חוֹ בֶ רֶֶתֶלבֶ

לִ ּמ ּוד אַ ְר ּ ָּב ָּעה ט ּו ִרים
שהֶ
מַ הֲדוּרֶהֶ ְמ ֹפאֶ רֶֶתֶו ְּמנ ּ ֶֻקדֶֶתְּ ֶ,בהַ גּ הֶהֶחֲד ֶ

א ַֹרח חַ ִ ּיים
ימנִ ים רסח-רעב
ִס ָּ
שתֶ:באֶ
לִ ימֶיֶשבוּעֶֶַ ּפר ֶַ
כטֶטבֶתֶ–ֶו'ֶ ְשבֶטֶתשע"וֶ


יָצָ א לָאור על יְ דיֶ
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טּורִּים

יוֹ ם ִראשוֹ ן כט ֵׂט ֵׂבת תשע"ו
ימןְרסח ְ
ךְ ִס ָ
ֶה ְמ ֵׁש ְְ
יעי ִל ְׁש ֶמ ָּךַ ,ת ְׁכ ִלית ַמ ֲע ֵׂשה
ְוזה נֻ ְסחוַ :א ָּתה ִק ַד ְׁש ָּת ֶאת יוֹ ם ַה ְׁש ִב ִ
ָּש ַמיִ ם ָּו ָּא ֶרץ ,ו ֵׂב ַר ְׁכתוֹ ִמ ָּכל ַה ָּי ִמים ְׁו ִק ַד ְׁשתוֹ ִמ ָּכל ַה ְׁז ַמ ִניםְׁ ,ו ֵׂכן
ָּכתוב ְׁבתוֹ ָּר ֶת ָּךַ :ויְׁ ֻכלו ְׁוכו' ַויְׁ ַכל ֱאלֹ ִהיםְ .ויֵ ש ִסדּ ו ִּרים ש ֵאין
ָּּכתוּ ב ָּ ּבהם ' ַו ְי ֻכ ּלוּ ' א ָּ ּלא ָּּכתוּ ב 'וּ ֵב ַר ְכ ּתו ִמ ָּּכל ַה ָּ ּי ִמים ְו ִקדַּ ְש ּתו
יעי
ִמ ָּּכל ַה ְ ּז ַמ ִ ּניםְ ,ו ֵכן ָּּכתוּ ב ְ ּבתו ָּרת ָּך ַויְ ָּבר ְך ֱאל ִהים את יום ַה ּ ְש ִב ִ
ַו ְי ַקדֵּ ש אותו'; ְויו ֵתר נָּ כון ְלאו ְמרו ,דְּ ַג ְר ִסינָּ ן ְ ּבפרק ָּּכל ִּכ ְת ֵבי

(קיט

ימא ַר ִ ּבי ְיהו ֻש ַע ּבן ֵל ִוי ֲא ִפ ּלוּ ָּי ִחיד
ית ָּ
ע"ב)ָּ ' :א ַמר ַרבְ ,ו ִא ֵ
ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ָּצ ִר ְ
יך לו ַמר ' ַו ְי ֻכ ּלוּ 'ְ .ו ָּא ַמר ַרב ַה ְמנוּ נָּ אָּּ ,כל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל
ְואו ֵמר ַו ְי ֻכ ּלוּ ַ -מ ֲעלה ָּע ָּליו ַה ָּּכתוּ בְּ ,כ ִא ּלוּ נַ ֲעשה ֻש ָּּתף ְל ַה ָּ ּקדוש
ָּ ּב ְ
רוּך הוּא ְ ּב ַמ ֲע ֵשה ְ ּב ֵר ִ
אשית ,שנּ ֱא ַמרַ ' :ו ְי ֻכ ּלוּ 'ַ ,אל ִּת ְק ֵרי ַויְ ֻכ ּלוּ
א ָּ ּלא ַו ְ ּי ַכלוּ ֵ ּ .פרוּ שַ ,ה ָּ ּקדוש ָּ ּב ְ
רוּך הוּא ְוהוּ אַ ,א ְ ּל ָּמא ,ש ָּה ִע ָּ ּקר
לו ַמר ' ַו ְי ֻכ ּל ּו'  -ש ּמורה ְּכ ִא ּלוּ נַ ֲעשה ֻש ָּּתף .וּ ַמה שאו ְמ ִרים ' ְו ֵכן
ָּּכתוּ ב ְ ּבתו ָּרת ָּך'ַ ' ,ו ְי ֻכ ּלוּ ' ֵאינו חו ֵזר ַעל 'וּ ֵב ַר ְכ ּתו' ש ְ ּל ָּפנָּ יו ,א ָּ ּלא
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ַעל ש ִ ּל ְפנֵ י ּ ָּפנָּ יוַּ ' ,ת ְכ ִלית ַמ ֲע ֵשה ָּש ַמ ִים ָּו ָּארץ'ְ ' .ו ֵכן ָּּכתוּ ב ַו ְי ֻכ ּלוּ
וּ ֵב ַר ְכ ּתו ִמ ָּּכל ַה ָּ ּי ִמים ְּכ ִד ְכ ִתיב ַו ְי ָּבר ְך'ְ ,ו ִאם ָּט ָּעה ְו ִה ְת ִחיל ְּת ִפ ַ ּלת
ַהחול  -גּ ו ֵמר או ָּת ּה ְ ּב ָּר ָּכה ש ִ ּנ ְז ַּכר ָּ ּב ּה ש ָּּט ָּעה ,וּ ַמ ְת ִחיל של
ַש ָּ ּבת .לא ְשנָּ א נִ ְז ַּכר ְ ּב ִב ְר ַּכת ' ַא ָּּתה חונֵ ן' ,לא ְשנָּ א נִ ְז ָּּכר ִ ּב ְב ָּר ָּכה
וּמנְ ָּחה.
ַא ַחת ִמ ּ ְש ָּאר ַה ְ ּב ָּרכותּ ֵ ,בין ְ ּב ַע ְר ִבית ַש ֲח ִרית וּ מוּ ָּסף ִ
ְוחו ְז ִרים ְואו ְמ ִרים ' ַו ְי ֻכ ּלוּ ' ְ ּב ִצ ּבוּ ר ִמ ּשוּ ם יום טוב ש ָּחל ִל ְהיות
ְ ּב ַש ָּ ּבת ,ש ֵאין או ְמ ִרים אותו ִ ּב ְת ִפ ָּ ּלה ש ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִלין ' ַא ָּּתה
ְ ּב ַח ְר ָּּתנוּ 'ְ .ו ָּאז ָּצ ִר ְ
יך ְלאו ְמרוִ ,מ ּ ְפנֵ י ש ּלא ֲא ָּמרוּהוּ ִ ּב ְת ִפ ָּ ּלהְ .ו ַא ַ ּגב
זה ִּת ְקנ ּו לו ַמר ְ ּב ָּכל ַה ּ ַש ָּ ּבתותְ ,ו ַגם ְלהו ִציא ִמי ש ֵאינו יו ֵד ַע
אותוְ .ו ֵיש או ְמ ִרים ,ש ָּ ּנ ֲהגוּ לו ַמר אותו ְ ּבקול ָּרם וּ ְמ ֻע ָּּמדִ ,מ ּשוּ ם
שהוּ א ֵעדוּ ת ְל ַה ָּ ּקדוש ָּ ּב ְ
וּכ ִתיב:
אשיתְ ,
רוּך הוּא ַעל ַמ ֲעשה ְ ּב ֵר ִ
" ְו ָּע ְמדוּ ְשנֵ י ָּה ֲאנָּ ִשים"ְ ,ו ָּד ְר ִשינַ ן

(שבוּ עות
ְ

ל)ֵ ' :א ּלוּ ָּה ֵע ִדים' -

יכין ְל ָּה ִעיד ְ ּב ַי ַחד וּ ְמ ֻע ָּּמדְ .ו ָּל ֵכן ָּצ ִר ְ
יך ש ַ ּי ַע ְמדוּ ְוי ְ
ש ְ ּצ ִר ִ
אמרוּ
יח ִצ ּבוּר ְ ּב ָּר ָּכה ַא ַחת ֵמ ֵעין ש ַבעְ ,ו ִהיא
אותו ְ ּב ַי ַחדְ .ואו ֵמר ְש ִל ַ
' ָּמ ֵגן ָּאבות ִ ּב ְד ָּברו' ֵו'אל ֵהינוּ ֵואל ֵהי ֲאבו ֵתינוּ ְר ֵצה נָּ א
ִ ּב ְמנוּ ָּח ֵתנוּ 'ְ ,וחו ֵתם ' ָּ ּברו ְּך ַא ָּּתה ה' ְמ ַקדֵּ ש ַה ּ ַש ָּ ּבת'.
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יוֹ ם ֵׂשנִ י א' ְׁש ָּבט תשע"ו
ימןְרסח ְ
ךְ ִס ָ
ֶה ְמ ֵׁש ְְ
ְו ָּכ ַתב ֲא ִבי ָּה ֶע ְׁז ִרי ,ש ֵאין ְל ָּי ִחיד לו ַמר או ָּת ּה ,ש ּלא נִ ְת ְקנָּ ה א ָּ ּלא
ִמ ּשוּ ם ַס ָּּכנַ ת ַמ ִ ּז ִ
יקין ,ש ָּ ּב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיות ש ָּ ּלהם ָּהיוּ ַ ּב ּ ָּשדותְ ,ו ִת ְ ּקנ ּו
או ָּת ּה ִ ּב ְש ִביל ְ ּבנֵ י ָּא ָּדם ש ְּמ ַא ֲח ִרין ָּלבא ,ש ְ ּי ַס ְ ּימ ּו ְּת ִפ ָּ ּל ָּתם ְ ּבעוד
יח ִצ ּבוּר ַמ ֲא ִר ְ
יתא ְ ּבפרק ' ַ ּב ּמה ַמ ְד ִל ִ
יקין' (כד ע"ב):
יךִּ ,כ ְד ִא ָּ
ש ּ ְש ִל ַ
יח ִצ ּבוּר ַה ּיו ֵרד ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָּבה
'יום טוב ש ָּחל ִל ְהיות ְ ּב ַש ָּ ּבת ְש ִל ַ
וּמ ִּסיק,
ַע ְר ִבית ֵאינו ַמ ְז ִּכיר של יום טוב' ְ ּב ִב ְר ַּכת ֵמ ֵעין ש ַבעַ ,
יה ְו ַר ָּ ּבנָּ ן
ַט ֲע ָּמא ִמ ּש ּום ְ ּב ִדין הוּ א דַּ ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ַש ָּ ּבת לא ָּ ּב ֵעי ְל ֵמ ְ
ימ ֵר ּ
הוּ א דְּ ַת ּקוּ ן ִמ ּשוּ ם ַס ָּּכנָּ הַ ,מאי דְּ ַת ּק ּון – ַּת ּקוּ ן ,ו ַּמאי דְּ לא ַּת ּקוּ ן -
לא ַת ּקוּ ןַ ,א ְל ָּמא ש ֵאין ְלהו ִסיף ַעל ַמאי דְּ ַת ּקוּ ןְ ,ולא נִ ְת ְקנָּ ה א ָּ ּלא
יח ִצ ּבוּ ר ַה ּיו ֵרד ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָּבה
ישנָּ א דִּ ְש ִל ַ
ְ ּב ִצ ּבוּ רִּ ,כ ְד ַמ ְש ַמע ִל ּ ָּ
יח ִצ ּבוּרְ .ותוּ ֲ ,אנַ ן דְּ ֵלית
ַע ְר ִביתַ ,א ְ ּל ָּמא ש ּלא נִ ְת ְקנָּ ה א ָּ ּלא ִל ְש ִל ַ
ָּלן ַס ָּּכנָּ ה לא ָּא ְמ ִרינַ ן ָּל ּה ,א ָּ ּלא ִמ ּשוּ ם ִמנְ ָּהג ֲאבו ֵתינוּ ּ ְ .ב ֵׂס ֶפר
ֲח ִס ִידיםַ ,מ ֲעשה ְ ּב ָּח ִסיד א ָּחד ש ָּר ָּאה ְל ָּח ִסיד ַא ֵחר ְ ּבמותו וּ ָּפנָּ יו
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יהָּ :ל ָּּמה ּ ָּפנ ָּ
יך מו ִריקות? ָּא ַמר לוִ :מ ּ ְפנֵ י
מו ִריקותָּ .א ַמר ֵל ּ
יתי ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב' ַו ְי ֻכ ּל ּו' ְ ּב ָּש ָּעה ש ַה ִ ּצ ּבוּ ר ָּהי ּו או ְמ ִרים אותו,
ש ָּה ִי ִ
וּב ִב ְר ַּכת ' ָּמ ֵגן ָּאבות ִ ּב ְד ָּברו' וּ ְב' ִי ְת ַ ּגדֵּ ל'ָּּ .כ ַתב ַרב ַע ְׁמ ָּרםָּ :ט ָּעה
ְ
ְולא ִה ְז ִּכיר של ַש ָּ ּבת ְ ּב ַע ְר ִבית ַ -מ ֲח ִז ִירין אותוְ .ו ַרב מ ֶֹשה ָּגאוֹ ן
ָּּכ ַתבָּ :י ִחיד ש ָּּט ָּעה ְולא ִה ְז ִּכיר ' ַא ָּּתה ִקדַּ ְש ָּּת' ְ ּב ֵליל ַש ָּ ּבתִ ,אם
יח ִצ ּבוּר ' ָּמ ֵגן ָּאבות ִ ּב ְד ָּברו' ש ִהיא ִ ּב ְר ַּכת ֵמ ֵעין ש ַבע,
ָּש ַמע ִמ ּ ְש ִל ַ
ֵמראש ְו ַעד סוף ָּ -י ָּצא יְ ֵדי חו ָּבתוְׁ .ו ַרב נְׁ ַטרונָּ ֵׂאי ָּּכ ַתבֲ ,א ִפ ּלוּ לא
יח ִצ ּבוּ ר ' ָּמ ֵגן ָּאבות'
ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ז' ְ ּב ָּרכות ְּכ ָּלל ְו ָּש ַמע ִמ ּ ִפי ְש ִל ַ
ימא הוּ אֵּ ,כ ָּיון ש ַּמ ְח ִז ִירין
ֵמראש ְו ַעד סוף ָּ -י ָּצא יְ ֵדי חו ָּבתוְ .ו ֵת ָּ
יא ְך יו ֵצא ִ ּב ְב ָּר ָּכה ַא ַחת ֵמ ֵעין
אותו ִאם לא ִה ְז ִּכיר של ַש ָּ ּבתֵ ,ה ַ
ש ַבע? ְולא דָּּ ִמי ְל ַמה ּש ָּּכ ַתב ַב ַעל ֲה ָּלכוֹ ת ְׁגדוֹ לוֹ תָּ :י ִחיד ש ּלא
יח ִצ ּבוּר ַה ְּת ִפ ָּ ּלה ֵמראש ְו ַעד
ִה ְז ִּכיר של ראש חדשְ ,ו ָּש ַמע ִמ ּ ְש ִל ַ
סוף – ש ָּ ּי ָּצא ,דְּ ָּשאנֵ י ָּה ָּתם ,ש ּשו ֵמ ַע ָּּכל ַה ְּת ִפ ָּ ּלהֲ ,א ָּבל ָּה ָּכא
יא ְך יו ֵצא ְ ּב ִב ְר ַּכת ֵמ ֵעין ש ַבע ְ ּב ָּמקום ש ַבע? ְו ַק ְש ָּיא ְט ֵפי ְל ַרב
ֵה ַ
נְׁ ַטרונָּ ֵׂאי שאו ֵמר ,ש ּיו ֵצא ּבו ֲא ִפ ּל ּו ִאם לא ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְּכ ָּלל ,דְּ לא
יח ִצ ּבוּ ר
יאל דְּ ָּא ַמר (ראש ַה ּ ָּשנָּ ה לה ע"א)ְ ' :ש ִל ַ
ַק ְי ָּמא ָּלן ְּכ ַר ָּ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
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ּפו ֵטר ַה ָּ ּי ִחיד' א ָּ ּלא ְ ּבראש ַה ּ ָּשנָּ ה ְויום ַה ִּכ ּפ ִוּריםֲ ,א ָּבל ִ ּב ְש ָּאר
ְימות ַה ּ ָּשנָּ ה  -לא.

ישי ב' ְׁש ָּבט תשע"ו
יוֹ ם ְׁש ִל ִ
ימןְרסט ְ
ִס ָ
יח ִצ ּבוּר ְמ ַקדֵּ ש ְ ּב ֵבית ַה ְּכנסת,
ְונו ֲה ִגין ְ ּב ָּכל ַה ְּמקומות ,ש ּ ְש ִל ַ
מוּאל,
יא ְך נִ ְת ּ ַפ ּ ֵשט זה ַה ִּמנְ ָּהג? דְּ ָּהא ַק ְי ָּמא ָּלן ִּכ ְש ֵ
ַו ֲאנִ י ָּּת ֵמ ַּהֵ ,ה ַ
יה ֵאין ְמ ַקדְּ ִשין ְ ּב ֵבית
ש ֵאין ִקדּ וּש א ָּ ּלא ְ ּב ָּמקום ְס ֻעדָּּ ה ,ו ְּל ִד ֵיד ּ
ַה ְּכנּ סת ,א ָּ ּלא ַל ֲאפוּ ֵקי או ְר ִחין ְד ָּא ְכ ֵלי ְו ָּש ֵתי ְ ּב ֵבי ְּכנִ ְש ָּּתא,
יכא או ְר ִחין ְד ָּא ְכ ֵלי
דִּ ְלדִּ ְידהוּ ָּה ֵוי ָּמקום ְס ֻעדָּּ הְ ,ו ֵכ ָּיון דְּ ַה ְש ָּּתא ֵל ָּּ
ָּה ָּתםָּ ,קרוב ַהדָּּ ָּבר ִל ְהיות ְ ּב ָּר ָּכה ְל ַב ָּּט ָּלהְ .ו ַה ְמ ַקדֵּ ש ְ ּב ֵבית ַה ְּכנסת
 ֵאין לו ִל ְש ּתות ִמ ַ ּי ִין של ִקדּ וּ ש ,דְּ ֵכ ָּיון ש ֵאינו יו ֵצא ּבו ,ש ֵאינועוּדה ָּ -אסוּ ר לו ִל ְטעם ַעד ש ְ ּי ַקדֵּ ש ְ ּב ָּמקום ְס ֻעדָּּ תו.
לו ְ ּב ָּמקום ְס ָּ
א ָּ ּלא ִי ֵּתן ְל ִתינוק ְו ַש ּ ִפיר דָּּ ֵמי ,דְּ ָּהא דְּ ָּא ְמ ִרינַ ן

(פ ָּס ִחים קו ע"א):
ְּ

' ַה ְמ ָּב ֵר ְך ָּ -צ ִר ְ
יך ש ִ ּי ְטעם'ָּ .לאו דַּ ְו ָּקא הוּ א ,א ָּ ּלא הוּא ַהדִּ ין נָּ ֵמי
ִאם ָּט ִעים ַא ֵחר ַש ּ ִפיר דָּּ ֵמיְ .ו ַרב נְׁ ַטרונָּ ֵׂאי ָּּכ ַתב' :ש ְּמ ַקדְּ ִשין ְ ּב ֵבית
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ַה ְּכנסת ַאף ַעל ּ ִפי ש ֵאין או ְכ ִלין ָּשםַ ,אף ַעל ּ ִפי ש ֵאין ִקדּ וּ ש
א ָּ ּלא ְ ּב ָּמקום ְס ֻעדָּּ הֲ ,א ִפ ּלוּ ָּה ֵכי ְ -מ ַקדְּ ִשין ָּ ּב ּהִ ,מ ּ ְפנֵ י ש ַה ְט ָּע ַמת
פוּאה ִהיא .וּ ַמה ּש ּטו ֲע ִמין ָּּכל ַה ִ ּצ ּבוּ ר -
ַי ִין של ִקדּ וּש של ַש ָּ ּבת ְר ָּ
לא שחו ָּבה ִהיא ִל ְטעם ,א ָּ ּלא שחו ָּבה ִל ְשמ ַע ִקדּ וּ ש ִ ּב ְל ַבדְ ,ו ֵכ ָּיון
יכים ִל ְטעם.
ש ּ ָּש ְמע ּו ַה ִ ּצ ּבוּ ר ַה ִ ּקדּ וּש ָּ -י ְצא ּו ְי ֵדי חו ָּב ָּתםְ ,ו ֵאין ְצ ִר ִ
פוּאה ִל ֵּתן ַעל ֵעינֵ יהם,
ְוזה ש ְמ ַקדֵּ ש ְונו ֵתן ַל ִ ּצ ּבוּ ר ִמ ּש ּום ְר ָּ
יעה ַ ּג ָּּסה נוטלת ַא ַחת ֵמ ֲח ֵמש ֵמאות ִמ ְּמאור ֵעינָּ יו
דְּ ָּא ְמ ִרינַ ןְ ּ :פ ִס ָּ
יה? ְ ּב ִקידוּ ָּשא ְד ֵבי ִש ְמ ֵשיִ ,ה ְל ָּּכ ְךֵּ ,כ ָּיון
של ָּא ָּדם .וּ ְב ַמאי ְמ ַהדֵּ ר ֵל ּ
דְּ ִא ָּּ
יכא ִמן ַה ִ ּצ ּבוּ ר דְּ ֵלית ְלהוּ ַי ִין ִּ -ת ְקנ ּו ְל ַקדֵּ ש ְ ּב ֵבית ַה ְּכנסת ַעל
פוּאה'; ַעד ָּּכאןְ .ו ָּכל דְּ ָּב ָּריו ְּתמו ִּהיןַ ,מה ּש ָּּכ ַתב
ַה ַ ּי ִין ִמ ּשוּ ם ְר ָּ
יא ְך יו ְצ ִאין
ימהְּ ,ת ַמ ּה ַעל ַע ְצ ְמ ָּךֵ ,ה ַ
יעה ְ ּבלא ְט ִע ָּ
ש ּיו ְצ ִאין ִ ּב ְש ִמ ָּ
ימהֵּ ,כ ָּיון ש ֵאינו ָּמקום ְס ֻעדָּּ הְ .ולא עוד ,א ָּ ּלא
ֲא ִפ ּלוּ ִ ּב ְט ִע ָּ
ש ֲאסוּ ִרין ִל ְטעם ִּכ ְד ּ ֵפ ַר ְשנוּ ְ ,ו ַגם ַמה ּש ָּּכ ַתב ,ש ִּת ְ ּקנוּ ְל ַקדֵּ ש
ִמ ּשוּ ם ְרפו ָּּאה  -זה לא ָּמ ִצינוּ  ,ש ּלא ִּת ְקנ ּו אותו א ָּ ּלא ִמ ּשוּ ם
יכא או ְר ִחין ָּ -ראוּ י ָּה ָּיה ש ּלא ְל ַקדֵּ שְ .ו ִאי
או ְר ִחיןְ .ו ֵכ ָּיון דְּ ֵל ָּּ
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יהְ .ו ֵכן ָּּכ ַתב ַרב ַהאי :ש ִאם ֵאין או ְר ִחין -
ישר ֵח ִ
ֲא ַי ּ ַ
ילי – ֲא ַב ְּט ִלינֵ ּ
ֵאין ְמ ַקדְּ ִשין ְ ּב ֵבית ַה ְּכנסת.

יעי ג' ְׁש ָּבט תשע"ו
יוֹ ם ְׁר ִב ִ
ימןְער ְ
ִס ָ
ְונו ֲה ִגין לו ַמר ִמ ְשנַ ת ' ַ ּב ּמה ַמ ְד ִל ִ
יקין'ְ ,ל ִפי ש ֵ ּיש ָּ ּב ּה דִּ ין ַה ְד ָּל ָּקה
וּ ְשל ָּשה דְּ ָּב ִרים ש ָּ ּצ ִר ְ
יך ָּא ָּדם לו ַמר ְ ּבתו ְך ֵ ּביתו ערב ַש ָּ ּבת ִעם
ֲח ֵש ָּכהְ .ונו ֲה ִגין ְ ּב ַא ְׁש ְׁכנַ ז ש ּלא ְלאו ְמרו ְ ּביום טוב ש ָּחל ִל ְהיות
ְ ּבערב ַש ָּ ּבתִ ,מ ּ ְפנֵ י ש ֵאין ְיכו ִלין לו ַמר ' ִע ּ ַש ְר ּתם?' ְואו ֵמר ַקדִּ יש,
ְונִ ְפ ָּט ִרין ְל ָּב ֵּתיהם ְל ָּשלום.
סימןְרעאְ ְ
וּכש ָּ ּיבא ְל ֵביתו ְ -י ַמ ֵהר ל ֱאכל ִמ ָּ ּיד ,דְּ ַתנְ ָּיא :זָּ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ַש ָּבת
ְ
יסתוְ ,וא ָּחד ֲאנָּ ִשים ְוא ָּחד נָּ ִשים
ְׁל ַק ְׁדשוֹ ָּ -ז ְכ ֵרהוּ ַעל ַה ַ ּייִ ן ִ ּב ְכנִ ָּ
ַח ָּ ּי ִבים ְ ּב ִקדּ וּ ש ַה ּיוםְ .ו ִאם ֵאין ָּידו ַמ ּשגת ִל ְקנות ַי ִין ְל ִקדּ וּ ש
וּל ִקדּ וּ ש ַה ּיום
עוּדה ִל ְכבוד ַה ַ ּל ְי ָּלה ְו ִל ְכבוד ַה ּיום ְ
וּל ָּה ִכין ָּצ ְר ֵכי ְס ָּ
ְ
עוּדה,
 מוּ ָּטב ּש ִ ּי ְקנה ַי ִין ְל ִקדּ וּ ש ַה ַ ּל ְי ָּלה ִמ ַּמה ש ָּ ּי ִכין ָּצ ְר ֵכי ַה ְּס ָּ8
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או ִמ ַּמה ּש ִ ּי ְקנה ַי ִין ְלצר ְך ַה ּיוםְ .ו ָּאסוּ ר ִל ְטעם ְּכלוּ םּ ֵ ,בין ַמ ִים
וּ ֵבין ַי ִין ִמ ּש ּת ְח ַש ְך ַעד ש ְ ּי ַקדֵּ שַ .ו ֲא ִפ ּלוּ ִה ְת ִחיל ל ֱאכול ִמ ְ ּבעוד
יך ְל ַה ְפ ִסיק .וּ ִמיהוּ ֵאין ָּצ ִר ְ
יום ָּ -צ ִר ְ
יך ְל ַה ְפ ִסיק ַ ּב ֲע ִק ַירת ַה ּ ֻש ְל ָּחן
א ָּ ּלא ּפו ֵרס ַמ ּ ָּפה וּ ְמ ַקדֵּ שְ .ו ֵיש או ְמ ִרים ,ש ְמ ַקדֵּ ש ְּכמו ִ ּב ְש ָּאר
ּ ְפ ָּע ִמים ,ש ְּמ ָּב ֵר ְך ַעל ַה ַ ּי ִין ְו ַא ַחר ָּּכ ְך ִקדּ וּ ש .וּ ִמיהוּ ַ ּב ְׁירו ַש ְׁל ִמי ֵיש,
ש ִאם ָּהיוּ שו ִתים ַי ִין ְּת ִח ָּ ּלה  -ש ֵאין ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּב ֵר ְך ַעל ַה ַ ּי ִין ,א ָּ ּלא
או ֵמר ִקדּ וּש ְל ַבדֵּ ,כ ָּיון ש ָּהיוּ יו ְש ִבין ְושו ִתין ְּת ִח ָּ ּלהְ .ו ֵכן ּ ָּפ ַסק
וּל ִענְ יַ ן ִ ּב ְר ַּכת ַה ּמו ִציאֵ ,יש או ְמ ִרים ,ש ֵאין ָּצ ִר ְ
יך
ָּה ִרי"ץ ֵׂגיאותְ .
ְל ָּב ֵר ְך ,א ָּ ּלא ְמ ַקדֵּ ש ְואו ֵכל ְ ּבלא ' ַה ּמו ִציא'ְ .ו ַרב ִא ְׁל ָּפס ָּּכ ַתב,
ש ָּ ּצ ִר ְ
יך ְל ָּב ֵר ְך ַה ּמו ִציאְ .ו ָּלזה ִה ְס ִּכים ֲאדוֹ נִ י ָּא ִבי זַ "ל ,ש ּלא ְל ָּב ֵר ְך
' ּבו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגּ פן'ִ ,אם ָּש ָּתה ְּת ִח ָּ ּלהֲ ,א ָּבל ַה ּמו ִציא ְי ָּב ֵר ְךְ .ו ֵי ָּראה
ִמדְּ ָּב ָּריו ,ש ִאם ֵאין לו ַי ִין ו ְּמ ַקדֵּ ש ַעל ַה ּ ַפת ,ש ַ ּגם ַה ּמו ִציא ֵאין
ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּב ֵר ְךְ .ו ֵכן ָּּכ ַתב ָּה ִרי"ץ ן' ֵׂגאותַ ,על ַה ִהיא דִּ ירוּ ַש ְל ִמי,
ש ֵאין ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּב ֵר ְך ַעל ַה ַ ּי ִיןִ ,אם ָּהיוּ יו ְש ִבין ְושו ִתיןְ .והוּ א ַהדִּ ין
ְלאו ָּכ ִלין ש ִ ּקדֵּ ש ֲע ֵליהם ַה ּיוםְ ,ו ֵאין ָּלהם ַי ִין ש ְּמ ַקדְּ ִשין ַעל ַה ּ ַפת
ש ֵאין ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּב ֵר ְך ָּע ָּליו ' ַה ּמו ִציא' ,א ָּ ּלא ְמ ַקדְּ ִשין ְוחו ְז ִרין
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עוּדתוְ ,ו ָּק ַדש ָּע ָּליו ַה ּיום קדם ש ֵ ּב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת
ְואו ְכ ִליןְ .ו ִאם ָּ ּג ַמר ְס ָּ
ַה ָּּמזוןָּּ .כ ַתב ַרב ִא ְׁל ָּפס ,ש ְּמ ָּב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּּמזון ַעל ּכוס ִראשון.
ְו ַא ַחר ָּּכ ְך ִקדּ וּ ש ַה ּיום ַעל ּכוס ֵשנִ יֲ .א ָּבל ְש ֵּתיהם ַעל ּכוס ַא ַחת -
לאְ ,ל ִפי ש ֵאין עו ִשין ִמ ְצות ֲח ִבילות ֲח ִבילות.

ישי ד' ְׁש ָּבט תשע"ו
יוֹ ם ֲח ִמ ִ
ימןְרעא ְ
ךְ ִס ָ
ֶה ְמ ֵׁש ְְ
ְו ָּצ ִר ְ
יך ְל ַה ְז ִּכיר של ַש ָּ ּבת ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּּמזוןַ ,אף ַעל ּ ִפי ש ְּמ ָּב ֵר ְך קדם
עוּדתו ֵ -אין ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּב ֵר ְך
ַה ִ ּקדּ וּ שְ .ויֵ ש או ְמ ִרים ,דְּ ַאף ִ ּב ְג ַמר ְס ָּ
ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּּמזון ְּת ִח ָּ ּלה ,א ָּ ּלא ּפו ֵרס ַמ ּ ָּפה וּ ְמ ַקדֵּ ש וּ ְמ ָּב ֵר ְך ַה ּמו ִציא,
ְואו ֵכל ְמ ַעטְ .ו ַא ַחר ָּּכ ְך ְמ ָּב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּּמזוןְ ,ו ָּלזה ִה ְס ִּכים ֲאדוֹ נִ י
ָּא ִבי ַז"לְ .ו ִאם ָּש ַכח ְו ָּט ַעם שוּ ם דָּּ ָּבר קדם ש ִ ּקדֵּ ש ָּ -יכול ְל ַקדֵּ ש
ַא ַחר ָּּכ ְךְ ,ו ִאם לא ִקדֵּ ש ַ ּב ַ ּל ְי ָּלה ֵ -יש לו ַּת ְשלוּ ִמין ְל ָּמ ָּחר ָּּכל
ַה ּיוםְ .ו ָּכ ַתב ַרב ַע ְׁמ ָּרםִ :אם לא ִקדֵּ ש ַ ּב ַ ּל ְי ָּלה ֵמ ֲח ַמת ִש ְכ ָּחה או
אנס ְ -י ַקדֵּ ש ְל ָּמ ָּחרֲ .א ָּבל ָּה ַר ְׁמ ַב"ם ַז"ל ָּּכ ַתב :לא ִקדֵּ ש ַ ּב ַ ּל ְי ָּלה,
ֵ ּבין ְ ּבשו ֵגג ֵ ּבין ְ ּב ֵמ ִזיד ְ -י ַקדֵּ ש ְל ָּמ ָּחר'ְ .ו ָּה ִכי ִמ ְס ַּת ֵ ּבר ְט ֵפי.
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וּכש ֵ ּי ֵשב ל ֱאכל ִי ְהיה לו ַמ ּ ָּפה ּ ְפרוּ ָּסה ַעל ַה ּלחם ,דְּ ַתנְ ָּיאֵ ,אין
ְ
יאים את ַה ּ ֻש ְל ָּחן א ָּ ּלא ִאם ֵּכן ִקדֵּ שְ ,ו ִאם ֵה ִביא ּ -פו ֵרס ַמ ּ ָּפה
ְמ ִב ִ
וּ ְמ ַקדֵּ שַ ,אף ַעל ּ ִפי ש ָּ ּצ ִר ְ
יך ש ַ ּי ֲער ְך ֻש ְל ָּחנו ִמ ְ ּבעוד יוםַ ,ודַּ אי
יך ש ִ ּי ְהיה ָּע ְ
ָּצ ִר ְ
רוּך ו ְּמ ֻסדָּּ ר ְ ּב ָּמקום ַא ֵחר .ו ִּמ ָּּכל ָּמקום ֵאין
יאין אותו ְל ָּפנָּ יו א ָּ ּלא ַעד ַא ַחר ַה ִ ּקדּ וּ שְּ ,כ ֵדי ש ְ ּי ֵהא נִ ַּכר ש ָּ ּבא
ְמ ִב ִ
ִל ְכבוד ַש ָּ ּבתִ .ה ְל ָּּכ ְך ִאם ֱה ִביאוּה ּו קדם ַה ִ ּקדּ וּש ּ -פו ֵרס ָּע ָּליו
ַמ ּ ָּפה ְּכ ִא ּלוּ ֵאינו ָּּכאן ו ְּמ ַקדֵּ ש וּ ֵמ ִסיר ַה ַּמ ּ ָּפהְ .ו ָּכ ְתבוּ ַה ּתו ְספות
( ַש ָּ ּבת קיט

ימיהם ש ָּהיוּ ָּלהם ֻש ְל ָּחנות ְק ַט ִ ּנים ָּּכל
ע"ב) :דְּ ַד ְו ָּקא ִ ּב ֵ

וּל ָּה ִביא
א ָּחד ֻש ְל ָּחנו ְל ָּפנָּ יו ְולא ָּה ָּיה ֲע ֵליהם ט ַרח ְל ַה ְפ ִסיק ְ
ַה ּ ֻש ְל ָּחן ַא ַחר ַה ִ ּקדּ וּ שֲ .א ָּבל ְל ִד ָּידן ,ש ּ ֻש ְל ָּחנות ש ָּ ּלנוּ ְ ּגדו ִלים
יאם ַא ַחר ִקדּ וּ ש וּ ְל ַה ְפ ִסיק ֵ ּבין ִקדּ וּ ש ַל ְּס ָּ
ְוט ַרח ַל ֲה ִב ָּ
עוּדה -
וּל ַקדֵּ ש.
יאם ְל ַכ ְּת ִח ָּ ּלה קדם ַה ִ ּקדּ וּ ש ְו ִל ְפרס ַמ ּ ָּפה ְ
נו ֲה ִגין ַל ֲה ִב ָּ
וּ ִבירו ַש ְׁל ִמי ָּק ָּא ַמר ,ש ּלא ִי ְר ָּאה ַה ּ ַפת ּבו ְש ּתוֵ ּ .פרוּ ש ,שהוּ א
ימין ְ ּב ִב ְר ַּכת
וּמ ְקדִּ ִ
ֻמ ְקדָּּ ם ְ ּב ָּפס ּוק ְו ָּה ָּיה ָּרא ּוי ְל ַה ְקדִּ ימו ִ ּב ְב ָּר ָּכהַ .
ַה ַ ּי ִין ַו ֲאנִ י ָּש ַמ ְע ִּתי ַט ַעם ַ -ל ֲעשות ֵזכר ַל ָּּמן ,ש ָּה ָּיה ֻמ ָּ ּנח ְּכמו
ְ ּב ֻק ְפ ָּסא ַטל ְל ַמ ְע ָּלה ְו ַטל ְל ַמ ָּּטהְ ,ו ֵזכר ָּלזה נו ְתנִ ין ַמ ּ ָּפה ַּת ַחת
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ַה ּ ַפת ְו ַאחרת ַעל ַ ּג ָּ ּביו .וּ ְמ ַקדֵּ ש ַעל ּכוס ָּמ ֵלא ַי ִין ,ש ּלא ְי ֵהא
וּל ַמ ְע ָּלה ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּּמזון ( ִס ָּימן קפב) ָּּכ ַת ְב ִּתי ָּּכל דִּ ינֵ י ּ ְפ ִגימות
ּ ָּפגוּ םְ .
ַה ּכוס.

ישי ה' ְׁש ָּבט תשע"ו
יוֹ ם ִש ִ
ימןְרעא ְ
ךְ ִס ָ
ֶה ְמ ֵׁש ְְ
אמר ' ַו ְי ֻכלוּ 'ַ ,אף ַעל ּ ִפי ש ֲא ָּמרו ִ ּב ְת ִפ ָּ ּלה -
ימינוְ ,וי ַ
אחזנּ ּו ִ ּב ִ
ְוי ֲ
חו ֵזר ְואו ֵמר אותו ְלהו ִציא ָּ ּבנָּ יו ו ְּבנֵ י ֵ ּביתו ,וּבו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגּ פן,
אשית; ּ ֵפרוּ ש ,ש ָּאנ ּו שו ְב ִתים ַ ּב ּיום
ְו ִקדּ וּ שִ ,ז ָּּכרון ְל ַמ ֲע ֵשה ְ ּב ֵר ִ
אשית',
ש ּ ָּש ַבת ּבו ַה ָּ ּקדוש ָּ ּברו ְּך הוּאַ ,א ַחר ' ַּת ְכ ִלית ַמ ֲע ֵשה ְ ּב ֵר ִ
' ְּת ִח ָּ ּלה ְל ִמ ְק ָּר ֵאי קדש'  -ש ַה ּ ַש ָּ ּבת ֻמ ְז ָּּכר ְּת ִח ָּ ּלה ְ ּב ָּפ ָּר ַשת
יאת ִמ ְצ ַר ִים'  -א ְפ ָּשר לו ַמר,
יצ ַ
ַה ּמו ֲע ִדים קדם ְל ֻכ ָּ ּלםֵ ' .זכר ִל ִ
יאת ִמ ְצ ַר ִים.
יצ ַ
ש ַה ּ ַש ָּ ּבת ְּת ִח ָּ ּלה ְל ִמ ְק ָּר ֵאי קדש ש ֵהם ֵזכר ִל ִ
יאת ִמ ְצ ַר ִיםִּ .כי ַ ּב ֲעבוּ ר
יצ ַ
ְו ָּה ַר ְׁמ ַב"ם ָּּכ ַתב ,ש ַה ּ ַש ָּ ּבת ַע ְצמו ֵזכר ִל ִ
יאת ִמ ְצ ַר ִים מו ָּרה ַעל ֱאלו ַּה ַק ְדמון ְמ ַחדֵּ ש ֵחפץ ְו ָּיכול,
ֱהיות ְי ִצ ַ
ית ְ ּבארץ
ַעל ֵּכן ָּּכתוּ ב ְ ּב ִד ְ ּברות ְשנִ ּיותְ " :ו ָּז ַכ ְר ָּּת ִּכי עבד ָּה ִי ָּ
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ִמ ְצ ַר ִים ְוגו' ַעל ֵּכן ִצוְּ ָּך ה' ֱאלה ָּ
יך ַל ֲעשות" ְוגו' ,ש ִאם ַי ֲעלה ַעל
ְל ָּב ְב ָּך ָּס ֵפק ַעל ַה ּ ַש ָּ ּבת ש ּמו ָּרה ַעל ַה ִחדּ וּש ְו ַעל ַה ֵחפץְ ,ו ַעל
ַה ְ ּיכלת ִּת ְז ּכורַ ,מה ָּרא ּו ֵעינ ָּ
יאת ִמ ְצ ַר ִים ,שהוּ א ְל ָּך ְר ָּא ָּיה
יצ ַ
יך ִ ּב ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵזכר
יצ ַ
יאת ִמ ְצ ַר ִיםִ ,ו ִ
יצ ַ
ְו ִל ְז ּכרְ .ו ִה ֵ ּנה ַה ּ ַש ָּ ּבת ֵזכר ִל ִ
אמרוּ ִּ ,כי ַה ּ ֵשם ְמ ַחדֵּ ש ְ ּב ָּכל ְז ַמן אותות
ַל ּ ַש ָּ ּבתִּ ,כי ִי ְז ְּכרנוּ ּבוְ ,וי ְ
וּ מו ְפ ִתים ְועושה ַה ּכל ִ ּב ְרצונוִּ .כי הוּ א ֲאשר ָּ ּב ָּרא את ַה ּכל
אשיתָּּ .כ ַתב ַרב ַע ְׁמ ָּרםְ :ל ַא ַחר ש ְמ ַקדֵּ ש ַעל ַה ּכוס -
ְ ּב ַמ ֲעשה ְ ּב ֵר ִ
נו ֵטל ָּי ָּדיו ו ְּמ ָּב ֵר ְך ' ַעל נְ ִט ַ
ילת ָּי ַד ִים'ֲ ,א ָּבל ִאם נָּ ַטל קדם  -לא
ְי ַקדֵּ ש ַעל ַה ַ ּי ִין ,א ָּ ּלא ַעל ַה ּ ַפת ,דְּ ָּא ַמר ַר ִ ּבי ְ ּברונָּ א :נָּ ַטל ָּי ָּדיו  -לא
ְי ַקדֵּ שְ .ו ֵכן ָּּכ ַתב ָּה ַר ְׁמ ַב"ם ַז"לִ :מי ש ִ ּנ ְת ַּכוֵּ ן ְל ַקדֵּ ש ַעל ַה ַ ּי ִין,
ְו ָּש ַכחְ ,ונָּ ַטל ָּי ָּדיו ִל ְס ֻעדָּּ ה קדם ש ִ ּקדֵּ ש ֲ -ה ֵרי זה ְמ ַקדֵּ ש ַעל ַה ּ ַפת
עוּדהְ .ו ֵכן ָּה ָּיה נו ֵהג ַר ֵׂבנו
ְולא ַעל ַה ַ ּי ִיןֵּ ,כ ָּיון ש ָּ ּנ ַטל ָּי ָּדיו ַל ְּס ָּ
ֵׂמ ִאיר ֵׂמרוֹ ֶטנְׁ בו ְׁרק ְל ַקדֵּ ש קדםֲ .א ָּבל ָּה ַר ְׁש ַב"ם ּ ֵפ ֵרש ,דְּ ָּהא דְּ ָּא ַמר
ַרב ְ ּברונָּ א :נָּ ַטל ָּי ָּדיו  -לא ְי ַקדֵּ שַ ,ה ְינוּ דַּ ְו ָּקא ְל ַרב ,דְּ ָּא ַמרֵ ,יש
ִקדּ וּ ש ש ּלא ְ ּב ָּמקום ְס ֻעדָּּ הִ ,ה ְל ָּּכ ְך ,לא ָּה ֵוי ַה ִ ּקדּ וּ ש ֵמ ִענְ ַין
ילה ַל ְּס ֻעדָּּ הִ ,ה ְל ָּּכ ְךִ ,אם נָּ ַטל ָּי ָּדיו -
ַה ְּס ֻעדָּּ הְ ,ו ָּה ֵוי ה ְפ ֵסק ֵ ּבין נְ ִט ָּ
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יעה,
יח ְל ַא ֵחר ְל ַקדֵּ שְ ,ו ֵי ֵצא הוּ א ִ ּב ְש ִמ ָּ
לא ְי ַקדֵּ ש הוּ א ,א ָּ ּלא ָּינִ ַ
ְולא ָּה ֵוי ה ְפ ֵסק ּכ ֵ ּ
מוּאל דְּ ָּא ַמר ֵאין ִקדּ וּש א ָּ ּלא
וּלי ַהאיֲ .א ָּבל ִל ְש ֵ
יה דִּ ְש ֵ
מוּאל  -יָּ כול ִל ּטול קדם
ְ ּב ָּמקום ְס ֻעדָּּ הְ ,ו ַק ְ ּי ָּמא ָּלן ְּכ ָּו ֵת ּ
ַה ִ ּקדּ וּ ש דְּ ִקדּ וּש לא ָּה ֵוי ה ְפ ֵסק .וּ ִמיהוּ ְל ַכ ְּת ִח ָּ ּלה טוב ְל ַקדֵּ ש קדם
ִּכ ְד ֲח ִזינָּ א דְּ ָּס ְב ִרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ש ּמו ְז ִגים ַה ּכוס ְו ַא ַחר ָּּכ ְך נו ְט ִלין
ילה ִל ְב ָּר ָּכהְ .ו ַר ֵׂבנו ַתם
יגה ֵ ּבין נְ ִט ָּ
ַה ָּ ּי ַד ִים ש ּלא ְל ַה ְפ ִסיק ִ ּב ְמ ִז ָּ
ְו ִר"י ָּּכ ְתבוּ ַ ,ד ֲא ִפ ּלוּ ְל ַכ ְּת ִח ָּ ּלה ָּ -יכול ִל ּטול קדם ַה ִ ּקדּ וּ שְ ,ו ֵכן
ָּה ָּיה ִמנְ ָּהג ֲאדוֹ נִ י ָּא ִבי ַז"לַ .ו ֲאנִ י ָּּת ֵמ ַּה ַעל ִמנְ ָּהגו ,ש ָּ ּצ ִר ְ
יך ִל ְדחק
ימ ָּרא דְּ ַרב ְ ּברונָּ א ִמ ּ ְפ ָּש ָּט ּה.
וּלהו ִציא ֵמ ְ
ְ

ַש ָּבת ק ֶֹדש ו' ְׁש ָּבט תשע"ו
ימןְרעא ְ
ךְ ִס ָ
ֶה ְמ ֵׁש ְְ
ְושותה ְמלא ֻל ְג ָּמיוְ ,ו ִאם ָּש ָּתה ּ ָּפחות  -לא ָּי ָּצאְ .ולא ְמלא ֻל ְג ָּמיו
וּמ ָּפ ֵרש ְ ּב ַמ ּסכת יו ָּמא (פ' ע"א)ְ :ו ַכ ָּּמה
ַמ ָּּמש ,א ָּ ּלא ִּכ ְמלא ֻל ְג ָּמיוְ .
ְמלא ֻל ְג ָּמיו? ָּּכל ש ִא ּלוּ ְמ ַס ְ ּלקו ְל ַצד א ָּחד ְ ּב ִפיוְ ,ו ֵי ָּראה ְמלא
יעית ,דְּ לא ְּכ ַרב ַע ְׁמ ָּרם ,ש ָּּכ ַתבִ ,אם
ֻל ְג ָּמיוְ ,וה ּוא ֻר ּבו של ְר ִב ִ
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יעית ַס ִ ּגי.
יעית  -לא ָּי ָּצא ,דְּ ַודַּ אי ְ ּברב ְר ִב ִ
ִקדֵּ ש ְולא ָּט ֵעים ְר ִב ִ
ְו ִאם ָּהי ּו ַה ְּמ ֻס ִ ּבין ְשנַ ִים או ַר ִ ּביםְ ,ולא ָּט ַעם ַה ְמ ַקדֵּ שְ ,ו ָּט ַעם ַא ֵחר
ִּכ ְמלא ֻל ְג ָּמיו ָּּכ ְתב ּו ַה ְׁגאוֹ נִ ים :ש ּלא ָּי ָּצא ,א ָּ ּלא ִאם ֵּכן ָּט ַעם
יש ַּת ִלי
ַה ְמ ַקדֵּ שְ .ו ֵכן ָּּכ ַתב ַב ַעל ֲה ָּלכוֹ ת ְׁגדוֹ לוֹ תְ .ו ָּכ ַתב עודִ ,אי ִא ְ
וּמ ָּב ֵר ְך
יה ַּכ ָּּסא ַא ֲח ִרינָּ א ְ
ְולא ָּט ֵעיםְ ,ו ָּשת ּו ַא ֲח ִרינִ י ַ -מ ְי ֵ
יתי ֵל ּ
' ּבו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָּ ּגפן'ְ .ולא ָּצ ִר ְ
יך ְל ַא ֲהדוּ ֵרי וּ ְל ַא ְקד ּו ֵשיְ ,ו ָּהא דְּ ַמ ְש ַמע
ְ ּב ֵערוּ ִבין

(עט ע"ב)

דְּ ַס ִ ּגי ִ ּב ְט ִע ַ
ימת ַא ֵחרֵ ּ ,פ ְרש ּו ַה ְׁגאוֹ נִ יםַ ,ה ְינוּ

דַּ ְו ָּקא ִ ּב ְש ָּאר דְּ ָּב ִרים ש ְּטעוּ נִ ין ּכוסֲ ,א ָּבל ְ ּב ִקדּ וּ ש  -לא ָּי ָּצא ,א ָּ ּלא
ִאם ֵּכן ָּט ַעם ַה ְמ ַקדֵּ שַ .ו ֲאדוֹ נִ י ָּא ִבי ַז"ל ָּּכ ַתב ,ש ַ ּגם ְ ּב ִקדּ וּ ש יו ְצ ִאין
וּמיה ּו ָּצ ִר ְ
יך א ָּחד ִמן ַה ְּמ ֻס ִ ּבין ִל ְש ּתות ְמלא
ימת ַא ֵחרִ .
ִ ּב ְט ִע ַ
ֻל ְג ָּמיוְ ,ו ֵאין ְש ִת ַ ּית ְשנַ יִ ם ִמ ְצ ָּט ְר ִפין ִל ְמלא ֻל ְג ָּמיו ,דְּ לא ִמ ְ ּ
יק ֵרי
ְש ִת ָּ ּיה של ֲהנָּ ָּאה ְ ּב ָּפחות ִמ ְּמלא ֻל ְג ָּמיוַ ,ו ֲאנַ ן ָּ ּב ִעינַ ן ש ֵ ּי ָּהנה א ָּחד
ֵמהם ִמ ּ ְש ִת ַ ּית ּכוס של ְ ּב ָּר ָּכהִ ,מ ָּּכל ָּמקום ִמ ְצ ָּוה ִמן ַה ֻּמ ְב ָּחר
וּמ ַ ּק ֵּמי
ש ִ ּי ְט ֲעמ ּו ֻכ ָּ ּלםָּּ .כ ַתב ַב ַעל ֲה ָּלכוֹ ת ְׁגדוֹ לוֹ תַ :מאן דִּ ְמ ַקדֵּ שִ ,
יט ַעם ִמ ְש ָּּת ִעיָּ ,ה ָּדר ְמ ָּב ֵר ְך ' ּבו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגּ פן'ְ ,ו ֵאין ָּצ ִר ְ
יך ַל ֲחזר
ְד ִל ְ
ְ
וּל ַקדֵּ שְ ,ו ַא ַחר ש ִ ּי ְש ּתה ַה ְמ ַקדֵּ ש ִ -י ְש ּתוּ ַה ְּמ ֻס ִ ּביןְ ,ולא קדםְ .ו ִאם
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ֵיש ְל ָּכל א ָּחד ּכוסו ְל ָּפנָּ יו ְ -יכו ִלין ִל ְש ּתות קדם ,וּ ִב ְל ַבד ש ּלא
ִי ְהיוּ ּכוסות ש ִ ּל ְפנֵ יהם ּ ְפגוּ ִמים.
ימןְרעב ְ
ִס ָ
ֵאין ְמ ַקדְּ ִשין א ָּ ּלא ַעל ַה ַ ּי ִין ָּה ָּראוּ י ְלנַ ֵּס ְך ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמ ְז ֵ ּב ַח,
יה ַח ְמ ָּרא,
יח ְק ָּצתַ .ו ֲא ִפ ּלוּ ֵר ֵ
ִל ְמעוּ ֵטי ֵריחו ַרע ש ַּמ ְס ִר ַ
יה ְו ַט ֲע ֵמ ּ
יח ּ
וּל ְמעוּ ֵטי ְמ ֻג ּלה
ַאף ַעל ּ ִפי ש ְּמ ָּב ְר ִכין ָּע ָּליו ' ּבו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָּ ּגפן'ְ .
ֲא ִפ ּלוּ ִסינְ נו ְ ּב ִמ ְסננתָּּ ,כ ַתב ָּה ִרי"ץ ֵׂגיאותֲ :א ִפ ּלוּ ָּה ִא ָּידנָּ א ,דְּ לא
ָּק ּ ְפ ִדינַ ן ַא ִ ּג ּלוּ י ֵ -אין ְמ ַקדְּ ִשים ָּע ָּליוֲ ,א ָּבל ְמ ָּב ְר ִכין ָּע ָּליו ' ּבו ֵרא
ּ ְפ ִרי ַה ָּ ּגפן'ְ .ו ַי ִין ִמ ִ ּג ּתו ְ -מ ַקדְּ ִשין ָּע ָּליו ,דִּ ְתנַ ן ,סו ֵחט ָּא ָּדם א ְש ּכול
של ֲענָּ ִבים ְואו ֵמר ָּע ָּליו ִקדּ וּ ש ַה ּיוםְ .ו ֵכן ַה ַ ּי ִין ש ְ ּב ִפי ה ָּח ִביתַ ,אף
וּלי ה ָּח ִביתַ ,אף ַעל ּ ִפי ש ֵ ּיש ּבו
ַעל ּ ִפי ש ֵ ּיש ּבו ִק ְמ ִחיןְ ,ו ַי ִין ש ְ ּבש ֵ
ְש ָּמ ִריםְ ,ו ַייִ ן ּכוּ ִשיֵ ּ ,פרוּ שָּ ,שחור ּבו ֵרקֵ ּ ,פרוּשָּ ,ל ָּבן ְ ּביו ֵתר,
יעוּתאַ .י ִין ַה ְל ְס ְט ּיוּ ןֵ ּ ,פרוּ שָּ ,מתוקְ .ו ַי ִין ְס ָּתם של
ְוהוּ א ִל ְג ִר ָּ
ַמ ְר ֵּתף ש ֵאינו ָּ ּבדוּ קִ ,אם הוּ א טוב ִאם ָּלאו ֻּ -כ ָּ ּלם ְמ ַקדְּ ִשין
ֲע ֵליהם .וּ ִמ ָּּכל ָּמקום ִמ ְצ ָּוה ִמן ַה ֻּמ ְב ָּחר ִל ְברר ִמן ַה ַ ּי ִין טוב
ְל ַקדֵּ ש ָּע ָּליוָּּ .כ ַתב ַב ַעל ֲה ָּלכוֹ ת ְׁגדוֹ לוֹ ת ,ש ַ ּי ִין ַחי ֲא ִפ ּל ּו ִאם הוּ א
וּמ ָּּכל ָּמקום יו ֵתר
ָּח ָּזק ,דְּ ָּד ֵרי ַעל ַחד ְּת ָּל ָּתא ַמ ָּ ּיא ְ -מ ַקדְּ ִשין ָּע ָּליוִ .
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וּב ְל ַבד ש ְ ּי ֵהא ָּמז ּוג ָּּכ ָּראוּ יְ .ו ֵיינות ש ָּ ּלנוּ  -יו ֵתר
טוב ְלמו ְזגוִ ,
יגה.
טו ִבים ֵהם ְ ּבלא ְמ ִז ָּ
נִ ַתן ְׁל ַק ֵׂבל ֶאת ַה ִג ָּליוֹ ן ִמ ֵׂדי ָּשבו ַע ְׁב ֶא ְׁמ ָּצעות הדוא"ל
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