
 

 דיני קדימהאופנים שבהם לא נוהגים 
 בברכות הנהנין

בכמה מקומות בגמ' ובש"ע מצינו, שאם יש לפניו כמה מאכלים שכולם נפטרים באותה 
ברכה, והברירה בידו לבחור איזה מאכל יאכל בתחילה ועליו בעיקר תחול ברכתו, עליו לברך 

, "דכיון עשירי()שער על המין המעולה ביותר. בטעם הדבר כתב בספר הפרדס לרש"י 
 שמברך ברכת הנהנין, צריך שיברך אותה בעריבות ועל המובחר שבהן".

"ע, שאם יש לפניו כמה מאכלים שאין ברכתם שוה, וצריך לברך ועוד מצינו בגמ' ובש
על כל אחד מהם בנפרד, עליו להקדים לברך על מאכל חשוב יותר, או על מאכל שברכתו 

 בגמ' ובפוסקים. חשובה יותר, וכפי הכללים שנתבארו

משום  ,נ"ל: ")ברכות מ"א ע"א(אמנם קדימה זו חשובה פחות, כמו שכתב הרשב"א 
ודינא הוא  ,הא מילתא חשיבא טפי ,דברכה דחד פטר אידך לגמרי ,דבשברכותיהן שוות

וליכא  ,דלא פטר חד לחבריה ,אבל בשאין ברכותיהם שוות .דחשוב ליפטר שאינו חשוב
 ".הקדמה בלחוד מילתא זוטרתי היא ...אלא הקדמה בלחוד

, ונביא אלואופנים להלן נבאר  עם זאת, יש אופנים שבהם לא נוהגים כלל דיני קדימה.
 מקרים מצויים, שבהם לא נוהגים דיני קדימה:

 המאכל החשוב לא הובא עדיין לשולחן

כתב הבית יוסף סי' רי"א, "כשמחלקין פירות ויין בבית האירוסין או בבית היולדת, אנו 
מברכים תחלה על פירות ומיני מתיקה ואחר כך על היין וכו', ואפילו כל אדם בביתו, אפשר 

אין שאף על פי שבדעתו לאכול כמה מיני פירות, אם מביאין לפניו אחד אחד, ראשון שמבי
לפניו מברך עליו, אף על פי שהיה ראוי לאחר ברכתו למין השני הבא אחריו. ולא אמרו 

, היו לפניו ברכות מ"א ע"ב(להקדים, אלא כשכל המינים מונחים לפניו, וכדקתני מתניתין )
 .)הו"ד בסבה"נ ספ"י ובמ"ב ס"ק ל"א(מינים הרבה". וכן פסק המג"א 

שאוכל בסוף הסעודה וברכתו בפה"ע, מפוט( )קולא צריך להקדים את הליפתן לכן, 
, כיון שהליפתן עדיין לא הובא )כשאינו אוכל פת(לברכת שהכל שבירך בתחילת הסעודה 

 .לשולחן

 רק את המין הפחות חשוברוצה לאכול 

, "דהא דאמרינן המוקדם בפסוק קודם, וכן החשוב )שו"ת סי' ל"ב(כתב בתרומת הדשן 
, אז אזלינן בתר מוקדם או חשיב או חביב. או החביב קודם. היכא דרוצה לאכול משניהם

אבל אם אינו רוצה לאכול אלא מאידך, לא מחוייב לאכול מן המוקדם או חשוב או חביב 
הדעת מכרעת ואין נראה דצריך דכדי להקדימו, אפי' שהוא לפניו, כך נראה מתוך הסברא, ו

 .)סי' רי"א סעי' ה'(ראייה". וכ"פ הרמ"א 

ות, שאחת מהן מקמח מלא והשני מקמח רגיל, ואוכל רק לכן, מי שבוצע על שתי חל
 מאחת מהן, אינו צריך להתחשב בדיני קדימה, ויבצע על אותה שברצונו לאכול.

 הכרעות ברורות ותשובות קצרות שנתקבלו ונשמעו
 מפי מורינו הגאב"ד שליט"א בקו בית ההוראה

אכל פחות מכזית דגני בוקר שברכתם מזונות, בתוך חלב, ויחד עם 
 החלב יש כזית, האם יברך על המחיה או בנ"ר?

כתבו על דברי המשנה )זבחים קט, א( על המחיה. התוס'  תשובה:
ודם מצטרפים זה עם זה לאיסור ]בצירה[ שחלב )מעילה טו, ב(, 

בכזית ומשקין ]בצירה[ אף על גב דחלב פיגול ונותר וטמא: "
 ,ששרה פתו ביין ,אבל דרך אכילה ,ברביעית, הני מילי בשתיה

י התוס', שגם מוכיח מדבר)ר"ס ר"י( ". המג"א שיעורו בכזית
לענין ברכה אחרונה מצטרף היין לפת, להשלים שיעור כזית, וכך 

ואם כן הוא הדין )שם ס"ק א', ועי' בשעה"צ ס"ק ח'(, פוסק המ"ב 
 .בנידון דידן

בתפילת מעין שבע שאומרים בליל שבת, האם צריך לכרוע 
'מגן אבות', שהן כנגד ברכת אבות, וב'נודה לשמו' ו'קל  -בתיבות 

 ות', שהן כנגד 'מודים' ו'הטוב שמך' וכו'.ההודא
)עי' אשי לענין הש"צ, יש בזה דעות שונות בין האחרונים  תשובה:

ופוק חזי מאי עמא דבר, שלא נהגו  ישראל פל"ו הערה פ"א(,
 לכרוע.

*** 
 בס"ד מוצש"ק פר' שמות תשפ"ג

 לכבוד ידידנו הגאון רבי יחיאל מיכל פרידמן שליט"א
 בני ברק דומ"צ סאטמר

 אחדשה"ט ובמענה למכתבו:
בירך שאם מעכ"ת השיג על מה שכתבתי בעלון "הלכה ערוכה", 

יכול לאכול על  אינו ,במ"מ על עוגיה, והתברר לו שברכתה שהכל
סמך ברכה זו, עוגיה נוספת שברכתה במ"מ, כשלא חשב בפירוש 

סי'  או"ח)רמ"א מכח דברי ה, בשעת הברכה, לאכול גם אותה
"אינו בדין שיפטור מי שאינו ש, בשם הרשב"א רי"א סעי' ה'(

שם ס"ק )במ"ב  , וכ"פחשוב את החשוב דרך גררא, אלא בכונה"
 .ל"ב(

 ומעכ"ת העיר שלש הערות:

הביא חולקים בזה, )בסבה"נ פ"ט סעי' ז'( שבעל שו"ע הרב  .א
 וכתב שמשמע שם דלא קיימא לן כהרשב"א.

מין א"צ לברך, אפילו אם הוא חשוב  שדעת הא"ר, דבאותו .ב
 יותר.

כתב שדברי הרשב"א והרמ"א סי' רי"א סעי' ט"ז( שבערה"ש ) .ג
 נאמרו רק לת"ח, שיודע הדין, ואעפ"כ בירך על שאינו חשוב.
 לענ"ד אין בכל זה השגה על דברינו, ואבוא על סדר דברי מעכ"ת:

הרב בסבה"נ שם כתב רק לא להכנס לזה לכתחילה, משום  .א
חולקים, ואין שם שום משמעות, שגם בדיעבד דעת ה

 חיישינן לדעתם.
 לענ"ד כיון שהתברר שהעוגיה שבירך עליה אינה .ב

 מחמשת מיני דגן, אם כן נחשב לשני מינים.
 כמדומה שסתימת רבותינו הפוסקים דלא כהערה"ש.  .ג

 בברכת כהן לעמלי תורה                                                     

 

 
 

 ו"ל | גליון גתשפ" יתרו – בשלחפרשיות 

 בעמ' ד' המשך



   
)ראש ]והאמת, שיסוד זה, תלוי במחלוקת הראשונים. שדעת הרז"ה  

, שברכת 'להניח' היא רק על תפילין של יד, (ל"ו)מנחות , והרשב"א השנה י"ב(
וברכת 'על מצות' היא רק על תפילין של ראש, ומה שחוזר ומברך אם שח בין 
של יד ושל ראש, הוא מחמת החיוב להסמיך את קיום שתי מצוות אלו, משום 

. אך דעת )וע"ע בב"ח בשם המהר"ל(בהויה אחת', וחוזר וממשמש בשל יד  -'והיו 
,ששתי הברכות הן גם  )סימן כ"ו(, וכן נפסק בשו"ע קטנות, סי"ד()הלכות הרא"ש 

על של ראש, ומברך את שתיהן, גם אם יש לו רק תפילין של ראש, ונמצא, 
 שמה שחוזר ומברך כששח ביניהן, הוא רק לצורך הנחת התפילין של ראש.

והנה, לפי דברי הרא"ש, אין ראיה ליסודו של הפנים מאירות. ואכן 
אר שבנה יסודו על דברי הרז"ה, ונמצא שלפי מה שפסק בשו"ע בדבריו מבו

)וע"ע במנחת אלעזר ח"א ס"כ מ"ש בזה, כהרא"ש, אין הכרח לדברי הפנים מאירות 
 [. ובדעת תורה סכ"ה(

שמותר , )סימן ה(בשו"ת בנין עולם כתב  הכרעת הפוסקים בעיקר שאלתנו:
, משום שהוא ברכה זולכתחילה לענות אמן בין הברכה לטעימה, באמן של 

לעניין בדיעבד, וע"ע  )סימן כ"ה(מעניין הברכה. וכן פסק באפיקי מגינים 
 שמיקל בדיעבד. )פמ"ח, הערות ל"ט,מ(בשמירת שבת כהלכתה 

שעמד על דברי הפנים מאירות, ונוקט  )ח"ז סכ"ה(ועיין בשו"ת שבט הלוי 
פסק. אך מ"מ שסברתו שייכת רק בתפילין, אבל לגבי קידוש וכדומה, הוי ה

כתב שבנידו"ד יש סברא אחרת להתיר, שהרי ל'ברכת הבשמים' אין שייכות 
לשתיית היין וברכת הגפן, אלא שמחמת קביעות סדר ההבדלה, הותר 

שגם להפסיק בין ברכת הגפן לשתייתו, לצורך הברכה על הבשמים. וא"כ י"ל, 
נת דברים' עניית ה'אמן' על הבשמים, אינה נחשבת להפסק, שהרי הוא 'האמ

. ולכן הכריע שאף שעשה שלא על בשמים, שכאן אינם הפסק לברכת הגפן
 כהוגן, אינו צריך לחזור ולברך בפה"ג.

*** 
 הרה"ג ר' אהרן צבי טויב שליט"א

 בבית ההוראה"ץ מדו
 ויזניץ חיפה סערטמו"צ ורו"כ בק"ק 

 פשט את טליתו בטעות
מעשה שהיה בראש חודש, אצל אחד המתפללים בביהמ"ד, שחלץ את 
התפילין לפני תפילת המוסף, כנהוג. לאחר חליצת התפילין, מתוך הרגל 
שבכל יום, פשט גם את טליתו, קיפלה והניחה בנרתיק. כשהבחין אחר כך 

 שנמצא עדיין קודם תפילת מוסף, ועליו לחזור ולהתעטף בטליתו, שאל 

 ר ולברך על העיטוף בטלית, משום שהסיח דעתו?האם צריך לחזו

, שאם )סימן ק"צ סק"ג(כתב המג"א  בירך בטעות ברכה אחרונה: תשובה:
שתה כוס יין, ועדיין דעתו לשתות עוד, אלא שטעה ובירך ברכה אחרונה, לפני 

, אם מוסיף אינו צריך לחזור ולברך שוב ברכה ראשונהשהמשיך בשתייה, 
ומה שבירך היתה דעתו מתחילה, להמשיך ולשתות, לשתות עוד, כיון שכך 

 )אות ג'(וביארו באליה רבה  בטעות ברכה אחרונה, אין זה נחשב להיסח הדעת.
, ועוד, שאין זה דומה לכוס שלאחר ברכת המזון, שצריך )א"א סק"ג(ופמ"ג 

לברך עליו, אף שבעת ברכת המזון היתה דעתו לשתותו, ובכל זאת אינו נפטר 
שבירך בתוך הסעודה, היות וברכת המזון נחשבת ל'הפסק'. בברכת היין 

משא"כ במקרה זה, שבירך בטעות ברכה אחרונה, שמותר להמשיך בשתייה 
)הלכות קריאת , ובחיי אדם )שם ס"ז(ואינו צריך לברך. וכן פסקו בשו"ע הרב 

 . התורה, כלל ל"א סעיף כ"ז(

היה סבור שצריך ורעק"א משיג עליהם ומחלק, שדווקא אם 'טעה בדין', ו
משום שהיה סבור  לברך, אינו נחשב להיסח הדעת. אך באופן שבירך בטעות,

, ואם רוצה להמשיך בשתייה, צריך ש'סיים לשתות', נחשב להיסח הדעת גמור
 לחזור ולברך. ובביאור הלכה הביא את מחלוקתם.

ולמעשה, לא יברך משום ספק ברכות להקל. ואם יכול לצאת ידי חובה, 
שמע מאחר, או שיש לו מאכל אחר שיכול לברך עליו, בוודאי עדיף, ע"י שי

 כמו בכל ספק.

ולכאורה יש לדמות את שאלתנו, לנידון זה. שהיות וידע שעדיין צריך 
להתפלל תפילת מוסף, שהרי ידע שהיום ראש חודש, אלא שמתוך ההרגל 

משום אם יחזור ויתעטף שוב בטליתו, לא יברך, שכח ופשט את טליתו בטעות, 
 ספק ברכות להקל.

 

 הרה"ג ר' ישראל כהן שליט"א
 "ץ בבית ההוראהמדו

 מו"ץ בקהילת ויז'ניץ בני ברק

 הפסיק בעניית אמן, בין ברכת הנהנין לשתיה
' טעה וענה 'אמןו ,הבדיל ראובן על הכוסשאלה: בהבדלה במוצאי שבת, 

  .הבדלהסדר הוהמשיך ב , שבני הבית בירכו,בשמיםעל ברכת ה

 פןגהת כיון שהפסיק בין ברכ היה צריך לחזור ולברך בפה"ג,אם  ,שואלכעת 
  הכוס? לשתיית

בין  תשובה: בדברינו להלן נברר בעז"ה את יסודות ההלכה, לענין המפסיק
שלגבי סדר הבדלה, יש להקל, עכ"פ ברכה לאכילה בעניית אמן, ויתבאר, 

 בדיעבד.

סיק אסור להפש ,(ר"וקס"ז, וסימן  מןסי)או"ח פסק בשו"ע נ ביאורים ומקורות:
 ה, אם ההפסק היואם עבר והפסיק .דיבור-ימכד יותר אכילהברכה להבין 

 ,רהפסיק בדיבו . אבל אםשלא הסיח דעתו מןזל כ ,עולה לו ברכתו ,בשתיקה
 .חוזר ומברך ,תיבה אחתאמר רק  ילואפ

 מןיס)הובא בב"י והמרדכי נחלקו הרא"ש  הפסק ע"י עניית דברים שבקדושה:
ין ב, בדין הפסק ע"י עניית דבר שבקדושה, וכגון השומע קדיש וקדושה, (כ"ה

רשאי לענות, אך שדעת הרא"ש ש הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש.
טרך כיון שאין שייכות בין מה שאמר ובין הנחת התפילין, ויצנחשב להפסק, 

ייב שכיון שח  ייב לענות, ולא הוי הפסק,חלחזור ולברך, אך דעת המרדכי, ש
ומע שלא יענה, אלא שותק ושומע, ואף ש'שבדבר, צורך הוא לו. ובשו"ע פסק 

ט"ז הדעת אם ענה, ש מה הדין "אגהט"ז והמ לקונח. וכעונה', מ"מ אינו כהפסק
כן ו דעת המג"א כהרא"ש, שחוזר ומברך,ושאינו חוזר ומברך, וכדעת המרדכי, 

 (ור" ימןס) ייםהחף כו (כ"ה מןסי) ודדה לתהלבו .במשנ"בו בשו"ע הרבנקטו 
 פק ברכות להקל.סש ,ברךללא יחזור  בדיעבדש ,והכריע

"י , שדין המפסיק ע)סימן נ"א א"א סק"ג, הובא בשעה"צ רט"ו סק"ב(וכתב הפמ"ג 
ד, עניית אמן על ברכת חברו, תלוי במחלוקת המג"א והט"ז. ונמצא שבנידו"

 בפה"ג, שהרי הפסיק בעניית האמן.צריך לחזור ולברך 

רי שעבהובא )ח"א סנ"ט,  אירותמנים בשו"ת פכתב  אמן על ברכה באותו ענין:
י , שהעומד בין הנחת תפילין של יד, לתפילין של ראש, רשא(כ"הימן ס תשובה

 תכברכה השייהאחר  יית אמןענשכיון  ,על ברכת תפילין של חברולענות אמן 
"ה לעניין שהי"ל לפי דבריו,  ולכאורה ן, ואין זה הפסק.תפילין, היא באותו עניל

ות רעק"א ]ובהגה כשח בענין הברכה , דינוברכהשאר ברכות, שעניית אמן על אותה 
ש, וכן לשו"ע )סכ"ה( ציין, שהדבר שמואל חולק וסובר שנחשב להפסק, ומוכיח כדבריו, עיי"

 עצמו אירותמנים הפ ,אולם העתיק במשנ"ב )סקל"ה(, אך י"ל שפסק כן רק לכתחילה[.
על ן נה אמעל המברך, שעדיין לא טעם, וע ,(הובא בשע"ת ס"ס ר"ומן ה, סי)ח"ב כתב 

הוי  ,ברכה אותה לעאמן גם ש שסובר . ומבוארוזר ומברךשח ,חברו ברכת
  .מתפילין ברי עצמו, דמאי שנאסותר ד רהולכאו ,הפסק

לין נמצא, שבתפי תפילין()לגבי אך מעיון בדבריו  שתי הברכות על התפילין:
ת אשהרי הן שתי מצוות נפרדות, שאינן מעכבות זו  יש סברא מיוחדת להקל,

הויה יך '', שצרוהיו' דיןמרק הוא ש"י לתש"ר,  בין תפילין הפסיקוהאיסור לזו, 
 ,ש"יפילין ברכה מיוחדת לת םמברכישאנו  ,לדידן]עכ"פ לשתיהן,  'אחת

, רוחבתפילין שבירך ברכת על עונה אמן ה[. ולכן מגדירים את ש"רפילין ולת
ר בל בשאא '.הויית התפילין'מ ונחשב כחלק ',הויה האחת'ק בילא הפסש כמי

בירך, שלא שייכת סברא זו, נמצא שהעונה אמן, אף על ברכה זהה לזו ש ברכות,
ל המאכ משום שאינו לצורך ',גביל לתורי. ואינו דומה להיתר 'הפסקכ נחשב

מט"א ב ,בהערות אלף למגןוכעין דברים אלו, כתב )ורך הסעודה. ולא לצ שבירך עליו,
 .(ועוד ,תרכ"ה מןסי



  
נראה שרובם הגדול  ,אמנם אחר העיון בדברי הראשונים והאחרונים

משום שלא אינו  ,טעם הפטור בתולדות חמה ,לא הלכו בדרך זו, ולשיטתם
כן ו את.שאין דרך לבשל בצורה כזאלא משום  ,משכןהיה במלאכת ה

)ח"ב  ואו"ז )שם ד"ה שהדחתן(יל , ר"י מלונד"ה דשרי( .)שבת לט מבואר ברש"י
שלדעת  ,שכתב מג( מן"ת סידו)יו"ד מה יהודהבדע ועיין גם בנו .סי' סב(

מה היה במשכן, אלא שיהיה  בישול,אין הקובע בגדר  ,הרמב"ם והרמב"ן
 דבר שדרך לבשל בו, ובחמה ותולדותיה אין דרך לבשל.

יהיה  כך,שדרך העולם לבשל  כל המבשל באופןלפי דבריהם נמצא, ש
  ., גם אם לא היה בישול כזה במלאכת המשכןחייב משום מבשל

 הלכות שבתשב]ונציין, שכן יש ללמוד משיטת הר"ן בדין מליחה. 
 ,בחמה כו"ע לא פליגי דשרי: 'לגבי בישול בחמה ברי"ף ד"ה והא(שם, )כתב 

ובישול  ,דרך הבישול המקובלתהקובע הוא והיינו ש '.דאין דרך בישול בכך
' משמע מליחה'לגבי אך דרך בישול מקובלת.  ואינ ,בחמה או תולדות חמה

שיש חיוב משום מבשל בשבת שסובר  י"ף(הר מדפי :ע"ז לחבמסכת ) מדבריו
כיון אך , ש'א'שאע"פ שמליחה אינה  ,וביאור הדברים נראה .במליחה

וכן  חייב משום מבשל. ,מאכל והכנת הכשרתשל מקובלת  צורהשהיא 
והר  טו( מן)או"ח סי, שבט סופר ח("ח סקי"ס מן)יו"ד סיפר"ח ה -דבריו הבינו ב

שחייב בשבת מדאורייתא על מליחה משום  ,קעט( מןא סיח")או"ח  צבי
 .[דברים, ואכמ"ל עוד אריכות בזה מבשל. ויש

והר"י מלוניל  ,רש"י, או"ז, ר"ן ,מבואר מדברי רבותינו הראשונים עכ"פ
לענין  , הקובע, שלדעתםמבואר שכן היא גם שיטת הרמב"ם והרמב"ן( )ומדברי הנו"ב

אלא בדרך מעשה  ,ה במשכןתהמלאכה שהי צורתאינו תלוי ב בישול, חיוב
א יחמה הבישול בהפטור בסיבת דרך לבשל כך או לא, והבני האדם, אם 

 משום שאין דרך לבשל כך.
ם לדרכו של כתב דברים דומיש ,ז(מן )ח"ב יו"ד סיבמטה יוסף ועיין 

אמנם החיד"א , שהגדר הוא, אם היה במלאכת המשכן. "להנ המבי"ט
דרך 'קובע הוא הוכתב ש הקשה על דבריו, ,ג("פז סקי מן)יו"ד סיבמחזיק ברכה 

 .'בישול
את טעמם של רש"י  להלכהשנקטו  ,האחרוניםממצאנו רבים  ,ובאמת

, פרישה ג("ח ס"שי מן)סיכ"כ הלבוש ו. 'דרך בישול' שהולכים לפי ,עתויוס
)יו"ד סו"ס , בית מאיר )ירושלמי שבת פ"ג ה"ג ד"ה מותרת(עדה ה, קרבן ה(")שם סק

, קוב"ש ("א)שנה ב פרשת בא ס, בן איש חי ז("ח ס"שי מן)סי שו"ע הרב, ח("ס
)ח"ו חת"ס שו"ת גם ממש"כ ב ,ולכאורה נראה כשיטתם .)כתובות אות רב(

, שביתת ב("ח סק"פ מן)יו"ד סינ"ז אב א("קימן )או"ח סי, בית שערים ט("סכ
ואבן האזל  ,סב( מן)סי, ארץ צבי מלאכה שאינה לקיום אות ג( ,)מעשה חושבהשבת 

 עיי"ש. ,)שבת פכ"ב ה"ח(
בישול ' ןכשדנו בדיש ,ומצאנו לגדולי הפוסקים בדור הקודם מיקרוגל:

 א.מדאורייתנחשב בישול  ת,בישול מקובלזו צורת שאם  ,כתבו ',קרוגליבמ
ועיי"ש שכתב שגם המבי"ט יודה  ,ב("נ מןסי ,גח")או"ח  שהמות כ"כ באגר

...ודאי ' :לגבי בישול בשבת במיקרוגל ,סב( מן)ח"י סי בזה. וכ"כ בשבט הלוי
לא זו דמיחלף בבשול  ,קרויקרוגל נקרא בשול ע"י האש... אבל בשול המימ

לענין ונקרא  ורה,סתם, אלא דלענ"ד לא גרע מתולדת אור דחייב מהת
 עכ"ל. .'דרכו בכך ,מציאותו

עד  ,שמש הפך להיות נפוץ ביותר-הבישול בדוד ,נויבימ דוד שמש:
כמות גדולה  ,שמבשל בביתו בדוד שמש ווכחי בעצמו, שכל מי שיבדוק

 נראה לפי כל הנ"ל,ו ...בהרבה של מים ממה שהוא מבשל בקומקום
רו כ'בישול מדרבנן', הגדיואין שייך ל ,שבישול זה הוא 'דרך בישול' לקבוע,

יש שהרי בימינו, זו צורת בישול רגילה, של חימום מים, ותולדות חמה, וכ
 נידון ',גרמא'שצורת השימוש בו נחשבת  אמרתם )ואף אלחשוש בו לאיסור תורה 

כל התשובות מגדולי הפוסקים שכתבו להקל י"ל ש. ו('גרמא בדאורייתאכ'
 ,נכתבו לפני עשרות רבות של שנים ,ו דרך בישולז שאין , ודעתםבזה

 כ"כ נפוץ.השימוש בו כשעדיין לא היה 

אקציה כימית, שנהיה מקובל בשנים ישבישול בר ,כמו"כ נלענ"דו
וצריך לחשוש  ,דרך בישולכחשב נעד ש ,האחרונות, יתכן שנהיה כ"כ נפוץ

, וע"ע בזה במאמרו של פרטי המציאותצ"ע בעדיין ו ,בו לבישול דאורייתא
 .(, כ, עמוד תקיד)שנדפס בקובץ ישורוןג מנחם שימל שליט"א הרה"

לדעת רוב הראשונים והפוסקים, גם באופני עכ"פ, מכל זה עולה, ש
 בישול שלא היו במשכן, והתחדשו בימינו, יש איסור דאורייתא. 

 

אלא, שיש לדון ע"פ הדינים העולים מדברי הרמ"א  קטן:-כשיש עליו טלית
שפשט את , במי )סימן ח סעיף י"ד, וכפי שביארוהו הב"ח, מג"א, והגר"א(בהלכות ציצית 

שאם יש עליו טלית קטן, אין צריך לחזור ולברך כשמתעטף  טליתו בלא מתכוון,
יח את דעתו ממצות ציצית. ואם אין עליו טלית שוב בטלית, שמסתמא לא הס

קטן, אנו תולים שמסתמא כן הסיח את דעתו מהמצוה, וכשחוזר ומתעטף בטלית, 
צריך לחזור ולברך, אלא אם כן היה בדעתו להדיא לחזור מיד ולהתעטף בו, שאינו 
חוזר ומברך, אף שאין עליו טלית קטן. אבל אם קיפל את טליתו, והניחו בכיסה, 

ב כמי שפשט את הטלית על דעת שלא לחזור ולהתעטף, וכשמתעטף שוב, נחש
 צריך לברך, אף שיש עליו טלית קטן. 

והחזיר את הטלית לכיס הטו"ת, נחשב כאין  ונמצא לפי"ז בנידו"ד, שמאחר
 דעתו לחזור ולהתעטף בו, וכשחוזר ומתעטף, צריך לברך.

ן מי שפשט את טליתו , שעמד בדי)דעת תורה סימן ח(ומצאנו עוד להמהרש"ם 
בטעות לפני תפילת מוסף, וציין לדברי המג"א הנ"ל, בדין היסח הדעת בטעות. אך 
מחלק בין הדברים, שבטלית, כדי שלא יתחייב לברך בשנית, צריך שיהיה דעתו 
לחזור ולהתעטף, ואין די בכך שלא גמר בדעתו לפשוט את טליתו, משא"כ 

ו שרוצה להפסיק לאכול ולשתות, ושוב בברכות הנהנין, די בכך שלא גמר בדעת
אינו כ'סילוק' מה שבירך בטעות. אלא שציין, שאם היה עליו טלית קטן, נמצא 
שלא הסיח דעתו ממצות ציצית, ועדיין דעתו עליה, ויש לדון אותו כסילוק בטעות 
בדיני ברכת הנהנין, ולכן, לא יברך בשנית, מדין ספק ברכות להקל, וכנ"ל. ודאתינן 

)שאם נתלה עצמנו באילן גדול, ונאמר אחר דבריו, גם כלפי הסברא הראשונה  להכי,
, שאם יש עליו טלית קטן, הכניס את הטלית לכיסה, הוא כמי שבוודאי אין לו כוונה להתעטף(

נחשב שלא הסיח עדיין את דעתו מהמצוה, ויש לדמותו לדברי המג"א, שדינו 
, שאם פשט את )שם ס"ק ל"ח(כהיסח הדעת בטעות. ודומה למה שכתב המשנ"ב 

 טליתו בתוך התפילה, דינו כפשט על דעת לחזור להתעטף. 
ונמצא בנידון דידן, שלדעת המג"א, אם טעה וחשב שסיים, אין זה היסח 
הדעת, ואף ששכח שעדיין צריך להתפלל מוסף, אנו דנים אותו כפשט הטלית 

 בתוך התפילה, ואין צריך לחזור ולברך.
]ועדיף  יש עליו טלית קטן, לא יברך כשחוזר להתעטףהעולה להלכה: אם 

שישמע מאחר, לצאת ידי חובת הברכה, או יתעטף בטלית אחרת, שוודאי יוכל 
וכהכרעת  ואם אין עליו טלית קטן, יתעטף בטליתו זו, ויברך בשנית, לברך עליה[.

 המהרש"ם.
*** 

 הרה"ג ר' גיורא ברנר שליט"א
 דומ"ץ בבית ההוראה

 רב ור"מ ביהמ"ד הלכתא 

 שלא היו במשכן חימוםבישול בשבת באמצעי 
להעדיף בישול חולה שיש בו סכנה, שיש צורך לבשל עבורו, האם יש 

 גל, על פני בישול או אפיה באמצעות אש.-במיקרו

הוא  ,דאורייתאמשחיוב מבשל מבואר,  (.לטדף )שבת מסכת ב תשובה:
 נותולדות חמה איישול בהאור, אך בבתולדות  וא באור(,-ש )בא רק בבישול

ע"פ זה יש לדון  ן(.נאין אפילו איסור דרב ,חמהישול בבב)ו מדאורייתאאסור 
שמש, מיקרוגל, -בישול בדוד ,כגון ,נויבימים המצוי יםבישול חדש אופניב
 בישול מדאורייתא או מדרבנן.איסור אקציה כימית ועוד, האם יש בהם יר

יש מגדולי הפוסקים בדור  באש לבישול בחמה:הגדרת החילוק בין בישול 
בישול ל ש,ותולדות הא שאבישול בשנקודת החילוק בין  ,האחרון שכתבו

ים אמצעבישול בכל , ואששבמשכן בישלו במשום  ,חמה ותולדות חמה הואב
 לכן אין המבשל בהם חייב מדאורייתא.ו ,משכןה למלאכת הדומ ואינאחרים, 

חזון )זצ"ל והגר"ע יוסף  ,ב("ח"א סימנח"ש )זצ"ל ך כעין זה כתבו הגרש"ז אוירב
 .תד( ודח"ד עמ ,שבתעובדיה, 

המובאים בספר יחוסי תנאים  ,ריב"אהבדברי  ,ומצאנו בית אב לשיטתם
 ,בשלמא גבי שבת גמרינן מבישול סמנין שבמשכן' :ז"לו ,רפו( וד)עמואמוראים 

מה לי ע"י  ,אבל גבי פסח ולא ע"י דבר אחר, ,משכן היו מבשלים ע"י האורבו
מצאנו לאחד מגדולי האחרונים שהלך בדרך  ןוכ מה לי ע"י דבר אחר...". ,אור

בישול לא הוי אלא באור ' :שכתב )שבת פ"ט(הוא המבי"ט בספר קרית ספר  ,זו
לא מחייב  ,המבשל בחמי טבריה ... דהכי נמי הוה בסממני המשכן ,ותולדותיו

 .'בישול מדאורייתא אלא האור ותולדותיו דאין ,מדאורייתא



 

 

 

 

 

 

 

אם הביאו לפניו ב' מינין שאין בהן ממין ז' וברכותיהם : ")שם(וכ"כ הטור 
שאם בכל פעם אחד מהם  .יברך על החביב תחלה ,כגון אתרוג ותפוח ,שוות

צריך לברך על המין החביב  ,אפילו אם חפץ עתה במין השני ,חביב עליו יותר
הרי  ".ואח"כ יאכל ממין השני אם ירצה ,ויאכל ממנו קצת ,עליו ברוב הפעמים

להדיא, דמיירי באופן שאינו רוצה לאכול מיד עכשיו את המין החביב, ולכן אף 
שחייב להקדימו, אינו אוכל ממנו כי אם קצת, ופונה לאכול את המין השני, 

 החביב ולהתחיל בו. ואעפ"כ חייב מדינא לברך על

דכששניהם  ,דהלא משמע ,יש להקשותשכתב: ")שם( וכ"נ מדברי הב"ח 
שזה בורא פרי  ,כגון יין וזית ,אף על פי שאין ברכותיהם שוות ,משבעת המינין

שזה בורא פרי  ,או כגון חטה ושעורה עם זית ותמרים ,הגפן וזה בורא פרי העץ
אם כן  .וקדם בפסוק מוקדם לברכההמ -קיימא לן  ,האדמה וזה בורא פרי העץ

דמין שבעה הוא מוקדם אפילו אינו  ,כל שכן כשהאחד אינו משבעת המינין
כשאין ברכותיהם  ,ולמה פסקו הרא"ש ורבינו ,כל שכן כשהוא חביב גם כן ,חביב
דלא קא  ,דיכול לברך על האחר שאינו מין שבעה תחלה. ונראה לע"ד ,שוות

 ,שהוא חפץ עתה במין השני שאינו מין שבעה אלא היכא ,אמרי הרא"ש ורבינו
וגם חביב  ,אף על פי שהשני הוא מין שבעה ,ולכן יכול לברך על האחר תחלה

ליכא  ,דמאחר שאין ברכותיהם שוות ולא שייכי זה לזה כלל .עליו ברוב הפעמים
ולפיכך עתה שהוא חפץ במין  .דדחינן לה במילתא בעלמא ,אלא הקדמה גרידא

ויכול לברך על האחר  ,אף על פי שהוא גם כן חביב ,מין שבעהדחינן ל ,השני
פירוש על איזה שירצה  ,אבל אין ברכותיהן שוות וכו' -וזה שכתב רבינו  .תחלה

 ,אבל כששניהם שוים עליו .וכדפרישית ,וחפץ לאכלו עתה עליו יברך תחלה וכו'
צריך להקדים ולברך על החביב ברוב  ,שאין חפץ עתה באחד יותר מבשני

 ,דמה שהוא חביב עליו ברוב הפעמים ,אף על פי שהאחר מין שבעה ,פעמים
 ,וכיון דהיכא שהוא חפץ עתה לאכלו .הוא עדיף מהיכא שהוא חפץ עתה לאכלו

ואם שניהם שוים  .כל שכן היכא דחביב עליו ברוב הפעמים ,הוא גורם הקדמה
אלא  ,דעד כאן לא פליגי .יך להקדים מין שבעהצר ,עליו לגמרי אף בחביבות

אבל כשאין שום אחד חביב עליו  .היכא שהאחד הוא מין שבעה והאחד חביב
 ".דברי הכל מין שבעה עדיף ,יותר מהשני

הרי שלא התיר להקדים את מה שהוא חפץ בו עכשיו, אלא אם אין 
ירצה. וא"כ ברכותיהם שוות, וגם זה רק לדעת הרא"ש, דס"ל דמברך על איזה ש

, דהעיקר להלכה שכשאין ברכותיהם )סי' רי"א ס"ק ט' ובבה"ל(למש"כ במ"ב 
שוות, צריך לברך דוקא על החביב, כדעת התוס' והרשב"א, אסור לו לנהוג כן, 

 וצריך לברך על החביב ולאכול ממנו קצת, ורק אח"כ יאכל מה שחפץ.

ותר לאכול דהא דמ ,דעומהאי טעמא תמוה לי מש"כ במ"ב ס"ס קע"ו: "
דוקא שאין בדעתו לאכול  ,קודם המוציא דברים שא"צ ברכה תוך הסעודה

אלא יברך  ,אסור לגרום ברכה שא"צ ,אבל אם השלחן ערוך והלחם לפניו .תיכף
דאם אוהב יותר  ומריםאש וי ."א[יהמוציא על הלחם ויפטר שארי דברים ]ח

גרם ברכה שאינה  אין בזה משום ,לאוכלן קודם הסעודה מלאכלן בתוך הסעודה
" וציין לדברי שו"ע הרב הנ"ל. אמנם למשנ"ת, שברא"ש ובב"ח מפורש, צריכה

שאף שרוצה להתחיל במין שאינו חשוב, חייבוהו להתחיל במין החשוב דוקא, 
"שאוהב יותר לאוכלן  -על כרחך אין כוונת הרב להתיר באופן שכתב המ"ב 

אלא קודם הסעודה, ואם קודם הסעודה", אלא דוקא כשאינו רוצה לאוכלן 
   . יצטרך להתחיל בפת, שוב לא יאכלם, וצ"ע

 

 

 אם יתחיל במאכל החשוב, לא יערב לחיכו המאכל הפחות חשוב

ות יותר מזה כתב הב"י הנ"ל, "ועוד יש לומר, דהתם הוא העיקר הפיר
תיקה". מומיני מתיקה, והיין אינו בא אלא להפיג טעם מתיקות הפירות ומיני 

ים , "דמתחלה אינם מתאו)ס"ק ו' והביאו בבה"ל סעי' ג'(מפרש האליה רבה 
חר אינו רוצה לאכול עכשיו, דרק אלאכול כלל המיני מרקחת, והוי כמי ש

 שתיית היי"ש חפצים לאכלן".

בת , בטעם המנהג לאכול בש)בקו"א סי' רמ"ט ס"ק ד'("ע הרב וכך כתב ש
 מיני מזונות לאחר קידוש שחרית, אף שאוכלים אח"כ פת, וא"כ לכאורה
י היה צריך להקדים ברכת המוציא לברכת במ"מ, "המנהג פשוט לאכול מינ

ה, ולא מיחו בהם רבנן קשישאי )אף דת קודם הסעומתיקה ומרקח
 שלכאורה יש לפקפק במנהג זה, לא רק מחמת דיני קדימה, אלא גם משום
 ,גורם ברכה שאינה צריכה, ומשום שמחמת זה אינו אוכל הפת לתיאבון(

וטעמם ונימוקם עמם, לפי שאין דרך לאכלה כלל בתוך הסעודה, אלא 
ה קדימה אינו חייב לאכול דבר שלא היאליבא ריקנא וכו'. שהרי מחמת ה

אכול מה, והכי נמי אינו חייב מחמת הקדימה ליחפץ לאוכלו עכשיו בלא הקד
בתוך הסעודה ]דבר[ שלא היה חפץ לאוכלו אז בלא הקדימה, וכל שכן 

ר שאינו חייב שלא לאוכלו כלל מחמת הקדימה. דאם אינו חייב לאכול דב
ייב חביב עליו, כל שכן שאינו מחו שאינו חפץ לאוכלו עכשיו, אע"פ שהוא

יין שם )ועשלא לאכול דבר שהוא חביב עליו וחפץ לאוכלו עכשיו, וזה ברור" 
 . שהאריך לבאר למה אין איסור מחמת החששות האחרים הנ"ל, ואכמ"ל(

למדנו, שאם כשיקדים את המאכל החשוב, ימנע משום כך מלאכול 
 ים את המאכל החשוב.אחריו את המין שאינו חשוב, אינו חייב להקד

 מה הדין, אם רוצה להקדים את המאכל שאינו חשוב, מטעם אחר

עכשיו כלל לאכול  יש להסתפק, האם דוקא בכה"ג שאינו מתאוה
אכול המרקחת או לשתות היין, מותר לנהוג כן, או אפילו אם רוצה עכשיו ל

שניהם, אלא שרצונו להקדים האחד מאיזה טעם, כגון שרוצה להקדים 
 שתיית משקה שברכתו שהנ"ב, לאכילת פהב"כ, משום שפיו יבש, או שאין

 לו ממנו אלא מעט, ורוצה שישאר טעמו בפיו, וכיו"ב. 

 ונראה להוכיח, שאם מתאוה עכשיו גם למין השני, אסור לנהוג כן,
דר'  ,מחלוקת בשברכותיהם שוות ,אמר עולא ,גמ': ")שם(ממש"כ הרא"ש 

המינים אם אחד מ רוש,פי .חביב עדיף ,ורבנן סברי ,מין ז' עדיף ,יהודה סבר
 ,יבעל החב מברך ,תחלהאפילו רוצה עתה לאכול מין אחר  ,חביב תדיר עליו

 לר'ד כמו מין שבע ,לרבנןדדחביב  ,ואח"כ יאכל מין אחר ,ויאכל ממנו קצת
 ". יהודה

 שיעורים הנמסרים מפי מורינו הגאב"ד שליט"א
 

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

 ת תולעיםהלכו
 09:30 בשעה | שייום שי

 12דרש אש קודש רש"י בבית המ
 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 6ווא רבנו תם אבבית הכנסת מאק 13:00-13:45

 10:30-11:00ביום ו' בין השעות 

 ב"ב 9בבית הכנסת אנטיניא הושע  19:15-20:45
 


