
  

האם איסור הפחה 
בתפילין הוא דאורייתא או

  דרבן
אמר רב יהודה אמר רב אסי [כב.] אמרינן בשבת 

אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. כי 
אמריתה קמיה דשמואל אמר לי וכי נר קדושה 
יש בה. מתקיף לה רב יוסף וכי דם קדושה יש 
בו, דתניא ושפך וכסה במה ששפך יכסה, שלא 

  א יהיו מצוות בזויות עליו.יכסנו ברגל של
בעו מיניה מרבי יהושע בן לוי מהו להסתפק 
מנויי סוכה כל שבעה, א"ל הרי אמרו אסור 
להרצות מעות כנגד נר חנוכה, אמר רב יוסף 
מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא, סוכה 
תניא, חנוכה לא תניא. דתניא סככה כהלכתה, 

ה בה ועיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין, ותל
אגוזים אפרסקין שקדים ורמונים ופרכילי 
ענבים ועטרות של שבלים יינות (של) שמנים 
וסלתות, אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום 
טוב האחרון של חג, ואם התנה עליהן הכל לפי 

  תנאו. אלא אמר רב יוסף אבוהון דכולהו דם.
שילמדו כולן ממנו.  -ופרש"י אבוהון דכולוהו 

דנפקא לן מקרא ושפך וכסה כיסוי הדם  - דם 
ומפרש בה טעמא שלא יהיו מצוות בזויות 

  עליו.
ישן אדם שינת עראי [כו.] ותניא בסוכה 

  בתפילין, אבל לא שינת קבע.
  שמא יפיח בהם. -ופרש"י אבל לא שינת קבע 

הנכנס לישן ביום רצה חולץ רצה [שם ע"ב] ות"ר 
  מניח, בלילה חולץ ואינו מניח, דברי רבי נתן. 

לפי שביום אין דרך  -רש"י רצה מניח ופ
 -לשמש ולא לישן שנת קבע. בלילה חולץ 

  אפי' לשינת עראי דלמא מימלך וישן קבע. 
דרש"י פי' דאיסור [סי' מ'] וכתב השאגת אריה 

שינת קבע בתפילין הוא משום שמא יפיח 
בהם, מפני דאם יפיח בהן איכא משום ביזוי 

ר"י מצווה דה"ל איסור של תורה, כדאמר 
אבוהון דכולוהו דם דתניא [כב.] בפ"ב דשבת 

ושפך וכסה שלא יכסה ברגל שלא יהיו מצוות 
בזויות עליו, ויליף מיניה דאסור להרצות מעות 
כנגד נר חנוכה, ולהסתפק מנויי סוכה כל ז', 

  כ"ש שלא יפיח בתפילין.
ומהא דאסור לישון בלילה עם תפילין אפי' 

בע. ילפינן שינת עראי, שמא ישן בהם שינת ק
דאיסור שינה עם תפילין הוא שמא יפיח, ולא 
משום היסח הדעת. דאי משום היסח הדעת 
דאינו אסור אלא מדרבנן, אמאי גזרינן שלא 
ישן בלילה שינת עראי שמא יבא לישון שינת 
קבע, והא ה"ל גזירה לגזירה. וע"כ דאיסורו 
משום שמא יבא להפיח בהם דאסור 

בשינת עראי אטו מדאורייתא, וע"כ גזרינן 
שינת קבע, משום דבשינת קבע קרוב לודאי 

  שיפיח בהם. עכ"ד.
וחזינן דס"ל דאיסור ביזוי מצווה הוא איסור 
של תורה, והמפיח בעוד התפילין עליו עובר 

  באיסור דאורייתא.
סי' ל"ח]  - [מבוטשאטש ויעויין באשל אברהם 

כמו שהרהור הבא  - שהגדיל באיסור זה וכתב 
דם בהיותו במקום שאינו נקי, אין בעל כרחו לא

בו חשש על האדם ולא פתחון פה עליו על ידי 
זה, כן הוא כשבעל כרחו הפיח כשהתפלל 
שחרית, שכיון שהוא הכין את עצמו בגוף נקי 
להתפילין, אונס כזה אין לו שייכות אליו כלל 
וכו'. אך מכל מקום מצד מה שכתבו האחרונים 

ם שבודאי היה ז"ל להתענות כשהפיל תפילין, ג
בזה צד אונס, מכל מקום חוששין שאולי היה 
זהיר ביותר בשמירה יתירה, לא הפיל ולא היה 
מזדמן לו מיעוט כבוד התפילין, כעין זה שייך 
הכא שאלו היה מכין את עצמו ביותר בנקיות 
הגוף, או היה זריז לחלוץ תפילין לפני קר"ש 
או לפני התפילה ולבדוק גופו, היה ניצול 

עוט כבוד תפילין על ידי זה, על כן נראה ממי
שנכון להתענות יום אחד גבי הנ"ל כמו גבי 
הפלת תפילין, כי יש אומרים שהפחה אסור 
מהתורה הק', וחמיר מהפלה לארץ שלכו"ע 

  אינו אסור רק מדרבנן. 
אולם על עצם דברי השאגת אריה דאיסור 
הפחה עם תפילין מדאורייתא, כתב דאולי 

וכה אינה מכרעת כל כך, ויש הראיה שכתב מס
ספק שהוא רק מדרבנן, מצד שעשו חז"ל חיזוק 

  ד"סב

  אתקימע אתעמש
  רמות ב' - קהילת "חניכי הישיבות"  / הה'תשע" ויגש פ'  –' הר ןוילג 

  תוך סעודה בשריתבמותר לשתות קפה עם חלב פרווה  אםה
  איסור אכילה, האה ובישול בבשר בחלב א. 

לאיסור האה ואחד לאיסור  אחד, אחד לאיסור אכילה ,לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים בתורהאמר  (קטו:) חוליןבאיתא 
  .)רסי' פז( הטשו"ע. וכן פסקו התורהאים מבחלב חיה ועוף דר''ע דדעת  (קיג.) י"שועי ., ע"כבישול

  מראית עין באיסור בשר בחלב ב. 
ואם פל לתוך  ,מראית עיןמפי  (שהוא חלב סתמי) אשהמסתברא שאסור לבשל בשר בחלב שכתב ד (ח"ג סי' רנז)רשב"א בועי' 
  .כוותיה (שם) השו"עבשיל בטל וא"צ שיעור, ע"כ. ופסק הת
שר עוף אבל בב ,עין באיסור תורהן בשר בהמה בחלב אשה דאיכא מראית לעי "זדכ 'שכת (כלל סב אות ח) בתורת חטאתעי' ו

 ,ול דוקאואפי' בבשר בהמה אין איסור אלא דרך בישדרבן לית לן בה.  מראית עיןדאין בו אלא משום  ',וכדו בחלב שקדים
"והגו לעשות חלב משקדים ומיחים (סי' פז סעי' ג)  רמ"אהכ. וכן פסק "פשיטא דאין לחוש, ע ,דרבן אלאאבל באכילה דאיו 

  ". עיןהמראית בה בשר עוף הואיל ואיו רק מדרבן, אבל בשר בהמה יש להיח אצל החלב שקדים משום 
, עם חלב שקדיםבשר עוף כגון בישול , מראית עיןד דרבן ליכא משום דכל דאיכא חרמ"א בדברי ה (שם ס"ק ו) ש"ךה והבת

עיקר כהרמ"א דאף הש 'שכתשם  בפר"ח' [ועי .(שם ס"ק ז) בפר"ח. וכן מבואר כשהם צוים בשר בהמה בחלב שקדיםוכמו כן 
. ועי' (ס"ק ז) בפלתי עי'. וזולת במה שמבואר בתלמוד ע"ראין לו לגזור מדעתיו מפי משהרי הוא חידוש  מה שאסר הרשב"א

כגון בשר עוף , במקום דאיכא תרי דרבןדוקא  היקלהרמ"א ש כת' (מ"ז ס"ק ד) פמ"גהאולם  .]בוגע לדברי הפר"ח ד'בגליון  עוד
  .(אות טז)הערוה"ש וכן דעת צוים. בחלב שקדים 

(שם ס"ק ו)  ש"ךוה גם אצל בשר עוף.אלא דיש להיח לכתחילה שקדים כהרמ"א, התפשט המהג ש (ס"ק ד) ט"זה כתב ולדיא

. (כלל מ אות ג) בחכמת אדםוכן פסק  .כדמוכח בכמה דוכתי ,מראית עיןדחה דברי הרמ"א שהרי אף במידי דרבן חיישין ל
  כון להחמיר גם בעוף כיון שיש אוסרין, ע"כ.דכתב  (אות טז)ובערוה"ש 

  תוך ביתו מראית עיןחשש ג. 
חיישין שבאיסור דרבן לא קיי"ל "ע, דהרי שאפילו בבשר עוף איכא משום מר בוה"ל שכת םהפוסקיאלא דלכאורה קשה על 

, )שם( והחלת צבי (שם) היד אברהם ו. וכן הקששם ס"ק קסה)( מ"בוב(סי' שא סע' מה)  בשו"עבחדרי חדרים כמבואר  מראית עיןל
סי' סו ( פמ"גהאולם . הסיהרבפוות הרמ"א אפי' , אלא שהש"ך למד שכדרי חדריםפירשו שכות הרמ"א דוקא להקל בח וע"כ

דכבר הוא חתיכה  ,מסתברא דבאיסורי אכילה לא שייך לחלק ,שרי דריםחדרי כתב דהא דאמרין דבדרבן בח ש"ד ס"ק טז)
  .(סי' סו אות לא) והזבחי צדק(שם אות טו)  המחזיק ברכהכ. וכן קטו "דאיסורא ואף בדרבן אסור בח"ח, ע

בסעודות גדולות ודאי ראוי להיח אצלו שקדים, ע"כ. שעין חלב שקדים בבשר עוף ב (יו"ד סי' פז ש"ד ס"ק ו) פמ"גב תעהכרומ"מ 
  מראית עיןהאם חיישין ללתלות שעושה בהיתר,  ןיתכשד. 

ים שוים ומלביסויה הרבה מאכלים הראים כבשר בהמה וכדו', וכמו כן מצוי חלב  יםמעתה יש לדון מה הדין בזמיו שמצוי
, דדלמא י"ל דכיון שהם שרחלב או בלם או אוכלם עם שכשמב מראית עיןהאם יש לחוש בהם משום  ,כחלב פרה יםהרא

(ואע"פ דהיכן דאיכא חשש מראית העין לא תלין שידוו אותו לכף זכות כמבואר  מצויים תלין שעושה בהיתר וליכא מראית העין.

אא"כ הרואה הוא ת"ח מ"מ היכן דההיתר מצוי י"ל  ,(סי' תקמא ס"ק ג) בפמ"גו מ"ב ס"ק נז)עיי"ש ב ,(סי' צ סע' יח וברמ"א )אות ב (סי' תקמה דרכי משהב

למים כליו מי שפלו לעין  ,וברש"י שם (קמו:)בשבת , כמבואר שיחשדוהו שעשה איסור [א']יש לידע דאיכא תרי גווי מה"ע: ו[ דלא חיי' כלל).

לעין ומר"ע . דם שכסו בכלי וברש"י שם, לעין (כא:)בכריתות , כמבואר שילמדו היתר ממעשיו [ב']. גד העםלא כששוטחן רשאי לדבשבת 

   שייך לדון בספק דידן]. מר"עהסוגי  בשתי עכ"פו .ולפי"ז י"ל דחיי' שילמדו ממעשיו ,להא דכריתות הדבר הרשב"א דימה ,בב"ח

 שלא ,סוכה ממצות שפטור במצוה עוסקב מראית עין משום גזרו שלא הטעםש 'שכת )במשנה ה"סד. כה סוכה( י"בפ והה מציו
 ט"ומה הסוכה מן פטור בעלמא מצטערוא מפי שה, במצוה עוסק שהוא ידעו ע"כו דלאו ,בידיםמ"ע  ומבטל כפושע יחשדו
 שעושה בהיתר יה ידועהומבואר דהיכן דאיכא תל .כ"ע, עין דמראית טעמי שייך לא תו כ"א, בעלמא דרכים הולכי' אפי פטרין

  .מראית עיןלא חיי' משום 
 כ"אא ממה פטור להיות איסטיס שהוא לומר יכול אדם כל שאין בסוכה ישיבה בעין 'כת )ט ק"ס( מ"תר' סיב א"משהאלא 
  .עיןמראית  משום איכא כ"דאל אסטיס שהוא ידוע שיהיה דבעין טעמא שהייו )טז ק"סס( י"בבכור 'וכת. אסטיס שהוא ידוע

 סבורי הרואהש ,מראית עיןמשום  אלו לפסח הוה אמיא דיש לחוש חטיםגופא דהאומר  א"מה כת' )ב ק"(ס תס"ט' בסי מיהו
 וכדבריו. כ"ע, קאמר לפסחא מטראכוותו דלד םייודעכי  חטיםלעין כן אמרין  קמ"ל דלא ,למחות הגוף קדושת שקדושים

סותרים זה  א"המ דברי דמצאולכאורה  וקשה .בהיתר שעשה שיאמרו שתולים מבואר .)ד אות שם ה"ובשע, ד ק"ס שם( ב"המ פסק
 ,ודאי איסור במעשה תליה ביןל ,)היתר הוא שבעצם דבר אוכל שהרי( איסור בעצמותו שאין דבר בין חילוק דיש ל"יו. את זה
  .)א ק"ס תסט' סי( ז"טה וכעין חילוק זה כתב .לסוכה בחוץ כאכילה

 בעין ולא ,מהסוכה לצאת שיכול 'כת )ס"ק כט( ב"המ וכן. מוכרחים, איסטיס לגבי, א"המ דברי שאין שכת') םש( י"בבכור ועי'
  . "עמרל' חיי לא תליה דאיכא דהיכן )קסד ק"ס שא' סי( ב"במ וכן תמצא. ל"ה י"כהפ ל"דס מבוארו. אסטיס שהוא ידוע שיהיה

 , ולאחר ל' יוםיום' ל עד ציצית בה מלהטיל פטור מצוייצת שאיה טלית לשהשוא )ג' סע יד' סי( ע"שוהיחא הא דפסק  ז"ולפ
 בו ויחשדו ,שאולה שהיא יודעים לא הרואים שהרי ,להטיל מיד חייב לא אמאי לתמוה ישו. כשלו שראה משום מדרבן חייב

' מד היו םימלבוש רוב ובזמן(שואל מהשי  דיתלו שהיא שאולה כי מצוי הוא שא'אמרין  כ"עא. ציצית בלא כפות' ד שלובש

   .(אות לד א"ק ג ד"ה והגאון) בכלכלת השבת ועי' .כשלו חיי' לחשד ראיתשיום  ל'אלא דאחר  ,))הכל ה"ד: ב ערכין(' בתוס כמבואר כפות
  והובמוצרים פרחלב שר בבאיסור ב העין ה. מראית

 ,מצויםפרה  בחלכמוצרים הראים כבשר בהמה או ד . ולפי"ז בזמיומראית עיןמצויה לא חיי' למבואר שאם הדרך היתר ו
  ואף שחלב סתמי אכל פחות מחלב פרה מ"מ מפורסם בעולם שהוא קיים. .מראית עיןאין לחוש בהם משום 

 כמבואר בזמם הוג שהיה שקדים חלב עם בשר האוכל בעין) ג' סע( ז"פ' סי ד"ביו מראית עיןחששו ל אמאי צ"ע ז"שלפ אלא
   הכל לפי עין התליה.ו .תלין לא וע"כ כ"כ מצוי היהלא  דברשה ל"וצ. לעיל)(הובא  א"ברמ
וגם רשם על החבילה מהותו, י"ל  "תפרסם בעולם"כתב דשמן אגוז קאקיס ההוג ש (דעת תורה יו"ד שם סע' ג) המהרש"ם וכן

  רמ"ג סע' ב', ע"כ.  מה שראה כחמאה ואוכלים אותו עם בשר כמ"ש בכה"ג באו"ח סי' מראית עיןדליכא משום 
(שדומה לפשתן) כי באיסור שעטז, שבמדיתו הגו היתר בבגד קבוס  מראית עיןשכתב בעין  סי' רחצ ס"ק ב)( בש"ךוכן מוכח 

, והוסיף דכיון שמצוי והגין היתר אע"פ שלא מצא מי שמכירו להבין שהוא בגד קבוס כי אם על המעט, ע"כ. הוא מצוי לרוב
 יםראמאכלים האע"פ שה"ה ב"ד ד. ומראית עיןל 'שההיתר "מצוי" לא חיי יוןכהדבר יכר מצד עצמו מ"מ  אף שאיןמצא ש
   .]כן היא "ד בזמיו המציאותב. מ"מ דבעין שהדבר מפורסם הרבההוסיף  (שם אות ה) שהערוה"שואע"פ [ ."עמראין לחוש משום מ"מ  ,וכדו' כבשר

ולא  "עמרשהאריך להוכיח לעין בב"ח, דדוקא באכילה איכא משום  ס"ק ז) ז(סי' פבש"ך  [שתלין להתירא במה"ע]  וכן מבואר
(אלא . השו"ע והרמ"א הייו לאכול 'והאי "אסור לבשל" שכת ,יכול להיות שמבשל לצורך רפואה או שאר דבריםכי  ,בבישול

ר דאפי' במקום שאין ההיתר שכיח כ"כ מ"מ תלין ומבוא). שרי א לרפואהוהוסיף דאפשר דדוקא אם יכר שהש (סי' עב) ב"אב 'עיד
  שעושה בהיתר, כי מצוי הדבר.

איכא למיתלי להיתרא ולאיסורא סמכין דתלו אישי דעביד בדרך כל דדכתב ש )הרב וכתב ה"ד נה כלל ת"חי' מע( ח"בשדועי' 
 ודרך להיתר דרכים' ב דאיכא דהיכן ל"דס )ב ק"ס רמד' סיאו"ח ( ז"בט [שו"ר .)ואו"ח ח"א סי' צו, אף ולכן ה"ד מ' סי ב"ח ח"או( מ"באג עי'ו , ע"כ.היתר

  וי"ל דאין פלוגתא אלא הכל לפי העין].. בשכירות חיי' למ"ה גם רגילות דאיכא דהיכן) ז ק"ס שם( ב"במ ועי'. לקולא אזלין בזה לאיסור' א
כאן לא הקפידו חכמים אלא בחלב שקדים עם בשר דעד לעין אכילת מרגריה עם חלב,  כתב (ח"א סי' כ) בשו"ת חשב האפודו

והרואה אוכל לחם  ,משקדים, אבל מרגריה כיום שכיח כמו חמאה תא חלב איו עשויבלי היכר שקדים כי סתמא דמיל
(ומש"כ דהיום שכיח זה כמו  , ע"כ.עיןת מראי צד שום בזה אין וא"כ ,ופל תכף ספק בלבו אם זאת חמאה או מרגריה ,ממורח

 בשבט הלוי [ועי' ).שכיח כ"כההיתר דדלא בעין אלא שהמציאות כך היא, שהרי משמעות פוסקים ה"ל  ,י"ל דאין זה תאי ,זה

וראה שגם הם יודו שבזמיו עתה אין לחוש למר"ה, כיון שהדבר מצוי מאוד ולא ופל ספק על הרואה, כי (ח"ג פכ"ו אות ג ובהגה שם) ובאור לציון  (ח"ט סי' קנז)

  .ה שמשתמש עם דבר פרווה]יתל
  בעמוד הבא] [המשך



  

לדבריהם כשל תורה, ולפעמים יותר משל תורה, 
  ובשינה הפחה כודאי. וצל"ע היטב. עכ"ד ע"ש.

אמר רב ששת משום ר"ע  -[ל:] ויעויין עוד בביצה 
מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה, שנאמר את 

' וכו'. ואמרינן התם חג הסוכות שבעת ימים לה
  דמשום הכי סוכה דמצווה לא מהני בה תנאי.

דנ"ל דעיקר קרא [ד"ה ומי מהני] וכתב שם הפנ"י 
להכי הוא דאתא, דאי לאשמועינן איסור גרידא, 
בלא"ה אסורין משום ביזוי מצוה, דלכאו' הוי 
מדאורייתא, כדאמרינן בפרק במה מדליקין 

ו' משמע אבוהון דכולהו דם, וע"ש בתוס' דלכא
דהסברות חלוקות הן אי בזוי מצוה דאורייתא או 

  מדרבנן.  
הקשה ר"י על  [כב. ד"ה סוכה תניא]ור"ל דבשבת 

מאי דפריך בביצה מנויי סוכה אעצי סוכה, דמאי 
קושיא, דילמא עצי סוכה לא מהני ביה תנאה 
דמקרא נפקא ודרשה גמורה היא, אבל נויי סוכה 

וה מהני בהו דלא אסירי אלא משום ביזוי מצו
  תנאה. ע"ש.

ומשמע דס"ל לתוס' דביזוי מצווה אינו 
  מדאורייתא, ולאו דרשה גמורה היא.

הביא דהרב זרע אמת [סי' ל"ז] ואכן בפתח הדביר 
כתב כדברי השאגת אריה, [ח"ג דף י"ד סוף ע"ב] 

דביזוי מצוה הוי איסור דאורייתא. והרב בית 
ברי הקשה עליו מד[בחידושיו לאו"ח כ"י] עובד 

התוס' הנזכרים, דמבואר מדבריהם דביזוי מצווה 
  אין איסורו אלא מדרבנן. 

דפליגי רב ושמואל אי [מא:] ויעויין עוד במנחות 
שרי להתיר ציצית מבגד לבגד, דרב אמר אין 

  מתירין ושמואל אמר מתירין.
[הל' קטנות הל' ציצית סוף אות והקשה המעדני יו"ט 

תא דלעיל דתניא דלרב תקשי מהברייי"א ס"ק ת'] 
התם ושווין שמביא תכלת ממקום אחר ותולה בה 

ומצאתי בפי' הנדפס ברי"ף דתי'  -וכו', וכתב 
דאיהו מוקי לה בדיעבד, ולא נהירא לי דשווין 
שמביא לכתחילה משמע, ולכן נ"ל די"ל 
דברייתא מדאורייתא קאמר שאין בו משום 
תעשה ולא מן העשוי, והך דרב מדרבנן בעלמא 

  ום ביזוי מצווה. הוא מש
גבי הא דאין פ"ג מהל' מע"ש]  -[למבי"ט ובקרית ספר 

שוקלין מע"ש, כתב דאי טעמא משום בזויי 
מצוה, אפשר דהוי מדאורייתא, ואבוהון דכולו 

  דם.
ונויי סוכה נראה  -אולם בפ"ו מהל' סוכה כתב 

דלא אסירי אלא מדרבנן משום ביזוי מצווה. וכבר 
  ע"ש. ל"ז] [סי' עמד בזה פתח הדביר 

  

  
  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]

    

  פיי מוסר
  (ז)תפילת שחרית  -עניני שבת קדש 

המנהג עולמו" - הכוונה באמירת "נשמת"
יתפלל ביחוד במחשבתו  בחסד ובריותיו ברחמים.

  שירחם על עם קדוש הישראלי...

גםשפרושו שקאי  "הסומך נופלים והזוקף כפופים"
על השכינה הקדושה, שיסמוך ויזקוף אותה
מהגלות לעתיד, יכניס בלבו על זה שמחה עצומה

  על גאולתה במהרה בימינו...

ז"ל אבודרהם מלשון "על כן אברים שפלגת בנו"
"כי בימיו נפלגה הארץ" כלומר שחלקת בנו אבר
אבר לכל צד עכ"ל. ויחשוב אדם בזה גבורות ה',

תוך האברים החיצונייםעל החכמה הנפלאה של חי
  והפנימיים.

ישים בזה - "ורוח ונשמה שנפחת באפנו"
מחשבתו איך מניצוץ חיות קטן היא הנשמה שנפח
באדם, יוצא שכל גדול ועצום. גם הדיבור וכל
  החושים הכל הוא מניצוץ חיות קטן זה שניתן בו...

יחשוב גם כן בזה "ולשון אשר שמת בפינו"
מה פעמים בשמחה עצומהגבורות ה' גבורות ה' כ

  מאד...

בזה יכניס בלבו יראה "וכל הלבבות ייראוך"
עצומה לפני הבורא ית"ש ויתעלה, שלא יהיה

  יסוד ושורש העבודה ח, ח)(". דובר שקרים ח"ו

  נערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים
  

   02 571-3932הערות ותרומות בטל'  - תא עמיקתאשמע ©  - י'יחש שלמה בן מיכאלוי' יחש דוד בן חוה העלון נתרם להצלחה ברוחניות ובגשמיות של:

  שאר מדיותבולא  ו. כשהדבר מפורסם במדיה אחת
 ,מצד ההיתר עודי לאו ואבושי אורחיםל מראית עיןדיש לחוש בעין  (או"ח סי' רמד ססע' א) הרמ"אאלא שאכתי יש להעיר מדברי 
. ולכאורה ה"ה בכה"ג אם אוכל )(שם ס"ק ז) "בובמ (שם ד"ה או לקצור לו שדהו) בביאור הלכה(ועי'  כשהדבר לא שכיח ברוב העולם

שאר מקומות העולם שאצלם אין הדבר שכיח. וכן מוכח מדברי מדברים ה"ל בפרהסיא דיש לחוש לאורחים המגיעים 
כתב שהא דחיי'  (סי' רמד ס"ק ד) שהמ"ב[ואע"פ ה"ל שכתב להתיר כיון שהדבר "מפורסם בעולם", אבל בלא"ה אסור. המהרש"ם 

  .ם הויא חומרא במידי דמחובר דשם בעליו על הדבר מ"מ בד"ד לא שייך לחלק בזה שהרי האוכל לפיו. וצ"ע]לאורחי
בין בבישול  ,מראית עיןאו חלב פרה, וע"כ אין לחוש משום מיהו בזמיו מפורסם בעולם שיש מאכלים הראים כבשר בהמה 

  בין באכילה. 
  -מסקא דדיא-

כי בזמיו הדבר  (או עם בשר), תוך סעודה בשריתעם חלב, וכן חלב סויה אכול בשר סויה העולה לדיא דמותר לבשל ול
מפורסם שיש מאכלים הראים כבשר או חלב והם אים אלא סתמיים. והמהדר ייח קופסת המוצר הסתמי כהיכר על השלחן 

  במקום גלוי. 
  

הה בכה"ג ום שאין מבושלים. ימרכיבבו יש  "חהעדבד"ץ ה ע"פ :הפרווקפה  מלביןמס עם קפה  - של המשקה החדש  בשבת ההכולעין [
כלי שלישי ולעין  .וא בכלל קלי הבישולהשיש לחוש לכל דבר ש )ס"ק מבסי' שיח ("ב עי' מ ,שמתבשלים אף בכלי שי קלי הבישוליש לחוש משום 

דאין  (או"ח ססי' נב) חזו"אה אין לחוש. אולם דעתד ח)אות יובישול אות טו  (או"ח ח"ד סי' עד אג"מהו )א"א ס"ק להו ז, ימ"ז ס"ק טוסי' שיח ( פמ"גה דעת
(שבות  ל"זצהגריש"א  והכרעת. שאר דבריםבחמיר רק בודאי חשש קלי הבישול, כמו פת ולא מ"מ דעתו להאלא דחילוק בין כלי שי לשלישי. 

אם תמעט החום במדה ששותים ואוכלים  ג'ר ליתן לכתחילה בכלי כיון שחשש קלי הבישול בכל דבר הוא חומרא, אפשד יצחק ח"ט ריש עמ' קח)
  .)]לעין קפה ה"ל להכין אותו בשבת בכלי שלישי העד"ח והוראת הבד"ץ(. ברי הסוברים דאין זה יד סולדת בואכילה רצופה, כי אפשר לצרף ד

  

  משקיםשאר  קידש על היין, האם פטר
  ברכת הייןא. 

ועל פירות הארץ  ,הוא אומר בורא פרי הגפןעליו רא פרי העץ חוץ מן היין שהאילן הוא אומר בועל פירות  (לה.) בברכותאיתא 
דהייו טעמא שקבעו ברכה  (לה:). ואמרו שם הוא אומר המוציא לחם מן הארץ יוהוא אומר בורא פרי האדמה חוץ מן הפת שעל

(סי' רב סע' א)  שו"עב הוא. וכן המא מסעד סעיד כי . וכמו כן קבעו ברכה מיוחדת על הלחםסעיד ומשמחמיוחדת על היין, כי 
  .(ס"ק ב) ובמ"ב

  יין פוטר כל המשקיםב. 
הפוסקים האם יין פוטר שאר  וח' .(סי' קעד סע' ב) השו"עוכן פסק  אמר רבי חייא יין פוטר כל מיי משקים. (מא:) שםואמרו 

(כלל  החיי"אר. אולם טע עליו פובדאף אם איו קו )א ק"ס דעק' סי( א"מהדעת  .אף שלא קבע עליומשקים דוקא כשקבע עליו או 
לפיו על השלחן בשעה  דאם שאר המשקים היו (סי' קעד ס"ק ג וסי' רח ס"ק עב) המ"בוהכרעת פסק דבעין שיקבע עליו.  נה אות ה)

אם קבע לשתות יין פוטר ו .לא היו לפיו ורק שהיה דעתו עליהם 'ויש מקילין אפי לא קבע עליו, 'פוטר אפישבירך על היין 
כתחלה טוב יותר שיהיו שאר לומ"מ  כיון שבאו לפיו עכ"פ בעוד שהיין לפיו ,אפילו המשקין שלא היו לפיו בשעת ברכה

זה ואיו פוטר  דיש לחוש שאין דיו כיין לעין (שבות יצחק פי"א אות ב)הגריש"א זצ"ל  ולעין מיץ עבים: דעת[ , ע"כ.המשקין לפיו בעת ברכתו על היין
(הליכ"ש פסח  "א זצ"לזהגרשאם שתה פחות ממלא לוגמיו ממיץ עבים, חוזר ומברך על שאר המשקים. אולם דעת  )73(הל' שבת בשבת ח"א פ"ז הגה שאר משקים. ולדעתו 

  בסמוך לעין הטעם דיין פוטר שאר משקים]. דפוטר. ועי' (שאלת רב ח"ב עמ' רסד) והגרח"ק שליט"א (חוט שני ברכות ס"ק י) הגר"ק שליט"א), 78פ"ט הגה 
(אף כשאר המשקים  בעיןלוגמיו שתיית מלא  אם ימא דלא בעין קביעות מ"מאף ד שכתב(שם) בביאור הלכה אלא דעי' 

פק אף אם רק טעם מהיין איו תומבואר דלמעשה מס ., ע"כצ"עו ,לא הירא ,דאף בטעימה סגי בדרך החיים. ומש"כ לפיו)
רביעית ברכה אחרוה. וע"כ אם שתה ממשקים מברכה ראשוה פוטר מי ר יין פוטר שאכמו שוהה [ שאר המשקים. מברך על

לצאת ( אם שותה רק מלא לוגמיו, אלא דדלא בעין קביעות) לעיל (לדעת הסוברים מברך מעין שלש ופוטר שאר המשקיםיין, 
על רוב רביעית  'יש דעות שסוברין דאפיהאם ימא כיון ד (סי' רח שעה"צ אות ע) בלהמ"יה למספ"ק , )דעת הביאור הלכה ה"ל

או דלמא כיון שמספק איו מברך מעין שלש עכ"פ  המשקין,שאר ממילא לא יוכל לברך בורא פשות על צריך לברך מעין שלש, 
   ].. ועי' בגליון ל"טראה דהוי סב"לשבכה"ג מברך ב"ר. ולמעשה  (ח"א סי' עד) האג"מ. ודעת יברך פשות על שאר המשקים

   הטעם דיין פוטר כל המשקיםג. 
 על מברכים דקיי"ל שלא שהטעם 'שכת )א ק"ס קעז' סי( א"במ מציו ויש לדון בטעם הדבר שיין פוטר כל המשקים. והה

 פת מעט ואוכל פת וללאכ חפץ איו אם ולכן .ב"רי' בסי כמבואר לפת טפלין שהן משום הוא ,הפת את ללפת שבאים המאכלים
 אבל באים הן הפת מחמת המאכלים דכל אמרין הפת על סעודתו בקובע דוקאו ,המאכלים פוטר איו המוציא עליו ומברך
 פוטרתן הפת עליהם סעודה לקבוע דדרך כיון לומר ואפשר מכזית, פחות אוכל אם ש"וכ ,פוטר איו פת לאכול חפץ כשאין

 פוטר איו שפת )שם( ש"במחצה וביאר. (שם) ב"במ וכן פסק. כ"ע, ט"ויו בשבת לא אם הפת לע ולא עליהם יברך לא לכן ,ע"וצ
   .])שם( ג"בפמ ועי'[. פוטר עיקר איו היין אם' אפי כ"וע ,חשיבותו מחמת משקין מיי כל שפוטר ביין שמציו כמו חשיבותו מצד
דלחם פוטר שאר המאכלים . ברכת היין ידי ו עלטרפשדפטור שאר המאכלים בסעודת פת שוה מפטור שאר משקים  יוצא

חשיבותו שאר משקים טפלים לו ע"י מחמת שיין פוטר שאר משקים אלו ם לו. ומחמת שכולם באים מחמתו וממילא טפלי
דהרי חשוב הוא מצד עצמו, משא"כ פת  ,פוטר כל המשקים ,שלא באים מחמתו. וע"כ אם בירך על יין אף כשאיו חפץ לוכ פי'א

וכ"כ . )ד ואות א אות קעד' סי( הלבושמ מוכח וכן. כי אין זו אכילה חשובה הגוררת שאר המאכלים דאיו פוטר בכה"ג דאפשר
' סי ח"או( ס"חתב[וכן מבואר . לו טפלין וכולם המשקין לכל וראשון ראש כי הוא פוטר שיין שהטעם )ב ק"(ס קע"ד' בסי ב"במלהדיא 

  ].)א אות קעד' סי( ד"בתהל ועיין .)מז
קים שתו וע"כ דוקא אם קבע עליו שאר המבאים מחמ י הםמבואר דיין פוטר כל המשקים כ (כלל נה אות א) בשמת אדםאולם 
ל שח' הפוסקים אם בעין קביעות. ואף לפי המ"ב שמפקפק על המקילים מ"מ מוכח יובלא"ה לא (אולם עי' לע ,פטרים

אלא דאפשר דבעין קביעות דאל"ה אין  ,אר המשקים טפלים לומודה לסברת המ"א דמחמת חשיבות היין שדמדבריו 
  ].)לכן ה"מד עה' סי( שערים בבית עוד [ועי' .מש"כ בזה (ח"ד סי' כד)בשבט הלוי ועי'  טפלים).

  מהיין יצא יד"ח ברכת היין ע"י שומע כעוה ולא טעםד. 
אם לא טעמו מכוס של קידוש ורוצים לשתות  ,בברכתו שאם קידש על היין והוציא אחריםשכתב  )ג ק"(סס קע"ד' בסי ב"במועי' 

כי הטעם שיין פוטר הוא משום שכל המשקים  ,צריכים לברך על המשקין ,שארי משקין אף שהיו לפיהם בשעה שבירך על היין
  . , ע"כוכשאיו שותה לא שייך טעם זה ,טפלים לו

וטר כל מיי פהאם יין  המשמיע, ברכת בפה"ג ויצאו בברכתהשומעים  לגבי יצא להסתפק )ג אות סוף קעד' סי( ש"בערוה אולם
וממילא שאר משקים טפלין  ,ומשמע דס"ל דלעולם אין יין פוטר מחמת חשיבותו. ו מכוס של ברכהמשקים מברכה כשלא שת

רכת המוציא שב פת, וכתבלעין ) ב אות( ז"קע' סיב בדבריו וכן מציו סברא זו ., אלא ברכת היין ממילא פוטרת שאר משקיםלו
שכתב ועיי"ש ( .אעפ"כ שאר המאכלים פטרים פת לאכול חפץ איו אף אםוע"כ  ,פוטרת מכח הברכה את שאר המאכלים

או"ח ( לבושי מרדכיהוכהמ"ב פסקו  .וד טעם שהם פטרים והייו כי פת הוא העיקר ושאר המאכלים טפלים לו)איכא עמ"מ ד
  .(או"ח רסי' צ) יעקב והחלקת )סי' לו

   כדי להסתלק מהמחלוקת ת הייןכרלהגביל חלות בה. 
דבר זה מצוי בשבת קודש . וך על שאר המשקיםרם מכוס של יין כס למח' אם צריך לחזור ולבוהה מבואר לעיל דהטוע
לא מע מלטעום. איעדיף להי"ל דואם לאו [ בידו לברך על מאכל ולפטור שאר משקים עדיף.טעם מהיין אם בקידושא רבא. וע"כ אם 

המהג מיהו . , ע"כמהמסובים היוצא ידי קידוש גם יטעם מכוס הקידוש דבקידוש היום יש להקפיד שכל א' (שש"כ פ"נ אות ט) דהגרי"ז מבריסק זצ"לדמטו בשמיה 
  ].א זצ"ל"הגרשזבשם (פ"נ אות ט)  "כהששלהקל בזה. וכ"כ 

ל לברך , ואז יוכון לא לפטור שאר המשקין בברכת הגפןהספק ע"י שיכולצאת מ דלכאורה יכולכת'  )קד הגה ד"פנ ב"ח( כ"ששוב
 פוטר יין שישתה לאחר מכן,יין שבהבדלה במוצ"ש ספק אם  איכאדכיון ש 'שכת 'ד' סע סי' קע"ד ע"שוב שמציו כמו עליהם,

דהרי מבואר בפוסקים  ,מהיגם לשומעים  מהי עצה זו למברך,על הצד ד[ו .יכוין בשעת הברכה שלא לפטור את היין שבתוך המזון, ע"כ
  ].ו'דהיוצא יד"ח ברכה מדין שומע כעוה הוא עצמו קובע על שלו חלות הברכה ולא המשמיע, והארכו בזה בס"ד בגליון 

 פטורים מברכה מחמת שהם טפלים ליין.שאר משקים דמבואר לעיל דדעת המ"ב  שהרי ,עצה זו המועילאלא דיש לעיין אם 
ימא  ואם. הטפל לפטור שלא ולכוון העיקר על לברך אפשר אםה )ג ק"ס ז"מ ריב' סי( ג"פמהדמי לספקו של זה א"כ אפשר דו

 להגביל מהי אם) א ק"ס א"א קעז' סי( הפמ"גהסתפק כדעת החיי"א דיין פוטר שאר משקים כדין לחם את שאר מאכלים, גם בזה 
וכן  .)ברכהה חלות להגביל דמהי המוציא ברכת בעין 'שכת )ולענין ה"ד י ותא סוף תעג' סי( ח"במה יהעירושוב  אולם(. המוציא ברכת של הברכה חלות

בדלה דהספק האם ברכת היין (ולא דמי להא דהגופא ב"ד דלא ברירא ליה אם מהי עצה זו.  (כלל נה אות ו) בחיי"אמבואר 
(וזאת  הגריש"א זצ"לדעת ד שו"מוהיין שבתוך הסעודה היוצאים בברכת היין מכח הברכה ולא משום שהם טפלים).  פוטר

   עין מתי מהי להגביל חלות הברכות].ל וקפ"ד ב"מ ות[ועי' בגליו .מהידלא  )4הברכה פי"א הגה 
  -מסקא דדיא  -

ויש מקילין אפילו לא  .לא קבע עליו 'אפיו ,לפיו על השלחן בשעה שבירך על היין שהיוי שקידש על היין פטר שאר המשקים מ
ולכתחלה יש להחמיר לשתןת  .פוטר אפילו המשקין שלא היו לפיו ,אם קבע לשתות ייןו .שהיה דעתו עליהם היו לפיו ורק
היוצא יד"ח קדוש  ועל כן .ואם לא שתה מלא לוגמיו מספק איו מברך על שאר המשקים אף כשהמשקים לפיו מלא לוגמיו

וכן הדין  .לפטור שאר המשקים שברכתו שהכלרך על מאכל בשיראוי  ,(ואיו שותה עכ"פ כמלא לוגמיו)היום אם טועם מהיין 
, ועל כן ראוי לא על שאר המשקיםומספק איו מברך ברכה אחרוה לא על היין  ,[ואם שתה רק מלא לוגמיו מיין .במיץ עבים

  ].פוטר מי שאר המשקיםע"י ברכה זו לשתות מלכתחלה רביעית יין ולברך מעין שלש על היין ו


