
ערב-רעאשבתהלכותרם
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ריחואלא]כלללחמיצותנשתנהשלאפ"אע"רעשריחוהייןעלמקדשיםאיןא
בכלישהיהמחמתקצתשמסריחרקהגפןנפריבוראעליושמברכיםייןומעמו

.,פסךהישאאוהירצך"לפההךנאהקריבהוכןפיעלאףמאומי
שאיןלפי"בגילוינוהריםאיןשעכשיופיעלאףשנתגלהןהייןעלמקדשיןאיןוכן

עמדלאאםמקוםומכלן'וגולפחתךנאהקריבהוכןפיעלאףבינינומצוייםנחשים
כלמצויהייןשאיןאלובמדינותבפרסכךכללהקפידאיןמועמתשעהאלאמגולה

ריחונמרכןאםאלאבדיעבדכךעלמקפיריםאיןוהמגניםהפחותשגםלפיכך
:'ומעמו

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



רמאערבשבתהלכות

]'היוםקידושעליוואומרענביםשלאשכולאדםוסוחמ"'עליומקדשיומגתוייןב

:י'יותרמשובחשהואנ'ישןבייןהמובחרמןמצוהמקוםומכל

להעבירתחלהשיסננוונלנדקמחיןןןנושישפ"אע,הניתןשנפיייןעלמקדשיםג
."'לואפשראםן'הקמחין

בופגכברהסתםשמןלפין'עליומקדשיםאיןלבןקרוםעליוישאםמקוםומכל
ואפילו"]עליומקדשיםאיןייןשריחופ"אעחומץשמעמוויין]חומץונעשהמעמו
יןשמעמוידועאםאבל]]ד"ר'בסישנתבארכמועליומברכיםאיןהגפןפריבורא

אמרהלךשהכל1]1'עלומקדשיםהגפן'פרנוראעלטמברכיםחומץשריחופ"אע

אפילוליקהולא,]עליולקדשמוטיןלברורהמובחרמןמצוהמקוםומכלהמעמי
:חומץריחויהיהשמאכי,]שבמרתףיןמסתם

:ח]ב"תע'בסישיתבארכמועליותמקדשיםלבןייןך

יןועלשחורן"ועלשמריםבושישפיעלאףהחביתשבשוליייןעלומקדשיםה
:עליוןלקדשביותרהמשובחהייןלברורהמובחרמןמצוהמקוםומכלמתוקי

יןאחדוחלקמיםחלקיםבשלשהלהמוגשראויכךכלחוקהואאםאפילוחין"ן

שיהאובלבדלמזגומוביותרמקוםומכל"1כללמזיגהבלאאפילועליומקדשים
:יימזיגהבלאמוסיםיותרהםחזקיםשאינםשלנוויינות(דינ"ר'סי"ע)]כראויימזוג

בהםאותםושוריםמיםעליהםונותניםיבשיםענביםשכותשיםדהינו]1צמוקיםן"ז
שנצממקוביןבגפניהםבעודםשנכמשוביןעליומקדשים"ייןונעשהותומםימים'ג

שריהבלאלחלוחיתקצתמהםשיוצאוהואייהאורתולדתי"עאובחמהונתייבשו
(ליןיןומהפכםשריהי"עבמיםשנכנסהואהלחלוחיתשאותו)"אותמןכשמעצרים

אלאבקורהיעצרוםאוברגלידרכוםאםאףלחלוחיתשוםמהםיוצאאינואםאבל

:עליותמברכיםאיןהגפןפריבוראואפילועליומקדשיםאיןבלבדשריהי"ע

.ב"מהסייעשיר.חיארב'תאנא"עשםגמראיא ,שםהסייעשיר.ב"עשםרבאיב

.י"משםלקמןה"יכ.מקיאתר"ובם.ג"מקא"מיג ברהמדרגםראהיד
,הידב"'פנ" .ג"מע"ושוטור.היא'מדרבשםגמראטנ

,שםע"הטיתירטז מרדכהנהיתיז

וש-קי'הלחיםארחות.תקמורכהב"ב' לקמןראהבשבתלמננוולענין,ג"מא"רמ,כבאות

,ג"מימ.ש"מ .הק"מרבהאליהראהיח

.ר"מקא"מ.י"מח"ביט ,שםה"בנ

.ו"הטט"פכם"רמב3א .ומעיףנ3

,שםש"וראם"רשב,א,צוב"בי"כרז".השםם"רמםבג תיר
,שםע"ושי ,ישחשםרר"מנד

,שםע"שינח ,ה"מקמץנו

.ם'מק.פכמהממשמעיתגדמיכןה"ר."ב,העב"סתיר,ודו

,ר"מע"שי ,בומעץ3ח

.ג"מע"ושומור,ב,צושםגמרא3ט

,שםע"הטיתירל הלסיףג"כהלא

ע"ישוטיר.(ר,-י)והבדלהח2.קץ' .ה"ס

,שםע"ושיתירל3 ,מסלףלג

לקמן,ג"מקפנ"מל'לעגםיראה.ה"סא"ורמטירלד מ

.13הערההלכיתקיצירוראה.מיץמיףתעב" ב"בלה

רבמיל'לעגםוראה.י"מע"ושימור,ב," .ז"מבתעם"מ.א"מתסב"מלקמן,ב"מ2"ר מח"מהרלנת"שולו

קכג"מויד'במץהיבא.מא" יראה.בזק"סשםא"מ.'"מקרב"מה"יבאו,ג'ק"מ

,ז"מחנג"מהשלחןממגרת ,מורלז

,'"מפיוב"בש"רא.(ב,כב)ם'פמח'ערב'פרצףלח הט"מכם"רמב

א"ורממור,מ"מש"ב'רת"שי."' "מ

עיר'שן'ולענ.ז"מבתעב"מלקמןה"~,ה"מקא"מ,י צ"צשייתראה,נו'רבבשםבןהושמועה,ם'יהצמוקן"ח

.גק"ם.פ"םהשלחןבד,פב'.ומכח"מח"האו רשבלט

וראה,א"מתמב"מלקמןה"יכ.נו'סיא"חץ" וראה,וציוניםמ"מ
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,א"מירב'.מע"שומ



ערבשבתהלכותרמב

לברךראויאםעליומקדשיםן"ונעשהמיםעליהםשנתן]חרצנימתאו"יןתשמריח
:)דת"ר"בםשנתבארכמוהגפןפריבוראעליו

מקדשיםשאין]דבשתנושישן"ועלמנישלתין"עלמקרשיםשאיןאומריםישמ
יןאלאמיעמושלא"אומריםויש,תהמנבחגביעללנמךהראויהייןעלאלא
פסולואיןהמבושלאבלרעושריחומגולהכגוןשבוגריעותמפנילנמךראוישאינו
'בסיש"כמלעילויאלאלגריעותנשתנהלאאבלמבריתושנשתנהמפניאלאלמנבח

למזבחפיסולושאיןדבשתןבושישיןלזמרצריךואיןעליומקדשיםלפיכךד1"ר
וכןעיקרכן.'וגודנהוכלשאורכלכי")שנאמר)הדנהמהמתאלאעצמומהמת
:])כמותםמזבשאינואלאאחרייןלוישאפילועליהםלקדשנוהגים

העיראנשירובשדרךדהיינוי)משקיםשאראו))שכריינםשרובעיראומדינהי
הייןעללקבועדרךשהואכמומשקיםשאראוהשכרעל]מעודותיהםלקבוע
כללעניןמדינהחמרשםונקראיםייןכמו11בעיראלומשקיןהרימצוישהייןבמקום
שמצוישאף"ום'כמהלךהעירמנינוחגדלהרנהחןשאיןכל:כוםהמחמםהדברים
מןתמידייןלקנות11עיראנשירובדרךאיןהמתםמן(א)החנוניאצלייןהרבה

אחרוןקונמרם

בכלייןליקנותאפשרדאי)שםא"כרמ]שםא"המנכוונתם""ף"נדהסתםמן(א)
מכל,בדבריומפורשאינוזהשטעםואף.בקידיש]כןכתבהטורמקיםמכל],נעורה

ברובתלוישהכל"שםיונףוביתגי"נמומדעתמן"הרמבמלשוןמבוארשהדברכיוןמקום

בחנותמצוישהייןאףןדעתםולפי,ייןשלתשמישובמקוםהשכראתשמשתמשיםהעיראנשי

.ז"תע"התוטור.ב,צוגמרא,ב,ציבריתאמא תיר,מ"משםש"ראמב
.שםע"ךמי ,א'למעיףמג

'"יןחשוביתראה)'"ויןגאון.הארבבשםמירמד ם

'הב.רעה.פוסקיםוכמההררט"פכם"ורמב(פח" ,ה"םע"בשי

רעה.את'גץ".הרבשםטור.שםם"ברמב'האדעהמה הא

,שםע"בשו' .אפגכגחותראהלמזבחמבשלפסול,שםב"ברבסו

ראהרביביפמול.היאי"פמזבח.אמור'הלם"רמב .א"הה"פהמבים,בגגמנחית,יא,בקרא.ו

ה"דב,קטפסחים.אילימאה"דאצגב"ב'תוסמז הירושלמבשםארבעה

ש"רא,א"ה."פם'פמח' .פוסקיםכמהבישיםיןועלה"די"יבמור,."םי"פפסחים

,שםע"בשי'האדעה ,1מעיףמת

שםד"דואבהשגת_ר'שמת'מבשםשםם"רמנמט הבשם

מהילעניןה"ד'"יבטור.שם.2למ'רו'

.שםע"בשו'האדעה,פוסקיםכמהבשםא.שהב נ

_ם'גאינבשםשםנידיינהחי .א',בייקראנא

,מכץתענ"מלקמןה"וס,ה"סא"רמ,שפא"םאטרנב .היוט"פכם"רמבגג

יראה.ן'שאנמקיםה"ר'"בוראה,מ"סע"ושימורגד לע

דהינו,ט"מכתעם"מילקמןג"מקפב"םל' 'עה"חק"אגראהחלבן.ילענ,כשכרישוביםמשקים

מו'עם.מילואהלכיתצור'קראה.תהאוקפירן.ילענ.מג ,לך.יא

ן'לענ)חננאלנו.רברמת'לגא,קופסחיםברייתאגה ץ'ריאפסק,ג"ושב"מקפב'.םוכרלעיל,(ז"בהמכים

שלטי,(קימושלעניןאף)כסאותאהלכה'"פם.פמח הגבור

,ג'ק"מרבהאליהוראה,(באותב,כב)שםם' א"מ,מוץ,ם.מפרשש'בשםמיץ'פיפסחיםש"ראנד

1.ימעטגדלראם)בק"סקפב"םא"מוראה,ו"מק לקנץ.נ"סשםלגעלה'ול,(כלוסבכךאיןר,לעסמוך

,ח"מכתעב'.ם

אהרוןלקונטרסציינימ
:ק"סיי"פפסחיםש"מראוהוא)מפושיםישבשםהנו,עו"חח"ירות)מ"העוראהזהא"קולכללותא .העירסביבכליוםמהלךגדלייןיהאשלא,ואילך
,שכריינהשרוסמדינה:ז"היט"פכשבת'הלואצלהרבהייןשמצוייןג"אע:בק"סקפב'סיכ חמדאשכיחדלאוהיכל;(ג"כהכשם)כטעשיןז,כלוסבכךאיןחנוני

.מדינהחמדהוא.ושיבראכלל.המוזןברכתכוסלגבי,בסעיףג ,קפב'סידישה,והבדלהבקידושכ"משאד

.י"ובג"וסמהרכביםט



רמגערבשבתהלכות

ואףי)מרינהחמרהםוהרימשקיםשארעלמעורותיהםרובקובעיםאלאהחנווני
קובעיםהעירורובכךכלמצויואינוהייןלקהאחתובשנהשםגדלשהייןבמקומות

בשנהמרינהחמראלומשקיםהרימשקיםשארעלההיאבשנהמעורותיהםרוב
.")ההיא
איןהשנחןרובכןאםאלאמרינהחמרנקראשאינוואומריםן)1הכלעלחולקיןויש
החנוניאצלמצויהואהשנהרובאםאבלהחנוניאצלאפילוהעירבכלכללמצויהיין
כוםהמעוניםהדבריםכללעניןמרינהחמרנקראמשקהשוםאיןביוקרשהואאף

כללמצףהייןשאיןנשעהאף("נן"קפ'בסישנתבארממעםהמוןמברכתהנץ)
.בעיר
:]]הראשונהכסבראהעולםומנהג

ושארי]המ1וןוברכת)]הברלהלעניןאלאמרינהחמרהוזכרשלאאומריםישיא
אחרוןשנטרם

בםבשכרמשתמשיםהרובאםכלוםבכךאין

-

ישבשםהטורדעתלפיכןגםהואוכן,ייןים
העת,מפרשים

-

.'המרדכיבדעתוכן,המנחגעליהםלכמוךביחדדעתםחי
מידלא)'ם"כרשבהיא]',א"המגשהביא"'מיימוניותבהגהותשהובאה"ראבידעתאבל

-

רי
דוהמזוןובברכת,בעירכללמצויייןאיןכ"אאמדינהחמר

-

לה]'לידכביראא

-

העירכשרובל

-

דמימשוםולא,כעודתםעליוובעים

-

נןבגמראבהדיאגרעינןדהכימשוםאלאמדינהחמררי

פימיימוניותבהגהותעיין.'כואמרןולא

-

.ניברכותמהלכות'ז
,ן'בעירייןישאפילומשמע,'כוייןלואין"'כתבג"תפובמימן,י'ו"רצבמימןא"רמומכתימת

'בגיש"דמודאיאלא,'כובעירייןואם]הכאכמושםכתבמדלא

-

לאפשרואי[ב]"פ

-

נות

גםהמזוןלברכתאפשרדלאכיוןאו.]]ם"להרשבאףלצאת,כןכתבדמילתאלרווחא,"]'כו
אחתפעםאפילוצריךאין,המזובברכתשהרי,המזוןמברכתשנאדמאי,צריךאיןלהבדלה אע,בשבוע

הדיןהואכןאם,הפעמיםמשארזהפעםשנאדמאימשוםכ"וע,דאפשרג" לזהוכל.להבדלה

-

.)]ג"תפ'בגיש"במועיין.ע"צלדינאאבלהמנהגיים

.נ'ק.םכאןרבאאליה.רק.םשםא.מלסלה.1כ.שםא.מ.בנוהתכתשה.רקפב"פה.בנו פג';ם'ל1א'מ1.ארה,.משוהלכנתקשרראהסב.שם

.'.'1א.1.פקא.מ.'.רשבשם(נ,לו)שםם'פפה'מררכגת ראב.קנתרלאמ.הה.1רהמרה.רשםם.רשבנט

צחק'לביטםשםמשנהר"מנ.1.'המ.פכם.רמבסגה.' ם

.(ה';)קיריההלהיאשמחה'בשעראת'נאבןקפאראה.ראותמ.פכ1ת'מימ1נוגהרת.תקמי" .ם'פ1פקנמההנאפניםשם.בנאותשם1ת'ש1נ'מהנהרת.א.פק

.ט"סע"ושונטור'הב.רעה,שםהגמראממשמעית,י"מקא"משי מה"מראני..ודוף'מעשיא
,נ"ישב"מקפב'סיל'כדלעסידבהגהיתהובא,קמם" ,ב"משםא"רמ,םאיתפץברכותהלמיניות'מי

אחריןלקינטרםם.ציינ

,מצויייןאין:(ג,לז)י"פפסחיםי ייןנמצאאכל:דאותו"היט"פכשבת'הליא

.,בוביוקרשדוגאלאהגמוניאכאותה .וק"סיב
,חמרה"דא,קזפסחיםיג 'הלמיימוניותבהגהותהובא.קאט,סיה"לראבייד

.ב"מקפב'סיא"רמ,סאות1"פכרכות :הספריםיריבחננאלרכנולגירסת,שםפסחיםסו

אכלאשיכראסעודתיהקבעדלאאלאאמרן.לא ,כהלןליתעילויהסעודתיהקבע

,סאותטז

נקראפתיכ"משםפירששלא,הבדלהלעניןיז ,מדינהחמרהשכו

,כוסות,דלעניןית ודהבדלהשדיןיט

,המזוןברכתלכוסשוה.כוסות' .(הפתעללקדשלענין)ט"סא"ברמכ
שייךאינוזהשטעפ,עליולברךסעודהבכלייןכא ,כוסות'ודכהבדלה

ייןאץכ"אאעליימכדיליןשאין,שספסחיסכב ,הזאתבעיראחו

תעב,כסירק,הפרטיםנתבארולאשםלפנינובג ,ח"מכ



ערבשבתהלכותרמך

שארעלולאהייןעלאלאלעולםמקדשיןשאיןמקידושחוץ""כוסהמעוניםדברים
יקדשאלא,המדינהןבכלכללייןלמצואאפשראיאםאףמדינהחמרשהםמשקים

שאפילו""אומריםויש"הפתעלהמוציאשמברךבמהחובתוידייוצאוביוםהפתעל
וצריךמצוההידורה~שאיןאלאהדיןמןמדינהחמרעללקדשיכולייןלושישמי

לקדשצריךאיןחנוניאצלשישנואףבביתויןאיןאםאבללכתחלההייןעללקדש
.ן"המובחרמןמצוהלעשותרוצהכןאםאלאעליו

וביוםהראשונהלמבראלחושהפתלעלבלילהיקדשבעיריןאיןאםמעשהולענין
יהיההיכראינההפתעלאלאיברךלאשאם"מדינהלהמרשהיאהמשקהעליקדש

לקידוש
~

קידושמצותבלאשאףה
~

איןבעירייןישאםאבל]הפתלעלמברךהיהה
תקנושלא"אומרימלשישלפיליביוםביןבלילהביןהייןעלאלא)הפתלעללקדש
.הכוסעלאלאהפתעלקידושכלל
המשקהעללקדשיוםשלבקידושלהקלישביוקרשהייןאלובמדינותמקוםומכל
מדינהחמרמ,כעלנתחלהשמנרךדכים,ת.ננן",לש.אםאףמדינהחמרשתא
קידוששוםתקנושלאשאומרהמישישואף,הכלללדבריבנהיוצאהפתעלכ"ואח
כךכללהחמיראיןמקוםמכלמדינהחמרעלולאהפתעלולאבלבדהייןעלאלא

.לןאלובמדינותביוקרשהייןכיוןפלילהשלכמוכךכלחיובשאינויוםשלבקידוש
:]הייןעללעולםלקדשהמובחרמןמצוהמקוםומכל

"יעמוהממוכיןאחריםוישתו(ב)עליולקדשיכולנדרמחמתיןשותהשאינומי:יב
מאחריםקידושישמעאוהייןעלולאהפתעליקדשאחריםעמואיןואם

אחרוןקונמרם

לדעתמסכימיםן]האחרונימוכל,זהבדברהואיחיד"]א"המננרםאחריםוקטתו(ב)

ט"סב"ער'סיעייןשכתב,ח"מלט"רצ'בסיא"לרמוהודהחזרעצמוא"ההגואף.י]א"רמ
אינהיג"רע"מסראיהכאןשהביאומה.ש"עכטו"תקנ"סבסוףכ"גכתבוכן,"]'כו

ברכתלעניןא"פמב"םואזראבןע"שיראהה,ס _חתנים

ממשמעות,הרמצם'ומרבררביהש"ימה"ד."ב1,ס _ם"הבב

.ץ'מכסיףרעא'.םלעילגםהובא,'"הט"פכד"ראבז,ס .ם.לקמן
,ב"מ,מקרפט' .ערב'פיראכן'"רבשםץ'סיפסחים.ערבראשח,ס

ע"ושינטור'הארעה.יגאינים(ד,קמר)ם'פמח .שם

"םלקמן.ב"בקפו'סיל.יכדלע,מק"פסוףא"מט,ס
_ב"ברצי ,ח"מכתעב"םלקמןגםראהע

,ב"ממוףרפט"חילקמןיאהעא "הפכםמ"מ,שםראשעב

.שםע"ושוטור.'

.ט"כא"רמעג ,הק"אא"מעד

שםש"יברא,נקדשה"דב,קום'פמח'בתימת"רעה _יבור

,ז"מברעא'.םלעילוראהמקבא"מעו .יציביםמ"מראהעז

.ב"מרפט"מלקמןיאהעח ,ו"מקז"שעט

.טק"סמוףא"מפ ררכפא

דלעיל'האיכדעה)ט"כא"רמ.גק"במשה' שיבולהטעםבק"סקראוראה,(ה"מכרעא"ם

וראה.בעצמילברךשיורעאףהיןבברכתלהוציאי 'עז"ארמיהע"בישיוויערות,מקיאקצ"ם.לדרתהלה

אחרוןלקונטרסציינימ
,טמעיףבז'עז"ח(ו"ירות)ב"העוראהזהא"קולכללותכד ,לשתותלאחריםליחןדפותרכח.ואילךמז

וראה,לטעוםלתינוקיתןאצלואחרליבאואיכטלהוציאםיכולאינוטועםשכשאינו,טק"סכה ,סח'עשםובאוריםהערות,בעצמםלברךיודעיםכשאינםרק,הייןבברכת

א"הסומפרש,יודעיםשאינםוהוא,דסעיףלרעא'ובסי.יזק"סרבהאליה.ט"שלבושראהבו ,הייןברכתיודעיםשאינםדהיינו,כחק"מ



רמהערבשבתכלכות

עצמואתלרחוקלוישששונאומחמתייןשותהשאינומיאבל]]הייןעלשמקרשים
ישמעאושנתבארתממעםהפתעליקרשולאלילהשלבקידוש)]ממנולשתות
:"]הייןעלהמקרשיםמאחרים

אחרוןקונמרם

לומרשיכולכיוןאבל,"לקדשייודעיםשאינן7אידא7ידושבהדיאמבוארשםדבטור,כלום
.]יהגפןפריבוראלברךכןגםיכולבשבילםהיידיש

לקדשויחזירוהוהגפןפריבוראויברכוהכוכיאחזושהםאפשרשאי)יהתםדשאנילומרואין
חכםת"בשוכדמשמע,הגפןפריבוראעליולברךשטעוןהיינוכוכהטעוןדברשכללפי,עליו
המקדששהרי,הגפןפריבוראבברכתכללתלויברכהשלכוכראין,יזאינודוה,ח"לכ'כיצבי באמצע

רבהיהלאהמזוןברכתוגם,"יא"רע'כיש"כמהגפןפריבוראמברךאינוכעודתו
שםשאין,ייזמןושאני.יןפכחיםערביבפרץכדאיתאהכוכעלהגפןפריבודאמברךאשי

בעניןלומרישועוד.הייןעלשמברךכללהיכרכאןאיןהייןעליברךלאואם,כללטעימה
כ"א,צביהחכםש"כמלומרתמציראם,צדמכלכתורהא"המנכברתפ"עכשיהיהואיך.אחד
הגפןפריבוראיברךשהמברךהיינו"צי"7'בכיכמבואראחרבטעימתכגיהמזוןדבברכתהא

.יןלבדךבעצמםשיודעיםפיעלאףהאחדיםוישתו
משםאין,הגפןפריבוראברכתגםיודעיםיהיושלאצריךג"רע'בכישגםלומרתמציאםואף
טעימהבלאחובתוידילצאתלואפשרואיבקידושחייבשהואכיוןהכאלומרדיש,לכאןראיה
הואיוכללאלמהחובתוידיומוציאוטועםכשאחרכןאם,תא"רעכימןבכוףהאחרוניםש"כמ

יכ'מחושאינו,חובתוידיכברשיצאמידבשלמא.בשבילוכןגםשהיאטעימהאותהעללברך
להערבאיןבעצמוחובולפטוריכולבעצמושהחייבכיוןלכן,"ערבותימדיןאלאבדבר

ואף.הטועםחיסרובעדמהערבותלבד11בטעימהבעצמוחייבשהואכאןכן,שאימה,לפזטה
לטעוםחייבשהואכיוןמקוםמכל,טועםכשאינובהברכהולאבהטעימהאלאחייבאינושהוא

כןאםברכהבלאלטעוםלהבירואפשרואי,]תטועםהואכאלוונעשהטועםכשהבירוכןאם
מחמתערבותמדיןבהשמחוייבכמו,עצמומחמתבהמחוייבהואלברךצריךשהבירוהברכה
ערבותדיןבהאיןעצלהבהברכהשהרי)ית"כדפרשברכהמלאלטעוםלחבירואפשרשאי מחמתאלא

אפשרשאישכיון,כןגםעצמומחמתחיובלעניןהדיןוהוא,הטעימה

.א'ף';םפד.(צמוקיםיןלה)תעב"פלקמןראה~.שםא.רמפג .םק.םא.מפג

פכתעב"םלקמןראה~

.ב.פכתעב"פראהפה.א.
אחריקלקינטורםם.ציינ

,ו"טשםלקמןה"וכלא לעילה"וכלב

כרכתשצריךשכיון:ד"סקצ'סי גפלומריכולעצתובשפילוהבדלהקידוש

(ונשואיןאירוסיןברכת)סידורגםוראה.הייןפרכת אף)והכלההחתןוישתההייןברכתגםשמברך

,(יודעיםשהם בסילג

,לברךויודעיםלקדשיודעיםשאינם,רעג' החכםדעתגפשהביאד"סקצ'סילעילוראהלד

להוציאיכולאינו11סברהלמישגם,ושםצמק אתבברכתו

תהלהוראה,פעצמולפרךשיודעמי ,סיב"חיושראמרי.אק"סשםולעיל,וק"סלדוד

,קעג .א"מישםלעיל,דסעיףלה
,ב,קגלד ליתביהה"דשפי"ופפרשב,משבעירוביןלז

הכוסעלפ"ביוהכומןאומרהיהשאם,לינוקא גי

לשתותוא"שאוכיון,הגפןברכתלברךצריך'

ומשם,לצורךשלאשיאמרוהייןלברכתהואגנאי .הייןברכתצריךשכוסשיטתואתצביהחכםהוכיח
.ד"סירעא/סיראהקידושולענין,דסעיףלת .ה"סכשםולעיל
,המזוןברכתלענין,ד"סשםלעילש"כמדלאלט היינו(שםצביבחכםה"וכ)צביהחכםשלדעת

,יודעיםשלאבגדוליפאו)לחנוךשהגיעבקטןדוקא ,(כוסטעונההמזוןשברכתלהאומרים

.ה"סכשםומלעילמ רש.נדשאילתאאחאידרפשאילתותמא

ה"רי" ח'סיוכדלעיל.מוציאשיצאפ"אעה"דא.,כס

רסג'סילעילגםוראה,ג"ושג"מכקסז'וסיא"מי ,הק"ס

השדהשיח.א,בו'עג"חהלכותחקריראהכוכ הברכתשער
וראה,סוק"סד'סי.גס"מו' .אק"סא"קותונא'לסיהשלמהנחמיהדברי

.פ"אעה"דא,כסה"רמג



רעג-ערבשבתהלכותרמו

בין)יוםשלביןלילהשלבין,קידושישלכוםעלאחרונהברכהלברךצריךאיןיג
ה~כוםוהרי"]הסעודהמצרכיהואשהקידושלפי(~]משקהשארביןייןשהוא

עין)הםעודהבתוךשתהוכאלוהםעודהשלאחרהמנוןבברכתונפמרלסעודהמפל

צריךאיןייןהואאםהקידושכוםמלבדהסעורהקודםעודשתהואם)(ן]ד"קע'סי
"קע'בסישנתבארממעםאחריולברך

"אחריוןלברךצריךמשקהשארהואואםת
:[(]]שמישנתבארכמוהמנוןברכתכוםאחראחרונהברכהיברךכןאםאלא

הגפןפריבוראבברכתשנפמרלפיהסעודהשבתוךהייןעללברךצריךאיןיד שבקידושא
:(דיי"קע'סיעיין)

:מעיפיםב"יובומעודהבמקוםהקידוששיהיהרעג
שהיהביןאחרבביתואכלה~בביתקידששאם"סעודהבמקוםאלאקידושאיןא

כ"ואחה~בביתלאכולדעתעלשקידשבין]האחרבביתלאכולמתחלהדעתו
קודםולקדשלחוורוצריךהראשוןבקידושחובתוידייצאלאאחריגניתלאכולנמלך

וקראת"שנאמריומישלבקידושוביןלילהשלבקידושביןהאחרבביתשיאכל
ואיןהקידושקריאתתהאשםשבתסעודתעונגבמקום,חכמיםודרשועונגלשבת
:קידושיחובתידייצאשלאכללאחריוסעדולאקידששאםלזמרצריך

כ"ואחה~בחדרלאכולדעתעלאחדבחדרשקידשלחדרמחדראחדבביתשפילוב
"ולקרשלחזורצריךלביתמעליהאולעליהמביתוכןאחרבחדרלאכולנמלך

אחרוןקונמרם

הצריכוולא,יודעשהבירופ"אעלברךהואיכולכןאםברכהבלאמחיובולפוטרולהבירו
.בלבדתזערבותמחמתרלחבירובברכתצורךשוםלוכשאיןאלאבעצמוהבירושיברך

ץ'המרדכיבשםדתן"תקצ'פיי"בעייןחולקיםרביםכי"גמורהתחובהאינהזאתגםואף
:"חדשנהפריכתבוכן]שםא"רמכתבוכןייט"אשרוהגהות""ן"והר

ל'לעה"יכ.'"םע"ושימור,ד"מוםשםש"ראפו .ג"ושח"מ-קע

.'"םתעג"מלקמן,שםל.לעה"יכפו הםסיףפירפת
.א'ק"משםא'~.רצט"ום," מעפט

"
.ישחח סלףצ

,ם'יצענמ"מיראה.י ,ח-רש'עז"ח(י"רית.)ב"העווראה.שםכדלעילצא

,זף'מעצב ,."םע"שו.מורצג
,המלףצד

רעגסימן ביר.א,קאפסחיםשמואלא

,א"מע"ושי

.ה"םי"פשםש"רא,קדיש'דה"רב,קשם'תוס .א"פהנייעשיר

,נן'ישמעה"דשםן"ר.א,קאשםהינאדרבעובדא הםסוףי"ב

,ב"מע"שי," ר"םע"יששיר.'"הפכההמבים

וכה,א"פמ" ,ב"משםלקמן

מ"מוראה,נ"ישמ"מרעא"מל'יכדלע.אק"מץ'ט וצ
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