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פרשת בלק, תשע"ו
עדות,  בהלכות  בתורה  גדול  כלל  יש 
כאשר יש צורך להאמין לעדות של איש 
מסוים, העדות מתקבלת רק כאשר אין 
חסרון במעשה, כלומר בעשיית הפעולה 
]להלן יובאו דוגמאות[. וכמו שאדם לא 
יכול לומד דבר מסויים ולהתכוון לדבר 
דברים  על  לסמוך  אפשר  שאי  אחר 
שבלב, כי נפסק להלכה )נדרים כ"ח.( "דברים 
בפה  דיבור  כך  דברים",  אינם  שבלב 
כי חסר  נאמן!  אינו  לו בעשייה,  שחסר 
וכמו  שבדבריו.  הפעולה  וחסר  מעשה 
כך  שלו,  שאינו  נכס  למכור  יכול  שלא 

לא יכול להעיד ולהקנותו לאחרים.
האסורים  מאכלים  לאכול  החשוד  וכן 
מאכל  על  להעיד  נאמן  אינו  באכילה, 
מסוים שהוא כשר )יו"ד סי' קי"ט(. ולכן אותם 
המשכילים שאינם מאמינים בדברי חז"ל 
הקדושים, אין להאמין להם  כלל בענייני 
שייך  כי  מ'(.  ס"ק  שם  )כה"ח  והיתר  איסור 
להאמין לעדות רק למי שבעצמו שומר 
ועושה כן, וכן באדם שיש בכוחו לעשות 

כן, אחרת חסר כאן עשייה, ואינו נאמן.
לדוגמא: בעל שאומר גירשתי את אשתי 
ויש  )גיטין ס"ד.(  ובידו לגרשה  נאמן, הואיל 
חסרון  ואין  כאן מעשה,  ויש  עדות  כאן 
תרומות  שעושה  מי  וכן  כלום.  ואין 
שבשדה שלו נאמן  ומעשרות מהפירות 
גם אם הם עדיין מחוברים לעצים, מאחר 
דבר  וכל  ולעשר,  אותם  לתלוש  ובידו 
שבידו אין כאן חסרון במעשה, והפירות 
מתוקנים ומותרים לאכילה )עיין קידושין ס"ב.(. 
האבא  על  מצווה  נ"ב:(  )כתובות  בגמרא  וכן 
להתאמץ ולחפש ולקחת כלה לבנו, וכן 
לקחת חתן לביתו, ושואל הגמרא בשלמא 
בידו שדרכו לחזר אחר אשה, אבל  בנו 
ביתו שאין דרך אשה לחזר אחר איש, איך 
יקח לה חתן? אלא שצריך לדאוג שיהיה 
לה בגדים נאים, ותכשיטים ושאר דברים 
יבוא בשמחה.  והחתן  אותה,  המפארים 
וכל זה מחזק אותנו כיצד לעשות דברים 
בידו ממש  ולפעול ולהתאמץ מה שהם 
שעל ידי זה יהיה הצלחה, ויש כאן עדות 

ונאמנות ותועלת.
וכן ברוחניות, מה הכוח הגדול נגד יצר 
הרע? כתוב בגמרא )קידושין ל:( בראתי יצר 

וכשאתם  תבלין,  תורה  לו  בראתי  הרע 
עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, 
בידו,  נמסרים  בתורה  עוסקים  לא  ואם 
ע"ש. התורה זה כוח שהכל בידו ומנצח 
את כולם. וכמו שנפסק להלכה שבמקום 
כ"ז:(  )ב"ק  לעצמו  דין  האדם  עושה  הפסד, 
בידו ממש, וזה בגשמיות, על אחת  וזה 
כח  ידי  שעל  ברוחניות,  וכמה  כמה 
זה  הרי  במעשיו,  התורה  ודעת  התורה 
בידו וזכותו וחובתו לעשות על פי הדין 

ומהשמיים מסייעים בידו.
כאשר  לחברו  אדם  בין  על  נבין  ומכאן 
ולהתאמץ  ולעשות  לפעול  צורך  יש 
אם  ולהבין  להתעמק  יש  ולהשתדל, 
יצליח  ואם  צודק,  הוא  ואם  בידו  זה 
במערכה, ואם עושה על פי ההלכה, ואם 
יהיה  שלא  ומועילות  טובות  התוצאות 
בבחינת אל יתהלל חוגר כמפתח )מלכים א' 
פרק כ'(, ופרש רש"י אל יתהלל החוגר חרבו 

לרדת למלחמה שאינו יודע אם ינצח או 
נולד  ריב  יש  כאשר  וכידוע  ע"ש.  לא 
מריבה, ולכל צד יש צד, וכל צד מתאים 
מפסידים,  וכולם  ודעותיו  ואנשיו  כוחו 
וכזה תאכל החרב... והחכם עיניו  וכזה 
לבעל  לומר  צריך  ולפעמים  בראשו, 
מחלוקת תזהר זה לא בידיים שלך אתה 

בסכנה.
ובזה נבין בפרשה את בלק ובלעם, בלק 
מלך גדול בארץ מואב, ולבלעם יש פה 
שהכל  חשבו  והם  להרע,  וטמא  גדול 
בידים לקלל ולהזיק ולכלות חס ושלום 
את ישראל, ועליהם נאמר בגמרא )סנהדרין 
לה  יש  שמיא  כלפי  אפילו  חוצפה  ק"ה.( 

כוח, רח"ל. וה' יתברך הסכים עם בלעם 
מאחר  אבל  בלק,  אנשי  עם  לבוא  רק 
ומהשמים לא מסכימים עם בלק ובלעם 
אז זה לא בידם לקלל ואין להם הצלחה 
ואין כלום, ופסוק מפורש "ֶלב ֶמֶלְך ְּבַיד 
ה'" )משלי כא, א( ובמלבי"ם אין למלך בחירה 
בליבו, והכל מה' יתברך ע"ש. ואין בידו 
בידו חסר מעשה  זה  אין  וכאשר  כלום, 

וחסר הצלחה ואין לו כלום.
זיע"א  מבריסק  הרב  רבינו  וכידוע, 
גדול  עשיר  שהוא  עצמו  על  אומר  היה 
מאחר והעשירים הגדולים מקשיבים לו 
ונכנעים לדבריו, ותורמים ומסייעים כפי 

בידו,  הוראותיו, נמצא שהעושר שלהם 
ולא כמחוסר מעשה דמי והבן.

פי  על  מעשיו  כל  שיעשה  מי  ומכאן 
התורה והאמונה, ויכווין לשם שמים ועל 
יזכה לקדש שם  בידו,  יצר הרע  זה  ידי 
ואשריו,  הטבע,  ונגד  השכל  נגד  שמים 
וכמובן שזו עבודה גדולה לבעל אמונה.

אלעזר  בן  פנחס  על  בפרשה  ומצינו 
זמרי  את  שהרג  שמים,  שם  המקדש 
פנחס  ועשה  בישראל,  למגיפה  שגרם 
את רצון ה' יתברך על פי ההלכה ויקח 
רומח בידו וכו' ומהשמיים עשו לו כמה 
)כמבואר  והטבע  השכל  מעל  ניסים  וכמה 
המגיפה,  נעצרה  ובזכותו  פ"ב:(  בסנהדרין 

והתקדש שם שמים ברבים ובלעם נהרג 
הטומאה  וכוחות  מדין  ארץ  וכל  בחרב 
מישראל,  והתבטלו  נשמדו  והתועבות 
בזכות הקדושה וטהרת הלב של ישראל.
הקדוש,  החיים  אור  רבינו  ומוסיף 
חלקה  כל  הורס  העריות  שתאוות  כמו 
המכשירים  הרבים  ובעוונותנו  טובה, 
בידו  זה  הרי  האסורים,  והטלפונים 
בקשר  ולהיות  ולהתקרב  להגיע  ממש 
וכל  רח"ל,  העולם,  כל  עם  טומאה  של 
כך  בידו.  אחד  כפתור  בלחיצת  זה 
באמת  להתקדש  מכוון  כאשר  להיפך 
וזוכה להתעלות בקדושה, אז כל כוחות 
הטומאה מסתלקות ממנו, ולא מתקרבים 
אליו כלל ועיקר, וזוכה להינצל מעין הרע 

של בלעם הרשע ושאר מרעין בישין.
ובזה מובן למה כעס וגאווה הם המידות 
שאמרו  עד  ביותר,  והקשות  המגונות 
כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה )זוה"ק 
גאווה לא קם בתחיית  ובעל  א'(,  קע"ט  קרח 

חושבים  שאלה  מפני  ה.(.  )סוטה  המתים 
ולעשות  לפעול  ויכולים  בידם  שהכל 
מנהיגים  הם  כאילו  ולקלקל  ולהרוס 
להיפך,  ואדרבא  הכל,  את  ומובילים 
מהשמיים מראים להם להיפך, כמו בלק 
רח"ל.  רחבה,  נפש  לו  שהיה  ובלעם 
ומאידך הענווה והצניעות מסייעים להם 
מהשמיים לתת בידם  כוחות מעל הטבע 
לכך,  שנזכה  והלוואי  ולהצליח,  לעלות 
והייתה לה' המלוכה או"א. שבת שלום.

כל שבידו, לאו כמחוסר מעשה דמי!
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להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
שאלת השאלות, אליה נדרש כל רב צעיר בהקמתה של 
אינה  חדש,  יעד  קהל  עם  בהיכרותו  או  חדשה  קהילה 
הטהרה  כללי  מהם  ולא  השבת,  את  לשמור  ניתן  היאך 
 / / העצה  הסגולה  מהי   – הכל  לפני  אלא  או הכשרות. 

התובנה העלולים להציל אותי מ'עין הרע'?
וכאן נשאלת השאלה – האם עין הרע היא משהו שקיים? 
דמיונות של נשים וילדים? ואם בכלל, מה ניתן לעשות 

בכדי להינצל ממנה?
ובכן, באופן חד משמעי, פוסקת הגמרא )ב"מ ק"ז ע"ב( בשמו 
של האמורא הגדול רב "ְוֵהִסיר ה' ִמְּמָך ָּכל ֹחִלי" )דברים ז, טו( 
זו עין הרע. וכאשר מסבירה הגמרא את דעתו של רב, היא 
מספרת שבעבר נכנס רב לבית הקברות, ובדק בכוחותיו 
הרוחניים מה גרם לכל השוכבים תחת המצבות להיפטר 
הרע  עין  99% מהם מתו בעקבות  כי  וגילה  העולם,  מן 
ששלטה בהם, ורק אחוז אחד בלבד נפטר בדרך כל הארץ.
הגמרא מתייחסת לזה בצורה רצינית דיה, עד כדי שהיא 
פוסקת )שם ע"א( כי אין לרכוש שדה הסמוכה לעיר בהיות 

ועיני בני אדם שולטות בה תמיד וגורמות לעין הרע.
ע"ב(,  ל"א  )ברכות  הקדושה  הגמרא  מספרת  מידה,  באותה 
שכאשר חנה התפללה לזכות לבן, היא ביקשה שלא יהיה 
)שם( מסביר "בכדי שלא תשלוט בו עין  חכם מדי. ורש"י 

הרע".
צ"ג  )סנהדרין  גם צדיקים אינם מחוסנים מעין הרע. הגמרא 
מוזכרים  לא  ועזריה  מישאל  שחנניה,  דעה  מביאה  ע"א( 

משום  נס,  בדרך  האש  מכבשן  שיצאו  לאחר  בכתובים 
שמתו בעקבות עין הרע ששלטה בהם מהמון העם.

יתרה מזו, אנו למדים שגם צדיקים בעצמם עלולים לגרום 
לעין הרע לאחרים. וכך אנו מוצאים בשרה אמנו הצדקת 
וגרמה  בהגר,  הרע  עין  שהכניסה  סי"ד(,  פכ"א  בראשית  טוב  )שכל 

להפלת עוברה. ולאחר מכן )רש"י בראשית טז, ה( אף בישמעאל, 
כשבגר עד שחלה וכמעט שקיפד את פתיל חייו.

בנביא )שמואל א יז, לח( אנו מוצאים שגם צדיק עלול להטיל עין 
הרע בצדיק אחר. שכאשר לבש דוד את בגדי שאול, הפכו 
למתאימים  הקומה  וגבה  הגרם  רחב  הבגדים של שאול 
בדרך נס לדוד קטן הקומה, מה שגרם לשאול להכניס בו 

עין הרע "והרגיש דוד בדבר" )רש"י שם(.
באותה מידה, מזהיר הקדוש ברוך הוא את עם ישראל )שמות 
ל, יב(, שלא לספור את העם בכדי שלא תשלוט בהם עין 
הרע ותגרום למותם, אלא לעשות זאת בדרך של 'מחצית 
השקל' שתיתרם על ידי כל אחד מהם, ולאחר מכן ישקל, 

יספר וימדד.
תשא  כי  )תנחומא  יותר אנו מוצאים בדברי המדרש  חמור עוד 
לא(, שהלוחות הראשונים שניתנו בפומבי שלטה בהם עין 

שאת  למשה  האלוקים  אמר  ולכן,  נשתברו.  ולכן  הרע, 
הלוחות השניים יוריד בצנעא, ובלשון המדרש: "אין לך 

יפה מן הצניעות" )שם(.
אופציות,  אפשרויות,  הרבה  כך  שבכל  מבינים  אנו  אם 
אלטרנטיבות, וריאציות, ניתן ללקות בעין הרע. וזה כולל 
צדיקים ואפילו דומם, מה, אם כן, זריקת החיזוק שעלולה 
כדי  עד  המוביל  ונורא  איום  דבר  מאותו  אותנו  להציל 

מוות ממש?
בפרשתנו, בפעם השלישית בה מנסה בלעם לקלל את 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ִבְלָעם  א  "ַוִּיּׂשָ נאמר:  ישראל, 
ֹׁשֵכן ִלְׁשָבָטיו ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִקים" )במדבר כד, ב(. ואז מוציא 
ַיֲעֹקב  ֹאָהֶליָך  בלעם מפיו את המילים הבאות: "ַמה ֹּטבּו 

ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל" )שם שם, ה(.
המדרש מסביר במקום )שם פכ"ד ס"ה(, שראה שלא היו פתחי 
האוהל של ישראל מכוונים זה כנגד זה, בכדי שלא יסתכל 
כל אחד ואחד מהם בביתו של חברו. גם רש"י )שם( מביא 
את זה בדבריו, אולם, הפסיקתא זוטרתא )שמות פרק לח, סי' ט'( 
לזה,  זה  מכוונים  היו פתחיהם  מביא שכל הסיבה שלא 
משום שאמרו חז"ל היזק ראיה שמיה היזק ]=היזק הנגרם 

מראיה נחשב גם הוא נזק[ )ב"ב ב' ע"ב(.
ביותר:  מפורשת  בצורה  מסביר  שם(  שם  )במדבר  יקר'  ה'כלי 
"שלא יסתכל שום אחד באוהלו של חברו ולא יזיקו בעין 
הרע. אמר בלעם, איך אפשר שיקבלו נזק מעין הרע, כי 

הוא הדבר שהם עצמם נזהרים מזה"?
ללמדך, שגם בלעם הבין שהפתרון ל"מחלת" העין הרע 
הוא הזכות להיות טוב עין כלפי אחרים, ולא לנהוג בהם 
הרע  עין  בהם  להטיל  בלעם  יכל  לא  הרע, ולכן  בעין 

כדרכו.
הגמרא מוסיפה על כך )ברכות כ' ע"א(, שכל עם ישראל, שהם 
והזכות שלא  יש להם את ה'פריבילגיה'  יוסף,  זרעו של 
ללקות בעין הרע, משום שיוסף לא הסתכל במה שלא 
שייך לו – דהיינו אשת פוטיפר, כך שזכה הוא שלא ניתן 

יסתכל בו לרעה מי שהוא איננו שייך לו...
ללמדך, שהכח הגדול והעצום שיגרום לאדם לנצח את 
גבי  על  דורות  לפתחנו  המופיעה  שורשית  בעיה  אותה 
דורות, הלא היא עין הרע. היא פשוט לא לדחוף את האף 
לבתיהם, עסקיהם, הצלחותיהם ו/או ברכתם האחרת של 
לא  בכדי  הכל  ונעשה  לנו  שיש  במה  נתמקד  האחרים. 
לגרום לאחרים לדחוף את חוטמם בסלונינו, ברכבינו, או 

בכל ברכה אותה הועיד לנו האלוקים.
בצורה כזו זוכים להינצל מעין הרע ומכל פגע רע, להקים 
דורות ישרים מבורכים, שחרף הצלחותיהם עם צניעותם 

הרבה, זוכים ועוברים משברי החיים בהצלחה ובגאון.
וברוכים תהיו!

'עין הרע' - יש? אין? איך יוצאים מזה?
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שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפהשאלה יפה
ניתן לשאול שאלות בבית ההוראה בדרכים הבאות:

www.aterett.co.il         info@aterett.co.il         03-5011125         03-5010122

קדיש שתפסו עומד
זיע"א,  שאלה: לדעת מרן הכסף משנה 
באמצע  ששמע  בקדיש  לענות  שיש 
יהא  "אמן  וברכותיה  שמע  קריאת 
שמיה רבא" עד "יתברך", מה יהיה הדין 
שענה  בזה  די  האם  עומד,  תפסו  אם 
או  לשבת,  שיוכל  כדי  "יתברך"  עד 
שצריך לחכות עד שיגיע השליח ציבור 

ל"דאמירן בעלמא" ואז ישב?
יחכה  כפשוטו  יפה.  שאלה  תשובה: 
ל"דאמירן  שיגיע  עד  ציבור  לשליח 
שכעת  הענין  שעצם  משום  בעלמא", 
שבח  ומשבח  שמים,  שם  מקדש  הוא 
וכמו  לעמוד.  צריך  יתברך,  לה'  גדול 
שמרגע  מלך",  "ה'  באמירת  שמצינו 
צריכים  כולם  ציבור,  השליח  שהתחיל 
לעמוד. ועיין בבן איש חי שיש לעמוד גם 
באמירת "והיה ה' למלך", ע"ש. וכמובן 
שזה מנהג ומידת חסידות )הלי"ע ח"א עמ' עד(. 

וזה מנהג קדוש של יראת שמים. 
סק"ח(,  נו  )סי'  ברורה  המשנה  מלשון  אבל 
והבן איש חי )ש"ר פ' ויחי סק"ח(, וכן בהליכות 
עולם למרן רבנו הגדול זיע"א )שם( שכתב 
דין  שזה  משמע  לענות,  שיסיים  עד 

בעונה ולא בשומע. 
וזכורני  זקנתי  גם  הייתי  נער  אולם 
היו  הקודש  עיר  שבירושלים  בקטנותי 
ואחר  הקדיש  חצי  סוף  עד  אומרים 
בגלל  כן  שעשו  ויתכן  יושבים.  היו  כך 
לענות,  סיימו  טרם  הציבור  שלפעמים 
והוא כבר יושב ויחשבו שעושה טעות, 
של  בעלמא"  "דאמירן  עד  מחכים  ולכן 

החזן, ובזה אין ספיקות ואין כלום.
ברכה על מצוה עוברת באמצע הקדיש

באמצע  רעמים  ששמע  אדם  שאלה: 
והאם מותר לברך  יברך?  הקדיש, האם 

על בשמים באמצע קדיש?
מותר  עוברת,  מצוה  כשיש  תשובה: 
להפסיק ולברך גם באמצע קריאת שמע 
באמצע  אולם  ו(,  סי'  ח"ו  יבי"א  )עי'  וברכותיה 
הקדיש שיש מצוה לשמוע ולכוין לענות 
סי'  )כה"ח  ועיקר  כלל  להפסיק  אסור  אמן, 

קכד ס"ק כג(.

דיבור או עיון בספר באמצע הקדיש
באמצע  לדבר  מותר  האם  שאלה: 

הקדיש?
ויש  בספר,  לעיין  אפילו  אסור  תשובה: 
בזה חילול ה'. ואדם העושה כן, הוא אינו 

עובד ה', והבן! )ועי' משנ"ב סי' נו סק"א(.
 הפחה בעת אמירת הקדיש או 

בעת הדרשה
בענין  שאלות  שתי  לי  יש  שאלה: 
בעת  להפיח  מותר  האם  א.  הקדיש: 

אמירת הקדיש? ומה הדין לענות קדיש 
כאשר מריח ריח רע? ב. דרשן שבאמצע 
ימשיך  האם  דינו,  מה  הפיח,  דרשתו 

בדרשה או שימתין עד שיכלה הריח?
תשובה: הפחה שאין בה ריח, אין דינה 
בספר  )ע"ע  ועיקר  ואין בעיה כלל  כהפחה, 
עוד יוסף חי פ' בא ה"ג בדינים האלו(. אולם כשיש בה 

ריח רע, לחברים מותר להמשיך ללמוד, 
אסור.  עצמו  ההפחה  לעושה  ואילו 
וממילא גם הדרשן, ימתין מספר שניות 

עד שיכלה הריח, ואז ימשיך בדרשתו.
כתורה,  ולא  כתפלה  הוא  הרי  והקדיש 
ההיתר  שהרי  עלמא.  לכולי  אסור  ולכן 
בגלל  הוא  התורה  בלימוד  להמשיך 
סק"ל(.  עט  סי'  משנ"ב  )עי'  בלבד  תורה  ביטול 
יש  ועוצמה  כח  כמה  רואים  ומכאן 

בביטול תורה. נורא ואיום!
כהן המחלל שבת באיסור דרבנן

שאלה: כהן המחלל שבת שלא בפהרסיא, 
במכשיר האסור מדרבנן, במזיד ובאופן 
קבוע, מה דינו? ומה הדין אם עושה כן 

לצורך רפואה?
הוא  ואם  עין,  להעלים  ניתן  תשובה: 
עולה לתורה או לברכת כהנים, אין בזה 

בעיה.
לשיעורי  אותו  ולכוין  לקרבו,  ומצוה 
החכם,  עם  פגישה  לו  לסדר  וכן  תורה. 
המצוות  את  וישמור  יבין  כך  ידי  ועל 

תמיד )ועי' יבי"א ח"ז סי' טו. ח"י סי' ח(.
כבוד התורה

תורה  ספר  מוציאים  כאשר  שאלה: 
לילדים  לתת  נוהגים  הקודש,  מארון 
לקישוט.  הספר  על  רימונים  להניח 
ומכיון שהילדים אינם מגיעים עד לגובה 
התורה  ספר  את  להם  מנמיכים  הספר, 
זוג  את  להניח  שיוכלו  כדי  מטה,  כלפי 
או  מותר  הוא  זה  דבר  האם  הרימונים. 
עד  הילדים  את  להרים  קדושה  שחובה 

לגובה הספר, לכבוד התורה?
בשלחן  מפורש  יפה.  שאלה  תשובה: 
ספר  ליד  שכשיושב  רפב(,  סי'  )יו"ד  ערוך 
ויראה  ראש  בכובד  צריך שיהיה  תורה, 
והוסיף  ע"ש.  כחו,  כפי  ויכבדנו  ופחד, 
הט"ז )שם(, שספר תורה צריך שיהיה גבוה 
יותר מקומת האדם, ע"ש. וכאשר ספר 
תורה נמצא בהולכה לתיבה, יש להזהר 
שלא לעמוד בהיכל על המדרגות, משום 
זה  ואין  מהתורה,  יותר  גבוה  שנראה 

כבוד התורה. 
גם לרבות, שאסור לדבר ולפטפט בזמן 
הולכת הספר תורה. ואפילו בדברי תורה 
וכיוצא בזה יש להמנע, משום שצריכים 
התורה,  כבוד  למען  יחד  לשיר  כולם 

לראשנו  כתר  היא  שהתורה  ולהראות 
ממש )ועי' בשו"ת שאלה יפה ח"א סי' קצח(. 

ולא  הילדים  את  להרים  יש  ולכן, 
להוריד את הספר תורה אליהם. וזכורני 
קרוב  לפני  הקודש,  עיר  בירושלים 
לששים שנה, שהיו האבות מרימים את 
הילדים להניח את הרימונים על הספר 

תורה.
)בהלכות  מצליח  איש  קוראים  ובתיקון 
באויר  מצביעים  שכאשר  מבואר,  שם( 

לכיוון התורה ומנשקים, יש קדושה על 
את  לכופף  צורך  שאין  כך  האצבעות. 
וזה  מהאויר,  לנשק  אלא  תורה,  הספר 

מצוין )ועי' כה"ח סי' קלד ס"ק יח(.

הקדמת "בורא נפשות" ל"על המחיה" 
בפירות העץ

שאלה: אדם שאכל ארבעים גרם תפוחים 
יקדים  האם  בורקס,  גרם  וארבעים 
לברך "בורא נפשות" ל"על המחיה", או 
שאמירת "תנובת השדה" פוטרת רק את 
ברכת "בורא נפשות" של פירות האדמה 

ולא של פירות העץ?
תשובה: אין הבדל, ויקדים תמיד "בורא 
נפשות", משום שגם פירות העץ נכללים 

במלים "תנובת השדה".
רב(,  עמ'  )ברכות  עובדיה  בחזון  שכתב  ומה 
יקדים  האדמה  פירות  אכל  אם  שדוקא 
לברך "בורא נפשות", זאת משום ששם 
מדובר שאכל גם מפירות שבעת המינים. 
"על  שברכתם  מזונות  כשאכל  אולם 
המחיה", בזה יקדים "בורא נפשות" על 
פירות העץ ואחר כך "על המחיה", והבן.

הכנת מיונז או סלט ביצים
ביצים  סלט  להכין  הדין  מה  שאלה: 

ומיונז בשבת?
תשובה: מה הכוונה ''הכנה'', הרי לחתוך 
בשבת  מותר  ביצים,  או  דק  דק  סלט 
ואין  לאלתר,  לאכילה  כן  עושים  כאשר 
בזה איסור טוחן כלל )מרן בשו"ע סי' שכא ומשנ"ב 

ס"ק מג(.

וכן מותר למעך במזלג בננה או אבוקדו 
ולהכינו לסעודה, משום שריסוק וחיתוך 
מיוחד  שאינו  במזלג  או  בסכין  לאלתר 

לברירה או טחינה, מותר )לוית חן סי' סד(. 
וכן מותר לגבל, דהיינו להניח את המיונז 
על הביצים והגזר וכיוצא בזה ולערבב, 
משום שהכל כבר מעורב ועומד. וכמובן 
בעיה  אין  ואז  בעדינות,  לערבב  שיש 

בכלל )חזו"ע שבת ח"ד עמ' רעג(.


