
  

קבע מזוזה ולא בירך על  
קביעתה האם יכול לברך אח"כ 

יש לעיין אם קבע מזוזה ולא בירך על קביעתה, מחמת  
י צשכחה או שסבר שא"צ לברך בכה"ג וכדומה, אי מ

  לברך אחר כך בעודה קבועה בפתח.
העושה מצוה   -(פי"א מהל' ברכות ה"ה)  הרמב"םדהנה כתב 

ולא בירך, אם מצוה שעדיין עשייתה קיימת מברך אחר 
עשיה, ואם דבר שעבר הוא אינו מברך. כיצד, הרי 
שנתעטף בציצית או שלבש תפילין או שישב בסוכה ולא 

שר קדשנו אבירך תחילה, חוזר ומברך אחר שנתעטף 
במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, וכן מברך אחר שלבש 
אשר קדשנו במצותיו וציוונו להניח תפילין, ואחר שישב 
אשר קדשנו במצותיו וציוונו לישב בסוכה, וכן כל כיוצא 
באלו. אבל אם שחט בלא ברכה, אינו חוזר אחר השחיטה 
ומברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה, וכן
אם כסה הדם בלא ברכה, או הפריש תרומות ומעשרות או  
שטבל ולא בירך, אינו חוזר ומברך אחר עשייה, וכן כל 

  כיוצא באלו.  
ויש לעיין אי מזוזה דמי לציצית ותפילין דחשיב דעדיין 
עשייתה קיימת, או דדמי לשחיטה וכסוי הדם כיון  

  דעשייתו נגמרה. 
סי' תל"ב הגב"י אות ב')   ח(שיורי כנסת הגדולה או" בכנה"ג והנה 

כתב דנשאל על מי שעשה מעקה לגגו ובשעת העשיה 
שכח ולא בירך על המעקה אם יברך אח"כ. והשיב דלא 
יברך אח"כ, ודמי למ"ש הרמב"ם דמי ששחט או כיסה 

  והפריש מעשרות אם לא בירך קודם לא יברך אח"כ.
ולכאו' קביעת מזוזה דמי לעשיית מעקה, דעשייתו בפועל 

ה אולם המצווה עדין קיימת. וא"כ ה"נ במזוזה י"ל רנגמ
  דלא מצי לברך אח"כ.

, דגבי מ"ש (יו"ד סי' רפ"ו ס"ק כ"ה) הש"ךוכן מבואר בדברי 
הבית אע"פ שאין לו דלתות חייב  - (סעיף ט"ו) המחבר

ואם קבעה קודם תליית  -במזוזה, ויש מי שפוטר. כתב 
ך, דהוי כהדלת, לא יצא ידי חובתו כשנותן הדלת אחר 

. (לבוש סעיף ט"ו)תעשה ולא מן העשוי, עכ"ל עטרת זהב 
ולצאת ידי שניהם יתלה בה הדלת מיד ויקבענה. ואם אי 
אפשר לתלותה מיד יקבענה בלא ברכה, או יברך מתחילה 
גם על אחרת ויהא דעתו גם על זו, וכשיתלה בה הדלת  
יטלנה ויחזור ויקבענה בלא ברכה, או יברך על אחרת 

  עתו גם אזו, ובזה יוצא ידי כולם, ודו"ק.דויהא ב
יל"ע אמאי יקבענה בלא ברכה,  - הרעק"א[וכתב בהגהות 

דאף לאותה שיטה דמתחילה היתה גם כן חייבת במזוזה  
מכל מקום נראה כיון שנטלה אם יחזור ויקבענה צריך 
לברך. זולת שנאמר דכוונת הש"ך לשיטת הפוסקים 

ית אדעתא לחזור  לדפשט ט(סימן ח' סעיף יד) באו"ח 
וללובשו מיד אם צריך לברך או לא, עיי"ש, והיינו על 
כרחך כיון שדעתו לחזור וללובשו הוי כאילו לא פשט 
כלל, אם כן לאותה שיטה אפשר דהוא הדין במזוזה אם  
נטלה אדעתא לחזור ולקובעה מיד הוי כלא נטלה ואינו  

ביאור ב(יו"ד סי' קל"ט)  הכתב סופרצריך לברך, ועיין. וכ"כ 
  דברי הש"ך].  

ומבואר דאע"פ דבשעה שקבעה בתחילה לא בירך על 
קביעתה, מ"מ השתא דחוזר וקובעה לא מצי לברך שוב, 
וע"כ היינו מחמת דיש לומר שנפטר בקביעתה הראשונה. 
וחזינן דס"ל דכל שקבעה כבר אע"פ שלא בירך באותה  
שעה לא מצי לחזור ולברך בעודה קבועה [וכ"כ 

דיחזור ויקבענה בלא ברכה לחוש לדעה  ,שם המחצה"ש
א' דקביעתה מעיקרא היתה בהכשר, וא"כ כבר נגמרה  

  המצוה באותו פעם שקבעה ושוב א"א לברך].
- (דרך החיים סי' רל"ח ס"ק י"א) בסידורו  מהר"י מליסאוכ"כ 

ואם אי אפשר לו לתלות הדלת מיד, יקבענה בלא ברכה, 
ענה פעם שניה בואח"כ כשיתלה הדלת יטול המזוזה ויק

-(סי' רפ"ו סכ"ד)  בערוך השולחןוכ"כ  גם כן בלא ברכה.
ואם אין לו עדיין דלתות כיצד יעשה, יקבע המזוזה בלא 
ברכה וכשיתלה דלתות יטול המזוזה מקביעותה ויחזור  
ויקבע אותה, כדי לצאת דעת הרמב"ם, וממילא דברכה 

  א"א לברך עליה בשום פעם כמובן. 
דשאני טלית ותפילין וסוכה דהשתא   ווהיינו דסבירא לה

הוא עצמו עוסק בהם, דכעת הינו מתעטף בציצית, מניח 
תפילין, או יושב בסוכה, ועל כן מצי השתא לברך עליהם. 
משא"כ במזוזה דכעת אין גופו עוסק בקביעתה, ועל כן 

  לא מצי לברך לקבוע מזוזה. 
דכתב דאפשר דאם (או"ח סי' י"ט ס"ק א')  במג"א [ויעויין 

קבעה מזוזה בביתו קודם שדר שם, כשנכנס לדור בתוכו 
מברך אקב"ו לדור בבית שיש בו מזוזה. ומשמע דס"ל 
דא"א לברך כשנכנס לקבוע מזוזה. ואפשר דטעמו משום  
דתו אינו עוסק בקביעתה. אולם במחצית השקל שם ביאר 
דא"א לברך על קביעת מזוזה, כיון דבשעת הקביעה לא 

שלא היה דר בביתו אז, ורק עתה  היה גמר המצווה כיון
  שגר בו נעשה גמר המצווה, וע"כ מברך על הדירה]. 

אמת   -נסתפק בדבר וז"ל (יו"ד סי' קכ"ח)  והחקרי לב
דבקביעות מזוזה צריך ישוב אי דמי למצות ציצית 
ותפילין וסוכה דמברך אח"כ, או ידמה לשחיטה וכסוי  

וכה סוהפרשת תרומה. וכתב דיותר נ"ל דדמי לישיבת 
דמצוה תמידית שתהיה קבועה בפתחו. אולם לא הכריע 

  בדבר למעשה דיברך השתא. 
דן גבי הדלקת נרות (מהדורה תנינא סי' י"ג)  בשו"ת רעק"אאך 

חנוכה אם שכח לברך קודם ההדלקה, ורצה לדמות הדבר 

  בס"ד

  מיקתא ע  אמעתש 

  יש משום מגע עכו"ם ביין מפוסטר האם 
   .כשאין טעם היין משתה ג.. יין מבושל שלא התמעט מחמת הבישולג. . יין מפוסטר ב. .יין מבושל א.

  . במקום דשכיח שמבשלים או מפסטרים הייןה.  .יין מבושל איו בכלל הגזרה כללד. 
  יין מבושל א. 

  אייתו  יתבי  הוו ואבלט (עכו"ם הוה, רש"י) שמואל סך, יין משום בו אין מבושל יין הלכתא רבא אמר (ל.) בע"זאיתא 

 בו אין מבושל יין אמרו הרי שמואל ל"א ,), רש"ישלא יגע בו ויאסרו( לידיה ), רש"י(אבלט משכיה ,מבשלא חמרא לקמייהו

סע'   (יו"ד סי' קכג הטשו"עוכן פסקו  .ד"ה יין מבושל) (שם 'התוס כ"וכ. מותר בשתיה דאף מהכא דשמעיןי "ופרשסך.  יין משום

(יו"ד ח"א סי'   האג"מ מבושל. וכן קט  היין היוצא מהם חשיב העבים שאף אם מבשל) ד סי' ח" או( אור עמודי ת"בשו [ועי'. )ג

  ]. ד"ה ובדבר מיץ)

  ואי . גזירה הך  שייכא לא שהרתיחו שוםמ וכי בותיהן  משום יין  על שגזרו כיון ,תמוה הדברד )יג' סישם ( ש"הרא והקשה

 שהמבושל לפי ואפשר. ואעפ"כ יש בו משום מגע עכו"ם הוא יסוך בר לאו מי מזוג יין  והלא ,הוא יסוך בר  דלאו משום

.  ) יד"ה אמר רב אש :(ע"ז כט ריטב"אוב  )ד"ה ועל : (ע"ז לזרמב"ן בוכן מציו  ע"כ. ,ביה גזרו לא שכיחא דלא ומילתא כ"כ מצוי איו

 משום מיתסר לא ליסוך בו לחוש שאין כל ולפיכך אסמכוה, איסוך דיין כתב דאיסורא ד"ה מתי') ברי"ף (ט:הר"ן  אולם

  (ח"א סי' כט)  תשב"ץהבשם  (שם) בברכ"י[עי'  , ע"כ.כו"םע מגע משום מיתסר לא מבושל דיין אמרין הכי ומשום ,בותיהם

שהתיר לבשל היין ע"מ לשתותו עם העכו"ם.  (חולין פ"ד סי' ה) הות אשר"יבהג עוד לעין אם בעין שיהיה כולו מבושל. ועי'

  ].(דעת תורה שם סע' ג) המהרש"םוהביאו 

  ב. יין מפוסטר 
והה הרבה מהייות עוברים בזמיו תהליך פסטור מטעמים שוים. ואחר בירור עם מומחים, בתהליך זה היין עובר דרך 

(יו"ד ח"ב ססי'   באג"מ עי'מעלות צלזיוס (חום גבוה מ"יד סולדת בו" לכו"ע,  82 - 85של כבין ציורות המחממים אותו לחום 

ואכמ"ל), לאחר מכן מקררים אותו במהירות ע"מ שלא לפגוע בטעם היין כמו שבישול  ,)יב גהל סוף ה"(ח"ב פ ור לציוןובא ב)

. וכן הביא במח"ש המובא המון העםר איו רגש לרגיל פוגע [ושמעו ממומחים שאעפ"כ יש קצת שיוי בטעם אלא שהדב

  היין איו מתמעט מחמת שהרתיחה היא במקום סתום.ולקמן]. 

כמו כן מיץ עבים (שדיו כיין לעין מגע כרי), עובר תהליך זה, אלא שבדרך כלל שוה מהפסטור של יין, כי המיץ איו 

ע"מ  "ביסולפיט"מוסיפים בו חומר הקרא הפוץ יץ עבים מובבבקבוק בעודו חם ומתאדה קצת שם. מתקרר אלא יתן 

    הדבר גורם שהמיץ מתאדה באופן יכר. מסירים אותו במשך הפסטור.למוע תסיסתו, ולאחר מכן 

) העם וי טעם (הרגש להמוןיהפסטור אין ש תהליךבויש לדון האם ייות ומיץ עבים מפוסטרים דים כמבושלים. שהרי 

   .ו מתאדה בתהליך זהכמו כן היין איו

  ג. יין מבושל שלא התמעט מחמת הבישול 
  כשהרתיחו אבל ,בשולו זהו הפשרו אמרין אי חלקו )מ:( בש"ס שבתדהרי  ,מבושל קרא ושהרתיחמ יין )שם( ש"הרא כתב

  .  )קו' סי( התרומה בספר פסק וכן כ."ע הגאוים, בשם ד" הראב "כוכ. עלמא לכולי מבושל הוי

 ,מבושל עשה ממדתו האור ג"ע חסרשכש )מצאתי ה"ד. ל( ן" הרמב דדעת ,ד"הראב דברי  אחר כתב )מבושל יין ה"ד. י( ן" והר

 ידי שעל היא אחת ודא דדא ואפשר ממדתו. טושממע מפי תרומה של  יין מבשלין אין) א"ה א" פי תרומות( בירושלמי מדגרסין

(ח"ז סי'   המח"יא מתרומה ולא משבת או שאר דיים. וכן הקשה [ויש לעיין אמאי יליף לה דוק .ל"עכ מתמעט, הוא רתיחה

 מי  ויש ,הגאוים קבלת וכן ,מבושל עשה שהרתיח כלכתב ד ) ג"ע  ג" ש ה "ב תוה"א( א"הרשבו ושאר בצ"ע]. סא ד"ה והה באמת)

  הגאוים קבלתו ,מדה מיעוט בלא לרתיחה שא"א לי ויראה ,בישולו י"ע מדתו שיתמעט עד מבושל קרוי  שאין שאומר

שכתב שהרמב"ן ס"ל דלא כהרשב"א ולדעתו יש כאן ב' שיעורים. וכן מבואר   )כט' סי  א "ח( ץ" תשבב ועי' ל."עכ ,תכריע

  שהפירושים חולקים. )ד"ה לא הוזכר ל. ז"(ע  במאירי

כן ו .. והה מסתימת לשוו משמע דס"ל כהרשב"אהרתיח חשיב מבושלשהיין פסק שמשעה ) (שם סע' ג שו"עה למעשהו

(ומדבריו   (שם אות ז)בביאור הגר"א שאם רתח מסתמא מתמעט. וכן הוא  ,ח'מומשמע שלעולם ליכא  .באר הגולהב מבואר

אליבא דשיטה הזו. ועי' לקמן  (ח"א רסי' כה) המח"שמבואר שקטין כפירוש הרא"ש, ומשמע לפי"ז שביד סולדת סגי. וכ"כ 

 ."ן"והר א"הרשב  כ"כ רתיחה ידי על ממדתו שיתמעט דהייו האש על רתיחמשה"כתב (ס"ק ז)  הש"ךאולם  .בשם האג"מ)

 בעייו  שיראה בעין א"הרשב שלפי משמע ך"הש דמלשון(ח"ב סי' א)  בשבט הלויועי' . (כלל עה אות י) חכ"אה רך זה כתבד וב

 שם הבית בתורת  א"הרשב שיטת וכן י"שבב א"הרשב לשון אולם, גמורה ברתיחה די ולא ,הרתיחה י"ע מה שיעור דתמעט

  הבין  וכן ש"ע יכר חסרון שאין י"אעפ חסרון בלי לרתיחה א"וא, הגאוים וכקבלת הרתיחה היא בזה היסוד דעיקר מוכח

  בלי  להתיר דאין מ"מ פסקועל דברי הש"ך, ד"ה ואם הייו) ו (ח"ז סי' סא ד"ה ועוד  במח"יוכן הקשה  .המחבר, ע"כ בשיטת א"הגר

  ועי' בסמוך בשם האג"מ. .התמעטות של תאי

 מחומם שהוא כיוןד , "יי לעין מבושל כיין להחשיבו אין מפוסטר שיין שכתב ע"פ ה"ל )יח הגה  פ"כ  ב "(ח לציון  באור ויעויין

  .כלל, ע"כ מתמעט איו סגור בכלי

סתום והאדים תמעט (דהייו שמתבשל במקום יא לרם לו שרתח והתאדה, אלא שדבר אחר גסוף דסוף אולם יש לדחות, 

שהוכיח דשיעור רתיחה שכתבו הראשוים הכווה  ) לא' סי ג" ח ד "יו ( אג"מב . ויעויין(ח"א סי' כה ד"ה ברם)המח"ש  חוזרים). וכ"כ 

ולפי דבריו יוצא   .דאם מתמעט יד סולדת הוא ,הש"ך שיעור דמתמעט הוא סימן ליד סולדתמש"כ ו לשיעור יד סולדת בו,

ין מתמעט, מ"מ כיון שהתמעטות איו אלא סימן, מהי, כיון שסוף סוף רתח. [ואף לדברי האור  שאע"פ שע"י פסטור אין הי

  לציון במיץ עבים יש להקל לפי המבואר לעיל כי הוא מתאדה בפסטור].

  כשאין טעם היין משתהג. 
ר' יצחק בר   )ג"ה ב"פ ז"ע( ירושלמיב אולם אכתי יש לדון דהרי ע"י תהליך זה אין טעם היין משתה כמבואר לעיל, ומציו

אין בהן משם גילוי. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי החד והמר   ,חד או מר ,מתוקיין חמן בשם ר' יהושע בן לוי הוה אמר 

מבשלין אותו  ש (שם)הפי משה  ופירש ., ע"כחמרא מבשלה ,המתוק מהו בהן משום גילוי ולא משום יין סךוהמתוק אין 

, ע"כ. משמע שיין מבושל שרי דוקא אם השתה טעמו. ואע"פ שבש"ס בבלי לא התו כן, מציו וקלבדו עד שעשה מת

  . משום שאין טעמו יין ואין שמו יין סתםדשרי יין מבושל הייו טעמא שכת' ד עמ' :)ג " ה ש" בשם ( לרשב"א

 שאין מפי, על יין מבושל גזרו לא ם"עכו של יים איסור שלעין כת' ש חסדא) רב אמר ה " ד (ע"ז כט: א"ריטבב וכעין זה מציו 

  מאירי וה כ."ע בהיתרו, ועמד גזירה בכלל היה לא לפיכך, הכל אצל מצוי ואיו, ולפרקים תעוג ודרך מעט אלא ממו שותים

 השהי מכמות טעמו ששתה עד מבושל שהוא כלאחרי שהביא מח' הראשוים ה"ל באות ב' כתב שלדעתו להלכה  ל.) ז"(ע

  .(איסורי מזבח פ"ו ה"ט) ם"ברמבועי'  .כ"ע עליו, סוך חבת ואין חיו  בטל, צבעו או ריחו או ,בשולו תמחמ

  "ו| ה'תשע  גליון ר"א | פר' משפטים
 ' קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

לטלית ותפילין דמי לברך אף אחר העשייה, וכתב שם  
דשם עוסק במצוותם   ואף דאינו דומה לגמרי -בתוך דבריו 

ן מזוזה בפתחו ולא ברך בשעת קביעתהבמה דלבוש, וכ
אף דאינו עושה מעשה, מ"מ כל רגע הוי תחילת מצוה, 
דאילו נטלו המזוזה לא יהיה לו המצוה מכאן ולהבא. ע"כ. 

  הרי דגבי מזוזה פשיטא ליה דס"ל דדמי לטלית ותפילין.
דור ל[וע"ע במהדורא קמא סי' ט' דנטה לומר דאם בא 

בבית שיש בו מזוזה, מחוייב הוא לברך על המזוזה דזו  
היא מצווה חדשה לו בבית זה. וכן יצא מביתו לכמה ימים  
וחזר, כשיחזור לביתו יברך על המזוזה, ויהיה כמו יוצא  
מסוכה לעסקיו וחוזר לסוכתו דחוזר ומברך, וכמו פשט 
טליתו ע"ד שלא להתעטף בה מיד שחוזר ומברך. והניח 

דלא (או"ח סי' י"ט)  הברכ"יצ"ע. והדר הביא דברי בהדבר 
תקנו הברכה אלא על שעת קביעת המזוזה וע"כ בכה"ג 

  אינו מברך. ושוב כתב דלדינא צל"ע]. 
כתב דאם קבע (יו"ד סי' רפ"ו סט"ו ס"ק נ"ג)  הדעת קדושיםואף 

  מזוזה קודם שנתן הדלת בפתח, יוציאנה ויקבענה ויברך.
דטעמא משום שבקביעות וסגר) מ(ב המקדש מעטוביאר שם 

הראשונה לא בירך מספק, לכן עתה כשעוסק בקביעות 
השניה מברך לכו"ע. דגם להמחייבים בלא דלת דהיה צריך 

בירך אז מברך  א לברך בקביעות הראשונה, מ"מ כיון של
עתה, דהוי עובר לעשייתן כמ"ש התוס' בסוכה ל"ט 
ש דוהרא"ש שם דמברך כל עוד שהמצווה נמשכת. ובמק

מעט ס"ק מ"ז כתב דצ"ל דמ"ש הש"ך דיחזור ויקבענה 
בלי ברכה, היינו כשבירך על אחרת לפטור את זו, אבל אם 
קבעה בראשונה בלא ברכה שיחזור ויקבענה יברך כמ"ש 

  בדעת קדושים.
יצא להקשות על הש"ך דלמה לא  (יו"ד סי' קל"ט)  הכת"סואף 

ה שיש  ויברך השתא, כיון דלא בירך בתחילה, דהא הוי מצ
  לה משך זמן ועדיין עסוק ובא במצווה. 

תמה על הש"ך, וכתב דנ"ל (או"ח סי' י"ח)  ההר צביוכן 
דמ"ש הש"ך דיקבענה בלא ברכה קאי על גוונא דמעיקרא 
בירך על אחרת וכיון לפטור את זו (וכמ"ש המקדש מעט).  
ותמה על דרך החיים דהשמיט מ"ש הש"ך "או בירך 

כלשון הש"ך "ויחזור   םתחילה על אחרת" ומ"מ סיי
ויקבענה בלא ברכה". וסיים דמצווה לפרסם ולתקן ע"י 

  המדפיסים את סידור דרך החיים.
כתב לדינא כדבר (יו"ד ח"א סי' קע"ט)  האגרות משה ואף 

פשוט דאם לא בירך על המזוזה בשעת קביעתה עדיין לא 
נפטר מהברכה, דדמי לתפילין שהניחם קודם עלות השחר  

ממשמש בהם ומברך, וה"נ במזוזה יברך  דכשיגיע הזמן
אף אחר שקבעה, וימשמש בה להיכר לעסוק בה בשעה 

  שמברך. 
פשטות דברי הש"ך עולה מידי ספק לא יצאנו, דמומ"מ 

וערוך   דלא יברך, וכן מבואר להדיא בדברי דרך החיים
. ולכאו' יש להביא ראיה לדבריהם מדברי הכנסת השולחן

  הגדולה.    
 

  ש. פ. שליט"א]   [כתב ע"י הרב 

  פיי מוסר
  (ח) סעודות שבת   - עניני שבת קדש 

ענין עונג שבת הוא לשמוח ולהתענג עם
"הנה בשבת יש מצות עונג שבת, - הקב"ה

מעדנים. והרבר באמת תמוה,  להרבות באכילת
ראוי רה, היהושביום של קדושה ודביקות לכא

יותר להתעסק בפרישות ולמעט בתענוגים דוקא,
שבנין הגוף הוא חורבן השכל, דהרי כללא הוא

ואיך מתחברים יחד תענוגי הגוף ושבת קודש 
  ביקות בקדושה.  דשהיא יום ל 

אדם אבל הביאור על דרך משל, נתאר לעצמינו
ואמר לו אנא ...לביתו של גדול הדור זדמןשה

האם ...צהרים בבקשה תסעוד בביתי סעודת
איני יכול לסעוד עם כבוד יתכן שהאורח יאמר,

ודאי שלא יתכן ...תורתו שכן עוסק אני בפרישות
שכאשר עומד הוא במחיצת גאון שיאמר כן,

  ...  יקצדה וקדוש, הרי כולו מתבטל לרצונו של 
וכן הוא ממש בשבת קודש. אנה"נ אילו באנו

היוצאת לנו היה ראוי יותר ן לפי התועלת ולד
אבל השבת ...הכיפורים לתקן ביום השבת כביום

יום קדושה שלנו, אלא יום של השי"ת,ה אינ
במעדנים לרוב והקב"ה מצידו רוצה שנתענג

ונשמח איתו ביום קדשו, וכל חשבונות התועלת
ומבוטלים ביום קדשו, אלא אנו שלנו בטלים

סועדים על שולחנו ו שמחים בשמחתו יתב' 
  שבת מלכתא עמ' ג)(להתענג ברוב טובו". 

  

  נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

  

דשיעור מבושל הוא כל שאין שפסק  ברי"ף) .הובא בשלטה"ג ע"ז י( ז"הריא בשם )הובא בדרכ"ת ס"ק יד יד אות י"הגב קכג ' סי( ג"כהבועי' 

  ,לוזאו די ם"מהר בשם )א" ע קסב  דף ככר לאדן( לחיד"א וגדולה מזו מציו .עם ייןדהייו ששתה טעמו מט ,שותין אותו כיין

  יוסף  דרכי בשם הביא (שם) ובדרכ"ת. כ"ע ,מסתברא מי והכי. דבש לטעם יין מטעם משתה שטעמו עד רב בישול דבעין

   מתוק. שיעשה עד שיתבשל דצריך  תתמה)'  סי ג"(ח

(ח"א סי' כה  המח"ש  וכן פסק . או צבעו, סגי , או ריחוהריא"ז דכל ששתה טעמוכ )ולהלכה ד"ה  א' סי ב"(ח  הלוי שבטהוהכרעת 

 המפוסטר יין ד )ו(קובץ תשובות סי' ע  זצ"ל הגריש"א פסק וכןשבעין שיוי טעם, וע"כ יין מפוסטר אסר במגע עכו"ם. ד"ה ברם) 

  ע"כ. ,ם"עכו במגע לאוסרו יש הילכך, וריחו טעמו שתה לא וגם, עליו יין שם

, ומשמע דלא בעין שיוי טעם, )גסע' שם ( בשו"עבסימן קכ"ג סתמו דכל שהוא מבושל סגי. וכן הוא  ב"יהטור ודהאלא דצ"ע 

ריח או מראה (וכ"כ השבט הלוי שם בדעת השו"ע). וכן משמע מסתימת ושאי כליהם. וי"ל דס"ל שהש"ס בבלי שלא הזכיר 

דבטלה דעתו אצל כל על דברי השלטי גבורים בשם ריא"ז ' כת) ס"ק ז קכג' סי( גבוה בשלחן תאי זה חולק על הירושלמי. וכן

 המחת יצחקוכן  .כ"ע ,א אם לא יתמעט מעט"שא ,מבושל קרוי ,הי רבוואתא ז"ל דס"ל דכל שהרתיחו ע"ג האש כל שהוא

  מיה דלא ס"ל כן. כת' דמזה שהפוסקים לא הביאו דברי הירושלמי שמע (ח"ז סי' סא ד"ה והה באמת)

  ד. יין מבושל איו בכלל הגזרה כלל

מפי שמשתה טעמו כמו שכתבו הפוסקים ה"ל, מ"מ אפשר דאף באופן שאין  וואף אם ימא שבשעת הגזרה התירוה

  יו שוב איו אסר.גזרו עללא מעיקרא משתה טעמו אין בו משום מגע עכו"ם, דסוף סוף כיון ש

דשאי רחיצה וסיפוג  , יסחוט שמא באלוטית יסתפג שלא גזרין דלאשכתב  ן"הרמ שהביא  )ח ק"ס שא' סי( א"במוהה עי' 

לכאורה משמע דבזמן הזה דאפשר בלא רחיצה אסור  ד המ"א' וכת ,דא"א לעמוד בלא רחיצה וסיפוג כדאיתא פרק כירה

דבר דבימיהם לא היתה הגזרה אף  מבואר ד .כ"ע ,מיהו י"ל כיון דלא גזרו חכמים שרי וכמ"ש ססי' י"ג בב"י ,להסתפג

וא"כ אפשר דה"ה ב"ד דכיון דבזמם לא היה טעם לגזור, ה"ה בזמיו,  דהאידא שייך לגזור אן לא גזרין מעצמיו.

. וכבר קדמוי בראיה זו גדולי פוסקי זמיו. וי"ל דמה"ט סתמו ו"ד סי' קטז אות ד)(י באב"זוע' ואע"פ דשייך לגזור לא גזרין. 

  ו"ע וושא כליו דיין מבושל שרי בכל גווא וכמש"כ לעיל. הש

כיון שמעיקרא לא התירו אלא בבישול   ,בד"ד אין זה חשיב כלל כגזירה חדשהכתב ש )ד"ה ואףכה  'א סי (ח"  המח"ש אולם

  שכתב על כן)(ד"ה אשר וצ"ע. (ועיי"ש  .ע"כ ,סטור שבזמופבואילו כל זה אים  ,טעמו וריחו כזה שמחסר ממדתו ושתה

דכיון   ,מיירי דוקא בכה"ג שמראה היין שתה מחמת הבישול ,שו"ע דמשהרתיח על האש לא אסר במגע עכו"םשמש"כ ה

מהיכ"ת  ,כלל להכיר אם מבושל או לא "אליכא שום שיוי ואאם  אין לחשוש למגעו. אבלמבושל ו ייןההכרי יודע ש ,שיכר

שו"ע שכתב בפשיטות על דין זה שב ) ס"ק יג( "תכ בדרוראיתי  .ודע שעשה בו פיסטור' אם הכרי י לא חשוש לסך במגעו אפי

  , ע"כ).בי דוד דיין מבושל דמותר הייו דוקא אם ידע הגוי שהוא מבושל" בשם"עיין בס' ערך השלחן 

  יין ה או מפסטרים במקום דשכיח שמבשלים ה. 

. ויש לדון (ולא סגי בזה שאיו בר יסוך) כי לא שכיח הואלעיל דלדעת הרא"ש הטעם דלא גזרו ביין מבושל  רהה מבוא 

  שתה הדין לחומרא.יאם  שמפסטרים היין בזמיו דשכיח

שחלק בזה לעין   (שם ד"ה מיהו) המח"ש  חלה הגזרה ע"ז. ואף י"ל דכיון שלא היה בכלל הגזרה תו לאובאמת לפי מש"כ לעיל 

לעין זה יכולים לומר דאע"ג שבזמו יין מפוסטר מצוי מאד וגם ד תבכ מ"מ, מחמת שאין בה משום שיוי טעם הפסטור

חשיב כגזירה חדשה שלא  זהדאפשר שאין דרכם כלל להבחין בסך שלהם בין מפוסטר ללא מפוסטר, אפי"ה יכולים לומר 

כיון דבשעה  ,וסטרמפ שהייןיכר וגם אין הכרי יודע  איווממילא דלהך טעמא גם אפשר דשפיר שרי אפי' אם . היתה קודם

  . (ח"א סי' עה מד"ה אכן) בקובץ תשובותע"כ. ועי' מש"כ בזה  ,היא שגזרו היה יין כזה מילתא דלא שכיחא

כתב   (שם)הרא"ש ואף אם ימא דלפי טעם הרא"ש יש לאסור, אכתי יש לדון בזה די"ל שטעם זה איו פסק להלכה. דהה 

 לא  אסרוהו יסוך צד שמשום דכיון (סי' קכג)  הטורכדבריו כתב וופן אחר. פירש טעם ההיתר בא (שם) הר"ןו .טעם זה מספק

  ע"כ. יי", משום בו  אין כרי בו שגע שלו מבושל יין  לפיכך לסך הראוי  ביין אלא אסרוהו

  ביין  גוי מגע על קאי שהטור וכתב, ש"הראהקשה על הטור אמאי לא הביא הטעם שכתב אביו ) ח אות(  פרישהה באמתו

  גם לגזורשהיה ראוי  ודאי ם"עכו עם ובמקום ששותה, אבלט עם מבושל יין ששתה דשמואל אהא קאי ש"הרא אבל ,שלו

ע"כ. , שכיח לא מבושל שיין לטעם ש"הרא הוצרך הכי משום, בשתיה עמו מעורב שהוא כיון, חתות משום מבושל יין על

  לעין מגע לא בעין להטעם דלא שכיח.עכו"ם, אבל עם ה הטעם של הרא"ש אמר דוקא כששותה ולפי דבריו

מבואר דטעם  .עיי"ש ,דגם הרא"ש לא כתבו אלא דרך אפשר ,לא מצוידדהטור לא רצה לכתוב טעם כתב ) ס"ק ג( והט"ז

לא הביאו כלל אלא כתב שיין   (אות ג) הלבושו פקפק על דברי הרא"ש. (שם) הרע"א בחידושיוהרא"ש איו ברור להלכה. וכן 

 וואי אסר כימבושל אי סך וגסכין אותו לעראוי להביא טעם הרא"ש (כלל עה אות י) חכ"אה אולם ."זם הם אין מ.    

  כדי  מבושל יין לכתחילה דעושין היכאד )לב' סי ד"יו( אדם תפארתשו"ת כתב בשם  (ח"ז סי' סא ד"ה אכן) מח"יה ולמעשה

 אף, לעשות יין מבושל ע"מ שלא יאסרו ע"י מגע עכו"ם הגו שכבר כיוןכתב דמ"מ  .יש מקום לאסור ם"עכו עם לשתותו

   .ממש, ע"כ יין סתם שתיית מאיסור להציל דעושין ובפרט, גזרין דלא חדשה כגזירה הוי אסר אם, המהג דשתה

ם אם יתברר שסדר עשיית היין בזמיו וכל הייות ה ,ה"ל ש"הרא  דברי פ"ע )(קובץ תשובות סי' עה זצ"ל הגריש"אדעת ו

ובאמת בזמיו אע"פ שהרבה ייות  ., ע"כפרהסיאתות בבמפוסטרים יש להזהר לא לשתות יין שגע בו גוי או מומר לחלל ש

  .ם זהמ"מ רוב הייות אין עוברים תהליך זה, וא"כ אף לדעתו אין לאסור מטע ,מפוסטרים

רוב פוסקי זמיו הסכימו לאסור בזה. אלא  מ"מויש לדון בו מכמה טעמים,  ,מעתה יוצא שאיסור מגע עכו"ם ביין מפוסטר

עבד או בשעת הדחק יש ישבמקום מגע מומר לחלל שבתות שבארו בגליון רמ"ח שתלוי במח' אם מגעו אוסר, ראה שבד

  ן מי שבישל יישכתב ש לה)(חי"ב סי'  במשה הלכות ועי'. [(ח"ב סי' תא) בתשובות וההגותו (שם) הלוי שבטב מקום להקל. וכ"כ

הגר"י  . ושמעו מיין יר"ש מיקב שמתחת השגחת העד"ח, שכשהלך בדיעבד הכלים להטריף  טר שגע בו עכו"ם, איןסמפו

  לבדוק תהליך הפסטור ביקב פסק שיין מפוסטר דיו כיין מבושל]. זצ"ל בלוי

  -מסקא דדיא-

ר לחלל שבתות יש אומרים ממיהו לעין מגע מו .יין או מיץ עבים מפוסטרים אסרים במגע עכו"םהעולה לדיא: 

  שבדיעבד אים אסרים. ובשעת הדחק (כגון בעל תשובה אצל הוריו וכדו') יש מקום להקל.
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