
  

 

 בעל ה"ילקוט יוסף" פאר הדור מרן הראש"ל הגאון הגדולשו"ת מ
 שליט"א יצחק יוסף רבינו

2 

 פ'/46-2, "ה תשרי תש"פכבס"ד, 
 

 לכבוד האברכים החשובים תושבי נתיבות ה' עליכם יחיו,
 

א, בענין שאלתם בדבר אדם שישב לאכול סעודה בביתו, ולא היה בדעתו לצאת למקום אחר, ונזכר באמצע 
עכשיו להמשיך לאכול באולם, האם צריך סעודתו שיש חתונה לחבירו, ויצא בלי לברך ברכת המזון, והוא רוצה 

 לחזור ולברך ברכת המוציא.
מובא בש"ע )סי' קע"ח סעיף א'( שאם היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר וכו' צריך לברך למפרע 
על מה שאכל, וחוזר ומברך בתחלה המוציא, ואח"כ יגמור סעודתו, ועיין בדרכי משה )סק"ג( שתמה על דברי 

שפסק שמברך גם למפרע, ועיין בדברי הרמ"א בסעיף ב' שפסק שאם אכל דברים שצריכים ברכה במקומם הב"י 
אפי' מה שרוצה לאכול אח"כ א"צ לברך, וכן הסכימו האחרונים משום דקי"ל סב"ל, וע' בספר ילקו"י ברכות 

רן, יש לפסוק משום )בהוספות סי' קע"ח ס"א( שמובא שם מה שכתבו האחרונים שגם לדידן שקבלנו הוראות מ
סב"ל, שאם שינה את מקומו באמצע הסעודה לא יחזור לברך המוציא, וכ"כ ביפה ללב, חסד לאלפים, בבן איש 
חי, כף החיים )אות א' ואות י"ד( ועוד, ולכן יכול להמשיך לאכול בלי ברכת המוציא, וע"ש עוד בהערה, ומ"מ 

אין צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה שסב"ל, ומ"מ אם בספר הליכו"ע ח"ב פרשת בהעלותך )בסעיף ג'( כתב ש
 חוזר ומברך ברכה ראשונה יש לו ע"מ שיסמוך.

ב, ועל מה ששאלו אודות אורז ועוף שמוגשים בצלחת א' כל א' בנפרד ולא מעורבים, ואוכל פעם מהאורז ופעם 
 מהעוף, האם לברך גם על האורז וגם על העוף, או לברך רק על האורז,

ר ילקוט יוסף )סי' רי"ב סעיף ה'(, שהאוכל תבשיל או אורז ומונח לפניו בצלחת חתיכת עוף או בשר, מבואר בספ
אם הבשר מעורב עם האורז, גם כשאוכלו לבדו אינו מברך על הבשר, שהוא טפל לאורז, אבל אם הבשר מונח 

סוף, בין אם אוכלו באמצע, בנפרד בצד הצלחת, ואוכלו בפני עצמו בלא האורז, מברך על הבשר, בין אם אוכלו לב
ובפרט אם נתבשלו בב' קדרות נפרדות, ואם אוכל הבשר יד עם האורז, אינו מברך על הבשר, אף אם הם נפרדים 

 בצלחת.
 

ג, ומה ששאלתם אודות תפלת ותיקין, שמתפללים י"ח ע"פ לוח אור החיים, ובזמן חורף ישנם כמה מתפללים 
קדימו בארבע דקות את תפלת י"ח ע"פ שאר הלוחות, האם ימשיכו כך שממהרים לעבודתם והנץ מאוחר, וע"כ ה

 בשעת הדחק, או שישנו ויגרמו להם ללכת להתפלל במנין פועלים אחר עמוד השחר.
במקרה כזה עדיף יותר לעשות שיתפללו בנץ החמה, ואף אם מקדימים בכמה דקות בודדות ומתפללים כשאר 

המנין וילכו להתפלל תפלה בדיעבד אחר עמוד השחר. וכבר כתב  הלוחות, מאשר שחלק מהמתפללים יעזבו את
הרמב"ם בתשובה )סי' רנו( "שדיוק הזמן אינו מחוייב, אלא הוא לפי מה שנתקבל על דעת המתפלל שהוא הוא 

 הזמן". ע"כ. ורק לכתחלה נכון להתפלל עם הנץ בדיוק.
 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 יא הרבנות הראשית לישראלונש
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