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(‰נ˜ר‡:  ˜יב˙ו  ל‰ˆר˙  ני˙וח  עבר  ‡˘ר  ‡י˘  ‡ו„ו˙ 
ברי‡טרי‰), ˘‰ו‡ ני˙וח ‰מˆוי בזמננו, ‰נע˘‰ לבעלי 
ב˘ר על מנ˙ לר„˙ במ˘˜ל. ו‰ˆר˙ ‰˜יב‰ נע˘י˙ ע"י 
˘חו˙כים חל˜ מן ‰˜יב‰ ל‰˜טין ‡˙ ‚ו„ל‰ (וי˘ בז‰ 
כמ‰ סו‚ים ˘ל ני˙וחים). ו‰עוברים ני˙וח ז‰ ˘וב ‡ין 
˜יב˙ם יכול‰ לסבול ול‰כיל מ‡כל רב ‡ל‡ מעט ממ˘, 
˘ו˙ים,  ר˜  כלל  ‡וכלים  ‡ינם  ‰ר‡˘ונים  ˘בימים  כך 
זמן  ˘‡חר  ע„  ‰מרוס˜ים,  „ברים  ‡וכלים  כן  ו‡חר 
ככל  ומוˆ˜  ר‚יל  ‡וכל  ל‡כול  ‰מ‰  יכולים  (כחו„˘) 
˘עו˙  כמ‰  וכל  פעם,  כל  ˜טן  ב˘יעור  ‡בל  ‰‡„ם- 
‡וכלים ממנו ˜ˆ˙. ו‡ם י‡כלו יו˙ר מיכול˙ם ‰ז‡˙ ח"ו 
י˜י‡ו ‡˙ כל מ‡כלם ו‡ף יכולים ל‰‚יע מז‰ לי„י סכנ‰.

‰מזון  בברכ˙  חיובו  ‚בי  ‰‡י˘  ז‰  ינ‰‚  כיˆ„  ונ˘‡ל˙י 
‡חר ˘‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ לחם בכ„י ‡כיל˙ פרס (4-7 
„˜ו˙). ומעין ז‰ י˘ לעיין עו„, כיˆ„ יˆ‡ י„י חוב˙ מˆו˙ 
˜י„ו˘ ב˘ב˙ ˘ˆריך "˜י„ו˘ במ˜ום סעו„‰", וב‡כיל˙ 
חיוב  ˘‰ן  ‰סוכו˙  בח‚  לחם  וכזי˙  פסח  בליל  מˆ‰ 
מ„‡וריי˙‡. וב‡מ˙ ˘בזמן ‰‡חרון „בר ז‰ נפוı מ‡ו„ 
‰לכ‰  ב˘ו"˙  בו  „נ˙י  ולכן  ז‰,  ני˙וח  עוברים  ורבים 
כ‡ן  ל‰בי‡  ו‰נני  וברוחב,  ב‡ורך  יח)  סי'  (ח"ב  למ˘‰ 

˙מˆי˙ ‰„ברים.

מ˜ור ˘יעור "‡כיל‰" כ˘‡כל כזי˙,
וכ˘‡כל ˘יעור ˘ביע‰

˘˘יעור  מבו‡ר  ע"‡)  מ‰  („ף  ברכו˙  מסכ˙  במ˘נ‰ 
‡כיל‰ ל‰˙חייב ב‰ בברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ בכזי˙. וכן פס˜ 
מרן ב˘"ע (סימן ˜פ„ ס"ו). וב˘"ע (סימן ˜פו סעיף ב) 
כ˙ב מרן: ˜טן חייב בברכ˙ ‰מזון מ„רבנן, כ„י לחנכו, 
ומ‰ ˘כ˙וב ˘בן ˜טן מברך ל‡ביו, ז‰ „ו˜‡ כ˘ל‡ ‡כל 
‰‡ב כ„י ˘ביע‰, ˘‡ינו חייב ‡ל‡ מ„רבנן, ע"כ. ומבו‡ר 
כן ˘בע.  חיוב ברכ˙ ‰מזון ‡ל‡ ‡ם  ‡ין  ˘מ„‡וריי˙‡ 
כזי˙  ˘˘יעור  כב)  ס"˜  ˜פ„  (סי'  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ"כ 
ברכ˙  לברך  חייב  ‡ינו  מ„‡וריי˙‡  ‡בל  מ„רבנן,  ‰ו‡ 
ו‡כל˙  ˘נ‡מר  ˘ביע‰,  ˘יעור  כ˘‡כל  ‡ם  כי  ‰מזון 
‰חינוך  מספר  מ˘מע  ˘ביע‰  ו˘יעור  וברכ˙.  ו˘בע˙ 

(בפר˘˙ ע˜ב) ˘‡ינו ˘ו‰ בכל ‡„ם, ‡ל‡ כל ‡ח„ יו„ע 
˘ביע˙ו ו‡ם „רכו ˙מי„ ל‡כול כ„י מחיי˙ו לב„ ‚ם ז‰ 
נח˘ב ˘ביע‰. ובבי‡ור ‰לכ‰ (˘ם „"‰ בכזי˙) כ˙ב ˘‡ף 
לחיוב  ממ˘  ˘ביע‰  ˘ˆריך  ‰פוס˜ים  רוב  ל˘יט˙ 
˘כבר  ˘סוברים  ‰ר‡˘ונים  מ„ע˙  (ול‡פו˜י  „‡וריי˙‡ 
בכזי˙ מ˙חייב מ„‡וריי˙‡ ˘‰בי‡ם בבי‰"ל ˘ם). מ"מ 
בחול‰ ‡ו ז˜ן ‡ו ˘כבר ‡כל מ˜ו„ם ו‰ו‡ ˘בע ע"י כזי˙, 
לכל ‰„עו˙ מחויב מן ‰˙ור‰ לברך כיון ˘סוף סוף ‰ו‡ 
ב  (ח"ו סי'  ומ˜ורו ט‰ור מ„ברי ‰ר„ב"ז ב˙˘וב‰  ˘בע. 

‡לפים רכ„).

‰‡וכל פחו˙ מכזי˙ ו˘בע ממנו
‰‡ם חייב בברכ˙ ‰מזון

וע˙‰ ‰ספ˜ ˘י˘ לנו לברר ‰ו‡ ‰‡ם ר˜ ב˘‡כל כזי˙ 
ב˘‡כל  ‡ף  ‡ו  ‰מזון,  ברכ˙  מברך  ממנו  ו˘בע  לפחו˙ 
פחו˙ מכזי˙ מברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘˘בע, וזו ‰מˆי‡ו˙ 
ו‰נ‰  כ‡מור.  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח  ‰עובר  ‡ˆל  ‰˜יימ˙ 
‡ף ˘מבו‡ר ב‚מר‡ כנ"ל ˘עי˜ר חיוב ברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ 
‰ו‡  ‰˙ור‰  מן  ‰חיוב  עי˜ר  ‰ל‡  מ˜ום  מכל  בכזי˙, 
ב‡ופן ˘˘בע, ו‡"כ לכ‡ור‰ ‚זר˙ רבנן ל‡ ˙מעיט עי˜ר 
חיוב „‡וריי˙‡ ˘‰ו‡ ב˘ביע‰, ולפי ז‰ כל ˘˘בע יכול 
לברך. ‡ל‡ ˘מˆ„ ˘ני ‡פ˘ר ˘‚ם מ„‡וריי˙‡ בפחו˙ 
מכזי˙ ‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ובפחו˙ מ˘יעור כזי˙ ל‡ 
‡יכפ˙ לנו ˘˘בע כי בטל‰ „ע˙ו ‡ˆל כל ‡„ם ˘ל‰ם 
‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ו‡ע"פ ˘‰ו‡ עˆמו ˘בע, ‡פ˘ר 
˜רי‡˙  ‚בי  ˘מˆינו  כמו  ‰עולם,  „רך  ‡חר  ˘‰ולכים 
חכמים  ו„ר˘ו  וב˜ומך",  "ב˘כבך  ‡ומר  ˘‰כ˙וב  ˘מע 
˘וכבים  ‡„ם  ˘בני  ב˘ע‰  ˘‰ו‡  ע"ב)  (י  ברכו˙  ב‚מ' 
וב˘ע‰ ˘‰ם ˜מים. ומוכח ˘‰ולכים ‡חר „רך ‰עולם. 
‡ל‡ ˘בני„וננו לכ‡ור‰ ‰‡„ם ‡יננו מ˘ונ‰ ‰ו‡ כי „ומ‰ 

ל˘‡ר בני ˜בוˆ˙ו ˘עברו ני˙וח ז‰, וכמו ˘מˆינו ˘ז˜ן 
וחול‰ י˘ ל‰ם ˘יעור ˘ביע‰ ‰˘ונ‰ מרוב ‰עולם ול‡ 
‡ומרים ˘„ע˙ם בטל‰ ‡ˆל ‰רוב. [ועיין ב‚מ' ברכו˙ (ט' 
רע"‡) ˘ל„ע˙ ר"˘ ˜ור‡ ˜"˘ ˘ל ערבי˙ ‡חר ע‰"˘, 
ב˙וס'  וע"ע  ˘ע˙‡.  ב‰‡י  „‚נו  ‡ינ˘י  „‡יכ‡  מ˘ום 
מנ‰‚  „ח˘וב  ו‡˙"ל)  ב„"‰  רע"ב  (ˆב  ˘ב˙  במסכ˙ 
ערבי‡, „לכל ‰עולם נמי ‡ם ‰י‰ ל‰ם רוב ‚מלים ‰וו נמי 

מ˜יימי, ע"˘ ו„ו˜].

„ברי ‰ח˙ם סופר ˘מי ˘˘בע מברך ברכ˙ ‰מזון
‚ם בפחו˙ מכזי˙

וב‡מ˙ ב˘ו"˙ ח˙ם סופר (ח‡ו"ח סימן מט) כ˙ב ללמו„ 
‡כיל‰  ˘כל  לט.)  („ף  ביומ‡  י˘נים  ˙וספו˙  מ„ברי 
יˆ‡  במעיו  ע"י ˘מ˙ברך  ‰‡כיל‰  מ‡ו˙‰  ˘‡„ם ˘בע 
מכזי˙,  פחו˙  ‰ו‡  ו‡פילו  בכזי˙,  כמו  חוב˙ו  י„י 
˘ל  "‡כיל‰"  ל˘ון  בכלל  ˘ז‰ו  כן  נו˙נ˙  ו˘‰סבר‡ 
‰˙ור‰, וכ„ברי ‰ח˙ם סופר כ"כ רבו ‰‚‡ון בעל ‰פל‡‰ 
 ıז"ל בספרו פנים יפו˙ ע‰"˙ (ר"פ בחו˜˙י). וב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חל˜ ב סימן ב) כ˙ב ל‰בי‡ ר‡י‰ ל„ברי ‰ח˙"ס 
על  סופר  ˜ול  בספר  ‚ם  ע"‡).   '„) בערכין  ‰‚מ'  מ„ברי 
ל„) כ˙ב מ„ע˙ עˆמו כ„בר  ברכו˙ ‡ו˙  (מס'  ‰מ˘ניו˙ 
חי„ו˘ם ˘ל ‰פנים יפו˙ ו‰ח˙ם סופר, ו‰בי‡ ר‡י‰ לז‰ 
˘ב‡כיל˙  ˘כ˙ב  ˘חיט‰  ב‰לכו˙  מ‚„ים  ‰פרי  מ„ברי 
כיון ˘‰י‰  ו‡"כ  "‡כיל‰",  נ˜ר‡  "כל ˘‰ו‡"  ‚ם  ר˘ו˙ 
˘ביע‰, נ˜ר‡ "ו‡כל˙ ו˘בע˙". וכן ˆי„„ ב˘ו"˙ ‰ר ˆבי 
(ח‡ו"ח ח"‡ סי' ˆב), וכן מ˘מע מ„ברי ‰‚‡ון ˘בט ‰לוי 
‰בי‡  וכן  ‰ח˙"ס,  כ„ע˙  ˘„ע˙ו  כב)  סי'  (ח"„  זיע"‡ 
מ˘מו בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (ח"ב עמ' ˙˜ˆו ‰ער‰ 71). 
טיינמן זˆ"ל בס' ‡יל˙ ‰˘חר  וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‚ר‡י"ל̆ 

ע‰"˙ (‡מור כ„. ט). עיין ב„ברי‰ם.

„ברי ‰‚‡ון בעל ˆיı ‡ליעזר ומו"מ ב„בריו

 ıו‡מנם ‰‚‡ון ר' ‡ליעזר י‰ו„‰ וול„ינבר‚ זˆ"ל ב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חי"‡ סי' י‚) „ן בז˜ן ‡ו חול‰ ˘‡כל פ˙ פחו˙ 
‰‡ם  יו˙ר,  ל‡כול  יכול  ‡ינו  כי  ˘בעו  כ„י  ו‰ו‡  מכזי˙ 
„בריו  וב˙וך  ני„וננו.  כעין  ו‰ו‡  ‰מזון.  בברכ˙  מחוייב 
כ˙ב ל‰עיר ב‡ריכו˙ על „ברי ‰ח˙ם סופר ‰נ"ל, וכ˙ב 
˘י˘ מ˜ום לפ˜פו˜ ‚„ול ‡ם ‰י‰ ‡ומר ‰ח˙ם סופר ‡˙ 
חי„ו˘ו ‚ם בנו‚ע לז˜ן ‡ו חול‰ ˘˘בע ו‡ינו יכול ל‡כול 
מ„‚י˘  פעמיים  ˘‰רי  מ˜ול˜לים,  ˘מעיו  מפני  יו˙ר 
מ‡ו˙‰  ˘בע  ˘‰‡„ם  ‰נ"ל  בחי„ו˘ו  סופר  ‰ח˙ם 
˘ל  ברכ˙ן  ˘ב˘ע˙  במעיו"  ˘"מ˙ברך  ע"י  ‰‡כיל‰ 
‰יו  ˘ל‰ם  מ‡כל  בכל  מˆוי‰  ברכ‰  ˘‰י˙‰  י˘ר‡ל 
וחול‰  בז˜ן  ‡בל  מכזי˙.  בפחו˙  ו˘בעים  ‡וכלים 
ל‡  ‰ם  ו‚ם  ˜לל‰.  ז‰  ‰רי  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘˘בעים 
ב‡מ˙ ˘בעים מז‰ ‡ל‡ ˘‰מעיים ˘ל‰ם ל‡ מעכלים 
ב‡מ˙  ל‡  ‡ליעזר ˘‰ם   ıיˆ‰ ומ‰ ˘כ˙ב  עכ"„.  יו˙ר, 
˘בעים מז‰, ל‡ זכי˙י ל‰בין, ˘‰רי  ‰ל‡ ‡ו˙ו ז˜ן ‡ו 
חול‰ ˘בעים ממ˘ מ‡כיל˙ם, ור‚ועים ‰ם כבר ב˘יעור 
כי  עו„  ל‡כול  רוˆים  ‡ו  יכולים  ‡ינם  ו‡„רב‰  ז‰, 
מר‚י˘ים ˙חו˘˙ ˘ביע‰, ו‡"כ מ‰ לי ˘˘בעים מחמ˙ 

 '‰ ברך  ˘כן  מחמ˙  ˘˘בעים  לי  ומ‰  חולי  ‡ו  ז˜נ‰ 
עו„  ל‡כול  ˆריכים  ‡ינם  ˘ני‰ם  סוף  סוף  ‰ל‡  לחמם, 
ומר‚י˘ים ˘ובע ול‡ רעב. ו‰כ˙וב ‡ומר "ו˘בע˙" ול‡ 
"ו˘מח˙". ו‰ן ‡מ˙ כי ענין חולי ‡ו ז˜נ‰ מˆ„ עˆמו „בר 
רע ‰ו‡, ‡בל ‰יוˆ‡ מז‰ ˘‰ינם ˘בעים ממ˘ ב˘יעור 
מועט, ‡"כ ז‰ ‰ו‡ ˘יעור ברכ˙ ‰מעיים ˘ל‰ם, ומ„וע 
מועט  מ˘יעור  ‰˘ובע  ‡חר  כמו  בברכ‰  יחוייבו  ל‡ 
ב‡נ˘י  ‰ל‡  עˆמך,  ‰‚ע  י˘ר‡ל".  ˘ל  ברכ˙ן  "ב˘ע˙ 
‰עולם י˘ ˘˜יב˙ם ‚„ול‰ ומ‡כלן מרוב‰, וי˘ ˘˜יב˙ם 
ב˘יעור  ו˘בעים  ‰רב‰  ל‡כול  מסו‚לים  ו‡ינם  ˜טנ‰ 
מועט, וכי מ˘ום ז‰ נ‡מר ˘ז‰ ˘˜יב˙ו ˜טנ‰ ‡ינו נ˜ר‡ 
˘יעור  ‰ז˜ן  לז‰  ˘י˘  ˘‡ף  בז‰,  ‰„ין  ו‰ו‡  "˘בע". 
‡כיל‰ ˜טן, ‰ל‡ „בר ˆ„„י ‰ו‡, ולענין ‡כיל˙ו ב‡מ˙ 
מר‚י˘ ˘ובע ורו‚ע כבר בפחו˙ מכזי˙, ומ„וע ל‡ י˜ר‡ 
בכלל ו‡כל˙ "ו˘בע˙". וכ"כ ב˘ו"˙ חל˜˙ יע˜ב (ח‡ו"ח 

סימן נ‡). 

ובכל ‡ופן נר‡‰ ˘‚ם ‰ˆיı ‡ליעזר יו„‰ ˘כל חילו˜ו בין 
‰ני˙וח  ˘עברו  ב‡לו  ˘ייך  ‡ינו  וחול‰,  ז˜ן  לבין  ברי‡ 
כן מ˙ב‡ר בפירו˘  ונ‰ מ˘‡ר בני ‡„ם,̆  ‰נ"ל ו˜יב˙ם̆ 
ו‰עוברים  ל‡כול.  ˙‡ו‰  לו  ‡ין  וז˜ן  ˘בחול‰  ב„בריו, 
ני˙וח ז‰, ‰רי ו„‡י ˘י˘ ל‰ם ˙‡ו‰ ורˆון ל‡כול (בחלוף 
ול‡  ‰‰חלמ‰),  זמן  ‰ני˙וח-  ˘עבר  מיום  בערך  ˘בוע 
בחינם רבים מ‰ם מ˙˜יים ב‰ם חזר‰ חנ‰ ל˘חרורי˙‰ 
(עי' ˙עני˙ כ‚:) וחוזרים ל‰יו˙ בעלי ב˘ר וכמ"˘ לי מרן 
˘ר‡‰  במכ˙ב  ˘ליט"‡  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘ 
מלך  מעו‚  יו˙ר  ו˘וב ‰˘מינו  ז‰  ני˙וח  ‡נ˘ים ˘ע˘ו 
‰ם  יכולים  ˜יב˙ם  וסיבול˙  ‚ו„ל  ˘ב‚לל  ר˜  ‰ב˘ן. 
˘ייכים  ל‡  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ו‡"כ  מעט,  ר˜  ל‡כול 
בנ„וננו. ועו„ ˘עבור ‰עוברים ני˙וח ז‰, מˆב ז‰ ˘‰ם 
˘‡ל"כ  ‰‚„ול‰,  ‰ברכ‰  ‰ו‡  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘בעים 
ז‰,  ני˙וח  ולכן מרˆונם ע˘ו  לי„י סכנ‰,  יכולים ל‰‚יע 
ו‡"כ ‰ו‡ ‚ם בכלל ברכ‰, ו„ו˜. וכן ‰סכים עמי מו‰"ר 
‡לי‰ו  ר'  ‰‚‡ון  וכ"כ  ˘ליט"‡,  ˘ר‚‡  ברוך  ר'  ‰‚‡ון 

˘לזינ‚ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ˘ו‡לין ו„ור˘ין (ח"ז סי' ח).

ספ˜ ספי˜‡ ˘חייב בברכ˙ ‰מזון,
ו‡ם ˘ייך בז‰ ספ˜ ספי˜‡

בברכ˙  ˘חייב  ספי˜‡  ספ˜  בז‰  י˘  ‰‡מור  כל  פי  ועל 
חייב  ˘˘בע  ˘כל  ו„עימי‰  סופר  כ‰ח˙ם  ספ˜  ‰מזון, 
מכזי˙,  פחו˙  ב‡כל  ו‡פילו  ‰˙ור‰  מן  ‰מזון  בברכ˙ 
וספ˜ ˘ני ˘ל כל פנים במי ˘ז‰ מ‰ ˘‰ו‡ יכול ל‡כול 
„בר˙י  ועכ"פ  ˘‰ו‡.  מ‰  לפי  מ˘ערים  ‡"כ  כבני„וננו, 
בענין ז‰ עם ‰מנוסים בני˙וח ז‰, וענו ו‡מרו ˘˘יעור 
כזי˙ ממ˘ (27 סמ"˜) ˜˘‰ ל‰ם ל‡כול, ‡ך ˘יעור ˘ל 
˘י‡כלו  ‰נכון  ו‡"כ  ל‡כול,  יכולים  לערך  סמ"˜   20
 ıיעור ז‰, ובכך י˘ לנו עו„ ספ˜ לברך כמ"˘ ‚ם ‰ˆי˘
‡ליעזר, וב‡ופן ז‰ יוכלו לברך בריוח [ולפ"„ מרן ר‡˘ 
‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ במכ˙ב ˘‰וב‡ בספרי „י 
ב- 13 ‚רם, ובספרי ˘ם ‰ב‡˙י ˘כן „ע˙ רבים ועˆומים 
ל‰˜ל  מו„ים  ‰מחמירים  ו‚ם  כזי˙,  ˘יעור  עי˜ר  ˘ז‰ 

בעובר ני˙וח ז‰ ˘‰ו‡ ˘ע˙ ‰„ח˜]. 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

‰עובר ני˙וח ל‰ˆר˙ ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
"כזי˙" כי ˘בע בפחו˙ מ˘יעור ז‰,

כיˆ„ „ינו ל‚בי ברכ˙ ‰מזון ו˜י„ו˘, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ 
ועו„, ו‰‡ם י˘ לחל˜ בז‰ בין ‡י˘ ל‡˘‰

בברכו˙,  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  ˘ל‡  י„וע  ‰כלל  וב‡מ˙ 
(וכמ"˘ ב˘ו"˙ מכ˙ם ל„ו„ ח‡ו"ח סימן ‚, וב˘ו"˙ יחו‰ 
„ע˙ ח"‰ סי' כ‡ ב‰ער‰), ‡ל‡ ˘בני„וננו- בברכ˙ ‰מזון 
מ„‡וריי˙‡,  ‰מזון  בברכ˙  חייב  סופר  ‰ח˙ם  ˘ל„ע˙ 
מˆינו ל‰˙רומ˙ ‰„˘ן (סימן לז) ˘כל ˘י˘ ספ˜ ספי˜‡ 
‚ם  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  לברך,  מ„‡וריי˙‡   „ˆ וי˘ 
בברכו˙. ו‰בי‡ו מרן ל‰לכ‰ בב"י וב˘"ע (סי' ˙פט סעיף 
זיע"‡  ‰„ור  מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  פס˜  וכן  ע"˘.  ח), 
ובספרי  יז).  סעיף  רלח  עמ'  (יו"ט  עוב„י‰  חזון  בספרו 
חיוב"  "חז˜˙  כ˘‡ין  ˘‚ם  ברור  ˘נר‡‰  עו„  ‰‡רכ˙י 
עו˘ים ספ˜ סיפ˜‡ לברך ועכ"פ ב„‡יכ‡ ˆ„ „‡וריי˙‡, 
ו‡כמ"ל. [ול‚בי ברכ‰ רביעי˙ ˘‰י‡ מ„רבנן עיין ל‰לן].

ל‚בי ‡˘‰  עו„  בז‰  ‰נ"ל ‰‡רכ˙י  וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
‰עובר˙ ני˙וח ז‰ ועו„ ענינים (ו‰חפı יעיין עו„ בספרי 
מן  ‰עולו˙  ‰מס˜נו˙  כ‡ן  ‡בי‡  ‰יריע‰  ול˜וˆר  ˘ם), 

‰‡מור ˘ם: 

‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור   .‡
כזי˙ ‰י„וע (27 סמ"˜), כי ˘בע ממ˘ כבר ב˘יעור פחו˙ 
מז‰, ˆריך לברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל 13 סמ"˜ ו˘בע. 
וכמו כן ‡ם יכול ל‡כול ˘יעור כזי˙ (‰‚„ול- 27 סמ"˜) 
ב‰פס˜ו˙- ‡ף יו˙ר מ˘יעור ‡כיל˙ פרס, ‰נכון ˘יע˘‰ 

כן ויברך.

‡ם ‡כל עם ‰לחם עו„ מ‡כלים ‡חרים ו˘בע בˆרוף  ב. 
‡ו˙ם מ‡כלים ול‡ מ‰לחם לב„ו, ל‡ יברך ברכ˙ ‰מזון, 

‡‡"כ ‡כל לפחו˙ ˘יעור 13 סמ"˜ מ‰לחם כנ"ל.

עניינו),  כפי  כ"‡  (בערך,  לני˙וח  ‰ר‡˘ון  ב˘בוע   .‚
˘‡ינו יכול ל‡כול מחמ˙ חולי ‰ני˙וח ממ˘, ל‡ יברך. 
ומ"מ ‡ין ז‰ מˆוי ˘י‡כל כי ‡סור לו ל‡כול מוˆ˜ מ˘ום 

סכנ‰.

ל‡  מ„רבנן,  ˘‰י‡  ‰מזון  ברכ˙  ˘ל  רביעי˙  ברכ‰   .„
יברך. ו‰מברך ‚ם ברכ‰ רביעי˙ כ˘‡וכל 13 סמ"˜, נר‡‰ 

˘י˘ לו כר נרחב לסמוך עליו.
ו‰נכון  כנ"ל.  יע˘‰  סעו„‰,  במ˜ום  ˜י„ו˘  לענין   .‰
במ˜ום  כ˜י„ו˘  לו  ויח˘ב  יין,  רביעי˙  ‚ם  ˘י˘˙‰ 

"סעו„‰".

בסמוך  ‰נ"ל  ‰ני˙וח   ˙‡ ל˜בוע  ˘ל‡  ‰נכון  ו. 
במכ˙ב  לי  ‰˘יב  (וכן  פסח  ‡ו  סוכו˙  לח‚  (כחו„˘יים) 
עבר  ו‡ם  ˘ליט"‡).  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מרן 
וע˘‰, י‡כל לפחו˙ כזי˙ לפי ‰„עו˙ ˘‰ו‡ 13 סמ"˜. 
פעם  כל  ‰ליל‰,  במ˘ך  כזי˙ו˙  ‡רבע  י‡כל  יכול,  ו‡ם 
וריכוך  ריסו˜  ˘ע"י  בז‰  מ‰מנוסים  [ו˘מע˙י  כזי˙. 
‰מˆ‰ במים, ˜ל יו˙ר ל˜יים ‰מˆו‰]. וחכם עיניו בר‡˘ו 

˘ל‡ י‡כל במˆבו ˘ום „בר ‡חר מלב„ ‰כזי˙ו˙. 

עכ"פ  ‰פוס˜ים  סמכו  ‰„ין  ˘מעי˜ר  ˘מˆינו  ‡חר  ז. 
‡ˆל ז˜ן וחול‰ ל˘ער ˘יעור "כזי˙" כפי ‰˘יעור ‰˜טן, 
˙ברך  ‰נ"ל,  ‰ני˙וח   ˙‡ ˘עבר‰   ‰˘‡ „‡ף  נר‡‰  לכן 

ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל‰ ˘יעור 13 סמ"˜.



˜ורונ‰!- ‡ל ˙˜ררו נ‡
מסכנים  כ‡ל‰,  „ברים  ל˘מוע   ‰˘˜ רב˜‰,  מסכנ‰  ירחם,   '‰"
י˙ומים ‰‚ם ˘י˘ ל‰ם ‡ב‡, ‡בל ‡יך?  ‰יל„ים, ‰ם י˘‡רו עכ˘יו 
מ˙פלל  ˘‰ו‡  נר‡‰  ‰י‰  ‚ם  ˘לם,  יום  לומ„  ‡ברך?,  ‰י‰  ‰ו‡  ‰רי 

רˆיני ו‡כפ˙ לו מ‰˙ור‰ֈ מפחי„"!.

‰‡ל‰,  ב„ברים  ליפול  יכול  ל‡  לעולם  ‰ו‡  ˆ„י˜,  ˘בעלי  "מזל 
ל‰מ˘יך  (‡פ˘ר   "ֈ'‰ לך  ˙ו„‰  ‡ו˙ו,  מענין  ל‡  ‚ם  ‰טכנולו‚י‰ 
‰ל‡‰ֈ ל‰˘˙מ˘ בטכנולו‚י‰ לל‡ חסימ‰ ר‡וי‰ ו‰כל בס„ר- 
‰יˆר ‰רע כבר "‰ר‚יע" ע"י סיסמ˙ו ‰˜בוע‰- "לי ז‰ ל‡ י˜ר‰", 

‰"‰כ˘רים" ‰ם ל‡חרים).

‡פוטרופוס  "‡ין  ‰עי„ו  חכמינו  נכב„‰!,  ‚בר˙  בי„ך  טעו˙ 
לעריו˙", וע„ו˙ם נ‡מנ˙ עלינו כ‡לף ע„ים. ‚ם „בר ˘נר‡‰ לך 
בניך,  ‡ו  בעלך  ‡ביך,  על  מ‡מינ‰  ‡ינך  סביר,  ל‡  י˙כן,  ˘ל‡ 
˘"‰ם" יפלו?, ל‡ ˘ייך. חכמינו ˘ר‡יי˙ם רחב‰ מעי„ים ע„ו˙ 

חז˜‰ ומחייב˙- כולם יכולים ליפול חליל‰.

‰ב‰ ונ˙בונן יח„, ‡ם יספרו לנו על ‡ח„ מ‚„ולי ‰„ור ‰˜„מונים, 
וע„  מיל„ו˙ו  ימיו  כל  כליל,  ‰ז‰  ‰עולם  מענייני  פרו˘  ˘‰י‰ 
ז˜נו˙ו ˘˜„ ב‡‰ל‰ ˘ל ˙ור‰, סביב˙ו וחביריו ‰יו ‚‡וני עולם 
כז‰  ˘‡ח„  מ‡מינים  ‰יינו  ‰‡ם  מ˙ים,  מחיי  ‰יו  כמו˙ו  ו‰ם 
˘‰‚יע ל„ר‚˙ "מל‡ך" יכול ‰י‰ ליפול חליל‰, ו„‡י ˘ל‡, ‰רי 
ז‰ „בר ˘ל‡ מ˙˜בל על ‰„ע˙ֈ ‰רי ‰ו‡ ‰ו‡ ב„ר‚‰ ˘ל מחי‰ 

 ֈמ˙ים

פ‡.)  (˜י„ו˘ין  ‰‚מר‡   ˙‡ מכירים  כולם  כז‰,  מ˜ר‰  ‰י‰  ‡בל 
חסי„‡  ˘‰י‰  חסי„‡,  עמרם  רב  ‰‡ל˜י  ‰˙נ‡  על  ‰מספר˙ 
יוח‡י,  בר  ˘מעון  ר'  ‰‡לו˜י  ‰˙נ‡  ˘ל  חמיו  ופרי˘‡,  ˜„י˘‡ 
˘‰י‰ עוס˜ עמו ב˙ור‰, ו‡ירע מ˜ר‰ ˘‰יו ˆריכים מ˜ום ל˘כן 
ול˘מור על נ˘ים ˘נ˘בו בי„י ‚ויים ע„ ˘י˙ברר „ינן בבי˙ ‰„ין, 
˘מ‰  ל "רב עמרם חסי„‡", ביו„עם̆  חכמים בחרו בעליי˙ ‰‚‚̆ 
‰ן י‰יו ˘מורו˙ מכל. יום ‡ח„ נ‚ל‰ לעיניו ‡ח˙ מ‰ן ורב עמרם 
‰רים סולם ‡˘ר ע˘ר‰ ‡נ˘ים ל‡ יכולים ל‰רימו ו‰רים ‡ו˙ו 
לב„ו בכ„י לעלו˙, כ‡˘ר ‰חל לטפס ˙פס ‡˙ עˆמו וˆע˜: "‡˘ 
מוטב  ל‰ם  ו‡מר  ˙למי„יו  ˘ב‡ו  ע„  עמרם",  בבי˙  „ול˜˙ 
˜בע‰  ל‡  ‰‚מר‡  ‰ב‡.  בעולם  ול‡  ‰ז‰  בעולם  בי  ˘˙˙ביי˘ו 
סיפור ז‰ בכ„י ל‰נˆיח ‡˙ ‰"כמעט נפיל‰" ˘ל ˙נ‡ ˜„ו˘, י˘ 

כ‡ן מוסר נו˜ב לכל ‡ח„ בכל „ר‚‰ ˘‰י‡.

לנ˘ים  כיום  ‰מוˆעו˙  ‰מ˘רו˙  רוב  מורכב,  ב„ור  ‡נחנו  ‡מ˙, 
‡ל˙ רב רו‡ים  ב‡מ˙ ‡חרי̆  מˆריכו˙ ‚י˘‰ ל"ר˘˙", ופעמים̆ 
˘‡ין מנוס ו‰‰כרח ל‡ י‚ונ‰, ובפרט בעי„ן ‰"˜ורנ‰" ב‰ם נ˘ים 
רבו˙ עוב„ו˙ "מ‰בי˙", ‡בל ˙ז‰רי כמו מ‡˘, ˘ל‡ ˙פילי ‡˙ 
בעלך ‡ו בניך ב"ר˘˙", ‰רב‰ "„יי‚ים" ניסו ל‰חזיר ‡˙ ‰נופלים 
‰ללו ול‰וˆי‡ם מ‰"ר˘˙", ב‰ם רבנים, פסיכולו‚ים ובעלי „מו˙ 
מפ˙ח בעניני ‰נפ˘- ול‡ על‰ בי„ם, ‰"ר˘˙" לפ˙‰ ‡˙ ‰נופל 
ו‡ין  לו  ‰סובבים  כל  ו‡˙  חייו   ˙‡ מפסי„  כ˘‰ו‡  כוח‰,  בכל 
מו˘יע. עם ‡˘ ‡פ˘ר לב˘ל, ‡בל בחוסר ז‰ירו˙ ˜טנ‰ ‡פ˘ר 
‚ם ל˘רוף ב‰ ‡˙ כל ‰בי˙ ח"ו. חסימ‰ ‡מי˙י˙ בלי עי‚ולי פינו˙ 
‰י‡ חוב‰ ‚מור‰, ל‡ ‰מלˆ‰. ו‰ב‡ ליט‰ר מסייעין בי„ו (˘ב˙ 

..ֈב, ל‡ מחר, ˘ל‡ י‰י‰ מ‡וחר‚‡ .(.„˜

(‰נ˜ר‡:  ˜יב˙ו  ל‰ˆר˙  ני˙וח  עבר  ‡˘ר  ‡י˘  ‡ו„ו˙ 
ברי‡טרי‰), ˘‰ו‡ ני˙וח ‰מˆוי בזמננו, ‰נע˘‰ לבעלי 
ב˘ר על מנ˙ לר„˙ במ˘˜ל. ו‰ˆר˙ ‰˜יב‰ נע˘י˙ ע"י 
˘חו˙כים חל˜ מן ‰˜יב‰ ל‰˜טין ‡˙ ‚ו„ל‰ (וי˘ בז‰ 
כמ‰ סו‚ים ˘ל ני˙וחים). ו‰עוברים ני˙וח ז‰ ˘וב ‡ין 
˜יב˙ם יכול‰ לסבול ול‰כיל מ‡כל רב ‡ל‡ מעט ממ˘, 
˘ו˙ים,  ר˜  כלל  ‡וכלים  ‡ינם  ‰ר‡˘ונים  ˘בימים  כך 
זמן  ˘‡חר  ע„  ‰מרוס˜ים,  „ברים  ‡וכלים  כן  ו‡חר 
ככל  ומוˆ˜  ר‚יל  ‡וכל  ל‡כול  ‰מ‰  יכולים  (כחו„˘) 
˘עו˙  כמ‰  וכל  פעם,  כל  ˜טן  ב˘יעור  ‡בל  ‰‡„ם- 
‡וכלים ממנו ˜ˆ˙. ו‡ם י‡כלו יו˙ר מיכול˙ם ‰ז‡˙ ח"ו 
י˜י‡ו ‡˙ כל מ‡כלם ו‡ף יכולים ל‰‚יע מז‰ לי„י סכנ‰.

‰מזון  בברכ˙  חיובו  ‚בי  ‰‡י˘  ז‰  ינ‰‚  כיˆ„  ונ˘‡ל˙י 
‡חר ˘‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ לחם בכ„י ‡כיל˙ פרס (4-7 
„˜ו˙). ומעין ז‰ י˘ לעיין עו„, כיˆ„ יˆ‡ י„י חוב˙ מˆו˙ 
˜י„ו˘ ב˘ב˙ ˘ˆריך "˜י„ו˘ במ˜ום סעו„‰", וב‡כיל˙ 
חיוב  ˘‰ן  ‰סוכו˙  בח‚  לחם  וכזי˙  פסח  בליל  מˆ‰ 
מ„‡וריי˙‡. וב‡מ˙ ˘בזמן ‰‡חרון „בר ז‰ נפוı מ‡ו„ 
‰לכ‰  ב˘ו"˙  בו  „נ˙י  ולכן  ז‰,  ני˙וח  עוברים  ורבים 
כ‡ן  ל‰בי‡  ו‰נני  וברוחב,  ב‡ורך  יח)  סי'  (ח"ב  למ˘‰ 

˙מˆי˙ ‰„ברים.

מ˜ור ˘יעור "‡כיל‰" כ˘‡כל כזי˙,
וכ˘‡כל ˘יעור ˘ביע‰

˘˘יעור  מבו‡ר  ע"‡)  מ‰  („ף  ברכו˙  מסכ˙  במ˘נ‰ 
‡כיל‰ ל‰˙חייב ב‰ בברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ בכזי˙. וכן פס˜ 
מרן ב˘"ע (סימן ˜פ„ ס"ו). וב˘"ע (סימן ˜פו סעיף ב) 
כ˙ב מרן: ˜טן חייב בברכ˙ ‰מזון מ„רבנן, כ„י לחנכו, 
ומ‰ ˘כ˙וב ˘בן ˜טן מברך ל‡ביו, ז‰ „ו˜‡ כ˘ל‡ ‡כל 
‰‡ב כ„י ˘ביע‰, ˘‡ינו חייב ‡ל‡ מ„רבנן, ע"כ. ומבו‡ר 
כן ˘בע.  חיוב ברכ˙ ‰מזון ‡ל‡ ‡ם  ‡ין  ˘מ„‡וריי˙‡ 
כזי˙  ˘˘יעור  כב)  ס"˜  ˜פ„  (סי'  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ"כ 
ברכ˙  לברך  חייב  ‡ינו  מ„‡וריי˙‡  ‡בל  מ„רבנן,  ‰ו‡ 
ו‡כל˙  ˘נ‡מר  ˘ביע‰,  ˘יעור  כ˘‡כל  ‡ם  כי  ‰מזון 
‰חינוך  מספר  מ˘מע  ˘ביע‰  ו˘יעור  וברכ˙.  ו˘בע˙ 

(בפר˘˙ ע˜ב) ˘‡ינו ˘ו‰ בכל ‡„ם, ‡ל‡ כל ‡ח„ יו„ע 
˘ביע˙ו ו‡ם „רכו ˙מי„ ל‡כול כ„י מחיי˙ו לב„ ‚ם ז‰ 
נח˘ב ˘ביע‰. ובבי‡ור ‰לכ‰ (˘ם „"‰ בכזי˙) כ˙ב ˘‡ף 
לחיוב  ממ˘  ˘ביע‰  ˘ˆריך  ‰פוס˜ים  רוב  ל˘יט˙ 
˘כבר  ˘סוברים  ‰ר‡˘ונים  מ„ע˙  (ול‡פו˜י  „‡וריי˙‡ 
בכזי˙ מ˙חייב מ„‡וריי˙‡ ˘‰בי‡ם בבי‰"ל ˘ם). מ"מ 
בחול‰ ‡ו ז˜ן ‡ו ˘כבר ‡כל מ˜ו„ם ו‰ו‡ ˘בע ע"י כזי˙, 
לכל ‰„עו˙ מחויב מן ‰˙ור‰ לברך כיון ˘סוף סוף ‰ו‡ 
ב  (ח"ו סי'  ומ˜ורו ט‰ור מ„ברי ‰ר„ב"ז ב˙˘וב‰  ˘בע. 

‡לפים רכ„).

‰‡וכל פחו˙ מכזי˙ ו˘בע ממנו
‰‡ם חייב בברכ˙ ‰מזון

וע˙‰ ‰ספ˜ ˘י˘ לנו לברר ‰ו‡ ‰‡ם ר˜ ב˘‡כל כזי˙ 
ב˘‡כל  ‡ף  ‡ו  ‰מזון,  ברכ˙  מברך  ממנו  ו˘בע  לפחו˙ 
פחו˙ מכזי˙ מברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘˘בע, וזו ‰מˆי‡ו˙ 
ו‰נ‰  כ‡מור.  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח  ‰עובר  ‡ˆל  ‰˜יימ˙ 
‡ף ˘מבו‡ר ב‚מר‡ כנ"ל ˘עי˜ר חיוב ברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ 
‰ו‡  ‰˙ור‰  מן  ‰חיוב  עי˜ר  ‰ל‡  מ˜ום  מכל  בכזי˙, 
ב‡ופן ˘˘בע, ו‡"כ לכ‡ור‰ ‚זר˙ רבנן ל‡ ˙מעיט עי˜ר 
חיוב „‡וריי˙‡ ˘‰ו‡ ב˘ביע‰, ולפי ז‰ כל ˘˘בע יכול 
לברך. ‡ל‡ ˘מˆ„ ˘ני ‡פ˘ר ˘‚ם מ„‡וריי˙‡ בפחו˙ 
מכזי˙ ‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ובפחו˙ מ˘יעור כזי˙ ל‡ 
‡יכפ˙ לנו ˘˘בע כי בטל‰ „ע˙ו ‡ˆל כל ‡„ם ˘ל‰ם 
‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ו‡ע"פ ˘‰ו‡ עˆמו ˘בע, ‡פ˘ר 
˜רי‡˙  ‚בי  ˘מˆינו  כמו  ‰עולם,  „רך  ‡חר  ˘‰ולכים 
חכמים  ו„ר˘ו  וב˜ומך",  "ב˘כבך  ‡ומר  ˘‰כ˙וב  ˘מע 
˘וכבים  ‡„ם  ˘בני  ב˘ע‰  ˘‰ו‡  ע"ב)  (י  ברכו˙  ב‚מ' 
וב˘ע‰ ˘‰ם ˜מים. ומוכח ˘‰ולכים ‡חר „רך ‰עולם. 
‡ל‡ ˘בני„וננו לכ‡ור‰ ‰‡„ם ‡יננו מ˘ונ‰ ‰ו‡ כי „ומ‰ 

ל˘‡ר בני ˜בוˆ˙ו ˘עברו ני˙וח ז‰, וכמו ˘מˆינו ˘ז˜ן 
וחול‰ י˘ ל‰ם ˘יעור ˘ביע‰ ‰˘ונ‰ מרוב ‰עולם ול‡ 
‡ומרים ˘„ע˙ם בטל‰ ‡ˆל ‰רוב. [ועיין ב‚מ' ברכו˙ (ט' 
רע"‡) ˘ל„ע˙ ר"˘ ˜ור‡ ˜"˘ ˘ל ערבי˙ ‡חר ע‰"˘, 
ב˙וס'  וע"ע  ˘ע˙‡.  ב‰‡י  „‚נו  ‡ינ˘י  „‡יכ‡  מ˘ום 
מנ‰‚  „ח˘וב  ו‡˙"ל)  ב„"‰  רע"ב  (ˆב  ˘ב˙  במסכ˙ 
ערבי‡, „לכל ‰עולם נמי ‡ם ‰י‰ ל‰ם רוב ‚מלים ‰וו נמי 

מ˜יימי, ע"˘ ו„ו˜].

„ברי ‰ח˙ם סופר ˘מי ˘˘בע מברך ברכ˙ ‰מזון
‚ם בפחו˙ מכזי˙

וב‡מ˙ ב˘ו"˙ ח˙ם סופר (ח‡ו"ח סימן מט) כ˙ב ללמו„ 
‡כיל‰  ˘כל  לט.)  („ף  ביומ‡  י˘נים  ˙וספו˙  מ„ברי 
יˆ‡  במעיו  ע"י ˘מ˙ברך  ‰‡כיל‰  מ‡ו˙‰  ˘‡„ם ˘בע 
מכזי˙,  פחו˙  ‰ו‡  ו‡פילו  בכזי˙,  כמו  חוב˙ו  י„י 
˘ל  "‡כיל‰"  ל˘ון  בכלל  ˘ז‰ו  כן  נו˙נ˙  ו˘‰סבר‡ 
‰˙ור‰, וכ„ברי ‰ח˙ם סופר כ"כ רבו ‰‚‡ון בעל ‰פל‡‰ 
 ıז"ל בספרו פנים יפו˙ ע‰"˙ (ר"פ בחו˜˙י). וב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חל˜ ב סימן ב) כ˙ב ל‰בי‡ ר‡י‰ ל„ברי ‰ח˙"ס 
על  סופר  ˜ול  בספר  ‚ם  ע"‡).   '„) בערכין  ‰‚מ'  מ„ברי 
ל„) כ˙ב מ„ע˙ עˆמו כ„בר  ברכו˙ ‡ו˙  (מס'  ‰מ˘ניו˙ 
חי„ו˘ם ˘ל ‰פנים יפו˙ ו‰ח˙ם סופר, ו‰בי‡ ר‡י‰ לז‰ 
˘ב‡כיל˙  ˘כ˙ב  ˘חיט‰  ב‰לכו˙  מ‚„ים  ‰פרי  מ„ברי 
כיון ˘‰י‰  ו‡"כ  "‡כיל‰",  נ˜ר‡  "כל ˘‰ו‡"  ‚ם  ר˘ו˙ 
˘ביע‰, נ˜ר‡ "ו‡כל˙ ו˘בע˙". וכן ˆי„„ ב˘ו"˙ ‰ר ˆבי 
(ח‡ו"ח ח"‡ סי' ˆב), וכן מ˘מע מ„ברי ‰‚‡ון ˘בט ‰לוי 
‰בי‡  וכן  ‰ח˙"ס,  כ„ע˙  ˘„ע˙ו  כב)  סי'  (ח"„  זיע"‡ 
מ˘מו בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (ח"ב עמ' ˙˜ˆו ‰ער‰ 71). 
טיינמן זˆ"ל בס' ‡יל˙ ‰˘חר  וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‚ר‡י"ל̆ 

ע‰"˙ (‡מור כ„. ט). עיין ב„ברי‰ם.

„ברי ‰‚‡ון בעל ˆיı ‡ליעזר ומו"מ ב„בריו

 ıו‡מנם ‰‚‡ון ר' ‡ליעזר י‰ו„‰ וול„ינבר‚ זˆ"ל ב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חי"‡ סי' י‚) „ן בז˜ן ‡ו חול‰ ˘‡כל פ˙ פחו˙ 
‰‡ם  יו˙ר,  ל‡כול  יכול  ‡ינו  כי  ˘בעו  כ„י  ו‰ו‡  מכזי˙ 
„בריו  וב˙וך  ני„וננו.  כעין  ו‰ו‡  ‰מזון.  בברכ˙  מחוייב 
כ˙ב ל‰עיר ב‡ריכו˙ על „ברי ‰ח˙ם סופר ‰נ"ל, וכ˙ב 
˘י˘ מ˜ום לפ˜פו˜ ‚„ול ‡ם ‰י‰ ‡ומר ‰ח˙ם סופר ‡˙ 
חי„ו˘ו ‚ם בנו‚ע לז˜ן ‡ו חול‰ ˘˘בע ו‡ינו יכול ל‡כול 
מ„‚י˘  פעמיים  ˘‰רי  מ˜ול˜לים,  ˘מעיו  מפני  יו˙ר 
מ‡ו˙‰  ˘בע  ˘‰‡„ם  ‰נ"ל  בחי„ו˘ו  סופר  ‰ח˙ם 
˘ל  ברכ˙ן  ˘ב˘ע˙  במעיו"  ˘"מ˙ברך  ע"י  ‰‡כיל‰ 
‰יו  ˘ל‰ם  מ‡כל  בכל  מˆוי‰  ברכ‰  ˘‰י˙‰  י˘ר‡ל 
וחול‰  בז˜ן  ‡בל  מכזי˙.  בפחו˙  ו˘בעים  ‡וכלים 
ל‡  ‰ם  ו‚ם  ˜לל‰.  ז‰  ‰רי  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘˘בעים 
ב‡מ˙ ˘בעים מז‰ ‡ל‡ ˘‰מעיים ˘ל‰ם ל‡ מעכלים 
ב‡מ˙  ל‡  ‡ליעזר ˘‰ם   ıיˆ‰ ומ‰ ˘כ˙ב  עכ"„.  יו˙ר, 
˘בעים מז‰, ל‡ זכי˙י ל‰בין, ˘‰רי  ‰ל‡ ‡ו˙ו ז˜ן ‡ו 
חול‰ ˘בעים ממ˘ מ‡כיל˙ם, ור‚ועים ‰ם כבר ב˘יעור 
כי  עו„  ל‡כול  רוˆים  ‡ו  יכולים  ‡ינם  ו‡„רב‰  ז‰, 
מר‚י˘ים ˙חו˘˙ ˘ביע‰, ו‡"כ מ‰ לי ˘˘בעים מחמ˙ 

 '‰ ברך  ˘כן  מחמ˙  ˘˘בעים  לי  ומ‰  חולי  ‡ו  ז˜נ‰ 
עו„  ל‡כול  ˆריכים  ‡ינם  ˘ני‰ם  סוף  סוף  ‰ל‡  לחמם, 
ומר‚י˘ים ˘ובע ול‡ רעב. ו‰כ˙וב ‡ומר "ו˘בע˙" ול‡ 
"ו˘מח˙". ו‰ן ‡מ˙ כי ענין חולי ‡ו ז˜נ‰ מˆ„ עˆמו „בר 
רע ‰ו‡, ‡בל ‰יוˆ‡ מז‰ ˘‰ינם ˘בעים ממ˘ ב˘יעור 
מועט, ‡"כ ז‰ ‰ו‡ ˘יעור ברכ˙ ‰מעיים ˘ל‰ם, ומ„וע 
מועט  מ˘יעור  ‰˘ובע  ‡חר  כמו  בברכ‰  יחוייבו  ל‡ 
ב‡נ˘י  ‰ל‡  עˆמך,  ‰‚ע  י˘ר‡ל".  ˘ל  ברכ˙ן  "ב˘ע˙ 
‰עולם י˘ ˘˜יב˙ם ‚„ול‰ ומ‡כלן מרוב‰, וי˘ ˘˜יב˙ם 
ב˘יעור  ו˘בעים  ‰רב‰  ל‡כול  מסו‚לים  ו‡ינם  ˜טנ‰ 
מועט, וכי מ˘ום ז‰ נ‡מר ˘ז‰ ˘˜יב˙ו ˜טנ‰ ‡ינו נ˜ר‡ 
˘יעור  ‰ז˜ן  לז‰  ˘י˘  ˘‡ף  בז‰,  ‰„ין  ו‰ו‡  "˘בע". 
‡כיל‰ ˜טן, ‰ל‡ „בר ˆ„„י ‰ו‡, ולענין ‡כיל˙ו ב‡מ˙ 
מר‚י˘ ˘ובע ורו‚ע כבר בפחו˙ מכזי˙, ומ„וע ל‡ י˜ר‡ 
בכלל ו‡כל˙ "ו˘בע˙". וכ"כ ב˘ו"˙ חל˜˙ יע˜ב (ח‡ו"ח 

סימן נ‡). 

ובכל ‡ופן נר‡‰ ˘‚ם ‰ˆיı ‡ליעזר יו„‰ ˘כל חילו˜ו בין 
‰ני˙וח  ˘עברו  ב‡לו  ˘ייך  ‡ינו  וחול‰,  ז˜ן  לבין  ברי‡ 
כן מ˙ב‡ר בפירו˘  ונ‰ מ˘‡ר בני ‡„ם,̆  ‰נ"ל ו˜יב˙ם̆ 
ו‰עוברים  ל‡כול.  ˙‡ו‰  לו  ‡ין  וז˜ן  ˘בחול‰  ב„בריו, 
ני˙וח ז‰, ‰רי ו„‡י ˘י˘ ל‰ם ˙‡ו‰ ורˆון ל‡כול (בחלוף 
ול‡  ‰‰חלמ‰),  זמן  ‰ני˙וח-  ˘עבר  מיום  בערך  ˘בוע 
בחינם רבים מ‰ם מ˙˜יים ב‰ם חזר‰ חנ‰ ל˘חרורי˙‰ 
(עי' ˙עני˙ כ‚:) וחוזרים ל‰יו˙ בעלי ב˘ר וכמ"˘ לי מרן 
˘ר‡‰  במכ˙ב  ˘ליט"‡  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘ 
מלך  מעו‚  יו˙ר  ו˘וב ‰˘מינו  ז‰  ני˙וח  ˘ע˘ו  ‡נ˘ים 
‰ם  יכולים  ˜יב˙ם  וסיבול˙  ‚ו„ל  ˘ב‚לל  ר˜  ‰ב˘ן. 
˘ייכים  ל‡  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ו‡"כ  מעט,  ר˜  ל‡כול 
בנ„וננו. ועו„ ˘עבור ‰עוברים ני˙וח ז‰, מˆב ז‰ ˘‰ם 
˘‡ל"כ  ‰‚„ול‰,  ‰ברכ‰  ‰ו‡  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘בעים 
ז‰,  ני˙וח  ולכן מרˆונם ע˘ו  לי„י סכנ‰,  יכולים ל‰‚יע 
ו‡"כ ‰ו‡ ‚ם בכלל ברכ‰, ו„ו˜. וכן ‰סכים עמי מו‰"ר 
‡לי‰ו  ר'  ‰‚‡ון  וכ"כ  ˘ליט"‡,  ˘ר‚‡  ברוך  ר'  ‰‚‡ון 

˘לזינ‚ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ˘ו‡לין ו„ור˘ין (ח"ז סי' ח).

ספ˜ ספי˜‡ ˘חייב בברכ˙ ‰מזון,
ו‡ם ˘ייך בז‰ ספ˜ ספי˜‡

בברכ˙  ˘חייב  ספי˜‡  ספ˜  בז‰  י˘  ‰‡מור  כל  פי  ועל 
חייב  ˘˘בע  ˘כל  ו„עימי‰  סופר  כ‰ח˙ם  ספ˜  ‰מזון, 
מכזי˙,  פחו˙  ב‡כל  ו‡פילו  ‰˙ור‰  מן  ‰מזון  בברכ˙ 
וספ˜ ˘ני ˘ל כל פנים במי ˘ז‰ מ‰ ˘‰ו‡ יכול ל‡כול 
„בר˙י  ועכ"פ  ˘‰ו‡.  מ‰  לפי  מ˘ערים  ‡"כ  כבני„וננו, 
בענין ז‰ עם ‰מנוסים בני˙וח ז‰, וענו ו‡מרו ˘˘יעור 
כזי˙ ממ˘ (27 סמ"˜) ˜˘‰ ל‰ם ל‡כול, ‡ך ˘יעור ˘ל 
˘י‡כלו  ‰נכון  ו‡"כ  ל‡כול,  יכולים  לערך  סמ"˜   20
 ıיעור ז‰, ובכך י˘ לנו עו„ ספ˜ לברך כמ"˘ ‚ם ‰ˆי˘
‡ליעזר, וב‡ופן ז‰ יוכלו לברך בריוח [ולפ"„ מרן ר‡˘ 
‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ במכ˙ב ˘‰וב‡ בספרי „י 
ב- 13 ‚רם, ובספרי ˘ם ‰ב‡˙י ˘כן „ע˙ רבים ועˆומים 
ל‰˜ל  מו„ים  ‰מחמירים  ו‚ם  כזי˙,  ˘יעור  עי˜ר  ˘ז‰ 

בעובר ני˙וח ז‰ ˘‰ו‡ ˘ע˙ ‰„ח˜]. 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

‰עובר ני˙וח ל‰ˆר˙ ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
"כזי˙" כי ˘בע בפחו˙ מ˘יעור ז‰,

כיˆ„ „ינו ל‚בי ברכ˙ ‰מזון ו˜י„ו˘, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ 
ועו„, ו‰‡ם י˘ לחל˜ בז‰ בין ‡י˘ ל‡˘‰

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

בברכו˙,  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  ˘ל‡  י„וע  ‰כלל  וב‡מ˙ 
(וכמ"˘ ב˘ו"˙ מכ˙ם ל„ו„ ח‡ו"ח סימן ‚, וב˘ו"˙ יחו‰ 
„ע˙ ח"‰ סי' כ‡ ב‰ער‰), ‡ל‡ ˘בני„וננו- בברכ˙ ‰מזון 
מ„‡וריי˙‡,  ‰מזון  בברכ˙  חייב  סופר  ‰ח˙ם  ˘ל„ע˙ 
מˆינו ל‰˙רומ˙ ‰„˘ן (סימן לז) ˘כל ˘י˘ ספ˜ ספי˜‡ 
‚ם  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  לברך,  מ„‡וריי˙‡   „ˆ וי˘ 
בברכו˙. ו‰בי‡ו מרן ל‰לכ‰ בב"י וב˘"ע (סי' ˙פט סעיף 
זיע"‡  ‰„ור  מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  פס˜  וכן  ע"˘.  ח), 
ובספרי  יז).  סעיף  רלח  עמ'  (יו"ט  עוב„י‰  חזון  בספרו 
חיוב"  "חז˜˙  כ˘‡ין  ˘‚ם  ברור  ˘נר‡‰  עו„  ‰‡רכ˙י 
עו˘ים ספ˜ סיפ˜‡ לברך ועכ"פ ב„‡יכ‡ ˆ„ „‡וריי˙‡, 
ו‡כמ"ל. [ול‚בי ברכ‰ רביעי˙ ˘‰י‡ מ„רבנן עיין ל‰לן].

ל‚בי ‡˘‰  עו„  בז‰  ‰נ"ל ‰‡רכ˙י  וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
‰עובר˙ ני˙וח ז‰ ועו„ ענינים (ו‰חפı יעיין עו„ בספרי 
מן  ‰עולו˙  ‰מס˜נו˙  כ‡ן  ‡בי‡  ‰יריע‰  ול˜וˆר  ˘ם), 

‰‡מור ˘ם: 

‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור   .‡
כזי˙ ‰י„וע (27 סמ"˜), כי ˘בע ממ˘ כבר ב˘יעור פחו˙ 
מז‰, ˆריך לברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל 13 סמ"˜ ו˘בע. 
וכמו כן ‡ם יכול ל‡כול ˘יעור כזי˙ (‰‚„ול- 27 סמ"˜) 
ב‰פס˜ו˙- ‡ף יו˙ר מ˘יעור ‡כיל˙ פרס, ‰נכון ˘יע˘‰ 

כן ויברך.

‡ם ‡כל עם ‰לחם עו„ מ‡כלים ‡חרים ו˘בע בˆרוף  ב. 
‡ו˙ם מ‡כלים ול‡ מ‰לחם לב„ו, ל‡ יברך ברכ˙ ‰מזון, 

‡‡"כ ‡כל לפחו˙ ˘יעור 13 סמ"˜ מ‰לחם כנ"ל.

עניינו),  כפי  כ"‡  (בערך,  לני˙וח  ‰ר‡˘ון  ב˘בוע   .‚
˘‡ינו יכול ל‡כול מחמ˙ חולי ‰ני˙וח ממ˘, ל‡ יברך. 
ומ"מ ‡ין ז‰ מˆוי ˘י‡כל כי ‡סור לו ל‡כול מוˆ˜ מ˘ום 

סכנ‰.

ל‡  מ„רבנן,  ˘‰י‡  ‰מזון  ברכ˙  ˘ל  רביעי˙  ברכ‰   .„
יברך. ו‰מברך ‚ם ברכ‰ רביעי˙ כ˘‡וכל 13 סמ"˜, נר‡‰ 

˘י˘ לו כר נרחב לסמוך עליו.
ו‰נכון  כנ"ל.  יע˘‰  סעו„‰,  במ˜ום  ˜י„ו˘  לענין   .‰
במ˜ום  כ˜י„ו˘  לו  ויח˘ב  יין,  רביעי˙  ‚ם  ˘י˘˙‰ 

"סעו„‰".

בסמוך  ‰נ"ל  ‰ני˙וח   ˙‡ ל˜בוע  ˘ל‡  ‰נכון  ו. 
במכ˙ב  לי  ‰˘יב  (וכן  פסח  ‡ו  סוכו˙  לח‚  (כחו„˘יים) 
עבר  ו‡ם  ˘ליט"‡).  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מרן 
וע˘‰, י‡כל לפחו˙ כזי˙ לפי ‰„עו˙ ˘‰ו‡ 13 סמ"˜. 
פעם  כל  ‰ליל‰,  במ˘ך  כזי˙ו˙  ‡רבע  י‡כל  יכול,  ו‡ם 
וריכוך  ריסו˜  ˘ע"י  בז‰  מ‰מנוסים  [ו˘מע˙י  כזי˙. 
‰מˆ‰ במים, ˜ל יו˙ר ל˜יים ‰מˆו‰]. וחכם עיניו בר‡˘ו 

˘ל‡ י‡כל במˆבו ˘ום „בר ‡חר מלב„ ‰כזי˙ו˙. 

עכ"פ  ‰פוס˜ים  סמכו  ‰„ין  ˘מעי˜ר  ˘מˆינו  ‡חר  ז. 
‡ˆל ז˜ן וחול‰ ל˘ער ˘יעור "כזי˙" כפי ‰˘יעור ‰˜טן, 
˙ברך  ‰נ"ל,  ‰ני˙וח   ˙‡ ˘עבר‰   ‰˘‡ „‡ף  נר‡‰  לכן 

ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל‰ ˘יעור 13 סמ"˜.



ל˙‚ובו˙ ‡ו„ו˙ פינ˙ "וז‡˙ לי‰ו„‰":
ory054848460001@gmail.com

(‰נ˜ר‡:  ˜יב˙ו  ל‰ˆר˙  ני˙וח  עבר  ‡˘ר  ‡י˘  ‡ו„ו˙ 
ברי‡טרי‰), ˘‰ו‡ ני˙וח ‰מˆוי בזמננו, ‰נע˘‰ לבעלי 
ב˘ר על מנ˙ לר„˙ במ˘˜ל. ו‰ˆר˙ ‰˜יב‰ נע˘י˙ ע"י 
˘חו˙כים חל˜ מן ‰˜יב‰ ל‰˜טין ‡˙ ‚ו„ל‰ (וי˘ בז‰ 
כמ‰ סו‚ים ˘ל ני˙וחים). ו‰עוברים ני˙וח ז‰ ˘וב ‡ין 
˜יב˙ם יכול‰ לסבול ול‰כיל מ‡כל רב ‡ל‡ מעט ממ˘, 
˘ו˙ים,  ר˜  כלל  ‡וכלים  ‡ינם  ‰ר‡˘ונים  ˘בימים  כך 
זמן  ˘‡חר  ע„  ‰מרוס˜ים,  „ברים  ‡וכלים  כן  ו‡חר 
ככל  ומוˆ˜  ר‚יל  ‡וכל  ל‡כול  ‰מ‰  יכולים  (כחו„˘) 
˘עו˙  כמ‰  וכל  פעם,  כל  ˜טן  ב˘יעור  ‡בל  ‰‡„ם- 
‡וכלים ממנו ˜ˆ˙. ו‡ם י‡כלו יו˙ר מיכול˙ם ‰ז‡˙ ח"ו 
י˜י‡ו ‡˙ כל מ‡כלם ו‡ף יכולים ל‰‚יע מז‰ לי„י סכנ‰.

‰מזון  בברכ˙  חיובו  ‚בי  ‰‡י˘  ז‰  ינ‰‚  כיˆ„  ונ˘‡ל˙י 
‡חר ˘‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ לחם בכ„י ‡כיל˙ פרס (4-7 
„˜ו˙). ומעין ז‰ י˘ לעיין עו„, כיˆ„ יˆ‡ י„י חוב˙ מˆו˙ 
˜י„ו˘ ב˘ב˙ ˘ˆריך "˜י„ו˘ במ˜ום סעו„‰", וב‡כיל˙ 
חיוב  ˘‰ן  ‰סוכו˙  בח‚  לחם  וכזי˙  פסח  בליל  מˆ‰ 
מ„‡וריי˙‡. וב‡מ˙ ˘בזמן ‰‡חרון „בר ז‰ נפוı מ‡ו„ 
‰לכ‰  ב˘ו"˙  בו  „נ˙י  ולכן  ז‰,  ני˙וח  עוברים  ורבים 
כ‡ן  ל‰בי‡  ו‰נני  וברוחב,  ב‡ורך  יח)  סי'  (ח"ב  למ˘‰ 

˙מˆי˙ ‰„ברים.

מ˜ור ˘יעור "‡כיל‰" כ˘‡כל כזי˙,
וכ˘‡כל ˘יעור ˘ביע‰

˘˘יעור  מבו‡ר  ע"‡)  מ‰  („ף  ברכו˙  מסכ˙  במ˘נ‰ 
‡כיל‰ ל‰˙חייב ב‰ בברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ בכזי˙. וכן פס˜ 
מרן ב˘"ע (סימן ˜פ„ ס"ו). וב˘"ע (סימן ˜פו סעיף ב) 
כ˙ב מרן: ˜טן חייב בברכ˙ ‰מזון מ„רבנן, כ„י לחנכו, 
ומ‰ ˘כ˙וב ˘בן ˜טן מברך ל‡ביו, ז‰ „ו˜‡ כ˘ל‡ ‡כל 
‰‡ב כ„י ˘ביע‰, ˘‡ינו חייב ‡ל‡ מ„רבנן, ע"כ. ומבו‡ר 
כן ˘בע.  חיוב ברכ˙ ‰מזון ‡ל‡ ‡ם  ‡ין  ˘מ„‡וריי˙‡ 
כזי˙  ˘˘יעור  כב)  ס"˜  ˜פ„  (סי'  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ"כ 
ברכ˙  לברך  חייב  ‡ינו  מ„‡וריי˙‡  ‡בל  מ„רבנן,  ‰ו‡ 
ו‡כל˙  ˘נ‡מר  ˘ביע‰,  ˘יעור  כ˘‡כל  ‡ם  כי  ‰מזון 
‰חינוך  מספר  מ˘מע  ˘ביע‰  ו˘יעור  וברכ˙.  ו˘בע˙ 

(בפר˘˙ ע˜ב) ˘‡ינו ˘ו‰ בכל ‡„ם, ‡ל‡ כל ‡ח„ יו„ע 
˘ביע˙ו ו‡ם „רכו ˙מי„ ל‡כול כ„י מחיי˙ו לב„ ‚ם ז‰ 
נח˘ב ˘ביע‰. ובבי‡ור ‰לכ‰ (˘ם „"‰ בכזי˙) כ˙ב ˘‡ף 
לחיוב  ממ˘  ˘ביע‰  ˘ˆריך  ‰פוס˜ים  רוב  ל˘יט˙ 
˘כבר  ˘סוברים  ‰ר‡˘ונים  מ„ע˙  (ול‡פו˜י  „‡וריי˙‡ 
בכזי˙ מ˙חייב מ„‡וריי˙‡ ˘‰בי‡ם בבי‰"ל ˘ם). מ"מ 
בחול‰ ‡ו ז˜ן ‡ו ˘כבר ‡כל מ˜ו„ם ו‰ו‡ ˘בע ע"י כזי˙, 
לכל ‰„עו˙ מחויב מן ‰˙ור‰ לברך כיון ˘סוף סוף ‰ו‡ 
ב  (ח"ו סי'  ומ˜ורו ט‰ור מ„ברי ‰ר„ב"ז ב˙˘וב‰  ˘בע. 

‡לפים רכ„).

‰‡וכל פחו˙ מכזי˙ ו˘בע ממנו
‰‡ם חייב בברכ˙ ‰מזון

וע˙‰ ‰ספ˜ ˘י˘ לנו לברר ‰ו‡ ‰‡ם ר˜ ב˘‡כל כזי˙ 
ב˘‡כל  ‡ף  ‡ו  ‰מזון,  ברכ˙  מברך  ממנו  ו˘בע  לפחו˙ 
פחו˙ מכזי˙ מברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘˘בע, וזו ‰מˆי‡ו˙ 
ו‰נ‰  כ‡מור.  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח  ‰עובר  ‡ˆל  ‰˜יימ˙ 
‡ף ˘מבו‡ר ב‚מר‡ כנ"ל ˘עי˜ר חיוב ברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ 
‰ו‡  ‰˙ור‰  מן  ‰חיוב  עי˜ר  ‰ל‡  מ˜ום  מכל  בכזי˙, 
ב‡ופן ˘˘בע, ו‡"כ לכ‡ור‰ ‚זר˙ רבנן ל‡ ˙מעיט עי˜ר 
חיוב „‡וריי˙‡ ˘‰ו‡ ב˘ביע‰, ולפי ז‰ כל ˘˘בע יכול 
לברך. ‡ל‡ ˘מˆ„ ˘ני ‡פ˘ר ˘‚ם מ„‡וריי˙‡ בפחו˙ 
מכזי˙ ‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ובפחו˙ מ˘יעור כזי˙ ל‡ 
‡יכפ˙ לנו ˘˘בע כי בטל‰ „ע˙ו ‡ˆל כל ‡„ם ˘ל‰ם 
‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ו‡ע"פ ˘‰ו‡ עˆמו ˘בע, ‡פ˘ר 
˜רי‡˙  ‚בי  ˘מˆינו  כמו  ‰עולם,  „רך  ‡חר  ˘‰ולכים 
חכמים  ו„ר˘ו  וב˜ומך",  "ב˘כבך  ‡ומר  ˘‰כ˙וב  ˘מע 
˘וכבים  ‡„ם  ˘בני  ב˘ע‰  ˘‰ו‡  ע"ב)  (י  ברכו˙  ב‚מ' 
וב˘ע‰ ˘‰ם ˜מים. ומוכח ˘‰ולכים ‡חר „רך ‰עולם. 
‡ל‡ ˘בני„וננו לכ‡ור‰ ‰‡„ם ‡יננו מ˘ונ‰ ‰ו‡ כי „ומ‰ 

ל˘‡ר בני ˜בוˆ˙ו ˘עברו ני˙וח ז‰, וכמו ˘מˆינו ˘ז˜ן 
וחול‰ י˘ ל‰ם ˘יעור ˘ביע‰ ‰˘ונ‰ מרוב ‰עולם ול‡ 
‡ומרים ˘„ע˙ם בטל‰ ‡ˆל ‰רוב. [ועיין ב‚מ' ברכו˙ (ט' 
רע"‡) ˘ל„ע˙ ר"˘ ˜ור‡ ˜"˘ ˘ל ערבי˙ ‡חר ע‰"˘, 
ב˙וס'  וע"ע  ˘ע˙‡.  ב‰‡י  „‚נו  ‡ינ˘י  „‡יכ‡  מ˘ום 
מנ‰‚  „ח˘וב  ו‡˙"ל)  ב„"‰  רע"ב  (ˆב  ˘ב˙  במסכ˙ 
ערבי‡, „לכל ‰עולם נמי ‡ם ‰י‰ ל‰ם רוב ‚מלים ‰וו נמי 

מ˜יימי, ע"˘ ו„ו˜].

„ברי ‰ח˙ם סופר ˘מי ˘˘בע מברך ברכ˙ ‰מזון
‚ם בפחו˙ מכזי˙

וב‡מ˙ ב˘ו"˙ ח˙ם סופר (ח‡ו"ח סימן מט) כ˙ב ללמו„ 
‡כיל‰  ˘כל  לט.)  („ף  ביומ‡  י˘נים  ˙וספו˙  מ„ברי 
יˆ‡  במעיו  ע"י ˘מ˙ברך  ‰‡כיל‰  מ‡ו˙‰  ˘‡„ם ˘בע 
מכזי˙,  פחו˙  ‰ו‡  ו‡פילו  בכזי˙,  כמו  חוב˙ו  י„י 
˘ל  "‡כיל‰"  ל˘ון  בכלל  ˘ז‰ו  כן  נו˙נ˙  ו˘‰סבר‡ 
‰˙ור‰, וכ„ברי ‰ח˙ם סופר כ"כ רבו ‰‚‡ון בעל ‰פל‡‰ 
 ıז"ל בספרו פנים יפו˙ ע‰"˙ (ר"פ בחו˜˙י). וב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חל˜ ב סימן ב) כ˙ב ל‰בי‡ ר‡י‰ ל„ברי ‰ח˙"ס 
על  סופר  ˜ול  בספר  ‚ם  ע"‡).   '„) בערכין  ‰‚מ'  מ„ברי 
ל„) כ˙ב מ„ע˙ עˆמו כ„בר  ברכו˙ ‡ו˙  (מס'  ‰מ˘ניו˙ 
חי„ו˘ם ˘ל ‰פנים יפו˙ ו‰ח˙ם סופר, ו‰בי‡ ר‡י‰ לז‰ 
˘ב‡כיל˙  ˘כ˙ב  ˘חיט‰  ב‰לכו˙  מ‚„ים  ‰פרי  מ„ברי 
כיון ˘‰י‰  ו‡"כ  "‡כיל‰",  נ˜ר‡  "כל ˘‰ו‡"  ‚ם  ר˘ו˙ 
˘ביע‰, נ˜ר‡ "ו‡כל˙ ו˘בע˙". וכן ˆי„„ ב˘ו"˙ ‰ר ˆבי 
(ח‡ו"ח ח"‡ סי' ˆב), וכן מ˘מע מ„ברי ‰‚‡ון ˘בט ‰לוי 
‰בי‡  וכן  ‰ח˙"ס,  כ„ע˙  ˘„ע˙ו  כב)  סי'  (ח"„  זיע"‡ 
מ˘מו בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (ח"ב עמ' ˙˜ˆו ‰ער‰ 71). 
טיינמן זˆ"ל בס' ‡יל˙ ‰˘חר  וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‚ר‡י"ל̆ 

ע‰"˙ (‡מור כ„. ט). עיין ב„ברי‰ם.

„ברי ‰‚‡ון בעל ˆיı ‡ליעזר ומו"מ ב„בריו

 ıו‡מנם ‰‚‡ון ר' ‡ליעזר י‰ו„‰ וול„ינבר‚ זˆ"ל ב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חי"‡ סי' י‚) „ן בז˜ן ‡ו חול‰ ˘‡כל פ˙ פחו˙ 
‰‡ם  יו˙ר,  ל‡כול  יכול  ‡ינו  כי  ˘בעו  כ„י  ו‰ו‡  מכזי˙ 
„בריו  וב˙וך  ני„וננו.  כעין  ו‰ו‡  ‰מזון.  בברכ˙  מחוייב 
כ˙ב ל‰עיר ב‡ריכו˙ על „ברי ‰ח˙ם סופר ‰נ"ל, וכ˙ב 
˘י˘ מ˜ום לפ˜פו˜ ‚„ול ‡ם ‰י‰ ‡ומר ‰ח˙ם סופר ‡˙ 
חי„ו˘ו ‚ם בנו‚ע לז˜ן ‡ו חול‰ ˘˘בע ו‡ינו יכול ל‡כול 
מ„‚י˘  פעמיים  ˘‰רי  מ˜ול˜לים,  ˘מעיו  מפני  יו˙ר 
מ‡ו˙‰  ˘בע  ˘‰‡„ם  ‰נ"ל  בחי„ו˘ו  סופר  ‰ח˙ם 
˘ל  ברכ˙ן  ˘ב˘ע˙  במעיו"  ˘"מ˙ברך  ע"י  ‰‡כיל‰ 
‰יו  ˘ל‰ם  מ‡כל  בכל  מˆוי‰  ברכ‰  ˘‰י˙‰  י˘ר‡ל 
וחול‰  בז˜ן  ‡בל  מכזי˙.  בפחו˙  ו˘בעים  ‡וכלים 
ל‡  ‰ם  ו‚ם  ˜לל‰.  ז‰  ‰רי  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘˘בעים 
ב‡מ˙ ˘בעים מז‰ ‡ל‡ ˘‰מעיים ˘ל‰ם ל‡ מעכלים 
ב‡מ˙  ל‡  ‡ליעזר ˘‰ם   ıיˆ‰ ומ‰ ˘כ˙ב  עכ"„.  יו˙ר, 
˘בעים מז‰, ל‡ זכי˙י ל‰בין, ˘‰רי  ‰ל‡ ‡ו˙ו ז˜ן ‡ו 
חול‰ ˘בעים ממ˘ מ‡כיל˙ם, ור‚ועים ‰ם כבר ב˘יעור 
כי  עו„  ל‡כול  רוˆים  ‡ו  יכולים  ‡ינם  ו‡„רב‰  ז‰, 
מר‚י˘ים ˙חו˘˙ ˘ביע‰, ו‡"כ מ‰ לי ˘˘בעים מחמ˙ 

 '‰ ברך  ˘כן  מחמ˙  ˘˘בעים  לי  ומ‰  חולי  ‡ו  ז˜נ‰ 
עו„  ל‡כול  ˆריכים  ‡ינם  ˘ני‰ם  סוף  סוף  ‰ל‡  לחמם, 
ומר‚י˘ים ˘ובע ול‡ רעב. ו‰כ˙וב ‡ומר "ו˘בע˙" ול‡ 
"ו˘מח˙". ו‰ן ‡מ˙ כי ענין חולי ‡ו ז˜נ‰ מˆ„ עˆמו „בר 
רע ‰ו‡, ‡בל ‰יוˆ‡ מז‰ ˘‰ינם ˘בעים ממ˘ ב˘יעור 
מועט, ‡"כ ז‰ ‰ו‡ ˘יעור ברכ˙ ‰מעיים ˘ל‰ם, ומ„וע 
מועט  מ˘יעור  ‰˘ובע  ‡חר  כמו  בברכ‰  יחוייבו  ל‡ 
ב‡נ˘י  ‰ל‡  עˆמך,  ‰‚ע  י˘ר‡ל".  ˘ל  ברכ˙ן  "ב˘ע˙ 
‰עולם י˘ ˘˜יב˙ם ‚„ול‰ ומ‡כלן מרוב‰, וי˘ ˘˜יב˙ם 
ב˘יעור  ו˘בעים  ‰רב‰  ל‡כול  מסו‚לים  ו‡ינם  ˜טנ‰ 
מועט, וכי מ˘ום ז‰ נ‡מר ˘ז‰ ˘˜יב˙ו ˜טנ‰ ‡ינו נ˜ר‡ 
˘יעור  ‰ז˜ן  לז‰  ˘י˘  ˘‡ף  בז‰,  ‰„ין  ו‰ו‡  "˘בע". 
‡כיל‰ ˜טן, ‰ל‡ „בר ˆ„„י ‰ו‡, ולענין ‡כיל˙ו ב‡מ˙ 
מר‚י˘ ˘ובע ורו‚ע כבר בפחו˙ מכזי˙, ומ„וע ל‡ י˜ר‡ 
בכלל ו‡כל˙ "ו˘בע˙". וכ"כ ב˘ו"˙ חל˜˙ יע˜ב (ח‡ו"ח 

סימן נ‡). 

ובכל ‡ופן נר‡‰ ˘‚ם ‰ˆיı ‡ליעזר יו„‰ ˘כל חילו˜ו בין 
‰ני˙וח  ˘עברו  ב‡לו  ˘ייך  ‡ינו  וחול‰,  ז˜ן  לבין  ברי‡ 
כן מ˙ב‡ר בפירו˘  ונ‰ מ˘‡ר בני ‡„ם,̆  ‰נ"ל ו˜יב˙ם̆ 
ו‰עוברים  ל‡כול.  ˙‡ו‰  לו  ‡ין  וז˜ן  ˘בחול‰  ב„בריו, 
ני˙וח ז‰, ‰רי ו„‡י ˘י˘ ל‰ם ˙‡ו‰ ורˆון ל‡כול (בחלוף 
ול‡  ‰‰חלמ‰),  זמן  ‰ני˙וח-  ˘עבר  מיום  בערך  ˘בוע 
בחינם רבים מ‰ם מ˙˜יים ב‰ם חזר‰ חנ‰ ל˘חרורי˙‰ 
(עי' ˙עני˙ כ‚:) וחוזרים ל‰יו˙ בעלי ב˘ר וכמ"˘ לי מרן 
˘ר‡‰  במכ˙ב  ˘ליט"‡  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘ 
מלך  מעו‚  יו˙ר  ו˘וב ‰˘מינו  ז‰  ני˙וח  ‡נ˘ים ˘ע˘ו 
‰ם  יכולים  ˜יב˙ם  וסיבול˙  ‚ו„ל  ˘ב‚לל  ר˜  ‰ב˘ן. 
˘ייכים  ל‡  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ו‡"כ  מעט,  ר˜  ל‡כול 
בנ„וננו. ועו„ ˘עבור ‰עוברים ני˙וח ז‰, מˆב ז‰ ˘‰ם 
˘‡ל"כ  ‰‚„ול‰,  ‰ברכ‰  ‰ו‡  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘בעים 
ז‰,  ני˙וח  ולכן מרˆונם ע˘ו  לי„י סכנ‰,  יכולים ל‰‚יע 
ו‡"כ ‰ו‡ ‚ם בכלל ברכ‰, ו„ו˜. וכן ‰סכים עמי מו‰"ר 
‡לי‰ו  ר'  ‰‚‡ון  וכ"כ  ˘ליט"‡,  ˘ר‚‡  ברוך  ר'  ‰‚‡ון 

˘לזינ‚ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ˘ו‡לין ו„ור˘ין (ח"ז סי' ח).

ספ˜ ספי˜‡ ˘חייב בברכ˙ ‰מזון,
ו‡ם ˘ייך בז‰ ספ˜ ספי˜‡

בברכ˙  ˘חייב  ספי˜‡  ספ˜  בז‰  י˘  ‰‡מור  כל  פי  ועל 
חייב  ˘˘בע  ˘כל  ו„עימי‰  סופר  כ‰ח˙ם  ספ˜  ‰מזון, 
מכזי˙,  פחו˙  ב‡כל  ו‡פילו  ‰˙ור‰  מן  ‰מזון  בברכ˙ 
וספ˜ ˘ני ˘ל כל פנים במי ˘ז‰ מ‰ ˘‰ו‡ יכול ל‡כול 
„בר˙י  ועכ"פ  ˘‰ו‡.  מ‰  לפי  מ˘ערים  ‡"כ  כבני„וננו, 
בענין ז‰ עם ‰מנוסים בני˙וח ז‰, וענו ו‡מרו ˘˘יעור 
כזי˙ ממ˘ (27 סמ"˜) ˜˘‰ ל‰ם ל‡כול, ‡ך ˘יעור ˘ל 
˘י‡כלו  ‰נכון  ו‡"כ  ל‡כול,  יכולים  לערך  סמ"˜   20
 ıיעור ז‰, ובכך י˘ לנו עו„ ספ˜ לברך כמ"˘ ‚ם ‰ˆי˘
‡ליעזר, וב‡ופן ז‰ יוכלו לברך בריוח [ולפ"„ מרן ר‡˘ 
‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ במכ˙ב ˘‰וב‡ בספרי „י 
ב- 13 ‚רם, ובספרי ˘ם ‰ב‡˙י ˘כן „ע˙ רבים ועˆומים 
ל‰˜ל  מו„ים  ‰מחמירים  ו‚ם  כזי˙,  ˘יעור  עי˜ר  ˘ז‰ 

בעובר ני˙וח ז‰ ˘‰ו‡ ˘ע˙ ‰„ח˜]. 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

‰עובר ני˙וח ל‰ˆר˙ ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
"כזי˙" כי ˘בע בפחו˙ מ˘יעור ז‰,

כיˆ„ „ינו ל‚בי ברכ˙ ‰מזון ו˜י„ו˘, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ 
ועו„, ו‰‡ם י˘ לחל˜ בז‰ בין ‡י˘ ל‡˘‰

ל‡ פרסמ˙, ל‡ ע˘י˙! (ב')

ב‚ליון ‰˜ו„ם „יברנו ‡ו„ו˙ ‡ח„ ‰‚ורמים לירי„˙ ‰„ורו˙ ו‰י‡ 
למחננו  ח„ר‰  ‡ט  ‡ט  ‰‡חרון  ˘בע˘ור  ‰יחˆנו"˙  ‡ויר˙ 
˜ו„˘  ספ˜  לל‡  ˘‰ו‡  ‰מ„ר˘  לבי˙  ‡ף  ‰ˆער  ולמרב‰ 
‰˜ו„˘ים ˘לנו ועל חוב˘יו ‚‡ו˙נו, ו‡ולי ‡ף ‰˘˙לט‰ עלי‰. 
בי‡רנו ˘בעבר ‰ל‡ רחו˜ מו˘‚ים כמו "פרסמ˙ – ע˘י˙, ל‡ 
פרסמ˙ – ל‡ ע˘י˙!" ˘ב‡ו מעולם ‰עס˜ים ו‰פוליטי˜‰, ‰יוו 
‡ˆל לומ„י ‰˙ור‰ כסמל ל„בר ˘י˘ לנ‰ו‚ ‰‰פך ‰‚מור ממנו 
„רך  כי  ביו„עם  פרס‰,   ˜"˙ על  פרס‰   ˜"˙ ממנו  ול‰רחי˜ 
˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ „רך ‰ˆניעו˙ ו‰ענוו‰ ‰מור‰ על ריחו˜ 

מ‰פרסום.       

„ברי חז"ל ˘"לוחו˙ ר‡˘ונו˙" ל‡ נ˘˙ברו ‡ל‡ מ˘ום ˘נ˙נו 
ב˜ול רע˘ ‚„ול ו˘"‡ין לך יפ‰ מן ‰ˆניעו˙" (˙נחומ‡ סי' ל"‡) 
ע˜ב  ענו‰  ע˘˙‰  לר‡˘‰,  עטר‰  חכמ‰  ˘ע˘˙‰  ו"מ‰ 
לסולי˙‰" (ירו˘למי ˘ב˙ פ"‡ ‰"‚), ‰יו מ‡ז ומ˙מי„ לנ‚„ עיני 
ב˘לבי  ‰עלי‰  עי˜ר  כי  ˙מי„  י„עו  ‰ללו  ‰˙ור‰,  ˙ופ˘י  כל 
‰סולם ‰עול‰ מעל‰ בי˙ ‡ל לˆמוח ל‚„ול ב˙ור‰ ויר‡‰, „רך 
על  פנימי˙  בעבו„‰  ˙לוי‰  ˙ור‰,  ˘ל  ב„רכ‰  ‰‡מי˙י  ‰בני‰ 
‰˙ור‰  לימו„  על  ˘מים,  ‰יר‡˙  על  ‰‡מ˙,  על  ‰מי„ו˙, 

ב˘˜י„‰ רב‰ ובח˘˜, וב‡יכו˙ ל‡ פחו˙ מכמו˙. 

ז‡˙ לפנים בי˘ר‡ל על ל˘ונו ˘ל כל ˆורב ˆעיר ‰יו ˘‚ורים 
„ברי רבו˙ינו (עירובין י"‚:) ˘ל‡ זכו בי˙ ‰לל ˘˙˙˜בל ‰לכ‰ 
כמו˙ם בכל מ˜ום ‡ל‡ ב˘ל ענוו˙נו˙ם ‰רב‰ ‡ף ˘בי˙ ˘מ‡י 
˘‰לכ‰  ערוך  ‰˘לחן  מרן  ל‚בי  ‡מרו  וכן  יו˙ר.  חריפים  ‰יו 
כמו˙ו כ‡ילו יˆ‡‰ ב˙ ˜ול מן ‰˘מים ו‰כריז‰ ˘‰לכ‰ כמו˙ו 

בכל מ˜ום כמו ˘יˆ‡‰ ל‰כריז על בי˙ ‰לל. 

ו‡ילו בע˘ור ‰‡חרון, כמ„ומ‰, ˘כל ‰מעלו˙ ‰ללו כבר ‡ינם 
למעמי˜ים  ו‰‡מי˙י˙  ‰‚„ול‰  ‰‰ערכ‰  ליבנו,   ˙‡ ˘ובים 
ב˙ור‰, ל‡ו˙ו ‡ברך ‰˘ו˜„ לו בפינ‰ על ‚מר‡ בס„ר נ˘ים ‡ו 
מן  מנחו˙,  ‡ו  זבחים  במסכ˙  ‡וחז  ‰ו‡  ‡ם  ˘כן  וכל  נזי˜ין 

‰˜˘ו˙ ˘ב˘"ס, כבר ‡ינם ‡ו˙ו ‰„בר. 

י˘מעו  בו  ‰יום  ירח˜  ל‡  זו,  ב„רך  נמ˘יך  ‡ם  כי  „ומ‰ 
על  ‡ל  ‡‚ו„לו   ˙‡ מניף  כ˘‰ו‡  ‡ומר  'רבם'   ˙‡ ‰˙למי„ים 
˙למי„י  לחנם,  "ל‡  כז‰:  בס‚נון  ˙ור‰'  ˘ל  „רכ‰  ב'בי‡ור 
כרסו,  ‚בי  על  ל‰  מ˙נופפ˙  כ˘עניב˙ו  י‡מר  ‰ו‡  ‰י˜רים", 
‰ו‡  "מ˘מע",   ,"'ıיח  – 'כרפס  פסח  ˘ל   ‰„‚‰ בס„ר  "נ‡מר 
י„‚י˘ ב‰טעמ‰, "˘בכ„י ל‰‚יע ל'מעל˙' יוסף ‰ˆ„י˜ ˘‰י‰ לו 
ˆריך  ו'‰מבור‚',  'פר‡˜'  ˙רˆ‰  ‡ם  ‡ו  ומˆנפ˙,  פסים  כ˙ונ˙ 
לע˘ו˙ יח"ı – יחˆנו˙ ר‡וי‰ ל˘מ‰!". ממ˘ כז‰ ר‡‰ ו˜„˘! 

כבר ‰זכרנו במ‡מר ‰˜ו„ם ˘‡ח„ ‰‚ורמים ‡ו יו˙ר נכון לומר 
כ˘לעˆמ‰  ˘‰'‰˘‚יו˙'  ‰י‡  זו  ל‰נ‰‚‰  ‰מרכזיים  ‰„וחפים 
‰פכ‰ לפ˙ע ל‡ח„ '‰˜ריטריונים' ‰˜ובעים ביו˙ר ‡ˆל לומ„י 

‰˙ור‰, ו‡י"‰ נעמו„ ע"ז מעט ב‚ליון ‰ב‡.  

‰רב‰ סייע˙‡ „˘מי‡! 

וז‡˙ לי‰ו„‰
מ‡˙ ‰רב י‰ו„‰ נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ כולל ל‰ור‡‰ "עı חיים"

ובי˙ ‰ור‡‰ "‡ור יוסף"   
בברכו˙,  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  ˘ל‡  י„וע  ‰כלל  וב‡מ˙ 
(וכמ"˘ ב˘ו"˙ מכ˙ם ל„ו„ ח‡ו"ח סימן ‚, וב˘ו"˙ יחו‰ 
„ע˙ ח"‰ סי' כ‡ ב‰ער‰), ‡ל‡ ˘בני„וננו- בברכ˙ ‰מזון 
מ„‡וריי˙‡,  ‰מזון  בברכ˙  חייב  סופר  ‰ח˙ם  ˘ל„ע˙ 
מˆינו ל‰˙רומ˙ ‰„˘ן (סימן לז) ˘כל ˘י˘ ספ˜ ספי˜‡ 
‚ם  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  לברך,  מ„‡וריי˙‡   „ˆ וי˘ 
בברכו˙. ו‰בי‡ו מרן ל‰לכ‰ בב"י וב˘"ע (סי' ˙פט סעיף 
זיע"‡  ‰„ור  מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  פס˜  וכן  ע"˘.  ח), 
ובספרי  יז).  סעיף  רלח  עמ'  (יו"ט  עוב„י‰  חזון  בספרו 
חיוב"  "חז˜˙  כ˘‡ין  ˘‚ם  ברור  ˘נר‡‰  עו„  ‰‡רכ˙י 
עו˘ים ספ˜ סיפ˜‡ לברך ועכ"פ ב„‡יכ‡ ˆ„ „‡וריי˙‡, 
ו‡כמ"ל. [ול‚בי ברכ‰ רביעי˙ ˘‰י‡ מ„רבנן עיין ל‰לן].

ל‚בי ‡˘‰  עו„  בז‰  ‰נ"ל ‰‡רכ˙י  וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
‰עובר˙ ני˙וח ז‰ ועו„ ענינים (ו‰חפı יעיין עו„ בספרי 
מן  ‰עולו˙  ‰מס˜נו˙  כ‡ן  ‡בי‡  ‰יריע‰  ול˜וˆר  ˘ם), 

‰‡מור ˘ם: 

‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור   .‡
כזי˙ ‰י„וע (27 סמ"˜), כי ˘בע ממ˘ כבר ב˘יעור פחו˙ 
מז‰, ˆריך לברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל 13 סמ"˜ ו˘בע. 
וכמו כן ‡ם יכול ל‡כול ˘יעור כזי˙ (‰‚„ול- 27 סמ"˜) 
ב‰פס˜ו˙- ‡ף יו˙ר מ˘יעור ‡כיל˙ פרס, ‰נכון ˘יע˘‰ 

כן ויברך.

‡ם ‡כל עם ‰לחם עו„ מ‡כלים ‡חרים ו˘בע בˆרוף  ב. 
‡ו˙ם מ‡כלים ול‡ מ‰לחם לב„ו, ל‡ יברך ברכ˙ ‰מזון, 

‡‡"כ ‡כל לפחו˙ ˘יעור 13 סמ"˜ מ‰לחם כנ"ל.

עניינו),  כפי  כ"‡  (בערך,  לני˙וח  ‰ר‡˘ון  ב˘בוע   .‚
˘‡ינו יכול ל‡כול מחמ˙ חולי ‰ני˙וח ממ˘, ל‡ יברך. 
ומ"מ ‡ין ז‰ מˆוי ˘י‡כל כי ‡סור לו ל‡כול מוˆ˜ מ˘ום 

סכנ‰.

ל‡  מ„רבנן,  ˘‰י‡  ‰מזון  ברכ˙  ˘ל  רביעי˙  ברכ‰   .„
יברך. ו‰מברך ‚ם ברכ‰ רביעי˙ כ˘‡וכל 13 סמ"˜, נר‡‰ 

˘י˘ לו כר נרחב לסמוך עליו.
ו‰נכון  כנ"ל.  יע˘‰  סעו„‰,  במ˜ום  ˜י„ו˘  לענין   .‰
במ˜ום  כ˜י„ו˘  לו  ויח˘ב  יין,  רביעי˙  ‚ם  ˘י˘˙‰ 

"סעו„‰".

בסמוך  ‰נ"ל  ‰ני˙וח   ˙‡ ל˜בוע  ˘ל‡  ‰נכון  ו. 
במכ˙ב  לי  ‰˘יב  (וכן  פסח  ‡ו  סוכו˙  לח‚  (כחו„˘יים) 
עבר  ו‡ם  ˘ליט"‡).  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מרן 
וע˘‰, י‡כל לפחו˙ כזי˙ לפי ‰„עו˙ ˘‰ו‡ 13 סמ"˜. 
פעם  כל  ‰ליל‰,  במ˘ך  כזי˙ו˙  ‡רבע  י‡כל  יכול,  ו‡ם 
וריכוך  ריסו˜  ˘ע"י  בז‰  מ‰מנוסים  [ו˘מע˙י  כזי˙. 
‰מˆ‰ במים, ˜ל יו˙ר ל˜יים ‰מˆו‰]. וחכם עיניו בר‡˘ו 

˘ל‡ י‡כל במˆבו ˘ום „בר ‡חר מלב„ ‰כזי˙ו˙. 

עכ"פ  ‰פוס˜ים  סמכו  ‰„ין  ˘מעי˜ר  ˘מˆינו  ‡חר  ז. 
‡ˆל ז˜ן וחול‰ ל˘ער ˘יעור "כזי˙" כפי ‰˘יעור ‰˜טן, 
˙ברך  ‰נ"ל,  ‰ני˙וח   ˙‡ ˘עבר‰   ‰˘‡ „‡ף  נר‡‰  לכן 

ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל‰ ˘יעור 13 סמ"˜.



˜ורונ‰!- ‡ל ˙˜ררו נ‡
מסכנים  כ‡ל‰,  „ברים  ל˘מוע   ‰˘˜ רב˜‰,  מסכנ‰  ירחם,   '‰"
י˙ומים ‰‚ם ˘י˘ ל‰ם ‡ב‡, ‡בל ‡יך?  ‰יל„ים, ‰ם י˘‡רו עכ˘יו 
מ˙פלל  ˘‰ו‡  נר‡‰  ‰י‰  ‚ם  ˘לם,  יום  לומ„  ‡ברך?,  ‰י‰  ‰ו‡  ‰רי 

רˆיני ו‡כפ˙ לו מ‰˙ור‰ֈ מפחי„"!.

‰‡ל‰,  ב„ברים  ליפול  יכול  ל‡  לעולם  ‰ו‡  ˆ„י˜,  ˘בעלי  "מזל 
ל‰מ˘יך  (‡פ˘ר   "ֈ'‰ לך  ˙ו„‰  ‡ו˙ו,  מענין  ל‡  ‚ם  ‰טכנולו‚י‰ 
‰ל‡‰ֈ ל‰˘˙מ˘ בטכנולו‚י‰ לל‡ חסימ‰ ר‡וי‰ ו‰כל בס„ר- 
‰יˆר ‰רע כבר "‰ר‚יע" ע"י סיסמ˙ו ‰˜בוע‰- "לי ז‰ ל‡ י˜ר‰", 

‰"‰כ˘רים" ‰ם ל‡חרים).

‡פוטרופוס  "‡ין  ‰עי„ו  חכמינו  נכב„‰!,  ‚בר˙  בי„ך  טעו˙ 
לעריו˙", וע„ו˙ם נ‡מנ˙ עלינו כ‡לף ע„ים. ‚ם „בר ˘נר‡‰ לך 
בניך,  ‡ו  בעלך  ‡ביך,  על  מ‡מינ‰  ‡ינך  סביר,  ל‡  י˙כן,  ˘ל‡ 
˘"‰ם" יפלו?, ל‡ ˘ייך. חכמינו ˘ר‡יי˙ם רחב‰ מעי„ים ע„ו˙ 

חז˜‰ ומחייב˙- כולם יכולים ליפול חליל‰.

‰ב‰ ונ˙בונן יח„, ‡ם יספרו לנו על ‡ח„ מ‚„ולי ‰„ור ‰˜„מונים, 
וע„  מיל„ו˙ו  ימיו  כל  כליל,  ‰ז‰  ‰עולם  מענייני  פרו˘  ˘‰י‰ 
ז˜נו˙ו ˘˜„ ב‡‰ל‰ ˘ל ˙ור‰, סביב˙ו וחביריו ‰יו ‚‡וני עולם 
כז‰  ˘‡ח„  מ‡מינים  ‰יינו  ‰‡ם  מ˙ים,  מחיי  ‰יו  כמו˙ו  ו‰ם 
˘‰‚יע ל„ר‚˙ "מל‡ך" יכול ‰י‰ ליפול חליל‰, ו„‡י ˘ל‡, ‰רי 
ז‰ „בר ˘ל‡ מ˙˜בל על ‰„ע˙ֈ ‰רי ‰ו‡ ‰ו‡ ב„ר‚‰ ˘ל מחי‰ 

 ֈמ˙ים

פ‡.)  (˜י„ו˘ין  ‰‚מר‡   ˙‡ מכירים  כולם  כז‰,  מ˜ר‰  ‰י‰  ‡בל 
חסי„‡  ˘‰י‰  חסי„‡,  עמרם  רב  ‰‡ל˜י  ‰˙נ‡  על  ‰מספר˙ 
יוח‡י,  בר  ˘מעון  ר'  ‰‡לו˜י  ‰˙נ‡  ˘ל  חמיו  ופרי˘‡,  ˜„י˘‡ 
˘‰י‰ עוס˜ עמו ב˙ור‰, ו‡ירע מ˜ר‰ ˘‰יו ˆריכים מ˜ום ל˘כן 
ול˘מור על נ˘ים ˘נ˘בו בי„י ‚ויים ע„ ˘י˙ברר „ינן בבי˙ ‰„ין, 
˘מ‰  ל "רב עמרם חסי„‡", ביו„עם̆  חכמים בחרו בעליי˙ ‰‚‚̆ 
‰ן י‰יו ˘מורו˙ מכל. יום ‡ח„ נ‚ל‰ לעיניו ‡ח˙ מ‰ן ורב עמרם 
‰רים סולם ‡˘ר ע˘ר‰ ‡נ˘ים ל‡ יכולים ל‰רימו ו‰רים ‡ו˙ו 
לב„ו בכ„י לעלו˙, כ‡˘ר ‰חל לטפס ˙פס ‡˙ עˆמו וˆע˜: "‡˘ 
מוטב  ל‰ם  ו‡מר  ˙למי„יו  ˘ב‡ו  ע„  עמרם",  בבי˙  „ול˜˙ 
˜בע‰  ל‡  ‰‚מר‡  ‰ב‡.  בעולם  ול‡  ‰ז‰  בעולם  בי  ˘˙˙ביי˘ו 
סיפור ז‰ בכ„י ל‰נˆיח ‡˙ ‰"כמעט נפיל‰" ˘ל ˙נ‡ ˜„ו˘, י˘ 

כ‡ן מוסר נו˜ב לכל ‡ח„ בכל „ר‚‰ ˘‰י‡.

לנ˘ים  כיום  ‰מוˆעו˙  ‰מ˘רו˙  רוב  מורכב,  ב„ור  ‡נחנו  ‡מ˙, 
‡ל˙ רב רו‡ים  ב‡מ˙ ‡חרי̆  מˆריכו˙ ‚י˘‰ ל"ר˘˙", ופעמים̆ 
˘‡ין מנוס ו‰‰כרח ל‡ י‚ונ‰, ובפרט בעי„ן ‰"˜ורנ‰" ב‰ם נ˘ים 
רבו˙ עוב„ו˙ "מ‰בי˙", ‡בל ˙ז‰רי כמו מ‡˘, ˘ל‡ ˙פילי ‡˙ 
בעלך ‡ו בניך ב"ר˘˙", ‰רב‰ "„יי‚ים" ניסו ל‰חזיר ‡˙ ‰נופלים 
‰ללו ול‰וˆי‡ם מ‰"ר˘˙", ב‰ם רבנים, פסיכולו‚ים ובעלי „מו˙ 
מפ˙ח בעניני ‰נפ˘- ול‡ על‰ בי„ם, ‰"ר˘˙" לפ˙‰ ‡˙ ‰נופל 
ו‡ין  לו  ‰סובבים  כל  ו‡˙  חייו   ˙‡ מפסי„  כ˘‰ו‡  כוח‰,  בכל 
מו˘יע. עם ‡˘ ‡פ˘ר לב˘ל, ‡בל בחוסר ז‰ירו˙ ˜טנ‰ ‡פ˘ר 
‚ם ל˘רוף ב‰ ‡˙ כל ‰בי˙ ח"ו. חסימ‰ ‡מי˙י˙ בלי עי‚ולי פינו˙ 
‰י‡ חוב‰ ‚מור‰, ל‡ ‰מלˆ‰. ו‰ב‡ ליט‰ר מסייעין בי„ו (˘ב˙ 

..ֈב, ל‡ מחר, ˘ל‡ י‰י‰ מ‡וחר‚‡ .(.„˜
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(‰נ˜ר‡:  ˜יב˙ו  ל‰ˆר˙  ני˙וח  עבר  ‡˘ר  ‡י˘  ‡ו„ו˙ 
ברי‡טרי‰), ˘‰ו‡ ני˙וח ‰מˆוי בזמננו, ‰נע˘‰ לבעלי 
ב˘ר על מנ˙ לר„˙ במ˘˜ל. ו‰ˆר˙ ‰˜יב‰ נע˘י˙ ע"י 
˘חו˙כים חל˜ מן ‰˜יב‰ ל‰˜טין ‡˙ ‚ו„ל‰ (וי˘ בז‰ 
כמ‰ סו‚ים ˘ל ני˙וחים). ו‰עוברים ני˙וח ז‰ ˘וב ‡ין 
˜יב˙ם יכול‰ לסבול ול‰כיל מ‡כל רב ‡ל‡ מעט ממ˘, 
˘ו˙ים,  ר˜  כלל  ‡וכלים  ‡ינם  ‰ר‡˘ונים  ˘בימים  כך 
זמן  ˘‡חר  ע„  ‰מרוס˜ים,  „ברים  ‡וכלים  כן  ו‡חר 
ככל  ומוˆ˜  ר‚יל  ‡וכל  ל‡כול  ‰מ‰  יכולים  (כחו„˘) 
˘עו˙  כמ‰  וכל  פעם,  כל  ˜טן  ב˘יעור  ‡בל  ‰‡„ם- 
‡וכלים ממנו ˜ˆ˙. ו‡ם י‡כלו יו˙ר מיכול˙ם ‰ז‡˙ ח"ו 
י˜י‡ו ‡˙ כל מ‡כלם ו‡ף יכולים ל‰‚יע מז‰ לי„י סכנ‰.

‰מזון  בברכ˙  חיובו  ‚בי  ‰‡י˘  ז‰  ינ‰‚  כיˆ„  ונ˘‡ל˙י 
‡חר ˘‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ לחם בכ„י ‡כיל˙ פרס (4-7 
„˜ו˙). ומעין ז‰ י˘ לעיין עו„, כיˆ„ יˆ‡ י„י חוב˙ מˆו˙ 
˜י„ו˘ ב˘ב˙ ˘ˆריך "˜י„ו˘ במ˜ום סעו„‰", וב‡כיל˙ 
חיוב  ˘‰ן  ‰סוכו˙  בח‚  לחם  וכזי˙  פסח  בליל  מˆ‰ 
מ„‡וריי˙‡. וב‡מ˙ ˘בזמן ‰‡חרון „בר ז‰ נפוı מ‡ו„ 
‰לכ‰  ב˘ו"˙  בו  „נ˙י  ולכן  ז‰,  ני˙וח  עוברים  ורבים 
כ‡ן  ל‰בי‡  ו‰נני  וברוחב,  ב‡ורך  יח)  סי'  (ח"ב  למ˘‰ 

˙מˆי˙ ‰„ברים.

מ˜ור ˘יעור "‡כיל‰" כ˘‡כל כזי˙,
וכ˘‡כל ˘יעור ˘ביע‰

˘˘יעור  מבו‡ר  ע"‡)  מ‰  („ף  ברכו˙  מסכ˙  במ˘נ‰ 
‡כיל‰ ל‰˙חייב ב‰ בברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ בכזי˙. וכן פס˜ 
מרן ב˘"ע (סימן ˜פ„ ס"ו). וב˘"ע (סימן ˜פו סעיף ב) 
כ˙ב מרן: ˜טן חייב בברכ˙ ‰מזון מ„רבנן, כ„י לחנכו, 
ומ‰ ˘כ˙וב ˘בן ˜טן מברך ל‡ביו, ז‰ „ו˜‡ כ˘ל‡ ‡כל 
‰‡ב כ„י ˘ביע‰, ˘‡ינו חייב ‡ל‡ מ„רבנן, ע"כ. ומבו‡ר 
כן ˘בע.  חיוב ברכ˙ ‰מזון ‡ל‡ ‡ם  ‡ין  ˘מ„‡וריי˙‡ 
כזי˙  ˘˘יעור  כב)  ס"˜  ˜פ„  (סי'  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ"כ 
ברכ˙  לברך  חייב  ‡ינו  מ„‡וריי˙‡  ‡בל  מ„רבנן,  ‰ו‡ 
ו‡כל˙  ˘נ‡מר  ˘ביע‰,  ˘יעור  כ˘‡כל  ‡ם  כי  ‰מזון 
‰חינוך  מספר  מ˘מע  ˘ביע‰  ו˘יעור  וברכ˙.  ו˘בע˙ 

(בפר˘˙ ע˜ב) ˘‡ינו ˘ו‰ בכל ‡„ם, ‡ל‡ כל ‡ח„ יו„ע 
˘ביע˙ו ו‡ם „רכו ˙מי„ ל‡כול כ„י מחיי˙ו לב„ ‚ם ז‰ 
נח˘ב ˘ביע‰. ובבי‡ור ‰לכ‰ (˘ם „"‰ בכזי˙) כ˙ב ˘‡ף 
לחיוב  ממ˘  ˘ביע‰  ˘ˆריך  ‰פוס˜ים  רוב  ל˘יט˙ 
˘כבר  ˘סוברים  ‰ר‡˘ונים  מ„ע˙  (ול‡פו˜י  „‡וריי˙‡ 
בכזי˙ מ˙חייב מ„‡וריי˙‡ ˘‰בי‡ם בבי‰"ל ˘ם). מ"מ 
בחול‰ ‡ו ז˜ן ‡ו ˘כבר ‡כל מ˜ו„ם ו‰ו‡ ˘בע ע"י כזי˙, 
לכל ‰„עו˙ מחויב מן ‰˙ור‰ לברך כיון ˘סוף סוף ‰ו‡ 
ב  (ח"ו סי'  ומ˜ורו ט‰ור מ„ברי ‰ר„ב"ז ב˙˘וב‰  ˘בע. 

‡לפים רכ„).

‰‡וכל פחו˙ מכזי˙ ו˘בע ממנו
‰‡ם חייב בברכ˙ ‰מזון

וע˙‰ ‰ספ˜ ˘י˘ לנו לברר ‰ו‡ ‰‡ם ר˜ ב˘‡כל כזי˙ 
ב˘‡כל  ‡ף  ‡ו  ‰מזון,  ברכ˙  מברך  ממנו  ו˘בע  לפחו˙ 
פחו˙ מכזי˙ מברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘˘בע, וזו ‰מˆי‡ו˙ 
ו‰נ‰  כ‡מור.  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח  ‰עובר  ‡ˆל  ‰˜יימ˙ 
‡ף ˘מבו‡ר ב‚מר‡ כנ"ל ˘עי˜ר חיוב ברכ˙ ‰מזון ‰ו‡ 
‰ו‡  ‰˙ור‰  מן  ‰חיוב  עי˜ר  ‰ל‡  מ˜ום  מכל  בכזי˙, 
ב‡ופן ˘˘בע, ו‡"כ לכ‡ור‰ ‚זר˙ רבנן ל‡ ˙מעיט עי˜ר 
חיוב „‡וריי˙‡ ˘‰ו‡ ב˘ביע‰, ולפי ז‰ כל ˘˘בע יכול 
לברך. ‡ל‡ ˘מˆ„ ˘ני ‡פ˘ר ˘‚ם מ„‡וריי˙‡ בפחו˙ 
מכזי˙ ‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ובפחו˙ מ˘יעור כזי˙ ל‡ 
‡יכפ˙ לנו ˘˘בע כי בטל‰ „ע˙ו ‡ˆל כל ‡„ם ˘ל‰ם 
‡ין ז‰ נ˜ר‡ "‡כיל‰", ו‡ע"פ ˘‰ו‡ עˆמו ˘בע, ‡פ˘ר 
˜רי‡˙  ‚בי  ˘מˆינו  כמו  ‰עולם,  „רך  ‡חר  ˘‰ולכים 
חכמים  ו„ר˘ו  וב˜ומך",  "ב˘כבך  ‡ומר  ˘‰כ˙וב  ˘מע 
˘וכבים  ‡„ם  ˘בני  ב˘ע‰  ˘‰ו‡  ע"ב)  (י  ברכו˙  ב‚מ' 
וב˘ע‰ ˘‰ם ˜מים. ומוכח ˘‰ולכים ‡חר „רך ‰עולם. 
‡ל‡ ˘בני„וננו לכ‡ור‰ ‰‡„ם ‡יננו מ˘ונ‰ ‰ו‡ כי „ומ‰ 

ל˘‡ר בני ˜בוˆ˙ו ˘עברו ני˙וח ז‰, וכמו ˘מˆינו ˘ז˜ן 
וחול‰ י˘ ל‰ם ˘יעור ˘ביע‰ ‰˘ונ‰ מרוב ‰עולם ול‡ 
‡ומרים ˘„ע˙ם בטל‰ ‡ˆל ‰רוב. [ועיין ב‚מ' ברכו˙ (ט' 
רע"‡) ˘ל„ע˙ ר"˘ ˜ור‡ ˜"˘ ˘ל ערבי˙ ‡חר ע‰"˘, 
ב˙וס'  וע"ע  ˘ע˙‡.  ב‰‡י  „‚נו  ‡ינ˘י  „‡יכ‡  מ˘ום 
מנ‰‚  „ח˘וב  ו‡˙"ל)  ב„"‰  רע"ב  (ˆב  ˘ב˙  במסכ˙ 
ערבי‡, „לכל ‰עולם נמי ‡ם ‰י‰ ל‰ם רוב ‚מלים ‰וו נמי 

מ˜יימי, ע"˘ ו„ו˜].

„ברי ‰ח˙ם סופר ˘מי ˘˘בע מברך ברכ˙ ‰מזון
‚ם בפחו˙ מכזי˙

וב‡מ˙ ב˘ו"˙ ח˙ם סופר (ח‡ו"ח סימן מט) כ˙ב ללמו„ 
‡כיל‰  ˘כל  לט.)  („ף  ביומ‡  י˘נים  ˙וספו˙  מ„ברי 
יˆ‡  במעיו  ע"י ˘מ˙ברך  ‰‡כיל‰  מ‡ו˙‰  ˘‡„ם ˘בע 
מכזי˙,  פחו˙  ‰ו‡  ו‡פילו  בכזי˙,  כמו  חוב˙ו  י„י 
˘ל  "‡כיל‰"  ל˘ון  בכלל  ˘ז‰ו  כן  נו˙נ˙  ו˘‰סבר‡ 
‰˙ור‰, וכ„ברי ‰ח˙ם סופר כ"כ רבו ‰‚‡ון בעל ‰פל‡‰ 
 ıז"ל בספרו פנים יפו˙ ע‰"˙ (ר"פ בחו˜˙י). וב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חל˜ ב סימן ב) כ˙ב ל‰בי‡ ר‡י‰ ל„ברי ‰ח˙"ס 
על  סופר  ˜ול  בספר  ‚ם  ע"‡).   '„) בערכין  ‰‚מ'  מ„ברי 
ל„) כ˙ב מ„ע˙ עˆמו כ„בר  ברכו˙ ‡ו˙  (מס'  ‰מ˘ניו˙ 
חי„ו˘ם ˘ל ‰פנים יפו˙ ו‰ח˙ם סופר, ו‰בי‡ ר‡י‰ לז‰ 
˘ב‡כיל˙  ˘כ˙ב  ˘חיט‰  ב‰לכו˙  מ‚„ים  ‰פרי  מ„ברי 
כיון ˘‰י‰  ו‡"כ  "‡כיל‰",  נ˜ר‡  "כל ˘‰ו‡"  ‚ם  ר˘ו˙ 
˘ביע‰, נ˜ר‡ "ו‡כל˙ ו˘בע˙". וכן ˆי„„ ב˘ו"˙ ‰ר ˆבי 
(ח‡ו"ח ח"‡ סי' ˆב), וכן מ˘מע מ„ברי ‰‚‡ון ˘בט ‰לוי 
‰בי‡  וכן  ‰ח˙"ס,  כ„ע˙  ˘„ע˙ו  כב)  סי'  (ח"„  זיע"‡ 
מ˘מו בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (ח"ב עמ' ˙˜ˆו ‰ער‰ 71). 
טיינמן זˆ"ל בס' ‡יל˙ ‰˘חר  וכן נר‡‰ מ„ברי ‰‚ר‡י"ל̆ 

ע‰"˙ (‡מור כ„. ט). עיין ב„ברי‰ם.

„ברי ‰‚‡ון בעל ˆיı ‡ליעזר ומו"מ ב„בריו

 ıו‡מנם ‰‚‡ון ר' ‡ליעזר י‰ו„‰ וול„ינבר‚ זˆ"ל ב˘ו"˙ ˆי
‡ליעזר (חי"‡ סי' י‚) „ן בז˜ן ‡ו חול‰ ˘‡כל פ˙ פחו˙ 
‰‡ם  יו˙ר,  ל‡כול  יכול  ‡ינו  כי  ˘בעו  כ„י  ו‰ו‡  מכזי˙ 
„בריו  וב˙וך  ני„וננו.  כעין  ו‰ו‡  ‰מזון.  בברכ˙  מחוייב 
כ˙ב ל‰עיר ב‡ריכו˙ על „ברי ‰ח˙ם סופר ‰נ"ל, וכ˙ב 
˘י˘ מ˜ום לפ˜פו˜ ‚„ול ‡ם ‰י‰ ‡ומר ‰ח˙ם סופר ‡˙ 
חי„ו˘ו ‚ם בנו‚ע לז˜ן ‡ו חול‰ ˘˘בע ו‡ינו יכול ל‡כול 
מ„‚י˘  פעמיים  ˘‰רי  מ˜ול˜לים,  ˘מעיו  מפני  יו˙ר 
מ‡ו˙‰  ˘בע  ˘‰‡„ם  ‰נ"ל  בחי„ו˘ו  סופר  ‰ח˙ם 
˘ל  ברכ˙ן  ˘ב˘ע˙  במעיו"  ˘"מ˙ברך  ע"י  ‰‡כיל‰ 
‰יו  ˘ל‰ם  מ‡כל  בכל  מˆוי‰  ברכ‰  ˘‰י˙‰  י˘ר‡ל 
וחול‰  בז˜ן  ‡בל  מכזי˙.  בפחו˙  ו˘בעים  ‡וכלים 
ל‡  ‰ם  ו‚ם  ˜לל‰.  ז‰  ‰רי  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘˘בעים 
ב‡מ˙ ˘בעים מז‰ ‡ל‡ ˘‰מעיים ˘ל‰ם ל‡ מעכלים 
ב‡מ˙  ל‡  ‡ליעזר ˘‰ם   ıיˆ‰ ומ‰ ˘כ˙ב  עכ"„.  יו˙ר, 
˘בעים מז‰, ל‡ זכי˙י ל‰בין, ˘‰רי  ‰ל‡ ‡ו˙ו ז˜ן ‡ו 
חול‰ ˘בעים ממ˘ מ‡כיל˙ם, ור‚ועים ‰ם כבר ב˘יעור 
כי  עו„  ל‡כול  רוˆים  ‡ו  יכולים  ‡ינם  ו‡„רב‰  ז‰, 
מר‚י˘ים ˙חו˘˙ ˘ביע‰, ו‡"כ מ‰ לי ˘˘בעים מחמ˙ 

 '‰ ברך  ˘כן  מחמ˙  ˘˘בעים  לי  ומ‰  חולי  ‡ו  ז˜נ‰ 
עו„  ל‡כול  ˆריכים  ‡ינם  ˘ני‰ם  סוף  סוף  ‰ל‡  לחמם, 
ומר‚י˘ים ˘ובע ול‡ רעב. ו‰כ˙וב ‡ומר "ו˘בע˙" ול‡ 
"ו˘מח˙". ו‰ן ‡מ˙ כי ענין חולי ‡ו ז˜נ‰ מˆ„ עˆמו „בר 
רע ‰ו‡, ‡בל ‰יוˆ‡ מז‰ ˘‰ינם ˘בעים ממ˘ ב˘יעור 
מועט, ‡"כ ז‰ ‰ו‡ ˘יעור ברכ˙ ‰מעיים ˘ל‰ם, ומ„וע 
מועט  מ˘יעור  ‰˘ובע  ‡חר  כמו  בברכ‰  יחוייבו  ל‡ 
ב‡נ˘י  ‰ל‡  עˆמך,  ‰‚ע  י˘ר‡ל".  ˘ל  ברכ˙ן  "ב˘ע˙ 
‰עולם י˘ ˘˜יב˙ם ‚„ול‰ ומ‡כלן מרוב‰, וי˘ ˘˜יב˙ם 
ב˘יעור  ו˘בעים  ‰רב‰  ל‡כול  מסו‚לים  ו‡ינם  ˜טנ‰ 
מועט, וכי מ˘ום ז‰ נ‡מר ˘ז‰ ˘˜יב˙ו ˜טנ‰ ‡ינו נ˜ר‡ 
˘יעור  ‰ז˜ן  לז‰  ˘י˘  ˘‡ף  בז‰,  ‰„ין  ו‰ו‡  "˘בע". 
‡כיל‰ ˜טן, ‰ל‡ „בר ˆ„„י ‰ו‡, ולענין ‡כיל˙ו ב‡מ˙ 
מר‚י˘ ˘ובע ורו‚ע כבר בפחו˙ מכזי˙, ומ„וע ל‡ י˜ר‡ 
בכלל ו‡כל˙ "ו˘בע˙". וכ"כ ב˘ו"˙ חל˜˙ יע˜ב (ח‡ו"ח 

סימן נ‡). 

ובכל ‡ופן נר‡‰ ˘‚ם ‰ˆיı ‡ליעזר יו„‰ ˘כל חילו˜ו בין 
‰ני˙וח  ˘עברו  ב‡לו  ˘ייך  ‡ינו  וחול‰,  ז˜ן  לבין  ברי‡ 
כן מ˙ב‡ר בפירו˘  ונ‰ מ˘‡ר בני ‡„ם,̆  ‰נ"ל ו˜יב˙ם̆ 
ו‰עוברים  ל‡כול.  ˙‡ו‰  לו  ‡ין  וז˜ן  ˘בחול‰  ב„בריו, 
ני˙וח ז‰, ‰רי ו„‡י ˘י˘ ל‰ם ˙‡ו‰ ורˆון ל‡כול (בחלוף 
ול‡  ‰‰חלמ‰),  זמן  ‰ני˙וח-  ˘עבר  מיום  בערך  ˘בוע 
בחינם רבים מ‰ם מ˙˜יים ב‰ם חזר‰ חנ‰ ל˘חרורי˙‰ 
(עי' ˙עני˙ כ‚:) וחוזרים ל‰יו˙ בעלי ב˘ר וכמ"˘ לי מרן 
˘ר‡‰  במכ˙ב  ˘ליט"‡  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘ 
מלך  מעו‚  יו˙ר  ו˘וב ‰˘מינו  ז‰  ני˙וח  ‡נ˘ים ˘ע˘ו 
‰ם  יכולים  ˜יב˙ם  וסיבול˙  ‚ו„ל  ˘ב‚לל  ר˜  ‰ב˘ן. 
˘ייכים  ל‡  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ו‡"כ  מעט,  ר˜  ל‡כול 
בנ„וננו. ועו„ ˘עבור ‰עוברים ני˙וח ז‰, מˆב ז‰ ˘‰ם 
˘‡ל"כ  ‰‚„ול‰,  ‰ברכ‰  ‰ו‡  מועט˙  ב‡כיל‰  ˘בעים 
ז‰,  ני˙וח  ולכן מרˆונם ע˘ו  לי„י סכנ‰,  יכולים ל‰‚יע 
ו‡"כ ‰ו‡ ‚ם בכלל ברכ‰, ו„ו˜. וכן ‰סכים עמי מו‰"ר 
‡לי‰ו  ר'  ‰‚‡ון  וכ"כ  ˘ליט"‡,  ˘ר‚‡  ברוך  ר'  ‰‚‡ון 

˘לזינ‚ר ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ ˘ו‡לין ו„ור˘ין (ח"ז סי' ח).

ספ˜ ספי˜‡ ˘חייב בברכ˙ ‰מזון,
ו‡ם ˘ייך בז‰ ספ˜ ספי˜‡

בברכ˙  ˘חייב  ספי˜‡  ספ˜  בז‰  י˘  ‰‡מור  כל  פי  ועל 
חייב  ˘˘בע  ˘כל  ו„עימי‰  סופר  כ‰ח˙ם  ספ˜  ‰מזון, 
מכזי˙,  פחו˙  ב‡כל  ו‡פילו  ‰˙ור‰  מן  ‰מזון  בברכ˙ 
וספ˜ ˘ני ˘ל כל פנים במי ˘ז‰ מ‰ ˘‰ו‡ יכול ל‡כול 
„בר˙י  ועכ"פ  ˘‰ו‡.  מ‰  לפי  מ˘ערים  ‡"כ  כבני„וננו, 
בענין ז‰ עם ‰מנוסים בני˙וח ז‰, וענו ו‡מרו ˘˘יעור 
כזי˙ ממ˘ (27 סמ"˜) ˜˘‰ ל‰ם ל‡כול, ‡ך ˘יעור ˘ל 
˘י‡כלו  ‰נכון  ו‡"כ  ל‡כול,  יכולים  לערך  סמ"˜   20
 ıיעור ז‰, ובכך י˘ לנו עו„ ספ˜ לברך כמ"˘ ‚ם ‰ˆי˘
‡ליעזר, וב‡ופן ז‰ יוכלו לברך בריוח [ולפ"„ מרן ר‡˘ 
‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ במכ˙ב ˘‰וב‡ בספרי „י 
ב- 13 ‚רם, ובספרי ˘ם ‰ב‡˙י ˘כן „ע˙ רבים ועˆומים 
ל‰˜ל  מו„ים  ‰מחמירים  ו‚ם  כזי˙,  ˘יעור  עי˜ר  ˘ז‰ 

בעובר ני˙וח ז‰ ˘‰ו‡ ˘ע˙ ‰„ח˜]. 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

‰עובר ני˙וח ל‰ˆר˙ ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
"כזי˙" כי ˘בע בפחו˙ מ˘יעור ז‰,

כיˆ„ „ינו ל‚בי ברכ˙ ‰מזון ו˜י„ו˘, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ 
ועו„, ו‰‡ם י˘ לחל˜ בז‰ בין ‡י˘ ל‡˘‰

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

˘‡ל‰:

ב˙י ‰נ˘ו‡‰ ערכ‰ לי ˜ניו˙ ל˘ב˙ ועלו˙ ‰˜ניו˙ ‰יי˙‰ 185 ₪, 
ו‡ני חפˆ‰ ל˙˙ ל‰ 200 ולומר ל‰ ˘‰סכום ‰נוסף (15 ˘"ח) ‰רי 

‰ו‡ מ˙נ‰, ‰‡ם ז‰ מו˙ר ‡ו ˘י˘ בז‰ ‡יסור רבי˙?.

˙˘וב‰:

כ˙ב מרן ב˘"ע יו"„ (סי' ˜ס סעיף „): ‡פילו ‡ם ‰לו‰ נו˙ן לו יו˙ר 
מ„ע˙ו ב˘ע˙ ‰פרעון ˘ל‡ ‰˙נ‰ עמו ו‡ינו ‡ומר ˘נו˙נו לו יו˙ר 
ב˘ביל רבי˙ ‡סור, ע"כ. ומ˘מע ˘‡ם ‡ומר בפירו˘ ˘‰ו‡ ל‡ 
מחמ˙ ריבי˙ ‡ל‡ במ˙נ‰ מו˙ר. „כ˘סו˙ם „בריו ‡פ˘ר ˘בלבו 
חו˘ב ˘‰ו‡ רבי˙, ‡בל כ‡ן ˘מפר˘ כוונ˙ו מו˙ר. ו‡ין ל‰˜˘ו˙ 
מסעיף ‰' „בסמוך ˘מבו‡ר ˘‡פילו ‡מר בפירו˘ ˘‰ו‡ במ˙נ‰ 
‡סור, ‰ו‡יל ˘˘ם מ„ובר ˘מ˙חל‰ ˜ˆı עליו ברבי˙ ור˜ ב˘ע˙ 
מ˙חיל‰ ל‡ ‰˙כוין  לנו̆  פרעון נמלך ל˙˙ במ˙נ‰. ‡בל במ˜ר‰̆ 
ו‚ם ע˙‰ ב˘ע˙ פרעון ‡ומר בפירו˘ ˘‰ו‡ במ˙נ‰  ל˘ם רבי˙, 

מו˙ר (וע"ע ב˘"ע סי' ˜ס סעיף יז).

רנ‚  (סי'  מ˘פט  חו˘ן  ב˘"ע  מרן  מ„ברי  לז‰  ברור‰  ר‡י‰  ועו„ 
סעיף ח) ˘כ˙ב: ˘כיב מרע ˘‡מר ‰מ‡˙יים זוז לפלוני בני כר‡וי 
לו, ‡ו ל‡˘˙י כר‡וי ל‰ ‡ו לבעל חובי כר‡וי לו, נוטלים מ‡˙יים 
זוז ‰עו„ף על ‰בכור‰ ו‰חוב וכו', ‡בל ‡ם ‡מר ˙נו מ‡˙יים זוז 
לבעל חובו ‡ין לו ‡ל‡ חובו, ע"כ. וכ˙ב ‰סמ"ע (ס"˜ טז) לב‡ר 
‰חילו˜ בין רי˘‡ לסיפ‡, ˘ברי˘‡ כיון ˘‡מר כר‡וי לו ל‡ מחזי 
ר‡וי לו מ˘ום ניחו˙‡ „נפ˘ „עב„ לי‰,  ‰רי ‚יל‰ „ע˙ו̆  כרבי˙,̆ 
מ˘‡"כ בסיפ‡ ˘ל‡ ‡מר כר‡וי מחזי ‰˙וספ˙ כרבי˙. ו‡"כ לפ"ז 

כל ˘כן כ˘‰לו‰ מפר˘ ˘נו˙ן לו ‰˙וספ˙ במ˙נ‰.

וי˙ר‰ מז‡˙ כ˙ב ‰רמ"‡ ב‰מ˘ך ‰סעיף ‰נ"ל: וכל ז‰ ˘ל‡ ‡מר 
נוטלין  ל‡˘˙י  ‡ו  חובי  בעל  לפלוני  זוז  מ‡˙יים  במ˙נ‰  ˘נו˙ן 
˘כל  ו‰רמ"‡  מ‰˘"ע  מבו‡ר  ו‡"כ  ע"כ.  ל‰ם  ˘חייב  מ‰  מלב„ 
˘מפר˘ים בע˙ ‰נ˙ינ‰ ˘‰˙וספ˙ ‰י‡ במ˙נ‰ ול‡ סיכמו על כן 

מר‡˘ ‰„בר מו˙ר ו‡ין בו ח˘˘ רבי˙. 

רב ‡ורח
‰‚‡ון ‰‚„ול

רבי יע˜ב ˘כנזי ˘ליט"‡

„ומ"ı ‰ע„‰ ‰חר„י˙ ‰ספר„י˙

בברכו˙,  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  ˘ל‡  י„וע  ‰כלל  וב‡מ˙ 
(וכמ"˘ ב˘ו"˙ מכ˙ם ל„ו„ ח‡ו"ח סימן ‚, וב˘ו"˙ יחו‰ 
„ע˙ ח"‰ סי' כ‡ ב‰ער‰), ‡ל‡ ˘בני„וננו- בברכ˙ ‰מזון 
מ„‡וריי˙‡,  ‰מזון  בברכ˙  חייב  סופר  ‰ח˙ם  ˘ל„ע˙ 
מˆינו ל‰˙רומ˙ ‰„˘ן (סימן לז) ˘כל ˘י˘ ספ˜ ספי˜‡ 
‚ם  ספי˜‡  ספ˜  עו˘ים  לברך,  מ„‡וריי˙‡   „ˆ וי˘ 
בברכו˙. ו‰בי‡ו מרן ל‰לכ‰ בב"י וב˘"ע (סי' ˙פט סעיף 
זיע"‡  ‰„ור  מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  פס˜  וכן  ע"˘.  ח), 
ובספרי  יז).  סעיף  רלח  עמ'  (יו"ט  עוב„י‰  חזון  בספרו 
חיוב"  "חז˜˙  כ˘‡ין  ˘‚ם  ברור  ˘נר‡‰  עו„  ‰‡רכ˙י 
עו˘ים ספ˜ סיפ˜‡ לברך ועכ"פ ב„‡יכ‡ ˆ„ „‡וריי˙‡, 
ו‡כמ"ל. [ול‚בי ברכ‰ רביעי˙ ˘‰י‡ מ„רבנן עיין ל‰לן].

ל‚בי ‡˘‰  עו„  בז‰  ‰נ"ל ‰‡רכ˙י  וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
‰עובר˙ ני˙וח ז‰ ועו„ ענינים (ו‰חפı יעיין עו„ בספרי 
מן  ‰עולו˙  ‰מס˜נו˙  כ‡ן  ‡בי‡  ‰יריע‰  ול˜וˆר  ˘ם), 

‰‡מור ˘ם: 

‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול ˘יעור   .‡
כזי˙ ‰י„וע (27 סמ"˜), כי ˘בע ממ˘ כבר ב˘יעור פחו˙ 
מז‰, ˆריך לברך ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל 13 סמ"˜ ו˘בע. 
וכמו כן ‡ם יכול ל‡כול ˘יעור כזי˙ (‰‚„ול- 27 סמ"˜) 
ב‰פס˜ו˙- ‡ף יו˙ר מ˘יעור ‡כיל˙ פרס, ‰נכון ˘יע˘‰ 

כן ויברך.

‡ם ‡כל עם ‰לחם עו„ מ‡כלים ‡חרים ו˘בע בˆרוף  ב. 
‡ו˙ם מ‡כלים ול‡ מ‰לחם לב„ו, ל‡ יברך ברכ˙ ‰מזון, 

‡‡"כ ‡כל לפחו˙ ˘יעור 13 סמ"˜ מ‰לחם כנ"ל.

עניינו),  כפי  כ"‡  (בערך,  לני˙וח  ‰ר‡˘ון  ב˘בוע   .‚
˘‡ינו יכול ל‡כול מחמ˙ חולי ‰ני˙וח ממ˘, ל‡ יברך. 
ומ"מ ‡ין ז‰ מˆוי ˘י‡כל כי ‡סור לו ל‡כול מוˆ˜ מ˘ום 

סכנ‰.

ל‡  מ„רבנן,  ˘‰י‡  ‰מזון  ברכ˙  ˘ל  רביעי˙  ברכ‰   .„
יברך. ו‰מברך ‚ם ברכ‰ רביעי˙ כ˘‡וכל 13 סמ"˜, נר‡‰ 

˘י˘ לו כר נרחב לסמוך עליו.
ו‰נכון  כנ"ל.  יע˘‰  סעו„‰,  במ˜ום  ˜י„ו˘  לענין   .‰
במ˜ום  כ˜י„ו˘  לו  ויח˘ב  יין,  רביעי˙  ‚ם  ˘י˘˙‰ 

"סעו„‰".

בסמוך  ‰נ"ל  ‰ני˙וח   ˙‡ ל˜בוע  ˘ל‡  ‰נכון  ו. 
במכ˙ב  לי  ‰˘יב  (וכן  פסח  ‡ו  סוכו˙  לח‚  (כחו„˘יים) 
עבר  ו‡ם  ˘ליט"‡).  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מרן 
וע˘‰, י‡כל לפחו˙ כזי˙ לפי ‰„עו˙ ˘‰ו‡ 13 סמ"˜. 
פעם  כל  ‰ליל‰,  במ˘ך  כזי˙ו˙  ‡רבע  י‡כל  יכול,  ו‡ם 
וריכוך  ריסו˜  ˘ע"י  בז‰  מ‰מנוסים  [ו˘מע˙י  כזי˙. 
‰מˆ‰ במים, ˜ל יו˙ר ל˜יים ‰מˆו‰]. וחכם עיניו בר‡˘ו 

˘ל‡ י‡כל במˆבו ˘ום „בר ‡חר מלב„ ‰כזי˙ו˙. 

עכ"פ  ‰פוס˜ים  סמכו  ‰„ין  ˘מעי˜ר  ˘מˆינו  ‡חר  ז. 
‡ˆל ז˜ן וחול‰ ל˘ער ˘יעור "כזי˙" כפי ‰˘יעור ‰˜טן, 
˙ברך  ‰נ"ל,  ‰ני˙וח   ˙‡ ˘עבר‰   ‰˘‡ „‡ף  נר‡‰  לכן 

ברכ˙ ‰מזון כל ˘‡כל‰ ˘יעור 13 סמ"˜.


