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 בדין הזכרת מעין המאורע בשבת חנוכה שהוא ראש חודש 

משום   'יעלה ויבא'אמר  וגם  משום חנוכה    'על הנסיםואמר 'ובירך ברכהמ''ז    'ר''חגם  שבת חנוכה שהוא  'דעת המג''א ב

צריך וכ' המג''א ד,  להזכיר של שבת   ומברך ברכהמ''זלראש  דהדין הוא דחוזר    'רצה'אבל שכח להזכיר של שבת בר''ח  

 כיון שכבר הזכירו בראשונה  'על הנסים'על אף שכבר הזכירו בראשונה אבל אינו מזכיר   'יעלה ויבאעוה''פ 'להזכיר 

 

 ואם בא להזכיר מזכיר בהודאה..  איבעי''ל מהו להזכיר של חנוכה בברכהמ''ז גמ' שבת דף כד.

וכ''ה בשו''ע   –  , מזכירו בברכת הודאהואם מזכירו  –בברכהמ''ז  אין חובה להזכירו  להזכיר על הנסים בתפלה בחנוכה אבל  יש חובה  שף  א

 סי' תרפב סע' א'

 ואם לא אמר אין מחזירין אוו ימים שיש בהם מוסף ...  עיאדתני ר' אוש גמ' שבת דף כד.

, אבל שבת, יום טוב, ר''ח וחוש''מ  –  'יום שיש בו מוסף'בעוד פעם  לל  חייב לחזור ולהתפ  להזכיר 'מעין המאורע' בשמונה עשרה  חשכ

 וכ''ה בשו''ע סי' תרפב סע' א' – וכתענית או חנוכה או פורים 'יום שאין בו מוסף'לא ב

 יוה''כ שחל להיות בשבת .. יום הוא שנתחייב בארבע תפלות מהו להזכיר של חנוכה במוספין .. עד איבעי''ל 

חייב להזכיר 'של שבת' משום חנוכה אלא משום ר''ח, וכן בא שאין חובת מוסף  ףלהזכיר על הנסים בחנוכה גם במוסף של ר''ח אחייב 

 סי' תרפב סע' ב' וסי' תרכג סע' ג'  וכ''ה בשו''ע – משום שבת אלא משום יוה''כבא שאין חובת נעילה  ף בנעילה ביוה''כ שחל בשבת א
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 'אמר רב טעה חוזר לראש'ן' עד אמר רב אידי בר אבי' :גמ' ברכות דף מט

שכח בשמנה עשרה ( ולא דמי ללהזכיר 'יעלה ויבא' בברכהמ''ז בר''ח )או חוה''מ( אינו חוזר לראש )אף שהוא יום שיש בו מוסף  שכח

בשבת או יו''ט חוזר לראש כיון שיש בברכהמ''ז  , אבל שכח להזכיר 'מעין המאורע'  חוזר לראש שאין חיוב אכילת פת בר''ח )או חוה''מ(ד

 ''ט חיוב לאכול פת בשבת ויו
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 , ושעה''צ ס''ק כא , ומ''ב ס''ק כטופמ''ג באשל אברהם ק יג מג''א סי' קפח ס''

צריך להזכיר גם   ,(דף מט: מגמ' ברכותשל ר''ח ושכח את של שבת דהדין הוא דחוזר לראש )וכנ''ל בברכהמ''ז ר''ח שחל בשבת והזכיר  

הוי כמאן דלא דכיון דלא הזכיר של שבת בראשונה    וביארו הפמ''ג בא''א ס''ק יג ומ''ב ס''ק כט  –אף שהזכירו כבר בראשונה    את ר''ח

 .  וע''כ צריך להזכיר ר''ח בשניה ונתבטל ברכהמ''ז הראשון לגמרי בריך כלל

כיון שאין    –  ל הנסים'אינו מזכיר 'ע  ,וכנ''ל  והזכיר בברכהמ''ז 'על הנסים' ושכח את של שבת דהדין הוא דחוזר לראשאבל בשבת חנוכה  

   .ע''כ חובה להזכיר על הנסים בברכהמ''ז בחנוכה )וכנ''ל מגמ' שבת דף כד.(

 

 

 

 

 

 

יָ   פ''ב מהל' תפלה הל' י'רמב''ם   ָאר הַּ שְּ ָרכֹות כִׁ ה בְּ רֵׁ שְּ ע עֶׁ שַּ ָחה תְּ נְּ ית ּומִׁ ֲחרִׁ ית שַּ בִׁ רְּ ל עַּ ּלֵׁ פַּ תְּ ד מִׁ ל מֹועֵׁ ֻחּלֹו שֶׁ ים ּובְּ י ֳחָדשִׁ ָראשֵׁ ים  בְּ   ְואֹוֵמרמִׁ

ָיבֹוא  ָבֲעבֹוָדה ה וְּ  יֲַּעלֶׁ

ים   שם הל' יג פּורִׁ ֲחנָֻכה ּובְּ ים מֹוִסיִפין בַּ סִׁ נִׁ ל הַּ הֹוָדָאה עַּ  בְּ

ית    שם הל' יד ֲענִׁ תַּ י הַּ ימֵׁ כּו׳  מֹוִסיף..  בִׁ נּו וְּ ָּלה ֲענֵׁ פִׁ עַּ תְּ שֹומֵׁ ָאב  ..    בְּ ָעה בְּ שְּ תִׁ ם  מֹוִסיִפין בְּ חֵׁ ם רַּ רּוָשָליִׁ בֹונֵׁה יְּ ל  ה' אלקינו    בְּ ָראֵׁ שְּ ל יִׁ עַּ ינּו וְּ ָעלֵׁ

יר הָ  ל ָהעִׁ עַּ ָך וְּ ירֶׁ ם עִׁ יִׁ רּוָשלַּ ל יְּ עַּ ָך וְּ מֶׁ ָלה כּו׳עַּ  ֲאבֵׁ

ָנֲהגּו    שם הל' יט קֹומֹות שֶׁ ים כּו׳  ְלהֹוִסיףיֵׁש מְּ יִׁ חַּ נּו לְּ רֵׁ אשֹוָנה ָזכְּ ָרָכה רִׁ בְּ ּלּו בִׁ ים אֵׁ ת ָימִׁ רֶׁ ֲעשֶׁ כּו׳  בַּ י ָכמֹוָך וְּ ָיה מִׁ נִׁ שְּ יָך   ּובַּ ֲחמֶׁ ֹכר רַּ הֹוָדָאה זְּ ּובְּ

כּו׳ כּו׳  ּומֹוִסיִפין  וְּ ים וְּ יִׁ ר חַּ פֶׁ סֵׁ ֲחרֹוָנה בְּ ָרָכה אַּ בְּ  בִׁ

נֶָׁחָמה    רמב''ם פ''ב מהל' ברכות הל' ה' בְּ יֵׁם  סַּ ּומְּ נֶָׁחָמה  בְּ יל  חִׁ תְּ ים מַּ ים טֹובִׁ ָימִׁ ּובְּ ָבתֹות  שַּ ע  ְואֹוֵמרבְּ צַּ מְּ ָבאֶׁ יֹום  הַּ ת  ֻדשַּ י  ...    קְּ ָראשֵׁ בְּ ן  כֵׁ וְּ

ד  ל מֹועֵׁ ֻחּלֹו שֶׁ ים ּובְּ אֶׁ   מֹוִסיףֳחָדשִׁ ָיבֹואבְּ ה וְּ ית יֲַּעלֶׁ ישִׁ לִׁ ָרָכה שְּ ע בְּ צַּ  מְּ

ים   שם הל' ו' פּורִׁ ֲחנָֻכה ּובְּ ְך  מֹוִסיףבַּ רֶׁ דֶׁ ים כְּ סִׁ נִׁ ל הַּ ץ עַּ ת ָהָארֶׁ כַּ רְּ ע בִׁ צַּ מְּ אֶׁ ּמֹוִסיףבְּ ָּלה  שֶּׁ פִׁ תְּ  בַּ
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והרא''ש שם סי' ב' בשם חכמי פרובינצ''א ורבינו יונה ושו''ע סי' קח סע' יא   ,תוס' ברכות דף כו: ד''ה טעה בשם רבינו יהודה

 ס''ק לב ומ''ב 

 .  התפלל וכבר הגיע הלילה שאינו עוד ר''חחזר ו ולא (דהדין הוא דצריך לחזור ולהתפלל(טעה במנחה בר''ח ולא הזכיר יעלה ויבא 

שהרי כבר התפלל אף ששכח שלומין וכדין מי שלא התפלל מנחה  אינו מתפלל עוד בלילה בתורת תש  דעת התוס' בשם רבינו יהודה

 .  יעל''ו ואינו חייב לחזור ולהתפלל אלא כדי להזכיר את יעלה ויבא והרי בלילה שכבר נגמר ר''ח אינו מזכיר ,להזכיר יעל''ו

בינצ''א יאר הרא''ש בשם חכמי פרוק דצריך לחזור ולהתפלל בלילה אף שאינו מזכיר יעל''ו בלילה, ובוהביאו התוס' שיטת הרי''ף שחול

 ר''ח הוה ליה כאילו לא התפלל בכלל וחייב בתשלומיןמנחה  דכיון דלא הזכיר יעל''ו ב

 סי' קח סע' יא והכי קיימ''ל בשו''ע אותה לערב בתורת נדבהיתפלל לצאת מן הספק  נחלקו הראשונים בדברורבינו יונה הכריע דכיון ד

 מחלוקת התוס' וחכמי פרובינצ''אדברי הקהלות יעקב בביאור 
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 . אצ  –גמ' זבחים דף צ: 

 

 

 

 

 

 


