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א' ב'עמ' עמ'
בהלכה חכמה'-נושא 'לדעת

לסוגיו מרק מביתברכת מצויות שאלות
ההוראה

בהלכהבהלכהבהלכהבהלכה נושאנושאנושאנושא
לסוגיו מרק ברכת

צריךמצוי מה לדעת חשוב ולכן ידיים, נטילת בלי צהריים בארוחת מרק שאוכלים מאוד
עליו. לברך

ירקות האדמהמרק רק מברך הירקות עם אותו שאוכל מהירקותא- גם בכף לקחת [ונכון
הברכה] צורתבבזמן ניכרת ולא מזון] מעבד או [ב'בלנדר' לגמרי מרוסקים הירקות אם .

שהכל רק מברכים כלל .גהירק

עוף או בשר עם ירקות שהכל,מרק מברך העוף או הבשר ועל האדמה מברך הירקות על -
בלבד האדמה מברך והמרק מהירקות אוכל ורק כלל מהבשר אוכל אינו .דואם

קניידלך או מרק שקדי או אטריות עם מזונותמרק רק מברך מאודה- מעט רק היו ואם .
[עדיף שהכל וגם האטריות על מזונות גם מברך למרק כוונתו ועיקר מרק שקדי או אטריות

אחר] דבר על שהכל .ושיברך

קניידלך או מרק שקדי או אטריות עם ירקות אתמרק ופוטר האטריות על מזונות רק מברך -
והירקות מברךזהמרק למרק כוונתו ועיקר מרק שקדי או אטריות מאוד מעט רק היו ואם ,

וכנ"ל. הירקות על האדמה וגם האטריות על מזונות גם

קרוטונים עם אטריותמרק או מרק שקדי כמו ודינם מזונות ברכתם כלל בדרך .ח-

ב'.א. ר"ה, סי'

ר"בב. סי' השעה"צ ע"פ 119 עמ' הברכה וזאת
זצ"ל. אלישיב הגרי"ש ובשם סקס"ו

הפוסקיםג. דעת 'פירה' לגבי ז'] ר"ב, סי' [עי'
כיום אבל הפרי, צורת שניכרת כיון האדמה לברך
המרק בתוך ב'בלנדר' הירקות את המרסקים שיש
שהכל. עליו מברכים ממש, ונוזלי מימי רסק ונעשה
ובשם זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם שם הברכה וזאת
הע' פכ"ג הברכה ושערי זצ"ל אויערבך הגרש"ז

זצ"ל. ואזנר הגר"ש בשם 568
וסקי"ג.ד. ב' ר"ה, סי'

ומבוארה. העיקר, אם ד"ה א' רי"ב, סי' באה"ל
שאר עם ממש מעורבים מזונות המיני שאם שם
אם הבדל אין ולכן מזונות, רק מברך תמיד המאכל
קס"ח בסי' כמו לא או המרק עם ביחד התבשל
עוגה [כמו שונות בשכבות מדובר שם כי סקמ"ה,
כעי"ז ועי' לא, או יחד נאפה אם תלוי ולכן וקצפת]

ו. אות כ"ז סי' וח"ז כ"ד סי' ח"ו הלוי בשבט
סקי"א.ו. ר"ה סי'
כנ"ל.ז.
שנאפהח. מיוחד מייצור הם כיום הקרוטונים רוב

[מכמה לאכילה כך כל ראוי שאינו באופן מתחילה
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גריסים עם ע"ימרק המרק את לפטור יש ולכן האדמה, או מזונות לברך האם ספק יש -
אלא פת, סעודת בתוך שיאכל או והאדמה מזונות בודאי שברכתם דברים מקודם שיאכל

רגיל] במרק מצוי זה [ואין הבישול ע"י לזה זה ונדבקו נתמעכו הגריסים כן כיוםטאם .
פנינה בגריסי גם כך .יהדין

ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

יין שמביא חילוני מלצר

שבת המחללים גמורים חילונים מלצרים שם והיו מלון, בבית בסעודה השתתפתי
מותר האם למקום, ממקום בקבוקים העבירו וגם יינות מזגו והם רח"ל, בפרהסיא

מהיין? לשתות
חילונים בה שיש משפחה בני ידי על קרובות לעתים נשאלת דומה שאלה [הערה:
שלא הכוס על לשמור יכולים אינם בחופה) (ובפרט בשמחות ולפעמים רח"ל,

החילונים]. יטלטלוה
נגעתשובה: שהחילוני חשש ואין ומצוות, תורה השומר ליד נפתח היין של הפקק אם

היין את לשתות מותר מבחוץ, בבקבוק רק אלא עצמו נפתחיאביין הבקבוק אם אבל .
וכן ראו כשלא עצמו ביין נגע שהחילוני חשש יש כי מהיין לשתות אסור אחר, במקום

גם ולכן קטנות, בחתיכות הטיגון אחרי עד סיבות]
הבאה לפת נחשבים הם עמוק, בשמן טיגנו לא אם
סקל"ה, קס"ח בסי' כמבו' מזונות שברכתה בכיסנין
הם ואז הטיגון אחרי עד לחם שם אין עדיין כי
עמוק בשמן מטגנים [ואם לכסיסה ועומדים קשים
טעם, מעוד מזונות ברכתם א"כ כבישול שדינו
מזונות ברכתם כזית, בהם שאין קטנות שחתיכות

וסקנ"ו]. י' קס"ח, בסי' כמבו'
ס"ח.ט. סי' ח"א ואגרו"מ וסקט"ו, ד' ר"ח, סי'
הגרעין,י. מגוף כמעט מסירים לא שכיום מפני

עמ' מ"ב גליון התורה וקול 286 עמ' הברכה וזאת
רכט.
נ"טיא. סי' ח"ד אהע"ז [אגרו"מ הפוסקים הכרעת

יצחק בשבות (מובא הגרשז"א ד', ענף כ' סי' וח"ב
שליט"א ואזנר והגר"ש בשמו), פי"ד פסח הל'
וכן קצ"ח), סי' וח"ט קע"ט סי' ח"ב הלוי (שבט
של שחילונים זצ"ל] אלישיב הגרי"ש מרן מורה
לענין [מלבד שנשבו תינוקות נחשבים אינם ימינו
ענייני את יודעים שכולם מפני בשבת] נפשות הצלת
לשמור שלא מאוד שמוסתים אלא ומצוותיה התורה
בתאוותיהם לשקוע ההרגל וגם ומצוות תורה
דינם וממילא כראוי, עולם לחיי לחזור להם מפריע
א' סי' [יו"ד החזו"א וכמש"כ להכעיס, כמומרים
מסור שנשבו תינוקות שענין סקט"ז] ב' וסי' סק"ו

יודעים שהם המציאות האם להכריע הדור לחכמי
הדור חכמי והכריעו והמצוות, התורה מענין מספיק
החילונים כל מאוד מרובה תקשורת שיש שכיום
מלים וכולם השמים מן תורה שיש היטב יודעים
(באופן התורה מועדי את 'חוגגים' וכולם בניהם את
את מקיימים שאינם אלא לתאוותיהם) מפריע שאינו
התאוות על להתגבר להם שקשה משום המצוות
נגד כסדר הזמן כל מוסתים וגם בהם ששקועים
ביותר עליהם מקשה והדבר התומ"צ שומרי

הישרה. לדרך ולשוב תאוותיהם על להתגבר
שכל כ"ד] קכ"ד, סי' [יו"ד הרמ"א שיטת אמנם,
יין מנסכים ואינם ע"ז עובדים אינם כיום הגוים
ברור הדבר שאין כתב סקע"א] [שם והש"ך לע"ז,
לגבי אבל מרובה, בהפסד רק כן להקל יש ולכן
שייך ולא ע"ז עובדי שאינם ברור הדבר החילונים
שגם כישמעאלים דינם וממילא דהש"ך חששא האי
ביין נגעו שלא אם היין את אוסרים אינם הפס"מ בלי
אותו, שטילטלו או מהבקבוק מזגו רק אלא עצמו
סי' בחזו"א וכ"כ קכ"ד, סי' ריש בנקה"כ מבואר וכן
שודאי כנכרי נידון שבתות לחלל שמומר סק"ז מ"ט
אינו אחר דבר ידי על ביין ומגעו ע"ז עובד אינו
במנחת כעי"ז ועי' בשתיה, אפילו היין את אוסר
ל"ט. סי' ח"א נתן להורות ובשו"ת קכ"ד סי' פתים

י'. סעי' י"ד סי' כהלכתו בהשולחן יותר ונתבאר
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ממש] פשוט ואינו טוב הכשר היין [אם איסור ביין הכשר היין את שהחליף חשש .יביש
אלא נכרי, טילטלו אם אפילו נסך יין נעשה היין אין טבעת, בלי ואפילו סגור, הפקק [אם
טבעת צריך שאז הבקבוק את פתח שהנכרי חשש ויש מהעין נעלם הבקבוק כן אם

נפתח לא שהבקבוק וסימן ].יגל'חותם'

רח"ל בפיגוע שנהרג חילוני על ואבילות קריעה

בפיגוע? שנהרג חילוני על אבילות דיני ונוהגים קריעה קורעים האם
ומצוות,תשובה: תורה שומר כמו אבילות בו ונוהגים שבעה עליו ויושבים עליו קורעים

כפרתו היא כזאת משונה שמיתה .ידמפני

טוב קריאה ספר הוא מה

הקטנים]? [ולבני לבנותי לקנות כדאי קריאה ספר איזה
מפניתשובה: שמים, ירא הוא (החיובי) הסיפור' 'גיבור האם היא העיקרית הבדיקה

החליט כביכול שבמקרה אלא שמים ירא אינו הוא ואם הסיפור, גיבור עם מזדהה שהקורא
ירא שאינו אדם יתכן שהנה ויחשוב זו, רעה דרך עם יזדהה הקורא טוב, מעשה לעשות

בסיפורים]. רק יתכן שזה [וכמובן טוב מעשה ועושה שמים

העולה שם הזכרת בלי לתורה עולה קריאת

שלישי']. ['יעמוד שמו הזכרת בלי לתורה לעולה שקוראים מצוי ב'שטיבלאך' אצלנו
איסור? בזה יש האם

לתורהתשובה: לעולה לקרוא הפוסקים ובגדולי ברמ"א כבר המובא מהמנהג לשנות אין
המזרח] עדות מבני חלק ואצל האשכנזים [אצל כנהוג פלוני] בן [פלוני .טובשמו

טרף במיקרוגל מאכל חימום

מאכל? בו לחמם דרך יש האם לגמרי. טרף מיקרוגל יש עבודתי במקום
במטוס] חימום ובתנור חולים בבית במיקרוגל חימום לגבי נתקבלו דומות [שאלות

בתוךתשובה: לחמם מותר במכסה, היטב וסגור כלי בתוך נמצא המאכל אם הדין מעיקר
עטיפה צריך מאכל, משיירי מלוכלכים התנור] [או המיקרוגל ואם טרף, תנור] [או מיקרוגל

מלמטה חימוםטזנוספת במכשירי קבוע באופן להשתמש שאין הפוסקים הורו אמנם .
לחימום הטרף במיקרוגל קבוע באופן להשתמש אין ולכן למכשולות, מחשש טרפים

.יזמאכלים

סק"א.יב. וש"ך ד' א', קכ"ח, סי' יו"ד
סי'יג. גם ועי' סקי"ז, וש"ך ט' קכ"ה, סי' יו"ד

בהשולחן ונתבאר סקע"ד. שם וש"ך כ"ה קכ"ד,
ג'. סעי' שם כהלכתו

סוףיד. ושם וסק"י סק"ט וש"ך ה' ש"מ, סי' יו"ד
סקט"ו. וש"ך שע"ו סי'

סק"אטו. קל"ט וסי' סק"ח קל"ה סי' משה דרכי
ציץ בשו"ת הביא וכן י"ז], תר"צ, סי' רמ"א [ועי'

עי"ש. הפוסקים, גדולי בשם ט"ז סי' חי"ז אליעזר
לזיעהטז. ולא לריחא לא חשש אין סגור בכלי

תחתית אם אבל א'. ק"ח, סי' ביו"ד כמבואר
לעבור יכול האיסור טעם א"כ מלוכלכת, המיקרוגל
נחשב זה [ואין שבפנים המאכל לתוך הכלי דרך
בהשולחן שנתבאר כמו השיטות לרוב נ"ט בר נ"ט

כ'. סעי' ו' סי' כהלכתו
והגרש"זיז. זצ"ל אלישיב הגרי"ש הורו כן




