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1

פוטירין כפולהדיפלי יין כוס
1

אחר פוטירין כדיפלי ,

דבריםהמרחץ לתוכה ונותנים המרחץ אחר ששותים ככוס

אש פחים ה' עליהם שימטיר לאחר כך הגוף. את המצננים

למנת זלעפות רוח לבוא לעתיד בהם יתן המחממים, וגפרית

נוספות פורעניות ויסבלו שיתקיימו בכדי כוסם,
2

.

הקדושוכנגדן שיביא פורענות של כוסות ארבע אותן כנגד

הגויים על הוא אתברוך להשקות הוא ברוך הקדוש עתיד ,

נחמות של כוסות ארבעה אתישראל הוא ברוך הקדוש ישקה

נחמות של כוסות בארבע ה).ישראל ט"ז, (תהלים מנתא. ְָה'

וכֹוסי. ה)חלקי כ"ג, (תהלים רויה.ב. ּכֹוסי ראׁשי בּׁשמן ּדּׁשנּת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

יג)והדין קט"ז, (תהלים תרייןג-ד. אּׂשא יׁשּועֹות מהפסוקּכֹוס ְֶָ

היה צריך לכאורה, כוסות. שתי משמע אשא ישועות כוס

ישועה'. 'כוס כתוב בלשוןלהיות 'ישועות' שנכתב מכך אך

גוג לימות אחת וכוס המשיח לימות אחת שכוס למדים רבים
3

.

היין: כוס של שיעורה כמה מבררת הגמרא

תנינן ה"א)תמן פ"ח שבת (ירושלמי ייןשנינו המוציא :

לרשות הוא,מרשות יתחייב עליו הכוסהשיעור מזיגת שלכדי

חזק, היה ויינם הואיל הלוג. רביעית ושיעורו המזון, ברכת

כדי מים, חלקים שלושה כנגד יין אחד חלק למזוג היו נוהגים

לשתיה ראוי היין שיהא
4

הוא הכוס למזיגת יין ששיעור נמצא, ,

בלוג 1\16 כלומר הלוג. רביעית לרבירבע שאל זעירא רבי .

כוסות של שיעורן הוא כמה בליליושיה: הכוס נפח מהו

המפורשהסדר מן סתום נלמוד ליה: אמר הדבר? את נלמד

מפורש ממקור הכוס של שיעורה הוא כמה לנו דתניהסתום .

חייה חייהרבי רבי רביעיתשנה ישנן שאמרו, כוסות ארבעה ,

באיטלקי עשויהיין שתרכובתו חזק, יין הוא האיטלקי יין

היין כוס שיעור כן, אם יין. אחד וחלק מים חלקים משלשה

יין רביעית הוא במשנה שנשנתה
5

.

הקופה: שיעור

תנינן ה"א)תמן פי"ח שבת ארבע(ירושלמי אפילו מפנין ,

קופות זקוקיםוחמש אם בשבת תבואה של אוצר מפנים

מקום ליצירת או אורחים להכנסת כגון מצוה, לדבר למקומו

או ארבע ממלא אחד וכל הדרשה, לשמוע שבאו לתלמידים

לטרחה חוששים ולא המקום, שיפנה עד תבן של קופות חמש

בשבת
6

של שיעורה היא כמה יושיה: לרבי שאל זעירא רבי .

המפורש מן סתום נלמוד ליה: אמר קופה?
7

תמן: דתנינן .

סאין שלש שלש של קופות אחתבשלש שכל קופות בשלוש

סאים שלש הלישכהמכילה את תורמין
8

שיעורן אף כן, אם .

סאים שלש להיות צריך שמפנים הקופות .של

היא יודה דרבי יוחנן: רבי בשם בון רבי בי יוסי מהרבי

יהודה כרבי הוא הכוס, מזיגת כדי בברייתא מיםששנינו דתני, .

גמייה אחתכדי לגימה מזיגתכמות כדי אומר: יודה רבי .

לכוסהמוזג היין את בהם למזוג כדי הוא המים שיעור
9

.

הגמרא: בכמהמסתפקת הוצאתומזוג על להתחייב שיעורו
10

?

קטנה בכמות די או רביעית הוא מזוג ביין ההוצאה שיעור האם

יותר
11

?

הספק: את הגמרא כדיפושטת מים הדא: מן נישמעינה

הכוס מזיגת כדי אומר: יודה רבי חלקיגמייה. שלשה כלומר

הכוסרביעית מזיגת כדי אומר יודה רבי גמייה. כדי יין .
12

.

הכוסות: ארבע בשיעור לדון עוברת הגמרא

כוסות של שיעורן הוא הכוסותכמה ארבע ששיעור אמרנו

רביעית בשיעור בקיאים שאיננו אנו איטלקי. יין רביעית הוא

פסח עבור כוס נשער במה איטלקי, אמר:יין מנא רבי ?

ורביע טירטרטין
13

.

הכוסות: ארבע על ספיקות מספר מונה הגמרא

אחד בכרך לשתותן מצותמהו חובת ידי לצאת ניתן האם

שצריך או הפסקה, בלא זו אחר זו בשתייתן הכוסות ארבע

לפי שותה, כוסות שארבע ניכר שיהיה לכוס כוס בין להפסיק

גאולה של לשונות ארבע כנגד שתיקנון
14

?

+ß*

שחר אעירה

דיפלי1. המילה ופירוש כוס היא פוטירין המילה משמעות יוון: בלשון

כפול. הוא

ששביעת2. כיוון ביאר, יפה מוהר"ש העדה. וקרבן משה הפני פי על

כפול, התרעלה כוס שיהיה משל בדרך אמר כוסות, בכפל היא השתיה

המרחץ אחר ששותים הכוס כמו ברשעים יחלחל התרעלה וכוס

הוא וכן ג נ"א, רבה (בראשית רש"י בהם. ונכנסים פתוחים שהעורקים

ששותים בשמים של כוס פירש כהונה) במתנות הוא וכן ל. זרה בעבודה

לרפואה. המרחץ אחר

ולא3. כוסות של מפורשות לשונות שלש שנזכרו הטעם העדה. קרבן

גלויות משלש לגאולה תרמוז השלישית הגאולה כי לרמז ארבע,

(המאירי).

ד"ה י"ב שמות אברבנאל עוד ראה כוסות: לארבע נוספים [טעמים

ניסן חודש יששכר בני ס; פרק סוף ה' גבורות מהר"ל התיחסות; והנה

ועוד]. נא סעיף תעב סימן החיים כף ב; דרוש ד מאמר

כט:.4. עירובין ראה

ידוע5. סוג שאותו משום איטלקי, יין של בדוגמא נוקטת הברייתא

לכל יין רביעית נותן הוא כזו ובמזיגה כזו, למזיגה וזקוק במיוחד כחד

סד:). עירובין וראה ה"ב; פ"ג שקלים פולדא (מהר"א כוס.

עובדיה6. ורבנו מפנין ד"ה ה"א פי"ח שבת ירושלמי משה פני

בשבת, כלל בדרך אסור גדולות קופות שפינוי חרף שם. מברטנורא

המצוה קיום לצורך זו טרחה חכמים התירו שבדבר, הטרחה מחמת

שבת מפנין).(רש"י ד"ה קכו:

הגמרא7. הביאה המפורש מן סתום נלמד הקופות שיעור ואף היות

תנינן). תמן ד"ה ה"א פ"ח שבת ירושלמי משה (פני זו ברייתא

חודש8. בראש בהן שתרמו הגדולות הקופות מתוך הממון את נוטלים

מקופות תורמים היו מועד ובכל סאים, תשע החזיקה קופה וכל ניסן,

(המכילות קופות אותן על וכתוב סאים, שלש של קטנות בקופות אלו

שתכלה עד ציבור לקרבנות ממנה שיספקו כדי ג', ב', א', סאים) שלש

שקלים ירושלמי העדה (קרבן השלישית מן כן ואחר השניה מן כן ואחר

הלשכה). את תורמין ד"ה ה"ב פ"ג

ה9. מזיגת כדי שם): שקלים הירושלמי פי (על גרס העדה כוס.קרבן

הכוס. מזיגת כדי מזוג אמרה המיםהדא כמות הוא השיעור וביאר,

רביעית. חלקי שלשה היינו, למזוג. רגילים שאנשים

(ירושלמי10. הרידב"ז בכמה. מזוג ד"ה שם שבת ירושלמי משה פני

רובע לשיעור צריך חי שיין אלא יודעים איננו כאן עד ביאר, שם) שבת

שיהיה אפשר מזוג, היין אם אך רביעית. על לעמוד שימזגנו כדי רביעית,

הגמרא. מסתפקת לפיכך מרביעית. בפחות

בכמה.11. מזוג ד"ה שם שקלים ירושלמי העדה קרבן

לפי12. לעולם הוא השיעור מקום מכל כוסות, בכמה מזוג היין אם אף

ויש מים, רביעית חלקי בשלשה יין רביעית רובע מזג אם המזיגה. ערך

ממנו הוציא כאשר מים. רביעית רובע ושלשה מים רביעית רובע כאן

כדי הוציא אם כן, אם ערך. לפי אחר יין בו למזוג ניתן האם משערים

רובע חלקי שלשה כאן צריך אין יין, רביעית רובע בו למזוג שיעור

אם אף המזוג, ביין משערים לעולם מהיין. בו יש שכבר לפי רביעית,

מזוג ד"ה שם שבת ירושלמי משה (פני מזוגות כוסות מהרבה בא

בכמה).

טיטרטון13. ששמה מידה ביאר, העדה קרבן טיטרטון. ששמה מידה

זו- ממידה רבע התורה. של רביעית זו הרי - זו ממידה רביעית ועוד

ד"ה שם שבת ירושלמי משה (פני חכמים שתיקנו רביעית מידת זו הרי

טוטרטין).

ארבעת14. את עירה אם ביאר, אחת) בבת ד"ה קח: (בבלי רש"י

הן אין כתב, המאירי חובתו? ידי יצא האם ושתה אחת לכוס הכוסות

שלש לסדר ועליו הקידוש את עליהן סדר ולא הואיל ארבע נקראות

נוספות. כוסות
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הספק: את לפשוט הגמרא מנסה

הכנסת בבית שמען אם הלל יוחנן: רבי דאמר מה מן

יצא
15

הלל הכנסת בבית אדם שמע אם יוחנן, רבי שאמר מכך

צריך ואינו יצא זו בקריאה לצאת ליבו וכיוון פסח בליל מהחזן

הכוס על בביתו נוספת פעם ההלל את אמרהלקרוא הדא זאת,

יצאאומרת אחד בכרך שתיין אפילו ארבע, את שתה אם אף

ידי יצא חכמים, שתיקנו הסדר כפי ולא זו אחר זו הכוסות

לכוס שלישית הכוס בין מפסיק דבר אין שהרי חובתו,

הרביעית
16

.

מפוסקין לשתותן כוסמהו בשתיית להפסיק מותר האם

בלא ברצף הכוס את לשתות שצריך או פעמים, כמה אחת

שישתכרהפסקה לא שישתה אמרו כלום חכמים? תקנת

מרובה שתיה ידי על שישתכר ולא שישתה שותההייתה אם .

מפוסקין בהפסקותהוא ישתה מישתכראם אינו ולכן,, ,

אחת, בפעם ישתה אם ברם, זה. באופן חובתו ידי יוצא בוודאי

הכוסות את ששותה מדובר אם שבע. מגרונו שהיין ישתכר,

וודאי הלא ישתכר? שלא לומר צריכים היו מה מפני בהפסקה,

את לשתות מצוה כי למדים מכאן אלא לשכרות! מגיע שאינו

ישתה שלא בלבד חכמים הזהירו ולפיכך, אחת, בבת השיעור

הסדר את להגיד יוכל ולא ישתכר שלא אחת, בבת הרבה

שכרותו מחמת חכמים שתיקנו
17

.

שביעית של ביין לצאת חובתמהו ידי לצאת ניתן האם

צדדי הביעור? אחר לו שנותר שביעית של ביין כוסות ארבע

ארבע ולכאורה 'לכם', הזה היין על קוראים שלא כיוון הספק:

להיות צריכה שהמצה כפי 'לכם' להיות להיות צריכות כוסות

כך שביעית של במצה חובה ידי יוצאים שלא וכשם משלכם,

לא או שביעית, של כוסות בארבע חובה ידי יוצאים לא
18

תני ?

שביעית של ביין יוצאין הושעיה: זמןרב אחר הוא אם אפילו

בכך מצוה שמקיים מפני הביעור,
19

.

בקונדיטון לצאת המכילמהו מיין חובה ידי יוצאים האם

בשמים
20

כיין קונדיטון קפרא: בר דתני מה מן בר? ששנה מכך

כיין נחשב שקונדיטון אמרהקפרא הדא אומרת, יוצאיןזאת ,

קונדיטוןבקונדיטון ביין כוסות ארבע חובת ידי יוצאים
21

.

מזוגין בהן לצאת חלקיםמהו משלשה מורכב יין כי אמרנו

יותר המכיל מיין חובה ידי יוצאים האם מסתפקת: הגמרא מים.

מים חלקי משלשה
22

כוסות ארבע חייה: רבי דתני מה מן ?

חיין בין בהן יוצאין במיםשאמרו מהולות שאינן
23

מזוגין בין

במים הרבה
24

יין ומראה טעם בהן שיהא שיהיהוהוא העיקר

חלקים כשששה אפילו כי משמע, מכאן יין, ומראה טעם בהן

ומראה טעם בהן שיש לפי חובה, ידי זה ביין יוצאים .מים

חובה: ידי בו לצאת ביותר המובחר היין

שנאמר אדום, ביין לצאת מצוה ירמיה: רבי (משליאמר

לא) ייןכ"ג, ּתרא אל אשריתאּדםּכי: ביין עיניך תתן אל ְִִִֵֶַַַָ

במראיתו יתאדם
25

משובח שהוא משמע .
26

.

היין: של הבישול דרגת שיעור

+ß*

שחר אעירה

זכר15. הכנסת, בבית פסחים בלילי הלל לומר מנהגם היה שכך

העדה (קרבן המקדש בבית הפסח עשיית בשעת הלל שאמרו למקדש

בהלל). ד"ה ה"ב פ"ג שקלים ירושלמי

לא16. חכמים, שתיקנו כסדר לא שתאן אם כי נפסק להלכה ברם,

ח). סעיף תעב סימן חיים אורח ערוך (שולחן חובתו ידי יצא

רבי17. מפוסקין. לשתותן מהו ד"ה ה"א פ"ח שבת ירושלמי משה פני

מדובר כי ביאר, כב) סימן א חלק יעקב שבות (שו"ת רישר יוסף בן יעקב

של רמזפוסקין,בכוס אסתר שמעוני ילקוט (ראה גדולה כוס היינו

ששותה ומי אנס'), אין כּדת 'והּׁשתּיה ח: א', אסתר הפסוק על ְְִֵֵַַָָֹתתרמח

את לשתות מותר האם הגמרא, שאלת ביאור משתגע. או מת כולה

שישתה אמרו כלום הגמרא, ומשיבה גדולות? מכוסות הכוסות ארבע

את ששותה שמי כיוון משתכר?! אינו מפוסקין שותה אם שישתכר. ולא

רוב בשתיית פנים כל על דעתו, עליו נטרפת או מת תומה עד הכוס

שתאן הגרסא רפג) (סימן ברוקח יצא. ולא יצא.בפוסקיןמשתכר לא

את ביאר רכו) (עמוד המנהגים טעמי ביניהם. גדולה שעה שפסק וביאר,

בטלים. בדברים יפסיק שלא שהכוונה נראה הרוקח, דברי

שתייתו ידי על אלא משביע אינו מטבעו שיין הוא, לשאלה [הטעם

בכמותב תלויה השובע שתחושת אוכל כמו שלא גסות. לגימות

שבכוס יתכן מט:) סוכה (ראה איטית בשתיה משביע אינו יין הנאכלת,

כדי המשביעות, גסות בלגימות היין את לשתות צריכים ברכה של

ד"ה שם שקלים ירושלמי חדתין (תקלין המצוה חיבוב להראות

בפוסקין).

ביאר,18. שביעית) של ביין ד"ה שם שקלים (ירושלמי חדתין התקלין

חיות עבור הביעור זמן כשהגיע שביעית של מיין ליהנות אסור מחד,

הפרי עוד כל שביעית פירות לאכול (מותר להפקירו צריך אלא השדה

או שם), ורש"י ז כ"ה, ויקרא הפרי. את לבער חובה מכן ולאחר קיים

שהרי מצוה, היא כוסות ארבע ושתית ניתנו, ליהנות לאו מצות מאידך,

כוסות. ארבע בשביל כסותו למכור חייב עני אף

שביעית.19. של ביין יוצאין ד"ה שם שבת ירושלמי משה פני

קשה. כך על אך הביעור. זמן לפני שביעית יין על מדובר כי אמרנו

(ראה שמינית של פסח עד הוא ביעורה וזמן בקיץ הוא הגפן בציר הלא

תשובות שלוש בפסח? שביעית של יין מצוי היכן כן, אם נג.). בבלי

בכדי מזון לעצמו להותיר לאדם מותר הביעור זמן כשמגיע אף א. בדבר.

אינו הביעור זמן ב. סק"ז). ט"ו סימן שביעית איש (חזון סעודות שתי

הסוגיה נידון ג. ח). ט', שביעית (רש"ס הפסח בסוף אלא פסח בערב

שביעית בקדושת ונתפס שביעית בדמי שקנהו ששית של ביין הוא

נח.). (קידושין

בארבע חייב ואדם הואיל ביאר, לירושלמי) (בגליון יעקב הקהילות

בדמי חובו כפורע זה הרי שביעית של מיין למצותו הנוטל כוסות,

שביעית. של בפרי סחורה איסור משום האסור דבר שביעית,

שביעית': של ביין לצאת 'מהו השאלה בביאור נוספים לפירושים

;152 עמוד כפשוטו הירושלמי יד; הלכה כט פרק שבת שמח אור ראה

עמוד ראזין חיים לרבי חיים ביכורי שנב-שנד; עמודים שביעית כלכלת

קדשים אפר פח-צא; סימנים קוטלר נתן שלמה לרבי שלמה כרם רלז;

ועוד. יח; סימן בערמאן אפרים לרבי

שבת20. ירושלמי משה (פני ופלפלים דבש המכיל יין או העדה. קרבן

ירושלמי ראה משובח. יין הוא קונדיטון בקונדיטין). לצאת מהו ד"ה שם

משקי אנא מילתא הדא לי דמר מאן זעירא: רבי 'אמר ה"ז פ"י יבמות

קונדיטון'. ליה

האם21. מסתפקת הגמרא ומשובח, טוב יין הוא הקונדיטון שיין [אף

יש המזבח. גבי על לנסך ראוי שאינו מפני כוסות, לארבע כשר הוא

מבושם שהוא מפני שאמרו ויש דבש, בו שמעורב מפני שאמרו

מיץ דבש משקה מכיל יין מלבד שקונדיטון לפי נוסף: פירוש (המאירי).

ולא הכוסות ארבע למצות חשוב נקרא נקי יין רק ושמא ופלפלים,

תמר]. עלי בו. מעורב אחר כשמשקה

יוצאין) ד"ה טו אות תעב סימן חיים אורח ערוך (שולחן היטב הבאר

מן מצוה לכתחילה, אך בדיעבד. קונדיטון ביין חובה ידי יוצאים כתב,

ברורה המשנה וכתב תערובות. בלא משובח היותר יין ליקח המובחר

היין אם אך מבושל, שאינו יין לקחת יותר טוב לכתחילה (סקל"ט),

ולקחתו. להעדיפו יש יותר, משובח מבושל

הואיל22. ביאר, מזוג) ביין ד"ה שם שקלים (ירושלמי חדתין התקלין

היו לא והן פרעה כוסות ארבע כנגד ניתקנו הכוסות ארבע כי ואמרנו

הוא שהטעם או מזוגות, תהיינה לא כנגדן שתיקנו הכוסות אף מזוגות

את להשקות עתיד הוא ברוך שהקדוש פורענות של כוסות ארבע כנגד

כיין ודינן הדורות, במשך ישראל את ושיעבדו שציערו העולם אומות

מזוג. שהוא רגיל

חי.23. שתאן ד"ה קח. בבלי רש"י

יוצאים24. אין חי יין בשתיית כי (קח:) בבבלי איתא הלא [לכאורה,

חיים הגמרא כוונת כי לומר יתכן ירושלים, הטוב ותירץ חרות! חובת ידי

מבושלים]. למעט היא

שאתה25. מצד היין אל תתאוה לא פירש, המלבי"ם שם. דוד מצודת

תחשוב אל ביאר, הגר"א טוב. יין שהוא מורה שזה אדום, שצבעו רואה

הוא היין מראה משובח. טעמו אף וטוב אדום היין ומראה היות כי

המלך שלמה מזהיר זה בפסוק יותר. נאה בכוס המראה כי הכוס, מחמת

שהמרבה יין, של מרובה לשתיה יתאוה לבל השיכור את השלום עליו

ישרות הדרכים כל (רש"ישכרות לרע טוב בין מבחין שאינו בעיניו,

שם).

של26. עדיפותו מה קה) (עמוד התודעה בספר מובאים נוספים רמזים
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תבל כדי מבושל כזותני בדרגה להתבשל צריך היין

מדי יותר מבושל שיהא לא אך כתבלין, טעם בו יתן .שהבישול

מבושל ביין לצאת בייןמהו חובה ידי יוצאים האם

מבושל
27

מבושל. ביין יוצאין אמר: יונה רבי ?

מבושל: יין יונה רבי הכשיר בגינה הסיבה

כדעתיה יונה וטבערבי למזגו בהתאם הולך יונה רבי

מהותו
28

פסחא דלילי כסוי ארבעתי שתי יונה דרבי יונה. רבי

פסח בליל יין כוסות ארבע עצרתהשתה עד רישיה וחזיק ,

השבועות חג עד שבועות שבעה במשך ראשו לו וכאב
29

לכן .

כך כל מזיק שאינו מבושל ביין חובה ידי יוצאים כי הורה
30

.

הגמרא: כסוימספרת ארבעתי שתי אלעי רבי בי יודה רבי

פיסחא בלילדלילי כוסות ארבע שתה אלעי רבי בן יהודה רבי

חגאפסח עד רישיה וחזיק הסוכות, חג עד ראשו וכאב
31

.

נהירין אפוי מטרונה חדא אחתחמתיה אישה אותו ראתה

מאירות שפניו הרומאים חדאמשרי סבא, סבא ליה: אמרה .

בך אית מילין תלת בךמן יש הללו הדברים משלשה אחד

אדומות יהיו שפניך אתשגרם חמר שתיי או שתוי. שאתה או

לבב יׂשּמח 'ויין טו): ק"ד, (תהלים שכתוב לפי מאירות ופניך ְְְִַַַַיין

אנֹוׁש'
32

בריבית מלוה או ופניך, בריבית מלווה שאתה או ֱ

דאגת לך ואין ותרבית מנשך מתעשר שאתה כיוון מאירות

פרנסה
33

את חזירים מגדל את או חזירים, מגדל שאתה או

הרבה שמרוויח
34

איתתא דהיא רוחה תיפח לה: אמר תיפח.

אישה אותה של בירוחה לית מילייא תלתי אילין מן הדא .

שהזכרת הדברים שלשת את בי אין
35

לי שכיח אולפני אלא .

בידי מצוי תלמודי
36

דכתיב א). ח', ּתאיר(קהלת אדם חכמת :ְִַָָָָ

פניוּפניו על נהרה לנסיכת גורמת לאדם שיש החכמה
37

. ָָ

נוסף: לטיבריאסיפור אתא אבהו הגיערבי אבהו רבי

נהיריןלטבריה אפוי יוחנן דרבי תלמידוי חמוניה הבחינו.

מאירות שפניו יוחנן רבי יוחנןתלמידי רבי קומי אמרון סיפרו.

יוחנן סימאלרבי אבהו רבי אשכח של, מטמון מצא אבהו רבי

נהיריןממון אפוי לון אמר למה לון: אמר שפניו. לכם אמר מי

המטמון מציאת מחמת אורייתאמאירות דילמא לון: אמר ?

שמע מאירותחדתא פניו ולכן חידוש דבר שמע אולי
38

סליק .

יוחנןלגביה רבי אליו חדתאהלך אורייתא מה ליה: אמר .

לךשמעת התחדש בתורה דבר איזה אבהו רבי את אמרשאל ?

עתיקתא תוספתא תוספתאליה: מצאתי אבהו, רבי השיב

והיא חדשים, דברים בה וראיתי מימי, ראיתיה שלא ישנה

פני שעל לנהרה שגרמה
39

פניו תאיר אדם חכמת עלוי: וקרא .

פניו תאיר אדם חכמת הפסוק את יוחנן רבי עליו .קרא

+ß*

שחר אעירה

לדם זכר הוא האדום היין א. האחרים. היינות פני על האדום היין

הפסח קרבן על במצרים לישראל להם נאמר שכך הפסח; ולדם המילה

יקרב ואז זכר כל לֹו 'הּמֹול מח): י"ב, שם,לעׂשתֹו(שמות (שמות ונאמר ' ְְֲִִַַָָָָֹ

אתצּוהּכאׁשריׂשראלּבניּכלוּיעׂשּונ) אהרןמׁשהה' עׂשּו,ּכןואת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עתה, מזכירים אנו זו זכות הפסח. בדם הברית דם אצלם מתערב והיה

במצרים ישראל שהיזו לדם זכר ב. לדם. שדומה אדום יין שותים לכך

היה ולא עליהם ה' ופסח בתיהם של המשקוף ועל המזוזות שתי על

יום כל פרעה ששחט מישראל התינוקות לדם זכר ג. למשחית. נגף בהם

לצרעתו. ארוכה להעלות בשרו את בו ורחץ

טור הלבן. היין עדיף אדום, מהיין יותר המשובח לבן יין יש [אם

יא]. סעיף שם ברמ"א הוא וכן תעב; סימן חיים אורח

מבושל)27. ביין לצאת מהו ד"ה שם שקלים (ירושלמי חדתין התקלין

פו:) (מנחות למזבח פסול מבושל יין כי הקובע כלל ישנו מחד, ביאר,

(בבא המזבח גבי על לנסך הראוי ביין אלא היום קידוש אומרים ואין

ראוי שאינו שאף יתכן משבחו, היין שבישול מאחר מאידך, צז.). בתרא

פסול - פגם מפני למזבח הפסול יין רק שכן לקידוש, נפסל אינו למזבח

שנשתנה מפני אלא פגימה, מפני למזבח פסול אינו מבושל ויין לקידוש,

מברייתו.

חלישות28. שביאורו דעתיה, וחלשא הדעת חלישות כמו תמר. עלי

האדם. של וטבעו מזגו

שנגרם29. הכאב על להקל לראשו מטפחת קושר היה הוא אחר: ביאור

ל) סימן א חלק (תשובות התשב"ץ מט:). נדרים (ראה היין משתיית לו

חלוש. היה כי ביאר

אלא30. חזק, יין אחר מהדר היה לא טוב ויום השבתות שאר [בכל

ויום לשבת יין משתיית עצמו מונע היה לא בוודאי חי. ביין יוצא היה

ירושלים]. טוב והבדלה. לקידוש טוב

ידי31. לצאת יכולים היו הלא בידיים? צער לעצמם גרמו מה מפני

האגדות ותירץ רב). סימן חיים אורח יוסף בית (ראה צמוקים במי חובתן

שהוא ג): ט', שופטים טו; ק"ד, (תהלים היין על שנאמר לפי אליהו,

והיו עצמם דוחקים היו החג שמחת משום לכן ואנשים, אלקים משמח

יין הוא שאמנם צימוקים, מיין ולא המשמח מיין כוסות הארבע שותים

משמח. אינו אך

שם.32. שקלים חדתין תקלין

שהלוה33. יתכן הלא לכאורה, בריבית. כמלוי אי ד"ה מט: נדרים רש"י

חכם לתלמיד או חייו כדי התירו חכמים אפילו שהרי לנכרים בריבית

המוהר"ש תירץ א)! סעיף קנט סימן דעה יורה ערוך שולחן (כדאיתא

ולכן נכרים מצויים היו לא אילעאי בר יודה רבי שאצל לומר יש יפה,

שבהלוואה אפילו תירץ, אליהו האגדות אסורה. בריבית ההלוואה

שהוא לפי שונה עילאי בר יהודה רבי מדרבנן, איסור אין לגוי בריבית

וכן יראו שממנו הדין, משורת לפנים מתרחק היה מזה ואף גדול, אדם

ואף ממעשיו, ללמוד יבאו שלא כדי הגוי עם הרבית עסק להרחיק יעשו

קנט סימן דעה יורה לבוש (עיין אדם כל שכן וכל חכם תלמיד יהיה אם

א). סעיף

חזירים34. מגידול שהרווח הטעם חזירין. כמגדלי ד"ה שם נדרים ר"ן

שניזונים לפי מהם, המופק לרווח ביחס מועטה טרחתם מרובה: הוא

שעה. ובכל עת בכל להם מזומן ומאכלם מאשפתות

ועלז שש להיות הנלבב האיש דרך אין כי לקנטרו, הייתה כוונתה

ד). ח', רבה קהלת יוסף (עץ מותר יהיה עצב בכל כי

אינני35. יהודה. רבי של תשובתו את מבארים (שם) רבה בקהלת

מגדל ולא לאחי�. תּׁשי� לא כ) כ"ג, (דברים שנאמר - בריבית ְִִַָֹמלווה

(בבא ששנינו כפי ישראל. בארץ חזירים לגדל לישראל שאסור - חזירים

ול מקום'. בכל חזירים אדם יגדל 'לא עט:): שאףקמא אני, יין שתוי א

עד מהפסח לראשי נזק גורמות פסח, בליל שותה שאני הכוסות ארבע

מצטער היה יין לשתות דרכו היה שלא לפי יוסף, העץ וביאר העצרת.

עצרת. עד הראש מכאב

שלש על מענה היא בידו מצוי תלמודו כי יהודה רבי תשובת

דין ומורה יין שותה שאיני מוכרח בידי מצוי שתלמודי לפי השאלות.

שתלמודו אפשר אי ומשתכר השותה כך, על מזהירני שתלמודי יען

בהתמדה. יין שותה שאינו מוכרח כן, אם בו. משמח אינו וגם בידו מצוי

שאני מוכרח בו, עוסק שאני יען בידי מצוי שתלמודי כיוון כן, על יתר

תורה טל בתורה העוסק 'כל קיא: כתובות (ראה המתים בתחיית קם

בריבית מלוה שאיני מוכרח שכן כיוון המתים'), בתחיית מחייהו

בידו שתלמודו מי הפך והוא המתים בתחיית קם אינו בריבית שהמלוה

אליהו). (אגדות

פניו36. על נהרה ששופכים הם שמחדש, התורה חידושי נוסף: פירוש

תלמוד הוא אולפנא ביאר, תמר העלי השני). בפירושו העדה (קרבן

ופותר הסתירות ומיישב ההלכות מסביר הרחבה מדעתו שהחכם

הספיקות.

(שיטה37. בפנים יותר ניכרת והחמימות טבעו מחממת שהתורה לפי

שתלמודו הזוכה יוסף, העץ וביאר הרי"ץ). בשם מט: נדרים מקובצת

יתברך. השם בעוז ושמח ירון תורה, חידושי שמוצא מי וכן בידו

ולא38. רוחני ממקור לו בא אבהו רבי של פניו שמאור הבין יוחנן רבי

כאן). תמר בעלי זה וכעין שם; שקלים משולם (רבנו גשמית הנאה מתוך

עתיקא)39. תוספתא ד"ה שם שבת (ירושלמי משה הפני העדה. קרבן

עתיקה תוספתא שמצא כיוון האירו, אבהו רבי של שפניו הטעם ביאר,

למוצאה. אחריה מחזר והיה בעבר שלמד

כו.; זרה עבודה (ראה יוחנן רבי לפני ברייתות שונה היה אבהו רבי

שהאירו ביותר מובן הלכך, ועוד). ה"ו פ"ח קמא בבא ירושלמי קו.; שבת

נפשו משאת מקצועו זה היה שהרי עתיקא, תוספתא שמע כאשר פניו

שבת ירושלמי תמר (עלי ולשנותן עתיקות ברייתות לאסוף גדול כתנא

ה"א). פ"ח

בשינוי. מעט (שם) רבה בקהלת מופיע הספור
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היום: של במידות לוג שיעור הוא כמה מלמדת הגמרא

עתיקתא תומנתא - דאורייתא לוגא חנינה: רבי אמר

דציפורין מציינתדמורייסא אותה הלוג מידת של שיעורה

בציפורי השתמשו בו ישן, 'עתיקא', כלי כמידת הוא התורה,

דגים ציר להלמדידת אנא חכים יונה: רבי אמר את. אני מכיר

הזאת דבשהמידה בה מכילין ינאי רבי דבית שבביתו, מפני

דבש למדידת זה בכלי השתמשו ינאי רבי .של

ישנה טיברנית שמינית חצי היאתני - תורה של רביעית

טבריה של הישנה ה'שמינית' ממידת יוחנן:חצי רבי אמר .

הוות דידן בעברהדא כבר אותנו שימשה זו .מידה

הגמרא: אמרשואלת לא רביעסיקתאולמה קרא לא מדוע

שאמר בזמן הלא 'ישנה'? לה שקראו כפי 'עתיקה' למידה יוחנן

לרבי לו והיה מדידה, ככלי מלשמש חדלה זו מידה דבריו את

רבי אף שהרי חנינה. רבי שקראה כפי 'עתיקה' לקרותה יוחנן

בציפורי התגורר חנינה כרבי !יוחנן

הגמרא: ביומיהמשיבה דהוות אינהבגין שכבר אף על

שכבר עתיקה, לה לקרות אין מקום מכל למדידה, משמשת

יוחנן רבי של בימיו הייתה
40

.

דאמרין להואית קראו לא מדוע נוסף טעם שאמרו ויש

,עתיקה

+ß*

שחר אעירה

העדה.40. קרבן
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זעירא מרביעיתדהוות זעירתשנפחתה ורבת כך, ואחר

רביעית על אותה והעמידו שיעורה על כמההוסיפו זערת ולא ,

זהדהוות ודבר בעבר, שהייתה כמידה הייתה לא ומידתה

'עתיקה' לכנותה היה ניתן לא הלכך, יוחנן. רבי בימי אירע
1

.

רביעית: מכילה כוס איזו לאמוד ניתן כיצד מבררת הגמרא

בר יודה רבי בשם יוסה רבי כוס? של שיעורו הוא כמה

אצבעיים על אצבעיים שמואל: בשם בון רבי בי יוסי רבי פזי,

אצבע ושליש ומחצה אצבע כוס שתיעל בשיעור כוס

אצבעות שתי בגובה רוחב אצבעות שתי על אורך אצבעות

הלוג רביעית מכילה אצבע וחומש אצבע וחצי
2

.

חייב שהמוציאו קרוש יין של הוצאה בשיעור דנה הגמרא

עליו:

כזית יבש לרשותתני שנקרש יבש יין כזית אדם הוציא אם

חייב נתןהרבים, רבי שדברי הכוסכיוון הכילה בתחילה

יין רביעית
3

רבי בשם בון רבי בי יוסי רבי דקיסרין רבנן .

שמעון כרבי נתן דרבי אתיא שאףיוחנן: שאמר נתן רבי דברי

שמעון כדברי הם רביעית, צריכים אמרביין שמעון דרבי כמה .

ששיעורברביעית בשבת במשנה אמר שמעון שרבי כשם

הוצאת על ואף מתחייבים עליו לרשות מרשות משקים הוצאת

רביעית הוא כזיתיין בו יהא לכשיקרש אמר: נתן רבי כן ,

כזית על תעמוד כשתיקרש הרביעית שהרי
4

.

היוםמשנה ברכת הסדר: בליל בקידוש קודמת ברכה איזו הלל, לבית שמאי בית בין מחלוקת מביאה משנתנו

היין: ברכת או

ראשון כוס לו מזגו
5

מזוג יין לשתות חורין בני דרך מברךשכן כך ואחר היום על מברך אומרים: שמאי בית :

היין הייןעל על מברך ואחר תחילה עם) מכל בנו בחר (אשר היום על מברך שמאי, בית של וביתלדידם ,

היין על מברך אומרים: היוםתחילההלל על מברך כך ואחר
6

.

טעמיהם:גמרא את מבארת הגמרא

שמאי דבית טעמא הסובריםמה שמאי בית של טעמם מהו

היין לברכת קודמת היום ברכת לייןכי גרמה היום שקדושת ?

גרמהשיבוא טוב יום שקדושת מחמת הסעודה קודם בא היין

שיבוא .לו

נוסף: הייןטעם בא שלא עד היום בקדושת נתחייב וכבר

השולחן. על בא לא עוד והיין היום קידש הכוכבים מיציאת

לברכה קודמת היא כך לכניסה, קדמה היום שקדושת .וכשם

הלל דבית טעם לברכתמה קודמת היין ברכת שלדידם

שתיאמרהיום היום לקדושת גורם שהיין או? יין לו אין אם

כמקדש שנחשב הפת, על למקדש הדין והוא מקדש, אינו פת,

קודמת הפת וברכת היין .על

תדירה אינה וקדושה תדיר היין אחר: תדיר.דבר הוא היין

תדיר תדיר, ושאינו תדיר כך. כל תדירה אינה היום קדושת

קודם
7

.

בהבדלה: קדימות דיני על מסיקה הגמרא

קודם היין ואבדלה יין שניהן, מדברי יוסי: רבי מדבריאמר

ו שמאי לברכתבית קודמת היין ברכת כי נסיק הלל בית

.ההבדלה

למסקנה: הגיעו כיצד מבארת הגמרא

ליין גרמה היום שקדושת לא שמאי דבית טעמא כלום

לברכה גרמה היום שקדושת הוא, שמאי בית של טעמם הלא

היין וכאןעל [לא]בהבדלה. ואבדלה הואיל ,
8

ליין גרמה

לושיבוא אין אם שהרי היין, להבאת הגורמת אינה ההבדלה

ברכת עליה שבירך הכוס על מבדיל בלבד, אחת כוס אלא

המזון
9

צריך יין לו אין אם ואף גורמת, הבדלה אין כן, אם .

אין פת או יין לו אין אם היום, בקידוש כן שאין מה להבדיל.

ליין גורמת הבדלה שאין וכיוון כלל, קידוש קודםכאן היין ,

תדיר שהוא תדירמשום שהיין אלא הלל דבית טעמא כלום .

תדירה אינה התדירות.וקדושה מצד הוא הלל בית של טעמם

+ß*

שחר אעירה

אם1. הפחותה. המידה על מדבר יוחנן רבי כי סברו הישיבה בני

לו היה הראשונה, בפעם נפחתת הייתה השניה בפעם שנפחתה הכמות

מדבר יוחנן רבי כי הוא ופשוט שנהיר לפי 'עתיקה', לכנותה יוחנן לרבי

הנוכחית שהמידה לומר יוחנן לרבי לו היה כן, אם שנפחתה. המידה על

היינו כרחנו ועל תורה, של רביעית מידת היא והתוספת) הפחת (לאחר

שאמרה לאחר ברם, הגדולה. המידה על מדבר יוחנן שרבי מפרשים

וודאי בראשונה, שהייתה הקטנה מהמידה נפחתה שהמידה הגמרא

לכך העתיקה. המידה על מדבר יוחנן שרבי ולומר לשגות שניתן הוא

לא וממילא זו, למידה קודם בימיו שהייתה מידה שזו יוחנן רבי אמר

ד"ה ה"א פ"ח שבת (ירושלמי משה הפני העדה). (קרבן לטעות ניתן

וחזרו אותה הגדילו בעבר, קטנה הייתה זו מידה ביאר, אמר) לא ולמה

'עתיקה'. לה קראו לא לכך בתחילה. שהייתה כפי לא אך והקטינו,

למדה דומה שהיתה החדשה המדה היתה כבר חנינה רבי בימי גם

כן ועל כראשונה, גמור בדיוק היתה שלא אלא (הראשונה) העתיקה

העיר יוחנן ורבי העתיקה המידה את חנינה רבי תפש דיוק ליתר

(הירושלמי (החדשה) זמנו של למדה בערך דומה העתיקה שהמדה

כפשוטו).

להטבלת2. שלמה שעשה מהמקווה אלו מידות למדים (קט.) בבבלי

זרע שכבת ממנו שיצאה אדם על טז) ט"ו, (ויקרא נאמר המקדש. כלי

הערב'. עד וטמא ּבׂשרֹו ּכל את ּבּמים 'ורחץ מטומאתו: להטהר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָשצריך

במי 'במים'- למים. בשרו בין החוצץ דבר יהא שלא בשרו'- כל 'את

ד"ה שם (רשב"ם מעצמן מתחלה שנקוו המיוחדים מים כלומר מקווה,

את יכסו שהמים בשרו'- כל 'את בשרו). כל את במים ורחץ כדתניא

(ועיין אמות. שלש ברום אמה על אמה בשיעור מים כלומר גופו, כל

האצבעות כי שהעמיד אצבעים תורה של רביעית ד"ה בתוספות שם

צפוריות). אצבעות הן בירושלמי האמורות

ולא3. קרוש יין רביעית שיהיה מצריכים לכן מזיגה בר אינו קרוש יין

העדה). (קרבן לוג (1\16) רביעית רובע של בשיעור מסתפקים

כרבי4. נתן דרבי אתיא ד"ה ה"א פ"ח שבת ירושלמי משה פני

שמעון.

העדה). (קרבן מזיגה בר קרוש יין כי סובר יוחנן רבי

בהוצאת שקלים מסכת בגמרא רבות נעזרנו זו סוגיה בביאור •

ארסטקרול הוצאת שקלים מסכת ובגמרא (תשס"ו), היומי הדף מאורות

הברכה. על כולם יבואו מסורה.

ישראל5. (תפארת חירות דרך הכוס, את לו מוזגים שאחרים היינו

ב). י', פסחים

טעמיהם.6. את תבאר הגמרא

היום, לקידוש גורמים הפת או שהיין הפת, על למקדש הדין [הוא

שם]. פסחים מברטנורא עובדיה רבנו יקדש. לא - פת או יין לו אין שאם

זה7. לדין המקור פט:). (זבחים חברו את קודם מחברו התדיר כל

לעלת אׁשר הּבקר עלת מּלבד כג): כ"ח, (במדבר נאמר מהמוספים. ְְֲִֶֶַַַַֹֹֹנלמד

המוספים. את הקריבו התמיד את שהקרבתם לאחר - מלבד ִַָהּתמיד.

שבשביל ממנו ללמוד מיותר, פסוק הוא הּתמיד' לעלת 'אׁשר ְֲִֶַַָֹודורשים:

לכל למדים ומכאן התורה, אותה הקדימה תדירה היא הבוקר שעולת

קודם). תדיר ד"ה נא: ברכות (רש"י התמידים

(פ"ח8. ברכות בירושלמי הוא וכן משה. והפני העדה קרבן פי על

ה"א).

ד.9. סעיף רצו סימן חיים אורח ערוך שולחן ראה
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