
 

 

 

 

 

  מאכלים שמזמנים עליהם

, ומעשר )חיטים מתבואת עם הארץ שספק אם עישרן( אכל דמאי :משנה)מ"ה א'( 
מזמנין עליו. אכל טבל, ומעשר  ...ראשון שנטלה תרומתו, מעשר שני והקדש שנפדו

 אין מזמנין עליו.... ראשון שלא נטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שלא נפדו

כיון דאי  )ומתרץ(הא לא חזי ליה!  )ומקשה(. )מזמנים עליו(מאי אכל ד )שנינו( )מ"ז א'(
מאכילין את העניים  :)דמאי ג,א( דתנןבעי מפקר להו לנכסיה והוי עני, וחזי ליה. 

, ואת האכסניא )דרוב עמי הארץ מעשרים הם, וחומרא דרבנן בעלמא הוא(דמאי 
 דמאי. (1)אורחים

פשיטא!  )ומקשה(. )מזמנים עליו(רומתו מעשר ראשון שנטלה ת )אכל( )שנינו במשנה(
והפריש ממנו תרומת מעשר, ולא  2לא צריכא אלא שהקדימו בשבלים )ומתרץ(

 הפריש ממנו תרומה גדולה, וכדרבי אבהו.

 מתרומה פטור ליםומעשר ראשון שהקדימו בשב :דאמר רבי אבהו אמר ריש לקיש

ּנוּ  "ַוֲהֵרמֶֹתם :3שנאמר גדולה, רּוַמת ִמּמֶ ר ה' ּתְּ ר"; מעשר מן המעשר  ִמן ַמֲעש ֵ ֲעש ֵ ַהּמַ
 ותרומת מעשר מן המעשר.  ,אמרתי לך, ולא תרומה גדולה

פשיטא!  )ומקשה(. )מזמנים עליו(מעשר שני והקדש שנפדו  )אכל( (:)שנינו )מ"ז ב'(
)שחייבים הכא במאי עסקינן? כגון שנתן את הקרן ולא נתן את החומש  )ומתרץ(

 . והא קא משמע לן דאין חומש מעכב. ם(הבעלים לתת כשהם הפודי

 
                                                

 :ועשו זאת לרוב חשיבות האיכסון בתורתנו, כדי להקל על בני אדם. ורש"י פירש :לרמב"ם. וביאר רוש המשנהפי . 1
 העיר לזונם בשובם ממלחמתו, והרי הם כעניים לפי שהם שלא במקומם.  אכסניא, חיל של מלך שמטיל על בני

והכהן היה לו ליטול תרומה גדולה  .לים קודם שנטל כהן תרומה גדולהולוי קדם את הכהן ונטל מעשר בשב . 2
ַאחֵ " )שמות, משפטים, כב,כח( דרחמנא קרייה ראשית וכתיב ,תחלה אחד מחמישים ֲעָך לֹא תְּ ִדמְּ ָך וְּ ֵלָאתְּ , נמצאת "רמְּ

תרומה גדולה של כהן בתוך המעשר הזה אחד מחמשים שבו, לבד מתרומת מעשר שעל הלוי להפריש תרומה 
 . רש"י.ממעשרו

 במדבר יח,כו.  . 3
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 שיטות הראשונים 

, א, רא"ה, וריטב"ארשב"ם, רמב"דעת  :האם מברך עליהם האוכל טבל ואיסורים,
אינו מברך עליהם לא תחילה ולא  אפילו טבל דדבריהם, שהאוכל מאכלים אסורים,

 א שאין להןשברכה תחילה וסוף מברך, הואיל ונהנה. אל ורא"ש ראב"ד. ודעת 4סוף
, שהטעם שאין רש"י. ודעת 5קביעות לזימון, הואיל ואוכלים דבר איסור חשיבות

פסק  6מזמנים על איסור, משום שאם כן יהיה הזימון מצווה הבאה בעבירה. והשו"ע
  .כרמב"ם

, מהר"ם מרוטנבורג ורא"ש: דעת האוכל דבר איסור במקום סכנה, האם מברך עליו
אומר מעין המאורע בברכת , ו7מברךביום הכפורים חולה שיש בו סכנה שאוכל ש

. 8רא"ה וריטב"א, שאינו מברך עליו. וכן דעת הרמ"הכתב בשם  ירוחם ורבינו. המזון
 .כרא"שפסק  9והשו"ע

                                                

הדמאי מערבין בו ומשתתפין בו ומברכין עליו ומזמנין עליו  (כ"ג א')לה בפ' במה מדליקין  נןמדתניא ומייתי . 4
. רשב"א. ובטעם השמשות, דאלמא דמאי הוא דמברכין עליו הא טבל אין מברכין עליוומפרישין אותו ערום בין 

ֵרךְּ ִנֵאץ " (,ג)תהלים י, ועל המברך נאמר שאין זה הנאההדבר כתב הריטב"א,  )וראה להלן, גבי האוכל בהיתר ה'" ּובֵֹצַע ּבֵ

 .ביוה"כ, שכתב שאינו חשוב נהנה(

רא"ש.  .למה לא יברכו הואיל ונהנו ,ע לזימון. אבל ברכה תחילה וסוףוהוא כעין אכילת פירות שאין להם קב . 5
ובני  .מפני שאין חביריו רשאין להתחבר עמו בחבורה ,וטעמא דמילתא דאין מזמנין על מי שאכל דברים האסורים

קא והלכך דו .שאין קבע וחבור לדברים האסורים ,גם הן אין להם קבע ,לן אכלו מדברים האסורין אלווחבורה שכ
 .)כפי שהובאו דבריו ברשב"א(. ראב"ד ברכת זמון הוא דאין כאן

. רא"ש (מ"ה א', ד"ה מתני'). רשב"א (הל' ברכות א,יט) וראב"ד . רמב"ם(מ"ז א', ד"ה הא לא)רש"י  –או"ח קצו,א. מקורות  . 6
 .)ריש פירקין(. רא"ה )הל' ברכות ה,יב(ריטב"א . (סי' ב)

)או"ח רד,ט, . וכתב בביאור הגר"א קעביד דהוי לדידיה יום הכיפורים כשאר יום טוב דבהיתרא קאכיל ואדרבא מצוה . 7

 .והתירא קאכיל 'וחי בהם' ו שכתובכמ ,דהא מצוה קעביד ,דלא שייך בוצע בירך, ס"ק כו(

שהלחם וכל מאכל אסור הוא לו ביום הכיפורים כחזיר בשאר ימים, אלא שהותר לו מפני חוליו כשאר איסורין.  . 8
יטב"א. והוסיף, אבל חולה שבישלו לו בשבת על ידי גוי או על ידי ישראל בהיתר דברים המותרין, מכיון שאין ר

בגופן איסור, אלא במעשה שבת, ומעשה זה נעשה בהיתר, מברך לפניו ולאחריו כדינו. וכן דעת הרא"ה. וביאר 
ואינו מברך עליו כלל, שכל הנאה נה אינו חשוב נה ,אכלם בהיתר מפני חליו שהיה מסוכןשאפילו הריטב"א, ש

שתחילתה באונס וסופה ברצון אינה הנאה ואשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה אף על פי שסופה לרצון 
 .)כתובות נ"א ב'(

ומיהו  ,אינו מברך עליואמנם רמב"ם , ולאוכל דבר איסור מברך עליוהשהרא"ש סובר כראב"ד שוכתב ב"י רד,ט. או"ח  . 9
. ח"א( סוף תיב טז,)נרבינו ירוחם  -מקורות  .ר איסור לרפואת חולי נראה דלרמב"ם נמי מברך עליוהיכא שאוכל דב
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שאם יש בחבורת  הראשוניםכתבו : זימון בין אנשים שחלקם אסורים במאכלי האחרים
מזמנין  ,אפילו איסורא דרבנןם, דליכא הזימון אחד שנזהר מפת גויים, והאחרים אינם נזהרי

אבל אם כולן מודרין  .ים מצטרפיןישאם היה אחד מהן מודר מן השנכתבו, ועוד . 10יחד
 .11השו"עפסק  ן. וכןלא מצטרפי ,כיון דליכא חד מינייהו דמצי אכיל מדחבריה ,הנייה זה מזה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצו(

בַ  א.  ִכין ָאַכל ּדְּ ָברְּ ֵאין מְּ ִנין ָעָליו וְּ ַזּמְּ ָנן, ֵאין מְּ ַרּבָ א ִמּדְּ ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ ֶ י ש  ר ִאסּור, ַאף ַעל ּפִ
סֹוף. לֹא ּבַ ה וְּ ִחּלָ תְּ  ָעָליו לֹא ּבִ

ִכים ָעָליו.  ב.  ָברְּ ָנה, מְּ קֹום ַסּכָ מְּ ַבר ִאסּור ּבִ ן סי' ר"ד)ִאם ָאַכל ּדְּ ַקּמָ ן לְּ ַעּיֵ  .(וְּ
ָא  ג.  ֶ ה ש  ָ לֹש  ְּ ת ש  ּפַ ָהר ּבְּ ֶאָחד ִנזְּ ֶאָחד, וְּ לּו ּכְּ ָהר, אֹו ֶאָחד ֵמֶהן ּכֵֹהן ִיים וֹ גּ כְּ ֶאָחד ֵאינֹו ִנזְּ וְּ

לֹא  ָהר, וְּ ֵאינֹו ִנזְּ ֶ ָהר ֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאכֹל ִעם אֹותֹו ש  זְּ ּנִ ֶ אֹותֹו ש  ֶ י ש  אֹוֵכל ַחּלֹות, ַאף ַעל ּפִ וְּ
ֵא  ֶ אֹותֹו ש  ֶ יָון ש  ָרֵאל ִעם ַהּכֵֹהן, ּכֵ ָרֵאל, ִיש ְּ ש ְּ כֵֹהן ִעם ַהּיִ ָהר וְּ זְּ ָהר ָיכֹול ֶלֱאכֹל ִעם ַהּנִ ינֹו ִנזְּ

ָהִרים  ִנזְּ ה וְּ ִלים ַחּלָ ַהּכֲֹהִנים אֹוכְּ ֶאָחד, וְּ ִלים ּכְּ ָזר אֹוכְּ ִפין; ֲאָבל ִאם ָהיּו ּכֲֹהִנים וְּ ָטרְּ ִמצְּ
ל  ֶ ת ש  ל ִיים וֹ גּ ִמּפַ ֶ ת ש  ר אֹוֵכל ּפַ ַהּזָ ִפיןִייםוֹ גּ וְּ ָטרְּ ה , ֵאיָנם ִמצְּ ָ לֹש  ְּ ין ִלש  הּוא ַהּדִ . וְּ

ִזּמּון. ִפין לְּ ָטרְּ ֵאיָנם ִמצְּ ֶ ה ש  ִרים ֶזה ִמּזֶ ּדָ ּמֻּ ֶ  ש 
ָהא הגה ִפין ּדְּ ָטרְּ ִית, ִמצְּ ַעל ַהּבַ ר ּבַ ּכַ ִלים ִמּכִ רֹו, ֲאָבל ִאם אֹוכְּ ּכָ ל ֶאָחד אֹוֵכל ִמּכִ ּכָ ֶ ש  ָקא ּכְּ ַדוְּ : וְּ

ר ֶאָחד )א''ז( ּכָ ִלים ִמּכִ   .אֹוכְּ
 

                                                                                                                                                                         

 .)ריש פירקין(. רא"ה )הל' ברכות ה,יב(. ריטב"א )הל' ברכות ב,ה אות ב(. הגהות מיימוניות )הו"ד בהגהות מיימוניות(מהר"ם 

 ,כיון דאינהו מצו אכלי מדידיה ,חמיר על עצמו ונזהר בכךמינייהו אינו יכול לאכול מפתן מחמת שמואף על גב דחד . 10
הכל חייבין בזימון  (ג' ב')אף על גב דאיהו לא מצי אכל מדידהו מצטרפין לזימון, וראיה לדבר מדתנן בריש ערכין 

מהו  .לא צריכא דכהנים אכלי תרומה וקדשים וזר אכל חולין !כהנים לוים וישראלים, ואמרינן עלה בגמרא פשיטא
 רשב"א. .שפיר דמי ,תימא כיון דזר לא אכיל תרומה וקדשים לא מצטרף, קמ"ל כיון דכהן מצי אכיל חוליןד

אם הנזהר מפת של נכרים ודעת שיבולי הלקט, הובאה באגור, דעת יחיד, בשם אחיו רבי בנימין, שאפילו ג. או"ח קצו,. 11
שאין אחד מהן יכול לאכול  ,והיה אוכל פת של נכריםושאינו נזהר היה ישראל  ,היה כהן והיה אוכל חלות או תרומות

לפי שאם יזדמן להם בסעודתן פת חולין של ישראל שניהם יכולין לאכול  ,הכי מצטרפין לזימון לומפיתו של חבירו אפי
. עשר שני()לג א ברי"ף, ד"ה ומ. רבינו יונה )מ"ה א', ד"ה אכל(תוספות  -. והביאוהו הב"י ודרכי משה, ודחאוהו. מקורות ממנו

 .(קנא סדר ברכות סימן)בולי הלקט יש. )סי' קנו(. מרדכי )מ"ה א', ד"ה מתני'(. רשב"א )סי' ב(רא"ש 
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 רכת הפירות, סימן רד()או"ח, הלכות ב

ה ָוסֹוף.ט.  ִחּלָ ָבֵרךְּ ָעָליו ּתְּ ָנה, מְּ ֵני ַהַסּכָ ל ִאסּור ִמּפְּ ֶ ֶקה ש  ְּ  ָאַכל ַמֲאָכל אֹו ַמש 

 דיני עניית אמן

בי רב שמואל בר רב  )שהתחתן(רבה בר בר חנה הוה עסיק ליה לבריה  '(א ז)מ"
החתן רגיל לבצוע, והיה )הלכות סעודה. לפי שקטינא. קדים ויתיב וקמתני ליה לבריה 

 .12אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים :מלמדו היאך יעשה(

 מפי רוב העונים.  :רב חסדא אמר

, דאכתי לא כליא )שצריך לחכות להם(מאי שנא רובא  :אמר ליה רמי בר חמא
שאני אומר כל העונה אמן יותר  :ברכה? מיעוטא נמי לא כליא ברכה! אמר ליה

 אינו אלא טועה. מדאי,

, )שמבליע הנו"ן(, ולא אמן קטופה )האל"ף בשווא(אין עונין לא אמן חטופה  :תנו רבנן
כל  :. ולא יזרוק ברכה מפיו. בן עזאי אומר)שלא שמע הברכה(ולא אמן יתומה 

. )ימות קודם זמנו(העונה אמן יתומה, יהיו בניו יתומים. חטופה, יתחטפו ימיו 
 כל המאריך באמן, מאריכין לו ימיו ושנותיו.קטופה, יתקטפו ימיו. ו

 :)מ"ה א'(בריש פרקין גרסינן לעיל, 

 :מנין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך? שנאמר :אמר רב חנן בר אבא
י  לּו ַלה' ִאּתִ ּדְּ ו". )בשווה לי("ּגַ ּדָ מֹו ַיחְּ ְּ ָמה ש  רֹומְּ  ּונְּ

להגביה קולו יותר מן הקורא? מניין שאין המתרגם רשאי  :אמר רבי שמעון בן פזי
קֹול"; שאין תלמוד לומר "בקול", ומה  :שנאמר ָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו בְּ ר וְּ ַדּבֵ ה יְּ ֶ "מֹש 

 תלמוד לומר "בקול"? בקולו של משה.

 . ואם אי )בתורה(אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא  :נמי הכיתניא 
                                                

: צריך שתכלה )ל"ט ב'(אמן אחר ברכת המוציא, דאף עניית אמן מן הברכה היא, ואמרינן בפרק כיצד מברכין . 12
 רש"י. ברכה קודם בציעה.
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ַמ   הקורא קולו ויקרא. )ינמיך(עך אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא, יְּ

 שיטות הראשונים 

אם יודע על איזו , ותוספות 13רש"ילפי  :אמן יתומה ועניית אמן על ברכה שלא שמע
רב ניסים גאון, רמב"ם, . ולפי 14ברכה עונה, גם בברכה שמחויב בה, אינה אמן יתומה

רכה. ורק בברכה , בברכה שמחויב בה, אינו יוצא חובת הברכה אא"כ שמע הבורבינו יונה
 והרמ"א. 17השו"עוכן פסק  15.16שאינו מחויב בה, רשאי לענות אע"פ שלא שמע הברכה

 עונה. , כשאינו מחויב בברכה, ואינו יודע על מהכרש"י ותוספותכתב שיש מחמירים 

שצריך השומע לענות למי הירושבשם  או"ז: כתב כוונת המברך לעניית אמן של העונים
 .18הרמ"אוכן פסק  בעל נפש צריך לחוש לזו השמועה.. ושרךאמן כדי להוציא את המב

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קכד(

ּלֹא ַיֲחטֹף ִויַמֵהר ַלֲענֹות לֹא  ח.  ֶ ֵכן ש  ֲחָטף; וְּ קּוָדה ּבַ ִאּלּו ָהָאֶל"ף נְּ נּו ּכְּ ַהיְּ ַיֲעֶנה ָאֵמן ֲחטּוָפה, ּדְּ
ם ַהּמְּ  ַסּיֵ ּיְּ ֶ כֵ אֹותֹו קֶֹדם ש  ; וְּ ִריַאת ַהּנּו"ן ָבֵרךְּ ַחֵסר קְּ ּמְּ ֶ נּו ש  ַהיְּ טּוָפה, ּדְּ  ן לֹא ַיֲעֶנה ָאֵמן קְּ

                                                

 )סוכה נ"א א'(והא דאמרינן בהחליל  .א שמע הברכה, אלא ששמע שעונין אמןשל -יתומה זה לשון רש"י: אמן . 13
אלמא לא שמעי וקא ענו, הנהו מידע  ,שבאלכסנדריא של מצרים היו מניפים בסודרים כשהגיע עת לענות אמן

 ידעי שהם עונים אחר ברכה, ועל איזו ברכה הם עונים, אלא שלא היו שומעים את הקול.

 נה ובמאירי, מפורש שלדעה זו, אף יוצא ידי חובה בעניית אמן זו.בתלמידי רבינו יו. 14

 .לה ולא בדבר ששליח מוציא רבים ידי חובתןיולא בתפ "ת,היינו בקריאת ס ,והא דעונין אמן בהנפת סודרין. 15

יודע על קולא לרש"י ותוספות, וחומרא לרב ניסים ורמב"ם. וכשאינו  -נמצא, כשיודע על מה עונה, ומחויב בברכה . 16
 קולא לרב ניסים ורמב"ם, וחומרא לרש"י ותוספות. -מה עונה, ואינו מחויב 

. )סוכה נ"ב א', ד"ה וכיון(. תוספות )הו"ד בתוספות(. רב ניסים גאון )ברכות מ"ז א', ד"ה יתומה(רש"י  -או"ח קכד,ח. מקורות . 17
 .)ד"ה זה שביארנו(ירי . מא)לה א ברי"ף, ד"ה ההיא(. רבינו יונה )הל' ברכות א,יד(רמב"ם 

ואדרבה  ,כל המברך בעצמו איזה ברכה אין צריך להאמן כלל וכלל)שכן פקפק בדין זה  )ד"ה המברך(או"ח קסז,ב. ובביה"ל . 18

ביאר  )ס"ק יג(. וכתב שאולי טעות סופר בירושלמי. אמנם בביאור הגר"א (כמבואר בש"ס ,בור רי זההעונה אחריה אמן ה
דאף שאין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים,  )מ"ז א'(, כמש"כ רש"י רכה הואדאמן מכלל הבהדין, 

)שנה , ואמרינן צריך שתכלה ברכה קודם בציעה, ולא הסתייג ממנו, וכן פסק 'בן איש חי' עניית אמן מן הברכה היא

 .)הל' סעודה, סי' קס(אור זרוע  -. מקורות א, אמור,ט; מסעי,יד(
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ֶרת;  ֵהא ִנּכֶ ּתְּ ֶ ה ש  ּפֶ ֵאינֹו מֹוִציָאּה ּבַ ֶ ה)ש  ּלָ ַצע ַהּמִ ֶאמְּ ִסיק ּבְּ ם לֹא ַיפְּ (; (ּגַ ם ֶהָערּוךְּ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְּ  )ּבֵ

בְּ  ב ּבִ הּוא ַחּיָ ֶ נּו ש  ַהיְּ תֹוָמה, ּדְּ לֹא ַיֲעֶנה ָאֵמן יְּ ֶזה וְּ ָבֵרךְּ אֹוָתּה וְּ ִליַח ִצּבּור מְּ ְּ ָרָכה ַאַחת ּוש 
ָמָעּה, לֹא  ְּ ּלֹא ש  ֶ ִליַח ִצּבּור, ֵמַאַחר ש  ְּ ּ ָבֵרךְּ ַהש  ָרָכה מְּ ּיֹוֵדַע ֵאיזֹו ּבְּ ֶ י ש  ָעּה, ַאף ַעל ּפִ ֹומְּ ֵאינֹו ש 

תֹוָמה.  ָהֵוי ָאֵמן יְּ  ַיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן, ּדְּ

ֲאפִ  הגה: ִמיִרין ּדַ ֵיש  ַמחְּ ָרָכה ּלּו ֵאינוֹ וְּ אֹוָתּה ּבְּ ב ּבְּ ּיָ חֻּ ָרָכה  לֹא ַיֲעֶנה ,מְּ ֵאיֶזה ּבְּ ָאֵמן ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְּ

תֹוָמה  ֵרי ָאֵמן יְּ ֶזה ָנֵמי ִמקְּ ִליַח ִצּבּור, ּדְּ ְּ "ץ(ָקֵאי ש  ּבֵ ְּ ש  ם ּתַ ֵ ש  א  ;)טּור ּבְּ ת ָהָאֵמן, ֶאּלָ ין ִעם ֲעִנּיַ ּתִ לֹא ַימְּ וְּ

ָר  ָלה ַהּבְּ ּכָ ֶ ד ש  ַהם(.ָכה ַיֲעֶנה ָאֵמן ִמּיָ   )ַאּבּוַדרְּ

לֹא ַיֲאִריךְּ  ּיּוַכל לֹוַמר: ֵאל ֶמֶלךְּ ֶנֱאָמן; וְּ ֶ ֵדי ש  ָצת, ּכְּ ה קְּ ּכָ א ֲארֻּ ָצָרה, ֶאּלָ לֹא ַיֲעֶנה ָאֵמן קְּ וְּ
ֲאִריךְּ יֹוֵתר  ּמַ ֶ ש  ַמַעת ּכְּ ְּ ָבה ִנש  ִריַאת ַהּתֵ ֵאין קְּ ֶ ִפי ש  אי, לְּ ּה יֹוֵתר ִמּדַ אי.ּבָ  ִמּדַ

ין ָלֶהם.ִאם יֵ ט.  ּתִ ַהמְּ ָבֵרךְּ לְּ אי, ֵאין ָצִריךְּ ַהמְּ ֲאִריִכין יֹוֵתר ִמּדַ ּמַ ֶ ָצת ֵמָהעֹוִנים ש   ש  קְּ
.יב.  ָבֵרךְּ יּהַ קֹולֹו יֹוֵתר ֵמַהמְּ ּבִ  ָהעֹוֶנה ָאֵמן, לֹא ַיגְּ

 )או"ח, הלכות קריאת ספר תורה, סימן קמה(

גֵּ  א.  ַתרְּ ָמָרא ָהיּו נֹוֲהִגים לְּ ֵמי ַהּגְּ יֵמי ַחכְּ ִבינּו ָהָעם.ּבִ ּיָ ֶ ֵדי ש  יּהַ .. ם, ּכְּ ּבִ ַהגְּ אי לְּ ַ ּ ֵאין ַהּקֹוֵרא ַרש  וְּ
ם יֹוֵתר ֵמַהּקֹוֵרא ּגֵ ַתרְּ לֹא ַהּמְּ ם, וְּ ּגֵ ַתרְּ  ...קֹולֹו יֹוֵתר ֵמַהמְּ

 )או"ח, הלכות בציעת הפת, סימן קסז(

: ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.  ב.  ָבֵרךְּ נוּ )יְּ ַכּוְּ ים יְּ ּבִ סֻּ ים מְּ ִאם ַרּבִ ַיֲענּו ָאֵמן,  וְּ ָרָכה וְּ מַֹע ּבְּ ְּ ם ִלש  ִלּבָ

ִרים אֹומְּ ֶ ן ָלָאֵמן ש  ַכּוֵ ָבֵרךְּ יְּ ַהמְּ  ...)אֹור ָזרּוַע( (וְּ

  עד מתי המצטרף לסעודה יכול להצטרף לזימון 

רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא. אתא רב שימי בר חייא, הוה קמסרהב )מ"ז א'( 
 ואכיל. )ממהר(

 . )גמרנו הסעודה קודם שבאת(פי בהדן? אנן אכילנא לן מה דעתך, לאיצטרו :רב "לא

מי לא  )כינוי כבוד לרב(אלו מייתו לי ארדיליא, וגוזליא לאבא  :אמר ליה שמואל
  ?!)הלכך לא גמרה סעודתא ומצטרף(אכלינן 
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 שיטות הראשונים

, אלמא כל היכא דאי מייתי הרי"ףכתב  :אילו מייתו לי ארדילייא וכו' מי לא אכלינן
. וכתבו הרמב"םמידי מצי למיכל מיניה, מצטרף בהדייהו, וכן הלכה. וכן פסק  להו

שהסיחו , אבל אם אמרו הב לן ונבריך .דרב נמי לא פליג ,משמע דכן הלכה תוספות
 .19השו"ע. וכן פסק רא"ש ורשב"אוכן כתבו  .אין שלישי מצטרף עמהם ,דעתם מלאכול

  שולחן ערוך

 ( קצז או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן)

ֵמיַכל  א.  י ָמצּו לְּ הּו ִמּדִ ֵתי לְּ ִאי ַמיְּ ל ֵהיָכא ּדְּ י, ּכָ ִ ִליש  ְּ רּו, ּוָבא ש  ָגמְּ ֶאָחד וְּ לּו ּכְּ ָאכְּ ֶ ַנִים ש  ְּ ש 
א ַעד  ּבָ ֶ הּוא ש  ֶהם. וְּ ָטֵרף ִעּמָ צְּ ּיִ ֶ ֵדי ש  ן לֹו ֶלֱאכֹל ּכְּ ִבים ִלּתֵ ַחּיָ יהּו; וְּ ֲהַדיְּ ָטֵרף ּבַ יּה, ִמצְּ ִמּנֵ

רוּ  ּלֹא ָאמְּ ֶ רוּ  :ש  , ֲאָבל ִאם ָאמְּ ִריךְּ ִנבְּ י, ֵאינֹו  :ַהב ָלן וְּ ִ ִליש  ְּ ּ א ַהש  ךְּ ּבָ ַאַחר ּכָ ִריךְּ וְּ ִנבְּ ַהב ָלן וְּ
ֶהם.  ָטֵרף ִעּמָ  ִמצְּ

ֵעיל סי' קע :הגה ן לְּ ַעּיֵ לּו( וְּ ָאכְּ ֶ ֶרק ג' ש  ַכי ּפֶ ּדְּ ֵמי )ָמרְּ ִריךְּ ּדָ ִנבְּ ַהב ָלן וְּ ִטיַלת ַמִים ַאֲחרֹוִנים ּכְּ  .ט"ּונְּ

 זמןמי הוא המ

אתא גברא רבא  :תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא. על רב אחא. אמרי)מ"ז א'( 
 לן. דמברך 

)אחד מאותם שהיו מי סבריתו דגדול מברך, עיקר שבסעודה מברך  :אמר להו

 .בתחילת ההסבה(

 גדול מברך, אע"ג דאתא לבסוף. :והלכתא )ומסיק(

 שיטות הראשונים

 שאם  תוספות: הלכתא, גדול מברך. וכתבו רךנתינת רשות של גדול שבסעודה לקטן לב

                                                

 .ד"ה יהבו( "ח א',)עי' מרשב"א . )סי' יח(רא"ש . )ד"ה אילו(תוספות  -מקורות  .או"ח קצז,א. 19
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 .21השו"ע. וכן פסק 20רצה הגדול לתת רשות לקטן, רשאי

  שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן רא(

ֵא  א.  ֶ ש  י ּכְּ ָהֵני ִמּלֵ אי; וְּ ַ ּ , ַרש  ָבֵרךְּ ָטן לְּ ּות ַלּקָ ש  ן רְּ ִאם ָרָצה ִלּתֵ סֹוף; וְּ א ּבַ , ֲאִפּלּו ּבָ ָבֵרךְּ דֹול מְּ ין ּגָ
ֵדי  ּנּו, ּכְּ דֹול ִמּמֶ ִית ּגָ ַעל ַהּבַ ָבֵרךְּ ֲאִפּלּו ִאם ּבַ ם אֹוֵרַח, הּוא מְּ ָ ם אֹוֵרַח, ֲאָבל ִאם ֵיש  ש  ָ ש 

ִית. ַבַעל ַהּבַ ָבֵרךְּ לְּ ּיְּ ֶ  ..ש 

 צירוף עם הארץ לזימון

 אין מזמנין על עם הארץ.  :תניא )מ"ז ב'(

ת שמע ערבית ושחרית, דברי כל שאינו קורא קריא (1) איזהו עם הארץ? :תנו רבנן
כל  :בן עזאי אומר (3)כל שאינו מניח תפילין.  :רבי יהושע אומר (2)רבי אליעזר. 

רבי נתן בר  (5)כל שאין מזוזה על פתחו.  :רבי נתן אומר (4)שאין לו ציצית בבגדו. 
 :אחרים אומרים (6). למוד תורהכל שיש לו בנים ואינו מגדלם לת :יוסף אומר

, )ללמוד מהן טעמי המשניות(ולא שימש תלמידי חכמים  )משנה(ושנה אפילו קרא 
 הרי זה עם הארץ. 

 הלכה כאחרים. )ומסיק(

 שיטות הראשונים

שהאידנא אין נזהרים  נו חננאלירבבשם  הרא"שכתב  :זימון על עם הארץ בזמן הזה
 .22השו"עאינו מביא דין זה. וכן פסק  הרמב"םמלזמן עם עם הארץ גמור. וכן 

                                                

חזייה דקא . קום משי ידך :אמר ליה רבי לרב ,דרב ורבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמיה דרבי ("ו ב')ממדאשכחן . 20
 .עיין בברכת מזונא קאמר לך ,בר פחתי :אמר ליה .מירתת

 .ד"ה והלכתא(מ"ז א', ) תוספות -או"ח רא,א. מקורות . 21

אם אינו והיו גם הם פורשין מן הצבור לגמרי.  ,שאם היו פורשין מהם הטעם, )ס"ק ב(. וכתב במשנ"ב גאו"ח קצט,. 22
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 חן ערוךשול

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצט(

ה.  ג.  ַמן ַהּזֶ ּזְּ ִנין ָעָליו ּבַ ַזּמְּ מּור מְּ  ַעם ָהָאֶרץ ּגָ

 צירוף קטן לזימון

אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין  :אמר רבי יהושע בן לוי )מ"ז ב'(
 .עה גדולים()להצטרף לתשלעשרה  )חיבור(, אבל עושין אותו סניף )בשלושה(עליו 

 . )לומר דבר שבקדושה(תשעה ועבד מצטרפין  :ואמר רבי יהושע בן לוי

: מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו מיתיבי
 והשלימו לעשרה; שחרר אין, לא שחרר לא!

 תרי אצטריכו, שחרר חד ונפיק בחד. 

עָֹלם " ו עובר בעשה, שנאמר:והיכי עביד הכי? והאמר רב יהודה: כל המשחרר עבד לְּ
ֲעבֹדוּ  ֶהם ּתַ  ".ּבָ

 לדבר מצוה שאני. מצוה הבאה בעבירה היא! מצוה דרבים שאני.

)להיות שני תלמידי חכמים המחדדין זה את זה בהלכה, מצטרפין  :אמר רבי אמי

 . שלושה. וכגון רב חסדא ורב ששת(

 מזמנין עליו. שניו()שהביא סימנים, ולא בא לכלל קטן פורח  :אמר רבי יוחנן

קטן  :ולית הלכתא ככל הני שמעתתא, אלא כי הא דאמר רב נחמן )ומסיק( )מ"ח א'(
 היודע למי מברכין מזמנין עליו.

                                                                                                                                                                         

כגון שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית, יש אומרים  ,מקיים מצות התורה בדבר המפורסם בכל ישראל
דבזה כיון דכלל ישראל קוראין קריאת שמע, לא  ,ן מזמנין עליושאעפ"כ מזמנין עליו. ודעת המג"א שבזה אי

חיישינן לקלקולא במה שנפרוש עצמנו מיחידים שאין קורין. וכן סתמו כמה אחרונים. וכל שכן רשע ועובר 
ביאר דיש חילוק בזה בין זימון לשאר דברים שבקדושה, בהם  )ד"ה עם הארץ גמור(ובביה"ל עבירות בפרהסיא. 

 , משום שזימון הוא התחברות, ואין להתחבר אתו. עיי"ש.)כל שלא נידוהו(ין לתיאבון מצטרף אפילו עברי
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 שיטות הראשונים

דמיירי שנכנס בשנת י"ג ולא  רבנו חננאלפירש  :קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו
, אם יודע למי מברכין, מזמנין , ואעפ"כהביא ב' שערות ידועות, שעדיין הוא קטן

ואנן לא סבירא לן הכי, כיון דקרי ליה קטן אפילו בן ט' שנים או , הרי"ף כתבו 23.24עליו
, רשב"א וריב"שוכתבו  .25הרמב"םכתב  עין זהי', אם יודע למי מברכין מזמנין עליו. וכ

ף אין עושין קטן סניש , כתב27ירושלמי, על פי והרא"ש .26משום דזמן חינוכו הוא
כרי"ף פסק  28והשו"עלעשרה לברכת המזון ולתפלה ולשלושה, עד שיביא שתי שערות. 

 .כרא"שפסק  ורמב"ם. והרמ"א

 , שמצטרף לעשרה ולא לשלושה.רב האי גאון וה"ר פרץ דעת :צירוף קטן לזימון בשלושה
 .29השו"ע וכן פסק שמצטרף בין לשלושה בין לעשרה. ם, רמב"ן, והמאירירמב" ודעת

 ם ידוקא אחד, אבל שני ,ולדעת אלו שמצרפין אותו לג', הכלבוכתב  :ה קטניםצירוף כמ

                                                

כשהגיע  ,ורוצה לומר .דמפני שלא הגיע לעונשין קרי ליה קטן, מקצת הגאוניםוכן כתב רבינו יונה דעה זו בשם . 23
 לואפי ,ל קודם שיכנס בשנת י"גאב .שלא הגיע לעונשין עד שישלים כל השנה ע"פוא ,בשנת י"ג מיד מזמנין עליו

 .הביא שתי שערות אין מזמנין עליו

אלא שאין , שנה י"גלאחר שבא לכלל שהביא שתי שערות והרשב"א הביא פירוש של רב האי גאון, ופירשו, דמיירי . 24
כך כל שהוא אלא שהן פורחין ויוצאין, ולפי ,(עור סימני גדלות ממשישהוא ש) סימניו גדולים כדי לכוף ראשן לעיקרן

 .אין מזמנין עליו ,ואם לאו .ואם ידע למי מברכין מזמנין עליו ,מדקדקין אחריו שלא נגמרו סימניו לגמריקטן כזה 
 .אין מדקדקין אחריו אלא מזמנין עליו ,אבל אם גמרו סימניו

 אלא שכתב כבן שבע או שמונה. ולא משמע דפליגי.. 25

אינו כלום. שהרי לא הגיע לעונת  ,דע למי מברכין, ולמי מתפלליןאפילו הוא חריף, ויו ,אבל קטן מבן שש. 26
 . ריב"ש. והרא"ה כתב, דאם יודע למי מברכין, אפילו בן חמש.כמי שאינו בן דעת והרי הוא ,הפעוטות

אמר רבי יוסי כמה זימנין אכלינא עם רבי תחליפא אבא ועם רבי חנינא בר סיסי חביבי, ולא זמינו עלי עד . 27
 ב' שערות. דאייתיתי 

ר"ח  -כדברי רשב"א וריב"ש, שפחות מעונת הפעוטות אינו כלום. מקורות  )ס"ק כג(או"ח קצט,י. וכתב המשנ"ב . 28
. )מ"ח א', ד"ה ולית(. רשב"א )לה א ברי"ף, ד"ה קטן היודע(. רבינו יונה )סי' כ; ובתוספותיו, ד"ה לית(. רא"ש )הו"ד בראשונים(

 .)עשין כז(. סמ"ג )שו"ת סי' תנא(ריב"ש . )הל' סעודה, סי' שלד(רוקח 

וכל אלו הדעות הוא רק לענין צירוף שיהיה מצטרף לשלשה ולעשרה; אבל  :)ס"ק כ"ז(או"ח קצט,י. וכתב המשנ"ב . 29
שיהיה הוא המזמן ויוציא אחרים בבהמ"ז, לכו"ע אינו מוציא עד שיהיה בן י"ג שנה ויום אחד וידוע שהביא שתי 

מן התורה ובשל תורה אין סומכין על חזקה זו דמסתמא הביא. מיהו אם המזמן אינו אומר  שערות, שבהמ"ז הוא
כי אם נברך וכל בהמ"ז מברך כל אחד ואחד לעצמו כמנהגנו, לית לן בה דכיון שהוא בן י"ג שנה סמכינן בזה על 

 .)מ"ז ב', ד"ה מה(. מאירי א', ד"ה הא()מ"ח . רמב"ן )הל' ברכות ה,ז(רמב"ם  -מקורות  .)דזימון לרוב הפוסקים מדרבנן(חזקה 
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אבל לעשרה יש מצרפין אפילו ג' קטנים כמו שמצטרפין ג' . , דרובא בגדולים בעינןלא
 .30שמצרפים הרא"ה. וכן דעת אוכלי ירק

עושין אותו  ,ואפילו מוטל בעריסה ,דקטן, רבינו תם: דעת צירוף קטן לדבר שבקדושה
, ראשונים. וכתבו 32רב האי גאון ורז"ה. וכן דעת 31להילברכת המזון ותפ ,יף לעשרהסנ

כתב, שאף לדברי המתירים, עכ"פ  וריב"שעצמו לא היה עושה מעשה לצרפו.  ר"תשאף 
רוב צריך להיות בן דעת, ויודע למי מברכים ומתפללים, וגדול מבן שש. ודעת 

רבינו הביא דברי  34והשו"ע. 33תי שערותשאין עושים אותו סניף עד שיביא ש הראשונים
, הרמ"א, וכתב שלא נראו דבריהם לגדולי הפוסקים. וכן פסק וכריב"שודעימיה,  תם

 וכתב, מיהו יש נוהגים להקל בשעת הדחק.

שאם  הר"םמבשם  הגהות מיימוניותכתב : אחד מעשרה שאינו יכול לענות כי מתפלל
אפילו הכי מצטרף  ,שיוכלו לענותהתחיל אחד להתפלל לבדו ואין כאן אלא תשעה 

ָרֵאל"עמהם דכתיב  ֵני ִיש ְּ תֹוךְּ ּבְּ י ּבְּ ּתִ ְּ ש  ּדַ ִנקְּ אכל עשרה דבני קדושה נינהו שכינה  ",וְּ
 אמנם טוב והגון להמתין עד שיגמור תפלתו כדי שיזכה גם הוא לענות . 35שריא

                                                

היינו אחד ולא שניים. כ"כ  )ס"ק כה(כתב קטן שהגיע לעונת הפעוטות וכו' ומצטרף. וכתב משנ"ב  )קצט,י(והשו"ע . 30
 .)סי' כה(. כלבו )מ"ח א', ד"ה כשהוא(רא"ה  -מקורות מג"א וכן הסכים הברכ"י בדעת המחבר. 

 ,א ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאמר רב נחמן קטן היודע למי מברכין מזמנין עליודאע"ג דאמרינן התם ולית הלכת. 31
והוא  ,אבל לסניף לעשרה מודה לרבי יהושע בן לוי דסניף לעשרה ,שהוהני מילי לזימון של ,דכי בעי יודע ;בהא לא פליג

 .רבי אליעזר דמיירי בתפלהמדפריך מעובדא ד ,דודאי רבי יהושע בן לוי לענין תפלה נמי קאמר .הדין נמי לתפלה

ָרֵאל"דמ ("ט א')סנהדרין ל דכל בי עשרה שכינה שרויה. 32 ֵני ִיש ְּ תֹוךְּ ּבְּ י ּבְּ ּתִ ְּ ש  ּדַ ִנקְּ ילפינן דאומרים קדושה  )ויקרא כב,לב(" וְּ
ומרדכי, דטפי מאחד,  )עיי"ש(. וכתבו רא"ש קטנים קרינן ביה בתוך בני ישראל לא שנאגדולים ו, לא שנא בעשרה

כיון דאיכא רובא מהגדולים מצטרפין  ,שה וארבעהוים ושליולא שנא קטן אחד ולא שנא שנאמנם רז"ה כתב, לא. 
 . עיי"ש.למנין עשרה

גבי קורין לו  ('ה ב")מדפליג על מר זוטרא לעיל בריש פירקין  ,דמסתברא דרבי יהושע בן לוי סבר כרב אשי. 33
הלכך אין הלכה  ,והתם פסקינן כמר זוטרא דמחמיר בעשרה .שהודמיקל טפי בעשרה מבזימון של ,ומזמנין עליו

 . רא"ש בשם ה"ר יוסף.כרבי יהושע בן לוי

)דיני תפילה, בסופו, ד"ה פרק . המנהיג )סי' קעב(. מרדכי )סי' כ(. רא"ש ד"ה ולית( "ח א',)מתוספות  -נה,ד. מקורות או"ח . 34

בשם ר"ש וראב"ד.  )הל' תפילה סי' עג(. ארחות חיים סי' תנא( )שו"ת. ריב"ש )המאור ברכות לה ב ברי"ף(. רז"ה שלושה(
)לה ריש ע"ב . רבינו יונה )עשין כז(. סמ"ג )אות ו(. הגהות מיימוניות )הל' ברכות ה,ז(בשם הר"פ. רמב"ם  )סו"ס יא(כלבו 

 .)שו"ת ח"א סי' רלט; תנג; תשיח(. רשב"א ברי"ף(

זהו משום דלא ידע למי מברכין  ,ואפילו למאן דפליג .שע בן לויותדע מקטן המוטל בעריסה דמצטרף לרבי יהו. 35
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 .37השו"ע. וכן פסק 36עמהם

רה שהיו בבית כנסת, וישן אחד , עשמהרי"לבשם  האגור: כתב צירוף אדם ישן לעשרה
מכל מקום חזינן  ,דצריכי עשרה דצייתי הרא"שונהי דכתב . 38מהם, יכולים להתפלל

 .40השו"ע. וכן פסק 39שמשיחין שיחת חולין ע"פדנהגו עלמא לצרף א

על פי  הגהות מרדכיכתב : נער שהגיע לשנת י"ג, והיא מעוברת, אם חודש העיבור בכלל
 ה,לענין כל דבר שבקדוש. ולכן, 41ים לבוא אם עיברו השנה, שסימנים מאחרהירושלמי

 . וכן פסק42דש העיבור בכללואין משלים עד שיהא בן י"ג שנה וח ,הן לתפלה הן לזימון
 .43השו"ע

 , אם נולדו שני נערים האגורכתב : נולד בשנה מעוברת, והגיע לשנת י"ג, ואינה מעוברת

                                                                                                                                                                         

 .ולאו בר קדושה הוא

 . ואפילו יש שם עשרה בלא הוא נכון להמתינו כדי שיזכה גם הוא כדפרישית ובלבד שיהא שהות להתפלל. 36

 מונה עשרהם שיותר מאחד ובלבד שישארו רובם שאין מתפלליהוא הדין  )ס"ק לב(ז. כתב המשנ"ב -או"ח נה,ו. 37
כי  ,ובישן בודאי אין לצרף אפילו במקום הדחק ביותר מאחד .ויש מחמירין ביותר מאחד. ויכולין לענות עמהם

 .)הל' תפילה ח,ז, אות ט(הגהות מיימוניות  -. מקורות וכדלקמיה ,בישן םיש הרבה פוסקים המחמירי ו הכיבלא

 על פי דברי רבינו תם שצירף תינוק המוטל בעריסה.. 38

וכדאי  . מהרי"ל.כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ("ד א')יבמות קדשמא  ,אף על גב דלבי מגמגםוכתב האגור: . 39
 .הוא מורי ז"ל לסמוך עליו

, ישן מצטרף לדעת הש"ע ם כןלענין זימון עשרה ג וא הדיןעיין בפמ"ג שכתב דה, )ס"ק לג(או"ח נה,ו. כתב המשנ"ב . 40
אך לענין קריאת המגילה בודאי אין הישן מצטרף  .נין קריאת התורה ונשיאת כפים צ"עולע .כמו לענין תפלה

ועיין בט"ז  )ס"ק לד(. עוד כתב המשנ"ב ובישן ליכא פרסום ,דבמגילה בעי עשרה לפרסומי ניסא ,לעשרה לכו"ע
לכתחילה  כן . על"שידישן חשיב כשוטה עי י חדשדאין מצטרף והסכים עמו הפר בירא ליהשחולק לענין ישן וס

 .()הו"ד בב"י. מהרי"ל )סי' רנב(אגור  -. מקורות ה"ליועיין בב .בודאי צריך להקיצו ועכ"פ לעוררו שיהיה מתנמנם

ן תלויין בעיבור ואיחור סימני ,שנים לבתולה ושדחזרת בתולים תוך של ,)כתובות פ"א סוף ה"ב(מי בירושלדאמרינן . 41
יֹון ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי" )תהילים נז,ג( דכתיב ,החדש של שנה ָרא ֵלאלִֹהים ֶעלְּ של  ית דיןגומר ומסכים לברוש, פי ",ֶאקְּ

 .א אם עיברו השנהווגם הסימנין מאחרין לב. בתוליה חוזרין ,ואם עיברו השנה .מטה בעיבורם

 .ההיא דמרחץ וגבי משכיר בית לחבירוגבי  ("ב ב'ק בא מציעא)בכדמשמע פרק השואל . 42

או"ח נה,ט. ולכן, הנולד בראש חודש ניסן ושנת י"ג מעוברת, אינו נעשה בר מצוה עד ראש חודש ניסן. וכתב . 43
ואפילו נולד בסוף . כיון שנכנס תחלת היום משנת י"ד ואפילו שעה אחת ואפילו רגע אחת סגיד )ס"ק מב(המשנ"ב 

ואם היה בין  .של שנת י"ד אש השנהנעשה בן י"ג שנה בתחלת ליל ר ,ין הוא ודאי יוםכיון שעדי אש השנה,יום ר
הגהות מרדכי  -. מקורות ואזלינן לחומרא בכל דבר שהוא מדאורייתא ,השמשות בעת הלידה דיינינן ליה לספק

 .)יבמות, פרק החולץ, סי' קטז(
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דר ב', ושנת י"ג אינה מעוברת, הראשון בשנה מעוברת, האחד בכ"ט אדר א', השני בא' א
. וכן 44יצטרך להמתין עד כ"ט לחודש, וזה שנולד אחריו יהיה בר מצוה כבר בא' בחודש

 .45השו"עפסק 

שנולד בשנה מי , מהר"י מינץכתב : נולד באדר, ושנה י"ג מעוברת, האם יחכה לאדר ב'
. וכן עד אדר השני אינו נעשה בר מצוה מעוברת,שנה בנעשה בר מצוה פשוטה באדר, ו

 .46הרמ"אפסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצט(

ה  י.  ָ לֹש  ְּ ין ִלש  ָטֵרף ּבֵ ִנין ָעָליו ּוִמצְּ ַזּמְּ ִכין, מְּ ָברְּ ִמי מְּ יֹוֵדַע לְּ עֹוטֹות וְּ עֹוַנת ַהּפָ יַע לְּ ִהּגִ ֶ ָקָטן ש 
ָרה. ין ַלֲעש ָ  ּבֵ

ִפי הגה: ָטרְּ ֵאין ִמצְּ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ ִקיַנן ֵליּה וְּ ַחּזְּ ָאז מְּ ָנה ּדְּ ָ ֵרה ש  לֹש  ֶעש ְּ ְּ ן ש  ֵהא ּבֶ ּיְּ ֶ ָלל ַעד ש  ן אֹותֹו ּכְּ

ֵהִביא ֶ ָגדֹול ש  ָערֹות  ּכְּ טּור( ב' ש ְּ לּו וְּ ָאכְּ ֶ ַכי פ' ג' ש  ּדְּ רְּ ַהּמָ ּנֹות)ָהרֹא"ש  וְּ ַ ש  ֵאין לְּ ֵכן נֹוֲהִגין וְּ ֵחֵרש   ;וְּ וְּ

ִביִנים ִמצְּ  ִנים ּומְּ ַכּוְּ ֹוֶטה ִאם מְּ ש  ָרָכה וְּ ֹוֵמַע ַהּבְּ ֵאין ַהֵחֵרש  ש  ֶ י ש  ִזּמּון, ַאף ַעל ּפִ ִפין לְּ  .)ַמֲהִרי"ל(ָטרְּ

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן נה(

ִמי  ד.  יֹוֵדַע לְּ ש  וְּ ֵ ן ש  הּוא יֹוֵתר ִמּבֶ ֶ ֵצרּוף ָקָטן, ש  ָעה וְּ ְּ ִתש  ה ּבְּ ָ ּ ש  דֻּ ּקְּ ּבַ ֶ ָבר ש  יִרין לֹוַמר ּדָ ֵיש  ַמּתִ
לֹא ִלין, וְּ ּלְּ ּפַ ִפין ִמתְּ ָטרְּ ה ֵאין ִמצְּ ָ ּ ִאש  ֶעֶבד וְּ ין ּדְּ הּוא ַהּדִ ִקים, וְּ דֹוֵלי ַהּפֹוסְּ ֵריֶהם ִלגְּ בְּ ִאין ּדִ   .ִנרְּ

                                                

אבא בר ממל מכר שני בתי ערי  ביאמר ר ("א ב')ל ונראה ללמוד כן מהא דגרסינן בערכין בפרק המוכר את שדהו. 44
זה שמכר לו באדר השני כיון שהגיע יום אחד באדר של  ,חומה אחד בט"ו באדר ראשון ואחד באחד באדר השני

 .לא עלתה לו שנה עד ט"ו באדר של שנה הבאה ,זה שמכר לו בט"ו של אדר הראשון .עלתה לו שנה ,שנה הבאה
זה שנולד בא'  ,דו לו שני טלאים אחד בט"ו של אדר ראשון ואחד בא' באדר השניאבא בר ממל נולבי ואמר ר

זה שנולד לו בט"ו באדר הראשון לא עלתה  .באדר השני כיון שהגיע יום א' באדר של שנה הבאה עלתה לו שנה
, וך שנתןופירש רש"י נולדו לו שני טלאים והם בכורות ומוזהר להקריבן בת .לו שנה עד ט"ו באדר של שנה הבאה

 .)עיי"ש(. ב"י תאכלנו שנה בשנה כ(,)דברים טודכתיב 

אז בודאי היינו אומרים הנולד בראשון  ,עיבור ם כןאבל אם בשנת י"ג היה ג, )ס"ק מג(או"ח נה,י. וכתב המשנ"ב . 45
 .()הו"ד בב"יאגור  -. מקורות והשני באדר שני ,יהיה בר מצוה באדר ראשון

ובשנת  אש חודש,כסליו והיו אז ב' ימים ר אש חודשמי שנולד ביום ראשון בר, )ס"ק מה( או"ח נה,י. כתב המשנ"ב. 46
כסליו. ומי  אש חודשאעפ"כ אינו נעשה בר מצוה עד ר אש חודש,י"ג היה חשון חסר וכסליו אינו אלא יום אחד ר

נעשה בר מצוה  חודש,אש ובשנת י"ג היו שני ימים ר אש חודש,ולא היה רק יום אחד ר ,כסליו אש חודששנולד בר
 .)שו"ת סי' ט(מהר"י מינץ  -אש חודש. מקורות ביום א' דר
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ַעת הגה: ְּ ש  ָהֵקל ּבִ פֹו, ִמיהּו ֵיש  נֹוֲהִגין לְּ ָצרְּ ָידֹו ֵאין לְּ ּבְּ ֶ ש  ש  ּמָ ֵדי חֻּ ַחק.  ַוֲאִפּלּו ַעל יְּ )ָהרֹא''ש  ַהּדַ

ה( ִפּלָ כֹות ּתְּ ֶרק ח' ֵמִהלְּ מֹוִני ּפֶ הֹות ַמיְּ ַהּגָ ַכי וְּ ּדְּ  . ּוָמרְּ
נֹוָתיו  ה.  ְּ אּו רֹב ש  צְּ ּיֵ ֶ ָקָטן, ַעד ש  ינֹו ּכְּ ִנים ּדִ ָ ש  דֹול ּבְּ ָערֹות ֲאִפּלּו הּוא ּגָ י ש ְּ ּתֵ ְּ ִאם לֹא ֵהִביא ש 

אּו לֹו ִסיָמנֵ  הּוא ָסִריס, ִאם ִנרְּ ֶ ֵרר ש  ּבָ ָאז ִיתְּ ֶ ָגדֹולש  ינֹו ּכְּ   .י ָסִריס קֶֹדם ָלֵכן ּדִ
ָגדֹול,  הגה: ִקיַנן אֹותֹו ּכְּ ַחּזְּ נֹוָתיו מְּ ְּ ַלל ש  יַע ִלכְּ ִהּגִ ֶ ל ש  א ּכָ ָערֹות, ֶאּלָ ש ְּ ִקין ּבִ ּדְּ ַדקְּ ּוִמיהּו ֵאין מְּ

ָין ֶזה ִענְּ ִרים לְּ אֹומְּ ָערֹות  וְּ י ש ְּ ּתֵ ְּ ָתָמא ֵהִביא ש  ֶֹרש  מ''ט(ִמּסְּ  . )ַמֲהִרי''ק ש 
ן,   ו. ֵ הּוא ָיש  ֶ ֶהם, אֹו ש  ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲענֹות ִעּמָ ַבּדֹו וְּ ל לְּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ָרה לְּ ִחיל ֶאָחד ֵמֲעש ָ ִאם ִהתְּ וְּ

ֶהם.  ָטֵרף ִעּמָ  ֲאִפּלּו ָהֵכי ִמצְּ
מֹר ּכְּ  ז.  גְּ ּיִ ֶ , ַעד ש  יש  ינּו ִמּלֹוַמר ַקּדִ ּתִ ָהֲאֵחִרים ַימְּ ֶ ַבּדֹו, ָנכֹון ש  ל לְּ ּלֵ ּפַ ֶאָחד ִמתְּ ֶ ש  ם הוּאּכְּ ה ּגַ ּכֶ זְּ ּיִ ֶ  .ֵדי ש 

 )יו"ד, הלכות עבדים, סימן רסז(

ה ּדְּ  עט.  ֲעש ֵ ּדֹו עֹוֵבר ּבַ ֵרר ֶאת ַעבְּ חְּ ַ ש  ֲעבֹדּו ַהמְּ ֶהם ּתַ עֹוָלם ּבָ ָרא כה, מו(,לְּ קְּ ר  )ַוּיִ ּתָ ּומֻּ
ֵבית ּלֹא ָהיּו ּבְּ ֶ גֹון ש  ֵריֶהם, ּכְּ בְּ ָוה, ֲאִפּלּו ִהיא ִמּדִ ַבר ִמצְּ רֹו ִלדְּ רְּ חְּ ַ ש  ָרה ֲהֵרי  לְּ ֶנֶסת ֲעש ָ ַהּכְּ

ֶזה. ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ ֵכן ּכָ ָרה, וְּ ַין ֲעש ָ ִלים ּבֹו ִמנְּ ְּ ּדֹו ּוַמש  ֵרר ַעבְּ חְּ ַ ש   ֶזה מְּ
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