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בבהמ"ז נשים חיוב

בבהמ"ז נשים חיוב

רש"י וִדעת ִדרבנן או ִדאוריתא בברהמ"ז נשים ֹלהו אבעיא כ: בברכות
ִדא"כ הֱקשו ותוס' בארץ, חֹלֱק הנשים נטֹלו שֹלא משום הספֱק שטעם
פרשו וֹלכן נטֹלו ֹלא הם שגם זה ספֱק בכֹלֹל יהיו ג"כ וֹלוים כהנים
שישב פא. ב"ב רמב"ן ועי' ותורה. בברית שאינן משום הספֱק ִדטעם
שם והביא מגרש בערי חֹלֱק נטֹלו וֹלוים ִדכהנים פרש"י עֹל התוס' ֱקו'
או ֱקורין כהנים אם בכורים מֱקרא ֹלענין ור"י ר"מ נחֹלֱקו ִדבתוספתא
וכתב מגרש, בערי חֹלֱק שנטֹלו ֹלפי ֱקורין ֹלכו"ע ֹלוים וֹלענין ֹלא
המזון, בברכת יִד"ח מוציאין כהנים וֹלכן יוסי כר' ֱקי"ֹל הֹלכה ִדֹלענין
שיעורא כשאכֹל ֹלישראֹל גר יברך שֹלא ֹליזהר צריך ִדֹלפי"ז וסיים
והתשב"ץ בארץ. חֹלֱק נטֹלו ֹלא ִדגרים כיון האשה כִדרך ִדאורייתא
בברהמ"ז חייב אם כנעני עבִד ֹלענין ִדן בגהש"ס] [הביאו ֱקס"ט בסי'
בארץ חֹלֱק נטֹלו זכרים ושם זכרים, ִדהם כיון ועבִדים ִדגרים וכתב
שם]. בברכות הרשב"א גם [וכ"כ ֹלן אבעיא נשים ֹלענין ורֱק חייבים,
מטעם חייבים שהגרים שאפשר שֹלי ההֹלכות בפי' כתבתי ואני וסיים
בעבִדים איתא ה"נ בנשים ִדאיתא היכי כי ִדרבינא בעיא אבֹל זה
הרמב"ן עֹל פֹליג גרים ֹלענין ועכ"פ מצוות. בחיוב הם שוים שהרי
ִדישנם כיון חייבים בוִדאי גרים התוס' וֹלִדעת בוִדאי ִדחיבים וס"ֹל
גרים והתשב"ץ והרשב"א התוס' ִדֹלִדעת ונמצא ותורה, בברית
הוא מספֱק ִדחיובו הרמב"ן וִדעת ישראֹל ומוציאין התורה מן חייבים
ספֱק ִדהוו נראה ֹלכאו' התוס' ֹלִדעת עבִדים וֹלענין בזה. יחיִדאה
וכ"כ בתורה, אינן מ"מ בברית ישנם נחשבים ִדמסתמא ִדאע"פ
בארץ חֹלֱק נטֹלו ִדֹלא משום ִדהספֱק רש"י וֹלִדעת ת"ֹל. במצוה במנ"ח
ִדעת וכן ספֱק, הוו נמי ִדעבִדים בזה שווה והתשב"ץ הרמב"ן ִדעת ג"כ
נראה וא"כ בזה, יחיִדאה היא חייבים ִדוִדאי הרשב"א וִדעת הרמב"ם.
אינו עבִד וכן גר. מוציאה אינה אבֹל עבִד, מוציאה ִדאשה ֹלהֱקֹל
כיון עבִד מוציאה אשה אם התוס' ֹלִדעת ֱקצת בזה [ויֹל"ע גר. מוציא
יתכן וא"כ בברית אינה גם ואשה בברית. ישנו בתורה שאינו אף ִדעבִד

וצ"ע.] ֹלהוציאו יכוֹלה ִדאין

ֱקפ"ו בסי' ובא"א ברכות ֹלהֹלכות בפתיחה בפמ"ג כ' התוס' וֹלִדעת
הוא שמא ספֱק ס"ס מצִד איש ִדמוציא ֹלומר אין ִדטומטום סֱק"א
הא איש שהוא בצִד ִדגם ִדאורייתא, בבהמ"ז נשים שמא וספֱק איש
ִדנשים הצִד עֹל אנשים ֹלהוציא יכוֹל ואין בברית אינו וא"כ ערֹל הוי
התורה, מן וחייב ברית בן נחשב ִדערֹל ֹליה פשיטא ובמנ"ח פטורות,
וֹלִדעת ספיֱקא. ספֱק מטעם איש מוציא ִדטומטום יתכן ִדבריו וֹלפי
כאן ִדיש בִדיעבִד יצא איש שהוציא ִדטומטום שם הפמ"ג כ' רש"י
בברכת נשים שמא אשה ִדהוא ואת"ֹל איש הוא ִדשמא ספיֱקא ספֱק
חֹלֱק נטֹל ֹלא ִדטומטום ִדכיון כתב המנ"ח אוֹלם ִדאורייתא. המזון
ונפֱק"מ איש. מוציא ואינו כאשה בוִדאי ִדינו א"כ מספֱק ישראֹל בארץ
מוציאה אשה ִדֹלמנ"ח טומטום, מוציאה אשה אם ֹלענין גם מזה
וֹלהפמ"ג בארץ, חֹלֱק נטֹל ִדֹלא כיון כאשה וִדאי ִדִדינו כיון טומטום
כאן ִדיש מצִד ֹלִדון יש ֹלהפמ"ג גם אמנם טומטום, מוציאה אשה אין
נשים שמא איש שהוא ואת"ֹל אשה הוא שמא ספֱק ספיֱקא ספֱק
נֱקֹל אם צ"ע ואמנם האנשים. את ומוציאות ִדאורייתא המזון בברכת
אהִדִדי ִדסתרי ספיֱקא ספֱק כאן יש ִדא"כ ספיֱקא ספֱק מצִד בזה

איש הוא שמא ספֱק מכח הֱקֹלנו איש שמוציא טומטום ִדֹלענין
שמא הספֱק מכח מֱקיֹלין אנו טומטום שמוציאה אשה וֹלענין

וצ"ע. אשה. הוא

ברכהמ"ז ִדחיוב הראשונים כרוב וֱקיי"ֹל וברכת ושבעת ואכֹלת נאמר בתורה
תשו' עיין אכיֹלה ִדיני גם בעינן אם האחרונים וִדנו בשביעה רֱק הוא מִדאוריתא
בתשו' וכן מִדאוריתא חייב מכזית בפחות שבע ִדאם ֹלומר שנטע מט אוה"ח חת"ס
עם ִדנו עוִד שִד"ח משום סס"א ח"ב ים באפיֱקי הוב"ִד פֹליג והרִדב"ז ֹל' סי' כת"ס
שעה,צ וע"ש שם ומשנ"ב ובפרמ"ג סֱק"א ר"י מג"א עיין בכא"פ כזית שיאכֹל בעינן
יִד שם מנח"ח עיין אכיֹלה כִדרך שיאכֹל בעינן אם ִדנו וכן ֹלת"ֹל ומנח"ח י' אות
אֹליהו וביִד ושביעה אכיֹלה ִדבעינן בפשטות נֱקט ומנח"ח א. י"ז רוגֹל אֹליהו
שם בעינן וִדאי אבֹל ֹלכזית וֹלא כִדרך שֹלא ֹלענין רֱק בעינן אכיֹלה ִדשם ִדאפשר
מגומ' מכ"ז וֹלכאו' שביעה הוא אכיֹלה וצורת תנאי ִדכאן נרא'ה ובחת"ס אכיֹלה

אכיֹלה. אף ובפשטות בעינן וִדאי ִדבשביעה

ִדשבע הוא שביעה שעת שֹל ההנאה עֹל הוא אם ֹלִדון יש שביעה ִדבעינן אף והנה
ִדֱקיי"ֹל הספֱק ושורש רעב ואינו שבע שגופו המתמשך המצב עֹל או מאכיֹלתו
הברכה סיבת עִדיין יש נתעכֹל שֹלא כ"ז האם שבמעיו, המזון שיתעכֹל עִד ִדמברך
הסוברים וגם שיתעכֹל עִד ֹלברך שאפשר זמן ושיעור האכיֹלה הברכה שסיבת או
הרגשת רֱק אֹלא הברכה סיבת האכיֹלה ִדאין אפשר אכיֹלה ע"י שביעה ִדבעינן
פוברסֱקי מהגר"ִד מצאתי זאת וסברא האכיֹלה מכח שבא שובע בעינן אך שובע

ברכות. יוסף שֹלמי זצ"ֹל

סיבת הוא ִדשובע נֱקט חוֹלין] [שבסוף שיף ֹלמהר"ם נחמִדים ִדורשים ובריש
נתעכֹל שמיִד משום ֹלאחריו הריח עֹל מברכים ִדאין א' ִדברים ג' עפ"ז וביאר החיוב
ומה מכזית בפחות ברכה תיֱקנו ֹלא ִדֹלכך ג' ברכה טעונה אין ופוֹלטת ִדמטעמת ב'
טעם כתב א' רט"ז במג"א הוב"ִד בו ִדהכֹל שנויה במחֹלוֱקת הריח מברכת שהביא
ֹלרש"י הזכיר סֱק"ִד [במשנ"ב חשובה הנאה ִדאי"ז רע"א נ"ב נִדה וברש"י הנ"ֹל
נפשי שובע שייך בריח ִדאף ִדאפשר ֹלהיפך ראיה אין ומרש"י בו] ֹלכֹל ג' ובשעה"צ
באכיֹלה חסרון ֹלכאו' מכזית ופחות הבשמים, עֹל במוצ"ש מברכים שֹלכך כטעם
מחמת וִדאי ִדזה פטור שֹלפניו מברכה אפי' והרי אכיֹלה אי"ז ג"כ ומטעמת והנאה,

וצע"ִד. הנ"ֹל] ים באפיֱקי הוב"ִד פנמ"א [עיין מעיו הנאת ואי"ז אכיֹלה

ִדהחיוב החזו"א פי החיוב הוא ִדהשובע [והצִד בזה נסתפֱק ג' כח אוה"ח והחזו"א
ֹלמֱקומו ִדחוזר מהא האכיֹלה עֹל ִדחיוב והסיֱק ֹלגוף] ֹלזון ממשיך ִדהמאכֹל משום
האכיֹלה ִדמתמשך ברכה זמן הוא אם עיכוֹל בשיעור נסתפֱק ועִדיין ֹלב"ש ומברך
מסברת והוכיח ונתעכֹל הפסֱק כשאין נפֱק"מ הפסֱק שאינו ֹליחשב מועיֹל ִדרֱק או
הפסֱק יעשה שֹלא אע"פ ֹלאחריו מברכים אין וֹלכך נתעכֹל מיִד ִדריח הנ"ֹל בו כֹל
הסיֱק וע"כ באיברים שנתעכֹל אע"פ המן עֹל הזן תיֱקן ִדמשה ממן ע"ז הֱק' אך
[ומה הפסֱק אי"ז ִדעי"ז עיכוֹל שיעור ויסוִד חשובה הנאה ִדאי"ז בריח רש"י כסברת
וֹלכאו' שבעים היו ִדמ"מ צ"ע אך באיברים מיִד ִדנתעכֹל ִדס"ֹל ֹלכאו' ממן שהוכיח
האוכֹל שֹל המתמשכת הפעוֹלה אֹלא סיבה השובע מציאות ִדאין ֹלשיטתו

במן]. היה ֹלא וזה שמשביע

ֹליכא ִדהא ימשיך שנתעכֹל ֱקוִדם ֹלברך התחיֹל ִדאם כתב עפ"ז החזו"א וכתב
ושם באמצע ִדיפסיֱק ֹלו ִדפשוט ג'] י"ז [רוגֹלר אֹליהו כיִד ִדֹלא ִדזה וכתב הפסֱק

הברכה. זמן יסוִד ִדהוא מבוא'

וכן ֹלברך חייב עיכוֹל ֱקוִדם אנינותו ונסתֹלֱק שאכֹל ִדאונן א' אנינות החיים ובִדרך
תשֹלומים ֹלהתפֹלֹל ִדאי"צ ֹלמש"א ִדומא ִדיֹלמא שם ִדן אך א' ֱקנ"ג בחכמ"א
האכיֹלה החובה ִדוִדאי תמא ה' אביֹלות ברכה ובעמֱק פטור היה חובתו ִדבשעת
אֹלא פטור ִדאי"ז ֹלהיפך ִדתמא ב' תפו רע"א ועיין אחרי"ז יתחייב והאיך ופטור
ֱקוִדם שהגִדיֹל בֱקטן נסתפֱק אבֹל חייב וִדאי המצוה וכשגמר במצוה עוסֱק
נתחייב ֹלגִדוֹל ושנהפך מתמשך ִדהחיוב ִדיתכן ִדאוריתא נתחייב אם שנתעכֹל
שגמר מיִד הגִדיֹל ִדאם שם ומשמע ִדפטור ע"ז כתב שם והחזו"א ִדאוריתא
הרי"ז אחרי"ז פשוט שהיה כיון אבֹל אכיֹלה אחר הוא החיוב ִדזמן חייב האכיֹלה
כעי"ז ִדן ובכת"ס ֹלברך ֹלמחויב ִדווֱקא הפסֱק ִדאי"ז מועיֹל עיכוֹל ִדשיעור הפסֱק
אכֹל ֹלא ִדבגִדֹלות אף סיים ִדבחיוב ִדכיון והסיֱק בגִדֹלות אכיֹלתו ִדסיים בֱקטן
ִדאם ומשמע בגִדֹלות וסיים אכיֹלה סיום בשעת הוא ִדהחיוב מִדאוריתא חייב כזית

פטור. גִדוֹל מיִד אפי' בֱקטנות סיים

אי נסתפֱק אך חיוב ִדשובע ֹלו פשוט ברכות] יוסף [שֹלמי זצ"ֹל פוברסֱקי והגר"ִד
כזית ִדבעי ומהא שהגִדיֹל ֱקטן הרע"א מניִדון והוכיח אכיֹלה פעוֹלת גם בעי
והסיֱק הזכרה אומר אין בֹליה ובירך ור"ח שבת ֱקוִדם ִדאכֹל ומהא בכא"פ

ע"ש. מחויבת אכיֹלה מכח הבאה שביעה הוא המחייב ִדהיסוִד

השביעה כֹל או האכיֹלה עֹל ברכהמ"ז

השביעה כֹל או האכיֹלה עֹל ברכהמ"ז

טויב יואֹל טויבהרב יואֹל הרב

הציון שער

המזון ברכת בענין - עֱקב פרשת

כִדרכה ושֹלא פרס אכיֹלת כִדי

בברהמ"ז ותורה ברית הזכרת
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חייב אכ"פ מכִדי ביותר ִדהאוכֹל הכנה"ג, בשם סֱק"א ר"י המג"א כת'
ֹל"ח מכא"פ ִדביותר איסורים משאר ִדמ"ש פֹליג והמג"א בברהמ"ז,
אֹלא בבהמ"ז ֹלהתחייב אכיֹלה ֹל"ח וה"נ הֹלאו, עֹל ֹלעבור אכיֹלה
בִד' הפמ"ג וכת' הכנה"ג] ִד' בביאור כ"ז סי' ח"ב פנמ"א [ועי' תכא"פ
אֱקרא ואסמכוהו מִדרבנן ִדחייב שבע וֹלא כשאכֹל ִדהנ"מ המג"א
ִדחייב שבע אם אך תכא"פ, היינו ואכיֹלה מט:] [ברכות ִד"ואכֹלת"
יותר מעט כֹל בין ושהה מעט מעט אכֹל אפי' חייב מ"ושבעת" מִדאו'
באכֹל ה"נ וא"כ בבהמ"ז, מחייבת ֹלבִד ִדשביעה ִדס"ֹל מבואר מא"פ,
בבהמ"ז יתחייב ממנו] שנכוה רותח או מעופש פת [כגון כִדרכה שֹלא

שבע. ִדהא

כִדי שיש ִדאף ִדאפשר ברירא ֹלא מיהו כת' ובשעה"צ העתיֱקו והמשנ"ב
תמיהא הוא ובאמת אכיֹלה" מֱקרי ֹלא וזה בעינן ג"כ ואכֹלת שביעה,
אִדע וֹלא ט"ו סי' או"ח בינה האמרי וז"ֹל סגי ֹלחוִד ִדשביעה מנ"ֹל רבתא

עי"ש. ֹלבִד אשביעה חיוב הטיֹלה שהתורה מִדעתנו ֹלִדרוש מנ"ֹל

ִדהא אֹלא ֹלחוִד, בשביעה סגי וֹלא אכיֹלה ִדבעינן מוִדה ִדהפמ"ג ונ'
במֱקום נאמרה ִדההֹלכה וס"ֹל ה:] [סוכה הֹלֹל"מ הוא תכא"פ ִדבעינן
נתפרש בזה האסורה, או המחויבת האכיֹלה גִדרי בתורה נתפרש שֹלא
האכיֹלה, גִדר בתורה ִדנתבאר בברהמ"ז אך ותכא"פ, כזית ִדהוי בהֹלכה
ההֹלכה בה נאמר ֹלא ברהמ"ז המחייבת היא ֹלשביעה המביאה ִדאכיֹלה
וֹלפ"ז בבהמ"ז. ֹלחייב אכיֹלה חשיבא ֹלשביעה שמביאתו אכיֹלה וכֹל

אכיֹלה. חשיב ִדֹלא סברא ִדזה פטור וִדאי כִדרכה שֹלא אכיֹלה

או ֹלהֱקֹל הוא ִדתכא"פ ההֹל"מ אי נסתפֱק ע. זבחים הגרי"ז והנה
הֹלכתא ואתא בב"א רֱק אכיֹלה ֹל"ה ההֹלכה ֹלֹלא אי ִדהיינו ֹלהחמיר,
מאכ"פ ביותר אפי' ההֹלכה ִדֹלֹלא או אכיֹלה חשיב תא"פ ִדגם ֹלהֱקֹל
וֹלמש"כ אכיֹלה הוי תכא"פ ִדִדווֱקא ֹלהחמיר והֹלכתא אכיֹלה חשיב
אפשר הֹלכה שאין בבהמ"ז וֹלכן ֹלחומרא ִדהֹלכתא מהפמ"ג מבואר

מא"פ. ביותר אפי' ֹלאכוֹל

ִדמומר איתא ב' סי' ִדביו"ִד היטיב מתבאר ֹלשיטתו ִדהפמ"ג עוִד ונ'
שחוטה, שהיא נשבע ואפי' היא שחוטה ֹלומר נאמן אינו ֹלתאבון
ֹלא סיני מהר ועומִד מושבע ִדהוא ִדכיון מהרשב"א ב"י כת' והטעם
הפמ"ג וכת' נביֹלה, איסור ֹלענין השבועה עֹל חשוִד הוא ֹלאכוֹל
נאמן יהא ֹלתאבון שיעור חצי ֹלאכוֹל ִדהחשוִד ב' שורש בפתיחה
סיני מהר ועומִד מושבע ִדאינו משחוטה, הוא זה שיעור שחצי בשבועה
שמפורש מה עֹל רֱק נשבעו ִדֹלא מהתורה אסור ִדח"ש ואפי' אח"ש,
אמנם ה"ו, משבועות פ"ה וברמב"ם כג: שבועות תוס' כמבואר בתורה
באיסור אסור זבוח ִדאינו [פי' "וזבחת" עשה הוה "אי וז"ֹל הפמ"ג כת'
ביה כתיב ִדֹלא כֹלשהוא עֹל חייב ִדעשה וִדאי ואכֹלת] ִדוזבחת עשה
ֹלא וע"כ הוא, רשות אכיֹלת האי ואכֹלת וזבחת ִדכתיב ואי אכיֹלה,
כמו בציווי או במניעה אֹלא בכזית, אכיֹלה- שנאמר מֱקום כֹל אמרינן
מושבע תו עשה ִדהוה וכיון רשות, באכיֹלת משא"כ מצות תאכֹלו בערב
אכיֹלה בתורה שנכתב במֱקום ִדגם בזה חיִדש עכ"ֹל סיני". מהר ועומִד
[והובאו ִדשיעורין הֹלֹל"מ בזה נאמר ֹלא והתיר, רשות אֹלא ציווי אינו אי

תנ"א]. מ' ובמנ"ח ֹלִד. שבועות ברעֱק"א ִדבריו

כתיב ֹלא נמי ִדהתם תכא"פ, ִדאי"צ בבהמ"ז הפמ"ג מש"כ א"ש וֹלפ"ז
ִדשיעורין הֹלכתא בזה נאמר וֹלא תברך אכֹלת שאם אֹלא בציווי ואכֹלת
וִדאי כִדרכה שֹלא באכיֹלה אמנם מכא"פ, ביותר אפי' מתחייב ושפיר
ורֱק אכיֹלה, אינו מסברא ושֹלכ"ִד ואכֹלת בעינן ִדהא יתחייב שֹלא

חייב. הֹלכתא ֹליכא והכא הוא ִדמהֹלכתא תכא"פ

ִדוזבחת אעשה עובר שהוא ִדבכֹל ִדֹלפמ"ג שכת' תנ"א מ' במנ"ח שו"ר
טעמו. וצ"ב כמש"כ ֹלא וזה יעבור כִדרכה שֹלא יאכֹל אם ה"ה

ֱקס"ג במ' שהביאם ומהריב"ֹל מהרש"ֹל כשיטת בזה נֱקט ִדהמנ"ח ונר'
ֹלר"ש וֹלכן שֹלכ"ִד גם אסור בכֹלשהוא שאסור מֱקום ִדכֹל ו' אות
בשֹלכ"ִד, גם עובר במשהוא עובר תורה איסורי שכֹל ִדס"ֹל כג. שבועות
ִדאי"צ ִדכיון חייב שֹלכ"ִד בריה האוכֹל ֹלִדיִדן ִדגם המנ"ח שם וחיִדש
ִדוזבחת אעשה במשהוא עובר אי ומשו"ה עי"ש בשֹלכ"ִד גם חייב כזית
שהאוכֹל ברהמ"ז ֹלענין ִדס"ֹל ת"ֹל מ' מנ"ח ועי' שֹלכ"ִד, באכיֹלה ה"ה
ושביעה אכיֹלה בעינן ִדתרתי משום ששבע אפי' פטור מכא"פ ביותר
שיעורין בה אין ציווי שאינה ִדאכיֹלה כפמ"ג ס"ֹל תנ"א ִדבמ' כיון וֹלכאו'
הבין המנ"ח באמת אך טעם, מאותו ִדתרוויהו בברהמ"ז גם כן הוֹל"ֹל

כמש"כ בשביעה וסגי ֹלברהמ"ז אכיֹלה שאי"צ ִדס"ֹל הפמ"ג בִד'
צ"ע. ועִדיין עיי"ש בִדעתו ב' שי"ג מ' המנ"ח

טובה חמִדה ארץ אמר שֹלא כֹל אומר אֹליעזר ר' תניא מח: בברכות
צריך אומר הזֱקן נחום חובתו. יִדי יצא ֹלא הארץ בברכת ורחבה

תורה. בה שיזכור צריך אומר יוסי ר' ברית. בה שיזכור

חמִדה ארץ וכו' ֹלך נוִדה ֹלומר ונהגו שכ' ֱקפ"ז) סי' (או"ח טור וע'
בריתך ועֹל וכו' שהוצאתנו ועֹל ומזון וחיים ותורה ברית ורחבה טובה
אומר היה שֹלא מהרא"ש ומביא וכו' תורתך ועֹל בבשרנו שחתמת
מזכיר וֹליה שהוצאתנו, ועֹל וכו' חמִדה ארץ וכו' שהנחֹלת עֹל אֹלא
תורתך ועֹל וכו' שחתמת בריתך עֹל אח"כ אומר שהרי ותורה ברית
ִדֹלטור השיטות, ב' עפ"י הגמ' כוונת ֹלבאר שם נועם אמרי וע' וכו'.
הרא"ש וֹלפי יפרט, ואח"כ כֹלֹל ִדרך ותורה ברית שיזכיר הגמ' כוונת
והגמ' בכֹלֹלות, ֹלהזכיר וֹל"צ שמפרט במה ִדי ברית בתוִד"ה צרכ"ה

נֱקטי'ה. בעֹלמא ֹלסימנא ותורה ברית שכתבה

ברית וכו' ארץ וכו' "נוִדה התפיֹלות בסִדר ברמב"ם מש"כ וצ"ע
וכו'"; שהוִדעתנו רצונך חוֱקי ועֹל שֹלמִדתנו תורתך עֹל וכו' ותורה
ֹלפרט ֹלו היה כהטור ס"ֹל ִדאי בבשרנו. שחתמת בריתך ועֹל ומשמיט

בהתחֹלה. ותורה ברית מזכיר מ"ט כהרא"ש ואי ברית, גם

היא מיֹלה מצות האם סמ"ז) (ח"ב הֹלוי הבית חֱקירת ע"פ ֹלתרץ ונ"ר
התוצאה. ר"ֹל - נימוֹל שבנו במה גם ִדיֹלמא או מיֹלה המעשה רֱק
עֹל חוזר מֹלמוֹל שפירש מתי האם וטור רמב"ם מח' בזה ומבאר
- עֹליהם חוזר אינו ִדֹלרמב"ם המיֹלה, את מעכבים שאינם ציצין
המצוה, גמר אחרי ֹלהִדר וֹל"ש בֹלבִד המעשה היא ִדהמצוה ִדס"ֹל
גם היא שהמצוה - נגמרה ֹלא שהמצוה כיון חוזר הטור ֹלפי משא"כ

סמ"ה]. ח"ג יצחֱק וזכר עב. פסחים צֹל"ח [וע"ע התוצאה.

במיֹלה. ֹלשיטתייהו והטור הרמב"ם אזֹלי המזון ִדבברכת ֹלומר ויש
מעשה עֹל ֱקאי ותורה ברית ֱקוִדם הטור ֹלפי ִדמזכיר הא ֹלבאר ִדיש
ותורה, ברית שֹל אֹלו מצוות שהנחיֹלנו ֹלהשי"ת שמוִדים - המצוה
שהוא במה במיֹלה המצוה שֹל התוצאה עֹל ֹלהשי"ת מוִדה וֹלאח"כ
מהמצוה חֹלֱק גם שהוא - התורה יִדיעת ֹלו שיש במה ובתורה נימוֹל
אין ִדבמיֹלה הרמב"ם שיטת אבֹל סכ"ז. ישראֹל באור כמבואר
שחתמת בריתך ועֹל אח"כ מזכיר אינו וע"כ מהמצוה, חֹלֱק התוצאה

התוצאה. עֹל מִדבר שזה - בבשרנו

כחֹלֱק מיֹלה שֹל התוצאה מחשיב ֹלא ֹלמה הרמב"ם שיטת וצ"ב
מהמצוה.

ברית ֹלענין סמ"ב] מהִדו"ֱק [בשו"ת רעֱק"א מש"כ ע"פ ֹלבאר ויש
ר"ֹל ורעֱק"א וכו'. ֹלהכניסו יברך שהסנִדֱק בטור שמבואר יתום שֹל
המצוות כֹל עֹל נתֱקנה זו ִדברכה א) יברך, האב אבי שבכה"ג
שייך ופ"ז וכו' תורה ֹלֹלמִדו כגון והֹלאה מהמיֹלה האב עֹל המוטֹלות
ששייך - התורה ֹלימוִד ֹלצורך הוא המיֹלה ב)ִדעצם האב. ֹלאבי גם
שצי"ב] [מאמר אפרים העוֹלֹלות מש"כ ע"פ והוא האב. ֹלאבי ג"כ
שמיֹלה אהִדִדי, שייכים ומיֹלה ִדתורה ֹלך] [פר' יֱקר בכֹלי וכ"ה
ֹלהבין הֹלב מערֹלת פנימית ֹלמיֹלה סיבה היא בבשר חיצונית
גִדוֹלה נִדרים המשנה עֹל התויו"ט ֱקושיית מ"נ ועפ"ז וֹלהשכיֹל.
וֹליֹלה יומם בריתי ֹלא אם שנאמ' וארץ שמים נבראו שבגֹלֹלה מיֹלה
תורה. עֹל זה פסוֱק נִדרש וכמו"כ שמתי. ֹלא וארץ שמים חוֱקות
ברית אבֹל וכו' והגית שנאמ' וֹליֹלה, יומם שייך תורה ִדתינח ומֱקשה
שייך במיֹלה ִדגם א"ש הנ"ֹל וֹלפי - בֹליֹלה וֹלא ביום רֱק ֹלֱקיימו ֹל"ש

בֹליֹלה. גם שמצותה תורה ֹלצורך שהוא כיון - זה פסוֱק

הֹלב ערֹלת את ֹלהסיר מיֹלה מצות ִדטעם ס"ֹל ִדהרמב"ם י"ֹל וע"כ
בעצם היא מיֹלה מצות שֹל התוצאה וע"כ התורה, יִדיעת ֹלצורך
שהוִדעתנו תורתך עֹל שמזכיר במה וע"כ - ת"ת מצות שֹל תוצאה

בנפרִד. ֹלהזכירו וא"צ מיֹלה, מצות שֹל התוצאה ג"כ בזה כֹלוֹל כבר

ִדֹלא ֹלומר יש האב אבי ֹלגבי ֹלהכניסו בברכת חיֹלֱק שֹלא הטור אבֹל
האב, ֹלאבי שייך זה אין וע"כ - ת"ת מצות משום מיֹלה בטעם ס"ֹל
במה מיֹלה מצות ותוצאת ִדעטם ִדס"ֹל יברך, הסנִדֱק מֱקרה ובֹל
יו"ִד [כֹלשונו העמים מכֹל ונבחר העוֹלם אומות משאר שנבִדֹל
ֹלטור וגם בנפרִד. מיֹלה מצות שֹל התוצאה ֹלהזכיר צריך וע"כ סר"ס]
חֹלֱק ג"כ שהיא המצוה ִדתוצאת ִדכיון - יו"ט התוס' ֱקושיית ֹל"ֱק
ביום בין שייך זה ִדבר הרי - העוֹלם מאומות נבִדֹל שיהא מהמצוה

מיֹלה עֹל וֹליֹלה יומם בריתי ֹלא אם ִדריש ושפיר - בֹליֹלה ובין
עוֹלם. שֹל ֹלמֹלכו עבִד חתום ֹלהיות - בֹליֹלה גם שתוצאתו

בברהמ"ז ותורה ברית הזכרת
ג'וזף אהרן ג'וזףהרב אהרן הרב בונִדהימר שֹלמה בונִדהימרהרב שֹלמה הרב

כִדרכה ושֹלא פרס אכיֹלת כִדי



החיוב

ושבעת ואכֹלת

כזית עֹל בהמ"ז בזכות פנים נשיאת

שנאמר מזון אכיֹלת אחר ֹלברך התורה מן עשה מצות הרמב"ם כ'
ושם עי"ש. כא. בברכות ויסוִדו א,א] ברכות [הֹל' וברכת. ושבעת ואכֹלת
הארץ, ברכת זו הארץ עֹל הזן, ברכת זו וברכת הברכות, ֹלג' ִדרשי' מח:
התוס' וכ"ִד מִדאורייתא ששֹלשתן ומשמע ירושֹלים, בונה זו הטובה

והרשב"ץ. (רנג), והיראים (שֹלז) והרוֱקח וחותם) ִד"ה (טז.

רֱק חייב ִדמה"ת הרמב"ם עפ"י הב"י שי' אך
בִד' כן שִדֱקִדֱק ֱקצא,א מג"א ועי' אסמכתא]. [והִדרשא אחת ברכה

הרא"ה. וכ"ִד ברכות. ג' א"צ שמה"ת רש"י

תשכח פן ֹלך השמר אי' עֱקב, פר' טוב) ֹלֱקח (מִדרש זוטא בפסיֱקתא
תפֹלה בֹלא ואוכֹל שמים מֹלכות עוֹל מעֹליו הפורֱק זה אֹלֱקיך, ה' את

העשה, ִדמֹלבִד ומבואר ברכה. בֹלא
ֹלרס"ג (בסה"מ הרי"פ בזה וכ' חי. ֹלכֹל ֹלמשביע ֹלהוִדות ישכח שֹלא
שכח, ֹלא ִדהרי ֱקיים הֹל"ת ִדמצִד אחת ברכה ברך אם ִדנפֱק"מ ֹל) עשה

ֱקיים. ֹלא המ"ע את אבֹל

ִדברכות (א,ג-ִד) הרמב"ם וכ"כ ה', זכירת היא המצוה ִדמהות ומבואר
וכ"ה ממנו. וֹליראה תמיִד הבורא את ֹלזכור הן ובֱקשה והשבח ההוִדיה

היא וברהמ"ז וֱק"ש תפֹלה מצוות שכוונת פמ"ִד) (ח"ג במו"נ

עֹל אֹלֱקיך ה' את וברכת ושבעת "ואכֹלת (ח,י-יא) בכתובים ונרמז
וכן אֹלֱקיך..." ה' את תשכח פן ֹלך השמר ֹלך. נתן אשר הטובה הארץ
ואמרת ושכחת... ֹלבבך ורם ושבעת... תאכֹל "פן (יב-יח) הפס' בהמשך
ֹלאִדם ֹלהזכיר היא ִדהמצוה הכת"ס פי' וכך יִדי...". ועוצם כוחי בֹלבבך
וֹלא ֹלו. נתן אשר ה' את שיברך חיותו, עיֱקר שהוא ֹלשובע ֹלחם כשאוכֹל

מש"ח. ועי' עי"ש. ֹלחמו, אוכֹל הוא טרחתו שע"י יִדי ועוצם כוחי יאמר

גמורה. שביעה בעינן ִדמִדאורייתא ר"מ) ִד"ה מה. (ברכות התוס' שי'
ושבעת שנ' שבע אם אֹלא התורה מן חייב שאינו (א,א) הרמב"ם וכ"כ
אבֹל ֱקפו,ב. השו"ע וכ"כ אחריו. מברך כזית אכֹל שאפיֹלו ומִד"ס וברכת.
וכ"ִד מִדאורייתא. חייב ג"כ וכביצה ִדבכזית הט"ז בפ"ה הראב"ִד ִדעת

בירוש'. מוכח ִדכן (ה,ג) האו"ש וכ' יב.). (ברכות במֹלחמות הרמב"ן

שכ' בבהמ"ז, ספֱק ֹלענין ֱקפִד בסי' והמג"א הֹלבוש גם בזה ונחֹלֱקו
אבֹל כביצה, כשאכֹל ִדהוא כ' והֹלבוש מספֱק, ֹלברך ִדצריך (ִד) השו"ע

עי"ש. שבע אם ִדִדוֱקא כ' (ח) המג"א

בכֹל שוה שיעור ֹלה אין השביעה וזאת (תֹל) החינוך כ' ב
שהוא הצִדיֱק שביעת שיעור ויִדענו שביעתו, יוִדע אִדם כֹל אבֹל אִדם

בֹלבִד. ֹלומר ארצה נפשו, ֹלשובע באכֹלו
בשעה"צ וכ'
אך מאִד, מרובה באכיֹלה רֱק מתחייב רעבתן החינוך, ִדֹלפי ֱקפִד,כה

בנ"א. ִדרך ֹלפי נמִדִד רש"י שֹל ֹלרבותיו

פנים אשא ֹלא וכי [הֱקב"ה] ֹלהם אמר וכו', עוירא רב ִדרש כ: בברכות
והם ה"א את וברכת ושבעת ואכֹלת בתורה ֹלהם שכתבתי ֹלישראֹל
המיוחִד הענין הפנ"י וביאר כביצה. ועִד כזית עִד עצמם עֹל מִדֱקִדֱקים
בבהמ"ז שמִדֱקִדֱקים ִדע"י פנים, ֹלנשיאת ראויים שעי"ז בבהמ"ז ִדוֱקא
וכ"ש פנים, נשיאת כאן אין וממיֹלא ֹלאוה"ע וֹלא הארץ נתנה ֹלהם הרי
אֹלא נתכוונו ֹלאכיֹלה שֹלא ומראים וכביצה כזית עִד שמִדֱקִדֱקים במה

הברכה. משום

מכזית פחות אף שבעים היו ישראֹל ברכת שבזמן כ' (מט) החת"ס
אכיֹלה מִדין כזית עִד ֹלאכוֹל ע"ע החמירו ומ"מ

וע"ע פנים. ה' ֹלהם שישא ראוי וֹלכן תשא, ֹלא חומר משום והוא
כאן. עה"ת בחת"ס

מהו שִדֱקִדֱק מוואֹלזין מהגר"ח הביא נשא) (פר' רבים בת שער ובס'
כזית ֹלהחשיב מִדֱקִדֱקים עצמם עֹל ִדִדוֱקא ופי' עצמם" "עֹל הֹלשון
אינם עניים מתנות ֹלגבי אבֹל בבהמ"ז, מחוייבים ִדממיֹלא שביעה ֹלכִדי
ֹלנשיאת ראויים וֹלכן ממש, שביעה כִדי נותנים אֹלא כזית מחשיבים

פנים.

בחיי רבנו ועי'
ז'- זה"ב התורה, מן המזון ברכות ֹלג' רמז מכאן טהור זהב אותו וצפית כה,כִד) (שמות

ירושֹלים. ב-בונה ה'-הארץ, הזן,

"אהבה"]. בספר כֹלֹלם [וֹלכן

כִדי כשאוכֹל וֹלכאו'

צרכו. כִדי הוא שביעה ִדגִדר מבואר וע"כ כרס, מיֹלוי מרגיש אינו מחייתו

יום) אותו (ִד"ה מח: ברכות צֹל"ח ועי'
ימֹלא וֹלא ֹלֱקבורה שסופו ֹלבו אֹל יתן שהחי ֹלברהמ"ז והמטיב הטוב ברכת ִדהסמיכו

בטנו.

כזית, אכיֹלת בעי [ִדבמצוות
פחות בשביעה חיוב ִדאיכא שחיִדש וֹלשיטתו בשביעה, סגי שבבהמ"ז כיון חומרא והיא

מכזית]

תשכח, פן ֹלך ִדהשמר ֹלאו גם איכא

"זכרון
ואהבתו..." ויראתו תמיִד השם

השביעה שיעור

מחייתו כִדי

הזן ברכת

הארץ ברכת

ירושֹלים בונה ברכת

ובשמחה בכוונה בהמ"ז

מן. ֹלהם שירִד בשעה הזן ברכת ֹלישראֹל תיֱקן משה מח: בברכות אי'
ואף בפנ"ע, בריה אֹלא מינים מה' היה ֹלא המן ִדהרי הש"ס בגֹליוני והֱק'
ואין טעם רֱק אֹלא ֹלחם שֹל ממשות היה ֹלא הרי ֹלחם טעם בו טעמו אם
כמ"ִד ִדאתיא ותי' . ע"ז. מברכים

וממשן. טעמן טעמו המינים ִדכֹל עה.) (יומא

כב פ"ז יו"ט המעִדני עפ"י רֹלה] עמ' ח"ג ישורון [ֱקובץ תי' והגריש"א
הכותו אחרי תורה במשנה עֱקב בפר' רֱק נאמר התורה שציווי ע) (אות
תיֱקן שמשה מ"ש וֹלפ"ז ֹלא"י, כניסתם תחיֹלת נחשב שהיה סיחון את
התורה שחיוב ממה ֹל"ֱק וא"כ התורה, ציווי ֹלפני הרבה היה מן כשירִד

ֹלחם. עֹל ִדוֱקא

שירִד בשעה שהרי מִדאורייתא אינה משה תֱקנת ִדע"כ כ: בצֹל"ח ועי'
וביאר מִדאורייתא, ִדהוי הרשב"א שי' אמנם מ"ת. ֱקוִדם היה מן ֹלהם
הראשונה. בפעם הכוונה אין מן ֹלהם שירִד בשעה ִדמ"ש (כח,ח) החזו"א

את שראה ֹלפי (ֱקנז) הֹלֱקט השבֹלי וכ' (מח:) הארץ ברכת תיֱקן יהושע
חמִדה". "ארץ בברכה תיֱקן ֹלא"י... ֹלהכנס שחמִד משה

ברכה ִדהיא משמע ֹלארץ, שנכנסו בשעה בגמ' וממ"ש
תיֱקנה יהושע ִדמשו"כ שם והוסיף הנ"ֹל המעיו"ט וכִד' ֹלאר"י, מיוחִדת
והֱק' הזן.] ברכת עם יחִד שנתֱקנה [אע"פ ֹלארץ, המכניסם שהוא
בארץ, התֹלויות ממצוות ֹל"ח בהמ"ז מ"ט מצוה] שֹל [חשבונות האִדר"ת

הטובה". הארץ "עֹל כתיב ִדבתורה וביותר

שהנחֹלת "עֹל היה ֹלא יהושע שתיֱקן שהנוסח [בפר'] האֹלשיך כ'
הטובה הארץ עֹל "וברכת הפס' ורמז ֹלנו". שהנחֹלת "עֹל אֹלא ֹלאבותינו"
שהנחֹלת שתאמר וֹלא שֹלך הברכה נוסח יהיה שזה ֹלך" נתן אשר
פן ֹלך השמר בסמוך נאמר וֹלכן ֹלעצמך. גֹלות שתגרום ע"י ֹלאבותינו

עי"ש. תשכח.

נשים) ִד"ה (כ: בתוס' ומשמע [מט.] ומעכב ותורה ברית ֹלהזכיר וצריך
הברכה גוף מצורת ִדהוא ברכה עמֱק ועי' מִדאורייתא, ִדהוא

שֹלנו הנוסח שחֹלוֱק הרשב"א וכ' עי"ש, ושֹלמה ִדוִד ִדתֱקנוה אי' בגמ'
וֹלבנות המֹלכות ֹלהחזיר מבֱקשים "שאנו ושֹלמה ִדוִד שתֱקנו ממה
וֹלהמשיך הבית וֹלהעמיִד המֹלכות ֹלהעמיִד מבֱקשין היו והם הבית,
ֱקוִדם ירושֹלים בונה בירכו שֹלא שכתב כ: צֹל"ח ועי' הארץ". שֹלות

בחירתה.

ישראֹל נכנסו שֹלא עִד רבותינו שנו כך אי' (ו) מסעי פר' בתנחומא אבֹל
ֹלארץ משנכנסו הכֹל. את הזן אחת ברכה אֹלא מברכין היו ֹלא ֹלארץ

המזון. ועֹל הארץ עֹל מברכין שיהו התֱקינו
נתֱקנה ירושֹלים בונה וֹלפי"ז עי"ש. פכ"ג בבמב"ר וכעי"ז

החורבן. ֹלאחר רֱק

בברכת הזהיר שכֹל אֹל, ישמרם מרבותי אני מֱקובֹל כך (תֹל) החינוך כ'
ימיו. כֹל בכבוִד ֹלו מצויין מזונותיו המזון

שאין ֹלהוִדיענו מ-ף' חוץ בברהמ"ז יש האותיות כֹל הרוֱקח וכ'
ברהמ"ז שמברכים במֱקום בסעוִדה שוֹלט אנף, ֱקצף, שצף, אף, מֹלאך

תשֱקם... עִדניך ונחֹל בעִדן נחֹל שסביב ורִדים ֹלפ' ויזכה בכונה.

וצריך הכוונה. שמעורר רם בֱקוֹל ֹלברך חכמה ראשית בשם (ג) א"ר עי'
משום ִדהוא והֹלכתא) (ִד"ה התוס' וכ' נא: בגמ' כִדמסֱקי' בישיבה ֹלברך
עת שב נוטריֱקון וברכת" "ושבעת בכתוב ונרמז ִדאורייתא שבהמ"ז

וברכת.

הֹלב, ובשמחת רם ובֱקוֹל בנחת ברהמ"ז שיברך וצריך החרִדים כ'
ברהמ"ז. שבירך ופי' ֹלבו ויטב וישת בעז ויאכֹל כִדכתיב

מֹלשון ֹלזה סמך ֹלהביא ויש
בשבעך "וברכת ֹל) (מ"ע הרס"ג

ֹלחם] ֹל"ח ִדהמן ֱקרבו בתוִד"ה מה: מנחות [ועי'

ֹלמי רֱק היה ברהמ"ז חיוב [וֹלפ"ז
ֹלחם]. טעם ֹלטעום שרצה

שיעור היה ִדֹלא (כח,ִד) החזו"א במשה"ֱק ג"כ י"ֹל ֹלכאו' [וֹלפי"ז
משה.] בתֱקנת וֹלא מה"ת ברהמ"ז בחיוב ִדין ִדהוא עי"ש, במן עיכוֹל

שהֱק' פ"י כו"פ ועי'
אֹלא כך הארץ כֹל שֹלא משום ביאר והאבוִדרהם וִדבש, חֹלב זבת שבח הוזכר ֹלא אמאי

ממנה. מֱקומות

וֹלעובִדו עה"פ [בפר' יפות בפנים ועי'
ברהמ"ז. שייכת היתה ֹלא במִדבר ִדמה"ט ֹלבבכם], בכֹל

כמ"ב [וִדֹלא
המאורע]. מעין כהזכרה ִדהוי ֱקפז בשעה"צ

מס' מ"ש ועי"ש במ"ב, [מובא

חסיִדים].

[וכן
עי"ש]. ֱקפ"ה בב"ח וכעי"ז שטו, בתשב"ץ

ִדחזינן כֹלומר

הֹלב. בשמחת והיינו ֹלבו" "ויטב היא ברהמ"ז ִדצורת

ֹלעשירות סגוֹלה ִדהיא החיִד"א וכ'
בכִד בחיי רבינו כ"כ וכבר בה. עצב יוסיף וֹלא תעשיר, היא ה' ברכת בפס' ונרמז

העוֹלם. אֹל העושר כח ממשיך ברהמ"ז שע"י (ברכה) הֱקמח

הוסיפו ירושֹלים משחרבה
ירושֹלים. בונה

ברון".
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

הרגֹל שמחת - ראה
תסור ֹלא - שופטים

שכרו תתן ביומו - תצא כי

וטז,יִד] [טז,יא

[יז,יא]

[כִד,יִד-טו]

ועונש שכר - תבא [כח,א-סח]כי

מבית ופִדיתנו מצרים מארץ וכו' שהוצאתנו "ועֹל ִדברכהמ"ז בנוסח איתא
(סיִדור יוסף עץ בפירוש עיין וכן בברכהמ"ז, גם יציא"מ ִדמזכירין הרי עבִדים",
תזכור ֹלמען הפסוֱק ע"ש וכו' שהוצאתנו "ועֹל בזה"ֹל שכתב התפיֹלות), אוצר
כשתיֱקן בוִדאי אך זו הזכרה חיוב בגמ' נזכר שֹלא ואף מצרים, מארץ צאתך יום

הנ"ֹל". הפסוֱק ע"ש יציא"מ הזכרת ג"כ תיֱקן זו, ברכה ונוסח מטבע יהושע

ע"י זו מצוה יִדי ויוצאים ובערב, בבֱקר יציא"מ מזכירין ִדהרי צ"ב עִדיין אמנם
ברכהמ"ז. בתוך הזכירה ֹלתֱקן יהושע הוצרך ֹלמה א"כ זו, הזכרה

ֱקצת יש וברכת ושבעת ואכֹלת הפסוֱק עֹל עֱקב בפרשת הרמב"ן בִדברי וֹלכאורה
וענוי מצרים עבִדות) צ"ֹל (אוֹלי עבוִדת תזכור "כי שם ז"ֹל והנה זה, ֹלִדבר ישוב
ִדהיינו וכו'", השם את עֹליה תברך הטובה בארץ ותשבע תאכֹל וכאשר המִדבר,
אֹלא ֹלארץ, שנכנסו ע"י שזכו והטובה ֹלארץ, שנכנסו ֹלפני שהיו הצרות שזוכרים
שבמִדבר שעינוי ובפרט שבמִדבר, הענוי גם בברכהמ"ז ֹלהזכיר הו"ֹל א"כ ִדֱקשה

ֹלהִדיא. בפרשה שם מפורט

ברכת בתוך ובערב בבוֱקר יציא"מ זכירת ֹלֱקיים תיֱקן יהושע ִדאִדרבה י,ֹל ואוֹלי
ֹלצרף. שראוי ותיֱקנו הגִדוֹלה כנסת אנשי באו ואח"כ המזון, ברכת שֹל הארץ

מעיֱקרי זו זכירה ִדהרי וערבית, שחרית ֱק"ש שֹל מצוה עם יציא"מ זכירת
ֱק"ש. שֹל כהמשך ויחשב ישראֹל, בכֹלֹל האמונה יסוִדות

ומֱקשה המזון. בברכת חייבות שנשים כ' ִדף בברכות במשנה איתא
הגמ' ומתרצת המזון, מברכת נשים נפטור ִדֹלמה "פשיטא" שם הגמ'
וֹלחם ֹלאכוֹל בשר בערב ֹלכם ה' 'בתת וכתוב הואיֹל ִדתימא "מהו

ֱקמ"ֹל". ִדמי גרמא שהזמן עשה כמצות ֹלשבע' בבֱקר

מאי מעיֱקרא הגמ', שֹל והמסֱקנה אמינא ההוה את ֹלהבין צריכים
שמכיון בס"ִד סברה שהגמ' ונראה ֱקסבר. מאי והשתא ֱקסבר
ממיֹלא ובבוֱקר, בערב ֹלאכוֹל, ֱקבועים זמנים ֱקבעה בעצמה שהתורה
ואם גרמא. שהזמן עשה מצות והוה ברה"מ ֹלברך ֱקבועים זמנים יש

נִדחית? זו אמינא הוה ומִדוע כך אומרים ֹלא באמת מִדוע כן

ביכורים. מצות בענין אבן הטורי ִדברי פי עֹל הגמ' את ֹלבאר ויש
במצות חייבות שנשים ה' משנה א' פרֱק בביכורים במשנה ִדאיתא
וֹלויִדוי ִד"ה ע"ב כ ִדף [במגיֹלה אבן הטורי זה עֹל והֱקשה ביכורים.
שהזמ"ג מ"ע זו הרי שם] המשנה עֹל רע"א בתוס' מובא מעשר,

החנוכה. עִד מעצרת ביכורים שמצות

הוא חנוכה אחרי ביכורים מביאים שאין שהטעם אבן הטורי ותירץ
אין חנוכה ואחרי בשִדה פירות שיש זמן כֹל רֱק היא שהמצוה משום
בתאריך בעצמה שתֹלויה ֹלוֹלב מצות כמו ֹלא זה כן אם בשִדה. פירות
הימצאות והיא אחר, בִדבר תֹלויה הזו שהמצוה אֹלא בשנה, מסוים
שהזמ"ג מ"ע נֱקרא ֹלא וזה בזמן. תֹלוי הזה והִדבר בשִדה, הפירות
אומרת שהגמ' כאן ֹלומר יש זה ֹלפי בזמן. תֹלויה עצמה המצוה שאין
מֱקום מכֹל וערב, בוֱקר ביום, פעמים אוכֹלים התורה שמן שאע"פ
תֹלויה שהיא רֱק בזמן, ישירות תֹלוי המזון ברכת שאין מכיון

יש זה וֹלפי שהז"ג. מ"ע מֱקרי ֹלא בזמן, תֹלויה שהיא באכיֹלה
הזו. מהגמ' הטו"א ֹלִדברי סייעתא

בברכהמ"ז יציא"מ המזוןהזכרת בברכת נשים

פנייתך הֱקִדם אֹלוֹל ֹלזמן ֹלחברותא

עכשיו
מועִד בעוִד ֹלהערך שנוכֹל כִדי

9141217

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

רוע ֱקובעי
עיתים

רבינוביץ חיים רבינוביץהרב חיים טאובההרב יונה טאובההרב יונה הרב

ע"י הגֹליון בהוצאת השתתפות

ֹלרפואת הגֹליון בהוצאת השתתפות

שֹליט"א ר' טאובההרה"ג יונה

שרה בתושח"יבתחנה
ויר"ש בתורה התורם משפחת וֹלהצֹלחת

שֹליט"א הרב בנו נשואי שֹליט"אמשהֹלרגֹל ר' הרה"ג בת ווֹלפיןעם בנימין
בשעטו"מ

כח ויישר טוב מזֹל בברכת

שיחי' ועמֹליה התורה בני ֹלֱקהֹל בזאת ֹלהוִדיע הננו
הגִדוֹלה הישיבה סִדרי במסגרת כי

בשעה ובאגִדה בהֹלכה שיעורים בצהרים:12:15יתֱקיימו

באב י"ט ראשון ביום

שֹליט"א רבי שובהגאון זבוֹלון
אמת" "ִדברי ישיבת ראש

באב כ' שני ביום

שֹליט"א רבי ֱקנרהגאון יהוִדה
הִדרומית הגבעה רב

באב כ"א שֹלישי ביום

שֹליט"א רבי שטיינברגהגאון מאיר חיים
חיים משנת ומח"ס הנר" "אור כוֹלֹל ראש

באב כ"ב רביעי ביום

שֹליט"א רבי אֹלטוסֱקיהגאון מרִדכי
התֹלמוִד" "עיון ישיבת ראש

וֹלהאִדירה תורה ֹלהגִדיֹל מוזמן התורה בני ציבור

הזמנים בבין - הגִדוֹלה הזמניםהישיבה בבין - הגִדוֹלה הישיבה
עיֹלית מוִדיעין

ישראֹל" "כנסת המִדרש בית בהיכֹל
המשפט נתיבות ספר43רח' ֱקרית
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