
 

 

 

 

 

 דיני איסקופה

)כרשות  כלפנים ,אחרים אומרים: אסקופה משמשת שתי רשויות, בזמן שהפתח פתוח( הברייתא)המשך ו' א'( )

 .)כרשות הרבים( כלחוץ ,פתח נעול .היחיד(

, חציו מקורה וחציו )שהכשירו בקורה טפח( אמר רב יהודה אמר רב: הכא באיסקופת מבוי עסקינן)ומסיק(  ('אט' )
 . 1כלחוץ ,)וכל האיסקופה חוץ לדלת( פתח נעול .כלפנים ,קורה, וקירויו כלפי פנים; פתח פתוחשאינו מ

, וכגון שקירה בשתי קורות שאין בזו )שכל האיסקופה מקורה( רב אשי אמר: לעולם באיסקופת בית עסקינן
  .4כלחוץ ,פתח נעול. 3יםכלפנ ,פתח פתוח)הלכך(  ., ואין בין זו לזו שלשה, ודלת באמצע2ארבעה ואין בזו ארבעה

ואין מטלטלין בה ) הרי זו רשות לעצמה ,ואם היתה איסקופה גבוהה עשרה ורחבה ארבעה( 5הברייתא)המשך ו' א'( )

 .(אפילו מן הבית, ואף על גב דשניהם רשות היחיד

חרים, כדאמרינן )דהוא א מסייע ליה לרב יצחק בר אבדימי. דאמר רב יצחק בר אבדימי, אומר היה רבי מאיר ('אט' )

, כגון )דשניהן רשות היחיד, אלא שזה נמוך וזה גבוה( : כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות והן רשות אחתבהוריות(
 )גבוה עשרה ורחב ארבעה( אסור לכתף עליו, גזירה משום תל ,עמוד ברשות היחיד גבוה עשרה ורחב ארבעה

 . תף עליו()דאיכא חיובא דאורייתא מרשות הרבים לכ ברשות הרבים

 שיטות הראשונים

פירש שיש ורז"ה פירש, מחוד החיצון של קורה ולפנים, כלפנים.  רש"י: באיסקופת מבוי וכו' פתח פתוח כלפנים
 . 6רמב"ן ורשב"אכוח בקורה המתרת למשוך אף מה שבחוץ, לפנים, כל זמן שהפתח פתוח. וכן פירשו 

 ראשונים. והרמב"ם. וכן פסקו שאר 7הביא דבריו והרא"שי. לא הביא דברי רב אש הרי"ף: באיסקופת בית עסקינן
 השמיט כל הסוגיא. 

                                                

ונמצא כולו מקורה, הלכך אפילו  ,והא דלא אוקמה באסקופת בית, משום דסתם בית פתח שלו משקוף מלמעלה וסתמו רחב ארבעה" .1
אם היתה איסקופה גבוהה כפשוטה, ש." ולדברי רב, סיפא דברייתא, המובאת בסמוך, פתח נעול כלפנים דחודו החיצון יורד וסותם

 , ואסור לטלטל ממנה למבוי. וראה רמב"ן )חי' ח' ב', ד"ה והא דאמרינן מסייע(.הרי זו רשות לעצמה ,עשרה ורחבה ארבעה

, ותו לא אתי נעילת דלת ומבטל למחיצה, ואפילו הוא שוקף באמצעיתו ,אמרינן בה יורד וסותם ,דאילו תקרה שיש בה ארבעה . 2
  . ע"פ רש"י.למשה מסיני הוא: גוד ולבוד ודופן עקומה במקום ארבעה דהלכה

  רש"י. .ופיה החיצון יורד וסותם, דהא השתא אית בה ארבעה, אמרינן לבוד והוי כחדא ,שהו. דכיון דאין ביניהם של3

וליכא למימר בחיצונה פיה יורד  .הוא מפסיק ביניהן ומחלקן זו מזו, שאינן נראות יחד לומר בהן לבוד ,כיון דבאמצע הוא נמצא . 4
  . רש"י.דהא לית בה ארבעה ,וסותם

 סיפא דמילתא דאחרים דברייתא דלעיל, והדר נקיט לה לפרושה. כמו, 'אמר מר'. רש"י.. 5

 ,אולישנ .דבהדיא גרסינן בירושלמי )ה"א( כל זמן שהפתח פתוח כולה כלפניםועל פירוש רש"י כתבו רמב"ן ורשב"א דאינו מחוור,  . 6
ומופרשת היא כולה מרשות  ,דהא איכא היכרא טובא ,הותרה כולה של איסקופה, דהואיל והותרה מקצתה ,וטעמא !ודאי הכי משמע

רמב"ן )חי' ח' ב', ד"ה והא דפירש"י(. רשב"א )ט' א', ד"ה  –מקורות  ולא אתי לאפוקי לחוץ. ,הרבים או מן הכרמלית העוברת לפניה
 רי"ף(. ומיהו(. רז"ה )מאור, ג ב ב

וביארו הראשונים דרב יהודה ורב אשי לא פליגי לדינא, אלא מר פריק לה בכי האי גוונא, ומר בכי האי גוונא. והרי"ף השמיטו משום  . 7
 שאין הלכה בסיפא כרבי מאיר )ר' להלן(, ורב אשי הוזקק לפרש סיפא כרבי מאיר. ר' רמב"ן ור"ן. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר י"ט
 'ט| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

שאף  ,רבינו שמואלמפסקי  ראבי"ה לדינא, בשם הגהות מרדכי: כתב טלטול מאיסוקפת בית לבית או לחוץ
כשהמשקוף שמעל האיסקופה רחב ארבעה טפחים, ששם רשות היחיד עליה, אפילו הכי יש להחמיר שלא 

. ואף להוציא לחוץ 8ס מאותו מקום לבית או איפכא, שמא לפעמים לא יהיה המשקוף רחב ד' טפחיםלהכני
 .9הרמ"אאסור, שמא התקרה ארבעה טפחים, ודינה כרשות היחיד. וכן פסק 

 בי מאירדאע"ג דקי"ל כר, , ורא"שר"י בשם ראשונים: כתבו ת וכו'כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות והן רשות אח
 . 12השו"ע. וכן פסק 11בי מאירהכא אין הלכה כר, 10אפילו לגבי רבים ,ובגזירותי

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שמו(

ע, ְוָאז ִא ִמיהּו ָאסּור ְלַהְכִניס ֵמִא ...  הגה:...   ג. ְקָרה ַאְרּבַ ה ַהּתִ א לֹא ִיְהיֶׁ ּמָ יָנן ׁשֶׁ ַחְייׁשִ ָכא, ּדְ ִחיד אֹו ִאיּפְ ה ִלְרׁשּות ַהּיָ בֹוּהַ ם ֵאין ָהִא ְסֻקּפָ ה ּגָ ְסֻקּפָ

לֹׁש  בֹוּהַ ׁשָ יָה; ַוֲאִפּלּו ִאם ּגָ ָפנֶׁ ּלְ ין ׁשֶׁ לֹׁש ֵיׁש ָלּה ַהּדִ ֵאר  ,ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶׁ ת ִמינֹו ְוֵנעֹור, ּכְ ְרְמִלית ַאְמִריָנן ָמָצא ִמין אֶׁ נּו ֵהם ּכַ ּלָ ּיֹות ׁשֶׁ ל ָרׁשֻ ּכָ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

הֹות ָמְרדְּ .. .ִסיָמן שמ"ה ת()ַהּגָ ּבָ ׁשַ  .ַכי פ"ק ּדְ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שעב(

ר ְלַטְלְטָלם ִמּזֶׁ  א.  ּתָ ּמֻ תֹוָכן, ׁשֶׁ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ ן ְרׁשּות ַאַחת ֵהם ְלֵכִלים ׁשֶׁ ּלָ יפֹות, ּכֻ ין, ַוֲחֵצרֹות, ְוַקְרּפִ ּגִ ָעִלים ּגַ ל ּבְ ה ֲאִפּלּו ֵהם ׁשֶׁ ה ְלזֶׁ
ר ְלַט  ה ְולֹא ֵעְרבּו ַיַחד, ֻמּתָ ג ְלַגג ַאֵחר ַהָסמּוְך לֹו, ַהְרּבֵ ם, ּוִמּגַ יֵניהֶׁ ּבֵ ל ׁשֶׁ ג, אֹו ְלרֹאׁש ּכֹתֶׁ ת, אֹו ַלּגַ רֶׁ ְלֵטל ֵמָחֵצר ְלָחֵצר ַאחֶׁ

ה ּנּו ַהְרּבֵ בֹוּהַ ִמּמֶׁ  ...ֲאִפּלּו ּגָ

  דברים האסורים לפני המנחה

. לא יכנס (13ואפילו בחול )שמא ישכח ולא יתפלל.לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל  משנה: )ט' ב'(
. ואם )וטעם כולם, שמא ימשך עד שיעבור זמן תפילה(, ולא לאכול, ולא לדין )עיבוד עורות(אדם למרחץ, ולא לבורסקי 

 אין מפסיקין.  -התחילו 

? אילימא למנחה גדולה, אמאי לא?! האיכא שהות ביום טובא! אלא סמוך )לאיזו מנחה(הי סמוך למנחה  )ומברר(
 , נימא תיהוי תיובתא דרבי יהושע בן לוי! דאמר )באמצע כדי להתפלל(טנה, "אם התחילו אין מפסיקין" למנחה ק

                                                

היא בטלה לרשות שאצלה, ודינה כדין הרשות אליה היא פרוצה, ואסור להכניס ממנה לרה"י. ואז, אם אין האיסקופה גבוהה שלושה,  . 8
ואף אם היא גבוהה שלושה, מאחר שהרחובות שלנו דין כרמלית להם )לאותם ראשונים שמצריכים מתנאי רה"ר שישים ריבוא 

 . א', סוגיית מקום פטור, ובדעות הראשונים, ושו"ע שמה,יט()ראה לעיל, ו' עוברים שם( אמרינן מצא מין את מינו, וניעור, ודינה ככרמלית 

 הגהות מרדכי )שבת, סי' תנ(. –או"ח שמו,ג )החלק האחרון של הוצאה מהאיסקופה לחוץ, לא הוזכר ברמ"א, והובא בט"ז(. מקורות  . 9

 . תוספות. שעה אחת בלא כתובהו לאסור להשהות אשתו אפי בי מאיר( גבי הא דאמר ר"ז א'כדמוכח בריש אף על פי )כתובות נ . 10

 ,קרפיפות חדחצרות וא חדגגות וא חדדפליג עליה וקאמר א בי שמעון,( פסקינן בהדיא הלכה כר"א א'כל גגות )עירובין צ רקדבפ . 11
  ושרי לטלטל מגג לחצר. ,רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן

 "ש )סי' יז(. ר"ן )ג ב ברי"ף, ד"ה הרי זו(.תוספות )שבת ט' א', ד"ה גזירה(. רא –או"ח שעב,א. מקורות . 12

כתב רש"י דהא דתני הכא, משום דדמי להא דתני גבה לא יצא החייט במחטו ערב שבת עם חשיכה, שמא ישכח ויצא משתחשך.  . 13
 כמו שנבאר לקמן.  ,שהיא מכלל שמונה עשר דבר שהושוו בו ביום והוסיף סיבה נוספת,הרמב"ם )פיה"מ( כן כתב עכ"ל. ו

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר י"ט
 'ט| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת  )קטנה(רבי יהושע בן לוי: כיון שהגיע זמן תפלת המנחה 
 ! )משמע אפילו התחיל חייב להפסיק(המנחה 

. ולא למרחץ, לכולא מילתא דמרחץ )הנמשכת זמן רב(ובתספורת בן אלעשה  לעולם סמוך למנחה גדולה, )ומתרץ(
. ולא )עורות הרבה, ובתחילת תיקונם(. ולא לבורסקי, לבורסקי גדולה )חפיפת ראש, להשתטף בחמים וצונן, ולהזיע(

 . ולא לדין, בתחילת דין. )כגון מילה נישואין ופדיון הבן(לאכול, בסעודה גדולה 

בתספורת דידן. גזירה שמא ישבר הזוג. ולא למרחץ, להזיע  )סמוך למנחה גדולה(אמר: לעולם  רב אחא בר יעקב
בעלמא. גזירה שמא יתעלף. ולא לבורסקי, לעיוני בעלמא. דילמא חזי פסידא בזביניה ומטריד. ולא לאכול 

 בסעודה קטנה. דילמא אתי לאמשוכי. ולא לדין, בגמר הדין. דילמא חזי טעמא וסתר דינא. 

 שיטות הראשונים

פסקו כרב אחא בר יעקב. שהאיסור הוא אף סמוך למנחה גדולה,  הרי"ף והרמב"ם (1): איסור אכילה סמוך למנחה
שהלכה כלישנא קמא, שהכוונה למנחה גדולה, ודוקא  התוספותדעת  (2)ואפילו בתספורת דידן וסעודה קטנה. 

דנקטינן מתניתין כפשטה  15היקל יותר וכתבוהרז"ה  (3). 14לה()כגון סעודת אירוסין ונישואין וסעודת מיסעודה גדולה 
בסמוך למנחה קטנה דאין מתחילין אפילו סעודה קטנה, ואם התחילו אין מפסיקין. הא במנחה גדולה, אפילו 

, ובשם ויש כתוספותבשם ויש חולקים כתב  כהרי"ף ורמב"ם. והרמ"אפסק  16והשו"ע סעודה גדולה שריא.
 .כרז"האומרים 

כי סעודה גדולה נקראת כמו סעודת חופה או ברית מילה או כתבו,  רבינו פרץ וה"ר נתן: ת סעודה גדולההגדר
 . 18הרמ"א . וכן פסק17השבת שחרית אף על פי שמאריכין בסעודה אינה נקראת סעודה גדולסעודת מרעות, אבל 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילת המנחה, סימן רלב(

ב ָאָדם לְ  ב.  ְרָחץ ְולֹא ְלֻבְרְסִקי לֹא ֵיׁשֵ ֵנס ַלּמֶׁ ל; ְולֹא ִיּכָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ְנָחה, ַעד ׁשֶׁ ר ָסמּוְך ַלּמִ ּפֵ ם ָהעֹורֹות(ִהְסּתַ ִדין ׁשָ ַעּבְ ּמְ  ְולֹא , )ָמקֹום ׁשֶׁ

                                                

אסור להתחיל. ופסקו כלישנא קמא, דסתם לן הש"ס, ורב אשי שהוא בתראה סידר את הש"ס, והלכתא כוותיה לגבי רב אחא בר  . 14
 . וכן עיקר)או"ח רלב,ב(:  וכתב על זה הגר"איעקב. תוספות )ד"ה בתספורת(. 

מפסיקין. וכתב הטור )או"ח סי' רלב(: ונראה לי  , ואם התחילוסמוך למנחה קטנה אסור אפילו סעודה קטנה, ומיהו, תוספותוכתבו עוד  
דאף לר"ת )היא דעת התוספות( שאוסר סעודה קטנה סמוך למנחה קטנה, דוקא כשקובע עצמו לסעודה. אבל אם אוכל כביצה כדרך 

מותר ש)פסק ג"כ כלישנא קמא, וכתב(  ר"יבשם  יהודה ה"רשאדם אוכל מעט בלא קבע, מותר כמו אכילת פירות. עכ"ל. אמנם 
)דעה זו הובאה בטור בשם ר"י, וכאמור. אמנם הרא"ש בברכות, פרק תפילת השחר, סי' יא, כתב  סעודה קטנה סמוך למנחה קטנה

 דעה זו בשם ר"ת, דלא חיישינן לאמשוכי כלל בסעודה קטנה, דבשל סופרים הלך אחר המיקל(. 

 אידחיא לה בדוכתיה, ברכות כ"ח ב'.  יב"לך למנחה קטנה, ודרודכיון דאי לאו מדרבי יהושע בן לוי הוי מוקמינן מתניתין בסמ .15

וכתב המשנ"ב )ס"ק ו( לגבי ישיבה לפני הספר, דאפשר שאם יש  ובשם ויש אומרים בתרא כר"י )שהובא בהערה לעיל(.או"ח רלב,ב.  . 16
 לו ב' או ג' זוגות מספריים מוכנים לפניו, שרי.

 מרובים. הו"ד בכלבו.י ביתו וצ"ע מבעל הבית שבנוכתב רבינו פרץ, . 17

רבינו פרץ )הגהות סמ"ק סוף מצוה יא, הגהה קיא(. רבינו פרץ וה"ר נתן )הו"ד בכלבו סי' יא(.  –או"ח רלב,ב )והו"ד בב"י(. מקורות  . 18
 הגהות מיימוניות )הל' תפילה ו,ה, אות ז(. 
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דֹוָלה;  ה ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ה ְקַטּנָ ֱאכֹל, ֲאִפּלּו ְסֻעּדָ  ְלִדין ְולֹא לֶׁ
ַאַחת מִ  יִּ ְוִאם ִהְתִחיל ּבְ ל ַאַחר ׁשֶׁ ּלֵ ּיֹום ְלִהְתּפַ הּות ּבַ ֵהא ׁשְ ּיְ ִאסּור; ְוהּוא ׁשֶׁ ִהְתִחיל ּבְ י ׁשֶׁ ל ֵאּלּו, ֵאינֹו ַמְפִסיק ַאף ַעל ּפִ ְגמֹר ּכָ

ד ְך, ָצִריְך ְלַהְפִסיק ִמּיָ ל ַאַחר ּכָ ּלֵ הּות ְלִהְתּפַ  ...ְסעּוָדתֹו אֹו ְמַלאְכּתֹו, ֲאָבל ִאם ֵאין ׁשְ
ּוִאין אֹו ִמיָלה ְוֵיׁש חֹוְלִק  הגה: ת ִנש ּ ְסֻעּדַ ר, ְוֵאינֹו ָאסּור ַרק ּבִ ה ֻמּתָ ה ְקַטּנָ ְסֻעּדָ ם(; ים ּוְסִביָרא ְלהּו ּדִ נּו ּתָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ֲאִפּלּו )טּור ּבְ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדַ

ֵרי  דֹוָלה ׁשָ דֹוָלה ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ה ּגְ ׁשַ ְסֻעּדָ אֹור ְוַהג''מ פ''ק ּדְ ַעל ַהּמָ ת(; )ּבַ ֵרי ּבָ ה ׁשָ ה ֲאִפּלּו ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטּנָ ה ְקַטּנָ ְסֻעּדָ )טּור ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדִ
ם ר''י(;  ׁשֵ הּבְ ה ְקַטּנָ דֹוָלה, ּוִבְסֻעּדָ דֹוָלה ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ה ּגְ ְסֻעּדָ ַהְינּו ּבִ ָברֹות, ּדְ י ַהּסְ ּתֵ ׁשְ ַעם ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַט  ְוָנֲהגּו ְלָהֵקל ּכִ ר ַהּטַ ְפׁשָ ה; ְואֶׁ ּנָ

ל  ּלֵ ע ְולֹא ִיְתּפַ ְלָמא ִיְפׁשַ יָנן ּדִ ת, לֹא ַחְייׁשִ סֶׁ נֶׁ יו קֹוִרין ְלֵבית ַהּכְ ַעְכׁשָ ּום ּדְ ת(, ִמׁשּ ּבָ ׁשַ ה פ''ק ּדְ דֹוָלה ֵיׁש )ֲאֻגּדָ ה ּגְ ְסֻעּדָ ן ְלֵעיל סי' פ''ט; ִמיהּו ּבִ ְוַעּיֵ
ָעהְלַהְחִמיר ֲאִפּלּו ָסמּוְך ְלִמְנָחה גְּ  ָ ה ְוַהׁשּ יַע ִמְנָחה ְקַטּנָ ּגִ ּמַ ׁשֶׁ ם ָלֵכן, ּכְ ל  דֹוָלה, ַוֲאִפּלּו ִאם ִהְתִחיל קֹדֶׁ ּלֵ ת, ָצִריְך ָלקּום ּוְלִהְתּפַ רֶׁ )טּור ּוֵבית עֹובֶׁ

ם ַהּפֹוְסִקים(. ׁשֵ  יֹוֵסף ּבְ

  התחילו לפני מנחה אין מפסיקין ודין הפסקה לפני ערבית

)להתפלל, אלא יגמור ואח"כ יתפלל, אם יש שהות אין מפסיקין  )להסתפר, לרחוץ וכו'(ילו ואם התח :(משנה)המשך  )ט' ב'(

 . לגמור קודם שיעבור הזמן(

. התחלת מרחץ )שלא יפול שערו על בגדיו(של ספרין על ברכיו  )סודר(משיניח מעפורת  -התחלת תספורת  )ומבאר(
)משיפשיל משיקשור בין כתיפיו  -התחלת בורסקי  .(19)והוא הראשון לפשוטהימנו  )סודרו(משיערה מעפרתו  -

 . שרווליו(

)אנשי בבל רב אמר: משיטול ידיו. ורבי חנינא אמר: משיתיר חגורה. ולא פליגי, הא לן והא להו  -התחלת אכילה 

 . היו חוגרים בחוזק, וכשאוכלים צריכים להתירם קודם נט"י(

. וחד אמר: )בטליתם, כשפותחים בדין(משיתעטפו הדיינין  רב ירמיה ור' יונה, חד אמר: -התחלת דין  )י' א'(
. הא )וכבר עטופים, משיפתחו בעלי דין בטענות(. ולא פליגי, הא דעסקי ואתו בדינא )בטענותיהם(משיפתחו בעלי דינין 

 .  )משיתעטפו(דלא עסקי ואתו בדינא 

ון דשרא ליה המייניה לא מטרחינן ליה תפלת ערבית רשות, כי אן דאמראמר אביי: הני חברין בבלאי, למ )ט' ב'(
, ואע"ג דשרא המייניה מטרחינן ליה, היות ששכיח אז שכרות, או משום שערבית כל הלילה זמנה, אבל למ"ד חובה, חמור ממנחה)

 . (20ויבוא לפשוע

 שיטות הראשונים

ו באיסור נמי אין , דמוכח בגמרא דאפילו התחילתוספות, רא"ש, מרדכי, ור"ן: כתבו אם התחילו אין מפסיקין
 .23השו"ע. וכן פסק 22. ודוקא בדאיכא שהות ביום להתפלל21מפסיקין

                                                

 כלומר הבגד התחתון. רש"י. ורמב"ם )הל' תפילה ו,ו( פירש, "משיפשוט בגד הסמוך לבשרו",. 19

 . ע"פ הגמרא. 20

והא תנן אם התחילו אין  ?למימרא דמפסיקין ,ופריך .( גבי מי שבא בדרך ואין בידו לולב נוטלו על שולחנו"ח א'כדמוכח בסוכה )ל . 21
רא דקאמר גבי וכן מוכח בגמ. תוספות. דמצפרא זמניה הוא ,וגבי לולב התחילו באיסור ,ולא משני דהכא בהתחילו בהיתר !מפסיקין
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דהאידנא קבעוה עלמא תפילת ערבית מנהג חובה, ואע"ג דשרא  רי"ף ורא"שכתבו : התחיל לפני ערבית, אם מפסיק
לא מטרחינן  -התחיל לאכול  , שאםהרשב"א והמאירי. וכתבו , הרשב"א והמאירי24הרמב"םהמייניה מטריחנן ליה. וכן דעת 

 .הראשונים כרובפסק  27והשו"ע. 26לא מטריחנן ליה -כתבו דתפילת ערבית רשות, ואפילו שרא המייניה  ותוספות. 25ליה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילת המנחה, סימן רלב(

ְרָחץ ְולֹא ְלֻבְרְסִקי  ב.  ֵנס ַלּמֶׁ ל; ְולֹא ִיּכָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ְנָחה, ַעד ׁשֶׁ ר ָסמּוְך ַלּמִ ּפֵ ב ָאָדם ְלִהְסּתַ ם ָהעֹורֹות(לֹא ֵיׁשֵ ִדין ׁשָ ַעּבְ ּמְ ְולֹא , )ָמקֹום ׁשֶׁ

דֹוָלה;  ה ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ה ְקַטּנָ ֱאכֹל, ֲאִפּלּו ְסֻעּדָ  ְלִדין ְולֹא לֶׁ
ל ַא  ְוִאם ִהְתִחיל ּלֵ ּיֹום ְלִהְתּפַ הּות ּבַ ֵהא ׁשְ ּיְ ִאסּור; ְוהּוא ׁשֶׁ ִהְתִחיל ּבְ י ׁשֶׁ ל ֵאּלּו, ֵאינֹו ַמְפִסיק ַאף ַעל ּפִ ַאַחת ִמּכָ ְגמֹר ּבְ ּיִ ַחר ׁשֶׁ

ד ְך, ָצִריְך ְלַהְפִסיק ִמּיָ ל ַאַחר ּכָ ּלֵ הּות ְלִהְתּפַ  .ְסעּוָדתֹו אֹו ְמַלאְכּתֹו, ֲאָבל ִאם ֵאין ׁשְ
ְפׁשֹט ְלבּוׁש ּוֵמֵאימָ  ּיִ ֶׁ ְרָחץ, ִמׁשּ יו; ְוַהְתָחַלת מֶׁ ְרּכָ ִרים ַעל ּבִ ל ַסּפָ יַח סּוָדר ׁשֶׁ ּנִ ּיַ ֶׁ ת, ִמׁשּ ְסּפֹרֶׁ ְליֹון; ְוַהְתָחַלת ַתי ַהְתָחַלת ּתִ ֹו ָהעֶׁ

ין, ִאם ָהי ְך ַהּבּוְרְסִקים; ְוַהְתָחַלת ּדִ רֶׁ דֶׁ ֵתָפיו ּכְ ין ּכְ ד ּבֵ גֶׁ ְקׁשֹר ּבֶׁ ּיִ ֶׁ ְרְסִקי, ִמׁשּ יִנים ִלְטעֹן, ּבֻ ֲעֵלי ּדִ ְתִחילּו ּבַ ּיַ ֶׁ ּו ֲעסּוִקים ּבֹו, ִמׁשּ
א ָלדּון; ְוַהְתָחַלת  ְעּתָ בּו ַאּדַ ׁשְ ּיֵ ֶׁ ִנים, ּוְלִדיָדן ִמׁשּ ּיָ פּו ַהּדַ ְתַעּטְ ּיִ ֶׁ ּטֹל ָיָדיוְוִאם לֹא ָהיּו ֲעסּוִקים ּבֹו, ִמׁשּ ּיִ ֶׁ  ...ֲאִכיָלה ִמׁשּ

 מן רלה()או"ח, הל' ק"ש ותפילה של ערבית, סי

יעַ  ב.  ִהּגִ ֱאכֹל ַאַחר ׁשֶׁ ל ַעְרִבית, ְוִאם ִהְתִחיל לֶׁ ַמע ׁשֶׁ ָעה ָסמּוְך ִלְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ֱאכֹל ֲחִצי ׁשָ ּה, ַמְפִסיק ָאסּור ְלַהְתִחיל לֶׁ  ְזַמּנָ
ְך קֹוֵרא אֹוָתּה בְּ  יָה ְוגֹוֵמר ְסעּוָדתֹו, ְוַאַחר ּכָ ְרכֹותֶׁ לֹא ּבִ ַמע ּבְ ל. ְוקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ּלֵ יָה ּוִמְתּפַ  ִבְרכֹותֶׁ

ּנֹוֵטל ָיָדיו, ָצִריְך ְלַהְפִסיק  ֲאָבל ֵאין ָצִריְך ְלַהְפִסיק הגה: י ׁשֶׁ ֱאכֹל ַאף ַעל ּפִ ֱאכֹל; ֲאָבל ִאם לֹא ִהְתִחיל לֶׁ ה, הֹוִאיל ְוִהְתִחיל לֶׁ )ר''ן פ''ק ִלְתִפּלָ
ת(;  ּבָ ׁשַ ל, ַמְפִסיק ַא ּדְ ּלֵ הּות ְלִהְתּפַ ה ְוִאם ֵאין ׁשְ הֹות פ''ב ֵמִהְלכֹות ק''ש(.ף ִלְתִפּלָ ַהּגָ  )ָהַרֲאָב''ד ּבְ

                                                                                                                                                                         
אלמא  ,ומייתי עלה מתפלת המנחה הא דתנן ואם התחילו אין מפסיקין ,כיון דשרא ליה המייניה לא מטרחינן ליה ,תפלת ערבית

 . רא"ש.דומיא דערבית דאיירי כשכבר הגיע זמן תפלה, איירי אפילו התחיל באיסור

 תין( בהדיא מוקי מתניל"ח א'ובסוכה ) .לת מנחהיפסיד תפמשמע דאין לו לה ,דקאמר במנחה לא שכיח שכרות ,כדמשמע בגמרא . 22
 בדאיכא שהות.

שיש מן הגדולים  ,לת המנחהיתרומת הדשן )סי' ז( על האוכלים בסעודת נישואין והשעה עוברת לתפב. כתב הב"י בשם ,באו"ח רל . 23
 -. מקורות אין ממש בסברא זוכתב הב"י ש. ולהימשום דחשבי להו עוסקין במצוה ופטורין מן התפ ,שסוברים שאין עומדין להתפלל

 . רמב"ם )תפילה ו,ה(.מרדכי )סי' רכד(. ד"ה והא דתנן( ב ברי"ף, ר"ן )ג. רא"ש )סי' יח(. (; וד"ה אין מפסיקיןד"ה ואםט' ב', תוספות )

הא דשרא המייניה, כי דינו  ראה רמב"ם הל' תפילה א,ו. ולכאורה סובר כרי"ף דשרא המייניה מטריחנן ליה, ומיושב בכך מה שהשמיט . 24
 חמור יותר משאר תפילות, כמבואר בגמרא למ"ד ערבית חובה. ע"פ עיניים למשפט.

זה לשון הרשב"א: ומיהו אם התחיל לאכול מסתברא שאינו מפסיק בין בסעודה גדולה בין בערבית אפילו למאן דאמר תפלת ערבית  . 25
 לא אמרו. -וא דאמרו דמטרחינן ליה, אבל כשהתחיל באכילה חובה; דלמיסר המייניה דליכא טירחא כולי האי, ה

זה לשון תוספות )ח' ב', ד"ה למ"ד תפילת ערבית רשות לא מטריחנן ליה(: ונראה לר"י אפילו למאן דאמר תפלת ערבית רשות אין  . 26
שה המצוה ולא יתפלל אע"פ דהכא, או אם יש שום מצוה שאינה עוברת יע כמו בשרא המייניהלבטלה בחנם אלא בשביל שום צורך, 

 שהמצוה אינה עוברת, אבל בחנם אין לבטלה. עכ"ל. 

או"ח רלה,ב )כן מתבאר מדברי השו"ע, וכמו שמבאר והולך שם הרמ"א, שדוקא אם התחיל לאכול אינו מפסיק לתפילה, אבל אם לא  . 27
 התחיל לאכול, אע"פ שנטל ידיו צריך להפסיק(. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר י"ט
 'ט | דף: ’א| פרק:  שבתמסכת: 


