
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ‰ÙÂÁ‰ Ì„Â˜ ‰ÏÎ‰ ˙‡ Í¯·Ï Â‚‰� ÚÂ„Ó  

‰ÏÏ˜Ï ÔÈÂÎ˙‰˘ Ú˘¯‰ Ô·Ï ˙Î¯··?  

 Ô˙˘¯Ù·ד ס''כ' ÈÈ‰ ˙‡ Â�È˙ÂÁ‡ ‰Ï Â¯Ó‡ÈÂ ‰˜·¯ ˙‡ ÂÎ¯·ÈÂ 

Â‚Â ‰··¯ ÈÙÏ‡Ï'.  
  

Ï‡¯˘È ‚‰�Ó ‰�‰ כשמכסים את הכלה לפני החופה מברכים 

  .אותה אחותינו את תהי לאלפי רבבה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:עיין ל ''הא קימ,  לברך מאמצע פסוק איך מתחילים

 דכל פסוק דלא פסקא משה רבינו לאו פסוקא א''ח סימן נ''א אור''מג

  .מעדני אשר, ואסור לאמרה, הוא
  

ı¯˙Ï ‰‡¯�:ח ''על מסכת ברכות מאמר קפ מה שכתב בברכת אהרן '' ע

כ ''דאל, דרק בקריאת התורה יש את האיסור אבל סתם כך מותר

  .מעדני אשר, חצי פסוק יהא לו איסוראם ירצה אדם להזכיר 

  

„ÈÁ‰ ‰�‰'' Ô˙˘¯Ù· ‡וכן כתב בחתם סופר בתורת משה , בספרו פני דוד 'ד ס''כ

Ê ÈÊ�Î˘‡ ÏÏ‰ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ì˘· ‡È·Ó '' ¯‡·Ï Ïˆריש פרשת תולדות

‡ÏÙ� ¯·„ : הא דכתוב בתורה שלבן בירך את רבקה אחותינו את

הרי לבן , ותוקשה מאימתי מברך לבן ברכ, היי לאלפי רבבה

אלא דלבן ידע דרוב בנים דומים לאחי , ביקש לעקור את הכל

אם תהייו כמוני ברשע ובניך " ‡Â�È˙ÂÁ"האם וזה כיון ברשעו 

  .ילכו אחר הרוב וידמו לנו אז תהייו לאלפי רבבה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע מנהג ישראל לברך את הכלה קודם החופה 

,  לאלפי רבבהבלבישת ההינומא בברכת לבן אחותינו את תהי

וכן , כך מקשה החתם סופר בפרשתן, ל''וקשה מדוע בחרו דווקא בברכה הנ

  .וכן בקרן לדוד בפרשתן, ח עניני נשואין''בלקוטי מהרי
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

והוא יען רבקה היתה צדקת ,  הנה יעקב ועשיו היו שני הפכים.‡

ולבן , לכך היתה מולדת אחד צדיק ואחד רשע, בת רשע

מר בברכתו אחותינו כלומר חלק אחוה שלנו שהוא הרשע א

ל ''ולכך אמרו חז, חלקו של עשיו זה יהיה לאלפי רבבה

שהיתה רבקה עקרה שלא תהיה ברכתם עושה פירות עד 

וכדי להפוך ברכתו ', שהתפלל יצחק עליה וזרעו מלא ברכת ה

, חלק שלנו שהוא חלק יעקב‡Â�È˙ÂÁ לברכתינו אנו אומרים 

כך תירץ החתם סופר בתורת משה פרשת חיי שרה , רבבהזה יהיה לאלפי 

  .מהדורא תנינא

 כיון שהוא התכוין לומר שכל עם ישראל יהיו רשעים שיהיו .·

לכן הולך הרב והאנשים , דומים לאחי האם היינו כמותו

החשובים לכסות את הכלה ומברכים אותה אין אנו יודעים 

 כמו לכן מברכים אנו אותך שאת, אם בדקת באחי האם

, ולא כמו ברכת לבן הרשע, אחותינו ושיהא לך בנים הגונים
  .כך מובא בטעמי המנהגים הלכות נשואין

Á‡ ‰˙È‰˘ ‰˜·¯ ÌÚ ˜ÁˆÈ Ô˙Á˙‰ ÚÂ„ÓÂ˙Â Ô·Ï Ï˘   

Ì‡‰ ÈÁ‡Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈ�· ·Â¯ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''ג כ''כÔ·Ï ÂÓ˘Â Á‡ ‰˜·¯ÏÂ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ב ''ב' הרי איתא בגמ, מדוע התחתן יצחק עם רבקה

משום דרוב בנים דומין ,  הנושא אשה צריך שיבדוק באחיהא'י ע''ק

  .וכי רצה שיהא לו ילדים כמו לבן, לאחי האם
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:לכן לא ,  דכיון דאינו חיוב לא דאוריתא ולא דרבנן

דרק חיוב דרבנן או דאורייתא , קיים את זה קודם מתן תורה

  . א''ח קנייבסקי שליט'' כך תירץ הגר,קיים

  

ÂÂ˘· ·˙Î ÔÎ''¯‰Ó ˙''˜ÒÈ¯· Ì דהא דצריך לבדוק ל''סימן ק 

והא , באחיה זה אינו דין לא דאוריתא ולא דרבנן רק עצה טובה

  .ע אינו מובא הלכה זו''ם ובטור וש''ראיה שברמב
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: עדיין יש להקשות אפילו שזה לא הלכה רק עצה 

  .עצה שנוגע לבנים שלוב נזהרמ קשה מדוע לא ''מ, טובה
  

 È�Â˜ÊÁ· ‰�‰Âהח'' כפרשת תולדות ' ‡ÏÙ� ¯·„ ¯‡·Ï ·˙Î: הא דכתוב 

שם וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בתואל 

י כתב אינו יודע מה ''וברש, ‡ÂÈ˘ÚÂ ·˜ÚÈ Ìהארמי אחי רבקה 

˘Â˘ÚÎ Ú˘¯ ‡ˆÈ ÍÈ‡ ‰Ó˙˙ ‡Ï ל ''מלמדינו ובחזקוני כתב וז

‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ ÂÓÎ ÌÈ˜È„ˆ È�˘Ó,אל לבן בן בתואל  לכך נאמר 

 בעלמא נןהארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו להגיד לך כדאמרי

  .עשו דומה אל לבן אחי אמו, רוב הבנים דומים לאחי האם
  

·ÂÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ כתב לבאר הא דכתוב שם ' כה'' כפרשת תולדות " È‰ÈÂ

 ÈÓ¯‡‰ Ï‡Â˙· ˙· ‰˜·¯ ˙‡ Â˙Á˜· ‰�˘ ÌÈÚ·¯‡ Ô· ˜ÁˆÈ

Ï ÂÏ ÈÓ¯‡‰ Ô·Ï ˙ÂÁ‡ Ì¯‡ Ô„ÙÓ‰˘‡"  והקשה האור החיים

אלא הטעם הוא ,  אחות לבן ללא צורךמדוע צריך הפסוק לומר

, שבא ללמד זכות על רבקה בראותינו שילדה בן רשע מובהק

לזה אמר כי זה הוא סיבה , ותאמר איך מבטן ברוך יצא ארור

לדבר היותה אחות לבן הארמי פירוש הרמאי בתוספת רשע על 

,  דומים לאחי האם רוב הבנים'י א''קב "בל "וכבר קדמו חז, אביו

כי , וזולת זה צאצאיה צדיקים היו יוצאים ממנה, ולזה יצא עשו

Ï Ô˙� ‡Ï ‰ÓÏÂ ÔÎ Ì‡Â ¯Ó‡˙ ‡Ï˘Â· , צדקת גמורה היתה

‰ÈÁ‡· ˜Â„·Ï ˜ÁˆÈ, שידע שזה  לזה גמר אומר לו לאשה

 בספר חסידים ועיין, וזולת זה לא היה נושא אחות רשע, הזיווג שלו

א ''י ע''ב ק''ל ב''ואמרו חז, ח  באחד שלא רצה לישא אשה כיון שהיה אחיה רעים''סימן שע

ועיין ישמח משה פרשת שמות שהאריך דהיכא שנולד רק , דרוב בנים דומים לאחי האם

  .בדרך נס ליכא
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 ÌÈ�˙Á ˙Î¯·Ï ÔÈ�Ó ÌÈ„Â‰È ‰¯˘Ú Ì˘ ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ· ¯‚˘ ÈÓ  

Ô˙Á˙‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ד ס''כ' ÂÎ¯·ÈÂ  ÈÈ‰ ˙‡ Â�È˙ÂÁ‡ ‰Ï Â¯Ó‡ÈÂ ‰˜·¯ ˙‡

Â‚Â ‰··¯ ÈÙÏ‡Ï'.  
  

Ó‚· Ô�ÈÙÏÈ Ô‡ÎÓ' דצריך לברך ברכת חתניםב''ע' כתובות ז .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :הרי  ,איך ילפינן מכאן דצריך לברך ברכת חתנים

 היינו מה , שברכו את רבקה משמע דהברכההפשטות של הפסוק

ומנלן רמז , שאמרו לה אמה ואחיה אחותנו את היי לאלפי רבבה

' כך מקשה בשיטה מקובצת כתובות ז, בפסוק שרבקה ברכה ברכת חתנים

  .ב''ע

  

˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘‰ ı¯˙ÓÂ:ם ברכו את רבקה רק בברכה של  דא

 ויברכו את כ למה כתוב''א, אחותינו את תהי לאלפי רבבה

 אלא לדרשא אתא לאשמועינן ,הויא ליה לומר ויאמרו לה, רבקה

  .ןשברכו אותה בברכת נשואי
  

‰�˘Ó· ‡˙È‡Â דברכת חתנים בעינן עשרה אנשיםב''ג ע''מגילה כ .  
  

Ó‚·Â 'ויקח  'רות ד ילפינן דבעינן עשרה מהא דכתוב ב''ע' כתובות ז

פירוש , אבהו אמר במקהלות ברכו אלהים' בועז עשרה אנשים ר

ל מדכתיב הקהל את "י ז"פירש רש, ואין קהל פחות מעשרה

  .העדה ואין עדה פחותה מעשרה
  

‰ ¯‡·Ó ‰Ê·Â È�Â˜ÊÁבראשית פרק כד‡ÏÙ� ¯·„  דכתוב דאליעזר לקח 

 עשרה גמלים להרכיב ל''ומדוע לקח דווקא עשר וז, עשרה גמלים

  . עליהם עשרה אנשים לברך ברכת אירוסין ונשואין
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שגר בעיר שאין שם עשרה יהודים האם אינו יכול 

 דילמא זה לא להתחתן כיון דאין לו עשרה לברכת חתנים או

  .מעכב
  

· ‰�‰Â˘"·˘¯‰ ˙"‡ עיר שאין בה ב נשאל  סימן אלף קסז'חלק א

עשרה בני אדם לברכות נישואין ואי איפשר להביאם שם 

ממקום אחר אם מברכין ברכת אשר ברא בפחות מעשרה אם 

   .לא
  

˜ÈÒÓÂ:גמוכדאמרינן ב,  ברכות חתנים אינה בפחות מעשרה '

 אמר לי הונא בר נתן תנא מנין לברכת  אמר רב נחמןב'' ע'כתובות  ז

 ויקח בעז עשרה אנשים וברכת 'רות דחתנים בעשרה שנאמר 

 , וכדאמרינן התם מאי מברך,אשר ברא מכלל ברכת חתנים היא

אמר רב יהודה שהכל ברא לכבודו יוצר האדם אשר יצר את 

 בעלמא הוא ,האדם בצלמו שוש תשיש שמח תשמח אשר ברא

  .ואשר בראמברך שהשמחה במעונו 
  

· Ï·‡Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ובשום מקום ל ''כתב וז מ''פסקים וכתבים סימן ק

 ,ד אם אין במדינה עשרה"וכי ס, ברכות אין מעכבות את המצות

  .שלא תנשא אשה משום דברכת חתנים בעשרה
  

·ÂÛÒÂÈ ˙È· ב''אבן העזר סימן ס �‰ ˙˜ÂÏÁÓ ‡È·‰'' ÏÚ ‰Ó˙Â Ï

Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙‰ :וכי לא דמה טענה היא זו ואין דבריו נראין ל''וז 

 דאין הכי נמי שאם ,נוכל לישא אשה במקום שאין שם עשרה

 ואין זה אלא כמכריח הדבר ,אין שם עשרה שלא תנשא אשה

  .בעצמו
  

·Â·"Á ב''אבן העזר סימן ס ÛÒÂÈ ˙È·‰ ÏÚ ‰Ó˙: ם פסק "הלא הרמב

דבנכנסה לחופה ולא בירך ברכת חתנים הרי היא כנשואה גמורה 

כ הכא נמי אם אין במדינה " א,הברכות מעכבותמשום דאין 

עשרה אין הברכות מעכבות ויש לו לכנסה עכשיו בלא ברכה 

כ יברך אחר כמה ימים כשימצא עשרה דאין לך דיעבד גדול "ואח

 וכי יעלה על הדעת דמשום ברכה דאינה ,מזה דאין שם עשרה

 ויבטל מצות ,אלא תקנת חכמים ואינה מעכבת לא תנשא אשה

 ' ב'כתובות זג דבגמרא " ואע,ורייתא דפרו ורבו והכי עיקרעשה דא

ש "נפקא לן ברכת חתנים מקרא אסמכתא בעלמא הוא כמ

  .ה שנאמר"שם דהתוספות 

  

·Â˙Â¯Ë˘ ‰Ú·˘ ˙ÏÁ� ¯ÙÒ לעניות דעתי נראה  כתבב''סימן י 

נראה פשוט דגם הבית יוסף מודה בעיקר הדין דבכל התורה אין 

ך הבית יוסף חולק על הראיה א, הברכות מעכבות את המצוה

שהביא תשובת מיימוני וכי תעלה על דעתך אם אין במדינה 

על זה כתב הבית יוסף דאין דבריו נראין , עשרה שלא תנשא

 ואין זה אלא כמכריח הדבר ,דמה טענה היא זו דאין הכי נמי

הרי שהבית יוסף אינו חולק רק על הראיה אבל בעיקר , בעצמו

  .כב בדיעבד כללדאינו מע, הדין מודה

  

·ÂÂ˘"‰„Â‰È· Ú„Â� ˙ מסדר נשאל ב ו''מהדורה קמא  אבן העזר סימן נ

 בודאי ,קידושין ובירך ברכת אירוסין וברכת נישואין בלי עשרה

 אבל עם ,הדיוט כזה עון פלילי הוא שיהא לו עסק בטיב קידושין

 לא מבעיא לדעת רוב ,כל זה הקידושין והחופה גמרו קנינם

הברכות מעכבות ואף לכתחילה רשאי לעשות הפוסקים שאין 

נישואין אם אי אפשר למצוא עשרה ורשאי לישא בלא ברכה 

ואין הברכות מעכבות הביאה וכשיזדמנו לו עשרה יברך פשיטא 

א שבמקום " אלא אפילו לדעת הרשב,שאין כאן שום מיחוש

ד אף "מ נראה לפענ" מ,שאין עשרה אין לעשות נישואין

מ כאן שכבר בירך אלא שלא "כבות מא הברכות מע"שלהרשב

היה שם עשרה זה אינו מעכב ובדיעבד עלתה הברכה אף בלי 

אין פורסין על  ב''ג ע'' כמגילה וראיה לדבר ששם במשנה ,עשרה

פחות ' וברכת חתנים וכו' ואין קורין בתורה וכו' שמע וכו

 והנה אם היה ,מעשרה ובקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהם

כ איך התירו בירושלמי לכתחילה " אפילו בדיעבד אכל זה עיכוב

אם התחילו בעשרה ויצאו מקצתן שגומר ואיך יגמור זה לבטלה 

בשלמא אם בדיעבד עלתה לו אלא שלכתחילה הצריכו עשרה 

מפני כבוד קדושת השם יש לומר שבזה שהתחיל בעשרה התחיל 

  .בהיתר

  

·ÂÍÏÓ‰ „È ב"ע סימן ס"באההבית יוסף תמה על  הלכות אישות פרק י 

א דברכה בעשרה אף בדיעבד מעכב "דייק מתשובות הרשבש

 ,הנישואין ואם אין שם עשרה לברך אין עושין הנישואין כלל

, א הלז"ואנכי לא ידעתי מאי ראיה יש מתשובות הרשב

א נשאל שם על מקום שאין שם עשרה אם מברכין "דהרשב

א והשיב דברכת אשר ברא הו, ברכת אשר ברא בפחות מעשרה

וכוונתו היא , בכלל שאר ברכות נישואין ואינה בפחות מעשרה

אבל מעיכוב של , דגם ברכת אשר ברא לא יברך בפחות מעשרה

, א כלל"עיקר הנישואין בשביל הברכה מזה לא הזכיר הרשב

ואדרבה מתשובה זו משמע דעל גוף הנישואין לא נשאל 

ו ואם אין שם עשרה היה הדבר פשוט להם דיעש, א כלל"הרשב

אך שנסתפקו אם יכולין לברך אשר ברא . הנישואין בלא ברכה

ועל זה השיב , בלא עשרה או שיעשו הנישואין בלא שום ברכה

ומשמעות כוונתו הוא , דגם אשר ברא לא יברכו בפחות מעשרה

דאף ברכת אשר ברא הוא בכלל , דיעשו הנישואין ולא יברכו כלל

מעות דעת רבינו וכן מש. ברכת נישואין ואין לברך בלי עשרה

דלא כתב רק דעשרה מעכבין , דאין הברכה מעכבת הנישואין

אבל מהא דהברכה מעכבת הנישואין מזה לא הביא , הברכה

  .מידי



 ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â· ˙Î¯· ÔÈÎ¯·Ó ˙ÂÎ¯· Ú·˘‰ ÈÓÈ ÏÎ· ÚÂ„Ó  

Ì„Â˜ ÔÈÎ¯·Ó ‰ÙÂÁ·Â ˙ÂÎ¯· Ú·˘‰ ¯Á‡?  

ÒÂÎ‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó˘ ˙ÂÎ¯· Ú·˘· ‰�‰נחלקו הראשונים מתי  

האם קודם שאומר את השבע , מברכים ברכת בורא פרי הגפן

ברכות כמו שנוהגים לעשות בחופה שמברכים קודם בורא פרי 

או דילמא בשבע ברכות מברכים קודם , כ שבע ברכות''הגפן ואח

   .כ בורא פרי הגפן''ואח, שבע ברכות
  

‰�‰˙ÂÙÒÂ˙‰  כתבו  ד''סימן מ' ת חיים שאל חלק א''עיין שו, ב''ב ע'' קפסחים

 שתי קדושות על כוס םשאין אומרישם ' דמהא דאמרינן בגמ

 יש נוהגין בחופה מטעם זה שלא לומר שבע ברכות על כוס ,אחד

ג " ואין מברכין על השני בפה,ברכת המזון אלא מביאין כוס אחר

כיון שכבר בירך על כוס ברכת המזון כי אין נכון לברך פעמים אך 

ל כוס אחד דלא דמי לברכת רבינו משולם היה אומר הכל ע

בסמוך אבל הכא חדא ' המזון וקידוש דתרי מילי נינהו כדאמרי

חזינן מדבריהם  ,מלתא היא דברכת המזון גורם לברכת נישואין

חזינן דהגפן הוא תחילה אף , שכתבו כיון דכבר בירך על הראשון

  .בשבע ברכות
  

È·‡¯‰ ˙Ú„Â''‰ ב מובא ובדרכי משה ''מובא במרדכי מסככת כתובות סוף סימן קל

 דאף בחופה צריך לברך ברכת חתנים קודם לבורא ב''ע סימן ס''אה

  .ח נשואין''עיין לקוטי מהרי, פרי הגפן

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ :שולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן סב סעיף א ל''קימ' 

והן שש ,  קודם נשואיןןצריך לברך ברכת חתנים בבית החת

, ומברך על היין תחלה,  מביא כוס יין, ואם יש שם יין,ברכות

ובשבע ברכות , ברכות' ונמצא מברך ז, ומסדר את כולם על הכוס

כך כתב בבית , כ פרי הגפן''מברכים קודם ברכת שבע ברכות ואח

  .ק ב''ב ס''ע סימן ס''שמואל אה

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע בכל ימי השבע ברכות מברכים ברכת בורא

ומדוע בחופה מברכים , ברכותברי הגפן אחר שמברכים השבע 

כך מקשה הבית שמואל , בורא פרי הגפן קודם שמברכים השבע ברכות

מ ''וכן הגאון מליסא בסידור דרך החיים ע, וכן המקנה בקונטס אחרון, ב''אבן העזר סימן ס

ערוך השולחן אבן העזר הלכות קידושין סימן וכן ב, ב''ע סימן ס''וכן בפתחי תשובה אה, ד''פ

  .'עיף בב ס''ס
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

לכן מברכים בחופה , ברכת הכוס תדירה ותדיר קודם כיון ש.‡

 ובעת ,כ השבע ברכות''קודם ברכת בורא ברי הגפן ואח

היה נמי צריך מדינא הסעודה כשמברכין אחר ברכת המזון 

, לברך קודם בורא פרי הגפן משום דהוא תדירא ותדיר קודם

ס הוא על ברכת המזון לכך כדי שלא יהיה נראה שהכואלא 

כך כתב , מאחרינן ברכת הכוס להורות שבא על ברכת חתנים

  .'ק ב''ב ס''בבית שמואל אבן העזר סימן ס

ÂÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú· אפילו לפי מוסיף ד' ק ב''ב ס''אבן העזר סימן ס

מ יותר יש היכר "מנהגינו שיש שני כוסות כמו שיתבאר מ

  .כ"כשמברכין אח

יון שכבר קדמו הנשואין וגם הנשואין גורמין בעת הסעודה כ .·

 וגם עיקר , אין טעונה כוסכת המזון דבר,להכוס שיבא

של שבע ברכות הסעודה היא מחמת הנשואין לפיכך הברכות 

כך  , ומדחי טעם דתדיר, לברכת הייןקודמיןששייך לנשואין 

  . בקונטרס אחרוןמקנהתירץ ה

ברכות על ' קן הז כיון דהרבה פוסקים סבירא ליה דלא נית.‚

ברכות אחר ברכת בורא פרי הגפן ' כ אם יברך הז''וא, הכוס

כ בחופה שהמברך אינו ''משא, יהיה הפסק בין ברכה לטעימה

טועם רק נותנין לאחר לטעום והטועמים אין מפסיקין יותר 

טוב לברך בורא פרי הגפן קודם כיון דלהרבה פוסקים נתקן 

כך תירץ הגאון מליסא , ן תחילהעל הכוס וראוי לברך בורא פרי הגפ

  .ד''מ פ''בסידור דרך החיים ע

‰„˘· ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰ ‰„˘· ÏÏÙ˙‰Ï ˜ÁˆÈÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''Ò „''‚‰„˘· ÁÂ˘Ï ˜ÁˆÈ ‡ˆÈÂ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' בראשית צחק תקן תפלת מנחה  שנאמר י 'ברכות כו עמוד ב

, לא תפלהואין שיחה א,  ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבד"כ

  .ישפך שיחו'  תפלה לעני כי יעטף ולפני הב"תהלים קשנאמר 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי איתא ,  איך היה מותר ליצחק להתפלל בשדה

,  אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא' במ''ד ע''ברכות ל 'בגמ

י שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו ''ופירש רש

כך , שאסור להתפלל בבקעה' ח סימן צ''אורל להלכה ''וכן קימ, נשבר

  .ב''ד ע''ברכות ל' מקשה בתוס
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ואמר רבי א ''ח ע''פפסחים  ' גמב' התם מיירי בהר המוריה כדאמרי .‡

 והלכו עמים רבים ואמרו לכו 'ישעיהו באלעזר מאי דכתיב 

אלהי יעקב ולא ', אל בית אלהי יעקב וגו' ונעלה אל הר ה

,  אלא לא כאברהם שכתוב בו הר,אברהם ויצחקאלהי 

ולא כיצחק , יראה'  אשר יאמר היום בהר הב''בראשית כשנאמר 

.  ויצא יצחק לשוח בשדהד''בראשית כשנאמר , שכתוב בו שדה

 ויקרא את שם ח''בראשית כשנאמר , אלא כיעקב שקראו בית

לכן היה מותר להתפלל אף שהוא , המקום ההוא בית אל

כך תירצו , כ בשאר מקומות אסור להתפלל בשדה''בשדה משא

  .ב''ד ע''ברכות ל' התוס

¯ÈÚ‰Ï ˘È:סוף סוף הרי ,  מה מהני מה שהוא הר המוריה

  .אסור להתפלל בשדה
  

ÒÂ˙‰ ˙�ÂÂÎ· ÌÈ¯·Ò‰ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡':  

„Á‡‰: שאני התם שהיה הר המוריה אשר היה נעקד שם ,

ובוודאי היה נכנע בשברון לבו ואימת מלכו יתברך 

לבוש אורח ב כך כתב, כרו עקידתו אשר הצילו ממנהבזו

   .'חיים סימן צ
È�˘‰:פ '' כיון דהוא מקום קדוש אימתא דשכינה עליו אע

, שהיה מקום פרוץ לכן היה מותר להתפלל שם

בשם ' ח סימן צ''כך מביא הכף החיים אור, כ בשאר מקומות''משא

  .כמה מפרשים

קום שרגילין שם מיירי בבקעה במאסור להתפלל שם בקתא ד .·

כ יצחק התפלל במקום ''משא, בני אדם לעבור והולכי דרכים

  .ב''ד ע''ברכות ל' כך תירץ התוס, שאין עוברים אנשים

 ÛÒÂÈ ˙È·‰ Ï·‡סימן צ'  ‰Á„‰Ê ıÂ¯˙: דלתירוץ שני ל ''וז

 ואין זה ,משמע דהוי טעמא כדי שלא יפסיקוהו עוברי דרכים

  .טעם לקראו חצוף
  

Ï ÌÈÎ¯„ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÛÒÂÈ ˙È·‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ˙‡ ·˘ÈÈ:  

ÔÂ˘‡¯‰: לומר דהא דאסור להתפלל ' לא נתכוונו התוס

 , שיפסיקהו עוברי דרכיםבשביל הפסקהבשדה זה 

כיון שרגילין שם בני אדם ' כוונת התוסאלא 

 וזה חציפות שלא יכול מקרי שלא במקום צניעות

   .'ק ב" ס'ז אורח חיים סימן צ"טכך כתב ה ,לכוין

È�˘‰:כשהוא מתפלל בבקעה הוא חצוף ד' תוס כוונת ה

 יעברו עליו כל עוברי דרך לושמראה בעצמו שאפי

  .'ק ה''ס' ח סימן צ''כך תירץ המגן אברהם אור ,לא יתבטל מכוונתו

יצחק לא היה מתפלל במקום פרוץ אלא בין האילנות היה  .‚

מתפלל וזהו שאמר הכתוב לשוח ולא אמר להתפלל לשון 

ר לשוח דמשמע נמי שהתפלל בין המיוחד לתפילה אלא אמ

ק ''ס' ח סימן צ''כך כתב הב, השיחים מסתתר ביניהם בשעת תפילה

  .'ה

 מדת יצחק שהיה פחד ויראה לכן אפילו בשדה היה מותר .„

עיין , ל''ד מבעלז זצ''כך תירץ המהרי, כ שאר בני אדם''משא, להתפלל

ש ''ף והרא''ם והרי''ש שם שהקשו מדוע הרמב''וכן ברש, ד''במעדני מלך ברכות ל

, ם בפרשתן עוד תרוץ''ועיין בחדושי הרי, השמיטו האי הלכה שאסור להתפלל בבקעה

  .וכן בלקוטי יהודה



  
  

äáø÷äì ìåñô ï÷æ ïáø÷ àä åðá úçú äìåòì åäìòäå ìéàä úà åðéáà íäøáà áéø÷ä êéà 

øäåæä íùá íúù÷äù äî  äìåòì åäìòäå ìéàä úà åðéáà íäøáà áéø÷ä êéàåðá úçú , ïåéë àä
úåùîùä ïéá úáù áøòá àøáð åðéáà íäøáà ìù åìéàù ,à''ï÷æ ïáø÷ äéì àéåä ë , äðùîá àúéàå

ô äøô"î à" âíéìåñô íä äæî øúåé ìáà íéøéùë íä íéúù éðá íéìéàù , äðùîá àúéà ïëåî úåøåëá'' à

ï÷æ äæ äîäáá íéîåîä ïî ãçàã ,à"äìåòì øùë äéä êéà ë ,åà äùîçá íúöøúåíéðô.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 

õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'è÷ íéçáæ''ò å'' äîäá áéø÷äì íéøéùë ìëä äøåú ïúî íãå÷ã á
éò íéøåäè ÷øå íéîåî éìòáå ïéîéîú úåáé÷ðå íéøëæ óåòå äéç'' äîäáä ìëî ç÷éå áåúëã çð ïî óéìéã ù

ë òîùîã äøåäèäéò úåîäá éðéî ì''äøåú ïúî éðôì øùë äéä ï÷æ ïë íâ äæ éôìå ù .  
  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''øå ïééã ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ã''î éãéîìú úëä''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  

õøúì äàøð ,äîá úøåúá äéä ìéàä úáø÷äã ùøãîäî çëåîã äî éôì , úéùàøá äáø ùøãî ïééò
ð''æ ä 'ãïäë äéäéù ÷çöé úãé÷òá íäøáà êøöåä ,ã ÷øô øáãîá äáø ùøãîá íìåà 'ç úåà ' øàåáî

äîá ïéã åì äéä àìù , ìéàåä ùã÷î éùã÷ úøåúá äúéä àéäã ÷çöé úáø÷äì ñçéáã øîåì ùéåå
éöðä áúëù åîëå íéåñî íå÷îá åáéø÷äì äååèöðå'' ïéàå ìéàä úáø÷äá éøééàã øáãîá ùøãîä ìáà á

éåñî íå÷î êéøöåðá úçú äìåòì åäìòäå ÷åñôä àéáäù íù ùøãîá ïééòå äáø÷äì í , êéøö ïéà äæìå
î úåøåëá àøåîì éùá áúëù äî éôì øîåì ùé äæ éôìå íééç úðùîá áúë ïëå ïäë úøåú'' äîááã à

ðä éôì ï÷æ ìåñô àëéì''øéôù éúà ì.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  

õøúì äàøð ,ù ïéðòäã éçù ÷çöé ìù åìéàë éç ìòá ìáà íééçä êøåàì éñçé øáã íöòá àåä äð÷æ ì
äéçé äîë òãåé éî èçùðù éìåì éë åá êééù åðéà äð÷æ ìù âùåîä ìë íéðù óìàî øúåé.  

  

äøä''èéìù ïééèùøîøî ïåùøâ éáø â'' àø''äéðúð æðàö úáéùéá î  

ò õøúì äàøð''ä ÷øô úåáà é÷øôá äéãáåò åðéáøá àúéàã äî ô 'å äðùî ' íéøáã äøùò äðùîä ìò
æå íù äéãáåò åðéáøáå åðéáà íäøáà ìù åìéà àåä éøéùòä øáãäå úåùîùä ïéá úáù áøò åàøáð'' ì

äãé÷òä úòùá åéðø÷á êáñá æçàð äéäéù úåùîùä ïéá åéìò øæâð åðéáà íäøáà ìù åìéàå , úøàôúáå
æå áúåë ïë íâ ïéëéá íù ìàøùé''ðä íéìéàäî ãçà ìò øæâð ì ãçà äéäéù úéùàøá éîéá íéàøá

ìæâî áéø÷é àìù éãë ø÷ôä øàùð åéàöàöî ,åéðø÷á êáúñéå íäøáàì êåîñá õåøé äãé÷òä úòáùå ,
òá åàøáðù äîù àöåé äæ éôìå'' ìáà ø÷ôä øàùð åéàöàöî ãçà äéäéù åà åéðø÷á êáúñéù ÷ø äéä ù
ðä éôì æà àøáð àì åîöò ìéàä''øäåæä úééùå÷ äù÷ àì ì  .  

  

áøäèéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé '' àïåãðåì  

õøúì äàøð ,á÷ä éøäù''äìåòì ÷çöé úåìòì íäøáàì äåéö ä , ï÷æë áùçð äéä úåðáø÷ éáâì ÷çöéå
äòù úàøåä äúéä äãé÷òä ìëù íåùî øúåî äéä ÷øå ,åðá úçú äéä ìéàäù ïåéëå ,à'' éàðú äéä àì ë

ï÷æ ïáø÷ äéäé àìù .  
  

úéøá úãåòñ íäøáà äùò àì òåãî÷çöé úà ìîùë äùòù åîë åîöò úà ìîùë   

åîöò úà ìîù íåéá äãåòñ äùòù åðéáà íäøáàì åðàöî àì éàîà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , åîë
÷çöé úà ìîù íåéá äùòù åðàöîù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð ,îâáã 'â äâéâç 'ò''äìéçú íäøáàã àúéà àñåúäå äéä íéøâì  'ã íù'' åáúë äìçú ä
åéðôìù íúåà ìëî éôè äìéîä ìò äåèöðù ,úåøéâ ïéãî äéä íäøáà úìéîù åðééäå ,øîåì ùé äæ éôìå ,

çä íåéá ìåîéðå ãìåðù ìàøùéá åðééä úéøá úãåòñ íéùåòù åðéöîã àäã ' åðéöî àì íéøâ úìéîá ìáà
äãåòñ íéùåòù ,àå''àì ãìåðù ÷çöéù øéôù éúà ë úãåòñ åì åùò ìàøùé àéåäå ìåîéð íäøáàù øç

úéøá ,àùî''ò äéäðù øâ ïéãî ìåîéðå çð ïá àéåä ìåîéðù éðôì åðéáà íäøáà ë''ìàøùé äæ é , àì ïëìå
äãåòñ äùò.  

  

åðá úà èåçùì êìåäù éðôì úå÷ã äîë øåîçì äîåãä íò íä íéåâù äëìä úà íäøáà ãîéì òåãî 

ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî úùøôá áåúëë àøéå''ä á 'øåîçä íò äô íëì åáù , ïðéôìé ïàëîå
îâá 'ñ ïéùåã÷''ò ç'' àøåîçì äîåãä íò íä íéåâäã , åðéáà íäøáà ìù úåâàãä äéä äæ éëå úåù÷äì ùéã

åðá úà èåçùéù íãå÷ úå÷ã äîë ,øåîçì äîåãä íò íä íéåâäù ,íúöøúå.  
  

èéìù íåìá êìîéìà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
øð íäøáà äàø äî óéñåîå êéøàîå äæ ïéòë äù÷î äðùä ùàø ìò íéùåãç äîìù úøàôúáã ïééöì äà

øåîçì íéîåã íäù øæòéìà åãåîìú èøôáå úåæáì ,æå õøúîå'' úà ïéâôäìå íñøôì ù÷éá íäøáà ì
ôòàå ÷çöéì ñçéá íéøåîçë íéáåùç øæòéìà åãåîìúå ìàòîùéù ãò åðá ÷çöéì åúáäà ìãåâ'' êìåä ë

 åèçùì åøæçù åéãçé åëìéå åîå÷éå åéøòð ìà íäøáà áùéå ïåéñðä éøçà øîàð êëéôìå êøáúé íùä éðôì
íúà ãçé êìäå åéðéòá íéáåùç úåéäì .  

  

äáä''éð óåèùãìåâ áééì äéøà ç'' åãìôëøá øéî úáéùé  

øéòäì äàøð ,æå áúëã øúà ìò éðå÷æçá ïéåòéã''øåîçä íò ì , íù âäð àìù äìåãâ àøîåçá øäá âäð
 øàùäì íäì øîà òåãî óñåð íòè àåä øåîçì äîåãä íò íä íéåâù äùøãäã äàøð åéøáã éôìå åúîäá

øåîçä íò , íâ ïë ìòå øäì øåîçä úà ñéðëäì àì äìåãâ àøîåçá âäð àåäå íéøåîçë íä íééåâä éøäù
øåîçä íò åáù íäì øîàå íéøåîçë íäù ìàòîùéå øæòéìà úà ñéðëä àì.  

  

èéìù øöéôù á÷òé áøä'' à÷øá éðá  

 äîë úåàøäì äöøù íåùî úàæä äëìä úà åéùëò à÷ååã øîà ïëìã éåìä úéáä íùá íúöøúù äî
á÷äì åîöò áéø÷î àåä'' åì ùé éøä äòèð àìù éãëå åúåà áéø÷î àåä ãéçé ïá ÷ø åì ïéàù åìéôàå ä

øåîç ÷ø äæ ïá àì äæã øîà ïëì ìàòîùé ïá ãåò ,ùøã øéòäì ùé''ñ úåîáéá é''ò á''ë à íòã áú
øåà íéãâî éøôä áúëù åîëå ìàòîùé ìò àìå øæòéìà ìò ÷ø éà÷ øåîçì äîåãä''ô÷ ïîéñ ç'' å

øâä äøøçúùðã ãáò äéä àì ìàòîùéã ,áèéøä áúë ïëå''ñ ïéùåã÷ à''ùøäîä ïëå ç''ð úáù à'' ä
éåìä úéáäë õøúì øùôà éà äæ éôìå.  

  

 úéøá úãåòñì íéëìåä íðéàù íìåòä åëîñ äî ìò  

éà éøäîøá àú''úéøáì êìåä åðéàù éî íéîùì äãåðî àéåäã à  
îøá àúéàã àä ìò íéãéô÷î ïéà åððîæá òåãî íéøúä äîë íúáúëù äî'' êìåä åðéàù éîã à

íéîùì äãåðî àéåä úéøá úãåòñêì.  
  

èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àóñåé øàá ììåë úéìéò ïéòéãåî  
òù ñøèðå÷ ïøäà éøòù øôñáù ïééöì ùéì úåà ùéà éø'' øúéää äî ùéà ïåæçä úà ìàùù àéáî æ

äæá , áúëù åîë úëìì áåéç ïéà æàã íéðâåäî íðéàù íãà éðá íù íéàöîð áåø éô ìò íåéäëã áúëå
îøä''â ùéà ïåæçä åáéùäå íéðâåäî íðéà ìù øãâä äî ùéà ïåæçä úà ìàùå à ' úåàîâãà{ íðéàù 

 íéãé úìéèðá íéøéäæá{é÷á íéøéäæ íðéà àñëä úéáá çåð .â{åîù úìéôúá ïéåëìî íéøéäæ íðéà ''ò.  
  

èéìù ïèøâðéå á÷òé áøä'' àùîù úéá æðàö äàøåäì ììåë  

ã ïééöì ùéäâä"åùá äùî çîùé ìòá ÷"åé ò"äîú íù ã ,ñåúäã'é÷ íéçñôá ''ò ã''à  éîù åáúëù
îøä ìù åøå÷î åäæã íéîùì äãåðî äìéî úéøáá óúúùî åðéàù'' àîåà ùéä ìò éà÷é÷ óãá íù íéø" â

ò"á ,éë äëìäã øîåì éúéú éëéäîå"éé÷ àäã à"ø åðééä íéøîåà ùéã ì 'ïúð ,úå"øå ÷"íéáøë äëìä ð, 
îøä ÷ã÷ã êëìù áúëå"äãåðîë áåúëì à ,øã"ø úòãìù ïåéë ïë úåùòì ïéà äìçúëìù ì" äåä ð

íéîùì äãåðî ,úë äëìä ìáà"÷ .éì óàã øîåì ùé íâå"ø åðéàå íù áùåéá à÷åã àíäîò áñäì äöå ,
åëå áñéî åðéàù éî íéøîåà ùéå ïåùìä úåòîùî ïëù ,'îøä ïåùì àåä ïëå"ìëåà åðéàù éî à , àì ìáà

ééò ìåëàì êìåä åðéàù éî øîà÷ àìã êìéì áéåçîù åðéöî"åùã÷ éøáã ù.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

åîù íåìòá õôçä  

åð÷æ úîùð éåìéòì  

 ãéñçä áøäãåã äùî  ïáøòãéå áã äîìù æ''ì  

áìð"ë ò 'ùú ïåùç''ú ì.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''é ãáëðä áéãðä åðéãéãé   

 áøäàøãîù øåãâéáà èéìù'' àùîù úéá  

éð åðá úãìåä úçîù ìâøì"æîá å''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäìñéèù ìøòá èéìù'' à ÷øá éðá  

äáä åðá éñåøéà úçîù ìâøì'' ç ìàëéîéð'' å  

áò''éçú â 'æîá''åèòùáå è"î  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãé éåðéãé  

äøä'' âíéåáðùøé÷ éáö íäøáà èéìù'' à÷øá éðá  

åðá éñåøéà úçîù ìâøì  

äáä'' çïéîéðá íééç éð''áò å''úá â  

äøä'' éáø âìãðî ìà÷æçé èéìù''à  

ø ''íéìùåøé éåìøò úáéùéá î  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  


