
 

המברך ומכוון להוציא את חברו 
יד"ח, ודיבר בין ברכה למעשה, 

 מה דין השומע
 -]יו"ד, קונטרס כונן לחקר בסי' נג[ כתב החקרי לב 

ע קודם שיטעמו, בברכת המוציא אם שח הבוצ
צריכים לברך, או שיברך הבוצע פעם שנית, 
כמבואר בשו"ע או"ח סי' קס"ה וכו'. ואני 
מסופק במי שרצה לפטור עצמו בברכתו של 
חברו בתפילין, דקי"ל שח בין תפלה לתפלה 
חוזר ומברך, אי גם על השומע חל החיוב לברך, 
שי"ל דכיון שכבר התחיל במצוה שהניח תפילין 

נו הפסק לדידיה, או דלמא לא עדיף של יד אי
מגברא דאתי מחמתיה, וצד זה נראה לי יותר. 

 עכ"ל.
והנה מריש דבריו שכתב "אם שח הבוצע קודם 
שיטעמו צריכים לברך", מבואר דס"ל כדבר 
פשוט דכל ששח הבוצע קודם שטעמו, לא מהני 

 ברכת הבוצע אף למסובין שלא שחו. 
בוצע, ובכה"ג שטעמו המסובין קודם ששח ה

היה מקום לומר דס"ל דמהני ברכתו לאותם 
שטעמו, אף שהמברך אכתי לא טעם. אולם 
מהמשך דבריו שהסתפק רק לענין שיחה בין 
תפילין של יד לתפילין של ראש, ולא הסתפק 
בכה"ג ששח המברך בין ברכה להנחה, נראה 
דכל שאכתי לא התחיל המברך לקיים המצווה, 

רך, אלא פשיטא ליה דנתבטלה ברכת המב
דמספק"ל היכא דכבר התחילו המברך והשומע 
בקיום המצווה, אי הוי הפסק המברך הפסק 
לשומע, ואף בזה נראה לו יותר דלא עדיף 
השומע מן המברך )ומ"מ מ"ש כמבואר בשו"ע 

 או"ח סי' קס"ה ע"כ ט"ס הוא(.  
]מערכת ברכות סי' א' אות מ"א[ )ועיין בשדי חמד 

ישי נאמרו על מי דכתב דמילתייהו דרבנן קד
ששח בין תפלה לתפלה אם יברך השומע על של 
ראש או לא, אולם נראה דה"ה בעלמא בהפסק 
בין ברכה לעשיית המצוה בשח המשמיע ולא 
שח השומע, דהחק"ל נוטה דעתו יותר דצריך 
לברך דלא עדיף מגברא דאתי מחמתיה. ודבריו 
צ"ב דהא בריש דברי החקרי לב מבואר להדיא 

דאם שח הבוצע קודם שטעמו  כדבר פשוט
השומעים דצריכים לברך, ואף בשח הבוצע אחר 

 שטעמו השומעים יש להסתפק בדבריו(. 
אולם דמאי דפשיטא ליה לחקרי לב דבשח 
הבוצע קודם שטעמו השומעים, צריכים 
השומעים לברך, לאו מילתא פסיקתא היא, 

דינים  -]למוהר"י שמואל אשכנזי זצ"ל והבית מנוחה 

פשטיא ליה איפכא ם לטעימת המוציא סי"ב[ השייכי
אם שח הבוצע בין ברכה לאכילה  -וז"ל 

והמסובין לא הפסיקו בשיחה בטלה, נ"ל פשוט 
דאע"ג דהבוצע צריך לחזור ולברך ברכת 
המוציא לעצמו מפני שהפסיק בשיחה, המסובין 
א"צ לכוון לברכתו השניה כדי לצאת, כי כבר 

דהא ענייתם  יצאו בברכה הראשונה של הבוצע,
אמן שענו על ברכת המוציא בראשונה חשיב 
כברכו ברכת המוציא כל אחד לעצמו, דעונה 
כמברך וכו'. כנ"ל פשוט, ודלא כהרב מהרי"ח 

 ז"ל בספר חקרי לב. 
 - ]סי' קס"ז משבצות זהב ס"ק ח'[וכ"כ לדינא בפמ"ג 

והוי יודע אם הבוצע הפסיק בדיבור בין ברכה 
"כ, י"ל דיצאו הם לאכילה ואחרים אכלו אח

בברכתו, הואיל והם לא הפסיקו בדיבור. ומהא 
הואיל ומוציא  -אמינא לה מסי' ר"ט ס"ב בהג"ה 

אחרים בברכתו, אף דהוא לא היה דעתו שישתה 
יין עוד וכוס זה מים. ועי' סי' רי"ג במג"א ס"ק ז' 
בשוגג מוציא אותם אע"פ שהוא לא נהנה, ה"ה 

לכתחילה שפיר כאן בהזיד והפסיק מ"מ ברכתו 
הוה ולא עבר על תקנת חז"ל, דדעתו היתה לברך 
ולהנות ג"כ אלא שאח"כ הפסיק, יצאו אחרים 

 בברכתו.
]לגר"א שמואל אלקלעי וכיוצ"ב כתב בזכור לאברהם 

וז"ל או"ח אות ב' ערך ברכות כוס ברכת המזון[ -זצ"ל 
שוב ראיתי למג"א בסי' ר"ט  -בתוך דבריו שם 

ז ובסי' רי"ט ס"ק ה', דכתב סק"ה ובסי' רי"ג סק"
דאע"ג דאם בירך א' ברכה לבטלה וכיון להוציא 
את חבירו אין חברו יוצא, מ"מ אם הוא שוגג 
יוצא. וכגון שנטל כוס של שכר בחושבו שהוא 
יין ובירך בפה"ג וכיון לפטור את חברו, אע"ג 
דברכתו לבטלה וצריך הוא לחזור ולברך בפה"ג 

כ"ז חברו יוצא על יין שרוצה לשתות עוד, ע
בברכה זו כיון שהיה שוגג יע"ש. נמצא למד 
מדבריו ז"ל דחברו אינו תלוי בו, דאפי' במקום 
שהמברך צריך לחזור ולברך והברכה הראשונה 
אזדא לה אפי' שהיה לבטלה, עכ"ז יוצא חברו. 
ומינה יוצא למי ששח בין ברכה לאכילה או 
ששינה מקומו וכו', דאע"פ שהוא יצטרך לברך 

 "ז חברו יוצא.עכ
וע"ע בהגהות הרעק"א סי' רי"ג על דברי המג"א 

דכל שברכתו נעשית לבטלה בשוגג יוצאים  -שם 

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 יש חשש איסור בקנית יבול נכרי מהנוהג שאין בהם האם 
 קדושת שביעית 

 שביעיתאיסור סחורה בפירות א. 
)ויקרא פכ"ה שנאמר  ,דהיינו לקנות או ללקוט פירות על מנת למכרם ,דאסור לעשות סחורה בפירות שביעית )סב.( בש"ס ע"זמבואר 

 בחזו"אוכן הוא  ה"א(. )שמיטה ויובל פ"והרמב"ם  לאוכלה ולא לסחורה. וכן פסק חז"ל " ודרשו"והיתה שבת הארץ לאכלה פס' ו(
 . ו( )שביעית סי' כו סדר השביעית ס"ק

 האם האיסור מכירת פירות שביעית הוא על המוכר או אף על הקונה ב. 
או שהאיסור חל  ,משום לפני עור בלבד כא איסור אלאונחלקו הפוסקים האם איסור סחורה נאמר רק על המוכר, ועל הקונה לי

 :)קידושין נ המקנהלהקל. אולם דעת  (ד"ה ומה סי' עז ק' אה"ע) "יוהנוב .(אסוכה ל) ת תמריםהכפו ,(ח"א סי' כא) מבי"טהדעת  .על שניהם

הגריש"א זצ"ל סק כהמקילים. וכן פ )תנ' סי' ק סוף אות ג( המנחת שלמהלהחמיר. והכרעת  (שםנוב"י ) ב"יול בנאהשוו ד"ה ש"מ(
בשם החזו"א. ונרא' דכוונתו לאסור משום  (פ"י שעה"צ אות ו)שמיטה ויובל  בדרך אמונה]ועי' עוד  . (42)משמרת השביעית פי"ז סוף הגה 

ומשמע דלא ברירא ליה  הגריש"א זצ"למסייע לדבר עבירה או לפנ"ע, ולא משום דאיכא איסור על הקונה. ןעי' עוד שם בשם 
 [.דס"ל להגריש"א זצ"ל להקל רק בנ"ד דהיינו בפירות נכרי דיש לסמוך על החולקים על החזו"א כמבואר לקמן להקל, ואפשר

 עבר ועשה סחורה בפירות שביעיתג. 
. וכן הוא )קידושין נב. ד"ה המקדש( ובתוס')שביעית פ"ח ה"א(  בירושלמיכמבואר  ,בדיעבד חלה המכירה ואם עבר ומכר פירות שביעית

 דאף לא נאסרו הפירות, ומ"מ בקדושתם קיימי.  )שמו"י פ"ו ה"א וה"ו( ברמב"םומבואר . )שמיטה ויובל פ"ו ציון הלכה ס"ק ז( הבדרך אמונ

 איסור מסירת דמי שביעית לעם הארץד. 
 ,רץאסור למסרם לעם הא ,דכל שיש בו קדושת שביעית כגון פירות שביעית, דמי שביעית או חליפי שביעית)לט.(  בסוכהושנינו 

שכל פירות )שם ד"ה אין מוסרין(  רש"י. ופירש )שמו"י פ"ח ה"י( הרמב"םכלומר לכל מי שאינו מקפיד על קדושת שביעית. וכן פסק 
לאחר שביעית ולהעשיר, ועמי הארץ חשודין על  םלהצניע השביעית חייבין להתבער בשביעית הן ודמיהן, ולא שיעשה בהם סחור

פירשו  )שם ד"ה שאין מוסרין( ותוס'. ם ליקח מהם כלום בדמים, דקעבר אלפני עור לא תתן מכשולכך, לפיכך אין מוסרין להם דמי
 שהרי הם אינן נזהרין בקדושת הדמים. םאיסורילם בישנמצא מכש

מפני שהדמים נתפסים ו ,משום שעובר )המוכר( על איסור סחורה ,מחשוד על השביעיתאסור לקנות פירות שביעית ולפי"ז 
מסירת מעות דמי דב)סי' כא(  הבנין עולםודעת ונמצא עובר באיסור לפנ"ע. )עית ואין מוסרין דמי שביעית לע"ה, בקדושת שבי

)סוכה שם ד"ה וליתיב(  החת"ס רוני מדבריי. אולם העחשוד לעשות סחורה בשביעיתדהרי העם הארץ  ,'עובר על לפנ"ע דאושביעית 

כי כבר פסקו הפוסקים וכן הובא  דס"ל דאין בזה איסור תורה דהיינו טעמא דמשמע דאין בזה אלא משום איסור דרבנן. ואפשר
דלא  לחדש 'שכת )תנ' סי' ק סוף אות ג( "שבמנח עי'ו] .(דהיכן דאיכא תליה שיעשה בהיתר ליכא משום לפנ"ע )סי' שמז ס"ק ז( מ"בב

 .["הגזירה מיוחדת לא למסור דמי שביעית לעחז"ל גזרו גם רק משום לפנ"ע אסור, אלא 
 פירות הגדלים באר"י בקרקע של עכו"םה. 

 (כה - רוכל סי' כב )אבקת הב"ידעת  )באר"י(האם איכא משום קדושת שביעית בקרקע של נכרי מח' הפוסקים  מתכבר מפורס והנה
 . הדאיכא קדוש (ח"א סי' כא) המבי"טאולם דעת  ,דליכא קדושה

"ע, ושהגם מורינו הרב גדול הדור כמהר"ר יוסף קארו בסוף ימיו כשחיבר דוכתב  ,שפסק כהמבי"ט )סי' נו(חרדים פר בסויעויין 
)ואם היה סובר דליכא  כתב סתם שנת השמיטה אין בה לא תרומות ולא מעשרות, ולא חילק בין פירות עכו"ם לפירות ישראל

כתב שהעידו חכמים  (מג 'סי) רי"טהמהוכן כ. "ע ,קדושה בקרקע של עכו"ם הרי שייך חיוב תרומות ומעשרות באף בשנת השבע(
שהרב מהר"י קארו היה חוכך להחמיר, והיה נוהג להפריש בלא ברכה, אח"כ הכריחו הרב אביו הרב  ע"פמזקני הדורות שא

המבי"ט והחכמים שעמו בפומבי שלא יעשרו כל עיקר, דחומרא דאתי לידי קולא היא, שיש בדבר הפסד שביעית, ולא היה מי 
 .ע"פ דבריהם שהב"י חזר בו )שביעית סי' כ( החזו"אהביא ן וכ .כ"ע ,שערער בדבר

ועיי"ש שדחה נמי  .אחר שנכתב השו"ע שהרי תשובות אלו שבאבקת רוכל נכתבו ,דחה דברי החרדים (שלא ס"ק י 'סי) הברכ"י מיהו
 תשובת בנומדברי בו,  שהב"י חזר ,הרי"טמהמעל הא דמשמע ]ויש להעיר  .(כג ס"ק כטסי' ) פאת השלחןהוכן נקט  דברי המהרי"ט.

)או"ח  החזו"אוהביאו להלכה  תו לא נאמן אחר להעיד שחזר בו,היכן שהפוסק פרסם דעתו ד 'שכת ()תנ' יו"ד ריש סי' כט נוב"יה של

  [.סי' לט קונטרס השיעורים ס"ק טו ד"ה ובנו"ב(

 כשהמוכר סומך על המקילין דאין בפירות משום קדושת שביעיתו. 
האם מי שנוהג להחמיר רשאי לקנות ממנו, דעל הקונה ליכא איסור אלא משום  ,המוכר סומך על המקיליןויש לדון בגוונא ש

. או דילמא בתר ך על המקיליןמהוא סווהרי  ,לפנ"ע בלבד כנ"ל, ובכה"ג אפשר דליכא מכשול דבתר הנכשל )דהיינו המוכר( אזלינן
 וא"כ יש כאן מכשול. רבדבאיסור  נוהגהוא הרי המכשיל )דהיינו הקונה( אזלינן ו

ואחרים יודעים שמחמיר  ,שאדם שאסר עצמו בדבר המותר לאחרים )סי' תרג( האור זרועבשם  )יבמות סי' צו( במרדכיוהנה מצינו 
ע"ע אע"פ שידע שהוא היתר אלא שהדיר עצמו, פשיטא שיכול לסמוך על אחרים ואין לחוש שמא יאכילוהו דבר האסור לו דלא 

כמו שמצינו לענין נזיר דאסור להושיט לו כוס יין משום לאו זה, אלא דצ"ע בגוונא שראובן פירש ממאכל לפי יעברו על לפנ"ע, 
שנראה לו שאסור לאוכלו ושמעון נוהג בו היתר ונראה לו שראובן טועה בדבר וגם ראובן אם היה סובר שמותר היה אוכל, מי יש 

דאיפליגו רב ושמואל דרב אמר לא עשו בית שמאי כדבריהם וכו' ושמואל לראובן לחוש שמא יאכילנו שמעון, ויש לדקדק מההיא 
פסק  כןו אמר עשו ואסיקנא דעשו ומודעי להו ופרש"י ומש"ה לא נמנעו, אלמא שיכול לסמוך עליו ולא חייש דלמא ספי ליה, עכ"ל.

 .)יו"ד סי' קיט סע' ז(ברמ"א 

אם ד תבוכ )שם ס"ק כ( ךש"וה (סי' קכא) רלנ"חהאכיל את האוסר. וכן וע"כ אסור למתיר לה ,ומשמע מדבריהם דבתר הנכשל אזלינן
חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליספי לי מידי דאמרו " )קיא:(, וכדמוכח בחולין יש בזה משום לפני עורהמתיר מאכיל את האוסר 

 )ח"ב סי' לח ד"ה והנה השעה"מ( הפרי יצחק ,)ח"א סי' סב( בנין ציוןה ו. וכן נקט)אות כא( בביאור הגר"א". וכן הסכים לא סבירא ליד
  .ד"ה וזאת תורת העולה, ואו"ח ססי' סו( )יו"ד סי' עז והכת"ס

הנ"ל ע"פ הראיות הנ"ל, האריך  כהמרדכיהסובר  הבאר שבעאחר שהביא דעת  אות כג( )או"ח סי' תצז מנהגי איסור הפר"חאולם 
ובר משום לפנ"ע בין באיסור ניכר בין באיסור שאינו ניכר, אלא דמ"מ לדחות דבריהם ומסיק שאם המתיר מאכיל להאוסר אינו ע

באיסור שאינו ניכר "אין ראוי לו" למתיר להעבירו על דעתו. ומ"מ האוסר מצי למיכל בביתיה, ולאו דוקא שמותר להתארח אצל 
דרבה ע"ה עדיף בענין זה ת"ח אלא אפי' בסתם עם הארץ מותר להתארח אצלו כיון שמודיע לו שהוא אוסר בדבר פלוני, וא

והע"ה סבור דאיכא לאו דלפ"ע ופשיטא שלא יאכילנו דבר  ,מת"ח, שהת"ח יודע שמותר הדבר להטעותו אלא שמכוער הדבר
 האסור לו דהא לא חשיד אלאו דלפ"ע, ע"כ. 

ב נקט בשם הרא"ה כדרכו בשם יש אומרים )אלא דשו )שם( הריטב"אהביא  ןוכ .)עדיות פ"ד בועז אות ב(בתפארת ישראל  מבואר וכן
  של המרדכי(.

מחמת  ,להאכיל את הסובר שהדבר אסוראיסור לפנ"ע מבואר מדברי הפר"ח ודעימיה דלעולם ליכא על הסובר שהדבר מותר ו
 שהארכנו בזה ועי' עוד בגליון קנ"ו אלא דאין הדבר ראוי. בזה שום איסור דבתר "המכשיל" אזלינן ולא בתר "הנכשל", וליכא

 . בס"ד

בפרט ולהלכה נקטינן כדברי רוב הפוסקים דבתר הנכשל אזלינן וע"כ בנ"ד כיון שהמוכר סומך על המקילין אין משום לפנ"ע. 
(, דבכגון דא אין לחוש ללפ"ע כלל )אף מכח הכרעתו דאסורהיכן שהקונה רק מחמיר ע"ע מפני מנהג אבותיו או רבותיו )ולא 

 שבסמוך. במנח"שיודע שחבירו א"צ להחמיר כמותו וכל א' כמנהגו נוהג כמבואר  לדעת הפר"ח הנ"ל( כי גם זה שנוהג איסור
מישראל מותר לקנות שנכרי, ומ"מ כתב  פירות הגדלים בקרקע שלקדושת שביעית גם ב "ל דאיכאדס (שם) במבי"ט וכן מצינו
א ליתן להם דבר שנראה להם , כיון שהדבר להם היתר שסומכים על המורים להם היתר, ולא נדון אותם כעורים שלהמוכרם
. וכ"כ (42)משמרת השביעית פי"ז הגה  הגריש"א זצ"ל. וכן דעת )תנ' סי' ק סוף אות ג( המנחת שלמה וכן פסק ע"פ דבריו כ."היתר, ע

  .)שביעית סי' כג(במנחת אשר 
 זצ"ל החזו"אעובדא דאתי קמיה דהביא ש (פ"י שעה"צ אות ו, ועי' עוד ב)שמיטה ויובל פ"ד הכ"ט באור הלכה ד"ה גוי בדרך אמונהשו"ר 

 הורה דאסור לקנות ממי שסומך על סברת הב"י דאין שמיטה בקרקע של עכו"ם, כי רוב הפוסקים ס"ל כהמבי"ט האוסר בזה. ו
אע"פ שס"ל לאסור פירות שביעית הבאים מקרקע של עכו"ם אעפ"כ )שם( המבי"ט ו .עמודי עולם הם המקיליםאולם צ"ע דהרי 

 במשמרת השביעית . ועי'ךמה שיסמותב להדיא דהסומך על המקילין יש לו על שכ)ס"ק ו( סימן י'  בחזו"א ג. ועי'התיר בכה"
ממי שסומך על להחמיר )שלא לקנות דמה שהחזו"א הורה  הגריש"א זצ"ל בשם שתמה נמי ע"ז והביא (42)קארפ פי"ז הגה 

 ובודאי ידע שיש לשומעים לרבותיהם על מה שיסמוכו. ,י לשיטתוהמקילים(, הוא כדי להחדיר תודעת השמיטה וחומר פירות נכר
 .)שביעית פ"ו ה"א עמ' שט( שני בחוטועי' 

 - מסקנא דדינא -
רשאי לקנות פירות ממי שסומך על דעת  ,העולה לדינא דהנוהג כדעת הסוברים דאיכא קדושת שביעית בקרקע של עכו"ם שבאר"י

י עור לא תתן מכשול )ומ"מ עליו לנהוג בהם קדושת שביעית(. נכו"ם, וליכא משום לפהסוברים דאין קדושת שביעית בקרקע של ע
 .הגריש"א זצ"לוכן פסק 

 ה| ה'תשע''לך לך | פר'  ז"קצ גליון
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

השומעים יד"ח, דהעתיק דברי הפמ"ג הנזכרים 
דה"ה במזיד אם כשברך היתה דעתו  -בסי' קס"ז 

לאכול, ואח"כ הפסיק בין ברכה לאכילה במזיד, 
 ים.אף דלעצמו אינו יוצא מ"מ האחרים יוצא

הביא דברי ]מערכת ברכות סי' א' אות מ"א[ ובשדי חמד 
החק"ל והבית מנוחה, ושאר הפוסקים שדנו 
בדבריהם, וכתב דדברי הרב בית מנוחה נכונים 

 בטעמם.      
דפסק לדינא ]ש"ר פרשת אמור סט"ז[ ועיין בבן איש חי 

דאם שח הבוצע בדברים חיצונים שדינו לחזור 
קו, יצאו יד חובה, ולברך, והמסובין לא הפסי

ואוכלים ואין צריכין לכוון לברכה שניה של 
 הבוצע.

דאם הבוצע הפסיק ]סי' קס"ז ס"ק נ"ט[ וכ"כ בכה"ח 
בדיבור בין ברכה לאכילה והמסובין אכלו אח"כ, 
דיצאו המסובין בברכתו, הואיל והם לא הפסיקו 
בדיבור. וכמ"ש הפמ"ג, הבית מנוחה והבן איש 

 חי.
ודע עוד  -כתב ' קס"ז ס"ק מ"ג[ ]סיאולם המשנ"ב 

דאם המברך שח קודם שטעם, אף שהשומעים לא 
שחו כלל, משמע מהפוסקים לכאו' דשוב אינם 

 יוצאים בברכה כמ"ש בבה"ל, וצ"ע לדינא.
כתב דמה שהביא הפמ"ג ראיה מסי' ]שם[ ובבה"ל 

ר"ט ס"ב בהג"ה דכתב שם הרמ"א גם הוציא 
או ראיה האחרים בברכתו ולכן ברכתו ברכה, ל

היא כלל לענ"ד, דהתם אמרינן הואיל והברכה 
חלה על אחרים שיוכלו לשתות מכוסם, חלה נמי 
הברכה לגבי דידיה שיוכל לשתות יין מכוסות 

אע"ג דלא היתה דעתו עליהם בפירוש  -אחרים 
אלא בסתמא, וברכתו לא לבטלה היא כלל, 
משא"כ בענינא דידן כיון שהפסיק לא חלה עדיין 

ל, ואינו יכול לאכול ולשתות על סמך הברכה כל
ברכה זו והוי לבטלה, וממילא לא יצאו השומעים 

 ג"כ בברכתם.
אלא דמ"מ לא הכריע הדבר לדינא, והניחו בצ"ע. 
וא"כ י"ל דלמעשה לא יחזרו ויברכו שוב, דספק 

 ברכות להקל. 
דהעתיק ]ס"ק ט"ו[ וע"ע בדברי המשנ"ב בסי' רי"ג 
שלא אכל ושתה לדינא דברי המג"א דאם מה 

המברך היה בשוגג או באונס, כגון שנשפך הכוס 
אחר הברכה וכה"ג, דבעת הברכה לא היה לבטלה, 

]ס"ק אז יוצאים אחרים על ידו. וציין בשער הציון 

דהוא מהמג"א, וכלל בזה מה שהביא י"ז י"ח[ 
הפמ"ג במשב"ז סי' קס"ז, והעתיקו הגרק"א 

"ג )אולם בחידושיו. הרי דהעתיק לדינא דברי הפמ
לא הזכיר מזיד אלא שוגג או אנוס, ועוד ששינה 
מהמקרה הנזכר בפמ"ג והרעק"א שהפסיק בין 
ברכה לאכילה, והזכיר מקרה שנשפך המאכל בין 
ברכה לאכילה. ואפשר דהוא מחמת דבריו שבסי' 
קס"ז במשנ"ב ובבה"ל הנזכרים לעיל דהניח דברי 
הפמ"ג בצ"ע, וס"ל דיש לחלק בין נשפך המאכל 
בשוגג או באונס, לבין הפסיק בדברים במזיד או 

 אפי' בשוגג או באונס(.
  

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 פניני מוסר
 עניני שבת קדש

 בשחרית בשבת והתשבחות השירות מעלת גודל

, האור כשעולה אז... לכל שמחה הוא השבת יום" -

 משבחים... בשמחה הכנסת לבית מקדימים הקדוש עם

... למעלה עולות והתשבחות ותשבחות בשירות

 בארץ קדוש עם אשריהם ואומרים העליונים פותחים

 הקדושים הצבאות וכל עליהם מתעטר שאדוניהם

 להשתדל צריכים כן ועל... בשבילם מתעטרים

 .בתורה עסוקול אדונם של ותשבחות ושירות בתפילות

 ההוא צרור שנתעטר, נשמות של יום הוא הזה יום

 התשבחה בתשבחות משבחים כן ועל, הנשמות של

' ה שמך את תברך חי כל נשמת" והיינו, הנשמה של

 הנשמה מצד אלא תשבחה ואין" בשר כל ורוח אלקינו

 ".הגוף של ואינו ונשמה רוח בבחינת הזה ויום, והרוח
 .(רה, ויקהל, זוהר)

 אל האדם יתן לא איך, נפשי ידידי, ורעי הוביא" -

 ובשמחה, גדול בהתלהבות המזמורים אותם לומר לבו

 החדוה מעוררים בעצמם הם כי, מאד עד עצומה

 בהתלהבות איש לבב יחם לא ואיך... הרצון ושלמות

 קדוש עם וגורל בחלק להיות שזכה, ושמחה חדוה

 לשבח בעלמא יחידא בעמא כן גם ונכלל, הישראלי

 ושורש יסוד)". יתעלה שמו יתברך ובוראנו ליוצרנו

 (ז, ח, העבודה
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס 

 "עבודת המועדים"

 
 

  23 175-9393הערות ותרומות בטל'  ©
 53:91 - 32:51בין השעות 

 

 

 להקלבשעת הדחק סומכים  מתיבמקום שאמרו להחמיר, 
 על שיטה יחידאה בשעת הדחק א. לסמוך

 והקשו שם .זר לסמוך עליו בשעת הדחקי הוא ר' אליעאלאחר שנזכר אמר כד ,ר' אליעזרדעת מעשה ועשה רבי כ )ט:( בנדהשנינו 
אלא דלא איתמר  ,בשעת הדחק היכי עביד כוותיה ,דאין הלכה כר' אליעזר אלא כרבנן ,מאי לאחר שנזכר אילימא לאחר שנזכר

י הוא ר' אאלא רבים פליגי עליה אמר כד ,לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה ,ומאי לאחר שנזכר ,הילכתא לא כמר ולא כמר
איכא דאמרי אפיש ו ,יעת בצורת הואיכא דאמרי ש ,אמרינן מאי שעת הדחקד , ע"כ. ועיי"שלסמוך עליו בשעת הדחק אליעזר

 .עובדא וחשו רבנן לפסידא דטהרות
 דמועטיםפסיקא הלכתא לא כמר ולא כמר אלא דהיכן דלא א( רנג 'א סי"ח) שו"ת הרשב"אב "פ דברי הש"ס הנ"ל כתבעו

הוכרע הלכה משום  אםהב"ח(. אולם  כ"כק, פירוש במקום הפסד מועט )נן עליהן בשעת הדחסמכי ,חולקים על המחמירים
או גדול נגד קטן וכדו' אע"פ שבשעת הדחק לא סמכינן עלייהו מ"מ בשעת הדחק ואיכא הפס"מ סמכינן. וכן  ,יחיד נגד רבים

 ובכפות תמרים )כלל ו ד"ה אמנם במידי( בגט פשוטפסק וכן . )הוראות או"ה יו"ד ססי' רמב ד"ה עוד האריך(ובש"ך  )שם(ברמ"א מבואר 
שנקט בדעת   ד"ה מיהו( "ה)פתיחה הנהגות או הב"חדלא כשיטת ). )ח"ד ססי' קי( השבט הלוי. וכן הכרעת )לד: על תוס' ד"ה ולדרוש להו(

. (, ע"כנו בחכמה ובמניןלא התיר בשעת הדחק שיש בו הפסד מרובה אלא ביחיד נגד רבים אבל לא בקטן נגד גדול ממדהרשב"א 
)סי' ע  ובפמ"גב"י ס"ק נד( ג)שם ה בכנה"ג. וכ"כ סי' סט סע' כ() ברמ"אהובא  )סי' קנט( בתרוה"דופעמים מצינו שלא סומכים על הפס"מ לחוד אלא בצירוף צורך אחר )כגון סעודת מצוה( כמבואר ]

 ברע"אוהרשב"א  מש"כ על האי דין של )חדוד הלכות על נדה שם( בסד"ט. ועי' עוד )ש"ד סס"ק לד( בסי' ק"ה בפמ"גף תרתי אליבא דהתרוה"ד דתרתי בעינן. וכן מצינו להקל בצירו ש"ד ס"ק מד(

על דעת המקילין בשעת הדחק במקום  לסמוךלענין  )סי' תרכו על סע' א ד"ה וי"א שאפילו( ובביאור הלכה)סי' יא ס"ק יא(  במ"ב, )יו"ד סי' רפח ס"ק ד( בש"ךועי'  .)יו"ד סי' ס ד"ה גם יש לומר למ"ש(

  [.סקים מבטל מ"עושלדעת שאר הפ

 'שנר' מהב"ח דדוקא בדיעבד סמכינן, ותמה עליו דלא משמע כן מהרשב"א והרמ"א דאפיד"ה ומ"ש דאי עביד(  שם) בש"ךוכתב 
א הותר אלא לבעלים שכת' דכל מקום שמתירים משום הפס"מ ל )או"ח ססי' סה( בחת"סועי'  לכתחלה סומכין בהפסד מרובה.

דבכה"ג  ופסקדחה דבריו )ח"ג סי' צ ד"ה ובמקום דמקילין(  בדברי מלכיאלובני ביתו אבל אחרים למה יקנו ממנו לכתחלה. אולם 
)ח"ד סי'  החכמה ובבצל אף()ססי' יד ד"ה ודע ד בחלקת יואב ,)ח"ג סי' קצד ד"ה ומ"ש רו"מ( במהרש"ם]ועי'  .)ח"ב סי' נ אות ה( במנחת אשרוכן פסק  מותר אף לאחרים.

 .[פט אותיות ב, ו, יא(
 בשעת הדחק גם באיסור דאורייתא ב. לסמוך

בשעת הדחק על המקילים אפי' הם  םיצא לחדש דהיכן שאין הלכה פסוקה סומכי)הנהגות או"ה ד"ה ונראה מתוך מה(  הב"חוהנה 
)שהרי דחה דברי הט"ז הנ"ל  )שם ס"ק ב( הגר"אכן דעת אפשר שו ,רצג ס"ק ד( )סי' הט"ז. וכן מבואר בדברי אפילו בדין דאו'מיעוט 

  (., עיי"ש(שם)על הט"ז  כהנקה"כמטעם אחר, דלא 
הרי יחיד ורבים הלכה ד ,יצא לחלוק על דבריהם )הוראות או"ה יו"ד ססי' רמב ד"ה עוד נראה מבואר, וסי' רצג בנקה"כ( הש"ךאולם 

והלא כך הוא גזרת המקום לילך אחר הרבים ומה בכך שהוא  ,ה בהפסד מרובהוהיאך אפשר לעקור דבר תור ,כרבים דאו' הוא
ויצא לדחות ד( ס"ק ד סי' קנ ס"ק יב ועיי"ש ס"ק א ו)יו" החזו"א. וכן פסק )כלל ו ד"ה אמנם במידי( בגט פשוט משמעוכהש"ך  ."מהפס

. וכן נראה )ח"ד ססי' קי( השבט הלוי ל(. וכן פסקדלא משמע כן )ובאמת הט"ז אזיל לשיטתו כנ" (טו ק"סי' יז ס)אה"ע ב הט"זדברי 
  .)יו"ד סי' רל ריש ענף ד( האג"מ דעת

עם הרוב ובטלו דעתם לגמרי, נשאו ונתנו מ"מ כל זה כשהמיעוט  ,ולכאורה יש לדחות דברי הש"ך שהרי אה"נ שרוב הוי מה"ת
 . וכן מצינו"ל שניתן לסמוך עליו בשעת הדוחקוי ,ביחד אין המיעוט מתבטלנשאו ונתנו דאז הם כמאן דליתנאו, אבל כשלא 

אלו היו נושאים משא"כ במחלוקת בדברי הפוסקים ד ,דלא אזלינן בתר הרוב אלא היכן דנשאו ונתנו ביחד (וה )כלל א בגט פשוט
)אה"ע  שיק במהר"ם, )ע"ז שם( בתורת חייםמבואר  וכן ., ע"כ)סי' קיו(אפשר דהמרובים היו מודים ודלא כהרדב"ז  ונותנים ביחד
אלא דמ"מ מסתמא דעת הרוב  ,)ערלה סי' יא ס"ק ז( בחזו"או )תורת הנביאים מאמר לא תסור סוף פ"ג ד"ה ומה( במהרצ"ח, סי' כ ד"ה מיהו(

 . , עיי"שהוא נוטה יותר שיתאמתו דבריהם
הוא נוטה יותר  ובמ"מ כיון שהרוב מסכים לדבר אחד מסתמא דעת הר ,הש"ך שאע"פ שהמיעוט לא התבטלואפשר דס"ל ל

 חיק"לב ועי'] א"כ מה"ת עלינו להיגרר אחריהם אע"פ שניתן לצרף דעת המיעוט כסניף וכדו'. ,שיתאמתו דבריהם כמבואר לעיל

שע"י כן חייב להורות גם הוא כדעת רבים ו מתוך כולו בדבר דבעי מנין ב"ד ונקט דדוקא בעינן רוב ,לדחות סברת הגט פשוט והתורת חיים הנ"לשיצא  )יו"ד סי' פב(
 תר מוכרע טפי[.יוהוי כהסכימו כולם, אבל לעולם היכן דידעינן שא' אוסר וב' מתירים בכי האי אין כאן צד ספק דצד ה

 כשהעיקר נוטה כהמקילין 'באיסור דאו ג. לסמוך בשעת הדחק גם
. אלא דכבר כתב ע"ז "איסורי תורה"ין אפילו באלא דבאמת מצינו הרבה מקומות שסמכו חז"ל בשעת הדחק על המקיל

י לפעמים והוא כ ,וז"ל: אתנצל עצמי בדבר אחד שלא יחשדני המעיין )בהקדמה ד"ה והנה אתנצל( תורת חטאתבספרו  הרמ"א
מטעם כי באותן המקומות היה נ"ל כי היתר גמור  אוהו ,או לעני בדבר חשוב או לכבוד שבת כתבתי להקל בהפסד מרובה

מהר"י וכתב  ,ולכן כתבתי שבמקום דלא אפשר יש להעמיד הדבר על דינו ,דהלכתא רק שהאחרונים ז"ל החמירו בדבר אליבא
ניו וומ"מ המנהג לומר להם הטעם זה מפני ע ,דעני כל ימות החול ועשיר בערב שבת שווין הן( ד"ה אשר שאלת מע"ש )סי' טו מינץ

 סר ולפעמים מתיר, עכ"ל. שבת כדי שלא יתמהו שלפעמים או דוזה מפני כבו
 ועי'. )יו"ד סי' רמב אות סו( בערוה"שוכ"כ על מה שנראה לו לפסוק מעיקר הדין.  ם דאו'יאפילו בדינ בשעת הדחק שסמכינןנמצא 

כתב דהטעם שלא סמכינן העיקר הדין בהפסד מועט משום שלא רצו לעבור שהביא דברי התורת חטאת ו )סי' נה( נחלת שבעהב
)ומ"מ לפעמים דאל"כ לעולם לא ניחוש לדברי האוסרין דפשיטא דיש הפסד מועט לכל דבר הנאסר, ע"כ.  ,ריןעל דברי האוס

 . ועי'ובעוד מקומות )יו"ד סי צה ס"ק כא, ססי' קג וסי' קכד ס"ק נ( בש"ךמצינו שהקילו הפוסקים אפי' במקום הפסד מועט כמבואר 
)או"ח סי'  בב"י. ועי' עוד הפס"מ באין לס"ס מצטרפין, כשר שבהפס"מ כלשכת' ש ה( ק"ס מ"ז תרמח סי'ו ו אות או"ה הוראת) בפמ"ג ']ועי (.צג אות ב( סי' )יו"ד ח"בב

דמה"ט לא מצינו שבדיעבד סמכינן על  )ח"ג סי' קי ד"ה אבל( בשבות יעקב וכת' דיעבד.בשמבואר דשעת הדחק עדיף מ)אה"ע קכו סע' ד(  וברמ"אנח ד"ה מי שהוא אנוס( 
וכ"כ )סי' ע ס"ק לח(  מהש"ךלא מקילינן. וכן מוכח  בהפס"מתרי קולי מ"מ ד )סי' צא סס"ק יב( ט"זה נגד רבים כמו שמצינו דסמכינן בשעת הדחק. וכתבהיחיד 

 [.)יו"ד סי' סט ס"ק ל( וברע"א)סי' קה ש"ד ס"ק לח ד"ה הב'(  פמ"גב '. ועי)על הש"ך שם אות ז( הדגמ"ר
 במקום שהוכרע ההלכה חק ואיכא הפס"מל המקילין בשעת הדע ד. לסמוך

אע"פ שבשעת  ,היכן שהוכרע הלכה משום יחיד נגד רבים או גדול נגד קטן וכדו'דהרשב"א הנ"ל מדברי  מבואר לעילוהנה 

יו"ד ססי' רמב  שם) הש"ך. וכן פירש )שם(ברמ"א הדחק לא סמכינן עלייהו מ"מ בשעת הדחק ואיכא הפס"מ סמכינן. וכן מבואר 
משום דלא העמידו דבריהם במקום  ,דהיינו טעמא דמותר בהפסד מרובה )ד"ה ומשמע(בדעת הרשב"א. ועיי"ש  ד האריך(ד"ה עו

 ממון והם אמרו במקום הפסד מרובה לסמוך איחיד לאוקמא אדין תורה.
דהלכה  אהיכ פס"מת הדחק אפילו איכא הדלא נאמר דין שעהיא הרשב"א כתב דלעולם כוונת  )יו"ד סי' קנ ס"ק ד( החזו"אאולם 

אלא במקום דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר סומכין בשעה"ד שיש בו  ,הוכרעה ע"פ דין הלך אחר הגדול או אחר הרבים
 ועי' עוד בזה לעיל. .של הרשב"א(נשמטו בהעתקה יש דברים שד 'דנר )ועיי"ש שכת' "מ או כיו"בסהפ
 השו"ע הכריע כדעה אחתשכה. 

על  )ובמקום הפס"מ תלוי במח' הנ"ל( אף ללא הפס"מבשעת הדחק האם ניתן לסמוך  בשו"עכרע ועתה יש לדון כשהדבר הו
בכה"ג  תו לא סמכינן על החולקים בשו"ע האם נימא כיון שהוכרע הדבר ,בדבר מקיליןהאחרונים החולקים עליו ו סברת

 קא וסמכינן על המקילים. או דלמא מדי מח' לא נפ דהיכן שהוכרע ההלכה לא מקילינן( כמבואר ברשב"א הנ"ל)
מ"מ אין  ,היכן שהוכרעה ההלכה כתב דאע"פ דמבואר בש"ס נדה הנ"ל דלא סמכינן להקל בשעת הדחק)סי' ק(  בחכם צביוהנה 

. בפרט מהבאים אחריו חלקו על הרבה מפסקיושהרי כמה  ,דלא דמי פסק התלמיד לפסק הרב ,כלל זה נאמר על פסקי השו"ע
)ח"ד סי' צה סד"ה ומה  המהרש"םו )סי' תקמח ס"ק ה( השערי תשובההראשונים ס"ל הכי, ע"כ. והביאו  היכן שפסק כן מכח שרוב

 (.על עוד סניף להקל)אלא דעיי"ש בסוף הדיבור שאפשר שסמך ששאל באיש( 
תב על דברי הח"צ כ (שביעית סי' כג ס"ק ג)יו"ד סי' קנ ס"ק ד ו החזו"אומבואר דבשעת הדחק סמכינן על המקילים נגד השו"ע. אולם 

שהם תמוהים דמש"כ שאין דברי השו"ע כאתמר הלכתא משום שרשאים לחלוק עליו, הרי אתמר הלכתא דאמר בנדה שם רבי 
קא' לה והיינו שאמרו ליה ר"א ור"ש ורשב"ג רבותיו אע"ג דהרבה פעמים חולק רבי על רבותיו ועל אביו אלא דבמקום שסומך 

  לדידן רבותינו ז"ל, ע"כ.על קבלתו מקרי אתמר הלכתא וה"נ 
 כשהשו"ע הביא דעה ראשונה בסתם ודעה שניה בשם י"או. 

כתב שבמקום שהשו"ע הביא דעה ראשונה בסתם ושוב הביא דעה חולקת בשם  )פתיחה הנהגות או"ה ד"ה ונראה מתוך( הב"חוהנה 
עובדא אם איכא הפס"מ. )ועיי"ש  ה כבר היש אומרים לא מהדרינןאם הור ,כיון דלא איתמר הילכתא ,יש אומרים וכדו'

(. ומבואר נגד קטן לבין היכן שהוא משום גדול ,שחילק בין היכן שהדעה ראשונה היא עיקר מחמת דהוי רבים נגד יחיד
)ומש"כ דדוקא בדיעבד סמכינן לשיטתו אזיל דס"ל  במקום שהשו"ע הביא דעת החולקים דסמכינן במקום הפס"מ להקל

 . ן רק בכה"ג(דבשעת הדחק והפ"מ מקילינ
 ,"כי המחבר דרכו בשו"ע הקבוע להוראה להביא תחלה הדעת היותר מוסכמתכתב )סי' צז ד"ה דע כי המחבר(  הרמ"ע מפאנואולם 

ומוחלט  פסק גמורא"כ מה שסתם תחלה כדעת הגאונים להתיר הוא  ,היכא דאיכא למיחש לסברא אחרת מייתי לה בשם י"או
לא לחלוק כבוד לבעלה שגם הם גדולים ורבים ובהרבה מקומות פשט המנהג לאסור לפי סברתו ולא זכר הסברא הב' א

)יו"ד סי' רמב  י"שועיהראשונה היא עיקר להלכה.  הדעשומבואר מדבריו  ,כתב כמה טעמים לזהד"ה וכ"ת(  שם) והש"ך כוותייהו".
 .)ססי' תנז( המ"בוהביאו להלכה  כב()יו"ד ססי' ש בש"ךשכן הוא כשהרמ"א כותב כן. וכן מבואר  כללי או"ה ד"ה וכ"ת(

 הפסד דאיכא היכן י( קו"א אות) א"ש סי'ב "כ כתבפעיקר להלכה כדעה ראשונה בסתם ואעדהשכתב  )סי' קפו אות ז( בגר"ז ויעויין
 כה"חבגדול, ע"כ. ועי'  במקום וקטן איחיד אפילו מרובה בהפסד סמכינן דבדרבנן, היש אומרים על לסמוך שיש פשיטא מרובה

  .)סי' יג אות ז(

 -ינאקנא דדסמ-
 ,סמכינן על המקילים בשעת הדחק ,ההלכה הנגד רבים ולא הוכרע מעטיםדבמקום שנחלקו הפוסקים אם נחלקו  העולה לדינא

הלכה לא סמכינן אמקילים  ההוכרעשגדול כיון קטן נגד במקום דהוי יחיד נגד רבים או ' במקום הפסד מועט. ודהיינו אפי
עיני והכל לפי ראות ' והחזו"א מחמיר בזה. ן,אולם במקום הפסד מרובה באיסורים דרבנן סמכינן אמקילי בשעת הדחק,

 .'המורה

 העלון נתרם לע"נ

 הרב אריה בן דוד זצ"ל
 
 
 


