
                         
    

  

   

כמה עניינים הנוגעים לבין הזמנים            בס"ד
  ברכת הימים

  ים התיכון
 'ות ומדברות אומר ברוך אתה העגבורות הימים ונ על כתב כ"ח א')ר 'סי( ע"בשו

והוא הים שעוברים בו לארץ  ,ל הים הגדולוע .עושה מעשה בראשיתאמ"ה 
ברכות אלו הם ו .(ע"כ שו"ע) ה עושה הים הגדול"מא ה"אלמצרים אומר בוישראל 

ו מששת ראשאנו מכירים היום דבר שאנו יודעים שהמקום בכ .ו של מקוםישבח
ראה כ הרואה את הים התיכון ולא "וא .(מ"ב סק"א) ועדיין הוא קייםימי בראשית 

ג בלשון "וי(עושה הים הגדול  רך עליוע צריך לב"לדעת השו (מ"ב סק"ב)יום  אותו ל'
רים שים בז וסו"אחרונים חולקים ע אך הרבה .. מ"ב סק"ג)עבר שעשה את הים הגדול

ומקיף האוקיינוס שהוא גדול ביותר לים  אלא ,י"ם של ארליהגדול אין הכוונה 
 ,דלוג תמחמ "ם הגדולעושה הי"רק עליו קבעו ברכה מיוחדת ו ,את כל העולם

  .אבל על הים התיכון אין לברך אלא עושה מעשה בראשית
אלא מחמת  ,ו לו ברכה זובעשלא מחמת גדלו של הים ק איה ע"דעת השוו

  ".עושה הים הגדול"י צריך לברך עליו "חשיבות אר
וכן כתבו  "עושה מעשה בראשית"ים התיכון מברכים  , עלב"לפי דברי המ אדינלו

דברי  עליש חולקים דון כיד אדינל (ח"ב פי"ד הל' מ' בהע') צ"אולו (סק"ה)הכה"ח 
עושה מעשה "לכן יש לברך  ,ע"השו

רי בברכת עושה מעשה הש ",בראשית
ע "ע ואף לדעת השו"כול יוצאבראשית 

(עמ'  "עדעת החזוו .שייך מעשה בראשית
כמו  "שעשה את הים הגדול" ךברל תס"ז)

 'מתאוחת 'מנבספר  יעוייןו .ע"שוה פסקש
 (שם בהע' ט"ו)שכתב  פ"ט ה"ג) סרוג "מרגלה(

שרבים נוהגים לברך שעשה את הים הגדול 
שם  כתב שהמנם למעוא ,ע"ת השווכדע

 וראוי ,מעשה בראשית עושהיברך "ד
  ".להוסיף עושה הים הגדול

  אוקיינוסהים 
ן כתבו חלק מ ,הרואה את האוקיינוס

 "שעשה את הים הגדול"וסקים שיברך פה
לקים על ושהח )שם(ב "ש המ"פ מ"והוא ע

 "שעשה את הים הגדול"ברכת דל "ע ס"השו
על  אתקנה על ים התיכון אלנ לא

עת דש לעיל ארבתאך לפי המ .האוקיינוס
תקנה נ "עושה הים הגדול"שברכת  השו"ע

תקנה על נ לאלדעתו  א"כ "י.ים של אר על
ומספק  א,נו לפלוגתבאכ שוב "או ,האוקיינוס

כ בספר "וכ .עושה מעשה בראשית אאל ,לא כדאי לברך עושה הים הגדול 'לכאו
מ "וכן נהג הגר ,תשובות והנהגותו ,ש"בשם ערוה (בפ' כ"א הע' י"ב)ברכה השערי 

ש "עיי( .ם הגדולהי פשטות לברך שעשה אתבכתב  )שם(נוחת אמת מוב .פיינשטיין
  .ציעה)קר ולמו ןיישצ

 שםש טרגיברלר צון במיגכו ,יחדאוקיינוס ה את הים התיכון ואת אם רואהו
 ".הים הגדול שעשה את"ע יכול לברך "לכו ,מתחבר ים התיכון עם האוקיינוס

[ומעשה  .שם)הברכה  בשערי אב(מו ליץנ קר"גרה רהוהוכן , )ח"ב סי' י"דבצל החכמה  "תשו(

שהיה עם מרן הגרח"ק זצ"ל שבא לפניו יהודי מגיברלטר, ומיד אמר מרן, נו, אתה יכול בוודאי לברך 'שעשה 

  .]'את הים הגדול
  כנרתהים 

חו"ש שבת הגרנ"ק (( "עושה מעשה בראשית"רך ביכנרת כתבו הפוסקים שהים על 
גרוס  "מגרה ,מ שטרנבוך"הגר גרח"פ,ה ,אהגריש" (ח"ב סי"ד הע' מ')צ "אול ס"ו) קובץ ענייניםח"ג, 

 "ארישהגוסיף וה .)'אבי עזריה'בעל  כן נהג מרןכמדומה שוכתב בהע' ש. ט' ג')אמת (מנוחת 
התרחבה  אשמ ,אבל אם רואה חלק ממנה לא .תרואה את כל הכנרבוקא שד

  .מששת ימי בראשית וננאולי איחלק שהוא רואה וההכנרת 
  ים המלח

עושה מעשה "נחלקו הפוסקים האם לברך עליו  חים המל בעניין הברכה על
(ח"ב פי"ד  צ"אול(יש שכתבו שיש לברך עליו עושה מעשה בראשית ד ",בראשית

 שי"הגר ,תפארת ישראל ,מור וקציעה (חו"ש שבת ח"ג קו"ע ס"ו) נ קרליץ"הגר הע' מ' בסופו)
הוא ים המלח דון כידשהדעת נוטה  ל"בהש "תשובכתב ו (הובאו בשעה"ב פכ"א הע' י"א) לישיבא
ויש  ך.)בראיך ליתכן שנעשה לאחר מעשה בראשית ד אך כיון ,יש לברך עליו ,םמיעשה שמ

מנוחת אמת להגר"מ  (הליכות שלמה פכ"ג ס"ק מ"ג)( אין לברך כלל ים המלח שעל אומרים
אין ד נקטואמת שהביא הרבה אחרונים ש תחנוין שם במועי )גרוס (פ"ט הע' י"ב)

 אמעשה בראשית אלמאינו ד ןכיוו .א :טעמים ב'זה ב אביוה .ים המלחעל  ךלבר

י "ן שנעשה עוכיוב.  .מ נמשך להיות ים המלח"לאחו ,עיר סדוםמתחילה היה 
  .קללה אין מברכים עליו

  ים סוף
יש שכתבו ד ,כ נחלקו הפוסקים האם לברך עושה מעשה בראשית"ים סוף געל 

ויש  )שטרנבוך "מגרהוזאת הברכה בשם  "ככו )שם(צ "אול(לברך עושה מעשה בראשית 
שה בראשית מעהטעם כיוון שאינו מ בכתו ,א שם"ונמ(ים סוף אין לברך  עלדשכתבו 

  .)שלמה שערי הברכה ציין לספר 'אהלך באמיתך', והליכותוב ,רמו"שבר ואבמכ
  מתי מברכים

  וכן הוא (יום  שלושים לא ראה את הים כ"ברך אותם אאמכל הברכות הללו אין
ימים האחרונים אינו יכול  שלושים ראה את הים בתוך םאאבל  ,)בכל ברכת הראיה

 .לברך
 מחמת  ךריאו שלא ב ,באותו יום הוועבר זמן ושוב רוא ךריאת הים ולא ב ראה

אינו יכול לברך עד שיעברו  ,מ שוב רואה את הים"לאחו ,שלא ידע שצריך לברך
 )א שם"מנו( .יום ל'
 ים לכיוון טבריההנוסעכגון  ,מ רואה את ים כנרת"רואה את ים התיכון ולאחה 

עושה בתחילה על ים התיכון 'רך ובי ,תם רואים את ים התיכוןנסיעותוך כדי 
רואה את  בהמשך נסיעתוו ,'מעשה בראשית

ה את ים הכנרת אפך שריוכן לה ,כנרת ים
מ באותה נסיעה ראה את ים התיכון "לאחו

ויעויין  .ט' ג' עיי"ש טעמו) א(מנו" שוב אינו מברך
שכתב שהנוסע  (פי"ז ס"ב הג')בס' וזאת הברכה 

מ "לאחוי ורואה את האוקיינוס "ב לא"מארה
 פ"ואע( ,רואה את ים התיכון אינו חוזר ומברך

לא  ",עושה הים הגדול"רך בישבתחילה 
וכן  ).ך עושה מעשה בראשיתבריויחזור 

 ךריוב, ל"י לחו"פך אם הוצרך לנסוע מאילה
 על ברךויהים התיכון לא יחזור על בתחילה 

 .האוקיינוס
   

  ברכה על הנהרות
רות העל הנדכתב  )הנ"ל (סי' רכ"ח א' ע"בשו

 'ב 'הלבו .מברכים עושה מעשה בראשית
 ארות מברך אלהלא על כל הנ ,ע"שוהכתב 

כמו חידקל  דכתיבי בקראעל ארבע נהרות 
הוא שראה אותם במקום שלא ו ,ופרת

 דמ"ש ב"מהכתב ו .ע"י אדם םהלכשתנה מנ
כל  אדווקא אללאו  אוה ,רותהארבע נ ע"שוה

עים שהם מששת ימי וושיהיו יד .רות הללו מברךהרות שהם גדולים כמו נההנ
נו ם אישכיוון דב "מה כתב ,אדםע"י  כםנשתנה מהל שלאע "שוהש "מו .בראשית

דמסתמא כתב  והפמ"ג )ר(א" ךשתנה נמי לא יברנואם ספק אם  .מעשה בראשית
אדם  י"ע שתנונדווקא  לאוו .(שעה"צ ח') עשהלמ "עצשם ייך סא .נשתנהלא 

 (שעה"ב פכ"א הע' י"א וי"ד בשם שו"ת מהרש"אך. ברל אין נמיים אפילו נשתנו בידי שמד
על נהרות גדולים וידועים יש ד קיםסוהפ וכתב הדברים הללו פ"וע ושו"ת בצה"ח)

(מנו"א שם הבע' כ"א, . ועוד ,נילוס ,חידקל ,כגון פרת ,לברך עושה מעשה בראשית
רות פרת הלברך על נ (פי"ז ד')וזאת הברכה  'בס כ"כו עיי"ש עוד סוגים של נהרות.)

אין לברך על שום נהר דבוטשאטש) א"א (שם ב שעה"ב הביאספר בו .וחידקל
  ו.הברכה בלב הרריה , אלאלאחר בריאת העולם דדלמא נתהוו ,שבעולם

 ,אין לברך עליהם 'ני ודומיהם לכאואהחצב ,הבניאס ,נהרות הירדןד יוצא מזההו
גם  ומה ,לברך עליהם אלא על הגדולים ביותר הזכירוים לא קספובכל הנך ד
  .נהר אין לברך על שוםד הנ"ל) (בוטשאטש' אשל אברהםה'דעת ד

   
  ברכה על הר החרמון

 'סעיוב .רים נמי מברך עושה מעשה בראשיתהכתב על  (סי' רכ"ח א' הנ"ל)ע "בשו
אלא דווקא על הרים וגבעות  ,ולא על כל הרים וגבעות מברך"ע "שוהכתב  'ג
שצריך ש "ערוהוע "צושקה "א,חיהוכתבו  ".בהם אבורה גבורת תרכשונים ונמה

 .ועי"ש שיש חולקים בזה) 2 'עו הבדרש ואהוב( םגבהת מחמשיהיו מפורסמים בעולם 
 עלא ד"וי .(ערוה"ש א') יכול לברך ו"עמסתבר דלכ וכיו"ב אררטהרי האלפים והרי ו

צ אול"ל םציין ש(מנו"א פ"ט הע' ל"א, ו "עושה מעשה בראשית"הר חרמון יכול לברך 
מי ד שם)(מנו"א והוסיף ה בשוע"ה פמ"ו ה"ה, ועיי"ש בהע') כ"כ הגר"י רצאביוח"ב מ"ו ס"ב, 
ם צריך א "עיום צ ל' לא ראה את ההר 'אפי ,רים כגון ליד הר חרמוןהשגר ליד ה

וא לכאו' בדין ראיית הים ה וכן פכ"ג כ"ח)תפילה  ה,שלמלהליכות  צייןש "שי(עילברך 
 .וא בכלל צ"ע זהה כדו'מחוסר עניין ו ,לא ראה את הים 'גר ליד הים אפידאם 

  בתשפ" בא
  19ון מס' גלי

 
 שהייה על הגז

 דירהפעמים קורה שאדם נמצא בשבת במקום מרוחק מביתו כגון בצימר או 
את האיבזור כמו בביתו. וכגון אם בער"ש נמצא  ון ליוכדו', וא תמושכר

במקום שאין לו פלטה אלא גז בלבד, מה יעשה אם רוצה להשהות את 
התבשיל על הגז, הלא חז"ל אסרו להשהות תבשיל על אש גלויה, אפי' 

 .נתבשל כל צרכו, אם התבשיל מצטמק ויפה לו, לדעת השו"ע בער"ש ואפי'
(ואמנם ולדעת הרמ"א אם התבשיל עדיין לא הגיע לשיעור מאכל בן דרוסאי 

והחזו"א בסי' ל"ז סק"ג  .שו"עהבבה"ל סי' רנ"ג ס"א ד"ה ונהגו כתב דלכתחילה טוב להחמיר כ
הוא שהתבשיל אינו ראוי  ושיעור שלא הגיע מאכל בן דרוסאי .כתב להקל לכתחילה כהרמ"א

 )לאכילה אפי' ע"י הדחק.
 (סי' רנ"ג ס"ק כ"ג)ואמנם גם מנהג הספרדים להקל כדעת הרמ"א כמש"כ הכה"ח 

שאם התבשיל התבשל מער"ש בשיעור מאכל בן  (ח"ב פי"ז הע' ה')ואול"צ 
הגר"י רצאבי סימן כ"ו ל(האש מער"ש ובשו"ע המקוצר  "גדרוסאי מותר להניח ע

ב להחמיר כדעת השו"ע. ואמנם במקרה דידן יכול לקחת תבנית כת הע' א)
 ח"פ וכיו"ב לכסות את האש ואת הכפתורים, ועי"ז נחשב גרוף וקטום.

על האש, אם התבשיל עדיין אינו מבושל  אוובכל אופן בין להמניח על פלטה 
את המכסה בשבת, ואם פתח את המכסה באופן זה  פתוחכל צרכו, אין ל

צ אסור להחזיר המכסה על הסיר, שיש בזה איסור בישול שאינו מבושל כ"
 (רמ"א סו"ס רנ"ט) שמקרב את בישולו.



 "אשית הגרעאמנם דו .כאן אות א') ש"תסבפין עויי(מקום המקדש  ראייתה לעניין "וה
שרואהו פעם נוספת צריך כיום  ו ל'שגם מי שגר ליד הים אם לא ראה ח"קרגוה

  .)4(שער העין מובא בדרשו הע' לברך 
   

  העיקר לשבח
ה חלק ראבכל מקום שי מיהוו 'כפתור ופרחה'בשם  (סי' רי"ח ד"ה כגון)ל ה"כתב הב

דה וישבח כפי ויו ,והשגחתו עלינו 'ה חסדיזכיר לה ול ויאר ,מן הירדן מן הים או
כן העניין ו ,]מלכותולא שם ב למאעבל שבח [ר"חו כו
 או פלאל יתברך עושה -אייתו מקום שהארב

קר העידבריו שמר אמתב .קצת נביאיםלנס 
עושה מעשה " "לשתקנו חז וכה זבבר

 אהי "שעשה ניסים"ברכת בוכן  "בראשית
ה "נפלאותיו של הקבמתפעלות של האדם הה
בכל  'כ אפי"וא ,חסדיו והשגחתו עלינוו

מ "מ ,ברכהחז"ל  םהבקנו יהמקומות שלא ת
  יתברך.ל -אראוי לשבח ולהודות ל

   
על נהר הירדן  'שעשה ניסים לאבותינו'ברכת 

  וים סוף
כתב הרואה מקום שנעשה  (סי' רי"ח א') ע"בשו

 ,ון מעברות היםגכ ,בו ניסים לישראל
שעשה ניסים "מברך וכו' מעברות הירדן ו

וברכה זו מברך רק  ".לאבותינו במקום הזה
 ,באופן שרואה את המקום ששם נעשה הנס

 .י עברו בו בים סוף"דהיינו דווקא במקום שבנ
ו דווקא במקום שעברו ב ,כן בנהר הירדןו

ולכן כתבו . בשם הכפתוח ופרח)(בה"ל ישראל 
 ים סוף או ,רואה נהר הירדן 'אפידהפוסקים 

נו יודעים ן אאידיברך בלא שם ומלכות כיוון 
(מנו"א פ"ט הי"א בשם  המקום המדויק שבו עברו
 (שם)צ "וכתב האול .הכה"ח, וכ"כ אול"צ ח"ב י"ד מ')

ד ועכגון מים המלח (ם רואה את כל נהר הירדן אד
יכול לברך בשם  ,וכגון שטס במטוס ,רואה את כל ים סוףה וכן )צפונית ליריחו

  .ומלכות שעשה ניסים לאבותינו
ס אינו "סוד כיון ,אין לברךד )ןיים בשער העיאוב(מ ח"קרגוה "את הגרישעמאידך ד

 לדעתוד ,אין לברך החיי אדםכן לדעת ו .יודע בבירור המקום בו נעשו ניסים
כ "כו .במקום בו נעשה הנס שעומדברכת שעשה ניסים צריך לברך רק באופן 

ם עומד באותו מקום שבו נעשה אמברך רק דמסתברא ד (סי ס"ו סק"א)וה"ש קצב
  ".הזהבמקום " יםסירי אומר שעשה נהד "א]פ בתוך ד"עכ[והנס 

   
  מקדשההרואה מקום 

גדו על חורבן בצריך לקרוע  ,נוסע לכותל המערבי ורואה את מקום המקדשה
 בו אבותינו הללוךבית קדשנו ותפארתנו אשר "ואומר  (דוקא)והיינו שעומד  .הבית

ובשעה  ,צד שמאלב חפט עקורו ".הרבכל מחמדינו היה לחוש אפת ישרל היה
ר כי כל משפטיו צדק ואמת הצו"אומר ו )מ"ובלא ש(ע אומר ברוך דיין האמת רשקו

ואתה צדיק  ,אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא ל-אתמים פעלו כי כל דרכיו משפט 
 (שו"ע סי תקס"א סע' ב' ומ"ב שם)." על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו

ויאמר  (מ"ב סק"ו) ונן על חורבן בית המקדשהתאלוחייב להשתחוות ולבכות ו
(ויקרע תחילה עם מספריים וכדו' כיון שקשה לקרוע את פינת  .)טע"תהילים ( 'מזמור לאסף'

  הבגד ביד, ולאח"מ ימשיך טפח ביד.)
 ,הר הבית ואז לקרוע עלזרה או כיפת המסגד שעיש לראות את רצפת ה תחילהלכ

ה רק אאלא ר ,זרהעם לא ראה רצפת האואמנם אף 
מנו"א פי"ב הע' ט"ז (צריך לקרוע  ימנאת הכותל המערבי 

  .)אחרוניםועוד 
  מי הם החייבים

(מנו"א ע, קטנים אף שהגיעו לחינוך לא נוהגים לקרו
ותחבר את  ,העאבל נשים חייבות בקרי ט"ו) שם הע'

כ לאחר "כמו .י סיכת ביטחון משום צניעות"ע ערהק
  .שוב עינה מחוייבת לקרואו ,ה יכולה להחליף את הבגד לבגד שאינו קרועעהקרי

ואין זה מועיל כמו  ,פני שלושהבנים את בגדיהם לאחר או מפקירים קהמ נםיש
כן דעת מרן ( .תבאר מהפוסקים רובם ככולם שאין לעשות דבר זה והוא הערמהמש
  במנו"א הע' ט"ו, אול"צ פ"ל ה"ה).ים אבומ ,ועודשה"ל, ת "ושו ,יהקה" לעב

 ,שיגיע לכותלכ ערוקבגד שאותו מעוניין ל ול ויכין ,החכם עיניו בראשווע"כ 
 בטלולא י ,העת קריוויעשה מצ הוב ,שימוש יותרה ויכול לקחת חולצה שאין ב

כן תעשה ו .ועהרחולצה לחולצה שאינה קהמ יכול להחליף "לאחו .מצווה זו
  .(שערי תורת הבית סי' י"ח פ"ב י') מצווההולא תבטל  ,(כנ"ל) שהאה

יום  ל' לאחר שוב לכותל באכש ,נויהיו ,יכול לקרוע באותה חולצה כמה פעמיםו
יכול  או לחילופיןקרע בעוד טפח, ה להמשיך אתו שקרע החולצה לבושיכול ל

לכותל המערבי ישנו  (בסמיכות קרע טפח נוסף.יו קרע,להרחיק שיעור ג' אצבעות מן ה
  )058-3250-520בתשלום סמלי. ניתן להשיג במספר  ,גמ"ח חולצות לקריעה

  זמנים הפטורים מקריעה
ח חנוכה "אבל בר ,וע בגדיורלק צ"אי ,מ"או בחוהויו"ט המגיע לכותל בשבת 

צ "אי ,ט"ש ויו"ט ונשאר עד מוצ"המגיע לכותל בשבת ויוו ע.ופורים צריך לקרו
אם הגיע  ע,יך לקרושלא היה צר . ובכה"גלקרוע

צ "ט אי"שבת או יו תהואיום ל ל' לכותל בתוך
  שם) (מנו"א. יוםל' לא עברו דהא  ,עלקרו

   
כיצד ינהג לעניין  ,הולך בטיול ושתה רביעיתה

  אחרונהו ברכה ראשונה
דבר מצוי מאוד הוא בימי בין הזמנים שיוצאים 

ותוך כדי  ,יימיםומקומות ואתרים מסבלטיול 
ע סוי מאוד בנוכן מצו ,שותה מים הליכתו

 דעתוו ,יה ואוכלשת וברכב שלוקח עמ
בעיקר  ,להמשיך לשתות עוד במשך הטיול

  .יפות מחמת החוםתכבימים החמים ששותה ב
  נידונים בשלושה אןכויש לעיין 

שמתחיל לאכול כאן  ,בעניין שינוי מקוםא. 
או נכנס לחנות תוך  ,מקום אחרהלך ל מ"לאחו

י שינוי הוהאם  ,כן יציאה מהרכבו ,תויכלהכדי 
, יםנדיהזה רבו מאוד הפרטים ו ובדין .מקום

 .ואין כאן המקום להאריך בזה עיין סי' קע"ח,
 ועודפ"ט  ושערי הברכה  ' פ"ווזאת הברכה'בספר  ןיעויי(

  .)אחרונים
 דהיינו ,ברכה אחרונהלול כיעבעניין שיעור ב. 
זמן  ,מים בזמן שמטייל והוא יום חם הותהשש

כמו ( ,העיכול של המים קצר יותר משל מאכל
עמ'  וזאת הברכה ס'ב בסי' ק"צ סק"ח. ועייןב "מב שנתבאר

פוסקים כמה ב מח'שהביאו  ,20פי"ד הע'  הברכה ירושע ,51
ח"ב פמ"ו ( צ"באולויעויין  עיי"ש.)א שעה "חצי שעה וי "איד ,ים שעדיין יכול לברךמיכול בעזמן 

או באדם העוסק  ,הקיץ ותמביקר עיב, ומן עיכול של משקה הוא קצרזד הכ"ד בהע')
ם דא )בחום בטיול ךולהש בקיץ ועוסק בפעילות גופנית כגון ש"כ(ובפעילות גופנית קשה 

ברך ברכה י ואיך יו,משקה שבמעה לכבר נתעכ ,דמאצמא  היהנ ובמרגיש שש
  .יברך מיד בורא נפשות ,רביעיתכ באופן כזה ששתה "עו .אחרונה

הפרי, אך  כל פרי כזית ונתחייב ברכה אחרונה עלמים בדרכו וא באופן ששותה ג.
דאם לא יברך ברכה אחרונה על הפרי  ?יעשה כיצד ,מעוניין להמשיך בשתייה

"ד פשו"ע בסי' ק(עתה, בסופו של דבר יתעכל הפרי במעיו ויפסיד ברכה אחרונה 
ואם יברך בורא נפשות, לא יוכל להמשיך לשתות ויצטרך לברך שוב על  סעי' ה')

  המים וגורם ברכה שאינה צריכה.
ופעמים  ,ד בהולכים בדרכים, במסלולים וכדו' ששותים הרבהודבר זה מצוי מא

רוצים  ךנתחייבו ברכה אחרונה על הפרי, א לאהד, שבין לבין אוכלים פרי וכדו'
  צה בזה.וא"כ מהי הע ,להמשיך בשתייה

  :והובאו בפוסקים כמה עצות לזה
שאינו רוצה לאכול ולשתות  יעשה היסח הדעת גמור, דהיינו שיחליט בליבו א.

אחר זמן יכול לברך שוב על ויברך ברכה אחרונה, ול(כגון חצי שעה בערך) זמן מה 
  .(ע"פ כה"ח סימן ק"צ סק"ח) השתייה

יברך ברכה אחרונה ויבקש מאחר שיוציאנו בברכה ראשונה על המשקה, או  ב.
  .(ע"פ כה"ח)שיברך שהכל על מאכל שלא היה דעתו לאוכלו, כגון על סוכר 

יברך ברכה אחרונה ולאח"מ יעשה שינוי מקום  ג.
הולכי (באופן ששינוי מקום יגרום לו לברך ברכה ראשונה, אבל ב

  ויצטרך לברך שוב על המים. )כ אין שינוי מקוםדרכים בד"
י"א דיכול לכוון בשעה שמברך הברכה אחרונה על  ד.

הפרי שכוונתו לפטור רק את הפרי ולא את המים 
ולהמשיך לשתות את המים, אך יש שחולקים על עצה 

  .(עיין בס' שערי הברכה פ"י הע' ל"ד)זו 
ומתחייב  כגון שהולך בדרך ושותה מים רביעית ישנו מצב נוסף הגורם לספק,

רוצה לשתות עוד, ואם יברך ברכה אחרונה יצטרך לברך שוב אך  ,בברכה אחרונה
ברכה ראשונה על המים הבאים, ואם ימתין יתעכלו המים במעיו, בעיקר בימים 
החמים שעיכול המים הוא מהר, כמו שהזכרנו לעיל באות ב'. ובכה"ג יכול לעשות 

  (עצה ד' אינה שייכת כאן.) העצות הראשונות שהזכרנו כאן.את ג' 
וי"א עצה נוספת שבשעה שמברך ברכה ראשונה על המים, יכוון שהברכה 

 ,עתה ולא על מה שרוצה אח"כ לשתות ראשונה תחול רק על המים ששותה
וממילא יכול לברך ברכה אחרונה על השתייה ששתה עכשיו ולאח"מ יכול לברך 

.)ז וי"ט, עיי"שי"ב הי"פ(ע"פ אול"צ ח"ב  יה שרוצה לשתותשוב על השתי
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 נוזל לסיגריה אלקטרונית

' חומרים דם את הסיגריה האלקטרונית מורכב מהנוזל שבו ממלאי
. וניקוטין חומרי טעם וריחפרופילן גליקול,  ,עיקריים: גליצרין

מהצומח או מהחי, דהיינו הגליצרין הוא חומר שומני שמקורו הוא או 
 ,ים המכילים שומןצמחשכדי להפיק את חומר הגליצרין משתמשים ב

מפרידים ממנו את הגליצרין. אם  כימימהחי, ובתהליך או בשומן 
(כמובן תמיד צריך הגליצרין מופק מהצומח בד"כ אין איתו בעיות כשרות 

שיכול  . אך אם הגליצרין מופק מהחי הוא בעייתי מאוד, כיווןכשרות)
להיות שמקורו הוא משומן נבלות וטרפות, וכן יתכן ויש בזה איסור 
ֵחֶלב. וגם בתהליך הפקת הגליצרין יש הבדל האם מפרידים את 
הגליצרין ע"י בישול, לבין אם תהליך ההפרדה נעשה ע"י שריה 
בחומר כימי. ומ"מ נמצאנו למדים שדבר זה יכול להיות ממש מנבלות 

ה שהוא שואף מהסיגריה, הוא מכניס לגופו ובשע וטרפות או חלב,
וע"כ ודאי וודאי דיש  של הנוזל, ואדים נחשב כהאיסור עצמו. אדים

חנויות  מס'שנם י(לפי הידוע לקנות רק במקום שיש כשרות על המוצר. 

 .נוזל זה בכשרות בד"ץ העה"ח) ותמוכרה
 זיופי כשרות

ישנם מסעדות ובתי עסק שמשתמשים בכל מיני חותמות כשרות 
כדי למשוך לקוחות, ובאמת אין להם כשרות במקום או שתוקף 
הכשרות פג. ע"כ בכל מקום שמגיעים יש לבדוק שמצוייה תעודת 

 כשרות בתוקף.

 
 עדכוני כשרות

, שיתכן ויש בהם בחודשים אלו נכנסים לשוק גידולי שביעית
חיטה, חומוס, קינואה, קצח.  – בחודש תמוז. חשש ספיחין

גרעיני חמניות, גרעיני אבטיח, פופקורן, תמרים  – אבבחודש 
תמר מגהול ושאר  – בחודש אלולמזן בירי, וצהוב, שקדים. 

 וע"כ יש לקנות רק בכשרות מהודרת. זנים, בוטנים.


