציבור
סדר תפילות כך ]פ"ז מהל' תפילה הי"ז[ כתב הרמב"ם 

הוא, בשחר משכים אדם ומברך ברכות אלו, וקורא 
הזמירות ומברך לפניהן ואחריהן, וקורא את שמע 
ומברך לפניה ולאחריה, ומדלג הקדושה מברכה 

 ראשונה שלפניה, שאין היחיד אומר קדושה.
 משמיה דרבינו]או"ח סי' קל"ב[ וכיוצ"ב כתב הטור 

, )של ובא לציון(צמח שאין ליחיד לומר סדר קדושה 
 דכל דבר שבקדושה אינו בפחות מעשרה.

כתב דקדושה שאומרים ]מגילה פ"ג סי' ז'[ אולם הרא"ש 
ביוצד יחיד אומרה, שאינו אלא סיפור דברים בעלמא 
שמשרתי עליון מקדישין, כאדם שקורא פסוקי 
קדושה שבישעיה, אבל קדושה של שמונה עשרה 

נו אומרים נקדש צריך עשרה. ע"כ. וכתבו תלמידי שא
דלדעה זו נוטה דעת ]ברכות יג. ד"ה ונקדשתי[ ה"ר יונה 
 הר' יונה.

קדושה  -וז"ל  ]או"ח סי' נ"ט[והביא דעתם בטור 
שביוצר כת' הרמב"ם ז"ל שאין היחיד אומר אותה, 
וכ"כ רב נוטראי גאון, אלא אומר עונים באימה 

רוך. וא"א הרא"ש ז"ל כת' ואומרים ביראה קדוש וב
שיחיד יכול לאומרה שאינו בא עתה לקדש אלא 
סיפור דברים האיך המלאכים מקדישים, ולא דמי 
לקדושה שבתפילה שאומר נעריצך שאותה ודאי 
אינה בפחות מי'. והכי איתא במס' סופרים קדושה 

 שביוצר יחיד אומר אותה שאינה אלא סיפור דברים.
כתב משמיה דהרשב"א ם[ ]שם וכ"מ שאיברא דבב"י 

דבתשובה כתב הרמב"ם דבקדושת יוצר ]ח"א סי' ז'[ 
כמו שיתפלל השליח ציבור יתפלל היחיד. וגם ר' 

ורבינו מהר"י אבוהב כתבו ]נ"ג ח"ב כ"ד ע"ד[ ירוחם 
שבנו של הרמב"ם העיד על אביו ז"ל שכתב בכתב 
ידו בתשובה אחת שהיחיד יכול לאומרה. וכתב הכל 

אחר שבתשובה כתב ההפך ממה שכתב ד ]סי' ח'[בו 
בחיבור, נראה שסובר שהוא הלכה ואין מורין כן. 

כתב שבנו של ]הל' קדושה מיושב ס"ק א'[ ובאורחות חיים 
הרמב"ם העיד על אביו שחזר בו הלכה למעשה, ועל 

 זה אנו סומכים.
אלא דהרשב"א גופא שנשאל על סתירת דברי 

ראשונים, הרמב"ם, השיב דדבר זה נתחבטו בו כמה 
ופשוטן של דברים כמ"ש בנוסחאות שבחיבור, לפי 
שדרך כלל אמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר 
שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. ואף דבמסכת 
סופרים מפורש כדברי הרמב"ם בתשובה, אע"פ אין 

 סומכין ע"ז בכך אלא על הגמ' שלנו. ע"ש.
ה כתב שמנהג העולם כהר"י יונ]סי נ"ט[ ובב"י 

כתוב  ]פרשת תרומה קלב:[והרא"ש, אבל בספר הזוהר 
שאין היחיד אומר קדושת יוצר וקדושת ובא לציון, 
ואע"פ שהעולם נהגו לומר קדושת יוצר ביחיד, 
נלענ"ד שמאחר שאין דבר זה מפורש בתלמוד שלנו 

 יש לנו לתפוס כדברי הזוהר.
כת' דנ"ל דאין לשנות ]שם ס"ק ג'[ אולם הדרכי משה 

מאחר דהרמב"ם חזר מדבריו הל' למעשה  המנהג,
והסכים לדברי הרא"ש וה"ר יונה ועל פיהם נתפשט 
המנהג. ומ"ש שאין הדבר מפורש בתלמוד נרא' 
דמאחר שמפורש במס' סופרים אין לנו לחוש לסודי 

 הזוהר נגדו מאחר שכבר נתפשט המנהג על פיו.
כתב עוד דיש מי שאומר דכיון שהם ]סי' קל"ב[ ובטור 

ים הרי הוא כקורא בתורה ויכול יחיד לאומרן, פסוק
ובלבד שיאמר אותן בניגונן וניקודן וטעמן כדרך 

 שהתינוקות קורין לפני רבן.
דשמע משם חכמים ]בתשובת הנזכרת[ וכ"כ הרשב"א 

גדולים דקדושת יוצר אם בא לאומרה כקורא במקרא 
בנעימה, אומר, שאין זה אלא כיחיד שקורא פרשת 

כים בישעיה. אולם כתב דאנו אין סדר קדושת המלא
אומרים אותה כלל, וכל כיוצ"ב הנכון לנהוג בו 

 במניעה ושב ועל תעשה.
כתב דאם בא לומר ]סי' רי"א[ ומ"מ בתשובה אחרת 

פסוקי י"ג מידות כדרך קריאה בעלמא אומר, כדרך 
שאומרים האופנים וקראי קדושה דרך קריאה. ובח"ה 

ן הפסוקים של סדר ככתב דאם בא לומר אות]סי' ט'[ 
קדושה בנעימה כדרך שהוא קורא אותם בבית הספר, 
אומרים שאין זה אלא כקורא בנביא, וכן אומרים 

 משמו של הראב"ד.
דקדושת שביוצר ובסדר ]סי' ח'[ וכ"כ תרומת הדשן 

קדושה יש ליחיד לאומרם בניגון ובטעמים ותו אין 
 קפידא אפי' למ"ד אין היחיד אומר אותם. ע"כ. וכתב

 דכן ראוי לנהוג.]סי' נ"ט[ הב"י 
דדעתם דזקנים הראשונים לא ]סי' קל"ג[ וכתב הב"ח 

תקנו אלא שבקהל חייבים לומר סדר קדושה בכל 
יום, אבל לא תקנו שאסור ליחיד לאומרם, דפשיטא 
דכיון שקורא פסוקים בלי תוספת וחסרון ושום שנוי, 
גם מתרגם אותם בתרגומם, הרי הוא כקורא בתורה, 

 כול היחיד לאמרם, והכי נקטינן, וכן נוהגים.וי
י"א שהקדושה שביוצר  -]סי' נ"ט[ ולדינא כתב המחבר 

יחיד אומרה לפי שאינה אלא סיפור דברים, וי"א 
שיחיד מדלגה ואינה נאמרת אלא בציבור, ויש לחוש 
לדבריהם וליזהר שיחיד יאמרנה בניגון וטעמים 

 כקורא בתורה.   

  בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 חד פעמי באופןבכלי לא טבול מותר להשתמש האם 
 ןנבחובת טבילת כלים מדאו' או מדרא. 

. והנה לדעת רוב הפוסקים טבילת )יו"ד רסי' קכ( ובטשו"ע )עה:( בע"ז כמבואר ,ולהטביל כו"ם צריךמן העסעודה לוקח כלי כידוע ה
 . גליון קל"ה(ב בזה )עי'וכית אינו אלא מדרבנן ככלי זת אבל וכלים הינה מה"ת. אלא דכ"ז בכלי מתכ

 סוגי המתכות החייבים טבילה מה"תב. 
כל דבר אשר יבא . אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת" ג(-במדבר לא, כב)כתוב  בתורהוהנה 

". נמצאו ו' מיני מתכות חייבים בטבילה מיםבאש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו ב
 חיוב לטובלם מה"ת. ן בכלל אלו וכגון "אלומניום" יש מה"ת. ויש לעיין אם שאר מתכות שאינ

 האג"מ אולם, ומשמע שם דס"ל דחיובם מה"ת. כלי מאיזה מין מתכת שהוא צריך טבילה כלדכתב )אות כג(  הערוה"שובאמת 

ספר ) הגר"י קמנצקי זצ"לאלא מדרבנן. וכן דעת  ולהטביל אין חיובדבמה שלא נזכר בפס'  'כת ד ח"ב סי' קסד()יו"ד ח"ג סי' כב, ועיי"ש יו"

)ומדבריו  )מבית לוי יו"ד עמ' קמ אות ד(הגר"ש ואזנר שליט"א  וכן דעת )אלא דצדד שם דאפשר שאפילו מדרבנן פטורים(. עמ' רמג( טבילת כלים
  .)ח"א סי' תנא וח"ד סי' קצב( תשובות והנהגותב 'ועי .משמע דס"ל דחייבים מה"ת(

 חובת טבילה לכלי העומד לשימוש 'חד פעמי'ג. 
מטבילה אפילו אם  יםפטורו " אינם חשיבי כליחד פעמי" םדכלי )ח"ה סי' לב( המנחת יצחקו )יו"ד ח"ג סי' כג( האג"מוהנה דעת 

שיש )קונטרס הלכות טבילת כלים לה"ג ישראלזון זצ"ל אות לה(  זצ"ל הגריש"א. מיהו דעת דוחקין עצמן ומשתמשין בהן ב' או ג' פעמים
  .)ח"ד סי' קצב( תשובות והנהגותב, וכ"כ בזה ולמעשה המנהג להקל .להטבילם ללא ברכה

 איסור השתמשות בכלי לא טבולד. 
נראה דאיסור  (רצג 'סי "זסקי עח"ד פ) אור זרועהומלבד חובת טבילת הכלי, איכא איסורא להשתמש בו כל זמן שאינו טבול. ולדעת 

הביאור וכן פסק . שהוא מדרבנן )סי' קכ ס"ק א(הישועות יעקב  דעת אולם .)או"ח סי' תפו מ"ז ס"ק א(הפמ"ג וכן נקט  זה הוא מה"ת.
עי' עוד בגליון ק"ג ו )מד' ישנה ח"ב סי' סו אות יד(,"ש והמנח ד(-)ח"א סי' מד אות ג מנחת יצחקהולאחריו  ד"ה מותר(ז  )סי' שכג סע'הלכה 

  בגדר האיסור.
 .תאו אפילו בהשתמשות ארעי הויש לדון האם איסור השתמשות הוא דוקא בהשתמשות קבוע

 השתמשות לצורך סעודה בכלי הפטור מטבילהה. 
אפילו ו לסעודה ב משתשהאם הישראל רוצה ל ,וכגון כלי העומד לסחורה ,כתב דכלי שפטור מטבילה )כלל נח אות פה(באו"ה  והנה

תשמיש למבואר דאפילו כלי העומד בעיקר לתשמיש הפטור מטבילה אינו פטור בזמנן שמשתמש ו ארעי צריך להטבילו, ע"כ.
. ועי' ע"י שימוש ארעי מתחייב בטבילה ,כלי שאינו מיוחד מצד עצמו לצורך סעודה כגון מחט אפי'דמבואר ד ועיי"ש]המחייב. 

 .)ס"ק יא(והפר"ת  )שם ס"ק טז( הש"ך ,)שם ס"ק י( הט"ז. וכן נקטו שם סע' ח() הרמ"אפסק  וכדברי האו"ה. בזה לקמן[
שיצא לחלוק על דבריהם דלעולם אזלינן בתר רוב תשמישו, וע"כ סכין קטן של סופרים  )ס"ק יב וס"ק יט( בפר"חאולם עיין 

וכן פסק  .)סי' לא( השב יעקבבשם  ס"ק ו()ובפת"ש  )על סע' ה( ביד אפריםשחותכין בהם קלפים מותר לאכול בו עראי. וכן הביאו 
 [.י' כב(ס)תל' ח"ב ס "דוטבט]ועי' . מא(-)אות מ הערוה"ש

דאמאי שתיק ליה להשו"ע שכתב  ,קשה על דברי הרמ"א הנ"ל שפסק דמיעוט תשמיש מחייב טבילה 'אלא דהעירוני דלכאו
ש )חצובה( היו משתמשים בו לפעמים לצלות "ריפידוהרי ט .טבילה טעונות אינם קדירות עליהם ששופתים ש )חצובה("דטריפיד

 מ"מ עצמו האוכל עליהם צולין דלפעמים אע"ג ש"דטריפידלשיטתו כתב שם  )שם( הפר"חובאמת . (יב ק"ס) ח"בפרבו כמבואר 
 .ופטור מטבילה תשמישו רוב עיקר בתר בכלי אזלינן

ש הנ"ל, לבין כלי שצורת הכלי עשויה אף "מיא דטריפידדו ,ויועדו לתשמיש שאינו חייב טבילה שצורתווע"כ לחלק בין כלי 
טבילה. )ודלא  צריך סעודה לצורך לפעמים משמש אם דאז ,למיעוט התשמיש אלא דבעליו מיעדים אותו לצורך הפטור מטבילה

 נה ב' פר' מטות()ש בבן איש חיוכן מבואר  .)ח"ט סי' פד( במנחת יצחקיישב כן ש ושו"מכמשמעות האו"ה הנ"ל דלא ס"ל לחלק בזה(. 
)דהרי באותיות י"א וי"ד נקט דהולכין אחר רוב תשמישו, אולם באות ט"ז פסק להיפך. אולם לפי החילוק הנ"ל אין סתירה 

ך להשתמש דרהיכן שמיעוט התשמיש אין דדוקא  מוכחדאלא  ,חילוק זה רמבואש ()ס"ק יאבפר"ת  ועי' .ודו"ק ,בדבריו, עיי"ש
 .()ס"ק מא וס"ק מה(בדרכ"ת ועיין עוד  . בו כלל לא אזלינן בתריה

 )למקילין לעיל(גדר השתמשות ארעית המותרת ו. 
 )אות מא( בערוה"ששולפי"ז מבואר דלדעת רוב הפוסקים לא אזלינן בתר רוב תשמישו ואף תשמיש ארעי מחייב טבילה. אלא 

 ומיהו עראי בתשמישכוונתו לחייב  אלא ,קבוע בתשמיש שלא דהיינו "מקרה דרךחייב בהשתמשות ב"ל כוונת הרמ"א כתב דאין
 טבילה, לענין תשמיש מקרי לא מקרה דרך אבל ,בזה כיוצא וכל מעט לחם אלא הרבה לחם בו חותך שאינו כגון ,כן עושה תדיר

 ע, ע"כ. "וצ
דכיון תב שכ )אות ד(דרכי משה מה משמעוכן חייבים לטבול את הכלי.  מקרה" "דרךאולם מפשט דברי הפוסקים משמע דאפילו 

מההגהות או"ה  עין זה כתבוכ , ע"כ.טוב לאכול בסכין של שחיטה ולטבול אותודסכין של שחיטה תלוי במח' אם חייב בטבילה, 
 ומשמע דאפילו שאוכל בו חד פעמי סגי לחייבו בטבילה. .)סי' פו(

טבילה, ולדעת הפר"ח ודעימיה מטבילה אפילו שימוש ארעי לדעת רוב הפוסקים חייב  "הפטור"ומעתה יוצא דהמשתמש בכלי 
 .ור. ואין להקל אלא בשעת הדחקפט

  בכלי העומד לשימוש סעודה האם שרי להשתמש בו חד פעמי ללא טבילה ימושז. ש
 שם) "שבמנחוכ"כ טבילה ועדיין לא הטבילו, אסור להשתמש בו אפילו ארעי לכו"ע.  "החייב"ומ"מ כלי העומד לשימוש סעודה 

 , ודאי אסירי גם בתשמיש ארעי.וכדו' סעודה ממש כמו צלחותכלי פשוט דד( יבאות 

 השתמשות חד פעמית בכלי החייב טבילה ח. 
וכגון  ,בטבילה אלא שרוצה להשתמש בו ארעי בשימוש שאינו מחייב "החייב"אמנם אכתי יש לעיין האם מותר להשתמש בכלי 

ק"צ דלדעת השו"ע פטור בכה"ג, אולם לדעת  ןעי' בגליו] מקלף שחייב טבילה כשקולפים בו פירות וירקות הראויים לאכילה
וברצונו להשתמש עתה בדברים שאינם ראויים לאכילה. האם נימא )לפי המחמירים לעיל( דכיון  ,[הש"ך יש להטבילו ללא ברכה

מחייב או דלמא כיון שמיעוט התשמיש אינו  ,שהכלי חייב טבילה אסור להשתמש בו למיעוט תשמיש שאינו מחייבו בטבילה
 רשאי להשתמש בו ללא טבילה לכו"ע.

 ובמנחת אליעזר )יו"ד סי' מג(בחלקת יעקב דהרי חובת הטבילה חלה כשרצונו להשתמש בכלי וכמ"ש  ,ומסתבר דאינו חייב בכה"ג
ורשאי כיון שאכתי אינו משתמש באותו שימוש, הכלי פטור מטבילה  ,אע"פ שהכלי עומד לשימוש המחייבוא"כ בנ"ד  .)ח"ב סי' לה(

  .תמש בו בתשמיש שאינו מחייבלהש
   עתה בכלי הנ"ל כשאין בידו להטבילו תמיעהשתמשות חד פט. 

ערב בנמצא שאו  בור הטבילה פתוח,וכגון שאין  ,אלא דכ"ז כשבידו להטביל הכלי, אבל אכתי יש לדון בגוונא שאין בידו להטבילו
 . וכדו' ולהטביל שהותשבת ואין 

 . וכ"כטבילה בלירחמנא להשתמש בהם  דאסר הוא גזירת הכתובד )ע"ז סי' רצג( באור זרועבילת כלים כתב והנה בגדר החיוב של ט
דטבילת ( פי"ז אות ח)מא"א  "מהגוה )פסחים סי' תסד( הראבי"ה. מאידך דעת )ח"ד סי' מח( מהרש"םב מבואר. וכן )סי' תפא( רוקחה

את הכלי אינו יכול לטבול דאם  )או"ח סי' תיח אות יא( האבנ"ז 'ועפ"ז כת. יג( אות שם) הערוה"ש וכן פסקולא איסור.  מצוהכלים הוי 
ויעוין  .אין איסור ללבוש טלית בלא ציצית כיון שאסור לעשות ציציתדבשבת וכמו שמצינו  בלא טבילהבו להשתמש  אין איסור

תשתמש בכלי אלא תטבילו תחילה וא"כ כל  דאיסור השתמשות גדרו דאמרו לן אלשכת'  אות יד( שם)מנח"ש  הגרשז"א זצ"ל בדברי
]א.ה. וכעין זה להטבילו(, שרי לאכול בו אינו יכול לקחתו ושד' וכגון במלון וכ) להטבילוזה כשיכול להטבילו, אבל בגוונא שאינו יכול 

 .[)ססי' סב ד"ה שלא( בביאור הלכהמצינו 
, )לדעת האוסרים להטביל כלים בשבת( שכח להטביל כליולמי ש עצות בשבת שמדברי הפוסקים בסי' שכ"ג סע' ז' שחיפשו לאא
תמש בהם. אלא דיש לדחות דכיון דאיכא עצה שמשמע דאע"פ דעתה אנוס על המצוה מ"מ אסור לה ,יוכל להשתמש בהםי שדכ

 להפטר לגמרי מהמצוה צריך לעשות כן שלא יהיה אנוס על המצוה, ודו"ק.
ר והאכדעת ואכילה בכלי שאינו טבול הוי "איסור" ד ילת כלים פ"ג סוף הגה כד()ספר טבהאג"מ והחזו"א בעל  דעתאלא דלמעשה 

עד כאן לא ד כתב (ספר טבילת כלים פ"ד הגה ד)גופא  זצ"ל הגרשז"אש ושו"ר .)ח"א סי' שנו(בתשובות והנהגות  וכן פסק .הנ"ל זרוע
 (נןברחיוב השואל הוא רק מדד )ח"א סי' מד( "יבמנחבכלים שאולים שעיקר חובת הטבילה מוטלת על הבעלים )עי'  אלא היקל

אלא דלפי דבריו מציונו עוד עצה בשבת למי שלא טבל . ]לים עצמם לא יכולים להטבילםעמשא"כ כשהב ,ובמקום אונס מקילינן
 ו()קו"א סי' קל המהרי"ל דיסקיןכליו לתת במתנה לחברו ולחזור להשאילו ממנו ולא מצינו להפוסקים דעצה זו מועילה, וכ"כ 

  .[ועי' עוד בזה בגליון ק"ג. וצ"ע. הנידאין זה מ
 -מסקנא דדינא-

אין בידו להטבילו כלל )וכגון שאין כש אףאין להשתמש בכלי העומד לסעודה ללא טבילה אפילו באופן חד פעמי  העולה לדינא,
לצורך עומד לשימוש הכלי אינו . וכן יש להחמיר כש)כשאין בידו להטבילו( ם שאולים אצלו יש מקיליןוא .(בור הטבילה פתוח

פטור מטבילה הובאופן ארעי רוצה להשתמש בו לאכילה. ומ"מ כלי שאינו עומד כלל לצורך סעודה )כגון שעומד לסחורה(, סעודה 
ולפעמים רוצה להשתמש בו לצורך סעודה פטור מטבילה לגמרי. וכמו כן כלי כגון מקלף העומד לשימוש המחייב טבילה )וכגון 

וכגון לקלוף בו אוכל )ורוצה להשתמש בו לצורך דבר שאינו מחייבו טבילה  ,רות הראויים לאכילה( ועדיין לא הטבילושקולף פי
 לא טבילה.במותר להשתמש בו לצורך זה  ,(שאינו ראוי לאכילה ללא בישול

 "ד| ה'תשע גליון קפ"ו | פר' שלח
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 



 

 פניני מוסר
 סדר ליל שבת )ד( -עניני שבת קדש 

 וכן בכניסתו שבת ביום דברים לדבר" - מצות קידוש

 והבדלתו ומעלתו היום גדלת זכר בהם שיהיה, ביציאתו

( ח כ שמות) שנאמר, ואחריו שלפניו הימים משאר לשבח

 קדשה זכר זכרהו, כלומר, לקדשו השבת יום את זכור

 שדברים (א, קי פסחים) חכמינו לנו אמרו ובפרוש. וגדלה

 על זכרהו הפרוש בא שכן, היין על לאמרן אנו מצוים אלו

 ינוך מצוה לא(ספר הח)שבת...".  ביציאת .. וכן.היין

 - ע"י הקידוש נקבע בלבנו אמונת חידוש העולם
 לזכור זה מעשה מתוך שנתעורר כדי, זו מצוה משרשי"

 כ שמות) העולם חדוש אמונת בלבבנו ונקבע היום, גדלת

 לעשות נתחיבנו כן ועל'. וגו' ה עשה ימים ששת כי( יא

 הרבה בו מתעורר האדם שטבע לפי, היין עם המעשה

 התעוררות לפי כי, לך אמרתי וכבר .ומשמח סועד שהוא

 השרש ומזה. לעולם הדברים אל יתפעל, ומעשהו האדם

 על שיקדש יותר האדם על חביב הפת שאם בגמ' אמרו

 ואין תאב... שהוא למה יותר טבעו מתעורר אז כי, הפת

, רביעית בכוס שיהיה אותנו חייבם על טעם לתת צורך

. עליו אדם לב עוררת ולא ראוי אינו השעור מזה דפחות

 שיקדש עד כלום לטעם ושלא, הכוס בהדחת חייבונו ואשר

 התעוררות שרש ענפי זה כל סעודה, במקום ושיקדש

 ספר החינוך שם()". שאמרתי

 נערך ע"י מחבר סדרת
 "עבודת המועדים" 

 

וכבר  -אזיל לשיטתו וכתב  ]בהגהותיו שם[והרמ"א 
 נתפשט המנהג כסברא ראשונה ויחיד אומר אותה.

כתב דאע"פ דמותר לאומרה אפי' ]ס"ג[ אולם הלבוש 
ביחיד מ"מ טוב לאומרה בניגונן ובטעמן כקורא 

 . ]א"א אות ד'[פסוקים. והביא דבריו בפמ"ג 
ובביאור הגר"א הסכים  -]ס"ק י"א[ וכ"כ המשנ"ב 

, ולפי שאין לזוז מהמנהג נכון להלכה לדעה ראשונה
להדר אם אומר ביחיד לאמר בניגון ובטעמים כקורא 

 פסוקים. וכ"כ הפמ"ג בשם הלבוש דטוב להדר בזה.
 -כתב דמ"ש המחבר אלא בציבור ]ס"ק ג'[ והנה בפר"ח 

פירושו אע"פ דהוי יחיד מתפלל לבדו בשביל שאיחר 
סכם לבא, כיון דאיכא ציבור אומרה אפי' בלחש, וזה מו

 .]ס"ק י'[לכו"ע. והביא דבריו במשנ"ב 
ודבריו צ"ב, דהא בראשונים מפורש דטעמא דאינה 
נאמרת ביחיד משום שאין יחיד אומר דברים 
שבקדושה, ובדברים שבקדושה ודאי דלא מהני הא 

 דאיכא הכא ציבור, כל שאינם נאמרים יחד. 
אף שאיני  -וז"ל ]סי' נ"ט ס"ק ו'[ וכבר עמד בזה המאמ"ר 

דאי לחלוק על הרב ז"ל ומי יבא אחרי אדני המלך, כ
מ"מ תורה היא וללמוד אני צריך, ולפק"ד לא כיון יפה 
בזה, דהא מדברי כל הפוסקים משמע דלי"א הסוברים 
דאין יחיד אומר אותה קדושה ס"ל דקדושה זו היא 
כדין כל דבר שבקדושה כגון קדיש וברכו וקדושה 

הביא הב"י ובדברי שבתפילת י"ח, עיין בדברי תר"י ש
הרשב"א וש"פ דבכלל דבר שבקדושה היא, וכי היכי 
דאין לו לאדם שאיחר לבוא לבה"כ לומר קדיש וברכו 
וקדושה בלחש בבה"כ מפני שיהיו שם ציבור דדבר זה 
פשוט מצד עצמו וכו'. וכן הוא משמעות לשון הש"ע 
במ"ש ואינה נאמרה אלא בציבור דר"ל שאין קדושה זו 

תפילת הציבור המתפללין יחד. והכי נאמרה אלא ב
משמע מדברי הרב מ"א ז"ל לקמן סי' קל"ב שכתב 
בדין קדושת ובא לציון שידלג אשרי או הב' פסוקים 
שאומרים קודם הקדושה כדי לאומרה עם הציבור, כיון 
שיש מחלוקת בדבר אי יחיד מצי לאומרה או לא 
 יעו"ש, ואילו הוה ס"ל כדברי הרב פר"ח ז"ל דילוג זה

למה, הרי כשיאמר אותה יהיו הציבור עדיין בבה"כ 
 ויכול לאומרה לכ"ע, אלא ודאי כדכתיבנא. עכ"ל.

הביא דברי ]ס"ק י'[ ויל"ע בדברי המשנ"ב דבסי' נ"ט 
כתב דלכתחילה ]ס"ק א'[ הפר"ח, ואע"פ כן בסי' קל"ב 

טוב יותר לומר קדושת ובא לציון בציבור, וע"כ אם 
קדוש והוא לא אמר עדיין הציבור התחילו לומר ואתה 

אשרי ובא לציון יש לו לאומרו עמהם, ואח"כ יאמר 
אשרי ולמנצח וגם השני פסוקים שקודם ואתה קדוש 
דהיינו ובא לציון ואני זאת בריתי וגו'. וציין בשה"צ 

דמקורו מדברי המג"א ודה"ח )ובענין מ"ש עוד ]ס"ק ג'[ 
המג"א שם דאם בא לבהכנ"ס בשעה שאומרים סדר 

שה, יאמרנה עמהם אף קודם תפילתו, דהא י"א קדו
דאין היחיד אומרה. כתב השה"צ דכמדומה שאין 

 העולם נוהגים כן(.
]הנד"מ הל' תפילת ]ועיין מ"ש בזה בשו"ת שלמת חיים 

. איברא דממה שציין המשנ"ב מקור דבריו שחרית סי' ק"נ[
מדברי המג"א שתלה זאת להדיא בהא דאין היחיד 

 כן[.אומרה, אין נראה 
ונראה דכיון דדעת הרמ"א לדינא, דקדושה זו נאמרת 
אפי' ביחיד, ורק לכתחילה יש להחמיר לאומרה עם 
הציבור, ע"כ בסי' נ"ט דהוא באמצע ברכות ק"ש וא"א 
לו לענות עמהם, סמך על דברי הפר"ח, משא"כ בסי' 
קל"ב דאיירי בקדושת ובא לציון דאפשר לו לענות עם 

לסמוך על דברי הפר"ח,  הציבור, לא רצה לכתחילה
 והביא לדינא דברי המג"א. 

 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 האם צריך לברך בביתו, מחליף מזוזהה
 מזוזה לקבועה מזוזה או לדור בבית שיש בומצוה א. 

ונחלקו הפוסקים האם המצוה "וכתבתם על מזוזות ביתך".  )דברים פ"ו פס' ט(ת הבית דכתיב ומה"ת לקבוע מזוזה במזוז מצוה
שהקביעות היא  אות ב ד"ה וחזיתיה( או"ח סי' כ)מובא בברכ"י  יד אהרןה היא קביעת המזוזה או לדור בבית שיש בו מזוזה. דעת

 )סי' רפט ס"ק ב(הדעת קדושים . וכן דעת ציצית וקביעותה כלבישת הטליתית הכתיבת המזוזה היא כעשיד, עיקר המצוה
להסירה ולהניחה. וכן הקובע מזוזה בזמן הפטור צריך  י אםחש"ו וגוי שקבעו מזוזה אין תקנה כמשו"ה כתב דו])יו"ד ח"ד סי' קכח דף קמו ד"ה ושוב נתיישבתי(  חקרי לבהו

 [.לפני יום ל"אמזוזה שקבע הלהסירה ולחזור ולקובעה וכגון שוכר 
דמזוזה חובת  ,דחה דברי היד אהרן (שם) הברכ"י דהמצוה היא לדור בבית שיש בו מזוזה. וכןנראה  כ ס"ק א( ')סי מ"אהמ בלא

ולבישת  ,וקביעות חוטי הציצית בבגד הוא כקביעות המזוזה בבית ,דומה לכתיבת המזוזה הטויית הציצית ושזירתר היא, והד
במזוזה  ל כןוע ,לא תיקנו הברכה אלא על גמר העסק במצוהאמנם ה לבא לדור בבית שנקבע בו מזוזה. הטלית בציצית דומ

ועי' מש"כ ) .()סי' רצא הפת"שוהביאו  ,()ססי' ט ד"ה ואגב אודיעו רע"אבמבואר וכן  דגמר העסק במצוה הוא קביעותה אז מברך.
נקרא הקביעות דאע"פ דאיכא מצוה בדיור בבית שיש בו מזוזה, מ"מ  עתודד אות ב( קנח 'ב סי)ח" בשבט הלוי אלא דעי' .(בגליון ג'

 ".לקבוע מזוזה"ברכינן ומה"ט מהנזכרת בתורה,  גמר המצוה
 ברכה על קביעות המזוזהב. 

השו"ע . וכמו שפסקו מברך ברכה אחת לכולןואפילו קובע כמה מזוזות . "אקב"ו לקבוע מזוזה" והנה הקובע מזוזה מברך
תב אשכנזי או להיפך וכדו' האם ספרדי לככתב מיותר מהודרת. או ב תומזוזהמחליף לדון לענין  ויש ן רפ"ט.בסימ והרמ"א

 ר ומברך. חוז
 המחליף טלית האם מברךג. 

אבל אם  ,כשחוזר ולובשו צריך לברך ,פשט טליתו ולא היה דעתו ללובשו מידש דמי )סי' ח( הטורוהנה לענין ברכת הטלית כתב 
 ., ע"כדצריך לברך בשו מיד כגון שפשט אותו כדי ליכנס לבית הכסא בזה דעתי נוטההיה דעתו ללו

 הביא בשם הרמ"א. אבל ד(י)סע'  בשו"עדבכה"ג ודאי צריך לחזור ולברך. וכן פסק  ,שם יצא להוכיח דלא כהטור הב"יאולם 
 המ"בו)ס"ק יח( מ"א ה ,)ס"ק יג( ט"זה ,(אות יד) ב"חוה. , ע"כוכן נוהגין ,. וי"א דוקא כשנשאר עליו ט"קבכה"ג י"א שאין מברכין

)שם  היפה ללב ,אות י( שם) החסד לאלפים הלא הם פסקו דבכל גוונא אינו חוזר ומברך. וכן נקטו אף פוסקי עדות המזרח )ס"ק לז(

 .נב(שם אות ) "חהוהכ)פר' בראשית אות י(  בן איש חיה ,ס"ק כב(
 פסקווכן  , )סי' ח( בארצות החיים "שוכמ ,צריך לחזור ולברך תבטלית אחר פהיטלית אבל כשמחלה הוכ"ז כשחוזר ולובש אות

 .)פר' בראשית אות י( בן איש חיהו )ס"ק לז( המ"ב, ו( אות)כלל יב  "אייחה ,כג(אות )סי' ח  הגר"ז
 תילדינו כמחליף טהאם  ,המחליף מזוזהד. 

רפה ד"ה  )יו"ד סי' המהר"ם שיקחייב לברך על קביעתה. וכ"כ ולפי"ז לכאורה י"ל דה"ה לענין ברכת המזוזה דהמחליף המזוזה 

 ה צריך לחזור ולברך לכו"ע. ידכיון שקובע מזוזה חדשה שלא היה בשעת ברכה דעתו על א"כ(
שכתיבת המזוזה היא כעשיית הציצית וקביעותה כלבישת הנ"ל דס"ל  יד אהרןהאלא דיש לדחות דכ"ז אם נימא כדעת 

דהקביעות היא גוף המצוה. אולם  ,דהרי עתה קובע מזוזה חדשה ומקיים המצוה מחדש ,ה כדין הטלית. י"ל דדין המזוזהטלית
ולבישת הטלית בציצית דומה לבא  ,קביעות חוטי הציצית בבגד הוא כקביעות המזוזה בביתונקט ד שדחה דבריוהברכ"י לדעת 

היא קיום מצוה חדשה ואינו מעשה מצוה א' )תדע  . י"ל דעד כאן לא מברך על הטלית השני כילדור בבית שנקבע בו מזוזה
דהלובש שתי טליתות מקיים ב' מצות(, אמנם במזוזה המצוה היא הדיור במקום שיש בו מזוזה וא"כ אין כאן מצוה חדשה 

 אלא מעשה מצוה א' ע"י חפצא של מצוה אחר. 
כלל בין מזוזה אחרת לטלית אחרת, דהתם גבי  אין דמיוןלדחות דברי רבו המהר"ם שיק ד נז( סי')יו"ד  בשו"ת מהרש"גוכ"כ 

הדבר ד ועיי"ש שכתבטלית כל או"א מצוה בפ"ע הוא כו', אבל במזוזה אחרת על פתח ביתו הראשון לא מצוה אחרת היא. 
שאם התחיל לתקוע בשופר אחד, ולא היה יכול לגמור, ורוצה לסיים תקיעתו בשופר  )סי' לא( בשו"ת בנין עולם "כדומה למש

 שא"צ לברך מחדש, אפי' לא היה השופר לפניו. וה"ה הכא גבי מזוזה.  אחר,
ראיה  ןאין מכאנרא' די תברך. אולם אכמו חוזראינו פסק לענין שופר כדעת הבנין עולם ד )סי' תקפה ס"ק ד( המ"בוהנה באמת 
לא אחר שופר ע"י וע"כ  ,(הכי קיי"לדם יקשהבאנו מהפוס בגליון ע"א עי')די"ל דשאני שופר דאין המצוה אלא בשמיעה לפשוט נ"ד, 

 דע"י הקביעות החדש התחדש מעשה שע"י מקיימים המצוה מזוזהבמשא"כ  ,אינו חוזר ומברך משו"הותחדש דבר במצוה, מ
ועוד יש לחלק בין שופר למזוזה דשאני מזוזה שהמעשה שתיקנו עליו ברכה הוא . קביעות גופא היא המצוה(דהק"ו לסוברים )

  וע"כ כשקובע מזוזה אחרת חייב ברכה. משא"כ בשופר שהברכה על השמיעה ובה לא נתחדש מידי. קביעות המזוזה
 האם דינו כהולך לסוכה אחרתה. 

מי שהולך ד ()סי' תרלט המ"אואדרבה אפשר להביא ראיה דאם קובע מזוזה אחרת יש לחזור ולברך. דהנה לענין סוכה כתב 
ריך לברך , צע הסעודה לשם ולשוב אח"כ מידאפילו אם היה בדעתו בשעת ברכה שילך באמצ ,באמצע סעודתו לסוכת חבירו

וע"כ אם רוצה לאכול בסוכה זו דבר שאסור לאכול חוץ לסוכה צריך לברך שם לישב  ,דהליכה הוי הפסק ,שם לישב בסוכה
 ס"ק מח(שם ) המ"בסק. וע"כ כתב דהליכה הוי הפ לשיטתו אזיל בסימן ח'דהמ"א שם  לבושי שרדהכבר כתב אמנם  .בסוכה

  .א"צ לברך וספק ברכות להקל אם היה בדעתודדעת כמה אחרונים דהליכה לא הוי הפסק  בסימן ח' לפי מה שכתבד
דמה שנא סוכה זו או אחרת, כל שלא הסיח דעתו  ,גם נקט דאם הולך לסוכת חבירו א"צ לחזור ולברךד )שם( בית מאירב ועי'

 , אבל הכא אטו"כל טלית מצוה בפני עצמה היא", דהתם לגבי טלית שנית, ואינו דומה להא דסימן ח' מלאכול אין צריך לברך
היא, ואינו דומה אלא לברכת המוציא דסימן קע"ח דמבואר שם בבית יוסף דאפילו הלך  האכילת הסוכה שניה מצוה בפני עצמ

משמע דלדידיה אפילו לא היה דעתו בשעת ברכה ד ריושדקדק מדב )אות צד( בשעה"צכ"ל. ועי' לבית הכנסת לא הוי הפסק, ע
  .לכתחלה לזה גם כן אין צריך לברך

ומשמע דאם הלך לסוכת חבירו עליו לברך אם לא היה דעתו עליה מדעיקרא.  ,שם סתם דלא כדברי הבית מאיר במ"בולמעשה 
 (.באמצע סעודהאין כדאי לצאת ד )אלא דבשה"צ שם כתב לחשוש לכתחלה לסברת הבית מאיר וע"כ כתב

מ"מ לענין אכילה בסוכה לא הסכים לחלק בזה. וע"כ היינו  ,ומבואר להדיא דאע"פ דהמ"ב נחית לחלק בין טלית לשאר מצות
טעמא דשאני סוכה דאע"פ דאינה מצוה חדשה מ"מ הוי מעשה מצוה חדש. ולפ"ז יש לדמות מצות מזוזה למצוה סוכה דצריך 

דמי לשופר דהכל מצוה א' של שמיעת קול שופר  לאו ,שה מצוה חדש ע"י קביעת המזוזהדהרי למעשה עושה מע ,לחזור ולברך
 דכל התקיעות מצוה א' הם, ודו"ק.

, חדש חיוב ממש דהוא אחר לטלית מזוזה לגמרי דומה אינו דודאי וכתב דאף )ח"ב סי' קנח אות ד( בשבט הלוי ושו"ר שכן פסק
 ל"קיי בטלית גם הרי שוב לקבעה מ"ע המזוזה מוריד היה אם ובודאי המצוה הנתבטל הישנה שהוריד ברגע במזוזה גם מ"מ

 בקביעות העלי דעתו ההי שלא חדשה מזוזה קביעות ועושה המצוה מן נתבטלד כיון ל"הנ בנדון אבל, לברך צ"דא ג"כה
 והאיך קובע הוא והרי מזוזה לקבוע דהיינו בעלמא עליה שמברכים מצוה של חדשה פעולה היא ההשני וקביעות נההראשו
 דאין, כשרה גוי קבעה אם דגם הסימן בסוף שם שפסק אזיל לדעתו כנראה ג"מהרש דהגאון אלא ,ההיא הברכה מן אותו נפטור

 ]וכן הובא בשם כן, ע"כ. האומרים דעת ע"צ דבעניותי כתבנו כבר אמנם ,הבית על מזוזה שיהיה אלא המצוה הקביעות
)ח"ח  בשבות יצחקועיי"ש דאע"פ שע"פ הסברא פטור מ"מ מחויבים לברך. אלא דשו"ר  )בישיב משה עמ' קנו( הגריש"א זצ"ל

שבשיח  בירך בכה"ג. אלא שהגרשז"א זצ"להובא  )מעקה ספ"ד( ובספר אבני שלמה שכתב בשמו שלא לברך. פ"כ הגה טז(
 הובא שהגרשז"א צדד דאינו מברך[. )סי' כה הגה ז הובא בהליכ"ש תפילה פ"ד הגה י( הלכה

בברכה, אבל אם הבעל הבית הקודם קבע המזוזה בפעם הראשונה  ,אף לדעת המהרש"ג י"ל דכ"ז כהבעל הבית קבע המזוזהו
בית דאם הבעל  )יו"ד סי' רלו( בהר צביושו"מ שכ"כ  מזוזה השניה.פטור הל של הראשון י"ל דאף לדידיה תו לא מהני הברכה

 ה"ג.חוזר ומברך בכשבעל הבית השני ודאי  ,קודם בירךה
 נפלה המזוזה האם חוזר ומברךו. 

 )ציצית יב.(י "נמוקהדבר תלוי במח' ראשונים. דהנה הי"ל ד ,מזוזההאבל אם נפלה וחוזר וקובע אותה  ,וכ"ז כשמחליף המזוזה
וכן שמעתי בשם ה"ר  ,לחזור ולברך "צשא "אשאם נפלה טליתו שלא במתכוין וחוזר ולובש ומתעטף י הריטב"אבשם כתב 
 ]אולם. )שם(המ"ב ו )שם סע' טו( הטשו"עוכן פסקו  .כע" ,בל מורי היה אומר שאף בזו חוזר ומברך ונראה לי כדבריוא ,יונה

ה"ש פסק שא"צ לברך צ)כי המח אמרינן סב"לעליו הט"ק  הטליתו שלא בכוונה ונשאר הבנפלכתב ד ח"ד סי' קמח() מהרש"םה
 .[ס"ק נח( )שם בכה"חו)סי' ח ס"ק כג(  בשלחן גבוה (. וכ"כע"ש

שאם נפלה המזוזה מעצמה לארץ ורוצה לקבעה שנית בודאי שצריך  רפט( י')רס בפת"ש ולפי"ז י"ל דה"ה לענין מזוזה. וכ"כ
 .)אשרי האיש יו"ד פס"ג אות ז( הגריש"א זצ"לו רפט( י')רס הערוה"שוכן פסקו נפלה טליתו. האי ד לגביוכמ"ש  ,לברך

 רךנטל המזוזה לבדיקה האם חוזר ומבז. 
כמו הפושט טליתו לפי  ,חוזר וקובעה א"צ לברךדכש (אות ד רפט י')ס הערוה"ש כתב ,ואם נטל המזוזה לבדיקה )ונמצאת כשרה(

 ה(-)אשרי האיש יו"ד פס"ג אותיות ד הגריש"א זצ"לוכן דעת  .ואם קבעה לאחר יום וודאי דמברך ,שעה לחזור ללובשו דאינו מברך
למחר צריך לברך )דכיון דבלילה איכא שינה של הבעל  הר ומברך אך אם עבר לילה וקובעדאם החזירה באותו יום אינו חוז

ועי'  .)ח"ב סי' תקנא( ובתשובות והנהגות )מבית לוי תשרי תשנ"ד( הגר"ש ואזנר שליט"אהבית והמגיה הוי היסח הדעת(. וכן פסק 
  .)פי"א ס"ק כו( בחובת הדר

 -מסקנא דדינא-
אם  חוזר ומברך. ואם נטל המזוזה כדי לבודקהדזה חייב לחזור ולברך. וכן הדין אם המזוזה נפלה מזוהמחליף  העולה לדינא,

 .ואם לאו אינו חוזר ומברך חוזר ומברך עבר הלילהש כגון יש משום היסח הדעת


