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טיגן בצל לפסח בשמן של קטניות

א. שאלה: מעשה באחד שנוהג לבשל את כל מאכליו לפני הפסח כדרכם של הרבה מדקדקים, אולם מכיון שעשה 
הוא  שבו  קטניות  בשמן  לחג  המיועד  השמן  בטעות  לו  התחלף  בבית  החמץ  היה  עדיין  כאשר  החג  לפני  מה  זמן  זאת 
משתמש בכל ימות השנה. והורו לו מורי הוראה שאין עצה לבצל זה לחג הפסח ואסור להשתמש בו בחג, ושאלתו בפיו 

האם המחבת יצאה מכלל שימוש לגבי חג הפסח, או שיש עצה להכשירה. 

מותרת  שהמחבת  השיב  שליט”א  פריד  ר”ע  הגאון  תשובה: 
שסוברים  פוסקים  הרבה  שיש  בפיו,  ונימוקו  בפסח,  לשימוש 
מהם  לעשות  אלא  שהם  כמות  לאוכלם  רגילים  שאין  שקטניות 
וכן  קטניות,  משום  איסור  בהם  אין  וכיו”ב[  קנולה  שמן  ]כמו  שמן 
שרוב  ואע”פ  ע”ש.  ס”ד  תנג  סימן  הרב  שו”ע  דברי  משמעות  היא 
בספק  בליעה  להתיר  יש  מקום  מכל  בזה,  מחמירים  האשכנזים 

קטניות. 

וגם הגאון רבי שמאי גרוס שליט”א הסכים להתיר וביאר הטעם ע”פ 
מש”כ החיי אדם כלל קכז ס”א: ומכל מקום בדיעבד אם נפל דבר מאלו 
לתוך התבשיל, מותר אם יש רוב בהיתר כנגדם ואינו בעין. ומה שהוא 

ניכר, יזרוק, ע"כ. הרי דס"ל דטעם קטניות אינו אוסר אפילו במאכל 
והכלי  בכלי  טעם  כשנתנו  כ"ש  ראשון,  טעם  שהוא  לתוכו  שנפלו 
במאכל דבודאי יש להתיר את המאכל, וא"כ אף אם נחמיר בבצל עצמו 
שבלע טעם השמן ]ואולי חשיב שהשמן נמצא בעין לפנינו ואסור גם 

להחיי אדם[, מכל מקום אין להחמיר במחבת.

והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א הראה לי בכף החיים )סימן 
ולאחר  בכלים,  קטניות  בליעת  לעניין  תנג סקכ"ז( שהביא מחלוקת 
מעת לעת יש להקל ולסמוך על דעת המתירים. וכן הסכים הגאון רבי 
שמואל אליעזר שטרן שליט"א. והוסיפו הפוסקים דאף את הבצל עצמו 
אין צריך להשליך לפח ויכול להקפיאו ולהשתמש בו לאחר ימי הפסח. 

קנה דירה שאינה בדוקה אחרי הפסח

ב. שאלה: שאלה זו נשלחה אלינו ע”י הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א: כתב השו”ע סימן תלה ס”א: לא 
בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח, כדי שלא יכשל בחמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה, ע"כ. ויש לעיין האם 
דין זה נאמר רק בביתו שלו, או גם בבית חבירו, כגון מי שקנה בית מישראל שאינו שומר תורה ומצוות מיד לאחר הפסח, 
וברור לו שהמוכר לא בדק חמצו ולא ביערו כדין, האם יש עליו חיוב לבדוק כעת את הבית כדי שלא ייכשל באיסור חמץ 
שעבר עליו הפסח, או שלא תקנו בדיקה במיוחד לחמץ שעבר עליו הפסח, אלא רק מי שחלה עליו חובת בדיקה קודם 
אינו  כלל  בדיקה  חובת  עליו  חלה  שלא  מי  אבל  הפסח,  עליו  שעבר  חמץ  משום  הפסח  לאחר  ממנו  פוקעת  אינה  הפסח 

מתחייב לאחר הפסח.

תשובה: הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א השיב שדעתו 
זכרון  שכתב  מי  בין  לחלק  רציתי  ואני  בבדיקה.  חייב  שאינו  נוטה 
עשה  הקנין[  מעשה  ]שהוא  החוזה  את  ורק  הפסח,  קודם  דברים 
לאחה הפסח, דבזה יש לצדד דמכיון שכבר היתה לו שייכות לבית זה 
קודם הפסח חייב לבודקו כשייכנס לרשותו לאחר הפסח. אבל אם 
כל ההתקשרות בין המוכר לקונה התחילה לאחר הפסח אינו מחוייב. 

והסכים הגרש”א שטרן שיש מקום לסברא זו.

והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט”א הראה לי מש”כ בשו”ע הרב 
סימן תמח סכ”ט וז”ל: חמץ הנמצא ברשות ישראל לאחר הפסח מיד 
וידוע שעבר עליו הפסח כו' אסור בהנאה, ע”ש. ולכן אם מוצא חמץ 
בבית זה חייב לבערו מן העולם ואסור בהנאה. אבל לחפש אחריו אינו 

מחוייב, דאין חיוב בדיקה אלא על מי שקיבל את המפתח לבית קודם 
הפסח.

והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט”א אמר לי שדין זה תלוי לכאורה 
במחלוקת רש”י ותוס’ בטעם חיוב הבדיקה, שרש”י ריש פסחים כתב 
שחיוב הבדיקה הוא שלא יעבור עליו בבל יראה, ולפ”ז כאן שכבר לא 
שייך בל יראה אין חיוב בדיקה. ואילו התוס’ כתבו שהטעם כדי שלא 
יאכלנו באיסור, וכאן שהחמץ שבבית אסור באכילה יש חיוב לבדוק 

כדי שלא ייכשל באכילתו. 

שפסק  כמו  המועד  לאחר  בדיקה  חיוב  יש  בודאי  להלכה  אמנם 
השו”ע סימן תלה ס”א: לא בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח, כדי 

לעילוי נשמת מוהר"ר מרדכי רייז זללה"ה בן מוהר"ר מאיר אריה זללה"ה נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה כ"ו ניסן תשס"א



שלא יכשל בחמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה, ע"כ. וא”כ 
צריך לבדוק בית זה.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט”א אמר לי שכל זה אם קנה את הבית 
מיד לאחר הפסח, אבל אם קנה את הבית כמה ימים לאחר הפסח 
ויש לתלות שהחמץ מאחרי פסח אף שיש להמנע מאכילת החמץ 
מכל מקום אין חיוב לבערו. והראה לי מש”כ בזה שו”ע הרב שם ס”ל: 
וכל זה כשנמצא מיד לאחר הפסח שאי אפשר לתלות שנפל שמה 
לאחר הפסח אבל אם אפשר לתלות שנפל שמה לאחר הפסח מותר 
באכילה בכל ענין אפילו נמצא בתוך ביתו של ישראל שכל ספק דברי 
סופרים להקל. לפיכך יש להתיר לקנות מן המומר אחר הפסח שכר 
ויי"ש ושאר חמץ אם יש לתלות שנעשה אחר הפסח ולא עבר עליו 
אפילו מקצת הפסח. ויש מחמירין בכל ספק חמץ שעבר עליו הפסח 
לאסרו באכילה ויש לחוש לדבריהם במקום שאין שם הפסד מרובה 

אבל בהנאה מותר לדברי הכל, ע"כ.

ושוב חזר הגר”ש גרוס ואמר לי שאפילו מיד לאחר הפסח י”ל דאין 
חיוב בדיקה אלא בחמץ שלו עצמו, דמכיון שהחשש הוא שמא ימצאנו 
ויאכלנו, נראה דחשש זה שייך רק בחמץ שלו, שדרכו של אדם שתיכף 
שמוצא אוכל, אבל חמץ של אדם זר ובפרט כאן שקנה את הבית ממי 
שאינו שומר תורה ומצוות, אין לחוש כ”כ שמא יאכל חמץ שימצא 
שם ונראה דאין לחייב בדיקה, אלא שאם מוצא חמץ יבערנו. אמנם 
בתוך הפסח עצמו שאיסורו במשהו בודאי יש חיוב בדיקה גם אם קנה 

מאחר את הבית.

וכן הסכים הגאון רבי חיים אהרן מונדרר שליט”א לב’ הסברות.

והגאון ר”ע פריד שליט”א לא הסכים לחילוק זה ואמר שיש חיוב 
בדיקה גם בחמץ שאינו שלו וכדברי הגר”נ נוסבוים, אך הסכים לסברא 
הראשונה של הגר”ש גרוס, שאם אפשר לתלות שהחמץ הוא מאחרי 

פסח מותר. 

זייף חותמת ‘ייצור לאחר הפסח’ והקונה דורש את הכסף אחרי שאכל 

‘מיוצר  מעשה ביצרן שרצה להתפטר מסחורה ישנה שנמכרה כדין בפסח, והלך והדפיס שכתוב עליהם:  ג. שאלה: 
לאחר הפסח’ וקנו ממנו רבים את הסחורה, ואחרי שכבר אכלו את החמץ נתברר הזיוף, ובאו הקונים ואמרו שלפי מנהגם 
חמץ שנמכר בפסח אסור באכילה והרי נתברר שהכשילם בדבר האסור להם באכילה מצד המנהג וא”כ אע”פ שכבר אכלו 
והמוכר  ונודע שהיא טריפה המבואר בשו”ע חו”מ סימן רלד ס”ב,  ומכרה  חייב להחזיר להם את הכסף כדין שוחט פרה 
באם  לדון  יש  וכן  כלום.  להם  לשלם  חייב  אינו  כדין  נמכר  החמץ  שהרי  באכילה  המותר  דבר  להם  שמכר  שמכיון  טוען 
המאכל עדיין לא נאכל והלוקח רוצה להחזיר את הסחורה ותובע את כספו בחזרה, והמוכר טוען שאינו מחוייב להחזיר לו 

את הכסף. הדין עם מי?

שאם  השיב  שליט”א  שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון  תשובה: 
לו שלא  עונה  היה  בדיעבד  יעשה  ושואל מה  לפניו  בא  היה  הלוקח 
יעשה מזה ענין ומאי דהוה הוה, דמכיון שכל המניעה מאכילת חמץ 
יוותר.  אם  יעשה  טוב  בעלמא,  טוב  מנהג  מדינא אלא  אינה  שנמכר 
אבל אם הלוקח עומד על שלו, אם כבר נאכל החמץ אינו יכול לתבוע 
המאכל  אם  אבל  מאכלות,  לאיסורי  כלל  דומה  זה  ואין  הכסף  את 
עדיין ישנו בעין הרשות בידו להחזירו ולתבוע את כספו בחזרה דיש 
לו טענת מקח טעות. וכן הורו הגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי חיים 
אהרן מונדרר שליט”א שמי שמקפיד שלא לאכול חמץ שנמכר בפסח 

יכול להחזיר למוכר את החמץ ולתבוע את כספו בחזרה.

והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א אמר שרק אדם שלעולם 
אינו אוכל חמץ שנמכר יכול לטעון טענת מקח טעות ולדרוש ביטול 
מקח, אבל מי שמיקל בזה לפעמים במקום הצורך ושעת הדחק, אין לו 
טענת מקח טעות כלל, והמוכר אינו חייב להחזיר לו המעות. ואם כבר 

נאכל החמץ לעולם אין המוכר צריך להחזיר לו המעות.

ואני הוספתי שיש הרבה שמקפידים לעצמם מאד, אבל לבני ביתם 
ולילדיהם מקילים בזה, וגם הם אינם יכולים להחזיר את החמץ ולכוף 
את המוכר להחזיר להם את המעות מכיון שיש להם שימוש בחמץ. 

והסכים הגרש”א שטרן לדבריי.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט”א אמר לי שיש רבים שאינם מקפידים 
על חמץ שנמכר בפסח אלא עד שבועות, ולאחר שבועות אינם נמנעים 

מלאוכלו אף שיודעים בודאי שנמכר לגוי בפסח. ולאותם הנוהגים כן 
אין מקום לטענת מקח טעות שהרי הם יכולים להקפיא את החמץ 

ולהשתמש בו לאחר שבועות.  

להגאון  שלום  משפט  בספר  לי  הראה  שליט”א  פריד  ר”ע  והגאון 
מהרש”ם סימן רלב אות יב, שדן אם יש טענת מקח טעות במקום 
שהמקח אינו אסור מדינא, ומפני שאין ספר זה מצוי כ”כ נעתיק דבריו: 
עיין בפמ”ג א”ח סי’ תס”ז בא”א סקכ”ד שכתב בפשיטות דגם היכא 
שיש דיעה להחמיר, כיון דאין הלכה כן מחויב הלוקח לשלם ואין יכול 
לומר שחושש לדעת המחמיר, ע”ש. ואין זה סותר לדברי הח”ש וזל”א 
ועיין חתם  לדעת המחמיר.  לכתחילה  לחוש  היכא שיש  מיירי  דהם 
ומכרו לאחר  רק בהפסד מרובה  דמותר  דהיכא  ס”ה  סי’  א”ח  סופר 
ולא הודיעו מזה די”ל דהוי מום במקח. ועיין מהרי”ט פ”ה דבכורות 
המוכר,  על  טענה  ללוקח  אין  חסידות  ומדת  חומרא  רק  דכל שהוא 
דיכול המוכר לומר לא מפני חסידותך אפסיד ע”ש. ומ”מ אין זה סותר 
לדברי החתם סופר, אף דמבואר בהקדמת התורת חטאת דבכל מקום 
שמתירים בהפסד מרובה הוא רק חומרא להחמיר בלא הפסד מרובה, 

דמ”מ כיון דקי”ל להחמיר כן שפיר י”ל דהוי מום כו’, ע”כ. 

ולפ”ז נראה דאף שמדינא מותר לאכול חמץ שנמכר בפסח, מכל 
מקום מכיון שמנהג הרבה מקומות להימנע מלאוכלו הוי מום במקח 

ויכול הלוקח להחזיר המקח למוכר ולתבוע מעותיו. 

קיבל ספר שלא הגיע לו ורוצה לתקן

לייקווד שנזכר  זו נשלחה אלינו ע”י הגאון רבי אהרן דוד דונר שליט”א: מעשה באברך מן העיר  שאלה  שאלה:  ד. 
שבילדותו השתתף פעם במבצע של לימוד משניות, ומתוך רצונו לזכות בפרס גדול כתב דברים שאינם אמת על מספר 

לעילוי נשמת האשה החשובה מרת ניסל פייגא גאנצפריד ע"ה בת ר' אשר מרדכי שיבלחט"א נלב"ע י"ג מנחם אב תשע"ט



לעילוי נשמת ר' פנחס מאיר גאנצפריד ז"ל בן הגה"ח ר' אליעזר דוד שיבלחט"א נלב"ע ביום י"ד כסלו תשע"ד

המשניות ומשך הזמן שלמד, וע”פ זה קיבל במתנה שו”ת נודע ביהודה. כתב רוצה האברך לתקן את אשר עיוות, אולם 
הארגון שיזם אז את המבצע אינו קיים כבר שנים רבות. מה יעשה?

שמכיון  השיב  שליט”א  שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון  תשובה: 
שאין למי להחזיר כעת את הספר הרי הוא יכול להשתמש בו ואינו 
חייב לעשות כלום. והראה לי מש”כ הרמ”א באו”ח סימן שמג ס”א: 
פי  על  אף  בקטנותו,  עבירות  שאר  עבר  או  אביו  את  שהכה  וקטן 
דבר  איזה  עצמו  על  שיקבל  לו  טוב  מ"מ  כשיגדל,  תשובה  שא"צ 
ולכפרה, אף על פי שעבר קודם שנעשה בר עונשין, ע"כ.  לתשובה 
הרי מפורש שאין צריך תשובה כשיגדל. ואמנם אם היה למי להחזיר 
על  שיקבל  הרמ"א  שכתב  כמו  זאת  לעשות  מקום  היה  הספר  את 

עצמו איזה דבר לתשובה, אבל מכיון שאי אפשר אין לחוש.

ושאלתי האם אין מן הראוי שינדב את הספר לאיזה בית המדרש 
לזיכוי הרבים, והשיב דיש מקום לזה ויקיים בזה מש"כ הרמ"א לקבל 
על עצמו איזה דבר לתשובה וכנ"ל. וכן הורה הגאון רבי שמואל אליעזר 
שטרן שליט"א. והוסיף דמכל מקום אם המוסד עדיין קיים בודאי מן 

הראוי להחזיר לו את הספר.

והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אמר שאם המוסד שבו למד קיים 
עדיין בודאי חייב להחזיר למוסד זה את הספר, ואפילו אם המוסד כבר 
לא קיים לא יתן את הספר לבית המדרש, אלא למוסד דומה ]תלמוד 
תורה וכדו’[, והם יתנוהו במתנה לתלמידיהם, מכיון שזו היתה מטרת 

קניית הספר מלכתחילה. 

וכשהרציתי הדברים לפני הגאון ר”ע פריד שליט”א הערתי שהרבה 
פעמים אין למוסד מה לעשות עם הספר, שהרי אי אפשר לתת במתנה 
ספר שאינו נראה חדש ממש, ועוד שכיום אין אחד קונה נודע ביהודה 
יכול לתת לתלמידיו במתנה ספר כזה  מהדורה הישנה, והת”ת אינו 
שאין מה לעשות בו מלבד גניזה. ואמר לי הגר”ע פריד דבכהאי גונא 
הטוב ביותר שיקנה ספר חדש בכזה ערך ויתן אותו לת”ת שיתן אותו 
במתנה לתלמיד מצטיין. והוסיף הגר”ע פריד שלדעתו אם אותו המוסד 
שאותו הונה כבר לא קיים אין עצה ולא יועיל לתת את הספר או את 

שוויו למוסד אחר דומה לו או לבית המדרש. 

האם הברקוד נחשב כתב

את  ולקבוע  המוצר  את  לזהות  האופטי  לסורק  שמאפשר  מגנטית  בדיו  ברקוד  מוצר  כל  על  מודפס  כיום  שאלה:  ה. 
מחירו, ויש להסתפק האם הברקוד נחשב לכתב ממש ומחיקתו או קריעתו לשני חלקים אסורה כמו קריעת דף שכתובות 
עליו אותיות, או שמכיון שקוים אלו אין להם כל מובן עבור העין האנושית ורק הסורק האופטי יכול ‘לקרוא’ את הברקוד, 
אין עליו שם כתב ואין איסור במחיקתו. ונ”מ גדולה בחטיפים שהרבה פעמים אי אפשר לפותחם אם לא יקרע את הברקוד.

תחילה  צידד  שליט”א  שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון  תשובה: 
שמ  סימן  הרב  שו”ע  דכתב  להא  זה  דין  ודימה  התורה,  מן  לאסור 
איזה  תבנית  שהוא  כל  אבל  כלל  כתב  תבנית  כשאינו  זה  וכל  ס”ח: 
שרגילין  אלא  ידועות  אותיות  אינן  ואפילו  אשורי  אינו  אפילו  כתב 
זה  כגון הסימנים שרגילין לעשות בהם המספר הרי  לסימן בעלמא 
נקרא תבנית כתב וחייב עליו אם עשאו בדבר המתקיים ובדבר שאינו 
מתקיים אסור מדברי סופרים לדברי הכל, ע”כ. וגם קוים אלו אע”פ 
שאינם בצורת כתב ממש מכל מקום מכיון שהם משמשים לסימן 

הרי יש בהם משום רושם ומחיקתם אסורה.

לקרוא  כלל  אפשר  שאי  שמכיון  ואמר  שטרן  הגרי"מ  בו  וחזר 
את הסימנים רק ע"י סורק אופטי אין ע"ז שם כתב מן התורה ואין 
במחיקתו איסור תורה, ואין זה דומה לרושם שהאדם מבחין ברשימות 
שמואל  רבי  הגאון  הורה  וכן  הענין.  את  הרשימות  ע"פ  להבין  ויכול 

אליעזר שטרן שליט"א.  

והראה לי הגרש”א שטרן מה שכתב הרמ”א סימן שו סי”א בשם 
האור זרוע שכתב של העכו”ם אינו נחשב כתב מן התורה ואין איסור 
האריך  שם  הלכה  הביאור  אמנם  מדרבנן.  אלא  ומחיקתו  בכתיבתו 
ולרוב  בדבר,  הוא  ויחיד  כהאו”ז  שלא  הראשונים  שהסכמת  להוכיח 
הראשונים אסור מן התורה. ועכ”פ בנידון דידן שאינו כתב ממש יש 

לצרף את סברת האו”ז להקל בדבר.

נאמר שהכתב  אמר שגם אם  נוסבוים שליט”א  נפתלי  רבי  והגאון 
נחשב כתב גמור, מכל מקום לא שייך במחיקה שלו איסור תורה כלל, 
שהרי חיובא דכותב הוא רק במוחק על מנת לכתוב ]או שיש תיקון 
אחר בעצם המחיקה - עיין מ”ב וביה”ל סימן שמ[, והרי כתב זה אין לו 
שימוש אלא בשעת הקניה כשהמוכר עושה את החשבון, ותיכף לאחר 
מכן אין לו כל שימוש, וממילא לא שייך תיקון במחיקתו כלל. ]ואפילו 
לגבי הכתיבה עצמה היה מקום לדון דשמא חשיב כתב שאינו מתקיים 

שאינו אסור מן התורה מכיון שאין לו חשיבות אלא לפי שעה[.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט”א השיב שהכתב אין לו חשיבות מצד 
עצמו, ומכל מקום יתכן שעל הכתיבה חייבים מן התורה משום סברת 
אחשבינהו, שהכותב צריך כתב זה. והרי סברא זו לא שייכת במחיקה, 
להתיר  שיש  נראה  ולכן  במחיקתו,  הכתב  את  מחשיב  המוחק  דאין 
לפתוח את האריזה לכתחילה במקום הברקוד אם אי אפשר לפותחה 

במקום אחר. וכן הסכים הגאון רבי חיים אהרן מונדרר שליט”א.

הגרי”ש  שהוא זוכר ששאלתי פעם את  הגר”ש גרוס  עוד אמר לי 
אלישיב זצוק”ל על פתיחת כדורי תרופות באופן שאי אפשר לפותחם 
אלא ע”י קריעת האותיות, ואמר לי שבשעת הדחק ובמקום חולי יש 
לסמוך על סברת האור זרוע שאותיות באנגלית ]לטיניות[ אינן נחשבות 

כתב מן התורה ואפשר לקורעם ולהוציא את הכדורים.

והגאון ר”ע פריד שליט”א אמר לי שיש להקל בזה בצירוף ב’ סברות: 
רש”י שיש  דעת  הביא  ד”ה אסור  ס”א  סימן שיד  הלכה  הביאור  א. 
להלכה  דמסיק  ואף  לכתחילה.  אפילו  שבת  לצורך  מקלקל  להתיר 
וכתב דאין להקל בזה כלל, מכל מקום יש לצרף שיטת רש”י זו לשאר 

סברות להקל.

ב. האור שמח בהלכות שבת פכ”ג ה”ב כתב שאיסור מוחק הוא רק 
כשמוחק את הכתב מעל גבי הדבר שעליו נכתב ]כגון נייר או קלף[, 
המוחק  חייב  התורה  י”ל שמן  ובזה  עומד,  במקומו  או הקלף  והנייר 
על מנת לכתוב ]או על מנת לתקן[, ופטור אבל אסור במקלקל. אבל 
כשמבטל את הנייר עם הכתב שעליו כגון שמוחק ספר כתוב, אין ע”ז 
שם מחיקת הכתב כלל. ונ”מ באלו הנוהגים לעשן ביו”ט האם מותר 
לעשן סיגריה שכתובות אותיות על הנייר החיצוני שלה, ולדברי האור 
שמח אין ע”ז שם מחיקה כלל. ואף שכאן אינו שורף את האריזה אלא 
קורע אותה, מכל מקום מכיון שמשחית את האריזה עם הכתב שעליה 
י”ל שלסברת האור שמח אין ע”ז שם מוחק, ויש להקל בזה בצירוף 
שאר סברות שכתבנו, דהיינו: א. אין שם כתב על הברקוד. ב. סברת 

האו”ז. ג. מקלקל לצורך שבת. 



הגאון רבי אלחנן פרינץ שליט”א כתב לנו:

במה שדן בגליון פרשת קדושים לגבי שמיעת מוזיקה ושמיעת שירים קודם ברכת התורה. 
זכינו לעסוק בזה לפני כמה שנים ודברינו הובאו בשו"ת בני דרך כרך יא סימן ה. דבשאלה, 
האם מי ששומע ושר מוזיקה קדושה  חלה עליו החובה לומר לפני כן את ברכות התורה. 
אשר  חסידית,  במוזיקה  בבוקר  התלמידים  את  מעירים  בהם  בישיבות  מאוד  מצוי  והדבר 

לעיתים התלמידים שרים או מזמזמים אותה. 

ונחלקו  התורה.  ברכות  את  לברך  צריך  מה  על  ב(  יא,  )ברכות  בגמרא  מחלוקת  מצינו 
הראשונים באומר פסוקים שלא לשם לימוד, אלא דרך תחנונים וריצוי בתפילה, האם צריך 

לומר לפני כן את ברכות התורה.

בשבלי הלקט השלם )ה( ובבית יוסף )מו( בשם ארחות חיים, וכ"ה דעה א' בשו"ע שם )וכתב 
'ונכון לחוש לסברא ראשונה'( שאסור לומר פסוקים לפני ברכת התורה. ולפי"ז נראה שודאי 
שאסור גם בדרך שירה וזמרה. אמנם בשבלי הלקט )שם( הביא בשם מהר"ם מרוטנבורג, 
הרמ"א,  )שם(  פסק  וכן  )שם(,  בשו"ע  שניה  דעה  היא  וכך  תפילה,  הלכות  באגור  הוא  וכן 
רבבות  בשו"ת  בזה  וע"ע  התורה.  ברכת  לפני  ותפילה  תחנונים  דרך  פסוקים  לומר  שמותר 

אפרים )ח, תא אות א(.

לימוד  בדרך  שאינם  שווה  בשניהם  הטעם  שהרי  וזמרה,  שירה  דרך  שה"ה  נראה  זה  לפי 
אמנם  לפזם(.  )ואף  התורה  ברכות  לפני  בבוקר  זאת  לשמוע  מותר  יהא  וממילא  ותורה, 
לברך  הנוהגים  לפי  רק  נכונה  זו  שדעה  כתבו  סקט"ו(  )מו,  אברהם  והמגן  )תקפא(  הלבוש 
גאון,  עמרם  רב  בסידור  שאיתא  כפי  התמיד,  פרשת  לפני  קטנה  ק"ש  אחרי  התורה  ברכת 
ברמב"ם )בסדר התפלה. בהלכות תפילה פ"ז(, במחזור ויטרי. וע"ע בתוספות )ברכות מו, א 
ד"ה 'כל'(, בביאור הגר"א )מו, סקי"ז( ובמעשה רב. ועיין במשנה ברורה )מו, סקכ"ז( שכתב 

להחמיר, ולא לומר פסוקים קודם ברכות התורה אפילו דרך תחנונים.

אמנם בטור )מו(, וברמ"א הנ"ל כתבו להקדים את ברכת התורה אחרי ברכת אשר יצר ואלקי 
בתחילת  התורה  ברכת  שאומרים  למנהג  אבל  האשכנזים(.  סידורי  ברוב  הוא  )וכן  נשמה 
ברכות  לומר  יש  ולכן  התורה.  ברכות  לפני  תפילה  דרך  אף  פסוקים  לומר  אסור  התפילה, 
התורה לפני סליחות בימי הסליחות, כי יש בהם פסוקים. ועיין בקשר גודל לחיד"א )ה אות 
כט( שהחמיר שאין לומר פסוקים אפילו דרך תחינה קודם ברכת התורה, וכן משמע מדברי 
)ג, שנט( ובשו"ת  וע"ע בזה בשו"ת מהרש"ם  ג(.  הגר"ח פלאג'י בספרו כף החיים )ט אות 

שואל ונשאל )ז אורח-חיים י(.

מעתה, אם מדובר בשירים שהם לא ממש פסוק, כמדומה שהדבר תלוי במחלוקת הסידורים 
לגבי מקומם של ברכות התורה. בהרבה סידורים, כולל סידור הרב יעקב עמדין וסידור עולת 
שם  אמנם  התורה.  ברכות  לפני  נמצאים  חי'  א'  ו'יגדל  עולם'  'אדון   ' טובו  'מה  ועוד,  ראיה 
הסיבה כי כיוון שזה נאמר דרך תפילה, אין זה לימוד תורה. אבל סביר שה"ה בשומע ואפילו 
שר שירי קודש, שאינם דרך לימוד תורה. אולם בסידור בעל התניא, הנקרא 'סידור חב"ד', 

שמו את ברכות התורה לפני התשבחות הנ"ל, ורק ברכות השחר קודמים לברכות התורה. 

כי מותר לענות על קדושה קודם שבירך את  )ה, סק"ח( כתב  אלא שבספר קצות השלחן 
המתירה  השיטה  על  בזה  לסמוך  דיש  )סקכ"א(  השלחן  בבדי  שם  והסביר  התורה,  ברכות 
לומר פסוקים כשאינם דרך לימוד תורה )ובוודאי במציאות שעונה על דבר שבקדושה(. וכן 
התירו בשו"ת בצל החכמה )ב, צ( ושו"ת יביע אומר )ד, ח(. וע"ע בזה בשו"ת מנחת יצחק 
)ח, ח(, בשו"ת אור לציון )ח"ב ד, ד( ובשו"ת רבבות אפרים )ו, רטו אות יז(. ונראה דזה כעין 
מה שכתב המשנה ברורה )סה, סק"ח( להתיר לומר את הפסוק שמע ישראל עם הציבור 

אף קודם ברכות התורה, כיוון שאינו אומר את הפסוק בדרך לימוד )שער הציון אות יא(. 

ועיין בשו"ת בצל החכמה )א, א( דהתיר לומר את כל קריאת שמע לפני ברכות התורה, אם 
יעבור זמן קריאת שמע, וביאר דזה מפני שאינו קורא בדרך לימוד אלא לשם מצווה. ובשו"ת 

בית אפרים )סח( ביאר דזה מפני שקריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים ואיננה בגדר 
של לימוד תורה. 

וראיתי דבשו"ת ארץ צבי )יט( ובספר שיח השדה )א( כתבו שמותר לקרוא את קריאת שמע 
קודם ברכות התורה מפני דאף את"ל דהוי לימוד, הוא כעת אינו מכוין לשם לימוד תורה אלא 
יוסף )עמוד כב(  נוהג כצאן  וכן הוא גם בספר  ולכן לא חשיב השתא כלימוד,  לשם מצווה, 
וע"ע בזה בשו"ת שרגא המאיר )ב, ס( ובשו"ת אבן ישראל )ט, סג(. וה"ה אצלנו במוזיקה 
ההשכמה.   בעת  התפילה  קודם  אף  ולשמוע  להקל  יכול  לימוד  לשם  מכוין  שאינו  שמפני 
אולם יש המחמירים בזה, ועיין בשו"ת משנת יוסף )ה, טז( שכתב דרק באונס רשאי לקרוא 
ובשו"ת  ט.  א,  אלישיב  לגרי"ש  תשובות  בקובץ  )וע"ע  התורה  ברכות  קודם  שמע  קריאת 
אז-נדברו ט, נד(. ובתר עיוני בזה חזיתי באורחות חיים )מז, סק"ו( דכתב שהשומע מברך 
ברכות התורה זהו רק כאשר ניכר ששומע לדברי תורה )ואצלנו פשיטא שאינו שומע בשביל 

דברי תורה(.

ובכה"ג  למילים.  כלל  מכוין  אינו  הוא  בבוקר  המוזיקה  שמיעת  בעת  רבות  פעמים  כן,  כמו 
)מז,  ברורה  המשנה  למש"כ  זאת  לדמות  שיש  כיון  כן,  לפני  לברך  יצטרכו  שלא  מסתבר 
ברכות  את  כן  לפני  לברך  צריך  דאינו  להבין  מבקש  ואינו  המעתיק  סת"ם  לסופר  סק"ד( 
התורה, מפני שאין זה לימוד. וכ"ש אם כותב איזה פסוק באגרת הרשות לדבר צחות דאינו 
צריך לברך, כיון שאינו מתכוין ללמוד, עכתו"ד המשנ"ב. וא"כ גם בנדו"ד אם הוא בכלל לא 
חושב על מה שהוא שר, אין זה לימוד כלל, וממילא הוא אינו צריך לברך, דברכות התורה הן 
על עסק התורה, וכאן הוא בכלל לא עוסק בתורה אלא משתמש בתיבות שלא לשם לימוד. 

וכן ניתן לדייק מלשונו של הבן איש חי )פרשת וישב אות יג(: "מי שישן בלילה על מטתו 
שינת קבע וניעור קודם חצות לא יברך ברכות השחר, כן נראה מסתימות דברי המקובלים 
וכן נראה מדברי זוה"ק בראשית דף יו"ד ע"ב ועיין מקדש מלך שם. אך ברכת התורה יוכל 
לברך קודם חצות מאחר שכבר ישן שינת קבע )שו"ע או"ח מז יג( וכנראה מזוה"ק שם ועיין 
אחרונים ז"ל, מיהו אם הוא ניעור קרוב לחצות נכון להמתין עד אחר חצות כדי לברך ברכות 
השחר עם ברכות התורה כסדר התיקון בכל יום ויהיו קשר אחד, ואם ירצה בזמן מועט זה 

דביני וביני יאמר פסוקים של שירות ותשבחות... ".

בעניין שאלתנו כתב לי מו"ר בעל המשנת יוסף בהאי לישנא:

ראה שו"ת משנת יוסף )ה, טז( בענין ברכת התורה לקריאת שמע ותהלים וכדומה, אריכות 
גדולה עם המקורות. והעלינו שם בס"ד, דכל שאינו מכוין בק"ש, או בתהלים, או במגילה, 
אינם  לכאורה  וממילא  בזה מצות תלמוד תורה,  יוצא  אינו  זה  הרי  בזה מצות ת"ת,  לקיים 
חייבים בברכת התורה. אכן נחלקו הראשונים בזה, והן ב' דעות שבשו"ע )מו, ט( שכ' לא 
שאינו  כיון  לחוש  שאין  וי"א  תחנונים,  דרך  שאומרם  אע"פ  ברכה"ת  קודם  פסוקים  יקרא 
אומרם אלא דרך תחנונים, ונכון לחוש לסברא הראשונה. הגה, אבל המנהג כסברא אחרונה 
וכו' עכ"ל. ועי' במשנ"ב )סקכ"ז-ח( דהיום שנהגו לברך ברכה"ת מיד אחר אשר יצר ואלקי 
נשמה, גם לרמ"א יש לחוש לסברא ראשונה )טור וסיעתו( שלא לקרא שום פסוקים קודם 
קודם  דזמרה  פסוקי  אפילו  לומר  דאסור  די"א  סק"י(  )נא,  המשנ"ב  כתב  ועוד  ברכה"ת. 

ברכה"ת. וא"כ רק באונס יכול לאומרם לפני ברכה"ת, ולכוין לא לצאת בזה מצות ת"ת.

אבל בנידו"ד נלענ"ד שאינו צריך לברך, כיון שיש כאן מעין היפך כונה שלא ללמוד בפסוקים 
אלה אלא לשורר אותם. וגרע ממי שאומר פסוקים דרך תפילה ותחנונים שלדעת המשנ"ב 
)הנ"ל( צריך לברך ברכה"ת. דהתם אומרם כדרכם רק בדרך תפילה )ששונה קצת מלימוד( 
ומתכוין למה שאומר, משא"כ בנידו"ד שאומרם דרך שירה שאינו כלום, ובפרט שחוזרים 
את אותם המילים כמה פעמים, ואין זה דרך לימוד כלל, וברוב הפעמים גם אינו מכוין כלל 

למה שאומר, ואין כוונתו כלל לשם לימוד תורה. 

העולה לדינא: מותר לשמוע בבוקר מוזיקה קדושה בעת השכמתו, ואינו מחויב לברך על כך 
ברכות התורה, כיון דאין כוונתו ללימוד תורה בזה )ופעמים רבות כלל לא מיירי בפסוקים(.

יו"ל ע"י הצב"י משה בלאאמו"ר הרב עמרם שליט"א בן מו"ז הרב סנדר פריד זצ"ל קרית בעלזא בית שמש יצ"ו
העלון עבר הגהה הלכתית של הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א דומ"ץ דקהל מחזיקי הדת בעיה"ק ירושלים תובב"א ונשיא המערכת
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טנא מלא ברכות
 נשגר בזה לידידנו העומד לימין המערכת 

רבות בשנים הרבני הנגיד

הרה”ג ר’ צבי רייזמן שליט”א
מחבר ספרים נפלאים רץ כצבי י”ח חלקים ועוד

 שנדבה ליבו אותו ליטול חלק בהוצאות הגיליון 
לכבוד התורה ולומדיה

 זכות זיכוי הרבים תעמוד לו ולכל ב”ב 
להתברך בכל ברכות התורה ולכל טוב סלה, אמן.

ברכות מאליפות
נשגר בזה לידיד נפשי עוסק בצרכי ציבור באמונה הרבני 

הנגיד העומד לימין המערכת מוקיר תורה ולומדיה

הרב ישראל ענדען שליט”א
  שנדבה ליבו אותו ליטול חלק בהוצאת הגיליון 

לכבוד התורה ולומדיה
לזכות ולעילוי נשמת

הרה”ק רבי ישעי’ בן רבי משה זצוק”ל
מקערעסטיר

לרגל יומא הילולא קדישא ביום ג’ אייר
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

קול רינה וישועה באהלי צדיקים
ברגשי שמחה נברך ברכת מזל טוב לכבוד ידידנו עוז משפיע 

ומלהיב לבות ישראל באמרות טהורות ובנופת צופים

  הוד כ”ק אדמו”ר מבערגסאז שליט”א 
מבית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו הבה”ח יניק וחכים 
כמר מרדכי ני”ו בן לבנו ידידינו הרה”צ ר’ יחיאל חיים 

פאלאק שליט”א
 יזכה הנער לגדול בתורה ביראה ובחסידות לתפארת בית אבותיו

בשפע ברכה והצלחה וכל הנחת.

מכתבים למערכת


