
  

בעין תית דבר מאכל לאדם שיודע
  בו שאיו מברך 

  

כתב השו"ע (סי' קס"ט ס"ב) לא יתן לאכול אלא
למי שיודע בו שיברך. עכ"ל. ובמ"ב שם (ס"ק י')
כתב דיש הסוברים דדוקא לשמש אסרו חז"ל לתת

שיןאא"כ יודע בו שיברך וזאת מחמת דחיי
דהשמש ישכח לברך משום טרדא, אבל באדם אחר
לא חיישין לזה אם לא שיודע בו שלא יברך דבזה
כו"ע מודים דאסור לתת לו. ומבואר דלכו"ע אסור

  לתת דבר מאכל לאדם שיודע בו שלא יברך. 
והה הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל (מחת שלמה סי'
ל"ה) שאל במי שבא אליו אורח חשוב אשר איו
שומר תורה ומצוה אבל עדין יש לו אהבה לבי
תורה וגם תומך במוסדות תורה וכדומה, ואם
הבעה"ב לא יתהג אתו בימוס המקובל לכבד
אותו במידי דמיכל ומישתי בגלל זה שמצד הדין
אסור ליתן לאכול אלא למי שיודע שוטל ידיו
ומברך (כמבואר בשו"ע או"ח סי' קס"ט סי' ב')

גיעה ועלבון בכבודו וזה ירגיז אותויראה הדבר כפ
מאד, ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חס ושלום
ביותר מהתורה וגם יבוא לידי כעס ושאה על כל

  ההולכים בדרך התורה. 
והשיב שכון לכבדו באכילה ושתיה ולא לחשוש
כלל לאיסור של לפי עור לא תתן מכשול, משום

וטא כדידאף שאין אומרים לאדם לעשות איסורא ז
להציל אחרים מאיסורא רבה, מ"מ בידון דידן
הואיל וכל האיסור של הותן לו לאכול הוא רק
עבירה של תית מכשול וכיון שאם לא יתן לו
לאכול הרי יכשל האורח באיסור יותר גדול מצא
דליכא כלל שום עבירה, כיון דליכא הכא שום
תית מכשול אלא אדרבה יש כאן הצלה ממכשול
גדול מאד ע"י זה שהחליף אותו בקום ועשה
במכשול יותר קטן. עכת"ד. וסיים שם "ואעפ"כ

  הדבר צריך הכרע".  
וע"פ דבריו אלו והגים העולם להקל לתת דבר
מאכל לאדם שאיו שומר תורה ומצות אע"פ שיודע

  בו שלא יברך.  
והה יש להעיר דמלבד מה דהגרש"ז גופא סיים

ר צריך הכרע ולא פשיטאבסוף דבריו דעכ"פ הדב 
ליה לגמרי היתר הדבר, כבר צויין שם (בהערות
בשולי הגליון) דמדברי החזו"א בשביעית (סי' י"ב
סק"ט) מבואר דלא שרין מהאי טעמא איסור
ודאי. וז"ל החזו"א שם: וראה דהא דהקילו
חכמים בספק אע"ג דספק מכשול ודאי אסור ליתן

פיקות, משום דאםלפי עור והיה ראוי להחמיר בס
באו להחמיר בספיקות מי עשה מכשול שמע
חסד ודרכי חיים ושלום מעצמו ומהם והן רק ע"ה
וחייבין אחו להחיותם ולהיטיב עמם, וכש"כ שלא
להרבות שאה ותחרות בייו ובייהם, ועוברין על
לא תשא ועוד כמה לאוין שאין איסורן קל מאיסור

אותם ממו [ואף למכורזה שאו באין להציל 
לעכו"מ כן שגם הן מוזהרין על השלו' עם ישראל]
וכן אמרו מ"ק י"ז א' במכה בו גדול, והלכך שקלו
חז"ל בפלס עד כמה שיש להתהג לקוסם ולמשוך
ידיו מהם ושלא גרום מכשולים יותר גדולים להם
ולו, והכריעו לאסור למכרם בזמן שהוא ודאי

ק וזו דרך הממוצעת והישרהלעבירה ולהתיר בספ
  וכו', עכ"ל. 

ומבואר דס"ל דמשום כל הי טעמי לא התירו חז"ל
 אלא בספק מכשול ולא בכה"ג דאיכא ודאי מכשול. 
ויעויין בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' י"ז) דשאל במי
שבא אליו אורח חשוב ואיו שומר תורה ומצות רק
הוא תומך תורה, ואם בעה"ב לא יתהג עימו

ימוס לכבדו באכילה מצד מה שמבואר באו"חב
סי' קס"ג וסי' קס"ט שאסור ליתן לאכול אלא למי
שיודע שוטל ידיו ומברך וגם אם יבקש ממו ליטול
ידים ירגיז אותו מאד, אם מותר לכבדו באכילה
ולא יחשוש ללפי עיור ה"ל כיון דאם הוא לא יתן
דוללו לאכול הרי יכשל גם האורח באיסור יותר ג

מזה, מצא דליכא עבירה אבל יש כאן הצלה
ממכשול גדול ע"י שמחליף אותו בקום ועשה
במכשול קטן יותר מזה. והה בעל השבט הלוי שם
הבין שכוות השואל במ"ש שאם לא יאכילו יכשל
האורח באיסור גדול מזה ר"ל באיסור מאכלות
דאורייתא, ואע"פ כן דן להחמיר בדבר דאין לו

ל הלכה דלפי עיור מחשש שמא יצא אח"כלוותר ע

  בס"ד

  מיקתאע א מעתש

  רמות ב'  - קהילת "חיכי הישיבות"   / אה'תשע"רא ויפ'   -   'ביון לגל

 תי חובהאם בן אשכז יכול להוציא בן ספרד יד
  ברכה אחרוה

 למאע ולילכתחייב ברכה אחרוה באחד ששתה משקה רביעית בבת אחת ועשה מ

שיוציא אותו  ש מחבירולבק, ורצה ])סע' י תריב סי'סעי' א' ו ריסי' ( "עשוב בזה עיין[

ע"פ  חיובו בברכה אחרוה הואבשתי לגימות ואת הרביעית יד"ח, אלא שהשי שתה 

הסובר דגם בכה"ג חייבים ברכה אחרוה, וכיון שמי שרצה  (סי' רי ס"ק א) המ"בדברי 

 אור לציוןה כדעתלצאת והג כדברי הפוסקים שלא מתחייבים אלא בלגימה אחת 

הספק האם יכול להוציאו שהרי לפי רבותיו אין חבירו חייב בברכה  ולד ,(פי"ד אות יז)

ברכה  היהיה חייב באותכדי להוציא אחרים יד"ח  שהמוציא והרי בעין, אחרוה

  .(סי' ריג סס"ק יד)  המ"בכמו שפסק  אחרוה  

אין המברך מוציא אחרים אא"כ יאכל וישתה עמהם ד(סי' ריג סע' ב)  שו"עב הה מציוו

 (ס"ק ז) המ"איעו אמן, עכ"ל. וכתב לו לא ם בשמיעתן שמכווין אליו אפיואז יוצאי

 לו בדיעבד לא יצא בשמיעתו, דהא הוה ליהמשמע שאם איו אוכל ושותה עמהם אפי

כמבואר , לא הוי הפסקהפסיק בין הברכה לאכילה בשוגג ברכתו לבטלה, מ"מ אם 

  .ויצאו האחרים יד"ח  ,(סע' ב)בסי' ר"ט  

שכתב בדעת המ"א דה"ה אם המברך הזיד והפסיק,  (סי' קסז מ"ז ס"ק ח) בפמ"גועיין 

ת חז"ל דדעתו היה לברך מ"מ כיון שברכתו לכתחילה שפיר הוה, ולא עבר על תק

 הרע"אוכן קט . הפסיק, יצאו אחרים בברכתו , אלא שאח"כהות גם כןיול

  .(סי' יד)בבית שלמה    עוד  ועיין .(סי' ריג) בהגהותיו
הות אין זה חשב כעבירה על דברי חז"ל, וע"כ ישכוות המברך היתה ל לדכמבואר 

  .ויוצאים אחרים ידי חובתם  תוקף הברכה קיים

ואם היה . שפסק כהמ"א אם המברך הפסיק בשוגג או אס (סי' ריג ס"ק טו) במ"בועיין 

ל , וע"כ צ"בביאור הלכהשאר בצ"ע, ועיין היטב שם (סי' קסז ס"ק מג)  במ"ב ,מזיד

שהמ"ב משום ספק פסק בסי' רי"ג כדעת הפמ"ג, אולם דוקא בשוגג אבל במזיד ס"ל 

בדעת המ"א דהייו דוקא אם היה  (סי' רט ס"ק ה) המחצה"שדלא יצא, וכמו שלמד 

  .שוגג יצא

בעין ברכת אירוסין וז"ל: כיון שברכו  ע סי' סג ס"ק כג)"(אה בחזו"אוכעין זה מצאו 

ואף שהיה בטעות, ראוי האדם לברך את ד' בכל היום אלא בשעה שהיו ראוין לברך, 

שאין רשאי להרבות בזה וכו', ולזה הגדירום חז"ל אימתי לברך, וקבעו השעות 

, וכל שעשה ברשות חשיב ברכה ויוצא בהשהאדם יותר מוכן בהכרת בוראו וחסדיו, 

  שכבר הגיע שעה המוכת אף שהיתה בטעות, עכ"ל.

, דבן אשכז השותה משקה רביעית בשתי לגימות ון דידןידעפ"י ה"ל יש לפשוט ו

דלפי רבותיו חייב לברך ברכה אחרוה, יכול להוציא את בן ספרד ששתה בלגימה 

אחת, אע"פ שלדעתם מתחייבים בברכה אחרוה דוקא אם שתו בלגימה אחת, שהרי 

שב מבואר לעיל דכל שכוות המברך היה כהוגן מהי, והה ודאי הבן אשכז לא ח

כעובר על תקת חז"ל, שהרי הוא עושה ע"פ הוראת הפוסקים הסוברים שחייב הוא 

שהעושה ע"פ הוראת מורה הוראה והתברר שטעה  )(ריש סי' שיח במ"א '[ועי בברכה זו.

אם לדעת  לו, וכ"ש בד"ד דאפי)שם(הכה"ח , והביאו בהוראתו חשב העובר לשוגג

  . איו חשב למזיד]  הספרדים חשב מברך שלא כהוגן, מ"מ

לא לברך על ההלל בר"ח והלך (ע"ד שהוהג  (סי' צט) בחיים שאלגדולה מזו כתב ו

בהר  ועיין. , עיי"שיכול להוציא אותם יד"ח) למקום שוהגים לברך, מולמקו לחזור

שבן ספרד יכול ה"ל שהשואל כתב ע"פ ראייתו של החיים שאל  (ח"א סי' לח) צבי

שבהר ואע"פ [. לא מברכים עליו הםכת תפילין של ראש אע"פ שלהוציא בן אשכז מבר

  ., אפשר שבידון דידן מודה דמהי וכסברת הפמ"ג ה"ל]דחה הראייה  )שם( צבי

כר משום חדש כשאין לו ישאותן שזהרין משתיית ש (סי' רצט סס"ק יז)בפמ"ג וכן מציו 

שהביאור ואע"פ עכ"ד.  ,דלדעתו אסור] כיון[ על כרחך ישמע מאחרים  כריש כי אםיין 

חלק עליו מ"מ הייו טעמא משום שלא היה כאן הבדלה  (סי' רצו סע' ב ד"ה אם הוא) הלכה

  .  ז הגה פח)"מ(פ  שש"כב  בזה  ועייןעל היין כלל לאותו הזהר מחדש.  

שיטה יש  דעת איזהכמברך  שאין לעות אמן על ברכה שאחד םלהסוברי לוואפי[

(עיין  אם הברכה למברך עצמו היא לבטלה כ"ל  לומר כן, דשאי הכא שאפילו

 היכן, מ"מ לגבי השי איה לבטלה שהרי יוצא בה, משא"כ ) 'ט ס"ק ה" סי' ר "שהמחצ

. ו מצא עוה אמן על ברכה לבטלהלדיעה ז וע"כברכה זו, שאין העוה אמן יוצא ע"י 

פוסקים  ועוד )באות  (ח"ג פ"ג ןהאור לציו, (ססי' רטו) הביאור הלכה כבר קטו בר מן דיןו

  .ף בכה"גשיתן לעות אמן א
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לרחוב ויאכל מאכלות אסורות, אלא דמ"מ
להתיר בכה"ג בצירוף כמהלמסקא העלה 

סברות, וכתב דהלב וטה דיש מקום להקל
ב"ד דאיכא בדידיה החשש מכשול באיסור

  החמור הזה. עכת"ד ע"ש.
הרי דהשבט הלוי לא העלה להתיר אלא

כול יכשל במאכלותבכה"ג דאם לא יתן לו לא
אסורות מדאורייתא (ואף זה לא התיר בקל
אלא אחר שצרף כמה סברות להקל ע"ש), אבל
לא הזכיר כלל להתיר מחמת דהאיו שומר
תורה ומצוות יבא לידי כעס ושאה, ואף לא
העלה כלל על דעתו דלסברא כה"ג תכוון
השואל. וכ"כ לאיסורא בחלק ח' סי' קס"ו

כלל להתיר מהסיבות אות ז'. ולא צידד
  שהזכיר הגרש"ז.

ויעויין עוד באגרות משה (או"ח ח"ה סי' י"ג)
דלא התיר לאדם לתת דבר מאכל לשותפו
במסחר כל שיודע בו שאיו מברך, אלא יאמר
לו שאסור לו ליתן לו דבר אוכל ומשקה מאחר
שאיו רוצה לברך, ואז מותר לו להרשותו
ותליקח בעצמו מה שירצה לאכול ולשת

ובכה"ג ליכא איסורא אף שהיה יכול לעכבו
שלא לקחת, והוסיף שם דאם ע"י שיאמר לו
כן אפשר שיצא מזה פירוק השותפות איו
מחוייב לומר לו זאת. ע"ש. הרי דלא התיר
אלא בכה"ג דחבירו לוקח מעצמו את מה
שירצה לאכול או לשתות [אלא דהוא איו
מחוייב למחות בו], אבל לא התיר שהוא

  בעצמו יתן לשותפו דבר מאכל.
איברא דבספר גזי שערי ציון שערך מכתבי
הגה"צ ר' בן ציון במברגר הובא ששאל את
החזו"א האם מותר לכבד אורחים במאכל
ומשקה כשאר יודעים מראש שאים מברכים.
והשיב החזו"א דמותר כיון שכל האיסור בדבר
הוא משום לפי עיור באם לא גיש להם שום

ר הרי כשיל אותם באיסור חמור יותרדב
דהייו איסור שאה. וזהו הביאור במה
שאמרו בגמ' דבמקום איבה מותר משום שאז
הלפי עיור הוא יותר גדול. וזה ממש כדברי
הגרש"ז. וצ"ע מדברי החזו"א בשביעית

  דמבואר לאסור וכמו שציין הגרש"ז גופא.
דמרןוהצגתי את סתירת דברי החזו"א קמיה 

והשיב לי שליט"א גר"ח קיבסקיה
  "דבמקום הצורך התיר מרן".

  

  
  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

 

  פיי מוסר 
  כל נשמות ישראל כלולים יחד   - בין אדם לחברו  

"כך יתנהג האדם עם חבירו, כל ישראל הם שאר בשר 
אלו עם אלו מפני שהנשמות כלולות יחד, יש בזה 

ינו דומה מרובים חלק מזה ובזה חלק מזה, ולכך א
העושים את המצוה וכל זה מפני כללותם... וכן 
מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה, מפני שממש יש 
בכל אחד חלק אחד מחבירו, וכשחוטא האחד פוגם 
את עצמו ופוגם חלק אשר לחבירו בו, נמצא מצד 
החלק ההוא, חבירו ערב עליו, אם כן הם שאר זה עם 

  זה. 
חפץ בטובתו של חבירו,   ולכך ראוי לאדם להיות

ועינו טובה על טובת חבירו, וכבודו יהיה חביב  
הוא ממש. ומטעם זה   - עליו כשלו, שהרי הוא 

, וראוי שירצה בכשרות נצטוינו "ואהבת לרעך כמוך"
חבירו ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו, כדרך שאין 
הקב"ה רוצה בגנותנו ולא בצערנו מטעם הקורבה, 

ה בגנות חבירו ולא בצערו ולא  אף הוא לא ירצ
בקלקולו וירע לו ממנו, כאילו הוא ממש היה שרוי 

  (תומר דבורה פרק א', הד')באותו צער או באותה טובה". 
  

 02 -  6711693להערות בטל'  - נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

  "ההגה טובה"או  "מצוה" - מקדימין למצותזריזין 
  

דזריזין  , מכאן )ג פס' כ"ב(בראשית פ " ישכם אברהם בבוקרו" (כח:) יומאבו (ד.) פסחים באיתא 

מן  וכן יש לדון האם הוא  ."גה טובה הה"או  ,"מצוה" זהויש להסתפק האם . מקדימין למצוות 

  . התורה או מדרבן

מצוה מן  "ד  בעין מילה שחלה בראש השהכתב ש (ח"ב ססי' רעה) אור זרועב מציו והה

מבואר דזריזין   ., ע"כ הוא להקדים מילה בהשכמה משום דזריזין מקדימין למצות "המובחר

  ן דאי  ,לכאורה משמע וכן. (שם סד"ה ובהכי "ל הא) בטורי אבןוכ"כ איו אלא מצוה מן המובחר. 

כל ישראל   " הגו"ושכל היום כשר למילה שכתב (פסחים ד. ד"ה ותמיא כל היום)  כתםהממ ,זה חיוב 

מצות   בקיוםלהזדרז מהג  מי משוםאולם יש לדחות דס"ל דאיכא  .להשכים ולמול בזריזות 

  .  הגו כל העולם כזריזין לעין מילה להקדים מצפראד סי' לד)( השבות יעקבוכמ"ש  ,מילה
לזריזים   "ראוי"כל היום כשר למילה מ"מ וז"ל: (יומא כח:)  המאיריולה מזו כתב גדאולם 

  להקדים בה בשחרית שלא יראה כמתרשל בה, עכ"ל.  

  כתב צריך לקרות ק"ש מיד בצאת הכוכבים. ו  "לכתחלה"דשפסק  (סי' רלה סע' ג) שו"עב עייןו

  ם מקדימים הוא דין יריזשז יוצא זהם. ולפי משום זריזין מקדימי דהוא  ס"ק כו) שם( מ"בה

(ריש סי' תפט  ר וקציעה במו וכן   .ותו לא "ראוי" דקט דזה דלא כשיטת המאירי ה"ל ו הלכתחיל

זין  ייש לקיימה משהאיר היום דזר לכתחלהכתב שכל מצוה שזמה ביום  ד"ה והייו משום)

וא חותם ברית  במילה שהשכתב ד (יו"ד סי' רסב אות ח) בערוה"ש ועיין . מקדימין למצוה מצפרא 

ן קפידא כ"כ אם אחר מעט אף  מצות אי , אבל בשארקודש יש קפידא גדולה שלא לאחרה

  . " להקדיםמצוהי "אד שבוו
זריזין מקדימין למצוה דבר   וז"ל: המאירימשמע דס"ל כ  (סי' סח אות ו) החיי אדםמאולם 

לת הלילה, ולכן  שמצותו ביום יקדים בבקר לעשותו וכו' וכן דבר שמצותו בלילה יקדים בתחי

  . , עכ"ללהתפלל ערבית מיד ביציאת הכוכבים  "ראוי"

לפי מתן תורה. דהה  הלכה ממה שלימדו אותו האבות לומדים  אם ה זה תלוי לכאורה דבר ו

אין לו ללמוד ממהג הביאים אלא כגון דיאל וכיוצא בו מפי שהגו  ד שם)יומא ( ר"חה  דעת

,  שלא קבלו התורה בזמו  וכו'  אבל לא מאברהםה כהלכה למשה מסיי אחרי שתה התור

הירושלמי  משהביאו  "ק כ. ד"ה מה חג שבעה)ו(מ תוס' 'ועי .(מובא שם בר מצוה) הערוך "כעכ"ד. וכ

וכבר   .דסתרו דברי עצמם "ק ח: ד"ה לפי)ו(מ. ועיין עוד שם "תדאמרו דאין למידין מקודם מת

  . האריכו בזה כמה מהפוסקים המובאים לקמן
גמרין מלפי מתן תורה במאי דלא  ד ערוךהדברי  כתב בביאור(שם אמר רב יוסף)  ריטב"אה  ולםא

  פליגי על דברי חכמים. 

שכתב דודאי למידין מקודם מתן תורה וכמה דרשות   (סי' תקמו אות א, יו"ד סי' שמא) בערוה"שועיין  

בציון   ועיין עוד. , ע"כ או למידין מקודם מ"ת וכמה דרשות או למידין מן ספר בראשית 

  .(ת' ח"א סי' א ור' ח"א סי' מח)  ובשו"מ (יו"ד סי' שמו אות ח) בחת"ס, (ירושלמי סהדרין פ"א ה"ד) ירושלים

שלמד מיצחק   (סי' ב) שו"ת הרמ"אמדברי  תן תורהלכאורה יש להוכיח שלומדים מלפי מו

שלא למדו   כה. אולם יש לדחותשקט כדבריו להל  סי' קפה)יו"ד ( בש"ךועיין  .אביו דיי אמתלא

המובא  עיין בדברי המהרצ"ח  ,ים בזה רק פרט  , ודיי אמתלא "א דמשם עיקר הדין של שאח

  . , עיי"ש העיר מזה (שם ד"ה הה מ"ש רמ"א) שהדעת תורה . שוב העירו לי לקמן

.  שותן לבהמתו אדם קודם ת שתיידין בעין שלמד מרבקה  (סי' תקלא) בספר חסידיםועיין 

 ק' ה"אע(  בוב"י ,יתו)י(סי' א ד"ה ובעיקר רא בחכם צביועיין . (סי' קסז ס"ק יח) המ"אביאו להלכה וה

  . (להגר"ח פאלאג'י מע' א אות ו) ובגזי חיים סי' ה אות ג) הע"(א בתורת חסד ססי' י),

דמשמע שאין משום  ה"ל על דברי המאירי  (פסחים ד. ד"ה דכתיב ביום השמיי)בגליוי הש"ס  וכ"כ

זריזין חיוב גמור ועייו רק מפאת שראוי לאדם לאחוז בדרכי אבות ואולי טעמו משום שאין  

למידין מקודם מתן תורה וגם לא אמר בתורת חיוב שצריך לעשות כן רק הכתוב סיפר  

    שאברהם עשה כן, ע"כ.

דין דבר מקודם  י שאין למשהרי הוכיח , א בהגה עמ' סו)"י(תורת אבות פ במהרצ"חוכדבריו מבואר 

שלמידין מאברהם הייו כיון דהמה רק   (שם)שהא דמציו ביומא  (ד"ה ובעיקר הקושיה)מ"ת, וכתב 

ה הסברא ותת  מדות ישרות וההגות טובות ועין זריזות בעלמא, ואף אי לא כתבו הי

  . קאמרו  "לאו דיא"ו, וא"כ עיים אלו אים רק סמך בעלמא להתהג כך 

לפי  מדין מזין הוי דין לכתחילה וע"כ דס"ל שלימיה מוכח דזר יברי השו"ע ה"ל ודעאולם מד 

זין  ישכתב שזר (שער הטוטפות סי' יב ד"ה וראיתי להפ"י) החתן סופרמתן תורה. וכן מוכח מדברי 

(לגר"ש קלוגר  בספר החיים. וכ"כ (עיי"ש בסי' ה)שהרי ילפין לה מקראי  הוא מן התורה מקדימין 

    ודו"ק., על סע' א בהגה) ססי' תרד
  
  
  
  

 
  לרפואת  

  חיה מיה בת אסתר  
  

   העלון נתרם ע"י

  משפחת ראוכברגר שליט"א    

 ברוחניות ובגשמיות  להצלחה


