
 

שכח לומר יעלה ויבא בשחרית 
 ונזכר לאחר מוסף מה דינו

ימים שיש בהן קרבן ]שבת כד.[ תני רב הושעיא 
מוסף כגון ר"ח וחוש"מ, ערבית ושחרית ומנחה 
מתפלל י"ח ואומר מעין המאורע בעבודה, ואם לא 

 אמר מחזירין אותו.
אמר רב ענן אמר רב טעה ולא ]ל:[ נן בברכות ואמרי

הזכיר ר"ח ערבית אין מחזירין אותו, לפי שאין 
ב"ד מקדשין את החודש אלא ביום, אמר אמימר 

)ופרש"י דיכול מסתברא מילתא דרב בחודש מלא 
 לאמרה למחר, דערבית של מחר ר"ח גמור יותר מראשון(
אבל בחודש חסר מחזירין אותו, א"ל רב אשי 

)שאין מקדשין את מר מכדי רב טעמא קאמר לאמי
מה לי חסר ומה לי מלא, אלא לא החודש בלילה( 

 שנא.
אמר רבי תנחום אמר רב אסי  ]כט:[ואמרינן שם 

אמר ריב"ל טעה ולא הזכיר ר"ח בעבודה חוזר 
לעבודה, נזכר בהודאה חוזר לעבודה, בשים שלום 

 חוזר לעבודה, ואם סיים חוזר לראש. 
ערבית  -]הל' ר"ח סי' תכ"ב ס"א[ ושו"ע  וכן פסקו הטור

שחרית ומנחה מתפלל י"ח ברכות ואומר יעלה 
ויבא ברצה, ואם לא אמרו בערבית אין מחזירין 
אותו, בין שר"ח יום אחד בין שהם ב' ימים, מפני 
שאין מקדשין את החודש בלילה. אבל אם לא 
אמרו שחרית ומנחה מחזירן אותו, ואם נזכר קודם 

ים, אומר במקום שנזכר, ואם לא שהתחיל מוד
נזכר עד אחר שהתחיל מודים, אם נזכר קודם 
שהשלים תפילתו חוזר לרצה, ואם לא נזכר עד 

 שהשלים תפילתו חוזר לראש.  
טעה ולא הזכיר של ר"ח ]ל:[ ואיתא עוד בברכות 

בערבית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאמרה 
שיכול בשחרית, בשחרית אין מחזירין אותו מפני 

לאומרה במוספין, במוספין אין  מחזירין אותו 
מפני שיכול לאמרה במנחה. ואיתמר עלה א"ר 

 יוחנן בצבור שנו. כן היא גירסת הגמ' לפנינו. 
ופרש"י דבצבור שנו דאין מחזירין אותו משום 
דשמע ליה מש"צ ואיכא קצת הזכרה, אבל ביחיד 
צריך לחזור. ובה"ג מפרש לה בש"צ משום טירחא 

 ציבורא אבל יחיד הדר.ד
טעה  -גרסו ]פ"ד סי' כ"ג[ והרא"ש ]כא.[ אולם הרי"ף 

ולא הזכיר של ר"ח שחרית אין מחזירין אותו מפני 
שתפילת המוספין לפניו. ופירשו דהא דבציבור 

 אין מחזירין אותו היינו מפני טורח הציבור.
ובציבור שנו כלומר ]שם ד"ה ובציבור[ וכתב הר' יונה 

אין מחזירין אותו מפני טורח ש"ץ כשטעה 
הציבור, כיון דתפילת המוספין לפניו שיזכיר בה 
ר"ח, אבל יחיד מחזירין אותו בין שהיה מתפלל 

 בביתו ובין שהיה מתפלל עם הציבור. 
כל מקום ]פ"י מהל' תפילה הל' י"ב[ וכן פסק הרמב"ם 

שהיחיד חוזר ומתפלל, ש"צ חוזר ומתפלל אם 
קול רם, חוץ מחשרית טעה כמותו בעת שהתפלל ב

של ר"ח שאם שכח ש"צ ולא הזכיר יעלה ויבא עד 
שהשלים תפילתו אין מחזירין אותו מפני טורח 
ציבור, שהרי תפילת המוספין לפניו שמזכיר בה 

 .]סי' קכ"ו ס"ג[ר"ח. וכלשונו כתב לדינא השו"ע 
נסתפקתי, מי  –כתב ]סי' תכ"ב הגה"ט[ והנה בכנה"ג 

ח בתפילת שחרית ולא שטעה ולא הזכיר של ר"
נזכר עד שהתפלל מוסף, אם צריך לחזור ולהתפלל 
או אם נפטר בתפילת המוסף. והסכמתי דא"צ 
לחזור ולברך, שכבר נפטר בתפילת המוסף. וכן 
הוריתי הלכה למעשה. ושמעתי שהחכם השלם 
כמה"ר יוסף אישקאפה נר"ו הורה שצריך לחזור 

רמ"ע ולא שמעתי טעמו. ושוב בא לידי תשובות ה
מפאנו ז"ל וכתב בסי' כ"ה ז"ל יחיד ששכח ולא 
הזכיר קדושת היום בתפילה של שחרית, ואחר 
שהתפלל מוסף חזר והתפלל שחרית, אינו צריך 
לחזור ולהתפלל מוסף. ואי לאו דמיסתפינא הוה 
אמינא דלא אמרו בגמ' להחזיר את היחיד שטעה 
אע"פ שיש לפניו תפילת המוספין אלא קודם 

סף, כיון שבידו לתקן יתקן לגמרי, הא שהתפלל מו
אם התפלל מוסף הרי הזכיר קדושת היום וא"צ 
לחזור ולהתפלל שחרית, דלא גרע דיעבד ליחיד 
ממאי דשרינן לכתחילה לרבים, ודברים של טעם 

. ואע"פ שהרב ז"ל לא )הרמ"ע(הם להלכה, עכ"ל 
כתב אלא להלכה, נכון הדבר אף למעשה, דלא 

זור מן הספק. עכ"ל הכנה"ג. יהא אלא ספק אין לח
 .  ]סי' קכ"ו ס"ק ג'[והבאו דבריו במג"א 
כתב דלפי דעתו ]ח"א סי' ע"ח[ וכן בהלכות קטנות 

 אם עבר והתפלל מוסף יוצא וא"צ לחזור.
כתב לחלוק על דברי ]סי' קכ"ו ס"ג[ אולם הפר"ח 

]הל' ברכות ספ"ד[ הכנה"ג, וכתב דהעיקר כדברי בה"ג 

חא דציבורא, אבל יחיד דוקא בש"צ משום טיר
 חוזר.

אחר שהביא דברי הרמ"ע ]סי' ק"ח[ והברכ"י 
והכנה"ג, כתב דהגם שהרב פר"ח פליג עליהם 
נקטינן כוותיהו, וכן הרב מג"א מסכים והולך 

 עמהם, וספק ברכות להקל. 
אחר שהביא דבריו ]ס"ק ב'[ איברא דבשיורי ברכה 

 ועתה -שבברכ"י דנקטינן כהרמ"ע והכנה"ג, כתב 
אמת אגיד שאחר זמן שכתבתי זה וכבר היה מונח 
על מזבח הדפוס, ראיתי במכתב משם גדול 

]כיום נדפס בתשובות המורים הרשב"א בתשובה כ"י 

דמי שלא זכר יעלה ויבא בשחרית חדשות מכ"י סי' ט'[ 
ר"ח ולא נזכר עד שהתפלל מוסף והגיע מנחה, 
מתפלל מנחה ב', ואם נזכר בשעת מוסף אינו 

התשלומין אלא במנחה, זהו תורף דבריו מתפלל 
בתשובה כת"י, וזה מבואר כדעת הפר"ח. ומעתה 
הואיל ונפק מפומיה דהרשב"א הכי נקטינן. 
ואפשר דגם הרמ"א אילו שמיע ליה סברת 

 הרשב"א היה מבטל דעתו.

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  /ה'תשע"ד  ויצא פ' -'קסגליון 

לבשל לכתחלה מאכל בסיר בשרי כשחלק מבני ביתו  מותרהאם 
 גבינהוחלק עם  בשרו עם היאכל

 ט בבשר וחלב"א. היתר של נ"ט בר נ
הבשר בקערה והקערה  ,)דהתירא( ח משום דהוי נ"ט בר נ"טלאכלן בכות מותרדגים שעלו בקערה של בשר ד )קיא:( ש"ס חוליןבנינו ש

 .ואיכא תרי נתינת טעם קודם שיבוא לכלל איסור ,בדגים
 צוננים שעלואו  ,על קערה צוננת מן הצלירותחים שעלו  וגים שעלו פירושדדנקטו  )פכ"ה סי' כט( והרא"ש ד"ה הלכתא(שם ) 'תוסהוהנה 

הובא ) ישל רש"חתנו  ריב"ןהאולם  .בכל גוונא שריבסיר בשרי אלא נתבשלו או ש קערהב אין חילוק בין עלוו ,קערה רותחת על
נבלע דממש  נתבשלו, אבל בשרו עם כותח משום דאיכא בליעה מועטת בקערה "עלו"אם הדגים דדוקא  בשם רש"יכתב  (בדבריהם שם

  שהיה בלוע בקדרה אסור לאכלו בכותח. טעם הבשר כל
 )חולין שם( רמב"ןה בקדרה בשרית. אולם דעתממש  "נתבשלו"דדעת הריב"ן להחמיר אף כשהדגים משמע  )שם( התוס'מדברי ו

 הריב"ןגם  בקדרה בשרית , אבל בבישולבשיפוד הבלוע בבשר וכדו' "נצלו"שיר דוקא בבישול ללא מים דהיינו להחמ הריב"ןשכוונת 
לו שאבל בנתב בנצלו שיש לאסור )שם סי' ל(רא"ש הלו )סי' סא( ספר התורמההל דס"ל כשיטה זו מצינוו .ו הדגים אף בכותחמודה דשר

. ובטעם הסוברים להחמיר כמבואר ברא"ש שם ,ומהמים למאכל המתבשל בו ,מהקדרה למים ,מהבשר לקדרה ,היינו כי איכא ג' נ"ט בר נ"ט ,נתבשלו שריבספר התרומה הטעם דלו] .מותרים

והיינו טעמא דהריב"ן כי חיי'  ,דלעולם ג' נ"ט בר נ"ט שרי לכו"ע)סי' צד ש"ד ס"ק טו(  הפמ"גהיינו מפני דס"ל דאף ג' נ"ט בר נ"ט אסור. אולם דעת ה(  )שער לד אות האו"הלדעת  ,בנתבשלו מצינו מח'

 .לשמא המאכל נגע בדפנות הכלי ובולע ישירות ממנו ודינו כנצלו דאסור[

בכל גוונא ד לס"אלא  ,נתבשלו אובין נצלו ל בין עלו חילקולא  (שעלו דגים ה"ד :מ) ן"והר :(פה ובקצר., פו ד"ש ג"ב א"תוה) א"הרשב אולם
  .(ג"ט הכ""א פא)מ ם"הרמב דעת שהוא נראה ושכן ,)רסי' צה( הב"יוכ"כ . בם בכותחלער שרי

אף  בכותחמותר לאכלם  דירה של בשר רחוצה יפהנצלו בקדגים שנתבשלו או ד הראשוניםכ )סי' צה סע' א( השו"ע הכרעתלמעשה ו
 נצלו יש לאסור אפילו בדיעבד.בדבנתבשלו יש להחמיר לכתחלה ו )מכונות סי' נז אות א פג"ה סי' טו( המהרש"לדעת אולם  לכתחלה.

)שם סע' ב(  הרמ"אדעת  אמנם .קיט ס"ק יג( )או"ח סי' והחזו"א )ס"ק ב(, הפת"ש (ס"ק ה)חי' החו"ד  )סי' צה ס"ק ד( הש"ך ווכדבריו פסק
וע"כ אם בישל מאכל סתמי בסיר חלבי והתערבב עם  ,מותר ובדיעבד אסורלכתחלה לסוברים דבין נתבשלו בין נצלו וש דהמנהג לח

היד , (כלל מח אות א) החכ"אב(,  ק"ס צז מ"ז )סי' הפמ"ג)סי' צז ס"ק ב(,  הפלתי )ס"ק ה(,הפר"ח  ווכן פסק מותר באכילה. )או איפכא(בשר 
)סי' תמז שעה"צ אות מהמ"ב  , וכן משמעדבין נצלו בין נתבשלו שרי בדיעבד )אות כב( הכה"חו ,)אות יב( "שהערוהס"ק יג(, סי' צה ) יהודה

סי' צה ) והחו"ד )סי' צה ש"ד ס"ק ד(פמ"ג ה ,אות ה()פרישה ה הוא וכמ"ש "נצלוהאורז בכלל "מתאדים  םנצלו מצוי הוא בבישול אורז וכדו' דאחרי שהמיהנה הא דו] .)שם( בחזו"א , עי'פא(

שמן בבשר שלא  הםב מטגניםש ותמצוי במחבתזה ללא אמצעות מים. ו בשר או חלבטעם  דכ"ז כשבלע הקדרה קיט ס"ק יג( )או"ח סי' והחזו"א, )ס"ק ב( הפת"ש, )שם( החו"ד אלא דדעת .(הס"ק חי' 

לל נצלו הוא כי כשמבשל בשר במים נמחה הבשר ואין המים בכלל כדרה ללא אמצעות מים בשל לאחר מכן בקיבלע מבשר באמצעות מים אם בדאף כשהקדרה  יוצא )שם( פרישהשמה. אלא עמוק

 .[)סי' צד סס"ק יט ד"ה מיהו, וסי' צה קצר ס"ק ב( ביד יהודהנ"ט אלא בכלל ממשות בשר. ועי' בזה 
)שם  החכ"אכבר כתב  , מ"מבכלי בן יומו אלא)לחוש לדעת המחמירים( להחמיר לכתחלה הרמ"א להדיא  פסקואע"פ דעד כאן לא 

כלי שאינו בן , כדין ע"מ לאכול עם מין השני לכתחילה אסור לבשלמהרמ"א גופא( דה"ה בכלי שאינו בן יומו  קצת )וכן משמע אות ב(
 ברמ"אמ"מ אם כבר נתבשל מותר לכתחילה לאוכלו עם בשר כמבואר ו בן יומו, אלא דטא ז"לחהו דאסרו םיומו דנותן טעם לפג

דחק יכול הובמקום  ,כתב דראוי ליזהר בזה )ח"א סי' תלד( ובתשובות והנהגות .)שבות יצחק ח"ב עמ' רה( הגריש"א זצ"לק וכן פס .)שם(
אם בלוע  ביןו]ומוכח מסתימת הפוסקים דכל חומרות של נ"ט בר נ"ט הם בין אם בלוע בקדרה בשר בהמה  .)ח"י סי' עז אות ג( במנחת יצחקועי'  לסמוך להתיר לכתחלה.

 [. טפי דבכה"ג מותר לגרום נ"ט בר נ"ט לכתחלה כיון דקיל )ס"ק יז(בדרכ"ת הובא  )ס"ק ב( כהשערי דעה, ודלא )שם ס"ק ב( הכו"פוכן פסק  .)שהוא אסור בחלב מדרבנן( ףעו בשר בה
 בית דודבשם  ג( ותא)סי' צה  בכה"ח מו שפסקהיינו לבני אשכנז אבל לבני ספרד שרי, וכ ינו בן יומואשירינן בכלי מהא דמחד אלא

אינו בן יומו יש ב ,לבשל לכתחלה ע"מ לערבב במין השני אפילו בבן יומו כיון דאיכא פוסקים )כמבואר לקמן( דמתירים )יו"ד סי' מב(
  .[ו דלא ס"ל חומרת החכ"אמשמע מדברי. ון יומו מותר מעיקר הדיןכיון דבלא"ה ב ,ן יומו אטו בן יומודהכא לא שייך לאסור אינו ב )שם אות י( בביאור הגר"א]ועי' . להקל

 ט לכתחלה"ב. נ"ט בר נ
ע"מ לאוכלם עם  של בשר דגים רותחים בקערה להעלות וכגון ,מותר אף לכתחלהממש נ"ט בר נ"ט נחלקו הראשונים האם  עודו

 גבינה. 

 בשר עם לולאכ שרוצה דבר לבשל אולהעלות  אין לכתחלה אבל בדיעבד שרי דדוקא ד( טור קלז דף ח"ה נט"ו ו"חא )תולדות הרי"ו דעת
 אבל דעד כאן לא התירו אלא בעלו כבר דהוי בדיעבד, (*)סי' ריג אות ח בהגהות הסמ"ק. וכ"כ הרבינו פרץ יפכאאאו  חלב של בכלי

 בכותח, ע"כ. לאכלם כדי בשר של בכלי לבשלם או להעלותם אסור לכתחילה
 של בכלי לבשל מותר נמי לכתחלה אלא נראים דבריו וכתב עליו דאיןרי"ו ההביא דברי  צ"ה סימןבתחלת  בבדק הבית הב"יוהנה 

דודאי אף  )אות א( משה הדרכי הב"י אלא דכבר תמה על] .(סא' סי) התרומה עלבה זה ע"פ דבריוד לדחות ע וכת' ל."כנ בשר עם לאכול שרוצה דבר חלב

 הפר"חו )ס"ק ד( הט"ז, )אות ד( חהב". וכדרכו הקשו טא שמותר לכתחלה לאכלן עם חלב , ע"כאבל אם כבר העלה פשי ,לכתחלה אסור להעלותן בקערה כדי לאכלן עם חלבדהסמ"ק לא אמר אלא 

 חולב בכלי לבשלן מתיר ת"ובסה להיפך או בשר עם לאכלן חולב בכלי לבשלן מיירי ק"הסמ הריד שדחה דבריו )מ"ז ס"ק ד( בפמ"גיצא לישב דברי הב"י. אבל שו"ר  )אות א( הדרישהאבל . )רס"ק א(

 .[אהדדי, ע"כ א פליגיול ממש בשר עם לא בשר לכלי לערותן

 מותר, בה דבוק שומן שום שאין, יפה רחוצה בשר של בקדירה שנצלו או שנתבשלו דגים :כתב בזה"ל )סי' צה סע' א( השו"ע ולמעשה
אלא דיש לדחות דלישניה  ,בב"ימדבריו שחזר בו  ונראהאסור.  לכתחלהכ. ומשמע דדוקא בדיעבד שרי אבל "בכותח, ע לאכלם

כתב דאף להשו"ע אינו מותר אלא אם כבר בישל, אבל לבשל ע"מ לערבב  )ס"ק ד( בש"ךרבה מקומות. אמנם  הדהש"ס נקט כדרכו ב
ל בקדרה חלבית בת שמבואר דמותר לבש ()שם התרומה בספר ]ועי'. ועוד פוסקים )אות א( הכה"ח, )ס"ק ב( הזב"צ)ס"ק א(,  הפר"ח ווכן נקט .אסור

 לערות כדי אבל ,לכתחלה דאסור הוא בעצמו והבשר החלב עם לאכול כדי דדוקא אות ד( )סי' צה ח"והב )סס"ק א( הדרישהבקדרה בשרית. וכ"כ  ת התבשיליומא ע"מ לת
, ע"כ. ומוכח מדבריו דמותר (סע' ב) שו"ע בהגהת מביאוו (ג דין לד שער הספר בסוף הגהות) האו"ה פסק ושכן ,לכתחלה אף מותר בשראו  חלב של בכלי ווליתנ התבשיל

 [.. ולמעשה יש מקום לסמוך על המקילין דרובא דנינהוהםישפקפק על דבר (וה )סי' צה מ"ז ס"ק דבפמ"ג  עי'אפילו לבשל ע"מ להניח בכלי מהמין השני. ו

 ב. כשעשה במזיד )למחמירים לעיל(
דאף לדעת השו"ע הנ"ל  ד("ע ז"ע דף ב"פי א")ח כהן המנחת דעת ,בשר עם לאכול דעת על חולב בכלי תחלה בישלובמזיד בגוונא שעבר ו

דלא  א( )אות ח"הפר אולם דעת .המאכל מותר בבשר או בכותח נתנובדיעבד כבר  אם דמ"מ אלא דמשמע קנסינן ליה ואסור לערבבו,
ל המנחת תמה ע )סי' צה מ"ז ס"ק ד(פמ"ג הו בעלמא. ןהרחקה דרבנלא הויא אלא הא דנ"ט בר נ"ט לכתחלה דכיון ד ,כלל ליה קנסינן

 כפי דיעבדב משמעו שעלו גיםהזכירה דד בגמרא דחזינן כיון כ"א ,בו יש ודאי משהוכי נ"ט בר נ"ט  ,כהן דאף אם התערב יש לאוסרו
כבר  )אולם אם למיסר לן הוה בכותח נתנו ואפילו ,לכתחלה איסור כמבטל הוי "כא ,(ח"כפר דלא) פוסקים ושאר כהן המנחת הבנת

  , ע"כ.(איסור כמבטל כ"אח הוי לא תו בדגים טעמו הוקלש כבר זה ד"ע שלא בישלו
 וכמ"ש בפשיטות ,משהו ליכא 'יפכי י"ל דבנ"ט בר נ"ט א ,אין מבטליןס"ל להמנחת כהן דלא שיייך בנ"ד משום ליישב דיש אלא ד

 הפלתיפסקו  כברמ"מ ו .אין בכחו לאסור כלל[די"ל דכוונת הרמ"א דלא הוי בכלל משהו  ,ר נ"ט טעם קלוש הוא]ואע"פ שהר"ן כתב דנ"ט ב ט( אות)סי' קח  בביאור הגר"א
אם בישל במזיד אולם  .בת יומא הלענין קדר מח' זו אינו אלא]ומ"מ  )ס"ק טז( תדרכ"ב עי'ו ,כהפר"ח )אות ה( כה"חהו (ס"ק יב) היד יהודה ,)ס"ק א(

 אדהרי משום נטל"פ לכתחלה אתי ,ו במין השניעבד לערבמ"מ המאכל אינו נאסר בדי ,לכתחלה חכ"א דאין לעשות כןאף לסברת ה ,השני ע"מ לערבב במין אב"יש בקדרה
 .[()סי' צה מ"ז ס"ק יד פמ"גבו ס"ק ד(שם ) ט"זב . ועי'דבנטל"פ אף אם בישל במזיד אינו נאסר סי' קכב סע' ו() בשו"עמבואר  עלה וכבר

 בב רק חלק ממנו במין השניכשמבשל ע"מ לערג. 
ובן הזוג  ,ולדעת הרמ"א באינה בת יומא ,לדעת השו"ע או חלבית בת יומאבשרית בקדרה מאכל פרווה מבשל המעתה יש לדון האם 

ט בר נ"ט לכתחלה דאסור. וכן יש איך דיינינן לה האם זה בכלל נ" ,מין השניהעם  לאכול המאכל או חלק מבני הבית רוצים
הוא או בכלל בדיעבד  א שמבשל כמות גדולה וחלק ממנו ודאי שיערבו בו במין השני האם בכלל נ"ט בר נ"ט לכתחלהלהסתפק בגוונ

 .הוא
לגבי המתארח בבית חבירו שכתב  (וסד"ה אמנם לקנות ד"ה אמנם האוסר קכא 'סי) מהרלב"חה ונראה לפשוט ספק זה בס"ד ע"פ דברי

להשתמש לכתחלה בכליו של המתיר אפילו שודאי ר וסאודאי דאסור לר הוא, דהסובר דמאכל מסויים מותר והאורח ס"ל דאסו
דוקא  הואדנותן טעם לפגם מותר  "לדהא כתבו כל הפוסקים דהא דקיי ,של בהם בדיעבד מותר לו לאכוליאלא שאם ב ,אינן בני יומן

צורך האוסר דגזרינן שמא יבא לבשל לצורך ללו לבשל נראה שאסור  עבורו האוסר לבשלו למתיר עצמו בלי שיאמר לאפילו ו. בדיעבד
 אזלינן בתר רובאמתירים האחרים עבור האוסר ועבור מבשל אבל כש ,כשמבשל לו לבדו אלא דכל זה ,האוסר בקדרה בת יומא

 .)סי' קיט ס"ק כ( ש"ךהפסק כוותיה ו. ע"כ ,ומותר
דהמיעוט נטפל לרוב  ,ואחר "עיקר הכוונה"ם עבורם אנשים שמבשלי דלעולם אזלינן בתר רוב חידוש גדול לדינא הםומבואר מדברי

ערבב במין השני ואם רובם אין כוונתם לעצמו ובני ביתו אזלינן בתר הרוב,  וא"כ בגוונא שמבשל עבור .דיינינן ליה ווכאינו מכוון לה
 ליכא רוב דיינינן ליה כלתחלהד גואו בן זו ]אולם היכן שמבשל עבורו ועבור חבירו בדיעבד דיינינן להכשוב למי שכוונתו לערבב שרי ו

אע"פ דאיכא מיעוט , ולפ"ז ה"ה היכן דמבשל כמות גדולה והרוב מתבשל ע"מ לערבב בפרווה או במין הכלי .[ואסור לעשות כן
  .הגר"ע אויערבאך שליט"א לדברינו להלכה למעשה םהסכיו דכוונה זו מתבטלת ברוב, ודו"ק. ,שרי ,שודאי יערבנו במין השני

 מבשל עבור מי שנוהג היתר בדין נ"ט בר נ"טכשד. 
המתיר את )אפי' כשלא צווה האוסר  עבור האוסר יומן בני שאינן בכליו לבשלדלמתיר אסור ומדברי המרהלב"ח והש"ך שכתבו 

שנוהג מי , אסור לעשות כן עבור בב במין שכנגדורתחלה בסיר אב"י ע"מ לעכלבשל ל היתר יםהנוהגלפי נמצא ד ,לעשות כן עבורו(
אם המתיר בישל להאוסר דכתב ו ,שחולק על הש"ך )או"ח סי' תצז מנהגי איסור אות כג( בפר"ח עי'לא דא .בכה"ג האוסרכדעת הרמ"א 

ונראה  ,וא"כ ה"ה בנ"ד דשרי דהאי נמי דיעבד מקרי, ע"כ. ,אף שיודע האוסר שבישל לו לצרכו מ"מ כל שלא צוה לבשל לו מותר
  , ודו"ק.בעלמא דנ"ט בר נ"ט באינו בן יומו אינו אלא חומרא דמותר לסמוך ע"ז כיון שהא

 בעמוד הבא[ ]המשך

 



 

]ס"ק א'[ וחזר על דבריו אלו בשיורי ברכה סי' קכ"ו 

ן ראוי דאחרי הודיע אלהים אותנו דברי הרשב"א כ
 להורות.

אם שכח  -כתב ]ש"ש פרשת וירא סי"ג[ )והנה בבן איש חי 
ולא נזכר אלא עד שהתפלל מוסף, לא יעלה ויבא 

יחזור אחר תפלת מוסף, אלא יתפלל מנחה שתים 
בשביל התשלומין, וכמ"ש בשיורי ברכה בשם 

 הרשב"א. עכ"ל.
ודבריו צ"ב טובא, דמ"ש הרשב"א שמתפלל מנחה 

זמן המנחה, אבל בכה"ג דאכתי לא  ב' היינו בהגיע
עבר זמן תפילת שחרית אמאי לא יחזור ויתפלל 
שחרית. ומ"ש ואם נזכר בשעת מוסף וכו' ר"ל דאף 
בכה"ג שנזכר בשעת מוסף לא יתפלל מוסף ב' 
אלא מנחה ב', דאין להתפלל תשלומין בתפילת 

, אבל לעולם איירי ]עיין בטור ובשו"ע ריש סי' ק"ז[מוסף 
 תפילת שחרית(. בעבר זמן

הביא דברי הכנה"ג, ובשערי ]סי' קכ"ו ס"ק ד'[ ]ובבאר היטב 
הביא אף דברי הפר"ח והשיורי ]סי ק"ח ס"ק ו' )י"ב([ תשובה 
 ברכה[.

אחר שהביא דברי הכנה"ג  ]סי' קכ"ו[והמור וקציעה 
וספק  -כתב )דלמעשה לא יתפלל דלא יהא אלא ספק( 
קיי"ל דחוזר זה איני יודע מהו, דבספק התפלל הא 

ומתפלל, והלואי יתפלל אדם כל היום, ובספק 
הזכיר ר"ח נמי קיי"ל דחוזר כהסכמת האחרונים 
ז"ל, ונראין דבריהם בלי ספק, ולא זו בלבד דחזקה 
מה שרגיל הוא אומר, אלא אפי' אי הוי ספק שקול 
ודאי חוזר מאחר שאמרו בספק התפלל שחוזר 

תפלל נדבה וכו', ולמה לא יתפלל כיון דקימ"ל דמ
וא"צ חידוש בכה"ג. ולכן אין ללמוד ממה שהקלו 

 בציבור, לפי שאינם מתפללים נדבה. עכ"ל.
]סי' )ומ"ש ובספק הזכיר ר"ח וכו', ר"ל דאע"פ דהרמ"א 

כתב דאם הוא ספק אם הזכיר ר"ח או לאו א"צ תכ"ב ס"א[ 
]ט"ז, לחזור, מ"מ קיי"ל דחוזר כהסכמת האחרונים שם 

 (.   הגר"א[מג"א, פר"ח, א"ר ו
]א"א ומשה"ק דיחזור ויתפלל מספק, עיין  בפמ"ג 

, דכתב נמי להעיר בזה על דברי סי' קכ"ז ס"ק ג'[
   המג"א.

אחר שהביא דברי הכנה"ג ]תכ"ב ס"ק ד'[ והמשנ"ב 
דנ"ל דאף ]ס"ק ד'[ )וכתב בשה"צ ושהעתיקו המג"א 

לדעה זו אם אירע שהתפלל מנחה קודם שהתפלל מוסף 
ויבא אין זה תיקון למה שלא הזכיר והזכיר יעלה 

בשחרית, דאין לנו אלא מה שנאמר בגמ' שמוסף הוא 
תיקון לתפילת שחרית, וע"כ יחזור ויתפלל עוד תפילה 

אבל בשיורי ברכה  -, כתב לתשלומין על שחרית(
בשם הרשב"א כתב דביחיד לעולם חוזר ואפי' כבר 
התפלל מוסף, וכן הסכים בספר מור וקציעה, אלא 

ב דמ"מ משום ספק יתנה דאם אינו חייב דכת
 מתפלל הוא בתורת נדבה.

והנה בחול ע"מ  להנצל ממח' הפוסקים מצי 
למעבד כעצת המור וקציעה דיתנה דאם אינו חייב 

]א"א סי' ק"ח מתפלל בתורת נדבה, וכמ"ש הפמ"ג 

דכל ספק פלוגתא דרבוותא יתפלל בנדבה ס"ג[ 
ד נגד )ובתנאי שיהא ספק פלוגתא ממש ולא יחי

רבים ולא קטן נגד גדול(, והובאו דבריו לדינא 
אולם בשבת ליכא להאי   ]סי' ק"ח ס"ק ל"ג[.במשנ"ב 

עצה, דהא אין מתפללין תפילת נדבה בשבת 
כמבואר בשו"ע סי' ק"ז ס"א, וא"כ י"ל דבשבת אף 
היחיד לא יחזור ויתפלל שוב שחרית, דמידי מח' 

 הפוסקים לא יצאנו וספק ברכות להקל.
ברא דהחוזר ומתפלל אף בשבת לשם חובה, אי

ודאי שיש לו אילן גדול להתלות בו, והוא תשובת 
 הרשב"א הנזכרת בחיד"א ונדפסת כיום לפנינו.

  
 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 
 פניני מוסר

 קבלת שבת )ז( -עניני שבת קדש 
 ראיתי בספרים קצת" - ביאור ענין "דודי" ו"כלה"

פירושו, וזהו "דודי" זה הקדוש ברוך הוא. ואנו 

מתפללים על קץ הפלאות, שינחם לשכינה הנקראת 

"כלה", ויאמר אליה "התנערי מעפר קומי" "לא 

תבושי ולא תכלמי". ולפי שבשבת קדש מתרומם 

 ".למעלה כמו לעתיד, לכן אומרים לכה דודי בשבת
 (יסוד ושורש העבודה ח, ב)

וש כערכי קיצור כוונה פשוטה, ואציגה נא עמך אנ" -

זה הקדוש ברוך הוא,  -וזה הוא. "לכה דודי" 

"לקראת כלה" היא השכינה הקדושה, והוא סוד 

קודשא בריך הוא ושכינתיה, וכל ימות החול השכינה 

הקדושה בעולמות התחתונים בשבילנו, ועתה בשבת 

קדש עולה לעולמות העליונים בשביל קדושת שבת 

הקדושים, חיוב גדול עלינו לשמוח הרמה, ואנו בניה 

עמה בעלייתה שמחה עצומה. ואנו אומרים "לכה דודי 

 -לקראת כלה" שהיא עולה עתה לעולמות העליונים 

צא לקראתה לקבלה. וגם אנו בניה הקדושים אומרים 

"פני שבת נקבלה" שהיא השכינה הקדושה, שנקראת 

 גם כן "שבת" כנזכר בזהר הקדוש.

במללו "פני שבת נקבלה" שמחה וראוי לאדם לשמוח 

עצומה, עד שמרוב התשוקה והחדוה יקבל על עצמו 

 (שם)". מסירת נפש. ודי בזה
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 

 53:91 - 32:51 בין השעות - 23 175-9393ותרומות בטל'  הערות - © שמעתא עמיקתא

 

 -מסקנא דדינא-
. אם )עי' הפרטים לעיל( חלבי ע"מ לערבו בבבשר בכליכגון שמבשל  לכתחלה, שבאופנים שאסור לגרום נ"ט בר נ"ט העולה לדינא

ולם אזלינן בתר רוב אנשים שמבשלים לעאף לצורך אנשים שאינם רוצים לערבו בבשר, לבשל התבשיל  בשעת הבישול כוונתו
שמבשל עבור עצמו ובני ביתו אזלינן בתר הרוב, ואם רובם אין כוונתם לערבב במין השני וכן כ. (אחר "עיקר הכוונה")עבורם 

 שוב למי שכוונתו לערבב שרי ]אולם היכן שמבשל עבורו ועבור חבירו או בן זוגו דליכא רוב דיינינן ליה כלתחלה ואסור לעשות
מבשל כמות גדולה והרוב מתבשל ע"מ לערבב בפרווה או במין הכלי, אע"פ דאיכא מיעוט שודאי יערבנו במין ש במקוםכן[. וה"ה 
פי' אינו בן יומו אש כלי חלבי )או בשרי(ור בני ספרד בבומותר לבני אשכנז לבשל ע (.כי אחר עיקר הכוונה אזלינן) השני, שרי

 מין השני )ואין בזה משום נ"ט בר נ"ט לכתחלה(.ידוע לו שכוונתם לערב התבשיל בש

 
 אם מברך כברכת הפריה פרי, מוצץה

 ברכת מיץ פירות א.
אין פרי הניתן כי  ,. וכן הדין בשאר פירותשהכל משום דזיעה בעלמא הוא ם מברכיםבש תמרידעל ד )לח.( ברכות בש"סמבואר 

לא ודזיעה בעלמא היינו דוקא ביוצא מאליו,  ברשב"א ברכות שם( )הובא הראב"ד. ואע"פ שדעת למשקה אלא זיתים וענבים בלבד
דגם סחיטת וכתישת  )שם(הרשב"א כבר יצא לדחות דבריו מ"מ  .ברכה ןדבזה דינו כהפרי לעני ,בכתשן והוציא מהם כל המשקה
יהן בתחלה שהכל הסוחט פירות והוציא מהן משקין מברך עלד פ"ח ה"ב() הרמב"םוכן פסק  .פירות נכנס בגדר זיעה בעלמא

ולבסוף בורא נפשות, חוץ מן הענבים והזיתים שעל היין הוא מברך בורא פרי הגפן ולבסוף ברכה אחת מעין שלש, ועל השמן 
על משקין היוצאין מכל מיני פירות, חוץ מזיתים וענבים, דסע' ח( רב  'סי) השו"עוכן נקט  , ע"כ.בתחלה הוא מברך בורא פרי העץ

 מברך שהכל. 
דס"ל דירקות  )ברכות לט. ד"ה דבש( הרשב"אדלפי  (רב ס"ק נד 'סי) שער הציוןבלמד  ,פירות שרוב אכילתן הוא על ידי סחיטהאלא ש

דאין  )תשובה יח( שמברכין על מימי סחיטתן כמותן, אבל לדעת הרא"דרוב אכילתן הם ע"י שליקה מי שליקתן כמותם, בכה"ג 
אף כשרוב אכילת הפירות  ,שע"י בישול נפלט מגוף הפרי )ולא הוי זיעה בעלמא(אלא מפני  ,ממיהם כמותם מפני שדרכם בכך

אפשר דרק ' פסק כהרא"ש, אלא דג 'ר"ה סע הרי השו"ע בסימן, ע"כ. וכתב שם דלמעשה בכל גווני מברך שהכלהיא ע"י סחיטה 
 , ע"כ. ע"וצ ברכת הפריאם כבר בירך כ ונפקא מינה לענין דיעבד ,דבברכת שהכל בודאי יוצא פסק כןמטעם ספיקא 

הדעת נוטה שיש  ,נשאר רק הפסולת שמערין כל האוכל לתוך הכוס ואין כתב דסחיטת תפוז הנהוג )סי' לג ס"ק ה ד"ה מן(חזו"א וה
שם דהעיקר דברכתו בפה"ע אלא דלצאת  לו דין ריסוק פרי  שנחלקו בו הפוסקים באו"ח סי' ר"ב סע' ז' ודעת הרמ"א

 שרוב אכילתן הוא על ידי סחיטה]ועיי"ש שפקפק בדברי השער הציון דבלא"ה י"ל דלכו"ע פירות , ע"כ לברך שהכל יש לכתחלהשם( ד)הרמ"א מהמחלוקת כתב 

יוצא דלמעשה לכתחלה יש לברך עליו שהכל  ,להא דריסוק פרי נאוהנה כיון שמדמה האי די .מברכים על מימיהם כמותם וכדעת הרשב"א הנ"ל[
אף בברכה האחרונה כמבואר במ"ב על הרמ"א שם(. ולפ"ז ולא שבדיעבד אם בירך כברכת הפרי יצא )א ,וכמו שפסק הרמ"א שם

שבדיעבד אם  )ח"ד סי' יט( בשבט הלוי י"ל דלמעשה מי שטעה ובירך על מיצים מפירות הדר כברכת הפרי יצא יד"ח בדיעבד. וכ"כ
 .ו()פי"ד אות  באור לציוןועי'  בירך כברכת הפרי אינו חוזר ומברך.

אכתי לא כיון דדינו כהפרי גופא  המשקה שבו או דלמא כמו על שאר משקים, יש לדון האם המוצץ פרי מברך ברכת "שהכל"ו
 פירש ממנו. 

 המוצץ פרי .ב
בשם גאונים )ברכות פ"ח( כתב דמציצה ודאי אכילה מיקרי, וא' מראיותיו מדברי הרמב"ם ( )סי' ז בשו"ת מים חיים והנה הפר"ח
שם דאין זה פרי וע"כ המוצץ  הכס"מוחלק עליהם שם משום שאין זה פרי, וביאר  ,ים מתוקים מברך עליהם בפה"אשהמוצץ קנ

שהוא פרי והמוצץ אותם קנים מברך בפה"ע, מ"מ בסוקאר  ועוד דאפילו אם היינו מודים ,קנים אלו אינו מברך אלא שהכל
היוצא מהן לא יברך אלא שהכל דאינו גדול מדבש תמרים דהוי זיעה בעלמא שמברך שהכל, ע"כ. מוכח דאילו היו בכלל פרי היו 

ה אחרונה, ומסתברא שצריך שיהיה במי הפירות ]ועיי"ש שכתב דבעי לספוקי כמה שיעור ימצוץ לברך עליו ברככאכילה דייננן לה מציצה מברכים כברכת הפרי, ד

 .)על סי' רב על סע' ח וסי' רי על סע' א(הרע"א . וכדבריו פסק שמוצץ כזית דכיון דאותה מציצה דיינינן לה כאכילה שיעורה נמי כשיעור אכילה[
 ,דהוי דרך אכילת הפרי דשאני קני סוכר דעומדים למציצה וכמ"ש הכסף משנה, וע"כ אפשר ,מיהו היה מקום לדחות ראיה זו

שגם  י' לח(סח"ה ס) משנה הלכותבדהמציצה אינה בכלל אכילה. ושו"ר י"ל לאכילה ולא למציצה,  יםמשא"כ בשאר פירות העומד
 יצא לחלק כן.

כל ב ,ולא גוף הפרי שכתב שהמוצץ המשקה הבלוע לבדוסי' רג אות ד( על הגר"ז )ציין לדבריו המוהרי"ל בפסקיו בסידור  בגר"זועי' 
לפי שכל משקה היוצא מהפירות אין שם פרי עליו חוץ מהיוצא מהזיתים  ,מברך שהכל נהיה בדברו ,הפירות חוץ מהענבים

וענבים, ע"כ. ומבואר לכאורה דס"ל דהמוצץ פרי מברך שהכל ולא כברכת הפרי. ולפ"ז נמצא שנחלקו הפוסקים האם מציצת 
והוכיח  ,נקט שעל מציצה מברכים שהכל )פומרנצי'ק ברכות הנהנין עמ' נח אות ו( העמק ברכהפירות דינה כאכילה או כשתיה. וכן 

פר"ח אולם עי' ב]גבי אכילת פועל דממעט מואכלת ולא מוצץ דכתבו שם התוס' דמוצץ הוי שתייה.  )ב"מ פז:(דדינה כשתייה מהתוס' 

 .[איך למד דברי התוס'
 פרי ע"י לעיסההמוצץ  .ג
, כשמוצץ ע"י לעיסההמוצץ פירות נחשב כאכילה ושיעורו בכזית, והיינו דוקא ד שכתבמסעי אות ח(  )פר' בבן איש חייהו שו"ר מ

שנותנם בפיו ולועסם בשיניו, שאז דנים אותו כאוכל, ושיעורו בכזית, אבל מציצה שאין בה לעיסה דינה כשתיה, ואפילו אם מצץ 
הה מתחלה ועד סוף יותר מכדי שתיית רביעית, והמוצץ אי שיעור רביעית לא יברך ברכה אחרונה, כי בשתיה בעינן שלא יש
הגר"ז ולא הפר"ח ו"ל. ולפי דבריו אפשר שכן היא שיטת עכ ,אפשר שימצוץ שיעור רביעית ולא ישהה יותר מכדי שתיית רביעית

יה היינו משום הגר"ז דנחשב שתהפר"ח מציצת פרי בכלל אכילה היינו שמוצו ע"י לעיסה, ומש"כ פליגי אהדדי והיינו דמש"כ 
 שמוצץ ע"י שאוחזו בפרי ואינו לועסו בפיו, וזה מדויק בלשונו שם שכתב שמוצץ המשקה וכו' ולא גוף הפרי. 

מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה ד )סי' שכ סע' א( הרמ"אוכחילוק זה מצינו נמי בהלכות שבת לענין סחיטת פירות, דכת' 
דס"ל דלא המחמירים טעם ד)ס"ק יב(  המ"ב, ע"כ. וכת' צוץ בפה מענבים וכיוצא בהםשבהן וכ"ש בשאר דברים. ויש אוסרין למ

בזיתים וענבים אין להחמיר רק  'מסתברא דאפיומ"מ  ,דגם שם הוא שינוי ואעפ"כ אסרו חכמים ,גריע דבר זה מיונק מן הבהמה
ם לתוך פיו ומוצץ המשקה ומשליך אבל אם משימ ,דהיינו שמוצץ אותם ואינו משימם לתוך פיו ,כשהוא דרך יניקה לבד

 . ]ושו"ר שכבר קדמונו בראיה זו מגדולי פוסקי זמנינו[.החרצנים לחוץ לכו"ע דרך מאכל הוא
 תב". וכבעצמם"שמוצץ קני הסוקר מיירי  ,בהלכות ברכות שפירש דהא דהמוצץ קנים מתוקים)סי' רב ס"ק עה(  מהמ"בוכן מוכח 

ס שורש שקורין לאקעריץ ג"כ אין מברך אלא שהכל דגם הוא עץ בעלמא אלא שיש בו טעם דה"ה הלוע"א ייבשם הח )ס"ק עו(שם 
 )שם( בעמק ברכה. וכן מבואר ס"ק כז() ד"סי' רב מהמ"בת הפרי[. וכן משמע כ]ומשמע דאם אינו עץ בעלמא היה מברך כבר מתוק

 דבכלל אכילה הוא כשמוצץ האוכל בתוך פיו ושוב פולטו. 
ה לכו"ע  מברך א"אבל בל ,והיינו דהסוברים שמברכים כברכת הפרי מיירי כשלועסו בתוך פיו ,לוקתן מחדאין כא וצאולפ"ז י

הנ"ל, וכ"כ  מהגר"זהעץ, כן משמע  בורא פרימש"כ שבכה"ג מברך על זיתים וענבים ו]דאף בכה"ג מברך כברכת הפרי.  זיתים וענביםלשהכל. פרט 

 .העץ ולא הגפן ורק אם סחט את הענבים לתוך כוס ושותה את המשקה מן הכוס מברך עליו בפה"ג[ דבכה"ג מברך)ח"ב פי"ד אות ז(  באור לציון
שיצא לחלוק דאף בגוונא שמוצץ הפרי בתוך פיו אכתי יש לברך  טז( י'או"ח ססשו"ת ) אמרי בינההלא דשוב העירוני מדברי א

אלא שרף הכנוס בחרצן, ומוצצים אותם ואח"כ זורקים  שעל מיני יאגדס שאין בהם שכתב א( ק")סי' רג ס ע"פ המ"א וזה ,שהכל
, בדין משקים היוצאים מהפירות, ואף על פי שיש שבולעים אותם עם הקליפה 'חע' ב ס"אותם, ראוי לברך שהכל, כמ"ש בסי' ר

ע"כ.  כו",מ"מ עינינו הרואות שהקליפה והגרעין אינם ראויים לאכילה כלל, הילכך אין לברך אלא על המשקה שבתו ,והגרעין
 .למצוץ השרף שבהם, ברכתם שהכלכל הנאתן מבואר שאף בפירות שאינם ראויים לאכילה כלל, וו

יתו מקני ילדחות רא סי' י() בבינת אדםדחה דבריו ע"פ מש"כ שהביא דברי המג"א הנ"ל, ו סי' נא סי' ו() בנשמת אדםאולם עי' 
"ע לא חשיב פרי כלל, משא"כ בדבר שהוא ועת הרמב"ם והשהסוכר, דהתם לא מטעם שמוצצים המשקה שבו, אלא משום שלד

באמת פרי, רק שמוצץ ממנו בפיו, למה לא יברך ברכתו הראויה לו, ואינו דומה כלל למי פירות, שהרי המוצץ אוכל כל מה שיש 
למציצה, אבל  , וא"כ ה"ה למי שמוצץ היאגדס. ואפשר שהמ"א נתכוון למין יאגדס שאין האוכל שבו ראוי לכלום רקמהפריבו 

שהביא  )סי' רג ס"ק ג ושה"צ אות ה(במ"ב  ועי' היאגדס במדינתינו פשוט שמברכים עליו ברכת הפרי, וכן נוהגים העולם. ע"כ.
 .)ח"א סי' פו(אג"מ בועי' פלוגתתם ללא הכרעה. 

ולדעת  ,מברך אלא שהכלבפיו אינו ע"י לעיסה שלפי המ"א אף כשמוצץ הפרי  ,דלכאורה נחלקו בנ"ד המ"א והנש"א יוצא מעתה
אלא דאפשר דיש לדחות דפירות  .הנש"א מברך כברכת הפרי )ואף לדידיה משמע דהיינו טעמא כי בכה"ג אוכל נמי חלק מהפרי(

 אלו כיון שאינם ראויים כ"כ לאכילה )כמשמעות הנש"א והמ"ב שם( אלא למציצה אפשר דס"ל להמ"א דמברכים רק שהכל
]ולפי"ז ניחא דברי המ"ב,  הפרי. תי"ל דמודה שמברך עליהם כברכהראויים לאכילה אר פירות , אבל בש)דלמשקה הם עומדים(

היינו בפרי הראוי לאכילה. ומה שמצינו שלא הכריע במח' המ"א  דמה שמבואר לעיל דמשמעות המ"ב לפסוק לברך כברכת הפרי
 והנש"א היינו בפרי שאינו עומד לאכילה כ"כ, אלא למציצה, ועיין[.

 )סי' רב אות סג( הכה"חוכן פסקו  דהמוצץ פרי מברך ברכת שהכל, ואם מוצצו בתוך פיו מברך כברכת הפרי,נקטינן  למעשהו
  .)ח"ב סי' קי(במנחת יצחק ו ()ח"י סי' לח משנה הלכותבועי' עוד  .ודו"ק ,)ח"א סי' רה הגה לסימן רב(והשבט הלוי 

 -מסקנא דדינא-
 .שהכל, ואם מוצצו בתוך פיו מברך כברכת הפרידהמוצץ פרי מברך ברכת העולה לדינא 


