
 

 קהל עדת ישורון
 י ר ו ש ל י ם

 

 

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824  
www.kayj.net • email: info@kayj.net • Shul location: 73 Nof Ramot 

  02-571-5824טלפון  • 9123102מיקוד , ירושלים  23288ד "ת • 73נוף רמות 

 

        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    בהעלות�בהעלות�בהעלות�בהעלות�שבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
  

        בדי� תיקו� ברכה לאחר חתימת התלמודבדי� תיקו� ברכה לאחר חתימת התלמודבדי� תיקו� ברכה לאחר חתימת התלמודבדי� תיקו� ברכה לאחר חתימת התלמוד
 

' וכו אשר צגברכת בתולי� כתב בעל הלכות ברו�  1ק דכתובות"ש בפ"כתב הרא  .א
 .'ל וכו"ז הגאוני� נוהתיק ואפשר שברכה זו

 )לגבי ברכת הכה� בפדיו� הב�( 2ש"כתב הראק דקידושי� "ותמהו האחרוני� דבפ  .ב
ובאשכנז וצרפת לא נהגו לבר� ברכה זו ולא מצינו שו� ברכה שלא הוזכרה : "ל"וז

כי אחרי סידור רב אשי ורבינא לא מצינו שנתחדשה ' במשנה או בתוספתא או בגמ
דלגבי ברכת בתולי� , ש סותרי� אלו לאלו"שדברי הרא' ונמצא לכאו, "'ברכה וכו

 �ואילו לגבי ברכת פדיו� הב� כתב שאי� לחדש ברכה אחר חתימת , ג"כבהסת
 .3ע"וצ, ס"הש

א שמי ששכח לומר לא "לגבי חובת אמירת יעלה ויבוא כתב הרמ 4ח"והנה באו  .ג
שא& שאת אמירת על הניסי� משלי� ש� , ז"ישלימנו כשאומר הרחמ� לאחר בהמ

א "י שיש בו אזכרות א"מ את יעו"מ, )'ואומר הרחמ� הוא יעשה לנו ניסי� וכו(
� .להשלי� ש

כ מדוע "וא, זכרותשיש בה� א' הלא מותר לבקש בקשות וכו, ותמהו כבר האחרוני�  .ד
 .י בבקשות שלאחר ברכת המזו�"אסור להוסי& את אמירת יעו

שמכיו� שכוונת האד� לצאת בזה ידי חובתו גרע בגדי ישע ל בש� ה"וכתב ש� בבה   .ה
 .וחשיב כברכה לבטלה, טפי

הוא כמו שכתב בחוות דעת שההבדל בי� ברכה לבטלה לבקשה  וביאור הדברי�  .ו
אלא , )'וכו יו� יו�' פיוטי� שנאמר בה� ברו� ה דהלא שרי�(בעלמא אינו בנוסח 

 .ה"עייש, שכל שאומרו בתורת חיוב גרע

א& שמזכיר , חוזר כל שלא סיי� הברכה' ב דהלא מי שלא אמר זכרנו וכו"ועדי� צ  .ז
�ע "דכל שלא אומר ברכה בפנ, אלא דיש לחלק בפשיטות, י"ומה בי� זה ליעו, הש

 .ע"ירת הרחמני� שאומרו בפי באמ"ושאני יעו, אי� כא� ברכה לבטלה

יכול לבר� ברי� ' וכדוט מצינו שמי שראה חבירו שק� מחליו "רי' ח סי"והנה באו  .ח
וביאר , ה הגומל לחייבי� טובות שגמל� כל טוב"י אמ"או בא' רחמנא דיהב� ל� וכו

שמכיו� שאינו אומרה בתורת חיוב לית לא�  ,אי� כא� משו� ברכה לבטלהש הטור
 . ל"הרי להדיא ככל הנ, 5ש"עיי, בה

                                                
  .ו"ט' סי 1
 .'סימן מ 2
  .ה"עייש, ם באמת כתב שאין לברך את ברכת אשר צג"ת פאר הדור להרמב"ובשו 3
 .ח"קפ' סי 4
  .ל שם"ע בה"וע 5
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ודעת רוב , ת או מדרבנ�"והנה דנו האחרוני� א� איסור אמירת ברכה לבטלה הוא מה  .ט
 .מ"� נחלקו האחרוני� ואכ"ובדעת הרמב, הפוסקי� דאינו אלא מדרבנ�

' דבדי� תורה קשה לכאו, מעניננו מוכח דאי� האיסור אלא מדברי חכמי�' ולכאו
   .ר בתורת בקשה בעלמאלחלק בי� אומר בלשו� חיוב לאומ

ל "דהנה ברכת אשר צג י, ש"רי� בראל יתכ� ליישב קצת את סתירת הדב"נולפי כל ה  .י
וברכה זו לית ל� בה מה שאינה , דהיא בתורת רשות ואי� בה חשש ברכה לבטלה

�אול�  בברכת הכה� בפדיו� הב� מפסיק בה בי� בורא פרי הגפ� , אלא תיקו� הגאוני
ז תמה "וע, כ שנאמרת בתורת חיוב"וע, יה� בדברי רשותא להפסיק בינ"לשתיה וא

  .ש דלא תתכ� ברכה בתורת חיוב לאחר חתימת התלמוד"הרא

א "ולשיטת� א, כוס' א דא& לברכת בתולי� בעי"ואמנ� דעת רבינו ירוח� והרמ  .יא
תמהו מאוד  אול� כבר, ב"ל דברכת בתולי� היא ממש כברכת פדה"ליישב ככל הנ

 .ת"וכמשנ, ש"ולשיטת� א ,האחרוני� על שיטה זו

ברכות הביא את דעת רב עמר� גאו� ' ש בתחילת מס"דהרא 6עוד תמה בקרב� נתנאל  .יב
ומדוע לא תמה עליו שאי� ', ו וציונו וכו"ש על המטה אקב"שיש לבר� קוד� קר

 .לחדש ברכות אחר חתימת התלמוד
בכלל מה ל והרי זה "ג כ� הוא תיקו� חז"דבפשטות לרע, ובעניי לא הבנתי הקושיה

, ג ברכה"ולא שתיק� רע, "ל כל המצוות מבר� עליה� עובר לעשיית�"שאמרו חז
  .ק כלל"כ ל"וא

 

 

                                                
 .קידושין שם 6


