
אבנימבניסימן

אסימן

בלחשאשהעשנישלאאמירת

ט"תשנטבתר"י,ה"ב

אחדלרב

א

נוהגאניכן,בלחשאשהעשנישלאלאמירתאשר

זהוברם,בניאתחינכתיוכןשניםהרבה

בביתצבורשליחלגבישאלכבודוואילוביחידות

במסכתמקורה.הברכהכוונתנבארותחילה.הכנסת

[יהודה](מאיר)'רהיהתניא,'בעמודג"מדףמנחות

ואלויוםבכלברכותשלושלברךאדםחייבאומר

עשאנישלאאשהעשאנישלאגויעשאנישלא,הן

קאדהוהלבריהשמעיהיעקבבראחארב.בור

?נמיהאיכוליליהאמר,בורעשאנישלאמברך

היינו?עבדעשאנישלאמברךמאיואלאליהאמר

.ל"עכטפיזילעבד!אשה

דיבוריבשלשההמחולקיםלשונותבשניי"ךפרש

ולקרואהחלקיםאתלחברויש,המתחיל

האיכולי,הראשוןהלשוןל"וז.עצמובפנילשוןכל

,אשההיינו.הארץעםשאינועצמודמשבח,נמי
ה"אפ,טפיויל.לרבוכעבדלבעלהשפחהנמידאשה

כולי,השניהלשןל"וז.האשהמןתרהעבמזולזל

ולאהואילואשהכוכביםעובדבשלמא,נמיהאי
.הואמצוהברבוראלא,מברכתשפירנינהומצוהבני

דגמרינןשוויןועבדאשהמצותדלענין,אשההיינו
ובירךוהוסיףזילכלומר,טפיויל.(דחגיגה)להלה

.י"פרשל"עכלהשליםכדיעבדעשאנישלא

בירךיעקבבראחארבשלבנוהראשוןהלשוןלפי

אלאהארץעםשאינווהתפארבורעשנישלא

ועיין.בכךלהתגאותלושאיןבוגערואביו,ח"ת

לאהבןשאכן'בעמודט"כדףקדושיןבמסכת

שהיהאחאבריעקב'ראותוואינו,בלימודיוהצטיין

כאןואילואחאהיההאבשםשםכימפורסםאמורא

'לגלהשליםכדייברךכיצדהבןושאל.אחארב

כלוםהוסיףלאעבדעשנישלאיברךשאם,ברכות

ואשהועבדאשהעשנישלאמברךהיהכברכי

שמכלאביולווהשיב,משועבדיםששניהםשווים

מזולזלהעבדכיבנפרדעבדעשנישלאיברךמקום

עשנישלאברךהבןהשניהלשוןלפיואילו.יותר

לווהעיר,במצוותזהירשאינוהארץעם'כלובור

.שוויםוהבורהואבמצוותהחיובמצדשאםאביו
לאהארץמעםיותרבמצוותזהירשהואמשוםואם

האדםעלגוזראינוה"הקבכי,זהעללברךשייך

מיראתחוץשמיםבידיהכלכיישמורמצוותכמה

לברךכיצדהבןושאל.י"רשלדעתל"נכך,שמים

לאעבדעשנישלאיברךשאם,ברכות'לגלהשלים

אשהעשנישלאמברךהיהכברכיכלוםהוסיף

אביולווהשיב,המצוותבחיובשוויםואשהועבד

להשליםכדיבנפרדעבדעשנישלאיכרךמקוםשמכל

.ברכות'לג

חורין-ובןזכרשהואמיהראשוןהלשוןשלפילמצא

כדיאשהעשניושלאעבדעשנישלאמברך

ועבדאשהולעומת,בחברהמעמדועלה"לקבלהודות

הברבהמהיזהלפיקשהוקצת.לאחריםכפופיםשהם

כפופיםהיול"חזבימיהיהודיםוהלאגויעשנישלא

הרגישוישראלמקוםשמכלל"וצ,להפךולאלגויים

ועוד,הממוצעז"העעעלובפרטהגוייםעלעליונות

ויקויםעמיםלנסונהיהלבואמשיחשלשסופומשום

הלשוןלפיכןשאיןמה.'וגואומניהםמלכיםיהיובנו

שנתחייבהטובהעללהודותכדימכרךהאישהשני

ממצוותהפטוריםועבדאשהולעומת,מצוותבהרבה

.גוישכןוכלגרמאשהזמןעשה

ב

בתוספתא,העיקרהואי"בפרשהלשונותמשניואיזה

מפורשג"כהלכה'ופרקברכותבמסכת



בניםבניסימן

הלכה'טפרקשםבירושלמיהואוכןהשניכלשון

בורשאיןבורעשאנישלאברוךהירושלמיל"וז,'א

מצווההאשהשאיןאשהונשאנישלאברוך,חטאירא

עשהמצוותעלמצווהשאינה'כלול"עכהמצוותעל

.גרמןשהזמן

שפתחו"מסימןחייםבאורחיוסףכביתלדקדקויש

,הראשוןבלשוןסייםאבלי"בפרשהשניבלשון

ועבדאשההמצוותדלעניןאשההיינוי"פרשל"וז

הכיאפילו,טסיויל.מאשהלהלהדגמרינןשוין

הלשוןסיוםוהשמיטל"עכמהאשהיותרהעבדמזולזל

בנוסחאותתלויהדברד"ולע.ובירךוהוסיףזילהשני

טפיזילעבדהואהלשוןשלנובדפוסיםכי,הגמרא

ואילו,יוסףוביתוטורש"וראף"בריהואוכןל"עכ

הואוכןעבדגרסולאל"עכטפיזילגרסי"רש

וסדורגדולותובהלכותטפיזילה"בדשםבתוספות

י"לרשהתפלותבפרושהפרדסוספר'בסימןי"רש

זילי"פרשגרסתולפי.ויסריובמחזורכ"שעמוד

עלוקאיזילותאמלשוןזיללפרשאפשרל"עכטפי

העבדמזולזלה"אפהראשוןבלשוןשסייםוזהוהעבד

אזילמלשוןלפרשואפשראו,ל"עכהאשהמןיותר

שזהו,יעקבבראחארבשלבנועלוקאיללכת'פי

ובירךוהוסיףזיללואמרשאביוהשניבלשוןשסיים

.ל"עכלהשליםכדיעבדעשאנישלא

הוצרךלכןטפיזילעבדגרסיוסףשבביתוכיון

שבפרשייהראשוןהלשוןסיוםאתלהעתיק

הואהשניהלשוןכ"ואעפ.השניהלשוןסיוםאתולא

סיוםכי,יוסףהכיתלדעתגםהברכהכטעםהעיקר

טפיזילעבדאוטפיזיליעקבבראחארבדברי
.טעמןאתולאהברכותוסדרמספרלקביעתרקנוגע
יעקבבראחארבבאלאטפיזילעבדהגרסהולפי

מברכיםלמהרקאלאד"לעהברכותטעםאתלבאר

ואלאליהאמר,קאמרוהכימאשהבנפרדעבדעל

'פיל"עכאשההיינו?עבדעשאנישלאמברךמאי

לכלולראויולכןהךהיינוואשהשעבדהקשהשהבן

אך,ואשהעבדעשנישלאאחתבברכהשניהםאת

'לגלהשליםכדיאחתברכהתיחסרעדייןזהלפי

יחדלכללםארעאאורחדלאואביווהשיבו.הברכות

ברכות'גלברךישולכןמאשהיותרזילשעבדמשום

עשניושלאעבדעשניושלאגויעשנישלאבנפרד

.אשה

מקוםומכלטפיזילעבדשגרסבטורנראהוכן

,בפרצתיהשניהלשוןלפיהברכהטעםפרש

ג"עועשאנישלאה"אמי"באלברךצריךל"וז

מכלבנושבחרלמקוםוהודאהשבחליתןשצריך

עשאנישלאה"אמי"בא,לעבודתווקרבנוג"העו

אינההיאשגםאשהעשאנישלאשמברךפ"אעעבד

שלאלברךוצריך,גרמאשהזמןעשהבמצותחייבת

שיששכתבהרי.ל"עכטפיגרועשהואעבדעשאני

משוםבנפרדאשהעשניושלאעבדעשנישלאלברך

הברכותלדעתוגםמקוםומכל,מאשהטפיזילדעבד

פעריםכנגדולאהמצוותבחיובההבדליםכנגדנתקנו

כהלכותחייםארחותבספרנראהוכן.החברתיבמעמד

שפטורכותיעשנישלאל"וז,'ואותברכותמאה

כותיעלומברך'וכוואשהעבדכןוכמיהמצוותמן

ואומרמצוותבקצתשייכיואשהשעבדמפניתחילה

שתלההרי,ל"עכטפיזילדעבדמשוםלאשהקודםעכד

י"בפרשהשניכלשוןבמצוותבחיובהברכותטעם

למדכיצדיודעאינניורק,הראשוןכלשוןסייםאבל

.יעקבבראחארבמדבריהברכותקדימתסדר

שעשאנילברךהנשיםנהגול"וזהוסיףבטורומיהד

שמצדיקכמישהואכןשנוהגיםואפשרכרצונו

,באבודרהםהואוכןל"עכהרעהעלהדיןאתעליו

שעשאניהנשיםברכתעצםעלטעםנתינתוזוהי
עליהןלהצדיקכןמברכותהנשיםאםוהנה.כרצונו

לקרואחלילהעדייןהמצוותמקצתעלנצטוושלאאת

שאשהאתעליהןשמצדיקותמשמעאלא,רעהלזה

שאראוי"בפרשהראשוןכלשוןלבעלהכשפחההיא

הלשונותכשניתפסשהטורונמצאכחייםחסרונות

.יחדגם

ר"ביהודהלרבנווהברכותהתפילותבפרושהואוכן

שלאה"בד'בבחלקן"הרמבשלמרבותיויקר

כלבקיוםחייבתאינהשהאשהשפתח,אשהעשאני

המצוותלקיוםהקשוריםטעמיםכמהוהביאהמצוות

חברתייםבטעמיםהמשיךאבל,י"בפרשהשניוכלשון

חביבושאיןנקבהמתינוקתיותרזכרתינוקשמחבקים

נקבותשבניולמיאויאמרול"ושחזזכראלאה"לקב

,הירושלמידבריאתהביאושובהראשוןוכלשוןל"עכ

במהלהעירויש.ביחדהלשונותכשנישתפסהרי
במנחותדמקשהוזהוחטאיראבוראיןל"וזשסיים

'פיולאחטאכיראעצמךמניתשאתה'פיהאיכולי



טאבנימבניסימן

י"ברשוהלא,י"רשהיינוש"ורל"עככךש"ר
עצמודמשבחהראשוןבלשוןכזהנמצאשפירשלפנניו

י"ברי"שהרלהעירישועוד.ל"עכהארץעםשאינו

בשלאוקיצראשהעשנישלאלברכתבטעמיםהאריך

והאריךבאשהקיצראבודרהםבספרואילועבדעשני

.ל"ויש"עייבעבד

ולירושלמילתוספתאמודיםהראשוניםשכלוניוצא

שהאשההיאאשהעשנישלאהברכהשכוונת

,י"בפרשהשניכלשוןהמצוותמןבחלקנצטווהלא

הראשוןהלשוןלפיאחרותכוונותגםשהוסיפוויש

הואזהמכלליוצא.התוספתאטעםאתדחולאאבל

שלאנוסחשהביא'זפרקתפלהבהלכותמנוחרבנו

הלשוןלפירקבוודאיוהואל"עכלבריותעבדעשאני
השלושאלולברךשתקנועודוכתב,י"בפרשהראשון

וירחיקעמהםיתערבשלאהתראהכדמותברכות

.בראשוניםחברלוואיןל"עכמהםדעתו

אשהעשנישלאשמברךמיכל,להלכהוהיוצא

העולםלמלךלהודותתחילהלהתכווןצריך

טעםעיקרהואכןכיהמצוותברבוישנתברךעל

כאלההיוהדורותבמשך,עקאדאאבל.הברכה

ויש,הברכהבכוונתכןופרשוהנשיםעלשהתנשאו

ידעושלאוישעיקרוהטפלטפלהעיקראתשעשו

.במצוותהריבויעלבאהשהברכהכלל

ג

ובקהילותשבקהילתו,כבודולשאלתנבואהועתה

הברכהעלהמתמרמרותנשיםישנןאחרות

שהלשוןיודעהיההעולםכללוהנה.אשהעשנישלא

מברכיםהיוהגבריםכלולוהעיקרהואי"בפרשהשני
היהלאאזכיובמצוותיו'הבעבודתשמחהמתוך

שאנשיםהכתובגזירתהיאכןכי,זולהתמרמרותמקום

אבל.זהעללערערואיןמנשיםמצוותביותרחייבים

ובפרטהברכהבכוונתפיגולמחשבותשנתערבבוכיון

עליונותועלמברךשהאישי"בפרשהראשוןהלשוןלפי

,העיקרהואהשנישהלשוןפ"אעהחברתיבמעמד

בטורהסתירהאתכןלתרץויש.מקפידותהנשיםלכן

בפועלאבלהשניהלשוןהואהעיקראמנםכיל"הנ

הנשיםברכוולכן,הראשוןללשוןגבריםהרבהנטו

.הרעהעלהדיןאתעליהןוהצדיקוכרצונושעשני
אינווגםהדיןאתעליהןמצדיקותהןאיןהיוםברם

ובימינולהשתנותעשויבמציאותשתלוימהכי,דין

בחיובההבדלולעומת,לבעלהכשפחההאשהאין

.לעולםמשתנהשאינוהמצוות

יש.המצבאתלתקןהצעותמספרהועלוולאחרונה
איןאך,לגמריהברכהאתלבטלהרוצים

גדוללצורךלאאםל"חזשקבעובברכהידלשלוח

ואינו.רחבההסכמהלכךצריךוגם'להלעשותועת

'אסעיףג"קצסימןחייםבאורחשנפסקלמהדומה

דרבןזילותאשבגלל'וקטןסעיףאברהםובמגן

משוםכאןגםכןואםבשםהזימוןביטלוגמליאל

,אשהעשנישלאהברכהאתנבטלדנשיםזילותא

הזילותאוגםזמנירקהיההביטולשםכי,אינוזה

העמידולאשמכתחילהלשערוישצדדיתמסיבהנבעה

לברךכןשאיןמה,זהבאופןדבריהםאתחכמים

לאהםואםל"חזתקנתגופאהיאאשהעשנישלא

.נחושהיאךאנןלזילותאבהחששו

משלילההגבריםברכתאתלשנותמציעיםואחרים

ע"צאך,איששעשנישיברכווכגוןלחיוב

שטבעוהמטבעלפיאינוכיומלכותבשםכןלברך

יותרגרועהואשהשינויואפשר,אלהבברכותל"חז

לאפ"עכשםכיכרצונושעשניהברכהמהוספת

ישראלשעשנימהברכהראיהואין.קיימתברכהביטלו

בדבריגםונשתרבבהעתיקיםסדוריםבמקצתהנמצאת

אמברם,הצנזורהמפחדשמקורהידועכי,הגמרא

אישעשנישלאאואשהשעשנילברךרוצותנשים

.בעדןמעכבאיןומלכותשםבלי

ד

כהשפלההברכהאתהרואותנשיםשלצערן:מרוב

שלהפסיםלכתונתהעניןאתודימיתי-ו"ח
אהבשאביהםהאחיםידעוהכתונתכלישגם,יוסף

,מזהלהתעלםיכוליםהיואבלבניומכליוסףאת

תמידלהםוהזכירהבעיניהםנזדקפהשהכתונתאלמלא

-זוברכההדיןוהוא,יתירהבחיבהשפרשתיכמו

אולהחליפהלהתירצדדיםכמהד"בסאבארלבן

.למעשהולאלהלכהאבללשנותה

הברכותאתיעקבבראחארבשינהשלאעדהנה

ושלאבורעשניושלאגויעשנישלאברכוהכל

,והירושלמיוהתוספתאהברייתאכלשוןאשהעשני



ב3ימ'ב3סימן

ישולכן.כןמוכחעצמויעקבבראחארבומדברי

והלאמכברשנהגוממהי"ראבשינההיאך,לתמוה

שבאמשמעואינו,התנאיםידיעלנקבעוהברכות'ג
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הקפידאברכותשכמאהשכשםונשמע,ערוךובשלהן
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כדיעבדעשאנישלאובירךוהוסיףזילהשניבלשון
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