
 

האם מותר להאכיל קטן  
 קודם התפילה

 
בברכות   חנינא [י:]  אמרינן  ב"ר  יוסי  א"ר 

על  תאכלו  לא  דכתיב  מאי  ראב"י  משום 
הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.  
א"ר יצחק א"ר יוחנן א"ר יוסי בר רבי חנינא 
ואח"כ  ושותה  האוכל  כל  ראב"י  משום 

השלכת מתפלל,   ואותי  אומר  הכתוב  עליו 
אמר  גאיך,  אלא  גויך  תקרי  אל  גויך,  אחרי 
הקב"ה לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות 

 שמים.
הרא"ה   שם  דאורייתא,    -ופי'  ודאי  ותפלה 

בכל  אלהיכם  ה'  את  ועבדתם  לן  וכדקייימא 
אבל מטבע  תפלה,  זו  שבלב  עבודה  לבבכם 
ביום  פעמים  ג'  תקנוה  שלה  ונוסח  שלה 

, אבל אין לוקין על לאו זה, דהאי קרא דרבנן
מדרש לדרשי אחריני, דדרשינן מיניה אזהרה 
כל  יטעמו  שלא  הנפש  את  שהרגו  לבי"ד 

וכו'   סג.]  היום  לאו  [סנהדרין  וה"ל  וכו', 
 שבכללות ואין לוקין על לאו שבכללות.  

יונה   הר'  הרי"ף]  אולם  מדפי  דזה [ה.  כתב 
על  דקרא  דפשטיה  הוא,  בעלמא  אסמכתא 

בעוד אב הבשר  יאכל  שלא  נאמר  החי  מן  ר 
 . [י:]שדמו בתוכו. וכ"כ הריטב"א 

רמ"ח]  ובחינוך   דלא [מצוה  לאו  גבי  כתב 
יטעם  זה שלא  לאו  תאכלו על הדם, דבכלל 

 אדם כלום עד שיתפלל.
חינוך   המנחת  שם  ח']  וכתב  דמדברי  [ס"ק 

אבל  דאורייתא.  איסור  דזה  נראה  החינוך 
ושאר   יונה  ר'  התלמידי  אחרונים מדברי 

נראה דהוא רק מדרבנן. ובאמת לשיטת רוב 
הראשונים דתפילה דרבנן א"כ אין כאן לאו,  
דכל עיקר התפילה היא דרבנן, אך להרמב"ם 

ה"א]   מתפילה  אפשר [פ"א  דאורייתא  דתפילה 
ולא אסמכתא.   לומר דזה הוי ג"כ דאורייתא 

שם   ברמב"ם  ה"ד]אך  שזה   [פ"ו  הזכיר  לא 
הדם,   על  תאכלו  לא  כן  בכלל  גם  נראה 

 מדבריו דהוי אסמכתא. עכ"ד.      
בדברי  [שורש ט']  ובאמת יעויין בספר המצוות  

דכתב   שבכללות  לאו  גבי  ועוד   -הרמב"ם 
כלום  אדם  יטעום  שלא  מנין  בברכות  אמרו 
לא  הדם,  על  תאכלו  לא  ת"ל  שיתפלל,  עד 
ובבאור  דמכם.  על  שתתפללו  עד  תאכלו 

סנהדרין   בגמ'  אלו[סג.]  אמרו    במנותם 
הענינים על כולם אינו לוקה משום דהוי לאו  
לוקין   אין  שבכללות  לאו  וכל  שבכללות 
דבאמת  מבואר  אלו  ומדבריו  עכ"ל.  עליו. 

 ס"ל דהוי דאורייתא.  
דבהלכותיו   ה"ד]  אלא  מתפילה  הזכיר [פ"ו  לא 

וכמ"ש   זה,  לאו  בכלל  דהוא  הרמב"ם 
גבי   דינא  האי  הרמב"ם  דכתב  ועוד  החינוך, 

ם קודם התפילה מדרבנן  שאר דברים האסורי
 ע"ש.

הרמב"ן   לדעת  המצוות]  ומ"מ  דס"ל [ספר 
קרא  דהאי  דס"ל  ודאי  דרבנן,  דתפילה 
דתפילה  למ"ד  ואף  בעלמא.  אסמכתא 
בעלמא,   אסמכתא  קרא  דהאי  י"ל  דאורייתא 

[סי' קס"ז א"א ס"ק וכמ"ש החינוך. וכ"כ הפמ"ג  
לא י"ז]   דאורייתא,  דתפילה  למ"ד  דאף 

 תאכלו על הדם דרבנן.
ביבמות   אמרינן  קטן  גבי  דאע"פ [קיד.]  והנה 

מצווין   בי"ד  אין  נבילות  אוכל  דקטן 
 להפרישו, מ"מ לספות לקטן בידים אסור.

הר"ן   יומא]  וכתב  כל [בריש  דרבנן  דבאיסור 
שהגיע  אע"פ  התינוק,  של  לצורכו  שהוא 
ואפי'   דרבנן  איסור  אותו  מאכילין  לחינוך 

 בידים.
הרמב"ם   מאכלואולם  מהל'  הכ"ז] [פי"ז  אסורות  ת 

דברים  אפי'  לקטן  להאכיל  דאסור  כתב 
שאיסורם מדרבנן, ואפי' בדברים שהן משום 

 שבות.
קכ"א.]  והרשב"א   ובשבת  יומא  כדברי  [ריש  כתב 

דבתשובה   אלא  צ"ב]  הר"ן,  סי'  כתב [ח"א 
למעשה.   ולא  אמר  להלכה  כן  דכשאמר 

 . [או"ח ס"ס שמ"ג]והובאו דבריו אלו בב"י 
כדברי  [או"ח סי' שמ"ג ס"א]  ולדינא פסק המחבר

הרמב"ם דלהאכילו בידים אסור אפי' דברים 
[שם ד"ה מד"ס] שאסורים מד"ס. אולם הבה"ל  

התינוק  דאם  והרשב"א  הר"ן  דברי  הביא 
איסור  אפי'  לו  לספות  מותר  לכך  צריך 

 דרבנן.
דאיסור  נימא  דאי  נמצא  דידן  בנידון  ולכאו' 
מדאורייתא,   הוא  התפילה  לפני  אכילה 

התפלה.  לכו" קודם  קטן  להאכיל  אסור  ע 
לדעת  מדרבנן,  אסור  דהדבר  נימא  אם  אבל 
שרי   ולדעת הבה"ל  המחבר אסור להאכילו, 

 כיון דהוי לצורכו.  
ג']  והנה במג"א   ס"ק  ק"ה  כתב דשרי לתת [סי' 

   בס"ד

 מיקתא ע תא מעש

 באכילה ינג בסכין בשרי, האם מותר תך דג הערח
האוסר את התבשיל    "טעם כעיקר"  דהרי הטעם בלוע בכלל  הוא בן יומו אסור לרוב הפוסקים לבשל בו מה"ת,אם  לי בלוע מאיסור  כ

בדיעבד התבשיל נאסר, אולם אם    'אפי וכן הדין בכלי בשרי בן יומו דאסור לבשל בו חלב (או איפכא) ו  (אא"כ איכא ששים לבטלו),
בישל בדיעבד עבר ומ"מ אם    ,חלה תכלבשל בו ל  ,דו' אע"פ דאסור מדרבנןסור וכי יינו שעבר מעל"ע מבישול האה הכלי אינו בן יומו ד

 .סימן צ"ג, ואכמ"ל]סימן ק"ג ובטשו"ע בזה [עי' התבשיל מותר 
של בשר  ד  (קיא:)  חוליןב  מצינוו שעלו בקערה  נ"טל  מותרדגים  בר  נ"ט  דהוי  משום  בכותח  והקערה    , (דהתירא)  אכלן  הבשר בקערה 

אין  ו   ,שעלו מן הצלי  ו גים שעלו פירושדדנקטו  ש  ד"ה הלכתא)שם  (  'תוס ב  ועי'   . לכלל איסור  ו ואיכא תרי נתינת טעם קודם שיבוא  ,בדגים
דאיכא בליעה   ב"קערה"  עלודדוקא    בשם רש"י  'תכ  (הובא בתוס' שם)  ריב"ןהאולם    .ובכל גוונא שרינתבשלו  או ש  בקערה   חילוק בין עלו

 שהיה בלוע בקדרה אסור לאכלו בכותח.   טעם הבשר נבלע כלממש דנתבשלו מועטת שרי, אבל ב
.  לה ובדיעבד מותרי לכתח  דהמנהג לחוש לרש"י לאסור(שם סע' ב)   הרמ"א אולם דעת   ,כתוס' ודעימיהו (סי' צה סע' א) השו"עולהלכה דעת 

, מ"מ  (או איפכא) אבל באינו בן יומו אע"פ שלכתחילה אסור לבשל בכלי חלבי מאכל פרווה ע"מ לאוכלו עם בשר    ,מווכ"ז בכלי בן יו
 ועי' עוד בגליון קל"ב. .אם כבר נתבשל מותר לכתחילה לאוכלו עם בשר

אסור לאוכלו בכותח,   ירדצנון שחתכו בסכין בש(קיא:)    בחוליןתמשו בכלים בדבר חריף, אבל בלא"ה הרי שנינו  שלא דכ"ז כשלא ה א
דאסור לאוכלו עם כותח כי פעמים שיש שמנונית על פני הסכין ואינו ניכר וכשחותך הצנון בולע הצנון   בפירוש הראשון  (שם)  ופרש"י

ף  דאף בסכין נקי שאין עליו שמנונית, נפלט טעם מן הסכין ע"י הדוחקא והחריפות, ובולע הצנון. וא  'כת   ובפירוש השני מן השמנונית. 
שבעלמא נחשב טעם זה נ"ט בר נ"ט ומותר בחלב, הכא משום החריפות נפלט מן הסכין גוף הטעם שבו ונמצא הטעם הנבלע בצנון 

ג)   (סי'ברע"א  ועי'    .טעם חזק כטעם הבא מן הבשר ממש, על כן אין בו היתר של נ"ט בר נ"ט, ע"כ ע"פ התורת חטאת    צו על הש"ך ס"ק 
 .  של שמנונית  עיכוב בלא לראשו  ומסופו  לסופו מראשו המים  שיזוב כ"כ דסכין נקי פירושו שמדיחו

דאין כאן אלא    ,עם כותח   הצנון  לוכמותר לא ,וע מבשר והוא נקי וחתך בו צנוןלדלפי פירוש א' סכין הב  ,והנה נפק"מ בין ב' הפירושים
מחמת החריפות    הרבה טעם  דבר חריף בולעכיון שבכותח  הצנון  ל  אסור לאכורוש השני אף אם הסכין נקי  ימשא"כ לפ  ,נ"ט בר נ"ט

 . בולע הרבה החריף דליכא משום נ"ט בר נ"ט כי  (שם) והאבן העוזרס"ק ו)  שם( החו"דוכן פירשו  . נ"ט ראשון אלא אין כאן נ"ט בר נ"ט ו
נחלקו הראשונים האםו ש"  הרשב"א עת  דדשל רש"י.    השני  כפירוש  הראשון אוקיי"ל כפירוש    כבר  ב"ד  ד.)(תהב"א  כפירוש דקיי"ל    א 

 .כפירוש השניועוד, דנקטינן  )ס'  סי( התרומה ספר  דעתאולם  הראשון.
האם    ועוד הראשונים  בדין  נחלקו  דוקא  נאמר  וכדו'.  "צנון"זה  בצל  כגון  חריפים  דברים  בשאר  אף    , )שם(  התרומה  ספר  דעת ד  או 

סי' ריג אות  (  סמ"ק הגהות הבובא  מה   הרבינו יחיאלאבל דעת   בזה.אלא ה"ה כל כיוצא   צנון  דלאו דוקא   ,ועוד  )ד"הכ  ט"פ  א"מאכ(  ם"הרמב
  . (שהם נזכרו בגמ' להדיא כי חריפי טובא) בכלל דברים חריפים דדוקא צנון וחילתית  )ט

דלאו דוקא צנון אלא ה"ה    ספר התרומה כה כן  ו  ,כפירוש שני של רש"י דאפי' הכלי נקי אסורהחמיר  ל  (סי' צו סע' ב)  בשו"עוכבר פסק  
חריפיםשא דברים  ה  (שם  כהפר"ח  דלאו  ,ר  של רש"ישמיקל    )ס"ק  הראשון  דאין    כפירוש  של  משום  הבלועבכחו  להפוך   בעין ל  חריף 

אחר שמנה כמה מיני דברים חריפים סיים  (שם)    השו"ע  הנה ,  (חוץ מהנזכרים בפוסקים שם)  לענין איזה דברים הם בכלל "חריף"ו[
  (ס"ק לט)   בדרכ"ת"דהכל לפי ראות עיני המורה". ועי'    (סי' צו מ"ז ס"ק ט)  בפמ"גכן מצינו  ונין.  משמע דהכל לפי הע  ,"וכן כל כיוצא בזה "

   .]בכלל חריף וא אם ה  אצל חכמי הטבע הדברדיש לבאר בפתיחה שהביא מהפמ"ג 
  אם חתך "חילתית"  מותר   לפגם   "טדנ  דאע"ג  (לה: לט.)  בע"ז  כמו כן מצינו שבכח דבר חריף לעורר טעם פגום ולהשוותו לשבח כדאיתא ו

   ואסור, ע"כ.  לשבח  טעם  כנותן ליה  הוה ו ליה  מחליאיליה ד חורפיה (שהוא חריף טובא) 
אלא ה"ה שאר בכחו לעורר לשבח דלאו דוקא חילתית  ראשונים, ועוד .)ד  א"ש ד "ב הקצר  הבית תורת( רשב"א  ה ,)שם( התרומה ספרה וכתבו

ל הנ"ל  אוהרבינו יחי  ,דדוקא חילתית משוה לשבח   ח"ב סי' כב הובא ברא"ש ע"ז סי' לח)  (תשובות ופסקים  המהר"ם  דעתמיהו  דברים חריפים.  
ג)  הרמ"א אולם    ,כהמהר"םלהקל    )רסי' צו(  השו"ע  פסק  ולמעשה   . צנון ולא שאר דברים  ה "ה הוסיף ד פסקו כהספר   (שם)  הפר"ח ו  (סע' 
אם חתך בצל בסכין בשרי שאב"י ואח"כ  אבל בדיעבד ,חלה דדעת הרמ"א להחמיר דוקא לכת 'שכת )שםיו"ד ( בבית מאירועי'  .התרומה 

ועוד יש לצרף דעת הסוברים דרק חילתית משווה לשבח. אולם    ,כיון דיש סוברים דהוי נ"ט בר נ"ט בחריף  ,יש להתיר  ,נתערב בחלב
לא)  במ"א עי'   ס"ק  תנא  ודעת  בכה"ג  ועוד דס"ל דאף בדיעבד מחמירינן   (סי'  י)  הפמ"ג.  ס"ק  מ"ז  צו  יש להחמיר    (סי'  דאף במקום הפס"מ 

 ]. (סי' מח) בבינת אדם עי' . ובאב"י
  אגב   דאז   ביותר  מלוחים  כשהם   מיירי   דהמחבר  (שם ס"ק טז)  הש"ךוכתב    ."דג מלוח "מנה בין דברים החריפים  (שם סע' ב)    שו"עההנה  ו

יז)  החזו"א . וביאר  , ע"כטפי  בלעי  דסכינא   ודוחקא   דמלח   חורפיה י ס"ק  פירושו מלוח הרבה שהאדם מצטער בו כמו  דהרבה    (יו"ד סי' 
ועי'   ע"כ.  טז)בפמ"ג  בצנון,  ס"ק  אם   (ש"ד  אבל  נקי,  הסכין  אם  זה  (בני    דלדידן  לאסור  יש  מועטת   במליחה   אף   נקי   אינו  הסכין  דכל 

י)  החו"דע"כ. וכן נקט    ,א "צ  מןסיב  כמבואר  למעט  הרבה   בין  בקיאין  אנו  אין  אשכנז)   (סי' סט ס"ק סח)  ש"ךב[אלא דעי'    .(סי' צו חי' ס"ק 

אלא    .דסכינא  דוחקאנמי  ושמא יש לחלק דשאני האי דדגים דאיכא    . דמבואר להיפך  מהנ"ל  צ"עו  . דמבואר דמליח אינו בכלל חריף
מהא דסימןד קשה  ז)  צ"ה   אכתי  כה)    בש"ך  וביאר  בחלב.  ליתנו  מותר,  בשר  של  בקערה   הנתון  דמלח   השו"ע  'דכת  (סע'  ס"ק  צה  (ססי' 
דדבר חריף   ליישב  עמד בזה וכת' ש  (יו"ד סי' י ס"ק יז ד"ה ואמנם)  בחזו"א ושו"ר    מכלי.   טעם  להפליט  למלח   כח   איןהוא כי    להתיר  הטעםד

הנאכל בחריפותיה מחליא לשבח דרצוי ליה לאדם במיעוטו של החריפות מעט, אבל מליח שאינו נאכל מחמת מלחו, אלא מבשלין  
 וזו דעת הש"ך, עכ"ל]. ,לאדם כלום לא חשיב טעם  אותו או שורין במים, וטעם הפגום לא הועיל

ועוד פוסקים.    (ש"ד ס"ק טו)  גבפמ"  ,אות ד)  שם  "מובא בדרכה  ,(כלל לח   באו"הוכ"כ    הוא,  בכלל דבר חריף  הרבה ערינג שהוא מלוח  ה לפ"ז דג  ו
דדוחקא דסכינא    ,דיעבדב  'אפי  אסור  הערינג  ,על צלחת של איסור  בסכין כשר  הערינגדדעתו דאם חותכים    )ב  אות  כלל נו(   בחכ"א [ועי'  

אין  דלמעשה    (מבית לוי יו"ד הל' בב"ח עמ' לה אות ט)  הגר"ש ואזנר שליט"א . אולם דעת  במקום החתך  כ"פוחורפא דמליח מפליט מן הכלי ע
 ]. נז)-סי"ב והגה נב דבר חריף פ"א –(אשרי האיש פ"ה אות לט הגריש"א זצ"ל לחוש דזה בכלל דוחקא וע"כ הסכין והצלחת מותרים, וכן דעת  

דג החותך  הדגהנ"ל  בסכין    ערינג  וע"כ  יומו  סכין בצונן    אפילו  בו  או   , בן  יומובשר  מזלג  תוחב  בן  במזלג  הרי  ד  י  דוחקא    שייךאף 
לדעת   .(פ"א הגה עא)  בספר דבר חריף. ועי'  (שו"ת דברי חכמים יו"ד עמ' קפ)הגרח"פ שיינברג זצ"ל  וכן דעת  ,  (סי' צד ס"ק קא)בדרכ"ת    כמבואר

חוששין משום    ם[וזה לאלו שאינ  )בהכי סגי  (שם סע' א)דלדעת השו"ע  (  עם גבינה, אא"כ מוציא כדי נטילה במקום החתך  לווכהשו"ע אסור לא
דגים   חלב,  עסכנה באכילת  לקמןום  (אא"כ  כי בולע בכולו    נטילה   אלא דלדעתו לא מהני, ולדעת הרמ"א הדין כן אף בכלי אינו בן יומו  ]עי' 
 .)בדיעבד מותרהנטילה  הלהב של הסכין או נגד נגד  ס'   אם איכאד של חלב התערב בתבשיל

דהרי כבר  ,  אף כשאין דעתו לאוכלו עם גבינה   )אף באב"יולמר    בבן יומו  מר(לאם מותר לחתוך דג הנ"ל בסכין בשרי  לעיין  אלא דבאמת יש  
ואו"ח    הטשו"עפסקו   ב  סע'  קטז  סי'  לצרעתד  ב)סע'    קעג  'סי(יו"ד  שקשה  יחד, מפני  ודג  לאכול בשר  שלא  ליזהר  סכנתא  "ו,  צריך  חמירא 

 . חורפייהו בטל לאד (סי' תמז ס"ק כ) במ"בואף בגוונא שהדגים נכבשו במים וכדו' והם חריפים מבואר  ".מאיסורא
בכלי בלוע  אלא  בעין  אינו  הבשר  דבנ"ד  אע"פ  מבואר  מ"מ    ,והנה  קטז)  בטורכבר  סי'  מ  דאף  (יו"ד  איכא  סכנה בכה"ג  נקט    ,שום  וכן 

 .בשם יש מחמירים(כלל סח אות א)  חכמת אדםבוהובאו דבריהם  .כו)-(כלל לט דין כה האו"הלהחמיר לכתחלה 
וכדמשמע מש"ס חולין    כלים   בפליטת   סכנה   חשש   אין ד  שה ענקטו למ  ע)  סי'  (ח"ג  יעקב  שבות וה  (סי' קטז ס"ק ב וסי' צה ס"ק ג)ט"ז  הד איברא  

 (אשרי האיש פ"ז אות ו)   הגריש"א זצ"לו  (סי' קטז אות כ)  הכה"ח   דעת  אפי' כשהכלי בנ"י. וכןדהכי נוהגים    קא)  ססי'  (יו"ד  בחת"ס  כ"כ. והנ"ל
 .  [ועי' מש"כ בזה בס"ד בגליון קמ"א]

של תבשיל בכלי  דהרי המב  (ללא חריף),  מפליטת כלי  ע"י דבר חריף חמיר טפיטעם היוצא  דמשום  נ"ד יש להחמיר  בדאכתי אפשר  אלא ד
עי' לעיל [  טפי  חמיר, אפשר ד, משא"כ בחריף דנחשב לנ"ט הבא מן הממש הוא טעם קלוש ו  בשרי בן יומו התבשיל הוא נ"ט בר נ"ט

, ומ"מ  (על הפמ"ג שם)  בהגהות הרע"א   י"ש עיאולם  דמבואר דחשיב כטעם הבא ממש,    (סי' צו ש"ד ס"ק ב)  פמ"גבעי'  בלשון רש"י והפר"ח. ו
  .] חמיר טפי דהרי לא הוי נ"ט בר נ"טתי חריף אכאף לדידה 

הוא    א משום דטעם הבשרוה   ית דהביא פוסקים דמבואר מדבריהם דההיתר לבשל דגים בקדרה בשר  (סי' קטז ס"ק כז)  בדרכ"ת  ראיתי ו
  הערוגת הבושם   דעתוכן    נ"ט בר נ"ט י"ל דאסור.דההיתר    לא שייךולפ"ז בנ"ד ד  .(סי' צה ס"ק ג)  חו"דב  מבוארנ"ט בר נ"ט. וכדבריהם  
יד) פל טיפת בשר או דג על דופני  וכגון שנ  , [ולענין נ"ט בר נ"ט בשעת בישול  (סי' צו ש"ד ס"ק טז).  גמהפמ"וכן נרא'    (תשובה שבסוף הספר סי' 

שיטתו אזיל  הפמ"ג לאפשר דדמותר. ו  (סי' קח ש"ד ס"ק יח אות ח)  מהפמ"גשהביא  )  על רסי' קטז(  ברע"א הכלי שמתבשל בו דג או בשר, עי'  
 דאפי' בשעת בישול שייך נ"ט בר נ"ט]. (מ"ז ס"ק ב)  בסי' צ"ה 

אלא משום דאין סכנה אלא    ,דאין ההיתר הנ"ל משום נ"ט בר נ"ט   הרע"א שהוכיח מדברי  ג)  י(פט"ו הגה    בספר דבר חריף  מ אלא דשו"
מהאלף לך   וכן נראה   ת האו"ה צ"ע, ואכמ"ל)(ודברי החו"ד שם בהבנ  )כו-שער לט סי' כה(  האו"המבאמת    וכן משמע  .טעם מבשר בעיןב

אחר שחתך הדג מלוח בסכין בשרי שלא לחזור ולחתוך אותו דג בסכין    לכתחלה   בכל גוונא יש להחמירמ"מ  [ו  .שיג)-(או"ח סי' שיב  שלמה
 , עיי"ש]. (סי' קסח) והבית שלמה ז מ"ז ס"ק יג)(סי' תמ הפמ"גחלבי, וזה ע"פ 

של   פותחריה ש לחוש לטעם בעין שיוצא ע"י  יאיכא דוחקא דסכינא וחריף  היכא דדשנקט  ' קיא אות ד)  (ח"ו סי  בשבט הלוי  ולמעשה עי'
שלענין איסור אינו כן, ועוד    אע"פבצל, ואמנם גם בזה איכא מקילים כיון די"א דגם זה עכ"פ לענין סכנה נקרא רק טעם לא בעין,  ה 

   .הא איכא מ"ד דבצל לא נקרא חריף ולצורך איכא למסמך אהא 
בו בצונן אפי' דבר חריף נועצה בקרקע קשה עשרה פעמים    להשתמש  אם רוצה  שבלוע בו איסור שפסק דסכין  (סי' קכא סע' ז)  בשו"עעי'  ו

   .לחתוך דבר חריף. אולם עירוי מכלי ראשון מהני לזה   , אינו מהני במקום נעיצה ניקוי כלים ע"י סקוצ'בריטעי' בגליון קפ"ז דו ודיו.
  רק צנון   כןו  , על דברי הראשונים דחריף הוי כנ"ט בר נ"ט  ו דסמכ  , י"לאף לכתחלה   בכל גוונא   ג העולם להקל בזה מ"מ ליישב מנה ו

דלא    (סי' קעג ס"ק ג)  המ"א דעת  ד  עוד ו  הסוברים דאף בפליטה מכלים ע"י חריף אין משום סכנה.כן סמכו על  ו  בכלל חריף,  ם ה   וחילתית
בזה בגליון    עוד  ירוף עוד צדדים סמכינן עליה (ועי'צדב  ס"ק ג)סי' קעג  (  במ"בותיה מ"מ מבואר  ואע"פ דלא קיי"ל כו  ,חיי' לסכנה בזמנינו

(סי' סג  השו"ע והרמ"א  דלפי ,הוא בכלי שני דבנ"ד  ,הכליובכה"ג אזלינן בתר רוב תשמישו של  ,[ועוד דסתם כלים אינן בני יומן  קמ"א)
קה) וא"כ הכשרו    מעיקר הדין  וסי'  ומפליט  (לפי  אינו בולע  ואע"פ דעתה חותך חריף המעורר טעם הבלוע אע"פ שהוא פגום  בהדחה. 

וכן מוכח מסתימת הפוסקים    , עיי"ש טעמו   ,אף לדבר חריף  "זדסמכינן ע  סי' צו סע' א)ח"א סי' ע, ודעת תורה  (  במהרש"ם מ"מ עי'    ,הרמ"א)
דהיכן דאזלינן בתר רוב   סי' קיט ס"ק טו)( והחזו"א  ח סי' נה)(או" הבית שלמהאלא דדעת  ,)(סס"ק ז בחו"ד' כת כבר וכסברא זו  .בסימן תנ"א

חריף בדבר  אסור להשתמש  בגתשמישו  ואף  דוו.  דנא  גוש  בו  חותכים  רוב תשמישו בחם  לא  רותח  דבר  פלוגתא  שני מ"מ מדי  בכלי 
. ועוד יש לצרף דבכלים המנהג  לישבכל הנ"ל  ל  הוי סניףבנ"ד    ועכ"פ  ואכמ"ל,  ,סע' ז' ובנושא כליו שם  רמ"א בססי' צ"דבעי'    ,יצאנו

דניתן לצרף      אויערבאך שליט"א והגר"ש    הגרשז"א זצ"ל  בשם  (תערובת ססי' צו ד"ה ועל)  בספר מגילת ספר  שלנו הבליעות מועטות, וכ"כ
   .]טעם זה לעוד צדדים

 "ג | ה'תשע קמ"ח | פר' פנחס גליון 
 ' קהילת ))חניכי הישיבות))- רמות ב

 



 

בסי'   וכמ"ש  התפילה,  קודם  לאכול  לקטנים 
א']רס"ט   במשנ"ב [ס"ק  לדינא  דבריו  והביא   .

ה']   ס"ק  ק"ו  קודם [סי'  ליתן להם לאכול  דרשאי 
רס"ט  בסי'  כמ"ש  להענותם,  ואסור  התפילה 

 ושמ"ג לענין להאכילם קודם הקידוש.
ק"ז סי'  במשנ"ב  ב']    (ועי'  דתפילה [ס"ק  דנקט 
פ"ט   ובסי'  כ"א]  דרבנן,  דאיסור  [ס"ק  כתב 

אלא  דרבנן  הוי  התפילה  קודם  אכילה 
על  תאכלו  דלא  אקרא  דבריהם  דהסמיכו 

 הדם).
שם לההיא    ובמג"א  טעמים  כמה  נתבארו 

הוא  שם  שהזכיר  מהטעמים  ואחד  התירא, 
לאכילת  איסור,  אכילת  בין  חילוק  דיש  מפני 
היתר בזמן האסור. ולכאו' יש להתיר מהההיא  

המחבר   לדעת  אף  להאכיל  טעמא  דאסור  (דס"ל 
 .תינוק אפי' באיסור דרבנן ואפי' לצורכו של התינוק)
ר דלא איברא דמדברי הב"י בסי' רס"ט מבוא

ס"ל ההיא היתירא, דהרי שו"ט שם אמאי שרי  
כדברי   לתרץ  כתב  ולא  לקטן,  היין  להטעים 
המג"א דשאני היכא דהדבר אינו אסור מחמת 

 עצמו אלא מחמת הזמן.  
כתב על דברי המג"א [סי' ק"ו ב']  ובאמת הא"ר  

להטעימו  דשרי  דקידוש  דטעמא  נהירא,  דלא 
דאפי'   הי"א  על  דסמכינן  משום  הוא  לקטן 

 גדול מותר לשתות.  
י"א]  וכן הכה"ח   ק"ו ס"ק  אחר שהביא דברי  [סי' 

אלא  שאסר.  הא"ר  דברי  הביא  המג"א, 
דהוסיף עוד טעם אחר שלא ליתן להם לאכול  
קודם  יתרגלו לאכול  כדי שלא  קודם התפילה 

 התפילה כי הרגל נעשה טבע.
אלא דמחמת טעמו של הכה"ח גופא דלא יתן 

לאכול   יתרגלו  שלא  כדי  התפלה,  להם  קודם 
המג"א   כבר  וכמ"ש  לאסור,  אין  [סי' לכאו' 

א']   ס"ק  אמרו  רס"ט  דלא  דהרשב"א  משמיה 
דילמא אתי למיסרך בדבר שהוא לתקנתו של  
דשרי   ס"ל  שם  דהרשב"א  ואע"ג  תינוק. 
לספות לתינוק איסור דרבנן, ודלא כהרמב"ם,  
לא  למיסרך  דאתי  מילתא  דבההיא  י"ל  מ"מ 

ש וכמו  הרמב"ם,  עליה  שם  פליג  הוכיח 
הרשב"א מהא דשרי להאכיל התינוק ביוה"כ.  
אלא  קאמר,  דינא  לא  גופא  דהכה"ח  ואפשר 
הנהגה ראויה קמ"ל, דמלבד דברי הא"ר דיש  

 איסור בדבר, איכא עוד טעם אחר לאסור.  
ומ"מ אם הקטן רעב או צמא, ודאי דשרי לתת 
וכמ"ש   התפילה,  קודם  ולשתות  לאכול  לו 

ס"ג]  המחבר   פ"ט  הם הצ  -[סי'  הרי  והרעב  מא 
דעתו  לכוין  יכולת  בו  יש  אם  החולים,  בכלל 
עד  יתפלל  אל  רצה  אם  לאו  ואם  יתפלל, 

 שיאכל וישתה.  
השייך   קטן  לענין  אמורים  אלו  דברים  (וכל 
והתפילה,   קודם הקידוש  בחינוך שלא לאכול 
דודאי דלכו"ע אין איסור להאכיל תינוק קודם 
הב"י   איירי  לא  ובהא  והתפילה,  הקידוש 

חינוך  ו במצוות  שייך  דאינו  דבקטן  הא"ר, 
לבין   האסור  דבר  בין  לחלק  דיש  דיודו  ודאי 
הזמן,   מחמת  אלא  אסור  ואינו  המותר  דבר 
המצווה  אותה  בחינוך  השייך  קטן  דגבי  אלא 
מחמת  אסור  הדבר  אם  בין  לחלק  דאין  ס"ל 

 עצמו או דאסור לאוכלו מחמת הזמן).
 

 
 [נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]

 
 פניני מוסר 

 עבודת בין המצרים
 

הדין  לימי  וההשוואה  אלו  ימים    -  מעלת 
המצרים   בין  ימי  שכ"א  יראה  "והמתבונן 
הרי מטרתם לעורר לאבל ולמספד על חורבן  
באים   האבל  וע"י  השכינה,  גלות  ועל  הבית 

קרוב ויחזיר את  לבקש רחמים שיבנה ביתו ב
עבודת   הם  וכן  מעליו,  שגלו  לשולחנו  בניו 
לעורר   שמטרתם  והרצון  הרחמים  ימי  כ"א 
ולכסוף   ה'  אל  שיתקרבו  ישראל  ליבות 

 לקרבתו ולעבודתו.
וע"י התשובה ותיקון המעשים יתעורר רחמי 
אב על בנים, ואז יבוא האדון הגדול להיכלו 
עבודת   עיקר  היא  וזו  כמאז  כבודו  ויתגלה 

פרק דש".  הקו תשרי  זצ"ל,  ברים  להגר"ח  חיים  (מרבה 
 כה, עפ"י המהרש"א בכורות ח:)

  ז "שמי   ימים  א"בכ   כראוי  מתנהגים  ואם"  -
 השגתו  מוחו  לפי  א "כאו  באב'  ט  ועד  בתמוז
  ר " הו  עד  ה" שמר  הימים  אז,  דיליה  ודרגא

  ומתקבלים   כהוגן  ממילא  כבר   עוברים
  כל   אדון  לפני  ולרצון  לרחמים  תפילותיהם

  ארוכים   טובים  לחיים  לאלתר  נחתמיםו  ה"ב
 ז"שמי   שבימים   יוצא  והפועל,  ולשלום 

  החדשה   השנה  כל  תלוי  ב" ט  ועד  בתמוז
 קמה '  עמ  דעובדא  רזא(  ".למשכיל  ודי ,  ט "הבעל

 ) להגר"ש דבליצקי שליט"א נחמד באוצר הובא
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס  
 "עבודת ימי בין המצרים ותשעה באב" 

 מסדרת "עבודת המועדים"   
 

 
 

 כדי להחליפו  לחנותלהחזירו  רשאיהאם   ,קנה כלי והטבילו
ש  ליכ עכו"ם,    והיסעודה  של  בעלות  להת   םלהטביל  צריךתחת  בשכשרצונו  לצורך  מש  התחרט  סעודה הם  ושוב  הטבילם  ואם   .

ב סעודה   הםמלהשתמש  בהםמ השתלורצונו    ,לצורך  טבילה  לתשמיש    ש  מחייב  וכדו') שאינו  לסחורה  ד  מ"מ  ,(כגון  הטבילה כיון  חלה 
   .םללצורך סעודה אינו חייב שוב להטבי םכלי םאות  ע"כ אף אם אחר לקח ו , ראשונה תו לא פקעה 

אף אם התחרט    ם ואחר שהטביל  . (סי' קכ סע' ח)  רמ"א בשו"ע וב  ארו במ  הם, שרוצים להשתמש ב  שעה ב  הוא חלות חיוב טבילה  ד  והא
בשעת פטור שוב   'אפי םשהטביל םדכלי (שער נח אות צא) האו"הברי , וזה ע"פ דחלות טבילה הראשון פקעתו לא י"ל ד הםמלהשתמש ב

י (  הט"זחיוב. ואף לדעת  ה"ז ק"ו בנ"ד שכבר חל  בטבילה. ולפ  יםחייב  םאינ י"ל    ,לא מהניבשעת פטור    והוטבל  אםדס"ל ד  )שם ס"ק 
ועוד דכלי זה סוף תשמישו לצורך סעודה, וא"כ י"ל דתו לא    . מעולם משא"כ בנ"ד  יהםלעדעד כאן לא החמיר אלא כשלא חל חיוב  

   .דתו לא פקע חלות הטבילה  הגר"ע אויערבאך שליט"א   א"לכן . ו)ח"א סי' מד אות ב(  במנחת יצחק עי' פקע חלות הטבילה, ו
והטבילו כדיןעו ולהחליפוורצה  תמש בו התחרט  שה ש  טרםו   ,ובדא הוה במי שקנה כלי לצורך סעודה  , אחרבכלי    להחזירו לחנות 
ול ויטבילנו ונמצא  מכשיל ישראל אחר שעתיד לקנותו בחזקת שאינו טב יש לחוש שנמצא    דדלמא  , כןשאל השואל אם רשאי לעשות  ו

   .]דבנ"ד לא היה בידו להודיעו[והנה אם יכול להודיע למוכר שהטבילו כדי שיודיע לקונה ניחא, אלא  מברך ברכה לבטלה על ידו
ונמצא הישראל נכשל    לישראל   לזבוניה   אתי   דלמא   כו"םלע  ו ימכרנ  לא   רי זה ה   כלאים   בו  אבדנש  בגד  (סא:)  ובנדה  (סה:)  בע"ז  איתא 
שמא ימכרנו  שלא ניטל ממנו הגיד  ירך  לעכו"ם  דאסור למכור    (צג:)  בחולין וכן מצינו  .  (סי' שא סע' ח)  השו"עוכן פסק    . ור שעטנזבאיס

 סי' סה סע' יא).יו"ד ( השו"עוכן הביא לישראל. 
ימכור אותה לאחר שי  ,בענין לבונה זכה שמוכרין לעכו"ם חבילה   .)ד(י  בע"ז  מאידך שנינו חיישינן שמא    "ז עצורך  לאותה  קנה  ולא 

  סי' קנא סע' א).יו"ד ( הרמ"א וכן הביא   דאלפני דלפני לא מפקידינן.
חששו לא  שני  ובמקום  דלפני  ללפני  חששו  אחד  דבמקום  סותרים  הש"ס  דברי  דנמצאו  צ"ע  בזה    . ולכאורה  עמדו  כבר  ובאמת 

לפני    לא הוי משוםהא דמכירת ירך לעכו"ם אסירא  ו  ינןלעולם אלפני דלפני לא מפקידד(חולין צג: ד"ה מתני')    רשב"א ה הראשונים. דעת
הוי קרוב    אא"כמבואר דס"ל דאלפני דלפני לא מקפדינן   ., ע"כוהוי כלפני עור ממש  דבר קרוב הוא וכודאי משוינן ליה כי    אלא דלפני  

(דעת תורה יו"ד סי'    המהרש"םוכתב    .' ח)(סי' שא על סע  ג' מהרש"א הו  (כללי ס"ס סוף אות יח)   פר"ח ה  כדבריו פסקוו  .לודאי דבכלל לפנ"ע הוא
   .דהיכן דלא הוי קרוב לודאי לפי הרשב"א מותר נז סס"ק נג)

יד)  הרא"שדעת  אולם   סי'  . וכדבריו  דיליה אף בכה"ג  למכשול חיישינן  ללפני דלפני, אבל גבי ישראל    ' דוקא גבי עכו"ם לא חייד  (ע"ז 
 . (יו"ד סי' קנא ס"ק ג) הט"זפסק 

כוכבים)(ע  תוס'ה מאידך   לעובד  ד"ה  טו:  ומכולן)  והריטב"א   "ז  תנא  ד"ה  מפקידינןדלעולם  כתבו    (שם  לא  דלפני  דאלפני  אלא  נו  א  "מ מ, 
וכמו כן אסור למכור    ל ישראל אסור למכור לעכו"ם שמא ימכור לישרא, וע"כ  מוזהרים שלא יבא שום ישראל לידי תקלה על ידינו

ימכור לשה במקום  אבל    ,לישראל החשוד למכור לישראל לן בה   , ויכשל  אחר  עכו"םחשש שמא  נמי  , ע"כלית  יוצא  ולפי דבריהם   .
ע  "אליבא דתוס' דלא משום לפנ  (מצוה רלב אות ב)  במנ"ח מטעם ערבות. ובדרך זה כתב    איסור דאלפני דלפני לא מפקידינן, אלא דאיכא  

   .אות א)ה. ברי"ף (שם  םאנשי ש י'בח . וכן נקט מדרבנןאיסור  והוא   " לא תאכילום"משום אתינן עלה אלא  
אמאי כתבו דאנו מוזהרים שלא יבא שום ישראל לידי תקלה  דעל דבריהם  אלא דתמה  (סי' קפה) חו"יבתשובת  וכן הבין אליבא דתוס'

(ה. ברי"ף ד"ה כך   בר"ןממש. ובאמת כדבריו מבואר נמצא מכשילו באיסור לפנ"ע  לישראל החשוד למכור לישראל על ידינו, והא המוכר
 .מש"כ ליישב קושית החו"י הנ"ל (ע"ז סי' ד)  ובקהילות יעקב (מצוה רלג אות ד) במהר"ם שיק 'ועי. אסור)

ט)  באבנ"זוכ"כ   אות  קנה,  סי'  ח"א  ע"כ    ,ע"היינו בגוי דאין מוזהר בלפנ  ,)שםע"ז  (  ס" שבדהא דלא קפדינן על לפני דלפני כדאיתא    (יו"ד 
או יין לנזיר   בר מן החיאבל בישראל מה לי מכשילו באיסור א ,שאינו מוזהר בלפנ"עוי כיון כשגורם לגוי ליתן מכשול אין מכשול להג

ד)  (  שליט"א   ק"ח להגר  כותים   'במס שו"מ  ו  . כ", עאו שמכשילו בלאו דלפנ"ע התוס' היא משום שמכשילו  כוונת    דבאמת שכתב  אות 
 . או)ד"ה עוד הבי 105(ח"ב ל"ת נה עמ'  פ לרס"ג" בגרי"כ ע. וכ"בלפנ

אינו מצד  לנכרי מחשש שמא ימכרנו לישראל,  הא דאסור למכור בגד שאבד כלאיםד (יו"ד ח"א ססי' עב ד"ה ויש עצה) אג"מהלמעשה דעת ו
ידיעתו.  ,ע"לפנ בלא  לישראל  שמכשיל  משום  כה)    חזו"א ב  עי'ו  אלא  ס"ק  סב  מוזהרים  דדהטעם  (סי'  לפנ"עלא  משום  אין    כי  בכה"ג 

ג)  הילות יעקבבק  ' ועי   . המכשול מזומן אות  ד  סי'  ו  נבגוונא דהחשש הוא שימכרד  לפי הסוברים דמטעם ערבות אתינן עלה, י"ל ו  .(ע"ז 
וכן    .ד"ה ומ"מ הוריתי להתירא)  שם(  חו"יב  , אין איסור. וכן מבוארהסוברים דאינן בכלל ערבות)  כגון נשים לפי(  למי שאינו בכלל ערבות

מי שאינו בערבות חייב לאפרושי את חבירו מאיסורא    'כתב שאפיאות ב)    שם(  בקהילות יעקבולם  . א(יו"ד סי' נז ס"ק נד)  בדעת תורה  פסק
 . (סי' ח אות ח) בקובץ הערות עי'ו ,(מצוה רלג אות ג) במהר"ם שיק וכן מבואר  מדין מצות תוכחה, וע"כ מפקדי על לפני דלפני.

כו"ם לע רואסור למכד (יו"ד סי' פד סע' ה)ברמ"א   'עי למנוע מכשול, ע"פ דברי הש"ס הנ"למצינו בכמה מקומות דהחמירו הפוסקים וכן 
 זצ"ל הגריש"א  ודעת  תולעים.    אחר  לבדוק  דרך  דכ"ז אם אין  (כלל לח אות יא)בחכ"א    ועי'   ., שמא יחזור וימכרנו לישראלקמח מתולע

גילים לבודקו כגון אורז, או מאכל שידוע שהוא  מאכל שר  אסור להחזיר אפי'ש)  5הגה    164(ספר בדיקת המזון עמ'  והגר"ש ואזנר שליט"א  
לז)   פר"ח ה  וכן  .נגוע כגון תות שדה, אם יש חשש שימכרנו למי שלא יבדוק, ע"כ] דכלי בלוע מאיסור, אסור למכרו  פסק    (סי' צב ס"ק 

(סי' צב    במחצה"שא  והובהיה ניכר בה הבישול והיתה נראית כחדשה, ע"כ.  ילישראל, לפי שלא    ולעכו"ם גזירה שמא יחזור וימכרנ
 ). ס"ק לח

  בול לחנות דיש לחוש שמא ימכור הכלי לישראל אחר ויברך על טבילתו ברכה לבטלהטעתה י"ל בנ"ד דאסור לקונה להחזיר כלי  מ
  .תו בכלל ברכה לבטלה כרדאף בכה"ג ב  בארנו בס"ד בגליון כ"א   רולפי דעתו מברך כדין מ"מ כבא  ואע"פ דלא הו"ל לאסוקי אדעת 

  אף אלא    נ"ו]  גליון  עמיקתא   מעתא בש[עי' בזה    מבעיא לדעת הסוברים דבברכה לבטלה איכא משום איסור "לא תשא" מה"תלא  ו
דרבנן איסור  אלא  בזה  דאין  מ"מלסוברים  חיי'  אהיכ  ,  דרבנן  באיסור  יכשל  שחבירו  חשש  מכשול,   דאיכא  לידי  השני  יבוא    שלא 

יא)  בשו"עוכמבואר   סע'  קיב  שאפאה  ד  (סי'  ישראל  של  אסורלב  עכו"םפת  קיסם,  ובלא  דישראל  חיתוי    למוכרו   ואסור  ,(מדרבנן)  א 
דברי הפוסקים מבואר  ומ  .(דאיכא הכירא), ע"כ  כו"ם, דילמא אתי לזבוני לישראל. ואם פיתת הלחם לשנים, מותר לזבוני לעכו"םלע

ל מזיד איכא דין דלפני דלפני, אבל דהיכן שהנכשכת'    סב ס"ק כד) (סי'  החזו"א ו   ., אסורהחשש שהשני יכשל אף לא בזדוןד  דאפי' היכא
נא ד"ה היוצא)  בכת"ס  מסיק  וכן  .י"ש , עיר טפי ונחשב מכשיל ממשדחמי  שוגג י"ל אם הוא   ור למכור לנכרי אפי' איסור  אסד  (יו"ד סי' 

נידונים  בין ן נד"ד לע"פ דיש לחלק ביוא. ס"ק ב) קיב  (סי' בפת"ש עודועיין  "מ.במקום הפס י דרבנן יש לצדד להקלבתר אולם דרבנן,
לענין כלי    ג "נדשאני התם דנמצא נותן גוף האיסור משא"כ כאן וא"כ י"ל דהוי כספק לפנ"ע דשרי כמו שביארנו בס"ד בגליון    הנ"ל

 . יש צד היתר בגוף הכלי (דהרי עומד נמי לתשמיש המותר) משא"כ בנ"ד, ועייןמ"מ שאני התם דמ"מ יש לדחות ד ,ה העומד למלאכ

וא"כ   ,תחשש בעלות ישראל בכלים מחמת מניודהרי הרבה נמנעים בזמנינו מלברך על טבילת כלים מחמת  ,י יש לדון בזה לא דאכתא
טבילת כלים לשאר נידונים הנ"ל דהרי הכא אפשר דאם יקנה עוד כלים מברך ברכה אחת בין    יש לחלקועוד    ודאי.מכשול  אין כאן  

 .קמ"ו  גליון עמיקתא  שמעתא בעליהם, עי'  לברךוכית מצינו נוהגים שלא [ואם הוא כלי זכ עבור כולם ואין כאן מכשול
שמא  דספק  לצדדים הנ"ל    דיש לצרף  )וה"ה באר"י במקומות שהעכו"ם מצויים טובא   חו"ל(כגון במקום דשכיחי עכו"ם  בדנראה  ו

ולא    ן ליה ספק דשמא ימכרנו לגוי דהיכן דאיכא עוד ספק מצרפינ  (יו"ד ססי' נז)  ברמ"א נו  יוכעין זה מצימכרנו לעכו"ם ניתן להקל בזה.  
ספיקא וחששא טובא רשאי  היכן דאיכא  דפסק    )שםסי' צב  (  פר"ח הוכן  .  מש"כ על דברי הרמ"א  (סי' פד ס"ק יח)  בש"ךועי'  .  ושר  לישראל

  ודעימיה   דעת הרשב"א הנ"ל  (בגוונא שבעל החנות הוא עכו"ם) וכמו כן יש לצרף    .(ולא חיי' לשמא ימכרנו לישראל)   למכור לעכו"ם
  .החמירל לצדד דאין צירוף הנ"ל יש במקוםאולם  .(שם) באג"מ בדרך זה כתבו .שאינו קרוב לודאי לא חיי' לה  דכל

ה  שקו והטבילם והחזירם למוכר,  ,  של ישראל  סעודה מחנות  לענין שואל כלי זכוכית לצורך  שכתב  )נא'  סי  'שת  מ'(  בשואל ומשיב  שו"ר
  לערב למוכר    דמותר  ופסק  .בברכה   שנית  ויטבילנו  לישראל  שימכרם  לחוש  ישערבם עם שאר כלים  למוכר לגלות זאת לקונים ואם י

שמא ימכרנו  ד לקולא דרבנן ספיקא שום דיש לסמוך דטבילת כלים מדרבנן וע"כ אמרינןמ ,כ"אח  יכירם  שלא באופן באחרים הכלים
וכן הקשה במנחת  ולכאורה צ"ע דמה מהני ספקא דר  ברוב, ע"כ.   משום ביטול עוד  לעכו"ם ו בנן לקולא לענין חשש ברכה לבטלה, 

  לגוי   דיתנם   )ז  ק"(חי' שם ס  ס"החת  עצת   כתב  תמה על דבריו שלאו  (ח"ח סי' ע ד"ה אבל)  במנחת יצחק  הביאוו  .יצחק דבסמוך, ויש ליישב
 בברכה.  בטבילה  מחויב ויהיה , בהערמה  במתנה 

ימכרנו לעכו"ם  איכאדועכ"פ מבואר דהיכן   כי אף על הצד   (בכלים לא טבולים) אפשר להקל דאין לחוש  יטול ברובבו  ספק שמא 
לפי דברי   בדבריו  יש לעיין[אלא ד  בודאי  בטבילה   לחייב הכליאף  ביטול  ה מהני  כי    ברכה לבטלה אין בזה משום  שימכרנו לישראל  

ו)הגריש"א זצ"ל  ,  , י)' בא יגר(פ  משך חכמהה  ,(שער ג פי"ט ד"ה ונ' לע"ד)  שערי יושרה,  (ח"א סי' ד)  העונג יו"ט  ועוד    (אשרי האיש יו"ד פס"ד אות 
  נסתלק   ברוב  נתערב  שאם   התורה   אמרה   דבזה   פסול  או  איסור  בו  שיש   עליו  דנין   שאנו   בדבר  אלא   ביטול  מהני  פוסקים דס"ל דלא 

רוב פועל חלות דין כאילו  אבל אין ביטול ברוב פועל חלות דין (כגון לשמה וכדו'), וא"כ ה"ה בנ"ד י"ל דאין ביטול ב  מעליו,  פסולו
   . הכלי אינו טבול שיהיה רשאי לברך על טבילתו]

.  דהמוכר יבטלנו ברובהיכן דלא ידוע  (בפרט  להחמיר בדבר  מקום  יש  מבואר דדשמא ימכרנו לעכו"ם  דליכא ספק  היכן    מ"מאלא ד
, ויש  התערובת  בעינן ש"נודע"לות הביטול  לפעול חהרי  ברוב הרי המוכר אינו יודע דאיכא כלי טבול ומשום ביטול  ואף היכן דאיכא  

אם אין אפשרות    ,אם רצונו להחזירו לחנות  וע"כ  ,), ואכמ"ל(ססי' קט)  בדרכ"תהביטול, עי'    ל חלותופעללדון האם מהני ידיעת הקונה  
,  בכל גוונא  להקל  אפשר"ם  ודשכיחא עכמקום  ובס הנ"ל  "ו לעכו"ם וכעצת החתננראה דיש לת  ,להודיע למוכר ע"מ שיודיע לאחרים

 . ודו"ק
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