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  מי שלא הבדיל במוצאי שבת

   ב הלכה ה פרק ברכות מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 מבדיל שבת במוצאי הבדיל לא אם' בר יודה' ר בשם ינאי' ר בשם' בר אנטיגנוס בר אלעזר' ר זעירא' ר
  מיד אומרה האש מאורי בורא אבל לחול קודש בין במבדיל אמר דאת הדא בשבת בחמישי אפילו

 5  ד ,כט שבת ם"רמב

 לא ואם, כולו היום כל והולך מקדש במזיד בין בשוגג בין בלילה קידש לא אם, בלילה הקידוש עיקר
 בליל אלא האור על מברך אינו אבל, שלישי יום סוף עד והולך ומבדיל למחר מבדיל בלילה הבדיל
  .בלבד שבת מוצאי

   ד הלכה כט פרק שבת הלכות משנה כסף

 10 הרביעי יום דעד משמע דבגמרא קשה. הרביעי יום סוף עד והולך ומבדיל' וכו בלילה הקידוש עיקר] ד[

  :הנכונה הגירסא והיא' ג יום סוף עד בו שכתוב מוגה ספר ומצאתי בכלל עד ולא

   ד הלכה כט פרק שבת הלכות רוקח מעשה

 אין' פ בירושלמי ועיין. כ"ע' וכו רביעי יום סוף עד שבגירסתו ל"ז מרן וכתב שם'. וכו והולך ומבדיל
 האמת אמנם קאמר בכלל עד דלא ואפשר התם קתני חמישי דהא הכי ל"דס קצת דמשמע עומדים

 15 י"הב בהגהת ט"רצ' סי הגדולה כנסת להשיירי מצאתי שוב דוקא שלישי יום דעד וגירסתינו מרן כדברי

 בפירושו ל"ז אחיו לרב מצא ושכן' ה יום עד בפירוש דקאמר הירושלמי על סמך שרבינו בהחלט שכתב
 זה אריכות אם כעת בידי אינו הזה הספר כי והגם. כ"ע בזה שהאריך שם עיין] יהושע שדה[ לירושלמי

 אם הדעת בחונן והבדלה אמתניתין קתני דהתם עצמי הכרח אינו שהזכרנו הירושלמי על הוא שכתב
 וכן דמי שפיר בחמישי דגם להדיא מוכח זה ולשון. כ"ע בשבת בחמישי' אפי מבדיל ש"במ הבדיל לא

 20 ל"דס שיש לפי בחמישי אפילו ל"וז שכתב זרעים סדר הירושלמי על בפירושו ל"ז ליב הרב כן גם כתב

 הואיל שבת עד השבוע כל אפילו וכלומר בחמישי אמר לפיכך חמישי תחילת דהיינו רביעי יום סוף עד
 דבירושלמי ומשמע רביעי יום סוף עד ל"דס מאן דאיכא הרב השמיענו ואגב כאן עד רביעי מכלל ויצא

 וכן רביעי יום סוף עד נדפס עוז מגדל ובדפוס. ל"ז הגדולה הכנסת דברי ליישב יתכן ובהכי קאמר גופיה
  .ב"והקס א"הקי משנת יד כתב אחרים נוסחאות' בב מצאתי

 25   ישנה אבלות ענין -  האבל שער האדם תורת

 על הבדלה ואומר בשבת שבת מוצאי של אדם מתפלל לן דקיימא והשתא גדולות בהלכות כתוב) קיא(
 יום מבעוד וממשתי ממיכל לאפסוקי ליה דמיתבעי בשבא בחד באב תשעה דאיקלע היכא, הכוס

 שבת מוצאי של אדם מתפלל') ב ז"כ ברכות( שבתות בשאר מר דאמר כיון, לאבדולי מהו, דשבתא
 קבליה מבדיל דאלו כיון דילמא או, יום מבעוד הבדלה אומר נמי הכא הכוס על הבדלה ואומר בשבת

 30 ואיתסר לחול קדש בין דאמר חול דשוייה בעינוי ליה ואיחייב בדילנא דאמר כדרב עליה באב לתשעה

 כיון ולשתייה זמן ולימא הכוס על ליקדיש') ב' מ עירובין( הכפורים יום גבי אמרינן דהא, בשתיה ליה
 מקמי בתעניתיה שרי כד ומבדיל בשבא חד דנפיק עד לישתהי הילכך, עילויה ליה איתסר דקבליה

 דהוה היכא מילי הני, לא טפי אין היום כל כולו היום כל והולך מבדיל מר דאמר גב על ואף, דליטעום

 שליחא וכן, בשבא דתרין לאורתא מבדיל בשבא בחד למיכל ליה אסיר דהוה הכא אבל למיכל ליה שרי
 35  . ל"ז הלכות בעל דברי אלו, ליבריך לא נורא על אבל, כנישתא בבי מבדיל דצבורא

 אסור כי ויומו שבת מוצאי אלא לאבדולי חזי דלא דכיון, סברא להך לה חזינן לא דעתין לעניות ואנן
 שבתא באפוקי למיכל אסיר דכי מסתברא איפכא ואדרבה, ואילך מכאן ליבדיל טעמא מאי בהו למיכל

 איכא בטפי וטפי, לאבדולי בשעתיה חזי לא דהא, בשבא בתרי מבדיל לא בשבא בחד לאבדולי חזי ולא
, לאבדולי חזי שבת דבמוצאי היכא מילי הני כולה השבת כל והולך מבדיל דאמר למאן דאפילו למימר

 40 דראשון תשלומין דכולהו, בשבת רביעי עד מיבדיל לא תו לאבדולי חזי לא שבת דבמוצאי היכא אבל

 בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי כל משל, זימניה בלא מבדיל לא להבדלה חזי לא דבזמניה וכיון נינהו
 דכולי משום כולו היום כל והולך מבדיל ד"למ מקום ומכל, בו מעכבת בילה לבילה ראוי שאינו וכל

 שבת במוצאי ולמשתי למיכל אסור נמי דכי היא מחוורתא מילתא, הוא שבת מוצאי של כלילה יומא
 הגדול לרבינו שראינו וכיון. ויום לילה דהוא שבת במוצאי אלא הבדלה דליכא, ואילך מכאן מבדיל לא
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 45 שחל באב בתשעה הכוס על הבדלה לנו אין כולו היום כל והולך מבדיל הלכה לפסוק שהסכים ל"ז

  . בשבת באחד להיות

 קאמרינן הכפורים יום של זמן דגבי גב על ואף, לינוקא ליה ומטעים הכוס על מבדיל דאמר מאן ואיכא
, חששו כרת איסור הכפורים דיום משום התם, למיסרך דאתי משום יעקב בר אחא כרב הלכתא לית
 דלית הבדלות סדר דחינן ולא הוא דרבנן איסורא באב תשעה אבל, הכפורים יום בכל אתי דקא ועוד
. למסרך אתי לא שתא בכל אתי דלא דכיון ועוד, גזרינן לא דבדרבנן, גזרה משום כוס בלא תקנתא להו 50 

 למסרך אתי ישראל לתינוק' לי וליתן בכרמא כשותא מזרע לענין אמרינן דהתם היא מילתא ולאו
 דרב פירכא היא והיא, טפי שכיח ולא הוא כרת איסור דלאו גב על ואף') א ט"קל( תולין' בפ כדאיתא

 הכפורים ביום אמרינן קא ומינה ישראל לתינוק ליה וליתן אקשי דאיהו') ב' מ עירובין( יעקב בר אחא
, עירובין במסכת ל"ז חננאל רבינו פירש וכן, למסרך דאתי משום יעקב בר אחא כרב הלכתא לית

 55  . לסירכא חיישינן נמי קביעי ולא דרבנן באיסור דאפילו מינה ושמעינן

 בתחלה אמרו שהרי תדע, הכוס על הבדלה תקינו לא באב תשעה להיות שחל שבת דבמוצאי ומסתברא

 עניים ישראל כל שבת במוצאי להיות שחל באב ובתשעה, הכוס על קבעוה העשירו בתפלה קבעוה
 צריך בתפלה המבדיל אמרינן ולא, כלל הכוס על הבדלה תקינו לא שעתא האי ובכי, הם מרודים
  . להבדיל צריך אין בעולם כוס שאין בשעה אבל כוס שיש בשעה אלא הכוס על שיבדיל

 60   ד ענין) למאירי( אבות מגן ספר

, בשבת באחד להיות שחל באב בתשעה מעשה ידי על התלמידים אותם עם ומתן משא לי שהיה הוא
, כך על עלינו כמתמיהים ונעשו, והמבדיל הגפן פרי בורא התענית שעבר בלילה להבדיל נוהגים שאנו

 כן פסק ל"ז אלפאסי שהרב ממה ראיה לי והביאו, כלל מבדיל היה שלא הנזכר הרב בשם לי וספרו
  . פסחים ערבי בפרק
 65 יום עד שפסקה ל"ז משה רבינו הרב מדברי לן סייעו ל"ז אלפאסי מהרב לן אדמתביתו, בני להם נמתי

, תשעה ביציאת ומבדיל שכתב עמרם רב מדברי וכן, פסחים במסכתא כתבנום אנו שאף וכמו, רביעי
 מבדיל שאינו על אומר ואיני, הגאונים בין ישנה מחלוקת זה שדבר שתבינו אלא, האור על לא אבל

 ועיקר. יותר נראין המבדילים שדברי אומר שאני אלא, שוגג שהוא המבדיל על ולא, טועה שהוא
', וכו תלת מינה שמע' וכו לאתרין אקלע דאמימר בההיא) א ז"ק פסחים( שאמרו במה תלוי המחלוקת

 70 הא, היום כל דוקא לפרש ויש. כולו היום כל והולך מבדיל שבת במוצאי הבדיל לא מ"ש גורסים והם

 שבת מוצאי במחרת הבדלה שאין מפני הטעם מפרשים והם, כן פסקה ל"ז אלפאסי הרב ואף. לא טפי
 כן ואם, הוא זמנה שבת מוצאי מחרת כל הלילה אחר הולך שהיום שמאחר אלא, תשלומין מדין

, כלו השבת כל והולך מבדיל גורסים אנו מ"ומ, תשלומין עוד לה ואין זמנה עבר התענית זמן כשעבר
 הבדיל שלא] מי[ חייא' ר בני אמרי) א ו"ק שם( בהדיא אמרינן מינה דלעיל דהא, יותר נראה וכן

 75 דבהא איתא ואם, בשבת רביעי עד] זירא ר"א[ כמה ועד, כולה השבת בכל והולך מבדיל שבת במוצאי

 ודאי אלא, לזו מזו להקשות שלא, התלמוד בעל נשמט ולא, דלעיל אההיא קשיא, כולו היום כל גרסינן
 שלא ומכיון הוא תשלומין שמתורת מודה אתה מ"מ והלא תאמר ושמא, היא כך דוקא הגירסא
 שבעה כל תשלומין לה שיש בחגיגה והרי, בשעתו בו נתחייב שלא מה משלם היאך בראשון נתחייב

 בר היה לא ובזמנו הואיל, תשלומין כאן אין, בשני ונתפשט בראשון חיגר היה שאם) א' ט חגיגה( אמרו

 80 וכן, רמיא עליה מיהא וחיובא מפקיעו שהתענית אלא היה חיוב בר בזמנו שזה, כלום זה אין, חיוב

 וכמו, הוא וזמנה קרוי הוא שבת מוצאי בשבת רביעי שעד אלא תשלומין מחמת שלא לפרשה אפשר
 תרי בשבא חדא גיטין גבי/ דאיתמרא/ דיאתמרא ההיא חייא' ר בני בשמועת בהדיא שם שהביאו

 ולא האור על לא אבל, והמבדיל ג"בפה ומברך להבדיל ראוי כך ומתוך, שבא בתר, בשבא ותלת, בשבא
 ומן שכתבנו הראיות מן נראה והדבר, והרבנים הגאונים מימות גלותינו בכל נהגו וכן, הבשמים על

 85  . הבדלה בלא יוצאה שבת תהא שלא הסברא

, עניים כולנו הרי ב"ובט כשהעשירו אלא הכוס על הבדלה תקנו שלא שלכם בשטה שהזכרתם ומה
 כשהגיע שהרי ועוד. הוא דבדיחותא מלי' וכו ומרודיה עניה ימי ירושלים זכרה ואומר צווח והמקרא

 שנתחייב כל, כולו היום כל הגורסים לדעת שאף לי נראה מזו וגדולה. למקומו העושר חזר הנחמה זמן
 שעבר כל, לשתות לו אפשר שאי מפני אלא הפקעתו שאין זה כגון חיובו מפקיע אתה אחר ומצד, בדבר

 90 פשיעה שהוא מזיד כגון פשיעה במקצת אלא היום כל נאמר שלא, לתשלומין הוא ראוי האיסור אותו

 ובת שכרא ליה אייתי אתמר דאמימר דבשמעתא גב על ואף, פשיעה קצת שהוא ששכח או, גמורה
 ואיכא, כן הגורסים לדעת היום כל והולך מבדיל שבת במוצאי הבדיל לא מינה שמע אמרי ועלה, טוות
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 מ"ומ, שראה מה אלא ממנה למד לא והוא, הוה הכי הוה כי דעובדא אלא כן אינו, לא טפי הא למידק
  .ברורים והדברים, חייא' ר בני בהדי למפלג ודלא מבדיל היה כ"לאח שאף אפשר

 95   ב עמוד ל דף תענית מסכת למאירי הבחירה בית

 בדבר מיחו המפרשים שגדולי אלא האור על לברך נהגו מפרשים קצת שבת במוצאי באב' ט שאירע כל
 אמר שכבר האור על לברך צריך אין כך בתפלה שהבדיל אחר כוס בלא מבדיל שאינו כשם לומר הרבה

 על ברך ואלו האור על לא אבל באב' ט ביציאת מבדיל כתוב עמרם רב בסדר ואף לחושך אור בין כן גם

 ואף עליו מברכים אין ודאי אלא האור על לברך שלא עוד לומר הוצרך מה שבת במוצאי האור
 100 הקדמון הפייט שאמר והוא כוס בלא לברכו אין הכוס על שתקנוהו שמאחר כתוב גבראתא בהלכאתא

 הגפן פרי בורא מברך' א יום שעבר בליל באב' ט שעבר אחר מ"ומ לבת עברה ובהיכל לבת על אברך איך
 להבדיל מחייבים ויש עצמו בשבת להבדיל חוככים ויש כלל להבדיל שלא חולקים יש בזו ואף והמבדיל
  :לתינוק ובהטעמה שבת במוצאי

 תפלת בפרק ופסקנו הואיל כתבו הראשונים שמגאוני והוא בו תלויה זה שמחלוקת מה על מעירך והרני
 105 סעודתו של המזון בברכת מבדיל זה אף הכוס על ומבדיל בשבת שבת מוצאי של אדם מתפלל השחר

 הם ואף בה המפסיק בסעודה יין שם אין שהרי הגפן על ולא הבשמים ועל האור על מברך שאינו אלא
 כך מתוך והכריעו אמרו לא בשבת ואבלות באבלות נתחייב חול שוייה שבהבדלתו שמאחר לומר חזרו
 ואין תפלה לשל בינה מה הכוס על לברכה יכול שאין שמאחר מרחיקה אני ואף בשבת להבדיל שלא

 לאו אם שיאכל קודם התענית במוצאי מבדיל אם המחלוקת וחזרה ביין אלא הכוס על הבדלה תקנת
 110 וכן לא טפי הא כלומר כלו היום כל מבדיל נסחאות בקצת פסחים בערבי שאמרו במה המחלוקת ועקר

 אלא תשלומים מדין שבת מוצאי אחר הבדלה שאין מפני הטעם מפרשים והם הפוסקים גדולי פסקוה
 ואין זמנה עבר התענית משעבר כ"וא הלילה אחר הולך היום שהרי הוא זמנה שבת מוצאי מחרת שכל
 בשכח אלא לא טפי הא היום כל מבדיל אמרו שלא זה לדעת שכתבו שיש פי על ואף תשלומים בה עוד
 שמאחר נראה אינו מבדיל לשתות רשאי אינו שהרי כוס שאין מפני אלא נמנע שלא זה אבל הזיד או

 115 שבת במוצאי שמבדילים אלא בזו מודים ויש זמנו בלא מבדיל האיך תשלומים בדין כוללה אתה שאי

 הכפרים יום של זמן על' ב' מ בעירובין שאמרו ממה עליהם משיבים וכשאנו לתינוק ונותנים עצמו
 בכל שהיא וכן כרת בו שיש הכפרים ביום אלא אמרוה שלא אומרים הם למיסרך אתי לתינוק לותביה

 נדחין ודבריהם חוששים אין תמיד מצוי שאינו וכן תורה איסור אף או כרת בו שאין דבר אבל שנה

 בה אין ובזו למיסרך אתי לינוקא ולמיהב בכרמא כשותא מיזרע' א ט"קל נוטל בפרק שאמרו ממה
 120 מתירים אנו בתענית המזדמנת שבמילה פי על ואף שנה בכל מצוי הדבר שאין וכן סופרים איסור אלא

 הוא שכיחא דלא מילתא וכן לסירכא בו לחוש ראוי התינוק אין בזו התינוק סמך על הגפן על לברך
 וכמו כולה השבת כל והולך מבדיל פסחים של באחרון גורסים אנו מ"ומ דמיעוטא מיעוטא אלא

 גדולי כתבוה וכן תשלומים ומדין' ד יום עד ל"ר בשבת' ד עד כמה ועד חייא' ר בעי בהדיא שם שהוזכר
 לה שיש בחגיגה אמרו' א' ט חגיגה שבמסכת פי על ואף התענית במוצאי מבדילים כך ומתוך המחברים
 125 בר היה לא ובזמנו הואיל תשלומים כאן שאין בשני ונתפשט' א ביום חגר היה שאם' ז כל תשלומים

 אפשר וכן רמיא עליה מיהא וחיובא מפקיעו שהתענית אלא היה חיוב בר בזמנו שזה כלום זה אין חיוב
 שאמרו בהדיא שהביאו וכמו שבת מוצאי נקראים אלו ימים שכל אלא תשלומים מחמת שלא לפרשה

 על לא אבל התענית במוצאי מבדיל והילכך שבא בתר בשבא ותלת בשבא תרין בשבא חד גיטין בענין
 שאין נאה והדבר שבהם והרבנים הגאונים מימות גלילותינו בכל המנהג וכן הבשמים על ולא האור
 130 בשהעשירו אלא הכוס על הבדלה תקנו שלא כתבו מפרשים שקצת פי על ואף הבדלה בלא יוצא שבת

 ועוד נינהו דבדיחותא מילי עניה ימי ירושלים זכרה וצווח עומד והכתוב עניים כלנו הרי באב' ובט
 ביומו אפשר שאי שכל כלו היום כל הפוסקים לדעת אף בכך אני ונוטה העושר חזר הנחמה זמן כשהגיע

  :ברורים והדברים לתשלומים מיהא ראוי

   ב סימן ג פרק ברכות מסכת ש"רא

 135 האמרינן להם אמר. לפניך ונבדיל תלמידיו ל"א. הבדלה בלא ואכל אונן ל"ז י"ר היה אחת שפעם אמרו

 עושה אינך למה לו אמרו הקברות מבית כשבא ולמחרתו. אמן אחריהם עונה אין ברכו אם בירושלמי
 שהייתי משום הבדלה חיוב בשעת אמש פטור שהייתי מאחר להם והשיב מבדיל טעם האמרינן הבדלה

 שני ביום ונתפשט ראשון ביום חיגר) א ט דף( דחגיגה קמא בפרק מצינו שכן. אני פטור עתה גם אונן
 שלו שמחות בהלכות כתב דנורנבערג ל"ז מאיר ר"וה. שני ביום חייב אינו שוב ראשון ביום שנדחה כיון

. הבדלה בלא לאכול שמותר ל"נ שבת במוצאי הבדיל ולא למחר עד נקבר ולא בשבת מת לו שיש מי 140 

 כל בירושלמי עלה ואמרינן. שבתורה מצות מכל פטור לפניו מוטל שמתו מי שמתו מי' בפ דאמרינן



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  18 מספר דף, והבדלה קידוש

 

 

4  

 

 דהא שיבדיל עד לאכול אסור מתו שנקבר לאחר המחרת וביום. הדיוט נקרא ועושהו הדבר מן הפטור
 כל והולך מבדיל ש"במ הבדיל שלא מי נמי' ואמרי. מבדיל טעם) א וקז ב קו דף( פסחים בערבי ל"קי

 התפלה מן פטורין ואלו אלו עד' וכו וחילופיהן המטה נושאי שמתו מי בפרק דאמרינן והא. כולה השבת
 145 שהות עוד להן שיש לפי פירשו ורבותינו היא דאורייתא דלאו התפלה מן פטורין לשונו וזה י"ופירש

 פטורין שעתא ההיא שפטורין כיון דמשמע י"מפרש דברי על להקשות ואין. פטורין לשון זה שאין נ"ול
 להתפלל שיוכלו ביום שהות ויש המת את קברו דאם י"רש מודה לא דמי ליתא ודאי דהא. עולמית

 התפלה זמן הגיע אם רבותיו שלפי אלא והוא רבותיו פליגי לא) כרחך על א"ס( כאן ועד שמתפללין
 אם' אפי י"ולפירש. מתפלה יבטלו לא לאו ואם בו יעסקו להתפלל שהות להן יש ועדיין לעסוק ויכול
 150 אף כולה השבת וכל המחרת יום כל ההבדלה דזמן כיון זה בנדון כ"וא. בו יתעסקו התפלה זמן יעבור

 כיון לומר ואין. כדפרישית מתו שנקבר לאחר יבדיל מתו שנקבר קודם להבדיל יכול היה שלא פי על
 שמע אם ואפילו אוכל הכי אפילו מזמן ואינו מברך דאינו אמרינן דהא. יאכל לא להבדיל יכול שאין

 לחזור למחר וצריך הוא חיובא בר לאו שעתא דבההיא כיון לו עולה אינו ש"במ שהבדילו מאחרים

 להבדיל לאחר שאומרים גדולים שיש שמעתי. המאור ועל הבשמים על מברך אינו מיהו ולהבדיל לברך
 155 ר"ה בשם א"משפיר ל"ז הלוי ז"הר לי הגיד ושוב. כדפרישית אלא כלל לי נראה ואין. האבל נפטר ובזה

 כדברי ל"ונ. ל"ז מ"ר לשון כ"ע לי הגיד לא שמו ואת כדברי' שכ אחד גדול שמצא א"משפיר יקותיאל
 לו היה כשלא היינו. כולה השבת כל והולך מבדיל ש"במ הבדיל שלא מי פ"בע דאמרינן דהא יהודה' ר

 היה הבדלה חיוב עליו שחל דבשעה אונן אבל. להבדיל יכול היה שלא אחר אונס שאירעו או ש"במ יין
  :שני ביום ונתפשט ראשון ביום דחיגר לההיא לגמרי ודמיא. מיחייב לא ותו לגמרי נפטר פטור

 160   ו סעיף רצט סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

 לשבת שייכים והלאה ומכאן העבר לשבת עוד שייכים ימים' הג אלו דכל -' וכו סוף עד מבדיל) טז(
 לאכול לו דאסור וגם למצות מקדימין דזריזין' א ביום להבדיל יקדים לכתחלה ע"לכו מ"ומ הבאה
 טוב יום דבמוצאי חכמים לשון ספר בשם א"רע בחידושי כתב. להבדיל הוא דבידו כיון שיבדיל קודם

 ביום כ"משא שעבר לשבת עוד שייכים ראשונים ימים' דהג לומר שייך דבשבת תשלומין להבדלה אין
 165 :ש"ע להבדיל יכול טוב יום שאחר' א יום דכל שם מצדד א"הגרע מ"ומ טוב


