
שיח הפרשה

ימות  כי  אדם  התורה  חוקת  "זאת 
באוהל - אין התורה מתקיימת אלא במי 

שממית עצמו עליה"
ומפי  מפיהם  זו,  בפרשה  בה  מטו 
תלמידיהם של בעלי המוסר הראשונים, 
שדרשה זו אינה נדרשת אך מן הסיפא 
פרשתינו  של  הרישא  גם  הפסוק.  של 
של  תכנו  על  תקפה  בכל  היא  חלה 
מאמרם ז"ל. זאת חוקת התורה, חוקה 
להרהר  רשאי  אדם  ואין  מלפניו  היא 
בברק  מתקיימת  התורה  אין  אחריה. 
כשרון או פיתוח טכנולוגי, לא בשיטות 
חדשים.  ברעיונות  ולא  מתקדמות 
הנוטה   - עליה  עצמו  שממית  מי  רק 
מפשוטם של החיים אל תוך תוכיותם 
הוא   - באיגרת[  ]ל' החזו"א  של החיים 

הזוכה לכתרה של תורה.
היחיד  התורני  הגיליון  בחוקך",  "נשיח 
עילית,  בני התורה בביתר  של קהילות 
בעמלה  עצמם  לממיתים  אוהל  נטה 
גורנה  כעמיר  נאספים  כאן  תורה.  של 
לא  שזר  ההוא  העמל  של  פירותיו 
על  ביכורים  כטנא  ומוגשים  יבינהו, 

שלחנם של מלכים. 
במה  להיות  שואף  בחוקיך"  "נשיח 
ולמלחמת  תורה  של  לשעשוע  ראויה 
אש דת, בין תופסי התורה דעירנו. עיני 
העדה ובני הקהילות, רבנים ויושבי על 
הכוללים,  ואברכי  הוראה  מורי  מידין, 
יחברו יחדיו לפסיפס נפלא שכולו דברי 
ביני  ולידתם  שהורתם  והלכה  תורה 

עמודי עירנו.
פניה  הן,  שלוחה  איגרת  אלו  שורות 
אישית אל כל אחד ואחד מכם – רעינו 
פתחו  שכם,  הטו  התורה.  בני  אהובינו 
לב והרימו את קרן התורה בעירנו. כל 
 – בלום  אוצר  בחובו  צופן  מכם  אחד 
עמומה  סוגיא  מאיר  זה  בתורה.  חלקו 
מעורר  זה  סתומה,  הלכה  מברר  וזה 
לדקדוק במצוה וזה משמח לב בחידוש 
ומיניה מתבררא שמעתא  נפלא. מיניה 

וכבוד שמים מתגדל ומתעלה.
לחודש,  אחת  הגליון  יוצא  עתה  לעת 
ובעזהשי"ת אנו מקוים להיות בבחינת 
מוסיף והולך, להגדיל תורה ולהאדירה. 
המדור  את  ראו  נא  נוספים  לפרטים 

"תגובות" בעמ' השני.
כנראה  נוכל  לא  מגבלות המקום  בגלל 
לפרסם את כל המאמרים, אבל נשתדל 
השולחים,  כל  עם  קשר  ליצור  בע"ה 
ועם הזמן לשבץ את הדברים בגליונות 

הבאים.

שבת שלום.

דבר העורכים

הרב נתנאל קנר שליט"א

"קדושתו קדושת עולם"

  רבותינו דקדקו בפרשתינו שהתורה מחייבת כרת על 
"מקדש".  ונאמר  "משכן"  שנא'  בטומאה,  מקדש  ביאת 
ודרשו, אילו נא' מקדש ולא נא' משכן הייתי אומר על 
ועל  עולם,  קדושת  קדושתו  שהרי  חייב  יהא  המקדש 

המשכן לא יהא חייב. )שבועות טז: ע"ש(    
דוד קידש  וקדושת המקדש, לא מאליה נתקדשה אלא 
המבואר   הסדר  ע"פ  כד.(  דף  )כבזבחים  העזרה  את 
בשבועות )דף יד.( במלך ונביא אורים ותומים וסנהדרין 
ואע"פ שכתב הרמב"ם  ובשיר.  ובשיירי מנחה  ע"א  של 
)בפב' מבית הבחירה ה"ב( "ומסורת ביד הכל שהמקום 
שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום 
שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום 
שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב 
עליו קין והבל ובו הקריב אדם הראשון כשנברא", אין 
להקשות כיצד הקריבו אבותינו לפני שהמקום התקדש 
בקדושת המקדש, דבאמת קדושת מקדש לא היה להר 
המוריה, אך השכינה שרתה בו, אך כדי להחיל דין של 
ושלמה  דוד  היו  בית הבחירה על כל הלכותיו, צריכים 

לקדשו על פי הסדר הנ"ל.
שמקריבים  שמעתי  יהושע  א"ר   - מו'(  )פח'  ובעדויות 
שאין  אע"פ  קדשים  קדשי  אוכלים  בית,  שאין  אע"פ 
חומה.  שאין  אע"פ  שני  ומעשר  קלים  קדשים  קלעים. 
שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. 
טמאי  אמנם  קרבנות?  מקריבים  לא  בימינו  מדוע  א"כ 
ולכה"פ  בציבור,  דחויה  טומאה  קיי"ל  אבל  אנו,  מתים 
נקריב תמידים ומוספין ופסחים? ובאמת הרדב"ז בסוף 
הל' מעשה הקרבנות מביא שרבינו חננאל מפריש רצה 
לעלות לירושלים ולהקריב קרבנות, וכל התמיהה עליו 
יניחוהו הישמעאלים, משמע שע"פ דין מותר  היא איך 

להקריב בזה"ז. 
חיוב להקריב קרבנות  כותב שאין  החינוך במצוה ת"מ 
רצוי.  אינו  גם  שהדבר  נראה  זאת  ומלבד  בזה"ז. 
ל"א(  כ"ו,  )ויקרא  שבתו"כ  בתוכחה  אומר  הפס'  שהרי 
ניחוחכם"  בריח  אריח  ולא  מקדשיכם  את  "והשימותי 

אומר האבן עזרא- שתסור השכינה.
האבות,  כבתקופת  דלא  הוא  המצב  שבזה"ז  נמצא 
שלא  אע"פ  במקדש  במקום  השכינה  שרתה  שבזמנם 
התקדש בקדושת המקדש, ובימינו אע"פ שקדשה לעתיד 
לבוא, השראת השכינה איננה. ומכיון שאחד מהדברים 
שלשמו הזבח נזבח הוא ריח ניחוח )זבחים מ"ו:( חסר 
ביעודם של הקרבנות, ואולי משום כך לא רצוי לפניו ית' 

שנקריב בזמן הזה.
אך עדיין יש מקום להקשות, תינח כל הקרבנות שנאמר 
בהם ריח ניחוח, אך קרבן פסח שלא נאמר בו ריח ניחוח 
תזכור[.  למען  בד"ה  פ"ג  פט"ז  דברים  דבר  בהעמק  ]עי' 

מדוע אין מקריבים בזה"ז.
יוחנן  א"ר  חנה  בר  בר  רבה  אמר  )ס"ב.(  בזבחים  הנה 
שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. אחד שהעיד להם 
מקום  על  להם  שהעיד  ואחד  המזבח,  על  שמוסיפים 
המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבין אע"פ שאין בית. 
והביאה הרמב"ם )שם פ"ב ה"ד( בשינוי לשון וכתב ואחד 
הקרבנות  כל  הזה  המזבח  על  שמקריבין  להן  שהעיד 
יהיה  שלכה"פ  קפידא  שיש  הרי  בית.  שם  שאין  אע"פ 
מזבח אע"פ שאין בית. ומכיון שאין לנו נביא שיעיד על 

מקום המזבח - אין אפשרות להקריב קרבנות בזה"ז.
עדיין  זקוקים  בטומאה  הקרבים  בדברים  גם  וביותר, 
היום.  לנו  ואין  תכלת  פתיל  טעון  והציץ  שירצה,  לציץ 
על  שהוא  בזמן  אלא  מרצה  הציץ  שאין  דקי"ל  ועוד 
מצחו של הכהן הגדול ומי ימנה בזה"ז כה"ג הרי אין לנו 
סנהדרין של ע"א זקנים סמוכין ]כמבואר ברמב"ם פ"ד 
מכלי המקדש הט"ו[? לכן אין לנו אלא לבקש - בנה ביתך 

כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו אכ"יר.

הרב יהושע רוטנברג שליט"א

"בגדר סעודת ראש חודש"

ר"ח"  בסעודת  להרבות  "מצוה  תי"ט  סי'  או"ח  שו"ע 
ובמשנ"ב )סק"ב( "כתבו האחרונים דהמדקדקים נוהגים 
כשחל ר"ח בחול עושין מאכל אחד יותר מבכל הימים 
לכבוד ר"ח, וכשחל בשבת עושין מאכל אחד יותר ממה 
שנוהגים בכל השבתות כדי שיהא ניכר כבוד של ר"ח" 

עכ"ל.
דמגילה  פ"ק  מירושלמי  הטור  הביא  זו  סעודה  ומקור 
הטעם שהוא משום  והסביר  ג,א(,  הרי"ף שם  )העתיקו 
"וביום  וכדכתי'  למועדות  חדשים  ראשי  שהוקשו 

שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם".
והנה בערוך לנר )סנהדרין ע,ב(  תמה שלכאו' מש"ס דילן 
נראה שאין מצוה בסעודה זו, שבמתני' שנינו שבן סורר 
שאכל בשר ויין בחבורת מצוה ובעיבור החודש ובשאר 
בגמ' שסעודת  ופי'  סורר,  בן  נעשה  אינו  מצוה  אכילת 
עיבורו  בליל  עושין  שהיו  סעודה  היא  החודש  עיבור 
שאע"פ  ונתחדש  החודש,  שנתעבר  הדבר  לפרסם  כדי 
אכל  והוא  בלבד  וקיטנית  בפת  זו  סעודה  עושין  שהיו 
בשר ויין חשוב אכילת מצוה ואינו מתחייב על אכילתו, 
בכל  אכילה  מצות  שיש  כהירושלמי  נאמר  אם  ומעתה 
ר"ח, צ"ע מה חידוש יש שנפטר באכילה זו והרי בלא"ה 
אכל אכילת מצוה משום סעודת ר"ח, ובהכרח יש ללמוד 
מכאן שאין מצות אכילה ומשום כך לא נפטר אלא משום 
עיבור החודש, ועיי"ש שרצה לחדש שאולי סעודת ר"ח 
גבי  וכדמצינו  בלבד  ביום  אלא  בלילה  בה  יוצאין  אין 
פורים, אכן מדברי הפוסקים והמשנ"ב כאן מבואר לא 
כך, וצ"ע, )ועי' גם בערוך השולחן כאן שגם רצה ללמד 
זכות מסוגיא זו על מה שאין העולם נזהרים בסעודה זו(.

בגדר  לדון  שיש  מה  בהקדם  הסוגיא  בישוב  והנלע"ד 
שכשחל  הפוסקים  דברי  הבאתי  כבר  שהנה  זו,  סעודה 
בשבת יוסיף תבשיל מיוחד לכבוד ר"ח, וצ"ב טעם הדבר, 
שחלים  טובים  ימים  בשאר  כן  מצינו  שלא  צ"ע  וגם 

בשבת.
אכן מקור הדין נלמד מירושלמי הנ"ל ששם איתא "באלו 
אמרו מקדימין ולא מאחרין אבל סעודת פורים וסעודת 
כתיב  שבפורים  וביארו  מקדימין"  ולא  מאחרין  ר"ח 
לעשות אותם ימי משתה ושמחה יצאה שבת ששמחתו 
בידי שמים, ומבואר שכשחל בשבת עושין סעודת ר"ח 
לאחר השבת, וכתבו הפוסקים שאנן אין נוהגים כן אלא 

עושים מאכל מיוחד שיהא ניכר שהוא לכבוד ר"ח.
ולמדנו מעתה שחלוקה סעודת ר"ח משאר ימים טובים, 
א"צ  ולכך  היום,  קדושת  מחמת  הסעודה  יו"ט  שבכל 
לייחד הסעודה לכבוד היו"ט בדוקא, אבל ר"ח דומה הוא 
וכמו שבפורים ענין הסעודה הוא לעשות את  לפורים, 
היום ליום משתה, ה"נ בר"ח ענין הסעודה הוא שיהא 
ניכר על ידה כבוד היום, ולכך צריך להוסיף דבר שאינו 

רגיל בו, )וע"ע בשעה"צ סק"ד(.
ולפי"ז היה נראה לחדש שהעושה סעודה בר"ח אבל לא 
לא  באכילתו,  בה  ניכר  או שאי"ז  היום  לכבוד  בה  כיון 
קיים את מצות הסעודה, שבזה חלוק ר"ח משאר סעודת 
יו"ט, שכל עיקרו הוא שנעשה לכבוד היום, ומעתה ניחא 
לפוטרו  אין  בר"ח  ויין  בשר  האוכל  סורר  שבבן  היטב 
אכילה  היתה  לא  שהרי  ר"ח  של  מצוה  אכילת  משום 
ולכך הוצרכו לפוטרו רק משום שאכל  זו לכבוד היום, 
להוכיח  אין  ושפיר  החודש,  עיבור  של  מצוה  בחבורת 

מסוגיא זו כנגד הירושלמי.

הערה
ר"ה כג,ב מתני' כיצד בודקים את העדים זוג שבא ראשון 
ע"כ  ומכניסין את הגדול שבהם,  בודקים אותו ראשון, 
מבין שני העדים מכניסים את  להעיר ממ"נ מדוע  ויש 
שבא  מי  אחר  הולכים  ואין  לכבדו,  כדי  שבהם  הגדול 
ראשון מביניהם, ואילו מבין כל העדים מכניסים דוקא 

מי שבא ראשון ולא את הגדול שבהם וצ"ע.

גליון 2 תמוז ה'תשע"ד - פרשת חוקת בס"ד

במסגרת הגיליון יתפרסמו בעז"ה שאלות 
וקושיות של הקוראים, בנושאים שונים.
ד'(  )סעי'  קב'  בסימן  בשו"ע  מבואר 
וכתב  המתפלל,  כנגד  לעבור  שאסור 
לאיסור  טעמים  שני  טו'(  )סע"ק  המ"ב 
של  כוונתו  את  שמבטל  מפני  א(  זה.  
לבין  בינו  שמפסיק  מפני  ב(  המתפלל. 

השכינה.
גמור,  באונס  שאנוס  באדם  לדון  יש 
באופן שמותר לו לעבור לפני המתפלל, 
משני  באחד  לילך  באפשרותו  ויש 
לעבור  יצטרך  הוא  אחת  בדרך  דרכים, 
לפני שני מתפללים ובדרך אחת יצטרך 
לעבור לפני אדם אחד בלבד. האם צריך 
לפני  יעבור  שבה  בדרך  דווקא  ללכת 
מתפלל אחד או שיכול ללכת אף בדרך 
שבה יעבור לפני שני מתפללים. ושמא 

הדין תלוי בשני טעמי האיסור.

שואלין ודורשין

תגובות  נפרסם  בעז"ה  זה  במדור 
ידי  על  שנשלחו  קודמים,  לגליונות 

הקוראים.
•

בענין  ברויאר  הגר"א  בשם  מש"כ 
בזה  לציין  ראיתי  שמיעה  על  ברכה"ת 
קמח  סי'  )ח"ד  מהרש"ם  בשו"ת  מש"כ 
לדבר  אסור  היה  שאם  ובאמצע(  ד"ה 
אסור  היה   צפרניו  שנוטל  בזמן  ד"ת 
וע"ע  כעונה.  שומע  כי  כששומע  גם 
שומע  ע'  שש  עמודי  בספרי  מש"כ 
עוד.  להאריך  יכול  איני  וכעת   כעונה, 
נשלח ע"י הר' יעקב שמשון שפירא

תגובה ותשובה



סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"בית מקדש מעט" - ספר בענייני הלכות 
בית הכנסת.

"פרושים"  קהילת  של  חגה  יום  לרגל 
המרכזי  מדרשם  בית  בחנוכת  בעירנו, 
הנפלא  הספר  לאור  יצא  והמפואר, 
עמלו  פרי  מעט",  מקדש  "בית  והנשגב 
רבי  הרה"ג  החשוב  האברך  של  ויגיעו 
שהעלה  שליט"א,  זלוטניק  ישראל 
בסגנון  גורנה,  כעמיר  וליקט  ואסף 
והנהגות  הלכות  כל  את  וברור,  צח 
והמשנ"ב  השו"ע  מדברי  הכנסת  בית 
וגדולי הפוסקים, אשר רבים מאוד הם 
מצויה  ידיעתם  ומחוסר  הלכותיהם, 

בהם המכשלה.
סימני הספר עברו את שבט ביקורתו של 
חמיו הגאון רבי אליהו פרנקל שליט"א 
בירושלים,  שאול  גבעת  שכונת  מרבני 
שגם העניק לחתנו המחבר מכתב ברכה 
זקנו  נלהב, לצד הסכמתו הנלהבת של 
פריימן  אשר  רבי  הגאון  המחבר,  של 

שליט"א רב ומו"צ בעיה"ק ירושלים.
ספק  ללא  הינו  לפנינו  אשר  הספר 
ובתי  לכל באי בתי הכנסת  ספר חובה 
בכבוד  בהם  ינהגו  למען  המדרשות, 
הראוי לבית ה', ותיתי לו להרב המחבר 
בחיבורו  הרבים  את  שזיכה  שליט"א 

הנכבד והמפואר.
"קביעת  קונטרס  מופיע  הספר  בסוף 
מזוזות" שנערך ע"י אברכי קהל פרושים, 
והכרעותיו  מזוזות  הלכות  פסקי  ובו 
אורדנטליך  הגרד"צ  דאתרא  המרא  של 
לבנין  לבוא  עצמו  שהטריח  שליט"א, 
שונות  בשאלות  ולפסוק  הכנסת  בית 

שהתעוררו בענין קביעת המזוזות.

המגיד  המחבר:  בבית  להשיג  ניתן 
ממעזריטש 51/21

שיח ההלכה

הרה"ג ר' אברהם בוטרמן שליט"א

נזקים הנגרמים כתוצאה מבניה

בגמ' ב"ב עח: "א"ר שמואל בר נחמן א"ר יוחנן מאי דכתיב 
על כן יאמרו המושלים, המושלים אלו המושלים ביצרם, 
בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה 

כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה".
אך משום מה בדיני ממונות לא תמיד אנו רגילים לחשוב 
באופן זה להשתדל לראות את המעלה בלהתחשב בשני, 

ולראות את החיסרון שנוצר לו לפעמים בגללנו.
הדירה,  את  מרחיבים  או  בונים  כאשר  רבים  במקרים 
נגרמים נזקים לשכנים, והדבר כמעט בלתי נמנע, ונשאלת 
השאלה אם הבונה חייב לשלם את הנזקים שנגרמו ע"י 
הפועלים, או שאין הדבר באחריותו והם אינם שליחים 

שלו.
התחייבות מראש לתשלומי גרם נזק

ונראה שאף שעל פניו אכן הבונה פטור מעיקר הדין. לכן 
הבונה מראש שיתחייב  לשכנים להחתים את השכן  יש 
לפצותם על הנזקים שיגרמו כתוצאה מהבניה ואף נזקים 
שיהיו בגרמא, ועל השכן לחתום להם כמו שמצאנו בשו"ע 
חו"מ סי' קע"ה. בענין מי שמכר או השכיר ביתו לגוי ויש 
חשש שיגרום נזקים לשכנים וז"ל: המוכר לעובד כוכבים 
או שוכר לו, היו משמתין אותו עד שיקבל עליו כל אונס 
שיבא מהעובד כוכבים, עד שינהוג העובד כוכבים עם בן 
המצר שלו בדיני ישראל בכל. ואם אנסו בדבר שלא כדין 
ישראל, משלם המוכר. ודווקא ששמתוהו תחלה, אבל אם 
לא שמתוהו ואירע לו אונס מן העובד כוכבים י"א דפטור 

לשלם.
אופנים שיש מקום לחייב ללא התחייבות מראש 

ואולם נראה שכאשר הבונה היה צריך להסכמת השכנים 

וזאת  לשכנים,  שנגרמו  הנזקים  בכל  לחייבו  מקום  יש 
דברי  בביאור  נ"א  ס"ק  קעו  סי'  בנתה"מ  המבואר  ע"פ 
שלווה  לחבירו  ערב  שהיה  במי  ס"ז  קל"א  סי'  השו"ע 
מהגוי ובא הגוי לתבוע את הערב שלא כדין חוזר הערב 
ותובע את הלווה ואין הלווה יכול לפטור עצמו ולומר מה 

לי בכך שהגוי אנס אותך. 
וביאר הנתה"מ וז"ל: דשאני גבי ערב שיש אומדנא דמוכח 
משניהם שאילו פירשו שע"כ היו מסכימים שניהם אף על 
העלילה, דודאי הערב לא היה רוצה להתערב עד שיקבל 
עליו הלוה העלילה, דמה לו לצרה הזאת להכניס עצמו 
וגם  להלוה,  רק  להערב  טובה  אינה  דהערבות  בעלילה, 
בהעלילה,  גם  עצמו  להתחייב  רוצה  דהיה  ודאי  הלוה 
וכו', וכשהיה הגוי מקבלו בעצמו היה רוצה ליכנס בספק 
עלילה וכו', מהיכי תיתי לא יתרצה הלוה לקבל על עצמו 
סכנת העלילה שהכניס הערב עצמו בשביל טובת הלוה. 
פירשו היה מקבלים  וכיון דאומדנא דמוכח הוא שאילו 
טעות,  מחמת  רק  היה  פירשו  דלא  דהא  תלינן  עליהם, 
כעין שאמרו באחריות דאף שלא פירשו, שהוא רק מחמת 

טעות.
אחד  של  ההסכמה  כל  שכאשר  הנתה"מ  מדברי  העולה 
לחבירו אינה אלא לטובת חבירו, אזי אם יש חשש הפסד 
אנו אומרים שמן הסתם הכוונה היא שמי שמקבל את 
הטובה מחבירו התכוון לשלם על כל נזק העלול להגרם 
מהסכמה זו, וא"כ גם בבניה, כשהשכנים מסכימים לשכן 
עבור  יתחייב  שהבונה  מוסכם  בתנאי  הוא  לבנות  אחד 
הנזקים שיגרמו לשכנים מבנייתו, ואין ספק שאילו היו 
מעלים חשש זה מראש היה מתחייב בזה, א"כ גם עתה 
כאחריות  והוי  טעות  מחמת  רק  הוא  זאת,  העלו  שלא 
ט"ס. ואף שיש לחלק ששם הלווה מוכן להכניס עצמו ג"כ 
ברורה  אומדנא  מ"מ  לזה,  ראיה  אין  וכאן  עלילה  בספק 
היא שבזמן שהיה צריך הסכמת שכניו היה מוכן להתחייב 

להסיר מהם כל נזק שיגרם.
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הרב חיים קופשיץ שליט"א

בתפילת  ר''ח  בשבת  ששכח  מי  דין 
מוסף להזכיר ר''ח

כהלכתו,  ר''ח  שבת  של  מוסף  תפילת  שהתפלל  מי 
הפר"ח  כתב  השבת.  מקדש  רק  וחתם  טעה  ובחתימה 
שחל  שביו"ט  שאף  לחזור,  צריך  שאינו  תפ"ז  בסי' 
צריך  יו"ט  רק  או  שבת  רק  הזכיר  שאם  דעתו  בשבת 
לחזור, מ"מ בר"ח שחל בשבת כיון שבשאר התפילות 
בעבודה,  המאורע  מעין  אומר  אלא  לר"ח  ברכה  אין 
וישראל וראשי  אף במוסף שתיקנו לומר מקדש שבת 
בסי'  המשנ"ב  פסק  וכן  לכתחילה,  רק  הוא  חדשים 

תכ"ה.  
משאר  לומד  איך  הפר"ח  סברת  את  להבין  וצריך 
ר"ח  על  ברכה  יש  בחול  במוסף  הרי  למוסף  התפילות 
הברכה  את  שכוללים  הוא  הפשטות  בשבת  וכשחל 
ר"ח  הזכיר  לא  ואם  שבת,  של  הברכה  עם  ר"ח  של 
ר"ח  של  את  ולא  שבת  של  הברכה  את  רק  בירך  הרי 
היא בהקדם  ונראה שסברת הפר"ח  יד"ח.  יצא  ומדוע 
ורשב"ג  ת"ק  שנחלקו  יז.  ביצה  הגמ'  בדברי  הביאור 
בשאר  ר"ח  מזכרים  בשבת  ר"ח  כשחל  האם  וריוב"ב 
ונראה ביאור  התפילות בברכה האמצעית או בעבודה 
מחלוקתם שדעת רשב"ג וריוב"ב שצריך לומר בברכה 
ברכה  ר"ח  על  גם  לברך  ראוי  שבעצם  כיון  אמצעית 
אלא שכיון שבר"ח מתפללים י"ח לא תיקנו לזה ברכה 
בפנ"'ע אבל כאשר מתפלל תפילה של שבע ברכות יש 
לכלול בברכה האמצעית גם ברכה על ר"ח ודעת ת"ק 
שר"ח אינו סיבה לקבוע עליו ברכה ולכן אף שאומרים 
ברכה על היום אין לכלול בה את ר"ח ויש לאומרו רק 

כהזכרה בעבודה. 
שעל  וס''ל  כת''ק  שקיי''ל  שכיון  הפר"ח  לומד  ועפ"ז 
ר''ח אין סיבה לקבוע ברכה, גם במוסף ר"ח אינו מהוה 
סיבה לקבוע עליו ברכה, אלא כיון שהתפילה היא רק 
אך  ר"ח.  על  ברכה  לומר  חייבים  לכן  ברכות  של שבע 
שעליה  שבת  של  להיות  צריכה  הברכה  בשבת  כשחל 

יש סיבה לקבוע ברכה ולר"ח די בהזכרה, אלא שמ"מ 
כיון שבחול הברכה היא גם על ר"ח תיקנו גם בשבת 
ואינו  לכתחילה  רק  זה  אך  בברכה,  ר"ח  את  לכלול 

מעכב בדיעבד. 
ונראה שלפי ביאור זה יצא חידוש לדינא, במי שטעה 
נזכר  הברכה  בחתימת  ורק  שבת  של  מוסף  והתפלל 
שצריך לומר אתה יצרת. ובספר אישי ישראל ]פרק ל"ט 
ה',  ברוך אתה  מיד כשאמר  נזכר  ע"ו[ כתב, שאם  דין 
יסיים למדני חוקיך ויחזור לומר אתה יצרת, ואם כבר 
סיים את החתימה יאמר ונעשה לפניך קרבן ר"ח הזה, 
ואם התחיל רצה יאמר זאת אחרי והשב את העבודה. 
שטעה  מי  לגבי  ט"ז[  ס'ק  ]רס"ח  מהמשנ"ב  ומקורו 
ונזכר  שבת  של  אחרת  תפילה  מוסף  במקום  והתפלל 
אחרי החתימה של מקדש שבת, שכתב שיאמר שם בין 
הברכות ונעשה לפניך קרבן מוסף, ובבאה"ל שם הביא 

מהח"א שאם נזכר ברצה שיאמר ברצה ונעשה וכו'. 
אמנם צ"ע שהביאור הלכה בס' תקי"ד כתב שמי ששכח 
הברכות  בבין  יאמר  לא  השנים,  בברכת  מטר  לשאול 
הברכות  בבין  לומר  שא"א  שס"ל  ראשונים  שיש  כיון 
שיכול  כיון  כאן  גם  וא''כ  תפילה,  בשומע  יאמר  אלא 
לומר ברצה שימתין לרצה. ונראה שהטעם של המשנ"ב 
כיון שאין זה פשוט שיכול לומר ברצה, שהרי בבאה"ל 
שם הביא בזה מחלוקת, וגם הח"א שכתב לומר ברצה 

נשאר בצ"ע לכן עדיף יותר לומר בבין הברכות.
יש  לעיל בדברי הפר"ח,  נראה שלפי מה שנתבאר  אך 
לומר שלגבי הזכרת מוסף ר"ח בשבת יהיה הדין שונה. 
משום  הוא  ברצה  לומר  שאין  צד  שיש  שמה  שנראה 
נוסח  מעיקר  חלק  היא  מוסף  קרבן  שהזכרת  שיתכן 
שלא  וכל  המוספים,  תפילת  של  האמצעית  הברכה 
הזכיר בה את הקרבן הרי לא אמר את הברכה כראוי 
ויתכן שצריך לחזור ואינו מועיל שיזכיר ברצה. אמנם 
לגבי שבת ר"ח הרי מבואר בפר"ח שבעצם א"צ להזכיר 
את ר"ח בברכה ודי בהזכרה ורק לכתחילה כללו את זה 
בברכה עם מוסף שבת, וא"כ כשלא הזכיר מוסף ר"ח 
בוודאי שאי''ז מקלקל את נוסח הברכה ואפשר לצאת 
הברכות  בבין  זאת  לומר  לו  אין  וא"כ  ברצה,  בהזכרה 

אלא להמתין לרצה שזה עדיף.
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