
 

שכח להזכיר יעלה ויבא ונזכר 
לאחר שאמר ברוך אתה ה', 

 כיצד ינהג
ימים שיש בהם קרבן מוסף, כגון ר"ח ]שבת כד.[ תניא 

וחולו של מועד, ערבית שחרית ומנחה מתפלל 
, ואם לא שמונה עשרה ומזכיר מעין המאורע בעבודה

 אמר מחזירין אותו.
אמר רב ]ברכות ל:[ ואמרינן בסוף פרק תפלת השחר 

ענן אמר רב טעה ולא הזכיר ר"ח בערבית אין 
מחזירין אותו, לפי שאין בי"ד מקדשין את החודש 

 אלא ביום. לא שנא חדש מלא לא שנא חדש חסר.  
אמר רבי תנחום אמר רב אסי ]כט:[ עוד איתא בברכות 

שע בן לוי, טעה ולא הזכיר ר"ח בעבודה אמר ר' יהו
חוזר לעבודה, נזכר בהודאה חוזר לעבודה, בשים 
שלום חוזר לעבודה, ואם סיים חוזר לראש, ולא אמרן 

 אלא שעקר רגליו אבל לא עקר רגליו חוזר לעבודה.
אמר רב נחמן בר יצחק הא דאמרן עקר רגליו חוזר 

חר לראש לא אמר אלא שאינו רגיל לומר תחנונים א
תפילתו, אבל רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו חוזר 
לעבודה. איכא דאמרי אמר רב נחמן בר יצחק הא 
דאמרן כי לא עקר רגליו אינו חוזר לראש אלא שרגיל 
לומר תחנונים אחר תפילתו, אבל אם אינו רגיל לומר 

 תחנונים אחר תפלתו חוזר לראש.
ילה ה"י[ ]פ"י מהל' תפהרמב"ם ]ברכות כ.[ ופסקו הרי"ף 

כלישנא בתרא, דכל שאינו ]ברכות פ"ד סי' ט"ז[ והרא"ש 
רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו אף אם לא עקר 

 רגליו חוזר לראש.
דמלשון הגמ' ]ברכות כ. ד"ה ואם טעה[ וכתב הר' יונה 

דאמרה טעה ולא הזכיר ר"ח בעבודה חוזר לעבודה, 
משמע שמיד שאמר ברכת העבודה דיינין ליה 

ולפיכך אומר לשון חוזר, ואע"פ שלא התחיל כטעות, 
 עדיין הברכה האחרת.  

כתב משמיה ד[ -]ריש תענית סי' תרי"גאולם המרדכי 
דראבי"ה שאם לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם 
ונזכר בין מחיה המתים לאתה קדוש, א"צ לחזור כלל 
אלא אומר משיב הרוח ומוריד הגשם בלא חתימה, 

כן הדין בשאלה וביעלה ושוב אומר אתה קדוש. ו
ויבא כל שלא התחיל ברכה שאחריה שאומרה ללא 
חתימה, ואם התחיל ברכה שלאחריה חוזר לראש 
הברכה שטעה בה, ואם עקר רגליו חוזר לראש 

 התפילה. 
הביא נמי דברי הראבי"ה ]ריש פ"ק דתענית[ וברא"ש 

לענין הזכרת מוריד הגשם ושאלת ותן טל ומטר, דכל 
שלאחריה אומרה במקומה, שלא פתח הברכה 

לענין טעה ולא ]מט:[ וכדאמרינן בפרק ג' שאכלו 
הזכיר של ר"ח דאומר ברוך שנתן ראשי חודשים וכו', 
לא שנו אלא שלא פתח בהטוב והמטיב אבל פתח 

 בהטוב והמטיב חוזר לראש. 
בראשי  -]סי' תכ"ב ס"א[ ולדינא פסקו הטור והשו"ע 

י"ח ברכות חודשים ערבית שחרית ומנחה מתפלל 
ואומר יעלה ויבא ברצה. ואם לא אמרו בערבית אין 
מחזירין אותו, בין שר"ח יום אחד בין שהם שני ימים, 
מפני שאין מקדשין את החדש בלילה. אבל אם לא 
אמרו שחרית ומנחה מחזירין אותו, ואם נזכר קודם 
שהתחיל מודים אומר במקום שנזכר, ואם לא נזכר עד 

ם נזכר קודם שהשלים תפלתו אחר שהתחיל מודים, א
חוזר לרצה, ואם לא נזכר עד שהשלים תפלתו חוזר 
לראש, ואם הוא רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו, 
ונזכר אחר שהשלים תפלתו קודם שיעקור רגליו, 

 חוזר לרצה. 
נ"ל פשוט   -]סי' תכ"ב ס"ק ד '[ וכתב המאמר מרדכי 

דאם אמר בא"י, אע"פ שלא גמר המחזיר שכינתו 
ציון ה"ל כאילו סיים הברכה לגמרי, וצריך לסיימה ל

ולומר יעלה ויבא קודם שיתחיל מודים, דכיון 
שהזכיר ה' אין לו לחזור, וכן עשיתי מעשה בעצמי 
והסכימו עמו קצת מן החברים. שוב מצאתי כן להרב 
א"ר ז"ל לעיל סי' רצ"ד על ענין אחר דכל שהזכיר ה' 

ג. ודבר פשוט ה"ל כסיים הברכה, ע"ש ובסי' תרפ"
הוא דה"ה בלילה אם הזכיר ה' אינו חוזר, אלא מסיים 

 הברכה ואומר מודים.   
]שלמי חגיגה דיני יעלה ויבא סי' ב' ס"ב[ אולם בשלמי ציבור 

כתב דאף דלענין ערבית מודה הוא למאמר מרדכי 
דיסיים הברכה. דאע"ג דלדעת הרב החסיד שהביא 

קיך אף במקום מסיים למדני חו]תענית ג'[ הריטב"א 
שא"צ לחזור אם לא אמרה, הרי כתב שם הריטב"א 
שאין כן דעת גדולי הצרפתיים בדבר שאין מחזירין 
אותו, ונראה דהכי נקטינן דרבים נינהו. וכן משמע 

גבי על הניסים דכל זמן שלא ]סי' תרפ"ב[ ממ"ש מרן 
הזכיר ה' חוזר, דמשמע דאם הזכיר השם שוב אין לו 

כ מהר"י עייש בספר מטה יהודה תיקון לאומרו. וכ"
דמ"ש שם השו"ע דאם סיים הברכה ]סי' רצ"ד ס"ק ד'[ 

אינו חוזר, לאו דוקא, דה"ה נמי אע"פ שלא סיים 
 הברכה.

מ"מ לענין מ"ש דעשה מעשה ביום לסיים הברכה 
ולומר מודים קודם יעלה ויבא, בהא לא מודינא ליה, 
 דהא כתב הריטב"א שם דכל מקום שמחזירין אותו,
אם הזכיר בא"י יאמר למדני חוקיך, והנה דעת הר' 
יונה דכל שסיים הברכה חוזר לעבודה אע"פ שלא 

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / דה'תשע" קרח פ'  –' זקפגליון 

 קטן הסובל מגירוי בעור, האם מותר ליתן עליו משחה בשבת
 

 מלאכה בשבת לצורך חולה שיש בו סכנהא. 
ולא רק סכנה ודאית דוחה  .סע' ב()סי' שכח  שו"עהכן פסק ו .מצוה לחלל עליו את השבת סכנה חולה שיש בוש )פד:( ביומאמבואר 

בשבות קות הדין כן, עי' ואפי' בכמה ספ .)שם סע' ה, וסי' שכט סע' ג( השו"עאלא אף ספק סכנה דוחה את השבת, וכמ"ש  ,את השבת
 .ומש"כ בגליון ק"י )פל"ב הגה ב( בשש"כ ,)סי' של אות ה( בערוה"ש, )ח"א סי' יג( יעקב

 נהמלאכה לצורך חולה שאין בו סכב. 
באיזה אופן נחלקו הראשונים ו אמנם עבור חולה שאב"ס אסור לחלל את השבת. פרט לאיסורים דרבנן שחכמים התירו.

דאע"פ דמלאכות דאו' לא הותרו עבורו מ"מ מותר לעשות עבורו  ()סי' שכח( המ"מ והטור הבנת )לפי )פ"ב ה"י( הרמב"םדעת  ]א'[ רו:יתה
, דלדעת הרמב"ם לא הותרה מלאכה דרבנן שיש בה סמך דאו'[ )שם( הב"י]אמנם דעת  )ח"ג סי' ערב( רשב"אהע"י ישראל. וכן נקט  מלאכות דרבנן

ואם א"א ע"י נכרי מותר  ,דמלאכות דרבנן לא הותרו אלא ע"י נכרי (ד"ה ומהא , ועיי"ש לט:. ברי"ף ד"ה גרסינןא)שבת ס הר"ןדעת ]ב'[ 
דאמירה  )תוה"א שער המיחוש, ושבת קמד: ד"ה הא( הרמב"ןדעת  ]ג'[ אליבא דדעה זו[. ק נג()ס" במ"ב]וכ"כ  בשינוילעשותם אפי' ע"י ישראל 

דשרי. והארכנו  )תוה"א שם( ברמב"ן]ולענין מלאכה שא"צ לגופא בשינוי לצורך שאב"ס מבואר בשינוי שרו לצורך חשאב"ס.  דרבנן לנכרי ומלאכה
 . בזה בס"ד בגליון קס"ט[

כת' דנראה דעת הרמב"ן עיקר דלצורך חשאב"ס מותר לעשות ע"י גוי אפי' מלאכה דאו', וע"י  ' יז()סי' שכח סע השו"עולמעשה 
דאם א"א ע"י שינוי ולא ע"י נכרי, סמכינן על המקילין )כלל סט אות יב(  הח"אישראל מלאכה דרבנן ע"י שינוי. ומ"מ כת' 

 .יהו לא הזכיר אלא שינוי()מ )ס"ק קב( המ"בומתירינן לעשות מלאכה דרבנן אף כדרכו. והביאו 
 מלאכה בשינוי לצורך חולה שאב"סג. 

להלכה  .אלא דנח' הפוסקים אליבא דהסוברים דמלאכה דרבנן בשינוי שריא ע"י ישראל, האם ה"ה מלאכה דאו' שריא בשינוי
כהמקילין עכ"פ היכן  גה יח()שש"כ פל"ג ה הגרשז"א זצ"לאולם הכרעת  ,לאסור )ס"ק נד, ס"ק נז, ובשעה"צ סי' תצו ס"ק ט( המ"בדעת 

עכ"פ  בכלל חשאב"סהוא להתיר מלאכה שא"צ לגופא עבור תינוק ש)סי' שב ד"ה דלא(  הביאור הלכה מצדדומ"מ  דא"א ע"י נכרי.
 והארכנו בזה בס"ד בגליון קס"ה. .בצירוף עוד צדדים

 מלאכה לצורך קטןד. 
)שם אות  בשער הציון ומבואר. ד"סתם צרכי קטן כחולה שאין בו סכנה דמי" )סי' שכח סעי' יז וסי' רעו סעי' א( הרמ"אוהנה כבר פסק 

 )סי' נט ס"ק ד( החזו"א ו)למר כדאית ולמד כדאית ליה וכמבואר לעיל(. וכן נקט הותרו כל צרכיודינו כשאר חשאב"ס דד לד(
אכילה  שנקט דדוקא צרכי ק ב וסי' שכו ס"ק א(סי' שט ס"ד, סי' שח ס"ק מז, )סי' שכח ס"ק כ תהל"דכה ודלא. )ח"א סי' עח( מנחת יצחקהו

 .הרבה לו צריכיםדכ"ז כש )סי' רעו ס"ק ו( מ"בה כתב ומ"מ ו לצרוך תינוק.רתהו
 עד מתי נקרא קטן לענין זהה. 

 הצי"א. דעת שלש -שתים דהוא עד גיל )נשמ"א שם אות נד(  הגרשז"א זצ"לאלא דנח' הפוסקים עד מתי נקרא קטן לענין זה. דעת 
וכן  תינוק בענין צום יוה"כ. ןדהוא עד גיל תשע וכמו שמצינו לעני)ח"א סי' עח(  המנח"ידהוא עד גיל שש. דעת "ח סי' טו פי"ב( )ח

דהרי יש דברים נחוצים מאוד אף כשאינם קטנים כ"כ  דהכל לפי הענין ומסתבר י'. -שהוא עד גיל ט'  )פל"ז אות ב( השש"כפסק 
 .[)אות כ( בערוה"שועי' ] .(ח"ב פ"כ אות קיד) בארחות שבתוכ"כ  ים.כאכילה ושתיה מאשר צרכים אחר

  ע"י עכו"ם או קטן אפשרכש ע"י עצמו המותרת עשיית מלאכהו. 
האם חייב לעשות  ,בידו לעשות ע"י עכו"ם או קטןשככנ"ל, האם מלאכה דרבנן בשינוי דשריא לצורך חולה שאב"ס ויש לדון 
 על ידם. 

 ע"יגוים ולא  "יעאת השבת במקום פק"נ לא  לא מחללים"פד:( שבת )במקום פק"נ שנינו בברייתא והנה לענין חילול שבת 
דאפילו היכא דאפשר בגוי מצוה בישראל שמא יתעצל הגוי ולא יעשה  )ד"ה אלא( 'התוסוכתבו  ."גדולי ישראל"י קטנים אלא ע

 . אולם(יב )סי' שכח סע' השו"עפסק  ןוכ .לאהדורי בתרייהו דזימנין דליתנייהו ואתי ג"ככתב  )סי' יד(והרא"ש  .ויבא לידי סכנה
 פסקבמקום שיש מיתון עושין ע"י גוי. וכן היכן דאיכא שיהוי אבל  לא עבדינן ע"י גוי אלאד )יומא סי' תקלא(הראבי"ה דעת 

הוא דאף שיכול  כתב דלאו מנהג ותיקיןשהט"ז הביא דברי  (ס"ק לז) המ"ב)אולם למעשה  .וכתב שכן נוהגים )שם( הרמ"א
 (.לעשות ע"י א"י מ"מ הישראל יזרז בדבר יותר ולכן אם יש אפילו ספק הצלה ויש סכנה בבירור כל הזריז ה"ז משובח

זימנין או  ולא יעשה ויבא לידי סכנה ושמא יתעצל חיי'כי השו"ע דלא עבדינן ע"י עכו"ם לא פסק  י"ל דעד כאןאלא ד
אפשר דיודה דבעינן  דליכא משום משום חששות הנ"ל , אבל לענין חשאב"סכנ"ל דליתנייהו ואתי ג"כ לאהדורי בתרייהו

במקום  אלא (היכן דיש מיתון) דיש לעשות ע"י נכריעד כאן לא קאמר הרמ"א ע"י נכרי היכן דאפשר. וכמו כן י"ל ד תלעשו
 והותריודה דד אפשר ,(תיריםאפילו מלאכה דאו' בשינוי למ). אבל לענין איסורים דרבנן דאו'הותרו אף מלאכות ד ,פק"נ

 לגמרי.
 .ע"י גוי כלל תשהאריך להוכיח דהיכן דמותר ע"י ישראל לא בעינן לעשו )כלל סט אות ג ד"ה ועוד שכבר כתבתי לעיל( בנשמת אדםשו"מ 

 הושיהידלמה לחכמים לגזור איסור  יה,דחו בגדר לאוהותרה  הדבר בגדר דודאיכתב מסברא אות ה( קיח  'סי)או"ח  באבנ"ז וכן
גבי גונח מפרק כלאחר יד במקום  .(ס)כתובות בוכן לשון הש"ס  ,ולא יצטרך לדחות איסור בכה"גטוב שלא יגזרו כלל  ,נדחה

הותר לגמרי שלא יבואו לומר דלא הותר השבת בכה"ג ד )ח"ב ססי' קנד( בהלכות קטנות, ע"כ. וכבר נקט כן לא גזרי רבנןצערא 
 , ואףאליבא דהסוברים דמלאכה דרבנן הותרה לגמרי לצורך חשאב"ס )סי' שכח ס"ק נא וס"ק נד( במ"בוכן פסק  כלל לצורך חולה.

 דאפי' יכול לעשות ע"י א"י מותר, ע"כ.  ,לסוברים דבעינן שינוי
 איסורודאף דעיקר חליבת הבהמה  )שבת סא. שם( הר"ןבשם  )ס"ק מ( המ"אע"פ )ס"ק קז(  שם המ"ב אלא דלכאורה צ"ע ממש"כ

מ"מ בזה שהוא ע"י  ,עי' ברסי' ש"כ בביאור הלכה[א.ה. ] בריש סימן שכ"א כמבוארשום מפרק דהוא תולדה דדש מ 'מדאו
 ,ואף דקי"ל דבכל חולי שאין בו סכנה אומר לא"י ועושה ,יניקה דהוא רק כלאחר יד לא הוי רק איסור מדרבנן והתירו בזה

א היכן דבעינן שיעשה בעצמו מתירינן ליה איסור דרבנן שלא ע"י , ע"כ. ומוכח דדוקהכא שאני דרפואה שלו הוא לינק בעצמו
אפשר בדרך היתר לא הותר. אם שהוכיח מכאן דמה שמתירין לחשאב"ס  )דעת תורה שם סע' יז ד"ה ולחלל( למהרש"םועי'  עכו"ם.

עדיף מישראל ע"י  'מירה לגוי אף במלאכה דאודא שהקשה דהרי משמע מהמ"א )סי' שז( בתהל"ד]ועי'  )ע"ז כח( החי' הר"ןוהביא לזה סמוכים מדברי 
דבזה ודאי יקוץ החולה[, וא"כ מבואר דעדיף  ,שינוי, ]דדוחק לומר שיגיד לגוי שגם הוא יוציא החלב ע"י יניקה בפה דוקא וירוק אותה ואח"כ ישתה אותה הגונח

בשבט  ועי' מש"כ ליישב , ע"כ.רכה, וא"כ סתרי ההלכה ודברי המג"א צ"עלר"ן ומ"א אמירה לגוי במלאכה דאורייתא אפילו כדרכה, ממלאכת ישראל שלא כד הלי
 [. )ח"ה סי' לח( הלוי

 דאו' המ"ב דס"ל דמלאכה]ואף לדעת . דקילי טפי לשאר שבותיםבין וע"כ צריכים לחלק בין מלאכה כלאחר יד דלא הותרה לגמרי 
אין דרכו דהיינו כי קיל טפי ממלאכה בשינוי כי  סי' תצו אות ט() שעה"צה, ביאר שם ומה שהתירו בהא דגונח ,בשינוי לא הותרה ע"י ישראל לצורך חשאב"ס

 ., מ"מ אכתי י"ל דחמיר טפי משאר איסורים דרבנן[של מפרק בכך
צרכי מותר לומר לא"י לעשות תבשיל לקטן שאין לו מה לאכול, דסתם שכתב ד)סי' שכח ס"ק נח(  המ"ב מדברי אמנם אכתי קשה
ואם אין התינוק רוצה לאכול כ"א ע"י אמו מותר לאם להאכילו אפילו חלבו א"י ובשלו אף על , בו סכנה דמי קטן כחולה שאין

, ע"כ. ומשמע דלכתחלה יש להאכילו ע"י נכרי. ואפשר לחלק דשאני ועיין בפמ"ג דמצדד קצת דבעי שינוי ,גב דמטלטלת מוקצה
, אבל לעולם א"צ לחזור אחר ול וע"כ לכתחלה יש לעשות ע"י נכריהתם דכבר הגוי מזומן לפניו וכבר עושה עבורו מלאכת ביש

 .עכו"ם לעשות מלאכה המותרת עבור הקטן
אין ד ,סימן קנ"ה לענין איסור שלא כדרך אכילה לצורך חשאב"סיו"ד הרמ"א בע"פ שכתב  )תנ' סי' עג( בתשורת שין ייעוימיהו 

שצריך לשהות קצת קודם שימצא ההיתר, מאחר שאין סכנה  ע"פא ,אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור לומתירין 
וה"ה לענין חולה שאב"ס בשבת סמוך למוצ"ש דאין לעשות חילול בשבילו אם אפשר להמתין עד מוצ"ש. ולפי"ז צ"ע על  בדבר.

 רה לגמרי. נה הותמקום חולי אפילו שאין בו סכדברינו הנ"ל דמבואר דב
)כלל סט אות ג  בנשמת אדם ושו"מ .לא ע"י נכרי(שהיתר לגמרי )אפילו בוי אפשר לעשות דע"י שיהמיהו יש לחלק דשאני התם 

  שעמד בזה וכתב דיש לחלק דשאני דהוי איסור אכילה. ד"ה ועוד שכבר כתבתי לעיל(
)סי'  בישוע"יודאי שיש לעשות כן. וכן כתב  ,ללא מלאכה כללאבל היכן דאפשר  ,א"א ללא מלאכה דרבנן כללהיכן דכ"ז ומ"מ 

 וזה פשוט. )ח"א סי' עח אות ב( במנחת יצחק. וכן הוא שכח סס"ק ב(
ואם  ע"י גוי אפי' מלאכה דאו', וע"י ישראל מלאכה דרבנן ע"י שינוי.והיינו  ,מותריםה יוצא דצרכי חולה שאין בו סכנה ולמעש

דאף מלאכה דאו' בשינוי שרי היכן  ה יח()שש"כ פל"ג הג הגרשז"א זצ"לודעת )א"א ע"י שינוי ולא ע"י נכרי, מותר אף כדרכו. 
 ע"י ישראל גדול, ע"י עכו"ם או קטן שרי ואף היכן דאפשר וסתם צרכי קטן כצרכי חולה שאין בו סכנה דמו,דא"א ע"י נכרי(. 

וע"כ מותר לסוך את התינוק בשמן ואפילו אותם מקומות בגופו שיש בהם גירוי עור )שבגדול אסורים  .א"צ לטרוח אחריהםו
( ולשים מריחתהאיסור רפואה כיון שאינו בכלל חשאב"ס, עי' בסימן שכ"ז(. וה"ה דמותר לתת משחה )ללא מחמת סוכם ל

)ועיי"ש שכתב עוד  )פל"ג אות יד והגה ע( השש"כוכ"כ  ,, דבכה"ג הוי כלאחר יד)והמשחה תמרח מאליה( טיטולה תחבושת או עלי
 . טעמים להתיר בזה(

 -מסקנא דדינא-
תינוק או קטן )שדינו כחולה שאין בו סכנה( שיש לו גירוי בעור, מותר לשים משחה במקום הגירוי, כשדוחק נא, העולה לדי

עליה מתוך השפופרת ואינו ממרח כלל. או על ידי טפטוף באצבע בלי מרוח )וכמו כן יכול לתת המשחה ללא למורחה ולהניח 
. ויש מתירים על כל פנים במקום לידי מירוחהיכר שלא יבוא (. ואם אפשר יעשה שינוי לתחבושות שהמשחה תמרח מאיליה

 ., באופן שהמשחה נבלעת בגוף לגמריחולי שאין בו סכנה, למרוח משחה ללא שינוי



 

התחיל עדיין הברכה שאחריה, אלא שמרן פסק 
כדעת הרא"ש שא"צ לחזור ולברך, מיהו לא פסק כן 
אלא משום דאין לנו אופן אחר לתקן הדבר לצאת 

ת יד"ח אליבא דכו"ע, אבל כל שיש אופן לתקן ולצא
אליבא דכו"ע פשיטא דהכי עדיף טפי, וא"כ בנידון 
זה שאמר ביום בא"י ותיכף נזכר שהוא ר"ח, אין 
סברא בזה להתיר לו לכתחילה שיגמור הברכה 
ויזכיר אח"כ של ר"ח, נגד דעת הפוסקים דהוי ברכה 
לבטלה, וגם מה שמזכיר של ר"ח לא אהני כלום 

ר אלא הוי הפסק. אלא יאמר למדני חוקיך ויחזו
לראש הברכה. ואע"פ דאכתי עושה הפסק מ"מ 
הרואה יראה דהא עדיפא מלגמור הברכה ולהכנס 

 בחשש ברכה לבטלה לדעת ר' יונה.
סי' כ"א  –]לחיד"א זצ"ל והביא דבריו לדינא בקשר גודל 

דאם אמר ביום ברוך אתה ה' ונזכר, יאמר  -אות ג'[ 
למדני חוקיך, ויאמר יעלה ויבא, וימשיך תשלום 

ה בא"י המחזיר שכינתו. אך בלילה שבדין הוא הברכ
שאין מחזירין אותו, כשאמר בא"י, יגמור המחזיר 

 שכינתו לציון, ויאמר מודים.
]סי' רצ"ד ס"ק ז', וסי' תכ"ב ס"ק ב'[ וכן פסק המשנ"ב 

דבלילה כל שהזכיר בא"י, אפי' לא סיים המחזיר נמי 
שסיים ]ס"ד[ בסי' רצ"ד  אינו חוזר. ומ"ש הרמ"א 

ברכה, היינו שהזכיר ה' של סיום הברכה, דבזה ה
 מקרי כאילו סיים.

אבל ביום כל שלא סיים עוד המחזיר ואמר רק ברוך 
 ]סי' קי"ד ס"ק ל"ב, וסי' תכ"ב ס"ק ה[אתה ה', כתב 

דלמעשה נכון יותר שיסיים למדני חוקיך, ויאמר 
 יעלה ויבא ואח"כ יאמר עוד פעם ותחזינה. 

י' ק"ד ס"ו ד"ה בלא חתימה[ ]סוביאר טעמו בבה"ל שם 

דהרי הרש"ל פליג על סברא זו, והסיק כר' יונה דכל 
שחתם הברכה ה"ל כהתחיל בברכה שאחריה. 
ובמרדכי מצינו סתירה בזה. וכן הגר"א הניח דברי 
המחבר בצ"ע, ומשמע דס"ל דדעתו כרש"ל ומלבד 
כל זאת מצינו עוד כמה גדולי הראשונים דס"ל דלא 

דלהכריע נגד השו"ע קשה מאד כראבי"ה. ע"כ אף 
אחרי דהרבה אחרונים קיימי בשיטתו, עכ"פ נראה 
דאם נזכר אחר שאמר בא"י, יסיים למדני חוקיך כדי 

 שיהא נראה כקורא פסוק, ויחזור ויאמר יעלה ויבא.
כתב דדברי הבה"ל  ]או"ח ח"ד סי' צ"ג[)אולם האג"מ 

תמוהים מאד, דהא ודאי ברור ופשוט שאסור ללמוד 
י תורה באמצע התפילה ובאמצע ברכות, פסוק

והלומד באמצע הוא הפסק גמור ובטל ברכה זו, 
ודבריו צע"ג. ולכן למעשה נ"ל דלא יעשו כן, אלא 
יסיים הברכה ויאמר יעלה ויבא, כמו באם נזכר אחר 
גמר הברכה. ונראה דאף לחולקים על הראבי"ה 
והרא"ש נראה דטוב יותר לעשות כן, כי אף שיש 

ר דלדידהו לא יגמור, דירויח דיוכל סברא לומ
להתחיל יעלה ויבא ואח"כ ותחזינה ולא יצטרך 
לאמר עוד פעם השמות ה' אלוקינו דתחילת רצה, 
אבל אין לעשות כן, כי ברוך אתה ה' הוא יותר אסור 
מברכה לבטלה, שהרי עכ"פ דבריו דברי שבח, שהרי 
נאמר השבח והמעשה שהוא ברוך בזה, ולכן טוב 

ור ולחזור לרצה לדידהו. אבל למעשה יותר לגמ
יגמור ויעשה כפסק השו"ע לומר אח"ז יעלה ויבא, 

 שנמצא שלא הזכיר כלל לבטלה(. 
 

 ש. פ. שליט"א[ ב]נכתב ע"י הר

 

 פניני מוסר
 )ה(סדר ליל שבת  - עניני שבת קדש

 - כוונת 'ויכולו' כעדות על חידוש העולם
 שהוא נימפ מעומד לאומרו ונהגו "ויכולו" ומתחיל"

 ימים בששת עולמו את ברא עולם שבורא עדות
 זה ומפני מלאכתו כל והשלים מעשיו כל כילה ובשביעי

' ב "ועמדו שנאמר עדות כל כדרך מעומד לאומרו צריך
  העדים. והם האנשים"

 פיו ויהיה העולם בחידוש שלמה באמונה להאמין וצריך
 ש,החידו ענין בשפתיו שמוציא במה ויכוין שוין, ולבו

 שאומרים והכופרים האפיקורסים מדעת לאפוקי
 על מעידים אנו אבל נוהג... כמנהגו והוא קדמון שהעולם

 לנו אין ואם שלמה, אמונה בו ומאמינים העולם חידוש
 לנו, ספרו אבותינו שמענו באזנינו העין, למראית ראיה

 עדות והטהורה הקדושה ומתורתנו השמים מפי וקבלנו
 ובפרט עמו... לעשות' ה הפליא אשר כל את נאמנה' ה

 ומהיום השמים מערכות כל ששידד מצרים ביציאת
 בראשית... סדרי ושנה יום עשה ומהלילה לילה עשה
 המערכות כל סדר והוא לעולם מנהיג יש ודאי אלא
 לטוב פעמים ורצונו חפצו כפי אותו לשנות וברצונו כולם

 "...שבת. ליל הקידוש כוונת ענין וזה להפכו... פעמים
 ספר סדר היום, ליל שבת()

 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

  העלון נתרם להצלת הנערים
 

 יעקב נפתלי בן רחל 
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 מותר לקנות גבינה פרוסה במקום שחותכים אם ה
 גבינות לא כשרות 

 איסור גבינות עכו"םא. 
 מפני אסרום עכו"ם גבינותד )סי' קיד סע' ב( השו"עוכן פסק  עכו"ם. גבינות על שגזרו חז"ל( ולה. :כט) ע"ז בש"סבואר מ

 ואין, המנהג דכן )שם( הרמ"אוכתב . אסורה, בעשבים העמידוהו ואפילו. נבלה שהיא שחיטתם קיבת בעור ןאות ןשמעמידי
 סי' )יו"ד ח"ב באג"מ יין]ולענין גבינה לבנה האם בכלל הגזרה, עמקדמונים, ע"כ.  היתר בהם שנהגו במקום לא אם, גדר לפרוץ

 שנקט שגם אסורה, אלא דיש מקום שלא למחות ביד המקילים בזה, עיי"ש טעמו[. מח( 
, )ס"ק יב( הפר"ח וכן פסקו ולא סגי ברוב.לבטלה גבינה הנ"ל בתבשיל בעינן ששים  השכתב דאם נכנס )שם ס"ק יז( בש"ךועיין 

 .)שם( והערוה"ש)כלל סז אות ה(  החכ"א
 עם חותם התוך אריזמ)שבעו"ה מוכרים גבינות עכו"ם וכמו כן גבינות כשרות וכדו'(  בצרכניותכמו )בחנויות  המצוי שאלהו

ושאל השואל האם רשאי לקנות גבינה  .(חלופי, עי' גליון קמ"ואיש לחוש ללפעמים דאל"ה  .שו"ע סימן קי"ח סע' א'עי' א', 
 לחוש מפני הטיחה שע"פ הסכין.  רה ישדלכאוהגבינות,  ארש הכשרה שנחתכת בסכין שחותכין ב

 שימוש בסכין שחתכו בו איסור צונןב. 
 ,דצריך נעיצה. ועיי"ש שכתב דגבינה הינה דבר קשה )סי' צד ס"ק לא( הש"ךדעת  ,והנה סכין שחתכו בו איסור צונן והוא קשה

דהא דלא בעי  )שם קצר ס"ק מו( הודהביד יאלא דכתב  נעיצה אלא בהדחה בלבד סגי. מחמתו אבל בשר אינו אלא דבר רך וא"צ
היינו דוקא אם קינחו מיד לאחר שחתך בה, אבל אם לא קינחו מיד ונתייבש הלחלוחית שעליו  ,נעיצה אחר חיתוך דבר רך

דלא כהש"ך וס"ל דלעולם דוחקא דסכינא לחודא בלא חום  )שם ס"ק כח( הפר"חאולם דעת  צריכין נעיצה אף שחתך בה צונן.
 כהש"ך.  אות ג(כלל מז ) והחכ"א )כרתי ס"ק כג( הפלתיכלום וא"צ נעיצה. אלא שלמעשה כבר פסקו  כל דהוא אינו

 ימוש בסכין שחתכו בו איסור חריףשג. 
 דאגב )ס"ק טז( ובש"ך)סי' צו סע' ב(  בשו"ע, נאסר הסכין כמבואר הרבהאיסור חריף, וכגון גבינת עכו"ם מלוחה שחתכו בו והיכן 

פירושו מלוח הרבה שהאדם מצטער בו  "הרבה"ש )יו"ד סי' י ס"ק יז( החזו"א. וביאר טפי בלעי דסכינא אודוחק דמלח חורפיה
אם חתך מאכל ש ש"ד ס"ק טז(שם )בפמ"ג  ועי']. )סי' צו מ"ז ס"ק ט(בפמ"ג המובא  בבית הללוכן מבואר צנון, ע"כ. ע"י אכילת כמו 

את  לאסור יש מועטת במליחה אף נקי אינו הסכין , אבל אםאכלדי בגרידת המ אם הסכין נקימלוח עם סכין של איסור 
 .[חי' ס"ק י( שם) החו"ד, ע"כ. וכן נקט ברמ"א א"צ סי'ב כמבואר למעט הרבה בין )בני אשכנז( בקיאין אנו איןהאוכל הנחתך ע"י, ד
שבנעיצה סגי  ' קכא סע' ז()סי השו"עלצורך דבר חריף דעת  , אמנםנאסר ואסור להשתמש בו למאכל חם ולפי"ז בכה"ג הסכין

ועי' בזה  שחולק ע"ז. שור הבכורבשם  )שם ס"ק ט( כהפת"ש, דלא )סי' צו על ס"ק ט( רע"אוה ח( אות מז )כלל החכ"א ווכן פסק ליה.
דכ"ז להשתמש בו ארעי  ()שם ברמ"א עוד עי'ובטעם דמהני נעיצה לחתוך דבר חריף. )ק' ססי' קכט(  בטטו"דועי' ]. בגליון קמ"ח

 [. בל בלא"ה צריך להגעילוא
 עושים נעיצהאיך ד. 

דנעיצה היינו עשרה פעמים בקרקע קשה.  (שם)השו"ע  'כת. והסכין צריך נעיצה ,דאם חתכו גבינה אסורה בסכיןיוצא מעתה ו
עד י"פ וחתך  וע"כ אם נעץ רק מג"פ ,בדיעבד סגי בג"פשע"פ הירושלמי )סי' פט ס"ק יא(  הפר"ח. ודעת )כלל מז אות ח( החכ"אוכ"כ 

ד( "ד ש)ב" שבתורת הביתשם  'כתשאלא  ,)שם על סע' ז( הדעת תורהואם א"א א"צ ששים. והביאו  ,בו, אם אפשר לקלוף יקלוף
 .()ירושלמי תרומות פי"א ה"ד ד"ה תנינן( בפני משה 'ועי)גריס בירושלמי באופן אחר ובפחות מי"פ אסור לחתוך בו אפי' צונן, ע"כ. 

 מהני במקום נעיצה וכדו' סקוצ'בריטי האם שפשוף ע"ה. 
 או דשפשוף ע"י סקוצ'בריט וכדו' גם מהני. ,ויש לעיין האם בעינן דוקא נעיצה להכשיר הסכין

 ברשב"א הוא"איסור הנדבק" ע"י השפשוף בקרקע. וכן  היא להוציאנעיצה תכלית המבואר ד )ע"ז עו: סד"ה אמר( בתוס'והנה 
 שפשוף מהני. דאף. ולפי"ז י"ל )סי' פט ארוך ס"ק ז( היד יהודהו ס"ק ו()סי' י הט"ז . וכ"כ ח:(חולין )

היה מתיר בסכין של בשר לחתוך בו  הר"שש 'שכת עא( -)סי' ע  בעל התרומהבשם  )אסורי מאכלות סי' סא( בארחות חייםוכן מבואר 
 או רך באבן שפשפהאו  י"פבקרקע  לחם ולאכול עם גבינה משום דהוי נ"ט בר נ"ט, אבל לחתוך בה גבינה אסור אם לא נעצה

 . )רסי' פט( ב"יבובא . והלחם אסור מפני שמנונית שעליו ומיהו בלא קינוח אפי' ,בפחם
 שיזוב כ"כ להדיח צריך מדיחו וע"כ אם ,כתב דסתם כלים אינם מקונחים וכ"ש סכיןד )כלל סא דין ד( בתורת חטאת מצינו וכן

ומבואר מדבריו דקנוח מלזוב, ע"כ.  המים מעכב השמנונית עליו שדבוק ז"כ כי כובעי בלא לראשו ומסופו לסופו מראשו המים
בדעת הרמ"א, אלא דכתב דכיון שהתורת חטאת  (ס"ק יח י' סי) ש"אבתבהיטב מהני כנעיצה להעביר שמנונית הסכין. וכן למד 

הביא דברי התורת חטאת  ש"ך ס"ק ג(צו על ה )סי' הרע"אלא הביא דבריו על השו"ע משמע דלא סמך להקל בזה למעשה. אולם 
)סי' פט אותיות סח ועג(  הכה"ח)וכן פסק  .גדול וףפששבסגי דבכה"ג  )סי' צא ס"ק ד( בחו"ד. וכן מבואר המנחת יעקבשכן דעת כתב ו

 אלא דמ"מ כתב דלכתחלה יש לעשות נעיצה ולא לסמוך על הקינוח(. )שאלוניקי יו"ד סי' לה( תשובת בית דוד ע"פ
 האם מהני שפשוף אף במקום דאיכא חשש פליטת הסכיןו. 

וכגון שרוצה להכשיר הסכין  ,פליטה לא מהני שפשוףחשש אבל במקום  ,אולם אפשר דכ"ז במקום דהחשש הוא על הטיחה
שפסק דנעיצה  הנ"ל בשו"עוכמבואר  ,פליטבכחה להד אפשר דבעינן דוקא נעיצה ,פליט מהסכיןשבכחו להלחתוך דבר חריף 

 ש. ועיי"הש"ך נעיצה מעברת כדי קליפהשל )סי' י ש"ד ס"ק כב( בפמ"ג]וכ"כ  .)סי' צג ס"ק ו( בש"ך וכן הוא לחתוך דבר חריף. מהני
 [.)סי' י ס"ק י("ש אבתב 'לדבר חריף. ועי 'נעיצה מהני אפידהרי דנעיצה אינו מפלטת מהסכין והקשה  הט"זשהביא מ)מ"ז ס"ק ו( 

)וכן . בקליפת הסכין ומן שע"פ הסכין וכמו כן הבלוע בומבואר דע"י נעיצה מעבירים הש"ש בשם הרהנ"ל  בארחות חייםוהנה 
 . משום פליטה מהכלי ואעפ"כ היקל ע"י שפשוף( איכא "שרהדלפי כת'  )סי' פט פיה"א ס"ק ז( ביד יהודה

 אפילו, צונן בו להשתמש בסימן קכ"א סע' ה' דכלי שצריך ליבון מותר הרמ"אכתב דהא דפסק  )סי' צא ס"ק ד( החו"ד ןכו
דשפשוף הוי דבר חריף,  'הגעלה דאחר שפשוף מותר לתת בתוכו אפי שצריך בכלי ש"כ ,היטב ושפשוף הדחה י"ע, לכתחלה

 , ע"כ.במקום נעיצה
ולמד כן  ,עיצה בקרקעשואל שפסק דשפשוף במים בחול וכדו' הוי כנההביא דברי  ק' ססי' קכט()טטו"ד  הגרש"ק זצ"לאולם 
)דלא  )סי' י( בט"זוכן הוא  ,מבואר דהשפשוף אינו כמו נעיצה)סי' קכא ס"ק י(  בש"ךשמשום  והוא ז"לדחה דבריו ד הנ"ל,מהחו"

הנחה בעלמא בזה די לו בשפשוף ובכלי דליכא דוחקא רק  ,החו"ד דכל דבר הוי כפי תשמישו הכשרו וונתכו. רמ"א הנ"ל(הכ
דהוא לשיטתו אזיל דס"ל דדוחקא מפליט, וע"כ  ,"ל אין ראיה להקל לדידןבאמת מהאורחות חיים הנהעירוני דו , ע"כ.לבד

שפשוף אינו מפליט אלא תו איכא למימר ד ס"ל דשפשוף מהני להכשיר, משא"כ לדידן דקיי"ל דאין דוחקא מפליט ללא חריף
 נעיצה דוקא. 

  הדין בזמנינו שהמתכות חלקותז. 
אמנם היכן דליכא חשש פליטה ובכנ"ד דהרי לא  דוקא, בעינן נעיצהי"ל ד שהלמע ,הנ"ל יוצא דהיכן דאיכא חשש פליטהולפי 

 דמאו ותדבסכינים שלנו שהמתכות מעובדות באופן שהם חלק , סגי בהדחת הסכין היטב. ונר'מצוי גבינות מלוחות מאוד
דבזמנינו ניקוי כלים  מ' יג()הבית בכשרותו ע הגרנ"ק שליט"איודה להקל בזה. וכן מצאנו שפסק הנ"ל אף התבא"ש  ובקל מתנקות

דבמקום שצריך נעיצה אין )דבר חריף קונטרס דבר חריף סי' יח אות ה(  ל"א זצ"הגרישאולם דעת ] ע"י סקוצ'בריט חשיב כנעיצה.
בכה"ג יש לערות על הסכין מים רותחים מכלי ראשון אחר ניקוי יסודי. ואפשר . ו"בצולסמוך דיועיל שפשוף בחומרי נקוי וכי

 [.דמהני אבל נעיצה מחמת הטיחה שעל הסכין י"ל דיודהקא בנעיצה שיש בה משום "בליעות" כנ"ל, ן דודס"ל כ
 טעה וחתך ללא הכשרת הסכיןח. 

דבעינן  )סי' צא ס"ק א וס"ק ג( בפת"שמבואר בפוסקים הביאם אם הסכין מלוכלך מדבר שומני  ,היכן שחתכו ללא נעיצה מיהו
 . וכ"כיש להוציא קליפה )אם אפשר לקלפו( אם הסכין מלוכלךשנקט ד )כלל נח אות ח( באו"ה לשפשף המאכל. אלא דמצינו

)סוף כלל סא(  בתורת חטאתאלא דעי' . )סי' צב אות קו(בכה"ח  פסקן . וכ)סי' צב הגהות ב"י אות פח(הכנה"ג ו )סי' קה ס"ק ה( בדרכי משה
 הזבחי צדקפסק ע"פ  סט( )סי' פט אות ובכה"ח .כלל מז אות ג() בחכ"א פסקלא מעיקר הדין. וכן ו דמבואר דאין זה אלא חומרא

 נ"יאחר אם הסכין ב ,או דבר קשה דאם חתך גבינה 'שכת )כלל מז אות ד( ]ועיי"ש דאם הסכין אינו מקונח יוציא נטילה.)אות מה( 
היכן שהסכין נקי אם הוא דאף  'ובמקום הפסד יש להקל, ע"כ. ונר, ויש להחמיר ולהצריך קליפה ,הסכין צריך נעיצה ,ונקי

 אלא דבמקום הפסד יש להקל[. ,יטה ע"י דוחקאליש לחוש לפ נ"יב
ואדרבה ע"י ההדחה יותר ידבק השמנונית מהסכין במאכל, יש לגרד את המאכל,  ,והיכן שהמאכל לח ורך שא"א להדיחו

המאכל אח"כ ולהתירו אסור דחיי' ולחתוך לכתחלה בסכין איסור ע"מ לשפשפף  .שם בש"ךו בט"ז )ססי' צו( בשו"עכמבואר 
  .שמא ישכח לעשות כן כמבואר בשו"ע בסימן צ"א

לענין  )סי' פט ס"ק כב( הש"ךוכמ"ש  ,דחיי' דשמא ישכח לנעוץ , מפניאסור לחתוך דבר איסור ע"מ לנעוץ הסכיןיש לעי' האם ]ו
שכתב דאפשר דדוקא  )ס"ק פט(בריו בסי' ס"ט עי' בדאלא ד. ו מין השני ללא נעיצהכסכין שחתך בו בשר או גבינה דחיי' שיחת

משא"כ בסכין דהאיסור שעל גביו נראה לעין ואם ירצה להשתמש בו יראה לעינים הדם שעל גביו וידיחו.  להכיגבי כלי חיי' 
 ,א ישכחדאף לפי מש"כ הש"ך הנ"ל דבסכין לא חיי' לשמשביאר )סי' פט פה"א סס"ק ז(  ביד יהודה ועי'. )ס"ק עה( החו"דוכן פסק 

לבין  ,מ"מ כבר יתבאר בסי' צ"א דבב"ח גם בסכין אסור. וע"כ לחלק בין כשהסכין מלוכלך בהיתריא דיש לחוש לשמא ישכח
 ולפי"ז בנ"ד אין לחוש דהרי חותך דבר איסור[. ., ע"ככשמלוכלך באיסורא

 נה במקום שמוכרים גבינות לא כשרותיבקנית גט. 
לפי המבואר דדו' שמוכרות גבינה כשרה הנחתכת בסכין שחותכין בו גבינות עכו"ם וכדו'. מעתה נחזור לנ"ד לענין חנויות וכו

וא"כ על הקונה לדרוש שינקה עבורו את הסכין ניקוי  ,שוףגבינות עכו"ם צריך נעיצה או שפ לעיל מעיקר הדין סכין שחתכו בו
  שפשוף.בובדיעבד סגי בהדחה  ,פהילכתחלה יש להוציא קל ,יסודי לפני חיתוך הגבינה. ואם הגבינה כבר חתוכה

)סי'  בט"זמובא  וכן. יד( סימן לח )שער באו"הנח ע"י חיתוכם כמבואר קה גבינות כשרות י"ל דהסכין מתמוהיכן דכבר חתך כ
ד סי' קיב ש") פמ"גהלענין מרדה. וכן פסק ( ס"ק לז )סי' תנא המ"א לענין מרדה. וכן נקט)כלל לט אות ז(  האו"הבשם קח ס"ק ז( 

בש"ך  מפקפק בזה. ועי' שהנהר שלוםהביא דברי המ"א, אלא דסיים  )סי' תנא אות קלח( ובשער הציוןלענין סכין.  (ס"ק כב
וקצר ס"ק  ס"ק לא פה"א סי' צו) יד יהודהב ועי' ,דסתמא מתקנחהוכיח דלא אמרינן  "ק יח(ס)סי' צו ס פר"חהו .)סי' צו ס"ק כ(

 .(לב
יש לחוש שהסכין בלע מגבינה מלוחה )דחריף הוי( שאינה כשרה ושוב  ,הרבהינה מלוחה היכן שרוצה שיחתכו עבורו גבו

בסימן צ"ו סע' השו"ע י"ל דלדעת  ,כמה גבינות מלוחות כשרות אם כבר נחתכושאלא ]ע"י הגבינה המלוחה הכשרה.  טפלות
 . [גליון קמ"זמש"כ בס"ד בכלחוש  אין י. ומשום טבילת הכלואכמ"ל ,גי שםיפל )ס"ק יד( והחו"ד )ס"ק כ( דהש"ךאלא  .שריד' 

 -מסקנא דדינא-
מי שרצונו לקנות גבינה כשרה במקום  סכין שחתכו בו גבינות עכו"ם צריך נעיצה או שפשוף, ועל כן א'העולה לדינא 

הגבינה  על הקונה לדרוש שינקה עבורו את הסכין ניקוי יסודי לפני חיתוך הגבינה. ואם שמוכרים אף גבינות שאינם כשרות,
רוצה שיחתכו עבורו גבינה מלוחה הרבה, יש אם  ב' שפשוף.וכבר חתוכה, לכתחלה יש להוציא קליפה, ובדיעבד סגי בהדחה 

הגבינה חמת חריפות ע"י  הסכים ( שאינה כשרה ושוב תפלוטשהיא בכלל דבר חריףלחוש שהסכין בלע מגבינה מלוחה )
  .חותכים גבינות שאינם כשרותשלא יש להחמיר לקנות במקום חלה כל זה מעיקר הדין, אבל לכת ג' .המלוחה הכשרה


