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א.ק1רצמ'.פלקמןנםנראה.רק.פרלה"פא.מנטשכאןם.רנונק.פפלא.ק1וראה.רבתל-הבללה הנקרעתהביאלא

ך.צרפ1ר.באל.התהאפילזהשממעם)בק"פ.הישנוש1תבביןם'ל' הגרמת.קצה'ע1.ה(1.ר1ת')ב.1;הראה.(ק.להפפב.1;הנראה.(שבתקבל)ה.פא.מ.ר.פה.בנד

,152לז"אדמותע"בשו,קצלחץ(י"וות) עשםוקוץ.וציוניםמ"מוראה,ב,משבתגה
,שםע"ושיסיר.שמואלאמרונ.הר.כרבא,קם'פמהסי.קצג'

אחריןלקינטורםם.ציינ
בשם,ראותשםמיימוניותהגהותראה)ומבדיל דלקמלגג"סמ

להפסיקצריךשאיןרצט'סילקמןשפסקכב ,להבריל

,רםכללוההוראההפוסקיםכלליראהבג .כסעשיןכד
,ל"הנש"הראשיטתשמביא,ב"מרצם'סיכה חשיכהכספקלהתחילגמורשאיסורומסיים

נקידושגלהפסיקגביה"שכואפשר) סרצט,סיבו

חשיכהכספקאפילושאסר,ג-אק" .(בקידושלהפסיקלענין-יק"סוכאן)
שספקף"הריש"מעל)יא'סישםש"הראבז לספקאשכחןהיכי:(לשבתקבעהחשיכה

.ארעיאכילת.איסורלעניןקובעתחשיכה ראהכח

.קפוכללוההיראההפוסקיסכללי צריכיןאתםאין:חינגארבה"דשםבהמאורכט

מתחלתשהואהיוםשקידשמשעהלקבעה .החמהשקיעת

כא,עו"ח(ו"ירות)ב"העוראהזהא"קולכללותט ,ואילך

.היוםעליהןוקדשי ,ראשוןכוסה"דשםיא

.השבה7בעהן'.כהשיכהספ7.אפיל.:א,7היב ,חזיפוקה"דשםיג

שהיאהיוםטקרטשמשלה,חענארבעודה"דיד .קובעתהחמהמשקיעת
'כוחשכהספקשהיאהעתפירוש:שםסו תוסטז

כלליוראה,מ"ובככדיה"רא,מדחולין' .קפה'סוההוראההפוסקים
,יב'סיי"פפסחיםיז ר.ר"פברכות,הלית

.ח" .יבהלכהיט
כלליוראה,יאק"ססיףא"קורמו'סילעילח"וככ .קצטכללוההוראההפוסקים

דבריעלחולקף"שהריכתבלא,ב"היט"שבפככא הרמב

מפהכודסחשכהשבודאיוסוברם"



רכהרעאשבתהלכות

קורםנו"רהבהיתרהתחילאםתורהשלאפילוהמצותכלשבשארפ"ואע""השמשות

נ"שמעלקריאתלהפסיקצריךאיןכ"גזהומטעם]להפסיקןצריךאיןהמצוהשהגיע
ולקרשמעורתולגמורלוהתירולאהיוםבקידושמקוםמכלזמנןכשיגיעי"ולתפלה

,ןלאחריהולאלהוקורם"ןשבתשלסעורהבמקוםנתקןהקידוששעיקרלפיכ"אח

אחרוןקונטרס

להיותלואפשרהשמשותביןאבל,בהדיאכןמבוארה"ברזש"ע,יהשקיעהמתחלתלאפולי בכלל
פירשדלאוהא."ימשתחשךהטורכתםילבן,מכפךהיוםינת7דשכפ7שהואכיוןחשכה

ש"ומ)'כואשכחןדהיכאש"הראש"כמ,]בהדיאיבגמראמפורשדאינומשוםבהדיאכן
.(יןמרדכיהגהותעיין,"י'התוכש"כמ,]ימנחה7ודמל"ריניוםמבעודמייריג"י'בכיש"הרא
,"יבהבדלהשריחשכהבכפךוהטורש"דלהרא,טיי"רצ,כיו"הטש"כמלומרתמציאםואף

,זמנהקודםשהואהשמשותבביןלאכורלןמנאבגמראמפורשאינוזהדלדידהודכיוןמשום

בקידושאבל,כפ7שהואהשמשותבבין'לגמרלחולקודשביןלהבדיללואפשראישהרי
נקראשזהויןדברכות7"פברישבהדיאכדאיתא,השבתהתחלתשהואזמנהעיקרזהואדרבה
וכן,יומאתלכולהאת7צאיהשמשותבביןדאת7צאימוקצהכלטעמאומהאי)היוםקידוש

.("תהשבתהתחלתשהואמפניהשמשותבביןתלויהכלחצרותועירוביתחומיןבעירובי והרמב
ללשוןכןגםנתכוונומכתמא,היוםעליהםוקדשכתםשכתבופוכ7יםושאר]מת" .דבריהםהעתיקושממנהתנהגמרא

בביןלאכורמפורשיםג"וכמן"ורן"ורמבוהגאוניםף"והריח"רשדבריכיוןשיהיהואיך
'כיי"הבש"כמת,"מהרידעתיכן,להפכיךאףובקידוש,בהבדלההתחלהלעניןהשמשות

הככףעללכמוךשאיןבודאי,והטורש"להראאףהכיל"וכשםא"ומנח"והב,"טת"רצ משנהם
לימדו"והט,להקלנרגזשכברכיון,בהבדלההתהלהשלעמןאלא.נגדםלהקלת'1"וט

למחותאין,משנההככףדעתלפי[ם]"הרמבדעתהואוכן,וטורש"הראמדעתזכותעליהם
חילוקישוגם,נהגושלאכיוןלהקלאיןב7ידישאבל,"תשיכמכומיעללהםשישכיוןבידם

:ש"כמביניהםגדול

.איך~א.םיענ"םכרלקמןמה.נק.םא.~קראה~.'ק.םא.ממא מא"רמראהניב

.בתחלתיא,מ'ובמיכה,הו'ומה"רא,דשבתן"רניו,ב"מתרגב" יראה,(במימגר)י"וממב"'םלקמןוראה.ו"מקא"מ.ה"ם.ע"מל'כדלעגוג

במעם'מגרלאהטעם,בק"מסיףא"קירצת"םלקמןולענין.י"מפט"יםשםל'לעראהת'שחרן.לענד,ס מע"שוראהמנחה

צ"אבהבריהכי,(זמנםבתחלתמצותןשלקר)הקודםלהפסיקך'צרשאיןב"מריב" ,(הקוצםהטעםבוגםשישאף)בהיתרבהתחילק'להפםרלה"ם.ע"שוראהערביתולענין,באיסורהתחילאפילו

.ר'עשםב"העי,גזאיתיסף'זכריןיראה,ב"מ

אחרןלקנטרםם.נ.צי
.נ"ש.ה"סדסא'סינדלעיל.,ת"דלשיטתל לעניןדצט'סילקמןהן.קדישלעניןבאןהןלא

,הכולה לב

.דלטגללההיראה.הפיסיםכלליואי ד7היאהאיסירהשמשיתביןנ,משאמשמעלג

לא.,(סיבוצא,סידלקמן)המתיםצילתמטעם .הבדלהלידםהתילהמטעם
,ל"הנמטעםנאהדיםלמעריבמניהביןנ,משאלד דבדבתהלתנמיש

.שם.' .מ"הנ.ה"דא,7הלה
.ל'ע1,ח(1,ו1ת')כ,יע1ואילי ל

ס'

.א7,
שצדיךהטתנםדה.'שבקדישלימדש'מ"מלח .השמשותביןישיניעלהפסק

.שפתותבערפיהיוםשקדשמשעה:ב,בלט .השמשותביןהיינו:שםי"ופדש
.ד"עשי,סיכדלקמןמ ,ג"משצג,סיכדלקמןמא

,ג"היט"פכמט מע,קםפסחיםמג

,(א"הקופתחלתשהופגז)א" .(השמשותביןכשמגיעדהיינו)ב,בובברכות
.באותצושורשמך דמה

,גק"סא"וקוד"סשםולקמן.ג"סמוכתבה" נאסרלאחשיכהשפספק)ה"הר"פברכות,הלמז

ונקדשהכואוכשאמרואלא ססוףכאןמז

'ובסי(בקידושלהפסיקלענין)הק" ,(פהפדלההתחלהלעניך)אק"סרצט

.נ"סרצט,סילקמןה"וכמח



רעאשבתמלכותרל

שםשיתענגבמקוםדהינועונגבמקום"דכמימןודרשועונגלשבתוקראתשנאמרי
.מלפניההקידושקריאתההאשםשבתבסעודת
אלאן"שיתבארממעםהמזוןברכתולנרךלגמריסעידתולהפסיקלואיןמקוסומכל
:שלאדריםמעודהבמקוםהקידוששיהאכדימעודתוויגמורמידיקדש

כדייםירנהכ"ואד"שיקדשלקודםהפתלכמותהשלדןעלמפהלפרוםוצריךי
:]בקידושישהזכירשבתלכבודהשלדןעלעתההובאהכאלוהפתשתתראה

היןעלבירךכבראם1הקידוששלכוםעלהגפןפריבוראלברךצריךשיןיא
ששותההייןעלוגםברכהלנבאותהנפתרקידוששל1הייןשגם11במעודה

איןהפתעלמקדשאםוכן11הממעםלברךצריךאיןהקידוששלאדרהמזוןבתוך
צריךהכוםעלקידשאםאבל"להקידושמברכתיחדילאלאהמוציאעליהלברךצריך
אפשראיהקידושאמירתובשעתהואיל,הקידושןאדרשיאכלפתעלהמוציאלברך

.כאדדליולדברלאכוללואפשרשאיכלוםלטעוםלו
לדוורלהמעינוהפסקדשובהתפלתושאין"םעודתולבאמצעלמתפללדומהואינו
היהשלאכיוןםעודתונגמרהלאשעדייןלפיכלן"אדשיאכלפתעלהמוציאולברך
מתפללוהיהשהתפללבשעהאוכלהיהרוצההיהואםשהתפללבשעהבאכילהאמור
הואשדייבכ"אדולהתפללםעודתולגמורביוםשהותהיהלאאםואפלוכ"אד

אכילתאלאעליונאסרלאמקוםמכלעודלאכוללוואסורולהתפללםעודתולהפסיק
"לוימותרתהיתהבעלמאמעימהאבלהתפלהומןויעבורבהיימשךשמאקבע

עליונאסרהשלאועוד)]]בםעודההפסקדשובהתפלתואיןולפיכךשהתפללבשעה
כאןאבלהראשונהלקביעותודוורכךואדרהתפלהומןשהגיעמפניאלאאכילה
שנתבארהכמולאדריהולאהאכילהלפניהקידוששיהאכדיהאכילהעליונאםרה

םעודהנדשבתהיאכךאדרשכשאוכלהאכילותשתימדלקהקידושהריכ"א
כאלוונעשהיבעלמאמעימהאפילועליונאםרהקידושומןשהגיע"מידי(י]אדרת

לסח

קלוט'ר'אףה.רשםן.ר.א,קאם'פפהף.'ו אהארבביטם

ה.רשםם'פפה'1ת1פם.רשב.נאנן' .:ורערפס"פריש1.מ.(רגדרשבשם)רוט'ק'ר'אף

.ם'1נ'1צמ.מראה.א.פיענ"פלקמןנםוראה פרץסט

.רק.פא.ק1שםוראה.ב' .שם;.1ש1מור.שםשמואלאמרהיה'רבע

.שם;.וטומור.שםשמואלאמרהורה.רבעא 1ת.שת.מתהות.נרשאילתא.אמאהרבשאילתותעג

נםושם.1.'פלקמןה.1כ.1.פקמנא.קאותמ.פכ בפנופףמגם.צפףמעם

.רנרלהלעניןר.פירצם" .-ה'עה.השם'אהל.רב'ע1.ה(1.ר1ת')ב.הע1וראה
'.פם'פפהש.רא.ה.הפוףא.פברכות'רוטלמ'עג
.ה.פקער"פלעילוראה.ה.פקא.מעד הרכשם.שםש.הראממשמעותמורעה

.ניאותץ.' .שם;.ש1

.שםע.1ש1במוי'האדעה.א,קס'בפכיף.'רעז .בעז
.א.;י,פזן'בה1לוכמבואי.ש-שמקא.'1ה.ר' ,;.לכוהפפק'ה1אםאלא)א.פקצ"פל';1כרל

כ.משא,שלפניהלמההרעתוהיפיל1ק'פנםשהואכרן

.(הללרעהכאן פפהש.ראעח

.1נה'רבינובשםשםם' .נ.1ש1.פקקה"פל';כרלעט
.ב,משבתפ ;.1ש1מור.ב,כהברכזתפא

.נ.פרלב"י שרקשםלבלוראה.רק.פ1.מ.'.מ.פקא.מפג

כשאיןאפילו)הפפקחשובההתפלהאיןזהמתם בברכתורק,(ולהתפלללהפפיקשנרהברםור;שהות

שם)התתוהיסהל1ק.פנםשהוא1ן.כהפפק.הוהנוזן .1בפ
רעהא1ר.ב1בפ1ףבמ1פנר)לקמןוראה.(א.פקצ' .הפקדהל1ק.1פנמרכאןנםש.11שלתה(11

.ם.1נ.1צמ.מ.מ.פלעילראהפג פם.פפהש.ראפד

א1ר.כב.1נה.נ1.רבבשםב'.פ1פ" הוהזהם;טמנ',בהמשךלקמןוראה.1.פקשה.הפר

.(שםל'רלעהנוזןבברכתכמו)הפררהלק.1פנמר ;שםב.הע1נראה

.רב' 'כ1מרכאןאבל:(המ1פנרבאמצע)ש.למנמשךפה

שמנאי1הימ.י1שן.נפבןהמההשלין1בק1שיס) לקתפלהן.שבל1ק.ההם.א1פנבכמהכאן

לתה)ר1ש' ,('הא

.ק"להמעםור;הנפץ1נמ1פני .מ.פל'יברלע.שםא.מפו



רלארעאשבתהלכות

היהלאאמירתושבשעתכיוןהפסקהקידושאמירתחשובהלכךסעודתוכברנגמרה
.סעודתוגמראחראמרווהואכלוםלאכוליכול
ברכתושזמןכיוןעליולנרךצריךאיןקידושאחר.ששותהפ"אעקידוששלהייןאגל

שתקנתלהאומריםואף"מפסקתאמירהשםאיןעדיין,ואהקידושאמירתקודםהוא
שנתבארכמותחלההייןברכתעליושיברכוכוםהמעוןדברוכלבקידושהואחכמים

צריךשאיןהנהניןלברכתשמועלתכמולקידושהראשונהברכהמועלת"צי"ק'בסי
המעימהאיסורמפניסעודהוסילוקגמרחשובהשהיאובשעההואילולברךלחזור
הראשונהברכהעדייןנסתלקהולאהמפסקתאמירהעדייןהיתהלאקידושקודם

היאהקידושואמירתמידלשתותושבידוהכוםעלדעתוהריהקידושאמירתובשעת
עלמקדשלכלהפסקחשובהשאינהכמולזההפסקחשובהואינההשתיהלצורך
הואהקידושאמירתשבשעתהכוםעלשקידשלאחרשאוכלבפתכ"משאהכוסת

.סעודהןומלוקגמרשעתשהיתהאמירתוכקודם
עלח1לקקש,1

~

משהגיעהאכילהעלסשנאסרשמהואומרים"הן
~

ה~איןהקידושמן

אלאמדעתואוכלהיהעכשיווגםכ"אחלאכולשבדעתוכיוןהסעודהגמרנחשב
לפיכך]לאכילתוןיחזורשיקדשאחרדהיינוהמונעוכשיסוראותומונעהקידוששחיוב

.המוציאולברךלחזורצריךואיןמפסקתהתפלהשאיןכמומפסקתהקידושאמירתאין
לידילבאשלאלכתחלהליזהרלוישנפשבעלכלמקוםומכללהקליברכותוספק

:היוםקידושמן,שיגיעקודםהמזוןברכתויברךסעודתוויפסיקכךיי

כברכןאמראםאבלהמזוןברכתונברךהכוםלנותנועדיןאמרכשלאה,יכליב
פריבוראלברךהואצריךמנו,שהגיעאחרביןהקידושמן,קודםכןשאמרבין

.המזוןברכתמחמתמשתיהדעתוהסיחשהרי]קידושןשלכוםעלהגפן
הכוםעלקידשאםאפילווכןהמוציאעליהלברךצריךאיןהפתעלמקדשאםאבל
ונברךלנותנושאמירתלפיהקידושאחרשאוכלהפתעלהמוציאלברךצריךאין

'בסישנתבארכמובלבדשתיהלעניןאלאאכילהלעניןהדעתהיסחחשובהאינה

.,מן"קע
שמקדשהפתעלאפילוהמוציאלברךצריךאחרוניםבמיםידיוכברנמלאםאבל
כ"אחשאוכלהפתעלהמוציאלברךשצריךהכוםעלקידששאםשכןוכלעליה

ואףשמסש"כמאכילהלעניןגםהדעתהיסחחשובהאחרוניםמיםשגמילת
עלשמברךפ"אעאחרוניםמיםנמלתאחרכללולשתותלאכולשלאמזבשלכתחלה
שמיןש"כמ"אחרונימןמיםוימוליחזורהמזוןברכתקודםכ"ואחושתייתואכילתו

.ץ'דלפאלאה"דה"ב,א"'בשםמיד טצב

.מקר" .שםו"וטח"בצג ,."מקא"מצד

ל"םבמלעיל.ג"מקיא"מצה

"
,ב"ממ צ

.להקלברכיתיספקרבנות'בבנהודו,ר"יםא"ס~ ,התעיףצו בצח

,ב"מקקעט"מא"רמח" ריצואאר:שםהבסלףצט
אחרוניםם.מטיל'וללחויי .שםג"בשיהבמציייןיראה.המזוןלנרכתסמיךכ"אח

.שם'"בפז נעפח

יראה,בק"סא"קוערב"םלקמןגםיראה.דף' 'עשםב"כחו.ינים'יצמ"מ.בהערהקג'.מצביארץ

םל.לעראהפט.רט

המעןברכתהיי.זהדמטעם,א"סקצ" ב"העייראה.המעןברכתכוםלגביאפילוהפסק

,רכבך,שם .שםו"טצ

בראשהובא,ם.פמה.ערב'פש'רבהמאורהרזיהצא טור.ם"דימבברעתב"היפכחמ"מ,שם

ע"ושי



רעאשבתהלכותרלב

במקוםהקידוששיהאכדיאחריומעםויאכלמידשיקדשמזביותרכאןמקוםמכל
יפנםכןיעשהשאםמפניכ"אחויקדשמידבהמסשיברךסמהשלאחריושבתמעודת

.רבותיבמחלוקות
שוביברךולא]וימעמנו7המזוןברכתכוםעלהגפןפריבוראשיברך"אומרים7שיש
ימעוםשלא)אומרים7ויש11בברכהנפמרשכבר)קידושישלכוםעלהגפןפריבורא
פריבוראעליויברךלאולפיכךעדייןקידשלאשהריהמזוןברכתשלמכוםכלום
אפשרואי"ממנויכ"גימעוםואוקידוששלמכוםשימעוםלאחרעריניחנואלאהגפן
לפיהמדןברכת.עלישבירךעצמוכוםאיתועלאיתושיקדששניהםידילצאתלו

'באומריםואיןעצמובפנימצוההואוהקידושעצמהבפניקדושההיאהמזוןשברכת
.,7חבילותחבלותמצותעושיןשאיןאחתכוםעלקדושות

מידיקדשאםמקוםמכלכום7ןבלאהמזוןברכתומברךיחידימיסבהואאםואף
מידויאכליחזורכןאםאלאחובתוידייוצאשאינו"אומרים7ישהמזוןברכתאחר
(י)היאהמוןברכהשנירךמהב"ואשלאחרתשנתטע1דתבמעםהקידיששיהא
אכילהאחרשיברךהמזוןבברכתליפמריכולהיהשהריצריכה7ןשאינהברכה
עללסמוךיוכלשבדיעבדלפיולאכוללחזורצריךשאין"7יאומריםשישואף7יהשניה
שהיאפ"אעםעודהבמקוםקידוש1ההריסיראחריהשכשיקדשכברשאכלסעודה

אחרוןקונטרס

דמשמע.ומברךחוזראינווכתב)הטורלשוןששינהע"השוכוונתזהותן'כוצ'שא,כרכר(ד)

בעולתהגירלאהיאכן)'כומפלוגתותשכתבא"רמכוונתכןגםוזהו.")בדבראיפורשיש
בלאיחידימיבבכשהואכןלנהוגצ"א))'אפלוגתאדמשום,הפלוגתותשתיוהיינו,(])שבת

דינאעקר,צריך,אישכתבוהטור.))ביחידהכולעלמברכיןשאיןמנהגנולפי,זימון
משוםאיפוראיןדאו,זמןלאחראלאמידולאכוללקדשרוצהאינואםמינהונפלא,אשמועינן

:איך"רצ,מיעיין.צריכהשאינהבדכה

ב"העו,ב.ק"מלדודתהלהיראה.מוציא"רמק (

ים'בהתווערית)ד"בחבנהגוימן,רלב'עז"ח(י"רות' א'להוצדש'יקמפהפרםשאחר,(שבתבערבשחלמוב

לאר"ארמילי'יא,(57ך:ר"הב-ם'המנהג'ם)הקהל אכל

"מלקמןראה)הנהוןברכתכוםשתהולא,יתר' 'לפנש-קישבתשלת'ערבתפלת'יאחר,(ו"ברצת

ולאציללקיוטשמשרוצה,דק"פא"קוראה)שבתמעזרת אכ"אח

כןהונהג(לך'ואמ"תשדמשנת)כ"אח,(מור'אן' ,(קמת'ע,ה"ר,ד"חבמנהראוצרראה)הקהללכלגם

'הארעה.הרגט"פכם"רמב,ב,קבם'פמהרצףקא במור

,ו"חהטום ררנקב

בדעתז"כ'"פ.ש"יןאממשמעות)הק"ם,משה' .י"פרצט"ם,(ודוףראההבדלהן'ילענ,(הרצף
,מזק"פא"מקג פמקקד

היבא.חבורה'בנר"תה"דא,קבם'פמחרצד'

ח(ו"ירות)ב"העוראהזהא"קולכללותמט ,ואילךלז

,תחילההמזוןברכתלברךצריךאינונ .קלגכללוההוראההפוסקיםכללידאהנא

.ובאירשםבראש הלחיםארחותולה

'"בבהובא.כאיתהייםקדוש' גמרואםה"ד
'.םלקמןוראה.שםא"מ,מעידתי 'הל)לדעתי,ם"הרמבגםמבור'שכן,בק"פא"קורצי

.כיםצריכהאינהשבהמה(הכיי"פברכות

"מ,ץ'םרצט"םלקמןגםוראה,מור,שםם'פמהקי ,מ"מתש

,א"פקוב"מכדלעלקו מאעח

,שםא"ברמהובא.ץ'מ'"פם'פמחש" ראהקט

יאהג"כרצא"םלקמןוראה,דק"דא"קי נה'שאברכה'הילאהשבתלכבודכןעישהשאם
תהלהיראה,מקידא"קורמס"םל'לעונתבאר,צריבה ק"פלדור

,ר4עישםב"ומפו.ב' וכדלע,שםש"ראקי

,ג"ושא"פקפר"מ.ג"מז"מל' ,ראשוןכיםה"דשםצמחיםן"ר,שםם"ורמבריףקיא

כגדפםודלא)שנתעולתעםהנדפסע"בשונם ,(מפלוגתא:דפוסיםככמה

,קידושלפניהמווןברכתמכוסלטעוםמותראםגג .א"סקפח'סיכדלעילנד
,דסעיףגה



רלגרעאשבתהלכות

לידילבאשלאליזהרצריךהראשונהלמבראלחושכדימקוםמכל]'"החולסעודת
.כך

שיהאכדי)מעמרויאכל1יח11רויקדשמפהיפרלסאהריניםמיםשנמלפ"אעאלא
ברכתויברךאחרוניםמיםוימוליחוורכ"ואחשלאחריושבתםעודתבמקוםהקידוש
מעורתוגמרשכברפ"אעיז"כןלעשותשצריךעדיןידיונמללאאםשכןוכלהמנון
:הקידושומןשהגיעעדהמנוןברכתלברךהספיקשלאאלאיוםמבעוד

לאמשחשכהלברךהתחילאפילוהקידושומןשהגיעאחרלברךוהתחילעבריאםיג
ום'מנעורנחולשגמרהמעודהעלשמנרךדכיון,",המ11ןננרכתשנתשלי1כיר

רשאישאינופ"אעהלילהתוךעדסעודתומשךאםאבלשבתשלבהי1כירהאיך
עליוחלהשכברקידשלאשעדייןפ"אעןן"המ1וןבברכתשבתשללה1כירצריך

.מאליהשבתקדושת
בברכתשבתשללהזכירשצריךםעודתווגמרוקידשמפהפירםשאםלזמרצריךואין)

וגםהקידושיןומןשהגיעקודםיוםמבעודוקידשמפהופירםהחמיראםאפילוהמזון
:(שבתקדושתעליוחלהשקידשדכיוןיוםמבעודהמזוןברכתמברך

ונקדשבאואמרו]"יוםמבעודן'"הםעודהגמראחר"'"שותין(")שהיושניםיד
עד"]"לשתותעליהםנאסרהקידושומןעדייןהגיעשלאפ"אעהיוםקידוש

אחרוןקונטרס

קובעתדשבתהנוגיאימפרשם"דהרמב"משנההכנףש"מלפיר'נויוטמבעודשותין(ה)

אלופירותאמרשאם,למעשרקובעתשהשבתכשם.לאמרדהכיל"צכ"ע,אמירהידיעל
ר"פכדתנן,עצמהבשבתכמו,מידעראימהםלאכולואבורמידשבתשםעליהםחללשבת

לקידוש17בעתהיאכך,ןם"הרמבפירושלפין)[ךמשנהדעדיותר"ובפבמשנהדמעשרות
כמוקידושקודםכלוםלטעוםואנור,מידשבתעליוחלשבתשלויידישונקדשבאואמרשאם
אפילוודאידמיירידמעשרדומיא,""א"המנש"כמנמייוםמבעודאפילוכןואם.עצמהבשבת
אפשראישהרי,לשבתטבליםשדותלייחדלואפשראיהשמשותדבין1ע1ד.יוםמבעוד

שאינןכיוןשבתשםעליהםחלולא,כלוםבדבריואיןמייחדןאםואף,]"השמשותבביןלעשרן
ולפי,'כוולברךלחזורצ"אדבהבדלהשניים)"ם"ברמב,יעיי.ק"ודולשבתכללראויין

.מ1ק.פא.מקטומשהשיכהאכלשאם,(נמ1פנר)1.פמלקמןראהקיב פנ

.ם'1נ'1צמ.מוראה.נ.פרפו"פל';כרלקיז.הכל'ליברב1ה' .ה.פ;.,ש.ה.הר.פברכות'הלם.רמבקיד.רם';שםב.1;הוראה.שם;.וטומורקיץ
.הק.ממ1ףא.בק1נתבאוהה"ההנכההקיט.נק.מא.מקיד פפהש.ראקטו

.שםא.ק1נראה.'.פקא.מקב.1.פא.רמ.('האבאנפן)1"ס'.פם' ליגעכםאפורכןרכמ1,הק.פפוףא.ק1נראהקבא1ת;'הר'בחי)1.'פקפה"פלעילנראה

.(בפססנםכתבשקשםומבואי)כלום.וצרמםמ"מויאה.(היאשמהנפניאם'שנודגוספים

אהרוןלקונטרסציונים
ארעיאפילויאכללאלשבתשיחדהשתאנה),צו"ח(ו"ירות)ב"העוראהזהא"קולכללותנו .(קובעתשהשבת,ואילךמא

שפירש,שםמשנההכסףעלשחלק)יק"סמא.ה"הד"פברכות'הלגי ,גק"סא"קילעילורדה,חטיכהבספקדמייריבךה~למצין'קובציטהשבחכשם:א,קהפסחיםגת

.(משנהכהכסףודלאא"הסכדצתשהוכיח,לקידושקובעתשבת בשבתכלכלתנט

.ב"מרסא,סילעילראהסב.מחייביןה"ובפוטריןש" .ח"הד"פכרכות,הלסגב"הבה"פמעשר'ובהל,שםהמשנהבפירושס



רעאשבתמלכותרלד

בוראולברךלדוורהםצריכיםרשאיםשאינםפ"אעולשתותלדווררוציםואםשיקדשו

מקדשיםאםאבלשיקדשועדמשתיהדעתםהסידולקדששאמרושכיוןהגפןפרי
11באמירהשהרי]]"למעלהשנתבארכמוקידוששלכוםעללברךצריכיםאינםמיד

:נ]"קידוששלמכוםדעתםהםידולא

,]"אכלאפילו,]"ומעםעבראושכדאם"]"קידושקודםלמעוםשאסורפ"אעמך
עדמשנוכרכלוםלמעוםלוואסורן]"שנ1כרמידלקדשצריךגמורהסעודה

אםוכןיןעלכברבירךאםקידוששלכוםעלהגפןפריבוראיברךולאח]"שיקדש
איןהכיםעלמקדשאםואףכנרגירךאםהמיציאלנרךצריךאיןהפתעלמקדש
אדרנוכרואם)ן"למעלהשנתבארכמון]"כ"אדשאוכלהפתעלהמוציאלברךצריך
סעודתבמקוםהקידוששיהאכדיהקידושאדרעודלאכולצריךאיןסעודתושגמר
נקראתהיאהריהשבתשנכנסאדרמשדשכההסעודהשאכלדכיוןשלאדריושבת

.("שבתםםעודתבמקוםקידשהריאדריהוכשמקדששבתםעודת ויצטרךהייןעליקדשלאהמוציאפרומתשטעםקודםא.צ.המשבירךאחרמכראם.
עליקדשאלא]ן"לבמלההמוציאברכתתהאשלאכדיקידושקודםמהפתלמעום
1האיןלפניושיביאועדלהמתיןוצריךמשנהמילדםלפניואיןאםואףח"הפת

שהואכיוןכללהפסק1האיןלושיביאולהםולזמרלדבריצמרךאםואף"ן"הפםק
:""1"קםבמימןשנתבארוכמוהםעודהלצורך

עיקרנמשךמקוםמכלח"השבתלכנימתממוךלקדשהמובררמןשמצוהפ"אעעוז

אחרוןקונמרם

'פי""א"ומני"ז"בטהואוכן.לשתותשמותרשכןדבלל"רכ"עזמנהלידםבאמירהדמייריזה
יכן,ן"לפכויצ"אזמנהכשיגיעואפילולאכילהדמכוביםמיירים"דהרמבשםש"מלפיט"רצ

קובעתהשבתלאכילהשמעוביןאףקידושרגבילמדנותומדבריהם.ש"עעוזבמגדולכתב
כתבתיוכן)ןמשנההככףש"מלפי,ן"בסוגיאהואופשוט,"ןבעלמאבאמירהזמנהקודם

:("]כלוםלטעוםבפנים

לעילראה,משהשעההפקרהאכלכיטלאכ.משאקיא.א.פרץקבב פ.הק.פ1.ימהק.פשבתכעלתרלא.שםא.מקבג

.נ.ום,שלאהרןבקרום'פנ'א1ת;'רלב.' .מ.פקפו"פל';כרלקלב.רמר';שםב.הע1יראה
מ1אותקמנרמברכות'המררכל;הנבררים'שלמקיג.מפלץל'כרלעקבד פפהקבה

הברלהולענין.ה.פא.רמ.הנאפניםט1בת.תטם.ב.1.פ;.1ש1מור.א,קם' .ב,פרצם"פ:לקםראה.ה"המ'פכם.רמבקבו
.משנהלהםך.שצרב.פרר;'.פכדלקמןקלד.יםק.פא.מ...פק1.מקבו .בראהקבת

.רנה'ע1'ה(1.ר1ת')העיבנראה.א'ק.פא"מקיהנראה.למענם1אפ1רה.ר"הפרש' .מפלץקיו.שנה';1.ה(1.ר1ת)ב.הע1
.נ.ושב.פל';כרלקלו.1.פק1.מקבס
.א'פלץקי

ן.אדדנטדם.לקם.נ.צי
ו",פס"(סעד7עט,,סל,ילע,ו,"שםם,ימב"'ו7,ססי .(ה'ישתר7לא.)לאנילה.סעושםלקמןנעה...-ה,,סטה
:הבדלה'גב..דתא.בסע'תב'..ה:קדיש'גבלט.סעושםלקמןנעה..שםדבריהםמשמעיתסי .לאכשתשאכלכאכילהאלאאמוןלאן'כמסזכהכילה'גבפ"יוהכ'יכוושז'שפזן'ככ1

אלאדכא.לאלשתיתנאסרשנתב.דרבעל"נ.ע'ר"מנקדש..בנאש"מרוםל"צנ"ע,לה'לאנ מבעידהסעידהבגמר

.לאנבלדאסירה"ה.,'שהעתהיאהגמראלשין.(בפניםנאןנאמיר)ס.' ..לשהיהעלטםנאמו.,ו-.נ'שלפנברפוסיםעאלדעת)ב'דיש,נברך..בנאבאמירת.נםסח



רלהרעאשבתהלכות

כללמחרתשלומיןלוישבלילהקידשולאעבראושכחואם"7ןהלילהכלמצותו היום17ן
ביוםלאמרהעניןשאינוויכולו7תפרשתמלבדלילהשלהקידושכלויאמר
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שאפילוהגאוניםמודיםכוםהמעוניםהדבריםכלובשאר"]בהברלהיאבלבקידוש
:נ]לוגמיויכמלא]]ימהממוביןאחדבמעימתדילכתחלה

,ב,ממעירוביןח"'ם."פש"רא,לוגמאמלאוטעםה"ר םע"ושוסיר

מ"מוראה,ב"'םערב"מלקמןה"יכ.ר"' ,רעא'עז"ח(דיתו)ב"העי.ם'יצענ

,שםושנייעשיר.שםראשאיד לעוראה.סידולבושטור,שםש"רארטן

קצ"מל' _ב"מ

יראה.שםושנייעטור.מעזשםראש,שם'תיםרמז לעגם

_ה"בקצ"מל' '"בבהובא.ם'הגאונבשםהץט"פכמשנהמנןריו

,קק"מטץ.כקוםימכלש"ימה"ר .ל"מקא"מריח

ו"מטשםש"רא,(גי')והבדלהדוש'ק'הלג"בהריס שםושיזעטור.נאיןצמחירבעמרםרבבשם

.ת'שבבנקדיששזהוד"םקצ"םל'לעוראה.בשמם לעוראה

.רעג'עז"ח(ו"רות')ב"רמנל.ג"מרמס"נל' ערב"םלקמןראה,בעצמולשתיתכיל'נו'אואםר3

_ב"םי מלקמןראהרנא

מ"מ,י"מחי'שא"רמ.ר"מרצה" _וציונים

,ד"םרצה"םלקמן.וראה.שםע"ישוטורר3ב הארעהראהרנג

,ד"ם.קצ"םרלעיל'

.בזק"סא"מרא ראהרב

,385'עא"חכש"לקי _שםא"רמרג

.דף'מערד 'פמקוראה.ר"הבמנהגה"וכ,ידק"מיםו"טרה

_דור.הם לפב,נאברכיתבמשנהה"קברנ

ם'פמח'התיםריש' 'לרברקמו"םל'יכדלע.כזק"סא"מ,ושניןה"דשם

_הכל וצםרז
.שםלואל.שם' .שםל.דלע'הסלרעה,שםא"מרה

.ג".םע"ושוטור.א,קופסחיםהינארברט

שםן"ר.ח"'םשםש"רא.מעםאםה"דשם'תיםרי ציר,א,פימא'מ
סיףקפג"םלעיליראה.שםע"ושי בבתלשתותיצריךשלכתחלה,כ"מתעב"מילקמן,ט"ס

שתחת'ברעדו",פרםאכילת'כד-שעבד'ובד,אחת "הח"מברהבמררגםראה)רבועית

,(י .כסק"מא"מ.'נמ.'דבה"דשםסומא,שם'ם,תחיא

.ב"'םהריב"מלקמן.ר"מקצ"םל'לעה"יכ םח"ב,שםן"רריב

.שםא"מ,ב"' א,קזשםם"רשב.קרוש'ר'.ה"דב,קפמהים'תיםריג



רלטרעאשבתהלכות

ואינו1]הגפןיפריבוראומברךחוזרבדבורהפסיקשמעםוקודםהכוםעלקיישכן

שיצא(או)(1),]זהיכוםמשתייתדעתוהסיחאםאבל,]ולקדשילחזורצריך
ידייוצאואינוולקרשלחזורצריךח]למקומוישחזרפ"אעאחרמןלחדרזהמחדר
בעקירת(או)הרעתבהיסחהכוםלמעימתבינושהפסיקכיוןהראשוןבקידושחובתו
:לחדרכןמחדרמקום

הגפןיןפריבוראעליוויברךאחרכוםלויביאועליושקידשכוםנשפךאםוכןז:ם
אםולקדשלחזורצריךואין"הקידושיןאחרייןעודלשתותברעתוהיהלאאם

.נינתיממקיםנעקירתהפסיקולאדעתוהמיהלא
בשכרקצהאדםשלשנפשוכיון)הכוםונשפךהשכרעלבשחריתקידשואם

אומריםיששהריעליולברךאחרכוםלהביאצריךשאיןלהקליש(]בשחריתה

במימןשיתבארכמוהפתיייעלהמוציאשמברךבמהחובתוידייוצא)שאפילויי
:"ין[ב]"רע

~הייןיןעלולקדשלחזורצריךייןשהואכמבורמיםמלאכוםעלקידשאםאבלכח
בדעתושהיהכגוןהגפןיייפריבוראולברךלחזורצריךשאיןבעניןהואאםאף
"רבסימןשנתבארוכמוהקידושאחרייןעודלשתות

לזמרחכמיםשתקנודכיון"ממ

.ייןולקדשלחזורצריךהמיםעלאמרווזההייןעלהקידוש
השלחןעלאחדבכליייןרביעיתלפניוהיההמיםעלשקידשבשעהאםמקוםומכל
ולאהגפןפריבוראלברכתלאצריךאינואזילשתותמוכן(")אצלוהםפםלעלאו

אחרוןקונטרס

כדפירשהדעתלהיסחדמיחדרדע7ירת"]א"המנדעתלפימסתבראךהכינרשיצאאו(ו)

ממנוולמד,לזהנתכוין"חייםוהארחות.ן]ח"ע,'בסיונתבאר,(ב"עסיף'7דף)ם"רשב
:הדעתלהיסחא"המנ

הכיואפילו"לו1כשהביאוומיירי,1בזהמודהן]א"המנדאף"פשר"נרלשתותמונן(ח)

.מ.פקפו"פל'כרלערבד קהלנ'בהרנה

.1.פמ;.וטומור.(נ,נ')1הברלהר1ש' .מ1ק.פלרירתהלהוראה
.לבק.פא.מרנו ק'הלפוףהיםאיה1תרכז

ניאה.שםא.מ.הרםרוש' מ.מ.ב.פיון"פלקמן.א.פה;7"פלטל.א.ק1
.ם'1נ'1צמ.מ.א.פקטה"פיאהרנח מל.לענםראהכנט

.ב"מ?ק" א1ת1שתה'לננ,נ')מהגרלהר1ש'ק'הלג.נהדי

ה.ר'.ב.א.מכהסםקרושהלהיםאבהות.(.אח לוניאה

.1.פמ;.ש1.'

,א"'םרז'.םרלעיל'הסכדעה,לבק"מא"מרפא דכ

.ה"הט"פברהטבמדרממקתה~ .כהק"מא"מראהרלף הגהשלחןבקונמרםרלג

.לכתחלהשאפילי:ה' ,כהק"סעט'.םהשלחן'ברוראה,לבק"מא"מרלד

,(הכל'לדבריצאיפתשבשכר)יאף.מערלה םב"חהדשןתרימתרלו

סיףא"מ,מ'ק"מז"מ,קטי" .לבק"ס

.שםא"מכיטמעותרלז םרלח

שםא"רמיראהנו.לרהגיגלאבשויצרזה" הכיינהשאפשרחק"מא"קוויאה.ב"מ
לאמילי" .י.לפנהיןה'ה ו"טראהמלט

.שם"מי

אחריףלקינטרםם.ציינ

,אילן.נונ'עו,י(.,יייה)העכביאהזהא,7ילגלליהעד הייןעללברךצ"א..שדעהשאף,לב7,סעט.אילך.

.1יקזשוו~יח.יכק"סעה .לד7,סרבהבאליהנעה.פ.אסעיףעו
בשעה.לפניהיהנטלאמייוייקדש.יחפוש"מ.פא.הישקדיש'הלסיףעז לנלליהעת

.יי7,סעט'סיהשליןבדייאה..שקדש'עו,י(.,יריה)העכבראהזהא,7י



ערב-רעאשבתהלכותרם

ההואהייןעלקידשכאילוה~שהרייתשלפניוהמוכןמןמידישתהאלאולקדשלחוור
:]יתבדיעבדמעכבה~איןמקוםמכל"יתבידונו~שיאחצריךקידוששלשכוםשאף

חובתןידיהיוצאיםהמסוניןשלפסיןלכיסותהמקרשמכיסלששךצריךאיןכנמ
קודםוכוםכוםלכללשפוךצריךהואשאןפגומיןהיוכןאםאלאבשמיעה

:המובחריתמןמצוהשוהופגומיןיתנשאינןמכוסותכולםשישתוכדיהואשימעום

ממנוששופךלכוסוקוקים~הםאםהמקדששימעוםקודםהממוכיםימעמולאל
פגומיםשאינןחןכוסותלהםהיואםאבל"יתפגומיםאוריקניםשבידםלכוסות

:ציתי"ק'נמיה~כלאר'שנהנכמו'"המקדשישישההקודםלשהוהרשאים

:מעיפיםד"יובומקדשיןייןאיזהעלערב

ריחואלא]כלללחמיצותנשתנהשלאפ"אע"רעשריחוהייןעלמקדשיםאיןא
בכלישהיהמחמתקצתשמסריחרקהגפןנפריבוראעליושמברכיםייןומעמו

.,פסךהישאאוהירצך"לפההךנאהקריבהוכןפיעלאףמאומי
שאיןלפי"בגילוינוהריםאיןשעכשיופיעלאףשנתגלהןהייןעלמקדשיןאיןוכן

עמדלאאםמקוםומכלן'וגולפחתךנאהקריבהוכןפיעלאףבינינומצוייםנחשים
כלמצויהייןשאיןאלובמדינותבפרסכךכללהקפידאיןמועמתשעהאלאמגולה

ריחונמרכןאםאלאבדיעבדכךעלמקפיריםאיןוהמגניםהפחותשגםלפיכך
:'ומעמו

אחרוןקונמרם

ר"לפאבלהטורדעתלפיהיינו,]ז1"ס7ו"ר'בסיש"ומ.עליודעתוהיהאםלברךצריךאין
ואף.ק"ודו,וט'חק"סו"ובטי"בבש"עמיימוניותידבהגהותבהדיאכמבוארכזגאינות"ר

:להללברכותספ7ל"7יי"זה1עלחולץא"דהמגלומרתמציאם

ורה'א"המגםשאפשרחק"סא"קויראה,שםז"תרם ,לה

רי'.ם.ץ'םקמו'.םלעילגםיראה,ח"מיכדלעילרמא וצמ"מ.ח"כ

.ם'ינ' םלעילראהרמב

.מ"סדו"ם.ג"מקצ'סי.א"מקטב" היהה"דא,קים.פמח.ן.אה"דא,כהברכית'תוסרמג

.בה"מי"פפסחים.מז'סיפיזברכיתש"רא,נהין לעוראה,ז"מיושיביעמור

'בר.ג"ושה"סקצ'סיל' )'םהשלחן

,לאק"סמי "מכדלעילרפד
.ונים'וצמ"מוראה.ח"מגי ע"שו..הירושלםביטם.מז"מ("פש"וא,שם)תוםרמה מס

.ז" .שםש"ימ'תום.שםפסיםמבאדההואמעיבדארעד

,שםע"שו

.המעיףרמז

ערבסימן לאיקאצגב"במוביאברזעירארבא

שםרגמראמתא' ,א"מישוהמור,ב"ע

.ג"מלקמןויתבאר,מור,אלאה"דשםם"רשבג .אק"מרבהה,אל,שםם"רשבד

,שלךימושללשרה ,שםגמרא,ח,אמלאכיו

,שםע"ושיתיר,שםנמלז ,אית.גץ"ריבשםמירח

.שםע"שי ,א"מקא"מ,שםגמראט

,שםא"מי

אהרוןלקונטרסציינימ
.זאותר"פכרכותהלפדמהמהנילאלפניידושאיה,ט"סשםולעילפכ וכ.עליודעתו'שהי

לפניוכשהיהדאףוסובר,יטק"סו"הטעלפה,ד"הט"פ.נ"ברהבסדרג" .ולקדשלחזורצריךשקידשבשעה,סיהשלחןכדי.א"סקרו'סילדודתהלהראהפג
,בוק"סעט


