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 ף ל עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא קמא ד

ת"ר: חסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהן ומעמיקים להן ג' טפחים, כדי שלא 

יעכב המחרישה. רב ששת שדי להו בנורא. רבא שדי להו בדגלת. אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למהוי חסידא, 

 ילי דברכות.לקיים מילי דנזיקין; רבא אמר: מילי דאבות; ואמרי לה: מ

 תוספות מסכת נדה דף יז עמוד א

דליכא למיחש שמא יתגלו ובערוך ]ערך שלש[ פירש ששרפת צפורן מזקת לאדם וכן כל דבר הבא  -שורפן חסיד 

מן האדם כדאמר בס"פ כלל גדול )שבת דף עה:( גבי דם הנדה איידי דחלשא לא מצנעה לשונרא ולכך הוא 

 יק לו.חסיד שמחמיר לשורפן אף על גב שמז

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב

אלא אמר רבא: מדאורייתא מישרא שרי, ורבנן הוא דגזור ביה, כדרבה. דאמר רבה: הכל חייבין בתקיעת שופר, 

ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ארבע אמות ברשות 

 דלולב, והיינו טעמא דמגילה.הרבים. והיינו טעמא 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א

 ויעבר מרדכי אמר רב: שהעביר יום ראשון של פסח בתענית.

 אות ט פרשת ויצא פרשה סחבראשית רבה 

ויפגע במקום, ר"ה בשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראין אותו מקום שהוא מקומו 

 .ואין עולמו מקומושל עולם 
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Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

You mentioned several times that people who disregard orders and keep going to 

minyan are endangering lives of theirs relatives. 

What about medical professionals who will have to risk their lives while treating them? 

My daughter is a nurse. They don't even have enough protective equipment. 

Why does she have to risk her life providing care to the people who decide to go for the 

minyan and now got infected?  

What right do they have to endanger her life? 

Lev Olkha 

----------------- 

Rav Schachter Shlit"a 

Hi Dovid I just finished your podcast of this week, it’s absolutely brilliant. Just one 

question I wonder if you gave the questions before to the Rabbi, because if you don’t 

he’s an absolute legend. 

Shloime Baumwolspiner 

----------------- 

Hi Rav Dovid 

I listen to your podcast weekly. I feel in a time like this people wait all week to listen due 

to the medical situation that is occurring. Can you please make another episode 

weekly? You're doing a huge Mitzva and a phenomenal job. 

Keep it up. 

Thank You, 

Lawrence Liebhard 



Show Suggestion 

I would like to suggest a topic for the podcast. What is a Yid's Tachlis on the world. 

Obviously you should not ask people their opinion. I would just like to hear people 

explain the different Shitos. I find this topic fascinating particularly because I know there 

are different Shitos (Chassidus/Mussar) and the Alter Rebbe himself says different 

reasons in 2 places in Tanya. 

 פסח. א כשר און פריילכען

 הת' נחום אהרן סערעבריאנסקי



Rabbi Herschel Schachter 

 ד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד אתלמו

אלו  -הרי אלו מצטרפין לזמון, ואם לאו  -שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו 

 מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן.

 משנה ברורה סימן נה ס"ק נז

אם ט' בבהכ"נ ויחיד בעזרה. כתב הפמ"ג דההיא דסעיף י"ז וי"ח וי"ט מיירי בשאינן  ה"ה אפי' -)נז( וקצתם בעזרה 

ויש מחמירין  דומיא דזימון לקמן בסי' קצ"ה רואין זה את זה דברואין זה את זה אפילו בשני בתים ממש מצטרפין

 אפילו ברואין ובמקום הדחק אפשר שיש להקל:

 סעיף א ביאור הלכה סימן קצה

את אלו כשנכנסו מתחלה  עיין מ"ב ודע דמחידושי הרשב"א שכתב הטעם דלהכי מהני ברואין אלו -שתי חבורות 

לכך משום דהוי כהסבו יחד מוכח מזה דס"ל דל"ד שתי חבורות שהיה בכל חבורה כדי זימון מצטרפות להוציא 

אחת את חברתה במקצתן רואין זה את זה ה"ה בחבורה אחת של ג' ששתים מהם הסבו על שלחן אחד והשלישי 

על גב דבבהמ"ז בעינן הסבו יחד או לדידן עכ"פ ישיבה הסב על שלחן אחר כל שרואין אלו את אלו מצטרפין ואף 

בשלחן אחד שאני הכא דהא מיירי שמתחלת סעודתם נכנסו ע"ד כן שאע"פ שיתחלקו במקומות אעפ"כ דעתם 

להיות מחוברים ומהני זה ]כמו ניכול לחמא בדוך פלן דמבואר בסימן קס"ז סי"ב דמהני אף על גב דלא הסבו יחד 

ה"ה בזה וכ"כ בשיטה מקובצת[ וכן בחי' הרמב"ן ריש פ' ג' שאכלו משמע דמפרש למתניתין כיון דאתנו מעיקרא ו

דידן בין שיש בכל חבורה כדי זימון ובין שאין בהם כדי זימון ]וט"ס יש בדבריו שם וצ"ל ואפי' אין בכל חבורה וכו'[ 

א קי"ל כוותיה בזה אכן הרשב"ש אמנם הוא בעצמו סובר שם דאי בעינן הסיבה לא מהני רואין אלו את אלו ואנן ל

בתשובה ]ומובא בחידושי רע"א[ כתב דדוקא בשתי חבורות שבכל חבורה יש כדי לזמן ולא בעינן כ"א לצרף שיוציא 

האחת את השניה להכי מהני רואין אלו את אלו משא"כ בשלא היה בכל חבורה כדי לזמן אלא ע"י צירוף לזה לא 

ר"א ]מובא במשניות דפוס אלטונא[ ובאמת יותר מסתברא כדבריהם דהא מהני שום תקנה וכן הוא ג"כ דעת הג

אפילו בניכול לחמא בדוך פלן פסק המחבר שם בסי"ב ]והוא מדברי תר"י[ דדוקא שלא היו מפוזרין בשעת אכילתם 

א ולא חילק שם כלל בין רואין זה את זה לאין רואין אלמא דכל שלא ישבו עכ"פ ביחד לא מהני תנאי דניכול לחמ

בדוך פלן להצטרף להתחייב בזימון ואיך מהני בכאן במה שנכנסו מתחלה לכך וכן מוכח בחידושי הרא"ה בסוגיא זו 

דמיירי בשיש בכל חבורה כדי זימון ע"ש. ודע דהרשב"ש מפליג עוד יותר דאפילו יש בכל חבורה כדי זימון אלא 

לא מהני בשרואין זה את זה ונכנסו מתחלה כיון  שע"י צירופן יתחדש שיברכו בעשרה כגון שיש ה' בכל חבורה נמי

שעי"ז יצטרפו לברך בשם. ודע עוד דאפילו לרשב"א שמקיל מ"מ היינו דוקא בנכנסו מתחלה לכך אבל בלא זה לא 

מהני ואפילו ברואין זה את זה ובבית אחד וכדמבואר בחי' הרשב"א להדיא. ואפילו להני דמקילי בבית אחד ולא בעו 



כמו שכתבנו במ"ב היינו דוקא בשתי חבורות שיש בכל אחד כדי זימון ולא בשאין בהם כדי זימון שיכנסו מתחלה 

 כמו שכתב המ"א:

 דף יב עמוד א -הר"ן על הרי"ף מסכת ראש השנה דף יא עמוד ב

יחיד שלא בירך אין חבירו מברך לו. פי' דאע"ג דקי"ל כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא כבר הוציאו מכלל זה 

התם כל הברכות שאדם פטור מוציא את הרבים ידי חובתן חוץ  למי ברכת המזון וק"ש ותפלה דתניאבברכות בירוש

מברכת המזון דכתיב ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל יברך ר' יוסי ור' יהודה בן פזי הוו יתבין ואמרי לא מסתברא 

ו ולא מסתברא בתפלה שיהא כל אחד מבקש רחמים על עצמו ומיהו הני מילי בק"ש שיהא כל אחד ואחד משנן בפי

בשיודע לברך אבל בשאינו יודע חבירו מוציאו כדאמרינן בפרק שלשה שאכלו )דף מה ב( אבל אחד סופר ואחד בור 

 סופר מברך ובור יוצא:

 ס"י שולחן ערוך חושן משפט הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין סימן שפח

מפני צער  הצבור ומצערן מותר למסרו ביד עובדי כוכבים אנסים להכותו ולאסרו ולקנסו; אבל ]המיצר[ כל המוסר

מתרין בו שלא  וכדומה, ויש לחוש שיזיק רבים,יחיד אסור למסרו. הגה: )וע"ל סי' תכ"ה ס"א(. מי שעוסק בזיופים 

 .יעשה, ואם אינו משגיח, יכולין למסרו ולומר שאין אחר מתעסק בו אלא זה לבד

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ו עמוד ב

מאי טעמא? אי נימא משום פירורין הא לא חשיבי, וכי תימא: כיון  אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך שיבטל.

והתניא: סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים, סופי ענבים ומשמר שדהו מפני  -דמינטר להו אגב ביתיה חשיבי 

ת אסורין משום גזל וחייבין במעשר, בזמן שאין בעל הבי -מקשאות ומפני מדלעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן 

 .מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר! -מקפיד עליהן 

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנג

והמנהג ליקח בחטים ובשעורים ובכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון,  שיוצאים בהם ידי חובת מצהאלו דברים 

לידי חימוץ ומותר לעשות מהם  אינם באים קטניות, וגם אר מיניוש באורזלא אבל לכתחלה חטים(, )מהרי"ל(, 

ואין לשנות.  שעה(. והמנהג באשכנז להחמיר, ויש אוסרים )טור והגהות מיימוני פ"ה ומרדכי פ' כל :תבשיל. הגה

ואינן אוסרים  הדליק בשמנים הנעשים מהם,ל מותר וכן שיל.התבתוך אם נפלו מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד 

ואני"ס  קי"ג(. וזרע אקליז"א )מהרי"ל( מותר להשהות מיני קטניות בבית )ת"ה סי' וכן תוך התבשיל.אם נפלו ל

 ומותר לאכלן בפסח, כן נ"ל. ר אינן מיני קטניות,אליינד"



 פתחי תשובה יורה דעה סימן פט ס"ק ג

שש שעות. עבה"ט של מהרי"ט ז"ל אם הם שעות זמניות. ועיין כו"פ ופמ"ג ובחכמת אדם שהסכימו לדעת הכנה"ג 

דאינם זמניות ע"ש וכן המנהג. ]ועיין )בתשובת ח"ס סימן ע"ג( דחולה השותה מימי חלב לרפואתו אפילו הוא רק 

 ילת בשר יותר משעה ואחר שכבר בירך ברהמ"ז ישתה וירוח לו ע"ש[:חולה קצת א"צ להמתין אחר אכ

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף נב עמוד א

שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו  -והאמר ר' יוחנן: גזל ולא נתייאשו הבעלים 

 ברשותו!

 תוספות מסכת בבא קמא דף ע עמוד א

דוקא אמטלטלין דגזליה אבל אמטלטלין דפקדון כתבינן דהא תלי טעמא בהקדש  -אמטלטלי לא כתבינן אורכתא 

ויש כח לאדם להקדיש פקדון שיש לו ביד חבירו כדמוכח בהמוכר את הספינה )ב"ב דף פח.( גבי ההוא גברא 

צו דמייהו דאייתי קרי לפומבדיתא אתו כ"ע שקלי חדא חדא אמר הרי הן מוקדשין לשמים ומשמע התם דאי לא קי

הוו קדשי ועוד דלעיל אמר אין הגונב אחר הגנב משלם כפל משום דאין בעלים יכולין להקדיש וגונב מבית הנפקד 

 משלם כפל לבעלים כדתניא בהמפקיד )ב"מ דף לג:( ועיקר קרא בגונב מבית שומר כתיב.

 

 

 ס"ק א משנה ברורה סימן נו

סימן תי"א הביא בשם מדרש שחכם אחד נתראה לתלמידו בחלום וראה התלמיד שהיה לו כתם  ובספר מטה משה

 במצחו וא"ל מפני מה אירע לך כך א"ל מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן היה אומר קדיש.



yaakov
Highlight



 פסוק ח פרק כא פרשת שופטיםרבינו בחיי 

, אלו המתים שמתכפרין בממון החיים. כפר לעמך. דרשו בפסיקתא: אלו החיים שמתכפרין בממונם, אשר פדית

ולמדנו מזה שההקדשות שנוהגין החיים להקדישם בעד המתים שיש להם תועלת למתים, וכל שכן אם הבן מקדיש 

בעד אביו שהוא זכות לאביו בהיות אוכל הבן פירותיו, והוא הדין לאומר בשבילו קדיש או שום ברכה בבית הכנסת 

 ו מעשה של רבי עקיבא, וכדאיתא במסכת כלה )כלה רבתי פ"ב(.בצבור, וכמו שאמרו באגדה באות

 הר"ן על הרי"ף מסכת מגילה דף ג עמוד א

הוה עובדא וחש לה רב לדרב אסי. כלומר לאצרוכי י' אפי' בזמנה ומשמע מדחש לה רב להא דרב אסי דהלכתא 

תיה דאמרינן לקמן א"ר חייא בר כוותיה אבל הריא"ף ז"ל כתב דאע"ג דחש לה רב קי"ל כרב דהא ר' יוחנן קאי כו

אבא א"ר יוחנן הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא ולא אמרן אלא בצבור אבל ביחיד יצא והר"ז הלוי ז"ל 

כתב שאין זו ראיה דלא פליגי אלא למצוה אבל בדיעבד אפילו רב אסי נמי מודה דיצא וראיה לדבר ממה שלא מנו 

דקתני להו בהך מסכת ]דף כג ב[ אין פורסין על שמע וכו' וכיון דבמגילה  מקרא מגילה עם אותן שהן בעשרה

 .קיימינן אם איתא דבעינן בה י' לעכובא היה להם למנותה עמהן

 סעיף ב אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה רמ"א

בטלו שבת אחת קריאת הפרשה בצבור, לשבת הבאה קורין אותה פרשה עם פרשה השייכה לאותה  אםהגה: 

 שבת )אור זרוע( )ועיין לקמן סי' רפ"ב(.

 שם ס"ק דמגן אברהם 

בטלו שבת. וה"ה אם התחילו ולא סיימו מחמת קטט אבל אם היו ב' מחוברין באותו שבת שבטלו אין קורין בשבת 

לעולם שקורין ג' וא"ל יקראו ב' לכל הפחות דאין תקנה לחצאין )ובהגמ"נ כתוב ע"ז ולא נראין הבאה ג' דלא מצינו 

דבריו בעיני( ואם בטלו פ' ויחי אין לקרותו עם פ' שמות כי כשקורין ב' סדרות צריך לקרות חד גבר' מסוף סדרא 

 )רמ"מ סי' פ"ה(: ראשונה לתחלת סדרא שניה כדי שיהיו מחוברין וזה אין נכון לעשות בשני ספרים

 ס"ק ז משנה ברורה סימן קלה

ריאה בביהכ"נ אחת ורוב הצבור מביהכ"נ זה שמעו קרה"ת בביהכ"נ אחרת כתב בספר שערי אפרים אם בטלו הק

א"צ להשלים אבל אם רוב הצבור לא שמעו כלל אף על פי שיש שם בתי כנסיות אחרות שקראו שמה כדין מ"מ 

 אותן שלא שמעו הקריאה והם רוב הצבור של ביהכ"נ זה צריכין להשלים הקריאה:







 ]ו[  ן רפהבית יוסף אורח חיים סימ

כתב המרדכי שם והגהות בפרק י"ג מהלכות תפלה )שם( בשם אור זרוע )שם סי' יב( שמלמדי תנוקות אין צריכין 

לחזור ולקרות הפרשה בשבת שהרי השלימו בשעה הראויה להשלמה וכן כתוב בהגהות אשיר"י שם וזה בכלל מה 

מהלכות תפלה )שם( בשם ראב"ן )סי' פח(  שכתב רבינו שכל השבוע חשוב עם הציבור: כתוב בהגהות פרק י"ג

דהא דאמרינן לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור איירי ביחיד הדר בכרך שאין בו מנין לקרות בתורה דצריך 

לכוין השעה שהציבור קורין בבית הכנסת יקרא גם הוא ביחיד שנים מקרא ואחד תרגום אבל אם הוא בעיר שיש 

צבור שוב אינו צריך להשלים ונדחו דבריו שם בהגהות וכן דעת הפוסקים שסתמו  בה מנין ושומע הפרשה משליח

דבריהם וכן כתב שם הרמב"ם )הכ"ה( בהדיא וז"ל אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה בכל שבת בציבור חייב 

 לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע סדר של אותה שבת שנים מקרא ואחד תרגום:

 ה וספר תורה פרק י הלכה ארמב"ם הלכות תפילין ומזוז

נמצאת למד שעשרים דברים הן שבכל אחד מהן פוסל ספר תורה, ואם נעשה בו אחד מהן הרי הוא כחומש מן 

החומשין שמלמדין בהן התינוקות ואין בו קדושת ספר תורה ואין קורין בו ברבים, ואלו הן: )א( אם נכתב על עור 

שלא לשם ספר תורה, )ד(  שאינו מעובד, )ג( שהיה מעובדבהמה טמאה, )ב( שנכתב על עור בהמה טהורה 

גויל ומקצתו שנכתב שלא במקום כתיבה על הגויל במקום בשר ועל הקלף במקום שיער, )ה( שנכתב מקצתו על ה

על דוכסוסטוס, )ז( שנכתב בלא שירטוט, )ח( שנכתב בלא שחור העומד, )ט( שנכתב בשאר  על הקלף, )ו( שנכתב

שכתבו אפיקורוס או כיוצא בו משאר פסולין, )יא( שכתב האזכרות בלא כוונה, )יב( שחסר אפילו אות לשונות, )י( 

אחת, )יג( שהוסיף אפילו אות אחת, )יד( שנגעה אות באות, )טו( שנפסדה צורת אות אחת עד שלא תקרא כל 

( שהרחיק או ב שהקריב בין עיקר או תדמה לאות אחרת, בין בעיקר הכתיבה בין בנקב בין בקרע בין בטשטוש, )טז

אות לאות עד שתראה התיבה כשתי תיבות או שתי תיבות כתיבה אחת, )יז( ששינה צורת הפרשיות, )יח( ששינה 

צורת השירות, )יט( שכתב בשאר הכתב כשירה, )כ( שתפר היריעות בלא גידי טהורה, ושאר הדברים למצוה לא 

 לעכב.

 כסף משנה שם

ומ"ש ואם נעשה בו אחד מהם הרי הוא כחומש וכו' ואין קורין בו ברבים. נמצאת תשובה לרבינו שכתב בה 

שמברכין על ספר תורה פסול ושכך נהגו בפני גאוני עולם. והרשב"א תמה על דבריו בתשובה וכתב שנ"ל 

גו לפני גאוני עולם דאם כן שבילדותו כתב כן וחזר בו בזקנותו וכתב בחיבורו לפסול ולפי זה יקשה מ"ש שכן נה

משוינן להנך גאונים טועים. ואפשר לומר דהתם בדלא אפשר להו ומ"ש כאן שאין קורין בו בצבור הוא בדאפשר להו 

ומאחר שכן היכא שנמצא טעות בספר תורה מוציאין ספר תורה אחר ומתחילין ממקום שנמצא הטעות ומשלימין ז' 

יעבד הוה ליה כמו לא אפשר להו והכי משמע שהרי מן הדין קורין על אותם שקראו במוטעה דכיון שהוא בד



לכתחלה בחומשין אם לא היה מפני כבוד הצבור ואף על גב דהאי חסר במילתיה בדיעבד מיהא יצא. ולישנא 

דרבינו הכי דייק שלא כתב ואם קראו בו בצבור לא יצאו ידי חובת קריאה אלא אין קורין בו ברבים דמשמע לכתחלה 

אין קורין בו אבל בדיעבד עלתה להם קריאה. ואם נמצא הטעות באמצע קריאת הקורא גומר קריאתו בספר הוא ד

הכשר ומברך לאחריה ואינו מברך לפניה כי ברכה שבירך לפניה בספר תורה הפסול וכן קריאה שקראו בו עלתה 

 אחריו: להם בדיעבד וכן הנהיג מורי הרב הגדול מה"ר יעקב בירב זלה"ה וכן אנו נוהגים

 אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קמג סעיף ד רמ"א

הדחק, שאין לצבור רק ס"ת פסול ואין שם מי שיכול לתקנו, י"א דיש לקרות בו בצבור ולברך עליו )כל בו ובשעת 

 .ויש פוסליןואבודרהם(, 

 ס"ק כט שםמשנה ברורה 

בס"ג וכן סתמו האחרונים דלכתחלה לא יוציאו אפילו לחובת היום. אמנם אם  הוא כדעת המחבר לעיל -ויש פוסלין 

י"א דגומרין ז' קרואים ומברכין לפניה ולאחריה  עות ואין שם ס"ת אחרת זולתהטהתחילו לקרות ואח"כ נמצא בה 

אופן זה וכן רק המפטיר יהיה השביעי והקדיש יאמרו אחר ההפטרה. והדגול מרבבה כתב דאין להרבות בברכות ב

כתב בשערי אפרים שער ו' אות ס"א אלא ישלים עם העולה הזה שנמצא אצלו הטעות הפרשה שלו ולא יברך 

ברכה אחרונה רק יעמוד שם והש"ץ יקרא לעולים אחרים עד תשלום ז' עולים ולא יברכו כלל רק הש"ץ יקרא לכל 

ו העומד שם לא יסיח דעתו ויקרא בלחש אחד פרשה שלו עד גמר הסדרה וזה העולה שנמצא הטעות בקריאה של

עמהם ובגמר הסדרה יברך הוא ברכה האחרונה והוא יאמר גם כן ההפטרה בנביא בברכותיה ויש מי שכתב 

שיאמר ההפטרה בלי ברכות עכ"ל )ועיין בפתחי שערים שכתב שגם הדגמ"ר מודה בכל זה ע"ש(. ואם נמצא 

ולתה יקרא ן שבירכו ברכה אחרונה ואין שם ס"ת אחרת זהטעות בשלישי או בשאר העולין אחר סיום קריאת

 עד גמר הסדרא בלא ברכה: הקורא שאר הפרשיות

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף מה עמוד א

איבעית אימא: הא דאפקריה באנפי תרין, והא דאפקריה באפי תלתא, דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: 

לא הוי הפקר. ור' יהושע בן לוי אמר: דבר תורה אפילו באחד הוי  -ר, בפני שנים כל המפקיר בפני שלשה הוי הפק

 הפקר, ומה טעם אמרו בשלשה? כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין.





 ביאור הגר"א סי' תרעא ס"ז 

מדליקין. ראיה מהלל בלילי פסחים שנתקן על הכוס ואומרין בב"ה משום "נ חנוכה בבית הכנסת כ', על הדלק

 .פרסומי ניסא כמ"ש בירושלמי בענין ברכה הסמוכה לחברתה והרי אשר גאלנו שניא שאם שמעה בב"ה יצא

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן צו

הנה מש"כ הרמ"א סוף סימן ר"א דיש אוסרים לחזור ולרחוץ אח"כ והוא מהמרדכי פ"ב דשבועות שהביא מראבי"ה 

איך ששמע שיש קורא תגר על בנות ישראל הטובלות אם נכנסו אחר הטבילה במרחץ ושכן כתב נמי הרשב"ט, 

פילו לכתחלה יכולה לרחוץ בתר טבילה לאלתר דהגזירה ודאי דעת יחיד היא כדמסיק הראבי"ה שקרוב בעיניו דא

היתה רק לתרומה כמפורש במתני' סוף זבים ובשבת דף י"ג דענין הגזירה הוא כפרש"י בשבת שמים שאובין 

יטמאו אדם שטבל כבר לפסול תרומה ובעלה חולין הוא עיין שם, והוא מוכרח מהא דגזרו גם טהור שנפלו עליו ג' 

אי לא הא לא קיימא הא, שהוא שייך רק לענין הגזירה שמים שאובין יטמאו אדם דיאמרו מ"ש מים שאובין משום ד

הני מהני כדפרש"י התם, אבל אם היה זה גזירה על הטבילה לא היה שייך לגזור על טהור שנפלו עליו ג' לוגין מים 

חדש משום שמים שאובין דאינו מענינא דטבילה כלל, אלא ודאי שלא נפסלה הטבילה אלא שהוא גזירה שיטמא מ

גזרו שיטמאו אדם הטובל, לכן גם נפילת ג' לוגין הוא מענין זה ואם לא יטמאו בנפילה לא קיימא גזירת ביאת 

הטובל במים שאובין אחר שטבל. וטומאות אחרות הא לא שייך בשום אופן לאסור על בעלה דרק בדם נדה ולידה 

שאינו ענין טומאה כלל דלא מצד הטומאה שאיכא בנדה נאסרה נאסרה על בעלה ולא בדברים אחרים, וגם מסתבר 

לבעלה אלא דנדה נתחדש בה שני ענינים ענין איסור לבעלה וענין טומאה שמטמאת שנוגע זה לענין תרומה 

 וקדשים. 

ולא הוצרך כלל לפ"ז להא דאמר ר"נ בחולין דף ל"א דבעלה חולין הוא דרק שם דאיירי בנאנסה וטבלה שלא בכוונת 

ילה שהוא חסרון בהטבילה לקדש ולתרומה והיה שייך למילף דגם לבעלה שצריכה טבילה יהיה זה חסרון טב

בהטבילה ותשאר גם באיסורה לבעלה, הוצרך ר"נ לומר דבעלה חולין הוא ואין למילף חולין מקדשים שלכן חולין 

ן בהטבילה רק שתיקנו טומאה לא בעי כוונה ומוכיח התם ממתני' ומקראי עיין שם, אבל הכא שליכא שום חסרו

למים שאובין בבא ראשו ורובו ביום שטבל ובנפלו עליו ג' לוגין מים לא שייך לאסור לבעלה אף בלא זה שהוא בדין 

חולין. והטעם שלא גזרו שתיפסל הטבילה ולא היו צריכין לגזור לטמא בנפלו על טהור ג' לוגין, הוא פשוט דלא שיך 

וכשר. ועיין בזבחים דף כ"ט שאר"א זה לטעם שאין לטעות לפרש כפשטות הקרא למיפסל הטבילה אחרי שכבר ה

דאם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו שפוסל הקרבן באוכל מזבחו ליום השלישי דאחר שהוכשר יחזור ויפסל, שלכן 

ות גם רבנן בתקנתם לא שייך שיתקנו פסול אחר שהוכשר, ואף לר"ע דהביא שמצינו בזב וזבה שאף שהתחילו למנ

ימי הטהרה סותרין בראיה כל מנינם והתוס' הוסיפו שקושיתו היא מהא שסותר אף אחר שטבל ביום השביעי 

ונטהר שלכן היה שייך לפסול הקרבן כשאכלו נותר ביום השלישי, הוא שייך רק בקרבן שגם האכילה היא ממצות 

כן שייך לומר דאף כשלא נעשה כדין הקרבן וכן השריפה דנותר הוא מדיני הקרבן וליכא בו עניני רשות כלל ול



בהנותר שאכלוהו ולא שרפוהו יפסול הקרבן ואף שכבר נכשר להיתר אכילה ולהיתר הקרבה שהם דברים מדיני 

הקרבן שייך ליפסל כשלא נעשו כדין אף גם מה שהוכשר תחלה כיון שלא נסתלק ממנו דיני הקרבן, ומוכיח 

בדיני זב וזבה לענין הספירה שגם זה שמקצת היום ככולו הוא מדיני מספירת הנקיים שג"כ כל הז' ימים ממש הוא 

ספירת הימים ולא נסתלק כל הדינים לספירה מהם עד משלם הז' ימים לגמרי, אבל לענין הטבילה כבר נשלם 

לגמרי דיני הטבילה שלכן גם לר"ע לא שייך לפסול אחר שנכשרה הטבילה. ובכל אופן סברא גדולה היא שלא 

 שהוכשר ואף אם נמצא גזה"כ בדיני דאורייתא הוא טעם גדול שרבנן לא רצו לתקן דבר כזה.  לפסול אחר

ומש"כ הראבי"ה הא דאמר בחולין דבעלה הוא חולין, הוא עוד טעם דאף אם נימא שתיקנו לפסול הטבילה כדבריך 

הוא חולין וא"כ אינו לומר להרשב"ט עכ"פ הא תנן גזירה זו רק לפסול את התרומה ובעלה הא אמרינן בחולין ד

בכלל התקנה לפסול הטבילה לתרומה. ואף שהטעם שחששו לגזור שייך נמי לטבילת נדה לבעלה לא רצו לגזור 

איסור לבעלה מאיזה טעם, או משום שקשה לגזור זה על כל ישראל אלא על אוכלי תרומה שהן זריזין, או משום 

טבילת המקוה, ולא יהיה תקלה גם באיסור הביאה שמאחר שנאסרה לתרומה כבר תדע מזה שהטהרה הוא רק ב

דבעלה, ובזה"ז שליכא תרומה לידע עי"ז מכיון שלא תיקנו אז לאסור לבעלה אנן לא גזרינן שוב אף שאיכא הטעם 

לגזור, ובלא גזירה לא נאסר ממילא בשביל טעם. אבל הוא רק לרווחא דמילתא אף להרשב"ט שתיקנו שהוא פסול 

ול לבעלה דהוא חולין, דבעצם אין צריך לזה משום שסובר שאינו פסול בטבילה אלא גזרו בטבילה נמי אין לפס

טומאה מחדש שלא שייך כלל לאיסורה לבעלה. ומסיק שכן סובר גם מהר"מ והאמת שכן סברי כל הפוסקים שלא 

כבר חלקו עליו  הוזכר זה בשום פוסק והוא רק דעת יחיד, וכן משמע מהגר"א /יו"ד סי' ר"א/ ס"ק קכ"ז דכתב אבל

דמשמע דכל הפוסקים חלקו עליו, ומטעם שכתב דאף לתרומה אין זה חסרון בטבילה וכ"ש לבעלה דהוא חולין דאף 

 אם היה זה חסרון בהטבילה אין למילף מתרומה לחולין. 

והנה אף להמרדכי בשם הרשב"ט שאף לבעלה נפסלה הטבילה, הא לא שייך זה אלא דוקא ברחצה במים שאובין 

יאה ראשה ורובה או בנפילה בו ביום אחר הטבילה כדפרש"י בשבת דף י"ג, וגם בלשון הראבי"ה על שמיעת בב

התגר הוא על אלו שנכנסו במרחץ אחר הטבילה וכן מרשב"ט שסובר כן מהא דשבת דאיכא טעם הגזירה והביא 

ליכא גבול ותהיה אסורה מרש"י שהוא בו ביום של טבילה. ובהכרח הוא לא יותר מבו ביום של טבילה דאל"כ 

לרחוץ לעולם וע"ז ליכא מנהג כלל, ולומר שהזמן הוא עד שתשמש עם בעלה אין מקום כלל לזה. וגם בתרומה הא 

לרש"י ותוס' לא גזרו בטהור אלא בנפלו עליו ג' לוגין ולא בביאה במים שאובין, ומי הוא הטהור שלא הוצרך לטבילה 

ולם, ואם נמצא איש כזה הוא אחד או שנים בעולם שהיה זה מילתא דלא הא ליכא איש אחד בעולם שלא נטמא מע

שכיחא שלא היה צורך לגזור בו דאין לבא לתקלה מזה וכדאמרינן בעלמא שמילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן, אלא 

ודאי דטהור הוא זה שטבל אתמול ומדקמיה, וא"כ גם לבעלה להרשב"ט הוא רק בהלכה למרחץ בו ביום של 

ואף שלהרמב"ם ליכא חלוק בין הטובל לטהור שתרוייהו נפסלו לתרומה בין בביאה בין בנפילה כדאיתא  טבילה.

בדבריו רפ"ט מאה"ט, אבל להרמב"ם שסובר כן ודאי שאין זה פסול בטבילה אלא גזירת טומאה חדשה בהביאה 

עם הרשב"ט הוא לרש"י ותוס', א"כ למים שאובין ונפילה עליו ג' לוגין מים שלא שייך כלל לאיסור נדה לבעלה, וכל ט

הוא רק ברחצה בו ביום של טבילה, וכדמשמע מלשון הראבי"ה שבמרדכי ומלשון הרמ"א משמע קצת שדוקא תיכף 



 אחר הטבילה, אך אולי בו ביום נמי שייך בלשון אח"כ. 

באמבטי רק אותו יום ונמצא שאף לפי המנהג יכולה האשה לטבול ביום ב' ויום ג' אם הגיע זמן טבילתה ולא תרחץ 

ולמחר תוכל לרחוץ באמבטי וכן בזריקת מים עליה הנקרא שאור ובסווימינג פול ולא תאסר לבעלה שיבא בעש"ק 

מכיון שאינו בו ביום אף שעדיין לא שמשה עם בעלה, דהמנהג הוא רק לבו ביום. ואם נהגה אף על ימים הרבה 

 כשלא בא בעלה הוא מנהג טעות ואינו כלום. 

יא אשה איסטניסית שלא תוכל לסבול שלא להתרחץ יום שלם שיהיה מטבילתה בתחלת הלילה עד גמר ואם ה

היום, יש להתיר לה מכיון שלדינא הוא רק דעת יחיד שאין לחוש לדעה זו, ורק שנהגו להחמיר אין להחמיר אלא 

רחץ יום אחד ויכולה לקיים כברוב הפעמים שליכא צורך גדול, אך איני רואה בזה בסתם נשים צורך כל כך כשלא ת

 המנהג. ידידו, משה פיינשטיין

 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף יג עמוד ב

ואלו מגלחין במועד: הבא ממדינת הים, ומבית השביה, והיוצא מבית האסורין, והמנודה שהתירו לו חכמים, וכן מי 

 שנשאל לחכם והותר, והנזיר והמצורע מטומאתו לטהרתו.

 שלחן ערוך סימן תקלא סעיף ד

במועד; מי שיצא מבית השביה ולא היה לו פנאי לגלח קודם המועד, ומי שיצא מבית האסורים ואפילו  ואלו מגלחין

היה חבוש ביד ישראל שהיו מניחין לו לגלח, וכן המנודה שהתירו לו ברגל, וכן מי שנדר שלא לגלח ונשאל על נדרו 

ת ביום לגלח, והוא שלא יצא מארץ ברגל, וכן הבא ממדינת הים בחול המועד, או שבא בערב הרגל ולא היה שהו

 ישראל לחוצה לארץ לטייל:

 סעיף ד שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שצ

 מתים מגלח לאחר שלשים; על אביו ועל אמו, עד שיגערו בו חביריו.על כל ה

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קנו

בשיעור גערה כתב הרמ"א ביו"ד סימן ש"ץ דנוהגים ג' חדשים, ונראה פשוט שאין כוונתו לומר זמן לגערה דהכל 

ונתו לומר גדר לשער שיעור גערה אם החברים לא תלוי בכל יחיד ויחיד לפי גידול שערותיו והרגילו להסתפר אלא כו

איכפת להו איך שהוא הולך בשערו משום דהיה מקום לומר דההיתר הוא מהצער שיהיה בדול מחבריו דהרי איתא 

בתוס' מו"ק דף כ"ב ד"ה עד בשם הירושלמי ברם הכא עד שיגערו בו חבריו ויאמרו לו צא מעמנו, ואף שבירושלמי 

זו אבל הא להתוס' היה גירסא זו, שלכן היה מקום לומר דהוא דוקא משום שאין רוצים שיהיה שלפנינו ליכא גירסא 



בחבורתם אבל אם לא איכפת להו ולא יתבדלו ממנו בשביל זה יהיה אסור אף שהשערות גדולים ביותר והשמיענו 

צטער ביותר, ומחמת הרמ"א דהגערה הוא רק סימן לגודל השער ביותר שלא חייבוהו להאבל אף על אביו ואמו לה

שלא לכל אינשי שוה הצער באורך השער נתנו השיעור בגערת חברים הרגילים עמו ויודעין איך דרכו להסתפר 

שמזה יבינו בכמה יותר מהרגלו הוא מצטער, שלכן אם ליכא מי שיגער שיערו דהצער ביותר לסתם אינשי הוא בג' 

לא לכל אינשי שבמקום אחד שיעור הג' חדשים דודאי לא כל חדשים. אבל א"כ ליכא דבר מוחלט לכל המדינות ואף 

המדינות שוות שאיכא חלוק בין חמות לקרות ואיכא חלוק בין מדינות לענין הקפדת יופי וגם במקום אחד איכא 

הרבה אינשי. ולכן מסתבר ששני פעמים כפי הרגילות הוא שיעור הצער לכל מדינה כהרגלה ולכל יחיד כהרגלו, 

כלל מסתפרים בכל חדש או לששה שבועות משערין שיעור גערה כב' פעמים מה שרגילים להסתפר  וכיון דבדרך

דהיינו ב' או ג' חדשים, ואצל הרמ"א ב' פעמים הזמן המצוי ביותר הוא ג' חדשים. ואם אצל יחיד הגיע זמן גערה 

שים דבשביל זה תלו זה קודם ג' חדשים דנוהג להסתפר בכל חדש לכל הפחות יכול להסתפר אפילו קודם ג' חד

בחבריו שיודעין הרגלו. אבל תוך שלשים לא מהני גערה דלא גרע מסתם אבל ולא ניתן שיעור גערה לקולא אלא 

לחומרא. ונכון להמתין שיעור גערה להסתפר ולגלח כל י"ב חדש על אביו ואמו אם לא לצורך שבכה"ג מסתפר 

כדאיתא כן בחדושי רעק"א סימן ש"צ סעי' ד' ובפ"ת סק"ד כדרכו אחר שהמתין שיעור גערה משהתחיל אבילותו ו

שכן הוא מדינא ולכן כשאיכא צורך ודאי אין להחמיר, אבל בלא צורך מן הראוי להחמיר דכל השנה לא יסתפר בלא 

גערה או שיעור הגערה דכל השנה הא יש לו להצטער במה שחייבוהו, וצ"ע בטעם ההיתר לדינא לאחר הגערה 

 ינשטיין.ראשונה. משה פי

 תלמוד בבלי מסכת הוריות דף יג עמוד א

לכסות ולהוציא מבית השבי. בזמן  -להחיות ולהשב אבדה, והאשה קודמת לאיש  -מתני'. האיש קודם לאשה 

מתני'. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, וממזר לנתין,   .האיש קודם לאשה -ששניהם עומדים בקלקלה 

 -ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר. אימתי? בזמן שכולם שוים, אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ 

  .ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ

 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עד

ואף ענין קדימה ליכא אלא במה שתנן במתני' דסוף הוריות )י"ג ע"א(, ואף באלו קשה לעשות מעשה בלא עיון 

 גדול.

 

 נשמת אברהם







 אות ז שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה

  התחשב בזה לענין קדימהרפואה לזקן מופלג, ואם יש ל

ובדבר זקן מופלג שנחלה ודאי מחוייבין לרפאותו במה שאפשר כמו לאיש צעיר ואף אם אין החולה הזקן רוצה 

ואף לענין קדימה באמרו שמאס בחייו ואסור אף להעלות על הדעת דברים כאלו אף שהאומר זה הוא רופא גדול, 

 להרופא למי ילך מסתבר שאין להתחשב בזה.

ג( סימן פו -שו"ת מנחת שלמה תניינא )ב   

 א. דין קדימה בריפוי ובמכשיר הנשמה 

כתב הפמ"ג בריש סי' שכ"ח במש"ז סק"א אם יש אחד שודאי מסוכן עפ"י הרופאים וכדומה, וזה ספק, ורפואה 

יכויים אחת אין מספקת לשניהם, הודאי דוחה הספק עכ"ל, ולכן צריכים בעיקר להתחשב עם גודל הסכנה ועם הס

ועיין בסוף מס' הוריות במשנה ובגמ' סדר של עדיפות בענין  - התחשבות בגיל לא באה כלל בחשבון -להצלה, 

הצלה משבי וכן לענין צדקה וכדומה, אך חושבני שבזמננו קשה מאד להתנהג לפי זה. אולם להעביר מכשיר 

להצלה מסופקני מאד, כי יתכן דחשיב הנשמה מחולה לאחר שהוא במצב יותר קשה או שיש לשני יותר סיכויים 

כאילו הראשון כבר זכה במכשיר והחולה עצמו ודאי פטור מליתן מכשיר שלו לאחר אף אם השני יותר מסוכן, וכן 

 -אם כבר התחיל הרופא להתעסק עם חולה מסוכן מסתבר דכמו שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, כך הוא פטור 

התעסק עם השני כששניהם בסכנה אף אם יש יותר סיכוי להציל את השני. מלהניח את הראשון ול -ואולי אסור 

 אגיד לו נאמנה שאין אני קובע מסמרים בכל מה שכתבתי כי השאלות הן חמורות מאד, ואינני יודע ראיות ברורות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בירת מגדל עוז מהגר"י עמדין

 



 סעיף ד שולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן לד

 לכתחלה.  עשרה צריכיםרכת ארוסין ב

 שולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן סב סעיף ד

 .חורין, וחתן מן המנין גדולים ובני בעשרה אלא אין מברכין ברכת חתנים

 שם ס"ק דבית שמואל 

אלא בעשרה. ובמקום דליכא עשרה אין לעשות נישואים כ"כ הרשב"א ובפסקי מהרא"י חולק ע"ז והב"י הסכים 

יזהר ולהדר אחר לדברי הרשב"א ובד"מ כתב אין דבריו נראים אלא אין הברכות מעכבין מיהו לכתחילה יש ל

עשרה, ואם א"א בעשרה אלא בטורח גדול הוי כדיעבד כמ"ש בת"ה טורח גדול הוי כדיעבד וברכת ארוסין לכ"ע 

 א"צ עשרה אלא לכתחלה כמ"ש ס"ס ל"ד:

 ס"ק ז שםפתחי תשובה 

דיעבד שאין שם עשרה לא בשביל זה יתעכב הנישואין אלא בעשרה. עבה"ט מ"ש ובדיעבד אינו מעכב כו' ר"ל דב

אלא תנשא בלא ברכות דברכות אין מעכבות. עב"ש סק"ד עיין בתשובת נו"ב סי' נ"ו על דבר המסדר קדושין שבירך 

ברכת אירוסין וברכת נשואין בלא עשרה וכתב כי בודאי הדיוט כזה עון פלילי הוא שיהא לו עסק בטיב קדושין אבל 

קדושין והחופה גמרו קניינם ואפי' לדעת הרשב"א דהברכות מעכבות ובמקום שאין עשרה אין לעשות על כל זה ה

נישואין מ"מ כאן שכבר בירך אלא שלא היו שם עשרה זה אינו מעכב דיעבד בכל דבר הצריך עשרה והביא ראיות 

ר יזדמן שם נישואין יעמדו גם לזה )עי' בס' יד המלך פ"י מה"א דין ה' מ"ש עליו בזה( וסיים דמ"מ אין הפסד כאש

 הזוג הזה סמוך לחופה ויכוונו לצאת בברכה שיברכו להחתן והכלה האחרים )וגם המברך יכוון להוציאה( ע"ש:

 אבן העזר סימן נו -שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא 

לילי הוא שיהא לו ועל דבר המסדר קידושין ובירך ברכת אירוסין וברכת נישואין בלי עשרה בודאי הדיוט כזה עון פ

עסק בטיב קידושין. אבל עם כל זה הקידושין והחופה גמרו קנינם. לא מבעיא לדעת רוב הפוסקים שאין הברכות 

מעכבות ואף לכתחילה רשאי לעשות נישואין אם אי אפשר למצוא עשרה ורשאי לישא בלא ברכה ואין הברכות 

שום מיחוש אלא אפילו לדעת הרשב"א שהביא הב"ש  מעכבות הביאה וכשיזדמנו לו עשרה יברך פשיטא שאין כאן

בסי' ס"ב סק"ד שבמקום שאין עשרה אין לעשות נישואין מ"מ נראה לפענ"ד אף שלהרשב"א הברכות מעכבות מ"מ 

כאן שכבר בירך אלא שלא היה שם עשרה זה אינו מעכב ובדיעבד עלתה הברכה אף בלי עשרה. וראיה לדבר 

קורא עומד אין פורסין על שמע וכו' ואין קורין בתורה וכו' וברכת חתנים וכו' ששם במשנה במסכת מגילה פרק ה



פחות מעשרה ובקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהם. והנה אם היה כל זה עיכוב אפילו בדיעבד א"כ איך התירו 

עלתה לו בירושלמי לכתחילה אם התחילו בעשרה ויצאו מקצתן שגומר ואיך יגמור זה לבטלה בשלמא אם בדיעבד 

 אלא שלכתחילה הצריכו עשרה מפני כבוד קדושת השם יש לומר שבזה שהתחיל בעשרה התחיל בהיתר. 

ודע שהכסף משנה בפרק א' מהל' תפלה כתב שם הל' ו' וז"ל: ומספקא לי מלתא אם הני מילי לדידהו שהעולים 

חלה וסוף אם נימא דדוקא אותו לקרות לא היו מברכין אלא הראשון והאחרון וכו' אבל לדידן דכל אחד מברך ת

הקורא כיון שבירך תחלה ישלים וכו' ולא יעלה עוד אחר או נימא כל שלא עלו כל העולים לא נגמרה המצוה וכיון 

שהתחיל הראשון צריכין כולם לעלות ולזה דעתי נוטה. הרי שהאחרים עולים ומברכים בלי עשרה ואם היה זה 

יה מותר לכתחילה לכל הני בשביל הראשון שכבר התחיל. ועוד ראיה מיחשב ברכה לבטלה אפילו בדיעבד לא ה

ששם במגילה דף כ"ג ע"ב מקשה הגמ' ואדם מי קדיש וכתבו התוס' בד"ה ואדם וכו' וקשה דאמאי לא אמר דמיירי 

רה בעבד כנעני שיכול אדם להקדישו וכו' וי"ל דאם איתא דמיירי בעבד כנעני סגי בשלשה וכו' כדאיתא בירושלמי גזי

שמא ישמעו ויברחו וכו'. ואם איתא דמן התורה אפילו דיעבד מעכב עשרה א"כ בפחות מעשרה לא עלתה לו פדיון 

א"כ איך מפני גזירה שמא יברחו התירו בשלשה והרי אח"כ נמצא זה המשתמש בו נהנה מהקדש ואף שאין מועלין 

מעילה ממש איכא בהנאת שערו לאחר שיגזזנו בקרקעות ועבדים מ"מ איסורא איכא, ועוד דאפילו איסור דאורייתא ו

מראשו ועיין במס' סנהדרין דף ט"ו ע"א, אלא ודאי שכל זה רק למצוה לשומו בעשרה אבל לא לעכב. וכיון דכולהו 

בחדא מחתא מחתינהו במשנה א"כ כולהו רק למצוה ולא לעכב וא"כ גם ברכת חתנים בעשרה היינו למצוה 

רה. העולה מזה דאפילו לברך מחדש אין חיוב ולפי שראיות הנ"ל אינן ברורות ובדיעבד עלתה הברכה בפחות מעש

כל כך אין הפסד שכאשר יזדמן שם נישואין יעמדו גם הזוג הזה סמוך לחופה ויכוונו לצאת בברכה שיברכו להחתן 

 וכלה האחרים.

 




