
 

המוציא רבים יד"ח ברכה 
ואחר טעימת א' מהמסובין 

 שח חברו קודם שטעם 
 מה דינו

אם דיבר  -[סי' שכ"ט ד"ה אין להפסיק] הרוקח כתב 
תו צריך לברך שאר דברים בין המוציא לאכיל

המוציא פעם שנית. אבל אם אכל הבוצע מעט 
והסיחו הא נפקי כולהו, כדמשמע בשילהי בכל 

 דיהיב לינוקא נפקי. [עירובין מ:] מערבין 
[סי' קס"ז הגהות ב"י אות וכיוצ"ב כתב בשיירי כנה"ג 

אם  -[סי' נ"ט] יה דמהר"ם מריקנאטי משמכ"א] 
ך טעם אחד מהמסובין אע"פ שלא טעם המבר

יצאו כולם, מידי דהוי אקדושא דהמברך צריך 
 שיטעום איזה שיהיה.

אחר שהביא דברי הרוקח [סי' קס"ז] אולם הב"י 
ואיני רואה שום ראיה  -כתב להשיג על דבריו 

משם, דהתם הוא מברך על דעת שישתה התינוק, 
ן ששתה לא הוי ברכה לבטלה, אבל הכא כל וכיו

כשאחד אחד ואחד חייב לברך כדי לאכול, ו
מברך לכולם הוי כאילו כל אחד בירך לעצמו, 
וכשהוא מפסיק בין ענייתו אמן לטעימתו הוי 

 הפסק וצריך לחזור ולברך.
[בהגהותיו לשו"ע סי' קס"ז ס"ו] וע"ע במהריק"ש 

הבוצע סח אחד מן המסובין אחר שאכל  -שכתב 
פרוסת המוציא קודם שיאכל הוא נתחייב לברך 

לגמרי באכילת הבוצע. לעצמו, וי"א שכבר יצאו 
 וראיתי המחבר ז"ל נוהג כסברא ראשונה.

כתב דנראין לו דברי הרוקח,  [ס"ק ו']אבל דהד"מ 
דמאחר שטעם אחד מפרוסת הבציעה יצאו 
כולם, מידי דהוי אטעימת כוס של ברכה. 

הרוקח אם אכל הבוצע  (ומבואר דס"ל דמ"ש
הוא לאו דוקא, וה"ה אם טעם אחד מהמסובין, 

אייתו של הרוקח מוכח דא"צ שיטעם ובאמת מר
דוקא המברך, דהא התם הינוקא הוא הטועם ולא 

 המברך).
דהא דאם שח [ס"ו] וכן פסק לדינא בהגהותיו 

בדברים בטלים צריך לחזור ולברך, היינו דוקא 
ח"כ לא הוי ששח קודם שאכל הבוצע, אבל א

שיחה הפסק אע"פ שעדיין לא אכלו אחרים 
 באכילת הבוצע. המסובים כבר יצאו כולם

דאם טעם הבוצע מן  -[ס"ק ח'] וכן כתב הב"ח 
הפרוסה אין השיחה הפסק, אפי' שח אחד 
מהמסובין שלא טעם, ואע"פ שהשיג הב"י על 
ראיית הרוקח, נראה בעיני דאפי' את"ל דראיית 

מ"מ הדין הוא אמת ויציב, הרוקח אינה ראייה 
ש . וכמ"[ברכות מ. ד"ה טול ברוך]וכדמוכח מפרש"י 

 בהגהת השו"ע.
דבדיעבד אם שח  לדינא[ס"ו] וכן הכריע הלבוש 

השומע אחר שאכל הבוצע מפרוסת המוציא 
 א"צ לחזור ולברך. 

דה"ה אם טעם אחד  [ס"ק י"ב] וכתב הא"ר 
ת [הגהות ב"י אומהמסובין, כמ"ש השיירי כנה"ג 

. והביאו [ברכות פ"ו אות ס"ד]והלחם חמודות כ"א] 
  הנ"ל].[משב"ז ס"ק ח' הפמ"ג 

דאם הבוצע הפסיק בדיבור בין  -[וגדולה מזו כתב הפמ"ג שם 
ברכה לאכילה ואחרים אכלו אח"כ, יצאו האחרים בברכתו, 
והוא (הבוצע) באנו למח' הב"י הרוקח והב"י. ולכאו' מבואר 

שח קודם אכילת שאר המסובין, דס"ל דאף בכה"ג שהבוצע 
, א"כ ע"י מ"מ כיון דמהני ברכתו לשאר המסובין שלא שחו

אכילתם חלה הברכה, והשתא מועילה היא אף לדידה לדעת 
 הרוקח.

הל' ברכות מערכה ה' אות כ"ח]  -[לגר"א מני זצ"ל ואכן בזכרונות אליהו 
כתב דלא זכה להבין דברי הפמ"ג, דהרי הוא איירי שאחר 

וצע אכלו כמ"ש בהדיא בתחילת דבריו, ומלשון ששח הב
סובין קודם טעימת הבוצע הרמ"א משמע דאם שח אחד מן המ

פשיטא שהשח לא יצא, והכי מסתבר, וא"כ בנידון דידיה 
 פשיטא דכו"ע מודים שלא יצא.

דמדברי הרמ"א משמע דאם [ס"ק י"א] וכ"כ העולת תמיד 
צריכים  המסובין הפסיקו בשיחה בטלה קודם שאכל הבוצע

 לחזור ולברך, וכ"כ הלבוש בהדיא].
וק על דברי יצא לחל[ס"ק י"ט] אלא דהמג"א 

הרמ"א, וכתב דהתוס', הרא"ש ומרדכי פליגי על 
הרוקח, ובודאי אילו ראה הרמ"א דבריהם לא 

 היה חולק עליהם. 
יצא לתמוה על דברי הרוקח, [ס"ק ח'] ואף הט"ז 

יתו ומתוך כך העלה דראוי לכל אדם לנהוג בב
שיצוה לכל אחד שיברך לעצמו ברכת המוציא 

הבית הבוצע יכוין אם ישיח קודם אכילתו, ובעל 
שלא יוציא רק מי שלא יפסיק בדברים קודם 
שיאכל, וממילא אין כאן חשש ברכה לבטלה 

 אפי' אם האמת כדעת הרוקח.
וכן הפר"ח אחר שהביא דברי הרמ"א כתב דהך 

בב"י ויפה דינא לאו בר סמכא הוא, וכמ"ש מרן 
כיוון, והכי נקטינן שאם הפסיקו בדברים 

 ט.שצריכים לחזור וזה פשו
כלל א' סי' י"ד]  -[לגר"י שבאבו וכ"כ הפרח שושן 

דלענין הלכה נראה לענ"ד פשוט דהיכא דשחו 
המסובין אחר שטעם הבוצע צריכים לחזור 
ולברך כדעת מרן השו"ע. ולזה הסכימו המ"ז 

ריק"ש. והכי והמ"א בסי' הנזכר. וכ"כ מה
 נקטינן.

הביא דברי הט"ז, והמג"א, [ס"ג] והברכ"י 
[ס"ק ב'] והפר"ח. ובשיורי ברכה המהריק"ש, 

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / הה'תשע" וירא פ'  –' קצחגליון 

 צריכים גניזההאם תורה,  עיתונים שיש בהם דברי
 . ודפסיםמנהג בזיון בכתבי הקדש המ ד. .קדושת כתבי הקדש המודפסים ג. .איסור לאבד כתבי הקדש מדאו' או מדרבנן ב. .חובת גניזה לדברי תורה שבלוא. 

 .דברי תורה הנדפסים בעיתונים לשם לימוד ו. .דברי תורה הנדפסים בעיתונים שלא לשם לימוד –דברי תורה שנכתבו שלא לשם לימוד ה. 
 .איבוד עיתונים שיש בהם דברי תורה ע"י גרמאט.  .ןרמא מדרבנג ח. נאיבוד כתבי הקדש ע"י גרמא ז. 

 שבלו דברי תורהל גניזה חובתא. 
 .(סי' רפב סע' י)טשו"ע ה. וכן פסקו שבלה או נפסל נותנין אותו בכלי חרס וקוברין אותו אצל ת"ח פר תורהס (כו:) "ס מגילהשבשנינו 

(שם ס"ק  והמ"ב (ס"ק ט)המ"א וכן פסקו  ה"ה שאר ספרים שבלו שצריך לגונזן ואסור לשורפן.ד שכת' )סי' מג( בשו"ת באר שבעויעויין 
 ון פסק. וכדרך השחתה עביד, דהרי לשורפם אסורכונתו שלא יבואו לידי בזיון  פי'אדכתבו עוד  (א"א שם) מ"גובפ (שם) ובבאר שבע. כד)

, ז) ,ו ,(סי' הין יצחק בע ,(סי' לז) בכנסת יחזקאל ועי' עוד שמיקל בזה. (ח"ג סי' רי"ב) שבות יעקבבעוד [ועי'  .(שם אות לז) והכה"ח (שם ס"ק כד) המ"ב
 .](ח"א זי' יח אות יח) ובמנחת יצחק מח)(ח"ב סי'  אחיעזרב

אע"פ שאין להם קדושה מ"מ דינם כתשמיש קדושה דצריך לגונזו  ,םאכתי לא למדו בהדדכתבי הקדש  (סי' ק) במשאת בנימיןועי' 
 .שנד) יו"ד סי'(ובאבנ"ז  (תנ' סי' קעג)בנוב"י . וכן הוא (שם ס"ק נ) ובמ"ב (סי' שלד) במ"א. והובא (סי' קנד סע' ב) בשו"עכמבואר 

 איסור לאבד כתבי הקדש מדאו' או מדרבנןב. 
וכן אין מוחקין  ,כו'לא לאבד בית המקדש או בתי כנסיות הוזהרנו "שש שכתב )סה ל"ת( הקצר ספר המצוותב רמב"םב מצינווהנה 

מע שהאיסור מה"ת לאבד שמ ."יכםקאל ה'' אבד תאבדון וכו' לא תעשון כן לאשנ ,ואין מאבדין את כתבי הקדש ,השמות המקודשין
מנתוץ ומאבד בתי עבודת האל יתעלה ומאבד ספרי הנבואה ומלמחוק שהזהירנו אולם בארוך כתב "[. אזכרותכתבי הקדש הוא אף על כתבים שאין בהם 

 . ]. ומלשונו ליכא הכרח דאף בכתבים שאין בהם הזכרות איכא איסור תורה"השמות הנכבדים והדומה לזה
רפם או אסור לשו ,ופירושיהן וביאוריהן ,כתבי הקדש כולןמבואר דהוא מדרבנן וז"ל: ) ח"ו ה"פ (יס"ה זקההח ביד רמב"םב מאידך

 וכן דעת ככל עובר על דברי חכמים. שמכין אותו 'כתש )שם( "מבכסועי' , ע"כ. מרדות מכתוהמאבדן ביד מכין אותו  ,לאבדם ביד
 .ד"ה ואחר) סי' ב אח"(התשב"ץ  נקט וכן .(מצוה תלז) החינוך
אלא שאין לוקין שאר כתבי הקדש, לאבד  מה"תשאסור  הרמב"םל "לסדלעולם  'שכת (או"ח סי' לד אות יז וסי' לה) באבנ"זעי' אולם 
ספר  ע"פ )וס"ק לא ס"ק כד קנד 'סי( מ"בהו ס"ק ט) קנד 'סי( המ"א ונקטכן באמת ו. (תאומים תנ' סי' יד) בחסד לאברהם מבואר וכן .עליהם
  .]או"ח סי' קנד) (פעסט בתורת חיים שו"ר שכבר עמד בזה .כנ"ל כן עלא משמ הרמב"ם בארוךמ[אלא דצ"ע שהרי  .קצר הנ"לה המצות

(ובספר המצות כתב דמהרמב"ם ביד החזקה מוכח שכל שאין בו הזכרות הוא מדרבנן  (או"ח סי' ה אותיות א, ב, יח, כא וכב) עין יצחקב מיהו
 וקה מכת מרדות"ם דלבמכתב דהא דכתב הר (יו"ד סי' קסד סס"ק ב)והחזו"א  .(ח"ב סי' מח סוף אות ג) האחיעזרפסק  כןו .קיצר בדבר, עיי"ש עוד)

 בלבושי מרדכי ,ת תלח)(יו"ד סי' רסו ומצו יקשמהר"ם ב עוד בזה ועי' .דאי יש בהן אזכרות לוקה מה"ת ,באין בהן אזכרות אייריע"כ 
 .שו"ת בית שלמה, ומע' מ כלל יב אות יא)ת מג ד"ה והנה ב(כללים מע' ב או שד"חוב (או"ח כד)

 מודפסים הכתבי הקדש ת דושג. ק
 די"ל שדפוס אינו (ע"י כח אדם)מודפסים הכתבי הקדש אכתי יש לדון לענין אולם  ,ע"י "כתיבה" י הקדש שנכתבובה בכתאלא דכל ז

 ס"ק נז, סי' קנד ס"ק יד ורסי' רפד) לב י'ס( מ"אוה ס"ק ח) רעא י'"ד ס(יו ט"זהדעת ובאמת כבר נח' הפוסקים,  ,וע"כ אין להם קדושה בכתכ
 .(יו"ד סי' קלג) הזרע אמתו (סי' קכה ס"ק טו) הגט פשוט, (סי' צט) הרמ"ע מפאנו. וכן נקטו הוי חוק יריכותד ככתיבה םדמעיקר הדין דינ

 . משום שאין זה כתב אלא חקיקה להקל בזה )י' רעאהובא בפת"ש סס (סי' רעא והבני יונה (יו"ד סי' קפד) המהרשד"םאולם דעת 
' שבספרים תכ (סי' קפד) "יוחבו דפוס אינו ככתב.כתב שש (סי' רפ)רוקח ה ו דברישהאחרונים לא רא ח"ג סי' שנז)( מהרש"םב יעוייןו

 (סי' מ ס"ק ד) ובמ"ב .ס"ק כ) (סי' רעא "שהפתוהביאו  .(שלא להצריך ב' כיסויים בשעת קיום אותה המצוה לפני הספרים) להקלהנדפסים ע"י גוי יש 
יעויין שם שמשמע שמסתימת לשונו דאף בגוונא שהודפסו ע"י ישראל פסק כהחו"י בשעת הדחק שאין לו במה לכסות את הספרים. ו

"ל דאף בהודפס ע"י נכרי יש בהם קדושה. ועי' סד (סי' רעא)בברכ"י הובא  (ח"ג סי' טו) בשבות יעקב[ועי'  .בשם החו"י )סי' רפב אות יב( "שבפת וארוכן מב הדין כן.
 ].(ח"א סי' יז מאות יב) ובמנחת יצחק )מג(בכפות תמרים  ,)קכה 'סי( בגט פשוט ,)יו"ד סי' רפאחלק ( בספר בני חייעוד לענין ספר שנכתב ע"י עכו"ם 

כמעשה ב ישחו כח כחדאינו אלא ע"י  ,של זמניהםעדיף טפי מדפוס  (עיי"ש באיזה דפוס מיירי)דפוס שלנו שכתב ש )שם( במהרש"םועי' עוד 
שאין שום ספק שדפוס שלנו ע"י מכונית אלקטרי אין מקום להסתפק  'כתש (ח"ה סי' קנח) בשבט הלוישו"ר  .והקוף שנעשה מאלי

שכל , משא"כ בזמנינו של אדם כח ראשוןע"י  שהיה שו הגדולים לספק כתיבה רק בימיהםדעד כאן לא חש ,נחשב כתיבה השיהי
(סי' קסד  בחזו"א (ויעויין , ע"כ.ינו להיות ס"תהולכים דרך כתיבת אדם פשיטא דלא נחשב כתיבה להכשיר במה שד הדפוסים אינם

נדפסין ע"י כח אחר ולא ע"י אדם, אם נימא דהוי כמעשה קוף, אפשר דכל שאין דעת אדם עליהן ללמוד בהן דספרים ש שכתב ס"ק ג)
 .), ע"כאבדן בידאין בהן קדושה כלל, ומותר ל

 קדש המודפסים הכתבי במנהג בזיון ד. 
חלילה  ,בלשון חול 'דספרי קודש הנדפסים בכתב שקורין רש"י ואפי )סי' קט( החו"י מ"מ כתב ,אף אם נימא דלית בהו קדושהועכ"פ 

כתב  )שם(המהרש"ם ו ., ע"ככי קודש הם מצד הענין הנאמר בהם ומצד התכלית שהוא ללמד ד"ת או מוסר ,לנהוג בהם שום בזיון
 הרמ"א שו"תבאר בחו"י דאף כתב שאינו אשורי יש להזהר בו. עי' [והא דמבו לענין בזיון של כניסה לביהכ"ס ותה"מ י"ל דגם הרוקח מודה דאסור.ד

ר לגנוז אותם דברי ה"ה דיש להחמיולפי"ז י"ל ד , ע"כ].דספרים שלנו כתובים בכתב משיטא שאינו כתב אשורי י"ל דקדושתייהו לא חמורי כ"כ תבדכ )סי' לד(
 תורה בפרט דמצינו חולקים ומחמירים שיש בהם קדושה.

    דלשם לימו שלא תורה הנדפסים בעיתוניםדברי  –לא לשם לימוד שנכתבו ש דברי תורהה. 
מותר נקט שש (ח"א סי' קכז) התשב"ץ "פ דבריע וכדו', שנדפסים שלא למטרה לימוד תורהא דיש לדון בכתבי הקדש הנדפסים לא

 הרמב"םע"פ  )(יו"ד סי' נד השב יעקבוכן נקט  .שלא נכתב לשמו אין בו קדושה כלל למחוק שם שנכתב שלא בכוונת קדושתו, שמכיון
ולא כתבו "שורפין אותו עם האזכרות שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם  ס"תאפיקורוס ישראל שכתב שכתב ד ה פ"ו ה"ח)(יסו"

מהט"ז וכן משמע . (סי' רעו ס"ק יב) בש"ךדש שלא נכתבו לשם קדושה דשרי. וכדברי התשב"ץ מבואר בכתבי הקו ולפי"ז ק"ו ."לשמו
 )מ"ז סי' לב( בפמ"ג וכן .שחולקים על הש"ך (סי' טז) חו"יוב, (ח"א סי' מה) נים מאירותבתשו' פעי' א דאל .בשם ההגהות מיי' (סי' רעו ס"ק ב)

דדעת רוב  הובא קונטרס באר שדי מכתב ה אות י)( בשד"חו הביא דברי החולקים. (מד' תנ' סי' טו ד"ה אמנם) בשו"ת רע"אוכן  מפקפק על הש"ך.
 . ' פ)(סי במשיב דברוכן פסק  הפוסקים להקל.

ודאי לא חל עליהם ואם לאו  ,אלא כשכתבם לשם קדושה כתב דלא חל קדושה על כתבי קודשש )טאות  (או"ח סי' הבעין יצחק  שו"ר
 שמישתקודש  תביכ הנךלהשתמש בשכתב מ"מ (ו יי"ש., עמהרמב"ם הנ"ל ויליף להלאוסרם לאיבוד לשריפה דש קתבי הכ קדושת

 עוד ועי'[ .דועי' מש"כ בזה בס"ד בגליון רפ" .)י מכל תשמישי מצוהעלא גר מ"מד תןושדק ביה לגהתנדתיר אף היכא הל אין בזיוןשל 
  .])כללים מע' מ' כלל י( ובשד"ח )ס סופרים פ"ה ה"ו והי"גמים עמ"בכסא רח(ברכ"י סי' רעו אות כד ו בחיד"א
בהם אלא שמ"מ לא ינהג אינו חייב לגונזם, , המודפסיםבעיתונים  שלא לשם לימוד של דברי תורה םי"ל דהמוצא ציטוטי מעתה

ש עמ' רנג ועי' שבט הלוי ח"ה סי' קסב הקד גנזי( השבט הלוי בעלוכן פסק . יתיתנם תוך שק, אלא סימן כ"אאו"ח א דמצינו בוכה נהג בזיוןמ
 . )אות ב

 דדברי תורה הנדפסים בעיתונים לשם לימו. ו
וכן פסקו  ,יש לגונזםוע"כ  (דנדפסים שלא לשם קדושה)היתר הנ"ל ההם מדור קבוע לדברי תורה לא שייך בשיש  דבעיתוניםאלא 

תורה הדברי רדת שרי לגונזו כולו ללא הפד הגריש"א זצ"ל דעת[ו ד)-ג (גנזי הקודש פי"ד אותיות והגריש"א זצ"ל )שם( השבט הלוי בעל
  ].שיש להפרידם (גנזי הקודש שם) שליט"אהגרנ"ק . ודעת חולהמדברי 

(וזה  ואע"פ דאפשר לברר מ"מ היכן דאיכא טרחא ,לקולאודהוי ספק דרבנן  לזורקן, שרי, שיש בהם ד"ת בודאי שאינו בגוונאשאלא 
 סז (כללים המחודשים מהפמ"ג אות ו וסי' קס א"א ס"ק יג ואו"ח סי' ובפמ"ג ל המ"א ס"ק יג)(סי' קס ע בלבו"שכמבואר מעליא הוא  פקס תלוי לפי הענין)

 דעת ןוכ[והיתר זה אינו שייך היכן שכותבים ברור שהעיתון צריך גניזה]. . (סי' קס אות נג וכן ביו"ד דיני ס"ס סי' קי אות טו) הכה"חוכן פסק . א"א ס"ק א)
דעיתון שאינו מוחזק בדרך קבע בהדפסת ציטוט הטעון גניזה, יש מקום להקל לזורקו לאשפה,  אות ג)(גנזי הקודש פי"ד  הגריש"א זצ"ל

אמנם בגוונא שמצא דברי  ,ב"עדפסו בו ציטוטים הטעונים גניזה תז כל עיתון שיש חשש שהוווא"צ לחפש אחר הד"ת. והמחמיר לגנ
  .תורה עליו לגונזם

 איבוד כתבי הקדש ע"י גרמא. ז
 האם במקום הדחק כגון שאין בידו לגונזם שרי לאבדם ע"י גרמא.  "ת הטעונים גניזהכשיש בהם בודאי ד אלא דאכתי יש לדון

גמי  ונזדמנה לו טבילה של מצוה כורך עלי כו',כתוב לו על בשרו הרי זה לא ירחוץ  השם שהיה שם דמי (קכ:) בש"ס שבתוהנה שנינו 
יכם עשייה הוא קאבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה' אלוכו', דוויורד וטובל ), השם ערום י שאסור לעמוד לפניפנ(מ

דאף  )שבועות טז. אות ב( בשלט"גוכן הוא . (יסה"ת פ"ו ה"ו) הרמב"ם, ע"כ. ומבואר דגרמא במחיקת ה' שרי. וכן פסק דאסור גרמא שרי
 .)או"ח סי' יז נ'ת(תאומים  חסד לאברהםב . וכ"כשאינו שרי אלא במקום צורך) (סנהדרין טז. ברי"ף אות א)"ש עיי(ו שריכשאינו עומד להימחק 

אף לדבר  אפי' מדרבנןדגרמא שריא  (או"ח סי' לב וסי' רעא ד"ה ואתן העוקצין) בחת"סכתב דדבר זה הוא מוסכם. ועי'  (שם אות יג) ובמנ"ח
 הבא] 'בעמ [המשך .)י' קמגד סיו"( םבשלמת חיי הרשות. וכן פסק

 



 

 מוסר פניני
 (ב)תפילת שחרית  -עניני שבת קדש 

 והוסיפו רבותינו ותקנו" - מעלת פסוקי דזמרה דשבת
' כו אל כבוד מספרים השמים כגון השבת לכבוד מזמורים

דהיינו  ב"ונ ...'כו מאז כסאך נכון' כו טעמו את ובשנות לדוד
 בחר שלא דאשכחן בשבת ותשבח אילו שהוסיפו טעמא
 א"כ השרת מלאכי של בשבחות השבת ביום ה"הקב

 לאחד כנפים שש כנפים שש במדרש' דאמ ישראל בשבחות
 את בכנף משורר השבוע ימות כל משוררים השרת מלאכי

 אמרו השבת ביום םימי לששה כנפים ששה דהיינו יומו
 ךלפני שנשורר כנף לנו אין ע"רבש ה"הקב לפני השרת מלאכי

 כנף לי יש ה"הקב ל"א היום לפניך ונשורר שביעי כנף לנו תן
 זמירות הארץ מכנף' שנאמ היום לפני שמשורר בארץ אחד

 היום האמרת' ה את דכתיב דהיינו ב"ונ לצדיק, צבי שמענו
 בך שחפץ היום האמירך' הו שבת דהיינו המיוחד ביום כלומר
 השרת...  ממלאכי יותר
 ומובהק גדול רב' שהי ל"זצ החסיד י"ר מפי שמעתי ואני

 בברכות מאריכים שהיו נ"בביהכ גוער והיה אחד לרבים
אור (עולם".  באותו ככה על ונענש ללימוד למהר בדעתו' שהי

  זרוע ח"ב סי' מב)
 - מעשה נורא בחשיבות אמירת שבחי הקב"ה בקול

 בונים' ר אותו קורין והיו ש"מוורמ אחד יהודי הכרתי "ואני
 א"שפ האמת ואל נכון אל ושמעתי מתים רוקוב זקן' והי

 הכנסת בית לפני יושב אחד אדם וראה הכנסת לבית השכים
 שהוא כסבור ונתפחד צפל... שקורין עשבים של כתר ובראשו

 מרוא וקברתיך עתה שמת פלוני אינך וכי לו ואמר וקראו שר
 מאוד עד היטב לו ואמר עולם באותו אתה היאך ל"וא הין לו
 רק ל"וא דהו כל אדם היית אתה והלא לך יש תזכיו מה ל"וא

 בזכות נ"בביהכ נעים בקול ברכות אומר שהייתי זכות באותו
 הוא שאני הסימן לך וזה אותי ומכבדין ע"בג הביאוני זה

 לי תשקרע שקרוע חילוקי יד בית תראה כי אליך המדבר
 הם וענהו שבראשך זה מה לו ושאל התכריכין כשהלבשתני

 של מעלי רע ריח לבטל כדי בראשי מתישש ע"שבג עשבים
 . העולם זה

 שמים ירא שיראה כדי המעשים אלו המחבר אני כתבתי
 נעים בקול ה"הקב של שבחותיו ויאמר לבו אל וישים

 אור זרוע שם)( ".ע"לג ויזכה ובכוונה
 

 "המועדים עבודת" נטרסקו מחבר י"ע נערך

 
 
 

הוסיף דכן מצא לחד מרבוותא קמאי בספר כת"י 
 דפסק כדבריהם.
דאפי' אחר שטעם המברך, [ס"י] וכן נקט הגר"ז 

אם שח אחד מהמסובין קודם שיטעם, צריך 
וכן נקט החיי אדם המשיח לחזור ולברך לעצמו. 

 . [הל' ברכות ותפלות כלל ה' סי"א]
בד הפוסקים הנזכרים לעיל אולם מאידך גיסא מל

[ס"ק ב'] דס"ל כהרמ"א, מצינו עוד במלבושי יו"ט 
דכתב להעיר על מ"ש הלבוש "דבדיעבד אין 

דאנו רואים מעשים שבכל יום  -להקל" 
 שלכתחילה עושין כן בברכת היין בתוך הסעודה. 

אע"פ שכתב להשיג על דברי הרוקח  והא"ר
ן מדברי שאר הראשונים, כתב דחל עלינו לית

טעם על מעשים בכל יום שכתב המלבושי יו"ט 
בברכת היין [ברכות פ"ו אות ס"ד] והלחם חמודות 

שבתוך הסעודה, ואפשר שנהגו כן ע"פ דברי 
הרוקח. גם בפסקי הר"ם רקנאטי כתב כרוקח, 

מוציא שווין הן. והיינו דהבין דדין קידוש וה
 ע"ש.

דאחר שהביא דברי [סט"ז] וע"ע בערוך השולחן 
ם על הרמ"א, כתב דאינו רואה השגה המשיגי

 בכל דבריהם, וביאר דברי הרוקח והרמ"א.
דכתב דכמעט  [ס"ק מ"ג]ולמעשה יעויין במשנ"ב 

כל האחרונים חולקים על דברי הרמ"א, וס"ל 
דלא עדיף השומע מהמברך עצמו ששח קודם 

ימתו שחוזר ומברך, וה"נ השומעין אם טע
ומברכין. הפסיקו בדברים קודם טעימתן שחוזרין 

 ומשמע דס"ל דהכי יש לנהוג לדינא. 
 כלל א' סי' מ"ג] -[לגר"א הלוי זצ"ל אולם בגינת וורדים 

העלה דמסתבר כדברי הרוקח, ומי שלבו נוקפו 
 ורוצה לחזור ולברך יברך בלבו. 

נשאל אם גם בנידון דידן  [ח"ג סי' ז']וברב פעלים 
יש לומר ספק ברכות להקל, מאחר שרבים פליגי 

הרוקח, וגם הב"י דחה דבריו. והשיב דפשוט על 
דאע"ג דרבים פליגי יש לחוש לענין ברכה, ואף 
שהרבה חולקים על הרוקח, מ"מ מי זוטר ח"ו 
אותם דקיימי בסברת הרוקח, וסברא זו קיימי בה 

מור"ם, הב"ח גדולי עולם הרוקח, האו"ז, 
והלבוש, וכל אותם גדולים אף שראו הקושיא 

סברא זו, מ"מ ס"ל כך.  שהקשה מרן בב"י על
 עכת"ד.

[ש"ר פרשת אמור סט"ז] וכן פסק בספרו בן איש חי 
דכיון דיש בזה פלוגתא, ספק ברכות להקל, ולכן 

 יהרהרו הברכה בליבם. 
אלא דלא נחתו הגינת וורדים והרב פעלים לפרש 

בכה"ג דשח הבוצע לאחר שטעם אחד מה הדין 
 מהמסובין קודם שטעם הוא.

 
 
 
 
 

 
 הרב ש. פ. שליט"א] [נכתב ע"י

 

כתבי הקדש כולן ופירושיהן אסור לשורפם ד 'כתש) ח"ו ה"פ (יס"ה ביד החזקה רמב"םה מלשון וכן משמע לפי"ז דה"ה לכתבי הקדש,ו
 משמע דדוקא במעשה בידים איכא איסור. ו. מכין אותו מכת מרדות בידאו לאבדם ביד והמאבדן 

דוגמת  ,יכם שלא יגרום אדם שימחק השםקלא תעשון כן לה' אל ד)פס' י"ב פ(דברים כתיב "שכתב  (סי' תתקי)לספר חסידים אלא דמצינו 
". כך לא יגרום שתמחק הכתיבה שהיא קודש והשם קודש ,שלא יגרום שיהיה בו מום בקדשים כא)פס' כ"ב פ(ויקרא כל מום לא יהיה בו 

 הנ"ל. סוגיא המדבריו צ"ע ומבואר דס"ל דמחיקת השם אסורה אף ע"י גרמא. ולכאו' 
וכדו', ע"כ.  כתוב על בשרו הכגון שהי ,מחקיעומד לה שםבמקום שהדגרמא אינה שריא אלא  שכת' ד"ה ואחר) סי' ב אח"(בתשב"ץ שו"ר 

אבל לדבר הרשות  ,דלא שרי גרמא אלא לטבילה של מצוהכתב  (או"ח תנ' סי' יז ד"ה ואם) והנוב"יולפי דבריו יש ליישב דברי הס"ח הנ"ל. 
 ברדב"זוכן  דאין בזיון גדול יותר מגרם מחיקת השם. ,אף דליכא לאו דלא תעשון מ"מ אסור משום בזיון השםאסור וגרמא  'אפי

דזהו כבוד המקום ב"ה לעשות  (סי' קסד ס"ק ב ד"ה והא) החזו"אמבואר דדוקא לצורך מצוה שריא. וכן פסק  (לשונות הרמב"ם סי' מז)
, וזה מסור לחכמים לפלס הענינים ולקבוע דוקא ע"י גרמא שריכבוד כתב קדש, ומיהו פגם ב ין כאןמצותיו, וכיון שהוא לכבודו ית' א

אסורה, ולאפוקי נותנן תחת הנדבך, והא דכתב הר"מ כתבי הקדש כולן היינו אף אם נכתבו שלא ' המאבדן ביד ה"ה גרמא תג דהר"מ כאע"(ו. מי נדחה מפני מי
דס"ל דבכה"ג אסור רק  (מס' סופרים פ"ה הי"ב) כהכסא רחמיםמה"ת. ודלא  ה אסוררך מצושלא לצו מהחזו"א[ומבואר  .)כהלכתן

 (ח"א סי' יז) במנחת יצחק, (יו"ד סי' רעו סע' ט) במנחת פתים, (או"ח סי' ה אות לז)בעין יצחק  ,(ססי' רלט) בטטו"ד ,)או"ח סי' כ( בית שלמהב ,סא)סי'  (יו"דבבית אפרים  עוד עי'[ומדרבנן]. 

 . ]כללים מע' מ כלל יא ובאר בשדי סי' יד)( שד"חוב
 (למקילין לעיל)גרמא מדרבנן . ח

דגרמא שריא אפילו בפס"ר  'שכת )סנהדרין שם( בשלט"ג. ועי' (עי' לעיל באיזה גוונא)ל דגרמא שריא אף לכתחלה "ומבואר מהפוסקים הנ
 אם א"א בענין אחר.  י דוקאי' דשרשהביא מהגהות מי (שבועות העדות)שם  '. ויעוי(אם הוא לצורך כנ"ל)

 ורה ע"י גרמאתאיבוד עיתונים שיש בהם דברי . ט
 בשעת הדחק גדולאפשר דיודו המחמירים בנ"ד דיש להקל  ,טפי אולם לענין כתבי הקדש דקילא ,ומ"מ כל זה לענין מחיקת השם

וכן  .ופים כדי של יהיה בהם משום בזיוןעט שיהוי (ובתנאי שיקפידוכגון ע"י הנחתו במקום שאח"כ יבוא עכו"ם ויזרקנו  ,ע"י גרמא
שבמקום שרוב המפנים האשפה הינם גויים יכול לעטוף את העיתון בשקית (גנזי הקודש פי"ד אות ד)  הגרח"פ שיינברג זצ"לפסק 

 .)ת כן לכתחלהו(אלא דדעתו להתיר לעשויסגרנה היטב ויניחנה בצד הפח האשפה 
 -מסקנא דדינא  -

שלא  יש מקום להקל ,שלא לשם לימוד והודפס בהם דבר תורהם שאין בהם מדור קבוע לדברי תורה וניעיתא'  ,עולה לדינאה
נדפסים והם שיש להם מדור קבוע לדברי תורה  עיתונים' ב .שלא יהיה דרך בזיון יש ליתנם תוך שקיתומ"מ  ,זורקםאלא  ,ונזםגל

אלא רשאי אינו צריך לבדוק  דברי תורהבודאי שיש בהם ידוע אינו אם  'ג .(וא"צ לגנוז אלא דברי תורה שבו) יש לגונזם ,לשם לימוד
 זונשלא לגקל חק המדהבמקום ד'  .ב"עהטעונים גניזה ת ז כל עיתון שיש חשש שהודפסו בו ציטוטיםוהמחמיר לגנמ"מ . ולזורקם

ובתנאי  ,יש לו על מה לסמוך םבמקום שאח"כ יבוא עכו"ם ויזרקנ םכגון ע"י הנחת ,ם ע"י גרמאאות זורקאלא  ,עיתונים הנ"ל
 כדי של יהיה בהם משום בזיון. בשקית שיקפיד שיהוי עטופים

 
 הצריך לנקביו, האם יכול לצאת יד"ח ברכה ע"י שומע כעונה

  .כה"ג הטעם דלא מהני שומע כעונהד.  .אינו ראוי לברך בעצמו. ג. מדין שליחות או מדין ערבותב.  .הנכאלו עואו  ונה ממשכע שומע כעונהא. 
 .עצה לצאת ידי המח' ו.. אינו ראוי לענות משום שצריך לנקביוה. 

 הכאלו עונאו  ונה ממשכע שומע כעונה. א
 בגדר שומע כעונה. נחלקו הראשוניםוכבר  דע"י שמיעה מחבירו ייד"ח מצות התלויות בדבור ד"שומע כעונה". (לח:) בסוכה שנינו
ור וש"ץ אומר "קדושה" ישתקו בתפלתן וישמעו בכוונה ונה ממש וע"כ המתפללין בצבדשומע כעונה אינו נחשב כע (שם) רש"ידעת 

 השו"עכתב למעשה ו" וע"כ שמיעתו הוי הפסק בתפלתו. דהוי "כעונה ממש (שם ד"ה שמע ולא ענה) תוס'כ. אולם דעת והרי הן כעונין, ע"
ונה לענין לצאת יד"ח אבל לא דלא הוי הפסק בכה"ג כי נחשב לע ס"ק ח)(סי' כה  הט"ז וביאר. דמנהגינו כרש"י )וסי' קט סע' ג(סי' קד סע' ז 

כתב שהוי בגדר מחשבה טובה מצטרפת למעשה, וכן הוא  (ססי' ריג) מבוטשאטשובא"א ( .כה ס"ק לז)(סי'  המ"בב כהפסק. וכ"כ שיחש
 .)ועי' בזה בגליון ע"ט .(ח"ו סי' יט) בחת"ס

 מדין שליחות או מדין ערבותב. 
עיקרו מכח  ,דהא דא' מוציא את חבירו מדין שומע כעונה 'שכת (פת"כ ח"ב אות טז וח"ג אות כח ובראש יוסף מגילה ד. ד"ה ומה) מ"גבפ ויעוין

 אולם ].(סי' קפו אות א) בחכמת שלמה[ועי' בדבריו  (טטו"ד מ' רב' סי' א ססע' ז) הגרש"ק זצ"ל וכ"כ .(או"ח סי' קכ)במהר"ם שיק שליחות הוא. וכן הוא 
שומע ועוד, ד (מ' ק' סי' מב) הרע"א, (או"ח סי' נה ד"ה ומאי) החת"ס ,(סי' ח סע' ה ארץ יהודה אות ה) הארצות החיים וביניהםרוב הפוסקים  דעת

דדין שומע כעונה פירושו שע"י הערבות  (סי' כט ס"ק א) החזו"א. וביאר (ועי' עוד בזה בגליון ע"ט)מטעם שליחות דין הוא ואינו  כעונה
 . , עיי"שאחדים השומע והמשמיע ומשתתף השמיעה והדיבור להיות מצוה שלמהמת

 אינו ראוי לברך בעצמו. ג
 ,דאם נימא דהוי כעונה ממש ,תלוי במח' הנ"ל הדברה רלכאו. ובמקום שאינו ראוי לברך בעצמו ויש לדון האם מהני דין שומע כעונה

  ראוי לענות. שיהיה דא"צ ואם נימא דלא הוי כעונה ממש אפשר ראוי לענות בעינן.
דחה האי סברא  (סוכה יט: ברי"ף ד"ה וכתב) הר"ן. וכן בעינן ראוי לענותד ופסק ,ממשנקט דשומע הוי כעונה ש (שם) ריטב"אב יעוייןו

קט בדעת הר"ן שנ סי' נה אות ו)ו (סי' קד ס"ק ז בפר"ח[ועי' ונקט ע"פ רש"י הנ"ל דלא בעינן שיהיה ראוי.  ,דשומע כעונה הוי כעונה ממש
 ].(סי' קד ס"ק יא ד"ה אמנם) ייםוהתורת ח (סי' נה ס"ק ו) התהל"דלהיפך. וכבר תמו על הפר"ח 

מצינו ומאידך  .דשומע כעונה אינו כעונה ממשהנ"ל  רש"ידעת המנהג כפסק השו"ע דמבואר לעיל ד אלא דאכתי יש לעיין בזה. דהרי
(ס"ק לז)  "חהפר, (ס"ק לז) ש"ך, (ס"ק יט)הט"ז  בו. וכתמפני שאסור לו לברךט לכתחילה שפסק שערום לא ישחו (יו"ד סי' א סע' י) לשו"ע

אם אחר מברך בהפיכת  'דאפי (שמל"ח סי' א סע' לח) בתבא"שוביאר דלא מהני שאחר יוציא אותו ידי הברכה ע"י שיהפוך פניו,  ,ועוד
ולערום אסור לכווין שתהיה  ,רו הוא משום דשומע כעונהדהא דיוצאין בברכת חבי ,פנים ומכווין להוציא את הערום לא מהני

טהר היו צריכין לה קרי ישכתבו דבעל (ברכות כ: ד"ה כדאשכחן) תוס'ע"פ עוד  (תבא"ש ס"ק סט)ר לדבר. וביאר שם שמיעתו כדיבור שאסו
 כהפר"תדלא בהדיה אסור. ו דאע"ג דהרהור לאו כדיבור דוקא הרהור לחודיה שרי אבל דיבור דאחריני והרהור דידיה ,במתן תורה
תוס', ועוד דאנן קי"ל דשוכ"ע ההראייה מ שדחה (סי' עה אות ז) כהא"רדלא ו רהר בד"ת.יהם דהרי ערום יכול להשתמה על (סי' א ס"ק יח)

 ., ע"כלא הוי כעונה ממש
 ,לצאת בברכתו ע"מ הברכות כשהוא ערום וחבירו מברך אסור לכוון לשמועמהט"ז והש"ך הנ"ל ד (סי' פה ס"ק ב) המ"אוכן הוכיח 

 .(סי' עה ס"ק כט) המ"בו (יו"ד שם מ"ז ס"ק יט) הפמ"גוכן פסקו . דליכא למימר ביה שומע כעונה דהא אסור לענות
 )כשהוא ערום שומע דברי מהקלטה( ן זהבאופהטעם דלא מהני שומע כעונה ד. 

ומבואר  ו הוא עצמו.ויש לו דין כאילו אמר ,משום דשומע כעונה עדיף מהרהור ,פירשו דהיינו טעמא (שם) המחצה"ש והלבו"שוהנה 
  .עצמוע"י לברך אף  שאין בידואלא דאסור לעשות כן משום  ,אף כשאינו ראוי לענות שומע כעונה מהני דס"ל דלעולם

וקיי"ל דכל שאינו ראוי  ,לענות אינו ראויכיון ש ,דבכה"ג לא מהני שומע כעונה או"ח סי' לה) (אלף לך שלמה זצ"ל הגרש"ק תאמנם דע
שומע כעונה לא מהני כלל ולפי"ז  .ס"ק כט) (סי' עה מ"בומה (כלל ד אות יב)ח"א מה ,(ססי' עה) גר"זמה ן משמעוכ .בו תלבילה בילה מעכב

 בכה"ג. 
לשמוע  (הקדמה לסי' עד וסי' עה ס"ק כט)  במ"בבהרהור כמבואר  ש שמותרים בת"תראהאו למי שעומד בגילוי ערום שמותר לולפי"ז נראה 
 ."עכוכי אינו מכוון לצאת ע"י שמיעה זו ואף אם היה מכוין לא שייך בזה שאינו אלא הרהור בלבד כי ' והקלטה וכדדברי תורה מ

 אינו ראוי לענות משום שצריך לנקביוה. 
יך לנקביו אם אחד היה צר ,מנהגינו דס"ל דשומע כעונה אינו כדבור ממששיצא להסתפק לפי  (ססי' קד) לביאור הלכהאלא דמצינו 

אפשר דבעל קרי כמבואר בתוס' הנ"ל, כשחבירו מוציאו בתפלתו ואף דלענין בעל קרי אסור  ,בשעה שחבירו הוציאו בתפלתו אם יצא
(סי' צב  במ"ב(ומ"מ אם כבר שמע י"ל דיצא ידי חובתו דהרי לא גרע ממי שעבר ובירך בעצמו שיצא בדיעבד כמבואר , ע"כ. חמיר טפי

 ).בשציין לדבריו במ" ביאור הלכה הנ"למה משמע, וכן ס"ק ו)
יו דומה טפי בצ"ל דספקו של הביאור הלכה הוא מפני דצריך לנק ,י לענותואמע כעונה כשאינו רדלא אמרינן שו ולפי המבואר לעיל

וע"כ  ,עליהכי באמת ראוי הוא אלא דאריה הוא דרביע והיינו  ,למי שעומד בתפלה דמהני ביה שומע כעונה אע"פ שאינו ראוי לענות
, במגן (סי' נה מ"ז ס"ק ד) בפמ"ג, אר דבכה"ג בכלל ראוי לבילה הואוכן מבו ,ואמרינן ביה שומע כעונה הוא בכה"ג בכלל ראוי לבילה

(סי'  ברמ"אועי' עוד [ ודו"ק. ,בגליון י"ב עוד בזה י'וע .(סי' ז ד"ה ואע"ג) שאג"אבו (סי' כו ארץ יהודה אות ב) בארצה"ח ,(סי' קלט אות א)גבורים 
לענין שומע כעונה  )(אות ה בב"חו (סי' קפג) י משהכובדר ם שיש בו צואה.לענין היוצא יד"ח ע"י הש"ץ במקו (שם ס"ק ז) ובמ"ב עט סע' א)

 ].(סי' קה אות ז) בתהל"ד בגילוי הראש. ועי' עוד
 עצה לצאת ידי המח'ו. 

נח' האחרונים אם ייד"ח, ואע"פ דלמעשה  ,ם שאינו ראוי לענותוהנה מבואר לעיל דמי שרצה לצאת יד"ח ע"י שומע כעונה במקו
, (סי' קסז אות נח) הכה"ח. ע"פ דברי (וכן לצאת ספקו של הביאור הלכה)מ"מ יש לתת עצה כדי שיוכל לחזור ולברך לכו"ע  ,צאנקטינן שלא י

 ה יכול להתחרט למפרע שלא לצאת יד"ח הברכהדמי שיצא ידי שומע כעונ ,ועוד פוסקים (שיח הלכה סי' מו על ס"ק לא) הגרשז"א זצ"ל
[והארכנו לענין עצה זו בס"ד בגליון ד',  שלא לצאת וכך יחזור ויברךתכ"ד ר שמע עדיף שיתחרט , וא"כ בכה"ג שכבתוך כדי דבור
 .דהבדלה וקידוש שכבר טעם המברך לא מהני עצה זו] (שם) הגרשז"א זצ"לועיי"ש דדעת 

 - מסקנא דדינא -
ובאופן שאינו ראוי מחמת  .יד"חשמע לא יצא  ואפי' אם ,(וכגון בערום)למי שאינו ראוי לענות  לא מועילשומע כעונה נא, העולה לדי

עדיף שיתחרט  , ומ"מבדיעבד יצאברכה בכה"ג  שמעשובדיעבד אם רשאי לשמוע אף לכתחלה.  למ"ב קא ליהמספ ,שצריך לנקביו
א חלה, אבל בגוונא (ועצה זו מועילה לענין ברכה וכדו' דאכתי ל כשגופו נקי עצמוחזור לברך ביוזו, תוך כדי דיבור מלצאת יד"ח ע"י שמיעה 

 .דכבר חלה הברכה) להתחרט אף תכ"ד, ששמע קידוש או הבדלה וטעם המשמיע מהיין לא מהני

 העלון נתרם לע"נ
 לר' יעקב יצחק בן הרב אריה ז"
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