
 

המסופק אם בירך האם יכול 
 לברך בלשון ארמית

בנימין רעיא כרך ריפתא ]מ:[  בברכותאמרינן 
ואמר בריך מריה דהאי פיתא, אמר רב יצא. 

רכה שאין בה הזכרת ומקשינן והאמר רב כל ב
ה' אינה ברכה. ופרקינן דאמר בריך רחמנא 
מריה דהאי פיתא. ומקשינן והא בעינן ג' 
ברכות, ופרקינן מאי יצא דקאמר רב נמי יצא 

 ידי ברכה ראשונה.
אמר רב כל ברכה שאין בה  -עוד אמרינן שם 

הזכרת השם אינה ברכה, ור' יוחנן אמר כל 
 ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה.

דרב האי פסק הלכה ]שם סי' כ"ג[  הרא"שוכתב 
כר' יוחנן, וגבי בנימין רעיא מיירי שהזכיר גם 
מלכות. ויש ספרים דגרסינן בהו בפירוש ולר"י 
דאמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה, 

 דאמר בריך רחמנא מלכא מריה דהאי פיתא. 
ואם בירך  - ]סי' קס"ז[ הטורוע"פ הנזכר כתב 

המוציא בריך רחמנא מלכא  במקום ברכת
 מריה דהאי פיתא יצא.

דאע"ג דהאי עובדא דמנימין רעיא  הב"י וביאר
משמע דבברכה דאחר ברכת המזון הוה, 
משמע ליה לטור דאם בירך כן לפני המזון 

 דיצא ידי ברכת המוציא. 
דאם במקום ברכת ]שם ס"י[  בשו"עוכן פסק 

המוציא אמר בריך רחמנא מלכא מאריה דהאי 
 תא יצא.פי

דצ"ע דבסי' רי"ד ]ס"ק כ"ב[  המג"אוכתב שם 
פסק דאם אמר מלך ולא אמר העולם לא יצא, 
וא"כ ה"נ בעי למימר מלכא דעלמא מריה וכו' 

 וכ"ה בסידורים. עכ"ד.
ומ"מ מבואר דכל שאמר מלכא דעלמא מריה 

 וכו' יצא ידי חובת ברכה.
ויל"ע באדם המסופק אם מחוייב בברכה אי 

לברך בלשון ארמית, או דאף  שרי ליה מספק
 בכה"ג איכא משום חשש ברכה לבטלה.

]ברכות יב. בתוס' ד"ה לא לאתויי[  בפנ"יוהנה מצינו 
שכתב כדבר פשוט דבמקום ספק לכו"ע יכול 
לברך בלא הזכרת שם אלא בלשון תרגום, 
ובכה"ג לא שייך איסורא דלא תשא, ואפ"ה 
יצא שפיר ידי ברכה כדאשכחן בפרק כיצד 

 ין ]מ:[.מברכ
 -]סי' ר"ב ס"ג[  בערוך השולחןוכ"כ לדינא 

ונראה לפענ"ד שיש תקנה מדינא להוציא 
עצמו מכל ספק ברכה אחרונה, כגון שיש אצלו 
ספק אם בירך ברכה אחרונה אם לאו, או אם 
צריך לברך ברכה אחרונה אם לאו, יש דרך 
להוציא את עצמו מכלל ספק, והיינו דהא 

מנא מרא מלכא קיי"ל שאם אמר בריך רח
דעלמא דהאי פיתא יצא בברכת המוציא כמ"ש 
בסי' קס"ז, וא"כ יכול לומר בריך רחמנא מרא 
מלכא דעלמא בורא נפשות וכו', ואם חייב 
בברכה זו הרי יצא בזה, ואם א"צ ברכה הרי 
לא הוציא שם שמים לבטלה דאין כאן הזכרת 
השם כלל, והא יכול לומר רחמנא מאה 

בשאר ברכות, ויחשוב  פעמים, וכיוצא בזה
בלבו אם צריך ברכה ה"ז לשם ברכה ואם לאו 
ה"ז אמירה בעלמא, וכן אני נוהג כמה פעמים 
בשתיית חמים )וראיתי מי שכתב דגם זה הוי 

 כברכה לבטלה ולא נ"ל כלל וכלל(. עכ"ל.
]או"ח סי' רי"ט[  בא"א מבוטשאטשוכן מבואר 

דהיה ברור אצלו דכל שאומר בריך רחמנא 
במקום ספק, אין בזה לא חשש גרעון וכו' 

)אלא דהקשה ברכה, ולא חשש ברכה לבטלה 
ע"ז מדברי הטור שם והסיק דאינו קושיא 

 כלל(.
ואף בן פוסקי ספרד מצינו שכתבו כן לדינא, 

כתב דאם הוא  ]סי' קס"ז סי"ב[ דבחסד לאלפים
מסופק אם בירך ברכת המוציא, יאמר בריך 

 אי פיתא.רחמנא מרן מלכא דעלמא מריה דה
נשאל היכא ]או"ח ח"ג סי' ז'[  ברב פעליםוכן 

דאיכא ספק ברכות אי מצי למימר בריך רחמנא 
וכו', והשיב דשפיר למימר הכי, וכמ"ש החסד 

]פרשת   בבן איש חילאלפים. וכתב כן לדינא 

דיאמר בריך רחמנא בורא פרי האדמה נשא ס"ט[ 
או בורא פרי העץ כפי מה שהוא. )ויש להעיר 

לא ביאר דצ"ל בריך רחמנא מלכא הא ד
 דעלמא בורא פרי האדמה(.

הקשה  ]סי' רי"ט משב"ז ס"ק ג'[ בפרי מגדיםאולם 
דאי נימא דבמברך בארמית ליכא משום הזכרת 
ה' לבטלה, א"כ למה חדרו כל החרדא בספק 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / דה'תשע" ויקרא פ' –' קעזגליון 

 וח ומהרהוצאותיו המפריש מעשר, האם מנכה 

 )ט.( בתענית". ודרשו חז"ל עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה" (כב' ד פס"דברים פי) בתורהתוב כ
 ,במעשר שחייב זרעך תבואת אלא לי אין )הובא בתוס' ד"ה עשר( בספרירו ". ואמעשר תעשר עשר בשביל שתתעשר"

וכבר  כ."ע ,שמרויח דבר שאר וכל אופרקמטי ריבית לרבות ,כל את ל"ת ,מנין רוחים שאר וכל ופרקמטיא ריבית
. (יח אות פר' ראה) תנחומא מדרש בשם (קמד' סי )ח"א ץ"בתשב וכ"כ. (תרנט סי' ב"ב) מרדכי בהגהות הוא ]וכן )שם ד"ה עשר( בתוס'בא דברי הספרי וה

 .[(ו"פ ד כלל א מאמר) לדרך צדהוב (יג' סי צדקה הל' א")ח זרוע באור "כוכ
' סי) השו"עאמנם מדברי  .מדרבנן ולא התורה מן לא "חיוב אינו" כספים שמעשר( אות יט שלא סי') הב"חכבר כתב ו

וכן  .דמהפוסקים מוכח דהוי חיוב דברי הב"ח על (לב ק"ס לא)סי' ש ז"הט תמה וכבר דהוי חיוב.משמע  (א 'סע רמט
 . כספים למעשר מהמקרא אסמכתא שיש הנ"ל מהספרי, ח"הב דברי על( פד' סי) אפרים בשער המגיה תמה

)ח"א סי' ו(,  בשאילת יעב"ץ. וכ"כ מנהגכתב דאין בזה אלא  (עד' סי פראג )דפוס מרוטנבורג ם"מהר ת"בשו אולם
. (פז' סי )ח"א מאהבה בתשובה פסק גר"ם מרוטנבורכהמהו דקרא אסמכתא בעלמא. תענית שם( היעב"ץ )הגהות ועיי"ש

 אמרו וכבר, ואגדה דרש דרך אלא אינה ודברי הספרי, ח"הב לדברי נוטה שדעתו כתב (רכד' סי) יאיר ותווהח
 )ח"ב יעקב השבותוכן . ע"כ ,ללכ ס"בש נזכר שלא בדבר וכ"ש, האגדות מן הלכה למדין דאין (ה"ד פ"ב פאה) בירושלמי

 מי או המנהג שנתפשט במקום אכן ,להפריש המקומות בכל כן נהגו לא לכןדת השו"ע וכתב ודחה משמע פה( סי'
  גמור, ע"כ. עני מעשר דין לו שיהא כוונתו ודאי מעשר להפריש ונוהג עצמו על להחמיר שרוצה

 יכול ואינו נדר נעשה כבר עם אחתפ מעצמו כן נהג דאם (שם) בשאילת יעב"ץ כיון דמשום מנהג אתינן עלה כתבו
אולם  תטוש, ע"כ. לא משום מתחייב לעולם כספים במעשר דנהוג היכא האב מנהג מתורת' אפי]ועיי"ש ד, להפקיעו

  הבן מנהג אבותיו אלא אחר שנהג כמנהגיו עכ"פ פעם אחת[.על עי' בגליון ע"ב שהבאנו דהכרעת האחרונים דאינו חל 
דייק כן מנוסח התרת  )ח"ב סי' קלו( יושר ובאמרידרק אם נהג ג"פ נעשה נדר. שנקט  )יו"ד סי' רלא( בחת"סעי'  אמנם

יו"ד סימן רי"ד משמע דמנהג של מצוה שנעשה כתב דמ)סי' תקצז ס"ק ו(  במ"ב למעשהו נדרים "או דבר שנהגתי ג"פ".
אבל בלא"ה אין נעשה כנדר ע"י  ,נהוג כן לעולםאו אפילו פ"א וחשב בשעת מעשה שי ,כנדר הוא רק כשהורגל בה

 .)מתנ"ע פ"ז ציון הלכה אות נז( אמונה בדרך. ועי' , ע"כשעשאה פ"א
 וכגון ,מחמת הדחקשאם קבל ע"ע לתת מעשר כספים רשאי להישאל על נדרו )ח"א סי' קלא(  בתשב"ץ אלא דכבר כתב

)סי' רג  ובשכנה"ג )סי' רמט ס"ק כ( בברכ"י. והובא צמת מחמת הנדרמטמצ פרנסתומחמת ש אינו יכול לעמוד בנדרוש
 )סי' רד ס"ק ט( ובש"ךבשם המהרש"ל  )סי' רטו אות א( ובדרישה )ססי' רטז( בב"חהובא  מ"ץ מהר"ם]ומי שנדר לתת מעשר מרווח שעתיד להגיע דעת . הב"י אות ה(

)ח"א יו"ד סי' מה(  ברב פעליםועי'  דחל בכה"ג. )שם סי' רד ביד שאול ס"ק ו( דות נדריםוהי)על הש"ך שם(  הרע"א )סי' רטו ס"ק ד(, הט"זדלא חל הנדר, אולם דעת 

 [.)סי' רד אות לד( ובערוה"ש
דהיכן שלא קיבל ע"ע בפיו אלא רק ( ומנח"ש ח"א סי' צא אות כ )מעדני שלמה מועדים ח"א עמ' סג הגרשז"א זצ"לודעת 

גם אם לא התנה שיהיה בלי נדר  ,גה טובההכספים הוי מצד הנ כיון שמה שחל דין נדר על מעשר ,הנהיג כן מעצמו
 בשלמת חיים . וכ"כ(ומ"מ לכתחלה ראוי להתנות במפורש שלא יהיה בנדר)יכול לסמוך על מסירת המודעא בר"ה 

. ועי' ט בפירוש שיהא עליו בנדרדלכאורה ה"ה במחשבה של מצוה כ"ז שלא החלי )שם( רך אמונהדב. ועי' )סי' רלא(
שראוי לכל מי שמתחיל לנהוג מעשר  )דרך אמונה מת"ע פ"ח ס"ק ח( החזו"אדעת ו .)ח"ה סי' לד אות ג( ת יצחקבמנח

אדם שנוהג ו]כדי שלא יבא לחשש בל תאחר.  ,וא לידי עניבכספים שיתנה שלא יחול שם צדקה על מעשר שיפריש עד שי
)סי' יתכן שפטור מליתן מעשר כספים בפעם זו ואף התרה א"צ כמבואר במ"א  ,ר לו כדי פרנסתולתת מעשר כספים ואירע חודש שהיה לו הוצאות גדולות עד שלא נשא

נאנס לכתחלה צריך התרה ורק כשאינו מוצא מי שיתירו ש ןדאף היכ )סי' ריד ס"ק ב( הש"ךשחשש לדעת )סי' תקפא ס"ק יט(  במ"ב, ע"כ. אמנם עי' תקפא וסי' ריד ס"ק ב(
 [.)יו"ד שם( כהדגמ"ר, דלא בלי התרהלו יכול לעבור על נדרו אף 

)שם  השו"עמהריוח. וכן פסקו  מעשר כ"ואח מהקרן נותן מעשר ראשונה שנהד )פאה פ"א ה"א(ירושלמי במבואר הנה ו
 )ס"ק ב(.  ש"ךהו סע' א(

 הפסד לו שהיהלאחר  אם, ריוח אחר ובעסק הפסד' א עסקב לו היהשמי ש שפסק )סי' פד( בשו"ת שער אפרים ועי'
 וצריך ההפסד את הריוח ממלא ואינו עצמו בפני ענין הוא כ"אח ריוח לו שהיה מה כ"אברווחיו,  עשה חשבון ההי

 כל את שביחחשבון ברווחיו ובסוף השנה  הלאחר ההפסד אכתי לא עששבכה"ג  ולאפוקי ,הריוח מכל להפריש
 כ"ואח הריוח מן ההפסד תחלה לאימ אז ,)דומיא דמעשר תבואה דתלוי בשנה(שנה  מכל וההפסד הריוח החשבונות

דשאני התם דכבר התחייבו הלווה למלוה משא"כ הכא דאפשר  ולכאורה יש לדחות .)סב:(]ועיי"ש שהביא ראיה לדבריו מש"ס בב"מ הריוח.  מן מעשר יפריש
נ"א שעוסק בעיסקאות דס"ל לשער יש לחלק בין בומ"מ מסתבר דאף לפי השער אפרים  מוך שדחה ראייתו.סושו"ר בנוב"י שב דאזלינן אחר כל חשבונות של השנה.

עיסקא שוב אינו מנכה מהרויח של עיסקא אחרת כי עיסקאות נפרדות הם, אבל חנות שמוכר ביחידות מסתבר ה ההפסד או הרוח של אותהרים דאם כבר חישב אפ
 .יסקא אחת[שהכל דבר אחד חשיב, כי דרכם של סוחרים אלו להחשיב את כל המכירות כאחד והדבר נחשב כע

שנה שלימה ואין חילוק אם כבר חישב דלעולם אזלינן בתר הרוחים של  דחה דבריו ופסק)תנ' סי' קצח(  בנוב"יאולם 
 .)סי' רמט אות ז( ובערוה"ש)ח"א סי' ו(  שאילת יעב"ץב ,)כתובות נ. ד"ה ואל( פלאהבה, )סי' רכד( בחו"יאו לא. וכן הוא 

 מה ויראה שנה חצי בכל יצא לחלק דאם מפריש "מעשר" יחשוב רמט( סי' ד")יו ובכנה"ג] שנה יעשה חשבון. כתב דכל חצי )רסי' ג( באבקת רוכלו
בנוב"י בהגה מבן המחבר  ע"כ. וכבר תמה עליו חמישית, מהריוח ויפריש השנה סוף עד חשבון לעשות ימתין יותר לעשות עוד ירצה ואם שפיזר, מה על יותר שהרויח

 . [לשנה החשבון נקט ובחומש שנה לחצי ןהחשבו במעשר נקט אמאי
ואם יזדמן לו חס ושלום  ,או עכ"פ בכל שנה ,שיעשה חשבון בכל חצי שנה )פי"ח אות ב(באהבת חסד  ולמעשה כתב

ובמבואר דס"ל כהנוב"י.  הפסד בתוך זמן זה ינכה מחשבון הרוח, ומותר הרוח יהיה שייך מזה מעשר לצדקה, ע"כ.
. )סי' רמט אות ז( מהערוה"ש שעדיף לקבוע ערב ר"ה לחשבן המעשרות. וכן משמע )סי' רכד( בחו"יעי' ו] .סי' קלד אות ט( )ח"ה בשבט הלוי וכן פסק

 בעת שמכינים הדו"ח לשלטונות[.  חשבןנקט שאפשר ל )ח"ט סי' רא אות ה( הלוי ובשבט

ובאמת מצינו  ולצורך הבית.יש לנכות ההוצאות הנצרכות לצורך העסק  מלבד ההפסדים ש לדון האםלא דאכתי יא
 שעמד בזה, ובראשית דבריו רצה להוכיח מתרומות ומעשרות דמעשרים מהכל ללא לנכות ההוצאות )סי' רכד(לחו"י 
. חייב הוא הארץ שמוציא מה הכתוב דגזירת ושוב דחה בפשיטות דלא דמי דשאני התם עבודת הקרקע וכו',עבור 

 שהוא מה אבל ,הכל מן ליתן שמחויב בכך זריעה ודרך הארץ שמחדש מה דדוקא ל"י כ"וא א,וה קרקע י"ע ואיסורו
 חידוש' נקראי הם זה אחר יעלו אשר והרווחים הקרן אל ושבוחי הוצאותה זה על הוצאות לו ויש ומתן משא דרך

 מאד קרוב היה התורה מן כספים מעשר היה כתב דאלמלא)ח"ב סי' ו( ובשאילת יעב"ץ  להפריש, ע"כ. צריך ומהם
מהרוח כי השקעת הממון הוא דבר שקרוב להפסד וע"כ כשבסוף מרוויח הוי כאילו  לנכות ההוצאות שלא עיניב

  קיבל אף הקרן ברווח, אלא דמ"מ מסיק דכיון דבזה אלא משום מנהג אין להחמיר.
 הוא שנסע מה אף העסק על לו שהיה ההוצאות וכל הנקי הריוח רק נחשב דריוח )סי' רמט אות ז( בערוה"ש וכן פסק

דמס הכנסה ומיסי ארנונה על )יו"ד סי' קמג(  באג"מועי'  הכל. ומנכה העסק הוצאות על נחשב הכל ושתה ואכל בדרך
עלות ציוד הדין ד שכן)ח"ה סי' לד(  בשבט הלויעי' ופ"ה הגה לה(. לגר"י בלוי ) פטשמבצדקה ו . וכ"כניתן לנכות תשלומי הפועלים וע"כ] העסק ניתן לנכות.

במנחת  עוד עי'ו  דהוצאות פרסום אפשר לנכות מהרווח. הגרשז"א זצ"לבשם כת' ( 077)פסקי הגרשז"א פכ"ב הגה  בספר הלכות מעשר כספיםו אפשר לנכות. משרדי
 [.אות ד ס"ק ב( קלג סימן )ח"ה הלוי בשבטו)ח"ה סי' לד אות ה(  יצחק
 )סי' ג( באבקת רוכל מח' בזה. דהנה הבית מצינו לצורךניכוי הוצאות לענין אולם  .יהו כ"ז בהוצאות לצורך העסקמ

 מנכין אותם מהרוח. וכן הביאשתיה ולבוש ושאר הדברים הצריכין לפיזור  ,למאכ , כגוןהוצאות ביתושכתב 
 )סי' רמט הגה"ט אות א(. הכנה"ג

בה לא חלק . והחו"י בתשולא מנכים ממעשר ביתו בתוךשאדם מוציא  הוצאותד כתב )סי' רכד(בחו"י בשואל אולם 
תמה  )סי' רמט אות ה( הברכ"יש ו כן באמת דברי האבקת רוכל סתורים כמו שיראה המעיין שם. ושו"רמכעליו בזה. ו

 . וכן נקטפיסוה על שם מרן הב"ידמדפיסים טעו והד )שיו"ב אות ב(ועיי"ש  .נינהולאו דסמכא ד נמי על דבריו וכתב
 זה ויחשוב גדולה צדקה שהוא וודאי ממשפחתו שלא או ממשפחתו ויתומה יתום לא דכתב דהמגדל]א שבסמוך ע"פ הט"ז )סי' רמט אות ז( הערוה"ש

 .)ח"ה סי' לה( במנחת יצחקדארנונה על הבית אין לנכות. ועי' )יו"ד סי' קמג(  באג"מוכן פסק  .מעשר, ע"כ[ ממעות
אלא דכתב שם דלבעלי פרנסה צה( )ח"ה סי' קלג וח"ז סי' ק הלוי בשבט וכן פסק ,דאי נראה להחמיר בזהוולמעשה 

  נקט שרשאי לנכות ובלבד שיתנה מראש[. )ח"י סי' ו( ובצי"א] קטנים או לבני ישיבות רגיל להורות כהמקילים.
 תשו' מהר"מ מרוטנבורגבשם  )סי' רמט ס"ק א( הש"ךמ"מ כבר כתב  הרוויחמ שבבית וצאותההאע"פ שלא מנכים ו
משמע דמותר אפי' כתב הש"ך דו .שרותיו לבניו הגדולים שאינו חייב לטפל בהםלפזר מע שמותר (דפוס פראג סי' עה)

דהיינו  )ס"ק ו( בש"ך מבואר, ע"כ. וכבר 'גע' דזה הוי צדקה כדלקמן סימן רנ"א סיש בידו יכולת לפרנס ממקום אחר 
 .סי' עא סע' א( ע)אה" בשו"עבבניו מגיל שש שאינו חייב מן הדין לפרנסם, כמבואר 

 מן חובו פורע מוכח דאין הדין כן שהרי כתב בסתמא דהנותן מעשר לפרנסת בניו מיקרי א( ק"ס רמט )סי' ז"מהטאולם 
 .פקפק בדבר הש"ךש)סוף אות י(  בערוה"שועי'  .הצדקה

כל זמן שהם יחד עם אמן חייב האב לזונם לא מדין צדקה אלא  דאף למקילים סי' קמג( יו"ד) האג"מוגדולה מזו כתב 
 כל זמן שאין הולכים לפרנס עצמן. ,)כדין ארחי ופרחי(ת אמם מדין מזונו

דפרנסת הבנים יותר משש רק  (אאה"ע סי' ע)פשטות השו"ע ד דחה דברי האג"מ אות ב(קלג  'סי )ח"ה שבט הלויה אמנם
 כיוןולמעשה  .ומשמע להדיא מכל הפוסקים דגם בזמן הזה הדין כן אלא דכופין ע"ז מדין צדקה עכ"פ ,מגדר צדקה

למחמירים בבניו, המגדל אף  ]ועיי"ש דמ"מ ., ע"כמכספי הצדקה בניו פרנסת כללא יוציא  ,שמדי מח' בין הש"ך והט"ז לא יצאנו
 עוד ועי' .פחות מבן שש בגדר צדקה בזה י'אה"ע סי' ע"א בשם תשובת חוט השני דאפ "שועיין בפת ,בני בניו או בני בנותיו וכה"ג פשיטא דלכל הדעות הוא בגדר צדקה

 .[)פ"ו ס"ק פ וציון הלכה ס"ק קג( בדרך אמונה
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ברכות לקולא משום לא תשא, הא אפשר שיברך 
 בארמית ויצא, דברכות נאמרות בכל לשון. ע"ש.

הביא דברי השואל ]סי' כ"ה[  הגרעק"אשו"ת וב
דרצה לחדש במי שנסתפק אם בירך או לאו, דיברך 
בלשון לע"ז, דאין בו חשש ברכה לבטלה ואינו 
עובר בלא תשא. וכתב ע"ז דאין דבריו מחוורין 
כלל דמה דפשיטא ליה דשם בלשון לע"ז אינו 
עובר בלא תשא אינו כן, וה"נ לענין ברכה שאינה 

ובר משום ל"ת אם מברך בלשון לע"ז צריכה דע
 ג"כ עובר בלא תשא.

דאף בבריך  ]סדר ברכת הנהנין פי"ג ס"ד[ הגר"זוכ"כ 
רחמנא איכא משום ברכה לבטלה, שהרי איסור 
ברכה לבטלה הוא משום הזכרת ש"ש לבטלה בין 

 שמזכיר בלשון הקודש בין בשאר לשונות.
ואזיל לשיטתו באו"ח סי' פ"ה ס"ג דכתב דשמות 

מיוחדים לקב"ה בלשון חול, דהיינו שם שהקב"ה ה
נקרא בפי כל העם ולשון שיהיה )כגון גא"ט בל"א 
או בוג"א בלשון פולין ורוסיא(, אף שאין קדושה 
באותיות כתיבתם ומותר למוחקם, מ"מ לכמה 
דברים דינם כשמות שבלשון הקודש, כגון לענין 

 שבועה ולענין הזכרת ש"ש לבטלה.
אחר שהביא מחזקיהו עמ' ק"ד[ ]מכתב  והשדי חמד

דברי הפנ"י כתב דיש לומר היפך מאי דפשיטא ליה 
לגאון ז"ל, דאפי' בלשון תרגום איכא משום מזכיר 

 ש"ש לבטלה. ע"ש.
ח"ב  -]לג"ר יהודה ליב מרגליות  פרי תבואהוכן בתשובת 

אחר שהביא דברי הפנ"י כתב דאין דלדעתו סי' ס"ו[ 
ולים פי' דאפי' אין דבריו מוכרחים, דקצת הגד

בלשון חול שייך ש"ש לבטלה, ומבנימין רעיא 
ליכא ראיה לומר לשון זה שלא לצורך,  דהוא אמר 

]יו"ד  בפת"שכך לצאת יד"ח בהמ"ז. והובאו דבריו 

 .שכ"ח ס"ק א'[
הביא לדינא דברי ]סי' רט"ו ס"ק י"ט[  ובמשנ"ב

האחרונים דאם מוציא השם בלשון לעז לבטלה, 
]לגר"ח סופר סי' רט"ו ס"ק  בכף החייםוג"כ יש איסור. 

 הביא דברי הגרעק"א והפרי תבואה הנזכרים.כ"ז[ 
דאחר שהביא דברי ]או"ח ח"ד סי' כ"ז[  באג"מוע"ע 

ערוך השולחן הנזכרים, כתב דצ"ל דסובר כדעת 
הש"ך ביו"ד סי' קע"ט ס"ק י"א דגאט בלשון 
אשכנז, ובוג בלשון פולין ורוסיא, מותר למוחקם, 

כמו כן מותר להזכירו בחינם, וכדכתב שם וס"ל ד
דיכול לומר רחמנא מאה פעמים. אבל החו"י 
שהובא בגליון מהרש"א בסי' קע"ט ובפ"ת סי' 
רע"ו ס"ק י"א שאוסר למחוק, הא מסתבר דאסור 
גם לאומרו בעלמא שלא לברכה. ועי' במשנ"ב סי' 
פ"ה ס"ק י' דשם בלשון לע"ז כגון גאט בלשון 

אין בו קדושה באותיות אשכנז אף ששם זה 
כתיבתו ומותר למוחקו )שהוא כהש"ך(, מ"מ יש 
בו משום בזיון בהזכרתו במקום הטנופת, והוא 
מהגר"ז שם ס"ג, וכן נוהגים שאין מזכירים לבטלה 
שמות השי"ת בלשון לע"ז, וא"כ גם רחמנא אין 
להזכירו לבטלה כשמזכירו לכוונת ה', וא"כ 

וונת ה' ואסור. כשמזכיר זה בברכה ודאי הוא לכ
ולכן למעשה אין לברך מספק בשם בריך רחמנא 
אף כשיאמר כל הברכה בלשון ארמית ודלא 

 כערוה"ש, והנכון כמי שכתב דהוא ברכה לבטלה.
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 פניני מוסר
 תפילת ערבית )ה( -עניני שבת קדש 

 לבנו וטהר" - "במנוחתנו רצה" בברכת הכוונה

 מאד לב בשברון במחשבתו יתפלל .תבאמ לעבדך
 ולבו רעיונו שיטהר, שמו יתברך להבורא לבו מקירות

, הגדול לשמו רק עבודתו שיהיה, הקדושה בעבודתו
 עבודה שהיא האדם את מרמה שהיצר דברים יש כי

 .האמיתית לשמה אינה באמת אך, לשמה
 יכוון "השבת מקדש' ה אתה ברוך" הברכה ובחתימת

 שבח שמך יתברך לך נותן אני: וןהלש בזה במחשבתו
 עם לנו שנתת הגדולה המתנה על גדולה והודאה

 מהשיג קצרה שכלי שיד ואף, קדש שבת היא, קדוש
 אני, תכליתה עד זו מרובה ומתנה הגדולה הטובה
 במה ל"חז בדברי ואמיתית שלמה באמונה מאמין

 ה"הקב אמר:( "י שבת) הקדושה בגמרא שכתוב
 ושבת גנזי בבית לי יש זהוגנו טובה מתנה למשה
 עד" והודיעם לך לישראל ליתנה מבקש ואני, שמה
 יסוד) ".עצומה בשמחה במחשבתו זו הודאה ויתן. כאן

 (ד, ח העבודה ושורש

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

לאברכים לכבוד החג, האם מברכים עליו  המחולקיגוד ב
 "שהחיינו או הטוב והמטיב"

)סי'  הטשו"עוכן פסקו  ."שהחיינו"קנה כלים חדשים מברך או בית חדש  בנהש דמי)נד.(  בברכותבש"ס בואר מ
 רכג סע' ג(.

 הפוסקים הלא המהכן ולא חובה. ובאמת כבר נקטו  מצוהברכה זו אינה אלא משמע ד )מ:( בעירוביןוהנה 
 .(א אותרכג  'סי) הב"חו (רמה 'ח"א סי) תשובת רשב"אבשם  סי' רכה(סי' רכג ו) ב"יה ,(אות ד :שם י)שלטי גבורים ה

עיי"ש ) חובה היאשנקט ד סי' רכה( הגהות טור) כהכנה"גדלא ו ,לענין שהחיינו על הפירות (ו ק"ס) מ"אהוכן פסק 
ומ"מ  ,אינה אלא רשות דאי לא מברך לא מיענשד )סי' רכה ס"ק ט(המ"ב  נקטוכן  .(איך שפירש כוונת הש"ס הנ"ל

יש שכתבו שנהגו להקל בברכה זו שאינה דכתב לענין ברכת שהחיינו למי שנולד לו בן זכר ד (א 'רכג סע 'סי)ברמ"א ן י]ויעוי .ראוי ליזהר שלא לבטלה

וכן פסק  .דאיתא בגמ' דהוי רשות איתא ותו לא דמהדאין זה נכון  )ס"ק ג( המ"א. אמנם כתב ומזה נתפשט שרבים מקילים באלו הברכות ,רשות חובה אלא

דגם  אבל על בגדים המנהג לברך. ונראה ,שכתב דהמנהג להקל דוקא בתכשיטין של כלי כסף וזהב )סי' רכג אות כ ואות לו( בכה"ח. ועי' עוד )ס"ק ז( המ"ב

 .[שם ומלכותבלא או לברך  יש לפוטרם בדבר אחרדבתכשיטים או בכלי תשמישי הבית דנוהגין להקל מ"מ אפשר 
דברכת  ,אמרו דברכה זו רשות היאדע"פ ש"ס עירובין הנ"ל  ד"ה והנלע"ד( ס.ברכות ) הצל"חוגדולה מזו נקט 

דבר שאין חובה לומר עליו  'אפיל, ושהחיינו אין בה משום "לא תשא" וע"כ לא אמרינן בה ספק ברכות להק
)פסחים קב. המהרש"ל  ונקטוכן  .אעפ"כ הרשות למי שירצה לברך ולא מחשב זה כברכה שאינה צריכה ,שהחיינו

 בפר"ח. אולם (בהגהות הרע"א על הצל"ח שם הובא)סי' כב ס"ק ב  א"רהו )שם(מהרש"א ה, הובא בגליון הש"ס ברכות ס.(
וכן )שרש קכח(  המהרי"קיר שדעת עה (א"ר שםכתבי יד הובא ב) בהגהות רע"אהם, וכן מבואר לא כדברי )ססי' סז(
 'ועי]. )או"ח סי' נה ד"ה והנה הב"ח( בחת"סדאיכא משום לא תשא בברכת שהחיינו. וכן נקט  )סי' תב( מהב"חמשמע 

 .[)ח"ד סי' כה ד"ה ורביני החת"ס(ובשבט הלוי  ()תל' ח"א סי' צחבטטו"ד  ,()או"ח סי' כו ד"ה ומה שציין בכת"ס, )ח"א סי' ז אות ג( בתורת חסדעוד בזה 

חדשים משנה תאלא כשהיא על פירות וירקות המ ,ולא חובה ד כאן לא אמרו דברכת שהחיינו מצוהעמ"מ ו
)סי' רכד אות  הא"ראו על כלים ובגדים חדשים. אמנם לענין ברכת שהחיינו על יו"ט כתב  ,לשנה או פעמיים בשנה

  דהוי חובה.כב ס"ק ב( ו וסי' 
לומדי  האברכים לחזק ידי ,כלים וכדו', , טליתותמתקיימות חלוקות ביגוד דו'כימים טובים ו שלרגלמצוי הנה ו

"ברכת שהחיינו" או ברכת "הטוב והמטיב", כיון לברך מח בכלים אלו עליו ש, ושאל השואל האם כשהק' תורה
 .שמחים עמושאין הוא יחידי בשמחה זו אלא עוד רבים 

ס.( -שם נט:)קיי"ל כרבי יוחנן ד)סי' טז(  והרא"ש )מד.( הרי"ף הנה לענין ברכת שהחיינו על כלים חדשים כתבוו
 .בין שיש לו כיוצא בהן ובין שאין לו כיוצא בהן צריך לברך ,בין לא קנה כיוצא בהן ,דבין קנה כיוצא בהן

)ד"ה  'התוס "כישנים אם הם חדשים לו. וכ "האלא ה ,שיםלאו דוקא חדד)ברכות פ"ט ריש ה"ג(  מיבירושלואיתא 
הן חשובים עליו ש בתאניאינו מברך עליהם אלא ד )שם( הרא"ש והוסיף ,)שם ד"ה בנה בית(הרשב"א ו ורבי יוחנן(
שהחיינו של מצוה כלים שחייבים  ועי' מש"כ בס"ד בגליון קכ"ד לענין לפטור בברכת. )עשין כז קיד.( סמ"גוה )פ"י אות א( בהגהות מיימון "כוכ]כחדשים 

 .[בברכה זו בודאי
תחלה, או קנה וחזר וקנה, קנה כלים חדשים, אפילו היה לו כיוצא באלו דאם  סע' ג(סי' רכג ) שו"עטה ווכן פסק

שהחיינו, ולאו דוקא חדשים דהוא הדין לישנים, אם הם חדשים לו, שלא היו אלו שלו מעולם,  פעם,כל במברך 
קנה טלית שכתב דאם  )סי' כב סע' א( בשו"עועי'  .כ", עם אלא לאפוקי אם מכרן וחזר וקנאןולא אמרו חדשי

 שמברך להתעטף ואח"כ שהחיינו )ס"ק ג( במ"בועי'  .ועשה בו ציצית, מברך שהחיינו, דלא גרע מכלים חדשים
דכ"ז  (70)הליכ"ש פ"ג הגה  "א זצ"להגרשזוכן דעת  ,ח"ג סי' פ(או"ח ) באג"מ. וכתב שכתב בסדר הפוך( )אות א( כהגר"ז)דלא 

 בטלית גדול משום דחשוב ויש בו משום שמחה אבל בטלית קטן אינו מברך.
 )שם( הב"יוכתב  ".הטוב והמטיב"ו שחיינו אם קנה לו ולביתו מברךדמ"מ  )סי' קנא עמ' קי(בסמ"ק כתב לא דא
. וכלים לבני ביתו מברך על שלו שהחיינודהיינו בכלי שמשתמשין בו הוא ובני ביתו אבל אם קנה כלים לו  'נרש

 .)סי' רכג סע' ה( השו"עוכן פסק 
. וכתבו ניתנו לו במתנה מברך הטוב והמטיב , ואםקנה מברך שהחיינודאם  פרק הרואה ה"ג() ירושלמיבועי' עוד 

 )שם( שוהרא" ,וצ"ע בתלמוד שלנו דלא אשכחן הטוב והמטיב אלא בדאיכא אחרינא בהדיה )שם ד"ה ורבי( 'התוס
ואם  ,אם המקבל עני שזיכהו השם וחננו ממון לעשות צדקה ,דהכי נמי איכא אחרינא בהדיה המטיב לנותן 'כת

משמע לי דאינו מברך אלא הטוב דהוה  )שם( בב"יכתב ו .כ"ע ,הוא עשיר שמח הנותן במה שמקבל מתנתו
 .דשהחיינו נמי מברךהנ"ל מבואר  סמ"ק דבריבאבל  ,והמטיב בלבד

אלא  הטוב והמטיב שהיא טובה לו ולנותן. רק אם נתנו לו במתנה מברךד )סי' רכג סע' ה( השו"עפסק ולמעשה 
וס"ל דלפי מסקנת גמרא דידן לא  ,אחרונים שחולקים על פסק זהה שהביא להלכה דברי( ס"ק כא) במ"בדעי' 

מתנה צריך המקבל לברך ולפ"ז כשניתן לו כלים ב ,יתגשמ נתקנה ברכה זו כ"א בדאית להו לאחריני ג"כ טובה
ולא  והמטיב ויש דנקטי לדינא כפסק השו"ע ויברך ברכת הטוב והמטיב ולא ברכת הטוב ,ברכת שהחיינו

  , ע"כ.והמטיב שהחיינו ולמעשה נראה דטוב יותר לנהוג בזה לברך ברכת שהחיינו ולא ברכת הטוב
מ"מ  ,טוב והמטיב כשמקבל מתנהשהוסיף דאע"פ דלא פסקינן כהשו"ע לברך ה )שם( במ"באלא דעי' עוד 

 ,במקום שנוהגין שעושין הלבשה לנערים יתומים כ"א מהיתומים יברך מלביש ערומים וברכת הטוב והמטיב
ס"ל  והמטיב וברכת שהחיינו לא יברכו דבמקום שמברכין ברכת הטוב ,דהא איכא בזה טובה עוד לכמה נערים

 , ע"כ. לרוב הפוסקים דאין מברכין שהחיינו
"ז לכאורה מבואר דס"ל להמ"ב דאע"פ דהיכן שמקבל מתנה אין מברכים שהחיינו אע"פ שגם נותן שמח לפיו

מ"מ היכן שהרבה מקבלים מתנה יחד הרי יש איכא שמחה גשמית לרבים ומברכים  ,בה, כי הנאה גשמית  בעינן
 ולפי"ז י"ל דה"ה בנ"ד יש לברך הטוב והמטיב ולא שהחיינו. .הטוב והמטיב

 נ"ל ברורכתב על דבריו הנ"ל וז"ל:  (ס"ק כח) בשער הציוןדהנה  לדחות דלא דמי נדון המ"ב לנ"ד,אה אמנם נר
, ודומיא כשירש מאביו ויש לו אחים דמברך ברכת הטוב משום דיש עוד אנשים מקבלי דמברכים הטוב והמטיב()

ה שכתב שם דיברך שניהם, הטובה, ולעניות דעתי נראה ברור דזהו טעם מהר"ש אלגזי המובא בבאר היטב. ומ
סבירא לה כאיזה אחרונים שפסקו כהסמ"ק דיברך שניהם, אבל אנן לא הכי קיימא לן, כן כתוב באליה רבה 

 , עכ"ל.ופשוט
וע"כ מברך הטוב  קרןאותו ביחד דהרי שאני התם דכל היורשים זכו  ,ולכאורה צ"ע איזה ראיה איכא מירושה

י"ל דאע"פ דהרבה לעולם ע"כ אחר ו או דבר ל או"א זכה במלבושמשא"כ בהלבשה של היתומים שכ ,והמטיב
 עבורהזוכה  ופה. וע"כ לומר שכוונת המ"ב דדוקא בקנהנים יחד מ"מ אכתי אינם מברכם אלא שהחיינו

דומה דיניהם לדין ירושה דהבנים זוכים כולם ואח"כ מתחלקים והיתומים דידיהם כיד היתומים וזוכים עבורם 
ולפי"ז ". הטוב והמטיב"מברך ד כלי חדש קנה לו ולביתומי שם הטוב והמטיב דומיא דמברכידהלכה היא ד

קנה לו ולביתו ש מילמקופה א' ודמי בא חלוקה המבואר דהטעם שמברכים בכה"ג הטוב והמטיב היא כי 
 .מברך גם הטוב והמטיבד
 איןם היכן דלאו ,והמטיבהיא ע"י קופה שזכתה עבור כולם דמברכים הטוב קה ולפי"ז יש לחלק דהיכן דהחלו

)סי'  בשלמת חיים. ושו"מ מברכים שהחיינוד להם אלא ע"י נדיב וכדו' הנותן ,עבורם הזוכהקופה  החלוקה ע"י
 שגם נקט כדברינו בדעת המ"ב. רה(

החלוקה היא ע"י הקופה הזוכה עבור כולם או ע"י נדיב וכדו' )שלא אם  )ולא ניתן לברר( במקום דאיכא ספקו
במקום  'דאפי )סי' רכג ד"ה שהיא טובה( בביאור הלכהי"ל דמספק מברך שהחיינו דהרי כבר כתב  ,כולם(זכה עבור 

לא הוי לבטלה דברכת שהחיינו הונחה על שמחה של  "שהחיינו"אפ"ה אי בירך שעליו לברך "הטוב והמטיב" 
 ,חדתא נמי הרשוהו לברךאפילו אקרא ו ,עצמו שיש לו מאיזה דבר שמועה טובה שנוגע לו כדלעיל בסימן רכ"ב

ובלא"ה  ,א ביותר שיש בזה גם טובה לאחרים והנה בכלל מאתים מנהידוקא אם השמחה ההיא וברכת הטוב 
ונהי דאנן לא ס"ל  ,הלא יש איזה פוסקים דס"ל דהיכא שצריך לברך ברכת הטוב צריך גם לברך שהחיינו

ועוד מבואר  ,בואר דבדיעבד בשהחיינו יוצא יד"ח, ע"כ. ולפי דבריו מלכתחלה להורות כן מ"מ לבטלה לא מיקרי
  ., ודו"קלהדיא בדבריו דהיכן דאיכא ספק מברכים שהחיינו

  

 העלון נתרם בעילום שם 

 להצלחת התורם ומשפחתו 
 
 


