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  ל עולם -בשם ה' א

  07-10-73 —ז' בטבת תשפ"א 

  

  ברכת הטבילה 

 

  23בבלי פסחים ז, ב   .א

    .ְמָבֵר ֲעֵליֶהן עֹוֵבר ַלֲעִׂשָּיָתןּכּוָלן  ַּדֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ֲאַמר ְׁשמּוֵאל: ָּכל ַהִּמְצוֹות 

  .ֲאַמר ַרב ִחְסָּדא: חּוץ ִמן ַהְּטִביָלה ִּבְלַבד

  ה. ַּתְנָיא ַנֵמי ָהִכי: ָטַבל ְוָעָלה ַּבֲעִלָּיתֹו אֹוֵמר: ָּברּו ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ַהְּטִבילָ  ִאְּתַמר:

  

 )קמהקסג ( פרשת עקב – )752( ד'תקי"בסביבות   -לערך  )680 (ד'ת"מ( שאלתות דרב אחאי גאון  . ב

  ?מאי טעמא  .כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מטבילה

  .משום דלא חזי גברא תניא נמי הכי טבל ועלה בעלייתו אומ' ברוך אקב"ו על הטבילה

  

 עמוד תלט  סימן מא הלכות נידה ––  ))840(סביבות ד' ת"ר (  רבי שמעון קיירא – הלכות גדולות  .ג

  מיחייבא לברוכי, דתניא טבל ועלה בעלייתו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וציונו על הטבילה. וכד סלקא מטבילה 

  

 )) 858-853((שימש כגאון סורא בשנים ד' תרי"א עד תרט"ז   – תשובות רב נטרונאי גאון   . ד

 ברודי (אופק) אורח חיים סימן כ 

גאון: וששאלתם נדה מברכת המזון ומתפללת, או פטורה היא מחמת אונסה כחולה. או דילמא    והכי אמר רב נטרונאי

 מברכת ומתפללת בשאר לשונות, או דילמא כיון דתפילה בכל לשון, לא שנא. 

הכי חזינא: שנדה מתפללת ומברכת בנדתה כמנהג ואינה חוששת לדבר, {נהי דאסורה לביתה כלום נפטרת מן המצות  

נא (בכורות כז ע"ב) נדה קוצה לה חלתה}, כיון שחייבת להפריש, אי אפשר להפריש בלא ברכה, מה לי  הא אמר רבי -

 ברכת מצות מה לי תפילה. 

ועוד, בעל קרי ומשמש מטתו שכתוב בהן וטמאו עד הערב, הכי נמי דלא מצלו ולא מברכין ברכת המזון וברכת פירות  

מברכין, וכי אפשר לומר כן שאין מתפללין ולא מברכין. אלא מתפללים  זבין ומצורעין הלא מתפללין וכי אוכלין הלא    -

ומברכין ואין בכך כלום, וכן נדה כמותן. ואי קשיא לכו הא דתניא (ברכות נא רע"א; פסחים ז ע"ב) טבל ועלה בעלייתו  

ך הוא אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה,   ר ב מ א  ל ה  ל י ב ט ם  ד ו ק א  מ ל ל  , ונילף מיניה לנדה וכ א

לאו הכי הוא ולא קשיא: התם כיון דאפשר לברוכי סמוך לטבילה,    -ה(מ)טמאים דלא מצלין ולא מברכין ברכת המזון 

כמה דאיפשר לברוכי בטהרה טפי עדיף, דאפשר דאלתר דטביל מברך, אבל לענין תפלה וברכת {ה}מזון מי איפשר  

  חלה.  כל (יומא) [יומי] דטומאה למטבל, לפיכך מברכת ומתפללת כהפרשת

  

 ) 928ד' תרפ"ח ( ת גאון סורא בשנהתמנה ל–) 942-882( ד' תש"ב)-תרמ"ב(ד'  רב סעדיה גאון  .ה

ך 'ילך בסוף יום ט' [בתשרי] למקוה מים ויטבול בהם.   רנט:עמ'   וסידורב ר ב י ו  ת ו ל ע ב   על הטבילה'. ו
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 ותוספות רש"י  .ו

 דאכתי ד"ה    רש"י פסחים ז, ב

כגון טבילת בעלי קרי, דקיימא לן בברכות (כ, ב) שאסור בדברי תורה ובברכה, דעזרא תיקן    -גברא לא חזי    דאכתי

  טבילה לבעלי קריין לדברי תורה, ומשום ההוא טבילה תקון בכל הטבילות ברכתן לבסוף.

  

  תוספות שם ד"ה על הטבילה 

  

 ד"ה התם רש"י ברכות נא, א  ברכות

דרוב טבילות משום קרי הם, ובעלי קריין אסורים בברכות, שהם דברי תורה כדאמרינן בפרק    -התם מעיקרא לא חזי  

  ... מי שמתו, (דף כ' ב') ודחוי מעיקרא לאו דחוי הוא, ולכי מתקן הדר מברך

  

  תוספות שם ד"ה מעיקרא

והלא טמא אינו אסור לברך ובקונטרס פירש דבעלי קריין אסורים בדברי תורה וי"ל    תימה  -מעיקרא גברא לא חזי  

דמיירי בטבילת גרים ומפני אותה טבילה הצריכו לכל שאר טבילות לברך לאחר טבילה וכן בנט"י שפעמים אדם בא  

  ה.מבית הכסא ואין אדם ראוי לברך עד לאחר הנטילה נהגו העם לברך כל שאר ברכת ידים לאחר נטיל

  

  דעת גאוני פומבדיתא המאוחרים לברך לפני הטבילה חוץ מטבילת גר. 

  

 א , ד  – רי"ף פסחים שם  .ז

דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה בלבד מאי  

גברא לא חזי תניא נמי הכי טבל ועלה בעלייתו הוא אומר ברוך אתה ה' אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו    טעמא דאכתי

ן  על הטבילה   נ ב ר ה  ל י  ש ר פ מ ] [ו א ת י ד ב מ ו פ י  נ ו א ג דבטבילת גר בלבד אבל שאר חייבי טבילות מברכין     =

  ... ואחר כך טובלין

  

  ז-הלכות ברכות פרק יא ג –רמב"ם   .ח

ֵּבין ִמְצוֹות ְׁשֶהן חֹוָבה ִמִּדְבֵריֶהם ְּכגֹון ִמְקָרא ְמִגָּלה ְוַהְדָלַקת ֵנר ַׁשָּבת ְוַהְדָלַקת ֵנר  --ְוֵכן ָּכל ַהִּמְצוֹות ְׁשֶהן ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים

  ... ֹקֶדם ַלֲעִׂשָּיָתן ְמָבֵר ַעל ַהֹּכל--ֲחנָֻּכה, ֵּבין ִמְצוֹות ְׁשֵאיָנן חֹוָבה ְּכגֹון ֵערּוב ּוְנִטיַלת ָיַדִים

ְׁשֵאינּו ָיכֹול לֹוַמר, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו  --ֵאָלא ְטִביַלת ַהֵּגר ִּבְלָבד ,ֵאין ָל ִמְצָוה ֶׁשְּמָבְרִכין ָעֶליָה ַאַחר ֲעִׂשָּיָתּה ְלעֹוָלם

א ִנְצַטָּוה, ַעד ֶׁשִּיְטֹּבל; ְלִפיָּכ ַאַחר ֶׁשִּיְטֹּבל, ְמָבֵר ַעל ַהְּטבִ  א ִנְתַקַּדׁש ְו רֹו,  יָלה, ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ָּדחּוי ֵמִעיקָ ְוִצָּונּו, ֶׁשֲעַדִין 

א ָהָיה ָראּוי ַלְּבָרָכה   .ְו

  


