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הרב מיכאל שלמה אבישיד <
ברכות  בשבע  להשתתף  שמגיע  אדם 
כ"פנים חדשות", חייב לאכול בסעודה או 
שמספיק שנוכח במקום כדי שיוכלו לברך 

שבע ברכות?
שנוכח  ומספיק  לאכול  צריך  אינו  הדין  מן 
משהו  שיאכל  להחמיר  נהוג  אך  במקום, 
שברכתו  מאכל  שיאכל  ועדיף  בסעודה, 

מזונות.
דעת הר״ן שלא חייב לאכול וכן סובר הרמ״א שו"ע אבה״ע סי׳ 
ס"ב ס"ז, וכן החלקת מחוקק שם ס"ק י"א, והערך לחם וקיצור 
שולחן ערוך סי׳ קמ"ט, אבל יש שהבינו מהמחבר שם בס"ז שיש 
לו לאכול ולמעשה כיום גם האשכנזים נהגו להחמיר ולפחות 
לטעום כדלעיל.

הרב שמעון פרבר <
הסלט  מתוך  ג'וק  להוציא  מותר  האם 

בשבת?
אסור להוציאו מתוך הסלט משום בורר, אלא 
יש להוציא את הסלט ממנו תוך כדי האכילה.

אין  הג'וק,  את  מוציא  כאשר  ביאור:  ליתר 
והרי  האוכל  תיקון  דרך  אלא  אכילה  דרך  זו 
יותר  כאן טורח  ואף שיש  גמורה.  זו מלאכה 
בברירת הסלט, אעפ"כ אין לברור את הג'וק 

אפילו כדי לאכול את הסלט לאלתר.
ראה שו"ע אדה"ז סי' שי"ט ס"א

הרב ליאור רוזנבוים
דיין ומורה-צדק בבאר שבע <

דברים הבאים בתוך 
הסעודה וברכתם

מהם הדברים שאין לברך עליהם 
בתוך הסעודה?

הסעודה  מחמת  הבאים  "דברים  חכמים:  אמרו 
בתוך הסעודה . . פת פוטרתן". כלומר, שהדברים 
כגון  ללחם,  כתוספת  מהסעודה  כחלק  הנאכלים 
סלטים, מנות עיקריות, תוספות ומרקים, נחשבים 
כטפלים ללחם ונפטרים בברכתו, וכיוון שאכילתם 
עליהם. אולם הדברים  לברך  אין  טפלה לסעודה 
שאינם באים כחלק מהסעודה, צריך לברך עליהם1. 
כתבו  הסעודה,  בתוך  המוגשים  מאפים  לגבי 
הפוסקים שהמאפים שברכתם מזונות לכל הדעות 
כגון עוגות בחושות שרובן ממיני מתיקה - אם הם 
נאכלים רק לקינוח ולא להשביע מברכים עליהם. 
בסעודה.  עליהם  לברך  אין  המאפים,   יתר  אך 
והמובחר ביותר להגישם לאחר ברכת-המזון ובפרט 

בשבת, ואין בזה משום ברכה שאינה צריכה2. 

כיוון ש"אין   - לגבי משקאות המוגשים בסעודה 
ושאר  המים  נחשבים  שתייה",  בלא  אכילה 
כבאים  בסעודה  לשתותם  שנוהגים  המשקאות 
כיוון  עליהם  לברך  אין  ולכן  הסעודה,  מחמת 
שנפטרים הם בברכת הלחם, אף אם האדם היה 
קפה-שחור,  או  תה  לגבי  אבל  לכן.  קודם  צמא 
ולכן  אין רגילים לשתותם דווקא בתוך הסעודה, 
כשמביאים אותם כקינוח סעודה, נחלקו הפוסקים 
האם יש לברך עליהם, ומספק אין לברך עליהם, וכן 
לגבי קפה שחור המוגש בסוף אירוע לא יברך עליו3.

היין  כן אמרו חכמים, שמפני חשיבותו של  כמו 
שבשבתות  אלא  הסעודה,  בתוך  עליו  לברך  יש 

1.  ברכות מא, ב; טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סקע"ד 
וסקע"ז; סדברה"נ פ"ד ס"א ואילך; וראה בבאור ברה"נ 
לרב אלאשוילי פ"ד הע' יז דיון לגבי דברים שהנם חלק 

מן הסעודה המוגשים בסוף הסעודה לעידון ותענוג.
2.  ברכות מא, ב; טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סקע"ד, 
סק"ד;  קו"א  סרמ"ט  שם  וראה  ס"ד  וסרט"ו  סקע"ז 

סדברה"נ פ"ב ס"ז-י; 'קובץ אור ישראל' סב ע' שלט.
ונ"כ  טוש"ע  שם;  הכי  אי  ד"ה  ובתוס'  ב  מא,  3.  ברכות 
או"ח סקע"ד ס"ז; שו"ע אדה"ז שם ס"ב; סדברה"נ פ"ד 
ס"ז )משקאות(; וראה פסק"ת סקע"ז ס"ח וע"ע בהע' 

25 שם. 

כיוון  בסעודה  היין  על  לברך  אין  טובים  וימים 
בברכת  ונפטר  הסעודה  מצרכי  הוא  שהקידוש 
הקידוש  את  השומעים  ואף  שבקידוש,  "הגפן" 
ברכת  אולם  זו.  בברכה  נפטרו  מהיין  שטעמו 
"הגפן" בהבדלה אינה פוטרת את שתייתו בסעודה 
שלאחריה, אלא אם-כן חשב בעת-הברכה לשתותו 
בסעודה. ולגבי משקאות חריפים המוגשים בתוך-

הסעודה לאמירת "לחיים" וכדומה דנו הפוסקים 
האם יש לברך עליהם, והיו שניסו לחלק במטרת 
ולחייב ברכה במצבים שונים אף בתוך  הבאתם 
שאין  למעשה  הרווחת  שהדעה  אלא  הסעודה, 

מברכים עליהם כלל בתוך הסעודה4.

האם מברכים על גלידה שמוגשת 
בסוף הסעודה?

על  לברך  יש  האם  האחרונים  הפוסקים  נחלקו 
הגלידה  שכן  הסעודה.  בקינוח  המוגשת  גלידה 
שלא  נוהגים  ולמעשה  שקפא,  ממשקה  עשויה 
ואפילו  הסעודה,  בתוך  משקאות  על  לברך 
כיוון  כששותה משקאות מתוקים בסוף הסעודה 
שיתכן ששותה אף מחמת צימאון הבא מהמאכל 
על  שגם  כתבו  זה  ולפי  עליו,  מברכים  אין  ולכן 
הגלידה שקפואה היטב אין לברך, ומאדה"ז משמע 
לשתותו  דרך  שאין  דבר  שכן  כמאכל,  שנחשבת 
בבת אחת אלא מתעכב בפה מעט ועובר לעיסה 
כלשהי עד שנבלע אינו כמשקה אלא כמאכל. וכיוון 
שהגלידה באה רק לקינוח ולא להשביע אינה נפטרת 

בברכת הפת ויש לברך עליה שהכל5. 

4.  ברכות מב, ב; טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סקע"ד 
ס"א ואילך; סדברה"נ פ"ד ס"ז-יב.

סדברה"נ  וראה  ס"ח;  סקנ"ח  או"ח  אדה"ז  שו"ע  5.  ראה 
פ"א ס"ט ופ"ח ס"ח )הגדרת מאכל(; שו"ת קנין תורה 
ח"ד סי"ט )אין מברכים(; שו"ת שבט הלוי ח"א סר"ה 
כמשקה  ולא  כקינוח  )גלידה  ס"ז  לסקע"ד  בהערות 

ומברכים בסעודה(; וראה פס"ת סקע"ד ס"ג. 

שבים 



ראשון | גדר איסור ייחוד
נאמר: "כי יסיתך אחיך בן אמך" ולמדו חכמים 
עם  אך  אמו,  עם  מתייחד  שבן  זה  מפסוק 
המלך  דוד  נאסר,  עריות  ואיסורי  נשים  שאר 
עם  ביחוד  אף  האיסור  את  הרחיבו  דינו  ובית 
הפנויה. ועל כן להלכה אסורה הימצאותם של 
במקום  יחד,  נשואים  שאינם  ואישה  איש  כל 
ואינם  אותם,  רואים  אינם  אחרים  שאנשים 
יכולים לראותם, וכן כשהימצאותם בחדר אחד 
היא באופן שאין חשש שיכנס לשם אדם אחר 
הייחוד  איסור  בידיעתם;  שלא  בפתאומיות, 
הוא עם בת מגיל 3, וכן לאשה אסור להתייחד 

עם בן מגיל 9 1.

שני | ייחוד ב"בייבי סיטר"
להיגרר  עשויים  סיטר"  "בייבי  מזמינים  כאשר 
את  לדעת  יש  כן  ועל  ייחוד.  של  לבעיות 
האופנים כיצד ניתן להימנע מהאיסור: ראשית, 
כשומרים,  נוספים  בילדים  להשתמש  ניתן 
בתנאי שהילדים גדולים דיים להיוודע לאיסור 
ולדווחו לאחרים. לצורך העניין ילד מגיל חמש 
עד לגיל תשע )ובשעת הדחק עד גיל 12( מהווה 
מספיק  גדול  שהילד  משום  טוב,  כ"שומר" 
לזהות מעשה איסור, אך מאידך הוא קטן מדי 
בכדי להשתתף בו. אלא שבשעות היום, די בילד 
אחד, ואילו בלילה יש צורך בשניים כשומרים. 
זה, יש למסור מפתח  כאשר אין הילדים בגיל 
פעמים  מספר  שייכנסו  מהם  ולבקש  לשכנים 
מראש  זאת  ויאמר  קבועה,  לא  בשעה  לבית 

לבייבי סיטר ובכך תהיה רתיעה2.

שלישי | ייחוד במעלית
יש  במעלית,  הייחוד  בשאלת  הפוסקים  דנו 
שכתבו להקל מכיוון שמדובר לרוב בזמן קצר 
אנשים  יכולים  שתמיד  כיוון  ייחוד  משיעור 
לעלות בשאר הקומות. ולעומתם יש שהחמירו 

גם בכך. למעשה כשהמעלית היא במקום ציבורי 
משרדי  או  רפואה  מרכזי  מגורים,  בניין  כמו 
ממשלה יש מקום להקל בשעה שאנשים עולים 
להימנע  המהדרים  ויש  ביום,  ובפרט  ויורדים 

מכך3.

רביעי | שאלה בשלום האשה
אמרו חכמים: "אין שואלין בשלום אשה כלל", 
בכדי למנוע התפתחות קרבה בין גברים לנשים. 
בצורה  אישה  לשאול  לאיש  אסור  משום-כך 
ישירה "מה שלומך", כיון שזו שאלה הממוקדת 
בשלומה האישי של האישה. ואם האשה אומרת 
לו "שלום" ישיב לה בלשון רכה ומנומסת ולא 
בלשון של התעניינות; וטוב יותר לומר "בוקר 
ולא  אחרת  סתמית  ברכה  לשון  כל  או  טוב" 
מתירים  )ויש  וכדומה.  נשמע"  ו"מה  "שלום" 
לומר שלום כיון שאינו בלשון של התעניינות(. 
לאשה  שלום  דרישת  לשלוח  אסור  כן  כמו 
הכוונה  אין  אם  אך  בעלה,  באמצעות  ואפילו 
התעניינות  מתוך  אלא  אישית,  בה  להתעניין 
וכדומה,  למשפחה  לעזור  כוונה  מתוך  במצבם 

וכגון לאחר אירוע רפואי - הדבר מותר4.  

חמישי | מורה גבר לבנות
סופרים".  רווק  אדם  ילמד  "לא  חכמים:  צוו 
ילדים  ילמד  לא  אשה  לו  שאין  שמי  כלומר, 
מי  אך  הספר,  לבית  שבאות  אמותיהן  מפני 
ויש שהוסיפו שמותר לו  שיש לו אשה מותר, 
שאין  במקרה  כמובן  גדולות,  בנות  אף  ללמד 
בעיית ייחוד. ואודות מינוי מחנך לבנות שולל 
הרבי  כותב  וכן  מוהריי"ץ.  אדמו"ר  כ"ק  זאת 
שמים  היראת  "כי  מורה  בתור  אשה  להעדיף 
יותר  שלה  וההשפעה  חזקה  יותר  היא  שלה 
ניכרת בתלמידה". עם זאת יש שהבהירו שכל 
הדברים  שמטבע  כיתה,  במחנך  הוא  האמור 
אמור להתקשר עם תלמידיו ואין ראוי שיהיה 
למורה מקצועי  בנוגע  לבנות. אבל  מחנך איש 

במוסדות  שיעורים  מוסרים  שגברים  מקובל 
הגבר  שאם  הרבי,  דברי  לאור  ובפרט  לבנות, 
מוצלח יותר יש להעדיפו על פני אשה לנאום 
זהו רק ספק אם הוא  ואפילו אם  בפני נשים, 

מוצלח יותר עדיין יש להעדיפו5

שישי | רופא גבר לנשים
מעיקר הדין מותר לאישה להיבדק אצל רופא; 
מכיוון שהוא טרוד באומנותו ולא יבואו לדבר 
כראוי  שמקפידים  בתנאי  זאת  אך   - עבירה 
ויש  אסור.  הדבר  לא  ואם  ייחוד,  דיני  על 
הרווחת  הדעה  אך  לכתחילה,  בכך  המחמירים 
שמותר לאשה להתרפאות אצל רופא וכמסופר 
בגמרא על "אומן" המקיז דם שטיפל אף בנשים, 
וציינו חכמים לשבח את צניעותו כשהיה מקיז 
זרוען. אלא שככל  דם לנשים והיה מכסה את 
להיבדק  ללכת  לאישה  לה  ראוי  ניתן,  שהדבר 
ירא- רופא  אצל  לחילופין  או  רופאה,  אצל 

שמיים, אם אינם מומחים פחות6. 

ייחוד וצניעות <

 ובפרט שבזמננו אפשר 
למצוא לאשה מונית עם נהגת

אשה ו בנסיעת  להיות  שצריכה  הזהירות  על  לעורר  יש 
גבר  הוא  כשהנהג  במכונית,  או  במונית  מישראל  ובת 
וכידוע   - כו'(  'יחוד'  של  חשש  בזה  להיות  )שאפשר 
חילוקי  לברר  יש   – דא  ובכגון  בספרים.  בזה  השקו"ט 
ובפרט  הוראה.  מורה  רב  אצל   – בזה  ופרטים  הדינים 
וכיו"ב(  ניו-יארק  כמו  גדולה  בעיר  )ובפרט  שבזמננו 
נהגת. אשה  עם  מונית  להזמין(  )או  למצוא  לאשה  אפשר 
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מקורות:  

טוש"ע  א,  פא,  קידושין  ב,  כא,  סנהדרין  ז.  יג,  1.   דברים 
'קיצור  ונ"כ שם; וראה  וסי"א  אה"ע סכ"ב ס"א-ב ס"ט 
דיני יחוד' נדפס בבירורי מנהגים סדה"י )להרש"י שיחי' 

פרידמאן(.
נטע"ג  ס"ד  סקצ"ב  יו"ד  ס"י;  סכ"ב  ונ"כ  אה"ע  2.   טוש"ע 

יחוד פכ"ט ס"ב וס"ז, פמ"ב ס"ג ס"ו וס"י-י"א. 
3.   ראה שו"ת מנחת יצחק ח"ד, סצ"ד-ה; ציץ אליעזר ח"ו 

ס"מ פכ"ב אות ד; נטע"ג יחוד פט"ו.
4.   ב"מ פז, א; טוש"ע ונ"כ אעה"ז סכ"א ס"ו; ערוך השולחן 

שם ס"ח; הליכות שלמה תפילה פ"ב הערה כ"ו.
5.   קידושין פב, א, טוש"ע ונ"כ אבן העזר סכ"ב ס"כ; שו"ת 
קודש  לשיחות  הוספה  סק"ע;  מהדו"ק  ש"י  תשורת 
תשכ"ח ח"א ע' 506; אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ ח"ח 
ע' תקנט; ובארוכה במאמר הרב י. הורביץ בנושא 'מורה 

גבר לבנות'.
6.   תענית כא, ב; ש"ך יו"ד סקצ"ה סק"כ; אג"ק חי"ד ע' ק; 
סנ"ד;  ח"ג  יו"ד  אג"מ  שנג;  ע'  ח"ג  ומנהג  הלכה  שערי 
מנח"י ח"ז סע"ג; שו"ת שבה"ל ח"ג סקפ"ו וח"ד סקס"ז.

חדש ומיוחד
ברכון יוקרתי

עם מדריך 
הלכתי

שלכםאת השמחה שתשדרג התשורה 
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