
 

ו, אצל מי האם מותר לספר לחבר
 אפשר לקבל צדקה בעין יפה

עילות נשאלתי ממנהל מוסד תורני, המחזר על פתחי נדיבים כדי לגייס כסף לפ
ם, מי נותן המוסד, אם מותר לו להשיב למי ששואל אותו, לאור נסיונו בגיוס כספי

 .צדקה בעין יפה, וכדאי לגשת לבקש ממנו תרומה

ברך רעהו מ' -מאי דכתיב  ,דימי אמרכי אתא רב (: א"ז ע"ערכין טאיתא בגמ' )
יה כגון דמיקלע לאושפיזא וטרחו קמ ',בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו

 ,קמאי רחמנא ניברכיה לפלניא דהכי טרח - למחר נפיק יתיב בשוקא ואמר ,שפיר
 ,שירעושמעין אינשי אלמי שהוא : "רש"י". פיושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה

 ,ורחיןשמתאכסנין אצלו א ,אנסי ליהאחרינא, א ישנל .ה לממוניהואזלי ואנסי לי
 . "עד שמכלין ממונו

ת מילי בהני תל ,אמר רב יהודה אמר שמואל(: "ב"ג ע"מ כ"בבוכן מצינו בגמ' )
יזא באושפ: "רש"י". פיובאושפיזא במסכת ובפוריא ,עבידי רבנן דמשנו במלייהו

מדה טובה היא, כדי  ,אמר לאואם קבלו בסבר פנים יפות, ו ,שאלוהו על אושפיזו -
  ."שלא יקפצו בו בני אדם שאינן מהוגנין לבא תמיד עליו, ויכלו את ממונו

יאמר  ,ם שאלוהו אם קבלוהו בסבר פנים יפותא -באושפיזא ': "תוסוכ"כ ה
בערב  מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם - דאמרינן בערכין .כדפירש רש"י ,לא

מה  כל ,אורח טוב אומר ,(ע"א ח"והא אמרינן בברכות )נ ,וא"ת .ללה תחשב לוק
 ,גניםוי"ל דהתם מיירי בין בני אדם מהו .לא טרח אלא בשבילי ,שטרח בעל הבית

 ".והכא בין בני אדם שאינם מהוגנים

א מריהטת דברי הגמ' ותוס' משמע, שאין איסור להשיב, אלא אם השואל הו
באופן  ם זה רק כשיש חשש שיעשוק את הנדיב, או ינצל אותואדם שאינו מהוגן, וג

  שיכלה את ממונו. 

יש  בעצם הדבר אם(: "ה"צ 'ג סי"ד ח"יו)שו"ת אגרות משה כך עולה מדברי 
ניים להגיד זה לע ,איזה חשש איסור או עולה לאחד שיודע מנדיבי לב ובעלי חסד
 -שהוא מהקרא  ,אחרים ולמתעסקים לצדקה באיזה מוסד התורה ומוסד החסד

 ן דימי בערכי ברמר כדא ',מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו'

 הכרעות ברורות ותשובות קצרות שנתקבלו ונשמעו
 יט"א בקו בית ההוראהשל מפי מורינו הגאב"ד

 

לקחת מזוודה ברחובה של עיר בשבת קודש, האם יש בזה 
כ"ג )שו"ע או"ח סי' שמשום 'זילותא דשבתא', כמו שמצינו 

ל לא יביאם בס ,המביא כדי יין ממקום למקום: "סעי' ה'(
 ".ובקופה כדרך חול

מעיקר הדין מותר. ואף שהדבר נראה כדרך  תשובה:
רים חול, כי לא מצוי שנושאים מזוודה בשבת, אין אנו גוז

ף גזירות מעצמנו, ומעיקר הדין אי אפשר לאסור זאת. וא
א אין הסומא יוצ: "קכ"ב סעי' א'(ת)שו"ע שם סי' שמצינו 

)שם( ", ומפרש המ"ב במקלו, ולא הרועה בתרמילו
דן, אה שאין מזה ראייה לנידון דישהוא זילותא ליו"ט, נר

כי יתכן שאסרו דווקא תרמיל רועים, מפני שניכר 
מצורתו שהוא משמש את הרועה בשעת המרעה, 

 ודווקא באופן זה הוא זלזול בשבת וביו"ט.

מתי ראוי לעשות את סעודת המצוה, למי שנעשה 'בר 
 מצוה' בשבת.

כיון שסעודת בר מצוה נחשבת לסעודת מצוה,  תשובה:
)יש"ש ק אם עושים אותה בו ביום שנעשה בר מצוה ר

 , ראוי להוסיףבב"ק פ"ז סי' ל"ז ודגמ"ר יו"ד סי' שצ"א(
מאכל בסעודת השבת לכבוד הבר מצוה. ויש פוסקים 
שנראה מדבריהם, שאפשר גם לעשות את הסעודה 

 )עי' ב"ח ומג"א ומ"ב סי'במוצ"ש, ותיחשב סעודת מצוה 
, לענין סעודת ר"ח שחל תי"ט שכתבו כן ע"פ הירושלמי

 . בשבת(

בחור זקוק להלוואה גדולה. האם מותר למשגיח להלוות 
לו ולהתנות עמו שיקום בזמן לתפילה וישמור היטב על 

 סדרי הישיבה, או שיש בזה חשש ריבית.

יש בזה איסור ריבית. אף שהדרישה היא  תשובה:
, )יו"ד סי' ק"ס ס"ק ה'(לתועלת הבחור, מכח דברי הט"ז 

ל דבר שהלוה נאלץ לעשות מכח דרישת המלוה, יש שכ
 בו איסור ריבית דברים, משום שהוא נכנע למלוה. מלבד

, שאם )חו"מ סי' פ"א סעי' ה(זאת נראה משו"ע וקצה"ח 
היה מבטיח לו כסף שיעשה זאת, היה חייב לשלם לו, 

 אף שהוא לטובת הבחור עצמו, ואם כן יש בזה ריבית. 

 "אל | גליון גתשפ" ויצא – תולדותפרשיות 

 בעמ' ד' המשך



   
היא מדאורייתא, ומפשטות לשון )סימן ר"ט( : לדעת הטור ברכת מעין שלש

שלש',  נמצא שבברכת 'מעין. )עיין שם ס"ג ובמשנ"ב שם(השו"ע עולה, שחיובה מדרבנן  
ין צד . וכן יש לצי)עיין שבה"ל ח"ג סי"ח( יש מקום להקל אף אם הפתיחה אינה כראוי

שיש מקום  )כלל נ, סק"ג(שמת אדם ובנ )ח"א סנ"ג(נוסף להקל, שכתבו במהרש"ג 
נחשב ו 'על תנובת השדה', ועל ברכת הארץ, היא ברכה כוללת,לומר, שנוסח הברכה 

 כפתח את הברכה כראוי. 

היות ויש כמה צדדים שיצא יד"ח, קשה  נסכם את הדינים העולים להלכה:
, ש"ג)המהרלהורות שינהג כדברי השד"ח הנ"ל, ומה גם שדעת הרבה פוסקים להקל 

כות סימן א, ל"ד( שברכת מעין שלש חמד )אס"ד בר-ויצוין שדעת השדי. משנת שכיר, שבה"ל

 ולפי זה נמצא כך:מדאורייתא, ויתכן שהחמיר לשיטתו(. 

ו לכתחילה ראוי שיתחייב שוב בברכת על הגפן, אאם כבר סיים על המחיה: 
 ישתדל לצאת מאחר ]ובדיעבד יחזור ויברך על הגפן[.

יף לדעת המהרש"ג יחזור לומר מ'על המחיה' ויוסנזכר לפני שסיים הברכה: 
נטה שם( )נוסח 'על היין', וא"צ לחזור לומר שם ומלכות. ומרן בעל שבה"ל זצ"ל 

ה, לומר שיחזור רק ל'ונודה לך...', בהזכרת שניהם מעין הפתיחה סמוך לחתימ
ברכת  בשניהם. ובקונטרס ונראה דעתו, שמעיקר הדין יש לסמוך על הגר"א, ולסיים

צא , וי)על המחיה והיין(הנהנין לבעל החלקת יעקב כתב, שלכתחילה יסיים בשניהם 
. ]ואם נזכר )ובמיץ ענבים יש לעיין, כנ"ל( וכשיסיים בשניהם, יצא יד"חבזה ידי חובתו. 

ואין זה  לקראת סוף הברכה, כשאמר ברוך אתה ה', יסיים למדנו חוקיך, ויתקן כנ"ל.
ת , ובפרט שיש לזה קשר לברכת מעין שלש, כלשון הפסוק "ויתן להם ארצוהפסק

 [.)דע"ת בשם הדעת קדושים(גוים ... בעבור ישמרו חוקיו", 

וכל האמור, הוא רק לענין המברך עצמו. אבל אחרים שרוצים לצאת מצד 
כלל 'שומע כעונה', חייבים לברך שוב מתחילה, או לפחות לצאת מאחרים, עפ"י ה

צא שא"א לצאת בשומע כעונה, בברכה שהמברך י)סימן רי"ד מש"ז א(, מהפמ"ג הידוע 
הרדב"ז  )מנח"ש קמא יח, א בשם, עיי"ש. ואף שיש חולקים על סברא זו בה רק בדיעבד

ין בסימן שבירר והעלה כסברת הפמ"ג להלכה. ועי)סימן ק"ב( מ"מ עיין בהר צבי  ועוד(,
ומע, הפתיחה והחתימה מעכבים. רי"ג ס"ג ובמשנ"ב ובשעה"צ שם, שאצל הש

רכה ביאר בטוב טעם, שתקנת שומע כעונה היא דוקא כשהב)ברכות סימן י"א( ובקה"י 
 היא בשלימותה, וכאן שיש חסרון בפתיחה לא יצאו השומעים ידי חובתם.

*** 
 יוסף צבי עקשטייין שליט"א  ה"ג ר'הר

 מו"צ בבית הוראה 
 גור בני ברק ור"מ בבית תלמוד להוראה דחסידי

  

 שלא מתוך הסידור 'תפיליןהפרשיות 'אמירת 
אחר הנחת  ',והיה כי יביאך' ',קדש'המנהג שאומרים פרשיות לפי  שאלה:

קא ודו ןמרולהקפיד לא צריךהאם  ()סי' כ"ה סק"ו בשם הב"ח כמובא במג"א ,התפילין
 ?גם בעל פה ןמרואו שמותר לא ,מתוך הסידור

  תשובה:

 ,בעל פה ןמרוהמיקל לאו ,קא מתוך הסידורודו ןמרולהקפיד לאיש ה לכתחיל
 יש לו על מי לסמוך.

כי  ,בוכתי ,את הדברים האלה כתוב לך ,כתיב ,דרש ר"י בר נחמני" מקור הדין:
 ",דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה ,הא כיצד ,הדברים האלה על פי

ד יכול וכי יחי ,א"ר יוסי: ")דף כ"ח.(תענית מסכת גם ב ראהו. ותמורה י"ד:( )גיטין ס:
  .ה..."פל לקרות דברי תורה בע

 הנלמדות שיש כמה דרשות סימן מ"ט(או"ח, ) כתב הבית יוסף :טעם האיסור
 ויפסיד את ,יטעהאת הפסוקים בע"פ, אמר יואם  ,כמו קרי וכתיב ,מתוך הכתב

 מגילה י"ז:()בתוס' הרי"ד . גם )מגילה י"ד.(ובר"ן  )שם( וכ"כ הריטב"א בגיטין הדינים.
 .)שבת קט"ו.(וכ"ה בשפ"א  ,שמא יטעה ,הטעם הואשכתב 

מא ע. ד"ה )יוובתוס' ישנים  ,שהאיסור מן הדיןמוכח  )פ"ד ה"א( ובירושלמי מגילה

כתב  ם(ש)ביומא להחיד"א  עינייםובפתח  '.מצוה מן המובחר'רק  שהואכתבו  ובעשור(
 .שאין דעתם כתוס' ישניםמשמע  ,בדין זהמדברי כל הראשונים שנשאו ונתנו ש

ב"ץ וכ"מ בתש ,דאורייתא דיןשזה  ,הביא בשם הראשונים )סימן מ"ט( ובמחזיק ברכה
 .)סק"ב( וכבר האריך בזה בכף החיים ,ועוד ב(")ח"א ס

ם תפילות רגיליהבתוך ש כך, עמדו על ,רבותינו הראשונים פסוקי התפילות:
קים וכתבו כמה חילו זה,לאיסור  םחוששי ןואי ,לומר מזמורים ופסוקים בעל פה

 והחילוקים.  עיקרי השיטותהביא את  )שם( בבית יוסףליישב הדברים, ו

 

 

 

 הרה"ג ר' שואל לייב טאבאק שליט"א
 בבית ההוראה מו"צ

 ראה"כ ור"מ בישיבת דאראג
 

 טעות בברכת מעין שלש
הקידושא רבא, אכלו הציבור מיני מזונות בשבת קודש בעת  מעשה שהיה,

ים, אך ושתו יין, ובירך אחד מבני החבורה, ברכה אחרונה, בכוונה להוציא את הרב
 טעה בפתיחת הברכה, והשמיט ברכת 'על הגפן'.

ן באמצע הברכה, ומה הדין כשכבר סיים כשאוחז עדיי -מה מוטל עליהם לעשות 
 לברך? 

 תשובה:

ר, שאינו בנידו"ד, יש צד לומ כוללת את הברכה על היין:אם אמירת 'על המחיה'  
על ', שנוסח )סימן ר"ח סקכ"ג(נידון כהשמיט את הפתיחה, עפ"י המבואר בבאר היטב 

ם סקט"ז, מה )ועיין ט"ז שהמחיה', פוטר בדיעבד תמרים ויין, משום שהם 'מידי דזיין' 

ת היין, , ולפי זה נמצא, שהפתיחה בנוסח 'על המחיה' כללה גם אשחילק בזה, ופמ"ג שם(
ויש מקום לדונו כאמר גם את תחילת הברכה כראוי. ויש לציין, שמובא בשם 

עם טשבמיץ ענבים לא שייך  )שיעורי הגריש"א, ברכות עמו שע"ד(הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
 עיי"ש.זה, ואם אמר על מיץ ענבים 'על המחיה', לא יצא יד"ח. 

כתב, שכשמברך 'על המחיה' על היין )קמא צא, ו( אמנם בשו"ת מנחת שלמה 
היין.  יצא, רק משום שאין לברכה על מה לחול, ולכן בדיעבד אנו אומרים שחלה על

)וחיזק ין שעיקר הברכה חלה על מיני המזונות שאכל, אינו פוטר את היאבל בנידו"ד, 

 ."ש(סברא זו עפי"ד השעה"צ בסימן קע"ו סק"ב, עיי

חולק, וכתב על פי דברי הפמ"ג  )ח"ב, סי"ח(אך בשו"ת תשובות והנהגות 
ברכה אחרונה פוטרת את כל חיובי , ש)בפתיחה להלכות ברכות, ד"ה מריש(הידועים 

מבאר  ()ח"ב, סל"ב, בשונה מברכה ראשונה ]בשו"ת רב פעלים האדם, ואף בלא כוונה
א"כ ררת הברכה לפטור אותו, משבאריכות את טעם הדבר, שכיון שנתחייב כבר, נג

' 'על המחיה ברכה ראשונה, שעדיין לא התחייב[. ולפ"ז בנידו"ד, נמצא שנוסח
כף החיים מדין גרירה שלא בכוונה. וכן העלה הבברכה האחרונה, פוטרת גם את היין, 

 .)בסי' ר"ח סקע"ו(להלכה 

ת אלא שקשה לסמוך על זה מכמה טעמים. כי מלבד שהרבה אחרונים דחו א
 , כתב בשו"ת הר)רב פעלים שם, ובמנחת שלמה שם הביא ראיות שלא כהפמ"ג(דברי הפמ"ג 

פן', שבנידו"ד שרצה להזכיר את שניהם, אלא שכח להזכיר 'על הג )או"ח סק"ה(צבי 
-כן בשדינידון כמי שהייתה לו 'כוונה הפכית', וגם לסברת הפמ"ג לא יצא יד"ח. וא

, כריע הלכה למעשה, שאף אם נזכר באמצע הברכהה )אס"ד מערכת ברכות, א, כ(חמד 
וע"ע בגנת ) יסיים ב'על המחיה' בלבד, ושוב יחזור ויברך ברכת 'על הגפן' בשלימותה

 .וורדים סכ"א סכ"ז שאין כאן זלזול בברכות(

וקת והנה, היות שנידון הנ"ל תלוי במחל ברכה ארוכה, שאמר את רק חתימתה:
ה בלבד. אם יוצא ידי חובת 'ברכה ארוכה', בחתימהפוסקים, יש לעיין בעיקר הדין, 

ים, , שנחלקו הראשונים והפוסק)סימן נ"ט(ומקור הדין בהלכות ברכות קריאת שמע 
שהפותח בשחרית )עפ"י הפרישה והב"ח(, ושלש שיטות בדבר: א. דעת השו"ע 

וך כדי במעריב ערבים, וסיים ביוצר המאורות, לא יצא, אלא א"כ תיקן את עצמו בת
טת וכן פסק בשו"ע הרב. ב. שיפתיחת הברכה כתיקונה מעכבת. בור, ולדעתם, די

נ"ב ג. המש שאין צריך לתקן, והכל הולך אחר החיתום.הגר"א, כהרשב"א והרמב"ן 
 , אלאשהחיוב לתקן אינו משום 'פתיחת הברכה'הכריע כביאור ה'דרך החיים', 

קל, יש צירוף נוסף להמשום שצריך להזכיר מידת יום ביום ]ובבאה"ל כתב, שאם 
 יש לסמוך על הגר"א, וכ"כ בסימן קי"ז בדין דילוג בשמו"ע[. 

כה , שבפתיחת הבר)סימן קפ"ז ס"א(והנה בדין טעות בברכת המזון, סתם המחבר 
וצ"ע לבד מהני, והביא כ'יש אומרים' את שיטת הרשב"א, שגם סיום הברכה מעכב ]

א והמג" [.)סימן נ"ט(ה כן בפמ"ג וכבר תמשסותר מה שפסק בהלכות ברכת קרי"ש. 
י וכדהחתימה, לא יצא. ו, שאם לא הזכיר את הפתיחה ופסק להלכה כהרשב"א)שם( 

ליישב את שיטת הרשב"א, שבברכות קרי"ש כתב ש'הכל הולך אחר החיתום', 
כעין )שבבהמ"ז החמירו כיון שהוא מדאורייתא  ,ובברכת המזון החמיר, צריך לחלק

 .שם(מש"כ בפמ"ג 
 



  

עוטו מידייק מזה שאם  פ"ב ת"ב( ,)שער בובמנחת כהן  ,הוי מבשל גמור" ... רוטב
 כך: ציטט הב"ישי"ח  מןבסישואף  בישול אחר בישול.אין בו  ,ורובו יבש רוטב

בו  ומשמע שיש לאסור ברובו יבש שיש, )שם( בשו"עכ"כ ו ,"דבר שיש בו רוטב"
 '.נתת דבריך לשיעורין' אל"כש ,שמסתבר להקל חת כהן,מ"מ כתב המנרוטב, 

רע ומצטמק  אמיעוטו לח הובש ,וביאר העתיק דבריו, (משב"ז סקי"ג ,רנ"ג)פמ"ג הו
. אמנם (א"א סקמ"א)וע"ע שם ב הלכהנקט ל ך, וכמותרולכן  ,לו באיבוד הרוטב

 ומבואר ,"תבשיל יבש שאין בו רוטב כלל"ב התיר רק (שי"ח סי"א) הרב ע"שוב
 אסור.    ,מיעוטו לחשב דעתו,

גדר מואלא  'לחדין ' ן לואיש ,עצם הלחות שבסופלהעל יש לדון ש לאא
 .ד בפנ"עהיינו כל שעומ 'יבש'ש )יו"ד  ק"ד סק"ו(הגר"א הגדרת ע"פ  ,וזאת '.יבשכ'

תב מכ, מאור השבת ח"א)דעת הגרשז"א זצ"ל ש ,"קטשופ"ה בדין לוקתוידועה המח

בישול ר ואין בהם איסו ',יבשכ' מוגדרים ',ריבהו' 'קטשופ'ש ר( רהשש"כ פ"א העו ,א
 מובא כדבר פשוט, מבשל סק"ה( ,ד")או"ח ח"ד סע באגרות משה אך. אחר בישול

דר בגנכלל  ,שבסופלה שוקולד הנוזלינראה שגם ה רהולכאו ',לח'שקטשופ הוא 
 ,רובה שהולכים אחר הנ"ל, ת כהןובצירוף המנח, קל יש לו ע"מ לסמוךיוהמ .זה

 שהוא יבש. 

וא"כ  ,הוא קצת נקרש בפנים ,מתקררששכ ',סופלההמציאות ב'ובפרט ש
 )סק"מ(המג"א  טתמ"מ הרי שי ,נהפך לנוזל ,ואף שכשמחממו '.יבשדינו כ'

ין בו וא שדינו כיבש, כמו שהוא עכשיו, ,בדבר יבש הנהפך ללח )סקל"ג(והמשנ"ב 
 בשועה"רשמחמיר לדונו בתר סופו. ו )סק"כ(לא כהט"ז שו בישול אחר בישול.

 קי"ג(ז ס")סלוהחזו"א  '.לח'כ שהואהכריע כהמג"א, אמנם בסידורו כתב  )סי"א(
"ס רנ"ג( ס)לשו"ע או"ח ועכ"פ יש כאן צירוף נוסף להיתר. ]וברעק"א  .כהמג"א היקל

 הרי קיי"לו ,הרי הוא קצת חם ,מוחהישכשמתחיל ל ,בזהסברת ההיתר ביאר 
 בו שאריצריך שיבדר"כ ואף ששאין בישול אחר בישול, בלח שלא נצטנן לגמרי. 

 אבל ',מבושל'שכשנצטנן פקע ממנו שם  ,בלחרק מהחמימות הראשונה, זהו 
ל עדיין שם מבוש ,כשנימוח קצתגם בצונן, ואף יש עליו שם מבושל ש ,ביבש
  .[בישול אחר בישול, כשהוא חם קצתאין בו  שוב עליו,

, 'למחזי כמבש'משום , עצמה על הפלטה שמניחוע"י  אין לחממואופן, ובכל 
 (שי"ח סקמ"ו) יוןהצר בשעמה שכתב ]ו ומהוכד ,ו על קדירה אחרתיחנאלא ינ

 לתוך הקדירה שמדבר באופן שנותןאף ביבש, צ"ל  אסור ,על האשהמניח ש
 [.ג( פי"ז)בשבות יצחק  יןשעומדת על האש. ועי

יתכן שבישול ש ,)ח"י סס"ב(בשו"ת שבט הלוי  ארמבו :קרוגליבמ אפוהו
ישול, כדין צליה אחר ב, ויש לאסור לחממו בשבת, בישול רגילכקרוגל אינו יבמ

וא כל מה שכתבנו להתיר החימום, הולפי"ז וכתב שם שיש מקום להחמיר בזה. 
 רק בסופלה שאפוהו בתנור, ולא כשאפוהו במיקרוגל.

 'אינפאנדא'ה הניח אתל סורשא ,("זשי"ח סט)הרמ"א כתב  מוליד ע"י האש:
ות . וכן המציא'םימוליד בידיכ' ואוה ,גורם לשומן שיהא נימוחש ,כנגד האש

ולכאורה היה מקום נהפך ללח,  , וכשמחממושהוא קרוש מבפנים ',סופלה'ב
 לאוסרו. 

אם ק רשהאיסור הוא כתב,  )שם(ב"י א. ב :ג' סברות להקל לומר בזהיש  כן,א
"ע אם יש . ולפי"ז צואין מתערב בשום דבר ,וניכר בעין ,צףאו  ,לבדו עומד השומן
דינו ששמא י"ל , וואינו נראה מבחוץ פנים,ב מוטמןשהשוקולד  נידו"ד,ב להתיר

כאשר  גםש יש לצדד, ב. .כשחותכו בפנ"עניכר  מצד שני, סוכ"סאך  .כאינו ניכר
 ,מוליד חששאין בו וא"כ  ,ליבש לגמריהופך  ואינמ"מ  ,נקרש קצתהשוקולד 

"כ פ"א מובא בשש) רוטב דגים בדיןע"פ דברי הגרשז"א  ג.אינו קרוש כ"כ. שהרי 

י וע" ,שומן שבעודו קרוש אינו ראוי לאכילההאיסור רק בי"ל שש ,(קכ"גהערה 
ין א ,שהרגילות לאכלו כשהוא קרוש ,רוטב דגים אבל שנימוח מכשירו לאכילה,

יש ש צדד להיתר גם בנידו"ד,לר אפש פכו ללח. ועפי"זוהכש ,בו איסור מוליד
לם כו ,לחממו ין אפשרותועכ"פ כשאמוצק, כשהוא קר ו גם כלוורגילים לא

 ,להקל לחממו ישש מסתבר ובצירוף סברות אלו,. אוכלים אותו כך, כמו שהוא
 נוזלי.השוקולד הופך לאף במקום שהיס"ב ו

, רק לדיית שוקושמניחים בתוכו קוב ע"י ',סופלהה' יש שמכינים אתוהנה, ב. 
 ,זהפן אווב נמס ונעשה נוזלי.ו נימוח הואשלפני ההגשה, ובחימום  אחרי האפיה,

בשוקולד רכיבים  יששע"פ המפורסם  .א טעמים:כמה  אסור לחממו מחמת
הרכיבים רוב ש ,, וכן שמעתי ממורינו הגאב"ד שליט"אכללשאינם מבושלים 

רפה ממצד  .ב בישול.של יש בו איסור גמור  וא"כ ,בלבד מעלות  40ב ים יוצרמ
דנו ושו"ת אג"מ שם ש ,קצח רהושש"כ הע ,בח"א כלל ב ייןוע .סק"א שי"ח)משנ"ב  דבר קשה

תבנו ממה שכהוא חמור יותר כאן ו .כשמניחו כנגד האש ,חשש נולד .ג .בכעין זה(
 נוזל.ל ךניחו על האש נהפכשמו ,ויבש לגמרי מוצקכאן הרי השוקולד  שהרי לעיל,

  .שבמקום צורך יש להקל ,כתב (שם)הרמ"א ש יש לציין,אלא ש

 

די שמוציא את הרבים י בש"ץרק שהאיסור  ,כתבו ד"ה דברים( ,)תמורה שםבתוס'  א.
, קכ"ח( ןמ)סי והיראים, )תמורה שם(ובתוס' שאנץ , )יומא שם( וכ"כ התוס' ישנים ם.חובת

יאור ובב מ"ט( מן)סי עיין פר"ח ,להלכה שהכריעו כךויש אחרונים . י"ג( מן)סי והכלבו
 . )סק"א( ובמשנ"ב )סק"ב( הגר"א

קא ודו יינושה ,מצדד )פמ"ז הערה קנ"ב(בשש"כ ובגדר הרבים שאסור להוציאם: 
ברכות  אהמ)הלכות ארחות חיים מהו יחידים.כשמוציא את הולא  ,יד"ח ציבוראת הבמוציא 

רה בקריאת התו רקאיסור הש משמע, )סדר שחרית חול(והאבודרהם  )שם( והכלבו י"ד( מןסי
י"ב )פ וכ"מ ברמב"ם .אבל בתפילה אין לחוש בדיוק הפסוקים,ו יטעשמא  ,בציבור

 זה.בויש עוד שיטות בראשונים . שהזכיר דין זה רק לגבי קריאת התורה מתפילה ה"ח(

 רומו שאמוכ ",דהני מיגרס גריסין: "בשם ר"ת סימן ת"ז()גיטין  שיטת המרדכיב. 
ם דודו בש )שם( וכ"כ הטור .שלא מן הכתב יםשנכתב ,גבי תפילין ומזוזותל )מגילה י"ח.(
תה רשאי דברים שבכתב אי א'אין בו משום  ,שכל דבר ששגור ורגיל בפי הכל ,ה"ר חיים

פוס )דג שו"ת מהר"ם מרוטנבר, ו)תענית כ"ח:(תורי"ד בעיין  עין זה,וכ .'לאומרם על פה

  .)ח"א סי' תקמ"ה( אור זרוע, ושי"ג( מןסי פראג,

כת ובר ,"שריכגון ק ,שגור ורגיל בפי הכלה שכל כר"ת,פסק  )סימן מ"ט( ובשו"ע
יות שה )סק"א( וכתב המג"א מותר לאומרם בע"פ. וכיוצא בזה, ,ופרשת התמיד ,כהנים

 ',ר בשו"עכי אם מה שנזכ ,לומר שום דבר בע"פשלא ' יש ליזהרשנראה  ,שונות דעותויש 
 וכן הסכימו הרבה אחרונים.

נו איורק אצל האומר את הפסוקים, שגור אפילו שב"ח כתב ה גדרי 'שגור בפה':
 קאודו ולדעתו, צריך ,דברי הב"חאת  וחהד )שם(המג"א  ךא מותר לאמרו., שגור בפי כל

יד"א עיין מש"כ הח ם לדעת הב"ח,כמה אחרוניהסכימו  ,ולהלכה .שיהא שגור בפי כל
ר יין באע ,רבים הסכימו לדעת המג"א ,ומאידך. )סק"ב( ובמאמר מרדכי, ט"ו(, ו מןסי )גודל

 ועוד., (תרי"ט סכ"ג מן)סי ובמטה אפרים, )סק"ד( ובמשנ"ב א("ס) ושו"ע הרב, )סק"א(ב טיה

נראה  שלא מן הכתב, אלו,אמירת פרשיות  עללדון  כשבאנו קדש, והיה כי יביאך:
י אסור לאומרן בע"פ, שהר, שלדעת המג"א שתלוי במחלוקת הב"ח והמג"א ,לכאורה

כל ב ןאומרלשרגיל יש להתיר למי  ,הב"חולדעת  ,בפי הכל פרשיות אלו שגורותאין 
 מר,ולש יובאמת ש .ושתלוי במחלוקת ז )סק"ב( וכ"כ בפתח הדביר .בפיו , ושגוריום
בר יום ד ןמרולא םשרגילישגור בפי כל אלו , שהרי גם לדעת המג"א בנידו"ד יש להתירש

סברא  ובצירוף ,ן בע"פמרומותר לאש לצדד שי בפי המון העם,ואף שאין שגור  ביומו,
 סק"ג() עיין משנ"ב. וואינו מוציא בזה אחרים ,לעצמורק אומר הרי שלהיתר,  נוספת

  אין בזה איסור. ,יד"חשאם אינו מוציא אחרים  ,כדברי הראשונים שהעיקר

דברי  פשטותשהרי  .מתוך הסידורדווקא  ןמרולאלקבוע ראוי כהוראה למעשה, אכן, 
וע"ע  שאינו מוציא אחרים בזה.כואף  ,שגור בפי כלהוא, שההיתר רק כש המג"א

 ,פרשיותהשמצוי מאד לערבב בין שתי  העיר,ש )סדר מצוות תפילין( בליקוטי מהרי"ח
 ן מהכעיו ,מתוך הסידור ןמרוולכן ראוי לא ,שתוכנן דומהכיון  ,והיה כי יביאך ,קדש

ו"ת וש )פמ"ז סל"א(לגבי אמירת הלל בע"פ. וע"ע בשש"כ  )שם בד"ה כגון(ה"ל אכתב בביש
תוך מ ומרושראוי לא ,בקידוש ליל שבת 'ויכולו'בענין אמירת  )ח"ב סי"ז( אמרי יעקב

 אף שיש שהקילו בזה. הכתב,

*** 
 שמוטץ שליט"אהרה"ג ר' שלום 

 הוראה מרבני בית ה
 מו"צ ברחובות ובכולל דרכי תורה ר"מ 

 חימום עוגת סופלה בשבת
 שאלה: האם מותר לחמם "סופלה" בשבת?

עלה בידינו ילהבחין ולחלק בין מגוון מיני עוגות אלו, ולפי מה שיתבאר,  ישתשובה: 
 מותר לחממו ע"ג סיר לפני האפייה, כך: א. אם שמו את השוקולד לתוך הסופלה

מו אסור לחמ רק אחרי האפיה,שעומד על הפלטה. ב. אם הכניסו לתוכו את השוקולד 
 מו בשבת. , בכל אופן אסור לחמהכינוהו במיקרוגלבשבת. ג. ואם לא אפוהו בתנור, אלא 

  נימוקים וביאורים:

 וןעד שהחלק החיצ ,שאופים אותו למחצה ,הוא בהכנת הסופלה, הרגילסדר ה א.
 מצד ב' חששות:בזה . ויש לדון 'נוזליבמצב 'והשוקולד שבפנים נשאר  מתקשה,

ון כי, אין לאוסרו משום 'מבשל', למחצה רק אף שהוא אפוי בישול אחר בישול:
בות שספר ב וכ"כ .הדרך לאכלו ךשכ ',בישולו הגמור'הוא  ושלב זהשנתבשל מער"ש, 

 . ךאוכלים אותו כ אנשיםשרוב  כל ל צרכו',מבושל כ'שגדר  (פכ"ו אות ב ,ח"ט)יצחק 

בש י מאכלשב (ס"ד)שי"ח  מןבסי ארומבו '.בישול אחר בישול'אלא שיש לדון מצד 
רונים האח נחלקו. ובישול אחר בישולורק בדבר לח יש איסור  בישול אחר בישול,אין 

 רובו ש"כל  מרבינו ירוחם (רנ"ג מןסי) אהביב"י ', שהרובו יבש ומיעוטו לח'בתבשיל ש
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ,שאין לחוש שמא כבר נתן החומש כןשל וכ ,כך עשירים דיתנו מעשר
על  שלכן אין להעשיר להקפיד כלל .איכא עוד מצוה להגיד גם לאחרים

ה לו ואדרבה יש לו להכיר טוב ,מי שהגיד לאחרים איך שהוא איש נדיב
  ".על שגרם שיתן יותר לצדקה

לחברו מי נותן  מדברי האגרות משה עולה לדינא, שמותר לומר
א לבעין יפה, אפילו אם חברו "אינו מהוגן", ויש חשש שיפעיל לחץ 
כדי  הוגן כדי לקבל תרומה מהנדיב, ואם הנדיב עשיר, מצוה לומר לו,

 לזכות את העשיר להרבות במצות צדקה.

 יש לו לאדםט, ג( כתב: "לשון הרע כלל )חפץ חיים אמנם בספר 
 כענין האורח שיצא בשבח הבא לידי הפסד, ליזהר מלשבח את חבירו

את אשר גמלו בעל הבית טובה באכילה  ,ויפרסם לכל ,ברחוב העיר
סורו ושתיה וטרח לפניו הרבה, כי על ידי זה יתלקטו אנשים ריקים וי
"ו( כאל בית בעל הבית ויכלו את ממונו. ועל ענין כזה נאמר )במשלי 

ש ומזה י. 'ה תחשב לומברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קלל' -
ת אדהוא הדין אם אחד השיג הלואה מאת חבירו, ומפרסם לכל  ,ללמוד

ואינו  ,גודל טובתו, כי על ידי זה מצוי הוא שיתקבצו אליו אנשים רעים
 יכול להשמט עצמו מהם. 

הרי מוכח מדברי החפץ חיים, דלא כדברי האגרות משה. שהרי 
 מהוגנים, מי הלווה לו מדבריו עולה, שאסור לספר לאנשים שאינם

]ואפילו לספר בנוכחות אנשים רבים, כי יש חשש שישמעו אנשים 
 שאינם מהוגנים[. הרי שלא רק בעניני אושפיזא ]הכנסת אורחים[,

אלא אף בשאר עניני ממון, יש חשש שאנשים שאינם מהוגנים יכלו 
את ממונו, ולכן יש חשש שאנשים כאלו יבקשו ממנו הלוואה, ולא 

סרב להם, וזאת אע"פ שמצוה להלוות לחברו, כמו לתת לו יוכל ל
 צדקה. 

גם מוכח מסתימת דברי החפץ חייים, שאין חילוק אם המלווה 
 הוא עשיר או עני, ובכל מקרה אסור לספר לאנשים שאינם מהוגנים

ה ]או לספר בנוכחות רבים[ שפלוני הלווה לו, אף שעל ידי כך מזכ
 אגרות משה.אותו במצות צדקה, ודלא כסברת ה

יש ואם כן לדעת החפץ חיים, אם השואל הוא אדם שאינו מהוגן, ו
סור חשש שיעשוק את הנדיב, או ינצל אותו באופן שיכלה את ממונו, א

  לספר לו, שהנדיב נותן צדקה בעין יפה. 

  

 

 

 

 

כדאיתא  ,דף ט"ז ע"א, הוא שייך רק כשאומר זה לאנשים ריקים
א דף כ"ג ע"ב ד"ה באושפיז והוא בתוס' ב"מ ,התוס' בשט"מ שם בשם

שי הוא שמא האינ מאקישנא דלל ,וגם שם איכא תרי לישני ברש"י ...
 ,גמ"הוכן פי' הר ,ואזלי ואנסי ליה לממוניה ,יחשבוהו מזה שהוא עשיר

או שהוא עשיר  ,שמשמע שלפני אינשי שלא חשידי שיהיו אנסין
כא לי ,םיבואו אורחים ועניי הז י"דאף שע .ליכא איסור זה ,מפורסם

ן בלא אף אם לא היה נות ,טוב הוא שיתן ,משום דאם יכול ליתן .איסור
 .ול ליתןהרי אין לו להתבייש מלומר שאינו יכ ,ואם אינו יכול ליתן .זה

א דהאנסין ליה הו ,בב"מ רששכן פי ,אך אף ללישנא בתרא דרש"י שם
 ממונו, וכוונתו עד שמכלין ,שיבואו אורחין הרבה להתאכסן אצלו

 אף ,ויהיה אנוס מצד הבושה להאכילן ,משום שיתבייש שלא להאכילן
 פשוט שלא שייך זה אלא באכילה וכדומה ובאדםכשכבר אינו יכול, 

חוש לשיש  ,שאינם מהוגנים דםאני שאינו עשיר, וג"כ הוא דוקא בפני ב
א לש ,ולא לפני מהוגנים ,שיבואו פתאום ביחוד לביתו באופן שיתבייש

ותן אלא באופן שלא יתבייש אם לא יזמין א ,יכנסו פתאום לביתו לבד
 ,ייםכי לנתינת מעות בסך גדול יותר מהדרך שנותנים לסתם ענ .בעצמו

א שמ ,ליכא שום בושה לומר שאינו יכול ליתן, ואין לחוש לסתם אדם
 אפילו ,וממילא מהאי טעמא... לא יוכל לומר שאין לו מפני הבושה

רשאי  ,כשנתן לאחד צדקה עבור מוסד תורה ,ע לעשירבאדם שלא ידו
לא ש ,יש לתלות בסתם אינשי ,כי אם לא יוכל ליתן .להגיד גם לאחרים

 משום שטבעו ,מלומר שאינו יכול, אם לא אמר לו שלא יגידיתבייש 
  להתבייש.

 כגון שיאמר ,אף שידוע שיתבייש שלא ליתן ,ובאדם שידוע לעשיר
 כיון שהוא ,הוא מנהל ישיבה וגבאי צדקהש ,זה לאדם גדול מפורסם

 ,הרי לא מבעיא אם כבר לא נתן מעשר ממה שהרויח לצדקה ,עשיר
תן אף כשכבר נאלא  ... דהרי רשאין לכפותו ,צריך להגיד גם לאחרים
נמי מסתבר שעד חומש רשאי גם אדם גדול  ,לצדקה כל מעשר שלו

 ' ע"ב(,)עי' ב"ב ח' ופקדתי על כל לוחציו'וליכא בזה משום  ,לבקש ממנו
 כדאיתא שו"ע יו"ד ,מאחר שמצוה מן המובחר הוא ליתן עד חומש

ר זה לא יתבייש מלומ ,וגם אם כבר נתן חומש לצדקה (.רמ"ט 'ריש סי)
לא נתן  וכיון שודאי עדיין ולא יתבע ממנו שוב. , אף לאדם היותר גדול

 וי כלדרוב האינשי עושין החשבון בסוף השנה, ובכלל לא מצ ,מעשר
 

 שיעורים הנמסרים מפי מורינו הגאב"ד שליט"א
 

 21:00בשעה  | יום שני
  14בבית המדרש  קאמרנא  רחוב דבורה הנביאה 

 שיעורי המצוות
 09:30בשעה  | יום שישי

 12בבית המדרש אש קודש רש"י 
 חלה על סדר השו"עהלכות 

 22:00בשעה  |  תמוצאי שב
 8 ' סירקין'בבית המדרש לוקווע וולברוז

 מלאכות שבת
 

 שעות קבלת קהל בבית ההוראה
 ע"י הגאב"ד שליט"א

 בבית הכנסת קהל חסידים 8:30-8:45
 ב"ב שיכון ה' 1 הרב לויןרח' 

 )לשאלות קצרות בלבד(
  ב"ב 6בנו תם ווא ראבבית הכנסת מאק 13:00-13:45

 10:30-11:00ביום ו' בין השעות 

 ב"ב 9ושע הבבית הכנסת אנטיניא  19:15-20:45
 


