
  

שגג ולא התפלל מחה 
בע"ש וזכר לאחר שסיימו 
  תפילת ערבית כיצד יהג

  
אמר ר' יוחנן טעה ולא  [כו.] אמרינן בברכות 

ם, שחרית  התפלל ערבית מתפלל בשחרית שתי 
מתפלל במנחה שתים. ואמרינן עוד שם  

טעה ולא התפלל מנחה   -משמיה דר' יוחנן 
מתפלל ערבית ב', ואין בזה משום דעבר יומו  

  בטל קורבנו.  
טעה ולא התפלל מנחה בע"ש  [שם ע"ב] ות"ר 

מתפלל בליל שבת שתים, טעה ולא התפלל  
  מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתים. 

ומיהו דוקא בזמן  כו.]  [ברכותוכתב הרשב"א 
תפלה, לפי שכיון שהוא זמן תפלה והוא עסוק  
בתפלתו חוזר ומשלים מה שטעה בתפלותיו,  
אבל שלא שלא בזמן תפלה לא, שאל"כ מאי  
מתפלל ערבית שתים ומתפלל מנחה שתים  
דקאמר, לימא טעה ולא התפלל שחרית קודם  
חוזר ומתפלל לאחר חצות, א"נ טעה ולא  

ומשלימה כל הלילה   התפלל מנחה חוזר
  . [סי' ק"ח]הל"ל. עכ"ל. והובאו דבריו בב"י 

 -[סי' ק"ח] וכדברים אלו פסק לדינא בשו"ע 
טעה או נאנס ולא התפלל שחרית מתפלל  
מנחה שתים, הראשונה מנחה והשניה  
לתשלומין וכו', טעה ולא התפלל מנחה  
מתפלל ערבית שתים וכו', טעה ולא התפלל  

ים וכו'. טעה ולא  ערבית מתפלל שחרית שת
התפלל מנחה בע"ש מתפלל ערבית שתים של  
שבת, הראשונה לערבית והשניה לתשלומין  
וכו', טעה ולא התפלל מנחה בשבת מתפלל  

  במו"ש שתים של חול וכו'.
הא   -והביא דברי הרשב"א בס"ג בזה"ל 

דמשלים התפלה שהפסיד דוקא בזמן תפילה  
  אבל בשעה שאינה זמן תפילה לא. 

ודוקא עם   -[על הגליון שם] ריק"ש וכתב המה 
התפלה שבזמנה דהיינו שיהא סמוך לה בכדי  

[תפילה  שתתיישב דעתו עליו, כן כתבו הראב"ד 

וכן [ברכות כו, א ד"ה איבעיא]. והרשב"א ז"ל ג, ו] 
[פ"ג מהל' תפלה ה"ח] נראה מדברי הרמב"ם ז"ל 

שכתב ומתפלל ומקדים תפלה שבזמנה  
"כ. וכיון שכתב  ואחריה מתפלל התשלומין, ע 

משלם אותה תפלה בזמן תפלה הסמוכה לה  
ומקדים תפלה שבזמנה היה מספיק, דכיון  
שצריך להתפלל אותה בזמן תפלה הסמוכה  
לה ומקדים את שבזמנה ידוע הוא שאחר כך  
יתפלל תפלת התשלומין, אלא ודאי  
לאשמועינן שצריך שתהיה מיד אחריה, ולכן  

דקדוק   כתב אחריה ולא כתב ואחר כך, וזה
נאות, אמנם לא דקדקתי כן אלא מפני  
שמצאתי להראב"ד והרשב"א שכתבו כן  
בפירוש. עכ"ל. והובאו דבריו בהגהות  

  הרעק"א.   
דדוקא בעודו  [ס"ק ג'] וכיוצ"ב כתב הפר"ח 

עוסק בתפילתו העקרית אחר ששהה כדי  
הילוך ד"א צריך להתפלל תפילת תשלומין,  
ך  אבל אם הפסיק בין תפלה לתפלה והל

לעסקיו, שוב אינו מתפלל תפלת תשלומין,  
ודקדק כן הרשב"א מדאמרינן מתפלל ערבית  
ב' ולא היה לו לומר אלא חוזר ומשלימה כל  

.  (מ"ש בזה בדעת הב"י)הלילה. עכ"ד ע"ש 
והובאו דבריו בהגהות הרעק"א, ובשערי  

  . [ס"ק ו']תשובה 
כתב דאפשר   [א"ז וא"ר ס"ק ד']אולם הא"ר 

א עוסק בתפילתו לאו  דמ"ש הרשב"א והו
דוקא, אלא כל זמן התפלה עוסק בתפלה קרינן  
ביה, והיינו דמסיים אבל שלא בזמן תפלה  
וכו',  משמע דעיקר תלוי בזמן התפלה, וכן  
נראה מדברי השו"ע והלבוש, וכן מבואר בב"י  
סי' פ"ט שפי' הכי דברי הרשב"א, וכן משמע  

[סי'  ובתשב"ץ [סי"א אות מ"ד] בהגהת סמ"ק 

, ומ"מ יש לחוש ולהחמיר להתפלל אותה  ג]רכ" 
  בנדבה. עכ"ד.  

[הל' תפילה כלל כ"ז ס"ה] וכיוצ"ב כתב החיי אדם 

דלכתחילה יתפלל התשלומין תיכף לאחר  
שסיים תפלת החובה, אבל בדיעבד שלא  
התפלל תיכף או שלא נזכר עד אחר שהתפלל  
שעה או שעתיים, יסמוך על הפוסקים שיכול  

  עוסק עכשיו בתפילה. להתפלל אע"פ שאינו 

  בס"ד

  מיקתאע תאמעש

  האוכל מאכל להפסיק בין גביה או דגים לבשר 
  האם צריך לברך עליו

   .אכילה לצורךברכה כשבולע שלא  ד.. אכילת דג ובשר הדחה בין ג.. אחר שעה ב.. קיוח והדחה בין אכילת בשר וגביה א.

 . ברכה על אכילה לצורך רפואה ה.

  קיוח והדחה בין אכילת בשר וגביהא.  

, וכן  (קה.) חולין בש"ס  כמבואר אחרת  לסעודהי שאכל בשר אפילו של חיה ועוף אסור לו לאכול אחריו גביה עד מ

  הרמ"אאולם  שצריך להמתין שש שעות.(שם סע' א)  השו"ע המתה הכרעתהולעין זמן  (יו"ד סי' פט סע' א). בשו"עפסק 

ל מיד ע"י קיוח והדחה, והמהג הפשוט להמתין אחר  כת' שלאחר שסילק השולחן ובירך בהמ"ז מותר לאכו (שם)

  אכילת הבשר שעה ויש מדקדקים להמתין ו' שעות וכן כון לעשות, ע"כ. ועי' מש"כ בכל זה בס"ד בגליון ק"ב. 
לא יהא שום דבר  מותר לאכול אחריו בשר מיד, ובלבד שיעיין ידיו ש אכל גביהדאם (שם סע' ב)  בשו"ע עוד ועי'

והקיוח הוא שילעוס פת ויקח בו פיו יפה, וכן בכל דבר שירצה, חוץ  לקח פיו ולהדיחו וצריך בהם מהגביה דבק

דיש להחמיר   הרמ"אמקימחא ותמרי וירקא, לפי שהם דבקים בחיכים ואח"כ ידיח פיו במים או ביין. אלא דדעת 

בשר, אלא דיש מקילין ואין למחות,   אחר אכילת "גביה קשה" שלא לאכול אחריה אפילו בשר עוף, כמו בגביה אחר

דדעת הרבה פוסקים דבגביות  צ' עי' בגליוןמ"מ רק שיעשו קוח והדחה וטילת ידים, מיהו טוב להחמיר, ע"כ. ו 

    המצויות בזמיו אין חובה להמתין ו' שעות אלא בקיוח והדחה סגי.

  ב. אחר שעה

כת' דמי שוהג לקולא   (ס"ק ב) בט"זך קיוח והדחה, דהה יה לבשר יש לדון אם צרי בואם המתין שעה בין אכילת ג

כתב דמהא דכתב הרמ"א "די"א מיד   (ס"ק ז) הש"ך להמתין שעה בין בשר לחלב צריך ג"כ לקיוח והדחה, ע"כ. אולם

אם סילק ובירך מותר ע"י קיוח והדחה" משמע דקיוח והדחה מיהא בעי הייו אם בא לאכול מיד אחר שסילק  

  ובדרכ"ת פסק כהש"ך. (כלל מא אות יג)  החכ"אהסכים לט"ז. אולם (שם מ"ז ס"ק ב)  בפמ"ג"כ. ולמעשה ובירך, ע

יש לחוש בו טפי ששאר בין  דכיון שהבשר קשה . אולם י"ל דכ"ז לעין גביה לאחר בשר כת' דהעיקר כהט"ז (ס"ק טו) 

(ומ"מ לפי הגר"א   קיוח והדחה תו לא צריך השייים, אבל מאכלי חלב י"ל דכו"ע יודו לדברי הש"ך דעכ"פ אחר שעה 

  . שם דהמתת שעה היה משום הזוהר דס"ל דאין לאכול בשר וחלב בשעה אחת אין חילוק) 

  ג. הדחה בין אכילת דג ובשר

ויאכל פת שרוי ביתים, כדי לרחוץ  ירחוץ ידיו בין אכילת בשר לאכילת דגים ד סי' קטז סע' ג)יו"ד (בשו"ע  כמו כן כתבו

וכן והגין שלא לרחוץ הפה ולא הידים בייהם, ומ"מ יש לאכול דבר בייהם   אין לחושד כתב רמ"אה  ולםא  פיו.

ם ליטול ידים מ"מ יש לעשות קיוח  דאע"פ דלא והגי  (סי' קעג ס"ק ד) במ"בוכן פסק  ., ע"כ ולשתות, דהוי קוח והדחה

  .(אשרי האיש פ"ז אות ו) הגריש"א זצ"ל  והדחה. וכן דעת
בשירוי  דאיזה מהם שירצה יקדים. אבל  (אות ט) והערוה"ש  ס"ק יג)סי' פט ( הש"ך  סדר הקיוח וההדחה כתבוולעין 

הפרי תואר  קו האחרוים אם צריך לבלוע המאכל שמקח בו, דעת וחל שכון להקדים הקיוח. כתב  אות ג)שם (ברכה 

והוסיף דלכתחלה   ,(ס"ק ה) הפת"שוכן פסק  בפשיטות דאם לעס בפיו ופלט לא מיקרי קיוח עד שיבלעו. (ס"ק ז)

 (ש"ד ס"ק יב) הפמ"גאולם דעת "ח סי' קע"ב, ע"כ. ו בלא"ה צריך לבלוע ואסור לפלוט משום הפסד אוכלין עיין בא 

   .(קצר ס"ק יח)  וביד יהודה (אות טז) בשיו"ב דא"צ לבלוע. וכן פסקו  

בליעת המאכל שמקח בו פיו, דדלמא כיון דאין האם יש לברך על  ,כשבולע המאכל רק לצורך הקיוח  יש לדוןו

  איו חייב ברכה. כלל כלו  וכוותו לא 

  אכילה  צורךד. ברכה כשבולע שלא ל

והשרוי בתעית   , טעימת תבשיל איה טעוה ברכה(יד.)  בברכות והה לכאורה אכילה זו בכלל טעימה, וכבר שיו 

  . , ע"כיעור רביעית עד כמה ר"א ורב אסי טעמי עד ש  ,טועם ואין בכך כלום 

דכל זה כשחוזר ופולט דלא חשיב האה מן (שם ד"ה טועם)  תוס' דעת  , אלא דבאמת ח' הראשוים בביאור סוגיא זו

אבל טפי מרביעית חשיבא האה   וסיים שם דזה עד רביעית ,(שם פ"ב סי' ו) הרא"שהטעימה אבל בולע לא. וכן הביא 

יעית פטור מברכה  [ומבואר דלדעת הרא"ש אף ברב , ע"כ.הה בתוך מעיוכיון שאיו לעין תעית, אבל ברכה ל"צ 

שכתב שמטעמת א"צ ברכה אפי' לפיה אא"כ היה (שער הברכות דרך א תיב ד)  אהל מועדכהוזה דלא כיון שאיו בולע, 

 (סי' רי) י"הבוכתב  .אע"פ שאיה בולעת כלום הואיל והחיך טועם עכ"ל  ךשם כשיעור רביעית אבל בזה השיעור מבר 

ואכילה הייו "ואכלת וברכת" (דברים ח, י)  כדכתיב דברכה לא בטעימת חיך תליא אלא באכילה תליאול" על דבריו 

  . ]. ועי' לקמן, עכ"ל(שם) כדברי הרא"ש   האת מעיים
 דאף אם בולע לאומשמע  .שסתם דמטעמת א"צ ברכה עד רביעית, ע"כ (פ"א ה"ב) בהלכות ברכות  ברמב"םאולם עי' 

(ברכות שם)  בכס"מ "כ וכלא אכילה). דדוקא אם פולט הוי טעימה ו )תעיות פ"א הי"ד(כתב  תעית לעיןמיהו (  חייב ברכה

דס"ל להרמב"ם דלעין ברכה אפילו ע"י בליעה חשיב טעימה וא"צ ברכה, ואפשר לתת סמך לדבר ד"ואכלת וברכת"  

טעמת כוות אכילה יש לה [ואע"פ דהאי קרא בברכה ורביעית אע"פ דהיא מ  ,כתיב שיהא לו כוות אכילה משמע

דכתב שהטעם  (ברכות לה:)  ברש"יוכהב"י מבואר [  אחרוה מיירי מ"מ יש לסמוך על מקרא זה ברכה ראשוה], ע"כ.

 ' ועי .ואין זו אכילה שטעוה ברכה דגבי ברכה ואכלת כתיב  השלא מברכין על שמן זית הוא משום דמזיק ליה לגופי

  ]. כתב בביאור דבריושמה  שם ד"ה אמר ר' יהודה)( בראש יוסף

  

  

  "ד| ה'תשעחיי שרה  גליון ק"ח | פר'  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא]   [המשך



  

העלה דא"צ שיהא  [סי' ק"ח] ואף המור וקציעה 
עסוק בתפלה דוקא, אלא כל דאכתי זמן  
תפילת החובה מצי להתפלל תפילת  

  התשלומין. 
והנה אע"ג דהא"ר והח"א ס"ל לדינא דמעיקר  
הדין מצי להתפלל תפלת תשלומין אף שלא  
סמוך לתפלת החובה, מ"מ אנו לא יצאנו מידי  

קים, וע"כ נראה דאם מתפלל  מח' הפוס
התשלומין שלא סמוך לתפילת החובה, עליו  
להתנות ולומר דאם אינו חייב בתפילה זו תהא  

  לנדבה.  
ועי' א"ר   -וז"ל [שם] וכן כתב לדינא הפמ"ג 

אות ד' וסיים אם התפלל החובה והלך לעסקיו  
ורוצה להשלים התפילה ששכח יתפלל נדבה  

כל ספק  יע"ש, ונכון הוא, וכללא הוא, 
פלוגתא דרבוותא יתפלל נדבה כבסי"א, והיינו  
שיתנה ויאמר אם חייב אני הרי חובה ואם לאו  

  נדבה. 
[מחזיק ברכה ס"ק ו' ובקו"א ס"ק א', וכ"כ החיד"א 

[ס"ק . וכן העלה בכה"ח קשר גודל סי' כ"ב ס"ק ה']
  . כ"א]

ולפי"ז נמצא דבנידון דידן שנזכר לאחר  
שלא התפלל  שסיימו תפילת ערבית של שבת 

מנחה, תו לא מצי להשלים תפלתו, כיון שאינו  
[סי' יכול להתנות שתהא תפלתו נדבה, דקימ"ל 

  דבשבת ויו"ט אין להתפלל נדבה.   ק"ז ס"א] 
  - וכ"כ להדיא בפמ"ג אחר דבריו הנ"ל 

ובשבת ויו"ט אין מתפלל תפילת ספק דאיך  
  יתנה דאין מביאין נדבה בשבת. 

קט דעיקר הדין  נ[ס"ק ט"ו] איברא דהמשנ"ב 
כאחרונים דס"ל דמצי להתפלל תפלת  
תשלומין אף שלא סמוך לתפילת החובה, אלא  
דלכתחילה יותר נכון שיתנה דאם אינו חייב  

  תהא תפלתו נדבה. 
ולדבריו נמצא דאם ארע לו כן בשבת ויו"ט  
דאין מתפללין נדבה, שפיר מצי להתפלל  

  תפילת התשלומין לשם חובה כעיקר הדין.     
א הוה במי ששכח להזכיר יעלה ויבא  ועובד

(דדינא הוא  במנחה של א' דר"ח שחל בע"ש 
דאם נזכר אחר שחשיכה יתפלל ערבית שתים, כיון 
דאף בתפילת ערבית אומר יעלה ויבא, וכמ"ש 

[מחזיק , וכן נקט לדינא החיד"א [סי' ק"ח סט"ו]המג"א 

וכן פסקו ברכה ס"ק ט' וקשר גודל סי' כ"ב ס"ק כ'], 
ודלא כבנין  -[ס"ק נ"ד]והכה"ח  [שם ס"ק ל"ד]המשנ"ב 

, ונזכר בכך רק לאחר שסיימו תפילת  אריאל)
  ערבית. הנה דינו כדין הנזכר.  

(אולם כ"ז בכה"ג דר"ח הוא ב' ימים, אולם אם חל 
ר"ח בע"ש ואינו אלא יום אחד, ושכח להזכיר 
יעלה ויבא במנחה ונזכר לאחר שחשיכה, אינו   

מין בכל גווני, כיון מתפלל ערבית ב' לתשלו
[כמ"ש השו"ע דבכה"ג אינו משלים אלא בתורת נדבה 

, ובשבת אין מתפללין תפילת נדבה  סי' ק"ח סי"א]
[מחזיק וכמ"ש החיד"א  - [סי' ק"ז ס"א]כמ"ש השו"ע 

, והובאו דבריו בשערי תשובה ברכה סי' ק"ח ס"ק י']
  ).[סי' ק"ח ס"ק ל"ו], וכן פסק המשנ"ב [ס"ק ח']

  
  

 ע"י הרב ש. פ. שליט"א] כתב [

  פיי מוסר
  קבלת שבת (ה)  - עניני שבת קדש 

חזרת הנשמות לגהינם רק לאחר זמן תוספת שבת 
ונוהגים לומר והוא רחום וברכו באריכות ונועם כדי" -

  רמ"א סי' רצג ס"ג) ( ".על הקודשלהוסיף מחול 

ועוד, דכל שמושך (ר"ל בתפילת ערבית) אין הנשמות" -
חוזרים לגיהנם. רוקח. וכן משמע בהקדמת הזוה"ק דף י"ד
ע"ב דאין הרשעים חוזרים לגיהנם עד שמבדילין ישראל

  על הכוס. 
וכתב החסד לאברהם אות א' נראה שכל זמן שלא גמרו

ת אין הדין חוזר עליהם בכלכל ישראל מהניח קדושת שב
כף( ".תוקף, וכל אחד שמתאחר פועל טוב ופעולתו לפניו

  החיים שם, יב)
אם נשמתו של אדם בגיהנום,"וכתוב בספר התגין,  -

בכל יום שישי מוציאים אותה מגיהנום בעת שהיה
רגיל בעולם הזה לשבות, וכן בתוספת מקודש על

ו שלאמאחרין אות -, המאחר החול במוצאי שבת 
  ממהרין אותו להכניסו.  -להכניסו לגיהנום, והממהר 

ועל כן צריך להזהר בזה מאד, ומוטל על כל אדם
להזהיר בני ביתו על תוספת שבת וביחוד בימים

  )יסוד ושורש העבודה ח, א(  ". הקצרים של ימות החורף... 

  
  ערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

  

כהרמב"ם דאיו מברך אף אם   בדעה ראשוה סתם להלכה פק ברכות להקל"ס"ד מחמת הכלל(סי' רי סע' ב) השו"ע ו

 )(שם ס"ק דבט"ז וביאר . להדיא בב"י וכ"כ הרמ"א שם][ומש"כ שפסק כן מכח סב"ל מבואר ושוב הביא בשם י"א דעת תוס'  ,בולע 

  ם הייו שרוצה ליהות ממו עצמו אבל בזה שאין כותו אלא לטעו  , עה"ז בלא ברכההליהות מ רדאע"ג דאסו 

    התבשיל א"צ ברכה עד רביעית, ע"כ.

  . שאם טועם לדעת אם המאכל הוא טוב כיון שאיו מכוון לאכילה איו מברך  (א"א ס"ק ו) ובפמ"ג (ס"ק א)בא"ר [ועי' 

הבין בדעת המ"א שאחר   (שם) באלף למגןאולם  ,דהייו אפי' אחר הבישול (שם) בא"רועי' עוד . (ס"ק יג)המ"ב וכן פסק 

שפסק דאף לאחר הבישול (שאין ביכלתו לתקן המאכל) וטועם רק לידע אם  )שם( במ"בהבישול איו בכלל טעימה ועי' 

  ]. הוא טוב פטור מברכה

פיכך בין אם בולע פחות מרביעית או איו בולע אלא פולט  ל ,דכיון דמשום סב"ל אתין עלה  (שם) בעטרת זקיםוכתב 

אפילו   על יותר מרביעית מברך לדעת החולקים על הרמב"ם[ומבואר דס"ל דאפילו יותר מרביעית איו מברך 

קט בדעת תוס' שאפילו   ח) אות( בביאור הגר"א אולם  .והייו כסברת האהל מועד ה"ל דס"ל דבכה"ג מברך , כשפולט

.  אפילו אם פולט  שקט שאף לדעת הרמב"ם ביותר ברביעית חייב ברכה בלבושית איו טעון ברכה. ועי' יותר מרביע

  . פסק דלא כהלבוש] )ס"ק טו( והמ"ב

אמרין במדרש שמואל  כדו  ,ברכה  , וא"צ שכתב דמטעמת אין בה משום הפסק תעית(תעית סי' רט)  ברוקחאלא דיעוין 

, אמר ר"ש בן לקיש  ויפדו העם אל יהותן ולא מתויאמר העם אל שאול היותן וגו'  )שמעוי ט(שוחר טוב פי"ז מובא בילקו

לא כן אמר רב בא חסידא בר רבי זעירא המטעמת אין בה לא משום אכילה ולא משום   ,וכי אכל והלא מטעמת טעם 

משמע דאפילו וכתב ד (ס"ק ו) במ"א, ע"כ. וכבר הביא דבריו שתייה ולא משום הפסק תעית ואיה טעוה ברכה

מעט, והייו טעמא כי פשו חשקה לאכול יותר   םכשבולע ויש לו כוות אכילה איו מברך דומיא דיהותן כיון שטוע 

שכתב שצדקו דברי המ"א בהבת   (ח"ב דרוש ד דף סד) ביערת דבש  [ועי' רק שמע משום איסור מקרי טעימה, ע"כ. 

  דברי המדרש].  

. וכן פסק שם בס"ק י' דאין  א בליעהלוהכריע כהתוס' דטעימה הייו ל ,ק השו"ע חולק על פסש במ"אלמעשה עיי"ש ו

איתא בהדיא ולא אמרן אלא אם בלע אבל אם   ובירושלמי ,וסק שכת' בהדיא דבולע פטור כאן ספק דלא מציו שום פ 

כה מ"מ כמה  דאע"פ שהמ"א מחייב בר  (שם ס"ק יט) במ"ב לכן "ל לברך אם בולע אפילו מעט, ע"כ. וכתב  , טעם לא

אחרוים החליטו עם פסק השו"ע והרמ"א דהוא ספק ברכה ולא יברך ולכתחלה טוב ליזהר הרוצה לבלוע שיתכוין 

שכתב שמ"מ המ"א   (סי' קסז על סע' ו ד"ה ולא ישיח) בביאור הלכה[ועי'  .ליהות ממו בתורת אכילה ויברך עליו, ע"כ

  המ"א שפסק כתוס והרי דברי המדרש גדו].  שתמה עלבערוה"ש   סמך מי על סברת הרוקח. ועי'

  ה. ברכה על אכילה לצורך רפואה

דכל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה, אם   (סי' רד סע' ח) השו"עדהרי כבר פסק  ,לא דצ"ע בכל זהא

שאין   אכילה לרפואה דמברך לכו"ע אע"פ מאי שאטעמם טוב והחיך הה מהם, מברך עליהם תחלה וסוף, ע"כ. ו

כוותו לאכילה אלא לרפואה, מטעימה דאע"פ שבולע (לדעת הרמב"ם) איו מברך כיון שאין כוותו להות אלא 

  .(פסח ח"ב סי' מ) במקראי קדש  לטעום כמבואר לעיל. ובאמת כבר הקשה כן הגרצ"פ זצ"ל

משא"כ בתרופה שכל  ,ולכאורה יש לחלק דשאי טעימת תבשיל שכל עיקר כוותו הוא רק "לטעום" ולא לבלוע

וע"כ אע"פ שכוותו משום רפואה מ"מ כיון שהה מברך. ולפ"ז יחא הא דפסק המ"ב   , התרופה " לאכול"כוותו 

יצא להסתפק כשמכוון  (אות ל)  שבשעה"צ לעיל דאף כשכוותו לטעום אם מכוון לאכילה מהי ויכול לברך, אע"פ 

ודחה דשאי   ,קו מדין זה של בליעת תרופה דקטין דצריך לברך אם יכול לברך ורצה לפשוט ספ ,הותלטעימה וגם ל

התם דאע"פ שאיו מתכוון להאה כלל צריך לברך משא"כ ב"ד, ע"כ. ולפי ה"ל יחא דאם כוותו מלכתחלה לאכול  

ולבלוע ודאי מהי אף שכוותו ג"כ לטעימה. אבל אם כוות להות ולטעום כיון שאין כוותו לבלוע לשם אכילה  

דלמעשה לא אתי ספקו של השעה"צ ומוציא מודאי   (ח"א סי' עט)באג"מ [ועי' מספקא ליה להשע"צ אם מברך, ודו"ק. 

  . של החייי"א הסובר דודאי מברך בכה"ג]

, די"ל דאפילו אם בולע המאכל רק לצאת או דגים לבשר  אכילת גביה ביןעתה חזור ל"ד האם מברכים על קיוח מ

כוותו לבלוע דומה  ף כיון דסוף סו , או משום בזיון אוכלין,ח בומקיוח יש לבלוע המאכל ש דלצורך ק דעת הסוברים 

  , ודו"ק. עת תרופה דמברך עליה כיון שהההדבר לבלי

  

  -מסקא דדיא-

רק לצאת דעת   ובין אכילת גביה או דגים לבשר, אפילו אם בולע המקח פיו באמצעות מאכל,  העולה לדיא, 

קיוח יש לבלוע המאכל שמקח בו, או משום בזיון אוכלין, כיון דסוף סוף כוותו לבלוע מברך  לצורך שהסוברים 

    כיון שהה.  ועלי
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