
א

א' ב'עמ' ה'עמ' עמ'

הפרק'- על חכמה'-'נושא הקרוב-'לדעת המועד מהלכות
בהלכה מביתנושא מצויות חנוכהשאלות הלכות

ההוראה

בהלכהבהלכהבהלכהבהלכה נושאנושאנושאנושא

בשבת ובשפתון היגייניות בתחבושות השימוש

שאלותא. מכמה בשבת 'טיטולים' הדבקת לגבי הרבה הפוסקים דנו לרבים, כידוע
לבגד היגייניות תחבושות הדבקת דין את לברר נוכל ומשם בעז"ה, שיפורט וכמו
איסור שום בו שאין לחיבור 'סקוטש' מייצרות הטיטולים חברות רוב כיום, בשבת.
לזמן ובין קצר לזמן בין לפותחו או הסקוטש את להדביק בעיה שום אין ולכן תופר,

לעולם ואפילו אתאארוך המייצרות חברות אין עדיין התחבושות בתחום אולם .
מבחינה מטיטולים בעייתי יותר בהם השימוש שלמעשה אע"פ סקוטש, ע"י החיבור

הלכתית.

לזמןבהמחברשיטת מקשירה שונה [ודינה מדרבנן אסורה קצר לזמן שתפירה
כך הרמ"א שיטת שגם הפוסקים רוב ודעת לאסורגשמותרת], יש לשיטתם ולכן ,

דברים,א. שני בין 'חיבור' הוא תופר הגדרת
'פטנט' שיש אלא באמת חיבור אין ואם
זה הדברים שני את לנתק אפשר אי שמחמתו
עושה אם גם תופר, מלאכת בכלל זה אין מזה,
זצ"ל אויערבך הגרש"ז הורו כן ארוך לזמן כן
אלישיב והגרי"ש רל"ב] הע' פט"ו שש"כ [עי'
אות ש"מ סי' מהדו"ב אברהם נשמת [עי' זצ"ל
וסוף י' סעי' י"ב סי' השבת וביום ובספר 2 ח
כעין מבואר פ"ד סי' ח"ב באגרו"מ וגם ה'], סעי'
סי' בסוף המשנ"ב מדברי קצת להוכיח ויש זה.
היה שלא בקוצים בגדיו שהסתבכו מי לגבי ש"מ
סי' ח"ג הלוי שבט ועי' קורע. משום לאסור צד

נ"א.
ז'.ב. ש"מ, סי'
לאג. אבל להתיר נטה משה בדרכי שם הרמ"א

ג' שי"ז, בסי' אמנם השו"ע, בפנים כלום הגיה
נעליים [לגבי לזמן תפירה לקרוע להתיר נטה
ושם לביתו יקח הבית שבעל עד תפר שהאומן
לחלק שיש הפוסקים רוב ודעת התפר], את יתיר
להתיר הרמ"א רצה לא שבזה לזמן תפירה בין
הסכים שבזה לזמן תפירה של קריעה לבין
עם בפני כן לעשות לא אך להתיר שיש הרמ"א
בשם ל"א סי' ח"ח יצחק במנחת הביא כן הארץ,
סי' ורדים גינת ש"מ, סי' לדוד [תהלה האחרונים
שי"ז בסי' הגר"ז שו"ע מדברי הוכיח וכן י"ח,
לאיסור דעתו ולכן י"ג] סעי' ש"מ ובסי' ז' סעי'
דעת וכן י"ט] סי' בח"ב מש"כ [ועי' בזה
בהשמטות והודפס במכתבו, שכתב [כפי החזו"א
וסי' נ' סי' [ח"ה הלוי השבט כתב וכן קנ"ו] לסי'
בשינוי בהדבקה להקל וכתב ע"ח- וסי' ל"א
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שיש בהערה ועיין לבגדים. היגייניות תחבושות הדבקת וכן בשבת טיטולים הדבקת
המדבקה. בקצות להדביק דהיינו בשינוי להדביק שהיקל מי

מתיראמנם הרמ"א שלשיטתו משום הטיטולים על המדבקה את להדביק שהיקל יש
עוד ועיין הרמ"א. לשיטת מותרת לזמן שעשויה הדבקה ולכן לזמן תפירה גם

.דבהערה

אלאומלבד כלל, פשוטה אינה הדבק] על לשמירה [שמודבק הנייר הסרת גם זאת,
כן שובאם והדביקו וחזר מער"ש והכין .הפתח

שבת.ולכן, לפני לבגד מודבקות התחבושות את להכין יש למעשה,

שונותב. משחות ויש ובידיים, בשפתיים יובש נפוץ השנה של מסוימות בתקופות
בשבת. בהם להשתמש מותר האם לדון ויש ביובש, לטיפול

משחהוהנה, להניח מותר יובש, אין עדיין יובשנוזליתאם יווצר שלא .ולמנוע

מפניאבל וכדומה], [שמן נוזלית משחה אפילו להניח היתר אין יובש, כבר יש אם
משחה להניח להתיר יש 3-4 גיל עד לילד ואמנם בשבת. רפואה דינונוזליתאיסור כי

בשבת. רפואות לו שמותר סכנה בו שאין חולה כמו

ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

מלון ובבית בצימר מזוזה

פונדק שנחשב מפני מזוזה חיוב למתארח שאין מלון ובית צימר על נכתב 3 בגליון
מזוזה? שם לקבוע חיוב יש המלון בית או הצימר לבעל האם כלל, בית ולא

דרבנן רק האיסור שאז המדבקה בקצה דהיינו
להקל יש דרבנן הוא לזמן תופר שגם ומכיון
זצ"ל אלישיב הגרי"ש דעת וכן כזה] באופן
י"ב סי' השבת ובוביום מ' סי' ח"ב ישפה [אבני

י"א]. הע'
השימושד. שצורת משום להקל צד שהביאו יש

דין ולכן פעמים, כמה וסגירה פתיחה ע"י היא
לפתוח שעשוי 'כפתור' כמו הוא בהם ההדבקה
שמצידים המדבקה [כמו פעמים כמה ולסגור
הטריות, לשמירת חטיפים ולשאר מרק לשקדי
ואמנם בשבת], ולסוגרה לפותחה איסור שאין
שאין משום להיתר הסכימו לא הפוסקים שאר
פעם לסגירה רק עשויה ההדבקה כי כן המציאות
למדבקה דומה ואינו אחת פעם ופתיחה אחת
כמה ולפתיחה לסגירה שעשויה הטריות לשמירת

פעמים.
ספק אין לבגד, הנדבקות היגייניות ובתחבושות
בלבד אחת פעם להדבקה הוא השימוש שאופן

שום ואין לאשפה, וזורקים מסירים ואח"כ
והדבקה הסרת של או חוזר שימוש של מציאות
אין טיטולים, הדבקת למתירים גם ולכן מחדש,

לבגד. תחבושות הדבקת להתיר
אמנםה. לזמן, תפירה קריעת מתיר הרמ"א

עד ארוך זמן הבגד על מודבק הנייר למעשה
כתב שם הלוי ובשבט בבית, אותו שיפתחו
במנח"י וכ"כ שבת, בערב שוב ולהדביק לפתוח
ובאז ו אות פכ"ט לציון ובאור ל"ט סי' ח"ה
ספ"ז- פט"ז בשש"כ וכ"כ ל"ד, סי' ח"ז נדברו
הגרש"ז בשם הביא ס"ז הע' בפל"ה ואמנם
ועי' בזה. להקל אפשר שלמעשה זצ"ל אויערבך
מש"כ 117 הע' קנד עמ' שבת הל' קיצור ספר
אליעזר ציץ שו"ת גם ועי' בזה, האגרו"מ בשם

ו'. סי' סוף חט"ז
שמותרו. וכמו ל"ז. סעי' ל"א סי' השבת וביום

שכ"ח, [סי' לשומרה כדי מכה על רטיה להניח
רק סממנים שישחוק חשש אין שאז משום כ"ז],
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איןתשובה: המתארח כלפי כי המזוזה, כשרות את לבדוק צורך אין אבל חיוב, יש
יבוא לא אם ובין יבוא אם בין שווה הוא החיוב כי שם להתארח בא אם עיוור .זלפני

שלישי בגוף לאביו לקרוא

שלישי? בגוף ולאמא לאבא לקרוא כדאי האם
אמרתשובה: ועשיו אבי, נא קום שאמר אבינו מיעקב והוכיח החת"ס, נשאל זו שאלה

אבי .חיקום

לתפילין מתאים סופר על הקפדה

הסופר? את לבחור יש מה לפי נ"י. לבני תפלין הזמנת לפני כעת עומד אני
להקפתשובה: משנהיש שאינו היטב לברר יש וכן שמים, ירא סופר על מאוד יד

האותיות: בארבעת ובמיוחד האותיות, בכתיבת מהמסורת

יותר- לא פחות. ולא יותר לא האמצעי החלק מרוחב חצי יהיה התחתון החלק ל-
והמשכנ"י הגר"א וכשיטת הסוף עד להמשיכו שלא שנהוג מפניטמפני פחות- ולא ,

שלא להיזהר ויש פסולה האות י' האות גובה או רוחב מעובי פחות למטה יש שאם
פסול לחשש המנהגילהתקרב וכן .יא,

צ' באות [וכן העליון מהחלק רחב יותר מעט יהיה התחתון שהחלק מאוד יקפיד נ-
בדיעבד] גם שפוסל ואפשר חמור הדבר נ' שבאות אלא כן, .יביקפיד

אלכסונית בנטיה אחד [חלק ביניהם זוית עם חלקים משני מורכב יהיה הימני הצד ע-
עיגול כחצי ירידה ולא משמעותית], יותר אלכסונית בנטיה והשני .יגקלה

מטה] לכיוון שחודו 'משולש' [כעין פנימי מושב יעשה האות של התחתון בחלק ש-
האות חלקי לשלושת מושב שום בלי גמור בחוד יסתיים שלא .ידכדי

כמו עבה השמן ואם המיחוש. את למנוע כדי
שכ"ח בסי' כמבו' ממרח משום אסור 'וזלין'
השבת בוביום ועי' סקל"ח, רנ"ב ובסי' סקפ"א

שביארנו. במה ק"ד הע' שם
גרעז. לא שדינו וביאר זצ"ל, אלישיב הגרי"ש

חדר ובודאי במזוזה, שחייב האוצר' מ'בית
ממחסן פחות אינו אנשים לאירוח המשמש
לפני איסור אין אבל חפצים. לאחחסון המשמש
אם בין נשאר שהחיוב מפני שם להתארח עיוור

יבוא. לא אם ובין יבוא
ריחוקח. יוצר שלישי גוף שלפעמים והסביר,

ובנו. אב ביחסי נכון שאינו
במשנתט. והובא ד', סי' בשו"ת יעקב קהלת

ודלא נהגו, שכן שם וכתב ל', אות סופרים
[בתחילת חיים והתורת פ"ב] סי' [ח"ד כהרדב"ז

חלק]. פרק
ד"הי. שם ובבאה"ל ל' אות סופרים משנת עי'

התחתון בחלק אין שאם הפמ"ג בשם ונהגו
פסולה, י'] האות [כעובי קולמוס עובי כמלוא
את קצת למשוך שנוהגים שכתב מה ולכן
עד למשוך שלא רק הכוונה התחתון, החלק
[עי' החזו"א דעת וכן לסוף, קרוב או הסוף
בצדקת ובמש"כ וח"ג ח"א רבינו בארחות

המנהג. וכן עז], עמ' הצדיק
וכנ"ל.יא. שם, סופרים משנת
צ'יב. באות סופרים המשנת על שעה"צ

[סק"ד].
ל"איג. סי' יציב ודברי קנ"ה סי' ח"ו הלוי שבט

ב. אות
סי'יד. ח"ג הלוי ושבט ק"י סי' ח"ו יצחק מנחת
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תחנון לפני מידות י"ג אומר שאינו ב'שטיבלאך' ש"ץ

תחנון, לפני מידות י"ג אומר ולא ב'שטיבלאך' העמוד לפני ניגש אני כאשר לפעמים
י"ג לומר שאסור יודעים ואינם מדות י"ג לבד שאומרים אנשים שיש שומע אני

ביחידות מידותטומידות י"ג באמירת אותם שמכשיל עיוור לפני נחשב זה האם .
ביחיד?
כמותשובה: ומתפלל כדין נוהג שאתה מפני עיוור לפני נחשב לא שלךזה ,טזהנוסח

להתחיל צריך אתה וחמישי בשני ולכן יטעה, ולא לכך לב ישים שהציבור צריך אבל
לב. ישים שהציבור כדי בקול רחום' 'והוא

בשבת וסופגניה סופלה עוגת חימום

ובחימום ריבה שוקולד/ בתוכם שיש וסופגניה סופלה עוגת בשבת לחמם מותר האם
נוזליים? נעשים הם

בישולתשובה: אין והרי יבשים הם אותם כשמניח כי איסור אין בישול- איסור מצד
ביבש בישול מלאיזאחר סיר על רק אותם להניח צריך בודאי חזרה- איסור מצד .
האש שעל צלחתיחבאוכל בלי בשרי סיר על ישירות אותם מניחים אם לב, [לתשומת

בשריים נעשים הם אםיטוכדו', כי לב לשים צריך סופלה בעוגת מוליד- איסור מצד .[
אם איסור אין ובסופגניה הרמ"א, לשיטת כן לעשות אסור ממש נוזלי יהיה השוקולד

כבר מבושלת .כהריבה

מהתערובת חתיכות שתי ונפלו היתר, חתיכות בשתי איסור חתיכת תערובת

שתי ונפלו נאסר], הכל [וממילא איסור חתיכות בשתי שהתערבה היתר חתיכת
דפריש 'כל כי השלישית החתיכה את לאכול אפשר האם התערובת. מתוך חתיכות

המותר? הוא השלישי וממילא פריש' מרובא
באכילהתשובה: אסורה שנשארה החתיכה .כאגם

החזו"א נהגו וכן הפוסקים, בשם כן והוכיחו ד'
המנהג. וכן והגרי"ז,

סק"ד.טו. תקפ"א וסי' ה' תקס"ה, סי'

עושהטז. שהאדם בדבר עיוור לפני איסור אין
של בהתנהגות החטא את מתנה והשני ְֶכדין
לשכנו יאמר חילוני שכן אם [למשל, הראשון
הוא בשבת מהבית ייצא שאם תומ"צ השומר
מפני עיוור], לפני נחשב לא זה האור, את ידליק
בהחלטתו תלוי והכל דבר בשום לו סייע שלא
זצ"ל אלישיב להגרי"ש תשובות קובץ השני. של
[בקו"א דיסקין המהרי"ל בשם מ"ד] סי' [ח"א
הע' ל"ב סי' השבת בוביום והובא קמ"ה], סי'

נ"ח.

(מהדורהיז. השבת בוביום ועי' סק"ק. שי"ח סי'
ל"ג. הע' א' סי' שלישית)

יזהר.יח. ד"ה ובאה"ל ג' רנ"ג, סי'

שהכליט. נ"ז הע' ב' סי' כהלכתו השולחן עי'
קליפה. כדי רק ולא בשרי נעשה

התירוכ. שומן לגבי ואמנם ט"ז, שי"ח, סי' עי'
אבל סקק"ה, שם כמבו' מועט דבר להפשיר
די והוא לעצמו ניכר 'סופלה' בעוגת השוקולד
שבסופגניה והריבה מועט, דבר נחשב ולא גדול
נעשית לא כלל בדרך וגם מועט דבר נחשבת

החימום. אחרי גם כך כל נוזלית
כיכא. החתיכות שתי על ספק לנו שאין מפני

נשאר וממילא איסור, מהם שאחד לנו ברור
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לעובדים ממתקים חלוקת

משפחתית שמחה אחרי שבבוקר רגילים ובמשרד חילוני, שרובו במשרד עובדת אני
הדבר האם העובדים. כל את בשוקולד מכבדים חתונה] או מצוה בר או לידה [כמו

מותר?
עיוורתשובה: לפני של גמור איסור בזה ויש היתר, שום ההתנהגותכבאין עצם [מלבד

מוסמך]. מרב הכוונה ע"פ ושמירה זהירות שצריכה העובדים עם

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה מהלכותמהלכותמהלכותמהלכות

לצאתא. ולכוון מהמדליק הברכות לשמוע חייב בעצמו, נרות מדליק שאינו מי כל
ולכוון הברכות את לשמוע יקפידו לכתחילה הבית בני ושאר הנשים וגם חובה, ידי
בעצמם לברך יכולים אינם הברכות, את שמעו לא אם ובדיעבד חובה. ידי לצאת

להקל ברכות שספק משום הרואה .כגברכת

או האיסור נפל אם משתיהם אחד על רק הספק
החתיכה וממילא השקול, ספק ונשאר ההיתר,
של למקרה דומה אינו [ולכן אסורה. שנשארה
כסף סכום שלישי אצל שהפקידו אנשים שתי
מאה ונאבד מאתיים והשני מאה הפקיד אחד
שם כי י'], רצ"ב, סי' חו"מ [עי' ההפקדה מתוך
על הרי כאן אבל הרוב, אחרי שנלך לומר שייך

כלל]. ספק אין שנפלו מהשתים אחד
וסי'כב. ב' קס"ט, סי' [או"ח בשו"ע נפסק

מברך. שאינו למי מאכל ליתן שאסור ב'] קס"ג,
וכן חילוני מעסיק של פרטי במזכיר אמנם
מאכל ומכירת נתינת של מקרים בהרבה
את להשיג שיכול משום היתר צד יש לחילוני
לפני איסור כאן אין וא"כ אחר מנכרי המאכל
הש"ך ושיטת מסייע, איסור רק ונשאר עיוור
איסור שאין סק"ו] קנ"א סי' [יו"ד והדגמ"ר
וכתבו ובנכרי, בקביעות שחוטא במומר מסייע
והגרי"ש ע"ב] סי' ח"א [יו"ד האגרו"מ
וסי' כ' סי' ח"א תשובות [קובץ זצ"ל אלישיב
הש"ך דברי על לסמוך שיש כ"ח] סי' וח"ב מ'
סיוע כאן (שאין היתר צדדי עוד בהצטרף
לחילונים), דירה להשכיר היתר צד וזה ישיר-
סק"ט, ושעה"צ סק"ז שמ"ז סי' משנ"ב ועי'
היו שלא מתיקה מיני להם נותן כאשר אבל
ממש כאן יש א"כ בלעדיו כלל אותם אוכלים
אופן, בשום כן לעשות ואין גמור עיוור לפני
כ"ח [סי' השבת בוביום שהבאנו במה ועי'
זה, בענין כ"א] י"ט- סעי' ל"ב וסי' י"א סעיף

והשבט ל"ה] סי' [ח"א שלמה המנחת וגם
בצירוף אם כי התירו לא י"ז] סי' [ח"ד הלוי
ה' חילול שיש ובמקום ודגמ"ר הש"ך שיטת
אופן בשום כן להקל אין אבל הענין לפי
כהלכתו בהשולחן היטב ונתבאר מתיקה. במיני

כ"ג. סעי' י"ט סי'
הרואהכג. ברכת חיוב יש אם הפוסקים נחלקו

פסק הב"י ולהלכה בשבילו, מדליקה כשאשתו
וכן ג' תרע"ו, סי' בשו"ע הוא וכן יברך שלא
[וכן שיברך פסק והב"ח שם, ומג"א הט"ז פסקו
[שם המשנ"ב כתב ולמעשה ופר"ח], הא"ר פסקו
להקל. ברכות ספק כי לברך כדאי שאין סק"ו]
שיש כהמרדכי המחבר פסק ג' תרע"ז, [ובסי'
הדליקה שאשתו למי גם הרואה ברכת חיוב
ובמאמ"ר ובפר"ח ובגר"א בא"ר עי"ש בשבילו,
מצות האם המח' ושורש ובשעה"צ]. ובמשנ"ב
גופו על גם או ביתו על רק הוא חנוכה נר
שאם הב"ח וכ' ס"ג, תרע"ו בסי' הב"ח כמש"כ
הברכות שמע אם רק א"כ גופו על חיוב גם יש

חובה. ידי יצא אמן וענה
ביתו בני וכל אשתו לכתחילה בודאי כן, ואם
לדבר לא [וכמובן הברכות את לשמוע צריכים
לא אם שהרי כעונה שומע מדין הברכה] בזמן
הוראה ברכת לברך יתחייבו הברכות את ישמעו
כי לברך יכולים אינם בדיעבד ורק שיטות לכמה
הברכות, את שמעו לא ואם להקל, ברכות ספק
לצאת ויכוונו הברכות את מאחר שישמעו טוב

חובה. ידי
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לפתחב. הסמוך בטפח יהיו הנרות שכל להדר טוב לרחוב, הבנין בפתח .כדהמדליקים

ובשארג. בבית. שמדליקים לפני הכנסת בבית הראשון בלילה מדליקים זו בשנה
בבית להדליק לתת יש הכנסת, בבית שמדליקים לפני בבית מדליקים שרבים השנים
הכנסת בבית שהחיינו לברך אפשר שאי מפני הכוכבים בצאת שמדליק למי הכנסת

בבית כבר שבירך .כהלאחר

הואד. כאשר כן ואם לאיסור, שמלאכתו כלי הוא קול, ומשמיע אור מדליק סביבון
אין המשחק ואחרי גופו', 'צורך נחשב בו המשחק כי בשבת, בו לשחק מותר מכובה

במקומו להשתמש צריך אם רק אלא החדר את לסדר בשביל לטלטלו .כוהיתר

ללילה,השנה הנמשכת שלישית בסעודה פת אכל אם גם שבת, במוצאי חנוכה חל
בר"ח כמו בלילה פת מלאכול להימנע צורך [ואין המזון בברכת הניסים על יאמר לא

במוצ"ש] .כזשל

יתחילכד. אם הפוסקים נחלקו ה' תרע"ו, בסי'
ויפנה הימני בנר או לימין ויפנה הנוסף בנר
בימינו שהנר משום מחלוקתם ועיקר לשמאל,
פי' כן יותר, רחוקים והשאר לפתח סמוך הוא
ובאה"ל ופמ"ג וגר"א ומג"א וט"ז וב"ח הב"י
שמדליק שאפילו דבריהם בכל ברור ומבואר שם,
הרי וא"כ לפתח סמוך מהם ואחד ביחד נרות כמה
למצוה, הבית בעל ע"י הודלקו שכולם ברור ניכר
מתקיים בו לפתח סמוך שבפועל הנר רק מ"מ
ושאר לפתח, הסמוך טפח שיהיה המצוה עיקר
בהם מקיים לא אבל חובה ידי בהם יוצא הנרות
וכ"כ שם הגר"א [כמש"כ המצוה עיקר את
ונראה סקי"ד], ושעה"צ ובליל ד"ה שם הבאה"ל
ניכר סוף סוף כי חובה ידי בהם שיוצא שהטעם
של המשך שהם רואים [שהרי לפתח ששייכים
אם אבל לפתח], הסמוך בטפח שהודלק הנר
ששייכים ניכר יהיה ולא מהפתח יותר רחוק ידליק

חובה. ידי יצא לא בדיעבד גם א"כ לפתח
לפתח הסמוך מהנר שיתחיל הדעות טעם והנה,
את מפסיד לימין פניה מעלת שכנגד מפני הוא,
כתבו אכן לפתח, הסמוך בטפח המצוה עיקר
[סי' והט"ז פ"ה] סי' [בשו"ת המהרש"ל הט"ז
והמשנ"ב סכ"ג] קנ"ד [כלל והח"א סק"ו] תרע"ו
החנוכיה את להניח ונכון שטוב סק"ט] [שם
יהיו הנרות שכל באופן הפתח ברוחב כולה
בנר להתחיל יכול ואז לפתח הסמוך בטפח
את וגם לימין פניה מעלת את גם ולהרויח הנוסף
להגר"א [ורק לפתח הסמוך בטפח המצוה עיקר

עיקר על ולא ההידור על שמברך מפסיד
המצוה].

נרותכה. הדלקת למנהג טעמים ג' הביא בב"י
קי"א] סי' [בשו"ת הריב"ש האחד, הכנסת, בבית
שיד כיון ברבים הנס לפרסם יכולים אנו שאין
הבית בפתח להדליק אפשר ואי תקיפה האומות
שאין האורחים את להוציא כדי השני, מבחוץ,
הנס לפרסם והשלישי, בו, להדליק בית להם

העם. כל לפני
[סי' בשע"ת והובא צ"ו] [סי' אמת זרע ובשו"ת
בביתו שהחיינו בירך שאם כתב סקי"א] תרע"ו
שהחיינו, ומברך חוזר בביהכנ"ס להדליק והולך
לגבי רק דבריו את הביא סקמ"ה] [שם והמשנ"ב
הדליק ולא בביהכנ"ס כבר שבירך הפוך מקרה

בביתו.
על בנויים אמת הזרע דברי כל למעשה והנה,
כבר א"כ בחוץ שמדליקים כיום אבל הריב"ש,
עיקר את וקיים בביתו ברבים הנס את פרסם
שוב לברך מקום אין וא"כ בביתו, המצוה
שאנו ומה כבר, שעושה המצוה על שהחיינו
למצוה מנהג תוספת רק הוא בבהכנ"ס מדליקים
הזרע לשיטת גם וא"כ כלל, המצוה עיקר ואינו
בירך שכבר אחרי שהחייהו לברך אין בימינו אמת
ובקובץ סקע"ה תרע"א סי' בכה"ח וכ"כ בביתו,

זצ"ל. אלישיב להגרי"ש תשובות
שסידורכו. י"ז סעי' כ"ג סי' השבת וביום עי'

מקומו. צורך נחשב אינו החדר
סקל"ג.כז. קפ"ח סי'
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אטריותלגבי בו שיש שבמרק לנכון, העירונו שעבר, בגליון שנידון מרק על הברכה
מהמזונות כזית לאכל צריך אחרונה, לברכה ביחס מזונות, שברכתו אף מרק, שקדי או
יכול אינו עצמם מהמזונות כזית אכל לא ואם המחיה, על ברכת לברך כדי עצמם
או מהירקות אכל אם כזה, ובמקרה סקמ"ח. ר"ח בסי' כמבואר המחיה על לברך
סק"א]. ר"י סי' [ועי' נפשות בורא יברך נפשות, בורא ברכת המחייב בשיעור מהבשר
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