שע"י מכון ירושלים לדיינות
וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל
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פרשת כי תבוא תשע"ח

מאמר השבוע דן בברכות המצוות .לרובן של מצוות התורה אנו מקדימים ברכה" :אשר
קדשנו במצוותיו וציוונו" .אולם ,מספר לא מעט של מצוות בולטות בכך שאנו נמנעים
מלברך ברכה עובר לקיומן :כיבוד אב ואם ,מתן צדקה ,כתיבת ספר תורה ,יישוב ארץ ישראל,
וכהנה רבות .איזה כללים נאמרו בביאור עניין זה? מהו העיקרון הקובע אם יש לברך או לא?
והאם ברכות המצוות הן מן התורה או מדרבנן? בשאלות אלו ,ועוד ,נדון במאמר השבוע.

ברכות המצוות :מתי מברכים ומתי אין מברכים?
בתחילת פרשת כי תבוא ,בפרשת וידוי ביכורים ,מוזכר החיוב של ברכות המצוות.
הפסוק מצווה" :כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ...ואמרת
לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר
צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" (דברים כו יב-יג) .רש"י מפרש" :ולא שכחתי מלברכך
על הפרשת מעשרות".
יש מפרשים שמעירים שהברכה עצמה ,בוודאי בניסוח שקבעו חכמים ,אינה אלא מצווה דרבנן
(עי' למשל בפירוש "הכתב והקבלה") – ובכך נעסוק בהמשך .כך או כך ,למדנו אפוא שכאשר אדם
מפריש מעשרות ,עליו לברך ברכה עובר לקיום המצווה .כך הוא ברוב מצוות של תורה ,ואף מצוות
דרבנן :עובר לקיום המצווה ,עלינו לברך ברכות המצוות – "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו" על קיום
המצווה.
עם זאת ,ישנם גם לא מעט יוצאים מן הכלל .בניגוד להפרשת מעשרות ,אין אנו מברכים על מצוות
כיבוד אב ואם ,על מצוות יישוב ארץ ישראל ,על מצוות נתינת צדקה ,על מצוות כתיבת ספר תורה
ועוד מצוות רבות.
במאמר הנוכחי נעסוק אפוא ביסודות של ברכות המצוות ,ונעיין בטעמים שבגינם אנו מברכים
על מצוות מסוימות ,ואילו על מצוות אחרות אנו נמנעים מלברך .האם מדובר בחיוב דרבנן או של
תורה? מתי מברכים על מצוות ,ומתי לא? האם יש הבדל בין מצוות "שכליות" לאלו שאין להן
טעם גלוי?
בשאלות אלו ,ועוד ,נעסוק בהמשך הדברים.

המקור לברכת המצוות :דין תורה?
מדברי הכתוב בפרשת ווידוי מעשרות למדו רבותינו (משנה ,מעשר שני ה ,יא ,כפי שהובא ברש"י)

קוראים יקרים!
בפרשת השבוע ,בתוך עומק
הקללות ,התורה קובעת סיבה
מפתיעה לרעות הבאות על עם
ישראל" :תחת אשר לא עבדת
את ה' אלוקיך ובטוב לבב מרב כל"
(דברים כח ,מז).
ביאר רבנו בחיי" :יאשימנו הכתוב
בעבדו ה' יתברך ולא היתה
העבודה בשמחה ,לפי שחייב
האדם על השמחה בהתעסקו
במצוות ,והשמחה במעשה
המצוה ,מצוה בפני עצמו ,מלבד
השכר שיש לו על המצוה יש לו
שכר על השמחה .ועל כן יעניש
בכאן למי שעובד עבודת המצוה
כשלא עשאה בשמחה".
הדברים לכאורה מעוררים פליאה.
מהי עומק הטענה על כך שלא
עבדו ישראל את ה' בשמחה?
איך ייתכן שהעדר שמחה בעבודת
ה' תגרור עונש כה חמור ,כפי
המתואר בפסוקי התוכחה?
נראה בכך שאדם שמח במה
שמתאים לו .אם האדם אינו שמח
בתורה ,סימן מובהק הוא שאצל
אותו אדם ,אין התורה מתאימה
לו .הוא מרגיש שהתורה מאלצת
אותו לעשות מעשים שהם 'נגדו',

את החובה לברך ברכת המצוות" :לא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות" .מלשון חז"ל משמע
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לכאורה שדין זה הוא דין תורה ,שכן הוא נלמד מן הכתוב.

מנגד ,אין בכך הכרח ,שכן ייתכן שאין הכוונה לדרשה גמורה ,אלא לאסמכתא בלבד ,וברכות המצוות

שאינם בהתאמה לכוחות נפשו
ולמהותו הפנימית  -ואילו האמת
היא (כפי שביאר המהר"ל בכמה
מקומות) שהתורה מתאימה
בדיוק לחייו של האדם היהודי.
גם אם עושה כדת וכדין ,אדם
המקיים מצוות שלא מתוך שמחה
מעיד על עצמו שהוא חסר את
העיקר :ייתכן שיש לו קיום טכני
של מצוות התורה ,אבל אין לו
חיבור לתורה .התורה מתחברת
לאדם דווקא בחייו ה"טבעיים",
כשמטרת קיום המצוות היא
להחדיר את הקב"ה לתוך כל פינה
של חיינו .זוהי המטרה שעליה
נברא עם ישראל" :עם זו יצרתי לי
תהילתי יספרו" – כל מה שיהודי
עושה מספר את תהילתו של
הקב"ה.
העדר שמחה של מצווה מגלה
שקיום המצוות אינה מגשימה
מטרה זו .במקום שחייו יאירו
באור התורה ,אור של שמחה,
הוא חי חיי עצב .חיי תורה ,חיים
המאירים את הקיום הגשמי באור
אלוקי ,אינם יכולים להיות אלא
חיי שמחה.
עד כמה שנפנים ונחוש שחיי
תורה הם ה"חיים הטבעיים" של
יהודי ,חיים המשתפים את גילוי
הקב"ה בכל מעשנו ובכל פינות
חיינו ,יקל עלינו עבודת התשובה
לקראת ראש השנה .בסך הכל,
מוטל עלינו לשוב לשורש הטוב
והטבעי שממנו חרגנו ,לחיי תורה
שמותאמים לנו בהתאמה נפלאה.
יה"ר שנזכה שתכלה השנה
וקללותיה ,ותחל שנה וברכותיה.

אינן דין תורה אלא דין דרבנן .ואמנם ,כן ביאר ב"תוספות יום טוב" על דברי המשנה שמזכירה את
ברכת המעשרות" :ואע"ג דמדרבנן היא ,אסמכוה אקרא".
מנגד ,מדברי התלמוד הירושלמי משמע שחובת ברכות המצוות מקורה אכן מן התורה ,שכך למדנו
(ברכות פרק א ,הלכה א)" :מנין שכל המצות טעונות ברכה ,רבי תנחומא רבי אבא בר כהנא בשם
רבי אלעזר' ,ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה' – הקיש תורה למצות :מה תורה טעונה
ברכה ,אף מצות טעונות ברכה".
משמעות הדברים היא שברכות המצוות דין תורה הן ,שכן לדעת פוסקים רבים ברכת התורה
היא דין תורה (עי' 'שאגת אריה' סימן כד) ,כפי שנלמד מדברי הפסוק "כי שם ה' אקרא הבו גודל
לאלוקינו" (דברים לב ,ג; ראה ברכות כא ,א) .משמע מדברי הירושלמי שכפי שחייב אדם לברך על
התורה ,כך חייב לברך על כל המצוות.
לפי הבנה זו ,ניתן להבין את הדגשת הירושלמי ש"כל המצוות" חייבות בברכה :כיון שמדובר בחובה
מן התורה ,אין לחלק בין מצווה אחת לחברתה .בירושלמי מובא שרבי חגי בירך עבור לקיום המצווה
של בדיקת משקולות ושיעורים ,ורבי ירמיה שיבח את מעשיו ,שכל כל המצוות טעונות ברכה.
עם זאת ,ניתן להבין אפילו לפי דברי הירושלמי שחובת ברכת המצוות אינה מן התורה אלא מדרבנן
(ודברי הפסוק הם אסמכתא בלבד) ,וכן כתב ה'פרי מגדים' (פתיחה להלכות ברכות ,פרק טו).

ברכת המצוות מדרבנן
בניגוד למשמעות דברי התלמוד הירושלמי ,מדברי התלמוד הבבלי מבואר שאין החיוב לברך ברכת
המצוות דין תורה ,אלא דין דרבנן.
הגמרא (ברכות טו ,א) מביאה את מה שנחלקו תנאים במי שקרא את השמע ולא השמיע את
הקריאה לאוזניו  -האם יצא בכך ידי חובתו או שלא .אחת הראיות המובאות בנידון זה היא מדברי
המשנה בתרומות (פרק א ,משנה ב) הדנה במי שמדבר ואינו שומע :אם תרם חרש ,תרומתו
תרומה .מכאן מוכיחה הגמרא שגם מי שקורא ואינו שומע ,קריאתו קריאה.
הגמרא שוב דוחה" :עד כאן לא קאמר ר' יוסי לא יצא אלא גבי קריאת שמע דאורייתא ,אבל תרומה
משום ברכה הוא ,וברכה דרבנן ,ולא בברכה תליא מילתא".
מבואר אפוא מדברי הגמרא שברכות המצוות אינן חובה דאורייתא ,אלא מצוה דרבנן בלבד .לפי
תובנה זו ,יש להדגיש שלא מצאנו אמרה מקבילה מפורשת לדברי הירושלמי הנ"ל ,לפיהם חייב
אדם לברך על "כל המצוות" .במקומה ,מבואר בבבלי (פסחים קיט ,ב) ש"כל המצוות מברך עליהן
עובר לעשייתן" .כלומר ,על כל המצוות שמברכים עליהן יש לברך עובר לעשייתן (אבל לא בהכרח
שחובה לברך על כל המצוות).

מצוות שבין אדם לחברו
בפירושו לירושלמי ,כתב בספר חרדים שאמנם בירושלמי משמע שיש לברך על כל המצוות ,וכן
הביא להלכה מדברי רבנו אליהו – אך המשיך לבאר אין המנהג כן ,אלא יש מצוות שמברכים עלינו,
ויש שאין מברכים עליהן .הוא אף מציין לדברי הרשב"א ,שכתב לחלק בין מצוות שונות לעניין
ברכת המצוות.
דברי הרשב"א מופיעים בשו"ת הרשב"א (ח"א ,סימן רנד) ,שם הוא מתייחס לחילוק בין המצוות,
כלשונו" :שאלת לבאר לך על אי זו מצוה מברכין על עשייתה ועל אי זו אין מברכין כגון צדקה ושאר
גמילות חסדים? דע ,כי כל מצוה שאי אפשר לו בגמר עשייתה להעשות בינו לבין עצמו אלא צריכה
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אחר עמו אין מברכין עליה ,כגון צדקה ובקור חולים וכיוצא בזה – שאם אין לקבל או שאינו רוצה
לקבל ,וכן בקור חולים שאם אין חולה לבקרו או שאינו רוצה בבקורו ,אי אפשר לו לעשותה – אין

מברך עליהם .וכן כל כיוצא בהן".

מצוות כגון בניית מעקה ,מעשה הדין בבית דין ,ועל מצוות לא תעשה כגון

כלומר ,מצווה שתלויה באחרים ,אין לברך עליה .במקום אחר (סימן יח)

גזל וכדומה .הסיבה לכך ,לדבריו ,היא שמשמעות הנוסח "אשר קידשנו

מוסיף הרשב"א לבאר שכל מצווה שתלויה ביד אחרים אין לברך עליה,

במצוותיו וציוונו" היא למעט אינם-יהודים.

משום שבידם לעקור מצווה זו ,וכל מצווה שאפשר לעקרה ,גם אם כעת

בנוסף על מפרשים אלו ,רבים כתבו שאין לברך על "מצוות שכליות"

לא נעקרה ,אין מברכים עליה.

שהיינו מקיימים גם אלמלא צו התורה .כך כתבו רבנו בחיי (במדבר טו,

משום טעם זה מבאר הרשב"א שאין לברך על מצוות כיבוד אב ואם ,שכן

לח) ,שו"ת 'שם אריה' (או"ח א) ,ה'ערוך השולחן' (חו"מ תכז ,י) ,ואחרים.

ההורים יכולים למחול על חובת הכבוד .בביאור הגר"א (או"ח סימן ח) ביאר

ההסבר לכך הוא כאמור ,שמצוות שכליות אינן מבדילות בין ישראל לבין

בדרך דומה ,שאין לברך על מצוות כיבוד אב ואם מחשש שמא לא יקבל

העמים.

האב את המצווה ,והיא תתבטל.

ב'ערוך השולחן' מדגיש שהסיבה האמיתית שעבורה אנו מקיימים את

מדברי הרשב"א ניתן להבין אפוא למה אין מברכים על מצוות צדקה,

המצוות היא מפני שכך ציוונו הבורא  -אלא שקיום מצוות שכליות אינו

גמילות חסדים ,משלוח מנות ,ועוד – כפי שהאריכו בכך פוסקים רבים.

נותן ביטוי לקיום המצווה בכוונה זו ,ולכן אין לברך עליהן ברכה.

גם מדברי הרמב"ם (ברכות פרק יב ,הלכה ב) שמדגיש את חובת ברכת
המצוות על מצוות שבין אדם למקום ,משמע כדרכו של הרשב"א :על

מצוות מעקה

מצוות שבין אדם לחברו אין מברכים ברכת המצוות ,מפני שמצוות אלו

האזכור (על-ידי הרוקח) של מצוות מעקה מחזיר אותנו לשאלת ברכת

תלויות באחרים.

המצוות בשעת בניית המעקה .השאלה העיקרית שבה דנים הפוסקים

יש לציין בהקשר זה את דברי ה'חתם סופר' (או"ח סימן נד) המבהירים
שדברי הרשב"א נאמרו רק בנוגע למצוות שבין אדם לחברו ,כגון צדקה,
הלוואות ,תשלום משכורות ,וכדומה .בנקודה המרכזית היא שהמצווה
במהותה מכוונת כלפי הזוללת ,ולכן יש חשיבות מרבית לאפשרות של
הזולת לסרב .בנוגע למצוות שבין אדם למקום ,תלות באדם אחר לא

ביחס לברכה על מצווה זו היא אם ניתן לברך על מעקה שמוקם על-ידי
פועל אינו-יהודי .מעבר לשאלה זו ,הסכמת רוב ככל הפוסקים היא שניתן
לברך על עצם קיומה של מצוות מעקה .ואמנם ,בספר 'שדה חמד' (ברכות
טז) מונה פוסקים ומקורות רבים הסבורים שיש לברך על מצוות מעקה
טרם בנייתו ,וכך הלכה.
לכאורה יש להקשות מהלכה זו על העיקרון הנ"ל שאין לברך על "מצוות

ישפיע על ברכת המצווה.
מכאן נבין שאין להקשות על דברי ה'פתחי תשובה' (יו"ד קנז ,ו) בנוגע
לברכה על מצוות קידוש ה' ,שהביא שיש לברך "אשר קדשנו במצוותיו

שכליות" :הרי אין לך דבר שכלי יותר מבניית מעקה ,ועינינו רואות שגם כל
אומות העולם נוהגים בכך!

וציוונו לקדש את שמו ברבים" .המצווה אמנם תלויה באחר (ברוצח) ,אך

אלא ,שיש מקום לומר שהמצווה אינה לגמרי שכלית והגיונית .ה'חזון

כיון שמדובר במצווה שבין אדם למקום ,תלות זו אינה משפיע על עניין

איש' (ליקוטין לחושן משפט יח ,ב) ,מדגיש שמצוות מעקה היא "חידוש

המצווה והברכה.

התורה" של חובת הקמת מעקה על גג הבית ,שכן בדרך כלל מי שעולה

באופן אחר ,אפשר לומר שכיון שמחליט האדם להקריב את נפשו על
קידוש שם שמים ,הרי שקיים את המצווה ,וגם אם לבסוף לא נהרג ,אין

על הגג מודע למצבו המסוכן ,ולכן אינו בא לידי סכנה ממשית .למרות
הבטיחות היחסית של גגות ,התורה מחייבת אותנו בבניית המעקה.
ה'ערוך השולחן' (תכז ,י) מעלה טיעון דומה אף בנוגע לברכת המצוות על

ברכתו לבטלה.

הקמת מעקה :ראוי לברך על המצווה ,כי על-פי היגיון לבד היינו קובעים

הבדלה מן הגויים

שעל כל אדם לדאוג לעצמו (ולילדיו) ,ואין כאן מצווה שכלית שעליה אין

בשו"ת בנימין זאב (סימן קסט) דן במצוות כיבוד אב ואם ,שנהגו שלא

לברך.

לברך עליו ,וביאר סיבה אחרת לכך שאין ברכה זו נהוגה .לדבריו ,הסיבה

עם זאת ,נראה שלפי רוב הדעות ניתן וחובה לברך אפילו לפני מצוות

לכך היא מפני שגם הגוים מקיימים לפעמים מצוות כיבוד אב ואם ,ואין לנו

שכליות שהיינו מקיימים לפי ההיגיון ,ואפילו על מצוות שמקוימות

לברך אלא על מצווה שאנו מקודשים בה בין האומות.

על-ידי אומות העולם .גם במעשים הרציונאליים הקב"ה "קידש אותנו

המקור לדבריו הוא מנוסח הברכה "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"" :כיון

במצוותיו" ,תוך שהוא מעלה את המעשים היומיומיים והשכליים לרמה

שאנו מברכים את הקב"ה על כך שקידשנו במצוותיו ,הרי שאין ראוי לברך

של קדושת התורה.

על אותן המצוות שאינן מפרידות בינינו לבין העמים ,ואל על מצוות שאף

על זו הדרך מעיר בשו"ת 'שבט הלוי' (ח"ב ,סימן קיא ,אות א) ,שכתב

אינם-יהודים נוהגים לקיים.

לתמוה על דברי שו"ת 'בנימין זאב' הנ"ל ,שכן אדרבה ,יש לנו לברך על

על דרך ביאור זה נאמר אף ב'רוקח' (סימן שסו) ,שביאר שאין לברך על

מצוות כיבוד אב ואם כדי להורות שאין אנו מכבדים את הורינו משום שכך
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הוא דרך העולם וההיגיון ,אלא מפני שכך היא מצוות התורה.

כוח המנהג

מצווה תמידיות

כתבנו לדון על מספר מצוות שאין מברכים עליהן ,והצענו מספר כללים

למה אין לברך ברכת המצוות על מצוות יישוב ארץ ישראל?
בספר 'אור זרוע' (ברכות קמ) מציע סיבה חדשה לכך שאין מברכים על
מצוות רבות .לאחר שמבאר שכוונת הברכה היא להביע את חיבת המברך
אל המצווה ,קובע ה'אור זרוע' שלא ניתן לברך אלא על אותן מצוות
שתלויות ,במובן כזה או אחר ,בסדר הזמן.

להכריע בין המצוות בהקשר ברכתן.
אולם ,ישנן לא מעט מצוות שאינן מתאיות לכללים .בנוסף על המצוות
שכבר הוזכרו ,הרי שאין מברכים על אכילת שלש סעודות בשבת ,על עונג
שבת ועל שמחת יום טוב .כמו כן אין מברכים (לפי רוב הדעות) על הגעלת
כלים ,לא על סיפור יציאת מצרים ,שמחת יו"ט ,לא על סיפור יציאת
מצרים בליל הסדר – וכהנה רבות.

מטעם זה ,מברכים אנו על מצוות תפילין ,על ברית מילה ,פדיון הבן ,אכילת
מצה ,תלמוד תורה – שניתן לקיימה במרה הבסיסית ביותר על-ידי קריאת

על כולנה כתב הרשב"א (ח"ג ,סימן רפג) שאין כלל אחד לכולם ,אלא
צריכים לדון כל מצווה בפני עצמה ,וכן מצאנו במפרשים טעמים רבים

שמע שחרית וערבית – וכן כל שאר המצוות.

ומגוונים למצוות הנ"ל (ועוד) .אילו היינו מבקשים לפורטים ,מאמר קצר

אולם ,בנוגע למצוות שתחולתן אינה מוגבלת למסגרת זמן כלשהי אינן

זה היה הופך לספר עב-כרס ,ונסתפק אפוא בכללים המעטים שהוצעו

מחייבות ברכה :כיון שהן חלות בתמידיות ,אינו מן הראוי לברך עליהן .מפני

לעיל.

זה ,אין מברכים על מצוות אמונה בהקב"ה ,על אהבת ה' או על השמיעה

לסיכום ,ראוי לציין שהראשונים ואחרונים שדנו בברכות המצוות לא דנו

למצוותיו  -שכן מצוות אלו חלות תמיד על האדם.

בשאלה אם לברך על מצוות שונות אם לאו ,אלא דנו (בעיקר) בשאלה

הרב חיים קנייבסקי מפרש על דרך זו (צוטט בספר 'אבני חן' ,עמ' קסט)

למה נהגו לברך על מצוות מסוימים.

את הטעם שאין מברכים על מצוות יישוב ארץ ישראל .כיון שהמצווה

היסוד בזה הוא שהולכים אחר המנהג בכל מקום :לפני כל ההסברים ,הרי

חלה בתמידות ,לא תוקנה ברכה על מצווה זו .כך ייתכן לפרש ,לכאורה,

שהמנהג הוא שקובע ,וההסברים צומחים מתוך המנהג .ואמנם ,כבר הורה

אפילו בנוגע למצוות כתיבת ספר תורה ,שהיא מצווה תמידית נוספת

לנו הרשב"א (שם) את הכלל הגדול בכל זה" :וסוף דבר זה פוק חזי מאי

שאין מברכים עליה.

עמא דבר".

 dשו"ת הלכתי c

מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט  din.org.ilבשבוע האחרון

האם מותר לשנות את נוסח התפילה מאשכנז לספרדי?
שאלה:
שלום לרבנים רציתי לדעת עם אני אשכנזי ורוצה להתחיל להיתפלל בנוסח עדות המזרח וכן להיפך האם מותר עם אני עושה התרת נדרים? תודה רבה

תשובה:
שלום וברכה
אסור לשנות מנוסח התפילה [ידוע שיש  12שערים לתפילה וכל אחד נכנס בשער אותו חצבו עבורו אבותיו בנוסח שלהם ,ראה בהרחבה להלן] ,והדבר גם
חסר טעם ,שהרי הנוסח אינו נושא של טעם ...מדובר ברזין עילאין שנמסרו לו מדור לדור עוד מימי אנשי כנסת הגדולה ,וכל אחד רוצה ושואף להתפלל
באופן הכי מועיל והכי מדוייק לפי מסורת אבותיו .על השאלה האם יש בכך גם איסור גמור של "אל תיטוש תורת אמך" ראה במקורות.
היו מגדולי המקובלים שלצורך כוונה על פי הכוונות הידועות לנו מהאר"י שינו ובעצם ייסדו את נוסח ספרד ,אבל מי שבלאו הכי אינו בקי בכוונות ודאי
ישאר בנוסח אשכנז הקדום ,שהרי גם הוא מכוון לסודות גדולים אלא שאינם ידועים לנו ,והוא בלאו הכי לא יודע סודות גם של נוסחאות אחרות...
הכתובת שלך לכל שאלה בהלכהDin.org.il :
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מקורות:
בס’ פאת השולחן (הל’ א”י פ”ג ,בית ישראל אות לא) מביא בשם שו”ת מהרשד”ם (או”ח סי’ לה) ,דהאיסור לשנות ממנהג האבות אינו אמור אלא בדבר
שיש בו הרחקת איסור וכדומה ,אולם ,שינוי בנוסח התפילה אינו בכלל דין זה ,לפי שכל הנוסחאות שוות לטובה .ולדבריו ,מלתא דפשיטא הוא שאשה
שהורגלה מנעוריה בנוסח מסויים אינה חייבת לשנות ממנהגה לנוסח בו מתפלל הבעל ,ולא שייך בזה דין “מנהג המקום” ,וכ”כ בשו”ת בית יצחק (יו”ד
ח”ב סי’ פח אות ג).
ואף על פי שהפאת השולחן במסקנתו שם חלק על פסקו של המהרשד”ם ,וזאת ע”פ מש”כ המג”א (הקדמה לסי’ סח) בשם האריז”ל שאסור
לשנות מנוסח התפילה המקובל מדורות ,נראה שאין לזה ענין לכאן .שכן טעמו של המג”א ,הוא שנוסחאות התפילה מכוונות כנגד י”ב השערים
שיש בשמים ,וכל אדם מישראל יש לו את השער המיוחד לו המסוגל לקבלת תפילתו [וראה אריכות דברים בדבריו בשו”ת דברי חיים ח”ב או”ח
סי’ ח ,ושו”ת מהר”ם שיק או”ח סי’ מג] .ומוכח מדבריו ,שלא חשש כלל לאיסור לשנות ממנהג האבות ,אלא סברא מיוחדת היא לענין נוסח
התפילה ומן הטעם האמור [ומכאן יש לתמוה ע”ד מהר”י אסאד או”ח סי’ לח ,שדן אם מותר לשנות מן המנהג שלא לעשות חופה תחת כיפת
השמים ,ובתוך דבריו מביא כראיה לאיסורא את דברי המג”א הללו .ולכאורה אינה ראיה כלל ,דסברא מיוחדת היא לענין נוסח התפילה ,וכמו
שנתבאר].
כמו כן ידוע בשם החזו”א שסבר שמותר לשנות מנוסח ספרד לנוסח אשכנז כיון שהוא קדום יותר .ומוכח שסבר שאין בזה משום שינוי מנהג אבותיו
ומנהג המקום ,והעיקר בזה לדקדק אחר הנוסח המדוייק יותר.
ונראה ,שדבריהם אלו אינם אמורים לענין נוסחאות התפילה לבד ,אלא בכל עניני המנהגים שאינם נוגעים לעניני איסור והיתר הדין כן [כגון מנהג “כפרות”
בערב יום הכיפורים ,וכיוצא בזה] ,וכמו שמבואר במהרשד”ם הנ”ל.
אולם ,בשו”ת חתם סופר (ח”ו סי’ א) נקט בפשיטות ,שהאיסור לשנות ממנהג המקום וממנהגם של האבות אמור גם לענין שינוי נוסח התפילה ,ומשום
כך נקט ,שאשכנזי הבא לדור בין ספרדים ולהיפך ואין דעתו לחזור למקומו הראשון ,חייב לקבל עליו את כל מנהגי המקום ובכלל זאת נוסח התפילה
[זאת ,מלבד האיסור הכרוך בכך משום “לא תתגודדו”] .וראה שו”ת שבט הלוי (ח”ו סי’ נט) שהביא דבריו ,ותמה ,דהא מצינו לרבים מגדולי עולם ששינו
את נוסח תפילתם [וכמבואר בשו”ת חתם סופר או”ח סי’ טו-טז ,שכך עשו שני רבותיו רבי נתן אדלר ובעל ההפלאה] ,ועל כרחך דס”ל דכיון שאין כאן
שינוי בהלכות התפילה אלא בנוסח בעלמא ,אין חיוב לנהוג בזה כמנהג המקום ,וכמו שדקדקנו לעיל ,וצ”ע בזה.

האם אפשר לסמוך על גוי המשכיר את דירתו ליהודי ואומר שלא השתמשו במטבח?
שאלה:
שלום וברכה .גוי משכיר דירתו ליהודי (בחו"ל) וטוען שכל המטבח חדש אחרי שיפוצים ואף אחד לא השתמש שם .האם אפשר לסמוך על דבריו ולא
להכשיר כלום? (אציין שגוי הזה מכיר קצת עניני כשרות שקשה להגדירו כמסיח לפי תומו).
תודה

תשובה:
שלום רב,
אמנם הכשרת המטבח הינה דרבנן ,בכל זאת אין כאן מסיח לפי תומו משום שהוא אומר זאת כדי להשביח מקחו (בפרט שהוא יודע קצת ענייני
כשרות ,ולכן בהחלט יש סיבה שאמר זאת כדי להשביח מקחו) .וכאשר יש חשש שמא הוא אומר את זה להשביח מקחו אינו נאמן כפי שכתבו התוס'
והרא"ש בבכורות כא,ב .וכך גם נראה מסוף יבמות שהגמרא הביאה את התוספתא נכרי שהיה מוכר פרות ואומר של ערלה הם של עזקה הם ,אינו
נאמן (להחמיר) משום שאנו תולים שהוא אומר זאת להשביח מקחו .ורק כאשר האמירה היא נטולת נטיה שמא יש בה מטרה כלשהי יכולה להחשב
למסל"ת ולהאמין לה.
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מציאה שיש בה טורח רב למצוא את בעליה
שאלה:
מצאתי רב קו וצריך ללכת לאגד ולחכות הרבה זמן עד שיבדקו את הפרטים של מי זה .ואין לי כח לחכות שם מה אני אעשה?

תשובה:
שלום וברכה,
אדם שאיבד כרטיס רב קו יכול לבקש באחד ממשרדי אגד שיבטלו לו את הסכום שהיה טעון ברב קו ,ויטעינו לו בכרטיס אחר ,ולכן באבדת רב קו הסכום שטעון
לא אבוד מהבעלים .האבדה מסתכמת רק בכרטיס הרב קו ,שאם יחזיר לו את הכרטיס עצמו יחסוך למאבד סכום של  10ש"ח ,כדי שלא יקנה כרטיס חילופי.
על כן אם המוצא צריך לשלם עבור הנסיעה לאחד ממשרדי אגד ,ויוכל לתבוע את ההוצאות של הנסיעה מהמאבד ,וא"כ לא ירוויח המאבד כמעט כלום,
כיון שיצטרך לשלם את הוצאות הנסיעה .ולכן במקרה כזה אין חובת השבה לכרטיס ,ועדיף שיחתוך את הכרטיס ,והבעלים יטרחו להשיג את כספם מאגד.
אם המוצא לא צריך לשלם עבור הנסיעה ,כגון שהמשרד קרוב וילך ברגל ,או שיש לו כרטיס חופשי ,יש כאן רק טרחה ולא הוצאת כספית ,ואדם לא נפטר
ממצוות השבת אבדה בשל טענת טרחה .אך נראה שדוקא סוג טרחה שמקובל לטרוח עבור סכום כזה .אבל כל אדם לא טורח עבור סכום כזה  -הסכום
לא שווה את הטרחה ,אינו חייב לטרוח ולהשיב.
בהצלחה.

מקורות:
ראה שו"ע הרב הלכות השבת אבדה שכתב שהתורה מיעטה זקן ולא לפי כבודו ממצוות השבת אבדה ,והכלל כל שבשלו לא היה מחזיר משום כבודו גם
בשל חברו אינו מחזיר .וא"כ פטור בגלל כבוד מצאנו אבל פטור בגלל טרחה לא מצאנו .ולכן גם בדבר שאצלו לא היה מסכים לטרוח ,חייב להשיב .עכ"ד
הקדושים .אמנם נראה שדבריו דוקא בדבר שאדם משורה היה טורח בשביל סכום כזה עבור עצמו ,לכן חייב המוצא אפילו שהוא לעצמו לא היה טורח.
אבל אם כל אדם לא היה טורח עבור סכום מזערי ,מסתבר שגם המוצא לא חייב לטרוח עבור מזערי.

האם החובה היא לתקוע או לשמוע שופר?
שאלה:
שלום לרבנים האם החובה היא לתקוע או לשמוע שופר? תודה רבה מה הלכה?

תשובה:
שלום וברכה
אני מבין שכוונתך לשאול מה היא מות שופר ,התקיעה או השמיעה ,ובענין זה נחלקו כידוע ראשונים :ברמב"ם שופר פ"א ה"א כתב ,מצות עשה של
תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה ,וכ"כ שם בהל' ג ,שאין המצוה אלא שמיעת הקול ...אמנם הרא"ש ראש השנה פ"ד סי' י הביא בשם רבינו תם
שיש לברך על תקיעת שופר ,ולא כמנהגינו לשמוע קול שופר ,ונראה שסבר שהמצוה היא בתקיעה ,וראה קרבן נתנאל שם על הסתירה שיש בזה בדברי
רבינו תם .וכ"כ בשאילתות דרב אחאי סי' קעז ,וביראים סי' תיט ,ובסמ"ג עשין מב שהמצוה היא בתקיעה .אמנם באור זרוע ח"ב סי' רעג ושבלי הלקט סי'
שג נקטו כדעת הרמב"ם והביאו שכ"כ הרי"ף בתשובותיו ,וכ"כ בתשובות הגאונים שערי תשובה סי' עט ,וכ"כ הרא"ש הנ"ל בשם הגאונים ,וכ"כ הראב"ן
סי' לה ועוד רבים מהראשונים והאחרונים .וכן הכרעת כל הפוסקים לברך לשמוע קול שופר ,ומשום שההכרעה היא שהמצוה היא בשמיעה.
שיטה מחודשת כתב בזה ביום תרועה למהר"ם חביב ראש השנה כט א ,שעיקר קיום המצוה מן התורה היה באופן זה שאחד תוקע וכולם שומעים,
כלומר ,המצוה אינה רק בשמיעה [וכביכול התקיעה היא ההיכי תימצי שיהיה מה לשמוע] ,וגם לא רק התקיעה [וכאילו התוקע שליח של כל הציבור]
אלא המצוה היא שהאחד יתקע וכולם ישמעו.
שבוע טוב ומבורך.
הכתובת שלך לכל שאלה בהלכהDin.org.il :
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