
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 לא השגחהלעכו"ם בביתו  השאיר
 האם חייב להכשיר כליו

להשתמש בהם  ד. .כששהה הכלי ביד העכו"ם מעט זמן ג.. כלי שהופקד אצל עכו"ם ב. .הכשר לכלי שספק אם עכו"ם השתמש בו א.

 . כלים שדרכן להשתמש בצונן או שהן כלי שני ז.. כשיש לישראל הרבה כלים זהים ו. .בביתו של הישראל ה. .לאחר מעת לעת
 .כשעושה סימן בכלים ח.

 הנמצאים שם סעודה כלי, ויש לדון האם משפץ וכדו'(, משרתת)כגון  בבית עכו"ם ללא השגחהמשאירים שמצוי הדבר 
 .הטריפםאו  איסורבדבר העכו"ם משום חשש שמא השתמש בהם  םנאסרי

 שספק אם עכו"ם השתמש בוהכשר לכלי א. 
 הןאם  כיריכול לה ואינו בביתוהעכו"ם מ שקנה מתכת כלי ושאר ויורות דקערות מו( סי' נח שער )הארוך והיתר באיסור כתב

 צריך אין חרס כלי' אפי מהשוק םשקוני חדשים כלים אבל .כים הכשרצריע"כ ו ,בהן שתמשה שמא חושל יש ,חדשים
 ,טו( ק"ס קכא סי' )יו"ד ך"שבוהובא מכר, ע"כ. הל העומדים חדשים בכלים להשתמש דרך דאיןבהן  שתמשה שמא קפתסהל

כבר ס"ק ב( ) ז"סי' קב ש"ךמהואע"פ שלא משמע הכי ] .ס"ק ג(שם ) במ"בו. )שם אות ב( בבאר היטב ,)סי' תנא אות ב( בחק יעקב
  .[עוד צדדים להתיר ודהתם שאני דהי)סי' קז ש"ד שם(  הפמ"גיישב 

בהם ולא חיי' שמא השתמש  ,מותרים ,חדשים סחר כלי בשוק קנה אםש מהנ"ל דמשמע שכת')שם מ"ז סס"ק א(  בפמ"ג ועי'
כלי חרס אין להם )ד שבירה כיםצרי ,הםואינו בודאי שלא השתמש ב של עכו"ם בביתו קנם אם אולם .העכו"ם באיסור

 חריףבדבר  משתיש שמאמ"מ חיי'  ,םלהכשיר ןשהרי לא נית ,ספק דרבנן לקולא הויד. ואע"פ שהיה מקום לומר הכשר(
 , ע"כ. ונמצא הכלי אסור מה"ת ומשווא ליה לבן יומו

)סי'  תילהפאכתי צ"ע לפי דעת  ,חריףבדבר שמא ישתמש בכה"ג משום דחיי' דלא אמרינן ספק דרבנן לקולא  מש"כוהנה 

דהא שנקט  סי' קב ש"ד סס"ק ח(ו מ"ז ס"ק א) ו"סי' צבלשיטתו אזיל  פמ"גה באמתו. אודדבר חריף לאו דין תורה ה ה( קב סס"ק
)סי' קב ארוך ס"ק יד ד"ה מיהו, וסי' ביד יהודה ו ()סי' צה סס"ק ד בפת"ש 'ועי. )סי' לב( שו"ת שיבת ציוןהכן דעת ו .אודחריף מה"ת ה

בכלי שיש ספק אם בלע איסור  אמרינן לאטעם אחר אמאי כתב גופא  יז( ק"ש"ד ס קג סי' )יו"ד פמ"גה מ"מו .צו ארוך ס"ק ח(
ד"ה ובדבר  צב סי' )או"ח ח"ב באג"מועי' ] וכן י"ל בנ"ד. ע"כ. ,דרבנן שיהא בא גלגול י"עכי , להקל וספקש לעת מעת לאחר תורה

 ספק הוא ,כימי חומר איזה גם שם שיש מצד ספק יש אם ואף ,הגעלהליה  מהני ,מעץ שהוא ראבער דכלי הנקראשכתב  כלי(
 הקדמונים בדברי נמצא שלא חדש דבר שהוא כימיים מינים מתערובות אלא מעץ שאינו ראבער יש אבל. לקולא הויד דרבנן

 [. )יו"ד סי' צא על סע' ב ד"ה נ"ב( חכמת שלמהוב )ע"ז עה: ד"ה גמ' ולמאן דאמר( בעבודת העבודה עוד ועי' .להגעילם, ע"כ להתיר אין
 עכו"ם אצל שהופקדכלי ב. 

 .אזלינן לחומרא אצלו ספקואם נראה משומש אפילו אם הדבר  ,כלי מעכו"ם אם הוא חדש אינו חושש הקונהמבואר ד
 שמא השתמש בהם באיסור. יש לחושיש לדון האם  ם"ישראל ביד עכוכלים של אולם  ,כלי מהם חכ"ז כשלוקאלא ד

וע"כ אם השתמשו בהם בדיעבד אין  ,אינן ב"י כו"םסתם כלי עקיי"ל דדשכת'  תתלג( -)ע"ז סי' תתלב  מרדכיב והנה מצינו
ולפי"ז סובר  .ושתמשהשתמשו שמא בדבר שהוא פוגם הואת"ל  ,שתמשו בו היוםהספק אם  ,הויא ס"סכי  המאכל נאסר,

ן ישראל עומד על גבו צריכים כיון שאי ,כיון דרגיל להשתמש בו ,שמוליכין הסכינים להשחיז בבית האומןשכ בינו תםר
ויש ליזהר . אבל לפי שעה לא ,ודוקא כשהניחן חצי יום בבית הגוי או יותר בזה.ודאי רגיל ואין זה חשיב ספק כי  ,לההגע

וכשישראל נותן לגוי תבשיל בקדרה או בקערה להוליכה בביתו  ,י ואפילו מקצת היוםשלא להניח קדרות וקערות בבית הגו
 ריב"שבעי' ו] ע"כ. ,וכן שיביאנו בו ביום ,של גוי יזהירנו הישראל שלא ידיח הקערה אך יש להניח בה קצת משיור תבשיל

שתמשו, שמא הואת"ל  ,ו היוםב שתמשאם הא ספיקי טובא, ספק שכתב שבאמת סתם כלים אב"י הוו משום דאיכ)סי' כח( 
  [.)ח"א סי' פט( הרשב"ץ. וכ"כ , ע"כטעם, או שמא טעם פוגם הוא מעקרו בהיתר, ואת"ל באסור, שמא אין בזה נותן

והשיב נראה  ,עד למחרתו כו"םיורה בבית העשכח על ישראל ש רבי שמואל מבונביר"קהרב נשאל ש עוד שהביא ועיי"ש
מיהו י"ל שאני  .שתמש בהןהשי"ל ש עכו"ם וכ"ש ,טהרות המפקיד כלים אצל עם הארץ טמאין וכו' ס'תנן במד ע"גלי א

שתמש ה ועוד דאפילו ,שתמש בה איסורהר לא העמד היורה בחזקתה ונאמד ,אבל לא לגבי איסור ,התם שיש חששת מגע
פירוש ) .לקולא"ל ספק איסורא דרבנן ווה ,מחזקינן להו בהכי כדברי ר"ת עכו"םוסתם כלי  ,"ל פגומה שאינה בת יומאוה

אמר דספיקא לקולא דשמא לא וע"ז  ,היורה להגעילב"י לא היה לו להתיר טעם לפגם לכתחלה דלא  האף אם היא אינ
הרב  דעת אושוב הבי ,הכלי נאסרשנקט שר"ת  דעתשהרי בריש דבריו הביא  ,סותר עצמו יהמרדכולכאורה  , ע"כ.(שתמשה

 הכלי מותר בשימוש.ד רבי שמואל מבונביר"ק
 שהישראל נתן כלי לעכו"ם מיירי שהביא המרדכי דר"ת (שם) הב"יראשונים הנ"ל. דעת דברי ה נח' הפוסקים בהבנתו
מיירי שהחזירו למחר  מבונביר"קוהר"ש  .כלי ללא הכשרבר להשתמש וע"כ אס ,יומוונמצא הכלי בן  ,רן בו ביוםיזהחו

  .כנ"ל ס"ס מותר להשתמש בו ללא הכשר משום שיש וע"כ
צריכים  העכו"םחן מן כשחזר ולק ,פסק שבדיעבד אם השאיר כליו אצל עכו"ם ללא סימןוע"כ  ,)שם סע' ט( רמ"אהוכן דעת 

אבל  ספיקא שמא נשתמש בו העו"ג או לא,כל זה כשרוצה להשתמש בו ביום שנתנו לו, דליכא אלא חדא הוסיף ד. והגעלה
בדיעבד  "עלמע מחמת שעברכבר נפגם  העכו"םעד לאחר זמן, דנוכל לומר אף אם נשתמש בו  כו"םאם לא לקחו מן הע

 .(אות יח) והערוה"ש (ס"ק ח) הפר"חוכ"כ אליביה  ,(שם) השו"עוכן נראה דעת  ע"כ. ,א"צ הכשר
כחצי  עכו"םהיכא דשהה ביד וע"כ  ,ואין הלכה כדבריו ,ר"תשבאמת הר"ש חולק על  (וסי' קלז קכב י'סס)הב"ח  אולם דעת

המובא  הרמ"א כשיטת)דלא ולא מהני שהייה מעל"ע  ,ואם כלי חרס הוא צריך שבירה ,יום והחזירה בו ביום צריך הגעלה
בו בדיעבד אין רשות הישראל אם השתמש לאחר מכן ב מעל"ע )ואם שהה ואם נשתמש בו באותו יום המאכל אסור( קמןל

  נאסר(. כלהמא
לקחו למחרת ואפילו  ו,להתיר ס"ס סמכן עללא  ,ששהה אצל עכו"ם של ישראל כלידאסר ר"ת דלדעת  נקט ()ס"ק י הט"זו

וסומך על  עכו"םאבל ישראל זה שמניח במזיד סכין שלו בבית  ,היינו אחר שנעשה ס"ס ,כל ס"ס דמותר בדיעבדכי  .אסור
 מבונביר"קהר"ש ו .מותר במקום שיש ס"ס ,עכו"םאם שכח סכינו בבית  "זולפי. בזה ראוי להחמיר ,יהיה ס"סמה ש

ואף הוא לא התיר אלא בדיעבד אם כבר בישל בו, אבל לכתחלה אף בכה"ג צריך  שהתיר מיירי בשכח הכלי אצל העכו"ם.
דשמא לא  ,ס"סאבל בו ביום אסור מן הדין דליכא  ,הכשר )וכלי חרס שאין בו הכשר חשיב בדיעבד(. וכ"ז כשהחזיר למחר

 אסורה(. חכאם ששנקט דאף המובא להלן י האו"ה )ועיי"ש שדחה דבר דרגיל הוא. ,שתמש ליכאה
והאו"ה. דהמרדכי איירי אחרי ששהה  המובא להלן() שאין מח' כלל בין ר"ת שבמרדכי, הרא"ה )ס"ק ח( הש"ך אבל דעת

 )כלל נה אות יא( החכ"א ווכן פסק אבל אם המתין מותר. ,ר היינו אם בישל ללא המתנהווהאו"ה שכתב שאס ,מעל"ע
  .(סי' סאח"א יו"ד ) מ"האגוכן דעת  .(כא-כ יות)אות הערוה"שו
דודאי לאחר הצפוי לא השתמש  ,מיד מותר להשתמש בו ,שכתב דאם נתן לנכרי קדירות לצפות בבדיל )שם( בפר"חועיין ]

שא"א לצפות אא"כ ילבנו באש. וכן נקטו  ,פה לא אכפת לןיואם נשתמש בו קודם שצ ,היופי של הצפוי לקלקתבו כדי שלא י
 .[)אות כ( וערוה"ש)כלל נה אות יא(  "אהחכ
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 בירך המפיל ונצרך לנקביו 
 האם יברך אשר יצר

 

אדם ק"ש  א"ר יהושע בן לוי אע"פ שקרא )ד:(  בברכותאיתא 
בביהכ"נ מצוה לקרותו על מטתו. אמר רבי יוסי מאי קרא  

.  אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה רגזו ואל תחטאו
ת"ח הוא א"צ. אמר אביי אף ת"ח מבעי   םאמר רב נחמן א

ליה למימר חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד רוחי פדיתה  
 אותי ה' אל אמת.

ואם ת"ח הוא שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו   - ופרש"י
 תמיד דיו בכך.

הנכנס לישן על מטתו אומר משמע עד  )ס:( עוד איתא שם 
והיה אם שמוע, ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני  
ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין וכו' ברוך אתה ה'  

 המאיר לעולם כולו בכבודו.
דריב"ל הוי קרי קראי קודם שנתו  אמרינן )טו:(  ובשבועות

]ואע"פ שאין מתרפאין בדברי תורה להגן שאני[ )ע"ש ברש"י  
 ד"ה להני קראי ובכ"מ הל' תפילה פ"ז סוף ה"ב(.

כשיכנס אדם למטתו   -)ריש פ"ז מהל' תפילה(  הרמב"םולשון 
לישן בלילה מברך בא"י וכו' המפיל חבלי שינה וכו'. וקורא  

וישן. ואם אנסתו שינה קורא  פרשה ראשונה מקרית שמע 
אפילו פסוק ראשון או פסוקי רחמים ואח"כ ישן. ע"כ.  

 ומשמע דקורא ק"ש אחר ברכת המפיל.
וכשירצה לישן יקרא ק"ש וכו',ואומר   -כתב )סי' רל"ט(  ובטור

בא"י וכו' המפיל חבלי שינה, ואומר יושב בסתר עליון ואומר  
רם ואומר ברוך  ה' מה רבו צרי עד לה' הישועה. וכתב רב עמ

ה' ביום וכו'. ע"כ. ומשמע דאע"פ שקורא ק"ש קודם ברכת  
המפיל, מ"מ פסוקי דרחמי אומר אחר ברכת המפיל. וכדברי  

 . )שם( המחברהטור כתב 
אחר דברי המחבר דיקרא ק"ש ויברך המפיל,  )שם(  והרמ"א

ויקרא ק"ש סמוך למטתו. ואין אוכלים ושותים ולא   -כתב 
ל מטתו אלא ישן מיד שנאמר אמרו  מדברים אחר ק"ש שע

בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. ואם קרא ק"ש ולא יכול  
לישון מיד אז חוזר וקורא כמה פעמים זה אחר זה עד  

 שישתקע בשינה ושיהא קריאתו סמוך לשינתו. ע"כ.
ונראה מדבריו דצריך להמנע מאכילה ושתיה ודיבור מחמת  

משכבכם ודומו   שקרא ק"ש דרשינן עליה "אמרו בלבבכם על
סלע". אבל מחמת ברכת המפיל א"צ. ]דדוחק לומר דקאי  
על אדם שקרא ק"ש ולא בירך המפיל, או על אותו זמן מועט  

 שבין ק"ש לברכת המפיל[.
  -שכתב דין ק"ש על מטתו(  -)סי' כ"ט הכל בו וכן משמע מדברי 

כשיכנס אדם לישן על מטתו בלילות צריך לקרא ק"ש סמוך  
ונהגו כל ישראל שאין אוכלין ואין שותין ואין למטתו וכו'. 

מדברים אחר ק"ש שאומרין על מטתן, וסמכו אהאי קרא  
אמרו בלבבכם על משכבכם זו ק"ש ודומו סלה. וקודם  
שיקרא ק"ש על מטתו אומר ברכה זו בא"י וכו' המפיל חבלי  
שינה על עיני וכו' אומר פסוקי דרחמי כגון ברוך ה' ביום וכו'.  

ה ראשונה של ק"ש. ע"כ. ]וכלשון זו איתא  וקורא פרש
 .[)דין ק"ש סמוך למטתו( באורחות חיים

הרי שאע"פ שביאר שקורא ברכת המפיל קודם ק"ש, מ"מ  
לא אסר לדבר אחר ק"ש מחמת ברכת המפיל, אלא כתב  
שנהגו שאין אוכלין ואין שותין ואין מדברים אחר ק"ש  

 מחמת הקרא דדומו סלה.
לאכול   'ואפי –הכל בו מרל"ט הגהות הטור(  )סי' בכנה"גוכן דייק 

ולשתות ולדבר לאו מטעם ברכה לבטלה נגעו בה, אלא משום  
 מו סלה.  וזו ק"ש, וד -דכתיב אמרו בלבבכם על משכבכם 

שאינו מברך עתה, כלומר אינו אומר   -וביאר שם טעמא 
המפיל עתה חבלי שינה, אלא המפיל חבלי שינה על עיני,  
והוא על השינה שעתיד לישן, דומיא דהנותן לשכוי בינה,  
שאע"פ דלא שמע קול תרנגולא, וכן כל שאר ברכות השחר  
אומרים אותן, שהן על סדר העולם והנהגתו, ה"נ מברך על  

 ד לישן.מה שעתי
  -דאחר שהעתיק דברי הרמ"א )סי' רל"ט ס"ו(  בערוה"שוע"ע 

והנה זהו ודאי דאין הכוונה שאחר ברכת המפיל אין הפסק  
עד השינה, כמו בכל הברכות שאסור להפסיק בין נט"י  

מרים הפסוקים אח"כ,  להמוציא וכיוצ"ב, שהרי או
שמע, ואף דהם משום שמירה מ"מ אי   ולהרמב"ם פרשת

להפסיק מאי מהני שהם משום שמירה. אלא   ס"ד דאסור
 ודאי דכאן לא הוי הפסק איסור כבכל הברכות.

בסידורו עמודי שמים, דאע"פ שהשווה   היעב"ץוע"ע בדברי 
)מוסף השבת אות לאיזה דבר בין ברכת המפיל לברכת הנהנין 

   -)דף שכ"ז ע"ב( , מ"מ  כתב בסדר הלילה דף קנ"ז ע"ב( -י"א 
ו אומר משמע ישראל עד והיה אם  הנכנס לישן על מטת

שמוע. ומברך בא"י וכו' המפיל חבלי שנה וכו'.  ולא יפסיק  
בשום מעשה ודיבור בין קריאה לשינה, כ"ש שלא יאכל ולא  
ישתה, אם לא מהכרח גדול, ואז יחזור ויקרא ק"ש פרשה  
ראשונה לפחות עם פסוק בידך אפקיד, אבל ברכת המפיל  

מהשינה, ואם הסיח נ"ל   א"צ לחזור אם לא הסיח דעתו
 דצריך לחזור ולברך.

דמשמע מדבריו דמצד ברכת המפיל ליכא איסור לאכול  

  



 

 כששהה הכלי ביד העכו"ם מעט זמןג.  
יש מ"מ ו. אבל לפי שעה לא ,שמא השתמש בוחיי' בבית הגוי או יותר וקא כשהניחן חצי יום דדכתב  (שם) מרדכיהוהנה 

 ,שמא השתמש מועט זמןבלא חיי' שבדיעבד מבואר ע"כ.  ,אפילו מקצת היוםוקערות בבית הגוי  ליזהר שלא להניח קדרות
לפי שעה  עכו"םהיכא דשהה ביד שהתיר  (שם) הב"חכדלא  .)אות כ( ערוה"שהו (שם) הרמ"א, כלל לג דין טז() ו"האהוכן פסקו 

 . ממתין מעת לעת לפני שימושואם 
פסק ש (סי' קלו סע' א) בשו"עשהותם אצלם אפילו לכתחלה כמבואר הומ"מ במקום שלא רגילים להשתמש בכלים מותר ל

זה אין רגילים להשתמש בו לפי אומן יום או יומים, לתקנם, דבכלי גדול כ העכו"םחביות גדולות מותר להשהותן בבית ש
 לא שייך לומר שמסתמאכלים במקום שאין הדרך לבשל בו כגון במעבדה וכדו'  מתקניםבזמנינו שבד"כ ו. , ע"כשעה

 .. וצ"עועל כן אינם נאסרים השתמש בהם
 להשתמש בהם לאחר מעת לעתד. 

מותר להשתמש כבר אינו בן יומו שאפשר ש כיון ,לאחר יום כלי החזירהעכו"ם הנ"ל משמע דדוקא אם  המרדכיומדברי 
שאפילו  הרא"הבשם כתב  אות נג(סי' כה )הלכות איסורי מאכלות אורחות חיים ב אולם .(סי' קכב ד"ה ולפי"ז) י"מהב. וכן משמע בו

ואפילו  ,ושוב אין כאן איסור אלא מדברי סופרים מוובן יהא ימעת לעת כדי שלא  ואות המשה לקחו מהעכו"ם תוך יום,
 ,שתמש בהםהואיסור זה ג"כ ספק שמא לא  ,ומויו בן כיון שאינש בהן הגוי הוי נותן טעם לפגם אם תמצא לומר שנשתמ

אמרינן ספק  ואע"פ שלמדנו לעיל דלא] הביאו בקיצור.)יו"ד סי' קכב(  והב"י .כ"ע ,ים ספקו מותרוכל שאיסורו מדברי סופר
 .[. ועוד שבאמת יש כאן עוד ספקותיש חזקת כשרות לכלי כמבואר לעיל "ל דשאני הכא דבאמתי דרבנן לקולא בכה"ג

, אזלינן העכו"םביד ישראל לאחר שלקחו מן מעת לעת  שהה הכלי דאף אםאורחות חיים כהפסק ש)שם סע' ט(  רמ"אב ויעויין
, הובאו דבריו לעיל, ועי' עוד שאיר כליו ביד עכו"ם במזידהפליג ע"ז כש (שם) הט"זאולם  , ע"כ.לקולא ואין חוששין בדיעבד

רשאי משמע מדבריהם שאפילו בדבר חריף ו ה.ודעימיה שהסכימו להקל בז (שם) בש"ךומ"מ כבר מבואר  לעיל בשם הב"ח.
סי' קג פה"א ס"ק מז מד"ה ) יהודה ביד. ועי' , דלא כערך שיהחמודי דניאל בשם)ס"ק מ ומב(  דרכ"תהלהשתמש בהם. וכן הביא 

  .פה"ק(ססי' קג ועוד ראיתי 
אם לקחו ד )שם( א"רמה דעת . אולםאפילו בדיעבד להחמיר כלל לג דין טז()האו"ה  ת לעת, דעתתוך מעבו אם השתמש מיהו 

 ,ו בכלי שהוא ודאי בן יומומן העובד כוכבים באותו יום שנתנו לו, ועבר ונשתמש בו בלא הגעלה, יש אוסרים המאכל כמ
כתב  (א)אות כ"ש ערוההו דאין להקל כ"א במקום הפסד.כתב )כלל נה אות יא(  והחכ"א. צורך יש להקל בדיעבדהובמקום 

 .צורך יש להקל בדיעבדהבמקום ד
 ה. בביתו של הישראל

כוכבים שבבית  לכתחלה יש ליזהר בכל ענין, אפילו בעבדים ושפחות העובדיד הנ"ל ע"פ המרדכישפסק  (שם) רמ"אבועי' 
אפילו בביתו ד כלל לג דין טז() או"הב. וכן מבואר ישראל, שלא לייחד כלים שלנו אצלן, שמא ישתמשו בהן בדברים האסורים

שול יאין מלאכת הבשכתב שהדין כן אף כשמשאירים משרתת בבית ש (יו"ד ח"א סי' סא) מ"אגבועי'  .הכלי נאסר ,דמירתת
)ושמא יש לחלק דאיש מקצוע  .בזה שה"ה איש מקצוע עכו"ם הנמצא בבית ישראל דיש לחוש לפי"ז י"לו. עליה תמוטל

 שאני שאינו משמש בבית כמשרתת, ועיין(.
והטעם משום דהעבדים והשפחות הם בבית  ,העולם אינם נזהרים עתה בזהדעל דברי הרמ"א כתב  (ס"ק ט) ש"ךהאולם 

ע' י', ע"כ. וכן נקטו סי' קי"ח סמו שמצינו בשו"ע במותר אפילו לכתחלה כ דבכה"ג ,ישראל תמיד שישראל יוצא ונכנס שם
 .)אות ל( בביאור הגר"א. ועי' (כא אותשם )והערוה"ש  יא( ק"ס) הפר"ח

הבעלים ראה שעכו"ם אם ד (סי' קכט סע' א)השו"ע דהרי כבר פסק  ,אין להקל ,אלא דהיכן שידוע לעכו"ם שאין דרכו לחזור
לא מהני. ולפי"ז ה"ה  ,שהוא מפליג כו"םלעהבעל הבית וכן אם אמר  ,הלך לבית המרחץשראוהו שלא ימהר לבא כגון 

  .(שם) מ"אגבבנ"ד. וכן מבואר 
 הרבה כלים זהים ישראל. כשיש לו

שמא השתמש  יםעכו"ם נאסריד בבית ישראל ב יםשנמצא םאלא שיש לדון דאפשר דעד כאן לא החמירו הפוסקים שכלי
אלא אפשר לתלות שלא השתמש דזהים שיש הרבה כלים  אבל בגוונא בם,ואו בר כשיש לחוש שהשתמש בכולם אלא ,הםב

שיש ביטול  )סי' קב סע' ג וסי' קכב סע' ח( שו"עב כמבואר ,איכא ביטול ברובדאף אם השתמש במיעוטם מ"מ י"ל  ,במיעוט שלהם
 בזה בס"ד בגליון ק"ע. ועי' משום דהכא קיל טפי, עיי"ש. י"ל שיודה בנ"ד כשאינן בנ"י )סס"ק ח( שם הש"ך ואף .םבכלי

כבר פסקו מ"מ ו להתיר בדיעבד. ויודבכה"ג  ה הנ"ל הסוברים להחמיר אף לאחר מעל"עודעימי אף הב"חשלפי"ז י"ל ו
 הפוסקים להקל דלא כהב"ח כמבואר לעיל.

 כלי שנישהן כלים שדרכן להשתמש בצונן או . ז
לא צריכים אבל כלים שדרכן להשתמש בהם צונן ודאי  ,זה בכלים שדרכן להשתמש בהן בחמין כלד (ס"ק ח) ש"ךבועי' 

א בכלים כקדרות וקערות גדולות שיש לחוש לבישול או לא וכתב דכ"ז אינ)אות כ(  הערוה"שו. בהדחה להו סגיהגעלה אלא 
מדיחן  ,וכ"ש בדברים שתשמישן בצונן ,שהתשמיש בהם הוא כלי שני וכפות ומזלגות וסכינים צלחותבאבל  ,לעירוי מכ"ר
  בכלי שני לענין זה[. רותח דבר גושבליעה ופליטה של ]ומשמע דס"ל דאין לחוש משום  ומותר, ע"כ.

  סימן בכליםכשעושה . ח
וכן . הרא"הבשם  (שם) חיים ארחותב כמבואר ,אם העכו"ם השתמש בהםהישראל ידע  שעל ידוומ"מ מועיל לעשות סימן 

קלו סי' )כהב"ח ודלא  .)אות כא( ערוה"שוה (וכלל נו אות ה )כלל נה אות יא החכ"א, (שםסי' קכט ) הרמ"א ,(סי' קלו סע' א)השו"ע  ופסק

 . יהןלסמוך על המקילים בזהובדיעבד כדאי  ,צריך לכתחלה חותם בתוך חותםד יין ע"י עכו"ם ב לענין השולח כלישכת אות ב(
ואם  .מותר ,המאכל ששלח הישראל בתוכובו אם ניכר  ,ששהו בבית גוי שכתב שכליםכלל יט סי' יט( ) הרא"שבתשובת  ויעויין

 ,)אות ג( משה הדרכי והביאו, ע"כ. שמא הודח עם כלי איסורים של גוים י'דחי ,גילין להדיח הכלים בחמיןאם ר ,אסור ,לאו

יש ליזהר שלא להניח קדרות שכתב ד תתלג( -)ע"ז סי' תתלב  מרדכיב מצינוזה ובדרך  .הנ"לאין נראה כן מדברי הרא"ה כתב דו
יזהירנו  ,ביתו של גוילי תבשיל בקדרה או בקערה להוליכה וכשישראל נותן לגו ,ואפילו מקצת היום ,וקערות בבית הגוי

 ע"כ. ,אך יש להניח בה קצת משיור תבשיל וכן שיביאנו בו ביום ,הישראל שלא ידיח הקערה
קערות ששלח ישראל לעו"ג עם מאכל, ושהו שם, אם ניכר בהם המאכל ששלח הישראל בתוכה, פסק די(  )שם סע שו"עהוכן 

 הגר"אבביאור וביאר . , ע"כשמא הודח עם כלי איסור 'ילים להדיח הכלים בחמין, דחייאם רג ,מותר. ואם לאו, אסור
 דהטעם שאם איכא מאכל אינה נאסרת כי המאכל הוי סימן.

אינם נאסרים  ,וניכר בהם שזה המאכל שהניח שם ,הכלים שיש בהם מאכלעם יר עכו"ם בביתו אאם בדיעבד הש ולפי"ז
חלופי המאכל שמ"מ אם יש לחוש לא סימן קי"ח סע' י' וסע' י"ב ע"בשו]ויעויין  תוך המקרר(.בהדבר מצוי במאכלים שו)

לא חיי'  ,מעולהחליפו בדבר פחות עכו"ם האו שאין חשש שה ,עין על המאכלטביעות אלא שבמקום שיש לישראל נאסר. 
 [.בזה הארכנובס"ד  קמ"וובגליון  .עיי"ש ,להכי

 
ידע אם העכו"ם השתמש  דוישעל צריך לעשות בהם סימן  ,)כגון לצורך תיקון( עכו"םאצל  וכלי המפקידא' ולה לדינא, 

אם ב'  .(במקום שאין הדרך לבשל שם כגון במעבדה מסתבר שאינם נאסרים ,וכיוצא בזה. )וכשמוסרם לעכו"ם לתקן בהם
, אבל לפי (כחצי יום) זמן קצת בידו צריכים הגעלה. ודוקא אם שהוהכלים  כו"ם, כשחזר ולקחן מן העסימן עבר ולא עשה

אבל  ,יש לחוש לבישול או לעירוי מכ"רצריכים הגעלה מחמת שוכדומה קדרות וקערות גדולות  וכן דוקא .שעה אין לחוש
א"צ הגעלה אלא הדחה  ,וכ"ש בדברים שתשמישן בצונן ,כלי שניבשהתשמיש בהם הוא  םוכפות ומזלגות וסכיני צלחותב

שתמש בו האף אם שלומר  שניתן), מעת לעת לאחר עכו"םמן ה הכלי בחזרה אם לקחאף כשעבר ולא עשה סימן, ' ג. בדבל
אינו צריך להכשיר  מנולאחר שלקחו ממעת לעת נשתהא ביד ישראל אלא ש לפני כןואפילו אם לקחו  ,(כבר נפגם העכו"ם

 ,סימןבכליו )כגון משרתת, ואפשר שה"ה באיש מקצוע(, אם לא עשה ללא השגחה ישראל המשאיר עכו"ם בביתו  'ד. הכלי
וכלים שיש בהם מאכל או שאריות מאכל וניכר שזהו המאכל ) .או עליו להמתין מעת לעת טרם שימושם להכשירם צריך

. ומכל מקום אם יוצא ונכנס כיון שהעכו"ם מירתת ב'( אותעוד לעיל ועי' שהניח שם, הוי סימן שלא השתמש בהם. 
 .הם סימן(במלהשתמש בהם אין הכלים נאסרים )וא"צ לעשות 

ולשתות. ובמקום הכרח גדול שרי להפסיק בין ברכת המפיל  
 לשינה.

)ש"ר פרשת פקודי  דבבן איש חי  אולם לאו מילתא פסיקתא היא,

ברכת המפיל נתקנה בשם ומלכות, וכן צ"ל כפי   -כתב סי"ב( 
נו האר"י ז"ל. אך יש נוהגים שאין מברכין אותה בשם  רבי

ומלכות, וכן מנהגי ומנהג אדוני אבי ז"ל. והטעם, מפני  
החשש שמא יהיה מוכרח להפסיק באיזה דברים שיהיה  
מוכרח לדבר בם. וכתבתי לידידנו הרב הגדול מה"ר אליהו  
מני נר"ו להודיעני מנהג החסידים העיר הקודש תוב"ב,  

וב אינם מברכים בשם ומלכות. עוד כתב,  וכתב לי: דהר
שראה בכתב הרב רבי אברהם אלזרקי ז"ל שכתב: ראיתי  
גדולים בישראל שאינם מברכים ברכה זו, מטעם שמא  
יצטרכו להפסיק בדבור. ויש כמה פוסקים דסבירא להו  

)חלק ב' סימן שאם פסק הוי ברכה לבטלה. ועין "פתח הדביר" 

נר"ו. על כן נראה להורות שכל  . עד כאן דבריו רל"ט אות ג'(
שישתדלו   מברכים,אחד יעשה כמנהגו בזה. ואזהרה גדולה ל

מאד לעמוד על על עצמם שלא להפסיק בדבור בין ברכה  
לשנה, היכא שלא באה להם השנה תכף. וגם החושש ואינו 

 מברך בשם ומלכות, יזהר להרהר שם ומלכות בלבו.  
דכתב נמי  ' רל"ט אות א'( )לגר"ח פלאג'י זצ"ל סי ברוח חייםוע"ע 

 דנהגו שלא להזכיר שו"מ בברכת המפיל.
ה"א אות ב'(  הל' ברכות מע' -ליהו מאני זצ"ל )לג"ר א ובזכרונות אליהו

ראיתי גדולים   -זצ"ל שכתב  הר"א אלאזרקיהביא דברי 
בישראל שאין מברכים ברכה זו שמא יצטרכו להפסיק  
בדיבור, ולא ראיתי שום פוסק שסבר כן, ואדרבא ראיתי  
איפכא שאם הוא צריך לדבר משום איזה אונס לא הוי ברכה  

והגר"א  לבטלה כיון שמ"מ ישן בעת שיבא שינה לעיניו וכו'. 
זו דומה לברכת   זצ"ל ביאר דטעמם משום דברכה מאני

הנהנין והוי ברכה לבטלה אם פסק אחר הברכה.  ]אולם על  
מ"ש להוכיח כן מדברי היעב"ץ, יש להעיר דמדברי היעב"ץ  

 יש לדייק איפכא וכמ"ש[.
)על  וכתב )סי' רל"ט ס"ק ד'(  המשנ"בונראה דמשום הכי נזהר 

ואם  -דברי הרמ"א "ואין אוכלין ושותים ולא מדברים אחר ק"ש"( 
לשתות או לדבר דבר נחוץ, נראה שמותר, אך יחזור   תאב

ויקרא ק"ש. אכן אם כבר אמר ברכת המפיל יזהר בזה כי  
 יפסיק בין הברכה לשנה. ע"כ.

הרי דלא פסק בסכינא חריפא, דאם בירך ברכת המפיל  
אסור לו לשתות או לדבר. אלא דיזהר בזה. וטעמא מפני  

אחר   דממשמעות הפוסקים נראה דליכא איסורא לדבר
לשאר   קצת ברכת המפיל. אולם יש סברא לומר דכן דמי

ברכות. ועל כן אם ברך ברכת המפיל יזהר בזה אף אם הדבר  
 נחוץ.

לדינא דמי שברך ברכת המפיל ואח"כ נצרך לנקביו,   "כ נר'וע
יפנה ויטול ידיו ויברך אשר יצר. דמשום חומרא דהפסק בין 

חייב בה.  ברכת המפיל לשינה אין לו להפסיד ברכה שנת
וה"ה אם אחר ברכת המפיל נזכר שלא התפלל ערבית, יש לו  
לקום ממטתו ולהתפלל, ואל לו להמנע מתפילה משום  

 לשינה. הברכהחומרא דהפסק בין 
דברכת המפיל  )ח"א סי' קכ"ח(  בהתעוררות תשובה]וכן פסק 

אינה כשאר ברכת הנהנין, ואם נצרך לנקביו יברר אשר יצר  
א ק"ש ויאמר איזה פסוקי דרחמי. וכן  ואחר כן יחזור ויקר

דפשיטא דרשאי וחייב  )ח"א סי' צ"ג(  פרי השדההשיב לו 
  "אזדהגרשלהפסיק לברכת אשר יצר. וכן כתבו משמיה 

להפסיק בין ברכת   דשריפי"ג הט"ו דבר הלכה כ"ד(  הליכ"ש) זצ"ל
המפיל לשינה לצורך אשר יצר, או לאכול ולשתות אם תאב  

   לכך. וכן אם נזדמן לו ברכת רעם או ברק יברך[.
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 ד(תפלת מנחה ) - עניני שבת קדש
כתב ב"י " - שבת הוא עת רצון לפי שאז ניתנה תורה

בשם שבלי הלקט דהא דלא נהגינן לאמרו ביו"ט מפני  
שתיקן עזרא שיהו קורין בתורה בשבת במנחה ולא   

 תיקן כן ביו"ט. ע"כ.
ונראה דטעם דכיון שקורין בתורה נופל הלשון לומר  

כמ"ש רבותינו ז"ל... בשבתות שהוא עת   אז עת רצון
רצון כיון שאנו קורין בתורה שהוריד משה לישראל  

 ב"ח סי' רצ"ב()". ו ביום שנתרצה לישראלב

וגם אפשר לפי דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה " -
אז עת רצון כשניתנה להם על כן אנו   לישראל דהיה

אומרים בשבת בשעת מנחה כשקורין בתורה לאחר 
שאכלו ושתו ואני תפלתי לך ה' עת רצון, שהיום שהוא  
עת רצון לקבלת התורה שקורין בו עתה במנחה הוא 

 ב"ח שם()". הגורם שתענני
תיבות   אתה אחד ושמך אחד." - כוונת "אתה אחד"

מן השפה ולחוץ ח"ו, רק   אלו לא יחטוף אותם האדם
ישים בדעתו אני מאמין באמונה שלמה ואמיתית  

 שאתה יחיד ומיוחד.
יכניס שמחה   - ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

עצומה בלבו שזכינו לכל זה, שבחר בנו מכל העמים  
לחלקו הקדוש, ויתן הודאה עצומה במחשבתו על זה  

 להשם יתעלה.
צריך האדם  כתב האר"י ז"ל, ש - יקדישו את שמך

לכוון במחשבתו מסירת נפש בזה על קדושת השם.  
 יסוד ושורש העבודה ח, יב()". ויזהר האדם מאד בזה
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