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 תפילה בעת צרה החיוב בענין  

 שאלות ויסודות שיתבררו בתוך הדברים
 . דאורייתא הוא לעמוד ולהתפלל בשעת צרה  חרישון והלא מ"עת  אמר ואתם  למהדבהקשיא  א[  
 בענין החיוב תפילה בעת צרה, אם המצב של הצרה כבר מחייב להתפלל, או שצריך להרגיש נמי מצוקה. בהחקירה    ב[

 .שנמצא בצרה ויש לו הבטחה שלא ירע לו כלום, אם יש לו חיוב מן התורה להתפללג[ נפק"מ במי  

 ה' ילחם לכם ואתם תחרושין.

ואתם  למהד   1  ויש להקשות והלא מ"עת  אמר   2  חרישון 
 . דאורייתא הוא לעמוד ולהתפלל בשעת צרה 

 החקירה הבאה.   רץ ע"פתויש ל

החיוב תפילה בעת צרה, אם המצב של    בענין  יש לחקור
 הצרה כבר מחייב להתפלל, או שצריך להרגיש נמי מצוקה.

 דהמצב של צרה מחייב האדם להתפלל.  הוא צד א'

 הוא דצריך להרגיש המצוקה כדי להתחייב בתפילה. 'צד ב

 והנפקא מינה. 

לו נפק"מ   ירע  לו הבטחה שלא  במי שנמצא בצרה ויש 

 .מן התורה להתפללכלום, אם יש לו חיוב 

דהמצב של צרה מחייב האדם להתפלל, אז כיון    'לצד א
 .דנמצא במצב של צרה אז צריך להתפלל

דצריך להרגיש המצוקה כדי להתחייב בתפילה, אז לצד ב'  
לו  ואינו מרגיש שנמצא במצוקה אז אין  לו הבטחה  אם יש 

 .חיוב מן התורה להתפלל

הקושיא   תחרישון  ובנוגע  ואתם  אמר  מ"ע דלמה  והלא 
 .דאורייתא הוא לעמוד ולהתפלל בשעת צרה

דצריך להרגיש המצוקה כדי להתחייב בתפילה, אז      'בצד  ל
ודכיון    3י"ל   ינצלו  שישראל  משה  נתנבא  שיש   כיון שכבר 

נבואה טובה ודאי שתתקיים אין כאן שעת צרה כלל וממילא 
4. אין כאן חובת תפילה

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

והמהרי"ל דיסקין עמד בזה, ופירש הקרא בלשון תימה ה' ילחם לכם     1
 וכי אתם תחרישון הלא מחויבין אתם במצות תפילה. 

צרה מחויב כל    וכמבואר ברמב"ן ]בהשגותיו לספה"מ עשה ה'[ דבשעת 2
 אדם להתפלל דכתיב ולעבדו בכל לבבכם.  

באבנ"ז 3 מבאור  הדבר  דהנה    ויסוד  דנשאל  סק"א[  תכ"ה  סי'  ]או"ח 
נצטוינו בתורה כאשר נצא למלחמה במצות ותקעתם בחצוצרות והוא 
מדיו תפילה וזעקה ונשאל האם כן הדין גם כאשר יוצאיי ישראל להלחם  

בסנהדרין ]ב ע"א[ שאין מוציאין  מלחמת הרשות והשיב דמאחר דתנן  
למלחמת הרשות אלא עפ"י בי"ד של ע"א ואורים חומים א"כ יש כאן  
הבטחה על נצחון המלחמה וממילא אינה שעת צרה כלל ואין כאן מצות  

 תקיעת חצוצרות. 
ואני  הכתוב  בביאור  אמר  הגר"ח  יהנה  מהגרי"ז  זה  יסוד  מבאור  וכן 

יגל לבי בישועתך אשירה   לה' כי גמל עלי דאף הבוטח  בחסדך בטחתי 
בה' ונכון לבו שינצל מצרתו עכ"ז אינו בדין שיאמר שירה כי אם לבו יגל  
והיינו  עלי  גמל  כבר  כאשר  רק  שירה  לומר  אפשר  ואימתי  ה'  בישועת 

 שרק אחר שניצל מן הנס הגיע הזמן לומר שירה עכ"ד. 
"כ  והקשו נזה ונ"ה בעמק ברכה ע' קכ"ה ממה דכתיב בדברי הימים ב' פ

פי"ז שיחזיאל נתנבא ליהושפט ולישראל לא לכם להלחם בזאת התיצבו  
עמדו וראו את ישועת ה' עמכם וגו' ומיד קמו הלויים להלל בקול גדול  

זה  היה  ולא  וגו'  ותהילה  ברינה  והחלו  ומהללים  משוררים  ויעמד 
בתורת הודאה בלבד אלא היה בזה דין שירה כמבואר במכילתא לקמן 

היא אחת מי' שירות שנאמרו הרי דשייך שירה אף   בפרשת השירה רזו
 לפני שאירע הנס. 

יאמר הגרי"ז ליישב דמאחר שהיתה נבואה טובה שיהא נס במלחמת  
לומר   הזמן  הגיע  כבר  מעתה  והרי  צרה  שעת  כאן  אין  שוב  יהושפט 
שירה ומעתה ניחא דברי הגר"ח כזאת דחלוק דין הבוטח בה' שינילנו 

ז שהרי  צרה  שעת  הוי  הצרה  דודאי  את  לחוש  הבוטח  של  דינו  הו 
כמש"נ ואמירת שירה לא תיתכן כל עוד יש שעת צרה ורק אחר נבואה 

 טובה שפיר שייך לומר שירה וכפי שהיה כן במלחמת יהושפט. 
ולמך לזה הביא הגרי"ז מהא דאיתא במכילתא כאן שאמר להם משה 
שיר   ונותנים  ומרוממים  מפארים  ואתם תהיו  לכם  ילחם  ה'  לישראל 

פתחו  ו שעה  כאותה  שלו  שהמלחמות  למי  ותפארת  וגדולה  שבח 
מפורש   הרי  גאה  גאה  כי  לה'  אשירה  שירה  ואמרו  פיהם  ישראל 
טובה  נבואה  שיש  דמאחר  וע"כ  הנס  שאירע  טרם  שירה  שאמרו 
לפני  אף  שירה  לשורר  אפשר  כבר  הרי  וינצלו  להם  ילחם  שהקב"ה 

 שאירע הנס וכמש"נ. 
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 בענין קריאת התורה אם הוה חובת ציבור או חובת יחיד. 
 שיתבררו בתוך הדבריםשאלות ויסודות 

 בגדר תקנה זו של קריאת התורה, אי הוי חובת ציבור, או חובת יחיד.   בהחקירהא[  
 אם צריך הקורא והמברך לכוון להוציא כל הציבור ידי חובתן. נפק"מ א'   ב[  
 אם מותר לעיין בספרים בשעת קריאת התורה. נפק"מ ב'  ב[  
 אם יכול להשלים המאה ברכות ע"י ענית אמן על הברכה שמברכים העולה לתורה.   נפק"מ ג  ג[  

 אי אמרינין רובו ככלו בקריאת התורה.נפק"מ ד'  ד[   
 אם מי שלא שמע קריאת התורה, צריך לחזור ולקראות מה שהחסר.נפק"מ ה'  ה[  
   אם מי ששומע קריאת התורה באמצע התפילה אם צריך לשתוק כדי לצאת ידי חובתו ע"י זה או לא.  נפק"מ ו'  ו[  

 וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים ]שמות טו כב[.

ע"א[ אין מים אלא תורה וכו'   ]בב"ק פב  בגמרא   איתא 
נביאים  עמדו  נלאו  תורה  בלא  ימים  ג'  שהלכו  כיון 

 שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת בשני וחמישי.

בגדר תקנה זו של קריאת התורה, אי הוי חובת   יש לחקור
 ציבור, או חובת יחיד.

שבכל   דהוה חובת הציבור, דהיינו דהחיוב  5  הוא  צד א'
 ציבור וציבור יקראו בתורה.

היא דהוה חובת היחיד, דהיינו דיש חיוב על כל   'צד ב
 לשמוע קריאת התורה. 6אחד ואחד  

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

איתא אין קורין בתורה    ]כג ע"ב[ מגילה  בדבמשנה  בהרמב"ן  כצד זה מבאור    55
אמר    [מדפי הרי"ף   ע"א  שם ג']  וכ' הרמב"ן  ,ואין מפטירין בנביא פחות מעשרה

  , הכותב השנוים במשנתינו כולם חובות הצבור הן ואינן אלא במחויבים בדבר
ויחיד שלא קרא צריך   , אבל מגילה כשם שהצבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב

  , ובין שיצאו הן או שלא יצאו קורין בי' להוציא היחיד  ,י' משום פרסומי ניסא
שקריאת התורה היא חובת ציבור ולא כל    ומבואר מדבריו  ,משא"כ כל המצות

 . יחיד ויחיד 
ורדים   גינת  דתקנת קריאת ס"ת בצבור    כתב   [ או"ח כלל ב' סי' כ"ד]בשו''ת 

ת"ת חובת  משום  לומדין  ,ליתא  היו  שלא  לפי  בכנופיא    אלא  ברבים  תורה 
לכן נתקנה תקנה זו שלא   ,רק היו קורין כל א' לעצמו , ובפרהסיא שלשה ימים

התורה מתעלית ושכרם    יעברו ג' ימים מלקרות בתורה בכינופייא ובפרהסיא
הרבה מאד ומוסיף הגינת ורדים והשתא כיון שקריאת התורה הוקבעה לצבור  

לה לנו  אין  יחיד  חובת  ולא  היא  צבור  על  חובת  ולהטילה  התקנה  על  וסיף 
 . היחיד

דמכיון שמלבד החיוב לקרוא בתורה שהוא מתקנה הנ"ל שלא    והסברה י"ל   6
ילכו שלשה ימים בלא תורה יש עוד חיוב נוסף לסיים את התורה כולה בכל  
שנה וממילא י"ל שזהו חיוב המוטל על כל יחיד שהתכלית שידעו כל ישראל  

 . את כל מצוות התורה 
בביהכ"נ שבאלכסנדריא של מצרים היו  ד  ע"ב[ איתאנא  ]  במסכת סוכה בגמ'    7

כיוצאי מצרים   וחזן הכנסת  ו אנשים פעמיים  עץ באמצעיתה  של  ובימה  כו' 

 והנפקא מינה. 

כל   נפק"מ א'   להוציא  לכוון  והמברך  צריך הקורא  אם 
 הציבור ידי חובתן. 

לכוון להוציא   7דהוה חובת הציבור, אז אינו צריך     'לצד א
 הרבים ידי חובתן.

בידו וכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף בסודר וכל העם    עומד עליה והסודרין
 . עונים אמן 

התוס'  ו יתומה    [שם ]הקשו  אמן  עונים  אין  דהא ודהרי  ותירצו  כו' 
אין עונים אמן יתומה היינו באמן שבענייתו רוצה לצאת ידי דדאמרו  

היינו  הסודרין  בהנפת  אמן  דעונין  והא  שישמע  צריך  ולכן  חובה 
בת ולא  התורה  ידבקריאת  רבים  מוציא  שש"ץ  בדבר  ולא  ח  " פילה 

הרי במשמע שבברכה של קריאת התורה אין צריך שיוציא את   .עכ"ל 
ח  " ובשוע הרב או  [א סי' תקעב"ח]הרבדב"ז    כוכ"  הרבים ידי חובתם

 '[. סי' קכד סי א]
ל דהלא דין הוא על כל יחיד "תמה על התוס' הנ  [סי' קנט] ה  "והראבי

עולה לתורה ולצאת בה ידי חובתו ויחיד לשמוע ברכת התורה של ה 
נמצא שכאשר מברך ברכת התורה הרי הוא מוציא את הרבים ידי 

שהמברך צריך   [ ה הכל"יג ד]מגילה כג    "ןוכן הוא גם לשון הר  ,חובתם
וכ חובתם  ידי  הרבים  את  הב"להוציא  קלט " באו]ח  "כ  סי'  דאף   [ח 

הרבים  להוציא  הקריאה  לפני  מברך  שחרית  התורה  ברכת  שבירך 
 . ח"די

 היוצא מהנ"ל בקיצור. 
שנחלקו הראשונים אם מי שמברך צריך להוציא הרבים ידי חובתן, 

 ויש לעיין דבמה נחלקו, וי"ל שנחלקו בהחרירה הנ"ל. 
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ב'   לכוון  לצד  צריך  אז  היחיד,  חובת  להוציא    8דהוה 
 9הרבים ידי חובתן. 

ב'  קריאת    10  נפק"מ  בשעת  בספרים  לעיין  מותר  אם 
 התורה.

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

בשחרית של שבת בהנהגת הקהל   [אשי ישראל ]ועי' בסדור הגר"א    8
בעת קריאת התורה הביא מהגהת יש נוחלין שכתב אותן ב"א הקורין 
בתורה ומברכים הברכות בלחש וקולם לא ישמע לצבור הוא מצוה 
הבאה בעבירה שהרי הנביאים והחכמים תקנו להם לישראל שיהיו 
קורין בתורה ולברך עליה וכל הצבור חייבין בקריאתה וברכותיה רק 

וכתב עוד   ,אחד הוא המוציא את הרבים י"ח עיי"ש שהאריך בזהש
ואין  בחומשין  שקורין  דרובא  רובא  שעושין  המעשה  עלי  ורע  שם 
שומעין מפי הש"ץ הקריאה בתורת ה' התמימה להיות שתורה צוה 
חייבין   ישראל  וכל  בצבור  לקרותה  הנביאים  ושאר  משה  לנו 

 . ו' עיי"ש בקריאתה והש"ץ הוא המוציא את הרבים י"ח וכ
כתבתי לעיל שהמחלוקת בין תוס' להראביה הוה בהחקירה שלנו,   9

 אבל אין זה מוכרח די"ל שנחלקו במחלוקת אחר. 
על   התורה  ברכת  שמברכין  מה  בטעם  הראשונים  נחלקו  דהנה 

מפני כבוד הציבור דאילו   שהוא  [עשין יט] ג  "דדעת הסמ  ,הקריאה
ע  "וכן הוא בשו   ,תחובת ברכת התורה ליכא מאחר שכבר בירך שחרי

 בלא   .דמשום כבוד התורה נתקנה כשקורא בציבור  [ח "סי' קלט ס]
יעקב   ס'"או]במשכנות  סי'  דחיובא [  ח  הירושלמי  בשיטת  העלה 

כי מה שבירך שחרית אינו עולה לו  ,דברכת התורה הוא מדאורייתא
מה חיוב  אין  כי  בת"מדאורייתא  אלא  לברך  דציבור"ת  ולכן    ,ת 

 , ת דרבים נתחייב שוב בברכה מדאורייתא"ת בקריאת התורה שהיא
שבע   הבאר  דעת  מא  ] וכן  מהע"א[  בסוטה  חיוב  משום "שהוא  ת 

 . ת דציבור מחייב ברכה בציבור"דת
ל דדעת התוס' כדעת רוב הראשונים דיסוד חיובא דברכת " מעתה י

וא הציבור  כבוד  מפני  אלא  אינו  על " התורה  מוטל  חובתה  עיקר  כ 
ה דעיקר דין ברכת התורה הוא משום "אכן דעת הראבי   ,הקורא בלבד

שתלמוד  ומאחר  לעצמה  ברכה  מחייבת  בציבור  בתורה  דקריאה 
י כל השומעים את הקריאה הרי ממילא "תורה דרבים מתקיימת ע

 . מוטל על כל הציבור כולם לברך ברכת התורה מדאורייתא 
מנחם   אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי  ע"א[  ח] איתא בגמ' ברכות    10

אמר רבי אמי מאי דכתיב ועוזבי ה' יכלו זה המניח ספר תורה ויוצא 
 . רב ששת מהדר אפיה וגריס אמר אנן בדידן ואינהו בדידהו ו'וכ

ד הראשונים  לט]בגמ'    מבאורהקשו  רב   ע"א[   סוטה  בר  רבא  אמר 
הונא כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה שנאמר  

ין עמידה אלא שתיקה שנא' והוחלתי כי  וכפתחו עמדו כל העם וא
לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד ר' זירא אמר רב חסדא מהכא ואזני כל 

 . העם אל ספר התורה וקשה למה ר"ש היה לומד בקריאת ס"ת
 ונאמרו בזה כמת תירוצים. 

שמחה   (א ורבנו  והרא"ש  ב'] התוס'  קמו'  סי'  בב"י    [ הובא 
מיירי  דהתם  קר  תירצו  יבטל  שלא  רם  התורה  בקול  יאת 

 . והכא מיירי בנחת בלחש
תי' דהתם מיירי שאין עשרה אחרים   [ הובא בתוס']הבה"ג  (ב

 . והכא יש יותר מעשרה
שהתחילו   ( ג לפני  ללמוד  שהתחיל  מיירי  דהכא  תי'  תר"י  ג' 

 . לקרוא והתם מיירי כשכבר קוראים ואז אסור לדבר
אבל  הרי"ף והרמב"ם תירצו דשאני ר"ש דתורתו אומנתו   (ד

 שאר בני אדם אסור. וכן כתב בשבולי לקט. 
ועוד הביאו תר"י דיש שתירצו דשאני ר"ש שהיה סגי נהור   (ה

לדבר   לכל אדם  יש איסור  זה  לפי  וגם  אבל אחרים אסור 
 . בשעת קריאת התורה

 12לעיין בספרים    11דהוה חובת הציבור, אז יכול   'לצד א
 בשעת קריאת התורה. 

ב' אסור    לצד  אז  היחיד,  חובת  בספרים    13דהוה  לעיין 
  14בשעת קריאת התורה.

הלקט השיבולי  ד  והקשה  ג'  ב'  א'  טעם  יש מצוה   על  תימה שהרי 
אל ספ כל העם  ואזני  ואם לשמוע קריאת התורה דכתיב  ר התורה 

שקור להבין מה  יוכל  לא  לעיין    ןיקרא בספר  כתב דאסור אפ'  ולכן 
 . בספרים בשעה שקוראים את הס"ת

לתרץ קושית השיבולי הלקט דהראשונים [ בסי' קמו' ] וכתב הביה"ל 
ולכא' דוחק   ,מיירי כשאינן חייבים בקריאת התורה כגון שכבר קראו

 . לומר כן דלא משמע כ"כ בראשונים
 תרץ ע"פ החקירה הנ"ל. אבל יש ל

סברוו  11 זה  דכצד  ותר"י   י"ל  והבה"ג  שמחה  ורבנו  והרא"ש  התוס' 
הציבור חובת  מיירי    ,דהוי  הללו  הראשונים  דלכל  הביה"ל  והוסיף 

ולכן התוס' והרא"ש  ,  כשיש עשרה אחרים ששומעים קריאת התורה
וכן   מותר  אחרים  של  הקריאה  מבטל  שלא  בלחש  קורא  דאם  ס"ל 

שאם   ה מותר וכן תר"י אם התחיל ללמוד מותרהבה"ג כשיש עשר
 . היה חיוב על כל אחד ואחד א"כ איך מבטלים חובתם

כתבו דמותר לעיין בספרים בשעת קריאה"ת   [ח ]הראשונים בברכות  
ויש מתירין רק למי שתורתו אומנותו   [סי' קמ"ו ס"ב]והובא בשו"ע  

תמוהה  זו  שיטה  וז"ל  הלכה  בביאור  והקשה  מותר  שבלחש  וי"א 
לכאורה מאד דמאי מהני שיגרסו בלחש שלא יבטל שאר השומעים 
וכו' על כל איש   גם הוא מצווה לשמוע קריאה"ת  מקריאה"ת מ"מ 

בב"י   תמה  וכבר  וכו'  עזרא  דתקנת  החיוב  מוטל  ועי'    [שם] ואיש 
 צדזה ולכאורה קושיא זו מיושבת ל  [ או"ח ח"ד סי' מ' סק"ד]אגרו"מ 

 . דהוא חובת ציבור
דהוי חובת הציבור א"כ יהא מותר לדבר אפ'   דכיון  אבל אין לומר  12

חול שאר  ב  דעיין  ,דברי  התיר  לא  דהבה"ג  אבוהב  מהר"י  בשם  ב"י 
והטעם  די"ל דאע"פ שהוי חובת ציבור אסור    דברים אלא דברי תורה

 ,אבל לשאר דברים לא   ,אלא דמשום ת"ת התירו  ,לפרוש מהציבור
להבה"ג רק  ולא  הראשונים  לשאר  ה"ה  בשעת   וא"כ  לדבר  אסור 

 קריאת התורה. 
הרי"ף והרמב"ם ס"ל דהוי חובה על כל אחד ואחד    כצד זה סברו   13

הקריאה באמצע  לדבר  אסור  לא   ,ולכן  אומנתו  דתורתו  ר"ש  אלא 
וכן    ,חייבו אותו בדבר זה כמו עוד דברים שמי שתורתו אומנתו פטור

 .אני ר"ש שהיה סגי נהור משמע דכו"ע חייביםהי"א שהביא תר"י דש
כתב השו"ע    14 ב' ] ולמעשה  סעיף  שהתחיל הקורא    [בסי' קמו  כיון 

ואפילו  ,לקרות בס"ת אסור לספר אפילו בד"ת אפי' בין גברא לגברא
ויש מתירים לגרוס פי' ללמוד בלחש וי"א   ,אם השלים הוא הפרשה

לבם לס"ת מותר לספר בד"ת ויש    [ פי' המשימיןדצייתי ]  שאם יש י'
מתירים למי שתורתו אומנתו ויש מתירים למי שקודם שנפתח ס"ת 
לקרות  אלא  ס"ת  לשמוע  רוצה  שאינו  עצמו  ומראה  פניו  מחזיר 

קריא  בשעת  תרגום  ואחד  מקרא  שנים  ולקרות  לקרות  ת ומתחיל 
התורה שרי וכל זה אינו ענין לפרשת זכור ופרשת פרה שהם בעשרה  
שבכל  והנכון  הקורא  מפי  ולשומעם  לכוין  שצריך  מדאורייתא 

 . הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו לכוין דעתו ולשומעם מפי הקורא 
והטעם דהביא את כל הראשונים להקל כתב הב"י וז"ל ולענין הלכה 

לסמוך דשרו  רבוותא  הנך  הם  דקריאת   כדאי  הוא  והטעם  עליהם 
כתב דמעיקר    [ס"ק טו' ופר"ח ]אמנם כתב המ"ב    .התורה הוא דרבנן

הדין הוא שאסור לעסוק בשום דבר ואפילו בשמו"ת בשעת הקריאה 
ואפי' איכא עשרה דצייתי זולתו וכן הביא מ"א בשם של"ה שמחמיר  
וע"ש בפר"ח   הש"ץ  מפי  ולשמוע הקריאה  לשתוק  צריך  אלא  בזה 

 . רי"ף ולכן חולק על השו"עשפסק כה
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אם יכול להשלים המאה ברכות ע"י ענית אמן   15  נפק"מ ג
 על הברכה שמברכים העולה לתורה. 

דהוה חובת הציבור, אז אינו יכול להשלים המאה  'לצד א
 ברכות ע"י ברכת העולה. 

חובת היחיד, אז יכול להשלים מאה ברכות דהוה  לצד ב'  
 ע"י ברכות העולה. 

 אי אמרינין רובו ככלו בקריאת התורה.  16  'דנפק"מ  

 רובו ככלו. 17דהוה חובת הציבור, אז לא אמרינין  'לצד א

 דהוה חובת היחיד, אז אמרינין רובו ככלו.   לצד ב' לצד ב'  

קריאת התורה, צריך   19אם מי שלא שמע    18  'הנפק"מ  
 לחזור ולקראות מה שהחסר.

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

אין תשלום מאה  דכתב ונראה    [ח"א סי' קי"ז]   טבשו"ת המבי" והנה    15
עצמה בברכה  אלא  בה   ,ברכות  שחייב  ברכה  על  אמן  בעניית  או 

שהרי אמרו בהשלמת ק' ברכות בשבת וי"ט  ,  ושומעה מפי שחייב בה
ולא אמרו שיענה אמן אחר מי שמברך   , דממלי להו במיני אספרמקי

חובתה ידי  הוא  יצא  שכבר  ברכה   ,ברכה  וישמע  בשבת  ושישכים 
וכתבו קצת מן המפרשים ג"כ דברכות   ,שמברך כל א' וא' ויענה אמן

לשומעיהם  עולים  המפטיר  וברכות  בתורה  הקוראים  שמברכים 
והיינו משום דתקנת מרע"ה היא לקרות בתורה צבור וכל    ,לחשבון

לקרות הצב העולה  שמברך  ובברכה  ג"כ  ובהפטרה  בזה  חייבים  ור 
בתורה והמפטיר יוצאים כל הצבור ידי חובתן בתקנות אלו והוה ליה 

 . כאלו כל א' בירך ולכן עולים לחשבון עיי"ש
 היוצא מהנ"ל בקיצור. 

, ודווקא ס"ל הראב"ן שכל הצבור חייבים בקריאה ובברכותדמבואר  ד
 לצאת ע"י זה הברכה. אם הוא נמי מחייב אז יכול 

 דכתב  [יבמות סי' כ"א סק"א ]בברכת שמואל  ויסוד הדברים ראיתי    16
התורה  בקריאת  ככולו  רובו  דין  לענין  זצ"ל  מבריסק  הגר"ח  בשם 

הש"ץ וחזרת  מגילה  הטעם    ,קריאת  מה  הדינים  באלו  לחקור  דיש 
האם החיוב של קריאת התורה קריאת מגילה וחזרת   ,דבעינן עשרה

או דעצם החיוב   ,וכל זמן שאין עשרה אין חיוב  ,הש"ץ חל רק בעשרה
 . חל אפי' על היחיד אלא דדין הוא דאינה נאמרת אלא בעשרה

ואמר הגר"ח דאם נאמר שהחיוב נעשה רק ע"י עשרה לא שייך דין 
חי מיעוט  ואפי'  כלל  חיוב  ליכא  דהא  ככולו  כל רובו  דהרי  ליכא  וב 

עשרה ידי  על  נאמרת אלא   , החיוב חל  דין דאינה  משא"כ אם הוא 
בעשרה שייך דין רובו ככולו שהרי איכא רוב חיוב ומיעוט פטור ובכל 

 , וזה תלי בהחקירה הנ"ל. התורה כולה אמרינן רובו ככולו
 דהא כל זמן דליכא ציבור עדיין לא מחיוב כלל.  17
שכשיצא הגר"א מבית מובא    [' לדסי]והנה בתוספות מעשה רב    18

האסורים קרא לבעל קורא שיקרא לפניו כל ד' סדרות מד' שבועות 
ועי' בפעולת שכיר   ,חובת יחידזה וודאי רק לצד ב' דהוה ו, אשר ישב

דאין מנין עשרה אין חיוב   דהיכן בשם הגר"א    [ סי' קעה]על מעשה רב  
מש"כ על דבריו וכן   [ח"ב סי' סה ]ועי' בבנין שלמה    .כלל על היחיד

דהאלו שלא שמעו כשהצבור    [כלל לא אות יא]משמע מהחיי אדם  
או"ח ח"ד סי'  ]וכן משמע באג"מ  .קרא יש להם חיוב לשמוע קרה"ת

כל   '[מ אות ד יחיד שהרי כתב שחיוב קרה"ת הוא על  שהוי חובת 

דהוה חובת הציבור, אז אינו צריך לחזור ולקראות   צד א'ל
 מה שהחסר.

בל י"ל    'צד  אז  היחיד,  חובת  לחזור   20דהוה  שחייב 
 ולקראות מה שחסר. 

באמצע   21'  ונפק"מ   התורה  קריאת  ששומע  מי  אם 
התפילה אם צריך לשתוק כדי לצאת ידי חובתו ע"י זה או 

 לא. 

א באמצע  'לצד  להפסיק  אינו  אז  ציבור,  חובת  דהוה 
 התפילה. 

שחייב לשתוק כדי    22דהוה חובת היחיד, אז י"ל  לצד ב'  
לצאת חובת הקריא 

ובר"ח  אח ובתע"צ  לשבת  ובמנחה  ובה'  בב'  קרואים  ג'  לשמוע  ד 
 . ובחו"ה ד' וביו"ט ה' וביוה"כ ו' ובשבת ז' 

וכן מי שלא שמע מספר מילים אם צריך לילך למקום אחר להשלים   19
 . קריאת התורה בצבורמה שלא שמע. 

דראיתי   20 א'  כצד  להקל  יש  למעשה  דלהלכה  משום  י"ל   כתבתי 
בשם הגריש"א זצ"ל שאדם שלא   '[אות נג  תפילה פ"ט]באבני ישפה  

שמע מספר מילים בקרה"ת אינו חייב ללכת למקום אחר להשלים 
סי  ] מה שחיסר דסומכים באופן זה על מה שמשמע מהביאור הלכה 

ויש כל   [קמו ד"ה  ולא על  שיש סוברים דקרה"ת מוטל על הציבור 
 ויש לסמוך על זה. יחיד 

מנין לשומע כעונה דכתיב כל איתא  ע"ב[   לח]סוכה  בגמ' במסכת 21
וכי יאשיהו קראן והלא שפן קראן   ,דברי הספר אשר קרא מלך יהודה

 . אלא מכאן לשומע כעונה ע"כ ,וכו'
וכתב רש"י מכאן נלמד דהמתפללין בצבור וש"ץ אומר קדושה או 
כעונין  הן  והרי  בכוונה  וישמען  בתפלתן  ישתקו  רבא  שמה  יהא 

שם ד"ה שמע  ]אולם תוס'  "כ.  וכשיגמור הקדושה יחזרו לתפלתן ע
ענה הפסק   [ ולא  הוי  שמיעתו  שותק  אם  דודאי  דבריו  על  תמהו 

שכתבו דמ"מ נהגו    [ד"ה עד   ע"ב  כא] ברכות    במסכת   בתפלתו ועיי"ש
 '[ פסקסי' קד סע' ז] השו"ע  . והעם לשתוק ולשמוע וגדול המנהג ע"כ

 . כדעת רש"י מכח המנהג
ויש לומר דתלי בהחקירה ויש לעיין מה הדין לענין קריאת התורה,  

 הנ"ל. 
כתבתי בלשון י"ל משום דוודאי דמצד החשבון החקירה אז לצד    222222

 זה צריכין לשתוק כדי לצאת ידי חובת יחיד, אבל זה לא פשוט כ"כ. 
על דברי השו"ע הנ"ל שפסק דהעומד בתפלת    דבעצם יש להקשות

דלכאורה קשה טובא דאמאי עליו   י"ח פוסק לשמוע קדיש וקדושה 
וקדושה   פסיקלה לקדיש  עשרה  שמונה  מבואר    באמצע  כבר  הרי 

דעוסק במצוה פטור    [ שם ד"ה אם] וביאור הלכה    [סי' לח ב ]ברמ"א  
השניה מצוה  לקיים  שאפשר  במקום  אפילו  המצוה  היכן    ,מן  ורק 

שאינו צריך לטרוח כלל אלא כדרכו במצוה ראשונה ויכול לצאת ידי 
מהיות שתיהן  ידי  יצא  ודאי  בכה"ג  רע  שניהם  יקרא  אל  א"כ טוב   ,

 . הא הוה עוסק במצוה אז למה מפסיק למצוה אחרקשה 
מהרש"ג   ה ]ובתשובת  סי'  ה  'ח"ג  בזה  'אות  דהא   [ עמד  כתב 

דמפסיקים בתפילת י"ח לשמוע קדושה וכו' היינו כדי שלא יהא מחזי  
ס"ק   'סופר סי' סו] תורת חיים    ככופר ועיי"ש עוד טעם ובדרך זה כתב
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 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

ובתשובות והנהגות    '[סי' מט]בשלמת חיים    [ ולע"נד"ה    'ח
עו"ח] סי'  עח  ' א  קרה"ת    '[ וסי'  דלענין  י"ל  דבריהם  ולאור 

פטור מלהפסיק תפלתו דעוסק במצוה הוא דבשלמא לענין  
קדושה וכו' מחזי ככופר כי כולם עוסקים בשבחו של מקום  

 . אבל בקריאת התורה לא שייך זה
'[ שכתב דאינו פטור  "ק יחס  'סי' ע]"ב  שנהמ  י"ל דלפי    בלא

טירחא, תוספת  כשאיכא  תוספת    אלא  כי  מידי  קשה  לא 
שני   כאשר  אבל  אחריה  לטרוח  צריך  אם  פירושו  טירחא 
המצוות מזומנות לפניו ורק איכא משום שהיית זמן גרידא  
אין פטור של עוסק במצוה וע"כ עליו להפסיק תפלתו כדי  

מצוה ותו    לשמוע קדיש וקדושה דהרי אין כאן אלא שיהוי

ד"ה ולעיקר חקירתו    'או"ח סי' ד]וכ"כ בנשמת כל חי    ,לא
מתירוציו  להפסיק    [בא'  שמחויב  דידן  בנידון  י"ל  וא"כ 

 .תפלתו כדי לשמוע קריאת התורה
זצ"ל    בל ראיתיא הגרשז"א  ד] שדעת  שהעומד    '[שם אות 

דהפסק   הקריאה  לשמוע  כדי  תפילת  יפסיק  לא  בתפילה 
לעשות   ראוי  אין  כזה  תפלתוגדול  עוד    ,בשעת  שם  ] ועיין 

שכת' שמ"מ אין עליו חיוב בכה"ג להשלים שמיעת    '[הגה ז
אחר במנין  רבנו    , קרה"ת  רטו ]ובאורחות  עמ'  מובא    [ח"ג 

שומע   אם  זצ"ל  החזו"א  מרן  את  שאל  שליט"א  דהגרח"ק 
קריאת התורה בעוד שאומר תפלות מהתפלה אם יצא וענה  

 . לו שיצא אבל אין לעשות כן ע"כ 
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 ענין אם קריאת התורה אם הוה חובת קריאה או שמיעה.ב
 שאלות ויסודות שיתבררו בתוך הדברים

 א[ בהחקירה בגדר מצות קריאת התורה אם זה חיוב קריאה או רק שמיעה.
 א' אם צריך לעיין בתוך החומש בשעת קריאת התורה, משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ.   ב[ נפק"מ

 ג[ נפק"מ ב' אם יכולן לצאת ידי חובת שנים מקרא ואחד תורגם ע"י שמיעת קריאת התורה. 
 ג' אם מי ששומע קריאת התורה באמצע התפילה אם צריך לשתוק כדי לצאת ידי חובתו ע"י זה או לא.   ד[ נפק"מ

 ה[ נפק"מ ד' אם יכול למחות במינו שונא לבעל קורא. 
 ו[ נפק"מ ה' אם המברך והקורא צריכין לכוון להוציא כולם בברכתו ובקריאתו. 

 ז[ נפק"מ ז' אם סומא מחיוב אם קריאת התורה או לא.

וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים ]שמות  
 טו כב[.

פב  בגמרא  איתא  אלא   ]בב"ק  מים  אין  ע"א[ 
נלאו  תורה  בלא  ימים  ג'  שהלכו  כיון  וכו'  תורה 
קורין   שיהו  להם  ותיקנו  שביניהם  נביאים  עמדו 

 בשבת בשני וחמישי. 

בגדר מצות קריאת התורה אם זה    23    יש לחקור
 חיוב קריאה או רק שמיעה.

דהוה חיוב קריאה כמו קר"ש ובה"מ,    24הוא    צד א'
הקורא   דכל והשליח  בפיו  יקרא  מהציבור  אחד 

שומע   מדין  קריאה  חובת  ידי  מוציאם  לציבור 
 כעונה. 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

 חקר בזה הגר"י ענגיל בספרו ציונים לתורה ]כלל ט[.  23
  וכי   שמקשה  א[ "ה  ד"פ  ]מגילה  בירושלמי  כצד זה משמע   24

  כקורא,   שהשומע מכאן  ירמיה רבי   אמר מברך,  וזה  קורא  זה
משמע  קריאה   מצות  בו  שיש  ומשמע וכן    לשון   ממש. 

  ידי   הרבים   את   מוציא  בתורה  והקורא  עג[ וז"ל '  ]סי  ן"הראב
  צריכים   אתם  לציבור   אומר  הוא  הרי   לפיכך  מקריאה  חובתן
  ותברכו   ולברכתי  לקריאתי  תסכימו  כמותי  ולקרות  לברך

 קריאה.   חובת  שזו  בדבריו ומפורש ל "עכ'  עמי
  שסיבת   שכתב  א["ה  ב"פי  ]תפילה  ם"ברמב  כצד זה מבאור  25

  בלא  ימים שלשה ישהו  שלא  כדי   היא  התורה   קריאת  תקנת
  היא   שהמצוה  מלשונו  מבואר  ולכאורה תורה,    שמיעת 
 לשמוע. 

ת יוצאים  ת"ת ומצות  "עיקרו רק לצורך מצות תדכיון ד   26
דינא דשומע כעונה סגי  ]  ,אף בשמיעה בלא  דאף בהרהור 

הגר באו"לדעת  מ"א  סי'  סק "ח  שמצינו  [ב"ז  במצות    וכמו 

שאין כלל חיוב   26דהוה חיוב שמיעה    25הוא    'צד ב
 27לקרוא וכל החיוב הוא שמיעה בלבד.  

 והנפקא מינה. 

אם צריך לעיין בתוך החומש בשעת    28 נפק"מ א' 
קריאת התורה, משום דברים שבכתב אי אתה רשאי 

 29לאומרן בע"פ. 

דהוה חיוב קריאה, והשליח הקורא לציבור   'לצד א
מוציאם ידי חובת קריאה מדין שומע כעונה צריך  
דברים   דהא  קרה"ת  בשעת  החומש  בתוך  לעיין 

 שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ.

ספר   כלשון  התורה  דברי  את  לשמוע  הוא  שהחיוב  הקהל 
החינוך ]מצוה תריב[ ועובר על זה בין איש ובין אשה שלא  

 בא במועד הזה לשמוע דברי התורה. 
הנהגות    וטיליק]בספר נפש הרב  ובהגדרת הדבר ראיתי    27

ג עמ' קלו  הגאון רבי משה סולובייציק  בשם  שהביא    [אות 
דקריא  זצ"ל הענין  הציבור  יסוד  שכל  היינו  התורה  ת 

קורא   הבעל  לקריאת  כולם  מקשיבים  שבזה  ונמצא 
 ,  משתתפים במצוות תלמוד תורה דרבים

יעבץ    28 בשאילת  ע] והנה  קריאת    [ה "סי'  דהשומע  כתב 
קריאתו   דלהוי  היכי  כי  הכתב  מתוך  לראות  צריך  התורה 

 ., פ "רשאי לאומרם בע  אי אתהמתוך הכתב דדברים שבכתב  
ב תלי  זה  חיוב  ודין  הוה  התורה  קריאת  אם  הנ"ל  החקירה 

 קריאה או שמיעה. 
29  
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 30רק חיוב שמיעה אז אינו צריך  דהוה  לצד ב'  
 לעיין בתוך החומש בשעת קרה"ת.

אם יכולן לצאת ידי חובת שנים    31    נפק"מ ב'
 מקרא ואחד תורגם ע"י שמיעת קריאת התורה. 

דהוה חיוב קריאה, והשליח הקורא לציבור  'לצד א
אז   כעונה,  שומע  מדין  קריאה  חובת  ידי  מוציאם 

תרגום ע"י שמיעת  יכול לצאת שנים מקרא ואחד  
 .קריאת התורה

דהוה רק חיוב שמיעה, אז אינו יכול    לצד ב' לצד ב'  
ידי חובת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום   לצאת 

 ע"י שמיעת קריאת התורה. 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

דאפילו  30 לעיין  רק    יש  צריך  אינו  החיוב  שמצד  זה  לצד 
נמצא   כעונה  שומע  של  הדין  ע"י  למעשה  אבל  שמיעה, 
לעיין   שצריך  לומר  אפשר  היה  א"כ  בתורה  כקורא  דהוה 
הרבים   לעורר  שצריכין  שכתב  מי  וראיתי  החומש,  בתוך 
שיכוונו שאינו רוצה להיות כעונה ע"י השמיעה של הבעל  

לא אמרינין על כל  קורא, אבל לענ"ד לא צריכין לזה כלל ד
דבר שאדם שומע, דהוה שומע כעונה רק כשרוצה שיהיה  
כעונה, וכיון דלצד זה לא צריכין להיות כעונה דהא הוה רק  
חיוב שמיעה, אז וודאי אינו נעשה כעונה, וגם שאין הבעל  
קורא מתכוון לזה כיון דכל החיוב לא הוה אלא שמיעה ולא  

 קריאה. 
  הקורא   מן   השומע   ששאלוהו  קג[ כתב '  ]סי  ברונא   י"המהר   31

בבית   קריאת   ידי   אחת   פעם   בזה   יוצא  אם   הכנסת   התורה 
  תרגום   ואחד  מקרא  שנים  לקרוא   יצטרך  לא   ושוב   מקרא

  שבקריאת   משום  יצא  שלא  והשיב  אחת,  פעם  מקרא  אלא
ולא  בתורת  רק  אלא  קיים  לא   התורה   לו   עלתה   שמיעה 

  ע"א[ מג  ב"]ב הגמרא  מדברי שראייתו  שם  והוסיף   כקריאה
 קיימא, ודין זה תלי בחקירה שלנו.  לשמיעה תורה שספר

מנין לשומע כעונה דכתיב    ע"ב[    לח]סוכה    בגמ' במסכת  32
יהודה מלך  קרא  אשר  הספר  דברי  קראן    ,כל  יאשיהו  וכי 

 . אלא מכאן לשומע כעונה ע"כ ,והלא שפן קראן וכו'
דהמתפללין נלמד  מכאן  רש"י  אומר    וכתב  וש"ץ  בצבור 

קדושה או יהא שמה רבא ישתקו בתפלתן וישמען בכוונה  
אולם  "כ.  והרי הן כעונין וכשיגמור הקדושה יחזרו לתפלתן ע

תמהו על דבריו דודאי אם    [שם ד"ה שמע ולא ענה]תוס'  
  ע"ב   כא]שותק שמיעתו הוי הפסק בתפלתו ועיי"ש ברכות  

עד ולשמו   [ד"ה  לשתוק  העם  נהגו  דמ"מ  וגדול  שכתבו  ע 
כדעת רש"י מכח    '[ פסקסי' קד סע' ז]השו"ע  . והמנהג ע"כ 

 . המנהג
דתלי   לומר  ויש  התורה,  קריאת  לענין  הדין  מה  לעיין  ויש 

 בהחקירה הנ"ל 
וודאי דמצד החשבון החקירה אז לצד זה צריכין לשתוק    33

 כדי לצאת ידי חובת קריאת התורה
 כדי להבין הנפק"מ יש להקדים.  34

  אפילו   כתב  יט['  סע  גג  ]סימן  ברכות   ותהלכ  ע"המחבר בשו 
  לא   אם  חזן   יהיה  שפלוני  רוצה   איני  ולומר  לעכב  יכול   יחיד

  לאותו   שיהיה   ודווקא  א"וברמ  מתחילה,  עליו  הסכים   שכבר 
  היחיד   אין  הכי  בלאו  אבל  העיר,   טובי  פי  על  הגון  טעם  יחיד

אם מי ששומע קריאת התורה באמצע   32  נפק"מ ג'
התפילה אם צריך לשתוק כדי לצאת ידי חובתו ע"י 

 זה או לא.

דהוה חיוב קריאה, והשליח הקורא לציבור  'לצד א
אז  כעונה  שומע  מדין  קריאה  חובת  ידי  מוציאם 

 לשתוק כדי לצאת ידי חובתו. 33צריך  

ב'   מפסיק לצד  אינו  אז  שמיעה  חיוב  רק  דהוה 
 באמצע התפילה. 

אם יכול למחות במינו שונא לבעל    34  'דנפק"מ  
 קורא.

  בו   למחות  יכול  שונאו  הוא  ואם  ציבור  בשליח  למחות  יכול
 עליו.   שהסכים קודם

  ]סימן   ל"מהרי   ת"בשו   כתב  א[   ובטעם הדבר יש ב' טעמים.
  הכהן   ובא  חובתו  קרבן  שהפריש  ישראל  דהא  תדע  ל"וז  צו[

  וכי   קרבנו   את   שיקריב  בו  חפץ   אינו  הקרבן   ובעל   והקריב
  ע"א[   כז  ]תענית  מסיקנא  והא  לו  שנתכפר  דעתך  סלקא

  בני   את  צו  שנאמר  לפי  מעמדות  חקינו  טעמא  מאי  ק"דה
  והוא  קרב אדם של  קרבנו האיך לחמי  קרבני את 'וגו ישראל 

  משמרות  ד"כ הראשונים נביאים התקינו גביו  על עומד אינו
  אלא   חובתם  ידי  יוצאים  אינם  חפצים  הם  אפילו  למדת  הא
  בהקרבתם   חפץ  שאינו  היכא  שכן   וכל  ג,"ע   עומדים  כן  אם

  אלא   להקריב  לכהן  שאין  למדת   הא  חובתם,   ידי  נפקי  דלא
  אלא   להתפלל  ץ"לש  אין  נמי  הכי  הבעלים,  בהסכמת
  ציבור   קרבן  מקריב   או  מתפלל   כשהוא  כולם  בהסכמת 
 עבודה.  היינו דהתפילה

מבואר  ב[ טעם    היחיד   יכול  מדוע  ל"המהרי  בדברי  עוד 
  דהיינו   ציבור,  שליח  שהוא  משום   ץ,"ש  למינוי   להתנגד

  חובתם   ידי להוציאם  הציבור של  שליח   להיות  היא שמהותו
  והשאר   אחת   אגודה  מתוך  שלא  להתפלל  ועומד  הואיל   ולכן

  אינם   והם   חובתם  ידי  יוציאם  איך  כן   אם  שליח  עשאוהו  לא
 לתפילתו.  מסכימים

 בקיצור החוצא מהנ"ל. 
יחיד להתנגד למינוי   לזכותו של  ב' טעמים  נמצאנו למדים 

התפילה היא במקום הקרבת קרבן    [ש"ץ שהוא שונא לו א 
תמיד ומאחר ואין להקריב קרבנו של אדם שלא מדעתו כך  

הש"ץ הוא שלוחם    [גם לא יכול להיות ש"ץ שלא מדעתו ב
שליחות   מינוי  שייך  ולא  חובתם  ידי  להוציאם  הציבור  של 

 . שלא על דעת המשלח
בעל   במינוי  למחות  יכול  היחיד  אם  התורה  קריאת  ובנוגע 

ב דנו  והגרש"ק    זהקורא,  אברהם  קורא    בעניןהאשל  בעל 
המגילה  שלוחם    וכתבו   בקריאת  הוא  קורא  שהבעל  מכיון 

של הציבור ולכן יכולים לעכב את מינוי השונא מאחר ויש  
 . חשש שהבעל קורא לא יוציא ידי חובה את מי ששנוא עליו

דהוה  המגילה  קריאת  לגבי  אלא  דאינו  אפשר  זה  כל  אבל 
אחד, ממילא נמצא דהשומע יוצא  חיוב קריאה על כל אחד ו

אינו   קורא  הבעל  אם  ממילא  כעונה,  שומע  ע"י  חובתו 
מתכוון להוציאו אז אינו יוצא, משא"כ לגבי קריאת התורה  

 זה תלי בחקירה הנ"ל. 
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לציבור דהוה חיוב קריאה, והשליח הקורא   'לצד א
אז   כעונה,  שומע  מדין  קריאה  חובת  ידי  מוציאם 

 יכול למחות במוני בעל קורא.

חיוב שמיעה אז אינו יכול   35דהוה רק  לצד ב'  
 37למחות במוני בעל קורא.  36

לכוון   'הנפק"מ   צריכין  והקורא  המברך  אם 
 להוציא כולם בברכתו ובקריאתו.

דהוה חיוב קריאה, והשליח הקורא לציבור   צד א'ל
אז  כעונה  שומע  מדין  קריאה  חובת  ידי  מוציאם 

לכוון אם הברכה והקריאה להוציא הרבים    38צריך 
 ידי חובתן.

שאין כלל חיוב    39דהוה רק חיוב שמיעה    'צד בל
לקרוא וכל החיוב הוא שמיעה בלבד, אז אינו צריך  

 כל אחד ידי חובתו. 40לכוון להוציא  

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

בזה  35 לעיין  יש  חובת   אבל  רק  דהוה  זה  לצד  אפילו  דהא 
בכל קריאת התורה בימות החול בשבתות    שמיעה זה טוב

לא בפרשת זכור שאז יש חיוב על כל אחד    אולם  ,ובמועדים
זכור פרשת  את  בתורה  את    , לקרוא  מוציא  קורא  והבעל 

וכמו שכתב בשו"ע    ,הציבור ידי חובתם מדין שומע כעונה
ב] סעי'  קמו  סימן  זכור    '[או"ח  לפרשת  ענין  אינו  זה  וכל 

לכוין   שצריך  מדאורייתא  בעשרה  שהם  פרה  ופרשת 
למה לא יכולן למחות אפילו ולפי זה    ,ולשומעם מפי הקורא

 לצד זה, דהא נוגע לענין פרשת זכור ופרה. 
 דהא יוצא אפילו אין הבעל קורא מתכוון להוציאו.  36

זה ד יט ]בשו"ע  ויש להביא ראיה לצד  גג סע'  [  או"ח סימן 
שליח ציבור לא יעלה לספר  מי שהוא שונא של    כתב הרמ"א

קורא    הזכיר דין בעל שהמחבר    תוכחה, מזה הכשקורא  תורה  
  התוכחות ולא בכל קריאות התורה   ת שונא רק בקריאת פרש

בעל    נראה שונא  גם  להיות  יכול  הקריאות  בכל  באמת  כי 
 בזה. קורא ואין כל חשש 

טי הנהגות אות ג עמ' קלו[  ובספר נפש הרב ]ליק  ראיתיו  37
שהביא מעשה שהיה שבעל הקריאה הודיע לאחד מהבעלי  

וכשהו אותו  שונא  שהוא  שבקהילה  בבית  בתים  קורא  א 
הכנסת הוא מתכוין להוציא את כל הקהל חוץ ממנו ושאל  
אותו בעל בית את הגאון רבי משה סולובייציק האם צריך  
הוא להתפלל בבית כנסת אחר בכדי לצאת ידי חובת קריאת  

 .התורה והגר"מ ענה לו שאינו צריך
 לצד זה כל אחד מחיוב בעצמו לקרוא.  דהא 38
את     39 לשמוע  הוא  שהחיוב  הקהל  במצות  שמצינו  וכמו 

דברי התורה כלשון ספר החינוך ]מצוה תריב[ ועובר על זה  
דברי   לשמוע  הזה  במועד  בא  שלא  אשה  ובין  איש  בין 

 התורה. 
 דהא ליכא אלא חובת שמיעה.  40
הר   41 כתב  ה"ג ]  מב"םדהנה  דהתוקע בשופר    [בפ"א שופר 

או"ח  ]וכ"כ בשו"ע    ,גזול יצא לפי שעיקר המצוה בשמיעה
סי"א תרצ"א  יצא  [סי'  גזולה  במגילה  קרא  אלא    ,דאם 

אם יכול לצאת קריאת התורה אם ספר   41'  ופק"מ  נ
 תורה גזולה או לא.

דהוה חיוב קריאה, אז אינו יכול לצאת אם   'לצד א
 ספר תורה גזול.

ב'   חיוב לצד  כלל  שאין  שמיעה  חיוב  רק  דהוה 
יכול   אז  בלבד,  שמיעה  הוא  החיוב  וכל  לקרוא 

 לצאת אפילו בספר תורה גזול. 

אם סומא מחיוב אם קריאת התורה או    42'  זנפק"מ  
 לא. 

דהוה חיוב קריאה, והשליח הקורא לציבור  'לצד א
מוציאם ידי חובת קריאה מדין שומע כעונה אז אין  

 מחיוב אם קריאת התורה. 43הסומא 

ואילו לענין    , כתב דלא יברך כדין לולב הגזול  [ שם] שהרמ"א  
ברמ"א   הוזכר  לא  ס"ב ] שופר  תרפ"ו  מברך    [סי'  שאינו 

מגילה  וצריך ביאור מה בין שופר גזול ל משמע דס"ל דמברך 
 . גזולה

כתב דאף בשופר גזול אינו   [בסי' תרפ"ו סק"ד]אמנם במ"א 
יוסף    ,מברך בברכי  יעוין  תרצ"א ] אך  סי'  שהביא    [באו"ח 

במגילה   המאירי  ושופר    ע"א[  יט]שיטת  מגילה  בין  לחלק 
 . וכתב ע"ז שצריך טעם ויעוין בשערי תשובה

דבקריאת  י"לו המאירי  שיטת  הרי    בביאור  המגילה 
  , שהמגילה עצמה היא החפצא שיוצא בה ידי חובת המצוה

ולכן אף שגוף המצוה קריאה ושמיעה יוצא ידי חובתו כיון  
מ"מ המברך על מקרא מגילה הרי"ז בוצע    ,שאין גזל בקול

לא כן לענין שופר   ,ברך ניאץ ה' במה שמברך על חפצא גזול
אלא   בו  שיוצא  דמצוה  חפצא  אינו  עצמו  בקולו  שהשופר 

ונמצא שגוף המצוה אינה על החפצא של השופר    ,הוא יוצא
 . אלא על שמיעת קול שופר ולכן שפיר יכול לברך 

ומעתה אם מצות קריאה"ת היא בקריאה א"כ דינו כמגילה  
גזולה שאין לברך עליה כי המצוה מתקיימת ע"י גוף החפצא  

תורה הספר  בקול  ,של  גזל  שאין  על    ,ואף  לברך  אין  מ"מ 
  , אמנם אם אין המצוה אלא בשמיעה ,ל ס"ת גזולהחפצא ש

נמצא שמה שצריך לקרוא מתוך הכתב הוא רק מן התנאים  
בגוף    ,המעכבים בה אך אין החפצא של המצוה מתקיימת 

וא"כ דינו כדין שופר הגזול שלפי דעת המאירי מברך    ,הס"ת
 . עליה

דהנה דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ, א"כ    42
קריאה על כל אחד, אז וודאי אין לחייב סומא,  אם הוה חיוב  

משום דאסור לאומרן בע"פ, משא"כ אם זה חיוב קריאה אז  
 ליכא לחלק בין סומא או כל אדם. 

  וברבינו כיון[ ה"ד לט ע"א   ]סוטה  בתוספות כצד זה מצינו 43
  מקריאת   פטור  שסומא   שכתבו  ששת[  רב  ה"ד  ח ע"א  יונה

  בעל   לאומרן  רשאי  אתה  אי   שבכתב  שדברים   כיון  התורה
  בשעת   ששת  ע"א[ שרב  ]ח   הגמרא  דברי  ביארו  ובזה  פה,
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ב' חיוב   לצד  כלל  שאין  שמיעה  חיוב  רק  דהוה 
אז הסומא   הוא שמיעה בלבד,  וכל החיוב  לקרוא 

 נמי חייב. 

 אם אשה חייבת בקריאת התורה. ' חנפק"מ  

 דהוה חיוב קריאה אז אשה פטורה. 'לצד א

  45להיות    44דהוה רק חיוב שמיעה אז יכול    לצד ב'
 שאשה חייבת. 

אם קטן יכול לעלות לתורה למנין   46'  ט'נפק"מ  
 שבעה או לא. 

דהוה חיוב קריאה אז קטן אי אפשר לעלות  'לצד א
 למנין שבעה. 

 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

  קריאת   בשעת  לספר  שאסור  ואף   גורס  היה  התורה  קריאת
  לגרוס,   ורשאי  פטור   הוא  הרי  סומא  שהיה  שכיון  התורה,
בתוס  ]ח  דוד  הנחלת  והקשה שאם  ה"ד'  ע"א    נאמר   רב[ 

  שמיעה   הלא  פטור  שסומא  הטעם  מה  לשמוע  הוא  שהחיוב
  שהוא   שסברו  מבואר  הראשונים  מדברי  אכן  אצלו,  שייכת

  פטור   הוא  הרי  קריאה  אצלו  שייכת  שלא  וכיון  קריאה  חיוב
 התורה.  קריאת מדין

  שאשה   שכתב  ו["סק  רפב' ]סי אברהם  כצד זה כתב המגן  44
  משום   שנתקנה  פ"ואע  התורה,   קריאת  לשמוע  חייבת

  מצוה   מ "מ  תורה,  בתלמוד  חייבות  אינן  ונשים  תורה  תלמוד
  היא   שהתקנה  בהדיא  ומבואר  הקהל,  מצות   כמו  לשמוע
  קריאת   חיוב  יהיה  שבנשים  ולומר  לחלק  ודוחק  לשמוע
 בקריאה. ולאנשים בשמיעה  התורה

  אברהם   במגן   נתבאר   מגילה   קריאת  חובת  אבל למעשה לגבי 
  התורה   קריאת  כחובת  היא  שקריאתה  ה["סק  תרפט'  ]סי

  הן   שאף   לפי   גרמא   שהזמן   למרות   נשים   שחייבו   מבואר   ושם
  מדרש   בשם  ו["סק  ]שם  אברהם  המגן  וכתב  הנס,  באותו  היו

  האיש,   מן  תשמע  אלא  לעצמה  תקרא  לא  שאשה  הנעלם
  בקריאה   ולא  בשמיעה  רק  חייבת  שהיא  שסבר  בזה  וביארו

  אם   ולכאורה  הקריאה,  לגבי  חיובא  בר  שאינה  נחשב  לכן
  גם   כך   לומר   שייך  מגילה  לגבי   לאשה   איש   בין   חילוק  ישנו
בין    קריאת  לגבי לחלק  שייך  שבאמת  נמצא  א"כ  התורה, 

אפשר   נמי  התורה  דלגבי קריאת  אפשר  א"כ  לאיש,  אשה 
 לחלק בין איש לאשה.  

כתבתי יכול להיות משום דלצד א' שהוה חובת קריאה אז    45
אשה וודאי אינו חייב, אבל לצד זה דהוה חובת שמיעה אז  

ה לא  זה  אבל  חייב,  נמי  שאשה  דאפשר  י"ל  הכרך,  וה 
דהחכמים לא חייבו רק איש ששייך בתורה אבל אשה שאינו  
חכמים   חייבו  לא  ממילא  התורה  לימוד  בחיוב  בכלל  חייב 

 כלל. 
  קטן   אפילו   שבעה  למנין  עולין  הכל  ]כג ע"א[   במגילה  שנינו  46

בעלי  אשה,    ואפילו היו  לא  והגמרא  המשנה  בזמן  והנה 
את   בעצמו  קרא  לתורה  עולה  שכל  היה  והמנהג  קריאה 

יכול    47דהוה רק חיוב שמיעה אז קטן נמי  לצד ב'  
 לעלות למנין שבעה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלו העליה  לן    ,פסוקי  קיימא  דהלא  שאינו  דוקשה  מי  כל 
מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם ואם כן היאך  
קריאת   חובת  ידי  הרבים  את  ומוציא  בתורה  הקטן  קורא 

  על   פורס  אינו  שהקטן  ע"א[כד    ]שם   כמו ששנינו  ,התורה
  לפי   שמע   על   פורס  שאינו  קטן[   ה"]ד  י"רש   ופירש  שמע, 
  מחויב   שאינו  חובתם  ידי  הרבים   את  להוציא  יכול  שאינו
  עולה   הוא  התורה  שבקריאת  שנא  מאי  ביאור  וצריך  בדבר,

 בדבר.    מחויב שאינו ואפילו
  ה "ד  ]שם   ף "הרי  על   ן"שהר  ]שם[   הראשונים  בזה   ונחלקו

  קטנים   כולם  שיהיו  ולא  להשלים,  עולים  רק  שהם  כתב  הכל[
  וכן   לגמרי,  מפקי  לא  נינהו  חיובא  בני  שלאו  שכיון  נשים  או

 מפרשים.  יש בשם הכל[ ה"ד ]שם  במאירי  מובא
  ועבד   קטן   כיצד  הקשה  כ['  סי  ז" פ  ]ברכות  ש" הרא  אמנם
  שבעה,   למנין  עולים  תורה  בתלמוד  חייבים  שאינם  ואשה
  המאירי   כ" וכ  קאי,  לשמיעה  תורה  דספר  משום  וביאר

ד  כד  ]מגילה   התורה   בקריאת  הכוונה  שאין  קטן[  ה"ע"א 
  הכל   בה  שנאמר  כדי  גמורה  מצוה  זו  ואין  לעם  להשמיע  אלא
 הרבים.  את מוציא אינו בדבר מחויב שאינו שכל

  עולה  קטן  מדוע לבאר כתב קצז[' סי ת "]שו  ברונא  י"והמהר
  סגי   התורה  שבקריאת  כיון  לרבים,  מגילה  קורא  ואינו  לתורה

   קריאה. צריך ובמגילה בשמיעה
  שעיקר   ש"הרא   שדעת   בזה  נחלקו  שהראשונים   ומתבאר 

  דין   בזה  ואין  תורה  שמיעת  דין  אלא  בה  אין  התורה  קריאת
  צריך   התורה  בקריאת  שגם  ן"הר   דעת  אכן  כעונה,  שומע

  שהמצוה   משום  חובתם  ידי   הרבים  את  להוציא  הקורא
 כעונה.   שומע מדין להוציאם  וצריך הקריאה במעשה

ח"א סי' ט"ז  ]בדבר אברהם וזה דעת הר"ן הנ"ל. אבל עיין  47
הנ"ל וכתב דבקריאת אשה וקטן אין    ןהביא דברי הר"   [סקי"ז

עכ מיפקדי  דלא  כיון  ת"ת  מצות  באמת    ,ד"מתקיים  אכן 
דת"ת של    , נראה דשפיר יש בקריאתן לאשוויי שמיעת תורה

ת"ת   חשיב  לחקוקטן  ביש  שכתבנו ועיין  מה  פסח  על  ר 
באריכות בענין התלמוד תורה של קטן בנוגע אם סיום של  

 קטן מהני לגדול לענין שאינו צריך להתענות בערב פסח. 
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 השלמה למי שחסר סעודה בשבת.  בענין

 שאלות ויסודות שיתבררו בתוך הדברים 
א[ בהשאלה האם מי שיודע שלא יוכל לאכול בשבת ביום רק סעודה אחת אחה"צ האם יאכל בלילה עוד סעודה כדי להקדים  

 ולהשלים סעודת היום. 
 מנה או מצד השלמה.ב[ בהחקירה בהא דאפשר להשלים ביום סעודת הלילה, אם זה מצד שכל היום הוא ז

 ג[ נפק"מ א'  במי שלא אכל במזיד אם אפשר להשלים או לא. 
ד[  נפק"מ ב' במי שלא אכל את סעודת הלילה, בשוגג ולא השלימה בזמן סעודת שחרית, ונזכר רק בזמן סעודה שלישית,  

 האם יכול להשלימה בזמן סעודה שלישית או לא. 
שלומין, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזון כדין סעודה ראשונה ושניה  ה[ נפק"מ ג' במי ששכח לומר רצה בסעודת הת

 שצריך לחזור או שדינה כסעודה שלישית שלא צריך לחזור ולברך.
 נפק"מ ד'  אם במי שמשלים הסעודה ביום צריך לאכול פת דווקא או לא.    ו[

                                    ה' אם ביו"ט יש חיוב לאכול ב' סעודות ביום למי שלא אכל בלילה כמו בשבת.                                                          ז[  נפק"מ

 

ויאמר משה אכלהו היום  כי שבת היום  לה היום לא  
 תמצאו בשדה ]שמות טז כה[ 

ן מכאן  ]קי''ז ע''ב[ ילפי  בגמ' במסכת  שבת 
שיש חיוב לאכול שלש סעודות בשבת מדכתוב ג  

 'פעמים היום. 

הרמ''א דמי    פסק  א'[  סעיף  רצ''א  שלא  ]סימן 
 אכל סעודת שבת בלילה ישלים ג' סעודות ביום. 

לשיטת הרמ''א דמי שלא אכל בלילה   יש לעיין
סעודת שבת משלימה ביום, האם מי שיודע שלא  
סעודה אחת אחה"צ  רק  ביום  לאכול בשבת  יוכל 
להקדים   כדי  סעודה  עוד  בלילה  יאכל  האם 

 ולהשלים סעודת היום. 
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 48ויש לתלות השאלה בהחקירה הבא.  

לחקור   ביום  יש  להשלים  דאפשר  בהא 
הוא  היום  שכל  מצד  זה  אם  הלילה,  סעודת 

 מטזמנה או מצד השלמה.  

הוא דהוה מעיקרא דדינא משום דאין     צד א'
דכל   נזמן   סעודת,  הג'  לאכול    קבעו שצריכין 

השבת הוא הזמן של הסעודות ורק שלכתחילה  
חילקו אותם חז"ל לאכול סעודה אחת בלילה  

 ושתים ביום.

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

איתא במסכת שבת ]דף קי"ז ע"ב[ תנו רבנן כמה סעודות   48
חייב אדם לאכול בשבת שלוש רבי חידקא אומר ארבע וכו'.  

ל לפי חכמים  חובת שלוש סעודות שבת שחייב אדם לאכו
של שלוש   חלוקתן  צריכה להיות  כיצד  בברייתא  נכתב  לא 
בנפלה   מהמשנה  אבל  היום,  לבין  הלילה  בין  אלה  סעודות 
דליקה שמצילין סעודות שבת משמע שהחלוקה היתה כך  
אחת   וסעודה  בשחרית  וסעודה אחת  בלילה  סעודה אחת 
וכו'   סעודות  שלוש  מזון  מצילין  התם  איתא  והכי  במנחה 

לה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלוש סעודות,  כיצד נפ
סעודה   מזון  במנחה  סעודות,  שתי  מזון  מצילין  בשחרית 
אחת, רבי יוסי אומר לעולם מצילין מזון שלוש סעודות, אבל  

 אינו מבאור אם זה בדווקא כן או שזה הסדר. 
ועיין ברמב"ם בהלכות שבת ]פרק ל' הלכה ט'[ שזמנה של  

ח  וז"ל  קבוע  סעודה  סעודות  כל  שלוש  לאכול  אדם  ייב 
וכתב   במנחה,  ואחת  שחרית  ואחת  ערבית  אחת  בשבת 

ומנחה   שחרית  ערבית  רבינו  ומ"ש  וז"ל  משנה  נ"ל  המגיד 
באלו לעשותם  שמצוה  ז"ל  זה    שדעתו  ודבר  הזמנים 

שאפילו   כתב  הלכות  שבעל  ז"ל  הגאונים  בין  מחלוקת 
כך   ואחר  ומברך בהמ"ז  סעודתו  באמצע  בשחרית  מפסיק 

 המוציא וחוזר ואוכל שאר דברים.  מברך
י"ג   ]דף  פסחים  במסכת  שהובאה  מהברייתא  משמע  וכן 
בברייתא   כתוב  בשבת  להיות  חל  פסח  ערב  כאשר  ע"א[ 

ומשאירין השבת  מלפני  החמץ  את  שתי    שמבערין  מזון 
וז"ל מזון שתי סעודות ולא   סעודות בלבד וכתב שם רש"י 
ומנחה   שחרית  ערבית  דשבת  סעודות  שלוש  דכל  שלוש 
וערב פסח אסור לאכול מן המנחה ולמעלה הרי שהחלוקה  
שתי   מזון  משיירין  ולכן  ומנחה  שחרית  ערבית  בין  היא 
סעודות אחת ללילה ואחת לשחרית בזמן היתר אכילת חמץ  

 שלישית שאסור אז לאכול חמץ לא משיירין.  ולסעודה
שכתב   הקמח  כד  ספר  בעל  אשר  בן  בחיי  רבינו  כתב  וכך 

בספרו שולחן של ארבע שער א' שיש זמנים קבועים    להדיא
לשלוש סעודות השבת וז"ל ויש לך לדעת כי שלוש סעודות  
של שבת זמניהם חלוקים האחד בליל שבת והשני בשחרית  
שלישית   סעודה  שעושין  כאותן  ולא  במנחה  והשלישית 
וחוזרין   וברכת המזון שפורסין מפה  בשחרית אחר סעודה 

סעודות שבת לחצאין ואין כאן הכרה  ועושין סעודה שנראה  
הסעודה   זמן  אלא  העליונה  הנפלאה  שלישית  בסעודה 

 השלישית בשעת מנחה הוא. 
לאחר   ט"ז[  פרק  שבת  ]הלכות  גדולות  הלכות  בספר  אכל 
כחכמים   פסק  חידקא  ור'  חכמים  מחלוקת  את  שהביא 
ואיתבוני אלא   למיכל  ולא  כרבנן  והלכה  וז"ל  וכתב  והוסיף 

ב השלמה    נאהוא  '  צד  מצד  משום   נבדהוה 
שאפשר   רק  בלילה,  בעצם  הוא  דהחיוב 

 להשלים ביום.  

 והנפקא מינה. 

סעוד שלוש  מפה  מקיים  פריס  תכא  סליק  דלא  ואע"ג  ות 
ואכיל כביצה. עולה מדבריו ששתי   ומברך ושארי המוציא 
הסעודות של היום היו עושים אותם בשחרית ולא עוד אלא  
בסוף   כאשר  לשניים  שחרית  סעודת  את  מחלקים  היו 
וסועד את הסעודה השלישית   פורס מפה  שחרית  סעודת 

וכפי שהזכיר  בכביצה פת ויוצא ידי חובת סעודה שלישית  
 את דעתו המגיד משנה. 

בספר העיתים ]סימן קצ"ג[ הביא מנהג שהיו נוהגים לעשות  
הוא   אבל  שניה  בסעודה  מפה  בפריסת  שלישית  סעודה 
את   לחלק  זה  מנהג  עייש.  עליו  וחלק  זה  מנהג  על  ערער 
סעודה   חובת  ידי  לצאת  כדי  סעודות  לשתי  היום  סעודת 

ב' הלכות שבת סימן  שלישית הובא גם בספר אור זרוע חלק  
נ"ב כאשר השאלה היתה האם צריכים ליטול ידיים בין חלק  
אחד לחלק האחר של הסעודה כיון שנטלו ידיהם בתחילה  
ולא היה כאן הפסק והיסח הדעת אלא ברכת המזון שבירכו  
לאחר החלק הראשון הסעודה. וכן בספר שבולי הלקט ]ענין  

 שבת סימן צ"ג[ מביא מנהג זה. 
 הנ"ל בקיצור. היוצא מכל 

הוא   הסעודה  הזמן  אם  והפוסקים  הראשונים  שנחלקו 
דווקא בהג' זמנים או שהזמנים לאו דווקא, וזה יהיה תלי אם  
הוה  זה  אם  ביום  ואכלו  בלילה  הסעודה  אכל  שלא  מי 

 השלמה או לא. 
ים של אכילת סעודות שבת  יש לחקור בפעם האם הזמ מט

ד או  חובתו  ידי  יצא  לא  אחת  אכלם  ואם  ילמא  מעכב 
ו את זה לפי זמן סעודות שאדם אוכל אבל  לכתחילה תיק

 מי יצא. אם אכלו בפעם אחת 
משלושת   נ אחת  כל  של  לזמנה  נחשב  השבת  יום  כל 

הראשונה  sהסעודות   הסעודה  של  זמנה  נקבע  שלא  כיון 
כיון   הוא  זמנה  השבת  שכל  הרי  שבת  בליל  דוקא  שתהיה 

ל שלוש  שהעיקר הוא שיאכל בשבת שלוש סעודות והרי אכ
 סעודות. 

כצד זה משמע בהמחבר דכתב המחבר ]סימן רצ"א סעיף   נא
ב'[ כתב וז"ל זמנה משיגיע זמן המנחה דהיינו משש שעות  
מצות   קיים  לא  לכן  קודם  עשאה  ואם  ולמעלה  ומחצה 
כל   זמנה  הוה  ולא  מעכב,  דהזמן  משמע  שלישית,  סעודה 

 היום. 
ם  והוה כמו תפילה שמי שלא התפלל תפילה אחת משלי נב

אותה בתפילה שלאחריה, כלומר באמת זמנה של הסעודה  
הראשונה הינו בלילה אך כיון שלא קיים את המצוה בזמנה  

 יש לו אפשרות לתקן ע"י שישלים אותה בשבת ביום. 
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אם אפשר   נגבמי שלא אכל במזיד    'אנפק"מ  
 להשלים או לא. 

דהוה מעיקרא דדינא משום דאין זמן   .   לצד א'
אכל   לא  אי  אפילו  להשלים  יכול  אז  קבוע, 

 במזיד. 

דהוה מצד השלמה אז במזיד אי אפשר '  לצד ב
 להשלים. 

הלילה,    'בנפק"מ   סעודת  את  אכל  שלא  במי 
סעודת  בזמן  השלימה  ולא  באונס  או  בשוגג 

סעודה שלישית, האם  שחרית, ונזכר רק בזמן  
 יכול להשלימה בזמן סעודה שלישית או לא. 

דהוה מעיקרא דדינא משום דאין זמן   לצד א'
 קבוע, אז יכול להשלים בזמן סעודה שלישית. 

 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

  וכן יהיה הנפק"מ במי שהיה פטור בליל שבת מסעודה  נג
וכן אם היה קטן  כגון שהיה שוטה בלילה ובבקר החלים,  

הב  ובבקר  שערותבלילה  שתי  דהשיטות    יא  אליבא   [
שלש   לאכול  חייב  אם  לעת[  מעת  שנים  י"ג  דבעינן 
מדין   רק  שזה  השני  כצד  נאמר  דאם  ביום,  סעודות 
השלמה אם כן אין חיוב, אבל לצד א' דהחיוב הוא כל  
היום והזמן לא הוה רק לכתכילה אז יכול לקיים ביום  

 הג' סעודות אפילו אם בלילה לא היה חייב כלל. 
אלה זה ראיתי בספר ברכי יוסף ]או"ח סימן רצ"א  ש נד

ס"ק ה'[ שהסתפק באחד ששכח לומר רצה והחליצנו  
סעודת   במקום  ביום  שעושה  התשלומין  בסעודת 
כדין   המזון  ברכת  ולברך  לחזור  צריך  האם  הלילה 
שדינה   או  לחזור  שצריך  ושניה  ראשונה  סעודה 

וכן הסתפק  כסעודה שלישית שלא צריך לחזור ולברך, 
דוקא   התשלומין  סעודת  את  לעשות  חייב  האם  שם 
בפת כדינם של סעודת הלילה וסעודת היום או שדינה 

 כסעודה שלישית שלא חייב לעשותה דוקא על הפת. 
סעודת   נה את  לעשות  חייב  האם  שם  הסתפק  וכן 

בפת   דוקא  הלילה  התשלומין  סעודת  של  כדינם 
א חייב  וסעודת היום, או שדינה כסעודה שלישית של

החיד"א   שמרן  מזה  והנה  הפת  על  דוקא  לעשותה 
הוה   שהסעודה  שסובר  נמי  נראה  בכך  הסתפק 
השלמה, ממילא כיון שאינו בזמנו רק שהוה השלמה  
אז יכול להיות שאינו צריך להיות ממש כהסעודה שלא  

 אכל, ולמעשה מכריע שם שצריך להיות בפת דווקא. 
 כצד זה משמע מהחיד"א.  נו

שמרן החי נראה  ד'מזה  לעיל[  ]עיין  בכך  ד"א הסתפק 
שהוא סובר שהשלמת הסעודה הראשונה ביום הינה  
מדין תשלומין, ולא מפני שזה זמנה, שאם הוא סבור  
שזה זמנה מדוע הסתפק בשני ספיקות אלה, הרי ודאי  
והחליצנו   רצה  שכח  אם  וגם  בפת,  לעשותה  שצריך 
ודאי שצריך לחזור ולברך שהרי זמנה בכל היום כולו,  

דהוה מצד השלמה אי אפשר להשלים  ' לצד ב
ניתן  שלא  תפילה  כמו  שלישית  סעודה  בזמן 
הסמוכה   בתפילה  אלא  אחת  תפילה  להשלים 

 תפילות שלאחריה. לה ולא בשתי

אם מי ששכח לומר רצה בסעודת   נד' גנפק"מ  
ברכת    התשלומין ולברך  לחזור  צריך  האם 

שצריך  ושניה  ראשונה  סעודה  כדין  המזון 
לחזור או שדינה כסעודה שלישית שלא צריך  

 נה  לחזור ולברך.

דהוה מעיקרא דדינא משום דאין זמן   לצד א'
 קבוע, אז צריך  לחזור ולברך. 

להיות   נזדהוה מצד השלמה אז יכול    נו'לצד ב
לחזור   דאפילו צריך  אינו  אז  רצה  הזכיר  לא 
 ולברך. 

לא ודאי הוא סובר שזה מדין תשלומין, ולכן הסתפק א
האם גם סעודת התשלומין צריכה להיות כמו הסעודה  
הראשונה על כל דיניה כולל עשייתה בפת, וכן אם שכח  
לומר בבברכת המזון רצה והחליצנו שצריך לחזור או  

 לא. 
הוא    נז היום  א' דכל  משום דלצד  להיות  יכול  כתבתי 

בכ צד  שום  אין  אז  שאוכל  זמנו  שמשום  לומר  לל 
הסעודה ביום אז אם לא הזכיר רצה צריך לחזור דהא  
אוכל   הוא  מתי  נפק"מ  ליכא  אז  היום  כל  דזמנו  כיון 
הסעודה, משא"כ לצד זה שכל הסעודה לא הוה אלא  
אין   אבל  קל,  יותר  הוא  זה  שסעודה  י"ל  אז  תשלימין 

 הכרך לומר כן ממילא כתבתי יכול להיות. 
זו  סעודה  שאם  צריך    והטעם  אינו  אז  תשלימין  הוא 

כולי   שלגבי  דכיון  שם  עיין  רצה  הזכיר  לא  אם  לחזור 
עלמא אין זו סעודת חובה אזלינן בתר כולי עלמא ולא  

 אזלינן בתריה. 
על   שלישית  סעודה  לאכול  שקבע  ממי  זאת  והוכיח 
הפת אע"פ שהוא קבע זאת עליו כחובה אם שכח לומר  

בי כולי עלמא אין  בברכת המזון רצה אינו חוזר כיון שלג
חובה לעשותה בפת ואזלינן בתר כולי עלמא ,ואף אם  
בכל   הפת  על  שלישית  סעודה  לעשות  רגיל  זה  אדם 
שבת ושבת אין בזה כדי להפוך סעודה זו כאילו חובתה  
על פת גם לגביו כיון שמעיקר הדין אפשר לעשותה גם  
על מזונות אינו חוזר לברך ברכת המזון אם שכח לומר  

יצנו ומדברי החיד"א עולה שגם אם קיבל על  רצה והחל
עצמו בנדר לאכול סעודה זו בפת דוקא גם אינו חוזר  
לגבי תשלומין   גם  ולכן  מעין המאורע  לומר  שכח  אם 
רצה   שכח  אם  ביום  שעשאה  הראשונה  הסעודה  של 
והחליצנו אינו חוזר כיון שסעודה זו אינה סעודת חובה  

 ככל סעודות החובה. 
חילוק    יש  למי  ]לענ"ד  שלישית  הסעודה  בין  גדול 

אינו   בעצם  שלשית  סעודה  דהא  הסעודה,  שמשלים 
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אם במי שמשלים הסעודה ביום   נח    'דנפק"מ  
 צריך לאכול פת דווקא או לא.

דהוה מעיקרא דדינא משום דכל היום     לצד א'
 הוא דווקא בפת.  נטהוא זמנו אז וודאי החיוב  

דהוה מצד השלמה אז י"ל שאינו צריך '  לצד ב
 להיות פת דווקא.   ס

ב'    סא    ' הנפק"מ   לאכול  חיוב  יש  ביו"ט  אם 
 סעודות ביום למי שלא אכל בלילה כמו בשבת. 

דהוה מעיקרא דדינא משום דכל היום   לצד א'
 חיוב להשלים ביום.  סבהוא זמנו אז אין  

יש   סגדהוה מצד השלמה אז ביו"ט נמי  '  לצד ב
 סדחיוב להשלים.  

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

נודר   הוא  אם  אפילו  ממילא  הפת  על  להיות  צריך 
שיעשה הסעודה על הפת זה חיוב מצד קבלה שלו אבל  
לא מצד שבת ממילא אי אפשר לחייבו אם שכח רצה  
משלים   אם  משא"כ  המזון,  הברכת  על  שיחזור  וכו' 

עודה הוא חיוב מצד שבת ממילא  הסעודה למעשה הס
 צריכין להזכיר רצה[. 

 דנו בזה הפוסקים עיין בשע"ת.   נח
דהא לצד זה כל היום הוא זמנו א"כ מאי ישתנה במה     נט

 שאוכל הסעודה ביום כיון שזה זמנו. 
י"ל שזה יותר קל ואינו     ס דכיון דהוה רק השלמה אז 

 כעיקר החיוב. 
 יש להקדים.  כדי להיבין הנפק"מ  סא

כתב המג"א ]סי' רצ"א ס"ק ב'[  דמי שלא אכל סעודה  
ותמה עליו   עיי"ש,  ביום  יאכל שני סעודות  יו"ט  בליל 
כתוב   דבשבת  הט"ז[  יו"ט  מהל'  ]פ"ו  לעתים  הבינה 
שלש פעמים היום ולכך אם לא אכל בלילה יאכל ביום  
דליכא   ביו"ט  אבל  בקרא,  הנרמז  המנין  להשלים  כדי 

 מה שיאכל אח"כ עיי"ש.   לימוד מה יועיל
 וי"ל שזה תלי בהחקירה הנ"ל. 

וההסבר הוא דכיון דהסיבה שאוכל ביום ג' סעודת     סב
אי  אז  היום,  כל  וזמנה הוא  הלימוד  של  מהחיוב  הוא 
על   לימוד  ליכא  דהא  ביו"ט  הדין  דהוא  לומר  אפשר 
חיוב ב' סעודות ביו"ט, רק שאוכל משום שמחה וכבוד  

 ים. של יו"ט, א"כ מה יש להשל
וההסבר הוא דלצד זה מה שמשלים ביו כשלא אכל   סג

בלילה אינו מצד תלתא היום, דתלתא היום לא קאי על  
כל השבת, אלא כל אחד ואחד קאי על זמנו המיוחד,  
מצד   רק  הוא  הלילה  סעודת  את  ביום  שמשלי  ומה 
  תשלומין, וא"כ הוא הדין ביו"ט, דהרי מדחזינן ברא"ש 
שאינו   אע"פ  ביום  הלילה  סעודת  להשלים  שאפשר 

 זמנו א"כ הוא הדין ביו"ט. 
כתבתי הנפק"מ דלצד זה חייב להשלים אפילו ביו"ט     סד

אליהו   מגדנות  שו"ת  בספר  שכתב  ראיתי  דכך  משום 
 ]או"ח סימן קמח[. 

השאלה   שיודע  בנוגע  לאכול  מי  יוכל  שלא 
בשבת ביום רק סעודה אחת אחה"צ האם יאכל  
ולהשלים   להקדים  כדי  סעודה  עוד  בלילה 

 סעודת היום. 

 שתלי בשני צדדי החקירה.  "לי

דיכול יכול לאכול ביום משום דאין     צד א'ל
זמן קבעוע שצריכין לאכול הג' סעודת, ממילא  
יכול   אז  סעודות  ב'  ביום  לאכול  אפשר  אם 

 ה. לאכול בליל

דהא דאפשר להשלים ביום סעודת    סה'צד בל
אפשר   אי  א"כ  השלמה  מצד  הוה  הלילה 
משום   סעודת,  ב'  בלילה  ולאכול  להקדים 

סודהשלמה לא שייך רק אחר זמן החיוב.  

חייב   זה  לצד  למה  כלל  להיבין  זכיתי  לא  לענ"ד  אבל 
שיש בשבת  דבשלמא  ביו"ט,  אפילו  לימוד    להשלים 

זמן   שיש  נימא  אפילו  סעודת  שלש  לאכול  שצריך 
מיוחד לכל סעודה וסעודה, אבל למעשה החיוב הוא  
להשלים,   שחייב  לומר  שייך  ממילא  סעודה  חיוב 
משא"כ ביו"ט שליכא חיוב סעודה מצד גזירת הכתוב  
משמחה   חלק  שהוה  אלא  סעודת  ב'  לאכול  שצריך 

ל אז מה שייך  ועונג יו"ט, א"כ אם כבר עבר הזמן ולא אכ
לו   יש  אז  צריך לאכול  ממ"נ אם הוא  להשלים בבוקר 
שמחת   של  מצוה  יש  נמי  שעכשיו  מצד  לאכול  חיוב 
יו"ט, ואם כבר אכל ואינו תאב, אז מה שייך להשלים  

 וצ"ע. 
וכצד זה נקטינין להלכה, דעיין בהמחבר ]שם סעיף     סה

שעות   משש  דהיינו  המנחה  זמן  משיגיע  זמנה  ב'[ 
ואם עשאה קודם לכן לא קיים מצות  ומחצה ולמעלה  

דאי   בהדיא  שכתב  מהבחבר  חזינין  שלישית,  סעודה 
אפשר להקדים הסעודה, ומי שעשה כן לא יצא בכלל  

 ידי חובתו. 
ומובא   הרא"ש  על  הא"ר  והקשה  מה  לתרץ  יש  ובזה 
ברמ"א שמי שלא אכל בלילה יאכל ביום ג"ס והקשה  
קודם   עשאה  דאם  המחבר  שכתב  ממה  שנא  דמאי 

ת סעודה שלישית לא קיים מצות סעודה שלישית  חצו
וכתב דדוחק לחלק בין קדימה לאחור עי"ש, אבל לצד  
זה יש לחלק בטוב טעם ודעת בין קדימה לאחור, משום  
דכיון שזה באר מצד השלמה, והשלמה לא שייך אלא  

 אח"כ אבל לא להקדים. 
אע"פ  דבפשטות להלכה למעשה נקטינין כצד זה     סו

יל[ אבל עיין במג"א ]בהקדמה לסימן  ]עיין בהארה לע
לקיים   אפשר  דכשאי  א'[  ס"ק  תמ"ד  ובסימן  רצ"א 
זמנו   לפני  אפילו  הסעודה  יאכול  אז  בזמנו  ג'  סעודת 
לאת עכ"פ להסוברים שאפשר לאכול קודם זמנו, א"כ  
לכאורה ה"ה כאן דבמקום שאינו יכול לאכול ביום ב'  

להנ עכ"פ  לצאת  בלילה  סעודת  ב'  יאכל  אז  י  סעודת 
 שיטות ג' סעודת בשבת. 
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ג' סעודת של שבת, אם האכילה הוה מעשה מצוה או רק   בענין
 היכא תמצא לקיים מצות עונג שבת.

 שאלות ויסודות שיתבררו בתוך הדברים
 א[ בהקשיא דלמה אינו משייר מזון ג' סעודות כשחל ערב פסח בשבת, ויאוכל ב' סעודות לפני סוף זמן אכילת חמץ. 

כילה עצמו הוה מעשה המצוה או דהוה היכא תמצא לקיים עונג  ב[ בהחקירה בחיוב דג' סעודות של שבת האם הא
 שבת. 

 ג[ נפק"מ א' אם כדי לצאת חובת הסעודה סגי בכזית, או שצריך דווקא כביצה.
 ד[ נפק"מ ב' אם צריך דווקא פת או שסגי באכילת פירות. 

 ה[ נפק"מ ג' אם יוצא ידי חובת אכילה בזמן תוספות שבת או לא.
 ג' סעודות הוא מצד יום השבת, או קדושת השבת. ו[ בענין אם חיוב ה

 

ויאמר משה אכלהו היום  כי שבת היום  לה 
 היום לא תמצאו בשדה ]שמות טז כה[. 

ארבעה   ע"א[  ]יב  פסחים  במסכת  בגמ'  תניא 
הכל  את  מבערין  בשבת  להיות  שחל    עשר 
מלפני השבת וכו' ומשיירין  מזון שתי סעודות 

 כדי לאכול עד ארבע שעות. 

להקשות סעודות   ויש  ג'  חיוב  דיש  דכיון 
סעודות,  ג'  מזון  אינו משייר  למה  אז  בשבת, 
 ויאוכל שתי סעודות לפני סוף זמן אכילת חמץ. 

 ויש לתרץ ע"פ החקירה הבא.

דג' סעודות שבת    סז  יש לחקור ביסוד חיובא 
האכ או האם  המצוה,  מעשה  הוה  עצמו  ילה 

 דהוה היכא תמצא לקיים עונג שבת. 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

 . וי"ל שהחקירה תלוי במקור חובת סעודת שבת   סז
חייב   סעודות  כמה  ע"ב[ ת"ר  קיז  ]דף  דבמסכת שבת 
ארבע,   אומר  חידקא  רבי  שלש,  בשבת  לאכול  אדם 

לא    היום  היום  כי שבת  היוםודרשוהו מדכתיב אכלוהו  
, וכ"ה  תמצאוהו, רבי חידקא סבר ג' היום לבר מאורתא

בני   שיאכלו  יוצרנו  צוה  וז"ל  צ"ב[  ]סי'  יראים  בספר 
, ועפי"ז  ישראל ג' סעודות בשבת דכתיב אכלוהו היום 

כתב דאין יוצא יד"ח אלא בלחם דומיא דמן שהיה לחם  
 עי"ש. 

אמנם מדברי רבוותא למדנו דעיקר חובת סעודת שבת  
, ועיקרה במסכת בפסחים  הוא מחמת לתא דעונג שבת

ע"ב[   סח  לכם  ]דף  נמי  דבעינן  בשבת  מודים  דהכל 
דאף   הראשונים  וכתבו  עונג,  לשבת  וקראת  דכתיב 
ולשון   שבת,  עונג  לחובת  שייבא  סעודות  חובת 
כביצה   יאכל  שאם  מי  בדין  ג'[  סי'  ]ח"ה  הרשב"א 
שלא   שלישית  מסעודה  פטור  שהוא  הימנה  מצטער 

הוא דהאכילה עצמו הוה מעשה מצוה,   צד א'
 כמו נטילת לולב ותקיעת שופר.

ב' מתענג   צד  עונג, שיהא  מדין  דעיקרה  הוא 
ביום זה, אלא דקיום דין עונג הוא לאכול בכל 
זמני הסעודות, ומאחר שהערב הוא זמן סעודה 

הוא זמן    והבוקר  הוא  והצהרים  סעודה  זמן 
 סעודה לכן חייב להתענג בזמנים אלו.

 והנפקא מינה. 

תיקנו חכמים ג' סעודות אלא לכבוד שבת ולענגו וכיון  
 לו עונג. דמצטער אין  

ונראה לומר דאם מקורו מדכתיב אכלוהו היום בזה כל  
חילוק סעודות בתורת שם סעודה תלוי בברכת המזון,  
וזמני   בפרקי  תלוי  זה  א"כ  עונג  מדין  חובתו  אם  אבל 
סעודות   ג'  לאכול  היא  והחובה  והעונג  האכילה 

סעודת הבוקר ג    'סעודת הלילה ב  'החלוקות בשמן א
עודות שאוכל בבוקר שם א'  סעודת מנחה ובזה כל הס 
 של סעודת הבוקר עלייהו. 

נלמד  סעודות  ג'  דחובת  ס"ל  הריטבייא  ]ואמנם 
מדכתיב אכלוהו היום ועכ"ז ס"ל שם שצריך שיהא בג'  
השמים,   מן  שו"ת  שיטת  גם  היא  וכן  חלוקים,  זמנים 
וכ"ז דלא כמש"נ אבל י"ל דהנה התם דריש היום היום  

דל הרי  כימים  חלוקים  שיהו  זה  היום  ענין  למד  א 
אחת   סעודה  זמן  שחרית  דכל  התוס'  כדברי  מסברא 
ג'   הנך  לחלק  שצריך  היא  בעלמא  ילפותא  אלא  היא 
 סעודות לג' זמנים חלוקים ושוב מבואר מזה כדברינו[. 
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אם כדי לצאת חובת הסעודה סגי    סח  נפק"מ א'
 בכזית, או שצריך דווקא כביצה.  

דהאכילה עצמו הוה מעשה מצוה, אז    לצד א'
 אם אוכל כזית.  סטמספיק  

ב' הוא    לצד  השיעור  אז  עונג,  מדין   עדהוא 
 בכביצה. 

ב' שסגי    עא  נפק"מ  או  פת  דווקא  צריך  אם 
 באכילת פירות. 

דהאכילה עצמו הוה מעשה מצוה, אז    לצד א'
 בעינן פת.

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

והנה נחלקו הראשונים בשיעור אכילה של סעודת   סח
שבת, דעת הרשב"א ]סוכה דף כז ע"א[ הוא דשיעורה  

]בשבת דף קיז ע"ב[ דשיעורה    בכזית, אכן דעת הר"ן
כתב   ובמג"א  ס"א[  רצ"א  ]סי'  בשו"ע  וכ"ה  בכביצה, 
דהיינו מעט יותר מכביצה דכביצה הויא אכילת עראי  
האריך   בי'[  סי'  אה"ע  יצחק  ]בבאר  מקובנא  ]והגאון 
והעלה דשיעור סעודת שבת בככותבת, דבפחות מזה  
ומביא   שבת,  עונג  חשיב  ולא  מעונה  מיקרי  אכתי 

שואל על דעת הראשונים דמדאורייתא אסור  קושית ה
שבת   סעודת  לאכול  חייב  יהא  א"כ  בשבת  להתענות 
ביוה"כ שחל בשבת ויאכל בשיעור כזית שאין בזה אלא  
איסור חצי שיעור ומצות סעודת שבת דוחה לאיסור  
שיפה   מקובנא  הגאון  לו  והשיב  דיוה"כ,  שיעור  חצי 

כ  הקשה וכתב דאם יש בשבת איסור תענית מה"ת א" 
על כרחך אף שיעור סעודת שבת בככותבת והיינו יותר  

 מכביצה[. 
 בקיצור היוצא מהנ"ל. 

בסעודת   אכילה  של  בהשיעור  הראשונים  דנחלקו 
בכזית  ,שב"ק הוא  בכביצה  ,אם  דמה    ,או  לעיין  ויש 

 נחלקו וי"ל שנחלקו בחקירה הנ"ל. 
 דהא אכילה הוא בכל התורה בכזית.   סט

 שזה שיעור שביעה.  ע
היראים דצריך דוקא פת שהרי המן גופא    הנה דעת  עא

היה לחם  שבת  סעודת  ילפינן  ]מח    ,דמיניה  ובברכות 
ע"א[ איתא שברכו עליו ברהמ"ז, אכן דעת רבינו יונה 

דיוצא מט[  דף  סעודות    ]בברכות  דבב'  ]ואך  בפירות 
 צריך פת מדין קידוש במקום סעודה ועיין ר"ן[. 

 ויש לעיין דבמה נחלקו, וי"ל שנחלקו בהחקירה הנ"ל.  
אסור   עב כתב  ב'[  סעיף  רמ"ט  ]סי'  בשו"ע  המחבר 

בימי   רגיל  שאינו  ומשתה  סעודה  שבת  בערב  לקבוע 
החול וכו' וכל היום בכלל האסור, ולאכול ולשתות בלי  

ת סעודה אפי' סעודה שרגיל בה בחול כל היום  קביעו
מלקבוע   להמנע  מצוה  אבל  הדין,  מן  להתחיל  מותר 

 סעודה שנהוג בה בחול מט' שעות ולמעלה עכ"ל. 
ן בשו"ע הל' פסח ]סי' תע"א סעיף א'[ אסור לאכול  עייו

פת משעה עשירית ולמעלה כדי שיאכל מצה לתיאבון  
 עכ"ל. 

ב' י"ל שסגי   לצד  עונג אז  הוא דעיקרה מדין 
 בפירות.

 עגאם יש אוסר לאכול בערב שבת.    עב  נפק"מ ג'

דהאכילה עצמו הוה מעשה מצוה, אז    לצד א'
 שאסור לאכול בערב שבת במו בעיו"ט. י"ל

דעיקרה הוא מדין עונג, אז י"ל שמותר     לצד ב'
 לאכול בערב שבת.  עד

ג' בזמן   עה  נפק"מ  אכילה  חובת  ידי  יוצא  אם 
 תוספות שבת או לא.  

לאכול מן הדין  ויש להקשות מדוע בערב שבת מותר  
 ובערב פסח אסור לאכול משעה עשירית.  ,כל היום

]והנה מקור הדין של השו"ע הוא מהגמ' ]בפרק ערבי  
פסחים דף צ"ט  ע"ב[ ערבי פסחים סמוך למנחה לא  
יאכל אדם עד שתחשך, ומקשה הגמ' מאי איריא ערבי  
פסחים אפי' ערבי שבתות וימים טובים נמי דתניא לא  

שב בערבי  אדם  המנחה  יאכל  מן  טובים  וימים  תות 
רבי   דברי  תאוה  כשהוא  לשבת  שיכניס  כדי  ולמעלה 
יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך, אמר רב  
הונא לא צריכא אלא לרבי יוסי דאמר אוכל והולך עד  
אבל   טובים  וימים  שבתות  בערבי  מלי  הני  שתחשך 
הגמ'.   עכ"ד  מודה  דמצה  תיובא  משום  הפסח  בערב 

משנה בריש פרק ע"פ ס"ל כר' יוסי דערב    נמצא שסתם
אסור   פסח  ובערב  שתחשך  עד  לאכול  מותר  שבת 
מקור   וזה  דמצה  חיובא  משום  למנחה  סמוך  לאכול 
יוסי שהלכה   ר'  יש להקשות על  ואותו הדבר  השו"ע. 
כמותו מאי שנא ערב פסח שאסור לאכול סמוך למנחה  
עד   היום  כל  לאכול  שמותר  שבת  ערב  שנא  ומאי 

 שתחשך[. 
 ויש שתלי בהחקירה הנ"ל. 

הוי   עג מצה  דחיוב  לומר  אפשר  היה  בפשטות  בעצם 
ולכן יש איסור לאכול בערב פסח כדי  ,  מצוה מן התורה

שיאכל מצה לתיאבון, מה שאין כן החיוב לאכול בשבת  
זה מדרבנן ולא מן התורה ולכן לא אסרו לאכול בערב  

וב  שבת וזו סברת ר' יוסי, ור' יהודה חולק וסובר דגם חי
בערב   לאכול  אסר  ולכן  התורה  מן  זה  בשבת  אכילה 

 שבת מן המנחה ולמעלה. 
דעל הקשיא הנ"ל על החילוק בין יו"ט לשבת, עיין     עד

בחידושי רבנו דוד על מסכת פסחים שתירץ קושיה זו  
וז"ל אבל סעודת שבת ויו"ט אינו חייב בפני אלא כדי  

ו  לקיים ענג שבת ויום טוב, ואם אין האכילה מהנה אות
אינו חייב בה כלל שאינו מוצא בה לא הנאה ולא תענוג  
משלש   פטורים  שהאסטניסטים  שאמרו  כדרך 
סעודות, והחילוק ברור דבשבת אין חיוב אכילה בעצם  
הנאה  לו  אין  ואם  השבת  לענג  כדי  אלא  במצה  כמו 

 באכילה פטור ולכן לא אסרו לאכול בע"ש. 
 כדי להבין הנפק"מ יש להקדים.  עה
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דהאכילה עצמו הוה מעשה מצוה, אז    לצד א'
אפשר   בזמן   עואי  סעודות  הג'  חובת  לצאת 

 תוספות שבת. 

ב' שיכול  דעיקרה    לצד  י"ל  אז  עונג,   עזמדין 
תוספות  בזמן  סעודות  הג'  חובת  ידי  לצאת 

 שבת. 

שלש  חיוב  דיש  דכיון  הקשיא  ובנוגע 
סעודות בשבת אז למה אינו משייר מזון ג' 
סעודות, ויאוכל שתי סעודות לפני סוף זמן  

 אכילת חמץ. 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

' במסכת פסחים ]דף צט ע"ב ד"ה עד[ נחלקו אם  בתוס
יוצאין יד"ח סעודת שבת בתוספת שבת, ולדינא נחלקו  
דאפשר   כתב  ס"א[  רס"ז  ]סי'  דבשו"ע  הפוסקים 
והמג"א]שם סק"א[ כתב וז"ל כתב בשל"ה בשם ספר  
ג'   לקיים  כדי  בלילה  כזית  לאכול  צריך  דמ"מ  חסידים 

המהר"ל  סעודות בשבת, וכ"כ הב"ח ]סי' תע"ה בשם  
מפראג, אבל בתוס' והרא"ש משמע דיכול אף לגמור  
לילה   חשבינן  המנחה  פלג  דאחר  מבעו"י,   הסעודה 
]סי'   להט"ז  ציין  מרבבה  ובדגול  להחמיר,  טוב  ומ"מ 
רצ"א סק"ו[ שכתב וז"ל כתב בספר חסידים ]סי' רס"ט[  
שבליל שבת צריך שיהיה גמר הסעודה בלילה, ורש"ל  

עד שבת  בליל  אכל  שלא  כיון    נהג  נראה  ולי  הלילה, 
יצא   ע"כ  דאורייתא  הוא  הקודש  על  מחול  דתוספת 

 שפיר אפילו גמר קודם לילה ע"כ. 
 היוצא בקיצור מהנ"ל. 

 . אן ג' שיטות בדבר כדיש 
לגמור   (א אף  שיכול  והרא"ש  התוס'  דעת 

 . הסעודה מבעו"י 
 . דעת הס"ח דיאכל כזית בערב   (ב
 דעת המהרש"ל דכל הסעודה תהא בערב.   ( ג

במה נחלקו וי"ל בביאור פלוגתת הראשונים  ויש לעיין ד
דנחלקו האם יכול לאכול בתוספת שבת, כי דין תוספת  
ט   ]דף  בר"ה  שאמרו  כמו  השבת  קדושת  כלפי  נאמר 
ע"א[ כל מקום שנאמר בו שבות צריך להוסיף מחול על  

היום קדושת  בתורת  נאמר  ועיקרה  דשבת    הקודש 
באופן    אך כלפי יום השבת אין דין תוספת כלל,  ,ויו"ט

דלפי"ז נראה דבכל ההלכות דשייכי לגוף היום אין דין  
יש בו דין   לגבי מה דשייך לקדושת היום  ואך  תוספת 

 תוספת. 
תצ"א   ]סי'  במג"א  שהעלה  יסוד  עפ"י  הדבר  ויסוד   [
יום   מבעוד  הפסח  בסוף  לאכול  שהתחיל  דמי  סק"א[ 
ונמשך עד הלילה ועדיין לא התפלל ולא הבדיל מותר  

דכי חמץ  דברלאכול  לכל  לילה  הוי  דחשכה  אלא    ,ון 
שיבדיל   עד  מלאכה  לעשות  שאסור  אמרו  שחכמים 
היינו  בהבדלה  תלוי  אין  חמץ  איסור  אבל  בתפילה 
לאכול   אסור  המועד  בחול  אף  שהרי  יו"ט  בקדושת 

,  [שם סק"א ]וכן הכריע בחק יעקב    ,חמץ עכ"ד המג"א
יו"ט אינו נתפס אלא   וביאור דבריו דיסוד דין תוספת 

ור מלאכה דתליא  בדינים התלויים בשם יו"ט ולכן איס
בשם יו"ט אסור אף בתוספתו, אך איסור חמץ לא שייך  

דהאכילה עצמו הוה מעשה מצוה, אז    לצד א'
זמן אכילת    יכול לאכול ב' סעודות קודם סוף

חמץ וממילא יקשה הקשיא הנ"ל דלמה אינו  
 משייר מזון ג' סעודות. 

הוא דעיקרה מדין עונג אז לא מהני מה    לצד ב'
כיון  דהא  שחרית  בזמן  סעודות  ב'  שיאכל 

ליו"ט   ולא  פסח  של  שביעי  של  יו"ט  לקדושת  כלל 
ראשון של פסח שהרי אף בחוה"מ אסור לאכול חמץ,  
מותר   שפיר  הפסח  חג  ונשלם  כשחשיכה  מיד  ולכן 
לאכול חמץ אף לפני הבדלה, ובכתבי הגר"ח ]סימן ל"ו[  

תוספת אלא למה שהוא שייך    כתב דמסברא לא מהני
לא   ומצה  פסח  אכילת  משא"כ  ויו"ט  שבת  לקדושת 

  ' ט"ו  היום של  שייכא לקדושת יו"ט בלבד אלא צריך את
ועפי"ז כתב דה"נ   ]סי' מ"ג[  וכן נקט בזכר יצחק  ניסן, 
לדין   שייכא  יו"ט דלא  לא מהני תוספת  סוכה  במצות 
אם   מבואר  שאין  אלא  עכ"ד,  תשרי  לט"ו  אלא  יו"ט 

תו למצות אכילת כזית ראשון בליל ט"ו בתשרי או  כוונ
 לגבי כל עיקר מצות אכילה בסוכה[. 

 היוצא מכל הנ"ל בקיצור. 
אם   תלי  וי"ט  שבת  תוספת  בזמן  מצות  קיום  שלענין 
היום   או  שבת  הקדושת  מצד  בא  המצוה  בא  המצוה 
לקיים   שייך  אז  שבת  מהקדושת  שבא  דמה  השבת, 

ע עליו  שחל  שבת  תוספות  בזמן  התוספות  אפילו  "י 
להעצ ששייך  משא"כ המצות  לא  ם  שבת,  יום השבת 

לא   עדיין  למעשה  דהא  שבת  תוספות  בזמן  עליו  חל 
 הגיע יום השבת. 

 והנוגע להנפק"מ מכל הנ"ל. 
ששייך   ומצות  השבת  להיום  ששייך  מצות  שיש 
סעודות   ג'  של  שהחיוב  י"ל  ממילא  השבת,  לקדושת 
מצד  או  השבת,  יום  מצד  מצוה  הוה  זה  אם    בשבת 
חובת   דאם  המצוה,  של  בהמקור  תלי  השבת  קדושת 
סעודת שבת חובת אכילה היא מדכתיב אכלוהו היום  
בזה י"ל דבעיקר חיובא נאמר יום השבת וא"כ אין זה  
שייך לקדושת היום דאיסור מלאכה אלא להחפצא של  
ולא   היום  עיקר  לזה  דצריך  אפשר  וא"כ  השבת  יום 

ב וקראת  תוספתו, אך אם עיקרה מחיובי השבת דכתי
לשבת עונג הרי שעיקרה שייכא להחפצא של קדושת  
זמן השבת וכל שהוסיף מחול על הקודש הרי קדושת  

 השבת עליו. 
משום דכיון דאם החיוב הוא העצם אכילה א"כ י"ל     עו

בזמן   לקיימו  אפשר  ואי  השבת,  יום  להעצם  ששייך 
 תוספות שבת. 

שבת   עז עונג  מצד  הוא  דהחיוב  שייך    ,דכיון  ועונג 
יכול לקיים אפילו בזמן תוספות    ,דשת השבתלקו וזה 

שבת, דע"י תוספות שבת חל עליו קדושת השבת וכל  
 השייך אליו. 
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להתענג, אז ליכא עליו   עחדאכל אז אין לו במה  
 עוד חיוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

קיח     עח ]דף  שבת  כוונת התוס' במסכת  שזה  ואפשר 
ב'   לעשות  שאין  טעמים  ב'  דכתב  במנחה[   ד"ה  ע"א 

בשחרית זו  אחד  זו  דכיון  ,  סעודות  הוא  מהם  ואחד 
ומדבדיהם    ,ה אחתית חשיב כסעודרשאוכל הכל שח

מבאור דכל הסעודות שאוכל בבוקד שם סעודה אחת  
אחד   שלישית  סעודה  לאכול  צדיך  ע"כ  ולכן  היא 

דכיון   הוא  וההסבר  אחרת,  כסעודה  לקבעה  המנחה 
אלא   מצה,  אכילת  כמו  אכילה  סתם  הוה  לא  דהחיוב 
חיוב עונג שבת, א"כ כיון דכבר אכל ועדיין לא הגיע זמן  

סעודה א"כ אם אוכל עכשיו    שאדם צריך לאכול עוד
ליכא עונג כלל וממילא לא מהני מה שאוכל בשחרית  

 עוד סעודה. 



 לחקור  בשלח  יש
 

 
18 

 

 בענין אם הג סעודות בשבת הוה מצוה אחד או ג' מצות נפרדות. 
 שאלות ויסודות שיתבררו בתוך הדברים

 בהחקירה בענין חיוב אכילת ג' סעודות בשבת אם הוה מצוה אחת או ג' מצות נפרדות. א[ 
 ב[ נפק"מ אם צריך לאכול כל הג' סעודות לקיים המצוה של שלש סעודות. 

 
ויאמר משה אכלהו היום  כי שבת היום  לה 

 היום לא תמצאו בשדה ]שמות טז כה[ 

ילפי ]קי''ז ע''ב[  ן מכאן  בגמ' במסכת  שבת 
בשבת  סעודות  שלש  לאכול  חיוב  שיש 

 מדכתוב ג 'פעמים היום. 

לחקור סעודות   עט  יש  ג'  אכילת  בחיוב 
מצות   ג'  או  אחת  מצוה  הוה  אם  בשבת 

 נפרדות. 

 פאדהוה מצוה אחת.  פהוא   צד א'

 הוא דהוה ג' מצות נפרדות.  צד ב'

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

ג'     עט של  החיוב  של  בהמקור  תלי  שהחקירה  וי"ל 
 . סעודות בשבת

דעיין לעיל שכתבנו שיש שלמדו החיוב הוא מדכתיב  
ויש  תמצאוהו,  לא  היום  היום  שבת  כי  היום  אכלוהו 

ג שבת, א"כ י"ל  שלמדו שהמקור הוא מחמת לתא דעונ
דאם החיוב הוא מצד שיש רבוי במה שכתב התורה ג'  
נפרדות,   מצות  ג'  להיות  יכול  זה  אז  היום  פעמים 
י"ל דהוה   אז  שבת  עונג  מצד  משא"כ אם החיוב הוא 
מצוה אחד של עונג שבת, דלא מסתבר לומר שכל מה  
שהוא שעושה לעונג שבת הוה מצוה חדש אלא הוה  

הלימוד הוא מהפסוק אז  י"ל מצוה אחד גדול, אבל אם  
די"ל  מוכרך  דאינו  וודאי  אבל  מצות,  שלש  שהוה 

 דהומצוה שתלי זו בזו. 
כצד זה מבאור בספר בניהו על שבת ]דף קי"ח לבעל    פ

בן איש חי[ דכתב שם אם אכל סעודה ראשונה ושניה  
ולא אכל סעודה שלישית לא קיים אפילו מצוה אחת,  

החיד"א זצ"ל[  לסק"א   ועיין במחזיק ברכה ]סימן רצ"א  
מורה   שלישית  סעודה  מלקיים  יתרשל  אם  שכתב 

אלא שכך דרכן   ,שהשני סעודות לא עשה לכבוד שבת
וביום בלילה  לסעוד  אדם  בני  צריך    ,של  כך  ומשום 

ליזהר לקיים סעודה שלישית הרי דלפיהם אם לא אכל  
 אחת מהסעודות אז לא קיים המצוה.

]ה  שבת  במסכת  בגמ'  איתא  תה  ב'[  עמוד  ו  קי''ז 
ן כמה סעודות חייב אדם בשבת שלש וכו'. ובספר  רב

שאמאי  ב הקשה  יהוידע  בן  לישיהו  כהאי  א  קיט 
שהוא שאלה ותשובה, לימא כאורחא דתלמודא, ת''ר  
לכן   ומתרץ  בשבת,  סעודות  שלש  לאכול  אדם  חייב 

 הנפקא מינה. 

סעודות    נפק"מ הג'  כל  לאכול  צריך  אם 
 לקיים המצוה של שלש סעודות.

דהוה מצוה אחת, אז צריך לאכול     לצד א'
 ג' סעודות לקיים המצוה.

דהוה ג' מצות נפרדות אז אטינמו   לצד ב'
לקיים  סעודות  הג'  כל  לאכול  צריך 

המצוה.

א, דאי הוה יין אמא ללמד דקפדיקיט כהאי ליש
פשה היא  כל סעודה מצוה באפי  כדאמרן הוה משמע  

יש  שאם לא קיים אלא אחת יש בידו מצוה א' שתים  
מצות,   שני  איבידו  זה  סעודה  ,  וובאמת  אכל  דאם 

ושראשו אפילו  ה  קיים  לא  שלישית  אכל  ולא  יה 
לכך אמר  , הגו בחולן זה אכל כמ דאמרי, מצוה אחת

בשבת   לאכול  חייב  סעודות  כדי  ,  כמה  זה  לשון  קט 
החי דקפדישיהא  הסעודות  מספר  על  אמוב  א  ין 
ים  ואם לא אכל אלא שסעודות,  שלש    לוחייב לאכו

 לא עשה כלום. 
הדביר  פתח  בספר  משמע  א]   וכן  אות  רע''ד   '[סימן 

בשבת 'סעודות  ג  אכילת  על  מברכין  מדוע  ,  שהקשה 
לפ  שמברכין  מצוהכמו  כל  קיום  מה  ,  י  ע''פ  ותירץ 

ובאליה ליל  רבה  שכתב באבודרהם  מ''ו  ] הפסח    סדר 
סימן תע''ג ס''ק  ]ובחק יעקב    [סימן רפ''ג]וברוקח    [ע''ד

דאין  ב דהטעם  ד'[  מצות  על  כוסותמברכים  אשר    ' 
משום דאין  ,  ו לשתות ד כוסותו במצוותיו וצוקדש

הפסק בלא  שעושים  מצוה  על  רק  משא''כ  ,  מברכים 
שתאן   דאם  דקימ''ל  בהפסק,  לשתות  דחייבים  הכא 

יצא לא  אחת  מברכים,  בבת  אין  ה ,  לכך  אתי  לפי  ''ל 
שפיר מדוע אין מברכים על ג 'סעודות כיון שזה מצוה  

זמ לשלש  מחולק  דזה  אחת  בבת  מקיימים  ים  שאין 
ן דסבירא ליה  ו על זה ברכה, חזי פרדים לכן לא תיק

 פרדים. ים דכל הג 'סעודות חדא מצוה הוא וזמ
י  וראיתי בספר זכור זאת ליעקב שכתב דלצד זה את פא

שפיר מה ששגור בפי העולם לקרא לסעודה שלישית  
 שלש סעודות' לרמז דמצוה אחת היא. 
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 בענין איסור יציאה מתחום בשבת. 

 שאלות ויסודות שיתבררו בתוך הדברים
 בגדר האיסור של יציאה לחוץ לתחום בשבת, האם האיסור הוא בפעולה, או בהתוצאה.א[ בהחקירה 

 אם יש איסור תחומין ביו"ט או לא.  נפק"מ א' ב[  
 אם מותר להכנס בשבת בספינה אפילו אם הספינה תלך בשבת חוץ לתחום.  נפק"מ ב'ג[  

 ג' אם מותר לצאת מהתחום בדרך סגולית.  ד[ נפק"מ 
 ישראל לאחוריהן י"ב מיל, בקבלת התורה האט אסור לצאת חוץ לתוחםחזרו ה[ בהקשיא דהאיך חזרו 

 
 אל יצא איש ממקומו ביום השביעי ]שמות טז כט[ 

 פבור יציאה מתחום שבת שהוא אלפיים אמה. ובגמ' בעירובין )דף נ"א א'( למדו מכאן איס

מעשה באדם שראוהו בשבת הולך לאחוריו, לשאלת רואיו לפשר הליכה משונה זו השיב, שהוא צריך  
לצאת חוץ לתחום לצורך חולה שיש בו סכנה, וכיון שכתב השו"ע ]סי' שכ"ח ס"א[ שגם במקום סכנה 
ראוי לשנות, לכן גם הוא משנה מכפי הרגילות, כדי להקל מהאיסור של יציאה חוץ לתחום . נשאלת  

 השאלה האם יש ממש בדבריו.

ויש לתלות השאלה בהחקירה הבא 

 

 בגדר האיסור של יציאה לחוץ לתחום בשבת, האם האיסור הוא בפעולה, או בהתוצאה.   פג  יש לחקור

 במה שהולך חוץ לתחום פדא בהפעולה,  הוא דהאיסור הו צד א'

 הוא דהאיסור הוא בהתוצאה, והיינו שאסור לאדם להמצא חוץ לתחום ששבת בו. צד ב'

 והנפקא מינה. 

 אם יש איסור תחומין ביו"ט או לא. פה נפק"מ א'

 ביו"ט יש איסור תחומין.  דהאיסור הוא בהפעולה, במה שהולך חוץ לתחום, אז י"ל דאפילו לצד א'

דהאיסור הוא בהתוצאה, והיינו שאסור לאדם להמצא חוץ לתחום ששבת בו, אז י"ל דביו"ט    לצד ב'
 ליכא איסור תחומין.

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

אך להלכה נקטינן ששיעור אלפיים אמה הוא מדרבנן, ולגבי יציאה מי"ב מיל, הוא מחלוקת הראשונים אם היא אסורה   פב
 .  [ יעי' רמב"ם פכ"ז משבת ה"א ובמנח"ח מצוה כ"ד אות א' שמנה השיטות]מדאורייתא  

 ן. בין אם נאמר שהוא איסור דאורייתא ובין אם נאמר שהוא מדרבנ פג
כשאר     פד הוא  האיסור  גדר  מ"מ  מלאכות,  ל"ט  מכלל  אינו  לתחום  חוץ  שיציאה  שהגם  והיינו  מלאכות,  ל"ט  כשאר 

 מלאכות שבת שהפעולה אסורה. 
ט לצורך אוכל נפש, כשם שהתירו  מק' למה לא התירו איסור תחומין ביו"  [כתובות דף ז' א' ד"ה מתוך]הנה המהרש"א     פה

שרק מלאכות הותרו לצורך אוכל נפש, אבל יציאה חוץ לתחום אין    [שו"ת או"ח סי' קמ"ט ]שאר מלאכות. ותי' החת"ס 
וכ"כ  ]האיסור כלול בכלל שאר המלאכות, אלא הוא איסור בפני עצמו, ואשר ע"כ אינו בכלל ההיתר של אוכל נפש.  

. אך מקושיית המהרש"א יתכן להוכיח שהאיסור תלוי בפעולת היציאה  [ארי, יומא, מילואים, דף ס"ז א' ד"ה בא   הגבורת 
 ובכך דמי לשאר מלאכות שהותרו ביו"ט לצורך אוכל נפש.  
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 בשבת בספינה אפילו אם הספינה תלך בשבת חוץ לתחום.  להכנס פזאם מותר  פו נפק"מ ב'

דהאיסור הוא בהפעולה, במה שהולך חוץ לתחום אז מותר לצאת ע"י הספינה דכיון דאינו   לצד א'
 עושה שום מלאכה. 

דהאיסור הוא בהתוצאה, והיינו שאסור לאדם להמצא חוץ לתחום ששבת בו, אזי אין יותר    לצד ב'
 קולא כשנעשה ע"י ספינה.  

 אם מותר לצאת מהתחום בדרך סגולית.  פח  נפק"מ ג'

 מותר לצאת ע"י דרך סגולית.   פטדהאיסור הוא בהפעולה במה שהולך חוץ לתחום אז בפשטות    לצד א'

דהאיסור הוא בהתוצאה והיינו שאסור לאדם להמצא חוץ לתחום ששבת בו, אז אסור נמי אם    לצד ב'
 יוצא דרך סגולית.  

 לה למי שצריך לצאת חוץ לתחום לצאת בע"י שינוי. ובנוגע השאלה אם יש מע 

א' שינוי    לצד  ע"י  לעשות  טוב  יותר  אז  לתחום  חוץ  במה שהולך  בהפעולה  הוא  דהרי    צדהאיסור 
בדרך   יותר מפעולה הנעשית  קל  פעולת בשינוי שדינם  דומה לשאר  הוא  כן בשינוי, הרי  כשעושה 

 צאהרגיל.  

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

 נפק"מ זה ראיתי בקהילות יעקב ]עירובין סימן ט"ז[.  פו
שמותר להכנס בשבת אפילו שהספינה תלך בשבת    [הלכההובא בתוס' בעירובין דף מ"ג א' ד"ה  ]הנה שי' הרשב"ם   פז

הרמב"ן   שי'  וכ"ה  הליכתה.  לשם  בידים  מעשה  עושה  לא  בה  והיושב  ממילא,  הולכת  שהספינה  כיון  לתחום,  חוץ 
  [ הלכות שבת סי' רכ"ד]. אך בספר התרומות  [ שם סימן ג'] , וכן הוכיח הקה"י מדברי הרא"ש  [בחידושיו לעירובין שם]

משום שהשט אינו עושה מעשה, אלא הנכרי עושה מדעתו ודומה הדבר    אינו  הרשב"ם להתיר זאת,  הביא שטעמו של
 להאי דינא שמותר למסור בערב שבת לכובס נכרי.  

אך בעל התרומות הביא שרבו חולק על הרשב"ם והעלה לאיסור, מכיון שהישראל יוצא חוץ לתחום. ומבואר שהגם  
ו של בעל התרומה, שעצם זה שיוצא חוץ לתחום אף ע"י אחרים יש בכך  שהישראל אינו עושה מעשה מ"מ סובר רב

 איסור. 
 ויש לעיין דבמה נחלקו, וי"ל שנחלקו בהחקירה הנ"ל. 

מסתפקת אם יש תחומין למעלה מעשרה טפחים. ומעמידה הגמ' את הספק בכמה   [ דף מ"ג א']והנה הגמ' בעירובין   פח
שהכוונה    [ד"ה בקפיצה]ו רחב ארבעה, או שהולך בקפיצה. ופי' רש"י אופנים, כגון שהולך ע"ג עמוד גבוה עשרה שאינ

 שהולך ע"י שם. 
נאמר   והרי אם  שבודאי אסור,  מי' טפחים  ע"י שם בפחות  וכן בהולך  יש צד לאסור,  שם  ע"י  למה בהולך  אך קשה, 

דף ק"א  ]נו בסנהדרין  שהאיסור הוא על פעולת ההליכה, א"כ אין סיבה לאסור, שהרי הליכה זו היא בדרך סגולית, ושני
שעושה כן שלא יזיקו ואין בכך משום    [שם ד"ה ולוחשין ] שלוחשין לחישת נחשים ועקרבים בשבת, ופירש רש"י    [א'

כתב שהסברא בזה היא, שמכיון שהיא צידה בדרך    [ס"ק קמ"ג] שם  . והמשנ"ב  [או"ח סי' שכ"ח ]צידה. וכן פסק השו"ע  
שהקשה על הסוברים שמשה    [פ"י דפסחים]השל"ה ליישב קושיית הרא"ש  סגולית אין בכך איסור. עוד הובא בשם  

רבינו מת בשבת, האיך יתכן לומר כן, והרי מבואר בחז"ל שבו ביום שמת כתב י"ג ספרי תורה והאיך כתב בשבת, ותי'  
יסור  שכתב ע"י שם והשבעת קולמוס שבכה"ג לא חשיב מלאכה. וצ"ב למה לגבי תחומין לא חשיב שינוי. לצד ב' שא

תחומין הוא על התוצאה שממציא עצמו חוץ לתחום אז הדבר מובן, אך אם נאמר שהאיסור טמון בהליכה צ"ב למה  
 יהיה אסור הליכה בדרך סגולית. 

כתבתי בפשטות משום דמהגמ' משמע שאסור לצאת מהתחום אפילו ע"י שם, רק כתבתי דלפי חשבון החקירה היה     פט
 צריך להיות מותר לצאת ע"י השם. 

  [ ח"ג סי' ש"צ ] לצד זה שהליכה דרך אחוריו חוץ לתחום אינו בכלל האיסור, נוכל ליישב בכך קושיית מהר"ם בר ברוך   צ 
בענין מעמד קבלת התורה, שעל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה חזרו  [  דף פ"ח עמוד ב' ]על הא דאמרינן בשבת  

"ב מיל אסורה מהתורה, האיך חזרו לאחוריהן. ותירץ שמכיון  ישראל לאחוריהן י"ב מיל. והק' לסוברים שיציאה חוץ לי
שהיו מוקפין בענני כבוד הרי זה כמחיצת בני אדם, ומותרים להלך בתוכה. לפי צד זה שאין איסור יציאה דרך אחוריו,  

 ניחא. )אך יקשה איך חזרו חזרה י"ב מיל(. 
תב שהיוצא חוץ לתחום בשינוי, אינו עובר באיסור,  ועיין בספר חמדת ישראל )ח"א קונטרס אחרון עמ' קמ"ו ב'( שכ   צא

משום שיסוד האיסור הוא כשאר מלאכות, ומכיון שעושה זאת בשינוי, אין בכך איסור. )ולפי"ז ביאר שם דברי הבה"ג  
 דף ק"ח עמוד ג', שנראה מדבריו שהתיר באופנים מסוימים ללכת על כרעיו חוץ לתחום ביו"ט(. 
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והיינו שאסור לאדם להמצא חוץ לתחום ששבת בו, אזי אין יותר    דהאיסור הוא בהתוצאה  לצד ב'
 כשעושה כן בשינוי, ואפילו אם אינו עושה מעשה בידים.  צבקולא  

 

 

 

 ---- ----- ---------------------- מקורות וביאורים    ------------- ----- ----------------- 
 

דיהיה אסור ויתכן לבאר הדברים שגם אם נאמר שאיסור תחומין הוא על עצם ההליכה  אבל אפילו לצד זה יש לומר  
חוץ לתחום ולא רק על התוצאה להמצא חוץ למקום שביתתו, מ"מ ההולך לאחוריו, לא יחשב כשינוי מעשה, משום  

ם, אי"ז נקרא  אבל לגבי פעולת יציאה מחוץ לתחו  ,שמה שמצינו שינוי שפוטר מאיסור הוא רק כשנקבע צורה לאיסור
לגבי כהן הנכנס לבית שנראה בו נגע, שביציאתו יש לו לצאת כדרך    [דף י' ב']שינוי, וביאור הדברים, שהנה מצינו בחולין  

, ולמדו זאת מדכתיב "ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית" ויציאה  [כשפניו לפנים]ולא לאחוריו   [כשפניו לחוץ ]העולם 
מצינו שהנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו טהור, דכתיב "והבא אל    [דף י"ז ב' ]בשבועות  דרך אחוריו לא שמה יציאה, וכן  

הבית". ובפשטות הביאור בזה, שכשהתורה מצוה אל הכהן לצאת או מטמאה את הנכנס אל בית המנוגע ונוקטת לשון  
ל לגבי תחומין, גם אם  של יציאה או ביאה משמעות הדברים שצריך שיתקיים הדבר באופן של דרך יציאה או כניסה, אב 

ננקוט שהאיסור הוא בפעולה, מ"מ גם הליכה דרך אחוריו עדיין פעולה היא, גם אם איננה דרך הליכה הרגילה, מ"מ  
 האיסור לא תלוי בצורת הליכה, אלא בפעולה. ואם כנים הדברים אזי ימצא ד לפטור את ההולך לאחוריו. 

ני נח "וילכו אחורנית" שהעיר שלכאורה הליכה דרך אחוריו לא  ]ועי' בתורה תמימה פרשת נח עה"פ האמור אצל ב 
חשיב הליכה. ולפי האמור ל"ק כיון שלא נקבע בזה צורת הליכה וממילא אין כאן שינוי.[ ולפי"ז נמצא שגם אם פעולה  

הליכה    סגולית נחשבת לשינוי לגבי מלאכות שבת, מ"מ לענין תחומין האיסור תלוי בפעולה ולא נקבע האיסור על צורת
כל שהיא, ולכן יש צד לחייב בהולך ע"י שם למעלה מי' טפחים, או הולך ע"י שם בפחות מי' טפחים, שבמקרה זה בודאי  

 אסור. 
אפילו אם הוא מניח לאחרים להוציאו חוץ לתחום, הרי הוא בכלל האיסור. )והקה"י עירובין סי' ט"ז( דימה ענין זה   צב

, שודאי יש לו איסור , משום שאין איסור לצאת מן הסוכה, אלא להמצא חוץ  לאדם המניח לאחרים להוציאו מן הסוכה
 לסוכה. 


