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  פתח דבר
חלק , ר הזקן"ק אדמו"אשר לכ, שבת הלכות השלחן ערוךת יוצא בזה לאור "בשבח ותודה להשי

  ."דברי שלום"אור בעם , ש-סזרהכולל סימנים , שלישי

  .תפלות שבת וקידוש והבדלהעיקרו של חלק זה דן בדיני 

  .נכתב באופן שיקל על המעיין להבין את ההלכות ואת מקורותיהן" דברי שלום"הבאור 

  . וכותרות משנה לסעיפים,חלוקת קטעים,  פיסוקבפנים נוסח השלחן ערוך נוסף

  .ההלכות הכלולות בופרטי כום תוכן  בהערות סינוסף, בהלכות הסבוכות יותר

אשר מהם , ראשונים ואחרונים, בתלמוד ופוסקים, בא גם ציטוט קצר ממקורות ההלכות, במקורות
  .בירר רבינו הלכות אלו

ואם . מוסברת ההלכה בהערות, במקומות שלפום ריהטא נראית סתירה בדברי רבינו ממקום למקום
  .ערות לדבריהםמצויין בה, דנו בנושא זה באיזהו מקומן

אלא שחידושים והכרעות אלה שולבו בקיצור ;  בשלחן ערוך שלו לחדש ולהכריע מרבהרבינו
עד אשר לפעמים המעיין אינו מבחין , בתוך העתקת דברי הפוסקים שקדמוהו, בלשונו הזהב

  .הורחב ביאור הדברים בהערות שבשולי הגליון, כדי להקל על הבנתם. בפרטיהם

שאינו מתמצא כל כך בנושא יוכל שגם מי , הבנת ההלכהם האלו היא להקל כיון שמטרת הבאורי
 בסגנון קל מוסברים הדבריםלכן , ושיטת רבינו הזקן בזה, להבין את כללות תוכן ההלכה ומסקנותיה

  .מלבד במקום שהדבר נחוץ להבנת הנושא; להכנס יותר מדאי לפלפוליםמבלי , ומובן

 .שבתהכוונה היא למסכת ,  בסתם–כ "ד בבלי וירושלמי ונו לתלמובכרך הזהכל מקום שמצויין ב
כל מקום שמצויין לסימן  וב.שבתהכוונה היא להלכות ,  בסתם–כ "ם ונו"כל מקום שמצויין לרמבב

  .הכוונה היא לחלק אורח חיים,  בסתם–ת "או לשאר ספרי ההלכה ושו, בטור ושלחן ערוך
*  

לא נדפסו ציוני מראי מקומות לסימנים השייכם , בדפוסים הראשונים של שלחן ערוך רבינו הזקן
  .השייכים לכרך שלפנינו, ש-לסימנים רסח

ר חיים אברהם בן "ק ה"ל הרה"ובהקדמת המו, ז"הציונים נדפסו לראשונה בהוצאת זיטאמיר תר
גם מראה מקומות מקורי הדין על ערך "ומסיים , מסכם את ההוספות שנוספו בהוצאה זו, רבינו הזקן
  ".שבת' ימנים אשר היו חסרים בהלשישים ס

כמו  שהוכיח : "ד"שיא סי' ובציון שבסי, שלא נכתבו על ידי רבינו הזקן, אמנם נראה מסגנון הציונים
  ".ו"רע' רבינו בקונטרס אחרון סי

אלא שולבו יחד עם , כמו אלו שנדפסו בדפוס ראשון, מסיבה זו לא באים ציונים אלו מודגשות
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  .הנוספיםהציונים ומראי מקומות 

' שהי,  שבת דפוס ראשוןכות עותק שלחן ערוך הלית ליובאוויטשלפני איזה שנים הגיע לספרי
י המראי מקומות "ועל הגליון נוספו בכת, ק ליובאוויטש"ץ דק"ר ישכר בער הורביץ מ"בבעלות הר

  .*וגם איזה תיקונים והגהות. עם שינויים והוספות, החסרים הנזכרים' על סי

  : נעזרנו בספרים שקדמונו לבאר את הלכות שבת שבשלחן ערוך רבינו,ל"בנוסף להנ

  .)הרב אשכנזי(מראי מקומות וציונים ) א(

  .)הרב ביסטריצקי(מראי מקומות לקונטרס אחרון ) ב(

  ).הרב דייטש וסיעתו (קידוש והבדלה בהלכות – ז"קובץ הערות וביאורים ח) ג(

  ).ונגערהרב ל (כנישתא דבי רב) ד(
  : באיםבסוף הספר

  .פסקי הסדור

  :מפתחות

  .מפתח ענינים
  .מפתח פסוקים

  .ל"מפתח מאמרי רז
  .מפתח ספרים
  .מפתח אנשים

וישמיעונו נפלאות , לירד לעומק דבריהם, ר שנזכה לעסוק כל ימינו בתורת רבותינו הקדושים"ויה
  . על ידי משיח צדקנוהאמיתית והשלימהבגאולה , מתורתם

  שלום דובער לוין

  ט"תשע' הי אלול"ח

  .י.נ, ברוקלין

__________________ 
: מעיר בסופה, ) בשיויים קלים–ז "שכבר תוקה גם במהדורת תר( רעח סוף סעיף א 'על אחד מהתיקוים לסי *

 –ט " בחורף תקע' האמי'ע בהיותו בק"ל "הגאון המחבר ז ל אחי רביו" מרדכי ז'ג ר"ה זו שמעתי מהה"הג"
התעסק בהגהת השלחן ערוך , אחיו של רביו, ק רבי מרדכי"הרה ("ע שיזדמו לידי"ווהראה לי איך לתקן בש

ר מרדכי הגיה כפי "וגם דודי הרב המופלג מוהר: "ר האמצעי"אדמוק "כקדמת כזכר בה, בהוצאה הראשוה
 .)"כחו
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  )ש-רסז' סי (ג" ח– שבתהלכות 

  דין התפלה בערב שבתרסז 
  סעיפים' ובו ו

  מנחההתפלת 

  :2חה בערב שבת שלא ליפול על פניהם אחר תפלת מנ1 נוהגיןא

  הקדמת תפלת ערבית

 כדי להקדים קבלת שבת בכל מה , ונכון הוא,3 ונוהגים להקדים תפלת ערבית יותר מבימות החולב
  .6ג" ורס5א"רס'  רק שיהא מפלג המנחה ולמעלה כמו שנתבאר בסי.4שאפשר

__________________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).א"ס(תפלת המחה ) א(
  ).ב"ס(הקדמת תפלת ערבית ) ב(
  ).ג"ס(הקדמת קידוש וסעודת שבת ) ג(
  ).ד"ס(אכילה קודם קריאת שמע ) ד(
  ).ה"ס(וסח ברכת השכיבו ) ה(
  ).ו"ס(אמירת ושמרו ) ו(
 שבתות ערבי של במחה ולא ... בשבתות אפים פילת שאין ישראל בכל פשוט מהג (ו"תפלה הט' ה מהל"ם פ" רמב2

  .) אין ופלין על פיהםרב שבתבע המחה בתפלת (א"ע ס"שוו טור .)טובים וימים
 בערב שבת ואפילו...  בשבת מלכו אביו אומרים אין(ה " תקפד ס'כדלקמן סי, וכן אין אומרים בו אביו מלכו

  ).רב שבת אחר מחה אין אומרים אותובע ... מלכו אביו(ב " תרב ס'וסי, )במחה אין אומרים אותו
  ). פילת אפים בערב ראש חודש במחהלומר והגין אין(ז " רצב ס'כדלקמן סי, וכן הוא בערב ראש חדש

גם במחה ערב ראש חדש וערב חוכה ( ובא לציון לפי, כמבואר בפסקי הסדור, וכן הוא בשאר סוגי ימים טובים
אבל . ו בשבט אין אומרים תחון ופילת אפים"ו באב וערב ט"ג בעומר וערב ט"וערב פורים גדול וקטן וערב ל

  ).במחה שלפי ערב ראש השה וערב יום כפורים וערב פסח שי ופלין
 מן המחה רב שבתבע המטות זוקף האבל וגם ... שלאחריו יום חל שכבר(ק ד " רצב ס'א סי"והטעם לזה ראה מ

  .19 'ח ע"לקוטי שיחות חכ). ולמעלה
  ).ן להתפלל ערבית יותר מבימות החולמקדימי (ב"ע ס"שוו טור 3
  ).עיולי יומא כל כמה דמקדמין ליה עדיף(ב , פסחים קה 4

שכל מה שוכל להקדים (ו "סכ תפט ' סי.)שיש להקדים קדושת היום בכל מה שאפשר(ב " ער ס'סיוכן הוא לקמן 
  ).קדושת היום יש לו להקדים

 ...השלים תפלת ערבית של שבת מבעוד יום (ב " רמט סי'כדלעיל סי, וכיון שעיקר קבלת שבת היא בתפלת ערבית
 'סי). ת ערבית של שבת שהתפלל מבעוד יוםכבר קיבל עליו שבת בתפל(ג " רסא ס'סי). שקיבל עליו שבת בתפלה

). יו קבלת השבת ואסור בעשיית מלאכה חל על,אם קדם היחיד והתפלל ערבית של שבת מבעוד יום(ז "רסג סט
  ). כיון שהתפלל תפלת ליל שבת, הרי קבל עליו שבת עצמה,אם התפלל תפלת ערבית של שבת(ב " שצג ס'לקמן סי

רו ברכו עושין כל הצריך אמשכל עוד שלא ( רו 'כדלעיל סי,  לקבל שבת בשעה שהצבור אומר ברכו'וכיון שהמהג הי
 שחל , שהוא לא עה עמהם או שרוב הצבור עו ברכו אף על פי,שעה ברכו עם הצבור(ג " רסא ס'סי). להם לשבת
 הרי ...רכו אחר בעה עמהם (ג " רסג סכ'סי).  עושים כל המלאכות עד ברכו...במדיות אלו (ז "וס, )עליו השבת
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ת להתפלל  יכול הוא להקדים בערב שב,7ואף המתפללין ערבית בזמנה בצאת הכוכבים כל ימות החול
  .10 שאומר שמפלג המנחה ואילך הוא לילה לענין תפלה9 כדברי רבי יהודה,8מפלג המנחה ולמעלה

ש " והרי הן שתי קולות הסותרות זו את זו כמ,ואף שלפעמים בשאר ימים מתפלל מנחה בזמן ההוא
ם  שיש מצוה כשמתפלל אותה מבעוד יו, אין חוששים לזה בתפילת ערבית של שבת.11]ג"[רל' בסי

___________________ 
אם רוב הציבור התפללו המיעוט (ב " שצג ס'סי).  אחר ברכו בשבת...אסור (ח " שו סכ'לקמן סי). קבל עליו שבת

  ). משהתחילו אותה דהייו עיית ברכו אלא אפילו , ולא משגמרו התפלה,משכים אחריהם בעל כרחן
אף על גב דאם קיבל עליו שבת קודם תפילת ערבית (ח ריש הסימן "כמבואר בב, לכן והגים להקדים תפלת ערבית

 לכך אמר , מכל מקום כיון דלא היגי עלמא לקבל עליו שבת אלא מכי פתח שליח ציבור ברכו,סור במלאכהמי א
  ).בלת שבת לכל ישראל ביחד בשעה אחת כדי להקדים ק,רביו ומקדימין להתפלל ערבית

ו עושין כל  שיש להם היתר שכל עוד שלא אמרו ברכ,צריך להזהיר רוב העם( רו בסופו 'טעם וסף תבאר לעיל סי
הגו כשחל (ח " תקכז ס'לקמן סי).  יש להקדים אמירת ברכו ולכן. אף על פי שהוא לילה ממש,הצריך להם לשבת
צרכי שבת  שהכל הן זריזין למהר לגמור כל , שמקדימין להתפלל ערבית של שבת מבעוד יום,יום טוב בערב שבת

  ). קודם תפלת ערבית של שבת
 דהייו שעה ורביע זמיות קודם ,לקבל עליו תוספת שבת מפלג המחה ולמעלהאם רוצה להקדים ו ( סעיף ה5

  . )ן קבלתו כלום אי, אבל אם קיבל קודם פלג המחה. ואסר בעשיית מלאכה, הרשות בידו,הלילה
  . )הוא שעה ורביע זמיות קודם הלילה ש,ובלבד שיהא מפלג המחה ולמעלה ( סעיף ו6
  . ערבית מצאת הכוכבים ולמעלהשבימות החול והגים להתפלל 7

, ה מאימתי" שם ד'ובתוס, ה עד סוף"א ד, י ברכות ב"כזכר ברש, ואף שרגילים היו להתפלל ערבית קודם שתחשך
יקרא עמהם קריאת שמע ,  מבעוד יוםריאת שמעואם הצבור מקדימים לקרות ק(א " רלה ס'ע סי"וטור ושו

  ).וברכותיה ויתפלל עמהם
 שאי אפשר לחזור ,שלא הקילו להתפלל מבעוד יום אלא משום טורח הצבור(י " צ ס'ל סימכל מקום תבאר לעי

 אבל המתפללין ,ה"רל' ש בסי" אם יפרדו איש מעל אחיו אחר תפלת המחה כמ,ולאספם לתפלת ערבית בלילה
  .ושם סמן, )ביחיד צריכים להתפלל בזמה

ומקרוב  (ק טו"ד סוף ס" ברכות פבדברי חמודות כמובא, וגם בתפלה בצבור הגו רבים להתפלל בזמה דוקא
  .)שרבים מתאספים ערבית להתפלל בצבור בזמה, ק וויא"ק פראג וק"תחדש פה ק

 ק א"רסז ס' הובא גם בקוטרס אחרון סי. )והותיקין והגין לקרות מיד בצאת הכוכבים (ק ב"רלה ס' א סי"במו
  .)כוכביםא שם שוהגין לקרות בצאת ה"להותיקין שכתב המג(

 ובדורות ,מציו כמה הלכות שחלקו בהן הפוסקים ראשוים או אחרוים ( זי"סוסר הזקן "ת אדמו"בשווכן תבאר 
חדש ותפלת ערבית  כמו , ובדורות הללו רבו כמו רבו הוהגים להחמיר,שלפיו הגו אבות אבותיו כדעת המקילין

  .)בזמה
כדלקמן ) ב. (ל"א ה"כמובא לעיל מדברי חמודות ומ) א: (ת בזמהותפלת ערבי, ל"תפט ס' חדש יתבאר לקמן סי

שעדיף , כדלקמן בסמוך) ג". (שתי קולות הסותרות... שלפעמים בשאר ימים מתפלל מחה בזמן ההוא "בסמוך 
  .לקרות קריאת שמע עם ברכותיה בזמן חיוב קריאת שמע

 ו" סד" פ שםש"ורא. )ת מיד הלכך לא הויא הקדמהכא מיירי שמקבל עליו שבה (ה דרב צלי"א ד,  ברכות כז'תוס 8
ותלמידי . )ון שהיה מקבל עליו שבת באותה שעה אין זו הקדמה כי...שהיה מכוין למצוה להוסיף מחול על הקדש (

 ...שהיה מתכוין למצוה לקבל שבת מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקדש  (ה רב צלי"דב , ברכות יח רביו יוה
,  בברכות כזרב שבתמרב דצלי של שבת בע. ) שעוד היום גדול אין בכך כלום אף על פי ... יוםכשמקבל שבת מבעוד

  .ב
  ).5-6הערות (כדלעיל , והייו דוקא מפלג המחה ולמעלה

שלפי זה מתחיל זמן תפלת ערבית . )פלג המחה רבי יהודה אומר עד .תפלת המחה עד הערב(א , כו משה ברכות 9
  .בפלג המחה

  .יתבאר לקמן בסמוך שצריך לקרוא בלילה דוקא, כ לקריאת שמע"משא 10
שוב איו יכול , שאם עושה כרבן ומתפלל מחה עד הלילה, והוא שיעשה לעולם כחד מיייהו(א "ע שם ס"בשו11

צריך ליזהר , הודה ומתפלל ערבית מפלג המחה ולמעלהי'  ואם עושה כר.להתפלל ערבית מפלג המחה ולמעלה
  ).שלא יתפלל מחה באותה שעה
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  .12שמוסיף מחול על הקודש

קולות '  שלא יעשה ב,אלא שצריך הוא ליזהר שלא להתפלל מנחה בו ביום עצמו אחר פלג המנחה
  .13הסותרות זו את זו בזמן אחד

  .15ה"רל' ש בסי" כמ,14וגם צריך ליזהר לקרות קריאת שמע

בלבד בלא קריאת  ומבעוד יום יתפלל התפלה של שבת , לקרותה בלילה עם ברכותיהם כןויכול הוא ג
 כיון שמתכוין למצוה להוסיף מחול , ואף שאינו סומך גאולה לתפלה אין בכך כלום.שמע וברכותיה

___________________ 
 שאם יתפלל מחה לפעמים ,אין לו לאדם לעשות בעין שיהו מהגותיו סותרין זה את זה(ומקורו ברביו יוה שם 

מצאו דבריו  ,יהודה' מפלג המחה ואילך כרבן ולפעמים יתפלל ערבית באותו זמן קודם שקיעת החמה כר
  ). שפעמים דן אותו יום ופעמים דן אותו לילה,סותרין זה את זה
 אהא סמכין דלפעמים או מתפללין תפלת  ...דעבד כמר עבד דעבד כמר עבד(ברכות רמז פט , ואף שכתב המרדכי

מר  דא, ולפעמים או מתפללין תפלת ערבית מיד אחר פלג המחה כרבי יהודה,המחה אחר פלג המחה כרבן
  ).דסתרי אהדדי) חומרי( משום דראה כשתי , ויש מהדזין בדבר.מפלג המחה ואילך לילה הוא

ל "לא קי ... המרדכי כתב דרשאי לעשות פעם כן ופעם כן(ק א "א כאן ס"כמבואר במ, ל כרביו יוה"מכל מקום קיי
  ).הכי

 דהמרדכי כתב דרשאי לעשות פעם כן ... אף על פי שבחול עושה כרבן ,רב שבתרשאי להקדים בע(ק א "ס א"מ 12
  ).יש לסמוך עליוכל מקום בערב שבת  מ,ל הכי" ואף דלא קי.ופעם כן

מכל מקום בערב שבת יש לסמוך על . ל כרביו יוה"דאף דקיי,  רלג'ע סי"משו) הערה הקודמת(והייו שהובא לעיל 
  .המרדכי

 רב שבת ולכן צריך ליזהר בע. קולי דסתרי אהדדי אין לעשות שיחד דביום א,ק כתב"ומיהו בסוף מ ( שםא"מ 13
  . )להתפלל מחה קודם פלג המחה

 יהודה ולמחר ' לדברי המפרשים דמי שירצה יכול לעשות היום כרלוואפי(ק רמז תתקכג "ש המרדכי במו"והוא מ
  ).יד לא עבדין תרי קולי דסתרן אהדד ביום אחכל מקום מ,יעשה כרבן

  .לכן יש להחמיר בזה גם בערב שבת, זהוכיון שגם המרדכי מודה ב
 מחה אחר חד שלא יתפלל ביום אל שכן ומכ.שלא יהוג פעם כך ופעם כך(ק ה " רלג ס'א בסי"וכן חילק בים המ
  ).את הכוכבים קודם צתפלג המחה וערבי

  . אחר צאת הכוכבים, בלילה 14
 לפי שסומכין על ,לג המחה ואילךמהג העולם לקרות קריאת שמע של ערבית מפ(ב " תפט סי'וכדלקמן סי

 כשם שהוא כלילה לעין תפלת ערבית לרבי יהודה כך הוא כלילה לעין קריאת ,האומרים שמפלג המחה ואילך
 ,העיקר כהאומרים שמפלג המחה איו חשוב כלילה אפילו לרבי יהודה אלא לעין תפלה בלבד ... שמע של ערבית

  .ושם סמן, )ילהלא לעין שאר דברים שמצותם בלאבל 
  :ומבאר בזה שלושה אופים

  .ואחר כך בלילה יחזור ויקראה בלא ברכותיה. לקרותה בברכותיה בעת שמתפלל) א(
  .ואחר כך בלילה יקרא קריאת שמע עם ברכותיה. מבעוד יום יתפלל התפלה של שבת בלבד) ב(

 ואם הוא רוצה ...ולקרות בצאת הכוכבים קריאת שמע צריך לחזור (ב " רצג ס'שי אופים אלו זכרו גם לקמן סי
 וכשתחשך לו בדרך יקרא קריאת שמע , בלא קריאת שמע וברכותיה,ח בלבדה מבעוד יום"יכול להתפלל תפלת י

  ).בברכותיה
  . שגם התפלה יתפלל בלילה)ג(

ה יקרא עמהם קריאת שמע וברכותי,  מבעוד יוםריאת שמעואם הצבור מקדימים לקרות ק(א "ע שם ס"בשו 15
  ).קורא קריאת שמע בלא ברכות, וכשיגיע זמן, ויתפלל עמהם

 'יתבאר לקמן סי, וברכת השכיבו לפי זמן שכיבה, והטעם שאפשר לומר ברכות קריאת שמע לפי זמן קריאת שמע
  .רצג בקוטרס אחרון
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  .16על הקדש

 ויוסיף מחול על הקדש ,17ומכל מקום אם רוצה להתפלל גם התפלה של שבת בלילה הרשות בידו
  :לה ואף המתפלל ערבית מבעוד יום יכול לקבל תוספת שבת קודם תפ.18בלא תפלה

  הקדמת קידוש וסעודת שבת

 מפלג המנחה 20 ולאכול19 שיכול לקדש, כך אמרו לענין קידוש היום, כשם שאמרו לענין תפלהג

__________________ 
 היה סומך  ואף על פי שלא.ולאחר יציאת הכוכבים היה קורא קריאת שמע בעותה( ו 'ד סי" ברכות פש"רא 16

 ותלמידי רביו יוה שם ).סיף מחול על הקדש לא חייש לסמיכה כיון שהיה מכוין למצוה להו,גאולה לתפלה
 כיון שהיה , ואף על פי שלא היה סומך גאולה לתפלה. בעותהריאת שמעולאחר יציאת הכוכבים היה קורא ק(

ש "הראשכתב (ק ב "א ס"מ ).יישין להכי לא ח,יף מחול על הקדשמתכוין למצוה לקבל שבת מבעוד יום ולהוס
  ). ולא סמך גאולה לתפלה,את הכוכבים אחר צריאת שמעדרב קרא ק
אף על פי שאיו סומך גאולה  ,ריאת שמע עד צאת הכוכביםימתין מלקרות ק(ק ה " רצג ס'א סי"וכן הוא במ

ין  א,ו סומך גאולה לתפלה ואף שאי.וכשתחשך לו בדרך יקרא קריאת שמע בברכותיה(ב "ולקמן שם ס). לתפלה
  ). הואיל ומתכוין לדבר מצוה,לחוש

 אם לא ,ל סברא זוואין לסמוך ע ...  לסמוך גאולה לתפלהין צריךיש מי שאומר שבשבת א(ב " קיא ס'לעיל סיראה ו
  .)במקום שצריך לכך

 , הלכה כרבי יהודהיהמע ממדרב מצלי של שבת בערב שבת מבעוד יום ש ( ודעבד כמר עביד,לרבן] א[, ברכות כז 17
 השתא דלא אתמר הלכתא ,אדרבה מדרב הוא ורבן לא הוו מצלו עד אורתא שמע מיה אין הלכה כרבי יהודה

  ). דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד,לא כמר ולא כמר
ול ולא יוסיף מח, שהרשות בידו להתפלל ערבית בלילה, "ודעבד כמר עבד"ועל זה אמרו , הרי מיירי כאן בערב שבת
  .על הקדש בתפלת ערבית

 אין , כיון שהגו כל ישראל כרבן שאין מתפללין ערבית אלא משחשכה,ץ גיאות"וכתב הרי( רצג 'וכן הוא בטור סי
  ).רב שבתלהתפלל של שבת בע

  ).רב שבתי היה מתפלל ערבית בלילה אף בע" שהארתאובכתבים אי(א "א סק"מבו
 'ע הי"ב "ר מוהרש"שאדמו, ב"הג בלובאוויץ בהיותי שמה בשת תערשכן היה המ(ק טו " עז ס'ובבדי השלחן סי

וכן מהגיו ). ואחר כך היו אומרים קבלת שבת ומעריב, ח לפי קבלת שבת לערך שתי שעות בלילה"אומר דא
  .להתפלל גם בליל שבת בלילה דוקא

 רבו כמו רבו הוהגים ובדורות הללו(י ז "ר הזקן סוס"ת אדמו"ש בשו"ואפשר גם תפלת ליל שבת כללת במ
  .)חדש ותפלת ערבית בזמה כמו ,להחמיר

יש אומרים שמצות עשה מן התורה להוסיף מחול על הקדש באיסור עשיית (ד " רסא ס'הייו אף שתבאר לעיל סי 18
 ח"בכמבואר ב, מכל מקום יכול להוסיף מחול על הקדש בלא תפלה).  וביציאתםם טובמלאכה בכיסת שבתות ויו

 דיכול ח"וכתב הב ( שםא"מהובא ב. )ודם תפילת ערבית מי אסור במלאכהדאם קיבל עליו שבת ק ('יריש הס
  . )לקבל שבת קודם תפלת ערבית

 מרדכי. ) ואומר קדושה על הכוס,אמר רב חמן אמר שמואל מתפלל אדם של שבת בערב שבת(ב , כז שם בגמרא 19
הא דאמר שמואל מתפלל אדם (ב ,  ברכות כזא"רשב. )וםוד יפיק בההוא קידוש דמקדש מבע (תשצחרמז מגילה 

 בקדוש של כוס זה מותר לו ... ואפילו קודם שתחשך , מיד קאמר,של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס
ל שאומרים " ואף על פי שיש מקצת מן הגאוים ז.ל"ד ז" וכן הראב,ל" וכן הסכים רב האי גאון ז.לאכול בשבת

יש לו לאדם לקדש על הכוס (א "ט הי"ם פכ" רמב.) והראשון עיקר, ואין לו טעם,ד הערב ע...שאיו אומר קדוש 
 מותר לו ... קדש וד יוםפ שמבע"ופירשו שאע(שם  מגיד משה ). אף על פי שלא כסה השבת,ערב שבת מבעוד יום

 ריש י"ב. ) וכן עיקר, רביו וכדברי, מן האחרויםוכן כתבו, וזה דעת קצת מן הגאוים ... לערב לאכול בקידוש זה
 דהא דאמר שמואל מתפלל אדם של ,ד"בשם רביו האי והראב א בריש פרק תפלת השחר"וכתב הרשב (רעא' סי

מותר לאכול בשבת על ידי קידוש  ו, ואפילו קודם שתחשך, מיד קאמר,שבת בערב שבת ואומר קידוש על הכוס
  .ק א"א ס"הובאו במ). זה



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

טז

  .22 אפילו אם לא התפלל ערבית עדיין,21ולמעלה

כיון שכבר  (23סעודות שחייב לאכול בשבת' ובאכילה זו שמבעוד יום יוצא ידי חובת סעודה אחת מג
  .)24 לכל דברהעשה אצלו כשבת עצמקיבל עליו תוספת שבת נ

___________________ 
 דכיון שהוסיף מחול על הקדש הרי , יש לו לקדש מיד,אם יצא מבית הכסת מבעוד יום(ב " רעא ס'וכן הוא לקמן סי

  ...קידש מבעוד יום קודם שהגיע זמן הקידוש(ז "וסי, ) ויש לו לקדש מיד סמוך לכיסתו,זה אצלו כיסת השבת
  ).דכיון שקידש חלה עליו קדושת שבת

 יכול להתפלל ...הוא אוס שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילה מי ש(ב " רצג ס'יתבאר לקמן סי, וכן לעין הבדלה
 , שבהבדלה יוצא ידי חובתו ... ובלבד שיהא מפלג המחה ולמעלה,ערבית ולהבדיל על הכוס בביתו מבעוד יום

  ). אף אם יזדמן לו כוס,ואיו צריך לחזור ולהבדיל
 כדאמר בפרק תפלת ,מצי אכיל להו מבעוד יוםסעודת שבת וימים טובים  (ה עד שתחשך"ב ד,  פסחים צט'תוס 20

 ב 'י סי"פ שם ש"רא. )מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קידוש היום מבעוד יום:) ברכות דף כז(השחר 
 כדאמרין פרק תפלת ,דבשבתות ובשאר ימים טובים יכול להוסיף מן החול על הקדש ולאכול קודם שתחשך(

  .)ולאכול מיד (ב"ע ס"שו. ) בערב שבת ואומר קידוש על הכוסבתמתפלל אדם של ש)  ב,דף כז(השחר 
 ם כן ואחר הקידוש צריך לאכול ג ... יש לו לקדש מיד,אם יצא מבית הכסת מבעוד יום(ב " רעא ס'וכן הוא לקמן סי

  .)מיד
שאי  ואיו ר, צריך לאכול מיד,ויש אומרים שאם השלים תפלת ערבית של שבת מבעוד יום (ב" רמט סי'לעיל סי

   .)להתעות עד צאת הכוכבים
לא ימהר להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי (ב " תעב ס'יתבאר דיו לקמן סי, כ בפסח"משא, וכל זה בשבת

 מכל מקום ,אף על פי שבשאר ימים טובים יכול האדם להוסיף מחול על הקודש לקדש ולאכול מבעוד יום. חשיכה
  ). תעב הערה ח'סי(שם ת ותבאר בהערו. )בפסח איו יכול לעשות כן

 והגין להקדים תפלת ערבית של יום טוב מבעוד ם טובפ שבכל ערבי יו"אע (ב" תצד ס'סילקמן , ולעין חג השבועות
 שאם יקדימו , מכל מקום בליל שבועות מאחרין להתפלל לאחר צאת הכוכבים,ז" רס'יום מטעם שתבאר בסי

 והתורה ,ט ימי הספירה שלפי חג הזה"י זה כמו שחסרו מעט ממ הר,ויקבלו קדושת יום טוב בתפלה מבעוד יום
 ומזה הטעם אין לקדש גם כן קידוש היום מבעוד יום אף קודם תפלת .אמרה שבע שבתות תמימות תהייה

  .)ערבית
 צריך להיות ,כיון שאכילת לילה הראשוה למד בגזירה שוה מאכילת מצה (כ"ס  תרלט'סילקמן , ולעין סוכות

ש בהלכות " כמו באכילת מצה כמ...  בסוכה עד לאחר צאת הכוכבים ...יאכלשלא  דהייו ,ה בכל דברדומה ל
   ).פסח

 ).8והערה (ב "כדלעיל ס 21
). שבלי הלקט בשם גאון ( לעשות מלאכהר כך ואסור אח,ה על היין וישתוד יוםיקדש מבע(י ערב "א רס"ראה מ 22

 דהא ,ואי מקדש או מצלי של שבת אסור למיעבד עיבידתא (הלכות קידוש והבדלה עמוד צזת גדולות והוא בהלכו
 .שאסר במלאכה, וזוהי קבלת שבת, הרי מיירי שקידש קודם תפלת ערבית). קבלה לשבת עליה

וכן כתב התרומת הדשן . הסעודה מבעוד יוםמשמע דיכול לגמור ] 20דלעיל הערה [ש "בתוספות ורא(ק א "סא " מ23
  . )דאחר פלג המחה חשבין לילה, וטעמא. א"וכן משמע ברביו ירוחם ח,  א'סי

 כדי ,עוד יום יכול לאכול מב, חוץ מפסח,בערבי שבתות וימים טובים(ג , א סו"והוא ברביו ירוחם תיב יב ח
  ).להוסיף מחול על הקדש

 התפללו ,ש" כי בימי הקדמוים בקרימ, ששמע וקבל, מפי אחד מהגדולים,ישיבהשמעתי ב( א 'ובתרומת הדשן סי
 הוא וכל , שהיה מהגדולים הקדמוים, שהיה רב העיר, בעוד היום גדול כל כךרב שבתערבית וקראו את שמע בע

דם והיו חוזרין לבתיהם קו ,י" על שפת ההר דוא, הלכו לטייל אחר אכילה של סעודת שבת,טובי הקהל עמו
  ).הלילה

גמר קודם  לו אפי, יצא שפירל כן ע, מחול על הקדש הוא דאורייתאפת כיון דתוס,ולי ראה(ק ו " רצא ס'ז סי"ט
  ).לילה

איסור עשיית " דלקמן מועלת רק ל'ואילו לדעה הב, "לכל דבר"הייו שלדעה זו מועלת קבלת תוספת שבת  24
  .כדלקמן הערה הבאה, "מלאכה
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 כדי שיקיים , לפחות אחר צאת הכוכבים26 שיאכל כזית,25וויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמ

__________________ 
' ג ראו ולא ית הכסתמב שיצאו תיכף כגון ,שבת בערב גדול היום מבעוד שאכל מי (רסט'  ספר חסידים סי25

 לקיים כדי ,המזון ברכת שיברך שיעור כדי הכוכבים צאת לאחר יאכל ,סעודתו גמר יום עודבשמ כיון ,כוכבים
 ל מפראג"רבשם מהתעב '  ריש סיח"ב .)סעודות מה שבעוד יום אכל' לג יעלה איך כי ,בשבת סעודות' ג מצות

 מדרשא הסעודה של החיוב עיקר דהא ,בלילה שתהיה צריך טובים וימים שבתות ערבי בשאר אף הסעודה גמר(
 וכשמפסיק ,בלילה אכלה כ"אא סעודה חיוב יוצא איו ם כןוא ,דאורתא דחדא היום דתלתא )ב קיז שבת(

 מפראג ל"מהר ן כתב כ,פים כל על להבלי שתהיה דצריך ... חובתו ידי יצא לא ודאי היום שקדש קודם מאכילתו
 סעודה לאכול ריךדצ ,בלילה להיות צריך שבת סעודת( שם ' ובגבורות ה.)כוים ודבריו )ח"מ קפר' ה גבורות( ל"ז

 ויראה .ביום האכילה ףסו סוף ,בלילה לאכול בשחיי הסעודה ... הלילה קודם ביום יאכל איך כן ואם, בלילה אחת
 בשבת היא הסעודה הלילה עד שמשכת וכיון ,הלילה עד תשמשכ לבשבי רק ,ביום תבש סעודת לעשות סמכו שלא

'  מסה"שלהובאו ב).  עושין יפה לא ,היום קדוש קודם באכילה שמפסיקים עד הממהרים םת אוזה יפול  ...כן םג
  . א שם"במו, )ה וכן מצאתי" דה"הגב ב, קלגשבת ר מצוה 

 שצג 'הזכרים לקמן סי, ש בין קבלת תוספת שבת לבין קבלת עיצומו של יוםומתוכן הדברים ראה שאין בזה הפר
 , הרי קבל עליו שבת עצמה, אבל אם התפלל תפלת ערבית של שבת...ואפילו אם כבר קיבל עליו תוספת שבת (ב "ס

של שהרי כאן מיירי שכבר קיבל עיצומו ). ואסר בכל השבותים כמו בשבת עצמהכיון שהתפלל תפלת ליל שבת 
  .יום על ידי הקידוש

כמבואר , וכן ראה מכאן שאין בזה הפרש אם קבלת תוספת שבת הוא דין בהחפצא של הזמן או בגברא בלבד
  . ע ואילך' טו ע'כיוס תורה חו.  קפח'שלחן המלך ע. 58-59 'ט ע"חי. 235 'ז ע"לקוטי שיחות חטב

*  
 שעות כמה אפילו שחשיכה עד סעודתו ומשכה בשבת אוכל היה (ז"סי קפח 'סילעיל  גם רמזו האלו הדעות שתי

 חוכה חודש שבראש אומרים ויש .ופורים חוכה חודש לראש הדין ואוה...  המזון בברכת שבת של מזכיר בלילה
 גם', הב שלדעה הרי .)היום שיצא אחר המאורע מעין מזכיר איו הקדש על מחול תוספת בהם ואין הואיל ופורים
  .שבת תוספתב כללת שבת סעודת

להוסיף מחול על הקודש אין צריך כי אם לעין שביתת יום טוב (ג " תצא ס'וכדעה השית ראה גם לקמן סי
 אין צריך ,ט" כגון מצות מקרא קודש עיין סימן תקכ,אבל לעין שאר דברים התלויים בקדושת היום... ממלאכה 

  ).להוסיף מחול על הקודש
 , כך כל ימים טובים,כשם שמצוה לכבד את השבת ולעגה(א "ס תקכט 'והייו שמקרא קדש הוא כדלקמן סי

איזה עוג זה שאמרו חכמים שחייב (ג "וס, ) וכל ימים טובים אמר בהן מקרא קדש,מכובד' שאמר לקדוש ה
וכן ). שהרי אמר בו מקרא קדש(ה "וס, ) אחת בלילה ואחת ביום בשחרית,סעודות' אדם לאכול בכל יום טוב ב

שי דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים והם כבוד ועג שאמר וקראת לשבת עג (א " רמב ס'עיל סיהוא ל
הרי שמצות מקרא קדש היא חובת ).  שהשבת הוא בכלל מקראי קדש, ועיקרן מן התורה,מכובד' לקדוש ה

  .ואיו תלויה בהוספה מחול על הקודש, הסעודה בשבת וביום טוב
כ לעין "משא, ) באיסור עשיית מלאכה,מחול על הקדששמצות עשה מן התורה להוסיף (ד " רסא ס'וכן הוא לעיל סי

  .חיוב סעודת שבת ויום טוב
 אפילו אם החמיר ופירס מפה וקידש מבעוד יום ,צריך להזכיר של שבת בברכת המזון(ג " רעא סי'אבל לקמן סי

הרי מיירי . )ן שקידש חלה עליו קדושת שבת דכיו, וגם מברך ברכת המזון מבעוד יום,קודם שהגיע זמן הקידוש
  .וגם ברכת המזון מברך מבעוד יום, שאכל כל הסעודה מבעוד יום

ב " קפד ס'כדלעיל סי, דהייו כזית, )המזון ברכת שיברך שיעור כדי הכוכבים צאת לאחר יאכל( חסידים שם 'ס 26
ה בשם "כתב בשל(א שם "ל פי זה כתב במוע). שהוא שיעור אכילה, ומדברי סופרים לברך ברכת המזון על כזית(

  ).דמכל מקום צריך לאכול כזית בלילה, ספר חסידים
יתר מעט (ו " עדר ס'כדלקמן סי, אלא צריך יותר מכביצה, אף שיש דעה דלא סגי בסעודת שבת ויום טוב בכזיתו

 ... שלישית סעודה(א " ס רצא'סי).  ואיו יוצא בה, אבל כביצה בלבד קראת אכילת עראי,מכביצה יצא ידי חובתו
 בכל אחת ,חובתו לכתחלה ידי יוצא בכזית שאפילו אומרים ויש( )... מעט מכביצה ביותר( אותה לקיים יכול

  ).ט" תרל' כמו שיתבאר בסי,משלש סעודות
  ). אין צריך לאכול פת רק כזיתם טוב שבכל סעודות שבת ויו,ויש חולקין על כל זה ואומרים(ט " תרלט סי'ובסי
  . סגי במה שאוכל בלילה כזית, ל מקום כאן שאכל כל הסעודה אחרי קבלת שבתמכ
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פעמים היום אצל ' סעודות אלו למדום חכמים ממה שנאמר ג'  דכיון שג.סעודות בשבת עצמה' ג
  :28 וטוב לחוש לדבריהם.27 לפיכך צריך לאכלן בעיצומה של יום ולא בתוספתו,אכילת המן בשבת

   קריאת שמעםאכילה קוד

פ שקרא גם "אע (,)29 ובערב שבת מתפלל מבעוד יום, ערבית בזמנה כל ימות החול)א(המתפלל  (ד
 הוא שעת ם כןאלא א (31 אסור לו להתחיל לאכול כחצי שעה סמוך לצאת הכוכבים,)30קריאת שמע

שהרי הוא לא יצא ידי חובתו כלל בקריאת  (33ה"רל' ש בסי" כמ,)32שיכבו הנרות עד הלילה) (הדחק
  ):34שמע שקרא מבעוד יום

  נוסח ברכת השכיבנו

 , שאין ישראל צריכין שמירה בשבת, כמו בחול,35 בברכת השכיבנו לא יחתום שומר עמו ישראלה

___________________ 
אם משכה סעודתו בערב שבת או בערב ראש חודש תוך הלילה צריך להזכיר של שבת (ז " קפח סי'וכן הוא לעיל סי

  ). אם אכל כזית משחשיכה,של ראש חודשאו 
  ).262הערה (ושם , )ויחזור ויאכל מעט ...  אחריו ויאכל מעט,שיקדש מיד(ב " רעא סוף סי'וכעין זה לקמן סי

אלא אם כן משך בה עד אחר (ב " רצא ס'תבאר לקמן סי, אמם לעין התחיל סעודה שלישית קודם זמן מחה
  ).כביצה אחר שש ומחצה)יותר מ( שאכל ,המחה

  .64' משולחן הארי ע.  רמ'ז ע"ח) ו"ירות(הערות וציוים .  וראה מראי מקומות וציוים
 ,' כי שבת היום לה, ויאמר משה אכלוהו היום...ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש "ת(ב , שבת קיז 27

   .)היום לא תמצאהו בשדה
 ורמז לזה ששלש פעמים היום אמר גבי ,שלש סעודות חייב כל אדם לאכול בשבת(א " עדר ס'סיוכן הוא לקמן 

 ).'היום לא תמצאוהו וגו'  שאמר ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה,מן בשבתאכילת ה
  .) משמע יום שבת ממש בעין ולא מתוספת, מתלתא היום סעודות למוד'ד הטעם דג"ולע (ב"ליה רבה סקא
  .)ומכל מקום טוב להחמיר ( שםא"מ 28

 רעא 'כדלקמן סי, ף אם סיים סעודתו מבעוד יוםא, מזכיר בברכת המזון את השבת, גם לדעה זו, אמם מכל מקום
 אפילו אם החמיר ופירס מפה וקידש מבעוד יום קודם שהגיע זמן ,שצריך להזכיר של שבת בברכת המזון(ג "סי

   ). דכיון שקידש חלה עליו קדושת שבת. וגם מברך ברכת המזון מבעוד יום,הקידוש
כ מי שרגיל להתפלל גם "משא. אי גווא דוקא כהק ב" סא סוף" מדמיירי ,א" סק בקוטרס אחרוןחכן הכרי 29

אזי מותר לו לאכול קודם קריאת שמע , וסומך על קריאת שמע שעל המטה שקורא בזמו, בימות החול מבעוד יום
  ).48הערה (ושם יתבאר הטעם לזה . שעל המטה

  ).15רה והע(ב "והייו שהג כאופן הראשון דלעיל ס 30
ריאת  כשיגיע חצי שעה סמוך לזמן קמכל מקום, רב שבת מבעוד יוםפ הוהגים להתפלל ערבית בע"ועכ( שם א"מ 31

  .) דיממאריאת שמע דהם לא פקי כלל בק, אסורין להתחיל לאכולשמע
ואף אם יצא מבית (ב " רעא ס'לקמן סיכד, יש לו לקדש ולאכול מיד, אבל לפי חצי שעה סמוך לצאת הכוכבים

  ).ואחר הקידוש צריך לאכול גם כן מיד ... הכסת מבעוד יום יש לו לקדש מיד
אם עשה רות קטים שאין (ג "וסי, )ועיקר מצות הדלקת רות הוא ר זה שאוכל אצלו(א " רסג ס'וכדלעיל סי 32

 ... אבל אם לא אכל לאורן . והה מהן בסעודת שבת שכיון שאכל לאורן,אין כאן ברכה לבטלה, דולקים עד הלילה
 ).הרי בירך לבטלה

  ). של ערביתריאתאסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן ק(ב "ע שם ס"בשו 33
 לפי שסומכין על ,מהג העולם לקרות קריאת שמע של ערבית מפלג המחה ואילך (ס יב"תפט סו' לקמן סיכד 34

שם שהוא כלילה לעין תפלת ערבית לרבי יהודה כך הוא כלילה לעין קריאת  כ,האומרים שמפלג המחה ואילך
 ,העיקר כהאומרים שמפלג המחה איו חשוב כלילה אפילו לרבי יהודה אלא לעין תפלה בלבד... שמע של ערבית 

   ).לא לעין שאר דברים שמצותם בלילהאבל 
  .שומר את עמו ישראל): בוסח תפלת חול(בסידור רביו  35
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רוך אתה  ב37' יאמר ופרוס סוכת כו, אלא כיון שהגיע לובצל כנפיך תסתירנו.36שהשבת מגינה עלינו
  .'ו כ38 הפורס'ה

'  וחותמים ופרוס כו,כמו בחול' ושמור צאתנו כו'  כי אל שומרינו כום כןובמדינות אלו נוהגין לומר ג
 לפיכך . אבל היחיד צריך שמירה, לפי שהרבים הם שאינם צריכין שמירה בשבת.39'י הפורס כו"בא

מרים  אבל כשאו, שכללות עם ישראל אינם צריכין שמירה בשבת,אין חותמים שומר עמו ישראל
  :40ושמור צאתינו מבקשים בזה על כל יחיד ויחיד

__________________ 
 ובגין כך בקדושא דיומא מברכין ...בשבת סוכת שלום אתפריסא על עלמא ואתטיר בכל סטרין (א , א מח"זח 36

דבליליא דשבתא טירין בי שא מכל (א , ב רה"זח). על ירושלםהפורס סכת שלום עליו ועל כל עמו ישראל ו
 הואיל וסכת שלום ,יליא לעמא קדישאטירו אשתכח בההוא ל ...  ולא בעין לצלאה על טורא, דעלמאמקטרגין

 ). עמאפריסא על 
 שומר עמו ר שבבבל לומו כי אין מהג בישיבתו ובבית רבי,ל" זםכתב רב שר שלו (ד' שבת סי'  הלהמהיג' ס 37

 דברכות 'בירושלמי פרק א(י קצו "ה סוס"ראבי). ךמו חותמין ופרוש עליו סוכת שלומ אלא במקו,ישראל בשבת
והכי  , אבל בשבתות וימים טובים אומר פורס סוכת שלום, לוי הדתמר בחול' אמר ר, ישראל לעד]ועמ[שומר ... 

י הפורס "ומשין בחתימה שחותם ופרוס סוכת שלום עליו ועל ירושלים עירך בא( טור ).מי איתא במדרש אגדה
 ,חותמין שומר עמו ישראל לעד ואין , וכן המהג באשכז ובצרפת,סוכת שלום עליו ועל עמו ישראל ועל ירושלים

וכתב בעל המהיג ולמהג צרפת שהגו לומר  ...  שהשבת שומר,שבת אין צריכין שמירהכדאיתא במדרש שב
, )' ושמור צאתו ובואו וכו' ואין לומר כי אל שומרו וכו' ראוי לומר ובצל כפיך תסתירו ופרוס עליו וכו,ופרוס

 אלא כיון שהגיע לובצל כפיך תסתירו אומר ופרוס ,ותם בה שומר עמו ישראלבברכת השכיבו איו ח(ג " סע"שוו
ק א "ז ס" ט.)ו ועל כל עמו ישראל ועל ירושליםי הפורס סכת שלום עלי" בא,סכת שלום עליו ועל ירושלים עירך

  ). שהשבת שומר, שמירהין צריכין שבשבת אדרש כדאיתא במ,וכתב הטעם בטור(
וגם בדפוס ראשון של סדור תורה אור ). ך"באות סמ ("הפורס... ופרוס ": שון של סדור רביוכן הוא גם בדפוס רא 38

  ).ז"וילא תרמ(
ק "ק כ"ה בכי"עתה מצאתי בסידור אחד הג( ג 'ת תורת שלום סי"בשו, ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"והעיר על כך כ

כן ,  שמאלית'ל ש"צ, ל"בת ופרוס וזרשם על תי, ה על ופרוס עליו סוכת שלומך"זצוקללה] ש"מוהר[ר "אאמו
וראה הכווה מפי שהוא . ל" באבודרהם ובמדרש תילים עכ'וע.  בעצמו'י הק"בגוף כ, 'ראיתי שתיקן להיות ש

  ). לפי דעתי כון לתקן זה'איך שיהי. ושם כתוב בשין, ש הפסוק פרש ען למסך"ע
 ל" הוביאר אתהעתיק ) א"ז ס"פי(י תפלה ושם בהשלמות שער. ט"דפוס תרמסדור תורה אור ז תוקן ב"עפו

ן שמאלי הוא "כי פורש בשי, ך"ולא בסמ, ל"וכצ, ן"כתוב הפורש סוכת שלום בשי) ה"ד ה"ברכות פ(בירושלמי (
שדרשו במדרש , )ט"ה ל"תהלים ק(שהוא על שם הפסוק פרש ען למסך , וכן הוא באבודרהם, לשון שטוח ורקוע

פרוס לרעב , כמו מפרסת פרסה, ך הוא עין כריתה ובציעה"אבל פרוס בסמ. ..תהלים על פרישת ען השכיה 
, ך בלשון תרגום"ומה שכל הפוסקים וכל מחברי סדורים כותבים בסמ). ש במחת שי"ועיי, 'ח ז"ישעיה (לחמך 

.  ופירודשעיו הוא לשון ביאור, ן ימי"ושלא יטעו לפרשו בשי, הוא מחמת שבכתב אין עושין קודות ימין ושמאל
ק של "שכתוב בו על הגליון בכי, ל סדור אחד"ר ז"מצא בבית אדמו... והמדפיסים אים משים מכתב המחבר 

ועיין , ר הזקן"ק של אדמו"בגוף כי, 'כן ראיתי שתיקן להיות ש,  שמאלית'ל ש"צ, ל"ל בזה"ש ז"ר מהר"אדמו
  ).ל"באבודרהם ובמדרש תהלים עכ
ק "הכווה לגוף כתי, "בגוף כתב ידו הקדושה בעצמו, 'שתיקן להיות ש"ל "הה האלא שהוא הבין שמה שכתוב בהג

ר "ולפי הראה ודאי הכווה על רביו אדמו( ד 'ת תורת שלום סי"ועל זה העיר שוב בשו. ר הזקן"אדמו
  .ר הצמח צדק"ק אדמו"שכן תוקן בכתי, ואולי הכווה לומר). ה"זצוקללה

 ' אלא יחתום בפורס סוכת כו,פ אין לחתום כן" אבל עכ,אותו גם בשבתאו מבקשין שישמור  (א" סקז"ט 39
אבל ושמור צאתיו יש ... דוקא שומר עמו ישראל אין אומרים  (ג" סקא"מ. )סוככת עליו ה שהשכירושושפי
  . )ולא ידעו מאין הגיע, בדורות האלו והגים לאמרו( ח"ב. )לומר

 דוקא שומר ם כן א, שיחיד צריך שמירה,ז שחלק בין רבים ליחיד"שס ' ויקהל ערראיתי בזוה(שם  א מזוהר"מ 40
  . ) וכן כון, דקאי אכל יחיד ויחידש לומר אבל ושמור צאתיו י, דמשמע על כלל ישראל,ין אומריםעמו ישראל א

  כיון דכלהו מתבדרן לאעלא,בליליא דשבתא(א , ב רה"ובזהר הרגיל הוא בזח, והוא האמור בזהר גדול טור שסז
 ותו אף על גב דלא יכלין לשלטאה אתחזיין , בעי בר ש יחידאי לאסתמרא, דלא יכלין לשלטאה,בוקבא דעפרא
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  אמירת ושמרו

 ואין זה הפסק בין . יש להם על מה שיסמוכו,' כו41 הנוהגין לומר ושמרו בני ישראל את השבתו
  :44 והרי זה מעין גאולה גם כן,43 לפי שאם שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין,42גאולה לתפלה

קונטרס אחרון
 

'  ואין חוזרים וקורין בלילה ב, ההמון שמתפללין מבעוד יום כל השבוע45לאפוקי .'המתפלל כו) א(

___________________ 
 ואף על גב דאיון לא אשתכחו ... בשבתא טירו אשתכח לעמא קדישא  ... ובר ש יחידאי בעי לאסתמרא,לזמין
 ,טירו אשתכח בההוא ליליא לעמא קדישא סוף סוף  ... לזמין לבר ש יחידאי אתחזון ואתרע מזליה,בישובא

  ).עמאהואיל וסכת שלום פריסא על 
עד והושיעו למען שמך ופרוס , וקורין קריאת שמע וברכותיה(ה מהחברים "א ד"אבל בפרי עץ חיים שער השבת פי

  ).עליו סוכת שלומך

  .)'י הפורש כו"וכת שלומך באופרוש עליו ס) ובשבת חותמין (והושיעו מהרה למען שמך (בסידור רביוכן הוא ו
  .ב"ז סכ"ותבאר בשער הכולל פי. וכן הוא גם ביום טוב

 בלחש מרואו( קה 'כמובא במחזור ויטרי סי, שיש והגים לאמרו בליל שבת קודם התפלה. יז- טז, שמות לא 41
 אומר ושמרו בי ,םכף לחתימה פרישת סוכת שלויומהג צרפת על זה ת( ג ' שבת סי'המהיג הל).  ויפש...ושמרו 

 לומר שאם ישמרו ישראל את ,בין גאולה לתפלה' ווהגין לומר פסוק ושמרו בי ישראל וגו(אבודרהם ). 'ישראל וגו
  ).השבת כראוי מיד גאלין

 ולא , ולא יפסיק בייהם אפילו באמן אחר גאל ישראל,צריך לסמוך ברכת גאולה לתפלה(א " קיא ס'כדלעיל סי 42
 ).ח"ין לומר קודם תפלת יבשום פסוק שוהג

  ).אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד גאלים(ב , גמרא קיח 43
 שאם ... דמי מעין גאולה הוא , אין זה הפסוק הפסק,ואף על פי שחייבין לסמוך גאולה לתפלה(ג " ולבוש סטור 44

  ).א דמיא כגאולה אריכתם כן וא,שמרו בי ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו גאלין
  :שלא לחשוש בזה להפסק בין גאולה לתפלה,  טעמים'ובוסף לזה יש עוד ב

 הואיל ותפלת , מפסיקין בין גאולה לתפלה בפסוקים וקדיש...בין גאולה לתפלה של ערבית (ז " סט ס'כדלעיל סי) א(
  ).ו" רל' כמו שיתבאר בסי,ערבית רשות

 אם לא ,ל סברא זוואין לסמוך ע ...  לסמוך גאולה לתפלהן צריךייש מי שאומר שבשבת א( ב"ס קיא 'סי לעילכד) ב(
  .)במקום שצריך לכך

מהג העולם לומר קודם חצי קדיש בחול ברוך (בסידור כמבואר , ומכל מקום מהגיו שלא להפסיק בפסוקים אלה
 ,) קדושת היוםוביום טוב וראש השה ויום הכיפורים פסוקים אחרים מעין( ובשבת ושמרו , לעולם אמן ואמן'ה

 גם בשבת , לעולם אמן ואמן מפי חשש הפסק' אבל הוהגין שלא לומר בחול ברוך ה.ויש להם על מה שיסמוכו
  ).11הערה (ושם סמן , )אין להפסיק בפסוקים) ויום טוב וראש השה ויום הכיפורים(

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 45
 כשיגיע חצי שעה סמוך לזמן מכל מקום, רב שבת מבעוד יוםפ הוהגים להתפלל ערבית בע"ועכ(ק ב " סוף סא"במ
  ). דיממאריאת שמע דהם לא פקי כלל בק, אסורין להתחיל לאכולריאת שמעק

ואף  ... ויכוין לצאת בה ,פרשיות' ולפחות ב, ריאת שמעויקרא על מטתו כל הק(ק ב "א בס" רלה כתב המ'ואילו בסי
 רשאי ,ית הכסת מבעוד יוםי אם קרא בב"א דלרש"ש ס"ועמ(ק ד "ובס, )י"ש רש"על פי שאוכל קודם יצא כמ

  ).לאכול קודם קריאתו שית בביתו
ולכן אסור לאכול , ורק בערב שבת מתפלל מבעוד יום, א שמתפלל כל השבוע בזמה"ומבאר רביו דהכא מיירי המ

ולכן רשאי לאכול קודם , א שמתפלל כל השבוע מבעוד יום" רלה מיירי המ'כ בסי"משא. סמוך לזמן קריאת שמע
  .קריאתו שית בביתו

לקמן (ק ב " רלה ס'ובסי, )אבל בחול מתפללים בצאת הכוכבים כרבן, רוצה לומר(וכן ביאר במחצית השקל כאן 
כל מקום כשיגיע חצי שעה מ, פ הוהגים להתפלל ערבית ערב שבת מבעוד יום" ועכ,ל"א וז"ז כתב מ"סוף סימן רס

והוא ההיפך , ל"עכ, דהם לא פקי כלל בקריאת שמע דיומא, סמוך לזמן קריאת שמע אסורים להתחיל לאכול
 דאם והגים להתפלל בערב שבת ערבית מבעוד יום אסורים ...ז קאי " דבסימן רסריך לומרצ. ממה שכתב פה
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  .46ה"א סימן רל"ש המג" כמ,פרשיות

 משום ,א שם"ש המג" אוכלים מבעוד יום כמ, על מטתםרשיותפ' ואפילו המחמירים לקרות ב
  .48ג"ז שם סק"י מבואר בט" וטעמיה דרש.47י"דסומכים על דעת רש

___________________ 
לכן מותר לאכול . .. דגם בחול קורין מבעוד יום ...מה  וכאן כתב לפי  ...לאכול חצי שעה קודם צאת הכוכבים

  ).קודם הקריאה
דגם (תבאר במחצית השקל שם ) שאלו הרגילים להתפלל מבעוד יום יכולים לאכול קודם קריאת שמע(וטעם הדבר 

ת א כתב שיש להחמיר לקרות על מטתו או אחר צא" אלא שמ...ל כרבי יהודה "בחול קורין מבעוד יום ומשום דקי
  ). לכן מותר לאכול קודם הקריאה,ל כרבי יהודה"לדידן דקי, וכיון דאיו אלא חומרא, הכוכבים

אלא דלעין קריאת שמע , להוהגין להתפלל גם בחול ערבית מבעוד יום וכרבי יהודה(וכן ביאר דבריו ביד אפרים 
 שמא ישכח יכול לסמוך על ולדידהו לעין חשש, ולכן חוזר וקורא משתחשך גם כן, חייש לפלוגתת הפוסקים
הם , 'רק בערב שבת משום מוסיפין כו, שלא להתפלל מבעוד יום, אבל הוהגין כרבן. פוסקים שיצא מבעוד יום

  ).אף אם קרא קריאת שמע מבעוד יום, שאין להם על מה לסמוך, אסורים לאכול חצי שעה קודם זמה
י מותר לאכול קודם קריאת שמע שעל " שגם לדעת רש,א שם כתב"שהרי במ, אמם רביו איו מסתפק בבאור זה

  .כמובא לעיל, המטה
ומתכווים לצאת בקריאת שמע שעל , י שאין יוצאים בקריאת שמע מבעוד יום"שאף לדעת רש, ולכן מבאר רבו

כיון שיש לו זמן מוגבל לקרות קודם ", מכל מקום מותר להם לאכול קודם קריאת שמע שעל המטה, המטה
  .לכן אין לחוש שמא ישכח, " רגיל כל אדם לקרות שאז,לשיה

  . תרטז ואילך' דבי רב עלתוכו ראה כישתא
  ). קצתוד יוםי שהוא מבע" אעפ,ית הכסת שקראו בבריאת שמע שיוצאין בק,ת"והעולם הגו עכשיו כר(ק ב " ס46

 ,עליו לקרותה משתחשך חובה ...קורין אותה בבית הכסת (ה עד סוף "א ד, י ברכות ב"והוא מה שתבאר ברש
  ).ובקריאת פרשה ראשוה שאדם קורא על מטתו יצא

... אין העולם רגילין לקרות סמוך לשכיבה אלא פרשה ראשוה  תימא לפירושו והלא(ה מאימתי " שם ד'ובתוס
 ריאת שמע ק... קריאת שמע של בית הכסת עיקר ...דאותה קריאת שמע סמוך למטה איה אלא בשביל המזיקין 

  ). איו צריך לקרות אלא פרשה ראשוה...ל מטתו ע
  ".ת"והעולם הגו עכשיו כר"א שם "ועל זה כותב במ

 לפי שסומכין על ,מהג העולם לקרות קריאת שמע של ערבית מפלג המחה ואילך(ב " תפט סי'וכן הוא לקמן סי
 כך הוא כלילה לעין קריאת  כשם שהוא כלילה לעין תפלת ערבית לרבי יהודה,האומרים שמפלג המחה ואילך

  ).שמע של ערבית
שיוצאין , 'כיון שסומכים על שיטת תוס, ואם כן מובן שלפי מהגם מותר להם לאכול לפי קריאת שמע שעל המטה

 .בקריאת שמע שקרא מבעוד יום
כמבואר , י מוכח שאחר שקרא בבית הכסת רשאי לאכול קודם קריאת שמע שעל המטה"והייו שמדברי רש 47

ובקריאת פרשה ראשוה שאדם קורא על   ...הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו(ה עד סוף "א ד, בדבריו ברכות ב
  .קודם שהולך לישון וקורא קריאת שמע שעל המטה, ובודאי אוכל בביתו). מטתו יצא

 ר כך ואח,י חובה של בית הכסת איו לצאת ידריאת שמעוכיון שק(ה ואיפסקא "א ד, וחלק עליו רביו יוה שם א
 ושלא יסמוך על הקריאה , צריך כל אדם להיות זהר בקריאתה,צריך לקרותה בבית לצאת ידי חיוב של תורה

ריאת  וק, האחד מפי שאותה שעל מטתו קורא אותה אחר אכילה ושתיה, מפי כמה דברים,שקורא על מטתו
 , אחר יציאת הכוכבים יקרא אותה,שיאכל כשיהיה בביתו קודם ... של חיוב צריך לקרותה קודם אכילה שמע

  .ק ב" רלה ס'א סי"הובאו דבריו במ). ויתכוין לצאת בה ידי חובה
' ולפחות ב, ריאת שמעכל אדם יחמיר לעצמו ויקרא על מטתו כל הק(ל "י ה"א שם כדעת רש"ומכל מקום מסיק במ

א "ש ס"ועמ(ק ד "א שם ס"וכן הוא במ). י"ש רש"ואף על פי שאוכל קודם יצא כמ...  ויכוין לצאת בה ,פרשיות
 ). רשאי לאכול קודם קריאתו שית בביתו,ית הכסת מבעוד יוםי אם קרא בב"דלרש

י שאוכל ושותה "אעפ(ק ג "ז שם ס"מכל מקום תבאר טעמו בט. י"א שם לא ביאר טעמו של רש"כי אף שבמ 48
דאם לא כן ,  כןר לומל כרחךוע. דם לקרות שאז רגיל כל א, כיון שיש לו זמן מוגבל לקרות קודם לשיה,תחלה

 והיאך עובר על דברי החכמים , תיפוק ליה דהא אוכל תחלה, שעל המטהריאת שמעי דיוצא בק"תקשה לך לרש
  ).ית אלא כדפריש,שאסרו לאכול תחלה
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 אבל .רשיותפ'  לקרות ב, לעולם להתכוין לצאת בקריאת שמע שעל מטתווהיינו דוקא מי שרגיל
 אסור לאכול , שאינו מתכוון לצאת בקריאת שמע שעל המטה,המתפלל כל השבוע בצאת הכוכבים

  .49א כאן" ולזה נתכוין המג.בערב שבת קודם קריאת שמע שבצאת הכוכבים מיד

 צריכים ליזהר ,ת בצאת הכוכבים כל השבוע שנוהגין לקרו,50א שם"והוא הדין להותיקין שכתב המג
  : בערב שבתם כןג

  דין הטועה בתפלת השבתרסח 
  סעיפיםח "ובו י

  אמירת ויכולו בתפלה

  .52 לומר פרשת ויכלו בתפלת ערבית51 צריךא

__________________ 
  כשיגיע חצי שעה סמוך לזמןמכל מקום, רב שבת מבעוד יוםפ הוהגים להתפלל ערבית בע"ועכ(ק ב "סוף ס 49

  ). דיממאריאת שמע דהם לא פקי כלל בק, אסורין להתחיל לאכולריאת שמעק
 ). אלא שאוסר לאכול סמוך לצאת הכוכבים,א שם"וכן דעת המג( רצג בקוטרס אחרון 'וכן הוא לקמן סי

  ).את הכוכביםוהותיקין והגין לקרות מיד בצ(ק ב " רלה סוף ס'סי 50
*  

מציו כמה הלכות שחלקו בהן (י ז "ת רביו סוס"כמבואר בשו, דוקאוהה או והגים להתפלל ערבית בזמה 
ובדורות הללו רבו כמו רבו , ובדורות שלפיו הגו אבות אבותיו כדעת המקילין, הפוסקים ראשוים או אחרוים

  ).תפלת ערבית בזמה... כמו , הוהגים להחמיר
ושיערתי תמיד .  דקות אחר שקיעת החמה25 או 20- ית כ הרבי לבוא לתפלת ערב'רגיל הי, צוםבסיום ה, ומכל מקום
ראה  ( לשם קריאת שמע,פרשיות'  שאו והגים לקרוא כל ערב ג, שסומכים על קריאת שמע שעל המטה,בפשיטות

צריכים להזהר בזה שלא לאכול לפי קריאת שמע , ולכאורה לפי האמור כאן). ג-  לב'סדר הכסת שבת עם באור ע
  .בלילה ממש

להתכוין לצאת בקריאת "מובן מכך שאו והגים .  פרשיות בקריאת שמע שעל המטה'והגים או לקרות גאמם 
 מותר לו לאכול 'יהי, שאף אם התפלל לפי צאת הכוכבים, ל"ז ה"יוצא אם כן לפי באור הט. "שמע שעל מטתו

 . "רגיל כל אדם לקרות שאז ,כיון שיש לו זמן מוגבל לקרות קודם לשיה", קודם קריאת שמע שעל המטה
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 51
  ).א"ס(אמירת ויכולו בתפלה ) א(
  ).ו- ב"ס(התחיל ברכות של חול ) ב(
  ).ט- ז"ס(התפלל תפלת חול ) ג(
  ).יא- י"ס(התפלל תפלה אחרת של שבת ) ד(
  ).ב"סי(אמירת ויכולו אחר התפלה ) ה(
 ).ח- ג"סי(ברכת מעין שבע ) ו(

ע "טור ושו ). צריך לומר ויכולורב שבת יחיד המתפלל בעלו אפי, יהושע בן לוי' ואיתימא ר]ב[ראמר  (ב, שבת קיט 52
  . )אומר ויכולו בתפלת ערבית (א"ס

  : פעמים'והגו לאמרו ג
  .כאמור כאן, בתפלה) א(
  ).אחר תפלת לחש בערבית והגין לחזור ולומר ויכולו(ב "כדלקמן סי, אחר התפלה) ב(
  ).צריך לחזור ולאמרו על הכוס קודם קידוש, פ שאמר ויכולו בבית הכסת"אע(ט " רעא סי'כדלקמן סי, בקידוש) ג(

 אחד , פעמים בשבת'ושמעתי דבמדרש שוחר טוב אמרין דחייב אדם לומר ויכולו ג( קצו 'ה סי"וכמבואר בראבי
  ).ס ושלישי על הכו,והשי לאחר התפלה ,'אומר בתפלה וכן כתוב בתורתך ויכולו וגו
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 שנאמר ,ה במעשה בראשית"וכל המתפלל ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאלו נעשה שותף להקב
  :54ה והוא" כלומר הקב,53א ויכלו אל תקרי ויכולו אל,ויכלו

  התחיל ברכות של חול

 , צריך לגמור כל אותה ברכה, אם נזכר באמצע ברכה,ת אמצעיות של חולו אם טעה והתחיל ברכב
 בין שנזכר בברכה ראשונה של אמצעיות של חול שהיא ,55 מתחיל ברכה אמצעית של שבתר כךואח

 לפי שמן הדין היה ראוי .57ם טוב וכן ביו,56ול ובין שנזכר בשאר ברכות אמצעיות של ח,אתה חונן
 ולהזכיר קדושת היום בעבודה כמו בראש , כל ברכות האמצעיות כמו בחולם טובלתקן גם בשבת ויו

 ותיקנו ברכה אחת 59 לא הטריחוהו חכמיםם טוב אלא שמפני כבוד שבת ויו,58חודש וחולו של מועד
עיות של חול יש לו לגמור אותה ברכה  זה שהתחיל ברכות אמצם כן א,אמצעית לקדושת היום

  : כיון שהיא ראויה לאמרה עתה מן הדין,שהתחיל

 אם התחיל ברכות אמצעיות , אבל במוסף, במה דברים אמורים בתפלת ערבית או שחרית או מנחהג
 לפי שבתפלת .60 ולהתחיל אמצעית של תפלת מוסף,של חול צריך לפסוק באמצע הברכה שנזכר בה

___________________ 
 על השלחן בסדר חד וא,העמידה אחרחד  וא,באר עתה ויכולו שתיקו לאומרו בתוך העמידהו(א , ובשער הכוות ע

  ). אומרים ויכולו בליל שבת פעמים'ג  הה ודע כי.הקידוש
 מעלה עליו הכתוב כאילו עשה ,ואומר ויכולורב שבת אמר רב המוא כל המתפלל בע( גמרא שם .א, בראשית ב 53

  . )ף פתוחה"כה(והייו ויַכלו . ) אל תקרי ויכולו אלא ויכלו, שאמר ויכולו,ה במעשה בראשית"ותף להקבש
  ).ה והוא"פירוש הקב(ק א "ז ס"וט ,)ה והוא"פירוש הקב ( טור54
 מהו , הי בי בי רב דטעו ומדכרי דחול בשבת, בען מייה,אמר רב חמן כי הוין בי רבה בר אבוה (א,  ברכות כא55

 גומר אותה ברכה שזכר ,אם טעה והתחיל תפלת החול (ב"ע ס"טור ושו. ) ואמר לן גומרין כל אותה ברכה,שיגמרו
  . )של שבת ומתחיל ,בה שטעה

ל דדוקא בברכת אתה חון בלבד שהיא " אשר מלויל ז'היה אומר הרב ר(ה אמר ליה "א ד,  יג רביו יוה שם56
 דהא , ואין זה כון.אם זכר בשאר הברכות פוסק אפילו באמצע הברכה אבל ,ראשוה אמרין גומר אותה ברכה

 שמעין שאין לחלק בכל , וכיון דאתין בה מהאי טעמא,אמרין טעמא משום דבדין הוא דבעי לצלויי שמה עשרה
 זכר לא שא( שם ע"טור ושו. ז"ג סי"ש שם פ"רא הובא ב.)כמו שגומר בראשוה כך גומר בכולן אלא ,הברכות

  . ) זכר בברכה אחת משאר הברכותא שא ל,בברכת אתה חון
וממילא דהוא  (ג" סקהאליה רב ).והוא הדין ביום טוב(ק ד "א ס"מ). ום טובוכן היה ראוי בשבת וי(ש שם "רא 57

 תפז ' וכדלקמן סי.) שויןם טוב וכן בכל דיים שבסימן זה שבת ויו, אפילו יום טוב שי,)]א["מ (ם טובהדין ליו
  .ב"ס

 צריך רק ,החול ימות כל כדרכו החול תפלת מתפלל ומחה ושחרית ערבית מועד של בחולו (ג"תצ ס' לקמן סיכד 58
  . )ויבא יעלה דהייו ,בעבודה המאורע מעין להזכיר

דבדין הוא דבעי לצלויי (ק ב "ז ס" ט). ורבן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת,גברא בר חיובא הוא(גמרא שם  59
  ). אלא משום כבוד שבת לא אטרחוהו רבן,תח בשב"י

 קדושת להזכיר רק ,בחול כמו ושבת טוב ביום ח"י כל להתפלל ראוי היה הדין מן שהרי(ב " תפז ס'וכן הוא לקמן סי
 ברכה וקבעו ,ח"י כל להתפלל טוב ביום הטריחוהו ולא האדם על הקילו שהחכמים אלא ,מהן אחת בברכה היום
ח ברכות בשבת "עיקר הטעם שאין אומרים ישזהו  ).ח"רס 'בסי שתבאר כמו ,היום קדושת בשביל בלבד אחת

  .טוביום ו
תקו הבדלה בתפלה  (א" רצד ס'סיכדלקמן , שהוא איסור בקשת צרכיו בשבת ויום טוב, טעם וסףזה לשוב הוסיפו 

 קבעוה קודם שאלת  לפיכך, כמו שאסור בשבת עצמו,מפי שאסור לתבוע צרכיו במוצאי שבת קודם הבדלה... 
  .) מפי שאסור לתבוע צרכיו בשבת,אין אומרים אביו מלכו בשבת (ה" תקפד ס'סי .)צרכיו שבברכות אמצעיות

אבל במוסף פוסק אפילו . במה דברים אמורים בערבית או בשחרית או במחה (ז"תפלה ה' י מהל"ם פ" רמב60
 אבל בתפלת המוספין .פלת חול בשבת בתפלת שחריתודוקא כשטעה והתחיל בת (רביו יוה שם. )באמצע הברכה
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כד

 , אלא ברכה אחת של מוסף בלבדה,י כלל מן הדין להתפלל כל האמצעיות של חולמוסף לא היה ראו
כ " ואעפ,ח ערבית שחרית ומנחה"שהרי אף בראש חודש וחולו של מועד שהטריחו להתפלל י

  .61 אלא מפני שאין צריך יותר, אין הטעם מפני הטורחם כן א,ברכות' במוסף אין מתפללין אלא ז

  :63רכות להקל וספק ב.62ויש חולקין על זה

 צריך לגמור את ,ת של חול שנזכר בהו אמצעיות אפילו אם לא התחיל אלא תיבה אחת מהברכד
 שאם לא אמר אלא , חוץ מברכת אתה חונן,במה דברים אמורים בשאר כל הברכות האמצעיות .כולה

מר  ונזכר קודם שא, שהיה סבור שהוא חול,פ שהיה מתכוין לומר אתה חונן" אע,תיבת אתה בלבדה
 וכן אם הוא , אם הוא בערבית,' אלא יאמר מיד קדשת את יום השביעי כו, לא יגמור אותה ברכה,חונן

ם  שתיבת אתה היא ג, לפי שלא התחיל עדיין תפלת חול בפיו,'במנחה יאמר מיד אחד ושמך אחד כו
ל  שאין הברכה נפסדת בשבי, ואף שהיתה מחשבתו על תפלת החול אין בכך כלום. בתפלת שבתכן

  .65ט"ר'  כמו שנתבאר בסי64כוונה אחרת

___________________ 
ע "שו ב'דעה הב. ) גומר כל אותה ברכה אלא פוסק מיד איו,'אם טעה והתחיל בתפלת חול במקום תכת שבת וכו

  .)פוסק אפילו באמצע ברכה דבמוסף ש אומריםוי (ב"ס
ח בחול במקום "הרי אין תפלת י ש,דהשתא ליכא למימר דבדין הוא דבעי לצלויי שמה עשרה(רביו יוה שם  61

 כיון דלא תקה התפלה אלא בשביל המוסף די ...בראשי חדשים ובחול המועד  (יח' ג סי"ש ברכות פ"רא). מוסף
 ליכא למימר כאן דמיבעי ליה לצלויי ל כן וע,ח בחול במקום מוסף"שהרי אין תפלת י(ק ג "ז ס" ט.)ברכות 'לו בז

  . )ח מדיא"י צלויי ידבמוסף לא בע (א"א סק"מ). ח"י
ח " דאפילו תפלת המוספין ראויה היתה לכל י,ל כתב דלא שא"ד ז"והראב (ד" בשם הראבז"יסג "שם פש " רא62

בותיו  אמר ועשה לפיך את חולו אפי...ח ברכות וחידש בה דבר מועט במוספין יצא " ואם התפלל י,ברכות
 וחול אש חדשאכתוב בסמוך שהיו מתפללים במוסף של ר שמיוכן משמע בירושל. תמידי יום וקרבן מוסף יצא

  . )ח ברכות"המועד י
 ובחולו של אש חדש כגון בר,ומשמע מתוך ירושלמי זה שהיו מתפללים במוסף שבחול(ח "ש שם סי"ש הרא"והייו מ
ח ברכות " דידן יהיה מוכח שאין להתפלל בשום מוסף יראל היה אומר כי בגמ" והרב אלחן ז...ח ברכות " י,מועד

צריך ולפי זה מובן שאפילו אם התחיל ברכות אמצעיות במוסף ).  ובתוספתא דברכות מי יש סמך למהג שלו...
  . מתחיל ברכה אמצעיתר כךלגמור כל אותה ברכה ואח

כיון לפי , מכל מקום,  במוסף של ראש חדש וחול המועד'שאפילו לפי מה דמסיק שהיו מתפללין רק ז, ועוד מוסיף
באחת , ועשה לפיך את חובותיו בתמידי יום ובקרבן מוסף"ח ואמר "שאם התפלל י, מרין בירושלמימה דא
צריך לגמור כל אותה ", שאם התחיל במוסף ברכות אמצעיות, גם לפי זה מובן). ז"כדלקמן ס" (יצא, הברכות
  ".ברכה

מוסף  , בין בערבית בין בשחרית ...גומר אותה ברכה שזכר בה שטעה ומתחיל של שבת(ב "ע ס" בשו' ודעה האטור
  ).ומחה

 ועוד שהם , חדא דאיכא ספק ברכה לבטלה,וראה דדעתו דקטין כדעת יש אומרים שכתב לבסוף (ג"ח סק" ב63
  . ) והכי קטין,ם ודעימיה" שאמר על סברת הרמב,י כאן" וכך פסק ב.רבים

  . אלא יתחיל מיד ברכה אמצעית של מוסף, פקלא יסיים אותה ברכה מס, ולכן אם התחיל ברכה אמצעית במוסף
 ת אם אמר בערבים כן א, כיון לדבר אחר אין הברכה פסדתלו דאפי,ט" בסימן ר לעילש"לפי מ(ק ג "סא " מ64

  . )בשל חול ה דלא מקרי התחל, אתה קדשת או אתה אחדר אומ, וסבור שהוא חול,ומחה אתה
 אלהיו מלך ' ופתח ברוך אתה ה, או מים וסבור שהוא של ייןויש אומרים שאם לקח כוס שכר(א "ע שם ס"בשו 65

כתב בלשון (ב "א שם סק"מ). יצא , וזכר שהוא שכר או מים וסיים שהכל, על דעת לומר בורא פרי הגפן,העולם
  .) אבל העיקר דיצא,מ"כ בכ" וכ, משום דהיה בדעתו לומר שלא כהוגן,ם לא יצא" משום דלהרמב,ש אומריםוי

 ולאחר , שהוא סבור שהיום יום רביעי,אם בירך על דעת לספור ארבעה ימים לעומר (כ"תפט ס' מן סי לקוכן הוא
 , אלא סופר מיד חמשה על סמך הברכה שבירך כבר, אין צריך לחזור ולברך,שגמר הברכה זכר שהיום יום חמישי



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

כה

 זה שאמר אתה שהיה סבור ם כן א, שאין תיבת אתה באותה תפלה,אבל אם הוא בתפלת שחרית
אבל אם  . יתחיל ישמח משהר כך וצריך לגמור אותה ברכה ואח, הרי התחיל בתפלת החול,שהוא חול

 ונזכר ,ול ואמר תיבת אתה אלא שנכשל בלשונו מחמת הרגלו כל ימות הח,היה יודע שהוא שבת
 לפי שהרי זה כהחליף תפלה של , אלא חוזר לתפלת שבת, לא יגמור אותה ברכה,קודם שאמר חונן

 כגון , בתפלות השבתם כן ולא אמר אלא תיבת אתה שישנה ג, כיון שיודע שהוא שבת,שבת זו בזו
ם  א,יבת אתה שאמר ואם היה רוצה היה יכול לומר קדשת או אחד אחר ת,אתה קדשת או אתה אחד

  .66 לא התחיל עדיין של חולכן

 ויהיה פירוש דבריו אתה , אלא יאמר מיד ישמח משה,ומכל מקום אין צריך לומר קדשת או אחד
  :67ה ישמח משה במתנת חלקו"הקב

  :68 מי שטעה והתחיל תפלה של חול בשבת סימן רע לו ויפשפש במעשיו ויהרהר בתשובהה

 ובמנחה שבתות , ובשחרית ומוסף וינוחו בו,לומר בערבית וינוחו בה יש נוהגים מטעם הידוע להם ו

___________________ 
 כמו שתבאר ,ן דברים לעין זה לפי שדברים שבלב אי,אף על פי שהברכה היתה על דעת יום רביעי אין בכך כלום

  . )ט" ר'בסי
 פתח ובריך אדעתא , וקסבר דחמרא הוא,היכא דקא קיט כסא דשכרא בידיה ( א,מקור הלכה זו הוא בברכות יבו

 וכשהגיע למלך העולם זכר שהוא שכר ,ורא פרי הגפןפתח אדעתא דחמרא כדי לסיים ב( וסיים בדשכרא ,דחמרא
 , ועיקר ברכה אדעתא דיין אמרה,בתר עיקר ברכה אזלין(בתר עיקר ברכה אזלין  , מאי,)י" רש,וסיים שהכל

 או בתר חתימה ,)י" רש, ואין ברכת היין מוציאה ידי ברכת שכר שאין השכר מן הגפן,והוי כמו שסיים ביין
  .)אזלין

  .) דספיקא דרבן לקולא,ולא איפשיטא ולקולא עבדין ולא מהדרין ליה ( א,ושם ף "ריו
 קודם שאמר , ומיד כשאמר תיבת אתה זכר,ויש להסתפק היכא דהתחיל לומר אתה חון (יד'  תרומת הדשן סי66

 דלמא האי אתה דקאמר חשבים להתחלת אתה קדשת או דאתה אחד ,ג התפלה דתפלת חול" מיקרי כה,חון
א הוו כמו שטעה בין תפילת  אל, לגמור אותה ברכהיו צריך כי קאי בישמח משה אלו אפים כן וא,דתפלת שבת הן

 או הוי כמו שטעה והתחיל , דודאי פוסק הוא באמצע התפילה ומתחיל באחרת,שבת זו לתפילת שבת אחרת
 אלא שכשל , בין היכא שיודע שהוא שבת, יראה דדין זה מחולק לפי כוות המתפלל,תשובה .בתפילה של חול

 ,היכא שטעה וסבר שהוא חול ובכווה התחיל תפלת חול ובין ,בלשוו ובהרגילו והתחיל בלא כווה תפלת חול
 ראה דמיקרי התחיל , אי קאי באתה קדשת או באתה אחדלו אפי,דהיכא דסבור שהוא חול והתחיל אדעתא דחול

  .)לא אמר רק תיבת אתה ולא יותר לו אפיה וגומר אותה ברכ,בשל חול
 הוה ,ד כשאמר תיבת אתה זכר קודם שאמר חון ומי,אם היה סבור שהוא חול והתחיל אדעתא דחול (ג"ע ס"שו

 אפילו , ושלא בכווה התחיל תיבת אתה, אבל אם היה יודע שהוא שבת.ליה התחיל בשל חול וגומר אותה ברכה
 דחשבין ליה כטעה בתפלת שבת בין זו , איו גומר ברכת אתה חון,אם הוא בתפלת שחרית שאיה פותחת באתה

  . )ר אתה קדשת או אתה אחדי יכול לומ דהר,הגה. לזו
 וסבור , ומחה אתהת אם אמר בערבים כן א, כיון לדבר אחר אין הברכה פסדתלודאפי(ק ג "א ס"וכפירוש המ
 , שלא כהוגןם כן שדיבר ג, בשל חול אלא בשחריתה דלא מקרי התחל, אתה קדשת או אתה אחדר אומ,שהוא חול

  ).' אי קאי באתה קדשת או באתה אחד כולואפיבתרומת הדשן ה שכתב י מ"בב  ולכן השמיט הר.ט" ר'ש סי"וכמ
הוי התחלת ברכה , כיון שכוותו היתה לומר אתה חון(שכן הוא גם בערבית ומחה , והייו שדעת התרומת הדשן

כ "משא, )שלא כהוגן" אתה"כיון שאמר (שדוקא בשחרית הוי שיוי , ע שלו סובר"י בשו"ואילו הב). של חול
  ).שאין הברכה פסדת בחסרון כווה(ית בשחרית וערב

דבהי מיייהו , וראה דמכל מקום איו גומר לא אתה קדשת ולא אתה אחד (ק מו" סג"פ חמודות ברכות דברי 67
  . )'ה ישמח משה במתת חלקו וכו"כלומר אתה הקב, ושפיר קאמר אתה, אלא יאמר ישמח משה, יגמור

 כי הוא סימן , מי שאירע לו כן ידאג בכל השבוע,ומצאתי (ב אבא מוריה כת"סודא , קלגר מצוה שבת ' ה מס" של68
  . ) כן יפשפש במעשיו ויתעורר בתשובה על, שהג בקודש כמו חול,רע
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  :69קדשך וינוחו בם

  התפלל תפלת חול

 לא , ולא הזכיר כלל ענין קדושה של שבת בתפלתו, מי שטעה להתפלל כל התפלה של חול בשבתז
  .70 וצריך לחזור ולהתפלל תפלה של שבת,יצא ידי חובתו

 .שלא קבע לשבת ברכה בפני עצמה יצא ידי חובתו) א(פ " אע,ח"אבל אם הזכיר של שבת בתוך י
ח ולא אמר רק ונעשה לפניך את חובותינו בתמידי יום ובקרבן מוסף באחת "ובמוסף אם התפלל י

  :71 יצא,מהברכות

__________________ 
ובמחה ויוחו , וביום השבת ויוחו בו, ומהגיו לומר בליל שבת ויוחו בה(ט אות ב " הגה שיירי כסת הגדולה69

ק ג "א ס"מ ).ובמחה ויוחו בם, וביום השבת ויוחו בו,  בליל שבת ויוחו בהמהג לומר (א" עולת שבת סק).בם
 ובמחה ויוחו ,ביום ויוחו בו ו, בליל שבת ויוחו בהמר לו,דורא בתרא מהסת הגדולה בשם כולת שבת כתבובע(

ו "אמר ויוחי (ז"ח ס"שחרית דשבת פ. )ה"ו ב"ויאמר ויוח (ה"ה ס"משת חסידים מסכת ערבית דשבת פ). בם
ז "וראה שער הכולל פי. וכן הוא בסידור ).ם"ו ב"ך ויוח"ת קדש"ויאמר שבתו (ב"ג סי"שארית יום השבת פ. )ו"ב

  .46 והערה 19 'ד ע"לקוטי שיחות חי. ק ב"כף החיים ס. אות לא
של חול מי שהתפלל תפלה (ד "ע ס"שו). מי שטעה והתפלל של חול בשבת לא יצא(ז "י ה" תפלה פ'ם הל"רמב 70

  ).לא יצא, בשבת ולא הזכיר של שבת
   .)יצא לא ,ברכה בשום הזכיר לא אם אבל(ב " תפז סוף ס'וכן הוא לקמן סי

 ערבית ושחרית אש חדש וחולו של מועד כגון ר,ימים שיש בהן קרבן מוסף(א , ולמדים זאת מהא דאמרין שבת כד
י " תפלה פ'מ הל" ובכ).ם לא אמר מחזירין אותו וא, מתפלל שמוה עשרה ואומר מעין המאורע בעבודה,ומחה

  ). הזכיר של שבתלא אם כן אלא ודאי לא יצא א.אש חדש וחולו של מועדומי גרע שבת מר(ז "ה
מי ששכח ולא אמר יעלה ויבא בראש חודש או בחולו (ד " קכד סי'תבאר לעיל סי, ולעין ראש חדש וחולו של מועד

 החול תפלת מתפלל ומחה ושחרית ערבית מועד של בחולו(ג " תצ ס'ולקמן סי. ) שצריך לחזור בשבילו...של מועד 
 לחזור צריך הזכיר לא ואם .ויבא יעלה דהייו ,בעבודה המאורע מעין להזכיר צריך רק ,החול ימות כל כדרכו
חה שחרית ומ, ערבית(א "ע שם ס"והייו כמבואר בשו). חודש ראש לעין ב"תכ 'בסי שתבאר דרך על ,לראש

  ).מחזירין אותו,  שחרית ומחה...ואם לא אמרו . ח ברכות ואומר יעלה ויבא ברצה"מתפלל י
ש "ראהובא ב). בותיו תמידי יום וקרבן מוסף יצא אמר ועשה לפיך את חולואפי(ו "ד ה"ירושלמי ברכות פ 71

  .י רפו"י כאן ובסוס"ובב, ז"ג סי"ברכות פ
פ שלא קבע ברכה " ראה שאע,ח"מיהו היכא שהזכיר של שבת בתוך י(מחה י לעין שחרית ערבית ו"ומכאן למד הב

  ). דומיא דמוספין דירושלמי,לשבת יצאבפי עצמה 
  . ) יצא, ואמר יעלה ויבוא, אתה בחרתוכתוב בארחות חיים אם שכח לומר (בשם ארחות חיים תפז 'סיי "בוכן הוא ב

 במוסף אפילו לא ,הגה.  יצא, על פי שלא קבע ברכה לשבת אף,ח" בתוך יל שבתואם הזכיר ש(ד "א ס"ע ורמ"שו
  ). יצא,אמר רק ועשה לפיך את חובותיו בתמידי יום ובקרבן מוסף

*  
 ממטבע שיה שלא לפי, חתימה בשום טוב יום הזכיר שלא פי על אף(ב " תפז ס'והה טעם הלכה זו תבאר לקמן סי

 להזכיר רק ,בחול כמו ושבת טוב ביום ח"י כל להתפלל אויר היה הדין מן שהרי. העבודה עין בעיקר שטבעו
 וקבעו ,ח"י כל להתפלל טוב ביום הטריחוהו ולא האדם על הקילו שהחכמים אלא ,מהן אחת בברכה היום קדושת
  ).היום קדושת בשביל בלבד אחת ברכה

 ולהזכיר קדושת ,מו בחול כל ברכות האמצעיות כם טובלפי שמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת ויו(ב "וכדלעיל ס
 לא הטריחוהו חכמים ותיקו ם טוב אלא שמפי כבוד שבת ויו,היום בעבודה כמו בראש חודש וחולו של מועד

  ).ברכה אחת אמצעית לקדושת היום
במה דברים אמורים בתפלת ערבית או (ג "כדלעיל ס, ב הובא טעם זה רק לעין שחרית מחה וערבית"אלא שלעיל ס
אלא ברכה אחת של ,לא היה ראוי כלל מן הדין להתפלל כל האמצעיות של חול... אבל במוסף , חהשחרית או מ 
כ במוסף " ואעפ,ח ערבית שחרית ומחה" שהרי אף בראש חודש וחולו של מועד שהטריחו להתפלל י,מוסף בלבדה
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 .72 אם עקר רגליו צריך לחזור לראש בכל ענין, טעה והתפלל של חול בשבת ולא הזכיר של שבתח
פ שסיים תפלתו אלא שלא אמר עדיין התחנונים שהוא רגיל לומר אחר "ע א,ואם לא עקר רגליו עדיין

 .ברכות האחרונות'  וגומר אחריה ג, אינו חוזר אלא לתחלת ברכה של שבת, כגון אלהי נצור,73תפלתו
  :74 אף על פי שעדיין לא עקר רגליו,אבל אם כבר סיים תחנונים צריך לחזור לראש

 שמן הסתם לא , צריך לחזור ולהתפלל,ח שהתפלל"פלת י ואם הוא מסופק אם הזכיר של שבת בתט
ח של חול או אם " אבל אם הוא מסופק אם התפלל תפלת י. כיון שאין כן הרגלו של אדם,הזכיר

  :75 יש להסתפק אם צריך לחזור ולהתפלל,ברכות של שבת' התפלל ז

  התפלל תפלה אחרת של שבת

 אם ,תפלה זו בשל תפלה האחרת של שבת והחליף של , הטועה בברכה אמצעית של תפלות השבתי
 צריך לפסוק ולחזור לראש ברכה זו מתפלה של ,נזכר קודם שסיים ברכה זו של תפלה האחרת

  .76עכשיו

___________________ 
 ואילו כאן תפרשה ). אלא מפי שאין צריך יותר, אין הטעם מפי הטורחם כן א,ברכות' אין מתפללין אלא ז

  .הלכה זו אף לעין מוסף
  ).115והערה (ק א "ותבאר בקוטרס אחרון ס

ק "סמ).  אבל לא עקר רגליו חוזר לעבודה, לא אמרן אלא שעקר רגליו,הא דאמרן סיים חוזר לראש(ב , ברכות כט 72
 ,י שסיים תפילתו" אעפ, ואם לא עקר רגליו.ח" לראש לתחילת יואם עקר רגליו ולא התפלל של שבת חוזר (יא' סי
טעה  (ה"ע ס"שו. תפלה' י מהל"ריש פ) קושטא(הגהות מיימויות . ) כי אם לשל שבת,ה שאיו חוזר לראשרא

 ואם לא עקר רגליו אף על פי שסיים . אם עקר רגליו חוזר לראש, ולא הזכיר של שבת,והתפלל של חול בשבת
  .)לשל שבת חוזר אלא  איו,תפלתו

 ולא ... טעה ,שחרית של ראש חודש או של שבת ויום טוב (ג"קכו ס'  ראה לעיל סי,ואם זכר לאחר תפילת מוסף
 שוב לחזור ולהתפלל יו צריך א, אם לא חזר עד אחר שהתפלל מוסף...הזכיר של ראש חודש או של שבת ויום טוב 

   ).ריתשח
 לא אמרן אלא ,הא דאמרן כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה , רב חמן בר יצחקאמר(ב כלישא בתרא , ברכות כט 73

 'סייין ע (ו"א סק"מ).  אבל אם איו רגיל לומר תחוים אחר תפלתו חוזר לראש,שרגיל לומר תחוים אחר תפלתו
  .)רי שרגיל לומר תחוים אחר תפלתוא דמיי"ב סס"תכ

 וזכר אחר שהשלים תפלתו קודם שיעקור ,תחוים אחר תפלתוואם הוא רגיל לומר (ע שם "והוא האמור בשו
  ).חוזר לרצה ,רגליו

 דזהו דוקא ראה ליו ... ף על פי שלא עקר רגליו חוזר לראש א,משמע דאם סיים התחוים (ב"תכב סק' א סי" מ74
  .)כשאמר יהיו לרצון שזהו גמר התפלה

 אף על פי שלא עקר רגליו ,גיל לומר תחוים אחר תפלתוואם השלים תפלתו ואיו ר (ה"קיז ס' לעיל סיוכן הוא 
 שבאמירת פסוק זה ,' אם רגיל לומר תחוים וסיים תחויו ואמר אחריהם יהיו לרצון וגווא הדין וה.דיו כעקר

שכבר סיים התחוים שרגיל לומר (ה " רצד ס'לקמן סי. ) ושלמה תפלתו, מלומר עוד תחויםעשה היסח הדעת
  ).ז" כמו שתבאר בסימן קי,תולאחר תפל

 אין מחזירין אותו לפי ום טוב ואפשר לומר דבשבת וי,ום טובע למה לא הזכיר דין שבת וי"וצ(א ,  יא ז'כל בו סי 75
 אבל להכי לא ביאר דיין לפי שאין ופל , או אפשר לומר דהוא הדין דאין מחזירין אותו,שהיא ברכה בפי עצמה

בכל בו סתפק אם ספק לו אם הזכיר של שבת אם  (ה"א סק"מהובא ב).  עצמהפי לפי שהיא ברכה ב,בהם ספק
 לפי , אין שייך ספקום טוב אפשר דבשבת ויתבוהכל בו כ (ד"תכב סק'  ובסי).ב"ש סימן תכ" ועמ.צריך לחזור

  .)י עצמה ברכה בפאשהי
  . א" ובבדי השלחן שם סקי,ג"עח ס' וראה קצות השלחן סי

ק הוא באמצע התפילה ומתחיל  דודאי פוס,שטעה בין תפילת שבת זו לתפילת שבת אחרת (די'  תרומת הדשן סי76
  . ) קח'ועיין סוף סי. )ד" י'ה סי"ת(ואם זכר באמצע ברכה פוסק ומתחיל האחרת  (ז"א סק"מ. )באחרת
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 שהוא שוה בכל , לפי שעיקר ברכה האמצעית הוא רצה נא במנוחתנו,ואם סיים ברכה זו אינו חוזר
  :77התפלות

 אם התפלל במקומה אחת , אבל בתפלת מוסף.חה במה דברים אמורים בתפלת ערבית שחרית ומניא
  .79 הואיל ולא הזכיר קרבן מוסף,78משאר התפלות לא יצא

 הואיל והזכיר קרבן מוסף בתוך תפלתו ,וכן אם התפלל מוסף בערבית או שחרית או מנחה לא יצא
  :80ואמר שקר לפני המקום

  תפלההאמירת ויכולו אחר 

 שאין , שחל להיות בשבתם טוב משום יו,ומר ויכולו אחר תפלת לחש בערבית נוהגין לחזור וליב
 וכדי שלא לחלק בין שבת לשבת נהגו . וצריך לאמרו אז אחר התפלה,אומרים אותו בתוך התפלה

  .82וגם כדי להוציא את מי שאינו יודע לאמרו. 81לאמרו בכל השבתות

 , במעשה בראשיתה" לפי שבזה אנו מעידים להקב,כולם יחד בקול רם ומעומד) ב(ונוהגין לאמרו 

___________________ 
,  שטעהאם זכר(א שם "וברמ, )שלא בזמה, הטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפלה(ע שם "והייו האמור בשו

  ).פוסק אפילו באמצע הברכה
 כגון יעלה ויבא שלא בראש חודש ,הטועה ומזכיר מאורע שאר ימים בתפלה שלא בזמה(ח "וכן הוא לעיל שם סי

  ). אפילו באמצע הברכה,שטעה פוסק מיד אם זכר , בחולם טוב או של שבת ויו,וחולו של מועד
 ,הטועה בתפלות של שבת ערבית שחרית ומחה והחליף של זו בזוו " בימין ר'וכתב אחי ר (קכח'  שבלי הלקט סי77

  ... לפי שעיקר ברכה רביעית הוא אלהיו ואלהי אבותיו רצה במוחתיו,אומר אי שאיו צריך לחזור ולהתפלל
הטועה בתפלת שבת והחליף של זו  (ו"ע ס"שו .) שהרי תפלת שבת התפלל,זור ולהתפלל ראה שאין צריך לחל כןע

ר ברכה מפי שהעיק(ק ז "א ס"מ). רכה רביעית היא רצה א במוחתיולפי שעיקר ב(ק ד "ז ס"ט. )איו חוזר ,בזו
  ).רביעית היא רצה במוחתיו

. )ף בשאר תפלות ולא שאר תפלת במוסף שאין דרך למוס,אך בתפלת מוסף איו ראה לומר כן ( שבלי הלקט שם78
  . )חוזר , או אחרת בשל מוסף,סף באחרת שאם החליף של מוש אומריםוי(ע שם "שו

פ הזכיר קרבן "דהתם עכ, ראה לי דלא דמי... ד דאם הזכיר של שבת יצא "ש ס"מכאן קשה על מ(ק ט "א ס"מ 79
  ).מוסף

 ולא אמר רק ועשה לפיך את חובותיו בתמידי יום ,ח"ובמוסף אם התפלל י(ז "והייו שמה שתבאר לעיל ס
  .לא יצא, כ כאן שלא הזכיר"משא, פ הזכיר קרבן מוסף"הייו כיון שעכ).  יצא,ותובקרבן מוסף באחת מהברכ

  .) דחוזרראה לי לכן ,כיון שאמר מוסף תוך תפלתו ושיקר לפי המקום (א שם" מ80
  . ק טו"עח ס' וראה בדי השלחן סי

ביום רביעי ובירך על אם היה עומד (א " תפט סכ'זכר גם לקמן סי, "ואמר שקר לפי המקום... הואיל "טעם זה 
ותבאר , ) כיון שיצא שקר מפיו, צריך לחזור ולספור ארבעה, וטעה בדיבורו וספר חמשה,דעת לספור ארבעה

  ).הערה קעח(בהערות שם 
 שחל ום טוב הייו משום י,ומה שרגילין לומר ויכולו אחר התפלה בקול רם (ה זוכרהו"א ד, פסחים קו'  תוס81

 שלא לחלק בין , ותקו מי לומר בכל שבתות,ה בחרתו ואין אומר ויכולו בתפלה שמתפללין את,להיות בשבת
 הייו משום , אף על פי שכבר אמרה בתוך התפלה,ומה שאומר אחר התפלה (טו'  סיי"שם פש "רא. )שבת לשבת

כך  ל, וצריך לומר לאחר התפלה, בשבת אומרים אתה בחרתו ולא אמרין בתוך התפלהום טובדכשחל להיות י
 שאין , משום יום טוב שחל להיות בשבת,חוזרים לומר ויכלו(ז "ע ס" ושוטור .)הגו לומר כן בכל שבתות השה

   ).אומרים אותו בתפלה
וגם (שם ע "טור ושו. ) להוציא את מי שאיו בקי,וזה שאו חוזרין לאומרן בקול רם (ה"שבת ס'  המהיג הל82

  .)להוציא למי שאיו יודע
  .פעמים בליל שבת' שהגו לאמרו ג, )52רה הע(וראה לעיל 
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כט

  .83והעדים צריכים להעיד מעומד

  :84ואם שכח לאמרו בבית הכנסת טוב שיאמר אותו שבקידוש מעומד

  ברכת מעין שבע

  .85 תקנו חכמים שאחר תפלת לחש יאמר השליח צבור ברכה אחת מעין שבעיג

 ץ אחר תפלת ערבית כמו שנתבאר" שלא תקנו חזרת ש,ולמה תקנו בליל שבת יותר משאר לילות
 וכל שאר לילות היו , לפי שבתי כנסיות שבימיהם היו בשדות ששם מצוים מזיקים.86ז"רל' הטעם בסי

__________________ 
 וכתיב ,ה על מעשה בראשית" משום שהוא עדות להקב, שהגו לומר אותו בקול רם ומעומדש אומריםוי ( טור83

רו  ולכן צריך שיעמדו ויאמ,אלו העדים שצריכים להעיד ביחד ומעומד) שבועות ל( ודרשין , האשים'ועמדו ב
ה במעשה "לפי שבזה או מעידים להקב(ק ה "סז "ט. )ואומרים אותו בקול רם ומעומד(ז "ע ס"ושו, )אותו ביחד
מפי שהעדים צריכין להעיד (ק י "א ס" מ.)ד]ח[ וסיים הטור ואומרים אותו בי,ה ודין העדים בעמיד,בראשית

  ).)טור( ויאמרו אותו ביחד , לפיכך צריך שיעמדו,ביחד ומעומד
אחר כך ... הגדול שבעדים (ט - ח" כח ס'מ סי"ע חו"כפסק בשו,  שאמירת העדות איה חייבת להיות ביחדואף

  ). ובודקין אותו,מכיסין העד השי
). ויש לומר דמכל מקום עבדין כתא קמא(ק י "א ס"כמבואר במ, מכל מקום תיקו כאן לאמרו ביחד כתא קמא

 רבי תן אומר שומעין . עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שיהן כאחדאין(א , והייו כתא קמא שבסהדרין ל
  .) וכשיבא חבירו למחר שומעין את דבריו,דבריו של זה היום

צריכים העדים לכתחלה להעיד (ה " כח ס'מ סי"ע חו"כפסק בשו, ואף שאמירת העדות בעמידה היא רק לכתחלה
  ). מושיבין אותו,למיד חכם ואם העד ת.מעומד

  .כל מקום תיקו לומר ויכולו בעמידהמ
 דיחיד המתפלל אין ראה לי(ק י "ז ס"כמבואר בט, ואף שיש מקום לומר שהיחיד איו צריך לעמוד באמירת ויכולו

  ). דאין עדות ליחיד,חוזר לומר ויכולו
  .ק ב"כמבואר בקוטרס אחרון ס, שאף היחיד אומרו מעומד, מכל מקום ראה מדברי הפוסקים

 ולאחר שישב ,תסהכ לו בביתוא יודא ולא אמר ויכרב פעם אחת שכח דודי רבי קלוימוס בן ( תכט'משה סימטה  84
 ואמרו לו בי .וסיים הקידוש  ישב במקומור כך ואח,לו עד לעשותוכוס ואמר ויכ  ועמד ולקח,על השולחן הזכיר

 עכ״ל , צריך אי לעמודל כן וע,הקב״הל  ויש לי לומר ואהיה שותף,לווכאמר שכחתי לומר וי , למה עמדת,הבית
  .ק י"א ס" הובא במ).הרוקח

ברבי יצחק , בן דורו של רבי קלוימוס הזקן, הפייטן, ברבי יהודה ממגצא, הוא כראה רבי קלוימוס הבחור[
  ].ובהערות שם, י"רמט ס' דלעיל סי, ממגצא

,  צריך לחזור ולאמרו על הכוס קודם קידוש,סתאף על פי שאמר ויכולו בבית הכ(ט " רעא סי'ועוד יתבאר לקמן סי
וטוב לעמוד . ואם שכחו לאמרו קודם קידוש אומרו בתוך הסעודה על הכוס...  כדי להוציא ביו ובי ביתו הקטים

  ).בשעת אמירת ויכולו
ום למדים ומכל מק. כדי להוציא ביו ובי ביתו הקטים, והייו שאו אומרים תמיד ויכולו על הכוס קודם קידוש

ימוס הו קלואומרו בתוך הסעודה על הכוס, שאם שכח לאמרו קודם קידוש, ל"מדברי רבי.  
פעמים בשבת אחד אומר בתפלה ' ושמעתי דבמדרש שוחר טוב אמרין דחייב אדם לומר ויכולו ג( קצו 'סיה "ראביוב

   ).והשי לאחר התפלה ושלישי על הכוס' וכן כתוב בתורתך ויכולו וגו
המתפלל ברכת מעין שבע קוה שמים (י "ורש, )בשבת שליח ציבור היורד לפי התיבה ערבית (ב, א שבת כד גמר85

  .)אחת מעין שבעצ ברכה "ואומר ש (ח"ע ס"טור ושו. )וארץ מגן אבות בדברו
כה  חוץ מבר, ואם לאו לא יצא,כל ברכות הפותחות בברוך צריך לומר גם מלכות בפתיחתן(א " ריד ס'וראה לעיל סי

 הואיל ופתיחתה היא מעין ברכה ראשוה של , וכן בברכות מעין שבע שבליל שבת...ח "ראשוה של תפילת י
  ).ח"תפילה י

  .)ל הטעם לפי שאיה חובה"ם ז" וכתב הרמב.ץ מחזיר התפלה"ואין הש( טור שם 86
 לפיכך ,ת ערבית חובהואיו חוזר להתפלל בקול רם ערבית לפי שאין תפל(ט "ט ה" תפלה פ'ם הל"וכמבואר ברמב

  ). שאין כאן אדם שתחייב בהם כדי להוציאו ידי חובתו,לא יברך ברכות לבטלה
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 . ולא היו באים לבית הכנסת בלילה, ובגמרם מלאכתם מתפללים ערבית בביתם,קין במלאכתןועס
 , וחששו שיש שאינן ממהרים לבוא ושוהין לאחר תפלת הצבור,אבל ליל שבת היו באים לבית הכנסת

 כדי שיהיה פנאי ליחיד לגמור , לכך האריכו תפלת הצבור,ישארו יחידים בבית הכנסת ויסתכנוו
  .87ץ אומר ברכה זו"תפלתו בעוד שהש

 צריך שיאמרו בלא ,ץ" ואם ירצו הצבור לאומרה עם הש.88ץ בלבד"לפיכך לא תיקנוה אלא על הש
ץ מגן אבות " לומר עם הש,לו וכן המנהג במדינות א.89 כדי שלא יברכו לבטלה,פתיחה ובלא חתימה

  .90עד זכר למעשה בראשית

  :91ואף המתפלל ביחיד שרוצה לומר כן הרשות בידו

 לפי שאלמלא שבת אין ברכות , בברכה מעין שבעיום טוב אינו מזכיר , שחל להיות בשבתיום טוב יד
ובליל  (92ין אלא מפני המזיק, מפני שברכה זו לא נתקנה בשבת בגלל חובת היום.יום טובמעין שבע ב

___________________ 
  ).107הערה (סמן לקמן , ש שתפלת ערבית איה חובה אלא רשות"ומ

 וכל , כסיות שלהן בישוב שלא היו בתי,מזיקין משום סכת(י " ורש,)רבן הוא דתקוי משום סכה( ב ,שבת כד 87
 אבל , ובגמרן מלאכתן מתפללין ערבית בביתן ולא היו באין בבית הכסת,שאר לילי החול היו עסוקין במלאכתן

 ). לכך האריכו תפלת הצבור, וחשו שיש שאין ממהרין לבא ושוהין לאחר תפלה,לילי שבת באין בבית הכסת
 ויהיה , מפי שרוב העם באין להתפלל ערבית בלילי שבתות,הולמה תקו חכמים ז(א "ט הי" תפלה פ'ם הל"רמב

לפיכך חוזר שליח ציבור .  ויבא לידי סכהית הכסתשם מי שתאחר לבא ולא השלים תפלתו וישאר לבדו בב
 ,תקה משום סכת מזיקין(ק ו "ז ס" וטטור).  כדי שיתעכבו כל העם עד שישלים המתאחר ויצא עמהם,ומתפלל

 שיסיימו תפלתם בעוד ית הכסת ותקו אותם בשביל בי אדם שמאחרין לבוא לב,להם היו בשדותשבתי כסיות ש
  ).ץ מאריך"שהש

 שיסיים את תפלתו בעוד ,שלא תקה אלא בשביל אותו שאיחר לבא לבית הכסת(ד " תפז ס'וכן הוא לקמן סי
  ).ח" רס'ו שתבאר בסי כמ, שלא יוזק שם, כדי שלא ישאר לבדו בבית הכסת,ץ אומר ברכה זו"שהש

הובא ). ביחיד לא אמרין לה ',ץ היורד לפי תיבה וכו" כדקאמר רבא ש,וכיון דבציבור תקה(י קצו "ה רס"ראבי 88
  ).ואין היחיד אומר אותה(ח "ע ס"טור ושו. תפלה אות ה' ט מהל"הגהות מיימויות פוב. במרדכי רמז רפד

). רביו יהודה שמצא בשם רביו יצחק כך כתב מורי ,ברכה לבטלהיחיד האומרה עושה (א , ג עשין יט קב"סמ 89
מצאתי שוב בספר המצות שכתב רבי יהודה  (הגהות מיימויות שם). והאומרה הויא ברכה לבטלה(מרדכי שם 

  ).ויחיד האומרה הוי ברכה לבטלה(ח "לבוש ס). שיחיד האומרה עושה ברכה לבטלה, י"בשם ר
). אמרה אומרה בלא פתיחה ובלא חתימה כתב שאם רוצה היחיד ל]ף"[והר(רושה מעריב של שבת ופי אבודרהם 90

א "רמ). ר ממגן אבות עד זכר למעשה בראשיתכתב והגו לומר עם שליח צבו ל"ף ז"והר(א , י יא ט" סוסכל בו
אמרה  וכן והגין הצבור ל, יכול לאומרה בלא פתיחה ובלא חתימה,מיהו אם היחיד רוצה להחמיר על עצמו(ח "ס

  . )עד זכר למעשה בראשית (ק יא"א ס"מ). בלא פתיחה וחתימהצ "עם ש
אפילו , כגון שהוא בדרך שאין שם בית הכסת, ומשמע אפילו לא אמרה שליח צבור אותו ברכה(ק ז "עולת שבת ס 91

   ).הכי אין יחיד אומרם בפתיחה וחתימה
 ,פי התיבה ערבית איו צריך להזכיר של יום טוב שליח ציבור היורד ל, שחל להיות בשבתם טוביו(ב , שבת כד 92

 ורבן הוא דתקוי , בדין הוא דאפילו בשבת מי לא צריך... ם טובשאילמלא שבת אין שליח צבור יורד ערבית ביו
ק "א ס"מ. )מזכיר של יום טוב בברכה מעין שבע איו ,יום טוב שחל להיות בשבת (ט"ע ס"טור ושו. )משום סכה

  ).עצמה איה אלא תקה מפי המזיקין שאף בשבת(יב 
 לפי ,ץ חוזר לומר ברכת מעין שבע אחר תפלת ערבית"כשחל בשבת אין הש(ד " תפז ס'ולעין פסח תבאר לקמן סי

 כדי ,ץ אומר ברכה זו" שיסיים את תפלתו בעוד שהש,שלא תקה אלא בשביל אותו שאיחר לבא לבית הכסת
 כי הוא ליל ,ה וליל פסח אין צריך לז,ח" רס' כמו שתבאר בסי,זק שםשלא ישאר לבדו בבית הכסת שלא יו

  ).שימורים מן המזיקין
 וכן אם חל ראש השה או יום הכיפורים ,בשבת תשובה(ד " תקפב ס'ולעין עשרת ימי תשובה תבאר לקמן סי

מזכיר לא ראש  ואיו , וחותם בשל שבת לבד,ץ בברכה מעין שבע שבליל שבת המלך הקדוש" אומר הש,בשבת
  ).ח" רס'השה ולא יום הכיפורים מטעם שתבאר בסי
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  .)93 מפני שהיו טרודים במלאכת אוכל נפש, לבית הכנסתם כן לא היו באים גיום טוב

פ " אע, שצריך להזכיר גם של שבת בנעילה,ואינו דומה לנעילה שביום הכיפורים שחל להיות בשבת
 דהיינו שחרית מוסף מנחה , לפי שמכל מקום יום זה הוא נתחייב בארבע תפלות.שאין נעילה בשבת

 אבל כאן לא נתקנה הברכה בשביל חובת . וצריך להזכיר ענין היום שהוא שבת בכל אחת מהן,עילהנ
  :94היום אלא בשביל סכנת המזיקין

 דהיינו בכל מקום שמתפללין בו בעשרה ,אלא בבית הכנסת קבוע'  אין אומרים ברכה מעין זטו
 שעושים לפרקים מנין  כגון אותן, אבל מקום שמתפללין בו בעשרה באקראי בעלמא.בקביעות
 דכיון שאין שם ,' אין לומר שם ברכת מעין ז, וכן בבית חתנים ואבלים שעושים מנין בביתם,בביתם

  .95מנין קבוע לא שייך הטעם בשביל שיסיימו תפלתם המאחרים לבא

 אלא שתקנת חכמים לא בטלה ,ואף על פי שעכשיו שבתי כנסיות שלנו בישוב לא שייך כלל טעם זה
 מכל מקום בכל מקום שאין שם מנין קבוע לא תקנו בו חכמים .96טל הטעם שבגללו תקנופ שב"אע

___________________ 
  ).ת המלך הקדוש"בעשי(וכן הוא בסידור  

 עסוקין במלאכה זו היו ולא באו בבית הכסת אף ביום ,דכיון דמלאכת אוכל פש עושין(ה " מלבושי יום טוב סק93
  ).טוב

ה "ב ד,  תעית ב'הובא בתוס). ב לית כל עמא תמן מבער... האחרון ום טובמי(וכדאמרין בירושלמי ריש תעית 
  ).כלומר אין כל העם מצויין בערב בבית הכסת, לית כל עמא תמן(ב "א ס"ש שם פ"ורא, העובר

שאין כל העם מצויין בבית (ב " קיז ס'וסי, )שבתפלת ערבית אין כל העם בבית הכסת(א " קיד ס'וכן הוא לעיל סי
  . )הכסת בלילה

 יום הוא שתחייב בארבע , המתפלל עילה צריך להזכיר של שבת,יום הכפורים שחל להיות בשבת(ב , שבת כד 94
 , שחל להיות בשבת שליח ציבור היורד לפי התיבה ערבית איו צריך להזכיר של יום טובם טוביו... תפלות 

 ורבן הוא ,מי לא צריך התם בדין הוא דאפילו בשבת ...ם טוב שאילמלא שבת אין שליח צבור יורד ערבית ביו
  ). אבל הכא יום הוא שתחייב בארבע תפלות,דתקוי משום סכה

 שהרי , כדרך שמזכיר בשאר תפלות היום,ואם הוא שבת מזכיר של שבת בתפלה זו(ו " תרכג ס'לקמן סיוכן הוא 
  ).עדיין יום שבת הוא

 , שמתחלה לא תקה אלא בבית הכסת לפי,אין אומרים אותה בבית חתים ובבית האבל (מ' ש סי"ת ריב" שו95
דבבית חתים , וכתוב בספר המהגות(י אבוהב " מהר.) ושהיתה בשדה במקום סכת מזיקין,שהיו הכל באין שם

 דבבית ,ל בשם ספר המהגות"י אבוהב ז"כתב הגאון מהר(י "הובא בב). ואבל דליכא האי טעמא לא אמרין ליה
ש "כ הריב"וכ.  לא אמרין ברכה אחת מעין שבע, לבוא שיהו יזקין דליכא טעמא דמאחרים,חתים ואבלים

 דליכא טעמא דמאחרין לבא שיהיו , ברכה מעין שבע בבית חתים ואבליםאין אומרים (י"ע ס"שו .)בתשובה
 דהא ,ית הכסת אותן שמתפללין לפרקים במין בבית ואים הולכים לבל שכןוראה כ(ק ח "ז ס"ט. )יזוקין

  ). בזהל שכן כ, קבוע לעין זהית הכסתאין הדין כמו בבילו הכי  ואפ, מהג קבוע טפי להתפלל במיןבחתים יש
 א, ה ביצה ). עד שיהיה גדול ממו בחכמה ובמין,שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו(ה "א מ"עדיות פ 96

' הל ם"רמב .) צריך מין אחר להתירו,שבמיןכל דבר  (ב, ט סהדרין .) צריך מין אחר להתירו,כל דבר שבמין(
 ועמד אחריהם בית , ופשט הדבר בכל ישראל,בית דין שגזרו גזרה או תקו תקה וההיגו מהג (ב"ה ב"פ ממרים

 איו יכול עד שיהיה ,דין אחר ובקש לבטל דברים הראשוים ולעקור אותה התקה ואותה הגזרה ואותו המהג
  .) ובמיןגדול מן הראשוים בחכמה

 עד שימו , לא בטלה התקה שתקה במין חכמים,ואפילו אם בטלה הגזירה לגמרי (ד"ס קכד' סי לעיל כן הואו
 אף ,לפי שתקת חכמים לא בטלה(ב " רסט ס'סילקמן  .)אף על פי שבטל הטעם שבגללו תיקו ,מין אחר להתירה

 כמו ,ים אף בזמן הזה שבתי כסיות שלו הם בישובשאומר'  כמו ברכה מעין ז,על פי שבטל הטעם שבגללו תקו
 עומד באיסורו שאסר בגזרת  ושאר,עדיין לא מו עליו חכמים להתירו (ז"סט סוף שח' סי ).ח"רס' שתבאר בסי

 , תבטל הטעם שבגללו אסרוהור כך אף שאח,כל דבר שאסר במין חכמים על כל ישראל(ב " תסח ס'סי .)חכמים
אף שאין טעם  (ד"ס תר' סי).  עד שתוועדו במין כמין הראשון להתירו בפירוש, תבטל האיסוראף על פי כן לא
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  .97מעולם

 כגון בירידין שרגילים לקבוע מקום על כמה ,ואם קובעים מקום להתפלל בו בעשרה איזה זמן
  . שגם שם יש המאחרין לבוא,98 יש מי שהורה לאמרה שם,שבועות

כיון שלא נזכר דבר זה ( 99אי בעלמא אין למחות בידםובמקום שנהגו לאמרה אף במנין שהוא באקר
  ):100בגמרא ובדברי הגאונים

 ,101פ שאז אינו מצוי כל כך המאחרים לבא" אע,' אומרים ברכה מעין זיום טוב אף בשבת שאחר טז
  :102כמו בשאר ערבי שבתות שהם יום חול ומתעסקין בהם במלאכה עד הערב

 אמר לו , אמר לו למה פניך מוריקות,ופניו מוריקות מעשה בחסיד אחד שראה בחלומו חסיד אחר יז
 וגם מפני שהייתי , ולא אמרתי עמהם ביחד,מפני שהייתי מדבר בשעה שהצבור היו אומרים ויכולו

 , ובשעה שהיה אומר יתגדל עד אמן יהא שמה רבא,'ץ היה אומר ברכה מעין ז"מדבר בשעה שהש
  :103ליזהר על כן יש .ולא הטיתי אזני לשמוע ממנו בכוונה

___________________ 
 מה שלא היו מקילין בו ,בו מכל מקום אין לזלזל ביום שי ולהקל ...זה שייך לזמן שקובעין חדשים על פי החשבון 

   .)אבותיו
אמם בבתי חתים ...  היא שארה קיימת פ שבטל טעם התקה" דאע,כן הן כל תקות חכמים(ח שם "מהרלב 97

והכלל  (ז שם"ט). כיון דמעיקר טעם התקה מוכח דלא היתה על בתי חתים ואבל... ואבל מעולם לא הותקה 
 אלא משום דכבר ,ש בטור" דאין סכה כמ, קבועית הכסת בבלו כלל לומר אותה אפיין צריך דלגבי דידן א,בזה

  .) אין מקום לזה, וכל שאין קביעות,ן כןתקוה במקום סכה עדיין עושי
 קדמוים תקת לבטל שלא אלא ,ושבת טוב יום ליל בכל הכסת בבית מקדשין ואין(ז " תפז ס'וראה גם לקמן סי

 להם וכשאין ,סעודתם שם ולאכול הכסת בבית לשבות אורחים מצוים שהיו בימיהם הכסת בבית לקדש שתקו
 תקו לא פסח ובליל .ט"רס בסימן שתבאר כמו ,סעודתם במקום שהוא כסתית השבב בקידוש יוצאים הם יין

  ).הכסת בבית לקדש מעולם
 זה הוה , כמו שרגילים לעשות בירידים, ראה דאותן שקובעים מקום להתפלל על איזה ימיםכל מקוםומ (ז שם" ט98

  . ) ואומרים שם ברכה זו, קבועית הכסתדומה לב
ולכן  ...  יעשו כפי מהגם,כל מקום שיש להם מהג קבוע הן לאמרה הן שלא לאמרה (קכב' ח סי"ת מהרלב" שו99

. ) ויש להם אילן גדול ליתלות עצמם בו,ם שיש להם מהג קבוע לאמרה אין לשות ממהגם]ו[אי אומר שבמק
  . )ובמקום שוהגין לאמרה אין למחות בידם (ק יד"א ס"מ

  ).ברכה ששתקו ולא הזכירו זה החלוקמשתיקת הפוסקים זכרום ל(ח שם "מהרלב 100
 וכל שכן , לפי שאין עושים מלאכה כל כך, שאז אין מתאחרין כל כך,בשבת של חול המועד (א"ער ס' לקמן סיכד 101

  .)ביום טוב שחל להיות בערב שבת
 , שמקדימין להתפלל ערבית של שבת מבעוד יום,הגו כשחל יום טוב בערב שבת(ח " תקכז ס'וראה גם לקמן סי

  ).שהכל הן זריזין למהר לגמור כל צרכי שבת קודם תפלת ערבית של שבת
 צריך , אוכל פשי אם אף על פי שאין עושין מלאכה כ,ויום טוב שחל להיות בערב שבת (ז' שבת סי'  המהיג הל102

מרים  אף בליל שבת שחל אחר המועד או,הברכה ההיא( לד 'סיש "ריב .) מגן אבות בדברו, ברכה ממעין שבערלומ
 להם עם ' היום טוב הלא אף בי ...שאף אם תקה מתחלה משום עם שבשדות המאחרין לבא לבית הכסת. אותה

רב  כשחל יום טוב בע, דהייו מגן אבות בדברו,מה שאומר ברכת מעין שבע(ב , י לז"מרדכי פסחים פ. )שבשדות
ע "שו).  לא פלוג רבןכל מקום מ,דות ליכא עם בשוביום טוב, ג דעיקרה תקה משום עם שבשדות" דאע,שבת
  ).אף בשבת שאחר יום טוב אומרים ברכה מעין שבע (א"סי

 , אמר לו מפי מה פיך ירוקות,מעשה שראה אחד בחלום מת צדיק שפטר ופיו ירוקות (ח'  ספר חסידים סי103
סידים מעשה בחסיד אחד בספר ח (טורהובא ב. ) והייתי מדבר בין ויכולו לברכת אבות וקדיש...אמר לו משום 

 אמר לו מפי שהייתי מדבר בויכולו בשעה , למה פיך מוריקותמר לו א,שראה לחסיד אחר במותו ופיו מוריקות
 ,אין לדבר בשעה שאומרים ויכלו (ב"ע סי"שו).  ובברכת מגן אבות בדברו וביתגדל,שהציבור היו אומרים אותו
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'  אם שמע ברכה מעין ז, או אפילו לא התפלל כלל,104 אם טעה והתפלל תפלה של חול בליל שבתיח
ץ מוציא אלא את מי "פ שבשאר תפלות אין הש" ואע.105ץ מראש ועד סוף יצא ידי חובתו"מהש

 גם כן ולכך יוצא , הקלו בה107 מכל מקום בתפלת ערבית שהיא רשות,106שאינו בקי אבל לא את הבקי
  .108'במקום ז' ין זבמע

ץ אסור ליחיד לאמרה "אבל אם כבר אמרה ש .109ץ כשיוצא בה ידי חובתו"וטוב שיאמרנה עם הש
 ומכל מקום אם עבר ואמרה ביחיד יצא ידי . לפי שלא נתקנה אלא בצבור,כדי לצאת בה ידי חובתו

  :111 הואיל ותפלת ערבית רשות,110חובתו

___________________ 
 שראה לחסיד חד מעשה בחסיד אפר חסידיםבטור בשם ס (ט"קז ס"ט. )צ ברכה מעין שבע"ולא בשעה שאומר ש

 מפי שהייתי מדבר מר לו א, למה פיך מוריקותאמר לו, ופיו מוריקות)  בחלום לאחר מותורושפי( במותו חדא
  .) ובמגן אבות וביתגדל,בויכולו בשעה שהיו הציבור אומרים

 , אמרו לו מה אלו טעוים, אלפים גמלים טעוים'ועמו דל "פעם אחת מצאו אליהו ז(ז " ו ס'וכעין זה ראה לעיל סי
 בין קדושה , אמר להם לעשות קמה באף וחימה ממי שמספר בין קדיש לברכו, למה,אמר להם אף וחימה

יש לגעור (ד "ושם ס). לקדושה בין קדוש לברוך בין ברכה לברכה בין פרק לפרק בין אמן יהא שמיה רבא ליתברך
  ).ץ" אפילו כשיש מין בלעדם השומעים ומכווים לש,ר הקדישץ אומ"בהמשיחים כשהש

  .ראה מראי מקומות וציויםו
 ולא הזכיר כלל עין קדושה של שבת ,מי שטעה להתפלל כל התפלה של חול בשבת(ז "שתבאר דיו לעיל ס 104

  ). וצריך לחזור ולהתפלל תפלה של שבת, לא יצא ידי חובתו,בתפלתו
 כיון , יחיד שטעה בלילי שבת ולא התפלל ומאהבתך,והכי אמר רב משה גאון(לת שבת תפ, סדר רב עמרם גאון 105

והכי .  יצא ידי חובתו, מתחלה ועד סוף, שהיא ברכה אחת מעין שבע ברכות,ששמע משליח צבור מגן אבות בדברו
 ,ד סיפא ושמע משליח צבור מגן אבות בדברו מרישא וע,אמר רב טרואי גאון היכא דלא התפלל שבע ברכות

צ ברכה מעין " ושמע מש,או שלא התפלל כלל ,אם התפלל של חול ולא הזכיר של שבת(ג "ע סי"טור ושו). פיק
  ). יצא,שבע מראש ועד סוף

 אבל הבקי איו יוצא ידי ,ץ ויוצא"שאם יש מי שאיו יודע להתפלל ישמע כל התפלה מהש (א"קכד ס' סיכדלעיל  106
  . )ץ"חובתו בתפלת ש

אמר אביי הלכה כדברי האומר .  רבי יהושע אומר רשות, רבן גמליאל אומר חובה,תפלת ערבית(ב , ברכות כז 107
 והאידא הוג עלמא ...וקיימא לן דהלכה כרבא (א , ף שם יט"רי). הלכה כדברי האומר רשותורבא אמר . חובה

  ).לשוייה כחובה
 וראה גם לעיל ).ר קבלוהו כל ישראל עליהם לחובהאבל עכשיו כב... ושל ערבית תקו רשות (י פט "וכן הוא לעיל רס

  ).86הערה (
 לרב ,יש לומר שטעם הגאוים האלו דכיון דתפלת ערבית רשות לא חמירא כשאר תפלות (ה כתב רב עמרם"י ד" ב108

ים האלו שטעמם משום ג שהביא דברי הגאו" וכן ראה מדברי סמ.משה כדאית ליה ולרב טרואי כדאית ליה
  ).ועיקר הטעם משום דתפלת ערבית רשות מקלין בה(ק טו "א ס"מ. )דתפלת ערבית רשות

ואומר  (ס יג" סו רבתיתיא. ) ומכוון דעתיה פיק ידי חובתיה,ואומר מלתא מלתא בהדיא (סו'  שבלי הלקט סי109
ויראה לי דאם הוא  (ד אות לא"ת ברכות פחמודודברי . ק יח"אליה רבה סהובא ב). ומכוין דעתו, מלה במלה עמו

דלא תהא שמיעה , דשפיר דמי טפי, או שיש לו סידור שכתוב בו ויוכל לאומרה בעצמו, בקי בה בברכת מגן אבות
שפיר , ץ בפתיחה וחתימה"שאם יאמרה עם הש, או לא התפלל כלל, שאם התפלל וטעה... גדולה מאמירה עצמה 

  ).ץ" עם השוטוב לאומרה(א שם "מ). דמי טפי
, אם שמע או אמרה עמו דשפיר עביד, ץ אומרה"דדוקא בשעה שהש, ומיהת ודאי בהא מודיא(דברי חמודות  110

ומיהו אי ... אלא יתפלל כל השבע , תו לא שפיר דמי לצאת בתחלה בברכת מגן אבות, ץ אמרה"אבל אם כבר הש
א "מ. )ודאי דאין מחזיקין אותו, ץ"מרה השאפילו שלא בשעה שא, עבר ולא התפלל אלא אותה הברכה שמעין שבע

 ין צריך וא, ואם אמרה ביחיד יצא. דיחיד אסור לאומרה, ברכות' צריך הוא להתפלל ז,ץ"ואם כבר אמרה הש(שם 
  )).חם חמודותל ('להתפלל ז

  . )ועיקר הטעם משום דתפלת ערבית רשות מקלין בה (א שם" מ111
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קונטרס אחרון
 

ה ש ובמ"יי ע,114ז" תירץ בסימן תפ, כאן בצריך עיון113א"מג שהניח ה112 מה.'שלא קבע כו) א(
115 שםשכתבתי

: 

__________________ 
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 112
  .וכן אם הזכיר של מוסף, שאם התפלל תפלת חול והזכיר של שבת יצא, ז תבאר"פים סב

  .וחתם בשל שבת לא יצא, שאם הזכיר של יום טוב, תפז תבאר' אמם לקמן סי
 .ח גם בשבת ויום טוב"צריך להתפלל י' כיון שבדין הי, א  טעם החילוק"ולקמן שם ביאר המ

ום  אף על פי שהזכיר י, מקדש השבת לא יצאום טוב דאם חתם ביתובא כ"ז ס"פת'  דהא בסי,ע"דין זה צ(ק ה "ס 113
 דגרע וצריך לומר.  היכא דלא קבע ברכה כלל לשבתל שכן וכ,ט"ר' ש סי" וכמ, כיון דחתם שלא כדין, באמצעטוב

  ).ע" וצ.טפי כשחתם בשל יום אחר
 ישראל מקדש אמר ולא טעה שבחתימה לאא חכמים שתיקו הוסח כל אמר אפילו(א " תפז ס'והייו כדלקמן סי

  ).יצא לא הברכה עין בעיקר חכמים שטבעו ממטבע ששיה כיון ... אחר בעין חתם אלא ,והזמים
  ).שלא קבע לשבת ברכה בפי עצמה יצא ידי חובתו פ" אע,ח"אם הזכיר של שבת בתוך י(ז "ואילו כאן בפים ס

דהייו שחילוק זה , "ע"וצ"מכל מקום מסיים , "ם בשל יום אחר דגרע טפי כשחתוצריך לומר"א "ואף שכותב המ
  .איו ראה

ותיא ,  מקום שאמרו לחתום איו רשאי שלא לחתום]א, ברכות יא [ע דהא משה שלימה שיו"וצ(ק ב "ס 114
ה בפי  כיון שקבעו חכמים לשבת ברכוד קשה וע.כללו של דבר הכל הולך אחר חיתום ברכות]  א,בברכות יב[

 כיון דבדין הוא לצלויי ריך לומר וצ. ולא חתם בשל שבת, היאך יוצא אם התפלל של חול והזכיר של שבת,מהעצ
והייו ).  לכן אם התפלל של חול והזכיר של שבת יצא, אלא מפי כבוד שבת לא אטרחוהו רבן,תח בשב"י

  ).כבוד שבת ורבן הוא דלא אטרחוהו משום ,גברא בר חיובא הוא(א , כדאמרין בברכות כא
 , אם זכר באמצע ברכה,ת אמצעיות של חולוטעה והתחיל ברכ(ב "אלא שבגמרא אמרין הכי לעין ההלכה דלעיל ס

 לפי שמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת  ... מתחיל ברכה אמצעית של שבתר כךצריך לגמור כל אותה ברכה ואח
 אלא ,היום בעבודה כמו בראש חודש וחולו של מועד ולהזכיר קדושת , כל ברכות האמצעיות כמו בחולם טובויו

 זה שהתחיל ם כן א, לא הטריחוהו חכמים ותיקו ברכה אחת אמצעית לקדושת היוםם טובשמפי כבוד שבת ויו
  ". כיון שהיא ראויה לאמרה עתה מן הדין,ברכות אמצעיות של חול יש לו לגמור אותה ברכה שהתחיל

שלא קבע לשבת ברכה  פ" אע,ח"הזכיר של שבת בתוך י(לכה השית שלפיו שזהו גם טעם הה, א"וזאת מתרץ המ
  ).בפי עצמה יצא ידי חובתו

 טוב ביום ח"י כל להתפלל ראוי היה הדין מן שהרי. העבודה עין בעיקר שטבעו ממטבע שיה שלא לפי(סעיף א  115
 ביום הטריחוהו ולא האדם על לוהקי שהחכמים אלא ,מהן אחת בברכה היום קדושת להזכיר רק ,בחול כמו ושבת
  ).ח"רס 'בסי שתבאר כמו ,היום קדושת בשביל בלבד אחת ברכה וקבעו ,ח"י כל להתפלל טוב

 ולהזכיר קדושת , כל ברכות האמצעיות כמו בחולם טובשמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת ויו(ב "והייו כדלעיל ס
 ותיקו , לא הטריחוהו חכמיםם טובמפי כבוד שבת ויו אלא ש,היום בעבודה כמו בראש חודש וחולו של מועד

  .)ברכה אחת אמצעית לקדושת היום
*  

במה דברים אמורים בתפלת ערבית או שחרית או (ג "כדלעיל ס, אלא שטעם זה אמר לעין שחרית מחה וערבית
אחת של מוסף  אלא ברכה ,לא היה ראוי כלל מן הדין להתפלל כל האמצעיות של חול... אבל במוסף , מחה
כ במוסף אין " ואעפ,ח ערבית שחרית ומחה" שהרי אף בראש חודש וחולו של מועד שהטריחו להתפלל י,בלבדה

ב " תפז ס'ואף לקמן סי).  אלא מפי שאין צריך יותר, אין הטעם מפי הטורחם כן א,ברכות' מתפללין אלא ז
  .מיירי לעין שחרית מחה וערבית

ח ולא אמר רק ועשה לפיך את "ובמוסף אם התפלל י(ה זו היא אף בתפלת מוסף ז תבארה הלכ"אמם כאן ס
  ). יצא,חובותיו בתמידי יום ובקרבן מוסף באחת מהברכות

 והייו .) ראה דהכי מי לא יצא,פילו באמצע דבתפלת מוסף פוסק א,וליש אומרים דלעיל (ד"סולכן כתב הלבוש 
, )62הערה (ותבאר בהערות שם ). ויש חולקין על זה(לת חול במוסף לעין התחיל ברכת תפ, ג"כאמור לעיל ס

 יוצא אם כן שגם מה שתבאר כאן ".ח ברכות"דאפילו תפלת המוספין ראויה היתה לכל י"ד "שהיא שיטת הראב
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לה

 . שהרי אין לו להתכוין לשם עדות,לעמודצריך  ינו היחיד א,117ז"ש הט" מ116 לפי.'כולם ביחד כו) ב(
י "מ בב" וכ. שהצריכוהו לעמוד120א"רע' ע סי" והשו, כאן119א" והמג118טה משהואין כן דעת המ

 , משמע שמהראוי היה להקפיד לעמוד דוקא,'פידו כל כך כו שלא הק122 בשם ארחות חיים121שם
 : והכי נהוג עלמא,פ שאין שם עדה שלמה"אע

  דין הקידוש בבית הכנסתרסט 
  סעיפים' ובו ד

  להוציא האורחים שבבית הכנסת

 שאין להם ,124 כדי להוציא את האורחים, הראשונים תקנו לקדש על היין בבית הכנסת123 חכמיםא

___________________ 
 ,בן מוסף באחת מהברכותח ולא אמר רק ועשה לפיך את חובותיו בתמידי יום ובקר"ובמוסף אם התפלל י(

  .ד"הייו דוקא לשיטת הראב, )יצא
, ד"מסיק שלא לסמוך על שיטת הראב) לעין התחיל ברכת תפלת חול במוסף(ג "שלעיל ס, אמם רביו מחלק בים

  .ואילו כאן כתב בפשיטות לסמוך על סברה זו גם לעין מוסף, "ספק ברכות להקל"כיון ש
דבתפלת מוסף פוסק אפילו באמצע , 'א בסעיף א"לכאורה ראה גם להי (ג" סקעולת שבתבואף שתבארו הדברים 

הכא , א דלעיל"ובלבוש כתב דלי.  יצא'אפילו הכי סבירא להו אם הזכיר של מוסף ואמר ועשה לפיך וכו, ברכה
, ור לראשאבל מכל מקום איו צריך לחז, ג דסבירא להו דפוסק אפילו באמצע ברכה"דאע, ואיו כון. מי לא יצא

ח לא " גם הב ...ש"יע מודים בזה דאיו חוזר לראש עי"ודכ דעת חלת צבי ועולת שבת (ה"אליה זוטא סק). ע"וצ
יפכא דליש אומרים הוי  הכא הוי אם כן וא,פסק לעיל כיש אומרים אלא משום עיקר טעם דספק ברכה לבטלה

כ אם "משא. ן שמספק לא יסיים אותה ברכהאמרי,  והייו שאם התחיל ברכת תפלת חול במוסף.)ברכה לבטלה
  .אמרין שמספק לא יחזור להתפלל מוסף, וסיים התפלה, 'אמר באחת הברכות ועשה לפיך כו
והייו כיון ). ולא מטעם ספק ברכות להקל(שפסק כן בפשיטות גם לעין מוסף , מכל מקום לא ראה כן כאן בפים

בותיו תמידי יום וקרבן מוסף  אמר ועשה לפיך את חולואפי (ו"ד ה"שהלכה זו תפרשה בירושלמי ברכות פ
  .י רפו"י כאן ובסוס"ובב, ז"ג סי"ש ברכות פ"ראהובא ב). יצא

ולא הגיע , תבארה הלכה זו לקמן שם בקוטרס אחרוןאפשר ש, "ובמה שכתבתי שם"וכיון שמסיים רביו כאן 
  .לידיו

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 116
ואם שכח לאמרו בבית ... ווהגין לאמרו כולם יחד בקול רם ומעומד "ב תבאר בקשר לאמירת ויכולו "ם סיבפי

  . ראה מכך שאף המתפלל ביחידות יאמרה מעומד". הכסת טוב שיאמר אותו שבקידוש מעומד
 .מכל מקום ראה כן מרוב הפוסקים. ז ראה שהיחיד איו צריך לעמוד"ואף שבט

ועדה שלימה בעין להעיד .  דאין עדות ליחיד, דיחיד המתפלל אין חוזר לומר ויכולו כן ראה ליועל(ק ה "ס 117
  ).ד"לען ראה  כ, אלא כקורא בתורה, ואם ירצה יחיד לאומרה לא יתכוין לשם עדות.ה דהייו עשרה"להקב

כיון שאיו מתכוין , מודשאז איו צריך לע, מכל מקום משמע מדבריו, אם ירצה, ואף שסיים שגם היחיד יאמרה
  .לשם עדות

  ).וסיים הקידוש  ישב במקומור כך ואח,כוס ואמר ויכלו עד לעשות ועמד ולקח (84שהועתק לעיל הערה , תכט'  סי118
  ).ל"שהביא דברי המטה משה ה(ק י "ס 119
  ).ואומר ויכולו מעומד... מקדש (סעיף י  120

  ).וטוב לעמוד בשעת אמירת ויכולו... צריך לחזור ולאמרו על הכוס קודם קידוש (ט "סיוכן הוא לקמן שם 
  .ה ואומר ויכולו"ד 121
  ). ולא הקפידו בו כל כך שיצטרך לאמרו מעומד,גם בקדושה קבעוהו כדי להוציא בי ביתו(תפלת ערב שבת אות י  122
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 123

  ).ב- א"ס( הכסת להוציא האורחים שבבית) א(
  ).ג"ס (יטעים לקטן שהגיע לחוך) ב(
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לו

 שהרי קידוש זה ,126רים הסמוכים לבית הכנסת ואוכלים שם מיד אחר קידוש זה השובתים בחד,125יין
 היו האורחים כבר בחדריהם , שבשעה שהשליח ציבור היה אומר קידוש זה,להם הוא במקום סעודה

  .127ושומעים משם את הקידוש ויוצאין בו

  :128ום סעודה כיון שאין שומעין אותו במק, אף אם נתכוונו לצאת,אבל הצבור אינן יוצאים בו

כ נוהגים " אעפ, ואף עכשיו שאין לנו אורחים השובתים אצל בית הכנסת להוציאם ידי חובתםב
 אף על פי שבטל הטעם שבגללו ,129 לפי שתקנת חכמים לא בטלה,לקדש בבית הכנסת על היין

___________________ 
  ).ד"ס(עמידת השומעים ) ג(

. ) דאכלו ושתו וגו בבי כישתא, לאפוקי אורחים ידי חובתן,למה לי לקדושי בבי כישתא (א,  גמרא פסחים קא124
והגין לקדש (ע " ושוטור. ) מפי האורחין שאוכלין ושותין שם,ולמה מקדשין בבית הכסת (ח"ט ה"ם פכ"רמב
  . )די חובתם להוציאם י,בשביל אורחים דאכלי ושתי בבי כישתא... ית הכסת בב

 בימיהם שהיו מצוים אורחים לשבות בבית הכסת ולאכול ,שתקו לקדש בבית הכסת(ז " תפז ס'וכן הוא לקמן סי
  ).שם סעודתם

 כדי להוציא מי שאין לו ,ל בבית הכסת על הייןץ מבדי"והגים שהש(ד " רצה ס'כדלקמן סי, וכן תקו לעין הבדלה
  ).יין בביתו להבדיל עליו

. ולכן יכולים כולם לצאת בשמיעת ההבדלה בבית הכסת, אלא שההבדלה איה צריכה להיות במקום סעודה
  .אין הצבור יוצאים בו, כ קידוש שצריך להיות במקום סעודה"משא

 בבית מקדש צבור השליח שאין והגין(ז " תפז ס'כדלקמן סי, שיש להם יין, כ בליל פסח שחל בשבת"משא 125
 בביתו יין לו שאין מי את להוציא כדי ושבת טוב יום ליל בכל שם לקדש שוהגין במקומות אף ,פסח בליל הכסת
  ).זה בלילה כוסות ארבע לו שאין בישראל עי שאין ,לזה צריך אין פסח בליל מקום מכל ,עליו לקדש

 , דלאו דוקא בבי כישתאש לומרי ... תי כסיות אין אוכלין בהן ואין שותין בהןב (אכלו ושתוה ד"דשם '  תוס126
הייו בבית  (ב"א סק"מ. ) ומשם היו שומעים הקידוש,אלא חדרים שהיו סמוכין לבית הכסת קרי בי כישתא

  .)ית הכסתהסמוך לב
 ). ושומעים הקידוש משם,ים בחדרי בית הכסתשלפעמים יש אורחים השובתים ואוכל(ו " שמג ס'וכן הוא לקמן סי

  .קס' ז ע"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו
 ושלחו ערוך לפיו , ושמע שכו הקידוש ממו כשהוא בתוך בית שלו,אם קידש בתוך ביתו(י " רעג ס'כדלקמן סי 127

 שהמקדש הוא במקום פ" ואע. שהרי הוא שומע במקום סעודתו, יוצא בו ידי חובתו,לאכול מיד באותו מקום
  .) אין בכך כלום,אחר
  . קט' ז ע"ח) ו"ירות(הערות וביאורים וראה 

ואזדא שמואל לטעמיה ... שמואל אמר אף ידי קידוש לא יצאו ... בי אדם שקידשו בבית הכסת (גמרא שם  128
  ).דאין קידוש אלא במקום סעודה(ע "טור ושו). דאמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה

 בין שהיה דעתו , שאם קידש בבית זה ואכל בבית אחר,אין קידוש אלא במקום סעודה(א " רעג ס'ן הוא לקמן סיוכ
 לא יצא ידי , מלך לאכול בבית אחרר כך בין שקידש על דעת לאכול בבית זה ואח,מתחלה לאכול בבית האחר

אין לקדש עליו בבית (ז " תפז ס' סי). וצריך לחזור ולקדש קודם שיאכל בבית האחר,חובתו בקידוש הראשון
 וצריכים הם , כיון שאיו במקום סעודתם, שהרי הם אים יוצאים בקידוש זה,הכסת כדי להוציאם ידי חובתם

  ).לחזור ולקדש בביתם על הפת
וחייבו כן בכל בתי , ועם היות מפי האורחים, שתקו בקידוש בית הכסת( קמח 'ם פאר הדור סי"ת הרמב"שו 129

 מחלוקת ,דבר זה בעיקר קדושא דבבי כישתא (לז' א סי"א ח"רשבת ה"שו).  ואפילו אין שם אורחים,כסיות
 ורב טרואי ,ל מן האוסרין בדליכא אורחין"ת ז]יא[ ורביו האיי ורביו יצחק אבן ג,ל"ישה היא בין אבות עולם ז

 ועיקרה של ,קו לקדש בבית הכסתדמעיקרא ת...  וכבר פשטה הוראה כמותם , ועמו חבל ביאים,מן המתירין
וכך אמר רב  (שכג' וסי, ) ומשום זימין דאיכא אורחין תקו לקדש בין איכא בין ליכא,תקה משום אורחין הות

משום דזימין דאיכא אורחין  ... ל מקדשין ומבדילין בבית הכסת אף על פי שאין שם אורחין"טרואי גאון ז
עכשיו אף על גב דלא אכלי אורחין בבי (א "רע, פסחים כן "ר. )ן ליכא אורחיןתקו לקדש בין איכא אורחין בי

ן דאין קדוש אלא במקום סעודה,שתאיכקטיישתא, ון לקדושי בבי כקטי דכיון דמעיקרא אתקון , אפילו הכי 
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 כמו שנתבאר ,131שאומרים אף בזמן הזה שבתי כנסיות שלנו הם בישוב'  כמו ברכה מעין ז.130תקנו
  .132ח"רס' בסי

 וכן ,133ואף שיש חולקים ומערערים על מנהג זה שנהגו לקדש בבית הכנסת עכשיו שאין אורחים
 מכל מקום במדינות אלו שנהגו בו אין .134נתפשט המנהג במדינות הרבה שלא לקדש בבית הכנסת

  .136 כי העיקר כסברא הראשונה,135לבטל המנהג

 .137 שיתננו הוא משלו ולא אחר, של קידוש זהויש מגדולי הדור שהיה נוהג לקנות מהקהל מצות היין
ואין לבטל המנהג כי הרבה גאונים  (138 לקנותו בדמים יקרים,וכן נוהגים עכשיו במקצת מדינות

___________________ 
 ,בבי כישתאועכשיו אף על גב דלא אכלי אורחים  (ע"שו. ) אמרין ליה שתקות חכמים קבועות הן,משום אורחים

  .)לא בטלה התקה

 אין השליח ציבור מתכוין ,שבזמן הזה שאין לו אורחים השובתים אצל בית הכסת(א " רעג סי'סיוכן הוא לקמן 
עכשיו שאין לו אורחים בבית (ז " רחצ סי'סי).  ואיו מקדש אלא מחמת המהג,כלל להוציא שום אדם בקידוש זה

   ).ין בבית הכסת בכל ליל יום טוב ושבת אלא שלא לבטל תקת קדמויםואין מקדש(ז " תפז ס'סי). הכסת
 א, ה ביצה ). עד שיהיה גדול ממו בחכמה ובמין,שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו(ה "א מ"עדויות פ 130
' הל ם"רמב .)ו צריך מין אחר להתיר,כל דבר שבמין (ב, ט סהדרין .) צריך מין אחר להתירו,כל דבר שבמין(

 ועמד אחריהם בית , ופשט הדבר בכל ישראל,בית דין שגזרו גזרה או תקו תקה וההיגו מהג (ב"ה ב"פ ממרים
 עד שיהיה , איו יכול,דין אחר ובקש לבטל דברים הראשוים ולעקור אותה התקה ואותה הגזרה ואותו המהג

  .)גדול מן הראשוים בחכמה ובמין
ואפילו , וצריך להוג כך תמיד, וכמו שאמרו באיחור ערבית ליל שבת מפי המאחרין לבא (ם שם"ת הרמב"שו 131

אלא צריך , לאו דוקא עד שתזדמן הסיבה אשר בעבורה תקן, וכמו כל דבר התקן מפי סיבה. אין שם מי שלא בא
שהיא תקה קבועה דמיא לברכה מעין שבע ( שם א"רשבת ה"שו). בין אם תהיה הסיבה או לאו, להוג כך תמיד

 ואפילו הכין בדידן דבתי , ואף על גב דעיקר תקתא כי אתקין משום עם שבשדות דמתאחרי איתקין,בכל מקום
כדאשכחין  ( שםן"ר ). אפילו הכי אמרין מעין שבע, ואפילו כולי צבורא איתהו בבי כשתא,כסיות דידן בעיר

 כגון , ואפילו היכא דליתא לההיא טעמא,אים באחרוה דאתקון משום עם שבשדות הב,במעין שבע דמערב שבת
הו כולהו בבי כן ליה דכיון דאתקן אתקן,שתאידאיתאמרי ( .  

פ שבטל " אע, אלא שתקת חכמים לא בטלה,שעכשיו שבתי כסיות שלו בישוב לא שייך כלל טעם זה (טועיף  ס132
  .)96הערה (ושם סמן , )הטעם שבגללו תקו

כיון דקידוש במקום ... בדליכא אורחין ... לקדושי שליח צבור על הכוס , ואמר מר רב האיי(י קמ "עתים סוס 133
ליזיל כל חד וחד מבי מתא ולקדש , ואי ליכא אורחים, אי איכא אורחים דהתם אכלי סעודתן מקדש, סעודה היא

ל מן האוסרין "ת ז]יא[ורביו האיי ורביו יצחק אבן ג(שם א "ת הרשב"שו). והא פליגא ארבוותא. במקום סעודתו
הייו לאפוקי , שאם בימי חכמים היו עושין כן, ואם איישר חילי אבטלייה(ם "ברכות מהר ).בדליכא אורחין

 ראוי היה שלא ,וכיון דליכא אורחין (טור). אבל עתה איו כן, אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו ום בבי כישתא
  . )ית הכסתי שאם אין אורחין אין מקדשין בב רב האן כתב וכ.ואי איישר חילי אבטלייה ,לקדש

 וגם יש חולקים ,שבקידוש שבבית הכסת איו מוציא שום אדם ידי חובתו(א " רעא סוף סכ'וכן הוא לקמן סי
  ).ט" רס'ש בסי" כמ,ומערערים על קידוש זה

ית יותר טוב לההיג שלא לקדש בב(ע "שו).  והוא הכון,תובארץ ישראל הגו שלא לקדש בבית הכס(י "ב 134
  . ) וכן מהג ארץ ישראל,הכסת

  ).במקומות שוהגין לקדש שם בכל ליל יום טוב ושבת(ז " תפז ס'וראה גם לקמן סי
  .)ואין לבטל המהג כי הרבה גאוים יסדוהו (ג"א סק" מ135
 ).וכבר פשטה הוראה כמותם(א שם "ת הרשב"שו 136
 והוא היה רגיל לקות אותה ,ית הכסתמהג רייוס שמקדשין ומבדילין על היין בב( תלט 'עתפלה '  הלל" מהרי137

  ).ל דהיה והג לקות יין לקידוש והבדלה"ובמהרי(אליה רבה  .)המצוה לתת אותו היין לבית הכסת
   ).תית הכס מי שיתן היין לב,תו בדמים המצוהוגם במדיתיו והגין לקו(ק ג "א ס"מ 138
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  ):139יסדוהו

  יטעים לקטן שהגיע לחנוך

 ואסור לטעום , שהרי הוא אינו יוצא בקידוש זה, בבית הכנסת אסור לו לטעום מהכוס140 המקדשג
  .141כלום קודם קידוש

 , שהגיע לחינוך143 יטעים מהכוס לקטן,142אלא כיצד יעשה שלא תהא ברכת בורא פרי הגפן לבטלה

__________________ 
 שתקה קבועה היא וצריכין לחזר  ... שכבר תקה תקה,אי מדומה גם שמחזרין אחר יין (א שם"רשבת ה"שו 139

  . )א"ש הרשב" כמ,ואין לבטל המהג כי הרבה גאוים יסדוהו (א שם"מ. )עליה
  :תוכן המשך הדברים בסעיף שלפיו 140

ואין מקדשים בו אלא ,  יוצא ידי חובתו בקידוש זהאף אחד איו, הוהגים לקדש בבית הכסת שאין בו אורחים
  .לפי הקידוש שיוצא בו, ולכן אין המקדש יכול לטעום מהיין. מחמת המהג

  :יש כמה אופים,  לבטלה'וכדי שברכת בורא פי הגפן לא תהי
ויתבאר (ואף שאף אחד איו יוצא בקידוש זה . שאז אין ברכתו לבטלה, שיטעים מהיין לקטן שיצא בברכתו) א(

  ). 146ויתבאר לקמן הערה (מכל מקום מותר להאכיל את הקטן קודם קידוש , )142-143הערות לקמן 
די להוציא את אשתו וביו ובי  כ,בביתו"ואחר כך יקדש שוב . ויצא בקידוש זה, שישתה בעצמו רביעית מהיין) ב(

  ).151-154ויתבאר לקמן הערות " ( אם אים יודעים לקדש בעצמן,ביתו
אף שהשומע , ויכול להוציאו בברכה, שישתה רביעית מהכוס, ג את אחד מהקהל"שיוציא בקידושו ובברכת בפה) ג(

  ).147ויתבאר לקמן הערה (ש ולברך בעצמו יודע לקד
, אין לו למקדש לטעום, כמו שוהגין בכל קהלות אשכז, ואותם בי אדם שמקדשין בבית הכסת(ם "ברכות מהר 141

 מט אות "הגהות מיימויות פכ הובא ב).דכיון שאין קידוש אלא במקום סעודה הרי הוא טועם קודם קידוש
 ... דכיון דאין קידוש אלא במקום סעודה הרי הוא טועם קודם קידוש ,והמקדש בבית הכסת אין לו לטעום(

 ה" סי"פפסחים ש "רא. ) אסור לשתות,שאם ידי קדוש לא יצא (א שם"רשבת "שו. )ם"בהלכות ברכות של מהר
ואין למקדש  (ע"טור ושו. )ש כי אסור לו לטעום עד שיקד,לשתותוהמקדש כיון שדעתו לקדש בביתו אין לו (

  .)קידוש אלא במקום סעודהדאין  ...לטעום מיין הקידוש 
כדאמרין , ץ טועם מהכוס בעצמו" הש'הי, )א"כדלעיל ס(ץ מוציא את האורחים בקידוש " הש'ואף שבשעה שהי
 'ה ור" שם ד'ותוס, ) יוחן אמר אף ידי יין מי יצאו'ור... שמואל אמר אף ידי קידוש לא יצאו (א , בפסחים קא

 ' שכתבו התוס,א" בפסחים דף קן משמעוכ(ק ח " רעג ס'א סי"ותפרש במ, )ומיירי ששתו בבית הכסת(יוחן 
  ). לא יצאו ידי קידושואפילו הכי, ית הכסת ששתו בב,י"ה ור"בד

ש צריך קדהמ(ה - ד" רעא סכ'וכדלקמן סי. כדי להוציא את האורחים ידי קידוש, התם התירו לו לשתות מהכוס
  ).שיטעום מהכוס כמלא לוגמיו

ואיו מקדש בבית הכסת אלא כדי לקיים , )ב"כדלעיל ס(כ עתה שאין לו אורחים השובתים בבית הכסת "משא
אסרו חכמים (ט " רעא ס'וכדלקמן סי, שוב לא התירו לו לטעום מהיין כשאיו יוצא בקידוש זה, תקת חכמים
  ).זמן הקידוש עד שיקדש משהגיע , אפילו מים,לטעום כלום
, אפילו מי שמקדש לאחרים אסור לו לשתות, שאחרי שתקה תקה זו שלא לטעום קודם הקידוש, ויתירה מזו
וכשעדיין לא קידש לעצמו צריך  . אים יודעים לקדש בעצמם...יכול אדם לקדש לאחרים (ו " רעג ס'כלקמן סי

  ).לו לטעום עד שיקדש במקום סעודתו  שאסור,ליזהר שלא יטעום כלום מכוס של קידוש זה
  ). כדי שלא תהא ברכת הגדול לבטלה...דכיון דאי לא הוו שתו קטים הויא ברכה לבטלה (ה והמקדש "י ד"ב 142

 ואם לאו לא ,המקדש וטעם מלא לוגמא יצא (א, פסחים קזכדאמרין ב, ובאמת יש טעם וסף שצריך לטעום מהכוס
  ).קדש צריך שיטעום מהכוס כמלא לוגמיוהמ(ד " רעא סכ'כדלקמן סיו. )יצא

אין קידוש אלא (א " רעג ס'וכדלקמן סי, כיון שאיו במקום סעודה, אלא שכאן בכל אופן הקידוש איו מועיל
  ). לא יצא ידי חובתו בקידוש הראשון... שאם קידש בבית זה ואכל בבית אחר ,במקום סעודה
 ,ושמע הקידוש בתוך ביתו מהשליח ציבור שמקדש בבית הכסת ,מי שביתו סמוך לבית הכסת(א "וכדלקמן שם סי

 לפי שבזמן הזה שאין לו אורחים השובתים אצל בית הכסת אין השליח , לא יצא,אף על פי שמתכוין לצאת בו
  ). ואיו מקדש אלא מחמת המהג,ציבור מתכוין כלל להוציא שום אדם בקידוש זה
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  .144 ונמצא שלא בירך לבטלה,והקטן ישמע הברכה ממנו ויוצא בה ידי חובתו

 שלא אסרו להאכילו . ואסור לענותו,שמותר להאכיל את הקטן קודם קידוש בין של לילה בין של יום
 אבל כשהמאכל מותר ,אכל אסור מצד עצמו כגון טרפה וכיוצא בה אלא כשהמ,145איסור בידים

___________________ 
 כיון שלא שתה , אין שום אדם יכול לצאת ידי חובתו בהבדלה זו,יוקותאם משקה ממו לת(ד " רצה ס'וכדלקמן סי

  ).מהכוס אדם שיוצא ידי חובתו בהבדלה זו
כ והגים לקדש בבית הכסת "אעפ(ב "כדלעיל ס,  בבית הכסת איו אלא כדי לקיים תקת חכמיםומה שמקדשים

  .)תקו אף על פי שבטל הטעם שבגללו ,על היין לפי שתקת חכמים לא בטלה
  .ולכן צריך להטעימו לקטן, אמם מכל מקום ברכת בורא פרי הגפן תהא לבטלה

' משולחן הארי ע . קסא' עז" ח)ו"ירות(הערות וביאורים . מראי מקומות וציוים. 147; 143גם לקמן הערות ראה ו
65.  

  . )אלא מטעימו לקטן (ע"שוטור ו. ) יכולים להשקות לקטיםאבל (ת שם הגהות מיימויו143
 אף על פי ,ו לא יצאוהגאוים סוברים שאם לא טעם המקדש עצמו כמלא לוגמי(ה " רעא סכ'ואף שתבאר לקמן סי

  ).שטעמו המסובין
סת כדי לקיים כ כאן דמיירי בקידוש שמקדש בבית הכ"משא, הייו דוקא בקידוש שאדם יוצא בהם ידי חובתו

ולקמן הערה , כדלעיל הערה הקודמת(ג לבטלה " ברכת בפה'ושתיית הקטן היא רק כדי שלא תהי, תקת חכמים
  .אפילו אם הוא קטן, בזה סגי לדברי הכל בשתיית אחר, )147

 שלא די במה שיטעים ...ש אומרים  י,ידוש שבבית שאדם יוצא בו ידי חובתואבל ק(ד " קצ ס'ותפרש לעיל סי
כ "משא).  ואם לאו לא יצא,טעום כמלא לוגמיו אלא המקדש בעצמו צריך ל, ולא אפילו שיטעים לגדול,לתיוק

שלא תהא "ואין או זקוקים לשתיית הקטן אלא כדי , שאין אדם יוצא בו ידי חובתו, בקידוש שבבית הכסת
  ".ג לבטלה"ברכת בפה

 דאין אדם מברך , הא קודם שהגיע לחיוך אסור,ודוקא כשהגיע לחיוך(ה ליתביה " ב ד,א עירובין מ"רשב 144
א דאי יהיב לקטן כזה הוי "ב בשם הרשב"][ 'ן סי" הר'בתשו(ק א "א ס"ובמ.  ב'סין " הרת"הובא בשו). לבטלה

  ). דהא לא הגיע לחכו בברכה,ברכה לבטלה
 כדי שיוכל לברך ,וק גדול קצת שהגיע לכלל חיוך ברכת ההיןצריך להטעים לתי (ד" קצ ס'לעיל סיכן תבאר ו

כ אם יטעים לקטן שלא " משא, מפי שהתיוק שומעה ממו ומברך ושותה,ברכת היין ולא תהא ברכתו לבטלה
  ). יפסיד ברכת היין שלא יוכל לאמרה,הגיע לחיוך

ואיו וגע . דסגי בשתיית התיוק, ה וספתשבזה הובאה לעיל שם דע, אלא ששם מיירי בשאר ברכות הטעוות כוס[
  ].לידון דידן

*  
  .ואף אם הוא יודע לברך בעצמו, מסתימת הלשון כאן ראה דמיירי בקטן שהגיע לחוך

 כדי שיוכל לברך ברכת היין ,להטעים לתיוק גדול קצת שהגיע לכלל חיוך ברכת ההין (ד" קצ ס'סיוכן הוא לעיל 
 דוקא כזה  התיוק'ולא הזכיר התאי שיהי. )פי שהתיוק שומעה ממו ומברך ושותה מ,ולא תהא ברכתו לבטלה

  . איו יודע לברך בעצמושעדיין
הייו כדי , " אם אים יודעים לקדש בעצמן,כדי להוציא את אשתו וביו ובי ביתו"ש לקמן בהמשך הסעיף "ומ

  .להוציא אף את אשתו וביו ובי ביתו הגדולים
יכולים לחזור ולהבדיל בבתיהם להוציא בי ביתם הקטים שלא היו בבית (ז " רצו סי'לקמן סיותפרש יותר 

 אין למי שיצא כבר ידי חובתו , הואיל והם יכולים להבדיל בעצמם,אבל הגדולים שלא היו בבית הכסת. הכסת
  ).2155הערה (ותבאר שם , ) אלא יבדילו בעצמם,להבדיל להם

 לברך  ... שהגיעו כבר לחיוך ברכות...אלא אם כן תכוין להוציא בי ביתו הקטים (ז " רחצ ס'וכן הוא לקמן סי
  ).2279הערה (ותבאר שם , ) שאים יודעים לברך בעצמן...בשביל גדולים 

כדלקמן הערה (ואפילו אם הוא גדול , יודע לברך בעצמוובאמת יש כאן טעם וסף שיכול להוציאו אפילו אם הוא 
147.(  

 ). דלא ליספו ליה בידים... להזהיר הגדולים על הקטים , לא תאכילום,לא תאכלום כי שקץ הם( א ,יבמות קיד 145
 אפילו ,סור לכל אדם מן התורהלספות לו איסור בידים א(ה " שמג ס'וכדלקמן סי, והייו אפילו לא הגיע לחוך

 ). שאמר לא תאכלום ופירשו חכמים לא תאכילום לקטים,איו בר הבה כלל
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 שהרי מאכילים הקטנים ביום , מותר להאכיל לקטן, אלא שהוא זמן האסור באכילה,מחמת עצמו
  .146הכיפורים אפילו קטן שאין בו חשש סכנה אם יתענה

ים לברך  וישתה כשיעור שחייב.147 או אדם אחר,ואם אין קטן בבית הכנסת יטעום המקדש עצמו

__________________ 
 היתר בזמן ת לאכיל,ויש חילוק בין אכילת איסור...  מצוה להאכילו ום הכיפורים בילודהא אפי (א שם" מ146

  .)ב"ו ע" בפסחים דף ק'ש התוס" וכמ,האסור
  ). אין שייך, אלא שהשעה אסורה,דהכא שהמאכל מותר(אשתלי ה " שם ד'והייו כמבואר בתוס

 כמו , רשאי ליתן להם לאכול קודם תפלת שחרית ואסור לעותם...קטים שהגיעו לחיוך  (ג"קו ס' סיכן הוא לעיל ו
 הקטן להאכיל שאסור פ"ואע (י"תעא ס' ן סיקמל. )ג לעין להאכילם קודם קידוש"ט ושמ" רס'שיתבאר בסי

 עצמן מחמת אסורים שאין דברים מקום מכל .סופרים מדברי אלא אסורין אין אפילו ,האסורין ריםדב בידים
 ,לכך צריכין הם אם בידים להאכילם מותר ,קידוש קודם לאכול או ,פסח בערב מצה כגון ,איסור זמן שהוא אלא
ג " תעב סכ'סי. )התעית ללסבו יכולין אפילו אותם מעין ואין ,הכיפורים ביום בידים להאכילם שמותר כמו

  ).א"ט ותע"שמותר ליתן להם לאכול קודם שישמעו הקידוש וההגדה כמו שתבאר בסימן רס(
 לא גזרו בו , כגון אכילה ושתיה,ויש אומרים שכל שהוא לצרכו של תיוק(ז - ו" שמג ס'עוד דעה הובאה לקמן סי

פ שהגיע לחיוך " אע, אם צריך לכך,דברי סופרים ומותר להאכילו בידים כל דבר שאין איסורו אלא מ,חכמים כלל
הגדול אלא ש,  ואף אם אין התיוק צריך לכך... ויש לסמוך על דבריהם להקל בדברי סופרים אם הוא צריך לכך ...

לפיכך מותר להטעים ...  אין איסור לפי סברא זו ,צריך לכך שיעשה לו תיוק איזה דבר האסור מדברי סופרים
 כיון שאיסור הטעימה קודם הקידוש הוא ...חיוך מכוס של קידוש שמקדשין בבית הכסת לתיוק שהגיע ל

, וכן לשתות, אם הוא רוצה לאכול, ולכן מותר להאכילו קודם קידוש ... מדברי סופרים ויש לו צורך בטעימה זו
  ).ואסור לעותו
ובכדי לא ספין ליה איסורין ... ן שמותר להאכיל את הקטן איסור דרב( צב 'א סי"א ח"ת הרשב"והיא דעת שו

  ).פילו כל שיש בו צרכו ולא לתיוקוא.  אבל כל שיש בו צורך לתיוק מאכילין אותו,דרבן
מהו הטעם שהתירו להטעים , 'ואם כן יוקשה לדעה הא.  ראה שהן שתי דעות החולקות זו על זו'ולפום ריהטא הי

, מהו הטעם שהתירו להאכיל הקטן ביום הכיפורים, ' לדעה הבוגם יוקשה. אף שהגיע לחוך, התיוק מהקידוש
  .אף שהוא איסור דאורייתא

  :כיון שאו זקוקים לשתי הסברות להתיר, אלא ודאי אין כאן מחלוקת בין שתי הסברות
  .ורק השעה אסורה, כיון שהוא מאכל מותר, אין לחוש כאן לאיסור מאכיל איסור בידים לתיוק) א(
יש "מכל מקום . והרי חובת חוך הוא אף באכילת היתר בזמן האסור, כאן בקטן שהגיע לחוךואף שמיירי ) ב(

לפיכך  ...פ שהגיע לחיוך " אע ... לא גזרו בו חכמים כלל, כגון אכילה ושתיה,אומרים שכל שהוא לצרכו של תיוק
ן שאיסור הטעימה קודם  כיו...מותר להטעים לתיוק שהגיע לחיוך מכוס של קידוש שמקדשין בבית הכסת 

  ".זוהקידוש הוא מדברי סופרים ויש לו צורך בטעימה 
 'בדי השלחן סי. ד" שמג סק'תהלה לדוד סי.  ב,יד) הוספות(ח "צ או"צוראה ). הערה ו(י " תעא ס'ותבאר לקמן סי

.  קסה' עז"ח) ו"ירות(הערות וביאורים . 149 'ז ע"ע אדמוה"הערות בשו. מראי מקומות וציוים. ז"קמז סק
  . תכא'א ע"שיעורי הלכה למעשה ח.  קכב'דובר שלום ע. 66 ' עתשצ. 57 ' עהערות וביאורים תשפח

. )ותן לטעום לגדולים בקידוש והבדלה ,ית הכסתוכשאין תיוק בב ( הגהות מהגים ערבית של שבת אות לא147
  .ק א"סא "הובא במ

שהקטן יכול לטעם מהכוס אף אם לא יצא ידי חובת , הטועםאלא שיש חילוק גדול בין הקטן הטועם לבין הגדול 
כ הגדול איו יכול לטעום מהכוס אלא אם כן יוצא ידי חובת "משא, כיון שמותר להאכילו קודם הקידוש, קידוש
  .ג"והמקדש מוציאו הן בברכת הקידוש והן בברכת בפה, קידוש

אם  אלא ,אין לו לקדש לאחרים לכתחלה(ו "עג ס ר'כדלקמן סי, ואף שאין להוציא אחרים שיודעים לקדש בעצמם
  ).כן הם אים יודעים לקדש בעצמם

כדלעיל (מחמת תקת הקידוש בבית הכסת , ג"שבכל אופן הוא צריך לקדש ולברך בפה, מכל מקום הכא שאי
  ).142-143הערות 

, מכל מקום חשב הוא קידוש כדי להוציא אחרים שרוצים לצאת ממו, יו יוצא בקידוש זהואף שהוא עצמו א
 ואפילו אם ,ואפילו לכתחלה יכול אדם לקדש בביתו כדי שישמעו שכיו ויצאו ידי חובתן(י " רעג ס'כדלקמן סי
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 כמו 148 שיש אומרים שיוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה, דהיינו רביעית,אחריו ברכה אחרונה
 שאם לא כן אסור לטעום קודם , ולכן יהא בדעתו לצאת ידי חובתו בקידוש זה.149ג"רע' שיתבאר בסי

  .150קידוש

אם אינם יודעים  ,152 ובניו ובני ביתו151כ יכול הוא לחזור ולקדש בביתו כדי להוציא את אשתו"ואעפ
  :154 שםו שיתבאר כמ,153לקדש בעצמן

___________________ 
ותבאר לקמן שם , )דש אלא שמקדש בשביל שכיו שאין יודעים לק,הוא איו אוכל עדיין ואיו יוצא בקידוש זה

  ).699הערה (
כתבו הגאוים (ע שם "והייו כמבואר בשו). ה"ג ס" רע'ש סי" וכמ, דבקידוש ישתה כשיעורראה ליו (א שם" מ148

. )יצא ידי קידוש במקום סעודה, שתה כוס יין שחייב עליו ברכה... אפילו , הא דאין קידוש אלא במקום סעודה
  ). ששתה רביעית שחייב ברכה אחרוהרושפי(ק ח "א שם ס"ובמ

 ...המקדש צריך שיטעום מהכוס כמלא לוגמיו (ד " רעא סכ'כדלקמן סי, והייו אף שבקידוש סגי בכמלא לוגמיו
  ).והוא רובו של רביעית באדם ביוי

  .כדי לצאת ידי קידוש במקום סעודה צריך לשתות שיעור רביעית, מכל מקום
ו "קצ ס' מהטעם דלעיל סי, צריך לשתות רביעית) שצריך לצאת בזה קידוש במקום סעודה( בלאו האי טעמא וגם
 לצאת מידי ספק , בכוס של ברכת המזון טוב לשתות רביעית,אף על פי שטעימת כוס של ברכה די בכמלא לוגמיו(

 ומכזית עד רביעית יש מסתפקים ,ית שהוא יותר מכז, שכמלא לוגמיו באדם ביוי הוא רוב רביעית,ברכה אחרוה
  ).אם צריך לברך ברכה אחרוה

 ולא הצריכו ,יש אומרים שאפילו שתה רביעית יין מכוס הקידוש יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה ( סעיף ט149
 כגון , ויש לסמוך על דבריהם לעת הצורך. אלא רוב רביעית,סעודה במקום קידוש אלא כשלא שתה רביעית שלמה

  ).ט" כמו שתבאר בסימן רס, ישתה גדול רביעית שלמה ויתכוין לצאת ידי חובתו ...וש שבבית הכסתבקיד
 .) שיוצא בזהש אומרים דהא י, שהמקדש יהיה בדעתו לצאת בביתו בקידוש זהראה ליו(א שם "מ 150
 וכן , ידי חובתו אף שתכוין לצאת,ץ המבדיל בבית הכסת"ש(ז " רצו סי'ואף שלעין הבדלה תבאר לקמן סי 151

את "ולא הזכיר , ) יכולים לחזור ולהבדיל בבתיהם להוציא בי ביתם,אחרים ששמעו ותכווו לצאת ידי חובתם
  ".אשתו

 שכבר יצא ידי חובתו ,שלא יבדיל לשים מי שאיו צריך להבדיל בשביל עצמו(ט "הייו מטעם שתבאר לקמן שם סי
  ). מהבדלה הרי זה מברך לבטלה שלפי סברא הראשוה שהשים פטורות ...

אשים לא יברכו להן אם כבר יצאו ידי חובתם ואין תוקעים (ב " תקפח ס'תבאר לקמן סי, וכן לעין תקיעת שופר
 שהרי השים בעצמן אין חייבות בברכה זו שיברך זה להוציאן ידי , לפי שהיא ברכה לבטלה,רק בשביל השים
  ).חובתן בברכה זו

, )שים חייבות בקידוש היום בשבת מן התורה(ה " רעא ס'כדלקמן סי, שגם השים חייבות בו, ושכ כאן בקיד"משא
  ).שאיה יודעת לקדש בעצמה" (כדי להוציא את אשתו"לכן יכול הבעל לחזור ולקדש בביתו גם 

  ).  כדי להוציא ביו ובי ביתו,למה ליה לקדושי בביתיה(א , פסחים קא 152
שיכול לחזור , )הערה הקודמת(וכדלעיל , כראה הכווה לכלול גם את הבות". ובי ביתוביו "ומה שכפלו וכתבו 

דהייו , "להוציא בי ביתם"ז לעין בהבדלה כתב רק " רצו סי'כ לקמן סי"משא. ולקדש גם בשביל האשה והבות
  ).2155ראה לקמן שם הערה  (בים דוקא ולא בות 

*  
". אים יודעים לקדש בעצמם"שאז איו יכול לחזור ולקדש בביתו אלא אם כן , יירי כאן בביו ובי ביתו הגדוליםומ

 ).144כדלעיל הערה (יכול לחזור ולקדש בשבילם בכל אופן , כ בקטים וקטות"משא
יכול אדם (ע שם "והייו כמבואר בשו. )ד"ג ס" רע'ש סי" וכמ, יכול לקדש שית בביתוילו הכיואפ (א שם" מ153

  ).והוא שאים יודעים  ...לקדש לאחרים אף על פי שאיו אוכל עמהם
 אין לו לקדש לאחרים לכתחלה אלא אם כן הם אים ...כיון שהוא איו יוצא ידי חובתו בקידוש זה (סעיף ו  154

  ).יודעים לקדש בעצמם
, יכול לחזור ולקדש בביתו כדי להוציאם אף אם יודעים לקדש בעצמם, קטיםאבל לבי ביתו ה. והייו בגדולים
 וכן אחרים ששמעו ותכווו , אף שתכוין לצאת ידי חובתו,ץ המבדיל בבית הכסת"ש(ז " רצו סי'כדלקמן סי
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  עמידת השומעים

 ואמרו הראשונים שזה מועיל לעייפות ,ץ מקדש בבית הכנסת" נהגו לעמוד בשעה שהשד
  :155הברכיים

  לומר משנת במה מדליקיןער 
  סעיפים' ובו ב

  .157 עם חשכהדברים שצריך לומר'  והג, לפי שיש בו דין הדלקה,156 נוהגים לומר פרק במה מדליקיןא

דברים שצריך '  קריאת פרק זה יזכור הגל ידי כדי שע,והספרדים אומרים אותו קודם תפלת ערבית
 אבל , וגם כדי שידעו במה מדליקין ובמה אין מדליקין ויזהרו לעשות כן,אדם לומר ויזהיר עליהם

  .158 הלא אין בידו לתקן מעתה,אחר תפלת ערבית מה תועלת שיזכור

 כדי שמי שאיחר לבא לבית , אלא אומרים אותו אחר התפילה,159אין חוששים לזהאבל במדינות אלו 
 , ולכן אין נוהגין לאמרו בשבת של חול המועד.160הכנסת יסיים תפלתו בעוד שהצבור אומרים אותו

 שחל להיות בערב יום טוב וכל שכן ב. לפי שאין עושים מלאכה כל כך,שאז אין מתאחרין כל כך
___________________ 

 אבל . יכולים לחזור ולהבדיל בבתיהם להוציא בי ביתם הקטים שלא היו בבית הכסת,לצאת ידי חובתם
, ) אין למי שיצא כבר ידי חובתו להבדיל להם, הואיל והם יכולים להבדיל בעצמם,דולים שלא היו בבית הכסתהג

  ).2155הערה (ושם סמן 
וששאלתם מתבעי ליה לאייש למיקם בבי כשתא עד דמקדש שליחא ( קיא 'תשובות הגאוים שערי תשובה סי 155

ומבעי ליה לאייש  (ס כז"הלכות גדולות סו).  משום דמעלי לברוכי,השבת לא ליתיבאמר מקדש  ועד ד,דציבורא
 משום דמעלי , ולא ליתיב,שבתלמיקם בבי שימשי עד דמקדש שליחא דציבורא על כסא דקידושא ואמר מקדש ה

דמעלי ל " ואמרו ז,תויש מקומות שהגו לעמוד על רגליהם בשעה שמקדש החזן בבית הכס (לה' כל בו סי. )לברוכי
לעמוד בשעה שמקדשין בבית והגו  (א"א ס"רמ. ק ב"הובא בדרכי משה ס. ) כלומר לעיפות הברכים,לברכי
  ).דמעלי לעייפות הברכיים, הטעם בכל בו(ק ד "באר היטב ס). הכסת

 מדליקין  וזה הוא הפרק במה, שבת' אומר פרק אחד ממס,ולאחר שמקדשין בבית הכסת(סדר רב עמרם גאון  156
  .)פרק במה מדליקיןוהגים לומר  (א"ע ס"טור ושו). עד סוף פרקא 'וגו

  .כמה טעמים שאין והגים עתה לאמרו, סקי הסידור אות קכטראה פו. ובסידור רביו איו
  ).דברים שצריך לומר בתוך ביתו עם חשכה'  וג, דין הדלקהולפי שיש ב(ק א "ז ס"טור וט 157

ך לחשכה קודם בין השמשות צריך אדם לשאול לאשי ביתו אם עשרו הפירות הצריכים סמו(ה " רס ס'וכדלעיל סי
 וצריך להזהירם קודם בין השמשות ... אם ערבו עירובי חצירות ם כן וצריך לשאלם ג... אם הפרישו חלה ...לשבת 

  ).שידליקו את הר ויפסקו מלעשות מלאכה
 שעל ידי קריאת פרק זה יזכור השלשה דברים ,ג בי ספרד כמה,ויותר כון לאומרו קודם(מן י ריש הסי" ב158

 הרי אין בידו לתקן ,ו שיזכור אבל אחר תפלת ערבית מה תועלת יש ל,שצריך לומר בתוך ביתו ויזהיר עליהם
כדי שידעו במה (ק א "א ס"מ. )והוא הכון ,והספרדים אומרים אותו קודם תפלת ערבית (ע שם"שו. )מעתה

  . רסד'בארו דיים אלו לעיל סיוכפי שת). מדליקין
  . ) אין חוששין לזה,ים ובפתילות אלו דלפי שלא הגו להדליק במדיות אלו בשמוראה לי (א"א סק" מ159
 משום שאם איחר אדם במלאכה ,רב שבתאומרים במה מדליקין בכל ע (מז הגה א' א קלויזר סי" מהגי מהר160

. ) שלהם שהיו בשדותית הכסת מפי המזיקין שהיו בב,ית הכסתשיסיים תפילתו עם הציבור ולא יוותר לבדו בב
 יסיים תפלתו ית הכסת כדי שאם איחר לבא לב,ק" כתב במהגי מהרא,ומה שאומרים אותו (א שם"הובא במ

  .)בעוד שאומרים אותו
 עסוקין  וכל שאר לילות היו, ששם מצוים מזיקים,שבתי כסיות שבימיהם היו בשדות(ג " רסח סי'וכדלעיל סי
 אבל ליל שבת היו באים , ובגמרם מלאכתם מתפללים ערבית בביתם ולא היו באים לבית הכסת בלילה,במלאכתן

 וישארו יחידים בבית הכסת , וחששו שיש שאין ממהרים לבוא ושוהין לאחר תפלת הצבור,לבית הכסת
  ).די שיהיה פאי ליחיד לגמור תפלתו כ, לכך האריכו תפלת הצבור,ויסתכו
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מג

  :יום טוב כדי למהר בשמחת ,162חל בשבת אין נוהגין לאמרו שיום טוב וכן ב.161שבת

 לפי שיש להקדים ,164 יש לקדש קודם אמירת במה מדליקין,163 במקומות שמקדשים בבית הכנסתב
  :165קדושת היום בכל מה שאפשר

  דיני קידוש שעל הייןרעא 
  סעיפים' ובו ל

  לקדש מיד בכניסתו

 , זכור את יום השבת לקדשו168 שנאמר,167 עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים166 מצותא
__________________ 

 ל שכן כ, בשבת שבחול המועדלוולי הכותב ראה דמשום זה הגו שלא לאומרו אפי(א קלויזר שם "מהגי מהר 161
יש מקומות שוהגין (י סו "שבלי הלקט סוס).  שאסור בעשיית מלאכה,ר אדם במלאכה שלא יאח,ום טובאחר י

שחל יש שאין אומרים אותו ביום טוב  (ב"ע ס"טור ושו). ה מדליקין כשחל יום טוב בערב שבתשלא לשות פרק במ
 דאין עושין מלאכה ,ין כל כך שאין מאחר,ול המועד אותו בשבת חין אומריםולכן א(א שם " מ.)להיות בערב שבת

  ).כל כך
ו מצוי כל כך ...בשבת שאחר יום טוב (ז " רסח סט'הוא כדלעיל סי, )שאז אין מתאחרין כל כך(ל "וטעם האי 

  ).חול ומתעסקין בהם במלאכה עד הערבבשאר ערבי שבתות שהם יום  כמו ,המאחרים לבא
ל "הובא במהרי. )אין אומרים במה מדליקין ...ואם חל סוכות בשבת  ( סדר ערבית של שבת)טירא ( מהגים162

  . )יום טוב בשבת אין אומרין במה מדליקין, ק"מהגי מהרא( שפו ' עתפלת סוכות
  . )דש בבית הכסת על הייןוהגים לק(ב " סרסט' לעיל סיכד 163
  ). במה מדליקין...ולאחר שמקדשין בבית הכסת אומר (סדר רב עמרם גאון  164
טעמו דעיולי יומא  ,והא דכתב רביו דין הקידוש קודם שכתב דוהגין לומר במה מדליקין(מן ח בסוף הסי" ב165

  .א"הובא במ. )מקדימין ליה
 בבית הכסת על  ...במקומות שוהגין לקדש (ו"תפט סכ' לקמן סיכד, וכן הוא גם לעין ספירת העומר בליל שבת

 לפי שכל מה שוכל להקדים קדושת היום יש לו , סופרים העומר בליל שבת ויום טוב אחר הקידוש,היין
  ).להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשר(ב " רסז ס'סיוכדלעיל . )להקדים

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 166
  ).ב- א"ס (בכיסתולקדש מיד ) א(
  ).ג"ס (שלא לקדש בשעה שביעית) ב(
  ).ד"ס (הקידוש ביום טוב) ג(
  ).ז- ה"ס(שים חייבות בקידוש כאשים ) ד(
  ).ח"ס (קידוש הלילה קודם לכל) ה(
  ).ט"ס (איסור טעימה קודם הקידוש) ו(
  ).יד- י"ס(פורס מפה ומקדש ) ז(
  ).ו"סט(אכל קודם הקידוש ) ח(
  ).ז"סט (לא קידש בלילה) ט(
  ).ז"סי(זמן סידור והבאת השלחן ) י(
  ).ח"סי(עשרה דברים שאמרו בכוס ) יא(
  ).ט"סי (אמירת ויכלו) יב(
  ).כב- כ"ס(יש לו רק כוס אחד ) יג(
  ).ג"סכ(טל ידיו קודם קידוש ) יד(
  ).ה- ד"סכ(טעימת הכוס ) טו(
  ).ח- ו"סכ( כוס מים 'או היהפסיק או שפך ) טז(
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מד

  .כלומר זכרהו זכירות שבח וקידוש

 170 ויש אומרים.169 בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה,וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו
'  ויתבאר בסי, ומן התורה אין צריך לזכרהו אלא בכניסתו בלבד,שהבדלה אינה אלא מדברי סופרים

  :171ו"רצ

  .174 בין בכניסתו בין ביציאתו173א זכירה זו על כוס של יין שתה172 ותקנו חכמיםב

  .175ומצוה מן המובחר לקדש סמוך לתחלת כניסתו בכל מה שאפשר

___________________ 
 ).ל- ט"סכ(לכוסות המסובים שפיכה מהכוס ) יז(

מצות  (א"ט ה"פכ שבת 'הלם "רמב). בכיסתו...  זוכרהו ,תו רבן זכור את יום השבת לקדשו( א ,פסחים קו 167
 כלומר זכרהו זכירת שבח , שאמר זכור את יום השבת לקדשו,עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים

  .)וש היום דאורייתאקיד (ה מאי קושיא"א ד, סוכה לח 'תוס. )וקידוש
  .ה"כדלקמן ס, ואף בשים הוי מן התורה

  .ב"שיתבאר לקמן ס, "על היין"הייו למעט , "בדברים"ש "ומ
  .פסחים שם. ח,  שמות כ168
 אין לי אלא בכיסתו ביציאתו מין ,דכתיב זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין (א"י זיר דף ד רע" רש169
 המצות 'ובס, ) וביציאתו בהבדלה,סתו בקידוש היום בכי,ך לזכרהו בכיסתו וביציאתווצרי (ם שם"רמב .)'ל כו"ת
 זכור בם גודל היום הזה ומעלתו והבדלו ,שצוו לקדש את השבת ולאמר דברים בכיסתו וביציאתו(ע קה "מ

זכרהו זכר כלומר . והוא אמרו יתעלה זכור את יום השבת לקדשו. משאר הימים הקודמים ממו והבאים אחריו
חיוך מצוה לא . )ולשון מכילתא זכור את יום השבת לקדשו קדשהו בברכה. וזו היא מצות קדוש. קדושה והגדלה

ו לשבח משאר  שיהיה בהם זכר גדולת היום ומעלתו והבדלת, וכן ביציאתו,לדבר דברים ביום שבת בהכסתו(
  ). הימים שלפיו ואחריו

הבדלה מאי איכא , דהא תיח קדוש דכתיבא, ואין ראה לרביו יעקב (ת" רב בשם, רביו יהודה ברכות כ'  תוס170
אבל הבדלה . דקידוש הוא מן התורה כדפקא לן מזכור את יום השבת לקדשו (קל' שבלי הלקט השלם סי. )למימר

. ) אבל הקידוש הוא דבר תורה,ברי סופרים שההבדלה איה אלא מדש אומריםוי(מ שם "מ. )איה אלא מדרבן
 ). אלא רבן אסמכוה אקרא,בשמירת שבת דאין הבדלה תלויה ...ל "ש ז"כתב הר (יח' הבדלה סי' ארחות חיים הל

אין חיוב  ויש מפרשים ש...ולדעת זה הבדלה מן התורה כקדוש (ה תגלגל "ב ד,  הדיעות במאירי ברכות כ'ב
  ).הבדלה אלא מדברי סופרים

  . סעיף יט171
פסחים . )איין הוא מדרבן (ה מאי קושיא"א ד, סוכה לח' תוס. )רים לקדש על הייןמדברי סופ (ו" הט"פכם " רמב172

 וראה לי (א"א סק"מ. ) על היין לא הויא אלא מדרבן...וראה דקידוש על היין אסמכתא היא (ה זוכרהו "א ד, קו
 הוש במקום סעוד וקיד, והרי זכר אותו, דקרא כתיב זכור את יום השבת, סגיה בקידוש שאמר בתפלאדמדאוריי

  . )רבן תקוהו
משום (ד במוסגר " קצ ס'וראה גם לעיל סי. ) זוכרהו על היין בכיסתו,זכור את יום השבת לקדשו(ב , קו פסחים 173

 ...תקוהו חכמים (ז " רצז סוף ס'לקמן סי).  ואמרו חכמים זכרהו על היין,שאמר זכור את יום השבת לקדשו
  .)ןבשביל שצריך לזכרהו על היי

 המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על ...אשי כסת הגדולה תקו להם לישראל ברכות ותפלות  (א,  גמרא ברכות לג174
 , ואף על פי שהבדיל בתפלה,מדברי סופרים לקדש על היין ולהבדיל על היין(ו "ט ה" שבת פכ'הלם "רמב. )הכוס

) ג"דף ל( וההבדלה מבואר בברכות ...היין הקידוש פשוט שאיו מן התורה על  (מ שם"מ. )צריך להבדיל על כוס
  .)פרק אין עומדין שמדבריהם היא על הכוס

  .) להבדיל גם על הכוס,התקיו חכמים שלעולם צריך כל אדם המבדיל בתפלה(ב " רצד ס'וכן הוא לקמן סי
  .)סתו כדי שיזכור שבת בכי,יו לקדשהי (א"א סק"מ. )מידכשיבא לביתו ימהר לאכול  (א"ע ס" טור ושו175
 ,שעיקר מצותן הוא בתחלת זמם(ט " לקמן ס.)שיש להקדים קדושת היום בכל מה שאפשר (ב"ער ס' לעיל סיוכד

שכל מה  (ו"תפט סכ'  סי.)שמצוה מן המובחר לקדש סמוך לכיסת השבת(ז " וסט,)דהייו סמוך לכיסת השבת
  .)שוכל להקדים קדושת היום יש לו להקדים
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 דכיון שהוסיף מחול על הקדש הרי זה ,177 יש לו לקדש מיד176ואף אם יצא מבית הכנסת מבעוד יום
  .178 ויש לו לקדש מיד סמוך לכניסתו,אצלו כניסת השבת

  .180 כדי שיהיה הקידוש במקום סעודה,179 מידגם כןכול ואחר הקידוש צריך לא

 ,181 כדי שיאכל לתיאבון,ואם אינו תאב לאכול מיד יכול להמתין מלקדש תוך הלילה כמה שירצה
 שהרי מן , שכבר יצא בזה מן התורה,ויוכל לסמוך על מה שכבר זכרו בתחלת כניסתו בתפלת ערבית

  :183 והרי זכרו בתפלה,182יןהתורה אין צריך אלא זכירה בדברים בלבד בלא י

  שלא לקדש בשעה שביעית

 עיין .185דהיינו שעה שביעית אחר חצות היום (184 יש נזהרים שלא לקדש בשעה ראשונה של הלילהג

__________________ 
 כדי להקדים קבלת שבת , וכון הוא,ווהגים להקדים תפלת ערבית יותר מבימות החול(ב " רסז ס'כדלעיל סי 176

  . קסט' ז ע"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו. )בכל מה שאפשר
... ומפרש רביו דהייו לומר שתיכף שכס צריך לקדשו על היין  (י"ב). וכשיבא לביתו ימהר לאכול מיד(טור  177

שיכול לקדש ולאכול מפלג (ג " רסז ס'וכדלעיל סי). קודם שתחשך לו ואפי,לאכול מיד(ק א "ז ס" ט.)מבעוד יום
  ).המחה ולמעלה

 ובערב ,המתפלל ערבית בזמה כל ימות החול(ד "תבאר לעיל שם ס, ואם הוא תוך חצי שעה לפי צאת הכוכבים
שהרי הוא לא יצא ידי ...  ים אסור לו להתחיל לאכול כחצי שעה סמוך לצאת הכוכב ...שבת מתפלל מבעוד יום

  . קעד' וראה הערות וביאורים שם ע. )חובתו כלל בקריאת שמע שקרא מבעוד יום
  ).שלכתחלה יש לו לקדש מיד בבואו מבית הכסת מבעוד יום(ג "וכן הוא לקמן ס

יכין דהא צר, אם כן ממילא שמע שימהר לאכול מיד, כיון דכתב שיכול לאכול קודם שתחשך(ק א "פרישה ס 178
  ).להקדים בכיסת שבת

  .דהייו לקדש ולאכול מיד, ותפרש לעיל). ימהר לאכול מיד(ע שם "טור ושו 179
... סעודות שחייב לאכול בשבת ' ובאכילה זו שמבעוד יום יוצא ידי חובת סעודה אחת מג(ג " רסז ס'וראה לעיל סי

  ).את הכוכבים שיאכל כזית לפחות אחר צ,וויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמ
  .)אין קידוש אלא במקום סעודה(א "רעג ס' לקמן סיכד 180
 וזהו כבודו שמתאוה לאכול , צריך לאחר,ואם האיחור מזמן סעודת החול הוא עוג לו(ג " רפח סי'כדלקמן סי 181

  ).ואוכל לתיאבון
  . א"כדלעיל ס 182
להיות דחפים אל ביתם בשבת לסעודת  שלא ,מהגן של רוב ישראל משים קדמויות (ב' ע מפאו סי"ת רמ" שו183

א  ומצות זכירה שהי, וכל שכן דיין ודאי דרבן הוא ... אלא כל אחד לפי עוג שלו,הלילה תכף אחר תפלת הערב
 שאם איו תאב לאכול יכול , כתבהבתשובומחם עזריה  (א"א סק"מ. )דאורייתא קימוה בתפלה בכיסתו

  .)ש"יי ע הכסתית שכבר זכר אותו בכיסתו בב,להמתין
הואיל וכבר יצא ידי חובת עיקר קידוש של תורה במה שהזכיר של שבת בתפלת (ג " רפט סוף ס'וכן הוא לקמן סי

  .)ערבית
בדי השלחן . א"תהלה לדוד סקותבאר ב. מכל מקום יוצא בה ידי חובת קידוש, ואף אם לא התכוין בתפלה לקידוש

  .א"עט סק' סי
וכל הזריז הרי זה , מפי שמצוה להקדים לקדש היום, א יעכבו הרבה בבית הכסתואחר התפלה ל ( תקוי שבת184

ב , י שבת קכט"והייו כפירוש רש .)קודם שיבא ממשלת סמאל וכוכב מאדים בתחילת ליל שבת כידוע… משובח 
 צדק ובשיה שבתאיבשבת שימש '  שעה ראשוה של ד, סדר השעות כשתלו המאורות והמזלותל"חכ מ"שצ(
 וחוזרים ,השעות' המזלות לז'  מצאו ז,לבה ואחריו כוכב ואחריו וגה ואחריו חמה ואחריו מאדיםאחריו ו

 מוצאי שבת שעה ם"חל ש"כצ מצא בסדר זה לעולם סימי מזלות המשמשין בתחלת לילי השבוע .חלילה לעולם
, רוה של יום הששי הוא מזל צדקששעה אח,  יוצא אם כן).ראשוה שלו כוכב תחלת ליל שי צדק וכן בסדר הזה

  .ושעה הראשוה של ליל שבת הוא מזל מאדים



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

מו

 לפי שבשעה הראשונה הוא מזל , אלא או קודם הלילה או לאחר שעה תוך הלילה,)186ח"תכ' סי

___________________ 
 דהייו לפי … ושמעתי הטעם ,דשי מלאכים המלווין לאדם בליל שבת אחד טוב ואחד רע(ב ק' ל סי"ת מהרי"שו

ס,ם"ש חל"סדר כצכ והן הן אחד טוב ואחד היפך , צדק יוצא ומאדים(.ן בשבת קיטב,  והוא כדאמרי) יא רת '
 וכשבא ,רע  אחד טוב ואחד, מבית הכסת לביתורב שבתיוסי בר יהודה אומר שי מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע

כך ומלאך רע   מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת,לביתו ומצא ר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת
  .ומלאך רע הוא מזל מאדים, שמלאך טוב הוא מזל צדק, יוצא אם כן). ועוה אמן בעל כרח

דתחלת ליל שבת משמש . שבתל מאדים לתחלת ליל זקודם שכס מם דיקדש כתבו האחרוי(ק א "עולת שבת ס
 שיוהם , ומלאכו צדקיאל, ובשעה אחרוה של ערב שבת משמש מזל צדק, וסמאל מושל עליו, מזל מאדים

 שלתממרק ב הרע בממשלת שות בקידבהש את יקבל שלא טוב והה .רע ואחד טוב אחד ״לזחמרו שא מלאכים
  ).ויקדשם מאדי שלתממ רושיעב עד ימתין יום מבעוד קידש לא םוא .ןמא יעה רע בעל כרחווה ,הטוב

 הוא מזל ' ובסוף יום ו, כי בתחלת ליל שבת הוא מזל מאדים,וכתוב בתקוי שבת שיקדש קודם לילה (א"א סק"מ
  .)ג" קס'ל סי"הריכ בתשובות מ" וכ. לכן יקדש בצדק,צדק

  . רה' ז ע"וראה אהלי שם ח
  .ויתבאר בהערה הבאה. שעה שביעית מהשעות השוות אחר חצות האמצעי 185
דע שמה (ובודאי הכווה למה שתבאר בלבוש שם בסוף הסימן . ע לא זכר שם כלום מושא זה"בטור ושו 186

עם אותם השעות שאו מוין מתחילת ליל  אים מכווים ,שכותבין בלוחות השעות של המולדות וכן של התקופה
 וצריך אתה לומר שהיתה , שכשתחשוב כך תקופת יסן שהיתה בתחלת הלילה, אלא על זה הדרך ...כל יום ויום

ג שעות " ואם כן אחר כך תהיה תקופת תמוז י.בכמו שש שעות אחר חצות של היום שלפיה שהיתה חמה על ראשך
 ואף על פי שגם התקופה איה האמיתית אלא  ...פיה שהיתה חמה על ראשךומחצה אחר חצות היום של היום של

 לכאורה ראה שמסר לו על תקופות , לפי מה שקבלו מן הסכות בין רגע תקופה לתקופהכל מקום מ,השוה
 אבל עיקר ההקפדה , אף על פי שהעולם אים זהרים אלא במספר שעות מתחלת הלילה, ויש להקפיד עליו,השוות

  ).ויה להיות על השעות שכתבתירא
ותקופת תמוז היא שבע וחצי שעות אחר תחלת , והייו שמה שאו אומרים שתקופת יסן היא בתחלת הלילה

ותקופת תמוז , אלא שש שעות שוות אחר חצות היום, אין הכווה שתקופת יסן היא בתחלת הלילה ממש, הלילה
  .ג ומחצה שעות השוות אחר חצות היום"היא י

 שהתקופה ...בירך על המים ושמע (ד " רו סי'כדלעיל סי, "מה שקבלו מן הסכות בין רגע התקופה"ן הוא לעין וכ
, ) ופלה התקופה בלילה,מי שיש לו בביתו מים שאובין ששאבן ללישת המצה(ו " תה סט'ולקמן סי, )ופלת

  .ת היוםשעות השוות אחרי חצו, ג ומחצה"או י, שהולכים גם בזה לפי חשבון שש
 לפי מה שקבלו מן הסכות בין ,כל מקוםמ", ולא התקופה האמיתית, ואף שהתקופה שלו היא התקופה האמצעית

  ". לכאורה ראה שמסר לו על תקופות השוות,רגע תקופה לתקופה
ה מן מה שוהגין בכל תפוצת ישראל להזהר בשעת התקופה מפי הסכ( יד 'סי) הראשון(צמח צדק ת "וכן מסיק בשו

ותפשט המהג לחשוב ימים ולילות שוות לעולם כמו .  ומכריזין בבתי כסיות אותו שעה שהתקופה ופלת,המים
 , אין מחלקין בין ימים ארוכים...ח בביאור רחב "כבר דבר מזה בעל הלבושים בסוף הלכות ר... שהן ביסן ותשרי 
והוא תקופת שמואל  ... ב שעות ליום" שעות ללילה ויב" אלא לעולם מחשבין י, כגון בתמוז וטבת,ולילות ארוכים

  ). ואיו אמיתי שהוא על פי תקופת רב אדא,שעל פי החשבון האמצע
שאין הכווה בזה , "שעה הראשוה של הלילה"של , שכן הוא גם לעין הסכות של מזל מאדים, ומזה למד רביו

  ".שעה שביעית אחר חצות היום"אלא ל
 דברי תקוי ם כןא,  אלא שעות ההשואה,אך סדר הלוכן אין שעה זמיות(ק א "א ס"ל למוכן מסיק במחצית השק

בזמן שאין יום ולילה ... שיום ולילות שוים שתחלת שעה שביעית מן שעות ההשואה  שבת אין אמורים אלא בזמן
  ).ד"כן ראה לפע, תקוי שבת שוים ליתא לדברי

זה לא , "בשעה ראשוה של הלילה"ש כאן בפים "וכן מ, "חילת ליל שבתבת"והייו שמה שהובא לעיל מתקוי שבת 
לא תחול , כ באמצע החורף ובאמצע הקיץ"משא, שהיום והלילה שוה אצלם, יחול אלא בחדשים תשרי ויסן

  .אלא בשעה שביעית שאחר חצות היום, זהירות זו
אם כן הא לא ... ומה שכתבת ( זהירות זו שמשם הובא לעיל שורש,  קב'ל סי"ת מהרי"וכבר העיר לקושי זה בשו

  ).הוי אלא ביומי יסן ותשרי לחוד
  .שבכל אופן הכווה היא לשעה השביעית משעות השוות אחרי חצות היום, אך מכל מקום המסקא היא

*  
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מז

  .187ל מושל עליו"מאדים וסמא

  : לקדש מיד בבואו מבית הכנסת מבעוד יום שלכתחלה יש לו188וכבר נתבאר

  הקידוש ביום טוב

 אלא .כ יש לו כל דיני קידוש של שבת לכל דבר" ואעפ.189 הוא מדברי סופריםיום טוב הקידוש בד
 190יום טוב הרי קידוש של שבת קודם לשל , בערב שבתיום טובוחל ) א(שאם אין לו אלא כוס אחד 

___________________ 
 בערב 7-6ש אודות הזהירות שלא לקדש משעה "במ(מב 'ב אגרת ד"ככל האמור לעיל תפרש גם באגרות קודש חי

וגם בחצות היום אין , כי הילוך המזלות שוה הוא בקיץ ובחורף,  הה מובן הכווה לשעה בת ששים רגעים,שבת
  ).ובמילא שעה הששית הייו שש שעות שוות לאחר חצות היום, חילוק בין המקומות שבדרום ובצפון

 12או לשעה , האמצעיאו לחצות , אם הכווה לחצות האמיתי, עדיין הסתפקו בכוות הדברים, אלא שלמרות זאת
  .שלפי השעון המקומי

 ושואל ,ג"א ס"ז סרע"ע אדה"כ בשו"עפמש' הזהרים מלקדש כו(שצא 'ג אגרת ד"ותפרש יותר באגרות קודש חי
שליטת כל מזל הוא שעה של ששים :  המקום לספקיי יודע וא–. שסתפק בהמעה שלי, לחשבון השעות בזה

 –ל " משעות ה–ל הוא בשעה שביעית "ולכן ה, )מ"ובכ, ב, קכט(י שבת "פ המבואר בפרש"והסדר בזה ע, מיוט
  ). כמובןץ החמה ושקיעת החמהוחצות הוא באמצע בין , כלשון רבו הזקן שם, אחר חצות היום

 בעין, מרוזוב שלום הרב דן בזה, כג' סי כז חוברתקובץ יגדיל תורה בעד ש. אמם עדיין הסתפקו בכוות הדברים
  .שהכווה היא לשש שעות השוות אחרי חצות האמצעי, סה להוכיחומ, זה

 בין דיעות חילוקי תמיד ישם, כג' סי כאן המבואר בעין(שאלתי שאלה זאת אצל הרבי כשהכסתי את עלי ההגהה 
ת ש"אהוג איך דיעות חילוקי ובמילא ;א"שליט ר"אדמו ק"כ בכווה אומר יש .לחצות אחר שעות שש – דהכוו 

 שעה – ( שעויו לפי חצות אחר שעות שש דהכווה א"וי ".ח"ושקה ח"ה בין האמצע "הלשון כמשמעות, תיהאמי
 כאן כמבואר – האמצעי חצות אחר שעות שש – דהכווה א"וי ".זייגער אכן גייט מען "הלשון כמשמעות, )12:00
  .)כג' בסי
 רק על האופן השיבו, )המקובל באותו מקוםלומר שמתחשבים עם השעון (מחק לגמרי את האופן האמצעי  הרבי

 קל דלכאורה, )"ח"ושקה ח"ה בין האמצע", האמיתי חצות אחר שעות שש – (ל"צ' הי לכאורה( הראשון והשלישי
  .))האמצעי חצות אחר שעות שש – (והגין שראיתי מה פ"ע) הכווה(ו .בראשו כשהחמה – לדעתו לאדם

" על פי מה שראיתי והגין"במה שכתב , והוסיף וביאר את כוותו, ספתו פעם הגיה ,ההגהה עלי את כשהכסתי
 לאחרי רב זמן מקדשין ו הכיבלא היו ,ר"אדמו ח"מו ק"כ בבית שראיתי מהאחר כך ול ,ר"אאמו בבית .דבר עמא(

  .)השביעית שעה
 יש להוג מכל מקום,  מקום לחשב בזה שש שעות השוות אחרי חצות האמיתי'והייו שאף שבעיקר ההלכה הי

בשעה השביעית משעות השוות אחרי חצות , )עמא דבר(וכמהג העולם , ש מרוזוב"למעשה כמסקת מוהר
  .האמצעי

  .12ר הזקן הערה "ע אדמו" קיצור הלכות משו.קז'  עג"לחוראה קובץ יגדיל תורה 
 םוא... וסמאל מושל עליו , יל שבת משמש מזל מאדיםדתחלת ל(ק א "מעולת שבת מס) 184הערה (כמובא לעיל  187

 ).ויקדשם מאדי שלתממ רושיעב עד ימתין יום מבעוד קידש לא
  ). יש לו לקדש מיד,אם יצא מבית הכסת מבעוד יום(ב "לעיל ס 188

  ).186הערה (כדלעיל , או לפיו, )שלפי מזל מאדים(שבימי יסן ותשרי הייו במזל צדק 
, מפי שמצוה להקדים לקדש היום, ואחר התפלה לא יעכבו הרבה בבית הכסת(ועל זה הובא לעיל מתקוי שבת 

  ).קודם שיבא ממשלת סמאל וכוכב מאדים… וכל הזריז הרי זה משובח 
   ".לאחר שעה תוך הלילה"יקדש , "קודם הלילה"אלא שאם לא קידש 

 , הוא דרבןום טובודע דהקידוש בי(ק א "א ס"מ. )ן קידוש יום טוב דבר תורהודע שאי (ח"ט הי" מגיד משה פכ189
  ).ט"מ פכ"ש המ"כמ

כ יום "משא, )א"כדלעיל ס" (זכרהו בכיסתו"ודרשין , והייו כיון שרק בשבת אמר זכור את יום השבת לקדשו
  .טוב לא אמר בו זכור

  .)של שבת קודם ,חדאין לו אלא כוס א ואם . יש לו כל דין קידוש של שבתכל מקוםמ (א שם" מ190



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

מח

  :191פ שעל הכוס הוא מדברי סופרים" אע,הכיון שעיקר הקידוש בשבת הוא מן התור

  נשים חייבות בקידוש כאנשים

  .193 מדברי סופריםיום טוב וב,192 נשים חייבות בקידוש היום בשבת מן התורהה

 זכור 195 שנאמר, בקידוש היום חייבות,194פ שכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה"ואע
 והואיל והנשים ,197 בשמירה ישנו בזכירה כל שישנו,' שמור את יום וגו196 ונאמר,'את יום וגו

___________________ 
, שאם יום טוב ערב שבת(וכן פירש דבריו בלבושי שרד ". חל יום טוב בערב שבת"רביו דבריו דמיירי כשומפרש 

  ).ייחו לשבת שהוא מן התורה, ואין לו אלא כוס אחד
  .ק א"ותבאר בקוטרס אחרון ס

 שכבר ,שכבר זכרו בתחלת כיסתו בתפלת ערבית ... של ייןותקו חכמים שתהא זכירה זו על כוס (ב "כדלעיל ס 191
, מכל מקום הקידוש על היין הוא רק מדברי סופרים, והייו שאפילו עדיין לא התפלל ערבית). יצא בזה מן התורה

  ).קעט' ז ע"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים (ובפרט שכבר זכרו בתפלת ערבית . שהרי יכול לקדש בלא כוס
  ".כיון שעיקר הקידוש בשבת הוא מן התורה", הוא קודם לקידוש של יום טובומכל מקום 

וכן . היא קודמת, שאם המצוה השית מקודשת יותר, )ק א"שהובאו בקוטרס אחרון ס(והייו כדעת הפוסקים 
  .מה שהמצוה השית יש לה עיקר מן התורה, כאן

מכל מקום ,  גם כשהמצוה השית מקודשת יותרשאין מעבירין על המצות, שאף לדעת הפוסקים, א"או שדעת המ
  .היא קודמת, שכיון שהמצוה השית עיקרה מן התורה, הכא שאי

  . )שים חייבות בקידוש (ב"ע ס"טור ושו. )שים חייבות בקדוש היום דבר תורה (ב,  ברכות כ192
אלא בכיסת השבת ולא לדברי האומרים שמצות זכור איה (ט " רצו סי'תבאר לקמן סי, לעין הבדלה בשבת 193

 יש מי שאומר שהשים פטורות ממה כמו שהן פטורות מכל , ועיקר הבדלה איה אלא מדברי סופרים,ביציאתו
ויש חולקין על זה ואומרים שההבדלה היא מעין  ... מצות עשה שהזמן גרמא בין של תורה בין של דברי סופרים

 ולפיכך השים חייבות בהם מדברי סופרים כמו ,לחולזכירת השבת וקדושתו שמזכירין הבדל בין קדושתו 
 שהשים חייבות , לפי שתקו דבריהם כעין של תורה,שחייבות בכל הדברים שתקו חכמים בגלל קדושת השבת

  ). וכן עיקר,בזכור ושמור מן התורה כאשים
  ).ידוש של שבת לכל דברכ יש לו כל דיי ק"ואעפ(שתבאר לעיל סעיף הקודם , וכן הוא לעין קידוש ביום טוב

  .מראי מקומות וציוים. א, א טז"ראה חקרי הלכות חו
  . ) וכל מצות עשה שהזמן גרמא שים פטורות,אמאי מצות עשה שהזמן גרמא הוא ( ברכות שם194

  :ויש בכלל זה שתי דעות
ן למען תהיה תורת  שאמר בתפילי,כל מצות עשה שהזמן גרמא שים ועבדים פטורים ממה(א " יז ס'כדלעיל סי) א(

 שהרי שבת ויום טוב אין , מה תפילין שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, הוקשה כל התורה כולה לתפילין, בפיך'ה
זמן גרמא שים ועבדים  אף כל מצות עשה שה,ח" ל' ושים ועבדים פטורים מהם מטעם שיתבאר בסי,זמן תפילין

 מה תלמוד תורה ,ותפילין גמר לה מתלמוד תורה(א , ן לדכדאמרין בקידושי, ובתפילין פטורות). פטורים מהם
  .) אף תפילין שים פטורות,שים פטורות

רי שבת ויום  שה, מפי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא,שים ועבדים כעים פטורים מתפילין( לח 'כדלעיל סי) ב(
  .וי מצות עשה שהזמן גרמאהוא מפי דה, והייו שגם זה ששים פטורות מתפילין). טוב אין זמן תפילין

  ).בשולי הגליון,  קלב'ע(תפב 'ה אגרת ט"ותבאר באגרות קודש חכ
  . )בלוחות ראשוות (ח,  שמות כ195
שיהם בדבור אחד ובתיבה אחת , ובראשוות הוא אומר זכור, שמור(י שם "וברש. )בלוחות שיות (יב,  דברים ה196

  ).אמרו ובשמיעה אחת שמעו
 והי שי הואיל ואיתהו בשמירה איתהו , כל שישו בשמירה ישו בזכירה,רא זכור ושמוראמר ק(ברכות שם  197

 מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן ,זכור ושמור בדיבור אחד אמרו(ב ,  ותפרש יותר בשבועות כ).בזכירה
 טור ).איתהו מי בזכירה והי שי הואיל ואיתהו בשמירה ,כל שישו בשמירה ישו בזכירה ...יכול לשמוע 

 והי שי הואיל ואיתהו ,משום דאיתקש זכור לשמור, אף על פי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא(ב "ע ס"ושו
  ).בשמירה איתהו בזכירה
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מט

 וכל מצות ,198'מוזהרות בשמירתו להשמר בו מעשיית מלאכה שהיא מצות לא תעשה כל מלאכה וגו
 דהיינו קידוש , בזכירתוגם כן הרי הן מוזהרות ,199לא תעשה אף שהזמן גרמא נשים מוזהרות בה

  :200היום

 יכולות להוציא את האנשים ידי ,נשים וכיון שהנשים חייבות בקידוש היום מן התורה כמו האו
  .201חובתם

  ):203שלא יבאו לזלזל במצות (202אלא שלכתחלה אין להורות כן לשואל הלכה למעשה

___________________ 
  ). מפי שהוקש זכור לשמור,שחייבות בקידוש מן התורה(ט " רצו סי'וכן הוא לקמן סי

  .ראה מראי מקומות וציויםו). תעשה מלאכהדלא , בשמירה(י ברכות שם "רש. י,  שמות כ198
 אחד האשים ואחד , בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא,וכל מצות לא תעשה(א , כטקידושין משה  199

 שים , בין שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא,כל מצות לא תעשה דתן (י ברכות שם"רש. )השים חייבין
 ישמעאל 'תא דבי ר(א , וכדתיא פסחים מג. )שים שבתורה דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עו,חייבות

  ). השוה הכתוב איש לאשה לכל עושין שבתורה,אמר קרא איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם
'  וכן לבצוע על ב,שים חייבות בסעודה שלישית כמו אשים(ח " רצא ס'כדלקמן סי, וכן בשאר מצות היום 200

שבכל מעשה (ט " רצו סי'סי). א"רע'  מטעם שתבאר בסי, שבת איש ואשה שוין שלכל מעשה,ככרות בכל סעודה
  ).שבת איש ואשה שוין

 לפי ,באכילת מצה הן חייבות מן התורה(ו " תעב סכ'לקמן סי, וכעין זה מציו לעין שים באכילת מצה בפסח
עליו חמץ שבעת ימים  שאמר לא תאכל ,שהוקשה מצות עשה של אכילת מצה למצות לא תעשה של אכילת חמץ

 שאמר כי כל אוכל מחמצת , לומר לך שכשם שהשים מוזהרות על לא תעשה של אכילת חמץ,תאכל עליו מצות
  ). על מצות עשה של אכילת מצה כך הן מוזהרות, כי כל לרבות השים,'וכרתה וגו

כי כל "כו ללימוד מיוחד של והוצר". השוה הכתוב איש לאשה לכל עושין שבתורה"אלא ששם לא סגי בכלל זה של 
  ".לרבות השים

סלקא דעתך אמיא הואיל וכתיב לא תאכל  ...  לרבות את השים...כל (והטעם לזה הוא כדאמרין בפסחים שם 
 והי שי הואיל וליתהו , כל שישו בקום אכול מצה ישו בבל תאכל חמץ,עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות

  ).ל" קמ, אימא בבל תאכל חמץ מי ליתהו,)היא(ליה מצות עשה שהזמן גרמא בקום אכול מצה דהויא 
ל ואפילו להוציא אחרים ידי "ש ז" וביאר הר, ואם לאו מקדשין לה,ואשה היודעת לקדש מקדשת (לא'  כל בו סי201

 ידי  ולהוציא זכרים,וכשרות לקרותה(, לעין קריאת המגילה) א, ערכין ג(י " והייו מה שכתב רש.)חובתם
  . )כמותםומוציאות את האשים הואיל וחייבות מן התורה  (ב"ע ס" שו).חובתם

שהשים אים  ש אומריםוי(ב " תרפט ס'ע סי"כמבואר בשו, ל שאיה מוציאה את האשים"ואף שלעין מגילה קיי
פסקים  וה, שהביאו בספר כל בו,י"ותימה שכאן פסק כפירוש רש(כאן ח "בוהקשה ב). מוציאות את האשים

  ). דראה דאין לחלק בין קידוש למגילה,סותרין זה את זה
ש "והוא מ). ם הם זילא בהו מילתא שתוציאם אשה כיון דרבי,ח שכתבו" בסוכה דף ל'התוס(ק ב "א ס"תירץ במ
 ופירש , דהרי מגילה דשים חייבות בה,משום דרבים זילא בהו מלתא(ה באמת אמרו "א ד,  בסוכה לח'התוס
   ).השים מוציאות את הרבים ידי חובתן במגילג דאין "בה

וכן פסק ). אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפי כבוד צבור(א , דאמרין במגילה כג, וכמו בקריאת התורה
  ).1398הערה (ושם , )אמרו חכמים אשה לא תקרא בצבור מפי כבוד הצבור(ה " רפב ס'לקמן סי

יכר צירוף שים  מפי שראה כפריצות כש,אם רצו לצרפן אים רשאים(ו " קצט ס'בזימון אמרין לעיל סיואפילו 
  ).עם אשים בזימון

  .אין לחוש לכבוד הצבור ולפריצות, כ כאן שהיא מקדשת בבית להוציא את האשים ידי חובתם"משא
ואין מורין  ,אם אין בעלה בעיר או אין לה בעל ,ולפי דעתי אפילו אשים בי ביתה מוציאה (ט" אגודה שבועות ס202

  .)כתב שאין מורין כן 'בשבועות סימן ט... באגודה  (ב"א סק" מ).כן
ואין מורין כן הלכה למעשה (ב " ל ס'כדלעיל סי, מכל מקום אין מורין כן לאחרים, והייו שיכולה לעשות כן בעצמה

ואדם הבא , אבל אין מורין כן לאחר(א " תקט ס'לקמן סי. )אבל לא ברבים, לא יעשה כן אלא ביו לבין עצמו... 
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 כיון שהיא , אינו מוציא את האשה,שערות'  אם אינו ידוע שהביא ב,ג שנה" וקטן אפילו הוא בן יז
 והוא ,שערות עדיין'  לא הביא ב כי שמא, והוא אינו מחוייב אלא מספק,מחוייבת מן התורה בודאי
  .204לכן תקדש האשה בעצמה, פטור מכל המצות מן התורה

___________________ 
כללי הפוסקים וההוראה כלל . ק א"וקוטרס אחרון שם ס). אין אומרים לו היתר זה... לשאול הלכה זו למעשה 

  .סב
שלא  (ה ואין מורין"ב ד, יבשבת י "רשכמבואר ב, שזהו הטעם לדיים שאומרים בהם הלכה ואין מורין כן 203

  .) שלא יזלזלו,אין מורין לרבים כן (ה הלכה"ב ד, ביצה כח. )יזלזלו
 'ג שה חיישין שמא לא הביא ב" דאפילו בן י,ראה לי ועוד .ופשוט דקטן איו מוציא האשה(ק ב "סא " מ204

 לכן .ה" ל'מ סי"וש בח" כמ, שערות עד שיתמלא זקו' דבמילי דאורייתא לא סמכין אחזקה שהביא ב,שערות
  . )צמהתקדש האשה לע
ג " עד שיביא שתי שערות אחר י,אפילו היה בון וחכם , פסול להעיד,קטן(א " לה ס'מ סי"ע חו"והייו כמבואר בשו

  ).שים גמורות
 שערות ' אלא שאיו ידוע בודאי שהביא ב,ג שים" קטן אפילו הוא בן י...תפילין שכתבן (א " לט ס'וכן הוא לעיל סי

כיון שתפלה מדברי סופרים  ...  אפילו הוא גדול בשים דיו כקטן, שערות'לא הביא באם (ו " ה ס'סי).  פסולין...
 קכח 'סי). שערות ' כיון שהגיע לכלל שותיו שראוי להביא בהן ב, שערות'סומכין על החזקה שמן הסתם הביא ב

 אם ...ג שלימות "ן ישאפילו הוא ב(ט " קצט ס'סי). שערות ' אלא שלא הביא ב,ג שה"קטן אפילו הוא בן י(ט "סמ
 וסומכין על החזקה שמן הסתם , מדברי סופרים... אבל בסתם ... שערות ארוכות כשיעורן 'ידוע שלא הביא ב

  ).ג שה" שערות כשיעורן בתשלום י'הביא ב
.  שערות'ובמצות דרבן סומכים על החזקה שמסתמא הביא ב, והייו שבמצות דאורייתא אין סומכים על החזקה

  . שערות' ידוע שהביא ב'אין סומכים על החזקה עד שיהי, הקידוש הוא מן התורהוכיון ש
  ).משיביא שתי שערות(ה " רפב ס'ולעין קריאת התורה ראה לקמן סי

*  
ק ג "כמבואר באליה רבה ס, ולכן חיוב הקידוש עליה הוא מן התורה, ומיירי הכא שהאשה לא התפללה ערבית עדיין

  ).דכבר אזלא חיובא דאורייתא ,מוציאמיהו אשה שהתפללה מעריב (
 שהרי מן התורה אין צריך אלא , שכבר יצא בזה מן התורה,שכבר זכרו בתחלת כיסתו בתפלת ערבית(ב "וכדלעיל ס

  ). והרי זכרו בתפלה,זכירה בדברים בלבד בלא יין
ם זה הוא כמו קידוש  שאפשר ג,"של שבת קודשלהדליק ר "פ בירכה על הרות בוסח "עכואפשר שכן הוא גם אם 

' אם איו ידוע שהביא ב"ולכן אפשר שגם . וחיובה עתה איו אלא מדברי סופרים, שכבר יצאה מהתורה, בתפלה
  .יוכל להוציא את האשה הזאת" שערות

אם התפללה כבר ,  יכול להוציא את האשה בקידושהקטן שהגיע לחיוךשאפילו , אולי יש מקום לומר, ויתירה מזו
שדן , כאןראה דגול מרבבה (מחוייב בקידוש מדברי סופרים הרי הוא  ש,ובה איו אלא מדברי סופריםוחי, ערבית
  ).בזה

 כיון  ...מוציא הוא את מי שלא אכל כדי שביעה... הקטן  (ג" קפו ס'סילעיל , וכעין מה שמציו לעין ברכת המזון
 שמכל מקום הוא חייב , לא אכל כדי שביעהואפילו אם הקטן גם כן. ברי סופריםשאיו חייב מן התורה אלא מד

  .)מדברי סופרים כמותו
אלא , )שהקטן יכול להוציא את הגדול שחייב מדברי סופרים(אפשר שהקידוש איו דומה לברכת המזון אמם 

שברכת המזון איה דומה (כדלעיל שם , )שאין הקטן מוציא את הגדול שחייב מדברי סופרים(למגילה והלל 
 שאין הקטן שהגיע לחיוך מוציא את ,וברכות קריאת שמע ושאר מצות שעיקרן מדברי סופריםלמגילה והלל 

 לפי שהקטן מצד עצמו כשהוא עתה פטור לגמרי אלא שמחכין אותו כדי שיהא רגיל במצוה זו ויהיה סריך ,הגדול
 כיון ,א מדברי סופריםפ שחיובו איו אל" אע, לפיכך איו בדין שיוציא את מי שהוא גדול כבר,כמהגו כשיגדל

 אבל בברכת .ז יתחייב חיוב זה של דברי סופריםשהקטן גם חיוב זה איו חייב אלא משום להרגילו לכשיגדל שא
 לפיכך כשם שהוא מוציא , מה שמחכין את הקטן לברך אחר אכילתו לשובע כשיגדל שהוא חיוב מן התורה,המזון

 כיון שחיוכו כשלא , כך מוציאו אם לא אכל כדי שביעה,שביעהאת הגדול שלא אכל כדי שביעה אם הוא אכל כדי 
  ).ט-  עו'ע" (דובר שלום"ותבאר תוכן הלכה זו ומקורה ב). יותר)ו(אכל כדי שביעה מועיל לו להרגילו כמו כשאכל 
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א

 מכל מקום אם אינה , ואפילו אם שומעת הקידוש מגדול,ואם אינה יודעת תאמר עם הקטן מלה במלה

___________________ 
 כי מה שמחכין את הקטן לקדש על הכוס מועיל להרגילו שכשיגדל ,ואולי גם כאן בקידוש דומה למגילה והלל

 מאשר לברכת ,ולכן אולי דומה הקידוש יותר למגילה והלל). אחר שיקדש בתפלה(ש על הכוס מדברי סופרים יקד
  .המזון

ל לא יקדש " שלפי ה, ובבית שארו הבן שהגיע לחיוך ואמו, בשעה שהאב איו בבית בשבת,ופקא מיה למעשה
  .האם כדי להוציא גם את בה ידי חובתו אלא תקדש ,הקטן שהגיע לחיוך כדי להוציא גם את אמו ידי חובתה

שהרי לפי אחת הדעות  ,האשה להוציא את הקטןלא תוכל  לכאורה , לעין הבדלהכ"משא ,וכל זה הוא לעין קידוש[
וגם הקטן איו יכול להוציא .  ואילו בה מחוייב מדברי סופרים, היא פטורה לגמרי מהבדלה,ט" רצו סי'לקמן סי

 והקטן איו )פ מדברי סופרים"או עכ ( האשה מחוייבת מן התורה,ת הדעות לקמן שםאח כיון שלפי ,את האשה
 כל , שלכתחלה יבדילו האשה ובה הקטן, לכאורהואם כוים הדברים צטרך לומר .מחוייב אלא מדברי סופרים

  .]אחד לעצמו
*  

יצא כבר ידי חובת קידוש שון  כי, ובא לקדש על הכוס, שגם האיש שקידש כבר בתפלה, יוצא לכאורה'זה היכל לפי 
 לא יוכל להוציא אחרים שעדיין לא קידשו , ואין חיובו עתה לברך על הכוס אלא מדברי סופרים,מן התורה

  ).ראה מה שדן בזה בדגול מרבבה( שהרי חיובם עתה הוא מן התורה ,בתפלה
 וחייבים בקידוש מן ,ה שהבאים לסעודה ולשמוע קידוש עדיין לא קידשו בתפלמקומותופקא מיה למעשה ב

 , ולפי האמור לעיל, ואיו חייב בקידוש על הכוס אלא מדברי סופרים,ואילו המקדש כבר קידש בתפלה. התורה
להוציא את האורחים )  וחיובו לקדש על הכוס הוא מדברי סופרים,שכבר קידש בתפלה(לכאורה לא יוכל המקדש 

  ). וחייבים בקידוש מן התורה,שלא קידשו בתפלה(
מחוייבת בברכת איה לדעה הסוברת ש( שיש חילוק גדול בין האשה ,אמם באמת מוצאים או לעין ברכת המזון

שמחוייב בברכת המזון מן (שאיה יכולה להוציא את האיש שאכל כדי שביעה )  מדברי סופריםאלאהמזון 
 שהוא יכול להוציא ,)ופריםשמחוייב בברכת המזון רק מדברי ס(לבין האיש שאכל פחות מכדי שביעה ). התורה

  ).שמחוייב בברכת המזון מן התורה(את האיש שאכל כדי שביעה 
 כי שמא הן פטורות מן ,שהן אין מוציאות ידי חובה את האשים החייבים מן התורה (ב" קפו ס'סידלעיל וכ

 כגון ,בר מן התורהאבל איש שאיו מחויב בד.  וכל מי שאיו מחויב בדבר איו מוציא אחרים ידי חובתן,התורה
 כמו שיכול להוציא את האשים שאכלו כדי , יכול להוציא השים שאכלו כדי שביעה,שלא אכל כדי שביעה

  .)ז" קצ' מטעם שיתבאר בסי,שביעה
 אם אכל ,שים שאכלו ושבעו ותו לשלישי לאכול מעט שיצטרף עמהם לזימון (ו" קצז ס'סיוא כמבואר לעיל וה

לפי .  לא אכל כדי שביעה ואיו חייב בברכת המזון מן התורה כמותםלו אפי,הם ברכת המזוןכזית פת יכול לברך ל
שלא אמרו כל מי שאיו מחוייב בדבר איו . שמן התורה אף מי שלא אכל כלל יכול להוציא את מי שאכל ושבע

אבל כל שמצוה זו  , כמו שים במצות שאין והגות בהן,מוציא אחרים ידי חובתם אלא במי שאיו מצווה כלל
 שכל ישראל , קרא הוא גם כן מחוייב בדבר מדין ערבות,פ שלא תחייב בה עתה הוא אלא חבירו" אע,והגת בהן

 כיון שמברך על , כזיתלומי שאכל פת אפי... ערבים זה בזה ועליו להציל חבירו מעון ולפוטרו ממצוה שתחייב בה 
  .)יעה חבירו שאכל כדי שבגם כן מוציא ,האת עצמו

 ולכן , אלא שכבר קידש בתפלה ואיו מחוייב בו עתה, שהאיש חייב הוא בקידוש מן התורה,וכן הוא גם כאן בקידוש
קרא הוא גם כן מחוייב " שהרי , אף שחבירו מחוייב עדיין בקידוש מן התורה,יכול להוציא את חבירו בקידוש

  ".בדבר מדין ערבות
ויש אומרים שמי שלא אכל כדי שביעה איו מוציא (לעיל שם  כמבואר ,ואף שיש דעה האוסרת בזה בברכת המזון

  .) וטוב לחוש לדבריהם לכתחלה,את מי שאכל כדי שביעה
שהחכמים אמרו שמי שלא אכל פת איו יכול לברך (דלעיל שם  כ, שיש שם לימוד מיוחד,הייו דוקא בברכת המזון

כו זה על מה שכתוב ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא  וסמ, שאין לברך ברכת ההין בלא האה,ברכת המזון
 שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה , ואפילו אם זה שאכל ושבע איו יודע לברך אין חבירו מברך לו,יברך

  .)בשב ואל תעשה
  יכול, בתפלה כבר שגם מי שקידש, ומסתבר שכולם יודו, לא מציו דעה האוסרת,כ לעין קידוש והבדלה"משא

 אף שהמקדש מחוייב רק מדברי סופרים והשומע מחוייב ,להוציא בקידוש על הכוס את מי שלא קידש בתפלה
  .מהתורה
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  :206ג"קצ'  כמו שנתבאר בסי,205מבינה לשון הקודש תאמר עמו מלה במלה

__________________ 
אם איו מבין הלשון איו יוצא (א "לבוש שם ס). איו יוצא בשמיעה ,אם איו מבין(א " קצג ס'ע סי"טור ושו 205

 , וזהו ההפרש שבין המברך ובין השומע, מביותומזה הטעם גם כן השים אין יוצאות בשמיעה אם אין. בשמיעה
 אלא אם כן מבין , והשומע איו יוצא,ופס הברכה כך היא]ט[שהמברך יוצא בברכת עצמו אפילו איו מבין כיון ד

, הייו דוקא בשמיעה איו יוצא אם איו מבין(ק ב "עולת תמיד שם ס). ין לכל מלה ומלה ומכו,מה שיאמר המברך
 טוב שיאמרו ראה לי דמכל מקוםו (ב" סקשםא "מ). אפילו איו מבין מה שמוציא מפיו יוצא, אבל המברך עצמו

   ".אם איה מביה לשון הקודש תאמר עמו מלה במלה"גם בקידוש ,  ולפי זה.)מלה במלה עם המקדש והמברך
  ).ה"ואם צריך שיהיה העם הארץ מבין בלשון הקודש תבאר בסימן קפ(א "ס 206

ובציון המקורות . ואיו מחלק בין מברך בעצמו לבין שומע, חוזר רביו כראה מהאמור כאן, א"ס קפה 'ושם בסי
  :שם
 מכאן רוצים להביא ראיה דאשה יוצאה .אחד סופר ואחד בור סופר מברך ובור יוצא, ו"ס[ ז דברכות"ש פ"רא
 ואין ראיה .ן שהיא מכירה ואיה צריכה לברך בלשו,שון הקדש בשמיעה אף על פי שאיה מביה לרכת המזוןבב

  .] אבל איו יודע לברך, דדלמא מיירי הכא שבור מבין לשון הקודש,מכאן
 וכן הלבוש שם מחלק בהדיא בין המברך ,בשמיעה) יוצא איו מבין איו אם אבל ( קצג כתוב'ע סי"הה בטור ושו
  .א" ואחריו משכו העולת תמיד ומ,ובין השומע

יראה  ,]ידעין מי הרמכים בי האחשתרים אן אטו :המגילה קריאת לעין א"ע[ (מגילה יח' אבל המעיין בגמ
 , לא יצא...אם איו מבין בלשון שקורא בו  ( תרצ להדיא'וכן משמע בטור סי .לעיים דאי אפשר לחלק בהכי

 מגילה 'הל[י שם בשם המגיד משה "וכן משמע בב). ובלשון הקודש הכל יוצאים בו אף על פי שאין מביים בו
 א"והרשב ,]ה והרב" א ד,מגילה יז[ ן"ורמב ,]יוצא בלעז לקרותה רצה אילו לעז ויודע אשורית שיודע: ד"ב ה"פ
  .ש ודוק ותשכח דהכי הוא"ע ,]ה אבל" ב ד,שם יז[

כיון שהאשה חייבת בברכת המזון ואיה מביה לשון הקדש איה : א, ברכות לג[והרב רבו יוה  ]ל"ה[ש "וברא
בלשון  כתבו בהדיא ]בברכה ששומעת מהאשים אלא צריכה לברך ברכת המזון בלשון שהיא מביהפטרת 
  .שמביות

אם איו , שון הקדש בליו יוצא אף כשמברך א,שמיעהבמקום שאיו יוצא בש[ ע"וכן יש לפרש בדעת הטור ושו
  .]מבין

  .]ל"ה[ א"דלא כלבוש ועולת תמיד ומ
 אלא צריך להתפלל ,ץ" איו יוצא בשמיעה מהש,ץ אומר"ם איו מבין מה שהשא(ב "קכד ס 'וכן תפרש לעיל סי

 ,ש"רא ,יוה רביו הרב יןעי( ומצויין על הגליון ). מביןם כן כי אף באמירה איו יוצא אלא א,לעצמו בלשון שמבין
  .שלא לחלק בין אמירה לבין שמיעה, שמשם למד רביו הלכה זו, כמובא לעיל, )דברכות ז"פ
איו יוצא אף ) כשאיו מבין(ובמקום שאיו יוצא בשמיעה , שאין חילוק בין שומע למברך, ו שמסקת רביו שםוהיי

  .יוצא אף בשמיעה) כשאיו מבין(ובמקום שיוצא באמירה , באמירה
. וקידוש, וקריאת שמע ותפלה, וקריאת המגילה והלל, ושם דן גם לעין ברכת המזון וברכת ההין וברכת המצות

אפילו אים מביים בלשון , שהן המקדש והן השומע יוצאים, שהמסקא היא, וכאן או דים רק לעין קידוש
  .הקדש

 קפה 'תבאר לעיל סי, ואיו מבין אותו לשון, )שאיו לשון הקודש(שאפילו אם הוא מקדש בלשון אחר , ויתירה מזו
ב " ס'וסי).  אפילו איו מבין, בכל לשון, חובתו ידי יש אומרים שיוצא,ואפילו קידוש לשבת שהוא מן התורה(ב "ס
ואיו .  וגם בזה אין הפרש בין המקדש לבין השומע). יוצא אפילו איו מבין הלשון... קידוש ...בכל לשון (ב "ס

  . צריך לומר אתו מלה במלה
וטוב (ד " קפה ס'יכדלעיל ס, אפילו מבין בלשון הקדש, אלא שמכל מקום יש מעלה באמירת השומע עמו מלה במלה

  ).)וכן בקידוש והבדלה(ג " קפ' לפי שאי אפשר לכוין ולשמוע כמו שתבאר בסי,שיאמרו עמו מלה במלה
כון שיאמר בלחש מלה במלה עם המברך כל ברכה (י " קפג ס'שתבאר לעיל סי, והייו כמו לעין ברכת המזון

 ואם באמצע יפה ,וע כל תיבה ותיבה מפי המברך לפי שאין כל אדם יכול לכוין לשמ, ואפילו החתימות,וברכה
 כדי שיוכל ,המברך ובחתימות ימהר לסיים קודם שיסיים ,לבבו ולא ישמע איזו תיבה המעכבת לא יצא ידי חובתו

  ).לעות אמן אחריו
  . קפ'ע) ו"ירות(קובץ הערות וביאורים . 64' הערות וביאורים תשס עוראה 
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  קידוש הלילה קודם לכל

 , ולהכין צרכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום,ו משגת לקנות יין לקידוש שבלילה שאין יד207 מיח
פ שיכול לקדש על "אע .209 לפי שהוא מן התורה,208 הרי קידוש הלילה קודם לכל,ויין לקידוש שביום

 מכל מקום כיון שעיקר קידוש זה הוא מן התורה גם ,211 וגם על היין אינו אלא מדברי סופרים,210הפת
  .קודם לכלהיין שלו 

 לפי , ויקדש על הפת,לחם משנה היא קודמת ליין של קידוש הלילה) ב( שאם אין לו פת ,חוץ מן הפת
  .213ד"רע' ש בסי" שאי אפשר לקיימן כלל בלא פת כמ,212שהפת הוא עיקר מצות סעודת השבת

__________________ 
  :ד- ב" רסג ס'ולעיל סי, עיף זהסיכום דיי הקדימה שתבארו בס 207

  .לחם משה) א(
  .ר שבת) ב(
  .יין לקידוש הלילה) ב(
  .צרכי סעודת היום) ד(
  .יין לקידוש היום) ה(
  .צרכי סעודת הלילה) ו(
 .צרכי סעודה שלישית) ז(

דם לכבוד  כבוד יום קו, כבוד יום וכבוד לילהו רבןת(ג "י סי"פ שם ש"רסת הראלגי ,א" ברייתא פסחים קה סוע208
 שמקדשין את ,קידוש הלילה (ב" רע שםם"רשבולפירוש ה, )לילה קודם לכבוד יום ולכבוד לילהקידוש . לילה

אם אין ידו משגת לקות יין לקידוש ולהכין צרכי  (ג"ע ס"טור ושו. ) קודם לכבוד יום,היום על הכוס בלילה
 או , ממה שיכין צרכי הסעודה,יין לקידוש הלילה מוטב שיקה , לכבוד הלילה ולכבוד היום ולקידוש היום,סעודה

 לקידוש ל שכן וכ, לצורכי סעודה ליוםלו אפיפירוש, קודם לכבוד יום(ק ג "ז ס"ט. )יין לצורך היוםממה שיקה 
  ).ביום םשעושי

 לכן גם היין, שכיון שהקידוש הוא מן התורה, לטעם קדימת יין קידוש לצרכי הסעודה, ביאור זה מוסיף רביו 209
  .שהם מדברי סופרים, קודם לצרכי הסעודה) שהוא מדברי סופרים(שלו 

שי דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים (א " רמב ס'שתבאר לעיל סי, והה צרכי הסעודה היא מצות עג שבת
 ,בכלל מקראי קדש  שהשבת הוא, ועיקרן מן התורה,מכובד'  שאמר וקראת לשבת עג לקדוש ה,והם כבוד ועג

גו ,'אמר וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש וגושקיה ולע ומקרא קדש פירשו חכמים לקדשו ולכבדו בכסות 
 הן ... והעג ... אבל הכבוד , ויש אומרים שמקרא קדש הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה.בעג אכילה ושתיה

  ).מדברי סופרים
 ' כמו שיתבאר בסי,מקום עיקר הקידוש תקן על היין מכל ,ואף שאפשר לקדש על הפת(ב " קפב ס'לעיל סיראה ו

 ). שעיקר תקתו שמדברי סופרים לזכרהו על היין,קידוש עדיף(ק א " רצו קוטרס אחרון ס'לקמן סי). א"רע
 , אומר עליו קידוש היוםחדה אם אין לו אלא כוס א" בפסחים דף קןדאמרי(ק א " קפב ס'א סי"כקושית המ 210

  ). קשה דלקדש אריפתא ויברך על הכוס... משמע דאוכל בלא כוס
 דאי לא משום שלום ביתו ,ב דשבת"ן פ"ש הר" כמש לומרי(ק ב " רצו בקוטרס אחרון ס'ומיישב רביו לקמן סי

' א בסי"כ המג" וכ,ג דאפשר בריפתא" משום דמצוה מן המובחר לקדושי אחמרא אע,עדיף הוה דחין ר שבת
 .ושם סמן, )ואגודה' ה בשם התוס"ק כ"א ס"רע

  .)ותקו חכמים שתהא זכירה זו על כוס של יין (ב" כדלעיל ס211
 מכל ,ואף על פי שקידוש היום הוא מן התורה(ד " רסג ס'כדלעיל סי, קודם ר שבת ליין לקידוש, שמטעם שי אלו

  ). וגם אפשר לקדש על הפת,ברי סופריםמקום על היין איו אלא מד
ע אם היין קודם "צ, דקידוש על היין איו אלא מדרבן, עצמו הוא מדאורייתאפ דקידוש "אע (ג" עולת שבת סק212

והוא ). ראה דפת קודם, ד דאכילת הפת בשבת מדאורייתא" תרי'א בתשובה סי"ולפי מה שכתב הרשב. לפת
 ,ודוקא כשיש לו פת (ג"א סק"מ. ) בשבתות צריך לאכול פת מדאורייתאאלמא(א שם "א ח"ת הרשב"האמור בשו

א דקידוש קודם לצרכי "רע' ש בסי"מ (ב"תרעח סק' סיז " ט.) מוטב שיקה פת ויקדש עליו, לו פתאם איןאבל 
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לכבוד  ולהכין צרכי סעודה ,)לקנות יין לקידוש שביום( וצריך ,ואם יש לו פת ויין לקידוש הלילה
 ולצרכי סעודה ,)215לקידוש היום (214 הרי צרכי סעודה שלכבוד היום קודמין, ולכבוד יום,לילה

  . שכבוד יום קודם לכבוד לילה,שלכבוד הלילה

וכן קידוש ( ולא יאכלם בלילה שכבוד היום קודם ,216וכן מי שיש לו מעט מיני מגדים יניחם עד היום
  ):217שביום קודם לצרכי סעודה שלכבוד הלילה

___________________ 
 אבל הפת , כבוד יוםרבי פסחים בפרק ערא וקראוהו בגמ, כגון תבשילין, דהייו שאר צרכי סעודהה רא,סעודה

  .)ע דאורייתא"ו דהא לחם משה לכ,דלחם משה הוא קודם ליין קידוש
  :ן שלושה טעמיםויש כא

ק ב "ותבאר בקוטרס אחרון ס. קודם ליין קידוש, שחיוב לחם משה מדאורייתא, ז"הטעם שהובא לעיל מהט) א(
וחייב כל אדם לבצוע על שתי ככרות (ב " עדר ס'וכדלקמן סי, )פ לחם משה יש לו אסמכתא מדאורייתא"דעכ(

  ).'וסמך לזה שאמר לקטו לחם משה וגו... שלמות 
ותבאר בקוטרס אחרון . ולכן דחה יין לקידוש מפי הפת, שיכול לקדש על הפת, א"הטעם שהובא לעיל מהמ) ב(

  .שאו זקוקים גם לטעם זה, ק ב"ס
י " קפח ס'ותבאר לעיל סי. שחיוב אכילת פת היא עיקר מצות סעודת שבת, הטעם שהובא לעיל מהעולת שבת) ג(

סעודה שכל סעודה שהלחם הוא עיקר ה... שבשבת אמר וקראת לשבת עוג  ... שהוא חייב לאכול פת ...בשבתות (
שהוא עיקר סעודת , דהייו מלחם שמברכים עליו המוציא, עיקר סעודת שבת(י " רמט ס'סי). קרא על שם הלחם

אדם סעודות שחייב ' איו יוצא ידי חובת ג(ה " עדר ס'לקמן סי).  סעודות'שמבלעדו איו יוצא ידי חובת ג, שבת
ועוד שעיקר סעודה הוא הלחם שעליו יחיה ( עד שיאכל לחם שמברכין עליו המוציא וברכת המזון ,לסעוד בשבת

 שאמר ויאמר אליהם משה הוא הלחם ,סעודות אמר בה לחם'  לפי שלגבי אכילת המן שממה למדו ג,)האדם
 ).ויש אומרים שבכזית בלבד יוצא ידי חובתו ... וכיון שאכל יתר מעט מכביצה יצא ידי חובתו(ו "וס, )'אשר תן וגו

 משלש תויש אומרים שאפילו בכזית יוצא ידי חובתו לכתחלה בכל אח... יותר מכביצה מעט (א " רצא ס'וסי
הר קודם (ג " רסג ס'כדלעיל סי, ומטעם זה קודם הפת אפילו לר שבת. ז" תרלט סי'וסי, ד" תקכט ס' סי).סעודות

  ).ד" רע' שהיא עיקר מצות הסעודה כמו שיתבאר בסי, שהפת קודמת לר, מפתלכל המאכלים של שבת חוץ
  . קפג'  עז"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו

  .כמועתק לעיל,  סעיף ה213
הא דתיא כבוד יום קודם לכבוד לילה (ג "ע ס"שו. )כבוד יום וכבוד לילה כבוד יום קודם (א, פסחים קהברייתא  214

  .)בשאר צרכי סעודה ...
  .)שכבוד יום קודם לכבוד לילה(ב " רפט ס'וכן הוא לקמן סי

 דהא כתב , אפשר דכבוד היום עדיף, ואין לו לקידוש היום ולכבוד היום,ואם יש לו קידוש ללילה(ק ג "א ס"מ 215
 והמותר יקה ,אפשר דדי בפת כל מקוםומ. משום דכבוד היום עדיף מכבוד לילהן דרבן תיקו קידוש היום "הר

ראו חכמים לעשות ביום משום דכבוד יום עדיף מכבוד לילה (ה זוכרהו "א ד, ן פסחים כב"והוא האמור בר). בו יין
ותקו חכמים לקדש על היין קודם סעודת שחרית כמו קודם סעודת (ב " רפט ס'וכן הוא לקמן סי). זכר לקידוש

יוצא ). א כבוד לילה עודף על כבוד יום יה ואם לא יקדש ביום על היין, לפי שכבוד יום קודם לכבוד לילה,הלילה
וקודמת , שהיא העיקר, היא רק כדי להגדיל את כבוד סעודת היום, אם כן שכל תקת הקידוש קודם סעודת היום

  .ליין הקידוש של יום
הרי שסעודת היום קודמת ליין , )ביום ם לקידוש שעושיל שכן וכ, לצורכי סעודה ליוםלואפי(ק ג "ז ס"וכן ראה מט

  .ידוש ביוםלק
 ו 'ח סי"כהכלל המובא בשארית יהודה או, וכן באה גם כאן בין חצאי עיגול. א"אך מכל מקום מסתפק בזה המ

 ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות ,שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול(
  ). אם צדקו דבריו

   .קפח'  ועקפו' וראה הערות וביאורים שם ע
  . ) ייחם עד היום, או מיי מגדים,אם אין לו יין הרבה לסעודה (ה כבוד יום"ם שם ד"י ורשב" רש216
 ".לפי שכבוד יום קודם לכבוד לילה"שקידוש היום תקן , כמובא לעיל 217
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  איסור טעימה קודם הקידוש

 דהיינו משהגיע . משהגיע זמן הקידוש עד שיקדש,220 אפילו מים,219 חכמים לטעום כלום218 אסרוט
  .222 אם התפלל ערבית מבעוד יום, או אפילו מבעוד יום. שנתקדש היום מספק,221בין השמשות

__________________ 
  :סיכום תוכן ההלכות שתבארו בסעיף זה 218

  :בשי פרטים,  זמןהאכילה קודם הקידוש חמורה יותר מהאכילה קודם שאר המצות הקבוע להם
  .ואפילו מים, אבל בקידוש אסרו אפילו טעימה. בשאר המצות לא אסרו אלא סעודה) א(
אבל בקידוש צריך להפסיק אפילו התחילו . ואם התחילו אין צריך להפסיק, בשאר מצות לא אסרו אלא להתחיל) ב(

  .בהיתר
  .ש וההבדלה הן בתחלת זמםלפי שעיקר מצות הקידו, והטעם הוא, הפרט הראשון הוא גם בהבדלה

  .לפי שתקת הקידוש היא במקום סעודה וקודם לה, והטעם הוא, ואילו הפרט השי הוא רק בקידוש
*  

  :בשלשה פרטים, הטעימה שקודם הקידוש חמורה יותר מהטעימה שקודם ההבדלה
  .כ בהבדלה"משא, בקידוש אסרה אפילו שתיית מים) א(
  .ואילו בהבדלה תפשט המהג עד שיגיע ודאי לילה, שותבקידוש אסר משהגיע בין השמ) ב(
 .כ בהבדלה"משא, בקידוש צריך להפסיק אפילו התחיל בהיתר) ג(

טעם  ... אישתלי וטעים מידי (ב, קושם ). שאסור לטעום עד שיקדש(י " ורש,)שבת קובעת לקידוש(א , קה פסחים 219
קודם אסור לטעום כלום  (ד"ע ס"טור ושו. ) לטעוםמשמע דלכתחלה אסור(ה ואסור "י ד"ב). מקדש וטעם מבדיל

  .)שיקדש
ה אסור לאדם לטעום כלום עד  חיי' תי ראמר ליה,  מהו ישתי,גין דאתא צחיב(א "י ה"ירושלמי פסחים פ 220

 משום דאסור לטעום כלום עד , דאפילו מים אסור לשתות,מסתברא (רסד' ג סי"א ח"ת הרשב"שו). שתחשך
 מוא בגין דאא ' יודא שיא שאיל לר' ר, דגרסין בפרק ערבי פסחים, מן הירושלמיראה ליוכן .  ..שיקדש אמרו

ט אות "פכהגהות מיימויות  .)אסור לאדם שיטעום כלום עד שיקדש חייא ' אמר ליה תי ר, מה אא למשתי,צחי
ב שקודם קידוש ל השי"א ז"והרשב(ה "שם המ " מ).אסור לטעום אפילו מים קודם קידושם אומר ש"מהר( ה

  ).מים לואפי (.ע שם" טור ושו). וכן הגו, והביא ראיה מן הירושלמי, לשתות מים אסורלואפי
אסרו חכמים לאכול שום דבר או לשתות שום (א " רצט ס'יתבאר לקמן סי, אבל קודם הבדלה, והייו קודם קידוש

  .) עד שיבדיל על הכוס, במוצאי שבת, חוץ ממים,משקה
 ). מביאין לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום,בי חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום (א, פסחים קב 221

דבין השמשות (ה כוס ראשון " ב ד,ן שם כ"ר).  צריך לקדש תחלה,הואיל והגיע עות קידוש(ם שם "י ורשב"ורש
   ).מיקרי קדוש היום

  ).]א"[ רע' כמו שיתבאר בסי,דהייו עד בין השמשות , עד שחשיכה ...לאכול ולשתות(ט " רמט ס'וכן הוא לעיל סי
צריך להפסיק כשמגיע בין השמשות (ב " רצט ס' דעות לקמן סי'הובאו ב, אבל קודם הבדלה, והייו קודם קידוש
 כיון ,ואין למחות בידם...  וכן תפשט המהג ...ויש מתירין אפילו להתחיל בבין השמשות  ... שהוא ספק לילה
  .ק ג" ותבאר בקוטרס אחרון ס).העיקר כסברא הראשוהאבל . ה שיסמכושיש להם על מ

 ,אבל בקידוש אין להקל(מהטעם שתבאר בקוטרס אחרון שם בסופו , וכאן לעין קידוש לא הובאה דעת המקילין
  ). וגם יש חילוק גדול בייהם,כיון שלא הגו

  .ראה זכרון יוסף אות ז ו
 דאסור , הילכך דוקא משחשיכה אמרין שבת קבעה לפשה,יבל עליו השבתדכאן איירי כשלא ק(ד " סח" ב222

ג המחה מי אסור  ודאי אפילו בפל...כשהתפלל ערבית וקיבל עליו השבת ] אבל[ ...לטעום משחשיכה עד שיקדש 
  .))ח"ב( אסור לטעום וד יום אפילו מבע,ואם קיבל שבת(ה "סקא "מ. )לטעום עד שיקדש
 ,דכל המקבל תוספת(ק ג " רסג בקוטרס אחרון ס'וכדלעיל סי, ייו דוקא בהתפלל ערביתדה, ורביו פירש כאן

 ולא ,בל עליו עיצומו של יום קי, אבל כשהתחיל ערבית של שבת,אדעתא דתוספת דרחמא קא מקבל ולא יותר
  . קצ'  עז"ח) ו"ירות(הערות וביאורים ותבאר ב). תוספת

 ושם לא הצריך דוקא ). או לאחר שקיבל עליו שבת אפילו מבעוד יום,שכהשחלאחר (י "רמט ס' וכן הוא לעיל סי
  . וראה הערות שם. תפלת ערבית
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רה שמא  משום גז,פ שכל מצות הקבוע להם זמן לא אסרו אלא לקבוע סעודה משהגיע זמנן"ואע
 שאין לחוש בה שמא ימשך ויעבור ,224 אבל טעימה בעלמא מותר, ויעבור הזמן223ימשך בסעודה

  .הזמן

 דהיינו סמוך , לפי שעיקר מצותן הוא בתחלת זמנם. החמירו יותר,225 וכן בהבדלה,מכל מקום בקידוש
  .226לכניסת השבת וסמוך ליציאתו

___________________ 
 , חל עליו חובת הבדלה מיד,וד יוםואפילו הקדים להתפלל ערבית מבע(ה " רצט ס'כדלקמן סי, וכן הוא לעין הבדלה

  ). עד שיבדיל, חוץ ממים,ואסור לו לטעום כלום
 לכתחלה ,ולא לאכול בסעודה קטה(ובגמרא שם ).  לאכול... סמוך למחה ... ישב אדם לא( ב , שבת טמשה 223

  ). סעודה קטהלוולא לאכול אפי(ב " רלב ס'ע סי"טור ושו).  דילמא אתי לאמשוכי,אמאי לא

 רסז 'סי). ויעבור זמן קריאת שמע... שיש לחוש שמא ימשך בהם ... אפילו בסעודה קטה (ה " ע ס'וכן הוא לעיל סי
 רצא קוטרס אחרון 'לקמן סי). בקריאת שמע... אסור לו להתחיל לאכול כחצי שעה סמוך לצאת הכוכבים (ד "ס
ישכח חובת ... אסרו לו לאכול (ה " תלא ס'סי). ולא אסרוה חכמים אלא מחמת חשש שמא ימשך בה(ק א "ס

 דהייו חצי שעה ,קודם זמן ספירה חצי שעה ,לא יתחיל לאכול אפילו סעודה קטה(ז " תפט סי'סי). הבדיקה
  ).משוך בסעודתו וימע מספירת העומר גזירה שמא י,קודם בין השמשות

*  
כ "משא, שבשאר המצות אסרו גם בחצי שעה שקודם זמה, יש חומרה בשאר המצות לעומת הקידוש, אמם לאידך

  ).אפילו סמוך לחשכה, וםמן הדין מותר לאכלה בכל הי... סעודה קטה (ט " רמט ס'כדלעיל סי, בקידוש
... לקבוע סעודה משהגיע זמן "אלא רק את ההלכה של , "חצי שעה קודם"ולכן לא הזכיר כאן את ההלכה של 

  ".קודם שהגיע המצוה
אף " משהגיע זמן"ואילו בקידוש והבדלה אסרו , "משהגיע זמן"אף " טעימה בעלמא"והייו שבשאר מצות התירו 

  ".טעימה בעלמא"
  .קצג' הערות וביאורים שם ע. אי מקומות וציויםוראה מר

 כיון שהגיע זמן תפלת המחה דאמר רבי יהושע בן לוי, בי יהושע בן לוי כר...ולית הלכתא לא (ב , ברכות כח 224
והא דאסור לאכול סעודה  (ג"רלב ס'  סיע"טור ושו. )אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המחה

  .)מותר  ... אבל לטעום.בע לסעודה הייו כשקו,קטה
כמו שמותר לטעום קודם תפלת המחה משהגיע , קודם תפלת מוספין... מותר לטעום (ד " רפו ס'וכן הוא לקמן סי

  ).לא יתחיל לאכול אפילו סעודה קטה(ז " תפט סי'סי). זמה
 צריך להפסיק ולקרות ...) קטהאפילו בסעודה (היה עוסק באכילה (ה " ע ס'כדלעיל סי, ואפילו במצות דאורייתא

ראה שיעורי הלכה (הרי שגם במצות דאורייתא לא אסרו אלא סעודה קטה ). קריאת שמע הוא מן התורה... 
  ).עב' א סי"למעשה ח

 במוצאי שבת עד , חוץ ממים,אסרו חכמים לאכול שום דבר או לשתות שום משקה(א " רצט ס'כדלקמן סי 225
  ).שיבדיל על הכוס

קא בתחלת הלילה בכיסתו  דההו אתקן דו,ולא דמי לקידוש ולהבדלה דאסור לטעום(ק ד " רלה ס'א סי"מ 226
  ).וביציאתו

 משום דקידוש והבדלה איתקין דוקא ,ולא דמי לשאר מצות דרבן(ק ב " רצט קוטרס אחרון ס'וכן הוא לקמן סי
  ).]ד["ה סק"רל' א בסי"ש המג" כמ,בתחלת הלילה בכיסתו ויציאתו

  ).ומצוה מן המובחר לקדש סמוך לתחלת כיסתו בכל מה שאפשר(ב "יל סוכדלע
 מכל ,אף על פי שמצוה מן המובחר לקדש סמוך לכיסת השבת(ז "כדלקמן סט, ואף שמעיקר הדין מצותו כל הלילה
  ). ואם שכח או עבר ולא קידש בלילה יש לו תשלומין למחר כל היום.מקום משך עיקר מצותו כל הלילה

  .כיון שמצוה מן המובחר לקדש סמוך לתחלת כיסתו, ם אסרו חכמים לטעום קודם קידושמכל מקו
 שכל מה שוכל להקדים קדושת היום יש לו להקדים(ו "תפט סכ' כדלקמן סי, ולא בהבדלה, ואף שזהו רק בקידוש

  ).י כדי שלא תהא קדושת היום ראית עליו כמשאו,כל מה שוכל לאחר ההבדלה יש לו לאחרה... 
  .ועד שמבדיל על הכוס עדיין משכת קצת קדושת השבת, מכל מקום עיקר מצותה הוא סמוך ליציאתו
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  .228כשיגיע בין השמשות) ג(ק  אם התחיל לאכול ולשתות מבעוד יום צריך להפסי227ואפילו

 אין , דהיינו קודם שהגיע המצוה, אם התחיל בהיתר, אפילו של תורה,פ שבשאר כל המצות"ואע
  .229 אין צריך להפסיק לקריאת שמע ולתפלה כשיגיע זמנןגם כן ומטעם זה .צריך להפסיק

___________________ 
  . 152' ז ע"ע אדמוה"הערות בשו. קצח'  עז"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו

  .ולא בהבדלה, שהיא רק בקידוש, עתה מתחיל לבאר ההלכה השית 227
 , דמשמע עקירת שולחן,דאמר מפסיקין( יהודה 'ן הלכה לא כראמר רב יהודה אמר שמואל אי (א, פסחים ק 228

ע "טור ושו). )וחוזר ואוכל( ומקדש )על השולחן ( אלא פורס מפה,)דאמר אין מפסיקין כלל ( יוסי'ולא כר ,)י"רש
ט משמע "רצ' סייש דבר(ק י "א ס" מ.)שפורס מפה ומקדש, ואפילו אם התחיל מבעוד יום צריך להפסיק(שם 

  ).וד יום דהכא מיירי מבעוצריך לומר. ש"יי בספק חשיכה צריך להפסיק עלודפסק דאפי
, ומה שאמרו כאן התחיל בהיתר. שאיסור האכילה קודם קידוש הוא גם בבין השמשות) 221הערה (והייו כדלעיל 

  .צריך לומר דמיירי שהתחיל מבעוד יום
  : התחיל לאכול אם צריך להפסיקבעין, מבאר כאן שי פרטים 229

  .במצות של דברי סופרים אין צריך להפסיק אפילו אם התחיל לאכול באיסור) א(
  .והתחיל בהיתר איו צריך להפסיק, התחיל באיסור צריך להפסיק, וכן בהבדלה, במצות של תורה) ב(

  . מהבדלה ויותר ממצות של תורהוהייו שהקידוש חמור יותר, אפילו התחיל בהיתר צריך להפסיק, כ בקידוש"משא
 ,הלכך קטין(ה ומיהו " א ד,ן שם ד"ובר).  ואין מפסיקין לתפלה,)ריאת שמעלקרות ק(מפסיקין (ב , כדתן שבת ט

 ובמידי , איו מפסיק... אפילו התחיל לבתר דמטא זמן חיובא ,דבמידי דלא מיחייב ביה אלא מדרבן כתפלה
 אבל אתחיל מקמי ... כל שהתחיל לאכול בתר דמטא זמן חיובא מפסיק ,מעריאת שדמיחייב ביה מדאורייתא כק

  ). לא מפסיק... בדאורייתא לו אפי,הכי
 רלה 'וסי).  אף על פי שהתחיל באיסור, איו מפסיק...אם התחיל ... סמוך למחה (ב " רלב ס'ע סי"וכן פסק בשו

ריאת שמע כיון דק(ק ה "א שם ס"ומ).  שמעריאתמפסיק וקורא ק, ואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמה(ב "ס
  ). היאאדאוריית

ואיה דומה לתפלה שאם  . קריאת שמע... צריך להפסיק ולקרות ...היה עוסק באכילה (ה " ע ס'וכן הוא לעיל סי
במה דברים אמורים ...  לפי שקריאת שמע הוא מן התורה החמירו בה יותר ... להפסיק יו צריךהתחיל א

  ). להפסיק אפילו לקרות קריאת שמעיו צריך אבל אם התחיל בהיתר א...ר כשהתחיל באיסו
 ,אם היה יושב ואוכל מבעוד יום איו צריך להפסיק(ב " רצט ס'סיכדלקמן , וגם ההבדלה דיה כמו מצות של תורה

.  בהיתר כיון שהתחיל, ורשאי להמשיך בסעודתו כמה שירצה תוך הלילה, אפילו כשמגיע ודאי לילה,אפילו משתיה
  ).צריך להפסיק מיד שזכר ... שכח והתחיל הסעודה באיסוראבל אם 

עיקר הבדלה איה ... האומרים (ט " רצו סי'כדלקמן סי, ואף שרבים הם הפוסקים שהבדלה היא מדברי סופרים[
י לדבר, הרי אם התפלל כבר ערבית והבדיל בתפלה, וגם לדעת הפוסקים שהיא מן התורה). אלא מדברי סופרים

 רצט 'תבאר על זה לקמן סי.  דיו כמו מצות מן התורה'ואם כן מדוע יהי. הכל אין חיובו אלא מדברי סופרים
 משום דקידוש והבדלה איתקין דוקא בתחלת הלילה בכיסתו ,ולא דמי לשאר מצות דרבן(ק ב "קוטרס אחרון ס

והייו ).  דכי הדדי יהו,עין הפסקה והוא הדין ל,לעין טעימה] ד["ה סק"רל' א בסי"ש המג"ויציאתו כמ
. כיון דאתקין דוקא בתחלת הלילה, שאסרו אפילו טעימה קודם הבדלה, שמאותו הטעם שהובא כאן לעיל בפים

  ].כמו בדין של מצות מן התורה, מאותו טעם צריך להפסיק בהתחיל באיסור
, אין צריך להפסיק כשהתחיל בהיתראף שבשאר מצות , אמם כאן בקידוש צריך להפסיק אפילו התחיל בהיתר

  .והייו שהקידוש חמור בזה יותר מהבדלה ויותר משאר המצות של תורה. אפילו במצות של תורה
  ). וקודם לה ולא לאחריה,לפי שעיקר הקידוש תקן במקום סעודה של שבת(ועל זה מביא כאן הטעם 
ן לפרושי טעמא דצריך להפסיק לקידוש "טריך הרוהא דאצ(ק ב " רצט קוטרס אחרון סוף ס'וזהו שתבאר לקמן סי

 ולא סגי ליה בטעמא ] ...ולא בהדלה, שטעם זה הוא רק בקידוש [בהתחיל בהיתר משום דמקמי סעודה איתקן
ין  הייו משום דבהבדלה א.]שהוא גם בהבדלה, "שעיקר מצותן הוא בתחלת זמם"המובא לעיל בפים  [א"דהמג
  ).אף על גב דאיתקן בתחלת הלילה , להפסיק בהתחיל בהיתרצריך

*  
שהרי גם , )223הערה (כבר תבאר לעיל , ")חצי שעה קודם"ולא הזכיר  ("דהייו קודם שהגיע המצוה"ב ומה שכת

  ).שקודם בין השמשות(בקידוש התירו לאכול באותה חצי שעה 
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ידוש נתקן  לפי שעיקר הק.ר כךמכל מקום בקידוש היום לא התירו לו לגמור סעודתו ולקדש אח
 232 ודרשו חכמים, שנאמר וקראת לשבת עונג,231 וקודם לה ולא לאחריה,230במקום סעודה של שבת

  . שם תהא קריאת הקידוש מלפניה, דהיינו במקום שיתענג שם בסעודת שבת,במקום עונג

 אלא יקדש מיד ,233 מטעם שיתבאר,ומכל מקום אין לו להפסיק סעודתו לגמרי ולברך ברכת המזון
  : כדי שיהא הקידוש במקום סעודה שלאחריו,דתוויגמור סעו

  פורס מפה ומקדש

 כדי שתתראה הפת , יסירנהאחר כך ו,234 וצריך לפרוס מפה על השלחן לכסות הפת קודם שיקדשי
  :235כאלו הובאה עתה על השלחן לכבוד שבת שהזכיר בקידוש

__________________ 
  ).ם סעודהאמר שמואל אין קידוש אלא במקו(א , פסחים קא 230

  ).אין קידוש אלא במקום סעודה(א " רעג ס'וכן הוא לקמן סי
 אבל בשאר מילי , ומקמי סעודה אתקין,הייו טעמא משום דקדוש במקום סעודה (ה ומיהו"א ד, ן שבת ד" ר231

  .ו"א סק"מהובא ב. א בתחלתו, ובסוכה יט. )מקמי זמן חיובא טובא אין מפסיקין כי אתחיל ,דאורייתא
כדי שיהא הקידוש (ב "סיו, )כדי שיהא הקידוש לפי האכילה ולא לאחריה כמו שתבאר(א "לקמן סיוכן הוא 

  ).כדי שיהא הקידוש במקום סעודת שבת שלאחריו(ו "וסט, )במקום סעודת שבת שלאחריו
 ,ולשיש אומרים שאין צריך לחזור ולאכ(ב "תבאר לקמן סי, אבל אם כבר אכל לפי הקידוש, והייו מעיקר הדין

ו "וסט, ) שכשיקדש אחריה מיד הרי זה קידוש במקום סעודה,לפי שבדיעבד יוכל לסמוך על סעודה שאכל כבר
 אין צריך לאכול עוד אחר הקידוש כדי שיהא הקידוש במקום סעודת שבת ,ואם זכר אחר שגמר סעודתו(

 וכשמקדש אחריה ,שבת הרי היא קראת סעודת , דכיון שאכל הסעודה משחשכה אחר שכס השבת,שלאחריו
  ).הרי קידש במקום סעודת שבת

  . ואילךר'  עז"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו
 כלומר קרייה , במקום שאתה קורא לשבת,וקראת לשבת עוג דכתיב(א "רע, ם פסחים קא" רשב.יג, ח'  ישעי232

כלומר במקום קריאת קידוש  ,משום דכתיב וקראת לשבת עוג( שם 'תוס).  ומדרש הוא, שם תהא עוג,דקידוש
ה "ן שם ד" ר). שם תהא עוג, במקום שקראת,שבת עג וקראת לב דכתימאי טעמא(א , שם כף "רי). שם תהא עוג

ש שם "רא. )במקום קריאה שם תהא עג, דטעמיה מדכתיב וקראת לשבת עג, ל"וכתב רב אחא ז(אף ידי קידוש 
מכוה רבן אקראי  ואס,אין קידוש אלא במקום סעודה הייו מדרבן דהא דאמרין ד...ר יוה פירש "וה(ה "י ס"פ

במקום עוג תהא הקריאה  (רעגי "רסו, )במקום עג תהא קריאה(רסט ' ז ריש סי"טהובא ב). וקראת לשבת עוג
  .)של קידוש

ריאת  ודרשו חכמים במקום עוג סעודת שבת שם תהא ק,שאמר וקראת לשבת עוג (א"רעג ס' לקמן סיוכן הוא 
  . וראה מראי מקומות וציוים. )הקידוש

*  
אלא גם , "עג שבת"לא רק מצות , ז יש בסעודת שבת"דהייו שעי, רב'  עז"ח) ו"ירות(הערות וביאורים תבאר בו

  ").לכבוד שבת שהזכיר בקידוש"י "כדלקמן ס" (כבוד שבת"מצות 
  .ק ד"וראה קוטרס אחרון ס. סעיף יב 233
 ).שפורס מפה ומקדש, צריך להפסיק, אם התחיל מבעוד יום(ד "ע ס" טור ושו).ה ומקדשפורס מפ(א , פסחים ק 234
, ם פסחים ק"הובא ברשב. )י היכי דתיתי סעודתא ליקרא דשבתאמאי טעמא כ ( שאילתות דרב אחאי שאילתא ד235

, )יקרא דשבתא כי היכי דתיתי סעודה לאי טעמאמ... וטעמא כדפריש בשאילתות דרב אחאי גאון (ג רבה "ה ה"ב ד
כדי שיהא יכר  (טורוב ,)והטעם מפורש בשאילתות כי היכי דתיתי סעודתא ביקרא דשבתא(ה שאין "שם ד' תוסוב

  ).כי היכי דתיתי סעודה ביקרא דשבת (ז"א סק"מ. )שבא לכבוד שבת
  .)כדי שיהא יכר שבא לכבוד שבת (ז" לקמן סיכן הואו

לכבוד שבת "מוסיף , )כדלעיל סעיף הקודם(סעודה שלאחריה וכאן שמבאר ההלכה שאין קידוש אלא במקום 
  ".שהזכיר בקידוש
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 שגם יין ,יין בסעודה זו אם כבר בירך על ה, ואין צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס של קידוש זהיא
 וגם על היין ששותה בתוך המזון שלאחר הקידוש אין צריך .236 ברכההזה של קידוש נפטר באות

 אלא יתחיל מברכת ,וכן אם מקדש על הפת אין צריך לברך עליה המוציא. 237לברך מטעם זה
  .238הקידוש

___________________ 
, ) שלא יראה הפת בושתו,צריך לכסותו במפה עד אחר ההבדלה(ד " רצט סי'טעם וסף לכיסוי הפת תבאר לקמן סי

מכוסה עד  כון גם כן שתהא המצה  ...כון לכסות המצות שלא יראה הפת בושתו כשוטלין הכוס(ד " תעג סמ'וסי
דסגי בטעם שהובא לעיל , ל"איו זקוקים לטעם ה) ז"ולקמן סי(ואילו כאן ). שיעמיד הכוס על השולחן

  . רד' ח ע" אהלי שם חוראה. מהשאילתות
. ) שאיו אומר בורא פרי הגפן,ו היוםשאם היה יושב ושותה מבעוד יום וקדש עלי (ה"א סוף ה" ירושלמי ברכות פ236

 איו ,דש היום שאם היה אוכל מבעוד יום ומשך סעודתו עד שיק...דאמרין בירושלמי  (ב"י סוס"ש פסחים פ"רא
  .)בלא ברכת היין , איו אומר אלא קידוש בלבד,ואם היו שותים יין תחלה (ד"ע ס" טור ושו).אומר בורא פרי הגפן

 ,א"עם שתבאר בסימן רע מט,יפרוס מפה על השולחן לכסות הפת עד לאחר קידוש(ד " תעא סי'וכן הוא לקמן סי
  ). כיון שהוא עומד באמצע הסעודה,ליו ולא יברך ע,ויאמר קידוש היום על כוס ראשון

 ,ד" תע'ולפי מהג מדיות אלו שיתבאר בסי(כמבואר שם , שהמהג לברך על כל כוס, אלא ששם מיירי בליל פסח
  ). מטעם שיתבאר שם,ן בין על כוס שיצריך לברך בין על כוס ראשו

 דהא אחר שתית כוס של קידוש לא הוי היסח , דאין צריך לברך על היין שבתוך המזוןוהוא הדין (ח"א סק" מ237
 וכל שכן  ... פוטר היין שבתוך הסעודה לדברי הכל...יין קידוש  (ה"קעד ס' לעיל סיכדו. )שאחריו ההדעת לבין שתי

  . ) שפוטר היין שבתוך הסעודה,יין שלפי הסעודה בחול שהוא לשתיה
 ויראה מדבריו שאם אין לו יין ומקדש ...ל שלא לברך בורא פרי הגפן אם שתה תחלה "א ז"ולזה הסכים א ( טור238

 לברך על היין אם היו ין צריך שא, גיאות על ההיא דירושלמי'ץ ן"כ הרי" וכ. לברךין צריך שגם המוציא א,על הפת
 לברך עליו ין צריך שא,ין להם יין שמקדשין על הפת והוא הדין לאוכלין שקדש עליהם היום וא,יושבין ושותין

  ).איו מברך המוציא ,ואם אין לו יין ומקדש על הפת(שם ע "שו. ) אלא מקדשין וחוזרין ואוכלין,וציאהמ
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איל ובשעת אמירת  הו,240 צריך לברך המוציא על פת שיאכל אחר הקידוש, אם קידש על הכוס239אבל
  .241 שאי אפשר לו לאכול ולדבר כאחד,הקידוש אי אפשר לו לטעום כלום

__________________ 
  :הגדה והלל, קידוש, תפלה, על ידי ברכת המזון, סיכום תוכן הלכה זו של הפסק והיסח הדעת בסעודה 239

לפי שברכת המזון היא סילוק ) "א: ( טעמים'מב, שברכת המזון הוי הפסק בסעודה, רא תבא" קצ ס'לעיל סי) א(
  ".וגם אי אפשר לשתות ולאכול בעודו מברך" )ב". (והיסח הדעת למה שלפיה

לפי שברכת המזון הוא סילוק והיסח הדעת על מה ", שתפלה לא הוי הפסק בסעודה, ז תבאר" קעח ס'לעיל סי) ב(
 שאין תפלתו חשובה הפסק ,למתפלל באמצע סעודתו: "וכן הוא כאן בסעיף שלפיו, "תפלהכ " משא,שאכל ושתה

 כיון שלא היה אסור , לפי שעדיין לא גמרה סעודתו,להטעיו לחזור ולברך המוציא על פת שיאכל אחר כך
  ".ואם היה רוצה היה אוכל בשעה שהתפלל והיה מתפלל אחר כך, באכילה בשעה שהתפלל

הואיל ובשעת אמירת הקידוש ) "א: ( דעות'תבארו כאן ב, אם הוא הפסק לברכת הפת, פורס מפה ומקדשלעין ) ג (
 ועשה כאלו גמרה כבר ,מיד שהגיע זמן הקידוש אסר עליו אפילו טעימה בעלמא ... אי אפשר לו לטעום כלום

ן הקידוש אין זה חשב גמר ויש חולקין על זה ואומרים שמה שאסר עליו האכילה משהגיע זמ) "ב". (סעודתו
  ".כמו שאין התפלה מפסקת ואין צריך לחזור ולברך המוציא ...  כיון שבדעתו לאכול אחר כך,הסעודה

ואף על ) "א: (ז" תעג סי' דעות לקמן סי'תבארו ב, אם הוא הפסק בין כרפס למרור, לעין אמירת ההגדה וההלל) ד(
ויש חולקים על כל זה ואומרים שכיון שמפסיקין הרבה בין ) "ב(". פי שמפסיק ביתיים בהגדה אין בכך כלום
  ". לפיכך אין המרור פטר בבורא פרי האדמה שעל הירקות,אכילת הירקות לאכילת המרור בהגדה והלל

' דעה הא;  תעד' דעות לקמן סי'תבארו ב, אם הוא הפסק בין כוס ראשון לשי, לעין אמירת ההגדה וההלל) ה(
 שהרי , כיון שאין כאן היסח הדעת משתיה, פי שהפסיק הרבה ביתיים באמירת ההגדה והללואף על: "א"בס

להאומרים שההלל וההגדה חשובים : "ג"בס' ודעה הב, "כשבירך על כוס ראשון היה יודע שישתה עוד כוס שי
  ".הפסק לעין ברכה ראשוה

  :והייו
  .הוי ודאי הפסק, כהוגם אי אפשר לאכול בעת הבר, במקום שיש היסח הדעת) א(
  .ודאי לא הוי ספק, וגם אפשר לאכול בעת התפלה, במקום שאין היסח הדעת) ב(
 . דעות אם הוא הפסק'יש ב, אבל איו יכול לאכול בעת הקידוש והגדה והלל, במקום שאין היסח הדעת) ה- ג(

ב , יטף בפסחים "רי). ציאלבתר דמקדש שארי המו ...פורס מפה ומקדש (הלכות גדולות הלכות קידוש והבדלה  240
וכן .  ..קידוש דהוי הפסק להצריך המוציא(ב "י ס"ש פסחים פ"רא. )רס מפה ומקדש ואחר כך שרי המוציאפו(

  . ) מברך ברכת המוציאר כךואח(שם ע "טור ושו ב'דעה הא). בהלכות גדולות דצריך לברך המוציאכתב 
דהא  (א שמקדש"ה וי"י ד"ב). פסק להצריך המוציאדודאי האיסור אכילה גורם לקידוש דהוי ה(ש שם "רא 241

  .) דמקדש ומיכל בהדי הדדי לא אפשר,קידוש הוי הפסק לאכילה ... דמצרכי לברך המוציא
שכל מה שאוכל ושותה אחר ברכת המזון סעודה (א " קצ ס'כדלעיל סי, והוא אחד הטעמים שברכת המזון הוי הפסק

  ).ל בעודו מברךאי אפשר לשתות ולאכו... לפי , אחרת היא
  ).משתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר(א "רע, וכדאמרין חולין פז

*  
אלא כשיש גם הטעם השי שתבאר לעיל , דלא סגי בטעם זה להצריכו ברכה, סוברת) 250הערה ( דלקמן 'ודעה הב

לפי שברכת המזון היא סילוק והיסח , רת היאשכל מה שאוכל ושותה אחר ברכת המזון סעודה אח(א " קצ ס'סי
  ).אי אפשר לשתות ולאכול בעודו מברךוגם , הדעת למה שלפיה

 מאי טעמא דאסחיתו ,הכי אמר רב כיון דאמריתו הב לן ויבריך איתסרא לכו למישתי ( ב,קגפסחים וכדאמרין 
  .)דעתייכו

  ...כיון שבדעתו לאכול אחר כך ('ור דעה הבבבא, כדלקמן בהמשך הסעיף, כ כאן לא הסיח דעתו מאכילה"משא
  ).לפיכך אין אמירת הקידוש מפסקת

 הרי זו חשובה ,לפי שברכת המזון הוא גמר וסילוק על הסעודה שאכל(א " תעד ס'וכן תבארה דעה זו לקמן סי
. ד שאי אפשר לשתות ולדבר כאח, כיון שבשעת ברכת המזון אי אפשר לו לשתות,כהפסק והיסח הדעת משתיה
 אף על פי כן איה חשובה הפסק , אף על פי שגם כן אי אפשר לו לשתות ולדבר כאחד,אבל אמירת ההגדה וההלל

  ). שאמירה זו איה גמר וסילוק על מה שקודם לכן,והיסח הדעת משתיה
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 שאין תפלתו חשובה הפסק להטעינו לחזור ולברך המוציא על ,ואינו דומה למתפלל באמצע סעודתו
 , כיון שלא היה אסור באכילה בשעה שהתפלל, לפי שעדיין לא נגמרה סעודתו,242אחר כךפת שיאכל 

 ואפילו אם לא היה שהות ביום .אחר כך והיה מתפלל ,ה היה אוכל בשעה שהתפללואם היה רוצ
 מכל . ואסור לו לאכול עוד, שחייב הוא להפסיק סעודתו ולהתפלל,אחר כךלגמור סעודתו ולהתפלל 

 אבל טעימה בעלמא היתה ,מקום לא נאסר עליו אלא אכילת קבע שמא ימשך בה ויעבור זמן התפלה
ועוד שלא נאסרה עליו (  ולפיכך אין תפלתו חשובה הפסק בסעודה,243פללמותרת לו בשעה שהת

 נאסרה עליו , אבל כאן, ואחר כך חוזר לקביעותו הראשונה,244אכילה אלא מפני שהגיע זמן התפלה
___________________ 

. )חדאי אפשר לשתות ולדבר כא ... גמר וסילוק על הסעודה שאכל( הטעמים 'והייו שאיו חשוב הפסק אלא כשיש ב
 אף על פי כן איה חשובה ,אף על פי שגם כן אי אפשר לו לשתות ולדבר כאחד(כ כשיש רק טעם אחד לחוד "משא

   ).הערה ז( ותבאר שם ).תהפסק והיסח הדע
 כשהן ,תיא חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לילך לבית הכסת או לבית המדרש(א , כדתיא פסחים קב 242

מכאן משמע שאם שכח ( שם ' ובתוס,) וכשהן חוזרין אין טעוין ברכה לכתחלה, למפרעיוצאין אין טעוין ברכה
היא ברכת , "בתחלה"לכתחלה פירושו  [).לה לכתחלו ברכה אפיין צריך שא, והתפללהלהתפלל וזכר באמצע סעוד

  ].המוציא שלפי האכילה
 ואין ... לברך לדברי הכל ין צריךהמוציא א ברכת ...אם עמד להתפלל באמצע סעודתו (ז " קעח ס'וכן פסק לעיל סי

  ).התפלה חשובה הפסק בסעודה
 איה חשובה הפסק משום ,ואף על פי שבשעת התפלה אי אפשר לו לאכול מאומה(ובטעם הדבר תבאר לעיל שם 

 הואיל ובשעת ברכת ,ואיו דומה לברכת המזון שחשובה הפסק משום זה להצריך ברכה על כוס ברכת המזון. זה
  ).ילוק והיסח הדעת על מה שאכל ושתה לפי שברכת המזון הוא ס,זון אי אפשר לשתותהמ

דאמר מישתא וברוכי בהדי .)  פז'חולין ד(ר יום טוב ראיה מפרק כיסוי הדם "ומה שהביא ה( שם 'והוא מדברי התוס
ג " אבל תפלה אע, דהוי הפסק וגמר סעודה, אמרין הכיכת המזון דדוקא גבי בר, איה ראיה ...הדדי לא אפשר

  ).דמיכל וצלויי בהדי הדדי לא אפשר אין בכך כלום
גמר וסילוק על ( הטעמים 'שאיו חשוב הפסק אלא כשיש ב, )הערה הקודמת( שתבארה לעיל 'והייו כדעה הב
אף על פי שגם כן אי אפשר (כ כשיש רק טעם אחד לחוד "משא. )אי אפשר לשתות ולדבר כאחד ... הסעודה שאכל

   ).ת אף על פי כן איה חשובה הפסק והיסח הדע,תות ולדבר כאחדלו לש
*  

 הואיל ובשעת אמירת הקידוש אי ,צריך לברך המוציא על פת שיאכל אחר הקידוש( שלפיו 'אמם לפי הדעה הא
על כרחך צריך לומר שהמתפלל באמצע סעודתו שאי . ) שאי אפשר לו לאכול ולדבר כאחד,אפשר לו לטעום כלום

 ולפיכך אין ,טעימה בעלמא היתה מותרת לו בשעה שהתפלל...  שלא היה אסור באכילה בשעה שהתפלל כיון(
   ).תפלתו חשובה הפסק בסעודה

, ))... טעימהרושפי( דהכא כיון שקידש היום אסר עליו אכילה ,דלא דמי לתפלה(ק ט "א ס"וטעם זה תבאר במ
 ואין איסור באכילה אלא משום גזירה שמא ,ליכא שהותוטעמא דהא מותר לטעום קודם תפלה אפילו (ק י "וס

  ).טעימה אסור לוכ בקידוש דאפי" משא,ימשוך ויעבור זמה
 משום גזרה שמא ימשך ,שכל מצות הקבוע להם זמן לא אסרו אלא לקבוע סעודה משהגיע זמן(כדלעיל סעיף ט  243

 ).223הערה (ושם סמן , )משך ויעבור הזמן שאין לחוש בה שמא י, אבל טעימה בעלמא מותר,בסעודה ויעבור הזמן
ואין התפלה (ז תבאר שהתפלה איה חשובה הפסק אפילו אין שהות עוד ביום להתפלל " קעח ס'הייו שלעיל סי 244

ואף על  ,ר כך אפילו היה מוכרח להפסיק ולהתפלל מפי שאין שהות עוד ביום להתפלל אח,חשובה הפסק בסעודה
דלא חשיב , ל" ה'והייו כדעה הב). פי שבשעת התפלה אי אפשר לו לאכול מאומה איה חשובה הפסק משום זה

  ".סילוק והיסח הדעת"אלא כשיש גם , הפסק במה שאיו יכול לאכול בשעת תפלה
ק "ז ס"טתב הלפי זה כ. חשוב הפסק" שאי אפשר לו לאכול ולדבר כאחד"שגם מה ,  שלפיו'כ לפי הדעה הא"משא
 כי ודאי לא מיירי שממתין עד סמוך לכלות היום ,אין איסור אכילה בעת ההיא באותה שעה ממש שמתפלל(ד 

  ). לא הוה גמר וסילוקל כן ע,שלא יהיה לו אפשרות לאכול מעט
 דהכא כיון שקדש היום ,ר יוה דלא דמי" תירץ ה,ומה שהקשה מתפילה(ב "י ס"ש פסחים פ"אמם תבאר ברא

לת אכילה אחרת  וכשאכל אחר הקידוש הוי התח, הלכך כמי שגמרה אכילה הראשוה דמי,סרה עליו אכילהא
  ).וצריך לחזור ולברך
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 הרי הקידוש מחלק ם כן א,245האכילה כדי שיהא הקידוש לפני האכילה ולא לאחריה כמו שנתבאר
 שהגיע זמן הקידוש נאסר עליו 246מיד) יא נחשבת סעודה אחרת שכשאוכל אחר כך ה,שתי האכילות

 כיון , לכך חשובה אמירת הקידוש הפסק, ונעשה כאלו נגמרה כבר סעודתו,אפילו טעימה בעלמא
  . והוא אמרו אחר גמר סעודתו,שבשעת אמירתו לא היה יכול לאכול כלום

 כיון שזמן ברכתו הוא קודם ,ופ ששותהו אחר קידוש אין צריך לברך עלי" אע,אבל היין של קידוש
  .247 ואז עדיין אין שם אמירה מפסקת,אמירת הקידוש

ואף להאומרים שתקנת חכמים הוא בקידוש וכל דבר הטעון כוס שיברכו עליו ברכת היין תחלה כמו 
 שאין צריך , כמו שמועלת לברכת הנהנין, מועלת ברכה הראשונה לקידוש,248צ"ק' שנתבאר בסי
 לא , ובשעה שהיא חשובה גמר וסילוק סעודה מפני איסור הטעימה קודם קידוש הואיל,לחזור ולברך

  .היתה עדיין אמירה המפסקת ולא נסתלקה עדיין ברכה הראשונה

 , ואמירת הקידוש היא לצורך השתיה,ובשעת אמירת הקידוש הרי דעתו על הכוס שבידו לשתותו מיד

___________________ 
שגם לאחר התפילה הוא אוכל תשלום , דשאי מתפלל בתוך הסעודה, וראה פירוש לפירושם(ק ו "ובפרישה ס

. יה ומעיה מלאכול עד שהפסיק להתפללאלא דאריה רביע על, סעודה ראשוה וכולה סעודה אחת מיחשבה
מצא , וצריך להפסיק ממה ולקדש היום ולאכול לכבוד שבת, כ כאן שאסר מלאכול עוד סעודה ראשוה"משא

  ).ולכך צריך לחזור ולברך המוציא, דקידוש זה מיחשב סילוק כמו ברכת המזון
שלא אסרה עליו אכילה אלא מפי שהגיע זמן "כיון , שלפי זה אין התפלה חשבת אפילו אין לו שהות, ומבאר כאן
 .כמו ברכת המזון, חשב גם זה סילוק והיסח הדעת מסעודה הראשוה, כ כאן בקידוש"משא". התפלה

 לפי שעיקר הקידוש תקן במקום סעודה .ר כךבקידוש היום לא התירו לו לגמור סעודתו ולקדש אח (ט" לעיל ס245
  .) וקודם לה ולא לאחריה,של שבת

ובקוטרס השלחן הגיה כן  (' מיד שהגיע זמן הקידוש אסר עליו כו–אבל כאן ): באמצע המוסגר(ש "משך למ 246
וכאן מסיים את ). אחד בפים ואחד במוסגר(והייו שמבאר שי אופים בחילוק זה שבין תפלה לקידוש ). בפירוש

י המוסגר, ל"החילוק הראשון השהתחיל לבאר לפ.  
דהא (י "ותבאר בב. ) בשביל איסור השתיה לא הוי הפסק,שרא פרי הגפן שהוא קודם הקידואבל בו(ש שם "רא 247

 דמקדש , וקידוש הוי הפסק לאכילה, אלא מפי שקידש, לאו משום שהיה אסור באכילה,דמצרכי לברך המוציא
ך על היין  דהא סדר קידוש כך הוא שמבר, אבל לברכת היין לא הוי קידוש הפסק,ומיכל בהדי הדדי לא אפשר

  ).רכת היין איו צריך לברך על היין הילכך כיון דקידוש לא הוי הפסק לב,ואחר כך מברך על היום
 אין מעכב שישתה המברך בעצמו אלא ,אף על פי ששתיית כוס של ברכה מעכבת(ד הובאו שתי דעות "לעיל שם ס 248

 שכך ...ויש אומרים  ...  שאיה מעכבת...ן  אם יטעים לקטן שלא הגיע לחיוך יפסיד ברכת היי...די בשתיית אחר 
  ). שהוא עיקר שירה המיוחדת ליין,ייןתקו חכמים בכל שירה האמרת על היין שיסדרו אותה אצל ברכת ה

כמבואר , ל"ראשוה הכדעה ה, )236כדלעיל הערה , שמקורה בירושלמי(אמם הוכיחו הפוסקים מההלכה שלפיו 
 מבעוד יום אין צריך רב שבתובירושלמי מי קאמר דאם התחיל לסעוד בע(ה רב אשי "ב ד,  פסחים קג'בתוס

רס ט קעד בקו'הובא לעיל סי). ג" לברך בפהין צריך משמע דכל דבר מצוה הטעון כוס א,ג"בקידוש לברך בפה
 'סיוכן הוא לקמן ). דמצות הבאת כוס לא תליא בברכהה רב אשי כתבו "ג ד" פסחים ק'אך התוס(ק א "אחרון ס

 כדמשמע , שכל דבר הטעון כוס הייו שטעון לברך עליו בורא פרי הגפן...ואין לומר (ק ב "ערב קוטרס אחרון ס
 שהרי המקדש באמצע , דאין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בורא פרי הגפן, דזה איו,ח" קס'ת חכם צבי סי"בשו

א" רע'ש סי"ו מברך בורא פרי הגפן כמסעודתו אי.(  
, פ שחלק מתקת חכמים היא שיסדרו אותה אצל ברכת היין"דאע, פ לפי דעה זו צריך לבאר"שעכ, ועל זה מבאר
  ".מועלת ברכה הראשוה לקידוש"מכל מקום 

 בקוטרס אחרון  ערב'לקמן סי. ריז' הערות וביאורים שם ע. מראי מקומות וציוים. קג בהערה' וראה ארץ צבי סי
  ).632הערה (ק ב "ס
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  .249קדש על הכוס כמו שאינה חשובה הפסק לכל מ,ואינה חשובה הפסק לזה

 שהיתה , שבשעת אמירת הקידוש הוא כקודם אמירתו,כ בפת שאוכל לאחר שקידש על הכוס"משא
  .שעת גמר וסילוק סעודה

 אין זה נחשב גמר , שמה שנאסר עליו האכילה משהגיע זמן הקידוש, ואומרים250ויש חולקין על זה
 אלא שחיוב הקידוש מונע ,ו וגם עכשיו היה אוכל מדעת,אחר כך כיון שבדעתו לאכול ,הסעודה
 , לפיכך אין אמירת הקידוש מפסקת,251 יחזור לאכילתו, דהיינו אחר שיקדש, וכשיסור המונע,אותו

  .כמו שאין התפלה מפסקת ואין צריך לחזור ולברך המוציא

  .252וספק ברכות להקל

 ברכת  ויפסיק סעודתו ויברך,253ומכל מקום כל בעל נפש יש לו ליזהר לכתחלה שלא לבא לידי כך
  :254המזון קודם שיגיע זמן קידוש היום

 בין שאמר כן , אבל אם אמר כן כבר, וכל זה כשלא אמר עדיין תנו לנו הכוס ונברך ברכת המזוןיב
 שהרי ,255 צריך הוא לברך בורא פרי הגפן על כוס של קידוש, בין אחר שהגיע זמנו,קודם זמן הקידוש

__________________ 
ומפי זה שתה ברכת המזון (א " קצ ס'כדלעיל סי, הוי הפסק בין הברכה לשתיית הכוס, ורק בכוס ברכת המזון 249

בורא  וכאן מברך , שבכולם ברכת היין קודמת, כגון קידוש והבדלה ברכת חתים ומילה,מכל דברים הטעוים כוס
 הוא , לפי שבברכת המזון הוא מודה ומשבח לבוראו על מה שאכל ושתה...פרי הגפן אחר ברכת המזון ולא לפיה 

).  לכך צריך לברך תיכף לשתייתו, ואפילו על ברכת המזון שמברך והכוס בידו,סילוק והיסח הדעת על מה שעשה
  .רכב' ראה הערות וביאורים שם עו
ש " ולא צריך למישרא המוציא כמ,מפסיקין בפריסת מפה ומקדש וחוזר לסעודתו (ערבי פסחים' ריש פהמאור  250

. )ה טעון ברכת המזון לסעודה ראשוהף הי" ואילו היה מברך המוציא כדברי הרי, דהא לקבעיה הדר,ל"ף ז"הרי
יה צריך  אילו ה,ז הלוי" הקשה עליו הר,ומה שכתב רב אלפס והדר שרי המוציא וגומר סעודתו (ש שם"הובא ברא

ר ובהלכות כתבו ואח (ם"ב בדעת הרמב"ט הי"מ פכ"מ. ) טעון ברכת המזון אסעודה הראשוהלברך המוציא הוה
 שאם היה צריך המוציא ליבעי ברכה על מה ,ואיו מחוור.  שרי המוציא וגומר לסעודתו ומברך ברכת המזוןכך

 שאף ש אומריםוי (א"ד בשם י"ע ס"ור ושוט. ) וכדברי רביו שלא הזכירו, המוציא אין כאןלא ודאי א,שאכל
  ...ואין צריך לברך לא על היין ולא על הלחם (ז"ה אלא דלפ"ח ד"ב. )איו מברך המוציאכשמקדש על היין 

  .)והכי קטין , אין ספק דאין צריך לברך כלליות דעתיולע
  ).241הערה (דעה זו תבארה לעיל 

 דכאן לא אסר עליו , דגם הקידוש לא הוי הפסק לחזור ולברך המוציא,ש אומרים סבירא להווהי (ד"ז סק" ט251
  . )ל שהלך המוע חוזר לעיו הראשון וכ,האכילה אלא מצד שיש עליו מוע מצד אחר דרמיא עליה לעשות קידוש

יברך כלל  ולא ,בספק ברכות להקל קטין , כיון דאיכא ספק ...ע שכתב כאן שתי הדיעות"ומדברי השו(שם ח " ב252
  . ) ודאי לא יברך גם המוציא,כות להקלוכיון דספק בר (ז שם"ט). לא על היין ולא על הלחם

  . ) יזהר שלא יבא לידי כן בעל פשומכל מקום (י"א סק" מ253
 .כדלקמן בסעיף הבא, "יפסיק סעודתו ויברך ברכת המזון"לא , "שיגיע זמן קידוש היום"כ אחר "משא 254
  .) על הכוסורא פרי הגפןמברכין ב... הב לן ובריך  (ג"א סקי" מ255

 צריך לחזור , מלךר כך אם גמר בלבו שלא לשתות עוד ואח, אבל בשתיה,וכל זה באכילה(ב " קעט ס'וכדלעיל סי
רכת  והוא הדין אם אמר בואו וברך ב, אלא אמר תו כוס וברך ברכת המזון, ואפילו לא גמר בלבו בפירוש.ולברך

  ). מלך לשתות צריך לברך בתחלהר כך ואם אח, הרי זה סילוק והיסח הדעת משתיה,המזון בלא כוס
כמבואר בסדר , מכל מקום אין זה מועיל לפטרו מברכת היין, ואף שכאן דעתו לחזור לאכילת פת אחרי הקידוש

 לחזור ... ואחר כך מלך  אבל בשתיה אם גמר בלבו שלא לשתות עוד,וכל זה באכילה(ג "ה ה"ברכת ההין פ
מחמת "כיון ששתיית הקידוש איה ש,  וכך גם כאן). צריך לברך, וצמא לשתות מחמת אכילה ראשוה,לסעודתו

  . לכן צריך לברך, "אכילה זו גרר לו לשתות
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  .הסיח דעתו משתיה מחמת ברכת המזון

 וכן אפילו אם קידש על הכוס אין צריך .256 אין צריך לברך עליה המוציא,קדש על הפתאבל אם מ
 לפי שאמירת תנו לנו ונברך אינה חשובה היסח הדעת ,257לברך המוציא על הפת שאוכל אחר הקידוש

  .258ט"קע'  כמו שנתבאר בסי, אלא לענין שתיה בלבד,לענין אכילה

 וכל שכן ,ברך המוציא אפילו על הפת שמקדש עליה צריך ל,אבל אם נטל כבר ידיו במים אחרונים
 שנטילת מים אחרונים חשובה ,אחר כךשאם קידש על הכוס שצריך לברך המוציא על הפת שאוכל 

  .259ש שם"היסח הדעת גם לענין אכילה כמ

פ שמברך על אכילתו " אע,ואף שלכתחלה טוב שלא לאכול ולשתות כלל אחר נטילת מים אחרונים
  .261ש שם" כמ,260 קודם ברכת המזון יחזור ויטול מים אחרוניםךאחר כ ו,ושתייתו

 אחריו כדי שיהא הקידוש במקום סעודת שבת 262 ויאכל מעט,מכל מקום כאן יותר טוב שיקדש מיד
 מפני שאם יעשה כן יכנס במחלוקות .אחר כך מיד ויקדש רכת המזון ממה שיברך ב,שלאחריו

___________________ 
וכן (א , ב קב"ובבדי השלחן ח". אם לא מלך לחזור לסעודתו"הגירסה היא , ג"ז ה"אמם בלוח ברכת ההין פ

  .רוצה לגרוס כן גם בסדר ברכת ההין שם) בתורת מחם שם
 ). אלא יתחיל מברכת הקידוש,אם מקדש על הפת אין צריך לברך עליה המוציא(כדלעיל ריש הסעיף הקודם  256
לא יברך על הפת , שמחמת מחלוקת שתי הדעות שבסעיף הקודם, )ברכות להקלוספק (כדלעיל סוף סעיף הקודם  257

 .מספק
 אין זה סילוק והיסח , אף שגמר בלבו שלא לאכול עוד... אין צריך לברך בתחלה המוציא ...ר סעודתו גמ (א" ס258

ויש אומרים שאכילה ושתיה שוין שכיון שאמר (ד "וס, )ל אדם להיות מלך לפעמים בסעודתו כיון שדרכו ש,הדעת
ולעין הלכה ... ך לברך המוציא  ואם מלך לאכול צרי,ברך ברכת המזון הרי זה סילוק והיסח הדעת מהסעודה

  ).ספק ברכות להקל
  . ) וצריך לברך,לוק והיסח הדעת לגמרי הרי זה סי...ואם טל ידיו מים אחרוים  ( סעיף ה259
 ).כל ולא ישתה עד שיברך ברכת המזון דבטל ידיו לא יא,כל ירא שמים יהא חושש לחומרא(י קעט " סוסח" ב260

  .)ילת ידיםכתב דבעל פש יחמיר לעצמו לברך תכף אחר ט ...ח "הבו (ב"קעט סק' א סי"ומ
 משום הפסק בין מים ,אפילו בברכה איו רשאי לאכול ולא לשתות... ואם טל ידיו מים אחרוים (סעיף ה  261

  ). סמוך לברכת המזוןר כך רוצה לחזור וליטול מים אחרוים אחם כן אלא א.אחרוים לברכת המזון
אפילו אם רוצה לחזור וליטול מים , שבעל פש יחמיר לעצמו, א"ח והמ"ת דברי הבכפשטו, וכאן מפרש רביו

  .אחרוים אחר כך סמוך לברכת המזון
  ). מברך ברכת המזוןר כך ואח, ומברך המוציא ואוכל מעט,פורס מפה ומקדש(ו "ע ס"טור ושו 262

  ). ויחזור ויאכל מעט,יפרוס מפה ויקדש(וכן הוא לקמן בסוף הסעיף 
  ).וצריך לברך המוציא ויאכל כזית(ק יח "א ס"ובפרי מגדים א. רש כמה הוא מעטולא תפ

 סעודה(א " רצא ס'כדלקמן סי, אלא צריך יותר מכביצה, אף שיש דעה דלא סגי בסעודת שבת ויום טוב בכזיתו
 בכל ,לכתחלהחובתו  ידי יוצא בכזית שאפילו אומרים ויש( )... מעט מכביצה ביותר( אותה לקיים יכול ... שלישית

  ).ט" תרל' כמו שיתבאר בסי,אחת משלש סעודות
  ). אין צריך לאכול פת רק כזיתם טוב שבכל סעודות שבת ויו,ויש חולקין על כל זה ואומרים(ט " תרלט סי'ובסי

וכעין .  הקידוש במקום סעודה'כדי שיהי, סגי במה שאוכל בלילה כזית, מכל מקום כאן שכבר אכל את כל הסעודה
ושם ).  שיאכל כזית לפחות אחר צאת הכוכבים,וויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמ(ג " רסז ס'ל סיזה לעי

  ).26הערה (
אם משכה סעודתו בערב שבת או בערב ראש חודש תוך הלילה צריך להזכיר של שבת (ז " קפח סי'וכן הוא לעיל סי

  ).ית משחשיכה אם אכל כז,של ראש חודשאו 
  .64' משולחן הארי ע.  רמ'ז ע"ח) ו"ירות(הערות וציוים . וראה מראי מקומות וציוים שם
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  .263רבות

 ולא יברך שוב בורא פרי הגפן , כוס ברכת המזון ויטעמנו שיברך בורא פרי הגפן על264שיש אומרים
 שלא יטעום כלום מכוס של ברכת 266 ויש אומרים. שכבר נפטר בברכה זו,265על כוס של קידוש

__________________ 
גם אם צריך לאכול מעט אחר , ויש מחלוקת אם יטעום מכוס של ברכת המזון קודם שיקדש (ו"א סוס" רמ263

  ).סברא ראשוהשבת ויא את פשיה מפלוגתוהכי הוג להוצ ... הקידוש כדי שיהא הקידוש במקום סעודה
*  

 טועם 'ולא הי , פורס מפה ומקדש' שלא הי, בהתוועדויות יום טוב שחל בערב שבתהרבי הג ,למרות זאתאמם 
ת וולא חשש למחלוק.  שותה מהכוס' ולא הי,מברך ברכת המזון בסיום ההתוועדות 'והי, אחר שקיעת החמה

ל"ה.  
ש האט געזאגט אז ער "אייער פון א (40 'ד ע" השיחות תש'כמסופר בס, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"וכן הג כ

ע האט דאן "ר "ק אדמו"און כ, ת אזוי ווי הייט"פ איז געווען די קביעות פון שמח"געדייקט אז אין יאר תר
ווייל איך וועל יט , צו מיר איז דאס יט וגע:] ר"אמר אדמו. [ת"ן סעודת שמח'געמאכט קידוש היום אין מיט

  ).האבן זיי געזאגט אז על פי דין דארף מען מאכן קידוש... די שאלה איז וגע צו די מסובים ,  קידושמאכן
ולא אכל יותר אחר , לא קידש אז, )ע"ר זי"ק אדמו"והן כ, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"הן כ(ר עצמו "והייו שהאדמו

כמובא ,  ומוציא את הקהל בקידוש, פורס מפה ומקדש'הי, אחד מהקהל המשתתפים בהתוועדותאמם . השקיעה
) והוא הדין בכל יום טוב שחל בערב שבת( דראש השה בערב שבת 'כשחל יום ב (57 'ד ע" חב–בספר המהגים 

  ).אזי פורסין מפה ומקדשין, שהתחילו בה מבעוד יום משכת וכסת בליל שבת קדש) התועדות(והסעודה 
בגלל שחלק מהקהל כשל " (פורס מפה ומקדש" שלא יהגו יותר בשאז ציוה הרבי, מ" עד שמחת תורה תשד'כך הי

כמובא , ולא טעמו אחר השקיעה, ומאז חדלו לפרוס מפה ולקדש, )לפי הקידוש, בטעימה אחר שקיעת החמה
  ). קמט'ע, ה"ר(ד "באוצר מהגי חב

   ).271. 266-267הערות (יתבאר לקמן בהמשך הסעיף , והטעם שאין חוששים למחלוקות האמורות כאן
אוכל  יוסי אומר ביר ... היום רבן בי חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן תו ( א,פסחים קבבמקורה של הלכה זו  264

  .)והשי אומר עליו קדושת היום , כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון,גמרו ,והולך עד שתחשך
 ,ף שם כ"ריתבאר בומכל מקום ". פורס מפה ומקדש" אלא ,אומרת שאין ההלכה כברייתא זאת)  א,ק(הגמרא שם 

 , ואדמשו ידייהו קדיש יומא, גמרין מיה דהיכא דגמור סעודתייהו מקמי דקדיש יומא,ג דאידחיא לה"אע (ב
  .) ואחר כך אומר קידוש היום על כוס שי,ראשוןמקדמין ומברכין ברכת המזון על כוס 

ק ד "דרכי משה סופירש ב). היאך ישתה כוס של ברכת המזון קודם קידוש(ז "י ס"ש שם פ"והקשה עליו הרא
  ).ש ראה דצריך לשתות מכוס של ברכת המזון"מדברי הרא(

*  
 ,וכל וגמר אכילתו עם הכסת שבתהיה א(ג "ט הי" שבת פכ'ם הל" ראה שכן היא גם דעת הרמב'ולפום ריהטא הי

אם גמר סעודתו וקידש (ו "ע ס" שבטור ושו'והיא דעה הא. ) ואחר כך מקדש על כוס שי,מברך ברכת המזון תחלה
  ).על כוס שי אומר קידוש היום ר כך ואח, על כוס ראשוןרכת המזון מברך ב,רכת המזוןהיום קודם שברך ב

ם " ודעת הרמב, אסור לשתות,אן דאמר אין צריךודאי דלמ(ק ב "ון ס רצו קוטרס אחר'אמם תבאר לקמן סי
וגבי גמר סעודתו עם הכסת שבת איו שותה  ...  אלא שהוא מהג חכמים, ברכות דאין צריך כוס'לז מה"בפ

  ).מהראשון עד אחר שתיית השי
 ,רך על היין כמהג שאמרו אם בי,פ שאין ברכת המזון צריכה יין"אע(ו "ז הט"ברכות פ 'בהלם "רמבש ה"והוא מ

  .אם כן בודאי איו שותה מהכוס לפי קידוש, וכיון שאיו חיוב). צריך שידיח כוס של ברכה
  . ) על כוס קידושורא פרי הגפן ואיו מברך ב, עליוורא פרי הגפן דמי שיטעום מברך ב,וראה לי (ק טז"א ס" מ265
 גומר סעודתו ומתיר לוכל ר יוסי דאמבידר, ו ראה ליואי(ר בי חבורה "ה ת"א ד, ד פסחים קב"פסקי רי 266

 יוסי בי אין הלכה כרראבל שמואל אמ,  הוא שאומר מברך תחילה ברכת המזון קודם קידוש,ולשתות בלא קידוש
י "פש "הובא ברא).  ואחר כך יברך ברכת המזון,הילכך כיון שקדש היום חייב לקדש, שמתיר לשתות קודם קידוש

 לדידיה , דודאי לרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ומתיר לאכול ולשתות קודם קידוש,יה מטרי כתבר ישע"וה ( ז'סי
 אבל לשמואל דמצריך להפסיק בפריסת מפה ואוסר לאכול ולשתות קודם ,מברכין ברכת המזון קודם קידוש

ולזה ( הטור  וכן הביאו.) ודברים של טעם הם, אם כן היאך ישתה כוס של ברכת המזון קודם קידוש,שיקדש
  ).ל"ש ז"הסכים אדוי אבי הרא



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

סו

 אלא יניחנו עד לאחר שיטעום , ולפיכך לא יברך עליו בורא פרי הגפן, שהרי לא קידש עדיין,המזון
  . ממנוגם כןמכוס של קידוש ואז יטעום 

 לפי , שיקדש אותו על אותו כוס עצמו שבירך עליו ברכת המזון,י אפשר לו לצאת ידי שניהםוא
קדושות על '  ואין אומרים ב,שברכת המזון היא קדושה בפני עצמה והקידוש הוא מצוה בפני עצמו

  .267 שאין עושין מצות חבילות חבילות,כוס אחת

 אם יקדש מיד אחר ברכת 269מכל מקום .268ואף אם הוא מיסב יחידי ומברך ברכת המזון בלא כוס
 שיהא הקידוש במקום , שאינו יוצא ידי חובתו אלא אם כן יחזור ויאכל מיד270המזון יש אומרים

 שהרי היה יכול ,ברכה שאינה צריכה) ד( מה שבירך ברכת המזון היא ם כן וא.סעודת שבת שלאחריו

___________________ 
שאסור להמשיך ל "כיון דקיי ולכן , ואם כן דיו כמו הסעודה עצמה,והייו שכוס ברכת המזון הוא המשך לסעודה

  .אסור גם לשתות הכוס של ברכת המזון קודם קידושלכן  ,הסעודה קודם קידוש
היה אוכל  (קדוש היום אות כ' ארחות חיים הלכמבואר ב, יברך ברכת המזון ולא ישתה מהכוס, ולכן לפי דעה זו

 , ולא יברך עליו בורא פרי הגפן ולא ישתה ממו, מברך ברכת המזון על כוס אחד,וגמר סעודתו עם הכסת שבת
ה ואם גמר "י ד"הובא בב. ) מקדש על כוס שי ושותה משיהםר כך ואח,שהרי אסור לטעום כלום קודם שיקדש

 ואיו שותה ,רכת המזון על כוס בורא פרי הגפן איו מברך ב, שלא יטעוםאן דאמרולמ(טז ק "א ס"מ. סעודתו
  ).ממו עד לאחר קידוש
הייו למאן דאמר ברכת המזון , ולעין הפלוגתא אם יטעום מכוס של ברכת המזון(ק יב "ומסיק בתהלה לדוד ס

ולפי זה ... לטעום מכוס של ברכת המזון ראה דפשיטא דאסור , אבל למאן דאמר איה טעוה כוס, טעוה כוס
ופשיטא , אין שום ספק מפלוגתא אם יטעום מכוס ברכת המזון... לדידן דוהגין כמאן דאמר דאיה טעוה כוס 

וראה הערות ). וייחו לאחר שישתה כוס של קידוש, דלא עדיף מהבדלה, דלא ישתה מכוס של ברכת המזון
  . רלב' עז"ח) ו"ירות(וביאורים 

*  
, כ בהבדלה"משא. ואסור לאכול ולשתות קודם שיקדש, ל שצריך להפסיק מיד בפריסת מפה"דקיי, וכל זה בקידוש

אם היה יושב ואוכל מבעוד יום איו צריך להפסיק (ב " רצט ס'כדלקמן סי, שאם התחיל ביום איו צריך להפסיק
  ).ך הלילהורשאי להמשיך בסעודתו כמה שירצה תו, אפילו כשמגיע ודאי לילה... 

כשהיה יושב ואוכל מבעוד (ו "כדלקמן שם ס, ולכן יכול לשתות לפעמים גם מכוס של ברכת המזון קודם הבדלה
פ " יש לו לשתות גם כן מכוס של ברכת המזון אע, שאיו צריך להפסיק מסעודתו ולהבדיל קודם ברכת המזון,יום

למי שזהר לעולם לברך ברכת המזון על , ל הסעודה לפי שכוס של ברכת המזון הוא גם כן מכל,שלא הבדיל עדיין
 אסור לו , לפי שסומך על האומרים שברכת המזון איה טעוה כוס,אבל מי שמברך לפעמים בלא כוס. הכוס

  ).2452-2454הערות (ויתבאר לקמן שם ). לשתות עתה מכוס ברכת המזון קודם הבדלה
 אמר רב חמן בר , מאי טעמא.אמר רב הוא אמר רב ששת אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד ( ב,קבפסחים  267

  .  טור.)יצחק לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות
  לפי שאין,כוסות'  כשאפשר לאמרן על ב,קדושות על כוס יין אחד' ואין אומרים ב (ז"רצט ס' סיוכן הוא לקמן 

  ). א" כמו שתבאר בסימן רע,שאין עושין שתי מצות על כוס אחד(ז " תעג ס'סי .)עושין מצות חבילות חבילות
 ואפילו , אף למצוה מן המובחר, כוס כללין צריךבמה דברים אמורים בזימון אבל ביחיד א (א"קפב ס' לעיל סיכד 268

  . )יש לו
לפי מהגו שאין מברכין על , ן כשהוא מיסב יחידי בלא זימוןאין צריך להוג כ(ק ד "ותבאר בקוטרס אחרון כאן ס

  ).הכוס ביחיד
269 ס למחלוקת הכ ואם לשתות מכוס ברכת המזון או לאו, ל"שאף שבמה שמברך מיד ברכת המזון אי.  

  .כדלקמן, מכל מקום כס בזה למחלוקת אחרת
אליבא דשמואל דאמר אין קידוש אלא במקום  , צריך לאכול מיד אחר הקידושל כרחךדע(ז "י ס"פסחים פש " רא270

 אם צריך לאכול ...מחלוקת ויש (ו "א ס"רמ. ) דסעודה שאכל איה מועלת להחשיב קידוש במקום סעודה,סעודה
  ). כדי שיהא הקידוש במקום סעודה,מעט אחר הקידוש

  ).231הערה ( סמן ושם, ) וקודם לה ולא לאחריה,שעיקר הקידוש תקן במקום סעודה של שבת(ט "וכדלעיל ס



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

סז

 , שאין צריך לחזור ולאכול272 ואף שיש אומרים.271ליפטר בברכת המזון שיברך אחר אכילה השניה
 שכשיקדש אחריה מיד הרי זה קידוש במקום ,לפי שבדיעבד יוכל לסמוך על סעודה שאכל כבר

 מכל מקום כדי לחוש לסברא הראשונה צריך ליזהר שלא לבא .273פ שהיא סעודת החול" אע,סעודה
  .לידי כך

די שיהא הקידוש במקום  ויחזור ויאכל מעט כ,פ שנטל מים אחרונים יפרוס מפה ויקדש"אלא אע
 וכל שכן אם לא נטל . יחזור ויטול מים אחרונים ויברך ברכת המזוןאחר כך ו,סעודת שבת שלאחריו

פ שכבר גמר סעודתו מבעוד יום אלא שלא הספיק לברך ברכת " אע,274ידיו עדיין שצריך לעשות כן
  :המזון עד שהגיע זמן הקידוש

 לא יזכיר של , אפילו התחיל לברך משחשכה,קידוש ואם עבר והתחיל לברך אחר שהגיע זמן היג

__________________ 
 כגון כל שי דברים שיכול לפוטרם בברכה אחת אסור ,אסור לגרום ברכה שאיה צריכה(ד " רטו ס'כדלעיל סי 271

 ואפילו , כגון שיפסיק בתים בשיחה או בדבר אחר הגורם שיצטרך לחזור ולברך,לגרום שיצטרך לחזור ולברך
 אסור לגרום ברכה שאיה צריכה כדי , ברכות שחייב אדם לברך בכל יום'ברכות ממין קבשבת שחסרו הרבה 

  .)'להשלים לק
   .ו"א ס"ע ורמ"שזוהי גם הכווה בשו, ק ד"ותבאר בקוטרס אחרון ס

ואין איסור במה שמפסיק בברכת המזון וגורם לחזור ולברך המוציא וברכת המזון על (ג "רצא ס' ראה לקמן סיאבל 
 דכיון שמפסיק בשביל , והרי זה גורם ברכה שאיה צריכה, שהיה יכול לגומרה קודם ברכת המזון,הסעודהגמר 

  ).כבוד שבת אין כאן משום מרבה בברכות שלא לצורך
אם מה שאוכלו אבל (א " סירמט' יכדלעיל ס, וכל האיסור בזה הוא רק אם עושה כן כדי להשלים ברכות שחסרו

 שמברך עליו גם ברכה אחרוה כשאוכלו קודם ל ידי ע,וצה להשלים מאה ברכותקודם הסעודה הוא מחמת שר
אסור לגרום חיוב ברכה כשאפשר לפוטרה בברכה אחרת  ...  שאיו פטר בברכת המזון שלאחר הסעודה,הסעודה

  ).ו"ט]ר ['כמו שתבאר בסי
ו חפץ לאוכלו בתוך הסעודה אין  דכשאי,ו" רט'עיין מגן אברהם סוף סי (ד"סקלעיל שם  ותבאר בקוטרס אחרון

 אין בזה משום ברכה ,כיון שמע מלאכול הכל תוך הסעודה מחמת חפצו ותאותו ... בו משום ברכה שאיה צריכה
  . ) הרי זה גורם ברכה שאיה צריכה,אלא שמיחם בשביל לברך עוד ... שאיה צריכה

  .רלז' הערות וביאורים שם עוראה 
*  

ולא , ובסוף ההתוועדות בירך ברכת המזון, ולא טעם אחר שקיעת החמה, ס מפה וקידשאמם הג הרבי שלא פר
וכן עשה . ושם קידש ואכל סעודת שבת, ואחר כך הלך לביתו, ואחר כך התפללו קבלת שבת וערבית, שתה הכוס

  .שאחר תפלה חזרו לביתם לקידוש וסעודת שבת, הקהל
סו כלל לפלוגתא הכ ה צריכהל של ברכה שאי"שבזה לא ,טרס אחרון סו רוצה לקדש (ק ד "כמבואר בקואם אי

  ). דאז אין איסור משום ברכה שאיה צריכה, אלא לאחר זמן,ולאכול מיד
 ופירש .) ואחר כך אומר קידוש היום על כוס שי,מקדמין ומברכין ברכת המזון על כוס ראשון ( ב,ף שם כ"רי 272

וכן פירש ).  כיון שגמרו שם סעודתם מקום סעודה מיקרי,אחר קידוש היוםואף על פי שאיו אוכל כלל ל(ן שם "הר
 ואף , כיון שהיתה הקריאה במקום עוג,ואם הוא סובר דחשיב קידוש במקום סעודה(ז "י ס"ש שם פ"דבריו הרא

  ). לא מסתבר לי טעמיה בהאי,על גב דלא היתה לכבוד שבת
גמר אכילתו עם הכסת שבת מברך ברכת המזון תחלה ואחר כך היה אוכל ו(ג "ט הי" שבת פכ'ם הל"וכן דעת הרמב

 מברך ,רכת המזוןאם גמר סעודתו וקידש היום קודם שברך ב(ו "ע ס" בטור ושו'דעה הא. )מקדש על כוס שי
  ).על כוס שי אומר קידוש היום ר כך ואח, על כוס ראשוןרכת המזוןב
 אין צריך לאכול עוד אחר ,כר אחר שגמר סעודתוואם ז(ו "תבאר לקמן סט, כ אם אכל משחשיכה"משא 273

 , דכיון שאכל הסעודה משחשכה אחר שכס השבת,הקידוש כדי שיהא הקידוש במקום סעודת שבת שלאחריו
  ). וכשמקדש אחריה הרי קידש במקום סעודת שבת,הרי היא קראת סעודת שבת

  . )דשע מודו דפורס מפה ומק"ו כ,אבל אם לא טל עדיין (ק יג"א ס" מ274
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 .275 האיך יזכיר בה של שבת, דכיון שמברך על הסעודה שגמר בחול מבעוד יום.שבת בברכת המזון
 , צריך להזכיר של שבת בברכת המזון,פ שאינו רשאי" אע,אבל אם משך סעודתו עד תוך הלילה

  .יה שכבר חלה עליו קדושת שבת מאל,פ שעדיין לא קידש"אע

 אפילו , שצריך להזכיר של שבת בברכת המזון,ואין צריך לומר שאם פירס מפה וקידש וגמר סעודתו(
 וגם מברך ברכת המזון מבעוד ,276אם החמיר ופירס מפה וקידש מבעוד יום קודם שהגיע זמן הקידוש

  ):277 דכיון שקידש חלה עליו קדושת שבת.יום

פ " אע, ואמרו בא ונקדש קידוש היום,279עוד יוםשותין אחר גמר הסעודה מב) ה( שהיו 278 שניםיד
__________________ 

 אף על גב דקתי .ויש להסתפק אם צריך להזכיר של שבת בברכת המזון( ז 'י סי"ש פסחים פ"מסתפק בזה הרא 275
 , בדברי רבי יוסי כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון ומזכיר של שבת בברכת המזון]ד"ה ה"פברכות [בתוספתא 

 אבל הכא שגמר סעודתו מבעוד ,של שבתמכל מקום איכא למימר שאי התם שאכל משתחשך הלכך דין שיזכיר 
אורחות חיים הלכות קדוש ).  וכן ראה ...או דלמא כיון שקידש היום צריך לברך ברכת המזון של שבת. יום לא
 ויש אומרים שאין ,פ דעל סעודת חול קאתי"ג דבאותו ברכת מזון מזכיר של שבת אע"כתב הבה( כ 'סיהיום 

 .) וכן עיקר, דאזלין בתר תחלת הסעודה, דאיו מזכיר של שבתש אומריםוי( ו"א ס"רמ). מזכיר בה של שבת כלל
  ).ע צריך להזכיר"ו אם אכל משחשיכה לכואם כן(ק טו "א ס"מ

  .שאם לא אכל משחשיכה איו מזכיר של שבת, שהעיקר הוא, א"ולפי זה מסיק כאן כמסקת הרמ
 צריך להזכיר של שבת ,ו בערב ראש חודש תוך הלילהם משכה סעודתו בערב שבת אא(ז " קפח סי'וכן הוא לעיל סי

 לפי שמכל מקום חל , אף על פי שבתחלת הסעודה היה פטור מלהזכיר,או של ראש חודש אם אכל כזית משחשיכה
ויש אומרים שאפילו לא אכל כזית  . לחוכה ופוריםוא הדין וה,עליו חיוב ההזכרה באכילת כזית שמשחשיכה

 יון שבשעה שמברך כבר קידש היום של שבת או יום טוב או ראש חודש חוכה ופורים כ,משחשיכה צריך להזכיר
  ). ווהגין כסברא הראשוה...

 שיכול לקדש ולאכול מפלג המחה , כך אמרו לעין קידוש היום,כשם שאמרו לעין תפלה (ג"רסז ס' לעיל סיכד 276
  .) אפילו אם לא התפלל ערבית עדיין,ולמעלה

כיון (סעודות שחייב לאכול בשבת ' ובאכילה זו שמבעוד יום יוצא ידי חובת סעודה אחת מג (שתבאר לעיל שם 277
  ).) לכל דברהשכבר קיבל עליו תוספת שבת עשה אצלו כשבת עצמ

 שיאכל כזית לפחות אחר צאת ,וויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמ(ואפילו לדעת המחמירים לעיל שם 
פעמים היום ' סעודות אלו למדום חכמים ממה שאמר ג' דכיון שג, ודות בשבת עצמהסע'  כדי שיקיים ג,הכוכבים

  ). לפיכך צריך לאכלן בעיצומה של יום ולא בתוספתו,אצל אכילת המן בשבת
דאמרין , לא גרע מתפלת שבת עצמה, אבל לעין הזכרת השבת.  סעודות בעיצומו של יום'הייו רק לעין חובת ג

יכול הוא להקדים בערב שבת (ב " רסז ס'וכדלעיל סי). לי של שבת בערב שבת מבעוד יוםרב מצ(א , ברכות כז
  ).להתפלל מפלג המחה ולמעלה

  .65' משולחן הארי ע. וראה מראי מקומות וציוים
 אמרו ליה , וקאי עלייהו רב המוא סבא,רב חיא בר שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא(א , פסחים קה 278

 דאמר רב כשם , אמר להו לא צריכיתו שבתא קבעה פשה,אי מקדיש יומא פסיק ויקבעיה לשבתאזיל חזי 
 בואו ...היו שותין ואמרו  (ח"ד ה"ברכות פ' ם הל"רמב לפירוש ה,)שהשבת קובעת למעשר כך שבת קובעת לקידוש

 , קודם שיברכו או יקדשוואם רצו לחזור ולשתות.  אסר עליהם לשתות עד שיברכו או יקדשו,וקדש קידוש היום
שים שהיו שותים  (ה"ע ס"שו. ) ישתור כך צריכים לחזור ולברך תחלה בורא פרי הגפן ואח,פ שאים רשאים"אע

 אף על , ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיקדשו. אסר עליהם לשתות עד שיקדשו,ואמרו בואו וקדש קידוש היום
והכא (וכפירוש הכסף משה שם . ) ישתור כך ואח,ורא פרי הגפן בצריכים לחזור ולברך תחלה ,פי שאים רשאים
ג " דמכיון שאמרו הב וקדש איתסר להו למישתי אע, ואמר להו דשבת קובעת עצמה לקידוש,אכתי לא החשיך

  ). כשם שקובעת עצמה למעשר מספק חשכה,דאכתי לא קדש היום
כפי שתבאר בקוטרס , להפסיק עד שחשיכה ודאיאין צריך , אם לא אמר בא וקדש, והייו שלדעת הכסף משה

אסרו (ט "כדלעיל ס, אמם לדידן שצריך להפסיק מיד כשמגיע זמן בין השמשות). 452והערה (ק ג "אחרון ס
, צריך לפרש דהכא מיירי מבעוד יום, ) שתקדש היום מספק, משהגיע בין השמשות... חכמים לטעום כלום

  .)וד יוםדהכא מיירי מבעריך לומר וצ(ק י "א ס"במכמבואר 
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פ " אע, ואם רוצים לחזור ולשתות. עד שיקדשו280 נאסר עליהם לשתות,שלא הגיע עדיין זמן הקידוש
 הסיחו דעתם משתיה , שכיון שאמרו לקדש. צריכים הם לחזור ולברך בורא פרי הגפן,שאינם רשאים
  .עד שיקדשו

 שהרי באמירה ,281ך על כוס של קידוש כמו שנתבאר למעלהאבל אם מקדשים מיד אינם צריכים לבר
  :282זו לא הסיחו דעתם מכוס של קידוש

  אכל קודם הקידוש

 צריך , אפילו אכל סעודה גמורה, אם שכח או עבר וטעם,283פ שאסור לטעום קודם קידוש" אעטו

___________________ 
ק ה "כפי שמוכיח רביו בקוטרס אחרון ס, מיירי הכא אפילו אמר בא וקדש מבעוד יום, וגם לדעת הכסף משה

 ...כי קאמר דהל כרחך צריך לומר  ע,ם מפרש הסוגיא דשבת קובעת על ידי אמירה"ש הכסף משה דהרמב"לפי מ(
  .)א"ש המג"ד יום מי כמאפילו מבעו

  ). הסיחו דעתם משתיה עד שיקדשו,שכיון שאמרו לקדש(ומפרש רביו הטעם 
שכן מוכח ". שהיו שותין אחר גמר הסעודה"ומפרש רביו דהייו אף ...". היו שותין ואמרו"ע שם "ם ובשו"ברמב 279

 , אף שמסובין לאכילה,קידושומדבריהם למדו דגבי ( ק ה" בקוטרס אחרון סכמבואר, ם"מהמשך דברי הרמב
 ).477-478הערות (ושם , )השבת קובעת קודם זמה באמירה בעלמא

  ".אסר עליהם לשתות"ע שם "ם ובשו"כן הוא ברמב 280
 ,אלא לשון הגמרא הוא שהעתיק , לאו דוקא, דרביו שכתב אסר לשתותראה ליו(אמם פירש בכסף משה שם 

  ). דאסור לאכולוא הדיןוה
 מאי טעמא דאסחיתו ,כיון דאמריתו הב לן ויבריך איתסרא לכו למישתי(ב "רע, והייו הא דאמרין בפסחים קג

 אסר , או בואו וקדש קידוש היום,היו שותין ואמרו בואו וברך ברכת המזון(ם כאן " ולכן כתב הרמב).דעתייכו
ר  צריכים לחזור ולברך תחלה בורא פרי הגפן ואח...ואם רצו לחזור ולשתות . לשתות עד שיברכו או יקדשועליהם 

  ). ישתוכך
גמר בלבו מלאכול או (ז "ם שם ה"כמבואר ברמב, ם שכן הדין גם אם רצו לחזור ולאכול"אמם באמת סובר הרמב

 קעט ' ותבארה דעתו לעיל סי). חוזר ומברךפ שלא שיה מקומו" אע, מלך לאכול או לשתותר כך ואח,מלשתות
 , שכיון שאמר ברך ברכת המזון הרי זה סילוק והיסח הדעת מהסעודה,ויש אומרים שאכילה ושתיה שוין(ד "ס

  ).ואם מלך לאכול צריך לברך המוציא
  ).וכן כתבתי בפים לטעום כלום(ק ה "וכן פירש רביו בקוטרס אחרון סוף ס

צריכים הם ... ואם רוצים לחזור ולשתות , אסר עליהם לשתות עד שיקדשו"לפיו דפס ואף שבוסח הדפוס ש
ר  ואח... ואם רצו לחזור ולשתות .אסר עליהם לשתות עד שיקדשו(ע "ם והשו"שהוא כלשון הרמב". לחזור ולברך

, לום עד שיקדשואסר לטעום כ"מכל מקום בעת כתיבת הקוטרס אחרון רצה רביו לתקן גם בפים . ) ישתוכך
  ".צריכים הם לחזור ולברך... ואם רוצים לחזור ולטעום 

ואפילו אמרו זה לזה באו ובדיל וחזרו ומלכו (ג " רצט ס'תבאר לקמן סי, לעין הבדלה, וכך גם בסיום הלכה זו
א הסיחו  לפי של, שמלכו לאכול ולשתות קודם שיבדילו... הרי אלו מותרים לשתות ולאכול ,לשתות או לאכול

  ".מלכו לשתות או לאכול"ולא חילק בין , )ולאכול ולשתות מיד קודם שיבדילו... דעתם לגמרי מאכילה ושתיה 
 שגם יין זה של , אם כבר בירך על היין בסעודה זו,ואין צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס של קידוש זה(סעיף יא  281

  ).236הערה (ושם סמן , ) ברכההקידוש פטר באות
 אפילו ,תייהו מייה דהא לא אסחו דע, לברךין צריךדעל כוס של קידוש אומכל מקום ראה לי (ק י "סא " מ282

  .)אמרו הב וקדש
ב " קעט ס'כדלעיל סי, ומועיל היסח הדעת לחצאין. ולא מיין הקידוש, והייו שההיסח הדעת הוא רק משאר היין

מלך וחוזר  אבל אם  ,מלך לשתות צריך לברך בתחלהר כך ואם אח,יסח הדעת משתיההרי זה סילוק וה(
  . רמד' עז "ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו). לאכילתו אוכל בלא ברכה

   .כדלעיל סעיף ט 283
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  .286 ואסור לו לטעום כלום משנזכר עד שיקדש,285 מיד שנזכר284לקדש

 וכן אם מקדש על הפת אין צריך , אם בירך כבר על יין,ן על כוס של קידושולא יברך בורא פרי הגפ
אחר  אין צריך לברך המוציא על הפת שאוכל , ואף אם מקדש על הכוס. אם בירך כבר,לברך המוציא

  .287 כמו שנתבאר למעלה,כך

עודת  כדי שיהא הקידוש במקום ס, אין צריך לאכול עוד אחר הקידוש,ואם נזכר אחר שגמר סעודתו(
 , הרי היא נקראת סעודת שבת, דכיון שאכל הסעודה משחשכה אחר שנכנס השבת,שבת שלאחריו

  .)288וכשמקדש אחריה הרי קידש במקום סעודת שבת

 ויצטרך לטעום מהפת , לא יקדש על היין,ואם נזכר אחר שבירך המוציא קודם שטעם פרוסת המוציא
  .290א יקדש על הפת אל,289קודם קידוש כדי שלא תהא ברכת המוציא לבטלה

 ואף אם יצטרך .292 אין זה הפסק, וצריך להמתין עד שיביאו לפניו,291ואף אם אין לפניו לחם משנה
 וכמו שנתבאר בסימן , כיון שהוא לצורך הסעודה, אין זה הפסק כלל,לדבר ולומר להם שיביאו לו

  :293ז"קס

  לא קידש בלילה

כל מקום נמשך עיקר מצותו כל  מ,294פ שמצוה מן המובחר לקדש סמוך לכניסת השבת" אעטז

__________________ 
שכח או עבר ואכל ושתה קודם (ה "ט ה"ם פכ"רמב. )וטעם מבדיל, מקדשאמר רבא הילכתא טעם  (א,  פסחים קז284

 אם ,אף על פי שאסור לו לטעום קודם קידוש(ז " סע"טור ושו ). הרי זה מקדש ומבדיל, או קודם שיבדיל,ששיקד
  ).מקדש ,טעם

  ). צריך להפסיק,ח והתחיל בודאי לילהאם שכ(ב " רצט ס'ודין הבדלה תבאר לקמן סי. דין הקידוש תבאר כאן
  . שח'  עז"ח) ו"ירות(וראה הערות וביאורים 

  . )מיד בלילה (ק יט"א ס"מ. )אפילו בלילה, כל אימת שזכר( י"ז סק" ט285
  . ) צריך להפסיק,חיל לאכול מבעוד יוםואפילו אם הת (ה ואסור לטעום"ד' י ריש הסי" ראה ב286
  ).וספק ברכות להקל. אין צריך לחזור ולברך המוציא...ויש חולקין על זה ואומרים (סעיף יא  287
הערה (ושם סמן ,  דיעות אי סגי בקידוש שלאחריו'ב ב"ראה לעיל סי, כ כשלא אכל הסעודה משחשיכה"משא 288

272.(  
  ). ואם שח צריך לחזור ולברך,ואחר הברכה יאכל מיד ולא ישיח בין ברכה לאכילה(ט " קסז ס'כדלעיל סי 289
 טל ,להבדילולקדש מאדם ששכח , ויםמצא בתשובת הגא(ברכות רמז קמג אות טו , שלטי הגבורים על המרדכי 290

אדם  (ה"א ס"רמ).  יקדש על הפת, זכר שלא קידששבירך על הלחם ולאחר ,ידיו לאכילה ובירך ברכת המוציא
  .) יאכלר כך יקדש על הפת ואח, וזכר קודם שאכל,רך ברכת המוציאיששכח לקדש עד לאחר שב
  .ב" רצט ס'ולעין הבדלה ראה לקמן סי

  ).לחם משה... וחייב כל אדם לבצוע על שתי ככרות שלמות (ב " עדר ס'כדלקמן סי 291
 ז"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו. ) ולא הוי הפסק,ביא לפיו לחם משה צריך להומכל מקום (ק יא"א ס" מ292
  .רה' ע
תר  מו שאז, לצורך האכילה...אלא אם כן היתה השיחה בדברים שהם מעיי הדבר שמברך עליו  ( סעיף ט293

  . )לכתחילה אם אי אפשר בעין אחר
  . )175הערה (ושם סמן , )ומצוה מן המובחר לקדש סמוך לתחלת כיסתו בכל מה שאפשר (ב" כדלעיל ס294
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  .295הלילה

  .296 יש לו תשלומין למחר כל היום,ואם שכח או עבר ולא קידש בלילה

 לפי שבלילה היתה גמר , שאינו ענין לאמרה ביום, מלבד פרשת ויכולו.ויאמר כל הקידוש של לילה
  :297ה"מלאכתו של הקב

  זמן סידור והבאת השלחן

 מכל מקום .298ב"]ס[ כמו שנתבאר בסימן ר,דר מבעוד יוםפ שהשלחן צריך להיות ערוך ומסו" אעיז
  .300 כדי שיהא ניכר שבא לכבוד שבת,299אין מביאים אותו למקום הסעודה עד אחר הקידוש

 כדי , כאילו אינו כאן עד אחר קידוש, צריך לפרוס עליו מפה לכסותו,ואם הביאו קודם קידוש
  .301שיתראה כאלו הובא עתה לכבוד שבת

__________________ 
עיקר (ד "ט ה"ם פכ"רמב. ) דכי קדיש תחלת יומא בעי לקידושי,עיקר קדושא בלילה הוא קדיש(א , פסחים קו 295

  ).ידוש בלילההק
  ).עיקר מצות הבדלה בלילה(ח לעין הבדלה " רצט ס'וראה גם לקמן סי

 בין ,אם לא קידש בלילה(ם שם "רמב).  מקדש והולך כל היום כולו,ומי שלא קידש בערב שבת(א , פסחים קז 296
יש לו , בין במזידבין בשוגג , אם לא קידש בלילה(ח "ע ס"טור ושו)  מקדש והולך כל היום כולו,בשוגג בין במזיד

  ).תשלומין למחר כל היום
  ). כמו בקידוש של שבת, יש לו תשלומין למחר,אם שכח לקדש בלילה(ג " תעג ס'וכן הוא לקמן סי

וכן לעין ". בין בשוגג בין במזיד"ע "ם וטור ושו"וכמבואר ברמב, "אם שכח או עבר"אלא שכאן תפרש שהוא 
   ".ו הזידשכח א"ח " רצט ס'הבדלה תבאר לקמן סי

לא תקו תשלומין אלא לשוגג או לאוס אבל מי שהזיד (א " קח סי'תבאר לעיל סי, ואף שלעין תשלומין בתפלה
  ).א התפלל תפלה אחת אין לה תשלומיןול

 בימים שאחר –ולהבדלה ,  כל יום השבת–אלא עדיין זמה לקידוש , שאין זה רק תשלומין, אפשר דשאי הכא
  ).2465הערה ראה לקמן שם (השבת 

. ) לפי שבלילה היה גמר מלאכת השם,לו שאין אומרים ביום ויכ'כתב הבעל התוס (ג"סקידוש '  ארחות חיים הל297
  ).ת"ילפי שבלילה היתה גמר מלאכת הש(ק יא "ז ס"ט. )מלבד ויכלו ,ואומר כל הקידוש של לילה (ח"א ס"רמ

  .)ר שלחו בערב שבת ללילי שבתצריך אדם לסד ( סעיף א298
 מבית הכסת רב שבת יוסי בר יהודה אומר שי מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע'תיא ר(ב , ומקורו בשבת קיט

 מלאך טוב אומר יהי רצון , וכשבא לביתו ומצא ר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת,לביתו אחד טוב ואחד רע
  ).אמר רבי אלעזר לעולם יסדר אדם שלחו בערב שבת ...  ומלאך רע עוה אמן,שתהא לשבת אחרת כך

הא דאמר בכל כתבי ו(ה שאין " שם ד'תוס. )שאין מביאין את השולחן אלא אם כן קידש (ב,  ברייתא פסחים ק299
 אך אין מביאין אותו , דערוך הוא במקום אחר, לא קשה,'מצא שלחן ערוך מלאך טוב אומר כו:) שבת דף קיט(

 דאמר בריש ערבי פסחים ם תאמרוא(ה ומצא "ב ד,  שבת קיט'וכן הוא בתוס ,) אחר קידושלמקום סעודה עד
 אלא שאין מביאין אותו עד , דערוך הוא במקום אחרש לומר וי. קידשלא אם כןושוין שאין מביאין את השולחן א

  .טור. ) כדאיתא בשאלתות דרב אחאי, כי היכי דתיתי סעודתא ביקרא דשבת,אחר הקידוש
ג "ה ה"ם פסחים שם ד"הובא ברשב. )י היכי דתיתי סעודתא ליקרא דשבתא כ,מאי טעמא (ד' ילתות יתרו פ שא300

 כדי שיהא יכר שבא לכבוד ,דושאין מביאין אותו לפיו אלא עד אחר הקי (טורוב ,שבת ופסחים שם' תוסוב, רבה
  . )שבת

רות וראה הע ).כבוד שבת שהזכיר בקידושכדי שתתראה הפת כאלו הובאה עתה על השלחן ל (י"לעיל סכן הוא ו
  . רז'  עז"ח) ו"ירות( וביאורים

 ).והייו כעין סילוק שולחן וכמי שאיו דומה(ם שם " רשב.)ואם הביא פורס מפה ומקדש(פסחים שם  ברייתא 301
  ). ומקדש ומסיר המפה,כאילו איו כאן ,הילכך אם הביאוהו קודם הקידוש פורס עליו מפה (טור
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 ולא היה להם טורח , בימיהם שהיו להם שלחנות קטנים כל אחד שלחנו לפניובמה דברים אמורים
 אבל עכשיו ששלחנות שלנו גדולים וטורח להביאו אחר הקידוש ,להפסיק ולהביאם אחר קידוש
 303 ולפרוס מפה לכסות הפת,302 נוהגין להביאו לכתחלה קודם קידוש,ולהפסיק בין קידוש לסעודה

__________________ 
 אבל שלו גדולים הם וקשה ,ודוקא בימיהם שהיו להם שלחות קטים לפי כל אחד ואחד(בת שם ש'  תוס302

 שלא , וקשה להביאם אחר קידוש,ועכשיו שלחות שלו שהם גדולים יותר מדאי(פסחים שם  ' ותוס,)לטלטלם
ובימיהם היה להם (ג "י ס"ש פסחים פ" רא). או רגילין לפרוס מפה ולקדש,להפסיק כל כך בין קידוש לסעודה

.  ואין טורח והפסק להביא השלחן אחר הקידוש... והיו מסובין על המטה וכל אחד שולחו לפיו ,שולחות קטים
 הגו , וטורח להביאם אחר הקידוש להפסיק כל כך בין קידוש לסעודה,אבל לדידן שהשולחות שלו גדולים

  .טורבא הוב. ) ולפרוס מפה ומקדש,לחן קודם קידושלהביא הש
*  

 יביאו לפי מי ,אחר שאכל הירקות(כ " תעג ס'לקמן סיכד,  בליל פסחסידור הקערהגם לעין הלכה זו תבארה 
  .)הערה קד(ושם , ) מצות של מצוה'שאומר ההגדה ג

 דהייו הבאת ... קודם אכילת הירקות ,והגו להביא כל דברים אלו לפי בעל הבית מיד אחר קידוש(ה "ושם סכ
  .)הערה רה(ושם , )והמרורהמצה 

  .)הערה קיג(ושם , )קידושאו והגין לסדר הקערה בלילה וקודם ( פיסקה יסדר על שלחו ,ובלקוטי טעמים ומהגים
רק שולחו (לקוטי טעמים ומהגים שם בתבאר , )יהיה שלחו ערוך מבעוד יום(א " תעב ס'סימה שתבאר לקמן ו

 ... 'כו מטבל לפיו הביאו 'כו חדא כוס לו מזגו )א ,קיד פסחים( במשה ש"ומ..  .)י תעב"רס( ערוך מבעוד יום 'יהי
 אחר עד השלחן מביאין היו ולא ,ל אחד ואחדכ לפי קטים שלחות להם שהיו ס"הש חכמי בימי דוקא זהו
  ).האחרוים בדורות כ"משא ,דושיק

והיו מביאים אותם למקום הסעודה אחר , שבימיהם היו מסדרים הכל על השלחות הקטים מבעוד יוםוהייו 
  .או מיד אחר קידוש, אכילת הירקות

את המצה והמרור ושאר סדרים על השלחן  ולפי הקידוש מ, מבעוד יוםהשלחןרק את ואילו בזמיו והגים לסדר 
  .המיים

י "אר לעיל רסומה שתב). והגין להביאו לכתחלה קודם קידוש(ומזה מובן שכן הוא גם בליל שבת המבואר כאן 
  ". ערוך מבעוד יום'רק שולחו יהי"הכווה היא ש, )צריך אדם לסדר שלחו בערב שבת ללילי שבת(רסב 

לסדר את החלות על השלחן , וכן והגים רבים. אמם אפשר גם להביא את החלות למקום הסעודה מבעוד יום
  . קודם הדלקת הרות–מבעוד יום 

ו "רעז ס' כמבואר לקמן סי, מותר לטלטלו' ויהי, שלחן בסיס להיתר ולאיסורואחד הטעמים לזה הוא כדי שיהא ה
 מכל מקום אם היה מוח , שעשה בסיס להר שהיה מוח עליו בכיסת השבת,הר או שאר מוקצה שעל השלחן(

 הרי עשה בסיס לאיסור ולהיתר ,)שלצורך השבת( גם לחם , דהייו בבין השמשות,על השלחן בכיסת השבת
  ).יסת השבתבכ

*  
 כשמתחברים לאכול ,שכן היה מהגם(ו " קסז סט' זכר גם לעיל סי,חילוק זה בין דרך האכילה בימיהם ובזמיו
 לכל אחד ואחד בפי עצמו על השולחות הקטים אשר  שדרך לתת...בחבורה אחת היה כל אחד מיסב על מטתו 

 שבסוף הסעודה היו מושכים ידיהם מן הפת ,כמי התלמודשהיה מהג בימות ח(ו " קעז ס'סי). לפי כל אחד ואחד
בימי חכמי התלמוד שהיו מסלקים את (ד " קפ ס'סי).  וגם השלחות הקטים שלפי כל אחד ואחד,ומסירים אותה

 תעג 'לקמן סי). כל אחד שולחן קטן לפיו... בימיהם (א " ריג ס'סי). השולחות הקטות שלפי כל אחד ואחד
ובדורות האחרוים שכל ... כמי הגמרא שהיו להם שולחות קטים לפי כל אחד ואחד מהמסובין בימי ח(ח "סל

  ).המסובין אוכלין על שולחן אחד גדול
 ולפרוס מפה ,לחן קודם קידושהגו להביא הש(ש שם " רא).או רגילין לפרוס מפה ולקדש(פסחים שם  'תוס 303

  .)ומקדש
 ומסיר , פורס עליו מפה כאילו איו כאן ומקדש...א יכר שבא לכבוד שבת שיה(והובאו על זה בטור שלושה טעמים 

 פירוש שהוא מוקדם בפסוק והיה ראוי להקדימו בברכה , ובירושלמי קאמר שלא יראה הפת בושתו...המפה 
 ואי שמעתי טעם לעשות זכר למן שהיה מוח כמו בקופסא טל למעלה וטל למטה וזכר .ומקדימין בברכת היין

  ).ותין מפה תחת הפת ואחרת על גביולזה 
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  .305ל היין בין שמקדש על הפת בין שמקדש ע,304עד אחר הקידוש

 כדי שתהא הפת בין שתי מפות זכר למן שהיה עליו טל 306וצריך שתהא גם מפה תחת הפת על השלחן
  :307מלמעלה וטל מלמטה

  עשרה דברים שנאמרו בכוס של ברכה

 טעון כל הדברים שטעון כוס של ברכת , ובין של הבדלה, בין של לילה בין של יום, כוס של קידושיח
שיהיה שלם ושישטפנו מבחוץ וידיחנו מבפנים ויהיה מלא יין על כל גדותיו ולא יהיה היין  ,308המזון

___________________ 
 כדי , כאילו איו כאן עד אחר קידוש,צריך לפרוס עליו מפה לכסותו(הטעם הראשון הובא לעיל בתחלת הסעיף 

  ).שיתראה כאלו הובא עתה לכבוד שבת
  ).כדי שתהא הפת בין שתי מפות זכר למן שהיה עליו טל מלמעלה וטל מלמטה(הטעם השלישי הובא לקמן בסמוך 

 –לעין הבדלה אבל הובא ). ל"דסגי לן בטעם הראשון והשלישי ה(ואילו הטעם השי לא הובא כאן לעין קידוש 
 ואם . צריך ליזהר שלא יביאו לחם לשלחן קודם הבדלה,אם רוצה לסעוד תיכף להבדלה(ד " רצט סי'לקמן סי
רי מן הדין היה צריך להקדים ברכת  שה. שלא יראה הפת בושתו, צריך לכסותו במפה עד אחר ההבדלה,הביאו

 ,' לפי שהוא מוקדם ליין בשבח ארץ ישראל בפסוק ארץ חטה ושעורה וגו,הלחם לברכת היין כשרוצה לאכול מיד
ד " תעג סמ' לקמן סי–ולעין ליל הסדר ).  לכן יש לכסותו, והרי זה בזיון לו,אלא שעכשיו איו יכול להקדימו

 ולפיכך כון לכסות המצות שלא יראה הפת ,לאחוז בידו עד שחותם גאל ישראלוהגין להגביה כל אחד כוסו ו(
 כון ,ה מצילו מידם" יש והגין לאחוז הכוס ביד עד והקב'וכן כשאומר והיא שעמדה כו .בושתו כשוטלין הכוס

  ).גם כן שתהא המצה מכוסה עד שיעמיד הכוס על השולחן ואז יגלה
 .ובהערות, יתבאר לקמן בסמוך, טעם השלישיוהפקא מיה בין הטעם הראשון ל

 . ולכן מכסהו,ט דקודם ליין"ט ס" רצ'ש סי" כמ,שאם היה מגולה צריך להקדימו, פרוסה על גביו (כ"א סק" מ304
 לא יגלהו עד אחר ,אלפי הטעם דתיתי הסעודה ביקרא דשבת אבל .ג רשאי לגלותו" מיד כשבירך בפהי זהולפ

  .)הקידוש
כדלעיל הערה " (תיתי הסעודה ביקרא דשבתא"רק הטעם של , "צריך להקדימו"טעם של וכאן לא הובא כלל ה

 ".לכסות הפת עד אחר הקידוש"ולכן מבואר בפשיטות שצריך , )הקודמת
  .טר'  עז"ח) ו"ירות( רות וביאוריםהעותבאר ב. כ בשעת ברכת המוציא איו צריך להיות מכוסה"משא

  .גם בעת ברכת המוציאהחלות היו מכוסות , אמם אצל הרבי
 מוח בקופסא טל למעלה וטל 'ל ואי שמעתי טעם לעשות זכר למן שהי" הטור וזתבלטעם אחר שכ (ק יב"ז ס" ט305

  .) וכן או והגין, ממילא גם במקדש על הפת צריך לכסות במפה,ל"למטה עכ
 ,לפרוס עליו מפה לכסותוצריך (שגם לפי הטעם הראשון המובא לעיל , ולפום ריהטא ראה מהמשך דברי רביו

  .צריך לכסותו גם כשמקדש על הפת, ) כדי שיתראה כאלו הובא עתה לכבוד שבת,כאילו איו כאן עד אחר קידוש
  .)כדי שתהא הפת בין שתי מפות זכר למן(ואפשר סמך כאן רביו על הטעם דלקמן 

  .14 הערה 174 'ז ע"וראה לקוטי שיחות חט
  .) ומפה אחרת פרוסה על גביו,מפה על השולחן תחת הפתצריך שתהיה  (ט"ע ס" טור ושו306
 והיה טל מלמעלה ומלמטה והמן ,מים טוביםויש מפרש זכר למן שלא היה יורד בשבתות וי(ב , פסחים ק'  תוס307

ט "הגהות מיימויות פכ).  שהיה טל תחתיו ועליו, זכר למן מדבר,יפרוס שתי מפות( רמו ' התרומה סי' ס.)ביתים
 כן יהיה , שהמן מוח והטל תחתיו והטל עליו, משום זכר למדבר,וכן בספר המצותב בספר התרומה וכת(אות ק 

  .ק יב"ז ס" וטטורהובא ב). הלחם בין שתי מפות
ווהגין שהשלחן הוא ערוך במפה כל יום השבת (א " רסב ס'תבאר לעיל סי, טעם וסף למפה שתחת הפת על השלחן

  ).בד העליוה שעל הלחם מל... ואין לשות ,לכבוד השבת
שרה דברים אמרו בכוס של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא עיטור ועיטוף וטלו בשתי ידיו ע(א , ברכות א 308

לברכת המזון , טעמו פגמו(י "ורש, )טעמו פגמו(א ,  שם ב).וותו בימין ומגביהו מן הקרקע טפח וותן עייו בו
 ולא , ברכת המזון לא מיבעי ליה לברוכי עליה,כסא דטעם ליה בפומיה(ב  , פסחים כבף"רי). ולקדוש ולהבדלה
 לוקח כוס שהוא ,כיצד הוא עושה (ז"ט ה"ם פכ"רמב).  דאמר מר טעמו פגמו,ידושא ואבדלתאלמימר עליה ק

 ומדיחו מבפים ושוטפו מבחוץ וממלאהו יין ואוחזו בימיו ומגביהו מן הקרקע טפח או ,מחזיק רביעית או יתר
, ואף על גב דבגמרא לא הזכירו אלא כוס של ברכה(י "ב. )ומברך על הגפן ואחר כך מקדש ,תר ולא יסייע בשמאלי
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פגום ויקבלנו בשתי ידיו ויאחזנו בימינו לבדו ויגביהנו מעל השלחן טפח ויתן עיניו בו שלא יסיח 
  :310ג" כמו שנתבאר בסימן קפ309דעתו ממנו

  אמירת ויכלו

 כדי להוציא בניו ,311זור ולאמרו על הכוס קודם קידוש צריך לח,פ שאמר ויכולו בבית הכנסת" אעיט
  . וברכת קידוש313 יברך בורא פרי הגפןר כך ואח, שלא אמרוהו עדיין312ובני ביתו הקטנים

  .314 אומרו בתוך הסעודה על הכוס,ואם שכח לאמרו קודם קידוש

___________________ 
כל מה שטעון   וטעון, שלא יהיה פגום,מקדש על כוס מלא יין (י"ע ס"שו. )קידוש והבדלה בכלל כוס של ברכה הם

 וכל דיי פגימות המבוארים לעיל בכוס , פגום שלא יהא,ומקדש על כוס יין מלא(י "לבוש ס .)רכת המזוןכוס של ב
 צריכין ליזהר בו גם כן בכוס של קידוש , והוא הדין כל שאר דיי הכוס שטעוין בכוס ברכת המזון,ברכת המזון
  ).ואבדלתא

וצריך ליזהר בכוס של הבדלה בכל הדברים שצריך ליזהר בכוס של (ב " רצו ס'תבאר לקמן סי, וכן לעין הבדלה
 ).א" רע'ג וסי" קפ' כמו שתבאר בסי,ושל ברכת המזוןקידוש 

  .ראה גם לקמן סוף סעיף הבא 309
עשרה דברים אמרו בכוס של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא עיטור ועיטוף מקבלו בשתי ידיו וותו (א "ס 310

  .ט- ב"ופרטיהם תבארו שם ס). לימיו ומגביהו טפח וותן עייו בו
).  מכל מקום אין זה מעכב בדיעבד,שאף שכוס של קידוש צריך שיאחזו בידו(ח "לקמן סככד, והייו רק לכתחלה

  ). מוטב לברך על כוס פגום מלברך בלא כוס כלל,ובשעת הדחק שאין לו לא יין ולא מים(ו " קפב ס'ולעיל סי
 ,למטה מלמעלה הורדה דרך ,מעמידו ,לשמאלו מוסרו(ד תבאר בלקוטי טעמים ומהגים פיסקה קידוש "ומהג חב

 ומקדש .הצד מן מושכב והגודל מוגבהות אצבעותיו 'ד ,קבול בית כעין קצת כפופה כשהיא ,הימית ידו כף על
ותבאר ). השה ימות בשאר גם הוא כל זהו – השולחן גבי מעל טפחים משלשה למעלה מוגבה והכוס ,מעומד

 ).רג- הערות ר(בהערות שם 
 ואחר כך , ואחר כך מברך על היין,כל ישראל לקרות בתחלה פרשת ויכלוומהג פשוט ב(ז "ט ה"ם פכ"רמב 311

 ).מקדש
 ולא יתקן על הכוס אלא להוציא ביו ...דויכולו לא מציו על הכוס אלא בתפלה  (ה זוכרהו"א ד, פסחים קו'  תוס312

 הייו כדי ,הכסת אף על פי שכבר אמר בבית ,ומה שאומרים אותו בשעת קידוש (ו"סטי "פש שם "רא. )ובי ביתו
 כדי להוציא ביו ובי ,אף על פי שכבר אמרו בתפלה חוזר ואומר אותו(י " ולבוש סטור. )להוציא ביו ובי ביתו

  .)ביתו
 כדי להוציא את ביו ואת בי ביתו , והגין לומר ויכולו קודם הקידוש,אם חל בשבת(ה " תעג ס'וכן הוא לקמן סי

  ). כשאמרו הציבור ויכולו אחר התפלה ולא שמעו,שלא היו בבית הכסת
  ).כדי להוציא את מי שאיו יודע לאמרו(ב " רסח סי'כדלעיל סי, היו יוצאים בשמיעה, כ אם היו בבית הכסת"משא

  .53קיצור הלכות הערה . א, ג כה"ראה חקרי הלכות ח, לעין שיםו
 כגון בקידוש , מקום שמברכין על הייןתפשט המהג בכל(א " קעד סי'כדלעיל סי, והמהג לומר סברי מרן 313

  .ה בסידור"וכ).  אם אחד מברך לכולם לצאת בברכתו אומר סברי מרן,והבדלה
ובלקוטי טעמים ומהגים פיסקה ). כשאיו מוציא אחרים, סברי מרן אומרים גם ביחיד (28 'ד ע" המהגים חב'ובס

 -  מ"ס לאמירת הטעם .שבקדוש תיבות מספר משלימין הם כי )יעבץ 'סי( יותר ולא ל"כצ .מרן סברי(סברי מרן 
 סברי למימר וצריך ד"כ 'תי זוהר בתקוי מרן סברי .טעמים עוד הביא ובאבודרהם .ד"קע ס"ס ז"אדה ע"שו

 ה"בתוד( אביו בשם ד"סקע ובטור כלבו ס"שבסו הגאוים ת"שו בלקוטי ,פקודי פ"ר בתחומא הוא ז"ועד .מרן
 לשון ביאור ז"פט ח"שי ח"בפע וראה ).רבותי סברי -  שם ברכות ש"ברא מורי סברי :ועוד -  א ,מג ברכות -  הואיל

  ).רלח- הערות רל(ותבארו הפרטים בהערות בלקוטי טעמים ומהגים שם , )הסוד ד"ע דוקא זה
  .))מטה משה ( על הכוסה אומרו תוך הסעוד,ואם שכח לאומרו(ק כא "א ס" מ314

 ,תסהכ לו בביתוא יודא ולא אמר ויכרב פעם אחת שכח דודי רבי קלוימוס בן(  תכט'סיוהוא האמור במטה משה 
 .וסיים הקידוש  ישב במקומור כך ואח,לו עד לעשותוכוס ואמר ויכ  ועמד ולקח,ולאחר שישב על השולחן הזכיר



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

עה

תר אבל בשעת ברכת הקידוש יו .315ח"וטוב לעמוד בשעת אמירת ויכולו מטעם שנתבאר בסימן רס
  .)316ו"רצ' מטעם שנתבאר בסי(טוב לישב 

 כי מאחר שאמרוה כבר ,317אבל במדינות אלו נתפשט המנהג לישב אף בשעת אמירת פרשת ויכולו
ומכל מקום  . אין מקפידין כל כך לעמוד בשעה שאומרה להוציא בניו ובני ביתו,בבית הכנסת מעומד

  .318ז השם בראשי תיבותשמים שנרמ"יכולו ה"ששי ו"ום ה"עומדים קצת כשמתחילין י

 שנוטלת 319 והיא רפואה לפסיעה גסה,ק"פעמים נר עולה ת'  כי ב,וכשמתחילין טוב ליתן עיניו בנרות
 כמו 321אבל בשעת ברכת הקידוש צריך ליתן עיניו בכוס. 320ק ממאור עיניו של אדם"אחד מת

___________________ 
 צריך אי ןל כ וע,להקב״ה  ויש לי לומר ואהיה שותף,לווכאמר שכחתי לומר וי , למה עמדת,ואמרו לו בי הבית

  ). עכ״ל הרוקח,לעמוד
ומכל מקום למדים . כדי להוציא ביו ובי ביתו הקטים, אלא שאו אומרים תמיד ויכולו על הכוס קודם קידוש

ימוס הו קלואומרו בתוך הסעודה על הכוס, שאם שכח לאמרו קודם קידוש, ל"מדברי רבי.  
 והעדים ,ה במעשה בראשית" לפי שבזה או מעידים להקב,דכולם יחד בקול רם ומעומ ווהגין לאמרו ( סעיף יב315

  .דהייו אף שמקדש ביחיד, ק ב הוכיח"ובקוטרס אחרון שם ס. )צריכים להעיד מעומד
 ).שאו מלוין אותו ודרך לויה מעומדוהגים במדיות אלו להבדיל מעומד לכבוד המלך (ו " שם סטראה לקמן 316

 מכל מקום ,עת הבדלה בכל מוצאי שבתות לכבוד המלך שאו מלוין אותואף שוהגין לעמוד בש(ח " תעג ס'וסי
 עיין , אומרים אותה מיושב כמו הקידוש, הואיל ואומרים אותה בתוך הקידוש,יום טובבהבדלה שבמוצאי שבת ל

  ). אלא מקדשין אפילו מיושב,ת הקידושווהגים שאין מדקדקים לעמוד בשע(ב " תרמג ס'וסי). א" רע'סי
והתוספות כתבו בפרק כיצד  (ה כתוב בכל בו"י שם ד"ראה ב, ן שלקמן שם תבאר הטעם לקדש בישיבהש כא"ומ

 היאך או פוטרין זה את זה מיין ומהבדלה ,ע קצת מהבדלה שאו מבדילין ועומדים"צ) ה הואיל"סוד. מג(מברכין 
 לצאת ידי הבדלה קבעי מי  ושמא יש לומר מתוך שקובעים עצמם כדי.אחר שאין או לא יושבין ולא מסובין

. )]ם[ שאז יהיה ראה כקבע ופוטר אות, לכך אה וטוב למבדיל וגם לשומעים שישבו בשעת הבדלה.אכולה מילתא
ות  פוטר חבירו יש להם לעשחדכיון דא (ה"סקשם ז "טוב. )אומרים הבדלה מיושב (ו" ס שםע"שווכן פסק ב

  ).קביעות ובמעומד לא הוה קביעות
 פוטר ביין קידוש והבדלה (א"ריג ס' סיולעיל , )והגים במדיות אלו להבדיל מעומד(פסק לקמן שם ומכל מקום 

  ).אחד את חבירו אפילו בעמידה
הערות (ושם סמן , )ואו והגין לקדש מעומד הן בשבת ויום טוב הן בפסח(פיסקה קדש , ובליקוטי טעמים ומהגים

  ).קצב- קפח
לא רק , שאו והגים לעמוד) הערה הקודמת( וכבר הובא .) בשעה שאומר ויכלואףווהגים לישב  (י"א ס" רמ317

  .אלא אף בשעת ברכת הקידוש, באמירת ויכולו
 אותיות הרמז בראשי ' לכבוד השם בן ד,וראיתי מהמדקדקים שעומדים מעט כשמתחילים לקדש (מ אות ח" ד318

 כי ,רק כשמתחילין עומדין קצת לכבוד השם( א שם"רמ. )השמיםתיבות תחילת הקידוש שהם יום הששי ויכלו 
  . )ת"מתחילין יום הששי ויכלו השמים ורמז השם בר

ולא (מתחילין יום הששי (פיסקה כשחל , כמבואר בלקוטי טעמים ומהגים, מתחילים יום הששי, ומטעם זה עצמו
 משום 'וירא אלקים כואין להתחיל מתחילת המקרא  ... 'ת הוי"כי יום הששי ויכולו השמים ר, ")ויכולו"מ

  ).ט- רכח(הערות (ושם , ))י"ח ס"ת חתם סופר חאו"שו(ל טוב מאד זה המות "דדרז
כאשר היה , ל"ר יצחק ז"כשהיה ייק ראה מאביו מה, ל שכך זכור"ש ז"אמר מהר( יג 'ש סי"הלכות ומהגי מהר 319

ל שמצא בשכל טוב "ש ז"מר מהרוא... לעולם היה ותן עייו גד הרות שעל השלחן , מקדש על השלחן בשבת
 'ולכן לוקחין ב, ק" פעמים ר בגמטריא ת'ב,  מאות ממאור עייו של אדם'כי פסיעה גסה וטלת אחד מה, הטעם
וכשמתחיל יתן עייו (א שם "רמ . כב'עב ' שבת סי' ל הל"הריהובא במ). ואז כשיסתכל בהן יהא לו רפואה, רות
  .283 'ב ע"וראה לקוטי שיחות חכ).  והיא רפואה לפסיעה גסה,ק"ר עולה ת פעמים' כי ב(ק כג "א ס"מ). ברות

 אחד כגד זכור ואחד , פתילות בר זה'ויש מכווים לעשות ב(א " רסג ס'תבאר לעיל סי,  רות'ומה שלוקחים ב
  ).רות ' וברות של שעוה או של חלב וכיוצא בהן מדליקין ב,כגד שמור

, ) מאי תקתיה להדריה בקדושא דבי שמשי,ק ממאור עייו של אדם" וטלת אחד מתפסיעה גסה (ב,  ברכות מג320
  .ב,  שבת קיג).ששותה כוס של קידוש בשבת בלילה(י "ורש



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

עו

  :322שנתבאר למעלה

  יש לו רק כוס אחד

כוסות לא יהיו '  ואם יחלקנו לב,ם אלא כוס אחת שאין לו יין לקידוש של לילה ושל יו323 מיכ
כוסות לא יהיה רביעית יין בכל '  אלא שאם יחלקנו לב,325או אפילו אם כוס זה אינו מלא (324מלאים
 וכדי שלא יהיה כולו פגום כשיטעם בו עכשיו , יניחנו כולו בכוס אחת ויקדש עליו בלילה,)אחת
 כדי , ויהא נזהר שיהא נשאר בכוס זה רביעית,326נו ישפוך ממנו מעט לכלי אחר קודם שיטעמ,מכולו

 , יחזיר לתוכו מה שבכלי האחראחר כך ו.327 שאין כוס של ברכה פחות מרביעית,שיטעום מרביעית
___________________ 

בהשלמה , י שא"לקמן רס). ק ממאור עייו" מת'וטלת א... שאסור לפסוע פסיעה גסה (ג " צ סי'הובא גם לעיל סי
   ).חת מחמש מאות ממאור עייו של אדם מפי שוטלת א,סיעה גסהואף בחול אין לפסוע פ(שבריש הסימן 

 כמו שיתבאר למטה דדיו , כמו בכוס של ברכת המזון,ע דראה דצריך ליתן עייו בכוס"צ (ח"דרכי משה סק 321
א "רמ. ) דאז יוצא ידי שיהם,בכוס – הקידוש  ובשעת,וראה דכשאומר ויכולו ותן עייו ברות. ככוס של ברכה

  .שםא "מ. )וכן ראה לי ,ובשעת הקידוש בכוס של ברכה (שם
  .) שלא יסיח דעתו ממו, ויתן עייו בו...טעון כל הדברים שטעון כוס של ברכת המזון  ... כוס של קידוש ( סעיף יח322

 כי היכא דלא יסח דעתיה,  וותן עייו בו...עשרה דברים אמרו בכוס של ברכה  (ב- א, וכדאמרין בברכות א
  ). מייה

  :שלושת האופים שתבארו בסעיף זה 323
, )מלא לקידוש הלילה' לא יהי, כי אם ישפוך קודם(ישפוך ממו מעט קודם שיטעמו . יש לו כוס גדול ומלא) א(

  .ויחזירו לתקן פגימתו
רו לתקן ויחזי, )בזיון הברכה והפסק' כדי שלא יהי(ישפוך ממו קודם קידוש . יש לו כוס גדול ואיו מלא) ב(

  .פגימתו
 .ימזוג אחר כך במים, )שלא יועיל מה שישפוך ממו ויחזיר(יש לו רק רביעית או יותר ) ג(

אלא ,  בכל אחת רביעית'יהי,  כוסות'ואם יחלקו לב, שבו שתי רביעיות יין, הייו שיש לו כוס אחד גדול ומלא 324
  .שאיה מלאה

, לכן יקדש בלילה על כוס אחד המלא, "היה מלא יין על כל גדותיווי... כוס של קידוש "ח "וכיון שתבאר לעיל סי
  .לפי ששופך ממו לכוס אחר

  .שהרי גם עתה איו מלא, ואם כן אין תועלת במה שמקדש על הכוס לפי ששופך ממו לכוס אחר 325
 ,ך ממו לכלי אחרושופ ... לילה]ב[ צריך לקדש בו ,מי שאין לו אלא כוס אחד (ג, סוא "ח רביו ירוחם תיב יב 326

ע "שו).  ולמחר מקדש במה ששאר בכוס, וכדי שלא לפוגמו איו שותה בכוס עצמו,כדי לטעום מיין של קדוש
 , אלא שופך ממו לכוס אחר, שלא יפגימו, מקדש בו בלילה ואיו טועם ממו,אם אין לו אלא כוס אחד (א"סי

  .)שאר בכוס ראשון ולמחר מקדש במה ש,וטועם יין של קידוש מהכוס השי
  ).הערה הבאה(א דלקמן "על פי המ, וכאן תבאר שישתה מהכוס הראשון, אלא שהם כתבו שישתה מהכוס השי

כ " וכ,ה כתבו דכוס של חובה צריך לטעום מכוס שיש בו רביעית"אבל התוספת בפסחים סוף דף ק(ק כד "סא " מ327
 ב בית יוסף ובודאי אלו ראה הר... 'ף עליו מהכוס הב ואחר כך מוסי, הכא טועם מהכוס הראשוןואם כן. האגודה

  ). היה פוסק כותייהו,אותו פעםדברי התוספות ב
 וקידוש צריך רכת המזוןבכוס חובה כגון הבדלה וב (מ טעמו פגמו"ה ש"ב ד, פסחים קה' תוסוהייו כמבואר ב

ש  וקידורכת המזון כגון הבדלה ובויש להוכיח מכאן כוס חובה (פד' סישם אגודה . )לשתות מכוס שיש בו רביעית
  .)צריך לשתות מכוס שיש בו רביעית

*  
 .) כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי רביעית אחד'ד(ב , מקור ההלכה שהכוס צריך להיות בו רביעית הוא בפסחים קח

  ). כוסות הללו צריך שיהיה בו לא פחות מרביעית יין'כל אחד מד(ז " תעב סי'וכן פסק לקמן סי
  : ומהאגודה'ו כאן מביא מהתוסואיל

  .שכן הוא גם בקידוש) א(
  .אלא גם בעת שתייתו צריך להיות רביעית בכוס, לא רק בעת הקידוש) ב(
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  .328ב"קפ'  כמו שנתבאר בסי,ובזה הוא מתוקן מפגימתו

 ,חתכוסות לא יהיה רביעית שלמה בכל א'  אלא שאם יחלקנו לב,ואם כוס זה אינו מלא גם עכשיו(
ולא ישפוך ממנו אחר הקידוש קודם .  ואחר שיטעמנו יחזירנו לתוכו,ישפוך ממנו מעט קודם קידוש

 וגם שלא להפסיק ,)330ו"ר' כמו שנתבאר בסי) 329ו"רצ' עיין סי(מפני שהוא בזיון הברכה (הטעימה 
  ).ש כיון שלא יהיה הכוס מלא אף אם לא ישפוך ממנו כלום קודם הקידו,331בין ברכה לטעימה בחנם

 אלא שאין לו כשני רוב , או אפילו יותר משהו, יין שאינו מזוג,ואם אין לו אלא רביעית יין בצמצום
 עד שיעמוד 333 ימזגנו למחר במים, וכשהוא שותה בלילה נחסר לו למחר הרבה,332רביעית מרווחים

___________________ 
  .שכן הוא גם בכוס הבדלה וברכת המזון) ג(

 וכשחוזר , שעיקר הפגום משום ששתה ממו, שיוסיפו עליו מעט ייןל ידיכוס פגום יכולים לתקו ע ( סעיף ה328
  . )ף עליו מיתקן בכךומוסי

 הרי זה , כדי שבשעת ההבדלה יהיה עדיין מלא על כל גדותיו,ואם לא ישפוך ממו כלום עד אחר ההבדלה (ה" ס329
  ). וקודם ששתה ממו שפך ממו, שבירך אותה על כוס מלא כראוי'בזיון לברכת בורא פרי הגפן

 ולא אחר , ישפוך קודם שיתחיל לברך,ם הרעים משום חשש מי,השותה מים ושופך מעט קודם שתייתו (טועיף  ס330
  . ) משום בזיון הברכה,הברכה

 היין 'כדי שלא יהי, שהרי יש בו תועלת, אין או חוששים להפסק זה, שדוקא באופן הראשון דלעיל תחלת הסעיף 331
  .פגום לקידוש היום

ואין בזה משום הפסק (ה " קצ ס'כדלעיל סי, אזי איו חשוב הפסק כלל, ואם יש תועלת משפיכה זו גם לקידוש זה
  ).ה כיון שהוא לצורך שתיית המסוביםבין ברכה לשתי

  . וראה מראי מקומות וציוים
המקדש צריך (ד "וכדלקמן סכ. וביום רוב רביעית, והייו שישתה בלילה רוב רביעית, שאז סגי גם בלא מיזוג 332

  ).יויוהוא רובו של רביעית באדם ב... שיטעום מהכוס כמלא לוגמיו 
ויהא זהר שיהא שאר בכוס (וכדלעיל בהמשך הסעיף ,  בו רביעית יין'אלא שגם הכוס של קידוש היום צריך שיהי

  .ושם סמן, ) שאין כוס של ברכה פחות מרביעית, כדי שיטעום מרביעית,זה רביעית
שישתה ממו (ב רביעית ועוד רו, )שישאר לקידוש היום(פ רביעית אחת שלימה "יוצא אם כן שצריך שיהיו לו עכ

  ).בקידוש הלילה
דמאי מהי היא , שכתב שי רוב רביעית, כ"ל בס"ולא זכיתי להבין כות הרב ז (ק יד"תהלה לדוד סכתב על זה ב

, ובדוחק יש לומר דכששאר לו רוב רביעית פשיטא דמהי מזיגה. כשישתה דלילה רוב רביעית לא ישאר רביעית
   .)ג"ד ססק" רי'ש סי" מ'עי

כגון שכר שאיו , לא עדיפא המים משאר משקין, ולכאורה ראה באם היין רוב(ש בתהלה לדוד שם "והכווה למ
  ).דאזלין בהו אחר הרוב, מפסיד טעם היין

כ אם יש בו רוב "משא. שכדי למזוג היין צריך שיהא היין חזק שראוי לשתיה במזיגה זו, והייו כדלקמן בסמוך
  .גם ביין חלש, אזי מועלת המזיגה בכל אופן, אותו במים פחות מרוב רביעיתומשלימים , רביעית יין

 אם , הולכים אחר הרוב...ואם תערב בו שכר תאים (ח " רד ס'שתבאר לעיל סי, וכמו במזיגת יין עם שאר משקין
  ). ואם הרוב שכר מברכים שהכל,הרוב יין מברכים בורא פרי הגפן
 מברך עליו בורא פרי , אפילו המים הם הרוב,יין שמזגו במים(ט "כדלעיל שם ס, לשכן הדין גם בתערובת מים ביין ח

הרי שאם היין הוא הרוב מועלת מזיגה במים אפילו ).  מזיגה גדולה כזול ידיהגפן אם הוא יין חזק שראוי לשתיה ע
  .ו-  קסה'א ע"ותבאר בשיעורי הלכה למעשה ח. ביין חלש

*  
אין בו אלא כדי "דמיירי ש, ע"מרביו ירוחם ומהשו) הערה הבאה(כמובא לקמן הוא , והטעם שהוזקק לזה רביו

  ".רביעית בצמצום
אלא דאחר טעימת מלא לוגמיו לא , אלא הוא הדין אם אפילו יש לו יותר מזה, לאו דוקא(ק ל "ובתוספות שבת ס

 ).דאפילו בזה יש לו תקה, אלא דקט הכי לרבותא. ישאר לו כשיעור רביעית
  ".שאין לו כשי רוב רביעית מרווחים"דהייו ,  מפרש כפשוטוורביו
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 כמו ,גפן בענין שיהא ראוי לברך עליו בורא פרי ה, והוא שיהא ראוי לשתיה במזיגה זו.על רביעית
  :334ד"ר' תבאר בסי]נ[ש

 ממה , מוטב שיניחנו להבדלה ויקדש על הפת, שאם לא כן. וכל זה כשיש לו כוס אחר להבדלהכא
  .336 שאין מבדילים על הפת,335שיקדש עליו ולא יהיה לו על מה להבדיל

 . לא יניחנו להבדלה, במקום שהשכר הוא חמר מדינה,ומכל מקום אם יש לו שכר להבדיל עליו
 לפי שבקידוש , כשאפשר להבדיל על השכר שהוא חמר מדינה,ילו קידוש של יום קודם להבדלהואפ

'  כמו שיתבאר בסי,337פ שהוא חמר מדינה" אע,אפילו של יום יש אומרים שאין מקדשין על השכר
  .339 ובהבדלה הכל מודים שמבדילים עליו,338ב"ער

 לפי שבקידוש ,340לה קודמת לקידוש הבד,בבית הכנסת) ו( אבל .במה דברים אמורים ביחיד בביתו
' ש בסי" וגם יש חולקים ומערערים על קידוש זה כמ,שבבית הכנסת אינו מוציא שום אדם ידי חובתו

___________________ 
  ). יוה טעם כסא ומתקן לה'דר (ה"ז דברכות ה" ירושלמי פ333
  .) ומקדש עליו, ומוזגו למחר,ומפרשין כך שהיה טועם כוס של קידוש(ב "ח ס"ברכות פש " הרארושכפי
 כדי להשלים בו , מוזגו למחר לקדש בו, ממו בלילה וחסר,ואם אין בו אלא כדי רביעית בצמצום (רביו ירוחם שםו

  ). וכן מוכח מהירושלמי,כתבו המפרשים כך .ה ובלבד שיהא ראוי לשתייה אחר מזיג.רביעית
  .)מוזגו למחר להשלימו לרביעית, ילה וחסר ממו בל,ואם לא היה בו אלא רביעית בצמצום (א"ע סי"שו

  .וראה לעיל סוף הערה הקודמת
*  

כיון שמי המזיגה עצמם מתקים . לתקו מפגימתו, ואחר כך להחזירו לתוכו, צריך לשפוך מעט לכוס אחרוכאן לא ה
 כל שאיו מקלקלו בכך ... מעט מים שיוסיפו עליו מיתקן ל ידיאפילו ע(ו " קפב ס'וכדלעיל סי, את היין מפגימתו

  ).שהרי רגילים למוזגו במים
 ודרך בי אדם , מזיגה גדולה כזול ידי הוא יין חזק שראוי לשתיה ע אם,מברך עליו בורא פרי הגפן ( סעיף ט334

א " ותבאר בשיעורי הלכה למעשה ח.) בטלה דעתו אצל כל אדםם לא כן שא, מזיגה זול ידילשתותו במקום יין ע
  .ד-  קסב'ע
ידושא  וק, שבק ליה לאבדלתא,מאן דאית ליה חד כסא ולית ביה שיעור קידושא ואבדלתא ( רצוי"סטור סו 335

ומיהו הייו דוקא (ה כתב רביו ירוחם "י כאן ד"ב. )י תקיו רבן אבדלתא אחמרא תקיו דכ,מקדש אריפתא
 משיקדש עליו ולא יהיה לו יין , שאי אפשר בפת, שאם לא כן מוטב שייחו להבדלה,בשיש לו כוס אחר להבדלה

 ם לא כן שא,ו דוקא כשיש לו כוס אחר להבדלהוהיי (א"ע סי"שוו, )ו" וכמו שכתב רביו בסוף סימן רצ,להבדלה
 .) משיקדש עליו ולא יהא לו יין להבדלה, בפתי אפשר שא,מוטב כה שייחה להבדלה

 ואיו דומה לקידוש שמקדשין על .ולא שאר משקים  אפילו אין לו יין,אין מבדילין על הפת(ז " רצו ס'כדלקמן סי 336
   ). אבל הבדלה אין לה עין כלל להפת, קידוש אלא במקום סעודה שאין, לפי שהקידוש יש לו עין להפת,הפת

ת אין מקדשין על " ולר,אע מבדילין אשיכר"ו דהא לכ,אם יש לו שכר להבדלה מוטב לקדש על היין (ק כה"א ס"מ 337
 דהבדלה אפשר , להבדלהם בקידוש דשחרית קודלו ולכן אפי. על השכר דחולקים הרבה פוסקיםל שכן וכ,הפת

 ).ולי עלמא במקום דהוי חמר מדיאבשכר לכ
 חוץ , ושאר דברים הטעוים כוס, וברכת המזון,יש אומרים שלא הוזכר חמר מדיה אלא לעין הבדלה ( סעיף יא338

י אפשר למצוא יין  אף אם א, ולא על שאר משקים שהם חמר מדיה,מקידוש שאין מקדשין לעולם אלא על היין
  .)כלל בכל המדיה
  .ולא להיחו להבדלה, מכל מקום עדיף לקדש על היין, ויש לו פת לקידוש,  להבדלהואף שיש לו שכר

ו כלל שיש אומרים שלא תק(וכן הובאה דעה זו לקמן שם ". ת אין מקדשין על הפת"ולר"א שם "ומוסיף ומבאר במ
  .ולא להיחו להבדלה, ולכן עדיף לקדש על היין). קידוש על הפת אלא על הכוס

 ).2107הערה (ושם סמן , )מבדילין על כל משקה שהוא חמר מדיה(ח "צו ס ר'כדלקמן סי 339
   ). עדיף טפי להיחו להבדלהית הכסתמיהו בב (א שם" מ340
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  :342]ה"[רצ' ש בסי" אבל הבדלה היא מצוה לדברי הכל להוציא מי שאין לו יין כמ,341ט"רס

דהיינו שיש לו מעט יין  ,343 מהם המשייר יין מקידוש להבדלהד ואח, שלשה מנוחלי העולם הבאכב
  .344ומונע שתייתו בשביל הבדלה

 , דהיינו שמקדש בלילה על כוס גדול שישתייר באותו כוס לקידוש של יום ולהבדלה345ויש אומרים
  : ובתוך הסעודה שותה יין אחר וטוב לנהוג כן,346ש למעלה"ויתקן אותו מפגימתו כמ

  נטל ידיו קודם קידוש

  .347 לסעודה ויברך על נטילת ידים אחר שקידש על הכוס יטול ידיוכג

 לפי שבנטילה זו גילה דעתו שהפת , לא יקדש על היין אלא על הפת,ואם שכח ונטל ידיו קודם קידוש
  .348 וצריך לקדש על החביב,חביבה לו מיין

 ואין הקידוש מפסיק , ואומרים שאפילו לכתחלה יכול ליטול ידיו קודם הקידוש349ויש חולקין על זה
__________________ 

 וכן תפשט המהג . עכשיו שאין אורחים,שיש חולקים ומערערים על מהג זה שהגו לקדש בבית הכסת ( סעיף ב341
  . )בה שלא לקדש בבית הכסתמדיות הרב

  . )י שאין לו יין בביתו להבדיל עליו כדי להוציא מ,ץ מבדיל בבית הכסת על היין"והגים שהש ( סעיף ד342
 מאי היא דמשייר , והמבדיל על היין במוצאי שבתות... לם הבאאמר רבי יוחן שלשה מוחלי העו (א,  פסחים קיג343

 והוא ,וצאו שבת והמבדיל על היין במ...לם הבא  מוחלי העו'ר יוחן ג"וא( רצו ' טור סי.)מקידושא לאבדלתא
  ).דשייר מקידושא לאבדלתא

 טור שם .)שמוע שתייתו בשביל הבדלה (שם'  ותוס,) ומוע שתייתו בשביל הבדלה,שיש לו מעט יין( שם ם" רשב344
 , וקידושא מקדש אריפתא,בדלתא שבק ליה לא,הלכך מאן דאית ליה חד כסא ולית ביה שיעור קידושא ואבדלתא(

  ).י תקיו רבן אבדלתא אחמרא תקיודכ
 , ממה שיקדש עליו ולא יהיה לו על מה להבדיל,מוטב שייחו להבדלה ויקדש על הפת(והייו כדלעיל סעיף הקודם 

  ).שאין מבדילים על הפת
, משייר בו מעט, ן שקידש עליולפי פשוטו ראה דרוצה לומר שמשייר מאותו כוס יי (ק טו"רצו ס'  פרישה סי345

שהיין שתעבד ביה מצוה בעילוי יומא וקידש בו , וזהו עיקר המצוה, ומבדיל עליו, ומוסיף עליו בשעת ההבדלה
  .)ממה שיבדיל על יין אחר, עדיף טפי להבדיל משיורי כסא דקידושא... עליו בעצמו יבדיל , עליו את השבת

שהיה והג לקדש על אשישית יין שהיה , ל"י ז" שאג'ר איצטרוק ן" מהרראיתי להרב(ט אות ד " הגהג"שיירי כה
והיה והג להיח אותה אשישה לקידוש היום , קידוש הלילה וקידוש היום ואבדלתא,  קידושין'בה שיעור לג

והיה אומר שהיה עושה כן משום הא דאמרין בפרק ערבי פסחים , והיה שותה תוך הסעודה מיין אחר, ואבדלתא
סוף א "מ. ו"עולת שבת סק הובא ב.)וההגתי כן לרבים. וכן אי והג אחריו. א דמשייר מקדושה לאבדלתאוהו
כסת הגדולה . ולת שבתע( שישייר מאותו הכוס לקידוש היום ולהבדלה ,וטוב לקדש על כוס גדול(ק כה "ס

  . ))מהדורא בתרא
  . )ימתו ובזה הוא מתוקן מפג,יחזיר לתוכו מה שבכלי האחר ( סעיף כ346
 ז"ט ה"ם פכ"רמב. )ילת ידים וטל ידיו ומברך על ט,ולאחר שמברך על הכוס (יז' ב סי" סידור רב עמרם ח347
ל וטל ידיו ומברך ע ,אחר שקידש על כוס (ב"ע סי"שו וטור. ) וטל ידיו ומברך המוציא ואוכלר כךואח... מקדש (

  . )טילת ידים
טל ידיו לא יקדש על (  שםרב עמרםכפירוש . )ידיו לא יקדש ב הוטלאמר רב ברוא אמר ר(א "סע,  פסחים קו348

ה טל ידיו לא יקדש "א ד, ן פסחים כב"וכפירוש הר). עקר דעתו מן היין ושם לבו אל הפת ,שטל ידיוכיון  ... היין
 גלי ,קידושואם טל ידיו קודם  (ע שם"שו).  גלי אדעתיה דחביבא ליה ריפתא,רותדכיון דאין וטלין ידים לפי(

 אלא על הפת ,ואז לא יקדש על היין(ב "לבוש סי. )לא יקדש על היין אלא על הפת ,דעתיה דריפתא חביבא ליה
  ).דלעולם מברכין על החביב תחלה , ליהאדחביב

 לפעמים היה מלך והוה ר כך ואח, והיה וטל,דפעמים היה דעתו לקדש אריפתא (ה מקדש"שם ד' ת בתוס" ר349
 לכתחלה יכול לוי כתבו דאפי"ת ור"ור ( בטורו הובא,ש"מהג הראו, )היה סומך על אותה טילה ו,מקדש אחמרא
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  .350 כיון שהוא לצורך הסעודה, לסעודהבין נטילת ידים

 כמו ,353 לבד מליל פסח,352 וכן המנהג פשוט במדינות אלו,351]האחרונה) [הראשונה(והעיקר כסברא 
  .354ג"תע' שיתבאר בסי

 ואין מוחין ,ומכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא ליטול עד אחר הקידוש יפה הוא עושה
  .355אעשה כדברי הכל כי יכול לומר ,בידו על שעובר על המנהג

 , כי צריך דקדוק גדול שלא יחסר ולא יותיר,ולדברי הכל אסור למזוג הכוס בחמין אחר נטילת ידים
 ולכתחלה טוב ליזהר שאפילו השפיכה בלבדה מהקנקן לכוס תהיה .356והרי זה הפסק והיסח הדעת

  :357קודם נטילת ידים

___________________ 
הגו  (תתכו'  וסי,תשב'  וסי,קפח' א סי"א ח"ת הרשב"שו. )ל" וכן היה מהג אדוי אבי ז,ליטול קודם הקידוש

 ,סק ברוקח וכן פ ... ידיו ולקדשוהכי קיימא לן ליטול(ג , לזמרדכי פסחים . )הכל עכשיו ליטול ידיהם קודם קדוש
א "רמ. )שוהגין עתה ליטול הידים ואחר כך מקדשין (ט אות ק"כהגהות מיימויות פ. )דעיקר טילה קודם קידוש

  .) ידיו קודם הקידוש ולקדש על היין דלכתחלה יש ליטולויש אומרים (ב"סי
כיון שהקידוש בשעת (ות מיימויות שם אות ח הגה).  כיון שדעתו לאכול,דלא הוי קידוש היסח הדעת(מרדכי שם  350

 , דאין הקידוש מקרי הפסקדסבירא להו(ק כז "א ס"מ).  לא חשיב הפסק,ו אלא במקום סעודה ואי,סעודה הוא
  ).כיון דצורך סעודה היא

וצריך להיות , שכתוב והעיקר כסברא הראשוה, יש טעות סופר(ובפסקי הסדור , כך תוקן בקוטרס השלחן 351
ג בתיבת "א סכ"ז סרע"ע אדה" בשומיהתובת (385 'א ע"ובלקוטי שיחות חכ). כמבואר למעיין, וההאחר

ז בזה הוא "וכן מוכח מזה שלשון אדה". האחרוה" לתקן – כבר ציין בקוטרס השלחן להרב אה –" הראשוה"
  ).א על אתר"לשון הרמ

 ). ואין לשות,וכן המהג פשוט במדיות אלו(א שם "רמ 352
   ). בליל פסחרק(א שם "רמ). ין אדם מע בכך אלא בערבי פסחיםוא(א שם "ת הרשב"שו 353
 לפי שסוברין שהקידוש איו ,ואף הוהגים בכל ימים טובים ושבתות ליטול הידים לסעודה קודם קידוש ( סעיף ד354

כל מקום בליל  מ,א" כמו שתבאר בסימן רע, הואיל והוא מצרכי הסעודה,חשוב הפסק בין טילת ידים לסעודה
 לפיכך אף אם יטול , ובתוך כך מסיח דעתו משמירת ידיו,פסח שמפסיקין הרבה אחר הקידוש באמירת ההגדה

  . )ור וליטול ידיו לסעודה אחר ההגדה ויצטרך לחז,ידיו קודם הקידוש אין טילה זו שוה כלום
ל פי כן צריך לחזור וליטול ידיו לסעודה  אף ע,אף על פי שטל ידיו לצורך טיבול הירקות(י תעה "וכן הוא לקמן רס

  ).גדה וההלל הסיח דעתו משמירת ידיו לפי שבשעת אמירת הה,ולברך על טילת ידים אחר גמר ההגדה וההלל
 ה מי שחרד לדבר ורוצה לעשות כדיעה ראשוכל מקום מ,פ שכתב ואין לשות" דאעראה לי (ק יד"ז סוס" ט355

 , אלא הוא יכול לומר אעשה כדברי הכל,ו" ידו על התחתוה חהר עליו כל המש אין לומ,וליטול ידיו אחר הקידוש
  .)ד" ושפיר עבד כלע,ומי ימחה בידו

כ בשער הכווות ופרי עץ חיים "וכ. לקדש קודם טילת ידים, והמהג המקובל בידיו( אות קלא פסקי הסידורוב
  .)ומשת חסידים

 ,הא עדיפא(ב , גמרא שם ב).  וטלין לידיםר כךין את הכוס ואחאומרים מוזגבית הלל (ב , משה ברכות א 356
 וצריך דקדוק ,דשאי מזיגה שהיא בחמין (ה זימין"פסחים שם ד' תוסלפירוש ה).  סעודהילת ידיםכף לטידת

ש " כמ,ע אסור למזוג הכוס בחמין"וולכ (ק כז"א ס"מ. )מקידוש] הדעת[ והוי טפי היסח ,שלא יחסר ושלא יותיר
  .)ו" קס'סי

 אלא שלא יתעסק ביתיים באיזה עסק עד שיסיח דעתו ,לא אמרו תיכף לטילת ידים סעודה( קסו 'וכן הוא לעיל סי
 הרי זה , אם מוזגו בחמין שצריך לדקדק הרבה שלא יחסר או ייתר, ואפילו למזוג כוס לקידוש היום,מהסעודה

 מותר לומר קידוש והבדלה בין טילת ידים ... היסח הדעת מהסעודה ואסור לעשותו בין טילת ידים לסעודה
 אף על פי שהקידוש הוא צורך ,שצריך למזוג הכוס של קידוש בחמין קודם הטילה לדברי הכל ... להמוציא

  ). כיון שאפשר למזוג קודם הטילה,דההסעו
  ).שפוך מהקקן לכוס אסור אחר טילה ללו אפי,קד שם דאסור להפסי"ולמ (א שם" מ357
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  טעימת הכוס

 אלא כל שאילו מסלקו ,ולא מלא לוגמיו ממש .358 המקדש צריך שיטעום מהכוס כמלא לוגמיוכד
 צריך 361 והגדול לפי גדלו, באדם בינוני360 והוא רובו של רביעית.359לצד אחד בפיו ויראה מלא לוגמיו

  :362פ שעדיין אינו כמלא לוגמיו" אע, ומכל מקום אין צריך יותר מרביעית.שיהיה כמלא לוגמיו שלו

  .363טעם כמלא לוגמיו ממש יצאו כולם ידי חובתן אם , וטעם אחד מהמסובין, אם לא טעם המקדשכה

___________________ 
ויש  .ולא אמרו תיכף לטילת ידים ברכה אלא במים אחרוים בלבד( קסו ' הדעות דלעיל סי'שהוא תלוי בבוהייו 

  ).אומרים שגם במים ראשוים צריך ליזהר כמו במים אחרוים

  :יוצא אם כן שהובאו כאן שלוש דעות בהפסק שבין טילת ידים לסעודה
  .טילת ידיו לסעודהשלא יפסיק בקידוש בין , דעה הראשוה שלפיו) א(
אבל לא , שהקידוש איו הפסק בין טילת ידיו לסעודה,  קסו'לפי דעה השית דלעיל סי, דעה השית שלפיו) ב(

  .יפסיק בים בשפיכת היין מהקקן לכוס
אבל לא יפסיק בים , שגם שפיכת הכוס איה הפסק בין טילת ידיו לסעודה,  קסו'דעה הראשוה דלעיל סי) ג(

  .) וטלין לידיםר כךמוזגין את הכוס ואח(ב , שבזה מיירי בית הלל במשה ברכות א, ת הכוס בחמיןבמזיג
צריך לשתות מכוס של קידוש  (ג"ע סי"טור ושו. ) ואם לאו לא יצא,המקדש וטעם מלא לוגמא יצא (א,  פסחים קז358

  . )כמלא לוגמיו
  ).ילו לכתחלה די בשתיית מלא לוגמיו אפ, ושבתותשבקידוש של שאר ימים טובים(ט " תעב סי'וכן הוא לקמן סי

ואין שתייה חשובה לומר שירה אלא אם כן (ב " קצ ס'כדלעיל סי, ולדעה אחת כן הוא בכל הברכות הטעוות כוס
משיעור זה לא  ובפחות , שהיא שתיה של האה, שהוא כמלא לוגמיו,שותה שיעור הראוי ליישב דעתו של אדם

  ).קיים מצות הכוס כלל
שצריך שיהה אחד מהם משתיית כוס (ה "הוא כדלקמן סכ, "שיעור הראוי ליישב דעתו אדם"ומה שאמרו שהוא 

האוכל ביום הכיפורים (א " תריב ס'סיולקמן , ) ובפחות ממלא לוגמיו איה קראת שתייה של האה,של ברכה
  ) הכיפורים כמלא לוגמיו חייב ביוםהשותה(ב "וסי, ) חייב רעב תתיישב עליו דעתו באכילה זושיעור שכשהוא

 אלא כל שאילו יסלקו לצד אחד ויראה כמלא ,אמר רב יהודה אמר שמואל לא מלא לוגמיו ממש(א , יומא פ 359
 ).לוגמיו

והוא רובו של  (ע שם"טור ושו. ) וראה שהוא רוב רביעית...והוי פחות מרביעית  (ה אם טעם"שם דפסחים '  תוס360
  .)רביעית

  .)יו באדם ביוי ובגדול לפי גדלוהי (ק כט"א ס" מ.) אבל לעוג מלך הבשן בעי טפי,א לאדם ביויודוק(שם '  תוס361
לקמן ).  הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטו,אששיעור מלא לוגמיו הוא בכל אדם לפי מה שהו(ד " קצ ס'ה לעיל סי"וכ

 הגדול לפי גדלו והקטן לפי ,א שהו כל אדם לפי מה,ומשערין במלא לוגמיו של השותה עצמו(ב " תריב סי'סי
  ).קטו

 ח"בהובא ב. ) ברביעית לחודיה סגי, טפי מרביעית דהויא ביה האי שיעורא,לעוג מלך הבשן ודכוותיה (ן שם" ר362
  . ) לא בעי טפי מרביעיתכל מקוםן דמ"וכתב הר (א שם"מו ,ב"סי

ה וטעם מלא "א ד, קז שםם "רשב. )הם או אפילו אחד מ,שיטעום המברך(ה ידי קידוש "ב ד,  פסחים ק'תוס 363
ואם לא טעם המקדש וטעם (ח "סי י"פש "רא. )פ שלא טעמו" ואע,טעם אחד מהם יצאו כולן ידי חובתן(לוגמא 

  ).  כדאיתא בעירובין,'אחר מלא לוגמא יצא וכו
מר לאו דווקא דהאי שיטעום דקא(י שם " ורש.) ליתביה ליוקא,המברך צריך שיטעום (ב, עירובין מוהוא האמור ב
  ). דהוא הדין כי שתי אחריא,קאמר אמברך

הערה (כדלקמן , ואילו הגאוים מחלקים בייהם. ש אף לעין קידוש"ומזה למד הרא, אלא שהתם לא מיירי בקידוש
370.(  

  .)יצא וטעם אחד מהמסובין כמלא לוגמיו ,אם לא טעם המקדש (ד"ע סי"טור ושו
  .)וישתו אחרים המסובין עמו ,מי שאיו שותה יין מחמת דר יכול לקדש עליו(ב " ערב סי'ה לקמן סי"כו

  .ק ב"ובקוטרס אחרון ס, תבאר לקמן שם, ולעין ברכת בורא פרי הגפן
  .רעא' ז ע"ח) ו"ירות(הערות וביאורים . וראה מראי מקומות וציוים



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

פב

 , לפי שצריך שיהנה אחד מהם משתיית כוס של ברכה,אבל אין שתיית שנים מצטרפת למלא לוגמא
  .364ובפחות ממלא לוגמיו אינה נקראת שתייה של הנאה

 .366 אבל אין צריך מלא לוגמיו לכולם.365ומכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו כולם מכוס של ברכה
  .367 מוטב שיטעום אחד בלבד כשיעור ויניח השאר למחר לקידוש או להבדלה, מי שיש לו יין מעטאך

פ שטעמו המסובין כל " אע,368והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש עצמו כמלא לוגמיו לא יצא
  .369 וראוי לחוש לדבריהם לכתחלה.אחד כמלא לוגמיו

 מודים הגאונים ,הדברים הטעונים כוס ובשאר כל 371 אבל בהבדלה,370במה דברים אמורים בקידוש

__________________ 
 דלא , ואין שתית שים מצטרפין למלא לוגמא, לשתות מלא לוגמאויראה שהאחד מן המסובין צריך (ש שם" רא364

ן ואי (ע שם"טור ושו. )ן בעין שיהה האדם מכוס של ברכה וא,מיקרי שתיה של האה בפחות ממלא לוגמא
 ואן בעין ,דלא מיקרי שתייה של האה בפחות ממלא לוגמיו(ד "לבוש סי). שתיית שים מצטרפת למלא לוגמיו

  ). מהם משתיית כוס של ברכהיהה אחדש
  . )358הערה (וראה לעיל 

 לכתחלה מיהו מצוה ,ין לשתותואף על פי שאין צריכ (ז"ש שם סט"רא. )ולכתחלה צריך שיטעמו כולם( שם 'תוס 365
  .)שיטעמו כולם מצוה מן המובחר ומכל מקום (ע שם"טור ושו. )לשתות

  ). שכל המסובים יטעמו מכוס של ברכהשמצוה מן המובחר(ה " קצ ס'כדלעיל סי, המזוןוכן הוא בכוס ברכת 
 כמו שצריך בכוס של ,אין צריך להטעים מכוס של הבדלה להשומעים(ו " רצו ס'כדלקמן סי, כ בהבדלה"משא

  ). אלא המבדיל רגיל לשתותו כולו,קידוש
 והכווה לדברי .)כל בי החבורה צריכין מלא לוגמם שאין ,ל ראה"ומדברי הגאוים ז (ז"ט ה" מגיד משה פכ366

  . )אבל אין צריך להם מלא לוגמא (ק יז"ז ס"ט. ש ומכל מקום"ה ומ" די" הובא בב.הגאוים שיובאו לקמן
  . )ייח השאר למחר לקידוש או להבדלה ו, כשיעורחד מוטב שיטעום א,ומיהו מי שיש לו יין מעט (ל"א סק" מ367
 ושקלוה אחריי , וקדיש ואישתלי ולא טעים,והיכא דיהבו ליה כסא לקדושי(ג , בדלה יג קידוש וה'ג הל"בה 368

 ואם , דאמר מר המקדש טעם מלא לוגמיו יצא, מייתן ליה כסא אחריא ומברך בורא פרי הגפן ושאתי,ושתיוה
 כתבו ,לוגמיו ולא טעם המקדש וטעם אחר כמלא ,ואם היו המסובין שים או רבים (טורהובא ב). לא יצא] לאו[

שאם לא טעם המקדש לא והגאוים סוברים (ע שם " ושו).ג"כ בה" וכ, טעם המקדשלא אם כןהגאוים שלא יצא א
  .)יצא

 המקדש בעצמו צריך ... יש אומרים , שאדם יוצא בו ידי חובתו,אבל קידוש שבבית(ד " קצ ס'וכן הוא לעיל סי
 , ואמרו חכמים זכרהו על היין, זכור את יום השבת לקדשו משום שאמר, ואם לאו לא יצא,לטעום כמלא לוגמיו

 וראוי לחוש לזה . שותה ממו בעצמו, הוא המקדש, לפיכך המזכירו על היין,כלומר על שתיית היין לכבוד היום
  ).א" רע'ש בסי"לכתחלה כמ

תבאר לעיל , תכ בקידוש שבבית הכס"משא, שהמקדש יוצא בקידוש זה, ותבאר שם דהייו דוקא בקידוש שבבית
 ואסור לטעום , שהרי הוא איו יוצא בקידוש זה,המקדש בבית הכסת אסור לו לטעום מהכוס(ג " רסט ס'סי

  ). יטעים מהכוס לקטן,אלא כיצד יעשה שלא תהא ברכת בורא פרי הגפן לבטלה. כלום קודם קידוש
אפשר , אבל שאר המסובין, "צאשאם לא טעם המקדש עצמו כמלא לוגמיו לא י"במה שכתב , וגם כאן רמז כן

  .רעג'  עז"ח) ו"ירות(הערות וביאורים וראה . שיוצאים בשתיית אחד מהמסובין
  ).וראוי לחוש לדבריהם(ע שם "שו 369
 אבל , פירשו הגאוים הייו דוקא בשאר דברים שטעוין כוס,והא דמשמע בעירובין דסגי בטעימת אחר(טור  370

  .)דש טעם המקלא אם כןבקידוש לא יצא א
המברך צריך  (ב, מהגמרא בעירובין מ, ש הוכיח דסגי בשתיית אחד מהמסובין" שהרא,)363הערה (לעיל והייו כד

דהאי שיטעום דקאמר לאו דווקא קאמר אמברך דהוא הדין כי שתי (י שם " ורש.)שיטעום ליתביה ליוקא
  . לא מיירי בקידוש ואילו הגאוים סוברים שהתם).אחריא

  ). מודים הגאוים דסגי בטעימת אחר,אבל בשאר דברים הטעוים כוס, ודוקא בקידוש(ע שם " שו
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  :372שאפילו לכתחלה די בטעימת אחד מהמסובין כמלא לוגמיו

  כוס מים' הפסיק או נשפך או הי

 ואינו צריך לחזור ,374 חוזר ומברך בורא פרי הגפן, וקודם שטעם הפסיק בדבור, על הכוס373 קידשכו
  .375ולקדש

פ שחזר " אע,377חדר זה לחדר אחר מ376שיצא) או() ז( ,אבל אם הסיח דעתו משתיית כוס זה

___________________ 
 או ...ץ מבדיל בבית הכסת על היין כדי להוציא מי שאין לו יין בביתו "והגים שהש(ד " רצה ס'כדלקמן סי 371

ווהגין להחמיר שלא לשתות יין בברכת (י " תקא ס'א סי"רמ). מו לאחר שתכוין לצאת ידי חובתוישקה מ
  . מראי מקומות וציויםוראה ). לתיוקאלא ותים , ]לפי תשעה באב [המזון ולא בהבדלה

  .ד" קצ ס' הדעות דלעיל סי'ראה ב, ולעין ברכת בורא פרי הגפן 372
  :תוכן המשך הדברים בסעיף זה ושלאחריו 373

  .ובאותו מקום, מירת הקידוששתיית כוס הקידוש צריכה להיות מיד אחר א
  .צריך לחזור ולקדש, ואחר כך שתה אותו, אבל אם הסיח דעת משתיית הכוס) א(
  .ואחר כך חזר למקומו ושתה הכוס, וכן אם יצא מחדר זה לחדר אחר) ב(
  .איו צריך לחזור ולקדש, רק הפסיק בדיבור, אבל לא הסיח דעתו ולא עקר ממקומו) ג(
  .איו צריך לחזור ולקדש,  ושתה כוס אחר,וכן אם שפך הכוס) ד(

 .אלא שבשי אלה האחרוים צריך לחזור ולברך ברכת הגפן
ט " קסז ס'כדלעיל סי ו,) צריך לחזור ולברך, ברכת קידוש לשתיה...אם סח בין (ה הבא "ב ד,  ברכות מ'תוס 374
  ).רך ואם שח צריך לחזור ולב, ולא ישיח בין ברכה לאכילה,ואחר הברכה יאכל מיד(

אלא (וכדלעיל שם  ,)אי לאו מילתא דשייכא לסעודה( שם 'כמבואר בתוס, והייו דוקא כששח שלא מעין הסעודה
  ).אם כן היתה השיחה בדברים שהם מעיי הדבר שמברך עליו

טור . ) הדר מברך בורא פרי הגפן וטעים,עי ומן קמי דליטעום אשת,ומאן דקדיש(ג ,  קידוש והבדלה יג' הלג" בה375
  .) ואין צריך לחזור ולקדש,ורא פרי הגפן חוזר ומברך ב, וקודם שיטעום הפסיק בדיבור,קידש (ו"ע סט"שוו

*  
 לפי שעשה , שצריך לחזור ולברך ברכת הקידוש,אם הקדים הקידוש לברכת היין(ו " תעג ס'ואף שתבאר לקמן סי

והרי גם  .)הערה לז(ושם , )יצא ידי חובתו וכל העושה כדברי בית שמאי לא ,כדברי בית שמאי כגד דברי בית הלל
  .כאן מברך ברכת הקידוש לפי ברכת הגפן

ר כך בורא פרי אם הקדים קידוש ואחד ,׳ג סעיף ו" תע' סיהרב ״עובש ׳יע (י"בהוספות למחת פתים סכבר הקשה כן 
 מוכח ו"סעיף טמן  דלק, ודבריו צע״ג.יעו״שית שמאי  קידוש כיון דעשה כבתלומר עוד הפעם ברכ  צריך,הגפן
  .)אאיפכ
 וגם בית , הא חזין דלא עביד כבית שמאי, דבהפסיק בדבור או שפך הכוס,וראה לחלק(ו "בתהלה לדוד סטוביאר 

  .) רק שמברך בפה״ג כדי שיוכל לטעום, כיון שעשה הקידוש כהוגן,הלל מודים בזה
  .ג אחרי ברכת הקידוש"שאם כן מברך בפה, ייןג על ה"כשאחד מהשומעים רוצה לברך בעצמו בפה, ולפי זה יש לעיין

 אבל אם ... ועדיין יושב במקומו ... כגון דקדש י מיליוה(י לא "וכל בו סוס, א" קידוש היום סכ'הל ארחות חיים 376
   .) צריך למהדר ולקדושי, או קם מההוא דוכתא,לא במקום סעודה קדיש

והוא מטעם שאין הקידוש במקום , ולא חזר אליו,  מהביתדהייו דוקא כשיצא,  מקום לפרש בדבריהם'ולכאורה הי
  ). רעג'שיתבאר לקמן סי(הסעודה 

 צריך לחזור , קודם שטעםא אבל אי קם מההיא דוכת, כשלא הסיח דעתו בתייםאודוק (ק לב"א ס"מאמם פירש ב
  .שהוא מטעם היסח הדעת, הרי שהוא למד בדבריהם)). רחות חייםי בשם א"ב(ולקדש 
וגם הסיח דעתו משתיית , ולא חזר למקומו, דהייו דוקא כשיצא מהבית,  לכאורה מקום לפרש בדבריו'יועדיין ה
  :דהייו, אמם תבאר כאן. הכוס

  .אף אף רק הסיח דעתו משתיית כוס זה) א(
  .אף אם רק יצא מהמקום שקידש בו) ב(
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 כיון שהפסיק בינו לטעימת , ואינו יוצא ידי חובתו בקידוש הראשון. צריך לחזור ולקדש,378למקומו
  :בעקירת מקום מחדר לחדר) או(הכוס בהיסח הדעת 

 אם לא היה ,379 יביאו לו כוס אחר ויברך עליו בורא פרי הגפן, וכן אם נשפך כוס שקידש עליוכז
 אם לא הסיח דעתו ולא הפסיק , ואין צריך לחזור ולקדש,380עוד יין אחר הקידושבדעתו לשתות 

___________________ 
  . באותו בית–אף אם יצא מחדר לחדר ) ג(
  .שם הכוסאף אם חזר למקומו לשתות ) ד(

  .ל"א ה"שיש להוכיח כן מדברי המ, ק ז"ותבאר בקוטרס אחרון ס
 שאם אמר בלא כוס צריך לחזור ,וכל דבר שהכוס מעכב בו אפילו בדיעבד(ב " קצ ס'וכן ראה לכאורה לעיל סי

 שעקר  קודם, אם אמר על הכוס ולא שתה ממו כמלא לוגמיו מידוא הדין ה, כגון קידוש והבדלה,ולומר על הכוס
  ).א" רע'ש בסי" כמ, צריך לחזור ולקדש, ובלא היסח הדעת ביתיים,ממקומו

*  
מובא בשארית וכהכלל ה, במוסגר) ולקמן בסמוך(באה כאן " או"שהרי תיבת , אמם ראה כאן שרביו מסתפק בזה

ה לחזור ולשות  ודעתו הית,שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול( ו 'ח סי"יהודה או
וגם יצא , אלא אם כן הסיח דעתו,  והייו שאפשר שאיו צריך לחזור ולקדש).פרק זה לראות אם צדקו דבריו

  . מחדר לחדר
 וטל המאכל בידו ,היה אוכל בחדר זה(א " קעח ס'כדלעיל סי, שכן הוא הדין גם לעין הפסק בין ברכה לאכילה 377

ואם מתחלה כשבירך בחדר זה היה בדעתו לשות מקומו מחדר  . ..ברך צריך לחזור ול,והלך לחדר אחר לאכול
 אבל מבית לבית או אפילו ,והוא שיהיו שי החדרים בבית אחד . לחזור ולברךין צריך א...לחדר באמצע אכילתו 

הרי שבשעה שהיציאה מהמקום הוא ). בלא היסח הדעת ביתיים...  אין דעתו מועלת כלום אפילו ,מבית לחצר
  .אזי גם יציאה מחדר לחדר הוא היסח הדעת, סח הדעתבהי

 שקידש בחדר אחד ,ואפילו בבית אחד מחדר לחדר(ב " רעג ס'כדלקמן סי, וכן הדין לעין הפסק בין קידוש לסעודה
 , במה דברים אמורים במלך. צריך לחזור ולקדש... ואחר כך מלך לאכול בחדר אחר ,על דעת לאכול בחדר זה

 אבל ... אם שי החדרים הם בבית אחד , אין צריך לחזור ולקדש, היה דעתו לאכול בחדר אחראבל אם כשקידש
  ). וצריך לחזור ולקדש, איו מועיל מה שהיה בדעתו מתחלה על כך, או מבית לחצר,מבית לבית

 .כמבואר כאן, וכן הדין לעין הפסק בין קידוש לשתיית הכוס
ואפילו חוזר למקומו לאכול צריך לחזור (א " קעח ס'כדלעיל סי, ה לאכילהשכן הוא הדין גם לעין הפסק בין ברכ 378

  ). ולברך
ואיו , יצא ידי חובתו, לא אכל עד לאחר זמן(ה "ס רעג 'כדלקמן סי, וכעין זה הוא לעין הפסק בין קידוש לסעודה

בל אם יצא א, והוא שלא יצא ממקום זה כשקידש עד שיאכל. צריך לחזור ולקדש כשיאכל במקום הקידוש
  ).צריך לחזור ולקדש, ביתיים

  .  מראי מקומות וציויםוראה
 ושקלוה אחריי , ואישתלי ולא טעים,והיכא דיהבו ליה כסא לקדושי וקדיש(ג ,  קידוש והבדלה יג'ג הל"בה 379

ש "רכתב ה(א " קידוש היום סכ'ארחות חיים הל).  מייתן ליה כסא אחריא ומברך בורא פרי הגפן ושאתי,ושתיוה
 מייתי ליה כסא אחריא ומברך עליה בורא , או אשתפוך, ושתי ליה אחריתי,ל ואי אשתלי ולא טעים מקדוש"ז

ל ואי קדיש ואשתלי ולא " אשר ז'כתב הרב ר(בו סימן לא  כל .) ולא צריך לאהדורי קידושא,פרי הגפן ושתי ליה
 ,יא ומברך עליה בורא פרי הגפן ושתי ליה מייתו ליה כסא אחר, אשתפיך]ו[ א, ושתו ליה אחריי,טעים מקדש

 ,ג" יביא כוס אחר ומברך עליו בפה,אם שפך הכוס קודם שיטעום ממו (ו"ע סט"שו). ולא צריך לאהדורי קדושה
  ). לחזור ולקדשואין צריך
ולכן צריך המקדש לשתות עוד , )ה"כדלעיל סכ(דלא סגי במה ששתה אחד מהמסובין , ג עצמו סובר"והייו שבה

או ששתהו אחר שאיו (אם כן מיירי הכא ששפך הכוס , ואילו לדידן דסגי במה ששתה אחד מהמסובין. כוס
  ).מהמסובין

 אף על פי שלא טעם מאותו , דכיון שקידש על היין וטעם,וכתב שיביאו כוס אחר ויטעום ממו(ק לב "סא "מוביאר ב
  .)הכוס יצא

  .)ו" ר'ש ססי" כמ, בשפך הכוס...ג " לברך שית בפהין צריך א,ואם היה דעתו לשתות יין יותר (ק לב"א ס" מ380



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

פה

  .בעקירת מקום בינתיים

 יש להקל ,)381כיון שנפשו של אדם קצה בשכר בשחרית(ואם קידש בשחרית על השכר ונשפך הכוס 
 יוצא ידי חובתו במה שמברך 382 שהרי יש אומרים שאפילו,שאין צריך להביא כוס אחר לברך עליו

  :384]ב[" כמו שיתבאר בסימן רע,383מוציא על הפתה

 אף אם הוא ,385 צריך לחזור ולקדש על היין, כסבור שהוא יין, אבל אם קידש על כוס מלא מיםכח
 386 כגון שהיה בדעתו לשתות עוד יין אחר הקידוש,בענין שאין צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן

 צריך , הקידוש על היין וזה אמרו על המים דכיון שתקנו חכמים לומר.387ט"וכמו שנתבאר בסימן ר
  .388לחזור ולקדש

 אחד על השלחן או על הספסל יומכל מקום אם בשעה שקידש על המים היה לפניו רביעית יין בכל
 אלא ישתה מיד , ולא לחזור ולקדש, אזי אינו צריך לא לברכת בורא פרי הגפן,מוכן לשתות) ח(אצלו 

 שאף שכוס של קידוש צריך שיאחזנו . קידש על היין ההוא שהרי זה כאילו,389מן המוכן שלפניו

___________________ 
 ופל מידו ואבד או מאס עד שאיו ראוי ,טל בידו פרי לאכלו ובירך עליו(א " רו סי' דלעיל סי'והוא כדעה הב

רים ויש אומ...  אפילו היתה דעתו עליהם כשבירך , צריך לחזור ולברך עליהם, ויש ממין זה לפיו עוד,לאכילה
 וכן , לחזור ולברך עליו אם פל מידו הפרי שבירך עליוין צריך וא,שהברכה חלה על כל מה שמוכן לפיו ודעתו עליו

 אין ,אם בירך על הכוס ושפך וחוזר וממלאו מן הקקן שעומד לפיו על השלחן או על הספסל שאצלו מוכן לשתיה
  .ח"ט ה" פ"וכדעה זו פסק בסדר ברה. ) להקל בספק ברכות, וכן עיקר,צריך לחזור ולברך עליו

  . ) ורוב העולם אין שותין רביעית,דפשו של אדם קצה בשחרית בשכר (ק כה"א ס" ראה מ381
  .שאפילו לכתחלה: בקוטרס השלחן הגיה 382
 דדי ש אומרים דהא י, אחרא להביין צריך דאם קידש בשחרית על השכר ושפך הכוס אראה ליו (ק לב"א ס" מ383

  .)ט"ב ס" סימן ערש" כמ,בפת
  .ק כה"עט ס' ראה בדי השלחן סיו

 מכל . ולא על חמר מדיה, ולא על הפת,ואף שיש מי שאומר שלא תקו שום קידוש אלא על היין בלבד(סעיף יא  384
   ).מקום אין להחמיר כל כך בקידוש של יום

 ואמרתי , ושאלתי על ככה,ג"הכבר עשה מעשה כ ...קידש על המים וסבר שהוא יין (קטו' ב סי" תרומת הדשן ח385
   .ק לב"סוף סא "מוב, ק יט"ז ס"הובא בט. )בפשיטות דיחזור ויקדש שית על היין

  .)ג" לברך שית בפהין צריך א,ואם היה דעתו לשתות יין יותר(א שם "מ 386
  ).380הערה (דלעיל , וכמו בשפך היין

*  
, ג"אזי איו צריך לחזור ולברך בפה,  בדעתו לשתותו'והי,  עוד יין במקום אחר' שאם הי,מהמשך דברי רביו ראה
ואיו , ג"אזי איו צריך לחזור ולברך בפה,  בדעתו לשתותו'והי,  עוד יין לפיו'ואם הי. אבל צריך לחזור ולקדש

 .ק ח"ויתבאר בקוטרס אחרון ס. צריך לחזור ולקדש
 ובירך , על יין שהיה סבור שבכוסו ייןם כן ודעתו ג, ויין לפיהם,ם כןם שותים גואם היו אחרי (ב"א שם ס" רמ387

 ויוצא בברכה , לחזור ולברךין צריך יין אר כך כשחוזר ושותה אח, שבכוסו מים או שכרר כך ומצא אח,ג"בפה
 ,ם ששותין שםגם הוציא האחרי,  שאר ייןם כן דהא דעתו היה לשתות ג,שבירך על כוסו אף על פי שהיתה בטעות

 ם אין אחרילו אפי, בדעתו לשתות גם שאר יין' משמע דאם היבדרכי משה(ק ה "א שם ס"ומ, )ולכן ברכתו ברכה
  .)עמו איו צריך לברך

  . ) צריך לקדש שית על ייןל כן ע, והוי כאלו לא קידש כלל,בידון דידן שלא קידש כראוי (ס יט"ז סו" ראה ט388
ין  אז ודאי א,באם היה בשעת הקידוש יין על השלחן או על הספסל אצלו מוכן לשתות ,יש חילוק בדבר (ז שם" ט389

א "ק ח שאפשר גם המ"וראה קוטרס אחרון ס. ) אלא ישתה המוכן לפיו,ג ולא לקידוש שית" לא לבפהצריך
  .יודה לזה
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  :391 מכל מקום אין זה מעכב בדיעבד,390בידו

  שפיכה מהכוס לכוסות המסובים

 אלא , צריך לשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שלפני המסובין היוצאים ידי חובתן בשמיעה392 איןכט
 כדי שישתו כולם מכוסות ,ם הואויטע שאז הוא צריך לשפוך לכל כוס וכוס קודם ש,אם כן היו פגומין
  :393 שזהו מצוה מן המובחר,שאינן פגומין

 ששופך ממנו לכוסות שבידם , אם הם זקוקים לכוסו, לא יטעמו המסובים קודם שיטעום המקדשל
 רשאים לשתות קודם שישתה , אבל אם היו להם כוסות יין שאינן פגומים.ריקנים או פגומים

__________________ 
זו בימיו לבדו ויגביהו  ויאח ... טעון כל הדברים שטעון כוס של ברכת המזון... כוס של קידוש (ח"לעיל סיכד 390

  .)מעל השלחן טפח ויתן עייו בו
 ג"קצ ס 'סי. ) ואחיזתו איה אלא למצוה מן המובחר לדברי הכל,הרי הכוס לפיו (א"קפב ס' לעיל סיוכן הוא  391
ם  וזהו ג, מוכן לשתיה, או על גבי דבר אחר באותו חדר, שיהיה היין בשעת האמירה אצלו על השלחןם כןצריך ג(
כ אחיזת " משא. איו קרא אומר שירה על הייןם כן שאם אין היין לפיו בשעת האמירה ג, מעכב אפילו בדיעבדכן

  .)ג" קפ' כמו שתבאר בסי, ולא לעכב, דברים שאמרו בכוס למצוה' איו אלא מי,הכוס בידו
 שמברך עליו לאכלו או כל דבר(ט - ח" רו ס'כדלעיל סי, ג צריך לכתחלה לאוחזו בידו"אמם גם משום ברכת בפה

 , אם היה לפיו כשבירך עליו,ואם לא אחזו כלל ... להריח בו או לעשות בו מצוה צריך לאחוז בימיו כשהוא מברך
  . מראי מקומות וציויםוראה ). יצא

  :תוכן המשך הדברים בסעיף זה ושלאחריו 392
  ".מצוה מן המובחר שיטעמו כולם מכוס של ברכה"ה "כבר תבאר לעיל סכ

מכל מקום יש בזה תוספת מצוה לטעום . וסגי בשתיית שיורי הכוס של המקדש, "מצוה מן המובחר"ואף שהוא רק 
  .מיין הקידוש שאיו פגום

  : אופים'ותבארו בזה כאן ג
  .כדלעיל סעיף הקודם, שכל היין שעל השלחן הוא יין קידוש,  לפי כל אחד מהמסובין כוס יין שאיו פגום'שיהי) א(
  .לתקם שלא יהיו פגומים, והמקדש ישפוך לכל כוס קודם שיטעום,  לפי כל אחד מהמסובין כוס יין פגום'שיהי) ב(
  .והמקדש ישפוך לכל כוס קודם שיטעום,  לפי כל אחד מהמסובין כוס ריקן' שיהי)ג(

*  
סובים יטעמו  שכל המשמצוה מן המובחר(ה " קצ ס'כדלעיל סי, ככל הדברים האלה הוא גם בכוס ברכת המזון

  ).מכוס של ברכה
  :ועוד אופן, ותבארו שם שלושת אופים אלה

  .וממו ימלא את כוסות המסובים, יתקן את כוסו על ידי הוספת יין, שאחר שתיית המקדש) ד(
 .אמם תבאר שם שעדיף בשלושת האופים שלפיו

 היכא שיש בפי האורחים כוסות שאין ,אין צריך למזוג מכוס ברכה לשאר כוסות (ה אין"א ד, ברכות מז'  תוס393
 לשפוך מכוס של ברכה אין צריך (ה הוה גחין"א ד, פסחים קו. ) יש קפידא, אבל אם אותן כוסות פגומות.פגומות

 אף על גב , כדי שישתו כולם מכוס שאיו פגום. ומיהו היכא דפגימי צריך לשפוך ממו לשאר כוסות.לשאר כוסות
 ובלבד שלא . המברך להטיל מכוסו לכל כוס אחד ואחדאין צריך (טו'  סיז"ברכות פש "רא. )דשתיה לא מעכבא

 קודם שישתה , אבל אם היו פגומין צריך לשפוך מכוס של ברכה לתוך כל כוס וכוס,יהו כוסות שלהם פגומים
 , פגומים היולא אם כן א, לשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שלפי המסוביןאין צריך (ז"ע סי"שוטור ו ).המברך

  .) כדי שישתו כולם מכוס שאיו פגום,שאז צריך לשפוך לכל כוס וכוס
 יכול לשפוך מכוס שלו לתקם קודם , אלא שהם פגומים,אם כוסות שלפיהם מלאים(ה " קצ ס'וכן הוא לעיל סי

  . מראי מקומות וציוים. ק לא" מו ס'וראה בדי השלחן סי). שישתה
ד " קפב ס'ע סי" שבשו'וכדעה הב, אחר שתייתו ממו, הבית שותים מכוס המקדששבי , למרות כל זאת הגו רבים

ק ה "ז שם ס"ובט). ין צריך צריך לתת מכוס הברכה לתוכם ויש מי שאומר שא,אם היו כוסות המסובין פגומים(
   . פא'ותבאר בדובר שלום ע).  אלא להמברך, כוס שאיו פגוםבירא ליה שאין צריך דס,י"ה בב"הוא דעת הרא(
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:395צ"ק' בסי כמו שנתבאר כל זה ,394המקדש
  

קונטרס אחרון
 

ש בתשובת " כמ, שבת קודםו הכישבת בלא  פשוט דאם חל במוצאי396 זה.' כויום טובוחל ) א(
 היינו דוקא , ואף להחולקים שם.398 לענין החבוש בבית האסורים שאין מעבירין על המצות397ז"הרדב

399ו"ק' ת חכם צבי סי" עיין שו, אבל לא היכא דכי הדדי נינהו,היכא דמקודש טפי
: 

 מכל מקום כאן יש ,ל כך מבואר דאינו חובה כ401ג"ד סקכ"רנ' א סי" שבמג400 אף.לחם משנה) ב(

__________________ 
רבי אבא בשם רב מסובין אסורים (א "ו ה"ירושלמי ברכות פ). חזייה לההוא סבא דגחין ושתי(א , פסחים קו 394

 חד ואחדל כשהיה כל א" מה דמר ריב ...ל אמר שותין אף על פי שלא שתה" ריב,לטעום כלום עד שיטעום המברך
 אם הם זקוקים ,ובין קודם שיטעום המקדשלא יטעמו המס (ז"ע סט"שו. שםש "ראוב' תוסהובאו ב). כוסו בידו

 רשאים לשתות , אבל אם היו להם כוסות יין שאים פגומים, ושפך ממו לכוסות שבידם ריקים או פגומים,לכוסו
  . )קודם שישתה המקדש

 שכוסות , אבל אם אים זקוקים לכוסו... אין להם לטעום עד שיטעום הוא ,וכיון שהם זקוקים לכוסו ( סעיף ה395
  . ) יכולים לטעום קודם שיטעום הוא,להם מלאים ואין פגומיםש

 אם הם זקוקים ,אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע(ד " עדר ס'כדלקמן סי, וכן הוא לעין לחם משה
 שאים זקוקים , אבל אם יש לחם משה לפי כל אחד מהם... דהייו שאין להם לחם משה לפי כל אחד ,לככרו
  ). יכולים לטעום ממה שלפיהם קודם שטעם הוא ממה שלפיו, מלחם משה שלפיולטעום

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 396
לקידוש של שבת ולקידוש של [חד ואם אין לו אלא כוס א... ודע דהקידוש ביום טוב הוא דרבן ", ק א כתב"א ס"המ

  ."של שבת קודם ,]יום טוב
 מקום להקדים קידוש של 'שאף שהי, והחידוש בזה הוא". חל יום טוב בערב שבת"י כשופירש רביו בפים דמייר

  . כיון שעיקרו מן התורה–מכל מקום של שבת קודם ,  כיון שאין מעבירין על המצות–יום טוב 
י אפילו אם היו שיהם כי הדד, בלאו הכי שבת קודם,  חל יום טוב במוצאי שבת'כ אילו הי"משא, ועל זה מבאר כאן

  .כיון שאין מעבירין על המצות, )שעיקרן מן התורה(

  . תרכא ואילך' כישתא דבי רב ע.ו ואילךט' ז ע"ח) ו"ירות( זה ראה הערות וביאורים טרס אחרוןלכללות קו
 והתחן לפי ,ראובן היה חבוש בבית האסורים ולא היה יכול לצאת להתפלל בעשרה ולעשות המצות( יג 'ד סי"ח 397

 ...ראיתי אחד מחכמי דורו  ... ון ולא אבה שמוע להיחו זולתי יום אחד בשה איזה יום שיחפוץהשר או ההגמ
 . משום מקרא מגילה ופרסומי סא דבעין עשרה, החליפו ביום הפוריםר כך ואח,בתחלה כתב דעדיף יום הכפורים

 ואין חולק בזה ,עבירין על המצותל דאין מ"אבל מה שראוי לסמוך עליו הוא דאן קי. ואין ראוי לסמוך על דבריו
  ). הלכך המצוה הראשוה שתבא לידו שאי אפשר לעשותה והוא חבוש בבית האסורים קודמת,כלל

  ).מאחר שבאת לידו(י שם "רש. )ש בן לקיש אין מעבירין על המצות"אמר ר ( ב,סדפסחים  398
, )יעבור על אותה מצוה(ב "וסי, )המצותכמעביר על ... ויצטרך להעביר על המצות (ג - ב" כה ס'וכן הוא לעיל סי

 רמח קוטרס אחרון 'סי. )שאמרו אין מעבירין על המצות(ב אות ט "סלו ' סי). הרי הוא מעביר על המצוה(ו "וסכ
 תח 'סי. )שאין מעבירין על המצות (ב" עדר ס'סילקמן ). ידו ראשוה אין מעבירין על המצותכיון שבאה ל(ק א "ס
יצטרך (ד " תעה ס'סי. )בעין שלא יצטרך לעבור על המצוות (ו" תעג סכ'סי ).ביר על המצותשלא יצטרך להע(ז "ס

   ).שאין מעבירין על המצות (ו- ה" תפג ס' סי.)שלא יצטרך לעבור על המצות(ט "ס ו,)לעבור על המצות
 רמח 'סי). ותאין מחמיצין את המצ(ה " צד ס'כדלעיל סי, "מצוה הבאה לידך אל תחמיצה"והוא קשור גם לכלל 
א " תרכה ס'לקמן סי). ואמרו מצוה הבאה לידך אל תחמיצה ,אין מעבירין על המצות(ק א "קוטרס אחרון ס

 ).מצוה הבאה לידו אל יחמיצה(
 ומוקי לה במוספין , ציבור שאין להם תמידין ומוספין איזה מהן קודם,ט" מ]דף[התכלת ' דקמבעיא לן בפ" 399

 , אלא בשתיהן שוותל המצותדלא אמרין אין מעבירין ע... דיר עדיף או מקודש עדיף  ת,דהאידא ותמידין דלמחר
 ".אבל לא בדחד מיייהו עדיף

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 400
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פ לחם " דעכ,404א מודה בהא" ואפשר דאף המג.403 הואיל ואפשר לקדש על הפת,402ז"להורות כהט
 דהא מהאי טעמא חמירא . מה שאין כן ביין שלא נזכר בתורה,405משנה יש לו אסמכתא מדאורייתא

407א"רס'  עיין סי.406ד"בשבת דף ל' י ותוס"מין מעירובי חצרות לפרשעירובי תחו
: 

 ,409לפי נוסחתנו) א"ב סוף ע"דף ק( משמע בהדיא בברייתא 408 כן.'כשיגיע בין השמשות כו) ג(

___________________ 
א "טעם המ) ב. ( מצות לחם משה–ז "טעם הט) א: (ח תבארו הטעמים שהפת לסעודה קודם ליין לקידוש"בפים ס

  . שהפת היא עיקר הסעודה–טעם העולת שבת ) ג. ( שאפשר לקדש על הפת–
  .ל" ה'א יודה לטעם הא"ובא לדון כאן אם גם המ

אם הפת דלחם משה , אבל אין לו לחם משה שלמים, ופקא מיה למי שיש לו חתיכת פת גדולה לסעודת היום
  .קודם ליין קידוש

  . תרכג ואילך' כישתא דבי רב ע. ואילך יט'ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
  ".ל כך איה חובה ככל מקום מ,אף על גב דצריך לכל סעודה ככר שלם ולחם משה" 401

 אסור לו לאכול בשבת מפת זו ,ואם יש לו חתיכת פת גדולה מספקת לשלש סעודות(ח " רד סוף ס'וכן הוא לעיל סי
  ).כיון שעיקר מצות שלש סעודות בשבת יכול לקיים בלא פת זו ,שאפית באיסור כדי לברך על לחם משה שלמים

 , כגון תבשילין, דהייו שאר צרכי סעודהה רא,א דקידוש קודם לצרכי סעודה"רע' ש בסי"מ (ב"תרעח סק'  סי402
 דהא לחם משה , אבל הפת דלחם משה הוא קודם ליין קידוש. כבוד יוםרבי פסחים בפרק עראוקראוהו בגמ

  .)יתאע דאורי"ולכ
והייו שמטעם זה ).  מוטב שיקה פת ויקדש עליו, לו פת אבל אם אין,ודוקא כשיש לו פת (ג"סקא "כמבואר במ 403

 .ז"כדברי הט, יש להקדים את הפת דלחם משה ליין קידוש
 .שיספיק כאן הטעם של עדיפות מצות לחם משה על מצות יין לקידוש 404
  ).'וסמך לזה שאמר לקטו לחם משה וגו... וע על שתי ככרות שלמות וחייב כל אדם לבצ (ב" עדר ס'כדלקמן סי 405
 אבל עירובי חצרות חומרא ...קון מעליא דאסמכוה רבן תחומין אקראי תי(ה בעירובי תחומין "י ד"רש, א"ע 406

ת כפירוש הקוטרס דבעירובי תחומין מחמרין משום דאית להו "ראה לר(ה לא קשיא " ד'ותוס, )בעלמא הוא
  ). מן המקראסמך

  .דלדידן לא סגי לן התם בטעם זה, ק ב תבאר הטעם"שבקוטרס אחרון שם ס 407
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 408

 משהגיע בין ... אסרו חכמים לטעום כלום(ט לאיסור "פסק כאן בפים ס, בעין טעימה בבין השמשות קודם קידוש
התחיל לאכול ולשתות מבעוד יום צריך להפסיק כשיגיע בין ואפילו אם  ...  שתקדש היום מספק,השמשות
  ).השמשות

 אפילו כשמגיע ...אם היה יושב ואוכל מבעוד יום איו צריך להפסיק (ב " רצט ס'פסק לקמן סי, ואילו לעין הבדלה
  ).ודאי לילה ורשאי להמשיך בסעודתו כמה שירצה תוך הלילה כיון שהתחיל בהיתר

  ). לעין מיפסק דלא מפסקין... ולא להבדלה ...שבת קובעת לקידוש (א , חים קהוהוא כמבואר בגמרא פס
ן פירשו דהך קובעת פשה "ף והר"והרי(י רצט "ז רס"כמבואר בט, אמם לפום ריהטא ראה שהן שתי דעות חלוקות

 בודאי לויש מפרש הפשט דמיירי אפ" והרא ... אבל בודאי חשיכה צריך להפסיק ...לקידוש מיירי בספק חשכה
 ל כן וע... יש קולא גם בהתחלה בספק חשיכה דמותר להתחיל י זה ולפ, להפסיק בשביל הבדלהין צריךחשכה שא

  ).משתחשך עד שיבדיל משמע דבספק חשיכה אין איסור'  אסור לאכול כומןע בריש הסי"וכתב הטור וש
ופסק שאין צריך , )ף וסיעתו"ת הריכדע(ומכל מקום פסק רביו שלא לאכול קודם קידוש משיגיע בין השמשות 

  ).ש וסיעתו"כדעת הרא(להפסיק להבדלה אף כשמגיע ודאי לילה 
והייו שבקידוש צריך להפסיק משהגיע בין , שמרוב הפוסקים ראה שאין מחלוקת בייהם כלל, ועל זה מבאר כאן

  .ף וסיעתו"דעת הרי אף ל–ובהבדלה אין צריך להפסיק גם בחשיכה , ש וסיעתו" אף לדעת הרא–השמשות 
 כשמגיע בין ...עד שיבדיל ... אסרו חכמים לאכול (ב - א" רצט ס' הדעות לקמן סי'אלא שמכל מקום הובאו ב
ואין למחות ...  וכן תפשט המהג ...ויש מתירין אפילו להתחיל בבין השמשות  ... השמשות שהוא ספק לילה

  ).א הראשוההעיקר כסבראבל .  כיון שיש להם על מה שיסמכו,בידם



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

פט

  .410ן"ש שם הר"וכמ

 והגאונים שכל 414ח"ש שכתבו כן בשם ר"יי ע,413ן במלחמות" והרמב412ן" והר411ף"וכן הוא דעת הרי
  .415דבריהם דברי קבלה

 דזה אינו , לא חלק אלא על מה שהוסיף העיטור דבודאי חשכה אף בהבדלה יפסיק416ש"ואף הרא

___________________ 
, ש וטור"ז לימד עליהם זכות מדעת הרא"הטכיון ש )ב). (ולא בקידוש( בהבדלה כיון שכבר הגו להקל) א: (והייו
עדיין לא ש(לבין הבדלה ) שעיקר זמה בתחלת השבת(ן קידוש יש חילוק גדול ביש כיון) ג. (יש להם על מי שיסמכוו

  ).הגיע זמה עד הלילה

  . תרכה ואילך' כישתא דבי רב ע. ואילךכא' ז ע"ח) ו"ירות(זה ראה הערות וביאורים לכללות קוטרס אחרון 
תו רבן בי חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום מביאין לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום (בפסחים שם  409
אוכלין והולכין (ם שם "וברשב).  יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך' ר,דברי רבי יהודה) ... י" רש,באמצע סעודתו(

ועל זה ).  יוסי לטעמיה דלדידיה אין מפסיקין כלל' ור, אי מי הולכין ואוכלין משתחשך.עד שתגמר סעודתן
  ". יוסי אלא פורס מפה ומקדש' יהודה ולא כר'אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה לא כר"א , אמרין שם ק

 אפשר לפרש שרבי יוסי סובר שאיו צריך להפסיק 'הי, )וכלין משתחשךהולכין וא(ם "והה לפי הוסח השי שברשב
  .ל שפורס מפה ומקדש משתחשך"ואן קיי, פ משתחשך"ורבי יהודה סובר שצריך להפסיק עכ, גם משתחשך

אם כן מובן שרבי יהודה סובר שצריך להפסיק , " יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך'ר": "לפי וסחתו"אמם 
  .ל שפורס מפה ומקדש משיגיע בין השמשות"ואן קיי. דהייו כשיגיע בין השמשות, קודם שתחשך

 יהודה מצריך להפסיק בי אלא משום דר,יוסי אפילו משתחשך'  דשרי רוא הדיןוה(ה כוס ראשון "ב ד, פסחים כ 410
הרי ). שתחשךיוסי עד '  קט ר... דבין השמשות מיקרי קדוש היום ,ם והייו קודם צאת הכוכבי,משקדש היום
 .ל שצריך להפסיק מיד כשיגיע בין השמשות"שלפי זה קיי

 הואיל וספק חשיכה ספק איה ... קבעה שבת עצמה לקידוש,מספק חשיכה לספק איה חשיכה(ב , פסחים כא 411
  ).חשיכה פריסו מפה וקדישו

  ). שצריך להפסיק בשביל קדוש... בין השמשות ...שבת קובעת לקדוש (ה פוק חזי "שם ד 412
 ,משקדש היום מפסיקין ומקדשין... שהיא משקיעת החמה קובעת , שמשעה שקדש היום(ה עוד רב חיא "שם ד 413

 כלומר אין צריך , יוסי אומר אוכלין והולכין עד שתחשךבי ועוד דתי עלה ר.כדקתי קידש היום ולא קתי חשכה
 ורוב ,ל"ח ז" ושל ר, לפי וסחת ההלכות וזה... אלא אוכלין והולכין עד שתחשך ,להפסיק משעה שקדש היום

  ). אבל יש מהן מוגהין אוכלין והולכין משתחשך.הספרים
 ומסלק השלחן ...לקידוש קובעת  ...  העת שהיא ספק חשכה ספק לא חשכהרוש פי...שהשבת קובעת (א , שם קה 414

  ).בעת דספק חשכה וספק לא חשכה
כך (ה ' א סי"ש דה פ"רא. ) ויש לסמוך עליהם,ודבריהם דברי קבלה ...ג מפרש "ובה(ה כדי "א ד,  חולין מד'תוס 415

  ).ח דברי קבלה הן" כי דברי ר, אלא שלא מלאי לבי להקל...י "היה ראה בעיי צורתא דשמעתא וכפרש
). ג שדבריו דברי קבלה"לדברי בה(ק ג " כה ס'סי). ג שכל דברי דברי קבלה"כבה(ק ד " כד ס'ד סי"וכן הוא לקמן יו

  ).כודע שדבריהם דברי קבלה... לדעת הגאוים (ר הכסת שבת סד
  .ו- וראה כללי הפוסקים וההוראה כללים קפה

 קאי אמאי דקאמר להו שבת קבעה ,הא דאמר להבדלה איה קובעת... ובעל העיטור פירש ( יב 'י סי"פסחים פ 416
 להבדלה צריך להפסיק וא הדיןומר דה והיו סבורין ל, וצריכין להפסיק אף על פי שעדיין לא חשיכה,פשה מספק
ואין דברים של .  ואמר להו דלהבדלה אין צריך להפסיק מספק לסעודת שבת עד שתחשך ודאי,בספק חשיכה

 , ובין שתיה לאכילה,ס דמפליג בין הפסקה דקידוש להבדלה"ורחוק מן הדעת הוא לומר דשקלא וטריא דהש. טעם
  ).א איירי בספק חשיכה דוק,ובין חמרא ומיא

ולהבדלה , שלקידוש צריך להפסיק כשיגיע בין השמשות, והייו שלדעת בעל העיטור כל ההפרש בין קידוש להבדלה
  .ש חולק עליו וסובר שלהבדלה אין צריך להפסיק אף בודאי חשיכה"ואילו הרא. אין צריך להפסיק עד חשיכה
  .פסיק מיד כשיגיע בין השמשותשלקידוש צריך לה, ש לדברי בעל העיטור"ומכל מקום אפשר שמודה הרא

מכל מקום . שאף שלקידוש צריך להפסיק מיד כשיגיע בין השמשות, ף"ומוסיף ומבאר שכן היא גם דעת הרי
  .להבדלה אין צריך להפסיק אף בודאי חשיכה

  .ש שוים בכל הדין הזה"ף והרא"ולפי זה יוצא שדעת הרי
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  .418ף" ולכן לא כתב כן על הרי,417ף ופירושו" אף לפי גירסת הרי,מוזכר כלל בגמרא

ף " דמפרש הסוגיא בספק חשיכה כפירוש הרי,420ם"ש הכסף משנה לדעת הרמב" דהא לפי מ419ותדע
ט " עיין פרק כ, דהיינו ודאי חשכה, כשיצא השבת,יך להפסיק בהבדלה ואפילו הכי לא הצר,ן"ור

 .423ף קאי"ם בשיטת הרי" ומסתמא הרמב,422ף" אלא ודאי דזה אינו מוכרח לגירסת הרי,421שבת' מהל
 אין דרכו לעולם להשמיט לגמרי 425 וגם הטור.424וגם המגיד משנה לא הזכיר מחלוקת זו שביניהם

  . אבל אין זה מוכרח,ף"דעת הרי]ב[ הכי ירא ליהב הוא דס427ג" אלא שהסמ.426ף"דעת הרי

 או בהבדלה לענין , לענין בין השמשות של קידוש428ף" כהריבירא ליהש ס"ואם כן אפשר דאף הרא
 אבל אינו מוכרח , היינו דלא אשכחן,' אשכחן כו]א[ היכ431ש"ומ .430א" ומג429ח"ש הב" כמ,התחלה

__________________ 
שלדידן צריך להפסיק לקידוש מיד , )409הערה (תבאר לעיל , "עד שתחשך"בדברי רבי יוסי ) ב, כ(לפי גירסתו  417

  . כשיגיע בין השמשות
  .שצריך להפסיק לקידוש מיד כשיגיע בין השמשות, )411הערה (שהובא לעיל , )ב, כא(ולפי פירושו 

ו שדעת הרי. אין צריך להפסיק בהבדלה אף בודאי חשיכה, ל"מכל מקום אף לפי גירסתו ופירושו הף "והיי
  . ש שוים בכל הדין הזה"והרא

שתתבאר , אלא הקשה קושיא אחרת(כפי שהקשה על דברי בעל העיטור , ף"ש על דברי הרי"ולכן לא הקשה הרא 418
 ).431לקמן הערה 

שאף שלקידוש צריך להפסיק מיד כשיגיע , ף"קים ראה שהביו בדעת הרישמדברי רוב הפוס, עתה בא להוכיח 419
 ).ל"דלא כדעת בעל העיטור ה(מכל מקום להבדלה אין צריך להפסיק אף בודאי חשיכה . בין השמשות

 אסר , או בואו וקדש קידוש היום,היו שותין ואמרו בואו וברך ברכת המזון(ח "ד ה" ברכות פ'ם הל"ברמב 420
...  ואמר להו דשבת קובעת עצמה לקידוש ,הכא אכתי לא החשיך(ופירש דבריו בכסף משה שם , )תותעליהם לש

 דהא דאמרין כשם ששבת קובעת ,ל"ן ז"ף והר" וכן מבואר בדברי הרי.כשם שקובעת עצמה למעשר מספק חשכה
  ).למעשר כך קובעת לקידוש בספק חשיכה היא

פ "עכ(שגם בספק חשיכה צריך להפסיק לקידוש , ל"ן ה"ף והר" הרים כשיטת"רואים מדבריו שמפרש בדברי הרמב
 ).אם אמר בואו וקדש

פירושו , "ויצא השבת"ש "אף שמ. ) גומר סעודתו, והוא בתוך סעודתו,היה אוכל בשבת ויצא השבת(הלכה יב  421
  ".לא הצריך להפסיק"ומכל מקום , "ודאי חשכה"
422 אי חשיכה צריך להפסיק גם בהבדלהשבוד, ל"לומר שסובר כדעת בעל העיטור ה. 
  .ף"כן היא גם שיטת הרי, ם פירש שגם בודאי חשיכה אין צריך להפסיק בהבדלה"שכשם שהרמב 423

וראה ). ף רבו"ם קאי בשיטת הרי"ומסתמא הרמב(ק יא " רסו קוטרס אחרון סוף ס'הכלל הזה הובא גם לעיל סי
  .כללי הפוסקים וההוראה כלל קצט

שבודאי חשכה פורס , ל"וסובר כדעת בעל העיטור ה(ם "ף חולק על דברי הרמב"א כתב שהריל, ב"ט הי"שבפכ 424
  .שאף בודאי חשיכה אין צריך להפסיק בהבדלה, ם"ף כדברי הרמב"אלא ודאי מפרש גם בדעת הרי). מפה ומבדיל

אלא ודאי . לוק על זהף יח"ולא הזכיר שהרי). היה יושב ואוכל מבעוד יום וחשכה לו אין צריך להפסיק( רצט 'סי 425
  . שאף בודאי חשיכה אין צריך להפסיק בהבדלה, ף"גם הוא מפרש בדעת הרי

  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רמ 426
פירוש ומותר לאכול משתחשך היכא , להבדלה איה קובעת) א, קה(והא דאמר רב לקמן בגמרא (עשין כט  427

).  אבל ודאי חשיכה פורס מפה ומבדיל,תא בספק חשיכהמפרש רב אלפס לכולה ההיא שמע, שהתחיל מבעוד יום
 אבל בודאי חשיכה פורס מפה ,אמם רב אלפס פסק דהייו דוקא בספק חשיכה(הובא בהגהות מיימויות שם 

  .ל"ף כדעת בעל העיטור ה"והייו שמפרש בדעת הרי). פר המצוות וכן בס,ומבדיל
ש "כן גם אפשר שהרא, צריך להפסיק אפילו אחר חשיכהשלהבדלה אין , ש"ף מודה להרא"כמו שאפשר שהרי 428

  . ש שוים בכל הדין הזה"ף והרא"והייו שדעת הרי. שלקידוש צריך להפסיק משיגיע בין השמשות, ף"מודה להרי
 אפילו חשכה לו ודאי איו צריך להפסיק להבדיל על השלחן ולחזור ,דאם היה אוכל מבעוד יום(ב " רצט ס'סי 429

 תפשט מכשול בדורות אלו בכל ...ש "עלה הרא]ה[ כך ...ותר לו לאכול ולשתות וגומר סעודתו  אלא מ,לסעודתו
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  .להפך

 אבל ,433ה מבואר כן בהדיא"ש ברז"יי ע,קיעה היינו לאפוקי מתחלת הש,432ה"ש שם בשם הרז"ומ
ולכן סתם הטור  . כיון שהוא ספק ונתקדש היום מספק,בין השמשות אפשר לו להיות בכלל חשכה

 436ש"ש הרא" כמ,435 משום דאינו מפורש בגמרא בהדיא,והא דלא פירש כן בהדיא .434משתחשך
  .'דהיכא אשכחן כו

 עיין הגהות .439'ש התוס" כמ,438 קודם מנחה לומרוצה ר,437ג מיירי מבעוד יום"י' ש בסי"ש הרא"ומ(

___________________ 
, ש"ראה מדבריו שמפרש בהרא). סעודות גדולות שמתועדים יחד ומתחילין לאכול בספק חשכה שזה איסור גמור

  .ולהתחיל אסור משיגיע בין השמשות, שלהבדלה אין צריך להפסיק אפילו אחר חשיכה
 לו אפי,משתחשך(ג - ק א" רצט ס'וסי). ט משמע דפסק דאפילו בספק חשיכה צריך להפסיק" רצ'דבריש סי(ק י "ס 430

 קובעת בספק ה דהבדלרא בגמן משמעוכ ...  אין איסור אלא כשיגיע זמה דהייו ספק חשיכה...בספק חשיכה 
  ).חשיכה
 מכל מקום גם הם מודים שאסור להתחיל ,)ש"כדעת הרא" (משתחשך"ע שכתבו "שגם הטור ושו, א פירש"הרי שהמ

  .משיגיע בין השמשות
דהכי אמר רב כשם (שמבאר את הוכחת הגמרא שם , )ב, כא(ף שם "מקשה על דברי הרי,  יא'ש שם סי"הרא 431

 ,ואפילו ספק חשיכה ספק איה חשיכה אין מעשרין את הודאי... שהשבת קובעת למעשר כך קובעת לקידוש 
  ). וכן מספק חשיכה לספק איה חשיכה קבעה שבת עצמה לקידוש...ת למעשר ומאותה העת קבעתן השב
מוכיחה הגמרא שהשבת , )ספק חשיכה ספק איה חשיכה אין מעשרין את הודאי(א , והייו שמהא דתן בשבת לד

  .ומזה מוכיחה הגמרא שהשבת קובעת לקידוש גם בספק חשיכה, קובעת למעשר גם בספק חשיכה
 היכא אשכחן דספק ,מה אייתי ראיה מקביעת שבת למעשר לעין ספק חשיכה( יא 'ש שם סי"ועל זה מקשה הרא

  .שהגמרא מוכיחה פרט זה מדין מעשר, ואם כן איך אפשר לפרש ).חשיכה קובעת לעין איסור אכילת עראי
  .שספק חשיכה קובעת לקידוש, ף"ש איו בא לחלוק על עצם ההלכה שמפרש הרי"אמם הרא

  .וסקים וההוראה כלל קכזוראה כללי הפ
 ואמר להו , שהוא משתשקע החמה,ל פירש שרצו לעקר משעה שקידש היום"ז הלוי ז"והר(י יא "ש שם סוס"ברא 432

  ). והוא בצאת הכוכבים, שהיא קובעת עצמה בעיצומה של שבת,לא צריכיתו למהר כל כך
 'עד שיהי, ן צריך להפסיק בבין השמשותשאי, ראה לכאורה מדבריו, ש חולק בזה על בעל המאור"וכיון שאין הרא
  .ודאי חשיכה

 פירוש אין אתם צריכין ,אמר להו לא צריכתו שבת היא קבעה אפשה(ה רב חיא "שכתב בעל המאור שם ד 433
 דהייו , שהיא קובעת עצמה בעיצומה של שבת, שהוא מתחלת שקיעת החמה,לקבעה משעה שקדש היום

 וכן , אין השבת קובעת למעשר עד שתחשך לגמרי...שעת צאת הכוכבים  והיא , דהייו ביאת אורו,משתחשך
  ).לקדוש ולפריסת מפה

, שיש חילוק בין תחלת שקיעת החמה לבין תחלת בין השמשות, ת"ומפרש רביו דאזיל בעל המאור בשיטת ר
  ).עד זמן בין השמשות, שאין השמש ראית על הארץ, מתחלת השקיעה(ה " רסא ס'כדלעיל סי

שעת צאת  והיא , דהייו ביאת אורו,משתחשך"מכה בעל המאור בשם ) תחלת בין השמשות(וף שקיעה הזאת ואת ס
  ). כט'ז ע"ח) ו"ירות(ראה הערות ובאורים " (הכוכבים

שגם בזה ). משתחשך עד שיבדיל( רצט לעין הבדלה 'והן לקמן סי, )משתחשך עד שיקדש(הן כאן לעין קידוש  434
  .כמו בעל המאור, ת"דעת רכוותו לסוף שקיעה ל

  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רלט 435
אלא שלא תפרשה , )שמשיגיע בין השמשות צריך להפסיק(שאיו חולק על הלכה זו , )431הערה (שתבאר לעיל  436

 .הלכה זו בגמרא
 והא דמשמע בשמעתין שהיו אוכלין סמוך  ...בשבתוהאידא יש שזהרין שלא לקבוע סעודה בין מחה למעריב " 437

  ". מיירי שהתחילו מבעוד יום,לחשיכה
היו אוכלין גם בין ) שלא לקבוע סעודה בין מחה למעריב בשבת(ל "שלולי זהירות ה ,ראה לכאורה מדבריו

  .השמשות
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צב

  .)440מרדכי

 משום ,ש והטור בספק חשכה שרי בהבדלה" דלהרא,441ט"רצ' ז סי"ש הט"ואף אם תמצי לומר כמ
 שהרי אי ,דכיון דלדידהו זה אינו מפורש בגמרא מנא לן לאסור בבין השמשות שהוא קודם זמנה

 אבל בקידוש אדרבה זהו עיקר .442שות שהוא ספקאפשר לו להבדיל בין קודש לחול לגמרי בבין השמ
ומהאי ( שזהו נקרא קידוש היום 443ק דברכות" כדאיתא בהדיא בריש פ,זמנה שהוא התחלת השבת

 וכן בעירובי תחומין ועירובי ,444טעמא כל מוקצה דאתקצאי בבין השמשות אתקצאי לכולה יומא
 ושאר פוסקים שכתבו 446ם"מבוהר .)445חצרות הכל תלוי בבין השמשות מפני שהוא התחלת השבת

  . שממנה העתיקו דבריהם447 מסתמא נתכוונו גם כן ללשון הגמרא,סתם וקדש עליהם היום

ג מפורשים לאסור בבין "ן וסמ"ן ור"ף והגאונים ורמב"ח והרי" כיון שדברי ר,448ואיך שיהיה
' י סי"ש הב" כמ449ק" וכן דעת מהרי, ובקידוש אף להפסיק,השמשות לענין התחלה בהבדלה

___________________ 
ואילו משיגיע . ר שםזהרים שלא לקבוע סעודה מטעם האמו, וקודם שיגיע בין השמשות, כ אחרי מחה"משא 438

  .בין השמשות אסור לאכול מדיא קודם הבדלה
  .) ובאמצע סעודה התפללו מחה,ויש לדחות דמיירי הכא שהתחילו בהיתר(מ "ה וה"א ד, קה 439
  ). מיירי כגון שהתחילו לאכול בהיתר,והא דמשמע הכא שהיו אוכלין בין מחה למעריב(א , לז 440
 יש קולא י זה ולפ. להפסיק בשביל הבדלהין צריך שא, בודאי חשכהלורי אפיש מפרש הפשט דמיי"והרא(ק א "ס 441

 לבקש חומרא א לן דמ, ולא אמרו שאין להתחיל אלא בודאי חשיכה, דמותר להתחיל,גם בהתחלה בספק חשיכה
 אסור מןע בריש הסי"ו כתב הטור ושל כן וע. לדעתםן ראה לי כ,דהתחלה קודם עיקר חיוב הקביעות להבדלה

 אין ה ובספק חשיכ, דהא עד שיבדיל קאמר, משמע דבספק חשיכה אין איסור,משתחשך עד שיבדיל' כול כולא
  ).שייך הבדלה

לדברי הכל צריך להפסיק מיד משיגיע זמן , כ לעין קידוש"משא, מכל מקום אפשר שעיקר דבריו הם בקשר להבדלה
  .בין השמשות

  ).לה קודם עיקר חיוב הקביעות להבדלה לבקש חומרא דהתחא לןדמ(ז "כמובא לעיל מהט 442
 ).שאז הוא זמן הראוי להבדלה, ואין איסור אלא בודאי לילה... ויש מתירין (ב " רצט ס'וכן הוא לקמן סי

 וכיון דספק הוא קדש ,הייו בין השמשות ספק יום ספק לילה(י " ורש,)משעה שקדש היום בערבי שבתות(ב , ב 443
  ).היום מספק

  ).גו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומאמי(ב , סוכה מו 444
עשה בסיס לאיסור (ח "וסע, ) הוקצו לכל היום כולו... בבין השמשות ...מתוך שהוקצו (ז "שח סכ' וכן הוא לקמן סי
 ובשבת הלך לו ,כל דבר שהיה אסור בטלטול בבין השמשות(ד " שי ס'סי).  הוקצה לכל היום כולו,בבין השמשות
  ).כ אסור לטלטלו כל השבת כולה" אעפ...ו האיסור הדבר הגורם ל

טור ).  שהוא תחילת קדושת היום,בין השמשות קוה עירוב(י שם "ורש, )עירב עליו מבעוד יום(א , שבת לד 445
  ).יים רק בין השמשותקוהעירוב איו צריך להיות (א "שצד ס' א סי"ורמ

שכיון שקבעה דירתו במקום ... יים אלא בין השמשות העירוב איו צריך להיות ק(ג " שצג ס'וכן הוא לקמן סי
  ). אף על פי שוטל משם עירובו, שוב איה פקעת משם כל השבת, שהוא תחלת כיסת השבת,עירוב בבין השמשות

  .) פורס מפה על השולחן ומקדש, והוא בתוך הסעודה,מי שהיה אוכל בערב שבת וקדש עליו היום(ב "ט הי"פכ 446
, )בי חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום מביאין לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום(א "סע, פסחים קב 447

, שבכל זה תבארה הכווה. )משעה שקדש היום בערבי שבתות(ב , וברכות ב. כמובא לעיל בתחלת הקוטרס אחרון
   .דהייו משהגיע בין השמשות

 .קידוש מיד כשיגיע בין השמשותאם צריך להפסיק ל, ש והטור"איך שפרש בדעת הרא 448
כרב אלפס דמוקי  ... ג שפסקו דמפסיקין אף להבדלה בודאי חשיכה"רב אלפס והסמלדברי (שורש צו אות ב  449

ק ג " רצט קוטרס אחרון ס'ויתבארו דבריו לקמן סי). ההיא דאומר רב דהבדלה איה קובעת בספק חשיכה דוקא
  ).2557והערה (
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 בודאי שאין לסמוך על הכסף .ש והטור" הכי אף להראבירא להו וס,451א שם"ח ומג" והב,450ט"רצ
  . להקל נגדם453ז" וט452משנה

 ,ש וטור"ז לימד עליהם זכות מדעת הרא" והט, כיון שכבר נהגו להקל,אלא שלענין התחלה בהבדלה
 ,454ם על מי שיסמכו כיון שיש לה, אין למחות בידם, לפי דעת הכסף משנה]ם["וכן הוא דעת הרמב

455ו שנתבאר וגם יש חילוק גדול ביניהם כמ,אבל בקידוש אין להקל כיון שלא נהגו
: 

 דמשמע שיש , וכתב אינו חוזר ומברך457 ששינה לשון הטור,ע" כוונת השו456 זהו.'צ כו"ברכה שא) ד(
 והיינו ,)459א הגירסא בעולת שבתיכן ה(' א שכתב מפלוגתות כו" וזהו גם כן כוונת רמ.458איסור בדבר

 לפי מנהגנו , לנהוג כן כשהוא מיסב יחידי בלא זימוןין צריך א460' דמשום פלוגתא א.שתי הפלוגתות
  .461שאין מברכין על הכוס ביחיד

 אם אינו רוצה לקדש ולאכול מיד אלא פקא מינה ונ, עיקר דינא אשמועינן,462ין צריךוהטור שכתב א

___________________ 
הרי . שכל סוגיית הגמרא היא בין השמשות בלבד, ל"ג ה"כדעת בעל העיטור וסמ, ף"הייו שהוא מפרש בדברי הרי

  .משיגיע בין השמשות, שדעתו לאסור להתחיל לאכול קודם הבדלה
פסק ) עף ב(ו "י קולון בשורש צ" אבל מהר,העלה דאפילו חשכה ודאי איו מפסיק... ש "והרא(ג "ה וכתב סמ"ד 450

  ).ג"ף וסמ"כדברי הרי
 ).429-430הערות (כמובא לעיל  451
כ אם לא אמרו הב "משא).  מספק חשכה ... איתסר להו למישתי,דמכיון שאמרו הב וקדש(ח "ד ה" ברכות פ'הל 452

  ).278 הערה ראה לעיל(איו צריך להפסיק בספק חשכה , וקדש
כ "משא).  כמו ספק חשיכה עם אמירה,שוה חשיכה ודאי בלא אמירה( לעין להפסיק בקידוש –ק ה "כאן סוף ס 453

  .איו צריך להפסיק בספק חשכה, אם לא אמרו הב וקדש
שט המהג בסעודות גדולות  וכן תפ...ויש מתירין אפילו להתחיל בבין השמשות (ב " רצט ס'כדלקמן סי 454

  ).אבל העיקר כסברא הראשוה . כיון שיש להם על מה שיסמכו, ואין למחות בידם,ן השמשותשמתחילין בבי
 אבל בקידוש .שהרי אי אפשר לו להבדיל בין קודש לחול לגמרי בבין השמשות שהוא ספק(ה ואף אם "לעיל ד 455

 ).אדרבה זהו עיקר זמה שהוא התחלת השבת
  :המשך הדברים בקוטרס אחרון זהתוכן  456

ומבאר . אלא פורס מפה ומקדש, לא יברך ברכת המזון תחלה, פ שטל מים אחרוים"ב תבאר שאע"בפים סי
  .כדי שלא לבוא לחשש ברכה שאיה צריכה, הטעם

ערוך מכל מקום מוכיח כן מדברי השלחן , ולא תפרש הטעם לזה, פ שהלכה זו לא תפרשה די צרכה בפוסקים"ואע
  .א"ורמ

  . תרלב'כישתא דבי רב ע.  ואילךלז' ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
דאף בגמר סעודתו אין "כותב , כשהטור מבאר דעת הפוסקים שגם אחר שקידש עליו היום פורס מפה ומקדש 457

  .לפי דעה זו, ופים שויםמשמע ששי הא". אלא פורס מפה ומקדש, צריך לברך ברכת המזון תחילה
  ).אלא פורס מפה ומקדש,  תחלהרכת המזון דאף בגמר סעודתו איו מברך בויש אומרים(ו "ע ס"אמם בשו

  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל קלג 458
  .וכן הוא בכמה דפוסים, )מפלוגתא: ודלא כדפס בכמה דפוסים(ע הדפס עם עולת שבת "בשו 459
  ).אם מותר לטעום מכוס ברכת המזון לפי קידוש( גרידא 'כי מטעם הפלוגתא הא, ' הבומה שהוזקק גם לפלוגתא 460
 , אף למצוה מן המובחר, כוס כללין צריך אבל ביחיד א,במה דברים אמורים בזימון(א " קפב ס'כדלעיל סי 461

  ).ואפילו יש לו
י הוא מיירי באופן שאין בו חשש כ, )ואין חשש בהקדמת ברכת המזון(ששי האופים שוים , אין להוכיח מדבריו 462

אלא , כשאיו רוצה לקדש ולאכול מיד ('וגם אין בו חשש הפלוגתא הב, )כגון שהוא מיסב יחידי ('הפלוגתא הא
 ).לאחר זמן
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463א"רצ'  עיין סי. דאז אין איסור משום ברכה שאינה צריכה,לאחר זמן
: 

ם מפרש הסוגיא דשבת קובעת על ידי " דהרמב465ש הכסף משנה" מ464 לפי.'שותין מבעוד יום כו) ה(
 שאם אמר פירות אלו לשבת , כשם שהשבת קובעת למעשר,כי קאמר דהל כרחך צריך לומר ע,אמירה

 שרותד דמע" כדתנן פ, כמו בשבת עצמה,חל עליהם שם שבת מיד ואסור לאכול מהם עראי מיד
 כך היא קובעת לקידוש שאם אמר באו ,467ם" לפי פירוש הרמב466]י[שנה ד דעדיות מ" ובפמשנה ב

 ואם . ואסור לטעום כלום קודם קידוש כמו בשבת עצמה,ונקדש קידוש של שבת חל עליו שבת מיד
 ועוד דבין . דומיא דמעשר דמיירי ודאי אפילו מבעוד יום,468א"ש המג"כן אפילו מבעוד יום נמי כמ

 ואף אם ,469 שהרי אי אפשר לעשרן בבין השמשות,השמשות אי אפשר לו לייחד פירות טבלים לשבת
  .470ק" כיון שאינן ראויין כלל לשבת ודו, ולא חל עליהם שם שבת,מייחדן אין בדבריו כלום

__________________ 
 הפסק ברכת ל ידי אין לו לחלק סעודת הבוקר לשתים ע,אם יודע שיוכל לאכול קודם שעה עשירית(סעיף ד  463

קודם שעה (הרי שאם יאכל לאחר זמן ). ש כאן משום מרבה בברכות שלא לצורך לפי שיש אומרים שי,המזון
  .אין בו איסור ברכה שאיה צריכה, )עשירית

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 464
  .אסר עליו לשתות, שאפילו אם בגמר סעודתו מבעוד יום אמר בא וקדש, ד תבאר"בפים סי) א(

שכן הדין גם אם אמר כן , גם לדעתו, מכל מקום יש להוכיח,  בבין השמשותואף שבכסף משה מבאר הלכה זו
  .מבעוד יום

  .בפים תבאר דמיירי ששותין אחר גמר הסעודה) ב(
דהייו אף אם היו שותין אחר גמר , מכל מקום יש להוכיח הכווה". היו שותין"ע כתבו בסתם "ם ושו"ואף שברמב
  .הסעודה

  .צים לחזור ולשתותבפים תבאר דמיירי שרו) ג(
  ".לטעום כלום"וגם בפים רצה רביו לתקן ולכתוב . אמם יש להוכיח שכן הדין גם אם רוצים לחזור לאכול

  . תרלד ואילך' כישתא דבי רב ע. ואילךמא' ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
 אסר עליהם לשתות עד שיברכו , בואו וקדש קידוש היום... היו שותין ואמרו(ח "ד ה" ברכות פ'ם הל"על הרמב 465

 ... הייו כשאמרו בואו וקדש , שבת קובעת לקידושןודעת רביו דכי אמרי(פירש הכסף משה שם , )או יקדשו
 א ,פסחים קהבהא דאמרין דוהייו ).  כשם שקובעת עצמה למעשר מספק חשכה,ג דאכתי לא קדש היום"אע

  . בספק חשיכה, מיירי שהשבת קובעת על ידי אמירה,) כך שבת קובעת לקידוש,בעת למעשרכשם שהשבת קו(
ק י "סא "כמבואר במ, ")ספק חשיכה"ולא רק ב" (מבעוד יום"אמם כאן בפים תבאר דהייו אף אם אמר כן 

  .)וד יוםדהכא מיירי מבעריך לומר וצ(
  ".אפילו מבעוד יום מי... כי קאמר  דהלומרל כרחך צריך ע"שגם בדברי הכסף משה , ועל זה בא לבאר

  ".כלכלת שבת בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין" 466
 וליקט ממה ,תאה שהיתה מיוחדת לו לאכול פירותיה בשבת(ב "ה הכ" מעשר פ'ובהל, בפירוש המשה שם 467

רש שגם לפי השבת לא הרי מפ).  הואיל ופירות אלו מיוחדין לשבת והשבת קובעת, לא יאכל עד שיעשר,כלכלה
  .יאכל עד שיעשר

  ).וד יוםדהכא מיירי מבעריך לומר וצ (ק י"ס 468
ג " שבת פכ'ם הל"וכן פסק ברמב). ספק חשכה ספק איו חשכה אין מעשרין את הודאי(א , כדתן בשבת לד 469

  ).ודאיאין מעשרין את ה(י רסא "ע רס" ובשו,) אבל לא את הודאי,מעשרין את הדמאי בין השמשות(ו "הט

שזהו צורך , וכן מותר לעשר פירות אם אין לו מה יאכל בשבת(ב " רסא ס'כדלעיל סי, ורק במקום מצוה התירו
  ).מצוה

ואם כן בודאי צריך . דהייו מבעוד יום, "כשם שהשבת קובעת למעשר"אלא על כרחך צריך לפרש הא דאמרין  470
 .ו אף מבעוד יוםדהיי, "כך שבת קובעת לקידוש"לפרש כן גם הא דאמרין 
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 ולפי זה דמיירי באמירה קודם .' כו472 לחזור ולברךין צריכיןם שסיים דבהבדלה א" ברמב471ועיין
 לפי ,475ט"רצ' א סי"ז ומג" וכן הוא בט.474 דכל שכן שמותר לשתותכרחך רוצה לומרל  ע,473זמנה
 וכן כתב , לפסוקין צריכין ואפילו כשיגיע זמנה א,ם מיירי דמסובים לאכילה"ש שם דהרמב"מ

 השבת קובעת קודם , דגבי קידוש אף שמסובין לאכילה477ומדבריהם למדנו. ש"יי ע476במגדול עוז
__________________ 

היו שותין ואמרו בואו "ם "ש הרמב"שמ, שוב בא להוכיח, ם מיירי מבעוד יום"עתה אחרי שהוכיח רביו שהרמב 471
כפי , כל זה מיירי, " אסר עליהם לשתות עד שיברכו או יקדשו, או בואו וקדש קידוש היום,וברך ברכת המזון

  ".שהיו שותין אחר גמר הסעודה"שתבאר כאן בפים 
  ".שהיו שותין אחר גמר הסעודה"מיירי " ואמרו בואו וברך ברכת המזון"ם "שמה שכתב הרמב, וזה פשוט

וכיון . שהיו שותין בלי סעודה,  מקום לפרשו כפשוטו'הי, "בואו וקדש... היו שותין ואמרו "אמם מה שכתב 
ואמרו בואו , ם בסעודה מבעוד יוםכ אם היו יושבי"משא. הסיחו דעתם משתיה עד שיקדשו, שאמרו בואו וקדש

  .אין זה היסח הדעת מקביעת הסעודה, וקדש
אסר עליהם לשתות עד ", שמיד כשאמרו בואו וקדש, שגם כאן מיירי ביושבים בסעודה, ועל זה בא להוכיח כאן

 ".שיברכו או יקדשו
ש היום אסר עליהם לשתות עד  בואו וקדש קידו...היו שותין ואמרו (ם את דין הקידוש "שבתחלה מבאר הרמב 472

 צריכים לחזור ולברך ,פ שאים רשאים"ע א, ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו או יקדשו,שיברכו או יקדשו
שאם שותים צריכים ) ב. (שאסר עליהם לשתות) א: ( שיש כאן שי פרטים.) ישתור כךתחלה בורא פרי הגפן ואח

  .לחזור ולברך
 שאף שיש בפוסקים כמה .)אבל אם אמרו בואו ובדיל אין צריכין לחזור ולברך(בדלה ואחר כך מבאר את דין הה
לא אסר עליהם ) א: (שגם כאן שי הפרטים תלוים זה בזה, מכל מקום יש להוכיח, פירושים בדין ההבדלה

  .לכן אם שותים אין צריכין לחזור ולברך, וכיון שיכולים לחזור ולשתות) ב. (לשתות
 אם לו שאפי... דזה מיירי בספק חשיכה ריך לומר וצ,שלא אכלו רק שותין(ז שם "הראשון שבטהוא הפירוש  473

 ).אומר בואו ובדיל לא הוה הפסק וסילוק לעין הבדלה
  ".שמותר לשתות"כיון , "שאין צריכין לחזור ולברך"וזהו הטעם  474
 ואין , גם בודאי חשיכה מיירי כאןם כןוא ...דמיירי כאן באכלו תחלה (ז שם "שכן הוא גם לפי הפירוש השי שבט 475

  ).איסור
 דמיירי כשיושבים בכסף משה פירש(בפירוש דברי הכסף משה שם , ק ה"א שם ס"והוא גם פירוש השי שהובא במ

  ). לחזור ולברךין צריכים א, אמרולו אפי,ואוכלים
  ."שמותר לשתות"כיון , "שאין צריכין לחזור ולברך"שגם לפי פירוש זה הטעם 

 ביציאת שבת דהייו הבדלה ...דקבעי וקאכלי ואתו מעיקרא (ח "ד ה" ברכות פ'ם שם בהל"שפירש דברי הרמב 476
 דהא דבר של חול הוא ומילתא דחול לא חשיבא ולא ,לא חשיב למיהוי היסח הדעת והפסקה דליתסר למישתי

אין צריכין "וזהו הטעם ש, "שתילא חשיב היסח הדעת דליתסר למי"לכן " דקבעי וקאכלי" הייו דכיון ).מידי
  ".לחזור ולברך

אין , ואחר גמר הסעודה קבעו לשתיה, היו יושבים ואוכלים מבעוד יום(ג " רצט ס'וכן תפרשה הלכה זו לקמן סי
 ואפילו אמרו זה לזה באו ובדיל וחזרו ומלכו לשתות או לאכול הרי אלו מותרים ...צריך להפסיק כשיגיע הלילה 

כיון שיכולים עדיין  ... ם אים צריכין לחזור ולברך על מה שמלכו לאכול ולשתות קודם שיבדילו וג...לשתות 
 ).2437הערה (ושם תבאר ). לחזור בהם ולאכול ולשתות מיד קודם שיבדילו

אסר עליהם "לא "  ובדילבואו"שגם אחרי אמירת , ם גבי הבדלה במסובין לאכילה"כיון שפירשו דברי הרמב 477
לכן על ידי אמירת , וכיון שהשבת קובעת" שמסובין לאכילה"שגם גבי קידוש מיירי , למדו מדבריהם". לשתות

 ,פ שאים רשאים" אע,אם רוצים לחזור ולשתות"ומטעם זה ".  אסר עליהם לשתות,בואו וקדש קידוש היום"
  ".צריכים הם לחזור ולברך בורא פרי הגפן

  ). ואמרו בא וקדש קידוש היום,שותין אחר גמר הסעודה מבעוד יום שהיו( תפרש באופן כאן בפים ולכן
*  

 או ,היו שותין ואמרו בואו וברך ברכת המזון(ם "ששלושת הפרטים שבהלכה זו של הרמב, יוצא מכל האמור לעיל
 אם אמרו בואו ובדיל אין צריכין אבל.  ... אסר עליהם לשתות עד שיברכו או יקדשו,בואו וקדש קידוש היום

  :מיירי בסוף הסעודה ,)לחזור ולברך
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  .478ש הכסף משנה" לפי מ,שוט הוא בסוגיאופ . באמירה בעלמא,זמנה

 :)479וכן כתבתי בפנים לטעום כלום(

'  דלגירסת הבאר היטב למה הצריך לעיין בסי,א" הוא עיקר הגירסא במג480 כן.' כוית הכנסתבב) ו(
 משמע דדוקא קידוש חמיר 482]ה["ב סק"קפ' א בסי"ש המג" ועוד דממ. ואין שם ענין לכאן,481ט"רס

 : כמו בברכת המזון,לה סגי בשכר אפילו לכתחלה אבל הבד,מברכת המזון

ם " כדפירש רשב, דעקירת חדר דמי להיסח הדעת,א" מסתברא לפי דעת המג483 הכי.'או שיצא כו) ז(

___________________ 
 אם ...גמר סעודתו (ד - א" קעט ס'ותבארה הלכה זו לעיל סי". וברך ברכת המזון"ם "כמפרש בדברי הרמב) א(

לך  כיון שאמר ברך ברכת המזון הרי זה סילוק והיסח הדעת מהסעודה ואם מ...אמר בואו וברך ברכת המזון 
  .) לברך המוציאלאכול צריך

 אסר ... ואמרו בא וקדש קידוש היום ,שים שהיו שותין אחר גמר הסעודה מבעוד יום(כמבואר כאן בפים ) ב(
  ). צריכים הם לחזור ולברך בורא פרי הגפן... ואם רוצים לחזור ולשתות ,עליהם לשתות עד שיקדשו

אין צריך להפסיק כשיגיע ...  ואחר גמר הסעודה, אוכלים מבעוד יוםהיו יושבים ו(ג " רצט ס'כמבואר לקמן סי) ג(
  ). אים צריכין לחזור ולברך... ואפילו אמרו זה לזה באו ובדיל וחזרו ומלכו לשתות או לאכול ...הלילה 

, הואילו בהבדלה מיירי כשיגיע הליל. והוא אמר בואו וקדש,  שאז מותר לאכול–אלא שבקידוש מיירי מבעוד יום 
  .והוא אמר בואו ובדיל, שאז מותר לאכול

 ... פסיק ויקבעיה לשבתא ...הוו יתבי בסעודתא (א , ם למד הלכה זו מהגמרא פסחים קה"שהרמב, שמפרש שם 478
  .הרי שבגמרא תפרש דמיירי שהיו יושבים בסעודה).  ולא להבדלה...שבת קובעת לקידוש 

אסר עליהם "ע שם "ם ובשו"שכן הוא ברמב. " עליהם לשתותאסר"ד "בדפוסים שלפיו דפס בפים סי 479
  ".לשתות

 , אלא לשון הגמרא הוא שהעתיק, לאו דוקא, דרביו שכתב אסר לשתותראה ליו(אמם פירש בכסף משה שם 
  ). דאסור לאכולוא הדיןוה

  ).וכן כתבתי בפים לטעום כלום(וזהו שכותב כאן 
צריכים הם לחזור ... ואם רוצים לחזור ולשתות , סר לשתות עד שיקדשוא"ואף שבוסח הדפוס שלפיו דפס 

 ר כך ואח... ואם רצו לחזור ולשתות .אסר עליהם לשתות עד שיקדשו(ע "ם והשו"שהוא כלשון הרמב". ולברך
ואם , אסר לטעום כלום עד שיקדשו"מכל מקום בעת כתיבת הקוטרס אחרון רצה רביו לתקן גם בפים . )ישתו
  ).280הערה (ותבאר לעיל שם ". צריכים הם לחזור ולברך... צים לחזור ולטעום רו

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 480
ית מיהו בב (בדפוסים שלו, ק כה"ס א"והוא על פי גירסת המ, ) הבדלה קודמת לקידוש,בבית הכסת(א "בפים סכ
  ).יחו להבדלה עדיף טפי לההכסת

, וראה מדבריו שמפרש הכווה). מ עדיף טפי להיחו להבדלה"מיהו בבה(א "אמם בבאר היטב העתיק בדברי המ
  .שיכול לברך ברכת המזון על השכר, שהבדלה על היין עדיפה מברכת המזון על היין

  .ידוששבבית הכסת עדיפה הבדלה מק, שפירושו כגירסתיו, א"ועל זה בא להוכיח מדברי המ

  . תרלח' כישתא דבי רב ע.מח' ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
 .שם תבאר דין הקידוש בבית הכסת 481
 וחמיר ,ע טעון כוס"ו דקידוש לכ, לברך עליוין צריך א, דאם יש לו מעט יין בביתו לצורך קידושוראה לי" 482

  ".רכת המזוןמב
  :בקוטרס אחרון זהתוכן המשך הדברים  483
 אבל אם ... ועדיין יושב במקומו ... כגון דקדש י מיליוה(י לא "וכל בו סוס, א" קידוש היום סכ'הלארחות חיים ב

   .) צריך למהדר ולקדושי, או קם מההוא דוכתא,לא במקום סעודה קדיש
וא מטעם שאין הקידוש במקום וה, ולא חזר אליו, דהייו דוקא כשיצא מהבית,  מקום לפרש בדבריהם'ולכאורה הי

  ). רעג'שיתבאר לקמן סי(הסעודה 
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א להיסח " ולמד ממנו המג, והארחות חיים נתכוין לזה.485ח"קע'  ונתבאר בסי,)484ב"סוף ע' דף ק(
 :הדעת

 אין צריך ילו הכי ואפ488 ומיירי כשהביאו לו,487ה בזהא מוד" דאף המג486 אפשר.'מוכן לשתות כו) ח(
 ,ת אינו כן" רי דעת אבל לפ, היינו לפי דעת הטור,489ז"ו סק"ר' ש בסי"ומ. לברך אם היה דעתו עליו

ואף אם תמצי . 493ק" ודו492'וט' ק ח"ז ס" ובט491י"ש בב"יי ע,490כמבואר בהדיא בהגהות מיימוניות
___________________ 

 צריך לחזור , קודם שטעםא אבל אי קם מההיא דוכת, כשלא הסיח דעתו בתייםאודוק (ק לב"א ס"מאמם פירש ב
  .שהוא מטעם היסח הדעת, הרי שהוא למד בדבריהם)). רחות חייםי בשם א"ב(ולקדש 
וגם הסיח דעתו משתיית , ולא חזר למקומו, דהייו דוקא כשיצא מהבית, יו לכאורה מקום לפרש בדבר'ועדיין הי
  :דהייו, ו"אמם תבאר כאן בפים סכ. הכוס

  .אף אף רק הסיח דעתו משתיית כוס זה) א(
  .אף אם רק יצא מהמקום שקידש בו) ב(
  . באותו בית–אף אם יצא מחדר לחדר ) ג(
  .אף אם חזר למקומו לשתות שם הכוס) ד(

  .שלמד משיוי מקום להיסח הדעת, ל"א ה"יח כן מדברי המומוכ

מובא וכהכלל ה, במוסגר) פעמיים(באה בפים " או"שהרי תיבת , שרביו מסתפק בזה, אמם ראה כאן בפים
 ודעתו היתה ,שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול( ו 'ח סי"בשארית יהודה או
, אלא אם כן הסיח דעתו,  והייו שאפשר שאיו צריך לחזור ולקדש).זה לראות אם צדקו דבריולחזור ולשות פרק 
  .וגם יצא מחדר לחדר

  . תרלט' כישתא דבי רב ע. ואילך' ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
 ." וצריך לברך, היסח הדעתוה ליה דה,שעקרו ממקומן" 484
  ).ששוי מקום איו אלא כהיסח הדעת (ב"א שם ס"ברמ 485
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 486

  ).יחזור ויקדש שית על היין ...קידש על המים וסבר שהוא יין(ח הובאה ההלכה שבתרומת הדשן "בפים סכ
ולא ,  ויקדש דהייו שיחזור.)ג" לברך שית בפהין צריך א,ואם היה דעתו לשתות יין יותר(ק לב "א ס"וכביאור המ
  .ג"יברך בפה
  ).ג ולא לקידוש שית" לא לבפהין צריך א...באם היה בשעת הקידוש יין על השלחן (ק יט "ז ס"וכביאור הט

 ' עוד יין במקום אחר והי'אם היאלא ש, ראה שמפרש שאים חולקים זה על זה, ומדברי רביו שהביא את שיהם
איו צריך ,  בדעתו לשתותו' עוד יין על השלחן והי'ואם הי. ג" בפהצריך לחזור ולקדש ולא יברך, בדעתו לשתותו
  . ג"ולא לברך בפה, לחזור ולקדש

ז אין "ולדעת הט, א צריך לחזור ולקדש"לדעת המ, אבל אפשר ששיהם מדברים באופן שיש עוד יין על השלחן
  .ל ספק ברכות להקל"וקי, צריך

  . תרמ' כישתא דבי רב ע. ואילךג' ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
 ...א אם היה דעתו לשתות יין יותר איו צריך לברך שית בורא פרי הגפן "כתב מג (ק לד"אליה רבה סוכן ביאר ב 487

אבל . יחזור ויקדש,  שאיו מברך בורא פרי הגפן, אף שדעתו לשתות יותר יין, בקידש על מיםכל מקוםמשמע דמ
 אם היה בשעת הקידוש יין על השלחן או על הספסל אצלו מוכן איו צריך לבורא פרי הגפן ולא ,ז כתב"הט

ולא מיירי אלא בדעתו , א"ג דמוכן לפיו מודה מג"ה]כ[ואפשר דב. כ" אלא ישתה המוכן לפיו ע,לקידוש שית
 .ק כו"עט ס' וראה בדי השלחן סי). לשתות ואין מוכן לפיו

  .יירי כשלא היה לפיו בשעה שקידשש יחזור ויקדש מ" ומ488
  ). דשמא לא יביאו לו,פ שהיה דעתו עליו לא מהי"מוכח מזה דאע(א שם "במ 489

 "וכן הוא בסדר ברה).  אף שבירך על דעת כן צריך לחזור ולברך, הביאו לפיור כךואם בירך ואח(ט "ולעיל שם ס
 .ד"ט ה"פ
 דדי לו בברכה ,שאם בירך על הכוס ושפך והביאו לו כוס אחר ,ובשם רביו תם מצאתי (ד אות ז"ברכות פ 'הל 490

 .)ראשוה
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 :ות להקלל ספק ברכ"קיי, 494א חולק על זה"לומר דהמג

  על איזה יין מקדשיןערב 
  סעיפיםד "ובו י

  הקריבהו נא לפחתך

 , אלא ריחו וטעמו יין,פ שלא נשתנה לחמיצות כלל" אע,496 מקדשים על היין שריחו רע495 איןא
 אף על פי כן הקריבהו ,497 רק שמסריח קצת מחמת שהיה בכלי מאוס,שמברכים עליו בורא פרי הגפן

  .499ך הירצך או הישא פני498נא לפחתך

 לפי שאין נחשים מצויים , אף על פי שעכשיו אין נזהרים בגילוי,500וכן אין מקדשין על היין שנתגלה
  .502' אף על פי כן הקריבהו נא לפחתך וגו,501בינינו

 בפרט במדינות אלו שאין היין ,ומכל מקום אם לא עמד מגולה אלא שעה מועטת אין להקפיד כל כך

___________________ 
  ). בשהיה דעתו עליו משעה ראשוה,צריך לומר שמה שכתב רביו תם והביאו לו כוס אחר(ה טל "שם ד 491
 .ל"י ה"ת לפירוש הב"שהביא שם את דעת ר 492
  .אם שפך היין שבירך עליו,  היין לפיושמועלת דעתו אפילו אין, ת"א לדעת ר"ואם כן אפשר שכאן מיירי המ 493
  .כישתא דבי רב הערה כח. הערות ובאורים שם. ק כו" עט ס' בדי השלחן סי.א"רו סק' ראה תהלה לדוד סיו

 .וסובר דאף כשהיה לפיו בשעה שקידש צריך לחזור ולקדש, ק יט"ז ס" על הט494
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 495

  ).ה- א"ס(הקריבהו א לפחתך ) א(
  ).ט- ו"ס(יין חי ומזוג ) ב(
  ).יב- י"ס(חמר מדיה ופת ) ג(
 ).ד- ג"סי(פטר בברכת המזון ) ד(

למעוטי שריחו  ...  למעוטי מאי,אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי ליסך על גבי המזבח( ב- א, ב צז" ב496
  . )שריחו רע אין מקדשין על יין (א"ע ס"טור ושו. )הקריבהו א לפחתך הירצך או הישא פיך ... רע

 אלא שהסריח קצת משום , חמראה דריחיה חמרא וטעמי,ג מברכים עליו"ומיהו בפה (ה אלא"ם שם ד" רשב497
מברכין עליו בורא ]פ ש"אע[, ומכל מקום ריחיה וטעמיה חמרא, שמסריח קצת, ריחו רע (טור. )דמוח בכלי מאוס

אין  ואפילו הכי , דריחיה וטעמיה חמרא ומברכין עליו בורא פרי הגפן,ותאבל אין בו שיוי לחמיצ(י "ב. )פרי הגפן
  ).משום דמוח בכלי מאוס ,'שמסריח קצת וכו(ק א "אליה רבה ס).  מאחר שמסריח קצת,מקדשין עליו
  .ג"יתבאר לקמן ס, ואם פג טעמו

  .לשר ומושל שלך 498
  .גמרא שם. ח,  מלאכי א499
הקריבהו א לפחתך אפילו הכי  ... במסת 'ג דעברי"ואע ,טי מגולהואיבעית אימא לעולם למעו ( גמרא שם500

  . )ולא על יין מגולה (ע שם"טור ושו. )הירצך או הישא פיך
 דחיישין שמא שתה חש מהם והטיל בהם ,משקים שתגלו אסרום חכמים(י קטז "ד רס"ע יו"כמבואר בטור ושו 501

 ).מותר, ועכשיו שאין חשים מצויים בייו. ארס
והשתא דלא קפדי רובא דאישי ולא , ואמר מר רב שמואל הלוי( ב ' קידוש ע'ץ גיאת הל"שערי שמחה למהרי 502

משום , אלא שאין מקדשין עליו קדוש היום, ג"אומר עליו בפה, פ דלא שפייה במסת"אע, חיישין לארס חש
 אבל מברכין ,גילוי אין מקדשים עליו אפילו האידא דלא קפדין א,ץ גיאת"כתב הרי(טור ). הקריבהו א לפחתך

  ).משום הקריבהו א לפחתך(ק א "א ס" מ).אפילו האידא דלא קפדין אגילוי(ע שם "ושו, )ג"עליו בפה
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  :503 אלא אם כן נמר ריחו וטעמו, אין מקפידים על כך בדיעבד לפי שגם הפחות והסגנים,מצוי כל כך

 ומכל מקום .505 וסוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום,504 יין מגתו מקדשין עליוב
  : שהוא משובח יותר,506מצוה מן המובחר ביין ישן

 אם 508חין ובלבד שיסננו תחלה להעביר הקמ.507פ שיש בו קמחין" אע, מקדשים על יין שבפי חביתג
 לפי שמן הסתם כבר פג בו טעמו ,ומכל מקום אם יש עליו קרום לבן אין מקדשים עליו .509אפשר לו

  .510ונעשה חומץ

 ואפילו בורא פרי הגפן אין מברכים עליו כמו ,פ שריחו יין אין מקדשים עליו"ויין שטעמו חומץ אע
כים עליו בורא פרי הגפן  מבר,פ שריחו חומץ" אע, אבל אם ידוע שטעמו יין.511ד"ר' שנתבאר בסי
  .512 שהכל הולך אחר הטעם,ומקדשים עליו

 ,514 ולא ליקח אפילו מסתם יין שבמרתף,513ומכל מקום מצוה מן המובחר לברור יין טוב לקדש עליו
__________________ 

 וגם .ל כך ובפרט במדיות אלו דאין היין מצוי כ.ואפשר דאם עמד שעה מועטת מגולה אין קפידא (א שם" מ503
  . ) מר ריחו וטעמו כןלא אם א,הפחות והסגים לא קפדי בדיעבד

 אן אפילו לכתחלה , וכיון דאם הביא כשר. ואם הביא כשר, חייא יין מגתו לא יביא'תאי ר (א"א שם עבריית 504
  . )יין מגתו מקדשין עליו (ב"ע ס" טור ושו.)מי

 שכולסוחט אדם א (ע שם"טור ושו. )אמר רבא סוחט אדם אשכול של עבים ואומר עליו קידוש היום (ב" שם ע505
  .)של עבים ואומר עליו קידוש היום

  .מיד אחר שסחט, אלא אף מיץ עבים, שהוא תירוש שעדיין לא תסס, והייו לא רק יין מגתו
 ,ב"ב ס" ער'ש סי" כמ,ואף על גב דמקדשין על תירוש (א"תר סק'  ובסי,) מצוה ביין ישןומכל מקום (ג"א סק" מ506
  ).ב" רע'ש בסי"דמצוה מן המובחר לקדש על יין ישן כמ(ו "מן שם סה לק"וכ. ) ישן מצוה מן המובחרכל מקוםמ

  .ד"ב הי"סדר ברכת ההין פיוראה גם 
 ).מפיה מפי הקמחיןאיו מביא (ם שם " רשב.) ואם הביא כשר, לא יביא...תי רבי חייא מפיה (ב "ע שם ברייתא 507

 אף על פי ,מקדשין על יין שבפי החבית (ג"ע ס" טור ושו). אן אפילו לכתחלה מי,וכיון דאם הביא כשר(א "ושם ע
  . )קמחיןשיש בו 

 ,רבות כיון דפסול לסכים כדמוכח במחות פרק כל ק,מצאתי יין שיש לו קמחין ( תקסזרמזב " הגהות מרדכי ב508
 ואם אי ,ובתוספות אוסר יין שהעלה קמחים (קידוש אות כב' ארחות חיים הל. )אין אומרים עליו קדוש היום

יו אלא יסו ויש אוסרין לקדש על (ג"א ס"רמ. ) אסור ואין מקדשין עליו, שם קמחיםר לסו שלא ישארואפש
  .)תחלה להעביר הקמחין

 מותר לסן במשמרת כדי שיהיו צלולין ,יין או מים שהם צלולים(ג " שיט סי'ולעין לסו בשבת ראה לקמן סי
  ).לשתיה לרוב בי אדם בלא ברירה זו הואיל וראוי ,יו חשוב כבורר וא ...פ היין" או אפילו מפי הקמחין שע,יותר

   .ע"ושאר בצ, שהקשה על האוסרים, ק ה"ראה אליה רבה ס 509
 דהייו שהתחיל ,ן קרום לבן שגדל עליו כמי,דלא אמרין דמברכין עליו שהכל אלא ביין שהקרים(ו "סח " ב510

  . ) אין מקדשין עליו,ק" שקורין קאי,לבן אם יש עליו קרום ומכל מקום (ד"א סק"מ. )להחמיץ
 אף על פי שריחו , אבל אם טעמו חומץ. עדיין שם יין עליו ולא שתית ברכתו,יין שריחו חומץ וטעמו יין ( סעיף ו511

  . ) שהכל הולך אחר הטעם,ין עליו שהכל מברכ,יין
 וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא , חמרא הוה ריחא חלא וטעמיה,בתר דטעימיה עקר... אמר רבי יוחן (א , ב צו"ב 512

 ריחיה חלא וטעמא .....רבא אמר (ב , ז סו"ע).  דהלכתא כרבי יוחןראה לי(ה חד אמר "ם שם ד"רשב). חמרא
 ממילא שמעין ... וכיון דקם לה רבי יוחן כרבא ,ל דהלכתא כותיה דרבא"וקי( א ,ף פסחים כג"רי). חמרא חמרא
 אין מקדשין , אף על פי שריחו ריח יין,יין שטעמו טעם חומץ(יז - ו"ט הט"פכ שבת 'להם "רמב).  יוחן'דהלכתא כר

  . ) מקדשין עליו,יין שריחו ריח החומץ וטעמו טעם יין ... עליו
  . ) מצוה לברור יין טוב לקדש עליוומכל מקום(ג "סע "שוטור ו 513
  . )ולא יקח מסתם יין שבמרתף רושפי (ה"ז סק" ט514
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  :כי שמא יהיה ריחו חומץ

   :516ב"תע'  כמו שיתבאר בסי,515 יין לבן מקדשים עליוד

  .518 ועל יין מתוק, ועל יין שחור,517 בו שמרים אף על פי שיש, ומקדשים על יין שבשולי החביתה

  :)519ומכל מקום מצוה מן המובחר לברור היין המשובח ביותר לקדש עליו[(]

  יין חי ומזוג

 מקדשים עליו , אפילו אם הוא חזק כל כך שראוי להמזג בשלשה חלקים מים וחלק אחד יין, יין חיו
  .520אפילו בלא מזיגה כלל

  .)522ד"ר' סי' עי (521לבד שיהא מזוג כראוי וב,ומכל מקום יותר טוב למזגו

  :523 הם יותר טובים בלא מזיגה,ויינות שלנו שאינם חזקים

__________________ 
ן פוסלו לקידוש " והרמב,על ייןמקדשין  (ד"ע ס"שו. ה גרסין ממשמעות כמה פוסקים"י ד"ב. תעב'  טור סי515

  .)כסברא ראשוה ומהג העולם  ... בדיעבדלואפי
 אם איו ,שבקידוש של שאר ימים טובים ושבתות והגין כהאומרים שאין צריך לחזור אחר יין אדום(עיף כו  ס516

  .)ב" ער' כמו שתבאר בסי,משובח מן הלבן
 משוליה מפי ...איו מביא (ם שם " רשב.) ואם הביא כשר,משוליה לא יביא... תי רבי חייא  (ב,  צז שםאבריית 517

אף  ,ועל יין שבשולי החבית (ג"ע ס"טור ושו). וכיון דאם הביא כשר אן אפילו לכתחלה מי(א "ושם ע ).השמרים
  . )על פי שיש בו שמרים

 והא תיא ) ...ם" רשב,יין מתוק וחלש מאד( היליסטון ,בורק ,)ם" רשב,שחור(שי אלא למעוטי יין כו(גמרא שם  518
  ).בכולן לא יביא ואם הביא כשר

  ).513והערה (ג " וכדלעיל ס.) מצוה לברור יין טוב לקדש עליוומכל מקום (ע שם" טור ושו519
 ,מדקאמר רב ידי יין יצא (ד, קידוש והבדלה יד' ג סוף הל"בה). ידי יין יצא ... שתאן חי יצא(ב , פסחים קח 520

 ,דדרי על חד תלתא מיא אם הוא חזק לו אפי,ג שיין חי"כתב בה(טור ).  אחי מי מברכין עליה ברכת הייןאלמא
מקדשים  ,על חד תלת מיא)  שראוי למזוגרושפי( אם הוא חזק דדרי לו אפי,יין חי (ה"ע ס"שוו, )מקדשין עליו

 . )ליוע
521  אמר ,אי טעמא מ, בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מיםבי אליעזרמודים חכמים לר(ב , ברכות 

 שלשה רק וכן בפ.משמע דלכתחלה בעי מזיגה (ה שתאן"פסחים שם ד ' תוס).רב אושעיא בעין מצוה מן המובחר
ק ט "אליה רבה ס).  ובלבד שיהא מזוג כראוי, למזגווב יותר טכל מקוםומ(ע שם " טור ושו).]ב, ברכות  [שאכלו

דכיון דלרבן איו אלא משום ... פות וכן למדו תוס.  כחכמים פרק שלשה שאכלו,שלמצוה מן המובחר בעין מזוג(
כל  והייו שסיים ומ, למי שאיו מקיים מצוה מן המובחר, קרי ליה היתר לכתחלה בלא מים,מצוה מן המובחר

  ).והייו למצוה מן המובחר ',למוזגו וכו יותר טוב מקום
  ). כדי שיהא ערב,ן המובחר שיהא מזוגשכל כוס של ברכה מצוה מ(ג " קפג ס'וכן הוא לעיל סי

 מזיגה ל ידי ודרך בי אדם לשתותו במקום יין ע, מזיגה גדולה כזול ידיאם הוא יין חזק שראוי לשתיה ע ( סעיף ט522
  . )זו

  . קסב ואילך'א ע"ראה מה שתבאר בשיעורי הלכה למעשה ח,  ביין חזקושיעור המזיגה שאפשר למזוג
 אבל ייות שלו לא בעי , דדרו על חד תלת מיא,והי מילי בייות שלהן(ה ידי חירות "ב ד, ם פסחים קח"רשב 523

  .)וייות שלו יותר טובים הם בלא מזיגה (ה"א ס"טור ורמ )מזיגה
פחות מזה  ... ם בשיעור מזיגת היין שבאותו מקום משערי, חזקים כל כךוייות שלו שאים(וכן הוא לעיל שם 

  ).ואין צריך מזיגה כלל, וסתם ייות שלו אין חזקים(ז " תעב סי'לקמן סי). מברך שהכל
  ). למוזגו כללין צריך א, שהוא ערב בלא מזיגה,אם אין היין חזק(ג " קפג ס'ולעיל סי
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___________________ 
תן והמזוג שי ... א כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא אמר רב ( א,והמקור לזה הוא בשבת עז

. הרי שיין השירוי שאיו חזק שיעורו קטן יותר. )יין השירוי לחוד דרפי... חלקי מים ואחד יין מן היין השירוי 
  . משערים בשיעור מזיגת היין באופן הרגיל,ומזה למדו שבכל יין שאיו חזק

*  
...  משערים בשיעור מזיגת היין שבאותו מקום ,וייות שלו שאים חזקים כל כך( ט" רד ס' סימלשון המובא לעיל

שיהיו רגילים למזג ) ב. ( יין חזק'שיהי) א: ( ראה שיש שי תאים לאפשר מזיגת היין,)פחות מזה מברך שהכל
  .באותו מקום

 אם הוא יין חזק , מברך עליו בורא פרי הגפן אפילו המים הם הרוב,יין שמזגו במים(ט "שם סוכן תבאר לפי כן 
 שאם לא כן בטלה , ודרך בי אדם לשתותו במקום יין על ידי מזיגה זו,שראוי לשתיה על ידי מזיגה גדולה כזו

  . אלא צריך להיות גם דרך בי אדם לשתותו במזיגה זו,הרי דלא סגי במה שהוא יין חזק. )דעתו אצל כל אדם
לכן אין למזר במים אף  , אפילו ביין חזק–ון שבזמיו אין רגילים למזוג יין לפי השתיה  כי,יוצא אם כן לכאורה

  .חזקהין הי
 במזיגה ולברך עליו ו מכל מקום אפשר לשתות, שאפילו היין איו חזק,לאידך ראה מלשון רביו בכמה מקומות

אם אין היין חזק שהוא ערב  (ג"קפג ס 'סילעיל  כמבואר , אלא שלכתחלה לא ימזוג את היין הזה,בורא פרי הגפן
פ אפשר למוזגו "הרי שעכ. )ובקצת מקומות והגין למזוג כל יין על פי הקבלה.  אין צריך למוזגו כלל,בלא מזיגה

  . וכן יש לעשות על פי הקבלה בכוס של ברכה,במים ולברך עליו בורא פרי הגפן
 ם חזקים(כאן  ראה מהמבוארוכןו שאיות שלפ אפשר למוזגו ולקדש "הרי שעכ. )ותר טובים בלא מזיגה הם י,ויי
  .עליו

פ אפשר "הרי שעכ. ) ואין צריך מזיגה כלל,וסתם ייות שלו אין חזקים (ז" תעב סי'סיראה מהמבואר לקמן וכן 
  . כוסות'למוזגו ולשתות ממו ד

ך בי אדם לשתותו במקום יין על ודר (י- ט" רד ס'סילעיל  שמה שתבאר , אפשר כוות רביו,וכדי להשוות המדות
מדת ) א:  הייו כאשר,)פחות מזה מברך שהכל... משערים בשיעור מזיגת היין שבאותו מקום ... ידי מזיגה זו 

  .אזי ברכתו שהכל, וגם אין דרך לשתותו במזיגה זו באותו מקום)  ב,חוזק היין במזיגה זו היא פחותה מהמתאים
 אזי לכתחלה טוב , אלא שאין דרך בי אדם למזוג היין במקום הזה, למזיגה זוכ אם מדת חוזק היין מתאימה"משא

  . מברכים עליו בורא פרי הגפן, ואם מזגוהו במזיגה זו,יותר בלי מזיגה
 ,ג"אפשר למזגו במים ולברך בפה)  שלא עירבו מים בייצורו,אם הוא קי( הרי שיין החזק שלו ,ואם כוים הדברים

  . כיון שאין רגילים למזגו,לי מזיגהאלא שלכתחלה עדיף ב
  .13וראה קיצור הלכות הערה 

*  
 מכל מקום אם , ואפילו במיץ עבים שאין לו שום חוזק, שאף ביין שאיו חזק כלל,בכל אופן ראה מדברי רביו

המים הם יין שמזגו במים אפילו  (ט" רד ס'סילעיל  שכך ראה מהאמור ,רובו יין ומיעוטו מים יש לו תמיד דין יין
 שאם איו יין , כלומר,) אם הוא יין חזק שראוי לשתיה על ידי מזיגה גדולה כזו,הרוב מברך עליו בורא פרי הגפן

  . אלא אם כן היין הוא הרוב, אזי אין לברך עליו בורא פרי הגפן,חזק כלל
שכר תאים שהוא איו  ... יין שתערב בו (ח" רד ס'סילעיל  ,ותפרש הדבר יותר לעין יין שתערבו בו שאר משקים

  .) ואם הרוב שכר מברכים שהכל, אם הרוב יין מברכים בורא הגפן, הולכים אחר הרוב,מפסיד טעם היין
שאיו מפסיד טעם היין הולכין אחר ... יין שתערב בו אחד משאר משקין  (ו"ז ס"וכן הוא בסדר ברכת ההין פ

 אם הוא יין חזק שראוי לשתותו על ,ברכים עליו בורא פרי הגפןויין שמזגו במים אפילו המים הם הרוב מ. הרוב
  .)ידי מזיגה גדולה כזו

  ".הולכים אחר הרוב ", או בשאר משקים,הרי שאם היין איו חזק שראוי למזגו
 כמבואר בסדר ברכת , שהולכים אחר הרוב,אשר כן היא ההלכה בכל שי מאכלות או משקים המעורבים זה בזה

אם אחד מהם הוא הרוב הרי זה ... תערובות שי מיין שהן מעורבין יחד ואין ברכותיהם שוות ( א"ג ה"ההין פ
  .)חשב עיקר והמיעוט חשב טפל ובטל לגבי הרוב

  . ) כל שיש רוב מים ראוי לברך שהכל,וייות שלו שאים חזקים (ק טז" אשל אברהם ס, רד'וכן הוא בפרי מגדים סי
כ לעין מזיגת מים " משא,ב"לי דין זה הוא דוקא לעין תערובת יין שכר תאים וכיו שאו,ואף שיש מפקפקים בזה

ויין שמזגו במים אפילו המים הם הרוב מברכים עליו  (רביולשון הה מ).  סו'ראה קובץ אור ישראל גליון טו ע(
א יין חזק אזי חשוב יין  אלא שאם הו,"רוב" ראה שגם במזיגת מים יש לו דין ,) אם הוא יין חזק,בורא פרי הגפן

  ".אפילו המים הם הרוב"
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ימים ותוסס '  דהיינו שכותשים ענבים יבשים ונותנים עליהם מים ושורים אותם בהם ג,524 יין צמוקיםז
 ל ידיו ע בין שנצטמקו ונתייבשו בחמה א, בין שנכמשו בעודם בגפניהם, מקדשים עליו,525ונעשה יין

  .526תולדת האור

שאותו הלחלוחית הוא שנכנס  (527והוא שיוצא מהם קצת לחלוחית בלא שרייה כשמעצרים אותם

___________________ 
י השתיה,ל"יוצא אם כן לכאורה מכל הו אין דרך למזוג היין במים לפימכל מקום אם היין חזק, שאף שבזמ , 

 יש לברך עליו בורא פרי הגפן אפילו אם , ואחר כך בעת השתיה מזגוהו במים,ובעת ייצור היין לא עירבוהו במים
 רק – אזי יש לברך עליו בורא פרי הגפן , ומזגו במים, או שהוא מיץ עבים,ואם היין חלש ביותר. המים הם הרוב

  .אם היין הוא הרוב
וכיון דאם הביא כשר אן אפילו לכתחלה (א ,  ושם צז.) לא יביא ואם הביא כשר... של צמוקים ...יין  (ב, ב צז" ב524

 ו"ע ס" טור ושו). דלא חמיר קידוש כיסוך,קידוש חשיב לכתחלהוכיון דלסכים כשר בדיעבד לגבי (ם "ורשב). מי
  .)מקדשין עליויין צמוקים (

 אם שראן שלא על דעת לאכלן כלל אלא לשתות מימיהם ...מי שריית צמוקים (ב " רב ריש סי'וראה גם לעיל סי 
 על דרך שיתבאר , פרי הגפן ומברך עליו בורא, אף על פי שלא משך אותו עדיין מן הצמוקים, תורת יין עליהם,לבד

 לאחר שתו בהן , המים ששרו בהן הצמוקים שתו מברייתן...יין צמוקים (א " תסב סי'לקמן סי). ב"בסימן ער
 תעב 'סי. )ב"ש בסימן ער" ולכך מותר לומר עליהן קידוש היום כמ,הצמוקין טעם יין ותהפכו להיות הן עצמן יין

  .) אם הם בעין שכשרים לקידוש, כוסות'מי שריית צמוקים כשרים לד(ז "סכ
  ).מהו שיעור המים שאפשר להוסיף בהם) הערה קצח(וראה שם 

ז "הובא בט). ר הרי הוא כיין גמו,ימים שתו המים בתוך הצמוקים' כיון דכבר עברו ג( מא' ח סי"ת מהרלב" שו525
 דכל שכותשים הצמוקים ,ג"קכ'  סיד"ו הבאתי בחבורי על הי,א"מ' ל חביב בתשובה סי"ש מהר"כמ (י"רב סק' סי

 דהייו שכותשין ,י יבשים"דאם עושין יין מרוזי(ק יג " קכג ס'ד סי"וביו ). ייןראוותים עליהם מים ותוסס ק
אם (ק כז " רב ס'א סי"ובמ). ימים במים'  אחר ששתהו ג ... שאז מקרי יין,אותם וותין עליהם מים ותוסס

  ).ימים במים'  אחר ששתהו ג ... מקרי יין,ן אותן וותים עליהם מים ותוסס שכותשי,עושין יין מצמוקין
 אם ...מי שריית צמוקים (ב " רב סי'סילעיל כד, ובאמת אף בלא תסס ועשה יין חשב לפעמים יין לעין קידוש

שיתבאר בסימן  על דרך , ומברך עליו בורא פרי הגפן ... תורת יין עליהם, לשתות מימיהם לבד...שראן על דעת 
  ). אם הם בעין שכשרים לקידוש, כוסות'וכן מי שריית צמוקים כשרים לד(ז " תעב סכ' ולקמן סי).ב"ער

  ).הערה קצח(ותבאר לקמן שם .  ימים ותסס ועשה יין'הייו לפי ששרה ג" מי שריית צמוקים"ופשוט ש
 דהא דאמרין רבוותא בצמוקין דכמישין ...ואמר מר רב האי ( ג ' קידוש ע'ץ גיאת הל"שערי שמחה למהרי 526

ולעולם בין כמישין , אלא אורחין דמצמקי גבייהו אשמעין, לאו דוקא כמישין בגפים הא לאו הכי לא, בגופייהו
או על ידי האור או על ידי תולדות , בגפים בין תבצרו כשהם עבים וצמקו על ידי חמה או על ידי תולדות חמה

כולן אחד הן דלצמקן , או שתלאן בעשן כדי להצמיקן מחמתו, לרותחין כדי למהר צמוקןכגון שהכיסן , האור
ל  או ע, חמהל ידי לא שא צטמקו ע, לא שא מכמשי בגופא,יין צמוקין מקדשין עליו(ח " ולבוש סטור). מתעסק

  . ) או שתלאן בעשן,לחמין למהר צימוקן כגון שהכיסן , תולדות האורידי
). ג"אבל אם יבשן ואין בהן לחלוחית כלל פקי להו מתורת בפה, ודוקא כל זמן שיש בהן ליחה (שערי שמחה שם 527

 וכד , ולאו דיבשן, אלא כגון דכמישן בגופייהו,אמרי רבוותא לאו כל צמוקים שרי לקדושי עלייהו ( ב,ף כב"רי
 אבל אי כד עצרת ,דשין עלייהו הי הוא דתרין להו במיא ומעצרין להו ומק,עצרת להו פקא מיייהו לחלוחית

 ו" סא"טור ורמ . ט'ש סי"ריב.  י'ו סי"ב פ"ש ב"ראהובא ב). ייהו לחלוחית לא מקדשין עלייהולהו לא פקא מי
  ).והוא שיש בהן לחלוחית קצת בלא שרייה(

פקא וכד עצרת להו "ף "וכמבואר ברי, "שיוציא מהם קצת לחלוחית בלא שרייה כשמעצרים אותם"וסגי במה 
 שבת 'ם הל"רמבבכמבואר , אלא על ידי דריכה, והייו שאין צריך שיצא מהן לחלוחית מעצמה, "מיייהו לחלוחית

 שאם ידרוך אותן יצא מהן , והוא שיהיו צמוקים שיש בהן לחלוחית,וכן יין צמוקים מקדשין עליו(ז "ט הי"פכ
א "מ).ה ועצירה לא יצא מהן לחלוחית כלל דריכ ידיל שאפילו ע,ולא יהיו יבשות לגמרי( ט 'ש סי"ת ריב"שו). דבשן

ש "ריב( פסולים , לא יצא מהן לחלוחית כלל]רה[ ועציל ידי דריכה עלו שאפי,אבל אם הם יבשים לגמרי(ק ה "ס
  ).)' ט'סי

  ).דהייו שיוצא מהן לחלוחית קצת על ידי דריכה בלא שרייה במים(ז " תעב סכ'וכן הוא לקמן סי



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קג

 אף אם ידרכום ברגל , אבל אם אינו יוצא מהם שום לחלוחית.)528 ומהפכם ליין, שרייהל ידיבמים ע
רי הגפן אין מברכים  ואפילו בורא פ, אין מקדשים עליו, שרייה בלבדל ידי אלא ע,או יעצרום בקורה

  :529עליו

 אם ראוי לברך עליו בורא , מקדשים עליו, שנתן עליהם מים ונעשה יין531 או חרצנים530 שמרי ייןח
  :532ד"ר'  כמו שנתבאר בסי,פרי הגפן

 שאין מקדשים אלא על היין ,534 ועל יין שיש בו דבש,533 יש אומרים שאין מקדשים על יין מבושלט
__________________ 

דיו כדין היין היוצא מהעבים שלא , י שעיקרו מים"וראה לי שאעפ (והה ה"סד ב, לד חמץ במאמר ץ"רשב 528
  ).שהמים שתו מברייתן כששרו בהם הצמוקים... ואין דיו כדין יין מזוג , תערבו בו מים

כי המים  ... ם על יין של צמוקים שהוא כיין של עביב דוראןמצאתי בתשובה על שם הר (רב 'סי א"ח ט"מבי ת"שו
 שיין ,ל באגרת חמץ שחבר" זב דוראן וכתב הר...ששרו בהן הצמוקין שתו מברייתן אחר ששרו בהן הצמוקין 

  .) הוא כיין של עביםםשל צמוקי
 ' ר שמצא בתשובה משם הרב,ח" ר'ה בתשובותיו סי"שכן כתב הרב אבא מארי זלה( ב 'ח סי"ב או"ט ח"ת מהרי"שו
 ובאגדת חמץ ... כי המים ששרו בהם הצמוקים שתו מברייתן ...ים שהוא כיין עבים  על יין צמוק,ל"אן ז]ר[דו

  .) כן יין צמוקים הוא כיין של עביםתב ככראן הז]ר[דו' שחבר הרב ר
 א"תסב סי' לקמן סיכד, שעל ידי מה שהוא תוסס עשה כמו היין עצמו, שמכל שכן כך הוא ביין עבים, ומזה למדים

 גם המים ם כן א, וכל שהוא תוסס הוא תבטל ועשה יין, בו בעודו תירוש שלא היה עדיין ייןדכיון שתערבו(
  ).הערה מד( ושם סמן .) כדרך ששתה התירוש והפך ליין, בו הופג טעמן ושתו להיות ייןושתערב

 אבל אם ,שןוהוא שיהיו צמוקים שיהיה בהם לחלוחית שאם ידרוך אותם יצא מהן דב (א"רב סי' ע סי" שו529
  . )לא ,כשיעצרו אותם לא יצא מהם שום לחלוחית דבש

רמא תלתא ואתא ארבעה חמרא  ... שמרים שיש בהם טעם יין מברך עליהן בורא פרי הגפן (ב, צוב "ב ברייתא 530
 ז"ע ס"טור ושו. )אי דרמא תלתא ואתא ארבעה חמרא מעליא הוא... שמרים ... קידוש היום  (ב, גמרא צז. )הוא

  . )ג מקדשין עליו" אם ראוי לברך עליהם בפה,י יין או חרצים שתן עליהם מיםשמר(
 דים כהך תמד של שמרים שמברכין , שותים מים על החרצים,ותמד שרגילין לעשות (ט" סו"ב פ"בש " רא531

ע שם"טור ושו. )ג" ראוי לברך עליו בפה...ב אלא אם כן רמא תלתא ואתא ריבעא "עליהם ש .  
 שתמצה לתוכם מדה אחת יין ,' מדות ויצא מהם ד' שתן עליהם מים ג,שמרי יין שבמשמרת (יא- י סעיף 532

 ' שכן היה דרך מזיגת היין בימי חכמי התלמוד שהיו ייותיהם חזקים למזגו בג, הרי זה כיין מזוג,מהשמרים
 דים , שותים עליהם מיםתמד שעושין מחרצים או זגים...  ולפיכך מברכים עליו בורא פרי הגפן ,חלקים מים

  . )גה שבאותו מקום מברכים עליו שהכל שאם לא יצא מהם יין כשיעור מזי,כשמרים
 אין  ... ואחר כך תן מים על החרצים,עבים שדרכו ועצרו בגת על ידי קורה(ב " תסב סי'וכן הוא לקמן סי

 שהרביעית היא יין שיצא מן ,רבעהמקדשין עליהן אלא אם כן תן עליהם שלשה מדות מים ואחר כך מצא א
 חלקים מים ' והרי זה כדרך מזיגת היין שאין שותין אותו כשהוא חי אלא מוזגין אותו ג,החרצין לתוך המים

  ).ואחד יין
  . קסח ואילך'א ע"ותבארו בשיעורי הלכה למעשה ח, אלא שיש בזה כמה אופים

וזה איו ראוי לקידוש , היין המבושל מברכין עליו שהכלאם הרוב הוא מן ( ד 'ת הגאוים שערי תשובה סי"שו 533
וכיון שיש בזה מן המבושל איו , מפי שאין אומר קידוש היום אלא על היין הראוי לסח על גבי המזבח, היום

ואמר מר רב האי ( ג ' קידוש ע'ץ גיאת הל"שערי שמחה למוהרי). ואין אומר עליו קידוש היום, ראוי לגבי מזבח
 'י סי"ת רש"שו). ואין מברכין עליו אלא שהכל, אין אומרים עליו שירה... אוים הראשוים יין מבושל דייקו הג

 שמעיה כתב ' הרב ר,ועל יין מבושל רבו הדעות(הובאו בטור ). אין מברכין עליו על יין מבושל] ג"ה[ואף בפ(פח 
לא אמר היין הראוי  (ד"ט הי"פכם "מבר). גיאת ' יצחק ן'כ הרב ר" וכ,בשם רביו שלמה שמברכין עליו שהכל

שאין מקדשין  ויש אומרים (ח"ע ס"שו ב'דעה הב).  שאין מקדשין, מבושל... אלא להוציא יין ,לסך על גבי המזבח
  ).עליהם

 אפילו ,לפיכך אם תערב בו דבש או שאור. אין מקדשין אלא על היין הראוי לסך על גבי המזבח(שם ם " רמב534
אם תן לתוכו מעט דבש מברכין (טור  .)כך או מורין בכל המערב.  אין מקדשין עליו,ית גדולהכטיפת החרדל בחב

  ).שאין מקדשין עליהם ויש אומרים (ע שם"שו ב'דעה הב. )כ רב האי" וכ,עליו שהכל



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קד

 שלא מיעטו אלא יין שאינו ראוי לנסך מפני גריעות 536 אומרים ויש.535הראוי לנסך על גבי המזבח
 אבל , אבל המבושל אין פסולו למזבח אלא מפני שנשתנה מברייתו,537 כגון מגולה ושריחו רע,שבו

 ואין צריך לומר יין . לפיכך מקדשים עליו,539ד"ר' ש בסי" כמ,538 אלא לעילוי,לא נשתנה לגריעות
 כי כל שאור וכל 542 שנאמר,541חמת עצמו אלא מחמת הדבש שאין פיסולו למזבח מ,540שיש בו דבש

  :543 אלא שאינו טוב כמותם, וכן נוהגים לקדש עליהם אפילו יש לו יין אחר. וכן עיקר.'דבש וגו

   ופתחמר מדינה

 דהיינו שדרך רוב אנשי העיר לקבוע ,546 או שאר משקים545 או עיר שרוב יינם שכר544 מדינהי

__________________ 
, זבחל פסולים למ"והרי שי ה. )אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי ליסך על גבי המזבח(א , צזב " ב535

 ואם ... מבושל ...אין מביאין  (א, מחות פז). כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממו(יא , כדאמר קרא ויקרא ב
  .)שאור ודבש אסורין לגבי המזבח(א "ה ה" אסורי מזבח פ'ם הל"רמב. )הביא פסול

 הדא אמרה יוצאין ,יין מן מה דתי בר קפרא קודיטון כ,מהו לצאת בקודיטון(א "י סוף ה"ירושלמי פסחים פ 536
יש להביא (ה אילימא "א ד, ב צז" ב' תוס).מהו לצאת ביין מבושל רבי יוה אמר יוצאין ביין מבושל ... בקודיטון

 , דאמר התם ארבע כוסות שאמרו יוצאים ביין מבושל,ראיה מירושלמי דשקלים ודערבי פסחים דיין גמור הוא
 וכן מכוון ,אמת הוא זה (ד שם" השגת הראב). מי שמתיר לקדש עליוויש(ם שם "רמב. )אלמא מקדשין איין מבושל

דוש אלא יין הפסול יוהגאוים האחרים סבורים שלא מעטו לק(מ שם "מ. )בירושלמי שמקדשין ביין קודיטון
 ולא תמעט , הדבש הוא שאסרו מפי שפסלו הכתוב מעל גבי המזבח, אבל יין שתערב בו דבש,מחמת עצמו

 וכן , ויש בו דבש ופלפלין,ומבואר בירושלמי שיוצאים בקודיטון.  ולזה הסכימו האחרוים, עיקר וכן,לקידוש
  ).שיש בו דבש ועל יין ,על יין מבושל מקדשין(ע שם " בשו'דעה הא ).כתוב בהשגות

טי שריחו למעו ...  למעוטי מאי,אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי ליסך על גבי המזבח( ב- א, ב צז" ב537
 אין מקדשים על היין שריחו רע(א " וכדלעיל ס.)הקריבהו א לפחתך הירצך או הישא פיך... למעוטי מגולה  ... רע

 ).וכן אין מקדשין על היין שתגלה... 
 ואף על גב דתן ...ג וגם מקדשין עליו "ל דמברכין עליו בפה"ת ז"ויין מבושל היה אור(י "ו ס"ב פ"ש ב"רא 538

 או , הא מסקין הכא דלא אמר כלל זה אלא ביין דמאיס מפי ריחו,ן מבושל לא יביא ואם הביא פסולבמחות יי
 ומה שאין מסכין ממו משום , אבל יין מבושל אשתי למעליותא, או דאישתי טעמיה לגריעותא,שתגלה

 ).ששתה מברייתו
 מכל מקום ,ם שותה יין מבושל כחי מפי חזקו אף על פי שאין כל אד,יין מבושל לא שתה לגריעותא ( סעיף ז539

  . ) ומברכין עליו בורא פרי הגפן,רכתו ולפיכך לא שתית ב,טעמו וריחו הם משובחים יותר
 אף על פי ששתה טעם היין על ידי ,וכן יין שמערבים בו דבש ופלפלין(ח " רד ס'כדלעיל סי, שהשיוי הוא לעילוי 540

 ). ומברכים עליו בורא פרי הגפן,עותא לא שתה לגרי,הדבש והפלפלין
 אבל יין שתערב ,דוש אלא יין הפסול מחמת עצמוי שלא מעטו לק,והגאוים האחרים סבורים( מגיד משה שם 541

   ). ולא תמעט לקידוש, הדבש הוא שאסרו מפי שפסלו הכתוב מעל גבי המזבח,בו דבש
  . יא,  ויקרא ב542
. ) ואפילו אם יש אחר שאיו טוב, אחר אם אין לו,ולים לקדש על יין מבושלומהג אשכז וכל גד (שפא'  אגור סי543

  .) או שיש בו דבש,ו טוב כמו המבושל רק שאי, אפילו יש לו יין אחר,והמהג לקדש עליו (ח"א ס"רמ
 כגון ,כל הייות הכשרים לקידוש בשאר ימים טובים ושבתות כשרים לארבע כוסות(ז " תעב סכ'וכן הוא לקמן סי

 אם אין לו יין אחר , ואפילו לכתחילה יכול לצאת בהם. דהייו יין שמערבין בו דבש ופלפלין,יין מבושל וקודיטון
  ).ב" ער' כמו שתבאר בסי,משובח כמותם

  :סיכום תוכן ההלכות שתבארו בסעיף זה ושלאחריו 544
  –א , חמר מדיה זכרת בגמרא פסחים קז

 דלא י מיליה  אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך אלא על היין( הפוסקים לגירסת רוב,  לעין ברכת המזון) א(
יכול לברך , ודרך לקבוע סעודותיהם על השכר,  והייו שאם אין רוב יין בעיר).קבע עליה אבל קבע עליה לית לן בה

  .עליהם
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קה

 הרי , כמו שהוא דרך לקבוע על היין במקום שהיין מצוי,547סעודותיהם על השכר או שאר משקים
  .548 ונקראים שם חמר מדינה לענין כל הדברים הטעונים כוס,משקין אלו בעיר זו כמו יין

מן ) א( ,550 שאף שמצוי הרבה יין אצל החנוני,549וכל שאין יין הרבה גדל סביבות העיר כמהלך יום

___________________ 
 ולא זכר בזה אי סגי ). אמר אי הכי חמר מדיה הוא אבדיל, אייתיא שיכרא,לא הוה לן חמרא(לעין הבדלה ) ב(

  .בדרך לקבוע סעודותיהם על השכר
  . ואין מסקא מפורשת בגמרא).בעא מייה רב הוא מרב חסדא מהו לקדושי אשיכרא(לעין קידוש ) ג(

  :דעות בפוסקים' ויש בזה ג
  .וכן מהג העולם. וסגי אף במה שדרך לקבוע סעודותיהם על השכר, אפשר לקדש אף על חמר מדיה) א(
אבל בקידוש והבדלה איו חשוב חמר מדיה . סגי במה שדרך לקבוע סעודותיהם על השכר, לעין ברכת המזון) ב(

  .אלא כשאין יין כלל בעיר
  .אבל בקידוש לא תקו אלא על היין. רק ברכת המזון והבדלה אפשר לברך על חמר מדיה) ג(

 ).556הערה ( ראה לקמן –ולמעשה 
  .)הוא חמר המדיה... מדיה שרוב ייה שכר  (ז"ט הי"ם פכ" רמב545

שכפי הראה , ותבארה כאן על פי צירוף משמעות דברי כמה פוסקים, דעה זו לא תפרשה בפוסקים די צרכהאמם 
ו ואף שטעם זה אי(ק א "כמבואר בקוטרס אחרון ס, ועל פי מהג העולם שהגו כדעה זו, הולכים בשיטה זו

 אבל לדיא ,וכל זה לקיים המהג ...  העתקתי דעתם ביחד לסמוך עליהם המהג... מכל מקום ,מפורש בדבריו
   ).ע"צ

ומשמע בגמרא דשכר שמבדילין עליו  (ה במקום שאין"י ד"ב. )מקדשים על שכר ושאר משקין (ט"ע ס" טור ושו546
  .)רביו מקדשין על השכר ושאר משקיןשכתב  וזהו , אלא הוא הדין למשקה שאר הפירות,לאו דוקא של תמרים

 לפי שאיו קרא חמר מדיה אלא מה שיש  ...וכל זה במשקים חשובים כשכר וכיוצא בו(ג " קפב ס'ותבאר לעיל סי
  .ט" תעב סכ'וכן הוא לקמן סי). יה כעין חשיבות יין בכל המדיותלו חשיבות באותה מד

אבל קבע לית לן , ואסיקא לא אמרן אלא דלא קבע סעודתיה עילוהי (אלא לגירסת רביו ח,  ברייתא פסחים קז547
  ). בה

ז "י סי"ש שם פ" וביאר ברא). דלא קבע עליה אבל קבע עליה לית לן בה לא גרסין כללי מיליה(ם שם "ואף שברשב
  ). מה תלוי בקביעת סעודה, טעוה כוסדסבירא ליה כיון דברכת המזון(

ואיו קרא קביעות אלא . שהקביעות מחשיבו לברך עליו( קמט 'ה סי"תבאר בראבי, אם רגילים בכך, מכל מקום
  ).כגון במקום שאיו מצוי יין ,שרגילים תמיד בכך

דהייו שרוב אשי המקום דרכם לקבוע  (ב"קפב ס' סיוכן הוא לעיל . ואף שבגמרא שם מיירי בכוס של ברכת המזון
וכדלקמן בהמשך ).  מברכים עליהם ברכת המזון,וא מצויקומות שה כמו שקובעים על היין במ,עליהם סעודתם

  .דהייו שלעין ברכת המזון מודים כולם דסגי בזה, )חוץ מברכת המזון(הסעיף 
, י הלכה א אות כט"ז פסחים פ"כמבואר בפסקי ריא, שמטעם זה קראים חמר מדיה, מכל מקום סוברת דעה זו

השכר הוא להן כמו , ורוב שתייתן שכר, ובמקום שקובעין סעודתן על השכר(ב אות ב , ובשלטי הגבורים פסחים כב
  ).ומבדילין עליו ומקדשין עליו, היין

  ).ולא על קידוש, דמשמע דלא קאי אלא על ברכת המזון, אך תמהי (ק יג"אליה רבה סואף שכתב ב
, וכיון שכן הוא המהג, יםמאחר שכן הוא הוא משמעות הפוסק, מכל מקום תפרש כאן טעם זה אף לעין קידוש

  .ק א"כמבואר בקוטרס אחרון ס
אבל , לא אמרן אלא דלא קבע סעודתיה עילוהי(כמובא לעין מהגמרא , הייו לא רק לעין כוס של ברכת המזון 548

  ).קבע לית לן בה
כמבואר , וסושאר דברים הטעוים כ, )ח" רצו ס'כמבואר לקמן סי(והבדלה , )כמבואר כאן(אלא אף לכוס של קידוש 

  . )על השכר מברך , ואם אין יין מצוי...צריך לברך ברכת חתים (א "סב ס' ע אבן העזר סי"שוב
ויש מפרשין  ( טור).יין גדל בתוך מהלך יום סביב העירכשאין יש מפרשים ... חמר מדיה ( ז"י סי"ש פסחים פ"רא 549

  .ו"א סק"מהובא ב. )סביב העירא יין גדל מהלך יום כל דלא הוי חמר מדיה אלא אם כן שלא יה
 מעט יין סמוך לעיר אין בכך ומשמע דאם גדל (ב"ק קפב ס'א סי"מתבאר ב, כ אם גדל רק מעט יין סמוך לעיר"משא

  .)כלום
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קו

 אלא קובעים רוב סעודותיהם על שאר , מן החנווניהסתם אין דרך רוב אנשי עיר זו לקנות יין תמיד
  . והרי הם חמר מדינה,משקים

 ורוב העיר קובעים רוב , ובשנה אחת לקה היין ואינו מצוי כל כך,ואף במקומות שהיין גדל שם
  .551 הרי משקים אלו חמר מדינה בשנה ההיא,סעודותיהם בשנה ההיא על שאר משקים

 אין היין מצוי 553ינו נקרא חמר מדינה אלא אם כן רוב השנה ואומרים שא552ויש חולקין על כל זה
 אין , אף שהוא ביוקר, אבל אם רוב השנה הוא מצוי אצל החנוני. אפילו אצל החנוני,כלל בכל העיר

 מטעם שנתבאר ,חוץ מברכת המזון(שום משקה נקרא חמר מדינה לענין כל הדברים הטעונים כוס 
  .וי כלל בעיר אף בשעה שאין היין מצ,)554ב"קפ' בסי

  :555ומנהג העולם כסברא הראשונה

 ושאר דברים הטעונים , וברכת המזון, שלא הוזכר חמר מדינה אלא לענין הבדלה557 אומרים556 ישיא
___________________ 

 אין ...אפילו גדל מעט סמוך לעיר , וכל שאין יין הרבה גדל כדרך יום סביבות כל העיר (ב" קפב ס'לעיל סיוכן הוא 
 דהייו שמהלך יום אחד סביבות העיר אין גדל שם ,במקומות שאין יין מצוי(ח " תעב סכ'קמן סי ל.)זה קרא מצוי

  ). אלא מעט מזעיר,יין הרבה
ח שם "ב). שהוא ביוקר , לא מיקרי מצוי לדבר זהכל מקום מ,ואף על גב דיין מצא בעיר(ב " קפב ס'א סי"רמ 550
 הוי , שמביאין ממקומות שגדל שם יין,ן הרבה אצל החויולפי זה ודאי אף בקראקא שמצוי יי(ה כתוב בהגהת "ד

 שכר  ומברכין ברכת המזון על כוס של, כיון שאיו גדל מהלך יום כל סביב העיר,ליה מקום שאין היין מצוי בו
  ).ין הרבה אצל החוי אין בכך כלוםואף על גב שמצוים י(א שם "מ).  אם אין לו יין בביתו,שעורים
  ).יש יין בעיר רשאי לקדש עליו ם כן אפילו וא,משום דבמדיתיו השכר הוי חמר מדיה(ק ט " סא כאן"וכן כתב מ

יש להקל בקידוש  ... שאפילו מי שיש לו יין יכול לקדש על חמר מדיה מן הדין(ויתירה מזו תבאר לקמן סעיף הבא 
  ).570הערה (מן ושם ס, ) אף אם יש לו יין בביתו,של יום לקדש על המשקה שהוא חמר מדיה

 לשה , אף על פי שבשאר שים מצוי רוב יין,י פסק אם לקו הכרמים ואין יין מצוי"ורש(ג , שם לז מרדכי פסחים 551
  . ו"א סק"מהובא ב. )חמר מדיה הוא השכר ,זו מיהא

אבל אם ( תקטז 'ה סי"ראבי .)כי אם שכראין יין אחר בעיר הזאת , חמר מדיה (ה חמר" דא, פסחים קזם " רשב552
הגהות הובא ב). ו לקדש אריפתא ולא להבדיל אשיכרא אין ל, אלא שהוא ביוקר,מצא יין באותו הגמויא

  .ז אות ד"היט "מיימויות פכ
  ).מ בגמרא דהא אמימר בת טות" וכ. שבכל השה אין יין שםרוש פי,ש שאין יין בכל העיר"ומ(ו "א סק" מ553

 ולא , אייתיא ליה שיכרא, ולא הוה לן חמרא,אמימר לאתרין זימא חדא איקלע(דאמרין בגמרא שם והייו כ
 ). אמר אי הכי חמר מדיה הוא, אייתיא שיכרא, לשה תו איקלע לאתרין לא הוה לן חמרא...  ובת טוות,אבדיל

  . במשך השה להם'אלא כשלא הי,  להם יין באותו יום לא מקרי חמר מדיה'הרי שמה שלא הי
 , כמו שקובעים על היין במקומות שהוא מצוי,דהייו שרוב אשי המקום דרכם לקבוע עליהם סעודתם(סעיף ב  554

  ). אף על פי שיש יין בעיר,רכת המזוןמברכים עליהם ב
ולא משום (ק א "קוטרס אחרון סבותבאר ). 547כדלעיל הערה (דהייו שזה מועיל רק לעין כוס ברכת המזון 

  ).' אלא משום דהכי גרסין בהדיא בגמרא ולא אמרן כו,דמיקרי חמר מדיה
ר " דגדולי רבים מהר, העידו הזקים שהיו באותו ועד ...מהג כל ישראל שמקדשין בבוקר על השכר(י "ח ס"ב 555

, )י שהיה יין בעיר"אעפ, ל השכרל הגו כך לקדש בסעודת בוקר דוקא ע"ר שלמה לוריא ז"ל ומהר"שכא ז
  ).570הערה (וכדלקמן 

  ).וכל זה לקיים המהג... העתקתי דעתם ביחד לסמוך עליהם המהג (ק א "וכן הוא בקוטרס אחרון ס
  . קפב'א ע"שיעורי הלכה למעשה ח.  סג'ר הזקן מילואים ע"ע אדמו"קיצור הלכות משווראה 

  : תוכן ההלכות שתבארו בסעיף זה ושלאחריוסיכום 556
  .יש אומרים שלא תיקו חמר מדיה בקידוש) א(
  .ויש אומרים שלא תיקו פת בקידוש) ב(
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 אף , ולא על שאר משקים שהם חמר מדינה, חוץ מקידוש שאין מקדשין לעולם אלא על היין,558כוס
 וביום יוצא ידי חובתו במה .560ל הפת אלא יקדש ע,559אם אי אפשר למצוא יין כלל בכל המדינה

  .561שמברך המוציא על הפת

 אלא שאין זה הידור . יכול לקדש על חמר מדינה מן הדין563 שאפילו מי שיש לו יין562ויש אומרים

___________________ 
  .ויש אומרים שלא תיקו קידוש אלא ביין) ג(
  .אבל לא יכר שהוא לשם קידוש, כשמקדש ביום על הפת יוצא) ד(
  .לילהקידוש של יום איו חיוב כל כך כמו של ) ה(
  .אם יש לו יין בביתו אין זה הידור לקדש על חמר מדיה) ו(
  .מצוה מן המובחר לקדש תמיד על היין, אף אם אין לו יין בביתו) ז(

*  
  :ולכן לעין מעשה

  .יקדש בלילה וביום על היין, אם יש לו יין) א(
  .וביום על חמר מדיה, יקדש בלילה על הפת, אם אין לו יין) ב(
  .וביום על חמר מדיה, יקדש בלילה על היין, ביוקראם היין ) ג(
  .או ישמע מאחרים, בלילה ידחוק עצמו לשתותו, אם שוא היין) ד(
  .או ישמע מאחרים, וביום אפשר גם על חמר מדיה או פת) ה(
  .יקדש על היין וישתו אחרים המסובים עמו, אם איו שותה יין מחמת דר) ו(
 .או ישמע מאחרים, יקדש על הפת, ידוש שלואם אין אחרים היוצאים בק) ז(

ג דחמר "אע, ואית מרבן דסבר דאין מקדשין על השכר כלל( ה ' קידוש ע'א הל"ץ גיאת ח"שערי שמחה למהרי 557
 מותר ,דושי אף על פי שהוא פסול לק,מדיה שרוב ייה שכר (ז"ט הי"ם פכ"רמב). ומסתבר כוותיה... מדיה הוא 
ויש  (ט"ע ס"שו בטור ו'דעה הב ).וכדברי רביו עיקר(מגיד משה שם . )וא חמר המדיה הואיל וה,להבדיל עליו

  ). שאין מקדשיןאומרים
  ).אבל מבדילין על כל משקה שהוא חמר מדיה(ח " רצו ס'ולעין הבדלה תבאר לקמן סי
... שקין הם חמר מדיה ובמקומות שאין היין מצוי והשכר או שאר מ (ב"קפב ס'  סיולעין ברכת המזון תבאר לעיל
  ).מברכים עליהם ברכת המזון

  .שדים כמו ברכת המזון והבדלה לעין חמר מדיה, כמו ברכת אירוסין ושואין וברית מילה 558
 דאפילו אין מצוי בה , ראה יותר,שלפי שלא מציו שחילקו בגמרא בכך (ם"ש רביו ומדברי הרמב"ה ומ"י ד" ב559
  ). על השכר דאין מקדשין,ין כלל קאמרי
, ופת מצויה היא, דכיון דמקדשין על הפת, ג דחמר מדיה הוא"דאין מקדשין על השכר כלל אע(שערי שמחה שם  560

  .מ שם"הובא במ). קודם לחמר מדיה
 אפילו אין לו יין ולא שאר ,אין מבדילין על הפת(ז " רצו ס'כדלקמן סי, שאין מבדילין על הפת, כ הבדלה"משא

 , שאין קידוש אלא במקום סעודה, לפי שהקידוש יש לו עין להפת,ה לקידוש שמקדשין על הפת ואיו דומ.משקים
  ).2106הערה (ושם סמן , )אבל הבדלה אין לה עין כלל להפת

 .ולכן תיקו שיוכל להבדיל על חמר מדיה
. ) ותחשב המוציא במקום ברכת היין ויאכל,א מקדשואילו בא לקדש על הפת מי ל(י "ט ה" שבת פכ'ד הל"ראב 561

  ).567הערה (ויתבאר לקמן 
ש "רא).  אם אין היין מצוי, הוא חמר מדיה אם,ומקדשין ומבדילין על השכר(ד ,  ערבי פסחים קסד'ן פ"ראב 562

ן "כ רביו אב" וכ, דהוי חמר מדיהי וטה שמקדשין על השכר היכא"וראה שדעת ר(יז ' ערבי פסחים סי
. )שין על השכר היכא דהוי חמר מדיהורוב הגאוים הסכימו שמקד ... מקדשין על השכר אם הוא חמר מדיהד

  ).ושאר משקין שמקדשים על שכר ש אומרים י,במקום שאין יין מצוי(ט "ע ס" בטור ושו'דעה הא
  ).570הערה (יתבאר לקמן  563
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 אין צריך , אף שישנו אצל חנוני, אבל אם אין יין בביתו. וצריך לקדש על היין לכתחלה,564מצוה
  . 565מצוה מן המובחר אלא אם כן רוצה לעשות ,לקדש עליו

 וביום יקדש על , לחוש לסברא הראשונה566 אם אין יין בעיר יקדש בלילה על הפת,ולענין מעשה
 שאף בלא מצות , שאם לא יברך אלא על הפת איזה היכר יהיה לקידוש זה,המשקה שהוא חמר מדינה

  .567קידוש זה היה מברך על הפת

 569 לפי שיש אומרים, בין בלילה בין ביום,יין אלא על ה,568אבל אם יש יין בעיר אין לקדש על הפת

__________________ 
אבל אם יש (ק ה " קפב ס'א סי"מ).  כיון שיש לו יין בביתו,שאין זה קרוי מהדר אחריו(ה ואחר " קפב ד'ח סי"ב 564

  ).]ח"ב[ דאין זה מקרי הדור ,לו יין בביתו צריך לברך עליו
 לברך על שאר  שאין זה הידור כלל, אם יש לו יין בביתווכל שכן(ב " קפב ס'וכן הוא בכוס ברכת המזון כדלעיל סי

  ). משקים
שאז אין זה הידור מצוה אם יבדיל על שכר או , אלא אם כן יש לו יין(ח " רצו ס'וכן הוא בכוס הבדלה כדלקמן סי

  ).שאר משקים
ומכל מקום מצוה מן המובחר (ק ט "א סוף ס"מ). מם המצוה מן המובחר לברך על ייןא(ב " קפב ס'א סי"רמ 565

  ).יום על היין ודאי עושה מן המובחרומי שמברך גם ב(ו ק "ז ס"ט ).לקדש לעולם איין
  ).575הערה (ושם סמן , כדלקמן סוף הסעיף, והייו אף במקום שיכול לקדש על הפת

  ).ומכל מקום מצוה מן המובחר לברך על היין(ב " קפב ס'כדלעיל סי, וכן הוא בכוס ברכת המזון
  ).ומכל מקום מצוה מן המובחר לברך על היין בכל עין(ב " רצו ס'כדלקמן סי, להוכן הוא בכוס הבד

 מלקדש על שאר ,שבקידוש של שאר ימים טובים ושבתות יותר טוב לקדש על הפת(ח " תעב סכ'וכן הוא לקמן סי 566
  ).ב"ער'  כמו שתבאר בסי, אף על פי שהוא חמר מדיה,משקים

 כיון , טוב הוא יותר לקדש על הפת,כול לקדש על השכר אם הוא חמר מדיהויראה לי אף על פי שי( שם ש" רא567
 בטלה קידוש של ם לא כן דא, אבל בבקר יראה שיברך על השכר קודם ברכת המוציא.שהסעודה באה לכבוד שבת

 הטעם(י "ט ה"מ פכ"מ. )בטלו כיון דאפשר לקיימו על השכר ולמה , דרבין ליה מקרא כמו קידוש הלילה,היום
 , ואם חביב עליו פת יותר יקדש על הפת קודם שיטעום, די היכר בכך,בזה לפי שבלילה שהוא מזכיר קדושת היום
 אם בא לקדש על הפת איזה היכר , שלא כדרכו בחול,ג קודם סעודה"אבל ביום שאין ההיכר אלא כשמברך בפה

 , ובבקר יותר טוב לקדש על השכר,ת אלא על הפ, בלילה לא יקדש על השכר,ש"ולהרא(ע שם "טור ושו. )ןיש כא
  ).ודברי טעם הם , שאם יברך על הפת תחלה אין כאן שום שיוי,שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא

וכן ).  אי אומר דלא...ואילו בא לקדש ביום (מ שם סובר שמטעם זה אין הפת מועיל כלל בקידוש היום "והה במ
 כיצד ,מי שאין לו יין(י "ש כלל כב ס"ת הרא"וכן הוא בשו).  של היוםדאם לא כן בטלה קידוש(ש שם "ראה ברא

ומשמע (ה ואם אין לו " רפט ד'י סי"ותבאר בב). אי אפשר לו לקדש ביום , וזה שאין לו יין ...יקדש ביום השבת
  ). אוכל בלא קידוש,ר לקדש עליו ביוםשאם לא מצא יין או שכ

  ).יותר טוב לקדש על השכר(ו יין וחמר מדיה יקדש גם ביום על הפת ע שם ראה שבמקום שאין ל"אבל בטור ושו
ז " רעא סוף סכ'לעיל סי). וביום יוצא ידי חובתו במה שמברך המוציא על הפת(וכן הוא לעיל בתחלת הסעיף 

]). ב[" כמו שיתבאר בסימן רע,יש אומרים שאפילו יוצא ידי חובתו במה שמברך המוציא על הפת... בשחרית (
 יש אומרים שאף לכתחלה יכול לקדש על  ...ותקו חכמים לקדש על היין קודם סעודת שחרית(ב " רפט ס' סילקמן
  ).ב"ער'  כמו שתבאר בסי, דהייו לברך המוציא עליה,הפת

  .כדי שיהא היכר לקידוש זה, אלא שגם לפי זה עדיף לכתחלה לקדש ביום על חמר מדיה
*  

יקדש בלילה על הפת לחוש "ש כאן "אמם ממ. לקדש על חמר מדיה מן הדין וכל זה הוא לדברי הסוברים שיכול
אפשר לקדש ביום " לסברא הראשוה"ראה שאף , " וביום יקדש על המשקה שהוא חמר מדיה,לסברא הראשוה
הייו במקום שאפשר ,  מדיהשגם לדעת האומרים שאין מקדשין על חמר, )560הערה (וכדלעיל . על חמר מדיה
  .עדיף לקדש על חמר מדיה, כ ביום שאין היכר בקידוש על הפת"משא, לקדש על הפת

  .)לא יקדש על הפת ,ואם יין בעיר (ט"א ס" רמ568
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  .שלא תקנו כלל קידוש על הפת אלא על הכוס

 יש להקל בקידוש של יום לקדש על המשקה שהוא חמר ,ומכל מקום במדינות אלו שהיין ביוקר
 על הפת יוצא אחר כך דכיון שמברך בתחלה על כוס חמר מדינה ו,570 אף אם יש לו יין בביתו,מדינה

 ולא על הפת , שלא תקנו שום קידוש אלא על היין בלבד572ואף שיש מי שאומר .571הכלבזה לדברי 
 חיוב כל כך כמו של ו שאינ, מכל מקום אין להחמיר כל כך בקידוש של יום,ולא על חמר מדינה

  .574 כיון שהיין ביוקר במדינות אלו,573לילה

___________________ 
אבל לא ).  יש להקל בקידוש של יום,במדיות אלו שהיין ביוקר(כדלקמן בסמוך , והייו אפילו אם היין ביוקר

  .בקידוש הלילה
 יש לו לדחוק את עצמו לשתות ממו ,מי שאיו שותה יין מחמת ששואו(ב "כדלקמן סי, פילו אם שוא ייןוא

  ). ולא יקדש על הפת,בקידוש של לילה
ת אין מקדשין מי "ולר (ה מקדש"ב ד, פסחים קו' בתוס והוא ).ת סובר דאין מקדשין אריפתא"דר(ק ח "א ס"מ 569

). רביו תם דאין מקדשין על הפת כללוהיה אומר  (ש שם"וברא. )על השכר אך יש להסתפק אם מקדשין ,על הפת
  ).ת שאין מקדשין עליו"ועל הפת כתב ר(ובטור 

 על שאר משקים ...שאין מקדשין לעולם (ואף שהקידוש על חמר מדיה איו מועיל לדעה הראשוה שבסעיף זה  570
שאיו קרא חמר מדיה אלא אם כן רוב ( הקודם וגם איו מועיל לדעה השית דלעיל סעיף, )שהם חמר מדיה

  ).השה אין היין מצוי כלל בכל העיר
מהג כל ישראל שמקדשין (י "ח ס"כמובא בב, מכל מקום מציו שקידשו על חמר מדיה אף אם יש לו יין בביתו

אלה שאלה זו שה ש'  וביום הוועד ואסיפת חכמים קרוב לד... ואפילו יש להם יין בביתם ,בבוקר על השכר
ר שלמה לוריא "ל ומהר"ר שכא ז" דגדולי רבים מהר, כי העידו הזקים שהיו באותו ועד,מבייהם למה הגו כך

  ).י שהיה יין בעיר"אעפ, ל הגו כך לקדש בסעודת בוקר דוקא על השכר"ז
 .ז"ואחר כך הישוב של הט, א"ומביא בתחלה הישוב של המ

 ש אומרים אלא שי. יש יין בעיר רשאי לקדש עליולו אפים כן וא,י חמר מדיהדבמדיתיו השכר הו (ט"א סק" מ571
ת אין מקדשין על " אלא לר. דמקדשין אריפתא אם הוא חביב עליוכל מקום היא יש אומרים מ,שאין מקדשין עליו

  .)ה פשך יוצא ממם כן וא, דהא מברך גם כן המוציא, בבקר שמקדש על שיהם...הפת 
  .ז"עא סכ ר'וראה לעיל סי

 אך יש ,ת אין מקדשין מי על הפת"ולר(ת אם תקו קידוש על חמר מדיה " מסתפק לדעת ר'שהרי התוס 572
  . ראה מראי מקומות וציוים ו.)להסתפק אם מקדשין על השכר

מכל מקום ... ותקו חכמים לקדש על היין קודם סעודת שחרית כמו קודם סעודת הלילה (ב " רפט ס'כדלקמן סי 573
 כדי שיהא היכר בזה , אלא די בברכת בורא פרי הגפן שיברך על היין,קו לברך ברכת הקידוש שבירך בלילהלא ת

 הואיל ועיקרו איו אלא ,ויש אומרים שמותר לטעום קודם קידוש שביום... שקידוש זה איו אלא מדברי סופרים 
  ).כךמדברי סופרים לא החמירו בו כל 

 ,מור כמו שיש חיוב בלילה כיון שאין חיוב ג, אין מהדרין אחר יין,ון במדיות אלו כג,אם היין ביוקר (ו"ז סק" ט574
  .)וסגי בכך

*  
 הייו , בין אם יש יין בביתו ובין אם אין יין בביתו, שבקידוש היום יכול לקדש על חמר מדיה,כל האמור לעיל

מים ההם לא היתה אפשרות להביא  ובי, כיון שבמקומות הקרים אין העבים גדלים,בזמים ההם ובמקומות ההם
 וגם לא היתה אפשרות להביא בקבוקי יין ,עבים מהמקומות החמים שבדרום עד לעיירות שברוסיא הלבה

  . סיעה שלוקחת כמה שבועות,בעגלות וסוסים ממדיות הדרום לעיירות שברוסיא הלבה
 הובא לכאן מחיו עבים לחים .שאלה ( כו'ח סי"ת צמח צדק או"מצב הדברים באותה תקופה מתואר בשו

 וחקרתי מהיודעים איך מוליכים אותם , גם הובא ממאלדאווייע גדולים מעט,מסביבותיו קטים ביותר וחמוצים
 כי הגמרים ידוע שבלתי אפשר להוליכם , ואמרו שמסירים אותם מהאילן בעודם לא גמרים,דרך רחוקה כזו

  .)אפילו למקום קרוב
 ולכן אפילו יש לו יין התירו לקדש קידוש ,ש חמר מדיה ברוסיא" לכן חשב היי,צוי ברוסיאוכיון שהיין איו מ

  .ש"היום על היי
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  :575ומכל מקום מצוה מן המובחר לקדש לעולם על היין

  .576וישתו אחרים המסובין עמו) ב( יכול לקדש עליו ,יין מחמת נדר מי שאינו שותה יב

___________________ 
 ואם כן בטל , הרי שוב היין הוא חמר מדיה,ש"כ במקומותיו ובזמיו שהיין מצוי ומחירו קטן יותר מהיי"משא

  .ש היוםש בקידו"טעם היתר זה להמהג לקדש על היי
 איו יכול להבדיל עליו אלא במקום שהוא חמר ,ואף מי שחביב עליו(י " רצו ס' הבדלה תבאר לקמן סיואפילו לעין

 איו יכול להבדיל על , שהיין הוא חמר מדיה, אבל במקומות שהיין גדל שם.ב"ד שתבאר בסימן ער" וע,מדיה
  .) וגם אין יין מצא כלל בעיר, אף שהוא חביב עליו מאד,שום משקה

 אין שום משקה קרא ,ובארץ ישראל שהוא מקום גידול היין (ק ח" בדי השלחן ס, צז'סי כתב בקצות השלחן ועל זה
  .)חמר מדיה חוץ מן היין

 כי כן הגו ,והטעם בפשטות הוא. אלא שמהג קידוש היום על המשקה שאר בכמה מקומות גם במדיותיו
 אבל כבר תבאר לעיל שברוסיא מצא רביו הזקן ביאור . וכן המשיכו להוג כשבאו לארצות הדרומיות,ברוסיא

  .ש" והוא גם זול יותר מהיי, שהיין מצא לרוב,כ במדיותיו ובזמיו" משא,למהג זה
ואפילו איו  (ג" קפב ס'סידלעיל  כ,ש חשוב יותר מהקידוש על השכר"ובאמת יש סברה לומר שהקידוש על היי
 לא גרע מפי זה ,במדיות אלו) ד"מע( כמו ,ו לפרקים בלבד מפי חשיבותושתיית רוב אשי העיר אלא שותין אות

 , ולכן ראוי יותר לכוס של ברכה מן השכר, כיון שזהו מפי חשיבותו שהוא חשוב יותר מן השכר,לברך ולקדש עליו
... י חשיבותו שהרי כל מעלת היין לכוס של ברכה איו אלא מפ. וגם הוא חמר מדיה יותר ממו כיון שחשוב יותר
  .)אם כן כל משקה שחשוב יותר הוא קרוב ליין יותר

 אשר היין מצא לרוב ,ש גם בזמיו ובמקומותיו" שמטעם זה יועיל לקדש על היי,אמם עדיין לא מצאו מקור
   .ש"והוא זול יותר מהיי

 דאפילו איו חמר מדיה ] ערב'בטור סי [ומשמע(ה ואם אין לו " רפט ד'י בסי"ואפשר סומכים בזה על דברי הב
  .ק ג"א שם ס"הובא במ).  דמקדשין עליו בשחרית מההוא טעמאקאמר

  .ר"אמם סברה לא הובאה כלל בשוע
  .ק א"וראה כישתא דבי רב בעיוים וביאורים לקוטרס אחרון סוף ס

 כדאמרין ,בחמראטפי ] עדיף[ מצוה מן המובחר  ...דהא אפשר לקדושי אריפתא(ה אמר רבא "א ד, ן שבת י"ר 575
  .)ומכל מקום מצוה מן המובחר לקדש לעולם איין (ט ק"סף א סו"מ ).זכרהו על היין בכיסתו

  ).565הערה (וראה גם בהסמן לעיל 
חרים דהוא איו שותה אג " דאע, או עם אחרים,כשאוכל עם בי ביתו... דמי שאיו שותה יין (ק ג "דרכי משה ס 576

  ). וישתו אחרים המסובין עמו,דש עליו יכול לק,ומי שאיו שותה יין משום דר(ט "א ס"רמ). שותים ממו
והגאוים סוברים שאם לא טעם המקדש עצמו (ה " רעא סכ'כדלעיל סי, ואף שלכתחלה יש לחוש לדעת הגאוים

  ).  לחוש לדבריהם לכתחלה וראוי.פ שטעמו המסובין כל אחד כמלא לוגמיו" אע,כמלא לוגמיו לא יצא
 וטעם ,אם לא טעם המקדש(יכול לסמוך על דעה הראשוה דלעיל שם , שאיו שותה יין מחמת דר, מכל מקום כאן

  ). אם טעם כמלא לוגמיו ממש יצאו כולם ידי חובתן,אחד מהמסובין
 כיון שהאחרים יודעים , דאסור לקדש על היין שישתו אחריםוראה לי(ק ט "א וכתב בס"א חלק על הרמ"ואף שהמ

  ).ע"א צ" ודברי רמ. רק הם יקדשו...ג "בעצמם לברך בפה
 וכל האחרוים ,א יחיד הוא בדבר זה"המג(ק ב "כמבואר בקוטרס אחרון ס, א"ל כדעת הרמ"מכל מקום קיי

  ).א"א עצמו חזר והודה לרמ" ואף המג.א"מסכימים לדעת רמ
  :וטעם הדבר תבאר בקוטרס שם בכמה אופים

יכול , כיון שיכול לומר הקידוש בשבילם"מכל מקום , "דאין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בורא פרי הגפן"אף ) א(
  ".גם כן לברך בורא פרי הגפן

 הא דבברכת המזון סגי ם כןא ... שכל דבר הטעון כוס הייו שטעון לברך עליו בורא פרי הגפן"לדעת האומרים ) ב(
  ". אף על פי שיודעים בעצמם לברך, וישתו האחרים,רך יברך בורא פרי הגפן הייו שהמב...בטעימת אחר 

ג בשביל טעימת "אין המברך יכול לברך בפה, שבברכת המזון ושאר ברכות הטעוות כוס" ואף אם תמצי לומר") ג(
 לצאת  כיון שהוא חייב בקידוש ואי אפשר לו,דיש לומר הכא"מכל מקום שאי קידוש , האחר שיודע לברך בעצמו

 למה לא יוכל הוא לברך על אותה טעימה , אם כן כשאחר טועם ומוציאו ידי חובתו...ידי חובתו בלא טעימה 
  ".שהיא גם כן בשבילו



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קיא

 או ישמע קידוש מאחרים שמקדשים על , ולא על היין578 יקדש על הפת577ואם אין עמו אחרים 
  .579היין

 ,581 בקידוש של לילה580 יש לו לדחוק את עצמו לשתות ממנו,אבל מי שאינו שותה יין מחמת ששונאו
  :583 או ישמע מאחרים המקדשים על היין,582ולא יקדש על הפת מטעם שנתבאר

  נפטר בברכת המזון

בין שהוא יין בין ( בין של לילה בין של יום ,584 אין צריך לברך ברכה אחרונה על כוס של קידושיג
 והרי כוס זה טפל לסעודה ונפטר בברכת המזון ,585 לפי שהקידוש הוא מצרכי הסעודה,)שאר משקה

  .)586ד"קע' עיין סי(דה  כאלו שתהו בתוך הסעו,שלאחר הסעודה

___________________ 
אף שיודע לברך , וסוברים שיכול להוציא חברו בברכה" כי רבים חולקים, גם זאת איה חובה גמורה"ובפרט ש) ד(

  .וכאן אפשר לסמוך על דעתם בזה, בעצמו
  

*  
ים הי הטעמים הראשוה לפי שהגו בעת החופה, ל"וה ג וברכת "שמסדר הקידושין מברך בפה, אפשר שמטעם זה

יכול גם כן לברך , בשבילם] ברכת אירוסין[כיון שיכול לומר "והייו . ואחר כך שותים רק החתן וכלה, אירוסין
  ).ח-  צב'ע" סדר תאים אירוסין וישואין"ראה " (בורא פרי הגפן

ג וגם ברכת שהכל "שמכבדים את הראשון לברך בפה, ואפשר שמטעם זה הגו גם באמירת שבע ברכות שבעת החופה
יכול , בשבילם] ברכת שהכל ברא לכבודו[כיון שיכול לומר "והייו . ואחר כך שותים רק החתן וכלה, ברא לכבודו

  ".גם כן לברך בורא פרי הגפן
 ").ישמע קידוש מאחרים"שעל זה מסיים (אלא מקדשים לעצמם , בקידוש שלוהייו שאין עמו אחרים היוצאים  577
 .ולכן גם ביום יקדש על הפת. והשכר איו חמר מדיה, מיירי כאן שהיין מצוי 578
 ועוד ... אף על גב דהוא לא ישתה ,דפיק בקדושא ואבדלתא דאחרים( ד ' הפלאה סי'תשובות מיימויות סוף ס 579

ואם אין אחרים (שם א "רמ). אבל כשמקדש לעצמו אין לקדש רק אפת(דרכי משה שם . )דאפשר לקדושי אריפתא
  .)או ישמע קידוש מאחרים , ולא על היין, יקדש על הפת,עמו

ושם , ) יקח מי צמוקים לארבע כוסות,ת דרמי שאיו שותה יין מחמ(ז " תעב סכ'עצה וספת תבארה לקמן סי
  ).הערה ר(סמן 

י "דהרב(ק ט "א ס"מ).  מחזר אחר יין לקידוש, דאפילו מי שאיו שותה יין,וכן ראיתי והגין(ה ועל הפת "י ד"ב 580
  ). מיירי כשאין היין חביב עליו

 .מהטעם שתבאר לעיל סוף סעיף הקודם, )או גם על הפת(שיוכל לקדש על חמר מדיה , כ בקידוש של יום"משא 581
  ).הפת אלא על הכוסשיש אומרים שלא תקו כלל קידוש על (סעיף יא  582
מי שאיו שותה יין כל (ב - א" תעב סכ'כדלקמן סי, איו צריך לדחוק את עצמו, והייו שאם יכול לשמוע מאחרים 583

אבל קידוש של שאר ימים  ... כוסות'  אף על פי כן חייב לדחוק את עצמו לשתות ד,השה מפי ששואו או שמזיקו
'  כמו שתבאר בסי, אלא יכול לשמוע הקידוש מאחר,לשתות הכוס אין צריך לדחוק את עצמו ,טובים ושבתות

  ).ב"ער
... ברכת יין של קידוש  (י"ע ס"טור ושו. )אין צריך לברך ברכה אחרוה על מה ששתה (ד"סוסי "פסחים פש " רא584

  .)דברכת המזון פוטרתו, איו טעון ברכה לאחריו
...  לברך עליו ברכה אחרוה ין צריך וא,פטר בברכת המזון ו,לעולם כוס של קידוש צרכי הסעודה (' טור סוף הסי585

 לברך אחר ין צריךשא( רצט 'וסי, )ל אין קידוש אלא במקום סעודה" דקי,בכוס של קידוש שהוא צורך סעודה טפי
 דאין הקידוש אלא ,דקידוש צורך סעודה(ק יא "א שם ס"מ). הבדלה שאי שאיה צורך סעודה, כוס של קידוש
  ).הבמקום סעוד

 לפי , אפילו הוא של שאר משקין, לברך אחריו לדברי הכלין צריך א,בשבת ויום טוב שמקדש על הכוס ( סעיף ח586
  . ) ולכן פטר בברכת המזון, שאין קידוש אלא במקום סעודה,שהוא שייך לסעודה



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קיב

 מטעם ,587 אם הוא יין אין צריך לברך אחריו,ואם שתה עוד קודם הסעודה מלבד כוס הקידוש(
 אלא אם כן יברך ברכה אחרונה .589 ואם הוא שאר משקה צריך לברך אחריו.588ד"קע' שנתבאר בסי

  :[)]591 כמו שנתבאר שם590אחר כוס ברכת המזון

' עיין סי (592 לפי שנפטר בברכת בורא פרי הגפן שבקידוש,דה אין צריך לברך על היין שבתוך הסעויד
:)593ד"קע

  

___________________ 
 של קידוש הוא לפי שהכוס, בין שהוא שאר משקין שהם חמר מדיה, בין שהוא יין(י " תעג ס'וכן הוא לקמן סי
 לפי שהם טפלים , והרי הוא כדברים הבאים מחמת הסעודה שאים צריכים ברכה לאחריהם,מצרכי הסעודה

  ).לסעודה ופטרים בברכת המזון שלאחר הסעודה
 בכלל הסעודה , כגון פרפראות ויין שבא לגרר ולהמשיך לסעודה,דברים הבאים לפי הסעודה(ד "ש שם סכ"רא 587

כת  דיין שלפי המזון פטר בבר,ל כתב כסברא הראשוה" זש"דוי אבי הראוא(טור ). כת המזון ופטרין בבר,הן
  ). חשיב כדברים הבאים מחמת הסעודה, דכיון שבא להמשיך האדם לתאות המאכל... המזון

 מעיים  לפי שיין שלפי הסעודה בא לפתוח בי... לברך אחריו ין צריךהשותה יין לפי הסעודה בחול א ( סעיף ו588
 כשאר דברים הבאים מחמת , לכן פטר בברכת המזון, ומכלל הסעודה הוא,להמשיך אדם לתאוות אכילה

  .)הסעודה
 , לפי שבא לפתוח בי מעיים להמשיך אדם לתאות אכילה,חוץ מן היין(א "ד סי"וכן הוא בסדר ברכת ההין פ

  ). לפיכך אין צריך לברך אחריו,ומכלל הסעודה הוא
ואם שכח ולא בירך וזכר ... שאר משקין לפי הסעודה בחול צריך לברך אחריהם  אבל השותה (כדלעיל שם 589

  ). שברכת המזון איה פוטרת בורא פשות רבות אפילו בדיעבד,אפילו אחר ברכת המזון צריך לברך
ואר כמב, מכל מקום צריך לברך אחריו, ואף אם הקידוש שעל היין פטר את הברכה ראשוה על שאר המשקים

 בין ,היין הואיל והוא ראש לכל המשקין הרי הוא פוטר בברכתו כל מיי משקין(א "א סכ"בסדר ברכת ההין פ
 ומשאר , שאין צריך לברך לאחריו, ואם שתה יין פחות משיעור רביעית... ובין מברכה אחרוה ...מברכה ראשוה 

  ).וא בעין שלא בירך לפיהם שהכל היה בדברו אף אם ה, יברך לאחריהם בורא פשות רבות,משקין שתה רביעית
, וכיון שברכת המזון פוטר רק את יין הקידוש, כיון שלא הוצרך לברך ברכה אחרוה על יין הקידוש, וכך גם כאן

  .לכן יברך לאחריהם בורא פשות, ולא את שאר המשקים ששתה קודם הסעודה
  .  ואילךרעז' ז ע"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים ו

אם ... ל " אלו דברי הגאוים ז, מברך ברכה אחרוה ודיו...על הגפן שבסוף פוטרת הכל  ( ב,ן במלחמות כד"רמב 590
  ). איו צריך אלא ברכה אחת לבסוף,לא בירך עד שחזר ומלך לשתות

 אין ,ג דברכת המזון מפסיק" דאע,שאין צריך לברך על הגפן ועל פרי הגפן אלא בתר כולהו כסי ('ה הא"ן שם ד"ר
 שהוא קובע ברכה לפיו ואין קובע ברכה , שאין לו הפסק גדול ממלך,לו הפסק שיהא קובע ברכה לאחריו

  ). שאיו מברך על הגפן ועל פרי הגפן אלא לבתר כולהו כסי,ל" וכן דעת רביו האי גאון ז.לאחריו
 דהא ,רוה על משקין שלפי הסעודה אין צריך לברך ברכה אח,רכת המזוןואם יש לו כוס לב (ד" קעד סקי'א סי"מ

ן "ן והרמב"כ ר" כ. שאין לו הפסק שיהא קובע ברכה לאחריו,רכת המזוןמברך ברכה אחרוה על כוס ב
  .)במלחמות

 ין צריך א, אבל אם דעתו לברך ברכת המזון על הכוס,במה דברים אמורים כשאין לו כוס לברכת המזון ( סעיף ז591
 לפי שפטרים בברכה אחרוה שיברך אחר , אפילו לכתחלה,שקין שלפי הסעודהלברך כלל ברכה אחרוה על המ

  . )הכוס של ברכת המזון
וכל הכוסות פטרין (ג " תעד ס'סי). שהוא פטר בברכה אחרוה שיברך אחר כוס רביעי(י " תעג ס'וכן הוא לקמן סי

  ).בברכה אחרוה שיברך אחר כוס האחרון
לעולם כוס של  (טור). משום דאין קידוש אלא במקום סעודה, קידוש פוטר(שת ה ורב ש"ב ד,  ברכות מב'תוס 592

ברכת יין של קידוש פוטרת יין שבתוך  (י"ע ס" ושו) הילכך פוטר יין שבתוך המזון...קידוש צרכי הסעודה 
  ).הסעודה

 , שבתוך הסעודה לברך על הייןין צריך א, אפילו קודם שקבע עצמו לסעודה,אם שתה יין לפי הסעודה ( סעיף ה593
  . )שפטר בברכת היין שלפי הסעודה
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קונטרס אחרון
 

 . דאי אפשר ליקנות יין בכל סעודה,596א שם" כרמ595א שם" אם כוונת המג594 אף.'מן הסתם כו) א(
  . בקידוש597מכל מקום הטור כתב כן

 ומדעת 599ם" מכל מקום כיון שהדבר מבואר מלשון הרמב.598ואף שטעם זה אינו מפורש בדבריו

___________________ 
במה דברים (כדלעיל שם , יש מחלוקת אם ומתי הם פוטרים יין שבתוך הסעודה, ג של יין הבדלה"ורק בברכת בפה

 שאין קידוש אלא במקום , הואיל והוא שייך לסעודה, אבל יין קידוש, שאיו שייך לסעודה,אמורים ביין הבדלה
  ).יין שבתוך הסעודה לדברי הכל פוטר ה,סעודה

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 594
ותבארה בפים על פי , דעה הראשוה לא תפרשה בפוסקים די צרכה.  דעות'י ב"בדין חמר מדיה הובאו בפים ס

  :ועל פי מהג העולם שהגו כדעה זו, שכפי הראה הולכים בשיטה זו, צירוף משמעות דברי כמה פוסקים
  ".דהייו שדרך רוב אשי העיר: "ם וסיעתו"דברי הרמב) א(
  ".כל שאין יין הרבה גדל סביבות העיר כמהלך יום: "דברי הטור וסיעתו) ב(
  ".אף שמצוי הרבה יין אצל החוי: "א"דברי המ) ג(
  ".בשה אחת לקה היין ואיו מצוי כל כך: "דברי המרדכי) ד(
  ". וקראים שם חמר מדיה...עיר לקבוע סעודותיהם על השכר שדרך רוב אשי ה: "ה"דברי ראבי) ה(

*  
  . כל הדברים האלה הם לדברי הכל–בכוס של ברכת המזון 

שאיו קרא חמר מדיה אלא אם כן רוב השה אין היין מצוי כלל : "הובאה דעה שית, אמם כאן בכוס של קידוש
  ".ומהג העולם כסברא הראשוה ... בכל העיר
 העתקתי דעתם ביחד ... מכל מקום ,ואף שטעם זה איו מפורש בדבריו: "אר כאן בקוטרס אחרוןוזהו שתב

  ".ע" אבל לדיא צ,וכל זה לקיים המהג ... לסמוך עליהם המהג

  . תרמב ואילך' כישתא דבי רב ע. ואילךו' ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
  .)ואף על גב שמצוים יין הרבה אצל החוי אין בכך כלום (ק ב"קפב ס'  סי595

  .א שם" מקום לפרש שכוותו כדברי הרמ'והי". אין בכך כלום"ולא פירש מדוע 
 ואי אפשר לקות יין בכל ,שהוא ביוקר,  לא מיקרי מצוי לדבר זהכל מקוםמ, ואף על גב דיין מצא בעיר ( סעיף ב596

לכן איו , ואי אפשר לקות יין בכל סעודה, מדובר שם ביין לכוס ברכת המזוןוהייו שכיון ש). סעודה לברך עליו
  .קרא מצוי לדבר זה

ואיו וגע לדין קידוש , הרי הלכה וטעם זה הוא רק לעין כוס ברכת המזון, א שם"ואם אמר שזוהי גם כוות המ
  .שדים בו כאן

ש "והוא מ). ד כןיום סביב כל העיר מקרי אין יין מצוי עב כתוב דאם אין יין גדל מהלך "ער' ובטור סי(א שם "במ 597
 כיון שאין יין מצוי שם הוי שאר משקין חמר ,במקום שאין יין מצוי מקדשין על השכר ושאר משקין(בטור כאן 

 ויש מפרשין דלא הוי חמר מדיה אלא אם כן שלא יהא .ם שקרא חמר מדיה כשאין יין בכל העיר" ופרשב.מדיה
  ).הלך יום כל סביב העיריין גדל מ

וכל שאין יין הרבה גדל סביבות (ועל פי זה תבאר כאן בפים . א בזה היא גם לדין הקידוש"ראה מכאן שכוות המ
 מן הסתם אין דרך רוב אשי עיר זו לקות יין תמיד מן , שאף שמצוי הרבה יין אצל החוי,העיר כמהלך יום

  ). והרי הם חמר מדיה,על שאר משקים אלא קובעים רוב סעודותיהם ,החווי
 ).יש יין בעיר רשאי לקדש עליו ם כן אפילו וא,משום דבמדיתיו השכר הוי חמר מדיה(ק ט "א כאן ס"מוראה גם 

  ".אף שמצוי הרבה יין אצל החוי "–בטור לא תפרש שמטעם זה חשב חמר מדיה  598
ואפשר , פשר לומר שזאת היא גם כוות הטור בהלכה זוואם כן א, ם וסיעתו"מכל מקום תפרשה הלכה זו ברמב

  :ולכן צורפו כאן בפים שלושת הפרטים האלו. ל"א בדבריו ה"שזאת היא גם כוות המ
  ".כל שאין יין הרבה גדל סביבות העיר כמהלך יום: "דברי הטור) א(
  ".אל שאר משקיםקובעים רוב סעודותיהם  ... שאף שמצוי הרבה יין אצל החוי: "א"דברי המ) ב(
 ".שדרך רוב אשי העיר לקבוע סעודותיהם על השכר או שאר משקים: "ם וסיעתו"הרמב) ג(



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קיד

 שהכל תלוי ברוב אנשי העיר שמשתמשים את השכר במקום תשמישו של ,601 ובית יוסף שם600ג"סמ
 וכן , אם הרוב משתמשים בשכר במקום יין, אף שהיין מצוי בחנות אין בכך כלום602ם ולפי דעת,יין

 וכן .604 העתקתי דעתם ביחד לסמוך עליהם המנהג,603הוא גם כן לפי דעת הטור בשם יש מפרשים
 .605ת המרדכיבדע

 דלא מיקרי חמר ,608ם" היא כרשב607א" שהביא המג606ה שהובא בהגהות מיימוניות"אבל דעת ראבי
 להקל כשרוב העיר 609 ובברכת המזון דוקא סבירא ליה. אין יין מצוי כלל בעירלא אם כןמדינה א

 611 אלא משום דהכי גרסינן בהדיא בגמרא,610 ולא משום דמיקרי חמר מדינה,קובעים עליו סעודתם
 .612מהלכות ברכות'  בהגהות מיימוניות פרק זין עי.'ולא אמרן כו

 , משמע אפילו יש יין בעיר,' אין לו יין כו615ג כתב" ובסימן תפ,614ו"א בסימן רצ" רמ613ומסתימת
___________________ 

  .פ שיש גם יין במדיה" הרי מיירי עכ.)הוא חמר המדיה... מדיה שרוב ייה שכר  (ז"ט הי"שבת פכ'  הל599
 דמדיה ,ם" כמשמעות הרמבבירא ליהסומשמע ד, ע"כן כתב בשו. 'שאין יין מצוי וכו(ק יג "וכן הוא באליה רבה ס

  ). אף שיש יין שם עיקר חמר,שרוב ייה שכר
אלא ,  הרי שגם הוא מיירי שיש יין במדיה.) ושיכרא הוא חמר מדיה,והיכא דלא שכיח חמרא כלל( עשין כט 600

  .שאיו שכיח
 .כישתא דבי רב הערה ג. תעב אות ו' א סי"הלכות ליל הסדר ח. ח' ז ע"ח) ו"ירות(וביאורים וראה הערות 

 .) שמברכין על השכר אם אין יין מצוי... כגון במקום שאין יין מצוי ,היכא שרגילין תמיד בכך (קפב'  ריש סי601
 .י"ג וב"ם וסמ"הרמב 602
שאף שלא תפרש ". ויש מפרשין דלא הוי חמר מדיה אלא אם כן שלא יהא יין גדל מהלך יום כל סביב העיר" 603

 ".אם הרוב משתמשים בשכר במקום יין"שתלוי , גם כוותו כן היאמסתברא ש, בדבריו
 ".ומהג העולם כסברא הראשוה: "כאמור בפים 604
 לשה זו , אף על פי שבשאר שים מצוי רוב יין,י פסק אם לקו הכרמים ואין יין מצוי"ורש( ג, י לז" פסחים פ605

  .)חמר מדיה הוא השכר ,מיהא
 ורוב העיר קובעים רוב ,ובשה אחת לקה היין ואיו מצוי כל כך(כאמור לעיל שגם דעתו היא , ותבאר בפים

  ).סעודותיהם בשה ההיא על שאר משקים
ו לקדש אריפתא ולא להבדיל  אין ל, אלא שהוא ביוקר,אבל אם מצא יין באותו הגמויא( תקטז 'ה סי"ראבי 606

 .דז אות "היט "פכהלכות שבת הגהות מיימויות הובא ב). אשיכרא
  ).)הות מיימויותי הג"ב( מקרי מצוי כל מקום מ,ואם היין ביוקר(ק ו "ס 607

מבאר את מהגו כדעה , )שהובא לעיל(ק ט "ואילו לקמן ס, ם"א דעת הרשב"שכאן הביא המ, ומבאר רביו
 .הראשוה

 .)אין יין אחר בעיר הזאת כי אם שכר, חמר מדיה(ר ה חמ"א ד,  פסחים קז608
, ואיו קרא קביעות אלא שרגילים תמיד בכך. שהקביעות מחשיבו לברך עליו, וכן ראה לי (קמט' ה סי" לראבי609

 .ז אות ס"ברכות פ' הובא בהגהות מיימויות הל. )כגון במקום שאיו מצוי יין
ובמקום שקובעין (ב אות ב , ובשלטי הגבורים פסחים כב, י הלכה א אות כט"ז פסחים פ"ריאכמבואר בפסקי  610

, וכמבואר בפים). ומבדילין עליו ומקדשין עליו, השכר הוא להן כמו היין, ורוב שתייתן שכר, ל השכרסעודתן ע
  ). והרי הם חמר מדיה,קובעים רוב סעודותיהם על שאר משקים(לדעה הראשוה 

לא אמרן אלא דלא קבע סעודתיה אשיכרא אבל קבע סעודתיה  (לגירסת רבו חאל ורוב הספרים,  פסחים שם611
 .)ילויה לית לן בהע
 . אבל קבע סעודתיה עילויה לית לן בה,וברוב הספרים גרס ולא אמרן אלא דלא קבע סעודתיה אשיכרא ( אות ס612

 ולא ]ד"ט קטו ריש ע"ג עשין כ"סמ[פר המצות  וכתב בעל ס,ם כתב דלא גרסין ליה" אבל רשב.ח"ג ור"וכן בה
 ).ודע למה מחקו

דמיירי לעין כוס של ברכת , )596הערה (ואף שדבריו הובאו לעיל . א" דעת הרמעתה בא לבאר שאפשר כן היא גם 613
  .המזון
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 ,617'ואי אפשר לקנות כו] ב"[קפ' ש בסי" אלא ודאי דמ.' ואם יין בעיר כו616מדלא כתב שם כמו הכא
 גם להבדלה אין , או כיון דלא אפשר לברכת המזון.618ם"ף להרשב לצאת א,לרווחא דמילתא כתב כן

ג " אע,619 שהרי בברכת המזון אין צריך אפילו פעם אחת בשבוע, דמאי שנא מברכת המזון,צריך
  . אם כן הוא הדין להבדלה,משום דמאי שנא פעם זה משאר הפעמיםל כרחם  וע,דאפשר

  .ע"וכל זה לקיים המנהג אבל לדינא צ

  :620ג"תפ' סיש ב"ועיין במ

 ואף .א" מסכימים לדעת רמ623 וכל האחרונים, יחיד הוא בדבר זה622א" המג.621'וישתו אחרים כו) ב(
___________________ 

ואי אפשר לקות יין בכל "ומה שכתב . א מודה שכן הוא אף לעין כוס של קידוש"שהרמ, מכל מקום יש להוכיח
  .או אף לעין הבדלה, ם"הוא לדעת הרשב" סעודה לברך עליו

 .ולא פירש דהייו דוקא כשאין יין בעיר, )והגו להבדיל במוצאי פסח על שכר ולא על יין משום דחביב עליו(ב "ס 614
 אם אין ,יכול ליקח אותו משקה לארבע כוסות, ד"ובמקומות שוהגים לשתות משקה העשה מדבש שקורין מע" 615

 ."לו יין
  .)לא יקדש על הפת, ואם יין בעיר(ט "א ס" ברמ616
 .אפילו אם יש יין בעיר, שיכול לקדש ולהבדיל על חמר מדיה, א"א מכן לדעת הרמיוצ
 .כוסות' שטעם זה איו שייך בהבדלה וד, "ואי אפשר לקות יין בכל סעודה לברך עליו" 617
כל מקום מודה לעין כוס  שמ".אין יין אחר בעיר הזאת כי אם שכר, חמר מדיה"): 608הערה (כמובא לעיל  618

 ".ואי אפשר לקות יין בכל סעודה לברך עליו"מטעם , ברכת המזון
 .שלפחות בסעודה אחת בשבוע יברך ברכת המזון על כוס של יין, שאין אומרים בזה 619
 דהייו שמהלך יום אחד ,במקומות שאין יין מצוי (ח"תעב סכ'  בסיאלא, ה הלכה זו לפיו שם לא תבאר620

כוסות שאר משקים שהם חמר מדיה באותו '  יכול ליקח לד, אלא מעט מזעיר, העיר אין גדל שם יין הרבהסביבות
  ).העיר

שלא הגיע , )ולא שום משקה שהוא חמר מדיה, מי שאין לו יין(א " תפג ס'ואולי הכווה לקוטרס אחרון על סי
 .לידיו

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 621
וישתו אחרים , ג"יוכל לברך גם בפה, שאם המקדש איו יכול לשתות יין משום דר, א"ק כדעת הרמב פס"בפים סי

  .המסובים עמו
 כיון שהאחרים יודעים בעצמם לברך , דאסור לקדש על היין שישתו אחריםוראה לי(ק ט "א ס"ואף שחלק עליו המ

  ).ע"א צ" ודברי רמ. רק הם יקדשו...ג "בפה
א עצמו חזר והודה " ואף המג.א" וכל האחרוים מסכימים לדעת רמ,ד הוא בדבר זהא יחי"המג"מכל מקום 

  ".א"לרמ
  :ואת טעם הדבר מבאר רביו בכמה אופים

יכול , כיון שיכול לומר הקידוש בשבילם"מכל מקום , "דאין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בורא פרי הגפן"אף ) א(
  ".גם כן לברך בורא פרי הגפן

 הא דבברכת המזון סגי ם כןא ... שכל דבר הטעון כוס הייו שטעון לברך עליו בורא פרי הגפן"אומרים לדעת ה) ב(
  ". אף על פי שיודעים בעצמם לברך, וישתו האחרים, הייו שהמברך יברך בורא פרי הגפן...בטעימת אחר 

ג בשביל טעימת "ול לברך בפהאין המברך יכ, שבברכת המזון ושאר ברכות הטעוות כוס" ואף אם תמצי לומר") ג(
דיש לומר הכא כיון שהוא חייב בקידוש ואי אפשר לו לצאת ", מכל מקום שאי קידוש, האחר שיודע לברך בעצמו

 למה לא יוכל הוא לברך על אותה טעימה , אם כן כשאחר טועם ומוציאו ידי חובתו...ידי חובתו בלא טעימה 
  ".שהיא גם כן בשבילו

אף שיודע לברך , וסוברים שיכול להוציא חברו בברכה" כי רבים חולקים,  איה חובה גמורהגם זאת"ובפרט ש) ד(
  .וכאן אפשר לסמוך על דעתם בזה, בעצמו

  . תרמז ואילך' כישתא דבי רב ע. ואילךסז' ז ע"ח) ו"ירות(ראה הערות וביאורים לכללות קוטרס אחרון זה 
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 גם כן וכן כתב .624'ט כו"ב ס"ער'  שכתב עיין סי,ח"ט סק"רצ' א בסי"א עצמו חזר והודה לרמ"המג
  .ש" ע625ו"תקנ' בסוף סי

___________________ 
). דהוא איו שותה אחרים שותים ממוג " דאע, או עם אחרים,תוכשאוכל עם בי בי(ק ג "דרכי משה סש ב"על מ 622

  ).דש עליו וישתו אחרים המסובין עמו יכול לק,ומי שאיו שותה יין משום דר(ט "א ס"וברמ
, ג" כיון שהאחרים יודעים בעצמם לברך בפה, דאסור לקדש על היין שישתו אחריםוראה לי(ק ט "א בס"כתב המ
  ).ע"א צ" ודברי רמ.ק הם יקדשו ר.ד"ג ס" ער'ש סי"וכמ

 ). אלא אם כן הם אים יודעים לקדש בעצמם,אין לו לקדש לאחרים לכתחלה(ו " רעג ס'והייו כדלקמן סי
אף על פי שלא יטעום הוא יטעמו אחרים , יכול לקדש עליו, מי שאיו שותה יין משום דר (ט" ראה לבוש ס623

א הא אסור לקדש על היין "מה שהקשה מג.  ..א"י כרמ"ואר בבד מב"ולע (ק יז"אליה רבה ס. )המסובין עמו
ד יש לחלק דהתם איו אוכל " ולע,כ"ד ע"ג ס"ש סימן רע"שישתו אחרים כיון שאחרים יודעין בעצמן לברך וכמ

 ,כששתה אחר שלא כיון עליו בברכה (ק כח"רעא ס' ובסי. ) רק שאיו טועם מיין יכול לקדש, אבל כשאוכל,עמהם
  ). אפשר דמודה, אבל אם שתה אחד משומעין. לכך איו יוצא הוא,אחר בירך מחדשואותו ה

 אם טעם , וטעם אחד מהמסובין,אם לא טעם המקדש(ה " רעא סכ'וכן ראה מפשטות דברי הפוסקים דלעיל סי
  ).363הערה (ובסמן שם , )כמלא לוגמיו ממש יצאו כולם ידי חובתן

א שם "כתב המ, )ישמע הבדלה מאחרים, ומי שמתעה שלשה ימים ושלשה לילות(ו "א שם ס"ל מה שכתב הרמע 624
  .) דמותר ליתן לאחרים לשתות,י"א ס"תק'  וסי,ט"ב ס"ער' סי 'יע(ק ח "ס

. א כאן"א לקמן שם פסק כהרמ"הרי שהמ. )דש עליו וישתו אחרים המסובין עמויכול לק(א כאן "והוא האמור ברמ
א לקמן שם חזר "שהמ, ומפרש רביו). א"ב חולק על רמ"ער' א לעיל סי"ג דמ"ואע(ן הקשה במחצית השקל שם וכ

  .א כאן"והודה לדברי הרמ
 והגין להחמיר שלא לשתות יין בברכת המזון ולא בהבדלה(י " תקא ס'א סי"א שם להאמור ברמ"ועוד ציין במ

 ). אלא ותים לתיוק,]מראש חדש אב עד התעית[=
  ."ואי ליכא אחר אצלו יתן לתיוק לטעום" 625

שתפרש לקמן  ,הבדלהכמו לעין , ואפילו אם הקטן יכול לברך בעצמו, ואף שיכול אדם לברך כדי להוציא את הקטן
 וכן אחרים ששמעו ותכווו לצאת ידי ,ץ המבדיל בבית הכסת אף שתכוין לצאת ידי חובתו"ש (ז" רצו סי'סי

 אבל הגדולים שלא ,זור ולהבדיל בבתיהם להוציא בי ביתם הקטים שלא היו בבית הכסת יכולים לח,חובתם
 הואיל והם יכולים להבדיל בעצמם אין למי שיצא כבר ידי חובתו להבדיל להם אלא יבדילו ,היו בבית הכסת

הערה (שם ותבאר לקמן , ים אלא בגדול–לא הצריך שלא יהיו יודעים לברך בעצמם שבקטים הרי . )בעצמם
2155.(  

  .שיכול להבדיל וישתו אחרים, מכל מקום מוכיח מכאן
*  

ראה דמיירי , "יתן לתיוק לטעום"א שם "אמם מפשטות לשון המ. והה כל האמור לעיל הוא בקטן שהגיע לחוך
  .בתיוק שלא הגיע לחוך

 כיון , אין שום אדם יכול לצאת ידי חובתו בהבדלה זו,ו לתיוקותאם משקה ממ(ד " רצה ס'ואף שתבאר לקמן סי
  ).2068הערה (ושם , )שלא שתה מהכוס אדם שיוצא ידי חובתו בהבדלה זו

שצריך לשתותה מי שיוצא ידי חובתו , אין דיה בזה כקידוש(שהבדלה , א שסובר"מכל מקום ראה מדברי המ
  .דסגי בשתיית התיוק, דיה כשאר ברכות הטעוות כוס)  אלא,בקידוש זה

) כמלא לוגמיו של תיוק(ואפילו מטעים ממו לתיוק (ד " קצ ס'תבאר לעיל סי, אמם הטעם דסגי בשתיית התיוק
  אם יטעים לקטן שלא הגיע לחיוך יפסיד ברכת היין שלא יוכל לאמרה אף על פי שאיה מעכבת...יצא ידי חובה 

כך תקו חכמים בכל שירה האמרת על היין שיסדרו אותה ... ויש אומרים שכל דבר הטעון כוס חוץ מקידוש .. .
 לפיכך רשאי לברך ברכת היין ולהטעים לקטן אף על פי שלא , שהוא עיקר שירה המיוחדת ליין,אצל ברכת היין

  ).ביום הכיפורים הואיל ואי אפשר בעין אחרוכן והגין במילה ש ...  ואפילו איו יודע לדבר,הגיע לחיוך ברכות
וסובר שיכול , א חזר בו"מהי ההוכחה מזה שהמ, "יתן לתיוק לטעום"ש, א" הדעות יש לעיין במה שכתב המ'ולפי ב

  .וישתה אחר, ג"להבדיל ולברך בפה
 . סח'וראה הערות ובאורים שם ע
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ואר בהדיא דאקידוש קאי שאינן  מב627 דבטור שם, אינה כלום,626ג"רע' ומה שהביא כאן ראיה מסי
 . אבל כיון שיכול לומר הקידוש בשבילם יכול גם כן לברך בורא פרי הגפן,יודעים לקדש

 שאי אפשר שהם יאחזו הכוס ויברכו בורא פרי הגפן ויחזירוהו לקדש 628תםואין לומר דשאני ה
ת חכם צבי "שמע בשו כדמ, לפי שכל דבר הטעון כוס היינו שטעון לברך עליו בורא פרי הגפן,629עליו
  .630ח"קס' סי

 שהרי המקדש באמצע סעודתו , דאין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בורא פרי הגפן,631דזה אינו

__________________ 
יכול אדם לקדש (ד " רעג ס'ע סי"ה שפסק בשוממ, וכוותו להוכיח כן". ד"ג ס" ער'ש סי"וכמ"א "שכתב המ 626

  ).והוא שאים יודעים ...  אף על פי שאיו אוכל עמהם,לאחרים
כ אם "משא. ג"וגם אים יודעים לברך בעצמם בפה, א דמיירי שהאחרים אים יודעים לקדש בעצמם"ומפרש המ

  .ג"איו יכול להוציאם בברכת בפה, ג"יודעים לברך בפה
כיון (שאף שיכול להוציאם בברכת הקידוש , במי שאיו שותה יין מחמת דר, הוא גם בידון דידןומזה מוכיח שכן 

, הוא איו יוצא בברכה זו(כיון ש, ג"מכל מקום איו יכול להוציאם בברכת בפה, )שגם הוא עצמו יוצא בברכה זו
 .הם יכולים לברך בעצמם)ו
, "והוא שאים יודעים"ש שם "ע במ" בודאי גם כוות השווכן היא" ( איו מקדש להם,אבל אם יודעין לקדש" 627

  ).ג"אף שיודעים לברך בפה; שהייו שאים יודעים לקדש
  ). אלא אם כן הם אים יודעים לקדש בעצמם,אין לו לקדש לאחרים לכתחלה(ו " סוכן הוא לקמן שם

  ".ך בורא פרי הגפן יכול גם כן לבר,שיכול לומר הקידוש בשבילם"שבמקום , משם מוכח, הרי אדרבא
  .וראה כישתא דבי רב הערה יג

דלא כדברי (א "ואדרבה יש להוכיח משם כדברי הרמ, א"אחרי שתבאר שאין להקשות מהמבואר לדבר הרמ 628
  ).א"המ

  :א"פ אין משם פירכא לדברי המ"שעכ,  מקום לפרש'שאולי הי, בא רביו לדון בדבר הזה
שאי התם שאים יודעים לברך ; ג" אף שיודעים לברך בעצמם בפה,ג"כי הגם ששם יכול להוציאם בברכת בפה

  .ג"חייב הוא גם לברך עבורם בפה, וכיון שהוא מוכרח לקדש עבורם, ברכת הקידוש בעצמם
 .ג"אפשר שאיו יכול להוציאם בברכת בפה, כיון שהם יודעים הן לברך והן לקדש בעצמם, כ בידון דידן"משא

ולהחזיר לו הכוס , ג"היו צריכים לאחוז הכוס ולברך בפה, ג"ם לברך בעצמם בפהוהייו שאם הם היו צריכי 629
אם הקדים הקידוש (ו " תעג ס'כדלקמן סי, ג לפי ברכת הקידוש"שהרי חייבים לברך ברכת בפה; לקדש עליו
ושה  וכל הע, לפי שעשה כדברי בית שמאי כגד דברי בית הלל, שצריך לחזור ולברך ברכת הקידוש,לברכת היין

  ).הערה לז(ושם סמן , )כדברי בית שמאי לא יצא ידי חובתו
 רכת המזון ולאחר גמר ב, והוא בירך וזימן בשם... ולהיותו אורח תו לו לברך ,החכם השליח היה זיר שמשון" 630

 אם , הכוס]על[ מי יברך רכת המזון אחר גמר ב... ומיתי להם לא כון לעשות כן ... ברכת היין ...בירך האחר 
 בדלא אפשר לו הי מילי...  לא טעם המברך לול אם טעם אחד מהמסובים יצא אפי" דאף דקיי, לא יתכן,הזיר זה

 ,רכת המזון אחר גמר ב,ואם יתן הכוס ביד אחר ... אסור לאחר לברך , אבל בדאפשר לטועם לברך ...לטועם לברך
ל  תדע דע. על הכוס כללברכת המזוןין זה מברך  וא, אסתלק ליה מעשה הראשון,והאחר יברך עליו וישתה ממו

  ".ג" הוא מברך עליו בפהרכת המזון אלא כשאותו שאומר עליו ב, לא מיקרי מברך על הכוסכרחך
והוא צריך לומר , ואים יודעים לברך ברכת הקידוש, ג"שגם אם הם יודעים לברך בעצמם בפה, ומטעם זה מובן

  .ג"ם גם ברכת בפהחייב הוא לברך בשביל, הקידוש בשבילם
, ג"אפשר שאיו יכול להוציאם בברכת בפה, כיון שהם יודעים הן לברך והן לקדש בעצמם, כ בידון דידן"משא

 אסור לאחר , אבל בדאפשר לטועם לברך ... בדלא אפשר לו לטועם לברךהי מילי(כמבואר בדברי החכם צבי 
  ).לברך

  :על סברת החכם צבי משיב רביו בשתים 631
וכיון שבכל אופן התיר הטור ). דלא כסברת החכם צבי(ג " להוכיח דאין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בפהיש) א(

שכל , על כרחיו לומר, ג"אף שהשומע יכול לברך בעצמו בפה, ג בשביל הטועם"שהמקדש יברך בפה,  רעג'לקמן סי
  ".  יכול גם כן לברך בורא פרי הגפן,שיכול לומר הקידוש בשבילם"מקום 
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 וגם ברכת המזון לא היה רב אשי מברך בורא פרי הגפן ,632א"רע' ש סי"אינו מברך בורא פרי הגפן כמ

___________________ 
 אף , וישתו האחרים,שהמברך יברך בורא פרי הגפן"על כרחיו לומר , ג"לפי סברת החכם צבי שתלוי בברכת בפה) ב(

  ".על פי שיודעים בעצמם לברך
שבברכת המזון ושאר ברכות הטעוות " אף אם תמצי לומר"ולכן מוסיף אחר כך ש. אלא שרביו מסתפק בסברה זו

שכל דבר הטעון כוס הייו "אף (בשביל טעימת האחר שיודע לברך בעצמו ג "אין המברך יכול לברך בפה, כוס
דיש לומר הכא כיון שהוא חייב בקידוש ואי אפשר ", מכל מקום שאי קידוש"). שטעון לברך עליו בורא פרי הגפן

תה  למה לא יוכל הוא לברך על או, אם כן כשאחר טועם ומוציאו ידי חובתו...לו לצאת ידי חובתו בלא טעימה 
  ".טעימה שהיא גם כן בשבילו

ולפי סברא זו שתקת חכמים הוא בכל דבר הטעון כוס (ד " קצ ס'ומטעם זה הובאה שיטת החכם צבי גם לעיל סי
 לפי שהמברך ... מי שאיו שותה יין אי אפשר לו לברך ברכת המזון על הכוס ם כן א,שיסדרו אותו על ברכת היין

 כיון ... והוא איו רשאי לברך ברכת היין לחבירו ,ברכת היין לפי סברא זוברכת המזון הוא בעצמו צריך לברך 
  ).שחבירו יכול לברך בעצמו אין לאחר לברך לו

ואף להאומרים שתקת חכמים הוא בקידוש וכל דבר הטעון כוס שיברכו (א " רעא סי'וכן תבארה שיטה זו לעיל סי
 שאין , כמו שמועלת לברכת ההין, ברכה הראשוה לקידוש מועלת,צ"ק' עליו ברכת היין תחלה כמו שתבאר בסי

 הואיל ובשעה שהיא חשובה גמר וסילוק סעודה מפי איסור הטעימה קודם קידוש לא היתה ,צריך לחזור ולברך
  ).עדיין אמירה המפסקת ולא סתלקה עדיין ברכה הראשוה

קובץ הערות . א" רעא סי'קומות וציוים סימראי מ. ק א" קצ ס'תהלה לדוד סי.  קעג'ב סי"וראה אמרי יושר ח
  . 157' ז ע"ע אדמוה"הערות בשו.  ריז' רה וע'ז ע"וח,  מה'א ע"ו ח"וביאורים ירות

  ).ותבאר לקמן הערה הבא(כמבואר כאן , אלא שמכל מקום וטה יותר דעת רביו דלא כסברת החכם צבי
*  

 אף על , מברך עליו,ן אף על פי שבא לשתותו בתוך הסעודהיי(ח "ד ה"וכן ראית מסקת רביו בסדר ברכת ההין פ
  ). שמפי חשיבותו שמקדשין ומבדילים עליו קבעו לו ברכה אף בתוך הסעודה,פי ששותהו לשרות האכילה שבמעיו

בכמה (י " ופרש,)ברכה לעצמו  שאי יין דגורם,ין מי פטריה פתי(ב "סע, אשר המקור להלכה זו הוא בברכות מא
לפי שכל דבר הטעון כוס הייו שטעון " והייו ).פ שלא היו צריכים לשתייתו" ואע,הוא בא ומברכין עליומקומות 

  ).634הערה (כדלקמן , ה ליתביה ליוקא" ב ד,י בעירובין מ"שיטת רשגם שזוהי ". לברך עליו בורא פרי הגפן
 ואיו פטר בברכת ,ל פי שבא לשתות תוך הסעודה מברך עליו בורא פרי הגפןיין אף ע(א " קעד ס'וכן פסק לעיל סי

 והרי זה כדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה שפטרים , אף על פי ששותה לשרות האכילה שבמעיו,הפת
 כגון בקידוש , מכל מקום הואיל והיין הוא חשוב שגורם ברכה לעצמו בכמה מקומות,בברכת הפת כמו שתבאר

 לפיכך איו חשב טפל , לשתייתוין צריךוהבדלה וברכת אירוסין שמברכין על היין בורא פרי הגפן אף על פי שא
שהיא השיטה שדברים הטעוים כוס צריך לברך ). לפת להפטר בברכתו מברכה ראשוה שהיא בורא פרי הגפן

  ".ייתו לשתין צריךשמברכין על היין בורא פרי הגפן אף על פי שא", ג"עליהם בפה
ה רב אשי כתבו "ג ד" פסחים ק'אך התוס(ק א " קעד ס'אלא שמכל מקום כתב על זה בקוטרס אחרון לעיל שם סי

 שהרי ,דאין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בורא פרי הגפן(וכן מוכיח כאן ). דמצות הבאת כוס לא תליא בברכה
  ).המקדש באמצע סעודתו איו מברך בורא פרי הגפן

  ".ברכה לעצמו שאי יין דגורם"ל " זו יוקשה האמור בגמרא ברכות הולפי מסקא
 קבעו לו ברכה אף בתוך ,שמפי חשיבותו שמקדשין ומבדילים עליו"ועל זה מפרש בסדר ברכת ההין שם 

רואים , )ל"אף במקום שאין צריך לברך עליו כ(והייו שמעצם ההלכה שמקדשין ומבדילין עליו ". הסעודה
 .88 'קמז ע'ותבאר בקובץ הערות וביאורים א". קבעו לו ברכה אף בתוך הסעודה"לכן ו, חשיבותו

 שגם יין זה , אם כבר בירך על היין בסעודה זו,ואין צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס של קידוש זה(א "ריש סי 632
שאם  (ה"א סוף ה"ירושלמי ברכות פבשמקורו , )236הערה (וכמצויין לעיל שם ). של קידוש פטר באותה ברכה

  ). שאיו אומר בורא פרי הגפן,ו היוםהיה יושב ושותה מבעוד יום וקדש עלי
אף להאומרים שתקת חכמים הוא בקידוש וכל דבר (ל " הלכה זו לפי דעת החכם צבי הלעיל שםואף שתבארה 

 כמו שמועלת , מועלת ברכה הראשוה לקידוש,צ"ק' ר בסיהטעון כוס שיברכו עליו ברכת היין תחלה כמו שתבא
 הואיל ובשעה שהיא חשובה גמר וסילוק סעודה מפי איסור הטעימה , שאין צריך לחזור ולברך,לברכת ההין

  ).קודם קידוש לא היתה עדיין אמירה המפסקת ולא סתלקה עדיין ברכה הראשוה
כפי שהוכיחו ". ין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בורא פרי הגפןדא"שמכאן מוכח , מכל מקום ראה לרביו יותר

ש מבעוד יום אין צריך בקידוש "ובירושלמי מי קאמר דאם התחיל לסעוד בע(ה רב אשי "ב ד,  פסחים קג'תוסה
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 ואם לא יברך על היין ,ה כלל שאין שם טעימ,634 ושאני זמן.633על הכוס כדאיתא בפרק ערבי פסחים
  . ועוד יש לומר בענין אחר.אין כאן היכר כלל שמברך על היין

 הא ם כן א,ש החכם צבי" דאם תמצי לומר כמ,רה מכל צדוא סת"פ סברת המג"ואיך שיהיה עכ
 וישתו , היינו שהמברך יברך בורא פרי הגפן,635צ"ק' דבברכת המזון סגי בטעימת אחר כמבואר בסי

 .636ף על פי שיודעים בעצמם לברך א,האחרים

 אין משם ,637ג צריך שלא יהיו יודעים גם ברכת בורא פרי הגפן"רע' ואף אם תמצי לומר שגם בסי
 הכא כיון שהוא חייב בקידוש ואי אפשר לו לצאת ידי חובתו בלא טעימה 638 דיש לומר,ראיה לכאן

 למה לא יוכל הוא , חובתו אם כן כשאחר טועם ומוציאו ידי,639א"ש האחרונים בסוף סימן רע"כמ
___________________ 

אך (ק א "רס אחרון סט קעד בקו'הובא לעיל סי). ג"צ לברך בפה"ג משמע דכל דבר מצוה הטעון כוס א"לברך בפה
  ).הערה הקודמת(וכדלעיל ). ה רב אשי כתבו דמצות הבאת כוס לא תליא בברכה"ג ד" פסחים ק'התוס

 .) רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך,)ברכת המזון (מר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא בתרא (ב,  קג633
  ).דברכת המזון לאו אסוחי דעתא הוא(ם "ופרשב

  ).ל שם בעירובין"ז י"ש רש"וכמ(ג "וי בברכת בפהשמשם הוכיח החכם צבי שם שכוס של ברכה תל 634
י "ופרש, ) ליתביה ליוקא...יום הכפורים היכי עביד ) ... ברכת שהחייו(זמן (ב , והייו הא דאמרין בעירובין מ

 שתהא ברכת היין ,משום דגאי הוא לכוס של ברכה שלא יהה אדם ממו לאלתר...  לאחר שיברך עליו ,לשתותו(
  ). הגפן שלא לצורךדבורא פרי

וצה י דהאי ליתביה ליוקא ר" ליה לרשאמדפשיט(ומברכת שהחייו הוכיח החכם צבי לשאר הברכות הטעוות כוס 
 .ג"פ אותו האומר זמן על הכוס הוא צריך לברך עליו בפה" דעכמע מיה ש ... שהגדול יברך והקטן יטעוםלומר
 י" דפשיטא ליה לרשלא על כרחך א.ג וישתהו"וקא יברך בפה שהיוצה לומר דילמא ליתביה ליוקא רם לא כןדא
  ). ושאר דברים הטעוים כוס,רכת המזון וכן לעין ב.ג"ל דהאומר זמן הוא צריך שיברך בפה"ז

ויש אומרים שכל דבר הטעון כוס חוץ מקידוש לא הצריכו לטעום ממו אלא (ד " קצ ס'וכן הובאה שיטה זו לעיל סי
 אבל באמת הוא ,רכת היין שיאמרו שלא לצורך הוא ברכה זו וראית כברכה לבטלהמשום שלא יהא גאי לב

 שהוא עיקר שירה המיוחדת , שכך תקו חכמים בכל שירה האמרת על היין שיסדרו אותה אצל ברכת היין,לצורך
  ).ליין

  .וראה כישתא דבי רב
  .) אלא די בשתיית אחר,ברך בעצמו אין מעכב שישתה המ,אף על פי ששתיית כוס של ברכה מעכבת ( סעיף ד635
ולפי סברא זו שתקת חכמים הוא בכל דבר הטעון כוס שיסדרו אותו על (ואף שהובאה דעת החכם צבי לעיל שם  636

 לפי שהמברך ברכת המזון הוא ... מי שאיו שותה יין אי אפשר לו לברך ברכת המזון על הכוס ם כן א,ברכת היין
 כיון שחבירו יכול לברך ... והוא איו רשאי לברך ברכת היין לחבירו ,י סברא זובעצמו צריך לברך ברכת היין לפ

  ).בעצמו אין לאחר לברך לו
ג מתקת "שהרי כיון שהמברך ברכת המזון על הכוס חייב בברכת בפה, מכל מקום אין הדעת וטה לסברא זו

כמו כל המקדש על , ג"בים בברכת בפהשהוא יכול להוציא את המסו, אם כן מובן גם, )אף אם איו שותהו(חכמים 
 .אף שיודעים בעצמם לברך, ג"שיכול להוציא גם את המסובים בברכת בפה, הכוס ושותהו בעצמו

  :והייו באחד משי האופים שתבארו לעיל 637
 אפשר שהם יאחזו הכוס ויברכו בורא פרי הגפן"ו, "דאין כוס של ברכה תלוי כלל בברכת בורא פרי הגפן"כיון ) א(

אין סיבה שיוכל המקדש להוציאם בברכה , ג"לכן כל זמן שהם יודעים לברך בעצמם בפה". ויחזירוהו לקדש עליו
  .זו

איו רשאי לברך "ומכל מקום , "שכל דבר הטעון כוס הייו שטעון לברך עליו בורא פרי הגפן", כדעת החכם צבי) ב(
 ". כיון שחבירו יכול לברך בעצמו...ברכת היין לחבירו 

כיון שהוא איו יוצא ידי חובתו (ו " רעג ס'כדלקמן סי, דהייו דוקא במקום שאין המקדש זקוק לטעימה זו 638
  ). כיון שהוא איו צריך לקידוש זה, וכן אם כבר קידש לעצמו במקום סעודתו,בקידוש זה

 ).בלא טעימה ואי אפשר לו לצאת ידי חובתו ,שהוא חייב בקידושכיון (כ הכא שהוא זקוק לטעימה זו "משא
  ).המקדש צריך שיטעום מהכוס כמלא לוגמיו(ד "וכדלעיל שם סכ 639
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  .640לברך על אותה טעימה שהיא גם כן בשבילו

 לכן כיון שהחייב ,641 שאינו מחוייב בדבר אלא מדין ערבות,דבשלמא מי שיצא כבר ידי חובתו
 מה שאין כן כאן שהוא חייב בעצמו בטעימה . אין להערב לפוטרו,בעצמו יכול לפטור חובו בעצמו

  .טועם לבד מהערבות בעד חבירו ה,זו

 מכל מקום כיון שהוא חייב , כשאינו טועם, ולא בהברכה,ואף שהוא אינו חייב אלא בהטעימה
 אם , ואי אפשר לחבירו לטעום בלא ברכה,642 אם כן כשחבירו טועם ונעשה כאלו הוא טועם,לטעום

 כמו שמחוייב בה מדין ערבות מחמת ,כן הברכה שחבירו צריך לברך הוא מחוייב בה מחמת עצמו
 שהרי בהברכה עצמה אין בה דין ערבות אלא ,643י"אפשר לחבירו לטעום בלא ברכה כדפרששאי 

 שכיון שאי אפשר לחבירו לפוטרו מחיובו , והוא הדין לענין חיוב מחמת עצמו גם כן.מחמת הטעימה
 אלא , ולא הצריכו שיברך חבירו בעצמו.פ שחבירו יודע" אם כן יכול הוא לברך אע,בלא ברכה

 . רק מחמת ערבות בלבד, צורך בברכת חבירוכשאין לו שום

 647ן" והר646 בשם המרדכי645ד"תקצ' י סי" עיין ב, כי רבים חולקים,644ואף גם זאת אינה חובה גמורה

___________________ 
צריך לשתות  (ג"סישם ע "טור ושווב. ) ואם לאו לא יצא,המקדש וטעם מלא לוגמא יצא (א, פסחים קזוכדאמרין 

  .)כמלא לוגמיומכוס של קידוש 
ריך לברך ברכת קידוש והבדלה בשביל  שכיון שצ,אבל בקידוש והבדלה רשאי (ד"קצ ס'  לעיל סין תבאר וכ640

  ).ב"ש בסימן ער" כמ, יכול לומר גם ברכת היין שתקה קודם ברכת קידוש והבדלה,עצמו
 ואי אפשר לו לצאת ידי חובתו בלא ,כיון שהוא חייב בקידוש(ולפום ריהטא ראה שהכווה היא כאמור כאן 

  ).טעימה
כיון שיכול לומר הקידוש ( לפי האופן הראשון שתבאר לעיל דאף, אמם מלשון הדברים שם ראית יותר הכווה

גם בזה יש מקום לחלק בין קידוש והבדלה לבין שאר הברכות , ) יכול גם כן לברך בורא פרי הגפן,בשבילם
 .הטעוות כוס

כשיו  אף על פי שאין צריך ע, יכול לברך לו אחר, שאיו יודע לברך,ואם המתעטף הוא בור(א " ח סי'כדלעיל סי 641
  ). גם הוא צריך לברכה זו עכשיום כן א, כיון שכל ישראל ערבים זה בזה,לברכה זו

 וגם הוא קרא מחויב בדבר כשחבירו לא יצא ידי ,שבמצות שהן חובה כל ישראל ערבים זה בזה(ג " קסז סכ'וסי
  ).חובתו עדיין

 שכל , מחוייב בדבר מדין ערבותם כן קרא הוא ג,אף על פי שלא תחייב בה עתה הוא אלא חבירו(ו " קצז ס'וסי
  ). ולפוטרו ממצוה שתחייב בה, ועליו להציל חבירו מעון,ישראל ערבים זה בזה

 להוציא אחרים ידי חובתן ,שהרי המחויב מחמת ערבות קרא מחויב בדבר(ק ה " רסג בקוטרס אחרון ס'וסי
  ).ברך המחויב מחמת עצמו למה לא יברך על חיוב זה כמו שמם כן א...המחוייבים מחמת עצמם 

 ומפיק , וכמאן דלא איפטר דמי,וכל חד וחד מישראל מיחייב בערבותא דחבריה (שאילתות שאילתא דומקורו ב
ש ברכות "רא. )שהרי כל ישראל ערבין זה בזה למצות, פ שיצא מוציא"אע(פ "ה אע"א ד, ה כט"י ר" רש.)אחרים

  ). ולפטור אותן מן המצות, ועליו הוא להצילן מן העון,הוא בעבורם שערב ...דכל ישראל ערבים זה בזה (ג "ג סי"פ
  .א, ג כז"חקרי הלכות ח .ק טו"ד ס' סי. ס ג"סו' שיח השדה שער ברכת הב מה שדן בזה ראה 642
 . וראה כישתא דבי רב.)שהרי כל ישראל ערבין זה בזה למצות, פ שיצא מוציא"אע( פ"ה אע"א ד, ה כט" ר643
 אלא אם כן הם אים ,כיון שהוא איו צריך לקידוש זה אין לו לקדש לאחרים לכתחלה(ו " רעג ס'כדלקמן סי 644

 .הייו רק לכתחלה, )יודעים לקדש בעצמם
 ברכת ... כבר הוציאו מכלל זה ,אף על גב דקיימא לן כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא... ן "וכתב הר" 645

דראש '  וכן כתבו הגהות אשירי בסוף פרק ג. וכן כתוב במרדכי. .. בשיודע לברך...המזון קריאת שמע ותפלה 
  ".השה

 .הרי שבשאר הברכות מוציא אף את הבקי
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  :650 וכן כתב הפרי חדש.649א שם" וכן כתב רמ.648י"והגהות אשר

  שיהיה הקידוש במקום סעודהרעג 
  סעיפיםב "ובו י

  קידוש במקום סעודה

  .652קום סעודה קידוש אלא במ651 איןא

 בין שקידש על ,653 בין שהיה דעתו מתחלה לאכול בבית האחר,שאם קידש בבית זה ואכל בבית אחר

___________________ 
 יכוין לבו לתפלתו של שליח צבור מתחילה ועד סוף ,דהיכא דטעה ולא הזכיר ראש חדש (ה סוף רמז תשכא" ר646

 ). אף על פי שהוא בקי,ויוצא
 כבר הוציאו מכלל זה בברכות ,ל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציאל כ"ג דקי"דאע (ה יחיד" דב, יאה " ר647

 היו ר כך ואח,]'ז[יש שהיו והגין להתפלל ולפיכך ... בשיודע לברך  ...  ותפלהריאת שמעבירושלמי ברכת המזון וק
 ,ות והיו יוצאין בה ידי חובתן מלכיות זכרוות ושופר,שומעין תפלת המוספין משליח צבור מתחלה ועד סוף

  ). מוציאןליח צבורשש
ובשאר ימות השה שאין שליח ...  וביום הכפורים שליח ציבור מוציא את הבקי אש השהובר (ג"ג סי"ה פ" ר648

 יוצא בתפלת , אם התפלל כל התפלה אלא שדילג יעלה ויבא או שאלה שאיה אלא בקשה,ציבור מוציא את הבקי
 .)שליח ציבור

וראה .  הייו רק בתפלה.)חבירו יכול להוציאו בתפלתו, דאם לא יכול להתפללויש חולקין ואומרים  ( סעיף א649
  . צד'ז ע"ו ח"הערות וביאורים ירות. ק ג" ח ס'תהלה לדוד סי
אף על פי שבשאר (ב " תקצא ס'כדלקמן סי, ושאי מוסף ראש השה, ל שכן הוא גם בשאר הברכות"אבל למעשה קיי

' ש בסי"ץ כמ" אבל הבקי איו יוצא בתפלת הש,א את מי שאיו בקיץ מוציא בתפלתו אל"ימות השה אין הש
 ). לפי שהן ברכות ארוכות,ץ" אבל במוסף של ראש השה אף הבקי יוצא בתפלת הש,ד"קכ

, )ע שם"פך מה שכתב השוי ה,ג"וכמו שהעליתי בסימן רע, שיכוין להוציא את חבירו אפילו בקי(ק ח "תפט ס'  סי650
  ).ודלא כמרן המחבר שם', ג סעיף ד" וכמו שכתבתי לעיל בסימן רע,לו לבקי מוציאואפי(ב ק "תקפה ס 'וסי

  .לא הגיע לידיו,  רעג'ומה שכתב בזה בסי
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 651

  ).ה- א"ס(קידוש במקום סעודה ) א(
  ).ו"ס(מקדש להוציא מי שאיו בקי ה) ב(
  ).ט- ז"ס(רביעית יין  מיים או 'סגי בכזית מה) ג(
  ).יא- י"ס(השומע קידוש מבית אחר או מבית הכסת ) ד(
  ).ב"סי(הסעודה במקום הרות ) ה(

  . )במקום סעודהאין קידוש אלא  (א"ע ס"טור ושו. )דאמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה (א,  פסחים קא652
*  

  ).661-666 כדלקמן הערות(דומים בכמה פרטים לדיי הפסק באכילה , דיי קידוש במקום סעודה
כ אם חזר למקומו איו צריך "משא. מיירי שקידש במקום אחד ואכל במקום אחר, ד- א"אלא שכל האמור לפיו ס

,  כאןדכיון דקידש כאן על דעת לאכול כאן ואכל(י אות ט "כמבואר בשיירי כסת הגדולה הגב, לחזור ולקדש
ה "ורק באופן שיתבאר לקמן ס; )זו לא שמעו, יחזור לברך, בשביל שבין קידוש לאכילה קם מדוכתיה לאיזו סיבה

  .צריך לחזור ולקדש, )673והערה (
שיה  שכיון ש,ואפילו חוזר למקומו לאכול צריך לחזור ולברך(א " קעח ס'כדלעיל סי, כ בהפסק באכילה"משא

  ).מקומו ביתיים הפסיק אכילתו
, שם ק' תוס).  לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו וגו בבי כישתא,למה לי לקדושי בבי כישתא(גמרא שם  653

 והא ,ואין לומר במקדש כאן על דעת שרוצה לאכול במקום אחר מודה שמואל דיש קידוש( ה ידי קידוש"ב ד
המקדש בבית הכסת (ג " רסט ס'וכדלעיל סי. )למה לי לקדושי בבי כישתא מדפריך ולשמואל .דפליגי בסתמא
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קכב

 וצריך , לא יצא ידי חובתו בקידוש הראשון,654 נמלך לאכול בבית אחראחר כךדעת לאכול בבית זה ו
נאמר  ש,655 בין בקידוש של לילה ובין בקידוש של יום,לחזור ולקדש קודם שיאכל בבית האחר

  . במקום עונג סעודת שבת שם תהא קריאת הקידוש656 ודרשו חכמים,וקראת לשבת עונג

  :657 שלא יצא ידי חובת קידוש,ואין צריך לומר שאם קידש ולא סעד אחריו כלל

 נמלך אחר כך ו, שקידש בחדר אחד על דעת לאכול בחדר זה, מחדר לחדר, ואפילו בבית אחדב
  .658 צריך לחזור ולקדש,או מעליה לבית וכן מבית לעליה ,לאכול בחדר אחר

 , אבל אם כשקידש היה דעתו לאכול בחדר אחר אין צריך לחזור ולקדש,במה דברים אמורים בנמלך
ומכל מקום לכתחלה טוב שלא  (659 וכן מבית לעליה או מעליה לבית,אם שני החדרים הם בבית אחד

___________________ 
 דעתו 'הרי שאף שהי, ) ואסור לטעום כלום קודם קידוש, שהרי הוא איו יוצא בקידוש זה, מהכוסאסור לו לטעום

  .מכל מקום אין הקידוש בבית הכסת מועיל לו, מתחלה לאכול בביתו
  .כדלקמן בסעיף הבא, בחדר אחרודוקא בבית אחד מועלת דעתו לאכול 

 , ועיילי ליה למיה לבי גיה דרבה בריה, ואיתעקרא ליה שרגא,דרב הוא קדיש(א , עובדא דרב הוא שם קא 654
 אף על פי , דמי שקדש בבית אחר, מי משמעראובגמ (ה ושמעין"ן שם ד" ר.) וקדיש וטעים מידי,דהוה שרגא

 .) וצריך לחזור לקדש,וש במקום סעודהדי לא מיקרי ק,חר כך לא אכל כיון שלא,שדעתו בשעת קדוש לאכול שם
 הוי קידוש , ואחר כך מלך לאכול במקום אחר,מי שקידש בבית אחד על דעת לאכול שם(סוף הסימן בית יוסף 

דרב הוא בתר דקדיש אתעקר ליה , מדאמרין בריש פרק ערבי פסחים , וצריך לחזור ולקדש,שלא במקום סעודה
ל אם קידש בבית אחד ע (ב"ע ס"שו ). וקדיש וטעים מידי, ועייליה למאיה לבי גא דרבה בריה דהוה שרגא,שרגא
  . )חזור ולקדש במקום שרוצה לאכול שם צריך ל, מלך לאכול במקום אחרואחר כך , לאכול שםמת

ם קידוש זה לא יהיה אלא  וג ...ומצוה לברך על היין ביום השבת קודם שיסעוד סעודה שיה (י"ט ה"ם פכ" רמב655
  .)ה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודהוגם ז (א"רפט ס' ע סי"טור ושו. )במקום סעודה

  ).גם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודה(ב "וכן הוא לקמן שם ס
 , כלומר קרייה דקידוש, במקום שאתה קורא לשבת,וקראת לשבת עוג דכתיב(ם פסחים שם " רשב.יג, ח'  ישעי656
 כלומר במקום קריאת קידוש שם תהא ,משום דכתיב וקראת לשבת עוג( שם 'תוס).  ומדרש הוא,ם תהא עוגש

ה אף ידי "ן שם ד" ר). שם תהא עוג, במקום שקראת,שבת עג וקראת לב דכתימאי טעמא(א , שם כף "רי). עוג
ה "י ס"ש שם פ"רא. )ם תהא עגבמקום קריאה ש, דטעמיה מדכתיב וקראת לשבת עג, ל"וכתב רב אחא ז(קידוש 

מכוה רבן אקראי וקראת  ואס, דהא דאמרין דאין קידוש אלא במקום סעודה הייו מדרבן...ר יוה פירש "וה(
במקום עוג תהא הקריאה של  (רעג 'ריש סיו, )במקום עג תהא קריאה(רסט ' ז ריש סי"טהובא ב). לשבת עוג

  .)קידוש
 דהייו במקום שיתעג שם , ודרשו חכמים במקום עוג,שאמר וקראת לשבת עוג(ט "רעא ס'  סיוכן הוא לעיל
  . וראה מראי מקומות וציוים. ) שם תהא קריאת הקידוש מלפיה,בסעודת שבת

דלא תימא כי אמר  (ה ושמעין"ן שם ד"ר. )ואם קידש ולא סעד לא יצא ידי קידוש (ה אין קידוש"י שם ד" רש657
 אבל כשאיו סועד כלל ידי קדוש , דוקא כשסועד במקום אחרי מילי ה,מקום סעודהדוש אלא בישמואל אין ק

  ).אף ידי קידוש לא יצא ,אם קידש ולא סעד(ג "ע ס"שו. ) כל שלא אכל לא יצא ידי קדוש כלל אלא, דליתא,יצא
 בר תחליפא  אמר להו רב ען, אבל ממקום למקום בחד ביתא לא,סבור מיה הי מילי מבית לבית ( פסחים שם658

  . ) וחית מאיגרא לארעא והדר מקדש,זימין סגיאין הוה קאימא קמיה דשמואל
מואל כשהיה  ומה דמר ש, מה דמר רב כשלא היה בדעתו לאכול בבית אחר,ולא פליגין(ו "ו ה"ירושלמי ברכות פ 659

 כגון ,ום בבית אחדומיהו ממקום למק(ה ידי קידוש "ב ד,  פסחים ק'כפירוש התוס). בדעתו לאכול בבית אחר
 וכן , ראה דמודה שמואל אם קידש באיגרא כדי לאכול בארעא דחשיב קידוש במקום סעודה,מאיגרא לארעא

 ולאו דוקא קט בירושלמי קידש בבית , והא דקאמר ולא פליגי הייו ממקום למקום בחד בית...מוכח בירושלמי 
יש לתרץ (ח "י ה"פסחים פש "רא ).ס שלו"מי עם הש ויתיישב שלא יחלוק הירושל.זה ומלך לאכול בבית אחר

 כמו מארעא , הייו ממקום למקום, והא דמשמע בירושלמי דמועיל תאי לשמואל,דלא פליג אגמרא דידן
 , שפיר דמי, שאם קידש במקום אחד על דעת לאכול במקום אחרויש אומרים (א"סא "ורמע "טור ושו ).לאיגרא

  ).)וכן עיקר (, כגון מחדר לחדר או מאיגרא לארעא, אחדוהוא שיהיו שי המקומות בבית
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  .)660 שיש חולקים על זה,לעשות כן

 וצריך לחזור ולקדש ,661 אינו מועיל מה שהיה בדעתו מתחלה על כך,ראבל מבית לבית או מבית לחצ
  .כמו שנתבאר

 , אפילו דרך חלון,662ומכל מקום אם בשעת אכילתו שם יכול הוא לראות משם את מקומו שקידש בו
 ששני מקומות אלו כמקום אחד , יש אומרים שזה נקרא קידוש במקום סעודה,663ואפילו מקצת מקומו

 ויש לסמוך על ,665ה"קצ' ש בסי" כמ,664מקום אחד לענין צירוף לזימוןכשהן  כמו ,לענין קידוש
  :דבריהם בשעת הדחק

 נמלך לאכול בזוית אחרת אחר כך ו, שקידש בזוית זו על דעת לאכול כאן, מפנה לפנה בבית אחדג
 שכל החדר נחשב מקום , אין צריך לחזור ולקדש, ואפילו הוא טרקלין גדול,באותו בית ואותו חדר

  .666דאח

__________________ 
 דכי איתמר בירושלמי דהיכא שהיה דעתו מתחלה לאכול במקום אחר אן דאמרואיכא מ (ה סבור"ן שם סוד" ר660

 ... ולא הירא ...וי כולי האי י דלא הוי ש, דהוה ליה כמארעא לאגרא ומפיה לפיה, מבית לסוכהי מילי ה,מהי
  . ) ואן כגמרא דידן קטין,מי פליגא דירושלאלא ודאי

 .) ולשמואל לא מהי תאי,בבית הכסת כדמפרש בגמרא דידן שקדשו ,אבל מבית לבית ודאי פליגי(ש שם "רא 661
  ).שגם מבית לחצר לא התירו אלא כשרואה את מקומו(כדלקמן הערה הבאה , וכן הוא גם מבית לחצר

ואם  (א"קעח ס' סיכדלעיל , שמועלת דעתו רק מחדר לחדר באותו בית, הוכעין זה הוא גם לעין הפסק באכיל
והוא  . לחזור ולברךאין צריך...  היה בדעתו לשות מקומו מחדר לחדר באמצע אכילתו ,מתחלה כשבירך בחדר זה

  ). אין דעתו מועלת כלום,ו מבית לחצר אבל מבית לבית או אפיל,שיהיו שי החדרים בבית אחד
).  ואם לאו אסור, אפילו מבית לחצר,תר כל זמן שרואה מקומו מו,ורב שר שלום כתב( שר שלום ב טור בשם ר662

 אם ,ל שכתבו לקדש בבית ולצאת לחצר בסעודה"ראיתי בספרי הגאוים ז (ח בשם גאוים"ט ה"מגיד משה פכ
 ,לו מבית לחצר אפי, שכל שרואה מקומוש אומריםוי (א"ע ס"שו. ) שעשה כמקום אחד,רואה את מקומו מותר

  .) לחזור ולקדשין צריךא
  .)רואה מקצת מקומו לו ואפי, דרך חלוןלואפי (ג"א סק" מ663

ומכל מקום אם במקום שאוכל יכול לראות את מקומו הראשון (כדלעיל שם , וכעין זה הוא גם לעין הפסק באכילה
  ).ילו מבית לחצר אפ,ריך לחזור ולברך אין צ, ואפילו מקצת מקומו, אפילו דרך חלון,שאכל שם

 אבל חזו ליה דוכתא דקדיש , דהי מילי היכא דלא חזו ליה דוכתא דקדיש ביה,מיהו איכא למאן דאמר (ן שם" ר664
  ).אחד דתן בפרק שלשה שאכלו דמזמין כ, ומדמו ליה לשתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד.ביה לא צריך

 ן בברכותו כדאמריבזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו ,לות בבית אחדשתי חבורות שהיו אוכ(א , והיי 
  ).ואלו מזמין לעצמן  אלו מזמין לעצמן, ואם לאו,מצטרפין לזמון

רואים אלו  אם מקצתן , בתים שאין דרך הרבים מפסקת בייהם' או בב, חבורות שאוכלות בבית אחד'ב ( סעיף א665
  .)את אלו מצטרפות לזימון

  . רפז' ז ע"ח) ו"רותי(וראה הערות וביאורים 
אבל מפיה לפיה יש (ה אבל "א ד,  שם קא'תוס. ) אוכל בזוית שיה,אבל אם קידש בזוית זו (ח"ט ה"ם פכ" רמב666

 א"ע ס"טור ושו. ) לברךין צריך א, טרקלין גדוליםלו אפי,אבל מפה לפה בבית אחד(ה "י ס"פש "רא. )קידוש
 הוא לו אפי, קידש לאכול בפה זו ומלך לאכול בפה אחרת שאם,ובבית אחד מפה לפה חשוב מקום אחד(

  .) לחזור ולקדשין צריך א,טרקלין גדול
אם אוכל (ט " קעח ס'כדלעיל סי, שכן הוא גם לעין הפסק אכילה, ובזה סגי אף שלא רואה את מקומו הראשון

 שאיו יכול לראות משם  כגון אחורי התור, אף על פי שיש מקום גבוה באמצע ובא לאכול אחריו,בחדר אחד
  ). שכיון שמוקף מחיצות הרי הכל אחד, אין זה שיוי מקום,מקומו הראשון
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  :667 שיש חולקים על זה,ומכל מקום לכתחלה טוב שלא לעשות כן

 אינה , אף על פי שמחיצות הסוכה מפסיקות בין חלל הסוכה לחלל הבית, וסוכה שהיא בתוך הביתד
 ולפיכך אם קידש , כיון שאין מחיצות עשויות לתשמיש אלא לשם מצות סוכה,כחדר בפני עצמו

  .668 שהרי זה כמו מפנה לפנה, אין צריך לחזור ולקדש, להפךבבית ואחר כך נמלך לאכול בסוכה או

 , אף על פי שפתח הבית פתוח לסוכה,אבל אם מחיצות הבית מפסיקות בין חלל הבית לחלל הסוכה
  .669הרי זה כמחדר לחדר

 הרי זה כמבית לבית או מבית , אלא אויר החצר מפסיק ביניהם,ואם אין הסוכה סמוכה לבית(
  ):670לחצר

 אבל אם לא אכל עד לאחר זמן לא יצא ידי ,ל במקום הקידוש לאלתר אחר הקידוש צריך לאכוה
  .671 ואין חילוק בין זמן קצר לזמן ארוך. וצריך לחזור ולקדש קודם שיאכל,חובתו

 אבל אם היה בדעתו לאכול ,במה דברים אמורים כשמתחלה כשקידש לא היה בדעתו לאכול מיד
 ואינו צריך לחזור ולקדש כשאוכל , יצא ידי חובתו,ר זמן אלא שאירעו אונס שלא אכל עד לאח,מיד

__________________ 
א ,  שם כף"גירסת הריוכדאמרין בגמרא שם לפי . ) דהא יש אוסרים,לכתחלה לא יעשה כןאבל  (א"א סק" מ667
ומעתה אפילו מפיה (ור ה סב"ן שם ד"וכדפירש הר). לא אבל מפיה לפיה ,סבור מיה הי מילי מבית לבית(

י "ב). ולפי גירסת רביו איו כן, מיימוי כתב דמקדש בפה זו ואוכל בפה זו(שלטי הגבורים שם אות א ). לפיה
 ואפילו מאגרא לארעא ,' אמר ליה רב ען זימין סגיאין וכו,ף גורס אבל מפיה לפיה לא"והרי(חד ה ובחדר א"ד

  ).ה בחד ביתא לאמפיה לפין " ופירש הר,הוה מקדש
 ועולה ואוכל בתוך , האחרון בתוך ביתוום טוב מקדש לילי י,מי שסוכתו עריבה עליו(ו "ו ה"ירושלמי ברכות פ 668

 והתם ,והא דאמרין בסוכה מי שסוכתו עריבה עליו מקדש בביתו ואוכל בסוכתו(א , להמרדכי פסחים  ).סוכתו
והוה כמו  , אלא לשם מצות סוכה,המחיצה עשויה לתשמיש דהתם אין ש לומר י,איכא מחיצה של סוכה מפסקת

 כיון שאין ,ומבית לסוכה (ב"א סק"מ. )חשוב כמפה לפה, ומבית לסוכה (א"א ס"רמ. )מפיה לפיה בלא מחיצות
 לא לו אפיואם כן, )מרדכי( חשוב כמו מפה לפה בלא מחיצות ,המחיצה עשויה לתשמיש אלא לשם מצות סוכה

  .) לקדש שיתין צריךהיה דעתו לכך א
 על ' טפחים ורחבה ד' אף על פי שהיא גבוה י,ץ עומד בתיבה או בבימה"במקומות שהש(א " ה סכ'וכעין זה לעיל סי

 מפי שהיא בטלה לגבי , מצטרף עמהם ומוציאם ידי חובתן, טפחים או יותר' ויש לה מחיצות גבוהות י, או יותר'ד
  ).הכסת ורגלי בי בית הכסת בתוכהת  הואיל והוא תשמיש בי...בית הכסת 

  . רצ' ראה הערות וביאורים שם עו
 אבל אם מחיצות הבית , כגון שהסוכה בתוך הבית,ודוקא כשאין שם מחיצה אחרת רק מחיצות הסוכה (א שם" מ669

  . ) כמחדר לחדרוה ליה ה,מפסיקות
  . הערות וביאורים שם.  ראה מראי מקומות וציוים670
דוש י לא חשיב ק...ודאי כיון דאין דעתו לאכול אלא לאחר זמן מרובה [והא ( לב 'דשות סיל הח"ת מהרי"שו 671

אגור הובא ב). ה כיון דאיו קובע עצמו בשעת קידוש לסעוד, ואין לחלק בין זמן קצר לזמן ארוך] ...במקום סעודה
 ,ילו באותו מקום עצמו שקדש אפ, דמקרי אין קידוש אלא במקום סעודה,י מולין"כתב גדול בדורו מהרר(שפז ' סי

וצריך לאכול במקום קידוש  (ג"א ס"רמ. )ין חילוק לזמן קצר או לזמן מרובה וא,אם אין דעתו לאכול שם לאלתר
  . )לאלתר

. ומיהו אי אפשר לומר שאסור להפסיק אפילו רגעים אחדים בין קידוש לסעודה(ק י " פא ס'וראה בדי השלחן סי
בודאי שיעור זה לא חשוב הפסק בין קידוש ,  כיון שחשוב צירוף לכזית הסעודה,ומסתבר דתוך כדי אכילת פרס

כיון דצורך סעודה הוא ... בליל פסח מפסיקין בין קידוש לסעודה באמירת ההגדה ... ע "ועל יותר מזה צ. לסעודה
  ).לא חשיב הפסק
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  .672במקום הקידוש

  .673 אבל אם יצא בינתיים צריך לחזור ולקדש,והוא שלא יצא ממקום זה משקידש עד שיאכל

 שלא יאכל גם כן ואפילו היה בדעתו ,ואם מתחלה כשקידש היה בדעתו שלא לאכול עד לאחר זמן
  :674 אינו צריך לחזור ולקדש,נמלך ואכל מיד במקום הקידוש אחר כך ו,בבית זה אלא בבית אחר

  מקדש להוציא מי שאינו בקיה

 , ואין בזה משום קידוש שלא במקום סעודה,פ שאינו אוכל עמהם" יכול אדם לקדש לאחרים אעו
  .675כיון שלהשומעים היוצאים ידי חובתן הוא מקום סעודה

 , וכן אם כבר קידש לעצמו במקום סעודתו, זהומכל מקום כיון שהוא אינו יוצא ידי חובתו בקידוש
 אלא אם כן הם אינם יודעים לקדש , אין לו לקדש לאחרים לכתחלה,כיון שהוא אינו צריך לקידוש זה

__________________ 
אבל אם היה (בא באגור שם הו).  שזה חשב קידוש במקום סעודה,קידשכשדעתו לאכול במקום ש(ל שם "מהרי 672

ואם היה (ה "א סק"מ). לאכול שם מידאו שיהא בדעתו (א שם "רמ).  חשוב במקום סעודה ...דעתו לאכול שם מיד
  . ) לחזור ולקדשין צריך א, וארעו אוס שלא אכל אלא לאחר זמן,דעתו לאכול מיד

  .)ן ראה לי כ, צריך לקדש שית, ממקומו בתייםאך אם יצא (א שם" מ673
כ אם חזר למקומו איו צריך לחזור "משא, ד מיירי שקידש במקום אחד ואכל במקום אחר- א"והייו שלעיל ס

  ).652כדלעיל הערה (ולקדש 
וחזר למקומו , "יצא ממקומו ביתיים"וגם , "אירעו אוס שלא אכל עד לאחר זמן"שאם , ואילו כאן מוסיף ומבאר

  ".צריך לחזור ולברך ",הראשון
ק " פא ס'בדי השלחן סי. ק כה"כף החיים ס. ה לאלתר"ג ד"באור הלכה ס, במשה ברורה, כן תפרשו דברי רביו 

   .12 קיצור הלכות הערה .ו"עא סכר' מראי מקומות וציוים לסי. יא
, סים לבית לטילת ידיםובין קידוש לסעודה כ, כשאוכלים בסוכה שבחצר, ולכאורה הפקא מיה מכל זה למעשה

  ".אירעו אוס שלא אכל עד לאחר זמן"אלא אם כן ; שכיון שחזר למקומו הוי קידוש במקום סעודה
, ע ליכא למיחש"ראה דלכו, או לעשות צרכיו, אם יצא לחוץ כדי לעשות טילת ידים לסעודה(וראה כף החיים שם 

  ).כיון שזה לצורך סעודה
 ראה דאיו צריך , ואחר כך מלך לאכול שם,דש כאן על דעת לאכול במקום אחרמיהו אם קי ('י סוף הסי" ב674

. ) ולא חיישין למה שהיה בדעתו,עודה דכיון שאוכל במקום שקידש שפיר הוי קידוש במקום ס,לחזור ולקדש
 בבית  שהיה דעתו לאכולרושפי(ק ו "א ס"מ. )יצא , ומלך ואכל,ואם היה בדעתו שלא לאכול שם מיד (ג"א ס"רמ

 ,ע"ו ולא הביאו בש,הי כתב זה מסברא דפשי"ב (ב"ז סק"ט).. י" בהדיא בבכן הוא, אחר ומלך ואכל במקומו יצא
  . ) שתלמוד ערוך הואי ראה ול.משמע שלא היה זה הוראה ברורה אצלו

מקום  דלדידהו הוי , יכול לקדש לאוכלים שם,והמקדש שרוצה לאכול במקום אחר (ה' סיי "פש פסחים " רא675
  ). מקדש בבית הכסת להוציא האורחין דמסתמא אחד מבי העיר,וכן משמע הכא. סעודה
  . )דלדידהו הוי מקום סעודה ,יכול אדם לקדש לאחרים אף על פי שאיו אוכל עמהם (ד"ע ס"טור ושו

 השובתים ,ין כדי להוציא את האורחים שאין להם י,לקדש על היין בבית הכסתתקו (א " רסט ס'וכן הוא לעיל סי
 , שהרי קידוש זה להם הוא במקום סעודה,בחדרים הסמוכים לבית הכסת ואוכלים שם מיד אחר קידוש זה

 ,שבשעה שהשליח ציבור היה אומר קידוש זה היו האורחים כבר בחדריהם ושומעים משם את הקידוש ויוצאין בו
  .)ין אותו במקום סעודהון שאין שומע כי,אבל הצבור אין יוצאים בו אף אם תכווו לצאת
אם קידש בתוך ביתו ושמע שכו הקידוש ממו (י "כדלקמן ס, ומכל שכן אם גם המקדש אוכל במקום שקידש

 שהרי הוא שומע במקום , יוצא בו ידי חובתו,כשהוא בתוך בית שלו ושלחו ערוך לפיו לאכול מיד באותו מקום
  ).וםפ שהמקדש הוא במקום אחר אין בכך כל" ואע,סעודתו
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  .676בעצמם

 שאסור לו לטעום עד , צריך ליזהר שלא יטעום כלום מכוס של קידוש זה,וכשעדיין לא קידש לעצמו
  .677שיקדש במקום סעודתו

 אף על פי שברכת הנהנין אין מי שאינו נהנה ,לברך להם בורא פרי הגפן שבקידוש זהכ יכול "ואעפ
 בין ,678 מכל מקום ברכת בורא פרי הגפן של קידוש,פ שאינן יודעים לברך"יכול להוציא אחרים אע

__________________ 
 , דלא גמירי לקדושי,א ואיתרמו ליה אישי בדוכתא אחרי,והיכא דקדיש ליה באושפיזיה(ד ,  יגקידוש' ג הל" בה676

חוזר ומוציא ידי חובת , י שיצא ידי חובתו"אעפ( לב ' עה"ר' הלבשערי שמחה ץ גיאת "הרי. )הדר מקדש להו
, ג דפיק ידי חובתיה דפשיה"אע, אל ערבין זה לזהדכיון דכל ישר, והוא שאין בקיאין להוציא ידי עצמן, אחרים

ל שאם קדש או הבדיל "וכתב הרב רבי אשר ז (לא'  כל בו סי).הלכך הדר ומפיק ליה, חיובא דחבריה עליה רמיא
 , דהא דאמרין כל הברכות כולן אף על פי שאיו חייב מוציא, אלא לאשה או לשאיו בקי,לעצמו לא יקדש לבקי

 מדאשכחן , ומסתבר הכי. דהוא עצמו מוציא את עצמו אם ירצה, אבל בקי לא,א את שאיו בקיהי מילי להוצי
 וכן מדקאמר . אבל לאייש דידע לא, דוקא אריסיה דלא ידע,ר פלוי הוה מקדש לאריסיה כי אתי מדברא"דא

ל בהלכות " זג" והכי חבר הריא. מכלל דלאייש אחריא לא,אבל מברך לבו ולבי ביתו כדי לחכן במצות
בל אם יודעין לקדש איו מקדש  א,ג חילק אם בא אצל אחרים שאין יודעין לקדש מקדש להם"ובה(טור  ).הבדלה
  .)והוא שאים יודעים(ד "סע "שוו, )להם

 אף על פי שאין צריך עכשיו , יכול לברך לו אחר,ואם המתעטף הוא בור שאיו יודע לברך(א " ח סי'וכן הוא לעיל סי
מי שאיו מחויב (ג " קסז סכ'סי ). גם הוא צריך לברכה זו עכשיום כן א, כיון שכל ישראל ערבים זה בזה,ולברכה ז
לקדש קידוש היום  כגון , ואיו יודע לברך לעצמו, יכול לברך למי שעדיין לא יצא, מפי שכבר יצא ידי חובתו,בדבר

). מברך היודע ומוציא מי שאיו יודע ,ו יודעאם אחד יודע לברך והשי אי(א " קצג ס'סי). לשים ועמי הארץ
 אלא יבדילו ,בתו להבדיל להם אין למי שיצא כבר ידי חו,הואיל והם יכולים להבדיל בעצמם(ז " רצו סי'לקמן סי
כמו , אף שהוא עצמו אין צריך לקידוש זה, שיכול לקדש לאחרים שאין יודעין לקדש(א " תפד ס'סי). בעצמם

 , אבל אם הוא יודע לברך,במה דברים אמורים כשאין השומע יודע לברך(ה " תקפה ס' סי).ג" רע'שתבאר בסי
  ).ש"ייג ע" רע' כמו שתבאר בסי,יברך בעצמו ולא ישמע ממי שכבר יצא ידי חובתו

 לכן כיון ,שאיו מחוייב בדבר אלא מדין ערבות(ק ב " ערב בקוטרס אחרון ס'כדלעיל סי, והטעם לכל זה הוא
  ).641הערה (ושם סמן , ) אין להערב לפוטרו,צמו יכול לפטור חובו בעצמושהחייב בע

 עיין ,כי רבים חולקים (ב"סקסוף  שםקוטרס אחרון וכמבואר ב, "לכתחלה"ומכל מקום לא התה כן רביו אלא 
הערות (ושם סמן , )וכן כתב הפרי חדש .א שם" וכן כתב רמ.י"ן והגהות אשר"ד בשם המרדכי והר"תקצ' י סי"ב
)644-650(.  

  .רצב'  עז"ח) ו"ירות(הערות וביאורים וראה 
, אין לו למקדש לטעום, כמו שוהגין בכל קהלות אשכז, ואותם בי אדם שמקדשין בבית הכסת(ם "ברכות מהר 677

 ט אות מ"הגהות מיימויות פכ הובא ב).הרי הוא טועם קודם קידוש, קידוש אלא במקום סעודהדכיון שאין 
 ... דכיון דאין קידוש אלא במקום סעודה הרי הוא טועם קודם קידוש ,והמקדש בבית הכסת אין לו לטעום(

 ה" סי"פחים פסש "רא. ) אסור לשתות,שאם ידי קדוש לא יצא (א שם"רשבת "שו. )ם"בהלכות ברכות של מהר
ואם עדיין לא (ד " סע"טור ושו. ) כי אסור לו לטעום עד שיקדש,לשתות אין לו ,והמקדש כיון שדעתו לקדש בביתו(

  ). לו לטעום עד שיקדש במקום סעודתו שאסור, יזהר שלא יטעום עמהם,קידש לעצמו
 ואסור ,א איו יוצא בקידוש זה שהרי הו,המקדש בבית הכסת אסור לו לטעום מהכוס (ג"רסט ס' לעיל סיוכן הוא 

  . )לטעום כלום קודם קידוש
*  

 ערב 'כדלעיל סי, שאז קרא מחויב בקידוש מטעם ערבות, "אם כבר קידש לעצמו במקום סעודתו"והייו לא רק 
  ). מדין ערבות ... הוא מחוייב בה מחמת עצמו,הברכה שחבירו צריך לברך(ק ב "בקוטרס אחרון ס
מכל מקום חשב הוא קידוש כדי , ומתכוין שלא לצאת לעצמו בקידוש זה,  לא קידש לעצמואלא אפילו אם עדיין

  ).699והערה (י "כדלקמן ס, להוציא אחרים שרוצים לצאת ממו
למא  או ד, כיון דחובה הוא מפיק, מהו,ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היום (ב, ה כט" רב אשי ר678

 , וכי הוה אתי אריסיה מדברא, דאמר רב אשי כי הוין בי רב פפי הוה מקדש לןא שמעת. ברכה לאו חובה היא
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 אינן דומות לשאר ברכת הנהנין ,680 וכן ברכת המוציא כשמקדש על הפת679של לילה בין של יום
  :681ז"קס' וכמו שנתבאר בסי ,הואיל והן חובה

  רביעית ייןמינים או ' סגי בכזית מה

 אין צריך שיגמור שם כל , הורו הגאונים שזה שאמרו חכמים אין קידוש אלא במקום סעודהז
 שמברכים עליהם בורא 684 או אפילו כזית מחמשת המינים,683 אלא אפילו אם אכל כזית,682סעודתו

 , יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה,686כוס הקידוש מלבד 685 או ששתה רביעית יין,מיני מזונות

___________________ 
כול להוציאם אף על  וי, כקידוש היום דמי,ג הוא חובה לקידוש"כיון דהאי בפה (ע שם"טור ושו. )הוה מקדש להו
  .)פי שאיו הה

 וא הדין לבורא פרי הגפן וה ...ף על פי שיצא מוציא אחרים ידי חובתןדוש איהק (א, א סו" רביו ירוחם תיב יב ח679
ולא (כ " קסז ס'ע סי"שו). מותר לעשות כן ,ואפילו בקידוש של יום בשחרית בשבת(ד "א ס"רמ). של קדוש היום

 , וברכת היין דקידוש, אלא ברכת המוציא דמצה בליל ראשון של פסח,שרי לברך לאחרים אף על פי שאיו טועם
  . )בין של יוםבין של לילה 

 ג"ז סק"ט).  כשמקדש על הפת לאחרים ... הרי הוא יכול לברך להם,וכיון שהוא חובה להם(ה "ד בהג"לבוש ס 680
וא וה(ק יג "א ס"מ. )ג דקידוש" אלא הוה כמו בפה,ופשוט שאותו המוציא שעושה במקדש על הפת איו בכלל זה(

  ).המוציא שיכול לברך להם ,דש על הפת כשמקהדין
 ויין של , כגון מצה בליל ראשון של פסח,כל אכילה ושתיה שהן חובה על האדם שלא משום האתו(עיף כג  ס681

 אם איו יודע לברך יכול אחר שכבר יצא להוציאו ידי חובתו אף מברכת ההין , בין של לילה ובין של יום,קידוש
כת אכילת מצה וברכת הקידוש עצמה שהם מברכות  ואין צריך לומר בר, שהן המוציא ובורא פרי הגפן,שבהן
  ). חובה משום קידוש ולא משום האתו שהיא, ואם מקדש על הפת מוציאו גם מברכת המוציא שבקידוש.המצות

 ,כ יכול מי שאיו הה לברך" ואעפ, שהיא גם כן ברכת ההין,ברכת היין של קידוש(ז " רצז ס'וכן הוא לקמן סי
 אלא בשביל שצריך , שלא תקוהו חכמים בשביל האת האדם,איו תלוי בהאתו כלללפי שהיין של קידוש 

  ).לזכרהו על היין
 , שאין חובה על האדם, איה כשאר ברכות ההין,שברכת בורא פרי הגפן זו שעל כוס של קידוש(א " תפד ס'סי

 אבל .ז"קס'  כמו שתבאר בסי, לברךולכן אם הוא איו הה כלום איו יכול לברך כדי להוציא את מי שאיו יודע
 שיכול לקדש לאחרים שאין יודעין , ולכן דיה כמו קידוש עצמו,ברכת בורא פרי הגפן זו היא חובה כמו קידוש

  ).ש"ג ע"רע'  כמו שתבאר בסי, אף שהוא עצמו אין צריך לקידוש זה,לקדש
 שגם ברכת בורא פרי האדמה זו איה כשאר לפי(ב "כדלקמן שם ס, וכן הדין בברכת בורא פרי האדמה על הכרפס

 ואי אפשר , מחמת תקת חכמים שתקו לאכול ירק קודם ההגדה, אלא היא כמו חובה,ברכת ההין שהן רשות
  ). שיכול לברך להם אף שאיו טועם כלום עמהם, ולכן דיה כבורא פרי הגפן של קידוש,לאכלו בלא ברכה

 אלא אפילו , אין צריך שיגמור שם כל סעודתו,ן קידוש אלא במקום סעודהכתבו הגאוים הא דאמרין אי( טור 682
 ודוקא שאכל לחם . וגומר סעודתו במקום אחר,אכל דבר מועט או שתה כוס יין שחייב עליו ברכה יצא ידי קידוש

ל דבר  אכלו אפי,כתבו הגאוים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה (ה"ע ס" שו).אבל אכל פירות לא ,או שתה יין
ודוקא אכל .  וגומר סעודתו במקום אחר, יצא ידי קידוש במקום סעודה, או שתה כוס יין שחייב עליו ברכה,מועט

  .)לאפירות   אבל אכל,לחם או שתה יין
 דאין קידוש אלא במקום ...אמר לן טעימו מידי (א , הוא כדאמרין פסחים קא" אפילו אכל דבר מועט"ומה שכתבו 

   ).סעודה
  ).ן דכזית מיהא בעיראה ליו (י"א סק"מ. )רוצה לומר כזית, ומה שכתב אפילו אכל דבר מועט (ג" סק דרישה683
  .)פ חשיבי טפי לסעודת שבת מיין" דהא עכ, מיים יצא' מהא דבאוכל מיי תרגימראה לי (ק יא"א ס" מ684

 או שישתה עוד ,משת המייםובלבד שיקדש בלילה ויאכל מיד אחר הקידוש כזית מח(ח " עדר ס'וכן הוא לקמן סי
  .)ג" כמו שתבאר בסימן רע,רביעית יין

ז "ט. )ששתה רביעית שחייב ברכה אחרוה רושפי (ח"א סק"מ. )שתה כוס יין שחייב עליו ברכה (ע שם" טור ושו685
  ).כל שהוא חייב לו אבל ברכה ראשוה אפי, ברכה אחרוה שצריכה שיעוררושוהך ששייך עליו ברכה פי(ק ד "ס
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  .687 בין מיד בין לאחר זמן, הסעודה במקום אחראחר כךויכול לאכול 

 שכיון שכבר יצא ידי קידוש , בין בלילה בין ביום,ואינו צריך לברך על הכוס קודם אותה סעודה
צריך לברך על הכוס  שאין ,688 הרי סעודה זו האחרת דומה לסעודה שלישית של שבת,במקום סעודה

  :689לפניה

 אינו יוצא ,פ שהם חמר מדינה" אע, וכן אם שתה שאר משקים, אפילו הרבה,690 אבל אם אכל פירותח
 לכך הם ראוים ,693 וחמשת המינים נקראים מזון,692 לפי שהיין סועד הלב,691ידי קידוש במקום סעודה
  :כ בשאר משקים ופירות" משא,להקרא עליהם שם סעודה

___________________ 
הגאוים לא אמרו (ג " סח"ב. ) חוץ מן הכוס של קידוש, עליו ברכה שחייב,פירוש ששתה כוס יין אחר (ה" לבוש ס686

 ,כי קאמרראה דה (ד"ז סק"ט. )וא לוגמיו צריך עוד לשתות רביעיתאלא דמלבד מה ששתה מכוס של קידוש כמל
  .)ו ברכה אחרוה כשיעור שחייב עלי,ת ששתה פעם שי,אחר שטעם כוס של קידוש כשיעור

  ).694והערה (ט "ודעה השית תתבאר לקמן ס
  .שצריך לאכלו ולשתותו בכדי אכילת פרס, 13ובקיצור הלכות הערה , ק ב" פא ס'וראה בדי השלחן סי

ר שקידש על  אפילו לאח,מצוה להמע מלאכול שום דבר אפילו בלא קביעות סעודה(י " רמט ס'ראה לעיל סי 687
 לפי שאם יאכל ממאכל אחר קודם אכילת הלחם לא יאכל הלחם ... קודם אכילת עיקר סעודת שבת ,הכוס

 כמו , כיון שמן הדין אין חיוב גמור לאכול סעודת שבת לתיאבון,אין למחות ביד המקילין ומכל מקום(לתיאבון 
  .ק ג"ומה שדן בזה בקוטרס אחרון שם ס). )שתבאר

  .)מידי דהוי אסעודה שלישית, וראה לי דאין צריך לברך על הכוס קודם סעודה האחרת (ט"א סק" מ688
והסעודה הבאה חשבת כמו , שבאכילה או שתיה זו יוצא ידי סעודת שבת,  ראה פירוש הדברים'ולפום ריהטא הי
  .סעודה שלישית

 ובלבד שיקדש בלילה ,ות ביוםסעוד'  שיאכל ג,יכול לדחות הסעודה עד למחר(ח " עדר ס'אמם תפרש לקמן סי
  ). 738הערה (ושם סמן , )ויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המיים או שישתה עוד רביעית יין

.  סעודות'ולכן צריך לאכול למחר ג, והייו שהאכילה בלילה מחמשת המיים או רביעית יין איה חשבת לסעודה
שאין צריך לברך בה על , כמו בסעודה שלישית, איו צריך לברך על הכוס) בלילה(אוכל אחר כך אלא שבסעודה ש

  .הכוס
 ,פ שהם מחמשת המיים" אע,אפילו אכל אדם כל מיי מעדים ומיי תבשילין הרבה(ה " עדר ס'וכן תפרש לקמן סי

, )רכין עליו המוציא וברכת המזוןסעודות שחייב אדם לסעוד בשבת עד שיאכל לחם שמב' איו יוצא ידי חובת ג
  .)726הערה (ושם סמן 

אם גם ,  וראה קיצור הלכות שם).וחייב כל אדם לבצוע על שתי ככרות שלמות(ב " עדר ס'ועוד תבאר לקמן סי
  .במיי מזוות צריך לחם משה

 דהייו לברך על הכוס קודם הסעודה כמו קודם ,ייןאין צריך לקדש על ה' בסעודה ג (ו"רצא ס' לקמן סיכד 689
  . )סעודת שחרית

  . )אבל אכל פירות לא (ה"ע סוס" טור ושו690
  . ) דלא סעיד כמו יין,בו במקום סעודה לא יצא , אף על גב דהוי חמר מדיה,ושכר (ק יא"א ס" מ691
  .) פורתא סעיד ...וחמרא מי סעיד (ב,  ברכות לה692

שהיין מפי חשיבותו (י " רב ס'לעיל סי). פת  מפי שהוא סועד את הלב כמו...חוץ מיין (ב " תעא ס'וכן הוא לקמן סי
  ).שסועד ומשמח הלב

מראי ראה , )שהם סועדים הלב גם כן... התמרים והיין (ז "א הי"שתבאר בסדר ברכת ההין פ, ולעין תמרים
  . קיח'קמז ע'קובץ הערות וביאורים א .מקומות וציוים

ח "פר). שהרי קבעו עליה חכמים ברכת בורא מיי מזוות... דודאי הדייסה מיזן זיין (ז " רח סי'גולה סיבאר ה 693
חמשת מיי דגן שאכלן לפי (ז "א הי"וראה גם סדר ברכת ההין פ ).דמילתא דפשיטא דדייסא זיין ומסעד(שם 

  ).הסעודה פטרו בברכת המזון בדיעבד
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 ולא ,שאפילו שתה רביעית יין מכוס הקידוש יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה 694 יש אומריםט
 ויש לסמוך על .הצריכו סעודה במקום קידוש אלא כשלא שתה רביעית שלמה אלא רוב רביעית

 , ואין שם קטן להשקותו מכוס של ברכה, או מילה, כגון בקידוש שבבית הכנסת,דבריהם לעת הצורך
  .695ט" כמו שנתבאר בסימן רס, ויתכוין לצאת ידי חובתוישתה גדול רביעית שלמה

 מלבד רוב רביעית שיוצא בו ידי חובת ,696ומכל מקום אם אפשר טוב שישתה עוד רביעית שלמה(
  ): כדי לצאת לדברי הכל,קידוש

  השומע קידוש מבית אחר או מבית הכנסת

ושלחנו ערוך לפניו לאכול  , ושמע שכנו הקידוש ממנו כשהוא בתוך בית שלו, אם קידש בתוך ביתוי
פ שהמקדש הוא במקום " ואע, שהרי הוא שומע במקום סעודתו, יוצא בו ידי חובתו,מיד באותו מקום

  .697אחר אין בכך כלום

__________________ 
 אם שותה שיעור שחייב עליו ברכה אין ,לפי דברי הגאוים שכתב רביו בסמוך (ה כתוב בהגהות"י ד"במשמעות  694

ולפי זה היה מותר למוהל ולסדק לשתות  (ה"א ס"מר).  דשפיר דמי שישתו המוהל עצמו,וקצריך ליתו לתי
  ).כשיעור אם שותין ,מכוס של מילה בשבת בשחרית

 לא הויא , דמלבד שישתה כמלוא לוגמיו,ראה עיקראבל למה שכתבתי ש (ה כתבו הגאוים"ח ד"בוכמבואר ב
 אם לא שישתה עוד רביעית ,גמיו יש להחמיר שלא ליתן לסדק לטעום כמלוא לו...סעודה עד שישתה עוד רביעית 

 פסקו ום הכי ומש, דהייו ששתה כשיעור במה שטועם כוס של קידוש,י"א וב"משמע מדברי רמ(ק ד "ז ס"ט). יין
, ולפי זה יצא לו דין ברור(ומסיק , אבן העוזרוהאריך בזה ב. )והל לשתות אם שותה כשיעור שרי למדמילה בשבת

  ).ד"והוא עיקר וברור לע, א"י ורמ"כדעת ב... דבכוס אחד ששתה יוצא ידי קידוש 
  ).686והערה (ז "ודעה הראשוה תבארה לעיל ס

 וישתה כשיעור . או אדם אחר,ואם אין קטן בבית הכסת יטעום המקדש עצמו... יטעים מהכוס לקטן  ( סעיף ג695
 כמו , שיש אומרים שיוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה, דהייו רביעית,שחייבים לברך אחריו ברכה אחרוה

  ).ג"רע' שיתבאר בסי
  ).אם לא שישתה עוד רביעית יין(ח שם "ב 696
אבל , סועד את הלב כמו פת... מעט ... יין (ב " תעא ס' מהמובא לקמן סישהעיר, ג"פא סק' ראה בדי השלחן סיו

  ).הרבה יין הוא גורר תאות המאכל
 ושומע , ויש לו שולחן ערוך בביתו, ויש לו שכן ששומע קדושו,ואם אדם מקדש בביתו( רעט ' ערפ' ק סי" סמ697

ט " פכות מיימויותהגה. )במקום סעודה דהוי קדוש ,מע ומשמיע היכא דתכון שו, יצא,קדוש חבירו על שולחו
 ותכוון ,ואם שומע קדוש שכו על שלחו הסדור לפיו (א, א סו"רביו ירוחם תיב יב ח. ח"ה) א קושטפוסד(

ואם קידש בביתו ושמע  (ו"ע ס"טור ושו). דוד הכהן ' כך כתב הר, הרי זה במקום סעודה יצא,שומע או משמיע
  .) דשפיר הוי מקום סעודה,א בו יוצ,ושלחו ערוך לפיו שכו

  :ויש בזה כמה פרטים
  .כמבואר כאן, שזה קרא במקום סעודה של השומע) א(
  .כפי שיתבאר בסמוך, שצריכים המקדש והשומע לכוין להוציא ולצאת בשמיעה זו) ב(
 ,ום אחדלא אמרו שצריך שיהיה במק(ב " ה סכ'כדלעיל סי. שמוציאו אף שהמקדש והשומע אים באותו בית) ג(

 ועל דרך ,פ שאיו עמהם" אע,ץ" אבל כשהם במקום אחד יכול לצאת כל השומע קול הש,ץ עם הציבור"אלא הש
  ).צ"ג ותר" רע' וכמו שיתבאר בסי,שתבאר

והוא שישבו כולם בשולחן  (א"ריג ס' לעיל סיכד, ואף שלא קבעו יחד, שמוציאו אף אם השומע שותה מכוסו) ד(
 אבל ביין קידוש והבדלה פוטר אחד ,במה דברים אמורים ביין הרשות .בו זה בכה וזה בכהאבל לא כשיש... אחד 

 שאחד מקדש או מבדיל בביתו , ואפילו אין עומדים במקום אחד אלא כל אחד בביתו,את חבירו אפילו בעמידה
 'ש בסי"הין כמ הואיל והיא חובה ואיה כברכת ה, ושכו שומע על הכוס שבידו ושותה,ומתכוין להוציא שכו

  . רצז'  עז"ח) ו"ירות(הערות וביאורים  וראה .)ג"רע
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  .698 ויתכוין הוא לצאת בשמיעה זו,והוא שיתכוין המקדש להוציאו ידי חובתו

 ואפילו אם הוא אינו , חובתןואפילו לכתחלה יכול אדם לקדש בביתו כדי שישמעו שכניו ויצאו ידי
  :699 אלא שמקדש בשביל שכניו שאינן יודעים לקדש,אוכל עדיין ואינו יוצא בקידוש זה

 , ושמע הקידוש בתוך ביתו מהשליח ציבור שמקדש בבית הכנסת, מי שביתו סמוך לבית הכנסתיא
 ,אצל בית הכנסת לפי שבזמן הזה שאין לנו אורחים השובתים , לא יצא,אף על פי שמתכוין לצאת בו

  :700 ואינו מקדש אלא מחמת המנהג,אין השליח ציבור מתכוין כלל להוציא שום אדם בקידוש זה

__________________ 
וכגון (ע שם "טור ושו). ותכוון שומע או משמיע(רביו ירוחם שם ). מע ומשמיעהיכא דתכון שו(ק שם "סמ 698

  ).ומשמיע להוציא ,שתכוין השומע לצאת
 ולא תכוין השומע ,יא את השומע ידי חובתואם תכוין התוקע להוצ(ז " תקפט ס'וכדלקמן סי. ב, ה כח"רעל פי 

 אלא , ולא תכוין התוקע להוציא את השומע, או שתכוין השומע לצאת ידי חובתו,לצאת ידי חובתו בשמיעה זו
  ). עד שיתכווו שיהם שומע ומשמיע,ו לא יצא השומע ידי חובת,תקע לעצמו

ואף (ב " תפט סי'תבאר לקמן סי,  סופריםואילו במצות מדברי. אלא ששם הוא בתקיעת שופר שמן התורה
 ויש אומרים שמצות מדברי , מכל מקום הספירה בזמן הזה מדברי סופרים,להאומרים שמצות צריכות כוה

 , ששמע הספירה מן אחד ומן הציבור שספרו ולא תכוין כלל להוציאו...סופרים לדברי הכל אין צריכות כווה 
  ).יברך כשיספור בלילה שהשומע כעוה לא , אלא שמע לפי תומו,זווגם הוא לא תכוין לצאת בשמיעה 

ו  אף על פי שלא תכוין המברך להוציא, כווהין צריךולדברי האומרים שמצות של דבריהם א(ד " ריג ס'ולעיל סי
  ).וגם הוא לא תכוין לצאת בה יצא

  ).כמים שתהא זכירה זו על כוס של ייןותקו ח(ב " רעא ס'כדלעיל סי, וגם כאן הקידוש על הכוס הוא רק מדרבן
  . קכא' ג ע"אהלי שם ח. מראי מקומות וציוים. ה וכגון שתכוין"באור הלכה דוראה 

  ).ט" רס'ש סי" וכמ, אפילו הוא איו אוכל, לכתחלה יכול לקדש בביתו כדי שישמעולואפי (ק יג"א ס" מ699
 'כדלעיל סי, מקום קרא מחויב בקידוש מטעם ערבותשמכל , "אם כבר קידש לעצמו במקום סעודתו"והייו לא רק 

  ). מדין ערבות ... הוא מחוייב בה מחמת עצמו,הברכה שחבירו צריך לברך(ק ב "ערב בקוטרס אחרון ס
מכל מקום חשב הוא קידוש כדי , ומתכוין שלא לצאת לעצמו בקידוש זה, אלא אפילו אם עדיין לא קידש לעצמו

  . ממולהוציא אחרים שרוצים לצאת
 כיון , ואין בזה משום קידוש שלא במקום סעודה,פ שאיו אוכל עמהם" אע,יכול אדם לקדש לאחרים(ו "וכדלעיל ס

  ).שלהשומעים היוצאים ידי חובתן הוא מקום סעודה
 ואסור , שהרי הוא איו יוצא בקידוש זה,המקדש בבית הכסת אסור לו לטעום מהכוס(ג " רסט ס'וכדלעיל סי

  ).קידוש במקום סעודה... אדם אחר ... יטעום  ...  קודם קידושלטעום כלום
 צריך ,שתכוין שלא לצאת ידי חובה בהבדלתו ... ץ המבדיל בבית הכסת"ש(ז " רצו סי'כדלקמן סי, וכן בהבדלה

  ).לחזור ולהבדיל בביתו
להוציא אחרים ידי  ולא ,מיהו בזמן הזה ששליח ציבור מקדש בבית הכסת משום מהג (ה ואם קידש"י ד" ב700

ץ איו מקדש אלא "ובזמן הזה שהש (ק יד"א ס"מ. ) אלא אם כן תכוין להוציאו, השומע משמע דלא יצא,חובתן
  .))י"ב( תכוין להוציאו לא אם כן א, לא יצא השומע,משום מהג

כ " אעפ,םואף עכשיו שאין לו אורחים השובתים אצל בית הכסת להוציאם ידי חובת (ב"רסט ס' לעיל סיוכד
  . ) לפי שתקת חכמים לא בטלה,והגים לקדש בבית הכסת על היין

יטעום המקדש עצמו או אדם אחר וישתה ... המקדש בבית הכסת (ג "תבאר לעיל שם ס, ואם תכוין להוציאו
  ).147הערה (ותבאר שם , )קידוש במקום סעודה... כשיעור 

יטעים מהכוס לקטן (כדלעיל שם , ורק מטעים ממו לקטן, ו מתכוין להוציא שום אדם בקידוש זהכ אם אי"משא
הערות (ותבאר שם , ) ומצא שלא בירך לבטלה, והקטן ישמע הברכה ממו ויוצא בה ידי חובתו,שהגיע לחיוך

142-143.(  
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  הסעודה במקום הנרות

 אין לו ,ואף אם אוכלה מבעוד יום . לכתחלה צריך לאכול סעודת הלילה במקום שהנרות דולקותיב
  .701ם אף אם נהנה שם יותר מפני האויר או מפני הזבובי,לאכול בחצר

 אף על פי , יכול לקדש ולאכול בחצר,אבל אם הוא מצטער הרבה בבית מפני השרב או מפני הזבובים
  .703 שהנרות לעונג נצטוו ולא לצער,702שאינו רואה הנרות

  :ש" עי704ג" כמו שנתבאר בסימן רס,רק שיזהר שיהיו הנרות ארוכים שידלקו עד הלילה

  דיני בציעת הפת בשבתעדר 
  סעיפים' ובו ח

  עודות ולחם משנהשלש ס

 ורמז לזה ששלש פעמים היום נאמר גבי אכילת 707 לאכול בשבת706 סעודות חייב כל אדם705 שלשא

__________________ 
 לפירוש שהובא ,) ולא מקדש לכו בבית אכילה,דילמא אדאזליתו לאושפיזא מתעקרא לכו שרגא(א , ים קאפסח 701
 ומפרשי מתעקרא לכון ,יש רוצים להביא ראיה מכאן שאין מקדשין אלא לאור הר(ה "סי "סחים פש פ"ראב

ה " בשם ראביט'  הלקט סישבלי. )כי צריך ר לקידוש רושפי(א , שם לה מרדכי ).שרגא ולא תוכלו לקדש בלא ר
 אלא במקום שהדליק על ,לילי שבתלאכול בחצר ביתו ב... ל שאין "ר יואל הלוי זצ" אליעזר ב'מצאתי בשם ר(

 כדאמרין ובלבד ,כבר פסקו כל גדולי צרפת שאין אוכלים מבעוד יום כל כך( ג 'ץ סי"פ לתשב"הגהות הר. )שם
ע "שו ב'דעה הא. ג,  לא כה'הובא בכל בו סי). אכול אלא במקום הרולפי זה אין ל. שלא יקדים ובלבד שלא יאחר

   ). שאין מקדשים אלא לאור הרש אומריםי (ז"ס
  ).כשמתחילין טוב ליתן עייו ברות...  בשעת אמירת ויכולו ...קודם קידוש (ט " רעא סי'וראה גם לעיל סי

ואמר שאביו רבי . חצר או באיזה מקום שירצהשמותר להדליק הר בערב שבת בביתו ולאכול ב( ג 'ץ סי" תשב702
ש שם "רא).  להדליק הר בביתו ולאכול בחצר,א היה רגיל לעשות כן בקיץ"ברוך אמר לו שרביו שמחה משפיר

 שאם ירצה לאכול ,ואין הקידוש תלוי בר(טור בשם הגאוים ). אם היו רוצים לאכול בלא ר היו יכולים לקדש(
 אף על פי , מקדש בחוץ ואוכל שם, היה רו דלוק בבית ומצטער לאכול שם,כ גאון" וכ.בחושך יכול לקדש בלא ר

 ואם הוא הה בחצר יותר מפי האויר , שאין הקידוש תלוי ברויש אומרים(ע שם " בשו'דעה ב). שאיו רואה הר
  ). אף על פי שאיו רואה הר,מקדש בחצר ואוכל שם, או מפי הזבובים

 צריך לאכול במקום ר , הא לאו הכי,מצטער הרבהב(ק טו "א ס"הובא במ, הגהותיו לטורל ב"כפירוש מהרש
אלא שבמקום שמצטער הרבה יכול לקדש , ולפי זה מפרש רביו שאין כאן מחלוקת. )ל" בשם רשצאתי כתובמ(

   .ולאכול בחצר
 ואם הוא הה ,ו ולא לצער והשיבי שהרות לעוג צטו...ם "ששאל מפי מהר (ה אות כ" הגהות מיימויות פ703

, שהרות לעוג צטוו ולא לצער(ע "שו. ) פשיטא שמותר לאכול בחצר,ביםזבו הבחצר יותר מפי האויר או מפי
  .)והכי מסתברא

ל  וע, כגון שאכל בחצר, אם לא אכל לאורן...מצוה לעשות לכתחלה רות ארוכים שידליקו עד הלילה  ( סעיף יג704
   ).כשל בעץ ואבן באישון אפילה ולילה שאז הוא הה מהן בחזרתו לבית שלא י... ג" רע' שיתבאר בסידרך

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 705
  ).ב- א"ס(שלש סעודות ולחם משה ) א(
  ).ד- ג"ס(בציעת הפת ) ב(
 ).ח- ה"ס(סעודה של פת ) ג(

  ).אחד אשים ואחד שים(ב "כדלקמן ס 706
חייב אדם לאכול שלש סעודות  (ט"ל ה"ם פ"רמב. ) שלש,ב אדם לאכול בשבתכמה סעודות חיי (ב,  ברייתא קיז707

  .)בשבת
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  :'היום לא תמצאוהו וגו'  ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה709 שנאמר708המן בשבת

 713 וסמך לזה שנאמר,712 אחד אנשים ואחד נשים,711 שלמות710 וחייב כל אדם לבצוע על שתי ככרותב

___________________ 
 'סי).  כדי שיהיה לו שלשה סעודות לאותו שבת...כדי לאכול שלשה סעודות בשבת (ה - ד" רמב ס'וכן הוא לעיל סי

 ...סעודות של שבת מזון שלש (ח - ז" רד ס'סי). סעודות 'חובת ג(י "וס) ויאכל למחר ביום שלש סעודות(ו "רמט ס
 כדי שיקיים ... סעודות שחייב לאכול בשבת 'ג(ג " רסז ס'סי).  מצות שלש סעודות בשבת... סעודות בשבת 'מצות ג

 'לג(ה "וס) בכל אחת משלש סעודות(א " רצא ס'סי). סעודות 'שתקו בג(ב " רפח ס'לקמן סי). סעודות בשבת 'ג
 סעודות ' מג... סעודות לשבת ' ג... שלש סעודות ... לשלש סעודות ...ת  סעודו'מזון ג(יא - א" שלד ס'סי). סעודות

 תכט 'סי). סעודות ' מג... סעודות 'גל(א " שלה ס'סי). סעודות ' מג... סעודות של שבת ' בשביל ג... סעודות 'לג... 
  ).ובשבת מזון שלש סעודות(ז "ס

 אחת בלילה ואחת ביום , סעודות'ול בכל יום טוב בשחייב אדם לאכ(ג " תקכט ס'ראה לקמן סי, ולעין יום טוב
  ). אלא אם כן חל בשבת, סעודה שלישית אבל אין צריך לאכול,בשחרית

יוחן ושיהם מר רבי  א, רבי חידקא אומר ארבע, כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלשו רבןת(גמרא שם  708
 רבי חידקא סבר הי , היום לא תמצאהו בשדה' ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה,מקרא אחד דרשו

  . וראה מראי מקומות וציוים .) ורבן סברי בהדי דאורתא,תלתא היום לבר מאורתא
 ,סעודות'  שממה למדו ג,לפי שלגבי אכילת המן(ה "כדלקמן ס, ומזה למדו גם שבסעודות אלו צריך לאכול לחם

  ).' אשר תן וגו שאמר ויאמר אליהם משה הוא הלחם,אמר בה לחם
  . כה,  שמות טז709

, ואסור להתעות בו, פ חייבים לאכול בשבת"שעכ, ואילו פירוש הפשוט הוא". רמז"הוא רק אלא שלימוד זה 
' י סי" כמבואר בב,ל שאין מצוה אלא שלא להתעות בו"ם ז"להרמב(ק א "רמב בקוטרס אחרון ס' כדלעיל סי

 ,ג" ולא חשיב לה בתרי. מכלל דבשבת אסור להתעות,'י שבת היום לה ופקא ליה מדכתיב אכלוהו היום כ.ח"תי
  ).משום דפקא מכלל מצות אכילת המן שאיה והגת לדורות

בוצע על  (א"ע ס"טור ושו. ב, ברכות לט. ) דכתיב לחם משה,בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות(ב , קיז שבת 710
  ).שתי ככרות

  ).717הערה (ושם סמן , )או בליל יום טוב (כדלקמן בסמוך, וכן הוא ביום טוב
 ...בליל פסח יש אומרים שאין צריך כי אם אחת ומחצה (ג " תעה ס'תבאר לקמן סי, ולעין לחם משה בליל הפסח

 בשאר יום  מצות שלימות שצריך לבצוע עליהן כמו' שמלבד ב,ויש אומרים שלא דרשו אלא להוסיף על לחם משה
ושם סמן , ) ואין לשות אלא בשעת הדחק,ג פשוט וכן המה, צריך להיות עוד פרוסה אחת משום לחם עי,טוב

  ).הערה יד(
 שלא תשמט ידו לבצוע קודם שתכלה ,בשבת כון להחמיר ולברך קודם שיחתוך (ה והלכתא"ברכות שם ד'  תוס711

  .)מותשלי ( שםא"רמ. ) שאז לא יהיה לו לחם משה,הברכה
 ר כך ולא לפורסה תחילה ואח,מצוה מן המובחר לברך על הפת כשהיא שלימה(ג " קסז סוף ס'ותפרש יותר לעיל סי

 בשבת ויום טוב אין ...וטוב לחתוך מעט בסכין פרוסת הבציעה מן הלחם קודם שיתחיל לברך ... לברך עליה 
 ,תר מכשיעור הזה ומצא שבצע על פרוסה כי שמא תשמיט ידו ויחתוך יו,לחתוך כלל בלחם עד לאחר הברכה
 ואין לו לחם שלם ללחם משה , חצאי לחם'אם יש לאדם ב(ג " קסח ס'סי). ובשבת צריך להיות לחם משה שלם

ם יש לו לחם שלם אין  אבל א... ודיו כשלם לעין לחם משה , ולא יהא חיבורם ראה... יחברם יחד ,בשבת
  ).לסמוך על זה

 .)אבל זהרים שלא לחתוך, רושמים על הלחם קודם ברכת המוציא(ר "ו אד"ש בהיום יום לט תפרד"מהג חבו
ן  וכ,ל" בשם רש,ז" קס'ח סי"ב( ברכה םהמדקדקים והגים לרשום בסכין קוד(ק א "א ס"והוא כמהג שהובא במ
  .א" וראה תהלה לדוד סק)).כתב בספר תורת חיים

 שלכל ,ככרות בכל סעודה'  וכן לבצוע על ב,דה שלישית כמו אשיםשים חייבות בסעו(ח " רצא ס'כדלקמן סי 712
  ).1923הערה (ושם סמן , )מעשה שבת איש ואשה שוין

  ).לקטו לחם משהדכתיב (א "טור ולבוש ס). דכתיב לחם משה( ברכות ושבת שם .כב,  שמות טז713
 רעא 'כדלעיל סי, והלימוד מהפסוק הוא רק אסמכתא,  סופריםל שמצות לחם משה הוא רק מדברי"אבל קיי

פ לחם משה יש לו אסמכתא "עכ... ג מבואר דאיו חובה כל כך "ד סקכ" ר'א סי"שבמ(ק ב "קוטרס אחרון ס
   .)מדאורייתא

  .15 הערה 174 'ז ע"וראה לקוטי שיחות חט
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  .'ו לחם משנה וגולקט

 שהרי לא נאמר לחם משנה , אלא שיאחז שתיהן בידו ויבצע מאחת מהן,ואין צריך שיבצע משתיהן
 ודי במה שאחז שתיהן ,ורשאי להשמיט השניה מידו בשעת הבציעה (714 דהיינו אחיזה,אלא בלקיטה

  .)715בשעת ברכת המוציא

  .716 שאין מעבירין על המצות,וצריך לבצוע מן העליונה

 אבל בליל שבת יש נוהגין מטעם הידוע להם ,717יום טוב או בליל ,ברים אמורים ביום השבתבמה ד
  .718לבצוע על התחתונה

 ונמצא שאין כאן מעביר ,וכדי שלא לעבור על המצות מניחין התחתונה קרוב אצלם יותר מהעליונה
  :720צעין עליה ובו, ומניחים אותה למטה, או לוקחין העליונה בשעת ברכת המוציא.719על המצוה כלל

__________________ 
 ,דמשמע אחיזה(י "ופרש, ) כתיב אמר לקטו,דאאמר רב אשי חזיא ליה לרב כהא דקט תרתי ובצע ח ( שבת שם714

  .) התחתוהשאוחז שתיהן בידו ובוצע (ע שם"טור ושו. ב, ברכות לט. )אבל בציעה לא כתיב משה
ולאחר שגמר ברכת . י השלימות בידו בשעת ברכת המוציאוצריך שיאחז שת(ה - ד" תעה ס'וכן הוא לקמן סי 715

ויקח המצות כסדר שהיחם (וכן הוא בפסקי ההגדה של רביו ). והמוציא יש להשמיט השלישית השלימה מן יד
  ).ואחר כך יבצע... ייח השלישית להשמט מידו ... הפרוסה בין שתי השלימות ויאחזם בידו ויברך 

חמץ ' ח מהל"הגהות מיימויות פ. )הפוגע במצוה לא יעבור ממה(י " ופרש,)אין מעבירין על המצות (א,  יומא לג716
 עליה , עיקר מצוה היא על הראשוה... משום מעבירים על המצות ...ה " ראבירשפי (ח ההגדה אות ז וס,ומצה

ויברך המוציא ויבצע ... וכן כתב בעל הרוקח  ... ראוי שתעשה על הראשוה מהאי טעמא ו,עשה ברכת המוציא
 דמטעם זה ,ין מעבירין על המצותדין התלמוד דא(א " סח"ב. )או והגים לבצוע העליון (כד' כל בו סי). העליוה

 כדי שיפגע בשלמה תחלה כשיבא לברך ,ג וחציה השייה ישים בין שתי השלמות"כתב רביו גבי מצה בסימן תע
 והייו מטעם שלא יהא עובר על דברי חכמים שאמרו אין מעבירין על המצות , שממה יש לו לבצוע,ברכת המוציא

  .)ים משים קדמויות וכן אי והגון כאשר הגו הזק ועל כן יש לבצוע לעולם על העלי...
 על אכילת ר כך לפי שבתחלה צריך לברך המוציא ואח,ולא ייח הפרוסה מלמעלה(ד " תעה ס'וכן הוא לקמן סי

 ואם הפרוסה , וברכת על אכילת מצה היא על הפרוסה שהיא לחם עי, וברכת המוציא היא על השלימה,מצה
  ).הערה כט(ושם סמן , )ור על המצות כשיברך המוציא בתחלהבתהיה מלמעלה יצטרך לע

ובשבת ויום טוב צריך להיות לפי המסובין (כ " קסז ס'כדלעיל סי, שגם ביום טוב צריך לבצוע על לחם משה 717
שבכל יום טוב חייב (ג " תעה ס'סי). שביום טוב צריך לבצוע על לחם משה(ד " תעג סכ'לקמן סי). לחם משה
  ).הערה יד(ושם סמן , )צוע על לחם משההאדם לב

ק א "ותבאר בדרכי משה ס, לעין ליל פסח) הערה הקודמת(כמובא לעיל , ובוצעים בליל יום טוב על העליוה
 וזה מבואר , והשלישית התחתוה לכריכה,ובעין סדר של פסח פשוט הוא שלוקחין העליוה לברכת המוציא(

י שראה גדולים לבצוע " ואפשר שמה שכתב ב.ם שסדרו סידורו של פסחמדברי הפוסקים והמסדרים אחרוי
בלילי  (א"א ס"רמ).  אבל ביום השבת או בליל יום טוב יש לבצוע על העליוה, הייו דוקא בליל שבת,התחתוה

  .)יום טוב בוצע על העליוה
  ). התחתוהובוצע(ע שם "שו. ל בוה כתב הכ" די"בהובא ב). ש והגין לבצוע התחתון לא העליוןוי( כד 'כל בו סי 718

עולת שבת . )וה היא המהגת ומפרסת בליל שבת שהתחת,שיש בו סוד על פי הקבלה (א"לבוש סוהטעם הובא ב
   ).רמז להשכיה שהיא תחתוה ומהגת ומתפרסת בליל שבת, והטעם מבואר ליודעי חן (א"סק

 מצא שפוגע , מיח אי אותה קרוב אלי יותר מהעליוה,ה כשמברכין על התחתו,ואי הגתי בעצמי (א"ז סק" ט719
  . ) ואין כאן מעביר על המצות כלל,והאי תחלה בתחת

ה "תעה סכ' כדלקמן סי, צריך לבצוע על העליוה או על הסמוכה אליו, והייו שכדי שלא יהא מעביר על המצות
 , בעין שלא יצטרך לעבור על המצוות טוב שיסדרם לפיו בקערה,כשמביא לפיו הירקות עם כל דברים אלו(

, ) והמרור והחרוסת מן שי תבשילין,ת והמצה מן המרור וחרוס,דהייו שהירקות יהיו סמוכים לו יותר מן המצה
  ).הערה רט(ושם סמן 
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  בציעת הפת

 מפני שנראה כמחבב סעודת שבת , מצוה לבצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודהג
 מכל מקום הואיל ואינו ,פ שבחול אין לעשות כן מפני שנראה כרעבתן" ואע.שחפץ לאכול בה הרבה

 אלא בשביל , ניכר הדבר שאינו עושה בשביל רעבתנות,עושה כן כל ימות החול אלא בשבת בלבד
  :721כבוד השבת

 דהיינו שאין להם לחם , אם הם זקוקים לככרו,722 אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצעד
 והם יוצאים ידי חובתם במה ששומעים ממנו ברכת המוציא שמברך על לחם ,723משנה לפני כל אחד

___________________ 
ה בידו  ובשעת המוציא יקח העליו, בשעת אמירת ויכלוה דבתחלה ייחו למעל, להכריעולי ראה (א"א סק" מ720

יחויבצע עליו,ה למטהוי (.  
ה שיהן בדבור " בין סוףמצד עצמות א( ד ,כמבואר בתורה אור בשלח סו,  להיחם בליל שבת זו בצד זוד"חב ומהג

לקוטי ).  חלות דלחם משה זו בצד זו' בריך להיות הסתר צל פי וזהו שע. שכולל לשיהם בשוה,' אמרו כוחדא
 אגרת ח"חי קודש אגרות ). שמיח אותם זו בצד זו,עליהם מברך המוציא החלות ש'העיקר הם ב( ב ,תורה עקב יז

' תהי מימין שהחלה באופן ולמחרתו, זו אצל זו שבת בליל .ולמחרתו שבת בליל, משה הלחם החת אופן( תתמט'ו
  .)קצת רק אבל' השי על קצת למעלה

  . מב'וראה אורחות מחם ע
 , אמר ליה רביא לרב אשי והא מיחזי כרעבתותא. אכולה שירותיהרבי זירא הוה בצע(ב , קיז רבי זירא שבת 721

 ודי לו ,פרוסה גדולה(י " ופרש.) לא מיחזי כרעבתותא, והאידא הוא דקעביד,אמר ליה כיון דכל יומא לא עביד
ע " ושוטור. ב,  ברכות לט). וראה כמחבב סעודת שבת להתחזק ולאכול הרבה, ולכבוד שבת,בה לאותה סעודה

אף על פי שבחול לא יעשה כן משום (ב "לבוש ס ).רוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודהמצוה לבצוע בשבת פ (ב"ס
 ואין זה , כדי להראות חיבוב למצות סעודת שבת שחפץ לאכול הרבה, בשבת מצוה לעשות כן,דמיחזי כרעבתות

   ). כיון שאין עושה כן בחול,כרעבתותראה 
 ולא גדולה יותר , מפי שראה כצר עין,הלכות דרך ארץ שלא לבצוע פרוסה קטהמ (ד"קסז ס' סיותבאר לעיל 
 ואין לחוש , אבל בשבת מצוה לבצוע פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. מפי שראה כרעבתן,מכביצה בחול

  ).ד" כמו שיתבאר בסימן רע,לרעבתות
ויבלע בתחלה כזית אחד כולו , ירסקם בפיו... אחת יכיסם לפיו בבת (ו " תעה ס'ואפשר שמטעם זה תבאר לקמן סי

  ).הערה מג(ושם תבאר , )ואחר כך יבלע כזית השי בבת אחת, בבת אחת
*  

 מצוה מן המובחר , אבל אם אוכל עם בי ביתו או אורחים,וכל זה כשאוכל לבדו(ד " קסז ס'עוד תבאר לעיל סי
 ולא ,שבירך עליהם ידי חובתם בברכתו מפרוסה זו לבצוע פרוסה גדולה כל כך שיתן לכל המסובים היוצאי

  .)מהלחם השאר ממה
לא יחתוך את הפרוסה , ואחר כך חותך פרוסה לאכול ממה, וחותך חצי מהחלה, הה גם כשאוכל לבדו, ומטעם זה

  .וכן הג הרבי. כי אם מהחצי שחתך מהחלה, מהחצי ששאר בידו
אין המסובין רשאים לטעום  (ג"ע ס"טור ושו. )כלום עד שיטעום הבוצעאין המסובין רשאין לאכול  (א,  ברכות מז722

  .)עד שיטעום הבוצע
  ).בים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצעאין המסו(כ " קסז ס'כדלעיל סי, וכן הוא גם בחול

 אם הם זקוקים ,לא יטעמו המסובים קודם שיטעום המקדש(ל " רעא ס'כדלעיל סי, וכן הוא לעין יין הקידוש
  ).394-395הערות (ושם סמן , )וסולכ

ל אמר " ריב. מסובין אסורים לטעום כלום עד שיטעום המברך,רבי אבא בשם רב(א "ו ה"ירושלמי ברכות פ 723
חד ל כשהיה כל א"מה דמר ריב , מה דמר רב כשהיו כולן זקוקין לככר אחד, מה פליג.שותין אף על פי שלא שתה

 אם יש לכל אחד ככרו ,וגם בהמוציא יש להוכיח מירושלמי (ה הוה גחין"א ד, פסחים קו' תוס). כוסו בידו ואחד
 , וכגון שאין להם לחם משה, בשבתאי מי,  בשאין ככר לפי כל אחד ... ואוכל כל אחד משלו, להמתיןין צריךא

 ואם יש לפי כל ,אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע(ע שם "ושוטור . )דאז צריכין לאכול מבציעתו
  ).טעום אף על פי שעדיין לא טעם הואאחד לחם משה יכולים ל
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 שאינם זקוקים ,אבל אם יש לחם משנה לפני כל אחד מהם .725 ואוכלים מאותו לחם משנה,724משנה
  : יכולים לטעום ממה שלפניהם קודם שטעם הוא ממה שלפניו,לטעום מלחם משנה שלפניו

  סעודה של פת

 אינו יוצא ידי ,פ שהם מחמשת המינים" אע, אפילו אכל אדם כל מיני מעדנים ומיני תבשילין הרבהה
וציא וברכת  שמברכין עליו המ726 עד שיאכל לחם,סעודות שחייב אדם לסעוד בשבת' חובת ג

___________________ 
 רשאין לטעום , ואין זקוקים לככר שביד הבוצע,ואם כל אחד אוכל מככרו(כ " קסז ס'כדלעיל סי, וכן הוא גם בחול

  .)כרותיהם קודם שיטעום הבוצע מככרומכ
 רשאים לשתות קודם ,אבל אם היו להם כוסות יין שאין פגומים(ל " רעא ס'כדלעיל סי, וכן הוא לעין יין הקידוש

  ).שישתה המקדש
הם יוצאים גם כן בלחם משה של , כיון שהם יוצאין בברכת המוציא של בעל הבית(ד " תעג סכ'וכן הוא לקמן סי 724

  ).בעל הבית
; מברכים הם בעצמם, הבית מברך ובוצע מלחם משה ומחלק פרוסות לבי הביתשאחרי שבעל , אמם הגו רבים

  .אף שבשעה שהם מברכים כבר חתך הלחם משה
הגו עכשיו לברך כל אחד לעצמו משום שההמון לא היו זהרים מלהשיח (ח " קסז סי'והטעם לזה הוא כדלעיל סי

 וכיון שהגו כן הרי זה כאילו היתה דעתם בפירוש ,ו לכן ההיגו לברך כל אחד לעצמ,בין שמיעת הברכה להטעימה
  ).בקביעותם יחד שקובעים על דעת שלא להצטרף ופטורין מהידור זה
  .אמם עדיין יש להבין הטעם שמכל מקום יוצאים ידי חובת לחם משה

כשיש לחם ש ד"במה שכותב שראה מהג א(תשעט 'ד אגרת ד"והשיב על כך באגרות קודש חי, וכבר שאל בזה הרבי
  ומקשה על זה, והגים שאר בי הבית לברך ברכת המוציא כל אחד לעצמו,משה רק לאחד ומוציא את האחרים

 . אשר המסובים יוצאים גם בברכת המוציא– ובאחרוים שם 'ד סעיף ד"ע ר'ע רבו הזקן סי"ממה שכתוב בשו
ילו בברכת ההין מוציא את אחרים ידי  וכידוע שאפ, שיכולים גם לצאת בברכת המוציא,והה אף כי כן הוא

 , כיון שבכדי לצאת בברכה זו צריך לכוון המוציא והיוצא–ל " בכל זה כון מהג ה,חובתם אם גם הוא הה
ב כבר הורגלו " ובה בשעה שבברכת קידוש והבדלה וכיו,'אסור להפסיק בין שמיעת הברכה להאכילה וכו

 שוה הוא ,ז כן וגרר אחרי הרוב שמכוון לצאת בשמיעתו"ילו בסתם ה ולכן אפ,השומעים שיוצאים ידי חובתם
שכל אחד ואחד יברך . א.  ז,ולכן יש לההיג דוקא מהג ההוא. ..ובפרט כשהעם רב . בהוגע לברכת המוציא

 לא יצא ידי החיוב של לחם ,א לעצמו" ברכה כ,ש אשר ראה באחרוים שאם עושים כן"ומ .לעצמו ברכת ההין
ואדרבה בפירוש כתוב באשל אברהם להגה. לא ידעתי מקור על זה. המש"שיוצא –ל "צ מבוטשאטש לסימן ה 

תורת מחם (ז " וכן תבאר בשיחת שמחת תורה תשי.)ידי חובתו של לחם משה אף שמברך ברכת המוציא לעצמו
  ). 96 'ח ע"חי

ם ממו ברכת המוציא שמברך על לחם והם יוצאים ידי חובתם במה ששומעי(והייו שמפרש מה שתבאר כאן 
  .אף שאיו יוצא ממו ברכת המוציא ומברך לעצמו, דסגי במה ששומע מבעל הבית ברכת המוציא, )משה

כיון שהם יוצאין בברכת המוציא של בעל (ד " תעג סכ'לקמן סיויש לעיין איך יוסברו לפי זה הדברים האמורים 
  ).ל הביתהם יוצאים גם כן בלחם משה של בע, הבית

הלכות ליל . " רעט'קובץ מגדל אור ח ע. מראי מקומות וציוים. ק ו" פב ס'וסי, ק ט" לו ס'וראה בדי השלחן סי
  .ז- אותיות ה" הסדר

  ). דאז צריכין לאכול מבציעתו,וכגון שאין להם לחם משה( שם 'משמעות התוס 725
ואוכלים ,  של בעל הבית בשביל כל בי הביתשאם אין מספיק כזיתי מצה בקערה, שגם בליל הסדר, ולפי זה יוצא

מכל מקום צריכים הם לאכול לפחות פרוסה קטה ממצות הלחם משה , את מצת המצוה שלהם ממצות אחרות
 .כדי לצאת ידי חובת לחם משה, של הקערה

עודה  הייו דוקא בס ... סעודות שבת'אם מועיל מיי תרגימא להשלים ג (ה טעימו"א ד, פסחים קא'  תוס726
בכל מילי לא פיק ידי חובתיה ( צב 'יראים סי. ) שהם עיקר כבוד שבת, אבל לא בסעודת ערבית ושחרית,שלישית

ש "רא).  הלחם...דלא חשיב סעודות שבת אלא ( כא ' ערב שבת סי'אור זרוע הל).  כי אם בהמא,בסעודתא דשבתא
ר סעודת שחרית  מסתברא דלעין עיק,שלישית אם יועיל מיי תרגימא להשלים סעודה לואפי (ה"סי "פ פסחים

  . )שחרית אי אפשר לעשותה בלא פתסעודה זו ושל  (ד"ע ס"טור ושו .)וערבית איו מועיל
  : הטעמים שתבארו בראשוים'ועל זה מביא כאן את ג
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 , לפי שלגבי אכילת המן,)730 שעליו יחיה האדם729 שעיקר סעודה הוא הלחם728ועוד (727המזון

___________________ 
  .שמברכים עליו המוציא וברכת המזון) א(
  . האדם'שעיקר סעודה הוא הלחם שעליו יחי) ב(
  .ילת המן אמר לחםשלגבי אכ) ג(

בשבתות וימים טובים של שלש רגלים שהוא חייב לאכול פת שמברכין עליו  (י"קפח ס' לעיל סיהלכה זו הובאה גם 
  ).שכל סעודה קרא על שם הלחם, שהלחם הוא עיקר הסעודה... ברכת המזון 

  ).בת שהוא עיקר סעודת ש,עליו המוציאסעודת שבת דהייו מלחם שמברכים (י " רמט ס'סי
  ).סעודות בשבת 'בלא פת אי אפשר לקיים מצות ג(ח " רד ס'סי
  ).ד" רע' כמו שיתבאר בסי, שהיא עיקר מצות הסעודה...הפת (ג " רסג ס'סי
  ).ד" רע'ש בסי" שאי אפשר לקיימן כלל בלא פת כמ,שהפת הוא עיקר מצות סעודת השבת(ח " רעא ס'סי
  ). לפיכך צריך להזהר שיאכל בכל סעודה פת,הוא אוכלועיקר הסעודה הוא הלחם אשר (ד " תקכט ס'סי

פשיטא שאין יוצאין , שתי סעודות הראשון דלילי שבת וסעודת שחרית(ג , וכן הוא בפסקי דיים צמח צדק שז
   ).במיי תרגימא

  . ראה הערה הבאה–ולמעשה 
 טעה ולא הזכיר של )ב, מט(כלו  שא' גרקדאמרין בברכות פ. דבעין מידי דמחייב עליה ברכת המזון(יראים שם  727
 אי אי טעמא ראש חדש מ, בברכת המזון מחזירין אותום טוב שבת ויו, בברכת המזון אין מחזירין אותואש חדשר

אור ). ייב עליה ברכת המזון מידי דמחרוש פי, דלא סגי ליה דלא אכילם טוב שבת ויו,בעי אכיל ואי בעי לא אכיל
 שמזכיר בו ,רכת המזון למימר ב' דלא חשיב סעודות שבת אלא מידי דשייך בימשמע( כא ' ערב שבת סי'זרוע הל
 ם טובדביו(ג "ז סכ"ש ברכות פ"רא). כלים לא שייך בהו כי אם מעין שלש דאי שאר או, ואיזו זה הלחם,של שבת

  .וכן הוא בשבת). רכת המזון דבר שצריך לברך אחריו ב,לא סגיא דלא אכל פת
בשבתות וימים טובים של שלש רגלים שהוא חייב לאכול פת שמברכין עליו ברכת  (י"סקפח ' לעיל סיוכן הובא 

ואז הוא חייב  ,) צריך לאכול מהם כשיעור קביעות סעודה,ומיי לחמים שאין קובעין עליהם סעודה(... המזון 
  ).לברך ברכת המזון

*  
ב צריך לאכול סעודה שחייבים להזכיר שבסעודת שבת ויום טו, ל"שמוכח בגמרא ה, וכל זה הוא לפי האמור לעיל

כ "משא. ומזכירים בה רצה ויעלה ויבא, שמברכים עליו ברכת המזון, והייו לחם, של שבת ויום טוב בברכת המזון
  .במזוות אין צריך להזכיר מעין המאורע

 המיימוי 'ובס (ה על"א ד,  ברכות מד'כמובא בתוס,  מזכירים מעין המאורע'ל שגם בברכה מעין ג"אבל למעשה קיי
  ).ירושלמי וכן משמע ב.ום טובמצריך להזכיר בה מעין המאורע בשבת ובי

 זעירא 'ר אבא בר זימא ר" א,מהו להזכיר בה מעין המאורע(א "ו סוף ה"והייו הא דאמרין בירושלמי ברכות פ
  ).זעירא צריכין או מיחוש 'ר ירמיה הואיל וחש לה ר" א.היה מזכיר בה מעין המאורע

 כדרך שמזכיר ,ובשבתות וימים טובים אומר בברכה זו בכללה מעין קדושת היום(ג "ג הי" ברכות פ'ם הל"וברמב
  ).בברכת המזון
  ).ום טוב וראש חדשמזכירין בה מעין המאורע בשבת וי(ג " רח סי'ע סי"וכן פסק בשו

  . שבסדור רביו'וכן הוא בוסח ברכת מעין ג
 ולא הצריך לאכול ,שמעתי ממו בסוף ימיו שחזר בו(י " קפח ס' לעיל סי הגליוןל על"גהת מהריבהולפי זה הובא 

  ). יש בה הזכרה של קדושת היום' שהרי גם בברכת מעין ג,כשיעור קביעות סעודה
' אבל יש מקילין עוד שיכול לקיים סעודה ג(ז " רצא ס'כדלקמן סי, וכעין זה מציו בפוסקים לעין סעודה שלישית

  ). שהוא קרא מזון,שוי מחמשת המיים שמברכים עליו בורא מיי מזוותבכל מאכל הע
  .ושהפרי מגדים דן בזה, הביא איזה מקורות לדעה זו, ) ע'מילואים ע( עדר 'קיצור הלכות שבת לסיוב

. ח-  פז'מחשבת חיים ע. 36 'ן ע" הק'ס). ק א"ג ס"אכילת חובה ח(דרכי החיים .  בהערה85 'א ע"ש חכ"וראה לקו
  .מ וציוים"מ

*  
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 ויאמר אליהם משה הוא הלחם אשר נתן 733 שנאמר,732 נאמר בה לחם,731סעודות' שממנה למדו ג
  :'וגו

  ואינו יוצא, אבל כביצה בלבד נקראת אכילת עראי, וכיון שאכל יתר מעט מכביצה יצא ידי חובתוו
  .734בה

___________________ 
ם בזה לא יישב אלא את הטעם הראשון הים מהגמרא בברכות , ל"אמכדלקמן (שהוא הטעם שהוכיחו הראשו

שעיקר סעודה הוא הלחם שעליו (אבל לא הובא בדבריו הישוב לשי הטעמים האחרים שהובאו כאן , )הערה הבאה
  ).ושלגבי אכילת המן אמר לחם;  האדם'יחי

הורו הגאוים שזה שאמרו חכמים אין (ז " רעג ס'מפרש כן רביו את דעת הגאוים דלעיל סי, ואפשר שלפי הגהה זו
 או אפילו כזית מחמשת , אלא אפילו אם אכל כזית, אין צריך שיגמור שם כל סעודתו,קידוש אלא במקום סעודה

צא בזה ידי קידוש  יו, או ששתה רביעית יין מלבד כוס הקידוש,המיים שמברכים עליהם בורא מיי מזוות
  . והייו שלפי זה אפשר שיוצא בזה גם ידי חובת סעודת שבת).במקום סעודה

 ).738הערה (אבל ראה בהסמן לקמן 
  .  המוסגר בסוף הסעיףרה צריך להיות במראי מקומות וציוים העיר שלכאו728

שמעתי מפי קדשו פעמים ( ו 'ח סי"מובא בשארית יהודה אוככי אם , אמם מוסגר זה איו בתור מאמר המוסגר
  ). ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו,רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול

  .שאים אלא כדי להזכיר לחזור ולשות פרק זה, ומוסגרים אלה הם בדרך כלל באמצע משפט
  .)רה הקודמתהע (כדלעיל, וגם כאן חזר בו בסוף ימיו

  .וכן הוא בשבת).  ועיקר אכילה הוא לחם ... לא סגיא דלא אכל פתם טובדביו(ג "ז סכ"ש ברכות פ"רא 729
 ואין , ומשום דכתיב ביה עוג,דבשבת על כרחיה אכיל פת(ה תפלה " ד ב,א ברכות מט"רשבוהוא הטעם האמור ב
  ).עוג בלא אכילת פת

שקובעים עליו (בלא אכילת לחם ... ואין עוג ...  וקראת לשבת עוג שבשבת אמר(י " קפח ס'וכן הוא לעיל סי
ועיקר הסעודה הוא (ד " תקכט ס'לקמן סי). שהלחם הוא עיקר הסעודה שכל סעודה קרא על שם הלחם, )סעודה

  ).הלחם אשר הוא אוכל
  ). האדם'לא על הלחם לבדו יחי(ג , עקב ח 730
 ששלש פעמים היום אמר גבי אכילת המן , ורמז לזה.כול בשבתשלש סעודות חייב כל אדם לא(א "כדלעיל ס 731

  ).'היום לא תמצאוהו וגו' שאמר ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה, בשבת
 לכם ' דכתיב הוא הלחם אשר תן ה, סעודות אלחם קאי'וטעמא דההוא קרא דמפקין מייה ג(יראים שם  732

לשה פעמים אמר בהם היום גבי אכילת המן אכלוהו היום כי שבת סמך מן המקרא שש (ג עשין ל"סמ). לאכלה
. ה וסעודה זו"י ד" הובא בב.)'הוא הלחם אשר תן וגו, וגבי מן כתוב לחם , היום לא תמצאוהו בשדה'היום לה
לכם  ' דכתיב הוא הלחם אשר תן ה, כתיב לחם, סעודות'דבאותו פסוק דילפין מייה לאכול ג(ד "לבוש ס
   ).לאכלה

  . טו, טזבשלח  733
  .)ב" רל'ש ססי" כמ, דכביצה מקרי אכילת עראי,יותר מעט מכביצה (א"רצא סק' א סי" מ734

כביצה   לאכול פת ... אבל לטעום. הייו כשקובע לסעודה,והא דאסור לאכול סעודה קטה(ע שם "והוא כמבואר בשו
  ).מותר , בלא קבע,כדרך שאדם אוכל
 כמו , ופת כביצה ולא יותר... ר לטעום אחר תפלת שחרית קודם תפלת המוספיןמות(ד " רפו ס'וכן הוא לקמן סי
  ).ב"רל' שתבאר בסי

 וכמה היא אכילת עראי ,שמותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה(א " תרלט סי'ולמדים זאת מדין סוכה דלקמן סי
הבליעה מחזיק  שאין בית , ומלא פיו הוא כביצה, שכן דרך האדם לטעום פעם אחת מלא פיו חוץ לביתו,כביצה

  ).יותר מכביצה
אפילו פת גמורה אם איו אוכל אלא  (ב" קח ס'סיכדלעיל , ואף שגם אכילת כביצה הוא שיעור חשוב לכמה הלכות

 לפי שפחות מכביצה איו קרא אוכל לעין , יש להסתפק אם צריך טילת ידים,פחות מכביצה בלא קליפתה
  ).כיצד מצות החת ערוב תבשילין וטל בידו חתיכת פת שיש בה כביצה (ג"ז ס תקכ'סיולקמן . )טומאת אוכלין

  .שהיא יתר מעט מכביצה, מכל מקום חייבים לאכול סעודת שבת
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  . שבכזית בלבד יוצא ידי חובתו735ויש אומרים

  :736א" ויתבאר הכל בסימן רצ,ויש אומרים שבסעודה שלישית אין צריך לחם כלל

  :737 ובתוך סעודה שלישית, ושל יום,אגודות של הדס קודם קידוש של לילה'  טוב לברך על בז

 ,סעודות ביום'  שיאכל ג,מחר יכול לדחות הסעודה עד ל, אם יש קצת אונס שלא יוכל לסעוד בלילהח

___________________ 
 לפיכך צריך להזהר שיאכל בכל סעודה ,ועיקר הסעודה הוא הלחם אשר הוא אוכל(ד " תקכט ס'וכן הוא לקמן סי

שהרי בכל סעודת יום טוב חובה לאכול (ז " תרלט סי'סי). ילת עראי שעד כביצה קרא אכ,פת יותר מכביצה מעט
  ).יותר מכביצה פת

*  
וכתב הרב בעל (ב "סע, ן שבת מג"הובא בר).  ואכיל כביצה ומברך,ושארי המוציא(ג בפרק כל כתבי "אמם דעת בה

' ויקיים ג,  יאכל...צה אם יכול לאכול כבי( ג 'ה סי"א ח"ת רשב"שו).  שרי המוציא ואוכל כביצה...ל "הלכות ז
  ).יכול לקיים אותה בכביצה(א " רצא ס'ע סי"טור ושו). סעודות

 ואף שכביצה היא .כביצה) ביותר מכביצה מעט אבל(יכול לקיים אותה  (א" רצא ס'סיורביו מסתפק בזה לקמן 
  ).)הויוצא ב( מכל מקום מאחר שיש בה כדי שביעה קרא סעודה ,])יוצא בה[ואיו (סעודת עראי 

, ולכן כתב בשי האופים בתוך המוסגרים, אי סגי בכביצה או צריך יותר מכביצה, והייו שסתפק בסברא זו
 ,שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול( ו 'ח סי"כהכלל המובא בשארית יהודה אוו

  ). ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו
והה לכאורה יש סתירה בשי : "על גליון דפוס הראשון, ק ליובאוויטש"ץ דק"מ, ר ישכר בער הורביץ" מוהובהגהת

 ' ובסי, יותר מכביצהןא דבעי" המעתכד) ראה מקוםוגם רשם המ(ד סתם " רע' דהייו בסי,הפרקים מזה לזה
ד שהוא חובה לאכול " רע'סיאמם יש לתרץ דב. ן דסגי בכביצה"כדעת הר) וגם רשם המראה מקום(א סתם "רצ
 מיים או בשר ודגים ' בהם דיוצאיש אומרים די' ובסעודה ג,א יותר מכביצה" המעת כדםע מחמירי"ו לכ,פת

  ." לכן סתם דסגי בכביצה,ופירות
  . תתבאר בסמוך'ואילו דעה הב. דלא סגי בכזית, 'וכל זה הוא לדעה הא

ומציו למדין ששבתות ויום טוב שוין להתחייב באכילת כזית (ה הא דאמרין אף סוכה "א ד, כזסוכה  א" ריטב735
 ...מדין יום טוב סגי ליה לאכול כביצה עראי חוץ לסוכה (ה רבי אליעזר אומר "ב ד, ן סוכה יב"ר. )סעודות 'פת בג

 רשאי(ק ט " קפח ס'א סי"מ).  ורשאי לאכלו חוץ לסוכה,עראי הוא ואף על גב דבשאר ימות החג כזית ,הכא בכזית
 אך ,יך לאכול כזית פת ושבת צרביום טוב(ק י " תרלט ס'סי). ובסוכה איו חייב עד יותר מכביצה ,לאכול כזית פת
  ).לא בעי סוכה

ויש אומרים שאפילו בכזית יוצא ידי חובתו לכתחלה בכל אחת משלש (א " רצא ס'דעה זו הובאה גם לקמן סי
ויש  (ט"תרלט סי' סי). לה כסברא הראשוה אם אפשר לולכתח ויש להחמיר ,ט" תרל' כמו שיתבאר בסי,סעודות

  .) אין צריך לאכול פת רק כזיתם טובחולקין על כל זה ואומרים שבכל סעודות שבת ויו
 כדי , שיאכל כזית לפחות אחר צאת הכוכבים,וויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמ (ג"רסז ס' לעיל סיז "ועד

  .)26הערה (שם סמן ו, )סעודות בשבת עצמה' שיקיים ג
  .) דעות'שיש בזה ב, ל"ר הגאון ז"ע אאזמו"ש בשו"ועיי(א "סע,  מחלו' ח סי"צ או" צת"שו וראה

בכל מאכל העשוי מחמשת המיים שמברכים עליו בורא מיי ' יש מקילין עוד שיכול לקיים סעודה ג (זעיף  ס736
 כגון בשר ,יש מקילין עוד שיכול לקיימה גם כן בדברים שדרך ללפת בהן את הפתו. שהוא קרא מזון, מזוות

  . ) ויש מקילין עוד שאפילו בפירות יכול לקיימה. אבל לא בפירות,ודגים וכיוצא בהם
 בהדי פיא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה קיט ... פקו ,יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם(ב , שבת לג 737

 אמר להו , אמרו ליה הי למה לך,ורהיט בין השמשות ,)י"רש, חבילות של הדס להריח בשבת(סא תרי מדאי א
 ). לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראלמר ליה א, חד כגד זכור וחד כגד שמור, ותיסגי לך בחד,לכבוד שבת

ל במסכת שבת פרק במה " רזש"וכמ,  אגודות הדס'אחר כך תקח בידך בו(ד , שער הכוות עין ערבית ליל שבת ע
, י ורבי אלעזר בו בצאתם מן המערה"וראהו רשב, על ההוא גברא דרהיט ובידיה תרין מדאי אסא, מדליקין

 ' אגודות הדס בכל ג'לברך על ב... י הקפיד "האר(רסב ' א ריש סי"מ). 'ואמרו חזי כמה ישראל זהירין במצות כו
  ).קידושים
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קלט

 738ובלבד שיקדש בלילה ויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המינים או שישתה עוד רביעית יין
  .739ג"כמו שנתבאר בסימן רע

 שהרי אפילו מבעוד יום מצוה למנוע מלאכול כדי שיאכל 740אבל אם אין שם אונס אין לעשות כן
  :741ט"בלילה לתיאבון כמו שנתבאר בסימן רמ

  דברים האסורים לעשות בשבת לאור הנר ערה
  סעיפיםג "ובו י

   להשתמש לאור הנראיסור

 או לבדוק ,743 כגון לפלות בגדיו,שצריך עיון הרבה) א( כל דבר , להשתמש לאור הנר בשבת742 אסורא
__________________ 

ה " שם ד'תוס לפירוש ה,) דילמא אדאזליתו לאושפיזא מתעקרא לכו שרגא, מידיאמר לן טעימו(א , פסחים קא 738
הייו משום שיוכלו לעשות למחר שלש  ... ומה שלא היה מקפיד על סעודת שבת שלא לאכול בלא ר(ובקידושא 

). מחרי שיכולין לקיים שלש סעודות ל לפ,ועל מה שלא היו אוכלים לא היה מקפיד(ה "י ס"ש שם פ"רא). סעודות
ומכל מקום צריך  ...  ובלבד שיקדש היום,הסעודה עד למחרואם יש קצת אוס יכול לדחות (ב "סקף א סו"מ

  .)לשתות יין אחר הקידוש
 אפשר דמודו ... דלא פקי ידי סעודה אלא בפת ...ש "שהתוספות והרא(ה כתבו הגאוים " רעג ד'י סי"וכמבואר בב

ם ששותה כוס יין שחייב עליו  במקו,מקום סעודה שפיר מיקרי מקום סעודה דלעין קידוש ב,לדברי גאוים הללו
 'ולכן צריך לאכול למחר ג, והייו שהאכילה בלילה מחמשת המיים או רביעית יין איה חשבת לסעודה). ברכה

  ). בסופה726הערה (אבל ראה לעיל . סעודות
  ).ד" רע'ש בסי"כמ, ויאכל למחר ביום שלש סעודות (ו"רמט ס' סיגם לעיל וראה 

 ,הוא משיגיע זמן מחה גדולה עד הערב' זמן סעודה ג(ב "רצא ס' ואף שלעין סעודה שלישית תבאר לקמן סי
  ). ואם עשאה קודם לכן לא קיים מצות סעודה שלישית.דהייו משש שעות ומחצה ואילך

  ).1869וראה לקמן שם הערה (דת ליל שבת עד למחר מכל מקום התירו במקום אוס לדחות את סעו
 , אין צריך שיגמור שם כל סעודתו,הורו הגאוים שזה שאמרו חכמים אין קידוש אלא במקום סעודה ( סעיף ז739

ד כוס  או ששתה רביעית יין מלב, כזית מחמשת המיים שמברכים עליהם בורא מיי מזוות...אלא אפילו 
   ).688הערה (ושם סמן , ) ויכול לאכול אחר כך הסעודה במקום אחר, יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה,הקידוש

  .)הסעודה עד למחרואם יש קצת אוס יכול לדחות  (א שם" מ740
ב  כדי שיכס לשבת כשהוא תא,מצוה להמע מלקובעה מתחלת שעה עשירית ואילך... סעודה קטה (ט  סעיף 741

  . ) ויאכל סעודת שבת לתיאבון,לאכול
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 742

  ).ב- א"ס(איסור להשתמש לאור הר ) א(
  ).ו- ג"ס(שים הקוראים ביחד ) ב(
  ).יב- ז"ס(מתי התירו לקרות לאור הר ) ג(
  ).ג"סי(קטים ערומים בפי הרות ) ד(

  .)לאור הר ...אין פולין  (א"ע ס"טור ושו). מבער כים מבגדיו(י "ופרש). ה את כליוולא יפל(א ,  משה יא743
 ואיזהו ...הפרעוש יש בו משום טילת שמה (כ " שטז ס'כבר תבאר לקמן סי; ואף שאפשר שבזה יהרוג את הכים

מפי שהיא מן  ומותר להורגה בשבת , אבל לבה הרוחשת היא הקראת כיה,פרעוש זו היא שחורה הקופצת
 שכיון שמפלה , אבל אסור להורגן בידיו,)אפילו למים( מוללן באצבעותיו וזורקן , המפלה בגדיו מכים ...הזיעה

  ).ם כן פרעושים ויהרגם גם כןבגדיו חוששין שמא ימצא ג
*  

והוא . מותר להשתמש בר של שבת(ב "ה ה"ם פ"כמבואר ברמב, ומזה למדו לאסור כל השתמשות שצריך עיון הרבה
, )אבל דבר שצריך לדקדק בראייתו אסור להבחיו לאור הר גזירה שמא יטה. שלא יהא הדבר צריך עיון הרבה

 שמא , אסור להקריבן לאור הר ולהבחין בייהן,כלים הדומים זה לזה ואין יכרין אלא בעיון הרבה(ז "והט
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 ,746 ואפילו אם אינו מוציא בפיו מה שהוא קורא, של שמן745 או לקרות בספר לאור הנר,744ציצית
 ויתחייב משום , הנר לקרב השמן אל הפתילה כדי שתדלוק יותר יפה747הגזרה שמא ישכח ויט

  .748מבעיר

 כשהפתילה היא כשרה , שאין דרך להטותו,הכרוך סביב הפתילה) ב(אבל בנר של שעוה או של חלב 
 ויש בזה ,752 גזירה שמא ימחוט ראש הפתילה,751 ויש אוסרים.750 יש מתירים,)749ד"רס' עיין סי(

  :754יש לסמוך על סברא הראשונה ולעת הצורך .753משום מכבה

___________________ 
תבאר  ו).כתב עיון הרבה' ם פרק ה"וברמב',  וכוע וצריך עיון להבחין"לשון השו (ק יב"אליה רבא ס ).ישכח ויטה

  .א"קוטרס אחרון סקב
מטה . )ולפי זה היה אסור לבדוק הציצית בהשכמה לאור הר(ק ט "הובא בפרישה ס, ל בהגהותיו על הטור" רש744

כי לפעמים הם , מצאתי כתוב דאסור לבדוק ציצית בהשכמה בבית הכסת בשבת לאור הר (תמג' משה סי
  .))ל" רש,ה משהמט( שאין בודקין הציצית וא הדיןוה (א"א סק"מ. )וצריך עיון להפרידן ולבודקן, םמסוכסכי

בכל יום ויום קודם שיברך צריך שיעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים שמא פסקו מהם (ג "ח סי' והייו כדלעיל סי
קוטרס ותבאר ב).  פסק חוט אחדח על כף הבגד שמאאיזו חוטין וכן צריך לעיין באותו חלק של ציצית המו

כמו שכתב בשמו המגן אברהם בסימן ,  סובר שצריך לבדוק את הציצית בשבת...ל "ל ז"רש (ב" סקשםאחרון 
  .)ה סעיף קטן א"ער

המתעטף בציצית קודם שיעלה עמוד השחר כגון (ז "יח ס' וכדלעיל סי, ולפעמים מתעטף בטלית קודם אור היום
  ).יום ימשמש בציציותיו ויברך עליהן עליהן ולכשיאור הבימי הסליחות לא יברך

  . לאור היום–אלא אחר כך , שלא לבדוק הציצית בשבת מיד כשלובשם לאור הר, ועל זה תבאר כאן
  . )לאור הרואין קורין בספר  (ע שם"טור ושו. )בספר(י "רשפו, )ולא יקרא לאור הר(שם  משה 745
, לא ראיתי חולק עליו(ה והרב יכול "י ד"ב ).ח"י מהרי"פר. הרהור בעלמאואפילו ב (א"סלא "פ הגהות אשרי 746

  ).ואפילו איו מוציא בפיו (ע שם"שו). דהא איכא למיחש שמא יטה, וטעמא דמסתבר דפשוט הוא לאסור
  . )שמא יטה (ע שם"טור ושו. )תרוייהו שמא יטה (א,  גמרא יב747
. ) ומצא מבעיר בשבת, להביא השמן לפי הפתילה שידלק יפהשמא יטה הר (ה ולא יקרא"א ד, י במשה יא" רש748

  ). ומצא מבעיר בשבת,הר שידלוק יפהשמא יטה את (א "סלבוש 
.  ומותר להדליק בו, הוא משך אחריה הרי, סביב הפתילה, אפילו שאיו מהותך,כרך זפת או שעוה ( סעיף יא749

 אסור , אפילו המהותך,את השעוה או את החלב וכרך סביבה ,ומכל מקום אם עשה פתילה מדברים האסורים
 וחוששים שמא , איה דולקת יפה מכל מקום הפתילה מחמת עצמה, שאף שהשמן משך אחר הפתילה.להדליק בה

  .מובן מכך שגם כאן מיירי שהפתילה היא כשרה. )יטה
, סמוך ר של שעוהושמעתי מחכם אחד שהיה סומך על מה שהיה (ק ג "הובא בפרישה ס, ל לטור"הגהות מהרש 750

והוא , א"ויש לסמוך אהיתר שרות שלו של שעוה הן כמו קדיל(ה "ח ס"ב). ל"רש, וכן ראה לי, ואין בקל להטות
א "ברות קדילאבל (ובסוף הסימן , )דליכא לחוש לשמא יטה, א של שעוה"הדין של חלב ושומן העשוי כעין קדיל

 ומהאי טעמא הגו להקל לבדוק ציצית בהשכמה לאור הר ,ה" זה סש לעיל בסימן" וכמ,שלו אין לחוש שמא יטה
ל " בשם רש,ע"רה' ל בסי"ח ז" גם מו,בר של חלב(ק א " רעח סוף ס'סיז " ט).ל" מצאתי על שם מהרש,א"דקדיל

ח כתב בשם "וב (ג"א סק"מ. ) יש בו היתר לקרות לאורו,ה" להתיר בר של שעוה הקרא קדילתב כ,עת עצמווד
  . ) דליכא למיחש שמא יטה,בר של שעוה דהגו להקל לבדוק כלים וציצית ולקרות ההגדה ,ל"רש

דבזה היה לו לומר בזה לא  (ב"סקז "טתבאר ב).  שלא חלקו חכמים בדבר.אסור בכל עין(ב "ואף שיתבאר לקמן ס
  ).  ולא גזרו שמא יטה...אסר מעולם 

 .)ל"ר יחזקאל ז"ה.  אם יכול לקרות לאורה,שאין שייך בו הטייה ,מספקא לי ר שעוה(ז "סכא "פ הגהות אשרי 751
  .)וכן בר של שעוה (א"ע ס"שו

ולי ראה (ה כתוב בהגהות "י ד"ב). יה ולמחטןוהדבר ראה לעין שהן צריכות להט(ב "ן במלחמות ריש פ"הרמב 752
  ).יך ביה שימחוט ויחתוך ראש הפתילה דהא שי,פשוט לאסור

ולא גזרין , אף שכיבוי היא מלאכה שאיה צריכה, הטעם שגזרו בזה לדעתם, ק ב"ון סותבאר בקוטרס אחר 753
 .גזירה לגזירה

  .)ומיהו שלא לצורך יש להחמיר (ג"א סק" מ754
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 ,756 ואפילו הוא גבוה עשר קומות, שאינו יכול להטותו,755 אפילו אם הנר קבוע בחור שבכותלב
 שלא חלקו חכמים . אסור בכל ענין,757 ואפילו הוא סגור בעששית,שאינו יכול ליגע אליו כלל

  :759 שהנר שאסרו להשתמש לאורו תשמיש שצריך עיון אסרוהו בכל ענין,758בדבר

  נים הקוראים ביחדש

 שאם יבא האחד להטות , אבל שנים קורין ביחד, ומכל מקום לא אסרו אלא לאדם אחד בלבדג
  .760יזכירנו חבירו

 אבל אם זה קורא בענין זה וזה .761 שאז משגיח האחד במה שחבירו עושה,והוא שקורין בענין אחד
 ואין ,763ד ואחד טרוד בעניינו הרי כל אח,762 אף על פי ששני העניינים הם בדף אחד,קורא בענין זה

  . ולפיכך אסורים לקרות,764משגיח במעשה חבירו

 הרי כל אחד טרוד , אלא שזה קורהו בספר אחד וזה קורהו בספר אחר,ואפילו כשקורין ענין אחד
 ולכן אסור לומר פיוטים בבית הכנסת . ולכך אסורים לקרות,765בספרו ואינו משגיח במעשה חבירו

___________________ 
 לפי שאצל הכרוך , ולא שאיו כרוך, ידליק ר כרוך,ואם צריך ללמוד בלילה לאור הר(ב " רסד סי'וכן הוא לעיל סי
  ).ה"באר בסימן ער כמו שית,יש היתר ללמוד

קבוע בחור  לו ואפי. אסור, מתוך עששית או מתוך זכוכיתוא הדיןומכאן ראה דה( רצד 'א ערפ' ק סי" סמ755
 א"ע ס"שוו ,) או קבוע בחור שבכותל,הוא בעששית לו ומטעם זה יש לאסור אפי,פרץ'  הרב רתבוכ(טור . )הכותל

  . )ור שבכותל או קבוע בח,בעששית הוא לוומטעם זה יש לאסור אפי(
 ואפילו עשרה בתים זו , שתי מרדעותלו ואפי, אמר רבה אפילו גבוה שתי קומות,ולא יקרא לאור הר (ב,  יבגמרא 756

  .) הוא גבוה עשר קומות שאיו יכול ליגע אליולוואפי (ע שם"טור ושו). זועל גב 
 וכן ,שר ליטלו משם מי אסור אפילו אי אפ,אלמא דבר הקבוע בחור שבכותל (ח"ב. ע שם"ק וטור ושו"סמ 757

ואם היא  (א"א סק" הובא במ).א שטיין"ם ומהר"ש בשם תלמידי מהר" ודלא כהר. אפילו סגור במפתח,בעששית
  ).ח אוסר" וב...סגורה במפתח מותר 

  .)שלא חלקו חכמים בדבר, שאיו יכול ליגע אליו (ע שם"טור ושו. )דכיון דגזור לא פלוג למילתייהו(י שם "רש 758
 שז 'סי).  שלא חלקו חכמים בגזרתם,כותל אסורואף אם הוא קבוע ומחוברת ב(ד " שב סכ'עין זה הוא לקמן סיוכ

 מפי , אסור, שאיו יכול להגיע שם למחוק,ואפילו אם חקיקה הבולטת הוא גבוה הרבה בראש הכותל(ב "סוף סכ
  ).ה"ער' ש בסי"שלא חלקו חכמים בגזרתם בין גבוה למוך כמ

 הייו שיש חילוק .ר כךש אח" כמ, ועוד הרבה, לשיםחד מציו שחילקו כגון בין אר כךאף על גב דאח (א"ז סק" ט759
 כיון שיש , אבל בחילוק שמצד הר לא חילקו. ולא גזרין אדם זה בשביל אחר, שלזה מותר ולזה אסור,מצד האדם

 והוא האיסור ,דכיון שאסר אסר , לא פקע האיסור אם מגביהו או מסגירו בעששית,בו איסור כשהוא למטה
  . )עצמו

ד "ה הי"ם פ"רמב. )שאם יבא להטות יזכירו חברו(י "רשופ ,)חד הוא דלא ליקרי הא תרי שפיר דמי (ב,  גמרא יב760
ב "סע "טור ושו). שכל אחד מהן מזכיר חבירו אם שכח ,ואם היו שים קורין בעין אחד מותרין לקרות לפי הר(
  . )שאם בא האחד להטות יזכירו חבירו, ים קורים ביחדאבל ש, ודוקא אחד(
ע "טור ושו. ) כאן בעין אחד כאן בשי עיים,אלעזר לא קשיא'  אמר ר.והתיא לא אחד ולא שים ( גמרא שם761

  . )בשי עייים לאאבל , שאז ישגיח האחד במה שיעשה חבירו, והוא שקורים בעין אחד (שם
קרות בשי מקומות אבל אסור ל (א, ת סה טז"ג ל"סמ. )בשתי פרשיות(י עיים ה בש"י שם ד" ממשמעות רש762

  .)אפילו בספר אחד
  . ) שכל אחד מהן טרוד בעיו,אבל לא בשי עיים (ד"ה הי"ם פ" רמב763
  .)הואיל וכל אחד מעיין לעצמו אין מכיר במעשה חבירו(י שם "רש 764
 דים כקורין , אף על פי ששיהם קורין בעין אחד, בספרוומשמע דכל שקורא כל אחד ( אחדאה ודוק"י ד" ב765

 וכן ראה ממה שכתב רביו . משום דכל אחד מעיין בספרו ואיו משגיח במה שחבירו עושה,בשתי עיים ואסור
פ שכל הציבור קורין " הרי שאע,בסמוך שיש אוסרים לומר פיוטים בליל יום טוב שחל להיות בשבת בבית הכסת
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 שאין חילוק בין 767 ויש אומרים. לפי שכל אחד קורא מספרו,766יות בשבתבלילי יום טוב שחל לה
  :768 והמנהג כסברא הראשונה. כל שקורין בענין אחד מותר,ספר אחד לספרים הרבה

.  הרי זה מותר לקרות, תן דעתך עלי שלא אטה הנר, הרוצה לקרות ואומר לאחר שעמו שאינו קוראד
 וכן אם מפלה . לא תניחהו להטות,770ה קרובה אצלופ שדעת" אע,769והוא הדין אם אומר כן לאשתו

  .771 הרי זה מותר,את בגדיו והיא משמרתו שלא יטה

 וכל אחד טרוד , שהרי כל אחד בודק במקום אחר,772 מפלה עמו אסורגם כןאבל אם היא או אחר 
  :773בבדיקתו ואינו משגיח במעשה חבירו

 ,774 מותר לו לקרות בשבת,ת החול שברור לו שאין דרכו להטות הנר בעצמו כל ימו, אדם חשובה
  :ואפילו יחידי ואין אחר משמרו

 אפילו , אבל אצל המדורה, לא התירו לשנים שיקראו בענין אחד אפילו בספר אחד אלא לאור הנרו

___________________ 
 דבשי ש אומריםוי (ב"א ס"רמ. )פרו ואיו משגיח במה שעושה חבירו מפי שכל אחד מעיין בס,אסורבעין אחד 

  . )אסוראפילו בעין אחד , ספרים
יוט לאור הר בתוך המחזור מעריב ופ'  אין החזן או,ליל יום טוב שחל להיות בשבת (ריט'  ספר התרומה סי766

 אין החזן ,ליל יום טוב שחל להיות בשבת ( רלורמזמרדכי .  סה אות"הגהות מיימויות פ. שםג "סמ. )ביחידי
ואפילו , כתב סתם לאסור(ה ובספר המצות "י ד" כפירוש הב.)פיוט לאור הר בתוך המחזור ביחידאומר מעריב ו

  . )ית הכסתבב, ולכן אסור לומר פיוטים בליל יום טוב שחל להיות בשבת (א שם" רמ).לחזן
 וותים לב זה על ,י אימת צבור מפ, יש מתירים לומר המעריביםמים טוביםגם בשאר י( רצד 'א ערפ' ק סי" סמ767

 משום ,יש להתיר ית הכסת שחל להיות בשבת בבום טובובספר המצות כתב לומר פיוטים בליל י(הובא בטור . )זה
. )מתפלל פיוט לאור הר רב שבתוכן יום טוב שחל להיות בע (לב'  סיב שבתער' אור זרוע הל). שותים לב זה לזה
  . )ספרים' דאין חילוק בין ספר אחד לב, וכן כתב באור זרוע (א"הובא בדרכי משה ס

  ).וכן הגו (ב"א ס"רמ. )ג שאין אומרים כלל"והמהג כדברי סמ (ב" דרכי משה ס768
כא למימר כל אחד  דאי, אם התרו לקרות שי גברי בחד עיא...ו "בימין ר' וכתב אחי ר (סד'  שבלי הלקט סי769

 אם האחד קורא והאחר מעיין בו ... כל שכן שיש להתיר ,ואחד ותן דעתו לקרות ואיו מרגיש בהטיית חבירו
 מאחר שהיא איה טרודה , יטה דכל שכן שהאשה זכורה להזכיר לבעלה שלא, וכדברי אחי ראה בעיי...ושומע 
 וא הדין וה.מותר, ואומר לו תן דעתך עלי שלא אטה,  קורא איולואפי, אם יש אחר עמו (ג"ע ס"טור ושו .)לקרות

  . )לאשתואם אומר כן 
 שכשיגיע זמן ,ואומר לחבירו שאיו לומד, אם הוא יושב ולומד קודם צאת הכוכבים(א "סיתלא ' סילקמן  כן הואו

  . ) הרי זה מותר,אותו ויפסיקו מלמודוהבדיקה יזכיר 
 , וחבירו אומר לו תן דעתך שלא אטה,איו יודע לקרות'  אם האלואפי(צד  ר' רפא ע'ק סי"שמטעם זה אוסר בסמ 770

  . ) דדעתה קרובה אצלו,ת עמו ומשמרתו מיהו אסור לקרות ואשתו מעיי.י"בכי האי גווא היה מתיר ר
  .) שזה ודאי מותר, מפלה והשי משמרואם לא שאחד (ג"ז סק" ט771

  ). אבל במילי דרשות לא, התירו לויאהדדוקא בקר(ק ה "א ס"דלא כתירוץ הראשון שבמ
משמע אבל לדבר הרשות לא , ודזוטא העתיק מותר ללמ' באלי(ק ב "תלא בקוטרס אחרון ס' ותבאר לקמן סי

  ).ז"ש בט"יי וע.ה לחד שיויא"ער' א סי" וכן הוא במ.מהי
 בשים לו דאפי,ילוקמשמע דלעין פולין אין ח (ז שם"ט. )בל ודאי בלפלות אפילו בשים אסורא (ב"ח ס" ב772

  . ))ח"ב(אבל אין פולין  (ד"א סק"מ. )אסור
'  כמו לעין קריאה בבוה ליה וה, הוא בודק במקום אחר,דכל אחד שהוא מפלה ובודק אחר כים(ז שם "ט 773

  .)עיים
. )ולקרות לאור הר שאיו רגיל להטות ר בחול מפי חשיבות(י "ופרש, )אם אדם חשוב הוא מותר (ב,  רבא יב774

 שברור הוא שאין רושפי(ק ה "ז ס" ט.)מותר בכל גווא, שאין דרכו בחול להטות, אדם חשוב (ד"ע ס"טור ושו
   ).ש גם באדם חשוב שדרכו להטות בחול די, כןן אבל מסתמא לא אמרי,'דרכו כו
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 יוכל אחד לחתות בהם בקל ובמהירות , שמתוך שזנבות האודים סמוכים להם,עשרה כאחד אין קורין
ומטעם זה אף  (775ומה יועיל שיזכירנו חבירו אחר שחתה כבר ,כל כך קודם שירגיש בו חבירו

  ):776כשמתחממים אצלה לא ישבו בסמוך לזנבות האודים

  מתי התירו לקרות לאור הנר

 ואין ,779 מפני שאימת רבן עליהן,778 אפילו שלא בפני רבן,777ת של בית רבן קורין לאור הנר]ו[ תינוקז
  :לפיכך לא יבאו להטות ו,780פושטין יד לשום דבר אף בחול אלא על פי רבן

  :781 ואיך ישכח ויטה, שהרי הוא מזכיר איסור שבת, מותר לקרות פרק במה מדליקין לאור הנרח

  :782 ולא יטו, מפני שאימת יום הכפורים עליהם, נוהגים לקרות בליל יום הכפורים במחזוריםט

ו מתוך הספר  ולסדר ראשי הפרשיות בפי,783 הרב יכול לראות לאור הנר מהיכן יקראו התינוקותי

__________________ 
יושבין רחוק זה  דהואיל ו,מדורת אש גדולה אסור(י "ופרש, ) עשרה בי אדם אסורלוובמדורה אפי ( רב הוא שם775

, במדורה (ה"ע ס"טור ושו. ) אין זה מכיר בבא חבירו להבעיר ולחתות, ועוד שזבות האודים סמוכים להם,מזה
אין זה מכיר , ועוד שזבות האודים סמוכים להם,  משום דהואיל ויושבים רחוקים זה מזה,אפילו עשרה אין קורין

  ). במהירותל כךאיו יכול להכיר כ שרושפי (ו"ז סק"ט. )להבעיר ולחתותכשבא חבירו 
 אין לישב כל מקום מ,ו" רעי"וס כדאיתא ס,פ שמותר להתחמם גד המדורה" מטעם זה דאעוראה לי (ז שם" ט776

 שמהפכין בזבות , כדרך שעושין במדורה, כי יש לחוש שיגע בהם כדי שיבעירו היטב,בסמוך אצל זבות האודים
 , וחד עיא הם,ממש כמו חשש דכאן לעין אם רוצה לקרות לאור המדורה והוה ,אודים כדי שלא תכבה המדורה

  . )ד"ן ראה לעכ
 מותר לומר לכרי לעשות מדורה בשביל ישראל ביום , כמו במדיות אלו,בארצות הקרות(ו "והייו כדלקמן שם סט

  ".לא ישבו בסמוך לזבות האודים"מכל מקום . )שהקור גדול
  ).ס ופוסקים" שלא זכר בש,ד אין לחוש לחומרא חדשה זו"עול(ק ט "אבל באליה רבה ס

שמעתי מפי קדשו ( ו 'ח סי"כהכלל המובא בשארית יהודה או, ולכן הכיסו במוסגר, ואפשר גם רביו מסתפק בזה
  ). ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו,פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול

תיוקות של בית (ו "ע ס"טור ושו. ) וקורין לאור הרתיהןהתיוקות של בית רבן היו מסדרין פרשיו (א, גג י" רשב777
  ).רבן קוראין לאור הר

 מדלא , אפילו כשאין רבן עומד גביהן,וראה לי דברייתא שמיעא ליה דהתיוקות מסדרין לעצמן(ב , א יב"רשב 778
, ומה לי הן בלא רבן ומה לי רבן,  אלמא סדור כולה פרשה שרי,קתי התיוקות מסדרין פרשיותיהן בפי רבן

כן ,  משום דכל שעתא ושעתא אימת רבן עליהן, ליכא למיחש,ג דאין רבן מסדר עמהם"ופריק שאי תיוקות דאע
ל אפילו אין רבן עליהם מסדרין דכל שעה אימתו "א ז"ופירש הרשב(ו "ה הט"מגיד משה פהובא ב). ראה לי
 ז"א סק"מ). א" ומשמע כאן דפסק כרשב, שלא בפי רבןלוא אפי"הרב המגיד כתב בשם רשב(ק ז "סז "ט. )עליהם

  . ) דלעולם אימת רבן עליהם,י רבן שרי שלא בפלומסתימת הלשון משמע דאפי(
  .) שאימת רבן עליהםמפי(ע שם "טור ושו). הואיל ואימת רבן עליהן לא אתי לאצלויי(שם גמרא  779
  . ) אלא על פי רבן, בחוללו ואפי,אין פושטין יד לשום דבר (ואימת רבןה "י שם ד" רש780
מזכיר הוא איסורי השבת  שהרי , לקרות במה מדליקין במחזור ראה דמותרומכל מקום( רצד 'א ערפ' ק סי" סמ781

א שהרי הו, מותר לקרות במה מדליקין לאור הר (ז"ע ס"טור ושו. ה אות ס"הגהות מיימויות פ. )ואיך ישכח
  . )מזכיר איסור שבת ואיך ישכח

 התם אימת , וגם קורא יחידי בספר,וביום הכפורים רגילין לומר סליחות ותפלות לאור הר (ריט'  התרומה סי782
 ח"ע ס"שוטור ו).  עליהםום הכיפורים אימת י, שקורין יחידיםום הכיפוריםובי(ק שם "סמ. ) עליום הכיפוריםיו
  . ) עליהםם הכיפוריםמפי שאימת יו,  במחזוריםריםם הכיפווהגים לקרות בליל יו(
חזן מלמד תיוקות ורואה  (י"ברשכפירוש שי  ,)באמת אמרו החזן רואה היכן תיוקות קוראין (א,  משה יא783

ת לאור הר מהיכן יקראו הרב יכול לראו(י "ע ס"טור ושו. )היכן יתחילו למחר והיכא יסיימו פרשיותיהן
  ).התיוקות
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  .784 והשאר קורא בעל פה לסייע את התינוקות,לאור הנר

 אפילו , אלא כל שיודע קצת הפרשה בעל פה ובקצת צריך לראות בספר,ולא ראשי פרשיות בלבד
 ולא יבא לשכוח , יש לו היכר בזה, שמאחר שאינו מעיין בספר תמיד. הרי זה מותר,באמצע הפרשה

  .785ולהטות

 לפי שאין עם הארץ שלא , מותר לקרות ההגדה בספר לאור הנר,ות בשבתלפיכך ליל פסח שחל להי
 ,ואף כשקורא כולה בספר מותר() ג( 786 ואינו צריך לעיין בספר אלא לפרקים,תהא שגורה בפיו קצת
  .)787כיון שאינו צריך לזה

 יכול לאמרן מתוך , מי שרגיל בהן קצת בעל פה,והוא הדין הזמירות שאומרים בכל שבת על השלחן
  .788הספר

 , שזהו מותר, מתפלל שם לאור הנר הדולק מבעוד יום,וכל שכן שהמשכים בשבת לבית הכנסת
  .789שהתפלה ושאר דברים שהוא רגיל לאמרם הם שגורים בפיו יותר מההגדה

  :791 בענין שצריך לנר, אם החדר אפל עדיין, אפילו הוא יום,790אבל ללמוד אסור

__________________ 
. ) שמתוך שראש הפרשה שגורה בפיו הוא זכר בכולה,ומריצן בפיו(י "ופרש, )לסדר ראשי פרשיותיו (ב, ב גמרא י784

  ).וקורא כל שאר הפרשה על פה, ולסדר ראשי הפרשיות בפיו בספר(ע שם "טור ושו
וב ובימיהם שהיו מספרים הר(תלמוד תורה ' וראה דמיירי כאן בלימוד עם התיוקות באופן שתבאר בריש הל

 ועל כן לא היו צריכין ללמד , וגם התיוק כשמתחיל לדבר היה אביו מספר עמו בלשון הקודש,בלשון הקודש
 כי לא היו הקודות והטעמים כתובים , רק הקריאה בקודות וטעמים וקרי ולא כתיב,התיוקות פירוש המלות

' וראה כישתא דבי רב ע).  בעל פהקודות והטעמים בכל המקרא והיו לומדים ה,בימיהם אלא כספר תורה שלו
 .תרסט

 אלא כל שיודע הפרשה על פה ובקצת דברים צריך לראות בספר ,ומשמע לי דראשי פרשיות לאו דוקא(י שם "ב 785
ומשמע מי דשרי לסדר ראשי פרשיות .  דמאחר שאיו מעיין בספר תמיד אית ליה היכרא ולא אתי לאטויי,שרי

 ע שם"שו). מדברי הפוסקים וכן ראה ,י מסדר ראשי פרשיותיו ומריצן בפיו" רש וכן פירש,אפילו בהוצאת דיבור
שמאחר שאיו מעיין , שרי,  ובקצת צריך לראות בספר,ל פהאלא כל שיודע הפרשה ע, וראשי פרשיות לאו דוקא(

  . )ד אית ליה היכירא ולא אתי להטוייבספר תמי
 דאין עם הארץ , דקריאת הגדה בספר הוי כעין ראשי פרקים...ו "בימין ר' וכתב אחי ר (סד'  שבלי הלקט סי786

ליל פסח  (ט"ע ס"שו. )ספר קורא פעם בספר ופעם חוץ לספר ובעיוו קצת ב,בעולם שלא תהא קצת שגורה בפיו
שגורה   שלא תהאם הארץדאין ע,  משום דהוי כעין ראשי פרקים,מותר לקרות ההגדה בספר, שחל להיות בשבת

  .)קצתבפיו 
  ).ה שמותר לומר ההגדה לאור הר"ער' ועיין בסי(ה " תעג סוף ס'הוא לקמן סיוכן 

, הכיסו כאן בין חצאי עיגולולכן ". ע"וצ"וסיים , דעות בזה במשמעות הפוסקים' בקוטרס אחרון הביא ב 787
 ,ולשמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיג( ו 'ח סי"כהכלל המובא בשארית יהודה או

 ).ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו
  . )ט"ש ס" כמ, אם לא מי שרגיל קצת,הזמירות שאומרים בביתוהוא הדין  (ו"א סק" מ788
 לפי ,מטעם זה יש להתיר למשכים בשבת לבית הכסת ומתפלל לאור הר הדולק שם מבעוד יום (ח"ז סק" ט789

ומשמע דשאר התפלה  (ד"סקוב, ) שגורים בפיו יותר מן ההגדה בפסחי ודארשהתפלה ושאר דברים שהוא אומ
  . ) והוה כמו ראשי הפרשיות, עיון רבין צריך והטעם שהתפלה מצויה בפי הכל וא,מותר לקרות בסידור לאור הר

  . ) כיון שצריך לעיין היטב,ד שם אסוראבל ללמו (ח"ז סק" ט790
אלא , זהר שלא לקרות בלילי שבת בספר בבית הכסת', רי רביו שיוכן ראיתי מו(ה אות ס "הגהות מיימויות פ 791

בית שיש בו אור היום  (כז' ב סי"ת הלכות קטות ח"שו). שהיה יכול לקרות בלא אור הרות, היום גדול' אם כן הי
  . )המה יועיל אור במקום עבר... ובמקום אפל יש שם ר 
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 ואפילו . אסור לבדקן לאור הנר,ביניהם) בין זה לזה(בחין  כלים הדומין זה לזה וצריך עיון רב להיא
  .793 אם הם דומים זה לזה,792להבחין בין בגדיו לבגדי אשתו אסור

 והוא , שהתירו לו מפני הנקיות ומפני הסכנה,אבל מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה לאור הנר
  : וכן כל כיוצא בזה,795 האוכל מתוך הפסולת794הדין לברור ירק

 מפני , אסור לו לבדוק כוסות או קערות הדומין ולהבחין ביניהם לאור הנר,אינו קבוע שמש שיב
 אבל השמש הקבוע . ושמא ישכח ויטה, וצריך הוא לעיין בהם הרבה עד שיבחין ביניהם,שאינו מכירן
  .796 אינו צריך עיון הרבה להבחין ביניהם,הואיל ומכירן

 ,פ שהוא מותר" אע,797 מורין לו לכתחלה לבדוק אבל אין.לפיכך אם בא לבדוק אין מונעים אותו
  .798 חוששים שמא יסתפק מהשמן שבנר,דכיון שמקרב ידיו לנר להבחין ביניהם

 , כיון שהוא מאוס אין חוששים שיסתפק ממנו, אבל נר של נפט,במה דברים אמורים בנר של שמן
__________________ 

כלים הדומים זה לזה  (ז"ה הט"ם פ"רמב. )ן בגדו לבגדי אשתואפילו להבחין בי (א,  יברב יהודה אמר שמואל 792
ומפי שאין (מ שם "מ. ) שמא ישכח ויטה, אסור להקריבן לאור הר ולהבחין בייהן,ואין יכרין אלא בעיון הרבה
 כלים הדומים זה לזה (א"ע סי"טור ושו).  ופשוט הוא,' כתב רביו כלים הדומים וכו,בכל הארצות מלבושים שוים
אסור , ואפילו להבחין בין בגדיו לבגדי אשתו אם הם דומים. אסור לבדקן לאור הר, וצריך עיון להבחין בייהם

  .)לבדוק
   .ק א"תבאר בקוטרס אחרון ס, ומה שלא אסרו אלא כשאין יכרים אלא בעיון הרבה

, )י"רש, ל אשה וצריכים עיון ובגדיהם רחבים כש,מפקי ולא עבדי מלאכה(לא אמרן אלא דבי מחוזא  ( רבא שם793
).  ושל שים רחבים בתי יד שלהן,שבגדי האשים קצרין שעוסקין בשדות במלאכה(אבל דבי חקליתא מידע ידעי 

 ודומין זה לזה וגזרין שמא , ושל אשים מעוגין רחבים,קצרים במקצת(ודבי מחוזא מי לא אמרן אלא דזקות 
  . )אם הם דומים (ע שם" טור ושו.)מידע ידיעי) ין של אשים דומין להם וא,רחבים הרבה(אבל דילדות , )יטה

אית דבעי מימר מפי   ...תי רבי חייא אכל מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה ואיו חושש (ג"א ה" ירושלמי פ794
 הובא .)מפי הקיות ומפי הסכה מותר...  מה דמר , לקב חיזרין,מה פיק מבייהון. הקיות ומפי הסכה

 ... ללקוט ירק רוש פי, דמותר לקב חוזריןלמיולטעם השי איתא בירוש (י"א סק"מ .שלח' ן שבת סי"ראבב
  .)חזרת שוןוחוזרין הוא ל

 ,)ן"שקורין שלאטי(אסור להסיר העלין המעופשים מן הירק (ד " שיט ס'כדלקמן סי, כ פסולת מתוך האוכל"משא 795
 ). דהייו האוכל מתוך הפסולת, העלין אלא יברור הירק מן,הדחק ל ידיאפילו אם הן ראויין לאכילה ע

 לא קשיא כאן בשמש קבוע , ותיא אידך לא יבדוק,תי חדא שמש בודק כוסות וקערות לאור הר (ב,  גמרא יב796
 מפי ,שמש שאיו קבוע אסור לו לבדוק כוסות וקערות לאור הר (ז"ה הט"ם פ"רמב. )כאן בשמש שאיו קבוע

טור . ) מפי שאיו צריך עיון הרבה,שמש קבוע מותר לו לבדוק לאור הר כוסות וקערותאבל  ... מכירןשאיו 
ע "ושו, ) שכיון שאיו קבוע איו בקי בהם וצריך עיון רב, קבוע אסור לבדוק כלים לאור הר של שמןושמש שאי(

 אבל שמש קבוע מותר לו ...שאיו מכירן מפי , שמש שאיו קבוע אסור לו לבדוק כוסות וקערות לאור הר (ב"סי
  . ) עיון הרבהשאיו צריךמפי , לבדוק לאור הר כוסות

  .ק א"ותבאר בקוטרס אחרון ס). שצריך עיון הרבה  כל דבר,אסור להשתמש לאור הר בשבת(א "וכדלעיל ס
. )ואין מורין כן אמר רב הלכה . איבעיא להו שמש קבוע בדמשחא מהו.הא בדמשחא והא בדפטא ( רב שם797

י " וכמבואר בב,) איבעיא להו שמש קבוע בדמשחא מאי...ת גריס "ור(ה שמש "שם ד' ף והתוס"כגירסת הרי
ש "ף והרא" ופסקו הרי ... איבעיא להו שמש קבוע בדמשחא מאי...גורסים ) ה שמש"ד(והתוספות :) ה(ף "הרי(
שמש קבוע מותר לו לבדוק לאור  (ע שם"טור ושו ).כןכמאן דאמר אין מורין ) ז"הט(' ם בפרק ה"והרמב) לא' סי(

  . )ין לו לבדוק ואף על פי שהוא מותראין מור, ואם היה ר של שמן זית.  עיון הרבהשאיו צריךמפי , הר כוסות
טור . ) גזירה שמא יסתפק ממו,פ שהוא מותר" ואע,ואם היה ר של שמן זית אין מורין לו לבדוק(ם שם "רמב 798

ואף על פי שהתירו (י "ב. )שמא יסתפק ממוגזירה ,  ואף על פי שהוא מותר,אין מורין לו לבדוק (ע שם"ושו
) כן ראה לי,  הכא על ידי שהוא מתקרב לר ביותר חיישין טפי,להדליק בדמשחא ולא חששו שמא יסתפק ממו

  )).בית יוסף(  מה שאין כן בשאר תשמישים,הייו משום שהוא מקרב ידיו לר ביותר(ק יא "א ס"מ
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  .799ומורין לו לכתחלה

 מפני שאורו רב ולא ,תר לבדוק לאורו שבנר של נפט אפילו שמש שאינו קבוע מו800ויש אומרים
  : ויש לסמוך על דבריהם להקל בדברי סופרים.יצטרך להטות

  קטנים ערומים בפני הנרות

וגם בחול יש סכנה  (801 משום ביזוי מצוה, נהגו לכסות הקטנים שלא יהיו ערומים בפני הנרותיג
  ):802לעמוד בפני הנר ערום

  

קונטרס אחרון
 

  .804זה' ע סוף סי"ם וטור ושו" הוא בהדיא ברמב803כן .'שצריך עיון הרבה כו) א(

__________________ 
שמש שאיו קבוע אסור לו לבדוק כוסות וקערות (ם שם "כפירוש הרמב. )הא בדמשחא והא בדפטא( שם רב 799

שמש שאיו קבוע (ב "ע סי" שו). שאורו רב, בין בר של שמן זית בין בר של פט, מפי שאיו מכירן,לאור הר
דהייו  ). שאורו רב, בין בר שמן זית בין בר של פט,ירןמפי שאיו מכ, אסור לו לבדוק כוסות וקערות לאור הר

  .מפי שאיו מכירן, יש לחוש בשמש שאיו קבוע, שאף שאורו רב
כיון שהוא , ואין לחשוש לשמא יסתפק. שהרי מכיר הכלים, אין לחשוש בו לשמא יטה, אבל שמש קבוע בר של פט

  .מאוס
שמעין השתא דבין (א "א סל"פש "רא).  ולא בעי לאצלויי,הוריה ופיש ,יס דמא,ודוקא בדפטא(ב , ף ה"רי 800

 ולא , ופיש הוריה,ס ודוקא בדפטא דמאי,שמש קבוע ובין שמש שאיו קבוע בודק קערות וכוסות לאור הר
מסריח לא חיישין שמא  כיון שהוא , בין קבוע בין איו קבוע מותרין,ואם הר של פט ( טור)צריך לאצלויי

 , ולא חיישין שמא יטה משום דפיש הוריה,ואם הר של פט בין קבוע בין שאיו קבוע מותר(י "ב). ממויסתפק 
אפילו בשמש שאיו , ויש מתירין בשל פט (ב"א סי"רמו ). שמא יסתפק ממו כיון שהוא מסריחוגם לא חיישין

   .ין חוששים שמא יסתפקוכיון שמסריח א,  והייו שכיון שאורו רב אין חוששים שמא יטה.)קבוע
הגו לכסות  (ס יב"א סו"רמ. )ן בפי הר הייו משום בזוי מצוהמצאתי מה שרגילין לכסות קט (מה'  רוקח סי801

  .)ביזוי מצוהמשום , הקטים שלא יהיו ערומים בפי הרות
ים שלא יהיו ולכן צריך ליזהר לכסות הקט(אסור לעמוד ערום בפי כתבי הקודש (ג " מה ס'ותבאר לעיל סי

  ).)ה"י ער" עיין סס,ערומים בפי הספרים
  .)העומד בפי הר ערום הוי כפה (ב,  פסחים קיב802

כדאיתא , דאתי לידי כפה, דהא בלאו הכי מי אסור מפי סכה, ויש להקשות... א "כתב רמ (א"דרישה סק
  .מןסיתוספת שבת סוף הו. ק יד"אליה רבה סו, ק ה"הובא באליה זוטא ס. )בגמרא
  .)ל העומד בפי הר ערום יהיה כפה שכ,לא יעמוד בפי הר ערום (ט" סף ופששמירת גו' לקמן הלוכן הוא 

  . ב, טז' א ע"וראה חקרי הלכות ח
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 803

  .ע"ום ובטור וש"שכן תפרש ברמב. א תבאר שכל האיסור הוא רק בהשתמשות שצריך עיון הרבה"בפים ס
  .ובשמש קבוע התירו משום קיות, שגם במקום שאין צריך עיון מרובה אסרו, ן"א הביא פירוש הר"ואף שהמ

  .בפרט שהירושלמי מסייע להו. ע"ם וטור ושו"מכל מקום קטין להקל בדברי סופרים כדעת הרמב

 . תרז'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
שמש קבוע מותר לו לבדוק לאור הר כוסות  (ז"הטו, )עיון הרבהוהוא שלא יהא הדבר צריך (ב "הה "ם פ"רמב 804

 שכיון שאיו , קבוע אסור לבדוק כלים לאור הר של שמןושמש שאי(טור . ) מפי שאיו צריך עיון הרבה,וקערות
 ךשאין צרימפי , שמש קבוע מותר לו לבדוק לאור הר כוסות (ב"ע סי"ושו, )קבוע איו בקי בהם וצריך עיון רב

  . )עיון הרבה
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קמז

 דהא בהדיא כתב הטור הילכך , שהתירו מפני הנקיות806א" הביאו המג805ן"ש הר" כמבירא להודלא ס
 ,ע"ו השן דעת וכ.'לפיכך כו'  אלא בעיון הרבה כום" וכן הוא בהדיא ברמב,' רב כוריך עיוןוצ' כו

 לא שייך ם כן וא,807א שם"ש המג"ם הוא נקי וכמן שבודק הכוס א"ש הר" כמבירא ליהדהא לא ס
  .לומר מפני הנקיות

 ואפילו הכי , דהא בקניבת ירק לא שייך לפלוגי בין שמש קבוע לאינו קבוע, מסייע להו808והירושלמי
  . מכלל דהכא לא מיירי בגוונא דאית ביה משום נקיות,שרי

 :ל בדברי סופרים הכי נקטינן להק,ע מקילין"ום וטור וש" כיון שרמב,ו הכיובלא

 הלא משנה ,ג" צע, משום מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן810ז"הטשכתב  809ה מ.'הכרוך כו) ב(

___________________ 
 ).השמש הקבוע הואיל ומכירן איו צריך עיון הרבה להבחין בייהם(ב "וכן הוא לקמן בפים סי

 , ואף על פי שאפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו.בשמש קבוע שרי מפי שאיו צריך עיון הרבה(ה כאן "ב ד, ה 805
) א: (ן יש שי תאים להתיר"והייו שלדעת הר). ן מפי הקיות הקלו כא, אסרו,שאיו צריך גם בם עיון מרובה
  .שהוא מפי הקיות) ב. (שמכיר ואין צריך עיון מרובה

  )).ן"ר( הכא התירו משום קיות , להבחין בין בגדיו לבגדי אשתו אסורלוואף על גב דאפי(ק י "ס 806
 שבודקן תבן כ" אבל הר.שלחן מלשון הזה משמע שהוא בודק איזה כלים ייח על ה.מפי שאיו מכירן(ק ח "ס 807

  ).אם הם קיים
 מפי  ...תי רבי חייא אכל מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה ואיו חושש(ק י "א ס"הובא במ, ג"א ה"פ 808

 ולהסיר את המעופשין של ירק ששמו , לתק העלין מן הקלחיןרושפי ( לקב חיזרין ...הקיות ומפי הסכה
  ).י הקיות ומפי הסכה מותר מפ) ...קרבן העדה, חיזרין

קיות הוא בירושלמי הי הו שעיקר היתר מפשזה מועיל בהלכה , ן מיירי בשמש קבוע"ולדעת הר, ל"והיי
לקב (כ בהלכה השית "משא. כיון שהשמש הקבוע בקי בהן, )מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה(הראשוה 

שהיתר מפי הקיות מועיל , וצא אם כן מוכח מהירושלמיי. בזה גם השמש הקבוע צריך עיון הרבה, )חיזרין
  .כשצריך עיון הרבה
 , שהתירו לו מפי הקיות ומפי הסכה,מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה לאור הר(א " וכן הוא בפים סי

  ). וכן כל כיוצא בזה,והוא הדין לברור ירק האוכל מתוך הפסולת
  :התוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון ז 809

 , שמא ימחוט ראש הפתילה,הכרוך סביב הפתילה בר של שעוה או של חלבדעות אם יש לגזור ' א הובאו ב"בפים ס
  .יש בזה משום מכבהש

  .ין גזירה לגזירה ולא גזר, לגופו ופטור מן התורהיו צריךכיבוי אז שה"ואף שכתב הט
כיון שמלאכה , ל המלאכה שאיה צריכה לגופהשמציו בכמה מקומות שגזרו ע, מכל מקום מוכיח בקוטרס אחרון

  .אף לדעת הפוסקים שאיו חייב מן התורה, שאיה צריכה לגופה חמורה יותר משאר איסורי דרבן
כי ההטיה , אלא שמא יטה, הייו כיון שלא גזרו כלל שמא ימחוט, ומה שהתירו כמה פוסקים בר של שעוה או חלב

  . אלא על דבר שקל לעשותוולא גזרו, קל לעשותה יותר מהמחיטה
, אף לפי דעת הפוסקים שמחיטת הר אסורה מהתורה ביום טוב, שמטעם זה לא אסרו לקרות לאור הר ביום טוב

  .והייו כיון שלא גזרו אלא על דבר שקל לעשותו. מטעם תיקון כלי
  .ולעת הצורך יש לסמוך על סברא זו

 . תרט ואילך'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
 כל מקום מ, דהא אף אם תאמר שהוא מכבה,א שחייב בה מדאורייתה דשל שעוה אין שם מלאכראה לי( ב ק"ס 810

, )א חיוב דאורייתם ולא גזרו שמא יטה אלא במקו, אלא איסור יש, ופטור מן התורה... לגופו יו צריךכיבוי זה א
יה  כיון שא,עשה כן איו חייב מן התורה אם ילו כיון דאפי, אין לגזור כןי מה שכתבתיולפ(ק א " רעח סוף ס'וסי

  ).צריכה לגופה



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קמח

ז " וט,814ה"רס' ע סי" וטוש,813ב דביצה"ש פ"א ור,812י" ופרש,' לא יקוב אדם כו811שלימה שנינו
 מלאכה  ופשיטא דגם התם הוה.816 אף שאינו עוסק כלל בכיבוי, משום גזרת כיבוי,815ד"תקי' עצמו סי

 ן כתב וכ.818בי שמעון כרבירא ליה משום דס,817יוסי פוטר'  כחס על השמן דר,שאינה צריכה לגופה
ז סימן " לפי מה שכתב הטל שכן וכ.820ה"רס' א סי" הביאו המג,819ב"בהדיא במגיד משנה פי

  .823ה" סימן רסה שכתבתיש ובמ"יי ע,822 הוה אפילו גזירה לגזירה,821ד"תקי

 אף על פי שאינו עוסק , איירי בהא דאי שרית ליה אתי לכבויי824כתביועוד קשה דכולי פרקין דכל 
ב " בשם המרדכי פ827י"ש בב"יי ע.826ד"של'  כמבואר בסי,ל הכי" קיי825 ואפילו לדידן.כלל בכיבוי

__________________ 
  .)לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאה שמן ויתה על פי הר בשביל שתהא מטפת(ב , כט 811
  .) וכיון שהקצהו לר חייב משום מכבה,וטעמא משום גזרה שמא יסתפק הימו(ה שתהא "שם ד 812
  ). הייו על כרחך מפי שממהר כיבוי, דלמא אתי לאיסתפוקי מיה,ההיא דשפופרת על פי הר דאסור( יז 'סי 813
ויתחייב , גזירה שמא יסתפק ממו,  הר כדי שיהא וטף בתוכול פיאין ותין כלי מוקב מלא שמן ע(סעיף א  814

  ).משום מכבה
  ). מכבה ויש בזה איסור משום, כיון שאיו מחובר לר,שמא יסתפק מהשמן שבכלי(א "וכן הוא לעיל שם ס

  ). והייו מפי שימהר הכיבוי, דאסור דלמא אתי לאסתפוקי ממו, הרל פיבשפופרת ע(ק ו "ס 815
 ... ואיכא למיחש שמא יבא לידי כיבוי ,במה שמיח כלי תחת היצוצות(ה מפי "ב ד, מז' דאף שתבאר בתוס 816

פ "דהתם עכ(ק א "רעח ס' ז סי"ר בטוביא).  קים להו לרבן דהכא שייך למגזר טפי,ג דהוי גזירה לגזירה"ואע
 בזה ודאי , אלא שאתה חושש לכבוי,כ כאן דאיו עוסק בכיבוי" משא, וגזרו אפילו גזירה לגזירה,עוסק בכיבוי

  ).צריך שיהיה הכבוי אסור מן התורה
 .ויעבור על איסור מכבה, ומכל מקום אסרו בזה שמא יסתפק, הרי גם בשפופרת איו עוסק כלל בכיבוי

  .) רבי יוסי פוטר, כחס על השמן כחס על הפתילה חייב...המכבה את הר (ב , שה כטבמ 817
 שאין גוף ,מלאכה שאיה צריכה לגופה היא כשהיא צריכה לו בשביל דבר אחר(א "רעח ס' וכן הוא לקמן סי

  ). שלא ידלק כולו עכשיו, כגון שמכבה את הר מפי שחס על השמן,המלאכה עשית בו
 את המת במטה חייב ...המוציא (ב , והייו כדתן צג. )בי שמעון סבירא ליה כר...יוחן אמר ' ור(ב , אכדאמרין ל 818

  ).דהוי מלאכה שאיה צריכה לגופה(י "ופרש, )ורבי שמעון פוטר ...
 מפי שאין איסור מן התורה אלא במלאכה הצריכה ,ואם כבה פטור(א " רעח ס'שהיא דעה הראשוה דלקמן סי

  ).כלומר שהמלאכה צריכה לו בשביל גופה ,לגופה
יה צריכה  בחיוב מלאכה שאבי יהודהרביו הולך לשטתו שפסק כר',  אחד וכו,המכבה כל שהוא חייב(הלכה ב  819

  ). המכבה כחס על הר פטורבי שמעון שאילו לר,לגופה
 .)ב" פיגיד משהמ (...יה לגופה חייב עליה צריכה  דאמר מלאכה שאבי יהודהם שפסק כר"הייו להרמב(ק א "ס 820

  ). אסורבי שמעון אף לרכל מקוםומ
 כיון שבשעת לקיחתו מכחיש מאור ,ע אסור"ו כיון שבאם מסתפק מהשמן שבר לכראה לי דיש לומר(ק ו "ס 821

  ). יבואו להסתפק גם משמן שברל ידי זה וע, דשמא יסתפק ממו, אסרו גם בשמן שבשפופרתל כן ע,הר
שהיא עצמה איה אסורה . גזירה שמא יבוא להסתפק מהשמן שבשפופרת, ורת שמן בתוך הרשאסרו לתת שפופ 822

 .שמא יבוא להסתפק מהשמן שבר, אלא מטעם גזירה
  ).ג"לפי שצע, ד"תקי' ז סי"לא העתקתי מה שכתב הט(ק א "קוטרס אחרון ריש ס 823
מכדי בהיתרא קטרח ציל (ובגמרא שם , ) שלש סעודות...פלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון (ב , משה קיז 824

  ). אמר רבא מתוך שאדם בהול על ממוו אי שרית ליה אתי לכבויי.טפי
  .ואסור רק מדרבן, דכיבוי הוה מלאכה שאיה צריכה לגופה 825
 ... אפילו למקום המותר בטלטול , גזרו חכמים שלא יצילו כלום מפיה,פלה דליקה בשבת(א "כדלקמן שם ס 826

 ישכח שהיום שבת , יש לחוש שמחמת טרדת ההצלה שהוא בהול וחפז להציל, מותר להציל כל חפציושאם יהיה
  ).ויבא לכבות הדליקה

  .ם"ה כתב הרמב" ד'סוף הסי 827
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 ואם כן הוא הדין .830ן דאפילו על ידי נכרי אסור להציל"ש בר"יי וע.829חבית' ן בפ" והר828דביצה
 . לא היה לנו להתיר משום שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אם היה מקום לגזרת כיבוי,כאן

  .ש" ע832י" ובסוף פ831ן שם"והטעם מבואר בר

 834י"ש בב"יי ע, דמלאכה שאינה צריכה לגופה לא דמי לשאר איסור דרבנן833א"שי'  בסין משמעוכ

__________________ 
בי  ואן קיימא לן כר,יהודה דמחייב אמלאכה שאיה צריכה לגופה'  הייו אליבא דר...יש מרבותיו (רמז תרפג  828

 דהא רבי יוסי , הוכיח רביו יואל לאיסור... ולאו מילתא הוא ...יה צריכה לגופה  דפטר כל מלאכה שאשמעון
  ).אבי העזרי'  ר, כל כתבי דגרם כבוי אסוררקיוסי פ'  קאמר רואפילו הכי...  בירא ליה כרבי שמעוןס

מא לן כרבי שמעון אבל אן דקיי, יהודה יהו'  כל הי אליבא דר...יש מרבותיו שאמרו ( תשז 'ה סי"והוא בראבי
 כמו שהוכיח אבא מורי  ... ולא מילתא היא ... שרי משום צערא...עליה דאמר מלאכה שאיה צריכה לגופה פטור 

 ואפילו הכי קאמר רבי יוסי בפרק כל כתבי דאפילו גורם ...] כרבי שמעון[דהא רבי יוסי סבירא ליה , לאיסורא
ותו דקאמר רבי יוסי . שרית ליה אתי לכבויי) לא(ממוו אי כדמפרש טעמא מתוך שאדם בהול על , כבוי אסור

  ).לאמשמע טפי , התם לעולם מצילין מזון שלש סעודות
 והא מלאכה שאיה צריכה לגופה היא , למה אסרו לכבות דליקה בשבתם תאמר אם כןוא(ה ובמקום "א ד, סא 829

 ומוקמין לה ,י שבא לכבות אין אומרים לו כבהכר)  א,דף קכא(כל כתבי '  דתן בפ, על ידי כרי מילו ואפי...
  ). במקום פסידאלו אסרי רבן אפי... שאי כבוי ש לומר י.בי שמעוןכר

 כרי אתי לכבויי ל ידי לפי שמתוך שאדם בהול על ממוו אי שרית ליה ע, כרי מי אסרול ידיואפילו ע(ן שם " בר830
  ).האיהו גופי

 אפילו להאומרים שמלאכה ,לומר לכרי לכבות הדליקה משום הפסד ממוואסור (ה " שלד סכ'וכן הוא לקמן סי
' ש בסי" והכיבוי היא מלאכה שאיה צריכה לגופה כמ,שאיה צריכה לגופה איה אסורה אלא מדברי סופרים

' ש בסי" ובמקום הפסד גדול יש להתיר אמירה לכרי בדבר שאיו אסור לישראל אלא מדברי סופרים כמ,ח"רע
 אף , ואם תיר לו כלום, שהדבר בהול וחפז הוא מאד להציל ממוו ואין לבו עליו,כל מקום כאן בדליקה מ.ז"ש

  ).הוא לא יתן דבריו לשיעורים ויבא לכבות בעצמו
  .ק ו"עיוים ס,  כישתא דבי רב.167' ז ע"ע אדמוה"הערות בשו. א"רעח סק' ראה תהלה לדוד סיו

 ואין הכל בקיאין לחלוק בין מלאכה הצריכה , לגופו היה אסור מן התורה דכיון דאם היה צריך,שאי כבוי" 831
 ". אסרי רבןום הכי מש,לגופה לשאיה צריכה

, אלא שפטור עליה מפי שאיה צריכה לגופה, אבל מידי דדמי למלאכה דאורייתא(ה ודאמרין אימר "ב ד, לה 832
  ).בכיוצא בזה כרמלית ורשות הרבים שוין הן

כ אם הוא מוטל במקום שירא עליו מפי " אעפ,אף על פי שהמת הוא מוקצה ואסור בטלטול (א" שם סכדלקמן 833
 כדי שלא יבא לידי איסור חמור לכבות את , שהתירו חכמים איסור טלטול, מותר לטלטלו כדי להצילו,הדליקה
שהוצאת המת איה  ואפילו להאומרים ,אבל להוציאו לרשות הרבים גמורה אסור אפילו בדליקה(ה "וס, )הדליקה

 ולא ,ח"רע'  מפי שהיא מלאכה שאיה צריכה לגופה כמו שתבאר בסי,אסורה מן התורה אלא מדברי סופרים
כ הכרמלית עיקרה "משא,  דהייו אם היה צריך לגופה, התורה הואיל ועיקרה מן,התירוהו משום כבוד הבריות

  .יותר ממוקצה ומכרמליתהייו שמלאכה שאיה צריכה לגופה חמורה ). מדברי סופרים
 , דאין צריך חשש דאורייתא דוקא,א"וכן משמע בהדיא בריש סימן שי(ק ב " רסו קוטרס אחרון ס'וכן הוא לעיל סי

  ). אלא איסור חמור של מדברי סופרים, עיין שם,ל מלאכה שאיה צריכה לגופה פטור"למאי דקיי
ומדברי רביו ... את מת המוטל בחמה לרשות הרבים ולעין הוצ(ן בתורת האדם "בשם הרמב, ה וכתב עוד"ד 834

 כגון ,והטעם שלא התיר כבוד הבריות הזה אלא דבר שעיקרו מדברי סופרים, ל ראה שהוא אוסר"חאל ז
  ). לאשות הרבים הא ר,כרמלית

 כגון ,ם אלא דבר שעיקרו מדברי סופרי...שלא התיר (ה ומדברי רביו חאל "והוא בתורת האדם עין מי שמתו ד
תדע שהרי אמרו גבי טלטול אי לא שרית ליה .  .. דמי מפיס במלאכה שלו אם הוא צריך לגופה אם לאו...כרמלית 

  ). לגופה היאיה צריכה דמלאכה שאבי שמעון כדברי ר ...אתי לכבויי
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  .837ז שם"כ בט" וכ,)ש"ייע (836ע שם"ו וכן סתם בתחלה בש,)ק" ודו835י"ן ספ"ובר(ח "בשם ר

 גם ן כתב וכ, במלאכה שאינה צריכה לגופהבירה ליה כרבי שמעון ס838ו"ן במלחמות פי"רמבוהנה ה
  .ש"יי עגם כןף " גם להרין כתב וכ, אסר של שעוה שמא ימחוט839ב"יש פ ובר,ף"להרי

ש "ייע( משום כיבוי יום טובד דיש איסור דאורייתא במחיטת הנר אף ב"תקי' ד בסוף סי" דלמ840אלא
 ,843יום טוב הא דלא אסרו לקרות לאור הנר בצריך לומר ם כן א,)842ה"תצ' יש שם בס" ובמ,841א"במג

__________________ 
ה צריכה לגופה ל כרבי שמעון דאמר מלאכה שאי" כיון שכן לדידן דקיי,איכא למידק(ה ודאמרין גדול "ב ד, לה 835

 שלא התירו מפי כבוד הבריות אלא בדבר שעיקרו מדברי , ליתא. אף המוציא לרשות הרבים לישתרי,פטור עליה
 ). אבל ברשות הרבים לא, כגון כרמלית,סופרים

דהוי (ק ט "א שם ס"ובמ).  ויש מי שמתיר להוציאו אף לרשות הרבים ...מותר להוציאו לכרמלית(סעיף ב  836
ה בסתם). ה צריכה לגופהמלאכה שאיה צריכה חמורה מכרמלית, הרי שלדעה הראשומלאכה שאי.  

 ביו חאל אלא שר,ל" וזל זה אלא שסיים ע.ורת האדםי בשם ת" שמביא הטור והב,ן"הרמבזה דעת (ק ג "ס 837
  ).אוסר

ה צריכה לגופה  אף במלאכה שאיבי שמעוןשמזו השמועה תברר לן שהלכה כדברי ר(ש ומדלא "ה ומ"ב ד, מה 838
ה בחידושיו "וכ). ל שסמך עליה" וכן דעת רביו הגדול ז.בי שמעון ולמדו שהלכה כר,וכל השמועה מתוקת בכך... 

בי ומכאן אתה למד שהלכה כר ...  במלאכה שאיה צריכה לגופהבי שמעוןדסבירא לן כר(ה ברצין "ב ד, קכא
הא דאמרין בכל השבת (ה בכל "א ד, ובדף קז). ל"גדול זוכן דעת רביו ה,  לגופהיה צריכה במלאכה שאשמעון

 כגון במלאכה שאיה צריכה , יהודהבי ראה לי שהוא כלל גדול לכל מאי דפליג עליה דר,שמעון' כולה הלכה כר
  ).ל"וכן ראה מדברי רבו הגדול ז,  שמעון ועיקרבישהלכה כר...לגופה 

והדבר ראה לעין שהן צריכות להטיה ולמחטן יותר מכל הרות  ,השעוה פסולה היא לשמן(ב "במלחמות ריש פ 839
 ואין בדבר ,בת שאלה שהוא אסורל שכתב בתשו" מפי שראיתי לרביו הגדול ז, והוזקקתי להשיב על זה.שבעולם

  ).ספק
ויש בזה משום , גזירה שמא ימחוט ראש הפתילה"שלא לקרוא לאור הר שעוה , ן"הרי שזהו טעמו של הרמב

 . מלאכה שאיה צריכה לגופה חמורה יותר משאר איסורים מדברי סופרים, משום שמכל מקום". מכבה
  :המשך הדברים בקטע הבא 840

ולעת הצורך יש לסמוך על (א "כמבואר בפים ס, ומה שהעיקר הוא כדעת החולקים וסוברים שאין גוזרים בר שעוה
 לפי , ולא שאיו כרוך, ידליק ר כרוך,ה לאור הרואם צריך ללמוד בליל(ב "רסד סי' ולעיל סי, )סברא הראשוה

  ).ה" כמו שיתבאר בסימן ער,שאצל הכרוך יש היתר ללמוד
  ". שההטיה קלה יותר מהמחיטה, אלא שמא יטה בלבד,משום דלא גזרו כלל שמא ימחוטהייו "

ובפרט לדעת הפוסקים . אף שגם ביום אסור לכבות, ממה שלא אסרו לקרות לאור הר ביום טוב, וההוכחה לזה היא
דהייו משום שלא גזרו אלא , ומכל מקום לא אסרו לקרות לאור הר ביום טוב, שהכיבוי ביום טוב אסור מהתורה

  .ולא המחיטה, דהייו ההטיה, על דבר שקל לעשותו
 דהא ,א והכי מסתבר, אפשר דבידים אסור,ש כתב שמותר לכבות מה שמוע הדלקת הר"אף שהרא(ק כ "ס 841

  ). ' ולא אמרין ביה מתוך וכו,י לא שרי אלא לצורך אוכל פשכיבו
 מפי שהוא מכבה הפחם , בין ביד בין בכלי,אסור להסיר הפחם שבראש הר כשהוא דולק(ג "וכן הוא לקמן שם סכ

  מכל מקום כיון שאין בהבערה זו צורך, שעל ידי כך הר דולק יפה, ואף על פי שכיבוי זה הוא צורך הבערה.בידים
  ). שמלאכת הכיבוי לא הותרה אלא לצורך אוכל פש ממש, אסור לכבות בשבילו, אלא כדי להאיר,אוכל פש ממש

 אמאי אסור לכבות ,דביצה' ש סוף פרק ב"וזה לשון התוספות פרק קמא דכתובות והרא(ק ד "קוטרס אחרון ס 842
כיבוי הר מפי דבר אחר הוה כמו   ... ולא שרי במתוך שהותר כיבוי לצורך אוכל פש,הר מפי דבר אחר

  ).ז דבכיבוי לא אמרין מתוך"תק'  שכתבו האחרוים בסי ... דאפילו באוכל פש אסור לרבן דרבי יהודה,מכשירין
כמו שאר , כלומר איסור שעיקרו מן התורה, שאיסורו דאורייתא, הוא כמו בשבת, יוצא אם כן שדין כיבוי ביום טוב

  .ה בשבת וביום טובמלאכה שאיה צריכה לגופ
  .שיש אוסרים בזה מן התורה מטעם תיקון כלי, ויתירה מזו יתבאר לקמן בסמוך

 כיון דכיבוי אסור גם , יהיה אסור לקרות פיוטים לאור הר של שעוהאם כן גם ביום טוב(ק ב "ז ס"כקושית הט 843
  ).ום טובבי
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 היינו משום דלא גזרו כלל שמא ל כרחך ע.844 חוץ משמן שריפה,וכן להדליק בשמנים הפסולים
 , ולא גזרו אלא על דבר שקל לעשותו, שההטיה קלה יותר מהמחיטה, אלא שמא יטה בלבד,ימחוט
 בתחלת קושייתו 848ז" הטגם כן ולזה נתכוין .847ו וריש ביצה"יספ) 846וספר התרומה (845'ש התוס"כמ

  .י"על הב

 שלא בכלי שרי מדינא ילו הכי ואפ, כלי יש איסור דאורייתאל ידי דע849ד"תקי' ד בסוף סי"וכן למ
 שאין לגזור על הקריאה בלבדה שמא ימחוט ל שכן כ. ולא גזרינן אטו כלי,)850אלא שנהגו להחמיר(

 שמא ימחוט בכלי המיוחד גם כן היה ראוי לגזור ,דאם היה מקום לגזרה זו ועוד .851אפילו שלא בכלי
 יום טוב וליתסר מהאי טעמא לקרות לאורו ב, ומחיטה זו קלה יותר מבידיו,לכך כדרכו בחול

___________________ 
ליל (ט "ע ס"ובשו, )ית הכסתבב, להיות בשבתולכן אסור לומר פיוטים בליל יום טוב שחל (ב "א ס"וכמבואר ברמ

  ).פסח שחל להיות בשבת מותר לקרות ההגדה
ליל פסח (י "וס, )ולכן אסור לומר פיוטים בבית הכסת בלילי יום טוב שחל להיות בשבת(ג "וכן הוא כאן בפים ס

  ).שחל להיות בשבת מותר לקרות ההגדה בספר לאור הר
כ ביום "משא, )ובהגדה ששגורה בפיו לא אסרו( הר הוא רק ביום טוב שחל בשבת והייו שכל איסור הקריאה לאור

 .טוב אין איסור זה כלל
 לפי שאין , חוץ משמן שריפה, מדליקין בהן ביום טוב,כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת(א "רע, דתיא כד 844

  ).שורפין קדשים ביום טוב
  .)דליכא למיחש להטייהביום טוב (י "ופרש, ) לישתריטובם  ביו...גזרה שמא יטה (ב , ובגמרא שם כג

  .שאסור אף ביום טוב משום כיבוי, ואין חוששים בכל זה שמא ימחוט
 ואין אדם להוט , בכל הי דהכא אין קלין לעשות כל כך...ולא גזרין שמא ידליק (ה משתמש "א ד, קכב 845

  .)אחריהן
ש  י... משום גזרה שמא יסחוט ושמא יתלוש ...איליהן דאסורין ואם תאמר מאי שא ממשקין שזבו מ( רמז 'סי 846

ם שבשל " עכו... ואי שרית הוא למיכל עביד להו ולא מידכר , סחיטת פירות ותלישתן דבר קל הוא לעשותלומר
  ). דאין זה דבר קל לעשות, מותר ישראל לאכול מהן,לעצמו בשר או בצים או דגים

 דלא שייך שמא יעלה ויתלוש , כגון לפת וצון, מיירי בדבר דבעי מרא וחציאיש לומר דלקמן(ה גזירה "א ד, ג 847
  .) הואיל ואין יכול בקל לתולשו,דאדכורי מדכר

 ...  לשמא יטהא צריך ול, גם בשל שמן היה לגמרא ליתן טעם זהם כן דא,י" על טעם בקשה לי(ק ב "כאן ס 848
  ). לגופויו צריךה אכיבוי ז...  דשל שעוה ראה לי ותו .י אסור"ולטעם ב

שאין לגזור כלל " י"תחלת קושיתו על הב"כ "משא". ותו ראה לי"הוא " איו צריך לגופו"הייו שכל הטעם של 
  ".לא גזרו אלא על דבר שקל לעשותו"הוא מטעם ש, לא בשבת ולא ביום טוב, שמא ימחוט

ם " וברמב).פחם המחשיך אורה להסיר(י "שופר, ) לעדויי חושכא...מוחטין את הפתילה ביום טוב (ב , ביצה לב 849
וסובר רביו (מ שם "ובמ). אבל ופץ את ראשה בידו. ואיו חותך את ראש הפתילה בכלי(ב "ד ה"יום טוב פ' הל

ש " והטעם לזה פירש הרא). וכשאמרו מוחטין דוקא ביד, כך איו חותך פיה בכלי,שכשם שאין חותכין אותה בכלי
  ).יב ליה תיקון כלי שהוא מתקן הפתילהואפשר דחש(ז "ב ס"ביצה פ

שמא , ואין להקל בפיהם,  כל עיקרום טובוהאידא העולם זהרים למחוט בי(יב ' ד סי"ים של שלמה ביצה פ 850
  .ק כ"א שם ס"ובמ, ק יב"תקיד ס' ז סי"הובא בט). שהיא ספק אב מלאכה, יבאו למחוט בכלי

אסור להסיר הפחם שבראש  (ג"כדלקמן שם סכ, רק משום מכבהאלא שכל האיסור במוחט הוא , ל כן"ואף דלא קיי
  ). מפי שהוא מכבה הפחם בידים,הר כשהוא דולק בין ביד בין בכלי

לא אסרו לקרות לאור הר ביום טוב שמא ימחוט , ל"ם ה"פ לשיטת הרמב"שעכ, מכל מקום יש להוכיח מכאן
  .בכלי

שלא גזרו על הקריאה שמא ימחוט ,  ובין בכלי משום מכבהל שאסור למחוט בין ביד"לפי מה דקיי, ומכל שכן 851
  .אפילו שלא בכלי
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  .852 אלא ודאי דלא גזרינן גזרה זו כלל לדעתם.ולהדליק בשמנים הפסולים

 :קום הצורך להקל בדברי סופרים ועל זה יש לסמוך במ.853ח"ל וב" דעת רשגם כןוזהו 

 דהיתר זה דומה להיתר שאחד ,856י" שהביא בב855 משמע בשבלי לקט854 כן.'ואף כשקורא כו) ג(
 כיון דלא שרי מהאי טעמא אלא בעיון , לא שייך לומר ועודם לא כן דא, דשרי בכל גוונא857מעיין בו

 ן משמע וכ.ן המנהג כתב שכ859 ובדרכי משה,858 וגם אין המנהג כן.ראשי פרקים והשאר על פה
  .ש"יי שלא אסר אלא ללימוד שצריך עיון ע,860ז"בט

 .864י" בבן משמע וכ, כתב ויגמור בחוץ863 ומרדכי862 והגהות מיימוניות861אבל בספר התרומה
 865:ע"וצ

__________________ 
  .לא ביום טוב ולא בשבת 852
  ... שאין דרך להטותו,בר של שעוה או של חלב הכרוך סביב הפתילה(א "שהם דעת היש מתירים בפים כאן ס 853

  ).750הערה (ושם סמן , )יש מתירים
ו מטעם שאין לגזור כלל שמא ימחוט ראש הפתילהוהיי.  

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 854
 ואיו צריך לעיין בספר ,לפי שאין עם הארץ שלא תהא שגורה בפיו קצת"י התיר לקרות ההגדה לאור הר "בפים ס

  .ומשמע שלא התיר לקרוא אלא ראשי פרקים של ההגדה". םאלא לפרקי
  ". כיון שאיו צריך לזה,ואף כשקורא כולה בספר מותר"וסגר ואחר כך מוסיף במ

  .ומבאר כאן שהן שתי דעות במשמעות הפוסקים

 . תרסז'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
ועוד דקריאת הגדה .  לאפוקי ביחיד ביו לבין עצמו דלא יקרא,אם האחד קורא והאחר מעיין בו ושומע( סד 'סי 855

 ובעיוו קצת בספר קורא פעם ,ין עם הארץ בעולם שלא תהא קצת שגורה בפיובספר הוי כעין ראשי פרקים דא
כך גם ההיתר השי הוא , משמע שכשם שההיתר הראשון הוא לקרוא את כל ההגדה). בספר ופעם חוץ לספר
  .לקרוא את כל ההגדה

  .ה וכתוב בשבלי הלקט"ד 856
  ).משבלי הלקט שם(ד "המבואר לעיל בפים ס 857
 . מי שאיו בקי בכל ההגדה בעל פה קורא את ההגדה לאור הרשהמהג הוא שגם 858
וכשם שתבאר לעיל משמעות , הייו שהמהג הוא כדברי השבלי הלקט). ודבריו ראים וכן המהג כדבריו( ק ג"ס 859

  .שכן הוא גם המהג, מובן מדברי הדרכי משה, דברי השבלי הלקט שמטעם זה מותר לקרות כל ההגדה
 לפי ,ה יש להתיר למשכים בשבת לבית הכסת ומתפלל לאור הר הדולק שם מבעוד יוםמטעם ז(ק ח "ס 860

 כיון שצריך , אבל ללמוד שם אסור. ודאי שגורים בפיו יותר מן ההגדה בפסחרשהתפלה ושאר דברים שהוא אומ
  ).לעיין היטב

  ). טוב הדבר, יודע לגמור כולה בחוץרשהואם בעיוי ראש כל פרשה ופ( ריט 'סי 861
  ).עד כאן ספר התרומה, מותר לעיין ראשי דבריהם בספר ויגמור מבחוץ(ה אות ס "פ 862
 ואם בעיון ראש כל הפרשה ...של פסח שחל להיות בשבת אסור לומר ההגדה ביחיד ' וכן הדין בליל א(רמז רלה  863

  ). טוב הדבר,ופרשה יודע לגמור כולה בחוץ
וכן הוא ).  אית ליה היכירא ולא אתי להטויי,דין בספר תמישמאחר שאיו מעי(י "ע ס"ובשו, ה והרב יכול"ד 864

משמע מכך שאיו יכול ).  ולא יבא לשכוח ולהטות, יש לו היכר בזה,שמאחר שאיו מעיין בספר תמיד(י "בפים ס
  .לקרוא את כל ההגדה בפים

  .ק טו"עיוים וביאורים ס, וראה כישתא דבי רב
  ).787הערה (כדלעיל , ולכן הכיסו בפים בין חצאי עיגול 865
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  דיני נר שהדליק הנכרי בשבתרעו 
  סעיפיםז "ובו י

  הדליק בשביל ישראלנכרי ש

 אפילו למי ,כל אדם להשתמש לאורו בשבת ל867 אסור, שהדליק את הנר בשביל ישראל866 נכריא
 שהחמירו בזה חכמים הואיל ונעשית מלאכה גמורה של תורה בשביל ישראל ,שלא הודלק בשבילו

  .868בשבת

__________________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 866

  ).ב- א"ס(כרי שהדליק בשביל ישראל ) א(
  ).ה- ג"ס(מתי צריך למחות בו ) ב(
  ).ז- ו"ס(הדליק לכרים מותר לשתמש באורו ) ג(
  ).ח"ס(התירו רק בשבות דשבות , במקום מצוה) ד(
  ).י- ט"ס(ר לישראל כשיש אופן הית) ה(
  ).ב- א"סי(לצורך עצמו שהוא לצורך ישראל ) ו(
  ).ד- ג"סי(שמא ירבה בשבילו , במדורה שעשה לעצמו) ז(
  ).יז- ו"סט(חימום המדורה במקומות הקרים ) ח(

 שהדליק את הר כרי (א"ע ס"טור ושו. ) ואם בשביל ישראל אסור...כרי שהדליק את הר  (א, משה קכב 867
  .) אסור,לבשביל ישרא

 אם מעשיו , או אפילו איו אומר כן,אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה(ט " שכה סי'ותבאר לקמן סי
 ,הה ממו כלום כגון שהדליק ר בבית שהישראל בו והלך לו הכרי ולא ,מוכיחים שלצורך ישראל הוא עושה

   ).אסור להשתמש לאורו
.) עירובין דף מ(דדוקא בחוץ לתחום דרבן אמר בפרק בכל מערבין .  ישראלראה דאסור לכל (ה ואם" שם ד'תוס 868

. ) אבל באיסורא דאורייתא כי הכא לא,הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר.) ביצה דף כה(ובאין צדין 
דוקא באיסור חוץ  ... לישראל אחר לו אפי,מדקאמר אסור בסתם משמע דאסור לכל ישראל (ב"ז סי" פטש"רא
  .)למי שלא הודלק בשבילו לואפי, אסור לכל (ע שם"טור ושו. ) אבל באיסור דאורייתא כי הכא לא,ןום דרבלתח

 שכל שעשית ,ואפילו אחרים שלא עשית המלאכה בשבילם צריכים להמתין כן(ט " שכה ס'וכן הוא לקמן סי
 אבל אם ,שבילו לאחרים החמירו חכמים שלא לחלק בין מי שעשה ב,מלאכת איסור של תורה בשביל ישראל

 ,שאיסור התחומין הוא מדברי סופרים(א "וסי, ) מותר לאחרים מיד,רים בשביל ישראלעשה איסור של דברי סופ
ל שכל שעשה באיסור של תורה ע(ז "וסט, )הם לאסור אף למי שלא הובא בשבילוולא החמירו כל כך בשל דברי

 , אבל אם מילא מבור העומד בכרמלית,עשה בשבילו לאחרים כרי לצורך ישראל לא חלקו חכמים בין מי שידי
ר הכרמלית איו  שאיסו, מותר לאחר שלא הובא בשבילו,או שהביא מים לרשות הרבים מן ההר שהוא כרמלית

לא רצו חכמים לחלק (ה "א בהג" תקטו ס'סי. )לא אותו ישראל ולא ישראל אחר(ב "סכו, )אלא מדברי סופרים
 לפי שראו חכמים להחמיר הרבה בדבר שעשה בו ... אף על מי שלא עשית בשבילו ,לבגזרתם ואסרו על הכ

 שלא לאסור אלא למי שהובא  הקילו בו,דכיון שאיסור תחומים הוא קל(ד "וסי, ) כריל ידימלאכה גמורה ע
  ).בשבילו

  . ט"רג סק' וראה תהלה לדוד סי
*  

שלא אסר אלא לישראל זה שעשית המלאכה , ת"ת רהובא מדברי הפוסקים בשיט, א"תקטו ס' לקמן סיאף שו
, "בין לו בין לאחרים"שאסור " הסכמת רוב המורים " מסיק לקמן שםמכל מקום. מותר לישראל אחרו, בשבילו

  .ושם סמן
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  .869וכן אם הבעיר מדורת עצים בשביל ישראל אסור לכל אדם מישראל להתחמם כנגדה בשבת

 כך וכך בעד כל יום ,870ץ לו שכר כגון ששכרו הישראל וקצ,ואפילו אם הנכרי נתכוין לטובת עצמו
 ,הדלקה והדלקה והבערה והבערה) א( או שקצץ לו בעד כל ,ויום שידליק לו נרות ויבעיר לו מדורה
כ אסור " אעפ, אלא הוא עושה מעצמו כדי להרבות בשכרו,871ולא צוהו להדליק ולהבעיר בשבת

__________________ 
 ... או אם עשה האש , אם בשביל ישראל לא ישתמש ישראל לאורו,כרי שהדליק את הר(רכב ' סיהתרומה '  ס869

ם שהדליק את הר " כדתן עכו, אסור הישראל ליהות ממו,אם עושין את האש בשביל ישראל (רב' סיו ,)אסור
  ). אסור להשתמש לאורו,בשביל הישראל

כדלקמן , אם מותר לישראל להתחמם כגדה, יש שתי דעות בפוסקים, כ אם הבעיר מדורת עצים בשביל עצמו"משא
 אסור , או לצורך חולה אפילו שיש בו סכה,ילו לצרכו בלבד אבל במדורה שעשאה כרי אפ,וכל זה בר(ג "סי

ויש מתירין ...   אם יהיה מותר לו להתחמם בה, גזרה שמא ירבה הכרי עצים בשבילו,לבריא להתחמם כגדה
  .ושם סמן, ) ואין גוזרים שמא ירבה בשבילו,אפילו במדורה

אם הבעיר מדורת "דהייו , ופן שהכל מודים לאיסורולכן כתב בא, וכאן בתחלת הסימן עדיין איו דן במחלוקת זו
  ".עצים בשביל ישראל

אלא שהוא בארצות , שכל האיסור האמור כאן הוא במקום שמדליקים מדורה בשביל הקור, ו"ויתבאר לקמן סט
  .או ביום שאין הקור גדול, שאין קרות

 שאין ישראל הה במעשה ,וי וכיוצא בו בכיבי מילי ה,דכי אמרין דכרי אדעתא דפשיה קא עביד( שם 'תוס 870
 הואיל והכרי מתכוין , לא אמרין אדעתא דפשיה קעביד, אבל הכא שגוף ישראל הה במעשה של כרי,הכרי

 ואין גופו הה מיד ,דבר שאם עושה מאליו מותר(רכב '  סיהתרומה' ס).  כך פירש רביו שמשון הזקן.להאתו
 , קצץ אסורלו אפי, או אם עשה האש,ר אם בשביל ישראל לא ישתמש ישראל לאורוכרי שהדליק את ה... בדבר 

ואין  (רב 'וסי, )הה מגוף המלאכה מן הר ומן האש כיון שגוף הישראל , אלא אסור,או עבדו ושפחתו השכורים
 ,ר האסור דאין גוף הישראל הה מדב, דהי מילי שולח אגרות בשבת,ק"להתיר משום דהוי כמו קצץ מותר בפ

אם הדליק הר או עשה  (ד, ת סה יט"ג ל"מס. )ה גופו ממלאכת שבת העשית בשבילו שה,אסור... אבל הכא 
 לפי שגוף ,י שקצץ ושכרו לכך" אעפ, תן בפרק כל כתבי הקדש לא ישתמש ישראל לאורו,האש בשביל ישראל

). הישראל הה מגוף השליחותן גוף  דאי, ולא דמי לשולח אגרות.ישראל הה ממלאכת שבת העשת בשבילו
דהואיל והישראל , או שעשאו בקבלות או בשכירות, קצב לו שכר או לא קצב ואין חילוק בזה בין(א "א ס"רמ

לפי שגוף ישראל הה ממלאכת שבת (ז "א סל"הגהות אשרי פ. )אסור בכל עין, הה ממלאכה עצמה בשבת
 לשון ספר . לכך כי קצץ מותר,דאין גוף ישראל הה מגוף השליחות , ולא דמי לשלוחי אגרות.העשית בשבילו

  ).העתים
 מכל מקום אסור לו ליהות בשבת ...ואפילו אם מבעיר מעצים שלו ומדליק מר שלו (י "רב ס' וכן הוא לעיל סי

 .בשבת מצא שעיקר המלאכה עשית בשבילו , לפי שאם יהה גופו ממה בשבת,מהר והמדורה שהבעיר בשבילו
 שאם , מכל מקום עיקר עשיית מלאכתו היא שיהה גוף הישראל ממה בשבת,שאף שהכרי מתכוין לטובת עצמו

 יש , וכיון שעיקר עשיית המלאכה היא בשבילו,לא האת גוף הישראל ממה בשבת לא היה עושה אותה כלל בשבת
  ).ממה כשעשית בשבילור לו ליהות  אם יהיה מות,לגזור גזרה שמא יאמר לו לעשות לו בשבת

אף על פי שהם עוסקים מעצמם בלא אמירת ... (אם עיקר ההליכה של הספיה הוא בשביל ישראל (ו "רמח ס' סי
 והרי הם קבלים , והם מתכווים לטובתם לקבל השכר שקצצו להם בעד שיוליכו אותם למחוז חפצם,ישראל
שהישראל הה בשבת עצמה מגוף המלאכה ) ום כאן מכל מק, ומותר להיח לקבלן שיעשה מלאכתו בשבת,לכך

 שאף על פי שהכרי מתכוין כדי שיגיע לו ,הרי כל המלאכה קראת על שם הישראל(שעושה הכרי בשבילו בשבת 
 הרי היא עשית בשבילו יותר , מכל מקום כיון שעכשיו בשעת עשיית המלאכה יש לישראל האה ממה,טובה מזה

 ואיו דומה לקבלן . אלא שעושה כן בעד השכר שיתן לו, מתכוין בשביל הישראלם כןג שהכרי ,מבשביל הכרי
לא לאחר השבת כשיגמרם  א, שאין הישראל הה בשבת עצמה מגוף מלאכה זו,המתקן כלים לישראל בשבת

  ).וישתמש בהם
 וכן .שהה מידדדוקא ) ב"רכ' סי(האה זו פירש בספר התרומה (ה ומכל מקום "וכן תפרש במהדורא בתרא ד

  ".הואיל והישראל הה ממלאכה עצמה בשבת"א "ש ברמ"והייו מ). ו"א בלשוו סימן רע"דקדק רמ
  . ) שותן לו בכל יום כך וכך... והייו קבלות ,כלומר ששכרו סתם להדליק לו ר בעת שיצטרך (ב" סקא"מ 871

 בעד וצה לומר ור,ותן לו בכל יום כך וכךא שם ש"פירש המ(ק א "רמד בקוטרס אחרון ס' וכן תפרש לעיל סי
  ).וגבי קבלות מי אפשר דמיירי כשמשלם לו בעד כל הדלקה והדלקה ... הדלקת רות



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קה

 הרי עיקר המלאכה ,לאכה שהואיל וגוף הישראל יהא נהנה בשבת מגוף המ.ליהנות ממלאכתו בשבת
 והוא מתכוין בעשיית , שהרי הנכרי אינו נהנה מגוף המלאכה אלא משכרה,872נעשית בשבת בשבילו

 נמצא שעשיית מלאכת השבת היא בשבילו ,גוף המלאכה בשבת בשביל שיהנה הישראל ממנה בשבת
 אם יהיה ,874 ויש לגזור גזרה שמא יאמר לו לעשותה בשבת בשביל הנאתו,873כשיהנה ממנה בשבת

___________________ 
מטעם קובע מלאכתו ליום , אסור אפילו בקבלות, והייו שבאמת אם שכרו להדליק ר או להבעיר מדורה בשבת

 והכרי ,ס כרי ועורות לעבדן כרי סמוך לחשכה בקבלותומותר ליתן בגדיו לכוב(ד "רב ס' כדלעיל סי, השבת
ואסור ליתן בשבת שום (ה "רמו ס' וסי, )ד שהישראל לא יאמר לו שיעשה בשבת ובלב,עושה מעצמו אפילו בשבת

ובלבד שלא יאמר לו שילך (א "רמז ס' וסי, ) ואפילו קצץ עמו מערב שבת,בקבלות אפילו ,דבר לעשות בו מלאכה
  ).כרי שבות אף שאומר לו קודם השבתמירה ל שא,גם בשבת

 שאמר לו בעד כל יום ויום שתתעסק במרחץ או תור או רחיים ,שכר הכרי לימים(ד "רמג ס' ואף שתבאר לעיל סי
הרי בדעתו  ...  והכרי מעצמו הולך ומתעסק גם בשבת, אף על פי שלא אמר לו שיתעסק בשבת,אתן לך כך וכך

 לפיכך אף שעושה בשביל טובת עצמו אין זה ,ראל היום והוא עושה שליחות הישראלהיום שהוא שכירו של יש
 בין כך ובין כך שלוחו , השליח שלעין שליחות אין לחלק בין עושה לטובת המשלח בין עושה לטובת,מועיל כלום

  ).הוא
 רק ,עד כל יום אלא ב,אפילו אם איו משלם לו בעד כל היסק(ק א "מכל מקום תבאר בקוטרס אחרון שם ס

 אלא לעמול כל היום , שלא קיבל עליו לגמור המלאכה,איו דומה לשכיר יום, שקיבל עליו כל מלאכות הצריכות
ואין לאסור משום שהוא שכיר (ק א "רמד ס' ובסי).  קרא קבלןאבל זה שקיבל לגמור המלאכות הרי זה, בלבד
 איו דומה ,ואף ששכרו לימים(ז "רמז ס' ובסי). ג" רמ'ש בסי" כיון שקבל עליו כל המלאכה דיו כקבלן כמ,יום

  ).)ד"ג ורמ"רמ' עיין סי( (בל עליו כל מלאכת הולכת האגרת הרי זה דומה לקבלןי הואיל וק,לשכיר יום
   .ג"כט ס' ח סי" אומח צדקוראה צ

הכרי מתכוין  הואיל ו, לא אמרין אדעתא דפשיה קעביד,הכא שגוף ישראל הה במעשה של כרי (שם' תוס 872
 מותר לישראל ,פ שעשה הכרי מלאכה בשבת" אע,ומסתברא לי דכל שקצץ (ה ובכולן"א ד,  זק"ן ספ"ור). להאתו

 שאם בשביל ישראל , ולא דמי לההיא דאמרין בפרק כל כתבי כרי שהדליק את הר.ללבוש הכלים בשבת עצמה
 ,יד אדעתא דפשיה קא עב, אבל כל שקצץ,ביד דהתם משום דכרי אדעתא דישראל קא ע,אסור להשתמש לאורו

  ). ושרי ישראל להשתמש אפילו בשבת
  ). אסור,כרי שהדליק את הר בשביל ישראל(דלעיל בתחלת הסעיף , וזהו גם טעם האיסור בעושה מעצמו

ורה  כגון שמבעיר מד...אם הכרי מאליו בלא אמירת ישראל עושה מלאכה בשבת (י "רב ס' שאף שתבאר לעיל סי
 אין צריך , או שמדליק ר שלו בשביל שישתמש ישראל לאורה,מעצים שלו בשביל שיתחמם הישראל כגדה

 ובודאי יקבל טובת , שיודע שלא יפסיד, דכיון שהוא עושה מאליו בודאי הוא עושה לטובת עצמו,למחות בידו
  ).האה מהישראל כגד זה

 הרי עיקר ,וף הישראל יהא הה בשבת מגוף המלאכה שהואיל וג,ליהות ממלאכתו בשבתאסור "מכל מקום 
  ".המלאכה עשית בשבת בשבילו

  . רלא' ביאורי השולחן ע. פ'  וסיעח' זכרון יוסף סיוראה 
 דהתם אדעתא דישראל ,ו"ס רע" להדלקת הר ברא דמיול (ק יא" סרב' א סי"מלפירוש , שם ן"ר. שם' תוס 873

כ כאן שעושה להשלים " משא,ו בשבת כדי שישתמש בו הישראל עכשיו שמדליקרוש פי,)בלי לקטן וש"ר(קעביד 
  .)פעולתו

 דכיון דהדלקת הר הוי ,דהתם ליכא למימר כלל דכרי אדעתיה דידיה קא עביד(קיב ' וכמבואר בשבלי הלקט סי
  אבל הכא בשאר מלאכות. ואיה דומה לשאר מלאכות, ודאי לצורך ישראל היא,מלאכה שאיה אלא לצורך שבת

  ). שרי,ן דכרי אדעתא דידיה קא עביד כיון דאמרי,דקיבולת
 דכרי שהדליק הר אדעתא דישראל קעביד ,ק"ן בפ"ומשום הכי מי כתב הר( רמג בתחלתו 'ב לסי"אבל ראה מהדו

 .א"ש הרשב" משום שלא ראה מ,א שהשיאו לדרך אחרת"]י[ב סק"ר' א סי" דלא כמ.ש"ייע' אבל כל שקצץ כו
 דהעושה מעצמו אדעתא דפשיה ,' גם לספר התרומה וסיעתו המשכים אחר התוס,דין דין אמת הכל מקוםומ

  ).' ואפילו הכי אסור להשתמש לאורו משום שגוף הישראל הה כו,קעביד
  .ל"וספר התרומה ה' מכל מקום למדים דין זה מהתוס, ן לא כיון לחילוק זה"הרי שאף שאפשר שהר

  .רסג' ורותיו עוראה יסודי השלחן וזיקוקי א
*  
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  :875מותר לו ליהנות ממנה כשעיקר עשייתה בשביל הנאתו

 ,876 כשמדליק בו הנכרי נר בשבילו מדעת עצמו, ומכל מקום לא הטריחו על הישראל לצאת מביתוב
  .879 וכן במדורה.878 רק שלא ישתמש כלום לאורו,877אף על פי שיש לו הנאה מאור הנר

 ,צריך לצאת ממנו כשמדליק הנכרי נר בשבילו אינו ,והוא הדין אם הוא שובת במלון בבית הנכרי
  .880 וטורח לו לצאת ממנו,דכיון שהוא שובת בו נעשה כביתו

___________________ 
שכל מקום שיש ריוח להישראל מהמלאכה בשבת צריך למחות , א"רמד סי' וסי, ג"רמג ס' ובאמת תבאר לעיל סי

  .אלא משום שגוף הישראל הה מהמלאכה, מכל מקום לא אסרו כאן משום ריוח לישראל. בו
 לא מתחזי כלל כעושה בשביל ,חאבל אם גם לו היה ריו(ק א "רמד בקוטרס אחרון ס' ותבאר הטעם לעיל סי

 , דאף שיש לישראל ריוח ממלאכה זו גופה שבליל שבת צריך הוא לר... ו"רע' וכן משמע בהדיא בסי ... ישראל
 והילכך עביד אדעתא , שאם לא ידליק בליל זה לא ישלם לו בעד ליל זה, ריוח ידועם כןמכל מקום לכרי יש ג

  ).דפשיה
שאף על פי שהכרי (ו "רמח ס' וכמבואר לעיל סי. גוף הישראל הה מהמלאכהמשום שומה שאסר כאן הוא 

 הרי , מכל מקום כיון שעכשיו בשעת עשיית המלאכה יש לישראל האה ממה,מתכוין כדי שיגיע לו טובה מזה
תן  אלא שעושה כן בעד השכר שי, מתכוין בשביל הישראלם כן שהכרי ג,היא עשית בשבילו יותר מבשביל הכרי

שאף שהכרי מתכוין לטובת עצמו מכל מקום עיקר עשיית מלאכתו היא שיהה גוף הישראל (י "רב ס' סי). לו
ו "שז סכ'  לקמן סי). שאם לא האת גוף הישראל ממה בשבת לא היה עושה אותה כלל בשבת,ממה בשבת

 הוא מתכוין ם כןא,  מוליכם לוולכך הוא, שהכרי יודע שישראל זה שמוליך אליו הוא יאכל בשבת פירות הללו(
  .) ומטעם זה אף אם הכרי מתכוין לטובת עצמו לקבל שכרו אסור,בהבאתו מחוץ לתחום בשביל האת גופו של זה

 , שאם תאמר יהא מותר מיד,ולא אסרו בכל מקום שימתין בכדי שיעשו אלא מפי דבר זה (ח"ו ה" פם"רמב 874
ויש  ('א לדעה הב"סולקמן שם . תקטו' ושאר פוסקים בסי. )כן מידשמא יאמר לכרי לעשות לו וימצא הדבר מו

שחששו חכמים אם תיר לו ליהות במוצאי יום טוב מיד  ... אומרים שמה שהצריכו חכמים להמתין בכדי שיעשו
 כדי למהר אכילתו בליל מוצאי , שמא יאמר להכרי שיביא לו ביום טוב,מן המלאכה שעשית בשבילו ביום טוב

 דאז כיון שלא , לפיכך הצריכוהו להמתין בכדי שיעשו, שאיסור אמירה לכרי הוא קל בעיי הבריות,וביום ט
  ). לא יעשה איסור בחם,ביא ביום טובירויח כלום במה שה

 כגון אם עשה הכרי מעצמו בשביל ישראל .והפליגו חכמים באיסור זה וגזרו בו גזרות(ב "רמג ס' ותבאר לעיל סי
ושם , ) משום גזרה שמא יאמרו לו לעשות בשבת, ולמוצאי שבת עד בכדי שיעשה,בשבת ממלאכתואסרו ליהות 

  .סמן
אלא במקום שהר הוא של , אך מכל מקום לא הצריכוהו למחות בכרי שעושה מעצמו בשביל האת ישראל 875

  ).בשבילו צריך הוא למחות בידו לכתחלה שלא ידליקו ,אם הר הוא של ישראל(ג "כדלקמן ס, ישראל
 ).883הערה (תבארה לקמן , )בסופה(ומסקת רביו במהדורה בתרא 

מיהו הירושלמי ( יב 'ץ סי"רביו פרץ בהגהות תשב). שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו(ז " סוף פטירושלמי 876
מיהו אם עשה  (א"א ס"רמטור ו).  הישראלם הדליק הגוי מדעתו בשביל א,אומר דאין מטריחין אדם לצאת מביתו

  .)אין הישראל צריך לצאת,  בבית ישראל מדעתוגוי
  ).אם הוא דר בו איו צריך לצאת ממו(ז "וכן הוא לקמן סט

אם שכר הכרי שיסיקו לו (ז "כלדקמן סט, )א"באופן דלעיל ס(והן אם שכרו בקבלות , והייו הן אם עשה מעצמו
 לצאת ין צריך וא, הרי זה כעושה מעצמו, והסיקו גם בשבת כשאין הקור גדול, החורףבכל יום ויום כל ימות

  . )מביתו
  . )י שהה מן הר או מן המדורה"אעפ (א שם" רמ877
 שלא להשתמש וצה לומרור: ז"ס( רמג 'ותפרש במהדורא בתרא לסי. )רק שאסור להשתמש לאורו (ה"א סק" מ878

  . )ה"א בהג"ו סוף ס"ש סימן רע" כמ, דשרי, ליהות מרחוק אלא,לאור הר ולהתחמם כגד המדורה
  ).וכן אם הבעיר מדורת עצים(א "וכדלעיל ס). מן הר או מן המדורה(א שם "רמ 879
 כיון שהיה בית . אלא בבית הגוי,ואף על גב דבההוא עובדא לא היה שמואל בביתו (ה ואיתא בירושלמי" די"ב 880

 לצאת ה שכתבומ(ק ו "אליה רבה ס. ) והוי טורח לצאת ממו, מיקרי ביתו,הגוי באותה שעה מיוחד לדירתו
  ). שקובע דירתו באותו שבת בבית כריהוא הדין ב, מביתו
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  : להראות שאינו חפץ בו,881 יהפוך פניו מאור הנר,ואם רוצה לעשות מדת חסידות

  מתי צריך למחות בו 

 ,883בילו צריך הוא למחות בידו לכתחלה שלא ידליקנו בש, אם הנר הוא של ישראל882 ומכל מקוםג
__________________ 

י "ב).  למה הפך שמואל אפוי,ם לצאת מביתומשום שאין מטריחין על האד ... והפך שמואל אפוי(ירושלמי שם  881
ל דהפך אפוי  ושמוא, ואפילו להפוך פיו איו צריך,אלולפי זה לא אסרו כלל ליהות כשמדליק בבית ישר (שם

 שרוצה לעשות מדת חסידות אלא אם כן, להפוך פיווא הדין שאיו צריך וה ( שםא"מ. )משום מדת חסידות עבד
  .רלב' ראה ביאורי השולחן עו. ))י"ב(
  :ה- תוכן ההלכות שתבארו לפיו סעיפים ג 882

גזירה , שגוף הישראל הה מהר והעצים שהדליק הכרי בשביל הישראלכ, עד כאן תבאר איסור ההשתמשות) א(
  ).א"ס(שמא יאמר לו לעשותה בשבת 

כיון , אם הוא בר או עצים של ישראל, לכרי העושה מעצמו בשביל ישראל, עתה מבאר את חובת המחאה) ב(
  ).ג"ס(ואם איו שומע למחאתו צריך לגרשו מביתו . שמחזי כשליח

  ). ג"ס(ואיו צריך למחות בו , ולא מחזי כשליח, הוי כקבלן שקצץ, עמו בעד כל הדלקהואם קצץ ) ג(
  ).ד"ס(ואיו צריך למחות בו , לא מחזי כשליח, וכן אם הר והעצים הם של כרי) ה(
  ).ג"ס(שיחשדו שהוא שכיר יום , חייב למחות בו מפי מראית העין, והוא בבית ישראל, אלא שאם קצץ עמו) ד(
  ). ד"ס(ואיו צריך למחות בו , אפילו בבית ישראל, בל אם עושה מעצמו אין חוששים למראית העיןא) ו(
  ).ה"ג וס"ס(ובלבד שלא יערים , ז מותר לו להשתמש לאורו"שעי, ומכל מקום מועלת מחאתו) ז(

שראל ושתק ואם ראה י (רביו שמחהתשובת  בשם ,ו אות ו"הגהות מיימויות פו,  רמז תבק" הגהות מרדכי פ883
אבל מחוייב למחות בידו מכאן (ק ד " סא"מדפסק כוותיה ). כיון שהעצים של ישראל, אדעתיה דישראל קעביד

כשהר של ישראל צריך (ק יד "וס, ) אדעתא דישראל קעביד,הוא ראה ושתק ו, כיון שהעצים של ישראל,ולהבא
  ).ם מדעתו צריך למחות" עשה העכולואפי(ק טו "וס, )למחות

 אף על פי שמכיון שעושה מאליו , ומדליק ר הישראל,אבל אם מבעיר עצים של הישראל(י "רב ס' וא לעיל סיוכן ה
 מכל מקום כיון שהכרי היה צריך ליטול רשות מתחלה מהישראל ,בודאי דעתו על טובת האה שיקבל מהישראל

 מבין הכרי מדעת ם כן א,ו ושותק לו והוא עושה כן מדעת עצמו והישראל רואה,אם יבעיר עציו וידליק רו בשבת
, )למחות בידו אפילו שלא בבית ישראל לפיכך צריך , ומתכוין הוא בעשייתו בשביל הישראל,הישראל שזה וח לו

  .ושם סמן
*  

  :ותוכן הדברים. אמם במהדורא בתרא חזר בו מפסק זה. ע שלו"כן היא שיטת רביו בשו
או שהבעלים רואים את הכרי , שאם הכרי עושה מלאכה בבית הישראל, ט"ז וס"ה וס"רב ס' כבר תבאר לעיל סי

  .צריך למחות בו, עושה המלאכה בשבת
כ אם הכרי עושה מעצמו את "משא. ואף שבמקור הדין בירושלמי מיירי בישראל שמסר כליו לכרי לתקם

 אם הוא בחפצים של הישראל אף, ם מרוטבורג וסיעתו שאין צריך למחות בו"סובר מהר, המלאכה לצורך ישראל
  .ואף אם הוא בבית הישראל, והישראל רואהו

שמירושלמי זה למדים גם לדין כרי העושה מעצמו מלאכה בשביל , א בזה כדעת רביו שמחה"מכל מקום פסק המ
או כשהמלאכה היא בבית , צריך למחות בו כשרואהו עושה מלאכה, שאם הוא בחפצים של הישראל, ישראל
ומסיק בקוטרס אחרון . ובכמה מקומות, וכן פסק כאן. אין צריך למחות בו, אם הם חפצים של כריו. הישראל

  ).ם דלעיל"ל כחילוק מהר"ולא קיי(ק ה "רב ס' סי
. ם מרוטבורג"ד פוסקים כדעת מהר"רעו ס' א בסי"שגם הטור ורמ, הוכיח) כ"ס(רמג ' אמם במהדורא בתרא לסי

  .ם"שלדיא קטין בזה כמהר, )ח"סי(ולכן מסיק במהדורא בתרא . א"שה סכ' ע סי"וכן פסק בשו
וכן הוכיח . שבמקום שגוף הישראל הה מהמלאכה יש להחמיר כדעת האוסרים, אלא שמכל מקום מסיק שם

והדליק ,  והרי גם כאן מיירי בהבעיר המדורה שיתחמם ישראל.מדברי כמה פוסקים) בסופה(במהדורא בתרא שם 
  .גם לפי המסקא במהדורא בתרא, ואם כן תישאר ההלכה האמורה כאן. ישראל באורוהר שישתמש ה

א דמיירי שהדליק "פירש במ, )בגוי שבא להדליק ר או להוסיף שמן(ד "א כאן ס"ומה שהתירו גם בזה בטור ורמ
  .בעצים ור של כרי
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ואם לא השגיח בו והדליקו מותר לו ( וכן במדורה מעצים של ישראל ,884ב"רנ' מטעם שנתבאר בסי
  .)886 ובלבד שלא יערים במחאתו.885ליהנות להשתמש לאורו

 ,פ שמותר לו להשתמש לאור הנר שמיחה בו"אע(ואם מיחה בנכרי המשרתו בביתו ולא השגיח בו 
רי הזה שאינו שומע לו ומדליק או מבעיר בשבילו  מביתו את הנכלגרשחייב הוא ) מכל מקום

  .887בשבת

 והרי זה , כדי להרבות בשכרו שקצץ לו בעד כל הדלקה והבערה,פ שהוא מתכוין לטובת עצמו"ואע
 מכל ,888 שםו שנתבארכקבלן שאין צריך למחות בידו אף שעושה המלאכה בחפצים של ישראל כמ

  :889 העין כמו שנתבאר שםמקום אסור לו להניחו שיעשה בביתו מפני מראית

___________________ 
בר של , וסיף שמן של הישראלשהכרי מ, א שם"שמשמעות לשון הטור ורמ, )כ"ס(אמם כתב במהדורא בתרא שם 

שזה לא , הייו משום דמיירו התם בכרי שהוסיף ר או שמן על הר הקיים כבר, ומה שהתירו גם בזה. הישראל
וכדעת הפוסקים , וגם מותר ליהות ממו, ולכן אין צריך למחות בו, חשב האת גוף הישראל ממלאכת הכרי

 כיון שהיה יכול , אין הוספה זו אוסרתו להתחמם שם,עת עצמוהוסיף הכרי עצים בשבילו מד(ג "לקמן סי
  ).להתחמם שם קצת אף בלא הוספה זו

*  
, שארת ההלכה לחלק בין עצים ור של ישראל לעצים ור של הכרי, אבל בקבלן שלא קצץ, וכל זה בעושה מעצמו

 אלא ,הישראל לא תן לו כלום אבל אם  ...וכל זה כשהמלאכה עשית בחפצים של ישראל(ט "רב ס' כדלעיל סי
 אף על פי שרואהו עושה אותה בשבת איו , בבית שלו,הכרי תופר מעלים מעורות שלו ואורג בגד מחוטין שלו

  ).פ שלא קצץ לו שכר" אע,צריך לומר לו כלום
  ). כמועתק לעיל הערה הקודמת(ק ה "וקוטרס אחרון שם ס, יעיף  ס884
מיחה בו  כיון ד, דאין זה מדליק בשביל ישראל דאסור, בו יכול להשתמש לאורווכשמיחה(ה ויכול למחות "ד ח"ב 885

  )).ח"ב( מותר להשתמש לאורו ,ל כרחועשה בער כך ואם אח (ק יג"א ס"מ. )וגילה לגוי דלא יחא ליה
 ,כ הוא עושה איו צריך למחות בידו" ואם אעפ.צריך הוא לומר לו שלא יעשה בשבת(י "רמד ס' וראה גם לעיל סי

  ).שלדעת עצמו הוא עושה
  . ) ובלבד שלא יעריםוראה לי ( שםא"מ 886

וכשמיחה בכרי המדליק משלו בין בביתו בין בבית הכרי ולא השגיח בו מותר לו להשתמש  (ה"לקמן סוכן הוא 
 אם ,ואם מיחה בם ולא השגיחו בו והדליקו מותר להשתמש לאורו(א "וסי, )ובלבד שלא יערים במחאתו. לאורו

  . )ואם לא מיחה אסור להתחמם כגדה(ו "וסט, )ו מערים כמו שתבאר למעלהאי
  ).896אבל ראה לקמן הערה (ה "ף זה ובסוף ס דין זה לקמן סעיבאר שהרי ת,ראה שהוא כפול: ב"ובהגהות מהרי

ם "ואם העכו (ד" סקא"מ. )לגרשו מביתודכרי העושה מלאכה בביתו של ישראל חייב (תשובת רביו שמחה שם  887
  . )ם מביתו" חייב לגרש העכול כרחועושה בע

  .מכל מקום יכול הוא לגרשו מביתו, שאיו יכול לומר לו שאם ידליק לא ישלם לו, והייו שאף שהוא קבלן שקצץ
  .שחייב למחות בו, עד כאן תבאר דין העושה מעצמו 888

הדלקה והדלקה והבערה  שקצץ לו בעד כל(א "כדלעיל ס, כל הדלקה והבערהעתה מבאר דין דין שכרו וקצץ לו בעד 
  ). ולא צוהו להדליק ולהבעיר בשבת,והבערה

במה דברים (ח "רב ס' כדלעיל סי, אפילו אם עושה המלאכה בחפצים של הישראל, שבזה איו חייב למחות בו
ן בעשייתו בשבת כדי לקבל שכרו ולא בשביל הרי הוא מתכוי( אבל אם קצץ לו שכר ...אמורים כשלא קצץ לו שכר 

   ).אין צריך למחות בידו כלל) הישראל אף שרואהו ושותק לו ולפיכך
 לפי שכשעושה ברשות ישראל יכר הדבר שהיא מלאכת ,אבל אסור להיחו לעשות ברשות ישראל(ה "ס 889

  ).לו ולא קבלןא שכיר יום אצ או יחשדוהו שהכרי הו, ושמא יחשדוהו שתן לו בשבת,הישראלה
דכרי העושה מלאכה בביתו של ישראל חייב (כמבואר בתשובת רביו שמחה שם , ולכן גם בזה חייב לגרשו מביתו

 .)לגרשו מביתו
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פ שלא קצץ " אע, כשעושה מדעת עצמו,890 אינו צריך למחות בו, אבל אם הנר או העצים של הנכריד
  .891לו שכר מטעם שנתבאר שם

 , אין חוששים למראית העין כשהמלאכה נעשית בחפצים של נכרי892בתוך בית ישראל) ב(ואפילו 
  :893ה"שכ' מטעם שיתבאר בסי

 ואין ,894 וכן מותר למחות בנכרי שבא להוסיף שמן שלו בנר הדולק,מחות בו ומכל מקום מותר לו לה
  .895 מחאתו גורם מהירות הכיבויל ידיבזה משום כיבוי שע

 מותר לו להשתמש , ולא השגיח בו, בין בביתו בין בבית הנכרי,וכשמיחה בנכרי המדליק משלו
  :897 ובלבד שלא יערים במחאתו,896לאורו

__________________ 
  ).ם"דוקא כשר של עכו, להדליק ר(ק יד "ס א"מ 890
 ,בשביל ישראל אפילו בבית ישראל ,אם הכרי מאליו בלא אמירת ישראל עושה מלאכה בשבת משלו(י "רב ס'  סי891

 או שמדליק ר שלו בשביל שישתמש ישראל ,כגון שמבעיר מדורה מעצים שלו בשביל שיתחמם הישראל כגדה
  שיודע שלא יפסיד ובודאי, דכיון שהוא עושה מאליו בודאי הוא עושה לטובת עצמו, אין צריך למחות בידו,לאורה

  ). יקבל טובת האה מהישראל כגד זה
ק יד " ס שםא"לפי דעת המ ,) שבא להדליק ר או להוסיף שמןגוילמחות בומותר  (ד" סא"משמעות הטור ורמ 892
   .אף דמיירו בבית הישראל,  הרי שאיו חייב למחות.)ם"כשר של עכו(
ן לו על  שאף שראה כות, אבל חפצים של כרי מותר ליתם לו,במה דברים אמורים בחפצים של ישראל (געיף  ס893

רב בקוטרס אחרון ' ותבאר לעיל סי. ומיירי התם שהכרי מוציא לצורך עצמו. )כך כלום אין ב,מת להוציא
ה דלא חיישין אלא בחפצים של "שכ' א ריש סי"ש המג"וכהאי גווא צריך לומר לפי מ(ה ואין חוששין "ק ה ד"ס

 ,שבת מסר לו אלא ודאי משום שכשיתברר האמת שהם של ישראל יאמרו שב ... ומא ידעי שהם שלו.ישראל
  ). לא חיישין שיאמרו כלל שהם של ישראל,כ כשהאמת איו כן"משא

וכן אם הכרי מאליו בלא אמירת ישראל (י "רב ס' כדלעיל סי, וכן הוא לעייו כשעושה מלאכה בשלו בבית ישראל
בקוטרס אחרון  ותבאר). אין צריך למחות בידו ...  אפילו בבית ישראל בשביל ישראל,עושה מלאכה בשבת משלו

ואין חוששין למראית העין אלא כשהאמת הוא שהוא תן לו המלאכה או אמר לו (ה והאמת "ק ה ד"שם ס
ש "ומהאי טעמא מי אתי שפיר מ ... או שמא הוא שכיר יום  ...יחשדוהו שמא אמר לו בשבת... שאז , לעשותה

אף על גב דעושה בשביל ישראל , ראית העין ולא מיתסר משום מ,ד דמיירי בשל כרי"ק י"ו ס"רע' א בסי"המג
  ). ואפילו הכי לא אסר אלא בשל ישראל ,א דמיירי בבית ישראל"שם ציין על רמ' ק ד" וכן בס.ובביתו

*  
, אין צריך למחות בכרי העושה מעצמו בבית ישראל, שלפי המסקא במהדורא בתרא, )883הערה (וראה לעיל 

  .לו כשר והעצים הם של הישראלאפי
ם שהיו עושין עם ישראל "תי אומין עכו(ח "א ה"פירושלמי כדאמרין ב, ולא אסרו בבית ישראל אלא בקבלות

 ...ק דשבת "דבירושלמי דפ(ה אריסא "ב ד, ז כא"ע' הובא בתוס ). ובתוך בתיהן מותר,בתוך ביתו של ישראל אסור
שיעשה ... והוא  (ב"ע ס" שו.) בתוך בתיהם מותר, בתוך ביתו אסור, עם ישראלאומים עובדי כוכבים שהיו עושים

  .)הגוי המלאכה בביתו
אסור להיחו (ה "רב ס' סיו, )ומכל מקום צריך ליזהר שלא יעשה בבית הישראל(א "רמד ס' שבזה מיירי גם לעיל סי
  ).לעשות ברשות ישראל

  .) ר או להוסיף שמן שבא להדליקגוילמחות בומותר (ד "סא "רמו טור 894
ו כבה ואל ין אומרים לם שבא לכבות א" משום דאיתא במשה עכו,תב כן דכהורא(ק ה "ז ס"כעין האמור בט 895

 אל ומר לו טעמא כיון שאוה אמיא וה, דיש איסור, לו קאי גם על אל תכבהין אומרים ויש לטעות דהאי א,תכבה
 אין רוש ולעין אל תכבה פי, לעין כבהר לו הוא דרך איסוריםין אומל דהאי א" קמ, כאומר תבעירוה ליהתכבה ה

  . ראה מראי מקומות וציויםו).  תכבהאתה צריך לומר לו אל
מיחה בו  כיון ד, דאין זה מדליק בשביל ישראל דאסור,וכשמיחה בו יכול להשתמש לאורו(ה ויכול למחות "ד ח"ב 896

  )).ח"ב( מותר להשתמש לאורו ,ל כרחועשה בע כך רואם אח (ק יג" סא"מ. )וגילה לגוי דלא יחא ליה
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  אורו הדליק לנכרים מותר לשתמש ב

 מותר ,899 או בשביל נכרי אחר,898 אבל אם הדליק בשביל עצמו. וכל זה כשהדליק בשביל ישראלו
 שאין גוזרים שמא יאמר לנכרי שידליק ,900 אפילו הנר של הישראל,לכל ישראל להשתמש לאורו

  .901בשביל עצמו או בשביל נכרי אחר

 שדינם כחולה שאין בו סכנה ,902 או לצורך קטנים,וכן אם הדליק לצורך חולה אפילו שאין בו סכנה
 שאין כאן גזרה שמא יאמר לנכרי להדליק בשביל , מותר לבריאים להשתמש לאורו,903לכל דבר
  :904 שהרי דבר מותר הוא אפילו לכתחלה,החולה

 אם רוב המסיבה נכרים מותר להשתמש , ובא נכרי והדליק להם נר, ישראלים ונכרים שהסיבו יחדז
 .907 שמן הסתם מתכוין המדליק לצורך הרוב,906סור להשתמש לאורו ואם רובה ישראל א,905לאורו

___________________ 
כ "משא. ולכן צריך לגרשו מביתו, שיש לחוש למראית העין, אלא שלעיל שם מיירי בשל ישראל. ג"וכן הוא לעיל ס

  .כאן
  . ) ובלבד שלא יעריםוראה לי ( שםא"מ 897
 מותר ...אם הדליקו לצרכו  (א"ע ס"טור ושו. )כרי שהדליק את הר משתמש לאורו ישראל (א,  קכבמשה שם 898

  .)להשתמש לאורולכל ישראל 
ז " שכה סט' סי). ומותר להשתמש לאור ר זה, למחות בהין צריך וא,לצרכה היא מדלקת(ב "סיוכן הוא לקמן  

ליקט כרי עשבים מהמחובר לצורך (ז "וסי, )מותר לישראל להשקות מהם בהמתו... כרי שמילא מים לבהמתו (
  ). אחריו ישראל את בהמתו מאכיל ,המתוב
ובא (ז "וכדלקמן ס).  ולא בשביל ישראל,שביל כרי חבירו או ב,דהכרי הביאם בשבילו(תצא ' מרדכי עירובין סי 899

  ).  מותר להשתמש לאורו, אם רוב המסיבה כרים,כרי והדליק להם ר
אפילו , או בבית ישראל, ישראלאם הר הוא של , שמצריך למחות, ל"ל בזה כתשובת רביו שמחה ה"דלא קיי 900

 בבית הישראל שיוכל לגרשו ...ל "והה לפי דעתו ז(ק ה " רב קוטרס אחרון ס'וכדלעיל סי, אם עושה לצורך עצמו
 דהייו כשעושה בשל ישראל או שעושה בבית , שפיר סיים שם דאפילו בשביל כרי צריך למחות כשיכול...מביתו 
  ).  לאסור כשעושה בשל ישראל ובשביל ישראל,א תחלת דבריוא לא העתיק אל"אבל המג. ישראל

שביל כרי  או ב, כיון דהכרי הביאם בשבילו,דליכא למיחש שמא יאמר לכרי לך והבא (תצא'  מרדכי עירובין סי901
  . מראי מקומות וציוים וראה .) ולא בשביל ישראל,חבירו

 או בשביל גדול ,וק מאכלוי או לעשות לת,וק לחממוים האש או בשביל ת"אם עשה העכו (רב'  סיהתרומה' ס 902
ובהגהות , ר' ק דשבת סי" פמרדכיוב. ג, ת סה כ" לג"סמהובא ב. ) מותר גם לבריא,חולה שאין בו סכה

  .)או לצורך קטים(א "ורמ, ) אין בו סכהלואפי, או לצורך חולה ישראל (ע"שו. ו אות ה"מיימויות פ
  .) דהוא כחולה שאין בו סכה,לצורך קטים (א"א ס"רמ 903

ב "שכח סכ' סי). אם אין לו קטים שמצטערים הרבה(ו "כדלקמן סט, והייו דוקא כשהקטים מצטערים הרבה
). טן דים כצרכי חולה שאין בו סכהשסתם צרכי ק, מותר לומר לכרי לעשות תבשיל לקטן שאין לו מה לאכול(

שצרכי קטן דים כחולה , מותר לומר לכרי להאכילו, שהוא קצת חולהכגון , ואם התיוק צריך לכך(ה "שמג ס' סי
כי אם לצורך חולה או קטן שאין לו מה (ה אבל "י רט ס" לעיל סוס).ן בו סכה שהתירו בו אמירה לכרישאי

  ).לאכול
ך עד  או שיש לו מיחוש שמצטער כל כ,חולה שפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכה(ט "שכח סי' כדלקמן סי 904

 אפילו , כריל ידי הרי צרכיו עשין ע, שאז אף על פי שהולך כפל למשכב הוא דומה,שחלש ממו כל גופו
  ).במלאכות גמורות של תורה

 אין מברכים , אף על פי שהדליקוהו מישראל,כרים שהדליקו ר לפיהם(ב "רחצ סי' ואף שתבאר לקמן סי 905
  ).הרי זה כר של עבודה זרה ו,מסיבת כרים לעבודה זרה  שסתם,עליו

 ...שאחר הדלקתו אסר במסיבתם משום עבודת אלילים , בכרי שהדליק(ק א "ביאר לקמן שם בקוטרס אחרון ס
. ע לישב שלא בדוחק"וצ,  אם כל המסיבה גוים שריל שכןדמשמע דכ, ו"רע'  ותבאר בסי, כל כתביוף פרקע מס"צ

ם כן יש וא',  אף על פי שמברך אשלהבת כו,לאסור לברך משום גחלתש דביצה דכתב הטעם "י בשם הרא"ועיין בב
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 ואף אם .909 שמן הסתם הוא מכוין לצורך שניהם,908 אסורגם כןואם מחצה ישראל ומחצה נכרים 
  .910ספק לאיזה מהם מדליק הולכים להחמיר בספק זה

יל  אבל אם יש הוכחה שמדליק בשב. שמן הסתם כוונתו בשביל המסובין,וכל זה כשמדליק סתם
 מותר להשתמש 913פ שהרוב ישראל" אע,)912מיד (911 כגון שאנו רואים שהוא משתמש לאורה,עצמו

___________________ 
 הו שכתבוז( אף על פי שיש עמה גחלת שרי , שמשתמש בשלהבת, אבל להשתמש ... דווקא לברך אסורלומר
  ).)ש ואף על גב דשריא"הרא

טור . )סור אם רוב ישראל א, אם רוב כרים מותר להשתמש לאורה,ר הדלוק במסיבה (א,  קכבברייתא שם 906
 ... ואם רוב ישראל. מותר להשתמש לאורו, גויםאם רוב ,  רגוי שהסיבו יחד והדליק גויםישראל ו (ב"ע ס"ושו

  .)אסור
  ). שלצורך הרוב הדליק(ב "טור ולבוש ס. )אדעתא דרובא מדלקיכי מדלקי (גמרא שם  907

 מותר , אם היא עיר שרובה כרים,ן לוכרי העושה על המקח למכור לכל מי שיזדמ( ב"סי רב 'סי לעילוכן הוא 
 שאז מן הסתם היא אפית בשביל הכרים ולא ,אם היא עיר שרובה כרים(ו "שכה ס' לקמן סי). בשבתליקח ממו 

 מותר ,)בעיר שרובה כרים(כרי שעשה בשבת ארון או קבר לקבור בו מתו או למכור (א "וסכ, )בשביל הישראל
 אם ,עיר שישראל וכרים דרים בה ויש בה מרחץ רוחצת בשבת(ג " שכו סי'סי ).לישראל ליקבר במוצאי שבת מיד

 ואם רובה , שמן הסתם הוחמה בשבת בשביל הכרים שהם הרוב, מותר לרחוץ בה למוצאי שבת מיד,רוב כרים
ין  יש מתיר,במקומות שוהגים לאכול פת של פלטר כרי(ו " שכה ס'סי).  צריך להמתין עד כדי שיוחם,ישראל

 שאז מן הסתם היא אפית בשביל הכרים , אם היא עיר שרובה כרים,ליקח ממו בשבת אפילו פת שאפית היום
כרי (ח "תקטו סי' סי).  ואם כן אין לאסור אותה מדין כרי העושה מלאכה בשביל ישראל,ולא בשביל הישראל

רוב אם (ג "תקיז ס' סי). תר ליקח ממו בודאי לצורך הכרי הביא ומו, אם רוב העיר הן כרים,שהביא למכור
אם רוב לוקחי פת שבעיר הן כרים  (ד"תקיז ס' סי ). שבודאי לצורך כרי טחוהו,לוקחי קמח שבעיר הן כרים
   .)שבודאי בשבילם טחן הקמח

  .פט' ראה זכרון יוסף סיו
  . )אסור,  מחצה על מחצהלואפי(ע שם "טור ושו. )מחצה על מחצה אסור(ברייתא שם  908
לישא ... דקתו מחצה על מחצה ימתין בכדי שיחמו חמין , דספיקא אסור(א , י קא"לישא אחריא שברש 909

 ).ורבותי מי, ולשון זה ראה לי עיקר... כיון דמחצה על מחצה ודאי בשביל ישראל וכרים הוחמו ... אחריא 

ק " סתקטו' א סי"מ).  ולכך אסור,יל ישראלבשב]ו[ בשביל גוים ,דודאי לשם שיהם תחמם (ב, ת סה כ" לג"סמ
י שבת דף "עיין ברש (ו"בקוטרס אחרון סקש שם "עיין במ. ))ג"סמ( הוי לצורך שיהם ,מחצה על מחצה (כג
ו כספק"א שדעת רש"ע] א"[קג וספר "וכן כתבו סמ, ש שם"וכן כתב הרא. י ורבותיו דמחצה על מחצה אי

ועל כרחך צריך לומר . ל"וכן פסק רש, י שמיקל בספק תחומין"ם בשיטת רשוכן הוא מוכרח לכל העומדי. התרומה
י סוף פרק "הייו לפי גירסא ראשוה שברש, ו דשבת דמחצה על מחצה הוא ספק"י בסוף פרק י"שמה שכתב רש

, )להו דמחצה על מחצה איו ספקם הפוסקים לחומרא בספק תחומין סבירא "ף ורמב"ואף הגאוים ורי. שואל
 סמןושם.   

ואפילו (ג "שכו סי' סי).  צריך להמתין לערב בכדי שיעשו,או בשביל ישראל וכרים(ט "שכה ס' וכן הוא לקמן סי
אבלו העיר (ט "תקטו סי'  סי).ם הוחמה בשבת בשביל שיהם לפי שמן הסת,במחצה על מחצה צריך להמתין כן

 וכיון שכוותו גם לצורך , שיהם הוא מביא בודאי לצורך, כרי המביא שם למכור,שחציה כרים וחציה ישראל
  ).ישראל הרי דיו כדין כרי שהביא דורון לישראל

 דאיכא למימר עיקר דעתיה ,ומחצה על מחצה מי ליכא למיקם עלה דמלתא (ה אדעתא דרובא"ב ד,  קכבי"רש 910
לבוש שם . ישראלה " די"בהובא . ) ואיכא למימר עיקר דעתיה דמדליק בשביל כרי,דמדליק בשביל ישראל

  ).חומרא דשבת אזלין בספיקא לחומראומשום (
 או שידוע שליקטן בשביל ישראל ואין ידוע אם ,ספק אם ליקטן בשביל ישראל(י " שכה ס'והטעם תבאר לקמן סי
 אין הולכין בו , ואף על פי שהוא ספק דברי סופרים, וגם לערב בכדי שיעשו, אסורות בו ביום,לקטו היום או לאו

  ).  הואיל והוא דבר שיש לו מתירין,הקלל
 , אהדריהו שמואל לאפיה, אתא ההוא כרי אדליק שרגא,שמואל איקלע לבי אבין תורן (ב,  עובדא דשמואל קכב911

טור . ) אהדריהו איהו לאפיה גבי שרגא, אמר אדעתא דפשיה הוא דאדליק,כיון דחזא דאייתי שטר וקא קרי
אף על פי שרוב , כגון שאו רואים שהוא משתמש לאורה,  מדליקהגוייםרך  הוכחה שלצוואם יש (ע שם"ושו

  . )מותר, ישראל



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קסב

  .לאורה

 אבל אם יש הוכחה שמדליק לצורך ישראל ולצורך .וכן אם יש הוכחה שמדליק בשביל נכרי אחר
  :914פ שהרוב נכרים אסור" אע,נכרי

  התירו רק בשבות דשבות , במקום מצוה

 כשנכבו הנרות ,916ם להקל באמירה להנכרי להדליק נרות לצורך סעודה נהגו רבי915 בקצת מקומותח
 לפי שסומכין על מי ,918 ויש שלמדו זכות על שלא מיחו בידם חכמים.917ואי אפשר לאכול בחשך

 שלא גזרו על שבות של אמירה לנכרי במקום מצוה אפילו לומר לו לעשות מלאכה גמורה 919שאומר

___________________ 
 , כגון שהדליק ר בבית שהישראל בו,אם מעשיו מוכיחים שלצורך ישראל הוא עושה(ט "שכה סי' וכעין זה לקמן סי

 כרי ולאו כלוםוהלך לו הה ממאסור להשתמש לאורו,ה .(  
. אלא אם כן יש הוכחה שהדליק בשביל עצמו, הסתם כוותו בשביל המסובין ואסורוהייו שכאן במסיבה מן 

אלא אם כן יש הוכחה שלצורך , מן הסתם כוותו בשביל עצמו ומותר, כ לקמן שם דלא מיירי במסיבה"משא
  .ישראל עושה

  . מיד דן אם צריך להיותי"תוספת שבת סקבו. ) רואים שמיד שמדליקה משתמש לאורושאו ( לבוש שם912
 דאי ברוב כרים , או לכל הפחות מחצה על מחצה,וצריך לומר דהך עובדא הוה ברוב ישראל (יד' ז סי"ש פט" רא913

 כיון דמוכח , ואפילו היכא דהוי רוב ישראל. דמסתמא אדעתא דרובא קמדליק,אפילו לא מייתי שטרא וקרי שרי
  . פח' וראה זכרון יוסף סי. )רוב ישראל מותרפ ש"אע (ע שם"שו. ה ישראל"י ד"ב. )ל כרי הדליקו שרידבשבי

מחצה על (א שם "והוא האמור ברמ. )ו"ו סס"תקט' ש סי" כמ,אבל אם עשה לצורך שיהם אסור (ו"א סק" מ914
ומוכיח . ) הוי לצורך שיהם,מחצה על מחצה(ק כג "א שם ס"ובמ, )אסור, או שידוע שלוקט לצורך שיהם, מחצה

  .ק ו"כן בקוטרס אחרון שם ס
  .ו- קמה' ב סי"ג ח"ת מהרש"וראה שו

שיושבים חשיכה במוצאי , ראיתי והגים בקהילות חשובות(ה אם כבה " דב, קלגמסכת שבת ר מצוה  ה"של 915
, ו תזהרו מאד"ואתם ביי יצ. ואז מדליק מי שהתפלל, עד אחר שאמרו הקהל ברכו, אפילו בסעודת חתוה, שבת

  . )מאחר שרבים מתפרצים ומקילים
ורק בקצת , ה כתב שבקהלות חשובות לא הגו כן"אבל בשל, "הגו רבים להקל"א דלקמן כתב "יו שברמוהי

  .מקומות הגו כן
 גוי משום דסבירא ליה דמותר אמירה ל, להדליק לו ר לסעודת שבתגוי דמותר לומר ליש אומרים (ב" סא"רמ 916

,  להדליק רות לצורך סעודהגויים בדבר לצוות לשעל פי זה הגו רבים להקל,  במלאכה גמורה במקום מצוהלואפי
  . )ואין מוחה בידם, בפרט בסעודת חתוה או מילה

  ).  שיושב בחשך ואין יכול לאכול סעודת שבתרושפי(ק ז "א ס"מ 917
  . )םואין מוחה ביד... הגו רבים להקל בדבר  ( שםא"רמ 918
שרי למימר לגוי , פגים או דאיגיב מקמי מילהואי, והיכא דאייתי איזמל מערב שבת (ג, מילה כג'  הלג"בה 919

  .)וחלק עליו(א , וף " הובא ברי.) או לאיתויי איזמל אחריא,לצבותיה
וקרוב אי לומר דהדלקת ר בשבת מצוה בשעת  (א, מילה מט'  הלבעל העיטורוגם לגבי שאר המצות כתב כן 

י שטה זו שמתירין אמירה לכרי אפילו במלאכה לפ(שם ן "רהובא ב ). בשבתל ידי איו יהודי מדליקין ע,אכילה
 אף בכל המצות תיר אמירה לכרי ... ואם באו להשוות שאר מצות למכשירי מילה ,גמורה לגבי מכשירי מילה

כרי להדליק לו את הר לסעודת ל שהתיר לומר ל" וראה שזה הוא דעת הרב בעל העטור ז. במלאכה גמורהלואפי
  ).שבת

 שאסור ...ולומר לכרי לעשות אם הוא דבר (ז " שלא ס'כדלקמן סי, ל שיטה זו רק לעין מילהולמעשה סמכין ע
 ויש . לא יאמר לכרי לעשותו, כגון לתקן האיזמל או להביאו דרך רשות הרבים גמורה,לישראל לעשותו מן התורה

אף שאין לסמוך על  ו.ו"רע' ש בסי"מתירים אמירה לכרי במקום מצוה אפילו בדבר האסור מן התורה כמ
 יש לסמוך על דבריהם אף , מכל מקום במילה שהיא עצמה דוחה שבת, שםו שתבארדבריהם בשאר מצוה כמ

  .ושם סמן, ) אם אי אפשר למול היום בעין אחר,לעין מכשיריה
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  .של תורה

 שאין כאן ,920 אסור לומר לנכרי שידליק עוד,עדיין ויכולים לאכול אצלוומכל מקום אם נר אחד דלוק 
 ,922ואם הדליק מעצמו מותר ליהנות ממנו( לדחות בשבילה שבות של אמירה לנכרי 921מצוה כל כך

  .)923 כמו שיתבאר, כיון שעונג שבת תלוי בזה,אף לאחר שכבה הראשון

 ואינו 925פ שיושב בחושך" אע, נר לעצמו שלא לומר לנכרי להדליק924אבל כל אדם צריך להחמיר
 , לפי שרבו האומרים שלא התירו שבות במקום מצוה אלא שבות דשבות,יכול לאכול סעודת שבת

 אלא ,927 לפיכך אין להקל כלל בזה אפילו לצורך גדול, ודבריהם עיקר,926ז"ש' כמו שיתבאר בסי

___________________ 
 , אלא שאין למחות בהמקילין.אין להקל כלל בזה אפילו לצורך גדול(כדמסיק כאן , כ לעין שאר מצות"משא

   ).שמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים
, ולא התירו לומר לכרי לעשות מלאכה גמורה לצורך שום מצוה ממצות התורה (בהגהה ו"ס תמו 'סיוכן הוא לקמן 

  .)א"כמו שתבאר בסימן של, חוץ ממצות מילה
 מותר , ישראל מן הכריהלוקח בית או שדה בארץ(ד " שו סכ'כדלקמן סי, ועוד מקומות אחדים מציו שהתירו בזה

 ומשום ,שאמירה לכרי בשבת איה אסורה אלא מדברי סופרים... לו לומר לכרי לכתוב לו שטר מכירה בשבת 
  ). אף על פי שגזרו בשאר מצות,א גזרוישוב ארץ ישראל ל

רה לכרי יש מתירין לומר לכרי להציל ספרים אפילו דרך רשות הרבים שלא גזרו על שבות אמי(ט "שלד סי' סי
  ).במקום בזיון כתבי הקודש

ם לעשות מלאכה הוי שבות שלא " לעכור דכשאומ,ם להדליק" לעכומר אסור לוחדאם יש לו ר א(ק ז "סא " מ920
  . )במקום מצוה

פתילות בר זה ' ויש מכווים לעשות ב... תיקו חכמים שיהיה לכל אדם ר דולק בשבת (א "רסג ס' כדלעיל סי 921
אין כאן "מכל מקום , יש בה מצוה) רות' או ב(פתילות ' ואף שגם הוספת ב). ואחד כגד שמוראחד כגד זכור 

 ". לדחות בשבילה שבות של אמירה לכרי,מצוה כל כך
  . )ן ראה לי כ ...אבל אם הדליק מותר ליהות (א שם" מ922
 אין היתר להשתמש לאורו ,ל ישראל ובא כרי והוסיף עוד ר בשבי...אם היה ר דולק מבעוד יום (לקמן סעיף יד  923

ויש חולקין על זה ...  אבל לאחר שכבה הראשון אסור להשתמש לאור השי ,אלא בעוד שהר הראשון דולק
 לא יצא מידי התירו ,דכיון שבתחלה כשעשה הכרי האיסור בשביל הישראל היה מותר ליהות ממו ... ומתירין
 דהייו שעוג שבת , ובמקום צורך גדול.הר הראשון או השמן הראשון אף לאחר שכלו עצים הראשוים או ,לעולם

  ).  יש לסמוך על דבריהם להקל,תלוי בזה
  . )א רוב הפוסקים חולקים על סברא זודה, ויש להחמיר במקום שאין צורך גדול (א שם" רמ924
  . )שיושבים חשיכה ( שםה"של 925
 מותר לישראל לומר לכרי לעשותו ,בת אלא משום שבות ואיו אסור לעשותו בש,דבר שאיו מלאכה(עיף יב  ס926

  .כ במלאכה דאורייתא" משא.) לצורך מצוה...בשבת 
ך מצוה אלא לא התירו לצור... שאסור לעשות מלאכה על ידי כרי אפילו לצורך מצוה (ה " שו ס'וכן הוא לקמן סי

  ).אם כן הוא שבות דשבות
 אסור לומר ... לכרי בדבר שאיו אסור לישראל אלא מדברי סופרים במקום מצוה לא גזרו על אמירה(ג "שלח ס' סי

  ).ו"רע' ש בסי" ואסור לומר לכרי אפילו במקום מצוה כמ,לו שיתקה שתיקון כלי הוא איסור של תורה
 חוץ ממצות ,ולא התירו לומר לכרי לעשות מלאכה גמורה לצורך שום מצוה ממצות התורה(ו בהגהה "תמו ס' סי

  ).א"מו שתבאר בסימן של כ,מילה
 לכרי  אבל אסור לומר... כרי מותר לעשות כל דבר שאיסורו איו אלא מדברי סופרים על ידי(ד "תקפו ס' סי

  ).לעשות מלאכה גמורה בשבילו
  . )יש להחמיר, במקום שהוא צורך גדול (ה שם" של927
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  :928שאין למחות בהמקילין שמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים

  פן היתר לישראל כשיש או

 אפילו אם אפשר לו 929 יש מתירים, אבל לומר לנכרי שיביא לו נר הדלוק כבר במקום אחרט

__________________ 
 דדעת יחיד היא כגד כל , ואיו כון...וגדולה מזו הגו להקל מקצתם כדעת בעל העיטור  (ג"שז ס' ח סי" ב928

 ט"א סק"מ. )) ב,שבת קמח( מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין , והח להם לישראל.הגדולים דאוסרים בזה
  .))ח"ב(ומוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין (

   ). שמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים,מכל מקום אין מוחין בידם(ז "וראה גם לקמן סי
ה ' וכדלעיל סי, מכל מקום אין למחות בידי המקילים, שאף שהעיקר כדעת האוסרים, וכן מציו בכמה מקומות

 מאחר שיש להם על ,ואין למחות בידם(ג "קח ס' סי). כ אין למחות באותן שוהגין להקל" ואעפ.וכן עיקר(ה "ס
 , אף שהעיקר כסברא הראשוה,ת בידםואין למחו(ט "רמח ס' סי).  אבל העיקר כסברא הראשוה,מי שיסמוכו

 הואיל ויש להם על , אבל אין למחות ביד המקילין,ויש להחמיר כדבריהם(ג "וסי, )כיון שיש להם על מי שיסמכו
ו "רג סכ' סי).  הואיל ויש לו על מי לסמוך,שאין בו כח למחות בידו(ק ח "ובקוטרס אחרון שם ס ,)מי שיסמכו

ובמקום שהגו להקל על פי סברא זו אין (א "רז ס' סי). כיון שיש להם על מי שיסמוכו ,כ אין למחות בידם"אעפ(
 כיון שיש להם על מה ,ואין למחות בידם(ב "רצט ס'  סילקמן).  אבל אין להוג כן בשאר מקומות,למחות בידם

' סי). ן דבריהם עיקר ואף שאי... כי יש אומרים ,אין למחות בידן(ח "וסי, ) אבל העיקר כסברא הראשוה,שיסמכו
 והמקילין ,ויש להחמיר כסברא הראשוה(כ "שטו ס' סי).  כי יש להם על מה שיסמכו,אין למחות בידם(ט "שא סמ

וכל ירא שמים ( שיש להם על מי שיסמכו ,ואין למחות בידם(א "שמה סי' סי). כסברא האחרוה אין למחות בידם
 אבל במקום שאין מהג יש , כסברא הראשוה אין למחות בידםבמקום שוהגין(ו "תמו ס' סי). )יחמיר לעצמו

 מכל מקום עכשיו שוהגין ,ואף על פי שהעיקר כסברא הראשוה(ד "תרכג ס' סי). להחמיר כסברא האחרוה
  ).כסברא האחרוה אין למחות בידם

  . סמןושם, ז" קו ס'תבארו לעיל סי, פרטי הלכה זו של מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים
הות מן הר ימתיר לישראל ל'  שהי,ת"כתב הרב בשם ר(ת " בשם רתקח'  סי)פראג(ם מרוטבורג "מהרת "שו 929

לכל  ]ק[ בשעה שהוא דוללומושך הר אפי'  משום דאי בעי ישראל הי,שהשפחה מטלטלת בשבת לצורך ישראל
הרי . )ומר לה לטלטל הר לצורך ישראל אבל אסור ל.טלטול' ל טלטול מן הצד לא שמי" משום דקיי,מקום שירצה

  .פ בדיעבד"שהתיר מטעם זה עכ
כיון דליכא איסור אלא ... ת התיר בשבת שילך כרי עם ישראל בר הדלוק בידו "ר (ב אות ה"הגהות מיימויות פי

סורא אי שקיל לכרי לר באי, וכיון דמן הצד שרי, דכולהו מוקצה בעלמא הכי שרין, שרי מן הצד, משום מוקצה
הובא . )אי מטלטל לה כרי באיסור אין לחוש לכך, כיון דאי בעי ישראל מטלטל בהיתר, לית לן בה, דלא מן הצד

  .ק יא"א ס"במ
 דלא ,עוד כתבו דמותר לומר לכרי תביא ר הדלוק(ד , פבהגהות מרדכי וזהו גם עיקר טעם ההיתר שהובא משמם ב

 ג, ב סז"חתיב יב רביו ירוחם ). א משום דהוי בסיס לדבר האסורר אל דאפילו לישראל אין אסו,הוי אלא טלטול
 ורביו תם עשה מעשה בכך , דטלטול ר איו אסור אלא משום מוקצה...שילך הגוי עמו  ר מות...ר דלוק ביד גוי (

ו עושה הואיל ואי,  לילך עמו ליטול ר דלוק כברגויומותר לומר ל (ג"א ס"רמ).  בתשובותמ" וכן כתב הר,להתיר
  . ק יא"א ס"מותבאר ב. )בעלמארק טלטול הר 

 משום , דווקא להשקות בהמתו אסור...ת "אומר ר(ה משקה "א ד, שבת קכב' ת בתוס"ומקור סברה זו בדברי ר
 וכיון שיכול ליכס לתוך , דמטפס ועולה מטפס ויורד, אבל הוא עצמו שרי,שלא היה יכול להביאה לתוך הבור

   ).אסרו לו בשביל שמילא אותם כרי לא ,הבור ולשתות
ה והה "ק ג ד"כמבואר בקוטרס אחרון ס(ת "ל כדעת ר"לא קיי" יכול ליכס לתוך הבור ולשתות"ואף שלעין 

  ).מלשון הגהות מיימויות
שהישראל בעצמו היה יכול להביא הר לכאן בהיתר "ל כוותיה לעין מה שלמדו משום לדין "מכל מקום קיי
  ".צדבטלטול מן ה

ובהגהות . אבל לא התיר לומר לה לטלטל הר לצורך ישראל, ת התיר רק ליהות מן הר"ם בשם ר"ואף שמהר
  .האופים' מיימוית אפשר לפרש בב

  .א שם"שכן פסק ברמ, שמותר אפילו לומר לכרי תביא ר הדולק, ל כדברי המרדכי"מכל מקום קיי
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 לפי שטלטול הנר אינו אסור אלא מפני שהוא .931 בין נר של שעוה וחלב בין נר של שמן,930בלעדו
'  וכל מוקצה מותר לטלטלו בטלטול מן הצד כמו שיתבאר בסי,932ט"רע' מוקצה כמו שיתבאר בסי

 כגון באחורי , בטלטול מן הצד934 וכיון שהישראל בעצמו היה יכול להביא הנר לכאן בהיתר,933א"שי

__________________ 
דמותר לומר לכרי תביא ר (מהגהות מרדכי ) רה הקודמתהע(כדלעיל , דהייו שהם מתירים אף לכתחלה 930

ואפשר שזהו גם כן  (הות מרדכיש בהג" לפי מ,להכי שרי אפילו לכתחילה(ק ג "ותבאר בקוטרס אחרון ס). הדלוק
  ). ) אף לכתחלהש מתיריןוי] י["ה ס"שכ' א סי"ש רמ"מ

דהא יש מתירין לכתחלה (ק ב "קוטרס אחרון סתקז ב' כדלקמן סי. פ כשאי אפשר בלעדו"ולכן יש לסמוך על זה עכ
א " כיון שרמ, פשיטא דבדיעבד יש לסמוך עליהםם כןא, ש"ייו ע"רע' א בסי"ש רמ"לומר לכרי לטלטל מוקצה כמ

  ).ז סומכין עליהם לכתחלה"וט
  .ק י"כישתא דבי רב עיוים ס. קצא' ימוקי יום טוב ע. ק כה"קיב ס' וראה בדי השלחן סי

ספר ( ויש בו חשש איסור תורה , דבקל מתקרב השמן או מתרחק,ובר של שמן אין להקל כלל (י"א סק" מ931
 ות דףסת הגדולה כ,ה"הזכרו.(ועוד דהא דבר שאין . דהא כל הדלקתן היתה בשמן, אבל בפוסקים משמע דשרי 
  .)ג" רי"וסס' י וע.ז" רעי"ש רס"מתכוין הוא כמ

, כי בקל השמן מתקרב ומתרחק, אם ר של שמן ראה שאין להקל בו(רון ט והייו שאף שכתב בספר הזכרוות זכ
וכן הוא בעולת שבת . י"הובא בכסת הגדולה הגהות ב). ולא הותר על ידי גוי, ויש בו משום איסור תורה לישראל

  ).דליכא למיחש שיטה ויבעיר, וראה דוקא בר של שעוה וכיוצא בו(ק ג "ס
  .כיון שאיו מתכוין להבעיר או לכבות, ופסק להתיר, א"מכל מקום חלק עליהם המ

  :ויש בזה שי פרטים, י רג"י רעז וסוס"א לרס"וטעם ההיתר מציין במ
 מכל , ודבר שאיו מתכוין מותר,ואף שאיו מתכוון לכיבוי(א "רעז ס' כדלקמן סי, אף שפסיק רישיה אסור) א(

  ).ק רישיה ולא ימות הואפסיו ,מקום כיון שאם ישב הרוח אי אפשר שלא יכבה
ר שיש בו שמן אסור לער הטבלא להפילו (ה "כדלקמן שם ס, מכל מקום באמירה לכרי מותר גם פסיק רישיה

 או יתרחק קצת ממו ויש בו , לפי שאי אפשר שלא יתקרב השמן קצת אל הפתילה ויתחייב משום מבעיר,מעליה
 שכל פסיק רישיה מותר על ידי ,ום מותר לומר לכרי לערהומכל מק . וכל שכן אם ישפוך ממו קצת,משום מכבה

  ).ג"ר'  בסיו שתבארכרי כמ
 מכל מקום כאן .ואף שכל דבר שאסור לעשותו בשבת אסור לומר לכרי לעשותו(י "רג ס' והייו כדלעיל סי

 אם כן ,בר המותר אלא שולחו לעשות ד, והישראל איו אומר לו כלל לעשותו,שהאיסור עשה מאליו בלא מתכוין
 והכרי איו מוזהר כלל , שהישראל לא צוהו על ככה, הרי לא עשה בשליחות הישראל,אף שמאליו עשה האיסור

 ואף שהוא פסיק רישיה ולא ימות אין בזה איסור(ח "וסכ, )אלא שאסור לו לשלחו לעשות איסור ,על השבת
 כמו , פסיק רישיה אין בו איסור אמירה לכרישכל(ז "רט ס' וסי). באמירה לכרי מטעם שתבאר למעלה

  ).ג"ר' שתבאר בסי
 ובר של שמן האיסור, ם דבר שאין מתכוין מותר אף בפסיק רישיה"דגבי עכו (ב"אליה זוטא סקכן תבאר ב ו

  . )ם מותר" כאן בעכום כןא, ש"ייז משום פסיק רישיה ע"בסימן רע
שהישראל בעצמו היה יכול להביא הר לכאן "ההיתר כאן הוא שהרי עיקר , אלא שבטעם זה גרידא לא סגי) ב(

כמבואר באליה , אמם באמת גם כאן לא הוי פסיק רישיה. ובישראל אסור פסיק רישיה, "בהיתר בטלטול מן הצד
  ). ואם כן לא הוי פסיק רישיה,ב השמן אפשר לטלטלו בחת שלא יקר,כאן במטלטל את הר(זוטא שם 

 לאיזה , אפילו הוא של שמן,יכול לטלטלה עם הר שעליה, אם צריך למקום הטבלה(ה " סרעז' וכן הוא לקמן סי
  . כיון שאיו פסיק רישיה,)מקום שירצה

 ועשה , שהיא מוקצה, מפי שהיה בסיס לשלהבת הדולקת בו,אסור בטלטול אפילו לצורך גופו ומקומו (אעיף  ס932
  . )הר מוקצה כמוה

  :ו לקמן שםשי סוגי טלטול מוקצה הותר 933
אם איו ...  אם מטלטל ההיתר בידיו והאיסור מיטלטל עמו  ... דבר אחרל ידיזה הכלל בטלטול ע(בסעיף ח ) א(

 זהו טילטול מן , כגון לפות מקומו, ההיתר אלא בשביל דבר המותרל ידי ואיו מטלטלו ע,צריך כלל לגוף האיסור
  ).הצד שהתירו חכמים

  ). מותר, שלא בידיו, אבל לטלטל המוקצה בגופו, דבר אחרל ידיל בידיו עוכל זה בטלטו (בסעיף טו) ב(
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 שלא , כשמביאו הנכרי באיסור בטלטול גמור אין בכך כלום, וכיוצא בזה935ידיו או בין אצילי ידיו

___________________ 
 אין היתר אלא כשמטלטלו ,טלטול מן הצד שהיה על ידי דבר אחר שבידיו(י "כדלקמן ס, וכאן הכווה לסוג השי

ד של  כלל להביאו על ידי הטלטול מן הצי אפשר וגם א...  אבל לא כשצריך להשתמש בגוף המוקצה,לצורך מקומו
  ). כגון באחורי ידיו או בין אצילי ידיו וכיוצא בזה,יטלטלו על ידי גופו ... דבר אחר שבידיו

  .אסור לומר כן לכרי, כ באופן שהישראל בעצמו איו יכול לעשות זאת בשבת"משא 934
הישראל כיון שלמעשה עושה מלאכה זו בשביל , יכול לעשות זאת באופן של היתר' ואסור אף אם הכרי עצמו הי

  .באופן האסור
יתבארו , ולצורך זה מדליק את הר בשביל עצמו, ודוקא באופן שהכרי עושה דבר המותר בשבת בשביל הישראל

  .ב- א"דייו לקמן סי
כמבואר , לא התירו אלא כשיכול לעשות בעצמו את אותו הדבר ממש, וגם באופן שהישראל יכול לעשות זאת בעצמו

  ). ומה איכפת לו בין שיטלטלו כדרכו או מן הצד,ר המלאכה היא הבאת הרשעיק(ק ג "בקוטרס אחרון ס
שהרי אין . אף שיכולה להדיחם בידיה באופן המותר; שאין להתיר לה להדיח הכלים במדיח חשמלי, ומזה מובן

  ).אף שיכול להדיחו בידיו(הישראל יכול להדליק את החשמל שבמדיח בהיתר 
ומדליק ר להוליכו , ויכול להוליכו בחשך,  בלילה בחוץשהוא מוליכו, א"סימן לקוהדוגמה הכי קרובה לזה היא 

, שהרי כאן עושה פעולה האסורה שאין לה שום היתר, שלא שייך לומר בזה שהוא אותו דבר ממש, ואסור, באור
  .שאין לה שום היתר, שעושה פעולה האסורה, וכן במדיח חשמלי. שהיא הדלקת הר

  .62' קט ע'א. 61' קג ע' א וראה הערות ובאורים
  ".בגופו שלא בידיו"אלא כשמטלטלו , ו לא זכר היתר זה"שיא סט' לקמן סישהרי , היתר זה יש לעיין בו 935

  ).א"שי'  כמו שיתבאר בסי, ואין בו איסור כלל, גופו ולא בידיול ידישזהו טלטול ע(ט "רסו סי' לעיל סיוכן תבאר 
  ).  אלא בגופו, כיון שאיו מטלטלן בידו,כלאחר ידשזהו טלטול (ט "שא סל' לקמן סי

ואפילו היה המשוי , פורקין המשוי מעל גבי הבהמה משום צער בעלי חיים (ד"שה סכ' סילקמן ויתירה מזו תבאר 
שאין ,  הרי זה מכיס ראשו תחת המשוי ומסלקו לצד אחר והוא ופל מאליו,דבר שהוא מוקצה ואסור בטלטול

וכי מדוע צריך לסלקו דוקא בשיוי גדול כזה של . )א"שי' ה אלא בידיו כמו שיתבאר בסיאיסור טלטול מוקצ
  ?ומדוע לא יטלטלו בעליל באחורי או באצילי ידיו, הכסת הראש וסילוקו לצד אחר ופילתו מאליו

 כמו ידיוובלבד שלא יגע בו ב, מותר לישב עליו אף אם הוא מתעע תחתיו שטלטול כלאחר יד הוא (ד"שח סי' סי
אבל מותר לטלטלו בגופו כמו ,  דהייו בידיו,כל מוקצה איו אסור אלא לטלטלו כדרכו בחול (ו"סט ו,)שיתבאר

ולכן מותר לטלטל מוקצה ברגליו , שהוא בשיוי מדרך החול, וזהו קרא טלטול כלאחר יד, א"שי' שיתבאר בסי
ואף אם הם ... לי שיגע בהם לסדרם מותר בכל עין לישב עליהם כך ב (ב"סו, )לפותו לכאן ולכאן דרך הילוכו

  .) שטלטול כלאחר יד הוא,מתעעים תחתיו בישיבתו אין זה קרא טלטול
שהוא ... שלא כדרכו ... בטלטול הקש על ידי גופו כשצריך למטה  (ק ג"בקוטרס אחרון סרט ' לעיל סיותבאר 

משום דהוי כלאחר יד דאין ... ר ברגלו שמפהו לכאן ולכאן ומהאי טעמא מי שרי לעשות שביל באוצ... כלאחר יד 
  .)דרך טלטול בכך

  ."דרך הילוכו... ברגליו ", "בגופו שלא בידיו", "על ידי גופו" אלא  בכל אלולא התירשהרי 
אסור לשאת תחת אציליו זרע התולעים (ד "שח ספ' תבאר לקמן סי, כ לעין טלטול מוקצה תחת אצילי ידיו"משא

  ). שהרי איו ראוי לכלום, מפי שאסור בטלטול,ם המשישעושי
שמטעם זה ,  לא כתב זאת רביו אלא לעין,"אחורי ידיו או בין אצילי ידיו"זכר היתר זה של כאן שגם , ובאמת

שלא אסרו לעשות על ידי כרי בשבת אלא דברים שאין שום היתר לישראל "כיון , יכול לומר לכרי לטלטל הר
". אין בכך כלום... וכיון שהישראל בעצמו היה יכול להביא הר לכאן בהיתר בטלטול מן הצד ", "ולעשות בעצמ

  ".באחורי ידיו" בכל טלטול ים המתירתשדוקא בזה סמכין על דע
הרי אין , שאם לא היה מתיר לטלטל אלא על ידי גופו, ת שמותר לטלטל באחורי ידיו"והייו שבעל כרחך כן סובר ר

  .ת בזה"ורק בהלכה זו סוכמים על שיטת ר. וכל להביא את הר בטלטול מן הצדשום דרך שי
אפילו ו, "באחורי ידיו"שם לא כתב רביו שאפשר לטלטל , כ כשדן בעיקר הדין מה מותר לישראל לעשות"משא

 ... ברגליו"או ,  לטלטל על ידי שיוי של הכסת הראש וסילוקו לצד אחר אלאהתירולא במקום צער בעלי חיים 
  .ולא אחורי ידיו, "דרך הילוכו

. ג"לג סק' חזון חום סי. ה"כ ה"טל תורה על ירושלמי שבת פ. ח"שיא ס' ח הוספות לסי"ראה מחת פתים אוו
  .666' אור עולם ע. מראי מקומות וציוים
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קסז

  .936נכרי בשבת אלא דברים שאין שום היתר לישראל לעשות בעצמו על ידי אסרו לעשות

 , שלא יתרגלו באמירה לנכרי, אבל לעמי הארץ אין להתיר,ות היתר זה אלא לבני תורהואין להור
  :937וידמו דבר לדבר ויקילו יותר

 או מפני שצריך למקום שהיה הנר עומד , במה דברים אמורים כשמביאו לכאן כדי ליהנות כאן לאורוי
לטול זה הוא לצורך הנר  לפי שט, אבל אסור לטלטל על ידי נכרי כדי להצניעו כדי שלא יגנב.שם

 ואין היתר לישראל לטלטל מוקצה אפילו בטלטול מן הצד כשטלטולו הוא בשביל ,שהוא מוקצה
  .א"שי'  בסיו שיתבאר כמ,938המוקצה עצמו

 שכל טלטול מן הצד שהוא על ידי גופו שלא בידיו יכול לטלטלו אפילו לצורך 939ואף שיתבאר שם(

__________________ 
שות  שיוכל הישראל לע,אם יש שם צד היתר באמת(ז "שז סט' כדלקמן סי, והייו דוקא כשאומר לו בסתם 936

 בלשון שאין מוזכר בו בפירוש שיעשה ,יש מתירין לומר לכרי סתם ,בהיתר אותו דבר עצמו שהכרי עושה באיסור
  ).ו"רע' ש בסי" כמ, והכרי עושה מעצמו באיסור,באיסור

 ועיין ,ל היה מתיר שילך הכרי בשבת בר דלוק עם הישראל להביא את היין"ת ז"ור(  'ד סי"ז ח"ת רדב"שו 937
 שיודעים עיקר הדבר ,והה אודיעך שאין ראוי להתיר דברים אלו אלא לאותם שהם בי תורה. ות במיימויבהגה
אלא לבי  רואין להתי(י "א סק"מ. י"הובא בכסת הגדולה הגב). רך ולדמות מלתא למלתא ולא אתו למיס,וטעמו
  .) דילמא אתי למיסרך,תורה

ואין להורות היתר זה ... יש מתירים "שלא כתב כאן אלא , כתחלהבכל אופן ראיו כאן שאין זה היתר פשוט אף ל
  ".אלא לבי תורה
מטעם האמור , ולא יעץ לומר לכרי להסיר הר מהשלחן, )מותר לומר לכרי לערה(ה "רעז ס' וכן ראה לקמן סי

' א בסי"ש רמ"דהא יש מתירין לכתחלה לומר לכרי לטלטל מוקצה כמ(ק ב "תקז בקוטרס אחרון ס' ובסי. כאן
  ). פשיטא דבדיעבד יש לסמוך עליהםם כןא, ש"ו ע"רע

   .כישתא דבי רב כאן הערה י. ק כה"קיב ס' בדי השלחן סי. וראה ימוקי יום טוב שם בתוספת ביאור אות ב
 משום דהא , הייו דוקא לצורך גופו שרי,ם"ג התיר לומר לעכו"ו ס"רע' אף על גב דבסי (ט"רעט סק' א סי" מ938

 וזה , אבל הכא מיירי שאיו עושה אלא לצורך הר שלא יגוב הר,עי ישראל הוי מטלטל ליה טלטול מן הצדאיב
  . ) ויש בו איסור אמירה,ה"א וס"א ס"שי' ש סי" בטלטול מן הצד כמלואסור אפי

 שאסור , יגב אפילו להציעו כדי שלא, כריל ידי ע]ר שכבה בשבת [ווהגין לטלטלו(ה "רעט ס' וכן הוא לקמן סי
   ).ו"רע' ש בסי"כל זמן שהוא דולק כמ

 מפי שהיא , מפי שהישראל אסור לו לטלטל השעוה,אין לומר לכרי לקבל שעוה הוטף מן הרות(ו "תרי ס' סי
 כמו שתבאר , וכל שאין היתר להישראל לטלטלו אסור לומר לכרי לטלטלו,ה" כמו שתבאר בסימן רס,מוקצה

  ).ש"ייו ע"בסימן רע
*  

שכשכרי (ו "שז סל' כדלקמן סי, מותר לומר לטלטלו לכל מקום שירצה, אבל אם המוקצה הוא כבר בידי הכרי
לפי שאף ישראל התופס מוקצה בידו (תופס המוקצה בידו מותר לומר לו לטלטלו לכל מקום שירצה הישראל 

  ).)ח"ש' ש בסי"בזדון או בשגגה מותר לטלטלו בעודו בידו לכל מקום שירצה כמ
א בידו שכח וטל בידו מוקצה גמור רשאי לטלטלו לכל מקום שירצה כיון שכבר הו(ג "והייו כמבואר לקמן שם סי

  .ולעין כרי מקילים). ויש מי שאוסר במוקצה גמור
  :אשר לקמן שם תבארו שי סוגי טלטול מן הצד, )933הערה (כבר הובא לעיל  939

  .ל ידי דבר אחרע) א(
  .על ידי גופו) ב(

אבל לא כשהוא לצורך , שמה שתבאר כאן שלא הותר אלא כשהטלטול לצורך גופו או לצורך מקומו, ועל זה מקשה
  .ל"זאת לא מציו שם בשי סוגי המוקצה ה. המוקצה עצמו



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קסח

 ידי דבר אחר שבידיו אין היתר אלא כשמטלטלו לצורך  ושאר טלטול מן הצד שהיה על,940המוקצה
 ואם כן זה הנר אם יטלטלנו על ידי דבר אחר .941 אבל לא כשצריך להשתמש בגוף המוקצה,מקומו
 כלל להביאו על ידי י אפשר וגם א. לא יוכל לטלטלו כדי ליהנות מאורו כאן במקום שמביאו,שבידיו

יטלטלנו על ידי גופו כגון באחורי ידיו או בין אצילי  ואם .942הטלטול מן הצד של דבר אחר שבידיו
  . יכול לטלטלו אף בשביל שלא יגנב,ידיו וכיוצא בזה

 לפי שאותם המתירים טלטול כדרכו על ידי נכרי כשיש ,כ אין להתיר לומר לנכרי שיצניענו"אעפ
 אלא ,קצה עצמוהם סוברים שאף על ידי גופו אין היתר לטלטל לצורך המו ,)ג(היתר לישראל מן הצד 

 ואין להקל יותר ממה שהם עצמם .943 או מפני שצריך למקומו,כדי להשתמש בגוף המוקצה

__________________ 
 כגון קש שהוא מוקצה ,לטלטל המוקצה בגופו שלא בידיו מותר אפילו מטלטלו לצורך האיסור(ו "לקמן שם סט 940

 מותר לעע , ובשבת הוא בא לשכב עליו, ואם הוא תון על המטה שלא לשכב עליו,מפי שסתמו עומד להסקה
  ).בגופו כדי שיהא צף ורך ווח לשכב עליו

ואם . ולא לצורך המוקצה עצמו, שיוכל לשכב עליו, ואף שיעוע הקש שעל המטה הוא לצורך ההשתמשות במוקצה
  ?למדים מזה לעין טלטול לצורך המוקצהכן איך 

 א שמיהודייקי מייה בי רב דטלטול מן הצד ל(ט "ג סי"ש פ"ל בזה כדעת הרא"דקיי, ק ג"תבאר בקוטרס אחרון ס
ע "ובטור ושו).  אף על גב דלקש שהוא מוקצה הוא צריך ... והתם לצורך הקש שהוא מוקצה הוא מטלטל,טלטול
  ). לצורך דבר האסור מותרלו אפי,וטלטול בגופו(ח "שם ס

ולכן בטלטול בגופו . לבין טלטול לצורך המוקצה עצמו, והייו שאין מחלקים בין טלטול כדי להשתמש עם המוקצה
  ).ולא הותר בזה אלא טלטול לצורך מקומו(ובטלטול על ידי דבר אחר שיהם אסורים , שיהם מותרים
 ולכן מותר לטלטל מוקצה ברגליו לפותו לכאן ...ר לטלטלו בגופו  מות...כל מוקצה (ו "שח סט' וכן פסק לקמן סי

  ). או אפילו לצורך המוקצה עצמו כדי להציעו,ולכאן דרך הילוכו לצורך מקומו
 כיון שאיו מטלטלן בידו , לפי שזהו טלטול כלאחר יד,מותר לו לשאת המעות אצלו באותו חצר(ט "שא סל' וסי

עיין . ואפילו לצורך המוקצה מותר, דהוי טלטול כלאחר יד(ק י "חרון שם סוף סותבאר בקוטרס א). אלא בגופו
  ).ו"רע' במה שתבאר בסי

 , וזכר בשבת כשהוא בתוך הבית או בתוך החצר או אפילו בתוך עיר המעורבת,ומי ששכח כיסו עליו(ט "רסו סי' וסי
 שזהו טלטול ...ואין בזה איסור טלטול מוקצה  , ושם יתיר חגורו והכיס ופל,יכול לילך עמו עד לתוך חדר מוצע

אף שטלטול הכיס הוא לצורך המוקצה ). א"שי'  כמו שיתבאר בסי, ואין בו איסור כלל, ולא בידיו, גופול ידיע
  .עצמו

 . קמד' ראה זכרון יוסף סיו
 בטלטול זה  אם הוא מתכוין,ואפילו אם מטלטל ההיתר בידיו והאיסור מיטלטל עמו (ד"יס שיא' כדלקמן סי 941

 כדי לשמרו מאיזה קלקול והפסד או כדי , אין צריך לומר אם מטלטל לצורך האיסור עצמו,לצורך האיסור
 , אלא אפילו אם מטלטל מפי שצריך לו האיסור להשתמש בו איזה תשמיש המותר,להציעו או איזה עין אחר
 הואיל ומיטלטל בשביל , וכל כיוצא בזה או כגון ר להשתמש לאורו במקום אחר...כגון לישב או לשכב עליו 

 כגון , ההיתר אלא בשביל דבר המותרל ידי ואיו מטלטלו ע,אבל אם איו צריך כלל לגוף האיסור .האיסור אסור
  .) זהו טילטול מן הצד שהתירו חכמים,לפות מקומו

לבין , השתמש עם המוקצהשאין מחלקים בין טלטול כדי ל, ש וסיעתו"ל כדעת הרא"דקיי )הערה הקודמת(וכדלעיל 
ולא (ובטלטול על ידי דבר אחר שיהם אסורים , ולכן בטלטול בגופו שיהם מותרים. טלטול לצורך המוקצה עצמו

  ).הותר בזה אלא טלטול לצורך מקומו
  . וראה מראי מקומות וציוים

 ,מוח על דבר המותר אלא כשדבר האסור כבר הוא , דבר אחרל ידילא התירו טלטול ע(ס "שח ס' כדלקמן סי 942
כ כשמגררן בסכין אין מיטלטלין " משא...והוא מטלטל בידיו הדבר המותר והדבר האסור מיטלטל עמו מאליו 

 ). שעשה לו כיד ארוכה, הסכיןל ידי אלא הוא מטלטלן ע,מאליהן
שבשיהם הותר , ואין מחלקים בין טלטול על ידי דבר אחר לבין טלטול על ידי גופ, ת"ור' והייו שלדעת התוס 943

  .ואסר לצורך המוקצה עצמו, רק כדי להשתמש במוקצה
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  ):944מקילים

  לצורך עצמו שהוא לצורך ישראל

 אף על פי , ומדליקים הנר מעצמן, לילך עמו לחוץ בלילה946 אומר אדם לעבדו ולשפחתו945 אםיא
 כיון שעיקר , אין זה נקרא לצורך נכרי,947 ומתכוונים לצורך עצמן בלבד,שגם הם צריכין לנר זה

  .948ההליכה היא לצורך ישראל ובשבילו

אסור לילך )  ואם לא מיחה בהם והדליקוהו,949 אם הנר שלו,צריך למחות בם שלא ידליקו(ולפיכך 
 הנר של לו אפי, שלא יהנה מאור הנר שהודלק בשביל הליכתו,עמהם לחוץ עד שיניחו הנר בבית

 כמו , אם אינו מערים, מותר להשתמש לאורו,לא השגיחו בו והדליקוואם מיחה בם ו (950נכרי
  ):951שנתבאר למעלה

 אין ,פ שהדחה זו היא לצורך הישראל" אע, אבל נר שמדלקת השפחה להדיח כלי אכילה לאורויב
 אלא שכלים ,)מהדחה זו() ד() מנר זה( הואיל ואין גוף הישראל נהנה ,הדלקה זו נקרא בשביל ישראל

___________________ 
  .ת"שכן היא דעת ר, ק ג"ותבארו כמה הוכחות בקוטרס אחרון ס

  .תקט בהערה' ראה שמירת שבת כהלכתה עו
  .  ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל טו944
להביא הר לכאן בהיתר בטלטול מן כיון שהישראל בעצמו היה יכול "בשי הסעיפים הקודמים תבאר היתר  945

  .והייו אף שהכרי עשה זאת בשביל הישראל". הצד
אלא שלצורך זה מדליק , בשי הסעיפים שלפיו יתבאר דיו של הכרי שעושה דבר המותר בשבת בשביל הישראל

 .את הר בשביל עצמו
אין צריך  אם הר הוא של הכרי כ"משא. " אם הר שלו,צריך למחות בם שלא ידליקו"ומסיים לקמן בסמוך  946

אם שכרו (א "רמד סי' לעיל סיותבאר ,  שכיר שה לכל המלאכותשהם" עבדו ושפחתו" באף דמיירי,  בולמחות
ואין  ... ויש מתירים גם בזה ...  אסור להיחו שיעשה בשבת,לכל המלאכות שיצטרך בתוך משך זמן שכירתו

  ). ה משום הפסד כי אם לעין דליק... לסמוך על סברא זו
 שקבלה עליה לעבוד כל השה , להשלים קבלותה,ושפחה השכורה לשה: ו"סט(רמג ' אמם במהדורא בתרא לסי

 אמרין , אבל בדאיכא אמירה דישראל.והייו דוקא בדליכא אמירה דישראל כלל .בכל המלאכות הצריכות בבית
  ).שבת שכר וסף בעד מלאכה זו של  שאיו מצפה לקבל,ם בשכיר שה"דעביד אדעתא דישראל למהר

 ... בשפחות העושות  ... הכיבירא ליהם מי ס"ומהר: ח- ז"סי(כמבואר במהדורא בתרא שם , ל כוותיה"ובזה קיי
  .ע"וכאן ראה שפסק רביו כסברא זו כבר בפים השו). ם" כמהר... לדיא קטין  ...דליכא אמירה כלל
  ).בהערות שם(א "רמד סי' לעיל סי).  שםובהערות(ד "שה סל' וראה גם לקמן סי

פ " אע,אם יש הוכחה שמדליק לצורך ישראל ולצורך כרי(ז "כדלעיל ס, שאם מתכווים לשיהם בלאו הכי אסור 947
  . פח' ראה זכרון יוסף סיו. ק ד"ותבאר בקוטרס אחרון ס). שהרוב כרים אסור

 אין זה ,אף על פי שגם הם צריכים לו,  והדליקו הר, עמואם אומר אדם לעבדו או לשפחתו לילך (ג"ע ס" טור ושו948
  .)כיון שעיקר ההליכה בשביל ישראל, גוילצורך ה

כרי שהדליק את הר (א "כדלעיל ריש ס, )ולא רק בעבדו ושפחתו(ולכאורה פשוט שבזה אסור אף בכרי דעלמא 
  .116' קה ע'ם אוראה הערות וביאורי). בשביל ישראל אסור לכל אדם להשתמש לאורו בשבת

  .) צריך הוא למחות בידו לכתחלה שלא ידליקו בשבילו,אם הר הוא של ישראל (ג"לעיל סכד 949
  .מסקת רבו במהדורא בתרא שלו, )883הערה (וראה שם 

 הרי עיקר ,המלאכה שהואיל וגוף הישראל יהא הה בשבת מגוף .אסור ליהות ממלאכתו בשבת(א "כדלעיל ס 950
  .ובזה לא חילקו אם הר של כרי או של ישראל, )המלאכה עשית בשבת בשבילו

 בין בביתו בין בבית ,וכשמיחה בכרי המדליק משלו(וסעיף ה , )שמותר לו להשתמש לאור הר שמיחה בו(עיף ג  ס951
  . ) מותר לו להשתמש לאורו, ולא השגיח בו,הכרי
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 ומותר ,953 למחות בהינו צריך וא,952 לצרכה היא מדלקת, והיא חייבת להדיחם,םשלו מודחי
  :954להשתמש לאור נר זה

  שמא ירבה בשבילו , במדורה שעשה לעצמו

 אפילו שיש בו , או לצורך חולה, אבל במדורה שעשאה נכרי אפילו לצרכו בלבד,955 וכל זה בנריג
 אם יהיה מותר לו ,רי עצים בשבילו גזרה שמא ירבה הנכ, אסור לבריא להתחמם כנגדה,סכנה

כ " משא,957 שנר לאחד נר למאה,ואינה דומה לנר שאין שם חשש שירבה בשבילו .956להתחמם בה

__________________ 
 כיון , לא מקרי לצורך ישראל, ר שמדלקת השפחה כדי שתדיח כלי אכילה שאכלו אותוראה לי (ה"ז סק" ט952

ן ראה  כ. לצרכה היא מדלקת, והיא חייבת להדיחם, אלא כלים שלו מודחים,שאין גוף הישראל הה ממו
  . )ד"לע

פרש בשי יש ל, "אלא כלים שלו מודחים, שאין גוף הישראל הה ממו"ז "מה שכתב הט, וטעם החילוק בים
  :אופים

אלא מהכלים , כ כאן איו הה מהר"משא, הה הישראל אף מהר עצמו, כשהכרי הולך עמו ור בידו) א(
  .המודחים

ואם כן גם ההדלקה היא , שהיא בשביל הישראל, הה הישראל מהליכת הכרי, כשהכרי הולך עמו ור בידו) ב(
ב "תקטו סי' וכעין האמור לקמן סי. אלא מהכלים המודחים,  זוכ כאן איו הה מהדחה"משא. לצורך הישראל

איו הה כלל מגוף המלאכה דהייו ההליכה מחוץ לתחום אלא הוא הה מהדבר שעשה בו המלאכה אבל לא (
  .צח' וראה זכרון יוסף סי). מן גוף המלאכה בעצמה

 ו 'ח סי"כהכלל המובא בשארית יהודה או ,הכיסם בין חצאי עיגול, וכיון שרביו הסתפק בשיהם אופים אלו
 ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות ,שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול(

  ).אם צדקו דבריו
אלא כאופן , שאי אפשר לפרש כאופן הראשון, מוכיח רביו, ק ד"בעת כתיבת הקוטרס אחרון ס, אמם אחר כך

  ".ע"וצ ":ומסיים, השי
  .מטעם מראית העין, ואפילו לדעת הפוסקים שכרי העושה מלאכה בבית הישראל לצורך עצמו צריך למחות בו 953

 שהגוף ,צריך לומר דשאי ר ומדורה(ה ועיין שם "ק ה ד"רב בקוטרס אחרון ס' כדלעיל סי, מכל מקום הכא שאי
 יכר ,ו ומשתמש לאור רו ומתחמם כגד מדורתו כשעושה בשביל עצמם כן וא,הה ממלאכתו מיד בשבת עצמה

 ). וליכא מראית העין,הדבר שעשאה בשביל עצמו
  ). אפילו הר של הישראל, מותר לכל ישראל להשתמש לאורו ...אבל אם הדליק בשביל עצמו(ו "כדלעיל ס 954

, ]רעו[' ז סוף סי"תב הטוכן כ(שם ' ה ועי"ק ה ד"רב בקוטרס אחרון ס' כדלעיל סי, וכל שכן שאין צריך למחות
  ). וכל שכן שאין צריך למחות,דמותר אפילו להשתמש לאורה כשמדלקת להדחת כלים

 אבל מותר לומר לו שיעשה מלאכה ,לא אסרו אמירה לכרי אלא לעשות בשביל ישראל(ה "שז סל' וכן הוא לקמן סי
 איו צריך למחות בו , הישראלואפילו אם הכרי עושה המלאכה לצרכו בכלים וחפצים של... לצורך עצמו 

  ).כשרואהו
  :סיכום האמור בשי הסעיפים שלפיו 955

יש אוסרים ויש , אם הוסיף על המדורה; אף שאסור ליהות מר או מדורה שהדליק הכרי בשביל ישראל) א(
  .ולעת הצורך יש להקל. מתירים

  .ולעת הצורך יש להקל.  ירבה בשבילושמא, אפילו עשה מדורה לעצמו אסור ליהות ממה, לדעת האוסרים) ב(
  .וכן בחימום בית החורף. בר אין חשש שירבה בשבילו) ג(
. ויש אוסרים, יש מתירים אפילו כלו העצים והרות הראשוים, וכן אם הוסיף על הר, לדעת המתירים במדורה) ד(

  .ובצורך גדול יש להקל
 .צריך למחות, אם מדליק משל ישראלאבל , כל זה הוא לעין האה אחר שהבעיר והדליק) ה(

אם עשה אש (טור ).  עצים או יחתה בגחלים עבור ישראל פן יבעיר,ג"אין לישב אצל האש שתיקן העו(צ ' רוקח סי 956
אבל (א "סע "שו ב'דעה הבו, ) שמא ירבה בשבילו,ור להתחמם כגדו אס, או לצורך חולה שאין בו סכה,לצורכו
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  .958במדורה שכל מה שמתרבים בני אדם המתחממים בה צריך להרבות בה עצים להרחיבה

בית החורף  מותר לבריא לילך מבית הקיץ ל, או לצורך חולה,אבל אם חימם את בית החורף לצרכו
  .959 חימום למאהחד שחימום לא, שאין לחוש שמא ירבה לחממו בשבילו,להתחמם בו

 מפני שאף אם לא היה מרבה בשבילו , ואין גוזרים שמא ירבה בשבילו, אפילו במדורה960ויש מתירין
 אין תוספת הנאה זו כדאי , רבוי העצים נהנה ממנו בריוחל ידי ואף שע.היה נהנה קצת מהמדורה

 ואף אם עשה הנכרי מדורה קטנה לצרכו . להרבות בשבילו עצים962 שמא יאמר לו961בשבילהלגזור 

___________________ 
ויש .  לעושה מדורה לצרכו או לצורך חולהוא הדיןוה. כל ישראל להשתמש לאורו מותר ל...אם הדליקו לצרכו 
  .)בשבילומשום דגזרין שמא ירבה , אוסרים במדורה

ת "בשם ר, תצה' והאגור סי, קיב' שהטור אזיל בזה בשיטת שבלי הלקט סי, ש רביו או לצורך"ה ומ"י ד"ותבאר בב
 וכן הובאה דעה זו במרדכי .)ה בשלהבת כדי שיתחמם ישראל אסורבל כתב כרי שעשה מדורה והר"רביו תם זצ(

 לדברי האוסרין...הרבה לתת עצים בשבת (רמז ר .(  
לכן אף אם הדליק המדורה לצורך עצמו חוששים שמא ירבה , וכיון שאם הרבה בשלהבת בשביל הישראל אסור

  .בשביל הישראל
*  

כן הוא גם כשעשה לצורך חולה שיש בו ". ה שאין בו סכהלצורך חול... אם עשה אש "ואף שלא אסר בטור אלא 
 דהוא הדין אם עשאו לצורך חולה , לאו דוקא,ש רביו או לצורך חולה שאין בו סכה"ומ(י "כמבואר בב, סכה

  ). דהא איכא למיחש שמא ירבה בשבילו,שיש בו סכה שאסור לישראל ליהות ממו לדעת רביו
... ליקט כרי עשבים מהמחובר לצורך בהמתו (ח - ז" שכה סי' בהלכה דלקמן סיואף שמקור חשש שמא ירבה הוא

וכן הדין בכל דבר שיש לחוש בו שמא ירבה ...  גזרה שמא ירבה הכרי ללקוט בשביל בהמתו ...אם מכירו אסור 
  ). אם הוא מכירו,בשבילו

ולהכי לא העתקתי (ק ה "טרס אחרון סוהטעם זה תבאר בקו. מכל מקום לא חילק כאן בין מכירו לבין אין מכירו
  ).מחלוקת האחרוים כשאין מכירו

  .) ר לאחד ר למאה, תימא בפיולואפי (א,  רבא קכב957
 או שעשה כבש לירד , כגון שהדליק ר לעצמו,אבל בדבר שאין לחוש בו שמא ירבה בשבילו (ח"שכה סי' לקמן סיוכד

  . )ילו מכירו מותר אפ, אחד יספיק לכל שבר אחד וכבש,בו מהספיה
 ).ויש שאיו מספקת אלא לאחד או לשים, דיש אש מספקת לחמם כמה בי אדם(א "לבוש ס 958
חימום  חד דחימום לא,ע מודו דרשאי הישראל ליכס לבית החורף"ו כ,תורבק י דאם הסוראה לי(ג "א סק" מ959

  . ) והוי כמו ר דשרי,למאה
וכל האיסורים שתבארו (ו "ועל זה קאי לקמן סט. אף בבית החורףאסור , אבל אם הוסיף עצים בשביל הישראל

  ).בית החורף... בחימום 
ם שהדליק את " כדתן עכו,אם עושין את האש בשביל ישראל אסור הישראל ליהות ממו (רב' התרומה סי'  ס960

 או תן ,רבה רותם הדליק בשבת ה" ואם ר אחד דלוק בשבת ועכו...הר בשביל הישראל אסור להשתמש לאורו 
 וכן אם . כיון שמתחלה היה יכול ליהות קצת מן הר או מן האש, מותר ישראל ליהות מהן,באש עצים הרבה

 מותר ,חולה שאין בו סכה או בשביל גדול ,וק מאכלוי או לעשות לת,וק לחממוים האש או בשביל ת"עשה העכו
 , או תן הרבה עצים באש,שבת וגוי הדליק עוד הרבה רותואם ר אחד דולק ב (ג, ת סה כ"ג ל"סמ. )גם לבריא

וכן אם עשה הגוי האש בשביל .  כיון שמתחילה היה יכול קצת ליהות מן הר ומן האש,מותר ישראל ליהות מהן
, ר' מרדכי סיהובא ב).  מותר לבריא,לה גדול שאין בו סכה או בשביל חו, או לעשות לתיוק מאכלו,תיוק

שבערב שבת עשיו , ק"וזכורי כשהייתי אצל מורי במגדל וושבור(ועוד הוסיף , ו אות ה" פימויותות מיהגהוב
ואמרו בפירוש , באו העבדים ועשאוה גדולה, וכשישבו עד כמעט היתה כלה, מדורה להתחמם כגדה בלילה

אם הדליקו  (ע שם"שו ב'אדעה ה. ק ג"ז ס"הובא בט). ושמחו בדבר, ואחו אצלם, וישבו, שעשאוה לו לחת רוח
והייו שאין חוששים שירבה . )לצרכו לעושה מדורה וא הדיןוה.  מותר לכל ישראל להשתמש לאורו...לצרכו 
  .בשבילו

 הכי מי באש מועטת סגי , משום דבר אחד סגי למאה,דכשם דבהדלקת הר לא חיישין שמא ירבה (י שם" ב961
 אף בהדלקת ר איו מאיר ,ם מתחממים כל כך כמו באש גדולה ואם פשך לומר שאי,להתחמם מאה בי אדם
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 , והוסיף הנכרי עצים בשבילו מדעת עצמו, בא זה להתחמם כנגדהאחר כך ו, או לצורך חולה,בלבד
 וכן אם . כיון שהיה יכול להתחמם שם קצת אף בלא הוספה זו,אין הוספה זו אוסרתו להתחמם שם

 מותר להתחמם , ובשבת הוסיף בה הנכרי עצים בשביל ישראל,דולקת מבעוד יוםהיתה המדורה 
  .963כנגדה

  .)964רק שלכתחלה צריך ליזהר בכל זה למחות בו אם העצים של ישראל כמו שנתבאר(

  : להקל בדברי סופרים965 יש לסמוך על דבריהם)ה(הצורך  ולעת

 ואין דולקים , או לצורך חולה,ך נכרי או לצור, ומכל מקום אם כבר כלו עצים שהודלקו מבעוד יוםיד
 וכן אם היה נר דולק . אסור להתחמם כנגדה,במדורה זו אלא העצים שהוסיף בשבת בשביל ישראל

 אין היתר , ובא נכרי והוסיף עוד נר בשביל ישראל, או לצורך חולה, או לצורך נכרי,מבעוד יום
ה הראשון אסור להשתמש לאור  אבל לאחר שכב,להשתמש לאורו אלא בעוד שהנר הראשון דולק

 אלא עד בכדי שיכלה השמן שהיה , אין היתר להשתמש לאורו, וכן אם הוסיף שמן בנר הדולק.השני
  .966 אסוראחר כך ו,בנר בתחלה

___________________ 
 לגבי אש מי , אלא כיון דר אחד מאיר לכולם תו לא חיישין שמא ירבה,להם כל כך בר אחד כמו בעשרה רות

  . )מת לכולם תו לא חיישין שמא ירבהכיון דאש מועטת מחמ
  . כרי בשבילושזהו טעם איסור ההאה במה שעשה ה, א"כדלעיל סוף ס 962
שהואיל וגוף הישראל יהא הה בשבת (א "תבאר לעיל ס, והייו שטעם האיסור ליהות ממלאכת הכרי בשבת 963

  ). הרי עיקר המלאכה עשית בשבת בשבילו,מגוף המלאכה
ליאסר , אין הוספה זו חשבת האת גוף הישראל, )שהיה יכול להתחמם שם קצת אף בלא הוספה זו(כ כאן "משא
  .ם זהמטע

*  
וכן אם (כלדקמן סעיף הבא , אין הוספה זו אוסרתו להשתמש לאורה, או עוד שמן בר, וכן אם הוסיף הכרי עוד ר

 היתר להשתמש ...היה ר דולק מבעוד יום או לצורך כרי או לצורך חולה ובא כרי והוסיף עוד ר בשביל ישראל 
  ).לאורו

 או תן באש עצים ,ם הדליק בשבת הרבה רות"אחד דלוק בשבת ועכוואם ר (התרומה וסיעתו ' וכמובא לעיל מס
  ). כיון שמתחלה היה יכול ליהות קצת מן הר או מן האש, מותר ישראל ליהות מהן,הרבה

והן בדעת , והן בדעת רביו שמחה, התרומה ואגודה' הן בדעת ס, )ג"כ וסכ"ז וס"ס(וכן תבאר במהדורא בתרא 
  .א"וכן בדעת הטור ורמ, ות מיימויותם מרוטבורג והגה"מהר

 .ל"הדעות ה' ולכאורה ראה שגם זה תלוי בב
'  מטעם שתבאר בסי, צריך הוא למחות בידו לכתחלה שלא ידליקו בשבילו,אם הר הוא של ישראל (געיף  ס964

וכן במדורה מעצים של ישראל,ב"ר (.  
אלא אם , שגם אם העצים של ישראל איו צריך למחות,  הובאה המסקא במהדורא בתרא)883הערה (ובהערות שם 

  .כן הה גופו של הישראל
 , אחר כיבוי הראשוןלו אפי, המיקל ברות, דהייו שעוג שבת תלוי בזה,לצורך גדולמכל מקום (ק ג "ז ס"ט 965

  ).ד"לעראה ן  כ, יש לו על מי לסמוך, ולא חייש לשמא ירבה,ם כןובמדורת אש ג
, ואילו רביו חילק בים. לא התיר אלא לצורך גדול, והן לעין כלה הראשון, והייו שהן לעין לא כלה הראשון

לא הקיל אלא , לעין כלה הראשון, ולקמן סעיף הבא, "לעת הצורך"כתב דסגי , שכאן לעין לא כלה הראשון
  . ק ה"ותבאר בקוטרס אחרון ס". במקום צורך גדול"
 ,מותר להשתמש לאורו בעוד ר ראשון דולק,  והדליק ר אחרגויאם יש ר בבית ישראל ובא  (ד"ע ס" טור ושו966

מותר להשתמש עד כדי , וכן אם תן שמן בר הדולק. אבל לאחר שיכבה הראשון אסור להשתמש לאור השי
  . ) אסורר כךואח, שיכלה השמן שהיה בו כבר
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 דכיון ,פ שהם של ישראל" אע, ומתירין בין במדורה בין בנר בין בהוספת השמן967ויש חולקין על זה
 לא יצא מידי התירו ,הישראל היה מותר ליהנות ממנושבתחלה כשעשה הנכרי האיסור בשביל 

  . אף לאחר שכלו עצים הראשונים או הנר הראשון או השמן הראשון,לעולם

  :968ובמקום צורך גדול דהיינו שעונג שבת תלוי בזה יש לסמוך על דבריהם להקל

   המדורה במקומות הקריםחימום

 אינן אלא בארצות שאינן 970ת החורף או בי969 וכל האיסורים שנתבארו בחימום כנגד המדורהטו
 מותר לומר לנכרי לעשות מדורה בשביל ישראל ,972 כמו במדינות אלו,971 אבל בארצות הקרות,קרות

  . לפי שהכל הם כחולים אצל הקור הגדול, וכן לומר לו לחמם את בית החורף,ביום שהקור גדול

 אסור לומר לנכרי לעשות ,973ה אם אין לו קטנים שמצטערים הרב,אבל ביום שאין הקור גדול כל כך

___________________ 
 ומשמע דכולי עלמא . פשוט הוא,חר שיכבה הראשון אסור להשתמש לאור השי אבל לאה שכתבומ(י "ותפרש בב

  ). ולא שאר שם ר זולתו,צורך ישראל מאחר שהודלק ל,מודו ביה דאסור
 האי בירא להו ודאי לא ס,לדעת המתירים שזכרו בסמוך במרבה על האש שעשה תחלה בהיתר(ג "ז סק" ט967

 לידע מתי כלה האש הראשון אחר י אפשר דהא באש ודאי א,שון אלא מותר גם כאן אחר שיכבה הרא,מלתא
  ).ן דבתר התחלה אזלי,ר כך אלא ודאי כיון שבתחלה היה לו היתר לא תקלקל אח,שתרבה ודולק

 , אחר כיבוי הראשוןלו אפי, המיקל ברות, דהייו שעוג שבת תלוי בזה,לצורך גדולמכל מקום  (ז שם" ט968
  ).ד"לען ראה  כ, יש לו על מי לסמוך, חייש לשמא ירבה ולא,ם כןובמדורת אש ג

, ואילו רביו חילק בים. לא התיר אלא לצורך גדול, והן לעין כלה הראשון, והייו שהן לעין לא כלה הראשון
לא הקיל אלא , וכאן לעין כלה הראשון, "לעת הצורך"כתב דסגי , לעין לא כלה הראשון, שלעיל סעיף הקודם

  .ק ה"ותבאר בקוטרס אחרון ס". צורך גדולבמקום "
ומכל מקום , בשביל הקור, או תור בית החורף, שהכרי מדליק מדורה, י"רב ס' ולעיל סי, ד- ג"וסי, ד- א"לעיל ס 969

  .הייו כיון דמיירי שאין הקור גדול; אסור ליהות מהמדורה
ל ו שאין היתר להסיק ע"רע' ר תבאר בסוף סיוכב(א "ה כתב המג"ק ד ד" תקז קוטרס אחרון ס'וכן הוא לקמן סי

  ). לא שייך דין זה,ובמדיתו שאין הקור גדול כל כך בימי פסח וסוכות,  כרי בשבת אלא כשהקור גדולידי
 ).959הערה (כדלעיל  970
 ם בצרפת היו והגי,ף בשבתוששאלת על הגויות המחממות בית החור(צב ' ם מרוטבורג פראג סי"ת מהר"שו 971

 משום חולה שאין בו סכה , לומר לגוי לתקן האשלוש התיר אפי" יעקב דאורלייו ואמר שרבי,היתר בבית מורי
 ,תב' הגהות מרדכי סיב, תשובת רביו יום טוב). אצל האש לישב בקרירות ם והכל חולי,]ועושה[לגוי ] דאומר[
י הייתי משתומם על האוסרים להתחמם כגד מדורת כרי העשה בשביל מעור(ו אות ו "הגהות מיימויות פוב

 ראה לי וטעמא . וכן גדולי עולם,ל שהיו פרושים שהיו מתחממין" כי ראיתי אבא מורי ורביו משולם ז,ישראל
 וכן הכל ,)דחולה שאין בו סכה אומרים לכרי ועושה(הכל חולים אצל המילה ]  א,פסחים סט[כדאמרין בעלמא 
 ומותרין הגדולים , לעשות מדורה בשביל הקטיםומר לגוימותר ל, בארצות קרות(ה "ע ס"שו). חולים אצל קור

  ).אצל הקורשהכל חולים ,  אם הקור גדול, בשביל הגדולים מותרלוואפי, להתחמם בו
חולה שפל (ט "ישכח ס'  וכן הוא לקמן סי). ארמאי בשבתל ידיכל צרכי חולה עשין ע(א , והייו כדאמרין קכט

 שאז אף על פי , או שיש לו מיחוש שמצטער כל כך עד שחלש ממו כל גופו,מחמת חוליו למשכב ואין בו סכה
לאפות לו  כגון , אפילו במלאכות גמורות של תורה, כריל ידי הרי צרכיו עשין ע,שהולך כפל למשכב הוא דומה

  ). כריל ידיין בו סכה שכל צרכיו עשים עכחולה שא(ה "של ס' סי ).או לבשל לו אם צריך לכך
  . )בארצות הקרות כמו במדיות אלו (ה" לבוש ס972
 ).903הערה (וכדלעיל , כ אם הקטים אים מצטערים הרבה"משא 973
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  .974מדורה או לחמם בית החורף

 .976 ואם לא מיחה אסור להתחמם כנגדה.975ואם עושה מדורה מעצמו מעצי ישראל צריך למחות בידו
 אבל אם , אסור ליכנס בו כדי להתחמם977ואם חימם בית החורף מעצמו בשביל ישראל מעצי ישראל

  :978 לצאת ממנוינו צריךהוא דר בו א

 , והסיקו גם בשבת כשאין הקור גדול,ר הנכרי שיסיקנו לו בכל יום ויום כל ימות החורף אם שכטז
  :980 אלא שלכתחלה צריך למחות בו,979 לצאת מביתוינו צריך וא,הרי זה כעושה מעצמו

 שמוטב שיהיו שוגגים ואל , מכל מקום אין מוחין בידם, והנוהגים היתר אף ביום שאין הקור גדוליז
  .981יהיו מזידים

 כי די במה שהסיק התנור פעם , אין לחמם בית החורף שני פעמים ביום השבת,ף ביום שהקור גדולוא
 והחכם , אם ממשיך החום זמן מרובה, ומכל מקום הכל לפי הקור ולפי בית החורף.982ראשון בבקר
  :983עיניו בראשו

__________________ 
). ולים אצל האש שאים ח, שאסורל כך באותן הארצות שאין קרות כראה לי(ב , ג ע"רביו ירוחם תיב יב ח 974

 בעיי הוא , הרבהם וגם אין להם ילדים שמצטערי,המחממין כשאין הקור כל כך גדול (קסו' ל סי"ת מהרי"שו
  .)שאין הקור גדול ביום ההואולא כאותם שוהגים היתר אף על פי (ע שם "שו. )איסור גדול

  ).  שדים כחולה שאין בו סכה לכל דבר,קטים(ו "וכן הוא לעיל ס
  .)ם מדעתו צריך למחות" עשה העכולואפי (ק טו"א ס" מ975

 מטעם , צריך הוא למחות בידו לכתחלה שלא ידליקו בשבילו,ומכל מקום אם הר הוא של ישראל(ג "וכדלעיל ס
  .)964והערה (ג "וסי, )883הערה (ושם סמן , ) וכן במדורה מעצים של ישראל,ב"ר' שתבאר בסי

  . שאם מיחה ולא השגיח בו מותר להשתמש באורו, א"ה וסי"ג וס"כדלעיל ס 976
אפילו , אבל מכל מקום אסור ליכס בו כדי להתחמם. איו צריך לצאת ממו, הייו שאף אם הוא מעצי ישראל 977

 , שאין צריך למחות בידו,לו ומדליק מר שלוואפילו אם מבעיר מעצים ש(י "רב ס' כדלעיל סי, איו מעצי ישראל
  ).מכל מקום אסור לו ליהות בשבת מהר והמדורה שהבעיר בשבילו

  . רמו' ביאורי השולחן ע. ב"תהלה לדוד סקוראה 
, ) כשמדליק בו הכרי ר בשבילו מדעת עצמו,ומכל מקום לא הטריחו על הישראל לצאת מביתו(ב "כדלעיל ס 978

  ). 876הערה (ושם סמן 
ם מסיק כשאין " ואף אם העכו,ם להסיק כל ימות החורף" כיון ששוכר העכו,מר גם כןואפשר לו(ק טו "א ס"מ 979

  ) ואין צריך לצאת מביתו, הוי ליה כאלו עשה מדעתו,הקור גדול
וכאן הרי לא ציוה לו ).  דישראל בדליכא אמירה...השכורה לשה ושפחה (ה והכי מי " רמג ד'ב לסי"וראה מהדו

  .שיסיק בשבת שאין הקור גדול
  .צה'  וראה זכרון יוסף סי

  . )ואם עושה מדורה מעצמו מעצי ישראל צריך למחות בידו(כדלעיל סעיף הקודם  980
  .)טב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןדמו, מוע אי מלהגיד לרבים (ל שם"ת מהרי" שו981

  . )שאין למחות בהמקילין שמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידיםאלא  (ח"לעיל סוסגם וראה 
 , לאו שפיר עבדי הי אישי לאחר מחה שאומרים לגוי שיחזור ויחמם,וראה דאף כשהקור גדול ('ח סוף הסי" ב982

 איו כל כך שיהא , ואף על פי שתקרר לעת ערב,כי הלא כבר תחמם בית החורף ממה שהסיקו התור בבוקר
  . ) כחולה אצל קרירות זוחשובהאדם 

והחכם עייו , אם ממשיך ביה החום זמן מרובה, ולפי בית החורף, וראה הכל לפי הקור (ד" עולת שבת סק983
   ).ויעשה הכל לפי הצורך לו, בראשו
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קונטרס אחרון
 

985ד"רמ' ש בסי" עיין במ.' כו984הדלקה והבערה' הדלקה והדלקה כו) א(
: 

 :ש כאן מעניינים ההם" ויתברר כל מ986ב"רנ' ש בסי" עיין במ.'בתוך בית כו) ב(

 . דהיינו קש על המטה, שהביאו ההיא דאמרי בי רב,988ד"ריש דף מ'  בתוס987 עיין.'הם סוברים כו) ג(

__________________ 
וציטוט מהאמור בפים , )שקצץ לו בעד כל הדלקה והדלקה והבערה והבערה(א "הייו ציטוט מהאמור בפים ס 984
  ).שקצץ לו בעד כל הדלקה והבערה(ג "ס

  ).871כמובא לעיל הערה (ה ועוד יש לומר והוא עיקר "ק א ד"קוטרס אחרון ס 985
  ).893כמובא לעיל הערה (ק ה "קוטרס אחרון ס 986
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 987
כיון שהישראל יכול להביאו על ידי , להתיר טלטול מוקצה על ידי כרי, ת"ל כשיטת ר" תבאר דקייי- ט"בפים ס) א

  .ולא צורך המוקצה עצמו, אבל דוקא צורך גופו או צורך מקומו. טלטול מן הצד
  : ומוכיח שבטלטול מן הצד יש שלוש שיטות

לבין . שלא הותר אלא לצורך מקומו, דבר אחרשמחלקים בין טלטול על ידי , )ל"והכי קיי(ש וסיעתו "דעת הרא) א(
  .שהותר אף לצורך המוקצה עצמו, טלטול על ידי גופו

שבטלטול בגופו שיהם , לבין טלטול לצורך המוקצה עצמו, ואים מחלקים בין טלטול כדי להשתמש עם המוקצה
  .ובטלטול על ידי דבר אחר שיהם אסורים, מותרים

אלא מחלקים בין , לבין טלטול על ידי גופו, קים בין טלטול על ידי דבר אחרשאים מחל, ת וסיעתו"דעת ר) ב(
לבין טלטול לצורך המוקצה עצמו שאסור בכל , שמותר בכל טלטול מן הצד, טלטול כדי להשתמש עם המוקצה

  .טלטול מן הצד
לצורך גופו (ר התירו לומר לכרי שיביא ה, ובמקום שיכול הישראל להביא הר הדלוק על ידי טלטול מן הצד

לא התירו לומר לכרי שיביא הר , ובמקום שאין הישראל יכול להביא הר הדלוק על ידי טלטול מן הצד). ומקומו
  .ל לעין אמירה לכרי להביא הר בשבת"והכי קיי). לצורך המוקצה עצמו(

  . ואין חוששים לדעתו.ששיהם לא הותרו אלא לצורך מקומו, ן"דעת הר) ג(
*  

  . כיון שיכול לטפס בעצמו לבור ולשתות, ת לומר לכרי להביא מים מבור שברשות הרבים"זה התיר רמטעם ) ב
  ".דהא אי בעי ישראל לאתויי בלא ר", ולפי שיטה זו כתב הגהות מיימויות שיש צד היתר לומר לכרי להדליק הר

  .שהרי יש יתרון לאור מן החשך, אך מכל מקום כתב להחמיר בזה
 אין היתר לישראל לעשות המלאכה עצמה הריש, ת"ל כר"הבאת מים מבור שברשות הרבים לא קייוגם לעין 

  . אלא שיוכל לשתות בלא עשיית מלאכה,שעושה הכרי בשבילו
  .ת להתיר"ל כר"קיי, שיכול הישראל לטלטלו מן הצד, הבאת הרבכ "משא

*  
מטעם שגם הישראל יכול להביא על ידי , םלומר לכרי להביא מרשות הרבי, ה"ז הביא היתר מראבי"גם הט) ג

  .מחיצות בי אדם
  .שצריך שיעשו לו מחיצת בי אדם שלא מדעתם, שהרי אין הדבר תלוי בו, ל כוותיה"אמם לא קיי

  .ולא בהכסה מרשות הרבים שהוא מדאורייתא, וגם אפשר שבכל זה לא התירו אלא בטלטול מוקצה מדרבן

  .ג"הערות וביאורים חי קובץ . תרעא'כישתא דבי רב ע.  שצ ואילך'יאורי השלחן עלכללות קוטרס אחרון זה ראה ב
אלא , שגם בטלטול מן הצד לא התירו לצורך המוקצה עצמו, ת"ובפרט לדעת ר', עתה בא להוכיח לדעת התוס 988

  .לצורך גופו ומקומו
 טלטול מן הצד שמיה ר סבר מ ...מת המוטל בחמה רב יהודה אמר שמואל הופכו ממטה למטה(ב , דאמרין מג

ראה (ע "ה דכו"שם ד'  וכתבו בתוס).ע טלטול מן הצד שמיה טלטול"ו דכ... לא שמיה טלטול  ומר סברטלטול
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י " ולא בשם ר. יונהר" לחלק בין טלטול גופו לשאר טלטול מן הצד בשם ה989ש"שמשם הביא הרא
 דדוקא דומיא דמת וצים לומר ור,ש דשאני טלטול דמת מכולן" תירצו זה במ990'התוס כי ,'בעל התוס

 991דמסתמא(כ בקש שעל המטה לשכב עליו " משא, שהטלטול אין בו שום צורך לדבר המותר,אסור
 ,994 אם לא שיזכירו מחלקותם עליו בפירוש,993ן" דלא כהר, שפירש כן992י"על פרש' לא פליגי התוס
 995 גם כן דעת ספר התרומהן הואוכ .)כ מסתמא הודו לו"ד ובספ" בפמקומות' ומדשתקו לו בב

  .997' וידוע שתרם תרומתו מהתוס.996א"ש' ש בסי" כמ,וסיעתו

___________________ 
מת המוטל בחמה (ג "שיא ס' כדלקמן סי, והייו שמטעם זה אסור להפוך את המת ממטה למטה). י דכן הלכה"לר

  ).לו להפכו ממטה למטה אפי, לא יטלטלו כלל ...וירא עליו פן יסריח
ובגמרא , )הקש שעל גבי המטה לא יעעו בידו אלא מעעו בגופו(א , דתן קמא מהא) א, שם מד('  התוסיםומקש
  .) טלטול מן הצד לא שמיה טלטולמע מיהש... אמרי בי רב (שם 

שעושה עיקר הטלטול  ולא דמי לכל ההו , דהכא עיקר הטלטול לצורך מת,י דיש לחלק"ואומר ר(' ותירצו התוס
 אלא כשמטלטל ,שלא התירו טלטול מן הצד( וכן תבאר לקמן שם ).ן ולא לצורך מעות ואב,לצורך כר וחבית

  ). אבל כאן הוא מטלטל לצורך המת האסור בטלטול,לצורך דבר המותר כמו שיתבאר
שהתירו , וא לצורך גופוה, מפרשים שמה שהוא מעע בגופו את הקש שעל גבי המטה לשכב עליו' והייו שהתוס

 .שאסרו בטלטול מן הצד, ומה שהוא הופך את המת ממטה למטה הוא לצורך מוקצה, בטלטול מן הצד
, לבין לצורך המוקצה, לא סבירא להו לחלק בין טלטול מן הצד לצורך גופו, ש"עתה בא לבאר שרביו יוה והרא 989

, לבין טלטול על ידי גופו, התירו אלא לצורך דבר המותרשלא , כי אם מחלקים בין טלטול מן הצד על ידי דבר אחר
  .שהתירו אף לצורך המוקצה עצמו

ר יוה מהא דתן לקמן בפרק תולין הקש שעל המטה לא יעעו בידו "והקשה על זה ה( יט 'ג סי"ש פ"כמבואר ברא
ך הקש שהוא מוקצה הוא  והתם לצור, טלטולאו שמיה ודייקי מייה בי רב דטלטול מן הצד ל,אבל מעעו בגופו

 הלכך אף על גב דלקש , בקש איו מטלטל אלא בגופו כלאחר יד... דהתם אף טלטול אין כאן ,ולא קשה. מטלטל
  ).שהוא מוקצה הוא צריך

  .י"בשם ר' כמובא לעיל מהתוס 990
  .ורך גופוולא לצ, שטלטול מן הצד מותר רק לצורך מקומו, ן"כדעת הר', עתה בא לבאר שאין לפרש בדעת התוס 991

 .ולא אסרו אלא לצורך המוקצה עצמו, להתיר אף לצורך גופו, היא' כי אם דעת התוס
992  תון על המטה ולא לשכב עליו(ה קש "א ד, בפרק ד עו ולשוטחו , ובא בשבת לשכב עליו,היהעוהוצרך ל 

 ומעעו כדי שיהא צף , ובא לשכב עליו,ומוקצה הוא(ה הקש "א ד, ובפרק כ קמא. )לשכיבה שלא יהא צבור וקשה
  .)ורך לשכב

 ואי אפשר לו בלא טלטול , אלא מפי שהוא צריך למטה,שאיו מטלטל את הקש מפי שצריך לו(ה וקשיא "ב ד, כ 993
  ). ומשום הכי כיון דלא מטלטל ליה בהדיא אלא כלאחר יד שרי,הקש

  ).שהרי לא חלקו עליו, י"יטת רשסבירא להו כש' והתוס(ק י "תלג בקוטרס אחרון ס' וכן תבאר לקמן סי 994
  .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל ריט

  ). שיש מוקצה, למי שהחשיך לו בדרך,להוליך פחות פחות מארבע אמות( רכו 'סי 995
עיין שם , ד"ומרדכי ריש פרק כ] כ"[וכן דעת ספר התרומה והגהות מיימויות פ(ק י "בקוטרס אחרון שם ס 996

  ). שייך מי איסור מוקצה,אמות' מוליך כיסו עליו פחות פחות מדשכתבו דגבי מחשיך בדרך ו
 ,ד"מבואר בספר התרומה ובהגהות מיימויות ומרדכי ריש פרק כ(ק ו " רסו בקוטרס אחרון ס'וכן הוא לעיל סי

  ).א"ש' ש בסי"עיין במ,  איכא מי איסור מוקצה,אמות' דאף במי שהחשיך בדרך ומטלטל פחות פחות מד
י "וכדלעיל בדעת הר, כיון שהוא לצורך המוקצה עצמו, מכל מקום אסור, ף שהטלטול הוא על ידי גופווהייו שא

  .'בעל התוס
  ).'י בעל התוס"וודע שתרם תרומת מדותיו של רבו ר(ק ב "קפג בקוטרס אחרון ס' ד סי"וכן הוא לקמן יו 997

  .'כמה פעמים בתוסומובא , י"תלמידו של ר', מבעל התוס' הי, רביו ברוך בעל התרומה
  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רכה
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 ,999 לא היו התוספות משמיטין דעתו לגמרי,ש" כהראבירא ליה דאי ס,ת" דעת רגם כן הוא 998וכן
 שהיה רבינו יונהב  והדברים מראין שהר.1000בפרט שהביאו שם ראיה מפירושו שפירש בסנהדרין

  .לא עלה על דעתם חילוק זה' ת והתוס" אבל ר,1002 הוא חידש חילוק זה דטלטול גופו1001'אחר התוס

) נ"בדף ק( הרי תלמוד ערוך מנגדו ,טלטול גופו על ידי  וגם כאן כוונתו,ת" הכי לרבירא ליה ס1003דאי
 משום ל כרחך וע,1004ת" היפך דעת ר,גבי תיבנא סריא שאין שום צד היתר להביאו אף אם יש מחיצות

__________________ 
ש "ולא כדעת רביו יוה והרא, ל"ובעל התרומה ה' י בעל התוס"היא כדעת ר, ת"עתה בא להוכיח שגם דעת ר 998

משתי הוכחות, ל"ה:  
  .ל ידי גופולחלק בין טלטול מן הצד על ידי דבר אחר לבין טלטול מן הצד ע, סברה כזו' לא זכרה כלל בתוס) א(
צריך להתיר גם האמירה לכרי לטלטל מוקצה לצורך ' הי, ת שבאופן זה מתירים גם אמירה לכרי"לדעת ר) ב(

  .והרי מפורש בגמרא לאיסור, עצמו
 .אלא לצורך גופו ומקומו, שלא להתיר טלטול מן הצד על ידי גופו, י"אלא על כרחך דעתו כדעת ר

  .כראה כללי הפוסקים וההוראה כלל ר 999
הוא , י"שם בשם ר'  הרי שמה שכתבו התוס".ק דסהדרין"ת בספ" כמו שמפרש ר,ואמרי בי רב הייו רב הוא" 1000

 .ת"אף לדעת ר
  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל קעט 1001
  .ש שם בשמו"כמובא ברא 1002
  .ל"ה' י בעל התוס"ת סובר כדעת ר"עתה בא לבאר ההוכחה השית שר 1003

הרי , והוא גם מתיר באופן זה האמירה לכרי, ול על ידי גופו אף לצורך המוקצה עצמושאם אמר שהוא מתיר טלט
  .לצורך המוקצה, לטלטל מוקצה על ידי כרי, מפורש בגמרא לאיסור

, רק לצורך גופו, )ולומר לכרי לטלטלו(שהתירו לטלטלו על ידי גופו , ת"ומחמת גמרא זו מוכרחים לאמור לדעת ר
 .מוולא לצורך המוקצה עצ

באופן שהישראל עצמו היה יכול להביאו , הוא להתיר לומר לכרי להביא המוקצה בשבת, כל מה שתבאר כאן 1004
  .בטלטול מן הצד באחורי ידיו או בין אצילי ידיו, לכאן בהיתר

מותר להחשיך על התחום להביא בהמתו מחוץ (ג "שו ס' תבאר לקמן סי, כ לעין איסור מחשיך על התחום"משא
 , ואף שאי אפשר לו להביאה בשבת מחוץ לתחום, שהבאת הבהמה היא דבר המותר בשבת, במוצאי שבתלתחום

  ). כגון אם היו שם בורגין,מכל מקום יש צד היתר בעולם שהיה יכול להביאה בשבת מחוץ לתחום
 האסורים  אלא בחפצים,לא אסרו לדבר בחפציו בשבת(ו "שז סט' תבאר לקמן סי, וכן לעין איסור ודבר דבר

 אבל אם יוכל להמציא צד היתר לעשות ... ואי אפשר להמציא צד היתר בעולם לעשותם בשבת ,לעשותם בשבת
 מותר לומר בשבת על עצמו או לחבירו שיעשה אחר , אותה מלאכה עצמה שרוצה לעשות אחר השבת,בשבת

 ,כרך פלוי אי הולך למחר לך עמי כיצד אומר אדם לחבירו ל. אפילו אם עכשיו אין שם אותו צד היתר...השבת 
  .) אף על פי שעכשיו אין שם בורגין,מפי שיוכל להמציא צד היתר בשבת אילו היה שם בורגין

ן בגמרא קבשלמא קש משכחת לה במחובר.אין מחשיכין על התחום להביא תבן וקש(ב , ולמרות כל זאת אמרי , 
  ). משום דמוקצה הוא, יש מחיצות איו מביאלושאפי (י"ופרש, ) בתיבא סריא,אלא תבן היכי משכחת לה

 כגון , בשביל דבר שאין צד היתר בעולם לעשותו בשבת...אסור להחשיך על התחום (ג "שו ס' וכן פסק לקמן סי
  ). לטלטל פירות המוקצים... שאין שום צד היתר בעולם , להביא משם פירות המוקצים...שצריך לילך 
אמאי לא יועיל טעם זה , מה שהישראל יכול להביא הר לכאן בהיתר טלטול על ידי גופודסגי ב, ת"ולפי דברי ר

  ?להתירו גם לעין איסור מחשיך על התחום ואיסור ודבר דבר
שהרי לא חזי למידי להשתמש בו (כיון שאיו מביא התבא סריא לצורך גופו , אלא על כרחך צריך לומר הטעם

  .ת שאסור להביאו אף בטלטול על ידי גופו"בזה מודה ר). ש בו אחר השבתלהשתמ(אלא לצורך המוקצה , )בשבת
*  

אף לצורך המוקצה , שמתירים לטלטל מוקצה על ידי גופו, ל"ש וסיעתו ה"ואף שקושיא זו תישאר לדעת הרא
  .עצמו
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בלו בטיט כדאיתא בביצה ]ג[ ל, ואינו מביאו אלא לשומרו עד אחר השבת,דלא חזי למידי בשבת
 כיון שאינן 1006ז"ש' ע סי"ש בטוש" ואף בפירות מוקצים כמ, שהוא דבר האסור בשבת1005ד"רפ

ן  כבשביל שלא יגנב הנר שגם כרי זה ה,ראויים בשבת ומביאם לשמרם ולהצניעם עד אחר השבת
  .דעתו להשתמש בו בחול

ל " מנם כן דא,ש יש חילוק בטלטול גופו בין שלא יגנב ובין לשכוב עליו" דאף להרא1007ין לומרוא
  .1009ש שם" עיין במ,א"ש'  בהדיא בסין מוכח וכ.1008ש"יילהקשות ממת לקש ע

___________________ 
,  גופושאיו מעשי כלל להביא את התבן או הפירות המוקצים בטלטול על ידי, ש וסיעתו"מכל מקום סוברים הרא

  ).935ראה לעיל הערה (מבלי לגוע בו בידיו 
מטעם זה שיכול להביאו בעצמו אחורי ידיו או בין אצילי , שמתירים גם אמירה לכרי, ת וסיעתו"כ לשיטת ר"משא

ל מחשיך על התחום לו להתיר מטעם זה גם האיסור ש' שמכל שכן הי, אם כן תישאר הקושיא, ידיו וכיוצא בזה
  .ושל ודבר דבר

  .שאף בטלטול על ידי גופו אסור להביאו לצורך המוקצה, ת"שבזה מודה ר, אלא על כרחך צריך לומר
 .כישתא דבי רב הערה ז. ג הערה סה"שמירת שבת כהלכתה פ. קעא' וראה זכרון יוסף סי

  .)לטיט ללבון לבים(י "ופרש, )תבא סריא הא חזי לטיא(א "סע, ל 1005
  ). ראוי לגבל בו טיט...שהוא רקב וסרוח שאיו ראוי לבהמה ... התבן (ב " תקיח סי'וכן הוא לקמן סי

  .הרי שאיו מביאו אלא לצורך אחר השבת
כגון שיש לו חוץ לתחום , אפילו אם אין בו אלא איסור דרבן, בדבר שאין בו צד היתר לעשותו היום(סעיף ח  1006

 וכן אסור לו להחשיך ,אסור לומר לחבירו שיביאם לו למחר,  לו להביאם היוםרי אפשכיון שא, פירות מוקצים
  ).בסוף התחום כדי שימהר הלילה לילך שם להביאם

 טלטול  ... או לומר על עצמו בשבת שיביא למחר פירות המוקצים לתוך ביתו,לומר לחבירו(ו "וכן הוא לקמן שם סט
  ).)ו"רע' יך לגוף המוקצה עיין סיכשצר(מוקצה אין צד היתר בעולם לעשותו בשבת 

שכל טלטול מן הצד שהוא על ידי גופו יכול , )989והערה (ש וסיעתו שהובאה לעיל "עתה בא לבאר דעת הרא 1007
  . לטלטלו אפילו לצורך המוקצה

כמו (צורך ההשתמשות במוקצה ש וסיעתו לא התירו אלא טלטול על ידי גופו ל"מקום לומר שגם הרא' ולכאורה הי
ומה שמחלק בין טלטול על ידי גופו לבין טלטול על ידי דבר . ולא לצורך המוקצה שלא יגב, )בקש שעל המטה

  .להשתמש במוקצה זה, הוא רק לעין טלטול לצורך גופו, אחר
ר יוה מהא " זה הוהקשה על...  טלטול מן הצד שמיה טלטול ...איתמר מת המוטל בחמה ( יט 'ג סי"ש פ"ברא 1008

 ודייקי מייה בי רב דטלטול מן הצד ,דתן לקמן בפרק תולין הקש שעל המטה לא יעעו בידו אבל מעעו בגופו
  ). בקש איו מטלטל אלא בגופו כלאחר יד... ולא קשה  ... טלטולאו שמיהל

הרי הטלטול במת הוא ,  ממתאם כן מה הקשה, ש אוסר לטלטל על ידי גופו לצורך המוקצה עצמו"ואם אמר שהרא
ולכן מתירים טלטול על ידי גופו אף לצורך , ש וסיעתו אים מחלקים בים"אלא ודאי הרא. רק לצורך המת עצמו

  ).ולא התירו אלא בטלטול לצורך מקומו(ואסרו שיהם בטלטול על ידי דבר אחר , המוקצה עצמו
, והן לעין טלטול על ידי דבר אחר). 940והערה , י"ם סכמובא בפי(הן לעין טלטול על ידי גופו , ל"והכי קיי

 אם הוא מתכוין בטלטול זה לצורך ,אם מטלטל ההיתר בידיו והאיסור מיטלטל עמו(ד "שא סי' כדלקמן סי
 להציעו או  כדי לשמרו מאיזה קלקול והפסד או כדי, אין צריך לומר אם מטלטל לצורך האיסור עצמו,האיסור

 כגון לישב או , אלא אפילו אם מטלטל מפי שצריך לו האיסור להשתמש בו איזה תשמיש המותר,איזה עין אחר
 ההיתר אלא בשביל דבר ל ידי מטלטלו ע...אבל אם איו ...  או כגון ר להשתמש לאורו במקום אחר ...לשכב עליו 

  .)ירו חכמים זהו טילטול מן הצד שהת, כגון לפות מקומו,המותר
 כיון שאיו מטלטלן בידו אלא , לפי שזהו טלטול כלאחר יד,מותר לו לשאת המעות אצלו באותו חצר(ט "סל 1009

וכדעת , על כרחך עיקר ההיתר משום טלטול כלאחר יד... ל "שהתיר מהרי(ק י "ובקוטרס אחרון שם ס, )בגופו
  ).א"ש בסימן שי" כמ,ש"ל לגמרי כהרא"דידן דקיי וכל שכן ל ...ש שהתיר טלטול בגופו אף לצורך המוקצה"הרא

  .ש להתיר אפילו לצורך המוקצה עצמו"שדעת הרא, ל מוכח"הרי שמדברי מהרי
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 אין שום היתר לטלטלו לצורך ם כן דא,1011ן גבי קש" כהרבירא ליהת ס" דרין לומר דא1010ופשיטא
  .1013תופסים שיטה שלישית גבי טלטול מן הצד' ת ותוס" דר,ש" אלא ודאי כמ.1012גופו

 בלא י דאי בעי מיית,שך שייך בהיתר אחרי משמע שהיתר זה מ1015הות מיימוניות מלשון הג1014והנה
 שחלקו על , וסיעתו1016ש" אבל לפי דעת הרא. אלא דאין להקל כל כך והמחמיר תבא עליו ברכה.נר

__________________ 
שאף על ידי גופו אין היתר לטלטל לצורך המוקצה , )988והערה (ת וסיעתו שהובאה לעיל "עתה בא לבאר דעת ר 1010

  . י"וכן תפרשה דעתם בפים ס.  או מפי שצריך למקומו,מש בגוף המוקצה אלא כדי להשת,עצמו
ולא התיר , ת וסיעתו לאסור אף טלטול על ידי גופו כדי להשתמש בגוף המוקצה"מקום לומר שדעת ר' ולכאורה הי

 הערה שהובא לעיל(ן "הייו כפירוש הר, ומה שהתירו בגמרא לעע הקש בגופו. אלא כשהוא מפי שצריך למקומו
 . דהייו טלטול צורך מקומו , ואי אפשר לו בלא טלטול הקש,ריך למטהלעע הקש מפי שהוא צ, )993

  .שאסר אפילו כדי להשתמש בקש תשמיש היתר, כדלעיל 1011
 .דהייו טלטול לצורך השתמשות במוקצה, ת התיר מטעם זה טלטול הר על ידי כרי"שהרי ר 1012
  :דעות בטלטול מן הצד' יוצא אם כן שתבארו כאן ג 1013

וטלטול על ידי דבר אחר מותר רק , שטלטול על ידי גופו מותר אפילו לצורך המוקצה עצמו, ש וסיעתו"דעת הרא) א(
  .ל"והכי קיי. צורך מקומו

ל לעין "הכי קייו. ולא לצורך המוקצה עצמו, ששיהם לא הותרו אלא לצורך גופו ומקומו, ת וסיעתו"דעת ר) ב(
  .אמירה לכרי להביא הר בשבת

  .ל כוותיה"ולא קיי. ששיהם לא הותרו אלא לצורך מקומו, ן"דעת הר) ג(
בא לבאר את יסוד ההיתר לומר לכרי לעשות דבר שיש , ת בטלטול מוקצה מן הצד"עתה אחרי שביאר שיטת ר 1014

  :ל להיתר"מהם קייורק באחד , אופים' שיש בזה ד. אופן היתר לישראל לעשותו
  .כי יש יתרון לאור מן החשך, ל כן"ולא קיי. דאי בעי הישראל יכול לילך בלא ר, מותר לומר לכרי להדליק ר) א(
, ל כן"ולא קיי. דאי בעי הישראל ילך בעצמו לרשות הרבים וישתה שם, מותר לומר לכרי להביא מרשות הרבים) ב(

  .הכיון שמלאכה זו עצמה איו יכול לעשות
שאין היתר זה , ל כן"ולא קיי. דאי בעי הישראל עביד מחיצת בי אחד, מותר לומר לכרי להביא מרשות הרבים) ג(

  .תלוי בדעתו
 .ל"וכן קיי. כיון שהישראל יכול להביא בעצמו בטלטול מן הצד, מותר לומר לכרי להביא מוקצה) ד(

ת התיר בשבת שילך כרי עם ישראל בר "ר (ות הב א" פית תבארה בהגהות מיימויות"עיקר פסק זה של ר 1015
וכיון דמן , דכולהו מוקצה בעלמא הכי שרין, כיון דליכא איסור אלא משום מוקצה שרי מן הצד... הדלוק בידו 

אי מטלטל , כיון דאי בעי ישראל מטלטל בהיתר, לית לן בה, אי שקיל לכרי לר באיסורא דלא מן הצד, הצד שרי
  .)ין לחוש לכךלה כרי באיסור א

שהרי דבר זה אין ישראל יכול , אבל ודאי אסור שידליקה כרי לצורך ישראל(ואחר כך הוסיף פרט וסף בהיתר 
מכל מקום אין להקל כל כך . דהא אי בעי ישראל לאתויי בלא ר, וגם בדבר זה יש צד להיתר. לעשות בשום עין

  .)והמחמיר תבא עליו ברכה, בעין
 משום , דווקא להשקות בהמתו אסור...ת "אומר ר(ה משקה "א ד, שבת קכב' ת בתוס"דברי רומקור סברה זו ב

 וכיון שיכול ליכס לתוך , דמטפס ועולה מטפס ויורד, אבל הוא עצמו שרי,שלא היה יכול להביאה לתוך הבור
  ). לא אסרו לו בשביל שמילא אותם כרי,הבור ולשתות

  .ומכל שכן שיכול לומר לו להביא ר הדלוק כבר. ר לצורך הישראלומטעם זה יכול לומר לכרי להדליק ה
  ).והמחמיר תבא עליו ברכה, אין להקל כל כך בעין(אלא מכל מקום מחלק בים הגהות מיימויות 

  ). בשביל ישראל אסור...כרי שהדליק את הר (א , והרי כן שיו קכב
  ".להכי המחמיר תבא עליו ברכה, החשךשיש יתרון לאור מן "כיון , ויתבאר לקמן הטעם לזה

מהטעם שיתבאר , ל כוותייהו אלא בידון דידן"אלא דלא קיי, שכל ההתירים האלו שייכים זה לזה, ומזה ראה
  .לקמן

ש שחלק על "ל כדעת הרא"אף דקיי, ת לומר לכרי להביא הר הדלוק"עתה בא לבאר הטעם שסומכים על דעת ר 1016
  .יא לו מים מהבור שברשות הרביםת בהיתר אמירה לכרי להב"ר
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 . יש לפקפק גם בהיתר הראשון, גבי מילא מים וליקט עשבים,לו בדיעבדת בהיתר זה דאי בעי אפי"ר
 מנא לן להמציא היתר חדש וחילוקים כל מקום מ,1017ש לקמן"אף על פי שיש לחלק ביניהם כמ

  .1019ת ניחא שדקדק מדקתני לבהמתו" בשלמא לר.1018חדשים שאין להם רמז וסמך כלל בתלמוד

 אפשר דלא דמי ,ש"יי ע1022י" וב1021ד טור"יעבד לפ דמיירי בד, דהא דאי בעי מייתי בלא נר1020אלא
אבל אי  . להכי המחמיר תבא עליו ברכה,1023 שיש יתרון לאור מן החשך,לאי בעי אזיל להתם ושתי

 להכי שרי אפילו ,ו שיתבאר לקמן ועדיפא מיניה כמ,1024בעי שקיל מן הצד דמי ממש להתם
 ש מתיריןוי] י["ה ס"שכ' א סי"ש רמ" מגם כןואפשר שזהו  (1025הות מרדכיש בהג" לפי מ,לכתחילה

  .)1026אף לכתחלה

___________________ 
 אפילו לאותו ישראל , מילא בשביל שישתה ישראל שרי...ל היה אומר "רביו תם ז(ב "ז סי"ש פט"כמבואר ברא

 אטו , מיהו קשה מר הדלוק במסיבה דאסרין ברוב ישראל... משום שיכול לירד לבור ולשתות ,שמילא בשבילו
ן דישראל היה יכול לילך ולהשתמש לאור אותו הר שמותר להשתמש  כיו,אם היה ר דלוק במקום אחר בבית

  ). והא לא מסתבר כלל,לאור ר זה
אף על פי שיש צד ודרך שיוכל הישראל להגיע לאותו דבר שהכרי (ז "שז סט' כדלקמן סי, ת"ל שם כר"וכיון דלא קיי

 כגון שאומר לכרי להביא , לישראל בלי שיעשה את המלאכה שהכרי צריך לעשות באותו דבר עד שמגיע,עושה לו
 אין זה מועיל כלום להתיר , אף על פי שיוכל הישראל לילך בעצמו להר ולשתות שם,לו מים לשתות מן ההר

  ).האמירה לכרי
  .שאין לו מקור להתיר בזה, לו לאסור גם לומר לכרי להביא ר הדלוק' לכאורה לפי זה הי

דהתם אין היתר לישראל לעשות המלאכה עצמה שעושה הכרי (ן בסמוך כדלקמ, שיש טעם להתיר בזה יותר 1017
 ומה איכפת לו ,כ הכא שעיקר המלאכה היא הבאת הר"משא( אלא שיוכל לשתות בלא עשיית מלאכה ,בשבילו

 ).)בין שיטלטלו כדרכו או מן הצד
  . ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל טז1018
 משום שלא , דווקא להשקות בהמתו אסור,קט מילא מים לעצמו ולא ,ת מדקט בהמתו"אומר ר( שם 'בתוס 1019

 וכיון שיכול ליכס לתוך הבור , דמטפס ועולה מטפס ויורד, אבל הוא עצמו שרי,היה יכול להביאה לתוך הבור
  ).ולשתות לא אסרו לו בשביל שמילא אותם כרי

  .והתיר גם האמירה לכרי להביא ר הדלוק, אם כן אזיל לשיטתו
" דאי בעי מייתו בלא ר"מכל מקום לעין לומר לכרי להדליק הר , ת"סומך בהגהות מיימויות על דעת ראף ש 1020

  ".דאין להקל כל כך והמחמיר תבא עליו ברכה"כתב 
 .דאין להקל אף בדיעבד, י ראה שמפרשים בדבריו"ומדברי הטור וב

שעיקר ההליכה לצורך כיון , ן זה לצורך גויאי... ואם אומר לעבדו או לשפחתו לילך עמו והדליקו את הר " 1021
 .הרי שאוסר אף בדיעבד". ישראל

 דהא אי בעי ישראל מייתי בלא ,ואף על פי שכתבו שיש בדבר זה קצת היתר, ו"בפ] מיימויות[כן כתבו הגהות " 1022
  .הרי פירש גם בדברי הגהות מיימויות שאסור אף בדיעבד".  העלו דאין להקל בעין כלל,ר
 ).החושך מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אי וראיתי(יג , ור בקהלת בכאמ 1023
ומתיר , ת לעין מים"הוא ממש דומה לדין ר, שלומר לכרי להביא ר הדלוק, וראה מדברי הגהות מיימויות 1024

 .בשתיהם אפילו לכתחלה
מכל מקום תפרש כן , ביא ר הדלוקאף שבהגהות מיימויות לא תפרש להתיר אף לכתחלה לומר לכרי לה 1025

 דאפילו לישראל , דלא הוי אלא טלטול,עוד כתבו דמותר לומר לכרי תביא ר הדלוק(ד , בהגהות מרדכי שבת פב
  .)ר אלא משום דהוי בסיס לדבר האסוראין אסו

איל ואפשר  הו,מותר לאדם לשתות מהם, ויש מקילין ואומרים דאף אם הובא דרך רשות הרבים לצורך ישראל" 1026
  ". ויש מתירין אף לכתחלה.לילך שם ולשתות

ל " וגם בתשובת מהרי,מ לא כתב מקום מוצאו" וגם בד,חפשתי בכל בו ולא מצאתי זה(ק כה "א שם ס"והקשה במ
  ). אבל לכתחלה אסור,ת לא התיר אלא דיעבד" דרתבז כ"קט' סי

  .ש להתיר אף לכתחלהא היא להגהות מרדכי שכתב בפירו"ומבאר רביו שאפשר כוות הרמ
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 יש לנו לסמוך על ,ש וסיעתו שיחלקו בפירוש גם על טלטול הנר" דכיון שלא מצינו להרא1027אלא
 דהתם אין היתר לישראל לעשות , ולחלק בין דין זה למה שחלקו עליו גבי מילא מים1028ת"דעת ר

כ הכא שעיקר "משא(עשיית מלאכה המלאכה עצמה שעושה הנכרי בשבילו אלא שיוכל לשתות בלא 
 וחילוק זה הוא מוכח .) ומה איכפת לו בין שיטלטלנו כדרכו או מן הצד,המלאכה היא הבאת הנר

  .1030ש"ייג ע"רס' ש בסוף סי" כמ, גבי בורגנין1029בהדיא בגמרא

 אף ,1034 שבהגהות מרדכי1033ה" לדעת ראבי1032ז שם"ש הט"מ 1031ז"ש' ומכל מקום לא העתקתי בסי
 מכל מקום התם אי אפשר לו לעשות מחיצות מבני אדם לכתחילה .ג"ינן בכהעל גב דהכא מקיל

 שברצונו , אי בעי לא הוי מצים כן א,ריך שאחר יעשה לו שלא מדעתודצ ,1035ז"ב ס"שס' ש בסי"כמ
 ואין זה מועיל כיון שעדיין לא עשה לו , אלא שאם יארע לו שאחר יעשה שלא מדעתו,לא יעשה

___________________ 
  .להתיר אף לכתחלה, ל"אם הכי קיי) 930הערה (וראה לעיל 

ל כוותיה לעין הבאת "אף דלא קיי, ת לעין לומר לכרי להביא ר הדלוק"עתה בא לבאר הטעם שסומכים על ר 1027
  .מים מבור שברשות הרבים

ולכן התירו אף , לעין מים, ת"ות מיימויות והגהות מרדכי שפסקו כרולכאורה כל האמור לעיל הוא לדעת הגה
ש שאוסר "אלא כהרא, ת לעין מים"ל כר"אמם לדידן לא קיי. אף לכתחלה, לומר לכרי שיביא ר הדלוק

 ).1016כדלעיל הערה (
מכל , ת"ל כר"ואף דלא קיי, ין לו רמז בתלמודש תבאר לעיל שאין לסמוך על היתר זה שא"אף שלדעת הרא 1028

 .ש לא יחלוק עליה"מסברה זו שאפשר גם הרא, ת בפרט הזה"מקום יש לו לסמוך על דעת ר
1029 ין הולך(א , קי הולך למחר שאם יש בורגי אמותר לאדם לומר לחבירו לכרך פלו.( 
 שאיסור המלאכה וצה לומרור,  בורגין ידילאלא אם כן יש צד היתר היום ע(ק ח "לעיל שם קוטרס אחרון ס 1030

ויוכל להצטייר שיסתלק אותו גורם ויעשה המלאכה בהיתר היום , איו מחמת עצמה אלא דבר אחר גורם האיסור
וגם אי ,  אף על פי שלא סתלק הגורם עדיין,אזי מותר להתעסק בה, בדמותה כצלמה כמו שרוצה לעשותה למחר

 אלא לעשות דבר , מכל מקום הוא איו מתעסק כלל לעשותה דוקא באיסור,אפשר להסתלק היום בפועל ממש
  ).שהוא מותר בעצמו

 אבל דברים שאיסורם תלה ,ולא אסר אלא להתעסק בדברים שאיסורם תלה בגופם(ו "שז סט' וכן הוא לקמן סי
ור לעשותם אחר  מותר להתעסק בהם בדב, ואילולי אותו דבר היו דברים אלו בעצמם מותרים בשבת,בדבר אחר

 אלא באותם דברים שהיה להם היתר מחמת , שהרי הוא איו מתעסק באותו דבר הגורם להם האסור,השבת
 , בורגיןל ידי כיון שיש צד היתר ע, לפיכך גבי איסור חוץ לתחום.עצמם אילולי אותו דבר הגורם להם האסור

 אלא האיסור בהילוך הוא ,מותר כשיש בורגין שהרי אותו הילוך עצמו ,מצא שאין האיסור בהילוך מחמת עצמו
  ). ולא שילך במיעת הדיורין וכן כל כיוצא בזה, והוא איו מדבר אלא שילך בדרך,מחמת מיעת הדיורין על הדרך
 לא אסרו לו בשביל שמילא אותם ,וכיון שיכול ליכס לתוך הבור ולשתות(ת במים "וכל זה איו שייך בהיתר של ר

  .ן כאן אופן המותר להביא המים מהבור לבית שהרי אי;)כרי
אלא אף בכרי שהביא מים מהבור לצורך , לא רק בכרי שהדליק הר עבור ישראל, ל לאסור בדיעבד"ומטעם זה קיי

  .ל להתיר לומר לכרי להביא ר הדלוק"ומכל מקום קיי. ישראל
 כגון שאומר לכרי להביא לו  ...י עושה לואם אין שם צד היתר לישראל לעשות אותו דבר עצמו שהכר(סעיף טז  1031

 אין זה מועיל כלום להתיר , אף על פי שיוכל הישראל לילך בעצמו להר ולשתות שם,מים לשתות מן ההר
להתיר בזה מטעם שאפשר לו לעשות מחיצות , ה"ולא הובאה סברת הראבי). ה"שכ' ש בסי"האמירה לכרי כמ

  .מבי אדם
ם בדאורייתא מי לא " דאמירה לעכו,ה" כתב עוד שם בשם ראבי,ל" וזהות מרדכיי בשם הג"כתב ב(ק ד "ס 1032

 כגון , אבל אם אפשר לעשותו, כגון להחם חמין, ישראל לעשותול ידי למצוא תקה עי אפשראסירה אלא בדבר שא
  ).ם" שריא אמירה לעכו, מחיצות בי אדםל ידי דיכול להביא עשות הרביםבר

  .ה מי האדם" שצא ד'סי 1033
  ).ב, פד(סוף מסכת שבת  1034
  ".אלא יעמיד אותם אחר שלא לדעתו, יש מי שאומר שלא יעמיד אותם אדם שהוא רוצה להשתמש במחיצה זו" 1035
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 ונמצא שאין ,1036שירגיש אחד מהם ולא יועיל כלום כמבואר שם ומה גם שאפשר .ז"ש בט"ייע
 ומהאי טעמא אפשר שאף . ואין ההיתר ברור כמו הכא דאי בעי מטלטל מן הצד,ההיתר תלוי בדעתו

  . ואפשר שאף בדיעבד אין להקל מהאי טעמא. אין להקל1038ז"ס שחולק על 1037א"ד הרשב"לפ

ה "שכ' ז בסי"ש הט" כמ,טל שהוא דרבנן אלא לטלומר לו שאינו אכא דשאני ה1039ש לומרועוד י
  .ש"יי ע1040י"סק

א סוף "ש במג"יי ע,ה שלא חלקו בין יש לו בני אדם לאין לו"שכ'  מסתימת הפוסקים בסין משמעוכ
 אף דהתם מיירי ,נכרי על ידי  שלא הזכיר תקנה1042ז"ב ס"שס' א בסי"ש רמ"מ ממ" וכ.1041ו"ק כ"ס

1043א"ש במ"יי ע,שיש לו בני אדם
: 

 1046ו"א בסק"ש המג" מכל מקום לפי מ.1045ז מנר זה"שכוונת הט) ל"את (1044 אף.'ו כומהדחה ז) ד(

__________________ 
 אלא כשהם אים יודעים שלשם מחיצה הוא מעמידם שם ,במה דברים אמורים שמותר להעמידם בשבת(ד "סי 1036

 ). אבל אם אפילו אחד מהם יודע אסור להעמידם...
אלא יעמיד , ויש מי שהורה שלא יעמיד אותם אדם שרוצה להשתמש במחיצה זו(ה "בעבודת הקודש שער ג ס 1037

ל כתב שכל "א ז"אבל הרשב(ב "ז הכ"מ פט"הובא במ). ואיי יודע עיקר לדברים אלו, ולא יראה לי כן. אותם אחר
 ןדהא אמרי(ק יד "א שם ס"ובמ). שעשית בשגגה אפילו תכוין העושה לטלטל בה הרי זה מותר לטלטל בה

 ילו הכי ואפ, לטלטלל דעת משמע שעושה ע,' עושה אדם את חבירו דופן כדי שיאכל וישתה וישן שם כוראבגמ
  ).א חולק" כתב שהרשבשום הכי ואפשר דמ.ע" וצ,שרו

  .וגם לקמן שם לא הובאה דעה האוסרת
  .ע שם"שבשו 1038
  .ות מחיצות בי אדםלעש, שאף אם הייו אומרים שזה קרא היתר ברור 1039

שלא התירו לומר לכרי אלא לטלטל מוקצה שהוא , מכל מקום לא יועיל שיוכל לומר לכרי להביא מרשות הרבים
  .דרבן

 ,אם מילא מבור העומד בכרמלית או שהביא מים לרשות הרבים מן ההר שהוא כרמלית(ז "שכה סט' אבל לקמן סי
אלא (הרי שגם בכרמלית לא התירו , )לית איו אלא מדברי סופרים שאיסור הכרמ,מותר לאחר שלא הובא בשבילו

  ).בדיעבד לאחרים
 .ב- כישתא דבי רב הערות יא. ק יד"שז ס' וראה רביד השלחן סי

, ) שיש להחמיר בדבר ... או בלא עירוב,להביא שכר או שאר דברים דרך כרמלית(י "א שם ס"ש כתב ברמ"על מ 1040
 הואיל ,ם לילך עמו וליטול ר דלוק"ג דמותר לומר לעכו"ו ס"רע' ש בסי"ממ אי שא משה ליק(ז שם "הט כתב

  ).ם אלא טלטול בעלמא חוץ לעירוב" דלא עביד העכו, כן הואכא מי ה,ואיו עושה רק טלטול בעלמא
ל "הרי דלא קיי". ה את זהולא הרגיש שדבריו סותרין ז, הות מרדכיב העתיק כאן דברי הג"ק ל" סהעולת שבת" 1041
  .להתיר מטעם שיכול להביא במחיצות של בי אדם, ה"עת הגהות מרדכי בשם ראביכד

יותר עדיף , ואם שכח דבר אחד ברשות הרבים. ואין לעשות מחיצה של בי אדם רק בשעת הצורך ובשעת הדחק" 1042
  ).אלא לקטים(לא התיר לומר לכרי להביא , הרי שגם במקום שיש לו בי אדם, "להוליך שם תיוקות

  ). משמע שיש לו בי אדם'שכתב יותר עדיף כו(א "ברמ: ל"אוצ 1043
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1044

ואם . חשובה ההדלקה לצורך הישראל, שאם עבדו או שפחתו הולכים עמו ומדליקים הר, ב תבאר- א"בפים סי
  .חשובה ההדלקה לצורך עצמה, השפחה מדיחה הכלים ומדלקת הר

ויש לפרש זאת בשי ".  אלא כלים שלו מודחים,כיון שאין גוף הישראל הה ממו"ז "ים תבאר בטוטעם החילוק ב
  :אופים

כ בהדחה אין הישראל עומד "משא. וחשוב לצורך ישראל, גם הוא הה מהר, כשהולכים עמו ומדליקים הר) א(
  .ליד הר בעת ההדחה
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 מיירי דלצורכם בלבד 1048ג"ע בס" הטושם כן א,[)]1047ו"תקט' ש בסי"ועיין במ (דלצורך שניהם אסור
 ולא משום , היינו משום כך הדליקוהו,'ש שגם הם כו"ומ(הדליקוהו ולא נתכוונו כלל לבעל הבית 

ריך  ומכל מקום הדין צ.1052י כאן" אלא כפרש,1051ג" כסמבירא להולא ס ד1050י נמי א.1049ב"בעה
  . אסורם לא כן בלאו הכי דא,)1053 לדידןלהיות

 דלא דמי להדחת כלים משום  ועל כרחך.כיון שעיקר ההליכה בשביל ישראל] אסור[ ילו הכיואפ
כלל  דמשום שנהנה מהנר אין סברא כלל לאסור כיון שלא נתכוונו .1054שגופו נהנה מהליכה זו

  :ע" וצ  . והרי גבי הדחה מותר גם כן ליהנות מנר זה,בשבילו

ג ומרדכי " שספר התרומה וסמ,1057עתו היינו לפי ד, שכתב לצורך גדול1056ז" הט.1055'ולעת כו) ה(

___________________ 
כ בהדחה אין גופו הה "משא. ואם כן גם ההדלקה היא לצרכו, הרי עיקר ההליכה היא לצרכו, כשהולכים עמו) ב(

  .ולכן אין ההדלקה חשובה לצרכו, אלא שכלים שלו מודחים, מההדחה
  .והה מהר, כשהישראל עומד אצלה בעת ההדחה, והפקא מיה היא

  .ולכן בפים שם כתב שתי הגרסאות בין חצאי עיגול מספק
ואם כן אין שום איסור במה , וכרחים לומר שהכרי הדליקו לצורך עצמושהרי מ, אמם כאן מוכיח כאופן השי

  .שהישראל הה מהר
שאיו הה , כ בהדחה"משא. שגופו הה מהליכה זו ועיקר ההליכה וההדלקה היא לצרכו, אלא ודאי הכווה היא

  .לכן אין ההדחה וההדלקה חשבים לצרכו, אלא מהכלים המודחים, מההדחה

  .ג"הערות וביאורים חי קובץ . תרפג'כישתא דבי רב ע.  שצו'ס אחרון זה ראה ביאורי השלחן עלכללות קוטר
ואף אם עומד אצל הר כשמדיחה את (פירושו הה מהר , "גוף הישראל הה ממו"ז "ש הט"אף אם אמר שמ 1045

  .מכל מקום אין לפסוק כן). אסור' הכלים יהי
או שידוע , מחצה על מחצה(א שם "והוא האמור ברמ. "ו"ו סס"תקט' יש ס" כמ,אם עשה לצורך שיהם אסור" 1046

  ). הוי לצורך שיהם,מחצה על מחצה(ק כג "א שם ס"ובמ). אסור, שלוקט לצורך שיהם
  ). אסור ...אם יש הוכחה שמדליק לצורך ישראל ולצורך כרי(ז "וכן הוא לעיל ס

ם "ף ורמב" ואף הגאוים ורי ... על מחצה איו כספקי ורבותיו דמחצה"שדעת רש(ק ו "בקוטרס אחרון שם ס 1047
 ). סבירא להו דמחצה על מחצה איו ספק...
  .וראית לכאורה הכווה שהדליקו בשביל שיהם, "פ שגם הם צריכים לו"אע"שכתבו  1048
 ). ומתכווים לצורך עצמן בלבד,אף על פי שגם הם צריכין לר זה(א "וכן תפרש בפים סי 1049
צריך לפרש , שאם הדליק לשיהם אסור, מכל מקום לדידן. ר הכווה שהדליק לצורך שיהם ומותראף אם אמ 1050
ל"כ.  
  ). ולכך אסור,בשביל ישראל]ו[ בשביל גוים ,דודאי לשם שיהם תחמם (ב, ת סה כ"ל 1051

יל ישראל  ודאי בשב, כיון דמחצה על מחצה...לישא אחריא (ה רוחץ בה "א ד, י קא"שהוא לישא אחריא ברש
   ). ולשון זה ראה לי עיקר. שהרי לא לאדם אחד לבדו הוחמו דימא ספיקא לכרי ספק לישראל,וכרים הוחמו

 דאיכא למימר עיקר דעתיה ,ומחצה על מחצה מי ליכא למיקם עלה דמלתא (ה אדעתא דרובא"ב ד, קכב 1052
  .) ואיכא למימר עיקר דעתיה דמדליק בשביל כרי,דמדליק בשביל ישראל

". מתכווים לצורך עצמן בלבד"כיון ש, מקום להתיר' מכל מקום הי, שכשהדליק לשיהם אסור, שגם לדידן 1053
  ).ומותר להשתמש לאור ר זה(ב "וכן תפרש בפים סוף סי. ושוב לא איכפת לי מה שהישראל הה מהר

שעיקר , ל"כאופן השי ה, "כיון שאין גוף הישראל הה ממו"ז "אלא על כרחך יש לפרש את מה שכתב הט 1054
אלא שכלים שלו , כ ההדחה איה בשביל הישראל"משא. שגופו הה מהליכה זו, ההליכה היא בשביל הישראל

 . מודחים
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1055

  .םומסיק שלעת הצורך יש לסמוך על המקילי, דעות בכרי שהוסיף עצים לצורך הישראל' ג הובאו ב"בפים סי
  .ומסיק שבמקום צורך גדול יש לסמוך על המקילים, דעות' ד ב"הובאו בסי, ואילו לעין כלו עצים הראשוים



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קפד

 אינן מחלקים כלל בין קודם שכלו עצים הראשונים לאחר , המתירין במדורה1058והגהות מיימוניות
 מחמיר בנר אחר 1059ע"ו והילכך כיון שהש.י דעתוו לפ לפי שאי אפשר כלל לידע מתי כל,שכלו

 .י דעתו כיון שאי אפשר לידע מתי כלו לפ, למדורה אף קודם שכבווא הדין אם כן ה,שכבה הראשון
  . וסתם לאיסור1060ע חזר"ו כיון שהש,ולכן אין להקל אלא לצורך גדול

כן דעת הבית  ו, דגם במדורה יכולים לידע מתי כלו1062 והמגן אברהם1061ח"אבל לפי דעת הב
 ולפי זה .1064ע אסור"בירא ליה דלכו שהרי במדורה יש מחלוקת ובנר אחר שכבה הראשון ס,1063יוסף

___________________ 
ולכן יש לסמוך , שלדעתו אין הפרש בין כלו העצים לבין לא כלו העצים, ז"המקור לשי המסקות האלו הוא בט

  . במקום צורך גדול–בשיהם על המקילים 
ויש לסמוך , א מחלקים בין כלו לבין לא כלו"ח והמ"י והב"כי הב, עם החילוק ביםועל זה בא לבאר כאן את ט

  .אין להקל אלא בצורך גדול, כ בכלו"משא. עליהם בעת הצורך
, כי בלא צורך יש להחמיר אף באיו מכירו, וכן מבאר הטעם שלא חילק בפים בין אם הכרי מכירו או איו מכירו

  .בהוסיף עצים לצורך הישראלובמקום הצורך יש להקל אפילו 

הערות  קובץ . תרפז ואילך'כישתא דבי רב ע.  שצז ואילך'לכללות קוטרס אחרון זה ראה ביאורי השלחן ע
  .ג"וביאורים חי

 , אחר כיבוי הראשוןלו אפי, המיקל ברות, דהייו שעג שבת תלוי בזה,מכל מקום לצורך גדול(ק ג "סוף ס 1056
  ).ד"לען ראה  כ. יש לו על מי לסמוך,יש לשמא ירבה ולא חי,ם כןובמדורת אש ג

אין להקל אלא , הן ברות להאיר והן במדורה להתחמם, הרי שהן קודם כיבוי הראשון והן אחר כיבוי הראשון
 .לצורך גדול שעג שבת תלוי בו

כאן אחר  מותר גם  ...לדעת המתירים שזכרו בסמוך במרבה על האש שעשה תחלה בהיתר(ק ג "בתחלת ס 1057
 אלא ודאי כיון , לידע מתי כלה האש הראשון אחר שתרבה ודולקי אפשר דהא באש ודאי א.שיכבה הראשון

לעין ' הא. פלוגתות' מצא שיש כאן ב... ן  דבתר התחלה אזליר כך לא תקלקל אח,שבתחלה היה לו היתר
דאין כאן איסור לגמרי כיון א להו ם סביר והמתירי, בשעה שעדיין היתרלו אסור להאוסרים אפי,מדורות אש

 אחר לו אפים ולהמתירי,' שהראשון דולק כול זמן דדוקא כ,ם להאוסריבירא להו וגבי ר ס.שהתחילה בהיתר
  ). או לאה בתר התחלן אי אזלי, ותרתי פלוגתות אלו חד טעמא אית להו. ליהות מן השיר הראשון מותהשכב

. והמחלוקת היא רק אחר שכלה הראשון, אפשר לידע מתי כלה הראשוןבזה ודאי , והייו שאם הוסיף ר שי
ולכן דעה אחת אוסרת אפילו לפי שכלו , בזה אי אפשר לידע מתי כלו הראשוים, כ בהוסיף עצים למדורה"משא

  .הראשוים ודעה השית מתירה אפילו אחר שכלו הראשוים
  ).960הערה (ג "שצוטטו לעיל בפים סי 1058
  .)לאחר שיכבה הראשון אסור להשתמש לאור השי ...  והדליק ר אחרגויאם יש ר בבית ישראל ובא  (סעיף ד 1059
 לעושה וא הדיןוה.  מותר לכל ישראל להשתמש לאורו...אם הדליקו לצרכו (דעות ' שאף שבסעיף א הביא ב 1060

ז מחלוקת "ולפי דעת הט). שום דגזרין שמא ירבה בשבילומ, ויש אוסרים במדורה. מדורה לצרכו או לצורך חולה
  .זו היא גם אחרי שכלו העצים הראשוים
  ).אבל לאחר שיכבה הראשון אסור להשתמש לאור השי(ד "כמבואר בס, מכל מקום חזר וסתם לאיסור אחרי שכלו

  .שכלו והן קודם שכלוהן אחר , ז צורך גדול"ולכן הצריך הט. ולפי זה אסור במדורה אף קודם שכלו העצים
 דחד , דהוא הדין הרבה עצים, דלאו דוקא קט רביו הדליק ר ותן שמן,העיקר כדפירשתי(ה ואם יש ר "ד 1061

 והבערת העצים , והשמן הראשון לא כלה, לא שרי אלא כשהר הראשון לא כבה,דיא לכולהו הי תלתא לרביו
  ).לא כלו

  .י כלו העצים הראשויםהרי שלדעתו גם במדורה יכולים לידע מת
  .ל"ח ה"שהביא דברי הב, ק יב"ס 1062
ואילו , א מחלוקת הפוסקים"שהרי לעין קודם שכלו העצים מביא בס, שיכולים לידע מתי כלו העצים הראשוים 1063

  .ד לאסור"לעין אחר שכלו פוסק בפשיטות בס
 .י בזה"איך שביאר את שיטת הב, צג' ת צמח צדק סי"וראה שו

יש לאסור בעצים אף קודם שכלו העצים , שלדעת האוסרים בר אחר שכבה הראשון, ל"ז ה"הטדלא כדעת  1064
  .הראשוים
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 ודעת ,אעיף סתם בס ואדרבה הביא דעת המתירין ב,1065]ד[עיף ע לאיסור בזה בס"ולא סתם הש
 אם , וכן בדין שהמה הרבים.1066 עיקר כהמתיריןבירא ליה מכלל דס,ריםסהאוסרים בלשון יש או

 דבדברי סופרים , ואם כן על כל פנים במקום הצורך יש לסמוך עליהם.1067י" עיין ב,יין לא הרבהעד
 כיון , עיין שם,1069ח" אלא דשלא לצורך יש לחוש לדעת הב.1068הלך אחר המיקל אף אם הם שקולים

  .1070ע חזר וסתם לאיסור"ו דהשבירא ליהז ס"דלהט

א במקום צורך יש לחוש לדעת הבית  דשל,1071ולהכי לא העתקתי מחלוקת האחרונים כשאין מכירו
 שכשיוסיף הנכרי בשביל שנחסר לו מחמת ,1074ז תמוהים" אף שדברי הט. להחמיר1073ז" וט1072יוסף

__________________ 
שהרי קודם שכלו , איו מורה שאוסר גם קודם שכבה, אחר שכבה הראשון) בסעיף ד(שמה שסתם לאיסור  1065

 .את דעת המתירין בסתם) בסעיף א(העצים הביא 
ק "לב ס' ד סי"יו. ק א"ש ס' סי. ק א"שמח ס' לקמן סי. ק ו"טרס אחרון סרמד בקו' כלל זה הובא גם לעיל סי 1066
  .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל עג. ק ז"קפו ס' סי. ב
ג "אבל סמ(י שם "כתב בב, )שמא ירבה בשבילו, אסור להתחמם כגדו... אם עשה אש לצרכו (ש הטור "על מ 1067
ל התירו " שהם ז,חלוקים על דברי רביו) שם(ו "הות פוהג) שם(והמרדכי בפרק קמא ) שם(והתרומה ) שם(

 כיון דאש מועטת מחממת לכולם ...לישראל להתחמם כגד אש שעשה הגוי לצרכו או לצורך חולה שאין בו סכה 
  ".שהמה הרבים"יש להקל כיון " אם עדיין לא הרבה"פ "הרי שעכ). תו לא חיישין שמא ירבה

דמודה הרוקח (ח שם "והייו לפי סברת הב. ומכל שכן אם כבר הרבה, "בהאם עדיין לא הר] אף"[ל "ואפשר צ
 ובא גוי והוסיף רות בשבת או תן באש ... בהיתר ... וכן היה אש ...ק ורביו היכא שהיה מתחלה ר דולק "וסמ

 דכבר , כיון דליכא למיחש שמא ירבה בשבילו, אין שם איסור... אף על פי שעשה כך בשביל ישראל ,הרבה עצים
ק ורביו איירי בגוי שתיקן אש לצרכו ולצורך " אבל הרוקח וסמ.הרבה עצים באש ואין צריך עוד לרבות בשבילם

 דאיכא למיחש שכאשר יראה הגוי שבא הישראל לישב , דאסור לכתחלה לבא ולישב אצל האש,גוים אחרים בשבת
  ).ולהתחמם עמהם ירבה עצים על המדורה בשביל ישראל ואסור

  .העיקר כהמתירים, מכל שכן אם כבר הרבה, העיקר כהמתירים,  שאף אם עדיין לא הרבהוכיון
  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל קג 1068
 אבל ... דכבר הרבה עצים ,ליכא למיחש עוד לשמא ירבה בשבילו... בהרבה עצים על המדורה (ה ואם יש ר "ד 1069

 , ושוב ישב הישראל אצל המדורה להתחמם כגדו,להרביו מדבר בגוי שתיקן אש בשבת לצרכו או לצורך חו
  .פ כשעדיין לא הרבה"הרי שאוסר עכ). דהתם הוא דחיישין שמא ירבה עוד בשבילו

  ).אפילו עדיין לא כלו(פ אחר שהרבה "עכ 1070
  .הן קודם שהרבה והן אחר שהרבה, ולכן החמיר בפים שלא לצורך

 .וכישתא דבי רב, וראה ביאורי השלחן
ליקט כרי עשבים מהמחובר לצורך בהמתו (ח - ז" שכה סי'קור חשש שמא ירבה הוא בהלכה דלקמן סישהרי מ 1071

וכן הדין בכל דבר שיש לחוש בו שמא ירבה ...  גזרה שמא ירבה הכרי ללקוט בשביל בהמתו ...אם מכירו אסור ... 
  ).בשבילו אם הוא מכירו

  ). שמא ירבה בשבילואסור להתחמם כגדו(ומכל מקום סתם כאן הטור לאסור 
והייו , ג לא הובאה מחלוקת זו"וכאן בפים סי, וחלקו כאן הפוסקים אם ומתי יש להחמיר כאן אף באיו מכירו

 .שהחמיר אף באיו מכירו
 ואיכא למיחש שמא , עכשיו שיושב אצל אש שלו הוה ליה כמכירו,דאפילו לא הכירו מעולם(ה ודעת הרוקח "ד 1072

  .ק א"ז ס"ובט, ק ג"א ס"הובא במ).  בגחלים עבור ישראליבעיר עצים או יחתה
 באין לו ודאי אסור אפי,ם" עם בהמת העכוחת אם הישראל משקה לבהמתו בפעם א...ד "לעראה ו(ק א "ס 1073

 וכיון שבהמת ישראל ,ם לא מילא אלא לצורך בהמתו לחוד" דהא העכו, דפשיטא שיש חשש שירבה בשבילו,מכירו
 ומסתמא ,ם בפעם אחד" וכן כאן גבי אש שהוא יושב לחמם עם העכו.ודאי להביא מים שיים יצטרך ב,שותה עמה

 באין לו יש חשש כאן אפיל כן ע, ולשים צריך יותר, קטהה דהיא מדור,ם האש רק לצרכו לחוד"לא הכין העכו
  ).מכירו

  .כא כישתא דבי רב הערה .177' ז ע"ע אדמוה"הערות בשו. רעו'  ראה פתח הדביר סי1074
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 לא , והישראל נהנה מאליו ואין בזה שום איסור כלל, שהרי אינו מכירו,הישראל הרי זה מוסיף לעצמו
 ולא במה ,1075ז" סימן ש ובפרט שעושה משלו עיין,במה שגורם מלאכה להנכרי שיעשה לעצמו

 , שאינו מכירו, כיון שהנכרי אינו מתכוין להנאתו,1076ה"א בהג" ס]ג["רמ' שנהנה הוא מזה עיין סי
 כמשמעות פשט לשון ,ואם עושה משל ישראל( למלאות מה שנחסר לו מחמתו ,אלא להנאת עצמו

אם כן אף אם  ,1077ל הבית דמסתמא מיירי דומיא דחולה שהנכרי הוא משרתו ומדליק עצי בע,הטור
 לא הצריכו מכירו אלא במילא מים וליקט עשבים שהם ןאד כ דע.אינו מכירו אין להתיר בפשיטות

 אבל הכא שהעצים , ולא יטרח עבור ישראל שאינו מכירו,1078 על ידי מילואו ולקיטתו הם שלו,שלו
 אלא  ולא הקילו המקילין, ולהניחם על המדורה אפשר שאין זה נקרא טורח כלל,ל הביתשל בע

  .)ע" וצ,בעצים של נכרי

ז דלצורך גדול "ע בט"וצ( אלא שהוא צורך גדול , וכבה נר הראשון,אבל לאחר שכלו עצים הראשונים
 1080י" אף שדעת הב,)ע" וצ,1079 דמותר אפילו אמירה, היינו דומיא דארצות הקרות,גבי מדורה

 ,1083רא שעת הדחק מכל מקום כיון שהוא צורך גדול בשבת הרי זה נק. להחמיר1082א" ומג1081ח"וב
 שמשמעות סתימת לשון ספר התרומה ל שכן וכ.1084שסומכים בדרבנן אפילו על יחיד במקום רבים

1086ז"ש הט" מורה כמ,1085ג ומרדכי והגהות מיימוניות"וסמ
:  

__________________ 
 ואפילו אם מגיע לישראל ,מותר לומר לו שיעשה מלאכה לצורך עצמו או לצורך כרי אחר(ה "ולקמן שם סל 1075

  ).האה מזה
 שיטול חלק , אלא בשביל טובת עצמו,כיון שהכרי איו מתכוין במלאכתו בשביל טובת הישראל(ז "ולעיל שם ס 1076

  ). אין בכך כלום,ל אף על פי שמאיליו הה הישרא,המגיע לו מפירות השדה
 אסור להתחמם כגדו שמא ירבה , או לצורך חולה שאין בו סכה,אם עשה אש לצורכו(דמיירי בטור בשיהם  1077

  ).בשבילו
 .כך גם לצורכו מיירי שמדליק משל ישראל, וכשם שלצורך חולה מיירי שמדליק משל ישראל

ולא חששו שיעשה זאת עבור , יטתו הם שלומכל מקום על ידי מילואו ולק, דאף שהם מים ועשבים של הפקר 1078
  .הישראל באיו מכירו

 מותר לומר לכרי לעשות מדורה בשביל ישראל ביום , כמו במדיות אלו,בארצות הקרות(ו "כמבואר בפים סט 1079
  ). לפי שהכל הם כחולים אצל הקור הגדול, וכן לומר לו לחמם את בית החורף,שהקור גדול

  ). אסורר כךואח, ד כדי שיכלה השמן שהיה בו כברמותר להשתמש ע(סעיף ד  1080
 דכתב , יש לו לחוש לרביו תם,ם עמהם"ג דרבו המתירים ומהר"ולעין הלכה ראה דאע(ה ולעין הלכה "ד 1081

 וגם המרדכי כתב בפרק קמא , אף על פי שהיה אש מתחלה,האגור משמו דאוסר במדורה שהרבה גוי לצורך ישראל
 וכן בהוסיף גוי רות . וכדעת רביו,א אסרו אלא דוקא לאחר שכלו העצים הראשוים וראה דל.דיש אוסרין

 דחד דיא אית להו להי , ולאחר שכלה השמן הראשון, דאסור לאחר שכבה הר הראשון, או תן שמן בר,בשבת
  ).תלתא

  ).שלאחר שכלו הראשוים אסור להתחמם כגדו(ח "שהעתיק דברי הב, ק יב"ס 1082
. ק ד"רמד בקוטרס אחרון ס' לעיל סיראה , ואם צריך גם הפסד מרובה, שהוא כשעת הדחק, רך גדוללעין צו 1083
  .רצ.  צט. יזיםכללי הפוסקים וההוראה כלל. ב"שז סוף סי' לקמן סי. ק ב"רב ס' סי

  .ראה שם כלל צט 1084
  ).960הערה (ג "שצוטטו לעיל בפים סי 1085
 , האי מלתאבירא להו ודאי לא ס,לדעת המתירים שזכרו בסמוך במרבה על האש שעשה תחלה בהיתר(ק ג "ס 1086

דלא זכרו המתירים כלל דבר זה שיש איסור אחר כיבוי הראשון ותו  ... אלא מותר גם כאן אחר שיכבה הראשון
רי כשהייתי אצל מורי ול וזכ" כתב וזהות מיימויות ובהג.ובודאי לא הוי שתקי מזה אלו היו סבורים לאסור
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  שלא לגרום כבוי הנררעז 
  סעיפים' ובו ח

  פתיחת דלת הקרוב לנר

 בענין שכשיפתחו הדלת ,)1089נגד פתיחת הדלת ממש( שהוא מונח קרוב אל הדלת 1088 דולק1087נר א
  .1091שמא יכבנו הרוח) א( , אסור לפתוח הדלת כנגדו,1090 אם ינשב הרוח מבחוץ,יוכל לכבות

 מכל מקום כיון שאם ינשב הרוח אי אפשר .1092 ודבר שאינו מתכוין מותר,ואף שאינו מתכוון לכיבוי
 ,סור לפותחה לפיכך אף בשעה שאין רוח מנשב בחוץ א.1093פסיק רישיה ולא ימות הואו ,שלא יכבה

  .1094שמא יתחיל לנשב מיד שיתחיל לפתוח

___________________ 
 באו , וכשישבו עד שכמעט מדורה היתה כלה,להתחמם בשבת כגדה] מדורה[ עשיו רב שבת בע,במגדול ווישבורק

  ).ל" וישבו אחו אצלה ושמחו בדבר עכ, ואמרו בפירוש שעשאוה לו לחת רוח,העבדים ועשאוה גדולה
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1087

  ).ד- א"ס(ת שאצל הר פתיחת דל) א(
  ).ו- ה"ס ( ר על הטבלהתהח) ב(
  ).ז"ס(החת ר על העץ ) ג(
  ).ח"ס (כפיית קערה על הר) ד(

מודה רבי שמעון בפסיק …   לייט עלה רב. ואם כבתה כבתה,תא ר שאחורי הדלת פותח וועל כדרכו (ב,  רב קכ1088
  . )הרוחשמא יכבו ,  כגדוסור לפתוח הדלת א,ר שמוח אחורי הדלת (א"ע ס"טור ושו. )רישיה ולא ימות
ח בשביל הרו,  לפתח]של חוכה [לחוץ בין הרות, בליל שבת צריך ליתן שום דבר(א "תרפ ס' ע סי"וכן הוא בטור ושו

  ).שלא יכבה הרות כשפותח את הדלת
ו אסור אלא בחדר דאי ('ח ריש הסי"ב).  כשהמדורה קצת קרובה אצל הדלתי מיליוה(ה מר סבר "שם ד' תוס 1089

א "מ. ) קרוב אל הדלת אלא כשהר הוא, פתיחהל ידי לא חיישין דמכבה ע...קטן שהרות אין רחוקות מהדלת 
  . ))ח"ב(ב "ש ס" וכמ, כשמוח גד פתיחת הדלת ממש וקרוב אל הדלתאודוק (ב"סק

  ). הרוח משב ואסורכל מקום מ,פ שפותח בחת"דאע (א"א סק" מ1090
  .)לחוש להרוח שמבחוץ (ג"סוף סלקמן גם וראה 

 ע שם"טור ושו. )וחיישין שמא יכבו הרוח(ט ' ז סי"ש פט"רא). הרוח מכבהו (בפסיק רישיהה "י שם ד"רש 1091
  . )הרוחשמא יכבו (

כרבי שמעון דאמר דבר שאיו מתכוין (א , ביצה כג).  שמעון היא דאמר דבר שאין מתכוין מותרביר(ב , שבת מא 1092
  ).מותר
שלד ' סי. א"שכד ס' סי. ז"שכ סי' סי. ג"שיד ס' סי. ו"שיב ס' סי. ד"שב ס' לקמן סי. א"רג סי' וא לעיל סיוכן ה
תקכג ' סי. ז"תקיח ס' סי. ז"ד וס"תקב ס' סי. ג"תצח סכ' סי. א"שלח ס' סי. ב- א"שלז ס' סי. ח"שלו ס' סי. ד"סכ
 .ל"הלכות שאלה ס. א"ס
  .)שיה ולא ימותמודה רבי שמעון בפסיק רי ( גמרא שם1093

הערה (ושם סמן , )והכל מודים בפסיק רישיה ולא ימות שחייב עליו מן התורה(ד "רעח ס' כדלקמן סי, וחייב עליו
1251.(  

 דבכל רגע ורגע הרוח משב , אטו בשעה שהרוח משב,דיש לגזור בשעה שאין הרוח משב (י"תקיד סק' א סי" מ1094
 ולא חילק בין יש רוח , דאסור לפתוח דלת וחלון גד הרתב שכ,ז"י רע" רסן משמע וכ. להבחין בזהשרי אפוא

  ).לאין רוח
 גזירה שמא , אפילו אין רוח משב כלל,אסור להעמיד ר דולק במקום שהרוח שולטת שם(י " ס לקמן שםוכן הוא

 מכל מקום כיון , שהוא איו מתכוין כלל לכיבוי ואף על פי.יעמידו שם בשעה שהרוח משב ומצא בא לידי כיבוי
 , אפילו אין רוח משבת כלל, וכן אסור לפתוח דלת או חלון כגד ר הדולק.שהרוח משבת אי אפשר בלא כיבוי

  ).ז לעין שבת"רע' כמו שתבאר בסי



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קפח

 , כגון דלת שנפתחת לפנים ומאחריה מונח בבית נר דלוק,1095ואפילו אם הנר הוא מונח אחורי הדלת
נגד ) ב( דהיינו ,1096מכוון נגד פתיחת הדלת ממש( והוא ,אסור לפותחה אם הנר הוא קרוב לדלת

  ).1097פתיחת הדלת על ידי  שחלל זה נעשה,ניםהחלל שבין הדלת למזוזה שהצירים קבועים בה מבפ

  .1098 ואין בזה משום גרם הבערה,אבל אם הדלת פתוחה כבר מותר לנעלה בשביל שלא יכבה הנר

  : ואסור לפתחו אם הנר קרוב אליו קצת,1099 מותר לנועלו,וכן החלון שכנגד נר שעל השלחן

 שמא תהא הדלת נוקשת בנר , אסור לפתוח הדלת כדרכו בחול, ואם הנר קבוע בכותל אחורי הדלתב
 אלא יזהר לפתוח בנחת .1101 ופסיק רישיה הוא, ואי אפשר שלא תכבנו כשתנקש בו,1100שאחוריה

  . 1103 אבל לנועלה מותר בכל ענין.1102שלא תגע הדלת בנר שאחוריה

___________________ 
קוטרס אחרון ויתבאר ב. מכל מקום אסרין גם בזה,  שמא יכבו הרוח–ואף דלא הוי אלא ספק פסיק רישיה 

או מטעם שמא ימשיך בפתיחה אחר שהוא , שגם ספק פסיק רישא אסור( אופים 'ביאור האיסור בב, א" סקא"סק
  .ד- ב"וכן בהא דלקמן ס). ודאי פסיק רישא

 ,י פירש שהר מוח אחורי הדלת"רש(ש שם "ראהמובא ב, י"רשכפירוש , )ר שאחורי הדלת(שם  ההיא דרבב 1095
ן שמא יכבח אחורי הדלת (ע שם"טור ושו. )ו הרוחוחיישיר שמו( .  

  . )1089והערה (כדלעיל בתחלת הסעיף  1096
  .ב"קוטרס אחרון סקכן הוכיח ב 1097
 שמותר ]ם מרוטבורג"מהר [הורה (מרדכי רמז ת. ) ועל מאי איסורא איכא,דתיח פותח (ה פותח"שם ד'  תוס1098

ם שהעתיק אחד "מצאתי תשובת מהר (ט' א סי"תרומת הדשן ח ). שלא יכבה הר מפי הרוחלסגור החלון בשבת
. ) משום דהוי פסיק רישיה, אלא אפותחולא לייט ...  החלון כדי שלא יכבה הרוח את הרדשרי לסגור, מהגדולים

עול הדלת כגדו אבל ל (א"א ס"רמ). שהרי מאחר שאיו לא מכבה ולא מבעיר, לעול ליכא שום איסורא(י "ב
  ).יו עושה כלום לא מכבה ולא מבעירשבזה א(א "לבוש ס. )והוא הדין בחלון שכגד הר שעל השלחן, מותר

ש דזה "יי ע,ט" רי"סוס' י התור עם להאוסרין לסתולוואפי(ק ג "א ס"כמבואר במ, ואין לחוש שהרוח יבעיר אותו
  ). שאין הרוח מבעיר אותו,א שייך ברל

 , ויש בתוכו גחלים לוחשות,אם רוצה לחזור ולסתום התור בדף(ז "רט ס'  שלעין תור תבאר לעיל סיאףוהייו 
 ודומה למפיח ומבעיר הגחלים יותר מאילו היה , מפי שהרוח מפיח דרך סדק קטן, ישראלל ידיאסור לסותמו ע

  ).התור פתוח
  .מכל מקום אין לחוש לזה כאן בר

 ואין בזה משום ,אבל אם היתה פתוחה כגד המדורה מותר לסגרה(ד "כדלקמן ס, יתוכן אין לחוש במדורה שבב
  ).מכבה

  ). למפוחא דמי דבבית יש אויר הרבה ול, הכא שרי,ט" רי"וס להאוסרין בסלוואפי(ק ו "א ס"ותבאר במ
הדין בחלון והוא  (א שם"רמ ). החלוןדשרי לסגור(תרומת הדשן שם  ).שמותר לסגור החלון בשבת(מרדכי שם  1099

  . )שכגד הר שעל השלחן
 היכא דידע שבודאי כשפותח וועל , ולייט עלה רב,ודתא תא קמיה דרב(ח "לפירוש הר) ב, קכ(שם ההיא דרב ב 1100

הובא . )ש מודה דהוי פסוק רישיה ולא ימות" רלו דבהא אפי, שאסור, מפי שהדלת וגעת בו ומכבתו,יכבה הר
 וכשפותח הדלת וקש בכותל ואיכא , שהר קבוע בכותל שאחורי הדלת,רשל פי"ח ז"ור (ט' ז סי"ש פט"ברא

 ,אסור לפתוח הדלת ולעלו כדרכו, ואם הוא קבוע בכותל שאחורי הדלת (א"ע ס"טור ושו. )למיחש שמא יכבה הר
  .)שמא תהא הדלת וקשת עליו ותכבו

קוטרס אחרון ותבאר ב". שמא יכבה הר"שם ע "ש וטור ושו"אבל ברא. )ק רישיה ולא ימותידהוי פס (ח שם" ר1101
  .א"סק

 וכן . אבל אם פותח וועל בחת מותר,ח משמע דלא מיתסר אלא כשפותח וועל כדרכו"ולפירוש ר(' י ריש הסי" ב1102
אלא יזהר בשעה שפותח  , ר שאחורי הדלת אסור לפתוח הדלת ולעול כדרכו,ל" וז]ז"הי[' ם בפרק ה"כתב הרמב

  .)אלא פותח וועל בחת (ע שם" שו.)ובשעה שועל
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ואם הוא בענין שכשינעול בחוזק כדרכו תנקש הדלת על המזוזה בחוזק כל כך עד שיתנדנד כל 
 או , ויתקרב קצת השמן שבנר אצל הפתילה ויתחייב משום מבעיר,1104קבוע בוהכותל ויתנדנד נר ה
 צריך ליזהר בין בפתיחה בין בנעילה שתהא בנחת ,1105 ויש בזה משום מכבההיתרחק קצת ממנ

  : אף אם הנר רחוק מהדלת,)בענין שלא יהא פסיק רישיה(

 ,1107 כדרכו בחול1106ת אם הוא של שמן אסור לפתוח או לנעול הדל, ואם הנר קבוע בדלת עצמהג
ויתחייב משום (שעל ידי הפתיחה ונעילה כדרכו אי אפשר שלא יתקרב קצת השמן אל הפתילה 

 אלא פותח ונועל בנחת בענין שלא יהא פסיק ,)ויש בו משום מכבה( או יתרחק קצת ממנו ,)מבעיר
  .1108רישיה

 מפני ,שית בסיס לנר לפי שהדלת לא נע,בטלטול הדלת משום הנר המוקצה הקבוע בה) ג( ואין איסור
  .1109שהיא חשובה שמשמשת לבית ובטלה אצלו ולא להנר

) שיש לחוש( הוא בענין ם כן אלא א. מותר לפתוח ולנעול כדרכו, וכיוצא בו1110ואם הוא נר של שעוה
כך לארץ אין בכך כלום כמו  על ידי  אבל אם יפול. אם לא יזהר לפתוח ולנעול בנחת1111שיכבה לגמרי

___________________ 
ספק דרב לא פליג  אין ,ח דהר קבוע בכותל שאחורי הדלת ובפתיחתו יכבו"לפירוש ר (ח"בדעת ר' ח ריש הסי" ב1103

  . )ש"מ בטור ורא" וכ.ח כתב דבזה לעול שרי"וב (ד"א סק"מ. )אלא דוקא אפתיחה
 שהר קבוע ,שהוא מפרש בעין זהוראה לי ... בעילה  דמה איסור יש , למה קט כאן ולעולם כןוא (א"ז סק" ט1104

 , באופן שאם יפתח הדלת בחוזק, בעין שהכותל שהדלת תלוי בתוכה היא ארוכה,בהכותל שהוא אחורי הדלת
 וכן אם יעול . ותתדד הכותל ששם הר,תחזור הדלת עד הכותל מאחוריה ותקש בה מחמת חוזק הפתיחה

  . )ה מצד השי שהיא אחורילו אפי, תקש בה ותדד כל הכותל,תל מצד שלפיהבחוזק כשתבא הדלת אל הכו
 או יתרחק קצת ממו ,לפי שאי אפשר שלא יתקרב השמן קצת אל הפתילה ויתחייב משום מבעיר(ה "כדלקמן ס 1105

  ).1127הערה (ושם סמן , )ויש בו משום מכבה
 כן מתדד הר ומתרחק השמן מן ל ידישע (ה פותח"שם ד' תוסלפירוש ה, ) שאחורי הדלתר (ב, ההיא דרב קכב 1106

 ,י פירש שהר תקוע באחורי הדלת"ור (ט' ז סי"ש פט"ראהובא ב. ) או מתקרב והוי מכבה או מבעיר,השלהבת
 הוא קבוע ואם (א"ע ס"טור ושו. )מן מן הפתילה או מקרבו אל הפתילהובפתיחת הדלת ובעילתו מרחק את הש

  . )אסור לפתחו ולעלו, שפתיחתו ועילתו מקרב השמן לר או מרחיקו ממו, בדלת עצמו
 אסור לפתחו ', כשקבוע בדלת עצמה וכו, בסוף הסעיףריכה להיותה זו צ"הג (א"א סק"מ). כדרכו(א "א ס"רמ 1107

  .) אבל בחת שרי,ולעלו כדרכו
 כיון שהוא בדלת עצמה בקלות ידד קצת ויקרב ,עילה בחתדבזה לא מהי פתיחה ו (ב"ז סק"טאף שתבאר ב 1108

  .בעין שלא יהא פסיק רישיה,  מכל מקום יכול לפתוח ולעול בחת.)או ירחיק השמן
 דבית חשוב , וגם לא הוי בסיס לדבר האסור. דבעילת דלת לא חשיב טלטול,משום טלטול אין לאסור (שם'  תוס1109

יב ובטיל  דחש, וגם לא עשה בסיס לר.דעילת הדלת לא חשיב טלטול הר (תמרדכי רמז . )הוא ובטל אגב בית
   .)לגבי הבית ולא לגבי הר

  :שיש כאן שי פרטים, ג"קוטרס אחרון סקתבאר בו
  .שמטעם זה לא עשית הדלת בסיס לר) א(
ד על ידי דבר לצורך דבר הייו כיון שהוא טלטול מן הצ, ומה שעילת הדלת לא חשבת כטלטול הר שקבוע עליו) ב(

  .המותר
אף אם הוא , שכיון שהדלת מחוברת לבית לא חשיב כמטלטל מוקצה, ם מרוטבורג"ועוד תבארה שם שיטת מהר
  . ועל את הדלת לצורך הר

 כיון דלית ביה משום מכבה ,ולפי זה אם ר של שעוה קבוע בדלת עצמו מותר לפתוח ולעול(מן י ריש הסי" ב1110
  . )אף על פי שהוא קבוע בדלת ,ובר של שעוה מותר לפתוח ולעול (א"א סוף ס"רמ. )ומבעיר

  . )של שעוה אסור לו אפי,ראה פשוט דאם הוא בעין שיש לחוש שיכבה לגמרי (ג"ז סק" ט1111
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  .1112שיתבאר

כגון שהדלת נפתח מחדר ( והוא בענין שאין לחוש להרוח שמבחוץ ,ר הוא אחורי הדלתוכן אם הנ
 צריך ליזהר לפותחה , אלא שיכבה מחמת הדלת עצמה שמנשבת עליו אם פותחה כדרכו בחול,)לחדר
  :1113)בענין שלא יהיה פסיק רישיה(בנחת 

 שהרוח ,ת מבחוץ אם הרוח מנשב,1115 הקרובה קצת אל הדלת1114 אסור לפתוח הדלת כנגד המדורהד
 גזרה , שאינה מבערת בודאי את המדורה, ואפילו אין שם אלא רוח מצויה. יותר1116מבערת המדורה

  .1117 שהיא מבערת בודאי ופסיק רישיה הוא,משום רוח שאינה מצויה

  :1118 ואין בזה משום מכבה,אבל אם היתה פתוחה כנגד המדורה מותר לסגרה

  הנחת נר על הטבלה

 ונצרכה לו הטבלא ,1121 ושכח לסלקו ממנה קודם שחשכה, מבעוד יום1120א נר על גבי טבל1119 הניחה
__________________ 

  .  סעיף ה1112
ל "י ז"שרש, ראה לי (שצד' ש סי"ת הריב"שולפי ביאור , י"כפירוש רש, )ר שאחורי הדלת(שם ההיא דרב ב 1113

י כיון לרוח המתעורר " אלא רש ... לא ברוח הכס דרך הפתח קאמר,דפירש שפסיק רישיה הוא שהרוח מכבה
ואף על פי .  הדלת הוא כמיפהם כן וכאן ג, שהרי זה כמיף במיפה בפי הר כדי לכבותו,בדוד הדלת ובפתיחתו

 כיון שהוא אחורי ,ת אין החשש משום הרוח דבאמראה לי (א"אליה זוטא סקו. )פסיק רישיה הוא, שאיו מכוין
ואם כן  ...  וחיישין לכיבוי,שהדלת הוא בפים כ,י משום רוח שבא מפתיחת הדלת עצמו"אלא טעמא דרש, הדלת

  . ) רק משום רוח הדלת, חשש משום הרוח כי אין,אם פותח בחת שרי
 מר סבר , לעולם ברוח מצויה ... עלה אביי לייט.אמר רב יהודה פותח אדם דלת כגד מדורה בשבת (ב,  קכאביי 1114

. ) אין שם אלא רוח מצויהלו ואפי...אסור לפתוח הדלת כגד המדורה  (ב"ע ס"טור ושו. )גזרין ומר סבר לא גזרין
  ).דגזרין אטו שאיו מצויה(ק ד "סז "ט
  .)ה קצת אל הדלתשהיא קרוב (ע שם"שו. ) כשהמדורה קצת קרובה אצל הדלתי מיליוה (ה מר"שם ד'  תוס1115
 שהרוח ,יר המדורהמפי שגורם להבע (ב"לבוש ס. )שרוח משבת ומבעיר האור (ה כגד המדורה"י שם ד" רש1116

  .)יבעיר את המדורה
 מפי שהרוח כס בו , ישראלל ידי אסור לפותחו ע,אם ידוע שיש בתור גחלים לוחשות(ז "רט ס' וראה גם לעיל סי
  .)כל מקום פסיק רישיה ולא ימות הוא מ,מתכוין להבעיר ואף שאיו .ומבעיר הגחלים

  .) דהוי פסיק רישיה,גזירה אטו שאיה מצויה(י " ב1117
מותר , אבל אם היה פתוח כגדה (ע שם"טור ושו).  ועל מאי איסורא איכא...כגד המדורה (ה פותח "שם ד' תוס 1118

  .)ואין בו משום מכבה, לסוגרו
  ).1098והערה (א "ותבאר לעיל ס

  :בסעיף זה ושלאחריו תבארו שלושת החששות שיש ביעור הטבלה מהר 1119
  .שזה יתבאר כאן בהמשך הסעיף שלפיו. כיבוי הר) א(
  .שזה יתבאר לקמן תחלת סעיף הבא. שהטבלה עשית בסיס לדבר האסור) ב(
  . סעיף הבאשזה יתבאר לקמן סוף. טלטול הר על ידי דבר אחר) ג(

 ולטלטל הכלי ,שאפשר לער הר מהכלי מיד שיפול שמה(ה "רסה ס' כמו כן זכרו שלושת הפרטים האלו לעיל סי
 וגם אין איסור .ז"רע'  שאין איסור לער הר משום איסור כיבוי או הבערה כמו שיתבאר בסי, כמו שירצהר כךאח

 ואין הכלי עשה . אלא מער הכלי והוא ופל מאליו,דים כיון שאיו מטלטל הר המוקצה בי,משום טלטול מוקצה
  ).בסיס לדבר האסור

שעל , ז"א וסי"שי סי' וסי, ד ואילך"שט ס' יתבארו לקמן סי, ושל טלטול על ידי דבר אחר, עיקר דייהם של בסיס
  ). וטעמיהם עיין שם כל פרטי דיים אלו,י"ט וש"ש'  כל זה בסיו שיתבארוכמ(זה מסיים לקמן סוף סעיף הבא 

 .וכאן תבארה הלכה זו לעין ר שעל הטבלה
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 ומטלטלה לכל , מנער את הטבלא והנר נופל מעליה על הארץ,1122לטלטלה ולהשתמש בה בשבת
  .מקום שירצה

 , ואף אם נכבה מאליו על ידי נפילתו אין בכך כלום.1123ובלבד שלא יתכוין לכבות הנר בניעור זה
  .כך על ידי  שאפשר שלא יכבה,ואין כאן פסיק רישיה ,1124שדבר שאינו מתכוין הוא

 או שהוא נר של , ולא נשאר בו רק פתילה דולקת1125במה דברים אמורים כשכבר כלה השמן מהנר
 לפי שאי אפשר שלא , אבל נר שיש בו שמן אסור לנער הטבלא להפילו מעליה.1126שעוה וכיוצא בו

 ,1127 יתרחק קצת ממנו ויש בו משום מכבה או,יתקרב השמן קצת אל הפתילה ויתחייב משום מבעיר
  .1128וכל שכן אם ישפוך ממנו קצת

'  בסיו שנתבאר כמ,1129 שכל פסיק רישיה מותר על ידי נכרי,ומכל מקום מותר לומר לנכרי לנערה
 ,1131 אלא על ידי נכרי, ולפיכך אף בנר של שעוה וכיוצא בו טוב שלא יעשה הישראל בעצמו.1130ג"רנ

___________________ 
, שכח ר על הטבלא (ג"ע ס"טור ושו. ) מער את הטבלא והיא ופלת, ר שעל גבי טבלאו רבןת (ב,  ברייתא קכ1120

  . ) אם הוא דולקלואפי,  והוא ופל,מער את הטבלא
, ) לא עשית הטבלא בסיס לדבר המוקצה שלכן,כששכח לסלק הר מהטבלא קודם כיסת השבת(ו "כדלקמן ס 1121

  ).1137(ושם סמן 
  ...צריך לגוף השלחן לטלטלו למקום אחר(ו " וכדלקמן ס.) ששכחו על הטבלא והוא צריך לטבלאר (ג" לבוש ס1122

  ).יערו ממו מתחלה
  .)רק שלא יכוין לכבותו (ע שם" טור ושו1123
  .) ודבר שאין מתכוין מותר,שהרי אין כוותו שיכבה, ואם כבה כבה (לבוש שם. )בתה כבתהואם כ ( ברייתא שם1124
וצריך  (ח' ז סי"ש פט"רא. ) דאי איכא שמן בר חייב,י דמיירי דליכא שמן בר"אומר ר (ה מער"שם ד'  תוס1125

  . )שלא יהא בו שמן (ע שם"טור ושו. )לומר שאין בו שמן
ה " ד)א, מה(ן "ר. )ויש מי שתירץ הכא בר של שעוה וכיוצא בו (מ שם"מ. )דלא כביבר שעוה  (ו"ב ה"ד פי" ראב1126

  .)ובלבד שיהא ר של שעוה וכיוצא בו (ע שם"טור ושו. )דוקא בר של חלב או של שעוה( רבן תו
 אחר וגם, או בר שהוא בתוך פמוט. שגם אחר שיפול ישאר עומד ודולק, בר רחב וקצר של שעוה, כראה, ומיירי

  ).שאחר שיפול ישאר שוכב ושרף, כ בר שעוה דק וארוך"משא(שיפול ישאר בתוך הפמוט 
יוחן קרוב הוא ' אמר ר. טבלה מסלק את הטבלה והר ופלל גבי תי ר שהוא מוח ע(ז "ג ה"ירושלמי שבת פ 1127

 ה פותח"שם ד' תוס .ש שם" הובא ברא). לאחריו משום מכבה, לפיו משום מבעיר,זה לבוא לידי חיוב חטאת
 שלא  אי אפשראם יש בו שמן (ע שם"טור ושו .) והוי מכבה או מבעיר,ומתרחק השמן מן השלהבת או מתקרב(

 ויהיה חייב משום ,דאי אפשר שלא יקרבו אל הפתילה או ירחיקה (לבוש שם. ) ומצא מבעיר,יקרבו אל הפתילה
  .)מכבה או מבעיר
 ויש בזה ה או יתרחק קצת ממ,שמן שבר אצל הפתילה ויתחייב משום מבעירויתקרב קצת ה(ב "וכן הוא לעיל ס
 או יתרחק קצת ממה ויש בו ,ויתקרב השמן אל הפתילה ויתחייב משום מבעיר (ו"רסה ס' סי). משום מכבה
  . )ז"רע'  כמו שיתבאר בסי,משום מכבה

. ) דחייב משום מכבה,כמסתפק ממו שהרי שופך ממו והוי ,דאי איכא שמן בר חייב(ה מער " דשם'  תוס1128
. ) וחייב משום מכבה, בשעה שהוא דולק והוי כמסתפק מן הר,דאי הוה ביה שמן הרי הוא שופך ממו (ש שם"רא
 משום דהמסתפק מן השמן שבר חייב]  א,ביצה כב[ וקיימא לן ,כיון שאי אפשר שלא ישפך מן השמן (ן שם"ר

  .) פסיק רישיה הוא ואסור,מכבה
. ) ויש בזה איסור משום מכבה,ובר לרשמא יסתפק מהשמן שבכלי כיון שאיו מח (א"רסה ס' לעיל סיהוא כן  ו

  .דעות ושי אופים בזה' ותבארו לעיל שם ב
  ).ה"רס' ש בסי"אסור להסתפק ממו משום איסור כיבוי כמ(ב "רעט ס' לקמן סי

  . )ם" עכול ידיג דפסיק רישיה שרי ע" רי"וסש ס" כמ, בשל שמן שרילו ואפי,על ידי גוי (ז"א סק" מ1129
 מכל מקום כאן שהאיסור עשה מאליו .ואף שכל דבר שאסור לעשותו בשבת אסור לומר לכרי לעשותו (י" סוף ס1130

 אם כן אף שמאליו עשה , אלא שולחו לעשות דבר המותר, והישראל איו אומר לו כלל לעשותו,בלא מתכוין
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  .1133 לטבלא כל כךינו צריךו שא א,1132אם אפשר בקל למצוא נכרי

 לאיזה מקום ,1135 אפילו הוא של שמן,1134 יכול לטלטלה עם הנר שעליה,ואם צריך למקום הטבלא
  :1136ט"ש'  כמו שיתבאר בסי,שירצה

 שלכן לא נעשית הטבלא בסיס לדבר ,וכל זה כששכח לסלק הנר מהטבלא קודם כניסת השבת ו
 אבל אם מדעתו . אלא מחמת שכחתו1138בית כיון שאינה משמשת אז לנר מדעת בעל ה,1137המוקצה

 ,1141 הרי נעשית בסיס להנר וטפלה אליו,1140 שיהיה עליה בכניסת השבת1139הניח הנר על הטבלא

___________________ 
אלא  , והכרי איו מוזהר כלל על השבת, שהישראל לא צוהו על ככה,הישראל הרי לא עשה בשליחות ,האיסור

 , באמירה לכרי אין בזה איסור,ואף שהוא פסיק רישיה ולא ימות(ח "וסכ, )שאסור לו לשלחו לעשות איסור
  ).ג"ר'  כמו שתבאר בסי,שכל פסיק רישיה אין בו איסור אמירה לכרי(ז "רט ס' וסי). מטעם שתבאר למעלה

  ).937והערה , 931והערה (ט "רעו ס' וראה גם לעיל סי 
ף "והגיה הר (לא' כל בו ריש סי ).ומיהו טוב ליזהר שלא לעשות כי אם על ידי כרי(ה בהגהה ' ץ קטן סי"תשב 1131
  . )ל ידי גויע וטוב לעשותו (ג"סא "רמ. )מיהו טוב להזהר כי אם על ידי גויל "ז
 לא , גוי שהוא מזומן לפיול ידיאם אפשר ע (זה' ח סוף סי"ב. ) גוי מוטבל ידיאם אפשר לסלקו ע ( לבוש שם1132

  .) יער ישראל, אבל אם אין הגוי מזומן וצריך להשתדל אחריו,יער ישראל
שיפרשו את דברי , ע"כ השו" ולא מצאתי בו.)ל כך כיו צריךבמקום שא, ל ידי גויע וטוב לעשותו( א שם" רמ1133

  .ויכול להסתדר בלעדה, "שאיו צריך לטבלא כל כך"ורביו מפרש דהייו . א האלו"הרמ
ואף דמיירי באופן שאי (ולא על ידי עצמו , יכול לער הר על ידי כרי, ומכל מקום כיון שהוא צריך קצת לטבלה

  ). תאמץ למצוא כרי שיער הר מהטבלהמכל מקום טוב לה, "אפשר בקל למצוא כרי"
 ם כןוא (ח"א סק"מ .) מטלטלו ועודן עליו, אבל לצורך מקומו,לא שו אלא לצורך גופו (ב,  קמברבי יוחן 1134

  .) השלחן רשאי לטלטלוםכשצריך למקו
לטל  מותר לט, ואם יער שם הר לא יוכל לעשות חפצו באותו מקום,שצריך למקום השלחן(ו "ויתבאר לקמן ס

  ).השלחן עם הר שעליו למקום אחר
  . ) ואם כן לא הוי פסיק רישיה,ב השמןאפשר לטלטלו בחת שלא יקר (ב"רעו סק'  אליה זוטא סי1135

 ).931הערה (ושם סמן , )בין ר של שמן(ט "רעו ס' וכן הוא לעיל סי
  יכול לטלטלן כמות שהן עם האבן, שאין היעור מספיק לו בעין,ואם צריך למקום החבית והכר ( סעיף ו1136

  . )והמעות שעליהן כדי ליפות מקומן
ואם אי  ...  יערו ממו מתחלה ...ואם צריך לגוף השלחן לטלטלו למקום אחר(ותפרש יותר לקמן סוף סעיף הבא 

  ).ם אחר מותר לטלטל השלחן עם הר שעליו למקו... צריך למקום השלחן... אפשר לער 
משום ,  שרי, ולא בדרך אקראי,אפילו היחו בתחילה בכווה... לא עשה בסיס  (קצג' ב סי"תרומת הדשן ח 1137

ה "ב ד, י קמב"והוא ברש. )פירש כששכח האבן עליה בין השמשותי ד"וכן משמע פירש.  עשה שוכחרב שבתדבע
ובין השמשות שכח , יחו בתחלה בכווה והייו שה). ולא מדעת,ששכח האבן עליה בין השמשות(אלא בשכח 
 שכחם ר כך ואח, ולא היה דעתו שישארו שם בשבת,אם היחם בכווה בחול (ו"שט סק' א סי"מ .להסירו משם

  .))ג"קצ' י סי"כתבי מהרא( מקרי שוכח ,שם
מוח שם אם לא היה בדעתו שישאר (ד "שט ס' לקמן סי. )ושכח לסלקו ממה קודם שחשכה(ה "וכן הוא לעיל ריש ס

וכן אם היח אבן על פי חבית של (וסעיף ו , ) שלא עשה בסיס אליו,ם כיסת השבת ושכח להסירו ממו קוד,בשבת
  ). ושכח ליטלם מעליה קודם השבת, הכר או שהיח מעות על, ושכח להסירה משם קודם השבת,יין לכיסוי

 דבר מוקצה על דבר המותר של חבירו שלא אם אדם היח (א"שט סי' קמן סיוכדל, כ אם איו בעל הבית"משא 1138
אדם אוסר חפץ של  לפי שאין , לא עשה ההיתר בסיס להאיסור, אף אם גם דבר המוקצה הוא של חבירו,מדעתו

  ).חבירו שלא מדעתו
ג "סע "טור ושו. ) אבל במיח עשה בסיס לדבר האסור,אמרי דבי רבי יאי לא שו אלא בשוכח (ב,  גמרא קכ1139
  .)לדבר האיסור שהרי הטבלא היא בסיס ,אסור לערה,  עליה מדעתואם היחו(

 אם היחו עליו מבעוד יום מדעתו על דעת ,דבר האסור בטלטול שמוח על דבר המותר(ד "שט ס' סי וכן הוא לקמן
כל דבר  (א"שי סי' סי).  ואסר בטלטול כמוהו ממש, להאיסור הרי עשה ההיתר בסיס,שישאר מוח שם גם בשבת
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קצג

 ואף אם צריך , אף אם הנר הוא של שעוה וכיוצא בו,1142 לפיכך אסור לנערה.ואסורה בטלטול כמוהו
  .1143למקום הטבלא

  .1145ח"ש' ש בסי" כמ1144 כמו שמותר ליגע בכל מוקצה,אבל מותר ליגע בטבלא

  .1148ו"רע'  מטעם שנתבאר בסי,1147 ולנערה1146ועל ידי נכרי מותר לטלטלה

___________________ 
 שעשה ההיתר , על דעת שישאר מוח שם בשבת,סור בטלטול שהיחו מבעוד יום על גבי דבר המותר בטלטולהא

  .)ט"ש'  ואסר בטלטול כמוהו כמו שתבאר בסי,בסיס להאיסור
במיח (ה הרי זה " די שם"לפירש, ) וטל ומחזיר איו...טמן וכיסה בדבר שאיו יטל בשבת (א "ברייתא א סע 1140

 דכל שהיח על דעת שישארו שם ,י"משמע בהדיא מדברי רש(ה שכח אבן "שט ד' י ס"ב). ס לדבר האסורעשה בסי
 ואפילו , דהא הטמה על דעת ליטלה בשבת עבידא לה, מיקרי מיח, אף על פי שדעתו ליטלו בשבת,בכיסת השבת

 שישארו שם בכיסת ל דעת עואם היחם עליה מדעתו(ד "שט ס' ע סי"בטור ושו'  דעה הא.)הכי קרי לה מיח
  ).אסור להטות ולער, השבת

 אלא בכיסת השבת ,ואפילו אם היה בדעתו שלא ישארו שם כל השבת כולה(ז "שט ס' לקמן סיהובאה דעה זו גם 
 לפי שמתוך שעשו החבית והכר בסיס  ... דהייו שהיה בדעתו שישארו שם עד לאחר בין השמשות בלבד,בלבד

  ). הוקצו לכל השבת כולה ואין דעתו מועלת להתירם, שהוא תחלת כיסת השבת,לאיסור בבין השמשות
ומתוך שבין השמשות שהוא תחלת (א "רעט ס' כדלקמן סי, עליו כל משך בין השמשות' פ שיהי"והייו כשדעתו עכ

  ).1263הערה (ושם סמן , )כיסת השבת היה מוקצה
  ).1150הערה (ושם סמן , דעתו שיהיה הר עליה כל השבת כולה' שצריך שתהי, לקמן בסמוךתתבאר ' ודעה הב

דכלי עשה בסיס לאבן וטפלה  (ה הא ליכא" וד,)שהכלי טפל לשלהבת בעודה בו (ה לדבר האסור"א ד, י מז" רש1141
  ).לו

  ).1162והערה (מן בסמוך תתבאר לק, והפקא מיה מזה שהבסיס טפל להמוקצה
י "ב. )אסור לערה (ע שם"טור ושו. )שאף החבית מוקצה, ואסור להטותה( בסיס ה עשה חבית"ב ד, י קמב" רש1142
 שאף הם ,ת החבית ולער הכר כלומר אסור להטו,במיח עשה בסיס לדבר האסור (ה שכח אבן"שט ד' סי

  . )מוקצים
לפי שכיון שעשו בסיס לאיסור עשו איסור (ז "שט ס' סי). ועשה הר מוקצה כמוה(א "רעט ס'  לקמן סיוכן הוא
  ). כמו האיסור עצמו, ואסור לטלטלן כלל אפילו בהטייה ויעור בלבד,כמוהו

וגם זה פשוט דלא קאי אלא . צריך למקומו של כר מטלטלו עם המעות למקום אחר (ה וכל זה"שט ד' י סי" ב1143
 , משמע בהדיא דאשוכח קאי דביה אמרין מערה,'י לא שו שמערה וכו" דהרי פירש רש... ולא אמיח ,שוכחא

  .)לערדאילו מיח אסור הוא 
 בין שצריך , אבל אם היחם שם מדעתו על דעת שישארו שם גם בשבת,וכל זה בשוכח(ז "שט ס' וכן הוא לקמן סי

  .)תן ולערן אסור אפילו להטו...למקום החבית והכר 
 אבל ,דבר מוקצה איו אסור אלא לטלטלו בשבת ממקום למקום(תקיח ' סי) פראג(ם מרוטבורג "ת מהר"שו 1144
שהרות עומדים עליו הוא של אבן או , מותר ליגע במעמד שלפי ארון הקודש(תלו ' סי) לבוב( שם). גע בו מותריל

רביו מאיר  (מרדכי רמז ת).  ליגע בו כי אם במטלטלודאפילו מוקצה עצמו איו אסור, רק שלא יעעו, של עץ
 אף על פי , ובלבד שלא יהא מעעו,התיר ליגע בשבת במעמד שלפי ארון הקדש והרות דולקות ועומדות עליו

 מותר ליגע כל מקוםומ(ג "א ס"רמ .) כשמעעוי אם דאפילו מוקצה עצמו איו אסור ליגע כ,שהוא תשמיש מוקצה
  .)ואיו מטלטל הרהואיל  ,בטבלא

 וכמו , ובלבד שלא יעע אפילו מקצתו, אבל מותר ליגע בו בידיו,כל מוקצה איו אסור אלא בטלטול ( סעיף יד1145
  . )ה"רס' שתבאר בסי
  ).מקום אסור פן יתדד קצת מגיעתו מכל ,ואין איסור במוקצה בגיעה בעלמא(ו "וכדלעיל שם ס

  ).שח'  כמו שתבאר בסי, כל שאיו מעע, אפילו בידיו,יעה בעלמאשמוקצה מותר בג(י "שי ס' לקמן סי
  ).ואיו אסור אלא בטלטול, שמותר ליגע בכל דבר שהוא מוקצה(ג "תקיג ס' סי

 או מפי שצריך למקום שהיה הר ,כשמביאו לכאן כדי ליהות כאן לאורו(י "רעו ס' באופן שתבאר לעיל סי 1146
  .)עומד שם
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קצד

 , היתה דעתו שיהיה הנר עליה כל השבת כולהם כן שאינה נקראת בסיס אלא א1150 אומרים1149ויש
 , או על ידי ניעור או שאר טלטול מן הצד, על ידי נכרי,אבל אם היה דעתו לסלקו אחר כניסת השבת

ויש לסמוך על דבריהם להקל במקום  .1151 אם הנר של שעוה וכיוצא בו,נערההרי זה מותר ל

___________________ 
שהרי גם אחרי ; רוצה הישראל להשתמש בטבלה מבלי לטלטלהשאו , להשתמש בטבלה כרירוצה הכגון ש 1147

  .טבלהטלטל הלאסור לישראל , שהכרי מערה
 בין ר של שעוה , יש מתירים אפילו אם אפשר לו בלעדו,לומר לכרי שיביא לו ר הדלוק כבר במקום אחר(ט " ס1148

   .ושם סמן, )וחלב בין ר של שמן
  :ולכן מותר לטלטלם, פים שהשלחן או המפה לא עשו בסיס לראו' עתה מוה ג 1149

  .ואם פל הר יש לסמוך עליהם להקל, יש אומרים שלא עשה בסיס, בדעתו לסלקם אחר כיסת השבת' כשהי) א(
  .המפה לא עשית בסיס לדברי הכל) ב(
  .לא עשה בסיס לאיסור, כשיש גם היתר חשוב על השלחן) ג(

זכר ההיתר באופן שואף שבשלושת האופ ר"יםפל ה" ,ו שחושש שלא ישרףהיי.  
שפל על ... יש לסמוך על דבריהם להקל במקום הפסד "ש, מכל מקום ראה שתאי זה הוא דוקא באופן הראשון

  ".וחושש שלא ישרף השלחן, השלחן
  . השלישיוכן באופן". פ שאין שם הפסד אם לא יער"אע"דהייו , כ באופן השי תפרש לקמן"משא

ה פרק "רד ד' ספר התרומה סי. ) כיון שדעתו ליטלו בשבת,ת דלא חשיב כמיח"אומר ר(ה או "א ד, א'  תוס1150
 אבל תן במזיד . כולהת הייו שמיח שם המעות או דבר האסור כדי לשהות שם כל השב, של מיחרושופי (וטל
ל  דאפילו היחם שם עש אומריםוי (ד"שט ס' ע סי"ובש'  דעה ב). מותר לער, כדי לוטלן למחר בשבתרב שבתבע
 ל דעתולא אסרו אלא במיחם ע. מותר להטות ולער בשבת,  כדי שיטלם בשבת, שישארו שם בכיסת השבתדעת

  .)שישארו שם כל השבת
ויש אומרים שלא עשו בסיס לאיסור אלא אם כן היה בדעתו שישארו שם  (ז"שט ס'  גם לקמן סיה דעה זוהובא
 , בין על ידי כרי בין על ידי יעור, אבל אם היה בדעתו ליטלם משם באמצע השבת,בן והמעות כל השבת כולההא

 ולא אסרו כלל בטלטול ולא הוקצו לכל השבת ,לא עשו כלל החבית והכר בסיס להם אפילו בתחלת כיסת השבת
  .)כולה

*  
שאיסורו הוא אף מטעם שמא יסתפק , כ השמן"אמש. כמבואר כאן, וכל זה הוא בשלחן שעשה בסיס לשלהבת הר

 שבבין השמשות כשהיה ... אסור לטלטל ,השמן ששאר בר אחר שכבה משחשכה(ב "רעט ס' כדלעיל סי, ממו
 ,ועוד שגם בטלטול הוקצה בבין השמשות כשהיה דולק...  היה אסור להסתפק ממו משום איסור כיבוי ,דולק

  ).קצהמפי שעשה בסיס לשלהבת שהוא מו
 ושמן זה דחה בידי ,ר שהדליקו מבעוד יום וכבה אחר בין השמשות ושתייר בו שמן(ד "שי ס' בזה תבאר לקמן סי

 לכן אסור להסתפק ממו , שכשהדליקו אסר להסתפק ממו בשבת משום איסור כיבוי,אדם מלהיות ראוי בשבת
  ).אף לאחר שכבה הר וסתלק האיסור

*  
אם התה מבעוד יום על ר זה שיטלטלו בשבת (ה " רעט ס'דעות לקמן סי' הובאו ב, ולעין המורה עצמה

 שהואיל והקצהו מדעתו לבין ,ויש אומרים שאין התאי מועיל כלום ...  מותר לטלטלו אחר שכבה,לכשיכבה
צה  הוק, ויהא הר בסיס לכך, דהייו שכשהדליק בו היה בדעתו שיהא השמן דולק בו בבין השמשות,השמשות

  ).1286הערה (ותבאר לקמן שם , )לכל השבת כולה
אף שסומכים ) ג. (גם המתירים לא התירו שם אלא אם כן התה) ב. (אוסרים שם, המתירים כאן' התוס) א: (אמם

  .אלא לטלטל על ידי כרי, לא סמכו שם על המתירים, על המתירים כאן במקום הפסד
כדעת , ח שיש להקל במקום הפסד"ש הב"לפי מ(ק ד "רעט ס' לוק בים תבאר בתוספות שבת סיוטעם החי
. ולא משמע כן מסתימת דברי הפוסקים, אם כן גם במורה יש להתיר מהאי טעמא, רעז' ש בסי"כמ] ה[התרומ

 כך את האיסור אלא כשמיח עליו האיסור ודעתו להסיר אחר, שם] ה[דעד כאן לא התיר בעל התרומ, ולכן ראה
ולכן ... הרי עשהו בסיס לר עד שתכלה כולה , דהיח עליו את הר שידלוק עליו עד שתכלה, אבל במורה... משם 

  ).סתמו הפוסקים גבי ר שהדליקו באותו שבת ודוק
  .ה" כדלעיל ס1151
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 ינער השלחן והנר נופל , וחושש שלא ישרף השלחן, כגון נר שעל השלחן שנפל על השלחן,1152הפסד
 אם היה דעתו מבעוד יום לסלקו מעל השלחן בשבת על ידי נכרי ,מעליו אם הוא של שעוה וכיוצא בו

  .או על ידי טלטול מן הצד

 לא נעשית המפה ,פ שהנר היה עומד עליה בכניסת השבת" אע,ואם נפל הנר על המפה שעל השלחן
 או שאר מוקצה , ויכול לנערה שיפול הנר מעליה.1153ט"ש'  מטעם שיתבאר בסי,בסיס לו לדברי הכל
  .פ שאין שם הפסד אם לא ינער" אע,שנפל עליה בשבת

שה בסיס להנר שהיה מונח עליו בכניסת  או שאר מוקצה שעל השלחן שנע,ואף אם נפל הנר
 1155 מכל מקום אם היה מונח על השלחן בכניסת השבת דהיינו בבין השמשות גם לחם,1154השבת

 ואף לאחר שסלקו הלחם ממנו . הרי נעשה בסיס לאיסור ולהיתר בכניסת השבת,)1156שלצורך השבת(
יכול לנערו להפיל מעליו ולפיכך  .1157 כיון שהוא כבר אחר כניסת השבת,לא נעשה בסיס להנר בלבדו

__________________ 
ור אלא כשדעתו  דלא הוי בסיס לדבר האיס,י וספר התרומה"וסמכין על פירוש רביו תם ור ('ח סוף הסי"ב 1152

 שלא עשה , דיו כשכח, גויל ידי אבל רות שמדליקין על השולחן דעתיו ליטלו למחר ע,להיח שם כל השבת
  .ח"א סק"מוב, ה"ז סק"טהובא ב. )בסיס לדבר האיסור

 כמו , כגון אם פל ר על השלחן,במקום הפסד יש לסמוך על סברא האחרוה (ז"שט סוף ס'  סיקמןלוכן הוא 
  . )ז"רע' אר בסישתב

 לפי שאיו צריך לו שתהא המורה על , אף על פי שהמורה עומדת עליה,מותר לטלטל המפה שעל השולחן(ט " ס1153
 ואיו מעמידה על המפה אלא מפי שאי אפשר לו לפות מקום להמורה בגוף השלחן , אלא על השולחן,המפה
  . )אסרה בטלטולעשית המפה בסיס להמורה ולא  ולפיכך לא , או מפי שאיו חושש לפות לה מקום,עצמו

, שהרי השלחן איו משמש להמפה, )המפה(ולהיתר ) הר(ומכל מקום לא עשה על ידי זה השלחן בסיס לאיסור 
  .ק יא"קיב ס' בדי השלחן סיכמבואר ב, אלא המפה משמשת להשלחן

אם ,  השלחן עצמו לא עשה בסיס אליואמם. הייו שגם התחתית שתחת הר עשה בסיס לר ומוקצה כמותו 1154
 .עליו גם לחם שלצורך השבת' הי

 פשיטא דהם חשובים , גם ככרות ושאר דבריםין השמשות דאם היה מוח על השלחן בוראה לי(ק ח "סא " מ1155
  . )ש"יי כשהוא דולק שרי עלוז דאפי"ריש דף מ' ה בתוס"ח וכ"י ס"ש' ש סי" כמ,יותר מהר ושרי

שט ' ובסי).  בסיס לאיסור ולהיתר מותר לטלטלוט שכלי שעשה"ש' כבר תבאר בסי(ז "שי סט' סיוהייו כדלקמן 
 כגון שהיח עליו מבעוד יום גם דבר המותר בטלטול שחשוב יותר מדבר ,אם עשה בסיס לאיסור ולהיתר(ד "ס

 ומותר ,ין בהתירו הרי הוא עומד עדי, כיון שלא עשה בסיס לאיסור בלבדו,י"ש' האסור כמו שתבאר בסי
  ).ור שעליו מיטלטל עמו מאיליולטלטלו אף שגם האיס

דהוי (ה הח "שם ד' ותוס, )ג דאיכא עליה שברי עצים" ואע,הוה מטלטלין כוא אגב קיטמא(א , ומקורו בגמרא מז
  ).בסיס לדבר האסור ולדבר המותר ושרי

  ).ן מהשמר חשוב יותםצריך שיהא הלח (ה"רעט סק' א סי"מוב
  ).1161הערה (ויתבאר לקמן . שאיו חשוב יותר מן דליקת הר לסעודת שבת, כ שאר הלחם"משא 1156
 כיון שלא היה בסיס ,זואף אם משחשכה יטל ההיתר משם לא עשה הכלי בסיס א(ח "סישיא ' סילקמן וכד 1157

א "שתבאר לקמן שם סי, צה שעשה באמצע השבתוהייו כמו בשאר מוק). כמו שתבאר למעלה, בבין השמשות
 אפילו היחום לדעת , אלא לאחר כך היחום עליה כרי או קטן,אבל אם לא היו המעות עליה בין השמשות(

 ,כ מותר לטלטלה אם יטלו המעות מעליה" אעפ,הישראל שהוקצית מדעתו מלטלטלם כל זמן שהמעות עליה
  .) בבין השמשותהואיל ולא היתה מוקצה

 על ידי כרי לצורך קטים או לצורך , דהייו משחשכה,אם הודלק אחר כיסת השבת(ו "רעט ס' וכן הוא לקמן סי
 הואיל ולא היה ... מותר לטלטלו אחר שכבה , או שעבר ישראל והדליקו בין בשוגג בין במזיד,חולה שאין בו סכה

 ,עשה על ידי זה מוקצה לכל השבת כולה לא , אלא באמצע השבת כשהיה דולק,מוקצה בתחלת כיסת השבת
  ).אלא בשעה שהוא דולק בלבד
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 וכן אם היו מונחים עליו בין השמשות שאר .1158 כמו שירצהאחר כךהנר ושאר מוקצה לטלטלו 
 , מן דליקת הנר1160שאר הדברים חשובים יותר) הלחם או( והוא שיהיו .1159דברים שאינם מוקצים
  .1163ט"רע' ש בסי" כמ,1162 שהנר נעשה בסיס אליה,1161דהיינו מן השלהבת

 עוד לנר ין צריךכגון שא( אם אפשר לנער ממנו הנר ,שלחן לטלטלו למקום אחר צריך לגוף ה1164ואם
 יטלטלנו למקום אחר כך ו,שיטה השלחן ויפול הנר מעליו על ידי , ינערנו ממנו מתחלה,)זה

___________________ 
 דאין מוקצה , מותר להסתפק ממו לאחר שכבה,אם הדליקו אחר כיסת תחילת ליל יום טוב(ד "תקיד סכ' סי

  ).ש"ייי ע"ש'  כמו שתבאר בסי,לחצי שבת
  . ב"רעט סק'  וראה תהלה לדוד סי

  .ים דלקמן בסמוךמשלושת האופ, שהוא אופן הראשון 1158
  . ז"שי סט'  וסי,ד"סשט ' לקמן סיככל אופי בסיס לאיסור ולהיתר ד 1159
 , שהיה להם רוב שמן,ת בגלילא שו"מפרש ר(ה בגלילא "שם ד' ת בתוס"כפירוש ר, )בגלילא שו(א , גמרא מז 1160

  ).ב מדבר האסורוכגון שדבר המותר חשו(ח "שי ס' ע סי" טור ושו).ולהכי לא בטלי שברי פתילה אגב שמן
שי '  וסי,)שהיח עליו מבעוד יום גם דבר המותר בטלטול שחשוב יותר מדבר האסור (ד"שט ס' לקמן סיוכן הוא 

  ).והוא שדבר המותר חשוב מדבר האסור (ז"סט
*  

תבאר לקמן , כ אם מיחם על המורה"משא, על השלחן) או שאר הדברים החשובים(והייו דוקא כשמיח הלחם 
 כדי שיהא הר בבין , או שאר דבר המותר בטלטול,אין היתר שייח על הר מבעוד יום מעט לחם(ד "ט סרע' סי

 ולא להלחם או שאר , לכך הוא טפל אליה, לפי שהר הוא עשוי בשביל השלהבת,השמשות בסיס לאיסור ולהיתר
  ). וכן הדין במורה. אף שאותו דבר חשוב מהשלהבת,דבר

אלא צריך להיות חשוב יותר , או אפילו ממחיר כל הר, חשוב יותר ממחיר השלהבתדלא סגי במה שההיתר  1161
  .מדליקת הר בסעודת שבת זו

דהייו שאכילת הלחם חשובה יותר מאור , "שלצורך השבת"דמיירי בלחם , )1156והערה (יל במוסגר ולכן תבאר לע
  .השלהבת
השמן שבר חשוב לו לעולם יותר מהדבר ...  מהשמן ר חשוב יותםצריך שיהא הלח (ה"סקרעט ' א סי"מוכמבואר ב
  . )שהוא צריך לו עתה בעוד שהוא דולק לפי ,שותן בו
לפי שהשמן שבר חשוב לו , תר זה ברוריעדיין אין ה, ותן בה דבר חשוב'  הילושאפי(צג ' ש סי"ת ריב"ומקורו בשו

  ). בעוד שהוא דולק,יך לו עתה למצותולפי שהוא צר, תן בולעולם יותר מן הדבר המותר שו
ג "רסג ס' כדלעיל סי, כיון שהלחם הוא עיקר הסעודה, ולכן גם הלחם שלצורך השבת חשוב יותר מדליקת הר

שעיקר סעודה הוא (ה "עדר ס' ובסי). ד"רע'  שהיא עיקר מצות הסעודה כמו שיתבאר בסי,שהפת קודמת לר(
  ). האדםשעליו יחיה, הלחם

  .מוותר על דליקת הר' עד שבשבילם הי, הייו שהם חשובים כל כך, "או שאר הדברים חשובים יותר"ומה שכתב 
 מותר ...בסיס להמעות שבתוכה ... שיש בתוכם מעות ... תיק (ח "שלד סי' תבאר לקמן סי, ואם הוא בסיס למעות

 ,אוכלין לתוך ארקי) טבעת או(אבל אם מיח  . ספר והוא הדין למזוזה או ...להיח בתוכה תפילין מערב שבת
  ).ובים לגבי הארקי והן בטלין אצלההאוכלין חש) הטבעת או( כי אין ...אין מועילין 

  .16' גליון התקשרות שפז ע. 29 והערה 16רעט הערה ' קיצור הלכות סי. ד"קיב סקכ'  סיי השלחןוראה בד
ואין צריך שיהא ". שהר עשה בסיס אליה, מן השלהבת"בים יותר כי מספיק מה שהלחם או שאר הדברים חשו 1162

, כיון שהבסיס טפל להמוקצה, גם אם המורה יקרה, )שעשו מוקצה(הלחם חשוב יותר גם מהר והמורה עצמם 
 ).1141הערה (ושם סמן , )עשית בסיס להר וטפלה אליו(וכמבואר לעיל 

  . ) בסיס לשלהבת הדולקת בו שהיא מוקצה ועשה הר מוקצה כמוה...כשהיה הר דולק היה  ( סעיף א1163
  :לכן יכול לטלטלם בשלושה אופים, לא עשו בסיס לר, ל"כיוון שבשלושת אופים ה, כלומר 1164

  .ואחר כך לטלטל השלחן למקום שירצה, לער הר) א(
  .בה שלא לערכשיש סי, לצורך השלחן, לטלטלם למקום אחר) ב(
  .לצורך מקום השלחן, לטלטלם למקום אחר) ג(



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

קצז

  .1165שירצה

 או שיש חשש הפסד בניעור ,1167כגון שהוא צריך עוד לנר זה במקום האחר (1166ואם אי אפשר לנער
 הואיל ולא נעשה בסיס לו בלבדו בבין , רשאי לטלטלנו בעוד הנר עליו,)1168זה שלא ישבר הנר

  .השמשות

 ואם ינער שם הנר לא יוכל לעשות חפצו , אלא שצריך למקום השלחן,ואפילו אם אינו צריך עוד לנר
 הואיל ולא נעשה השלחן בבין ,1169 מותר לטלטל השלחן עם הנר שעליו למקום אחר,באותו מקום

 עיין שם כל פרטי דינים ,1171י" וש1170ט"ש'  כל זה בסיו שיתבאר וכמ,ר בלבדוהשמשות בסיס לאיסו
  :אלו וטעמיהם

  הנחת נר על העץ 

 יום טוב אבל אין מניחין נר של . מותר להניח נר של שבת מבעוד יום על גבי אילן וידלוק שם בשבתז

__________________ 
 ואחר כך יטלטל ההיתר בלבד , צריך לערו מתחלה,שאם אפשר לער האיסור ממו מיד (ד"שט ס'  כדלקמן סי1165

 ואחר כך יטלטל הכלי עם , צריך לער מתחלה,אם אפשר לער האיסור בלבדו (ז"שי סי'  וסי,)למקום שצריך אליו
  .)ום שירצהההיתר למק

 ). מותר לטלטל ההיתר עם האיסור שעליו ...ואם אי אפשר לער(ד "שט ס' כדלקמן סי 1166
, כ אם הטלטול הוא לצורך הר"משא. אלא אף את הר, לא רק את השלחן, הייו שהוא צריך במקום אחר 1167

 אין צריך לומר אם ,אם הוא מתכוין בטלטול זה לצורך האיסור(ד "שיא סי' בזה תבאר לקמן סי, שהוא מוקצה
 אלא אפילו , או כדי להציעו או איזה עין אחר,מטלטל לצורך האיסור עצמו כדי לשמרו מאיזה קלקול והפסד

כגון ר להשתמש לאורו במקום אחר  ... אם מטלטל מפי שצריך לו האיסור להשתמש בו איזה תשמיש המותר
  ). הואיל ומיטלטל בשביל האיסור אסור,וכל כיוצא בזה

 מותר לו , איזה תשמיש במקום זה שהכלי מוח שם...ואם מחשב עליו להשתמש (ב "שח סי'  וכעין זה לקמן סי
  ). אף על פי שעיקר כוותו בטלטולו הוא כדי שלא יגב או ישבר במקום זה,לטלטלו ממקום זה

  .66' משולחן הארי ע. וראה מראי מקומות וציוים
 , דכשמשליכן לחוץ ילכו לאיבוד, כיון דאית בהו הפסד ממון,ערן ולהשליכןלא החמירו עליו ל(י שי "ח סוס"ב 1168

 כגון דאיכא , לערי אפשר דאאוכן היכ (ח"א סוף סק"מ).  כיון דמדיא ליכא איסורא,רו עליוהילכך לא החמי
  ). לערין צריךואי איכא הפסד ביעור א(ק יא "שי ס' וסי). פסידא

שי ' סי).  או שיהיה איזה הפסד בדבר המותר אם יער את האיסור,י אפשר לערואם א(ד "שט ס' כן הוא לקמן סיו
  ). אם אין הפסד ביעורו,יער גם ההיתר עמו (ז"סי

  .וכאן תבאר שכן הוא גם אם יש חשש שישבר הר שהוא מוקצה
וד ששאר הסכיים בע... לטלטל הדן ... אסור לטלטלם ... סכין של שחיטה ושל מילה (ה "שח ס' וכן הוא לקמן סי

 או שיש חשש , והוא שאי אפשר לער סכין זה מהדן, בתוכום כן אף על פי שסכין זה ג, מותר לטלטלו,בתוכו
  .הרי שכן הוא אף אם יש חשש הפסד בדבר האסור). הפסד אם יערו

  .94' תשלח ע. 60' תשלז ע. 23' וראה הערות וביאורים תצו ע
 ם כןוא (ח"א סק"מ .) מטלטלו ועודן עליו, אבל לצורך מקומו, לצורך גופולא שו אלא (ב,  קמברבי יוחן 1169

  .) השלחן רשאי לטלטלוםכשצריך למקו
). לאיזה מקום שירצה ...  יכול לטלטלה עם הר שעליה,ואם צריך למקום הטבלא(וכן הוא לעיל סוף סעיף הקודם 

 מפי שצריך לפות מקומם זה שהם ,אחרכגון שמטלטל ההיתר עם האיסור שעליו למקום (ד "שט ס' לקמן סי
 בעין שאם יער כאן האיסור לא יוכל להשלים צרכו , כדי להשתמש בו איזה תשמיש או צורך אחר,עליו עכשיו
  ). מותר לטלטל ההיתר עם האיסור שעליו,במקום הזה

  . ואילך סעיף ד1170
  .ז"א וסי"י ס1171
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 ונמצא ,1173 הנר ליטול ממנויום טוב גזרה שמא יעלה באילן ב,1172דולק על האילן אפילו מבעוד יום
  .1174ו"של'  שהוא אסור מטעם שיתבאר בסי,יום טובמשתמש במחובר לקרקע ב

 שהרי הוא אסור בטלטול אף לאחר ,אבל בשבת אין לחוש שמא יעלה עליו ליטול הנר לאחר שיכבה
  :1176ט"רע'  כמו שיתבאר בסי1175שיכבה

  כפיית קערה על הנר

 שמה שהוא מטלטל ,1177וז האור בקורה מותר לכפות קערה של חרס על גבי הנר בשביל שלא יאחח
 וכל שכן .1178 אין בזה שום איסור כלל,הקערה בשבת בשביל הצלת הקורה האסורה בטלטול בשבת

  .1179שמותר לכפותה על הנר כדי לשמש מטתו

  :1180 שאם לא כן יכבה הנר,ומכל מקום צריך שיניח מעט אויר תחתיה

__________________ 
טור . )מבעוד יום(י "ופרש, )ום טוב דקל ביל גבייחין ר ע ואין מ,מיחין ר על גבי דקל בשבת (א"רע,  רב מה1172

 דליכא למיחש דלכשיכבה לשקליה , אילן וידלק שם בשבתוד יום על גבימותר להיח ר של שבת מבע (ד"ע ס"ושו
 ומצא משתמש ,שקיל ומח ליהד, אילןל גבי אבל אין מיחין ר של יום טוב ע, מייה ומצא משתמש במחובר

  . )באילן
 אם רוצה להיחו דולק שם , אפילו מערב יום טוב,אסור להיח ר דולק על גבי אילן (ז"תקיד סט'  לקמן סיוכן הוא

  . )עד הלילה
 לא בשביל שיהא קרא משתמש במחובר אם ,הא דאין ותין ר על גבי דקל ביום טוב( ב בסופו' ד סי"ש פ" רא1173

ואין עולין  דלא אמרו חכמים אלא אין עולין על גבי בהמה ,טלו אלא גזרין שמא יעלה באילן כדי לי,וטלו משם
  .ק טז"תקיד ס' א סי"מהובא ב. )על גבי אילן ביום טוב

 ומצא משתמש במחובר לקרקע ביום ,גזרה שמא יטלו מעל גבי האילן לכשיכבה ביום טוב (ז"אבל לקמן שם סט
  .)ו"של'  עיין סי.טוב

  ). או ליטלו ממו,ון להיח עליו חפץ כג, ואין משתמשין בו שום תשמיש...ילן אין עולין בא(א "שלו ס' וכדלקמן סי
  . ז"וראה תהלה לדוד סק

  . )גזרה שמא יעלה ויתלוש ממו פירות או עלין או עפים ( סעיף א1174
 דכיון ,בשבת דליכא למיחש לכשיכבה לישקליה מייה ומצא משתמש במחובר(ה על גבי דקל " די שם" רש1175

דליכא למיחש דלכשיכבה לישקליה מייה  (ד"לבוש ס. )דבר האסור בין השמשות איתקצי לכולי יומאדאקצייה ל
ז "ט. )ואתקצאי לכולי יומא,  דהא בלאו הכי איקצייה לבין השמשות לדבר האסור...ומצא משתמש במחובר 

  .)דהא איסור יש לשקליה משם בשבת (ז"סק
  . ) אפילו לצורך גופו או לצורך מקומו,טלו כל השבת כולה אסור לטל,אף על פי שכבה אחר כך ( סעיף א1176
 ה"ע ס"טור ושו. )של חרס(י "ופרש, )כופין קערה על גבי הר בשביל שלא תאחוז בקורה (א"סוע,  משה קכא1177
  . )שלא יאחוז האור בקורהכדי ,  הר בשבתל גבימותר לכפות קערה ע(

אשמעין  (ה כופין"א ד, י קז"רש). ל אלא לדבר היטל בשבתאין כלי יט(א , ל כרבי יצחק דאמר מג"דלא קיי 1178
  .)בר שאיו יטלל דכלי יטל לצורך ד"דקי (ח"ז סק"ט. )דכלי יטל להצלת דבר שאיו יטל בשבת

שהכלי יטל (ב "שח סע' לקמן סי).  יצחקביל כר"לא קיי(ה ולהכי "ק יא ד"רסו בקוטרס אחרון ס' וכן הוא לעיל סי
שהכלי יטל אף לצורך דבר שאיו יטל (ח "וסע, )ז"רע' כמו שתבאר בסי,  שאיו יטל בשבתאף בשביל דבר

   ).בשבת
כדי לשמש ,  מותר לכפות כלי על הר ...ד"אברהם אב' וכן מצאתי ביסוד של ר (י ל"ב סוס" ים של שלמה ביצה פ1179

ל דכלי יטל "ימאחר שאו ק, סור דליכא שום חשש אי ...ואין לחלוק בין שבת ליום טוב בשום חילוק, מטתו
ב "ל בפ"רשמשום הכי הביא , אף שלא לצורך גדול (ז שם"הובא בט. )אף שלא לצורך גדול, לצורך דבר שאיו יטל

  . )ום טוב בין בשבת בין בי, דמותר לכפות כלי על הר כדי לשמש מטתו,דביצה
  . ) יכבה הרןם לא כ דא, דצריך שייח מעט אויר תחתיהוראה לי (ט"א סק" מ1180
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קונטרס אחרון
 

 שתמה על 1184ש" בשם הריב1183א"בכסף משנה פכעיין . 1182' שמא תהא כו1181'שמא יכבנו כו) א(
 אם כן גם על . אם כן אינו פסיק רישיה עיין שם,ם שכתב גבי כיבוד הבית שמא ישוה גומות"הרמב

  . יש לתמוה כן1185ע"והטור וש

 והוי ליה , ואי אפשר שלא ישוה,אבל באמת יש לומר גבי כיבוד דהספק הוא שמא יש גומות בבית
ולא דמי לשאר דבר שאינו . 1186 ידוע הוי ליה ספיקא דאורייתא ולחומראואם כן כשאינו, פסיק רישיה

 ואי , והכא הספק הוא שמא יש כבר,1187דהתם הספק הוא שמא יעשה גומא, מתכוין דספיקא הוי ושרי
  .ולא גרע משאר ספיקא דאורייתא, אפשר שלא ישוה

 ואי אפשר ,וח בחזקהוהוא הדין כאן בנידון דידן הספק הוא שמא ברגע זו שיתחיל לפתוח ינשב ר
 כן הרוח מכבה בודאי ל ידי שע, במה שפותח1188ונמצא עושה איסור דאורייתא, שלא תכבה כשיפתח
א "לפי מה שכתב המג,  שסבור כשמתחיל שאין שם רוח1189והוא לא ידע ואשם, כיון שכבר יש רוח

  .ו שנתבארמושייך שפיר לשון שמא כ,  דהכא באין שם רוח עסקינן ואפילו הכי אסור1190ד"תקי' בסי

 שאז אין , שמא ינקש בידים בחוזק ויהיה אז פסיק רישיה,1191וכהאי גוונא יש לומר בנקישת הדלת
  .לכך צריך ליזהר לעולם, והספק הוא כשפותח כדרכו בלא זהירות שמא ינקש פעם בחוזק, ספק כלל

__________________ 
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1181

  ".שמא תהא הדלת וקשת בר"ב "וכן בס, "שמא יכבה", א תבאר הטעם שאסור לפתוח הדלת"בפים ס
  .ואף שאם כן הוי דבר שאיו מתכוין שאיו פסיק רישיה

  :מבאר זאת רביו בשי אופים
  .וכן מציו בכמה מקומות. הרוח הוי פסיק רישיהכי אם ישב , אסור מטעם ספק פסיק רישיה) א(
, שאחר שיתברר שהוא פסיק רישיה, מכל מקום כאן יש חשש, אף לדעת הפוסקים שספק פסיק רישיה מותר) ב(

  .ימשיך לפתוח הדלת

 . תרצג ואילך'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
שמא תהא הדלת וקשת (ב " בפים סוציטוט מהאמור, )שמא יכבו הרוח(א "הייו ציטוט מהאמור בפים ס 1182

  ).בר
  .)"ואסור לכבד את הקרקע שמא ישוה גומות"ם שם "ש הרמב"על מ (גלכה  ה1183
 היה ם כן אלא א,שכתב ואסור לכבד את הקרקע שמא ישוה גומות, ל"ם ז"מה בדברי הרמביויש ת (שצד'  סי1184

הוא , ואם כן. ן לא היה לו לומר שמא שאם כ,ראה מלשוו שלא אסר הכבוד משום פסיק רישיה. רצוף אבים
  .)כרבי שמעון דהא קיימא לן ,תימה למה אסרו

  ."שמא יכבו הרוח"א שכתבו " כאן ס1185
  .ב, א טז"חקרי הלכות ח. ח' חלקת יואב סי. טו' אגלי טל מלאכת חורש סי. יא- י"רכ ס' ד סי" ראה אבי זר יו1186
 כגון מטה כסא וספסל בין גדולים בין ,לו אפשר בלעדיוכל דבר שאיו מתכוין מותר אפי(שלז ' כדלקמן סי 1187

 כי , ואף אם עשה חריץ מאליו אין בכך כלום. ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ,קטים מותר לגררן על גבי קרקע
 ). ופסיק רישיה ולא ימות, שבודאי עושין חריץ,אבל הגדולים מאד אסור לגרור ... דבר שאיו מתכוין הוא

 .וראה כישתא דבי רב.  היא מלאכה שאיה צריכה לגופהאף שהכיבוי 1188
  .יז, ויקרא העל פי  1189
 י אפשר דבכל רגע ורגע הרוח משב וא, אטו בשעה שהרוח משב,דיש לגזור בשעה שאין הרוח משב( י ק" ס1190

  .)ן רוח ולא חילק בין יש רוח לאי, דאסור לפתוח דלת וחלון גד הרתב שכ,ז"י רע" רסן משמע וכ.להבחין בזה
  ). ופסיק רישיה הוא, ואי אפשר שלא תכבו כשתקש בו,שמא תהא הדלת וקשת בר שאחוריה(ב "שבפים ס 1191
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זה על  דאין 1193ח"תק'  והעתיקום האחרונים סוף סי1192ד דביצה"י פ"וכן צריך לומר במה שכתב רש
 ובאמת כן . מדקתני שמא תקרע, ותיפוק ליה משום שאינו מתכוין ואינו פסיק רישיה.מנת לתפור
י סבירא ליה דחיישינן שמא יפצע בחוזק עד שאי אפשר שלא "אבל רש, 1194ב"ם פכ"משמע ברמב

  .1195תקרע

  ובאמת התיר שם.' פן יתנדנד כו1197 בשם אור זרוע1196ה"א סימן רס"וכן צריך לומר במה שכתב רמ
נגיעה  על ידי  משום דהנדנוד בא1199אבל דעת אור זרוע, 1198ת מהאי טעמא עיין שם בדרכי משה"ר

  . וזהו הספק פן יגע בחוזק ואי אפשר שלא יתנדנד, וכשנוגע ברפיון לא יתנדנד,בחוזק

והיינו בפסיק רישיה כמו שכתב המרדכי ', דלמא כו'  לא ליהדק כו1200א"דף קמ' וכן צריך לומר בגמ
  .1201שם

  .' פן כו1202ט"ב ס"ש' ע סי"ויך לומר בשוכן צר

ן " וכן משמע בהדיא ברמב. דספק פסיק רישיה שרי1204ג"ו סק"שי' ז בסי" לפי מה שכתב הט1203ואף

__________________ 
  .) דאין זה קורע על מת לתפור,ואפילו קרעת לא אכפת לן. ואין חוששין שמא תקרע (ה ואין חוששין"א ד,  לד1192
 שאף אם תקרע הרי זה מקלקל ופטור ,מא תקרע ואין חוששין ש,מותר לפצוע את האגוז במטלית(כדלקמן שם  1193

  .ושם סמן, ) אלא אם כן קורע על מת לתפור,ורהמן הת
ומותר  ... והקורע שלא על מת לחזור ולתפור פטור אבל אסור מדברי סופרים (ד"שב סוף ס' לקמן סיוכן הוא 

  ).ח"תק'  כמו שיתבאר בסי, ואין חוששין שמא תקרע,לפצוע את האגוז במטלית
  .) שהרי לא תכוין,ואם קרעו איו חייב כלום (כדלכה  ה1194
  .כט' מי טל מלאכת קורע סי. ב"רא ס' ח סי" ראה אבי זר או1195
  .)פן יתדד קצת וגיעתו ויטה... ואסור ליגע בר דולק כשהוא דולק  (ג" ס1196

 או יתרחק קצת ,משום מבעיר ויתקרב השמן אל הפתילה ויתחייב ,פן יתדד הר קצת (ו"עיל שם סוף סוכן הוא ל
  ).ז"רע'  כמו שיתבאר בסי,ממה ויש בו משום מכבה

 וכי הא דגורר ...ל שהתיר ליגע בר תלוי בשבת כשהוא דולק "ת זצ"ראיתי כתוב בשם ר (לג'  סירב שבתע'  הל1197
 מתכוין  כיון דלאכא מי ה, ואף על גב דעביד חריץ,אדם מטה וכסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ

 שאם מטה ... ובמלכותו בארץ כען זהרים שלא ליגע בר תלויה בשבת ...להבעיר מטלטלה וליכא משום מבעיר 
  ).י לחייבו משום מכבה ומשום מדליק וקרוב בעי,את הר הרי השמן שבו מתדד

  . אות ב1198
  .לאסור: ל"אוצ 1199
  ). אתי לידי סחיטהדלמא) י" רש,פי הפך בהן שסותמיןמוכין (איש אודרא בפומא דשישא לא ליהדוק (א " ע1200

 ההידוק ל ידי שע, שמא יבא לידי סחיטה,אסור להדוק מוכין בפי פך שיש בו משקין (ב"שכ סכ' לקמן סיוכן הוא 
 מכל מקום פסיק רישיה ולא ימות הוא כשיהדק , ואף שאיו מתכוין.יסחטו המשקין הבלועין במוכין לתוך הפך

  )ק היטב שמא יהד, כלל ולכן אסרו להדק,היטב
ך פי הפך  דבהידוקו בתו, מכל מקום פסיק רישיה הוא,ואפילו איו מתכוין להוציא הבלוע בסתימה ( תכחרמז 1201

  ).יוצא המשקה וופל לתוכו
  ".פן יסחוט, לא בדוחק ... בגד שיש עליו לכלוך" 1202
 שיש איסור בסחיטתו מדברי ,וע בבגד פן יסחוט לכלוך הבל, ולא ידחוק,ויזהר לקח בקל (כ" סכן הוא לקמן שםו

  .ב"מלקמן שם סכ, והייו כמובא לעיל בסמוך). שכ' כמו שיתבאר בסי, סופרים
  .י- קח' וראה דובר שלום ע

  .לפי דעת הפוסקים שספק פסיק רישיה אסור, עד עתה ביאר ההלכה שלפיו 1203
  .ה שרישטז דספק פסיק רישי' ז בסי"לפי דעת הט, עתה בא לבאר ההלכה שלפיו
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  .1206ח"שי' י סי" והובא ב, גבי צירוף1205ן פרק כירה"במלחמות ור

אבל אם יש לחוש שמא יהיה ודאי ואף ,  כשאין שם חשש ודאי כלל,היינו להתיר בשעת הספק בלבד
 ואינו בכלל ספק , הרי זה דומה לשאר חששות וגזירות שחששו חכמים,ל פי כן יעשה מה שיעשהע

  .1207עיין שם] ש"ור[ה "א סוף ד"ה ע"דסנהדרין דף פ' כמבואר בהדיא בתוס, פסיק רישיה

 חיישינן ,דאם יהיה פתוח ברוחב טפח על דרך משל, וגבי פתיחת הדלת נמי יש לומר כהאי גוונא
ונמצא שפתיחה , ידו לדלת לפתוח ברגע זו בתחלת הפתיחה ינשב רוח בחוזקשמא מיד כשפשט 

ברחב טפח היא אחר שכבר נשב בתחלת הפתיחה רוח חזק כל כך שאי אפשר שלא יכבה כשיפתח 
  :1208ונמצא עושה איסור אחר שהוא ודאי פסיק רישיה, טפח או פחות

 נגד פתיחת הדלת 1211א" ומג1210ח" אם מה שכתבו הב, כרחך צריך לומר כן1209 על.'נגד החלל כו) ב(
___________________ 

  .אם הוא אסור, ולמעשה אין כאן הכרעה בין שתי הדעות בספק פסיק רישיה
 שמצא שאין כאן צידה כלל בכיסוי ,ויש מקילין במקום שאם יפתח הכלי ליטלם משם יברחו(ד "שטז ס' ולקמן סי

פק אם ישן שם  שכיון שהדבר ס... ויש לסמוך על דבריהם לעין שאין צריך לדקדק ולעיין אם יש שם זבובים .זה
  .אלא צירף טעם זה לדעה הראשוה המתרת מטעם אחר, הרי שלא התיר מטעם זה). אין כאן פסיק רישיה

  ).1206ראה לקמן הערה (משמע להתיר ספק פסיק רישיה , א"שיח סוף סכ' ואילו לקמן סי
  .ק ט"עיוים וביאורים ס, וראה כישתא דבי רב

או דלת בית שפועל בו חימום או מיזוג לפי , ר שבשתי הדעות האלו תלוי גם ההיתר של פתיחת מקרר חשמליואפש
 .רכ' א ע"ותבאר בשיעורי הלכה למעשה ח. תרמוסטט

 דשם אין , בספק אם יש שם זבובים יש להתירכל מקום מ, ואסורסיק רישיה אם תאמר דבודאי הוה פלואפי" 1204
  ". והוה דבר שלא במתכוין ומותר,סיק רישיהפק פ כי זה הוה ס,סיק רישיהפ

  .)כמועתק בהערה הקודמת (ד" סוף סשםלקמן הובא גם 
 ושמא כבר צרף קודם שעשה ... שמא לא הגיע לצירוף ,צירוף מיחם לאו פסיק רישיה הוא(במלחמות ב ,  יט1205
 הכא לאו פסיק ,סיק רישיה ולא ימותבפ שמעון' ואף על גב דמודה ר(ן "ובר, )לי ועכשיו אין צירוף זה תיקון לוכ

בתוכו  והכא אפשר שלא יגיע לצירוף מפי שהמים ש, לפי שכשמצרפין הכלי מחמין אותו תחלה ביותר,רישיה הוא
  .)מועין אותו מלהתחמם כל כך

ן  שאי,כיון שאיו מתכוין לתיקון הכלי אלא להפשיר המים מותר (א"שיח סוף סכ' לקמן סיוכן הוא . ה מיחם" ד1206
 אבל כאן אפשר שלא יגיע , מפי שכשמצרפין הכלי מחממין אותו תחלה ביותר,כאן פסיק רישיה ולא ימות

  .)המים מועים אותו מלהתחמם כל כך מפי ש,לצירוף
 דלא סגי אי לא הוי פסיק , משום דחיישין כשמתחיל להסיר שמא יתהפך,דהא דאסרין הכא קוץ וסילוא" 1207

  ".ך ולא ייח בשביל כ,רישיה
  .כישתא דבי רב. 'ח כללי דבר שאין מתכוין ופסיק רישיה אות ג"מעשה חושב פ, וראה שביתת השבת

, )שמא אחר שיבחין בגומא ימשיך לכבד הבית(שמטעם זה גזרו גם בהשוואת גומות , ואפשר כוות רביו לומר 1208
  ).שמא ימשיך להדק המוכין בחוזק(ובהידוק המוכין שבפי הפך 

  . כישתא דבי רב. ט"אכת קורע סכוראה מי טל מל
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1209

  :בשי אופים, של איסור פתיחת הדלת, א הובאה הלכה זו"בפים ס
  .שהר הוא גד פתיחת הדלת ממש, א"ח והמ"כפירוש הב) א(
  .שהר הוא אחורי הדלת, ש"י שהובא ברא"כפירוש רש) ב(

  ".גד החלל שבין הדלת למזוזה"שהר הוא , ועל הפירוש השי תפרש בפים
פתח, ל"שכן מוכרחים לפרש לפי הגד המקום ש ר הואשהאיסור הוא דוקא כשה.  

, ושם אין לפרש שהר הוא גד פתיחת הדלת ממש, שהביאו הלכה זו גם לעין חוכה, ע"וכן מוכח גם בטור ושו
  .שהוא גד החלל שבין הדלת למזוזה, ל"ים כאלא ודאי מפרש. שהרי ר חוכה הוא בטפח הסמוך לפתח
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',  כתבו באחורי הדלת צריך לחוץ כו1212פ"תר' ע סי"ושהרי בטור וש, ממש הוא בדוקא מכוון ממש
 וכשהוא אחורי הדלת אינו מכווין ממש נגד הפתיחה ,1213ונר חנוכה הוא בטפח הסמוך לפתח

  :הגדולה

,  תירצו כלום על בסיס שלא1216 ובהגהות מיימוניות1215פ"תר'  בטור סי1214 עיין.'ואין איסור כו) ג(
 1218 ומרדכי1217'אבל התוס. משום דסגי להו בהא דהדלת חשיבא כמחוברת ואין כאן טלטול כלל

 אבל אינו ,אלא שייך בו טלטול בו בעצמו,  מכלל דלא סבירא להו הכי,שתירצו דלא ליהוי בסיס
מתכוין  ואפשר דהוי ליה טלטול מן הצד דשרי כש.1219טלטול לענין הנר במה שמטלטל הדלתחשוב 

והטור והגהות מיימוניות אפשר שבאו לתרץ אם מתכוין . דהיינו הכניסה והיציאה, 1220לדבר המותר

___________________ 
  . תשב'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע

 אלא , פתיחהל ידי לא חיישין דמכבה ע...דאיו אסור אלא בחדר קטן שהרות אין רחוקות מהדלת  (' ריש הסי1210
  .) קרוב אל הדלתכשהר הוא

  .))ח"ב(ב "ש ס"מ וכ, כשמוח גד פתיחת הדלת ממש וקרוב אל הדלתאודוק (ב" סק1211
ובטור ). בשביל הרוח שלא יכבה הרות כשפותח הדלת, לפתח] של חוכה[בליל שבת צריך לחוץ בין הרות  (א" ס1212

  ).רי הדלת אסור לפתוח ולעול כגדודר שאחו(הוסיף 
ח מצוה להיחו בטפ (ז"תרעא ס' ע סי"טור ושו. )ר חוכה מצוה להיחה בטפח הסמוכה לפתח (א,  שבת כב1213

  .)לפתחהסמוך 
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1214

  .כיון שהדלת בטלה לבית ולא לר, אין הדלת עשית בסיס לר, ג תבאר שאם הר קבוע בדלת"בפים ס
  .והמרדכי' שזוהי שיטת התוסומבאר כאן 

ל ידי דבר לצורך דבר הייו כיון שהוא טלטול מן הצד ע, מה שעילת הדלת לא חשבת כטלטול הר שקבוע עליוו
  .המותר

שכיון שהדלת מחוברת לבית לא חשיב , שהובאה בטור ובהגהות מיימויות, ם מרוטבורג"אמם שיטת מהר
ומותר אף אם הוא ועל את , ואם כן אין לחוש בזה לא משום בסיס ולא משום טלטול מן הצד, כמטלטל מוקצה
  . הדלת לצורך הר

  .תיר גם בזהאם יש לסמוך ולה, ע"ומסיים בצ

 . תשג'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
ר שמואל שלא היה לו מקום אחורי הדלת להדליק "ם מרוטבורק כשהייתי בצרפת ראיתי את מורי ה"כתב הר" 1215

 דכיון שהדלת בטלה לגבי בית , ותן הוא טעם לדבר, והיה קובע אותם בדלת עצמה אחורי הדלת,רות של חוכה
  ".ולא חשיב כמטלטל הר כשפותח וועל הדלת ,חשיבא כמחובר לקרקע

  .)שהרי מחוברת היא לקרקע, שהדלת בטלה לגבי הבית... ם "לשון מהר (ה אות צ" פ1216
לו מקום אחורי '  שלא הי,ל"ר שמואל זצ"ראיתי בצרפת ממוהר(מה ' סי) פראג(ם מרוטבורג "ת מהר"והוא בשו

 ועל , כיון דמחוברת המוכי לשידה...ה אחורי הדלת  והיה מדליק בדלת עצמ,הדלת להדליק רות של חוכה
  ).לקרקע לגמרי] שהיא מחוברת[ דהדלת בטלה לגבי הבית ל שכן כ. בטילה היא לגבי שידה,השידה אין מעות

 , וגם לא הוי בסיס לדבר האסור. דבעילת דלת לא חשיב טלטול,משום טלטול אין לאסור (ה פותח"ב ד,  קכ1217
  .)גב ביתדבית חשוב הוא ובטל א

  .)יב ובטיל לגבי הבית ולא לגבי הר דחש, וגם לא עשה בסיס לר.דעילת הדלת לא חשיב טלטול הר ( תרמז 1218
הייו , "דעילת הדלת לא חשיב טלטול הר"והמרדכי , "משום טלטול אין לאסור"שכתבו ' שזה כוות התוס 1219

 .שהוא טלטול מן הצד על ידי דבר אחר
 , ההיתר אלא בשביל דבר המותרל ידי ואיו מטלטלו ע,אם איו צריך כלל לגוף האיסור(ד "שיא סי'  כדלקמן סי1220

  .)ם זהו טילטול מן הצד שהתירו חכמי,כגון לפות מקומו
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  :1222ע" וצ.1221 ויהיה פרסומי ניסא, שלא יהיה מוצנע אחורי הדלת הפתוחה,לנעול בשביל הנר חנוכה

  

  שיכול לכבות הנר בשביל החולהרעח 
  סעיפים' ובו ד

  מלאכה שאינה צריכה לגופה

 אם לא 1224 אם הוא חולה שיש בו חשש סכנה,בות את הנר בשביל החולה שיישן לכ1223 מותרא
 שפקוח נפש ,1226 מותר לכבות הנר שלא יראוהו, וכן מי שמתיירא מפני לסטים שלא יהרגוהו.1225יישן

  .1227ח"שכ'  כמו שיתבאר בסי,דוחה שבת אפילו בחשש ספק סכנה

 אסור ,1229ל חולה שאין בו סכנה וכן בשבי,1228 אלא סכנת ממון,אבל אם אין שם חשש סכנת נפשות

__________________ 
אם הוא  (כדלקמן שם,  על ידי דבר אחר שאסור אף בטלטול מן הצד,מוקצהההשתמשות ב והייו טלטול לצורך 1221

 אלא אפילו ... אין צריך לומר אם מטלטל לצורך האיסור עצמו כדי לשמרו ,מתכוין בטלטול זה לצורך האיסור
  .)הואיל ומיטלטל בשביל האיסור אסור ...אם מטלטל מפי שצריך לו האיסור להשתמש בו איזה תשמיש המותר 

  .צב' ח ע"אז דברו חוראה . שהיא מחוברת לקרקע, ומכל מקום אין חוששים לזה בדלת
להתיר בדלת אף לצורך ההשתמשות , ם מרוטבורג"אם יש לסמוך על דעת מהר, פקוהייו שרביו מסת 1222

 .במוקצה
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1223

  ).ג- א"ס(מלאכה שאיה צריכה לגופה ) א(
 ).ד"ס(פסיק רישיה ) ב(

פי החולה  מ, מפי רוח רעה,םהמכבה את הר מפי שהוא מתירא מפי כרים ומפי ליסטי (ב"סוע,  משה כט1224
 תא מי , ואיידי דבעי למתי סיפא חייב, ובדין הוא דליתי מותר.בחולה שיש בו סכה (א, גמרא ל. ) פטור,שיישן

  . )החולה שיש בו סכהמותר לכבות הר בשביל שישן  (א"ע ס"טור ושו. )רישא פטור
ומכל מקום אף לפי דבריהם (ג "סכדלקמן , והלכה זו היא אף לדעת הפוסקים שמלאכה שאיה צריכה חייבים עליה

) סכה בדבר( ויש חשש , וכן מי שמתיירא מפי הלסטים,מותר לכבות הר בשביל שיישן החולה שיש בו סכה
  ).סכות פשות
מי שיש לו חולי של סכה (ב ואילך "שכח ס' תתבאר לקמן סי, של מצוה לחלל השבת לסכת פשות, פרטי הלכה זו

 שהיה לו , והשאל הרי זה מגוה, והשואל הרי זה שופך דמים, והזריז הרי זה משובח,תמצוה לחלל עליו את השב
  ).רלדרוש ברבים שמות

. ראה ביאור הלכה. אלא אם כן יבוא לידי סכה על ידי מיעת השיה, דלא סגי במה שהוא חולה שיש בו סכה 1225
  .2רעח הערה ' קיצור הלכות סי

שלא יראו שיש שם אדם לסטים  (ח"ב. )לא יראו שיש שם אדם ויבאו עליוש, ומפי הלסטין(י במשה שם "רש 1226
  . )ויבואו עליו

 כלומר , מה תלמוד לומר וחי בהם, שאמר אשר יעשה האדם וחי בהם,ואפילו ספק פשות דוחה את השבת(ב " ס1227
  . )לא שיבא על ידי כך לידי ספק סכה ו,ראה שיהא חי ודאי בעשיית המצות

 שאין איבוד ממון דוחה שבת , המכבה אותה מפי איבוד ממון חייב,דליקה שפלה בשבת (ג"ב ה"ם פי" רמב1228
כלומר  (י שלד"י סוס"ב. ) פטור אבל אסורבי שמעוןלרדאי , זה כרבי יהודה דוקא (מ שם" ובמ,)אלא איבוד פשות

ודה שמלאכה שאיה ם הולך לשיטתו שפוסק כרבי יה" והייו שהרמב.)ם דהויא מלאכה שאיה צריכה לגופהמשו
שמלאכה שאיה , ל כרבי שמעון"וכאן מבאר לפי מה דקיי, )1245והערה , ג"כדלקמן ס(צריכה חייבים עליה 
  .צריכה פטור אבל אסור

  .) אפילו במלאכה שאיה צריכה לגופה,אבל משום הצלת ממוו אסור לחלל שבת (ח"שלד סכ'  לקמן סיוכן הוא
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  .לכבות מדברי סופרים

 כלומר שהמלאכה .1231מפני שאין איסור מן התורה אלא במלאכה הצריכה לגופה ,1230ואם כבה פטור
 כגון שמכבה עצים ,1232 דהיינו שצריך לו גוף הדבר שגוף המלאכה נעשית בו,צריכה לו בשביל גופה

___________________ 
 פל למשכב או שמצטער כל כך עד ...חולה שפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכה (ט "שכח סי' כדלקמן סי 1229

 ). ישראלל ידי אין עושין לו דבר האסור מדברי סופרים ע,שחלה ממו כל גופו
לה  ההיא בחו, ואם כבה פטור אבל אסור,והדתי רבי אושעיא אם בשביל החולה שיישן לא יכבה( גמרא שם 1230

  . )פטור אבל אסור, בשביל החולה שאין בו סכה שיישן( ולבוש טור. ) ורבי שמעון היא,שאין בו סכה
יוחן ' ר(ב , ובגמרא לא, ) חוץ מן הפתילה מפי שהוא עושה פחם,רבי יוסי פוטר בכולן(ב , כט רבי יוסי במשה 1231

 ורבי שמעון ... חייב ... את המת ...המוציא (ב , כרבי שמעון במשה צג ייווה, )בי שמעון סבירא ליה כר...אמר 
ב , קמאובגמרא ).  שמעוןבי לאו מלאכת מחשבת היא לר ...דהוי מלאכה שאיה צריכה לגופה(י "ופרש, )פוטר

, רביו חאל קמבוכן פסק . ) לגופה פטור עליהיה צריכהדאמר כל מלאכה שא, בי שמעון סבירא ליהרבא כר(
ה "א סוד, ג' תוס. ) דסבר כל מלאכה שאיה צריכה לגופה פטור עליה, שמעוןביקאי כר ד,והלכתא כרבא (א"רע

בי ל פסק כר" זביו חאלר (ז"א ה"ד פ"ראב. ) דרבא דהוי בתראה סבר כותיה,בי שמעוןל כר"לדידן קי (הצד
גופה פטור  דאמר מלאכה שאיה צריכה לבי שמעון סבירא ליה מדאמרין פרק וטל רבא כר, שהוא פוטרשמעון
  .)פטור אבל אסור( ולבוש טור. )בי שמעוןל כך הוא כר"עת אחרוים זד (מ שם בשם האחרוים"מ. )עליה

  .ג"ודעת הפוסקים כרבי יהודה תתבאר לקמן ס
  :פירושים' הובאו בפוסקים ג, בגדרה של מלאכה שאיה צריכה לגופה 1232

 כשעושה מלאכה ואין צריך לאותו ,צריכה לגופה קריי דמלאכה שאיה "ראה לר( שמעון ה רבי"א ד, צד' וסת) א(
 כי הצורך שהיתה מלאכה עשית בשבילו במשכן הוא גוף , אלא לעין אחר,כעין שהיו צריכין לה במשכןצורך 

 לאותו העין שהיו צריכים ין צריך דאם א]ד["דף צ' סוכתבו התו (א"א רסק"מהובא ב. )המלאכה ושורשו) איסור(
  .)ש באורך"יי ע,' לגופה כו צריכהיה מקרי א,במשכן

 אלא , הוא מתכוין לגוף המלאכה,מלאכה שאיה צריכה לגופה(ז "א ה"ם שהובאה בכסף משה פ"שיטת הרמב) ב(
צאתי א מ"מ פ" בכתבוכ(א שם " הובא במ).ל"ר אברהם החסיד בשם אביו ז"מיסוד ה. שאיו מכוין לתכליתה

ר " מיסוד הר, אלא שאיו מכוין לתכליתה, מכוין לגוף המלאכה הוא,יה צריכה לגופהמלאכה שא...  כתוב
  ). ואיו מכוין לעשות פחמין, כגון הכא שמכוין לכיבוימר כלו,ל"אברהם החסיד עכ

הויא לה מלאכה , אלא כדי לחוס על השאר, אם איו צריך למקום שהיתה דולקת הלהבה(א , ד קכא"רי' תוס) ג(
לפי שאיו צריך , הרי זה פטור(א , ז בשלטי הגבורים יג"הריא). 1243ערה ה(וכדלקמן , )שאיה צריכה לגופה
 מלאכה שאיה צריכה לגופה רושפי(עדר ' יראים סי). אלא לצורך דבר אחר הוא עושה, למקום הכיבוי עצמו

 בית ).ו דבר שגורם להקרות מלאכה איו צריך ומתכוון לגוף אות, הכי הואבי שמעון ורבי יהודהדפליגי בה ר
  ).מלאכה שאיה צריכה לגופה היא שאיו צריך לגוף הדבר שהוא עושה(א , הבחירה ג

יוסי אמר עד '  כמה דר, שיהן אמרו דבר אחדבי שמעוןיוסי ור' ר יוחן ר"א(ה "ב ה"וכפשטות לשון הירושלמי פ
דרבי שמעון (ב "ז ה"ופ, )יהא לו צורך בגופו של דבר אומר עד שבי שמעון כן ר,שיהא לו צורך בגופה של פתילה

  ). שמעון אמר עד שיהא לו צורך בגופו של דבר' דר(ג "ג ה"ופי, )אמר עד שיהא לו צורך בגופו של דבר
  ).דהייו שצריך לו גוף הדבר שגוף המלאכה עשית בו(שיטה זו השלישית תבארה כאן 

 להאומרים שמלאכה ... שעושה להצילו מזיבתו שלא יטף בה בגדיו לא יצא הזב בכיס(י "שא ס' וכן הוא לקמן סי
 , לפי שאיו צריך כלל לגוף הכיס שמוציאו,ח אף זה פטור"רע' שאיה צריכה לגופה פטור עליה כמו שתבאר בסי

  ).ואין לו חפץ בגופו אלא שיצילו מזיבתו
 לפיכך הוטל , לגוף הדבר שהמלאכה עשית בו דהייו שצריך,מלאכה הצריכה לגופה (ז"שטז סט'  לקמן סיוכן הוא

 , או שצריך להשמה שיטלה ממו, או לעורו,שמה איו חייב אלא אם כן צריך לגוף החי שהשמה יטלה ממו
  .)דהייו לדם היוצא ממו ליתו לפי כלבו

כלבו ולאפרו היכי חשיב צריך ל (שם' ופירשו התוס, ) מבעיר בצריך לאפרו,חובל בצריך לכלבו(א , וכדאמרין קו
 ומבעיר מי , כי הדם הוא הפש, דהייו הדם, דהכא הוא צריך לטילת שמה כדי לתת לכלבו...צריכה לגופה 
  ). כדי לעשות אפר,צריך להבערה

היא , הרי עיקר ותכלית מלאכת מבעיר שהיתה במשכן, היכי חשיב צריכה לגופה, היא' והייו שקושיית התוס
ק "ובקוטרס אחרון שם ס, )עין ההבערה הוא הוצאת האש או שמרבה האש(ב "תצה ס' לקמן סיוכד, להוסיף אש

  ). שהקשו צריך לאפרו היכי חשיב צריכה לגופה,ה בחובל עיין שם"סוף פרק האורג ד' בתוסוכן משמע (ב 
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רה

 מלאכת הכיבוי נעשה בגוף הפחמים שהם  שגוף,דולקים בשביל הפחמים שהם ראויים לצורפים
אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה היא כשהיא צריכה לו בשביל דבר אחר שאין גוף  .1233צריכים לו

 או מפני שחס , כגון שמכבה את הנר מפני שחס על השמן שלא ידלק כולו עכשיו,המלאכה נעשית בו
יבוי נעשה בפתילה והוא מתכוין  שגוף מלאכת הכ,על חרס הנר שלא יבקע כשהפתילה דולקת עליו

 וכן .1235 וכן המכבה את הדליקה מפני שחס על ממונו.1234במלאכתו מפני שצריך לשמן או לנר
 וכן זה שמכבה בשביל החולה או מפני הלסטים הרי זה .1236המכבה גחלת בשביל שלא יזוקו בה רבים

תילה שהכיבוי נעשה  כיון שאינו מתכוין בשביל צורך הפחמים או הפ,מלאכה שאינה צריכה לגופה
  .בהן

 , אלא אם כן צריך לחזור ולהדליקה אחר זמן,1237ואפילו אם מכבה בשביל שצריך לפתילה אינו חייב

___________________ 
 ומבעיר מי צריך , כי הדם הוא הפש, דהייו הדם,דהכא הוא צריך לטילת שמה כדי לתת לכלבו"' ותירצו התוס

כיון , דהייו שגם אם הוא צריך לדם או לאפרו חשיב מלאכה הצריכה לגופו, " כדי לעשות אפר,להבערה
  ).70' משולחן הארי ע. ראה מראי מקומות(שהמלאכה עשית בדם ובאפר שהוא צריך לו 

 לצמר או לשער או לצפרים אין הגוזז והחותך צפרים בכלי חייב אלא אם כן צריך(ב "שמח ס' וכן הוא לקמן סי
  ). אבל אם איו צריך להם הרי זו מלאכה שאיה צריכה לגופה,שחתך

 ).הייו כרבי יהודה דמחייב במלאכה שאיה צריכה לגופה,  חייבברי הכלבכלי ד(ה אבל "ב ד, צד' ומקורו בתוס
  . המלאכה עשית בהםכיון שאיו צריך לצפרים שגוף, כ לרבי שמעון פטור על גזיזת הצפרים בכלי"משא
או הצריכה לגוף ותכלית , מלאכה הצריכה לגוף המלאכה שהיתה במשכן(ל "כ לפי שתי השיטות הראשוות ה"משא

יש אומרים שאף אם איו צריך לצמר (וכדלקמן שם , יש מקום לחייב אף על טילת צפרים ושיער, )המלאכה
 והרי הוא צריך ,הצמר מהעור והצפרים מהאצבעותשעיקר המלאכה היא העברת השער ו(ושער וצפרים חייב 

  ). אף על פי שלא היו צריכים לשערן,שגם במשכן היו גוזזים עורות התחשים)  ועוד,לגוף העברה זו
בי  לרלוחייב אפי, אלא אזלי לאבוד, אף על פי שאיו צריך לצפריו, הוטל צפריו בכלי(שצד ' ש סי"וכמבואר בריב

וראה .  דרך טילה בכך ...עריוכן בש, ה שהרי הטילה היא המלאכ,יה צריכה לגופה דפטר במלאכה שאשמעון
חייב , ועל כן. כגון בעורות תחשים,  רק לצורך העור, גזיזה היתה במשכן שלא לצורך הצמר והשער...ם כן לומר ג

  ). ומלאכה הצריכה לגופה היא,אף על פי שאיו צריך לשער, כל שהוא לצורך גופו
שמלאכה הצריכה לגופה הייו שצריך לו גוף הדבר , ב"שמ ס' באר כדעה הראשוה והעיקרית דלקמן סיוכאן ת

  .שגוף המלאכה עשית בו
  . ואילך68' וראה משולחן הארי ע

כדי , הואיל וצריך למקום כיבויין, וכן המכבה את העצים כדי לעשות בהם פחמים(ז בשלטי הגבורים שם "הריא 1233
 ). הרי זו מלאכה הצריכה לגופה,שיהיו וחין לידלק

, כחס על הר(י "ופרש. ) רבי יוסי פוטר בכולן... כחס על הר כחס על השמן ...המכבה את הר (ב ,  משה כט1234
אם הוא מתכוין לחוס על (ז בשלטי הגבורים שם "ריא כפירוש ).שראוהו שמתקלקל וחס עליו וכבה את הפתילה

אלא לצורך דבר אחר , לפי שאיו צריך למקום הכיבוי עצמו,  הרי זה פטור...או לחוס על השמן , הר שלא ישרף
הויא לה , אלא כדי לחוס על השאר, אם איו צריך למקום שהיתה דולקת הלהבה(ד שם "רי' תוס). הוא עושה

  . )מלאכה שאיה צריכה לגופה
  .) פטור אבל אסורשמעוןבי לר ...  המכבה אותה מפי איבוד ממון,דליקה שפלה בשבת (ג"ב ה"מ פי"מ 1235

 להאומרים שמלאכה שאיה צריכה לגופה  ...לכבות הדליקה משום הפסד ממוו(ה "שלד סכ'  לקמן סיוכן הוא
 ).ח"רע' ש בסי" כמ, והכיבוי היא מלאכה שאיה צריכה לגופה,איה אסורה אלא מדברי סופרים

דהא לרבי שמעון מלאכה (י "ופרש, )ו של עץ מיכרבי שמעון אפיל ... בשביל שלא יזוקו בה רבים(א , גמרא מב 1236
  .)שאיה צריכה לגופה פטור עליה

 ...גחלת של עץ שייך בה כיבוי ... ואם היא מוחת במקום שרבים יזוקים בה (ט "שלד סכ'  לקמן סיוכן הוא
  . )ופה איה אסורה אלא מדברי סופריםלהאומרים שמלאכה שאיה צריכה לג

... ואם כבהו מפי שחס  (א"לבוש ס וטור). פוטררבי יוסי ... כחס על הפתילה ... ת הר המכבה א(ב , משה כט 1237
  ).אסורפטור אבל , על הפתילה
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רו

 כיבוי ל ידי שע, וגם לא הובהבה קודם שהודלקה,וגם היא פתילה חדשה שזהו פעם ראשון שהודלקה
 ,ר ולהדליקה לאחר זמןאבל אם אין צריך לחזו .זה היא מיתקנת להדלקה יותר ממה שהיתה בתחלה

 ואפילו היא , אלא שהיא פתילה ישנה שכבר הודלקה פעם אחת,ואפילו אם צריך לחזור ולהדליקה
 כיבוי זה אינה ל ידי שע,דם כלל אלא שהובהבה קודם שהודלקהופתילה חדשה שלא הודלקה מק

ף שהוא שא .1239 הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, להדלקה יותר ממה שהיתה בתחלה1238תקנתימ
 דהיינו שהפחם שבראשה שהכיבוי נעשה בו הוא צריך לו ,צריך לגוף הדבר שהמלאכה נעשית בו

 על ידי  מכל מקום כיון שהדבר שהמלאכה נעשה בו אינו מתתקן כלום.שיהא נוח לחזור ולהדליקה
 כיון שאין , הרי אין המלאכה צריכה לגופה של אותו דבר כלל,המלאכה יותר ממה שהיה בתחלה

 ואינה נקראת מלאכה הצריכה לגופה אלא אם כן שהמלאכה מתקנת את גוף הדבר .קנת אותו כלוםמת
 וגם שיהא צורך לאדם בגוף הדבר . שאז היא צריכה לגופה,שנעשית בו יותר ממה שהיה בתחלה
  :1240שהמלאכה נעשית בו ומתקנת אותו

כך אינה חשובה צריכה  לפי, שמקלקל ההבערה,במה דברים אמורים בכיבוי שהיא מלאכת קלקול ב
 על ידי  אלא עד שגוף הדבר מתתקן,לגופה בזה בלבד מה שגוף הדבר שנעשית בו צריך להאדם

 או הקורע על , וכן הסותר בנין על מנת לחזור ולבנותו.המלאכה שנעשית בו יותר ממה שהיה בתחלה
ן יותר טוב מן  אין אסור מן התורה אלא אם כן אם דעתו שיהא בנין האחרו,מנת לחזור ולתפור

___________________ 
הרי גם כאן ; "הייו שצריך לו גוף הדבר שגוף המלאכה עשית בו"שמלאכה הצריכה לגופה , ואף שלפי האמור לעיל

  ?פטור' היומדוע אם כן י, "צריך לגוף הדבר שהמלאכה עשית בו"
  :לפי שתי שיטות הפוסקים, )בסעיף הבא(ממשיך ומבאר הלכה זו 

והייו דלא סגי במה שגוף , מלאכה הצריכה לגופו ולגופה' צריך שתהי, שכיון שכיבוי הוא מקלקל', שיטת התוס) א(
  ." כיבוי זה היא מיתקת להדלקה יותר ממה שהיתה בתחלהל ידישע"אלא צריך גם , הדבר צריך לו

שאר הפתילה "ולא ב, "עיקר גוף הדבר שמלאכת הכבוי עשה בו הוא הפחם שבראשה"ש, ז"ד והריא" שיטת הרי)ב(
  ".שלא אחז בה האור

שעל ידי כיבוי זה , וגם לא הובהבה קודם שהודלקה(מפי תיבות הדומות , בדפוסים הראשוים דולגה כאן שורה 1238
  ).איה מיתקת

ק "ץ דק"מ, ר ישכר בער הורביץ"ר להשלמה זו תפרש בהגהת מוהוהמקו. ז כלפיו"ותוקן בהוצאת תר
אבל אם . שעל ידי כיבוי זה היא מיתקת להדלקה יותר ממה שהיתה בתחלה(על גליון דפוס הראשון , ליובאוויטש

ואפילו אם צריך לחזור ולהדליקה אלא שהיא פתילה ישה שכבר הודלקה , אין צריך לחזור להדליקה אחר זמן
שעל ידי כיבוי זה ,  ואפילו היא פתילה חדשה שלא הודלקה כלל מקודם אלא שהובהבה קודם שהודלקה,פעם אחת

 ' האמי' בהיותו בקע"ל "הגאון המחבר ז ל אחי רביו" מרדכי ז'ג ר"ה זו שמעתי מהה"הג ('איה מיתקת כו
  .))ע שיזדמו לידי"ו והראה לי איך לתקן בש–ט "בחורף תקע

ק "כזכר בהקדמת כ, התעסק בהגהת ההוצאה הראשוה של השלחן ערוך, חיו של רביוא, ק רבי מרדכי"הרה
  .)ר מרדכי הגיה כפי כחו"וגם דודי הרב המופלג מוהר(ר האמצעי "אדמו

בי שמעון סבירא אי כר (ב, לאגמרא ).  חוץ מן הפתילה מפי שהוא עושה פחם,רבי יוסי פוטר בכולן(ב , משה כט 1239
 מודי דקא מתקן בי שמעון דבההיא אפילו ר,הכא בפתילה שצריך להבהבה עסקין... טר  פתילה מי ליפ,ליה
 דכיבוי זה , שלא הובהבה מבעוד יום, כגון שצריך להבהבה,כחס על הפתילה הייו טעמא דמחייב(י "ופרש, )מא

, על הפתילה...  ואם כבהו מפי שחס (א"לבוש ס וטור. )צריך לגופו שיהא הלהב וח לאחוז בה כשיבא להדליקה
 שיהא ,ומכבה עכשיו כדי להבהבה,  אבל אם כבהו כדי להבהב הפתילה שלא הובהבה כבר ...פטור אבל אסור

ק א "ז ס"ט).  וחייב חטאת, צורך לגופו של כיבויהוי כיבוי זה, ר כךהלהב וח לאחוז בה כשיבא להדליקה אח
, ל כך וחה להדליק כה ואם לא הבהבה כלל לא הית,קבוי תהיה הפתילה אחר כך וחה להדליי הכרוש דעל ידיפי(

  ).הבוי לגוף הפתילי מהי הכמשום הכי
  .בשי אופים, ממשיך ומבאר בסעיף הבא, והטעם דלא סגי מה שהוא צריך לגוף הדבר שהמלאכה עשית בו 1240
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 שנמצאו הסתירה והקריעה הן מתקנים הבנין והבגד שיהיו יותר טוב , וכן בתפירת הבגד,הראשון
 אבל . שמבלעדי הסתירה והקריעה אי אפשר כלל לתקן הבנין והבגד שיהיו יותר טובים,מבתחלה

כיון שגוף  ש,אינן מתקנות את גוף הדבר שנעשית בו] אם[ אף ,שאר מלאכות שאינן מלאכות הקלקול
 כגון המוציא קרדום מרשות . הרי זה המלאכה הצריכה לגופה,הדבר שנעשית בו הוא צריך להאדם

 הואיל והוא צריך , שאף שאין הקרדום מתתקן כלל בהוצאה זו הרי זה חייב,לרשות כדי לחתוך בו
גוף  ש, כגון המוציא מת לקבורה,אבל אם אינו צריך לגוף הדבר שהוציא .1241לגוף הדבר שהוציא

  . וכן כל כיוצא בזה1242 הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה,המת אין לו בו שום צורך כלל

 חוץ ממכבה , שאפילו מלאכת הקלקול אין צריך שיהיה התיקון יותר טוב מבתחלה1243ויש אומרים
 .כיבוי זה שתהא נוחה לחזור ולהדליקה על ידי  שאינו חייב אלא אם כן נתכוין להבהב הפתילה,הנר

 אף על , אלא שמתכוין בכיבויו לחוס עליה שלא תדלק כולו עכשיו,ם אינו חושש על הבהובהאבל א
 מכל מקום עיקר גוף הדבר שמלאכת הכבוי נעשה בו .פי שמתכוין כדי לחזור ולהדליקה לאחר זמן

 אלא , וכיון שאין כוונתו בכיבויו בשביל שצריך לפחם זה,הוא הפחם שבראשה שהאור אחז בו

__________________ 
 מי לא ל מת לבותותר ע וכן ס...ומתקין על יד כיבוי זה שיהו ראויין למלאכת הצורפין  (ש"ה ר"א ד, צד'  תוס1241

 כגון שהבין , לתקן יותר ממה שהיה בתחלהל מת אלא כגון שסותר ע,שמעון דבעי שתהא צריכה לגופה' מחייב ר
 מסתברא , במקלקלים כגון מכבה וסותר וקורע...ג דבהוצאה לא בעי רבי שמעון "ואע ... האחרון טוב מן הראשון

  . ) עד דהוי לגופו ולגופה,י המקלקלים צריכות לגופהולא חשיב ... דצריך שיהא על מת לתקן
 מהו ...שמעון במר לחפור בו וספר תורה לקרות בו דחייב ' אמר רבא ומודה ר(ב "רע, צדוהייו דאף דאמרין 

 הרי .) קא משמע לן, ספר תורה להגיה ולקרות בו, כגון מר לעשות לו טס ולחפור,דתימא עד דאיכא לגופו ולגופה
  .ואין צריך שתהיה לגופו ולגופה, גי במלאכה הצריכה לגופהשבהוצאה ס
דהייו שהמלאכה תתקן את גוף הדבר , המלאכה צריכה לגופו ולגופה' במלאכות הקלקול בעין שתהי, מכל מקום

  . א,  חידושים רגוראה צמח צדק. שהמלאכה עשית בו
  .א כפי שהמלאכה היתה במשכןשמלאכה הצריכה לגופה הי, מבאר שם הלכה זו לפי דרכו' ואף שהתוס

כדלעיל (דהייו שיש צורך לאדם בגוף הדבר שהמלאכה עשית בו , מכל מקום כן הוא גם לפי הדעה המבוארת כאן
  ).1232והערה , הערה הקודמת

. )הוא צורך המת פטורדאפילו (י "ופרש, )במוציא את המת לקוברו  אףבי שמעוןפוטר היה ר(א "סע, גמרא צד 1242
  ). אין צריך למת,הוצאת המת(שם ' תוס

 מפי שהיא מלאכה שאיה ,שהוצאת המת איה אסורה מן התורה אלא מדברי סופרים (ה"שיא ס' לקמן סיוכן הוא 
  ).ח"רע'  כמו שתבאר בסי,צריכה לגופה

הילכך , מקום שהיא דולקתאלא ב, הלהבה שבראש הפתילה איה מתפשטת בכל הפתילה(ב , ד קכא"רי' תוס 1243
כדאמרן התם בפרק במה , שהיה צריך להבהבה, דהייו במקום שהיא דולקת, אם הוא צריך למקום שכיבה

אבל אם איו צריך למקום . ודמי לכיבוי דפחמין, הויא לה מלאכה שהיא צריכה לגופה, מדליקין שהוא עושה פחם
ד "וכן הוא בפסקי הרי. )ה מלאכה שאיה צריכה לגופההויא ל, אלא כדי לחוס על השאר, שהיתה דולקת הלהבה

בעבור זה לא תיקרא מלאכה , אלא שאר הפתילה, אין מקום הכיבוי צריך לו, המתכוין לחוס על הפתילה(ב , לא
, או לחוס על השמן, אם הוא מתכוין לחוס על הר שלא ישרף(א , ז בשלטי הגבורים יג"וריא). שהיא צריכה לגופה

ואם ... אלא לצורך דבר אחר הוא עושה , לפי שאיו צריך למקום הכיבוי עצמו, הרי זה פטור, פתילהאו לחוס על ה
  ). כבה אותו מפי שהוא צריך להבהב הפתילה כדי שתהא וחה לידלק

  . קו'ע) מלאכת סותר( בין שבת .לא' ב ע" קובץ כיוס תורה ח.69' משולחן הארי ע. וראה מראי מקומות וציוים
 , כריל ידימה שוהגים בסעודות גדולות בימות החמה ליטול החלוות ע(ז "שיג סי' דעות הובאו אף לקמן סישתי ה

 שהרי עתיד להחזירן , שהוא סותר על מת לבות, שהרי בטילה זו יש חיוב חטאת לישראל,לא יפה הם עושים
 שבין האחרון יהיה יותר טוב מן ולהאומרים שסותר על מת לבות איו חייב אלא אם כן דעתו... ר כך אח

סברא הראשוה שהיא  ...  אין בטילת החלוות אלא איסור מדברי סופרים,ח"רע'  כמו שתבאר בסי,הראשון
  .והייו שהעיקר הוא כסברא השית שלפיו). עיקר
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 הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה אלא לדבר , לשאר הפתילה שלא אחז בה האורבשביל שצריך
  :אחר שאין המלאכה נעשית בו

 . ואינה אסורה אלא מדברי סופרים, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה1244וכל זה להאומרים ג
  .רה שאפילו מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה מן התו1245אבל יש חולקין על זה ואומרים

 וכן מי שמתיירא ,ומכל מקום אף לפי דבריהם מותר לכבות הנר בשביל שיישן החולה שיש בו סכנה
 אבל אם אין שם אלא חשש צער הגוף .1246סכנות נפשות) סכנה בדבר( ויש חשש ,מפני הלסטים

 ואם כבה חייב ,1247 אסור לכבות, בענין שאי אפשר לבא לעולם לידי חשש סכנה מצער ההוא,בלבד
  .יהםלפי דבר

 ויש דברים .1248הסברות אלו להלכה ולמעשה יתבארו כל אחד ואחד על מקומו' והחילוקים שבין ב

__________________ 
  ).1231והערה (א "לעיל ריש ס 1244
וכדאוקמין . ) כחס על הר כחס על השמן כחס על הפתילה חייב...המכבה את הר (ב "סע, תא קמא במשה כט 1245

אמר שמואל  (א,  מבובגמרא .)דאמר מלאכה שאיה צריכה לגופה חייב עליה( י"ופרש, )יהודה היא' ר(א ,  ל'בגמ
שאיה צריכה  במלאכה ... אבל לא גחלת של עץ , בשביל שלא יזוקו בה רביםשות הרביםמכבין גחלת של מתכת בר
 , אף על פי שאיו צריך לגופה של מלאכה,כל העושה מלאכה בשבת(ז "א ה"פם "רמב. )לגופה סבר לה כרבי יהודה

 או , או כדי שלא ישרף, כדי שלא יאבד,כיצד הרי שכבה את הר מפי שהוא צריך לשמן או לפתילה. חייב עליה
 ולא כבה ,פ שאיו צריך לגוף הכבוי" ואע,תכוין לכבות והרי ,מפי שהכיבוי מלאכה. כדי שלא יבקע חרש של ר

  .) הרי זה חייב,אלא מפי השמן או מפי החרש או מפי הפתילה
 מפי רוח רעה מפי החולה שיישן םהמכבה את הר מפי שהוא מתירא מפי כרים ומפי ליסטי(משה שם  1246

 ואיידי דבעי , ובדין הוא דליתי מותר.שיש בו סכהבחולה ...  יהודה היא ביר(א , גמרא לכדאוקימא בו, )פטור
  ). תא מי רישא פטור,למתי סיפא חייב

 וכן מי . אם הוא חולה שיש בו חשש סכה אם לא יישן,מותר לכבות את הר בשביל החולה שיישן(א "וכדלעיל ס
  ). מותר לכבות הר שלא יראוהו,שמתיירא מפי לסטים שלא יהרגוהו

 אסור לכבותה להמחייבים מלאכה ,ואף אם היא מוחת במקום שרבים יזוקים בה (ט"לד סכש' לקמן סיכד 1247
ב "שטז סכ' וסי).  שאיסור של תורה לא הותר לעולם אלא במקום פיקוח פש בלבד,שאיה צריכה לגופה

רמש שיש  אלא במיי חיה ו... לא התירו להרוג ,ולהאומרים שאפילו מלאכה שאיה צריכה לגופה חייבים עליה(
 שאין מחללים שבת במלאכה גמורה של ... אבל דבר שאיו ממית לעולם בשיכתו אסור ,בשיכתם ספק פשות
  ).תורה בשביל היזק הגוף

שכח סוף ' סי. ט"סכשם . יז- ז"סטשיט ' סי. ב"שטז סכ' סי .ד"שיד ס' סי. ה"שיא ס' סי. י"שא ס' סיראה לקמן  1248
  .ט"תצח סכ' סי. ה"סושם  .א"שלז ס' סי. ט"שלו ס' סי. ט- ח" סכ שלד' סי.א"שכט ס' סי. ג"ס

להאומרים שכל מלאכה (ב "שטז סכ' כדלקמן סי, והעיקר כדעה הראשוה שאיה אסורה אלא מדברי סופרים
ולהאומרים שאפילו מלאכה שאיה צריכה לגופה ... שאיה צריכה לגופה איה אסורה אלא מדברי סופרים 

 ומכל מקום כל בעל פש יש לו להחמיר על עצמו באיסור של תורה ,כסברא הראשוהוהעיקר ... חייבים עליה 
 אבל להאומרים שמלאכה שאיה ...להמחייבים מלאכה שאיה צריכה לגופה (ט "שלד סכ' סי). במקום שאפשר

  ).כ כל בעל פש יש לו להחמיר לעצמו"ואעפ( וכן עיקר ...צריכה לגופה איה אסורה אלא מדברי סופרים 
' כדלעיל סי, חמורה מלאכה שאיה צריכה לגופה יותר משאר איסורי דברי סופרים, ומכל מקום אף לדעה הראשוה

ל " למאי דקיי,א דאין צריך חשש דאורייתא דוקא"וכן משמע בהדיא בריש סימן שי(ק ב "רסו בקוטרס אחרון ס
ואם כן יש לומר דהוא הדין מי ,  סופרים אלא איסור חמור של מדברי,מלאכה שאיה צריכה לגופה פטור עיין שם

 לא היה לו להתיר ,אם היה מקום לגזרת כיבוי(ק ב " ערה בקוטרס אחרון ס'סי ).לכיבוי איסור דברי סופרים
 דמלאכה שאיה צריכה לגופה לא דמי לשאר ,א"שי'  בסין משמע וכ ...משום שהיא מלאכה שאיה צריכה לגופה

אפילו להאומרים שהוצאת המת איה אסורה מן התורה אלא מדברי (ה " שיא ס'מן סיוהייו כדלק). איסור דרבן
 , ולא התירוהו משום כבוד הבריות,ח"רע'  כמו שתבאר בסי, מפי שהיא מלאכה שאיה צריכה לגופה,סופרים

  ).כ הכרמלית עיקרה מדברי סופרים"משא. הואיל ועיקרה מן התורה
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 ויש דברים שהכל מודים .1249 אלא אם כן צריך לגופן,הרבה שהכל מודים שאין בהם איסור מן התורה
  : כל אחד ואחד במקומוגם כן ויתבאר .1250פ שאין צריך לגופן" אע,בהם שחייב עליהם מן התורה

  יק רישיה ולא ימותפס

 והלא , וכיצד מצינו זה. שחייב עליו מן התורה לפעמים1251והכל מודים בפסיק רישיה ולא ימות ד
 מצינו בכגון שהדבר ידוע שנוח לו במלאכה .כשאינו מתכוין למלאכה בוודאי אין צריך לגופה כלל

ו עכשיו שכבר נעשית  והרי היא צריכה ל,פ שלא נתכוין לה" אע, וחפץ הוא בה,שנעשית בלא כוונתו
  .1252מאליה בלא כוונתו

 , שהנעורת בלועה מיין הרבה, שפקוק בנעורת של פשתן,כיצד כגון נקב שבחבית שמוציאין בו היין
פ שאינו מתכוין " ואע, בחוזק אי אפשר שלא יסחוט יין ממנההוכשמוציאה וחוזר ופוקק בה ומהדק

חת פקיקת הנעורת שהיין הנסחט ממנה  ואם יש כלי ת.1253אלא לסתום הנקב הרי זה פסיק רישיה
 שהדבר ידוע שנוח לו ביין הנסחט מהנעורת לתוך הכלי , הרי זה חייב על פקיקה זו,נוטף לתוכו

__________________ 
 מכל מקום כיון שאיו ,האומרים שמלאכה שאיה צריכה לגופה חייב עליהואף ל (ז"שב סוף סי' לקמן סיכד 1249

 שכ 'סי. ) שאין דרך לטחון אלא כשצריך לגוף דבר הטחן, אין פירור זה תולדת הטוחן,צריך לגוף דבר המתפרר
 אבל אם איו צריך למשקין ,אלא שאיו חייב על סחיטה זו אלא אם כן צריך למשקין הסחטין מהבגד(א "סכ

 שהדש הוא צריך לתבואה שמפרק , אין זה דומה לדישה כלל, ואיו סוחט אלא כדי לקות הבגד,הסחטין
ואף להאומרים  (ב"שכח סל'  סי). לפיכך אין בסחיטה זו איסור מן התורה אלא מדברי סופרים,מהשבלים

 אם כן כשאיו , המכה כיון שחיובו הוא משום תיקון, מכל מקום כאן,שמלאכה שאיה צריכה לגופה חייב עליה
  . ) והרי זה כאילו לא עשה ולא כלום, אין זה חשוב תיקון כלל, אף שעשה מאליו,צריך לתיקון זה ואיו מתכוין לו

 , ואף להאומרים שמלאכה שאיה צריכה לגופה פטור,חתכן בכלי חייב משום גוזז (ז"שכח סוף סל' לקמן סיכד 1250
יש אומרים שאף  (ב"שמ ס' סיוהוא כמבואר ב. )מ"ש' טעם שיתבאר בסי מ,ויש אומרים שבגוזז חייב לדברי הכל

שעיקר המלאכה היא העברת השער והצמר מהעור והצפרים (אם איו צריך לצמר ושער וצפרים חייב 
שגם במשכן היו גוזזים עורות התחשים אף על פי שלא היו )  ועוד, והרי הוא צריך לגוף העברה זו,מהאצבעות

  . )צריכים לשערן
בל עשה א(ו "א ה"ם פ"רמב. ) בפסיק רישא ולא ימותבי שמעוןאביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר (א,  עהגמרא 1251

 שהדבר ידוע שאי ,פ שלא תכוין לה חייב" אע,מעשה ועשית בגללו מלאכה שודאי תעשה בשביל אותו מעשה
פ שאין סוף " אע, וחתך ראשו בשבת,כיצד הרי שצריך לראש עוף לצחק בו הקטן. אפשר שלא תעשה אותה מלאכה

 וכן . אלא המות בא בשבילו, שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה, חייב,מגמתו להריגת העוף בלבד
  ).כל כיוצא בזה

. ב"שיב סי' סי. ח"שח סל' סי. כא; ד"שב ס' לקמן סי. א"רעז ס' סי. ז"רט ס' סי. כח; יא- י"רג ס' לעיל סיוכן הוא 
' סי. א"שכג סי' סי. ד- כב; כ; ז"שכ סי' סי. ט"שיט סכ' סי. א"שיח סכ' סי. ב- כא; י; ה- ד"שטז ס' סי. ג"ד סשי' סי

' סי. ה- א"שלז ס' סי. יז; ט"שלו ס' סי. ד"שלד סכ' סי. ב"שלא סי' סי. ד"שכח סל' סי. ח"שכו ס' סי. א"שכד ס
  .ג" סיתרמו' סי. ב"תקכג ס' סי. י"תקיד ס' סי. ג"שז ס' סי. ד"שמ ס

 דהוי צריכה , במידי דיחא ליה אי מתרמיי מילי ה, בפסיק רישיהבי שמעוןוכי מודה ר (ה טפי"א ד, עה'  תוס1252
 כיון דהוי ,דאין מתכוין לייפות קרקע חייבג "ואע(א "רע, יומא לה. ) לא מודה, אבל במידי דלא איכפת ליה,לגופה

 כמו חופר גומא ואין צריך אלא ,לאכה שאיה צריכה לגופהמ (ה מודה"ב ד, סוכה לג ). והה הוא,פסיק רישיה
  .)פ דפסיק רישיה הוא" שמעון אעבי דפטור לר,לעפרה

דכיון דלא , כל פסיק רישיה דלא יחא ליה פטור משום מלאכה שאיה צריכה לגופה (ד, מטחדושי צמח צדק וראה 
  ).יחא ליה הוה מלאכה שאיה צריכה לגופה

 ,)י"רש, בגד כורכין בברזא חבית של חרס מפי שאין הקב שוה (י מסוכרייא דזייתאהא(א "סוע,  שבת קיא1253
 דאביי ורבא , מודהבי שמעוןבההיא אפילו ר). י"רש, ג דלא קא מכוין לסחוט"ואע(להדוקיה ביומא טבא  אסור

  .) בפסיק רישיה ולא ימותבי שמעוןדאמרי תרווייהו מודה ר
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רי

 והרי זו , אבל כשיהיה בלוע בנעורת אין לו בה הנאה של כלום.1254שיוכל ליהנות ממנו כשיהיה בכלי
  :1255 בזה וכן כל כיוצא.פ שלא נתכוין לה"מלאכה הצריכה לגופה אע

  דיני טלטול הנר בשבתרעט 
  סעיפים' ובו ט

  כבה ונר שדלק בשבת

 אף על פי שכבה אחר כך אסור לטלטלו כל , שהדליקו בו מבעוד יום ודלק עד לאחר שחשכה1256 נרא
  .1258 אפילו לצורך גופו או לצורך מקומו,1257השבת כולה

צורך מקומו כמו שיתבאר  שמותר לטלטלו לצורך גופו או ל,ואינו דומה לשאר כלי שמלאכתו לאיסור
 לפי שבבין השמשות כשהיה הנר דולק היה אסור בטלטול אפילו לצורך גופו ,1259ח"ש' בסי

 ,1262 ונעשה הנר מוקצה כמוה,1261 מפני שהיה בסיס לשלהבת הדולקת בו שהיא מוקצה,1260ומקומו

__________________ 
 אם כן אין הסחט  ... כלי תחתיה לקבל היין הופל בשעה שמושכין הייןוכגון שיש(רמד ' ספר התרומה סי 1254

  ). ואז איו הולך לאיבוד,וכגון שיש כלי תחתיה לקבל היין הופל(מרדכי רמז תכח ). בודימהמטלית הולך לא
 אף על פי שאיו ,ולכן אסור ליתן עליו אפילו כל שהוא מים או שאר משקה המלבן(א "שב סכ' לקמן סיכד 1255

 , הואיל ומה שהבגד מתלבן וח הוא לו,שאין זו מלאכה שאיה צריכה לגופה ...  דפסיק רישיה הוא,מתכוין לליבון
  .))ח"רע'  עיין סי,אף על פי שאיו מתכוין לכך

ברזא שמכיסין בקב (ד "שכ סכ' תבאר לקמן סי, כ אם אין כלי תחת הברזא והיין הסחט הולך לאיבוד"משא
 ופוקקים בה הקב , וכורכין סביב הברזא חתיכת בגד או עורת של פשתן,וציאין בו הייןשבדופן החבית שמ

 ל ידי מפי שע. אפילו היא חבית של יין אדום או שאר משקין שאין מלבים, אסור לפקוק בה בשבת,שבחבית
לכין לאיבוד  ואף שהמשקין הסחטין הו.הפקיקה סחטין משקין הבלועין בעורת ופסיק רישיה ולא ימות הוא

  ).ויש אומרים שכל שהמשקין הולכין לאיבוד אין איסור אפילו מדברי סופרים ... מכל מקום אסור מדברי סופרים
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1256

  ).ד- א"ס (ר שדלק בשבת וכבה) א(
  ).ה"ס(התה בעוד יום שיטלטלו לכשיכבה ) ב(
  ).ו"ס (הודלק אחר כיסת השבת) ג(
  ).ז"ס (דליקוהו באותה שבתלא ה) ג(
  ).ט- ח"ס(מורה של פרקים ) ד(

ואף על גב שכבה (י "ופרש, ) חוץ מן הר שהדליקו בו בשבת,כל הרות מטלטלין (א,  מאיר בברייתא מדבי ר1257
. ) ומאי יהו ר שהדליקו בה באותה שבת, לבר ממוקצה מחמת איסור,בי שמעוןהלכה כר (א, גמרא קז. )אסור

כל הרות מטלטלין חוץ (א , במשה מדכאמור , אחר שכבה,  שמעון מתיר אף בר שהדליקו בו בשבתוהייו שרבי
  .והלכה כרבי מאיר שאסר אף בזה. , )מן הר הדולק בשבת

טור ).  דמוקצה מחמת איסור הוא,ור לטלטלו אף על פי שכבה אס,הלכך ר שהדליקו בה באותה שבת (א, ף כא"רי
  . )אסור לטלטלו, אף על פי שכבה, בו באותה שבתר שהדליקו  (א"ע ס"ושו

 , ומטה שהיו עליה מעות כל בין השמשות, כגון ר שהדליק בו בשבת,כל מוקצה מחמת איסור (ב,  בעל המאור מז1258
אפילו לצורך גופו , הדליקו עליו בשבת (כ' ג סי"הגהות אשרי פ. ) בין לצורך גופן בין לצורך מקומןאסורין לטלטל
  ).אפילו לצורך גופו ולצורך מקומו אסור, ר זה שאמרו שאסור לטלטלו (ב"ע ס"שו .)רומקומו אסו

...  אבל לצורך הכלי עצמו , בין לצורך מקומו... בין לצורך גופו ,כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו(ב " סי1259
  . )אסור

 שהרי היה מותר ,השמשותוטעמא משום דכלי שמלאכתו לאיסור לא איתקצאי לבין (ה וכתב המרדכי "די " ב1260
 שבין השמשות היה אסור לטלטלו כלל אפילו לצורך גופו , אבל ר שהדליקו בו,לטלטלו לצורך גופו ולצורך מקומו
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ריא

 , היה מוקצה מדעת האדם שהקצהו מדעתו1263ומתוך שבבין השמשות שהוא תחלת כניסת השבת
'  כמו שיתבאר בסי, הוקצה לכל השבת כולה,המוקצה) האסור(ק בו ועשאו בסיס לדבר כשהדלי

  .1264י"ש

___________________ 
דבעודו דולק פשיטא  (ב"הגהת הלבוש ס. ב"ז סק" הובא בט).ך איתקצאי כהאי גווא לכולי יומא הלכ...ומקומו 

  . )ך איתקצאי כהאי גווא לכולי יומאהלכ, ס לדבר האסור שהרי עשה בסי,דאסור לטלטל בכל גווא
מלחמות . )לשלהבת(י שם "רשופ, )הח לר שמן ופתילה הואיל ועשה בסיס לדבר האסור (א"רע, גמרא מז 1261

  .)שלהבת שאסורה בטלטול מדבריהםכלומר , מפי שעשו בסיס לדבר האסור (ב, ד דביצה יט"סופ
  ).1276הערה (וראה גם לקמן 

*  
ומדוע לא תהיה השלהבת מותרת בטלטול כמו הר עצמו , לא תבאר הטעם שהשלהבת עצמה אסורה בטלטולו

  ).לולא היה בסיס לשלהבת(שמותר 
שהרי אין איסור כיבוי כשמטלטלים את הר הדולק ; ואין לומר שטעם האיסור לטלטל השלהבת הוא שמא יכבה

 ).1135והערה (ה "רעז ס' וסי, )931והערה (ט " סרעו' יכדלעיל ס, בשבת
 לפי שהן ,לא התירו לטלטל עצים אלא להסקה בלבד (ח"תקב ס' ואולי יש לבאר זאת על פי המבואר לקמן סי

 מפי שאין עליהם תורת ,אפילו לצורך גופן ומקומן אבל שלא לצורך הסקה אסור לטלטלן ,עומדין ומיוחדין לכך
ל ידי  אין עליהם תורת כלי ע,והייו שאף שעומדים ומיוחדים להסקה .) והרי הן כאבים שאסור לטלטלן,כלי כלל

  . אין יכול לירד עליהם שם כלי בשביל כךם כןא,  שמכלים את מציאותםל ידיכיון שכל תשמישם הוא ע, זה
תמו ' ומבואר הטעם לקמן סי,  אפילו שלא לצורך הסקהם טובשמותר לטלטל העצים ביו, םש' ואפילו לדעה הב

 ,ז דיש תורת כלי על עצים ביום טוב"ל וט" וכן פסק הטור ורש,ש חולקין על זה"אבל התוספות והרא (ק ג"א ס"קו
שאפשר להשתמש , פ מציאות קיימת"הייו דוקא בעצים שהם עכ, )ומותר לטלטלן כדין כלים שמלאכתן להיתר

כ השלהבת שאין לה "משא; אלא שרגילים להשתמש בהם תשמיש המכלה את מציאותם, בה כל מיי השתמשויות
  .בזה מודים כולם שאין עליה תורת כלי ואסורה בטלטול, שום מציאות קיימת

 ואינו מאכל אדם כל דבר שאין תורת כלי עליו(ח "שח ס' כדלקמן סי, אסורים בטלטול, וכיון שאין עליהם תורת כלי
  ).אסור לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומים... ולא מאכל בהמה 

מטעם שהוא בסיס לשלהבת שהיא , ם טוב היה צריך להאסר טלטול הר הדולק אף ביום כןשא,  זהע לפי"אמם צ
 יכולים  אין אום כןא, מאחר דמותר להדליק את הר, ואולי הטעם דמותר. מוקצה מטעם שאין עליה תורת כלי
  .לאסור את השלהבת היוצאה מהר

כשאין בה שלהבת בפני , כמו נר חשמלי או כירה חשמלית, ומה שצריך עיון למעשה לפי זה הוא בגחלת של מתכת
ולפי זה . תמותר לטלטלה בשב'  יהים כןוא, והרי המתכת בודאי יש עליה תורת כלי, עצמה רק המתכת הלוהטת

ואם יהיה החוט ארוך יהיה , או אפילו מנורת לילה שמחוברת לתקע חשמלי, ת מותר לטלטל פנס מאיר בשב'יהי
  .ע בכל זה"ועדיין צ. מותר לטלטלו גם מחדר לחדר

*  
 ואין איסור עבודה זרה ,ושלהבת אין בה ממש(ח " רחצ ס'כדלקמן סי, ואף שלא חל איסור עבודה זרה על השלהבת

  ).חל עליה בפי עצמה
  ".מפי שהיה בסיס לשלהבת הדולקת בו", ובמילא חל איסור מוקצה על הר. צהמכל מקום חל עליה דין מוק

  . לח' ג ע"וראה קובץ דברי תורה ח
  .)שאף החבית מוקצה( בסיס ה עשה חבית"ב ד, י קמב" רש1262
עשו איסור , שכיון שעשו בסיס לאיסור(ז "שט ס'  ולקמן סי,)ואסורה בטלטול כמוהו (ו"רעז ס' ראה גם לעיל סיו

  . )ואסור לטלטלן כלל, מוהוכ
מיגו דאיתקצאי לבין השמשות  (ה"לבוש סוף ס). ן השמשותר עיקר הקצאתו הוא בי(ה שבר "א ד, מד' תוס 1263

  .)סור שאר באיסורו עד כלות האיסורשהוא זמן תחילת האי
צאי לכולה ומהאי טעמא כל מוקצה דאתקצאי בבין השמשות אתק(ג "רעא קוטרס אחרון סק' לעיל סיוכן הוא 
  ).שמתוך שהוקצה ועשה בסיס לאיסור בבין השמשות הוקצה לכל היום כולו(ח "שח סע' לקמן סי. )יומא

 כגון ר שהדליקו , דהייו שהאדם גרם לו האיסור בידים,במה דברים אמורים כשדחאו האדם בידים(ו - ד"ס 1264
 לא הוקצה לכל ,שות בעל כרחו של אדםאבל דבר שהיה מוקצה בבין השמ... מבעוד יום וכבה אחר בין השמשות 
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 ונאסרה בטלטול לכל , נעשית כולה בסיס לו,ואפילו מנורה גדולה שדלק עליה נר אחד מבעוד יום
  .)1266אפילו אם אינה של פרקים (1265 אפילו לאחר שכבה הנר,השבת

 כיון שלא דלקו בהן ,1269 לצורך גופן או מקומן1268ה הנר והמנור1267אבל בשבת האחרת מותר לטלטל
  :בתחלת כניסת אותה השבת

 כל 1272 וכל שכן להסתפק ממנו, אסור לטלטל, משחשכה1271 שנשאר בנר אחר שכבה1270וכן השמן ב
 היה אסור , דהיינו שבבין השמשות כשהיה דולק, הואיל והוקצה בתחלת כניסתה,אותה השבת

___________________ 
 ומשחשכה סתלק , גרמת האדםל ידי ולא ע, כגון דבר שהיה מוקצה מחמת איסור הבא מאליו,השבת כולה

 ,סיס לאיסור שעשאה ב,שמתוך שהוקצית בין השמשות מדעת האדם (א"סיו, ) שוב אין בו משום מוקצה,האיסור
  ).הוקצית לכל השבת כולה

 אלא בדבר ,שאין אומרים מתוך שהוקצה בין השמשות הוקצה לכל השבת כולה (ז"שכה ס 'וכן הוא לקמן סי
 אבל לא בדבר שהוא מוקצה בעל , כגון תבואה שטחה ועשאה קמח,שמקצה אותו האדם מדעתו ודחאו בידים

  .)י"ש' כרחו של אדם כמו שתבאר בסי
 שכשהדליק בו היה בדעתו שיהא השמן דולק בו  דהייו,שהואיל והקצהו מדעתו לבין השמשות(ה "לקמן סגם וראה 

  .) הוקצה לכל השבת כולה, ויהא הר בסיס לכך,בבין השמשות
 ,כגון ר שהדליקו בו בשבת (י"ה ה"ם פכ"רמב).  אסורברי הכלפמוט שהדליקו עליו בשבת ד(א , רבי זירא מד 1265

  .)והמורה שהיה הר עליה
ומה ). כל הדלקתן היתה בשמן(ק י "רעו ס' א סי"כמבואר במ, רת שמןהכווה למו, והייו שכל ר האמור עד כאן

  ".מורה גדולה"פירושו " פמוט"שאמרו בגמרא 
וכן הדין , אף שאותו דבר חשוב מהשלהבת... לכך הוא טפל אליה , הוא עשוי בשביל השלהבת(ד "ותבאר לקמן ס

  ).במורה
פ שלא הדליקו בה "אע... של פרקים אסור לטלטלה אם היא  (ח"לקמן סיתבאר דיה , שאם היא של פרקים 1266

  .)באותו שבת
כל הרות  (בברייתא שםבי מאיר ור, )כל הרות מטלטלין חוץ מן הר הדולק בשבת(א , במשה מדרבי שמעון  1267

. )מותר לטלטלו ... ר שלא הדליקו בו באותו שבת (ו"ע ס"טור ושו. )מטלטלין חוץ מן הר שהדליקו בו בשבת
  .ז"לקמן ס יתבארו
 )א, כא(  שםן"ר. ) מותרברי הכל לא הדליקו עליו ד, אסורברי הכלפמוט שהדליקו עליו בשבת ד (זירא שם'  ר1268

 והוה ליה כמסר הגדול וכיתד ,ללמד דלא תימא פמוט קפיד אייש עליה ומייחד ליה להדלקה בלחוד (ה אמר"סוד
  .)א משמע לן ק,אותה שבת ליתסר וסלקא דעתך אמיא דאפילו לא הדליק עליו ב,של מחרישה

סכין של שחיטה ושל מילה ואיזמל של ספרים וסכין (ה "שח ס' כדלקמן סי, והייו שאיו מוקצה מחמת חסרון כיס
 אסור , כיון שמקפידים שלא להשתמש בהם תשמיש אחר המותר בשבת,של סופרים שמתקין בו הקולמוסים
  ).לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם

  .)ג"ח ס"ש' ש סי" דוקא לצורך גופו או מקומו כמ,מותר לטלטלו (ק יב"א ס" מ1269
כלי  (ב"שח סי'  וכדלקמן סי,ושאר רק מה שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, והייו כיון שאיו בסיס לדבר האסור

  . )אסור...  אבל לצורך הכלי עצמו , בין לצורך מקומו... בין לצורך גופו ,שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו
  :שאסור בכיסת השבת משי טעמים, אלא שהשמן חמור יותר מהמורה 1270

  . שמטעם זה השמן חמור יותר מהר, )1286הערה (וראה גם לקמן ). 1274כדלקמן הערה (משום איסור כיבוי ) א(
  ).1276כדלקמן (משום שעשה בסיס לשלהבת ) ב(

  .וכיון שאיו ראוי ליהות ממו אסר אף בטלטול, שמטעם הראשון אסור להסתפק ממו, ועל זה מבאר
  . וכל שכן להסתפק ממו, ואילו מטעם השי אסור בטלטול

הך (ה תו "ב ד, כן "וכפירוש הר. )מותר השמן שבר ושבקערה אסור (א,  כתא קמא דרבי שמעון בברייתא מד1271
  . )אסור, מותר השמן שבר שהדליקו בו באותה שבת (א"ע ס"טור ושו).  דומיא דר,בקערה שמדליק בה קאמר

אסור לטלטלו  (ע שם"שו. )אסור לטלטלו ולהסתפק ממו באותה שבת(ב "וע, )אסור להסתפק ממו(ב , כף " רי1272
  . )ולהסתפק ממו באותו שבת
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 ,1274 נאסר להסתפק ממנו בכל אותה השבת,1273ה"רס' סיש ב"להסתפק ממנו משום איסור כיבוי כמ
 הואיל ואינו ראוי לכלום בו , לטלטלוגם כן אסור ,וכיון שאסור להסתפק וליהנות ממנו בשבת

  .1275ביום

 . מפני שנעשה בסיס לשלהבת שהוא מוקצה,ועוד שגם בטלטול הוקצה בבין השמשות כשהיה דולק
  :ור לטלטל מה שנשתייר ממנה כל אותה השבת ואס,1276 בסיס לשלהבתגם כןוכן הפתילה נעשית 

 ,1277פ שהנר שהדליקו בו באותו שבת אסור לטלטלו כל השבת כולה אפילו לצורך גופו ומקומו" אעג
לאחר ( דהיינו ,1278איסטניס והנר הוא מאוס עליו בשעה שאינו צריך לו) א(מכל מקום מי שהוא 

 מפני , יכול להוציאו מעליו למקום אחר, ואינו יכול לסבול שיהא מונח אצלו,למחר ביום) שכבה או
ומכל  (1279ח"ש' ש בסי"שהרי נר זה לו כגרף של רעי לכל אדם שהתירו לטלטלו להוציאו מבית כמ

  ):1280סטניסי אלא מי שידוע שהוא א,סטניס אניימקום אין כל אדם יכול לומר א

__________________ 
 שעל ידי כן יכבה הר בזמן קרוב יותר מאם , ויש בזה איסור משום מכבה...שבכלי שמא יסתפק מהשמן  (א" ס1273

ואף להאומרים דמותר לחתוך ר של שעוה הדולק ביום טוב ואין בזה משום מכבה ... לא היה מסתפק ממו כלום 
יש בזה משום  ו,לתו ומצא מכהה אור הר בשעת טי... מכל מקום חוששין שמא ימלך ויטול מהר כל השמן ...

  .)מכבה לדברי הכל
 ושמן זה דחה בידי , ושתייר בו שמן, וכבה אחר בין השמשות,ר שהדליקו מבעוד יום(ד "שי ס' וכן הוא לקמן סי

 לכן אסור להסתפק ממו , שכשהדליקו אסר להסתפק ממו בשבת משום איסור כיבוי,אדם מלהיות ראוי בשבת
שכיון שבבין השמשות שהוא תחלת כיסת השבת היה מוקצה מדעת  ,אף לאחר שכבה הר וסתלק האיסור

  ). הוקצה לכל השבת כולה,ם לו האיסור שהקצה אותו מדעתו כשגר,האדם
 הואיל ,ואותו ר שבירך עליו(ד "תקיד סכ' לקמן סיכד, יש בזה גם טעם וסף לאיסור, ואם הדליק הר למצות שבת

 דכיון ... לפיכך אסור להסתפק ממה ששתייר ממו לאחר שכבה ,בותכוין בו לשם מצות הדלקת רות ביום טו
 אסר לכל יום טוב ...שבשעת כיסת יום טוב היה אסור להסתפק ממו מחמת שהוקצה כולו לשם הדלקת מצוה 

  .)כולו
 שהרי המסתפק מן השמן שבר חייב משום מכבה ,משום דכיון דאיתקצאי לבין השמשות מחמת איסור(שם ן " ר1274
 שהוא דולק אסור להסתפק ממו משום הדבשע (ב"א סק"מ. ) לאחר שכבהלו אפי, אתקצאי מי לכולי יומא...

  . ))ן"ר('  וכוין השמשות ומגו דאתקצאי לב,מכבה
משקין שזבו מן הפירות מאליהן בשבת כגון , בשבת... מאסרות האסורות באכילה  (ט"שח ס'  כדלקמן סי1275

 וכן חלב שחלב בשבת ,כן ביצה שולדה בשבת שאסורה באכילה בו ביום בלבד ו,שאסורים בשתיה בו ביום בלבד
  .) לטלטלן אפילו לצורך גופן ומקומן אסור... וכן כל כיוצא בהם ,שאסור בו ביום בלבד

  . 182' ז ע"ע אדמוה"וראה הערות בשו
  .)הבתלשל(י "ופרש, )הח לר שמן ופתילה הואיל דעשה בסיס לדבר האסור (א"רע, מז'  גמ1276

  .)1270הערה (וראה לעיל 
  .א" כדלעיל ס1277
 ואין . ויש מתירין משום דהוי כגרף של רעי,ר שהדליקו בה בשבת אסור לטלטלו ( תרמברמז מרדכי ריש ביצה 1278

א "רמ. )א הפסיד והמחמיר ל,מי שהוא אסטיס ואיו מותר אלא ל, כי כל השוטים יאמרו דאיו דעתייהו,זה כון
והמחמיר לא  . דהוי לדידיה כגרף של רעי, מותר להוציאו, והר מאיס עליו, דמי שהוא איסטיסש אומריםוי (ב"ס

  . )הפסיד
 מותר להוציאם , מקום שמקפידין עליו שלא יהא בו טיוף...כל דבר מטוף כגון רעי וקיא וצואה  (עבעיף  ס1279

   ).רא בכל מקום גרף של רעיה הוא הק וז...לאשפה או לבית הכסא 
  . מרדכי שם1280

  . ) ידוע שהוא מאיי הדעתם כן אלא א,אין כל אדם יכול לומר מאיי הדעת אי (א"תרמ סי' וראה גם לקמן סי
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 אין ,1281להבת דהיינו הש,פ שטלטול הנר אינו אסור אלא מפני שנעשה בסיס לדבר האסור" אעד
 כדי שיהא הנר בבין , או שאר דבר המותר בטלטול,1282היתר שיניח על הנר מבעוד יום מעט לחם

 לכך הוא טפל אליה ולא , לפי שהנר הוא עשוי בשביל השלהבת,1283השמשות בסיס לאיסור ולהיתר
  :1285 וכן הדין במנורה. אף שאותו דבר חשוב מהשלהבת, או שאר דבר1284להלחם

  לו לכשיכבה התנה בעוד יום שיטלט

 ואין ,1286 מותר לטלטלו אחר שכבה, אם התנה מבעוד יום על נר זה שיטלטלנו בשבת לכשיכבהה

__________________ 
  .ב" וסא" כדלעיל ס1281
  . )ואין לסמוך עליו,  לחם זהעל ידי יש מי שמתיר לטלטלו בשבת ,וד יוםאם תן עליו הלחם מבע (ג"ע ס" שו1282
 גם לחם , דהייו בבין השמשות,אם היה מוח על השלחן בכיסת השבת (ו"רעז ס' לעיל סיד, מו לעין שלחן כ1283
  . ) הרי עשה בסיס לאיסור ולהיתר בכיסת השבת,)שלצורך השבת(

ש "יי וע.ל" דהכלי טפל להשלהבת עכבי שמעוןז דבכי האי מוקצה מודה ר"י דף מ"ל רש"וז (ה"א סוף סק" מ1284
  . ) ולכך לא מהי לחם, ולא עשוי ללחם, כלומר דידוע דהמורה טפל להשלהבת ועשויה לכך.בתוספות

ה "שם ד' סוובת, ) שהכלי טפל לשלהבת בעודה בובי שמעוןדבכי האי מוקצה מודה ר(א "רע, י מז"והוא האמור ברש
 דהוי בסיס ,לטלטל לא היה הר אסור , דאי לאו הכי,איצטריך למימר בשמן דעשה בסיס לדבר האסור(הח 

  ).לדבר האסור ולדבר המותר ושרי
  .כ השלחן עשוי גם ללחם"משא. ולא ללחם, עשוי לשלהבת ולשמן ולפתילה) המורה(והייו שהר 

  .ולא ללחם, שגם המורה עשויה לשלהבת ולשמן ולפתילה 1285
 ).ה בסיס לו עשית כול,ואפילו מורה גדולה שדלק עליה ר אחד מבעוד יום(א "וראה גם לעיל ס

א "ת הרשב"שו. ) דמהי בהו תאה,בי מאיר ורבי יהודהואף או אמר בר של מתכות לר (א"סוע, ן מה" רמב1286
והא  (ה והא" ד)א, כא(ן שם "ר. )דעתי להתירכבר ראית , ובמתה שיהא מותר לו לאחר שיכבה (י רסח"ג סוס"ח

 , אבל התה עליו שיטלטלו לאחר שכבה,התה עליו דוקא בשלא ,דמסקין דר שהדליקו עליו באותה שבת אסור
ל "א ז"ן והרשב"ודע שדעת הרמב (י"ה ה"מ פכ"מ. )ל"ן ז" וכן כתב הרמב. ואפילו ר גדול,שרי לטלטלה משכבה

 שאיו מסתלק הימו רב שבתוהוא שיתה מע.  כיון שעשוי להכבות, שתאי מועיל בר שהדליקו בו בשבת,הוא
מותר לטלטלו אחר ,  על ר זה שיטלטלו משיכבהרב שבתאם התה מע (ד"ע ס"שו. )טלטלוולכשיכבה יהא מותר ל

  .)שכבה
*  

ר שהדליקו בו מבעוד יום ודלק עד (א "כדלעיל ס, שאסור מטעם בסיס לשלהבת) מורה(וכל זה הוא בתאי בר 
בסיס לשלהבת הדולקת בו  מפי שהיה ...  אסור לטלטלו כל השבת כולה, אף על פי שכבה אחר כך,לאחר שחשכה
  .שמועיל תאי, שלפיו' שבזה סוברת הדעה הא).  ועשה הר מוקצה כמוה,שהיא מוקצה

 ,השמן ששאר בר אחר שכבה משחשכה(ב "כדלעיל ס, שאיסורו הוא אף מטעם שמא יסתפק ממו, כ השמן"משא
ועוד שגם בטלטול ...  איסור כיבוי  היה אסור להסתפק ממו משום, שבבין השמשות כשהיה דולק...אסור לטלטל 

  ). מפי שעשה בסיס לשלהבת שהוא מוקצה,הוקצה בבין השמשות כשהיה דולק
 ושמן זה דחה בידי ,ר שהדליקו מבעוד יום וכבה אחר בין השמשות ושתייר בו שמן(ד "שי ס' בזה תבאר לקמן סי

 לכן אסור להסתפק ממו ,שום איסור כיבוי שכשהדליקו אסר להסתפק ממו בשבת מ,אדם מלהיות ראוי בשבת
  .ולא זכר שם תאי). אף לאחר שכבה הר וסתלק האיסור

*  
אם מדעתו היח (ו "רעז ס' כדלעיל סי, שגם איסורו הוא מטעם בסיס לדבר האסור, ולעין השלחן שהר עומד עליו

  ). ואסורה בטלטול כמוהו,יו הרי עשית בסיס להר וטפלה אל,הר על הטבלא שיהיה עליה בכיסת השבת
 היתה דעתו שיהיה הר עליה כל ם כןויש אומרים שאיה קראת בסיס אלא א(ו "רעז ס' דעות לעיל סי' הובאו ב

 , או על ידי יעור או שאר טלטול מן הצד, על ידי כרי, אבל אם היה דעתו לסלקו אחר כיסת השבת,השבת כולה
  .) וכיוצא בו אם הר של שעוה,הרי זה מותר לערה
  ).1150הערה (תבאר לעיל שם , וטעם החילוק בים
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רטו

 הואיל ואף בבין השמשות לא הוקצה ,אומרים מתוך שהוקצה בבין השמשות הוקצה לכל השבת
 והרי בודאי יכבה בשבת כשיכלה , שהרי היה דעתו עליו לטלטלו לכשיכבה,מדעתו לכל השבת

  .1287השמן

 דהיינו שכשהדליק , שהואיל והקצהו מדעתו לבין השמשות, שאין התנאי מועיל כלום1288ויש אומרים
 . הוקצה לכל השבת כולה, ויהא הנר בסיס לכך,בו היה בדעתו שיהא השמן דולק בו בבין השמשות

  .1289וכן נוהגים במדינות אלו

ש " כל זמן שהוא דולק כמ שאסור,1291 אפילו להצניעו כדי שלא יגנב,1290נכרי על ידי ונוהגין לטלטלו
 שמאחר שהמנהג כך הרי זה כאלו התנה עליו ,כ אחר שכבה אין בזה איסור" אעפ.1292ו"רע' בסי

 1293נכרי סומכין על סברא הראשונה על ידי  ולענין טלטול,נכרי לכשיכבה על ידי מתחלה לטלטלו
  :1294 וטוב להתנות כך בפירוש.שהתנאי מועיל לכשיכבה

   הודלק אחר כניסת השבת

 על ,1296 דהיינו משחשכה,1295 אבל אם הודלק אחר כניסת השבת,וכל זה בנר שהודלק מבעוד יום ו
___________________ 

ווהגין לטלטלו על .  וכן והגים במדיות אלו ...ויש אומרים שאין התאי מועיל כלום"ל כאן כדעת "ולמעשה קיי
  ".ידי כרי

 היתה דעתו שיהיה הר עליה כל השבת ם כןלא אויש אומרים שאיה קראת בסיס א"ל כדעת "ואילו לעיל שם קיי
  ".ויש לסמוך על דבריהם להקל במקום הפסד ... כולה

  .)אבל בשאר בסיס לדבר האסור לא מהי תאי (ו"א סק"מ. )כיון שעשוי להכבות (מ שם" מ1287
 ולא מהי , וחמיר טפי, לצורך שבתם ודחייה בידי,ן השמשותר עיקר הקצאתו הוא בי(ה שבר " דא, מד'  תוס1288

יש מי שכתב דר או מורה שהדליקו בה באותה שבת ומתה בה תאה  (ב, ב סז"ב ח"רביו ירוחם י. )ביה תאי
. ) דאפילו התה אסור לטלטלה,קריראה ע וכן  ...ויש מי שכתב דלא מהי בה תאה.  מותר לטלטלה בשבת...

 דלא מהי ש אומריםוי (ד"א ס"רמ. )ון דדחיה בידים כי, איו מועיל לוואפילו תאי (כ' ג סי"הגהות אשרי פ
  . )תאי

  . )וכן והגין במדיות אלו (א שם" רמ1289
 הואיל והמהג כך הוי כאילו התה ,גוימשום איסור אמירה ל  ואין בזה,ל ידי גויווהגין לטלטלו ע (א שם" רמ1290

ל"עליו מתחלה ושרי כ(.  
 אבל הכא מיירי שאיו ... הייו דוקא לצורך גופו ,ם"ר לומר לעכוג התי"ו ס"רע' ואף על גב דבסי (ט"א סק" מ1291

   ).בטלטול מן הצד לו וזה אסור אפי,עושה אלא לצורך הר שלא יגוב הר
  .ובקוטרס אחרון, ותבאר שם בהמשך הסעיף. )אסור לטלטל על ידי כרי כדי להציעו כדי שלא יגב ( סעיף י1292
מוך על ויש לס(ז "שיד סי' לקמן סיכד, התירו לעשותו על ידי כרי, ו לישראלוכן בכל מקום שיש מתירים אפיל 1293

לכך יש לסמוך על דבריו ... לפי שיש מי שאומר שאפילו ישראל מותר (ג "תקו ס' סי). דבריהם לעין אמירה לכרי
 ). כריל ידילהקל ע

 ולכן צריך כל אדם ,אילו התה עליוד דעת רחוקה היא לומר שהמהג הוה ליה כ"עי ולפ (ש שבר"ה ומ"ח ד" ב1294
 והוא הדין ברות , שאיו בודל מהר ומהשמן אלא כל זמן שהוא דולק,להתות על זה סמוך לבין השמשות

  . ) לגוי לסלקו מן השולחן לאחר שכבה ואז מותר לומר,א שלו צריך להתות"קדיל
אם מותר לטלטלו , יש בו סכה או לחיהר שהדליקו באמצע השבת לחולה ש (רסח' ג סי"א ח" תשובת הרשב1295

מדליק בשוגג ... שמותר לטלטלו אם כבה ואיו מע , מסתברא לי... לאחר שילדה החיה בשבת ותרפא החולה 
אין , אף על פי שדחה כשהדליקו בו, דכיון שראה בין השמשות , שבת]צי[דאין מוקצה לח, כמה שאמרת, בשבת

,  וילדה החיה ותרפא החולה,ר שהדליקו בשבת לחיה ולחולה (ה"ע ס"שו. )דאין מוקצה לחצי שבת, זה מוקצה
  . )שמותר לטלטלו,  למדליק בשבת בשוגג וכבהוהוא הדין. מותר לטלטלו אם כבה

 הוקצה לכל ...שבבין השמשות שהוא תחלת כיסת השבת היה מוקצה (א "כדלעיל ס, דהייו אחר בין השמשות 1296
  .)1263הערה (ושם , )השבת כולה
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 או שעבר ישראל והדליקו בין בשוגג בין ,1297ידי נכרי לצורך קטנים או לצורך חולה שאין בו סכנה
 הואיל ולא היה מוקצה בתחלת .1299 מותר לטלטלו אחר שכבה לצורך גופו או מקומו,1298במזיד
 אלא , לא נעשה על ידי זה מוקצה לכל השבת כולה,קבאמצע השבת כשהיה דוסת השבת אלא כני

  . 1300בשעה שהוא דולק בלבד

 כגון נר של חיה ושל חולה , אם היה מותר לטלטלו בבין השמשות,ואפילו אם הדליקו מבעוד יום
 , ונתרפא החולה, כגון שילדה החיה ואינה צריכה לנר, בטלטולאחר כךפ שנאסר " אע,שיש בו סכנה

 הואיל ולא היה אסור בטלטול בבין ,מכל מקום כשיכבה הנר מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו
  :1301השמשות

  לא הדליקוהו באותה שבת

 ואפילו ,1302 אפילו הוא של חרס שהוא מאוס כשהדליקו בו כבר, נר שלא הדליקו בו באותה שבתז

__________________ 
ורביו מפרש בכרי שהדליק לצורך חולה . ע שם מיירי בישראל שהדליק לחולה שיש בו סכה"א ושו"ברשב 1297

 או לצורך קטים ,אם הדליק לצורך חולה אפילו שאין בו סכה(ו "רעו ס' כדלעיל סי, שאין בו סכה או קטן
 שאין כאן גזרה שמא יאמר לכרי להדליק , מותר לבריאים להשתמש לאורו,שדים כחולה שאין בו סכה לכל דבר

  ). שהרי דבר מותר הוא אפילו לכתחלה,בשביל החולה
 לא אם כן דלא מקרי דחיה בידים א,א במזיד שרילו ובאמת אפי.אקט בשוגג דלא איירי ברשיע (ק יא"א ס" מ1298

  . )רב שבתהדליקו מע
לעיל סוף כד, שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו, רק כלי שמלאכתו לאיסור, כיון שאיו בסיס לדבר האסור 1299
  . )1269והערה  (א"ס
לא אם דאין מוקצה לחצי שבת א(ק י "א ס" מ.) דאין מוקצה לחצי שבת...שמותר לטלטלו אם כבה (א שם "רשב 1300
  ).ין השמשות היה מוקצה בכן

עשה בסיס עד סוף , עליו כל היום' כ אם מכוין שיהי"משא. בסיס לשלהבת עד שיכבה' ן שיהיוכל זה הוא כשמכוי
 שכלי זה ,אבל לא יטלטל הכלי שהחלה מוחת בו כדי לשפוך מים הללו מתוכה (ח"תז סוף סי' לקמן סיכד, היום

 אף דמיירי שהפריש ,)יא אסורה בטלטול לאחר שקרא לה שם דהייו החלה שה,עשה בסיס לדבר האסור בטלטול
  .)הערה קט(ותבאר שם . החלה ביום טוב

ואין הכלי עשה בסיס לדבר האסור כיון (ה "רסה ס' כדלעיל סי, לא עשה בסיס כלל, דעתו לערו בשבת' ואם הי
  ). וגם היה דעתו לערו, בבין השמשותשלא היה האיסור בתוכו

 , מותר לטלטלה... אלא לאחר כך היחום עליה ,ין השמשותאם לא היו המעות עליה ב(א "שי סי' לקמן סיוראה גם 
 אבל בעוד שהמעות עליה אסור לטלטלה מחמת , הואיל ולא היתה מוקצה בבין השמשות,אם יטלו המעות מעליה

 שגם זו לא עשית בסיס ... אבל מותר להטותה ולערה ולהפיל המעות מעליה ,איסור טלטול המעות שעליה
 כגון ,אם אין הקליפות ראויות לבהמה(ס "שח ס' וסי). היה האיסור עליה בבין השמשות הואיל ולא ,לאיסור

מער ...  אסור להעבירן מעל השלחן , שהן אסורות בטלטול כעצים ואבים,שקדים וכיוצא בהן]ו[קליפי אגוזים 
 שהטבלא , מאליהן וופלות מעליהם כןבידיו את הטבלא או את המפה שהקליפות מוחות עליה כבר והן ערות ג

).  שהוא תחלת כיסת השבת,לא עשית בסיס לדבר האסור הואיל ולא היו הקליפות מוחות עליו בבין השמשות
  .ד"רסו סכ' לעיל סי

 ועוד שלא תן , שלא היו עליהן מבין השמשות,ואין זה עשה בסיס לדבר האסור(ב , וחילוק זה תבאר בהמאור סו
ולא אסרו מטעם בסיס לדבר האסור כיון שלא היו (ק יד "רסו ס' א סי" הובא במ).תחתיהן אלא על דעת לשמטן

  .וראה מראי מקומות וציוים). )המאור( לשמטן ל דעת ועוד שלא תן תחתיהן אלא ע...ין השמשות עליהן ב
כדי מדליקו , דאדרבא, אין זו הקצאה ולא דחייה, וזה שהדליקו לצורך החולה או החיה ( שםא"ת הרשב"שו 1301

  . )לטלטלו לצורך החולה
פליגי (א , רביא קזרב אחא או . )כל הרות מטלטלין חוץ מן הר שהדליקו בו בשבת (א, בברייתא מדרבי מאיר  1302

ר שלא הדליקו  (ו"ע ס"טור ושו .) שמעוןביבמוקצה מחמת מיאוס מי הלכה כר ...בה רב אחא ורביא חד אמר 
  .)מותר דמוקצה מחמת מיאוס ,מותר לטלטלו ... דמאיסאפילו הוא של חרס , בו באותו שבת
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 שאינו מוקצה מחמת ,1304ומו לצורך גופו ומק1303הדליקו בו נפט שהוא מסריח מותר לטלטלו בשבת
  .1305מיאוס הואיל והוא ראוי לכסות בו כלים

 לפי שאין עליהם , שאף שראויים לכסות בהם כלים אסורים בטלטול,ואינו דומה לצרורות ואבנים
  :1307 אבל נר זה יש עליו תורת כלי,1306תורת כלי כלל

  מנורה של פרקים 

 ,1309 אפילו לצורך גופה ומקומה,1308לטלה אם היא של פרקים אסור לט, מנורה בין גדולה בין קטנהח
 ויתקעם 1310 שחוששין שמא תפול מידו ותתפרק ויחזיר פרקיה,פ שלא הדליקו בה באותו שבת"אע

  .1312ג"שי'  כמו שיתבאר בסי, ויתחייב משום בונה1311ויהדקם בחוזק

___________________ 
 דהייו שאדם מסיח ,ואפילו כלי שמלאכתו לאיסור שהוא מוקצה מחמת מיאוסו(ב " שח ס'וכן הוא לקמן סי

כגון ר ישן של חרס שלא הדליקו בו , ומקצה דעתו ממו מחמת מיאוסו מלהשתמש בו במלאכה אחרת של היתר
  ).וקצה בשביל כך אין לו דין מ,באותה שבת

טור . )דמסרח(י "ופרש, )רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו דפטא מי שרי לטלטולה (א, מו'  רבה ורב יוסף בגמ1303
  . )מותר לטלטלו, ואפילו הוא של פט דמסריח (ע שם"ושו

 כגון ,ואפילו אם איו ראוי כלל להשתמש בו במלאכה אחרת של היתר מחמת מיאוסו וסרחוו(וכן הוא לקמן שם 
  ).אלא מותר לטלטלו, כ אין לו דין מוקצה להאסר בטלטול"אעפי, ר אפילו של מתכת שהדליקו בו פט

 לטלטלו כשאר מותר(ב " והוא כדלקמן שם ס.)ג"ח ס"ש' ש סי"דוקא לצורך גופו או מקומו כמ (ק יב"א ס" מ1304
 אבל , בין לצורך מקומו...רך גופו כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו בין לצו(ב "וסי, )כלי שמלאכתו לאיסור

   ). אסור...לצורך הכלי עצמו 
   .)הואיל וחזיא לכסויי בה מא ( רבה ורב יוסף שם1305

ומוקצה מחמת מיאוס  (ג"רסו סכ' לעיל סי). מכל מקום ראוי הוא לכסות בו כליםמפי ש(ב "וכן הוא לקמן שם ס
  .)ח"ש'  כמו שיתבאר בסי,ו כלים וכיוצא בזה אלא אם כן ראוי לכסות ב,כזה איו מותר בטלטול בשבת

ואפילו דבר שהוא ראוי להשתמש בו איזה תשמיש ... אבל כל דבר שאין תורת כלי עליו (ח "שח ס' סי קמן כדל1306
 כיון , וכל כיוצא בהם, וצרורות שראויות לכסות בהן כלים, כגון אבים שראויין לפצוע בהן אגוזים,המותר בשבת

   ). אפילו לצורך גופם ומקומם, לטלטלםהם אסורשאין תורת כלי עלי
 הא איכא תורת מר ליה א. הואיל וחזיא לכסויי בהו מא,אלא מעתה כל צרורות שבחצר מטלטלין ( רב אויא שם1307

 כל שיש תורת כלי , מחמת מיאוס...כל מוקצה  ( תרו'א סי"חא "ת הרשב"שו. )כלי עליה הי ליכא תורת כלי עליה
  )).א"רשב( כשיש תורת כלי עליו אודוק(ק יג "א ס"מ). ך גופו ולצורך מקומומותר לטלטלו לצור

 אם הוא איו מיוחד לשפוד אלא שלקח עץ חד כעין שפוד וצלה ,שפוד שצלו בו בשר (ה"תקיח ס' סיוכן הוא לקמן 
מאס  לפי ש, אסור לטלטלו בטלטול גמור לאחר שיטל ממו הצלי... אחר גמר הצלייה ,בו באקראי בעלמא

 אבל שפוד זה , לא התירו אלא בדבר שיש תורת כלי עליו, ואף המתירים מוקצה מחמת מיאוס ביום טוב.ומוקצה
 מקומו  ולפיכך אפילו לצורך גופו או, כיון שאיו מיוחד לשפוד,לאחר שגמרו בו מלאכתו אין עליו תורת כלי כלל

  ).אסור לטלטלו
, בין גדולה בין קטה, מורה (ז"ע ס"טור ושו ). קטה אסורה לטלטלה בין גדולה בין, חוליות,הלכך(א ,  גמרא מו1308

  . )אם היא של פרקים אין מטלטלין אותה
שלא הותר בטלטול אלא לצורך גופה ומקומה , שהרי גם מורה שאיה של פרקים היא כלי שמלאכתו לאיסור 1309
 .ו בכל אופןובשל פרקים אסר, )1304כדלעיל הערה (

 ע שם"שו. ) שמא תפול ותתפרק ויחזירה ומצא עושה כלי,במורה של פרקים (ה בשל חוליות"א ד, י מו" רש1310
  . )ומצא עושה כלידחיישין שמא תפול ותתפרק ויחזירה (

  .) ואם תקע חייב חטאת.)י"רש, בחוזק (ולא יתקע (ב"רע,  ברייתא מז1311
 הרי זה , בעין שצריך לזה גבורה ואומות, דהייו שהדקם בחוזק,קע פרקיוואפילו בכלי של פרקים אם ת(כ "ס 1312

  ). וחייב משום בוה,בין גמור
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 גזרה שמא , אסור לטלטלה, אלא יש בה חריצים סביב ודומה לשל פרקים,ואפילו אם אינם של פרקים
 שאין דרך , ואף אם היא קטנה מאוד.אמר הרואה שהיא של פרקים ויבא להתיר אף של פרקיםי

כ לא רצו חכמים " אעפ,1313 והכל יודעים שהם חריצים בלבד ולא פרקים,לעשותה של פרקים כלל
  :לחלק בגזרתם בין גדולה לקטנה

ין דרכם להתפרק  אבל כלים שא. וכיוצא בה מהכלים שדרכן להתפרק כשנופלים, וכל זה במנורהט
 כמו , אף שהם בענין שאסור להחזיר פרקיהם,1314 מותר לטלטלם, כגון כוסות וכיוצא בהם,כשנופלים

  .1315ג"שי' שיתבאר בסי

 ,1316 מותר לטלטלה, שאין דרך להדקם בחוזק, אם פרקיה רפויים לעולם,ואפילו מנורה של פרקים
  : עיין שם הטעם1317 כמו שיתבאר שם,ואף להחזיר פרקיה אם נפלו

קונטרס אחרון
 

 שבודאי אינו סותר 1320 צריך לומר דאאסטניס קאי1319ח במרדכי" הגהת הב1318 לפי.'איסטניס כו) א(

___________________ 
, וכאן תבאר דין איסור הטלטול במורה של פרקים. יתבארו לקמן שם, דיי איסור בין וסתירה בכלים של פרקים

  .מחשש שמא יבוא לידי איסור בוה
 בי ור. בשתי ידיו אסור לטלטלה,בצידן מורה היטלת בידו אחת מותר לטלטלההורה ריש לקיש (א , מה גמרא 1313

מאי חוליות כעין (א , מוושם , ) מורה בין יטלה בידו אחת בין יטלה בשתי ידיו אסור לטלטלה...יוחן אמר 
). י"רש,  ומאן דחזי סבר של פרקים הוא, ודומה לפרקים,ש"חיתוכין סביב לה קרו( דאית בה חידקי ,חוליות

 כי . גזירה אטו גדולה דחוליות, גדולה מי דאית בה חידקי.הלכך חוליות בין גדולה בין קטה אסורה לטלטלה
. ) מר סבר גזרין ומר סבר לא גזרין,)י"רש, דכולי עלמא ידעי דלאו חוליות יהו (פליגי בקטה דאית בה חידקי

 ,חן כרבי יו...דקיימא לן (ה וכל מורה "י ד"כמבואר בב, ילאסור אף בקטה דאית בה חידק, ל כרבי יוחן"וקיי
 , ואפילו אם איה של פרקים ...בין גדולה בין קטה, מורה (ע שם" טור ושו).דהלכתא כוותיה לגבי ריש לקיש

  ).גזירה משום של פרקים(ז "לבוש ס. )אסור לטלטלה, אלא יש בה חריצים סביב ודומה לשל פרקים
 שדרכה ה ולא גזרו אלא במור,ומשמע מפשט הפוסקים דכל הכלים האלו שרי לטלטלן (ק יב"שיג ס' א סי" מ1314

  . )דבר שאין דרכו להתפרק שרי בטלטול אבל , כל כיוצא בווא הדין וה,ט" רעי"וסש ס" כמ,להתפרק
  . )החזירם לדברי הכל אסור ל,כוסות העשויים בחריצים סביב ומהודקים בחוזק ( סעיף כא1315
  . )ג"שי' ש סי"ואם דרכה להיות רפוי שרי כמ (דק י"א ס" מ1316
  .)והוא שדרכו של כלי להיות כך רפוי לעולם .אם איו מהדקו כלל אלא מיחו רפוי לגמרי מותר (א"סכיש  ר1317
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1318

  .המרדכיכדברי ,  ולהוציאוסטיס איייכול לומר אאיו , ג תבאר שמי שאיו איסטיס"בפים ס
  ".והמיקל לא הפסיד"ח הגיה בסוף דברי המרדכי "ואף שהב

  .כ באיו איסטיס מודה המרדכי שאסור"משא, על כרחך צריך לומר דאאיסטיס קאי
  .ח עצמו מתיר אף באיו אסטיס"ואף שהב

  .מכל מקום אין להקל גד כל הפוסקים האוסרים

  . תשו'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
 כי , ואין זה כון. ויש מתירין משום דהוי כגרף של רעי,ר שהדליקו בה בשבת אסור לטלטלו(מב  תררמז ביצה 1319

 וכן העתיק .) והמחמיר לא הפסיד,מי שהוא אסטיס ואיו מותר אלא ל,כל השוטים יאמרו דאיו דעתייהו
  ).והמחמיר לא הפסיד(א "הרמ

 ושרא ליה מאריה , משמע דאף האיסטיס יש לו להחמיר...ע "והרב בהגהת שו (ש שבר"ה ומ"דח "וכתב על זה הב
ובודאי דדעת המרדכי הוא דלכולי עלמא שאין איסטיס ,  והמחמיר יחמיר והמיקל לא הפסידוצריך לומר... 

 אלא לכולי עלמא מותר להוציאו אפילו ,ד אין הוראה זו כוה" אבל לפע... אבל לאיסטיס מותר ,פשיטא דאסור
  .)דפשיטא דהוה להו כגרף של רעי ,יסאין איסט
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 1323ז" וכן דעת ט. לחלק בין איסטניס לאינו איסטניס1322א" וכן דעת רמ.1321דברי עצמו תוך כדי דיבור
סתם כל  דמיירי ב,1324 אבל על האיסטניס אין לו ראיה מנר ישן של נפט,שלא להקל באינו איסטניס

  :פ אין להקל נגדם" עכ,ז והמרדכי להחמיר באינו איסטניס"א וט" וכיון שדעת רמ.אדם

  

  דין תשמיש המטהרפ 
  סעיפים' ובו ג

 ,א פעם אחת בשבועי שה, לפיכך עונת תלמידי חכמים הבריאים. תשמיש המטה מתענוגי שבת הואא
  :1326מ"ר'  כמו שנתבאר בסי,1325קבעוה מליל שבת לליל שבת

 בשביל ,1329 או בליל שבת, בערב שבת1328 או שאר דברים המרבים זרע1327זרא לאכול שום מתקנת עב
  .קיום העונה

___________________ 
  ".והמיקל לא הפסיד" מה שכתב 1320
  ".ואין זה כון כי כל השוטים יאמרו דאיא דעתייהו" שהרי לפי כן כתב 1321
 . דהוי לדידיה כגרף של רעי, מותר להוציאו, והר מאיס עליו, דמי שהוא איסטיסש אומריםוי (בעיף  ס1322

  . )והמחמיר לא הפסיד
 ותימא לי . והמחמיר יחמיר והמקיל לא הפסידריך לומר וצ,תיבות' ל שיש כאן חסרון ב"ח ז"ווכתב מ (ג" סק1323

 אלא ודאי אף על , כגרף של רעיוה ליה תיפוק ליה דמותר דה, מחמת מיאוס מותרהו דמוקצ" למה כתב בסם כןדא
  .)הוא מכל מקום לא הוה כגרף של רעיפי דמיאוס 

 ואפילו , אפילו הוא של חרס שהוא מאוס כשהדליקו בו כבר,ותה שבתר שלא הדליקו בו בא (ז"לקמן סד 1324
  .) שאיו מוקצה מחמת מיאוס, מותר לטלטלו בשבת לצורך גופו ומקומו,הדליקו בו פט שהוא מסריח

י " ופרש,)רב שבת לערב שבת אמר רב יהודה אמר שמואל מע,עוה של תלמידי חכמים אימת(ב , כתובות סב 1325
 לפיכך עות ,תשמיש המטה מעוג שבת הוא (ד"ל הי"פ שבת 'הלם "רמב). ושביתה והאת הגוףשהוא ליל תעוג (

  ...עוה האמורה בתורה(א "ד ה" אישות פי'והל, )תלמידי חכמים הבריאים משמשין מלילי שבת ללילי שבת
ע "טור ושו. )ת ודרך תלמידי חכמים לשמש מטתן מלילי שבת ללילי שב...תלמידי חכמים עותן פעם אחת בשבת 

 רמ 'וסי, )מליל שבת לליל שבתלפיכך עות תלמידי חכמים הבריאים  ,תשמיש המטה מתעוגי שבת הוא (א"ס
 ,עותם פעם אחת בשבת, תלמידי חכמים (ג- ב" ס עו'ז סי"אבהעו) מליל שבת לליל שבת תלמידי חכמים(א "ס

  .רג'אגרת דב " חירות קודשגוראה א .) לשמש מטתן מלילי שבת ללילי שבתלמידי חכמיםודרך ת
 וטובלין מערב ,שמהג הכהים לטבול לשיאת כפים (ז"קכח ס'  ראה לעיל סי–) כשחל בחול(ליל יום טוב ולעין 

מי ששוי  (ט"תרלט ס' לקמן סי. ) וכשחל בשבת לא רצו לבטל העוה,וב ואין זקקין לשותיהם ביום ט,יום טוב
ואין (ק ג " רמ ס'א סי" מ.) אם איו רוצה לפרוש מאשתו מקרי דבר מצוה.. . שחייב לשמח את אשתו ברגל,אשה

ג " תצד ס'וראה לקמן סי). )כתבים( אם לא בליל טבילה ,מיי עצרת של פסח וליל שבועות וליל ש'לשמש בליל א
  ).והערה כח(

  . א"ע שם ס" טור ושו1326
רב  זה המשמש מטתו מע... משום עוה ב שבתר ושיהו אוכלין שום בע...עשרה תקות תיקן עזרא  (א, ק פב" ב1327

  . )שבת לערב שבת
דברים המרבים זרע  (ח"סשם לקמן וכד. )ח" תרי" סוס'י ע, שאר דברים המרבים זרעוהוא הדין ('א ריש הסי" מ1328

  .) מאכלי חלב וחמאה...ומים וביצים  כגון ש...
א "הובא במ).  אף ביום יצאכל מקום ומ, אלא בליל שבת,ולא דוקא ביום הששי ממש (מג' ז סי"ק פ"ש ב" יש1329

  .ריש הסימן
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 אלא אם כן האשה , שלא יעבור על לא תעשה של תורה,1330וצריך ליזהר שלא לבטל העונה
  :1332 כמו שנתבאר שם,כ טוב לקיימה" ואעפ.1331מוחלת

  שיש לה בשבת בבעילה  ואין בזה איסור משום הצער.1333 מותר לבעול בתולה לכתחלה בשבתג
 לפי שדם הבתולים אינו מובלע בכותלי .1334וגם אין איסור משום חובל במה שמוציא דם, ראשונה

 וזה אינו אלא כפותח הכלי שיצא הדם , אלא כנוס הוא שם כמופקד ומוצנע בתוך הכלי,בית הרחם
  .1335מתוכו

__________________ 
לבוש  .)שאלמלא יהודה קיים לא ביטל עותו ...בות בפרק אף על פי ו כדאיתא בכת,ויהא זהיר לקיים עותו( טור 1330
 ומביא עובדא מיהודא בריה דרב , יהא זהיר לקיים עותותבבטור כ (א"ז סק" ט).ויהא זהיר לקיים עותו (א"ס

  .)מחמת דמשכיה שמעתתיה ,חת שלא קיים פעם אל דבר עחייא עש
  . 3רפ הערה ' קיצור הלכות סי. ה ויהא"ח ד"וראה ב

 ואם עבר ומע כדי לצערה עבר בלא תעשה ,אסור לאדם למוע אשתו מעותה (ז"ד ה"אישות פי' ם הל" רמב1331
  .א"עו סי' ע סי" אהע"שו. ) או יטול ממה רשות ... שאמר שארה כסותה ועותה לא יגרע,שבתורה

, ה אם אמלט עצמי מהעוה בימי עיבורה או מיקתה"שאלתי למורי זלה (א"ש שעל המטה פי"ח שער ק" פע1332
ז "אך עכ. והשיב לי כי אם גם האשה מוחלת ואיה מקפדת בוודאי אי פטור. ואי אפשר לטבול, להיותה זמן קר

 וצריך לטבול רושפי(טור מן העוה להיות זמן הקור י אם יפ"שאלו להאר (רמי "א רס"הובא במ). טוב לקיימו
  .) טוב לקיימהכל מקום מ, והשיב אם האשה מוחלת פטור.וגם בהיות בימי עיבור וייקה) לקריו

ו "ע' ע סי"ש באה" כמ,שבצער הגוף אין תאו מועיל לשלא יוכל לחזור בו (ד" סוף ס"זקי גו' מ הל"וראה לקמן חו
 אלא כל זמן , משום שהוא צער הגוף ואיו יתן למחילה עולמית, יכולה לחזור בהלעין מחילת העוה שהיא

  ).שמוחלו ברצוו לבד
 ב"ע ס"טור ושו. ) והלכתא מותר לבעול בתחלה בשבת...בי אמי שרא למיבעל בתחלה בשבת ר (א,  כתובות ז1333
  . )שבתבמותר לבעול בתולה  (א"סג ס' ע סי" ובאה,)מותר לבעול לכתחלה בתולה בשבת(

א " רסג סי'כזכר לעיל סי, והסעודה בליל שבת,  ערב שבת'לעשות החתוה ביום ו,  המהג בתקופה הקדומה'שכן הי
 ,יש מתירין לומר לכרי לגן בכלי שיר בחופות(ג " שלח ס'לקמן סי).  וצריכה לילך לשם,כשיש חופה בערב שבת(

 ובמקום מצוה לא גזרו על אמירה ,ר שמחת חתן וכלה שזהו עיק, לפי שהוא צורך מצוה,משום כבוד חתן וכלה
וסעודת החתוה בליל , והייו כשהחופה היא בערב שבת, )לכרי בדבר שאיו אסור לישראל אלא מדברי סופרים

ועושין החופה  , עד הלילה'שרגילין שלפעמים שלא היו יכולים להשוות עם הדויא ביום ו(ה "שלט ס 'סי. שבת
הייו כשהחופה היא , )יחוד גמור הראוי לביאה קודם השבתיש ליחדן אחר החופה (ח "וס, )בתוהקידושין בליל ש

  . לפי כיסת השבת'ביום ו
 ולא ,משום חובלואין בו  (ב"ע ס"טור ושו. ) ולא משום צער לה,ואין בזה לא משום חובל (ד"ל הי"ם פ" רמב1334

  . )משום צער לה
 ואיו בלע ,כמו פקדון כוס ועומד ( דם מיפקד פקיד,תחלה בשבתאיבעיא להו מהו לבעול ב (ב,  כתובות ה1335

 ). או חבורי מיחבר)י" רש, אלא שהפתח עול בפיו ופותחין לו ויוצא,בדופי הרחם להיות יציאתו על ידי חבורה
דדם מיפקד פקיד מופקד  (ה מהו דתימא"ב ד, קלגשבת י "רש. )והלכתא מותר לבעול בתחלה בשבת(א , ושם ז
  ).מד שם כתון בכליועו

*  
 ואם להוציא ממה ליחה ,מתיב רבי אמי המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב(ב "סע, בגמרא כתובות ו

 שכח 'שתבאר לקמן סי, והייו שדין בועל בתחלה בשבת דומה בכמה פרטים לדין מפיס מורסה בשבת. )פטור
  וכשמפיס השחין להוציאה איו,דת ותוה בתוך כלי אלא כמופק,שהליחה איה מחוברת ומובלעת בבשר(ג "סל

  ).אלא כפותח כלי להוציא מה שבתוכו
  .לדין מפיס מורסא דלקמן שם, יצויין בכמה פרטים, וכן לקמן בסמוך
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רכא

 שאין ,1337ריכה לגופה לפי שהיא מלאכה שאינה צ,1336וגם אין איסור במה שעשה פתח בגוף האשה
  . לפי שהבתולה נוחה לו יותר,צריך לפתח זה כלל שיהא פתוח

 שהבתולה , מכל מקום זה מקלקל הוא. שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה1338ואף להאומרים
  .1340 וכל המקלקלים פטורים,1339חשובה מן הבעולה

 מכל מקום .ה ומקלקל אף אם היא מלאכה שאינה צריכה לגופ,ואף שלכתחלה אסור מדברי סופרים
  .1341במקום מצוה לא גזרו חכמים

 וכשאינו צריך לפתח ,1342ח"שכ'  כמו שיתבאר בסי,תקן כלי]מ[ועוד שאיסור לפתוח פתח הוא משום 
  :1344 כמו שיתבאר שם,1343זה אין זה תיקון כלל ולא עשה כלום

__________________ 
 ,מתקן פתח שהוא(י "ש ופר,) אם לעשות לה פה חייב,המפיס מורסא בשבת(דאמרין התם , כמו במפיס מורסא 1336

המפיס שחין (ח " שכח סכ'ע סי" טור ושו).כחן בין בבעלי חיים דכתיב ויבן את הצלע דאש,וחייב משום בוה
  ). הרי זה חייב משום מכה בפטיש ...בשבת כדי להרחיב פי המכה

 הרי זה , אם כדי לעשות לה פה בשביל שיכס בה האויר לרפואה,המפיס מורסא בשבת(ב " לקמן שם סלוכן הוא
 , וכל המתקן פתח לשום דבר תלוש חייב משום תיקון כלי,וא מתקן לה פתח מפי שה,חייב משום מכה בפטיש

 לכן גם בתיקון פתח למכה יש , ומה לי תיקון כלי ומה לי תיקון מכה,]ד"[שי' ש בסי"שהוא תולדת מכה בפטיש כמ
 ).בו משום מכה בפטיש

 מאן ,להוציא ממה לחה פטור אם ...המפיס מורסא בשבת (ב , לפי אחד הלשוות בשבת קז, כמו במפיס מורסא 1337
ומזה למדים אף לעין . ) שמעון היא דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה' אמר רב יהודה אמר רב ר,תא

 ולהכי פריך ,דהוי מלאכה שאיה צריכה לגופה (ה ואם להוציא"ב ד, ו כתובות 'כמבואר בתוס, בועל בתחלה בשבת
  ).ממפיס מורסא

 מכל מקום כיון שאיו צריך לכך הרי זו ,ף על פי שממילא עשה פתח הראוי להכיס ולהוציאוא(וכן הוא לקמן שם 
  .)לגופהמלאכה שאיה צריכה 

  ).יש חולקין על זה ואומרים שאפילו מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה מן התורה (ג"רעח ס'  כדלעיל סי1338
  ).ופה חייב עליהואף להאומרים שמלאכה שאיה צריכה לג(וכן הוא לקמן שם 

ז "ח וט"ב. ) שהבתולה חשובה מן הבעולה,לקול הוא אצלהק(י "רשפו ,)מקלקל הוא אצל הפתח(ב ,  הכתובות 1339
  . ) ומקלקל הוא אצל הפתח, מפקיד פקידק דכתובות דדם" פאעל פי המסק (ב"ס
  .)כל המקלקלין פטוריןו (ב"רע,  משה קה1340
 במורסא שרי משום ,שאר מלאכה שאיה צריכה לגופה פטור אבל אסוראף על גב ד (ה אם" דב, וכתובות '  תוס1341

  ). הכא מי משום מצוה הוי לן למשרי,צער
  ). ומשום צערו לא גזרו,אלא שיש לגזור שמא יתכוין לפתח(וכדלקמן שם 

 שהוא תולדת מכה , וכל המתקן פתח לשום דבר תלוש חייב משום תיקון כלי,מפי שהוא מתקן לה פתח(ב " סל1342
  . )בפטיש

ה ואם "ב ד, ן שם לח"ר. ) דאין כאן תיקון,ומותר (ה פטור"א ד, קזשבת י "רששתבאר ב, כמו במפיס מורסא 1343
 ). שהרי איו רוצה לעשות ממו כלי,וכשאיו מתכוין אין בו מלאכה כלל(ב "ב ה"מ פי"מ). דאין כאן תיקון, מותר(

  .ק לו" שיח ס'א סי"הובא במ
  . תרב' ב ע"חכ.) י. (יגדיל תורה . יםוראה מראי מקומות וציו

 , אם כן כשאיו צריך לתיקון זה ואיו מתכוין לו,מכל מקום כאן כיון שחיובו הוא משום תיקון המכה(סעיף לב  1344
   ). והרי זה כאילו לא עשה ולא כלום,אף שעשה מאליו אין זה חשוב תיקון כלל

או שאיו ראה , והתירו במקום פסיק רישיה, לי ומכה בפטישמציו בכמה הלכות שאסרו מטעם תיקון ככעין זה ו
ימלאו , ואם הוא כלי שראוי למלאות בו מים (ח"שכג ס' סיכדלקמן , )אף שבשאר מלאכות לא התירו(כמתקן 

שהרואה אומר , מפי שאין הדבר יכר שמתכוין להטבילו, ואיו ראה כמתקן, מים מן המקוה ועלתה לו טבילה
  .)לו היה צריךלשאוב מים הל
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רכב

  דיני זמירות ביום השבתרפא 
  סעיפים' ובו ה

 ומכל מקום .1347ט"תקכ' ש בסי" כמ,1346יום טוביותר מב 1345 בשבת צריך להקדים לבא לבית הכנסתא
  .1349 משום השינה שהיא עונג שבת,1348נוהגים לאחר יותר מבחול

 אבל בימי החורף שהלילות .1350ומכל מקום צריך ליזהר מאד שלא לעבור זמן קריאת שמע ותפלה
  :1351 יכולים להקדים כמו בחול,ארוכים

 ,1353'פים בפסוקי דזמרה למנצח השמים כו דהיינו שמוסי,1352 ונוהגים להרבות בזמירות של שבתב

___________________ 
 מפי , כגון דה וכיוצא בהם, אפילו הצריך טבילה מן התורה,אדם מותר לטבול מטומאתו בשבת(ז " שכו ס'סי

  ). אלא כיורד להקר,שאיו ראה כמתקן
מותר לשברה בשבת בין ביד בין בכלי כדי ליקח מה , ששברה ודיבק שבריה בזפת... חבית של חרס  (א"שיד ס' סי

שאם כן הרי הוא מתקן כלי וחייב משום , בלבד שלא יתכוין לקבה קב יפה שיהא לה לפתח אהו.  ..שבתוכה
   .)אבל כשאיו מתכוין לכך מותר. מכה בפטיש כמו שיתבאר

 לפי  ... כדי לאפות בו ביום מאכל של בשר, כלי ברזל שאפו בו מאכל של גביהיום טובמותר ללבן ב(א " תקט סי'סי
  ). אלא הוא מחממו כדי לאפות בו,לישאיו יכר שמתקן כ

  . שלב'ג עם ביאור דברי שלום ע"ש בזה בהלכות פסח ח"וראה מ
  .)בשחר משכימין לבית הכסת (לבושו טור 1345
  . )ום טובממהרין לבא יותר מבי (א"א סק" מ1346
לבית  כדי שיכיו מקצת צרכי הסעודה קודם הליכה ,ביום טוב שחרית מאחרין מעט לבא לבית הכסת (ח" ס1347

  .) כל צרכי סעודה בבואם מבית הכסת ולא יצטרכו להתעכב בתיקון,הכסת
 ויכולות השים להכין צרכי הסעודה בעוד ,עכשיו בזמן הזה שמאריכים בפיוטים (ט" סולמעשה תבאר לקמן שם

  .)א לבית הכסת כמו בשאר ימות השה לפיכך ימהרו לב,שאומרים הפיוטים
 ובשבת ישים ,ו ללמודולם שכל ימי השבוע מתעוררין בבקר לבית הכסת להתפלל אשהגו הע ( שצחרמז מרדכי 1348

  . ) מבחולית הכסתווהגים שבשבת מאחרין יותר לבא לב (א"רמ. )יותר בשחרית
א לבטל שית שחרית  של ...ביום השבת אי מאריך בשית שחרית... י סגל "אמר מהר( רכא ' שבת ע'הלל " מהרי1349

ח "ב. ) מתעוגי שבת הואם כן שזה ג,ויש אומרים שאין צריך להשכים כל כך כמו בחול ( לבוש.)דהוא עוג שבת
 עיקר הטעם תבח כ"וב (ב"א סוף סק"מ. )א לבטל שית שחרית שהוא עוג שבתדעיקר הטעם של (ה ומסדרין"סוד

  .)משום שיה שזהו עוג שבת
  ). כי עוג הוא לו, אל יבטלה בשבת,ת צהרים בחולאם רגיל בשי(ב "רצ ס' ראה לקמן סי, ולעין שית צהרים

  . ) בזמהריאת שמע כדי לקרות ק,ום טובממהרין לבא יותר מבי (א"א סק" ראה מ1350
וצריך למחות ביד מקצת מקומות שמאחרים לבא לבית  (ט"תקכט סוף ס'  לקמן סיתבאר,  לעין יום טובוגם

  .) ומתוך כך הם עוברים זמן קריאת שמע,את שמע וגם מאריכים בפיוטים קודם קרי,הכסת ביום טוב
  . ) בהית לן בימי החורף לם כןוא (ב"א סוף סק" מ1351
  . )ווהגין להרבות בזמירות של שבת (א"רמו טור 1352
ותקו רבותיו והוסיפו מזמורים לכבוד השבת כגון השמים מספרים כבוד אל  (מב אות ד' שבת סי'  אור זרוע הל1353
והגים  (א"דרכי משה סק. )ומכאן ואילך מסיים כשאר ימים, ' כון כסאך מאז כו,'טעמו כו לדוד בשותו את ,'כו

 ', תפילה למשה וגו', לדוד בשותו את טעמו וגו',לקרות מזמורים לכבוד שבת כגון השמים מספרים כבוד אל וגו
 , מזמור שיר ליום השבת, בכור'לה הודו ,]'רו צדיקים וגו [, הלל הגדול', הללויה כי טוב ה',יושב בסתר עליון וגו

 השמים ...ווהגים להוסיף המזמורים  (לבוש. )יימין כשאר הימים ומכאן ואילך מס,כון כסאך מאז] ' מלך וגו'ה[
 ואחריו הללויה הללו את  ... ומזמור יושב בסתר עליון... תפלה למשה ... ' לדוד בשותו וגו...מספרים כבוד אל 

 ואחריו ... ' וגו' מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה ...' וגו' מזמור רו צדיקים בה... הלל הגדול...  'שם ה
  . )' מלך גאות לבש וגו'מזמור ה
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רכג

  .1354 ומסיימין בו ישתבח,ואומרים נשמת אחר שירת הים

 ובכל מקום ומקום לפי ,1356 ולאל אשר שבת1355 מתחילין יוצר אור והכל יודוך ואל אדוןאחר כךו
  .1357מנהגו

 שאף אם , מלבד לאל אשר שבת, ואם רצה אינו אומר כלל,ומכל מקום אין כל זה חובה אלא רשות
 ומכל מקום . הואיל והוא מדבר בשבח השבת,ח לאומרו בתוך התפלה נכון לאומרו אחר התפלהשכ

 הואיל ואינו , לא יחזור לראש הברכה בשבילו, אפילו קודם שסיים ברכת יוצר,אם נזכר בתוך התפלה
  ): כיון שאינו שייך שם,והוא הדין שלא יאמר אותו לבדו במקום שנזכר (1358אלא מנהג בעלמא

ץ שמאריך בהם " ואין למחות בש.אריך ולהנעים בניגון הזמירות של שבת בשביל כבוד היום ויש להג
 כדי שיאכלו ,ומכל מקום לא יאריך יותר מדאי .פ שהמוחה מתכוין משום בטול תורה" אע,בניגון

  :1360ח"רפ'  כמו שיתבאר בסי,1359קודם חצות היום

 אבל לא כמו המשוררים המאריכים , וכל זה בניגון שיש בו נעימה כעין שעושין בפסוקי דזמרהד
  ):1362ג"נ' עיין סי (1361 וכבר הפליגו הקדמונים בגנותם,בשיר ומפרידים תיבה מחברתה

__________________ 
 אור זרוע שם. )שבשבתות אומרים אותו אחר פסוקי דזמרה... שמת כל חי  (ה רבי יוחן"א ד, פסחים קיח'  תוס1354
וחותמין  ... ואחר שירת ויושע מוסיפין שמת (לבושטור ו. )דוךהכל יו , ובמקהלות,ועוד תקו שמת כל חי(

  . )בישתבח
ב , רה). שבחא דשבת דאיון אתוון דשבח אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל שמה(א , ב קלב"זח 1355
 ).תושבחתא דעלמא דאתי ביומא דא הייו אל אדון(

  . )'ואומרים לאל אשר שבת וכו (לבושו ) באשכז ובצרפת לומר לאל אשר שבתווהגין ( טור1356
  . )לפי מהגול מקום כ (א" רמ1357
 אבל לאל אשר שבת פרשו רבותיו בצפרא ,ודעתי וטה בכל אילו אם לא הזכיר איו חוזר(אור זרוע שם  1358

שתלי ולא אדכר מהדרין ליה  ואי א, מבעיא ליה לבר ישראל למדכר של שבת כגון לאל אשר שבת,בצלותא דיוצר
). מחזירין אותו ' מלבד אם לא אמר לאל אשר שבת וכו,ובכל דבר אם לא אמרו אין מחזירין אותו(א "רמ). כרומד
ל הא לחזור בשביל דבר שלא הוזכר " דמ, לא קאמר שיחזור ליוצר אורור זרוע דאף הא,ולי ראה (ג"א סק"מ

כ בשאר זמירות שאין אלא " משא, אלא כותו שיאמרו עדיין אחר התפלה, ועוד דאיו אלא מהג...בתלמוד 
  .) כלליו אומר אם רצה א,רשות

  . 184' ז ע"ע אדמוה"הערות בשו. ק ה"ג ס" פ'בדי השלחן סי. א"תהלה לדוד סק. ג"כ סק"וראה שער הכולל פ
 ת הכסת והיה גוער בבי,רב גדול ומובהק לרבים אחד'  שהי,ל"י החסיד זצ"אי שמעתי מפי ר(אור זרוע שם  1359

ויאמר שבחותיו של הקדוש  ...  ועש על ככה באותו עולם,בדעתו למהר ללימוד'  שהי,אריכים בברכותשהיו מ
מיהו בשבת ובימים טובים צריכים כך להתפלל שיצאו בשעה . ן עדן ויזכה לג,ברוך הוא בקול עים ובכווה

דרכי משה ).  שעה ששית שאסור להתעות בשבת עד מפי, ויתחילו לאכול בשעה חמישית,ת הכסתחמישית מבי
 אף על פי שמכוין המוחה , ואסור לומר לקצר בהן,וכתב עוד מצוה להאריך ולהעים זמירות של שחרית(שם 

ויש להאריך (א "רמ). ' כדי שיאכלו קודם שעה ו,ומכל מקום בשבת ויום טוב צריך למהר קצת. בשביל ביטול תורה
 בשבת כל מקוםומ. על פי שהמוחה מכוין משום ביטול תורהאף ,  ואין למחות במאריך בהם,ולהעים בזמירות

 ).ח"רפ' כדי שיאכלו קודם שעה ששית כדלקמן סי,  לא יאריך יותר מדאים טובויו
  . ) שאסור להתעות בשבת עד חצות,צריך למהר לאכול סוף שעה ששית ( סעיף א1360
 וכבר הפליגו הקדמוים בגות המשוררים . כעין שעושין בפסוקי דזמרה,דוקא ביגון שיש בו עימה (ד"א סק" מ1361

  . )מפרידים אות מחברתה ותיבה מחברתההמאריכים ו
ה " אם הוא מחמת ששמח בלבו על שותן הודאה להקב,ץ שמאריך בתפלתו כדי שישמעו קולו הערב"ש (ד" סי1362

ע קולו ושמח  אבל אם מכוין להשמי, והוא שיתפלל בכובד ראש ועומד באימה ויראה, תבא עליו ברכה,בעימה
  .)אמר תה עלי בקולה על כן שאתיה ועליו , מגוהרי זה ה,בקולו
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 שאין לשחות אלא במקומות , לא ישחה שם כמו במודים, כשמגיע בנשמת לולך אנחנו מודיםה
:1364ג"קי'  כמו שנתבאר בסי,1363שאמרו חכמים

   

  קריאת התורה והמפטיררפב 
  יםסעיפ' ובו כ

  הוספה על מנין הקרואים

 שמשה רבינו תיקן להם לישראל שיהיו קורין בספר תורה חמשה 1366ה"קל'  נתבאר בסי1365 כברא

___________________ 
לקמן . )ם טובלא יפה עושים החזים שמפסיקים ביגום בין מכל לברכתא בשבת ויו (ו"ו סוף ס' סיוראה גם לעיל 

  .) אלא בכלל לכם הוא,' אין זה עולה בכלל חציו לה,ועכשיו שמאריכים ביגוים בתוך התפלה (י"תקכט סוף ס' סי
ומכאן ראה שהמהג שוהגים קצת בי אדם לשחות כשאומרים  (ה הכורע"א ד, ה דברכות כד" רביו יוה סופ1363

ן לשחות  שאי,אין לשחות בולך לבדך אחו מודים (א"ע ס"שו. ) שאיו כון,ולך לבדך אחו מודיםבשמת כל חי 
  . )אלא במקומות שאמרו חכמים

 והוא . הרי זה מגוה,' כי טוב וגו' שהיא הודו לה, ובהודאה של הלל,כורע בהודאה שבברכת המזוןה ( סעיף ג1364
 שאין לכרוע בברוך אתה ולא , ועתה אלקיו מודים אחו לך,הדין בשאר הודאות כגון לך לבדך אחו מודים

  . )ת שתקו חכמיםבהודאה אלא במקומו
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1365

  ).ד- א"ס(וספה על מין הקרואים ה) א(
  ).ז- ה"ס (קטןאשה ו) ב(
  ).ט- ח"ס(ממזר עבד ועם הארץ ) ג(
  ).יט- י"ס(מפטיר ) ג(
  ).כ"ס(דילג תיבה או אות ) ד(

*  
  .ד-  רפב' תבאר כאן סי–סדר קריאת התורה והמפטיר בשבת שחרית 

  .ב" רצב ס' לקמן סי–בשבת מחה 
  .ב- א" קלה ס'ע סי" בשו–בימים שי וחמישי 

  .ובפסקי הסדור אחר הלל.  תכג'ע סי" בשו–בראש חודש 
  .ה" תפח ס' לקמן סי–ביום טוב ראשון של פסח 

  .ב" תצ ס' לקמן סי–ביום טוב שי של פסח 
  .ז"יג וסט- ח" לקמן שם ס–בימי חול המועד וימים האחרוים של פסח 

  .ב"ד וסי" תצד ס' לקמן סי–בימי חג השבועות 
  .ז" תקפד ס' לקמן סי–השה ביום ראשון של ראש 

  .א" תרא ס' לקמן סי–ביום שי של ראש השה 
  .א" תרכא ס' לקמן סי–ביום הכיפורים 

  .ד" תרכב ס' לקמן סי–במחת יום הכיפורים 
  .ג-  תרסב' תרט וסי'ע סי" בשו–בימי חג הסכות 

  . תרסט'ע סי" בשו–בשמיי עצרת ושמחת תורה 
  .קי הסדור אחר הללובפס.  תרפד'ע סי" בשו–בחוכה 
  .ד" תרצג ס'ע סי" בשו–בפורים 

*  
  ,ד בהפטרות של כל השה"מהג חב
  .רמא-  רמ'ע" מבית הגזים" ב–ר הצמח צדק "מאדמו
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 בשביל המעלה והקדושה יתירה שיש בכל אחד ,1367בשבת'  וששה ביום הכיפורים וזיום טובגברי ב
  .1368על חבירו הוסיף בו איש אחד

 ולא היתה התקנה אלא כדי שלא ,1370ו שירצו כמ1369ואם רצו להוסיף על מנין זה יכולים להוסיף

___________________ 
  ).ז-  טו'ע( ד 'וסי)  ו'ע( ב 'ת תורת שלום סי" בשו–ע "ב "ר מוהרש"ע ומאדמו"ש "ר מוהר"מאדמו

 .'שדפס בסדור תורה אור ובסדור תהלת ה, "גיםסדר ההפטורות שיש בהם חלוקי מה" ב–ומהגיו 
 ם כן וא.רא בגמתא כדאי,ם הייו מין הקרואי,'וה'  תיקן בבאף שעזר" הריתבוהא דכ( 'שם בתחילת הסיא "מ 1366

  ).ול המועד וחום טוב וראש חדשמשה תיקן מין הקרואים בשבת וי
  :והייו

ל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי משה התקין את ישרא(א "ד ה"דאמרין בירושלמי מגילה פ
עזרא התקין לישראל שיהו קורין בתורה . אל בי ישראל' חדשים ובחולו של מועד שאמר וידבר משה את מועדי ה

  .א, ף מגילה יג"הובא ברי). בשי ובחמישי ובשבת במחה
 והא מעיקרא ...בת וקורין בשי ובחמישי  שקורין במחה בש,עשרה תקות תיקן עזרא(א , ק פב"ובתלמוד דידן ב

 עמדו ביאים שבייהם ותיקו להם שיהו קורין ...הוה מיתקא דתיא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים 
 כדי , ומפסיקין ערב שבת, וקורין בחמישי, ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין בשי, ומפסיקין באחד בשבת,בשבת

יוצא אם כן ).  אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי... מעיקרא תקו חד גברא . תורה ימים בלא'שלא יליו ג
  ).שתיקן עזרא בשי ובחמישי(אלא במין הקרואים , שהירושלמי מיירי לא רק בעצם תקת קריאת התורה

 וששה ביום ,וב חמשה גברי ביום ט,שמשה רביו תיקן להם לישראל שיהיו קורין בספר תורה(על פי זה תבאר כאן ו
הייו שבזה תיקן ). ה"קריאת הפרשה בכל שבת היא מתקות משה רביו ע(ג "ולקמן סי, )בשבת'  וז,הכיפורים

  .משה רביו הן את עצם קריאת התורה והן את מין הקרואים שבהן
וקים או יותר  עשרה פס,אשים קורין בספר תורה בצבור בכל שבת במחה' עזרא תיקן שיהיו ג(ב " רצב ס'ולקמן סי

  .הייו שבזה תיקן עזרא הן את עצם קריאת התורה והן את מין הקרואים שבה). מפרשת שבוע הבא
 ורמז ,משה תקן להם לישראל שיהיו קורין חמשה גברי בכל יום טוב מעיו של יום (ה" תפח ס' לקמן סיוכן הוא

  . )ו קורין כל אחד ואחד בזמו אל בי ישראל שתיקן להם שיהי'לזה שאמר וידבר משה את מועדי ה

  :יוצא אם כן
  .וגם את מין הקרואים שבהן, משה תקן קריאת התורה בשבת וימים טובים וראש חדש וחול המועד) א(
  .ועזרא תיקן את מין הקרואים שבהן. הביאים שבימי משה תקו את קריאת התורה בשי וחמישי) ב(
  .וגם את מין הקרואים שבה, עזרא תיקן את קריאת התורה במחה בשבת) ג(

 בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה ... קורין שלשה ,בשי וחמישי בשבת במחה (א,  משה מגילה כא1367
 בשבת ,כמה הן הקוראין (ז"ב הט"תפלה פי' ם הל"רמב. ) בשבת שבעה, ששהם הכיפורים ביו, ביום טוב חמשה...

 בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ... ובימים טובים חמשה , ששהם הכיפורים וביו,בשחרית קוראין שבעה
 ובימי התעית , ובחוכה ובפורים בשחרית, ובשי ובחמישי של כל השה, בשבת וביום הכפורים במחה,ארבעה

עד  בראש חודש ובחולו של מו ...' וה' כגון ביום ב'בחול קורין ג(א " ולבוש סטור. )בשחרית ובמחה קורין שלשה
  ).' קורין ז... ובשבת ', קורין ו... וביום הכיפורים ', קורין ה... וביום טוב ,' מוסיפין אחד הרי ד...

אם רצו להוסיף על מין זה "אלא את אלו ש, וכאן לא הזכיר את שי וחמישי ושבת במחה וראש חדש וחול המועד
  ".יכולים להוסיף

ביום הכפורים . ביום טוב חמשה. סף ואיו יום טוב קורין ארבעה כל שיש בו מו,זה הכלל(א , כאמגילה משה  1368
 דאסור ם טוב ביו, ומועד דאיכא קרבן מוסף קורין ארבעהאש חדשבר (ב, כבובגמרא שם , )בשבת שבעה, ששה

שכן הוא (א " סלבוש. ) שבת דאיכא איסור סקילה שבעה, דעוש כרת ששהם הכיפורים ביו,בעשיית מלאכה חמשה
 וביום הכיפורים שהוא קדוש יותר ', קורין ה, וביום טוב שהוא קדוש יותר מהם ... שמעלין בקודשסדר המעלות

  . )' ובשבת שהוא קדוש מכולם קורין ז',קורין ו
 בשבת , ששהם הכיפורים ביו,ביום טוב חמשה... ואין מוסיפין עליהם ... בשי ובחמישי  (א,  משה מגילה כא1369

שלא יקשה לצבור מפי שהן ימי , ואין מוסיפין עליהן(י "ופרש, ) מוסיפין עליהן אבל, אין פוחתין מהן,שבעה
כ ביום טוב "משא, )בראשי חדשים וחול המועד מי איכא ביטול מלאכה דמלאכת דבר האבד מותרת... מלאכה 

 , ששהםם הכיפורי וביו,בשבת בשחרית קוראין שבעה (ז"ב הט"תפלה פי' ם הל"רמב. ויום כיפור מוסיפין עליהן
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  .1371יפחתו ממנין זה

 אם יקרא , כדי שלא יהא שוה עם יום הכיפורים ושבת,' אין מוסיפים על היום טוב שב1372ויש אומרים
  .1373 שלא יהא שוה לשבת, וכן ביום הכיפורים אין מוסיפים על ששה,בו ששה או שבעה

 .יום טובלו כסברא אחרונה ביום הכפורים ובכל כ נהגו במדינות א" ואעפ.1374והסברא ראשונה עיקר
 . וסומכין על סברא הראשונה שהיא עיקר,1376 שהכל רוצים לעלות לתורה1375מלבד בשמחת תורה

  :1378 כמו שיתבאר,1377 אין המפטיר מהמניןיום טובוגם ביום הכיפורים ובכל ה

___________________ 
 בשבתות ןהא אמרי (קי' סי) פראג(מ "ת מהר"שו. ) אבל מוסיפין עליהם, אין פוחתין מהן,ובימים טובים חמשה

  .)טוב מותר להוסיף על מין הקרואים ביום והוא הדין (א"א ס"רמ ב' ודעה האטור. )' ז' ו' על הם מוסיפים טובויו
בימי חולו של מועד קורין ד(י "תצ ס' הובא גם לקמן סי', וה' ל שאין מוסיפין בראש חדש וחול המועד וב"וטעם ה '
 לפי שבחולו של מועד יש בו , כמו שמותר להוסיף בשבת ויום טוב על מין הקרואים, ואין מוסיפין עליהם ...גברי

  ). ואסור להטריח את הציבור,ם האיחור ובמה שהם מתאחרים בבית הכסת יקשה בעייה,מלאכה לעם
  .)בל מוסיפין עליהם כמו שירצו להעלות בקודשא ( לבוש שם1370
  .)שאין מורידין בקדש ,ואין פוחתין מהן (לבוש שם. ם שם"רמבו משה 1371

  ). רק שלא יפחות,מכוון כגד דבר אחריכולין להוסיף על דבר ה(א " רסג ס'וראה לעיל סי
 אבל מוסיפין עליהן , קאי אכולהואבל אחרים מפרשים דהי דאין פוחתין(' ה מתי" ד)ב, יב(ג דמגילה "ן רפ" ר1372

 הייו , כי מה שאמרו אבל מוסיפין עליהם,יש מפרשין( פד 'ש סי"ת ריב"שו. ) אבל בשאר לא,אשבת בלחוד קאי
 שמוסיפין בשבתות ,בבואי בכאן ראיתי מהג משוה( ע 'ב סי"ץ ח"תשב).  אין מוסיפיןום טוב אבל בי,בשבת לבד

 וגערתי בהם בתוספת ימים טובים ויום ,ה פעמים חוזרין לקרות פרשה אחת והרב, אשים הרבהמים טוביםובי
 אבל לא ביום הכפורים וימים , הכון במוסיפין עליהם הוא דוקא בשבתותרוש כי אמרתי להם שהפי,פוריםיכ

  . )וכן הגו במדיות אלו ,אין להוסיףש אומרים דביום טוב וי(א "א ס"רמ ב'דעה הב). טובים
א  ובשבת דוקא דמוסיפין משום דליכ, כדי שלא להשוותם לשבת שהוא עדיף מייהו, בשאר לאאבל (ן שם" ר1373

 במה יהא יכר השבת ם כןשא(ץ שם "תשב). שלא להשוותו לשבת(ש שם "ריב. )יומא דעדיף מייה ויתיר ממיא
פורים אין יכולין  ביום טוב וביום הכי,ולפי טעם זה (ב"לבוש ס).  כמו בשבתותם אם יכולין להוסיף בה,מהם

   ).שלא להעלותם לקדושת שבת ,להוסיף עליהם
 . ואיו ממין הקוראים בשבת ויום טוב,אין לו טעם שהמפטיר הוא ממין הקוראים בחול ( דרכי משה אות א1374

  . ) כמו שמפרש רביו לקמן בסמוך,שפיראבל אי יכולים להוסיף אתי 
  ". אין המפטיר מהמין,ים ובכל היום טובביום הכיפור"שוהגים , והייו כדלקמן בסמוך

 א"א ס"רמ).  כי אם בשמחת תורה,ים או ביום טובאבל מימי לא ראיתי להוסיף ביום כפור(דרכי משה שם  1375
  . )מלבד בשמחת תורה שמוסיפין הרבה(

 ,ורהפר תווהגין להרבות קרואים לס (לבוש שם. )והגו עוד להרבות הקרואים לספר תורה (תרסט' א סי" רמ1376
כדי לזכות כולם , ואין איסור ברכה לבטלה בדבר, וכן הרבה לפרשה אחת, וקורין פרשה אחת כמה פעמים שירצו

  .)בקריאת התורה ביום סיומה
  :והייו שוהגים להוסיף בכמה פרטים

  ).ולא כמו ביום טוב(כמו בשבת , )חוץ ממפטיר(שקוראים שבעה קרואים ) א(
  ).1393והערה , ד"כדלקמן ס(ים שקורין פרשה אחת הרבה פעמ) ב(
  ).כמובא כאן מהלבוש(שקורים אשים רבים לפרשה אחת ) ג(

 )אין המפטירין ממין הקרואיםגם בכל יום טוב (א שם "רמ 1377
 ,ים הגו כל ישראל מדורות הראשו,בשבת ויום טוב ויום הכיפורים שיכולים להוסיף על המין ( סעיף יא1378

 ,' שאין יכולים להוסיף על ג,באב ושאר תעיות ציבור ויום הכיפורים במחה'  אבל בט ...שהמפטיר איו מן המין
  .)'המפטיר הוא מהג
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רכז

  .1379 כמו בשבת בלבדה, שחל להיות בשבת לדברי הכל מותר להוסיףיום טובו ב

 שמסיימין , מפני שסיומי מנין העולים מכוונים, טוב שלא להוסיף,הכיפורים שחל להיות בשבתויום 
  :1380 ולכן טוב שלא לשנותם, וכן כולם,'בדברי כפרה וכפר בעדו וכו

 אלא בזמן חכמי המשנה , שלא התירו להוסיף על מניין הקרואים אפילו בשבת1381 יש מי שאומרג
לא ראשון היה מברך ברכה ראשונה והאחרון היה מברך ברכה  א,שלא היו כל העולים לתורה מברכים

 דכיון , כדי שלא להרבות בברכות, אבל עכשיו שכל אחד מברך בפני עצמו אסור להוסיף,1382אחרונה
  . הרי השאר מברכים ברכה שאינה צריכה,'שכבר יצאו בז

 ,1383חד בפני עצמו שהרי אף בזמן חכמי הגמרא היו נוהגים כבר לברך כל אחד וא,ואף שאין זה עיקר
 וגם מפני .1385 מכל מקום טוב לחוש לדבריו.1384ולמה לא הזכירו זה בגמרא שנאסר להם להוסיף

  :1386המחוייבים' בור לעשות תקנה שלא לקרות הרבה יותר על זיטורח הציבור ראוי לצ

__________________ 
 וכשחל יום טוב בשבת או שבת ,ראיתי והגין בקצת קהלות שדרכן להוסיף על שבעה בשבתות השה (ד" לבוש ס1379

 וכי משום שיתוסף קדושה , ותמיהי מאד עליהם.רוצין להוסיף עליהםשבחול המועד אין קורין רק שבעה ואין 
 וכשתדקדק בכל . הם מורידין מקדושתו לפחות מן הקרואים משאר שבתות השה,על שבת זו מכל שבתות השה

הובא . )לפחות ביום טוב מבשאר שבתות השה אין בשום אחד מהם טעם ,הטעמים האמרים בקריאתן בשבת
  . ב"א סק"מ. א"ז סק"טב
 משום שראשי , כשחל בשבתאפילו, ום הכיפוריםושמעתי שקצת גדולים הורו שלא להוסיף בי(א שם " מ1380

  . ) לכן טוב שלא לשותם, במילי דכפרה שמסיימים,הפרשיות מכווים
 ם טובר ש" ושמעתי כי ה,' בשבת אין מהגו לקרות אלא זלואחו בבית תפלתו אפי (ע' ב סי"ץ ח"ת תשב" שו1381

 ושמעתי ... והוא בטל זה המהג , שגם הם היו מוסיפין בשבת כמהג אלו הארצות,פלקון התקין כן במיורקא
 שהפותח היה מברך לפיה , אלא בזמן המשה' שלא התירו להוסיף על הז,ל"ר יוה ז"הטעם מפי מורי חמי ה

 אבל . ומה בכך,הוסיף מוסיפין על כן אם רצו ל, קוראים בלא ברכה]ו[והחותם מברך לאחריה והאמצעיים הי
 בפרק ' כדאי, גזרה משום הכסים וגזרה משום היוצאים,האידא דתקיו רבן שכל אחד מברך לפיה ולאחריה

הובא בכסת . )וטעם כון הוא.  שאין צריכותת אין לו להוסיף בקרואים כדי להוסיף בברכו,בתרא דמגלה
ץ כתב דעכשיו דכלן מברכין אין "והרשב (א"א סק"מ. ג" סקעולת שבת. הגדולה הגהות הטור בסוף הסימן

  . )יה צריכה שאה משום ברכ,להוסיף
   .)הפותח והחותם בתורה מברך לפיה ולאחריה (א,  משה מגילה כא1382
 הייו , והאידא דכולהו מברכי לפיה ולאחריה. והחותם מברך לאחריה,תא הפותח מברך לפיה (ב,  מגילה כא1383

 ואם לא ישמע את ,שאם יכס אדם לבית הכסת אחר שבירך ראשון( רבן גזירה משום הכסין טעמא דתקיו
 ,ולא שמעו את החותם מברך לאחריה (ומשום היוצאין) י"רש,  יאמר אין ברכה בתורה לפיה,האחרים מברכין

  )).י"רש,  יאמרו היוצאים אין ברכה בתורה לאחריה,והראשוים לא ברכו
  . )שמותר להוסיף ם כתבו כל הפוסקיילו הכי ואפ,ם בזמן התלמוד היה כל אחד מברךשהרי ג (א שם" מ1384
. )ץ"מכל מקום יש לחוש לסברת הרשב ( עולת שבת שם).ל"ץ ז"בלי סיבה ראוי לחוש לדברי הרשב(שם ג " כה1385
  . )להוג אם לא במקום חתוה או בריתוכן ראוי  (א שם"מ
 מפי , חוץ ממפטיר,מעשרהל תיקן פה פראג שלא לקרות יותר "ש ז"וזקיי הגאון מהרא(ב " אליה זוטא סק1386

  .)טורח צבור
 שהוא היה ,ל"הגאון זר "אצל אאזמושכמו כן כמדומה ו ( לה אות ז'ח סי" אומח צדקת צ"שומה שמסיק בוראה 

בטח (ג אגרת תלב "אגרות קודש ח. ) אף בשבת שיש בה חתוה, לא היו מוסיפין על שבעה קרואים,הקורא תמיד
י אפשר  ובפולין כמדומה לי קריאת אחרון הפכה לקביעות עד שא,ר שאף שפשט המהג להוסיף בשבת"ידוע לכת
מח  וכראה שהוא מיוסד על הוראת הצ,הה אצלו מקפידים במאד שלא להוסיף קרואין אפילו בשבת. בלאו הכי

י  כ,א שיוסיפו קרואים"ר שליט" אדמוח"ק מו" ולא הסכים כ,ואירע כאן בשבת חתוה .ה"ח סל"ת או" בשוצדק
אם אין  .בשבת קדש שלפי היארצייט ישתדלו לעלות לתורה(ד אגרת תתפה " וח,) שיקראו בשי מקומותאם
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 שחוזר וקורא זה מה שקרא זה וחוזר , שמותר לקרות עולים הרבה בפרשה אחת1387 יש אומריםד
 ומכל .1388 שהרי בחול המועד של סוכות וחנוכה עושים כן,ן בזה חשש ברכה לבטלה ואי,ומברך

פסוקים שלא '  אלא אם כן הוסיף עוד ג,קרואים המחוייבים בשבת' מקום אין השני עולה למנין ז
  .1390ז"קל'  כמו שנתבאר בסי,1389קראם הראשון

 אלא אם כן ,ראשון שלכתחלה אסור להשני לברך על הפסוקים שכבר בירך עליהם ה1391ויש אומרים
וכן נוהגין  .1392 ואין למדין מחול המועד וחנוכה שאי אפשר בענין אחר,פסוקים' יוסיף עליהם ג

___________________ 
 ד" חב– המהגים ' ס).על מספר הקרואים לא להוסיף  אבל, יקראו בתורה בחדרים שוים–מספר העליות מספיק 

  .4רפב הערה ' לכות סי קיצור ה.31 'ע
 שכל בי הקהל , או יום חופת חתן, שיום שמחת תורה,מה שהגו בכל גלילות ארץ ישמעאל(ד פ' ש סי" ריב1387

 ,ם ולפעמים שצריך החזן להחזיר ולקרות הסדר חמשה או ששה פעמי, ומברכיןהמגדולם ועד קטם קורין בתור
 אף על פי , לקרות עולים הרבהמותר (ב"ע ס"שו. ) ראה שהוא מותר...ם  פסוקי' ג'כדי שיספיק לכל אחד וא
  . )אין בכך כלום , וחוזר ומברך,שקרא זה מה שקרא זה

 וישראל חוזר וקורא , כהן ולוי קורין כל הפרשה בין שיהם,ם שקורין בשיאי,שהרי בימי חוכה(ש שם "ריב 1388
 והשלישי ,חריה ולוי קורא בפרשה של א, כהן קורא פרשה אחת, בחג הסכותל המועדוכן בחו. לה לבדוואותה כ

  ). משום ספיקא דיומא, והרביעי חוזר וקורא שתי הפרשיות לבדו,חוזר וקורא הפרשה שקרא לוי
וביום הראשון של חול המועד קורא כהן (א "תרסג ס' בסי, לעין חול המועד סוכות, והייו כמו שסובר המחבר

 והרביעי קורא ספיקא דיומא וביום השי , וישראל חוזר וקורא וביום השלישי, ולוי וביום השלישי,וביום השי
אין קורים בכל יום אלא , שאין שם ספיקא דיומא, ובארץ ישראל. ועל דרך זה קורים בשאר ימים, וביום השלישי

ועל דרך זה , העולים אחריו חוזרים וקורים אותה פרשה עצמה'  והג, קורא כהן וביום השי ...קרבן היום בלבד
  ).בכל יום משאר הימים

וישראל , ולוי עד ביום השלישי, ביום שי קורא כהן ביום השי עד פר אחד בן בקר(א "תרפד ס' בסי, לעין חוכהו
  ).ועל דרך זה בכל יום, חוזר וקורא ביום השי

  . כן סובר המחבר גם כאן לעין שאר קריאת התורה
  .פדתר' תרסג וסי' והן לקמן שם סי, שסובר כן הן כאן, ע"זה לדעת המחבר בשו

הן לעין חול המועד סוכות והן לעין חוכה והן כאן לעין שאר קריאת , שחולק על המחבר, א"ואילו דעת הרמ
  ).1392הערה (תתבאר לקמן , התורה

  .)ז" קלי"סוש ס" כמ,' איו עולה למין זכל מקוםומ (ג"סקכאן א "מ 1389
 וששאלתם על הקורא בתורה ראשון וקרא ,כתוב בתשובת הגאוים(ת התורה והוא כמובא באבודרהם דיי קריא
 אם קרא אותו שי מוסף על ,תשובה.  ומה דיו אם לא הוסיף, מה דיו אם הוסיף,אחריו השי מה שקרא הראשון

 אותו שי עולה למין , או אפילו שים במקום דלא אפשר,מה שקרא ראשון שלשה פסוקים במקום שאפשר
  ). ין עולה למין אלא אם כן מוסיףדא...

 ' אם הוסיף על מה שקרא הראשון ג, וקרא השי מה שקרא הראשון,הקורא בתורה ראשון (ו" ס שםע"שו  1390
  ).ן איו עולה מהמי, ואם לאו. אותו שי עולה מן המין, שים במקום דלא אפשרלו או אפי,פסוקים

  ).ה מן המין אלא דאיו עול,ע דמותרמשמ(ק יג "א שם ס"ובמ
 הה בשמחת תורה יצאתי מבית הכסת ,כתב רביו אפרים לרביו יואל (ג,  תתלא יטרמז מרדכי סוף מגילה 1391

רוצה ( ובבגדי ישע שם .) ומי התיר לו, פסוקים'זה החזן מדלג יותר מעשרה פעמים ו) לבלע( כי שמעתי ,בחרי אף
  ). וכן הגו במדיות אלו.יש אוסריםו (ב"א ס" רמ).לומר ששוב חזר חלילה ודילג כסדר הזה

 ).חג דהתם לא אפשר מה שאין כן בפרי ה,הואיל ואפשר, דאין עולה למין אלא אם כן מוסיף(אבודרהם שם  1392
  .)משום דלא אפשר, חוץ מפרי החג. ןאיו עולה מהמי(שם ע "שו

הן , לבין שאר קריאת התורה, וכהובאמת אין הפרש גדול בין קריאת התורה של פרי החג בחול המועד סוכות ושל ח
  .א"לדעת המחבר והן לדעת הרמ

פסק כאן שאף בשאר קריאת , שהרי לדעת המחבר שהובא לעיל שבפרי החג ובחוכה חוזרים וקוראים אותה פרשה
  .התורה מותר לחזור ולקרות אותה פרשה
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 ובמקצת מקומות אף .1393 שסומכין על סברא הראשונה, לבד משמחת תורה.במדינות אלו כל השנה
  :1394בשבת חתונה

  קטןאשה ו

פ " אע,1396 היודע למי מברכין1395טן אפילו אשה וק,קרואים בשבת'  הכל עולים להצטרף למנין זה

___________________ 
תרסג שם ' א סי"ברמ, פרי החגפוסק כאן גם לעין , א שפוסק כאן שאסור לחזור ולקרות אותה פרשה"ולדעת הרמ

חוזר וקורא כל ספיקא ' והד, והשלישי קורא ביום המחרת,  ששים הראשוים קורין בספיקא דיומאש אומריםוי(
  ).וכן או והגים, דהייו מה שקראו שים הראשוים, דיומא

 .וכן בכל יום', ו ביום הגדהיי,  שישראל קורא ביום שלאחריוש אומריםוי(תרפד שם ' א סי"ברמ, וכן לעין חוכה
  ).וכן והגין

ומזה למד רביו שבמקום שאי אפשר , א"הן לדעת המחבר והן לדעת הרמ, אך מכל מקום יש הפרש קטן בים
  .לחזור ולקרות אותה פרשה, ולכן והגים כן במדיות אלו בשמחת תורה, חוזרים וקוראים אותה פרשה

*  
 שחוזר וקורא זה מה שקרא זה וחוזר ,ר לקרות עולים הרבה בפרשה אחתשמות"ש, והייו שאף לדעה הראשוה כאן

' אין השי עולה למין ז"מכל מקום יש הפרש בין קריאת התורה רגילה ש".  ואין בזה חשש ברכה לבטלה,ומברך
, חוץ מפרי החג(שגם השי עולה מן המין , לבין קריאת פרי החג בחול המועד סוכות, "קרואים המחוייבים בשבת

  ).משום דלא אפשר
  .לכן עושים כן בשמחת תורה, "שאי אפשר בעין אחר"שכיון , א כאן"שכן הוא גם לדעת הרמ, ומזה לומד רביו

  .בין אפשר לבין אי אפשר, א לא מציו חילוק זה"ואף שלפי דעת הרמ
ראל קורא ביום שיש", "אפשר בעין אחר"א גם בחול המועד סוכות וחוכה "הה כל זה הוא כיון שלדעת הרמ

  ".שלאחריו
להשי לברך על הפסוקים שכבר "מותר , "שאי אפשר בעין אחר"שבמקום , אך מכל מקום למדים מדעת המחבר

  ".שאי אפשר בעין אחר"כיון , ולכן עושים כן בשמחת תורה". בירך עליהם הראשון
*  

, יעי וקורא מה שכבר קראו כהן ולוישהרי בחול המועד סוכות חוזר הרב, א יש הפרש"גם לדעת הרמ, ויתירה מזו
והטעם לזה כיון ). דהייו מה שקראו שים הראשוים, חוזר וקורא כל ספיקא דיומא' והד(א שם "כמבואר ברמ

  ".שאי אפשר בעין אחר"
וביום השלישי שהן . ולרביעי חוזרין וקוראין ביום השי(תבאר בלבוש שם , א"גם לדעת הרמ, והטעם למהג זה

  ).שום שהוא יתוסף משום קדושת היום ושייכי יותר לרביעי מ,יומאספיקא ד
  ). קורין ארבעהם טוב כל שיש בו מוסף ואיו יו,זה הכלל(א , והייו כדתן מגילה כא

 , וכן ההיגו הגאוים אחריהם,ורבן סבוראי תקו(ו "תפח ס' והביאור הפשוט בהלכה זו הוא כמובא לקמן סי
  ).וספין שבפחסשיקרא המפטיר בפרשת המ

דהייו , כשתקו רבן סבוראי להוציא ספר תורה שיה בכל יום לקרות בו פרשת המוספין שבפיחס(א "תצ סי' ובסי
וכן הוא בחול המועד ). קורא בפרשת המוספין' והד, גברי' פרשיות היום רק ג' אזי אין קורין בד', והקרבתם וגו

  .ם זהשהרביעי קורא בפרשת המוספים של יו, סוכות
ולכן ". אי אפשר בעין אחר"כיון ש, "על הפסוקים שכבר בירך עליהם הראשון"ואין חוששים למה שהרביעי מברך 

  ".שאי אפשר בעין אחר"כיון , עושים כן בשמחת תורה
בשמחת תורה ( תרסט 'וסי, ) כסברא ראשוהוהגים ,בות בקרואיםחוץ מבשמחת תורה שהגו להר(ב "סא " רמ1393

  . )הרבה פעמים ואין איסור בדברפרשה אחת קורים ... 
  .)ב ראיתי מקילים גם בחתוה" וכתוב במ. לא הגו להקל, או כשיש חיובים הרבה, בחתוהלוואפי(ד "א סק" מ1394

שמוסיפין , מהגיו בשבת שיש בו חתן או ברית מילה(והוא בכסת הגדולה הגהות הטור ". ג"וכתוב בכ: "ל"ואוצ
   ).וכן ביום שמחת תורה. זן קורא לשי מה שכבר קרא הראשוןולפעמים הח', יותר מז

הכל עולים  (ג"ע ס"טור ושו. ) ואפילו קטן ואפילו אשה, הכל עולין למין שבעהו רבןת (א,  ברייתא מגילה כג1395
  ). אפילו אשה וקטן,למין שבעה



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

רל

  .1397שאינן מחוייבים בדבר

  .1398אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד הצבור

___________________ 
. חן קטן לספר עושין אותו סיףר יו" אלמיירוש( שלד 'סירוקח כמבואר ב, " קרואים בשבת'למין ז"והייו רק 

אבל (ק ה "א ס"מ).  אין מצטרפיןשלשה אבל ל, כדמשמע בפרק הקורא את המגילה עומד,'ראה לקרוא בתורה לז
  ).לא למין שלשה

צריכים להשתדל שפעם הראשוה אשר הבר מצוה  (74 'ד ע" חב– המהגים 'ואפשר זהו הטעם על מה שתבאר בס
  .ולא בקטן,  זו היא דוקא בגדול שהגיע למצות'שעלי, ) ומחת שבת קדש' וה'הקריאה דב זה ב'תהי, עולה לתורה

 ויודע ,קטן היודע לקרות (ז"ב הי"תפלה פי' ם הל"רמב. )שיהא יודע למי הוא מברך (ב"ז ה" ירושלמי ברכות פ1396
  .)וקטן שיודע למי מברכין (ע שם"שו. ) עולה ממין הקוראים,למי מברכין

הכל עולה (ה הא "א ד, ה לג"ר' תוסכמבואר ב, וכן השים פטורות מעסק התורה. מכל המצותשהקטן פטור  1397
 יש לומר(ק ו "א סוף ס"הובא במ. )ג דאשה איה מצווה לעסוק בתורה" ואע, קטןלו אשה ואפילולמין שבעה ואפי

  ).ה" התוספות סוף רן כתבו וכ, עולות למין,דאף על פי שאין חייבות
  ".כיון שאין מחויבים בדבר"כדלקמן בסמוך , "שיהיו כולם קטים או שים"אי אפשר ואף שמטעם זה 

  ".אפילו אשה או קטן"מכל מקום תקו חכמים שאחד מהעולים יכול יכול להיות 
הואיל והוא איו מחוייב בדבר איו יכול להוציאם ידי "כדלקמן בסמוך , ואף שהקטן איו יכול להוציא הגדולים

  ".חובתן
כ "משא". וכל הצבור יוצאים ידי חובתם בשמיעה ממו... להיות מקרא את העולים "ו דוקא כשהקטן רוצה היי

  .תקו חכמים שגם הקטן יכול לעלות לתורה, כשהוא עצמו עולה לתורה
וכל , ואם כן גם הקטן העולה קורה בתורה, העולה קורא בקול רם בספר תורה' ואף שבזמן המשה והגמרא הי

  ).1400כדלקמן הערה (מעים ממו הצבור שו
כיון שמעיקר הדין אין חיוב אל כל אחד מהקהל לשמוע כל קריאת , מכל מקום יכול הקטן להיות אחד מהעולים

כדלקמן הערה (ולא על כל יחיד , כי עיקר החיוב על הצבור שיצאו בשמיעת קריאת התורה, התורה מפי גדול
  .ולחיוב הצבור תקו חכמים דסגי גם אם אחד מהעולים הוא קטן). 1476

ואין ברכו של תפלת שחרית (ג " ג סי'כדלעיל סי, והקהל עוה אחריהם, ומטעם זה יכול הקטן גם לומר ברכו
 על העולה לקרות  לפי שאיה חובה כל כך אלא, שקטן יכול לאמרה,וערבית דומה לברכו של קריאת התורה

  ).ה על כל צבור לשמען שחרית וערבית אבל אלו הן חוב,בתורה
  ...דלאו בי חיובא יהו (ה הכל" ד)א, יג(מגילה ן "כמבואר בר, ומטעם זה  יכול הקטן לברך על התורה תחלה וסוף

 איו מוציא את ...דקטן קורא בתורה (י לה "ח סוס"ת צמח צדק או"ותבאר בשו). וכיון דקורין ודאי מברכין
ל עלא  א ...וכיון שכן איך קורא בתורה ומברך.  במקרא מגילהדי חובתם כמו שאין מוציאן י,די חובתםהרבים י

ש הכל "ומ. די חובתםפ שאין מוציא את הצבור י" אע, יכול לברךם כן דעל קריאת עצמו בצבור גכרחך צריך לומר
 רק ,' אבל אין החיוב על הצבור ממש שישמעו קריאת ז,'ב לקרות ז דאף שהחיו,ל כרחך צריך לומר ע'עולין למין ז

 הקטן על קריאת ואם כן על כרחך,  חייב לשמוע כל המגילהחדולא דמי למקרא מגילה שכל א.  יהיו קורין'שז
  ).עצמו מברך

ז "ד סרפ' כי אם כדלקמן סי, אין זה כדי לצאת בברכתו, ומה שהקהל צריך לשמוע את הברכה מפי העולה לתורה
 ויעלו לו להשלים מין מאה ברכות , ויעה אחריהם אמן, ולברכות המפטיר,צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה(

  ).אם אין לו פירות הרבה להשלים בהם, שחיסר מים בשבת
אין קורין בתורה (י קמג "ע רס"כמבואר בטור ושו, ובכל אופן אים מצטרפים למין עשרה שצריך לקריאת התורה

י קמג "כמבואר בלבוש רס, והייו כיון שקריאת התורה היא דבר שבקדושה). פחות מעשרה גדולים בי חוריןב
 ,כל דבר שבקדושה(ב " ה ס'וכדלעיל סי, )ואין דבר שבקדושה פחות מעשרה, קריאת התורה היא דבר שבקדושה(

יות כולה מזכרים בי חורין גדולים ועדה זו צריך לה...  אין אומרים בפחות מעשרה ,כגון קדיש וברכו וקדושה
  ). אבל שים ועבדים וקטים אין מצטרפין...שערות ' שהביאו ב

אבל אמרו חכמים  (ע שם"טור ושו. )אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפי כבוד צבור ( שםברייתא 1398
  .)ה לא תקרא בצבור מפי כבוד הצבוראש

א "ובמ).  שהשים אים מוציאות את האשיםויש אומרים(ב " תרפט ס'ע סי"כמבואר בטור ושו, וכן הדין במגילה
   ).מפי כבוד הצבור הופסולרוש  פי,)ג"סמ (הדהוי כמו קריאת התור(ק ה "שם ס
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 כיון שאינן , אבל לא שיהיו כולם קטנים או נשים,ואפילו קטן אינו עולה אלא להצטרף לגדולים
  .1399מחויבים בדבר

רא בקול רם בספר תורה והעולים  דהיינו שהוא יק,1400וכן אין הקטן יכול להיות מקרא את העולים
 הואיל והוא אינו מחוייב ,1402 וכל הצבור יוצאים ידי חובתן בשמיעה ממנו,1401אומרים אחריו בלחש

  :1404 דהיינו משיביא שתי שערות,1403בדבר אינו יכול להוציאם ידי חובתן עד שיתחייב כמותם

___________________ 
  ).שראה כפריצות כשיכר צירוף שים עם אשים בזימון(ז " קצט ס'כדלעיל סי, ואולי מטעם פריצות געו בה

 יכולות ,וכיון שהשים חייבות בקידוש היום מן התורה כמו האשים(ו " רעא ס'ואפילו ביחיד תבאר לעיל סי
). )שלא יבאו לזלזל במצות(אלא שלכתחלה אין להורות כן לשואל הלכה למעשה , להוציא את האשים ידי חובתם

  .יבוא הבעל לזלזל במצות, ויסמוך על קידוש של האשה, והייו שאם הבעל לא יקדש
ואפילו הצבור מוחלין על (ט " ג ס'כדלעיל סי, אין מחילת הצבור מועלת, שום כבוד הצבורובכל מקום שאסרו מ

  ). כבודם אסור
לא  (שכו' ש סי"ריב. )ו בי חיובא יהו לא מפקי לגמרי דכיון דלא,ולא שיהו כולם קטים ולא שים (ן שם" ר1399

. )לא , אבל שיהיו כל הקורין קטים,ורין רצה לומר להצטרף למין שבעה כשיש שם גדולים הק,אמרו אלא עולין
  . )כולם שים או קטים אבל לא שיהיו ,ואלו דוקא מצטרפים למין הקרואים (ג"א ס"רמ

כל , ד אין רשאים להיות מקרא לקטן אפילו באקראי בעלמא"הכלל העולה דלע (מג' ג סי"ת משפט צדק ח" שו1400
אבל להיות הוא (ק ו "א ס"מ. בא בכסת הגדולה הגהות הטורהו).  שערות'ויביא ב, ג שים שלמות"שלא הגיע לי

   ).ת שערו' עד שיביא ב,מקרא איו יכול
 הייו שלא לבייש את מי שאיו יודע לקרות ,ומה שהגו האידא ששליח צבור קורא(ג "ש מגילה רפ"ואף שכתב הרא

שיקרא שליח צבור שהוא לכך התקיו  ... לפי שאין הכל בקיאין בטעמי הקריאה ואין צבור יוצאין בקריאתו ...
ק ח "וכן הקשה באליה רבה ס). ץ קורא עמהם"בימיהם לא היה ש(ה תא "ב ד,  מגילה כא'ובתוס, )בקי בקריאה

וכן ראה לכאורה מסיום לשון הברייתא ).  והם היו והגים לקרות בעצמן,גמרא הוא ב'דהא הך דעולין למין ז(
קטן קורא בתורה (א , וכן הוא במשה מגילה כד .)תורה מפי כבוד צבוראבל אמרו חכמים אשה לא תקרא ב(

 עולה , ויודע למי מברכין,קטן היודע לקרות (ז"ב הי"תפלה פי' ם הל"רמבוכן ראה לכאורה מדברי ה). ומתרגם
  . לא ואילך'וראה קובץ יגדיל תורה ח ע. )ממין הקוראים

כ כאן "משא, )1397כדלעיל הערה ( להיות אחד מהעולים שגם הקטן יכול, מכל מקום כן היתה תקת חכמים
 ' ע7ד "ראה פרדס חב(אלא קורא בתורה כדי להוציא בקריאתו את העולה ואת הצבור , שהקטן איו מהעולים

103.(  
  ).די חובתןץ קורא בקול רם ומשמיע לצבור ומוציאם י"מכל מקום עכשיו הרי הש(ז "וראה גם לקמן סט

  . ) שצריך לקרות בחת ...צ קורא והעולה לא יקרא בקול רם"ש (ב"קמא ס' ע סי"שוכמבואר ב 1401
  .) כמו הפרשה שבספר תורה,שחובה היא על הכל לשמוע ההפטרה (א"רפד סי' לקמן סיכד 1402

  ).1409לקמן הערה . 1397ראה לעיל הערה (ולכן סגי בברכת הקטן , אין חיוב כל כך על הכל לשמוע, אבל את הברכה
לבין זה שאיו יכול , טעמי החילוק בין זה שהקטן יכול לעלות לתורה) 1400. 1397 הערות(כבר תבארו לעיל  1403

קטן (ק ג "רפב ס' ז סי"משב, ולכן כתב כאן, ם הפרי מגדים לא הסכים לחלק ביםאמ. להקרות את העולים
דתיקון ביאים הוא , שערות יכול לקרות להעולים כמהגיו ויוצאין בשמיעתו השומעים' שעדיין לא הביא ב

  ).ורא בעצמוס היה הקטן עולה וק"ובימי הש, 'זשהרי קטן עולה למין , ואתי דרבן מפיק דרבן, שיקראו בתורה
מגילה והלל וברכות קריאת שמע ושאר מצות שעיקרן מדברי (ג " קפו ס'ורביו אזיל לשיטתו מה שפסק לעיל סי

 אלא , לפי שהקטן מצד עצמו כשהוא עתה פטור לגמרי, שאין הקטן שהגיע לחיוך מוציא את הגדול,סופרים
 לפיכך איו בדין שיוציא את מי שהוא גדול ,שיגדלשמחכין אותו כדי שיהא רגיל במצוה זו ויהיה סריך כמהגו כ

 , כיון שהקטן גם חיוב זה איו חייב אלא משום להרגילו לכשיגדל,כבר אף על פי שחיובו איו אלא מדברי סופרים
 כיון שהקטן ,איו יוצא במה ששמע מהקטן(ו " תעט ס'וכן הוא לקמן סי). ז יתחייב חיוב זה של דברי סופריםשא

הערה (ושם תבאר , )כדי לחכו במצות) מדברי סופרים(כל המצות שבתורה ואיו חייב בהם אלא הוא פטור מ
  ).מב

אם ... שהמופלא סמוך לאיש דרו דר מדאורייתא ... ב שים ויום אחד "מבן י(ג , ש בחידושי צמח צדק עז"וראה מ
  ).מתקת עזראשהוא , כן בכהאי גווא אפשר לומר שרשאי להיות מקרא בתורה במחה דשבת
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 1406'ב'  עיין סי.1405גדול וכל שכן , כשהקטן עולה להצטרף לא יהיה ראשו מגולה מפני כבוד התורהו
  :1408א" וקנ1407'ח' וסי

  .1409 אלא למפטיר, ועכשיו אין נוהגין לקרות הקטןז

___________________ 
אף על פי שהקטן פטור מכל (א "א ה" תלמוד תורה פ'כדלקמן הל, ואף שחיוב הקטן בתלמוד תורה הוא מן התורה

 אבל תלמוד תורה מצות עשה מן , וגם אביו איו חייב לחכו במצות מן התורה אלא מדברי סופרים,המצות
  ).רה על האב ללמד את בו הקטן תורההתו

דבשאר מצות אין האב מחוייב , כיון דתלמוד תורה לא דמי לשאר מצות, יש לומר(א , דק שלטובפסקי דיים צמח צ
ש "כמ, אבל בתלמוד תורה מחוייב האב מדאורייתא ללמוד את בו, לחך בו מדאורייתא אלא מדברי סופרים

  ).אם כן שמא גם על הקטן יש חיוב מדאורייתא, א מהלכות תלמוד תורה"ר רפ"אאזמו
ולכן איו יכול להוציא את , חובת האב לחך את בו הקטן בקריאת התורה איה אלא מדברי סופריםמכל מקום 

  . תריח' כב ע' חו. טו ואילך' ח עוראה מה שהאריכו בזה בקובץ יגדיל תורה . הקהל שחיובם הוא מדברי סופרים
  .א שם"מ. משפט צדק שם 1404

 כיון , איו מוציא את האשה,שערות'  אם איו ידוע שהביא ב,הג ש"וקטן אפילו הוא בן י(ז " רעא ס'וראה לעיל סי
 והוא פטור ,שערות עדיין'  כי שמא לא הביא ב, והוא איו מחוייב אלא מספק,שהיא מחוייבת מן התורה בודאי

ובמצות דרבן ,  החזקהשבמצות דאורייתא אין סומכים על, )204הערה (ותבאר שם , )מכל המצות מן התורה
  . שערות'סומכים על החזקה שמסתמא הביא ב

וכן הוג בכמה מקומות שמיד . שגם כאן סומכים על החזקה, )ק ו"א ס"ראה פרי מגדים א(ומבואר בפוסקים 
  .ג שים ויום אחד קורא בתורה"שמלאו לו י

מכל מקום לא יהיה ראשו מגולה ).  מיגלווקטים לעולם ... דמיכסו רישייהו(ב , והייו שאף דאמרין בדרים ל 1405
 בראשו מגולה איו ... ויש אומרים ...קטן קורא בתורה (ו "ד הט" כדאמרין במסכת סופרים פי,כשעולה לתורה

 בעיי דצריך ליזהר שלא יקרא וראה ( מג' שבת סי' אור זרוע הל). איו קורא בתורה ...רשאי להוציא הזכרה מפיו
 איו רשאי הבראשו מגול... ויש אומרים ...  סופרים ' דקתי במסש אומריםדילמא הלכה כי ד,קטן בראשו מגולה

 ראה בעייהילכך . .. מודה ריאת התורה גם תא קמא וכמדומה דבק... איו קורא בתורה ... הזכרה מפיו אלהוצי
ואסור לקרות  (ג"א ס" רמ.ג"דרכי משה סקהובא ב. ) גדולל שכן וכ,דאין יכול לקרות קטן בתורה בראשו מגולה

  . )זה קאי אקטן (ח"א סק" מ).בראש מגולה
והרי בראש , שכשהקטן עולה לתורה הוא אומר ברכו ומברך ברכת התורה, )1397הערה (ובפרט לפי האמור לעיל 

ור להוציא אזכרה אס(ג " צא ס'וכדלעיל סי, כמובא לעיל ממסכת סופרים, מגולה איו רשאי להוציא הזכרה מפיו
  ).רך בגילוי הראשאין לב(ז " רו ס'וסי, )מפיו בראש מגולה

החולץ תפיליו (ב " כה סמ'סיכדלעיל , ואפילו לגלות ראשו בעת חליצת התפילין בפי הספר תורה אסרו חכמים
היה כבוד הספר תורה  דלא י, אלא יהפך לצד אחר, לא יחלוץ בפי הספר תורה,קודם שהחזירו הספר תורה להיכל

לא יחלוץ (י " לח ס'ובסי). 'ח סעיף י" מהטעם שיתבאר בסימן ל,חולץ תפילין בפיו) תלמיד(גרוע מכבוד רבו שאין 
  ). שמזלזל הוא בכבודו שמגלה ראשו בפיו,תפיליו בפי רבו

 ושלא לישב כלל ,ות אמ' פחות מדלו ומדת חסידות שלא ילך אפי. אמות בגילוי הראש'ולא ילך ד (ז"ק ס" מהדו1406
ומדת (ו "ב ס"ומהדו. ) דשמיא כי היכי דתיהוי עלייהו אימתא, קטים כון לכסות ראשםלו ואפי,בגילוי הראש

 גם בימיהם שרוב העם היו רגילים לילך לפעמים הרבה בגילוי הראש , אמות בגילוי הראש'חסידות שלא לילך ד
 אסור לילך או אפילו לישב בגילוי ,כם לכסות ראשם לעולם ועכשיו בזמן הזה שכולם דר.מפי החום בימים ההם
 במדיות אלו  וכל שכן. וגם הקטים כון לכסות ראשם. שהרי זה כמגלה בשרו המכוסה,הראש משום ציעות

 ההולך או אפילו היושב בגילוי ם כן א,שהכרים הגו לגלות ראשם וישראלים קדושים זהרים בזה משום ציעות
  ).ה עובר בלאו דובחוקותיהם לא תלכו הרי ז,יהראש כמו הכר

 בכיסוי ל כךבא רביו להזהיר שיהיה זהר כ (ג" סק שםז"ט). ומכסה ראשו שלא יהא בגילוי הראש(בטור  1407
והטעם שטלית של מצוה .  שאפילו בשעה שמעוטף בטלית של מצוה צריך שלא יזוז ממו כסוי של ראשו,הראש

  ). ומצא שיהיה אז בגילוי הראש,רביו בשם העיטורש " כמ,פעמים הוא מסולק מראשו
  . ) בראש מגולה] ...בבית הכסת[ויש אוסרים ליכס בו  (ו"ע ס"שוב 1408
והאמצעיים לא היו , דילמא שית לפי מהגם הקודם שלא היו מברכין אלא הראשון והאחרון(ק ג "פרישה ס 1409

והעתקתי זה כדי ליישב מהגיו למה אין ... ים עולין דילמא א, אבל בתר דתקו דכל העולין יברכו... מברכין 
דיש לומר דכיון דהפטרה איו ... ואין להקשות לפי זה דאם כן למה קטן יכול להפטיר ולברך ... קטן ואשה עולין 
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רלג

 ואין בזה איסור במה . נוהגים לקרות ישראל במקום כהן,ואף אם אין כהן בבית הכנסת אלא קטן כהן
ל  מכל מקום אין אנו מחוייבים כל, אף שמן הדין כהן הקטן יכול לעלות,שאין חולקין כבוד לכהונה

 כי את לחם אלהיך 1410 שנאמר, שמצות עשה של וקדשתם אינה אלא על הגדולים,לכבד כהנים קטנים
  :1412 והקטן פסול להקריב,1411הוא מקריב

  ממזר עבד ועם הארץ

 האמורות 1414 שגם לו ניתנה התורה שהרי הוא חייב בכל המצות1413 ממזר מותר לעלות לתורהח
  .בתורה

  .1416 אינו חייב אלא במצות שהאשה חייבת בהן שהרי,1415ועבד כנעני שלא נשתחרר דינו כאשה

  :1417הרי זה כישראל גמור לכל דבריו ואם אמו ישראלית

 ואין איסור לקרות עם הארץ שהוא נכבד ועשיר .1418]ו["קל'  וסדר הקרואים בשבת נתבאר בסיט
___________________ 

וראה ). צריך גם כן לברך מפי כבוד התורה, וכיון שעולה, ותחלת התקה היה כך שהקטן יכול להפטיר, דבר חשוב
  ).1397הערה (ל לעי

 ה שאמרו דמ,י" בשם רש]ו[" שכ'ש סי" ומצאתי בריב,והאידא לא היגי לקרות קטן אלא למפטיר(ו "א סק"מ
ה "י קל"וסי ס" ובב, גבי עבדים כעיםן משמע בהגהות מיימויות וכ. הייו דוקא למפטיר,' הכל עולין וכואבגמר

  .) ואין והגין כן,ם מותר לקרותוו משמע דלאחר ששלם מין הקרואי ומיה.בשם הרוקח
 , קטן קורא, שכך כתוב בו, כתוב יותר מבואר,ל המצא אצלי"י ז" רששובפירו( שכו 'ש סי"ת הריב"וכמבואר בשו

 דממתיתין לית לן שהקטן יקרא ,ולפי זה אפשר לומר. ל" עכ, דצריך לקרות בתורה תחלה,קטן המפטיר קתי
  ).בצרוף לו אפי, לא יעלה כלל, אבל למין שבעה, שקורא לכבוד התורה, אלא כשהוא מפטיר,תורהב
. ..ר יוחן קטן לספר עושים אותו סיף "א) ב"ז ה"ברכות פ(ד ירושלמי "כתב הרוקח סימן של(י קלה "י סוס"ובב

  ). אבל לא יעלה מהמין,הפר תור הייו לומר שמותר לעלות לס,וראה מדברי הרוקח דהא דעושין אותו סיף
קטן היודע לקרות שיודע לחתוך (ח " רפד ס'וסי, )קטן היודע למי מברכין יכול לעלות למפטיר(ז "וכן הוא לקמן סט
  .) יכול להפטיר בביא, ויודע למי מברכין,האותיות בטוב

  . )כי את לחם אלהיך הוא מקריב, וקדשתו(ח , אמור כא 1410
למיד  ת,למיד חכם אם יש שם ת,ועל עין לעלות כהן קטן לקרוא בתורה ראשון( תקסו 'א סי"ז ח"ת רדב"שו 1411

 ולי ראה דמצות עשה(א שם "מ).  כיוצא בזה לא שמעו,למיד חכםשיקרא קטן במקום דאיכא ת...  קודם חכם
  ). וקטן לאו בר עבודה הוא,הוא מקריב דהא כתיב כי את לחם אלהיך ,דוקדשתו לא אמר על כהן קטן

 ואף עכשיו שאין לו קרבות ,שהרי אמר וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב (ס"קכח ס' עיל סילוראה 
 ודרשו חכמים לכל דבר , שאמר וקדשתו,מצות עשה מן התורה להקדים הכהן(ג "רא ס' סי. )בקדושתו הוא עומד

  ).ה כגון לפתוח ראשון בקריאת התור,ש כלומר בכל דבר שיראה גדול הוא מקוד,שבקדושה
כלי ' ם הל"רמב. ) משיביא שתי שערות, מאימתי כשר לעבודה. תםלו ואפי,קטן פסול לעבודה (ב,  חולין כד1412

  . )כשיגדל הכהן ויעשה איש הרי הוא כשר לעבודה (ו"ה הט"המקדש פ
וממזר  (ג"א ס"רמ. )תורהדממזר מותר לעלות לספר )  קלה'לסי(א מפראג בהגהותיו "כתב מהר( קלו 'מ סי"ד 1413
  . )פר תורהותר לעלות לסמ

 שאמר יקרה ,אמרו חכמים ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ(א "ד ה" תלמוד תורה פ'וראה לקמן הל
  ).ים מכהן גדול שכס לפי ולפיםהיא מפי

  ).הרי גם לו יתה שחייב בכל המצות ש,וממזר מותר לעלות לתורה (ד" לבוש ס1414
  ). כדין אשהודין עבד כעי(שם א " רמ1415
  .ושם סמן, )שאין העבד חייב אלא במצות שהאשה חייבת בהם(ד " מו ס'כדלעיל סי 1416
, דאמרין כותי ועבד הבא על בת ישראל כשר, ואם אמו מישראל מותר (ב אות ס"תפלה פי' הגהות מיימויות הל 1417

דאז הוה ליה  (ז"א סק"מ. )עלותאבל אם אמו מישראל מותר ל, ודין עבד כעי כדין אשה(שם א "רמ .)מורי רביו
  ).והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר(ב , כדאמרין יבמות מה ו.)ישראל מעליא
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רלד

 רק כבוד לתורה שמתכבדת באנשים , כי אין זה בזיון לתלמיד חכם,וגדול הדור לפני תלמיד חכם
  :1419םגדולי

  מפטיר

 יפטיר אחר כך ו,1422 ויברך עליה תחלה וסוף,1421 בנביא צריך שיקרא בתורה תחלה1420 המפטירי
 אם יקרא בנביא לבדו כמו שקראו העולים 1423 כדי שלא יהא כבוד תורה וכבוד נביא שוה,בנביא

  :1424הראשונים בתורה לבדה

___________________ 
ואחריהם ,  הממוין על הציבורלמידי חכמיםקורים אחר הלוי ת,  ויום הכפוריםם טובבשבת ויו(שם ע "שוב 1418
 בי ר כךואח, )ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר(הראוים למותם פרסים על הציבור למידי חכמים ת
  . שםא"מותבאר ב).  ראשי כסיות וכל העםר כךואח,  שאבותיהם ממוים על הציבורלמידי חכמיםת
 והסגן ותו , וראש הכסת ותו לסגן,חזן הכסת וטל ספר תורה וותו לראש הכסת(ב , משה יומא סח 1419

 והכא ,בכל אתר את אמר הולכין אחר התורה (א"ז ה"ירושלמי יומא פ ).עומד ומקבל וקורא וכהן גדול ,לכהן גדול
מכאן  (קפט' ץ סי"תשב).  בי אדם גדולים התורה מתעלה בהן אלא על ידי שהן,את אמר מוליכין את התורה אצלן

. ) התורה מתעלהעל ידי אשים גדולים מפי ש,ראיה שאין אסור לקרוא לתורה עשיר מכובד לפי תלמיד חכם
 ,למיד חכם כי אין זה בזיון לת,למיד חכםעשיר וגדול הדור לפי ת ו כבדם הארץואין איסור לקרות ע (ג"א ס"רמ

  . )ו מסדר הקוראים" קל' לעיל סי'ועי.  שמתכבדת באשים גדולים,בוד לתורהרק כ
).  אף על פי שאיו מבין קריאתו,יבורעם הארץ שיודע לקרות בתורה עולה ומברך עליה בצ(ב "קפה ס' ראה לעיל סיו

לקוטי שיחות . ) וכן כשעולה לספר תורה,עם הארץ מברך ברכת התורה בשחר לפי הפסוקים(ב "ב הי"ת פ"ת' הל
  .258' ג ע"חכ

  : רפג'וסי, שיתבארו בסעיפים הבאים, סיכום דיי קריאת המפטיר 1420
  ).י"ס(ואחר כך ההפטרה , המפטיר צריך לקרות בתורה תחלה) א(
שמחלקים  ('או שאיו עולה למין ז, )שהשביעי הוא המפטיר ('אם המפטיר עולה למין ז,  דעות'ויש בזה ב) ב(

  ).ב- א"סי(והשמיי הוא המפטיר , 'הפרשה לח
 פסוקים 'והמפטיר חוזר וקורא ג, ואומרים קדיש, שהשביעי מסיים הפרשה, תקו רבן סבוראי,  הדעות'לפי ב) ג(

  ). רפג' וסי,ב"סי(למפטיר 
והמפטיר קורא מוסף היום , ואומרים קדיש, את הפרשה) או הששי(ביום טוב וביום הכיפורים מסיים החמישי ) ד(

  ).ד- ב"סי(
ואומרים קדיש אחר הפטרה , השלישי הוא המפטיר,  באב ומחת יום הכיפורים ותעית צבור'במפטיר של ט) ה(

  ).ב"סי(
והמפטיר קורא מעין היום , ואומרים קדיש, ים מין העולים בספר השימסיימ,  ספרי תורה'כשמוציאים ג) ו(

  ).ו"סט(
  ).יט- ח"סי(מי שעלה לשביעי הוא קורא ההפטרה , אבל בשעת הדחק, כל זה מעיקר המהג) ז(

המפטיר בביא צריך  (ג"ב הי"תפלה פי' ם הל"רמב. )המפטיר בביא צריך שיקרא בתורה תחילה (ב,  סוטה לט1421
  ).זה שרוצה להפטיר צריך לחזור ולקרות(ה "ע ס" שו.) אפילו שלשה פסוקים,ורה תחלהלקרות בת

שתי ברכות שבירך על התורה שקורא קודם (ב "רפד ס' וכדלקמן סי. )ויברך על קריאתו תחלה וסוף (ע שם" שו1422
  ).1495הערה (ושם סמן , )שיפטיר בביא

י "רשפ ו,) מפי כבוד תורה,אמר עולא מפי מה המפטיר בביא צריך שיקרא בתורה תחלה( א"סוע,  מגילה כג1423
   ).שלא יהא כבוד תורה וכבוד ביא שוה(

הוה כבוד התורה  , הקרואים בתורה לבדה' כמו הז,כלומר שאם יקרא המפטיר בביא לבדו(ה " ס לבוש שם1424
 דבמה , בביאר כךמפטיר בביא קורא בתורה תחלה ואחצריך שיהא זה ש (רפד' ח ריש סי"ב. )וכבוד הביא שוה

ביאשמקדים לקרוא בתורה או רואים דגדולה היא התורה מה( .  
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  .1425 בכך שאם קראו בתורה ששה והמפטיר הוא השביעי די,' והמפטיר עולה למנין זיא

 הואיל ואינו קורא אלא בשביל כבוד התורה שיהא עודף על ,' שאינו עולה למנין ז1426ויש אומרים
  .1427כבוד הנביא

  .1428והעיקר כסברא הראשונה

 נהגו כל ישראל מדורות ,1429 ויום הכיפורים שיכולים להוסיף על המניןיום טובומכל מקום בשבת ו
 שאף להאומרים שהוא עולה , לדברי הכל ובזה יוצאים.1430הראשונים שהמפטיר אינו מן המנין

 ושאר תעניות ציבור ויום ,1431באב'  אבל בט. מכל מקום הרי יכולין להוסיף על המנין,למנין
  :1433' המפטיר הוא מהג,1432' שאין יכולים להוסיף על ג,הכיפורים במנחה

__________________ 
 ירמיה בר אבא חד אמר עולה וחד 'מפטיר מהו שיעלה למין שבעה רב הוא ור (א,  דעה הראשוה במגילה כג1425

 ,מפטיר עולה מהמין (ז"ב הי"תפלה פי' ם הל"מבר. )והלכתא עולה (א, ף שם יג"רישכן פסקו ה. )אמר איו עולה
' ג סי"ש שם פ"רא. ) עולהאן דאמרת דקיימא לן כמ"פסק ר (ת"ה חד בשם ר"שם ד' תוס. )שהרי הוא קורא בתורה

  .)ואסיקא דעולה (טור. )והלכתא מפטיר עולה (ה
ואין המפטיר עולה (א , י צבור מו צרכ' הלג"בה .)והדעת וטה שאיו עולה (ב, ח שם כג"ר.  שםרא בגמת דעה שי1426

. )למיא לא סליק, וכיון דמשום כבוד התורה הוא( כו 'ב סי"סדר רב עמרם גאון ח ).למין חמשה ששה ושבעה
  .הובאו בהגהות מיימויות שם אות פ

  . )וכיון דמשום כבוד תורה הוא למיא לא סליק ( גמרא שם1427
  ).כי העיקר שהמפטיר עולה למין שבעה (ט" לקמן סיוכן הוא). בעהדקיימא לן מפטיר עולה למין ש(ו "ע ס"שו 1428
ויש אומרים שביום טוב אין מוסיפים ...  ואם רצו להוסיף על מין זה יכולים להוסיף כמו שירצו (א" כדלעיל ס1429

ומרים והייו שכדי לצאת גם לדעת הא).  אין המפטיר מהמין ...וסומכין על סברא הראשוה שהיא עיקר ... 'על ה
  .סומכין על סברא הראשוה שיכולים להוסיף גם ביום טוב, שאין המפטיר מהמין

יש מי שאומר שלא התירו להוסיף על מיין (ג "כדלעיל ס, ואף שיש עוד כמה טעמים לאסור לפי דעה הראשוה
ה מברך  אלא ראשון הי, אלא בזמן חכמי המשה שלא היו כל העולים לתורה מברכים,הקרואים אפילו בשבת

 כדי שלא , אבל עכשיו שכל אחד מברך בפי עצמו אסור להוסיף,ברכה ראשוה והאחרון היה מברך ברכה אחרוה
יש (ד "וס, )אין זה עיקר ...  הרי השאר מברכים ברכה שאיה צריכה,' דכיון שכבר יצאו בז,להרבות בברכות

 ואין בזה חשש ,ה שקרא זה וחוזר ומברך שחוזר וקורא זה מ,אומרים שמותר לקרות עולים הרבה בפרשה אחת
 אלא אם כן ,ויש אומרים שלכתחלה אסור להשי לברך על הפסוקים שכבר בירך עליהם הראשון ... ברכה לבטלה
  ).סוכמין על סברא הראשוה ... פסוקים' יוסיף עליהם ג
כדי לצאת גם לדעת , רוסומכים עליהם לכתחלה לעין מפטי, ל גם בזה שהעיקר כדעת המתירים"מכל מקום קיי

  .האומרים שאין המפטיר מהמין
על הפסוקים , מברך המפטיר, שגם אחר ששלם מין הקרואים, שהרי זו היא תקת רבן סבוראי דלקמן סעיף הבא

  .שכבר בירך עליהם הראשון
לקמן  וכד,"'המפטיר עולה למין ז"ש, "העיקר כסברא הראשוה"ל ש"קיי, כי אף שבתקופת התאים ואמוראים 1430
 ' והיה עולה למין ה,בימי חכמי המשה והגמרא היה קורא בתורה בעיו של יום... המפטיר בביא  (ו"תפח ס' סי

  .דהייו ביום טוב שעולים חמשה גברי, )גברי
 לומר קדיש אחר ששלם מין , תקו רבן סבוראי,אחר חבור הגמרא"ש, מכל מקום יתבאר לקמן סעיף הבא

 להודיע שהמפטיר איו מן , כדי להפסיק בין קריאתם לקריאת המפטיר באמירת הקדיש,המפטירהקרואים קודם 
  ".המין

  . וראה מראי מקומות וציוים
  . בשחרית ובמחה1431
 ). אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן, קורין שלשה, בשבת במחה,בשי וחמישי(א , כדתן מגילה כא 1432
 ש שם"רא. ) וכן ביום הכפורים במחה, שהשלישי מפטיר באב'עיות במחה ובטולכך או והגין בת (שם'  תוס1433
 רמזמרדכי שם . ) שהשלישי הוא מפטיר, במחהם הכיפוריםולכך או והגין בתעית במחה ובתשעה באב וביו(
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 ,מפטיר והיה נשלם המנין קודם ה, אף להאומרים שהמפטיר אינו עולה למנין, בימי חכמי הגמראיב
 אלא השביעי היה ,לא היה המפטיר חוזר וקורא איזה פסוקים ממה שקרא השביעי כמו שאנו נוהגים

 ואף שהמפטיר אינו קוראם אלא בשביל כבוד .1434משייר כמה פסוקים בפרשה שיקראם המפטיר
 , אף על פי כן יכול המפטיר לקרותם, שחובה לקרותם היום, ופסוקים ההם הם חובת היום,התורה
 , הואיל ואינו קורא אלא בשביל כבוד התורה, שלענין לעלות למנין אין קריאת המפטיר נחשבתשאף

  .1435מכל מקום לענין חיוב קריאת כל הפרשה אין מקפידים על כך

 כדי ,ואחר חבור הגמרא תקנו רבנן סבוראי לומר קדיש אחר שנשלם מנין הקרואים קודם המפטיר
 ואם כן .1436 להודיע שהמפטיר אינו מן המנין,ירת הקדישלהפסיק בין קריאתם לקריאת המפטיר באמ

 ,1437 שאין להפסיק בקדיש באמצע הפרשה,אי אפשר שהשביעי ישייר כמה פסוקים בפרשה להמפטיר
 , ויאמרו קדיש, לכן הנהיגו שיגמור השביעי או האחרון כל הפרשה.שעדיין לא נשלמה חובת היום

  ).או שאר העולים(או האחרון ' רא כבר הז ממה שק1438פסוקים לפחות' והמפטיר חוזר וקורא ג

 ,1439 אבל בתשעה באב, ויום הכיפורים שהמפטיר אינו מן המניןיום טובבמה דברים אמורים בשבת ו
 אין אומרים קדיש ,1440 שהמפטיר הוא מהמנין, ויום הכיפורים במנחה,ושאר תעניות ציבור במנחה

  :ה וגם באמצע הפרש1441 שלא להפסיק באמצע המנין,קודם המפטיר

___________________ 
ל שלשה  משום דאז אסור להוסיף ע, במחה דהשלישי מפטיר באב וביום כיפור'לכן או והגים בתעית ובט (תתט

  .)השלישי הוא מפטיר, אבל בחול שאסור להוסיף על מין הקרואים (ד"א ס"רמ וטור. )בי אדם
דאיו ( ואם איתא , כגד שבעה שקראו בתורה,המפטיר בביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקין(א , מגילה כג 1434

  כגדו,ון דמשום כבוד תורה הוא כי.עשרים וארבעה הויין) י" רש, הוו להו שמוה שקראו בתורה,עולה מן המין
דבימי  שמע מיה (ה כיון"שם ד' תוס). )י" רש,  פסוקים בביא כגד אותן שקורא המפטיר'לקבוע ג (מי לא בעי

משמע דבימי חכמי הגמרא לא היו רגילין  (ש שם"רא. )התאים היה המפטיר קורא מה שלא קראו הראשוים
ל דאפילו ימא דאיו "א ז"וכתב הרשב (א, ן שם יג"ר. )קורא דבר אחרלקרות למפטיר מה שקרא אחרון אלא היה 

 ,ובימי חכמי התלמוד לא היה כן ( מרדכי שם) והביא ראיה לזה מן הגמרא... יכול מפטיר לסיים את הפרשה ,עולה
  . ) והכי מוכחא סוגיא דשמעתין, עדייןאלא קורא המפטיר מה שלא קראו

 והמפטיר יחזור ויכפול ,כיון שאיו עולה צריכין השבעה לסיים כל הפרשהשלא תאמר  (שםא "בשם הרשבן " ר1435
 שהרי , שאם לא יקראו השבעה כל הפרשה מצא שהוא כאלו לא קרא אלא מחצית הפרשה,קצת ממה שקרא

  .)קום הרי קראת הפרשה על ידי כולן דמכל מ, דליתא.המפטיר קריאתו איו עולה
 להודיע שאיו ממין ... לומר קדיש בין אותם שקראו ראשוה והמפטיר  ותקו,ס"אחר שסדר הש (שם'  תוס1436

לגמור כל הסדר קודם  ולכך הגו , תיקו לומר קדיש בין שביעי למפטיר,ואחר ששלם הגמרא (ש שם"רא. )השבעה
ף "רי). קודם שיקרא המפטיר, ולהכי מקדשי תחלה(מהדורת גודלשמידט , סדר רב עמרם שם). קריאת המפטיר

וכן פסקו רב עמרם (שם מרדכי . ) ואפסיקו בקדיש...י אשכחן מרב טרואי גאון דאמר משמיה דרבן סבורא (שם
 , משום הכי הגו לומר קדיש בין השביעי למפטיר, בלא מפטיר' דכיון דהיגין בשבת לקרות ז,ורב יהודאי גאון

   ).להודיע שאיו מן המין השבעה
  . )ו בדין שיפסיקו בקדיש באמצע הסדרואי (ן שם"ר. )דיש באמצע הסדר לא מסתברא לומר קכי (ש שם" רא1437
 חוזר וקורא מה שקרא , אפילו שלשה פסוקים,המפטיר בביא צריך לקרות בתורה תחלה (ג"ם שם הי" רמב1438

  .)לפיו
  . בשחרית ובמחה1439
  .א" כדלעיל סי1440
  .) קדיש עד ששלם המיןן אומריםי דא, אומרים קדיש אחר המפטיר,בחול שהמפטיר ממין (ק יג"א ס" מ1441

  .  וראה מראי מקומות וציוים).ואחר ההפטרה וברכותיה יאמרו קדיש(ח "וכן הוא לקמן סי
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  .1442 נוהגים להשלים המנין בספר ראשון והמפטיר קורא בשני,ספרים'  ביום שמוציאים ביג

 שקורין פרשת יום טוב כגון בכל ,אין צריך לומר בימים שספר השני אינו אלא מתקנת הגאונים
 בודאי די ,1443ח"תפ'  וקריאת פרשה זו אינו אלא מתקנת הגאונים כמו שיתבאר בסי,'המוספין בספר ב

  .1444פ שאינו קוראה אלא בשביל כבוד התורה" אע,קורא אותה המפטירבמה ש

 כגון ראש חודש ,אלא אפילו בימים שקריאת הפרשה שבספר שני הוא מתקנת אנשי כנסת הגדולה
פ שאינו קוראה אלא " אע,כ יכול המפטיר לקרותה" אעפ,1445פרשיות שבחדש אדר'  וד,שחל בשבת

  .1446בשביל כבוד התורה

כ היה המפטיר משלימה " ואעפ,1447ה"כל שבת היא מתקנות משה רבינו עשהרי קריאת הפרשה ב
  :1448בימי חכמי הגמרא

 .1449 ולמה אין נוהגין שהאחרון מהמנין יקרא בספר שני והמפטיר יחזור ויקרא מה שקרא האחרוןיד
 כיון שאפשר להשלים ,פעמים שלא לצורך' לפי שלא רצו לנהוג לכפול פרשה אחת ולברך עליה ב

 שכשאין מוציאין אלא ספר אחד הוא שיש הכרח .' ושיקרא המפטיר בלבדו בספר ב,'אהמנין בספר ה
' ענינים בב'  אבל כשקורין ב, שאי אפשר לאמרו קודם שנגמרה הפרשה,לעשות כן מחמת הקדיש

__________________ 
 אין המפטיר חוזר וקורא מה ,אבל ימים טובים וארבע פרשיות שמוציאין שי ספרים (ה' ג סי"ש מגילה פ" רא1442

 ובספר השי קורא המפטיר חובת ,ום טובמשה בי אלא אומר קדיש אחר שקראו שבעה בשבת וח,שקרא אחרון
 , שהשבעה קורין בפרשת היום, שמוציאין שי ספרי תורה,אש חדשפקא מיה לשבת ור (א, יג(ן שם "ר. )היום

 ', ספרים או ג'וביום שמוציאין ב (ד"א ס"רמ. ) ואפילו למאן דאמר איו עולה,החדשוהמפטיר יכול לקרות פרשת 
קודם שעולה המפטיר ואומרים קדיש  ...ההמפטיר קורא באחרו( .  

ושם סמן , )קרא המפטיר בפרשת המוספין שבפחס שי, וכן ההיגו הגאוים אחריהם,ורבן סבוראי תקו (ו" ס1443
  ).הערה ח(

 ומפסיקין , מה שהגו שהמפטיר קורא המוספין,ל כתב בספר הלקט" זצ'ורביו ישעי( עט 'סי שבלי הלקט 1444
 שהרי איה זכרת לא , ראה לי שקריאת המוספין איה חובה,ת התורה לקריאת המפטירבקדיש בין קריא

 ואיו אלא תיקון הגאוים וראשי ישיבות שיקרא ,במשה ולא בתוספתא ולא בתלמוד בבלי ולא בירושלמי
ום  אלא תק, ומפי שאיו חובה לא תו אותם לאחד מן הקוראין הבאין חובה ליום...המפטיר במוספין 

 וכיון שאין קריאתו חובה לא חששו אם לא קרא ,שיקראם המפטיר שאיו קורא משום חובה אלא לכבוד התורה
 וזה המהג הגון ויפה ,ספין אלא תקו שיקרא במו, כמו שעושין בכל שבתות השה,במה שקראו החמישי

  .ה כתוב בשבלי הלקט"י ד"הובא בב ).ומתקבל
 , בשיה זכור... אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים אש חדשר(א , שהרי הן זכרות במשה מגילה כט 1445

  ).לכל מפסיקין בראשי חדשים ...  ברביעית החודש הזה לכם,בשלישית פרה אדומה
אבל ארבע  ...  ואיו אלא תיקון הגאוים ...שקריאת המוספין איה חובה ('שבלי הלקט שם בשם רביו ישעיהובא ב

 . ) שהן חובה ליום, חדשאש ופרשת ר,פרשיות
. )בספר השי קורא המפטיר חובת היום ... אבל ימים טובים וארבע פרשיות שמוציאין שי ספרים( ש שם" רא1446
 והמפטיר יכול לקרות , שהשבעה קורין בפרשת היום, שמוציאין שי ספרי תורהאש חדששבת ור (א, יג(ן שם "ר

  . )החדשפרשת 
  . )1366והערה  (א" כדלעיל ס1447
 השביעי היה משייר כמה  ... אף להאומרים שהמפטיר איו עולה למין,בימי חכמי הגמרא (ב" כדלעיל רסי1448

  .)פסוקים בפרשה שיקראם המפטיר
' בראש חודש שחל בשבת ובד(ספרים ' יש מקום שוהגים כשמוציאין ב(ו "כמהג שהובא לקמן סוף סט 1449

  ). והמפטיר חוזר וקורא מה שקרא האחרון,ון מהמין קורא בשי שהאחר,)פרשיות
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רלח

  .1450 קודם קריאת המפטיר בענין השני,' אומרים קדיש אחר השלמת המנין בספר הא,ספרים

  :1451 אומרים הקדיש אחר השלמת הקריאה,בספר אחדוהוא הדין אם מוסיפים הרבה 

 כגון ראש חודש טבת שחל בשבת שצריך לקרות פרשת השבוע ופרשת ,ספרים'  וביום שמוציאין גטו
 וכן בשמחת תורה שצריך לקרות פרשת וזאת הברכה ובראשית ,1452ראש חודש וענין של חנוכה

 או אפילו אם ,1455ומשלימין המנין ,1454 המפטיר בלבד קורא באחרונהגם כן אזי ,1453ופרשת המוספים
 , ואחריהם אומרים קדיש קודם המפטיר,ספרים הראשונים'  הכל עולים בב,מוסיפים על המנין

אבל קודם הקריאה  . שקריאתו אינו אלא בשביל כבוד התורה,להפסיק בין קריאתם לקריאת המפטיר
הוא '  והקורא בספר ב,ר אחד אף אם כבר נשלמו מנין הקרואים בספ,אין נוהגים לומר קדיש' בספר ב

  .1456נוסף על המנין

 ואין לשנות ,'ספרים ובין כשמוציאין ג'  בין כשמוציאים ב,ויש מנהגים אחרים בענין אמירת הקדיש
  .1457שום מנהג

 שהאחרון ,)פרשיות' בראש חודש שחל בשבת ובד(ספרים ' וכן אם יש מקום שנוהגים כשמוציאין ב
  :1458 אין מזחיחין אותם, וקורא מה שקרא האחרון והמפטיר חוזר,מהמנין קורא בשני

__________________ 
 , או בשלישי כשמוציאין שלשה,אבל אם היה קורא השביעי בספר השי כשמוציאין שים (ה' ש מגילה סי" רא1450

  ). שלא יאמרו קדיש עד שיגמרו הפרשה לפי,היה המפטיר צריך לכפול
  .) מין הקרואיםואין חילוק בזה בין הוסיפו על (ד"א סוף ס" רמ1451
 ובשי קורא , בפרשת השבוע' ספרים וקורין ו' מוציאין ג, טבת בשבתאש חדשאם חל ר (ג"תרפד ס' ע סי" שו1452

  . ) קורא מפטיר בשל חוכה' ובג, ומתחיל וביום השבת,אש חדשאחד בשל ר
 ובשי ,תורה וקורין באחד מוזאת הברכה עד סוף ה,שחרית מוציאין שלשה ספרים (ב"תרסח ס' ע סי" שו1453

 וקורין באחד , ספרים'מוציאין ג( תרסט 'וסי, )ביום השמיי עצרת ובשלישי ,בראשית עד אשר ברא אלהים לעשות
  . )ובשלישי קורא המפטיר , ובשי בראשית עד אשר ברא אלהים לעשות,וזאת הברכה עד סוף התורה

 ובשלישי קורא המפטיר , ואומר קדיש,י והשביעי בש,וכשמוציאין שלשה ספרים קורין ששה באחד (ש שם" רא1454
  . )בין מוציאין ספר תורה אחד או שלשה... ואין חילוק בזה  (ד"א ס"רמ. )פרשה שהיא מעין ההפטרה

  .הספרים הראשוים'  בב1455
 אין , אף על פי שקורין בראשון יותר משבעה,ספרים' וביום אחרון של חג שמוציאין ג(ש "ה והריב"י ד"ב 1456

ואומרים  (ד"א סוף ס"רמ). ספרים בין זה לזה'  שלא לחלק בימים שמוציאים ג, אחר ספר שיאומרים קדיש עד
 פר תורה אחד ובין מוציאין ס,ואין חילוק בזה בין הוסיפו על מין הקרואים או לא, קדיש קודם שעולה המפטיר

  .)'או ג
. )'ם שמוציאין בו שי ספרים או גמהגים חלוקים בעין קדיש ביו) שכא' סי(ש כתב בתשובה "והריב(י שם "ב 1457
  . ) ולכן אין לשות שום מהג,ש" עיין בריב,ויש מהגים אחרים בעיים אלו (ק יג"א ס"מ
 פרשיות ופרשת ראש חודש שהם חובה ליום וקובעים ' אבל ד... כתב 'ר ישעי"וה(ה כתוב בשבלי הלקט "די " ב1458

 ואחר כך אומר ... והשביעי בפרשה הוספת , בפרשת היום הילכך הטוב והישר הוא לקרות ששה ...הפטרה אחרת
. ל" כמשפטו בכל שבתות השה עכ,' ואחר כך חוזר המפטיר וקורא לכבוד התורה בפרשה הוספת שקרא הז,קדיש

  . )מצא שוהגים כן אין מזחיחין אותם לפי שאם באיזה מקום י,כתבתי דברים אלו, ואף על פי שאין או והגים כן
 והמפטיר ,ולמה אין והגין שהאחרון מהמין יקרא בספר שי(ד "תבאר ריש סי, ין והגים כן לכתחלהוהטעם שא

  ...).יחזור ויקרא מה שקרא האחרון
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רלט

  . יכול לעלות למפטיר1460 היודע למי מברכין1459 קטןטז

 אלא אפילו בפרשת ,אין צריך לומר בשבת שהמפטיר אינו אלא חוזר וכופל מה שקרא השביעי
  . אם יודע למי מברכין, יכול לעלות,1462פרשיות'  וד, וראש חודש שחל בשבת,1461המוספין

 והקטן שאינו מחוייב ,1463ר היא חובה מן התורה שישמענה כל אדם מישראלפ שפרשת זכו"ואע
ץ קורא בקול רם ומשמיע לצבור " מכל מקום עכשיו הרי הש,1464בדבר אינו יכול להוציאם ידי חובתן

  :1465ומוציאם ידי חובתן

 ונזדמנה לו אותה פרשה , וקראוהו לעלות שם, והלך לבית הכנסת אחר, מי שעלה לקרות בתורהיז
  :1466 צריך לחזור ולברך עליה תחלה וסוף,ה כברשקרא

__________________ 
ועכשיו אין והגין (ז "כדלעיל ס, מכל מקום עולה למפטיר, הייו שאפילו לפי המהג שאין הקטן עולה לתורה 1459

  ). אלא למפטיר,לקרות הקטן
ושם סמן , ) יכול להפטיר בביא...קטן (ח " רפד ס'וכדלקמן סי, הרי צריך גם להפטיר בביא, לה למפטירוכיון שעו

  ).1534הערה (
ה "וכדלעיל ס. )כל שכן שעולה למפטיר במוספין...  ' דעולה למין ז,בקטן היודע למי מברכין (ה ומפטיר"ח ד" ב1460
  ).קטן היודע למי מברכין...  אפילו ,קרואים בשבת' ף למין זהכל עולים להצטר(
 אבל ביודע למי מברכין ראה דשפיר ,אין להקרות למפטיר לקטן שאיו יודע למי מברכין (ב"תרפה סוף סק' ז סי"ט

 וראה ,דרא דקטן יכול לקרות בפרשת המוספין או בארבע פרשיות שמוסיפין בא"ב פסק רמ" רפ' ובסי.יוצאין
  .)ודע למי מברכין קאמרדבי

וכדלקמן , אלא צריך שידע לחתך האותיות בטוב, על כן לא סגי במה שיודע למי מברכין, וכיון שהקטן מפטיר בביא
ושם סמן , ) יכול להפטיר בביא, ויודע למי מברכין,קטן היודע לקרות שיודע לחתוך האותיות בטוב(ח " רפד ס'סי

  ).1535הערה (
. )' דלכתחלה עולה למין ז, אין לחוש,םועל מה שהקטן קורא במוספי (י קי"סוס) פראג(מ מרוטבורג "מהר 1461

 ל שכן וכ,' דהא קטן עולה למין ז,ואין להקשות על מהגיו שקטן קורא במוספין (טת תף רמזמרדכי מגילה סו
וכן  , פרשיות שמוסיפין באדר' או בד,רשת המוספיןוקטן יכול לקרות בפ (ד"א ס"רמ. )שקורא לפרשת המוספין

  . )והגים
מכל מקום יכול לעלות למפטיר אף בפרשת , ) אלא למפטיר,ועכשיו אין והגין לקרות הקטן(ז "ואף שתבאר לעיל ס

  .'המוספין כו
  . ) פרשיות שמוסיפין באדר'או בד (א שם" רמ1462
 ה כל"ב ד, מגילה יז. ) כמו פרשת זכור,ין לקרות דאורייתאבפרשיות המחוייב (בלשוןה "דא , ברכות יג' תוס 1463
לקרות  (כ' ז סי"ש ברכות פ"רא. ) לבד מפרשת זכור דהוי דאורייתא,קריאת התורה איה מן התורה אלא מדרבן(

 שצריך , שהם בעשרה מדאורייתא,ופרשת פרהפרשת זכור (ב " קמו ס'ע סי" שו.) שהוא מן התורה,פרשת זכור
  .1 הערה 190' א ע"לקוטי שיחות חכ. א"תרפה סק' א סי"וראה מ ).עם מפי הקוראלכוין ולשומ

  .106 ' ע7ד " וראה פרדס חב).1397הערה (ה "כדלעיל ס, הציבורת קריאת התורה שהיא חובהייו שאיו דומה לו
שהוא יקרא בקול רם בספר תורה והעולים  דהייו ,אין הקטן יכול להיות מקרא את העולים (ה"לעיל סכד 1464

 הואיל והוא איו מחוייב בדבר איו יכול , וכל הצבור יוצאים ידי חובתן בשמיעה ממו,אומרים אחריו בלחש
  .)להוציאם ידי חובתן עד שיתחייב כמותם

מפטיר אם  אין מקפידין ב, פרשיות שבאדר שקצת מהן דאורייתא' ואפילו בד,ומפטיר אפילו קטן (ד" לבוש ס1465
 ואף על פי שהקטן , שהרי החזן הוא הקורא הפרשה ומוציא הציבור, וכל שכן עכשיו שמותר, וכן והגין,הוא קטן

  . )הקרואים שהרי אסיקא לעיל שעולה אפילו למין ,המפטיר מברך הברכה איה מעכבת
 וכל הצבור  ...קרא את העוליםאין הקטן יכול להיות מ(ה "שתבאר לעיל ס, והייו שדיו כמו קטן העולה לתורה
  ). הואיל והוא איו מחוייב בדבר איו יכול להוציאם ידי חובתן,יוצאים ידי חובתן בשמיעה ממו

  .))כ"מ( צריך לחזור ולברך ,רשה וזדמה לו אותה הפ, אחרתית הכסתאם קראוהו בב (ק טו"א סוף ס" מ1466
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 , אם לא נמצא בבית הכנסת מי שיודע להפטיר בנביא אלא אחד מאותם שעלו כבר לקרות בתורהיח
 ולברך ,אף על פי כן כשעולה להפטיר בנביא צריך לחזור ולקרות בתורה תחלה מפני כבוד התורה

  .1467 ואין די במה שקרא כבר מקודם,עליה תחלה וסוף

 נודע שאין בבית אחר כך ו,1468ץ קדיש אחר השלמת המנין" דברים אמורים כשכבר אמר השבמה
 אבל אם נודע לו .ץ קרא כבר בברכה" וגם הש,הכנסת מי שיודע להפטיר מבלעדי אותם שקראו כבר

 ואין צריך לחזור ולקרות ,1469 אלא השביעי יפטיר בנביא, לא יאמר הקדיש מיד,כן קודם שאמר קדיש
 , כיון שלא הפסיקו עדיין באמירת הקדיש אחר קריאתו, כי די במה שעלה לשביעי,'בתורה פעם ב

  .1470ואחר ההפטרה וברכותיה יאמרו קדיש

 ויעלה להפטיר , אזי יאמר השליח ציבור קדיש אחר השביעי,ואם השביעי אינו יודע להפטיר בנביא
  .יברך תחלה וסוף ו, ויחזור ויקרא בתורה ממה שקרא,היודע ממי שעלה לקרות בתורה קודם

 ואל יפטיר זה שעלה , מוטב שיפטיר זה שעדיין לא קרא,אבל אם יש אחרים שיודעים להפטיר בנביא
  ):1472בצבור זה (1471כבר לקרות בתורה

 אין צריך לקרות עוד אחר לשביעי מלבד ,ץ וסיים הפרשה עם הששי ואמר קדיש" אם טעה השיט
 כי העיקר שהמפטיר עולה למנין ,ודי בכך אלא יקרא עם המפטיר מה שקרא עם הששי ,המפטיר

___________________ 
כדלקמן סוף , יש להשתדל לכתחלה לא לבוא לכך, זהאבל אם כבר עלה לתורה בצבור . וזה אפשר אף לכתחלה

  .הסעיף הבא
 הרי אותו ,כבר אמר קדיש ... אין מי שיודע לומר הפטרה כי אם זה השביעי(י מג " שבת סוס'אור זרוע הל 1467

 ,צ הפסיק בקדיש אחר הקוראים" שכיון שהש,ראה (קיב' ש סי"ריב). השביעי חוזר וקורא בתורה ומפטיר
אין  ,ומעתה ... משום כבוד התורה  צריך לחזור ולקרות,ה אף אם הוא מאותן שקראו בתור,ןשהמפטיר אחר כ

 ,אם לא מצא מי שיודע להפטיר אלא אחד מאותם שעלו לקרות בתורה (ה"ע ס"שו. )בזה משום ברכה לבטלה
ו תחלה  ויברך על קריאת,לקרות זה שרוצה להפטיר צריך לחזור ו,צ קדיש אחר קריאת הפרשה"וכבר אמר ש

  . )וסוף
. ק ט"א שם ס"ומ, ד" קמד ס'ע סי"תבאר דיו בשו, והמפטיר הוא בספר תורה השית,  ספרים'וביום שמוציאים ב

  .ח" סט סוף ס'ולעיל סי
 ע שם"שו. )צ הפסיק בקדיש אחר הקוראים" שכיון שהש,ראה (ש שם"ריב). כבר אמר קדיש(אור זרוע שם  1468
  . ) הפרשהצ קדיש אחר קריאת"וכבר אמר ש(

  ).העיקר כסברא הראשוה ... 'המפטיר עולה למין ז(א "כדלעיל סי 1469
 הלכך הואיל ופסקו ... שהמפטיר עולה מן המין אן דאמרכמ] והיכא דלא אפשר עבדין[(שם אור זרוע  1470

 כי  ובעודו קורא עם השביעי זכר שאין מי שיודע לומר הפטרה, אם קרא שליח צבור כל שבעה,שהמפטיר עולה
הועתק בדרכי משה . ) ואיו קורא עמו פעם שית, השביעי אלא יפטיר זה, אל יאמר קדיש אחריו,אם זה השביעי

ואל יאמר (ק טז "מגן אברהם ס. ) אם יודע, יפטיר מי שעלה לשביעי,אבל אם לא אמר קדיש (ה"א ס"רמ. ק ה"ס
 ת דהא הקדיש קאי על קריא,אחר ההפטרה דיאמר קדיש ומכל מקום ראה לי. ן כתב בדרכי משה כ,קדיש אחריו

  ). דשייכי לקריאה, וההפטרה לא חשיבי הפסק,ההתור
אין אומרים קדיש (ב "ולעיל סוף סי). אומרים קדיש אחר המפטיר, בחול שהמפטיר ממין(ק יג "א ס"וכן הוא במ

  ).שלא להפסיק באמצע, קודם המפטיר
 ואל , לא קרא מוטב שיפטיר הוא שעדיין, ויודע להפטיר,ורה משבעה הקורים בת'צ לא הי"ואם ש ( אור זרוע שם1471

מלבושי יום טוב . )מי שעלה כבר לא יפטיר ,ואם יש אחרים שיודעים להפטיר (א שם"רמ. )יפטיר אותו שכבר קרא
  . י"אליה זוטא סקהובא ב). שאין שום איסור בדבר, 'לא כתב האור זרוע אלא בלשון מוטב וכו (ב"סק

  .ז"סיכדלעיל , אפשר אף לכתחלה, אבל בצבור אחר 1472
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רמא

  .1473שבעה

 כדי לצאת אף להאומרים ,1474 מלבד המפטיר, יקרא עוד שביעי,אבל אם לא אמר קדיש עדיין(
  ):1475 ולצאת לדברי הכל,כמו שנוהגין' שהמפטיר אינו עולה למנין ז

  דילג תיבה או אות

 צריך לחזור ,שבת שחרית בקריאת ,1478 ואפילו אות אחת,1477 אפילו תיבה אחת,1476ץ"אם דילג הש כ

__________________ 
 ,דהיכא שקראו לתורה ששהם "כתב מהר ( תתקסטרמזהלכות קטות מרדכי הובא ב, ם מרוטבורג"מהר 1473

ב "ובהגהות מיימויות פי).  אלא מפטירין,' אין צריך לחזור ולקרות ז, ואמר החזן קדיש,]עם הששה[וסיימו הסדר 
 בורק שאם"כתב הר(טור וב, אותשאין צריך לקרות , ואמר קדיש,צ וסיים הפרשה עם הששי" טעה שם מרוט 

 ואמר ,צ וסיים הפרשה עם הששי"אם טעה ש (ו"ע ס"שוו ).' אלא יקרא עם המפטיר מה שקרא עם הו,עוד אחר
  . )ל מפטיר עולה למין שבעה" דקי, אלא יקרא עם המפטיר מה שקרא עם הששי, לקרות עוד אחראין צריך ,קדיש

  ).העיקר כסברא הראשוה ... 'המפטיר עולה למין ז(א "יכדלעיל סו
 יחזור , ושכח כסבור שקרא שבעה,החזן שהיה קורא בתורה בשבת פחות משבע קריות (ד"א ה" מסכת סופרים פי1474

א ,  מגילה כג'תוס.  עז'ובשבלי הלקט סי, הובא בהגהות מיימויות שם). ויפטיר שמיי. ויקרא וימלא שבע קריות
שבודאי גם בדבריהם הכווה ).  השביעי]מה שקרא[וחזן שטעה וגמר כל הסדר של שבת יחזור ויקרא (ה חד "ד

  ".ויפטיר שמיי"כמפורש במסכת סופרים 
ראה דמיירי בדלא אמר קדיש ו(ו "דרכי משה סקביאר ב, ם מרוטבורג"וכדי שלא יסתור המובא לעיל ממהר

ם וסיעתו סוברים דמסכת סופרים מדבר בשלא אמר "שמהר... ר ואיפשר לומ (י"שיירי כסת הגדולה סק. )עדיין
, אבל אם כבר אמר קדיש,  והגהות ושבלי הלקט'ובכהאי גווא מדברים התוס, עדיין קדיש אחר שגמר כל הסדר

 ).ל" ז'ם והתוס"ולא פליגי מהר, ם"והוא דין מהר, מודה מסכת סופרים דאין צריך לחזור ולקרוא השביעי
   .ט"תהלה לדוד סקל .ב,  שמגם צמח צדקקי דייוראה פס

  ) ובזה יוצאים לדברי הכל,הגו כל ישראל מדורות הראשוים שהמפטיר איו מן המין(א "סי כדלעיל 1475
 אפילו לאחר שהפטיר , חוזר וקורא,בשבת אם שכח ועבר על פסוק ואחר כך זכר לו (ו"א ה" מסכת סופרים פי1476

 והחזיר את התורה , שאפילו אם דילג פסוק אחד ולא קראו,ין מדלגין בתורהוא(ו "א ה"ופכ, )בביא והתפלל מוסף
 .ב אות מ"תפלה פי' הגהות מיימויות הלהובא ב). הוא ושים אחרים , וחוזר ופותח ומברך וקורא,ואמר קדיש

 ואפילו הפטיר . חוזר וקורא הוא ושים עמו,ודילג פסוק אחד קרא הפרשה בתפלת שחרית בשבת (ז"ע ס"שו
  .)חוזר וקורא ,והתפלל מוסף

*  
שים (ח " רפה ס'תבאר לקמן סי, כ אם השומע החסיר מלשמוע תיבה או פסוק"משא, ץ"והייו דוקא אם דילג הש

 ודי ,ץ אם שמע כל הפרשה בבירור"יש אומרים שיוצא ידי חובתו בשמיעת הקריאה מהש... מקרא ואחד תרגום 
  ).ט"לה אין לסמוך על השמיעה מטעם שתבאר בסימן  אלא שלכתח.שיקרא עוד פעם אחת עם תרגום

 כי ,ץ אפילו בציבור" אין לסמוך על שמיעתן מהש,הואיל וברכות קריאת שמע הן ארוכות(ד " ט ס'והייו כדלעיל סי
  ).ץ" ולא ישמע מהש,שמא יפה לבבו באמצע הברכה לדברים אחרים

  .ולא יצא ידי שים מקרא ואחד תרגום, רההרי שאם החסיר באמצע מלשמוע יצא ידי חובת קריאת התו
 אבל אין החיוב על הצבור ממש ,'דאף שהחיוב לקרות ז(י לה "ח צמח צדק סוס"ת או"ויתירה מזו תבאר בשו

וראה מה שדן , ) חייב לשמוע כל המגילהחדולא דמי למקרא מגילה שכל א.  יהיו קורין' רק שז,'שישמעו קריאת ז
  .אילך ו100 ' ע7ד "בזה בפרדס חב

 ' שאם יש יויש אומרים ... ת"אפילו בד  אסור לספר,פר תורהכיון שהתחיל הקורא לקרות בס(ב " קמו ס'ע סי"ובשו
  ).מותר ,פר תורהלס)  המשימין לבםרושפי(דצייתי 

יאת ל שצריך כל אחד לשמוע קר"היוצא מכל ה(ומסיק ,  ז'ת תורת שלום סי"ולמעשה ראה מה שדן בזה בשו
וטוב שישמע מתוך , ו" לשוח בשיחה בטלה חוכל שכן, יאת התורה ללמוד בעת קרלו ואסור אפי,ץ" מפי השהתורה
  ).החומש

  ).אלא שדברו בהווה ,חת תיבה אראה לי דהוא הדין(ק יח "א ס"מ 1477
  .)קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת מחזירין אותו עד שיקראה בדקדוק (ו"תפלה ה' ב מהל"ם פי" רמב1478
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רמב

 אם כבר , ולברך עליהם תחלה וסוף,פסוקים הסמוכים לו'  עם עוד ב,ולקרות אותו פסוק שדילג בו
ץ או אחר " ואף אם כבר סיימו הפרשה והפטירו והתפללו מוסף צריך הש.בירך העולה ברכה אחרונה

 ,1479ז"קל' ו שנתבאר בסי כמ,פסוקים שבהם הדלוג בצבור זה בברכה תחלה וסוף' לחזור ולקרות הג
  :עיין שם כל פרטי דין זה

  למה אין מוציאין שני ספרי תורות בשבתרפג 
  :ובו סעיף אחד

 , בשבת לא תקנו כן,1480 ספר שני לקרות בפרשת המוספיםיום טוב אף שתקנו הגאונים להוציא לכל א
' ג ואין קורין בתורה פחות מ1481פסוקים בלבד' מפני שבפרשת מוסף השבת אין בה אלא ב

  .1483ז"קל'  כמו שנתבאר בסי,1482פסוקים

 ואם יקרא במוסף , שקרא ממנה המפטיר1484ועוד לפי שצריך להפטיר בנביא בכל שבת מענין הפרשה
כ כשקורא " משא, ויהיו כל ההפטרות של כל השנה בענין אחד, יצטרך להפטיר מענין שבת,שבת

  :1485 יפטיר בכל שבת מענין אותה הפרשה,בפרשת השבוע

__________________ 
 חוזר , ואפילו אחר שהחזיר את התורה ואמר קדיש. אפילו דילג פסוק אחד חוזר וקורא,בשבת (ג" ס שםע"שוב 1479

  ).חוזר וקורא , ואפילו הפטיר והתפלל מוסף.וקורא הוא ושים עמו
שום הכי  ומ. ומברך ברכת התורהרושפי(ק ג "ז שם ס"ט). ומשמע דצריך לברך כשחוזר וקורא(ק ה "א שם ס"מ

  ).פסוקים ' דברכות צריכות שיהיה בהם ג,ים עמו אותו הפסוק ושקורא
וקריאת פרשה זו איו אלא מתקת , 'בכל יום טוב שקורין פרשת המוספין בספר ב(ג " רפב סי'כדלעיל סי 1480

קרא ורבן סבוראי תקו וכן ההיגו הגאוים אחריהם שי (ו"סולקמן שם , ) תפח'הגאוים כמו שיתבאר בסי
  ).הערה ח(ושם סמן , )פחסהמפטיר בפרשת המוספין שב

 כמו , ספרי תורות בכל השבתות לקרוא בשיה וביום השבת'והא שאין מוציאין ב (ה כיון"א ד, מגילה כג'  תוס1481
ג "ש שם פ"רא. ) פסוקים' ואין קורין בתורה פחות מג, ראה לפי שאין בפרשה אלא שי פסוקים.ם טובשעושין ביו

 לפי , כמו שקורין בימים טובים קרבות היום,פר תורה לקרות וביום השבתומה שאין מוציאין בשבת ס (ה' סי
ובשבת הייו  (ה ומדאמרין" ד)ב, י(ן "ר. ) ואין לקרות אלא מעיו של יום,יםשאין בפרשה של שבת רק שי פסוק

שבת ספר שי מה שאין מוציאין ב (ע"טור ושו).  לפי שאין בקרבו אלא שי פסוקין ...טעמא דלא קרין בקרבות
  . )שאין בה אלא שי פסוקים מפי ,לקרות פרשת המוספים

ולא יקרא הקורא פחות  (ג"ב ה"תפלה פי' ם הל"רמב. )הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים (א,  מגילה כב1482
  .)משלשה פסוקים

  . )פסוקים 'אין קורין עם כל אחד פחות מג (ב"ע שם ס"שוב 1483
א " רפד ס'ע סי"טור ושו). ומפטירין בכל שבת ושבת בביא מעין שקרא בתורה(ג "ג ה" תפלה פי'ם הל"רמב 1484
  .)התקיו שיהא אחד קורא בביא מעין הפרשה (א"רפד ס' לקמן סיוכן הוא  ).מפטירין בביא מעיה של פרשה(

יהא צריך  ם כן א, ואי קרין בשל שבת, לפי שצריך להפטיר בכל שבת מעיו של יוםש לומרועוד י (שם'  תוס1485
ויש אומרים הטעם מפי  (לבוש. ) יהו כל ההפטרות מעין אחדם כן וא, והייו בשבת,להפטיר בדסליק מייה

 והייו , ואי הוה קרין בשל שבת היה צריך להפטיר בדסליק מייה,שצריך להפטיר בכל שבת מעייו של יום
  .) יהיו כל ההפטרות מעין אחדם כן וא,בשבת

ואם קריאת המפטיר . בקריאת המפטיר" דסליק מייה"הוא ממאי , ירין בכל שבת מעין הפרשהוהייו שמה שמפט
  .תצטרך להיות גם ההפטרה מעין שבת, בכל שבת במוסף השבת' תהי

*  
, והוא בראש חדש שחל בשבת. אמם יש פעת אחת שקוראים למפטיר בשבת את פרשת הקרבות של השבת

שבא מיד לפי פרשת מוסף ראש , ומתחילים מפרשת מוסף שבת, ראש חדששקוראים למפטיר את פרשת קרבות 
  .חדש
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רמג

  רה וברכותיהדין ההפטרפד 
  סעיפיםד "ובו י

  ההפטרות והברכות

ר י וצריך שיפט, ששבעה עולים לקרות בתורה,א פסוקים בשבת" בנביא לא יפחות מכ1486 המפטירא
  .1487פסוקים כנגד כל אחד מהעולים' בנביא ג

 שבעה , וקראו בנביאים מענין הפרשה, שלא יקראו בתורה1488מפני שפעם אחת גזרו שמד על ישראל
 כמו שאין פוחתין ,פסוקים לכל אחד'  ולא היו פוחתין מג,היו צריכים לקרות בתורהכנגד השבעה ש

 התקינו שיהא , כשבטלה הגזרה וחזרו לקרות בתורהאחר כך ו.1489א פסוקים" והרי בין כולם כ,בתורה
'  כנגד ה,ו פסוקים" די בטיום טובאבל ב. א פסוקים בשבת" כ1490אחד קורא בנביא מענין הפרשה

__________________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1486

  ).ג- א"ס(ההפטרות והברכות ) א(
  ).ז- ד"ס(ההפטרות שבחומשים ) ב(
  ).י- ח"ס(קטים ומי שאיו יודע לאמרה ) ג(
  ).ב- א"סי(שמיעת הקהל ) ד(
  ).ג"סי( פרשיות 'כשקורין ב) ה(
 ).ד"סי(יקום פורקן ואב הרחמים  )ו(

, ) כגד שבעה שקראו בתורה,המפטיר בביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקין (א"סוע,  ברייתא מגילה כג1487
א " ואין פוחתין מכ,מפטירין בביא מעיה של פרשה (א"ע ס"טור ושו. ) פסוקים'לא פיחת כל אחד מג(י "ופרש

  .)ן הקרואים מחד לכל א פסוקים'ג(א "ורמ, )פסוקים
  ).1482הערה (ושם סמן , )פסוקים' ואין קורין בתורה פחות מג( רפג 'וכדלעיל סי

 ... תקו לקרות ... לפי שגזרו על ישראל שלא יקראו בתורה ,ולמה מפטירין בביאים(אבודרהם שחרית של שבת  1488
  ).בביאים

והה אכתוב מה היא סבת ההפטרה כפי (ערך פטר ) ד"ג מ" יום טוב מגילה פהובא בתוספות(ותפרש יותר בתשבי 
מה עשו ישראל לקחו , שאטיכוס הרשע מלך יון גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים, מה שמצאתי כתוב

המהג , ועתה אף שבטלה הגזרה... שעיה דומה לעין מה שכתוב בפרשה של השבת ההיא , פרשה אחת מביאים
  ). איו בטלהזה

  ).יום של בעיו יום טוב בכל בביא להפטיר תקו הגדולה כסת ואשי(ה " תפח ס'ולעין יום טוב תבאר לקמן סי
   .) בביאים מתקת עזרא הוא...וראיתי שרביו תם  ( לא'המכריע סיומקורו ב

משיירי כסת ' שהי, ן הצדיקואפילו שמעו. דורות רבים לפי תקופת גזירות השמד של אטיכוס' והרי עזרא הי
  .לכל הדעות לפי תקופת גזירות השמד של אטיכוס' הי, הגדולה

  ).בוסף לקריאת התורה(והייו תקה כללית של קריאה בביא בכל יום טוב בעיו של יום 
  ).במקום קריאת התורה(התקיו לקרוא בביאים מעין הפרשה של כל שבת , אחר כך בתקופת השמד

  .ובזה מיירי כאן. התקיו שאחר קריאת התורה יקראו בביאים, כשבטלה הגזרהואחר כך 
  .פ' קיצור הלכות מילואים ע. וראה מראי מקומות וציוים כאן ושם

 וכגד שבעה שהיו עולין לקרות ,לפי שגזרו על ישראל שלא יקראו בתורה ( אבודרהם סדר שחרית של שבת1489
 א"לבוש ס. )א פסוקים בביאים" תקו לקרות כ, עם כל אחד ואחד ואין קורים פחות משלשה פסוקים,בתורה

ולא היו קורין עם כל אחד פחות , וקראו בביאים שבעה כגד השבעה שהיו צריכים לעלות ולקרות בתורה(
 גזרו גזרה שלא לקרות עם אחתהטעם משום דפ (א"ז סק"ט. )א פסוקים"והרי בין כולם כ, משלשה פסוקים

 'ג, א פסוקים"לו היו קוראים בתורה כי כמו א,א פסוקים" כרשהות בביאים מעיה של פ ותקו לקר,בתורה
  . )השקראו בתור'  מהזפסוקים לכל אחד

  ).1484-1485הערות (ושם סמן , )שצריך להפטיר בביא בכל שבת מעין הפרשה( רפג 'כדלעיל סי 1490
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  .1491העולים בתורה

 או כגון ,1493 כגון פרשת שובה שהיא קטנה,ו" או בפחות מט,1492א"ואם נשלם הענין בפחות מכ
לא שמלפניו ולא ( אין צריך להשלים מענין אחר ,1494'פרשת עולותיכם ספו על זבחיכם וגו

  ):שמלאחריו

 שתי ברכות שבירך על התורה ,1495 כנגד שבעה שקראו בתורה,ברכות'  ותקנו שיברך המפטיר זב
 אחת מלפניה , וחמש ברכות מברך על ההפטרה,1496ב"רפ' ש בסי"דם שיפטיר בנביא כמשקורא קו

  .לאחריה' וד

 , ומפני שהרבה טועים לענות שם אמן.1497 שאין שם סיום הברכה,ואין לענות אמן אחר אמת וצדק

___________________ 
דפורעותא ושבע דחמתא ' ה וכן בשבת תשובה והגים לקרוא הפטרות של ג"ז תמוז עד ר"אלא שבשבתות שמי

 ). ואילך61' ט ע"וראה לקוטי שיחות ח. ח"ס תכח' ע סי"שו(ושובה ישראל 
מכוון  שהאה ר... אף כי לא שלם עייו ,א פסוקים"יש הפטרות של מועדים שאין כ (עח' ם פדובה סי" מהר1491

  פסוקים' ג,א פסוקים"ודוקא בשבת בעין כ (א"א ס"רמ. ) וככה הם במספר,סוקים גד הקוראיםו פ"הוא לומר ט
  . )ו פסוקים" סגי בט' אבל ביום טוב שקורין ה, מן הקרואיםחדלכל א

טור . )ייא שאי התם דסליק ע,מתקיף לה רבא והרי עולותיכם ספו דלא הויין עשרין וחד וקרין (ב,  כגמגילה 1492
  . )עולותיכם ספו על זבחיכם כגון , סליק עיא בבציר מהכיאלא אם כן (ע שם"ושו

 כגון הפטרת ,א פסוקים"אם לא שישלים העין בפחות מכ (א"לבוש ס). שמפטירין בשבת תשובה ( הושע יד1493
  . )שהיא פרשה קטה ,שובה

  .)צו' הפטרת פ (כא,  ירמיה ז1494
ו " ובחלקם אף פחות מט, פסוקיםא" שהן פחות מכ,ד"לפי מהג חב)  בפיםותהזכרמלבד (להלן פירוט ההפטרות 

, שמיי, ויקהל, תשא, תצוה, תרומה, משפטים, יתרו, בא, ויחי, ויגש, מקץ, וישב, ויצא, ח, בראשית: פסוקים
שבת , פ"ת חוהמשב, ברכה, )ד אלול"שאיו חל בי(תצא , ראה, בלק, בחוקותי, בהר, אמור, קדושים, אחרי, מצורע

  .שיה של חוכה
 כדי , אמרו כולםמהול ... ולבסוף מברך...  ברוך יםוכן בביאים אומר(ד "ג ותחלת פי"סוף פיסופרים '  מס1495
 דמפטיר ...כדאמר במסכת סופרים  (ה חוץ"ב ד, פסחים קד'  הובא בתוס).יים ברכות שבע כגד שבעה קרואיםלק

טור . )' הרי ז, אחריה' ואחת לפי הפטרה וד, בקריאת התורה בתחלה וסוףרוש פי, קרואים' ברכות כגד ז'מברך ז
 לפיה שתים מהם ' ג, לאחריה' וד, לפי ההפטרה' ג, שקראו בתורה' ברכות כגד ז'ותקו למפטיר ז (א"לבוש סו

 ' כגד ז, ברכות'ולכך יברך המפטיר ז (ק א"ז ס"ט .) לאחריה' וד... ואחת שלפי ההפטרה ,על קריאת התורה
  )שקראו בתורה

  . ) ויברך עליה תחלה וסוף,המפטיר בביא צריך שיקרא בתורה תחלה ( סעיף י1496
 ואין שם ברכה לא בחתימת הראשוה ולא בפתיחת , ומתחיל אמן אתה הוא,ויש הפסק במחזורים (שם'  תוס1497

 ,ומה שיש הפסק במחזורים.  דכולה משתעיא באמות ובאמיתות המקום, וראה דכולה ברכה אחת היא.השיה
והוא האמור במסכת סופרים שם . ) כדאמר במסכת סופרים,לפי שהיו רגילים כל הציבור להפסיק שם ולומר שבח

ואחר כך חוזר המפטיר ... אמן , ומיד עומדין העם ואומרים . אמת וצדק...ברוך , ולבסוף מברך(י - הלכה ח
  ).אמן, לעייו ואומר

 כי הם סבורים שהם , ומתחיל אמן אתה הוא,ויש מי שעוים אמן אחר האמת והצדק (אבודרהם שחרית של שבת
 לא מפי ,ומה שמפסיקין כשמגיעין לכל דבריו אמת וצדק(א "סלבוש וטור  ). כי אם אחת, ואים,שתי ברכות

הגין שם לומר אלא מפי שהיו ו',  ואם היה זה סוף ברכה הוי להו ח, ברכות' שלא תקו אלא ז,שהיא סיום ברכה
 ואם כן אין לומר(ק א "סז "ט. )מהג אבותיו בידיו, אף על פי שאו אין והגין כן בהפסקה, דברי שבח וריצוי
  ). שאיו סיום ברכה,ות אמן אחר וצדקאין לע(ק ב "א ס"מ. )ה כיון שאיו סוף ברכ,אמן במקום ההוא

כל הברכות כולן פותח בברוך (א , כדתיא ברכות מד, והייו שהיא ברכה ארוכה שפותחת בברוך וחותמת בברוך
  ).ברכות ארוכות שפותחות בברוך וחותמות בברוך(א "סח ס' וכדלעיל סי). וחותם בהן בברוך
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  :1498 למען ידעו שאין שם סיום ברכה,לכן טוב למפטיר שלא לעשות שם שום הפסק כלל

 , אבל אם לא קראו בספר תורה.1500 אחר שקראו בספר תורה,1499לא בצבור לא נתקנה ההפטרה אג
  . לא יאמר ההפטרה עם ברכותיה,1501ג"קמ' ש בסי"אלא בחומש בלא ברכה כמ

 שלא תשתכח להם תורת ,1503 ונכון הדבר שיאמרוה.1502אבל בלא ברכותיה יכולים לאמרה
  .1504ההפטרה

 ,1506יאמרו ההפטרה עם ברכותיה ,1505ג"קמ'  ועל דרך שנתבאר בסי,אבל אם קרא בספר תורה פסול
  :1507כמו שנתבאר שם

  ההפטרות שבחומשים

 אבל בהפטרה אין צריך שיהא .1509 שספר תורה החסר אפילו אות אחת אין קורין בו1508 אף על פיד

__________________ 
 למען ידעו שאין שם סוף , טוב יותר לו שלא להפסיק שםעל כן, והרבה טועים ואומרים שם אמן(ק א "סז " ט1498

  ).ברכה
*  

  ).18-20הערות (ושם , )שחרית לשבת(ראה לקמן פסקי הסדור , שאר פרטי וסח ברכות אלה
ולא מפטירין בביאים  (ד"הח "פתפלה ' ם הל"רמב. )פחות מעשרה... ואין מפטירין בביא  (ב,  משה מגילה כג1499

  . ) בצבוררקולא תקה ההפטרה  (א"א ס"רמ. )אלא בעשרה
לא תקה אלא אחר  ש,ולקרות אפטרתא במקום שלא קראו בספר תורה לא (תפז' א סי"א ח"ת הרשב" שו1500

  . )אחר שקראו בתורה (א שם"רמ. קצט' ן סי"מיוחסות לרמבוב. )קריאת ספר תורה
ן בלא ורי קומכל מקום (ב"א סק" ומ) אין לברך עליהם ספרים ביחד' אפילו כל ה,בחומשים שלו (ב"א ס" רמ1501

וכדי שלא תשתכח תורת קריאה מהגיו לקרות ( ו 'בשם תיא רבתי סי, ) שלא תשתכח תורת קריאה,ברכה
  . )ואין או מברכין לא לפיה ולא לאחריה, בחומשים שאין עשויין בגליון

אבל  (א שם"רמ. )יר בלא ברכה מפטיר ואין בכך כלום אבל אם רצה להפט,וראה דהייו להפטיר ולברך (י שם" ב1502
  . )אבל בלא ברכה שרי ,בלאו הכי אסור לקרות עם הברכות שלפיה ולאחריה

  . )הוכון לקרות (א"א סק" מ1503
  . דלעיל, כמו לעין קריאת התורה 1504
 פסול ואין שם פר תורהשאין לצבור רק ס,  ובשעת הדחק ...משום חסירות ויתרות אין להוציא אחר (ד"א ס" רמ1505

יש , ואם חומש אחד שלם בלא טעות.  ויש פוסלין, דיש לקרות בו בצבור ולברך עליומריםש אוי, מי שיכול לתקו
ש "ו ובדה" סופ' ש סי"וראה קצוה. ח"א סק" ומ,)אף על פי שיש טעות באחרים, להקל לקרות באותו חומש

  .א"סקי
 ראה שאין ,בתורהל  אבל אם לא קראו כל, ואף על פי שהספר תורה פסול,דוקא במקום שקראו בתורה (י שם" ב1506

  . )מפטירין בברכה
  .  ראה בדי השלחן שם1507
  :ק א"ובקוטרס אחרון ס, תוכן המשך הדברים בסעיף זה 1508

ואף שדפסו על הייר , )ולא כל הספר( אף שדפסו שם ההפטרות לבדן –המהג לקרוא ההפטרות מחומשים דפסים 
  ).ולא על הקלף(

  :ומסקת רביו היא. יםא ושאר האחרו"ז ומ"ודו בזה הלבוש והט
, משום עת לעשות, פרשיות לבדן, אבל התירו לכתוב ההפטרות. בזמן התלמוד לא יתו ביאים ליכתב על הייר) א(

 שוב אין להקפיד על ,כיון שכבר פקע עיקר קדושתה להיות ספר שלםו. שאין לכל ציבור יכולת לכתוב ביאים שלם
  .הקלף
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כדי שלא יקרא בעל פה דברים  (1510 אלא די בפרשה שמפטירין בה,הנביא שמפטירים בו ספר שלם
  .)1511שבכתב

 דהיינו על ,1512כמשפט כתיבת ספרי הנביאים בימי חכמי הגמרא) א(ה ואף אם גם פרשה זו אינו כתוב
' ד סי"ו ביו שנתבאר כספר תורה כמ,1513 ועשוי בגלילה,הגויל או על הקלף של עור בהמה טהורה

שההפטרה לא נתקנה כלל שיקראוה  ,)1516אף בימיהם (1515יכולים להפטיר בה) היו(כ " אעפ.1514א"רע

___________________ 
יכולת ביד הצבור לקות להם ו, שהרי הדפוס זול, פטרות לבדן מטעם עת לעשותבימיו אין להתיר הדפסת ה) ב(

כיון שכבר פקע עיקר ו. שאין כל אדם סיפק בידו לקות קלף, אמם מותר להדפיס על הייר. ביאים שלימים
  . שוב אין להקפיד על פרשיות פרשיות,קדושתה להיות כתובה על הספר בגלילה

לכן אפשר לקרוא בהן , הן על הייר והן פרשיות לבדן, בימיהם יתו ליכתב ההפטרותכיון שהן בימיו והן ) ג(
  .כמו שתיקו בקריאת התורה, שהרי ההפטרה לא תקה כלל שיקראוה בספר כשר, ההפטרות בצבור

ט ויריעה דק(י כ "שהובאה בכל בו סוסא "רשבת ה"שו). ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קורין בו(א , גטין ס 1509
אין קורין בצבור אלא בספר  (תפז' א סי"חא "ת הרשב"ובשו).  אלא אפילו חסרה אות אחת,לאו דוקאמסתברא ד

מצאת למד שעשרים (א "י ה" ספר תורה פ'ם הל" רמב.)ואפילו טעות אחד פוסל בו ,תורה העשוי כהוגן כתקו
  ).שחסר אפילו אות אחת) יב. ( ..ו הן ואל, ואין קורין בו ברבים ...דברים הן שבכל אחד מהן פוסל ספר תורה

 שאין ספרי ,משום חסירות ויתרות אין להוציא אחר (ד"קמג ס' א סי"רמתבאר ב, מצאה באמצע הקריאהאם ו
 אבל ,ג"ו וכה"כגון אבותו חסר וי (ז"א סק" ומ,)ל כך שאמר שהאחרת יהיה יותר כשרתורה שלו מדוייקים כ

  .) מוציאין אחרת...דוע שהוא טעות  שי...טעות ששתה קריאת התיבה 
 שאין מקפידין ]ומר[א] י[ובהפטרה ששאלת א... בספר תורה חסר או פסול אין קורין  (א" כל בו שם בשם הרשב1510
  ). בסוף דבריו(א ריש הסימן "מהובא ב. )ומברכין על הקריאה ,בה

  .על הקלף ובגלילה, שלםאלא ספר , וכל האיסור בה הוא רק מטעם שלא יתו ביאים ליכתב פרשיות
  .אפשר גם לקרוא בהם בצבור, מהטעמים שיתבארו בסמוך, וכיון שיתו ההפטרות ליכתב

  ).דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה(ב , גטין ס 1511
דברים שבכתב אי אתה ל "שאמרו חז (מט' סילעיל  ).אבל לא יקרא ההפטרה בעל פה(וכן הוא לקמן סעיף הבא 

  ).ל פהכי תורה שבכתב אי אתה רשאי לומר בע(ג "ב ה" תלמוד תורה פ' ולקמן הל.)על פהב םרשאי לאמר
  .  וראה מראי מקומות וציוים

 לא ... והוא הדין לרבן ,בשאר ספרים מי בעי רבי יהודה ספר ודיו(ה מגילה "ב ד,  שבת קטו'כמסקת התוס 1512
פ " עכ, אף בשאר ספרים בעין ספר ודיו לקרות בו ...'ס בתו...במסקא (ותבאר בקוטרס אחרון ). אשכחן דפליגי

  ).בזמיהם
  ).  ובדיו...ד ספרים לא יתו ליכתב אלא על עור בהמה טהורה "ואף כ(ב " שלד סי'וכן הוא לקמן סי

  .כספר תורה, הייו שכתב על קלף ועשוי בגלילה, "בעי רבי יהודה ספר ודיו"ל "ה' שזה שכתבו התוס 1513
 ... דכתבים על הייר וא הדין ואם כן ה,לא בעי דיו(א בריש הסימן "כמבואר במ,  אלו תלויות זה בזהושלוש הלכות

  ).ה גלילוא הדין שאין צריךוה
, אסור להדפיסם אלא בדיו, הייו כי גם החומשים עם ההפטרות שלו, ומה שלא זכר כאן שצריך להיות בדיו

  ). אפילו בזמן הזה,עויםאסור לכתבם במיי צב(ב "שלד סי' כדלקמן סי
א בתחלת "כמובא במ, הייו כי יש בזה מחלוקת הפוסקים, ולא בדפוס, ומה שלא זכר כאן שצריך להיות בכתיבה

הלכות [ולחם חמודות , ]צט' סי[ומשאת בימין , ג"צ' ע סי"מ]ת הר"שו[ש " היא כמא מעליתהדפוס כתיב(הסימן 
 ומשמע מדבריו דהמדפיס  ...ג"צ'  סיבותע כתב בתשו"ומ(ק ז "א בס"מלב כתב ה' ובסי]). ק כג"קטות תפילין ס

 ). דבתפילין ומזוזות פסולולי ראה. ש"יי אלא שלא רצה לאומרו למעשה ע, דזה מקרי כתיבה,בדיו כשר
  .)על הקלף... חיה ועוף הטהורים , כותבין על עור בהמה(ד - א" ס שםע"שוב 1514

. אין קורין בו עד שיהיו כל חמשה חומשים תפורים ביחד(ב " קמג ס'א סי"רמע ו"תבאר בשו, ולעין עשוי כגלילה
  ). אין לברך עליהם,ספרים ביחד' אפילו כל ה, אבל בחומשים שלו,  והם כתובים בגלילה כספר תורה,הגה

יה  לא יה,שאף אם ידפיסו ספר ביא שלם על הייר(כדלמקן בסמוך ', כיון שיתו ליכתב משום עת לעשות לה 1515
  ). כיון שאיו על עור בהמה טהורה ואיו עשוי בגלילה,' אלא משום עת לעשות לה,מותר לקרות בו
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רמז

  . אלא שאסור לקרותה על פה,1517קרות בספר תורה כשר כמו שתיקנו בקריאת התורה ל,בספר כשר

 בין שהן מן ,ואף שבימיהם היה אסור לכתוב פרשיות פרשיות בפני עצמן כל שאינן ספר שלם
כ התירו לכתוב הפטרות " אעפ.1520ג"רפ' ד סי"וש בי" כמ,1519 בין שהן מנביאים וכתובים1518התורה

 ,1522ור לקנות להם נביאים שלמים שאין יכולת ביד כל צב,1521הפרו תורתך' משום עת לעשות לה
  .ויתבטלו מקריאת ההפטרה לגמרי

כ מותר להדפיס או לכתוב ההפטרות " אעפ.1523ואף שעכשיו שנתגלית מלאכת הדפוס והספרים בזול
 לפי שאף אם ידפיסו ספר נביא שלם על הנייר לא יהיה מותר לקרות בו אלא משום עת לעשות ,בלבדן
  .1524רה ואינו עשוי בגלילה כיון שאינו על עור בהמה טהו,'לה

 אם הוא , קורא החסרון בעל פה,ואף אם בהפטרה זו הנדפסת או הכתובה יש בה חסרון הרבה תיבות
  ):1525ג"קמ' עיין סי(בענין שאין איסור משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה 

___________________ 
 ספק ביד ... מפי שאין ,על הייר... ד ספרים "לכתוב אפילו כ' וגו' התירו משום עת לעשות לה(ב " שלד סי'ולקמן סי

  ).הכל לקות הקלף
י שאין לכל ציבור " פירש, הפרו תורתך'דעת לעשות לה...  'סוגיא דהזקין דף ס(ב "סקז "הטעם תבאר בט 1516

כי  ה,' אם יהיו כתבים אין להם דין ספר אלא משום עת לעשות כולו אפים כןא. ל"יכולת לכתוב ביאים שלם עכ
, והוא הדין אף בימיהם היו יכולים לכתוב ההפטרה אף על הייר(ובקוטרס אחרון ). שים הדפסים בחוממי

 שוב אין להקפיד על , דכיון שכבר פקע עיקר קדושתה להיות ספר שלם אלא משום עת לעשות,ז כאן"טכדמשמע ב
  ).הקלף

אין כותבין המגילה אלא בדיו על הגויל או (א " תרצא ס'ע סי"שתבאר דיה בשו, שאין דיה כקריאת המגילה 1517
  ).ודוקא כשהיא כתובה בגליון כספר תורה(ח "וס, )על הקלף כספר תורה

 ). ומה טעם לפי שאין כותבין, אין כותביןאמר ליה... מהו לכתוב מגילה לתיוק להתלמד בה (א , גיטין ס 1518
חות מספר אחד פ(י "ופרש).  מאי טעמא דלא יתן ליכתב,האי ספר אפטרתא אסור למקרי ביה בשבת(שם גיטין  1519

 .)שלם לעצמו
  .)תלא יכתוב מגילה בפי עצמה שיהיו בה פרשיו (ב"ע ס"שוב 1520
   ). הפרו תורתך'כיון דלא אפשר עת לעשות לה (גמרא שם .קכו,  תהלים קיט1521
  . )שאין לכל צבור וצבור יכולת לכתוב ביאים שלם(י שם " רש1522
  .) אסור לכתוב הפטרות,ל בזול" תם והספרי, מלאכת הדפוסתה שתגלא השתם כןוא ('א ריש הסי" מ1523
 דכיון .דאף כשהיא כולה כתובה בקוטרסים, פרשיות אין להקפידאבל לעין פרשיות (תבאר בקוטרס אחרון  1524

 שוב אין , אלא קדושתה היא משום עת לעשות,שכבר פקע ממה עיקר קדושתה להיות כתובה על הספר בגלילה
  ).להקפיד על פרשיות פרשיות
  .א ומלבושי יום טוב ואליה זוטא"שכן ראית גם דעת המ, )1600; 1589והערות (ותבאר בקוטרס אחרון שם 

*  
עדיף שיקרא מספר ביאים (ק ג "אליה רבה סרצה להחמיר כדעת ר הצמח צדק "אלא שמכל מקום ראה שאדמו

  . ך שלם" והיה אומר ההפטרה מתוך ת,)כיון שאפשר לכל צבור וצבור, שלם הדפסין
ר "ק אדמו"כקדשו של - יד-  בכתבבקהיש עליה מד,  אומר מתוכו את ההפטרה'צמח צדק היר ה"ך שאדמו"הת

 אומר בו ' והי,ע"מ זי"ה בג"ר צמח צדק זצוקללה"ק אדמו"ר הרה"ק אאזמו"מספרי הוד כ (ע"צ "מוהריי
  . רלט' וראה מבית הגזים ע.)ההפטורה

  ).ל פה קורא הטעות בע פסוקים'עדיין לא קרא ג שאם , המרדכיל פיל ומהגיו ע"ח כתב וז"וב (ד"א סק"מב 1525
 ,אפילו עד חציה ,אם השמיט הסופר באמצעה תיבות(ג " תרצ ס'א סי"ע ורמ"שתבאר בשו, וכמו בקריאת המגילה
 , באמצעהלו ואפי. לא יצא,עוטהי מלו אפי, אבל אם השמיט תחלתה או סופה,הגה.  יצא,וקראם הקורא על פה

  ).דלא השמיט עין שלםדוקא 
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 ,ן עירוב בעיר שאי, ואי אפשר להביאה משם, אלא בבית אחר, ואם אין ההפטרה כלל בבית הכנסתה
  . המפטיר שקרא בתורה תחלה בבית הכנסת1526 ויפטיר שם,ילכו עשרה מבית הכנסת לאותו בית

  :1527אבל לא יקרא ההפטרה בעל פה בבית הכנסת

 ,' אין המפטיר מזכיר ענין של ראש חדש כלל בברכת על התורה כו, ראש חדש שחל להיות בשבתו
  :1528אלמלא שבת אין הפטרה בראש חדש לבד שהרי ,לפי שאינו ענין כלל לראש חודש בהפטרה

 ויעלו לו ,1530 ויענה אחריהם אמן,1529 ולברכות המפטיר, צריך לכוין לברכות הקוראים בתורהז
' ש בסי" כמ1531אם אין לו פירות הרבה להשלים בהם, להשלים מנין מאה ברכות שחיסר מנינם בשבת

__________________ 
הובא . )ומפטירין באותו בית שהחומש שם ' שמוליכין י,וכן הגו כששכחו להביא חומש לבית הכסת(שם  מרדכי 1526
  . ו"א סוף סק"מ. עג' ב סי"ת מים עמוקים ח"שוב
  .)הן גדול ביום הכיפורים אלא כל פה דאין קורין ע,א" פיובמסכת סופרים (א שם" מ1527

  .)חומש הפקודים קורא על פהובעשור שב(ב , והייו כדתן יומא סח
  ).וכאן הוא קורא על פה , שמעון בן לקיש אמר בכל מקום איו קורא על פה'ר(שם מסכת סופרים וב

  ). אלא שאסור לקרותה על פה ...כדי שלא יקרא בעל פה דברים שבכתב(וכן הוא לעיל סעיף הקודם 
 שאילמלא ,ו צריך להזכיר של ראש חדש המפטיר בביא בשבת אי,ראש חדש שחל להיות בשבת (א,  כדשבת 1528

אש אם חל ר (ב"ע ס"שווטור . )וכן או והגין שלא להזכיר (ה ולית"ב ד"שם ע' תוס. )שבת אין ביא בראש חדש
  .) כללאש חדשאין המפטיר מזכיר של ר , בשבתחדש

איל ואין  הו, ראש חודש שאין מזכיר של,מפטיר בביא בראש חודש שחל להיות בשבת (ד"קפח סי' לעיל סיוכן הוא 
  .)הפטורה בראש חודש לעולם

בשבת שחל בחול המועד פסח אין מזכיר מעין  (ז"תצ סט' סייתבאר לקמן , שבת חול המועד פסח או סוכותבו
 אין ... ואיו אומר וישראל והזמים , מקדש השבת בלבד' שחותם ברוך אתה ה,המאורע בחתימת ברכת הפטרה

ומכל מקום בשבת שבחול  . שהרי אין מפטירין בביא בשאר ימי חול המועד,בת בלבדההפטרה באה אלא בשביל ש
המועד סוכות  לפי שכל יום ויום מחול , והגין במדיות אלו לחתום בהפטרה גם ישראל והזמים,המועד סוכות

  ).הוא כמועד בפי עצמו
 ויעלו , אמן ויעה,א בתורה והמפטיריכוין אדם בשבתות וימים טובים לברכת הקור (כד' ט סי"ש ברכות פ" רא1529

 ויעה אחריהם ,צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר (ג"ע ס"טור ושו. )לו להשלים מין ברכות
  . )מין מאה ברכות שחיסר מים בשבת ויעלו לו להשלים ,אמן

אין אדם יוצא ידי  (ד"ריג ס' סי כדלעיל, אף שאיו עוה אמן, ואף שאפשר לצאת ידי חובתו בשמיעת הברכה 1530
 ותכוין לצאת בה ידי חובתו , שמעה מתחילתה ועד סופהם כן אלא א, אפילו עה אמן,חובתו בשמיעת הברכה
  . )י חובתו בדיעבד אפילו לא עה אמןואז יוצא יד, והמברך תכוין להוציאו

ישמע ברכות הקוראין (א " מו ס' סיכדלעיל, מכל מקום איו חשב לאמירת מאה ברכות עד שיעה אחריהם אמן
  ).ד" רפ'ש בסי" כמ, ויעה אחריהן אמן,בתורה והמפטיר

  ). ועוה אמן כמוציא ברכה מפיו,עוהשהשומע כ(ה " רא ס'ותבאר בסי
*  

אבל אם לא ישמע (א " מו ס'כדלעיל סי,  ולשמוע הברכה מפי האומר,"צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה"וגם 
  ). ברכות' איה עולה לו למין ק, פי שיודע איזה ברכה מברך ועוה אחריה אמן אף על,הברכה

 מאחר שלא , אף על פי שיודע איזו ברכה הוא מברך,אם לא שמע הברכה מפי המברך( א"קכד סי 'ותבאר לעיל סי
את ידי  ורוצה לצ, כשהוא חייב באותה ברכה לברך אותה ... אמן יתומהרי זו ה, אם עוה אחריו אמן,שמעה

 אף על פי שלא שמעה מפי , יודע איזו ברכה היא... שאם ויש אומרים ... חובתו בעיית אמן אחר המברך אותה
 אף שיודע איזה ...להחמיר ... והלכה  . אפילו אם הוא חייב בה ויוצא ידי חובתו בעייה זו,המברך עוה אחריה

  .) היאברכה
ג דיוצא כששומע ברכת התורה "ד ס"רפ' ש סי"ומ(ק ח "מו ס 'א סי"כמבואר במ, כ אם יש לו פירות"משא 1531

 ). הייו מי שאין לו פירות,והמפטיר
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רמט

  :1533צ"ר'  ועיין סי.1532ו"מ

  קטנים ומי שאינו יודע לאמרה

 יכול להפטיר ,1536 ויודע למי מברכין,1535 שיודע לחתוך האותיות בטוב,ודע לקרות הי1534 קטןח
  .בנביא

 ובשירת דוד כשמפטירים אותה ,ויש נוהגים סלסול וכבוד במרכבה של יחזקאל שמפטירין בעצרת
  .1537 שלא יפטיר אלא גדול,של פסח' בז

  :1538ויש נוהגים כן גם בשבת שובה

 , וכן אם אירע כן בגדול,מצא שאינו יודע לומר ההפטרה ונ, וקרא בתורה, אם קראו קטן למפטירט
 שאף שתקנו שהמפטיר . כי די בקריאה הראשונה, ואין צריך לקרות בתורה עוד,יכול אחר לאמרה

'  כמו שנתבאר בסי,בנביא יקרא בתורה תחלה מפני כבוד התורה שתהא נקראת קודם הנביא

__________________ 
מין המאה ברכות שחייב כל אדם לברך בכל יום ויום מערב ועד בקר כמו שתיקן דוד המלך עליו (עיף א  ס1532

ישמע ברכות הקוראין בתורה  ואם אין לו יכוין ו. צריך למלאותן בפירות ומיי בשמים...ובשבת חסרו ... השלום 
  .)ו פירות איו יוצא בשמיעת הברכות אבל מי שיש ל ...ד" רפ'ש בסי"והמפטיר ויעה אחריהן אמן כמ

ובפרט  ...  טוב יותר להיחם לאחר ברכת המזון,אם הביאו לו פירות בתוך הסעודה (ה"רטו ס'  סיראה גם לעילו
 ולא לסמוך על שמיעת ,להיחם לאחר ברכת המזון להשלים בהם יש לו , ברכות' כדי להשלים ק,בשבת ויום טוב

  ). התורה וההפטרה וברכת,ץ"חזרת הש
 אף ששמע הברכות , ברכותמאה כדי להשלים מין ,צריך להרבות בפירות ומגדים ומיי ריח אם יש לו ( סעיף א1533

  . )של קריאת התורה וההפטרה
  . )קטן יכול להפטיר (ד"ע ס"טור ושו. )' כוקטן ואם היה ...המפטיר בביא  (א,  משה מגילה כד1534
  . ) שיודע לחתך האותיות בטוב, לחיוך בקטן שהגיעראה לי דכל זהו (ק יב"רפב ס' א סי" מ1535

ץ קורא "שהש, כ לעין עליה לתורה ומפטיר"משא. שהקטן עצמו קורא, ותאי זה אמר רק כאן בקריאת ההפטרה
ץ "הש(ז " וסט)אין הקטן יכול להיות מקרא את העולים(ה " רפב ס'ל סיכדלעי, בקול והקטן עוה אחריו בלחש

  ).קורא בקול רם ומשמיע לצבור ומוציאם ידי חובתן
קטן  (ז"ב הי"תפלה פי' ם הל"רמבכמבואר ב, התו גם תאי זה, ולדעת הפוסקים שהקטן יכול אף לקרוא בתורה

  .) עולה ממין הקוראים, ויודע למי מברכין,היודע לקרות
קרואים ' הכל עולים להצטרף למין ז(ה " רפב ס'כדלעיל סי, שזה אמר גם לעין קטן שעולה לתורה ולמפטיר 1536

   ).קטן היודע למי מברכין יכול לעלות למפטיר(ז "סטו, )קטן היודע למי מברכין...  אפילו ,בשבת
  .)של פסח 'ז ולא בת של שבועו'וראיתי והגין שאין קטן מפטיר במרכבה ביום א (א שם" מ1537

 וסמך לדבר ולא במעשה ,ווהגין במקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה(ה "תצד ס' לקמן סיוראה גם 
  .)מרכבה אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

  :והייו שיש בזה שי פרטים
  .רק גדול שהגיע לעול מצות,  קטן'שלא יהי, כאןכמבואר ) א
לא ... אין דורשין ( ב , חגיגה יאכדתן,  אלא צריך להיות גם חכם,שהוא גדולדלא סגי במה , כמבואר לקמן שם) ב

  ).במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו
 תתלג' מטה משה סי. )והגים שאין ער אומר אותה הפטרה... הפטרת שובה ( שג ' עת"עשי' ל הל" מהרי1538
  .) משה כתב שאין להפטיר בשבת שובהומטה (א שם"מ. )ווהגים שאין ער אומר אותה הפטרה(

וממילא אין שייך אצלו ,  שפטור מכל המצות–שאין מקום לקטן  (144' ד ע"לקוטי שיחות חיוהטעם תבאר ב
  ").שובה ישראל" שיאמר ההפטרה ד–עין התשובה ) שלימות(
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 שניכר הדבר לכל , כבוד לתורהגם כןבזה  מכל מקום גם כשהקטן או אחר קרא בתורה יש ,1539ב"רפ
 שבוודאי לא יבאו לומר שקרא בשביל .1540שקרא בשביל ההפטרה שתהיה נקראת אחר קריאה בתורה

  .1541 ואמרו קדיש אחריהם, שהרי כבר נשלמו הקרואים,עצמו ולא בשביל ההפטרה

דע לומר  לקרות למפטיר מי שאינו יו,1543 לפיכך לכתחלה אסור לעשות כן.1542ויש חולקין על זה
  : ויקרא אחר ההפטרה כסברא הראשונה, ואם קראו אותו יעלה ויקרא בתורה.ההפטרה בעצמו

 שהבא לסיים תחתיו לא יתחיל ממקום , דינו כמו בספר תורה, אם נשתתק המפטיר באמצע ההפטרהי
 1545מ"ק'  כמו שנתבאר בסי1544 אלא צריך לחזור ולהתחיל ממקום שהתחיל הראשון,שפסק הראשון

  ): אם צריך לחזור ולברך בתחלה1546םועיין ש(

  שמיעת הקהל

 כדי שגם הגולל יוכל להבין ,1547 לא יתחיל המפטיר להפטיר עד שיגמור הגולל לגלול הספר תורהיא
  .1549 שחובה היא על הכל לשמוע ההפטרה כמו הפרשה שבספר תורה,1548ולשמוע ממנו

__________________ 
 אם יקרא ,ביא שוה כדי שלא יהא כבוד תורה וכבוד ... המפטיר בביא צריך שיקרא בתורה תחלה ( סעיף י1539

  . )בביא לבדו כמו שקראו העולים הראשוים בתורה לבדה
 והמפטיר קורא , עומד גדול במקומו וקורא בתורה, כשהמפטיר קטן,שיש מקומות שהגו( שכו 'ש סי"ת ריב"שו 1540

 איכא  והכא הא, הייו משום כבוד התורה,ואף על פי שצריך המפטיר לקרות בתורה. ההפטרה ואיו קורא בתורה
אם קראו למפטיר מי שאיו  (ד"א ס"רמ ).לתורה וקורא גדול במקומו כשאמר המפטיר איו ראוי ,כבוד התורה

  . ) יכול אחר לאומרה,ע לומר ההפטרהיוד
 ליכא למימר ,לקריאת גדול זה] ים[דכיון שהפסיקו בקדיש בין העולים הראשו (ה לפיכך"רפב ד' י סי" ב1541

 ,כיון שהפסיקו בקדיש (ג"א סק"מ. )מילתא ודאי דבעד המפטיר הוא קוראומוכחא  ,דלתוספת עצמו הוא קורא
  .)מילתא שקרא בעד המפטיר אמוכח

 , כי שמא הגדול קרא לתוספת, דלעולם מי שקורא ההפטרה צריך לקרות בתורה,וזה הטעם איו(שם ש " ריב1542
כי המפטיר (י מ "וסוס, )מהג יפה בעייוהמהג ההוא איו .  ואין כאן כבוד התורה, ולא בעד המפטיר,ולעצמו

ויקרא אחר שלא קרא  ולא שישתוק הוא , מפי כבוד התורה צריך שיקרא הוא כל ההפטרה,שקרא בתורה
  ).בתורה

א דאין לעשות כן " רמתב לכן כ,ל זהש חולק ע"הריב (א שם"מ. )אבל לכתחלה אסור לעשות כן (א שם" רמ1543
  . )לכתחלה

 הבא , מחמת חולי או אוס אחר שקרה לו,ואף אם שתתק המפטיר באמצע ההפטרה( י מ"ש סוס"ת הריב"שו 1544
. )ראשון אלא צריך לחזור ולברך ולהתחיל ממקום שהתחיל ה, לא יתחיל ממקום שפסק הראשון,לסיים אותה

 אלא צריך , הבא לסיימה לא יתחיל ממקום שפסק הראשון,אם שתתק המפטיר באמצע ההפטרה (ה"ע ס"שו
  . )יך לברך על ההפטרה לפיה ולאחריהשהרי צר... פר תורה  כמו בס,התחיל ממקום שהתחיל הראשוןלחזור ל

  ).ממקום שהתחיל הראשון  העומד יתחיל,הקורא בתורה ושתתק (א" ס שםע"שוב 1545
 ).ש"הריב(וצריך לברך תחלה (ק ד "א כאן ס"מ. )ם לא יברך בתחלה" ולהרמב.ויברך בתחלה ובסוף(ע שם "בשו 1546
 ).ם לא יברך" דלהרמב,מ" ק'סי] ריש ['יוע

עד , אין המפטיר מפטיר (ו"ע ס"שו. )פר תורה עד שיגלל ס,אין המפטיר רשאי להפטיר בביא (ב,  סוטה לט1547
  ).פר תורה עד שיגמרו לגלול הס,אין המפטיר מתחיל (ז"קמז ס' סיו. )שיגמור הגולל לגלול הספר תורה

 רמזמרדכי מגילה . ) טרודים מלשמוע הפטרה מפי המפטירהו הגולליםכדי שלא י (ה עד שתגלל"י שם ד" רש1548
קמז ' ע סי"טור ושו. ) כדי שגם הגולל יבין את המפטיר,להק עד שיגמור הגלי"ר שמואל מבוביר" הרשפי(תתיג 

  .)ויוכל לשמוע ההפטרה ,כדי שלא יהא הגולל טרוד (ז"ס
. )ע"ועדיין צ, מיעת ההפטרה אלא שצריך גם להבין כפשוטושלא די בעצם ש ( בהערה20' ג ע"וראה לקוטי שיחות חל

  .3קצה הערה ' א ע"שלחן המלך ח
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  .1552ים ששני קולות אין נשמע,1551 בקול רם1550לפיכך לא יקראו שנים ההפטרה כאחד

 , אלא הם בעצמם קורין ההפטרה,ויש נוהגים מטעם הידוע להם שלא לסמוך על שמיעה בלבדה
מלה  (1553 ומכל מקום צריכים ליזהר שלא יקראו בקול רם אלא בנחת.ושומעין הברכות מפי המפטיר

  ):1554ג"קפ' במלה עם המפטיר עיין סי

 כדי שיראה ויברך על מה ,אחריו אין לסלק ספר הנביאים מלפני המפטיר עד לאחר שיגמור לברך יב
  :1555שהפטיר

  פרשיות' כשקורין ב

 שבה מסיימין ובה ,1556פרשיות בתורה מפטירים הפטרה של פרשה השניה'  בכל שבת שקורין ביג

___________________ 
1549 ו ירוחםביא עד שישלים (ג" סוף חתיב ב רבישאין המצות , כמו בספר תורה,אסור לספר כשהמפטיר קורא ב 

  . י קמו"י סוס"הובא ב. )ם בתשובה" כך כתב הר,תלוין בקורין לבד אלא בכל המצויין שם
ואין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה (ה " קמא ס'ע סי"שתבאר בטור ושו, ואם כן דיו כמו בקריאת התורה

  ).אמן מפי הצבור
ושם , ) וכל הצבור יוצאים ידי חובתן בשמיעה ממו...שהוא יקרא בקול רם בספר תורה (ה " רפב ס'וראה לעיל סי

  .)1397הערה (
 לוובביא אפי (לו' ש סי"ת הריב"שו. )לא יהו שים קוריןובלבד ש... ובביא אפילו אחד קורא  (ב,  מגילה כא1550

  .)ושים לא יאמרו ההפטרה בפעם אחת (ה"א ס"רמ. )ובלבד שלא יהיו שים קורין ...אחד קורא 
  .וכדלקמן בסמוך, )מיירי שלא יקראו שים בקול רם( ה"א סק" מ1551
  . )דתרי קלי לא משתמעי (א שם"רמ. )וטעמא משום דתרי קלי לא מישתמעי (ה ובלבד"ה שם די מגיל" רש1552

ששי קולות היוצאים כאחד אין (ד " תפח ס'לקמן סי).  קולות אין שמעין'שב(ח " קכח סכ'וכן הוא לעיל סי
  ).פילו אחת מהן קולות היוצאין בבת אחת אין שומעין א'וב(ד " תקצ סי'סי). שומעין יפה אפילו אחד מהם

ולשמוע הברכות , ההפטרה אי אתה יוצא ידי חובתך כי אם לקרוא בפיך (ט"פרי עץ חיים שער השבת פי 1553
אבל ההפטרה של יום השבת תקראה אתה  (שער המצות פרשת ואתחן. )הראשוות והאחרוות מפי המפטיר

י כתב "ובכתבי האר(א שם "מ הובא ב).זולתי אל הברכות שמברך לפיה ולאחריה, ולא תסמוך על המפטיר, בפיך
 רא דבגמריך לומר וצ. והברכות ישמע מהקורא עד כאן, אלא צריך לקרות מתוך הספר,אין די בשמיעת ההפטרות

  ). בחתריך לומר וגם הבקי צ, מפי שמי שאיו בקי לא יוכל לשמוע,מיירי שלא יקראו שים בקול רם
  .) אותה בלחש עם המפטירכל מי שקורא(ו "תצד ס' וראה גם לקמן סי

ההיג שהצבור לא ... ע " אדלער "הגאון ר (ב"פה סק'  סיי השלחןג בסופו בהערות לבד" חת השלחןראה קצו
  ).רק עומדים ומקשיבים, אים קורים ההפטרה, ר"ש כשהם אצל אדמו"וכן המהג אצל א. יאמרו ההפטרה

 ואם באמצע יפה לבבו ולא ישמע ,יבה ותיבה מפי המברךלפי שאין כל אדם יכול לכוין לשמוע כל ת ( סעיף י1554
  . ) כאמירה אחתרי זה ה...אומרים כולם יחד מלה במלה ... איזו תיבה 

  .כיון שאומרו יחד עם המפטיר, אלא כאילו אמרו בצבור, והייו שאין זה חשב כאילו אמר ההפטרה ביחיד
  ).ץ איו קרא יחיד"הוא אומר עם השכש... יאמר עמו מלה במלה (ג " קט ס'וכן הוא לעיל סי

 כדי ,יו כשמברך אחר ההפטרה איו רשאי לסלק ספר הביאים מלפ,ל"ומצאתי לגאוים ז(פ '  שבלי הלקט סי1555
.  שבת אות מא בסופוהגים מהגיהגהות מ. תה' מטה משה סי. טז'  סי רבתיתיא. )שיראה ויברך על מה שהפטיר

 כדי שיראה ויברך על מה , הגאוים שאין לסלק ספר הביאים עד אחר הברכה בשםבלי הלקטכתב ש (ו"א סק"מ
 דהא ,והגהות מהגים, וכן כתב מטה משה. תב כן תיא כ' אבל גם בס.י"ל ב" עכ, ואיי מוצא לו טעם,שהפטיר

  . )עד אחר הברכהפר תורה  אסור ליטול הספר תורה גם כןבס
  ).בספר תורה בשעת ברכהצריך לאחוז הקורא בתורה (א " קלט סי'ע סי"וכפסק בשו

 וזו המהג ברוב ,ה אחרוהכל שבת שקורין בה שתי פרשיות מפטירין בה מעין פרש (ם סוף סדר תפלות" רמב1556
. )הסמוכות מפטירין הפטרה של אחרוהובמהגים מצאתי כל פרשיות  ( תתלארמזמרדכי מגילה . )המקומות

. )ומהגו להפטיר בהפטרת פרשה שייה (שבלי הלקט שם). כ"קושטא הדפוס (ג "תפלה פי' הגהות מיימויות הל
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 ,1558 שמפטירים הפטרת אחרי מות, חוץ משבת שקורים אחרי מות וקדושים,1557קורא המפטיר תחלה
  :1559ח"תכ' כמו שיתבאר בסי

  מיםיקום פורקן ואב הרח

 וכל מקום לפי , ולברך העוסקים בצרכי צבור, נהגו להזכיר אחר קריאת התורה נשמת המתיםיד
 שאין זו תחנה ,1562 ואין בכל זה משום איסור תחנה בשבת.1561ונוהגים לומר יקום פורקן .1560מנהגו

___________________ 
 'וכשקורין ב(ח " תכח ס'א סי" רמ.)שייה מפטירין בהפטרת פרשה ,בשבת שהפרשיות מחוברות (ז"ע ס"שו

   ).פרשיות מפטירים באחרוה
כשם שהמפטיר הוא הייו ו).  ובה קורא המפטיר בתורה,ו מפסיקין שהרי בה א,וכן כון(שבלי הלקט שם  1557

  .כך גם ההפטרה היא מפרשה השיה, מפרשה השיה
  .)שצריך להפטיר בביא בכל שבת מעין הפרשה שקרא ממה המפטיר (רפג' ראה לעיל סיו

 מפי , שהיא הפטרה של פרשה ראשוה, שאז מפטירין הלא כבי כושיים,חוץ מאחרי מות וקדושים(מרדכי שם  1558
  ).ת מתועבות ירושליםפרשה שיה מזכרשהפטרה של 

 י"א סק" ומ,)שהיא הפטרת אחרי מותבלבד באחרי מות וקדושים דמפטירין הלא כבי כושיים  (ח"סא שם "רמ 1559
ח " שכבר העיד הב, אף כשהן כפולות, להפטיר התשפוטתב דלא כלבוש שכ, והאגודהה משהח ומט" הבן כתבוכ(

  . )ע"וש הש"שבכל הקהלות והגין כמ
 ז"א ס"רמ. )צבור ולברך העוסקים בצרכי ,ואחר קריאת ההפטרה הגו להזכיר שמות ( פא'שבלי הלקט סי 1560
  .) לפי מהגול מקום כ, ולברך העוסקים בצרכי צבור,והגו להזכיר אחר קריאת התורה שמת המתים(

 לפי מוסף ואילו וסח הזכרת שמות בא שם. )לכל הקהל ולעוסקים בצרכי ציבור(בסידור רביו מובא רק מי שברך 
  .לשלש רגלים

... ג "המהג להזכיר שמות ביום טוב שי וביום כיפור הובא מעבר יבק שפתי רות פכ(ד "ד סי"ובשער הכולל פמ
  ).שמסיימין איש כמתת ידו, במדיות אלו הגו להזכיר שמות ברגלים ביום שקורין כל הבכור

 וודרים ,ווהגין להזכיר שמות ביום הכיפורים(ד "י תרכא ס'הזכרת שמות ביום הכיפורים תבארה לקמן סי
 ועל כן הוא קרא כיפורים לשון רבים לחיים , כפרה ביום הכיפוריםם כן לפי שהמתים יש להם ג,צדקה בעבורם

  ).ולמתים
מצלין  ( תארמזהגהות מרדכי ). מריעי רבן, קצירי ממש... מצלין על קצירי ועל מריעי (ב "רע, דרים מט 1561
ווהגין  (א שם"רמ. )יקום פורקן בכל שבת ן אמרי... מריעי הייו רבן , קצירי ממש,אידא אקצירי ואמריעיה

  .)יקום פורקןלומר 
ומי , תרי יקום פורקן(שחרית של שבת , )טירא(כמבואר בספר המהגים , והמהג לומר שי יקום פורקן ומי שברך

  ).שברך
יחיד ( כמבואר בפסקי הסדור, כ יקום פורקן השי ומי שברך"משא, דיקום פורקן הראשון אומרים אף ביחי

לכל קהלא "לא שייך לומר , שכיון שמתפלל ביחיד; ) ולא מי שברך, יקום פורקן זהאיו צריך לומרהמתפלל 
  ".כל הקהל הקדוש הזה... קדישא הדין 

  .)ואין בזה משום איסור תחיה בשבת (א שם" רמ1562
אסור לו  (ב"ה סוף ה"ברכות פו, )תי אסור לתבוע צרכיו בשבת(ג "ו ה"שבת פוירושלמי איסור תחיה בשבת הובא ב

  ).מכאן אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת ,ממצוא חפצך(ד אות טז " ויקרא רבה פל.)לאדם לתבוע צרכיו עד שיבדיל
 לפיכך ,בת עצמו כמו שאסור בש,שאסור לתבוע צרכיו במוצאי שבת קודם הבדלה(א "תצד ס' פסק לקמן סי וכן

 מפי שאסור ,אין אומרים אביו מלכו בשבת(ה "תקפד ס' וסי). קבעוה קודם שאלת צרכיו שבברכות אמצעיות
  ).לתבוע צרכיו בשבת

  :אמם יש כמה אופים שהתירוהו
, "'המקום ישלח רפואה כו' מי שברך כו"ומה שאין אומרים בשבת ". שאין זו תחה אלא ברכה"כאמור כאן ) א(

 ל ידי שע,'ולא יבקש עליהם רחמים כדרך שאומרים בחול המקום ירחם וכו(א "רפז ס' באר הטעם לקמן סית
 לא יאמר ,'ץ כשמברך החולה בבית הכסת ואומר מי שבירך כו" וכן הש... בקשת רחמים יעורר בכי ויצטער

  ). אלא יאמר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא,'המקום ישלח רפואה כו
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  .1563אלא ברכה

ן מזכירים  ואי, אין אומרים אותו1565צ"צו ובכל יום שאין אומרים בו .1564גם נוהגים לומר אב הרחמים
ואין .  ויש מקומות שאין אומרים אותו כשמברכין החדש. וכן כשיש חתונה או מילה.1566נשמות

  .1567מזכירין נשמות אלא למי שנקבר באותו שבוע

 מפני הגזרות שאירעו ,1568ובימי הספירה כשמברכין ראש חודש אייר וסיון אומרים אב הרחמים
___________________ 

 או ,'ומותר לומר גם כן אלהי עד שלא וצרתי כו(ח "רפח ס' כדלקמן סי, אסרו אלא בקשת פרסה או רפואהלא ) ב(
 ולא אסרו לומר תחוים בשבת , ויכול גם כן להתוודות ולומר חטאתי עויתי פשעתי,שאר בקשות על מחילת עוות

וראה מה ). ביתו וכיוצא בהם מצרכי הגוף כגון על פרסה או על רפואה לחולה שיש לו ב,אלא לבקש בהם על צרכיו
  .ו אות ב"שדן בזה בשער הכולל פל

ואפילו שאלת (ט "כדלקמן שם ס, או על סכה שהתחילה ביום השבת, לא אסרו לבקש רחמים על סכה לבו ביום) ג(
) תבשב(אם אירע לאדם ...  שזועקים ומתחים עליו בשבת ,צרכיו התירו אם הוא חולה המסוכן סכת היום

פ שאין שם סכת " אע, יכול אפילו ליפול על פיו ולבקש רחמים ביחיד,רחמים מיד מאורע שצריך לבקש עליו
  ).היום

 ואין חוששין לאיסור שאלת ,אומרים פרסו וכלכלו(ד "קפח ס' כדלעיל סי, לא אסרו כשהוא בוסח הברכה) ד(
 אף על פי שאין מטופס הברכה שתקו , בשבת וגם כל הרחמן יכול לומר. לפי שטופס הברכה כך היא,צרכיו
 ואין בהם משום , עשה להם כטופס ברכה, שכיון שהגו הכל לאמרם בכל פעם שמברכין ברכת המזון,חכמים

  ).שאלת צרכיו בשבת
והשאיר , אף שהן בוסח התפלה שהגו הכל לאמרם בחול, למרות זאת השמיט רביו בסדורו אמירת כמה תחיות

  .כמה מהן
  ).2021והערה (א "רצד ס' לקמן סי). קט ואילך' ע, שוות(אה מהג אבותיו בידיו ור

  . )ואין זה תחיה אלא ברכה (ז" לבוש ס1563
 ). והגין לומר אב הרחמיםם כןוג(א שם "רמ 1564
  . צדקתך; וצדקתך; צדקתך: שלשת הפסוקים שאומרים במחה של שבת1565

 כגון חוכה וראש ,אם חל בשבת יום שאין אומרים בו פילת אפים במחה אם היה חל בחול(ז " רצב ס'וכדלקמן סי
  ). במחהצ"צו אין והגין לומר ,חודש

מיהו ביום  (לבוש שם). וכן בשבת שלפי שבועות אין מזכירין בברוא. אבל אין מזכירין(הגהות מהגים שם  1566
רין  אין מזכי, או ביום שמברכין בו את החודש, שיש בו חתוה או מילה וכן בשבת,שאין אומרים בו צדקתך צדק

  . )שמות ואין אומרים אב הרחמים
א "מ. ) רק אם קבר באותו השבוע, אין מזכירין בו שמותאש חדשבשבת שמברכין בו ר (ח' ח סי"ר' ל הל" מהרי1567

  . )ל"מהרי(  רק למי שקבר באותו שבוע,כשמברכין החדש אין מזכירין שמות (ז"סק
וחתוה וראש , לבד כשמברכין החדש, ויש מקומות שאומרים בכל שבת אב הרחמים(שם ) טירא (ספר המהגים 1568

). ואז אומרים אפילו כשמברכין החדש, ויש מקומות שאין אומרים אותו אלא בין פסח לעצרת. חדש ויום טוב
ובכמה דפוסים הוא ). גם כשמברכין החדש, תואומרים אב הרחמים בכל שבתות שבין פסח לעצר(ובמהגי אייר 

וכן כשיש חתוה או , צ אין אומרים אותו" בו צוין אומריםובכל יום שא (א שם"רמ. בהגהות מהגים שם אות לז
  .)מלבד בימי הספירה, אותו כשמברכין החדשין אומרים ויש מקומות שא. מילה

  :כיון שיש שי מהגים, ואפשר הכווה
  .מלבד כשמברכים החדש, שהשאומרים כל ה) א(
  .גם כשמברכין החדש, שאומרים רק בין פסח לעצרת) ב(

  .הייו שבת מברכים אייר וסיון, מלבד בימי ספירה, לכן והגים שלא לאמר בשבת מברכים החדש
*  

 אב והוא הדין שאין אומרים... והגים במדיות אלו שבכל חדש יסן אין אומרים תחון (ח " תכט ס'אבל לקמן סי
  .משמע שאף בשבת מברכים אייר אין אומרים אותו). הרחמים

 וכשאין אומרים תחון אין , לבד כשמברכין החודש,אב הרחמים אומרים בכל שבת(ותפרש יותר בפסקי הסדור 
  . אין אומרים אותו, כ בשבת מברכים אייר"משא). כשמברכין ראש חדש סיון אומרים אותו. אומרים אותו
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 אבל אם חל ראש חודש .1570ם אותו ואף אם אירע מילה בשבתות ההם אומרי.1569בימים ההם
  :1572 וכל כיוצא בזה הולכים אחר המנהג.1571ובשבתות ההם אין אומרים אות

קונטרס אחרון
 

 שמסיים שם דאין קורין אפילו ,1575ח"ד סקי" עצמו חזר בו בסימן של1574א" המג.1573'כמשפט כו) א(

___________________ 
א "בשבת שלפי ראש חדש א(ק ח "א ס"הוא כמבואר במ,  שגם בשבת מברכים אייר אומרים אותוומה שתבאר כאן

  ".או אומרים אותו"שהפיעוח הוא , ופירשו כמה מהפוסקים). אותו
  .47 ' הערות ובאורים תתקעח ע.פב- פא' קיצור הלכות מילואים ע. ק יג"פג ס' וראה בדי השלחן סי

כזכר בסדורים ומחזורים שלפי ,  מהגיו לאמרו בימים שמזכירים בהם שמות,כ ביום טוב"משא, וכל זה בשבת
   .ד"מהג חב

ובקיה המתחלת מי יתן  ).ו"הייו גזרת תת( ובמחצית השקל שם .)משום שהיו הגזירות באותו זמן (ח"א סק" מ1569
  .ג אייר"שהוא כ, )בעשרים ושלשה בחודש זיו לטהרה, קדשו שם המיוחד במורא... קהל ורמיזא (ראשי מים 

  .ג אייר"שהוא לפי כ, ואפשר מטעם זה אין אומרים אותו בשבת מברכים אייר
  .)ואפילו חל מילה בשבתות ההם אומרים אותו (א שם" מ1570

  . הערות ובאורים שם.קיצור הלכות שם.  שםי השלחןוראה בד
ראה הגהות ומהגים ). ברואלא אמרו אב הרחמים פה ב, אבל ראש חדש אייר שחל בשבת(מהגים טירא שם  1571

אש אבל כשחל ר (א שם"מ. )בראש חדש אייר שחל בשבת אין אומרים אב הרחמים פה פראג ובברוא (אות לז
  . ) אותוין אומרים אייר בשבת אחדש

  .)והולכים בכל זה אחר המהג (א שם" רמ1572
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1573

, מכל מקום מעיקר הדין אסור לכתוב פרשיות בפי עצמן, להפטיר בספר כשרשאף שאין צריך , ד תבאר"בפים ס
  .אלא על קלף העשוי כגלילה, ואסור לכתוב ביאים על ייר

שאין כל אדם יכול לקות קלף ולכתוב ,  הפרו תורתך'משום עת לעשות ה, והטעם שמדפיסים חומשים עם ההפטרות
  .שוב אין להקפיד על כתיבת פרשיות בפי עצמן,  מטעם עת לעשותוכיון שמדפיסים על ייר. עליו עשוי כגלילה

ואם כן . 'ף והתוס"שכן היא דעת הרי, ל שאף מעיקר הדין מותר לכתוב ביאים על הייר"א מבאר דקיי"אמם במ
  .כפרשיות בפי עצמן, פל ההיתר להדפיס ההפטרות בחומשים

  :ועל זה מבאר בקוטרס אחרון כאן
  .א ופסק שמעיקר הדין אסור לכתוב ביאים על הייר" בו המ שלד חזר'בסי) א(
  . היא שמעיקר הדין אסור לכתוב ביאים על הייר'מסקת התוס) ב(
  .ל" ה'ף היא כמסקת התוס"גם דעת הרי) ג(
, שוב אין לחוש לאיסור כתיבת פרשיות בפי עצמן, כיון שהיתר הדפסת הביאים על הייר הוא מטעם עת לעשות) ד(

  .א"לא כמשמעות המד
שאין מקפידין בה כלל , א ומשמעות הגמרא"כפסק הרשב, שוב אין איסור להפטיר בהם, כיון שמותר להדפיסם) ה(

  .על קריאה מתוך הספר

 . תשח ואילך'כישתא דבי רב ע זה ראה טרס אחרוןלכללות קו
 דשאר דברים כתבים בכל מיי ,ו"יתב בשלטי גבורים ריש פרק  הא כ,ואי משום שכתובין בייר(בריש הסימן  1574

  ).הגלילוא הדין שאין צריך  וה,שם' ש התוס" דכתבים על הייר כמוא הדין ואם כן ה. ולא בעי דיו,צבעוים
אין בין ספרים למגילה אלא שהספרים כתבים בכל לשון ומגילה עד שתהא כתובה (ב , והוא כדתיא בשבת קטו
 ודאי בעי ספר פר תורהדס ... משמע דשאר ספרים לא בעי ספר ודיו( שם 'וסופירשו בת ).אשורית על הספר ובדיו

א , הובא בשלטי הגבורים מג, )א אות ז"ז ה"פט(ז " וכן פסק בפסקי ריא). והכא איירי דווקא בשאר ספרים,ודיו
, כל כתבי הקדש ראויים להיכתב בשאר מיי צבעים המתקיימין כגון סם וסיקרא וכיוצא בהן(לפי אות א 

  ).ומצילין אותן מפי הדליקה
 לכתוב ם אף על פי שמדיא פסולי...א  ובסם ובסיקרשון בכל לם כתובילוהאידא יתן לכתוב וקורין אפי" 1575

 ".בהם
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כתחלת דברי ז שבשלטי גיבורים דסבירא ליה "וזהו דלא כריא, בזמן הזה כשכתובין בסם וסיקרא
פ " עכ, אלא אף בשאר ספרים בעינן ספר ודיו לקרות בו,1576'אבל במסקנא לא קאי הכי בתוס', התוס

 והוא הדין לענין ספר כמבואר , בתחלת דבריו לענין דיו1578א עצמו שם"וכן כתב המג, 1577בזמניהם
  .'בתוס

 1582ור וט1581ם" ורמב1580 דלפי מה שכתב שם בתחלת דבריו לפי דעת המרדכי1579א"ועיין שם במג
דאף למסקנת התוספות , ז"ף דסבירא ליה כריא" אם כן אין ראיה כלל מהרי.1583'דמודה רב הונא כו

 כמו שכתב , ושאר פוסקים1584 וכן הוא בספר התרומה.ף"ם שכתב כהרי" כמו להרמב,אתי שפיר
  .1585ך"הש

__________________ 
 , והוא הדין לרבן, אלמא בשאר ספרים מי בעי רבי יהודה ספר ודיו...י "ואכתי קשה לר(ה מגילה "ב ד, קטו 1576

 ).ג דלא חזו לקריאה" אע...י דדוקא לעין הצלה מיתיא הך ברייתא " וראה לר...ה דלא אשכחן דפליגי רבן עלי
  ). סיפק בידו לקות קלף...שאין כל אדם (ק יח " שלד ס'א סי"כמבואר במ, כ בזמיו התירו אף על הייר"משא 1577
 בודאי כוותו גם .דבעין דיו דוקא, ) לכתוב בהםם שמדיא פסולי...א בסם ובסיקר"א שם "שאף שכתב המ 1578

 ).ספר ודיו... בשאר ספרים מי בעי ( שם 'כמבואר במסקת התוס, 'לקלף וכו
ז " וריא'ף שסובר כדעת תחלת דברי התוס"שרצה להוכיח מדברי הרי, )כאן(א "בקטע שלפיו משיב לדברי המ 1579
ל"ה.  

בים בסם בסקרא בקומוס היו כתו(י שעל הגליון " לפי גירסת הגהות מא–א , ף מג"והוא ממה שכתב הרי
  ).ובקקתום מצילין אותם מפי הדליקה

 . ולא בעי דיו, דשאר דברים כתבים בכל מיי צבעוים,ו"יתב בשלטי גבורים ריש פרק הא כ(א "ועל זה כתב המ
  ).'ף ובתוס"דוק ברי, הגלילוא הדין שאין צריך  וה,שם' ש התוס" דכתבים על הייר כמוא הדיןואם כן ה

  .ז שיתו ליכתב"מוכיח שסובר כדעת הריא" מצילין"ף "ש הרי" שממוהייו
הביא מכמה )  שלד'בסי(א בתחלת דבריו "שהרי המ, ף"שבאמת אין להוכיח כן מדברי הרי, ועל זה מבאר כאן

דעת המרדכי דמודה רב הוא היכא (מכל מקום בזה מודה רב הוא דמצילין , שאף שלא יתו ליכתב, פוסקים
ם " הרמבן דעת וכ. הקומץרקמ במרדכי פ" וכ.שון הקדשפ כתובים בל" כיון דעכ,סם ובסיקרא דמציליןדכתובים ב

 ). והטור,ג"פכ
 והוא .) מצילין מפי אזכרות ושמות שבהן,ו כגון שלא בדי,דשאר ספרים אפילו כתובים שלא כמשפטו ( שצורמז 1580

  .ומכל מקום מצילין, דלא יתו ליכתב, ל" ה'כמסקת התוס
 הואיל והן כתובין אשורית ובלשון קדש , אף על פי שאיו כתב של קיימא,היו כתובין בסם ובסיקרא (ז"ג הכ" פכ1581

  .)מצילין אותן
ם בכל לשון בסם ובסיקרא  אפילו כתובי, וקורין בהן,כל כתבי הקדש מצילין האידא מפי הדליקה (שלד'  סי1582

  ).ובכל דבר
בעא  ...  רב הוא אמר אין מצילין אותן מפי הדליקה,רגום או בכל לשוןאיתמר היו כתובים ת(ב - א, שבת קטו 1583

 מצילין אותן ,מייה ריש גלותא מרבה בר רב הוא היו כתובין בסם ובסיקרא בקומוס ובקקתום בלשון הקדש
תיבי  אבל הכא דכ,ד אין מצילין הי מילי היכא דכתיבי תרגום ובכל לשון" למ ...מפי הדליקה או אין מצילין

  ). רב המוא תא מצילין...בלשון הקדש מצילין 
 מצילין אותם ,תוםהיו כתובים בסם בסקרא בקומוס ובקק) אבל (...והלכתא כרב הוא (ף שם "ועל זה כתב הרי
כיון דכתיבי בלשון , שאף שלא יתו ליכתב מכל מקום מצילין, והייו שבזה מודה רב הוא). מפי הדליקה

  .הקודש
 אף על פי ,אבל אם כתובים בלשון הקודש וכתב אשורי על ייר או במיי צבעוים(ב " שלד סי'סק לקמן סיוכן פ

  ).י הדליקה בשבת מפי האזכרות שבהםכ מצילין אותם מפ" אעפ,שאסור לקרות בהם אפילו בחול
 מצילין ,אבסיקר אלא בסם ו, כגון שלא בדיו, כתובין שלא כמשפטןלודשאר ספרים אפי (ה אמר"רמה ד'  סי1584

  .)משום אזכרות ושמות שבהן
  .)יך לכתוב דוקא על עור בהמה טהורה ושאר פוסקים ראה שצרפר התרומהמדברי ס (י"רעא סק' ד סי" יו1585
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,  מכל מקום נפקא מינה לענין הפטרות.1587 דהאידנא אין נפקא מינה מזה לענין ספרים עצמם1586ואף
 ליתסר להדפיס הפטרות ,דכיון שהספרים בזול, 1589 הוא עזר כנגדו,1588א כאן"דלפי מה שכתב המג

   . אתי שפיר1590ש" ולפי מ.בלבדם

משום דיש בהם ריעותא וזלזול לתורה שנמחקין מהר , 1591ולא דמי לסם וסיקרא דאסור אף האידנא
יות פרשיות אין  אבל לענין פרש.1593ג"ם פכ" וכן כתב הרמב,1592שאינן מתקיימים כדאיתא בגמרא

דכיון שכבר פקע ממנה עיקר קדושתה להיות כתובה , דאף כשהיא כולה כתובה בקונטרסים, להקפיד
שלא ,  שוב אין להקפיד על פרשיות פרשיות, אלא קדושתה היא משום עת לעשות,על הספר בגלילה

  .הקפידו על זה אלא בעיקר קדושתה

__________________ 
  .עתה בא לבאר את הפקא מיה למעשה מכל האמור לעיל 1586

, יתו ליכתב על היירששאר הספרים לא , ) שלד'א בסי"ומסקת המ(שהרי אף לפי מה שתבארה מסקת רביו 
שאין כל אדם יכול לקות קלף ולכתוב , מכל מקום האידא מותר לכתוב ולהדפיס על הייר מטעם עת לעשות

  .אשורי
ה למעשה מכל הפקא מיין הדפסת ההפטרות בחומשים"אלא השהרי אין להתיר אותה מטעם עת , ל היא לע

  .ל איו מובן הטעם שהקילו בזה"א ה"ולפי שיטת המ. מיםשהרי יכולת הצבור לקות להם ביאים של, לעשות
א הם לפי המסקייר מטעם עת לעשות, ל"אמ שוב אין להקפיד גם על הדפסת , שהתירו להדפיס ההפטרות על
 .שהן פרשיות בפי עצמן, ההפטרות בחומשים

 ,תל אדם יכול לכתוב אשורי שאין כ,'דיתן לקרות בהם משום עת לעשות לה(ק יח " שלד ס'א סי"כמבואר במ 1587
  ). וגם אין סיפק בידו לקות קלף...

 מפי ,בכל כתב על הייר... ד ספרים "לכתוב אפילו כ' וגו' התירו משום עת לעשות לה(ב " שלד סי'וכן הוא לקמן סי
 ). וגם אין ספק ביד הכל לקות הקלף...שאין כל אדם יכול לכתוב אשורית 

 כמו שכותבין , שלא ראיתי והגין באחד מן המקומות לכתוב ההפטרות כדין ספרכתב הלבוש תמהתי כל ימי" 1588
 ואי אומר ... שאין יוצאין בצבור כלל בקריאת ההפטרות שקורין בחומשין הדפסים ראה לי כי היה ,המגילה

 מר כלו,ךהפרו תורת'  משום עת לעשות לה... שהפטרות שלו כתובים בקוטריסים ...שמהג קדמוים הוא עיקר 
ל " תם והספרי, מלאכת הדפוסתה שתגלם כן השתא וא.שאין יכולת ביד הצבור לקות להם ביאים שלימים

 ". אסור לכתוב הפטרות,בזול
שבתחלה כתב שהעיקר היא כמהג . ולפום ריהטא סותר את דברי עצמו, א בזה אין ברורים די צרכם"שדברי המ 1589

ואחר כך סיים שהשתא שתגלתה מלאכת הדפוס ואפשר לקות , יםהקדמוים שההפטרות כתובים על קוטרס
  .אין להתיר מטעם עת לעשות, ביאים שלמים

 לפי שאף אם ידפיסו ספר ביא שלם על הייר לא יהיה ,מותר להדפיס או לכתוב ההפטרות בלבדן( ד" בפים ס1590
  .) ואיו עשוי בגלילה כיון שאיו על עור בהמה טהורה,'מותר לקרות בו אלא משום עת לעשות לה

 לואבל בסם ובסיקרא לא יתן לכתוב אפי(ק יח " שלד ס'א בסי"ש המ"ממ, לכאורה יוקשה על כל האמור לעיל 1591
  ).ק בסם ובסיקרא אין קורין בהם"היכא דכתיבי בלה... א  דיו כמו סם וסיקרת משום דבקל יכול לקו,בזמן הזה

 מפי שבקל יוכל ,אסור לכתבם במיי צבעוים אפילו בזמן הזהאבל מכל מקום (ב " שלד סי'וכן הוא לקמן סי
  ).כתבו אסור לקרות בהם אפילו בחול ואם ,לקות דיו כמו מיי צבעוים

 לפי שאף אם ידפיסו ספר ביא שלם על הייר לא יהיה ,מותר להדפיס או לכתוב ההפטרות בלבדן(ולפי האמור לעיל 
  .) כיון שאיו על עור בהמה טהורה ואיו עשוי בגלילה,'המותר לקרות בו אלא משום עת לעשות ל

 לא יהיה מותר לקרות בו ,כתבו בדיולפי שאף אם י",  לו להתיר מטעם זה גם לכתבם במיי צבעוים'כמו כן הי
  ." כיון שאיו על עור בהמה טהורה ואיו עשוי בגלילה,'אלא משום עת לעשות לה

 , הי מילי היכא דכתיבי בדיו דמיקיים... בקומוס ובקקתום בלשון הקדש היו כתובין בסם ובסיקרא (ב,  קטו1592
  .)אבל הכא כיון דלא מיקיים לא

 הואיל והן כתובין אשורית ובלשון קדש , אף על פי שאיו כתב של קיימא,היו כתובין בסם ובסיקרא (כזלכה  ה1593
  . הרי שלא יתו ליכתב מטעם שאיו כתב של קיימא.)מצילין אותן
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 דכיון ,1595ז כאן"כדמשמע בט, ה אף על הנייר אף בימיהם היו יכולים לכתוב ההפטר1594והוא הדין
 שגם . שוב אין להקפיד על הקלף,שכבר פקע עיקר קדושתה להיות ספר שלם אלא משום עת לעשות

  . על הנייר1598 מדלא בעי ריש גלותא.1597' עיין תוס,1596ב דגיטין"א מתקיים כדתנן פוהנייר ה

 וכן משמע באליה זוטא .1599אפ בזמן הזה ההיתר ברור אפילו לכתוב מהאי טעמ"עכ, ואיך שיהיה
  .1600יום טוב פותבשם התוס

__________________ 
שאין סיפק ביד הכל , מטעם עת לעשות, כל האמור לעיל הוא לבאר הטעם שבימיו התירו להדפיס על ייר 1594

  .ומטעם זה פקע עיקר קדושתה ואין להקפיד על כתיבת פרשיות. לקות הקלף
  .אין טעם להתיר לכתוב על ייר מטעם עת לעשות,  על הקלף'שעיקר כתיבתם הי, כ בימיהם"משא

) היו(כ "אעפ"וכן הוא בפים . שבאמת אף בימיהם היו יכולים לכתוב ההפטרה אף על הייר, ןאמם בא לבאר כא
  ".)אף בימיהם(יכולים להפטיר בה 

שאין ", מטעם עת לעשות, שכיון שבימיהם התירו לכתוב ההפטרות פרשיות פרשיות, והטעם לזה הוא לאידך גיסא
וכיון שפקע עיקר קדושתה ". לו מקריאת ההטרה לגמרייכולת ביד כל צבור לקות להם ביאים שלמים ויתבט

  .שוב אין להקפיד על הקלף, בספר שלם
י שאין לכל ציבור יכולת לכתוב ביאים " פירש, הפרו תורתך'דעת לעשות לה...  'סוגיא דהזקין דף ס(ב "סק 1595

שים  בחומכי מיה ,' אם יהיו כתבים אין להם דין ספר אלא משום עת לעשות כולו אפים כןא. ל"שלם עכ
 ).הדפסים

 ,) על הכל כותבין על העלה של זית ועל הקרן של פרה... ובכל דבר שהוא של קיימא ...בכל כותבים בדיו (א , יט 1596
 הרי שהכתיבה על ייר שאיו מחוק .)מפי שהוא יכול להזדייף ... אין כותבין לא על הייר המחוק(ב , כאושם 

  .ייףואיו יכול להזד, הוא מתקיים
  ).דוקא עלה של זית וכיוצא בו דמתקיים(ה על עלה "ב ד, כא 1597
בעא מייה ריש גלותא מרבה בר רב הוא היו כתובין בסם ובסיקרא בקומוס ובקקתום בלשון (ב , קטושבת  1598

  .)הקדש מצילין אותן מפי הדליקה או אין מצילין
מוכח מכאן שגם בימיהם התירו . כתבו בדיו על היירולא בעי על , ומדוע אם כן בעי ריש גלותא רק על סם וסיקרא

  .ז"ל המבואר בט"מטעם ה, לכתוב שאר ספרים על הייר
מכל מקום עדיין יש מקום . ותבאר לעיל ההוכחות לזה מהמשה והגמרא, ז"שאף שכן משמע בט, הייו 1599

  ).אם גם בימיהם היו יכולים לכתוב ההפטרה על הייר(להסתפק בסברא זו 
המובא בשארית וכהכלל ". )אף בימיהם(יכולים להפטיר בה ) היו(כ "אעפ"שהוסיף תיבה זו במוסגר , וא בפיםוכן ה

 ודעתו היתה לחזור ולשות ,שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול( ו 'ח סי"יהודה או
  ).פרק זה לראות אם צדקו דבריו

  .כמבואר לעיל, ואף שהוא על הייר, ס ההפטרות לבדןפ בזמן הזה יש להתיר להדפי"אבל עכ
תי כל ימי שלא ראיתי באחד מן המקומות שוהגין לכתוב ההפטרות כדין תמה(א "על מה שהקשה בלבוש ס 1600

  ). כמו שכותבין המגילה שקוראין בציבור,ספר
א דאפטרתא שרי למקרי אשתמיתתיה הוא דמסקין בגיטין דף ס דהאי ספר(ק א "והשיב עליו במלבושי יום טוב ס

שלא , וטועים, וחדשים מקרוב באו כותבין הפטרות לבד... הכא מי לא אפשר , 'כיון דלא אפשר כו... בשבת 
  .ק א"הובא באליה זוטא ס). הועילו כיון שאין ספר שלם

 גם לגבי כן, שהתירו מטעם עת לעשות, שכשם דאמרין בגמרא לעין כתיבת פרשיות פרשיות, ומפרש רביו דבריהם
ואים , שכותבים ההפטרות לבדם על הקלף, ואלו החדשים מקרוב באו. הדפסה על הייר התירו מטעם עת לעשות

על כן עדיף שיסמכו על ההפטרות שדפסו . כיון שעדיין איו ספר שלם, לא הועילו, סומכים על עת לעשות
  .שמותר מטעם עת לעשות, בחומשים

 שהפטרות שלו כתובים ...ואי אומר שמהג קדמוים הוא עיקר ( הסימן א בתחלת"ש המ"וכבר הובא לעיל מ
אלא שרביו ; והייו שגם הוא התיר להדפיס ההפטרות לבדן, )הפרו תורתך'  משום עת לעשות לה...בקוטריסים 
  .בפירוש דבריו) 1588ראה הערה (התלבט לעיל 

  ).מותר להדפיס או לכתוב ההפטרות בלבדן(יטות בפים ועל פי כל זה התירו בפש
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 אין צריך לעת , אבל מחמת קריאת ההפטרה בלבדה. לענין אם ניתן לכתוב ולהדפיס1601וכל זה
 דרבה 1603וכן משמע בגמרא. 1602א"כמו שכתב הרשב,  אלא שאין מקפידין בה כלל על ספר,לעשות

טעמא דמיחסר במילתיה כדלעיל בספר  ולא סגי להו ב,ורב יוסף איצטריכו לטעמא דלא ניתן לכתוב
 אלא ודאי שאין מקפידין בהפטרה על ספר . מדנקטו שבת,1605ועל כרחך אינהו בצבור מיירי, 1604תורה

דהא ברכות אינן , ובלאו הכי נמי דוחק לומר דמשום עת לעשות יברכו עליה .א"כמו שכתב הרשב
  :1607 ומה גם אותן שלא הוזכרו בתלמוד,1606מעכבות

  

   שנים מקרא ואחד תרגוםלקרות הפרשהרפה 
  סעיפים' ובו י

  שנים מקרא ואחד תרגום

 חייב לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע , שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור1608פ" אעא
  .1609 שנים מקרא ואחד תרגום,פרשת אותו השבוע

___________________ 
כיון שאפשר לכל צבור , עדיף שיקרא מספר ביאים שלם הדפסין(ק ג "אלא שמכל מקום מסיים באליה רבה ס

  ).1524כדלעיל הערה (ר הצמח צדק " וכן הג אדמו).וצבור
 אלא די בפרשה ,פטרה אין צריך שיהא הביא שמפטירים בו ספר שלםבה(ש בפים "עתה בא להוכיח את מ 1601

 ...  על הגויל או על הקלף של עור בהמה טהורה ועשוי בגלילה...ואף אם גם פרשה זו איו כתובה ...  שמפטירין בה
 ).שההפטרה לא תקה כלל שיקראוה בספר כשר

 שאין מקפידין ]ומר[א] י[ובהפטרה ששאלת א... ן בספר תורה חסר או פסול אין קורי (א" כל בו שם בשם הרשב1602
  ).בסוף דבריו(א ריש הסימן "מהובא ב. )ומברכין על הקריאה ,בה

  .ובא כאן להוכיח כן אף מהגמרא ומהסברא
 מאי טעמא דלא יתן ,רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי ספר אפטרתא אסור למקרי ביה בשבת (א,  גיטין ס1603

  .)ליכתב
 והרי גם בספר ). התם מחסר במילתיה... שחסר יריעה אחת אין קורין בו פר תורהס(מרא שם דאמרין בג 1604

  .וחסר במילתיה, אפטרתא אין ספר שלם
  .בקריאת ההפטרות בצבור בשבת 1605
  .)זאת אומרת שאין הברכות מעכבות (א"ב ה" ירושלמי ברכות פ1606

  .קומותובכמה מ, )מעכבת... אין הברכה (ח " שסו סי'וכן הוא לקמן סי
ולבסוף ...  ברוך יםוכן בביאים אומר(י - ט"ג ה"פי אלא במסכת סופרים , וברכות ההפטרה לא הוזכרו בתלמוד1607

  .)מברך
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1608

  ).ד- א"ס(שים מקרא ואחד תרגום ) א(
  ).ט- ה"ס(זמה ) ב(
  ).י"ס(ההפטרות ) ג(

אף על  (א"ע ס"טור ושו. ) שים מקרא ואחד תרגום,ו עם הצבורילעולם ישלים אדם פרשיות (א"סוע,  ברכות ח1609
 שים מקרא , חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע,פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור

  .)ואחד תרגום
  .ץ"פ יוצא פעם אחת מקרא בשמיעה מהש"אם עכ, ח יתבאר"ולקמן ס
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ללתא  שיש בו תרגום ירושלמי מכ,'ועטרות ודיבון וגו (1610פעמים' ופסוק שאין בו תרגום קוראהו ג
  ):1611 צריך לקרותו,'ומלבשתא וגו

 לא יצא ידי חובתו במקום ,ז שמבין"הקורא שנים מקרא ואחר כך לועז כל מלה ומלה בלשון לעב 
  .1612 לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא,תרגום

א  שהו1613 יש אומרים,בפירוש התורה שמפרש כל מלה ומלה יותר מפירושו של התרגום(אבל הקורא 
 חוזר ולומד כל הפרשה עם פירוש 1614'ובפעם ג) א(פעמים מקרא ' ב)  וכן הקורא.יותר טוב מהתרגום

  .1617 שהוא מפרש יותר, הרי זה מועיל יותר מהתרגום,1616 שהוא בנוי על יסוד התלמוד,1615י"רש

  . כגון יגר שהדותא, שהתרגום זכה מפני שניתן בסיני1618ויש אומרים

__________________ 
 תפלה 'הלם "רמב. ג, והוא פסוק במטות לב). שאין בו תרגום(י "ופרש). ןואפילו עטרות ודיבו(ב "רע, ברכות ח 1610
 רביו שלמה אף על פי רש פי, עטרות ודיבוןלואפי (טור. )ופסוק שאין בו תרגום קוראהו שלש פעמים(ה "ג הכ"פי

  . )יוצא בזה צריך לקרותו שלשה פעמים ולפירוש זה אפילו ראובן ושמעון וכ,שאין בו תרגום
 , אלא תרגום ירושלמי, אף על גב שאין בו תרגום ידוע,משום הכי קט עטרות ודיבון (ה ואפילו"ם דש'  תוס1611

לפי שיש  (ח' א סי"ש שם פ"רא. )ותר טוב לקרות פעם שלישית בתרגום יכל מקום מ, פעמים העברי'וצריך לקרות ג
אף על פי שאין  ,טרות ודיבוןלהך פירושא הא דקט ע.  וגם בירושלמי הוא מתורגם,ספרים שכתוב בהן תרגום

 לפי שיש ספרים שכתוב בהם ,ויש מפרשים דקט עטרות ודיבון (טור בשם יש מפרשים. )צורך כל כך בתרגום
  . )פ שאין צריכין כל כך תרגום"ע וקט עטרות ודיבון א,תרגום ירושלמי

שיש ספרים שכתוב גם בתרגום הייו , "וגם בירושלמי הוא מתורגם, שיש ספרים שכתוב בהן תרגום"ש "ש הרא"ומ
  .וכן הוא גם בחומשים שלו, "מכללתא ומלבשתא"אוקלוס 

 כי כמו ,תרגום שמפרש לפעמים ז שלהן הוי כמו" בלע,יש מפרשים והוא הדין ללועזות (ה שים"א ד"שם ע'  תוס1612
 שאין ללמוד מן  שהרי התרגום מפרש במה,ולא הירא. ז" כך הם מביים מתוך הלע,מי הארץשהתרגום מפרש לע

ל  ע.אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידעא מאי קאמר.)  גףמגילה ד( כדאשכחן בכמה דוכתי דאמר רב יוסף ,העברי
 לעז , לכל הלועזותש מפרשים דהוא הדיןי (ש שם"רא. )ום כי אם בלשון תרג, אין לומר בשום לשון פעם שלישיתכן

 לעז וא הדין ואם כן ה, הארץ שאים יודעים לשון הקודש כי התרגום הוא בשביל עמי,שלהן הוי כמו התרגום
מגילה דף ( כדאמר רב יוסף , לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא,ולא הירא. למכירין בו

 שהרי התרגום ,ה" הג.ז לכולי עלמא לא יצא"אבל בלשון לע (ב"לבוש סוף סוטור . )אלמלא תרגומא דהאי קרא) ג
  ).כמה דברים שאין להבין מתוך המקראי מפרשים "רשוגם פירוש 

 ש שם"רא. ) והודו לי רבותי, שהפירוש מועיל יותר מן התרגום,ואי דתי לפי רבותי( ג, עשין יט קגג " סמ1613
  .) כיון שמפורש בו כל מלה ומלה,רגום התורה יוצא בו ידי תרושוראה שהקורא בפי(

זהו משום דסברי דיש ,  מועיל יותררוש דפיבירא להו לדיעות דסלואפי ,לפי דעתי( פז 'ם מיץ סי"ת מהר"שו 1614
 שים מקרא וחד ריך לומרדצ,  סברי דהוי כמו תרגוםכל מקום מ, ממן התרגוםרושלהבין הפשט טפי מן הפי

איו (ותבאר בקוטרס אחרון . ))ז" פ מיץמ"ר( מקרא  פעמים' צריך לקרות בכל מקוםומ (ד"א סק"מ). רושפי
, י איו מפרש שם מחמת פשיטותם" באותם פסוקים שרש,פעמים במקרא' י אלא אם כן קורא ג"בפירוש רשיוצא 

 .י" והאיך סתמו דיוצא בפירוש רש, לפי שאיו צריך,י"וכן בכל פסוק יש כמה וכמה תיבות שאין עליהם פירוש רש
  ).י"עם פירוש רש' אלא ודאי דמיירי שלומד פעם הג

  .)י חשוב כמו תרגום"רשה בפירוש רשמד הפאם ל (ב"ע ס" טור ושו1615
  . )שהוא בוי על יסוד התלמוד, שהוא עיקר, י"כפירוש רש (ג"א סק" מ1616
 שאין כוות התרגום אלא שיבין ,י חשוב כמו תרגום"יש אומרים שאם למד הפרשה בפירוש רש(ב "לבוש ס 1617

י יש לו מעלה שהוא "פירש (ב"ז סק"ט .) הזה יותר מן התרגום עכשיו בזמןי יבין העין" פירוש רשל ידי וע,העין
  . )תר המקרא ממה שמפרש התרגום המקראמפרש יו

 , דוקא תרגום שזכה ליתן בסיי,רב עמרם שהשיב רב טרואי] אמר[ וכן ,ולא ראה לרביו יצחק(ג שם "מס 1618
  .אות שג " תפלה פי'הלמיימויות הובא בהגהות ). ) א,ג(כדמשמע פרק קמא דמגילה 
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  .1619י" וגם פירוש רש, כל ירא שמים יש לו לקרות התרגוםומכל מקום .והעיקר כסברא הראשונה

  :1620ז שמבין" יש לו לקרות בפירוש התורה שבלשון לע,י"ומי שאינו מבין פירוש רש

 התרגום עליה מיד קודם אחר כך ו,פעמים'  יש נוהגין לקרות כל פרשה בין פתוחה בין סתומה בג
 והתרגום עליו ,פעמים' כל פסוק ב ויש נוהגין לקרות .1621 וכן בכל פרשה,שיקרא פרשה שניה

 שהיו , כי כן היו עושים בזמן שהיו מתרגמין בקריאת התורה בצבור, ומנהג זה נכון יותר.1622מיד
אבל מן הדין יכול לקרות שנים מקרא ואחד תרגום בכל ענין  (1623מתרגמין כל פסוק בפני עצמו

___________________ 
 והא אמר רב איקא בר אבין אמר רב חאל ,ותרגום של תורה אוקלוס הגר אמרו(ייו כדאמרין במגילה שם וה

 ויקראו בספר תורת האלהים , מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלהים מפרש ושום שכל ויביו במקרא,אמר רב
. אלו המסורת  ואמרי לה,י טעמים ויביו במקרא אלו פיסק, ושום שכל אלו הפסוקין, מפרש זה תרגום,זה מקרא

  ).גומא דהאי קרא לא ידעא מאי קאמראלמלא תר ... שכחום וחזרו ויסדום
 אלא ששתכח וחזר , שהרי בסיי יתן,ואוקלוס כשהוסיף לא מדעתו הוסיף(ה הרי זה "א ד, י קידושין מט"וברש

  ).ושום שכל זה תרגום) דף ג( במגילה ' כדאמרי,ויסדו
 .) וכיוצא בו) מז,בראשית לא( יגר שהדותא , כיון שזכה התרגום שיתן בסיי, אומרים דתרגום דוקאויש(ב "לבוש ס

  ).תרגומו של גלעד, יגר שהדותא(מז , י ויצא לא"והייו כדפירש
וקודם לכן היה , לאחר שאמרו אוקלוס וגילהו לרבים (ב"א קוטרס אחרון סק" פלמוד תורהת' הלוראה לקמן 

   .)פה אל פהמסר ליחידים 
 ויקרא ,לפיכך ירא שמים יצא ידי שיהם (לבוש שם. )י"וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש (ב"ע ס" שו1619

  .)י"התרגום וגם פירוש רש
 בכל יום מימות השבוע חלק מפרשת השבוע עם ולומדים, ת רק עם תרגום אוקלוס"ד שקוראים שמו"ומהג חב

  ).19'  וספר המהגים ע,30' ב ע"ראה ספר השיחות תש(' עד שלישי וכו' ביום ב, יעד ש' והייו ביום א, י"פירוש רש
 , המקרארושי כראוי פי" והייו מי שיכול להבין בפירש,ל" בטור אבל אם קרא בשאר לעז לא עכתבוכ (ז שם" ט1620

 הצאה ורא כגון ספר , אשכז בזמיושון שיש בלה התוררוש ודאי ראוי לקרות בפי,אבל מי שאיו בר הכי
  . )ה כדי שיבין עין הפרש,בו אוכיוצ

 יש שקורין כל מקרא ומקרא שים ,יש חילופי מהגים(עוד יש ה " ד)ב, קלא (ה מסכת שבת פרק ר מצוה" של1621
אמם קבלתי דרך . ויש שמשלימין כל הסדרא שי פעמים מקרא ופעם השלישית תרגום. מקרא ואחד תרגום

 , לקרוא כל פרשה ופרשה שים מקרא ואחד תרגום,) א,ברכות ח(א דגמרא שי לעשות כפשוטה דל,המובחר
 התרגום ואחר כך,  פעמים'ה שיקרא כל פרשה ב"כתב של (א"א סק" מ).ופרשה קרא הן פרשה פתוחה או סתומה

, ל"ר שלמה לוריא זצ"ושמעתי בשם מוה (מאאות א "דברי חמודות ברכות פוהוא כמובא ב. )ל" רשן כתב וכ.עליה
ומצוה מן (ק א "אליה זוטא ס .)ואחר כך השלישית יקרא תרגום,  פעמים'שמפרש לקרות כל הפרשה ופרשה ב

  ). בפי עצמו שים מקרא ואחד תרגוםהמובחר לקרות כל פרשה
חם אבל הל(א שם "מ. )וכן ראוי גם כן היחיד, בצבור לא קראו אלא פסוק אחד מקרא ( דברי חמודות שם1622

י וסדר "בשם האר] אות לט[הת יש וחלין כ בהג"וכ.  והתרגום עליו פעמים'רא כל פסוק בא פסק דיק" סמחמודות
  ).וכן כתוב בכתבים, היום

שיקרא כל פסוק ופסוק בפי , ל"י זצ"אכן שמעתי מפי חכמי האמת בשם הקדוש האר(והוא האמור שם אות לט 
  ).ואחר כך מיד התרגום, עצמו שי פעמים זה אחר זה מקרא

לא היה עושה כמו שיש מתייהרים לקרוא כל הפרשה כולה מקרא (ל "ה מהגי מורי ז" ד'וות עין ליל וובשער הכ
אבל לכל פסוק ופסוק בפי עצמו , 'אחר כך קורים כולה יחד תרגום פעם ג,  פעמים'ולשותה מקרא ב, פעם אחת

  ).ת"היה קורא שמו
  ).פסוק פסוק –ת "העברת הפרשה שמו(ח תמוז "ן הוא בהיום יום לאדרוכ

ה שהיו והגין כן בזמן " קמ' סין משמעוכ (א שם"מ). בצבור לא קראו אלא פסוק אחד מקרא (דברי חמודות שם 1623
א "ע שם ס" ופסק בטור ושו).ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד(ב , והייו כדתן מגילה כג. )םשהיו מתרגמי

  ).אי לקרות לתורגמן יותר מפסוק אחדאין הקורא רש. העם כדי שיביו ,בימי חכמי הגמרא היו והגים לתרגם(
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  .)1624שירצה

 היו ,כי כן בזמן שהיו מתרגמין (1625תורה כדי לסיים ב,ופסוק האחרון טוב לכופלו ולחזור ולאמרו
  ):1626 שהיו כופלים פסוק האחרון,מסיימים במקרא

 בכל ערב 1628 טוב שיקרא שנים מקרא בספר תורה כשר, בעל פה1627 מי שהוא רגיל בפסקי טעמיםד
  :1629שבת וערב שבת

  זמנה

ון  אבל מיום ראש. שלא יקרא בשבוע זה פרשת שבוע אחר,1630 חייב להשלים פרשיותיו עם הצבורה
  .1631 שכבר התחילו הצבור פרשה זו בשבת במנחה,ואילך נקרא עם הצבור

 כי כן צוה רבינו הקדוש את בניו שלא ,ומצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת שחרית
 , ואם לא השלים קודם אכילה.יאכלו שבת שחרית קודם שישלימו הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום

 , כיון שהתחילו הצבור פרשה אחרת, אבל משם ואילך, המנחה עד,1632חייב להשלים אחר אכילה

__________________ 
  ואחר כך מקרא, וכן כל ימי השבוע, ופרשה אחרת למחר,אפילו פרשה אחת היום מקרא לבד(כדלקמן סעיף ו  1624

 ).על הסדר
  .)אמרו אחר התרגום כדי לסיים בתורהוהפסוק האחרון  (א שם" מ1625
 חוזר וקורא אותו פעם ,המתרגםשאחר שתרגמו ( רפד 'טור סי). ופסוק אחרון שחוזר וכופל(א , ן מגילה יג"ר 1626

   ).שית
  ).אין כופלים פסוק מקרא בסוף הסדרה( תכז 'היומן עאבל ראה רשימת 

, רק הפסקי טעמים, משמע דאין הטעמים עצמם מעכבים, הוסיף תיבת בפסקי (א"עב סק'  ראה בדי השלחן סי1627
  . )רים על זהדהייו שידע מקום שהוא הפסק שהטעמים מו

שיראה לקרות , אי אומר על ירא שמים (ב"ז סק"ט. )פר תורהאם הוא רגיל בטעמים יקרא בס(ק א "סא " מ1628
דבעין דברים , דהקריאה בחומש לבד אין יוצא בה שפיר... בפי עצמו בספר תורה הסדרה לכל הפחות פעם אחת 

ה מהג " דשער הכווות עין ליל ו. ג"ח פ"לימוד שיח שער ההגת ה"פע. )והייו ספר תורה שלימה כדיה, שבכתב
והוא היה קורא , היה מוציאו וקורא בו הפרשה שים מקרא ואחד תרגום, אם היה שם ספר תורה כשר(ל "מורי ז

  ).המקרא מתוך הספר תורה
 ).א ראיו ראיהגם ל, ב בכל ערב שבת"ובדבר הרגיל כיו... לא ראיו זה  (59 הערה 214' ד ע"וראה לקוטי שיחות חכ

וכן אצל ,  גם אצל גדולי ישראל–" מעשה רב "–המהג בפועל  (167' ב ע"ח ח"תורת מחם התוועדויות תשמ
  . )מתוך חומשים הדפסים דוקא) אלא, לא מתוך ספר תורה כשר(שקורין שים מקרא , רבותיו שיאיו

 .)לגמור כל הפרשה שים מקרא ואחד תרגום ערב שבת(ו "כדלקמן ס 1629
  . )לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור (ב,  ברכות ח1630
 דהייו ממחת שבת ואילך עד שבת , מכיון דמתחילין לקרות הפרשה,ראה דכל השבוע (ה ישלים"שם ד'  תוס1631

תא דשבתא  הואיל ובמח,ראה דכל השבוע מיקרי עם הצבור (ח' א סי"ש שם פ"רא. ) קראת עם הצבור,הבאה
  . )מיום ראשון ואילך חשוב עם הצבור (ג"ע ס"טור ושו. )ת הפרשהמתחילין לקרות א

 שלא תאכלו לחם בשבת עד שתגמרו כל , דברים צוה רביו הקדוש לביו בשעה שפטר'במדרש ג(שם ' תוס 1632
 מצוה מן כל מקוםמ. ומיהו אם השלימה לאחר אכילה שפיר דמי.  משמע דקודם אכילה צריך להשלימה,הפרשה

. במדרש יש צוה רבי את ביו אל תאכלו לחם בשבת עד שתגמרו את כל הפרשה (ש שם"רא). כילההמובחר קודם א
מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל  (ד"ע ס"טור ושו. ) לא השלים קודם משלים לאחר אכילהומיהו אם

  .)עד המחה, ישלים אחר אכילה ואם לא השלים קודם אכילה ,בשבת
  ).דער ריכטיקער זמן אויף דעם איז ביז שבת אין דער פרי צום דאווען( 27' עב "וראה ספר השיחות תש
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  .1633עבר זמנה של זאת

 כמו שיתבאר לענין הבדלה בסימן ,בשבת'  שבדיעבד יכול להשלימה עד סוף יום ג1634ויש אומרים
  .1635ט"רצ

 שאז משלימין כל הצבור את כל , להשלימה עד שמחת תורהגם כן שבדיעבד יכול 1636ויש אומרים
 , ואם לא השלים,' ישלים עד סוף יום ג, שמי שעבר ולא השלים בזמנה, לדבריהם וטוב לחוש.התורה

  :1637 ולא כאותן שאומרים מקרא לבד.שנים מקרא ואחד תרגום, יש לו להשלים עד שמחת תורה

  .1638 יש נוהגין מטעם הידוע להם לגמור כל הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום ערב שבת אחר חצותו

  .1639 שבת שחרית אחר התפלהויש נוהגין לגמור כולה ערב

  .1640ושלא להפסיק כלל באמצע שנים מקרא ואחד תרגום אפילו בדבור

  .1641 כשיהיה לו תרגום יקראנואחר כך ו,פעמים' ואם אין לו תרגום יקרא מקרא ב

 אלא אפילו פרשה ,אבל מן הדין אין צריך לקרות כל הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בפעם אחת
  :1642כלעל ה  מקראאחר כך ו, וכן כל ימי השבוע, אחרת למחר ופרשה,אחת היום מקרא לבד

__________________ 
 איו פוטר את , דבעין שישלים פרשיותיו עם הצבור,לעין לחזור הפרשה (קפד' ף לתשבץ קטן סי" הגהות הר1633

 ,מחהקודם  (ד"לבוש סטור ו. )ילו הצבור לקרות פרשה אחרת במחה כיון שהתח,עצמו בחזרה אחר השבת כלל
  . )ן שמתחילין אחרת עבר זמה של זאת כיו,אבל משם ואילך

כן .  בשבת'אם לא השלים קודם אכילה בשבת יכול להשלים עד ד(ג אות ש "תפלה פי'  הגהות מיימויות הל1634
  . )ל"מצאתי בשם מורי רביו זצ

הראשוים של השבוע קראים ימים '  לפי שג, אבל משם ואילך איו יכול להבדיל עוד,'עד סוף יום ג ( סעיף ח1635
  . ) והרי הן בכלל מוצאי שבת,ימים שאחר השבת

אם לא עשה כן , י שעיקר מצוה כל פרשה בכל שבת עם הצבור"אעפ, וכתב רביו שמחה( הגהות מיימויות שם 1636
חת דהייו בשמ, ה"הג. ויש אומרים עד שמיי עצרת (ע שם"שו. )שבו גומרים הצבור, ישלים כולם בשמיי עצרת

  . )שאז משלימים הצבור, תורה
ה "די "ב). יכין לחזור שים מקרא ואחד תרגוםצרש, וראה שהעושים כדברי רביו שמחה ( הגהות מיימויות שם1637

 עצרת כל התורה פעם אחת מקרא  אלא שכתבו כן לאפוקי ממהג העולם שקורין ביום שמיי,ופשוט הוא(אבל 
  . ) ודלא כאותן שקורין המקרא לחוד,ום תרגחד מקרא וא'ז ב שיש לקרות ארושפי(ק ז "סא "מ. )לבד

  ...ולא יקרא הפרשה רק ביום הששי אחר חצות (ה ומקודם הטבילה"ד) א, קלא(ר מצוה פרק שבת ' ה מס" של1638
אחר חצות  'ה כתב שיקרא אותה ביום ו"ושל (ה"א סק"מ. )למצוה מן המובחר לא יקרא רק ביום ששי אחר חצות

  . )דוקא
  ).שים מקרא ואחד תרגום ... 'תיכף בסיימו תפלת שחרית דיום ו, ל"מורי זמהג (' ער הכוות עין ליל ו ש1639
  .342' ד ע"לקוטי שיחות חכ.  טבת'ראה היום יום לדו

 וכן ראוי , וכן ראיתי מדקדקים עושים כן, הוא טוב ויפה,ואם אפשר לו שלא יפסיק בה על שום דבר(סדר היום  1640
פרק ה "שלהובא ב). בלי הפסקת דבור אפילו לצרכיו(ג "ק שער י ס"תפלה למשה להרמ ).לעשותלכל בעל פש 

וטוב שלא  (ק יא"א ס" מ.כסת הגדולה בהגהות הטור. ב"עולת שבת סק. ה סוד קריאת"ד) א, קלה(תורה אור 
  . ))כסת הגדולה(יפסיק כלל בשיחה 

 יקרא , ואין בידו ספר לקרוא תרגום,רך ים או דרך יבשה ד, או הוא הולך בדרך,אם הוא שעת הדחק(סדר היום  1641
מי שאין  (ד"א סק"מ. הובא בעולת שבת שם). חת כשיגיע לישוב יקרא התרגום פעם אר כך ואח, פעמים'המקרא ב

  )).סדר היום( כשיהיה לו תרגום יקרא ואחר כך, א מקר פעמים'בידו תרגום יקרא ב
  ."ואחר כך תרגום על הכל": ל"כותב שאוצטרס השלחן קווב". מכל הסדר: "בלוח התיקון תוקן 1642
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'  צריכין לחזור ולקרותה בם אינ, לפיכך מלמדי תינוקות שגמרו הפרשה עם התינוקות פעם אחתז
  . אלא יקראו פעם אחת והתרגום,1643פעמים

 יצאו , אבל אם למדו פירוש המקרא.במה דברים אמורים כשלמדו עם התינוקות פירוש המלות בלבד
 , אלא לחזור ולקרות המקרא פעם אחתנם צריכים ואי,1644 ועל דרך שנתבאר למעלה,די תרגום גם כןי

  :1645פעמים' אם לא קראו עם התינוקות ב

  .1647ו"קמ' ש בסי" כמ, לקרות שנים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה1646 יש מתיריםח

 ודי ,ה בבירור אם שמע כל הפרש,ץ" שיוצא ידי חובתו בשמיעת הקריאה מהש1648ויש אומרים
 מטעם שנתבאר בסימן , אלא שלכתחלה אין לסמוך על השמיעה.שיקרא עוד פעם אחת עם תרגום

 שמלבד שמיעה זו חייב לקרות שנים ,ץ" שאינו יוצא כלל בשמיעת הש1650 אבל יש אומרים.1649ט"נ
  : ובשעת הדחק יש לסמוך על סברא הראשונה.1651מקרא ואחד תרגום כמו שנתבאר למעלה

 שהרי כבר קרא או יקרא פרשה זו ,יום טוב לעצמו בערב יום טובלקרות פרשת  אין צריך ט

__________________ 
 , אים חייבים לאגמורי בשבת,וראה בעיי דמלמדי תיוקות את הפרשה (יב'  סיריאת שמעק' א הל" אור זרוע ח1643

ג "תפלה פי' הגהות מיימויות הלהובא ב. ) והרי השלימה כבר, השלמה עם הצבור כל השבוע קריתהואיל דפרש
  .) לחזור ולקרות הפרשה בשבת אין צריכיםמלמדי תיוקות (ו"ע ס"שו.  יטרמזי ברכות מרדכוב, אות ש

  .  סעיף ב1644
 המלות רוש אבל אם לומד פי, המקרא עם התיוקותרוש דדוקא בימיהם שהיו לומדין פיראה לי (ט"א סק" מ1645

 וראה מראי מקומות .)דזה עולה לו במקום מקרא ,א מקרעם אחת די שיקרא עוד פומכל מקום. לחוד לא יצא
  . וציוים

 אברהם ו ואת מורי הרב רבי,ל" יהודה החסיד זצווראיתי את מורי הרב רבי(יא ' ש סי"ק' א הל" אור זרוע ח1646
 ואומר , שהיו קורין שים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת שליח צבור את ספר תורה,ל" משה זצ'ל בן הרב ר"זצ

ת "יכול לקרות הפרשה שמו (ה"ע ס"שו. מרדכי שםהובא ב. )תו עין קא עסיק הואיל דבאו,ע"ואי כי זה מותר לכ
  .)התורהבשעת קריאת 

כיון שהתחיל הקורא לקרות (ב " קמו ס'ע סי"כמבואר בשו, והייו אף שאסור ללמוד תורה בשעת קריאת התורה
מי שתורתו אומתו (ז "סי צ סוף 'וכדלעיל סי). בין גברא לגברא לו אפי,ברי תורה אסור לספר אפילו בד,ת"בס

  ). בשעת קריאת התורה... אין לו לעסוק בתורה בבית הכסת ...ואיו מתבטל כלל 
כיון דעסיק באותו  (ה"א סק" ומ,) שריולקרות שים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה (ב" ס שםע"שוב 1647

  .13רפה הערה ' וראה קיצור הלכות סי. )עין
לא אמרו אלא ]  דלקמן בסמוך'דעה הב[י קארו "ם ור"ולי ראה דאף הרמב (אות לטא " דברי חמודות ברכות פ1648

כ אם שמע כל הפרשה בבירור "משא). כי אולי לא כוון דעתו יפה, שחייב לכתחלה לקרות ולא יספיק לו מה ששמע
ש "מ כ, אבל אין לסמוך לכתחלה על השמיעה. יצאחתץ וקרא פעם א" משחתואם שמע פעם א (ח"א סק"מ. יצא
   .))לחם חמודות(ט " 'סי

 כי שמא יפה ,ץ אפילו בציבור" אין לסמוך על שמיעתן מהש,הואיל וברכות קריאת שמע הן ארוכות(סעיף ד  1649
  . )ץ"לבבו באמצע הברכה לדברים אחרים ולא ישמע מהש

חייב , צבורפ שאדם שומע כל התורה כולה בכל שבת ב"אע(א "ע ס"ושו, ג"תפלה סוף פי' ם הל"רמבמשמעות ה 1650
מדברי רביו יוסף  (ה" ס לבוש.)שים מקרא ואחד תרגום, לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע סדר של אותה שבת

 ,ץ"ץ חייב להשלים אותה שים מקרא ואחד תרגום יתר על שמיעתו מהש"פ ששומע מן הש"ו משמע שאע"קאר
   ).ם"והם דברי הרמב

  .) שים מקרא ואחד תרגום... חייב לקרות לעצמו ,שבת בצבורפ שאדם שומע כל התורה כולה כל "אע ( סעיף א1651
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  .1652בשבתה

 שעכשיו הוא ,1653ומכל מקום בערב שמחת תורה יקרא פרשת וזאת הברכה שנים מקרא ואחד תרגום
  :זמנה

  ההפטרות

 כדי שיהא ,1655 אלא שנהגו לקרותן. מן הדין1654 ההפטרות של כל השבתות אין צריך לקרותן לעצמוי
  .1656 כי שמא יקראוהו למפטיר בבית הכנסת, בה ויודעהבקי

 ולא הפטרה של ,פרשיות שמפטירין אותה בבית הכנסת' פרשיות יש לו לקרות הפטרה של ד' ובד
  .1657 וכן בשבת ראש חודש ומחר חדש ושבת חנוכה.פרשת השבוע

 גם כן יש לו ,1658 במקומות שנוהגים אז להפטיר בבית הכנסת שוש אשיש,ואם אירע חתונה בשבת

__________________ 
ם  וא,ראה דלא אצריכו רבן אלא שישלים פרשיות של כל התורה רק פעם אחד בשה (כג' א סי" תרומת הדשן ח1652
 ב"ח ו) דהשלימו כל אחת בשבתו,ספין אחרים לא צריכין להשלים פרשיות של יום טוב ושל ארבע פרשיות ומוכן
 מידי שבת בשבתו הדהא כבר קרא כל התור (י"א סק" מ).פרשת יום טוב לקרות ין צריךא (ז"ע ס" שו.קע' סי

  .))תרומת הדשן(
ת צריך לקרות גם כן פרשת וזאת "קריאת הפרשה שמו(ה מהגים של מורי "פרי עץ חיים שער ההגת הלימוד ד 1653

  . )כוות(יקרא וזאת הברכה ת תורה מחוערב ש(א שם "מ). ת"כשאר פרשיות שמו, ערב שמחת תורה, הברכה
 אין צריך (ז"א ס"רמ. )אין צריך לחזור ההפטרה עם הסדר... ם "אומר מהר ( תתקסחרמזמזוזה '  מרדכי סוף הל1654

  ).לקרות ההפטרות
 כל מקוםומ (א שם"רמ. ) מהג ישכל מקום מ,אף על פי שאין חובה לחזור הפטרה (קא'  סיב"תרומת הדשן ח 1655

  ).פטרההגו לקרות הה
  ).וקורין גם ההפטרה(ח תמוז "וכן הוא בהיום יום לאדר

  . ) שמא יקראו אותו ולא יהא רגיל בה...דטעם חזרת ההפטרה שידע מה מפטירין למחר  (ק יב"א ס" מ1656
מסיעותיו שבהן הג להעלים ' שבא, ר אודות ההגת אביו"ח אדמו"ק מו"סיפר כ (134' ו ע"וראה תורת מחם חט

הוא  ובחשבו שלא יודעים מי, )ם טובאו ביו( בשבת הכסת- אירע פעם שבבואו לבית, )לא ידעו מי הואש(את זהותו 
לקח חומש וכס לחדר , ביקש שימתיו איזה רגעים, כיון שלא ציפה לכך...  "מפטיר" קראוהו לפתע לעלות ל–

  .) עלה למפטירר כךורק אח, צדדי ועבר לעצמו על ההפטרה
  .ת"שאין והגים לקרוא שמו, זה ביום טוב' או אפשר הי, ת"וד בערב שבת ועדיין לא קרא שמוטר' והייו שאפשר הי

אם היו  ... ראה דיש לו להפטיר הפטרה דשבוע ... יחיד החוזר הסדרא ,כשיש חתוה( קא 'ב סי"תרומת הדשן ח 1657
ומשמע  (א שם"מ). שישוכי יחזרו בכל שבת שוש א , אם יארעו הרבה בשה שבת אחר שבתם כן א,חוזרין שוש

 ולא .ר הפטורת הסדרה שמהגו לחזותוב כסת הגדולה ובכ. פרשיות'דה ד פרשיות פשיטא דיקרא ההפטר'דבד
  .)ידעתי מה טעם

כסת הגדולה אמם ב.  פרשיות'ולא על ד, והייו שמהטעם האמור בתרומת הדשן משמע דקאי רק על שבת חתוה
או , או שבת שלפי ראש חדש, כגון הפטרת שבת של ראש חדש, רה מחודשתואי והג בשבת שיש הפט(י "הגהות ב
ועל זה ). וביום שבת לקרוא המחודשת עם המפטיר, לחזור עם הפרשה הפטרת השבוע,  פרשיות'ושל ד, של חוכה
  . פרשיות וכיוצא בזה'א וסובר דאז יקרא ההפטרה של ד"חולק המ
, ובן מדבריו שחולק גם על שבת ראש חדש ומחר חדש ושבת חוכהמכל מקום מ,  פרשיות'א הזכיר רק ד"ואף שהמ

  .שדן בהם בכסת הגדולה
). או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה, שתי ההפטרות אם הוא שבת ראש חדש... וקורין (ח תמוז "בהיום יום לאדרו

  .והייו לחוש לדעת הכסת הגדולה
כי שמא יקראוהו למפטיר "א חששו בזה לטעם הראשון ול(ומכל מקום לא תקו לעבור על ההפטרה בימים טובים 

  ).בבית הכסת
  .)ווהגין להפטיר בחתוה שוש אשיש (ח"תכח ס' א סי"רמכמובא ב 1658
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רסה

 אבל אם אירעו הרבה חתונות בשבתות . כי שמא יקראוהו למחר, ולא הפטרת השבוע,לקרותה לעצמו
  :1659 ויש לו לקרות בשאר השבתות הפטרת השבוע, די במה שקרא שוש אשיש בראשונה,זו אחר זו

  

קונטרס אחרון
 

גו כפירוש  לפי מה שכתבו הטור והאחרונים דנה, כרחך צריך לומר כן1660 על.'כו' ובפעם ג) א(
 באותם ,פעמים במקרא' י אלא אם כן קורא ג"אם כן אינו יוצא בפירוש רש,  בעטרות ודיבון1661י"רש

וכן בכל פסוק יש כמה וכמה תיבות שאין עליהם , י אינו מפרש שם מחמת פשיטותם"פסוקים שרש
' ד פעם הג אלא ודאי דמיירי שלומ.י" והאיך סתמו דיוצא בפירוש רש, לפי שאינו צריך,י"פירוש רש

  . דיוצא בו במקום פירוש התרגום במקומות הצריכים פירוש,י"עם פירוש רש

וכי סלקא דעתך דסגי בפעם , דאם לא כן מאי אשמועינן, 1662א"מ שהביא המג"וכן הבין גם כן רמ
 וכל שכן אם הוא טעות . וכי עדיף מתרגום,י לחוד בלא מקרא" ופעם אחת פירוש רש,אחת מקרא

ו "ב פט" ח1664ה" וכן כתב בח.1663מ עיין שם" וכן הוא בהדיא ברמ.'פעמים כו'  גריך לומר וצ,סופר
 :עיין שם

___________________ 
  .ד שלא להפטיר שוש אשיש בשבת חתוה"ומהג חב

זרין אם היו חו ... ראה דיש לו להפטיר הפטרה דשבוע ... יחיד החוזר הסדרא ,כשיש חתוה(תרומת הדשן שם  1659
ובשבת של (ז "א ס"רמ). וכי יחזרו בכל שבת שוש אשיש , אם יארעו הרבה בשה שבת אחר שבתם כן א,שוש

אם לא יחזור לעולם הפטרת שוש אשיש שמא יקראו  (א שם"מ). ולא שוש אשיש, חתוה יקרא ההפטרה של שבת
  ).ין צריךת זו אחר זו שוב א אך אם יש הרבה חתו. לכן ראה לי דיחזור אותה...תו ולא יהא רגיל בה או

  . תשיג'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע 1660
 רביו רש פי, עטרות ודיבוןלואפי (טורופירש ב). שאין בו תרגום(י "ופרש, )ואפילו עטרות ודיבון(ב "רע, ברכות ח 1661

 .)פעמיםיוצא בזה צריך לקרותו שלשה  ולפירוש זה אפילו ראובן ושמעון וכ,שלמה אף על פי שאין בו תרגום
  .ק ב"א ס"ק א ומ"ז ס"הובאו דבריו בט

 אותן פסוקים דאין  פעמים' לחזור גם כןאם צריך ג, רושפי] עם[מי שהחזיר הסדרה ( פז 'ם מיץ סי"ת מהר"שו 1662
זהו משום דסברי דיש להבין הפשט טפי ,  מועיל יותררוש דפיבירא להו לדיעות דסלו אפי,לפי דעתי... רוש להם פי
 א ממילם כןא, רוש שים מקרא וחד פיריך לומרדצ,  סברי דהוי כמו תרגוםכל מקום מ,ן התרגום ממרושמן הפי

דהייו שאותן ).  כמו עטרות ודיבון פעמים'ריך לומר גצ, אותם פסוקים שאין תרגום, מוהוי מי בזה דיא כתרגו
שצריך , שאין עליהם תרגוםכמו אותם הפסוקים ,  פעמים'י צריך לומר אותם ג"פסוקים שאין עליהם פירוש רש

  . פעמים'לומר אותם ג
  .))ז" פ מיץמ"ר( מקרא  פעמים' צריך לקרות בכל מקוםומ (ד"א סק"מ

שאין " התיבות"כך גם ,  פעמים'שצריך לומר אותם ג, י"שאין עליהם פירוש רש" הפסוקים"שכשם שכותב על  1663
 . פעמים'שצריך לומר אותם ג, י"עליהם פירוש רש

1664  ים מקרא ואחד תרגום(ג "א פ"שהוא ח, תפרש בחמדת הימים ליום השבתכעין זהאמרו , טעם היות ש
כמה שגו בחוזה הסומכים על סברת האומרים שלימוד הסדר ...  פעמים 'הראשוים שזהו מצד התורה שיתה ג

  ). פעמים'שאם כן למה יחזור ראובן ושמעון לוי ג... י חשיב כמו תרגום "בפירוש רש
 'וראה אוצר חמדת הימים ע(ו "ב פט"שהרי תפרש כאן שהכווה לח, ש שם"ברור אם הכווה היא למאמם לא 

 ").ז"ב דט"ח"שרוצה לגרוס , שפח
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רסו

  דיני תפלת מוסף בשבתרפו 
  סעיפים' ובו ה

  זמנה

 אף אם התפלל שחרית בבקר מיד אחר שהגיע . תפלת מוסף מתחיל מיד אחר תפלת השחר1665 זמןא
תחיל מיד אחר הקרבת תמיד  שזמן הקרבת המוסף מ, להתפלל מוסף בעת ההיאגם כן יכול ,זמנה
  :1666בבקר

 והמאחר כל כך נקרא , דהיינו שעה אחר חצות, ואין לאחר תפלת מוסף יותר משבע שעות על היוםב
 אפילו אם כבר התפלל מנחה חוזר .1668כ יוצא ידי חובתו מפני שזמנה כל היום" ואעפ.1667פושע

  .1669 כמו שיתבארףומתפלל מוס

 כמו שנתבאר , כמו שיש לשאר תפלות,1670לה תשלומיןואם שכח ולא התפלל אותה עד שחשכה אין 
  :1671ח"ק' בסי

 שאף שקרבן מוסף שהקריבוהו קודם תמיד ,1672 ואם עבר והתפלל אותה קודם שהתפלל שחרית יצאג

__________________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1665

  ).ג- א"ס(זמה ) א(
  ).ד"ס(טעימה קודם המוסף ) ב(
  ).ה"ס(הקדמתה לפי מחה ) ג(

 שהרי קרבות יכול להקריב מיד אחר , אפילו משחרית, מוספין הוא כל היוםדזמן (ה תפלת"א ד, ברכות כו'  תוס1666
של מוספים זמה כל  (ד"רביו יוה שם ריש פ. )קרו גם תפלת מוספין יכול להתפלל מיד מן הבם כן א,התמיד
ל קרבן מוסף שהיה כשר כ (א' ש שם סי"רא. ) שהיא דבר יום ביומו,לת יוצר תחלה אלא שיש להקדים תפ,היום

זמן תפלת מוסף מיד  (א"ע ס"טור ושו. )קרון תפלת המוספין יכול להתפלל בבוכ... קר ו ואפילו מן הב,היום כולו
  . )אחר תפלת השחר

 ... יוחן וקרא פושע מר רביא(א , כח).  רבי יהודה אומר עד שבע שעות...של מוספין כל היום (ב , כו ברכות 1667
 עליו הכתוב אומר וגי ממועד , יהודה'ה של מוספין לאחר שבע שעות לר כל המתפלל תפלמר רבי יהושע בן לויא

  . )פלל אותה אחר שבע שעות קרא פושעואם הת(א "סע "טור ושו. )אספתי ממך
 ע שם"טור ושו. ) ולתפלת המוספין...כל היום כשר  (ב, מגילה כ. )םושל מוספים כל היו (א,  משה שם כו1668
  . )שזמה כל היום מפי ,די חובתוכ יצא י"ואעפ(

  . סעיף הלקמן  1669
 דהיאך יקרא את , איו מתפלל בערבית ...אם טעה ולא התפלל תפלת מוסף (ה איבעיא"א ד, כושם '  תוס1670

ם אבל לא מיבעיא ליה טעה ולא התפלל מוסף מהו "פרשב (ב"ד ס"ש פ"רא. )מוסףהקרבות וכבר עבר זמן 
ואם  (א"ע ס"שוו טור ). כיון שעבר זמן המוסף,ו חוזר ומתפלל דמילתא דפשיטא היא דאי,שיתפלל ערבית שתים

  . )אין לה תשלומין ,שכח ולא התפלל עד שעבר כל זמה
  . ) יקרא הקרבות וכבר עבר זמן מוסף שהאיך,עבר כל היום ולא התפלל מוסף אין לה תשלומין ( סעיף י1671
).  יצא, בין עד שלא קרב תמיד של שחר,חר בין משקרב תמיד של ש,המתפלל תפלת המוספין (ב"ג ה" תוספתא פ1672

ל דתפלות " דהא קיי, הקדים של מוספין לשל שחר יצאלוראה מן התוספתא דאפי(ר "ה ת"דא ברכות שם "רשב
שחר בין שלא קרב תמיד של  וקתי בתוספתא המתפלל תפלת המוספין בין משקרב תמיד של ,כגד תמידין תקום

  ).יצא ,קודם תפלת שחרית אותהואם התפלל  (א"א ס"רמ .)שחר יצא
ואסור , פ שעדיין לא התפללו שחרית"ואע(ב " מח ס'תבאר לעיל סי, אבל לכתחלה, "עבר והתפלל"והייו דוקא 

  ).להקדים מוסף לתמיד של שחר
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רסז

 הואיל והתפלל אותה , מכל מקום בתפלה לא החמירו כל כך להיות חוזר ומתפלל,1673של שחר פסול
  :בשעה הראויה להקרבה

   קודם המוסףטעימה

 כמו שמותר לטעום קודם תפלת המנחה ,1674 מותר לטעום אחר תפלת שחרית קודם תפלת המוספיןד
 ופת כביצה ולא ,1677 אפילו הרבה כדי לסעוד הלב,1676 דהיינו אכילת פירות.1675משהגיע זמנה

  .1679ב"רל'  כמו שנתבאר בסי,1678יותר

__________________ 
א , זבחים פט). הרי אלו פסולין... כל הקדשים שהקריבן קודם תמיד של שחר (ב "ד ה"תוספתא פסחים פ 1673
 וערך למוד לומרתיא מין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר ת(א "סע, מחות מט). מין למוספיןהתמידין קוד(

  .) ואמר רבא העולה עולה ראשוה,עליה העולה
  ).ואסור להקדים מוסף לתמיד של שחר(ב "מח ס' ולעיל סי

  .כב' ח סי"ג או"ת מהרש" שו.ג"תמידין ומוספין ה' א מהל"משה למלך פ. ה אלא"א ד, יומא כט' ראה תוסו
 ולית הלכתא לא ...אמר רב הוא אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המוספין (ב ,  גמרא שם כח1674

  . )מותר לטעום קודם תפלת המוספין (ג"ע ס"טור ושו. )כרב הוא
תפלת המחה אסור לו  כיון שהגיע זמן מר רבי יהושע בן לוי דא... רבי יהושע בן לוי כ...ולית הלכתא ( גמרא שם 1675

  )מותר ] ...כשהגיע זמן מחה [אבל לטעום(ג " רלב ס'ע סי"שו. )לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המחה
 ג"ע ס"שו. )או אכילת פת מועט,  כגון אכילת פירות,ימה איה אסורהטע (ה ולית" רביו יוה ברכות שם ד1676
  ).אבל סעודה אסור ,ו טעימה שיש בה כדי לסעוד הלב אפיל, או אפילו פת מועט,דהייו אכילת פירות(

ש ל די"ד ז" וכתב הראב,מותר לטעום קודם תפלת המוספין(ה ולית "א ברכות ד"כדעת היש אומרים שברשב 1677
שהרי מדברי ). טעימא שיש בה כדי לסעוד את הלב לו דאפירשל פי" והוא ז, דוקא טעימה ולא אכילהאומרים

ה הו יוראה שהתיר פירות אפילו מרובים לסעוד הלב) ין פירות לבין פת מועטשחילק ב(ל "רבי .ע שם "שו
  ).אפילו טעימה שיש בה כדי לסעוד הלב(

 ואפילו קובע עליהן , אפילו אוכל מהם הרבה,מיי פירות(א " תרלט סי'כדלקמן סי, וכן הדין בחיוב אכילה בסוכה
  ).יה חשובה אלא כאכילת עראי של פתאלו א לפי שקביעת מיים , מותר לאכלן חוץ לסוכה,סעודתו

  ).אפילו כביצה(ק ב "א ס"מ). פת מועט(ע שם "רביו יוה ושו 1678
 שכן דרך האדם לטעום פעם אחת מלא פיו חוץ ,וכמה היא אכילת עראי כביצה(א " תרלט סי'ותבאר לקמן סי

  ). שאין בית הבליעה מחזיק יותר מכביצה, ומלא פיו הוא כביצה,לביתו
  ).שכביצה היא סעודת עראי(א " רצא ס'ה גם לקמן סיורא

*  
  .ראה ששאר מיי מזוות מותרים אפילו יותר מכביצה, יותר מכביצה" פת"והה ממה שלא אסר כאן אלא 
ת "ובשמח) לפי תקיעות(שמקדשים וטועמין מיי מזוות לפי מוסף בראש השה , וכן אמם הוג בכמה קהלות

  ). קריאת התורהבעת ההקפות או אחרי(
, והא דאסור לאכול סעודה קטה הייו כשקובע לסעודה (ג"רלב ס' ע סי"בשווכן לעין אכילה קודם מחה תבאר 

  ).כדרך שאדם אוכל בלא קבע מותר, והוא הדין לאכול פת כביצה, אבל לטעום דהייו אכילת פירות מותר
פ שהם " אע,כל אדם כל מיי מעדים ומיי תבשילין הרבהאפילו א(ה "עדר ס' וכן לעין סעודת שבת תבאר לעיל סי

 עד שיאכל לחם שמברכין עליו המוציא ,סעודות שחייב אדם לסעוד בשבת'  איו יוצא ידי חובת ג,מחמשת המיים
  )).ועוד שעיקר סעודה הוא הלחם שעליו יחיה האדם(וברכת המזון 

אסור לו לאכול פת דהייו מצה ... כל אדם  (ב- א"תעא ס' יסדלקמן כ, לעין אכילה בערב פסח אחר שעה עשיריתכן ו
אבל מותר ... כדי שיאכל מצה בלילה לתיאבון , מתחלת שעה עשירית בערב פסח עד הלילה, )כמו שיתבאר(עשירה 

שלא אסרו אלא פת בלבד שסועדת את הלב ... או מעט תבשיל העשוי מחמשת המיים ... לאכול מעט פירות 
  .)אוש יסעדשאמר ולחם לבב 

תרלט ' סידלקמן כ, בסוכה אין הפרש בין פת לבין מיי מזוות ולדייסה מחמשת המיים" אכילת קבע"לעין ואף ש
אבל שאר מיי , או בתבשיל העשוי מחמשת המיים, במה דברים אמורים בפת העשויה מחמשת המיים (א"סי
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 כמו ,וש מיד או יאכל כזית מחמשת המינין אחר הקיד,1680ובלבד שיקדש מתחלה וישתה רביעית יין
  :1681ג"רע' שנתבאר בסי

  הקדמתה לפני מנחה

 כגון שאיחר להתפלל מוסף עד שהגיע , היו לפניו שתי תפלות אחת של מנחה ואחת של מוספיםה
 לפי שהיא תדירה יותר , צריך להתפלל של מנחה תחלה, דהיינו שש שעות ומחצה,זמן המנחה

  .1683ו וכל התדיר את חבירו קודם את חביר,1682מתפלת המוספים

 , כגון שרוצה לאכול סעודה גדולה או קטנה,במה דברים אמורים כשצריך עתה להתפלל שתיהן
 אבל אם . אזי צריך להקדימה,1684ב"ואסור לו לאכול קודם שיתפלל מנחה כמו שנתבאר בסימן רל

  .1685 יכול להקדים של מוסף,אינו צריך כלל עתה להתפלל מנחה

___________________ 
מותר לאכלן חוץ ,  ואפילו קובע עליהן סעודתואפילו אוכל מהם הרבה, מאכלים ואין צריך לומר מיי פירות

  .)לפי שקביעת מיים אלו איה חשובה אלא כאכילת עראי של פת, לסוכה
 האיסור לאכול קודם התפלה כ"משא. וזה שייך גם במזוות, "אכילת קבע"שהחיוב לאכול בסוכה הוא כיון הייו 

"). טעימה"דלא כרבי יהושע בן לוי שאוסר גם " (סעודה קטה"שהאיסור הוא רק ב) ב, שבת ט(תפרש בגמרא 
  ."סעודה"והרי רק אכילת פת חשובה 

 ,דוקאכביצה (ק יז "שם סא "מו, )מותר , בלא קבע,לאכול פת כביצה כדרך שאדם אוכל(ג " רלב ס'ע סי"בשו 1679
  ).ולא יותר

אבל לטעום קודם קידוש . והייו כשמקדש כבר(ק ג " סעולת שבת. )הדבר פשוט דצריך לקדש (פ"ה אע"ח סוד" ב1680
 דדי ש לומר י, ואין קידוש אלא במקום סעודה,ואף על גב דאסור לאכול קודם קידוש (א"א סק"מ. )ודאי דאסור

  .)כשישתה כוס יין אחריו
 ושלא ,גם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודה(ב " רפט ס' דלקמן סי'וכל זה הוא כדי לצאת ידי חובת דעה הא

יל ועיקרו איו  הוא,ויש אומרים שמותר לטעום קודם קידוש שביום . .. כמו בקידוש הלילה,ויטעום כלום קודם ל
  ).אלא מדברי סופרים

,  אין צריך שיגמור שם כל סעודתוהורו הגאוים שזה שאמרו חכמים אין קידוש אלא במקום סעודה(ז  סעיף 1681
שתה רביעית או ש, ליהם בורא מיי מזוות או אפילו כזית מחמשת המיים שמברכים ע,אפילו אם אכל כזית אלא

יש אומרים שאפילו שתה רביעית יין מכוס (ט "וס).  יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודהיין מלבד כוס הקידוש
  . ) יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודההקידוש

  .ראה מראי מקומות וציויםו
ר  מתפלל של מחה ואח,של מחה ואחת של מוסף היו לפיו שתי תפלות אחת ו רבןת (א,  ברייתא ברכות כח1682
 דהייו קודם ,קודם שש שעות ומחצה(ה הלכה " שם ד'תוס. ) שזו תדירה וזו איה תדירה, מתפלל של מוסףכך

 ,היו לפיו שתי תפלות (ד"ע ס"טור ושו. ) היו צריכין להתפלל תפלת המחה קודםם לא כן דא,שיגיע שעת המחה
 ,שהוא זמן תפלת מחה) ומחצה( שעות ' כגון שאיחר מלהתפלל תפלת מוסף עד ו,וספיןאחת של מחה ואחת של מ

  .) ותדיר קודם,ה היא תדירה בזה הזמןדמח (ד"לבוש ס. ) של מוסףר כךצריך להתפלל של מחה תחלה ואח
  . )מחבירו קודם את חבירו כל התדיר (א, זבחים פטמשה  1683

  .ז" תפט סט'סי. א" תפג ס'לקמן סי. ו" קפח ס'סי. ב" קסה ס'סי. ב" כה ס'סי. ב" ז ס'וכן הוא לעיל סי
 וסבירא ש חולקים וי ... סעודה קטה סמוך למחה גדולהלו לאכול אפי...לא ישב אדם (ב "א שם ס"ע ורמ"בשו 1684

  ).1692הערה (וראה גם לקמן ). ואיו אסור רק בסעודת שואין או מילה, להו דסעודה קטה מותר
 אסור לקבוע אפילו סעודה ,ולהאומרים שמשהגיע זמן מחה גדולה(ב " רצא ס' הדיעות שהובאו לקמן סי'וכב

  ).ב"רל' ש בסי" כמ, עד שיתפלל מחה תחלה,קטה
  .יש להקדימה גם לפי מוסף, אם צריך להקדים מחה לסעודה, והייו למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה

 כגון שהיה לו ... הייו , דהא דקאמר שיתפלל תפלת המחה קודם...י אומר "והר (ה הלכה"שם ד' תוסי ב"הר 1685
 אין לו להקדים , אבל אם היה לו שהות להתפלל אחר תפלת מוסף תפלת המחה בזמה...לילך לסעודה גדולה 

 דהא דקאמר היו לפיו ש מפרשיםוי (ח"סד "פש שם "רא. ) מחהר כך ואח, אלא יתפלל כסדר מוסף,תפלת המחה
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שהגיע מ אבל , שהיא עיקר תפלת המנחה,נחה קטנהבמה דברים אמורים כשעדיין לא הגיע זמן מ
  .1686עיקר זמנה צריך להקדימה בכל ענין

 ,ויש לחוש לדבריהם .1687שאפילו קודם מנחה קטנה צריך להקדים מנחה בכל ענין )א(ויש אומרים 
 כדי שלא , שיתחילו מוסף קודם שש ומחצה,וליזהר ביום הכיפורים שמאריכים בתפלת שחרית

  .1688כ"תר'  כמו שיתבאר בסי,ה תחלה לפי סברא זויצטרכו להתפלל מנח

 ואפילו אם אירע שלא התחילו מוסף , אם אירע שהאריכו בשחרית עד אחר שש ומחצהכל מקוםומ
 כדי שלא יטעו ההמון לעשות כן פעם , לא יתפללו מנחה תחלה בצבור,עד שהגיע זמן מנחה קטנה

  :לו כן ולא אמרו להתפלל מנחה תחלה אלא ביחיד שאירע .1689אחרת

  

קונטרס אחרון
 

 לפי דעת ם כן א, דמדמי לה לאכילה,ג" כאן צע1691א" המג1690ה שכתב מ.'א שאפילו כו"וי) א(

___________________ 
אבל אם איו צריך להתפלל תפלת ...  הייו דווקא שצריך עתה להתפלל ,שתי תפלות מתפלל של מחה תחלה

 דהייו דוקא שצריך ש אומריםוי (ד"ע ס"טור ושו. ) ולאחר תפלת המחה,ם תפלת המוספין יכול להקדי,המחה
 עתה להתפלל ין צריך אבל אם א,כול עד שיתפלל מחה ואסור לו לא, כגון שרוצה לאכול,עתה להתפלל שתיהן

  . ) יכול להקדים של מוסף,מחה
ג אמרו דכיון " ובכה, שעות ומחצה ומעלה עסקין' שהיא מט,במחה קטה (ה ויש" דא,  יט רביו יוה שם1686

 ,ד היום גדול כיון שעו, אבל בזמן מחה גדולה, מתפלל מוסףר כךשהגיע זמן מחה קטה מתפלל מחה תחלה ואח
 דבשעת מר לומשמע שכך א... ובירושלמי דפרקין גרסין (ח "ד ס"פש שם "רא. ) מחהר כךמתפלל מוסף ואח

 במחה גדולה דשבע  אבל,מחה קטה שהוא עיקר זמן המחה אז יש להקדים תפלת המחה קודם תפלת מוסף
  .)חה יתפלל מ,אם הגיע מחה קטהומיהו  (ד"א ס"רמ). שעות אין לחוש

 דהייו ,קודם שש שעות ומחצה להתפלל תפלת שחרית ם הכיפוריםמכאן יש ליזהר ביו(ה הלכה " שם ד'תוס 1687
אים  'והתוס(' טור בשם התוס. ) היו צריכין להתפלל תפלת המחה קודםם לא כן דא,קודם שיגיע שעת המחה

יקדימו תפלת  ש,ר שש שעות ומחצה כשמאחרים תפלת יוצר עד לאחם הכיפורים שכתבו שיש ליזהר ביו,מחלקים
  .)המחה לתפלת המוספין

  . פג'ראה קיצור הלכות מילואים ע
 שאז ... שעות ומחצה ' כדי למהר בעין שיוכל להתפלל מוסף קודם ו,טוב שלא להאריך בתפלת שחרית ( סעיף א1688

  . )ו" רפ'ש בסי"מן הדין צריך להתפלל מחה תחלה כמ
ויש מי  (ד"ע סוס"טור ושו. )ש מי שמורה שאין עושין בציבור כן כדי שלא יטעווי (תפלה' ג מהל"ם סופ" רמב1689

  . ) כדי שלא יטעו,שהורה שאין עושים כן בצבור להקדים תפלת מחה לתפלת מוסף
כ יתפללו מוסף תחלה " אעפ, שעות ומחצה'ומכל מקום אם אירע שאיחרו להתפלל מוסף עד ו(וכן הוא לקמן שם 

  ).ש"ייבאר שם ע מטעם שת,קודם מחה
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1690

  .שהיא תדירה, מחה קודמת,  התפלות'שכל מקום שהגיע זמן ב, ה תבאר"בפים ס) א(
וכמו , ישכח להתפלל מחה, שעל ידי תפלת מוסף תחלה, שמלבד זאת חוששים גם, א ראה"אמם מדברי המ

ואפשר להתפלל , אין לחוש לזה, שמש קורא לתפלת המחהובמקום שה. שאסרו לאכול סמוך לתפלת המחה
  .מוסף תחלה

  .לא היתה מועלת קריאת השמש,  מקום לחשוש לזה'ואם הי. שהרי אין מקום לחשש זה, ועל כך מקשה רביו
דמה שתבאר בפים , והוא, א באופן אחר"שפירשו את דברי המ, לבושי שרד ופרי מגדים, וראה מחצית השקל

 ואסור לו לאכול קודם שיתפלל , כגון שרוצה לאכול סעודה גדולה או קטה, להתפלל שתיהןכשצריך עתה"
  .זה איו שייך במקום שהשמש קורא לתפלת המחה, "מחה
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 ואם . למה אסרו כאן,1693פ יותר מחצי שעה קודם מנחה קטנה" עכ, דסעודה קטנה שרי1692'התוס
מכל  , ואף שיש לחלק.1694ב"רל' ש בסי" כמ, לא מהני קריאת השמשם כן א,מדמי לה לסעודה גדולה

 בודאי לא ימשך בתפלתו כשש ,1695 מאי אימשוכי שייך בתפלה,מקום עיקרא דמילתא תמוה מאד
א עצמו " ועוד קשה שהמג. לא ירגיש לקול השמש,1696ד" ואי חיישינן שיכוין הרבה בכח ב.שעות
 שהצבור ודאי לא ישכחו , והתם עדיפא מקריאת השמש, גבי יום הכיפורים1697כ"תר' יר בסיההז

  . זה יותר מהזכרת השמשויזכירו זה את

 ומבואר שם דעיקר זמן תפלת מנחה ,1700 לשיטת התוספות, שהביא הירושלמי1699ש" ברא1698ועיין

___________________ 
  .שאפילו קודם מחה קטה צריך להקדים מחה בכל עין, 'ה תבארה דעת התוס"בפים ס) ב(

  .לפי פירוש המעדי יום טוב, ש מהירושלמי ומהבבלי"ראעל פי מה שהוכיח ה, ובא לבאר כאן המקור לדעה זו
ש הוכיח "כי הרא, ורביו השמיט פסק זה. יתפלל מוסף, א פסק שאם סמוך לערב אין שהות להתפלל שתיהן"המ) ג(

  .שגם אז יקדים מחה, מהירושלמי

 . תשטו'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
, אם רוצה לאכול, ש שם"וכמ, פ זמה הוא"דעכ, מחה תחלהכיון שצריך להתפלל מוסף צריך להקדים (ק ג "ס 1691

  ).אין צריך להתפלל עתה מחה, ואם כן האידא דסומכין על קריאת השמש לבית הכסת
 'א סי"שהובאה ברמ).  ושרי סעודה קטה במחה גדולה עד זמן תפלה,ראה דהכי הלכתא(ה בתספורת "ב ד, ט 1692

  ).1684הערה (וראה גם לעיל ). עודה קטה מותר וסבירא להו דסש חולקיםוי(ב "רלב ס
ולא חצי שעה (דהייו עד זמן מחה קטה ,  ראה לכאורה'הי, "במחה גדולה עד זמן תפלה "'בדברי התוס 1693

  ).קודם
חיל סמוך למחה גדולה  מותר להת... סעודה שאוכל כל אדם בביתו ...ת "ופירש ר( רלב 'אמם לפי פירוש הטור בסי

הייו שמחה קטה מתחלת , )אסור להתחיל אפילו בסעודה קטה'  ובסמוך למחה קטה שהוא בתחילת שעה י...
וסובר דלאו דוקא בזמן (י שם "וכביאור הב.  היא חצי שעה קודם מחה קטה'ותחלת שעה י, בתשע שעות ומחצה

  ).תפלה דסמוך לה מי אסור
  .'פ יותר מחצי שעה קודם מחה קטה ודאי מותרת סעודה קטה לדעת התוס"עכ, רוש זהמכל מקום גם לפי פי

 מיהו בסעודה גדולה יש .לא חיישין דלמא יפשע ולא יתפלל, דעכשיו קורין לבית הכסת(א סעיף ב "רמ 1694
  ).להחמיר

  ).דילמא אתי לאמשוכי(ב , בשבת ט, כדאסרין מטעם זה באכילה 1695
אמרין עליו על רבי חיא בן דוסא (א "ה סוף ה"ראה ירושלמי ברכות פ]. י חיא בן דוסאכרב[ד "כרחב: ל"אוצ 1696

 אמרו לו ... והלכו ומצאו אותו חברבר מת , ולא הפסיק את תפילתו, ובא חברבר והכישו,שהיה עומד ומתפלל
  ). אמר להן יבא עלי ממה שהיה לבי מתכוין בתפילה,תלמידיו רבי לא הרגשת

 שהיו מתבודדים ומכווים בתפלתם עד שהיו מגיעים ,וכך היו עושים חסידים ואשי מעשה(א " צח ס'וראה לעיל סי
  ).להתפשטות הגשמיות ולהתגברות רוח השכליות

  .וראה כישתא דבי רב
א "ובמ). כדי למהר בעין שיתפלל מוסף קודם שבע שעות, טוב לקצר בפיוטים ובסליחות שחרית(ע שם "בשו 1697
הרי כתב שדין שלפיו שוה גם ביום ). ד"ו ס"רפ' ש סי" כמ,'קא כשצריך להתפלל מחה וכוי כתב דו"הרר(

 .הכיפורים
שאפילו קודם מחה קטה צריך להקדים מחה בכל , )ה"שהובאה בפים ס ('עתה בא לבאר את מקור דעת התוס 1698

 .עין
 שיש להקדים ,ת עד אחר שבע שעותואם כן יש ליזהר כשמאחרים ביום הכפורים תפלת שחרי(ח "ד ס"ברכות פ 1699

 אפילו יש שהות ביום להתפלל שתיהם תפלת ... ובירושלמי דפירקין גרסין .תפלת המחה קודם תפלת המוסף
 הוא פתר לה בשלא . בדיעבד אין לכתחלה לא, והתיא הקדים תפלת המחה לתפלת המוסף יצא.המחה קודמת

 ומטא יומא לשית ,]סעודה גדולה [למידיו אי הוה לכון אריסטוןל דהוה מפקיד לת" כהא דריב,הגיע זמן לתפלה
 דבשעת מחה קטה ,מר להם משמע שכך א. תיהוון מצלי דמחה עד שלא תסקון,לאריסטון] תסקון[ עד דלא ,שעי
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  .1701ש במעדני מלך" ע, ואפילו הכי לתלמודא דידן צריך להתפלל מנחה תחלה,הוא מנחה קטנה

 ,1703ש"ג דאישתמיטתיה דברי הירושלמי שהביא הרא" צע,1702'א דאם אין שהות כו"כ המג"ומש
 :ש"יי ע1704ג פשיטא דמנחה עדיפא דתדירה אף לדחות לגמרי"הדבכ

  ניחום אבלים וביקור חולים בשבתרפז 
  סעיפים' ובו ג

  .1705 מותר לבקר חולים בשבתא

 בקשת רחמים יעורר ל ידי שע,1706'ולא יבקש עליהם רחמים כדרך שאומרים בחול המקום ירחם וכו
___________________ 

 אבל במחה גדולה דשבע שעות אין , אז יש להקדים תפלת המחה קודם תפלת מוסף,שהוא עיקר זמן המחה
  ). שצריך להקדים תפלת המחה, בשעה שביעית פסקין כרבןלוגמרא דידן לא סבר הכי דאפיומיהו . לחוש

 דהייו קודם ,קודם שש שעות ומחצה להתפלל תפלת שחרית ם הכיפוריםמכאן יש ליזהר ביו(ה הלכה "דא , כח 1700
  . ) היו צריכין להתפלל תפלת המחה קודםם לא כן דא,שיגיע שעת המחה
מוכח מכל מקום , דעיקר זמן תפלת מחה הוא מחה קטה, שלמרות האמור בירושלמי, ש"ועל זה תבאר ברא

  .ל" לפסק ה'ושזהו מקורן של התוס. שגם בזמן מחה קטה צריך להתפלל מחה תחלה, בגמרא דידן
ש ויש לחו, שאפילו קודם מחה קטה צריך להקדים מחה בכל עין ויש אומרים(וכן ביאר דעה זו כאן בפים 

  ). וליזהר ביום הכיפורים,לדבריהם
אבל זה . דאפילו בשעה שביעית צריך להקדים תפלת המחה, ש עצמו לא תבאר מהי ההוכחה מגמרא דידן"ברא 1701

מדחזין לרבי יהודה דאמר מתפלל של מוספין ואחר (אות א ) שקרא אחר כך מעדי יום טוב(תבאר במעדי מלך 
וכיון שמשם ואילך איו זמן ,  שעות'סבירא ליה דזמן תפלת מוסף איו אלא עד זורבי יהודה , כך מתפלל של מחה

אלא ודאי במחה . שהרי כבר עבר זמה,  שעות ומחצה יתפלל מוסף תחלה'היאך היה יכול לומר שאחר ט, מוסף
. עוברתמשום הכי היה אומר רבי יהודה שמיד שהגיע זמן מחה גדולה מתפלל של מוספים שזמה , גדולה איירי

וכי היכי דמילתא דרבי , ומדרבי יהודה שמע לרבן. ורבן פליגי עליה וסבירא להו דמתפלל של מחה תחלה
  ).הכי מי רבן דפליגי עליה בהכי איירי, יהודה לא איירי אלא במחה גדולה כדכתבין

  ".לה תשלומין בערבית דמחה יש , יתפלל מוסף, דאם הוא סמוך לערב ואין שהות להתפלל שתיהןוראה לי" 1702
 הוו בעו למימר בשאין שהות . תפלת המחה ותפלת המוסף תפלת המחה קודמת,רבי חייא בשם רבי יוחן" 1703

תן בר טובי אמר אפילו '  ר. אבל אם יש שהות ביום להתפלל שתיהם תפלת המוסף קודמת,ביום להתפלל שתיהם
  ".יש שהות ביום להתפלל שתיהם תפלת המחה קודמת

  ".תפלת המחה קודמת... בשאין שהות ביום להתפלל שתיהם " מפורש כאן דהרי
  .ולא חילק כלל בין יש שהות לבין אין שהות, א בפים"ולכן לא הובאו דברי המ

דלא אמרין , זה איו, ומה שכתב החק יעקב דתדיר קודם (א"קוטרס אחרון סק תלא 'ואף שתבאר לקמן סי 1704
אבל אם , וכן אם שתיהן עוברות שאיו תדיר דחה, עוברות דמצוה להקדים התדירהכי אלא כששתי המצות אין 

ואין מצות הקדמת התדיר דוחה את , שאיו תדיר מצוה עוברת והתדירה איה עוברת פשיטא דחייב לקיים שתיהן
  .)שאיו תדיר לגמרי

,  אף שהמחה יש לה תשלומיםכי, "שאיו תדיר דחה, שתיהן עוברות"מכל מקום כאן במחה ומוסף חשב הדבר 
  .ולכן צריך להקדים מחה. מקרי מצוה עוברת

  .ובכישתא דבי רב, )הערה קלז(סמו לקמן שם , הספרים הדים בדברי רביו אלה
יכולים  (ע"טור ושו. כבית הללו, ) מתיריןית הלל וב,אין מבקרין חולין בשבת דברי בית שמאי (א, יבברייתא  1705

  . )לבקר את החולה
רבי יוסי אומר המקום  ... הכס לבקר את החולה אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא(ב - א, שם יב 1706

 וביציאתו אומר שבת היא מלזעוק ,שבא איש ירושלים בכיסתו אומר שלום. ירחם עליך בתוך חולי ישראל
' ד סי"י יו"כמבואר בב, שבת כשבאל בחול כרבי יוסי וב"וקיי. )ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום

אלא אומר לו שבת היא מלזעוק ורפואה , ולא יאמר לו כדרך שאומר לו בחול(ע "טור ושו. ה ויכלול אותו"שלה ד
 ,יאמר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל(שלה ' ד סי"טור יו). ורחמיו מרובים ושבתו בשלוםקרובה לבא 

  ).ה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום קרובובשבת יאמר שבת היא מלזעוק ורפואה
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 שיאמר שבת היא , בשבת1707א יצטערו אלא צריך להרחיב דעתם בדברי תנחומים של,בכי ויצטער
 ויש אומרים שאין צריכין לומר ורחמיו .מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובים ושבתו בשלום

  .1708 וכן נהגו,'מרובים כו

 ,' לא יאמר המקום ישלח רפואה כו,'ץ כשמברך החולה בבית הכנסת ואומר מי שבירך כו"וכן הש
  :1709בה לבאאלא יאמר שבת היא מלזעוק ורפואה קרו

 ל ידי שע,1711 ומותר לומר כדרך שאומרים בחול המקום ינחמך.1710 ומותר לנחם אבלים בשבתב
  :1712בקשתו על נחמתו לא יעורר בכי

 ולא כאותן .1714 שמא יבא להצטער עמהם,1713 ובקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבתג
  :1715שאין הולכים כל ימות השבוע רק בשבת לבד

  ת חלום בשבתדין תענית ודין תענירפח 
  סעיפיםד "ובו י

  אסור להתענות בשבת

 אפילו אם אינו ,1718 עד חצות1717 שאסור להתענות בשבת, למהר לאכול סוף שעה ששית1716 צריךא
__________________ 

פירוש איו יכול (ה אומר שבת "ב ד,  הן שם"ר). צריך להרחיב דעתם בתחומים שלא יצטערו(א "סע, י יב"רש 1707
לפי (י ולבוש "ב). ומר להם דברי תחומין שלא יצטערו אלא א, כן יעורר בכי ויצטער שעל ידי,לבקש רחמים עכשיו
  ).אלא אומר לו דברי תחומין שלא יצטערו, כי ויצטערשעל ידי כן יעורר ב

והכס  (ה"ד ה"ם פכ"רמב). הכס לבקר את החולה אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא(ק שם "כת 1708
 דאין צריך לומר ורחמיו ש אומריםוי(א "רמ).  היא מלזעוק ורפואה קרובה לבואלבקר את החולה אומר שבת

ובשבת אומר שבת . יאמר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל (ו"שלה ס' ד סי"ע יו"שו). וכן הגו', מרובים וכו
  ). ורפואה קרובה לבאהיא מלזעוק

שהיה  חד וכן ראיתי לחזן א.' שבת היא מלזעוק וכו, בתוך המי שבירךמריש לההיג לו (ק יד" סרפח' א סי" מ1709
  .)והג כן

 שאין זו ,ואין בכל זה משום איסור תחה בשבת ... סקים בצרכי צבורולברך העו(ד "רפד סי' ואף שתבאר לעיל סי
  ).1562הערה (ושם , )תחה אלא ברכה

  ). בקשת רחמים יעורר בכי ויצטערל ידישע(כאמור לעיל , מכל מקום חששו כאן
  .5קיצור הלכות הערה . ו אות ד"וראה שער הכולל פכ

יכולים  (ע"טור ושו. כבית הלל, ) מתיריןית הלל וב,בשבת דברי בית שמאי... ואין מחמין אבלים ( א, יבברייתא  1710
  .)לחם אבלים בשבת

 דרשאי תאג אי"שצ' ד סי"ויור בט(א כאן " הובא במ.)ואומרים לו השוכן בבית זה יחמך (שצג' ד סי"יור  טו1711
   ).המקום יחמך מרלו

הייו משום שיתעורר על ידו רחמיו ויבכה , ן טעם דאסור להתפלל על החולי"דכתב הר(ק ה " סד שם"רישה יופ 1712
  . )כ ביחום אבלים"משא. בשבת מחמת זוכרו רוב צערו של חולי

  . )בקושי התירו לחם אבלים ולבקר חולים בשבת (ב, יברב חיא  1713
  . )מפי שמצטער (ה בקושי"י שם ד" רש1714
  . ) הולכין רק בשבתל ימות השבוע איןודלא כאותן שכ (א" מ1715
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1716

  ).א"ס(אסור להתעות בשבת ) א(
  ).ב"ס(אם האכילה מזקת לו ) ב(
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 כגון שקורא , אפילו הוא דבר מצוה, אלא שנמנע מחמת עסקו בדבר אחר1719מתכוין לשום תענית
  .1720ומתפלל אסור

והוא הדין אם מתענג  (1721הוא עונג לו כמו שיתבאר והאיחור ,אלא אם כן אינו חפץ לאכול עדיין
  .)בקריאה ותפלה יותר מבאכילה

  :1722ואם מתכוין לשם תענית אפילו שעה אחת אסור

  אם האכילה מזקת לו

 וכמעט שאסור לו , אין צריך לאכול כלל, שאז עונג הוא לו שלא לאכול, אדם שהאכילה מזקת לוב
  .1723 שלא יצטער בשבת,לאכול

___________________ 
  ).ז- ג"ס(תעית חלום ) ג(
  ).יא- ח"ס(אמירת עיו וידוי ומי שברך ) ד(
  ).ב"סי(החולם בשית צהרים ) ה(
  ). ד- ג"סי(האכילה לעג ולתיאבון ' שתהי) ו(

 מכלל ,'ופקא ליה מדכתיב אכלוהו היום כי שבת היום לה(ק א "רמב בקוטרס אחרון ס' עיל סיתבאר ל 1717
ושם , ) משום דפקא מכלל מצות אכילת המן שאיה והגת לדורות,ג" ולא חשיב לה בתרי.דבשבת אסור להתעות

 .סמן
 טור. ד"א סכ"ש פ" ורא)א, ה( שבת ף"הובא ברי. )אסור להתעות עד שש שעות בשבת (ג דתעית" ירושלמי סופ1718
  .)אסור להתעות בשבת עד שש שעות (א"ע ס" ושו).וימהר לאכול קודם שש שעות(

  . )אסור חת שעה אלוולשם תעית אפי (א"א סק" משמעות מ1719
 דקיימא לן כרבי אליעזר ,ה אבל בתפלה ובתלמוד שרי לעסוק ולהתעות"וכתב ראבי ( רלרמזק דשבת " מרדכי פ1720

 והייו כדתיא .) כרבי יהושעבירא לן דססוכה דכתב ושוב ראיתי בפרק שי ד...לו לכם או כולו לגבוה דאמר או כו
רבי יהושע אומר . רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושוה(ב , ביצה טו
 ). וחציו לכם' א לן כרבי יהושע חציו להואו סביר(תרלו ' ה מסכת סוכה סי"ובראבי). וחציו לכם'  חציו לה,חלקהו

  ).אסור, ואפילו לומד ומתפלל(א "א ס"רמ
' ומכל מקום לא יאריך יותר מדאי כדי שיאכלו קודם חצות היום כמו שיתבאר בסי(ג " רפא ס'וכן הוא לעיל סי

יש לגעור (ח "ס תקכט 'סי). ח"רפ' כמו שתבאר בסי, שהרי אסור להתעות עד חצות(ה "רצא ס' לקמן סי ).ח"רפ
ואם לא (ק א " רצו בקוטרס אחרון סוף ס'סי). ח"רפ' בחזים המאריכים יותר מחצות היום כמו שתבאר בסי

ם חל בשבת אין להאריך יותר וא(ו " תקפד ס'סי. )ח"רפ' ש ריש סי" כמ, חשב כבר לתעית...יאכל קודם חצות 
  ). מחצות

  .מראי מקומות וציויםוראה 
  .סעיף יג 1721
 יב' תעית סי' ל הל"מהרי. )שבת שאסור להתעות בו קצת לשום תעית (ה שאי יום טוב"א ד, י עירובין מא"ש ר1722
 מכאן משמע מה ששוהין בריות סעודתן במקצת היום בשבת שחל ,ל"י סג"ל לפי מהר"ר משה ז"ואמר שארי הח(

ל מי שלא לשהות "י סג"רה אלי מהר וכן הו.והודה אליו הרב. שלא כדין הם עושים, בהן תעית מיתת אב ואם
 חת שעה אלו אפי,ולשם תעית (א"א סק"מ. )ש"וכן הורה מהר. סעודת שבת על תעית אמי שחל פעמים בשבת

  .)אסור
שבת שאמר בו וקראת (א " תרד סוף ס'לקמן סי). כיון שהתעה לשם תעית עבירה היא בידו(ב "וכן הוא לקמן סי

). ח"רפ' ש בסי" כמ, אם איו תעית חלום,עות בו אפילו שעה אחת לשם תעית ולפיכך אסור להת,לשבת עוג
  ).ח"רפ'  כמו שיתבאר בסי,שאין מתעין בשבת אפילו שעה אחת כשמתכוין לשם תעית(ב " רמט סי'לעיל סי

וששאלתם מי שמצטער ואיו יכול להשלים שלש סעודות כשהוא  ( רכו' שערי תשובה סי–תשובות הגאוים  1723
 שלא תקו חכמים שלש סעודות בשבת אלא , פטור, כל מי שאיו יכול לאכול כביצה ומצטער ממה, כך הוא,וכלא

עקיבה היה יושב ובוכה '  ר,באגדה (צג' שבלי הלקט סי ). וכיון שמצטער אין לו עוג ופטור,לעוג שבת ולכבדו
 יש מוכיחין מכאן שאדם . זה עוג שלי אמר להם, אמרו לו תלמידיו לימדתו רביו וקראת לשבת עוג,בשבת
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 .1724 יכול להתענות גם בשבת, ואכילה בשבת צער הוא לו מפני שינוי וסת,כל יוםוכן מי שמתענה ב
  .1725שמצות סעודות שבת אינה אלא בשביל עונג

פ שיש לו תענוג " אע,1726 אפילו מחמת תשובה וחסידות,אבל בענין אחר אסור להתענות בשבת
 מוכרח שיהיה  בעונג אחר שאינו,סעודות'  אין לו להחליף עונג חכמים שתקנו בג,בתענית זה

  : ולא התירוהו חכמים,1727בשבת

  תענית חלום

 שיפה תענית לחלום לבטל הגזר דין , כשחלם בו ביום, אבל מותר להתענות תענית חלום בשבתג
  .1729והתירו לו חכמים בשביל שיקרע גזר דינו .1728 אם מתענה בו ביום,כאש לנעורת

___________________ 
 , לאכול וכמעט שהוא אסור, דהייו עוג שלו,סעודות'  שפטור מג, שאיו רגיל לאכול הרבה,שמזקת לו אכילה

דאז עוג ,  שאדם שמזיק לו האכילהיש אומרים (ב"ע ס" שו.תב'  הובא באגור סי.)דהא קא מצער ליה מה דאכיל
  .)לא יאכל, הוא שלא לאכול

אלא אם כן (ז " רמב ס'סי).  פטור מלאכול, והתעית עוג לו,לתושאם איו הה באכי(ג " קסז סכ'ן הוא לעיל סיוכ
' כמו שיתבאר בסי, והשבת לעג יתן, שאין לו מהם עג אלא צער, או ששואם, הדגים מזיקים לו לפי טבעו

 שסעודות השבת לעוג ,כול לצער את עצמו לא אין צריך,ואם אי אפשר לו לאכול כלל(א "רצא ס' לקמן סי). ח"רפ
  ).ולא לצער

*  
ולשתות רביעית יין , או לשמוע קידוש מאחר, פ יחוייב לקדש"לכאורה עכ, ולעין חיוב קידוש במקום סעודה 

 אין צריך , שזה שאמרו חכמים אין קידוש אלא במקום סעודה,הורו הגאוים(ז "רעג ס' כדלעיל סי, במקום סעודה
 יוצא בזה ידי קידוש במקום , ששתה רביעית יין מלבד כוס הקידוש... אלא אפילו ,ם כל סעודתושיגמור ש

  ).סעודה
הגהות ).  פטור משלש סעודות,היה מתעה תמיד או ש,ואם היה חולה מרוב האכילה(ט "ל ה"ם פ"רמב 1724

 כמה ראיו, צער לוסת מחמת שיוי ו ואכילה בשבת ,מתעה בכל יוםמי ש(תעית אות ב ' א מהל"מיימויות פ
 ג"ע ס"שו. ) עושהל"חסיד ז רב רבי יהודההיה השמעתי שוכן , חסידים ואשי מעשה שהתעו בשבת מטעם זה

 שראו כמה חסידים ואשי מעשה ש אומריםי,  ואכילה בשבת צער הוא לו מפי שיוי וסת,אדם המתעה בכל יום(
  .)ל"י החסיד ז"וכן אמרו שכך היה עושה הר, שהתעו בשבת מטעם זה

בי  כדר, צריך לומר דעוג היה לול כרחךוע, בשבת עצמו היה מתעה(ק ה " רמט קוטרס אחרון ס'וזכר גם לעיל סי
  ). החסידיהודה

זה  (ט"ל ה"מגיד משה פ). שלא תקו חכמים שלש סעודות בשבת אלא לעוג שבת ולכבדו(תשובות הגאוים שם  1725
  ).ט הוא שלא אמרו אלא לעוג שבת ולזה יהיה צערל ופשו"מצאתי בדברי הגאוים ז

  .85 'א ע" לקוטי שיחות חכ.ג,  מחלו' ח סי"צ או"צת "שווראה 
 הואיל והוא , אם גם יתעה ויצטער בשבתות וימים טובים,ולעין מה ששאל השואל(ח ' ב סי"ט ח"מהרית " שו1726

אפילו אם מתעה עצמו (דולה הגהות הטור כסת הג).  מסתברא שלא יתעה ולא יצטער בהם,היה מכבדם לעולם
ק "עולת שבת ס). ח' ל בתשובה חלק שי סי"מורי הרב ז, אסור להתעות בשבת, כל השה כדי שיתכפרו לו עוותיו

' חלק שי סי] ט"מהרי[וכן איתא בתשובות , וראה דאפילו מתעה כל השה על עוותיו אסור להתעות בשבת(א 
אף שמתעה על עוות , אבל כשאין לו צער(ק ד "אליה רבה ס).  מזיק לו מפי שיוי וסתומיירי בשאין אכילה, ח

  ).ומחמת תשובה אסור
  . קצז'שלחן המלך ע. 28 'ג ע"וראה לקוטי שיחות חכ. שאיו יכול לדחותו, כ בתעית חלום דלקמן"משא 1727
, ברכות לא. ) בשבתלומר רב יוסף אפי וא. אמר רב חסדא ובו ביום.יפה תעית לחלום כאש לעורת (א,  יאשבת 1728

ח בתעית "פירש ר (ה כל היושב"שם ד' ותוס). כל היושב בתעית בשבת קורעין לו גזר דיו של שבעים שה(ב 
אבל תעית אחר  ,ומפרשי לה רבן בתעית חלום בלבד(א , ק דשבת ה"ף פ"רי. ) וכן איתא במדרש תהלים.חלום

  .)תעית חלום מותר להתעות בו (ד" סע"טור ושו). אסור להתעות בשבת
  . וראה מראי מקומות וציוים. )כדי שיקרע גזר דיו (ע שם" שו1729
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 ,מה עליו בשביל חלומו אם לא יתענה כיון שנפשו עגו,ועוד לפי שאין כאן ביטול עונג שבת לגמרי
  .1730 הרי התענית הזה תענוג הוא לום כן א,ואם יתענה בטוח הוא שיקרע גזר דינו

 , ומה תקנתו.ומכל מקום אף שקורעים גזר דינו חוזרים ונפרעים ממנו על שביטל עיקר עונג שבת
  .1731יתענה עוד תענית בחול שיתכפר לו

 . שאין ראוי לו להתעכב לבקש סליחה וכפרה,1732 ראשוןיוםבולכתחלה צריך להתענות מיד למחר 
 כשיחזק אחר כך יכול להתענות ,ימים זה אחר זה' שש כחו ואינו יכול להתענות בתאלא אם כן 

  .1733כחו

וכל שכן אם היה ביום ראשון חנוכה או פורים או ערב יום הכיפורים או ראש חודש או חולו של 
  .1734אחר כך שלא יתענה עד ,של גליות' ב יום טוב אפילו יום טוב וכל שכן ,מועד

 אפילו בערב ,1735 כגון בחדש ניסן,אבל אם למחר הוא יום שאיסור התענית בו אינו אלא מנהג
__________________ 

 מפי שהוא בהל ולבו ,משום דאף תעיתו הרי זה עוג לו יותר מאכילתו(ה מאי תקתיה "א ברכות שם ד"רשב 1730
 וכדאמרין יפה תעית לחלום ,בטלו וכשיושב עליהם בתעית ומקוה שתעיתו יפה לחלומו ל,דוה על חלומותיו

 ומחשב שיתבטל ,מפי שפשו עגומה על חלומו שראה (ד"לבוש סוטור ).  הרי זה מתעג בתעיתו,כאש לעורת
  .) ומותר לו להתעות בשבת,א עוג לו גם התעית הום כן א ...בשכר שיושב בתעית

 משום דהתעית עוג ,תעות תעית חלום ביום טובשהרי מותר לה(ק ה " תצח בקוטרס אחרון ס'הובא גם לקמן סי
  ).ח"רפ' ש בסי" כמ,לו

  .ז"יתבאר לקמן סוף ס, והפקא מיה בין שי הטעמים למעשה
 אמר רב חמן בר יצחק ליתיב , מאי תקתיה.ואף על פי כן חוזרין ופרעין ממו דין עוג שבת(ברכות שם  1731

וצריך  (ע שם"שו). עוג שבתעיקר  שביטל עלשיתכפר לו , אחרצריך להתעות יום (טור . )תעיתא לתעיתא
  . )מה שביטל עוג שבתכדי שיתכפר לו , להתעות ביום ראשון

ו שלפי הטעם הראשון הג שבת"ל "והייביטל עו" ,י הוג הוא לו(ל "ולפי הטעם השית הזה תעביטל ) "שהתע
  ).עיקר עוג שבת

  . קצט'לחן המלך עש. 28 'ג ע"וראה לקוטי שיחות חכ 
יתעה (ה תעיתא "י ברכות שם ד" רש.) תעיתא אחריא ביומא קדמאה דחולאצטריך (ב, ב דף רז" זהר ח1732

ז דמצוה מן המובחר ליתב "ואומר ריא(ח קע' פסקי רקאטי סי. )ביום ראשוןוצריך להתעות  (ד"ע ס"שו. )למחר
  .)הוא יושב בתעיתשאז הוא ראה ויכר שלכבוד שבת , בתעית ביום ראשון

 לאו חיובא הוא להתעות יום ראשון שלאחר , ליתיב תעיתא על תעיתיהןומסתברא דהא דאמרי (א שם" רשב1733
 אבל במי . משום שלא יתאחר ויתעכב מבקשת הרחמים והסליחה, אלא שראוי לעשות כן בשאיפשר לו,השבת מיד

ד יום אחר וישב  יכול הוא להתעכב ע,זה אחר זה או שהוא תשש וירא להתעות שי ימים ב,שאין איפשר לו
אין . דאמר רב חמן ליתיב תעיתו באחד בשבת, שמצאת במדרש משלי( רכב 'ג סי"ת ח"ובשו. )בתעית על תעיתו

אלא במי , ולא אמרתי, יש לו לעשות כן, דודאי אם יכולין לעשות למחר, כאן קושיא של כלום על מה שכתבתי
 דוקא שיתעה מיד על שאין זה, אלא ימתין עד יום אחר, ת תעית אחר תעיתו מידשמוצא עצמו חלוש לעשו

 ולא יכלה ,ר שמואל מבובירק התיר לאשה שישבה בתעית חלום בשבת"וה(מרדכי רמז רכט  ).שהתעה בשבת
). פסק כןר אליעזר ממיץ " גם ה.' ולא ביום א, והתיר לה להתעות באחד מימי השבוע,להתעות שי ימים רצופים

  . )ר כך ויתעה אח,'לא יתעה ביום א, ימים רצופים' ואם תשש כחו ואיו יכול להתעות ב (ע שם"שו
).  אז ידחה לתעיתו עד יום אחר בשבוע, אותו יוםאש חדשאם אירע שיהיה ר(ה דאי "ב ד, תעית יב' תוס 1734

אלא ימתין , א יתעה באחד בשבת בחוכה אדם שהתעה בחוכה בשבת ל,מצאתי כתוב( פו 'סי) קלויזר(מהגים 
 , בחוכהשכתב במהגים מתעה בשבת לא יתעה באחד בשבת( רעח 'תרומת הדשן סי). עד לאחר חוכה ויתעה

 , או פורים או יום טובאש חדשחוכה או ר'  אם היה ביום אל שכןוכ (ד"א ס"רמ). אלא ימתין עד לאחר חוכה
  .)ר כךאין להתעות עד אח ש,אפילו יום טוב שי של גליות

בימים ... דפשיטא דיכול להתעות , אין ספק אצלי שאם זה הוא אחר הפסח(ד ' ח סי"ש הלוי או"ת הר"שו 1735
דאיו דומה יומי יסן לחוכה ... ד דיש ויש רשות בידו להתעות מכמה טעמי "דראה לע, שקודם הפסח אומר
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 ובין יום ,1739 והוא הדין בימי הגבלה.1738ט"תכ'  כמו שיתבאר בסי, יתענה,1737 או אסרו חג1736פסח
 הואיל ויש ,1741ענות ואפילו בראש חודש ניסן וראש חודש אב יכול להת.1740הכיפורים לסוכות

  .1742פ"תק' ש בסי" כמ,מתענים בהם בכל שנה תענית צדיקים

 כמו , תענית על תעניתואחר כך המתענה בהם תענית חלום אינו צריך להתענות ,ובכל ימים אלו
  .1743המתענה בשבת

 ,של גליות'  ביום טוב אפילו ,יום טוב ו, ופורים, חנוכה,אבל המתענה תענית חלום בראש חודש
  :1744ח"תקס' ש בסי" כמ, תענית על תעניתו כמו בשבתאחר כך צריך להתענות ,ל מועדוחולו ש

___________________ 
בין , צריך למיתב תעית לתעיתו ביומי יסן, עית חלום בשבתהמתעה ת(כסת הגדולה הגהות הטור ). ופורים

ק ד "א ס"מ). ד' ח סי"ל בתשובותיו חלק או"ש הלוי ז"וכן כתב הר. בימים שאחר הפסח בין בימים שקודם הפסח
 ).ד' ש הלוי סי"וכן כתב בכסת הגדולה בשם ר. ה דיתע, או בשאר הימים דאין אלא מהג, דביסןל שכןוכ(

  ).רב פסח בעוא הדיןוה(ק ד " סא"מ 1736
יכול להתעות ביום ' מכל מקום מיירי שלא הי, ואם כן אין ערב פסח יכול לחול ביום ראשון, ו פסח"ואף שלא בד

  . ז"צ סק' בדי השלחן סיכמבואר ב, ודחה תעיתו לערב פסח, ראשון
א שם "כפירוש המ).  למחר יתעה, אחרוןם טוב וביו,אם התעה ביום טוב בשביל חלום(רכט ' חסידים סי' ס 1737
 למחר ,ו במקום או" דוי, אחרוןום טוב כלומר או בי, אחרוןום טוב ובי, ראשוןום טוב אם התעה בי,דהכי קאמר(

דהמהג ... אסרו חג (ק ח "תכט ס' ובסי, ) דאיו אלא מהג,י שלמחרתו הוא אסרו חג יתעה"כלומר אעפ, יתעה
 ).שלא להתעות

 מותר להתעות למחר ביום ראשון על מה שהתעה , שהתעה תעית חלום בשבת שבחדש יסןמי(א  סעיף י1738
... לחג באכילה ושתיה ) פירוש אגודה(כל העושה איסור (ז "וסי, ) כיון שאיסור התעית זה איו אלא מהג,בשבת

  . )ואיסור זה איו אלא מהג... ואין מתעין 
).  וברביעי אמר להם מצות הגבלה...בו ' ח עד ח" מר...ת אלו שלא להתעות ווהגין במדיו(י תצד "כדלקמן סוס 1739

  ).הערה קכז(ותבאר בהערות שם 
והוא ...  ן כתב בכסת הגדולהוכ(א שם "מ). והוא הדין ליומי תשרי שאחר הכיפור(כסת הגדולה הגהות הטור  1740

  ). לסוכותהדין בין יום הכיפורים
 שבהן היו מחכין את המזבח בימי , שבין יום הכיפורים לסוכות הן ימי שמחההימים(ג " תרכד סי'וכדלקמן סי

  ). לפיכך אין מתעין בהן,שלמה
 , אבוא הדין לראש חדש וה.ג"תקע' ש סי" כמ, דמתעה, יסןאש חדשהוא ר'  דאם ביום אוראה לי(ק ד "סא " מ1741
  .)פ"תק' סי' יע

 , ובשבת שלפיו התעה תעית חלום, יסן באחד בשבתחדשאש ואפילו אם חל ר(א "תכט סי' וכן הוא לקמן סי
  ).ח"רפ' ש בסי" כמ, יסן על מה שהתעה בשבתאש חדשמותר לו לישב בתעית בר

 ואף על פי שמקצתם בראש ,אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותיו וראוי להתעות בהם(ב - א"ע שם ס"שוב 1742
  ).באחד באב מת אהרן הכהן  ...מתו בי אהרןבאחד ביסן ... חדש יש מי שאומר שיתעו בו 

  ).ופשוט דאין צריך למיתב תעית לתעיתו(ק ו " תכט ס'א סי"מ 1743
 , וחולו של מועדאש חדש חוץ משבתות וימים טובים ור,ולפי שאיסור התעית בכל חדש זה(י "וכן הוא לקמן שם ס
ש " מותר להתעות תעית חלום כמם טובושאפילו בשבת וי( לפיכך המתעה בו תעית חלום ,איו אלא מהג

  ). כדי שיכופר לו על מה שחטא שהתעה בחדש יסן על חלומו, אין צריך לישב בתעית בחדש אייר,)ח"בסימן רפ
או בערב יום  ,או בחוכה ופורים, או בראש חדש או בחולו של מועד, ום טובהמתעה תעית חלום בי(סעיף ה  1744

  ).כדין המתעה תעית חלום בשבת, תא לתעיתיהצריך למיתב תעי, הכפורים
  ).תעיתא לתעיתיהצריך למיתב ,  תעית חלום, או בחוכה ופורים,אש חדשהמתעה בר(ה "תיח ס' וסי

 שהוא צריך לישב , וחולו של מועדם טוב וראש חדשמי שמתעה תעית חלום בשבת ויו(י "תכט ס' וכן הוא לקמן סי
  ).ח"סימן תיש ב"בתעית על תעיתו כמ

  ).ח"רפ' ש בסי" וכמ, המתעה בשבתות ובימים טובים...צריך לישב בחול תעית על תעיתו (ז " תקצז ס'סיו
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באב או עשרה ' ז בתמוז או ט" כגון י,1745 המתענה תענית חלום בשבת ולמחר הוא תענית חובהד
 כגון מי שיש לו , או אפילו תענית יחיד שנהג בו חובה, שנהגו בו חובה1746בטבת או תענית אסתר
 כיון שאף אם לא היה מתענה בשבת היה .1747 אינו עולה לו,של סליחות' יום אמנהג קבוע להתענות ב

___________________ 
 ,חר צריך להתעות אחר יום הכיפורים תעית א,]ערב יום כיפור [ואם עבר וטעה והתעה כל היום(ב "תרד ס' וסי

  ). על מה שהתעה בערב יום הכיפוריםלכפר
 איו צריך לישב בחול תעית על ,המתעה בראש השה תעית חלום(ז "תקצז ס'  לקמן סי– השה ולעין ראש
 שהרי יש אומרים שמצוה להתעות בראש ,ח"רפ' ש בסי" כמו המתעה בשבתות ובימים טובים וכמ,תעיתו
 זו לעבירה שיצטרך  לעין שלא חזיק תעית, מכל מקום כדאי הם לסמוך עליהם, ואף על פי שאין הלכה כן.השה

  ).ביל כךלהתעות בחול בש
*  

  ). ואמרו להם צאו והתעו על מה שהתעיתם...מעשה וגזרו תעית בחוכה בלוד (ב , ה יח"בר, המקור לעין חוכה
  ). ישב תעית לתעיתו כמו בשבת,אש חדשהיושב בתעית חלום בר (שבת רמז רלאבמרדכי , לעין ראש חדש

ר אלחן הודר להתעות בשבת "כתב ה(א אות ט " תעית פ'בהגהות מיימויות הל ,ה ופוריםלעין ראש חדש חוכ
ה אמר להם צאו והתעו על מה "כדאמר בר, צריך למיתב תעית לתעיתו, או בראש חדש חוכה ופורים

  ). וזה היה בחוכה, שהתעיתם
ואפילו (ט אות ו "שיירי כסת הגדולה הגה). 1737כדלעיל הערה (רכט ' בספר החסידים סי, לעין יום טוב שי

וראה דגם אם מתעה ביום טוב שי של (ק ג "עולת שבת ס). צריך למיתב תעית לתעיתו, התעה ביום טוב שי
גדולה מהדורא כסת ה' וכן כתב בס. דכל דתיקון רבן כעין דאורייתא תקו, צריך למיתב תעית לתעיתו... גליות 
  ).בתרא

אש  או בר,ל המתעה חלום בחולו של מועד"י סג"אמר מהר(רסח ' ל הלכות תעית ע"במהרי, ולעין חול המועד
וראה דהוא הדין (ק ג "תקסח ס' דרכי משה סי).  לכפר על שעיה פשו בימים האלו, חייב להתעות יום אחר,חדש

  ).ל" וכן כתב מהרי.חול המועד
 שצריך ,ומשמע דהוא הדין למתעה בערב יום הכפורים תעית חלום(תקסח ' י סי"בב, ום הכיפוריםולעין ערב י

  ). שהרי הוא מצווה לאכול בו,להתעות תעית אחר
*  

שיש בהם ( ראש חדש וחול המועד , יום טוב,שבתיום ה אלא ,מים טובים ייםוהייו שלעין תעית חלום לא חשב
אין גוזרין תעית על הצבור בראשי חדשים בחוכה  (ב, כמבואר במשה תעית טו, וגם חוכה ופורים, )מוסף

כדאמרין , שאי חוכה ופורים, ואף שבמגלת תעית מבואר שיש עוד ימים רבים שאין מתעים בהם. )ובפורים
 על ידי שהגו כבר הוא גלוי לכל ישראל (י"ופירש. )שאי חוכה דמיפרסם יסא... בטלה מגילת תעית  (ב, ה יח"ר

  .)והחזיקו בו כשל תורה ולא כון לבטלו, בו המצות
אסור  (א"תרד ס' כדלקמן סי, שחמור לעין זה אפילו יותר משבת ויום טוב, ומכל שכן לעין ערב יום הכיפורים
ם מכל מקום בערב יו, פ שמותר להתעות תעית חלום אפילו בשבת ויום טוב"אע, להתעות בו אפילו תעית חלום

אין להתעות בו אלא יאכל וישתה ויחשב לו כאלו התעה על , הכיפורים שהאכילה חשבת כעיוי כמו שתבאר
  .)חלומו
  .ואים חשבים יום טוב לעין תעית חלום, אים אלא מהג, כ שאר הימים שאין מתעים בהם"משא

ואיו יוצא בתעית זה , ח בתמוז"חר בידצריך להתעות תעית א, ראה לפי הסבראי (צג' ת משאת בימין סי" שו1745
ותעית זה , דמידי טעמא שצריך למיתב תעית לתעיתו אלא משום כפרה על שביטל עוג שבת, ז בתמוז"שבי
 ואי אפשר לקרבן אחד …שהרי תעית זה כבר חוב גמור עליו להתעות , ז איו מכפר כלל על עוג שבת"שבי

 שאת בימיןמ( צריך להתעות יום אחר ,ם ביום ראשון היא תעית חובהוא (ג"קא ס"מ). שיכפר על שתי חטאות
  .))ג"צ' סי

שהרי תעית אסתר איו חל ביום , שלא מיירי שהוא ביום ראשון, מראי מקומות וציויםו,  ראה בדי השלחן שם1746
  . ראשון

 דהא איו ,תעות כל שה אם איו רגיל לה, עולה לו,של סליחות' הוא יום א'  דאם יום אוראה לי(שם א " מ1747
כן .  לתעיתו ביום אחרתתעות תעיהצריך ל ,' אבל מי שיש לו מהג להתעות ביום א.א"תקפ' ש סי"חובה כמ
  . )ראה לי
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 ויש .1748 שלא מצינו כפרה בחנם, אין תענית זה מכפר לו על ביטול עונג שבת,מתענה תענית זה
 אם הוא איש בריא שאין התענית מזיק , וכן יש להורות. והעיקר כסברא הראשונה.1749חולקין על זה

  : אם סומך על המקילין לא הפסיד,תענית אבל מי שקשה עליו ה.לו

  :1750 אלא על דבר שמחללין עליו את השבת, אין להתענות בשבת על חלומות שהם הפסד ממוןה

  :1751 לא יתענה בשבת, אם חבירו ראה עליו חלום רעו

  .פעמים'  שאין להתענות תענית חלום בשבת אלא על חלום שראהו ג1752 יש אומריםז

 לפי שאין אנו בקיאים ,התענות תענית חלום בשבת בכל ענין שבזמן הזה אין ל1753ויש אומרים
  .בפתרון חלומות לידע איזו טוב ואיזו רע

 1755 הרואה ספר תורה או תפילין, שעל אלו חלומות מתענין בשבת אף בזמן הזה1754ויש אומרים
ו  אבל אם ראה לחייו שנשר. או קורות ביתו או שיניו שנפלו, או יום הכיפורים בשעת נעילה,שנשרפו

  .1756הרי זה סימן טוב שמתו היועצים עליו רעה

__________________ 
  . )וכפרה בכדי לא אשכחן (א שם"מ. )כפרה בכדי לא אשכחן (ב, זבחים לז. א,  סהדרין ד1748
כסת הגדולה ). ולא צריך תעית אחר,  שלאחר השבת מהיוראה שתעית (א, ג דשבועות ט" שלטי גבורים פ1749

ראה  (ג"ז סק"ט. )אבל ראה לי שראוי לתפוס כדברי בעל שלטי הגבורים, ולעין הלכה לא ראיתי מעשה(ט "הגה
  . )על הכל ה ודאי לאותו תעית חוב סלקי ליה לכפר... ראיה ברורה איפכא לי

 אלא על מה שיכולין לחלל עליו ,שבת על שראה בחלום הפסד ממוןלא יתעה אדם ב(ה תתס'  ספר חסידים סי1750
  . ב"עולת שבת סק. ט"הובא בכסת הגדולה הגה. )את השבת

זולת , הוריתי הלכה למעשה שלא יתעה... שאלתי על מי שחלמו לו אחרים חלום  (י אות ד"ג הגב" שיירי כה1751
  . ב"א סק"מוב, ג"עולת שבת סקהובא ב. )אם הוא בחול

ם "והר(והגהות מרדכי רמז תא , )עות אלא על חלום שראה תלת זימי אין להתרשמ פי"ור ( רכטרמזמרדכי  1752
שבת  שאין להתעות תעית חלום ביש אומרים (ה"ע ס"שו. )פעמים'  דאין לו להתעות אלא חלום שראה בו גרשפי

  . )אלא על חלום שראהו תלת זימי
 דאין , שאסור להתעות בזמן הזה בשבת אפילו תעית חלום,ימוס מצאתיובשם רביו קלו( תתס 'ה סי"ראבי 1753

וכן .  ומספיקא אין מתעין... כאשר היו יודעין הראשוים ,או בקיאין לדעת פתרון חלומות איזה טוב ואיזה רע
ן  דאי,ח" וכתב ר,ה כתב משם רביו קלוימוס"וראבי(והגהות מרדכי רמז תא , מרדכי רמז רלא). ראה לי

כתב רב עמרם  (תקסח' טור סי). ם דאין או בקיאין בפתרון חלומות משו,להתעות בזמן הזה תעית חלום בשבת
 שאין או בקיאין בפתרון החלומות לידע איזה רע , שבזמן הזה אין להתעות תעית חלום בשבת,קלוימוס' ור

 שבזמן הזה אין להתעות ש אומריםוי(ה "כאן סע "שו. )כ אבי העזרי" וכ. ואין מתעין בספק,ואיזה הוא טוב
  . )ן חלומות לידע איזה טוב ואיזה רעשאין או בקיאים בפתרו, תעית חלום בשבת

, דברים' וכתב רב האי שאין אדם מתעה תעית חלום בשבת רק על ג( יח 'ת קהלת שלמה סי"בשו, רב האי גאון 1754
הובא בשלטי הגבורים ). וקורות ביתו או שייו ופלות, הויום הכיפורים בשעת עיל, ששרף] ספר תורה[אם ראה 

והעולם אומרים שמצא  (ע שם"שו. ה וכתב המרדכי בשם ספרים קדמוים"י ד"ב. על המרדכי רמז רכט אות ג
 ם הכיפוריםאו יו,  ששרףפר תורה הרואה ס,ואלו הן, בספרים קדמוים שעל שלשה חלומות מתעים בשבת

  . )או שייו שפלו ביתו או קורות, בשעת עילה
  . ))מצאתי כתוב(והוא הדין תפילין  (ח"א סק" מ1755
 אמר , ראיתי שי לחיי ששרו,ישמעאל' ישמעאל את ר' שאל בן דמא בן אחותו של ר (ב, ישמעאל ברכות ו'  ר1756

, ו ששרואבל הרואה לחיי, דוקא שייו (ע שם"שו. י שם בבדק הבית"ב. )שי גדודי רומי יעצו עליך רעה ומתו
  . )ם טוב הוא דמתו היועצים עליו רעהחלו
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  . הרואה יום הכיפורים אף שלא בשעת נעילה1757ויש אומרים

  .)בצבור( אף הרואה שקורא בספר תורה 1758ויש אומרים

  . אף הרואה שנושא אשה1759ויש אומרים

  . מותר להתענות עליהם בשבת, שהם רעים1761 שכל חלומות שביארו פתרונם בגמרא1760ויש אומרים

 כמו שנשתנו הרפואות , שנשתנו פתרוני החלומות מזמן חכמי הגמרא לזמנינו1762אומריםאבל יש 
  .שבזמניהם

 כי הוא סימן יפה , שהרואה יום הכיפורים אפילו בשעת נעילה אינו חלום רע1763וכן יש אומרים
 ופתרו לה , שחלמה אשה אחת כך1764 אמרו במדרש, וכן הרואה קורות ביתו שנפלו.שמחלו עונותיו

  . וכן היה לה,שתלד זכר

 אלא , לא יתענה עליהם בשבת, שאפילו החלומות שמתענים עליהם לדברי הכל, עוד1765ויש אומרים
 ואף . ולפי שעונג השבת הוא מן התורה.אם כן התענית עונג לו שנפשו עגומה עליו אם לא יתענה

י הכל  מכל מקום להתענות לגמרי לדבר,1766ב"רמ' להאומרים שהוא מדברי קבלה כמו שנתבאר בסי
 , אלא רשות, ולא מצוה,1769 ותענית חלום אינה חובה.1768ע"תק' ש בסי" כמ,1767אסור מן התורה

__________________ 
  . ) אפילו שלא בשעת עילהם הכיפורים הרואה יוויש אומרים (ע שם"שווי " ב1757
  . ) הרואה שקורא בתורהיש אומרים (ע שם"י ושו" ב1758
  . ) הרואה שושא אשהויש אומרים (ע שם"י ושו" ב1759
וראה (ע שם "שו).  גם עליהם מתעין בשבת, שהם רעיםוראה לי שהחלומות שאמרו בפרק הרואה( דק הבית ב1760
  . )גם עליהם מתעין בשבת,  שהחלומות שאמרו בפרק הרואה שהם רעיםלי

  . הרואה'  ברכות פ1761
הובא ). כמו ברפואות שבתלמוד, ואין הארצות שוות, ולי ראה דאין הזמים שווים(ק ד "מלבושי יום טוב ס 1762

  . ק יב"י ואליה רבה ס"זוטא סקבאליה 
כל שכן , רמז שמתכפרין עוותיו... ואי כשרואה אחד מאלו עושה יום טוב  (שפו'  סייי חגיז" למוהר קרבן מחה1763

שפו כתב ואי כשרואה יום הכיפורים עושה יום ' בספר קרבן מחה סי(ק ח "הובא בבאר היטב ס). בשעת העילה
  ).ש"עייוכל שכל בשעת עילה , דרמז שמתכפרין לו עוותיו, טוב

אמר ,  אמרת ליה חמית בחלמי שריתא דביתי תבירא,ההיא אתתא דאתת לגבי רבי אלעזר (ח,  רבה פטבראשית 1764
, וברבה פרשת מקץ איתא שפתרו לאשה שתלד זכר (ט"א סק"מ. )אזלת והוה לה כן, לה את ילדת בר דכר והוא חיי

  . )וכן הות לה
דגם באלו אין להתעות אלא אם כן פשו עגומה , ראה לי (לוםה ותעית ח"דב , קלדשבת ר מצוה ' ה מס" של1765

אין להתעות בשבת ' ה שאף באלו הג"כתב בשל (ז"א סק"מ. )לא, ואם לא, דאז התעית תעוג לו, ומצטער בלבו
  .)גומה עליו וכשיתעה ימצא חת רוח כגון שפשו ע, התעית עג לולא אם כןא

דעל שאר (ק א "כמבואר בקוטרס אחרון ס, מתעים אף בשאר החלומות, )השפשו עגומה עליו אם לא יתע(ובזה 
 שאם פשו , מכל חלוקי דיעות שבחלומותפקא מיה ולפי זה אין לו  ...חלומות מתעים גם כן אם פשו עגומה

  ואם אין פשו עגומה אין להקל, אם הוא רוצה מחמת עגומת פשו,ז"ח וט"עגומה יכול לסמוך על דברי הב
   ).באיסורא דאורייתא

 ,מכובד'  שאמר וקראת לשבת עג לקדוש ה,י דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים והם כבוד ועגש ( סעיף א1766
  . )העג בשבת הן מדברי סופרים...  ויש אומרים ...ועיקרן מן התורה 

א "הובא במ. )התעות בהםדאורייתא שאסור ל, אש חדשור, ושבת, בימים טובים (רסב' ד סי"א ח"ת הרשב"שו 1767
  .)דהא איסור דאורייתא הוא להתעות בשבת (שם
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 אלא אם כן ,יש להורות כן הלכה למעשה שלא יתענה בשבת על שום חלום) א( לפיכך .אפילו בחול
 שיש לו עונג מהתענית יותר ממה שיהיה לו כשיאכל וישתה שיצטער מפחד ,אינו מבטל בו עונג שבת

 , או אפילו אם מתפחד אלא שהתענית קשה לו, אבל אדם שאינו מתפחד כל כך מהחלום.וםהחל
  . על שום חלום1770 אסור להתענות בשבת,ומצטער בו הרבה יותר ממה שמצטער בפחד החלום

  :1771 שאין בזה הוראה מן השמים כלל, לא יתענה עליו בשבת בכל ענין,ואם הרהר ביום וחלם בלילה

  י שברךאמירת ענינו וידוי ומ

 וטוב לכללו באלהי . צריך לומר ענינו אחר סיום תפלתו בלא חתימה, המתענה תענית חלום בשבתח
 גם כןומותר לומר . 1773 כמו בחול,' רבון העולמים גלוי וידוע לפניך וכוגם כן וטוב לומר .' כו1772נצור

ת ולומר חטאתי  להתוודוגם כן ויכול . או שאר בקשות על מחילת עונות,1774'אלהי עד שלא נוצרתי כו
  .1775עויתי פשעתי

___________________ 
ופקא , ח"תי' י סי"כמבואר בב, שאין מצוה אלא שלא להתעות בו(ק א "רמב בקוטרס אחרון ס' ותבאר לעיל סי
, ג"תריולא חשיב לה ב.  מכלל דבשבת אסור להתעות,' אכלוהו היום כי שבת היום לה]כה, בשלח טז [ליה מדכתיב

  .)ות אכילת המן שאיה והגת לדורותמשום דפקא מכלל מצ
 דאין שבועה חלה על דבר ,לא חלה עליו שבועה, בפירוש, ום טובאם שבע להתעות בשבת או בי (ג"סשם ע "שוב 1768

א  כיון שאין אל,עה עליוחלה שבו,  ואם שבע להתעות בחוכה ופורים.ואוכל, אלא לוקה על ששבע לשוא, מצוה
  ).מדרבן

 אלא שאמרו שהתעית יפה ,דע שלא חייבו בשום מקום להתעות על החלומות (קלב' א סי"א ח"ת הרשב" שו1769
ומכל  (ג"רכ סק' א סי"מ. )אבל לחייבו תעית לא אמרו.  והתירו להתעות עליו אפילו בשבת,לחלום כאש בעורת

  . ) אין מחויב להתעותמקום
, ומזיקו ומצטער בו,  או שהתעית רע לו הרבה ...וי גברא דלא קפיד בחלמא בישאדאי ה(תקיג ' סיש "ריבת "שו 1770

איכא אסורא בלי , ואם מתעה בשבת. לא חובה ולא מצוה להתעות, אין כאן ... יותר ממה שיצטער מפחד החלום
 שמצטער  הרבה בו יותר ממהר או שהתעית רע לו ומצטע,אם הוא גברא דלא קפיד בחלום רע (א שם"מ. )מצוה

  .)ואפילו בחול איה מצוה, עות בשבת אסור להת,בפחד החלום
  .ב" קל ס'סי. ח" קכח ס'ראה לעיל סי, בעת ברכת כהים, 'רבוו של עולם חלום חלמתי כוולעין אמירת 

השמים  מן מר אין כאן שייכות לו,ר כך דבכל גווי שהרהר ביום ובא לו בחלום אח,ותו ראה (ג"ז סק" ט1771
  . ) אלא ההרהור גורם לו,והראוה

הכין אמר ליה , והיכא דיתיב בתעית בשבתא דליכא שומע תפלה... אומר עו (באב ותעית ' ט' ג הל"בה 1772
ג שאומר עו באלהי " בהרש פי,וכשיושב בתעית חלום בשבת (ה כל"ב ד, ברכות לא' תוס). ושפיר דמי, בתחוא

ג שאומר עו באלהי "וכתב בה (רכ' טור סי. )אומר עו באלהי צורג ש"ופירש בה(י "סה "פש שם "ראו ,)צור
  . )וכוללו באלהי צור, המתעה בשבת אומר עו אחר סיום תפלתו בלא חתימה (ו"סכאן ע "שו. )צור

 רבון העולמים גלוי לפיך בזמן שבית , בתר דמצלי אמר הכי,רב ששת כי הוה יתיב בתעיתא (א,  ברכות יז1773
 ועכשיו ישבתי בתעית ,ים אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממו אלא חלבו ודמו ומתכפר לוהמקדש קי

. ) יהי רצון מלפיך שיהא חלבי ודמי שתמעט כאילו הקרבתיו לפיך על גבי המזבח ותרצי,ותמעט חלבי ודמי
כשיושב יחיד בתעית בין בשבת בין  ,ל" דוד הלוי זצו שמואל בן רביוכך הורה רבי (תז' תעית סי' אור זרוע הל

ויאמר אחר תפלתו רבון  (ו"א ס"רמ. )ששת אומר לאחר אלקי צור תפלה דרב ,אש חדשבימים טובים בין בר
  . )כמו בחול ,'העולמים גלוי וכו

  . )' בשבת אלהי עד שלא וצרתי וכורומותר לומ (ק יא"א ס" מ1774
  .))סדר היום(מתעה כמו בחול ומותר להתוודות על חטאיו כש (ג" אליה זוטא סק1775

ו "וראה שער הכולל פל. ובסדור השמיט כל מה שיש בו הזכרת חטא). לעין פילת אפים(ו - ה" קלא ס'וראה לעיל סי
  .אות ב ואות ו
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 כגון על פרנסה או על רפואה לחולה ,1776 אלא לבקש בהם על צרכיו,ולא אסרו לומר תחנונים בשבת
  :1777 אבל חרטת עונות טוב לומר בכל יום, וכיוצא בהם מצרכי הגוף,שיש לו בביתו

 ,1778עליו בשבת אם הוא חולה המסוכן סכנת היום שזועקים ומתחננים , ואפילו שאלת צרכיו התירוט
 וכן המקשה לילד שהיא .1781 המסוכן בו ביום1780וכן מותר לברך על החולה. 1779אפילו בצבור

  .1782מסוכנת בו ביום

 כיון שאפשר לעשות כן ,1783 ולא לברכו בשבת,אבל חולה שאין מסוכן בו ביום אסור לבקש עליו
  .אחר השבת

יכול אפילו ליפול על פניו  ,רחמים מיד) ב(מאורע שצריך לבקש עליו ) בשבת(אבל אם אירע לאדם 
פ שאין " שהרי התירו אפילו להתענות על חלום אע,פ שאין שם סכנת היום" אע,ולבקש רחמים ביחיד

 אבל בצבור אסור לבקש רחמים על . רק מפני שצריך להתענות בו ביום שחלם בו,שם סכנת היום
__________________ 

  ).1562הערה (ושם בא סיכום פרטי הלכה זו , )איסור תחה בשבת(ד " רפד סי'סילעיל כד 1776
 הגם יש בו בקשה יהי רצון .דלא הוי רק וידוי,  צרכיותדזה לא קרוי שאיל (פז אות ה' מ מיץ סי"ת מהר"ו ש1777

 לאמרו , הלא אותו יהי רצון שסדרו חכמים שתצילו היום.'שלא אחטא ומה שחטאתי מרוק ברחמיך הרבים וכו
 לית פוצה פה כל מקוםמ, טפי חשיב בקשה', שתצילו היום ובכל יום מעזי פים וכו' יהי רצון וכו, בכל יום בבקר

 ,שמבקש על פרסה או על חולי שיש לו בבית ודומה לו]כ[אלא לא חשיב בקשה אלא , שיש מיעה מלאומרו בשבת
דאיו (א שם "מ) וחטאתי גדי תמיד אמרש, אבל חרטות עוות טוב לאמרו בכל יום ובכל עת, שיש לו צער לפיו
 אבל חרטת עוות טוב לומר בכל ,קש על חולי או פרסה ודומה לו שיש צער לפיו אלא כשמב,אסור שאלת צרכיו

  .))ז" סימן פ מיץמ"ר(יום 
. והשאיר כמה מהן, אף שאין בהם בקשה על חולי או פרסה, למרות זאת השמיט רביו בסדורו אמירת כמה תחיות

   ).קט ואילך' ע, שוות(ותבאר במהג אבותיו בידיו 
 ואחד יחיד שרדף מפי כרים , ואחד ספיה המיטרפת בים,תו רבן עיר שהקיפוה כרים או הר(ב , כבתעית  1778

י ולפ( ויחיד ה גמרא"ב ד, חשם ן "ר).  על כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתעית, ומפי רוח רעה,או מפי לסטין
 שלא אמרו מפי רוח רעה אלא מפי שהוא ,ת יש ללמוד מכאן לכל חולי שיש בו סכת היום דמתריעין עליו בשבזה

 כל מקום ומ. ואיפשר שעל זה סמכו בהרבה מקומות שאומרין מצלאין על החולים בשבת.חולי של סכה ביומו
. )ם" שלא שיו רוח רעה אלא דומיא דספיה המטורפת בים ויחיד הרדף מפי עכו,דוקא כשיש בו סכת היום

ואפילו על יחיד הרדף מפי אסין או לסטים או , ן או הר וספיה המטורפת ביםעיר שהקיפוה אסי (י- ט"ע ס"שו
וכן הגו .  לכל חולה שיש בו סכת היום זועקים ומתחיןהוא הדין... זועקין ומתחין בתפלות בשבת , רוח רעה

  . )שבת על חולים המסוכים סכת היוםלומר מצלאים ב
 ).'לברך כו' ע זועקים כו"וש בש" כמ, סכת היום אפילו בצבור שריכשיש(ק ב "תבאר בקוטרס אחרון ס 1779
 .את החולה: ב תיקן"בהגהת מהרי 1780
 וכן ראיתי כתוב בקובץ אחד ישן שהיה בו .ומשמע מכאן דמותר לברך החולה המסוכן בשבת(ק ד "דרכי משה ס 1781

י ווייל לא " ואפשר דאף מהר.בתדאין מברכין החולה בשכתב י ווייל " אבל מהר.ן"ר ישראל ברי"ליקוטים ממהר
  ).וכן מותר לברך החולה המסוכן בו ביום(י "א ס"רמ). קאמר אלא אם איו מסוכן ביומו

ר "ל מהר" עכ, שהתיוק הוא צדיק ויכריע כל העולם לכף זכות,ע מותר"ולברך המקשה לילד לכ (ק יד"א ס" מ1782
  .) דהא אים בי עושין,כסים למין אים ם דקטיי ראה ול.ג"יוסף בביאורי סמ
, אבל לעין לברך המקשה לילד לא פליג(ק פ "כמבואר בכף החיים ס, פ משום האם מברכים" ראה מדבריו שעכ

  . מראי מקומות וציויםוראה ). ע מותר"ולכו, דהא היא בחזקת סכה
 ,ר תן לשם" והיה גם מה,ק" כשהיו הרבים בורבער,ועל החולה אם מברכין אותו בשבת (קטו' י ווייל סי" מהר1783

י "ואפשר דאף מהר(דרכי משה שם . )ואמרתי שראה לי שהוא אסור ,ן היה רוצה לברכו" ומהר,והיה לשם חולה
ו דלא שרי לברך את "ו בסימן קט"והא דכתב מהרי ('ח סוף הסי"ב). לא קאמר אלא אם איו מסוכן ביומוווייל 
ו " מהרין כתב כ.אבל שאיו מסוכן ביומו אסור לברכו (א שם" מ.)י שאיו מסוכן ביומו איו אלא בחול,החולה

  .)ח"כ ב" וכ, שהסכימו כל הרבים,ו"סימן קט
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  .1784המאורע כל שאין שם סכנת היום

 לא יעשו עצמן צבור לחזור אחר אחד , חלום בשבת אחתוכן אם יש בעיר עשרה שמתענים תענית
  :1785מהם שיתפלל תפלת המנחה בקול רם ולומר ענינו בצבור

 יתבאר בסימן , על איזו צרה שקרה לרבים או ליחיד, או לזעוק ולהתחנן בשבת, אם מותר להתענותי
  :1786ו"תקע

יל שיתכפר לו ויקרע לו  בשב, יש לו לעסוק כל היום בתורה ותפלה, המתענה תענית חלום בשבתיא
  :1787גזר דינו

  לם בשינת צהריםוחה

ב שעות משניעור " יש אומרים שמועיל לו אם יתענה י, מי שישן שינת צהרים וחלם לו חלום רעיב

__________________ 
 או שיש ,צריך לבקש רחמים או לפרסה] אי[ יחיד ם טובבשבתות ויו (תרג'  סי)פראג(ם מרוטבורג " מהרת"שו 1784

 מציו שבזמן שיש מאורע וצריך ...ל כל צרכיו פול על פיו לשאוי מותר ל, או שיש לו צורך,לו חולה בתוך ביתו
 דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא , בשבתלואדם לרחמים יבקש ויפול על פיו ביחיד בכל תפלה ואפי

פול על פיו שאין י לל שכן וכ. בשבתלו ואפי, ואמר רב חסדא ובו ביום,אמר רב יפה תעית לחלום כאש לעורת
ג כשיש מאורע וצריך אדם "תר' מ סי"בתשובת מהר (ק יג"א ס"מ. ) לא יפלו על פיהםאבל בצבור. בכך כלום
  . )שרי בשביל חלום ת תעילו דהא אפי, יבקש ויפול על פיו ביחיד,לרחמים

 שיפה תעית לחלום לבטל הגזר דין כאש ,מותר להתעות תעית חלום בשבת כשחלם בו ביום(ג "והייו כדלעיל ס
  .ושם סמן, ) והתירו לו חכמים בשביל שיקרע גזר דיו,ה בו ביום אם מתע,לעורת

הכא שאי שיש לו ). והגין שלא ליפול על פיהם אחר תפלת מחה בערב שבת(א "רסז ס' ואף שתבאר לעיל סי
  .מאורע שצריך לבקש עליו מיד

  :יוצא אם כן שיש שלושה אופים
  .ור יש לבקש אפילו בצב–אם הוא מסוכן בו ביום ) א(
  . יש לבקש רק ביחיד–אף שאין הסכה להיום , אם הסכה התחילה ביום השבת) ב(
  . אין לבקש אף ביחיד–ואין הסכה לבו ביום , אם התחיל חליו לפי השבת) ג(

  .ק ב"וההוכחה לזה תבארה בקוטרס אחרון ס. ולכן התיר רק ביחיד ולא בצבור, ם מיירי באופן האמצעי"ומהר
, ]שיירי כסת הגדולה שם הגהות הטור אות ה[כתב בכסת הגדולה מהדורא בתרא (ק ב " רכ ס'עולת תמיד סי 1785

ולומר בו עיו , דאם עשרה בי אדם שמתעים תעית חלום בשבת יכולים להתפלל תפלת מחה בחזרה בקול רם
סת הגדולה מהדורא כתב עולת תמיד בשם כ(ק ד "א שם ס"מ). ולעיות דעתי אין כון לעשות כן. בסוף התפלה

 דאין כון ולעיות דעתי.  ולומר עיו בסוף התפלה,שמתעין בשבת מתפללין מחה בקול רם'  דאם יש י,בתרא
  ).לעשות כן

 וזועקין בתפלה ומתחים ומתריעין בשופר עד ,אותה העיר מתעה, כל עיר שיש בה צרה מכל אלו(ב "סיע "שוב 1786
 ובכל מקום אין מתעין .אבל מבקשים עליהם רחמים, ת אבל לא מתריעות וכל סביבותיה מתעו.שתעבור הצרה

  . )מצרת המזוות שזועקים עליהם בשבתחוץ , ולא זועקים ולא מתריעים בשבת ויום טוב על שום צרה
י "ב. )ם כולו וילמוד בתעיתו ויתכפר לו ישב כל היו,למיד חכםואם הוא ת (ס טז"ק דתעית סו" הגהות אשרי פ1787
  .)ך לעסוק כל היום בתורה ויתכפר לווצרי (ג"אליה זוטא סק. כתב המרדכיה ו"ד

 שהרי כל יום טוב . או לומר תחיות,המתעה בראש השה צריך ללמוד כל היום(ג " תקצז ס'עוד תפרש לקמן סי
תעה  וזה שהוא מ.ובאחד כתוב לכם'  כדי לקיים שי פסוקים שבאחד כתוב לה,וחציו לכם' צריך לחלק חציו לה

 ,ולא אמר בו לכם'  כדי לקיים המקרא שאמר בו לה,' צריך לעשות כולו לה,ואיו מקיים המקרא שאמר בו לכם
  ).לבדו' ומשמע שכל היום יהיה לה
  . וראה מראי מקומות וציוים
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רפג

 אף אם .1788וצריך להתענות למחר יום שלם . אם עושה כן בשבת, ואז יבדיל,משינתו עד אמצע הלילה
 מכל מקום כיון שהתענה .אי שלא לטעום עוד כלום בשבת והיה רש,קודם שחלם' כבר אכל סעודה ג

  . וצריך כפרה בתענית יום שלם,1789לשם תענית עבירה היא בידו

  :1790 כיון שאכל כבר, לא יאמר ענינו במנחה,ובין בחול ובין בשבת כשהוא עושה כן

  האכילה לענג ולתיאבון' שתהי

 כגון שנתעכלה כבר סעודת ,לו אם הקדימה לאכול בשבת קודם זמן הסעודה בחול הוא עונג יג
 ואם האיחור . שמקדימין זמן סעודתו לזמן סעודת החול, כי זהו כבוד השבת, צריך להקדים,הלילה

  :1791 וזהו כבודו שמתאוה לאכול ואוכל לתיאבון, צריך לאחר,מזמן סעודת החול הוא עונג לו

ת זמן הסעודה של שבת מזמן  צריך לשנו, והרי כל ימיו כשבת, וכן מי שרגיל בכל יום בבשר וייןיד
  :1793 בכדי שלא יצטער, שעה מועטת1792 שיקדים או יאחר,סעודת החול

  

קונטרס אחרון
 

אלו יש '  דעל גמה שכתב אלא במ,1796ח" לא סתר דברי הב1795א" המג.1794'יש להורות כו) א(

__________________ 
 ת צהרים עד]ע[ל לאחד שהתעה תעית חלום מש"ש ז"הורה מהר( קסט 'הלכות ומהגי רבי שלום מוישטט סי 1788

ש בשם " וכן כתב מהרי,מצאתי בקובץ(הגהות מהגים מהגי טבת אות לז ). של אחריו' להתעות ביום א, הלילה
אז היה מתעה מאותו חצי יום שבת , שהתעה בשבת כשישן שית צהרים ובא לו חלום שמתעין עליו, ש"מהר

ם ראשון היה מתעה תעית יו בר כך ואח. ואמר שהוא עולה ליום שלם, ואז הבדיל,ואילך עד חצי הלילה
 ,היום עד חצי הלילה יתעה מחצי,  מי שישן שית צהרים וחלם לו חלום רעש אומריםוי (ד"א ס"רמ). לתעיתו
  . )ם השבתוביום הראשון יתעה כאילו התעה כל יו, ואז יבדיל

שהתעה כיון כל מקום  מ, אם יצא ידי סעודה,ג דאי בעי שלא לאכול אחר חצות הרשות בידו"דאע (ו"א סק" מ1789
  .)לשם תעית עבירה היא בידו

  .)1722הערה (ושם סמן , )ואם מתכוין לשם תעית אפילו שעה אחת אסור(א "וכדלעיל סוף ס
ית אם קבל עליו התע (א"תקסב סי' ע סי"שווהוא ב. )ב"תקס' סי' י וע. דאיו מתפלל עיווראה לי (ה"א סק" מ1790

איו קרא תעית להתפלל , או שאכל עד חצי היום וקבל עליו תעית משם ואילך, עד חצי היום ואכל אחר כך
  . )עו

 ושמואל אמר ,)י"רש,  וזהו כבודו,זמן סעודת שבת לזמן סעודת חול ( רב אמר להקדים,וכבדתו(א , שבת קיט 1791
 אם ההקדמה עוג , אלא כל אדם לפי עייו,דלא פליגי וראה לי(טור . )) שהוא מתאוה לאכול,וזהו כבודו (לאחר

אם (ז "ע ס"שו).  לא יאחר, כגון שעדיין לא תעכל,לו ואם האיחור עוג . יקדים, כגון שתעכל לו סעודת הלילה,לו
, כגון שעדיין לא תעכל, ואם האיחור עוג לו. יקדים,  כגון שתעכלה סעודת הלילה,הקדימה לאכול הוא עוג לו

  ).חריא
יכול להמתין מלקדש תוך הלילה כמה (ב " רעא ס'סי. )ויאכל סעודת שבת לתיאבון (ט"רמט ס' סיגם לעיל ראה ו

  .) כדי שיאכל לתיאבון,שירצה
 כגון אן דשכיח לן בישרא וחמרא כל יומא במאי ,אמרו ליה בי רב פפא בר אבא לרב פפא (א,  רב פפא קיט1792

וכן מי שיש לו  (ז"א ס"רמוטור . ) אי רגיליתו לאחרוה אקדמוה,דומי אחרוה אמר להו אי רגיליתו לאק,ישייה
  . )להקדים או לאחרישה בשבת , סעודות כל יום כמו בשבת

  . )שעה מועטת כדי שלא יצטער רושפי (ק יב"א ס" מ1793
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1794
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רפד

 אין סתירה על זה , אם נפשו עגומהגם כן דעל שאר חלומות מתענים ה שכתב אבל במ,1797להתענות
 והפוסקים שלא ביארו על איזה 1800 ואדרבה פשטא דתלמודא,1799ש" ולא מהריב1798א"רשבלא מה

 אלא מסתמא כשמתענה בשבת נפשו ,1801חלום מתענין משמע דלא סבירא להו כספרים קדמונים
  .1802 הלא תענית חלום רשות, מי מכריחו להתענותם לא כן דא,עגומה עליו מאד

 שאם נפשו עגומה יכול לסמוך על דברי ,חלומות מכל חלוקי דיעות שבפקא מינהולפי זה אין לנו נ
 ואם אין נפשו עגומה אין להקל באיסורא , אם הוא רוצה מחמת עגומת נפשו,1803ז"ח וט"הב

 ונגד ,1804 ומשמעות הטור כאן שתלה ההיתר משום שמתענג בתעניתו.א"ש ומג"דאורייתא נגד הריב
 :מן איכא כמה חילוקי דעות בפרט שבחלומות עצ.1805ח"תקס' רב עמרם ורב קלונימוס שבטור סי

ע מאי שנא מחולה " צ,ג" דאם לא כה, היכי מיירי1807ם" בתשובת מהר1806ע" צ.'רחמים מיד כו) ב(
___________________ 

 אלא אם כן התעית עוג שלו שפשו עגומה עליו אם ,שאין להתעות תעית חלום בשבת, ז"מסקת רביו בפים ס
  .לא יתעה

ולפי זה אין לו פקא מיה . יכול להתעות גם על שאר החלומות, שאם פשו עגומה עליו, ומוכיח בקוטרס אחרון
כי למסקא איו תלוי אלא באם פשו , על איזה חלומות צריך להתעות, ז"מכל חלוקי הדעות שהובא בפים ס

  .מה עליו אם לא יתעהעגו

 . תשיט'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
 .ל" אין פשו עגומה עכלויתעה אפי'  ובאלו ג, דאם פשו עגומה עליו יש להתעות בכל חלומותתבח כ"וב(ק ז "ס 1795
ותראה ליוות, להקל שלא להתעדהא איסור דאורייתא הוא להתע .(  
חלומות שקבלה בידיו מן '  או אחד מג, הרואה שהם רעים ודאין חלומות המפורשים בפרק]ת[באו(סעיף ב  1796

ח " אבל כאן בסימן רפ ... באלו חלומות קאמר דיפה תעית כאש לעורת כדי לבטלו,הקדמוים שהם ודאי רעים
 אלא דאיהו פשו עגומה , מיירי בחלום שאיו בודאי שהוא רע,דמביא הך דקורעים לו גזר דיו של שבעים שה

  ). מועיל לו תעית, מאחר שחושב שהוא חלום רע ומתעה כדי שיתבטל בשכר תעית...עליו 
  .אפילו אין פשו עגומה 1797
  ).1769. 1767דלעיל הערות (רסב ' ד סי" קלב וח'א סי"ח 1798
  ).1770דלעיל הערה ( תקיג 'סי 1799
  .) בשבתלו ואמר רב יוסף אפי. אמר רב חסדא ובו ביום.יפה תעית לחלום כאש לעורת (א, שבת יא 1800
  ).1754וסמן לעיל ( אלו 'שמתעים רק על ג, ע"י ובשו"שהובאו בב 1801
  ).1769הערה (כסמן לעיל  1802
 שאז יש לו , פשו עגומה עליולא אם כן א, אין מורין לו להתעות,ובשאר חלומות שהוא מסופק בפתרום(ק ג "ס 1803

  ).תעוג מזה
  .ג"וכמבואר בפים ס 1804
 ).1753הערה (שסמו לעיל  1805
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1806

  :קשת רחמים על חולהט תבארו שלושה אופים בב"בפים ס
  . יש לבקש אפילו בצבור–אם הוא מסוכן בו ביום ) א(
  . יש לבקש רק ביחיד–אף שאין הסכה להיום , אם הסכה התחילה ביום השבת) ב(
  . אין לבקש אף ביחיד–ואין הסכה לבו ביום , אם התחיל חליו לפי השבת) ג(

  .רק ביחיד ולא בצבורולכן התיר , ם מיירי באופן האמצעי"ומוכיח כאן שמהר

  . תשכב'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
 או , או שיש לו חולה בתוך ביתו,צריך לבקש רחמים או לפרסה] אי[ יחיד ם טובבשבתות ויו( תרג 'סי, פראג 1807

 מציו שבזמן שיש מאורע וצריך אדם לרחמים יבקש ויפול ...פול על פיו לשאול כל צרכיו י מותר ל,שיש לו צורך
 דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תעית לחלום , בשבתלו ואפי, פיו ביחיד בכל תפלהעל
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רפה

 דהא אפילו כשמבקרו ביחיד אסור ,1808 דהתם ברביםין לומר וא.שאינו מסוכן בו ביום שאסור לברכו
 הוא צריך להתענות  התם, ועוד קשה מאי מייתי מתענית חלום.1809ד"א סקי" עיין מג,לבקש רחמים
 אפשר לבקש רחמים ,כ הכא אף אם יש סכנה" משא,1810 שיפה תענית לחלום בו ביום,היום דוקא

ש " אפילו בצבור שרי כמ, ואי מיירי כשיש סכנת היום. כמו בחולה המסוכן שאינו סכנת היום,למחר
 דבנרדף 1813ה"ז סק" כדמשמע מטין לומר וכן א.1812ד"א סקי"עיין מג' לברך כו'  זועקים כו1811ע"ובש

ש " ולפי מ.1814 אף בצבור לישתרי כי התםם כן דא,ג" מיירי בכהכא נמי וה,שרי אף שאינה סכנת היום
 :ע"אתי שפיר וצ

  סדר סעודת שחרית של שבתרפט 
  סעיפים' ובו ג

 מטעם ,1815 ומפה פרוסה על הפת, בשבת שחרית בבואו מבית הכנסת צריך שיהיה שולחנו ערוךא
 לפי שכבוד יום קודם , כמו בסעודת הלילה, שאוכל עליה מוצעת יפה ומטה,1816א"רע' שנתבאר בסי
  :1817לכבוד לילה

 לפי שכבוד יום , כמו קודם סעודת הלילה,1818 ותקנו חכמים לקדש על היין קודם סעודת שחריתב

___________________ 
אבל בצבור לא .  שאין בכך כלום,פול על פיוי לל שכן וכ. בשבתלו ואפי, ואמר רב חסדא ובו ביום,כאש לעורת
  ).יפלו על פיהם

 .דכלומר שאף בחולה שאיו מסוכן יכול לברכו ביחי 1808
 ולא ."ח"כ ב" וכ, שהסכימו כל הרבים,ו"ו סימן קט" מהרין כתב כ.אבל שאיו מסוכן ביומו אסור לברכו" 1809

 .חילק בזה בין יחיד לרבים
  ). אם מתעה בו ביום,שיפה תעית לחלום לבטל הגזר דין כאש לעורת(ג "כדלעיל בפים ס 1810
  ).זועקין ומתחין(סעיף י  1811

  ). אפילו בצבור,עקים ומתחים עליו בשבתשזו(ט "וכן הוא בפים ס
 ".שאומר החזן מי שבירך לחולה" 1812
תעיות ' ם הל"וכמבואר ברמב".  שאי התם דהוי מקרה שלא כדרך עולם,ם"ולא דמי לרוח רעה שהתיר הרמב" 1813
 ). זועקין ומתחים עליהם בתפלה... רוח רעה ...אפילו יחיד הרדף מפי (ו "א ה"פ
הרי שיחיד ) שאי התם דהוי מקרה שלא כדרך עולם... שמעשה היה בפי הרבה רבים (שם ז "כמבואר בט 1814

 ".בפי הרבה רבים"הרדף מרוח רעה מבקשים עליו אפילו 
   ). כמו בסעודת הלילה, ומפה פרוסה, ומטה מוצעת יפה,יהיה שלחו ערוך( ע" טור ושו1815
 צריך לפרוס  ...ב]"ס[ כמו שתבאר בסימן ר,ר מבעוד יוםאף על פי שהשלחן צריך להיות ערוך ומסוד(סעיף יז  1816

  ). כדי שיתראה כאלו הובא עתה לכבוד שבת, כאילו איו כאן עד אחר קידוש,עליו מפה לכסותו
 ויתקן , ויציע המטות שיושבים עליהם,צריך אדם לסדר שלחו בערב שבת ללילי שבת(א " רסב ס'והייו כדלעיל סי
  ). שזהו כבוד השבת,ו ערוך ומסודר בבואו מבית הכסת שימצא,כל עיי הבית

מטה שאוכל עליה מוצעת , מפה פרוסה על הפת, שולחו ערוך:  דברים אלו'וכך גם בסעודת היום צריכים להיות ג
  .יפה

כ ביום צריך להציע רק "משא, שבערב שבת צריך להציע גם המטות שישים עליהן, אלא שמכל מקום יש הפרש בים
 מכין משבת לחול ואסור ...אין מציעין המטה משבת למוצאי שבת (י " שב ס'וכדלקמן סי, "וכל עליהמטה שא"

  ). ומכל מקום טוב יותר להציען מערב שבת...ומציעין מליל שבת לשבת  ... מדברי סופרים
  .)כבוד יום קודם ,כבוד יום וכבוד לילה (א,  פסחים קה1817
  .)שכבוד יום קודם לכבוד לילה (ח"רעא ס'  סילעיל. )ם לכבוד לילהשכבוד יום קוד(לקמן סעיף הבא  כן הואו

  .) ביום מין,אין לי אלא בלילה.  זוכרהו על היין בכיסתו,זכור את יום השבת לקדשו (א,  פסחים קו1818
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  . יהא כבוד לילה עודף על כבוד יום, ואם לא יקדש ביום על היין,1819קודם לכבוד לילה

 אלא די בברכת בורא פרי הגפן שיברך על ,ת הקידוש שבירך בלילהמכל מקום לא תקנו לברך ברכ
  .1821 כדי שיהא היכר בזה שקידוש זה אינו אלא מדברי סופרים,1820היין

 כמו בקידוש ,1822 ושלא יטעום כלום קודם לו,ומכל מקום גם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודה
  .1823הלילה

  .1824א חל עליו חובת קידוש מפני שעדיין ל,אך מותר לשתות מים קודם תפלת השחר

 הואיל ועיקרו אינו אלא מדברי סופרים לא , שמותר לטעום קודם קידוש שביום1825ויש אומרים
  .החמירו בו כל כך

 אפילו אם גם פת , כגון שאין לו יין ולא שאר משקה חמר מדינה,ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק
 ,ם מצפה שיביאו לו אחר זמן על מה לקדש אף א, יכול לאכול שאר מאכלים קודם קידוש זה,אין לו

  .1826אין צריך להמתין

__________________ 
  .)ראו חכמים לעשות ביום זכר לקידוש ,משום דכבוד יום עדיף מכבוד לילה (ה זוכרהו" ד)א, כב (ן פסחים שם" ר1819
  ).ורא פרי הגפןויברך על היין ב(א "ע ס"שו טור ו). אמר רב יהודה בורא פרי הגפן,ביום מאי מברך(גמרא שם  1820
  . )ילה כדי שלא להשוותו לקידושא של ל, לא ראו להאריך בו יותר,ומשום דלא הוי אלא מדרבן (ן שם" ר1821
. וש זה לא יהיה אלא במקום סעודהיד וגם ק,ואסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיקדש (י"ט ה"ם פכ" רמב1822

  . ) כמו בקידוש הלילה,ם קודם לו כלום ושלא יטעו,וגם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודה (א"ע ס"טור ושו
  ).ובלבד שיקדש מתחלה... מותר לטעום אחר תפלת שחרית (ד "רפו ס'  סיוכן הוא לעיל

 רעג 'סי). משהגיע זמן הקידוש עד שיקדש, פילו מיםא, אסרו חכמים לטעום כלום(ט " רעא ס'שתבאר לעיל סי 1823
  ).אין קידוש אלא במקום סעודה(א "ס
 שכיון שלא חל עליו עדיין חובת קידוש ,ל היה שותה מים בבוקר קודם תפלה" זואדוי אבי(ש " טור בשם הרא1824

 פט'  ובסי)וה אחרי גויך ליכא דבמים ליכא גא ומשום ואותי השלכת,עד לאחר התפלה איו אוסרו מלטעום
ע "שו. ) כיון שעדיין לא הגיע זמו, אוסרו שאין הקידוש,ל היה שותה מים בשבת בבקר קודם תפלה" זדוי אביוא(
  .)חובת קידוש מפי שעדיין לא חל עליו ,ומיהו לשתות מים בבוקר קודם תפלה מותר (א"ס

 וכל האוכל ...ח "שחר עד שיתפלל יאסרו חכמים לאכול או לשתות משעלה עמוד ה(ה " פט ס'וכן הוא לעיל סי
 מותר לשתות מים קודם התפלה אף על פי ...ושותה ואחר כך מתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אחר גיוך 

 אין , ואפילו בשבת ויום טוב שצריך לקדש על הכוס לפי הסעודה. הואיל ולא שייך בהם גאוה,שהם צורך הגוף
 שאין קידוש אלא במקום סעודה וסמוך , כיון שעדיין לא הגיע זמו,שחרהקידוש אוסרו מלשתות קודם תפלת ה

  ).שר לו לאכול כלום קודם תפלת השחר והרי אי אפ,לה
*  

 מותר לאכלם ולשתותם ,ואפילו כל מיי אוכלים וכל מיי משקין ששייך בהם גאוה(ואף לפי מה שתבאר לעיל שם 
  ).וין הרשות בידוכול ולשתות כדי לכ אם רוצה לא...לצורך רפואה 

 'ד ע"ראה הר המלך ח(שעדיין לא הגיע זמן סעודה שתיקו עליה קידוש . מכל מקום לא הגו לקדש קודם התפלה
  ).רכג

  ).ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק... שמותר לטעום קודם קידוש (ואפשר מצרפים לזה הדעה השית דלקמן 
יום בכיסתו  שכבר תקדש ה, ואיה כלום,דושא רבא יצא לולפי שקראוהו ק (ם שם"ד בהשגות על הרמב" ראב1825

 ,ל השיגו ואמר דכיון דהאי קידושא מדרבן בעלמא הוא"ד ז"אבל הראב(ן שם " הובא בר.)על היין קודם שיטעום
  ). ולא אסרו אלא לקידוש של לילה,קדשמותר לטעום קודם שי

 , שמותר לאכול קודםש אומרים דהא י,יום אין צריך בקידוש ה... שיביאו לו הדאם מצפראה לי (ק ד "סא " מ1826
  .)וכדאי הם לסמוך עליהם בשעת הדחק
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 שאף 1828 שהרי יש אומרים,1827 צריך לברך על הפת תחלה קודם שיאכל שאר מאכלים,ואם יש לו פת
 ואם יש לו .1829ב"ער'  כמו שנתבאר בסי, דהיינו לברך המוציא עליה,לכתחלה יכול לקדש על הפת

 ו שנתבאר כמ,1830ום אפילו פת קודם שיברך על הכוס לא יטעום כל, אף שאין לו יין,חמר מדינה
  :1831שם

 ומצפה שיביאו לו אחד מהם , אם אין לו לא יין ולא חמר מדינה ולא פת לקדש עליהם, אבל בלילהג
 ויש לו להמתין על כל פנים , לא יטעום כלום משאר מאכלים עד שיביאו לו על מה לקדש,תוך הלילה

  .1832עד חצות לילה

 ואינו מחוייב ללון ,יביאו לו בלילה מותר לו לאכול שאר המאכלים בלא קידושאבל אם אינו מצפה ש
 הואיל וכבר יצא ידי חובת עיקר קידוש של תורה ,בתענית בשבת בשביל קידוש על היין או על הפת

  :1833במה שהזכיר של שבת בתפלת ערבית

  בשבת ישלים מאה ברכות בפירותרצ 
  סעיפים' ובו ו

  השלמת מאה ברכות

 אף ,1835 ברכותמאה כדי להשלים מנין , להרבות בפירות ומגדים ומיני ריח אם יש לו1834 צריךא

__________________ 
 בר אחר ואם אין לו פת אוכל ד, ואסור לאכול דבר אחר קודם לכן, אומר המוציא על הפת,כשיש לו פת (שםא "מ 1827

  . )בלא קידוש
  .)קום ברכת היין ויאכלשב המוציא במ ותח,ואילו בא לקדש ביום על הפת מי לא מקדש (ד שם" ראב1828
  ). אבל אם יש יין בעיר אין לקדש על הפת ...וביום יוצא ידי חובתו במה שמברך המוציא על הפת( סעיף יא 1829

   ).567הערה (ותבארו הדעות בזה לעיל שם 
  ). מדיה ומקדשין עליוחמר , חוץ מן המים,במקום שאין יין מצוי הוי שכר ושאר משקין (ב"ע ס" שו1830
 דכיון שמברך בתחלה על כוס  ...יש להקל בקידוש של יום לקדש על המשקה שהוא חמר מדיה(א " ערב סי'סי 1831

ואף שיש מי שאומר שלא תקו שום קידוש אלא על היין . חמר מדיה ואחר כך על הפת יוצא בזה לדברי הכל
 חיוב כל כך כמו של ו שאי,ין להחמיר כל כך בקידוש של יום מכל מקום א, ולא על הפת ולא על חמר מדיה,בלבד
 ).לילה

 הובאו .)פ עד חצות לילה" שיביאו לו ימתין עכהדאם מצפראה לי ... בקידוש הלילה אם אין לו פת  (א שם" מ1832
   .)ט"רפ' א סוף סי" עיין מג,פ בחצות לילה"ועכ(ק א " רצו קוטרס אחרון סוף ס'דבריו לקמן סי

  ). ולא אמרו בת טות אלא להבדלה...בקידוש הלילה אם אין לו פת אוכל בלא קידוש  (א שם" מ1833
 ואי אפשר לו ,מי שאין לו במוצאי שבת לחול לא יין ולא שאר משקים חמר מדיה(ב " רצו סי'והייו כדלקמן סי

 אלא שמדת ,לה יש אומרים שמותר לו לאכול מיד מן הדין אם הזכיר הבדלה בתפ,למצוא בלילה עד למחר ביום
 אם מצפה , ויש אומרים שמן הדין אסור לו לטעום מאומה,חסידות הוא שלא לטעום מאומה עד שיבדיל למחר

  ).חר ביום יהיה לו כוס להבדיל עליושלמ
ויוכל לסמוך על מה שכבר זכרו (ב " רעא סוף ס'וכדלעיל סי, כ בקידוש סומכים על מה שכבר הזכיר בתפלה"משא

ים בלבד  שהרי מן התורה אין צריך אלא זכירה בדבר, שכבר יצא בזה מן התורה,ת ערביתבתחלת כיסתו בתפל
  ). והרי זכרו בתפלה,בלא יין

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1834
  ).א"ס(השלמת מאה ברכות ) א(
 ).ו- ב"ס(שיה ולימוד התורה ) ב(
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  :1837ו"מ'  כמו שנתבאר בסי,1836ששמע הברכות של קריאת התורה וההפטרה

   ולימוד התורהשינה

  :1838 כי עונג הוא לו, אל יבטלנה בשבת, אם רגיל בשינת צהרים בחולב

 ,1840 שנאמר בפרשת שבת ויקהל משה,ם ללמוד תורה לרבי1839 ואחר השינה צריך לקבוע מדרשג
ה למשה " אמר הקב, למה נאמר בפרשה זו ויקהל שלא נאמר כן בכל התורה כולה1841ודרשו חכמים

 , כדי שילמדו הדורות הבאים אחריך להקהל קהילות בכל שבת,רד ועשה לי קהילות גדולות בשבת
  .להכנס בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללמוד בהם תורה לרבים

 להכניס יראת 1843 ולדרוש בדברי אגדה1842 להודיע לעם את חקי האלהים,ך לקבוע מדרשעל כן צרי

___________________ 
 ' שאמר ועתה ישראל מה ה,ת בכל יום היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכו,תיא (ב,  מחות מג1835

למאה  ( טרח וממלי להו,)י"רש, ח"דלא מצלו י (ירב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טב. אלקיך שואל מעמך
  . )מין מאה ברכות כדי להשלים ,ירבה בפירות ומגדים ומיי ריח (ע"טור ושו).  ומגדי)בשמים ( באיספרמקי)ברכות

 תדע . הייו מי שאין לו פירות,ג דיוצא כששומע ברכת התורה והמפטיר"ד ס"רפ' ש סי"מו(ק ח " מו ס'א סי"מ 1836
  ). אלא כדאמרן,אבהו דממלי להו באספרמקי ומגדי לא היה בחבר עיר מקום שקורין בתורה ומפטיר' דאטו ר

 ויעלו לו ,יהם אמן ויעה אחר, ולברכות המפטיר,צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה(ז " רפד ס'והייו כדלעיל סי
 ).ו"מ' ש בסי"אם אין לו פירות הרבה להשלים בהם כמ, להשלים מין מאה ברכות שחיסר מים בשבת

מין המאה ברכות שחייב כל אדם לברך בכל יום ויום מערב ועד בקר כמו שתיקן דוד המלך עליו (עיף א  ס1837
 יכוין וישמע ברכות הקוראין בתורה , ואם אין לו. צריך למלאותן בפירות ומיי בשמים...ובשבת חסרו ... השלום 

  .)ו פירות איו יוצא בשמיעת הברכות אבל מי שיש ל ...ד" רפ'ש בסי" כמ,והמפטיר ויעה אחריהן אמן
ובפרט  ... אם הביאו לו פירות בתוך הסעודה טוב יותר להיחם לאחר ברכת המזון (ה"רטו ס'  סיראה גם לעילו

 ולא לסמוך על שמיעת , יש לו להיחם לאחר ברכת המזון להשלים בהם, ברכות'שלים ק כדי לה,בשבת ויום טוב
  ). התורה וההפטרה וברכת,ץ"חזרת הש

  . פה'וראה קיצור הלכות מילואים ע
שי דברים (א " רמב ס' וכדלעיל סי.)כי עוג הוא לו , אל יבטלו,ואם רגיל בשית צהרים (א"א ס"רמו טור 1838

  ). ועיקרן מן התורה,מכובד ' שאמר וקראת לשבת עג לקדוש ה, והם כבוד ועג, הביאיםתפרשו בשבת על ידי
לקוטי שיחות . ) משום השיה שהיא עוג שבת, והגים לאחר יותר מבחול...בשבת  (א" סארפ' לעיל סי גם וראה
  . פז'קיצור הלכות מילואים ע.  בהערה254' ב ע"חי

ואחר השיה  (ב"לבוש סו, )אחר סעודת שחרית קובעים מדרש(ב "ע ס"שוו) ואחר השיה קובעין מדרש ( טור1839
  . )קובעין מדרש

,  לעשות אותם'אלה הדברים אשר צוה ה, ויקהל משה את כל עדת בי ישראל ויאמר אליהם(ב - א,  שמות לה1840
  . )'שבת שבתון לה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, ששת ימים תעשה מלאכה

 מתחילת התורה ועד סופה אין פרשה , בעלי הגדה היו אומרים, ויקהל משה,תחומא(  צו'שבלי הלקט סי 1841
 אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רד ועשה לי קהילות ,ולמה כך. שאמרה בה קהילת בראשה אלא פרשה זו בלבד

ות  להכס בבתי כסי, כדי שילמדו כל הדורות הבאים אחריך להקהיל קהילות בכל שבת,גדולות על דבר שבת
  ).בתחומא(י "ובב) כדאיתא במדרש(הובא בטור . )בבתי מדרשות ללמד בהן תורה ברביםו

  .הובא בילקוט שמעוי ויקהל רמז תח, שמקורו במדרש אבכיר, ד אגרת תתקכז"ובאגרות קודש ח
  .) לעם את חוקי האלהים ואת תורותיו צריך שיקבעו מדרש להודיעעל כן ( טור1842
כו בכל תפוצות הגולה להתקבץ בבתי כסיות לקרות מקרא ולדרוש בדברי אגדה אחר ומכאן סמ ('י סוף הסי"ב 1843

ואולי עתה כיון שיש (ק ה "ר ס"א). קובעים מדרש לקרות בביאים ולדרוש בדברי אגדה(ע "שו). סעודת שחרית
  ). סמכו לדרוש הכל באגדה,ספרים לעמי הארץ שיכולין כולם לקרות
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  :1844 ולא כמו שנוהגים עכשיו,שמים בלבבם

 שצריכים הכל לבא לשמוע ,1846 אלא יקדימנה או יאחרנה,1845 ואסור לקבוע סעודה בעת המדרשד
  . כשאין שם דורש כראוי, או ללמוד בעצמם.1847הדרשה

 לא יניח הדרשה ,ניס בלבבם יראת שמים ונתאחר לבא לבית המדרשוהדורש לעם חקי האלהים ולהכ
  :1848 לפי שלימוד תורה ויראת שמים לרבים קודם לכל המצות שבתורה,בשביל סעודה שלישית

 שכל ימות החול הם ,1849 לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורה טובמים טוביםי לא ניתנו שבתות וה
 ובשבת הם פנויים ממלאכה ויכולים לעסוק ,קביעותטרודים במלאכתם ואין להם פנאי לעסוק בה ב

  .1850בה כראוי

 לא ימשיכו הרבה בעונג ,לפיכך פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בתורה בקביעות כל ימי השבוע
 אבל תלמידי חכמים . שצריכים לעסוק בתורה הרבה, ודי להם בעונג קצת,אכילה ושתיה בשבת

 כי הם מתענגים , ימשיכו קצת יותר בעונג אכילה ושתיה,העוסקים בתורה בקביעות כל ימי השבוע
  .1851בלימודם כל ימות השבוע

__________________ 
 לא שיכוין ,אגדה המדריכם ליראת השם למעם מחטוא לפיו יתברך ולתשובהלהמשיך את לב השומעים ב(ח "ב 1844

 שהדרשה תהא וצריך לדקדק (א"מ). דע לדרוש פסוק או מאמר בכמה פיםלהראות את עצמו שהוא חכם ויו
  .) ולא כמו שוהגין עכשיו,מים בלבבםלהורות לעם את חקי האלהים ואת תורותיו ולהכיס יראת ש

 ולא כמו ,אשר יעשון וללמד להם המעשה 'והעיקר לדרוש ולהורות להם דרכי ה(ב " תכט ס'וראה גם לקמן סי
 ,והוא שדורש ומורה לעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון(ד "ד ה"ת פ" ת'הל). שוהגין עכשיו

  .תשו'ג אגרת ד"ק חי"אג).  ולא כמו שוהגים עכשיו,יראת שמיםולהכיס בלבם 
ודקבעי סעודתייהו בשבתא בעידן בי  ...  בהי תלת מילי חתי בעלי בתים מכסיהון,אמר רבה (ב,  גיטין לח1845

  . )ואסור לקבוע סעודה באותה שעה (ב"ע ס"טור ושו.  ב'ז סי"פטש שבת "ראף ו"רי. )מדרשא
ם או  והיה להם להקדי, בסעודהכשהחכם דורש דרשות לרבים בשבת והם יושבין (ה בעידן"י גיטין שם ד" רש1846

  . )לאחר
 דרכם היה שהיו דורשין לעם בשבתות ומלמדים לעם , ופירוש...בזמן בית המדרש  (ט"ג הי" ראה מגיד משה פכ1847

 על החכמים הגדולים היה הרב מקפיד כשלא היו לו ואפי... והיה תועלת גדולה לכלם בזה ,חקי האלהים ותורותיו
  . )חוזק הדת ושמירת גדריווב עם היה  לפי שהקבוץ ההוא בר,באין לשמוע דבריו

 בי מאיר שמתו ביו של ר, אשת חילסוק משלי בפרש במדתא כדאי,'אין להיח הדרשה עבור סעודה ג (א" מ1848
 חמי בר חיא מפי ' אמר ר,ובמדרש משלי בפסוק אשת חיל מי ימצא( ה ' והוא ברוקח סי.))רוקח(מאותו החטא 

 במחה ית המדרש מפי שהיו רגילים להיח ב,יהם ביחד בשבת במחה שמתו ש, מאיר'מה תחייבו שי ביו של ר
  ).ואוכלים

  . " ושד"קו ס' לעיל סי וראה
  .) טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורהלא יתו שבתות וימים (ג"ו ה" ירושלמי שבת פט1849
ארץ זה רץ ע כשיכסו ישראל ל" רבש,איתא במדרש אמרה תורה לפי הקדוש ברוך הוא ( טור בשם המדרש1850

 שהם בטלים ממלאכתם , יש לי זוג שאי מזווג לך ושבת שמו, אמר לה,לכרמו וזה רץ לשדהו ואי מה תהא עלי
  . )כולין לעסוק בךוי
 שמואל בר חמן אומר לא תו שבתות וימים 'ירושלמי רב חגיי בשם ר (התחומא צו בשם 'שבלי הלקט סי 1851

 חייא בר אבא אמר לא תו שבתות וימים טובים אלא לעסוק ' בשם ר ברכיה'ר ... טובים אלא לאכילה ושתייה
 אלו הפועלין שהן עסוקין , ברכיה לתלמוד תורה' מה דאמר ר, ובתחומא מפרש ולא פליגין ...בהן בדברי תורה

 אלו תלמידי , חגי לתעוג' ומה דאמר ר,במלאכתן כל ימות השבת ובשבת הן באין ומתעסקין בתלמוד תורה
ופועלים  (ב"א כאן ס" רמ.י רפח"י רס"הובא בב). ה כל ימות השבת ובשבת הם מתעגיםשהן יגיעין בתורחכמים 

העוסקים בתורה כל למידי חכמים  יעסקו יותר בתורה בשבת מת, שאין עוסקים בתורה כל ימי שבועעלי בתיםוב
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רצ

 1852 ואינם רשאים למשוך כל היום בעונג אכילה ושתיה,ומכל מקום גם הם צריכים לעסוק בתורה
  :אלהיך'  שבת לה1854 שהרי נאמר,1853ושינה

  ):1856ז"ש' סיעיין  (1855 לא יאמר בשבת לבני ביתו נישן היום כדי לעשות מלאכתינו בערבו

___________________ 
 מתעגים בלמודם כל ימי  הם דהרי, ימשיכו יותר בעוג אכילה ושתייה קצתלמידי חכמים והת,ימי השבוע

  ).השבוע
 שגם כל בעלי עסקים יש להם פאי ושעת הכושר להאריך ,בשבתות וימים טובים( א 'ק סי"וראה תיא אגה

 כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח , ואדרבה עליהם מוטל ביתר שאת ויתר עז,'בתפלתם בכוות לבם ופשם לה
  ).חיים

ב "ד לפי מה ששיה הר"וראה לע(ק א "חלת צבי ס). יכו יותר בעוגימש... יעסקו יותר בתורה (א שם "רמ 1852
רק שיותר , דמשמע מזה דאף בעלי בתים יעגו מי באכילה ושתיה, ה דברי ירושלמי וכתב יעסקו יותר בשבת"הג

רק שיותר ימשכו בעוג אכילה , וגם תלמידי חכמים יעסקו בתורה, צריכין לעסוק בתורה מתלמידי חכמים
משמע שיש ] המדרש[ומדברי , ע בעין מי לכם"שמע שלכו] ה[ראה לפי שראה שמדברי רב. ה מבעלי בתיםושתיי

  ).עשה כעין פשרה, חילוק בין תלמידי חכמים לבעלי בתים
 'י סי"בוב. ) מאי טעמא וקראת לשבת עג,אמר רבה הכל מודים בשבת דבעין מי לכם( ב ,והוא האמור בפסחים סח

 התם בעוג ... יש לומר ,ב" כמו שתבאר בסימן רמ,הכל מודים בשבת דבעין לכם ]ה[אמר רבוהא ד(רפח שם 
  ). והכא לעסוק כל היום בתעוג,קצת

שלא יביאו לביטול , ובלבד שלא ירבה בו יותר מדאי. שיה בשבת תעוג (ה מסכת שבת פרק ר מצוה" של1853
 עוג שבת ם כןשזה ג, ואם רגיל בשית צהרים אל יבטלו(א "לבוש ס). כי לא איברו שבתות אלא לגירסא, התורה
ומה שאמרו , ובלבד שלא ירבה בו יותר מדאי שלא יביאו ליבטל התורה', בשית וכו(ק ב "אליה רבה ס). הוא
 ). רק ימשכו יותר בתעוג משאר ימים,אין הפירוש שיבלו כל היום בתעוגים, ל שתלמידי חכמים יתעגו"חז

 'עצרת לה]  ח, טזראה[וכתוב אחד אומר . 'שבת הוא לה]  ג, כגאמור[כתוב אחד אומר (רושלמי שם  י.י,  כיתרו 1854
  ).וחלק לאכול ולשתותהא כיצד תן חלק לתלמוד תורה . אלהיך

 שאסור לומר למחר ,בשבת לא יאמר אדם ישן כדי שעשה מלאכתיו במוצאי שבת (רסו'  ספר חסידים סי1855
  .)בת ישן כדי לעשות מלאכתיו בערבלא יאמר בש (א"מהובא ב. )י שבת היום אלא יאמר וח כ...אעשה 

  .וראה מראי מקומות וציוים
 שלא יאמר דבר פלוי אעשה , דרשו חכמים שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול,ודבר דבר ( סעיף א1856

כירות ומקח וממכר וכיוצא ון ש כג, ואפילו דבר שאיו אסור לעשותו בשבת עצמה אלא מדברי סופרים,למחר
 , דהייו מה שמבין מתוך דבריו, דבור אסור הרהור, שאמר ודבר דבר,לא אסר אלא דבור מפורש(ד "וסי, )בהם

  ). שזהו כמדבר בפירוש שרוצה לשכרו,ב אבל לא יאמר היה כון עמי לער.הרי זה מותר
, לא יכר הדבר שלצורך מלאכת איסור היאכיון ש, אין בזה איסור, "וח כי שבת היום"כ אם אומר רק "משא

אבל אם הוא בעין שאין ... במה דברים אמורים כשיכר הדבר שמתכוין לחפצים האסורים (ב " שו ס'כדלקמן סי
להלך חוץ לעיר תוך מותר  לפיכך . הרי זה מותר, אלא לחפצים המותרים,הדבר יכר שמתכוין לחפצים האסורים

 , כדי לתלוש פירות ועשבים מגיתו וחורבתו שבתוך התחום ולהביאם לביתו, ולהתעכב שם עד שתחשך,התחום
 אלא בשביל הבאת החמור המותרת בשבת וכן כל כיוצא ...שאין הדבר יכר שהולך לשם בשביל תלישת הפירות 

  ).בזה
*  

המותר כ אם רוצה לעשות בערב דבר "משא, וכל זה הוא כשרוצה לישון כדי לעשות בערב מלאכה האסורה בשבת
שלא אסר אלא המעשה ממש לצורך , וגם אין בזה איסור הכה משבת לחול. אין בזה איסור ודבר דבר, בשבת
  .ולא הדיבור או ההליכה והשיה, חול

 שו 'כדלקמן סי, עצמיאם איו איסור מלאכה , להלך ולדבר בשבת לצורך מלאכת איסוראפילו שמותר , ויתירה מזו
 שהבאת הבהמה היא דבר המותר ,ם להביא בהמתו מחוץ לתחום במוצאי שבתמותר להחשיך על התחו(ג "ס

 מכל מקום יש צד היתר בעולם שהיה יכול להביאה בשבת , ואף שאי אפשר לו להביאה בשבת מחוץ לתחום.בשבת
ביא וכן מותר להחשיך על התחום לה . ואף על פי שעכשיו אין שם בורגין... כגון אם היו שם בורגין ,מחוץ לתחום

 כגון אם היו שם מחיצות , צד היתר בעולם להביאם משם בשבתם כן שיש ג,משם פירות תלושין שאים מוקצים
לא אסרו לדבר  (ו"שז סט' סיו, ) ואף על פי שעכשיו אין שם מחיצות,מקיפות את הדרך ממקום הפירות עד ביתו

... ד היתר בעולם לעשותם בשבת  אלא בחפצים האסורים לעשותם בשבת ואי אפשר להמציא צ,בחפציו בשבת
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  דין שלש סעודותרצא 
  סעיפים' ובו ח

  שיעורה

  .1858 זהיר מאד לקיים סעודה שלישית1857 יהאא

 ואף שכביצה היא ,1859כביצה)  אבל,ביותר מכביצה מעט( הרי יכול לקיים אותה ,ואף אם הוא שבע
ויוצא  (1861 נקרא סעודה, מכל מקום מאחר שיש בה כדי שביעה,])יוצא בה[ואינו  (1860סעודת עראי

___________________ 
מותר להתעסק , ואילולי אותו דבר היו דברים אלו בעצמם מותרים בשבת, אבל דברים שאיסורם תלה בדבר אחר

  .)בהם בדבור לעשותם אחר השבת
, ללכת לראות את המקום שרוצה לעשות בו פעילות המותרת בשבתאפילו או , או לישוןומכל שכן שמותר לדבר 

כהבאת יין או , הוא רק בפעולה ממש" הכה משבת לחול"כי כל האיסור של ". הכה משבת לחול"שש ואין בזה ח
הכה משבת " מטעם ם אסוריםאי,  והשיהאו אפילו הליכה, או אפילו דיבור, כ הרהור"משא, הדחת כלים

  ".לחול
  . ואילך109' צ ע'ותבאר בקובץ יגדיל תורה א

  :העיקרי ההלכות שתבארו בסימן ז 1857
  ).א"ס(שיעורה ) א(
  ).ה- ב"ס(זמה ) ב(
  ).ו"ס(אין צריך קידוש ) ג(
  ).ז"ס(פת ושאר מאכלים ) ד(
  ).ח"ס(שים ) ה(

 מחבלו של משיח ומדיה של גיהם ,כל המקיים שלש סעודות בשבת יצול משלש פורעיות (א,  קיחשבת 1858
  .)ה שלישיתיהא זהיר מאד לקיים סעוד (א"ע ס"טור ושו. )וממלחמת גוג ומגוג

  ).שלש סעודות חייב כל אדם לאכול בשבת(א " עדר ס' סעודות תבאר לעיל סי'חיוב ג
שהכיס זאת , וכדרכו בספקותיו. או צריך יותר מכביצה, בכביצה) לדעה הראשוה(רביו מסתפק כאן אם סגי  1859

 ,העמיד בתוך חצאי עיגולשמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק ( ו 'ח סי"כמובא בשארית יהודה או, במוסגר
  ).כביצה)יותר מ(שאכל (ב "וכן לקמן ס). ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו

  :לכן ביאר כאן ההלכה בשי אופים
  .דסגי בכביצה, בלי המוסגר) א(

א "ת רשב"שו ).שרי המוציא ואוכל כביצה ומברך(ר כמה "ה ת"ב ד, ן מג"הובא בר. ג פרק כל כתבי"שהיא דעת בה
יכול לקיים אותה (שם ע "טור ושו .)סעודות ' ויקיים ג, יאכל,אם יכול לאכול כביצה ואיו מצטער( ג 'ה סי"ח

  .)בכביצה
  .שצריך יותר מכביצה, במוסגר) ב(

  .)דכביצה מקרי אכילת עראי, אלא יתר מעט מכביצה, לאו דוקא, בכביצה (א"א סק"משהיא דעת ה
  אבל כביצה בלבד. יצא ידי חובתו,וכיון שאכל יתר מעט מכביצה(בדעה הראשוה , ו" סערד' לעיל סיהוא וכן 

  ).734הערה (ושם סמן , ) ואיו יוצא בה,קראת אכילת עראי
ר  לפיכך צריך להזהר שיאכל בכל סעודה פת יות,ועיקר הסעודה הוא הלחם אשר הוא אוכל(ד " תקכט ס'לקמן סי

ביום טוב ובשבת שהוא בתוך (בדעה הראשוה , ז" תרלט סי'סי).  שעד כביצה קרא אכילת עראי,מכביצה מעט
שהרי בכל סעודת יום טוב חובה לאכול יותר  ... ]א"[ רצ' כמו שתבאר בסי, שחייב לאכול פת יותר מכביצה,החג

  ). מכביצה פת
 וכמה היא ,שמותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה(א "סי תרלט 'ותבאר לקמן סי. ו" עדר ס'כמובא לעיל מסי 1860

 שאין בית , ומלא פיו הוא כביצה, שכן דרך האדם לטעום פעם אחת מלא פיו חוץ לביתו,אכילת עראי כביצה
 מותר לטעום אחר תפלת שחרית קודם תפלת המוספין(ד " רפו ס'וכן הוא לעיל סי). הבליעה מחזיק יותר מכביצה

  ).ב"רל'  כמו שתבאר בסי, יותר ופת כביצה ולא...
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רצב

  .)בה

 כמו שיתבאר , משלש סעודותת בכל אח, שאפילו בכזית יוצא ידי חובתו לכתחלה1862ויש אומרים(
  .) אם אפשר לו,1863 ויש להחמיר לכתחלה כסברא הראשונה.ט"תרל' בסי

 ולא  נצטוו שסעודות השבת לעונג, אין צריך לצער את עצמו לאכול,ואם אי אפשר לו לאכול כלל
 כדי ליתן מקום לסעודה ,לא למלאות בטנו בסעודת הבקר ש, אבל החכם עיניו בראשו.1864לצער

  :1865שלישית

  זמנה

 .1868 דהיינו משש שעות ומחצה ואילך,1867 עד הערב1866הוא משיגיע זמן מנחה גדולה'  זמן סעודה גב
___________________ 

פירוש לפי שזהו מיקרי אכילה ושביעה (ק ד " פרישה ס.)אכילה שיש בה שביעה ואיזו זו כביצה (ב,  ברכות מט1861
  . )ע"ויוצאין בו ידי כו, ע"לכו

 אפילו פת גמורה אם איו אוכל אלא פחות (ב" קח ס'סיכדלעיל , וכעין זה מציו שיעור זה לעין טילת ידים
 לפי שפחות מכביצה איו קרא אוכל לעין טומאת , יש להסתפק אם צריך טילת ידים,מכביצה בלא קליפתה

 וטל בידו חתיכת פת ,כיצד מצות החת ערוב תבשילין (ג" תקכז ס'סיכדלקמן , ולעין עירוב תבשילין. )אוכלין
  ).שיש בה כביצה

 'ן ששבתות ויום טוב שוין להתחייב באכילת כזית פת בגומציו למדי(ה הא דאמרין "א ד, כזסוכה  א" ריטב1862
  ). ושבת צריך לאכול כזית פתום טובבי(ק י " תרלט ס'א סי"מ). סעודות

ושם , ) סעודות בשבת עצמה'כדי שיקיים ג, שיאכל כזית לפחות אחר צאת הכוכבים(ג " רסז ס'וכן הוא לעיל סי
  .)26הערה (תבאר 

 אבל כביצה בלבד קראת אכילת ,וכיון שאכל יתר מעט מכביצה יצא ידי חובתו(ו " עדר ס' הדיעות הובאו לעיל סי'ב
בכל סעודת יום טוב  (ז"תרלט סי' סילקמן ). ויש אומרים שבכזית בלבד יוצא ידי חובתו.  ואיו יוצא בה,עראי

 אין צריך ם טוב ואומרים שבכל סעודות שבת ויוויש חולקין על כל זה (ט" וסי)חובה לאכול יותר מכביצה פת
  .)לאכול פת רק כזית

  ).שהעיקר כסברא הראשוה(וכן הוא לקמן שם  1863
 כך ,וששאלתם מי שמצטער ואיו יכול להשלים שלש סעודות כשהוא אוכל( רכו 'ת הגאוים שערי תשובה סי"שו 1864

א תקו חכמים שלש סעודות בשבת אלא לעוג  של, פטור, כל מי שאיו יכול לאכול כביצה ומצטער ממה,הוא
 פטור משלש ...ואם היה חולה מרוב האכילה  (ט"ל ה"ם פ"רמב). ור וכיון שמצטער אין לו עוג ופט,שבת ולכבדו

 ולזה יהיה , ופשוט הוא שלא אמרו אלא לעוג שבת,ל"זה מצאתי בדברי הגאוים ז(מגיד משה שם . )סעודות
 , סעודות בשבת'שלא תיקו חכמים ג.  פטור,ואם כשיאכל כביצה מצטער הימה (ג 'יה ס"א ח"ת הרשב"שו .)צער

איו  , לו כלל לאכולי אפשרואם א(ע שם "ושו טור). ופטור , אין לו עוג,וכיון דמצטער. אלא לכבוד שבת ולעגו
  ).חייב לצער את עצמו

 וכמעט , אין צריך לאכול כלל,לו שלא לאכולשאז עוג הוא , אדם שהאכילה מזקת לו(ב " רפח ס'וכן הוא לעיל סי
  .)שאסור לו לאכול שלא יצטער בשבת

 כגון שהוא שבע ביותר ואי , אלא אם כן אי אפשר כלל בעין אחר,ואין לסמוך כלל על כל זה(ז "וראה גם לקמן ס
  .85 'א ע"לקוטי שיחות חכ. )אפשר לו לאכול פת בלא שיצער את עצמו

ליתן מקום לסעודה  כדי ,שלא ימלא בטו בסעודת הבוקר)  יד,קהלת ב(ייו בראשו והחכם ע (ע שם" טור ושו1865
  . )שלישית

דזמן אכילה מכאן משמע  (ה במחה" דשם' תוס).  לאכול בהן במחה... סעודה אחת ...במחה (א , שבת קיח 1866
משתגיע זמן המחה ת היא דקביעת זמן סעודה שלישי (ה"ז ס"ש פט"רא. )שלישית בשבת היא מן המחה ולמעלה

  . )זמה משיגיע זמן המחה (ב"ע ס"טור ושו. )ולא קודם
 דהייו מבין ,אם שכח והתחיל הסעודה באיסור(ב " רצט ס'כדלקמן סי, או עד צאת הכוכבים, הייו עד השקיעה 1867

 ואין ,תותויש מתירין אפילו להתחיל בבין השמשות בין לאכול בין לש.  צריך להפסיק מיד שזכר,השמשות ואילך
  ).איסור אלא בודאי לילה

  ).משש שעות ומחצה ולמעלהדהייו (ע שם "טור ושו 1868
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אלא אם כן נמשך בה עד אחר ) א( ,1869ואם עשאה קודם לכן לא קיים מצות סעודה שלישית
 אבל לכתחלה גם התחלת הסעודה תהא אחר .מחצה אחר שש ו1871כביצה)יותר מ( שאכל ,1870המנחה

  .1872שש ומחצה

 ,ולהאומרים שמשהגיע זמן מנחה גדולה אסור לקבוע אפילו סעודה קטנה עד שיתפלל מנחה תחלה
 וכן נוהגים במדינות .1874 צריך להתפלל לעולם מנחה קודם סעודה שלישית,1873ב"רל' ש בסי"כמ

___________________ 
  ).שעות ומחצה ולמעלה' תפלת המחה לאחר ו(י רלג "ע רס"שתבאר בטור ושו, וכמו תפלת המחה

 עיקר םכל מקו מ, שעות ומחצה' אף על גב שזמן הקרבת הפסח הוא אחר ו, שעות'אחר ו(ק א " תח ס'א סי"וראה מ
  .וסגי מחצות ולמעלה, הייו שלעין זמן אפיית מצות בערב פסח לא החמירו כל כך). זמו הוא מחצות

 ,הוא גם כן מחצות' שעיקר זמן סעודה ג(ק א "תבאר בקוטרס אחרון ס, ומה שכאן הצריכו דוקא משש ומחצה
  ). כמו בתפלת מחה גדולה,יצא הילכך אפילו בדיעבד לא , אלא לפי שאין בקיאין,כמו תפלת מחה גדולה
ולפי שאין הכל בקיאים בחצות היום ממש לפיכך כון להמתין (א "תח ס' תבאר לקמן סי, וכן לעין אפיית המצות

 ).הערה ו(ושם סמן , )חצי שעה אחר חצות היום
. )קיים מצותה סעודות קודם מחה לא  מי שאכל שלש...מצאתי בשם רביו תם (ל אות ח " הגהות מיימויות פ1869
  . )לא קיים מצות סעודה שלישית ואם עשאה קודם לכן (ע שם"שו

  .סעודה שלישית בזמן מחה) ג. (סעודת שחרית) ב. (סעודת ליל שבת) א: (הסעודות היא' והייו שתקת ג
ות  יכול לדח,אם יש קצת אוס שלא יוכל לסעוד בלילה(ח "עדר ס' תבאר לעיל סיואף שלעין סעודת ליל שבת 

  ).סעודות ביום'  שיאכל ג,הסעודה עד למחר
  .לא תקה סעודה שלישית אלא בזמן מחה, מכל מקום
  ).'יש אומרים שיוצא בזה ידי חובת סעודה ג... בבקר  אף כשאוכל(ה " הובאה לקמן ס'ודעה הב

  . )פ אכל אחר חצות" דהא עכ, דאם התחיל קודם חצות ואכל עד אחר חצות יצאראה לי (ג"א סק" מ1870
. אם כן גם כאן מיירי שמשך עד אחר זמן מחה, ולפי האמור לעיל שזמן סעודה שלישית הוא משש שעות ומחצה

אלא רוצה לומר עד אחר שש , לאו דוקא(כמבואר בלבושי שרד , א"ויש אחרוים המפרשים כן גם בדברי המ
  ).ומחצה

יתבאר לקמן , ודת הבוקר עד זמן מחה גדולהאבל אם משכה סע. והייו כיון שהתחיל לאכול אז סעודה שלישית
  .סעיף הבא

  ).1859והערה (א "דלעיל ס) הראשוות( הדיעות 'כב 1871
, )שיאכל כזית לפחות אחר צאת הכוכבים(ג "רסז ס' לעיל סיתבאר , אמם לעין התחיל הסעודה לפי כיסת השבת

  .)26הערה (ושם 
אם משכה סעודתו בערב שבת או בערב ראש חודש תוך הלילה צריך להזכיר של שבת או (ז " קפח סי'וכן לעיל סי

  ). אם אכל כזית משחשיכה,של ראש חודש
כדלקמן סעיף הבא ,  צריך להפסיק בין שתי הסעודות'ואם כן יהי, שהרי מה שאוכל קודם חשב סעודת שחרית 1872
  ".א ראה שהכל סעודה אחתכדי שלא יה"

אם יודע שתמשוך סעודתו עד ... אם התחיל קודם חצות (ק ג "א ס" מקום לומר שזאת היא כוות המ'ולכאורה הי
  ).אחר חצות אסור

 .ג"א צע"ואשר כוות המ, א"שאין זו כוות המ, )1927והערה (ק א "אמם תבאר בקוטרס אחרון ס
  ). סעודה קטה סמוך למחה גדולהלו לאכול אפי...לא ישב אדם (ב "ע שם ס"בשו 1873
  ). 1937הערה (ושם סמן , ק א" הדעות הובאו גם בקוטרס אחרון ס'ב

  . צא'ר הזקן מילואים ע"ע אדמו"וראה קיצור הלכות משו
 דכיון שהגיע זמן ,וראה דהכי עדיף טפי(טור . )עודה שלישיתויתפלל מחה ואחר כך יקבע ס(י "ל ה"ם פ"רמב 1874

מחה (ק ה "א ס"מ). ויש אומרים דיותר טוב להתפלל מחה תחלה(ב "א ס"רמ). המחה אסור לאכול עד שיתפלל
  )).טור( ואסור לאכול עד שיתפלל ,תחלה
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  .1875אלו

קודם '  שבשבת טוב לאכול סעודה ג, אומרים1876חהאבל המתירים לקבוע סעודה קודם תפלת המנ
 לפי שבין מנחה למעריב בבין השמשות אסור לשתות מים בתוך הסעודה או ,1877תפלת המנחה

 והשותה אז מים מהנהר הרי ,1878 מפני שהוא קרוב לזמן חזרת הנשמות לגיהנם במוצאי שבת,אחריה
  .1879 בדבר ויש חשש סכנה,זה גוזל את המתים שמתקררים במים קודם חזרתם

 יש לנו ליזהר שלא לשתות אז מים שנשאבו אז ,ולפי מנהגינו שאנו אוכלים בין מנחה למעריב
  .1880 או שאר משקים, אלא מים שבבית שנשאבו קודם לכן מהנהר,מהנהר

 שמתקררים ,1881ויש אומרים שאיסור זה של שתיית מים מהנהר בבין השמשות הוא בערב שבת
  :1883 לדבריהם וטוב לחוש גם.1882כשיוצאים מהגיהנם

 טוב שיפסיק ,' שאז מתחיל זמן סעודה ג, אם נמשכה סעודת הבקר עד שהגיע זמן מנחה גדולהג
 שאם לא . ויסעוד1885 על לחם משנה1884 ויטול ידיו מיד ויברך המוציא,הסעודה ויברך ברכת המזון

__________________ 
 התפלל תפלת ,התפלל ביחיד ו, כשהלכו בספיה בשבת,ם"וכן ראיתי במהר(ל אות כ "הגהות מיימויות פ 1875

פת לאכול סעודה שלישית ומהג אשכז וצר( תג 'אגור סי).  וכן הורה הלכה למעשה,חר כך אכלוהמחה תחלה וא
  .)וכן והגים לכתחלה בכל מדיות אלו (ב"א ס"רמ). אחר המחה

  ).שסדר סעודה שלישית הובא אחר תפלת המחה(וכן הוא בסידור רביו 
ב " רלב ס'א סי"טור ורמ). ראה דהכי הלכתא ושרי סעודה קטה במחה גדולה(ה בתספורת " דב,  שבת ט'תוס 1876
ת "ור (ה ק" ס כאןא"מ ).ואיו אסור רק בסעודת שואין או מילה,  וסבירא להו דסעודה קטה מותרש חולקיםוי(
  ).ב" רל'ש סי" כמ, דסעודה קטה שריבירא ליהס
 –והלכות תפלת מחה בשבת , רצא' ע סי" בטור ושו–ודה שלישית בשבת ואפשר שמטעם זה תבארו הלכות סע 1877

 .רצב' בסי
 ).2059הערה (ושם סמן , )כדי להאריך לרשעים מלחזור לגיהם ... במוצאי שבת(א " רצה ס'ראה גם לקמן סי 1878
 דאמר במדרש ,ס על רביו משולם שההיג לאכול בין מחה למעריבת כע"ר(ה והי מילי "א ד,  פסחים קה'תוס 1879

). וכתב שפעם אחת אירע מעשה בלותיר ובא לידי סכה, השותה מים בשבת בין השמשות גוזל את קרוביו המתים
 משום דאיתא במדרש כל השותה מים בשבת בין ,ת ההיג שלא לאכול בשבת בין מחה לערבית"ור(טור הובא ב

 דאסור ש אומריםי(ב "א ס"רמ).  ההיג לעשות סעודה שלישית קודם המחהל כן וע,לו גוזל המתיםהשמשות כאי
 אין לאכול סעודה שלישית בין מחה ל כןוע, דאז חוזרים השמות לגיהם, לשתות מים בין מחה למעריב בשבת

  ).אלא יאכל אותה קודם מחה, למעריב
 כל מקוםומ (א שם"רמ. ) אבל מים שבבית מותר,דוקא מן ההרו ואפילו האוסרו היי(שם  הגהות מיימויות 1880

  . ) שאר משקין דשריל שכן וכ, אבל בבית שרי,אין לשתות מים מן ההרות
 רב שבתוהשיב לו שמצא במדרש השותה מים בע(ג "י סי"ש פסחים פ"רא הובא ב, גירסת רביו משולם במדרש1881

  . )רב שבתה של שתיית מים איו רק בע דאיסור זויש אומרים (א שם"רמ. )בין השמשות
  .) שיוצאין מן הגיהם מתקררין במים בשעה,בערב שבת בין השמשות (ג" לבוש סוס1882
 השיב וכן ,שבת רבע של השמשות בין מפרשים שדי פםחים ערבי רקפ אגודה בספר וכתב( תצב 'מטה משה סי 1883
 שכתב כמו ,איתא והא הא ובאמת .אמרו דבשבת ר״ת בשם כתב והטור .אמרו שבת רבדבע לר״ת משולם ארב

 'מטה משה סי( יתרו ' כמו שכתב הבחיי פ,והא איתא] ובאמת הא[(ק ט "אליה רבה ס]). ח, כ [ורית פ׳ בחיי רביו
  ).)תצב

 כי כבר עברה מחה , מיד אחר ברכת המזון' אז היה אוכל סעודה ג,ובחורף כשהימים קצרים( כא 'ץ סי"תשב 1884
 כשמשכה סעודת שחרית , וכן אי והג אחריהם,אי ראיתי את רבותי והגין (ד' ש כלל כב סי" הראת"שו). גדולה

 . ווטלין ידיהם ומברכין המוציא, שמפסיקין סעודתן ומברכין ברכת המזון, שכבר הגיע זמן המחה,עד שבע שעות
טור . )ת אלא באכילה גסה לא היו יכולין לאכול סעודה שלישי, כיון שמשכה כל כך זמן הסעודה,ם לא כןדא

 וכן , יכולין לעשותה מיד אחר סעודת שחרית,הגיע זמן המחה... אותם שמפסיקין מסעודת שחרית לחלק לשים (
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אלא '  לא יוכל לאכול אחר כך סעודה ג, מאחר שנמשכה סעודת הבקר עד אותה שעה,יעשה כן
  .1886 פתוחהא אבל מיד סמוך לאכילה עדיין האצטומכ,ילה גסהאכ

 טוב להפסיק מעט אחר ברכת המזון בדברי תורה ,ומכל מקום כדי שלא יהא נראה שהכל סעודה אחת
 אף שמפסיק מעט ,1888 לקום ולילך מעט ולא להשאר יושב במקומוגם כן וטוב .1887או בטיול קצת
 הרי , אף שמפסיק הרבה בדברים אחרים ובטיול, אבל אם אינו מפסיק בברכת המזון.בדברי תורה

  .1889הכל נחשב סעודה אחת

 , וגורם לחזור ולברך המוציא וברכת המזון על גמר הסעודה,ואין איסור במה שמפסיק בברכת המזון
 דכיון שמפסיק בשביל .1890 והרי זה גורם ברכה שאינה צריכה,שהיה יכול לגומרה קודם ברכת המזון

  .1891ם מרבה בברכות שלא לצורך אין כאן משו,כבוד שבת

___________________ 
 והיה אומר , והיה וטל ידיו ומברך עליהם ומברך המוציא,כת המזוןל היה מברך בר"ש ז"א הרא"היה עושה א

 לא היה , ואם לא היה עושה מיד השלישית.וקר עד אחר המחה כיון שמשכה סעודת הב,שיותר טוב לעשות כן
 יפסיק ,אם משכה סעודת הבוקר עד שהגיע זמן המחה (ג"ע ס"שוו, ) אלא אכילה גסה,יכול לאכול אחר כך

 מאחר , שאם לא היה עושה כן, וכון הדבר. ויטול ידיו ויברך ברכת המוציא ויסעוד,ברכת המזוןהסעודה ויברך 
  . ) אלא אכילה גסה,ר כך לא היה יכול לאכול אח,דת הבוקר עד אותה שעהשמשכה סעו

  . ז"ן סקמלכדעה הראשוה ד 1885
 כי יסתם האיצטומכא ולא ,ר כךכשיפסיק לאכול ויסיח דעתו מן האכילה לא יהיה יכול לאכול אח(ג "לבוש ס 1886

 אבל כשיאכל מיד אחריה עדיין ,ת ולא יצא ידי מצות סעודה שלישי, ויהיה אכילתו אז אכילה גסה,יתאוה לאכול
 ,כי כל זמן האכילה האיצטומכה פתוחה (ב"ז סק"ט).  ואין קרא אכילתו אכילה גסה,לא סתם האיצטומכא

  .)אבל בשעת אכילה האצטומכא פתוחה (ז"א סק"מ. )כ אחר הסעודה"משא
מכל מקום מיד שגמר סתמה  , אף שפותח מעיו,שאוכל מבעוד יום(ק ג " רמט קוטרס אחרון ס'וראה גם לעיל סי

  ).האצטומכא ושאר שבע
 , שלא ליטול ידיו מיד אחר ברכת המזון,ובמרדכי כתב שטוב להפסיק מעט בייהם(על הטור בהגהותיו ל " רש1887

   .ב"ז סק"טוב, ה וכן היה עושה"ח ד"הובא בב. )וכן ראיתי והגין להפסיק מעט בדברי תורה או בטיול קצת
ויחזור ויטול את , כדי להחשב שתי סעודות, ויקום וילך וימתין מעט, יזמן( שעד 'ות עחג הסוכ' ל הל" מהרי1888

  )). סוכה'ל הל"מהרי (ויקום וילך וימתין מעט בתיים(ו "א סק"מהובא ב. )ידיו
 שיהיה אוכל ושותה וישן ויטייל ,כיצד מצות ישיבה בסוכה(ד " תרלט ס'כדלקמן סי, וטיול דלעיל הוא במובן מוחה

  ).שכס לתוכה לישן ולטייל(ו "וסט, )בסוכהודר 
 ושארים שם במקומם וחוזרין וסועדין ,לאפוקי מאותם אשר מזמין על סעודה ראשוה(ל שם "אף שבמהרי 1889

ואותן (א שם "ובמ, ) וחשב כסעודה אחת,ולא הסיחו את דעתם מסעודה ראשוה, שית לסעודה שלישית
מיירו אפילו אם הפסיק בברכת המזון ולא הפסיק , )חתדהוי כסעודה א ,די חובתןששארים במקומן לא יצאו י

  .בדברים אחרים
 .אלא אם לא הפסיק בברכת המזון, מכל מקום לא כתב כן רביו

 כגון כל שי דברים שיכול לפוטרם בברכה אחת אסור ,אסור לגרום ברכה שאיה צריכה(ד " ס רטו'כדלעיל סי 1890
 ואפילו ,ן שיפסיק בתים בשיחה או בדבר אחר הגורם שיצטרך לחזור ולברך כגו,לגרום שיצטרך לחזור ולברך

 אסור לגרום ברכה שאיה צריכה כדי , ברכות שחייב אדם לברך בכל יום'בשבת שחסרו הרבה ברכות ממין ק
 .)'להשלים לק

 משום מרבה  אין כאן,וכשהוא מפסיק מן המחה בסעודתו ומברך ברכת המוציא (ד'  כלל כב סית"שוש ב" הרא1891
לבוש . ה וכן היה"י ד"הובא בב. ) לקיים סעודה שלישית, כיון שהוא מפסיק מפי כבוד השבת,ברכות שלא לצורך

  ). כיון שהוא עושה כן לכבוד שבת,ואין כאן מרבה בברכות שלא לצורך(שם 
סעודה שלישית ש לא התיר משום דמצות "שהרא(א "ה ועיין במ"ק ד ד" רמט קוטרס אחרון ס'ותבאר לעיל סי

  ).' משום דכיון שמתכוין בשביל כבוד שבת כו,ש הוא" אלא טעמו של הרא ...דוחה איסור גרם ברכה שאיה צריכה
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 כיון שקודם חצות אינו יכול להפסיק בברכת המזון ולצאת ידי חובת ,אבל אין לדרוש כן ברבים
 ואין העולם בקיאים בהלכה זו לחלק בין קודם חצות לאחר ,במה שיאכל אחר ברכת המזון' סעודה ג
  :1892 אלא כל אדם יעשה כן לעצמו,חצות

 טוב שיתפלל מנחה בצבור ,לו לאכול אחר שיתפלל מנחה בצבור אבל מי שיודע בעצמו שאפשר ד
  .1893 כמו שנוהגין,' יאכל סעודה גאחר כךתחלה ו

 שהרי מצוה ,בין מנחה למעריב'  שאי אפשר לו לאכול סעודה ג, במוצאי שבתיום טובואפילו אם חל 
קום  מכל מ.1895 כמו בערב שבת,1894 משעה עשירית ולמעלהיום טובלהמנע מלקבוע סעודה בערב 

הפסק ברכת  על ידי  אין לו לחלק סעודת הבוקר לשתים,אם יודע שיוכל לאכול קודם שעה עשירית
  .1896 לפי שיש אומרים שיש כאן משום מרבה בברכות שלא לצורך,המזון

 בין שהוא ,פ שאפשר לו" אע,' ואין צריך לחזור ולאכול סעודה ג,1897ואם עבר וחלקה לשתים יצא
  :יום טוב בין שאינו ערב יום טובערב 

 מוטב ,בעהסעודות לא יהיה לו לכל סעודה לשָ '  לגם ואם יחלק,סעודות לשבת'  מי שיש לו מזון בה
  .1898בעהשלא לשָ ' בעה ואל יאכל גסעודות לשָ ' שיאכל ב

___________________ 
 אין לו לחלק סעודת ,אם יודע שיוכל לאכול קודם שעה עשירית(כדלקמן סעיף הבא , אבל יש האוסרים גם בזה

ושם , )ם שיש כאן משום מרבה בברכות שלא לצורך לפי שיש אומרי,הבוקר לשתים על ידי הפסק ברכת המזון
  ).1896הערה (סמן 

 , מה שבירך ברכת המזון היא ברכה שאיה צריכהם כןוא(ב " רעא סוף סי'תבאר לעיל סי, ואם איו לצורך ממש
  .ק ד"רון שם סקוטרס אחוב, )שהרי היה יכול ליפטר בברכת המזון שיברך אחר אכילה השיה

 שיוכל לעשות סעודה שלישית , אם מותר לדרוש לכתחלה בציבור,ומה ששאלת (יג' ש בתשובה שם סי" הרא1892
אבל האוכל  ...  כי אין לאכול סעודה שלישית אלא אחר חצות,דע. בסעודת שחרית ולהפסיק בין מאכל למאכל

ש שאין "י בשם הרא"וכתב ב (ו"א סק"מ. י שם"בהובא ב. ) ואין הצבור בקיאין בזה,קודם חצות אין יכול להפסיק
  . ) אין העולם בקיאים בזה, כיון שקודם חצות אין רשאי להפסיק,לדרוש כן ברבים להפסיק

 לא יעשה סעודה שלישית קודם ,אבל מי שיודע שאפשר לאכול אחר שיתפלל מחה עם הצבור (ג"א ס" רמ1893
  .ב"וכדלעיל ס. )מחה

 כדי שיאכל סעודת ,וה להמע מלקבוע סעודה בערב יום טוב משעה עשירית ולמעלהמצ(ב " תקכט ס'לקמן סיכד 1894
 יאכלה קודם , שצריך לאכול סעודה שלישית, ואם ערב יום טוב הוא שבת. שזהו מכלל הכבוד,יום טוב לתיאבון

 ). ואם שכח או עבר ולא אכלה קודם שעה עשירית יאכלה אחר כך.שעה עשירית
מצוה להמע ...  דהייו סעודה קטה שאיה של משתה ,סעודה שרגיל בה בימות החול (ט" רמט ס'כדלעיל סי 1895

  ). ויאכל סעודת שבת לתיאבון, כדי שיכס לשבת כשהוא תאב לאכול,מלקובעה מתחלת שעה עשירית ואילך
 לא ,רית אם יודע שיוכל לחזור ולאכול קודם שעה עשי,וצאי שבת במום טוב חל ילו דאפיראה ליו (ח"א סק" מ1896

  . )יה צריכה דאסור לעשות כן משום ברכה שאש אומרים דהא י,יחלק סעודת שחרית לשתים
י "אומר ר... דלא כאותם שמחלקין סעודת שחרית ומברכין ביתים  (ה במחה"א ד, קיחשבת ' תוסוהיא דעת ה

  .)שיש כאן איסור ברכה שאיה צריכה
ואף  (' והייו התוס',דהא יש אומרים כו) ח"סק(א " רצ'א סי"במועיין  (ד"ט סק"רמ' קוטרס אחרון סיתבאר בו

 ובפרט כיון שאפשר לקיימה , דהוא הדין אחר חצות, לדעתםבירא ליה מכל מקום ס, מיירי קודם חצות'שבתוס
  . ))ר כךאח

  . ) יצא,מיהו אם עשאה (א שם" רמ1897
 ' ואם יחלוק אותם לשלשה לא יהי,סעודותאדם שאין לו בשבת מזוות כי אם מזון שתי  (תתסא' חסידים סי' ס 1898

 'מי שיש לו מזון ב ('א ריש הסי"הובא במ. ) מוטב שיאכל שתי סעודות של לילה ושל יום,לו לכל סעודה לשבעה
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הפסק ברכת  על ידי ומכל מקום אם נמשכה סעודת הבוקר עד שהגיע זמן מנחה גדולה יחלקה לשתים
  .בע כשיאכל שנית מיד שהרי יש,1900 כמו שנתבאר1899המזון

 שהרי ,1901'אבל לכתחלה אין להמתין עם סעודת הבקר עד סמוך למנחה גדולה בשביל קיום סעודה ג
  .1902ח"רפ' אסור להתענות עד חצות כמו שנתבאר בסי

 לפי שיש ,הפסק ברכת המזון על ידי בבקר טוב לו שיחלקנה לשתים) ב(ומכל מקום אף כשאוכל (
הוא מן המנחה '  ואף שהעיקר כהאומרים שזמן סעודה ג.1903'סעודה גאומרים שיוצא בזה ידי חובת 

 , טוב שיקיימנה בבקר, מכל מקום כיון שאין לו במה לקיימה בזמנה.1904ו שנתבארולמעלה כמ
  ): ממה שלא יקיימנה כלל, אף שאינה עיקר,שיקיימנה לפי סברא זו

___________________ 
ח סימן "ס( סעודות לשבעה ' מוטב שיאכל ב, סעודות לא יהיה לו לכל סעודה לשבעה'סעודות ואם יחלקם לג

  . )ב"ש סימן רפ" וכמ,ח דאמר עשה שבתך חול"י בשבת דף קן משמעוכ). א"ס]ת[ת
 סעודה אחת לכל יום וסעודה ,ד סעודות לשבעה ימים שעד ערב שבת הבא"יש לו מזון י(ד " רמב ס'והייו כדלעיל סי
 שכך ,אסור לו ליטול מן הקופה בשבוע זו...  אלא שרוצה ליטול כדי לאכול שלשה סעודות בשבת ,אחת לכל לילה

 ).ריות שבתך חול ואל תצטרך לבאמרו חכמים עשה
ראה לי ו ('א ריש הסי"הובא במ. ) יאכלר כך יברך ואח, וכשיאכל כדי לברך,או יאכל ביום(שם חסידים '  ס1899

 דהא מכל מקום ישבע כשאוכל ,ג"ש ס" וכמ' אם משכה סעודת הבקר עד אחר חצות יחלקה לבדמכל מקום
  . )שית

   ).יברך ברכת המזון ויטול ידיו מיד ויברך המוציאטוב שיפסיק הסעודה ו(לעיל סעיף ג  1900
  .)ח" רפ'סייש ש ר" דמבטל עוג שבת כמ,אבל לכתחלה אין להמתין עד אחר חצות משום זה (א שם" מ1901
  . א"רע, ראה דברי חמיה כאו

   ).אפילו אם איו מתכוין לשום תעית, שאסור להתעות בשבת עד חצות (אעיף  ס1902
  ).ש"יי דיוצא בזה עש אומרים דהא י, קודם חצות יחלקה לשיםלו אפי,ד"תמ' סייש ש ר"מי ומיהו לפ(א שם "מ 1903

לטי ש( דיוצא בזה ש אומרים דהא י, גם בשחרית יפסיק סעודתו לשיםכל מקוםומ(ק א "א שם ס"והוא כמבואר במ
  ).)ח וכל בו" דשבת וב]טז[רק  המרדכי פגבורים

ד ביסן " של י'מ שצריך לאדם לאכול סעודה ג" אומר הר'וגם הי(ז וכמבואר בשלטי הגבורים על המרדכי רמז שצ
ר אליעזר "ה(ה ומה שאמר " תמד ד'ח סי"ובב). כדי שיאכל מצה לתיאבון, שחל להיות בשבת קודם מחה קטה
 ואין מכאן ראיה שסעודה שלישית , יחלק לשלש סעודות, שתי שביעות,ממיץ בספר יראים כתב שתי סעודות

ומשיירין מזון שתי סעודות כדי לאכול עד ארבע ( שא 'והוא ביראים השלם סי). ארבע שעות לא יצאשאכלה קודם 
 זה כתבתי להודיע שאין מכאן ראיה רוש ופי. יחלק לשלש סעודות, שתי שביעות, שתי סעודותרוש פי.שעות

היה רגיל מי לאכול ... מ "הר(ד ,  מח ח'ובכל בו סי). שסעודה שלישית של שבת שאכלה קודם ארבע שעות לא יצא
 כי שמא לא יצא כשאכל , ולערב אוכל פירות,בארבעה עשר ביסן כשחל בשבת סעודה שלישית על שלחו בבקר

  ).איה אלא אחר מחה גדולה' ת שפירש סעודת ג" לפר,בבקר קודם מחה גדולה' סעודת ג
, )רך ושארי המוציא ואכיל כביצה ומברךפריס מפה ומב, ואף על גב דלא סליק תכא(ג פרק כל כתבי "ומקורו בבה
ל שאין חיוב סעודות הללו להיותן כדרכן "וכתב הרב בעל הלכות ז(ה תו רבן כמה "ב ד, ן שבת מג"הובא בר

ולפי זה הא דאמרין בסמוך קערות שאכל  ...  אלא אפילו מפסיק באמצע סעודה בברכת המזון,בשחרית ובמחה
 אורחא דמילתא  אלא, לאו דוקא, בצהרים מדיחן לאכול בהן במחה,ריםבהן שחרית מדיחן לאכול בהן בצה

  ).קט
א "ה ועיין במ"ק ד ד" רמט בקוטרס אחרון ס'כדלעיל סי, והייו שיכול להפסיק באמצע הסעודה קודם חצות

 אף שרבו ,ד בשם השלטי גיבורים לחלק סעודת שחרית לשתים" תמ'א שם וריש סי"ומשום הכי מי כתב המ(
  .)ג" שחלקו על בה,ע וכל סיעתם"ש וטור ושו" דהא בודאי העיקר כתוספות ורא ...מרים שאיו יוצא בזההאו

א "שהרי קאי התם אדברי המ, מ"וצריך לומר רא, ג"ש בה"קרוב לומר שטעות סופר מ(ד , דברי חמיה כאבל ראה 
דברי פוסקים אלו לא זכר כלל וב, ח דיש אומרים דיוצא בזה"שכתב בשם המרדכי וכל בו וב, ד" תמ'דריש סי
 ).ם"כי אם דברי הרא, ג"דברי בה

  ).הוא משיגיע זמן מחה גדולה' זמן סעודה ג(לעיל סעיף ב  1904
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  אין צריך קידוש

 ,ך על הכוס קודם הסעודה כמו קודם סעודת שחרית דהיינו לבר,אין צריך לקדש על היין'  בסעודה גו
 ומה בלילה די בקידוש אחד אף ביום ,לפי שלא תקנו חכמים קידוש ביום אלא כעין קידוש שבלילה

  :1905די בקידוש אחד שבשחרית

   ושאר מאכליםפת

 ואפילו סועד פעמים הרבה .1906 כמו בסעודות הראשונות, אבל צריך לבצוע על שתי ככרות שלמותז
  .1907צריך לכל סעודה לחם משנהבשבת 

 ,ירד המן לכל אחד שני עומרים'  לפי שביום ו,די בככר אחד שלם'  שאפילו לסעודה ג1908ויש אומרים
ואחת בליל שבת '  אכל אחת מהן ביום ו,עומרים' ככרות לב'  הרי ד,ומכל עומר עשו שתי ככרות

ל במדינות אלו לבצוע  וכן נתפשט המנהג להק.1909'שלם לסעודה ג'  נשארה ככר א,ואחת בבקר
  .1910על ככר אחד שלם' בסעודה ג

__________________ 
 דהכי ,שלא מציו שיהיה חייב לקדש אלא פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה (ה ברכת"ב ד,  רביו יוה ברכות לו1905

 וכיון שקדש ביום ,ל זכור זכרהו בכיסתו" ת, בלילה מין,יום אין לי אלא ב,אמרין זכור את יום השבת לקדשו
. ) הלכך ודאי אין צריך לקדש, סעודות ומה טעם הוא לתלות הקידוש בשלש,כבר יצא ידי הקידוש מכל היום

וכן .  קודם,בסעודה שלישית בורא פרי הגפן לא היה מברך... מ "הר (רי' ן סי"א המיוחסות להרמב"תשובות הרשב
 , היה אומרל כןע.  את יוםלמוד לומר ת, ביום מין, פירוש שמברך על היין,רבי פסחים אין לי אלא בלילהמוכח בע

דוי וא(טור . ) אף יום איו צריך לברך רק פעם אחת, מה לילה אין צריך לברך רק פעם אחת,שמשוה היום ללילה
 ,בחד זימא מה לילה סגי ,לעין קידוש משום דאיתקש יום ללילה ,ל לא היה מברך על היין קודם"ש ז" הראאבי

דאיתקש יום ללילה לעין (ק ג "ז ס" ט.) לקדש בסעודה שלישיתאין צריך (ד"ע ס"שו. )אף ביום מי בחד זימא
  )ימא אף ביום סגי מי בחד ז, מה לילה סגי בחד זימא,קידוש

ותקו (ב " רפט ס'סי).  על הכוס לפיהשאין צריך לברך, סעודה שלישית של שבת(ז " רעג סוף ס'וכן הוא לעיל סי
  ). כמו קודם סעודת הלילה,חכמים לקדש על היין קודם סעודת שחרית

וכן (הגהות מיימויות שם אות ט . )ולבצוע על שתי ככרות... וצריך להזהר בשלש סעודות אלו  (ט"ל ה"ם פ" רמב1906
 וכן .ק"ש ודו"ייר יקותיאל בר משה ע"י ובשם ה" בשם ר,ק"ר יב"ר אלעזר ב"מצאתי בהלכות תשעה באב של ה

... ל "ש ז"ואדוי אבי הרא(טור  ).לחמים ' בב'ם היה רגיל לבצוע בסעודה ג"מהר( כב 'ץ יט וסי"תשב). ם"הג מהר
  .)צריך לבצוע על שתי ככרות... בסעודה שלישית (ה "סע "שוו, )היה בוצע על שתי ככרות

 מןז כל אלא ,רואמ בלבד אחת פעם ולא ,בשבת תכרוכ ישת על צועלב םאד חייב והלכתא( קצד 'סי העתים ספר 1907
 ).סועד שהוא זמן כל גאון וכתב .בשבת ככרות שי על לבצוע אדם חייב( שם משה מגיד ).לסעוד שמבקש

 שאיו פי על ואף ,משה בלחם חייב לסעוד שמבקש שעה כל שאף ש"הרא עוד וכתב(שלוש סעודות אבודרהם דיי 
  ).ככרות' ב סעודה לכל צריך בשבת פעמים הרבה סועד ואם (ד"א ס"רמ. )סעודות לשבש אלא מחויב

 דבסעודה שיה ,ו" בימין ר'וכתב אחי ר(צג ' שבלי הלקט סי). צריך לכל הפחות לחם אחד שלם( כב 'ץ סי"תשב 1908
  . )ליכא קפידא לבצוע על שתי ככרות

 הרי , לחמים' ומעומר אחד עשו ב,עומרים לכל אחד ואחד ' ירד להם ב'לתא ביום וידכך מוכיח במכ(ץ שם "תשב 1909
, )' והרביעי לסעודה ג, והשלישי בבקר, והשי בליל שבת, בבקררב שבת אחד אכלו בע, לחמים' עומרים ד'לב

 ' ומכל עומר עשו ב, שי עומריםחד ירד לכל א'דביום ו (ד"ז סק"ט. מכילתא בשם ה,טורוב, ובמרדכי רמז שצז
 הרי שאר לו אחד שלם לסעודה , בבוקרחד בליל שבת ואחד בערב שבת ואחד אכל א, עומרים'לב ' הרי ד,ככרות

  . )'ג
ומזה פשט המהג להקל לבצוע  (א שם"רמ). מיהו הגו העולם לבצוע לעולם בלחם אחד שלם( יט 'ץ סי"תשב 1910

הארצות שלא ליקח אלא ולי ראה שכבר פשט המהג בכל אלו  (ד"לבוש ס. ) שלםחדבסעודה שלישית רק בככר א
 וכן או , אלא מחוורתא שלא היה מהג קדמויו באלו הארצות לבצוע אלא על אחד בסעודה שלישית ...אחד

  . ) אפילו לחומרא בעלמא, ומעולם לא ראיתי אחד מדרבן קשישי שהיו מפקפקין בדבר,והגים אחריהם
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רצט

 שאז לא , אלא אם כן אין לו שנים, שהוא עיקר, כסברא הראשונה1911אבל יש להחמיר ליקח שנים
  .יפחות מככר אחד שלם

בכל מאכל העשוי מחמשת המינים שמברכים עליו בורא ' אבל יש מקילין עוד שיכול לקיים סעודה ג
  .1913 מזון שהוא נקרא,1912מיני מזונות

 כגון בשר ודגים וכיוצא ,ויש מקילין עוד שיכול לקיימה גם כן בדברים שדרך ללפת בהן את הפת
  .1914 אבל לא בפירות,בהם

  .1915ויש מקילין עוד שאפילו בפירות יכול לקיימה

__________________ 
  . )אבל יש להחמיר ליקח שים (א שם" רמ1911
 הייו דוקא בסעודה  ... סעודות שבת'אם מועיל מיי תרגימא להשלים ג (ה טעימו"א ד, פסחים קא'  תוס1912

ש "רא ). אבל הבא להשלים במיי תרגימא יצא,סתם שלש סעודות בפת ( ע' סיספר הישר חלק התשובות. )שלישית
הגהות מיימויות  .ג"סיף ב סו"ש סוכה פ"רא. )אם יועיל מיי תרגימא להשלים סעודה שלישית (ה"סי "פ פסחים

 במיי תרגימא  דאם השלים,כתבו בתוספות בפרק בתרא דיומא בשם רביו שלמה ורביו יעקב (ל אות ו"פ
פירוש  , שיכול להשלים סעודה שלישית במיי תרגימאויש אומרים (טוראחת הדעות ב. )בסעודה שלישית יצא

מאחד מחמשת מיי ל לעשותה בכל מאכל העשוי  שיכוויש אומרים (ה"ע ס"שווב, )מאכל העשוי מחמשת מיי דגן
  .)ורא מיי מזוות דוקא כשמברכין עליהם בראה לי (י"א סק"מ). דגן

ויש אומרים שבסעודה שלישית ( ו" עדר ס'סי).  אין צריך פת'שיש אומרים שסעודה ג(ו " קפח סט'וראה גם לעיל סי
  ).אין צריך לחם כלל

 ,אפילו אכל אדם כל מיי מעדים ומיי תבשילין הרבה(ה " עדר ס' לעיל סיואילו בשתי הסעודות הראשוות תבאר
 עד שיאכל לחם שמברכין ,סעודות שחייב אדם לסעוד בשבת'  איו יוצא ידי חובת ג,פ שהם מחמשת המיים"אע

  ).727הערה ( אבל ראה לעיל שם ).עליו המוציא וברכת המזון
ח "פר). שהרי קבעו עליה חכמים ברכת בורא מיי מזוות... דודאי הדייסה מיזן זיין (ז " רח סי'לה סיבאר הגו 1913

חמשת מיי דגן שאכלן לפי (ז "א הי"וראה גם סדר ברכת ההין פ ).דמילתא דפשיטא דדייסא זיין ומסעד(שם 
  ).הסעודה פטרו בברכת המזון בדיעבד

כ בשאר " משא, לכך הם ראוים להקרא עליהם שם סעודה,מיים קראים מזוןחמשת ה(ח "רעג ס' לעיל סיוכן הוא 
   ).משקים ופירות

 ע שם"שו. )ומיי תרגימא הוו כגון בשר ודגים ושאר דברים שמלפתין בהן את הפת (ה במיי"א ד, סוכה כז'  תוס1914
  .) אבל לא בפירות, שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם הפת כבשר ודגיםש אומריםוי(
 שהרי יש אומרים ,יקיימו סעודה שלישית בבשר ודגים וכיוצא בהן בשאר מיי לפתן(ג " תמד ס'הובא לקמן סי וכן

  ).א" רצ' כמו שתבאר בסי,שבדברים אלו אדם יוצא ידי חובת סעודה שלישית בכל שבתות השה
 , סעודות בשבת'יב אדם לאכול גפ שחי"ל שאע" רבי צרפת זםואומרי (ה ברכת"ד) ב, לו(ז " רביו יוה ברכות פ1915

ואיכא מי  (ה ואיכא" דב, קיזן "ר. )י אכיל פירי ופטר באכילת הפירות ואי בע,סעודה שלישית אי בעי אכיל פת
וכן מצאתי  (צג' שבלי הלקט סי. ) ומיי תרגימא הייו פירות...מאן דאמר דמשלים להו בפירי ובמיי תרגימא 

 דאפילו ש אומריםוי (ע שם"שו. )ל והג להשלים שלש סעודות במיי פירות"ר יהודה ז"שהיה רביו יצחק ב
  .)בפירות יכול לעשותה

 שהרי יש אומרים שגם בזה יוצא ידי ,ואם אין לו מיי לפתן יקיימה במיי פירות(ד " תמד ס'הובא גם לקמן סי
  ). כמו שתבאר שם,חובת סעודה שלישית

 היום לא ,הדעות מדכתיב בהיום השלישי דממו ילפין סעודה שלישיתוראה לי סמך לאלו (ה "וראה לבוש ס
 מכל מקום אכלו דברים אחרים לצאת , את המן שהוא לחםוצה לומר ר, משמע אף אם לא תמצאוהו,תמצאוהו
והראיה שהביאו דבעין פת דוקא (ג - ב, פסקי דיים צמח צדק שז).  דהא אכלוהו גם כן עליו קאי,ידי חובה

 'על כן אפשר לומר שאין צריך פת כמו ביום א,  כתיב ביה היום לא'דהיום הג, יש לדחות, תא היוםמדכתיב תל
 ין צריך הייו שא',הא דסעודה שלישית היום לא גו: ר כותב באחד ממאמריו"אאמו(ר "ב אד"היום יום לכ). 'וב
ר "ע אדמו" קיצור הלכות משו. רא'שלחן המלך ע. 84 'א ע"לקוטי שיחות חכ. ) אבל צריך לטעום איזה דבר,פת

  .29 'ב ע" השיחות תש'ס.  טז ואילך' סי'ת דברי חמי"שו.  פח'הזקן מילואים ע
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 ואי 1917 כגון שהוא שבע ביותר, אלא אם כן אי אפשר כלל בענין אחר,1916ואין לסמוך כלל על כל זה
 שאי אפשר לאכול , וכן ערב פסח שחל להיות בשבת.1918ת בלא שיצער את עצמואפשר לו לאכול פ

  :1920א"תע'  במדינות אלו שאין נוהגין במצה עשירה כמו שיתבאר בסי,1919פת

  נשים

 שלכל , בכל סעודה1922ככרות'  וכן לבצוע על ב,1921 נשים חייבות בסעודה שלישית כמו אנשיםח
  :1923א"רע'  מטעם שנתבאר בסי,מעשה שבת איש ואשה שוין

  

קונטרס אחרון
 

 ם תמצי לומר א.' כו1926א"תע' סייש ש ר"כמ'  אם יודע כו1925א" המג1924ש" מ.'כ נמשך כו"אא) א(

__________________ 
  ). ואף שאין דבריהם עיקר. פתיה צריכהא' שיש אומרים שסעודה ג(ו " קפח סט'ראה לעיל סי 1916
   .) הוא שבע ביותרלא אם כן א, שצריך לעשותה בפת,וסברא ראשוה עיקר (ה"ע ס" שו1917
  . אלעיל סעיף  ראה 1918
 רב פסח כשחל ע, שעשה סעודה שלישית בפירות,ל"י סג"וכן הג מהר( ח 'ע רב פסחשבת הגדול וע' ל הל" מהרי1919

 שאסור לו לאכול פת , כגון בערב פסח שחל להיות בשבת, לו לאכול פתי אפשראו במקום שא (ה"א ס"רמ. )בשבת
  ). כדלקמן בהלכות פסח,לאחר מחה

 ... ואילך 'ובמדיות אלו שאין והגין כלל לאכול מצה עשירה בערב פסח משעה ה(ד - ג" תמד ס'קמן סיוכן הוא ל
  )ואם אין לו מיי לפתן יקיימה במיי פירות... יקיימו סעודה שלישית בבשר ודגים 

  ).ב שבמדיות אלו אין והגין כלל לעשות מצה עשירה"כבר תבאר בסימן תס (ועיף  ס1920
ל "ת ז"וכתב ר(א , מדן "רו, )א דשים חייבות בשלש סעודות"ר משה מפוטיז"ת כתב להר"ור ( שצזרמז מרדכי 1921

 שבכל מעשה שבת , ואין צורך. שאף הן היו בס המן, וכן מי לבצוע על שתי ככרות, סעודות'דשים חייבות בג
 ובכלל זה הוי כל חיובי ,זכירהב את שישו בשמירה ישו ,מזכור ושמור]  ב,ברכות כ[ כדילפין ,איש ואשה שוין

א " מ.)חייבות בסעודה שלישיתשים  (ו"ע ס"שו). שהשים חייבות בשלש סעודות(י צג "שבלי הלקט סוס. )שבת
  ).דלכל מילי דשבת איש ואשה שוין(ק יא "ס
  ). לבצוע על שתי ככרות...ל דשים חייבות "ת ז"וכתב ר(שם ן "ר 1922

  .) אחד אשים ואחד שים,ב כל אדם לבצוע על שתי ככרות שלמותוחיי(ב " עדר ס'וכן הוא לעיל סי
 שאמר זכור את יום , בקידוש היום חייבות,פ שכל מצות עשה שהזמן גרמא שים פטורות ממה"ואע (העיף  ס1923
 והואיל והשים מוזהרות בשמירתו להשמר בו , כל שישו בשמירה ישו בזכירה,' ואמר שמור את יום וגו,'וגו

 , וכל מצות לא תעשה אף שהזמן גרמא שים מוזהרות בה,'ת מלאכה שהיא מצות לא תעשה כל מלאכה וגומעשיי
  .) דהייו קידוש היום,הרי הן מוזהרות גם כן בזכירתו

 הואיל , אפילו בדברים שאים אלא מדברי סופרים,שבכל מעשה שבת איש ואשה שוין(ט " רצו סי'וכן הוא לקמן סי
 שתקו בגלל זכירת השבת או , השוום חכמים גם בדבריהם,ן מן התורה דהייו זכור ושמורוהן שוין בדברים שה

  .)שמירתו
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 1924

 ואם . דהייו משש שעות ומחצה ואילך,הוא משיגיע זמן מחה גדולה עד הערב' זמן סעודה ג(ב פסק "בפים ס
  ).לישיתעשאה קודם לכן לא קיים מצות סעודה ש

  ).דקביעת זמן סעודה שלישית היא משתגיע זמן המחה ולא קודם(ש " וברא'ומקורו בתוס
ואם עשאה קודם לכן לא , דהייו משש שעות ומחצה ולמעלה, זמה משיגיע זמן המחה(ע "ותפרש יותר בטור ושו

  ).קיים מצות סעודה שלישית
ואם עשאה קודם לכן לא קיים (תבאר בלבוש , ומחצהוהטעם מדוע איה מועלת מצות סעודה שלישית לפי שש 

  ). דעדיין זמן סעודת שחרית הוא,מצות סעודה שלישית
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 משום , אפילו הכי אסור,1927' שאינו מתכוין לצאת בה ידי סעודה ג,שכוונתו אף בסעודת שחרית
 דאיכא , לצאת בהגם כן אם מתכוין ל שכןוכ(א "תע' ש רסי" כמ,דהוה כמתחיל באיסור אחר מנחה

' ש בסי"ג ממ" צעם כן א.1928 דהאיסור משום תפלת מנחהל כרחך צריך לומר וע.)תרתי לריעותא
 אבל קודם לכן שרי , דאפילו סעודה גדולה אין איסור אלא חצי שעה קודם מנחה גדולה,1929ב"רל

 וכן . שכשאפשר לגמרה בחצי שעה הרי זו סעודה קטנה, אף שתמשך אחר מנחה גדולה,להתחיל
 ולא ,1932ז שם"פ הט" וכ. דמותר להתחיל סמוך לערב1931 לפי דעת התוספות1930ה"רל' י סי"משמע בב

  .הצריך שיוכל לגמור קודם צאת הכוכבים

 , דהתם שיש איסור באכילה מחמת עצמה במה שאוכל כשהגיע הזמן,א אין ראיה כלל"תע' ומסי

___________________ 
סעודה קטה סמוך לו לאכול אפי... לא ישב אדם (י רלב "ע רס"כפסק בשו, ואף שאסור לאכול באותה חצי שעה

מכל מקום משך זמן , דם ששג דצריך להתחיל לאכול קו"אע(מכל מקום תבאר בעולת שבת ). למחה גדולה
  ".דעדיין זמן סעודת שחרית הוא"והייו שזאת היא כוות הלבוש במה שכתב ). אכילה עד שעת מחה

יוצא אם כן שאחר חצות איו זמן ). יודע שתמשוך סעודתו עד אחר חצות אסור...  דאם ראה לי(א "וחלק עליו המ
  .סעודת שחרית

אף שיודע שתמשוך סעודתו עד , שלא מציו איסור להתחיל סעודה קודם חצות, ומקשה על זה כאן בקוטרס אחרון
ואם כן יוכל להשאר תירוץ הלבוש והעולת ). א האלה"ורבות תלבטו האחרוים בהבת דברי המ(אחר חצות 

  .שעד שש ומחצה הוא עדיין זמן סעודת שחרית, שבת
כמו תפלת ( שזמן סעודת שחרית הוא רק עד חצות כי אף; אמם באמת איו צריכים לתירוץ הלבוש והעולת שבת

מכל מקום אסרו אכילת סעודה , )כמו תפלת מחה(ואף שעיקר זמן סעודה שלישית מתחיל מחצות , )שחרית
   .מטעם שאין בקיאין בחצות, )כמו במחה(אף בדיעבד , שלישית עד שש ומחצה

 . תשכד'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
  ).א" תע'ש ריש סי"כמ, אם יודע שתמשוך סעודתו עד אחר חצות אסור... ם חצות אם התחיל קוד(ק ג "ס 1925
  ).' קודם טלו לא יתחיל אפי,שעות' ואם יודע שימשוך סעודתו עד אחר ט(ק א "א שם ס"במ 1926

ואפילו להתחיל קודם . אסור לו לאכול מתחלת רביע יום האחרון עד הלילה... בערב פסח (א "וכן הוא לקמן שם ס
 ).הערה ט(ושם סמן , )אם יודע שתמשוך סעודתו עד תוך שעה עשירית, שירית אסורשעה ע

וטעם האיסור , שאסור לכוין לצאת באכילה זו ידי חובת סעודה שלישית, א" מקום לפרש דברי המ'שלכאורה הי 1927
גם התחלת אבל לכתחלה (וכמובא כאן בפים , )ולא רק סופה(הוא כדי שתהא כל הסעודה חשבת סעודה שלישית 

  ).1872הערה (ושם , )הסעודה תהא אחר שש ומחצה
  .' תעא ראית כוותו לאסור אף אם איו מתכוין לצאת בה ידי סעודה ג'אמם ממה שציין לסי

 עד שיתפלל מחה ,להאומרים שמשהגיע זמן מחה גדולה אסור לקבוע אפילו סעודה קטה"והייו לחוש  1928
 .ב"כמובא כאן בפים ס, "תחלה

 וסבירא ש חולקים וי ... סעודה קטה סמוך למחה גדולהלו לאכול אפי...לא ישב אדם (ב "א שם ס"ע ורמ"בשו 1929
  ).הייו חצי שעה קודם(ק ד "א ס"ומ, )ואיו אסור רק בסעודת שואין או מילה, להו דסעודה קטה מותר

  .מותר לכל הדעות להתחיל אפילו סעודה גדולה,  קודם חצותדהייו, פ יותר מחצי שעה קודם"הרי שעכ
 ואף על גב דלא ... כמו שאמרו בתפלת המחה ,מיהו משמע דהייו דוקא כחצי שעה קודם(ה ומכלל דבריו "ד 1930

  ).ל"א ז"ר יוה והרשב" יש ליזהר בדבר כדברי ה,משמע הכי מדברי התוספות שכתבתי בסמוך
ריאת  שאין לו לאכול סעודה עד שיקרא ק,עה שהגיע זמן קריאת שמע של לילהשמש(ה וקורא "ב ד, ברכות ד 1931

אף שיודע שימשיך ,  מותר להתחיל אפילו סמוך ממש לתפלת ערבית'הרי שלדעת התוס).  ויתפלל ערביתשמע
  .סעודתו לתוך זמה

ק ג "ז ס"כתב הט, ) של ערביתריאת שמעאסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן ק(ב "ע שם ס"ש בשו"על מ 1932
 ודאי דכאן שזמה ארוך אין ... יש איסור ריאת שמעתימה לי למה כתב כאן דחצי שעה קודם סמוך לזמן ק(

שמביא בית יוסף כתבו שמשעה שהגיע זמן ' ס שהתול שכן וכ. אלא דסמוך שיעור קטן לפי הזמן,איסור בסמוך
  ).ד" אין להחמיר בחצי שעה כלעל כן ע.'כו

  .אף שיודע שימשיך סעודתו לתוך זמה, יל אפילו תוך חצי שעההרי מתיר להתח
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 דהיינו שאותה , ולהכי אף שהתחיל בהיתר,1933דמחמת אכילה זו לא יוכל לאכול לתיאבון בלילה
 אפילו הכי אסור אם יודע שתמשך לאחר הזמן ,האכילה שקודם הזמן אינה מפסדת התיאבון בלילה

 , ואדרבא יש הפסד יותר כשאוכל הרבה מקודם הזמן עד לאחריו.ויהיה הפסד להתיאבון שבלילה
  אבל,1934 אלא שבדיעבד לא הטריחוהו כשמגיע הזמן.משאם לא היה אוכל אלא אחר הזמן בלבד

 , אבל כאן שהאכילה אחר מנחה אינה אסורה מחמת עצמה.לכתחלה צריך ליזהר שלא יבא לידי כך
 ולא ,1935ב"רל' א בסי"ש המג" כמ,שהרי יש עדיין שהות הרבה ביום להתפלל אחר גמר הסעודה

 ולא רצו לאוסרה מחמת חשש זה אלא למר .1936אסרוה חכמים אלא מחמת חשש שמא ימשך בה
 אף אם ם כן וא. אבל קודם חצות לא רצו לגזור מחמת חשש זה,1937ה גדולהממנחה קטנה ולמר ממנח

 וזה ברור , דכל שמתחיל קודם חצות לא גזרו כלל,יודע שתמשך אחר מנחה גדולה אין איסור כלל
  .ג"א צע"תע' ש מריש סי"א במ" וכוונת המג.ופשוט

 נמשך עד  שכתב הטעם משום דזמן סעודת שחרית1939 בעולת שבת שהקשה על הלבוש1938יןועי
 , ותירץ דמכל מקום נמשך זמן אכילה עד מנחה גדולה, והלא מחצות אסור להתחיל,מנחה גדולה

א " וכוונת המג. שדרך להאריך בסעודת שחרית עד עבור הצהרים שהיא עלות המנחהוצה לומרר
  .ע"צ

__________________ 
כדי שיאכל מצה של מצוה (י "ופרש, )ערבי פסחים סמוך למחה לא יאכל אדם עד שתחשך(ב , כדתן פסחים צט 1933

 מתחלת שעה ,)כמו שיתבאר( דהייו מצה עשירה , אסור לו לאכול פת...כל אדם (א "וכדלקמן שם ס). לתיאבון
  ). כדי שיאכל מצה בלילה לתיאבון,ערב פסח עד הלילהעשירית ב

 , אין צריך להפסיק כשתגיע שעה עשירית,אם התחיל לאכול מצה עשירה קודם שעה עשירית(ד "כדלקמן שם סי 1934
 ).אלא יכול למשוך סעודתו עד הלילה

 והוא .איסוראיו מפסיק אף על פי שהתחיל ב, ואם התחיל באחת מכל אלו(ב "ע שם ס"על מה שפסק בשו 1935
צריך להפסיק , ר כךאבל אם אין שהות להתפלל אח, שיהא שהות ביום להתפלל אחר שיגמור סעודתו או מלאכתו

,  כשיגיע זמן מחה קטהלו אפי, אחר מחה גדולה אין מפסיקיןלו אפי,ואם התחיל(ק ט "א שם ס"כתב במ, )מיד
  .הרי שכל הסוגיא מיירי כשיש עדיין שהות).  יש שהותלו אפי,ואם התחילו סמוך למחה קטה מפסיקין

  ).דלמא אתי לאמשוכי(ק ח "א שם ס"ומ. )דילמא אתי לאמשוכי(ב , שבת ט 1936
  סעודה קטה סמוך למחה גדולהלו לאכול אפי...לא ישב אדם (ב " רלב ס'א סי"ע ורמ" הדעות שהובאו בשו'כב 1937

  ).ר רק בסעודת שואין או מילהואיו אסו,  וסבירא להו דסעודה קטה מותרש חולקים וי...
  ).1692והערה (ק א "וקוטרס אחרון שם ס). 1684והערה (ה " רפו ס'ולעיל סי). 1873והערה (ב "והובאו כאן בפים ס

בא לסכם הטעם , )אם יודע שתמשוך סעודתו עד אחר חצות אסור(א " המש"ג על מ"אחר שביאר רביו את הצע 1938
 .כי יש לבאר הלכה זו בפשטות, ואשר באמת אין צורך לזה, א דברים אלה"שכתב המ

ואם עשאה קודם לכן , דהייו משש שעות ומחצה ולמעלה, זמה משיגיע זמן המחה(ב "ע ס"על מה שפסק בשו 1939
  ).דעדיין זמן סעודת שחרית הוא( ביאר בלבוש סעיף ב ,)לא קיים מצות סעודה שלישית

מכל מקום משך זמן אכילה עד שעת , ג דצריך להתחיל לאכול קודם שש"אע(ק ב "וכתב על זה בעולת שבת ס
כי אף שאסור לאכול באותה , "דעדיין זמן סעודת שחרית הוא"והייו שזאת היא כוות הלבוש במה שכתב ). מחה

מכל מקום ). סעודה קטה סמוך למחה גדולהלו לאכול אפי... לא ישב אדם (י רלב "ע רס"וכפסק בש, חצי שעה
  .ולהמשיכה עד שעת המחה, אפשר להתחיל הסעודה קודם שש

  ). אם יודע שתמשוך סעודתו עד אחר חצות אסור... ראה לי(א "וחלק עליו המ
שעד שש ומחצה הוא עדיין זמן , ש והעולת שבתואם כן יוכל להשאר תירוץ הלבו. ע"א צ"וכבר תבאר שכוות המ

  .סעודת שחרית
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אלא  , מחצות כמו תפלת מנחה גדולהגם כןהוא '  שעיקר זמן סעודה ג,1940א קשה מידיאבל באמת דל
' א בריש סי"ש המג" כמו בתפלת מנחה גדולה כמ,לפי שאין בקיאין הילכך אפילו בדיעבד לא יצא

 די באותה ,1943 אבל לענין איסור אכילה חצי שעה קודם זמן התפלה.1942ש בפרי חדש"יי ע,1941]ג"[רל
  .1944חצי שעה שאינו יכול להתפלל מחמת שאין אנו בקיאין

'  עיין סי,1946יהודה' עד חצות נקרא שחרית אף לר משום ד, באמת עיקר הטעם הוא1945ומכל מקום
 :ש הלבוש" כמ, לכן הסעודה שסועד אז נקראת סעודת שחרית,1947ט"פ

1948ט"רמ' ש ריש סי" עיין במ.'בבקר טוב לו כו) ב(
: 

  דין תפלת מנחה בשבתרצב 
  סעיפים' ובו ז

  אשרי ובא לציון

 במקום סדר ,כל סדר קדושה ו1950 ובא לציון גואל, קודם תפלת מנחה, לומר אחר אשרי1949 נוהגיןא

__________________ 
כי אף שזמן סעודת שחרית הוא רק עד חצות ;  לפי פירוש העולת שבת–שבאמת איו צריכים לתירוץ הלבוש  1940
מכל מקום אסרו אכילת , )כמו תפלת מחה(ואף שעיקר זמן סעודה שלישית מתחיל מחצות , )כמו תפלת שחרית(

   .מטעם שאין בקיאין בחצות, )כמו במחה(אף בדיעבד , עד שש ומחצהסעודה שלישית 
 כיון דאין או בקיאין לא כל מקום מ,ח" כדאיתא ביומא דף כ,שעות' ואף על גב דבאמת זמה אחר ו(ק א "ס 1941

 הערה (וראה לעיל ). יצא
מזמן זה מתחיל השמש  דעל כרחך ,' דהייו מתחילת שעה ז,שזמה העיקרי הוא מחצות היום ואילך(ק א "ס 1942

אלא שמפי שכותלי בית ,  שעיקר זמן תפילת המחה מן הדין הוא מתחילת שבע ואילך ...לערוב לבית מבואו
דאמרין חצי ] א, צד[ וההיא דפסחים דפרק מי שהיה טמא  ... שחט התמיד בשש ומחצה,המקדש לא מיכווי ביה

אבל מילתא דפשיטא דאיכא , דלא מיכרא הטייתה לדידןהייו לומר , שש וחצי שבע היא עומדת באמצע הרקיע
  ).הטייה לבית מבואה

י שאיו יכול להתפלל מחה עד " אעפ, כיון שהגיע כבר זמן תפלת המחה,אחר חצות מיד(ב " פט ס'וכן הוא לעיל סי
מה מתחיל  אבל באמת ז,לכוין השעות כל כך) אים בקיאים( זהו משום שרוב בי אדם ,אחר חצי שעה אחר חצות

 לפיכך כון להמתין חצי שעה ,ולפי שאין הכל בקיאים בחצות היום ממש(א " תח ס'לקמן סי). מיד אחר חצות
 ).הערה ו(ושם , ) שלא לשחטו עד לאחר שש ומחצה, כי כן היו ממתיים בשחיטת הפסח,אחר חצות היום

 .שהיא חצי שעה קודם מחה, שאסרו לאכול סמוך למחה 1943
  .אף שעיקר זמן המחה הוא מחצות היום; ר לאכול בחצי השעה שלפי חצות היוםואין לאסו 1944
  ).עדיין זמן סעודת שחרית הואד(עתה בא לבאר את דברי הלבוש  1945

שבא לבאר הטעם שאין לקיים מצות סעודה שלישית עד חצי שעה אחרי חצות , ל"שלא כפירוש העולת שבת ה
  ).קיאין בחצותמשום שאין או ב, שבזה כבר תבאר הטעם(

כשאוכל בבוקר (ה "כדלקמן ס, חשבת סעודת שחרית, שאם אכל סעודה שלישית קודם חצות, אלא בא לבאר הטעם
  ). הוא מן המחה ולמעלה'העיקר כהאומרים שזמן סעודה ג ... 'יש אומרים שיוצא בזה ידי חובת סעודה ג... 

 ). שעות'מר עד ד יהודה או' ר,השחר עד חצות תפלת(א , במשה ברכות כו 1946
ואם טעה או עבר ...  שצריך לגמור התפלה קודם שיעבור שליש היום ,ומשך זמה עד סוף שליש היום(סעיף א  1947

  ). יצא ידי חובת תפלה, עד חצות,ולא התפלל עד אחר שליש היום
י גיבורים ד בשם השלט" תמ'א שם וריש סי"ומשום הכי מי כתב המ(א "ה ועיין במ"דק ד "קוטרס אחרון ס 1948

ש וטור " דהא בודאי העיקר כתוספות ורא ... אף שרבו האומרים שאיו יוצא בזה,לחלק סעודת שחרית לשתים
  .)ג" שחלקו על בה,ע וכל סיעתם"ושו

  ).1903הערה (ותבאר לעיל 
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 הניחוהו , שמאריכים בתפלת שחרית ומוסףיום טוב אלא שבשבת ו,קדושה שאומרים בכל יום בבקר
  :1951עד המנחה

  קריאת התורה

 עשרה פסוקים או יותר ,1952אנשים קורין בספר תורה בצבור בכל שבת במנחה'  עזרא תיקן שיהיו גב
ים בסחורה כל ימות השבוע ואינם באים  בשביל יושבי קרנות המתעסק,1953מפרשת שבוע הבא

 שהם ,1954 לפיכך תיקן בשבילם קריאה יתירה בשבת במנחה,לשמוע קריאת התורה בשני וחמישי
  .פנויים ויבואו לשמוע

 שאין ענין ,יום טוב ולא בפרשת , קוראים בפרשת שבוע הבא, להיות בשבתיום טובואפילו אם חל 
  :1955 במנחהיום טוב אלמלא שבת אין קריאת התורה ב שהרי, כלל לקריאת התורה במנחהיום טובל

 על פסוק 1957 על פי מה שדרשו חכמים,' וגו1956 ונוהגין לומר קודם קריאת התורה פסוק ואני תפלתיג
___________________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1949
  ).א"ס(אשרי ובא לציון ) א(
  ).ג- ב"ס(ריאת התורה ק) ב(
  ).ד"ס(קדיש ) ג(
 ).ז- ה"ס(צדקתך צדק ) ד(

  .וכן הוא בסידור. ) אומרים אשרי ובא לציון (א"א ס"רמו טור 1950
א אמרו אותו בשחר מפי טורח  של, ואחריו אומר ובא לציון וכל סדר קדושה,פותח החזן אשרי( מ 'כל בו סי 1951

 שמאריכין ם טוב אלא שבשבת ויו, שאומרים בכל יום בבקרשהוא במקום סדר קדושה ('לבוש ריש הסי). צבור
  .)חרית ויוצר ומוסף היחוה עד מחהבתפלת ש

   .ב" תרכב ס'ראה לקמן סי, ולעין יום הכיפורים
טור . )בשבת במחה קורין שלשה (א, מגילה כא. ) שקורין במחה בשבת,עשרה תקות תיקן עזרא(א , ק פב" ב1952

  . )אשים 'ג  וקורין תורהפרומוציאין ס (א"ע ס"ושו
  .שבזה תיקן עזרא הן את עצם קריאת התורה והן את מין הקרואים שבה, )1366והערה (י רפב "ותבאר לעיל רס

  . ) פסוקים מפרשה הבאה'י (ע שם"טור ושו. )מקום שמפסיקין בשבת שחרית שם קורין במחה (ב,  מגילה לא1953
 כל ימות החול עוסקין ,יותויושבי ח(י "ופרש).  משום יושבי קרות,שיהו קוראין במחה בשבת( ק שם" ב1954

   ). תקון בגיייהו קריאה יתירה,בסחורה ואין קורין בשי ובחמישי
 במה רק כדאמרין בפ, ולא של יום טוב,יום טוב שחל להיות בשבת קורין במחה פרשה הוהגת(שב '  רוקח סי1955

ואפילו  (א"ע ס"שו. )לא שבת אין קריאה במחה ביום טוב אלמ, הכא מי,גבי המפטיר] א"רע,  כדשבת[מדליקין 
  .)ולא בשל יום טוב , קורין בפרשה הבאה,חל יום טוב להיות בשבת

 לפי שאלמלא שבת אין , איו מזכיר יום טוב בברכה מעין שבע,יום טוב שחל להיות בשבת(ד "וכדלעיל רסח סי 
  .) ביום טובברכות מעין שבע

  .)' ואי תפלתי וגו...אומרים  (א"א ס"רמ וטור. יד, תהלים סט 1956
  ).ואחר כך אומרים ואי תפלתי, כשקורין בתורה אומרים חצי קדיש(וכן הוא בסידור 

דכתיב למעלה ממו ישיחו בי , המחה אומרים ואי תפילתי לך ה׳ עת רצון קודם תפלת לכך או (שיג'  הפרדס ע1957
עולם ביום שמחתם האומות   רבוו של עולם,ברוך הוא הקדוש כך אמר דוד לפי ,שותי שכר  ויותיושבי שער

 ,י כןי אי אבל א,משתאותיהם כל היום ואין מזכירין שמך ים בבתיגוביום אידם הם שותים ומשתכרים ומ
 .ךח ומפוק איו שוכמעוח י שמ לאחר שא,דלת השמחה על ישראל ובא ביום מוחה ושמחתיגשה אלא ביום

בעת   וקופץ אי בתפילתי,שגר ובית אלהים אהלך ב,משתיי ותעוגי ק מביתסאלא כשמגיע זמן התפילה או פו
קכו ' שבלי הלקט סי ).לאומרו בשבת במחה הגו העם ולפי זה הטעם . קבועה וותן הודייה על חלקיהרצון ושע

 ,שכתוב למעלה הימו ישיחו בי יושבי שער וגיות שותי שכר לפי ,ל הטעם" רביו שלמה זצרשואי תפלתי פי(
 רבוו של עולם ביום שמחתם של אומות העולם וביום אידן הם שותין ומשתכרין ,אמר דוד לפי הקדוש ברוך הוא
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ה " אמר דוד לפני הקב,'ב אחריו ואני תפלתי וגוו וכת,1958ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר
 , כשהם שותים ומשתכרים הולכין ופוחזין,העולםע אין אומה זו כשאר אומות העולם אומות "רבש

 ולכך הנהיגו לומר כן קודם קריאת התורה שקורין .'פ ששתינו ואני תפלתי וגו"ואנו לא כן אלא אע
 ואנו אף , כדי להודות ליוצרנו שלא שם חלקנו כהם שהם פוחזין כל היום,בשביל יושבי קרנות

  .1959היושבי קרנות שבנו מתאספים לשמוע תורה

  .1960 הואיל ואין קוראין בו בתורה במנחה, שחל בחול אין נוהגין לאמרוום טוביוב

 אלא שנהגו בשבת לאמרו בכל ,1962 גם בשבת במקום שאין ספר תורה אין צריך לאמרו1961ומטעם זה
  :1963ענין

  קדיש

 שאין כאן במה להפסיק בין קדיש זה לקדיש , אין אומרים קדיש אחר קריאת התורה במנחהד

___________________ 
 אבל או לא כן ביום שהגדלת השמחה לישראל ובא יום ,ומגים בבתי משתאותם כל היום ואין מזכירין שמך

 אלא כשמגיע זמן התפלה אי פוסק בית משתאיי , לאחר שאי שבע מעוג ומפוק איי שוכחך,שמחתיהמוחה ו
  ). וקופץ אי לתפלתי בעת הרצון,ברגשותעוגי ובבית אלהים הלך 

 ,מצאו במדרש תהילים כתיב ישיחו בי יושבי שער וגיות שותי שכר( ס ' שבת סי'ובשם המדרש הובא בהמהיג הל
 אומות ,עולם אין אומה זו כשאר האומות  רבוו של, דוד לפי הקדוש ברוך הואר אמ', וכו'התי לך ואי תפיל

 טור). י בא להתפלל לפיך לעת רצון ואי אף על פי ששבעתי ושמחתי א, ואין מודים לךםהעולם שותים ומשתכרי
 וכתיב בתריה ואי ,ר וגיות שותי שכר המדרש ישיחו בי יושבי שעל פי ע, עת רצון'ואומר פסוק ואי תפלתי לך ה(

  . )' ואי תפלתי לך ה, אף על פי ששתיו,ע" אמר דוד לפי הקדוש ברוך הוא רבש,' עת רצון וגו'תפלתי לך ה
  . יג,  תהלים סט1958
 או ...ל לפי שעזרא תקן קריאת התורה במחה משום יושבי קרות "תן כתב טעם אחר וז' והר( מ 'סי כל בו 1959

  .) ואי תפלתי לפי קריאתה להודות ליוצריו שלא עשו כהםאומרים
 לפי שבכל ,אין אומרים ואי תפלתי אפילו אם חל להיות בשבת(ג " תרכב ס'ולעין יום הכיפורים תבאר לקמן סי

 ,פ שאכלו ושתו אף על פי כן הם קורין בתורה ומתפללין אחר כך" שאע,השבתות אומרים אותו לשבח ישראל
  ). אבל ביום הכיפורים אין שייך זה,ות העולם שאוכלין ושותין ופוחזיןכ אומ"משא

כל בו  ). מפי שתקן עזרא שיהיו קורין בשבת במחה בתורה,ולא הגו לאומרו במחת יום טוב( שם  שבלי הלקט1960
ום ל יובמחה ש (א"א סק"מ. ) לפי הראה אין או אומרים אותו,' שאין בו קריאה ולא סעודה גום טובובי (שם

  . ) כיון דאין קורין בתורה,אותוטוב אין אומרים 
  :שתבארה בסעיף זה ושלאחריו, המשך תוכן ההלכה של אמירת ואי תפלתי במקום שאין ספר תורה 1961

  .כ כשאין קריאת התורה"משא, עיקר טעם אמירתו הוא קודם קריאת התורה) א(
  .הפסק בין קדיש לתפלה'  יהי,אם יאמרוהו בין קדיש שלאחר ובא לציון לבין התפלה) ב(
  .גם כשאין קריאת התורה, מכל מקום יש טעמים וספים לאמירתו) ג(
 .יאמרוהו אחר ובא לציון לפי הקדיש, הפסק' כדי שלא יהי) ד(

ראה ... פר תורה במקום שאין ס (ב"סקו, ) אותופר תורה אין אומרים אפשר דבמקום שאין סם כןוא (א שם" מ1962
  .)ו שכתבתי לעיל ואי תפלתי כמ כןם שלא יאמרו גלי

   ).טוב שאז לא יאמרו כלל ואי תפלתי ... במקום שאין בו ספר תורה(וכן הוא לקמן סעיף הבא 
ואי תפלתי  (ב"א סק" אפרי מגדים).  הקדישם יאמרוהו קוד...אפשר דבמקום שאין ספר תורה (ק ב "א ס"מ 1963

   .)טעמיםכי יש הרבה , אומרים אף שאין קורין כלל בחומש
ובסידור רביו במחה לשבת ). או יאמרוהו קודם הקדיש מיד אחר סיום סדר קדושה(וכן הוא לקמן סעיף הבא 

  ). ובמקום שאין ספר תורה אומרים החצי קדיש אחר ואי תפלתי(
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 מכל מקום פסוק אחד הוא ואינו ,1965 שאף שנוהגים לומר יהללו.1964ה בלחששאומרים קודם תפל
  .1967קדישים זה אחר זה בלא הפסק פסוקים בינתיים'  ואסור לומר ב,1966חשוב הפסק

 שאין שם הפסק בין קדיש שלאחר ובא לציון לקדיש שקודם ,לפיכך במקום שאין בו ספר תורה

__________________ 
  אין, ולא דבר אחר להפסיק בין שי הקדישין,מחת שבת ומחת תעית שאין בה הפטרה (עט'  שבלי הלקט סי1964

ש "ת ריב"שו. ) בעמדם לתפלת לחש, שהרי צריך לו להקדיש מיד בהצעת התורה,מקדישין לאחר קריאת התורה
כדי , מאחרין לומר קדיש עד לאחר שיחזירו ספר תורה למקומו, וכן ביום הכפורים, שבשבת במחה(שכא ' סי

 לחזור ולומר קדיש סמוך לא יוכלו,  שאם יאמרו קדיש מיד אחר קריאת התורה.לעמוד בתפלה מתוך הקדיש
משום שאין כאן במה להפסיק בין קדיש , בלא קדיש(אות מו  מהג של שבת ,מהגיםהגהות ). לתפלה על בלי מה

 שאין כאן במה , קדיש על התורהין אומריםוא (ב"א סק"מ ). שיאמר מיד קודם מחה,זה לקדיש שלאחריו
  .)ח"להפסיק בין קדיש זה לקדיש שקודם י

כדי "מטעם האמור לקמן בסמוך , ולומר אחריה יהללו, "אחר קריאת התורה] מיד[ין אומרים קדיש א"והייו ש
  ".קודם תפלה בלחש" ולכן יאמר הקדיש ".שלא להפסיק כלל בין הקדיש לתפלה בלחש אפילו בפסוק אחד

  ).ואומרים חצי קדיש, ואחר קריאת התורה מתפללין שמוה עשרה(וכן הוא בסדור רביו 
בדי . ט אות ד"שער הכולל פכ. יט' סוף סי' ת דברי חמי"ראה שו,  זמה המדויק של תחלת אמירת קדיש זהלעיןו

הגהות לסדור רבו . תטז' רשימת היומן ע. א"קוטרס הסדור סל. ד"פסקי הסדור סקל. ק ד"צא ס' השלחן סי
'  רבו הזקן עם ציוים והערות עסדור. 34' ד ע"ספר המהגים חב. ג אגרת תקג"אגרות קודש ח. ב"ט סמ"הזקן פ

  .שכ
  :וסיכום הדברים

  .רק קודם תפלה, ריאת התורהשלא לאמר אחר ק, כאן תבאר) א
  ".ר בשבת במחה תיכף אחר הקריאה בספר תורה"ידוע בבירור שלמעשה ההיג אדמו: "בשער הכולל שם) ב
, םללו הקהל עוים הודו על ארץ ושמיבעוד שמוליך הספר תורה ואומר יה"בבדי השלחן שם הקשה בין השאר ) ג

ועל כן צריך לומר . בלבול ולא ישמעו הקדיש כלל'  יהי,שיואם יאמר אז קד, וכל אחד הולך לשק הספר תורה
אז , המובעוד שפותח ההיכל ומכיס הספר תורה ומעמידה על מקו, שממתין עד שמגיע עם הספר תורה אל ההיכל

  ".אומר החצי קדיש
ק קודם וקרוב לסוף "ר להתחיל לומר ח"ח אדמו"ק מו"פ הוראת כ"מהגו ע"ות קודש שם רהמהג שבאג) ד

פ להסמיכו לתפלה בכל "ועכ, ק אחר הכיסה"ולמהר בהגלילה ואמירת יהללו באופן שיסיימו הח, הגלילה
  ."האפשרי

ץ "חרי שיגמור השעד לא" יהללו"ממתין באמירת ' שהי, ע"ר זי"ק אדמו"ההגת כ"ותבאר בציוים והערות שם 
  .באמצע הקדיש" יהללו"כדי שלא יצטרכו לומר , כראה,  והייו".את הקדיש

  ."שלא להפסיק כלל בין הקדיש לתפלה בלחש אפילו בפסוק אחד"לכאורה שלא כפי שפסק כאן אמם זהו 
  .שאומרים כשושאים הספר תורה להיכל) יג, תהלים קמח(פסוק יהללו  1965
  .) מידי דהוי איהללו,א חשיב הפסק לחדדפסוק א (א שם" מ1966

והקהל ', ואומר השליח צבור יהללו גו, מכיסין הספר תורה להיכל(ובוסח הסדור של רביו הם שי פסוקים 
  ). 'וירם גו', אומרים הודו גו

  .שהם פסוק ומחצה', וירם גו' והקהל אומרים רק הודו גו, ץ יאמר רק יהללו"ואולי כיון שמעיקר התקה היא שהש
שיאמרו מקצת (ד "ד ס' וכדלעיל סי). פסוקים' והייו לפי שאין אומרים קדיש רק אחר ג(ובבדי השלחן שם 

  .)הקדישים' פסוקים בין ב
שהרי הקדיש שאומרים אחר קריאת . 'עץ חיים גו' אמם לא תפרש כאן מדוע לא צרף הפסוקים וזאת התורה גו

  .התורהואמירת וזאת , התורה הוא לפי הגבהת התורה
ואין , שכבר אמרו קדיש עליה, וקשורים לקריאת התורה, כיון שפסוקים אלו מדברים במעלת התורה, ואפשר הטעם

  . לומר עליהם הקדיש השי
 שלעולם לא תמצא קדיש בלא פסוקים שלפיו ,לא יאמר קדיש אם לא שאמר פסוקים(ד " ד ס'ראה גם לעיל סי 1967

  ).הקדישים'  ויש ללמדם שיאמרו מקצת פסוקים בין ב.ין זה לזהקדישין סמוכ' דמה עין לומר ב... 
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 אינו אלא פסוק אחד ואינו חשוב 1969תי שואני תפל.1968 לא יאמרו אלא קדיש אחד,התפלה בלחש
 או יאמרוהו קודם הקדיש מיד אחר סיום סדר .1970וטוב שאז לא יאמרו כלל ואני תפלתי .הפסק
 שלעולם אין אנו , כדי שלא להפסיק כלל בין הקדיש לתפלה בלחש אפילו בפסוק אחד,1971קדושה

  :1973לתפלה מפני סמיכת גאולה , חוץ מתפלת השחר,1972מתחילין תפלה בלא קדיש לפניה

  צדקתך צדק

 יוסף ,צדיקים שנפטרו בשעה זו'  והם כעין צדוק הדין על ג.1974פסוקים צדקתך'  נוהגים לומר גה
  :1975משה ודוד

 דהיינו שאינם .1977 כי חכם שמת בית מדרשו בטל,1976 ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה למעריבו

__________________ 
  ).ח" קדיש שלפי יפר תורה אין אומריםא דבמקום שאין ס"ש' ש סי"וכתב הריב(א שם " מ1968
הערה (ובהמועתק לעיל  ,)וש ולא ראיתי שם מה שהביא בשמ"תימא דעייתי בתשובת הריב (ו"אליה רבה סקראה ו

  .ש לעין מקום שיש בו ספר תורה"ש הריב"א למד זאת ממ"והייו שהמ). 1964
  .כדלעיל סעיף הקודם, שאומרים לפי קריאת התורה 1969
 שלא יאמרו ראה ליו(ק ב "וס, )אפשר דבמקום שאין ספר תורה אין אומרים אותו... ואי תפלתי (ק א "סא "מ 1970
 ין לומר וא.ח" יתגם שלא להפסיק בין הקדיש שאחר ובא לציון לתפל ו,ו שכתבתי לעיל ואי תפלתי כמם כןג

  ). מידי דהוי איהללו, לא חשיב הפסקחד דפסוק א.שיאמרו ואי תפלתי ויאמרו קדיש עליו
  ).במקום שאין ספר תורה אין צריך לאמרו... ואי תפלתי (וכדלעיל סעיף הקודם 

  ). הקדישםאו יאמרוהו קוד(ק ב "א ס"מ 1971
  ).1961הערה (ושם , )שהגו בשבת לאמרו בכל עין(סעיף הקודם וכדלעיל 

  . ) אומרים החצי קדיש אחר ואי תפילתיפר תורהובמקום שאין ס(סדור כן הוא בו
  ).שלעולם לא יתחילו שמוה עשרה בלא קדיש שלפיו, ר הירץ"וכן כתב בסדור מהר (א שם" מ1972
ח " שלעולם אין מתחילין תפלת י,ח"וכן במחה תקתם היתה לומר קדיש לפי תפלת י (ד"ה סוס'  לעיל סיכן הואו

  .)ב"רצ'  כמו שיתבאר בסי,כך בלא קדיש לפיה
  ). ולא יפסיק בייהם אפילו באמן אחר גאל ישראל,צריך לסמוך ברכת גאולה לתפלה(א " קיא ס'כדלעיל סי 1973
  . )אומרים צדקתך (ב"ע ס" טור ושו1974
 ,' צדקתך צדק לעולם וגו,ואומר אלו הפסוקים( לה 'ב סי"בקשר למשה רביו תבאר בסדר רב עמרם גאון ח 1975

ודבר זה משום כבודו של .  ומקדש,' צדקתך כהררי אל עד אדם ובהמה תושיע ה,'וצדקתך אלהים עד מרום וגו
מה  (ה מכאן"א ד, מחות ל' וסתב הובא). והכי אמר שר שלום גאון, ל שפטר באותה שעה בשבת"משה רביו ז

ש "רא. ) על שפטר משה רביו באותה שעה, פירש רב שר שלום גאון,שוהגין לומר צידוק הדין בשבת במחה
 טור. )רב שלום ממתא מחסיא כתב שתקו לומר צידוק הדין על שמת משה רביו באותה שעה (יג'  סיי" פפסחים

  .ק ב"ז ס"וט
חד משה ,  וכלהו כלילן במשה,תלתא איון דאסתלקו מעלמא בהאי זמא(א , וב ק" בזח–ובקשר ליוסף ודוד 

 ... חד איהו דיוסף זכאה ,בגיי כך תלת צדוקי דיי הכא,  וחד דוד מלכא, וחד יוסף צדיקא,ביאה מהימא עלאה
וסף ודוד מתו  שגם י...ואיתא בזוהר תרומה (ב "ח ס"הובא בב).  וחד איהו דוד מלכא...וחד משה ביאה מהימא 

  ).בשבת במחה ועל כן אומרים שלשה צדקתך
 'תוס). לפיכך אומרים לקיים שיא שמת כל בתי מדרשות בטלים, לכבוד משה רביו שפטר(סדר רב עמרם שם  1976

וגם  ( שםש"רא).  חכם שמת כל בתי מדרשות שבעיר בטיליןן משום דאמרי,לפיכך מעו מלעסוק בתורה(שם 
והגו שלא  (ב"א ס"רמוטור . ) משום דחכם שמת בתי מדרשות בטלים,דרש בין שתי תפלותהגו שלא לקבוע מ

  .)לקבוע מדרש בין מחה למעריב
ח לפי "מהגיו שאומרים דא( צא אות יא 'כמבואר בבדי השלחן סי, ד לומר חסידות ברבים בשעה זו"ומהג חב

  .תשו'ג אגרת ד"ק חי"אג. 34 'ד ע" המהגים חב'ס). 'הצבור בתוך סעודה ג
  . ) שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטיליןית דין אב ב,חכם שמת בית מדרשו בטל (ב, ק כב" מו1977
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  .1979מ"דש' ד סי"ש ביו" כמ,1978 אבל שנים שנים לומדים בבתיהם,לומדים בחבורה

 שלא יוכלו לקיים סעודה , ואם נמשכה הדרשה עד סמוך לחשכה.ולכן המנהג לדרוש קודם מנחה
  :1980 או שיר המעלות, אזי לא יאמרו פרקי אבות,שלישית

 , כגון חנוכה וראש חודש, אם חל בשבת יום שאין אומרים בו נפילת אפים במנחה אם היה חל בחולז
 שהרי , במנחהצ"ו אין נוהגין לומר צ,ם ראש חודש למחר וכן א. במנחה1981צ"צואין נוהגין לומר 

  :1982 אין נוהגין לומר נפילת אפים בערב ראש חודש במנחהגם כןבחול 

  דין ערבית במוצאי שבתרצג 
  סעיפים' ובו ד

  זמן יציאת השבת

  .1985 כדי להוסיף מחול על הקודש,1984 שמאחרים תפלת ערבית במוצאי שבת1983 נוהגיםא

__________________ 
  . )אבל שים שים לומדים בבתיהם (ה"א סק" מ1978
  . )אלא מתחברים שים שים ולומדין בבתיהם, אין כסים לבית המדרש (סעיף יחע שם "בשו 1979
 אזי לא ,' שלא יוכלו לקיים סעודה ג,ה ואם משכה עד סמוך לחשיכ,חהולכן המהג לדרוש קודם מ (א שם" מ1980

, אבל אומרים פרקי אבות בקיץ ושיר המעלות בחורף(ב "א ס"ש הרמ" וקאי על מ.)יאמרו פרקים או שיר המעלות
  ).וכל מקום לפי מהגו

רק אמירת , )ב" תל ס'ידלקמן ס(וגם לא זכרה אמירת ברכי פשי  ,אמם בסדור לא זכרה אמירת שיר המעלות
  .פרקי אבות

). ט"שבתהלים קי' ל יגמור לעצמו בכל שבוע התמיא אפי"וכל אחד ואחד מהלומדים ה(א , וראה תיא בסופו קסג
ולהעיר אשר בכמה מקומות הוג לומר קאפיטל זה ביום השבת לאחרי  (19 הערה 289 'ט ע"לקוטי שיחות חכ

  )).ל"ר ז"והג אאמו' וכן הי(תפלת מחה 
  .צדקתך; וצדקתך; צדקתך: שלושת הפסוקים 1981
אם יש (כז ' המהגים טירא ע' ס).  אין אומרים אותו,אי שבתכשחל ראש חדש במוצ(א , י לז"מרדכי פסחים פ 1982

כגון ראש , אם חל אותו יום בשבת, וכן בכל יום שאין ופלין בחול, חתן בבית הכסת אין אומרים צדקתך צדק
ווהגים  (טור). אין אומרים צדקתך צדק בשבת שלפיו' ואפילו חלו ביום א, באב וחוכה ופורים' חדש ויום טוב וט

ואם חל בו יום שאילו היה חול לא  (ב"ע ס" ושו,) שאין אומרים בשבת צדקתך,באשכז כשאין תחה ביום ראשון
 בין ,אש חדשיום השבת הוא ר בין שרושפי(ק ג "א ס" מ.)אין אומרים צדקתך, במחה פילת אפים היו אומרים בו

שכבר חל (ק ד "וס, ) צדקתךין אומרים ולכן א, אין אומרים במחה פילת אפיםם כן א,אש חדשהוא ר' שיום א
  ).יום שלאחריו

  ).אין אומרים צדקתך צדק ביום שאין אומרים תחון( בסידור וכן הוא
יום שאין (ד " רפד סי'סי). ומרים צדקתך צדקבשבת א... במחה כשמתפללים אצל התיוק (י קלא "וראה לעיל סוס

ולא ... שבכל חדש יסן אין אומרים תחון (ח " תכט ס'לקמן סי. ) וכן כשיש חתוה או מילה... צ"צואומרים בו 
 אבל בראש השה שחל ,אף על פי ששאר יום טוב שחל בשבת אין אומרים צדקתך במחה(א " תקצח ס'סי). צ"צו

וכסברא זו והגין במדיות  ... יש אומרים שאף בראש השה שחל בשבת אין אומרים אותו אבל  ...בשבת אומרים
  ).  בשבת]יום הכיפורים [ווהגים במדיות אלו שאין אומרים צדקתך כשחל(ד " תרכב ס'סי). אלו

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1983
  ).א"ס(זמן יציאת השבת ) א(
 .)ד- ב"ס(תפלה והבדלה מבעוד יום ) ב(

 שיושבת ,בצפורי(י " ורש,)ר יוסי יהא חלקי ממכיסי שבת בטבריא וממוציאי שבת בצפורי"א(ב , שבת קיח 1984
 ומאחרין אותו כדי ,סדר ערבית (טור).  ומאחרין לצאת, ובעוד כשהחמה שוקעת ראית שם אור גדול,בראש ההר
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  .1988 שאין אנו בקיאים בבינונים,1987 קטנים1986כוכבים'  משעת צאת גאבל עיקר יציאת השבת הוא

כוכבים '  אלא שצריך להמתין עד שיהיו ג.כוכבים קטנים היה מותר בעשיית מלאכה' ומיד שיצאו ג
שזהו השיעור שצריך להוסיף מחול על הקודש ביציאת , עומדים רצופים במקום אחד ולא מפוזרים

  .1989השבת

___________________ 
 והיה ראה להם ,ורי שהיא יושבת בהר יהא חלקי עם מוציאי שבת בציפבי יוסי דאמר ר,להוסיף מחול על הקודש

 כדי להוסיף ,מאחרין תפלת ערבית (א"ע ס"שוו, )וצאי שבת ולכך היו מאחרין במ,יום גדול עד צאת הכוכבים
  ).מחול על הקודש

 , באיסור עשיית מלאכה,יש אומרים שמצות עשה מן התורה להוסיף מחול על הקדש(ד "רסא ס' כדלעיל סי 1985
  .וביציאתם יתבאר כאן, ה" תבאר לעיל שם ס–בכיסתם ).  וביציאתם,טוביםמים בכיסת שבתות וי

 ".מן התורה"הוא יותר ממה שצריך להוסיף , "והגים שמאחרים תפלת ערבית במוצאי שבת"ומה ש
ר יוסי לא כוכבים גדולים הראין ביום ולא "א. כוכב אחד יום שים בין השמשות שלשה לילה(ב , שבת לה 1986

  .)ם שאין ראין אלא בלילה אלא ביויםכוכבים קטי
  ).כוכבים ביוים אסור לעשות בו מלאכה מן התורה' קודם צאת ג(א " רסא ס'וכן הוא לעיל סי

והם הקראים , שרק כוכבי לכת אפשר לראות לפעמים קודם שקיעת החמה) לז' ע" (זמי היום בהלכה"בתבאר ו
 ויש כוכבים קטים , שראים במשך שליש שעה זו–וכבים ביוים כוכבי השבת יש כואילו בין . כוכבים גדולים

  ".יותר משליש שעה אחר שקיעה האמיתית, אין ראים עד לאחר זמן מה"אשר 
צריך ליזהר (ב "ע ס" שו).כוכבים קטים' שלא לעשות שם מלאכה עד שיראו ג (ה והא"ב ד, ברכות א רביו יוה 1987

זמן קריאת שמע בלילה משעת יציאת שלשה (א " רלה ס'ובסי).  קטים כוכבים'מלעשות מלאכה עד שיראו ג
  ).כוכבים קטים

וכן במוצאי שבת צריך , צריך ליזהר עד שיראו הקטים, אין הכל בקיאין בין גדולים לביוים(  שםרביו יוה 1988
  ).כוכבים קטים'  שלא לעשות שם מלאכה עד שיראו גם כןליזהר ג

 כדאמר התם לא , דאין או בקיאין בצאת הכוכבים...י "אומר ר (ל"ה והא קיי"א ד, פסחים ב' תוסוכעין זה ב
  ).כוכבים גדולים הראין ביום ולא כוכבים קטים הראין בלילה אלא ביוים

: י רכ שחותם על שיהם"ראה שם סוס. ריט' סי, פראג( מרוטברג ם"מהר ת"שושב, י בעל התוספות"בתשובת רו
לכל הפחות ... ואפילו אין או בקיאים בקטים  (ובמרדכי רמז רצב, קב' ב סי"ח" אור זרוע"בו, )יצחק בר שמואל

דוקא לבקיאים בשמות הכוכבים קטים ויודעים מקום קביעותם מהי אבל ...  מהן לילה' יחשב אותם כביוים וג
  ).שאים מכירים אותם לא

ם בן " מהרבתש בתשו"וכמ(גוף הכוכבים כולם ברקיע האצטגיין הבקיאים בגודל (הובא גם בסדר הכסת שבת 
  ). הראים להם הם ביוים' ויודעים שאלו ג,ובגודל אורם) י"ברוך בשם ר

 אלא שאין ... םומן הדין סגי בביוי(ק א " רלה ס'ובסי. ) שאין או בקיאים בביוים,כוכבים קטים (א"א סק"מ
וכיון שאין הכל בקיאין בין ביוים לקטים צריך ליזהר עד שיראו (א ק "ז שם ס"ט). או בקיאין לכן בעין קטים

  . )הקטים
ן "רמבלגירסת ה).  בר מן הדא כוכבתא, בון ובלחוד דיתחמון תלתא כוכבין'ר יוסי בר"א(ירושלמי ריש ברכות  1989

 בירושלמי כעין שאמרו (רג' ב ע"ן מהדורת שעוועל ח"כתבי הרמב, תורת האדם אבלות ישה. ב, פסחים ד
 הא מפוזרין אסור בעשיית , כלומר רצופין במקום אחד,בברכות ובלבד שיתחמון תלתא כוכבי כדמן חדא כוכבתא

בירושלמי פליג רבי יוסי בר בון ואמר ובלבד שיתחמו תלת (ה אות ג "הגהות מיימויות פ. ) משום תוספת,מלאכה
יש לומר כעין שאמרו , איזו שעה יהא מוסיף והולך (א אמר רבה"א סד, ן שבת טו" ר).כוכבים כמין חד כוכבא

רצופין במקום כלומר , בירושלמי דברכות דגרסין התם ובלבד דיתחמן תלתא כוכבים דדמיין כחדא כוכבתא
 ב"א סק"מ). רצופים ולא יהיו מפוזרים אלא(ב "ע ס" שו.)ו מפוזרין אסור בעשיית מלאכה משום תוספת הי,אחד

  .)בתמשום תוספת ש ,רצופים(
וכן הוא . ולא הזכיר שיעור זמן לזה, )דהייו שימתיו מעט אחר צאת הכוכבים(ב " תרכד ס'אבל ראה לקמן סי

  ).ובמוצאי שבת להוסיף אחר כך מעט מחול על הקדש(בסדר הכסת שבת 
,  אלא על כרחך לאו תוספת כל דהוא קאמר,ותוספת זה לא תברר שיעורו (ח' ח סי"ש יומא פ"ומקורו ברא

דהא תוספת דיום הכיפורים :) דף קמח(ובשבת פרק שואל .) דף ל(ט בריש פרק המביא "דאמרין במסכת יומ
ומסתא לא היו אוכלות לגמרי עד חשיכה , והא שי דידן דאכלו ושתו עד אורתא ולא מחין בהו, דאורייתא הוא
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פ שעדיין לא התפלל " אע, רצופים מותר להבדיל ולעשות מלאכהכוכבים' אבל מיד שנראים ג
  .1990ערבית

  :1991 ימתין עד שיצא הספק מלבו,ואם הוא יום המעונן

  תפלה והבדלה מבעוד יום

 והולך , כגון שצריך לילך לדבר מצוה, שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילה, מי שהוא אנוסב
 יכול ,1992חשכה ומיד שחשכה הולך לדרכומביתו מבעוד יום עד סוף התחום ויושב שם עד ש

  .1994 ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה.1993 מבעוד יום, ולהבדיל על הכוס בביתו,להתפלל ערבית

___________________ 
וצריך לפרוש קודם בין ,  שיעורואלא שלא תברר, אלמא לאו בתוספת כל דהוא אמרין... שאין יכולות לצמצם 

  .)וכן מוצאי יום הכיפורים אחר צאת הכוכבים צריך להוסיף מעט, השמשות מעט
 ).כמבואר בסדור בסדר הכסת שבת,  מיוטין מחול על הקדש'וצריך להוסיף ד (ק ב"צג ס' בדי השלחן סיראה ו

לכן מסתבר שגם בסוף השבת יש , קות ד4 שבתחלת השבת הצריך רביו להוסיף מחול על הקודש והייו שכשם
  . דקות4להוסיף 

 דהייו שיבדיל או על הכוס או ,אסור לאדם שיעשה חפציו קודם שילוה את המלך (ז- ו"רצט סט' לקמן סיכד 1990
 אומר ברוך המבדיל בין קדש ,ואם רוצה לעשות אפילו מלאכה גמורה קודם שיבדיל בתפלה או על הכוס ... בתפלה
  .)לחול

שהמבדיל על הכוס קודם (ב "רצד ס' כדלקמן סי, על הכוס מועלת קודם תפלת ערבית שגם הבדלה , וויתירה מז
  ). שצריך להזכיר ההבדלה בתפלה,ערביתשהתפלל 

 ימתין עד ,ואם הוא יום מעון(שם ע "שו. ) ימתין עד שיצא הספק מלבו,ואם הוא יום מעון ( שםרביו יוה 1991
  . )שיצא הספק מלבו

 שאין איסורו אלא משום שמזמין את עצמו ,להחשיך על התחום(ו - ה" שו ס'כדלקמן סי, ר מצוהשמותר לדב 1992
.  חפציך אסורים חפצי שמים מותרים, שאמר חפצך, הזמה זו התירו לצורך מצוה,בשבת לדבר האסור היום

  ).לפיכך מחשיכין על התחום כדי לעשות חוץ לתחום צרכי כלה או צרכי מת
 ואומר הבדלה על ,מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת ... י יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבתרב (ב, ברכות כז 1993

 , כגון ללכת למול תיוק,יש לומר דהכא מיירי שיש לו צורך מצוה לעשות במוצאי שבת(ה צלי " שם ד'תוס. )הכוס
 היו יכולין להבדיל ואפשר שהיה להם אוס שלא (ו" סד" פש שם"רא). ולא יהיה לו יין להבדלה אם לא יקדים

 מפלג המחה וצאי שבתיכול להתפלל של מ(טור . )ריכין להחשיך על התחום לדבר מצוה שהיו צ,וצאי שבתבמ
 או שהיו צריכין , שלא היה להם יין להבדיל, רב האי כגון שהיה להם שום אוסרשופי ...  ולהבדיל מיד,ולמעלה

 כגון שצריך להחשיך על ,מי שהוא אוס (ג"ע ס"שו. )או כלה כגון על עסקי מת ,הלהחשיך על התחום לצורך מצו
  .) ולהבדיל מיד, מפלג המחה ולמעלהצאי שבת יכול להתפלל של מו,התחום לדבר מצוה

 יכול  ...לילות מליל מוצאי שבת ואילך' ימים וג' מי שמתעה ג (י"רצט ס' לקמן סיכד, כן הוא במתעה אחר השבתו
  ).ויכול להתפלל ערבית גם כן מבעוד יום קודם שיבדיל ... למעלהלהבדיל בשבת מפלג המחה ו

אפשר  ).' אלא במוצאי יום ב,ימים בלבד לא יבדיל בשבת מבעוד יום' אבל מי שמתעה ב(ואף שתבאר לקמן שם [
לא ו. לפי שיוכל להבדיל על הכוס,  או שרוצה לאכול שם בלילה. בערב'שאף כאן מיירי שלא יוכל להבדיל עד יום ג

  ].כדלקמן סעיף הבא, שהרי בכל אופן יש אומרים שלא להוג כן, תפרשו כאן הפרטים
כיון שאיו יכול להתפלל ערבית ולקרות קריאת שמע , אלא במוצאי שבת, שאין איות חלה בשבת, וכן הוא באון

 ...ל ערבית מבעוד יום  לקרות קריאת שמע שם כןויש לו ג(ב " עא ס'כדלעיל סי, יתפלל ויקרא מבעוד יום, בלילה
  ). מפלג המחה ולמעלה,להתפלל תפלת ערבית של מוצאי שבת מבעוד יום

שיוכל , אפשר שכן הדין אף לעין הבדלה . ולא זכרת הבדלה,ואף שלעיל שם זכרת רק תפלת ערבית וקריאת שמע[
  ].וד יוםלא יבדיל בשבת מבע, או מחמת שיוכל להבדיל כשתעבור האיות. להבדיל מבעוד יום

*  
ראה , " ולהבדיל על הכוס בביתו מבעוד יום, יכול להתפלל ערבית ...שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילה"מלשון 

ולהבדיל , צריך גם להתפלל מבעוד יום, מכל מקום כיון שצריך להבדיל מבעוד יום, דאף אם יוכל להתפלל בלילה
  .בתפלה קודם ההבדלה על הכוס
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 1996ובעשיית מלאכה אסור עד צאת הכוכבים . אלא יבדיל בלא נר,1995ולא יברך על הנר מבעוד יום
 ,ת הכוכבים כשהולך בדרךוכן קריאת שמע צריך לחזור ולקרות בצא) א( .פ שהבדיל" אע,1997רצופים

 ואינו צריך לחזור ולהבדיל ,פ שבהבדלה יוצא ידי חובתו" אע,1998ואינו יוצא במה שקרא מבעוד יום
  .1999אף אם יזדמן לו כוס בדרך

 וכשתחשך , בלא קריאת שמע וברכותיה,ח בלבדה מבעוד יום"ואם הוא רוצה יכול להתפלל תפלת י
 הואיל ומתכוין , אין לחוש,אינו סומך גאולה לתפלה ואף ש.לו בדרך יקרא קריאת שמע בברכותיה

  :2000לדבר מצוה

___________________ 
, ) קודם שיבדיל,ויכול להתפלל ערבית גם כן מבעוד יום(י " רצט ס'כדלקמן סי, רח לעשות כןומכל מקום איו מוכ

  ).2482הערה (ותבאר שם 
  ).מפלג המחה ולמעלה(ע שם "טור ושו 1994

  ).מפלג המחה ולמעלה(ב " עא ס'לעיל סי). מפלג המחה ולמעלה(י "רצט ס' וכן הוא לקמן סי
ואם (ה " רסא ס'כדלעיל סי, ולא לדברים אחרים, אף שעיקר פלג המחה אמר רק לעין תפלת ערבית וקבלת שבתו

שהעיקר (ב " תפט סי'ולקמן סי, )הרשות בידו... רוצה להקדים ולקבל עליו תוספת שבת מפלג המחה ולמעלה 
 אבל לא לעין שאר ,ן תפלה בלבד אלא לעי, אפילו לרבי יהודה,כהאומרים שמפלג המחה איו חשוב כלילה

  ).דברים שמצותם בלילה
  .מכל מקום מועיל פלג המחה אף לעין הבדלה

ויש מי שאומר ... סוף השקיעה ... מדליקין ר חוכה  (א"תערב ס' ע סי"מבואר בשוכ, וכן מועיל לעין רות חוכה
  .)שאם הוא טרוד יכול להדליק מפלג המחה ולמעלה

וצריך , מי שהוא אוס קצת ואיו יכול לילך לבית הכסת (ד"תרצב ס' ע סי" בשוכמבואר,  המגילהוכן לעין קריאת
יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המחה , וקשה עליו לישב בתעית כל כך, להמתין עד אחר שיקראו הקהל

  .)ולמעלה
 .ובהערות שם, ד"רסא ס' ותבאר לעיל סי

  .)על הראבל לא יברך  (ע שם" טור ושו1995
  . )ובלילה יברך על הר ובשמים בלא כוס ... בלא בשמים ור (י"רצט ס' לקמן סיכד, וכן לא יברך על הבשמים

 ).וכן אסור בעשיית מלאכה עד צאת הכוכבים(ע שם "טור ושו 1996
  ).כוכבים עומדים רצופים במקום אחד ולא מפוזרים' ג (א" סכדלעיל 1997
 לפי שסומכין על ,ם לקרות קריאת שמע של ערבית מפלג המחה ואילךמהג העול(ב " תפט סי'כדלקמן סי 1998

 כשם שהוא כלילה לעין תפלת ערבית לרבי יהודה כך הוא כלילה לעין קריאת ,האומרים שמפלג המחה ואילך
 ,העיקר כהאומרים שמפלג המחה איו חשוב כלילה אפילו לרבי יהודה אלא לעין תפלה בלבד ... שמע של ערבית

  ).הערה קלה (ושם סמן, )לא לעין שאר דברים שמצותם בלילה אבל
ולעשות מלאכה ...  הבדיל מותר לו לערב לאכול ... וד יוםפ שמבע"שאע (ם"א בדעת הרמב"ט הי" מגיד משה פכ1999

 ב, א ברכות כז"רשב. ) וכן עיקר, וכדברי רביו, מן האחרויםן כתבו וכ,וזה דעת קצת מן הגאוים. בהבדלה זו
 וכן ,ל" וכן הסכים רב האי גאון ז... ומותר לו לאכול ,שבהבדלה זו מותר לו לעשות מלאכה בערב(ה הא דאמר "ד

  . 'י סוף הסי"הובא בב. )ל"ד ז"הראב
 ואף על פי שלא . בעותהריאת שמעולאחר יציאת הכוכבים היה קורא ק(ה רב צלי "א ד, רביו יוה ברכות כז 2000

יף מחול על הקדש לא חיישין  שהיה מתכוין למצוה לקבל שבת מבעוד יום ולהוס כיון,היה סומך גאולה לתפלה
 ואף על פי שלא היה סומך .ולאחר יציאת הכוכבים היה קורא קריאת שמע בעותה( ו 'ד סי"ש שם פ"רא). להכי

 ל מקוםומכ (ה"א סק"מ וטור). סיף מחול על הקדש לא חייש לסמיכה כיון שהיה מכוין למצוה להו,גאולה לתפלה
  ). אף על פי שאיו סומך גאולה לתפלה,ריאת שמע עד צאת הכוכביםימתין מלקרות ק

).  ולא סמך גאולה לתפלה,את הכוכבים אחר צריאת שמעש דרב קרא ק"הראשכתב (ק ב " רסז ס'א סי"וכן הוא במ
 שבת בלבד בלא  ומבעוד יום יתפלל התפלה של, לקרותה בלילה עם ברכותיהם כןויכול הוא ג(ב "ולעיל שם ס

  ). כיון שמתכוין למצוה, ואף שאיו סומך גאולה לתפלה אין בכך כלום.קריאת שמע וברכותיה
*  
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 מפני שהוא , טוב לאדם ליזהר שלא יעשה כן, שאף שחכמים התירו לאדם לעשות כן, יש אומריםג
  :2001דבר התמוה לרבים

  :2002 כדי להוסיף מחול על הקדש,נוהגים לומר והוא רחום וברכו במשך גדול ובאריכות נועם) היו( ד

  

חרוןקונטרס א
 

 לברך ברכת גם כן יכולים 2005 דאף הנוהגין כרבנן2004י"ז מבואר בב"רס'  סי2003 עיין.'ש וכו"וכן ק) א(
 אלא שאוסר לאכול סמוך לצאת ,2006א שם" וכן דעת המג. מערב שבת מבעוד יוםריאת שמעק

___________________ 
והמקורות והטעמים לזה (שיתפלל מבעוד יום עם קריאת שמע וברכותיה , והייו שהעיקר שיעשה כאופן הראשון

וסקים לקרוא בלא קריאת שמע יכול לסמוך על דעת הפ, אמם אם רוצה). ק א"תבארו בקוטרס אחרון ס
  .ואף שאיו סומך גאולה לתפלה, וברכותיה

 לקרותה בלילה ם כןיכול הוא ג(אלא שמכל מקום , שהעיקר שיעשה כאופן הראשון, ב" רסז ס'וכן תבאר לעיל סי
 ואף שאיו סומך גאולה . ומבעוד יום יתפלל התפלה של שבת בלבד בלא קריאת שמע וברכותיה,עם ברכותיה

   ).פלהלת
 , דדבר תמוה הוא לרבים לעשות שבת חול,בשבתהוג שלא להתפלל של מוצאי שבת  (ל בהגהותיו לטור" רש2001

  . ד"א סק"מ. 'ח סוף הסי"ב הובא ב.)ואיכא מי למיחש שמא יבא להקל אף במלאכה
והוא רחום ] םלאחר שאומרי [אי שבת במוצ,ר אלעזר מוורמש"כתב מורי ה ( פטי"ס סואי שבתמוצ'  אור זרוע הל2002

 ועוד מפי איחור להוציא השבת צריך ... ברכו במשך גדול מר מיד חזן או,' הושיעה המלך כו' ה'יכפר עון גו
 וכן . הוא היה חזן והיה מושך ברכו בכל כחו,א בן רבא משלם הגדול" וכן שמעתי שר, כן עושה אי הקטן.למשוך

ווהגים לומר והוא רחום וברכו  (ג"א ס"רמ. )חזן ברכו ימשוך ה,אי שבתמצא בסדר תפילת רבא עמרם במוצ
  .) כדי להוסיף מחול על הקודש,באריכות ועם
  .א" רצה ס'וראה לקמן סי

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2003
ואם רוצה יכול להשאיר . שכשמתפלל ערבית מבעוד יום יקרא גם קריאת שמע וברכותיה, ב תבאר"בפים ס

  .ותיה לאחר שתחשךקריאת שמע וברכ
ואף . כי ברכות קריאת שמע זמה אף מבעוד יום, והטעם לזה. א"י ומ"שהאופן הראשון תבאר בב, ומבאר כאן

  .שגם זמן קריאת שמע הוא אף מבעוד יום, ת"ובפרט לאלו שוהגים כר. ברכת השכיבו זמה שוה

  . תשכח'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
 מכל מקום איכא למיסר לאכול ,ף על גב שיכול לאכול מיד ופיק ידי סעודת שבתואם תאמר א(ש רק "ה ומ"בד 2004

 ... ויש לומר דכיון דאיכא רבוותא דפסקי דמפלג המחה ואילך הוי זמן קריאת שמע ...קודם שיקרא קריאת שמע 
פלל ראה מדבריו דמיירי שקורא גם קריאת שמע בברכותיה בשעה שמת). לא מיקרי אוכל קודם קריאת שמע

  .מבעוד יום
יקרא עמהם קריאת שמע ,  מבעוד יוםריאת שמעואם הצבור מקדימים לקרות ק(א " רלה ס'ע סי"וכן הוא בשו

  ).קורא קריאת שמע בלא ברכות, וכשיגיע זמן, וברכותיה ויתפלל עמהם
כדלעיל , ומתפללים בערב שבת מבעוד יום, דהייו שאף הוהגין להתפלל כל השבוע אחר צאת הכוכבים כרבן 2005
 יכול הוא להקדים בערב שבת להתפלל ,ואף המתפללין ערבית בזמה בצאת הכוכבים כל ימות החול(ב " רסז ס'סי

 ). כדברי רבי יהודה שאומר שמפלג המחה ואילך הוא לילה לעין תפלה,מפלג המחה ולמעלה
ריאת יע חצי שעה סמוך לזמן ק כשיגמכל מקום, רב שבת מבעוד יוםפ הוהגים להתפלל ערבית בע"ועכ(ק ב "ס 2006

  ). דיממאריאת שמע דהם לא פקי כלל בק, אסורין להתחיל לאכולשמע
 שאיו מתכוון לצאת בקריאת שמע ,המתפלל כל השבוע בצאת הכוכבים(ותפרשו דבריו לעיל שם בקוטרס אחרון 

  ).א כאן"ין המג ולזה תכו. אסור לאכול בערב שבת קודם קריאת שמע שבצאת הכוכבים מיד,שעל המטה
  .א מיירי שהתפלל מבעוד יום עם קריאת שמע וברכותיה"הרי שגם המ
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  .הכוכבים

 דזמן ברכות קריאת שמע הוא בזמן 2008ק דברכות"ר יונה ריש פ"ש הר" כמ2007 הטעםריך לומרוצ
 וכפי שיטתו בריש ,2009ל תחילת שקיעה" ר, ואף שכתב כן לרבנן ולאחר שקיעת החמה.לת ערביתתפ
  .יהודה מפלג המנחה ולמעלה'  מכל מקום הוא הדין לדידן אליבא דר.2010ד"פ

 שכבר עבר זמן ,נץ החמה דלא דמי לקודם ריך לומרוצ . כלום2011ר יונה שם"ובהשכיבנו לא תירץ הר
  .ה"רל' סי ,)2012 חסרכאן(השכיבה לרוב העולם איך 

 שטוב ליחיד לסמוך גאולה לתפלה בזמן קריאת ,2013ת" לדידן שהציבור נוהגין לגמרי כרל שכןוכ
  .2014ש הדרכי משה" כמ,שמע של הציבור

 :ע" צ2015א"ודברי המג

__________________ 
איך יכול לברך ברכות קריאת שמע , ל שזמן קריאת שמע הוא מצאת הכוכבים"כיון דקיי, שלכאורה איו מובן 2007

 .'אלא צריך לומר הטעם כו. מבעוד יום
 אפילו הכי כיון ששקעה חמה ,פי שלא יצאו הכוכבים מ,פ שאיו לילה ממש"ויש לומר שאע(ה אלא "א ד"סע, א 2008

  ). הכא מי דייין ליה לילה לקריאת הברכות,והוי לילה לעין תפלה של ערבית כדלקמן
 והוא , עד זמן בין השמשות, שאין השמש ראית על הארץ,מתחלת השקיעה(ה " רסא ס'כדלעיל סי, ת"לשיטת ר 2009

  ).מילין ורביע' כדי ג
 אין לו להתפלל תפלת ערבית ,כיון שמהגו להתפלל תפלת מחה אחר פלג המחה כרבן(עבד ה ד"א ד, כז 2010

, זמן קריאת שמע הוא מצאת הכוכבים, הרי שלרבן).  אלא לעשות הכל כרבן,קודם שקיעת החמה כרבי יהודה
כמו , מהוגם זמן ברכות קריאת שמע הוא מתחלת שקיעת הח, וזמן תפלת ערבית הוא מתחלת שקיעת החמה

  .התפלה
אבל לא תירץ איך אפשר לומר ברכת השכיבו , שלא תירץ אלא שזמן ברכות קריאת שמע הוא כזמן תפלה 2011

דלא מצי  (' ותוס,)אמר רבי זירא ובלבד שלא יאמר השכיבו(א , כדאמרין בברכות ט, לפי זמן שכיבה, מבעוד יום
 'ע סי"שוטור ווכן פסק ב). עמוד השחר אפילו קודם הץ כיון שעלה כבר , דלאו זמן שכיבה הוא,למימר השכיבו

  ). דכיון שעלה עמוד השחר איו זמן שכיבה,לא יאמר השכיבו(ד "רלה ס
  .ד" רלה ס'ש בסי"כמ, איך יאמר השכיבו: ל"אוצ 2012

  . זמן שכיבה'שהרי בערב יהי, כ מבעוד יום אפשר לומר גם השכיבו"משא
 משום דקיימא לן דשעת המחה כלה , מתפללין ערבית מיד לאחר פלג המחהאו(ה מאימתי "תוד, בריש ברכות 2013

 ,ת"והעולם הגו עכשיו כר(ק ב "ס רלה 'א סי" מ).דודאי קריאת שמע של בית הכסת עיקר... כדברי רבי יהודה 
  ). קצתוד יוםי שהוא מבע" אעפ,ית הכסת שקראו בבריאת שמעשיוצאין בק

 לפי שסומכין ,הרי מהג העולם לקרות קריאת שמע של ערבית מפלג המחה ואילךש(ב " תפט סי'וכן הוא לקמן סי
 כך הוא כלילה לעין , כשם שהוא כלילה לעין תפלת ערבית לרבי יהודה,על האומרים שמפלג המחה ואילך

  ).קריאת שמע של ערבית
 אם כן גם כאן , ימות החולוראה לי דלדידן דמתפללים קריאת שמע של ערבית קודם הלילה בשאר(ק ב "כאן ס 2014

  ). כן ראה לי, וקורא קודם הלילה כמו בשאר ימות החול,אין צריך להמתין
 אף על פי שאיו סומך גאולה לתפלה ,את הכוכבים עד צריאת שמע ימתין מלקרות קכל מקוםומ(ק ה "כאן ס 2015
  )).ם"טור והרמב(

שבעת התפלה מבעוד , שראית מסקתו שם, רסז 'א סי"מהמ) בתחלת הקוטרס אחרון(והייו שאף שהובא לעיל 
שיסמוך על הפוסקים שבעת התפלה לא יקרא קריאת , מכל מקום מסיק כאן, יום יקרא גם קריאת שמע וברכותיה

  .פ שאיו סומך גאולה לתפלה"אע, שמע וברכותיה
ח "התפלל תפלת י יכול ל,אם הוא רוצהאלא ש(שהעיקר הוא שיעשה כאופן הראשון , ולמעשה תבאר כאן בפים

 ואף שאיו . וכשתחשך לו בדרך יקרא קריאת שמע בברכותיה, בלא קריאת שמע וברכותיה,בלבדה מבעוד יום
  ).סומך גאולה לתפלה
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  דין הבדלה בתפלהרצד 
  סעיפים' ובו ז

  הבדלה בתפלה ועל הכוס

 תקנו הבדלה ,ת וקידושים והבדלות אנשי כנסת הגדולה לישראל נוסח הברכות ותפלו2016 כשתקנוא
 ולא היה ספק ביד , בעניות2018 לפי שכשעלו מן הגולה היו דחוקים, ולא על הכוס, בלבדה2017בתפלה

  .כולם לקנות יין להבדלה

 , מפני שההבדלה שאדם יודע להבדיל בין קדש לחול חכמה היא לו,2019ותקנוה בברכת חונן הדעת
ור לתבוע צרכיו במוצאי שבת קודם הבדלה כמו  ועוד מפני שאס.2020לפיכך קבעוה בברכת חכמה

  :2021 לפיכך קבעוה קודם שאלת צרכיו שבברכות אמצעיות,שאסור בשבת עצמו

___________________ 
 , לקרותה בלילה עם ברכותיהם כןויכול הוא ג(שהעיקר הוא שיעשה כאופן הראשון , ב" רסז ס'וכן תבאר לעיל סי

  ). ואף שאיו סומך גאולה לתפלה.בלבד בלא קריאת שמע וברכותיהומבעוד יום יתפלל התפלה של שבת 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 2016

  ).ב- א"ס(הבדלה בתפלה ועל הכוס ) א(
  ).ז- ג"ס(טעה ולא הזכיר בתפלה ) ב(

  . ) בתחלה קבעוה בתפלה,אשי כסת הגדולה תקו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות (א,  ברכות לג2017
אשי כסת הגדולה תיקו (י פט "רס). תקוהו אשי כסת הגדולה... ברוך שאמר (ב " א ס'וראה גם לעיל סי

). ח ברכות על הסדר"אשי כסת הגדולה שתיקו י(ב " קו ס'סי). ח ברכות"להתפלל בכל יום שלשה תפלות של י
  ).ומהם כמה ביאים, שסדר ברכות הוא מאשי כסת הגדולה(ד " קיט ס'סי

שקריאת הפרשה שבספר שי הוא מתקת (ג " רפב סי'כדלעיל סי, ח שחל בשבת"והם תיקו גם קריאת התורה בר
, וקריאת המפטיר בביא ביום טוב).  פרשיות שבחדש אדר'וד, כגון ראש חודש שחל בשבת, אשי כסת הגדולה

  ).טוב בעיו של יוםואשי כסת הגדולה תקו להפטיר בביא בכל יום (ה " תפח ס'כדלקמן סי
  . )שעלו מן הגולה והיו דחוקים (ה בתחלה"י שם ד" רש2018

ועד לזמן , כשעזרא וחמיה עלו מן הגולה, והייו שתקופת אשי כסת הגדולה משכה מסיום תקופת הביאים
  ).א"א מ"ראה אבות פ(שמעון הצדיק 

  ).ומרים הבדלה בחון הדעתא (א"ע ס"טור ושו. )והבדלה בחון הדעת (ק במשה ברכות שם" כת2019
 בין במוצאי יום טוב לחול ובין במוצאי יום טוב לחולו ,במוצאי יום טוב(א " תצא ס'כדלקמן סי, וכן הוא ביום טוב

  ). כמו במוצאי שבת, דהייו אתה חותו, צריך לומר הבדלה בברכת חון הדעת,של מועד
החכם יודע להבדיל בין קדש (י " ורש,)עוה בברכת חכמה קב,ר יוסף מתוך שהיא חכמה"א (יוסף בברכות שם'  ר2020

 שמה שהאדם , משום שהיא חכמה,וצאי שבת ויום טובומבדילין בה במ (קטו' טור סי. )לחול ובין טמא לטהור
  .) לכן קבעוה בברכת חכמה,מבדיל בין דבר לדבר חכמה היא לו

 , לאמצעיות קבעו ברכת אתה חון ראש,למפי שמותר האדם מן הבהמה היא הביה והשכ( קטו 'וראה לעיל סי
  ).שאם אין ביה אין תפלה

,  תשלט'א סי"א ח"ת הרשב"הובא בשו. )אסור לו לאדם לתבוע צרכיו עד שיבדיל (ב"ה סוף ה" ירושלמי ברכות פ2021
  .א" סקא"ובמ

 ה" תקפד ס'סי. )ד"רצ'  כמו שתבאר בסי,בקשת צרכיו שאסרו קודם שיבדיל בתפלה(ו " רצט סט'וכן הוא לקמן סי
  .) מפי שאסור לתבוע צרכיו בשבת,אין אומרים אביו מלכו בשבת(

 כל ברכות ם טובשמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת ויו(ב " רסח ס'כדלעיל סי, אמם לא סגי בטעם זה לחוד 
ם ד שבת ויו אלא שמפי כבו, ולהזכיר קדושת היום בעבודה כמו בראש חודש וחולו של מועד,האמצעיות כמו בחול

 ואין חוששין לאיסור שאלת ,שהרי אומרים פרסו וכלכלו(ד "קפח ס' סיוכדלעיל . ) לא הטריחוהו חכמיםטוב
 אף על פי שאין מטופס הברכה שתקו , וגם כל הרחמן יכול לומר בשבת. לפי שטופס הברכה כך היא,צרכיו
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 וכשחזרו והענו חזרו חכמים וקבעוה , כשהעשירו ישראל קבעוה חכמים על הכוסאחר כך וב
 ,ס לתפלה עושר ועוני מתפלה לכוס ומכול ידי וכדי שלא יהא ההבדלה מיטלטלת תדיר ע,2022בתפלה

  . אם יוכל למצוא,2023התקינו חכמים שלעולם צריך כל אדם המבדיל בתפלה להבדיל גם על הכוס

 אלא אם כן אי אפשר לו .2024וצריך לחזר אחריו כדרך שמחזרים על שאר כל מצות שהן חובת הגוף
  .2025 אזי יוצא ידי חובתו בהבדלה שבתפלה,למצוא

 אין ,אחר כך אף שמצפה שיהיה לו , ביום ראשון אם אינו מצפה שיהיה לו כוס למחר,ורשאי לאכול

___________________ 
 עשה להם כטופס ברכה ואין בהם משום  שכיון שהגו הכל לאמרם בכל פעם שמברכין ברכת המזון,חכמים

  ).קא' ע, שוות( מהג אבותיו בידיו .מראי מקומות וציויםוראה ). שאלת צרכיו בשבת
 אלא משום ,ראוי הוא לומר שמוה עשרה כשאר הימים(תיווך בין שי הטעמים ) תפלת מחה של שבת(ובאבודרהם 

שאם היה לו חולה אומר בברכת חולים ואם היה צריך ,  יצטער כדי שלא,ל להטריחו"כבוד השבת לא רצו חכמים ז
  ).א לן אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת דקיימ,ולכך אין מתפללין כי אם שבע ברכות, לפרסה אומר בברכת השים

  ). 1562הערה (ד "רפד סי' וראה בזה לעיל סי
*  

ק ד " צג ס'וכן הוא בבדי השלחן סי).  אתה חותו–אחר אתה חון : ה עשרהבשמו (35 'ד ע" חב–בספר המהגים 
  ).ל מטשעריגוב" דוד צבי חן זצ'ח ר"וכן שמעתי מהגה. א"ז והמ"ש הט"כמ, המהג להתחיל מאתה חון(

ייו  דה,הבדלה בברכת חון הדעת(א " תצא ס'וראה לקמן סי. ט אות יג"דעות הפוסקים בזה תבארו בשער הכולל פ
  ).אתה חותו

 יעוין בשער הכולל – אי שבת קודש אמירת אתה חון במוצה שכתב על דברבמ(שו 'ז אגרת ו"ובאגרות קודש חי
) כמדומה(ז "בשת תש( טו 'ז ע"ח. י.קובץ יגדיל תורה ). ל וגם אתה חותו"ש אומרים ה"וכמדומה שא. שם

ר "ח אדמו"ק מו" דבר זה שאלתי מכ,ל"י אז מעה בכתב וז וקבלת,א איך והגין"ר שליט"ק אדמו"שאלתי מכ
  ). ואמר שמתחילין אחה חון,א"שליט

וכן ). ויגמור משם על הסדר וחו מאתך(ז "וראה גם לקמן סוף ס). ו"בתוספת וא, וחו(עוד בספר המהגים שם 
  ).אצל תפלת שחרית(הוא בסדור רביו 

 והם אמרו המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על ,זרו והעו קבעוה בתפלה ח,העשירו קבעוה על הכוס(א , ברכות לג 2022
  .)הכוס

 א, ן פסחים כב"ר. )כדי שלא תהא מטולטלת כל היום אם שמא יחזרו ויעו (ה ומה תפלה"א ברכות שם ד" רשב2023
 צריך  והם אמרו המבדיל בתפלה...ל כתב בספר תורת האדם "ן ז"מיהו הרמב(ב , ותעית י, ה מי שלא הבדיל"סוד

  .)שהבדלה על הכוס מטולטלת היא בין עיות לעשירות ... שיבדיל על הכוס
ג " יז ס'סי). מפי שהתפילין חובת הגוף הם(ב " יד סי'וכדלעיל סי, הייו כמו תפילין ושופר וסוכה ולולב 2024
לקמן ). ם חובת הגוףתפילין קודמין מפי שה(א " לח סי'סי). איו חובת הגוף כמו שופר ולולב... להתלבש בציצית (

 אחרים כי המצוה היא על כל אחד ל ידיהמצוה איה מתקיימת ע(ק א "ג בקוטרס אחרון ס" תלמוד תורה פ'הל
   ). והיא חובת הגוף כסוכה ולולב,ואחד בפרט

, )אין צריך לחזר אחריהם כדרך שמחזרים אחר המצות(א " רצז ס'תבאר לקמן סי, כ ברכות הבשמים והאור"משא
  ).אין צריך לחזר אחריו כדרך שצריך לחזר אחר שאר מצות(א "רחצ ס 'וסי

וצריך לחזר ... יש אומרים שברכת המזון טעוה כוס (א "קפב ס ' דעות לעיל סי'הובא ב, ולעין כוס ברכת המזון
  לחזר אחריו כדרך שמחזרים אחראין צריך... ויש אומרים ... אחריו כדרך שמחזרין אחר כל מצות שהן חובה 

להאומרים  ... להאומרים שברכת המזון טעוה כוס כמו קידוש והבדלה(ג " רצו סי' ולקמן סי.)המצות שהן חובה
  ).שברכת המזון איה טעוה כוס בתורת חובה גמורה

  . וראה מראי מקומות וציוים
. )וס בשאין לו והרי היא זזה מכ, העשירולו ואפי, דהא אין זזה מתפלה,עיקרה בתפלה היא (א ברכות שם" רשב2025

' א סי"מ. ) ודי לו בהבדלת תפלה, אל יבדיל,ומי שאין לו כוס במקום שרגילין לשתות יין (ז"י סי"ש פסחים פ"רא
 רצו 'וראה גם לקמן סי. )ה שבתפילה דדי לו בהבדל,רק ערבי פסחיםש פ"כתב הרא] אם אין לו יין ([ז"רצו סק

  .ב"סי
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 שכבר יצא ידי חובתו בהבדלה שבתפלה , אלא רשאי לאכול מיד,צריך להתענות עד שיבדיל על הכוס
  ).2026ו"רצ' ואם מצפה שיהיה לו למחר ביום יתבאר בסי(

י  שהר, שצריך להזכיר ההבדלה בתפלה,ואין צריך לומר שהמבדיל על הכוס קודם שהתפלל ערבית
שתקנו אנשי כנסת הגדולה כשעלו מן הגולה היתה להזכירה ) היה בתפלה(עיקר תקנת ההבדלה 

  .2027בתפלה

 צריך להזכיר ,2028וכן מי ששכח או נאנס ולא התפלל ערבית במוצאי שבת ומתפלל שחרית שתים
 לפי שההבדלה ,פ שכבר הבדיל על הכוס בלילה" אע,2030 בתפלה שניה שהיא לתשלומין2029הבדלה

  : עיקר התקנהשבתפלה היא

  טעה ולא הזכיר בתפלה

 הואיל וצריך , ולא יחזור בשביל ההבדלה, משלים תפלתו, אם טעה ולא הזכיר הבדלה בחונן הדעתג
  . ויהיה יוצא ידי חובתו,2031עדיין לאמרה על הכוס

 או יאמר אחר תפלה המבדיל בין קודש .רק שיזהר מלעשות שום מלאכה קודם שיבדיל על הכוס
  .2033ט"רצ'  כמו שיתבאר בסי,ה ויעשה מלאכה בלא ברכ2032לחול

__________________ 
 ואי אפשר לו למצוא בלילה עד ,לא יין ולא שאר משקים חמר מדיהמי שאין לו במוצאי שבת לחול  ( סעיף יב2026

 ויש אומרים שמן הדין אסור ... יש אומרים שמותר לו לאכול מיד מן הדין אם הזכיר הבדלה בתפלה ,למחר ביום
 אבל אם איו מצפה שיהיה לו למחר ביום ,לו לטעום מאומה אם מצפה שלמחר ביום יהיה לו כוס להבדיל עליו

  . ) לפיכך מותר לו לאכול אף במוצאי שבת מיד,מחייבים אותו להתעות עד ההבדלהאין 
 , אמר רב חמן בר יצחק קל וחומר מתפלה.איבעיא להו המבדיל על הכוס מהו שיבדיל בתפלה(א , לג ברכות 2027

ר  המבדיל על הכוס דלאו עיק, אמרי המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס,ומה תפלה דעיקר תקתא היא
 דעיקר התקה היתה ,אם הבדיל על הכוס שצריך שיבדיל בתפלה (ד"ה סי"ש שם פ"רא .)ל שכן לא כ,תקתא היא

 דאם הבדיל על הכוס ראבגמ(ק א "א ס" מ.)והמבדיל על הכוס צריך שיבדיל בתפלה(ב " ולבוש סטור .)בתפלה
  ).היל בתפילהוא להבד א דעיקר תקת, אף על פי כן צריך להבדיל בתפילה,קודם שהתפלל
   ).2482והערה (י " רצט ס'וראה גם לקמן סי

 הראשוה לשם שחרית והשיה , מתפלל שחרית שתים,טעה או אס ולא התפלל ערבית(ג " קח ס'כדלעיל סי 2028
  ).לתשלומין

 ]).א"שס 'א סי"ח[ב "מב "ז ח"רדב( ואיו מזכיר אתה חותו ,' מתפלל שחרית ב,ואם שכח להתפלל(שם א " מ2029
 הוא אדעיקר תקת ...  צריךם כן ועכשיו ג,' צריך להבדיל ביום א' דודאי הי,ע דמתחלה שהיו מבדילין בתפלה"וצ

  ).להבדיל בתפילה
 א"קח ס' סיכמובא לעיל מו. )ומזכיר אתה חותו בשיה, מתפלל שחרית שתיים (א" תוספת שבת סק2030
   ).יה לתשלומין והש,הראשוה לשם שחרית(

. ) מפי שאומרה על הכוס... אין מחזירין אותו ,הבדלה בחון הדעת... טעה ולא הזכיר  (א,  ברייתא ברכות לג2031
  .) מפי שצריך להבדיל על הכוס, משלים תפלתו ואיו חוזר,ואם טעה ולא הבדיל (א"ע ס"טור ושו

 כמו , הואיל ויכול לאומרה על הכוס,לה בתפלהשאין חוזרין בשביל הזכרת הבד(ז " קח סט'וכן הוא לעיל סי
  ).ד" רצ'שיתבאר בסי

  ".שההבדלה שבתפלה היא עיקר"ואף שתבאר לעיל 
  ,סומך על מה שיאמרו על הכוס, אם טעה ולא הזכיר בתפלה, מכל מקום

  .כדלקמן בסמוך, "כהוגן"' אלא דהייו דוקא אם ההבלדה שעל הכוס תהי
  . )ט" רצ'ש ססי" כמ,פ אסור במלאכה עד שיאמר המבדיל" ועכ,ואיו חוזר (ב"א סק" מ2032



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

שיז

 צריך לחזור ,טעם מאומה קודם שיבדיל על הכוס)  או, באיסור2035ועשה מלאכה (2034ואם שכח
 שאינו יוצא בהבדלה שעל הכוס בלבדה הואיל ואינה ,ולהתפלל ולהבדיל בתפלה וגם על הכוס

  :קודם לה) או עשה מלאכה( שטעם ,כהוגן

 צריך לחזור , וסבור שאף למחר לא יהיה לו, ואין לו כוס בלילה,תפלה אם טעה ולא הזכיר הבדלה בד
 מכל מקום מן הסתם ,אחר כךפ שמצפה שיהיה לו " אע.2036ולהתפלל מיד ולהזכיר הבדלה בתפלה

 ואם יטעום מאומה אינו יוצא בהבדלה שעל הכוס בלבדה כמו ,2037אין דעתו להתענות כל כך
  ):ג"בס(שנתבאר 

 , אם כבר עקר רגליו, ואז צריך לחזור לראש התפלה,זכר אחר סיום תפלתו במה דברים אמורים כשנה
 או אפילו אם נזכר ,2038ז"או שכבר סיים התחנונים שרגיל לומר לאחר תפלתו כמו שנתבאר בסימן קי

 אבל . ואז צריך לחזור לראש ברכת אתה חונן,2039באמצע תפלתו אלא שכבר סיים ברכת שומע תפלה

___________________ 
 אומר ברוך המבדיל בין ,ואם רוצה לעשות אפילו מלאכה גמורה קודם שיבדיל בתפלה או על הכוס (טזעיף  ס2033

  . ) ועושה מלאכה ... בלא שם ומלכות,קדש לחול
 טעה ולא הזכיר הבדלה רושפי ( טעהה" דב,  שם כג רביו יוהלפירוש ,)טעה בזו ובזו חוזר לראש ( רב ששת שם2034

ואם  (ע שם" טור ושו).כגון שאכל קודם שהבדיל (יד' סיה "שם פש "הראו, ) וטעה עוד שאכל קודם הבדלה,בתפלה
  . ) צריך לחזור ולהבדיל בתפלה,טעם קודם שהבדיל על הכוס

 קודם , או עשה מלאכה, פירוש כגון שלא הבדיל בתפלה ואכל,טעה בזו ובזו(ה טעה " דא שם" חדושי הרשב2035
  .ק ה"הובא באליה רבה ס. )שהבדיל על הכוס

טעם "לבין ,  שלא אסרה אלא עד שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול–" עשה מלאכה"ומכל מקום יש הפרש בין 
  ).2044הערה (ויתבאר לקמן . שאסרה עד שיבדיל על הכוס" מאומה

וכתב בהלכות גדולות (ג "ה וכתב בה"א ד, רביו יוה שם כ). לית ליה כוס הדר (ג, דוש והבדלה ידקי' ג הל" בה2036
 וראה למורי . יש לו לחזור ולהתפלל, היכא שאין לו כוס,ל דכיון דתלוי הדבר מפי שיכול לפטור עצמו בכוס"ז

 אלא אם כן חושב שאפילו , ולהתפלל אין לו לחזור, כיון שמבדיל למחר,ו שאם אין לו מזומן בלילה כוס"הרב ר
 אף אם לא היה לו כוס מזומן ,ל היה אומר"ר יוה ז"וה (טו' ד סי"פשם ש "ראהובא ב, )למחר לא יהיה לו כוס

 ואין לו ,טעה ולא הבדיל בתפלה (ב"ע ס"שוטור ו).  אם יודע שימצא כוס למחר אין צריך לחזור ולהתפלל,בלילה
  . ) צריך לחזור ולהתפלל,א יהיה לו וסובר שאף למחר ל,כוס בלילה

  .) משום דאין דרכו של אדם להיות מתעה כל כך זמן,והא דקטו הפוסקים יום מחר (ג" ראה אליה זוטא סק2037
 אף שמצפה שיהיה לו אחר כך אין , אם איו מצפה שיהיה לו כוס למחר ביום ראשון,ורשאי לאכול(ב "וכדלעיל ס

  ). אלא רשאי לאכול מיד,צריך להתעות עד שיבדיל על הכוס
  ).באב' שהרי לא יטעום מאומה קודם מוצאי ט(ו "כדלקמן ס, כ אם יודע שיתעה עד הבדלה"משא

  ).תחויו וסיים תחוים לומר רגיל אם והוא הדין...  התפלה לראש חוזר רגליו עקר ואם ( סעיף ה2038
 כמו ,שם אומרה ,רצה שהתחיל םדקו ,פלהת ומעש שחתם אחר זכר אםד ראה זה יולפ (ו" ראה תהלה לדוד סק2039

 ךריצ אז תפלה ומעש ברכת סיים שכבר שכתב ס״ה ז״ל הרב לשון לעיין צריך כןול .ה"ס וףס קי״ז בסי׳ שתבאר
  . )״שייע ןחו אתה ברכת לראש לחזור

מתחיל  ר כך ואח,ואם זכר אחר חתימת שומע תפלה קודם שהתחיל רצה אומר ותן טל ומטר(והייו כדלעיל שם 
  ). וחשב כאלו שואלו בשומע תפלה,רצה

אף אם רוצה לומר אתה  ... פ שלא פתח עדיין בברכה שלאחריה" אע,מיד שסיים ברכה זו(ז "ואף שתבאר לקמן ס
  .) משום הפסק בתפלה,חותו בלא חתימה איו רשאי

שכל שלא התחיל (ד " קיד ס'וכדלעיל סי, "שאין צריך לחזור בשביל ששכח להזכיר הבדלהמקום "הייו דוקא ב
 אף על פי שקרא סיום לעין . לעין דברים שמחזירין אותו, לא קרא סיום ברכה זו לגמרי,בברכה שלאחריה

 שאין לאמרם כשסיים , כגון הבדלה בחון הדעת ויעלה ויבוא בערבית ראש חודש,דברים שאין מחזירין אותו
  ).ב"ד ותכ" רצ' שיתבאר בסי אף על פי שלא התחיל ברכה שלאחריה כמו,הברכה

  ". לעין דברים שמחזירין אותו,לא קרא סיום ברכה זו לגמרי"אם כן לכאורה , וכיון שכאן צריך לחזור
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 כמו מי ששכח שאלה בברכת ,2040 יאמרנה בשומע תפלה,שומע תפלהאם נזכר קודם שסיים ברכת 
  .2041השנים שאומרה בשומע תפלה

 ויש לה ענין בברכת שומע תפלה , שהיא תפלה ובקשה, שאינה דומה לשאלה2042ואף שיש אומרים
  . ודבריהם עיקר,כ הבדלה אין לה ענין כלל לשומע תפלה" משא, תפלה ובקשהגם כןשהיא 

 אף שנזכר קודם שומע תפילה לא יאמרנה ,או שמצפה שיהיה לו כוס למחר ,ולכן מי שיש לו כוס
 יש לו לסמוך , ויצטרך לחזור ולהתפלל,מכל מקום מי שאינו מצפה כלל לכוס למחר .בשומע תפילה

 שלא ליכנס לספק ברכות ,2043 ולא לחזור לברכת אתה חונן,על סברא ראשונה לאמרה בשומע תפילה
  :שאינם צריכים

 . אין צריך לחזור, אם טעה ולא הזכיר הבדלה בתפלת ערבית,חל להיות באחד בשבת תשעה באב שו
 הואיל ויאמרנה עדיין על הכוס במוצאי . אל יאמרנה בשומע תפילה,ואף אם נזכר קודם שומע תפילה

  :2044באב'  שהרי לא יטעום מאומה קודם מוצאי ט, ויהיה יוצא ידי חובתו, באב'ט

 2046 אף אם נזכר מיד שהזכיר השם, בשביל ששכח להזכיר הבדלה מקום שאין צריך לחזור2045 בכלז

__________________ 
 שהורה מי יש ל"ז ם"הרמב תבכ ,תפלה שומע קודם זכר ואם ( לגירסת הטור,ד"תפלה הי' י מהל"ם פ" רמב2040

 כך. לחזור ין צריךוא תפלתו משלים הדעת בחון הבדלה כירהז ולא טעה(מ שם " וכתב בכ.)תפלה בשומע שמבדיל
 קודם זכר שאם שמורה מי יש ,בהם כתוב שבידיו וספרים. מדוייק בספר מצאתי וכן ,האמיתית הוסחא היא
 גורס היה וכך ,לחזור ין צריךוא ,תפלתו משלים תפלה שומע אחר זכר ואם ,תפלה בשומע מבדיל תפלה שומע
  .)ורבי בדברי הטור

ש "הלכות ומהגי מהר).  יבדיל בשומע תפלה, ואם שכח להבדיל באתה חון...ל "ר תן ז"וכתב ה(י מא "כל בו רס
אין מחזירין (הגהות מהגים אות א ). מי שלא אמר אתה חותו יש לאומרו בשומע תפלה( קמא 'מוישטט סי

  ).ל"ש ומהרי"מהר, ואומרים אותה בשומע תפלה, אותו
  . ) ושואל בשומע תפלה, אין מחזירין אותו, קודם שומע תפלה... וזכר ,אם לא שאל מטר (קיז שם' י סכדלעיל 2041
 שאיה מעין , אבל הזכרה והבדלה ושאר שבחים אסור,וכן שאלה... ודוקא צרכיו  (ה מפי" דא, כטברכות '  תוס2042
  .)מע תפלהשו

 דבזה יש לסמוך על ,ומע תפלה יאמרה בשפלהומע ת דאם זכר קודם שוראה לי. צריך לחזור(ק ג "סא " מ2043
ק ד "אליה רבה ס. )י"ש הרב" כמ,ומע תפלה אבל כשיש לו כוס לא יאמרו בש.ל" בשם מהריהות מהגיםהטור והג

)יא  ...א"ד עיקר כמג"ולעי שאומרה על "כתב וז]  כא'ריש סי[ ובספר תל אין צריך לאמרה בשומע תפלה מפ
  ).שאין לו כוס משמע דמודה כ,ל"הכוס עכ

 כיון , לחזור ולהתפללין צריך א, טעה ולא הבדיל בתפלה,תשעה באב שחל להיות באחד בשבת(ג "ע ס" טור ושו2044
  . )שמבדיל על הכוס במוצאי תשעה באב

 ). מן הסתם אין דעתו להתעות כל כך ... וסבור שאף למחר לא יהיה לו,ואין לו כוס בלילה(ד "והייו כדלעיל ס
  .ה באב שיתעה עד הבדלהכ בתשע"משא

קודם שיבדיל  ... ועשה מלאכה באיסור ... אם טעה ולא הזכיר הבדלה בחון הדעת(ג "ואף לפי מה שתבאר לעיל ס
והרי כאן מסתמא יעשה מלאכה לפי ההבדלה שיעשה על הכוס . ) צריך לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפלה,על הכוס
  . באב'במוצאי ט
ואם רוצה לעשות (ז " רצט סט'כדלקמן סי, "ברוך המבדיל בין קודש לחול"עיל מה שיאמר לזה בודאי יו, מכל מקום

  ). אומר ברוך המבדיל בין קדש לחול,אפילו מלאכה גמורה קודם שיבדיל בתפלה או על הכוס
 עד , במוצאי שבת...אסרו חכמים לאכול (א " רצט ס'כדלקמן סי, כ הטעימה אסורה עד שיבדיל על הכוס"משא

  ).פ שהבדיל כבר בתפלה" אע,יל על הכוסשיבד
  :במקום שאין צריך לחזור, בעין שכח להזכיר הבדלה, סיכום ההלכות שתבארו בסעיף זה 2045

  .יאמרו במקומו, זכר קודם הזכרת השם) א(
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 לא יחזור ,פ שלא פתח עדיין בברכה שלאחריה" או מיד שסיים ברכה זו אע,שבסיום ברכת אתה חונן
  .2047 שאסור לברך ברכה שאינה צריכה, אף אם רוצה להחמיר על עצמו,לראש ברכת אתה חונן

 וכן הדין בכל .2048 משום הפסק בתפלה,ינו רשאיואף אם רוצה לומר אתה חוננתנו בלא חתימה א
  .מקום שנזכר בתוך התפלה

 ל דרך וע,2049 הרשות בידו,אבל אם סיים תפלתו ורוצה לחזור ולהתפלל מראש התפלה בתורת נדבה
  .2050ז"ק' שנתבאר בסי

 ויגמור משם על ,2051 יתחיל מיד אתה חוננתנו,ואם נזכר קודם שהזכיר השם שבסיום ברכת אתה חונן

___________________ 
  .משום ברכה שאיה צריכה, לא יחזור לראש הברכה, זכר אחר הזכרת השם) ב(
  .משום ברכה שאיה צריכה, ר לראש הברכהלא יחזו, זכר אחר סיום הברכה) ג(
  .משום הפסק, לא יאמרו במקומו, זכר אחר סיום הברכה) ד(

 במה שאמר אחר , אם יהיה חוזר הוא עובר על לא תשא, חון הדעת'כיון שסיים ואמר ברוך אתה ה(ב "סח " ב2046
  ). חון הדעת' ברוך אתה ה' אלהיו וכו'כך ותבדל ה

אבל אם לא זכר עד לאחר שהזכיר את ... אם זכר קודם שהזכיר את השם בחתימה (ט "ס תעז 'סילקמן וכן הוא 
 , לא יאמר במקום שזכר,ואם זכר לאחר שהזכיר את השם שבחתימת הברכה (ו"תקפב ס'  סי).השם שבחתימה

  .) משום איסור ברכה לבטלה,וגם לא יחזור לראש הברכה
 סיים ...ר יצחק לכל דבר שאמרו חכמים אין מחזירין אותו " אומר הוהיה (ה מסתברא"ב ד, ברכות ל' י בתוס" ר2047

ל אמר "ורביו יצחק הזקן ז (ה ואם"ד) א, כ(רביו יוה שם . )אותה ברכה שתקו בה לאומרה אין מחזירין אותו
טה  ולזה ו, כמי שטעה והתחיל האחרת דייין ליה ואין מחזירין אותו,דכיון שכבר סיים כל הברכה ולא זכר

 , אף על פי שלא פתח בברכה שלאחריה,כיון דסיים אותה ברכה (יז' סיד "פש שם "רא. )ו"יותר דעת מורי הרב ר
 מיד כשסיים ,במקום שאמרו שאיו חוזר להתפלל (ד"ע ס"טור ושו. ) ואם יחזור הוי ברכה לבטלה,איו חוזר

  .) אף על פי שלא פתח בברכה שלאחריה,הברכה אין לו לחזור
  . זאות ג ' ח סי"צ או"צת "שוראה ,  שמסתפקובמקום

באמצע (ש שם "רא).  הוי כמו הפסקה,דאם יחזירוהו בדבר שאין לו לחזור(ה מסתברא "ב ד,  ברכות ל'תוס 2048
מעדי יום טוב שם אות לפירוש הראשון שב, ) דהוי הפסק אם הוא חוזרראה לי , כיון דאיו מחויב לחזור,התפלה

ה כתב רביו אלחן "א ד, א ברכות כט"רשב). חשיבא ליה הפסק, ושלא יחזור, קוםדאף להזכיר באותו מ (ז
  ). כיון שסיים אותה ברכה איו רשאי להזכיר באמצע כלום,בתפלה(

  :ויש בזה שי פרטים
ד " קיד ס'כדלעיל סי, איו חשוב כאילו אמרה באמצע ברכת אתה חון, שכשאומרה מיד שסיים ברכת אתה חון) א(

 אף על פי . לעין דברים שמחזירין אותו, לא קרא סיום ברכה זו לגמרי,א התחיל בברכה שלאחריהשכל של(
 שאין , כגון הבדלה בחון הדעת ויעלה ויבוא בערבית ראש חודש,שקרא סיום לעין דברים שאין מחזירין אותו

  ).ב"ד ותכ" רצ' אף על פי שלא התחיל ברכה שלאחריה כמו שיתבאר בסי,לאמרם כשסיים הברכה
 שבתפלה איו חוזר אם לא אמר ,בלילה(י " קפח ס'וכדלעיל סי, אם אומרה כאן חשב אמירתה הפסק בתפלה) ב(

  ). משום הפסק בתפלה, בין עבודה למודיםם כן אין לו להזכיר ג ...יעלה ויבא בעבודה
 ה"ע ס"טור ושו. )ת דבה דלא גרע מתפל, שיכול לחזור לראש, אם סיים תפלתו,מיהו גם זה יתכן (ש שם" רא2049
, רשאי(ק ד "א ס"מ. ) רשאי, אם סיים תפלתו, אם רצה להחמיר על עצמו לחזור,במקום שאמרו שאיו חוזר(

  ).בתורת דבה
 צריך לחדש איזה ,אלא שאם ברי לו שהתפלל כבר וחוזר ומתפלל בתורת דבה(א "והייו באופן שתבאר שם ס 2050

  .ק ט"וראה אליה רבה ס). ה כדי להודיע שהוא דב,דבר בתפלתו
 וכן כתב רביו . חוזר לכולי עלמא, אפילו בין אתה לשם,דהשתא לא הזכיר השם ,אבל אם לא סיים (ח שם" ב2051

  ).ב"לקמן בסימן תרפ
 אפילו זכר בין , כל זמן שלא הזכיר את השם,אם זכר באותה ברכה (א"תרפב ס' סיע "והייו כמבואר בטור ושו

  ). חוזר,אתה להשם
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  :'י וכו"בא' חננו מאתך וכו ו,הסדר

  ץ"הבדלה שעושה שרצה 
  סעיפים' ובו ה

  סדר קדוש ויתן לך, ויהי נועם

 שבו בירך משה את ישראל בשעה , לפי שהוא מזמור של ברכה,2053 לומר ויהי נועם2052 נוהגיםא
 שעל ידי כך נשלם השם היוצא ,2055' ונוהגים לכפול פסוק אורך ימים וגו.2054שסיימו מלאכת המשכן

  .2056ממנו

 לפי שאין גאולה , ולא ובא לציון גואל, ומתחילין ואתה קדוש.2057ונוהגין לומר סדר קדושה
  .2058בלילה

___________________ 
 וחו מאתך ,' יאמר תכף אתה חותו וכו, רק ברוך אתה,אבל כשהזכיר קודם שאמר השם(ד "סקכן אליה זוטא 

  .)ם" פסקי תו',וכו
 שלא ,אם זכר קודם שסיים הברכה יאמר משיב הרוח ומוריד הגשם במקום שזכר(ז " קיד ס'וכן הוא לעיל סי

 ... אמרו סתם מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים  אלא,קבעו חכמים מקום בתוך הברכה להזכיר שם הגשם
 וזכר קודם ,ואם שכח לאומרם(ו " תקפב ס'לקמן סי).  בכל הברכה מקומה,אם לא אמרו לפי מכלכל חיים

  ). אומרם במקום שזכר,שסיים הברכה ששכח בה
ווהגים (ב " רפא ס'סי). )אפילו לא סיים הברכה(אם הזכיר טל אין מחזירין אותו (ו " קיד ס'אבל ראה לעיל סי

 לא יחזור , אפילו קודם שסיים ברכת יוצר, זכר בתוך התפלה...אם שכח לאומרו ... להרבות בזמירות של שבת 
  ). הואיל ואיו אלא מהג בעלמא,לראש הברכה בשבילו

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 2052
  ).ג- א"ס(סדר קדוש ויתן לך , ויהי ועם) א(
  ).ד"ס(בית הכסת הבדלה ב) ב(
  ).ה"ס(הזכרת אליהו הביא אחר הבדלה ) ג(

 אלהיו עליו ומעשה ידיו כוה עליו ומעשה 'ופותח שליח צבור ויהי ועם ה( לז 'ב סי"סדר רב עמרם גאון ח 2053
  ).ואומרים ויהי ועם(בריש הסימן א "רמוטור ).  ומתחילין כל הצבור אחריו ויהי ועם,ידיו כוהו

י "פירשוכמובא ב). לפי שהוא מזמור של ברכה שבו בירך משה לישראל בשעה שסיימו מלאכת המשכן(  טור2054
. )' אלהיו וגו'ויהי ועם ה, אמר להם יהי רצון שתשרה שכיה במעשה ידיכם, ויברך אותם משה (מג,  לטפקודי
  . )צון שתשרה שכיה במעשה ידיכם יהי ר, אלהיו עליו' אמרו ויהי ועם ה,ויצאו ויברכו את העם (כג,  טשמיי

 ,לאחר שמסיימין הצבור אורך ימים.  כך מהג, עד ואראהו בישועתי'ומסדרין יושב בסתר וגו(סדר רב עמרם  2055
ל כשהוא מתפלל ויהי ועם אומר "ם ז"מהר( רח 'ץ קטן סי"תשב). חוזר השליח ושוה אותו ואומר אורך ימים

  ).'וכופלין פסוק אורך ימים וגו ('א ריש הסי"טור ומ).  פעמים' ב'לעולם אורך ימים וכו
  .וכופלים את הפסוק האחרון שבו, )תהלים צא(אומרים יושב בסתר , )יז, תהלים צ(והייו שאחר פסוק ויהי ועם 

  . ותבאר שם החשבון בכמה אופים.)שאז שלם השם היוצא ממו(א שם "טור ומ 2056
  ).וסדר קדושה (א שם"רמוטור ).  ואומר כולי סדרא,קרא זה אל זה ו,ואומר ואתה קדוש(סדר רב עמרם שם  2057

וכל בעל פש יחמיר לעצמו שלא (ט " רצט סי'כדלקמן סי, ועד אמירת סדר קדושה והגים שלא לעשות מלאכה
 וכל . וגם אמר המבדיל,פ שכבר הבדיל בתפלה" אע,להדליק ולא לעשות שום מלאכה קודם סדר קדושה של הצבור

  ).2524הערה (ושם סמן ).  איו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה,כה קודם סדר קדושההעושה מלא
ז "טוטור . ) לפי שאין גאולה בלילה, ואין מתחילין ובא לציון,אומר ואתה קדושו(ה פסק "א ד,  מגילה ד'תוס 2058

  .)להלפי שאין גאולה בלי, ומתחילין בואתה קודש (א"סק
  . )וכשיצאו לא יצאו אלא ביום (א, ט. )גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא (ב, וראה ברכות ד
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 הוא כדי שישתהו ישראל בהשלמת ,וכל זה האריכות שמאריכין אחר תפלת ערבית במוצאי שבת
 כי ממתינים להם עד שישלימו כנסיה אחרונה ,סדריהם כדי להאריך לרשעים מלחזור לגיהנם

  :2059 סדריהםשבישראל את

  :2060 יש נוהגים מטעם הידוע להם לומר מעומד פסוק ויהי נועםב

 אין , אפילו חל בערב שבת הבא, או יום הכיפורים באחד ימי המעשה בשבוע הבאיום טוב אם חל ג
 צריך שיהיו כל הששת ימים ,פעמים'  שכיון שאומרים ומעשה ידינו כוננה ב,נוהגים לומר ויהי נועם

  .2062בל אם חל בשבת אומרים אותו א.2061ראויים למלאכה

 לפי שויהי נועם ,2063 אין נוהגים לומר גם ואתה קדוש וכל סדר קדושה,ובזמן שאין אומרים אותו
 וזהו ואתה קדוש יושב תהלות ,2064 ועל ידי כך שרתה שכינה בישראל,שייך למלאכת המשכן

  . על כן הן נסמכין זה לזה לעולם,2065ישראל

  :2066יןאבל ויתן לך נוהגים לומר בכל ענ

___________________ 
 ראה כיון ...ין אומרים וגם ואי זאת בריתי א(ז שם "תבאר בט, ומה שאין אומרים גם הפסוק ואי זאת בריתי

ין א'  האחד גם הבין אומרים כל שא,הפסוקים ובא לציון ואי זאת בריתי הם סמוכים ביחד בספר ישעי' דאלו ב
  ).אומרים

 , ולומר בעימה ובעריבות טעם באפוקי שבתא,וזה שהגו לומר ויהי ועם וקדושה דסדרא(סדר רב עמרם שם  2059
 כדאמרין במוצאי שבת צועק , כדי להאריך מוח לרשעים מלחזור לגיהם,כדי שישתהו ישראל בהשלמת סדריהם

  .טורהובא ב).  שכבר השלימו ישראל סדריהם,וחות חזרו לגיהםהמלאך שהוא ממוה על הר
  ).שהוא קרוב לזמן חזרת השמות לגיהם במוצאי שבת(ב " רצא ס'ראה לעיל סיו

א ריש "מהובא ב. )במוצאי שבת כשתאמר ויהי ועם צריך לאומרו מעומד (ד"פכריש  פרי עץ חיים שער השבת 2060
  )).כתבים(פסוק ויהי ועם יאמרו מעומד (מן הסי

 היכא דאיכא לקמן ,וכי אמרין ויהי ועם במוצאי שבת לחול.  ..והכי שדר רב שר שלום גאון(סדר רב עמרם שם  2061
 אפילו חל יומא טבא ערב שבת ואיכא לקמן , אבל איכא בי מצעי יום טוב או יומא דכפורי,שיתא יומי דחולא
 כיון דאמרין ומעשה ידיו ומעשה ,מאי טעמא. תא לא אמרין ויהי ועם בההוא אפוקי שב,חמשה יומי דחולא

שאין  (א שם"רמ. טור בשם רב שר שלוםהובא ב).  בעין עד דאיכא לקמן שיתא יומי כולהו חולא,ידיו תרי זמי
  ). ימים שלמים למלאכה'דבעין ו(ק ב "ז ס"ט. )אומרים ויהי ועם כגון שחל יום טוב בשבוע

  .כי גם ערב יום כיפור ראוי למלאכה, "אומרים אותו, בשבת", " הכיפוריםיום טוב או יום"שאף אם יחול  2062
ויש בזה ". אם חל בשבת אומרים אותו"ש, כולל פסח, שכן הוא בכל יום טוב, ומפשטות הלשון ראה לכאורה

 .חילוקי מהגים
א "רמוטור ).  כל היכא דלא אמרין ויהי ועם לא אמרין קדושא דסידרא,כללא דמילתא(סדר רב עמרם שם  2063

  .) אין אומרים סדר קדושה, כגון שחל יום טוב בשבוע,ובזמן שאין אומרים ויהי ועם (שם
 ).2054הערה (כדלעיל  2064
 וזהו ואתה קדוש יושב תהלות ישראל , שרתה שכיהל ידו וע,דויהי ועם שייך למלאכת המשכן (ג"ז סק" ט2065
  . )]מצאתי[

 כי מה עין , ומהג טעות הוא,יש מקומות שאין אומרים ויתן לך כל זמן שאין אומרים ויהי ועם (מא' ו סי כל ב2066
 אומרים אותו רק לסימן  מה שאין כן בויתן לך שאין,כבר בארו מה טעם אומר ויהי ועם, ויתן לך לויהי ועם

  . )אבל אומרים ויתן לך( שם א"רמ. )טוב וברכה
אן דקא אמרי צבורא ויתן לך כ כל ברר ש ואיון מקיימי על ההוא ב... אדליק שרגא ר שכד ב(ב , א יד"ומקורו בזח

  ).' ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה וגו,האלהים מטל השמים
כדי להמשיך תחלת ימי החול ... ל והג לומר אחר הבדלה ויתן לך "היה מורי ז(ד "ובפרי עץ חיים שער השבת פכ

  ).הבפסוקי רצון וברכ
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  הבדלה בבית הכנסת

 2067 כדי להוציא מי שאין לו יין בביתו להבדיל עליו,ץ מבדיל בבית הכנסת על היין" נוהגים שהשד
 או ישקה ממנו לאחר שנתכוין לצאת , אם נתכוין לצאת ידי חובתו בהבדלה זו,וישתה מהכוס בעצמו(

 כיון ,די חובתו בהבדלה זו אין שום אדם יכול לצאת י, אבל אם משקה ממנו לתינוקות.ידי חובתו
  ):2068שלא שתה מהכוס אדם שיוצא ידי חובתו בהבדלה זו

___________________ 
  . שז'סדור רביו הזקן עם ציוים מקורות והערות ע. ה- ד"ב ס" ראה שער הכולל פל,ולוסח הפסוקים שבו

  .)צ כדי להוציא מי שאין לו יין"מבדיל ש (ע" טור ושו2067
 כדי ,חכמים הראשוים תקו לקדש על היין בבית הכסת(ב - א" רסט ס'והייו שלעין קידוש תבאר לעיל סי

 השובתים בחדרים הסמוכים לבית הכסת ואוכלים שם מיד אחר קידוש , שאין להם יין,ורחיםלהוציא את הא
 שבשעה שהשליח ציבור היה אומר קידוש זה היו האורחים כבר , שהרי קידוש זה להם הוא במקום סעודה,זה

 כיון שאין ,את אף אם תכווו לצ,אבל הצבור אין יוצאים בו. בחדריהם ושומעים משם את הקידוש ויוצאין בו
 ,ואף עכשיו שאין לו אורחים השובתים אצל בית הכסת להוציאם ידי חובתם. שומעין אותו במקום סעודה

   ).כ והגים לקדש בבית הכסת על היין לפי שתקת חכמים לא בטלה"אעפ
  .שאיו צריך להיות במקום סעודה, כ בהבדלה יכולים כולם לצאת בשמיעת ההבדלה בבית הכסת"משא

אף על פי ששתיית כוס של (ד " קצ ס' דעות לעיל סי'הובאו ב, והייו שלעין שאר הברכות שתיקו על הכוס 2068
 אף על פי שהתיוק ... ואפילו מטעים ממו , אלא די בשתיית אחר, אין מעכב שישתה המברך בעצמו,ברכה מעכבת

 חוץ מקידוש לא הצריכו לטעום ממו אלא ויש אומרים שכל דבר הטעון כוס... כלום איו מחויב בדבר אין בכך 
 לפיכך רשאי לברך ברכת היין ולהטעים  ... שיאמרו שלא לצורך הוא ברכה זו,משום שלא יהא גאי לברכת היין

 דיה , שכיון שהטעימה איה אלא משום גאי, ואפילו איו יודע לדבר,לקטן אף על פי שלא הגיע לחיוך ברכות
והפקא מיה היא , הרי שלשי הדעות סגי בטעימת התיוק). ין במילה שביום הכיפוריםוכן והג .בתיוק קטן כזה

  .אם יכול לברך, רק לעין ברכת היין
קודם ברכת , ובסדור רביו). ויש והגין לברך על הכוס ולהטעים ממו לתיוק הימול(ה " תרכא ס'וכן הוא לקמן סי

  ).ו ישתה בעצמוא, וותים לתיוק לשתות מכוס הברכה(המזון 
 אם טעם כמלא לוגמיו ,אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובין(ה " רעא סכ'אמם לעין קידוש תבאר לעיל סי

 אף על פי ,והגאוים סוברים שאם לא טעם המקדש עצמו כמלא לוגמיו לא יצא ... ממש יצאו כולם ידי חובתן
 אבל , במה דברים אמורים בקידוש.הם לכתחלה וראוי לחוש לדברי.שטעמו המסובין כל אחד כמלא לוגמיו

 מודים הגאוים שאפילו לכתחלה די בטעימת אחד מהמסובין כמלא ,בהבדלה ובשאר כל הדברים הטעוים כוס
  ).לוגמיו

 ... יש אומרים ,אבל קידוש שבבית שאדם יוצא בו ידי חובתו(ד " קצ ס'תבאר לעיל סי, וטעם הלכה זו של הגאוים
 משום שאמר זכור את , ואם לאו לא יצא, אלא המקדש בעצמו צריך לטעום כמלא לוגמיו...טעים שלא די במה שי

 לפיכך המזכירו על היין הוא , ואמרו חכמים זכרהו על היין כלומר על שתיית היין לכבוד היום,יום השבת לקדשו
  ).א" רע'ש בסי" וראוי לחוש לזה לכתחלה כמ.המקדש שותה ממו בעצמו

המקדש וטעם מלא לוגמא ( א , ושם קז,)זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין(א , מרין פסחים קווהייו כדא
  . הייו שעיקר תקת הקידוש על היין כוללת שהמקדש ישתה מהכוס מלא לוגמיו).יצא ואם לאו לא יצא

ה לקדש את יום השבת מצות עשה מן התור(ב - א" רעא ס'כדלעיל סי, ואף שהקידוש על היין היא מדברי סופרים
  ).ותקו חכמים שתהא זכירה זו על כוס של יין...בדברים שאמר זכור את יום השבת לקדשו 

ולכן הצריכו הגאוים שהמקדש עצמו הוא .  שהמקדש ישתה מלא לוגמיו'מכל מקום רואים מכך שעיקר התקה הי
  .ולא סגי בשתיית המסובים, ישתה מלא לוגמיו

  ".ראוי לחוש לדבריהם לכתחלה"אלא ש, ים בזהל כדעת הגאו"ולא קיי
א " רעא ס'כדלעיל סי, שהרי יש אומרים שפסוק זה לא מיירי כלל בהבדלה, ולא בהבדלה, וכל זה הוא בקידוש

 ויש אומרים שהבדלה איה אלא . בכיסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה,וצריך לזכרהו בכיסתו וביציאתו(
  ).אין צריך לזכרהו אלא בכיסתו בלבד ומן התורה ,מדברי סופרים

ששתיית היין בקידוש והבדלה היא עיקר בעשיית , ל"למדו מההלכה ה, אמם גם מבלי לחוש לדעת הגאוים
מודים הגאוים שאפילו לכתחלה די ... אבל בהבדלה "ה " רעא סכ'ולכן מסיק לעיל סי. הקידוש וההבדלה

שדהייו שישתה מהכוס אחד , ומפרש כאן.  מהמסובין דוקאאחד, "בטעימת אחד מהמסובין כמלא לוגמיו
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  הזכרת אליהו הנביא אחר הבדלה

 , להתפלל שיבא ויבשרנו הגאולה, אחר הבדלה2069 נהגו לומר ולהזכיר אליהו הנביא במוצאי שבתה
א אם  וגם בשבת אינו ב.2071 שלא לבטל ישראל מעסקי צרכי השבת,2070שאין אליהו בא בערב שבת
 ועל כן אנו מתפללים כיון שעבר השבת ויכול לבא שיבא ,2072טפחים' יש איסור תחומין למעלה מי

  :2073ויבשרנו

  דיני הבדלה על הייןרצו 
  סעיפיםט "ובו י

  סדר הברכות והפסוקים

 וצריך שיברך .2076ז"רצ'  מטעם שיתבאר בסי, להריח בבשמים במוצאי שבת2075 חכמים2074 הנהיגוא
___________________ 

כ התיוק שאיו מחויב "משא, פ המחוייב בהבדלה מדברי סופרים מטעם חוך"עכ, שתכוין לצאת בהבדלה זו
  .אין שתייתו מועלת למי שרוצה לצאת ידי חובתו בהבדלה, בהבדלה כלל

, אין צריך לחזור ולהבדיל, אם לא טעם כמלא לוגמיו, בהבדלה(ד " קצ סוף ס'ואף שלעין דיעבד תבאר לעיל סי
ויצאו בזה , מכל מקום לכתחלה צריך שהמחויב בהבדלה ישתה כמלא לוגמיו). שספק ברכות של דבריהם להקל

  .שאר החייבים בהבדלה
י ובמקומות שמבדילין על הכוס בבית הכסת בכל מוצא(ב " תרכד ס'שגם מה שתבאר לקמן סי, ולפי זה יש לפרש
 , או לגדול אם מתכוין לצאת בהבדלה זו, ויטעים מן הכוס לקטן, גם עכשיו יבדיל השליח צבור,שבת ויום טוב
אם משקה "כ "משא. שחייב מדברי סופרים בהבדלה, הכווה בזה היא לקטן שהגיע לחוך). ה"ועיין בסימן רצ
  ". אין שום אדם יכול לצאת ידי חובתו בהבדלה זו,ממו לתיוקות

 אלא ותים ,ווהגין להחמיר שלא לשתות יין בברכת המזון ולא בהבדלה(י " תקא ס'א סי" כמבואר ברמודלא
  ).לתיוק

המקדש (ג " רסט ס'ומה שתבאר לעיל סי. גם טעימת הקטן שהגיע לחוך איה מועלת, ואפשר שלפי האמור כאן
אלא .  ואסור לטעום כלום קודם קידוש, שהרי הוא איו יוצא בקידוש זה,בבית הכסת אסור לו לטעום מהכוס

 והקטן ישמע הברכה , יטעים מהכוס לקטן שהגיע לחיוך,כיצד יעשה שלא תהא ברכת בורא פרי הגפן לבטלה
  ). ומצא שלא בירך לבטלה,ממו ויוצא בה ידי חובתו

הערה (אר לעיל שם ותב. אבל מכל מקום אין שום אדם יוצא בקידוש זה, הייו דוקא כדי שלא תהא הברכה לבטלה
142.(  
ז "ח) ו"ירות(הערות וביאורים . מראי מקומות וציוים. ק ו" צג ס'בדי השלחן סי. תהלה לדודמה שדו בזה ב וראה
  . קט'ובמילואים ע, ג"ר הזקן ס"ע אדמו"קיצור הלכות משו. רסט' ע
 לפי שהוא הוא המבשר שיבוא לו , גבול ישראל מאליהו הביא בכלםוזה שמשוררי( עא ' שבת סי'המהיג הל 2069

 שאין אליהו ל וכבר מובטח להם לישרא, הה אכי שולח לכם את אליהו הביאב כדכתי,במהרה לפי המשיח
טור ).  ויבוא לו המבשר במוצאי שבת,ן בערוביתא כדאי, מפי הטורחמים טוביםהביא בא בערבי שבתות וי

ובסידור לא . ) להתפלל שיבא ויבשרו הגאולה, במוצאי שבתו לומר ולהזכיר אליהו הביאוהג(א " סא"רמו
  .הביאו

 מפי ,כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים (ב,  עירובין מג2070
  ).רבי שבתותשאין אליהו בא בע(ק א "א ס" ומטור. )הטורח

  . )שמיחין צרכי שבת והולכין להקביל פיו (ה מפי הטורח"י שם ד" רש2071
 ,' אם יש תחומין למעלה מיאוגם מבעי (א"א סק"מ. ) כדאיתא בעירובין, עצמום טובוכל שכן בשבת ויו ( לבוש2072
 ' אם יש תחומין למעלה מי,הרי זה ספק(א " תד ס'וכדלקמן סי. ) ולא יבא בשבת, דלמא הלכה יש תחומיןם כןוא

  ).טפחים או לאו
  ).שיבא ויבשרו בשורות טובות ישועות וחמות,  כיון שעבר השבת ויכול לבא,ועל כן או מתפללין(ור ולבוש ט 2073
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 2074

  ).ד- א"ס(סדר הברכות והפסוקים ) א(
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  .2077קודם הריח

  .2078ח"רצ'  מטעם שיתבאר בסי, לברך על האור בכל מוצאי שבת כןגםוהצריכו 

 אחר כך בתחלה על הבשמים ו, אחר ברכת היין קודם ברכת הבדלה,2079וסדרו ברכות אלו על הכוס
 ,2080 ברכת היין וברכת הבשמים וברכת הנר וברכת הבדלה, ונמצא סדר הבדלה שעל הכוס.על הנר

  :הבדלה"נר "בשמים "יין  "2081ה"וסימנך יבנ

 ,2082 וצריך ליזהר בכוס של הבדלה בכל הדברים שצריך ליזהר בכוס של קידוש ושל ברכת המזוןב
___________________ 

  ).ו- ה"ס(שפיכת יין מהכוס ) ב(
  ).יא- ז"ס(חמר מדיה ופת ) ג(
  ).יד- ב"סי(אכילה קודם הבדלה ) ד(
  ).ז- ו"סט( עמידה ואחיזת הכוס )ה(
  ).ח- ז"סי(הבדלה בבית הכסת ) ו(
  ).ט"סי(שים בהבדלה ) ז(

מצה דהוא חובה ]ד[ דלא דמי לקידוש והבדלה וברכת הלחם ...והשיב רביו אפרים (מרדכי ברכות רמז קפח  2075
דלתא וברכת המוציא של לא דמי לקידושא ואב... ר אפרים "וכתב ה( רצז 'טור סי).  וזה איו אלא מהג,ומצוה
 דאיו ...לפי דעת רביו אפרים (ק ב "הובא בקוטרס אחרון ס).  אבל זה איו אלא מהג בעלמא, שהן חובה,מצוה

  ).אלא מהג
אין צריך לחזר אחריהם כדרך שמחזרים אחר ... ההיגו חכמים להריח בבשמים (א " רצז ס'וכן הוא לקמן סי

  ).המצות
  ).2024הערה (ב "רצד ס' לעיל סי. 1 רצז הערה 'קיצור הלכות סי. יםוראה מראי מקומות וציו

 לפיכך מיישבים ,בשביל השמה יתירה שהלכה, כדי להשיב את הפש שהיא דואבת ליציאת השבת ( סעיף א2076
  .ושם סמן, )ומשמחין אותה בריח טוב

 איזהו דבר שהשמה הית ממו ואין הגוף ,אמר כל השמה תהלל יה ש,מין שמברכין על הריח(ב , ברכות מג 2077
טור ).  לאפוקי ריחי...ויש שטעון ברכה לפיו ואין טעון ברכה לאחריו (ב , שם מד). הה ממו הוי אומר זה הריח

  ).אסור ליהות מריח טוב עד שיברך קודם שיריח(א " רטז ס'ע סי"ושו

 כמו שמברכין על ,ברכת הריח הטוב צריך לברך קודם שיתחיל להריח(א " הא"פיסדר ברכת ההין וכן הוא ב
  . ) לפי שאסור ליהות מעולם הזה בלא ברכה,האוכלין קודם שיטעום

  . ) אם יש לו,צריך לברך בורא מאורי האש בכל מוצאי שבת על אור הר ( סעיף א2078
  . ) על הכוס סודרן...אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת  (א,  פסחים ד2079
 ועל , יהודה אומר לא חלקו בית שמאי ובית הילל על המזון שהוא בתחלהביר (א, פסחים קג. ב,  ברכות ב2080

 ובית הילל , בשמיםר כךאומרים מאור ואחית שמאי  ב, על מה חלקו על המאור ועל הבשמים,הבדלה שהיא בסוף
סדר  (א"ע ס"טור ושו. ) יהודהביבית הילל ואליבא דר ואמר רבי יוחן הגו העם כ. מאורר כךאומרים בשמים ואח

  .) הבדלה, ר, בשמים,הבדלה יין
 שאם ,שברכת הבדלה איה סמוכה לעולם לברכת הר והבשמים(ד " מז ס'וכדלעיל סי, אך מכל מקום אין זה הכרח

מי שאין (ג " רחצ ס'לקמן סי).  ואחר כך מבדיל על הכוס בלא ר ובשמים,רוצה מברך על הר ובשמים בפי עצמם
 יכול ...מי שמתעה (י " רצט ס' סי). וכן על הבשמים אם יש לו...  צריך לברך על האור מיד שרואה,לו כוס להבדיל

 ובלילה . ואחר כך מקבל התעית עליו, ולשתות מהכוס, בלא בשמים ור,להבדיל בשבת מפלג המחה ולמעלה
  ).יברך על הר ובשמים בלא כוס

וסדר (ז " הבדלה סי'אורחות חיים הל). ה" אומר יב, שבת לחוליסדר הבדלות למוצא( ר 'ות שבת עהמהיג הלכ 2081
(ע שם"שו). ה"הברכות יב יך יבה"וסימ( .  

שרה דברים אמרו בכוס של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא עיטור ועיטוף וטלו בשתי ידיו ע(א , ברכות א 2082
לברכת המזון , טעמו פגמו(י "ורש, )טעמו פגמו(א ,  שם ב). טפח וותן עייו בווותו בימין ומגביהו מן הקרקע

 ולא , ברכת המזון לא מיבעי ליה לברוכי עליה,כסא דטעם ליה בפומיה( ב , פסחים כבף"רי). ולקדוש ולהבדלה
ס שהוא  לוקח כו,כיצד הוא עושה (ז"ט ה"ם פכ"רמב).  דאמר מר טעמו פגמו,ידושא ואבדלתאלמימר עליה ק
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  :2084א" רע' וסי2083ג"קפ' כמו שנתבאר בסי

 כוס ,2088' ליהודים היתה וגו,2087' הנה אל ישועתי וגו,2086 שבבית2085 נהגו לומר קודם הבדלהג
  : ואין חובה בדבר,2090 הכל לסימן טוב,2089'ישועות אשא וגו

  :2091הבדלה יתנו השומעים את עיניהם בכוס ובנר ובשעת ברכת ד

  שפיכת יין מהכוס

 שכל בית שאין יין נשפך בו כמים אין בו סימן , ונוהגין לשפוך מעט יין מהכוס על הארץ לסימן טובה
 ואין בזה איסור משום ביזוי משקה ששופכו .2093 על כן עושין סימן ברכה בתחלת השבוע,2092ברכה

___________________ 
 ומדיחו מבפים ושוטפו מבחוץ וממלאהו יין ואוחזו בימיו ומגביהו מן הקרקע טפח או ,מחזיק רביעית או יתר
י "ב). וצריך ליזהר שלא יהא הכוס פגום(א "סע "טור ושו. )ומברך על הגפן ואחר כך מקדש ,יתר ולא יסייע בשמאל

י " רעא ס'לבוש סי). הבדלה בכלל כוס של ברכה הם קידוש ו,ואף על גב דבגמרא לא אמרו אלא כוס של ברכה(
 צריכין ליזהר בו גם כן בכוס של קידוש ואבדלתא ,והוא הדין כל שאר דיי הכוס שטעוין בכוס ברכת המזון(

   ).ושאר כוסות שתקו לברך עליהם ברכה
לו בשתי ידיו וותו עשרה דברים אמרו בכוס של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא עיטור ועיטוף מקב(א "ס 2083

 .ט- ב"ופרטיהם תבארו שם ס). לימיו ומגביהו טפח וותן עייו בו
 טעון כל הדברים שטעון כוס של ברכת , ובין של הבדלה, בין של לילה בין של יום,כוס של קידוש ( סעיף יח2084

  ).המזון
 ,למטה מלמעלה הורדה דרך ,ומעמיד ,לשמאלו מוסרו(ד תבאר בלקוטי טעמים ומהגים פיסקה קידוש "ומהג חב

 ומקדש .הצד מן מושכב והגודל מוגבהות אצבעותיו 'ד ,קבול בית כעין קצת כפופה כשהיא ,הימית ידו כף על
ותבאר ). השה ימות בשאר גם הוא כל זהו – השולחן גבי מעל טפחים משלשה למעלה מוגבה והכוס ,מעומד

  .וכן הוא בהבדלה). רג- הערות ר(בהערות שם 
הה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה , קודם שיבדיל יגמור הכל כאשר כתוב( קטז ' עמחזור ויטרי 2085
' ל הל"מהרי. )ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ושאבתם מים בששון ממעיי הישועה,  ויהי לי לישועה'ה

 ויהי לי 'י אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה ה הה אל ישועת,והגים לומר ביגון כשעומדין להבדיל( רכד ' עשבת
ואותו המבדיל מתחיל ואומר ליהודים היתה אורה ושמחה וששון .  ושאבתם מים בששון ממעיי הישועה,לישועה
 ליהודים ,' כוס ישועות אשא וגו,' הה אל ישועתי וגו,והגו לומר קודם הבדלה שעושים בבית (א"א ס"רמ. )ויקר

  .)סימן טוב ל',היתה אורה וגו
  . שטו'ז ע"ו ח"וראה הערות וביאורים ירות. ווספו עוד כמה פסוקים, וכן הוא בסידור

 .והמהג לאמרם כן גם בהבדלה שבבית הכסת 2086
  . ב, יב'  ישעי2087
  . טז,  אסתר ח2088
  . יג,  תהלים קטז2089
  . )לסימן טוב( שם א" רמ2090
.  קצט' שבת ע'הלהמהיג הובא ב. )ן בכוס ועייהן ברהעוין אמן צריכין ליתן עייה (ב"ה ה" ירושלמי ברכות פ2091

 רושפי (א"א סק"מ. )ובשעת הבדלה יתו עייהם בכוס ובר (א"א ס"רמ. רצט' טור ריש סי. קל' שבלי הלקט סי
  .)העוים אמן

 וכן ).כדי שלא יסיח דעתו ממו(ט "וס, )וותן עייו בו(א " קפג ס'והייו שלעין המברך עצמו תבאר לעיל סי
בשעת ברכת הקידוש צריך ליתן (ט "וסי, )ויתן עייו בו שלא יסיח דעתו ממו(ח " רעא סי'כדלעיל סי, בקידוש

וצריך ליזהר בכוס של הבדלה בכל הדברים שצריך ליזהר בכוס של (ב "כדלעיל ס, וכן הוא בהבדלה). עייו בכוס
  ).קידוש ושל ברכת המזון

  ).וכשמתחילין טוב ליתן עייו ברות(ח " רעא סי'תבאר לעיל סי, ידושולעין תית עייו ברות בשעת הק
  .12 קיצור הלכות הערה .שטז' ז ע"ח) ו"ירות(וראה הערות וביאורים 

   ). איו בכלל ברכה,כל שאין יין שפך בתוך ביתו כמים (א,  עירובין סה2092
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  .2094 דבר מועט כיון שאינו שופך אלא,לאיבוד

 יערה עליו עוד מעט בענין שישפך ממנו ,כל גדותיועל ויש לנהוג שפיכה זו בשעה שממלא הכוס 
 שהרי אם ישפוך ממנו לא יהיה , אבל אין לשפוך על הארץ מיין שהכוס נתמלא בו.2095מעט על הארץ

ת  כדי שבשע, ואם לא ישפוך ממנו כלום עד אחר ההבדלה.2096הכוס מלא על כל גדותיו כראוי
 שבירך אותה על ,2097 הרי זה בזיון לברכת בורא פרי הגפן,ההבדלה יהיה עדיין מלא על כל גדותיו

 לכן אין . כאלו היה בו דבר מאוס כשבירך עליו,כוס מלא כראוי וקודם ששתה ממנו שפך ממנו לארץ
  .לנהוג שפיכה זו אלא בדרך שנתבאר

 כדי שיהא ,2098 ומכבין בו הנר,ית המבדילגם נוהגין לשפוך על השלחן מן יין הנשאר בכוס אחר שתי
לפיכך אם מבדיל על נר  (2099נראה לכל שלא הודלק נר זה אלא למצוה לנר של הבדלה לברך עליו

  .)2100שבבית שלא הודלק בשביל כך אינו צריך לכבותו

  :2101 משום חבוב מצוה,ונוהגין לרחוץ עיניהם מיין של שפיכה זו

 אלא המבדיל ,2103 כמו שצריך בכוס של קידוש,2102ים אין צריך להטעים מכוס של הבדלה להשומעו
___________________ 

 דאמרין כל בית שלא שפך בו יין כמים אין , וטעם השפיכה ...ווהגין לשפוך מכוס של יין על הארץ (א"א ס" רמ2093
  .) ועושין כן לסימן טוב בתחלת השבוע,בו סימן ברכה

 דדבר מועט אין ,ריך לומר ולדידן צ... כתב לבטל השפיכה לגמרי משום ביזוי משקה ובאר שבע(ק ג "א סוף ס"מ 2094
). משום הפסד משקין, וס הבדלהראה לי דיש למעט בחלק השפך במוצאי שבת בכ (א"ז סוסק"ראה טו). קפידא
 'ג ע"ב ח"תורת מחם התוועדויות תשמ). אם חושש שאם יהא מלא הרבה ישפוך ויתבזה(ד " קפג סוף ס'לעיל סי

, ואז כשאמר ממלאים את הכוס על כל גדותיו עד ששפך ממו מעט יין, להיח כלי שלם תחת כוס היין (1692
  ). בזה עין של בזיון'יהיובמילא לא ... ישפך היין לתוך כלי שלם 

...  כבזיון שראה ...ראה לי  הברכה לאחר או הברכה תבשע מהכוס שהגו לשפוך מה(  הגהת יש וחלין אות לח2095
 ישפך הארץ ממש ועל יצא שהיין בעין ,מהראוי יותר גדותיו כל על םימלא דלהבלה הכוס עת מזיגתשב רק

 הגאון עפ׳׳י כן עושה שהיה ,זלה״ה מהור״ר פלק הגאון ם כןג לי השיב הזה וכעיין .ילחשית קודם ,כמים
 ,ראה בזיון מצוה ... ל"שמעתי בשם מהרש (ה כתב מורי"דא , קלהשבת ר מצוה ' ה מס"של). הזלה״ מהרש״ל

 בעין שהיין יצא ממו ועל הארץ ישפוך ,רק בשעת מזיגת הכוס יפה להבדלה ימלאו על כל גדותיו יותר מהראוי
ז "טהובא ב. )ל היה רגיל לשפוך תחלה בשעת מזיגת הכוס הבדלה"ורש(מן פרישה סוף הסי. )דם שיתחילכמים קו

  .ג"א סק"מוב, א"סק
 ומכל מקום אם חושש שאם יהא מלא .מלא כמשמעו שיהא מלא על כל גדותיו (ד"קפג ס' סיואף שתבאר לעיל  2096

  . )יין שם מלא עליו שעד, אין לחוש, ומיח קצת ריקן למעלה,הרבה ישפוך ויתבזה
  .כ כאן ששפך ממו קצת"משא, מכל מקום הייו דוקא שלא מילאו עד סופו

  .ב"א סק"מוב, ז שם"הובא בט. ) ישפוך מהםר כךלא יברך ואח( תתב ' וסיקיא' חסידים סי'  ס2097
 שיתחיל  ישפוך קודם,השותה מים ושופך מעט קודם שתייתו משום חשש מים הרעים(ו " רו סט'וכן הוא לעיל סי

מפי (ולא ישפוך ממו אחר הקידוש קודם הטעימה (כ " רעא ס'סי).  משום בזיון הברכה, ולא אחר הברכה,לברך
  ).ו"ר' כמו שתבאר בסי) ו"רצ' עיין סי(שהוא בזיון הברכה 

 וכשיסיים ישתה המברך ממו כמלא(א "לבוש ס).  ומכבין בו הר,גם שופכין מן הכוס לאחר הבדלה(שם א "רמ 2098
הייו , שופכין מן הכוס(ק ד "א ס"מ).  לכבות בו את הר, יחזור וישפוך ממו מעט על השלחןר כך ואח,לוגמיו

 ).לאחר שתיה
  .)כדי שיהא ראה לכל שלא הודלק ר זה אלא למצוה לר של הבדלה לברך עליו ( לבוש שם2099
 חוץ ,ובחר להדליק ר אחד להבדלהפ יש לו למצוה מן המ" עכ,אם אין לו אבוקה(ה " רחצ ס'וראה לקמן סי 2100

  . קיג'ר הזקן מילואים ע"ע אדמו"קיצור הלכות משו). מהר המיוחד להאיר בבית
הובא ). כדי לחבב את המצוה, מטילים אותו על ידיו ומעבירים אותו על פיו( לט 'ב סי"סדר רב עמרם גאון ח 2101
  . )צוהורוחצים בו עייו משום חבוב המ (א"א ס"רמ. רצט' טור סיב



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

שכז

  :2104רגיל לשתותו כולו

  חמר מדינה ופת

 ואינו דומה לקידוש שמקדשין על . אפילו אין לו יין ולא שאר משקים, אין מבדילין על הפתז
 אבל הבדלה אין לה ענין , שאין קידוש אלא במקום סעודה, לפי שהקידוש יש לו ענין להפת,2105הפת

  :2106כלל להפת

  .2108 חוץ מן המים,2107אבל מבדילין על כל משקה שהוא חמר מדינה ח

___________________ 
ורב ( טו 'הובא בשערי שמחה ע. )ולא צריך דוקא שיטעמו ממו כל המצאים שם (קכה'  ע רב סעדיה סידור2102

 דאין ,כוס של הבדלה (עד' קידוש סי' שבלי הלקט הל. טור שםוב, )סעדיה אומר אין צריכין לטעום מכוס של ברכה
  .ד"א סק"מהובא ב. )גיל לשתות כולו ומבדיל ר,רגילין להשקות ממו את בי הבית ואת בי המסיבה

  ).מצוה מן המובחר שיטעמו כולם מכוס של ברכה(ה " רעא סכ'כדלעיל סי 2103
  ).שמצוה מן המובחר שכל המסובים יטעמו מכוס של ברכה(ה " קצ ס'כדלעיל סי, וכן הוא בכוס ברכת המזון

 שספק ברכות של דבריהם להקל ,יל לחזור ולהבדין צריךאם לא טעם כמלא לוגמיו א(ד " קצ ס'ראה לעיל סי 2104
 בכוס של ברכת המזון טוב לשתות ,אף על פי שטעימת כוס של ברכה די בכמלא לוגמיו(ו "וס, )כסברא האחרוה

 ומכזית , שכמלא לוגמיו באדם ביוי הוא רוב רביעית שהוא יותר מכזית, לצאת מידי ספק ברכה אחרוה,רביעית
ד " רצה ס'ולעיל סי. ט" תעב סוף סי'וכן הוא לקמן סי). רך ברכה אחרוהעד רביעית יש מסתפקים אם צריך לב

  ). או ישקה ממו לאחר שתכוין לצאת ידי חובתו ...וישתה מהכוס בעצמו(
  ).יקדש על הפת(א " ערב סי'כדלעיל סי 2105
ן דומה שאי, מה טעם, אין מבדילין על הפת כל עיקר, הכי אמר רב עמרם( לט 'ב סי"סדר רב עמרם גאון ח 2106

וכיון ששלחו קבוע , דקא אמרין אין קידוש אלא במקום סעודה, מפי שאי אפשר לו שלא לסעוד, הבדלה לקידוש
כלום סעודתו קבועה ושלחן קבוע ופת , במוצאי שבתות, מקדש על הפת, ואי אפשר לו שלא לסעוד, וסעודה קבועה

ב , לחף ברכות "רי). וכן מהג בשתי ישיבות,  הפתהלכך אין מבדילין על, מתוקת לפיו שוטל פת ומבדיל עליה
דכיון שמצוה לסעוד סעודת שבת שייך (ה מקדש " דב, פסחים קו' תוס. )דלא אשכחן הבדלה על הפת כל עיקר(

 ).והבדלה איה על הפת(ז "י סי"ש שם פ" רא.) אלא דוקא על היין, אבל הבדלה אין עיה אצל פת,קידוש על הפת
 , דכיון דאין קידוש אלא במקום סעודה פת, לקידושלא דמי(ק ב "ז ס"ט. )אין מבדילין על הפתו (ב"ע ס"טור ושו

   ). אבל איו מעין הבדלה,מעין הסעודה הוא
  .א" ראה לקמן סי–ז "ולעין יקה

 אמר אי הכי חמר , אייתיא שיכרא, לא הוה לן חמרא,לשה תו איקלע לאתרין (א,  מעובדא דאמימר פסחים קז2107
  . )על השכר מבדילין אם הוא חמר מדיה (ב"ע ס"טור ושו. )יה הואמד

 ,יש אומרים שלא הוזכר חמר מדיה אלא לעין הבדלה(א " ערב סי'כדלעיל סי, ורק לעין קידוש יש דעה האוסרת
  ). חוץ מקידוש שאין מקדשין לעולם אלא על היין, ושאר דברים הטעוים כוס,וברכת המזון

 הוי שאר ,כיון שאין יין מצוי שם (ערב' טור סיכמבואר ב, אלא כל משקה שהוא חמר מדיה, והייו לא רק שכר
 אלא ,ומשמע בגמרא דשכר שמבדילין עליו לאו דוקא של תמרים (ה במקום שאין" דשםי "ב. )משקין חמר מדיה

 ה אבל מבדילין" דכאןי " וב.)רביו מקדשין על השכר ושאר משקין וזהו שכתב ,הוא הדין למשקה שאר הפירות
 וגם שם תבאר שעל כל המשקין מבדילין היכא דהוו חמר ,ב מה קרא חמר מדיה"וכבר תבאר בסימן רע(

  . ) לשאר משקיןוהוא הדין(ב "סע "שו. )מדיה
  ).שכר או שאר משקים(י " רעא ס'כדלעיל סי, וכן הוא לעין קידוש

  ).והשכר או שאר משקין הם חמר מדיה(ב " קפב ס'כדלעיל סי, וכן הוא לעין כוס ברכת המזון
  . )חוץ מן המים(ב "סע "שו. )אבל מים לא איקרו חמר מדיה (ה חמר מדיה"ם שם ד" רשב2108

 כעין חשיבות יין בכל ,יהשאיו קרא חמר מדיה אלא מה שיש לו חשיבות באותה מד(ג " קפב ס'ותבאר לעיל סי
  ).המדיות

 שהרי הם באותו העיר במקום ,ל זה במי דבש וכיוצא בו משאר משקין החשוביםוכ(ט " תעב סכ'ותבאר לקמן סי
ומי ) ר"ר וואש"איגב(ומי זגביל שקורין ) ק"ל טרא"שקורין עפי( אבל שאר משקין הגרועין כגון מי תפוחים ,יין
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פ שהם " אע, אם יבדיל על שכר או שאר משקים2109 שאז אין זה הידור מצוה,אלא אם כן יש לו יין
 ומכל מקום מצוה מן .2110 אין צריך לקנותו, אף שישנו אצל חנוני, אבל אם אין יין בביתו.חמר מדינה

  :2111המובחר להבדיל על היין בכל ענין

 טוב יותר , וכוס מלא שכר או שאר משקה חמר מדינה, ואפילו אם יש לו כוס יין שאינו מלאט
 על  והוא בענין שאי אפשר לתקנו מפגימתו,אבל אם הוא פגום .2112 אם אינו פגום,להבדיל על היין

וכו  כגון שהוא מזוג במים כבר כראוי בענין שאם יוסיף עליו מעט מים לת,נתינת מעט מים לתוכוידי 
  :2114 אזי טוב יותר להבדיל על משקה חמר מדינה שאינו פגום,2113יתקלקל

 לפי , אף אם יש לו יין הרבה בביתו, ונוהגין במדינות אלו להקל להבדיל במוצאי פסח על השכרי

___________________ 
קום כיון  מכל מ, אף על פי שרוב שתיית הביוים באותה העיר היא ממשקים הללו,)ץ"לאקרי(שורש שקורין 

  ).ים אין וטלין אותן לכוס של ברכה שאף שרוב שתיית העיר הוא מ,שאין משקין חשובין הרי הן כמו מים
  ) הערה ריב(ראה לקמן שם , ולעין קפה או תה או חלב

אבל אם יש (ק ה " קפב ס'א סי"מ).  כיון שיש לו יין בביתו,שאין זה קרוי מהדר אחריו(ה ואחר " קפב ד'ח סי"ב 2109
  ).]ח"ב[ דאין זה מקרי הדור , יין בביתו צריך לברך עליולו

 שאין זה הידור כלל לברך על שאר , אם יש לו יין בביתווכל שכן(ב " קפב ס'כדלעיל סי, וכן הוא בכוס ברכת המזון
  ). משקים

לא שאין זה  א.שאפילו מי שיש לו יין יכול לקדש על חמר מדיה מן הדין (א"ערב סי' סיכדלעיל , וכן הוא בקידוש
  .) וצריך לקדש על היין לכתחלה,הידור מצוה

ותבאר בקוטרס אחרון . אם רוב השה היין מצוי אצל החוי, י"ערב ס' סידעות לעיל ' הובאו ב, לעין קידוש 2110
  ).ב" קפב ס'כמו לעין כוס ברכת המזון דלעיל סי(שלעין הבדלה כולם מודים , ק א"שם ס

ומכל מקום מצוה מן (ק ט " ערב סוף ס'א סי"מ). ם המצוה מן המובחר לברך על ייןמא(ב " קפב ס'א סי"רמ 2111
  ).המובחר לקדש לעולם איין
  ).ומכל מקום מצוה מן המובחר לברך על היין(ב " קפב ס'כדלעיל סי, וכן הוא בכוס ברכת המזון

 אלא אם כן , אין צריך לקדש עליו, אף שישו אצל חוי,אם אין יין בביתו(א " ערב סי'כדלעיל סי, וכן הוא בקידוש
  ).רוצה לעשות מצוה מן המובחר

אבל שכר ... צריך עיון (ק ה "א ס"וחלק עליו המ).  מעל שכר,וטוב יותר להבדיל על כוס פגום של יין(ב "א ס"רמ 2112
תו כוו" כוס פגום של יין"ומה שכתב , א"ומפרש רביו שכן היא גם כוות הרמ).  דמוטב מכוס פגום ייןראפש

  ).ראה מראי מקומות וציוים(שאיו מלא 
 קפג 'כדלעיל סי, שהוא רק מעשרה דברים שאמרו בכוס של ברכה, כי מה שאיו מלא איו חמור כל כך כמו פגום

ומכל מקום (ד " תעב סכ'וכדלקמן סי). עשרה דברים אמרו בכוס של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא(א "ס
 שזה הידור מצוה כמו , כדי שכל אחד ישתה מכוס מלא, לכל אחד ואחד בפי עצמומצוה מן המובחר ליתן כוס

  ).הערה קס(ושם , )ג"שתבאר בסימן קפ
 , בין יין בין שאר משקים שהם חמר מדיה, מעט מים שיוסיפו עליו מיתקןל ידיאפילו ע(ו " קפב ס'כדלעיל סי 2113

אם  (ט"סרד ' סי). מים עד שאים ראוים לשתיה והוא שאים מתקלקלים מחמת ה,אם אי אפשר לתקם במים
 רעא 'סי. )מזיגה זול ידי  ודרך בי אדם לשתותו במקום יין ע, מזיגה גדולה כזול ידיהוא יין חזק שראוי לשתיה ע

 בעין שיהא ראוי לברך עליו , והוא שיהא ראוי לשתיה במזיגה זו.ימזגו למחר במים עד שיעמוד על רביעית(כ "ס
כגון שאי אפשר לו להוסיף מים ביין השאר להשלימו (ג "לקמן סי. )ד"ר' תבאר בסי][ כמו ש,הגפןבורא פרי 

  ). שכבר הוא מזוג כראוי במים מתחלה,לרביעית שלא יתקלקל מחמת המים
  ). דמוטב מכוס פגום ייןראבל שכר אפש(א "כמובא לעיל מהמ 2114

והייו ). ב" קפי"וסש ס" כמ,גום מוטב שיבדיל עליוכשיש לו כוס פ(א שם "תבאר במ, ואם אין לו חמר מדיה
 , מוטב לברך על כוס פגום מלברך בלא כוס כלל,ובשעת הדחק שאין לו לא יין ולא מים(ו " סקפב' כדלעיל סי

 ). או שאין לו,במקומות ששאר משקים אים חמר מדיה
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  .2116 יש לו להבדיל על היין, אבל מי שאינו חביב עליו כל כך.2115שהשכר חביב עליו אז יותר מן היין

ד שנתבאר בסימן " וע,2117ינו יכול להבדיל עליו אלא במקום שהוא חמר מדינהואף מי שחביב עליו א
 , אינו יכול להבדיל על שום משקה, שהיין הוא חמר מדינה, אבל במקומות שהיין גדל שם.2118ב"ער

  : שנתבאר שםל דרך וע, וגם אין יין נמצא כלל בעיר,אף שהוא חביב עליו מאד

 יש , ואין לו יין,2119ך לקדש ולהבדיל על כוס אחד שצרי, שחל להיות במוצאי שבתיום טוב יא
 מכל מקום הבדלה זו טפלה , שאף שאין מבדילין על הפת.ז על הפת" שיכול לומר יקנה2120אומרים
 2121 ויש אומרים. לומר עליה ההבדלה אגב הקידושגם כן וכיון שמקדשים על הפת יכולים ,לקידוש

 והמנהג . שאר משקה שהם חמר מדינה או,שיותר טוב לומר הקידוש וההבדלה על כוס של שכר
  :2122במדינות אלו כסברא הראשונה

  אכילה קודם הבדלה

 ואי אפשר לו למצוא בלילה , מי שאין לו במוצאי שבת לחול לא יין ולא שאר משקים חמר מדינהיב
 אלא ,2124 אם הזכיר הבדלה בתפלה, שמותר לו לאכול מיד מן הדין2123 יש אומרים,עד למחר ביום

__________________ 
  .) עליו משום דחביב,והגו להבדיל במוצאי פסח על שכר ולא על יין (ב"א ס" רמ2115

   ).וצריך לקדש על החביב, גילה דעתו שהפת חביבה לו מיין(ג " רעא סכ'לעיל סי, וראה כעין זה לעין קידוש
  . ) יבדיל על היין,ולמי שאיו חביב עליו כמו יין (ג"ז סק" ט2116
ן כלל  אין לו יילו דהא אפי, אבל בארץ אשכז אסור, דוקא במקום דהוי שכר חמר מדיהראה לי (ו"א סק" מ2117

  . )היכא שיש לו ואיו חביב עליוכל שכן , אסור להבדיל על השכר
  . )םמדיה או עיר שרוב יים שכר או שאר משקי ( סעיף י2118
 ). אלא הבדלה וקידוש חדא מילתא היא...אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד (ב , כדאמרין בפסחים קב 2119

  ). הקידוש וההבדלה כעין אחד ...ז על כוס אחד"לומר יקה(א " רצט סי'וכדלקמן סי
 מברך ברישא , מאן דלית ליה חמרא,והיכא דמיקלע יומא טבא באפוקי דשבתא(א ,  קידוש והבדלה יד'ג הל"בה 2120

היכא דאיקלע ליל יום טוב במוצאי שבת ... והכי אמר רב האיי (ומסיים ,  יד'הובא בשערי שמחה ע). המוציא
ובתרא , וקידוש עיקר ותחלה, ז"כיון דסוגיין כרבא דאמר יקה,  אריפתאליכא דפליג דמבדיל, דמקדש אריפתא

 כיון , מבדילין עליווצאי שבת במום טוב אם חל י,והגאוים כתבו אף על פי שאין מבדילין על הפת(טור ). אבדלתא
שחל להיות  ם טובוביו(ב "סע "שו ב'דעה הא. ) עליום כן ואגב הקידוש מבדילין ג, הקידוש עיקר,שמקדשין עליו

  ).  עליום כן שאגב הקידוש מבדילין גש אומרים י, שיש בו קידוש שהוא אמר על הפת,צאי שבתבמו
 וזה טוב יותר ממה שיעשה הבדלה שלא כהלכתא מכח ,ז יעשה על השכר"ויקה (יז'  סיי"סחים פש פ" רא2121

 'דעה הב). קידוש שיהם על השכרל כתב שיותר טוב לעשות ההבדלה וה"זש "ואדוי אבי הרא(הובא בטור . )טפלה
  .) שיותר טוב לומר הקידוש והבדלה שיהם על השכרויש אומרים(ע שם "בשו

 בירא ליהש הכי ס" ואף הרא.ז על הפת"שאומרים יקהאן דאמר ל כמ"דקי(ק א "ותבאר בקוטרס אחרון ס
  ).ז על הפת"ין אומרים יקה שאבירא ליהס... ף " והרי. והייו כשיש לו שכר,' אלא דיותר טוב כו,מדיא

  ).ף"ולא דעת הרי(ש "אמם לא הובאה כאן אלא דעת הרא
  ".ז על הפת"שיכול לומר יקה", "והמהג במדיות אלו כסברא הראשוה"

 וליכא מאן דמהדז , והגים כסברא ראשוה, משלמים וכן רבים,ואי ראיתי בכל המקומות שעברתי(ב "לבוש ס 2122
  ).ביה

, על כוס אחד... כמו שצריך ביום טוב שחל במוצאי שבת , או על פת אחד, על כוס אחד(א " רצט סי'סיוכן הוא לקמן 
  ).או על פת אחד

 למחר טרחא ואייתיא ליה חמרא ,)י"רש,  לן מעוה שלא אכל ( ובת טוות...ולא הוה לן חמרא (א , פסחים קז 2123
  ).ואבדיל וטעים מידי
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  .וא שלא לטעום מאומה עד שיבדיל למחרשמדת חסידות ה

 אם מצפה שלמחר ביום יהיה לו כוס להבדיל , שמן הדין אסור לו לטעום מאומה2125ויש אומרים 
 לפיכך . אין מחייבים אותו להתענות עד ההבדלה,אבל אם אינו מצפה שיהיה לו למחר ביום. עליו

  .2126מותר לו לאכול אף במוצאי שבת מיד

 אלא אם כן הוא אדם חלש שקשה לו להתענות עד ,חמיר כסברא האחרונה יש לה)א( ולענין הלכה
  :2127 אזי יכול לסמוך על סברא הראשונה להקל בדברי סופרים,שיביאו לו כוס למחר

 2129 ואם יבדיל על כוס זה וישתה ממנו רוב רביעית, והוא רוצה לסעוד2128 ואם אין לו אלא כוס אחדיג

___________________ 
 ,תימה הא אמימר בת טוות. הכא משמע שמותר לטעום קודם הבדלה (ה מיחו"א ד, ברכות ב' תוס ב'לתירוץ הב

 או . דשאי אמימר שהיה סבור שיהיה לו כוס למחרש לומרוי.  לפי שלא היה לו יין להבדיל עליו, לן מעוהרושפי
דבעי מימר  אית ...והיכא שאין לו יין במה שיבדיל  (ה טעה" סדב, כגרביו יוה ברכות . )מחמיר על עצמו היה

 , ואין זה מתקבל כלל. ובת טותן וסמכו להא דאמרי,שאיו אוכל למחר ולא יום שי ולא יום שלישי עד שיבדיל
ה ויש "ב סד, ושם לח. ) אבל מן הדין מותר, ומאי דאמר ובת טות מדרך החסידות עשה,דודאי מותר לו לאכול

 אלא לחומרא עשה ,קודם הבדלה כיון שלא היה לו יין דודאי היה יכול לאכול ,לא מן הדין היה עושה כן(לשאול 
 והא דאמימר , אבל אי לית ליה יין יצא בהבדלה דתפלה,דווקא היכא דאית ליה יין (קל' שבלי הלקט סי). אותו

אם אין לו יין ולא שכר  (ג"ע ס"שו ב'דעה הא. תכג'  סיהובא באגור. )דבת טוות חומרא הוא דאחמיר אפשיה
  . ) שמותר לו לאכולאומריםש  י,ושאר משקין

 אל ...ומי שאין לו כוס (י יז "י רס"ש פסחים פ"רא). אי לית ליה יין יצא בהבדלה דתפלה(שבלי הלקט שם  2124
  . ז"א סק"מהובא ב).  ודי לו בהבדלת תפלה,יבדיל

  ). ורשאי לאכול,חובתו בהבדלה שבתפלה אזי יוצא ידי ,אי אפשר לו למצוא(ב "רצד ס' וכדלעיל סי
הלכך ראה ( ב 'ח סי"ברכות פש " רא).דשאי אמימר שהיה סבור שיהיה לו כוס למחר( שם ' בתוס'תירוץ הא 2125

 ). אלא ימתין עד למחר שיבדיל על הכוס, לא יאכל בלילה, אם אין לו יין בלילה ומצפה למחר שיזדמן לו יין,לפרש
 אלא ימתין עד ,וא כוס לא יאכל הלילהי תירץ דודאי אם אין לו כוס ומצפה למחר למצ"ור(ז "י סי"פסחים פ

ל דאמימר "ד ז"ראיתי לראב... אמימר דבת טות (  ה הכס "א ד, א ברכות ב"רשב. )למחר שיבדיל על הכוס
 שאם מצפה שיהיה לו למחר ויש אומרים(שם ע "שו ב'טור ודעה הב). יודע היה שלמחר יהיה לו יין למזון ולהבדלה

  . )לא יאכל עד למחר שיבדיל
 הרי שאם אין לו יין ). ואם אין לו אלא כוס אחד מיחו לאחר המזון,אומר הבדלה(א , ברייתא ברכות ג 2126

 דוחין איסור האכילה קודם  ...אבל זה בשאיו בטוח שיהיה לו יין למחר(א שם "רשב .אוכל בלא הבדלה, להבדלה
  ).הבדלה

ראה מלשון שאר הפוסקים ה ו מצפה שיהיה לו למחר "כ "משא, )שאם מצפה שיהיה לו למחר(ל "וכןאם אי
  ".ביום

 אף שמצפה שיהיה לו , אם איו מצפה שיהיה לו כוס למחר ביום ראשון,ורשאי לאכול(ב " רצד ס'וכן הוא לעיל סי
  ). שכבר יצא ידי חובתו בהבדלה שבתפלה, אלא רשאי לאכול מיד,אחר כך אין צריך להתעות עד שיבדיל על הכוס

 ואם לא , דכבר עבר סעודה אחת של לילה,אפשר דבחצות היום מיד שרי לאכול(ק א " אחרון סותפרש בקוטרס
רשאי , והייו שגם אם איו מצפה שיהיה לו עד לחצות יום הראשון). 'יאכל קודם חצות הרי יעבור זמן סעודה ב

  .לדברי הכל, לאכול מיד
' ע ריש סי"וכן הוא גם כן דעת הש: "יכומהוס, ק א"המקור למסקא זו תבאר בארוכה בקוטרס אחרון ס 2127
א אלא לפי דעת "ש המג"ואין מקום למ ... ג" צע,א שם"ש המג"ומ. י שזה למד מהבדלה"ש בטור וב"יי ע,ב"קפ
 ,א" כיון שכן דעת המג,ר יוה" הילכך במקום הצורך אפשר להקל כהר ...ר יוה דאמימר מחמיר על עצמו היה"הר

  ".אף שלא תכוין לכך
אם אין לו אלא כוס אחד מיחו ... הכס לביתו במוצאי שבת  (ב, קהושם . ב, קבפסחים . א, ברייתא ברכות ב 2128

 ,ואיו מצפה שיהיה לו למחר ואם אין לו אלא כוס אחד (ג"ע ס" טור ושו). ומשלשלן כולן לאחריו,עד לאחר המזון
 ממה שיברך ברכת המזון בלא כוס ,דיל עליו יבואחר כך, רכת המזוןמוטב שיאכל קודם שיבדיל ויברך עליו ב

  . ) טעוה כוסרכת המזוןלדברי האומרים דב
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אפשר לו להוסיף מים ביין הנשאר להשלימו לרביעית שלא  כגון שאי ,לא יהיה לו כוס לברכת המזון
 ומברך , הרי זה סועד קודם הבדלה,2130יתקלקל מחמת המים שכבר הוא מזוג כראוי במים מתחלה

 ואחר גמר ברכת המזון מברך עליו בורא פרי הגפן וברכת הבשמים והנר ,ברכת המזון על כוס זה
אכילה קודם הבדלה משיברך ברכת המזון בלא  שמוטב שידחה איסור ה, שותהואחר כךוההבדלה ו

  .2131כוס אחר הבדלה

 אבל אם ,במה דברים אמורים כשאינו מצפה שיהיה לו למחר עוד כוס שיוכל לברך עליו ברכת המזון
 אלא מבדיל על כוס זה ,2132 אסור לו לטעום כלום קודם שיבדיל,הוא מצפה שלמחר יהיה לו עוד כוס

 כמו שנתבאר בכוס של ,2133ד שיביאו לו כוס למחר לברכת המזון ולא יסעוד ע,שיש לו במוצאי שבת
  .2134הבדלה לפי סברא האחרונה

 גם כאן , שאין צריך להמתין מלאכול עד שיביאו לו למחר כוס להבדלה2135אבל לפי סברא הראשונה
 אלא יהיה רשאי לסעוד מיד ,לא יהיה צריך להמתין מלסעוד עד למחר שיביאו לו כוס לברכת המזון

 כדי שיברך ברכת המזון על הכוס כמו , ולכן יסעוד קודם שיבדיל על כוס זה שיש לו.א כוסולברך בל
  .2136שנתבאר

___________________ 
 ... המקדש צריך שיטעום מהכוס כמלא לוגמיו(ד " רעא סכ'וכדלעיל סי). בעין מלא לוגמיו(ק יג "אליה רבה ס 2129

  ).והוא רובו של רביעית באדם ביוי
 ואם היה משים בו מים יותר היה ,רי שכבר היה מזוג כדיודמיי(ד "י סי"ובפסחים פ, ב"ח ס"ש ברכות פ" רא2130

 וכבר היה מזוג ,ומיירי שכוס זה לא היה בו אלא רביעית בצמצום (ע שם"שו).  ולא היה ראוי לשתיה,מקלקלו
 ושותה ממו , מבדיל תחלהברי הכל לדם לא כן שא, שאם היה משים בו מים יותר לא היה ראוי לשתייה,כדיו
  .)רכת המזון ומברך עליו ב,עליו להשלימו לרביעית ומוסיף ,מעט

 וכשהוא שותה בלילה חסר לו למחר  ... יין שאיו מזוג,ואם אין לו אלא רביעית יין בצמצום(כ "וכדלעיל שם ס
 בעין שיהא ראוי לברך , והוא שיהא ראוי לשתיה במזיגה זו. ימזגו למחר במים עד שיעמוד על רביעית,הרבה

   ).ד"ר' תבאר בסי][ כמו ש, הגפןעליו בורא פרי
 אבל כשאין לו אלא כוס אחד מותר ,דודאי בחם אין לו לאכול קודם הבדלה(ה מיחו "ב ד,  פסחים קב'תוס 2131

מוטב שיאכל קודם שיבדיל (ז "י סי"ש פסחים פ"אר. ) כדי לעשות על הכוס ברכת המזון,לאכול קודם הבדלה
ע שם "טור ושו).  ממה שיבדיל על הכוס ויברך ברכת המזון בלא כוס, והבדלה על אותו כוסרכת המזוןויברך ב

 ממה שיברך ברכת המזון בלא כוס , יבדיל עליוואחר כך, רכת המזוןמוטב שיאכל קודם שיבדיל ויברך עליו ב(
  ). טעוה כוסרכת המזוןלדברי האומרים דב

י תירץ דודאי אם "ור (ש שם"רא. )ס למחרדשאי אמימר שהיה סבור שיהיה לו כו( ברכות שם ' בתוס'תירוץ הא 2132
, א ברכות ב"רשב).  לא יאכל הלילה אלא ימתין עד למחר שיבדיל על הכוס,אין לו כוס ומצפה למחר למצוא כוס

  . ) לא יאכל עד למחר שיבדיל, שאם מצפה שיהיה לו למחרויש אומרים (ע שם" שו.ד"ה הכס בשם הראב"א ד
. ) ובאכילה ימתין עד למחר,ה מצוה בשעתה משום דחביב, יבדיל עכשיו,לו למחרואם מצפה שיהיה  (ט"א סק" מ2133

 ואפילו אם צריך לעבור זמן ,ר כךולא יאכל אם אין לו כוס לברך עליו ומצפה שיהיה לו אח(א " קפב ס'וכדלעיל סי
  ).אכילה אחת

  .ק א"ותבאר בארוכה בקוטרס אחרון ס
. )ר לו לטעום מאומה אם מצפה שלמחר ביום יהיה לו כוס להבדיל עליוויש אומרים שמן הדין אסו (ב"סידלעיל  2134

  . א"וראה קוטרס אחרון סק
 יש אומרים , ואי אפשר לו למצוא בלילה עד למחר ביום...מי שאין לו במוצאי שבת לחול  (ב" סירישלעיל ד 2135

  . )בדיל למחר אלא שמדת חסידות הוא שלא לטעום מאומה עד שי...שמותר לו לאכול מיד מן הדין 
  .  ראה קוטרס אחרון שם2136
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 שצריך לחזר אחר כוס לברכת ,2137וכל זה להאומרים שברכת המזון טעונה כוס כמו קידוש והבדלה
'  כמו שנתבאר בסי,2138המזון כמו שצריך לחזר אחר כל מצות שהן מדברי סופרים שהן חובה

 אלא שמצוה מן ,אבל להאומרים שברכת המזון אינה טעונה כוס בתורת חובה גמורה .2139ב"קפ
 אלא יבדיל , אין מצוה זו דוחה איסור טעימה קודם הבדלה,2140המובחר לברך ברכת המזון על הכוס

 ואין צריך , אם ירצה יאכל ויברך ברכת המזון בלא כוסאחר כך ו,2141בתחלה על כוס זה שיש לו
  .ביאו לו כוס אף אם מצפה שיביאו לו בלילה זה לאחר זמןלהמתין מלאכול עד שי

 לא כהאומרים ברכת המזון טעונה כוס ולא כהאומרים 2142 כיון שלא נפסקה הלכה,מעשה) ב(ולענין (
 אבל , גם עתה יסעוד קודם הבדלה, לכן מי שנוהג לעולם כהאומרים שטעונה כוס,שאינה טעונה כוס

 גם עתה יחוש לדבריהם ולא יסעוד קודם ,2143נה טעונה כוסאם לפעמים הוא סומך על האומרים שאי
  ):הבדלה

  . איזה מהם קודם2144א"רע'  נתבאר בסי, מי שאין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהבדלהיד

__________________ 
2137 יחו עד לאחר המזון(ל "על הברייתא הן בברכות , ) ומשלשלן כולן לאחריו,אם אין לו אלא כוס אחד מאמרי
 ).שמע מיה ברכה טעוה כוס(ב , ובפסחים קה, )ברכת המזון טעוה כוס(א , ב
 אלמא מחזירין על כוס לברכה ,זון אף על פי שלא אכלשמצריכו להיח לאחר המ(ב , ן במלחמות ברכות לט"רמב 2138

שמחזירין עליה כדרך שמחזירין על (ה שמעת "א ד, ן פסחים כו"ר). כדרך שמחזירין עליו לקידוש והבדלה
  ).וצריך לחזר אחריו כמו בשאר מצות(א , ז קמט"ז ח"רביו ירוחם ט). המצות

 וצריך לחזר אחריו כדרך שמחזרין אחר כל מצות ,לו ביחידש אומרים שברכת המזון טעוה כוס אפיי(א עיף  ס2139
  . )שהן חובה

כמו שהוא עכוב לקדוש או ] לברכה[לפי שאין עכוב כוס , אומר אי(א , ף ברכות לט"ד להרי"השגות הראב 2140
, שאיה עיכוב...אבל ברכת המזון ,  שאין מקדשין ואין מבדילין אלא על היין או על הפת או על השכר,להבדלה

ל כתב שלא חלקו אלא לחזור אחר כוס "ן ז"והרמב( שמב 'א סי"א ח"ת הרשב" שו.) למצוה ודאי טעוה כוסאלא
  ). אבל למצוה מן המובחר דברי הכל היא שהיא טעוה כוס ...כעין שהוא חייב לחזור בקדוש והבדלה

  ).2460הערה (ם סמן וש, )פ מצוה מן המובחר לברך על הכוס"שלדברי הכל יש עכ(ז " רצט ס'וכדלקמן סי
  . ) לא יאכל עד שיבדיל,ולדברי האומרים דאיה טעוה כוס (ג"ע ס" שו2141
 , אלא למצוה מן המובחר,איה טעוה כוס לחובה או עשרה 'ויש אומרים שאפילו בג(א " קפב ס'ראה לעיל סי 2142

  ).)וכן והגין עכשיו(ים אחר המצות שהן חובה  לחזר אחריו כדרך שמחזרין צריך אבל א,אם יש לו
שאין להקדים האכילה לפי הבדלה אלא למאן דאמר ברכת , האמור בגמרא, )2137הערה (כבר הובא לעיל  2143

ם כ א"משא, כן הדין לכל מי שוהג לעולם כהאומרים שטעוה כוס, שלמעשה, וכאן מוסיף. המזון טעוה כוס
  .לפעמים סומך על האומרים שאיה טעוה כוס

למד זאת רביו מדין שתיית כוס ברכת המזון לפי , ק ב"ובקוטרס אחרון ס. פרט זה לא תפרש כאן בפוסקים
 ,אבל מי שמברך לפעמים בלא כוס. למי שזהר לעולם לברך ברכת המזון על הכוס(ו " רצט ס'דלקמן סי, הבדלה

, )אסור לו לשתות עתה מכוס ברכת המזון קודם הבדלה, ברכת המזון איה טעוה כוסלפי שסומך על האומרים ש
  ).2454הערה (ושם סמן 

  .לעין שתיית כוס ברכת המזון לפי הבדלה, ם"ועוד מוכיח כן בקוטרס אחרון מדברי הרמב
שאין לשתות , מכל מקום יש ללמוד מדבריו. ל כן"א קייול, ם היא לברך ולהבדיל על אותו כוס"ואף ששיטת הרמב
  .למרות המבואר בדבריו שהמהג הוא לברך ברכת המזון על הכוס, הכוס לפי הבדלה

 .אף שלא תפרש כן בדבריו, ל כוותיה"דקיי, א"ואשר כן יש לפרש דעת הרשב
 שאין מבדילים ,ה לו על מה להבדיל ממה שיקדש עליו ולא יהי,מוטב שייחו להבדלה ויקדש על הפת (כאעיף  ס2144

  .) לא ייחו להבדלה, במקום שהשכר הוא חמר מדיה,ומכל מקום אם יש לו שכר להבדיל עליו. על הפת
 הילכך היא עדיפא מקידוש דלא , מדחין לגמרי, דבהבדלה בלא כוסש לומרי(ק א "ותבאר בקוטרס אחרון כאן ס

   .כ הבדלה"משא, על הפתהייו כיון שאפשר לקדש , )מידחי לגמרי
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  :2145ח"תרע'  יתבאר בסי,ומי שאין ידו משגת לקנות שמן לנר חנוכה ויין להבדלה

  עמידה ואחיזת הכוס

 .2147 ודרך לויה מעומד, לכבוד המלך שאנו מלוין אותו2146מד נוהגים במדינות אלו להבדיל מעוטו
 שאין לתלמידי חכמים לאכול או לשתות ,ומכל מקום אחר גמר ההבדלה יש לו לישב ולשתות הכוס

  :2148מעומד

 לפיכך .2149]ו["ר'  כמו שנתבאר בסי, כל דבר שמברך עליו צריך לאחזו בימינו בשעת הברכהטז
 צריך אחר כך ו, ויהיו הבשמים בשמאלו, הכוס בימינובשעת ברכת בורא פרי הגפן צריך לאחוז
  .2150 ויברך על הבשמים,להחליף הכוס לשמאלו והבשמים לימינו

__________________ 
אם אין ידו  (ה"ס כאןע "ושוטור ו, )קודם ליין הבדלה  ... משום פרסומי יסא,יקה לר חוכה(א שם "ע ורמ"שו 2145

  .)ר חוכה קודם ,משגת לקות שמן לר חוכה ויין להבדלה
 כשאיו מבדיל על ,ל"ם ז"מהר(א "ץ קטן ספ"תשב). שאו מבדילין ועומדים(ה הואיל "א ד,  ברכות מג'תוס 2146

א "רמ .)כון להבדיל מעומד (מא' כל בו סי .) בעמידה...בהבדלה  (קז' אגודה ברכות סי).  מבדיל מעומד,שלחו
  .)וכן והגין במדיות אלו.  מעומדויש אומרים. אומר הבדלה מיושב (ו"ס

  ).מידה פוטר אחד את חבירו אפילו בעביין קידוש והבדלה(א " ריג ס'וכן הוא לעיל סי
אף שוהגין לעמוד בשעת הבדלה בכל מוצאי (ח " תעג ס'ראה לקמן סי, ז ביום טוב שחל במוצאי שבת"ולעין יקה
 הואיל ואומרים אותה ,ם טוב מכל מקום בהבדלה שבמוצאי שבת ליו, לכבוד המלך שאו מלוין אותו,שבתות

  ). כמו הקידוש,וש אומרים אותה מיושבבתוך הקיד
ואו והגין לקדש מעומד (פיסקה קדש , כמבואר בליקוטי טעמים ומהגים, עמוד אף בעת הקידושאמם מהגיו ל

  ).קצב- הערות קפח(ושם סמן , )הן בשבת ויום טוב הן בפסח
כיון שהיא הלויית ויש אומרים  (ד"לבוש ס).  ודרך לויה מעומד,שאו מלוין אותולכבוד המלך (כל בו שם  2147

  . )וכן והגין ,ומדאין מלוין אלא במע המלכה
ו " רצט סט' לקמן סי).ללוות את המלך(ה המבדיל " ב ד,י שבת ק"רש). מלווין את המלך(א , וראה פסחים קג

  ). או בתפלה דהייו שיבדיל או על הכוס,שילוה את המלך(
 ד חכםלמי משום דת,ל לא שתה עד שישב כמדומה"ז א" אלא מהר... בעמידה  ...הבדלה( ח 'ל סי"ת מהרי"שו 2148

 ...מהרי״ל ( תקט 'מטה משה סי. ק ז"בהגהות מהגים מוצאי שבת סהובא ). לא יאכל מעומד ולא ישתה מעומד
, ) לעשותכון וכן .יאכל ולא ישתה מעומד  לאלמיד חכם משום דת,ר״א ז״ל לא שתה עד שישבהמ  שרבו...כתב 
ולא ישתה מכוס שמבדיל (ק ו "ה זוטא סאלי )).רא גמ, מהגים,מטה משה(ולא ישתה עד שישב (ק ד "א ס"ובמ

 וכן בעלמא לא יאכל ולא ישתה מעומד אף מעט , אפילו איו תלמיד חכם, שישבבמוצאי שבת או יום טוב עד
  ).)מ"פסקי תו(

  .)מי שהוא תלמיד חכם לא יאכל מעומד (ה"דרך ארץ זוטא פוהוא כדאמרין במסכת 
  . הכוסמכל מקום אחר גמר הקידוש מתיישבים ושותים, לעילכמובא , וכן למהגיו שעומדים אף בקידוש

  ).כל דבר שמברך עליו לאכלו או להריח בו או לעשות בו מצוה צריך לאחוז בימיו כשהוא מברך( סעיף ח 2149
). שכל דבר שמברכין עליו צריך לאחוז בימין בשעת הברכה, צריך שיתפוס הלחם בימיו(ז " קסז ס'סיוכן הוא לעיל 

  ).כל דבר שמברך עליו צריך לאחזו בימיו בשעת הברכה(ז " רצו סט'ובסי
). הימין היא חשוב יותר לכבוד הכוס... וכשיתחיל לברך וטלו בימיו לבדו (ז " קפג ס'ראה לעיל סי, ולעין כוס היין

  ).ויאחזו בימיו לבדו(ח " רעא סי'סי
  ).הערה כד(ושם סמן , ד" תעה ס'וראה גם לקמן סי

 מברך על היין וחוזר ומברך , אומרים אוחז את היין בימיו ואת השמן בשמאלוית הללב (ב, ת מג ברייתא ברכו2150
 וכן בהבדלה אוחז היין בימין ,שכל דבר של ברכה ושל מצוה ראוי לו שיאחז בימין(קכ  'סיה "ראבי .)על השמן

 ושוב מחזיר היין בימיו ,]והיין בשמאל ומברך על ההדס[ ושוב וטל את ההדס בימין ,ומברך בורא פרי הגפן
 ושוב וטל ,ואוחז היין בימין וההדס בשמאל ומברך על היין(ו "ע ס"שו. הובא במרדכי ברכות רמז קמט). ומבדיל

  ).וכן בכל ברכה של מצוה ראוי לו שבימין יאחזו(ק ו "ז ס"ט). ההדס בימין והיין בשמאל ומברך על ההדס
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 , כדי שיוכל להסתכל בצפורני ימינו2151וטוב שיהיה הכוס בשמאלו עד לאחר ברכת בורא מאורי האש
ת ההבדלה  ולברך עליו ברכ,2153 צריך להחזיר הכוס לימינואחר כך ו.2152צ"רח' כמו שיתבאר בסי
  :2154שנתקנה על הכוס

  הבדלה בבית הכנסת

 וכן אחרים ששמעו ונתכוונו לצאת ידי , אף שנתכוין לצאת ידי חובתו,ץ המבדיל בבית הכנסת"ש(ז י
אבל  . שלא היו בבית הכנסת2155 יכולים לחזור ולהבדיל בבתיהם להוציא בני ביתם הקטנים,חובתם

__________________ 
  .))מ"פסקי תו(שעדיין הכוס בשמאלו ומברך על הר בעוד  (ז" אליה זוטא סק2151

 ובשעת ברכת ,בשעת ברכת בורא מיי בשמים צריך לאחוז הכוס בשמאלו והבשמים בימיו(סדור פסקי הבאבל 
, ) ויחזור ויאחז הכוס בימיו בברכת הבדלה, ואחר כך יביט בצפרים,בורא מאורי האש צריך לאחוז הכוס בימיו

  .ושם תבאר מהגיו בזה). 40הערה (ושם סמן 
ויש לראות בצפרי יד ימין ויאחוז הכוס ...  ווהגין להסתכל בצפרים לראות שיוכל להות לאורו ( סעיף ו2152

  .)ו"רצ'  כמו שתבאר בסי,בשמאלו
  . )ומחזיר היין לימיו (ו"ע ס"שו). ושוב מחזיר היין בימיו ומבדיל(ה שם "ראבי 2153
  ).התקיו חכמים שלעולם צריך כל אדם המבדיל בתפלה להבדיל גם על הכוס(ב " רצד ס'ל סיכדלעי 2154
כ יכול הוא לחזור ולקדש בביתו כדי להוציא "ואעפ(ג " רסט ס' שתבאר לעיל סי,כמו לעין קידוש בבית הכסת 2155

למה ליה לקדושי בביתיה (א , וכדאמרין בפסחים קא, )את אשתו וביו ובי ביתו אם אים יודעים לקדש בעצמן
  ).כדי להוציא ביו ובי ביתו

  :אלא שיש כמה חילוקים בין האמור כאן לבין האמור לעיל שם
מהטעם , השים) ולא, אלא בי ביתם(ואילו כאן לא זכרו ". כדי להוציא את אשתו וביו"לעיל שם כתב ) א(

 שלפי סברא ... שכבר יצא ידי חובתו ,שביל עצמושלא יבדיל לשים מי שאיו צריך להבדיל ב(ט "שיתבאר לקמן סי
  ).הראשוה שהשים פטורות מהבדלה הרי זה מברך לבטלה

כדלעיל שם הערה (שהכווה לכלול גם את הבים וגם את הבות , "ביו ובי ביתו... להוציא "לעיל שם כתב ) ב(
  .ל"מטעם ה, דהייו בים דוקא ולא בות"  ביתםבי"ואילו כאן זכרו כאן רק , )152

 אם אים יודעים לקדש ,ובי ביתולהוציא את אשתו וביו "אלא כתב סתם , לעיל שם לא זכרו הקטים) ג(
אף אם יכולים (יכול להוציא בכל אופן " קטים"ש, ואילו כאן תפרש יותר החילוק שבין גדולים לקטים". בעצמן

  .ו גדולים איו יכול להוציא אלא אם אים יכולים להבדיל בעצמםואיל, )לברך בעצמם
 לברך  ... שהגיעו כבר לחיוך ברכות...אלא אם כן תכוין להוציא בי ביתו הקטים (ז " רחצ ס'וכן הוא לקמן סי
  .)2279הערה (ותבאר שם , ) שאים יודעים לברך בעצמן...בשביל גדולים 

 יטעים מהכוס לקטן שהגיע ,כיצד יעשה שלא תהא ברכת בורא פרי הגפן לבטלה(ג " רסט ס'תבאר לעיל סיוכן 
 קטן ה'ולא הזכיר התאי שיהי. ) ומצא שלא בירך לבטלה, והקטן ישמע הברכה ממו ויוצא בה ידי חובתו,לחיוך

  . איו יודע לברך בעצמודוקא כזה שעדיין
 כדי שיוכל לברך ברכת ,להטעים לתיוק גדול קצת שהגיע לכלל חיוך ברכת ההין (ד" ס קצ'סיוכן תבאר לעיל 

 דוקא  התיוק'ולא הזכיר התאי שיהי. ) מפי שהתיוק שומעה ממו ומברך ושותה,היין ולא תהא ברכתו לבטלה
  . איו יודע לברך בעצמוכזה שעדיין

  .ק ב הערה יב"ערב ס' וראה כישתא דבי רב לסי
אף אם אים ביו שחיוכם מוח , שלכאורה כולל את כל המצאים אז בביתו, "בי ביתם" מכל מקום כתב כאן )ד(

 ואפילו אין חיוכם מוטל ,לקטים רשאי לברך כל ברכת ההין כדי לחכן במצות(ג " קסז סכ'כדלעיל סי, עליו
  ). כגון שאין מבי ביתו,עליו

ולא תפרש , ) והקטן ישמע הברכה ממו ויוצא בה ידי חובתו, שהגיע לחיוךיטעים מהכוס לקטן(וכן תבאר לעיל 
  .שהכווה לבו דווקא

כדי שיוכל לברך ברכת היין , להטעים לתיוק גדול קצת שהגיע לכלל חיוך ברכת ההין(ד " קצ ס'וכן הוא לעיל סי
  .פרש שהכווה לבו דווקאולא ת, )מפי שהתיוק שומעה ממו ומברך ושותה, ולא תהא ברכתו לבטלה

  . קיד'וראה קיצור הלכות מילואים ע
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 אין למי שיצא כבר ידי חובתו ,ים להבדיל בעצמם הואיל והם יכול,הגדולים שלא היו בבית הכנסת
 מי שנתכוין שלא לצאת ידי חובתו בהבדלה שבבית ) אבל.2156 אלא יבדילו בעצמם,להבדיל להם

 צריך לחזור ולהבדיל , שנתכוין שלא לצאת ידי חובה בהבדלתו2158ץ עצמו" אף הש,2157הכנסת
 ,2159כל בני ביתו היו בבית הכנסת אף אם , לפיכך נהגו העולם שכל אחד חוזר ומבדיל בביתו.בביתו

  :לפי שאין דעתם כלל לצאת ידי חובתם בהבדלה שבבית הכנסת

 , ונתכוין לצאת ידי חובתו כששמע ברכת הבדלה, השומע הבדלה בין בבית הכנסת בין בתוך הביתיח
 אין ,)ואפילו לא שמע כלל ברכת היין(פ שלא היה בדעתו לצאת בהבדלה זו בשעת ברכת היין "אע

אלא שאינו יכול לשתות יין על סמך ברכת היין שבירך  (2160כלום ויצא ידי חובת הבדלהבכך 
__________________ 

 כיון , וכן אם כבר קידש לעצמו במקום סעודתו,כיון שהוא איו יוצא ידי חובתו בקידוש זה(ו " רעג ס'כדלעיל סי 2156
  ). אלא אם כן הם אים יודעים לקדש בעצמם, אין לו לקדש לאחרים לכתחלה,שהוא איו צריך לקידוש זה

 ,פ שמצות אין צריכות כווה ויצא בדיעבד"ל סובר שאע"ורביו שמואל ז (ה ורביו"ד) א, ו(יו יוה ברכות  רב2157
 ומזה הטעם אומר שוהגין ... אבל כשמתכוין בידיעה שלא לצאת ודאי איו יוצא ,זהו כשעושה המצוה בסתם

 ואין הברכה ,ית הכסתם ההבדלה בב אף על פי ששמעו הם ושיהן ובי בית,העולם להבדיל בביתם במוצאי שבת
. ) היתה כוותם שלא לצאת בה כי אם באותה שמבדילים בביתםית הכסת מפי שבשעה ששמעו אותה בב,לבטלה

 אבל , הי מילי בסתם,ג דאמרין מצות אין צריכות כוה"ל דאע"כתב רביו שמואל ז (ה אבל"ד) ב, ז(ה "ן ר"ר
 שזה הוא שהגו להבדיל בבית אף על פי ששמעו כל בי ,ל"לפי זה כתב הרב ז ו...במתכוין שלא לצאת איו יוצא 

ית  שמעו כל בי הבית הבדלה בבלואפי (ז"ע ס"שו. ) לפי שתכווו שלא לצאת שם,הבית הבדלה בבית הכסת
  . ) אם תכוו שלא לצאת מבדילים בבית,הכסת

 ,ב אין אי מתכוין לצאת בספירה זו אין זה כלוםואפילו אם היה מחש(ב " תפט סי'ותבארה הלכה זו לקמן סי
בשעה ששמע (ד "וסי, ) אלא אם כן מחשב אי מתכוין שלא לצאת בה,להאומרים שמצות אין צריכות כווה כלל

היה בדעתו לחזור ולספור שהרי בשביל כך הוא שומע ומצא שהיה בדעתו בפירוש שלא לצאת בשמיעה זו אבל 
ש בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור שית אחר כך אף שבאמת כן הוא מכל מקום המשיב לא היה בדעתו בפירו

  ).הערה קכז(ושם , )כיון שלא היה בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו להאומרים שאין צריכות כוה
 ,ומסתמא מתכוין כל אחד מבי הבית שלא לצאת בהבדלה שמבדילים בבית הכסת(ו "ופירש בהגהות הלבוש ס

  ). כלל ולא פקי ביה, והויא להו כלא הבדילו, הבדלה שבביתשסומכין על
הגו העולם שכל אחד חוזר ומבדיל "והייו שכיון ש; "לפיכך הגו העולם"ואולי זאת היא כוות האמור כאן 

  ".שאין דעתם כלל לצאת ידי חובתם בהבדלה שבבית הכסת"הוי כאילו התכווו בפירוש , "בביתו
  .75' משולחן הארי ע. ד"ריג ס' ז סי"ע אדמוה"הערות בשו. מראי מקומות וציוים. ד"תהלה לדוד סקוראה 

אליה זוטא . )׳ בר״ה פ״בס בתו,לברך פעם שית בביתו  חזן שבירך בבית הכסת יכוללוואפי (תקי'  מטה משה סי2158
פסקי (קיאין  או לב, ואז יכול לחזור ולברך בביתו בשביל עצמו לבד,ויכוין השליח ציבור שלא לצאת (ח"סק
   ).)מ"תו

אלו שרוצים , מכל מקום חשבת היא להבדלה כדי להוציא אחרים, והייו שאף שהוא עצמו איו יוצא בהבדלה זאת
  .לצאת ממו בבית הכסת

 שהרי הוא איו יוצא בקידוש ,המקדש בבית הכסת אסור לו לטעום מהכוס(ג " רסט ס'כדלעיל סי, וכן הוא בקידוש
  ).קידוש במקום סעודה... אדם אחר ... יטעום  ...  כלום קודם קידוש ואסור לטעום,זה
 כיון , ואין בזה משום קידוש שלא במקום סעודה,פ שאיו אוכל עמהם" אע,יכול אדם לקדש לאחרים(ו " רעג ס'וסי

  ).שלהשומעים היוצאים ידי חובתן הוא מקום סעודה
 ואפילו אם הוא איו אוכל ,ישמעו שכיו ויצאו ידי חובתןואפילו לכתחלה יכול אדם לקדש בביתו כדי ש(י "ושם ס

  ). אלא שמקדש בשביל שכיו שאין יודעים לקדש,עדיין ואיו יוצא בקידוש זה
ק " רצא ס'מ סי"ע חו"סמ. )הגו העולם להבדיל בבית אף על פי ששמעו כל בי הבית הבדלה בבית הכסת(י " ב2159

  .ק י"א כאן ס"הובא במ). למיד חכםכ ת" משא, מהחזןית הכסתעין בבדשאר בי אדם סומכין אהבדלה ששומ(כז 
 , ולא תכוותי בברכת היין,באתי לצאת ידי הבדלה בהבדלת בית הכסת פעם אחת( קפה 'י ע" הפרדס לרש'ס 2160

אם תכווו בברכת  (י"א סק"מ. לקוטי פרדס עין הבדלה).  הואיל ותכוות בברכת הבדלה דייך]בי[ואמר לי ר
  .)לקוטי פרדס( יצא , אף על פי שלא תכוין בברכת היין,בדלהה
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  ):2161 כל שלא נתכוין בשמיעת ברכת היין לפטור בה היין שישתה הוא,המבדיל

  נשים בהבדלה

 זכרהו בין , שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, לדברי האומרים שעיקר הבדלה הוא מן התורהיט
 הרי גם הנשים חייבות בהבדלה מן התורה ,2163א"רע'  כמו שנתבאר בסי,2162בכניסתו בין ביציאתו

  .2166 שםו שנתבאר כמ2165 מפני שהוקש זכור לשמור,2164כשם שחייבות בקידוש מן התורה

 , כתקנת חכמים שתקנו עליהן כמו שתקנו על האנשים,וחייבות גם כן להבדיל בתפלה ועל הכוס
  .2167הואיל והן חייבות כמותם מן התורה בעיקר הבדלה

 ועיקר הבדלה אינה , שמצות זכור אינה אלא בכניסת השבת ולא ביציאתו2168אבל לדברי האומרים
 כמו שהן פטורות מכל מצות עשה ,2169 יש מי שאומר שהנשים פטורות ממנה,אלא מדברי סופרים

__________________ 
ואסור לטעום מיין ,  יצא ידי הבדלה על הכוס,אף על פי שלא תכוין לברכת פרי הגפן(ק י "א ס"פרי מגדים א 2161

  ).אלא אם כן יברך פרי הגפן
מצות עשה מן (א "ט ה"כפם "רמב).  זוכרהו,תו רבן זכור את יום השבת לקדשו( א ,פסחים קו. ח, שמות כ 2162

.  כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש, שאמר זכור את יום השבת לקדשו,התורה לקדש את יום השבת בדברים
 ). בכיסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה,וצריך לזכרהו בכיסתו וביציאתו

ויש אומרים שהבדלה איה  . בכיסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה,וצריך לזכרהו בכיסתו וביציאתו(א "ס 2163
 ).ו"רצ'  ויתבאר בסי, ומן התורה אין צריך לזכרהו אלא בכיסתו בלבד,אלא מדברי סופרים

בות ישהשים חי(שם חיוך . )אם היא דבר תורה פקא לן חיובא דשים מהתם (א"ט ה"פכ שבת ' הלמ" מ2164
 וגדולי המחברים מאוה מצות ,דושיל קהבדלה אף היא בכל(ה תגלגל " דב, מאירי ברכות כ. )דוש והבדלהיבק

  . ) ושים חייבות בה כקדוש,דושי ולדעת זה הבדלה מן התורה כק, ובכלל זכירה,דושיעשה עם הק
 והי שי הואיל ואיתהו בשמירה איתהו , כל שישו בשמירה ישו בזכירה,אמר קרא זכור ושמור(ב , ברכות כ 2165

 ... מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע ,בור אחד אמרוזכור ושמור בדי(ב ,  שבועות כ).בזכירה
  ). והי שי הואיל ואיתהו בשמירה איתהו מי בזכירה,כל שישו בשמירה ישו בזכירה

 שאמר , בקידוש היום חייבות,פ שכל מצות עשה שהזמן גרמא שים פטורות ממה"ואע( רעא סעיף ה 'לעיל סי 2166
 והואיל והשים מוזהרות בשמירתו , כל שישו בשמירה ישו בזכירה,' ואמר שמור את יום וגו,'וגוזכור את יום 

 וכל מצות לא תעשה אף שהזמן גרמא שים ,'להשמר בו מעשיית מלאכה שהיא מצות לא תעשה כל מלאכה וגו
  ). דהייו קידוש היום, הרי הן מוזהרות גם כן בזכירתו,מוזהרות בה

, שלדברי האומרים שהבדלה מדברי סופרים יש אומרים שאין השים חייבות בה, תבאר בסמוךהייו שאף שי 2167
  .והרי גם לדעה הראשוה ההבדלה על הכוס היא מדברי סופרים

לכן גם תקת חכמים , וגם השים חייבות בה, מכל מקום כיון שלדעה הראשוה עיקר ההבדלה היא מן התורה
  .ם כמו האשיםהיא גם על השי, להבדיל על הכוס

  . ראה מראי מקומות וציויםו
  .ח" רצט סי'ראה לקמן סי, קודם הבדלה, ולעין עשיית מלאכה על ידי השים

הבדלה מאי איכא , דהא תיח קידוש דכתיבא, ואין ראה לרביו יעקב (ת"ב בשם ר, רביו יהודה ברכות כ'  תוס2168
אבל הבדלה  ,פקא לן מזכור את יום השבת לקדשוורה כדדקידוש הוא מן הת (קל' שבלי הלקט השלם סי. )למימר

. ) אבל הקידוש הוא דבר תורה,ברי סופרים שההבדלה איה אלא מדש אומריםוי(מ שם "מ. )איה אלא מדרבן
 ). אלא רבן אסמכוה אקרא,בשמירת שבת דאין הבדלה תלויה ...ל "ש ז"כתב הר (יח' הבדלה סי' ארחות חיים הל

אין חיוב  ויש מפרשים ש...דוש יולדעת זה הבדלה מן התורה כק(ה תגלגל "ב ד, י ברכות כ הדיעות במאיר'ב
  ).הבדלה אלא מדברי סופרים

אלא רבן ,  דאין הבדלה תלויה בשמירת שבת,ל שים אין מבדילות לעצמן"ש ז"כתב הר ( ארחות חיים שם2169
  .)יש מי שחולקו (ח"ע ס"שו. )אסמכוה אקרא
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שלז

  .2171 בין של תורה בין של דברי סופרים,2170שהזמן גרמא

 הואיל והן שוין ,נם אלא מדברי סופריםואף שבכל מעשה שבת איש ואשה שוין אפילו בדברים שאי
 השוום חכמים גם בדבריהם שתקנו בגלל זכירת ,2172בדברים שהן מן התורה דהיינו זכור ושמור

 שתקנו , אלא דבר בפני עצמו הוא,2174 אבל הבדלה אינה ענין לשמירת השבת.2173השבת או שמירתו
הבדיל בין הקדש ובין  ול2175 ומצאו להם סמך מן התורה שנאמר,חכמים להבדיל בין קודש לחול

  .החול

 שמזכירין הבדל בין , שההבדלה היא מענין זכירת השבת וקדושתו, ואומרים2176ויש חולקין על זה
 ולפיכך הנשים חייבות בהם מדברי סופרים כמו שחייבות בכל הדברים שתקנו חכמים ,קדושתו לחול

בזכור ושמור מן התורה  שהנשים חייבות , לפי שתקנו דבריהם כעין של תורה,בגלל קדושת השבת
  . וכן עיקר.כאנשים

 ,ומכל מקום יש לחוש לסברא הראשונה שלא יבדיל לנשים מי שאינו צריך להבדיל בשביל עצמו
 , וגם אין זכרים אחרים גדולים או קטנים שומעים ממנו אלא נשים בלבד,2177שכבר יצא ידי חובתו

  .לבטלה הרי זה מברך ,שלפי סברא הראשונה שהנשים פטורות מהבדלה

__________________ 
ר  חוץ ממצות פרטיות שיתבאר בעז,כל מצות עשה שהזמן גרמא שים ועבדים פטורים מהם (א"סיז '  סיכדלעיל 2170
  . )'ה
 משום דשים פטורות ,ואי לאו האי טעמא לא היו חייבות, הן היו באותו הס שאף (ה שאף" ב ד, קח' תוס2171

הלל  (ה בתפלה" ב ד,ברכות כ ו.) כעין דאורייתא תיקון,ג דארבעה כוסות דרבן" אע,ממצות עשה שהזמן גרמא
  .)י טעמא דמצות עשה שהזמן גרמא הוא ושים פטורות מהא,דרבן

 כגון הלל , אפילו היא מדברי סופרים,והשים פטורות מכל מצות עשה שהזמן גרמא(ב " קו ס'וכן הוא לעיל סי
 בין של דברי  בין של תורה,שהשים פטורות מכל מצות עשה שהזמן גרמא(ה " תעב סכ'לקמן סי ).וקידוש הלבה

  ).שהשים פטורות מכל הלל(ז " תעט ס' סי).סופרים
 , כל שישו בשמירה ישו בזכירה,' ואמר שמור את יום וגו,'שאמר זכור את יום וגו(ה "רעא ס'  סיכדלעיל 2172

 וכל מצות ,'והואיל והשים מוזהרות בשמירתו להשמר בו מעשיית מלאכה שהיא מצות לא תעשה כל מלאכה וגו
  . ) דהייו קידוש היום, הרי הן מוזהרות גם כן בזכירתו,עשה אף שהזמן גרמא שים מוזהרות בהלא ת

   ).א" רע' מטעם שתבאר בסי,שלכל מעשה שבת איש ואשה שוין(ח " רצא ס'כדלעיל סי 2173
  . )אלא רבן אסמכוה אקרא, בשמירת שבתדאין הבדלה תלויה  ( ארחות חיים שם2174
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחן כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו ( ב , שבועות יח.י,  ויקרא י2175

  .)ילפין ליה מדכתיב ולהבדיל(מ שם "מ .) דכתיב להבדיל בין הקדש ובין החול,בים זכרים
 בין ,מוה הוא בתורה הכתובות הבדלות שסדר לפי(ב " תצא ס'כדלקמן סי, וגם וסח ההבדלה למדים מפסוק זה

האמורות  סדר הבדלות(ה סדר "דב , י חולין כו" וכמבואר ברש).'כו לעמים ישראל בין לחשך אור בין לחול קדש
  .) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ויבדל בין האור ובין החושך,' ולהבדיל בין הקדש וגו,בתורה הוא מוה

 שים כל מקום ומ,פרים אף לאשיםויש מפרשים שאין חיוב הבדלה אלא מדברי סו ('מאירי שם לדעה הב 2176
א , א פסחים ד"ריטב).  שתקת חכמים בהבדלה כמצוות התורה בקידוש,חייבות בה מדברי סופרים כאשים

 מגיד משה ). דכל דתקון רבן כעין דאורייתא תקון, תימא הבדלה מצות עשה שהזמן גרמא חייבות בהלוואפי(
  . )ה דומיא דקידוש תקו,ואם היא מדבריהם (שם

  . 102' א ע"ראה לקוטי שיחות חלו
  ). אסור להבדיל לשים,ו דאם כבר הבדילו האחרים"ט ס" תקפ'סי 'ועי (ק יא"א ס" מ2177

 אם כבר יצאו ידי חובתם ואין תוקעים רק בשביל ,אבל אשים לא יברכו להן (ב" ס תקפט'סי והייו כדלקמן
ן חייבות בברכה זו שיברך זה להוציאן ידי חובתן בברכה  שהרי השים בעצמן אי, לפי שהיא ברכה לבטלה,השים

  . ) אבל אחר למה יברך בחם, אלא שלהן בעצמן הרשות בידן לברך מטעם שתבאר שם,זו
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 כמו שהן יכולות לברך על כל , אף אם הם פטורות2178הנשים עצמן יכולות להבדיל לעצמן) ג(אבל 
  .2179ז"י'  שאינה ברכה לבטלה כמו שנתבאר בסי,מצות עשה שהזמן גרמא שמקיימות

 .2180 כדי לחוש לסברא הראשונה,ומכל מקום אין לאיש לצאת ידי חובתו בשמיעת הבדלה מאשה(
): גבי קידוש היום2181א"רע' סיועוד מטעם שנתבאר ב

  

קונטרס אחרון
 

י שזה נלמד "ש בטור וב"יי ע,2183ב"קפ' ע ריש סי"ו דעת השגם כן הוא 2182 כן.'ולענין הלכה כו) א(
__________________ 

 ומכל מקום אם . ושומעין הבדלה מפי אשים,המהג הוא דאפילו כשהן לעצמן חייבין בהבדלה ('ח סוף הסי" ב2178
 אפילו הכי רשאה , ואפילו יש שם אשים שיכולה לשמוע מפיהם,צמההאשה יכולה להבדיל בעצמה מבדלת בע

 כמו , יכולין להבדיל לעצמןכל מקום מ,ד שפטורות" למלו אפיתבח כ"וב (א שם"מ. )ושלטאה להבדיל לעצמה
  . )בשופר ולולב

 כמו , אם ירצו להתעטף בציצית ולברך הרשות בידן, וכן עבדים,ומכל מקום אפילו קבות וודאים( סעיף ג 2179
 כיון דגם האשים אים חייבים במצוה זו , אין להם להתלבש בציצית...שוהגין בשאר מצות עשה שהזמן גרמא 

  .) שהשים והגות להחמיר על עצמן, ואיו חובת הגוף כמו שופר ולולב, כפות' יש להן טלית בת דם כןאלא א
 וכן פטורין ...פי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא שים ועבדים פטורים מקריאת שמע מ(א " ע ס'וכן הוא לעיל סי

ואם רצו לברך גם שאר ברכות של קריאת שמע וגם פסוקי דזמרה וברכותיה הרשות ... מברכות קריאת שמע 
  ).בידם

 על כן גם כאן ,דהגו השים לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא] ז"[ י'וכבר תבאר בסי(ב " תקפט ס'לקמן סי
   ).ןיברכו השים לעצמ

  ).ואפילו קבות וודאות אם ירצו לישב בסוכה ולברך הרשות בידם(ב " תרמ ס'סי
*  

ההוכחות שגם כאן , ק ג"יתבארו בקוטרס אחרון ס. ז חולק וסובר שכאן איה יכולה לברך בעצמה"ואף שהט
  .יכולה לברך בעצמה

  .ואיה יכולה להוציא את האיש, והאשה פטורה, שהאיש חייב מדברי סופרים 2180
.  יכולות להוציא את האשים ידי חובתם,וכיון שהשים חייבות בקידוש היום מן התורה כמו האשים ( סעיף ו2181

  .))שלא יבאו לזלזל במצות(אלא שלכתחלה אין להורות כן לשואל הלכה למעשה 
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2182

 לטעום מאומה אם מצפה שלמחר יהיה לו כוס שמן הדין אסור, )כסברא האחרוה(ב באה ההכרעה "בפים סי
  .להבדיל עליו

 קפב לעין 'ע בסי"מכל מקום מציו הכרעת הטור ושו. ואף שלא מציו בפוסקים הכרעה במחלוקת זו לעין הבדלה
  .הרי שזאת היא ההכרעה אף לעין הבדלה, והם למדו זאת מדין הבדלה, כדעת האוסרים, ברכת המזון

. ולפי דבריו אין הכרעה בין שתי הדעות לעין הבדלה, ומסיק כדעת המתירים, ע"ל הטור ושוא חלק שם ע"ואף שהמ
  .ע"א תפרש כדברי הטור ושו"ש ורשב"מכל מקום גם ברא

. ואין להוכיח מהבדלה לברכת המזון, א מוכיח שהבדלה על הכוס חמורה יותר מברכת המזון על הכוס"ואף שהמ
שאם יש לו רק כוס אחד אוכל לפי , אלא מהמפורש בברייתא,  מסבראמכל מקום גם הם אים לומדים זאת

  .כדי שיברך ברכת המזון על הכוס, הבדלה
ומכל שכן שהוא קודם , אף שיכול לקדש על הפת, א הוכיח שכוס קידוש קודם לכוס ברכת המזון"ואף שהמ
  .אר הטעמים לקדימות אלוומב. מכל מקום כוס ברכת המזון קודם לאיסור אכילה לפי כוס הבדלה. להבדלה
ולכן אף שסעודת , שאיסור אכילה קודם הבדלה חמור יותר מכוס ברכת המזון, ף"א הוכיח מדברי הרי"ואף שהמ

מכל מקום איה דחית מפי כוס ברכת , דחית מפי איסור אכילה קודם הבדלה, ליל יום טוב שחל במוצאי שבת
  .המזון

שחיוב כוס ברכת המזון עדיף , ש בברייתא"ל כפירוש הרא"אמם קיי, אף בבריית"זוהי אמם שיטת ופירוש הרי
איסור גם כך , וכשם שחיוב כוס ברכת המזון איו דוחה את סעודת יום טוב, וחמיר מאיסור אכילה קודם הבדלה

  .אכילה קודם הבדלה איו דוחה את סעודת ליל יום טוב שחל במוצאי שבת
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שלט

  .2184מהבדלה

 בשם 2187א פרק אלו דברים" וכן הוא ברשב,2186ש" דבהדיא מבואר ברא,ג" צע,2185א שם"ש המג"ומ
ן  וכ,ל בשביל שיברך ברכת המזון על הכוסאז מותר לו לאכו'  דדוקא כשאינו מצפה כו,ד"הראב
  . משמע דכשמצפה לכוס למחר תדחה הסעודה למחר,2188ע כאן"ו בטור ושכתבו

 , משום דאי אפשר לומר כלל שכוס ברכת המזון ידחה איסור אכילה קודם הבדלה2189והכריחם לזה

___________________ 
ואין סיבה לדחות את סעודת ליל יום , ז על הפת"ל שאומרים יקה"דהא קיי, ף"ל בזה כרי"וגם בלאו הכי לא קיי

  .א"ף ומ"ולכן לא הובאה בפים הלכה זו מהרי. טוב שחל במוצאי שבת
דוחים , והן חיוב כוס בברכת המזון, שהן איסור אכילה קודם הבדלה, ומכל זה מובן שהעיקר הוא כדעת האומרים

, א לעין כוס ברכת המזון יכולה להיות רק לדברי המתירים בהבדלה"ת המאמם כיון שמסק. את הסעודה למחר
אלא אם כן הוא אדם חלש שקשה (ב "והייו כמבואר בפים סי, "ר יוה"הילכך במקום הצורך אפשר להקל כהר"

  ). אזי יכול לסמוך על סברא הראשוה להקל בדברי סופרים,לו להתעות עד שיביאו לו כוס למחר
ולא תפרש . מצפה למחר שיזדמן לו ייןכש,  קודם ההבדלהלוקת הזאת וההכרעה הם בעין אכילהוהה כל המח

דהייו שאין צריך לעבור , אמם לעין ברכת המזון תבאר בטור. אם הכווה לבוקר או לצהרים, "למחר"מהו 
ובחצות , עודת הלילהשבבוקר עובר זמן ס, ואם כן אפשר שכן הוא גם לעין הבדלה. אלא סעודת אחת ולא שתים
  .היום עובר זמן סעודה שית

  . תשלא ואילך'כישתא דבי רב ע.  צז ואילך'ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
 אם ,ולא יאכל אם אין לו כוס לברך עליו(א "ע שם ס"תבאר בשו, שלפי האומרים שברכת המזון טעוה כוס 2183

  ).אפילו אם צריך לעבור זמן אכילה אחת, ה לוהוא מצפה ואפשר שיהי
 ואפילו אם צריך לעבור זמן ,ר כךולא יאכל אם אין לו כוס לברך עליו ומצפה שיהיה לו אח(א "וכן הוא לעיל שם ס

  ).אכילה אחת
 לו אפי, אם הוא מצפה ואפשר שיהיה לו,רכת המזון יהיה לו כוס לברך עליו בלא אם כןולא יאכל א(בטור שם  2184

 , כדחזין באמימר שלן בתעית במוצאי שבת מפי שלא היה לו כוס להבדיל עליו, צריך לעבור זמן אכילה אחתאם
  ). טעוה כוס אין חילוק ביו להבדלהרכת המזוןדכיון שב

  ).ו"מבואר בדבריו שהוא לומד אותו מדין ההבדלה שיתבאר בסימן רצ(י שם "ובב
  .שלא יטעם עד שיבדיל למחר, דלהלמדו מכך שלדעתם כן היא ההכרעה גם בהב

  ). בהבדלה יש מקיליןלו דאפי, דהמיקל לא הפסידראה לי לכן ...דבר זה לא מצא בפוסקים רק בטור (ק א "ס 2185
  .ולפי דבריו אין הכרעה בין שתי הדעות לעין הבדלה

ראה מכך דעת . ההמתיר בהבדל, "ר יוה"א אלא לפי דעת הר"ש המג"ואין מקום למ"ויתירה מזו תבאר לקמן 
  .א לפסוק כדעת המתירים גם בהבדלה"המ

 מוטב שיאכל קודם , ואיו מצפה שימצא למחר יין יותר,אם יש לו כוס(ז "י סי"ופסחים פ, ב"ח ס"ברכות פ 2186
  ). ממה שיבדיל על הכוס ויברך ברכת המזון בלא כוס, והבדלה על אותו כוסרכת המזון ויברך ב,שיבדיל

אבל זה , ל דאמימר יודע היה שלמחר יהיה לו יין למזון ולהבדלה"ד ז"וראיתי לראב(הכס ה "א ד, ברכות ב 2187
 דוחין ,וכיון שעכשיו יכול לברך שתיהן על הכוס,  ויצטרך למחר לברך בלא יין,בשאיו בטוח שיהיה לו יין למחר

  ).איסור האכילה קודם הבדלה מפי הכוס לברכת המזון
רכת  ויברך עליו ב,מוטב שיאכל קודם שיבדיל,  ואיו מצפה שיהיה לו למחר,וס אחדואם אין לו אלא כ(סעיף ג  2188

  ).ממה שיברך ברכת המזון בלא כוס,  יבדיל עליוהמזון ואחר כך
במה דברים אמורים כשאיו מצפה שיהיה לו למחר עוד כוס שיוכל לברך עליו ברכת (ג לפי דעה זו "וכן הוא לקמן סי

  ).המזון
ואין להוכיח מהבדלה לברכת , א ביאר שהבדלה על הכוס חמורה יותר מברכת המזון על הכוס"הייו אף שהמ 2189

שאם יש לו רק כוס אחד אוכל , אלא מהמפורש בברייתא, מכל מקום גם הם אים לומדים זאת מסברא. המזון
  .כדי שיברך ברכת המזון על הכוס, לפי הבדלה

 שמוטב  ... הרי זה סועד קודם הבדלה ...אחד והוא רוצה לסעודואם אין לו אלא כוס (ג "שהיא ההלכה שבפים סי
  ).שידחה איסור האכילה קודם הבדלה משיברך ברכת המזון בלא כוס אחר הבדלה
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לדחות  מחמת איסור שאינו צריך , שצריך לדחות זמן סעודה אחתל כךשאיסור זה הוא חמור כ
  .ל שכן אלא ודאי דגם בשביל כוס ברכת המזון צריך לדחות הסעודה במכ, כוס ברכת המזוןובשביל

 דאי לא משום שלום ,2192ב דשבת"ן פ"ש הר" כמש לומר י,2191'א דלקדש אריפתא כו" המג2190ש"ומ
 .ג דאפשר בריפתא" משום דמצוה מן המובחר לקדושי אחמרא אע,ביתו עדיף הוה דחינן נר שבת

 ,2196ע שם"וואף לפי דעת הטור וש .2195 ואגודה2194' בשם התוס2193ה"ק כ"א ס"רע' א בסי"גכ המ"וכ
___________________ 

א דשאי הבדלה דאסור "והקשה מג, הטור למד זה מהבדלה(ק ב " קפב ס'באליה רבה סי, א"וכן השיב לדברי המ
). ה אמרין דמותר לאכול קודם הבדלה כדי שיברך על הכוס"ם דף קולי ראה דהא בפסחי. לטעום משום אסכרה

 .א שם"ותבאר במחצית השקל על המ
  :תוכן הקטע שלפיו 2190
מכל מקום , שהרי אף שיכול לקדש על הפת, א מוכיח שאם אין לו כוס לברכת המזון איו צריך לדחות סעודתו"המ

  ).ייתאכדמוכח מהבר(דחה כוס ברכת המזון מפי כוס קידוש 
  :לפי המבואר בפוסקים, ועל זה מבאר כאן את סדר העדיפויות

כ הקידוש "משא, כי אם אין לו יין דחית ההבדלה לגמרי). ע"כדעת הטור ושו(כוס הבדלה דוחה כוס קידוש ) א(
  .שיכול לקדש על הפת

והיא עיקר , אחמראכי מצוה מן המובחר לקדושי ). כדמוכח מהברייתא(כוס קידוש דוחה כוס ברכת המזון ) ב(
  .כ כשמחסר הכוס לברכת המזון לא דחית מצות ברכת המזון"משא, תקת חכמים

אם יאכל ויברך בלא כוס חיסר כי ). כמבואר בברייתא (איסור טעימה קודם הבדלהדוחה את כוס ברכת המזון ) ג(
  .לא חיסר כלום ממצות הבדלהכ באכילה קודם הבדלה "משא. מצות הכוס לגמרי

שגם כוס ברכת המזון דוחה , י"מוכיחים הטור וב, ה שאיסור אכילה קודם הבדלה דוחה את הסעודה למחרממ) ד(
 .את הסעודה

 אומר עליו קידוש חד אם אין לו אלא כוס א,ה" בפסחים דף קן דאמרי,וד קשהוע(א ממשיך להוכיח שם "שהמ 2191
  ). קשה דלקדש אריפתא ויברך על הכוס ... משמע דאוכל בלא כוס,היום

  ). היוםואם אין לו אלא כוס אחד אומר עליו קידוש(א "סע, שהיא הברייתא שם קה
 ולהכין צרכי סעודה לכבוד הלילה ,מי שאין ידו משגת לקות יין לקידוש שבלילה(ח " רעא ס'וכן פסק לעיל סי

  ). לפי שהוא מן התורה, הרי קידוש הלילה קודם לכל, ויין לקידוש שביום,ולכבוד היום
שכוס ברכת , א"ומכאן מוכיח המ. מדוע לא אמר שיקדש על הפת וישאר היין לכוס ברכת המזון, א"ל המושוא

  .המזון איו דוחה סעודתו
 מצוה מן , אלא דאי לא משום שלום ביתו ופרסומי יסא,דהא אפשר לקדושי אריפתא(ה אמר רבא "א ד, י 2192

  ).יסתו כדאמרין זכרהו על היין בכ,טפי בחמרא] עדיף[המובחר 
. 565 הערות(ושם סמן , )ומכל מקום מצוה מן המובחר לקדש לעולם על היין(א " ערב סוף סי'וכן פסק לעיל סי

575.(  
ידוש היום הוא מן  ואף על פי שק. ר שבת קודם,ואם אין ידו משגת לקות יין לקידוש ור לשבת(ד " רסג ס'וסי

 ולפיכך ר שבת קודם משום , וגם אפשר לקדש על הפת, מכל מקום על היין איו אלא מדברי סופרים,התורה
  ).שלום ביתו

שייחה (א שם "כתב המ, )מוטב שייחו להבדלה... אם אין לו אלא כוס אחד (א "ע שם סי"על מה שפסק בשו 2193
והייו שקידוש על היין ).  וסוברים דקידוש עדיףל זהדה חולקין ע והאגורק ערבי פסחים פת התוספו.להבדלה

  .ואי אפשר להבדיל על הפת, אף שאפשר לקדש על הפת, קודם אפילו להבדלה על היין
  .) אבל הבדלה איה קודמת,דוקא קידוש לילה קודם לכיבוד יום(ה דמשייר "א ד, פסחים קיג 2194
  .אבל קידוש קודם להבדלה). ע שתייתו משום הבדלה]מו[ב ,דמשייר מקידושא לאבדלתא( צו 'פסחים סי 2195
משום דקידוש אפשר ,  יקה להבדלה,מי שאין ידו משגת לקות יין לקידוש ולהבדלה(ד " רצו ס'ע סי"טושו 2196

,  והייו דוקא כשיש לו כוס אחר להבדלה...מקדש בו בלילה , אם אין לו אלא כוס אחד(א " רעא סי'ע סי"שו). בפת
  ).משיקדש עליו ולא יהא לו יין להבדלה,  בפתי אפשרשא,  מוטב שייחה להבדלה,ןם לא כשא

 , שאם לא כן מוטב שייחו להבדלה ויקדש על הפת,וכל זה כשיש לו כוס אחר להבדלה(א "וכן פסק לעיל שם סכ
  ).ממה שיקדש עליו ולא יהיה לו על מה להבדיל
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 ,2198 הילכך היא עדיפא מקידוש דלא מידחי לגמרי,2197 מדחינן לגמרי, דבהבדלה בלא כוסש לומרי
 שעיקר תקנתו , הילכך קידוש עדיף, אלא שחיסר מצות הכוס,אבל ברכת המזון לא מידחי לגמרי

ולא למד הטור לדחות הסעודה בשביל כוס ברכת  .2199ל היין לבד מתפלהשמדברי סופרים לזכרהו ע
 אלא לענין לדחות ,2200ו שנתבאר דזה אינו כמ, משום דברכת המזון חמורה כהבדלה לענין כוס,המזון

 דאם אין לו אלא כוס אחד דשרינן ליה למיכל קודם הבדלה ,2201הסעודה מוכרח הוא בהדיא בברייתא
 שמחמתו ,א דכוס ברכת המזון עדיף מאיסור טעימה קודם הבדלה דאלמ,בשביל כוס ברכת המזון

דאף דלענין עיקר מצות הכוס הבדלה חמירא  .2202 מחמת כוס ברכת המזוןל שכן וכ,דוחין הסעודה
 ומדחיא מצות הבדלה זו , היינו משום דבלא כוס אי אפשר להבדיל כלל,ו שנתבארמברכת המזון כמ

 דבהבדלה אם יאכל ,ן לדחות הסעודה אדרבא הוא להיפך אבל לעני.כ בברכת המזון" משא,לגמרי
 אם יאכל ויברך בלא כוס חיסר ,כ בברכת המזון" משא, יבדיל לא חיסר כלום ממצות הבדלהאחר כךו

  . שצריך לדחות הסעודהל שכן ולהכי מכ,מצות הכוס לגמרי

וברייתא  , דאמימר מחמיר על עצמו היה2204ר יונה"א אלא לפי דעת הר"ש המג" מקום למ2203ואין

___________________ 
  .ואין משאירים הכוס לברכת המזון, דוש עדיףמה טעם אמרין קי, א"ולפי זה תוקשה קושית המ

  .אם אין לו לא יין ולא חמר מדיה 2197
  .שיכול לקדש על הפת 2198
מן התורה אין צריך אלא זכירה בדברים ... ותקו חכמים שתהא זכירה זו על כוס של יין (ב " רעא ס'כדלעיל סי 2199

  ).והרי זכרו בתפלה, בלבד בלא יין
מכל מקום דחית ברכת המזון על הכוס מפי , מזון על הכוס חמור שדוחה סעודתושאף שברכת ה, ואם כן יש לומר

  .תקת הקידוש על היין
 ,ר כך אם אין לו כוס לברך עליו ומצפה שיהיה לו אח,ולא יאכל(א "ש שם ס"שאף לפי מ,  קפב'וכן הוא לעיל סי

 ,שקידוש קודם לברכת המזון(ב "מכל מקום תבאר לעיל שם סוף ס, )ואפילו אם צריך לעבור זמן אכילה אחת
 כמו , מכל מקום עיקר הקידוש תקן על היין, ואף שאפשר לקדש על הפת,מפי שהוא טעון כוס לדברי הכל

  ).א"רע' שיתבאר בסי
 מכל מקום כיון , וגם על היין איו אלא מדברי סופרים,פ שיכול לקדש על הפת"אע(א " רעא סכ'והייו כדלעיל סי

  ).הוא מן התורה גם היין שלו קודם לכלשעיקר קידוש זה 
שאם , אלא שמכל מקום מוכח; וכוס קידוש קודם לכוס ברכת המזון, שכוס הבדלה קודם לכוס קידוש, יוצא אם כן

 .א"דלא כמ, ע"כפסק הטור ושו, צריך לעבור זמן אכילה אחת, ומצפה שיהיה לו אחר כך, אין לו כוס לברך עליו
  .ויין קידוש קודם לכוס ברכת המזון, דוששיין הבדלה קודם ליין קי 2200
 ).2189הערה (כפי שתבאר לעיל  2201
י "לכן הוכיחו הטור וב, "דכוס ברכת המזון עדיף מאיסור טעימה קודם הבדלה"הייו שכיון שמוכח בברייתא  2202
כך גם כוס ברכת המזון , שם שהאיסור אכילה קודם הבדלה דוחה הסעודהשכ, )2184כדלעיל הערה ( קפב 'סי

  . דוחה סעודה
  :תוכן הקטע שלפיו 2203

והן חיוב כוס בברכת , שהן איסור אכילה קודם הבדלה, מכל האמור לעיל מובן שהעיקר הוא כדעת האומרים
  .דוחים את הסעודה למחר, המזון

הילכך במקום ", זון יכולה להתקיים רק לדברי המתירים בהבדלהא לעין כוס ברכת המ"אמם כיון שמסקת המ
  .אף לעין הבדלה, "ר יוה"הצורך אפשר להקל כהר

 אזי יכול לסמוך ,אלא אם כן הוא אדם חלש שקשה לו להתעות עד שיביאו לו כוס למחר(ב "ולכן תבאר בפים סי
 ).על סברא הראשוה להקל בדברי סופרים

. שכיון שחיוב כוס ברכת המזון חמור ועדיף מאיסור האכילה קודם הבדלה,  מהברייתאאחר שתבארה ההוכחה 2204
אלא אם כן אמר , )שאין לדחות את הסעודה משום חיוב ברכת המזון על הכוס(א "שוב אין לפרש את מסקת המ
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שמב

 לא ילו הכי ואפ,ר יונה לא הוזכר כלל שאינו מצפה" שבדברי הר,מיירי אף במצפה' דאם אין לו כו
 ,א" כיון שכן דעת המג,ר יונה" הילכך במקום הצורך אפשר להקל כהר.א"ש המג"דחינן סעודתיה כמ
  .2205אף שלא נתכוין לכך

 אין ראיה כלל .2208'ף כו"ש הרי" כמ,2207' משום כבוד שבת כוין לומרא דא" המג שכתב2206הומ
ו  אבל בלא, דמיירי ביושב ואוכל מבעוד יום, שהביא שם2209 כפירוש הירושלמיבירא ליה דס,ף"מהרי
ם כן יש  וא, אף אם אינו מצפה לו למחר, לא שרינן למיכל קודם הבדלה בשביל כוס ברכת המזוןהכי
 בשביל יום טובסעודת  ולהכי דחינן , דאיסור טעימה קודם הבדלה חמיר מכוס ברכת המזוןלומר

 דכוס ברכת המזון עדיף 2211 וסיעתו2210ש"אבל לפי דעת הרא . ולא בשביל כוס ברכת המזון,איסור זה

___________________ 
ב "ים סישהיא דעה הראשוה בפ, )שאין לדחות את הסעודה גם משום חיוב הבדלה על הכוס(כדעת רביו יוה 

  ).2123והערה (
  . קה ואילך'ז ע"ו ח"וראה מה שדו בזה בהערות וביאורים ירות

 קפב 'כיון שמה שכתב בסי, מכל מקום,  הדעות שהובאו כאן בפים לעין הבדלה'א לא דן בב"הייו שאף שהמ 2205
 .לכן יש להקל בהבדלה במקום הצורך. ירים כאן בהבדלהאין מקום לדבריו אלא לפי דעת המת, לעין ברכת המזון

  :תוכן הקטע שלפיו 2206
ולכן אף שסעודת ליל יום , שאיסור אכילה קודם הבדלה חמור יותר מכוס ברכת המזון, ף"א הוכיח מדברי הרי"המ

  . המזוןמכל מקום איה דחית מפי כוס ברכת, דחית מפי איסור אכילה קודם הבדלה, טוב שחל במוצאי שבת
וחיוב ברכת , דאיסור טעימה קודם הבדלה חמיר מכוס ברכת המזון, ף"שזוהי אמם שיטת הרי, ועל זה מבאר כאן

שאוכל תחלה ומבדיל , ומה שהובא לעיל מהברייתא, המזון על הכוס איו דוחה את איסור אכילה קודם הבדלה
שאז יכול להמשיך , ירי ביושב ואוכל מבעוד יוםף דמי"מפרש הרי, כדי שיוכל לברך ברכת המזון על הכוס, אחר כך

  .סעודתו קודם הבדלה
וכשם , שחיוב כוס ברכת המזון עדיף וחמיר מאיסור אכילה קודם הבדלה, ש בברייתא"ל כפירוש הרא"אמם קיי

איסור אכילה קודם הבדלה איו דוחה את סעודת גם כך , שחיוב כוס ברכת המזון איו דוחה את סעודת יום טוב
  .ל יום טוב שחל במוצאי שבתלי

ואין סיבה לדחות את סעודת ליל , ז על הפת"ל שאומרים יקה"דהא קיי, ף"ל כרי"ל בדין ה"וגם בלאו הכי לא קיי
 .יום טוב שחל במוצאי שבת

 ובהבדלה , ליהן דהא להבדלה מדמי. שרי לאכול בלא כוסום טוב משום כבוד שבת ויואין לומר(א שם "במ 2207
  ).לו דבריםף פרק א"ש הרי" כמ, אסור לאכולי שבת ליום טובא במוצלואפי

  ).לא שא מוצאי שבת לחול ולא שא מוצאי שבת ליום טוב, והא דאמימר דבת טות(א , ברכות לט 2208
הצריכו לדחות סעודתו כדי לא , ביום טוב שחל במוצאי שבת, ז"ף סובר שאם אין לו יין לאמירת יקה" והייו שהרי

  .ואין מתירין האכילה קודם הבדלה משום כבוד שבת, להלאכול קודם הבד
שהרי אף שסעודת ליל יום טוב , א שאיסור אכילה קודם הבדלה חמור יותר מכוס ברכת המזון"ומכאן מוכיח המ

  .מכל מקום אין הסעודה דחית מפי כוס ברכת המזון, שחל במוצאי שבת דחית מפי איסור אכילה קודם הבדלה
 ולהכי דחין סעודת יום טוב בשביל ,דאיסור טעימה קודם הבדלה חמיר מכוס ברכת המזון"מת ף סובר בא"הרי 2209

  ". ולא בשביל כוס ברכת המזון,איסור זה
הה בתחלת , כדי שיוכל לברך ברכת המזון על הכוס, שאוכל תחלה ומבדיל אחר כך, ומה שהובא לעיל מהברייתא

 היה יושב ואוכל והחשיך …ובגמרא דבי מערבא מפרש (א " הח"דבריו שם הביא את פירוש הירושלמי ברכות פ
  ). ואין שם אלא אותו הכוס,במוצאי שבת

אם היה (ב " רצט ס'כדלקמן סי, שאז יכול להמשיך סעודתו קודם הבדלה, והייו דמיירי ביושב ואוכל מבעוד יום
ירצה תוך הלילה כיון שהתחיל  ורשאי להמשיך בסעודתו כמה ש ...יושב ואוכל מבעוד יום איו צריך להפסיק

  ).בהיתר
אבל זה , ל דאמימר יודע היה שלמחר יהיה לו יין למזון ולהבדלה"ד ז"וראיתי לראב(ה הכס "א ד, ברכות ב 2210

 דוחין ,וכיון שעכשיו יכול לברך שתיהן על הכוס,  ויצטרך למחר לברך בלא יין,בשאיו בטוח שיהיה לו יין למחר
  ).לה מפי הכוס לברכת המזוןאיסור האכילה קודם הבד
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 אלא דלא .2212ל שכן במכיום טוב באמת דגם בהבדלה לא הוה דחינן סעודת ,וחמיר מאיסור זה
 רא ליהבי הכי ס2214ש" ואף הרא.ז על הפת"שאומרים יקנהאן דאמר  כמ2213ל"משכחת לה לדידן דקי

 שאין 2215בירא ליהף לשיטתיה אזיל דס" והרי. והיינו כשיש לו שכר,' אלא דיותר טוב כו,מדינא
א בזה " וכוונת המג.2216ח"א בסק"ש המג" ומהלין טעמי לא העתקתי כאן מ.ז על הפת"אומרים יקנה

 .2217ע"צ

 ש וטור דכוס ברכת המזון חמיר מאיסור טעימה קודם" לפי מה שנתבאר לפי דעת הרא2218והנה
ב גבי כוס ברכת המזון דאין צריך אלא לעבור זמן סעודה "קפ' ש הטור ריש סי" לפי מם כן א,הבדלה
 ולא זמן , לעבור אלא סעודת הלילהין צריך וא, כל שכן דהוא הדין לענין הבדלה, ולא שתים,אחת

ם לא  וא, דכבר עבר סעודה אחת של לילה, אפשר דבחצות היום מיד שרי לאכולם כן וא.סעודת היום
 וגם נחשב כבר ,2219 דמכאן ואילך כזורק אבן לחמת.'יאכל קודם חצות הרי יעבור זמן סעודה ב

 דמשמע , וכמו דמי שאין לו כוס לברכת המזון דסעודת היום.2220ח"רפ' ש ריש סי" כמ,לתענית

___________________ 
  .כמובא לעיל בתחלת הקוטרס אחרון

 .כמובא לעיל בתחלת הקוטרס אחרון, ע"א וטור ושו"הם הרשב 2211
בברכות ) שהובא לעיל(ף "והוא הרי)). ף"הרי( ואפילו במוצאי שבת ליום טוב, לא יאכל(ק ח "א כאן ס"דלא כמ 2212
  ).ת לחול ולא שא מוצאי שבת ליום טובלא שא מוצאי שב, והא דאמימר דבת טות(א , לט

ולכן אם אין לו יין , ז על הפת"שייכת רק לדעת הפוסקים שאין אומרים יקה, ף"שכל ההלכה הזאת שברי 2213
  .ז ידחה את הסעודה"ליקה
ליכא להלכה זו , ז על הפת"יכול לומר יקה) ולא חמר מדיה(א שאם אין לו יין "כ לפי מה שפסק בפים סי"משא
  .ף"הרישל 

הובא בטור . ) וזה טוב יותר ממה שיעשה הבדלה שלא כהלכתא מכח טפלה,ז יעשה על השכר"ויקה (יז'  סיי"פ 2214
ויש (ע שם " בשו'דעה הב). ל כתב שיותר טוב לעשות ההבדלה והקידוש שיהם על השכר"זש "ואדוי אבי הרא(

   .) שיותר טוב לומר הקידוש והבדלה שיהם על השכראומרים
  ).ויש אומרים שיותר טוב לומר הקידוש וההבדלה על כוס של שכר(א " שבפים סי' הדעה הבוהיא

, ) דלא אשכחן הבדלה על הפת כל עיקר, ליתא...לאוקמא להא מתיתא במוצאי שבת ליום טוב (ב , בברכות לח 2215
  .ז ידחה את הסעודה"ולכן אם אין לו יין ליקה
אבל למאי , ם טובעמיה דאין מבדילין על הפת אפילו במוצאי שבת ליוף לט"דהרי(ק י "וכן תבאר באליה רבה ס

  ). ודאי אוכל,ל דמבדילין כדלעיל"דקי
  )".ף"הרי( ואפילו במוצאי שבת ליום טוב, לא יאכל" 2216
ולכן לא יאכל כלום בלא , א מיירי שאין לו פת"שהמ, ק איגר"ותירצו בפרי מגדים ובלבושי שרד ובהגהות רע 2217

 .קידוש והבדלה
  :תוכן הקטע שלפיו 2218

. ומצפה למחר שיזדמן לו ייןכשאין לו יין , אם מותר לטעום קודם הבדלה, ב הובאה מחלוקת הפוסקים"בפים סי
  .אם הכווה לבוקר או לצהרים, "למחר"ולא תפרש מהו 

ואם כן . יםשאין צריך לעבור אלא סעודת אחת ולא שת, ע"אמם לעין אין לו יין לברכת המזון תבאר בטור ושו
 .'ובחצות היום עובר זמן סעודה ב, שבבוקר עובר זמן סעודת הלילה, אפשר שכן הוא גם לעין הבדלה

א " קז ס'ח סי"ע או"טור ושו). מכאן ואילך כזורק אבן לחמת. ששית מאכל תלמידי חכמים... שעה (א , שבת י 2219
 אם לא טעם , דהוי כזורק אבן לחמת,חר יותרולא יא', שעה ו ימתין עד,  ועוסק בלימודולמיד חכםואם הוא ת(

  ).מידי בצפרא
  ). שאסור להתעות בשבת עד חצות,צריך למהר לאכול סוף שעה ששית(א "לעיל שם ס 2220
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שמד

 ,2221ט"רפ' א סוף סי" עיין מג,פ בחצות לילה" ועכ,ע דלערב רשאי לאכול מיד"ומלשון הטור וש
 2222:ע" וצ.ן בחצות היוםוהוא הדי

 לענין שתיית כוס ברכת המזון קודם 2224ז"ט סק"רצ' א סי" גוונא מצינו במג2223 כהאי.'ולענין כו) ב(
 דלכולי ין לומר דא. דמדבריו שם משמע דלמאן דאמר דאינה טעונה כוס אסור לשתותו,הבדלה

א למימר "המג למה ליה לם כן דא,2225 אלא למי שאינו נזהר לפעמים,עלמא שרי אם נזהר לעולם
 הוא ו הכי וגם בלא. אלא בזהירות, כיון שאינו תלוי בשום מאן דאמר,' כובירא ליה כמאן דאמרדס

 ולא . אם באמת הוא מותר לדברי הכל,דוחק לתלות איסור גמור מדינא במה שאינו זהיר כל השנה
לוגתא  אלא ודאי דתליא בפ.ק" מכמה טעמים ודו2226א"ק מ"א ס"תקנ' א סי"ש המג"דמי כלל למ

  .2227 ואסור לנהוג תרי קולי דסתרי אהדדי,דאם טעונה כוס

__________________ 
ויש לו להמתין (ג "ולעיל שם ס). פ עד חצות לילה" ימתין עכ, שיביאו לוה דאם מצפומכל מקום ראה לי(ק ד "ס 2221

  ).על כל פים עד חצות לילה
  ): קיד ואילך'ז ע"ו ח"ראה מה שדו בזה בהערות וביאורים ירות(לפום ריהטא ראה תוכן הדברים  2222

  .כמו אמימר, הטור כותב שצריך לעבור סעודה אחת
או , )ואסור לאכול עד סוף זמן סעודה שית(ויש להסתפק אם הכווה היא שצריך לעבור סעודה אחת ולא שתים 

  ).ויכול לאכול אחר סיום סעודה ראשוה(ר שצריך לעבור סעודה אחת ולא יות
וסעודה שית היא עד , אזי סעודה ראשוה היא במשך היום, והייו שאם אין לו כוס לברכת המזון בסעודת היום

  . וסעודה שית היא עד חצות היום, אזי סעודה ראשוה היא במשך הלילה, ואם אין לו כוס להבדלה. חצות לילה
  :וטרס אחרון זהתוכן המשך הדברים בק 2223

הוא רק למי שוהג לעולם כהאומרים שברכת המזון , שהיתר האכילה קודם הבדלה, ג"מה שתבאר כאן בפים סי
שאין להקדים האכילה לפי הבדלה אלא למאן דאמר , האמור בגמרא, )2137הערה (כבר הובא לעיל , טעוה כוס

  .שלמעשה הייו דוקא למי שוהג לעולם כהאומרים שטעוה כוס, ועל זה מוסיף ומבאר. ברכת המזון טעוה כוס
 רצט 'דלקמן סי, ולמד זאת רביו מדין שתיית כוס ברכת המזון לפי ההבדלה. פרט זה לא תפרש כאן בפוסקים

מך על האומרים  לפי שסו,אבל מי שמברך לפעמים בלא כוס. למי שזהר לעולם לברך ברכת המזון על הכוס(ו "ס
  ).2454הערה (ושם סמן , )אסור לו לשתות עתה מכוס ברכת המזון קודם הבדלה, שברכת המזון איה טעוה כוס

ם היא לברך ולהבדיל "ואף ששיטת הרמב. לעין שתיית כוס ברכת המזון לפי הבדלה, ם"ומוכיח כן מדברי הרמב
למרות המבואר , שאין לשתות הכוס לפי הבדלה, מכל מקום יש ללמוד מדבריו. ל כן"ייולא ק, על אותו כוס

אף שלא תפרש כן , ל כוותיה"דקיי, א"וכן יש לפרש דעת הרשב. בדבריו שהמהג הוא לברך ברכת המזון על הכוס
  .בדבריו

והג לעולם כהאומרים שטעוה אלא למי ש, שאין להקדים האכילה לפי הבדלה, ומכל זה יש ללמוד אף לידון דידן
  .כוס

  . תשמ ואילך'כישתא דבי רב ע.  קכ ואילך'ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
2224 "ה לברך על כוסראה ליוזהר בכל הש וגם עתה אסור ,טעון כוס דאין אן דאמר כמבירא ליה דס, דמי שאי 

  .ו" וכן פסק לקמן שם ס".לשתות ממו
  .שרק אז אסור 2225
 מותר לטבול גם בשבת זו , לשם מצוהרב שבתומי שטובל בכל ע(לעין טבילת ערב שבת בשבת שלפי תשעה באב  2226
  ). גם עכשיו אסור לטבול, מפי שטרוד בעסקיו או מפי הציה, מיהו מי שמבטלה לפעמים.)ה"של(

לכן אם אין לו אלא כוס אחד במוצאי , עוה כוסהייו שכיון שבמשך השה סומך לפעמים על האומרים שאיה ט 2227
  .ולאכול קודם הבדלה, איו יכול לסמוך על האומרים שטעוה כוס, שבת

איו יכול (ז " תצג ס'סי).  אהדדיוהאיך קטין קולי דסתרי(ק ה " שא בקוטרס אחרון ס'כלל זה הובא גם לקמן סי
ואיו יכול לתפוס קולות של (ז " תקצ סוף ס'סי). ת זו את זו קולות אלו סותרו'כיון שב... לתפוס קולי המהגים 

  ).כיון שהן סותרות זו את זו, שתי הסברות
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שמה

 ין ועי. אף אם יש לו עוד יין, שהצריך לברך ולהבדיל על כוס אחד2228ם"וכן משמע בהדיא ברמב
 ועדיין לא .2229'קדושות על כוס אחד כשאפשר בב' במגיד משנה שנתן טעם לדבריו על מה שאומר ב

אן דאמר אין  אלא ודאי דלמ.ם לומר יכול להבדיל עליו"רמב להוה ליה וה,'תירץ למה לא יאמר על ב
 דאין צריך כוס אלא שהוא מנהג 2231ברכות' ז מה"ם בפ" ודעת הרמב,2230 כוס אסור לשתותצריך

 ואף על פי כן אם מברך על הכוס צריך לנהוג כל הדברים הנאמרים בכוס של ברכה שטיפה ,חכמים

___________________ 
 לא ,ה"ש וב" כעין מחלוקת ב,כל היכא דמשכחת תרי תאי ותרי אמוראי דפליגי אהדדי(א , ומקורו בעירובין ז

 , אלא או כי קוליה דמר וכחומריה עביד, ולא כחומריה דמר וכי חומריה דמר,ליעבד כי קוליה דמר וכי קוליה דמר
  ).או כקוליה דמר וכחומריה עביד

כיון דלמר איכא קולא וחומרא ולמר איכא קולא (ק ב " תמה בקוטרס אחרון ס'ויתירה מזו תבאר לקמן סי
ן וכ, ק דביצה"סוף פ' כמה שכתבו התוס,  וכהאי גווא אף בדרבן קטין כחומרי דמר וחומרי דמר ...וחומרא
  ).ה"ן שם לדעת הרז"הוא בר

 יש ואחד אחד ולכל הואיל ,המיקל אחר הלך סופרים דבשל ג"אע (איכא ה"ד א, יד ביצה 'והייו כמבואר בתוס
 דכיון דבכל חד מהי ,ל"ז הלוי ז" וכן הר,וכתבו בתוספות (ב, ון שם "ובר .)לחומרא עבדין צד מכל וחומרא קולא

 כיון דכל חד מיייהו מיקל , דליכא למימר הלך אחר המיקל, חומרי דכל חד קטין,לישא איכא קולא וחומרא
   .)ומחמיר

 .*וכלל ו, מא כלל וההוראה הפוסקים כללי .א, עד צדק צמח חידושי וראה
 גומר סעודתו ווטל ידיו ומברך ברכת המזון על , והוא בתוך סעודתו,יה אוכל בשבת ויצא השבתה(ב "ט הי"פכ 2228

  .)מבדיל עליו ואחר כך ,הכוס
 צריך להבדיל עליו מיד קודם שישתה ממו ,אם אין לו עוד יין לכוס הבדלה(ז " רצט ס'שהיא ההלכה דלקמן סי

 לפי שצריך לשתות מכוס ברכת המזון מיד אחר , ולא יאחר ההבדלה עם השתיה לאחר זמן,אחר ברכת המזון
  ).ברכת המזון
הייו על , "אחר כך מבדיל עליו"ופסק שבכל אופן ,  אין לו עוד ייןם לא חילק בין יש לו עוד יין לבין"אלא שהרמב

  .כוס ברכת המזון
ואם אין לו אלא (ב בברייתא ,  וכדאמרין בפסחים קה).והוא שאין לו אלא אותו הכוס(ם "ד חלק על הרמב"והראב

  ).אין לו שאי( ובגמרא שם ,)כוס אחד מיחו לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו
 דקדושא ואבדלתא חדא מלתא היא ויכול לאמרן על ...:) ב"דף ק(חם לזה מה שאמרו פרק ערבי פסחים הכרי" 2229

  ".ל סבור דברכת המזון והבדלה הכל הוא על מה שעבר" ורביו ז ...כוס אחד
 ברכת המזון ,הבדלה וקידוש חדא מילתא היאאלא (שאחרי התירוץ השי בגמרא שם , ם סובר"והייו שהרמב
בכל , לו כי בין יש לו ובין אין ,)אין לו שאי ( שבגמרא שםתירוץ הראשוןדחה ה שוב ,)רי מילי יהווקידוש ת

  .מבדיל על כוס ברכת המזוןאופן 
 והדר מייה תלמודא לתרץ אלא ,ז"ואי אומר כבר דחה אותו תירוץ בשמעתין דיקה(וכמבואר במגדל עז שם 

  ). וממילא מי כך ברכת המזון והבדלה,ין בכך משום חבילות כלומר וא,קדושא ואבדלתא חדא מילתא היא
*  

איו יכול גם להבדיל עליו מיד קודם (ז " רצט ס'וכדלקמן סי, ד"אלא כהראב, ם"ל בזה כהרמב"ואף דלא קיי
 לפי שברכת המזון היא קדושה בפי עצמה והבדלה היא , אלא יבדיל על כוס יין אחר אם יש לו,שישתה ממו
 לפי שאין עושין מצות ,כוסות' קדושות על כוס יין אחד כשאפשר לאמרן על ב'  ואין אומרים ב,עצמהקדושה בפי 

 צריך להבדיל עליו מיד קודם שישתה ממו אחר ברכת ,אבל אם אין לו עוד יין לכוס הבדלה .חבילות חבילות
  ).המזון

אין לשתות הכוס לפי , טעוה כוסשלהאומרים שברכת המזון איה , ם"מכל מקום בא להוכיח כאן מדברי הרמב
  .למרות המהג לברך ברכת המזון על הכוס, הבדלה

 לפי שסומך על ,מי שמברך לפעמים בלא כוס(ו " תצט ס'כדלקמן סי, את כוס ברכת המזון לפי הבדלה 2230
  ). אסור לו לשתות עתה מכוס ברכת המזון קודם הבדלה,האומרים שברכת המזון איה טעוה כוס

 אם בירך על ,פ שאין ברכת המזון צריכה יין"אע ... אם היה שם יין מביאין כוס מחזיק רביעית(טו - ידהלכות  2231
 וכיון שהגיע לברכת , וימלאו יין חי, צריך שידיח כוס של ברכה מבפים ולשטוף אותו מבחוץ,היין כמהג שאמרו

  .)הארץ ותן לתוכו מעט מים כדי שיהא ערב לשתיה
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שמו

 ולכן כדי שישתה ממנו מבדיל עליו ,2232 שנאמרו בו ושתיית הכוס היא עיקר כל הדברים,ש"ייע' כו
  .2233ולא על אחר

' א סי"ש המג" גמר סעודתו עם הכנסת שבת אינו שותה מהראשון עד אחר שתיית השני כמ2234וגבי
 ,2237 אין בו משום מעביר על המצות,2236 על כוס אחדי אפשרמשום דהתם או .2235ו"א סקי"רע

  .2238 המצוה אין להעביר על,חדכ בהבדלה דאפשר על כוס א"משא

 כשאי , שרי לשתות מכוס ברכת המזוןילו הכי כוס אפין צריך דאף דא2239בירא ליה דסין לומראבל א
 דזה .2241 וגבי הבדלה היינו טעמא משום דאפשר להבדיל מיד.2240אפשר בענין אחר כגון גבי קידוש

  .2243 ולית לן למשרי איסורא,2242א"ש המג" דגם גבי קידוש אפשר לעשות כמ,אינו

 כשאין לו אלא כוס אחד מברך ,ד אין צריך כוס" דאף למ,2244ח דברכות"א בריש פ"ש הרשב"וכן מ

__________________ 
מכל , )י קפג"לעיל רס(רכת המזון איה זכרת בין עשרה דברים שאמרו בכוס של ברכה אף ששתיית כוס ב 2232

ם שאם בירך על היין צריך להוג "וכיון שכתב הרמב. מקום מובן ששתיית הכוס היא עיקר עשרת הדברים האלה
 .מכל שכן שצריך לשתות את הכוס, בו העשרה דברים

ל "מכל מקום כיון שלדעתו קיי, הגים לברך ברכת המזון על הכוסשאף שו, ם כאן"אם כן למדו מדברי הרמב 2233
 .לכן אסור לשתות כוס ברכת המזון לפי הבדלה, שברכת המזון איה טעוה כוס

כתב , כ לעין כוס ברכת המזון קודם קידוש"משא, כל האמור כאן הוא לעין כוס ברכת המזון לפי הבדלה 2234
ואחר כך , מברך ברכת המזון תחלה, ל וגמר אכילתו עם הכסת שבתהיה אוכ(ג "ט הי" שבת פכ'ם בהל"הרמב

  ).מקדש על כוס שי
אלא יקדש תחלה על , וגם אין לקדש על כוס ברכת המזון, והייו שאין לשתות את כוס ברכת המזון לפי הקידוש

 , של ברכת המזוןויש אומרים שלא יטעום כלום מכוס(ב " רעא סי'והוא כדעה השית דלעיל סי. כוס על כוס שי
 אלא ייחו עד לאחר שיטעום מכוס של קידוש ואז , ולפיכך לא יברך עליו בורא פרי הגפן,שהרי לא קידש עדיין

 ).יטעום גם כן ממו
  ". ואיו שותה ממו עד לאחר קידוש,רכת המזון על כוס בורא פרי הגפן איו מברך ב, שלא יטעוםאן דאמרולמ" 2235
  )המזון וקידוש תרי מילי יהוברכת ... אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד (ב , כדאמרין בפסחים קב 2236
  .ולכן מקדש תחלה על כוס שי. )דאמר ריש לקיש אין מעבירין על המצות(א , יומא לג 2237
 .אלא יבדיל על כוס ברכת המזון, שלא יבדיל תחלה על כוס אחר, ם"ולכן פסק כאן הרמב 2238
שיש אומרים שיברך בורא פרי הגפן על כוס (ב " רעא סי'א דעה הראשוה דלעיל סיף שהי"כדעת הרי, ם"להרמב 2239

  ). שכבר פטר בברכה זו, ולא יברך שוב בורא פרי הגפן על כוס של קידוש,ברכת המזון ויטעמו
  .לכן התירו לשתות כוס ברכת המזון לפי קידוש, שכיון שאי אפשר לברך ברכת המזון וקידוש על כוס אחד 2240
  .דהבדלה וברכת המזון חדא מילתא היא,  כוס אחדעל 2241

  .ם שמותר לשתות כוס ברכת המזון לפי הבדלה"ולפי זה הייו למדים מדברי הרמב
 ואיו ,רכת המזון על כוס בורא פרי הגפן איו מברך ב, שלא יטעוםאן דאמרולמ(שהובא לעיל , ק טז" רעא ס'סי 2242

 ).שותה ממו עד לאחר קידוש
אסור לטעום ממה קודם , שלהאומרים שברכת המזון איה טעוה כוס, ם"כח מכל זה לדעת הרמבאלא ודאי מו 2243

  .ישתה כוס ברכת המזון לפי הבדלה, כ להאומרים שטעוה כוס"משא. אף שוהגים לברך על הכוס, הבדלה
ולמי שאיו , דלהישתה הכוס לפי הב, להוהגים כמאן דאמר טעוה כוס, לעין כוס ברכת המזון, יוצא אם כן 2244

  .ישתה הכוס אחרי הבדלה, מקפיד על זה תמיד
 אלא שאם בא לשלשלן כלן ,ד ברכה איה טעוה כוס"למ(ה תרי תאי "א ד, א ברכות ב"ואף שלא תפרש כן ברשב

ולא פירש . כ אם יש לו עוד יין יבדיל על כוס שי"משא).  כיון שאין לו אלא אותו כוס,על אותו כוס הרשות בידו
  .ולא חילק בזה בין למאן דאמר ברכה טעוה כוס או לאו. א איזה כוס ישתה קודם"הרשב
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  .2245א"ש המג"עושה כמ'  דכשיש לו בש לומר י,ומבדיל

 אין לו אלא כוס אחד כמו 2247ם אתי שפיר מה שלא הזכירו במשנה"ש לדעת הרמב" מ2246ולפי
  :ק"א ובמגיד משנה ודו"ש ברשב"יי ע,2248בברייתא

 ,2251 ולולב בשאר ימי החג,ג מהלל דראש חודש" צע,2250ז" הטשכתב 2249ה מ.'הנשים עצמן כו) ג(
__________________ 

 דמי שאיו זהר בכל השה וראה לי(ק ז " רצט ס'א בסי"א כוותו כדברי המ"מכל מקום יש לומר שגם הרשב 2245
, ור לשתות ממווכיון דאס). גם עתה אסור לשתות ממו, דאין טעון כוסדסבירא ליה כמאן דאמר, לברך על כוס

 ,רכת המזון על כוס בורא פרי הגפןאיו מברך ב(לעין קידוש ) ק טז" רעא ס'סי(א "אם כן יעשה כמו שביאר המ
  ).ואיו שותה ממו עד לאחר קידוש

 אלא על כוס ,ולא יברך בורא פרי הגפן על כוס הראשון של ברכת המזון(לעין הבדלה , ז" רצט ס'וכן פסק לקמן סי
  ). ומיד אחר שתיית כוס הבדלה ישתה גם כן כוס ברכת המזון,הבדלהשי של 

). ב, פסחים קב(כמפורש בגמרא , שאם יש לו שתי כוסות מבדיל על כוס שי, א"תבארה כאן שיטת הרשב 2246
מבדיל על כוס , שאפילו יש לו שתי כוסות, שלפי מסקת הגמרא שם אפשר לפרש, ם"ותבארה כאן שיטת הרמב

  .ברכת המזון
  .ל כוותיה בזה"אף דלא קיי; ם לשיטתו"ובא לבאר את הוכחת הרמב

, מי שאין לו אלא כוס אחד במוצאי שבת(י "ופרש, )בית שמאי אומרים ר ובשמים מזון והבדלה(ב , ברכות א 2247
  ). וסודר עליו ר ומזון ובשמים והבדלה,מיחו עד לאחר המזון

  .מיירי שאין לו אלא כוס אחד, כת המזון והבדלה על אותו כוסי מבאר שמה שאמור במשה שמסדר בר"והייו שרש
וכן . ק ד" רצט בקוטרס אחרון ס'כמבואר לקמן סי, )כיון שאין לו אלא אותו כוס(א שם "וכן פירש משה זו ברשב
 שעל אחד מברך ברכת המזון ועל האחר , שאם יש לו שי כוסות,ל ראה"מדברי הגאוים ז(פירש במגיד משה שם 

  .)ואם יש לו שי כוסות מברך ברכת המזון על אחד ומבדיל על אחד (ד" ס רצט' סיע"שווכן פסק ב. )בדילמ
  .שלא זכר בה שאין לו אלא כוס אחד, ם מפרש המשה כפשוטה"אמם הרמב

  ).ואם אין לו אלא כוס אחד מיחן לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו(א , שם ב 2248
לא התירו לאכול קודם הבדלה אלא כשאין לו אלא , ג"לכה שתבארה כאן בפים סישהיא הה, והייו שבברייתא

  .כוס אחד
שיבדיל על כוס ברכת המזון גם כשיש , ם כפשוטו"מפרש הרמב, דמיירי בהמשיך סעודתו עד הלילה, כ במשה"משא
  . כוסות'לו ב

, לא יבדיל על כוס ברכת המזון,  הלילשגם בהמשיך סעודתו עד, ז" רצט ס'אלא כדלקמן סי, ל כן"אלא שאן לא קיי
  .אלא כשאין לו אלא כוס אחד

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2249
השים עצמן יכולות להבדיל "מכל מקום , שאף לדעת האומרים שהשים פטורות מהבדלה, ט תבאר"בפים סי
  ".רמאכמו שהן יכולות לברך על כל מצות עשה שהזמן ג, אף אם הם פטורות, לעצמן

  ".רק ישמעו הבדלה מן האשים, על כן לא יבדילו לעצמן"א "ואף שכתב הרמ
 או מדברי ,למה לא יבדילו להוציא את עצמן מה שהן חייבות מדבר תורה"ח וכתב "מכל מקום חלק עליו הב

  ". מכיסות עצמם בחיוב כמו בשופר ולולב, ואפילו אים חייבות כלל,סופרים
ואין , הוי תרתי לפטור, שהזמן גרמא, דכל מקום שהיא מצוה דרבן, א" דברי הרמז רוצה ליישב את"ואף שהט

  .האשה יכולה לברך בעצמה
  .שגם במצות מדרבן שהזמן גרמא יכולות השים לברך, מכל מקום מביא כאן כמה הוכחות

  .ז"א והט"ולכן לא הובאה כאן בפים דעת הרמ

  . תשמה'כישתא דבי רב ע.  קכט ואילך'ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
 צות עשהט שהמהג שהשים מברכות על מ"תקפ' א סי"ש רמ" כמ, ללולב ושופר דמברכותא דמיול(ק ז "ס 2250

 שהוא מדרבן ,כ כאן יש תרתי לפטור" משא, שאי התם דהחיוב אצל אשים הוא דאורייתא.'שהזמן גרמא כו
  ).א כאן"ל על רמ"ח ז" ובחם חלק מו. עשה שהזמן גרמא והוא מצות,אפילו באשים

  ).2171הערה (צויין לעיל , זה שהלל היא מצוה מדברי סופרים שהזמן גרמא והשים פטורות בו 2251
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 ,2254 בזמן הזה דרבנןאן דאמר למ, גבי סומא שמברך ברכת ההגדה2253ש" ורא2252ש התוספות"וממ
 :ע"וצ

  דין בשמים להבדלהרצז 
  סעיפים' ובו ט

  להשיב הנפש בריח טוב

יא דואבת  כדי להשיב את הנפש שה,2256 חכמים להריח בבשמים בכל מוצאי שבת2255 הנהיגוא

___________________ 
ן זכאי משחרב בית המקדש התקין רבן יוחן ב(א , תן בסוכה מא, וזה שלולב בשאר ימי החג הוא מדברי סופרים
מן התורה אין מצות לולב חוץ למקדש (א " תרח ס'ע סי"טור ושו.  שיהא לולב יטל במדיה שבעה זכר למקדש

 ואילך ...ומיום שי (ב " תרמט ס'לקמן סי ). וחכמים תקו שיהא יטל בכל מקום כל שבעה,אלא יום ראשון
   ).שחיוב טילת לולב איו אלא מדברי סופרים

י " ופרש,)מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עוה אחריהן מה שהן אומרין(א , כה לחומכל מקום תן סו
 והייו שגם ). הלכך עוה אחריו כל מה שהוא אומר,הואיל ואין מחויב בדבר אין מוציא את המחויב מידי חובתו(

  .אלא שאין יכולות להוציא בהן את האשים, שים יכולות לקרוא את ההלל
כל  ומ... ובפסח אש חדשדאין חובה לאומרו כלל בר(ה יח "א ד,  ערכין י'כמשמעות התוס, יירי בברכהוראה דמ
 מאחר שמזקיק עצמו לכך אין זה כל מקום מ,דודאי אין מחוייב לאמרו ... ת דצריך לברך עליו" אומר רמקום

וראה דמיירי אף בשאר ימי . )פ דפטורות" אע, שאיו לבטלה, כמו שהשים מברכות על טילת לולב,ברכה לבטלה
  .וכן הוג. החג

  ).כמו שופר ולולב שהשים והגות להחמיר על עצמן(ג " יז ס'לעיל סיוכן הוא 

  .202' ז ע"ע אדמוה"ראה הערות בשוו

 אמרין פרק ערבי פסחים ...ג דפטורות "ומותרות לברך על מצות עשה שהזמן גרמא אע(ה הא "א ד, ה לג"ר 2252
 , ופריך מרב יוסף ורב ששת דהוי אמרי אגדתא כל חד וחד בביתיה, סומא פטור מלומר ההגדה:)פסחים דף קטז(

 אבל ממה שהיו .שי משום דקסברי מצה בזמן הזה דרבןומ. ומדמוציא אחרים ידי חובתן שמע מיה דמחייבין
  .) שמע מיה היכי דפטירי שרי לברוכי,מברכין לא מדקדק מידי

 הביא ראיה  ...יו תם היה אומר דשים יכולות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמארב( מט 'א סי"קידושין פ 2253
 ופריך ליה והא אמר רביא שאילתיהו לרבן דבי רב ,מדאמר רב אחא בערבי פסחים סומא פטור מלומר ההגדה

אין  ומוכח התם דלא פריך אלא ממה שמוצי,ששת מאן אמר אגדתא בי רב ששת רב ששת בי רב יוסף רב יוסף
  ). אף על גב דאיכא ברכה דאשר גאלו, אבל מה שברכו הם עצמם לא קשיא ליה,אחרים

  .ותבאר בהערות וביאורים שם
סומא חייב (ב " תעג ס'ל לקמן סי"אבל למעשה קיי, ש בביאור הגמרא" והרא'הייו שההוכחה היא מהתוס 2254

  ).בקריאת ההגדה או בשמיעתה מן התורה
  :בסימן זהעיקרי ההלכות שתבארו  2255

  ).ב- א"ס(להשיב הפש בריח טוב ) א(
  ).ו- ג"ס(על איזה בשמים מברכים ) ב(
 ).ט- ז"ס(שלא לברך למי שאיו בקי ) ג(

  . )הבשמיםמברך על  (א"ע ס"טור ושו. ) אומרים ר ובשמיםית הללוב (ב,  משה ברכות א2256
 דהוא חובה ,מצה]ד[לה וברכת הלחם  דלא דמי לקידוש והבד...והשיב רביו אפרים (מרדכי ברכות רמז קפח 

לא דמי לקידושא ואבדלתא וברכת המוציא של ... ר אפרים "וכתב ה( רצז 'טור סי).  וזה איו אלא מהג,ומצוה
 דאיו ...לפי דעת רביו אפרים (ק ב "הובא בקוטרס אחרון ס).  אבל זה איו אלא מהג בעלמא, שהן חובה,מצוה

  ). אלא מהג
סוף לקמן ). ז"רצ'  מטעם שיתבאר בסי,ההיגו חכמים להריח בבשמים במוצאי שבת(א " רצו ס'סיוכן הוא לעיל 

  .)ההיגו חכמים... הבשמים במוצאי שבת (ז "ס
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  .2259 לפיכך מיישבים ומשמחין אותה בריח טוב,2258 בשביל הנשמה יתירה שהלכה,2257ליציאת השבת

 אין צריך לחזר , אבל אם אין לו,במה דברים אמורים כשיש לו בשמים אזי הוא צריך להריח בהם
  :2260 הואיל ואינם אלא בשביל להשיב את הנפש,אחריהם כדרך שמחזרים אחר המצות

 שכיון שבאת הנשמה יתירה בליל , צריך לברך על הבשמים במוצאי שבת,2261 מי שמתענה בשבתב
  .2262 אינה הולכת עד מוצאי שבת,שבת

  :2263ד"תרכ' ואם חל יום הכיפורים בשבת יתבאר בסי

__________________ 
 מפי שהפש דואבת ליציאת שבת משמחין אותה ,למה מברכים על הבשמים במוצאי שבת (ט"ט הכ"ם פכ" רמב2257

שיב הפש שהיא כואבת ביציאת שאין מברכין עליהם אלא לה(א ק "ז ס" וטטור. )ומיישבין אותה בריח טוב
  ).השבת

 להשיב פשו הדואבת ,הבשמים במוצאי שבת לא ההיגו חכמים אלא בשביל האת האדם(ז "וכן הוא לקמן ס
  ).ליציאת השבת

כד פק ( ב ,ב פח"זח. ) ולמוצאי שבת וטלין אותה הימו,ה באדם ערב שבת"שמה יתירה ותן הקב(א , ביצה טז 2258
' תוס). חא עלאה קדישא דאסתלק מיהו על ההוא ר,ישבא פשיה בההוא ריחאשבתא בעי לארחא בבוסמין לאת

משום פש  (ה כי"ב ד, ביצה לג. )ם דטעם בשמים משום איבוד שמה יתירה"ירש רשבפ (ה רב" דב, פסחים קב
וטעם הבשמים  (ש אומרים ר"ה ב"ד) ב, לח (רביו יוה ברכות. ) ומריח הבשמים ומישב דעתו עליו,יתירה שאבד

 ומריח ,ממו והוא מצטער עכשיו כשהלכה אותה מוחה ,במוצאי שבת מפי הפש יתירה שהיתה לו ממוחת שבת
א "לבוש ס ).'שמה יתירה תה בו באדם ערב שבת וכו( הגהות מיימויות שם אות ע .)בשמים כדי לישב שמתו

 מחמת פש ,ת שהיא כואבת עליו מיציאת שב,רך עליהם שאים אלא להשיב הפשל כל כך לב"שלא חייבו חז(
  ).היתירה שהיתה בו בשבת

 שהיא דואבת ,שמה שמברכין על הבשמים בכל מוצאי שבת הוא כדי להשיב את הפש(ו " תעג ס'וכן הוא לקמן סי
ב את הפש שכואבת על כדי להשי(א " תצא ס'סי). ליציאת הפש השבת מחמת שמה היתירה שיטלה ממו
כדי להשיב את הפש יתירה שהלכה (ג " תרכד ס'סי). השמה יתירה שהיתה בו בשבת והלכה ממו במוצאי שבת

  ).לה
שלחן . 191 'א ע"ראה לקוטי שיחות חל, לבין טעם השי האמור כאן) שבהערה הקודמת(ם "והחילוק בין טעם הרמב

  . רד'המלך ע
 ).אלא השמה בלבד הית ממו, ריח הוא דבר שאין הגוף הה ממו כללשה(ז " תריב ס'ראה לקמן סי 2259
 על ל שכןל וכ"ד ז"כתב הראב(א שם "רשבו, )אין מחזרין על האור כדרך שמחזרים על המצות(ב , ברכות ג 2260

ור ט. ) דאיה אלא להשבת פשו, על הבשמיםמכל שכן (ג' ח סי"ש ברכות פ"רא. )האה דפשיה] ו[ דאיה,הבשמים
  .) לחזר אחריהםאין צריך ,ואם אין לו (א"ע ס"ושו

 אין צריך לחזר אחריו כדרך שצריך לחזר ,אבל אם אין לו אור במוצאי שבת(א " רחצ ס'דלקמן סי, וכמו לעין ר
  .)אחר שאר מצות

  .ג- ב" רפח ס'כדלעיל סי 2261
הכיפורים דמפסיק האכילה מבעוד ואפשר דדוקא הכא ביום (אות תשפב ,  תרכד'הערות לסי, הליכות אלי בסופו 2262

ואחר בואה איה הולכת מפי , באת השמה יתירה מבעוד יום, אבל בשבת שאכל כבר, יום לא בא השמה יתירה
  . מןא ריש הסי"מ. ק ד"עולת שבת ס. ט אות ב"הובא בשיירי כסת הגדולה הגה). התעית

 שלא תקו אלא במוצאי שבת כדי , על הבשמיםהמבדיל על הכוס במוצאי יום הכיפורים איו מברך ( סעיף ג2263
  . )כין על הבשמים כמו בכל מוצאי שבת מבר,אבל אם חל יום הכיפורים בשבת .להשיב את הפש יתירה שהלכה לה

שכיון שבאת השמה יתירה ", הייו דוקא כשאוכלים בליל שבת, והייו שלפי הטעם שהובא לעיל מהליכות אלי
אפילו אם חל , ואין מברכים על הבשמים(ג "ע שם ס"וכן הוא בשו". מוצאי שבת איה הולכת עד ,בליל שבת

  ).להיות בשבת
  ). שכשחל בשבת יש לברך על הבשמים,ל"ל ואבודרהם ורש" בשם מהריתבח כ"וב(ק א "א שם ס"אמם במ

 ).הבשמיםומברך גם על . ..ואם חל יום הכפורים בשבת (ה וחוזר "והוא כמבואר באבודרהם סדר תפלת עילה ד
 'ח סי"ב).  זולתי כשחל בשבת, שאין לאומרו...ם כיפור ולברך על הבשמים במוצאי יו( ל סימן לד"ת מהרי"שו
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  על איזה בשמים מברכים

 בין מחמת איסור ערוה או , שאין מברכים עליהם ברכת הריח2264ז"רי'  כל הבשמים שנתבאר בסיג
 בין שבירך , אם הריח בהם במוצאי שבת,2265 מפני שאינה עשויה בשביל להריח בהם ובין,עבודה זרה

  .2266 וצריך לחזור ולהריח בבשמים אחרים אם יש לו ולברך עליהם, לא יצא,בין שלא בירך

 יכול , אלא פרי העומד לאכילה שריחו טוב, אף אם אינו מין בושם,אבל כל ריח שמברכים עליו
 ,ואם הוא מין בושם יברך ברכה הראויה לו . הנותן ריח טוב בפירות ויברך,להריח בו במוצאי שבת

 ואם אינו לא מין עץ ולא , ואם הוא מין עשב בורא עשבי בשמים,אם הוא מין עץ בורא עצי בשמים
  .2267יברך בורא מיני בשמים) ם"שקורין פיזו(מין עשב כגון המור 

 לפי שאין הכל בקיאים ,ינים שיהיווהעולם נהגו לברך במוצאי שבת בורא מיני בשמים על כל המ

___________________ 
ראה  וכן .ר דוד אבודרהם"כ ה" וכ.ד כתב לברך על הבשמים כשחל בשבת"ל סימן ל"אכן בתשובת מהרי(תרכד 

  ).ש לוריא"וכן פסק מהר...  עיקר לעין מעשה לי
 או בפיה אין מברכין , או אוחזת בידה, כגון קופה של בשמים תלוי בצוארה,בשמים של ערוה(ד "ע שם ס"שו 2264

ם אין מברכין "בשמים של עכו. שמא יבא לידי הרגל שיקה או קירוב בשר  לפי שאסור להריח בהם,עליהם
   ). לפי שאסור להריח בהם,עליהם

 הילכך אין מברכין על בשמים של מתים .ה להריח אלא אם כן עש,אין מברכין על הריח(ג - ב"ע שם ס"שו 2265
 ולא ,ית הכסא וכן אין מברכין על בשמים של ב ... שאים אלא להעביר סרחוו של מת,התוים למעלה מהמטה

 לפי שלא עשה להריח ,מוגמר שמגמרין בו את הכלים אין מברכין עליו .על שמן העשוי להעביר את הזוהמא
  ).יתן ריח בכליםשל מוגמר אלא כדי לבעצמו 

 אבל מוגמר ,אין מברכין על הריח הטוב אלא אם כן עשה להריח בו (ח"א ה"סדר ברכת ההין פיוכן הוא ב
 ואין צריך , לפי שלא עשה להריח בעצמו של מוגמר,שמגמרים בו את הבגדים ליתן בהם ריח אין מברכין עליו

 בשמים שמוליך עמו האסטיס לבית הכסא לבטל הריח  ואפילו,לומר מוגמר שמגמרין בבית להעביר ממו ריח רע
ות  הואיל ואין עומדים להריח בהם ליה, אף אם בא להריח בהם שלא בבית הכסא, אין מברכין עליהם כלל,רע

   ). רק להעביר ריח רע בלבד,מריחם
 ).בשמים של מתיםם ולא על הר ולא על ה"אין מברכין לא על הר ולא על הבשמים של עכו( ב ,משה ברכות א 2266
בדיעבד  אפילו ,א כל שבירך על אחד מאותם ששו במשתיו שאין מברכין"כתוב בארחות חיים בשם הרשב(י "ב

  ).וצריך לחזור ולברך על אחרים, ואם בירך על בשמים אלו לא יצא (ב"א ס" רמ). וצריך לחזור ולברך,לא יצא
צריך לברך על אור , ואם עבר ובירך...  על אור של עבודה זרה אין מברכים(ח " רחצ ס'תבאר לקמן סי, וכן לעין ר

  ).אחר אם יש לו
  שמברכין עליו בורא מיי בשמים,ן חיה הואי שמ,חוץ ממושק, מברכין עליהן בורא עצי בשמים(ב - א, ברכות מג 2267

ן ריח טוב  אומר ברוך שת, האי מאן דמורח באתרוגא או בחבושא...מברכין עלייהו בורא עשבי בשמים ... 
  ).בפירות
 מברך ,ואם הוא עשב,  מברך בורא עצי בשמים,אם זה שיוצא ממו הריח עץ או מין עץ(ב " רטז ס'ע סי"טור ושו

ואם היה פרי ראוי ,  מברך בורא מיי בשמים,ק" כמו המוס, ואם איו לא מין עץ ולא מין עשב,בורא עשבי בשמים
  ). מברך הותן ריח טוב בפירות,לאכילה

וכיצד מברך אם זה שהריח הטוב יוצא ממו הוא מין עשב מברך בורא (ה - א" הא" הוא בסדר ברכות ההין פיוכן
 בין פרי העץ כמו ,ואם הוא פרי הראוי לאכילה ... ואם הוא מין עץ מברך עליו בורא עצי בשמים... עשבי בשמים 
וכל  ... לך העולם אשר תן ריח טוב בפירותמ מברך על ריחו ברוך אתה יי אלהיו , בין פרי האדמה,תפוח ואתרוג

היוצא מחטוטרות שבצואר ) ם בלשון אשכז"שקורין פיזו( כגון המור והוא מוסק ,שאיו לא מין עץ ולא מין עשב
  . ) מברך על ריחו בורא מיי בשמים, שמתקבץ שם תחלה כמין דם ואחר כך מתיבש ועשה ממו המור,חיה ידוע

א בתחלת "מ). וצאי שבתכשמברכין בורא עצי בשמים במ(י קצא "י ווייל סוס"ת מהר"וש –ולעין מוצאי שבת 
  ). משמע שהיו מברכין עצי בשמים... וצאי שבתו כתב כשמברך בורא עצי בשמים במ"ובמהרי(הסימן 
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 ומכל מקום טוב להניח חתיכת .2268 נהגו לברך ברכה שיוצאים בה בדיעבד על כל המינים,בברכות
 כדי שיברך ברכת בורא מיני בשמים ,מור בתוך מיני ריחות שמברכים עליהם בורא מיני בשמים

  :2269כהלכתה

  :2271ו"רי'  נתבאר בסי2270שבת פלפלים כתושים וזנגבל כתוש אם מברכים עליהם במוצאי ד

פ שמותר " אע, שקים מלאים בשמים שמשימים הנכרים תוך קנקני היין כדי שיקלוט היין ריחםה
 הואיל והמריח בהם אינו מכוין ,להריח בבשמים אלו ואין בהם איסור משום ריח היין שנבלע בהם

לם לבשמים של אין ליט) א( מכל מקום במוצאי שבת ,לריח היין שנבלע בהם אלא לריח עצמה
  :2272 מפני שהם מאוסים לגבוה לכל דבר מצוה מחמת יין האסור הבלוע בהם,הבדלה לכתחלה

 שהואיל שנעשה בו מצוה אחת יש ,2273 יש אומרים שמצוה לברך במוצאי שבת על הדס של מצוהו

__________________ 
  ועל כולם אם אמר בורא מיי בשמים...הטור כתב (א ,  צהא"ברכות כלל ט ס' ה שער האותיות אות ק הל" של2268

 , דמיי בשמים כולל את הכל,]'וכו[ מברך בורא מיי בשמים ,]מה הוא[ הלכך על כל דבר שהוא מסופק בו ,יצא
. ) כדי להסתלק מן הספק,ועל כן או והגין לברך על סתם תערובות בשמים במוצאי שבת בורא מיי בשמים. ל"עכ

  ).בורא מיי בשמים(סדר הבדלה , וכן הוא בוסח סדור רביו. א תחלת הסימן"הובא במ
ורא מיי  כדי שיברך ב,ם" דטוב להיח בתוכן חתיכות מעור הדי שקורין פיזוומכל מקום ראה לי (א שם" מ2269

  . )בשמים
 וקודות הכסף האריכו לפלפל ]י" קח ס'סי [ד"וז בי"הט(מן א ריש הסי"ממחלוקת הפוסקים שבזה הובאה ב 2270

 דהא , ולא ידעתי מקום הספק. כתב להבדיל עליהםה משה והמט,ים אם היא בכלל בשמ,אם מבדילין על פלפלין
  ).י" עבב, על פת חם מבדיליןלו דאפיש אומריםי

 ולא ,בשמים בשאר כמו בהם דיוצאים מהרא״י בשם ישן בקובץ מצאתי הפלפלים ריח ועל( תקה 'ובמטה משה סי
  ).בדבר שמפקפקים כיש
ר דוד " וכן כתב ה...המריח בפת והה מברך עליו בורא מיי בשמים ל ו"וז)  ג,כ(ד "כתוב בכל בו בסימן כ(י "ובב

 אלא שראה מדבריו שאיו .ר גרשום דמברכין בלחם חם שריחו ודף"ר שמואל ב"בשם ה)  קפח'עמ(אבודרהם 
 ). אלא שתן ריח טוב בפת,מברך על הפת בורא מיי בשמים

 אף מי שהה ,וכן פלפלין וזגביל כתושין(ט "א ה" פיסדר ברכת ההיןוב. ר לא הגיע לידיו" זה בשוע'סי 2271
 לא , ואין רגילות כל כך להריח בהם, לפי שמכיון שעשויין לתבלין בלבד, יש אומרים שאין לברך עליו,מריחם

 אם יש ,וכן שלא להריח בלחם חם. ולכן כון למוע שלא להריח בהם.  ויש חולקין בזה ...קראו עומדים לריח כלל
  .) להצל מספק ברכה,טובלו ריח 

  . קטז'וראה קיצור הלכות מילואים ע
 ...  לתת טעם ביין,ם הללו שמשימין שק מלא פלפלין וזגביל בתוך קקי היין"עכו (רלד' ג סי"א ח"ת הרשב" שו2272

 ואין עושין כן ליתן היין טעם , לפי שאין היין ותן בהם ריח, ואפילו לכתחילה, שמותר להריח בהן,מסתברא
 משום הקריבהו , דלבשמים דהבדלה אסור, מסתבראומכל מקום ...  ליתן התבלין טעם ביין, אלא אדרבא,בתבלין

שקים מלאים בשמים שמשימים  (ג"ע ס"שו. ) איפשר דמימאיס למצוה,ועוד דכל שיש בו איסור מעורב. א לפחתך
 ).דמאיס לגבוה(ק א "א ס"מ). לין עליהם אין מבדי, אף על פי שמותר להריח בהם,העובדי כוכבים תוך קקי היין

אבל לבשמים .  מותר להריח בהם,שק של פלפלין וזגביל שמשימין בקקי יין סך (ו"קח ס' ד סי"יוע "טור ושו
  .ק א" רחצ קוטרס אחרון ס' הובא גם לקמן סי.)דהבדלה אסור

 אף על פי שאין בעלי חיים שעבדו ,המשתחוה לבהמה צמרה פסול לציצית(ג " יא סי'וכעין זה הוא גם לעיל סי
  ). משום דמאוס הוא לגבוה, מכל מקום למצוה אסור...אסורים להדיוט 

  .ק א"בקוטרס אחרון סיתבאר , והטעם שכאן אסר רק לכתחלה
  ).הגו לברך על ההדס כל היכא דאפשר(ד "ע ס"טור ושו 2273

ההדס מן הדין אסור (ח "א סוף ה" פי" ברהכמבואר בסדר, כ בימי הסוכות עצמן"משא, והייו לאחר חג הסכות
  ).הדס של מצוה אסור להריח בו(א " תרג ס'ע סי"וכפסק בשו). להריח בו כל החג



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

שב

  .2274לעשות בו מצוה אחרת

 שיותר 2276ש אומריםוי. 2275 מכל מקום מריח הוא קצת,ואף על פי שהוא יבש ואין ריחו נודף כל כך
 וכן , מלברך על הדס יבש שאין בו אלא ריח קצת,טוב לברך על שאר בשמים שעיקר ריחם בהם

 ומכל מקום טוב להניח גם הדס אצל הבשמים שמברכים עליהם בורא מיני .נוהגין במדינות אלו
  :2277 ויריח בשניהם ויעשה כדברי הכל,בשמים או בורא עצי בשמים

  שלא לברך למי שאינו בקי

  .2278 לא יברך על הבשמים כשמבדיל, שאין לו חוש הריח, מי שאינו נהנה מריחז

 אבל אינו יכול .אלא אם כן נתכוין להוציא בני ביתו הקטנים המריחים שהגיעו כבר לחינוך ברכות
 , לפי שברכה זו היא ברכת הנהנין, אף שאינם יודעים לברך בעצמן,לברך בשביל גדולים המריחים

  .2279ז"קס'  מטעם שנתבאר בסי,ן מי שאינו נהנה יכול לברך בשביל מי שנהנהוברכת הנהנין אי

__________________ 
והגו ( טור .ב" סע,שבת קיז). אמרי הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא עביד ביה מצוה אחריתי(ב , ברכות לט 2274

). יתעביד ביה חדא מצוה של הלולב יעביד ביה מצוה אחריתי ויש ותין טעם לדבר כיון דא...לברך על עצי הדס 
 דהייו מצוה של ,כיון דאיתעביד ביה מצוה פעם אחת, יש אומרים שמצוה לברך על הדס של מצוה(ד "לבוש ס
  .ק ז"ז ס"ט).  יעביד ביה מצוה אחריתי,לולב

 הואיל לסימן אחד ספר תוך להיחן או זןלגו שמחמירין הפש בעלי ויש (א"ס כא' סילעיל כ, ציצית עיןל הוא כןו
  .)אחרת מצוה בהן יעשו אחת מצוה בהם ועשה

 דהואיל ועשית בו מצוה אחת יש לעשות ...ויש לבצוע עליו בשבת (ג " שצג ס'כדלקמן סי, וכן הוא בעירובי חצרות
  ). מצוה אחרתם כןבו ג

 לפי שכל ,החמץ בערבה שחבטו אותה בהושעא רבהיש והגין לשרוף את (ב " תמה סי'כדלקמן סי, וכן הוא בערבות
ויש והגין לעשות היסק מערבות הלולב בפי התור בשעת . דבר שעשה בו מצוה אחת כון לעשות בה מצוה אחרת

  ).אפיית המצות
 עד תבשילין עירוב של הפת מלאכול להמתין המובחר מן מצוה(ה " תקכז סכ'כדלקמן סי, וכן הוא בעירוב תבשילין

 בו לעשות ראוי אחת מצוה בו שעשה דבר שכל ,שלם ככר הוא אם ,עליו לבצוע כדי ,השבת סעודות משלש אחד
  ).אחרת מצוה

 , ומכל מקום כיון שאין בו ריח לחלוחית,שיש בו ריח אף על פי שהוא יבש (ש רביו ומיהו"ה ומ"י ד"בכמבואר ב 2275
  . )רוצה לברך יותר על בשמים שעיקר ריחם בהם

אי איי מברך על הדס שוטה שלכם (ובטור , ובמרדכי ברכות רמז קפח,  פו'ץ סי"בתשב, אפריםביו תשובת ר 2276
 דכל הדס בעולם קרא כאן הדס ,ר אברהם מפראג דכתב"מוהר(ק א "דרכי משה ס). היבש ואין בו לחלוחית ריח

 רק על ,הדס היבש דאיו מריח דאין לברך על ויש אומרים (ד"א ס"רמ).  הואיל ואין בו לחלוחית לברך עליו,שוטה
  . )שאר בשמים

ר " וזהו כדברי מוהר, שלא לברך על הדס כלל,ר אפרים"והמהג באלו המדיות כדברי הר(ק ב "דרכי משה ס 2277
וכן הגו  (א שם"רמ).  ואז יוצאים ידי כולן, ומיהו ראה דטוב להיח הדס באותו כלי של בשמים.אברהם מפראג
  . )ע"ו דאז עושין ככ,דיש להיח גם הדס עם הבשמים ראה ליו. במדיות אלו

ע " שו).ברכה לבטלה] הוה [, ומברך לעצמו על הבשמים,אדם שאיו מריח( במרדכי שם  אפריםתשובת רביו 2278
  . )מי שאיו מריח איו מברך על הבשמים (ה"ס
 ,אפילו אין יודעין לברך לעצמן ,מי שאיו אוכל איו יכול לברך המוציא להוציא האוכלין ידי חובתן (כגעיף  ס2279

 שברכת ההין איה . וכל שאיו מחויב בדבר איו מוציא אחרים ידי חובתן,כיון שהוא איו מחויב בברכה זו
 שאף מי שאיו מחויב בדבר מפי שכבר יצא ידי חובתו יכול לברך למי שעדיין לא יצא ואיו ,דומה לברכת המצות
 , לפי שבמצות שהן חובה כל ישראל ערבים זה בזה,ידוש היום לשים ועמי הארץ כגון לקדש ק,יודע לברך לעצמו

 , שאף שהן חובה על ההה,כ בברכות ההין" משא.וגם הוא קרא מחויב בדבר כשחבירו לא יצא ידי חובתו עדיין
זה צריך  לפיכך אין אחר שאין הה קרא מחויב בדבר הברכה זו ש,מכל מקום בידו שלא ליהות ושלא לברך
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 לפי ,כ יכול מי שאינו נהנה לברך" ברכת הנהנין ואעפגם כן שהיא ,ואינו דומה לברכת היין של קידוש
 אלא בשביל ,2280 שלא תקנוהו חכמים בשביל הנאת האדם,שהיין של קידוש אינו תלוי בהנאתו כלל

___________________ 
 אבל לקטים רשאי לברך כל ברכת ההין כדי ,וכל זה לגדול שאיו יודע לברך ... לברך על מה שחפץ ליהות

  . ) כגון שאין מבי ביתו, ואפילו אין חיוכם מוטל עליו,לחכן במצות
  : הלכות'והייו שיש כאן ג

, מטעם ערבות, )שאין יודעים לברך בעצמם(ם יכול אדם לברך בשביל אחרי, כמו הלל ומגילה, ברכות שהן חובה) א(
  .י שהוא כבר יצא"אעפ

אף (ולכן אין אדם יכול לברך בשביל אחרים , אין בהם ערבות, כמו ברכת הלחם והיין, ברכת ההין שאין חובה) ב(
  .אם הוא כבר בירך לעצמו ואיו חייב בברכה, )אם אין יודעים לברך בעצמם

אף ברכת ההין , כדי לחכם במצות, )אף אם יודעים לברך בעצמם(אדם לברך בשבילם יכול , בי ביתו הקטים) ג(
  . שאין חובה ואין בהן ערבות

  חוץ מברכת הלחם וברכת היין,פ שיצא מוציא"כל הברכות כולן אע(א , ה כט"והמקור לכל זה הוא בברייתא ר
 לא , שאיו חובה על האדם,אין כאן ערבות ובזו , אלא שאסור ליהות מן העולם הזה בלא ברכה,שאין חובה(

לא יפרוס אדם פרוסה (ב , ושם כט ). שאם לא יצא מוציא ואם יצא איו מוציא,)י" רש,ליתהי ולא ליבריך
 אלא אם כן אוכל ,)י" רש,ברכת המוציא כדאמרין לעיל שאיה חובה עליהם לא יאכלו ולא יברכו (לאורחין
  ). ובהלל ובמגילה אף על פי שיצא מוציא, ביתו כדי לחכן במצות אבל פורס הוא לביו ולבי,עמהם

  :לעין ברכת הבשמים בהבדלה, וכך תבאר בפוסקים כאן
ולא הירא שהרי פורס אדם פרוסה לבי (והקשה בטור ). וגם להוציא בי ביתו איו יכול(תשובת רביו אפרים שם 

אין (י "ותירץ בב). ל"ש ז"וכן הורה לי אדוי אבי הרא . והתם מאי חובה איכא,פ שאיו אוכל עמהם"ביתו אע
ראש השה ( וכדמסיים בה בסוף פרק ראוהו בית דין , דההיא בי ביתו הקטים היא,ר אפרים"מכאן קושיא לה

 תכוין להוציא בי לא אם כןא(ה "ע ס"וכן פסק בשו).  וחיוך לא שייך אלא בקטים,כדי לחכן במצות:) כט
  ).הגיעו לחיוךביתו הקטים ש

ואף אם , "פורס הוא לביו ולבי ביתו כדי לחכן במצות"ש, ע מיירי בבי ביתו הקטים"ש וטור ושו"והייו שברא
, שאם יצא איו מברך בשבילם ברכת ההין, ואילו רביו אפרים מיירי בבי ביתו הגדולים. יצא יכול להוציאם

 ... הטור כאן מיירי ... מיירי בגדולים ... ר אפרים"ה(ק ח "סז "טבכמבואר , אפילו אם אים יודעים לברך בעצמם
  .)בקטים

יכולים לחזור (ז " רצו סי'כדלעיל סי, הייו אף אם יודעים לברך בעצמם, ומה שיכול לברך בשביל בי ביתו הקטים
 אין למי , בעצמםהואיל והם יכולים להבדיל... אבל הגדולים ...  ולהבדיל בבתיהם להוציא בי ביתם הקטים

  .)2155הערה (ותבאר שם , ) אלא יבדילו בעצמם,שיצא כבר ידי חובתו להבדיל להם
*  

  :יוצא אם כן מכל זה
  :כדי לחכם במצות, יכול אדם לברך בשביל הקטים

  .אפילו בברכת ההין) א(
  .אפילו יכולים לברך בעצמם) ב(

  :ולכן יכול לברך בשבילם, ך לגדולים הוא רק מטעם ערבותואילו מה שיכול לבר
  .ולא בברכת ההין, רק במצות שהן חובה) א(
   .רק אם אים יודעים לברך בעצמם) ב(

 או דלמא ברכה , כיון דחובה הוא מפיק,ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היום מהו(ב "רע, ה כט"ר 2280
 וכי הוה אתי אריסיה מדברא הוה ,י כי הוין בי רב פפי הוה מקדש לן דאמר רב אשא שמע ת.לאו חובה היא

  ).מקדש להו
 אף על פי שברכת ההין אין מי ,כ יכול לברך להם בורא פרי הגפן שבקידוש זה"ואעפ (ו"רעג ס 'וכן הוא לעיל סי

 בין , הגפן של קידוש מכל מקום ברכת בורא פרי, אף על פי שאין יודעים לברך,שאיו הה יכול להוציא אחרים
 וכמו , הואיל והן חובה, אין דומות לשאר ברכת ההין, וכן ברכת המוציא כשמקדש על הפת,של לילה בין של יום

  ).681הערה (ושם סמן , )ז" קס'שתבאר בסי
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 אלא בשביל הנאת 2282 אבל הבשמים במוצאי שבת לא הנהיגו חכמים.2281ייןשצריך לזכרהו על ה
  :2284 והרי ברכתה כשאר ברכת הנהנין,2283 להשיב נפשו הדואבת ליציאת השבת,האדם

 לא ,2285 וחוזר ומבדיל להוציא אחרים שאינם יודעים להבדיל בעצמם, וכן מי שהבדיל כבר לעצמוח
 כדי שתהא ברכתו בשביל ,לחזור ולהריח עמהם אלא צריך גם הוא ,יברך להם על הריח שיריחו הם

  :2286עצמו ולא בשבילם בלבד

 ,2287פ שאינו צריך לברך אותה בשביל עצמו"ברכת בורא מאורי האש יכול לברך להם אע) ב( אבל ט
 כמו ,2288 אלא לזכר שנברא האור במוצאי שבת,לפי שברכת האור לא נתקנה בשביל הנאת האדם

___________________ 
 מכל מקום כיון ,שהוא חייב לאכול פתואפילו בשבת (ג " קסז סכ'כדלעיל סי, כ ברכת המוציא של סעודת שבת"משא

 אם איו יודע לברך ם כן א, שאם איו הה באכילתו והתעית עוג לו פטור מלאכול,שחיוב זה איו אלא להאתו
  ). ואין כל ישראל ערבים שיהה זה, שאסור ליהות מהעולם הזה בלא ברכה, לא יההם כןג

אם ברכת הבשמים ובורא מאורי האש דים כמו ברכת היין , )ק ב"ן סוקוטרס אחרו, ט- ז"ס(ועל זה הוא הדיון כאן 
  .או דים כמו ברכת המוציא של סעודת שבת, ובורא פרי האדמה של אכילת הכרפס, של קידוש והבדלה

  . ראה מראי מקומות וציויםו. )ותקו חכמים שתהא זכירה זו על כוס של יין(ב " רעא ס'כדלעיל סי 2281
אלא ההגה שההיגו , שאין זו תקת חכמים וחובה, ).הסימיה איה מוגדרת! שגיאהה והער(א "כדלעיל ס 2282

 .חכמים
  ). בשביל השמה יתירה שהלכה,כדי להשיב את הפש שהיא דואבת ליציאת השבת(א "כדלעיל ס 2283
דהייו , )מי שאיו יודע... תכוין להוציא מי שאיו מריח איו מברך על הבשמים אלא אם כן (ה פסק "ע ס"בשו 2284

  .שיכול להוציא את מי שאיו יודע לברך בעצמו, ג של יין קידוש"שדיו כמו בפה
 וטעמא , בשבת שחייב לאכול פת לא יברך לחבירולוז דאפי"קס' ע דהא כתוב בסי"צ(ק ה "א ס"וחלקו עליו המ

 ם כן א, אחריו כללואין צריך לחזר, ה להשיב פש יתיר כאן דלא הוי אלאל שכן וכ,משום דלא הוי אלא להאתו
  ).למה יברך לחבירו

ש הטור "ואין זה דומה למ...  לקידוש והבדלה שהן חובה אבל זה איו אלא מהג בעלמא א דמידל(ק ח "ז ס"והט
הוציא אף  ויכול ל, כיון דתקת חכמים הוא משום היכר תיוקות הוה כברכת מצה,ד לעין טיבול ירקות"סימן תפ

 ...  אלא מהג הוא בעלמא, מצוה לא הוה כשאר מצות שצריך לחזור אחריהםלו דהכא אפי,'על פי שאיו טועם כו
   ). ראה שלא להקל גד רביו אפרים בעין להוציא מי שאיו יודעל כןע

ן ברכת מאורי  לעי–) ק ב"ט וקוטרס אחרון ס"ס(יתבאר לקמן , ז"א לבין טעם הט"והפקא מיה בין טעם המ
  .האש

*  
לא הצריכו שיהיו המברך (ה " ריג ס'כדלעיל סי, "כעין חובה"אלא שמכל מקום יש לברכת הבשמים והאור דין 

 ברכת האור ... אבל , שכל אחד הה בפי עצמו, אלא בהאת אכילה ושתיה,והשומעים קבועים יחד בישיבה
 ומטעם זה גם בברכת הריח שבמוצאי שבת .ה כעין חובה כי היא הא, איה כברכת ההין ממש ...במוצאי שבת

  ). ואפילו שלא בשעת הבדלה, אפילו מריחים זה אחר זה,פוטר אחד את חבירו שלא בקביעות ישיבה
  . ז"רצו סי' סיכדלעיל  2285
 ובזה , יריח הוא בעצמו בפעם אחרת, דמי שהבדיל כבר ובא להבדיל לאחרים,פ ראה לי"ועכ (ה"סקף א סו" מ2286

  . )א ידי הספקיוצ
. ז שאיו יכול"ומשמעות הט, א שיכול לברך להם ברכת הרות"תבארה משמעות המ, ק ב" סקוטרס אחרוןב 2287

שאיו יכול לברך להם ברכת , ולכן טוב לחוש לדברי אליה זוטא דלקמן. והדבר שקול, אלא שאין הכרח לכל צד
  .כפסק כאן, כדי שלא להכס בספק ברכה לבטלה, הרות

 דאי משום האת .צאי שבתשברכה זו איה אלא לזכר בעלמא שברא האור במו(ג "ח סוף ס"ברכות פש "א ר2288
שאין מברכין אלא לזכר (ק א " רחצ ס'ז סי" ט). היה צריך לברך בכל פעם ופעם כשהין מן האור,האור מברך

  ).מהאור צריך לברך בכל פעם כשהה  דאי משום האת האור היה,וצאי שבתשברא האור במ
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  . לברכת הנהנין לכך אינה דומה,2289צ"רח' שיתבאר בסי

 מכל מקום הואיל ואינו צריך , שאף שלא נתקנה בשביל הנאת האדם, ואומרים2290ויש חולקין על זה
לחזר אחר האור לברך עליו במוצאי שבת כדרך שצריך לחזר אחר כל המצות שהן חובה כמו 

אותן  שמפני שהן חובה יכול לברך , לפיכך אין ברכה זו דומה לברכת המצות,2291צ"רח' שיתבאר בסי
'  כמו שנתבאר בסי,2292 כדי להוציא אחרים שלא יצאו עדיין ידי חובתן,מי שיצא כבר ידי חובתו

  :2294 וטוב לחוש לדבריהם שלא להכנס בספק ברכה לבטלה.2293ז"קס

  

קונטרס אחרון
 

 משום דאפשר ,א לא פסיקא ליה איסורא אלא שטוב ליזהר" דהרשב,י" ב2295ין עי.'אין ליטלם כו) א(
 מכל מקום הא קיימא לן , לחומרא2297א"י' ל בסי" ואף דאנן קיי.2296ש לקיש לקולאדנקטינן בעיא דרי

 :ש"יי ע2298ו"ו סק"תקפ' א סי"ש המג" כמ,דבעיא דריש לקיש אינה אלא לכתחלה

__________________ 
  ).שלא תקו ברכה זו אלא לזכר שברא האור במוצאי שבת ( סעיף א2289
  .) ראה דיו כדין מי שאיו מריח,לאחרים] ברכת הר[ודין מברך ( ק יג" סצרח'  אליה זוטא סי2290
  . ) אין צריך לחזר אחריו כדרך שצריך לחזר אחר שאר מצות,אם אין לו אור במוצאי שבת ( סעיף א2291
2292 ו אפרים (שהובאה במרדכי ברכות רמז קפח , ו אפריםתשובת רבידלא דמי לקידוש והבדלה ...והשיב רבי 

לא דמי ... ר אפרים "וכתב ה( רצז 'טור סי).  וזה איו אלא מהג,מצה דהוא חובה ומצוה]ד[וברכת הלחם 
  .) אבל זה איו אלא מהג בעלמא, שהן חובה,לקידושא ואבדלתא וברכת המוציא של מצוה

 וגם הוא קרא מחויב בדבר כשחבירו לא יצא ידי חובתו ,שבמצות שהן חובה כל ישראל ערבים זה בזה (עיף כג ס2293
 לפיכך אין , מכל מקום בידו שלא ליהות ושלא לברך, שאף שהן חובה על ההה,כ בברכות ההין" משא.עדיין

  . )רכה זו שזה צריך לברך על מה שחפץאחר שאין הה קרא מחויב בדבר הב
 ). המיקל בספק ברכות,ליה זוטא לכן טוב לחוש לדברי א.והדבר שקול(ק ב "כך סיים בקוטרס אחרון ס 2294
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2295

. דמאיסים לגבוה, מה שהיחו כרים לקקי יין כדי שיקלוט היין ריחם, ה פסק דאין ליטול לבשמים"בפים ס
  .לא הצריך לחזור ולהריח בבשמים אחרים, אמם בדיעבד שבירך עליהם

  .שאף בדיעבד אסרין מה דמאיס לגבוה, ג ראה לכאורה"יא סי' ואף דלעיל סי
  .מכל מקום ראה מהפוסקים דאיו אלא לכתחלה

 . תשמז'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
בעי רב פפא  ...  או לא מי מאיס כלפי גבוה... המשתחוה לדקל לולבו מהו למצוה יש לקישבעי ר(א , ז מז"ע 2296

המשתחוה (א "א הי"ציצית פ' ם הל"וברמב). הייו בעיא דריש לקיש ... המשתחוה לבהמה צמרה מהו לתכלת
  ).בפרק כל הצלמים בעיא דלא איפשיטא ולחומרא(מ שם "ובכ). לבהמה צמרה פסול לציצית

 לתת , פלפלין וזגביל בתוך קקי הייןם הללו שמשימין שק מלא"עכו (רלד' ג סי"א ח"ת הרשב"שוועל פי זה כתב ב
 ,ועוד דכל שיש בו איסור מעורב.  משום הקריבהו א לפחתך, דלבשמים דהבדלה אסור,מסתברא ... טעם ביין

 ,שקים מלאים בשמים שמשימים העובדי כוכבים תוך קקי היין (ג"ע ס"שווכן פסק ב. )איפשר דמימאיס למצוה
  . ועל פי כל זה ראה לכאורה דאסור אף בדיעבד).ן מבדילין עליהם אי,אף על פי שמותר להריח בהם

 ,ף לא כתבה בהלכות" שהרי, ואפשר מי דשרי,ואף על גב דלא איפשיטא(א "ה כתב הרשב"י ד"אמם כתב על זה בב
  ).מכל מקום טוב ליזהר מזה משום הקריבהו א לפחתך

 ...על פי שאין בעלי חיים שעבדו אסורים להדיוט  אף ,המשתחוה לבהמה צמרה פסול לציצית(ג "סילעיל שם  2297
  ). משום דמאוס הוא לגבוה,מכל מקום למצוה אסור

  ".ה איו אלא לכתחליש לקיש דראא דבעי"בע' סש התו"י והפוסקים כמ" דדעת הטור והרבוראה לי" 2298
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 אלא לפי שלא מלאו .2300א אין ראיה לחלק בין נר לבשמים" שמהמג2299 הן אמת.'אבל ברכת כו) ב(
 כיון שיכול לצאת לדברי הכל ,'פ מי שהבדיל כו"כ לכן סיים דע,ע לגמרי"ולבו לסתור דברי הש

 שתלה האיסור משום 2301 אבל לפי דעת רבינו אפרים.לחזור ולהריח יחזור ויריח ויוצא בזה ידי ספק
ליה ש הא" כמ, פשיטא דהוא הדין לנר, היינו משום דאין מחזרין עליהםל כרחך וע,דאינו אלא מנהג

  .2302זוטא

 בנר דאינו משום ם כן א, ירקות משום דאינה אלא להנאתוא לסתור מברכת"ש המג" דלפי מ2303אלא

___________________ 
 ).ובעי מי מאיס לכתחלה או לא(ה מי מאיס "א ד, ז מז" ע'ש בתוס"והייו כמ

  :שך הדברים בקוטרס אחרון זהתוכן המ 2299
אם , וחוזר ומבדיל להוציא אחרים שאים יודעים להבדיל בעצמם, ט הובאו שתי דעות במי שכבר הבדיל"בפים ס

  .יכול לברך להם גם ברכת בורא מאורי האש
ואילו , א היא שיכול לברך להם ברכת הרות"אף שמשמעות המ, מחלוקת זו לא תפרשה די הצורך בפוסקים

  .ז היא שאיו יכול"מעות הטמש
כדי , שאיו יכול לברך להם ברכת הרות, לכן טוב לחוש לדברי אליה זוטא, והדבר שקול, וכיון שאין הכרח לכל צד

  שלא להכס בספק ברכה לבטלה

 . תשמח'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע
מי שאיו ... ם כן תכוין להוציא אלא א, מי שאיו מריח איו מברך על הבשמים(ע סעיף ה "על מה שפסק בשו 2300

  .שיכול לברך בשביל מי שאיו יודע לברך בעצמו, ג של יין קידוש"דהייו שדיו כמו בפה, )יודע
 וטעמא משום דלא , בשבת שחייב לאכול פת לא יברך לחבירולוז דאפי"קס' ע דהא כתוב בסי"צ(ק ה "א ס"חלק המ

 למה יברך ם כן א, אחריו כללואין צריך לחזר, הלהשיב פש יתירוכל שכן כאן דלא הוי אלא , להאתוהוי אלא 
 ובזה יוצא ידי , יריח הוא בעצמו בפעם אחרת, דמי שהבדיל כבר ובא להבדיל לאחרים,פ ראה לי"ועכ ... לחבירו
  .)הספק

 דכיון שברכת הר לא תקה בשביל האת, ולא לברכת הר, ראה לכאורה מדבריו שחשש רק לברכת הבשמים
  .האדם חשבת כמו חובה

אלא מצא דרך , ע"א לא חלק בפירוש על דברי השו" שהרי המ,"לחלק בין ר לבשמים] מדבריו[אין ראיה "אמם 
שאין דרך לצאת , כ בברכת הר"משא. באופן שיוכל לברך לדברי הכל, שיוכל לצאת מהספק לעין ברכת הריח

  .י"יוכל לסמוך על דעת הב, )רשהרי איו יכול לברך פעם וספת על ה(לדברי הכל 
 דלא דמי לקידוש והבדלה וברכת הלחם ...והשיב רביו אפרים (שהובאה במרדכי ברכות רמז קפח בתשובתו  2301
לא דמי לקידושא ואבדלתא ... ר אפרים "וכתב ה( רצז 'טור סי).  וזה איו אלא מהג,מצה דהוא חובה ומצוה]ד[

הסימיה ! שגיאהוהערה (א "וכדלעיל ס. )ל זה איו אלא מהג בעלמא אב, שהן חובה,וברכת המוציא של מצוה
  )..איה מוגדרת

  ). ראה דיו כדין מי שאיו מריח,לאחרים] ברכת הר[ודין מברך (ק יג " רחצ ס'סי 2302
  .לחלק בעיקר הדין בין ר לבשמים, א"שמכל מקום יש מקום להוכיח מדברי המ 2303
 דהתם תקתא דרבן הוא ,ד דיכול לברך ברכת הירקות לחבירו"תפ' ש סי" למא דמיול(ש בתחלת דבריו "א ממוהו

  ).כ כאן" משא,ולא משום האתו
 ,שגם ברכת בורא פרי האדמה זו איה כשאר ברכת ההין שהן רשות(ב "דהייו שהקשה מדין כרפס דלקמן שם ס

 ולכן , ואי אפשר לאכלו בלא ברכה,ו לאכול ירק קודם ההגדה מחמת תקת חכמים שתק,אלא היא כמו חובה
  ). שיכול לברך להם אף שאיו טועם כלום עמהם,דיה כבורא פרי הגפן של קידוש

  :ועל זה חילק וכתב שי טעמים
  .שהבשמים אין חובה, "כ כאן"משא ... דהתם תקתא דרבן הוא) "א(

  .שאין צריך לחזר אחר הר, שהרי גם היא איה חובה,  הר אפשר לומר שכן הוא גם בברכת'ולפי טעם זה הי
  :והוסיף החילוק השי, אמם לא הסתפק בטעם זה

  .שהבשמים הם משום האה, "כ כאן" משא,לא משום האתו... דהתם ) "ב(
  ".לא תקה בשביל האת האדם"כיון ש, שבר יכול להוציא את מי שאיו יודע לברך בעצמו, ולפי טעם זה יוצא
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  .2305י" לא נסתרו דברי ב,2304ש"ש הרא"הנאתו כמ

  . הוא הדין לנרם כן א,' לסתור מברכת ירקות משום דהכא אין מחזרין כו2306ז"ש הט"אבל לפי מ

  .2307ז"ש בט"יי ע, מברכת הלחם של סעודת שבתא קשה מידי דבנר לש לומראלא די

 : כדעת רבינו אפרים,2309 המיקל בספק ברכות,ליה זוטא טוב לחוש לדברי א לכן.2308והדבר שקול

  דין נר הבדלהרחצ 
  סעיפיםא "ובו כ

  תקנת הברכה על אור הנר

 אבל אם אין לו אור . אם יש לו, בכל מוצאי שבת על אור הנר2311 לברך בורא מאורי האש2310 צריךא
  .2312 מצות אין צריך לחזר אחריו כדרך שצריך לחזר אחר שאר,במוצאי שבת

__________________ 
 דאי משום האת האור .צאי שבתשברכה זו איה אלא לזכר בעלמא שברא האור במו(ג "ח סוף ס"ברכות פ 2304

  ). היה צריך לברך בכל פעם ופעם כשהין מן האור,מברך
, )מי שאיו יודע... מי שאיו מריח איו מברך על הבשמים אלא אם כן תכוין להוציא (ה "ע ס"שפסק בשו 2305

  .ציא את מי שאיו יודע לברך בעצמודהייו שיכול להו
ש הטור סימן "ואין זה דומה למ...  לקידוש והבדלה שהן חובה אבל זה איו אלא מהג בעלמא א דמידל(ק ח "ס 2306
 ויכול להוציא אף על פי , כיון דתקת חכמים הוא משום היכר תיוקות הוה כברכת מצה,ד לעין טיבול ירקות"תפ

 ל כןע ...  אלא מהג הוא בעלמא, מצוה לא הוה כשאר מצות שצריך לחזור אחריהםלו דהכא אפי,'שאיו טועם כו
   ).ראה שלא להקל גד רביו אפרים בעין להוציא מי שאיו יודע

איו אלא מהג "אלא את הטעם שהבשמים , )את הטעם שבשמים אים אלא להאתו(הרי שלא הזכיר כלל 
  ".להוציא מי שאיו יודע" יכול שאיו, " הוא הדין לרם כןא". "בעלמא

 ואין לך חוב גדול מזה דחייב ,ג תבאר דאף בברכת הלחם של סעודות שבת אין יכול להוציא"רע' דלעיל סי" 2307
 ל שכן וכ. איו קרוי חובהדאפילו הכי, ו שכתבתי לעיל צריך אתה לחלק כמל כרחך וע,סעודות' מדאורייתא ג
  ".בשמים דכאן

 שהיא להאת –הוא מדין ברכת הלחם של סעודת שבת ,  יכול לברך בשביל מי שאיו בקיהרי שכל ההוכחה שאיו
אפשר שיוכל להוציא , כ ברכת הר שאיה האת הגוף"משא.  שהיא להאת הגוף–אל דין ברכת הבשמים , הגוף

  .את מי שאיו בקי
 .ז ראה שגם בר איו יכול לברך בשביל מי שאיו בקי"אף שבט

 .א בזה"ז ומ"כרעה ברורה בדעת הטשאין לו ה 2308
 ".שלא להכס בספר ברכה לבטלה, וטוב לחוש לדבריהם"וכן מסיק בפים סוף הסימן  2309
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 2310

  ).ג- א"ס(תקת הברכה על אור הר ) א(
  ).ה- ד"ס(ברכה על האבוקה ) ב(
  ).ו"ס(שיאותו לאורו ) ג(
  ).יד- ז"ס(אור ששבת ממלאכת עבירה ) ד(
 ).כא- ו"סט(רות להאיר ) ה(

 .וכבית הלל, ) אומרים בורא מאורי האשית הללוב, אומרים שברא מאור האשבית שמאי  ב,  משה ברכות א2311
  . )בורא מאורי האשמברך על הר  (א"ע ס"טור ושו

. ) לחזר אחריויךין צראם אין לו אור א(י "ורש, )אין מחזרין על האור כדרך שמחזרים על המצות (ב,  גברכות 2312
  .) לחזר אחריוואיו צריך, אם יש לו (ע שם"טור ושו
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אבנים '  שנטל אדם הראשון ב,2313לפי שלא תקנו ברכה זו אלא לזכר שנברא האור במוצאי שבת
 מכל מקום , ואף שאין מברכים על שאר כל הדברים בשעה שנבראו.2314והקישן זו בזו ויצא מהן אור

 ומברכים עליו בשעת , הרי זה כאלו נברא עתה מחדש, כיון שנאסר בשבת והותר במוצאי שבת,האור
  :2315בריאתו

 אפילו , אבל במוצאי יום הכיפורים.ות במוצאי שבת, במה דברים אמורים שאינו צריך לחזר אחריוב
 שמברך , לפי שהיא כברכת הבדלה, שצריך לחזר אחר ברכת האור2316 יש אומרים,כשחל בחול

  : שנאסר בו להבעיר אור עד עתה בלילה2317יום טובה שהבדיל לנו זה היום משאר "להקב

 וכן על .)2319ט"תקנ' עיין סי (2318 צריך לברך על האור מיד שרואה,לו כוס להבדיל מי שאין ג
  :2320הבשמים אם יש לו

___________________ 
 כדרך שצריך לחזר אחר כל המצות ,איו צריך לחזר אחר האור לברך עליו במוצאי שבת(ט " רצז ס'וכן הוא לעיל סי

  .)צ"רח'  כמו שיתבאר בסי,שהן חובה
שאין (ק א "ז ס" ט).צאי שבתרא האור במושברכה זו איה אלא לזכר בעלמא שב(ג "ח סוף ס"ברכות פש " רא2313

  ).וצאי שבתמברכין אלא לזכר שברא האור במ
 והביא שי אבים וטחן זו ,ה דיעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה"במוצאי שבת תן הקב (א,  פסחים ד2314

  .) ויצא מהן אור,בזו
 מאבים שהקישן אדם הראשון זו ,צאי שבתאין מברכים על האור אלא לזכר שברא האור במו(ד "וכן הוא לקמן סי

 שטל אדם הראשון שי אבים והקישן ,לפי שתחלת ברייתו במוצאי שבת היתה על דרך זה(ה " תרכד ס'סי. )בזו
  ). לכן מברכין במוצאי שבת,מאורי האש ובירך עליו בורא ,זה בזה ויצא אור

 יותר ,מוצאי שבת מטעם שהיה מתחלת ברייתומה ראו חכמים לברך על האור ב (קט' א סי"א ח"ת הרשב" שו2315
 וכאלו תחדש , שבת חזר להתירו וכל מוצאי, לפי שאסר בשבת ...משאר בריאות זה ביום פלוי וזה ביום פלוי

 והוי כאלו תחדש עתה , דשאי ר דאסר בשבת,והא דלא מברכין על שאר דברים כשבראו (א"א סק"מ. )עתה
  .))ט "א סימן ק"רשב(
 שאסר אור כל היום ,שאין מברכין על הר אלא במוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים(א " תצא ס' הוא לקמן סיוכן

  ).צ" רח' כמו שתבאר בסי,ועכשיו חוזר להיתרו
 ,אבל על אור ששבת ביום הכיפורים, והי מילי במוצאי שבת... ד "כתב הראב(י "ה אמר ר"דא ברכות שם " רשב2316

 שמברך לבורא יתברך שהבדיל לו בין זה ,הבדלה]  אלא כברכת,ההין[פי שאיה כברכת  ל,איכא למימר דמהדר
. ו"ט הכ"מגיד משה פכהובא ב. ) להשתמש בו ועכשיו או מותרין בו שכל היום הייו אסורים,היום לשאר הימים

  . ) שמחזר אחריום הכיפורים יש אומריםבמוצאי יו (ע שם"שו
  .) שאסר להבעיר אור,מים טוביםשיום זה קדוש משאר יהייו להורות  (ב"א סק"מ 2317

  ).ולא במוצאי שבת(והייו שטעם זה מדגישים במוצאי יום הכיפורים דוקא 
  .א, ג כט"ראה חקרי הלכות חו

 כשראה אש וזקק לאורו יברך בורא מאורי , כי לא מתרמי כוס,אמר מר רב האיי( טז 'א ע"שערי שמחה ח 2318
מי שאין (א "א ס"רמ).  כשיראה האש והה לאורו מברך בורא מאורי האש,רמי ליה כוסואי לא מת(טור ). האש

  ). כשרואה האש מברך עליו,לו כוס להבדיל
 שאם רוצה מברך על הר ,שברכת הבדלה איה סמוכה לעולם לברכת הר והבשמים(ה " מז ס'וכן הוא לעיל סי

  ).בשמים ואחר כך מבדיל על הכוס בלא ר ו,ובשמים בפי עצמם
  ).כשרואה הר אומר בורא מאורי האש, ליל תשעה באב שחל באחד בשבת(ע שם "בשו 2319

  ).יברך על הר ובשמים בלא כוס... מי שמתעה (י " רצט ס' לקמן סיוכן הוא
  .)וכן הבשמים(שם א " רמ2320
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  אבוקהה על ברכה

 שהרי מברכים ,2322 שיש בה עצים הרבה ומאורות הרבה,2321 מצוה מן המובחר לברך על אבוקהד
  .2323בורא מאורי האש לשון ריבוי מאורות

 שלהבת אדומה , שהרבה גוונין יש באור,י האשומכל מקום אף כשמברך על הנר יברך בורא מאור
  .2324לבנה וירקרקת

  .2326 של שמן שיש בה פתילות הרבה דולקות הרי זו אבוקה2325ונר

אם אינן בשתי פיות  (2328פתילות בנר אחד'  וכן ב,2327עצים דולקים יחד' ואף אם אין שם אלא ב
  .הרי זו אבוקה)  אלא בפה אחד,2329הנר

__________________ 
בחר לברך על מצוה מן המו(ב "ע ס"טור ושו. ) מצוה מן המובחר,אבוקה להבדלה (ב, קג. א,  רבא פסחים ח2321

  ).אבוקה
ן על התורה "רמב).  שיש בה עצים הרבה ומאורות הרבה, כמו חבוקה, אבוקהרושופי(ו "ט הכ"פכ מגיד משה 2322

  ).ה מעצים דקים חגורים וקשורים יחד בעבור היות,אבוקה בלשום(כה , וישלח לב
דאבוקה להבדלה  (ה כי מטי"א ד, ן פסחים כא"ר. ) אומרים בורא מאורי האשית הללב (ב,  משה ברכות א2323

 כדאיתא , לפי שהרבה מאורות יש באור, משום דמברכין בורא מאורי האש בלשון רבוי,מצוה מן המובחר
 והטעם .ואבוקה להדלקה מצוה מן המובחר( מא 'כל בו סי. )ו דעדיפא אבוקה מפי שיכרין בה והיי,בברכות

 שם אבוקה שראים בה  צריך להיות, שהוא לשון רבים,של שוסח הברכה לומר בורא מאורי הא"אחרי שפסקו ז
  .ק ה"הובא באליה רבה ס). מאורות הרבה

שלהבת אדומה לבה (י "ורש, ) הרבה מאורות יש באורית הלל לבית שמאיאמרו להם ב( ב ,ברייתא שם ב 2324
  .ק א"הובא באליה רבה ס. )וירקרקת

ואיון חיור , חמש גווין הירין בה', ר איהי ה(ושם , )כאוראה גם תקוי זהר תיקון (ובלקוטי טעמים ומהגים 
  )סומק ירוק ואוכם ותכלת

  :שתבארו לפיו, סיכום סוגי הרות 2325
  .היא אבוקה, )אף שאין אורותיהם מדובקים יחד(שהן בפה אחת , ר שמן עם שי פתילות או יותר) א(
  .איה אבוקה, קים יחדואין אורותיהם מדוב, שתי פתילות בר שמן בשתי פיות) ב(
  .היא אבוקה, שאורותיהם מדובקים יחד, מקורבים) שמן או שעוה(שתי רות ) ג(
  .היא אבוקה, שתי עצים שאורותיהם דולקים יחד) ד(
 .היא אבוקה, אף שאין אורותיהם מדובקים יחד, רות שעוה' קלע ב) ה(

שיש לו שתי ור  (ב"א ס"רמ. ) בשתי פתילות רוהוא הדין, אבוקה להבדלה (עט' ערבי פסחים סי'  אגודה פ2326
  ). מיקרי אבוקה,פתילות

 דסתם ר , ראה דזה ר שדולק בו שמן,]פתילות[ 'ור שיש לו ב(ק ב "ז סוף ס"כמבואר בט, ומיירי בר של שמן
  ).פוסקיםשבגמרא ו

  ).שמאירין כר אבוקה לושאן בידו(י " ורש,)איכא עצים דמשחן(ב , ק קא"ב 2327
אבל סתם , )שלא ליקח להבדלה אבוקה מעצים שריחן רע(וכדלקמן בסמוך ). שיש בה עצים הרבה( בסמוך וכדלעיל

  .שפיר דמי, דהייו שמקרבים שי גפרורים בוערות זו לזו, אבוקה מעצים
  ).ושי עצים אפילו הם דקים מאד דים כאבוקה(א " תלג סי'וכן הוא לקמן סי

 פתילות הרי זו 'אלא אפילו יש בה רק ב,  שלא רק אם יש בה פתילות הרבהוהייו, גם כאן מיירי בר של שמן 2328
  .אבוקה
  ). פתילות דיו כאבוקה'ר של שמן שדולקין בתוכו ב (י"תלג ס' לקמן סיוכן הוא 

עולה ר שיש לו שתי פיות (ג "תרעא ס' ע סי"שו .) בי אדם'ר שיש לה שי פיות עולה לב(ב , כדאמרין שבת כג 2329
  .ואם כן אין זו אבוקה ).יל שיםלו בשב
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 וחלב מקורבים זה לזה עד שאורותיהם מדובקים יחד הרי זו נרות של שמן או של שעוה' ב(וכן אם 
 הרי כל נר נחשב , אבל אם אין אורותיהם מדובקים יחד.2330 שהרי יש כאן ריבוי מאורות ביחד,אבוקה

נרות של שעוה זה על גבי זה ועשאן נר ' קלע ב)  אלא אם כן,פ שהם מקורבים זה לזה" אע,בפני עצמו
אם אין אורותיהם מדובקים יחד כיון שעשאן כעין גוף אחד אין כל אף  (2331דינם כאבוקה) שאז(אחד 

  ).2332אחד נחשב בפני עצמו

 אם אפשר בענין ,2333)ן"שקורין קי(וטוב ליזהר שלא ליקח להבדלה אבוקה מעצים שריחן רע 
  .2335 שהרי במוצאי שבת אנו צריכים להשיב נפש בריח טוב,2334אחר

  : ולא מעצים, ולא משאר נרות,2336נרות של שעוהויש נוהגין מטעם הידוע להם להבדיל על אבוקה מ

 חוץ מהנר המיוחד ,פ יש לו למצוה מן המובחר להדליק נר אחד להבדלה" עכ, אם אין לו אבוקהה
  ):אם אי אפשר לקרבם כל כך זה אצל זה עד שיהיו אורותיהם מדובקים יחד (2337להאיר בבית

__________________ 
ק ח "ובתבואות שור שם ס). ששלהבתן וגע להדדי מקרי אבוקה... שתי רות (ב " יא ס'ד סי"שמלה חדשה יו 2330
 ).והשלהבת וגעין להדדי, צריך שהפתילות במקום אור יהיו פרודות(

 לא חשיב חד בפי עצמוכל א אבל , אם שי הרות קלועים יחד חשובים אבוקה,ובר של שעוה (ד"א סק" מ2331
  .)אבוקה

 . 205' ז ע"ע אדמוה"הערות בשו. ב"ראה תהלה לדוד סק 2332
 , מפי שריחו רע, להדליק ולברך עליו,ן בלשון אשכז"במוצאי שבת לא יקח עץ ששמו קי (תתד' חסידים סי'  ס2333

שבת ר מצוה ' ה מס" של.תקז' מטה משה סיהובא ב. ) כמו שכתוב בספר החשבוות,ב להריחואז צריך ריח טו
  .ק ג"א ס"מ). ה כתב הטור"דא , קלה(

ואם לקח יראה דיצא  (ב"ז סק" ובמש).ומכל מקום אם אין לו אור אחר יקח (ג" פרי מגדים אשל אברהם סק2334
  .)דיעבד

אין  ,)ן"בלשון אשכז קי(ואפילו מין עץ שדולק יחידי שקורין (א " תלג סי'תבאר לקמן סי, וכן לעין בדיקת חמץ
  ).ש לחוש שעל ידי כן לא יבדוק היטב י... דכיון שריחו רע ,)אם יש לו ר של שעוה(לבדוק בו לכתחלה 
  ). מפי שריחו רע, חוץ מן העטרן,כולםומדליקין ב(ו " רסד ס'כדלעיל סי, וכן לעין רות שבת

  .א" רצז ס'וכדלעיל סי. )ב להריחואז צריך ריח טו (חסידים שם'  ס2335
  ).לא הגין להריח מעשן ר הבדלה( תכז 'היומן עוראה רשימת 

  ).י" בכוות הארן מבואר וכ.ד דיש להבדיל על ר של שעוה"ב ס" חפי יוהמשמע בכ(ג "א סק" מ2336
ע הורין "ושעוה רוצה לומר ש, ג"ג הוא שם ס"כשהאדם מדליק האבוקה יכוין כי דו(וכמבואר בכפי יוה שם 

  ).ן"ה זו"דאריך מאירין לו
 מדליק ר של שעוה ומברך עליו בורא מאורי 'גם הי(ב , ה בעין ההבדלה ס"בשער הכווות סדר השבת דרוש א דו

 לו 'כי אם על הר של שעוה שהי,  מבדיל על הר שבבית'ל לא הי"ומורי ז (ד"פרי עץ חיים שער השבת פכ). האש
, ג"ק האבוקה יכוין כי דוג גימטריא סכשאדם מדלי, מהחברים...  מברך בורא מאורי האש 'והי, מיוחד לזה
  ).ה"ע ו"ל ש"ושעוה ר

 לבד , לצורך הבדלהחד צריך להדליק ר א,וכתוב בתוספות דאי אין לו אבוקה (יז' הבדלה סי'  ארחות חיים הל2337
 צריך להדליק ר אחר ,ויש מי שאומר שאם אין לו אבוקה (ב"ע ס"שו. ) וכן המהג,הר המיוחד להאיר בביתמ

  . ) חוץ מהר המיוחד להאיר בבית,בדלה הלצורך
ק שחל ביום טוב אין מקרבין הרות "בהבדלת מוצש: מהג בית הרב(ע - והערות רסט, וראה לקוטי טעמים ומהגים

מסתכל ברות כמו , בעת ברכת בורא מאורי האש, ורק. וכן אין מביטים בצפרים, ואין מאחדין השלהבת שלהם
  ).שהם כל אחד בפי עצמו
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  שיאותו לאורו

היה סמוך לו כל כך שיכול ליהנות ממנו כל כך  עד שי,פ שרואהו" אע, אין מברכים על האורו
  .2339 עד שיוכל להכיר לאורו בין מטבע מדינה זו למטבע מדינה אחרת,2338להשתמש לאורו

 ולהכיר בין מטבע למטבע כמו שמכיר בין ,ונוהגין להסתכל בצפרנים לראות שיוכל להנות לאורו
  .2341ולם ועוד שהצפרנים הן סימן ברכה שהן פרות ורבות לע.2340צפורן לבשר

  .2343ו"רצ'  כמו שנתבאר בסי,2342 ויאחוז הכוס בשמאלו,ויש לראות בצפרני יד ימין

  .2344 שיש בשרטוטי היד סימן להתברך בו,ונוהגין להסתכל בכפות הידים

 ואינו , שאז רואה הצפרנים עם הכף בבת אחת,אצבעות על האגודל לתוך כף היד' ויש לכפוף הד
  .2345ים אלא אחוריהם ששם הצפרניםשבפנ] האצבעות) [הצפרנים(רואה אז פני 

__________________ 
י שם "לפרש, )רבא אמר יאותו ממש(ב ,  גרבא שםכ. )ואין מברכין על הר עד שיאותו לאורו (ב, משה ברכות א 2338
 שיוכל , דבעין בקרוב...ופסק כרבא דאמר יאותו ממש (ב , לט שם להמאור ד" הראבהשגותו ,)עומד בסמוך(

  ).יהיה סמוך לו דהייו ש,אין מברכין על הר עד שיאותו לאורו (ד"ע ס"שו). להשתמש
כדי שיכיר  (ה"ט הכ"ם פכ"רמב ).חזקיה אמר כדי שיכיר בין מלוזמא של טבריא למלוזמא של צפורי(ברכות שם  2339

 מטבע מדיה זו למטבע מדיה בכדי שיוכל להכיר בין(שם ע "שו). תבין מטבע מדיה זו למטבע מדיה אחר
 . )אחרת

 ' ואמר ברוך אתה ה, ומסתכל בצפוריו שהן לבות מן הגוף,אשפושט את ידיו לאור ה (כ"אליעזר פ'  פרקי דר2340
 כן ,ולפיכך הגו להסתכל בצפרים(ט אות כ "הגהות מיימויות פכ. הובא בסדר רב עמרם גאון. )בורא מאורי האש

הם  לעשות ב, עד צפריים' אמר דוד וכו,איתא בתשובת הגאוים ובמדרש שוחר טוב בפסוק כל עצמותי תאמרה
 ,לכך הגו להסתכל בצפרים בשעה שמברכין על הר(ג "ח ס"ש ברכות פ"רא).  ולהסתכל בהם אור להבדלה,פריעה

והגים (ג "ע ס"טור ושו).  כמו שמכיר בין צפורן לבשר, למטבעלהראות שיכול ליהות ממו ולהכיר בין מטבע
והייו כמו  ,יכיר בין ציפורן לבשרלראות בהן שיוכל להות מהם ש(ג "לבוש ס). בכפות הידים ובצפריםלהסתכל 

  ).בין מטבע למטבע
ואומרים מפי , מהג אצליו להביט בצפרים... ואמר מר רב האיי ( טז ' עהבדלה'  הל בשערי שמחהץ גיאת" רי2341

   .ק ב"ז ס"וטטור הובא ב. )שהן פרות
דרכי ). הורא דשרגא דמתברכאון מגו ההוא  ולאהרא ל, אצבעאן דידא דימיא'בעין לאכפיא ד(א , ב רח"זח 2342

י יד ימין ולאחוז הכוס ויש לראות בצפר (ג"א ס"רמ). דיש להסתכל ביד ימין... הזוהר פרשת ויקהל (ק ב "משה ס
  . )ביד שמאל

  .ושם תבאר מהגיו בזה). 40הערה (ושם סמן , )ואחר יביט בצפרים(אבל בפסקי הסדור 
   .)צ"רח'  כמו שיתבאר בסי,שיוכל להסתכל בצפורי ימיו(טז עיף  ס2343
ושמעו מן הזקים שאומרים ... והגו ראשוים להביט בשרטוטי כפים ... ואמר מר רב האיי (שם ץ גיאת " רי2344

ויש אומרים שעושין כן מפי שהוא סימן (ג "לבוש ס. הובא בטור). שיש בשרטוטי פסת היד סימן להתברך בו
  . ) בשרטוטי פסת היד סימן להתברך בואומרים שיש ש,לברכה

וכיון ).  ולאהרא לון מגו ההוא הורא דשרגא דמתברכא,אצבעאן דידא דימיא' בעין לאכפיא ד(א , ב רח"זח 2345
  . האצבעות'מובן שהאגודל מכוסה בד,  אצבעות'שהאור הוא רק על ד

והיו , ל כופף ראשי האצבעות לתוך כף היד"ורי זועין ראיית הצפריים היה מ(ד "פרי עץ חיים שער השבת פכ
פירושו הוא , לקבל שרגא, חוץ מן האגודל,  אצבעין' ויקהל כתב לאכפייא ד'גם בזהר פ. כפפים כגד פיו של אדם

שער  וכן הוא ב).מצא כי כפיית האצבעות על גבי האגודל, להחזיר אחורי האצבעות מקום של צפריים גד הר
  .ב, הכוות ס

 רק אחורי , ולא לפשוט האצבעות ולראות פי האצבעות,לכפוף האצבעות ולראות בצפרים(ק ב "דרכי משה ס
  ).אצבעות במקום הצפרים

  .ק ה"א ס"הובאו במ
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  :2346אצבעות ולראות מאחוריהם על הצפרנים'  הדאחר כךויש נוהגין לפשוט 

  אור ששבת ממלאכת עבירה

 כגון נר שהודלק בשבת אין מברכים , מברכים על האור שלא שבת בשבת ממלאכת עבירה2347 איןז
  .2348 הואיל ונעשה מלאכת הבערה בשבת באור זה בעבירה,עליו במוצאי שבת

 כיון שאם היה ישראל מדליקו היה עובר עליו הרי זו מלאכת ,2350 לצורך עצמו2349ואפילו הדליקו נכרי
  .2351עבירה

  .2353 אם יש לו,2352 צריך לחזור לברך על אור ששבת,ואם עבר ובירך עליו

___________________ 
ולא יראה , והמה יהיו כפוים על האגודל,  צפריו'בברכת בורא מאורי האש יביט בד(וכן הוא בפסקי הסידור 

  ).האגודל
 ).ע להם לכוף האגודל בתוך פיסת הידוהגים קצת מטעם הידו(ד " צה ס' סיוראה כעין זה לעיל

 ורואין  פושטין אותןר כך ואח,א"ש רמ" והגין לכפות האצבעות לתוך היד כמראה לי דמשום הכיו(א שם " מ2346
 באחוריל להסתכם והגיה(הייו לצאת גם דעה הזכרת בשער הכוות שם  ).מאחוריהן לצאת ידי שיהם

  ).כפופים בלתי פשוטים בהיותם בעותהאצ
  :יד- ז"שתבארו לפיו ס, סיכום תוכן ההלכה של אור ששבת ממלאכה שמותר לברך עליו 2347

  ).ז"ס(אין מברכים עליו , ר שהדליקו ישראל בעבירה בשבת) א(
  ).ז"ס(אין מברכים עליו , ר שהדליקו כרי בשבת לצורך עצמו) ב(
  ).ח"ס(ין מברכים עליו א, ר שהדליקו לעבודה זרה) ג(
  ).ב"סי(סתם מסיבת כרים לעבודה זרה , ר שהדליקו כרים לפיהם) ד(
  ).ד"סי(מברכים עליו , ר שהדליקו ישראל במוצאי שבת מעצים ואבים) ה(
  ).ט"ס(מברכים עליו , ר שהדליקו ישראל במוצאי שבת מר שהודלק בשבת) ו(
  ).ז"ס(מברכים עליו ,  שיש בו סכהר שהדליקו ישראל בשבת לצורך חולה) ז(
  ).ז"ס(מברכים עליו , ר שהדליקו כרי בשבת לצורך חולה שאין בו סכה) ח(
  ).ז"ס(מברכים עליו , ר שהודלק מערב שבת) ט(
  ).2372הערה (יתבאר לקמן , ר שהדליקו כרי במוצאי שבת) י(

 ששבת ,מאי שבת (א,  גוגמרא שם. ) ושלא שבת אין מברכין עליו, ששבת מברכין עליואור (ב,  ברייתא ברכות ב2348
   ).שלא שבת ממלאכת עבירהאין מברכין על הר (ה "ע ס"טור ושו. )מחמת מלאכת עבירה

  ).משום דלא שבת( ב ,גמרא ב). ם"עכו של ... על הר ...אין מברכין (ב , משה א 2349
  .דהייו שכן היא גם מסקת הגמרא שם, )ר של כרים משום דלא שבת (ף בגמרא"והוא לפי גירסת הרי

מפי שסתם מסבת עובדי כוכבים לעבודה ... מה טעם אין מברכין אל על הר (ולפי גירסתיו במסקת הגמרא שם 
שהיא ).  גזרה משום כרי... מכרי אין מברכין עליו ...כרי שהדליק (א , למדים הלכה זאת מברייתא ג, )זרה

 גזירה שמא יבאו לברך על ר ,מכרי אחר אין מברכים עליו ... כרי שהדליק ר במוצאי שבת(ט "ההלכה דלקמן ס
ודע שאם הדליק כרי ר בשבת אין (ה "ט הכ"מ פכ"וכמבואר במ).  ויברכו עליו במוצאי שבת,שהדליק כרי בשבת

 ואפילו ,פי שכבר ביאר שאין מברכין על ר של כרי מ,ולא הוצרך רביו לבאר זה... וצאי שבת מברכין עליו במ
  ).כרי מכרי

  ).הלכך אין מברכין על אור של גוים(טור 
  .)פירוש אפילו לצורך עצמו (ב" עולת שבת סק2350

  .ג" רעו סי'ראה לעיל סי, ולעין ההשתמשות בשבת מר שהדליקו הכרי לעצמו
  . 84' וראה הערות וביאורים תשפה ע

  . ) לא שבת ממלאכת עבירה מיקרי, עוברכיון שאם היה מדליקו ישראל היה(שם ע "שו. ן מברכיןה ואי"י ד" ב2351
  .)ואפילו בדיעבד לא יצא (ו"א סק" מ2352



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

שסג

 או אפילו ישראל לצורך חיה או שאר חולה ,2354אבל אם הדליקו נכרי לצורך חולה שאין בו סכנה
  .2356 זו מלאכת עבירה ומברכים עליה במוצאי שבת אין,2355שיש בו סכנה

 ,2357 מברכים עליה במוצאי שבת,וכן עששית שהיתה דולקת והולכת מערב שבת עד מוצאי שבת
  :2358 הואיל והודלקה בהיתר מערב שבת,שאין זו מלאכת עבירה מה שדלקה בשבת

הנר הדולק  ואף , שאסור ליהנות מתשמישי עבודה זרה,2359 אין מברכים על אור של עבודה זרהח
  .2360לפניה אסור ליהנות לאורו

 ואין איסור עבודה זרה חל עליה בפני , ושלהבת אין בה ממש,2361פ שהברכה היא על השלהבת"ואע
 מחמת , מכל מקום כל זמן שהשלהבת קשורה בגחלת של עבודה זרה אסור ליהנות ממנה.2362עצמה

___________________ 
  .דהייו דוקא אם בירך עליו מיד בצאת השבת, א"וראה לקמן סי

ריך לחזר אחר שאר  אין צריך לחזר אחריו כדרך שצ, אבל אם אין לו אור במוצאי שבת.אם יש לו(א "כדלעיל ס 2353
 ).מצות

  .) ישראללו על ידי ואם יש בו סכה אפי,ם" עכול ידיאם אין בהם סכה דוקא ע (ז"א סק" מ2354
 אפילו , כריל ידיהרי צרכיו עשין ע ... חולה שפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכה(ב " שז סי'וכדלקמן סי

  ).אם צריך לכךלאפות לו או לבשל לו  כגון ,במלאכות גמורות של תורה
  ).מי שיש לו חולי של סכה מצוה לחלל עליו את השבת(ב "כדלקמן שם ס 2355
ון  שכי,לאפוקי אור שהודלק לחיה ולחולה (ע שם"טור ושו. )אור של חיה ושל חולה מברכין עליו (א,  ברייתא ג2356

  .)שלא הודלק לעבירה מברכין עליו
 יכולים לברך , כגון לחולה, אם הודלק בהיתר,יום כיפור עצמואפילו אור שהודלק ב(ז " תרכד ס'וכן הוא לקמן סי

  ).צ" רח'ש בסי" כמו שמברכין עליו במוצאי שבת כמ,עליו במוצאי יום הכיפורים
  ). מברכין עליהוצאי שבת למ,עששית שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו ( ברייתא שם2357
לפי שלא עבדה בה עבירה  ,למוצאי שבת מברכין ,ל ובבית ישרארב שבתמעשהיתה דולקת והולכת (י שם " רש2358

  . )שלא הודלקה בשבת
ואילו . והייו שבמוצאי שבת יכול לברך הן על אור שהדליקוהו במוצאי שבת והן על האור שהדליקוהו בערב שבת

אור שהוציאוהו (ד "וכדלקמן סי. במוצאי יום הכיפורים יכול לברך רק על אור שהדליקוהו בערב ים הכיפורים
אבל במוצאי יום ...   מברכים עליו, שברא עתה מחדש,פ שלא שבת בשבת" אע,מוצאי שבת מעצים ואביםב

  ).2390הערה (ושם , )הכיפורים אין מברכין אלא על האור ששבת ממש
 , דולקת כל היום לפיכך עששית שהיתה ...הדלקה עושה מצוה(א " תרעה ס'ע סי"פסק בשו, ולעין חוכה

   ). למוצאי שבת מכבה ומדליקה לשם מצוה,שהדליקה מערב שבת למצות חוכה
  . )ה זרהשל עבודאור  ואין מברכין על (ה"סף א סו"רמוטור ). בודה זרה של ע...ולא על הר  (ב,  משה שם א2359
ר  ואף ה,בודה זרהשי עכלומר משום דאסור ליהות מתשמי(ה ואין מברכין " דב, א ברכות ב" חדושי הרשב2360

  . )כגון שמדליק לפיה רות ...איזהו וי  (ג"קלט ס' ד סי"ע יו"שו). הדולק לפיה אסור ליהות לאורו
  . מראי מקומות וציויםוראה 

 ). ואין מברכין על הגחלת,מברכין על השלהבת(ו "ח ה"ירושלמי ברכות פ 2361
  .)מותרת ושלהבת , אסורהבודה זרהגחלת של ע(א , ביצה לט 2362

  .אין לה ממש מאיסור הגחלת, והייו שהשלהבת שאיה קשורה בגחלת של עבודה זרה
ר שהדליקו בו מבעוד יום ודלק עד לאחר (א " רעט ס'כדלעיל סי, אמם מכל מקום יש לשלהבת ממש מצד עצמה

טלטול אפילו  לפי שבבין השמשות כשהיה הר דולק היה אסור ב...  אסור לטלטלו כל השבת כולה...שחשכה 
  ). ועשה הר מוקצה כמוה, שהיא מוקצה, מפי שהיה בסיס לשלהבת הדולקת בו,לצורך גופו ומקומו
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  .2363איסור הגחלת שהיא קשורה בה

 לפי שאין מברכים ,2364 כגון שהודלקה במוצאי שבת, בשבתולכן אין מברכים עליה אף אם שבתה
  .2365אלא על אור שיוכל ליהנות ממנו כמו שנתבאר

  .2366 אם יש לו, צריך לברך על אור אחר,ואם עבר ובירך

פ " שמותר ליהנות ממנו אע, מברכין עליו,עבודה זרהאבל אם ישראל הדליק נר שלו מנר של 
  .2367ין בו ממש שהשלהבת א,שהודלק משלהבת של עבודה זרה

  ):2368 אין מברכין עליו משום גזירה כמו שיתבאר,אבל נכרי שהדליק מנר של עבודה זרה(

 אלא על אותו נר , דהיינו נר שהודלק בשבת, לא אסרו לברך על אור שלא שבת ממלאכת עבירהט
 שאף שיש בנר זה אור מהנר , מברכים עליו,אבל אם הדליק ישראל ממנו נר אחר במוצאי שבת .עצמו

 דהיינו מה שהאור מתוסף מאליו בהדלקת , מכל מקום יש בו תוספת של היתר,הראשון שלא שבת
  .2369 והרי הוא מברך על התוספת של היתר, שהוא זמן היתר,השני במוצאי שבת

__________________ 
והא דאסרין לברך בשלהבת .  על השלהבת ואין מברכין על הגחלתמברכין, ירושלמי (י"ה ס"ש ביצה פ" רא2363
י " הובא בב.)רכה אלא על השלהבת על פי שאין הב ואף, משום דיש עמה גחלת, ואף על גב דשריא,בודה זרהע

  .ק ח"א ס"ובמ
 שמשתמש , אבל להשתמש ... דווקא לברך אסוריש לומר(ק א "אך מכל מקום מסתפק בזה רביו בקוטרס אחרון ס

   ).) דשריאף על גבש וא"ש הרא"וז( שרי ,בשלהבת אף על פי שיש עמה גחלת
  .) וזה פשוט. והוה שבת שלא בעבירה,וצאי שבת אף על גב שלא הודלק רק במרושפי (ד"ז סק" ט2364

י "וכדעה השית דלקמן ס. אף שהדליקה הכרי במוצאי שבת, כ אם לא הודלקה לעבודה זרה מברכים עליה"משא
  ). לא גזרו עליו כלל,על אותו אור עצמו שהוציא הכרי במוצאי שבת מעצים ואבים או מגחלים(

  . ) שיכול ליהות ממו...ד  ע,פ שרואהו" אע,אין מברכים על האור ( סעיף ו2365
 ,ואם עבר ובירך עליו(ז "וכדלעיל ס,  אלא שהוא מיירי לעין אור שלא שבת.)ואפילו בדיעבד לא יצא (ו"א סק" מ2366

  .ומכל שכן בר של עבודה זרה .) אם יש לו,צריך לחזור לברך על אור ששבת
 דמותר להדליק ר ,שמעין מייה...   משום שיש עמה גחלת...ש "וכתב הרא (ד"ה סי" ים של שלמה ביצה פ2367

 אבל אם ,בודה זרהדוקא כשהשלהבת קשורה בגחלת של ע(ק ח "סא "מ. )וראוי אפילו לברך ,מבית תפלות שלהם
  ). סוף ביצהם של שלמה י, דשלהבת אין בו ממש, שריבודה זרהישראל הדליק ר מר של ע

 גזירה שמא יבאו לברך על ר ...  אין מברכים עליומכרי אחר ... כרי שהדליק ר במוצאי שבת ( סעיף ט2368
  . )שהדליק כרי בשבת

  .וכך גזרו גם כאן בכרי שהדליק במוצאי שבת מר של עבודה זרה
שכיון שהכרי הדליק את הר מר של עבודה זרה שהדליקו , והייו לומר". מר של כרי"ב גורס כאן "ובהגהת מהרי

  .כדלקמן שם, אסרו בכל ר שהדליק הכרי מכרי אחראם כן חלה בזה הגזירה ש, הכרי
ומשי (ק ו "ז ס"ט. ) וכי קא מברך אתוספתא דהתירא קא מברך,לעולם דאיסורא מי איתיה(א , ברכות ג גמרא 2369

דהתירא הוא  אדעל תוספת(ק ט "א ס"מ). קא מברך א דהתירא וכי קא מברך אתוספת,לעולם איסורא מי איכא
  ).מברך

לפי שסתם ר (ומהטעם שיתבאר לקמן בסמוך , ם מיירי בישראל שהדליק מר שהדליק כרי בשבתאלא ששם וש
 לא יטעו , ומפי שתיר לברך על ר שהדליק ישראל,שלא שבת לא הודלק בשבת על ידי ישראל אלא על ידי כרי

  .) שישראל בכרי איו מתחלף,לברך על ר שהדליק כרי
ם כאן מיירי הן בהדליק מכרי בשבתאמ ר שהדליקובא בהמשך , ר שהדליק ישראל בשבת והן בהדליק מ

 הואיל ועשה מלאכת הבערה בשבת באור ,ר שהודלק בשבת אין מברכים עליו במוצאי שבת(ז "להאמור לעיל ס
  . שבכל אופן אין גוזרים בזה אם הישראל הדליק ממו במוצאי שבת).ואפילו הדליקו כרי. זה בעבירה
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 אפילו לאחר זמן מרובה שכבר ,אבל אותו נר עצמו שהודלק בשבת אין מברכין עליו במוצאי שבת
 , משום גזירה שמא יבאו לברך על עמוד ראשון של האור שלא שבת,תרניתוסף בו הרבה אור בזמן הי
 שעדיין לא ניתוסף כלום על עמוד הראשון שדלק ברגע שלפני יציאת ,דהיינו ביציאת השבת מיד

  .2370השבת

 אין לגזור אם נתיר , אפילו הדליקו במוצאי שבת מיד,אבל בנר שהדליק ממנו ישראל במוצאי שבת
 על  לפי שסתם נר שלא שבת לא הודלק בשבת,רך על נר הראשון שלא שבתלברך עליו שמא יטעו לב

 לא יטעו לברך על נר , ומפני שנתיר לברך על נר שהדליק ישראל,נכרי על ידי ישראל אלאידי 
  . שישראל בנכרי אינו מתחלף,2371שהדליק נכרי

 אבל אם , אלא אם כן הדליקו מישראל, אין מברכים עליו,2372אבל נכרי שהדליק נר במוצאי שבת
 ויברכו , גזירה שמא יבאו לברך על נר שהדליק נכרי בשבת,2373הדליקו מנכרי אחר אין מברכים עליו

  .2374עליו במוצאי שבת מיד קודם שיתוסף האור של היתר

___________________ 
אבל אם ישראל הדליק ר שלו מר של (ח "כדלעיל ס, יק ישראל מר עבודה זרה שמותר לברך עליווכמו בהדל
  ). מברכין עליו,עבודה זרה

לפי שסתם ר שלא "הוא כדלקמן בסמוך , ומה שהזכירו בברייתא דוקא הדליקו ישראל מר שהדליק כרי בשבת
  ".שבת לא הודלק בשבת על ידי ישראל אלא על ידי כרי

 כגון , שלא תוסף משחשכה,אתי לברוכי בכרי שהדליק מבעוד יום ובאותו אור עצמו (ה גזירה"י שם ד"ש ר2370
ז שם "ט ). דאי לא הא לא קיימא הא...חדא גזרה היא (ה גזירה " שם ד' תוס.)שמברך עליו סמוך לחשכה מיד

 כגון סמוך לחשיכה ,חשיכהסף מש שלא תו, ובאותו אור עצמווד יוםם שהדליק מבע"שיבא לברך על של עכו(
 בעוד , שיבא לברך סמוך לחשיכה מיד על אור שהודלק בשבתרוש פי,גזירה משום עמוד ראשון (ק יא"א ס"מ). מיד

  . ))י"רש(שלא תוסף ההיתר 
שבגזירה זו אין טעם לחלק בין הדליקו כרי לבין , ורביו מפרש. אלא ששם ושם מיירי בר שהדליק כרי בשבת

  .אלהדליקו ישר
וליכא למיגזר ביה (ו "לבוש ס). דלא גזרו אלא בשל גוי דשכיח להדליק בעבירה הוא(ה וגוי שהדליק "י ד"ב 2371

  ).ומילתא דלא שכיחא לא גזרי בה רבן, דמילתא דלא שכיח הוא שידליק הישראל באיסור, כדגזרין גבי גוי
  :בכרי שהדליק ר במוצאי שבת, סיכום האמור בסעיף זה ושלאחריו 2372

  .אין מברכים עליו, הדליקו מר שהדליקו כרי בשבת) א(
  .אין מברכים עליו, גם אם הדליקו מר שהדליקו ישראל בשבת) ב(
  .אבל אם הדליקו מר שהדליקו ישראל במוצאי שבת מברכים עליו) ג(
  .מברכים עליו, וכן אם הדליקו מר שהדליקו ישראל מר שהדליקו כרי בשבת) ד(
  .מברכים עליו,  הדליקו מר שהדליקו ישראל מר וגחלים שמערב שבתוכל שכן אם) ה(
  . דעות'יש ב, ואם הדליק הכרי אור חדש במוצאי שבת) ו(
 .  דעות'יש ב, וכן אם כרי הדליק ממו ר אחר) ז(

 שהדליק יגו(ו "ע ס"טור ושו. )כרי מכרי אין מברכין עליו . מברכין עליו...כרי שהדליק מישראל (ברייתא שם  2373
  ).אין מברכין עליו, גוי שהדליק מגויאבל .  מברכין עליו ... מישראלצאי שבתבמו

 אתי ,אי שרית בכרי שהדליק מכרי משחשכה(י " ופרש.)גזרה משום כרי ראשון ועמוד ראשון ( גמרא שם2374
 ). סמוך לחשכה מיד כגון שמברך עליו, ובאותו אור עצמו שלא תוסף משחשכה,לברוכי בכרי שהדליק מבעוד יום

 הגזיר(ק ו "ז ס"ט ). דאי לא הא לא קיימא הא,חדא גזרה היא דגזרו חכמים כל אש כרי שביד הכרי( שם 'תוס
 ובאותו אור עצמו שלא וד יוםם שהדליק מבע" שיבא לברך על של עכורוש פי,ם ראשון ועמוד ראשון"משום עכו

  ). כגון סמוך לחשיכה מיד,סף משחשיכהתו
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 כל שיד ,2376פ שגם הישראל הדליק מנכרי" אע,2375אבל כשאור זה של נכרי שמברך עליו בא מישראל
 וכל שכן אם יד ישראל .הראשון של נר שהודלק בשבתהישראל באמצע אין לגזור משום עמוד 

 או שהדליקו מאור הדולק , שהישראל הוא שהוציא האור מעצים ואבנים במוצאי שבת,בתחלתו
  :2377 שמברכים על נר שהדליק הנכרי ממנו, או מגחלים שהובערו מערב שבת,מערב שבת

 או מאור ,ם שמערב שבת או מאור וגחלי, ואם נכרי הוציא אור במוצאי שבת מעצים ואבניםי
 אבל אם הדליק הנכרי מהם נר אחר . אין מברכים על אורות אלו בעצמן,שהודלק בשבת בהיתר

  .2378מברכים עליו

 שגזרו על כל נר שהדליק נכרי במוצאי שבת , שעל נר זה אין מברכים עליו,2379ויש אומרים בהיפך(
וציא הנכרי במוצאי שבת  אבל על אותו אור עצמו שה,שלא מישראל משום נר שהדליקו בשבת

  . לא גזרו עליו כלל,מעצים ואבנים או מגחלים

  ):ויש לחוש לדברי שניהם שידליק ישראל נר מאור זה או מנר זה ויברך עליו לדברי הכל

 כיון שאין אסור אלא משום , אין צריך לחזור ולברך, אם עבר ובירך על נר שהדליק נכרי מנכרייא
 אם בירך עליו במוצאי שבת לאחר שניתוסף בו אור של , בשבת והוא הדין בנר שהודלק.2380גזרה

__________________ 
או מעצים , מר כרי(ה ראה שכל שלושת האופים דלקמן מיירי שהישראל הדליק ר במוצאי שבת לכאור 2375

וזהו לשתי הדעות . והכרי הדליק מהר שהדליקו הישראל במוצאי שבת, )או מאור וגחלים מערב שבת, ואבים
  .י"דלקמן ס

  ). אין לגזור,יקו במוצאי שבת מיד אפילו הדל,שהדליק ממו ישראל במוצאי שבת(שמותר לברך עליו כדלעיל  2376
 שכיון שהעמוד , וזה לא היה צריך לומר,וכן הכרי מישראל מברכין עליו(ה ישראל "ד) א, לט(רביו יוה שם  2377

 וגם העמוד השי הוא של היתר שלא הדליקה ,הראשון של היתר שהיה של ישראל ולא עשו בו מלאכה בשבת
פ שהוא ביד כרי לא גזרין שיבא להתיר " אלא בא להשמיעו שאע. פשיטא דמותר,הכרי אלא במוצאי שבת

  ).כשהעמוד הראשון הוא ביד כרי
כמבואר באליה , אין לברך עליו, כ אם הדליקו הכרי מר שהדליק ישראל באיסור"משא, והייו שרק בזה התירו

וראיה .  וזה הוי חדא גזירה,ם שהודלק מר שלא שבת"ר ביד עכו]כ[ד מסתבר לאסור דהוי "ולע(ק ח "זוטא ס
ה פרק אלו דברים במה שכתב בהדליק עכוראה ליו יודלא היה צריך לומר שכיון , ם מישראל שמותר" מרבי

  ).ק"משמע דאם עמוד ראשון של איסור אסור ודו', אלא לאשמעין וכו', שעמוד ראשון של היתר וכו
 , מן העצים ומן האבים ודאי אין מברכין עליווצאי שבתמהוציאו כרי ב (יח' ר מחם עזריה מפאו סי"ת ה" שו2378

 שעשה בו ' דליכא למיגזר ביה משום עמוד א,הדליק כרי ממו את הר אחר שהוציאו מן האבים מברכין עליו
 לוח אפי" י' סיחם עזריהמשמע במ (י"א סק"מ. )שלא עשה בו מלאכה ' מעמוד א' שהרי זה עמוד ב,מלאכה

 אבל אם .וצאי שבתם אש מעצים ואבים במ" עכואכשהוציוא הדין  וה, ממדורה שלוה לחולם הדליק ר"עכו
  . וראה מחצית השקל ולבושי שרד. )ם ר אחר מזה שרי"הדליק העכו

בין אם , )שמא יבואו לברך על ר שהדליקו בשבת(והייו שכל ר שהדליק הכרי במוצאי שבת אין מברכים עליו 
. ובין אם הדליקו מר שהודלק בשבת בהיתר, ובין אם הדליקו מאור וגחלים של ערב שבת, הדליקו מעצים ואבים

  ).או על ידי כרי, על ידי ישראל(מר שהודלק במוצאי שבת , אלא אם כן הדליק הכרי במוצאי שבת
הדליק מכל מקום אם , מברכים עליו, או בשבת לצורך חולה שאין בו סכה, ואף שהר שהדליקו הכרי בערב שבת

  .אין מברכים עליו, ממו במוצאי שבת
  . קסד.  ואילךקיא' ה ע"ראה אהלי שם חו

ם " דלא גזרו אלא בר המצא ביד עכו, דבהוציאה לא שייך גזירה כלל, איפכאולי ראה(י " אליה זוטא סק2379
רת ר ביד  אבל ר שהודלק ממו הוא בכלל גזי ... ובזה לא שייך גזרה,ומשום שישתמשו באור שדולק משבת

   .)וכן ראה משמעות הפוסקים , דמי יחלק בין הודלק מזה או משאר ר,ם"עכו
  . ) כיון דאיו אלא גזירה,בד יצא בזה דבדיעוראה לי (ק יא"א ס" מ2380
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  :2381 שאין איסורו אלא משום גזירה,היתר

מסיבת ) א( שסתם , אין מברכים עליו, אף על פי שהדליקוהו מישראל, נכרים שהדליקו נר לפניהםיב
  :2382 והרי זה כנר של עבודה זרה,נכרים לעבודה זרה

 שמן הסתם הוא ,2383וב אנשי הכרך נכרים אינו מברך עליו אם ר, היה הולך חוץ לכרך וראה אוריג
 אם , מברך עליו2385 ואם רוב ישראל או אפילו מחצה על מחצה.2384אור של נכרי שלא הדליק מישראל

  :2387 להכיר בין מטבע למטבע2386הוא יכול ליהנות כאן לאורו

 , שנברא עתה מחדש,פ שלא שבת בשבת" אע, אור שהוציאוהו במוצאי שבת מעצים ואבניםיד
 שהרי אין מברכים על האור אלא לזכר שנברא האור במוצאי שבת מאבנים שהקישן ,2388מברכים עליו

__________________ 
  ).2370והערה (ט "כדלעיל ס, שגם זה לא אסר אלא מטעם גזירה 2381

ר שהודלק בשבת אין מברכים עליו במוצאי (ז "כדלעיל ס, מיד צריך לחזור ולברךכ כשבירך ביציאת השבת "משא
  .) צריך לחזור לברך על אור ששבת,ואם עבר ובירך עליו ... שבת

  . ראה משה ברורה שער הציון אות כבו
מה (ב , רא שם בוגמ. )בודה זרה של ע... ולא על הר ...ם " של עכו...אין מברכין לא על הר ( ב ,משה ברכות א 2382

מ " מ).בודה זרה מפי שסתם מסבת עובדי כוכבים לע,ם" של עכו... מה טעם אין מברכין לא על הר ,טעם קאמר
  .וכן הוא גם הוסח בגמרא שלו. ) אבל ההלכות היו גורסים גירסא אחרת.זו היא גרסת רביו(ה "ט הכ"פכ

  :הלכות במשהשיש שתי , שארת מסקת הגמרא, ש"ף והרא"ולגירסת הרי
, )ואפילו הדליקו כרי לצורך עצמו(ז "שהיא ההלכה דלעיל ס, משום דלא שבת, אין מברכים על הר של כרים) א(

  ).2349הערה (ושם 
הערה (ושם , )אין מברכים על אור של עבודה זרה(ח "שהיא ההלכה דלעיל ס, אין מברכים על הר של עבודה זרה) ב(

2359.(  
  ".שסתם מסיבת כרים לעבודה זרה"אבל לא תפרשה ההלכה שכל שהדליקו הכרים אמרין 

  ).ולעין הלכה כיון דהוראה זו תליא בגרסאות קטין לחומרא(ג "ח ס"כמבואר בב, ל לאיסורא כשתי הדעות"וקיי
*  

ח "כדלעיל ס, מברכין עליו, אבל אם הדליק ממו הישראל ר שלו. כריםוכל זה כשרוצה לברך על הר שהדליקו ה
פ שהודלק משלהבת " שמותר ליהות ממו אע, מברכין עליו,עבודה זרהאבל אם ישראל הדליק ר שלו מר של (

  . ותבאר בקוטרס אחרון). שהשלהבת אין בו ממש,של עבודה זרה
היה הולך חוץ לכרך  (ז"ע ס"טור ושו. ) אם רוב כרים איו מברך,ורהיה מהלך חוץ לכרך וראה א (א,  ברייתא ג2383

  . ) אין מברכין עליו, אם רובן עובדי כוכבים,וראה אור
אמם כאן . ולכן אם הדליקוהו מישראל מברכים עליו, והייו דמיירי הכא שלא הדליקו לפיהם במסיבה 2384

 .תולין שהוא של ישראל,  אם רוב או מחצה ישראלכ"משא. חוששים שהדליקוהו לעצמם באופן שאסור לברך עליו
 ]אדת[ ואיידי , מחצה על מחצה מי מברךלובדין הוא דאפי (גמרא שם ו,)אם רוב ישראל מברך(ברייתא שם  2385

מברכין  , או אפילו מחצה על מחצה,ואם רובן ישראל (ע שם"טור ושו. ) תא סיפא רוב ישראל,רישא רוב כרים
  . )עליו

  ).ויכול להשתמש לאורו(ק יב "א ס"מ. )ל כשיכול להשתמש לאורו"ופירשו ז(ו "הכט "מ פכ"מ 2386
  . )עד שיוכל להכיר לאורו בין מטבע מדיה זו למטבע מדיה אחרת (ו" כדלעיל ס2387
 באור היוצא מן העצים ... הואיל ותחילת ברייתו הוא ,אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת (א,  פסחים ד2388

 שאף הוא , אלא במוצאי שבת,ם הכיפורים אין מברכין עליו במוצאי יו,דברא עכשיו(י "ופרש ,)ומן האבים
 אין ם הכיפורים אבל במוצאי יו.אור היוצא מהעצים ומהאבים מברכין עליו (ח"ע ס"טור ושו. )תחילת בריית אור

  . )מברכין עליו
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שסח

  .2389אדם הראשון זו בזו

 ולא אפילו על נר שהדליק ישראל ,אבל במוצאי יום הכיפורים אין מברכין אלא על האור ששבת ממש
  :2390ד"תרכ'  כמו שיתבאר בסי,מנכרי

   להאירותנר

  .2391 מברכים עליהם,שאלו מכניס קיסם ביניהן הוא נדלק גחלים הבוערות כל כך טו

 שאפילו ,2393 אין מברכין עליהם, אבל אם עשויין כדי להתחמם כנגדן,2392והוא שעשויין כדי להאיר
  :2394על הנר אין מברכין אם אינו עשוי להאיר כמו שיתבאר

ל אחר  אב. שאז אינו עשוי להאיר, בתחלת שריפת הלבנים אין מברכים עליו, אור של כבשןטז
  :2395שנשרפה אז עשוי להאיר ומברכים עליו

 אם היה אדם חשוב מתארח אצלם בבית , נר של בית הכנסת בימיהם היו מברכים עליו לפעמיםיז
 או אם שמש הכנסת אוכל בחדר הסמוך לבית הכנסת שחלונותיו , שאז הנר נעשה להאיר לו,הכנסת

אבל אם לא היה שם  .נה מאירה לו שמה אם אין הלב, שנעשה הנר להאיר לו,פתוחים לבית הכנסת
 שלא נעשה להאיר אלא , לא היו מברכין עליו, ויש נר דולק שם,אדם חשוב ולא שמש האוכל שם

  .2396לכבוד שכינה

__________________ 
 והביא שי אבים וטחן זו בזו ,א של מעלה מעין דוגמ,ה דיעה באדם הראשון"במוצאי שבת תן הקב ( גמרא שם2389

 אדם הראשון שהקיש אבים ל ידי ע,לפי שגם תחילת בריית האור היה במוצאי שבת (ח"ז סק"ט. )ויצא מהן אור
אבים והקישן זה בזה  ' בם הראשון במוצאי שבתמפי שטל אד (ק יד"א ס"מ. )ום כיפור וזה אין שייך בי,זה בזה

  .)אבים והקישן זו בזו ויצא מהן אור' שטל אדם הראשון ב(א "ל סוכדלעי. )וברא האור
יתה דולקת  כגון עששית שה,אלא על אור ששבת ממלאכה... ואין מברכין במוצאי יום הכיפורים  ( סעיף ה2390

ואפילו אם חל יום ... במוצאי שבת מברכין על האור היוצא מן האבים ועצים  ... והולכת מערב יום כיפור
  ). ושבת כל יום הכיפורים, יום כיפור אין מברך במוצאי שבת אלא על האור שהודלק מערב,ם בשבתהכיפורי

וכדלעיל , והייו שבמוצאי שבת יכול לברך הן על אור שהדליקוהו במוצאי שבת והן על האור שהדליקוהו בערב שבת
 שאין זו מלאכת ,מוצאי שבת מברכים עליה ב,וכן עששית שהיתה דולקת והולכת מערב שבת עד מוצאי שבת(ז "ס

  ). הואיל והודלקה בהיתר מערב שבת,עבירה מה שדלקה בשבת
  . ואילו במוצאי יום הכיפורים יכול לברך רק על אור שהדליקוהו בערב יום הכיפורים

 אמר רב חסדא כל , לוחשותהיכי דמי.  אוממות אין מברכין עליהן,גחלים לוחשות מברכין עליהן (ב,  ברכות ג2391
 שאילו מכיס קיסם בייהם ל כךגחלים הבוערות כ (ט"ע ס"טור ושו. )ו מכיס לתוכן קיסם ודולקת מאיליהשאיל

  . ) מברכין עליהם,הוא דלק
  . )להאירוהוא שעשוים  (ע שם"טור ושו. )י דהי גחלים לוחשות עשוין להאירומייר (ג"ש שם ס" רא2392
  . )אין מברכין עליהם , כגדןשאין עשויות להאיר אלא לחמם... אבל  (ט" לבוש ס2393
  ).צ"רח' ש בסי" כמ,ואין מברכין אלא על האור שהודלק להאיר(ח " תרכד ס'וכן הוא לקמן סי. ח- ז"לקמן סי 2394
בתחלת  ( לא קשיא הא בתחלה, ותיא אידך אין מברכין עליו,תי חדא אור של כבשן מברכין עליו (א,  גברכות 2395

 רובן מדליקין אור גדול מלמעלה למרק ,לאחר ששרפו האבים ( הא לבסוף,)י" רש,שרפת אבים אין האור להאיר
 אין מברכין ,אור של כבשן בתחלת שריפת הלבים (י"ע ס"טור ושו .))י"רש,  ומשתמשין מי לאורה,שרפת האבים

  . ) ומברכין עליו,שרפו אז עשוי להאיר ואחר ש, שאז איו עשוי להאיר,עליו
א  ל, ותיא אידך אין מברכין עליו,דא אור של בית הכסת ושל בית המדרש מברכין עליותי ח(א , רכות ג ב2396

 ובדליכא אדם חשוב עשוי לכבוד בית ,באדם חשוב לאורה(  הא דאיכא אדם חשוב הא דליכא אדם חשובקשיא
 ולא ,)ש"א ר,גרסין הא והא דליכא אדם חשוב (יכא אדם חשובא ואי בעית אימא הא והא ד).'תוסח ו"ר ,הכסת
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שסט

 אין מברכים על נר ,2398 ולא שמש האוכל שם,2397לפיכך עכשיו שאין לנו אורחים בבית הכנסת
 , בשביל כבוד שכינה2399אפילו ביוםועוד שעכשיו דרכנו להדליק בבית הכנסת (שבבית הכנסת 

 הואיל ואף ביום היו מדליקים ,ולפיכך אף אם מדליקים בלילה גם בשביל להאיר אין מברכים עליו
  ):אבל אם מרבים נרות בלילה יותר מביום בשביל להאיר מברכים עליהם (.)אותו

 שאילו היו ,חשוב אם הוא מת , אין מברכים על נר של מת כשמוציאים אותו לקבורה במוצאי שבתיח
 שנמצא נר זה שמוציאים לפניו במוצאי שבת , מוציאים נר לפניו לכבודוגם כןמקברים אותו ביום היו 

אבל מת שאינו חשוב כל כך  . כיון שאף ביום היו מוציאים לפניו,אינו עשוי בשביל להאיר בלבד
 שהוא עשוי ,ו בלילה מברכים על הנר שהוציא לפני,להוציא לפניו נר כשהיו מקברים אותו ביום

  :2400בשביל להאיר בלבד

 אלא , שהרי אין מברכין על הנר אפילו כשרואה אותו, סומא לא יברך על הנר במוצאי שבתיט
  :2402 אלא יבדיל בלא ברכת הנר,2401כשיוכל ליהנות מאורו כל כך עד שיוכל להכיר בין מטבע למטבע

___________________ 
הא  )י"רש, שיאכל החזן לאורה ומברכין, אף לאורה עשויה,שמש שאוכל בבית הכסת(קשיא הא דאיכא חזא 

 אין ,שהחזן יכול לאכול לאורה ( ולא קשיא הא דאיכא סהרא, הא והא דאיכא חזאי בעית אימא וא.דליכא חזא
 אם ,אור של בית המדרש(ו "ט הכ"ם פכ" רמב.) והא דליכא סהרא,)י" רש, שלא להאיר הדליקוה,מברכין על הר

. ) אם יש שם חזן שהוא דר שם מברכין עליו,של בית הכסת. יש שם אדם חשוב שמדליקים בשבילו מברכין עליו
 אין מברכין ,ואם לאו.  אם יש שם אדם חשוב מברכין עליו,ית הכסתר ב (ע שם"שו ב'דעה האטור ו ב'דעה הב

אם יש שם אדם (ק ט "ז ס"ט. )שלא תהא לבה זורחת שם והוא ,ל שם מברכין עליו ואם יש שמש שאוכ ...עליו
שמש (ק טו "א ס"מ).  אלא לכבוד השכיה, לא עשה להאירואם אין אדם חשוב . דאז עשה להאיר לו,חשוב
  ). ית הכסת דהחלוות פתוחים לבריך לומר וצ.ט" רס'ש סי" כמ,ית הכסת בבית הסמוך לברושפי, שאוכל

  ). השובתים בחדרים הסמוכים לבית הכסת ...האורחים(א " רסט ס'הייו כדלעיל סיו
 לפי שלא , אף על פי שהודלקו מבעוד יום,לא יברך על רות של בית הכסת בעצמן(ח " תרכד ס'וכן הוא לקמן סי

  ). ולא בשביל להאיר,לכבוד בית הכסתהודלקו רק לכבוד היום ו
  . )ו שאין לו אורחים השובתים אצל בית הכסתעכשי (ב"רסט ס' סיכדלעיל  2397
  ). והשמש משתמש שם שום דבר מצרכי אכילה...בבית הכסת של שים (א " רסג סי'ראה לעיל סי 2398
 כיון שדרך להדליקם ,ומכאן ראה שהרות של בית הכסת(ה כל שמוציאין "ד) ב, לט(רביו יוה ברכות שם  2399

 שאם עשה , הכי ראה מכאןלו אפי,אמר שפעמים מדליקים אותם להאיר לו ואפי,לכבוד אין מברכין עליהם
 כיון דרגילין ,הלכך אין מברכים על הר של בית הכסת (ש שם"רא). איר ועשה לכבוד אין מברכין עליולה

ש מסיק דהאידא אין מברכין "והרא(ד " מלבושי יום טוב ס.) אפילו ביום,ליקו לכבוד בית הכסתהאידא להד
ק "אליה זוטא סהובא ב ).הלכך אף בלילה אין מברכין עליו, אם כן לכבוד עשוי, כיון שגם ביום מדליקין, ו כללעלי
  .יב

  .שתבארה בסעיף הבא, ולמדים זאת מההלכה של מת
 ...  ר לכבוד הוא דעבידא,אי טעמאמ(א , גמרא שם ג. ) של מתים...אין מברכין לא על הר  (ב, אברכות  משה 2400

מת (י "ופרש. ) וכל שאין מוציאין לפיו אלא בלילה מברכין עליו,מוציאין לפיו ביום ובלילה אין מברכין עליוכל ש
 דלכבוד , אם הוציאו בלילה במוצאי שבת לקבורה אין מברכין על אותו ר,שהוא חשוב להוציא לפיו ר ביום

 , אף על גב דהשתא מיהא להאיר הוא עשוי,]הובליל[ואותו שמוציאין לפיו ביום  (ש שם"רא. )עבידא ולא להאיר
שאיו  ,אין מברכין על ר של מתים(ב "ע סי"ושוטור . ) אין מברכין עליו,אין לפיו לכבוד ביום מוצילוכיון שאפי

). אין מברכין עליו , והוציאוהו בלילה בר,הילכך מת שהיו מוליכין לפיו ר אילו הוציאוהו ביום .עשוי להאיר
 , גם כשמוציאין אותו בלילה בר אין מברכין עליו,מת שהיו מוליכין לפיו ר אילו הוציאוהו ביום( ב"לבוש סי

וכל שלא היו . ף על פי שגם צריכין לו עתה בלילה א,כיון שגם ביום היו מוליכין לפיו ר אם כן הוא לכבודו
  . )א להאיר שאותו הו,בר מברכין עליו אם הוציאוהו בלילה ,מוליכין לפיו ר ביום

 , מדקט עד שיאותו לאורו,וראה בעיי שסומא איו מברך בורא מאורי האש (תקכג' ה פסחים סי" ראבי2401
ולי  ( תקפזי"ס מגילה סו).משמע התם דפליג רבא ואמר שצריך לראות ממש וליהות ולהכיר בין איסר לפודיון]ו[
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 ,יברכו עליו כל אחד ואחד בפני עצמו לא , היו יושבים בבית הכנסת במוצאי שבת והביאו להם אורכ
פ שאם היה כל אחד מברך בפני עצמו " ואע.2403אלא אחד מברך וכולם שומעים ויוצאים ידי חובתן

 מכל ,2404 כמו עכשיו שצריכים לבטל עד שישתקו כולם וישמעו,לא היו מבטלים כל כך מלימודם
  :2405 כי ברוב עם הדרת מלך,מקום עכשיו יש הידור יותר

 כיון שהוא טמון ואינו יכול לראותו , אינו מברך עליו,פ שהוא בידו" אע,2406ון בחיקו היה נר טמכא
  .ולהכיר בין מטבע למטבע לאורו אם לא יוציאנו מחיקו

 כגון שהנר , אלא שאינו יכול לראות את השלהבת,ואפילו נר שיכול להכיר בין מטבע למטבע לאורו
פ שיכול להשתמש " אע,אינו רואה השלהבת בענין ש,2407עומד בקרן זוית והוא עומד מן הצד קצת

  . לא יברך עד שיוכל לראות השלהבת,לאורה

___________________ 
פרש בגמרא כגון שהוא  ומ,ר עד שיאותו לאורו דתיא במסכת ברכות אין מברכין על ה...ראה שאיו מברך 

  . ) איו מברךסומא (ג"ע סי"שוטור ו. )משתמש לאורה
  . )אבל שאר הבדלה אומר (זק י"א ס" מ2402
 משום , אחד מברך לכולןבית הלל אומרים... היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפיהם  (א,  ברייתא ג2403

 .)אחד מברך לכולם , והביאו להם אורית המדרשהיו יושבים בב (ד" סיע"טור ושו. )שאמר ברוב עם הדרת מלך
  ).משום ברוב עם הדרת מלך(ק י "ז ס"ט

בברכת המצות אם כל אחד עושה מצוה בפי (ו " ריג ס'כדלעיל סי, ואף שבשאר מצות יכול כל אחד יברך לעצמו
 הרשות בידם אם רצו אחד מברך ,ין כגון שכל אחד מתעטף בציצית או לובש תפיל, אף שכולן מצוה אחת,עצמו

 וראוי יותר שיקיים כל אחד ואחד בעצמו ... ואם רצו כל אחד מברך לעצמו ,לכולם כדי לקיים ברב עם הדרת מלך
  ). שליחל ידימצות הברכה משיקיימה ע

לם בברכות המצות כשכו(כמבואר לעיל שם , מצוה שאחד יברך לכולם, מכל מקום כשכולם מקיימים המצוה ביחד
לקיים ברב עם הדרת  ...  מצוה שאחד מברך לכולם,ר או מגילה כגון שמיעת קול שופ,מקיימים המצוה ביחד

  ).מלך
לא הצריכו שיהיו המברך והשומעים (ה " ריג ס'כדלעיל סי, משי טעמים, ומועיל אף שלא קבעו כולם ביחד בישיבה

 אבל במוגמר שכולם הים ביחד , בפי עצמו שכל אחד הה,קבועים יחד בישיבה אלא בהאת אכילה ושתיה
 . ואפילו אין קבועים במקום אחד אלא זה בכה וזה בכה,מהריח העולה ממו פוטר אחד את חבירו אפילו בעמידה

 ומטעם זה .ועוד שברכת האור איה כברכת ההין ממש כי היא האה כעין חובה( וכן ברכת האור במוצאי שבת
 ואפילו , אפילו מריחים זה אחר זה,שבת פוטר אחד את חבירו שלא בקביעות ישיבהגם בברכת הריח שבמוצאי 

  ).)שלא בשעת הבדלה
אבל אם רצו לקיים כל אחד המצוה בפי עצמו ולברך (כמבואר לעיל שם , אמם יש והגים שמברך כל אחד לעצמו

וכן  ,ליח כשיכול לקיימה בעצמו של ידי שאין לחייב אדם שיקיים המצוה המוטלת עליו ע...לעצמן הרשות בידם 
  ). וכל כיוצא בהן,בקידוש והבדלה

 כל ית שמאי אומריםב (גמרא שםכדאמרין בברייתא ו, שמטעם זה הצריכו בית שמאי שכל אחד יברך לעצמו 2404
 הם צריכים לשתוק , מברך לכולםחדשבזמן שא(י " ופרש,)מפי בטול בית המדרש ... אחד ואחד מברך לעצמו

 והוי ,ואף על גב דצריכים כלן לשתוק ולשמוע (ק יח"א ס"מ. )י שיתכוו כולם וישמעו אליו ויעו אמן כד,מגרסתם
  . )רא גמ, משום ברוב עם הדרת מלך, הא עדיפאמכל מקום, ית המדרשביטול ב

ן וכ).  מפי בטול בית המדרש,של בית רבן גמליאל לא היו אומרים מרפא בבית המדרש(ומטעם זה אמרו בגמרא שם 
  ).ואפילו מי שתעטש אין אומרים לו רפואה בבית המדרש(א "ד הי" תלמוד תורה פ'פסק לקמן בהל

  .א שם"מ. ברייתא שם. כח,  משלי יד2405
 ו"ע סט"טור ושו. ) איו מברך עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה...היתה לו ר טמוה בחיקו  (ב,  ברייתא שם ג2406
  . )לאורה עד שיהא רואה את השלהבת ומשתמש  אין מברכין עליה...ר בתוך חיקו (

 ... עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה , איו מברך,שתמש לאורה ולא ראה שלהבת(ברייתא וגמרא שם  2407
 ). אין מברכין עליה,משתמש לאורה ואיו רואה את השלהבת(ע שם "טור ושו) משכחת לה דקיימא בקרן זוית

  ).כגון שעומד מן הצד(ק כ "א ס"מ
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ויש  (2408 יכול לברך עליו, שיכול לראות השלהבת מתוך דופני העששית,ואם הנר הוא בעששית
  ):2409חולקים

קונטרס אחרון
 

 דאתוספת , היינו בישראל שהדליק מנכרי, שלא הסכים לזה להלכה2411ז" הט.2410' כומסיבת) א(
במסיבתם  שאחר הדלקתו נאסר ,2412 אבל באמת במגיד משנה מיירי בנכרי שהדליק.תירא קמברךדה

  .ש"ייעמשום עבודת אלילים 

 , אם כל המסיבה גוים שריל שכןדמשמע דכ, 2414ו"רע'  ונתבאר בסי,2413 כל כתביוף פרקע מס"אבל צ
__________________ 

 ,ראה דפס איו כעין עששית (ה היתה"א שם ד"הרשבופירש ).  איו מברך... בפס ...היתה לו ר (ברייתא שם ב 2408
 ואף על גב שגוף העששית מפסיק אפילו הכי , דההוא כרואה שלהבת חשבין ליה,שרואה השלהבת מתוך העששית

שלהבת ומשתמש לאורה  כרואה רי זה עומד בעששית ורואה שלהבת מתוך העששית ה ...ראיה חשבין ליה
 לפי שבראיה ... אסור לקרות כגדה ,ערוה בעששית וראית דרך דפותיה(ח " עה ס'וכדלעיל סי). ומברכין עליו
  .)והרי היא ראית ' שאמר ולא יראה בך וגו,תלה הכתוב

 אבל , שלהבתא רואה דעששית הו,דפס איו כעין עששית, ל"א ז"וכתב הרשב(י " הבדלה ס'הובא בארחות חיים הל
 דמיירי שיש לו ,לאורה ולא משתמש ,ופס הוי איה רואה השלהבת (כ"א סק"מ). בפס איו רואה שלהבת

  .)מחיצות ברזל
י בגמרא "רש).  אין מברכין עליה...ר בתוך חיקו או בתוך פס או בתוך אספקלריא (ו "ח ה"ירושלמי ברכות פ 2409

להוציא משם האור והמברך על אור העששית והפס צריך (י " הבדלה ס'הלארחות חיים . )בעששית(ה בפס "שם ד
א "ותמהי דאם כן פליג הרשב(י "תמה עליו ב, ל"א ה"ואף שהביא אחר כך את דברי הרשב). עד שיראה השלהבת

  ).דהא ספקליא משמע דהייו עששית, על הירושלמי
 ,שהיתה דולקת והולכת מערב שבת עד מוצאי שבתוכן עששית (ז "צטרך לפרש את האמור לעיל ס, ולפי דעה זו

  .הייו שיוציאה במוצאי שבת מהעששית ויברך עליה, )מברכים עליה במוצאי שבת
  . ב, כטג "וראה חקרי הלכות ח

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2410
  .סתם מסיבת כרים לעבודה זרה ואסורה, שר שהדליקו כרים, ב תבאר"בפים סי
  .דאתוספת דהתירא קמברך, מותר לברך עליו, שאם הישראל הדליק ר מר זה של עבודה זרה,  בפוסקיםותפרש

קשה מההלכה שאם רוב כרים , אמם על עיקר הדין שהר שהדליקו הכרים במסיבה אסורה משום עבודה זרה
  .ע ליישב שלא בדוחק"וצ. במסיבה מותר להשתמש בו בשבת

  .ולכן לא יברך עליו, ורק לגבוה אסור. בת של הר של עבודה זרהואולי מותר להשתמש גם בשלה

  ).שהושמטו על ידי הצזורה בדפוסים הבאים(הושלמו כאן כמה קטעים מדפוס ראשון 
  . תשא'לתוכו ראה כישתא דבי רב ע

ודה בם אסור במסיבה מטעם ע" בישראל מעכולום אפי"מ שלדעת הרמב"ש המ"ויש לי מקום עיון על מ(ק ו "ס 2411
 אלא ודאי ...דימא אתוספת היתר מברך , ברי הכל במסיבה לדלו ואי תמה מאד למה לא תיר כאן אפי...זרה 

  ).ד ברור"לען ראה  כ,ם" במסיבה כאן בישראל שהדליק מעכולודבאמת מותר אפי
כן כבר תבאר  שאם לא , דוקא כשאיו במסבה, לדעת רביו,עובד כוכבים ומזלות שהדליק מישראל(ו "ט הכ"פכ 2412

  ).שסתמה לעבודת כוכבים ומזלות
  .מ שם"ליתא במ, "ם אסור במסיבה מטעם עבודה זרה"אפילו בישראל מעכו"שאוסר , ז בשמו"ומה שכתב הט

י "ב]ו[שלא כתב המגיד משה , ותימא פלאה על מחבר שכמותו שטעה טעות גדול(ק יא "וכן הקשה באליה רבה ס
אבל בישראל שהדליק אפילו מר של  ...  שאסור במסיבה,י שהדליק מישראללאסור משום עבודה זרה אלא בגו

  .ע"ז כמה ממפרשי השו"וכן הקשו על הט). והוא ברור, עבודה זרה ממש שרי
  ). מברכין עליו,עבודה זרהאבל אם ישראל הדליק ר שלו מר של (ח "וכן פסק בפים ס

על זה צריך , והרי זה כר של עבודה זרה, י לעבודה זרהסתם מסיבת כר, על עצם ההלכה שכרים שהדליקו ר 2413
  ). אם רוב כרים מותר להשתמש לאורה,ר הדלוק במסיבה(א "סע, עיון מהאמור בברייתא קכב
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  .ע לישב שלא בדוחק"וצ

פ שמברך " אע,משום גחלתך  דכתב הטעם לאסור לבר,2416ש דביצה" בשם הרא2415י" בביןועי
 גבי פלפלין שמשימין 2417א" דומיא דכתב הרשב, דווקא לברך אסורם כן יש לומר וא.'כואשלהבת 
ש "ש הרא"וז (2418 שרי, שמשתמש בשלהבת אף על פי שיש עמה גחלת, אבל להשתמש,'בקנקנים כו

  .)ג דשריא"ואע

2420 דדמי לשלהבת של הקדש,2419ז"תרע' ש הטור בסי"ולא דמי למ
: 

___________________ 
 אם רוב המסיבה כרים מותר להשתמש ,ישראלים וכרים שהסיבו יחד ובא כרי והדליק להם ר(ז "לעיל שם ס 2414

  ).לאורו
  .ה אין מברכין"ד 2415
 על פי שאין  ואף, משום דיש עמה גחלת, ואף על גב דשריא,בודה זרהוהא דאסרין לברך בשלהבת ע (י"ה ס"פ 2416

  .ק ח"א ס"י ובמ" הובא בב.)הברכה אלא על השלהבת
 מחמת איסור ,מכל מקום כל זמן שהשלהבת קשורה בגחלת של עבודה זרה אסור ליהות ממה(ח "וכן הוא לעיל ס

  ).הגחלת שהיא קשורה בה
 ,מסתברא ...  לתת טעם ביין,ם הללו שמשימין שק מלא פלפלין וזגביל בתוך קקי היין"עכו( רלד 'ג סי"ח 2417

 אלא , ואין עושין כן ליתן היין טעם בתבלין, לפי שאין היין ותן בהם ריח, ואפילו לכתחילה,שמותר להריח בהן
.  משום הקריבהו א לפחתך,שמים דהבדלה אסור דלב, מסתבראומכל מקום ...  ליתן התבלין טעם ביין,אדרבא

  .) איפשר דמימאיס למצוה,ועוד דכל שיש בו איסור מעורב
פ " אע,שקים מלאים בשמים שמשימים הכרים תוך קקי היין כדי שיקלוט היין ריחם(ה " רצז ס'וכן הוא לעיל סי

הואיל והמריח בהם איו מכוין לריח  , ואין בהם איסור משום ריח היין שבלע בהם,שמותר להריח בבשמים אלו
 מפי שהם ,אין ליטלם לבשמים של הבדלה לכתחלה  מכל מקום במוצאי שבת,היין שבלע בהם אלא לריח עצמה

  ).מאוסים לגבוה לכל דבר מצוה מחמת יין האסור הבלוע בהם
ין בעלי חיים שעבדו  אף על פי שא, צמרה פסול לציצית,המשתחוה לבהמה(ג " יא סי'וכעין זה מציו לעיל סי

 , מכל מקום למצוה אסור, הצמר הזה מותר להדיוטם כן וא, וכל המחובר לו הרי הוא כמוהו,אסורים להדיוט
  ).משום דמאוס הוא לגבוה

. ) אסורה ושלהבת מותרתבודה זרהגחלת של ע(א , כדאמרין בביצה לט, ואף שההאה מהגחלת עצמה אסורה 2418
 ב"קמב סק' ד סי"ז יו"טכמבואר ב, איסורו מדאורייתא או רק לכתחלה מדרבןויש בזה מחלוקת הפוסקים אם 

 , לומר שמדרבן בעלמא היאל כרחך ואם איתא דגחלת אין אסורה אלא לכתחלה ע...ראה לי אפילו דיעבד אסור (
י " והב... אלא ברור דאיסור דאורייתא , ובגמרא משמע דלא גזרו בה,אם כן מציו גם בעבודת כוכבים דגזרו בה

  .)ל שכן הוא פשוט"ח ז" וכתב עליו מו, דדוקא לכתחלה אסור בגחלת...כתב 
  .לא אסרה אלא לגבוהקשורה בגחלת השהשלהבת מכל מקום יש לומר 

 שמא יבא ליהות ... שהרי הוקצה למצותו ,י עצמן עושה לו מדורה ושורפו בפ...הותר מן השמן והפתילות " 2419
  ".ממו

 ,עושה לו מדורה ושורפו בפי עצמו, לשיעור הדלקה הותר ביום השמיי מן השמן הצריך(ד " סע שם"וכן הוא בשו
  ).שהרי הוקצה למצותו

למה תיגרע השלהבת שיש עמה , ואילו לפי האמור לעיל שמותר להשתמש בשלהבת שיש עמה גחלת של עבודה זרה
  .שמן ופתילות של רות חוכה

 דמאיסה בודה זרה ע, ומאי שא דהקדש דאסירא, דשריאבודה זרהשלהבת עמאי שא (א , כדאמרין בביצה לט 2420
  .) הקדש דלא מאיס ולא בדילי אישי מייה גזרו ביה רבן,ובדילי אישי מיה לא גזרו בה רבן

  .כך גזרו בשלהבת של מצות רות חוכה, וכשם שגזרו בשלהבת של הקדש
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  שלא לאכול ושלא לשתות ולא לעשות שום מלאכה קודם שיבדילרצט 
  סעיפיםא "ובו כ

  אכילה ושתיה קודם הבדלה

 עד שיבדיל , במוצאי שבת2422 חכמים לאכול שום דבר או לשתות שום משקה חוץ ממים2421 אסרוא
  :2424א"רע'  מטעם שנתבאר בסי, ואפילו לטעום מעט אסור,2423פ שהבדיל כבר בתפלה" אע,על הכוס

  .2426 כשמגיע בין השמשות שהוא ספק לילה,2425ו היה יושב ושותה מבעוד יום צריך להפסיק ואפילב

 אפילו כשמגיע ודאי ,2427 אפילו משתיה,אבל אם היה יושב ואוכל מבעוד יום אינו צריך להפסיק

__________________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 2421

  ).ה- א"ס(שתיה קודם הבדלה אכילה ו) א(
  ).ז- ו"ס(שתיית כוס ברכת המזון קודם הבדלה ) ב(
  ).ט- ח"ס(כשלא הבדיל בלילה ) ג(
  ).יב- י"ס(המתעה אחר השבת ) ד(
  ).ד- ג"סי(הסועד מיד אחר הבדלה ) ה(
  ).יט- ו"סט(מלאכה קודם הבדלה על הכוס ) ו(
  ).כ"ס(בארה של מרים ) ז(

 רבן דבי רב אשי לא קפדי ... אבל מיא לית לן בה ... אתחולי לא מתחלין .. .הבדלה קובעת (א,  פסחים קה2422
משתחשך עד  , חוץ ממים, או אפילו לשתות יין או שאר משקין,אסור לאכול שום דבר (א"ע ס"שוו  טור.)אמיא
  . )שיבדיל
   ).אין שותים מים קודם הבדלה( אייר 'כמובא בהיום יום לג, ד להחמיר אף במים"ומהג חב

 .) אבל איו מותר באכילה ושתיה,רכיו מותר בעשיית צ...דאי אבדיל בתפלה  (ה הוה"ד) א, כא(שם ן פסחים " ר2423
לו  אלא שאסור  ... הגיד הבדיל בתפלה עושה צרכיו קודם שיבדיל על הכוסתבוכ(אבודרהם סדר מוצאי שבת 

 אסור לאכול עד שיבדיל על הכוס מקוםומכל ,  המבדילראומ (ק יג"א ס" מ).לטעום כלום עד שיבדיל על הכוס
  .))רבי פסחים ע'ן פ"אבודרהם ר(

  ). עד שיבדיל על הכוס, וגם אמר המבדיל, אף אם הבדיל בתפלה,אבל אסור לטעום כלום(ז "וכן הוא לקמן סט
ם מכל מקו...   טעימה בעלמא מותר...פ שכל מצות הקבוע להם זמן "ואע...  אסרו חכמים לטעום כלום ( סעיף ט2424

 דהייו סמוך לכיסת השבת וסמוך , לפי שעיקר מצותן הוא בתחלת זמם, החמירו יותר, וכן בהבדלה,בקידוש
  .ושם סמן, )ליציאתו

דלהבדלה איה קובעת לאפסוקי ( אבל אתחולי לא מתחלין ,והי מילי לעין מיפסק דלא מפסקין ( גמרא שם2425
לאו דבר חשוב  ( אבל בשתיה לא,ק מי לא אמרן אלא באכילהומיפס). י" רש, אבל אתחולי לא מתחלין,סעודתא

ואם היה .  להפסיקאין צריך ,אם היה יושב ואוכל מבעוד יום וחשכה לו (ע שם"טור ושו. ))י" רש,הוא ומפסקי
  . )צריך להפסיק ,יושב ושותה וחשכה לו

ן "ף והגאוים ורמב"ח והרי"רכיון שדברי (ומסיים שם , ק ג" רעא בקוטרס אחרון ס'ותבאר לעיל סי סמן 2426
 ,ט"רצ' י סי"ש הב"ק כמ" וכן דעת מהרי...לעין התחלה בהבדלה ג מפורשים לאסור בבין השמשות "ן וסמ"ור
  .ו' וראה זכרון יוסף סי. )א שם"ח ומג"והב

  .תתבאר לקמן בהמשך הסעיף' ודעה הב
וכן . ) ולכך מפסיקין, דאין בה קביעות,פירוש שתיה בלא סעודה, לשתיה מפסיקין (ה אבל לשתיה"דשם '  תוס2427

 ה אבל אם"י ד"בלפירוש ה, )לאו דבר חשוב הוא ומפסקי ,אבל בשתיה לא(ה הי מילי "י שם ד"הוא דעת רש
 אבל אם היה קבוע ,וראה מדבריו דהא דמפסיק לשתיה הייו בשלא היה קבוע אלא לשתיה... י "ופירש רש(

 להפסיק איו צריך (א"א ס"רמ. ) ואיו צריך להפסיק משתיה, סעודתוך שותה בתו, להפסיקאין צריךלאכילה ש
  . ))אפילו משתייה(
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שעד

  . ורשאי להמשיך בסעודתו כמה שירצה תוך הלילה כיון שהתחיל בהיתר,2428לילה

 צריך להפסיק מיד , דהיינו מבין השמשות ואילך, והתחיל הסעודה באיסור2429אבל אם שכח
  .2430שנזכר

 , ואין איסור אלא בודאי לילה, אפילו להתחיל בבין השמשות בין לאכול בין לשתות2431ויש מתירין
 ,2433ן השמשות וכן נתפשט המנהג בסעודות גדולות שמתחילין בבי.2432שאז הוא זמן הראוי להבדלה

  .אבל העיקר כסברא הראשונה ,)א(מכו ואין למחות בידם כיון שיש להם על מה שיס

 ואפילו . אם היה קבוע לשתיה בלבד מבעוד יום, כשמגיע ודאי לילה צריך אפילו להפסיקברי הכלולד
  .2434שכח והתחיל בודאי לילה צריך להפסיק מיד שנזכר) ב( אם ,מאכילה

__________________ 
 ובין , דמפליג בין הפסקה דקידוש להבדלה,ס"ורחוק מן הדעת הוא לומר דשקלא וטריא דהש (יב' ש שם סי" רא2428

ק ג דהייו "ס אחרון ס רעא קוטר'ותבאר לעיל סי. ) איירי בספק חשיכה דוקא,חמרא ומיא ובין ,שתיה לאכילה
  . ) להפסיקאין צריך ,היה יושב ואוכל מבעוד יום וחשכה לו(ע שם "שוטור ו". ף ופירושו"אף לפי גירסת הרי"
  ).ה"ט ה"ם פכ"רמב(שכח או הזיד : ח"ראה לקמן ס 2429

צריך שאפילו שכח , וכאן החידוש הוא. שאפילו אם הזיד ולא הבדיל בלילה יבדיל למחר, אלא ששם החידוש הוא
  .להפסיק מיד

  . )ה"ט בהג"א ס" רע'וכן משמע סי. דאם התחיל באיסור מפסיק ,' בשבת דף ט'סומשמע בתו(ב "א סק" מ2430
 וכן כאן שאסרו ,) מדאמר אסור לטעום,משמע ליה דאפילו התחיל מפסיק (ה לימא"ב ד, שבת ט' תוסוהוא האמור ב
  .א" כדלעיל ס,אפילו לטעום

פירוש פרוסת , יאכל תחלה(ק יב "א שם ס"ובמ). בהבדלה יאכל תחלה... קודם שאכל זכר (ה " רעא ס'א סי"וברמ
  ).ואחר כך צריך להפסיק ולהבדיל, המוציא

יאכל המוציא , זכר שלא הבדיל אחר ברכת המוציא(והוא משלטי הגבורים על המרדכי ברכות רמז קמג אות טו 
  ).ואחר כך יבדיל

  . להפסיק מיד שזכרשאם התחיל הסעודה צריך, למד מכל זה
דרבן דבי רב הוו סברי דאף להבדלה קובעת אף (שגם בגמרא מוכח כן , ק ב"ועוד יתבאר בקוטרס אחרון ס

  ). אבל לא כשהתחיל באיסור, ולא דחו דבריהם אלא בהתחיל בהיתר ...בהתחיל בהיתר
*  

 צריך להפסיק מיד ,אי לילהשכח והתחיל בוד אם(כדלקמן בהמשך הסעיף , ומכל שכן אם התחיל בודאי לילה
  ).שזכר

  .ק ב"והטעם לזה תבאר בקוטרס אחרון ס
  ...ן פירשו דהך קובעת פשה לקידוש מיירי בספק חשכה"ף והר"והרי(ע " והטור ושוש"א בדעת הרא"ז סק" ט2431

בשביל  להפסיק ין צריך בודאי חשכה שאלוש מפרש הפשט דמיירי אפי" והרא ...אבל בודאי חשיכה צריך להפסיק
 מןע בריש הסי"ו כתב הטור ושל כן וע... יש קולא גם בהתחלה בספק חשיכה דמותר להתחיל י זה ולפ,הבדלה

  .) משמע דבספק חשיכה אין איסור,משתחשך עד שיבדיל' אסור לאכול כו
  ). קודם עיקר חיוב הקביעות להבדלה, לבקש חומרא דהתחלהא לןדמ(ז שם "ט 2432

 .ק ג" רעא קוטרס אחרון ס'ותבאר לעיל סי. ולא בקידוש,  בהבדלהומטעם זה אין להקל בזה אלא
 ומתחילין לאכול בספק ,ממהג זה תפשט מכשול בדורות אלו בכל סעודות גדולות שמתועדים יחד(ב "ח ס"ב 2433

 ,ל כתב שיש איסור גדול בדבר"ח ז"ומו (ז שם"ט).  ואי אפשר בדור הזה למחות בידיהם, שזה איסור גמור,חשכה
  . )ש והטור בזה" לסמוך על הראולי ראה דשפיר דמי. ין אפשרות למחות בידםוא

שכח או עבר ואכל ושתה קודם (ה "ט ה"ם פכ"רמב. )וטעם מבדיל, מקדשאמר רבא הילכתא טעם  (א,  פסחים קז2434
חר יכול להבדיל א, טעה ואכל קודם שהבדיל(ה " סע"טור ושו ).שיקדש או קודם שיבדיל הרי זה מקדש ומבדיל

  ).כך



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

שעה

 שאם ,2435יל יטעמנה מיד ואחר כך יבד,ואם נזכר לאחר שבירך המוציא קודם שטעם פרוסת המוציא
 כיון שהפסיק כל , שאחר כך יצטרך לחזור ולברך המוציא, תהא ברכת המוציא לבטלה,יבדיל מתחלה

  :2436כך בין ברכה לטעימה

 אין צריך להפסיק כשיגיע , ואחר גמר הסעודה קבעו לשתיה, היו יושבים ואוכלים מבעוד יוםג
 ,פילו אמרו זה לזה באו ונבדיל וא. שהכל נחשב לסעודה אחת כל זמן שלא ברכו ברכת המזון,הלילה

 ואינם צריכין להפסיק מחמת , הרי אלו מותרים לשתות ולאכול,וחזרו ונמלכו לשתות או לאכול
 וגם אינם צריכין לחזור ולברך על מה שנמלכו לאכול ולשתות קודם .שגמרו בדעתם ואמרו להבדיל

 אמירה זו שאמרו ל ידי לפי שלא הסיחו דעתם לגמרי מאכילה ושתיה עד שיבדילו ע,שיבדילו
  :2437 כיון שיכולים עדיין לחזור בהם ולאכול ולשתות מיד קודם שיבדילו,להבדיל מיד

___________________ 
 דכי הדדי יהו , והוא הדין לעין הפסקה,טעימה(ק ב "תבאר בקוטרס אחרון ס, וההוכחה שצריך להפסיק מיד
וכיון שאסור לטעום קודם ). יהושע בן לוי דמיירי בטעימה'  דפריך אהפסקה מר,ב"ע' כמבואר מסוגיא דשבת דף ט

  ".צריך להפסיק מיד שזכר"שאם התחיל באיסור , םאם כן מובן ג, )ואפילו לטעום אסור(א "כדלעיל ס, הבדלה
 אם שכח או ,פ שאסור לטעום קודם קידוש"אע(ו " רעא סט'ודין הקידוש תבאר לעיל סי. דין ההבדלה תבאר כאן

  ). ואסור לו לטעום כלום משזכר עד שיקדש, צריך לקדש מיד שזכר, אפילו אכל סעודה גמורה,עבר וטעם
מכל , ל"שאף ליש מתירין ה, וכאן מוסיף. ב"א סק"מא ו" ורמ'מתוס, )2430הערה (עיל וכבר תבארה הלכה זו ל

  ." כשמגיע ודאי לילה צריך אפילו להפסיקברי הכללד"מקום 
יאכל המוציא ואחר , זכר שלא הבדיל אחר ברכת המוציא(שלטי הגבורים על המרדכי ברכות רמז קמג אות טו  2435

, יאכל תחלה(ק יב "א שם ס"ובמ). בהבדלה יאכל תחלה... זכר קודם שאכל (ה " רעא ס'א סי"רמ). כך יבדיל
  ).ואחר כך צריך להפסיק ולהבדיל, פירוש פרוסת המוציא

  . ו"סטסוף רעא ' ראה לעיל סיולעין קידוש 
 אם ,לאחר שברך המוציא זכר ו,א שאם שכח ולא הבדיל"פסק הריצב( שב 'סי) פראג(ם מרוטבורג "ת מהר"שו 2436

 כיון שאסור ,דלא הוי הפסק) א"ע' ברכות מ( ולא דמי לגביל לתורי . אלא יבדיל ויחזור ויברך,יבדיל יהא הפסק
  .ק יב" רעא ס'א סי"הובא במ).  דהתם איכא איסורא דאורייתא,לאכול קודם שיבדיל

 , צורך הסעודה הוא, אם אמר תו מאכל לבהמה...ואחר הברכה יאכל מיד (ט " קסז ס'והייו אף שתבאר לעיל סי
 שאמר ותתי עשב בשדך לבהמתך ואחר כך ואכלת , לפי שאסור לאכול קודם שיתן לבהמתו,ואיו חשוב הפסק

  ).ושבעת
  .שהבדלה חשובה הפסק בין ברכה לטעימה, מכל מקום הכא שאי

  ). אין צריכין לחזור ולברך, בואו ובדיל ...אמרוהיו שותין ו(ח "ד ה" ברכות פ'הלם " רמב2437
והוא גם ).  ואין איסור, גם בודאי חשיכה מיירי כאןם כן וא...דמיירי כאן באכלו תחלה (ק ג "ז ס"כפירוש השי בט

 , דמיירי כשיושבים ואוכליםבכסף משה פירש(בפירוש דברי הכסף משה שם , ק ה"א ס"פירוש השי שהובא במ
 ביציאת שבת ...דקבעי וקאכלי ואתו מעיקרא (וכן פירש במגדל עז שם ). ברך לחזור ולין צריכים א, אמרולואפי

  ). לא חשיב למיהוי היסח הדעת והפסקה דליתסר למישתי,דהייו הבדלה
ז " וכן הוא בט. דכל שכן שמותר לשתותל כרחך רוצה לומרע(ק ה " רעא קוטרס אחרון סוף ס'ותבאר לעיל סי 

 וכן , לפסוקין צריכין ואפילו כשיגיע זמה א,ם מיירי דמסובים לאכילה"רמבש שם דה" לפי מ,ט"רצ' א סי"ומג
  ).ש"ייכתב במגדול עוז ע
מכל מקום יש להוכיח ששי הפרטים תלוים , )אין צריכין לחזור ולברך(ם כתב רק פרט אחד "והייו שאף שהרמב

 .ן אם שותים אין צריכין לחזור ולברךלכ, וכיון שיכולים לחזור ולשתות) ב. (לא אסר עליהם לשתות) א: (זה בזה
   ).472-476הערות (ותבאר לעיל שם 

*  
 ואסור לו מעתה לשתות עוד עד , שהוא חייב להפסיק ולהבדיל כשיגיע הלילה,היה קבוע לשתיה בלבד"כ אם "משא

כמו , " צריכים הם לחזור ולברך בורא פרי הגפן,פ שאים רשאים" אע,תותואם רוצים לחזור ולש", "שיבדיל
  .ד" רעא סי'בקידוש דלעיל סי
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 שהוא חייב להפסיק ,פ שהיה קבוע לשתיה בלבד" אע, המפסיק להבדיל על הכוס באמצע שתייתוד
ורא כ אין צריך לברך ב" אעפ,2438 ואסור לו מעתה לשתות עוד עד שיבדיל,ולהבדיל כשיגיע הלילה

פ " אע, שנפטר בברכת בורא פרי הגפן שבירך על שתיה הראשונה,פרי הגפן על כוס של הבדלה
 ואין צריך לומר אם מפסיק .2439 דהיינו משהגיע הלילה עד שהבדיל,שבנתיים היה שעת איסור

 אם כבר בירך בורא פרי הגפן , שאין צריך לברך עליו בורא פרי הגפן,באמצע אכילתו ומבדיל על היין
  .2440יין שבתוך הסעודה או שלפני הסעודהעל 

פ שלא בירך עדיין " אע,2441ואם הוא מבדיל על השכר אין צריך לברך עליו שהכל בתוך הסעודה
 כמו , שברכת המוציא פוטרת את השכר של הבדלה,שהכל לא בתוך הסעודה ולא לפני הסעודה
  .2442שפוטרת שאר שכר ששותין בתוך הסעודה

 לא ,2444לכן טוב ליזהר לכתחלה שלא להבדיל קודם ברכת המזון) ג( ,2443ולפי שיש חולקים על כל זה
___________________ 

 שפטר בברכת בורא פרי הגפן ,כ אין צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס של הבדלה"אעפ"וכדלקמן סעיף הבא 
 צריכים הם לחזור ולברך ,פ שאים רשאים" אע,אם רוצים לחזור ולשתות "אבל; "שבירך על שתיה הראשוה

  ".בורא פרי הגפן
 ... אם רצו לחזור ולשתות קודם הבדלה אים צריכין לחזור ולברך ,אם אמרו בואו ובדיל(י שם "ודלא כפירוש הב[

).  כי אמרו הב לן ובדיל לא הוי הפסק כל כך שיצריכו ברכה... מכל מקום ,אף על פי שצריכין להפסיק בששותים
 לחזור ין צריכין א... רשאים ם אף על פי שאיפירוש,  בלא אכילהרוש פי,היו שותים(ה -  דק"א ס"שהובא במ

  )].ולברך
  ). אם היה קבוע לשתיה בלבד מבעוד יום,כשמגיע ודאי לילה צריך אפילו להפסיק(ב "כדלעיל ס 2438

ר ולברך בורא פרי  צריכים הם לחזו,פ שאים רשאים" אע,אם רוצים לחזור ולשתות"לכן , וכיון שצריך להפסיק
  ).כדלעיל סוף הערה הקודמת" (הגפן

 אם כבר בירך על היין ,ואין צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס של קידוש זה(א " רעא סי'דלעיל סי, כמו בקידוש 2439
  ).236הערה (ושם סמן , ) ברכהה שגם יין זה של קידוש פטר באות,בסעודה זו

 למד ממה שכתב רביו ,ואם צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס של הבדלה כשהוא מפסיק (ה ואם צריך"די "ב
 על כוס של ורא פרי הגפן לברך באין צריךכשמפסיק להבדיל  (ג"ע ס"שו ב'דעה הא ).שאיו מברך ,א"בסימן רע
  .)הבדלה

אין צריכין ,  ומלכו לשתות קודם שיבדילווחזרו, שאפילו אמרו בואו ובדיל, שבזה תבאר לעיל סעיף הקודם 2440
  .לחזור ולברך

  ). דברכת המוציא אין פוטרתו,יך לברך מי צר, כשמבדיל על שכר באמצע הסעודההולדידי(ק ו "סא " מ2441
   . שלפיו אין צריך לברך עליו שהכל'ולדעה הא, והייו שגם זה תלוי בשתי הדעות המבוארות כאן

ואפילו משקין ששותין ...  על מים או שאר משקים אין לברך עליהם בתוך הסעודה אבל(ב " קעד ס'כדלעיל סי 2442
 הרי הם טפלים לסעודה וברכת הפת ... כשבאים בתוך הסעודה  ... כגון שכר ומי דבש,אותם אפילו שלא לצמאון

  ).שהוא עיקר הסעודה פוטרתם
ד " ראה לע, לאחר שזכרתי ממה,דלה באמצע סעודה לפי הבורא פרי הגפןאשר ברכתי ב (ק שורש צו" מהרי2443

  ).ויש אומרים שצריך(שם ע "שו ב'דעה הב ).דדבר פשוט הוא כן
 ואם כן מיד שצריך להפסיק ,שלא היו מסובין אלא לשתיהק מיירי "מהרי... ח "וכתב הב(ק ו "א ס"כפירוש המ

 שכתב שם בהדיא שהיה ... ע" וצ,ל"עכורא פרי הגפן  וצריך לברך ב,לקידוש או להבדלה הוי גמר למה ששתה
 כשמבדיל על הולדידי... דסובר דכוס של הבדלה גרע טפי שאין שייך לסעודה , ולי ראה כפשוטו... באמצע סעודה 

  ).יך לברך דברכת המוציא אין פוטרתושכר באמצע הסעודה מי צר
  :ל" אופים ה' בכל ג,ק מצריך לברך על כוס ההבדלה"הייו שמהרי, "שיש חולקים על כל זה"ועל כך כותב 

  .שהיו מסובין לשתיה) א(
  . באמצע סעודה'שהי) ב(
  .שבאמצע סעודה מבדיל על השכר) ג(
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שעז

 או שלא היה , ואם הוא רוצה להבדיל.על השכר ולא על היין אם כבר בירך בורא פרי הגפן על יין
'  כדיעה א, לא יברך על כוס של הבדלה, שהוא חייב להפסיק ולהבדיל,קבוע אלא לשתיה בלבד

  :2445שהיא עיקר

 ואסור לו לחזור לסעודתו עד שיבדיל מתחלה על ,ה חל עליו חובת הבדלה אם התפלל תוך הסעודה
 ואסור לו לטעום , חל עליו חובת הבדלה מיד2447וד יוםואפילו הקדים להתפלל ערבית מבע .2446הכוס
  : עד שיבדיל,2449 חוץ ממים,2448כלום

___________________ 
  . )ש ליזהר שלא להבדיל באמצע הסעודהולכן י(שם א " מ2444

ק שפוסק שאף בהבדלה צריך "שכל הספק הזה הוא רק לדעת מהרי, ק ג"אמם הקשה עליו בקוטרס אחרון ס
  . שיכהלהפסיק הסעודה משח

ק "גם מהרי, )אין צריך להפסיק כשיגיע הלילה(ג "כדלעיל ס, שאין צריך להפסיק להבדלה בחשיכה, כ לדידן"משא
  . מודה שאין צריך לברך על כוס ההבדלה

  .ע"ושאר בצ. אלא להמשיך בסעודה, א שלא להבדיל מיד"ומדוע אם כן מציע המ
גם , אלא להמשיך הסעודה עד לברכת המזון, צע הסעודהשלא להבדיל באמ, ומכל מקום שאר המהג כפסק כאן

  .כשמגיע הלילה
ומכל מקום יש ליזהר שלא להבדיל באמצע . מ באחרוים" וכ,וסברא ראשוה עיקר(ק ח "אליה רבה ס 2445

  ).הסעודה
  .) ואסור לאכול עד שיבדיל,ואפשר דאם התפלל תוך הסעודה חל עליו חובת הבדלה (ב"א סק" מ2446
ויכול להתפלל ערבית גם כן מבעוד יום קודם  ... יכול להבדיל בשבת מפלג המחה ולמעלה(י "כדלקמן ס 2447

 יכול להתפלל ערבית ...מי שהוא אוס שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילה (ב " רצג ס'ולעיל סי). שיבדיל
  ). ובלבד שיהא מפלג המחה ולמעלה,ולהבדיל על הכוס בביתו מבעוד יום

   .)אסור לאכול עד שיבדיל ,וד יום דאם התפלל ערבית מבע ליוראה (א"א סק" מ2448
  ).חל עליו חובת הבדלה מיד, מבעוד יום... אם התפלל תוך הסעודה (ומהמשך הדברים דהייו אפילו שיהם יחד 

 מזכיר , אפילו כמה שעות בלילה,היה אוכל בשבת ומשכה סעודתו עד שחשיכה(ז " קפח סי'וכעין זה מציו לעיל סי
 שוב איו מזכיר מעין , באמצע סעודתו,אבל אם התפלל ערבית אפילו מבעוד יום...  שבת בברכת המזון של

   ).המאורע של אותו היום
 וד יוםואם קיבל שבת אפילו מבע(ק ה "א שם ס"ש המ"והייו מ, "ד"א ס" רע'וכמו שכתבתי סי"א שם "ומסיים המ

  ).)ח"ב(אסור לטעום 
 שתקדש היום , דהייו משהגיע בין השמשות,עד שיקדש... ו חכמים לטעום כלום אסר(ט "וכן פסק לעיל שם ס

  ). אם התפלל ערבית מבעוד יום, או אפילו מבעוד יום,מספק
אין צריך להפסיק כשיגיע (ג "כדלעיל ס, הבדלה איה דומה לקידוש, או החשיך, ואף שלעין הגיע בין השמשות

  ). שלא ברכו ברכת המזון כל זמן, שהכל חשב לסעודה אחת,הלילה
  .חל עליו חובת הבדלה מיד, כיון שהתפלל ערבית, מכל מקום

 הרי אלו מותרים לשתות , וחזרו ומלכו לשתות או לאכול,אפילו אמרו זה לזה באו ובדיל(ג "ואף שתבאר לעיל ס
  ). ואים צריכין להפסיק מחמת שגמרו בדעתם ואמרו להבדיל,ולאכול

  .חל עליו חובת הבדלה מיד, לל ערביתכיון שהתפ, מכל מקום
*  

  .והייו דוקא כשהתפלל ערבית
ואם אמר המבדיל בין ): "ז" קפח סי'סי(מסיים לעיל שם , הה לעין אמירת רצה. ואם אמר המבדיל בין קדש לחול
 ויש): "ק ה"ס(מסיק באליה רבה , ולידון דידן".  יש להסתפק,ט"רצ' ש בסי"קודש לחול בלבד בלא כוס כמ

  ". ומסתבר דמותר ...בתוך הסעודה' להסתפק באם אמר ברוך המבדיל וכו
אים צריכין להפסיק מחמת שגמרו בדעתם "ג ש"שתבאר לעיל ס, "אמרו זה לזה באו ובדיל"ואם כן דיו כמו 
  ".ואמרו להבדיל

  . ) חוץ ממים,אסרו חכמים לאכול שום דבר או לשתות שום משקה (א"לעיל סכד 2449
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  שתיית כוס ברכת המזון קודם הבדלה

 , ולהבדיל קודם ברכת המזון2451 מסעודתו שאינו צריך להפסיק, יושב ואוכל מבעוד יום2450 כשהיהו
 לפי שכוס של ברכת המזון הוא .פ שלא הבדיל עדיין" מכוס של ברכת המזון אעגם כןיש לו לשתות 

  . למי שנזהר לעולם לברך ברכת המזון על הכוס,2452 מכלל הסעודהגם כן

 ,2453וס לפי שסומך על האומרים שברכת המזון אינה טעונה כ,אבל מי שמברך לפעמים בלא כוס

__________________ 
  :ך האמור בסעיף זה ושלאחריותוכן והמש 2450

כדלקמן סעיף (אלא על כוס אחר , לא יבדיל על כוס ברכת המזון, בגמרא ופוסקים פסק שאם יש לו עוד יין) א(
א שיכול לשתות "ומוכיח המ. אמם לא תפרש בדבריהם איזה משי הכוסות ישתה קודם). 2455והערה , הבא

  .המזון לפי הבדלהכוס ברכת 
והערות , ב" רעא סי'כדלעיל סי(ואף שיש שי דעות בפוסקים אם יכול לשתות כוס ברכת המזון לפי קידוש ) ב(

וכשם שמותר , סעודהכיון שכוס ברכת המזון הוא מכלל ה, ע מודים שמותר"מכל מקום לעין הבדלה כו). 264-266
  .כך יכול לשתות גם כוס ברכת המזון, להמשיך סעודתו קודם הבדלה

כ "משא, דהייו דוקא למי שזהר כל השה כמאן דאמר ברכת המזון טעוה כוס, א שראה לו"אמם כתב המ) ג(
 'לעיל סי, דבריומוכיח רביו כ, א לא הביא הוכחות לדבריו"ואף שהמ. בלאו הכי אסור לשתות ממו קודם הבדלה

  ).2228-2243והערות (ק ב "רצו בקוטרס אחרון ס
ומיד אחר שתיית כוס הבדלה , לכן יבדיל מיד על כוס שי, וכיון שאסור לשתות מכוס ברכת המזון לפי הבדלה) ד(

  ).2462והערה , סעיף הבאכדלקמן סוף (ישתה גם כוס ברכת המזון 
ואחר כך להבדיל , ולהתפלל ערבית, המהג הוא לברך עליו ברכת המזון ולא לשתותו מיד, אלא שלמרות זאת) ה(

 ).2462הערה (ויתבאר לקמן שם . עליו
  ).אין צריך להפסיק כשיגיע הלילה ... היו יושבים ואוכלים מבעוד יום(ג "כדלעיל ס 2451
 הכס לביתו במוצאי שבת(ב , קב אמרין בפסחים, ויש לו יין לשי כוסות, בדין המשיך סעודתו במוצאי שבת 2452

, הייו שאם יש לו עוד יין. ) אין לו שאי,אם אין לו אלא כוס אחד מיחו לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו... 
שאם בא (ה תרי תאי "א ד, א ברכות ב"וכן פסק ברשב. אלא על כוס אחר, כת המזוןלא יבדיל על כוס בר

. הייו שאם יש לו עוד יין יבדיל על כוס שי).  כיון שאין לו אלא אותו כוס,לשלשלן כלן על אותו כוס הרשות בידו
ל אחד מברך ברכת המזון  שע, שאם יש לו שי כוסות,ל ראה"מדברי הגאוים ז(ב "ט הי"מגיד משה פכותפרש ב

  ).ואם יש לו שי כוסות מברך ברכת המזון על אחד ומבדיל על אחד (ד"ע ס"שו. )ועל האחר מבדיל
  . ישתה קודםשתי הכוסות איזה מ,אמם לא תפרש בכל אלו

 ש"יי וע,י מטראי"י בשם הר"א בב" ער' סין משמע וכ.רכת המזוןומותר לשתות מכוס של ב (ז"א סק"מוכתב על ה
  . )ע מודו"ו ובהבדלה כ.ש"יי מותר לשתות עבי יוסידלר

שיש אומרים שיברך בורא פרי הגפן על כוס ברכת המזון (ב " רעא סי'והייו שלעין קידוש הובאו שתי דעות לעיל סי
 ויש אומרים שלא יטעום כלום . שכבר פטר בברכה זו, ולא יברך שוב בורא פרי הגפן על כוס של קידוש,ויטעמו

  ). שהרי לא קידש עדיין,ס של ברכת המזוןמכו
 גומר סעודתו ר יוסי דאמבידר(ר בי חבורה "ה ת"א ד, ד פסחים קב"בפסקי ריודעה האוסרת לעיל שם תבארה 
 אין ראבל שמואל אמ,  הוא שאומר מברך תחילה ברכת המזון קודם קידוש,ומתיר לוכל ולשתות בלא קידוש

  ). ואחר כך יברך ברכת המזון,הילכך כיון שקדש היום חייב לקדש,  קידוש יוסי שמתיר לשתות קודםביהלכה כר
שאסור להמשיך ל "דקי וכיון , ואם כן דיו כמו הסעודה עצמה,סעודהמכלל הוהייו שכוס ברכת המזון הוא 

  .אסור גם לשתות הכוס של ברכת המזון קודם קידושלכן  ,הסעודה קודם קידוש
, לכן גם מותר לשתות כוס ברכת המזון קודם הבדלה,  שמותר להמשיך סעודתווכיון שלפי הבדלה כולם מודים

  .שכוס ברכת המזון הוא מכלל הסעודה
 ויש אומרים . אלא כשמברכין בזימון,ויש אומרים שברכת המזון איה טעוה כוס(א " קפב ס'כדלעיל סי 2453

 , לחזר אחריוין צריך אבל א, יש לו אלא למצוה מן המובחר אם,או עשרה איה טעוה כוס לחובה' שאפילו בג
  )).וכן והגין עכשיו(כדרך שמחזרים אחר המצות שהן חובה 
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  :2454אסור לו לשתות עתה מכוס ברכת המזון קודם הבדלה

 אינו יכול גם ,מי שאסור לו לשתות ממנו קודם הבדלה) ד( בין מי שמותר לו לשתות ממנו ובין ז

__________________ 
 גם עתה ,טעון כוס דאין אן דאמר כמבירא ליה דס, דמי שאיו זהר בכל השה לברך על כוסראה ליו (א שם" מ2454

  ).אסור לשתות ממו
 ולא יברך בורא פרי הגפן על כוס . כוס של יין השייש לו להבדיל מיד על(והייו שיעשה כדלקמן סוף סעיף הבא 

 ומיד אחר שתיית כוס הבדלה ישתה גם כן כוס ברכת , אלא על כוס שי של הבדלה,הראשון של ברכת המזון
  ).2462הערה (ושם , )המזון למצוה מן המובחר
פסקה הלכה לא כהאומרים ברכת המזון טעוה כוס ולא כיון שלא (ג "רצו סי' וכן תפרש בפים לעיל סי

 אבל , גם עתה יסעוד קודם הבדלה, לכן מי שוהג לעולם כהאומרים שטעוה כוס,כהאומרים שאיה טעוה כוס
  ). גם עתה יחוש לדבריהם ולא יסעוד קודם הבדלה,אם לפעמים הוא סומך על האומרים שאיה טעוה כוס

 מכל ,ואף שיש אומרים שכל ברכת המזון טעוה כוס לשתותו מיד אחר ברכת המזון(ט - ח" תעז ס'וכן הוא לקמן סי
 לפי שאו , ואו מברכין לפעמים ברכת המזון בלא כוס,מקום הרי עכשיו אין או זהרין בכך כל ימות השה
ר שלא לברך זהומי שמחמיר על עצמו כל ימות השה ו... סומכין על האומרים שברכת המזון איה טעוה כוס 

  ...).ברכת המזון בלא כוס
*  

דהייו דוקא אם זהר כן לעולם מטעם דסבירא ליה כמאן דאמר ברכת המזון טעוה , א למד רביו"ומדברי המ
דמדבריו שם משמע דלמאן דאמר דאיה טעוה כוס אסור  (ב"קוטרס אחרון סק רצו ב'תבאר לעיל סיו. ברכה

א " להמגמה ליה לם כן דא, אלא למי שאיו זהר לפעמים,שרי אם זהר לעולם דלכולי עלמא ין לומר דא.לשתותו
 הוא דוחק ו הכי וגם בלא. כיון שאיו תלוי בשום מאן דאמר אלא בזהירות,' כואן דאמר כמבירא ליהלמימר דס

  .) אם באמת הוא מותר לדברי הכל,לתלות איסור גמור מדיא במה שאיו זהיר כל השה
  ).2228-2243והערות (לעיל שם , מוכיח רביו כדבריו, יא הוכחות לדבריוא לא הב"ואף שהמ

שאם יש לו שי כוסות מברך ברכת המזון על אחד ומבדיל על , ל כתבו סתם"ע ה"א ומגיד משה ושו"ואף שהרשב
מכל מקום מסתבר לפרש כן . או לאו,  כמאן דאמר ברכת המזון טעוה כוסולא חילקו בזה בין זהר לעולם, אחד

 אין צריך אן דאמר דאף למ,ח דברכות"א בריש פ"ש הרשב"מ(כמבואר לעיל בקוטרס אחרון שם , גם בדבריהם
  ).2244-2245הערות (ושם , )א"ש המג"עושה כמ'  דכשיש לו בש לומר י, כשאין לו אלא כוס אחד מברך ומבדיל,כוס

*  
במדיתיו לא ראיתי והגין לשתות מכוס ברכת המזון ... פ לדיא "ועכ (א"תהלה לדוד סקולעין מעשה תבאר ב

  .)א והרב"וכדעת המ, קודם הבדלה
עד ( טועם מהכוס ' הילאו , המזון על הכוס מברך ברכת' שבסיום ההתוועדות הי,הרבי בהתוועדויות יום טוב הג וכן

  ).2462כדלקמן הערה , אחר הבדלה
 ולברך שבע ,לברך ברכת המזון על הכוסכולם  שבזה והגים ,כוס ברכת המזון וכוס שבע ברכותאפילו ב, ויתירה מזו

בסעודה שלישית שמסתיימת אחרי צאת שלפי זה יש להוג כן לכאורה גם בשבע ברכות  ,ברכות על הכוס
פסקי כמובא ב, ישתו מהכוס, או המברך, פ החתן וכלה"שעכ,  ולכן הצריכו רבים מפוסקי זמיו.הכוכבים
  ).ב"רצט ס' סי(תשובות 

 איך ,' באמירת שבע ברכות בסעודה ג,בשאלתו (ט"ר תשי"ז אד"ימ, של הרביאגרת התפרסמה מכל מקום כבר 
 כמדומי ,ואם כן הוא.  כשכבר שקעה החמה והגיע זמן הבדלה,וכראה הכווה. 'יית הכוס וכווהגים בוגע לשת

  .)ברור שוהגים לשתות הכוס לאחרי הבדלה
*  

 מכל מקום ,ף להאומרים שאיה טעוה כוסא(כדלקמן סעיף הבא , ואף שלדברי הכל יש בשתיה זו מצוה מן המובחר
 יש לו גם כן לשתותו מיד אחר ברכת המזון למצוה מן  ...ר לברך על הכוספ מצוה מן המובח"לדברי הכל יש עכ... 

  .)פ שאין חיוב בדבר" אע,המובחר
  .מכל מקום אין מצוה מן המובחר מתרת שתיית הכוס לפי ההבדלה
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 לפי שברכת המזון .2455 אלא יבדיל על כוס יין אחר אם יש לו,להבדיל עליו מיד קודם שישתה ממנו
קדושות על כוס יין אחד '  ואין אומרים ב,ושה בפני עצמההיא קדושה בפני עצמה והבדלה היא קד

  .2456 לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות,כוסות' כשאפשר לאמרן על ב

 צריך להבדיל עליו מיד קודם שישתה ממנו אחר ברכת ,אבל אם אין לו עוד יין לכוס הבדלה
וס ברכת המזון  לפי שצריך לשתות מכ,2458 ולא יאחר ההבדלה עם השתיה לאחר זמן,2457המזון
  . להאומרים שברכת המזון טעונה כוס, אחר ברכת המזון2459מיד

 לפי , מכל מקום כיון שהוא מברך עכשיו ברכת המזון על הכוס,ואף להאומרים שאינה טעונה כוס(
 לשתותו מיד אחר גם כן יש לו ם כן א,2460פ מצוה מן המובחר לברך על הכוס"שלדברי הכל יש עכ

 ולכן יש לו להבדיל מיד אחר ברכת המזון .פ שאין חיוב בדבר" אע,ובחרברכת המזון למצוה מן המ

__________________ 
 מיחו לאחר המזון ומשלשלן כולן ,אם אין לו אלא כוס אחד... הכס לביתו במוצאי שבת (ב , קב פסחים 2455

וכסמן לעיל , אלא על כוס אחר, לא יבדיל על כוס ברכת המזון, הייו שאם יש לו עוד יין. )אין לו שאי ,לאחריו
  ).2452הערה (

 אמר רב חמן בר יצחק לפי שאין עושין מצות , מאי טעמא,אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד(שם  פסחים 2456
  .)חבילות חבילות

'  ואין אומרים ב,שברכת המזון היא קדושה בפי עצמה והקידוש הוא מצוה בפי עצמו (ב" סיארע' לעיל סיא כן הוו
שאין עושין שתי מצות על כוס (ט " תעז ס' לקמן סי.) שאין עושין מצות חבילות חבילות,קדושות על כוס אחת

  ).אחד
  . שכו' ז ע"ח) ו"ירות (הערות וביאורים וראה

 ,אם אין לו אלא כוס אחד מיחו לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו... ס לביתו במוצאי שבת הכ ( שםפסחים 2457
ואם יש לו שי כוסות ,  מבדיל עליור כך ואח, על הכוסרכת המזון ומברך ב,גומר סעודתו(שם ע "שו. )אין לו שאי

  . )'כו
 ולא ליהוו ,בדלה לאחר זמן מרובהדאפשר שיאחר הה(ק ד "כמבואר בקוטרס אחרון ס, שאז אין כאן חבילות 2458

  ).2572הערה (ושם , )אם יבדיל עליו מיד וייחו גם כן לברכת המזון אין כאן חבילות ... מצות חבילות חבילות
לקמן וראה גם . שדוקא בזה אסרו משום מצות חבילות חבילות, )איו יכול גם להבדיל עליו מיד(וכדלעיל בסמוך 

  ).2462הערה (
שכל ברכת (ט " תעז ס'וסי). כדי לשתותו מיד... לשתותו מיד אחר ברכת המזון (וכן הוא לקמן בהמשך הסעיף  2459

 ).המזון טעוה לשתותו מיד אחר ברכת המזון
 כמו שהוא עכוב לקדוש או ]לברכה[לפי שאין עכוב כוס , אומר אי(א , ף ברכות לט"ד להרי"השגות הראב 2460

, שאיה עיכוב...אבל ברכת המזון ,  שאין מקדשין ואין מבדילין אלא על היין או על הפת או על השכר,להבדלה
ל כתב שלא חלקו אלא לחזור אחר כוס "ן ז"והרמב( שמב 'א סי"א ח"ת הרשב"שו .) למצוה ודאי טעוה כוסאלא

  ).אבל למצוה מן המובחר דברי הכל היא שהיא טעוה כוס  ...כעין שהוא חייב לחזור בקדוש והבדלה
  ). מצוה מן המובחר לברך על הכוסכל מקוםומ(י קפב "א רס"רמ

 אם יש , אלא למצוה מן המובחר,או עשרה איה טעוה כוס לחובה' ויש אומרים שאפילו בג(א "וכן הוא לעיל שם ס
  ).)וכן והגין עכשיו(שהן חובה  לחזר אחריו כדרך שמחזרים אחר המצות ין צריך אבל א,לו

מצוה מן ... והוא הדין לעין טעימת הכוס ... ע "דיש מצוה מן המובחר לכו(ק ד "וכן הוא בקוטרס אחרון ס
  ).ע"המובחר לכו

  ).שמצוה מן המובחר לברך ברכת המזון על הכוס(ג " רצו סי'וכן הוא לעיל סי
ק "כמבואר בקוטרס אחרון ס, ן שהמצוה היא גם לשתותו מידאם כן מוב, וכיון שמצוה מן המובחר לברך על הכוס

 ).2570והערה (ד 
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 יש לו להבדיל מיד על כוס של יין ,ואם יש לו עוד יין לכוס הבדלה .2461על כוס זה כדי לשתותו מיד
 ומיד , אלא על כוס שני של הבדלה, ולא יברך בורא פרי הגפן על כוס הראשון של ברכת המזון,השני

  ):2462דלה ישתה גם כן כוס ברכת המזון למצוה מן המובחראחר שתיית כוס הב

__________________ 
 חד כיון דאין לו אלא כוס א,חד קדושות על כוס א'ג דאין אומרים ב"דאע (ה תרי תאי"א ד, א ברכות ב"רשב 2461

 יפה לאומרה על כל מקום מ,ה טעוה כוסד מי ברכה אי" ואפילו למ.רק ערבי פסחים בריש פתאהתירו כדאי
   .)הכוס

  ).ב, א(שכן מוכח מהמשה בברכות , ק ד"ותבאר בקוטרס אחרון ס
 גם ,טעון כוס דאין אן דאמר כמבירא ליה דס, דמי שאיו זהר בכל השה לברך על כוסראה ליו(ק ז "א ס"מ 2462

  ).עתה אסור לשתות ממו
  .ואחר כך מכוס ברכת המזון, וס הבדלהומפרש רביו דהייו שישתה קודם מכ

שלמדים הלכה זו מדין כוס ברכת המזון עם כוס ברכת , )2583-2584והערות (ק ד "ותבאר בקוטרס אחרון סוף ס
 אלא ייחו ,לא יברך עליו בורא פרי הגפן (ב" רעא סי'וכדלעיל סי, ומדין כוס ברכת המזון עם כוס קידוש, שואין

  ).עד לאחר שיטעום מכוס של קידוש ואז יטעום גם כן ממו
*  

והייו שאחר ברכת המזון לא . ומכל מקום הג הרבי להבדיל בהתוועדויות מוצאי יום טוב על כוס של ברכת המזון
כדלקמן , וכן הגו בדורות האחרוים.  מבדיל על אותו כוס ושותה'ואחר תפלת ערבית הי,  שותה מהכוס'הי

  :ויש בזה כמה טעמים. בסמוך
מכל מקום כיון שעכשיו תפשט . ואף על פי שאין עושין שתי מצות על כוס אחד(ט " תעז ס'תבאר לקמן סי) א(

 , אם כן איו עושה על כוס זה כי אם מצוה אחת מעיקר הדין,המהג כהאומרים ברכת המזון איה טעוה כוס
ו גמר ההלל וההגדהדהיי.(  
ואף על פי  (ק ב"קוטרס אחרון ס רצו 'כדלעיל סי, לפי זה צריך לדייק ולהבדיל על הכוס של ברכת המזון, ואדרבא

 ושתיית הכוס היא עיקר כל הדברים ...כן אם מברך על הכוס צריך להוג כל הדברים האמרים בכוס של ברכה 
  .) ולא על אחר,עליו מבדיל ,ולכן כדי שישתה ממו, שאמרו בו

אי , אין עושים שתי מצות על כוס אחד, שגם להאומרים שברכת המזון איה טעוה כוס, אך לפי מה שתבאר כאן
   .אפשר לתרץ כן

אלא , אבל המהג פשוט שאין מבדילין תיכף אחר ברכת המזון(ק ט " צד ס'ומכל מקום תבאר בבדי השלחן סי) ב(
אפשר דסומכים , והא דאין מבדילין על כוס אחר.  מבדילין על כוס ברכת המזוןואחר כך, מתפללין קודם ערבית

כמו שביאר טעמו בקוטרס , אפילו אם יש לו כוס אחר, ם דסבירא ליה דמברך ומבדיל על כוס אחד"על דעת הרמב
  ).ו אות ב" רצ'אחרון סי

  .ל כוותיה"דלא קיי, ם"אמם קשה לומר שסומכים על דעת הרמב
,  כוסות מבדילין על כוס ברכת המזון'ואו והגין דאף ביש לו ב(י רצט "ג זה תבאר בתהלה לדוד רסטעם מה) ג(

 כוסות מותר 'דאף דיש לו ב, וכיון דמתפלל מעריב ביתיים אתי שפיר... ומפסיקין בתפלת ערבית ביתיים 
  ).ואין בזה משום דאין עושין מצות חבילות, להבדיל על כוס ברכת המזון

 ...  ולא ליהוו מצות חבילות חבילות,דאפשר שיאחר ההבדלה לאחר זמן מרובה(ק ד "אר בקוטרס אחרון סוכמבו
  ).אם יבדיל עליו מיד וייחו גם כן לברכת המזון אין כאן חבילות

סור הרי שכל האי). קדושות על כוס יין אחד' אין אומרים ב... איו יכול גם להבדיל עליו מיד (וכן תבאר כאן בפים 
הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה ליתעביד (ב , יש בזה הכלל שבשבת קיז, כשאיו מיד, ואדרבא". מיד"הוא דוקא 

  ).בה מצוה אחריא
 קדושות על כוס אחד אלא 'דלא אמרו אין אומרים ב(וכן הוא בשיירי כסת הגדולה בהגהות הטור אות ד 

והברכת המזון הוא אחר , שהקידוש הוא קודם המזון, אבל כשאומרים בשעות מחולקות, כשאומרים בפעם אחת
  ).דכוס אחד לא מיקרי אלא רצופות זה אחר זה, כלומר על יין אחד, יכול לאומרם על כוס אחד, המזון

מכל מקום התקבל המהג . ולא לחכות לאחר זמן, ואף שתבאר כאן שיש לשתות את כוס ברכת המזון מיד) ד(
ה מברך "ביאור הלכה ד, כמבואר במשה ברורה, לפי הבדלה על הכוס) תוואתה חו(להקדים תפלת ערבית 

וכיון שיש הפסק בין ברכת ). ואחר כך מבדילין, אלא מתפללין, אבל אין העולם והגין כן(ברכת המזון על אחד 
  .אין כאן מצות חבילות חבילות, המזון להבדלה
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  כשלא הבדיל בלילה

 2465 יבדיל למחר, ולא הבדיל בליל מוצאי שבת2464 שכח או הזיד.2463 עיקר מצות הבדלה בלילהח
  .ביום

  .2467 כמו שאסור בלילה, חוץ ממים עד שיבדיל2466ואסור לו אז לטעום מאומה

  .2469 כמו אם התחיל לאכול בלילה,ד ולהבדיל צריך להפסיק מי, ואכל קודם הבדלה2468שכח או הזיד

___________________ 
ר "ע אדמו"קיצור הלכות משו. 104 'תתלה ע.) י.(אורים  הערות ובי. שכח'ז ע"ח) ו"ירות(הערות וביאורים וראה 

  . קיח'הזקן מילואים ע
הרי שעיקר המצוה . ) מבדיל והולך כל היום כולואי שבתמי שלא הבדיל במוצ(א ללישא בתרא , בא פסחים קזר 2463

  .היא בלילה
עיקר קדושא בלילה הוא (שם וכדאמרין בפסחים ). עיקר מצותו כל הלילה(ז " רעא סט'דלעיל סי, קידושוכמו גבי 
  ).קדיש

  . וראה מראי מקומות וציוים
ואם לא הבדיל בלילה .  מקדש והולך כל היום כולו, בין בשוגג בין במזיד,אם לא קידש בלילה (שםם "רמב 2464

  .קאי בין קידוש ובין על הבדלה" בין בשוגג בין במזיד" שהרי). מבדיל למחר
  .) יש לו תשלומין למחר כל היום,עבר ולא קידש בלילהואם שכח או (ז " רעא סט'וכדלעיל סי

  .של' ז ע"ח) ו"ירות(וראה הערות וביאורים 
לא תקו תשלומין אלא לשוגג או לאוס אבל מי שהזיד (א " קח סי'תבאר לעיל סי, ואף שלעין תשלומין בתפלה

  ).א התפלל תפלה אחת אין לה תשלומיןול
 רעא 'וראה גם לעיל סי(כדלקמן הערה הבאה , אלא עדיין זמה ממש, ןשאין זה רק תשלומי, אפשר דשאי הכא

  ).296והערה , ז"סט
  ".שכח או הזיד ואכל קודם הבדלה"שיתבאר לקמן בסמוך , וכן הוא לעין אכל קודם הבדלה

ומי שלא הבדיל במוצאי (ב , ם כאף ש"רי. ) מבדיל והולך כל היום כולואי שבתמי שלא הבדיל במוצ(שם בא  ר2465
 כתבו הגאוים שאיו יכול ,אי שבתשכח ולא הבדיל במוצ(טור בשם הגאוים  ).שבת מבדיל והולך כל היום כולו

אלא  שאיו מבדיל ש אומריםיו(ו "ע ס" בשו'דעה הב). י גיאת" וכן כתב הר.להבדיל אלא כל יום ראשון ולא יותר
  ).כל יום ראשון ולא יותר

, דעיקר זמה כל יום ראשון,  מקום לומר'מכל מקום הי, )כדלקמן בסמוך ('ל שמבדיל עד סוף יום ג"לדידן דקייוגם 
וכמבואר . )שלישי יום סוף עד והולך ומבדיל, למחר מבדיל בלילה הבדיל לא ואם(ד "ט ה"ם פכ"כמבואר ברמב
  ).עם דהיום הולך אחר הלילהאלא מט, דלעין יום הראשון לא צריך לטעם דבתר שבתא(א "בהגהות רעק

 הוא' ג יום עד הימים ושאר ,הוא זמה' הא ביום שרק יש אומרים (42 הערה 104' א ע"לקוטי שיחות חלאבל ראה 
 סוף עד והולך ומבדיל" — ומוסיף, "למחר מבדיל בלילה הבדיל לא ואם" וכתב ם"הרמב חילקם ושלכן, תשלומין

 ע"בשו ז"שאדה מזה אבל ).ואילך ב, תתקפח( טו אות' ה מערכת דיים אסיפת ח"שד בארוכה ראה – "שלישי יום
 בכלל דכולם )שם ח"שד ראה( ם"הרמב בדברי בירא ליהדס משמע, להו דיא חד דכולא כתב ח"ס ט"סרצ ח"או
  .)"וש .ואילך פח' ע שם' אציקלופדי וראה ).לסופו קרוב( ב"סק ו"סשצ ד"יו ז"וכבט, הבדלה זמן

 ,וצאי שבת תשלומין על מר כך הוה ההבדלה שאחוצאי שבתולא אמרין דאם לא הבדיל במ(ם ז ש"ש בט"והוא מ
  ).אלא עדיין זמה ממש

  .ראה הערה הקודמת, ם ורביו סוברים שכולם בכלל זמן הבדלה"והמשמעות שהרמב
 ובת טוות ,יל אייתיא ליה שיכרא ולא אבד,זימא חדא איקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא(א , פסחים קז 2466
משום דאסור (א , ף שם כב" רי). וטעים מידי, ואבדיל,למחר טרחא ואייתיא ליה חמרא).  שלא אכל,לן מעוה(

   .) לא שא בליליא ולא שא ביממא,הכי הוא דעבד ,לאדם שיטעום כלום קודם שיבדיל
 עד שיבדיל על ,אי שבתאסרו חכמים לאכול שום דבר או לשתות שום משקה חוץ ממים במוצ(א "כדלעיל ס 2467

  ).הכוס
  ).2464הערה (וראה לעיל ). שכח או עבר ואכל ושתה(ה "ט ה"ם פכ"רמב 2468
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 וכן עד סוף יום .' כמו שנתבאר ביום א, קודם שיטעום,יבדיל ביום שני' ואם לא הבדיל למחר ביום א
ימים הראשונים של השבוע נקראים ימים '  לפי שג, אבל משם ואילך אינו יכול להבדיל עוד.2470'ג

 ,ים האחרונים נקראים ימים שלפני השבת הבאהימ'  אבל ג, והרי הן בכלל מוצאי שבת,שאחר השבת
  :2471ואין להם ענין לשבת שעברה

 אבל . לא יברך אלא ברכת בורא פרי הגפן וברכת ההבדלה, או משם ואילך, כשמבדיל ביום ראשוןט
 ל ידי ע2473 שהוא תחלת ברייתו, שאין מברכין על האור אלא בליל מוצאי שבת,2472לא יברך על האור
 ,2475 וכן על הבשמים לא הצריכו לברך אלא בליל מוצאי שבת.2474צ" רח'ש בסי"אדם הראשון כמ

 ולפיכך אסור להפסיק , אין להם ענין לכוס ההבדלהאחר כך אבל ,2476שהוא סמוך ליציאת השבת

___________________ 
, מקדשאמר רבא הילכתא טעם  (א, פסחים קזאמרין ב, לפי קידוש או לפי הבדלה, לעין התחיל לאכול בזמו 2469

 הרי זה מקדש , עבר ואכל ושתה קודם שיקדש או קודם שיבדילשכח או(ה "ט ה"ם פכ"רמב. )וטעם מבדיל
אם שכח או (ו " רעא סט'וסי, )שכח והתחיל בודאי לילה צריך להפסיק מיד שזכר אם(ב "סוף ס לעיל ).ומבדיל

  ). צריך לקדש מיד שזכר, אפילו אכל סעודה גמורה,עבר וטעם
ל טעם מבדיל "ויש מי שאומר דהא דקי(ו "ע ס"טור ושוהובאו שתי דעות ב, ולעין טעם קודם הבדלה ביום ראשון

 והיא דעת .) כיון שטעם שוב איו מבדיל, אבל אם לא הבדיל בלילה,צאי שבת היכא דהבדיל בליל מוי מיליה
 אי לא טעם , אבל קא מבדיל למחר, היכא דקא מבדיל באורתא,ואף על גב דאמר מר טעם מבדיל( קידוש 'ג הל"בה

  ).מבדיל] לא[ טעים מידי  ואי,מידי מבדיל
 כדאמרין טעם ,מחר מצי לאבדולי ל, אף על גב דטעם,דאי לא אבדיל אכסא בליליא(א , ף כב"ל כדעת הרי"וקיי

ל גב  אף ע,אבל באלפסי כתב דאפילו למחר מבדיל(ט אות ו " שבת פכ'הגהות מיימויות הל). מקדש טעם מבדיל
והעיקר (ו "א ס"רמ). יום לעין אי טעם מבדילי יודע מה יש בין לילה לואי(טור ).  בין ביממא בין בליליא,דטעים

  ).כסברא הראשוה
כדאמרן (י "ופרש, )מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולו(א ללישא קמא , פסחים קז רבא 2470

 ו"ע ס"טור ושו ב'ה האדע. )והלכה כלישא קמא דמבדיל עד רביעי בשבת(ה אמימר "ד' וסות, )לעיל עד יום רביעי
  .)' מבדיל עד סוף יום ג,צאי שבתשכח ולא הבדיל במו(

 כי הא דיתיב רבי זירא קמיה דרב ,)ם" רשב,ולא עד בכלל (ר זירא עד רביעי בשבת" א,ועד כמה(א , פסחים קו 2471
 ארבע ,תא חדא בשבתא תרי ותלתא בתר שב,אסי ואמרי לה רב אסי קמיה דרבי יוחן ויתיב וקאמר לעין גיטין

  ).וחמשא ומעלי יומא קמי שבתא
 כותבין עד סוף יום , לאחר השבת...אמר כתבו ותו גט לאשתי (ו " קמד ס'ז סי"ע אהע"והוא כמבואר בטור ושו

  ). כותבין מיום רביעי עד סוף יום ששי,אמר כתבו ותו לה קודם השבת. שלישי
 ואים מתייחסים ,הן קראים ימים שאחר השבת העבר ימים הראשוים שבשבוע 'שג(ה " רמח ס'וכן הוא לעיל סי
). שבת הבאה ומתייחסים ל, שקראים ימים שלפי השבת, ימים האחרוים שבשבוע'כ בג" משא...לשבת הבאה 

  ).ט" כמו שיתבאר לעין הבדלה בסימן רצ, בשבת'יכול להשלימה עד סוף יום ג(ה " רפה ס'סי
אבל על הר ובשמים (ו "סע "טור ושו. ) אבל לא על האור, יעקב בר אידי'ראמר ( א, יעקב בר אידי פסחים קו'  ר2472

  . )צאי שבתאיו מברך אלא במו
 הואיל ,אי שבתאין מברכין בו אלא בליל מוצ.) דף ד( כדתיא במקום שהגו (ה אבל לא על האור"ם דשם " רשב2473

  .)ותחלת ברייתו הוא
אבים והקישן זו בזו '  שטל אדם הראשון ב,אור במוצאי שבתשלא תקו ברכה זו אלא לזכר שברא ה ( סעיף א2474

  . )ויצא מהן אור
  . )צאי שבתבשמים איו מברך אלא במו... אבל על  (ע שם" טור ושו2475
 , שהרי אים אלא להשיב הפש שדואגת על יציאת שבת,ולמד רביו לבשמים מכל שכן (ש ודוקא"ה ומ"י ד" ב2476

 כדי ,ההיגו חכמים להריח בבשמים בכל מוצאי שבת (א"רצז ס' סיכדלעיל  ו.)ולא שייך אלא סמוך ליציאתו
לפיכך מיישבים ומשמחין אותה , להשיב את הפש שהיא דואבת ליציאת השבת בשביל השמה יתירה שהלכה

  . )בריח טוב
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  :2477בברכתם בין ברכת היין לשתייתו

  המתענה אחר השבת

ואם אין אחרים  . ישמע הבדלה מאחרים,לילות מליל מוצאי שבת ואילך' ימים וג'  מי שמתענה גי
אחר  ו, ולשתות מהכוס,2480 בלא בשמים ונר,2479 מפלג המנחה ולמעלה2478 יכול להבדיל בשבת,אצלו
  .2481 ובלילה יברך על הנר ובשמים בלא כוס. מקבל התענית עליוכך

ש " ובלבד שיקרא קריאת שמע בזמנה כמ.2482 קודם שיבדיל, מבעוד יוםגם כןויכול להתפלל ערבית 
  .2483ג"רצ' בסי

' אלא במוצאי יום ב,ימים בלבד לא יבדיל בשבת מבעוד יום' נה באבל מי שמתע
2484:  

 לא ימתין מלהבדיל עד ,' וחל ראש השנה ביום ג,לילות לפני ראש השנה' ימים וב'  ומי שמתענה ביא

__________________ 
ואין , תשהרי ברכת האור לא תיקו אלא במוצאי שב, )ל"י ה"כדברי ב(ואף שאין ללמוד בשמים מאור , כלומר 2477

  .ואפשר לברכה בכל זמן שירצה, כ בשמים איה אלא ברכת ההין"משא, לה מקום ביום ראשון
איה , שהיא חלק מתקת ההבדלה, שהרי דוקא במוצאי שבת, מכל מקום יש לאסור את ברכת הבשמים בהבדלה

ואמירת (א " רעא סי'סיוכדלעיל . כמו שברכת ההבדלה עצמה איה הפסק בייהם, הפסק בין ברכת היין לשתייתו
  ). כמו שאיה חשובה הפסק לכל מקדש על הכוס, ואיה חשובה הפסק לזה,הקידוש היא לצורך השתיה

  .הרי היא הפסק בין ברכת היין לשתייתו, שאיה אלא ברכת ההין, כ ביום ראשון"משא
 היאך יעשו ,לים במוצאי שבת מתחי, ימים לילה ויום רצופים'בי אדם שמתעים ג (קד' א סי" תרומת הדשן ח2478

 אם יש אצלו מי  ... יכול להבדיל מבעוד יום... אי שבת הואיל ואין יכולין לשתות בליל מוצ,בהבדלה על הכוס
 לילות ישמע ' ימים וג'ומי שמתעה ג (ו"א ס"רמ. ) יכוין לצאת עמו בברכה ויעה אמןאי שבתשמבדיל במוצ

  .) התעית עליור כך ולקבל אח, ולשתותמבעוד יוםל להבדיל בשבת  ואם אין אחרים אצלו יכו,הבדלה מאחרים
 כגון שצריך לילך ,מי שהוא אוס שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילה(ב " רצג ס'לעיל סיולמדים זאת מהאמור 

 יכול ,לדבר מצוה והולך מביתו מבעוד יום עד סוף התחום ויושב שם עד שחשכה ומיד שחשכה הולך לדרכו
   ).1993הערה (ושם סמן , ) ולהבדיל על הכוס בביתו מבעוד יום,ערביתלהתפלל 

  ).1994הערה (ושם סמן , )ובלבד שיהא מפלג המחה ולמעלה(וכן הוא לעיל שם  2479
  .ם סמןוש, ) אלא יבדיל בלא ר,ולא יברך על הר מבעוד יום (שםכדלעיל  2480
   .) וכן על הבשמים אם יש לו...מי שאין לו כוס להבדיל צריך לברך על האור מיד שרואה (ג " רחצ ס'כדלעיל סי 2481
ם  דמשום הבדלה מתפלל ג,ג" רצי"וסש ס" ממן משמע וכ...ומשמע דמתפלל מעריב קודם שיבדיל  (ט"א סק" מ2482
 'וכדלעיל סי). הבדיל בתפלה קודם שיבדיל על הכוסדצריך ל (ב"תהלה לדוד סקותבאר ב. )וד יום מעריב מבעכן

  ).להבדיל גם על הכוס, התקיו חכמים שלעולם צריך כל אדם המבדיל בתפלה(ב "רצד ס
 אם ירצה ,א דהוי רשות"ולכאורה משמע מדברי המ(בתהלה לדוד שם כמבואר , איו מוכרח לעשות כןומכל מקום 

 שכתב ויכול להתפלל ערבית גם כן ,י"ל ס"ר משמע כן מלשון הרב זויות... להתפלל מעריב מקודם יכול להתפלל 
 שצריך להזכיר ההבדלה ,ואין צריך לומר שהמבדיל על הכוס קודם שהתפלל ערבית( וכדלעיל שם ).מבעוד יום

  ). היתה להזכירה בתפלה... שהרי עיקר תקת ההבדלה ,בתפלה
  ). ואיו יוצא במה שקרא מבעוד יום...ם קריאת שמע צריך לחזור ולקרות בצאת הכוכבי ( סעיף ב2483

הערה (ושם סמן , אם יקרא גם קריאת שמע וברכותיה בעת התפלה מבעוד יום, ותבארו לעיל שם שי אופים
2000.(  

 , עיין שם,רדיש דרכים בדב] כתב[ד "ואף שבתרומת הדשן סימן ק (ה אם חל"דב , ריגה ר מצוה "ר' ה מס" של2484
  .ק ט"א ס"הובא במ. )ראיתי העולם והגין להבדיל במוצאי יום שי לאחר התעית

 מפי , טוב לאדם ליזהר שלא יעשה כן,יש אומרים שאף שחכמים התירו לאדם לעשות כן(ג " רצג ס'וראה לעיל סי
  ).שהוא דבר התמוה לרבים

  .טוב שלא להבדיל מבעוד יום, הרי במקום שיש אפשרות אחרת
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 כמו ,2485 או על פת אחד,ז על כוס אחד" לפי שיצטרך לומר יקה,שהוא ליל ראש השנה' מוצאי יום ב
 ויש בזה איסור משום שאין ,2486ג"תע' וצאי שבת מטעם שיתבאר בסי שחל במיום טובשצריך ב
 היא קדושה בפני עצמה ואין לה ענין להבדלת יום טוב שקידוש .קדושות על כוס אחד' אומרים ב

 , גם בהבדלהיום טוב שחל במוצאי שבת שמזכירין קדושת יום טובכ ב" משא,מוצאי שבת של חול
 אבל כאן שצריך להבדיל הבדלת , וההבדלה כענין אחד הרי הקידוש,שמבדילין בין קדש לקדש

 לפיכך אינו יכול לומר .2487יום טוב אין לה ענין כלל לקידוש של ,מוצאי שבת שהיא בין קדש לחול
  :2489 מטעם שנתבאר למעלה, או על פת אחד2488שתיהן על כוס אחד

ם פרוסת  ולא יטעו, ישמע קידוש מאחרים, ואם אירע שהמתין מלהבדיל עד ליל ראש השנהיב
 יברך אחר כך ו,2490 שהרי אסור לטעום כלום קודם הבדלה,המוציא עד שיבדיל על הכוס וישתה

  .2492 כדי שיהא הקידוש במקום סעודה, מיד2491המוציא ויאכל

__________________ 
 יש , ואין לו יין, שצריך לקדש ולהבדיל על כוס אחד,יום טוב שחל להיות במוצאי שבת(א "רצו סי' כדלעיל סי 2485

 ).ז על הפת"אומרים שיכול לומר יקה
 ואם יש לו ר יברך עליו קודם ההבדלה לאחר , צריך לומר הבדלה לאחר הקידוש,אם חל במוצאי שבת ( סעיף ו2486

, וכיון שכאן ההבדלה איה במוצאי שבת. )ז" מצא סדר הברכות יקה,ך שהחייו ואחר ההבדלה יבר,הקידוש
  . בלא ר–ז "יצטרך לומר יקה

 , דהייו יין,ז" אם כן צריך לברך יקה, אם יבדיל,אבל בעין זה שכס היום טוב של ראש השה(ה שם "של 2487
  ).  והיא מילתא דתמיהה, זמן, הבדלה,קידוש

ב " בפסחים דף קן דהא אמרי,חד על כוס אהאם אירע שהמתין לא יאמר קידוש והבדל דולי ראה(ק ט "א ס"מ
י דתרווייהו " ופירש רש, משום דחדא מלתא היא, אלא קדושה והבדלה,חד קדושות על כוס א' בין אומריםדא

מברך  דהמבדיל בין קודש לקודש הוא ום טוב עצמה הוא מזכיר קדושת יה ובהבדל, יהוום טובמשום קדושת י
  ). אבל הבדלה דחול אין לה עין,ם"כ הרשב" וכ,ל"עכ

ראה ביאור (בוסח בין קדש לחול , מכל מקום עיקר ההבדלה היא מוצאי שבת, ואף שכאן מבדיל בליל ראש השה
  ).שם" ליקוטי דבר הרב"וב, ה ולקבל אחר כך"הלכה ד

  .) שואיןת וישתה כמו שעושין בסעוד,חר א יבדיל על כוסר כך ואח,חד דיקדש על כוס אראה לילכן  (א שם" מ2488
אלא מביא , ברכות על כוס ברכת המזון'  שאין לומר זיש אומרים(ט " סב ס'ז סי"ע אהע" שבשו'האוהייו כדעה 

  ). וחוזר ולוקח כוס של ברכת המזון ואומר עליו בורא פרי הגפן, ברכות' כוס אחר ואומר עליו ז
 ומיד אחר , אלא על כוס שי של הבדלה,גפן על כוס הראשון של ברכת המזוןולא יברך בורא פרי ה(ז "וכדלעיל ס

 אלא ייחו ,לא יברך עליו בורא פרי הגפן(ב " רעא סי'ולעיל סי ).שתיית כוס הבדלה ישתה גם כן כוס ברכת המזון
והערות  (ק ד" ותבאר בקוטרס אחרון כאן סוף ס).עד לאחר שיטעום מכוס של קידוש ואז יטעום גם כן ממו

2583-2584.(  
  .אלא האופן דלקמן סעיף הבא, אמם כאן לא זכר אופן זה

אם הקדים הקידוש לברת (ו " תעג ס'כדלקמן סי, ג קודם קידוש"כי בהכרח יצטרך לברך בפה, ואפשר הטעם לזה
ואחר . כיון שעדיין לא הבדיל, ואחר הקידוש לא יוכל לשתות מהכוס).  הקידוששצריך לחזור ולברך ברכת, היין

לכן לא יוכל לקדש ). הואיל והפסיק בהבדלה על הכוס(כדלקמן סעיף הבא , ג"הבדלה יצטרך לברך שוב בפה
  .בעצמו ולהבדיל בעצמו

 לפי שאין עושין מצות חבילות ,כוסות' קדושות על כוס יין אחד כשאפשר לאמרן על ב' ואין אומרים ב(ז "לעיל ס 2489
  ).חבילות

 ). עד שיבדיל על הכוס...אסרו חכמים לאכול שום דבר (א "כדלעיל ס 2490
 משום , ולא יטעום המוציא עד אחר שיבדיל על השכר וישתה,ישמע קידוש מאחריםאי מי (שם  מגן אברהם 2491

  ).דוש אף שלא טעם עדיין דיצא ידי קי, ואחר כך יברך המוציא ויאכל,דאסור לאכול קודם הבדלה
  ).אין קידוש אלא במקום סעודה(א " רעג ס'כדלעיל סי 2492
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 גם כןכ צריך הוא " אעפ, והוציאו אותו ידי חובתו אף מברכת המוציא,ואף אם האחרים קדשו על פת
פ " אע,הבדלה על הכוס בין שמיעתו ברכת המוציא לאכילתו הואיל והפסיק ב,לברך המוציא לעצמו

 מכל מקום לענין הפסק בין ,2493 אף שהוא עדיין לא טעם,שידי קידוש יצא במה שטעמו הם מהפת
  :2494ז"קס'  כמו שנתבאר בסי,ברכת המוציא לאכילה אין טעימתם מועלת לו

  הסועד מיד אחר הבדלה

 נתבאר ,ת היין של הבדלה פוטרת היין שבתוך הסעודה אם ברכ, המבדיל על היין ורוצה לסעוד מידיג
  .2495ד"קע' בסי

 בין שהוא יין בין , נתבאר אימתי צריך לברך ברכה אחרונה על כוס הבדלה שלפני הסעודה2496ושם
  :ש"יישהוא שאר משקים ע

 ואם הביאו . צריך ליזהר שלא יביאו לחם לשלחן קודם הבדלה, אם רוצה לסעוד תיכף להבדלהיד
 שהרי מן הדין היה צריך להקדים . שלא יראה הפת בושתו,2497תו במפה עד אחר ההבדלהצריך לכסו

 לפי שהוא מוקדם ליין בשבח ארץ ישראל בפסוק ארץ ,ברכת הלחם לברכת היין כשרוצה לאכול מיד
 אבל . לכן יש לכסותו,2499 והרי זה בזיון לו, אלא שעכשיו אינו יכול להקדימו,' וגו2498חטה ושעורה

__________________ 
ומכל מקום מצוה מן המובחר (ה " רעא סכ'כדלעיל סי, שטעימת המסובין איה אלא למצוה מן המובחר 2493

 ).שיטעמו כולם מכוס של ברכה
  . )יך המשיח לחזור ולברך לעצמו צר, אם שח אחד מהמסובין קודם שיטעום,ואפילו אחר שטעם המברך ( סעיף י2494
 . לברך על היין שבתוך הסעודהיו צריך א, דהייו סמוך לסעודתו ובמקום סעודה,המבדיל על שלחו ( סעיף ה2495

 הבדיל על ם כן אלא א, איו פוטר היין שבסעודה,ויש אומרים שיין הבדלה הואיל ואיו בא לשתיה אלא למצוה
 שכשמבדיל קודם ,ויש לחוש לדבריהם לכתחלה. .. לסעודה על השלחן  דהייו אחר שקבע עצמו,שלחו ממש

 לברך על יו צריך ובדיעבד שלא כיון לכך א,שקובע עצמו לסעודה יכוין שלא לפטור בברכה זו היין שבתוך הסעודה
  . )היין שבתוך הסעודה שספק ברכות של דברי סופרים להקל

 או שאין בדעתו כלל לשתות יין בתוך ,ר היין שבתוך הסעודההמבדיל לפי הסעודה וכיון שלא לפטו (ו"סשם  2496
  .)חרוה לפי הסעודה אם שתה כשיעור צריך לברך אחריו ברכה א,הסעודה

 'וסי, )וכשהוא מבדיל במוצאי שבת או במוצאי יום טוב על שולחו מכסה את הפת(ב " פב ושכ'ץ קטן סי"תשב 2497
הגהות מיימויות ).  ואם יש לחם על השלחן יכסו, על השלחןהמבדיל על שלחו יזהר שלא יהא שום לחם(שכב 
וכתב (טור ).  ואם יש לחם יכסו, המבדיל על השלחן יזהר שלא יהא לחם על השלחן...ם "כתב מהר(ט אות כ "פכ
י "ב. ) ואם הביא פורס עליו מפה ומכסו,מ מרוטבורק שצריך ליזהר שלא יביא הלחם לשלחן עד אחר הבדלה"הר

 צריך ליזהר שלא יביא ,אם רוצה לסעוד תיכף להבדלה(ט "סע "שו).  דהייו דוקא כשרוצה לסעוד מידומשמע(
  . ) ואם הביא פורס עליו מפה ומכסהו.לחם לשלחן קודם הבדלה

 ואם יביא את הפת יצטרך לברך על ,לפי שכל המוקדם בפסוק מוקדם בברכה(שם ץ קטן "תשב. ח,  דברים ח2498
לפי שהוא (ע שם "טור ושו).  ואז מקדש, והוי כמאן דליתיה,אם הביא פורס מפה על הפתאבל . הפת קודם קידוש
 פירוש ,ובירושלמי קאמר שלא יראה הפת בושתו (רעא' טור סי).  וצריך להקדימו אם לא יכסו,מוקדם בפסוק

  ). ומקדימין בברכת היין,שהוא מוקדם בפסוק והיה ראוי להקדימו בברכה
שכל המוקדם בפסוק ארץ , שבעת המיין עצמן יש להם קדימה זה על זה(ט "הי "הין פ ברכת הוכמבואר בסדר

  ).קודם לברכה... חטה ושעורה וגפן ותאה ורמון ארץ זית שמן ודבר 
' לקמן סיכד, גם אז צריך לכסות הפת מטעם זה, אלא מגביהו לומר עליו שירה, ואפילו במקום שאיו שותה היין

 שלא , ולפיכך כון לכסות המצות,יה כל אחד כוסו ולאחוז בידו עד שחותם גאל ישראלוהגין להגב (ד"תעג סמ
ה מצילו " יש והגין לאחוז הכוס ביד עד והקב'וכן כשאומר והיא שעמדה כו .יראה הפת בושתו כשוטלין הכוס

 לפי ,ים ומהגיםלקוטי טעמוב. ) ואז יגלה, כון גם כן שתהא המצה מכוסה עד שיעמיד הכוס על השולחן,מידם
 מפי שהפת מוקדם לברכה , כשמקדש על היין, עין בושת הפתרשא פי" רע'אף שהטור בסי (פסקה והיא שעמדה
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  :2500לסעוד מיד אינו צריך לכסותואם אינו רוצה 

  מלאכה קודם הבדלה על הכוס

 קודם שילוה 2503 אסור לאדם שיעשה חפציו,2502 שיצא השבת והוסיף מחול על הקדש2501פ" אעטו
  .2505 דהיינו שיבדיל או על הכוס או בתפלה,2504את המלך

 אבל איסורי דברי סופרים התלוים בדבור (2506ואפילו חפצים האסורים בשבת עצמה מדברי סופרים
 ,2508 חוץ מבקשת צרכיו שאסרו קודם שיבדיל בתפלה.2507ג"רס'  מטעם שנתבאר בסוף סי,מותרים

___________________ 
 בה , גם כאן הוי בושת לפת כשאומר חלק זה מההגדה על הייןכל מקום מ– וכאן הרי אין מקום ברכה ,לגבי יין

  . ) ולא על היין, שלכן קראת לחם עוי,א אמרת על המצה דוקריכה להיותבשעה כשכללות ההגדה צ
ז לא הובא טעם זה " רעא סי'אמם לעיל סי. והה הטור כתב טעם זה לעין פריסת המפה על החלה בעת הקידוש

ולקמן שם לעין ליל , רק כאן לעין הבדלה; )כיון דסגי לן בשי טעמים אחרים שהובאו לעיל שם(לעין קידוש 
  ).הובאו לעיל שם אים שייכים בהםאשר שי הטעמים ש(הסדר 

 הוי ביזוי ואם כן , הדין ותן בעלמא להקדימומכל מקום, אף על גב דאסור לאכול קודם הבדלה (ב"ק י"א ס" מ2499
  .) לכן יש לכסותו,לפת שיקדים לו דבר אחר

 ואין ,ן הבדלה כיון דאין מבדילין על הפת לא שייך ביה דין קדימה לעי,אבל אם איו רוצה לסעוד מיד(י " ב2500
  . )צריך לכסותו

  :יט- ו"סיכום ההלכות שתבארו לפיו סט 2501
  .או עובדין דחול,  לא התירו אלא איסורי דברי סופרים התלוים בדבור,לפי אמירת ברוך המבדיל בין קדש חול) א(
  .ל הצבורעד סדר קדושה ש, )ב"חוץ מטלטול הר וכיו(יזהר בעל פש ממלאכה , אחר אמירת ברוך המבדיל) ב(
  .אחרי שאמרו הצבור ברכו, השמש יכול להדליק הר) ג(
  .יש אומרים שלא לעשות מלאכות של טורח עד הבדלה על הכוס) ד(
  .אין למחות בידן, קודם אמירת ברוך המבדיל, שים העושות מלאכות שאין בהן בהן טורח) ה(
 .יש למחות בהן, םככתיבה ואריגה וחטיבת עצי, ואם עושות מלאכות שיש בהן טורח) ו(

  ).שצריך להוסיף מחול על הקודש ביציאת השבת(א " רצג ס'כדלעיל סי 2502
אסור לעשות שום מלאכה קודם  (י"ע ס"טור ושו. )אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל (ב,  קשבת 2503

  . )שיבדיל
  ).מלווין את המלך(א ,  פסחים קג.)ללוות את המלך (ה המבדיל"י שם ד" רש2504

ים מאלא שהחכ, איו מחמת קדושת יום טוב, ומה שאסור בעשיית מלאכה קודם ההבדלה(ג " תצא ס' סיולקמן
  ).ט" רצ'אסרוהו מטעם שתבאר בסי

י " ואעפ, כיון שהבדיל בתפלה איו צריך לברך קודם מלאכה,אבל לאחר שיתפלל( מג 'ב סי"סדר רב עמרם ח 2505
 אבל ,והי מילי דקא בעי מיעבד מלאכה מקמי צלויי דאורתא (קידוש והבדלה' ג הל"בה). שלא הבדיל על הכוס

 דאי ל שכןוכ (ה ועבדין" דםי ש"רש .) כיון דאבדיל ליה בתפלה לא צריך לברוכי המבדיל מקמי מלאכה,בתר צלויי
ל שאם התפלל והבדיל בתפלה יכול "וכתבו הגאוים ז (ו"ט ה"מגיד משה פכ. )אבדיל בתפלה מותר לעשות צרכיו

ואם הבדיל  (ע שם"שוור וט. ) ועיקר,ל" ולזה הסכימו מן האחרוים ז. ואין צריך לברכה אחרת, מלאכהלעשות
  . )פ שעדיין לא הבדיל על הכוס"אע, בתפלה מותר

וראה בעיי שאפילו חפצים האסורים מדברי  (ד' סי) א, סד( שלטי הגבורים שבת .ד אות ז"ג ה"ז פכ"פסקי ריא 2506
  .ק יא"אליה זוטא ס. ט"הובא בכסת הגדולה הגה. )בקוטרס הראיותסופרים אסורים כמבואר 

  ).אסורים אפילו בטלטול הר וכיוצא בזה(ט "וכו הוא לקמן סי
 אפילו לישראל , מותר לו לומר, או שממשיך סעודתו בלילה,מי שמאחר להתפלל ערבית במוצאי שבת(ה "סכ 2507

  ). שיעשה לו מלאכה,שכבר התפלל והבדיל בתפלה
 אבל לא התלויים ,לא קבל מסתמא אלא איסורים התלויים בגופו(ק ח " תבאר לעיל שם קוטרס אחרון סוהטעם

 שאין בה משום איסור שליחות ,והוא הדין לעין אמירה, כגון אחר העושה בשבילו שלא יצטרך למחות, חוץ לגופו
  ).שך עליו חומרא זווהוא הדין במוצאי שבת איו חפץ מסתמא שתומ ... דהייו מה שעושה בשבילו
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 ואינן , וכן יש מתירין כל איסורי דברי סופרים שאין בהם סרך מלאכה.)2509ד"רצ' כמו שנתבאר בסי
'  וכן נוהגים במוצאי יום הכיפורים כמו שיתבאר בסי,אסורים משום שבות אלא משום עובדין דחול

  :2510]ג"[תרכ

 אומר ברוך המבדיל , ואם רוצה לעשות אפילו מלאכה גמורה קודם שיבדיל בתפלה או על הכוסטז
  .2512 ועושה מלאכה, להיכר בעלמא ללות המלך, בלא שם ומלכות,2511בין קדש לחול

  :2513 עד שיבדיל על הכוס, וגם אמר המבדיל, אף אם הבדיל בתפלה,אבל אסור לטעום כלום

 , קודם שיבדיל בתפלהיום טובבת ורוצה לעשות מלאכה המותרת ב במוצאי שיום טוב אם חל יז
  : בלא שם ומלכות,2514אומר ברוך המבדיל בין קדש לקדש

 יש ללמדן לומר ,2515 ואינן מבדילות בתפלה במוצאי שבת, אותן הנשים שאינן מתפללות ערביתיח
___________________ 

  .א"וראה גם לקמן סכ
 ודכותה אסור לו לאדם לתבוע צרכיו עד ,אסור לעשות מלאכה עד שיבדיל(ב "ה סוף ה"ירושלמי ברכות פ 2508

 .י רצד"א רס"ובמ.  תשלט'א סי"א ח"ת הרשב"הובא בשו). שיבדיל
רכיו במוצאי שבת קודם הבדלה  מפי שאסור לתבוע צ ... בברכת חון הדעת... תקו הבדלה בתפלה ( סעיף א2509

  . ) לפיכך קבעוה קודם שאלת צרכיו שבברכות אמצעיות,כמו שאסור בשבת עצמו
 כיון שהתקיעה ,כ אין כאן איסור כלל" אעפ,ואף על פי שעדיין לא הבדילו בתפלה...  תוקעין ר כךואח ( סעיף יא2510

 ולא אסרו בשבת ויום טוב אלא משום ,]ח[" תקפ'ש בסי" ואין בה אפילו משום שבות גמור כמ,איה מלאכה כלל
  .)עובדין דחול

ט " רצ'כמו שתבאר בסי, שלא אסרו קודם הבדלה אלא אכילה ושתיה ועשיית מלאכה ממש(ו " תרכד סט'ובסי
  ).ש"עיי

  .  וראה מראי מקומות וציוים
2511 ן הכי המבדיל בין קודש לחול ו, אבא לרב אשי' רמר ליהא(ב , שבת קן צורכין במערבא אמריאמר רב .עבדי 

ואם צריך לעשות (י "ע ס"טור ושו ). כי הויא בי רב כהא הוה אמר המבדיל בין קודש לחול ומסלתין סילתי,אשי
  ). ועושה מלאכה,בלא ברכה) בין הקודש ובין החול( אומר המבדיל ,מלאכה קודם שהבדיל בתפלה

 ואחר כך מברכין על הכוס ,ועבדין צורכין, את המלך להיכרא בעלמא ללות ,המבדיל בין קדש לחול(י שם "רש 2512
 שאיו אומר אלא ,]ובלא כוס[ראה מדבריו שהוא מפרשה בלא שם  (ב"ריש ע, ן שם סד"ר). ברכה גמורה דהבדלה

י שאומר "ראה לסמוך על דברי רש(ה ולעין הלכה "י ד"ב .) ומיד מותר לעשות צרכיו,המבדיל בין קדש לחול
ע "שו).  וגם ספק הזכרת שם שמים לבטלה הוא, כיון דמידי דרבן הוא, לחול בלא הזכרת השםהמבדיל בין קודש

  ).בלא ברכה(שם 
 אבל איו . ומיד מותר בעשיית צרכיו,שאיו אומר אלא המבדיל בין קדש לחול(ה הוה "א ד, ן פסחים כא"ר 2513

ור לו לטעום כלום עד שיבדיל על  אלא שאס.ועושה צרכיו(אבודרהם סדר מוצאי שבת ). מותר באכילה ושתיה
  .)ומכל מקום אסור לאכול עד שיבדיל (ק יג"א ס"מ). הכוס

  ).א" רע'מטעם שתבאר בסי... עד שיבדיל על הכוס ... אסרו חכמים לאכול שום דבר (א "וכדלעיל ס
...   בעלמא מותר טעימה...פ שכל מצות הקבוע להם זמן "ואע...  אסרו חכמים לטעום כלום (סעיף ט רעא 'והוא בסי

 דהייו סמוך לכיסת , לפי שעיקר מצותן הוא בתחלת זמם, החמירו יותר, וכן בהבדלה,מכל מקום בקידוש
  ).השבת וסמוך ליציאתו

 כיון דלא מצי למימר בין קודש ,ליום טוב ל דבמוצאי שבת"י ז"מהרמר וא (קצג' פסח סי' י ווייל הל"ת מהר" שו2514
.  כיון דלא אשכחן הבדלה זו בהדיא באורייתא,]קודש[ אתה יי המבדיל בין קודש ל לא סגי אם יאמר ברוך,לחול

וביום טוב שחל במוצאי שבת אומר (ק יג "סא "מ. ) וכן אי מורה,אבל האגודה כתב דמברכין בין קודש לקודש
  ).י ווייל הלכות פסח"מהר, המבדיל בין קודש לקודש

 מכל מקום, ]ו["ק' ש סי"ואף על גב דחייבות בתפלה כמ(ק טז "א ס"מ). שים שאין מבדילין בתפלה(י "א ס"רמ 2515
 והשים , אלא דקבלו עלייהו כחובה, ואפשר לומר כיון דתפלת ערבית רשות.וצאי שבתרובן לא הגו להתפלל במ

  ).וצאי שבתלא קבלוהו עלייהו במ
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נן יודעות  ואם אי. לפני הבדלה שעל הכוס,2516ברוך המבדיל בין קדש לחול קודם עשיית מלאכה
  . צריכות לשמוע מאחרים,לומר המבדיל

 כגון , שלא אסרו אלא מלאכות גמורות2517 כי יש אומרים, אין למחות בידן,ואם עושות קודם שמיעתן
'  אבל הדלקת הנר בעלמא והוצאה מרשות לרשות וטלטול ד,כותב ואורג וחטיבת עצים וכיוצא בהם

  . כללאמות ברשות הרבים שאין בהם טורח כלל לא אסרו

 שאף 2519 אלא ליש אומרים,ולא הותרו מלאכות שאין בהם טורח (2518ואף שאין דבריהם עיקר
 שלדבריהם , אסור במלאכה עד שיבדיל על הכוס, וגם אמר המבדיל בלא ברכה,שהבדיל בתפלה

 אבל קודם . שהרי מדליקים נר להבדלה,פ במלאכות שאין בהם טורח מותר מיד שהבדיל בתפלה"עכ
פ אם " עכ,2521 אפילו דברים האסורים מדברי סופרים,2520 אין היתר בשום מלאכה,שהבדיל בתפלה
  . מכל מקום הנשים שנהגו כך אין צריך למחות בידן.)לא אמר המבדיל

 ולכן יש לדרוש ברבים שילמדו בנותיהם . צריך למחות בידן,אבל אם הן עושות מלאכות גמורות

___________________ 
 ,ר קבלוהו עליהם כל ישראל לחובה אף על פי שעכשיו כב,אבל תפלת ערבית שהוא רשות(ב " קו ס'וכן הוא לעיל סי

  ).מוצאי שבת ורובן אין מתפללות ערבית ב,מכל מקום השים לא קבלו עליהם
ואין מבדילות בתפלה , שאין מתפללות ערבית"והייו כמבואר כאן , "במוצאי שבת"א כאן "ויש שאים גורסים במ

  ".במוצאי שבת
 , שיעשו שום מלאכה צריכות לומר המבדיל בין קדש לחול קודם,והי שי שאין מבדילות בתפלה (מא'  כל בו סי2516

 בין קודש לחול קודם  יש ללמדן שיאמרו המבדיל,שים שאין מבדילין בתפלה (י"א ס"רמ. )וכן צריך ללמדן
  . )שיעשו מלאכה

 ר או  אבל להדליק,וכל זה מיירי במלאכה כגון אורג או כותב כיוצא בו (ד, כ קב"ב חב י רביו ירוחם תי2517
 דכל זה במלאכה גמורה כגון כותב ויש אומרים(א שם "רמהובא ב). ציא מרשות לרשות איו צריך כל זהלהו

  . ) לזהין צריךאבל הדלקת הר בעלמא או הוצאה מרשות לרשות א ,ואורג
, ין לו זהותמה עליו מ (ק יז"א ס"מ. )העיקר כסברה הראשוה (א שם"רמ. )ואיי יודע מין לו(מן י סוף הסי" ב2518

  . )וגם בעיי יפלא
 אלא ברוצה לעשות חפציו קודם שיבדיל ,והא דרב אשי לאו בהבדלה על הכוס איירי( יא 'י סי"ש פסחים פ"רא 2519

הרי שאף אם אמר ברוך ). אלהיו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול'  דבעי למימר ברוך אתה ה,על הכוס
  .הבלא שם ומלכות אסור בעשיית מלאכ, המבדיל

 , עד שיבדיל אפילו בלא כוס,ל משמע אף על פי שמבדיל בתפלה אסור במלאכה" זש"דוי אבי הראמלשון א(טור 
ג שצריך בה הזכרת " וכן כתב בה. שצריך לומר הזכרת השם ומלכות,ה המבדיל בין קודש לחול"י אמ"ויאמר בא

 ,ריך למיעבד עבידתא מן קמי צלוייוהיכא דפקא לה שבת וצ (קידוש והבדלה'  הלג" והוא בבה).שם ומלכות
  ).והוא דאמר הזכרת השם ומלכות ,מיבעי ליה לברוכי המבדיל בין קודש לחול והדר עביד עיבידתיה

 ומאחר שיבדיל ויאמר בין קדש לחול מותר ,ואף על פי שהבדיל בתפלה צריך להבדיל על הכוס(ו "ט ה"ם פכ" רמב
פ שהבדיל בתפלה אסור לעשות "ם שאע"ודעת הרמב(י " ב).וסלאכה אף על פי שלא הבדיל על הכלו לעשות מ

  ).אך לא תבאר בדבריו אם צריך לומר שם ומלכות אם לאו. מלאכה עד שיבדיל ויאמר המבדיל בין קודש לחול
המבדיל "ויש אומרים דלא סגי באמירת , "שהבדיל בתפלה"הרי שמבין כולם למדו שיש אומרים דלא סגי במה 

  ".בלא ברכה
ג " דאעבירא ליה דס,ם"יה בשם הרמביש לעיל מ" דקאי אמ,ביו ירוחםואפשר לפרש דברי ר(ק יז "סא " מ2520

 אבל הדלקת הר ,' גמורה וכוה דוקא במלאכ, קאמרל זה וע,דהבדיל בתפלה אסור במלאכה עד שיבדיל על הכוס
  אמות ברשות הרבים' ד דעל יציאתו חוץ לתחום או מה שמעביר... דהא מותר להדליק ר להבדלה , שרי'כו

 כולי עלמא מודו  אבל כשלא הבדיל בתפלה, והייו כיון שהבדיל בתפלה,ומוציא מרשות לרשות לא קפדין
  ).שאסור

  ).2506והערה (ו "כדלעיל סט 2521
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 שהן ,ירות עצים ואש ומחממות מים מפני שהרבה מהן מבע,לומר המבדיל במוצאי שבת מיד
  :2522מלאכות גמורות

 אבל האנשים אסורים אפילו בטלטול . וכל זה לענין למחות בנשים שאינן יודעות לומר המבדיליט
  . או שיאמרו המבדיל,הנר וכיוצא בזה קודם שיבדילו בתפלה

 ,2523ל הצבורוכל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא להדליק ולא לעשות שום מלאכה קודם סדר קדושה ש
 וכל העושה מלאכה קודם סדר קדושה אינו רואה .2524 וגם אמר המבדיל,פ שכבר הבדיל בתפלה"אע

 , אבל טלטול הנר וכיוצא בזה מותר מיד אחר שהבדיל בתפלה.2525סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה
 2527 ושמש הכנסת רשאי להדליק נרות בבית הכנסת מיד אחר שהבדיל בתפלה.2526או אמר המבדיל

ומכל  (.)2528כיון שהיא לצורך מצוה(פ שלא אמרו הצבור עדיין סדר קדושה " אע,)מר המבדילאו שא(
  ):2529מקום צריך ליזהר להדליק אחר שאמרו הצבור ברכו

  בארה של מרים

 2531 לפי שאמרו חכמים,2530 קצת נוהגים לדלות מים בכל מוצאי שבת מהבארות או מהמעיינותכ
 ,חזרת בכל מוצאי שבת על כל הבארות והמעיינות היא מ, שהיא בימה של טבריא,שבארה של מרים

__________________ 
 ומחממין רין עצים ואש אותן שמבעיל שכן ומכ,ולכן יש לדרוש ברבים שילמדו בותיהם לומר המבדיל (א שם" מ2522

  . ) דהוי מלאכות גמורות,מים
 ).2057הערה (ושם סמן , ) ומתחילין ואתה קדוש,ווהגין לומר סדר קדושה(א " רצה ס'הזכר לעיל סי 2523
). מהג, י סידרא עד דיתפ.איו מהג, שובתאשייא דהגן דלא למיעבד עובדא בפוקי (ו "א ה"ירושלמי תעית פ 2524

דרכי משה . ) אף על פי שכבר הבדיל,וראיתי מפרשים דהייו סדר קדושה (צי " סוסאי שבתמוצ' אור זרוע הל
מאן (א , ג רמו"חז). פ שכבר הבדיל"אע, על כן צריכים ליזהר שלא לעשות מלאכה עד אחר סדר קדושה (ס רצ"סו

בזוהר (ק יז "א ס"מ).  בגין דקא מחלל שבתא,סדראלקדושה דדאוקיד שרגא במוצאי שבת עד לא מטו ישראל 
  ).כתב גם כן שלא להדליק עד אחר סדר קדושה... במדבר 

2525  ו רואה סימן ברכה לעולם...במוצאי שבת ... העושה מלאכה (ב , פסחיםן בפרק (טור בסוף הסימן . ) איגרסי
 , ודוקא קודם הבדלה קאמר, ברכהמןמקום שהגו העושה מלאכה במוצאי שבתות וימים טובים איו רואה סי

עד  רוש פי,סדרא עד דתתפי ,קי שבתא לא מהגא באפו...כדאיתא בירושלמי הי שי דהיגי דלא למעבד עבידתא 
  .דהייו קודם סדר קדושה, המסקא) הערה הקודמת(וכבר הובאה לעיל ).  מהגא,שישלימו סדר התפלה

  . )ר שהבדיל בתפלההר פשיטא דשרי אחאבל טלטול  (א שם" מ2526
הובא ). קודם סדר קדושה לו אפי, כשהבדיל בתפילהת הכסתמיהו חזן הכסת מדליק הרות בבי(אור זרוע שם  2527
   .א שם"מב
הפרו  ' עת לעשות לה, דמצוה לברך על הר, כיון דלא איפשר,אותו שמדליקין להבדלה]ו[( שפה ' סין" ראב2528

  . ) משום כבוד הציבור שיושבין בחושךן שם"מר הראבטעמא כמו שא (ק כב" סהאליה רב). תורתך
  .)ברכותפשט המהג להקל שמדליקים רות מיד שאמרו הקהל  (י"א ס" רמ2529

  . קכא'ר הזקן מילואים ע"ע אדמו"וראה קיצור הלכות משו
  שמציו באגדה שבארה של מרים, תיכף ששמעו ברכו,והגו השים לדלות מים במוצאי שבת (מא'  כל בו סי2530

 וכל מי שהוא חולה ויזדמן לו מים , וכל מוצאי שבת מחזירין על כל מעיות ועל כל בארות,בימה של טבריא
 כי בארה של ,צאי שבת לדלות מים בכל מוויש אומרים (י"א ס"רמ. )פילו כל גופו מוכה שחין מיד רפא א,וישתה

  . י"וראה לבוש ס. )פא מכל תחלואיובו וישתה ממו יתר ומי שפוגע , כל הבארותצאי שבתמרים סובב כל מו
  .חכמים באגדה: ב תיקן"בהגהת מהרי 2531
. ) ואיתסי, ואסחי, וטפת לבירא דמרים,א וארעת שעת,מעשה במוכה שחין אחד שירד לטבול בטבריא (ד, ר כב"ויק

  . ) וטבל ותרפא,מה לו בארה של מרים זד,מעשה בשיחין אחד סומא שירד במים לטבול (כב, ר יח"במדב
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 כי , לכך נוהגין לדלות בכל מוצאי שבת.וכל מי שפוגע בה ושותה ממימיה מתרפא מיד מכל תחלואיו
  :אולי יזדמנו להם מבארה של מרים

 ויהא מותר לו , אם מותר לומר למי שהבדיל שיבשל לו, מי שמוסיף מחול על הקודש הרבהכא
  :2532ג"רס' ל זה נתבאר בסילאכול מיד מתבשי

  

קונטרס אחרון
 

 :)2533א"רע' ש בסי" במין עי.'אבל העיקר כו' כשמגיע בין השמשות כו) (א(

 בודאי לא פסיקא ליה . הבדלה דאורייתאהו דסבירא ל2535א" המג שכתב2534ה מ.'שכח והתחיל כו) ב(
 ,2537ט"רק כ מגיד משנה ריש פין עי,2536ו"רצ'  מדאסר לנשים להבדיל לעצמן בסוף סי,א הכי"לרמ

 בסוף סימן גם כן תב כן אף שיש לדחות שכ.2538ולמה פסק בפשיטות להפסיק בלי שום חילוק
 ואדרבה כשישב לאכול מסתמא .2540 מכל מקום למה לא התנה דוקא אם לא התפלל ערבית.2539ט"רצ

__________________ 
 אפילו לישראל , מותר לו לומר, או שממשיך סעודתו בלילה,מי שמאחר להתפלל ערבית במוצאי שבת ( סעיף כה2532

  .) שיעשה לו מלאכה,שכבר התפלל והבדיל בתפלה
  ).ג"רס' איסורי דברי סופרים התלוים בדבור מותרים מטעם שתבאר בסוף סי(ו "וראה גם לעיל סט

, ושאין למחות ביד המקילין,  הדיעות'הטעם שכאן לעין הבדלה הביא בשם תבאר . ק ג"קוטרס אחרון ס 2533
  .ואילו לעיל שם לעין קידוש פסק בפשיטות לאסור

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2534
  .שאם התחיל לאכול בזמן איסור צריך להפסיק מיד, א" ומרמ'שלמד מהתוס, א"ב הובא מהמ"בפים ס
 'כמצויין לעיל סי(אין צריך להפסיק אלא במצוה דאורייתא ,  התחיל לאכול באיסורשלפי הכלל שאם, א"וביאר המ
 רעא ' דלעיל סי'כדעה הא(שהם סוברים שההבדלה היא מן התורה , על כרחך צריך לומר, )229ט הערה "רעא ס

  ).ט" רצו סי'וסי, א"ס
ואם כן הבדלה על הכוס היא , פרט דהכא מיירי שמסתמא התפלל כברוב. א לא ראה שסובר כן"אמם מדברי הרמ

מוכחת מהגמרא ) שאם התחיל לאכול בזמן איסור צריך להפסיק מיד(ומה גם שהלכה זו . לדברי הכל מדרבן
  .גם לדעת הפוסקים שההבדלה היא מדברי סופרים, עצמה

למדו מהא שגם , ל ההלכה של מפסיקיןשהרי כ; כמו הטעם שאסור לטעום קודם הבדלה, והטעם בזה יש לומר
 לפי , החמירו יותר, וכן בהבדלה,בקידוש(ט " רעא ס'והוא מהטעם שהובא לעיל סי, הטעימה אסורה קודם הבדלה

  ). דהייו סמוך לכיסת השבת וסמוך ליציאתו,שעיקר מצותן הוא בתחלת זמם
בודאי איו ,  אפילו אם התחיל בהיתרמה שצריך להפסיק לקידוש, אמם זה שבקידוש החמירו יותר מהבדלה

תקן במקום סעודה של שבת"אלא מטעם , ל"מטעם ה וקודם לה ולא לאחריה,שעיקר הקידוש ."  

  . תשה ואיך'כישתא דבי רב ע.  קלה ואילך'ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
  ). אם התחיל לאכול איו פוסק...ד הבדלה דרבן " ולמ.תא דהבדלה דאורייוצריך לומר דסבירא להו(ק ב "ס 2535
  ).רק ישמעו הבדלה מן האשים, על כן לא יבדילו לעצמן(ח "ס 2536

לדברי האומרים שמצות זכור איה אלא (ט "כדלעיל שם סי, והייו כדעת הפוסקים שהבדלה היא רק מדרבן
  ). יש מי שאומר שהשים פטורות ממה,פרים ועיקר הבדלה איה אלא מדברי סו,בכיסת השבת ולא ביציאתו

  .) פקא לן חיובא דשים מהתם,והבדלה מי אם היא דבר תורה(א "ה 2537
  .או מדרבן, ל שההבדלה היא מן התורה"שלא חילק בין אם קיי 2538
דהייו , ) יש ללמדן שיאמרו המבדיל בין קודש לחול קודם שיעשו מלאכה,שים שאין מבדילין בתפלה(י "ס 2539
  .תם כדברי הסוברים שהבדלה היא מן התורהבס
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שצב

  .2541ע גם בקידוש אינו אלא מדרבנן"ו לכם כן וא,התפלל כבר

ד " אף למ,2543 אף בהתחיל בהיתר,לה קובעת דרבנן דבי רב הוו סברי דאף להבד2542ועוד קשה
  .2545 אבל לא כשהתחיל באיסור, ולא נדחו דבריהם אלא בהתחיל בהיתר.2544דהבדלה דרבנן

 משום דקידוש והבדלה איתקין דוקא בתחלת הלילה בכניסתו ,2546ולא דמי לשאר מצות דרבנן
 דכי הדדי נינהו ,ה והוא הדין לענין הפסק, לענין טעימה2547]ד["ה סק"רל' א בסי"ש המג"ויציאתו כמ

עיין  (2548יהושע בן לוי דמיירי בטעימה'  דפריך אהפסקה מר,ב"ע' כמבואר מסוגיא דשבת דף ט
 דומיא , שפירש כמשמעות פשט הסוגיא שם דמיירי בטעימה2549ד דברכות" יונה פב רבינובהר

___________________ 
כ אם התפלל ערבית "משא, הייו דוקא אם עדיין לא התפלל ערבית, אפילו לדברי הסוברים שהבדלה מן התורה 2540

, שדוקא אם לא התפלל עדיין ערבית, א"ומדוע אם כן לא התה הרמ. ההבדלה היא ודאי מדרבן, והבדיל בתפלה
 .דה ולהבדילאזי צריך להפסיק באמצע הסעו

  ). והרי זכרו בתפלה,שהרי מן התורה אין צריך אלא זכירה בדברים בלבד בלא יין(ב " רעא ס'כדלעיל סי 2541
  .ולכן אם התחיל באיסור צריך להפסיק, א ההבדלה היא מן התורה"דאף אם אמר שלדעת הרמ 2542

והרי , היתר צריך להפסיק להבדלהדהוו סברי שאף בהתחיל ב, א לפי זה את דברי רבן דבי רב"אמם איך יבאר המ
 ).229ט הערה " רעא ס'כמצויין לעיל סי(אפילו במצות דאורייתא אם התחיל בהיתר אין צריך להפסיק 

שאם יושבים על (י "ורש. )סבור מיה כי היכי דקבעה לקידוש כך קבעה להבדלה... תלמידי דרב (א , פסחים קה 2543
  ).שיכה במוצאי שבת אסורין לאכול עד שיבדילוהשלחן וח

שאף אם התחיל בהיתר צריך להפסיק , יצטרכו לבאר הטעם דהוו סברי, הייו שאף הפוסקים שהבדלה דרבן 2544
  .להבדלה

, שמע גם בגמראהרי כן מ, א"כמבואר במ, א" ורמ'ממשמעות התוס, )2430הערה (כי אף שהלכה זו הובאה לעיל  2545
  .כ כשהתחיל באיסור"משא, שדוקא בהתחיל בהיתר אין צריך להפסיק

יודו שבהבדלה אם התחיל באיסור צריך , שגם הפוסקים שהבדלה מדרבן, ואם כן בעל כרחיו צטרך לבאר
 .מהטעם שיתבאר לקמן, להפסיק

הוא , ) דרבן אין צריך להפסיקאף שבשאר מצות(אלא ודאי הטעם שבהבדלה אם התחיל באיסור צריך להפסיק  2546
  ).אף שבשאר מצות מותר לטעום(מאותו הטעם שבהבדלה אסרו לטעום מעט 

  ".קא בתחלת הלילה בכיסתו וביציאתו דההו אתקן דו,ולא דמי לקידוש ולהבדלה דאסור לטעום" 2547
 אבל טעימה בעלמא ...פ שכל מצות הקבוע להם זמן לא אסרו אלא לקבוע סעודה "ואע(ט " רעא ס'וכן הוא לעיל סי

 דהייו סמוך , לפי שעיקר מצותן הוא בתחלת זמם, החמירו יותר, וכן בהבדלה,מכל מקום בקידוש...  מותר
  ).לכיסת השבת וסמוך ליציאתו

 יהושע בן לוי כיון שהגיע זמן תפלת ' יהושע בן לוי דאמר ר' ימא תיהוי תיובתא דר,אם התחילו אין מפסיקין" 2548
  ."לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המחההמחה אסור 

 הרי ).אפילו התחילו באיסור ... משמע ליה דאפילו התחיל מפסיק מדאמר אסור לטעום( שם ' בתוס ותבאר
 .שהתחיל באיסור ואיסור טעימה כי הדדי יהו

דרב הוא דאמר רב לא סבר לה מר להא מר ליה  א,אמאי לא טעמת מידי ואתיתאמר ליה (ב , בגמרא ברכות כח 2549
בי יהושע  ולית הלכתא לא כרב הוא ולא כר...הוא אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המוספין 

 כיון שהגיע זמן תפלת המחה אסור לו בי יהושע בן לויכרמר  דאבי יהושע בן לוי כר, כרב הוא הא דאמרן,בן לוי
  .)לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המחה

 ודוקא .' דאמר אסור לאדם שיטעום כלום וכובי יהושע בן לויולית הלכתא כותיה ולא כר(א , וברביו יוה שם יט
  ). אבל סעודה אסורה...טעימה איה אסורה כגון אכילת פירות או אכילת פת מועט 

" ו לאדם שיטעום כלוםאסור ל"שמה שאמר רבי יהושע בן לוי ,  אולי מקום לפרש'הי) ל" ה'ותוס(והייו שבגמרא 
ואם כן אין מכאן הוכחה שאיסור . ואסור לו לטעום יותר כלום, שאם התחיל בסעודה צריך להפסיק, פירושו

  .טעימה והתחיל באיסור כי הדדי יהו
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.אין אפשרות לייצג את המספר בתבית שצויה! שגיאה

  .)דתפלת המוספים

שום דמקמי סעודה ריך להפסיק לקידוש בהתחיל בהיתר מדצ לפרושי טעמא 2550ן"והא דאצטריך הר
דבהבדלה אין צריך  היינו משום ,א" ולא סגי ליה בטעמא דהמג,2551ה"רל' י סי"ש בב"יי ע,איתקן

  .ג דאיתקן בתחלת הלילה" אע,להפסיק בהתחיל בהיתר

 , היינו משום דמשמע ליה דמתניתין מיירי אף בהתחיל באיסור.2552והמקשה דפריך מטעימה להפסקה
 :ש"יי ע2553ש התוספות שם"כמ

 , לא סגי ליה בהאי טעמא לחודל כרחך ע,' גרע טפי כו2555א" המג שכתב2554ה מ.'לכן טוב כו) ג(
___________________ 

והוא כדברי רב הוא שהובא , "אכילת פירות או אכילת פת מועט"אבל ברביו יוה מפרש שאסור לטעום פירושו 
ואם כן מוכח מכאן ). אלא מיירי בטעימה בעלמא, דלא מיירי התם בהתחיל בסעודה(לת המוספים שם לעין תפ

  .דכי הדדי יהו
מותר לטעום אחר תפלת שחרית קודם (ד " רפו ס'הובאו לעיל סי, לעין תפלת המוספים, דברי רביו יוה אלה[

  ].הייו אכילת פירות ד, כמו שמותר לטעום קודם תפלת המחה משהגיע זמה,תפלת המוספין
  : טעמים'ב, ט" רעא ס'הובאו לעיל סי, לעין ההפרש בין קידוש והבדלה לשאר מצות 2550

 דהייו סמוך לכיסת השבת וסמוך ,לפי שעיקר מצותן הוא בתחלת זמם", א"הטעם שהובא לעיל מהמ) א(
  ".ליציאתו

  ". וקודם לה ולא לאחריה,שבתשעיקר הקידוש תקן במקום סעודה של ", ן"הטעם שמובא כאן מהר) ב(
שאסור (א הוא גם לעין הבדלה "כי טעם המ, א"ן איו מסתפק בטעם שהובא לעיל מהמ"ומבאר כאן הטעם שהר

שהתחיל בהיתר צריך (ן הוא לעין קידוש בלבד "ואילו טעם הר, )והתחיל באיסור צריך להפסיק, בטעימה
  ).להפסיק

 לפי שעיקר מצותן הוא , החמירו יותר, וכן בהבדלה, בקידוש... כלוםאסרו חכמים לטעום (וכן תבאר לעיל שם 
... ואפילו אם התחיל לאכול ולשתות מבעוד יום  ...  דהייו סמוך לכיסת השבת וסמוך ליציאתו,בתחלת זמם

 , לפי שעיקר הקידוש תקן במקום סעודה של שבת.ר כךבקידוש היום לא התירו לו לגמור סעודתו ולקדש אח
  ).ם לה ולא לאחריהוקוד

 אבל בשאר ,הייו טעמא משום דקדוש במקום סעודה ומקמי סעודה אתקין (ה ומיהו"א ד, שבת דן "ומקורו מהר
 רעא 'סיא "מהובא ב. א בתחלתו, ובסוכה יט. )מקמי זמן חיובא טובא אין מפסיקין כי אתחיל ,מילי דאורייתא

  .ו"סק
 .ל"ן ה"שהביא דברי הר 2551
 דכי הדדי יהו כמבואר מסוגיא דשבת דף , והוא הדין לעין הפסקה,לעין טעימה" מהגמרא ממה שהובא לעיל 2552
ין דבהבדלה א"יוקשה לכאורה על מה שתבאר לעיל , "יהושע בן לוי דמיירי בטעימה'  דפריך אהפסקה מר,ב"ע' ט

ואין , אסור לטעוםהרי ש". ואפילו לטעום מעט אסור"א "אף שפסק בפים ס, " להפסיק בהתחיל בהיתרצריך
  .צריך להפסיק

דאם התחילו אין מפסיקין  (ה לימא" וד,)אפילו התחילו באיסור, התחילו אין מפסיקין ואם(ה ואם "ב ד, שבת ט 2553
  .)משמע ליה אפילו התחילו באיסור

, כ בהתחיל בהיתר אין צריך להפסיק"משא. דהייו שאיסור טעימה דומה לדין אם התחיל באיסור צריך להפסיק
  .אף שאסור לטעום
  .אבל התחיל בהיתר אין צריך להפסיק, והתחיל באיסור צריך להפסיק, שאסור לטעום, וכן הדין בהבדלה

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2554
ולכן מסיק כדברי ,  הדעות אם צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס ההבדלה שבאמצע הסעודה'ד הובאו ב"בפים ס

היו יושבים (ג "אלא להוג כאמור בתחלת ס, "ר לכתחלה שלא להבדיל קודם ברכת המזוןטוב ליזה"ש, א"המ
 שהכל חשב לסעודה , אין צריך להפסיק כשיגיע הלילה, ואחר גמר הסעודה קבעו לשתיה,ואוכלים מבעוד יום

  ).אחת כל זמן שלא ברכו ברכת המזון
שמצריך ברכה על כוס ההבדלה , ק"ת שיטת מהריא לא בא אלא לבאר א"שהרי במ; אמם מקשה כאן על מסקא זו

  .ולכן הוי היסח הדעת, שצריך להפסיק הסעודה כשמגיע הלילה, ף"ק בדעת הרי"לפי שיטת הסמ
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.אין אפשרות לייצג את המספר בתבית שצויה! שגיאה

 פשיטא שצריך לברך משום שנאסר בשתיה 2557ג"ף וסמ"ק דלהרי" בשם מהרי2556שהרי כתב בית יוסף
  .2558טעמים'  צירוף בריך לומר דסבירא ליה וצ.ש"ייע

 ,ג"ף וסמ"נו חושש כלל לדעת הרי ואי, כיון שהזהיר המגן אברהם שלא להפסיק ולהבדיל2559ואם כן
  .2560ין צריך פשיטא דא,מה ספק יש כאן בברכה זו

___________________ 
ואין צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס , לא הוי היסח הדעת, כ לדידן שאין צריך להפסיק הסעודה בלילה"משא

  . ההבדלה
מאשר , )שספק ברכות להקל(הרי עדיף להבדיל בלא ברכה , ף"ק בדעת הרי"הסמוגם אילו הייו חוששים לשיטת 

  ).ף"ק בדעת הרי"שאסורה לפי שיטת הסמ(להמשיך הסעודה בלילה 
  .ע"ושאר בצ. אלא להמשיך בסעודה, א שלא להבדיל מיד"ומדוע אם כן מציע המ

אלא להמשיך הסעודה , צע הסעודהשלא להבדיל באמ, א"וכעצת המ, ומכל מקום שאר המהג כפי שפסק בפים
  .גם כשמגיע הלילה, עד לברכת המזון

  . תשט'כישתא דבי רב ע.  קמב ואילך'ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
 ין צריךא דגבי קידוש א"ער' ע דהא סתם בסי" וצ.ו"ק שורש צ" הוא דעת מהרי, שצריךויש אומרים(ק ו "ס 2555

 ולכן ,ד"ד ס"קע' ח וסי"ש ס" וכמ, כפשוטו דסובר דכוס של הבדלה גרע טפי שאין שייך לסעודהולי ראה.  ..לברך
  ). ולכן יש ליזהר שלא להבדיל באמצע הסעודה...צריך לברך 

ואילו לעין , ק שצריך לברך על כוס ההבדלה באמצע הסעודה"ג דעת מהרי"ע ס"והייו ששואל מדוע הובאה בשו
ואין צריך לברך בורא פרי (א " רעא סי'וכדלעיל סי, שאין צריך לברך) ד" רעא ס'ע סי"בשו(פשיטות קידוש פסק ב

ומתרץ ).  ברכהה שגם יין זה של קידוש פטר באות, אם כבר בירך על היין בסעודה זו,הגפן על כוס של קידוש זה
  ".האין שייך לסעוד"כיון שכוס הבדלה , מכוס קידוש" דכוס של הבדלה גרע טפי"

 תבאר , אם ברכת היין של הבדלה פוטרת היין שבתוך הסעודה,המבדיל על היין ורוצה לסעוד מיד(ג "וכדלקמן סי
 איו פוטר היין , הואיל ואיו בא לשתיה אלא למצוה,יש אומרים שיין הבדלה(ה "ולעיל שם ס). ד"קע' בסי

  ). שאיו שייך לסעודה...שבסעודה 
  .ה ואם צריך"ד 2556
 ...להבדלה איה קובעת  ... הואיל וספק חשיכה ספק איה חשיכה פריסו מפה וקדישו(ב , חים כאף פס"הרי 2557

, להבדלה איה קובעת) א, קה(והא דאמר רב לקמן בגמרא ( כט 'ע סי"ג מ"לפירוש הסמ). דלא פסיק לסעודתיה
 ,תא בספק חשיכהמפרש רב אלפס לכולה ההיא שמע, פירוש ומותר לאכול משתחשך היכא שהתחיל מבעוד יום

ג שפסקו דמפסיקין אף "רב אלפס והסמלדברי  (ק סימן צו"ת מהרי"שוו, )אבל ודאי חשיכה פורס מפה ומבדיל
  ). וכיון דמפסיקין פשיטא שצריך לחזור ולברך,להבדלה בודאי חשיכה

ק "גם מהרי, )אין צריך להפסיק כשיגיע הלילה(ג "כדלעיל ס, שאין צריך להפסיק להבדלה בחשיכה, כ לדידן"משא
  .מודה שאין צריך לברך על כוס ההבדלה

ף מודה שאין צריך להפסיק "שגם הרי, שמדברי רוב הפוסקים ראה, ק ג" רעא קוטרס אחרון ס'וראה לעיל סי
  .ק שאין צריך לברך על כוס ההבדלה"ולפי זה יודה גם מהרי. להבדלה גם בודאי חשיכה

פסק , מדוע לעין קידוש, א"הקשה המ, )להפסיק כשמגיע חשיכהשגם בהבדלה צריך (והייו שלפי דעה זו  2558
ק שצריך לברך "הובאה דעת מהרי, ואילו כאן לעין הבדלה, שאין צריך לברך על הכוס,  רעא'בפשיטות לעיל סי

  .עליו
שצריך ) א: (שיש בה שי טעמים, מכל מקום הבדלה גרע טפי, שאף שבשיהם צריך להפסיק בחשיכה, א"ומתרץ המ

ק שצריך " טעמים אלו סובר מהרי'ובצירוף ב. שכוס ההבדלה איו שייך לסעודה) ב. (הפסיק והוי היסח הדעתל
  .לברך על כוס ההבדלה

 .בודאי אין צריך לברך על כוס ההבדלה, שבהבדלה אין צריך להפסיק בחשיכה, כ לדידן"משא
אלא ימשיך הסעודה , כלומר". הסעודהולכן יש ליזהר שלא להבדיל באמצע "א למעשה "יוקשה מה שמסיים המ 2559

  .ל שבהבדלה אין צריך להפסיק בחשיכה"כדקיי, ויבדיל אחר כך
א ליזהר "ומדוע אם כן הצריך המ. פשיטא דאין צריך לברך על כוס הבדלה, ל שאין צריך להפסיק"כיון דקיי 2560

 .שלא להבדיל באמצע הסעודה



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

.יהאין אפשרות לייצג את המספר בתבית שצו! שגיאה

 ויאכל עוד שהוא , אם ירצה להבדיל למה ימנע מחשש שמא צריך ברכה שספיקה להקל2561ואם כן
 ואדרבה יותר טוב להבדיל בלא ברכה לצאת .ג"ף וסמ" אם חוששים להרי,ספק איסורא לחומרא

  . כמו שאנו עושין בכל הספיקות,כבות שברכות אינן מע,לדברי הכל

 אבל , דהתם איתסר ליה למיכל, זה אינו,א" מברכת המוציא מסימן רע2562גם מה שכתב המגן אברהם
2564ע" וצ,2563 מה ספק יש אחר ההבדלה,הכא דשרי ליה בלא הבדלה

: 

 ית דאף אי סברי ב,ח דברכות" משמע בהדיא בסוגיא ריש פ2565 כן.'אם אין לו כו' מי שאסור כו) ד(
  .2566פ כשאין לו" עכ, אמרי נר בשמים מזון והבדלהילו הכי אפ, כוסין צריך אשמאי

__________________ 
, )שספק ברכות להקל( הרי עדיף להבדיל בלא ברכה ,ף"ק בדעת הרי"וגם אילו הייו חוששים לשיטת הסמ 2561

א שלא "ומדוע אם כן מציע המ). ף"ק בדעת הרי"שאסורה לפי שיטת הסמ(מאשר להמשיך הסעודה בלילה 
  .אלא להמשיך בסעודה, להבדיל מיד

  ".ד"א ס"ש סימן ער"גם יש מחלוקת אם יברך אחר כך המוציא כמ"שהוסיף בסוף דבריו  2562
ויש חולקין על ... אם קידש על הכוס צריך לברך המוציא על פת שיאכל אחר הקידוש (א " רעא סי'והייו כדלעיל סי

  ).וספק ברכות להקל .אין צריך לחזור ולברך המוציא... זה ואומרים 
שאם יבדיל מיד יכס למחלוקת אם לברך אחר כך המוציא על הפת של המשך , א גם לעין הבדלה"ומזה לומד המ

  .הסעודה
  .א שלא להבדיל באמצע הסעודה"טעם זה מייעץ המוגם מ

אם כן בזה בודאי לא יצטרך לברך המוציא על הפת של , ל דשרי להמשיך בסעודה קודם הבדלה"וכיון דקיי 2563
  .המשך הסעודה

 .ומדוע אם כן לא יבדיל באמצע הסעודה
אלא להמשיך , ודהשלא להבדיל באמצע הסע, א"וכעצת המ, ומכל מקום שאר המהג כפי שפסק בפים 2564

  .גם כשמגיע הלילה, הסעודה עד לברכת המזון
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 2565

ומוסיף . יבדיל מיד על כוס ברכת המזון, שאם אין לו עוד יין לכוס הבדלה, ז הובאה ההלכה שבגמרא"בפים ס) א(
ובאין , צוה מן המובחר לברך על הכוסמכל מקום מ, שאף להאומרים שברכת המזון איה טעוה כוס, במוסגר שם

  .א"מהמשה ומהרשב, וזאת מוכיח כאן.  קדושות'לו עוד יין התירו לומר עליו ב
מכל . שאין כאן מצות חבילות, דהייו שיאחר ההבדלה זמן רב אחר ברכת המזון, ואף שאפשר לקיים שיהם) ב(

  .באין לו עוד יין,  קדושות'ולכן התירו לומר עליו ב, מקום מצוה מן המובחר לשתותו מיד
אף להאומרים שברכת , יבדיל על כוס אחר ואחר כך ישתה כוס ברכת המזון, שאם יש לו עוד יין, ומזה מובן) ג(

  .המזון איה טעוה כוס

  . תשכב ואילך'כישתא דבי רב ע.  קמט ואילך'ז ע"ח) ו"ירות(לכללות קוטרס אחרון זה ראה הערות וביאורים 
2566  ה שםר ומזון בשמים ית שמאיב ... דברים שבין בית שמאי ובין בית הלל בסעודה אלו(ב , אבמש אומרים 

 מיחו עד ,מי שאין לו אלא כוס אחד במוצאי שבת(י "ופירש, ) אומרים ר ובשמים מזון והבדלהית הללוב והבדלה
 אין לו אלא ם שאמודים  שמאיית בהן וית הלל בשהןהרי ).  וסודר עליו ר ומזון ובשמים והבדלה,לאחר המזון

  .)וכל המחלוקת היא רק מתי מברכים על הבשמים ( מבדיל על כוס ברכת המזון,כוס אחד
 ר כך בית שמאי אומרים מברך על היין ואח, אם אין שם אלא אותו כוס,בא להן יין אחר המזון(ועוד במשה שם 
  ).רך על היין מבר כך ובית הלל אומרים מברך על המזון ואח,מברך על המזון
י "ופירש. ) ואחר כך מברך ברכת המזון, אומרים מברך על היין ושותהוית שמאיתי רבי חייא ב(א , ובגמרא שם ב

  ). אמר אין ברכה טעוה כוסת שמאיתא דרבי חייא אליבא דב(
כוס אחד  שאם אין לו אלא ,גם הם מודים , הסוברים שאין ברכת המזון טעוה כוסית שמאי שגם ב,רואים מכך

  .מבדיל על כוס ברכת המזון
*  



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

.אין אפשרות לייצג את המספר בתבית שצויה! שגיאה

 אינה אן דאמר למבירא ליה למאי דס, אלא שכתב לשון רשות. בהדיא2567א שם"וכן כתב הרשב
 והוא הדין לענין ,2569ב"קפ' א ריש סי"ש רמ"ע כמ"ו ולדידן דיש מצוה מן המובחר לכ,2568צריכה כוס

 ולהכי כשאין לו אלא ,2570ע"ו ומצוה מן המובחר לכ, טעונהאן דאמרלמטעימת הכוס שהיא חובה 
  . משום דאי אפשר בענין אחר,קדושות'  התירו לומר עליו בחדכוס א

 כדמוכח .2572 ולא ליהוו מצות חבילות חבילות, דאפשר שיאחר ההבדלה לאחר זמן מרובה2571ג"אע
 ולא הקשו .2574 טעם מבדילהמע מינ מהא דש2573רבינו נסיםש על פירוש "והרא' מהאי דהקשו התוס

___________________ 
 רצו בקוטרס 'ותבארה שיטתו לעיל סי. שאף אם יש לו יבדיל על כוס ברכת המזון, ם"ויתירה מזו היא דעת הרמב

  .שבזה מודים כולם, "פ כשאין לו"עכ"וזהו שכתב כאן . ק ב"אחרון ס
 דאי ,בשמים והבדלה אלמא ברכה טעוה כוס ר ומזון  אומריםית שמאי דהתן ב... ם תאמרוא(ה תרי תאי "ד 2567
 דכיון , והשלים עם חשכהוד יום ביושב ואוכל מבעתין מתיש לומרי, חד לברוכי תרוייהו על כוס אמה ליה ל,לא

 לאו דוקא תיןומסתבר לי דמתי. ל"ד ז"הראב... הו מן הכוס יחדא מיי'  לא מדחי,דאיתהו לתרתי ברכות קמיה
 אלא שאם בא לשלשלן , ברכה איה טעוה כוסאן דאמר למ, מזון והבדלהחד על כוס אכלומר שיהא חייב לברך

 , מי ברכה איה טעוה כוסאן דאמר ואפילו למ ... כיון שאין לו אלא אותו כוס, הרשות בידו,כלן על אותו כוס
  ). יפה לאומרה על הכוסכל מקוםמ
ולכן יברך , שמצוה מן המובחר לברך על הכוס, )2576דלקמן הערה (ד "הייו שבתחלה הביא דעת הראב 2568

 .שאין זו אלא רשות, ואחר כך ביאר דעת עצמו. תרווייהו על כוס אחד
  ". מצוה מן המובחר לברך על הכוסכל מקוםומ" 2569

 אבל , אם יש לו,בחר אלא למצוה מן המו,או עשרה איה טעוה כוס לחובה' ויש אומרים שאפילו בג(א "ולעיל שם ס
  ).)וכן והגין עכשיו( לחזר אחריו כדרך שמחזרים אחר המצות שהן חובה ין צריךא
, שלמאן דאמר איה טעוה כוס,  וממילא מובן).ם המברך צריך שיטעומע מיהש(ב "סע, כדאמרין פסחים קה 2570
  .פ הוי מצוה מן המובחר"עכ

  ).י קפג"לעיל רס(רה דברים שאמרו בכוס של ברכה ואף ששתיית כוס ברכת המזון איה זכרת בין עש
ואף על פי (ק ב " רצו בקוטרס אחרון ס'כדלעיל סי, מכל מקום מובן ששתיית הכוס היא עיקר עשרת הדברים האלה

 ושתיית הכוס היא ,ש"ייע' כן אם מברך על הכוס צריך להוג כל הדברים האמרים בכוס של ברכה שטיפה כו
ו מבדיל עליו,אמרו בועיקר כל הדברים שולכן כדי שישתה ממ .(  

מכל שכן שצריך , וכיון שאם בירך על היין צריך להוג בו העשרה דברים, וכיון שמצוה מן המובחר לברך על הכוס
  ). כוסות'כשאין לו ב( קדושות על כוס אחד 'ולכן התירו בזה ב. לשתות את הכוס

 כדי לשתותו ,ולכן יש לו להבדיל מיד אחר ברכת המזון על כוס זה, )2459הערה (כדלעיל , והמצוה היא לשתותה מיד
 .מיד

  :תוכן המשך הדברים בקטע שלפיו 2571
, לדחות הא דאין עושין מצות חבילות חבילות, ומצות טעימת הכוס, לכאורה איך יכולה מצות ברכת המזון על הכוס

שאין , ואחר כך ישתה הכוס אחר הבדלה, ההבדלה זמן מרובה אחר ברכת המזוןשיאחר , הרי אפשר לקיים שיהם
  .כאן מצות חבילות

  .ולא לדחותו זמן מרובה, מחמת המצוה לשתותו מיד אחר ברכת המזון, שהתירו להבדיל מיד, )בסוף הקטע(ומתרץ 
.  בזה חבילות חבילות'ישאם יאחר ההבדלה זמן מרובה לא יה, מבאר ההוכחה למה שתבאר, ובתור מאמר המוסגר

 .ש" והרא'לביאור התוס, שהרי כן ראה מדברי רביו סים
 קדושות על כוס אחד 'דלא אמרו אין אומרים ב( רעא הגהות הטור אות ד 'כן תבאר בשיירי כסת הגדולה סי 2572

ון הוא והברכת המז, שהקידוש הוא קודם המזון, אבל כשאומרים בשעות מחולקות, אלא כשאומרים בפעם אחת
  ).דכוס אחד לא מיקרי אלא רצופות זה אחר זה, כלומר על יין אחד, יכול לאומרם על כוס אחד, אחר המזון

  ).2462הערה (וראה עוד בזה לעיל 
א כוס אם אין לו אל... הכס לביתו במוצאי שבת (הובאה ברייתא , )ב, ב ושם קה, ופסחים קב(א , בברכות ב 2573

  ).אחד מיחו עד לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו
 ואם יבדיל על כוס זה וישתה , והוא רוצה לסעוד,ואם אין לו אלא כוס אחד(ג " רצו סי'שהיא ההלכה דלעיל סי

 , ומברך ברכת המזון על כוס זה, הרי זה סועד קודם הבדלה...ממו רוב רביעית לא יהיה לו כוס לברכת המזון 
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ש " דלמא משום דמצוה מן המובחר לדברי הכל כמ,2575 ברכה טעונהמע מינהמקמייתא ש
 דילמא ,2578 טעמו פגמומע מינה ועוד מהא ש. בריש פרק אלו דברים2577ד" בשם הראב2576א"הרשב

כ " משא,2579קדושות על כוס אחד'  אלא ודאי דמשום הכי לא הוה שרינן ב.משום מצוה בכוס מלא
 2580 התירוילו הכי ואפ.ק" לברכת המזון אין כאן חבילות ודוגם כןדיל עליו מיד ויניחנו אם יב

  .2581 היינו משום טעימת הכוסל כרחך וע,ד אינה צריכה כוס" אף למ,להבדיל מיד

___________________ 
 שמוטב , ואחר כך שותהו,ר ברכת המזון מברך עליו בורא פרי הגפן וברכת הבשמים והר וההבדלהואחר גמ

  ). משיברך ברכת המזון בלא כוס אחר הבדלה,שידחה איסור האכילה קודם הבדלה
ובפסחים שם , )ברכת המזון טעוה כוס(כדאמרין בברכות שם , והייו דוקא להאומרים שברכת המזון טעוה כוס

 אבל להאומרים ...וכל זה להאומרים שברכת המזון טעוה כוס (וכדלעיל שם ).  מיה ברכה טעוה כוסשמע(
  ). אין מצוה זו דוחה איסור טעימה קודם הבדלה...שברכת המזון איה טעוה כוס 

שיכה לו  עד שחד יוםדהכא מיירי כשאכל מבעו(הביא את פירוש רביו סים ) ה מיחו"ב ד, פסחים קב ('אמם בתוס
שהיא ההלכה שתבארה כאן . ב"ח ס"ש ברכות פ" וכן הביאו הרא). אז יבדילכת המזון כשיפסיק סעודתו בבר...

  .אלא להאומרים שברכת המזון טעוה כוס, אלא שלדעתו לא יבדיל על כוס ברכת המזון; ז"בפים ס
, )ולא אכל מבעוד יום(ו במוצאי שבת ולכן מבארים דמיירי שכס לבית, ש כמה קושיות" והרא'והקשו עליו והתוס

  .וכמובא לעיל
 , טעם מבדילמע מיה על הך ברייתא שןדלקמן אמרי ('והקשו התוס, )ושמע מיה טעם מבדיל(ב , פסחים קה 2574

  ).ולפירוש רביו סים דמיירי באכל מבעוד יום אין להוכיח כלום
הרי כבר הובא , יו סים דמיירי באכל מבעוד יוםואילו לפירוש רב). ושמע מיה ברכה טעוה כוס(פסחים שם  2575

מודים שמבדילים על כוס ברכת , שגם האומרים שברכת המזון איה צריכה כוס, )ב, א(לעיל מהמשה בברכות 
  .ותבאר לעיל דהייו מטעם דיש מצוה מן המובחר לברך על הכוס. המזון

  . טעוה כוסשהוא דוקא מטעם שברכה, ואם כן איך מוכיחה הגמרא שם ושם
 מן המובחר הכי אף שמצו, הוכחה זו שבגמרא מובת גם לפירוש רביו סים, ש" ורא'שדלעת התוס, וראה מכך

  ".קדושות על כוס אחד' דמשום הכי לא הוה שרין ב", מכל מקום סובר רביו סים, לברך על הכוס
  ).2567הערה (כדלעיל , ברכות שם 2576
כמו שהוא עכוב לקדוש או ] לברכה[לפי שאין עכוב כוס , אומר אי(א , ף ברכות לט"ד להרי"השגות הראב 2577

, שאיה עיכוב...אבל ברכת המזון ,  שאין מקדשין ואין מבדילין אלא על היין או על הפת או על השכר,להבדלה
  .) למצוה ודאי טעוה כוסאלא

ל כתב שלא חלקו אלא לחזור אחר כוס כעין "ן ז"והרמב( שמב ' סיא"א ח"ת הרשב"בשו, ן"בשם הרמבוכן כתב 
  ). אבל למצוה מן המובחר דברי הכל היא שהיא טעוה כוס ...שהוא חייב לחזור בקדוש והבדלה

אלא שעל ידי טעימה לא , אולי טעמו לא פגמו, ולכאורה מהי ההוכחה לזה). ושמע מיה טעמו פגמו(פסחים שם  2578
וכן . א" קפג ס'כדלעיל סי, "מלא"הרי אחד מעשרה דברים שאמרו בכוס של ברכה הוא ו,  הכוס מלא'יהי

  .ב" רצו ס'כדלעיל סי, בהבדלה
והן מחמת המצוה מן המובחר שכוס ברכת המזון , שהן מחמת המצוה מן המובחר לברך ברכת המזון על הכוס 2579

  . קדושות על כוס אחד'לא הוה שרין ב,  מלא'יהי
  ).ולא רק מצוה מן המובחר(שברייתא זו סוברת שברכת המזון טעוה כוס ,  הגמראולכן מוכיחה מזה

, שגם להאומרים ברכה איה טעוה כוס, ל"איך יפרש רביו סים את המשה ה, אלא שעדיין לא תפרש לפי זה[
 זמן יאחר ההבדלה לאחרשאם , וכן לא תפרש מהי ההוכחה מכאן. מכל מקום מבדילים על כוס ברכת המזון

 ]. אין כאן חבילותמרובה
שגם , )ב, א(ממשה ברכות ) 2566הערה (אלא כמובא לעיל , דלא כרביו סים, ש" והרא'אמם דעת התוס 2580

ולכן התירו לומר . מכל מקום מצוה מן המובחר לברך על הכוס ולטעום מהכוס מיד, להאומרים שאיה טעוה כוס
  . קדושות'עליו ב

 לפי שצריך לשתות מכוס ברכת המזון מיד אחר ,ולא יאחר ההבדלה עם השתיה לאחר זמן(ז "וכן תבאר בפים ס
  ).ברכת המזון

  ).2459הערה (כדלעיל , והמצוה היא לשתותה מיד.  מהכוסםשמצוה מן המובחר לטעו, )2570הערה (כדלעיל  2581
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 היינו משום דאפשר לשתות מהראשון אחר ההבדלה על ל כרחך ע,2582דלא התירו'  כשיש לו בם כןוא
 ,2585ש בפנים" וכמ,2584]ז"[ק ט"א ס"רע' א בסי" והמג,רכת נשואין גבי ב2583ש התוספות" כמ,השני
2586ו"רצ' ש בסי" במיןועי

:  

  שיסדר שלחנו במוצאי שבתש 
  סעיפים' ובו ד

 בכל מיני סידור הנהוגים אצלו בעריכת השלחן לסעודה , לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבתא
 , הן מחמת שאינו תאב ליותר,ר הן מחמת שאין לו יות,פ שעכשיו לא יאכל אלא כזית" אע,גמורה

 כמו לסעודה , כגון פריסת מפה וכיוצא בזה,מכל מקום יש לו לעשות הכנה בסידור השלחן
'  כמו שנתבאר בסי,2589 כמו בכניסתו,2588 כדי ללוות את השבת ביציאתו דרך כבוד,2587גמורה

  :2590ב"]ס[ר

 לומר גם כןהגים ונו . יותר משאר לילות החול2591 ולכן יש נוהגים להרבות נרות במוצאי שבתב
__________________ 

  .יבדיל בכל אופן על כוס ברכת המזון, שאם אין לו כוס אחר, ז"ש בפים ס"כל האמור לעיל הוא לבאר מ 2582
 ולא ,ואם יש לו עוד יין לכוס הבדלה יש לו להבדיל מיד על כוס של יין השי(ז "ש בפים סוף ס"עתה בא לבאר מ

 ומיד אחר שתיית כוס הבדלה , אלא על כוס שי של הבדלה,ןיברך בורא פרי הגפן על כוס הראשון של ברכת המזו
  ).ישתה גם כן כוס ברכת המזון למצוה מן המובחר

ויש והגין בחופה מטעם זה שלא לומר שבע ברכות על כוס ברכת המזון אלא מביאין (ה שאין "ב ד, פסחים קב 2583
  .)כוס אחר

אלא מביא כוס , ברכות על כוס ברכת המזון'  לומר ז שאיןיש אומרים(ט " סב ס'ז סי"ע אהע" שבשו'והיא דעה הא
  .וכן מהגיו). וחוזר ולוקח כוס של ברכת המזון ואומר עליו בורא פרי הגפן, ברכות' אחר ואומר עליו ז

 ואיו שותה ממו ,רכת המזוןג על כוס ב"איו מברך בפה(לעין האיסור לשתות כוס ברכת המזון לפי קידוש  2584
  ).עד לאחר קידוש

 אלא ייחו עד לאחר שיטעום מכוס של קידוש ואז יטעום גם ,לא יברך עליו בורא פרי הגפן(ב "וכן הוא לעיל שם סי
  ).כן ממו

 ולא יברך בורא פרי . יש לו להבדיל מיד על כוס של יין השי,ואם יש לו עוד יין לכוס הבדלה(סעיף ז במוסגר  2585
 ומיד אחר שתיית כוס הבדלה ישתה גם כן , כוס שי של הבדלה אלא על,הגפן על כוס הראשון של ברכת המזון
  ).כוס ברכת המזון למצוה מן המובחר

  .ק ב"קוטרס אחרון ס 2586
 ע"טור ושו. )פ שאיו צריך אלא לכזית" אע, חיא לעולם יסדר אדם שלחו במוצאי שבת'אמר ר (ב,  קיטשבת 2587
 יסדר שלחו בפריסת מפה על רושפי (ז"ט. )צריך אלא לכזיתאפילו איו  ...צאי שבת לעולם יסדר אדם שלחו במו(

 הן מצד , אמר אפילו מי שאין רגיל כי אם בכזיתל זה וע, ושאר מיים ההוגים אצלו לעריכת השלחן,השלחן
  .) מכל מקום באותו כזית יעשה לו הכה ויפרוס המפה משום כבוד שבת,עיותו הן מחמת שביעתו

  .72 'ו ע"וראה לקוטי שיחות חל
טור ).  כאדם המלוה את המלך בצאתו מן העיר,מי כבוד שבת ללוות ביציאתו דרך כבודאי שבת במוצ(י שם " רש2588

   ).את השבתכדי ללוות (ע "ושו
 .) כשם שמלוין אותו בכיסתו,ביציאתומשל שמלוין את המלך  (קל' שבלי הלקט ריש סי 2589
 ויתקן כל עיי הבית , ויציע המטות שיושבים עליהם,תצריך אדם לסדר שלחו בערב שבת ללילי שב ( סעיף א2590

  . ) שזהו כבוד השבת,בבואו מבית הכסתשימצאו ערוך ומסודר 
 ודרך לויה ,שאו מלוין אותו לכבוד המלך ,והגים במדיות אלו להבדיל מעומד(ו "רצו סט' וראה גם לעיל סי

  ).מעומד
 שכשם ,הוא כון ומהג ,וצאי שבתבמ לכאו במקום רות שמדליקין מדקדקים וראיתי (תקיב'  מטה משה סי2591

  .הובא בעולת שבת. )ביציאתו לעשות יש כך בכיסתו רות שמדליקין
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 כדרך שמלוין את המלך אחר שיצא מן , ללות את השבת אחר שיצא, אחר הבדלה,2592פיוטים וזמירות
  :2593העיר

 ובזמננו שמאחרין כל כך סעודה .2594 וטוב לבשל בשר או דבר אחר במוצאי שבת לכבוד סעודה זוג
אין צריך להקדים ו (2596 יכולים לקיים סעודה זו בפירות, שאין יכולים לאכול במוצאי שבת,2595'ג

 אלא מצוה מן המובחר ,2597 שסעודה זו אינה חובה כל כך,בשביל שיאכלו סעודה זו כראוי' סעודה ג
  ):2598בלבד

 ובכל מוצאי שבת היה ,2599של מצוה מיוחדת לשבת) מיוחד( יש מהמדקדקים שהיה לו טלית ד
  :2600 כדי להתעסק במצוה מיד,קופלה

__________________ 
 כדרך שמלוין את המלך בכיסתו ,ות את השבתוהגו לומר פיוטין והבדלות וזמירות לל (ס קכט" שבלי הלקט סו2592

  . )לעיר וביציאתו
  . קכד'ר הזקן מילואים ע"ע אדמו"וראה קיצור הלכות משו. בתובסידור לא הובאו פיוטים למוצאי ש

 , דבזה שייך ליווי, כון לומר אותם אחר ההבדלה, דאף על פי שוהגין לומר זמירות קודם הבדלהראה ליו (ז" ט2593
  . )דהייו אחר שיצא המלך

 אבהו הוה עבדין 'ר. א פת חמה במוצאי שבת מלוגמ).י" רש,רפואה (חמין במוצאי שבת מלוגמא (ב, קיטשבת  2594
 ,וצאי שבתבגמרא משמע דכון לבשל בשר במ(א "מ).  הוה אכיל מייה כולייתא,ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא

  ).או דבר אחר

 .ב" רצא ס'זמן אכילת סעודה שלישית תבאר לעיל סי 2595
  . )ולין לקיימה בפירות יכ, שאין יכולין לאכול במוצאי שבת,ובזמיו שמאחרין כל כך סעודה שלישית (א" מ2596
. ) דאי בעי לא אכיל במוצאי שבת,והבדלה דין הוא שלא יבדיל על הפת (יז' ש פרק ערבי פסחים סי"ראראה  2597

 אין צריך לאכול עוד סעודה ,ושמעתי שאם ממשיך השלש הסעודות עד אחר חשיכה (א"וראה אליה זוטא סק
  . )רביעית במוצאי שבת

  . ואילך70 'ו ע"ראה לקוטי שיחות חל 2598
חייב כל אדם להשתדל שיהיו לו בגדים אים לשבת כפי יכולתו שצריך לכבד השבת (ג " רסב ס'ראה גם לעיל סי 2599

  ).ומי שאפשר לו טוב שיהיה לו גם טלית אחר ... בכסות קיה
ש כי אמר י, והיה כופלו בכל מוצאי שבת, ל היה לו טלית מיוחד לשבת"י סג"מהר( רכג 'עשבת ' ל הל" מהרי2600

 כדי , והיה קופלו בכל מוצאי שבת,ל היה לו טלית של שבת"מהרי(א "מ). להתעסק במצוה בהתחלת ימי החול
  ).להתעסק במצוה מיד

   .86 'וראה הערות וביאורים תשעז ע
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  פסקי הסדור

  סדר מנחה ערב שבת

 אין , לבד כשחל יום טוב או חול המועד בערב שבת,1דו בכל ערב שבת קודם מנחהאומרים הו
  :2אומרים הודו

  קבלת שבת

  :4 רק מתחילין מזמור לדוד,3יום טוב וחול המועד שחל בשבת אין אומרים לכו נרננה

  :' כגוונא כו5בשבת קודם ברכו אומרים זה המאמר והוא מזוהר פרשת תרומה

  :' כו6 המאמר אחר בנהירו דאנפין ולומר סיוםגם כןביחיד יאמר 

  תפלת ערבית

וביום טוב  (8 ובשבת ושמרו,7לעולם אמן ואמן' מנהג העולם לומר קודם חצי קדיש בחול ברוך ה

__________________ 
 ב"הזח על צבי עטרת .)ז"מ לומר בכל ערב שבת מזמור ק"ה בג"ט זללה"וזהו שיסד הבעש (בשלח פ"ס עיים מאור 1

  ).ז"ע לומר בערב שבת קודם תפלת מחה מזמור ק"ט "ט תקו משמו של הבעש"למידי הבעשת (ב, קסח
שבתי מרשקוב ' ל של ר"ובאחד העותקים של סדור האריז). ד"סלאוויטא תקס(ל קול יעקב "דור האריזבס ומצא

)דפס בדף בודד, ד"שבספריית אגודת חב, )ד"קוריץ תק ,כרך בתוך הסידורב"ס ז"פי להכול שער וראה. ש.  
  ).אבל אומרים פתח אליהו, אין אומרים הודו(ז תשרי "י יסן וט"ראה היום יום לח 2
 שבת עוג 'בס גם ומצאים.  סדר היום.ק"הרמ בשם ץ"והיעב ה"השל בסידור מובאים וביאורם רה לכו מזמורי 3

  .ז אות ז"פי הכולל שער וראה .ל"האריז ובסדורי )ואילך תס הוצאת(
   .ג ק"ס ל 'סי ישרון מהגי כל אוצר .יג ק"ס עז 'סי השלחן בדי ראה לזה הטעם 4

  ).וכן בכל שבת מוצאי יום טוב, ולא לכו רה, מתחילין מזמור לדוד(תשרי ' ובהיום יום לג
  .שם השלחן בדי וראה

   .א, קלה 5
לומר קודם ברכו מאמר יש (ח "לבוב תקמ, ל של רבי אשר"מקורה בסדור האריז, תקת אמירת כווא לפי ברכו

  ).זה
כרך עם סדור האריז, ל"וכן הוא בדף בודד הדפס וחה של שבת(שבתי מרשקוב ' ל של ר"שיש לומר ... הודו , למ
  ).בהירו דאפין... כגווא . א"ה ע"תרומה דף קל' הוא בזהר פ, קודם ברכו מאמר זה

 לא –) שבתי מרשקוב' ר(ל "סידור האריז, חסידיםמשת , בשער הכווות (ח"הערות וציוים לסדור עם דאוראה 
כי לא זכר שם על , ל"אבל כראה זוהי הוספת המו, בסידור קול יעקב הדפיסו זה" (כגווא"מצא על דבר אמירת 

  .)ב"ב ס"תקפ' המהג לאומרו הוזכר במטה אפרים סי). רתו ואין שם כווות לזהידבר אמ
  .)'והוהין לומר בשבת קודם תפלת ערבית כגוא כו (ב"תקפב ס' ש במטה אפרים סי"והוא מ

גליון (ושם . ט והרב המגיד"שתקה זו מצאת בכתבי יד בשם הבעש, )מז' גליון ו ע(ט "היכל הבעש"שוב תפרסם ב
  ).ה"קארעץ תקמ" (משת חסידים"י "עפ, "סדר תפלה מכל השה"שתקה זו כבר דפסה ב, )ט' לב ע

  .ב, קלה שם 6
 אם ,'ובמילא אומרים ולומר כו. בת קדש לומר ברכו לפי ערבית של שומהגי( אגרת תריד ג"חדש באגרות קוו

בגין למיפתח לגבה ' ולומר ברכו כו: ב, ב קלה"וראה זח. ואין וגע אם שמעו ברכו מקודם. מתפללים ביחידות
  .)'בברכה כו

 דאמר ה"ד ב, ד ברכות 'תוס .)'יראו עייו כו.  ..לעולם אמן ואמן' ועוין הצבור ברוך ה (צא 'סי עמרם רב סדר 7
שאו מפסיקים בערבית בפסוקים  (ה"ס א"פ ברכות ש"רא .)שאומרים יראו עייו ופסוקים אחרים אחר השכיבו(



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

ב

  .10 ויש להם על מה שיסמוכו.)9וראש השנה ויום הכיפורים פסוקים אחרים מעין קדושת היום

ויום טוב ( גם בשבת ,11ואמן מפני חשש הפסקלעולם אמן ' אבל הנוהגין שלא לומר בחול ברוך ה
  .12אין להפסיק בפסוקים) וראש השנה ויום הכיפורים

  :13ואין להפסיק להכריז יעלה ויבא בליל ראש חדש

  :14ואומרים ויכלו

  :16של פסח'  ואין אומרים בליל א15'ץ ברכה מעין ז"ואומר הש

  :'שלום עליכם כו: 17כשיבוא לביתו יאמר זה

  שחרית לשבת

מטעם שצריך , 18ן צריך לומרכ: ג"ובשוה. 'אתה כו) ורחמן(נאמן ' ברוך כו: הפטרה מברךולאחר ה
___________________ 

,  הגה...ח פסוקים ויראו עייו"הוהגין לומר י (ב"ס רלו 'סי ע"ושו טור .ו 'סי ד כלל ת"ובשו, )ויראו עייו וקדיש
וברכת יראו  ... יראו עייו... ערבית (א " מו ס'ר סי" שוע.)'לעולם וכו' ח פסוקים של ברוך ה"שאומרים היכ... 

  ).עייו
  .)41הערה (ושם סמן , ו"ס רסז 'כמובא לעיל סי 8
 ובשאר מועדים אלה ,' וגווכתב אבן הירחי ואומרים בצרפת בשבתות ושמרו בי ישראל(אבודרהם ערבית שבת  9

וביום , ' וגו'ברגלים וידבר משה את מועדי ה (ב ק"ס רסז 'סי דרישה). 'וגו' וידבר משה את מועדי ה' וגו' מועדי ה
בלילי יום טוב  (ט"הגה תפז 'סי הגדולה כסת .)'ובראש השה תקעו בחודש שופר וגו, כיפור כי ביום הזה יכפר וגו

ובליל יום הכפורים כי ביום הזה יכפר , ובלילי ראש השה וביום שמחתכם ומועדיכם,  מקראי קדש'אלה מועדי ה
  ).'עליכם וכו

 ואין זה , יש להם על מה שיסמוכו,'הוהגין לומר ושמרו בי ישראל את השבת כו(ו " רסז ס'כן הוא גם לעיל סי 10
ושם סמן , ) זה מעין גאולה גם כן והרי, לפי שאם שמרו ישראל שתי שבתות מיד גאלין,הפסק בין גאולה לתפלה

  ).44הערה (
ויש לשאול על מה סמכו העולם להוסיף ולומר אחר כך פסוקים  (לשאול ויש ה"ד )ב, ב( ברכות יוה רביו תלמידי 11

, ד ברכות א"רשב .)ו"ן ר" וכך היה מהגו של מורי הרמב, ומקצת החכמים היו מעים מלאמרם, והוי הפסקה...
 וחותמין ,לעולם ויראו עייו'  דהא מפסיקים בפסוקי דברוך ה, כמאןןואיכא למידק אן דעבדי (מסייע ה"ד ב
בשם רבי ' וכן כתבו בתוס,  ועל כן מעו הרבה מן הגדולים שלא לאמרה כל עיקר. ואומרין קדיש אחריה,בה

  .)ויש מן הגדולים שהגו שלא לאמרם (רלו 'סי רטו .)ל שלא היה אומרם כל עיקר" ז]ם"רשב [שמואל
 . אות כדז"פי ר הכוללשע .ד, ח ח"אוקי דיים צמח צדק פס ראה. ואפילו מתפלל במין שאומרים פסוקים אלה 12

 .תדש'ח אגרת ו"חי. שעא'ז אגרת ו"אגרות קודש חי. פסקי הסידור אות קכח
ארץ הזאת בליל ראש חודש שמכריז שליח צבור בין קדיש  מה שוהגין ב,שאלת (רצג 'סי א"ח א"רשב ת"שו ראה 13

 אין ראוי למחות ובדין ,תשובה.  הודיעו אם יש בו משום הפסקה וראוי למחות אם לא,לתפילת ערבית ראש חודש
צ ראש חדש בין קדיש "מה שמכריז ש (ב"ס רלו ' סיע"שו .)הוא דכל דבר שצריך לתפילה אין בו משום הפסק

 ...ולא הירא (ח שם "הובא בב, ל שם" אבל בהגהות רש.)כיון שהוא צורך התפלה, הוי הפסק לא ,לתפלת ערבית
  ). ויכריז בתפלתו, שיוכל להגיע ליעלה ויבוא קודם הקהל,ולכן יראה שהשמש יקדים תפלתו

  .ושם סמן, ב"סי רסח 'סיתבאר לעיל  14
  .ושם סמן, ג"סי שםתבאר לעיל  15
  .ושם סמן, ד"ס תפז 'סיתבאר לקמן  16
  .קאפיל יעקב 'רל של " האריזוסידור ה"השל סידור 17
 אשת, עליכם שלום אומרים בשבת להיות שחליום טוב  (28 'ע ד"חב – המהגים 'ס ראה, כשיום טוב חל בשבתו

  .)בלחש – סעודתא היא דא, לדוד מזמור, חיל
, ור הראשון שדפס אחר כן בקאפוסטוגם בסד, בסדור הראשון שדפס בשקלאוו(ג "ה ס"תבאר בשער הכולל פכ 18

ש "מ) ... י ורחמן"(ובסדורים שדפסו אחר כן בקאפוסט ובשארי דפוסים דפס אמן ... כתוב אמן ורחמן 



   )ש-רסז' סי(ג "הלכות שבת ח  
  

ג

כ הנוסח "וכמו. ם בסדר התפלה ובאבודרהם"וכן הוא ברמב. 19שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימה
  .ם כתוב נוסח אחר בזאת הברכה"וברמב. 20ל"תושיע ותשמח הוא מטעם הנ

  : ולא מי שברך,]בתרא[ זה 21קןיחיד המתפלל אינו צריך לומר יקום פור

  :22נכון לידע המולד קודם שמברכין החדש

.  וכשאין אומרים תחנון אין אומרים אותו, לבד כשמברכין החודש,אב הרחמים אומרים בכל שבת
  :23כשמברכין ראש חדש סיון אומרים אותו

  מוסף לשבת

  :25ר תפלת מוסף שבת לזאת נכון לומר פרשת בזיכין ולחם הפנים אח24מוספין קודמין לבזיכין

  מנחה לשבת

  :27אמר אשרי ובא לציוןת 26אחר וידבר וסדר הקטורת

___________________ 
מטעם שצריך לאמר מעין החתימה סמוך , שלא לאמרה, ר כן צריך לומר פירושו להסגיר תיבת ורחמן"אדמו

גם במסכת (ם ובאבודרהם לא מצא תיבת ורחמן " וכן ברמב,'וחתימת הברכה היא האל האמן כו, לחתימה
  )).סופרים ליתא

  ).אמן ורחמן אתה: בברכת הפטורה אומרים תמיד( אדר שי 'ולמרות זאת תבאר מהגיו בהיום יום לו
לומר שאין , )וסח ישן ורחמן(אלא השאירה במוסגר , מהברכה" ורחמן"והייו שרביו לא השמיט לגמרי את תיבת 

  ".אמן ורחמן אתה"וכן קבע מהגיו . כיון שכן הוא וסח ישן, אבל גם אין לשוללה, הכרח לאומרה
  ).הערה סד(ושם סמן , )שצריך לומר מעין חתימה סמוך לחתימה(ט " תעג ס'כמובא לקמן סי 19
רק .  בביהשחתימת הברכה היא משמח ציון, ל"הייו מה שהוסיף מלת ותשמח הוא מטעם ה(בשער הכולל שם  20

וכן בסדור , ם"מחמת שברמב, ם לא מצא תיבת ותשמח"רוצה לומר שברמב, ם וסח אחר בזאת הברכה"שברמב
  ).י בוה ירושלים"רב עמרם גאון חתימת ברכת רחם היא בא

 ).תושיע ותשמח: ... בברכת הפטורה אומרים תמיד(ובהיום יום שם 
לא , שכיון שמתפלל ביחיד, ומי שברך, כ יקום פורקן השי"משא, והייו שיקום פורקן הראשון אומרים אף ביחיד 21

  ".כל הקהל הקדוש הזה... לכל קהלא קדישא הדין "שייך לומר 
  .ו"סכ י שער אפרים בשערי ה"וכ

  .ושם סמן, ד"סי רפד 'סיתבארה לעיל , צבור בצרכי העוסקים וברכת פורקן יקום אמירת
  .ז"ס ו"פכ הכולל שער אהור ).ואילך ב"תק 'הוצ( ה"השל סידור 22
הערה ( ושם סמן ).הרחמים אב אומרים וסיון אייר חודש ראש כשמברכין הספירה ובימי( ד"סי רפד 'סיולעיל  23

1568.(  
דמין אמר אביי מסתברא כמאן דאמר מוספין קו(א , ושם לד, )ומוספין לבזיכין... אביי מסדר מערכה  (א, לג יומא 24

  ).לבזיכין
 שמלה .)כולא פרשתא עד סופה, קרי האי פרשה ולקחת סולת ואפית אותה שתים עשרה חלות (קצא 'סי העתים 25

 ושורש יסוד ).מן ולקחת עד ברית עולם, ואחר כך פרשת לחם הפים בפרשת אמור (ט אות הקרבות סדר, חדשה
ם הפים בפרשת אמור ולקחת סולת ואפית אותה ראוי לכל יחיד לקרוא הפרשה של לח(י "פ עולת שבת העבודה

  ).עד חק עולם
ובסדור רביו הוא עד ). ח- ה, אמור כד(והייו שלפי השמלה חדשה ויסוד ושורש העבודה יש לומר רק עד חק עולם 

  ).ט- ה, כד(סוף הפרשה 
  .)וטוב לומר בשבת פרשת לחם הפים (ט"ס סוף ב"מהדו א 'סיוכן הוא לעיל 

  .63 'ע תשצד הערות וביאורים .ז אות ז"פכ הכולל שער וראה
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  :' גוואני תפלתי: 28 אומריםאחר כךכשקורין בתורה אומרים חצי קדיש ו

  :29 ואומרים חצי קדיש קודם שמונה עשרה,ואחר קריאת התורה מתפללין שמונה עשרה

  :30פלתיובמקום שאין ספר תורה אומרים החצי קדיש אחר ואני ת

  :31אין אומרים צדקתך ביום שאין אומרים תחנון

  סדר סעודה שלישית

  .32 ואין קידוש בסעודה זו.'רועי וגו' אמר מזמור לדוד ה]י[

  :33וטוב לאכול דג בסעודה זו יותר מבשאר סעודות

   אבותפרקי

  .35 פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת במנחה,34נוהגין לומר פרקי אבות

___________________ 
 את קרבי רשת פ, קודם אשרי,וכתב הרב רביו יוה באגרת תשובה שמצוה לומר בערב(אבודרהם תפלת מחה  26

 כדי שתחשב הזכירה , במקום שי התמידין שהיו קרבין בכל יום בבקר ובערב, כמו שאומר אותה בבקר,לחמי
משת חסידים מסכת ). וכן והגין במקצת מקומות. ושלמה פרים שפתיו)  ג,הושע יד( וכן הוא אומר .כמעשה
  ).כמו בשחרית, ויאמר פיטום הקטרת בכווותיו קודם התפלה(ז "א ס"מחה פ

ואחר כך פרשת , פרשת התמיד... יש והגין לומר  (ט"סיק "מהדו א 'סיתבאר לעיל , שחרית לפי תפלת לעיןו
הגו  (א"ס מח 'סיו, )כי כך היה סדר העבודות במקדש, שת סמי הקטורת ועשייתןואחר פר, מזבח מקטר קטרת

 הקריאה זו מעלה הקדוש ל ידיכל ישראל וקבעו חובה על עצמן לקרות פרשת התמיד בכל יום קודם התפלה שע
ר  וטוב לומר גם פרשת הקטורת אח.'א' ברוך הוא עליהם כאלו הקריבו קרבן תמיד במועדו כמו שתבאר בסי

  .)פרשת התמיד כמו שתבאר שם
  .ושם סמן, א"ס רצב 'סיתבאר לעיל  27
  .ושם סמן, ג"ס רצב 'סי לעיל תבאר 28

  .כדלקמן בסמוך, כ כשאין קורין בתורה אומרים אותו קודם קדיש"משא
  ).1964והערה (ד "רצב ס' ראה לעיל סי, ודיוק זמן אמירת הקדיש,  לשון רביולשון דיוק 29
  .ד"ס רצב 'סיותבאר לעיל . כדי שלא להפסיק באמירתו בין קדיש לתפלה 30
  .ושם סמן, ז"ס רצב 'סיתבאר לעיל  31
  .ושם סמן, ו"ס רצא 'סיתבאר לעיל  32
' שצריך לאכול בג, והוא סוד דג, ולית ליה גבין, ולפי שבמחה בשבת הוא עיא פקיחא(מגלה עמוקות אופן ב  33

  ).עיא פקיחא, באותו עת שהוא מחה בשבת שהוא סוד דג... סעודות בשבת 
שהוא עת , ובפרט בסעודה שלישית, מצוה מן המובחר לאכול דג בשבת (ג, ה יז"עמק המלך שער תיקוי התשובה פ

  ).דומיא דעין דג דלית ליה גביין, ועיא פקיחא דלעילא משגחת בעולם, רצון דוקא
  ).רמז לעיא פקיחא, טוב לאכול דגים בסעודה זו(ת מחה סעוד, ל"סדור האריז

ג " תמד ס'סי .)שיכול לקיימה גם כן בדברים שדרך ללפת בהן את הפת כגון בשר ודגים (ז"ס רצא 'סיוראה גם לעיל 
  ).יקיימו סעודה שלישית בבשר ודגים(

חכמי הגמרא היו מעגין בדגים  בימי ,במה מעגו(ב "ס רמב 'סיסעודות שבת תבאר לעיל ב דגים אכילתמהג 
, )וטוב ליזהר לאכול דגים בכל סעודה (ז"וס, ) שמאכלים אלו היו חשובים עג בימיהם,גדולים ובתבשיל של תרדין

  .ושם סמן
  .ה"סכ ז"פי הכולל שערוראה 

ין אבות  שאחר תפלת מחה בשבת שו, שמהג בית רביו בבבל ...והכי אמר שר שלום גאון (גאון עמרם רב סדר 34
 אבודרהם סוף ימי העומר ).111 'ע( קמא 'סי ויטרי מחזורוב, י בפירוש התפלות" הובא בהפרדס לרש.)וקין תורה
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ה

  .36 ואחריו משנת רבי חנניא בן עקשיא, כל ישראל משנתוואומרים לפני

  :37ויש נוהגין כך כל שבתות הקיץ

  ערבית

  .38'וחננו כו' אתה חוננתנו כו: במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב אומרים זה

  סדר הבדלה

 ובשעת ברכת בורא .39בשעת ברכת בורא מיני בשמים צריך לאחוז הכוס בשמאלו והבשמים בימינו
ויחזור ויאחוז הכוס בימינו בברכת .  יביט בצפרניםאחר כך ו.וז הכוס בימינומאורי האש צריך לאח

  :40הבדלה

___________________ 
 טור).  בכל שבת פרק אחד,ווהגין בספרד לקרות במסכת אבות ופרק קין תורה בשבתות שבין פסח לשבועות(

  .)אומרים פרקי אבות בקיץ (רצב י"סוס א"ורמ
  .)יאמרו פרקי אבות ... בין מחה למעריב (ו"ס רצב 'סי וזכר גם לעיל

 .123 הערה 406 'ע ג"ח א"תש התוועדויות .1-2 הערות 175 'ע ז"ח לקוטי שיחות .א אות ל"פ הכולל שערוראה 
  .בתחלתו אבות לפרקי ביאורים

  .301 'ע ו"ח  לקוטי שיחות.ג אות ל"פ הכולל שער וראה .מהמשיות בשיויים שבסידור אבות פרקי וסח
  .ו"ס רצב 'סיכמובא לעיל מ,  בין מחה למעריבהייו 35
 קודם שיתחילו ,'ויש מקומות הגו להתחיל בכל שבת כל ישראל יש להם חלק וכו( מחה של שבת חיים ארחות 36

 מטה .מ'  סיבו כל). 'ר חיא בן עקשיא וכו" אם ואחר הקריאה אומרי. והטעם כדי להפיס דעת עמי הארץ.הפרק
  .תפו 'סי משה

ומהג כל ישראל שאין מקדישין בקדיש לעולם אלא  (ד"ס ד 'סיתבאר לעיל , והטעם לאמירת רבי חיא בן עקשיא
 ולכן והגין . אבל לא בסיום התורה שבעל פה שאיה דרשת הפסוק, או אגדה שהיא דרשת הפסוק,בסיום הפסוק

  .)' כולומר אחר פרקי אבות אגדת רבי חיא בן עקשיא אומר
  .ה- ד אות שם הכולל שער וראה

 גם וראה .)אש השהר עד מפסח פרקים לומר ווהגין (שם משה מטה .)אומרים פרקי אבות בקיץ (שם א"רמ 37
  .10 הערה 309 'ע ג"ח א"תש התוועדויות

 תקו ,כשתקו אשי כסת הגדולה לישראל וסח הברכות ותפלות וקידושים והבדלות (א"ס רצד 'סיתבאר לעיל  38
  .ושם סמן, )ותקוה בברכת חון הדעת ... הבדלה בתפלה

הערה (ושם סמן , ) ויברך על הבשמים,צריך להחליף הכוס לשמאלו והבשמים לימיו(ז " רצו סט'תבאר לעיל סי 39
2150.(  

 כמו , כדי שיוכל להסתכל בצפורי ימיו,וטוב שיהיה הכוס בשמאלו עד לאחר ברכת בורא מאורי האש(לעיל שם  40
ושם , ) ולברך עליו ברכת ההבדלה שתקה על הכוס, ואחר כך צריך להחזיר הכוס לימיו.צ"רח' שיתבאר בסי

  .)2151-2154הערות (סמן 
כמבואר בשער , מסר רביו לדפוס אחר הדפסת סידורו בקאפוסטש, והאמור כאן הוא מדפי התיקוים והשלמות

. ק"והדפיסו שי דפים וספים מועתקים מכתי, ק הזה הגיע לידם אחר ההדפסה"כי כתי(ג "ב ס"הכולל פל
  ).ומצאתי שם בזה הלשון, עד כעת, ומתחלה לא היה באפשרי להשיג השי דפים

  :והייו שלפי האמור לעיל שם
  ".שמאלו עד לאחר ברכת בורא מאורי האשיהיה הכוס ב) "א(
  ".כדי שיוכל להסתכל בצפורי ימיו) "ב(

  :כ לפי האמור כאן"משא
  ".בשעת ברכת בורא מאורי האש צריך לאחוז הכוס בימיו) "א(
  .ויביט בצפרי שתי ידיו, והייו שייח הכוס על השלחן".  יביט בצפריםאחר כךו) "ב(

  ). ומחזיר היין לימיו,וטל את ההדס בימין והיין בשמאל ומברך על ההדס (ומקורו במרדכי ברכות רמז קמט
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  :41 ולא יראה האגודל, והמה יהיו כפוים על האגודל,צפרניו' בברכת בורא מאורי האש יביט בד

  :42אחר הבדלה אומרים ויתן לך

  

___________________ 
 חוזר הבדלה ר כך ואח,ווטל הדס בימין והכוס בשמאל ומברך על ההדס( מט הגהה ב ' המהגים קלויזר סי'ס

  ).מרדכי, לימין
 יחזיר הכוס ר כךואח, מים ויתפוס הכוס בשמאל והדס בימין ויברך על בש ...ק"מהרא( רכד 'ל סדר הבדלה ע"מהרי

  ).מרדכי, לימיו ומברך בורא מאורי האש והבדלה
לכן לא זכר אצלם , )אלא בצפרי שתי ידיו(והייו שכיון שלא זכר אצלם שצריך להסתכל בצפרי ימיו דוקא 

  ).אלא בימיו(לאחוז הכוס בשמאלו בעת ברכת בורא מאורי האש 
  .התקשרות גליון תשלו בסופו. ב"צו ס ' קצות השלחן סי.שםוראה שער הכולל 

*  
 שאחרי ,) במוצאי החג, בעת ההבדלה אחרי ההתוועדויות,הרבישכן הג (מהגיו לעשות כן אף לכתחלה מם א

לוקח שוב היה  ואחרי ברכות הבשמים ובורא מאורי האש ,מיח את הכוס על השלחןהיה ברכת בורא פרי הגפן 
  :ם לזהמי לבאר הטעואולי אפשר. את הכוס על כף ימיו

וסדרו ברכות  (א" ס רצו'מבואר לעיל סי הוא כ,הטעם שמחזיקים את הכוס בשמאלו בעת ברכות הבשמים והאור
 על כן צריך להחזיק את ,וכיון שסדרו ברכות אלו על הכוס .)אלו על הכוס אחר ברכת היין קודם ברכת הבדלה

 או מסתכל בצפרי ,שהיא מחזיקה את הבשמים(ו בימין וכיון שאי אפשר להחזיק. הכוס בידו בעת הברכות האלו
  . מחזיקים אותו בשמאל,)ימיו

 אפילו בעת – כי בשעת הדחק סגי גם במה שהכוס עומד על השלחן אצל המברך ,אלא שכל זה הוא רק לכתחלה
ין בכלי היה לפיו רביעית י... אם בשעה שקידש  (ח" רעא סכ'סימבואר לעיל  כ,ברכת הקידוש וההבדלה עצמה

אף שכוס של קידוש צריך שיאחזו בידו מכל מקום אין זה ... אחד על השלחן או על הספסל אצלו מוכן לשתות 
  .)מעכב בדיעבד

 או ,וצריך גם כן שיהיה היין בשעת האמירה אצלו על השלחן (ג" קצ ס'סילעיל וכן לעין כוס ברכת המזון תבאר 
 למצוה ולא , דברים שאמרו בכוס'אחיזת הכוס בידו איו אלא מי.. .על גבי דבר אחר באותו חדר מוכן לשתיה 

  . דסגי במה שהכוס עומד אצלו על השלחן,ומכל שכן בשעה שמברך על הבשמים ועל האור. )לעכב
  :לכתחלה לעשות כן אף ואולי אפשר לבאר הטעמים שהגו

  .לכן הוכרח להיח הכוס על השלחן, )ולא רק בצפרי ימיו(כיון שהרבי הג להביט בצפרי שי ידיו ) א(
 ובפרט .)מלא כמשמעו שיהא מלא על כל גדותיו (ד" קפג ס'סילעיל אחד מעשרת הדברים שתקו בכוס תבאר ) ב(

ויש להוג שפיכה זו בשעה שממלא  (ה"ס רצו 'כמבואר לעיל סי ,על הארץממו שופכים מעט יין ש, בעת ההבדלה
 בהבדלה ממלאים ,הרי שמעיקר הדין .) בעין שישפך ממו מעט על הארץ,ד מעט יערה עליו עו,הכוס על כל גדותיו

 שגם אחר ברכות ,בהבדלה שאחר ההתוועדויותויתירה מזו הג הרבי . את הכוס על גדותיו עד שישפך ממו
  .ו על גדותיו מרמז שימלאוה'הי הבשמים והאור

 וביד ימין יחזיק ,יחזיק אז את הכוס בשמאלויעביר ו הרי אם ,וכיון שהכוס מלא וגדוש בעת ברכות הבשמים והאור
 להסתפק בהחת מעדיפיםואולי מטעם זה .  הרי זה יגרום לשפיכות רבות,את הבשמים ויריח בהם באותה שעה

  .ל" דסגי בזה כ, בעת ברכת הבשמים והאור,הכוס על השלחן
 שאז רואה הצפרים עם הכף בבת ,כף הידאצבעות על האגודל לתוך ' ויש לכפוף הד (ו"ס רחצ 'סיתבאר לעיל  41

  .)2345הערה (ושם סמן , )אחת
  .)2066הערה (ושם סמן , )ויתן לך והגים לומר בכל עין (ג"ס רצה 'סיתבאר לעיל  42


