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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד א. 1

 -רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא, אתא רב שימי בר חייא הוה קמסרהב ואכיל. אמר ליה רב: מה דעתך 

מי לא אכלינן?  -אמר ליה שמואל: אלו מייתו לי ארדיליא, וגוזליא לאבא  -לאיצטרופי בהדן? אנן אכילנא לן! 

אמר להו: מי סבריתו דגדול תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא, על רב אחא. אמרי: אתא גברא רבא דמברך לן. 

 מברך? עיקר שבסעודה מברך. והלכתא: גדול מברך, אף על גב דאתא לבסוף.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מה עמוד ב. 2

מר בר רב אשי ורב אחא מדפתי כרכי ריפתא בהדי הדדי, לא הוה בהו חד דהוה מופלג יהודה בר מרימר ו

מחבריה לברוכי להו; )יתבי וקא מיבעיא להו( +מסורת הש"ס: ]אמרו[+ הא דתנן: שלשה שאכלו כאחת חייבין 

יש לנפשיה, חלוק ברכות עדיף. בריך אינ -הני מילי היכא דאיכא אדם גדול, אבל היכא דכי הדדי נינהו  -לזמן 

אין זימון  -לא יצאתם. וכי תימרו ניהדר ונזמן  -יצאתם, ידי זימון  -אתו לקמיה דמרימר, אמר להו: ידי ברכה 

 למפרע.

 ערוך השולחן אורח חיים סימן קצג סעיף ו. 3

אף שנים שאכלו מצוה שיחזרו אחר שלישי להצטרף עמהם ג' שאכלו אין רשאין לחלק שהרי נתחייבו בזימון ו

כן פסקו הרא"ש והטור והש"ע סעיף א' ולא ראינו מי שנזהר בזה לקיים מצוה זו ויותר מזה תמוה  לזימון

שרבינו הב"י בספרו הגדול ריש סי' קצ"ז כתב בשם הרשב"א דשנים שאכלו ובא שלישי שיש חיוב ליתן לו 

]ברכות מ"ה.[  דהנה ראייתם היא מהא דתנייא ר"פ ג' שאכלוע"ש ולמה אין נזהרים בזה ונ"ל ללמד זכות 

השמש שהיה משמש על השנים ה"ז אוכל עמהם אף על פי שלא נתנו לו רשות כדי שיצטרף לזימון ובאמת 

הרי"ף והרמב"ם לא הביאו זה כלל ]ובעל עין משפט ציין ע"ש ואינו כן[ וגם הרא"ש בעצמו בפ' ערבי פסחים ]סי' 

"ש ]מעיו"ט[ ומשמש אין ראיה שהרי בלא"ה ל"ב[ כתב שאין חיוב לחזור אחר ג' רק בליל ראשון של פסח ע

מחוייבים ליתן לשמש לטעום מכל מין כמ"ש בסי' ק"ע אך עוד ראיה הביאו מחולין ]ק"ו.[ דאמר רבב"ח הוה 

קאימנא קמי דר' אמי ור' אסי ואייתי לקמייהו כלכלה דפירי ואכלו ולא יהבו לי ש"מ אין מזמנין על הפירות דאם 

י להצטרף לזימון ולבד שאין ללמוד מקדושי עליון עוד זאת נראה להדיא שלא בביתם מזמנין היו נותנים לו כד

היו ולא שלהם היו הפירות ובזה וודאי היו מבקשים אותו ג"כ משא"כ הבעה"ב כשאוכל בביתו עם אחד איך 

 נטיל עליו שכשיבא איש אחר יבקשנו לאכול ג"כ וע"פ רוב לא תהיה סעודה מספקת ולכן אין נזהרין בזה

 ]כנלע"ד ללמד זכות על כלל ישראל[

 רמב"ם הלכות שבת פרק ה הלכה א. 4

הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצוה שאינו חייב לרדוף אחריה עד 

 אלא * חובה שיעשנה כגון עירובי חצרות או נטילת ידים לאכילה

 תוספות מסכת שבת דף ט עמוד ב. 5

וא"ת תיפוק ליה משום ק"ש וי"ל כגון שקרא ק"ש ונראה לר"י  -למ"ד תפלת ערבית רשות לא מטרחינן ליה 

אפילו למאן דאמר תפלת ערבית רשות אין לבטלה בחנם אלא בשביל שום צורך כמו בשרא המייניה דהכא או 

מצוה ולא יתפלל אף על פי שהמצוה אינה עוברת אבל בחנם אין אם יש שום מצוה שאינה עוברת יעשה ה

לבטלה תדע שהרי יעקב תקנה ולמה יש לבטלה בחנם ועוד דאמרינן בפרק תפלת השחר )שם כו: ושם( שהיא 

 כנגד הקטרת אברים שהיא כל הלילה דלא מעכבי כפרה אלא מצוה ה"נ תפלת ערבית מצוה ואין להאריך.

 שער עבודת האלוקים פרק ד -ספר חובות הלבבות שער ג . 6



והתורה חולקת מעשי בני אדם לג' חלקים: צווי ואזהרה ומותר. והצווי מתחלק לב' חלקים: אחד מהם מצוות 

הלבבות, והם הדברים אשר יתכנו באמונת הלב, כיחוד האל והיות הלב שלם עמו ובטוח עליו והמסר אליו 

ושמר מצוותיו ובמחשבה בפליאותיו והבחינה בטובותיו ורצות בגזרתו והאמן בנביאיו ובתורתו וירא אותו 

והרבה כזה ממה שיארך ספורם. והשני מצוות הלבבות והאברים יחדו, כיחוד הלשון עם הלב וקריאת ספר 

התורה ולמודו והתפלה והצום והצדקה והשביתה מן המעשים בשבתות ובמועדים ועשות סוכה ולולב וציצית 

גם כן לשני חלקים: אחד מהם חובות הלבבות והשני חובות האברים. והדומה לזה. והאזהרה מתחלקת 

והאזהרה שבחובות הלבבות, כשתוף עם הבורא בסתר ובחונף ואהבת עשות מה שהזהיר האל מלעשותו 

והגאוה והגובה והגאון ובזות בני אדם ולעג לנביאים ולדברים הבאים מהאלהים על לשונם, ומאס בטוב ואנשיו 

רעים, והקנאה והחמדה ואהבת הרע לבני אדם והתקצף על גזרת הבורא והרבה כזה. אך ומצא קורת רוח במ

חובות האברים המוזהר מהם השתוף עם הבורא בגלוי ושבועת שקר והכזב והרכילות ואכילת האסור 

והבעילות האסורות ושפיכות דמים והרבה כזה. והמותר מתחלק לג' חלקים: די הספוק והרבוי והקצור. ודי 

הוא מה שאי אפשר לאדם לעמד בלעדיו בתקנת גופו והנהגת עניניו, כמו המזון במאכל ובמשתה  הספוק

והמלבוש והמחסה והדבור, מה שהוא צריך אליו בסדר עניניו ופעולותיו וסחורותיו, והשתמשו בכל מיני 

ומלוה יכלכל  תנועותיו ושיקח מהם כדי הספוק והנכונה, אשר בהם יכון ענינו, כמ"ש הכתוב: טוב איש חונן

דבריו במשפט. והחלק השני שהוא הרבוי והוא עבר גבול די הספוק אל התוספת, אשר אין צורך בה לאדם, 

כמו הרבוי מן המאכל והמשתה. וכבר הזהיר ממנו החכם באמרו: אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו. וכן 

ם, אשר איננו בוטח שלא יכשל בהם, שיפליג להתקשט במלבושים ומרחיב במשכנים ללא דוחק ומותרי הדברי

כמ"ש החכם: ברוב דברים לא יחדל פשע, וכן אמר: ורועה זונות יאבד הון, ואמר: אל תתן לנשים חילך, ואמר 

במלך: ולא ירבה לו נשים, והשתדלות ברוב הקנין וקבוץ הממון, ובה נאמר: אל תיגע להעשיר מבינתך חדל, 

ד. וכל מה שזכרנו בתקנת הגופות והנאותם מגונה באחרונה, מפני ואמר במלך: וכסף וזהב לא ירבה לו מא

שמביא האדם על מה שהזהיר הבורא ממנו ואסר אותו. והחלק השלישי מן המותר הוא הקצור, והוא שלא יגיע 

האדם אל גדר די הספוק במאכל ובמשתה ובמלבוש ובמשגל ובדבור ובשינה ובעסק בצרכי המזון והדומה לזה. 

י חלקים, שיהיה חסידות או לענין העולם. ומה שיש ממנו לחסידות ולהתקרב בו אל ה' על דרך וזה יחלק לשנ

הפרישות הוא משובח ויש עליו גמול כמ"ש החכם: לב חכמים בבית אבל ולב כסלים בבית שמחה. ומה שיש 

ם בפחות ממנו לענין העולם, והוא להותיר ממונו או לשבח אותו, שהוא פורש מן המותר ומסתפק מן העול

ממזונו, זה מגונה מפני שהוא יוצא מנתיב הבינוני, והוא חומס את גופו, וזה מפני רוב אהבתו בעולם. ואמרו 

קצת החכמים: מי שפורש מן העולם לאהבת העולם כמי שמכבה האש בתבן, אבל הדבור והשינה הקצור בהם 

ל על פיך ולבך אל ימהר להוציא משובח. הדבור, מפני שהשתיקה אחריתה יותר טובה כמ"ש החכם: אל תבה

דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. אבל השינה כמ"ש: מעט 

 שנות מעט תנומות מעט חבוק ידים לשכב.

וכבר התבאר במה שזכרנו, שכל מעשי האדם אינם יוצאים מצווי ואזהרה ודי הספוק, כי כל מה שיוצא 

או אל התוספת או אל החסרון, איננו נמלט מהשיג בצווי, אם יהיה לשם שמים, או מגדר די הספוק 

 באזהרה אם לא יהיה לש"ש.

 רמב"ם הלכות תמורה פרק ד הלכה יג. 7

 עצה לתקן הדעות וליישר כל המעשיםורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול ה

 תוספות יום טוב מסכת ברכות פרק ז משנה ג. 8

ויש עוד שינוי בנוסחי אלו הברכות זו מזו. דבברכת הזימון תקנו אלהינו ובברכת התורה ה'. אמנם זה מבואר כי 

ת. אבל התורה המזון הדין נותן לכלכל את ברואיו ולפיכך תקנו זה השם שהוא מדת הדין והוראתו אלהות ואדנו

לא נתנה אלא בחסדו כדאמר )ישעיה מב( למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר כי איזה שורת הדין הנותנת להודיע 

דרכיו ומשפטיו לברואים והרי לא עשה כן לכל עובדי כוכבים שהם גם כן ברואיו ולפיכך תקנו בברכת תורה שם 

 זה שהוא מדת הרחמים:

 וד אתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ח עמ. 9

והתניא: זימון וברכת זימון בשלשה! וכי תימא: פרושי  -תנא: זימון בשלשה. מאי זימון? אילימא ברכת זימון 

אזמוני לדין.  -אלא: מאי זימון  -ברכת זימון והתניא: זימון בשלשה, ברכת זימון בשלשה!  -קמפרש: מאי זימון 

לא אמר כלום, עד  -דבי דינא ואמר מפומא דחד  כי הא דאמר רבא: הני בי תלתא דייני דיתבי, ואזיל שליחא

 לית לן בה. -בלא יומא דדינא, אבל ביומא דדינא  -דאמר משמיה דכולהו. הני מילי 



 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות פרק ז הלכה א. 10

 ר' אבא בשם רב הונא ר' זעירא בשם אבא בר ירמיה ג' חובה שנים רשות. אמרה רבי זעירא קומי רבי יסא 

א"ל אני אין לי אלא משנה שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. רבנן דהכא בדעתון ורבנן דהתם בדעתון. שמואל 

אמר שנים שדנו דיניהן דין אלא שהוא נקרא ב"ד חצוף. רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש תרויהון אמרי אפילו שנים 

 שדנו ]דף נא עמוד ב[ אין דינן דין.

 ה עמוד אפני יהושע מסכת ברכות דף מ. 11

והנראה לענ"ד דודאי אשכחן במעלות טובא בשלשה לדין ולכל הנך דריש פ"ק דסנהדרין ]דף ב' ע"א[ דילפינן 

לה מקראי דבעינן שלשה. ואפשר עוד לומר דפשטא דקרא דאת ה' אלקיך הכי משמע דהיינו במקום דאשכחן 

 שהשכינה מצויה והיינו בשלשה דכתיב ועמדו שני האנשים לפני ה':

איה ברורה לדברי מצאתי בלשון הירושלמי דשמעתין דהך פלוגתא גופא דבסמוך דפליגי רב ורבי יוחנן לענין ור

שנים אם רצו לזמן מסיק עלה בירושלמי דרבנן דהכא כדעתין ורבנן דהתם כדעתין דתליא בפלוגתא דשנים 

אי דפרישית אתי שפיר טובא, שדנו אי דיניהם דין או לא. ולכאורה הוא תמוה מאד דמה ענין זימון לדין ולמ

ובכה"ג נראה לי לפרש ג"כ הא דתניא בברייתא בפ"ק דסנהדרין ]דף ח' ע"א[ דתני תנא זימון וברכת זימון 

בשלשה ומסקינן דהאי זימון היינו הזמנה לדין שצריך להזמין הבעל דין על פי שלשת הדיינין ומה ענין זה לזה. 

תליא ואפשר דהנך אמוראי דהכא נמי נחתו להך סברא דיש  ולפי מה שכתבתי אתי שפיר דודאי הא בהא

מעלה בשלשה יותר מבשנים אלא דלא סגי להו בהכי ללמד על עיקר חיוב זימון דבעינן דוקא שלשה אי לאו 

מהנך קראי דבשנים לא אפשר לומר נברך ולהוסיף שבח לגדלות של מקום, כן נראה לי נכון כפתור ופרח 

 בעזה"י ודו"ק:


