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 רקע

את האנשים שאינם משנה בתחילת הפרק מונה את האנשים המצטרפים לזימון וה
מצטרפים לזימון. ניתן לחלק את רשימת האנשים שאינם מצטרפים לזימון לשלוש קבוצות: 
א. אנשים שאכלו איסור. ב. גוי שאינו חייב בזימון ובשאר מצוות. ג. נשים ועבדים שאינם 
מצטרפים לחבורה. דינו של גוי הוא דין פשוט, בשאר הדינים עסקנו לעיל, ולכן נתמקד 

 שמש, שהיתה למשנה הוה אמינא שאינו מצטרף לחבורה. בדין 

 מקורות

 מז: "אכל דמאי וכו' הא לא חזי ליה... וכמה דלא טבל נכרי הוא"-מז.גמ'  א.

 תוס' ד"ה אמר ב.

 תלמידי רבינו יונה לב: ד"ה והשמש ג.

 מאירי מה. סוד"ה והמשנה הראשונה

 הד, ומשנה ברור-שו"ע סי' קצט סע' א .ד

 

ס  . ה מ י  ר י א המ נ ו ש א ר ה ה  נ ש מ ה ו ה  " ד  ו
וכן השמש מצטרף אף על פי שאינו מסב, שמאחר שהוא עומד ומשמש עליהם בטל הוא אצלם, 

 והרי הוא כהסבה.

 הסבר הסוגיה

והשמש שאכל פחות מכזית והנכרי אין ... והשמש שאכל כזית והכותי מזמנין עליו
 ]משנה מה.[  .מזמנין עליו

 
ל שמש שאכל כזית הוא מפני שהיתה הוה הגמ' מסבירה שחידוש המשנה שמזמנים ע

אמינא ש"שמש לא קבע". את המסקנה ששמש מצטרף, ניתן להבין בשתי דרכים: א. שמש 
 קובע סעודתו, ולכן הוא מצטרף. ב. שמש אינו קובע סעודתו, ואף על פי כן הוא מצטרף.

 -כזית  מפרשים לפי הדרך הראשונה: "והשמש שאכל ]לב: ד"ה והשמש[תלמידי רבינו יונה 
מקשה הגמ' פשיטא, ומתרץ מהו דתימא שמש אין לו קביעות קא משמע לן שקבע". בדיבור 

תלמידי רבינו יונה מרחיבים מעט יותר: "ודאי בא להשמיענו שאף על  ]לב: ד"ה שלשה[אחר 
פי ששאר בני אדם אינם מצטרפין אלא בישיבת קבע השמש מצטרף דכמו שקבע עמהם 

מביא את דברי תלמידי רבינו יונה ומבארם: "אף על פי  ]סי' א[א"ש לאכול דיינינן ליה". הר
שדרך ששאר בני אדם אין מצטרפין אלא בישיבת קבע השמש מצטרף בלא ישיבת קבע לפי 

". שמש אינו מסב ואינו אוכל אכילה המוגדרת אצל בני החבורה כאכילת קבע, אכילתו בכך



 2 מז:-הלכות ברכת המזון; ברכות מז.

בה שמש אוכל אכילת קבע, ולכן הוא אך מפני שזו דרך אכילתו, אכילה זו היא הדרך ש
 מצטרף עם שאר בני החבורה. 

משמע שהוא מפרש כדרך השנייה: "וכן השמש  ]מה. ד"ה והמשנה הראשונה[מהמאירי 
מצטרף אף על פי שאינו מסב, שמאחר שהוא עומד ומשמש עליהם בטל הוא אצלם, והרי 

ר להצטרף לזימון, אך מפני הוא כהסבה". שמש אינו אוכל אכילת קבע, ולכן הוא אינו אמו
שהוא משמש את בני החבורה הוא מוגדר כאחד מהחבורה, ולכן הוא מצטרף אף שאכילתו 

 . ]עיין גם מז. ד"ה והשמש שאכל כזית[היא אכילת עראי 

 סיכום

שמש מצטרך לזימון למרות שאינו מסב עם בני החבורה. לדעת תלמידי רבינו יונה 
מוגדרת כאכילת קבע, ולדעת המאירי הוא מצטרף  והרא"ש הוא מצטרף מפני שאכילתו

 מפני שהשימוש שהוא משמש את בני החבורה מצרף אותו עמהם. 

 הלכה 

 פוסק שמזמנים על שמש שאכל כזית. ]סי' קצט סע' א[השו"ע 


