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ובשו"תתורהלשמהלהגאוןבעלבןאישחי)סי'מ'(כותבבהדיאכןלענינינו,
וזתו"ד:עלאודותעשירנכבדשביתורחוקמביתהכנסתיותרמחצישעהוהואאין
לו טרחא בהלוך זה אך להיותו עשיר נכבד זהו כבודו לעיני הרואים שאינם בני
בריתשלאילךברגליואלאברכיבהוהואישלובהמהבביתולרכובעליה,אםיש
בזהמצוהשילךדוקאברגליוולאירכב,או"דרוכב כמהלךחדהואוגםברכיבתו
מקייםמצותהילוךלביתהכנסת.
ובדברי תשובתו הביא דברי הגמ' בסוטה הנ"ל ,והוסיף להביא מה דאמרו
בחגיגהדףג'מהיפופעמיךבנעליםבתנדיבכמהנאיןרגליהםשלישראלבשעה
שעולין לרגל ,ומשמע כי אפילו העליה לרגל שהוא מקום רחוק וטרחא הרבה



אפ"ה היו מדקדקין ללכת ברגליהם ,והגם שבודאי הרחוקים הרבה ביותר היו

בשו"עסי'צ'סעי'י"ב"מצוהלרוץכשהולךלביתהכנסתוכןלכלדברמצוה

רוכביםעכ"זנראהכאשרהיוסמוךלירושליםהיוהולכיןברגליהם.

אפילו בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה ,אבל כשיצא מבית הכנסת אסור

וכןמהדאמרובפ"קדחגיגהשםומישאינויכוללעלותברגליווכו'דמוכחמכל

לרוץ" .ואיתא בגמ' ברכות דף ו' ע"ב דהוא עפ"י הפסוק "ונדעה נרדפה לדעת

הסוגיא שם דקפדינן אהילוך מירושלים להר הבית ,ומוסיף עלה מה דנאמר ע"פ

אתה'"וגו'.

הסוד ברבינו האר"י ז"ל בסוד עליה לרגל ברגלים כדי להמשיך כח הרגלים

וישלחקור,דמהימצותהריצה אםכדילהגיעמוקדםלבית הכנסת,או כדי

העליוניםוכו',והוכיחשגםבהליכהלביהכ"נישטעםזהלהילוךברגלים,ועלכן

לעורר התפעלות בגופו עם הליכתו לבית הכנסת מעין הנאמר בבית אלקים

זאתהלכההעלה,שבודאיגםבמצותהליכהלביתהכנסתישלהקפידבהשתיהי

נהלךברגש.

ברגליםדוקאכלהיכאדהואיכוללהלוךברגליוולא יחושבזה עלהכבודלעיני

והנה הצל"ח בברכות שם כותב דאפילו באין זמנו בהול דהיינו שאפילו לא

הרואיםאע"פשהואעשירנכבד.

ירוץיגיעקודםזמןהתחלתהתפילה,אפ"המצוהלרוץלהראותחשקולמצוה

ובשו"תציץאליעזר)שם(הוסיףעלדבריומדבריהרבינובחיי)פ'משפטיםכג-

זו],וע"שדבשבת אינומותרבכה"ג,ורקכשזמנובהול[.ולמדנומדבריודיסוד

יד( שמביא מדרש שכתוב לאמר :שלש פעמים שלש רגלים ולהלן הוא אומר

מצות הריצה לביהכ"נ הוא כדי להראות חשקו למצוה זו ,וממילא להראות

תרמסנהרגלרגלי עניפעמידלים ,אזהרהלישראלשלא יעלו אלאברגליהם וכן

חשקולכךבודאיאיאפשרכיאםע"יהליכהוריצהברגליםבכווןהביתכנסת

הכתוב אומר מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב ,עכ"ל .הרי מדרש מפורש בכאמור

והפעלתרגשיאבריולמצוהזוע"יתנועותיוותנודותיו.

שצריכיםלעלותברגליהםדוקא,ועעו"שמהשהאריךבזה.

ויתרעלכןמבוארברבינויונהעלהרי"ף]צייןלזהבציץאליעזרחי"בסי'י"ז

גםבשו"תבצלהחכמה)ח"דסי'כ"א(העלהעפי"זשיותרטובלהלךברגלכדי

אות ג'[,שמפרשכוונתההוכחהמהפסוק שלונרדפה וגו',מפני שכל הדברים

שיטרח ויקבל שכר פסיעות .וכתב )בחלק ה' סי' ק"א( דעל אף דע"י הנסיעה יש

צריכין הקדמות והרדיפה בכאן היא הקדמה שמתוך חשקו ותאותו הוא הולך

טירחא דממונא שעולה לו סך מה עבור כל נסיעה ,מ"מ טירחא דגופא עדיף

במרוצהומזהיבואאלהידיעהע"ש.הרישהרבינויונהביאדשהריצההיאלא

מטירחאדממונא,ועצםהעובדאשנוסעיםמוכיחשכןהוא,וע"ששכ"כנמיבשו"ת

רק כדי להראות חשקו למצוה זו ,אלא באה במכוון לשם כך לעורר עי"ז את

חזוןנחום)סי'פ"ואותב'(.

חשקו ותאותו הפנימית וכל ישותו ולהכינם עי"כ שיהיו כלי קיבול לקליטת

ועייןגמ'סוכהמ"טע"בואר"אאיןצדקהמשתלמתאלאלפיחסדשבה,ופרש"י

הידיעהוהתכליתהנכסף.ומובןשע"ינסיעהברכבלאמעורריםאףבמשהואת

הנתינההיאהצדקהוהטורחהואהחסד,כגוןמוליכהלביתואוטורחשתעלהלו

החשק והתאוה הפנימית כפי שמעוררים הפעלתם החיונית ע"י תנודתם

להרבהכגוןנותןלופתאפויהוכו',עכ"ל.הריכיחשיבותהנתינהתלויג"כבמדת

ותנועתםהעצמיתבריצהלשםהשגתהמטרההנכספת.

הטרחהשבה,ועעו"שבבצה"חמהשהאריךבזה.

והנההמשנ"ב)סק"מ(הביאבשםהפרישהשכתבבשםספרהיראהלהרבינו

ועייןשםבבצלהחכמה)ח"דסי'כ"א(שהוכיחדאםביתורחוקמביהכנ"סיותר

יונה דעיקר הריצה יהיה כשבא סמוך לבהכ"נ דשם מינכר הוא שעושה לשם

מפרסה פשיטא שאין זלזול בשכר פסיעות כשהוא נוסע בכלי רכב ואינו הולך

מצותבהכ"נ.ואםכןלפידבריוישמקוםלומרשיכוללנסועעםהרכבעדמקום

לביהכנ"סברגלשהריבכה"גאיןעליוחובהללכתלביהכנ"סכלל,וכ"הלהמשנ"ב

שעדיין אין היכר שמתכוין בהליכתו לשם מצות ביהכ"נ וילך ברגל וכשיגיע

אפי'כשאיןביתורחוקמביהכנ"סרקמיל.

סמוךלביהכ"נירוץ.

אבלכשאיןמביתועדביהכנ"סאפי'מיל,ראוילילךלביהכנ"סברגלמשוםשכר

אלא שהמשנ"ב מוסיף בשם הפמ"ג דכ"ז במנחה וערבית ,אבל בשחרית

פסיעות ,ומ"מ אין חובה להזהיר ולהוכיח על כך מאחר ובעיירות גדולות הרבה

שהולך עם טלית ותפילין בידו תמיד מינכר הוא ומ"מ ברחוב עכו"ם לא ירוץ,

פעמים גם אם ביתו קרוב לביהכנ"ס ,עסקו או מקום עבודתו רחוק מביהכנ"ס

ולפי"ז יהא תלוי אם לוקח עמו הטו"ת או לא ,אלא שבלא"ה אנו שדרים בין

הרבה ,כך ,שאם לא יסע לביהנכ"ס במכונית ויצטרך אחר התפלה לחזור לביתו

העכו"םלאירוץ.

בשביל המכונית או ללכת מביהכנ"ס לעסקו ומקום עבודתו ברגל ,ימהר לגמור

אמנםכלהאמורהינהרקמטעםריצה,אולםבאמתישעודעניןשלהליכה

תפלתו ויקדים לצאת כדי שיגיע לעסקו בזמנו ,ונמצא יצא שכרו בהפסדו ,ע"כ

ברגל מטעם שכר פסיעות ,והוא עפ"י מה דאיתא בסוטה דף כ"ב ע"א :קיבול

מוטבשיסעלביהכנ"סבמכוניתכדישתהאמכוניתומוכנהלולנסועאחרהתפלה

שכר מאלמנה ,דההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשביבותה ,כל יומא הות

למקוםהמיועדויכוללהתפללעםהצבורבנחתכראוי].א.ה.ונראהדעצםהדבר

אתיא ומצלא בי מדרשיה דר' יוחנן ,אמר לה בתי לא בית הכנסת בשביבותך,

שיצטרך ללכת רגלי לביתו לקחת מכוניתו אין קפידא ,שגם זה נכלל בשכר

אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי .ופרש"י :למדנו שיטריח אדם עצמו

פסיעות[.

במצוה לקבל שכר יותר .וכן איתא בב"מ דף ק"ז ע"א :אבל ביהכ"נ לא ]דריש

ומ"מ ראוי שמפעם לפעם ילך לביהכנ"ס ברגל להראות כי חפץ הוא בשכר

ר"ישיהאסמוךלביתו[ר'יוחנןלטעמיהדאמרשכרפסיעותיש.

פסיעות,ומהשברובפעמיםהואנוסעבמכונית,אנוסהואלפיעסקיו,עכ"ד.
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בדיןזה,דהריעלהצדשהואכיסניןוברכתןמזונות,א"כהוילי'לברוכיבמ"מ



ומהמועילבמהשבירךעלהפתהמוציא,ע"שמש"כבזהבאריכות.אךבאמת

תשובה.
]א[ .אם אוכל המזונות לשובע וכגון שלא שבע מסעודתו
ואוכל המזונות למלא רעבונו ,לכו"ע אין צריך לברך על
המזונות.
]ב[ .היכא שכיוון בהדיא בשעת ברכת המוציא לפטור את
המזונות ,בכל גווני יכול לאכלן בתוך הסעודה בלי ברכה
אפילו באוכלו לקינוח .וכ"ש אם אכל לפני הסעודה מזונות
דיכול להמשיך באמצע הסעודה.
]ג[ .ועפי"ז יש לומר דהאוכל אצל אחר או שאוכל בסעודת
חתונה וכדומה ,דלא יצטרך לברך ,דאתכא דבעה"ב
סמכינן ,וממילא הו"ל כאילו כיוון בפירוש ]וצ"ע[.

הביאור הוא פשוט ,דעי' בח"א )כלל נ"ח בנשמ"א ס"א( שפסק שאם בירך על



לברךעליהבתוךהסעודה.וראיתיבס'ברכתהנהנין)עמ'נ"ח(שנתקשהמאוד

פת הבאה בכסנין ברכת המוציא ,יצא ,וכן פסק באבן העוזר )ועי' לס' ברכת
הנהנין בעצמו בעמ' טו מה שחיזק דעה זו( ,וממילא מובן העצה לכוין לפטור,
שהריכאןרק מתורתספק אנואומריםשצריךלברךעליהםבאמצע הסעודה,
וא"כ היכא שכיוון בהדיא לפטרם בודאי דמהני ,דהרי זה כאילו בירך עליהם
להדיאברכתהמוציאדיוצא,וכאןמהנידברזהאפי'לכתחילה,שהרילאברור
שצריך לברך עליהם ברכת מזונות באמצע הסעודה וכנ"ל] .וע"ע שו"ת אגורה
באהלךעולמיםח"א[.

האוכלבסעודתחתונהלאיצטרךלברך
ועי'בס'ברכת הנהנין )שם(שכותבדלפידברי הביה"לבשם ההל"ב והח"א
י"ל דבחתונות שמביאים פת כיסנין בסוף הסעודה ,לא יצטרך לברך עליהם
לכו"ע,שהריזהכאילוכיווןבהדיאבברכתהמוציאלפטוראתהמזונות,דהרי

יסודדיןאכילתמזונותבאמצעהסעודה

אתכא דבעה"ב סמכינן והוי כאילו כיון להדיא ,ומקור הדברים הוא עפמש"כ

בשו"ע )סי' קס"ח סעי' ח'( "לחמניות וכו' ואי אכיל להו בתוך הסעודה שלא

הרמ"א )סי' רי"ב( לגבי דין קדימה בברכות שאם עבר ולא הקדים את הברכה

מחמתהסעודה טעוניםברכהלפניהםולאלאחריהם" וכו'.ועי'מג"א ,שועה"ר

שהי'צריךלהקדים,אזיאםהברכותשוותיצאואיןצריךלחזורולברךעלזה

)סי"ב( וביה"ל )ד"ה טעונים( מש"כ בזה אי מיירי בכל מיני פת כסנין או דוקא

שהי' לו להקדים ובלבד שהי' דעתו גם על זה בברכתו ,וביאר שם המג"א

באלושישלהםג'תנאיפתהבאהבכסנין,ע"ששישמבוכהבזה,ולכןלמעשה

)סקי"א( דאפי' היו שניהם לפניו בעינן שיתכוין לו בפריוש לפטרו דאינו בדין

נהגו בבעלזא שלא לאכול מזונות בתוך הסעודה .ומ"מ ישנם אופנים שלכל

שיפטור מי שאינו חשוב את החשוב דרך גררא אלא דרך כוונה .וכתב שם

הדעותלאיצטרךלברךברכהבתוךהסעודהוכדלהלן.

בהגרע"א בשם שו"ת גינת ורדים )ח"א כלל א' סי' ז'( דאם אוכל אצל בעה"ב



כיוןדאדעתאדבעה"בסמיךהויכאילודעתובפירושלפטורכלמהשיביאולו,

אוכלולשובע

והו"ד להלכה בביה"ל )סי' רי"א( .וממילא לפי"ז יוצא גם לנידון דידן לענין

משמעות לשון המחבר שכתב דאי אכיל להו בתו הסעודה "שלא מחמת

האוכל מזונות בסעודה אצל אחרים שיהא נחשב ככיון להדיא בעת ברכת

הסעודה" משמע דבאכלה מחמת הסעודה וכגון שלא שבע מסעודתו ואוכל

המוציאלפטורגםהפתכיסנין,ולאיצטרךלברךלכו"ע.

המזונות למלא רעבונו בזה לכו"ע לא יצטרך לברך עליה ברכת מזונות ,וכ"כ

ועפי"ז יצוייר דין מעניין שהבעל הבית בעצמו יצטרך לברך על הפהב"כ אם

בעמקברכה,דרישה,וכ"פבמג"אבשועה"רובמשנ"ב)סקמ"אובביה"לסי"גד"ה

לאהיהדעתובשעתברכתהמוציאלפטרו,והאורחשמיסבעלשלחןהבעה"ב

ויר"ש( ,וכ"ז דלא כשיטת הט"ז )ובביאור שיטתו עי' בס' ברכת הנהנין ברכת

לאיצטרךלברך,וצ"עלמעשה.

מזונותלהגרי"משטרןשליט"אמעמ'נ"גואילךמש"כבזה(.
והנה בס' פני השלחן )עמ' מ"א( רוצה לומר דדוקא אלו מאכלים שלפעמים

בלי הוויות אביי ורבא אי אפשר להתקיים אפילו רגע אחד

אוכלים אותם לקינוח ולפעמים לשובע ומזון ,ולכן חיוב הברכה עליהם בתוך

פעם הלך הג"ר ברוך בער בעל ה'ברכת שמואל' זצ"ל לרופא ואחרי
הטיפול ביקש הרופא לשאול שאלה .היות שלמד לאחרונה דברי הגמ'
)סוכה כה (.על ר' יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר בתורה וכו' דבר גדול
ודבר קטן ,ואומרת הגמ' דבר גדול ,מעשה מרכבה .ודבר קטן ,הוויות
אביי ורבא .שאלו הרופא" :איך יתכן שהוויות אביי ורבא יוגדרו בגמ'
כדבר קטן? האם אפשר להחזיק מעמד רגע אחד בחיים בלי ההויות
האלו"?
חשב הגרב"ד כמה דקות וכך השיב לו :אומר לך את הפשט .נמשיל
זאת לשני מקרים .במקרה אחד ,בא יהודי ומספר לנו שכאשר הלך לצד
הנהר ראה יהודי טובע במים ונאחז בשארית כוחותיו בבול עץ .ללא
היסוס קפץ למים והציל את היהודי מטביעה .במקרה השני ,מגיע יהודי
ומספר שחברו ביקש ממנו פרוסת לחם עם חמאה ,והוא לא התעכב
אלא נתן לו מיד .איזה מעשה יהיה חשוב יותר בעינינו? מה הוא הדבר
הגדול ומהו הקטן? – שאל ,והשיב אתה ודאי תאמר שהמציל נפש אחת
מישראל כאילו קיים עולם מלא ,וממילא הדבר הגדול הוא מי שהציל
את חברו מטביעה.
אמנם האמת אינה כך .האם אפשר לעבור ליד הנהר לראות יהודי
טובע ולא להצילו ממות בטוח?! הלא אדם שיעשה כך ,ייחשב אכזרי
ביותר .ואם כך מעשה ההצלה אינו נחשב כדבר גדול .ברם ,במקרה
השני שסיפרנו אודות הלחם והחמאה ,מה יקרה אם יתעכב היהודי כמה
דקות ,ורק אחר כך יתן לחברו את פרוסת הלחם והחמאה? הרי באמת
לא יקרה כלום .ולכן מי שהציל את חברו מטביעה בנהר ,למרות שקיים
בכך עולם מלא ,נחשב המעשה כ"דבר קטן" ,שהרי אי אפשר שלא
להציל ,אבל מי שנתן פרוסת לחם לחברו עשה "מעשה גדול" ,שהרי
היה באפשרותו להמתין והוא נתן לו מיד קצת.
זהו הביאור בדברי הגמרא ,סיים הגרב"ב ,דוקא מפני שאי אפשר
להסתדר בלי הוויות אביי ורבא אפילו רגע אחד ,קוראת לזה הגמ'
"דבר קטן" ,אך לפי דרגתנו עוד נוכל לחיות כמה דקות גם בלי מעשה
מרכבה ,ולכן זה "דבר גדול".
מתוך הספר הרב הדומה למלאך

הסעודה תלוי לפי כוונת האוכל ,אבל מאכלים כאלו שהרגילות לאוכלם רק
לקינוח ולמתיקה אפשר שבהם לא תועיל כוונה לאוכלם לשובע ולמזון ,ע"ש
מש"כבזה.אמנםבאמתנראהפשוטדלאכוותי',דאםאוכלםלשובעמהליאם
הדרך הוא לעולם כך או לא ,כיון שלא שבע מאכילתו הרי המציאות מורה
שאינואוכלםלקינוחאלאלשובע,וכןסתמובהספריםעלהל'ברכותעי'וזא"ה
ופסק"ת.
ובפרט אם אוכלםבאמצע הסעודהולאלאחר גמר האכילה,דבזהיש סברא
נוספתשלאליצטרךלברךבכלאופןאפילולקינוח,והואעפמש"כבשו"תשבט
הלוי )ח"ג סי' י'( להסתפק במי שאוכל פת הבא בכסנין באמצע הסועדה ממש
ולא לאחר גמר האכילה לפני ברכת המזון שאין לו לברך עליהם ,ויסוד דבריו
עפ"ידבריהפנייהושעבדעתהתוס',דהנהבגמ'איתאדעלפתהבב"כשאוכלם
בסעודה מברך לפניהם ולא לאחריהם ,ופי' התוס' דמיירי שאוכלם בתוך
הסעודה קודם ברכת המזון ,ודייק מכאן הפנ"י דמשמע שאם אוכלם באמצע
הסעודהממשאיןצריךלברךלפניהם,וכתבהפנ"ידכנראה שכתבוכןמסברא
דנפשייהו.
והקשההפנ"ישמפשטותלשוןהטושו"עשכתבוולאחילקובזהמשמעדאפי'
בתוך הסעודהממשצריךלברךלפניהםולאהביאושוםחולקבזה ,ותימה על
השו"עוהמפרשיםשלאהרגישולדבריהתוס'בזה,ומסיקבצ"ע.
ובשבטהלויהביאעודראשוניםשכתבוכהתוס',ה"ההרשב"אוהמאירי,וכן
ביארגםדעתושלהרבינויונה,וא"ככשאוכלפתהבב"כבאמצעהסעודהממש,
מלבד הספק שכתב הביה"ל מהי פת הבב"כ ,הצטרף ספק נוסף ,והוא שיטות
הראשוניםהללו הסובריםשאיןלולברךכללבאמצע הסעודה,ולכןמסיקשם
שמספקלאיאכלםבתוךהסעודה.

כוונהבברכתהמוציאלפטורהמזונות
בביאור הלכה )שם ,וד"ה טעונים( מביא בשם ס' הלכה ברורה ובשם הח"א
דהיכאשכיווןלהדיאבברכת המוציאלפטורהמינימזונות,בכל גווני אין צריך

