
 

האם אפשר לברך ברכת 
האילנות על אילנות ערלה 

 או אילנות מורכבים
האי מאן דנפיק ביומי ]מג:[ אמרינן בברכות 

ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר ברוך 
שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות 
טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני 

 אדם.
היוצא  -]סי' רכ"ו[ וכן פסקו הטור והשו"ע 

בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח, 
להינו מלך העולם -אומר ברוך אתה ה' א

שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות 
טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני 

 אדם.  
אם  -וכתב הגרעק"א בהגהותיו שם 

האילנות תוך ג' שנים לנטיעתן אני מסתפק 
נות מפריה. וכן אם יברך, כיון דא"א לה

בדינא דסי' רכ"ה ס"ג הרואה פרי חדש, 
אם הפרי הוא באיסור ערלה אם יברך. 
והיכא דהוי ספק נ"ל דיברך, ולא מקרי 

]יו"ד סע' רצ"ד ס"ט[ ספק ברכה, כיון דהדין 

דספק ערלה בחו"ל מותר, א"כ ראוי 
 ליהנות ממנו ומברך שפיר.

ומבואר דבפרי שהוא ודאי ערלה, או בפרי 
רלה בא"י, מספקא ליה לדינא אי ספק ע

 מצי לברך עליו ברכת האילנות.
סתם וכתב דאילנות ]שם ס"ק י"א[ ובכה"ח 

שהן בתוך שני ערלה כתבו האחרונים דאין 
לברך אליהם, וסתם ולא פי' מי הם 

 האחרונים.
כתב ]או"ח ח"ג סי' ט'[ אולם בשו"ת רב פעלים 

דכיון דברכת הראיה היא מצוה, אע"ג 
לה אסורים בהנאה מ"מ מצוות דפירות ער

לאו להנות נתנו, ועוד איכא טעמא להתיר 
דאינו נהנה מגוף הפרי. ואע"ג שמברך 
שברא אילנות טובות ליהנות בהם בני 
אדם, הנה גם אילנות אלו עומדים ליהנות 
בהם בנ"א אחר שיעברו שני ערלה, ועתה 
הוא מהלל שמו יתברך כשרואה פעולה 

 של האילן לפניו.  
 מידי פלוגתא לא יצאנו. ומ"מ

ולענין אילנות המורכבים המותרים 
]או"ח בהנאה, הנה נשאל בזה הרב פעלים 

וכתב לפשוט זאת מדברי ח"ב סי' ל"ו[ 
דכתב דפרי ]ח"א סי' ס'[ ההלכות קטנות 

המורכב מין באינו מינו אפשר דאין לברך 
עליו שהחיינו, שכל דבר שעשו בנ"א נגד 

יינו לראות רצון הבורא איך יאמר שהח
דבר זה, ואע"ג דמותרים באכילה גזה"כ, 
אבל לברך על הראיה לא מסתברא. וכן 
בסי' רס"ה כתב דע"פ מ"ש בסי' ס' דאין 
לברך שהחיינו על כלאים דמאיסי, ה"ה 
דאין לברך על פרידה שככה לו בעולמו. 

כתב ]סי' ס"ג[ ואף דבשו"ת שאלת יעב"ץ 
לחלוק על דבריו, הרואה יראה דיש 

ב על דבריו ואין בדבריו טענה להשי
לדחות דברי ההלכות קטנות. הנה כי כן 
לענין נידון השאלה, נראה דאין לברך 
ברכת האילנות על האילנות המורכבים 
באיסור, וכ"ש הכא דמברך וברא בו 
אילנות טובות להנות בהם בנ"א, ובאמת 
אלו עשויים בידי אדם הפך רצון הבורא 

 יתברך.
הא דקימ"ל לענין  והנה עיקר יסודו על

ברכת שהחיינו כדברי ההלכות קטנות, 
ודלא כשאילת יעב"ץ. אולם בחסד 

בהגהות בן ]סי' רכ"א עד ר"ל סי"ז[ לאלפים 
המחבר כתב דמנהג עיר הקודש ירושלים 
כדברי השאילת יעב"ץ ומברכים שהחיינו 

 על פרי המורכב, והלך אחר המנהג. ע"כ. 
 איברא דהיינו דוקא לנוהגים כמנהג
ירושלים שמברכים על פירות המורכבים 
ברכת שהחיינו, אבל באותם מקומות שלא 
נהגו כן, י"ל דה"נ לא יברכו על עץ 

 המורכב, ברכת האילנות. 
וההסד לאלפים גופא כתב דלענ"ד אין 
ראיות השאילת יעב"ץ מוכרחות, אלא 
דבירושלים כך היה המנהג והלך אחר 

סי'  -לאג'י ]לגר"י פהמנהג. וכן בשו"ת יפה ללב 

אחר שהביא דברי החסד רכ"ה ס"ק י"ב[ 

 בס"ד

 מיקתאע מעתאש

  חשש חמץ הםשיש ב בתמרוקיםמותר להשתמש בפסח האם 
הוזהרנו מה"ת שלא יהיה חמץ ברשותינו והעובר ע"ז עובר על "בל יראה" ו"בל ימצא". וכמו כן האוכל כזית חמץ בכדי אכילת פרס 

אוסר בין במינו בין שלא במינו  שהתערב בפסח חמץוכבר החמירו חכמים ד .)שם ס"ק א(ובמ"ב  )סי' תמב( בשו"עכמבואר חייב כרת, 
 . ועיין בזה באורך בגליון הבא בס"ד.)רסי' תמז( השו"עוכן פסק . אפילו בהנאה במשהו

ויש לדון בשאלה מצויה בימי הפסח, האם מותר להשהות ולהשתמש בקרמים, סבונים, בושם וכדו' שמעורב בהם אלכוהול שהוא 
עצמו כשהוא בעין לא נחשב נפסל מאכילה שיש מנכרים ששותין אותו ע"י  דאלכוהולשכתב  (אבלד"ה  סב 'ג סי"ח )או"חבאג"מ ]ועי' חמץ. 

 [.תערובות ותיקון קצת
  סוגי תערובת חמץא. 

והנה בחמץ שהתערב אפילו בפסח מצינו חילוקי דינים, לפי סוג החמץ שהתערב, בין לענין איסור בל יראה ובל ימצא ובין לענין איסור 
  אכילה:

 ,כיון שאינו ראוי לאכילה שמותר לקיימו ע"פאד, )אבל ראוי לאכילת כלב( "מאכל אדםל "שע"י שנתערב אינו ראויחמץ גמור  ]א'[
 ,באכילהע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא הרי זה אסור או, כיון דהוא אכלו אחשביהד ,אסור לאכלו עד אחר הפסחמ"מ 

)סי' תמב ס"ק כב(  המ"בביאר ומ"מ ]ולדעת השו"ע דין זה הוא אף כשנתערב לפני פסח.  .)שם( בוהמ" )סי' תמב סע' ד( בשו"עוכמבואר 
בגוונא שהתערב ופסק להתיר שחולק על השו"ע  (ד 'תמז סע 'סי)שם ו ברמ"א. אלא דעי' בהנאה מותר כשנעשה התערובות קודם פסחד

  .[)או"ח סי' קיז ס"ק ה ד"ה ואמנם(החזו"א . ומש"כ ע"ז כג()סי' תמב ס"ק  במ"בלפני פסח, עיי"ש. ועי' עוד מה שהקשה עליו 
ועיי"ש דהיינו  ".בטל ברוב"כל שנמוח ואינו ראוי לחמע בו  ,דה"ה חמץ שנפסל לאדם לחוד )סי' קטז ס"ק ז ד"ה שם הי"ב( החזו"א]ודעת 

  .[רידו מהתערובת ויהיה ראוי לאכילהשאינו יכול להפ
דהיינו דבר שאינו חמץ גמור כגון עיסה שלא נמצא בה שום סדק רק שהכסיפו פניה או  ' תמב ס"ק ב()סי במ"ב)עי'  "חמץ נוקשה" ]ב'[

דאע"פ שאינו ראוי לאכילה לפני שהתערב מ"מ לא פלוג )שם(  והפר"ח )ססי' תמז( הט"זדעת  ,שהתערב שאינו ראוי לאכילה רק קצת(
בטל  ,אין בו כרת לכו"ע ולדעת הרבה פוסקים אין בו רק איסור דרבנןדכיון ד ה( )סי' תמז ס"ק המ"אחכמים ואינו בטל. אולם דעת 

 לסמוך להקל דבטל בס' בשעת הדחק.יש חמץ נוקשה שהתערב בפסח בד)סי' תמז ס"ק טו(  המ"בבששים אפילו תוך הפסח. והכרעת 
 אין לאסור לאכול ליכא ששים, 'אם חמץ זה נפל לתוך המאכל אפיד)סי' תמב ס"ק מג(  המ"ב, כתב "חמץ שנפסל מאכילת כלב"]ג'[ 

)ס"ק מג(  המ"ב. וכתב מותר לקיימו בפסחדמ"מ )סי' תמב סע' ט(  השו"עכתב  ,ואם לא התערב. דהא חמץ זה הוא כעפרא בעלמא ,המאכל
 אסור. "דאחשביה"מ"מ כיון  ,דאכילה שאינה ראויה היא ע"גוא ,אבל באכילה אסור מדרבנן עד אחר הפסח ,ה"ה דמותר בהנאהד

שדעתו שאם התערב דבר שאינו מאכל כלב כגון לחם  לענין גדר אינו ראוי לכלב (ז סד"ה ראיתיאו"ח סי' פתנ' ) בשו"ת לבושי מרדכיעי' ]ו
כל כך שכתב לענין בורית בזה"ל: " (סי' צא ד"ה ועתה) צ"בצ. ועי' ובשר הכלה יאכלנו פילו אם יש בתוכו טעם דבר שאינו ראוי לאכילה

סלה מלאכול לכלבים רק שלפעמים כשהכלב רעב הרבה מריח בה בבורית ומניחה וחוזר ומריח בה ומניח עד היא פגומה עד שנפ
שלבסוף לרוב רעבתנותו טועם ממנה קצת אף על פי שהיא פגומה לגמרי כדכתיב נפש רעבה כל מר מתוק ושונרא ועכבר אין אוכלין מן 

. וכן הוא שהכלב אוכל כשהוא מאוד רעב אכתי חשיב נפסל מאכילה ". מבואר מדבריו דאף דברהבורית מפני שהיא פגומה הרבה
 [.(31עמ' ) להגריש"א זצ"לבהגש"פ 

ע"י מ"מ הוא חמץ הנמצא בקרמים, סבונים וכדו', אפילו אם האלכוהול כי הדרך ש ,תערובת הראשונה הנ"ל נוגע לנ"ד באמתו
 ,לפני שעת האיסור )והיינו בתנאי שהתערבובהנאה  ר בשהייהמותוע"כ  ,אינו ראוי לאכילה ים אותו בדברים הפוגמים שובשמערב

  (.כנ"ל נתערב אסורקודם שדבפסח גופיה כיון שכבר נאסר בהנאה 
 ב. כשאפשר להפריד החמץ מהתערובת

נפסל מאכילת כלב לא מיקרי דהדהא דקיי"ל שיצא לחדש  )ח"ד סי' כב ס"ק ו( דברי מלכיאלה תשובתלאור אלא דאכתי יש לדון בזה 
אבל אם הוא מצד שאין דרך הכלב לאוכלו ואפשר להפרידו או לערב במים ויוכלו לאוכלו  ,היינו רק כשנפסל מצד שנתקלקל ,אוכל

ולפי דבריו יש מקום לאסור היכן שהחמץ אינו פסול מצד עצמו וניתן  ., ע"כוע"כ יש למוכרם לעכו"ם לפני פסח ,"מיקרי אוכל"
  להפרידו.

מעורב בדברים מרים  ואהחמץ הראוי לאכילה אלא שלענין  )או"ח סי' קטז ס"ק ז ד"ה שם הי"ב, וס"ק ח( ו"אבחזוסברא זו מצינו נמי 
לה שלא כדרכה. אמנם מדבריו משמע דאין בזה איסור יאיסור דרבנן משום איסור אכ ויש ב החמץ "אם אפשר להפריד" ,ומגואלים

  .תורה ורק באכילה אסור
קל דהרי התם מיירי כשאפשר ב ,ללא תחבולות. וא"כ אין לחוש לחומרת הדברי מלכיאל את החמץ והנה בזמנינו אין ניתן להפריד

דאם רק ע"י פעולה כימית ניתן להפריד את החמץ ולעשותו שכתב )סי' מו(  בשו"ת חזון נחוםעוד עי' להפרידו ע"י נתינן מים וכדו'. ו
 )יו"ד סי' יב ס"ק ז ד"ה יש לעיין( בחזו"א]ועי'  )להגרצ"פ פרנק, פסח ח"א סי' נד( במקראי קדשועי' עוד נדון כראוי לאכילה.  אינוראוי לאכלה 

אי נפסל באמצע מאכילת אדם ואינו ראוי  ,מים מאיסור ונותנין אותן אח"כ למאכל לתקנוושאם מוציאין במלאכת כימי"א אטשכתב 
 .[מותר ,אף שעומד לגמור מלאכתו ויהא ראוי למתק הקדירה ,לא בפ"ע ולא לתערובת

דיו שהוא שפסק ד )סי' תמב סע' י( מהשו"עלא כסברת הדברי מלכיאל, ד)אשרי האיש פסח פס"ב אות ה(  הגריש"א זצ"לובלא"ה כבר הוכיח 
 וא"כ ה"ה בנ"ד דאין לחוש. ., אף שאפשר להפריד את החמץ שבו, מותר לכתוב בו)שנפסל מאכילה( בשכר שעוריםעשוי  מבושל
סי' ) בקובץ תשובות כבר דחה דבריויצא לחדש דפסול מאכילה לא מהני לענין איסור הנאה. ( קמא 'א סי"ח ק' 'מ)שואל ומשיב שהואע"פ 

 .הנ"ל )סי' תמב סע' י( השו"ע ע"פ ד"ה עכ"פ( מט
ובתשובות  הלוי)הובא באסופות להגר"ח  הגאון הרב שמחה זליג מבריסק זצ"ל הביא דברי (86)גלאט גליון כז שנת תשע"ג עמ' הגר"צ ובר שליט"א ו

דבר מלכוהול אם את היואעפ"כ כיון שהיה מצוי שהיו מפריד ,שהוכיח כדברי הגריש"א זצ"ל הנ"ל (והנהגות ח"ד מנהגי הגר"ח אות נג
ודאי שהאלכוהול  מצוי שמפרידים האלכוהול וגם שאין זה דבזה"ז שלאחשש בזה ולא התיר אלא לחולים. אמנם כתב שם  הפוגמו

 תחלה יש מורים למוכרם לגוי, ע"כ. שוש לזה, אמנם לכאין לח ,נעשה מחמץ
יד רהיכן ששייך להפ י'אפ בפסחה אנובהדמעיקר הדין חומרים שמעורב בהם חמץ שנפסל מאכילה מותרים בשהייה יוצא ולפי"ז 

ינם אש קוי וכדו'מ"מ חומרים נישאף למחמירים  (פכ"ח עמ' שיז) בשבות יצחק]ועי' . )אלא דיש מורים למוכרם לעכו"ם( הםהחמץ שב
 באשריעי' דמותר בהנאה. אולם  ות שאור שיחדו לישיבה וטח בטיט ואפשר לקלפופעומדים להנאת הגוף מסתבר דשרו דלא גרע מכ

ולקחת עם הכשר לחוש להשיטות שאם אפשר להפריד החמץ ע"י  דחומרי ניקוי ראוי להחמיר הגריש"א זצ"לבשם  )פנ"ח אות טו( האיש
 [.י דינו כחמץכימקלים ויהיה ראו

 ג. סיכה כשתיה
, ולפי בפלוגתת הפוסקים האם אמרינן דסיכה כשתייה בס"ד הארכנוקל"א בגליון לא דאכתי יש לדון אם מותרים בשימוש. והנה א

אבל  ,לכאורה היינו דוקא כשהאיסור אינו פגום לדידהואף  אמנם. )פרט במקום צער דמותרת לכו"ע( המחמירים גם בנ"ד יש לאסור
דבריו פסקו וכ .)בצירי( מחלב הנעשית שהתיר לרחוץ ב"בורית" )או"ח סי' שכו סע' י( ברמ"אכמובאר  ,י"ל דשרי לכו"ע אף לתענוג הבלא"

 .)או"ח סי' שכו אות מה( והכה"ח )כלל לה דין יג( הסולת למנחה ,)סי' קיז ס"ק ד( הפר"ח
 מנהג וכתב "מיהו הביאו,)שם ד"ה בשאר(  והביאור הלכהצער.  החמיר אף בכה"ג אא"כ הוא במקוםש )או"ח שם( להגר"אאלא דמצינו 

 בודאי מחלב שלא שנעשים בורית להשיג מצוי ואם בזה, זהירין מדקדקים איזה ורק מחלב הנעשים שלנו ב"בורית" לרחוץ העולם
דהמנהג להקל אף  המחמירין". מבואר דראוי להחמיר אף במקום שאין הדבר ראוי לאכילה, אלא דמ"מ משמע לדעת לחוש נכון

 . (דבזה איירי הביאור הלכה בתחילת דבריו) בראוי לאכילה
כהבורית , כלב ראוי כלל לא לאכילת אדם ולא לאכילת שאינו שכתב אליבא דהגר"א דבדבר שם אות כט(יו"ד ) בערוה"שאלא דשו"מ 

  פשוט. המנהג וכן לבריאים אפי' חשש בזה שאין פשיטאשלנו 
 כברללא חילוק, לא משמע כדברי הערוה"ש. והרי  האוסר לענין בורית הגר"אשהביא דברי  ושם ד"ה ואסור( )שם הביאור הלכהמ מיהו
)סי' צה  הפמ"גדבורית "אינו ראוי לאכילת כלב", והביאו )עוד הרבה לפני תקופת הערוה"ש(  )סי' צא( הצמח צדק הקדמוןלהדיא  כתב

 .דעה זודאף בנפסל מאכילת כלב אסור לפי  י' מח()ח"ב ס בשבט הלוי. ושו"מ שעפ"ז נקט מ"ז ס"ק טו(
דאף הביאור הלכה מודה באינו ראוי  )אשרי האיש יו"ד פ"ד אות יז( והגריש"א זצ"ל (81פסח פ"ד הגה  )הליכ"ש הגרשז"א זצ"לדעת  אמנם

)יו"ד סי'  בכה"חונו ראוי לאכילת אדם. באי אף להקל (סי' טו ס"ק א)דמאי סי' ד ס"ק יג והחזו"א  דעת ובר מין דין .דשרי לכו"ע לאכילת כלב
 להחמיר דוקא כשהוא לתענוג ואינו פגום.  כפשטות דברי הפוסקים פסקיז(  -קיז אותיות טו 

דהרי  . ואין לחוש משום "אחשביה",לפי"ז ה"ה לענין נ"ד דהיינו שימוש קרמים וכדו' שיש בהם חמץ שאינם ראויים לאכילה דשריו
 ך בבורית שפסולה מאכילה ולא חששו משום אחשביה.וחשביה כדמוכח מהפסוקים הנ"ל שהתירו לסבסיכה כשתיה ליכא משום א

שכתב דחמץ שהיה ראוי לאכילה או לשתיה ועשאו ותיקנו להריח ולשאוף אותו מחשבתו משויה ליה  )או"ח סי' רמב( מהר"ם שיקב]ועי' 
בית ב ןים יעוילאו. דלהריח ולשאוף אותו לא נתקלקל, ע"כ להאי חמץ, וחשיבותא דריח ושאיפה הוי כאלו תיקנו לאכילה ושתיה

שנקט דבטאבק העשוי לעשן בזה שייך לומר אחשביה היינו כי הוי כאחשביה לאכילה, אבל עיי"ש דאם עשוי להריח )סי' תסז(  מאיר
כתב דלא שייך  תמז ס"ק ז( )סי' ובישוע"יחולק דאף בכה"ג ליכא משום אחשביה.  )ססי' תמב( והמור וקציעה אין בו משום אחשביה.

)פסח ח"א  במקראי קדש ,)ח"ה סי' טז( במנחת יצחק, )סי' תסז ס"ק לג( במ"ב עוד בזה ועי'אחשביה אא"כ אוכלו בעיניה ולא ע"י תערובות. 
 [.)פסח פ"י( ובשבות יצחק )ח"ד סי' צד אות א( בתשובות והנהגות, )פסח פ"ז ס"ק ג עמ' צז( בחוט שני ,סי' נד(

מהא דהתירו , דליכא אחשביה בכה"ג (ואשרי האיש ח"ג פנ"ח אות טז ד"ה והפר"חח"א סי' מט קובץ תשובות ) הגריש"א זצ"ל כן הוכיחשושו"מ 
משמע דיש להחמיר  סב( סי' )או"ח ח"ג ובאג"מאין ראוי להשתמש בהם.  דחמץ חומראמשום ד ודעת . אלא דלענין פסחסיכה בבורית

איכא אחשביה דהביאור הלכה הנ"ל  ע"פ (שם) השבט הלוידעת וויה למאכל אדם, עכ"פ לענין פסח. רא הבקרם שאינ "לתענוג"בסיכה 
  .אחר(פשר ע"י בביאור הלכה מבואר דאין בזה אלא חומרא לכתחלה היכא דאאלא ד) .בסיכה

סבון שיש בו תערובת חמץ במותר להשתמש בפסח לא שייך אחשביה בסיכה כיון דדפסח פ"ד אות יא(  )הליכ"ש הגרשז"א זצ"למאידך דעת 
 ועי' מש"כ בזה באורך בגליון קל"א.. )ח"ג פ"ח אות ו( האור לציוןעם דברים חריפים. וכן פסק 

ואין להשתמש בהם בפסח וכ"ז בקרמים, בשמים וכדו' שדרכם להבלע  דפסח יש לחוש לשיטת המחמירים אמשום חומרלמעשה ו
בשער ומותר מעיקר הדין להשתמש בו בפסח, וכן שמענו מגדולי הוראה שליט"א, ועי' בגוף, אבל באיפור וכדו' לא שייך סיכה כשתיה 

  )ומ"מ יש מורים לכתחלה לכוללם במכירת חמץ(. )סי' תמז אות יב( הציון
תמש לצורך ש, והיכן שמשמשתמשים באלכוהול חמץ בפרט בזמנינו שאינו מצוי ,המקיליםיש מקום לסמוך על  במקום הצורךדלא א

)ואף אם מכרם לעכו"ם רשאי להשתמש בהם  ק"פדליכא משום אחשביה ברפואה וכמו שנבאר בס"ד בגליון  י,בכל גוונא שר ,רפואה
  .חומרא, שלא יקפיד שהשתמשו בהם בשעת הצורך(משום דהרי הב"ד מתנא עם העכו"ם, שבדברים אלו שנמכרים רק  ,בפסח

 בעמוד הבא[ ]המשך
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 לאלפים כתב דהיינו היכא דנהוג.
כתב ]אסיפת דינים מערכת ברכות ס"ק ז'[ ובשדי חמד 

הביא ]סי' רכ"ה אות י'[ דכיון דהפתח הדביר 
סי'  -]לגר"א פלאג'י להלכה דבספר שמע אברהם 

העלה כדברי הרב הלק"ט, נראה דהכי מ"ה[ 
ברא ובפרט שיש לנו כלל ס"ל, והכי מסת

 גדול ספק ברכות להקל. 
דכתב ]ש"ר פרשת ראה סי"א[ ועיין בבן איש חי 

 ,)פרי הדר קטן חמוץ(דעל פרי שקורין נומי 
בדין הוא  ,)תפוז(ופרי שקורין פרטקאל 

שצריך לברך שהחיינו שהם מתחדשים 
משנה לשנה, אך נהגו פה בעירנו שאין 

שגם מברכין עליהם שהחיינו, ושמעתי 
בא"י לא נהגו לברך, וברכת שהחיינו תלויה 

 במנהג. ע"כ. 
אחר שהביא דברי ]סי' רכ"ה אות כ"ו[ ובכה"ח 

החסד לאלפים, כתב דבזמנינו לא שמענו 
ולא  ראינו מי שבירך שהחיינו על פרי 
מורכב, וע"כ כיון דמידי פלוגתא לא יצאנו 

 שב ואל תעשה עדיף ואין לברך.
כתב דאין לברך  ואכן בסי' רכ"ו ס"ק י"א

ברכת האילנות על אילנות מורכבים, וציין 
 לדבריו בסי' רכ"ה.

 ]סי' רכ"ה ד"ה פרי חדש[אולם מדברי הבה"ל  
נראה דנוטה טפי לדברי השאילת יעב"ץ 

כתב הבאר היטב בשם הלכות  -דכתב 
קטנות דעל פירות המורכבים מין בשאינו 
מינו אין מברכים עליו, ובתשובת שאלת 

לק על זה, דלענין בריות נאות אף יעב"ץ חו
על ממזר יברך, ואין לך הרכבה פסולה יותר 

 ממנו ע"ש. עכ"ל.
]או"ח ח"ב סי' נ"ח[ איברא דבשו"ת אגרות משה 

הסתפק לדינא אם שייך לברך שהחיינו על 
פרי מורכב, שהוא נדמה כמברכין שזכינו 
לראות שאיכא עוברי עבירה, ואע"פ שכשר 

מ"מ לברך  למצווה לרוב הפוסקים,
שהחיינו שהוא לשמוח על שיש פרי כזה 
שבא ע"י עבירה, אולי לא נאה לברך ע"ז. 
ולכן העלה דטוב לאכול פרי זה עם עוד פרי 
חדש ולברך על הפרי השני שהחיינו ולצאת 

 בזה גם על הפרי המורכב.
דכיון ]ח"ג סי' כ"ה ס"ק ד'[ וכ"כ המנחת יצחק 

 דמידי ספק לא יצאנו י"ל דספק ברכות
להקל, ע"כ בודאי לצאת מכל ספק יש 
לצרף עם פרי זה פרי חדש אחר, לצאת 

 בברכת שהחיינו על שניהם בפעם אחת.
ומשמיה דהגרש"ז אויערבאך זצ"ל כתבו 

דעל פירות המורכבים ]הליכות שלמה פכ"ג סי"ח[ 
 מין בשאינו מינו נהגו שלא לברך שהחיינו.    
וא"כ ה"נ י"ל דאין לברך על אילנות אלו 

 ברכת האילנות.
 
 
 
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[
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 פניני מוסר
 פרהפרשת 

 - טהרה מטומאות היצה"ר -פרשת פרה 
מהפטרת פרשת פרה שאינו מדבר כלל "

מטהרת הטומאות רק מטהרה מהחטאים 

עוונות, כמו שנאמר "וזרקתי עליכם וגו' ומכל ו
גלוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש וגו' 
ועשיתי את אשר בחקי תלכו וגו'... ביום טהרי 
אתכם מכל עונותיכם", ומה שייכות הפטרה זו 

 לפר' פרה.
מזה מבואר כמו שאמרנו, דעיקר הטהרה 
בפרה הוא משורש היצה"ר ומטהר מכל 

מת שהביא הנחש  טומאה אף מטומאת

 לעולם...
וע"י טהרת הלב מהיצר הרע וכמו שיהיה 
לעתיד דכ' "והסירותי את לב האבן מבשרכם" 
וגו' עי"ז יתבטל כל הטומאות הבאים ע"י 

יצה"ר והקליפות כאמור. וזש"נ "וטהרתם מכל 
טומאותיכם ומכל גלוליכם" וגו' וכן טהרת 
הפרה מורה שמטהר את ישראל מכל שרש 

, ועי"ז יש טהרה לכל הטומאות קלקול הנחש
ר' צדוק הכהן, פרי צדיק לפרשת )". ואף לטומאת מת...

 פרה, ז(
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 -מסקנא דדינא-
בת חמץ משום חומרא דפסח אין להשתמש בהם בפסח. וכ"ז בקרמים, בשמים וכדו' תמרוקים שיש בהם תערוהעולה לדינא, 

שלצורך רפואה, מותר אלא  שדרכם להבלע בגוף, אבל באיפור וכדו' לא שייך סיכה כשתיה ומותר מעיקר הדין להשתמש בו בפסח.
, בפרט בזמנינו להתיר בכל הנ"ליש  וליאפילו שאינו מחמת ח כגון מחמת צער וכדו' צורךבכל אופן אף לכתחלה. ואף במקום שיש 

שאינו מצוי שמשתמשים באלכוהול חמץ )ואף אם מכרם לעכו"ם רשאי להשתמש בהם בפסח, דהרי הב"ד מתנא עם העכו"ם, 
  שבדברים אלו שנמכרים רק משום חומרא, שלא יקפיד שהשתמשו בהם בשעת הצורך(.

 

 ווןעבור חבירו שלא כ ועילההאם כוונה לשם מצת מצוה מ
 כוונה עבור חברו.ד.  סתמא לשמה.ג.  גדר השימור.ב.  חובת אכילה מצה המשתמרת.א. 

"בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום  יח(פס' ב, "יפ)שמות צטווינו מה"ת לאכול מצה בליל ט"ו ניסן, דכתיב נ
 האחד ועשרים לחדש בערב". 

 חובת אכילה מצה המשתמרתא. 
בש"ס ודרשו חז"ל  "ושמרתם את המצות" יז(פס' ב, "יפ)שמות דכתיב  ,לא יצא יד"ח "לשם מצה"משתמרת שאינה מצה כל האו והנה

 ו, טחינה או משעת לישה, נח' הראשונים הובאהאם חובת שימור הוא משעת הקצירהו]. המשתמרת לשם מצהמצה  )לח:( פסחים
חטים שעושים בהם מצת מצוה טוב לשמרן שלא יפלו עליהם מים משעת ד ד( 'סעשם ) שו"עה פסקלמעשה ו .תנג( ')סי בב"ידבריהם 

 . [)היכן שלא מרטיבים את החיטין וליכא חשש חימוץ( קצירה, ולפחות משעת טחינה. ובשעת הדחק מותר ליקח קמח מן השוק
 והחק יעקב תס ד"ה ומ"ש וכ"כ( ')סי הב"חמשמע שאין דין זה מן התורה אלא מדרבנן. וכ"כ  )חו"מ פ"ה ה"ח( הרמב"םוהנה מפשט דברי 

עט סד"ה והנה לא  'סי 'תנאו"ח ) הנוב"י "ככו ., ע"כ)שם( דהשימור לשם מצה הוא רק אסמכתא בעלמא מדרבנן וכמ"ש הרמב"ם )שם ס"ק ב(

 (.'שהביא ראיה שהוא מדאו (שם) בשו"מ)ועי'  יט ד"ה והנה לכארוה( 'ח"א סי 'תנ ')מ שואל ומשיבהו הביאו(
, דשימור לשם מצוה הוא מן התורה )סוף אות א( הפר"חכתב דמהרמב"ם אין הכרעה )עיי"ש טעמו(. ודעת  )שם מ"ז ס"ק א( מ"גהפאבל 

וכן  דשימור לשמה הוא גזירת הכתוב. )עשה י( המנחת חינוך. וכן דעת תנד אות ד( ')סי לבושבו כו ותקצג( תשובה) ברשב"אושכן משמע 
)שאילתא עו אות ג ובהשמטות  מק שאלהעבה . ועי')הרחב דבר שם אות ב( עמק דברהוכן נקט  .רש"י ד"ה השתא()מכות ח: על  בערוך לנרמבואר 

  .תרמג מ"ז ס"ק ד( ')סי בפמ"גועי' עוד . לח"ג(
 ב. גדר השימור

". לשם מצה של מצוהכתב "כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ התכוון  (וחולין ז: )שם רש"י לא דיש לעיין בגדר השימור, דהנהא
וכ"כ [. דבעינן שימור מחימוץכתב פירושו עה"ת ב]ומבואר דכל דבר שהוא לתועלת שמירה מחימוץ צריך כוונה "לשם מצות מצה" 

 ')סי במהר"ח אור זרוע, )מצוה ריט( בסמ"ק]וכ"כ צריך שתהא שמירה לשם מצה דכתיב ושמרתם את המצות, ע"כ. ד צא( ')סי היראים

 [.)מ"ע י אות ג( דיךובדרך פקו לה(
במהר"ם וכן נקט שמירה "מכל צד חימוץ" ולא בעינן שיהיה לשם מצת מצוה.  יאמבואר דהשמירה ה )חו"מ פ"ה ה"ח( ברמב"םאמנם 

שלא יתחמץ וע"כ כל מצות שלנו הנעשים לפסח הם כשרים ויוצאים בהם  "לשמה"דבעינן שמירה ועיי"ש שכתב  )מצוה י אות ד( שיק
כתב דלעת הרמב"ם א"צ לשמה כלל אלא שמירה  )סי' תנג אות כ( בערוה"שו ., ע"כתסב ס"ק ח( ')סית יעקב המובא בח"י ושזה כונת הבי

 ותו לא.

 דשמירה שאתה משמרה שלא תחמיץ התכוין לשם מצה של מצוה, ע"כ. הביא כדברי רש"י הנ"ל (וסי' תנג ס"ק כא תס ס"ק ג ')סי ובמ"ב
 'תנ ')מ בשואל ומשיב]ועי'   . ועי' לקמן.וסתם שימור הוא למצותודעיקר השימור הוא מחימוץ  דף לה.( קכד פסחים על ')סי החזו"אדעת ו

 .[יט ד"ה והנה בפסחים( 'ח"א סי
לדעת החולקים אולם  מכל צד חימוץ י"ל דבעינן מצה שמורה לכל ימי הפסח,לשמה  לדעת הרמב"ם דשימור היינו שמירהלפי"ז ו
שהארכנו האם איכא  ו"צותו לא )ועי' בגליון  דרק לצורך כזית מצה שבליל ט"ו בעינן לשמהוה יוצא שימור היינו לשם מצת מצד

 מצוה באכילת מצה בשאר ימים(. 
מבואר  (גיטין י. ד"ה ואדם יוצא)ברש"י . אולם שמורה לשמה מכל צד חימוץדבכל ימי החג בעינן מצה  )שם( ברמב"םכן מבואר באמת ו

 . לשם מצת מצוה ן מצה שמורהבעינ דרק בלילה הראשון
שאר הלחם שאדם אוכל בפסח לא דלא בעינן שימור לשם מצת מצוה אלא לכזית ראשון, אבל  נקט כרש"י (פסחים יב. ד"ה ומיהו) הר"ןו

סי' תס בשו"ע , ו)סי' תנג ב"יה ווכן נקט .(טסי' רמ)באור זרוע . וכ"כ אלא שיהא יודע בוודאי שלא בא לידי חימוץ ,בעי שימור לשם מצה כלל

ישראל קדושים הם ד אלא דכתב (וסי' תס ס"ק ב )סי' תנג סס"ק כה המ"בוכן פסק  (.ח ק"ס)ערי תשובה בש הביאכן ו .(סי' תצו) פר"חהו סע א(
)סי' תנג מאות  ובערוה"ש .((ס)רסי' ת הלכה בביאורועי' ) .ונהגו לעשות שימור לשם מצה בכל המצות משעת טחינה ולפחות משעת לישה

מצה בפסח כראוי צריך לאכול שמורה שנשמרו החטים משעת  "חדמי שרוצה לצאת ידהביא סמוכים להרמב"ם, וע"כ כתב  כ(
  .[כרש"יעיקר השכתב )שמות שם(  ובעמק דבר] .קצירה לכל ימי הפסח

שמירה חשובה שמירה אלא אין הד קכד פסחים על דף לה.( ')סי החזו"אהנה לפי המבואר בעינן מצות שנשמרו לשם מצות מצה. וכתב ו
אם משמרה שיהנה בה בפסח נראה דלא כן אם משמרה לשם מצה של פסח, אבל אם משמרה לשם מצות תודה לא חשיב שימור, ו

ובמקראי  )ח"ז סי' קע( במועדים וזמניםועי' עוד . חשיב שימור, אמנם אם משמרה לאוכלה בפסח בשאר הימים אפשר דחשיב שימור
 .עמ' ה()פסח ח"ב סי' א  קדש

 בביאור הלכהוכ"כ דהיכן דבעינן כוונה מעיקר הדין סגי בכוונה לשמה בהתחלה.  )סי' ס וסי' תרצ ס"ק מח ובשעה"צ שם אות לט( במ"בי' וע
. א"צ שיאמרו בכל מצה ומצה אלא יאמר כל אחד מה שיעשה היום בענין מצה זו יהיה הכל לשם מצות מצהד )סי' תס ד"ה וקטן(

 .ג דלכתחלה י"ל בפה ובדיעבד סגי במחשבה()ועיי"ש בשם הפמ"
 סתמא לשמהג. 
 ,(סי' רמט) באור זרועוכ"כ . )פסחים מ. ד"ה והא( הריטב"א וכמ"ש ,"סתמא לשמה"כוון לשמה י"ל דבדיעבד אמרינן ד אלא דהיכן שלא

לישה סתמא דכתב ד מ"ז ס"ק א( תסי' )ס והפמ"גדסתמא לאו לשמה קאי.  תס ס"ק א( ')סי בפר"חאלא דעי' תנג(.  ')סי בחמד משהוכן פסק 
זה. כל נשאר בצ"ע בו א( 'תס על סע ')סי בביאור הלכה והביאו ., ע"כטחינה וקצירה סתמא לאו לשמה, וצ"ע משא"כ, היא לשמהואפיה 

ועי'   .להנ" וכדעת הריטב"א סתמא דאופה מצות בשימור חשיב כמשמר לשם מצות מצוהד קכד פסחים על דף לה.( ')סי החזו"א והכרעת
 .צו אות עו( ')פ ובעמק שאלה )מצוה י אות ט( במנחת חינוךעוד 

 ד. כוונה עבור חברו
)ס"ק ס(  ובש"ךמח(  ')סע סימן קצ"ח בשו"ע. ובאמת מצינו וחבירו העומד על גביו כווןהיכן שלא כוון  יש להסתפקאלא דאף למחמירין 

 גדולה מזוו. ואפשר דה"ה הכא. העומדת על גבה חבירתה מהני כוונת טבלה ללא כוונה אם , מ"מדלסוברים דטבילת צריכה כוונה
. ולפי"ז לצאת יד"ח ע"פ הא דסימן קצ"ח דבכל מצוה מהני כוונת חבירו )יום תרועה ר"ה כח. ד"ה אמר רב אשי( הכפות תמרים בעלכתב 

' ]ועי מדבריו מוכח שיודה בנ"ד, עיי"ש. שתמה עליו (ד 'סימג מד"ה ומ"ש מעלתו, וח"ב חו"מ  ', ח"ב סילג ')ח"א ססי יואב חלקתה ואף .כ"ש בנ"ד
שהקשה ע"ז ולשיטתו אזיל שהבין דמכוונת טבילה ילפינן לכוונה לצאת יד"ח  ר"ה כט. ד"ה אמר(יום תרועה ) בעל הכפות תמריםבדברי 

שבעשיית  ת צריכות כוונהמצוהא דלאינה קשורה סימן קצ"ח דכוונת טבילה דב תבשכ )ח"א סי' לד( ברדב"זאולם עי'  במצות.
 ,(שםחולין חי' ) הר"ןו )חולין לא:( רמב"ןהדהנה דעת  ,ובאמת דבר זה תלוי במח' ראשונים. )סי' קצח ס"ק כז( הפת"ש. והביאו מצוותה

 )במלחמתרי"ץ גיאות ה דהכא הוי רק הכשר. אולם דעת ות צריכות כוונהדלא דמי למצס"ל  ח("א ה")מקואות פ ר שמחאוה ולאחריהם
 [.דתלי זב"ז, ואכמ"ל ג סי' יא(")ר"ה פ הג' אשריו)ר"ה סי' רסא(  או"זה, ()שחיטת חולין ססי' ו, נחל אשכול ס"ק יד האשכול, ג("ר"ה ספ

ע"פ האי דינא דבסימן קצ"ח, דאם הלש אינו מכוין לשימור לשם מצה והעומד ע"ג  לה( ')סי בשו"ת מהר"ח אור זרועושו"מ שכ"כ 
  ", ע"כ.השומר", אלא כוונת "העושה"דלא בעינן כוונת חבירו העומד ע"ג והוי כוונה גמורה, מתכוין מהני כוונת 

סימן ת בב"י הראשונים המובא מח'תלוי ב ,"שומר"כוונת  אלא "עושה"בעינן כוונת דלא  ר"ח אור זרועהדהא דכתב המאולם נראה 
 .קכד פסחים על דף לה.( ')סי זו"אהחר שכ"כ שם, האם מהני עכו"ם וישראל עומד על גביו או לא. ושו" ובמ"את"ס 

אינו מכוון  עומד על גביוהיינו כי  ,דמבואר דאף אם נימא דעומד על גביו לא מהני )סי' קמג( בשו"ת מהר"ח אור זרועאמנם יעוין 
  .א( 'תס על סע ')דעת תורה סיהמהרש"ם . וכדבריו פסק , ע"כלשומרו מחימוץ מלמדוזהיר את הלש, ומ עבורו אלא

אין לו מצה אם בעשיית המצות לא כוון לשם מצת מצוה, אין לקיים בה מ"ע דאכילת מצה, אלא ד"בשעת הדחק" דאם עתה יוצא מ
שמירה ם ודעימיה דא"צ כוונת לשם מצת מצוה אלא אחרת יש לסמוך ע"ד הסוברים דאמרינן סתמא לשמה, בצירוף דעת הרמב"

עצה למשגיחי . וע"כ יש עוד לחוש. ואם חבירו כוון עבורו בכל גוונא לית לן בה איןבדיעבד מצה של שאר הימים ב. אבל מחימוץ
  ודו"ק. יועיל כוונתו. עכ"פ צההמאפיות לכוון עבור האחרים דבכה"ג אם א' לא כוון לשם מצות מ

 -מסקנא דדינא-
ן לקיים בה מ"ע דאכילת , אי(משעת לישהובשעת הדחק משעת הקצירה, ) לשם מצת מצוה נעשתה מצה שלא א. העולה לדינא,

חבירו אם לא כוון אבל  ב.. ך על דעת הסוברים דאמרינן סתמא לשמהיש לסמושבאופן אם אין לו מצה אחרת , אלא אם כן מצה
צה עכ"פ . וע"כ יש עוד עצה למשגיחי המאפיות לכוון עבור האחרים דבכה"ג אם א' לא כוון לשם מצות ממועיל כוונתו ,כוון עבורו

 ו.יועיל כוונת
 לע"נהעלון נתרם  

 הרב יהודה בן מרדכי יצחק הלוי ז"ל
 ה הלוי ז"להרב אברהם יעקב בן יהוד

 
 
 


