
  

האם מהי לסלק ריח 
רע לת"ת ותפילה, ע"י 

  מטהר אויר
היתה צואת[סי' עט ס"א]  המחברכתב 

אדם מאחריו צריך להרחיק ד' אמות
לו ממקום שכלה הריח, אפי' אם יש

חולי שאיו מריח צריך להרחיק ד'
אמות ממקום שכילה הריח למי
שמריח. ומלפיו צריך להרחיק מלא

  עייו.
ובס"ב כתב דאם היתה במקום גבוה
עשרה טפחים או מוך עשרה טפחים
או שהיתה בבית אחד והוא בבית
אחר, אפי' הפתח פתוח ויושב בצידה
ורואה אותה אם אין לה ריח רע יכול

ת דכיון שהיא ברשות אחרתלקרו
קרין ביה שפיר והיה מחך קדוש
להרא"ש, אבל להרשב"א דוקא
כשאיו רואה אותה. ואם יש לה ריח
לא מהי הפסקה ולא שיוי רשות.
וי"א דכי היכי דהפסקה מועלת
לצואה עצמה ה" מועלת לריח רע

  שלה.
דהעיקר[ס"ק ב וג]  הפר"חוכתב 

סקתכדברי האומרים דלא מהי הפ
  [ס"ד]. רשות לריח רע. וכ"כ הגר"ז 

דהאחרוים[ס"ק טז]  המש"בוכ"כ 
הכריעו כדעה דאם יש לה ריח רע לא
מהי הפסק ולא שיוי רשות (וא"כ
בעין ד"א ממקום שכלה הריח, ויש
מקילין דבזה די עד מקום שיכלה

שם ס"ק י"ז ובבה"ל). -הריח לבד 
ומ"מ כתב [ס"ק י"ח] דמי שיש לו

שאיו מריח אפשר שיש להקל חולי
בזה במקום הדחק. וכתב עוד [בס"ק
י"ט] דאם העבירו צואה בבית ושאר
עדיין ריח רע בבית יש להחמיר, מיהו
"ל דמי שאיו מריח מותר לקרות

  בזה [מ"א].
[ס"ק ב] כת' דיש לדעת ובפתח הדביר

אי שפיר דמי האי דהגי כשיש ריח
אתרע בבית בתוך הלימוד מאחיזין 

האור בבגד בלוי ומביאין אותו תוך
הבית כשהוא דולק ומעשן, ומכח
הריח ור אין מריחין הריח רע, אי
שרי להו לחזור ללימודם או לא, ואם

  ה"ה בק"ש.
והשיב דזה שים רבות שמע מגדול
אחד ז"ל שמפקפק בזה שאין זה
תיקון להתיר, שאין ריח השריפה
דוחה לחוץ את הריח רע ועדיין ישו
שם אלא שגובר ריח השריפה, ואכתי
אסור בד"ת כל אותו המקום שהגיע
שם הריח רע, אלו דבריו ז"ל. ולע"ד
יש לעמוד בזה דלכאו' מדיא דקמן
כוותיה מסתברא דאין הדבר תלוי
במה שמריח הריח, דהא חזין
דהתותרן הזה מחמת חוליו איו
מריח ואפ"ה כיון דהריח רע עומד

ביה מחך קדוש,במחהו לא קרין 
אלא דיש לדחות דלא דמי דשאי
התם דהריח הרע ישו בבית גלוי
ומפורסם לכל הבאים, ועיכוב הריח
איו אלא מצידו, משא"כ בידון דידן
שכל העומדים שם מריחים היטב
אלא שהריח רע תבטל מצד שרבה
עליו ריח השריפה, א"כ אפשר דה"ל

  כמאן דליתיה ושרי. 
ידון דידן שהריח רעועוד יש להקל ב

המג"אמגיע מחדר אחר, דהא כתב 
דבכה"ג שאין הצואה מצאת[ס"ק ט] 

כעת בחדר מי שאיו מריח מותר
[משב"ז ס"ק א] כתב ובפמ"גלקרות, 

דכל שהצואה בחדר אחר די במה
שאין מגיע לו הריח הרע, הרי דאף
שמגיע לאחרים קטין להקל בהפסק

בטלמחיצה, כ"ש בידון דידן שת
הריח רע בבית ההוא לכל העומדים

  ע"י רבוי ריח אחר. עכ"ד.
וע"ע מ"ש בח"ג בהשמטות דמצא
להרב זכות אבות דפשט מי דמהי
ביטול לריח רע ע"י ביטול בריח אחר,
ושמח שכיוון לדעת עליון בספקו
ובפשיטותו. ומשמע דס"ל לדיא
להקל אפי' באותו החדר וכדברי

ן אותוהזכות אבות שלא חילק בי
  החדר לחדר אחר.         

[סי' ע"ט אות ג וסי' פא ובחסד לאלפים
כת' בסתמא דמהי להעביר אות א]

את הריח רע ע"י ריח אחר. וכ"כ
[לר' יצחק בן הגר"ח ביפה ללבלדיא 

דאם העביר פלאג'י סי' ע"ט ס"ק ב]
הריח רע בריח טוב ע"י איזה מגומר
באופן שלא ישאר ריח רע בכל אוויר
הבית שפיר מהי כמ"ש להדיא

וכן הסכים לדיא[אות ג] החס"ל 
[אות ב]מו"ר דייא הרב פתח הדביר 

  ע"ש.

  בס"ד

  מיקתאעא מעתש

  זכוכית מגדלתלטמאות ולטהר על ידי  ,האם יתן לאסור ולהתיר
  ועוד. תולעים, פסולי ד' מיים, צורת האותיות שבסת"ם בדיקת ם בתורה תלויים בראיית האדם, כגוןירבה דיה

  בין לקולא בין לחומרא.  ,האיה רוא רגילהאם יתן להכריע ע"פ ראייה ע"י זכוכית מגדלת המגלה מה שעין  יש לדוןו

 שמקומו מקומו ודע מיד ההוא דהרחש ,שחור מקום הרחש במקום בהן מצוי לגמרן שסמוך פוליןד תולעיםדכתב (סי' ערה) הרשב"א  ההו

 בפולין שמשחיר מקום שבכל מורגלין או ולפיכך. והולך רוחש והוא ממקומו אותו ווטלין סיו פעמים וכמה. מאד מאד קטן הואו משחיר

מאוד  תולעת שהיא קטה פילודבריו דאבמבואר ו .(סי' פד עמ' קלה. ד"ה וכתב עוד)הב"י והכשרו, ע"כ. והביאו  בדיקתו היא וזו בעומק קצת וטלין

 י'[וע .אסורה קטה שבקטות דאפי' (מצוה קסה) בחיוךוכן מבואר . מקום הרחשאת אלא  צורת התולעת עצמהאת ה, אע"פ שלא רואים אסור

די"ל דתולעים שא"א שיגיעו למצב כזה שיהא אפשר להבחין בחיותן וברחישתן לא שייך כלל  הגרשז"א זצ"לשכת' בשם  (פ"ג הגה קה) בשש"כ

לכותם בשם שרץ השורץ. אלא דשוב חזר בו מפי שודע לו מבאי ביתו של החזו"א זצ"ל, שחשש בזה לאיסור תולעים, וגם ודע לו כי לפי 

   כסות בקליפה המגן, גם בעין רגילה יכולים להרגיש קצת ברחישתן, ע"כ]. שהכימות מת

יראה כל  "מיקרישקאפיע"המסתכל בזכוכית שקורין ששתברר (בית אדם סי' לד אות מט) בחכמת אדם  הובא ספר הבריתב מציוגדולה מזו ו

וכן  דזכוכית מגדלת קובעת איסור. ספר הברית ר מדברימבואו. , ע"כסיון לא מהי 'אסור לאכול חומץ שאפי ע"כהחומץ מלא תולעים ו

ע"י חמום וראות עין יפה  הישו בבדיקהמצאת באורז, ד(שקורין מילבי"ן בל"א) הכימה דדכת'  קכד)' סי ב"(ח ץ"יעב שאילתמה משמע

 הפת"ש וכן פסקלאכלו. ואין תקון  מראית הבריות הקטות. ואם מצאו בו בודאי אסר כלוכלי זכוכית מגדיל ומבדקי מי בשמשא או ע"י 

  .(פ"י אות יח) במהגי החת"ס ועיין. ה) ק"סס פד' (סי

 ,והוא זכוכית המגדיל ,רצה להתיר דג אחד מחמת שראה במיקראסקאפש מגדולי הדורבשם אחד כתב  (ע"ז פ"ב מ"ו בועז אות ג) בתפארת ישראלו

 (שם) שהתפאר"יואע"פ . (סי' פג ס"ק כא) בדרכ"תהובא ו ,לקולאייה בזכוכית אף שיש לו קשקשין. מבואר שאותו גדול סבר דאזלין בתר רא

כי ס"ד דהייו כי קשקשת צריכה להיות "לבוש" וזה איו רק קודה קטה שלא שלטה בו העין וודאי לא קרא לבוש,  ו,גופא מסיק לא כדברי

רה אמרה לו רק לסמוך על הדבר הר' בלי זכוכית, ע"כ. ולפ"ז משמע בשיעור ד' מיין בלולב שלך בתר השיעור הר' בהזכוכית אע"כ התו

  .הגר"ק שליט"אועי' לקמן בשם  .דאף הוא יודה בדבר שאיו תלוי בשיעור אלא במציאות דאזלין אף בתר ראייה בזכוכית אף לקולא
 כ"דאל השרת, למלאכי תורה יתה דלא בו תשולט העין שאין במה תורה אסרה לא כי אות לו)שם (בערוה"ש  הםולם כבר יצא לדחות דבריא

 הוא כן אם אף ודאי אלא ,מהם כמה בולע פיו פותח וכשהאדם הדקים מן דקים ברואים מלא הוא האויר כל שגם כתבו מהחוקרים כמה הרי

גמור, ע"כ. וכן מבואר  ץשר הוה הדק מן דק ואפי' השמש גד 'אפי לראות היכול שהעין מה אמם הוא, כלום לאו בהם שולט העין שאין כיון

. וכן דאמרו קטה להדי יומא כו'לעין בדיקה לאור השמש  (לט.) בע"ז '[א.ה. עי .אם ראים בשמש אסוריםדדוקא  )ד"ה אך (שםבחכמת אדם 

   .]מבואר דמ"מ בעין בדיקה בשמש(ססי' פד) בב"ח 
 דלא כיון ידו על "להקל"' ראי דאיו ש"וכ, "להחמיר" איה הראי ולא יןד פ"ע בכלי דהבדיקה ג)' סי א"קו (טטו"ד ת' הגר"ש קלוגר זצ"ל "ככו

[ועפ"ז כתב דלא מהי בדיקה מתולעים ע"י זכוכית. ולכאורה דבריו צ"ע שהרי ע"י זכוכית בודאי הבדיקה מעולה  כ"ע כלל, בדיקה תחשב

(חו"מ סי'  בברכ"י, ועי' הראיה לו טשטשיהזכוכית לחוש שמא  ישהגרש"ק זצ"ל של ואפשר דס"ל. קכה) סי' (ח"ז הלוי בשבטיותר. וכן תמה עליו 

(ח"א סי' ז  שבט הלויהוכן דעת ושם איירי לעין אותיות הראות שאין דבוקות ע"י זכוכית. , )(ח"א סי' א דובב מישריםב וכן מבואר .]לה אות יא)

    ].(ח"א סי' תרכח ח"ג רסי' שכג, רסי' שכה)הגות תשובות והוב (ח"ז סי' ט)במשה הלכות  ועי' .אות ח וח"ד סי' קמב אות ב)

ולא  'יםיילע' ים, שהתורה לא אסרה אלא תולעים ושקצים ורמשים שראמבריסק זצ"ל הגר"חבשם כתב  )ד"ה ומה (יו"ד ח"ב סי' קמואג"מ בו

דמים עם מיקראסקאפ, וכן לא  אמר שאין להתחשב במראותש הגאון ר' שמחה זעליג זצ"לשהביא בשם  ועיי"ש .הראים בזכוכית מגדלת

ברבוע של תפילין ופגימת סכין לשחיטה וכדומה, שג"כ הוא דין ברור ופשוט שלא שייך להסתפק כלל, ואף אחו קטי קטים ידעו זה לדבר 

ור שהם פשוט שא"צ לפים. כי לא הוזכר זה בגמ' וכל הדורות הכשרים הגאוים והצדיקים והחסידים לא השתמשו במיקראסקאפ, ובר

כל שיעורי חז"ל לא בש(יוסף דעת יו"ד סי' שעה סע' ח)   השואל ומשיבוכבר כתב בעל  ., ע"כקיימו כל דיי התורה ולא כשלו בשום דבר אף באוס

  רק ע"פ דרכי הטבע ולא לפי תחבולות מחכמות שהמציאו אשים בימיו, ע"כ. אזלין

בזמן תלתא  את הכוכביםדמה שאין או רואין צאמר  זצ"ל דהרב ר"ד בהר"ן הביאש )ה והה הרבז ד"סי' ג אות (ק"ש פ"א ה"א  האזלבאבן  ויעויין

דרועה רואה ט"ז מיל ואחו אין במציאות לראות במרחק כזה  (ד:) דהלא אמרו בבכורות התמעטות ראות העייםרבעי מיל זוהי מסיבת 

שבימי חז"ל היו משתמשים  ,ביל שמשתמשים במורות גדולות בלילהמשערים שזוהי בשעיי"ש שכתב דוכח דהראיה שלו תקלקלה. ומו

   .רואים גם עכשיו מרחוק מאוד תושמעתי שהבדואים שמשכם בשדו ,ותברות קט

פ"ד הגה הליכות שלמה תפילה ( זצ"ל הגרשז"א ובלאו הכי כי במקום שיש אור הראייה חלשת. אולם טעתו שייכת בעיקר לעין ראייה ממרחקים

 .בכל דור ודור לפי חושיהם הטבעייםש לבי אדםדאי משום הא אין להתחשב בזה בכל כה"ג, כי הדבר ברור שהתורה יתה דחה דבריו  )78

 ורק חסרון ידיעה יש ,רואה אותה ממש אהו אם רואה איזה ממשות לעין ודאי צריך בדיקה שהרי אם היא באמת תולעת הרי דמ"מועיי"ש 

בבגד מראה אדמומית כלל אין זה כלום ואין להחמיר בזה  רל שאין רא' לעייים דבר מה או שאין יככ אבל ,תולעתהיא אם כאן שאיו יודע 

אם כבר הסתכל וראה יתכן שיש להחמיר לפעמים) וכמ"כ לעין אתרוג אם הבחין בקודה כלשהי שאין יכר לעין שיש בו חסרון כלל,  ו(מיה

   .והריהו אתרוג כשר ומהודר, ע"כ חשב בזה כללאה שהוא חסר, אין להתוע"י המכשיר ר

זה דוקא במי  דמ"מ (ח"א סי' ז אות ח)ועיי"ש  .לא להקל ולא להחמיראין או מתחשבים בזכוכית מגדלת ד (ח"ד סי' קמב אות ב) שבט הלויהכן פסק ו

ם קוצר הראות שבעין, שבאופן כזה הזכוכית שיש לו ראי' טובה ובריאה, אבל כגון אן הרבה פעמים משתמשים בזכוכית מגדלת כדי להשלי

   ., ע"כדצריך לזה מגדלת חזקה גם לבריאי ראות, פשיטא דאין לצרפו כה"גמגדלת איו מעמיד את הראות רק על ראות הטבעי, אבל ב

בין לחומרא רק מה שזכוכית מגדלת לא קובעת שום הלכה בין לקולא  (אשרי האיש ד' מיים עמ' ריא אות יג) ]צ"לז[ הגריש"א שליט"אוכן דעת 

   שראה לעין.

מסתמא  יבעיים, כ 'ראם לא  לחפש ע"י זכוכית אם יש דם "צדאע"פ שאלעין בדיקות,  ))1דה עמ' פו שער הציון יא הגר"ק שליט"אודעת 

התורה לא אסרה ולא דמי לשרצים ה"ל כי  ,הרי יש כאן מציאות של דםודם טמאה כי דה מטמאה בכל שהוא  מ"מ אם הסתכל ומצא ,אין

בלבד א"כ הרי הוא  הרק ע"י זכוכית מגדלת כיון שהוא דבר מיקרי ולא מצב קבוע שמוציאים טיפ 'לעין אולם טיפת דם שר 'מה שלא ר

משאר הפוסקים משמע דזכוכית מגדלת  , מ"מכדבריו ש מקום לומרה"ל יהתפא"י ע"פ , ע"כ. והה אע"פ שבכלל דיא דדם כל שהוא מטמא

לעין רגילה רק בזכוכית מגדלת מבואר בגדולי האחרוים  'שאיו ר דכל (סי' קפג על הש"ך ס"ק ב עמ' י) בשיעורי שבט הלויוכ"כ  .בעת כללקו איה

עדים דשכת' (ח"א יו"ד הי"ב סי' ב ד"ה הה)  בזית רעןבר מין דין עי' , והאג"מ והגרשז"א זצ"ל ה"לדעת . וכן , ע"כאיו כלום לדיי התורהד

ות כאלה. וכ"כשחם בדוקים לטיפות קטבשם החזו"א. ומ"מ ישאל שאלת חכם )סע' לגעל  קצ(סי'  בשיעורי שבט הלוי בים כאי.  

  "ב| ה'תשעבהר גליון צ"ט | פר' 
 'ילת ''חיכי הישיבות'', רמות בקה



  

כתב [ש"ר פר' בא הל' כ"ח] ובבא"ח
דאם בא להם ריח רע מבית הכסא או
מבית אחר בעת לימודם בדברי תורה
או בעת שמתפללים, מותר להשליך
בלויי סחבות שרופים כדי שיעלה

ל הריח הרע שלא ירגישועשם ויתבט
בו, או ישליכו מי וורדים שיש להם
ריח טוב, וכזכר באחרוים ז"ל.

  עכ"ל.   
שאל[ח"ג סי' ל"ח]  מהרש"םובשו"ת 

באדם החולה דיוצא לו תמיד ליחה
מפי הטבעת מה יעשה, והשיב בסוף
דבריו שם דלע"ד אם יחזיק שם דבר
שמריח טוב שיתגבר על הריח רע ולא

כלל יהיה מותר בדבריםיורגש 
(ועיי"ש דביאר אמאי אין דיןשבקדושה 

והובאו דבריוליחה זו כדין צואה). 
  [ח"ח סי' ט' א']. במחת יצחקלדיא 
כתב[ח"ג סי' י"ז]  בשבט הלויאולם 

בתשובה גבי אדם שפתחו לו פתח
חדש בגופו ותלו לו כיס לקבל

יש אולייציאותיו, דלעין הריח הרע 
ם בושם המריחעצה שישים ש

המבטל לגמרי ריח הרע, ואע"פ דיש
לדון בזה בעלמא אם עי"ז בטל דין
צואה שיש בה ריח, והפוסקים סי'
ע"ט החמירו אפי' כשהאדם איו
מריח, מ"מ איו דומה דהתם עצם

ולדיא עדיין ישהצואה יש לה ריח, 
, מ"מ בידון דידן הרילעיין בזה

ותוטה להקל ע"י עצה זו, ויש לעש
הכל להקל על ת"ח בעל יסורים שלא
יבטל מתורה ותפילה. עכ"ד. הרי דלא
קט להקל בשופי אם לא במקום

(וכ"ז לעין הריח הרע, אולםצורך גדול 
אכתי יש לדון מחמת הצואה עצמה
שאוסרת אפי' ללא ריח, עיי"ש מש"כ בזה).
ובהשמטות שם כתב דשו"ר בשו"ת

יג] [ח"ג סי'להגאון החבי"ף  לב חיים
שפסק להקל כמש"כ דאפשר לבטל

  ריח רע ע"י מגומר.
איברא דיש להעיר דהלב חיים לא

ככיסוישאל שם אלא אי מהי העשן 
לעין צואה ודבר ערווה, ואף
בתשובתו לא הביא ראיה אלא דעשן

ולא איירי מידיחשיב ככסוי ומחיצה. 
  לעין ביטול ריח רע ע"י דבר אחר. 
 א כברתבארומ"מ לעיקר די

דהאחרוים קטו להקל בזה, ובפרט
בכה"ג דהצואה מצאת ברשות
אחרת (והייו בכה"ג דאיו אסור
אלא מחמת הריח הרע, אולם בצואה
פעמים דאסור מחמת הצואה גופא
אפי' בדליכא ריח רע וכמבואר בסי'

  ע"ט עיי"ש).
  

  

[כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

  פיי מוסר
ספירת העומר עייי

ימי הספירה זמן תיקון המידות,
"ימי הספירה - ועי"ז זוכין לתורה

דרך ארץשבאו לתקן המידות, וזהו 
צריך לתקן אתהייו שקדמה לתורה, 

עצמו בשבועות הללו כדי שיוכל
דושי(חי תורה".דברזי  הכיס לעצמול

  ה"ת, עיי ספירת העומר)הרי"ם ע
"אם אין ד"א אין תורה וכו' ר"ל -

שצריך תחילה לתקן את עצמו
במידות, ובזה תשכון התורה עליו,
שאיה שוכת לעולם בגוף שאיו בעל

(רבו יוה, אבות פ"ג מידות טובות".
  מי"ז)

אבל האדם המשל לעיר פרא, אשר" -
אסור בזיקי התאוה כיום הוולדו,

קים ורעב תעוגים רגזןרודף ממת
  תמידי ובעל גאוה, 

גם אם חון בכשרון החכמה בתכות
שמתו לא תמצא ידו לעשות חיל

כי מידות מגוות ערלת לבבלימודים, 
ואוטם המח, והם סוגרים דלתות
החכמה וועלות שערי הביה, כי בסוד
החכמה ימין דקין, שרירים עדיים,

לבלא יראום עיי בשר רק עין של 
  (חזו"א, אמוה ובטחון א, יב) עדין".

ולכן הגו ללמוד פרקי אבות בימים
"בימים הללו מחוייב כל איש -  אלו

מישראל לטהר את עצמו כדרך
שטהרו ישראל מאז ומקדם כשיצאו
מטומאת מצרים, על כן אומרים
בימים הללו פרקי אבות, בכדי לראות
ולהבין כל המידות הטובות שזכרו

סוף וישתוקק כל אחדבהם, ויכ
מאתו מתי אעשה ג"כ אי וישוב

(אוהב בתשובה שלימה לפי השי"ת".
  )ישראל, עיי ספירת העומר

  
  
  

  ערך ע"י מחבר קוטרס
  "עבודת ספירת העומר 

  וחג השבועות"
  מסדרת עבודת המועדים

  מאה ברכותמותר לגרום ברכה שא"צ לצורך  האם
 "מה" יקריאלקיך שואל מעמך" אל ת '"ועתה ישראל מה ה 'ייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שאדח (מג:) במחות איתא

 השו"עודאם יכול להוסיף על מאה ברכות הרי זה משובח. ברכת המצות)  '(סוף הל באבודרהם עוד ועי'. ברש"יעיי"ש ו ,אלא מאה
 (מחות שם) בקרן אורהוכתב . (שם סוף אות א) ש"בערוהחייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות "לפחות". ועי' כת' ג)  'מו סע '(סי

  .זכרון השם הגדול ואהבתו ויראתו הדבק בולמען  בטעם הדבר

חייבים בזה אבל  אשיםרק ש קכט) '(ח"ב ססי תשובות וההגותבו כג) '(ח"ה ססישבט הלוי ב ,(פכ"ב הכ"ה) ליכות שלמהבה עי'ו
  . שגם שים חייבות יט) '(בישיב משה עמ ]זצ"ל[ הגריש"א שליט"אשיטת אולם  ,'שים' פטורות

(הליכות שלמה פכ"ב  הגרשז"א זצ"ל ודעת יום הולך בזה אחר הלילה או להפך.האם  דמסתפק מו ס"ק י) 'ופר סי(ס בתורת חייםעיין ו

כת' דאם חיסר  קכט) '(ח"ב סי ובתשובות וההגות. קה) '(ח"ד סיבצל החכמה [וכ"כ  .דהיום הולך אחר הלילה שלפיואות כג) 
שמאה ברכות כל יום הייו במשך יום ולילה שלאחריו וכעין קדשים  מהמאה ברכות יש לצרף דעת כמה מגדולי הפוסקים דס"ל

דברכהמ"ז של סעודה שלישית בשבת אם מברך לאחר צאה"כ מסתבר  (שם) הגרשז"א זצ"לשהלילה הולך אחר היום. ודעת 
בשבת אף בלילה  ג'קט דברכהמ"ז דסעודה  כג) '(ח"ה סי בשבט הלויאולם  .ס) '(ח"ד סיבתשובות וההגות  וכ"כ ,דשייכי ללילה

   ].למאה ברכות של שבת פתמצטר
דמי שיש לו לכסות דם עופות הרבה מברך שכתב  יט סס"ק ו) '(סי פלתיב מציו כמה דברים וכוותו לפטור 'מברך ברכה אלעין הו

 מצותיסוי ומצות, מצות כ 'יים בקמ כסה והולך בלי ברכה ואם תחלת דעתו בברכה על כל דם שיכסהמעל כיסוי ראשון ואח"כ 
הוי ליה כאילו בירך על כיסוי זה פעם שיה וברכה אף שאין מברך עליה מ"מ כיון דבתחילה היה דעתו על כיסוי זה ד ,ברכה

לעין מאה  מ"מ י"ל דאע"פ דהוי כאלו בירך, אלא דאף לדבריו .עיי"ש שהוכיח כן מהגמ' .עולה לכל ווטל שכר ברכה וכיסוי
די"ל דלא  'ה"ל שטעם התקה היא כדי לשן ולזכור מלכותו יתהקרן אורה רך בפועל, בפרט לפי מש"כ בעין שיבד י"ל ברכות
, 'ברכה אלדבכה"ג חשב  (תפילה פ"ז הי"ד) הביא ראיה מדברי הרמב"םו ב ד"ה ברם בסה"ק) '(יו"ד ח"ב ססי רב פעליםב. וכן קט מהי
  . עיי"ש

וע"כ יש להשתדל  ,(סי' מו ס"ק יד סי' רצ ס"ק ב) במ"ב "שוכמחסר מין מאה ברכות פילה בתברכות  י"חמחמת דליכא בשבת  ההו
  . ](סי' רצ סע' א)שו"ע [עי'  טפי להרבות ברכות כדי לקיים חיוב זה

יש לדון אם מותר לגרום ברכה שא"צ כדי להגיע למאה ברכות. וכגון המצא באמצע אכילה האם רשאי לשות מקומו כדי ו
  י"ל שהגורם ברכה לצורך מצוה בכלל "ברכה הצריכה היא". הרי ד ,שוב בברכה וכן כל כיוצא בזהלהתחייב 

משכה סעודת הבוקר  בשבת םדלגרום ברכה שא"צ לצורך מצוה שרי, שהרי כתב דא (סי' רצא סע' ג) בשו"ע כבר מבואר באמתו
שאם  ,וכון הדברסעודה שלישית, כת המוציא ויסעוד המ"ז ויטול ידיו ויברך ברעד שהגיע זמן המחה יפסיק הסעודה ויברך ב

[אולם במקום לא היה יכול לאכול אח"כ אלא אכילה גסה.  שעה מאחר שמשכה סעודת הבוקר עד אותה לא היה עושה כן
 בעין ערב פסח שחל בשבת דטוב לחלק סעודת שחרית של פת לשים דהא (סי' תמד סס"ק ח) מ"בב 'עי ,המצוה ייד"חאם  "ספק"

י"א דיוצא בזה ידי סעודה ג' אך דוקא אם יש לו שהות לברך ביתים ולהפסיק איזה שהות כדי שלא יהיה בכלל ברכה שא"צ. 
(שעה"צ  בסי' רצ"א מהמ"בהרי שלא התיר דוקא אם אפשר לעשות היסח הדעת דאל"כ יש לחוש משום ברכה שא"צ. וכן מוכח 

   .](סי' תקב ס"ק כא ובשעה"צ שם) ובמ"ב (סי' יט ס"ק י) בפרי תואר ולעין גדר היסח הדעת עי', אות ז)
גורם ש מפיש"ר ילין ש"י לתפילין ' בין תפדבשם הרשב"א שאין לעות קדיש וכ (סי' כה)הב"י לא דלכאורה צ"ע מהא דכתב א

ר האיסור להסיח כיון דעיק לחלוק ע"ז יצא(שם אות י)  במגן גבוריםדלא כשיטת המרדכי שמתיר בכה"ג. ובאמת וברכה שא"צ, 
לעות עם הציבור לא חשיב גורם ברכה  ע"מ כל שהוא צריך להפסיקא"כ י"ל דבין תפלה לתפלה הוא משום גורם ברכה שא"צ 

  שא"צ, ע"כ. 
וע"כ  ,יוצא מי ע"י שומע כעוהד לעין תפיליןדשאי  דס"ל להב"י דלעולם מותר לגרום ברכה שא"צ לצורך מצוה, אלא וראה

אין לגרום ברכה שא"צ.ד העדיף שלא יע  
שבת צח ע"ג הובא בא"ר ( השל"ה. וכן קט מי מותר לגרום ברכה שא"צ דהרי זה בכלל צורך מצוהמאה ברכות  דלצורךעתה י"ל מ

שכת' דאף לדעת השל"ה אם יש לו ספק אם  (סי' רצא אות א) בא"א מבוטשאטש עוד ועי' .(סי' רמט) דרכי משהב ועי'[ )סי' רצ אות א
 .(סי' מו סע' ג) החכמת שלמהוכן דעת , (סי' רצ אות א) בערוה"שוכן פסק  .]שלים המאה ברכות אין להרבות בברכות מספקכבר ה
   .ך ע"ז אין מזחיחים אותומכת' דהסו (סי' רמט קו"א אות ד) והגר"ז

, (ס"ק יד) במ"בביא דבריו להלכה דאסור לגרום ברכה שא"צ לצורך מאה ברכות, וה )וסי' רמט ס"ק ו (סי' מו ס"ק ח המ"אדעת יהו מ
לא דקשה על דברי המ"א והמ"ב אמאי לעין א .)(סי' רטו אות ל וסי' רצ אות ב הכה"ח , וכן פסק)(סי' רמט סד"ה מותר בביאור הלכהועי' 

לא  וע"כ סעודה שלישית מודים דמותר לגרום ברכה שא"צ. וי"ל דשאי מאה ברכות דאיכא דרכא אחריתי ע"י ריבוי האכילה
[אבל אם איכא דרכא אחריתי אף לעין סעודה  אחריאמשא"כ לעין סעודה שלישית דליכא דרכא  התירו לגרום ברכה שא"צ,

בשתי  כ"לשחילק  אות ו ד"ה ומאחר) סי' מו( בברכ"י. שו"מ ](שם) ובמ"ב (סי' רצ סע' ג) ברמ"אג' אין לגרום ברכה שא"צ, עיין 
   .(סי' רמט קו"א אות ד) הגר"זועי' מש"כ בזה . , וכן פסק שם למעשההידוים

 .(ח"א ססי' כב)"י אסאד רההמ וכ"כ. בדרכא אחריא דאיכאלפ"ז יוצא דלכל צורך מצוה מותר לגרום ברכה שא"צ חוץ ממקום ו
 מבואר וכן ך.ב עם הדרת מלורלצורך  לעושה כןשכתב שאין משום גרם בשא"צ  (סי' סא ד"ה ולפי הטעם) מהמהר"ם שיקוכן מוכח 
ם כל א' על הכיסוי ומברכי "עשהשוחט עופות ובאים בעלי בתים ומכסים כל א' בפ כת'[ש (יו"ד ח"ב סי' ב ד"ה ברם) ברב פעלים

איו דומה יחיד העושה מצוה לרבים העושים ושאין בזה משום גרם ברכה שא"צ כיון דכל א' רוצה לקיים המצוה שעשה, 
. ועי' עוד בגליון פ"ה לעין רבים המקיימים מצוה האם א' בזה, עיי"ש טעמו אסורלכת'  סוף אות י)(שער או"ה  בבית אדםו. מצוה

  .מברך עבור כולם]
אבל לא לצורך מאה ברכות,  שהטעם דמותר לגרום ברכה שא"צ לצורך סעודה שלישית משמע (סי' רטו ס"ק ו) שמהמ"א אע"פו

והטעם לחלק בין חובת מאה  .מ"מ י"ל דלשאר מצוות מודה דשרי רכות.מאה במחובת חמירא טפי  סעודת שלישיתש מפיהוא 
, הברכות שרגילים לברך כל יוםסדר  ע"פ תקוהחכמים  בגליון י"ד דחובת מאה ברכות ע"פ מה שבארוברכות לשאר מצות י"ל 

, להגיע למין מאה ברכות, עיי"ש כדי בוי אכילת מאכלים וכד')י(כגון ע"י ר ואין חובה גמורה להוסיף עליהם כגון תפלת י"ח וכד'
  . ודו"ק

יש עצה להרבות ברכות ללא חשש גרם ברכה שא"צ, מ"מ צ לצורך מאה ברכות, "ם ברכה שאוהה אף לסוברים דאסור לגרו
א משום גרם ברכה שא"צ או ר להפסיק בין תפש"י ותפש"ר האם הובטעם האיסו 'הביא מחכה ס"ק יב)  '(סי בעולת תמיד דהה

משום ברכה ד ירובברכת חב יוצא"מ בזה דאם חבירו מברך על התפילין והוא פוסיים דיש  ,פסקה עצמה היא עבירהמשום דה
  .]קחו משם ד"י[וכבר הארכו בס"ד ביסוד דברי העולת תמיד בגליון לית לן בה אבל אי הפסקה עצמה עבירה אסור, ע"כ. 

שהרי חבירו מוציאו מדין שומע (רק משום הפסקה) לחוש לברכה שא"צ וצא מדבריו דהיכן שיוצא ע"י חבירו אף אם מפסיק אין י
ולפי"ז מצאיו עוד עצה בשבת ויו"ט להגיע למאה ברכות  .(שם אות ד) התהל"ד וכן ביאר דבריו .כעוה והוא עצמו איו מברך

לבקש מחבירו שיוציאו כדי להתחייב שוב בברכה ראשוה ו 'וכד (באופן שמתחייב שוב בברכה)והייו לעשות שיוי מקום 
   .], ואכמ"ללמאה ברכות מהישומע כעוה ע"י  אףש באר בס"ד ובגליון אחר[ .בברכה זו
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