
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  החל במוצ"ש בבאשעה מצום ת יםהפטורהאם 
 על הכוס חייבים להבדיל

 

 .להבדיל כשאחר טועם מהייןד.  .נשים שאינן צמותג.  .חולה בהבדלה במוצ"שב.  .ת"בחובת הבדלה במוצ"ש שחל בו  א.
 . על מה מבדילים .ח .טעימת קטן ז.. טעימת הפטור מהמצוהו. . בקי להוציא את הבקי יד"חה.  

 

האם לענין הפטורים מהתענית )כגון חולים שאין בהן סכנה, מעוברות וכו'(  במוצ"ש, ויש לדון תשעה באבבשנה זו חל 
 .טעימת הכוסב לנהוג ןכיצד עליה םלהבדיל על הכוס ואת"ל דחייבי םחייבי
 ב"ת"ש שחל בו הבדלה במוצ תחובא. 

ב ואסור לו לשתות "דאי אבדיל קבליה לת ,"ב באחד בשבת לא יבדיל מבעוד יוםתדאם חל  )הובא ברמב"ן דלהלן( הבה"גכתב 
 .ש על האש ואינו מבדיל עד אחר התענית ואז מבדיל על הכוס ואינו מברך על האשוצ"אלא יברך במ

וכן דכיון דאינו חזי במוצ"ש תו לא מתחייב,  ,כללדאינו מבדיל  ,יויצא לחלוק על שער אבלות אות קיא( )תוה"א הרמב"ן אולם
שחל להיות  "בשהרי אמרו בתחלה קבעוה בתפלה העשירו קבעוה על הכוס, ובת לא תקינו הבדלה על הכוסדבכה"ג מסתבר 

אבל בשעה  ,המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס אלא בשעה שיש כוס ולא אמרינן .כל ישראל עניים מרודים הם "שבמוצ
 .ב()ח"ב סי' תרמ רדב"זב. ועי' )סי' קיז( רשב"א בשו"ת הוכן פסק  ., ע"כלהבדיל "צשאין כוס בעולם א

לשתי פסק לחוש  (קמד 'סי) גן המלךשה ואע"פשהביא פלוגתתם והכריע כהבה"ג ושכן המנהג.  )פ"ד סי' מ( ברא"ש עוד ועי'
כשרואה הנר וע"כ  שחל במוצ"ש ב"תדיש חובת הבלדה אף ב סי' תקנו() הטשו"עמ"מ אנן נקטינן כדעת  ,הסברות, עיי"ש

מבדיל על הכוס, ואינו מברך לא על הנר ולא על  ת"בואין מברך על הבשמים. ובליל מוצאי  "בורא מאורי האשמברך "
 .)שם( ובכה"ח (שם) במ"בשכן המנהג. וכן מבואר  )אות א(בשער"ת וכ"כ  .הבשמים

 חולה בהבדלה במוצ"שב. 
דחולה מבדיל  אות ג(סי' תקנו ) הברכ"יולפ"ז י"ל דחולה הצריך לאכול בת"ב יבדיל על הכוס, דהרי איכא חובת הבדלה. וכ"כ 

 .ג("תשנשנת  –)מבקשי תורה אב  זצ"ל והגריש"א )ח"ז סי' עז אותיות א וה( השבט הלוי, אות ט(שם ) הכה"חפסקו  תכף במוצ"ש. וכן
מנע משתית יין ישהמותרים לאכול אין עליהן להבדיל על יין בשבת מבעוד יום ע"מ לה ג(קל 'סירט "ח) שבט הלויב ]ועי'

ת הכוס ואין פותחים בברכזו בהבדלה ד )הליכ"ש פט"ז הגה יד( הגרשז"א זצ"ל. ודעת במוצ"ש, אלא יבדילו במוצ"ש כרגיל
  [.)ח"ו סי' ט(ובדברי מלכיאל )יו"ד סי' שעו ס"ק ב(  בפת"ש. ועי' ל ישועתי-אאומרים 

לת הצום, אמנם אם מתענה כמה שעות חאכול מתלנראה דכוונתו במי שצריך  יש להבדיל תכףשהנ"ל  הברכ"י ומש"כ
)ח"ח ססי'  בשבט הלוי]ועי' . (פע"ב )אשרי האיש והגריש"א זצ"ל )סי' תקנו אות ט( הכה"חמסתבר שמבדיל לפני אכילתו. וכן פסקו 

אף לאכול כמבואר  בתענית רשאי . ומ"מ מעיקר הדין הרשאי לשתות, ע"כא"צ להבדילואינו אוכל  ת"בבמים רק שמי שותה שפסק  קכט(
 [.קצ"ב ועי' בזה בגליון .)קרא עלי מועד עמ' עז( והגריש"א זצ"ל )תורת היולדת פמ"ח הגה ט( החזו"א. וכן נקטו בדברי הפוסקים

ובשד"ח  )שם( בשע"תהובא  )סי' תקנו אות ד( הברכ"יכן מצדד ויכול להוציא את המתענים ידי חובתם.  ,וכיון שחייב להבדיל
 אעפ"כד פע"ב אות ז(אשרי האיש ) הגריש"א זצ"לדעת ו. )חי"ד סי' מד( והצי"א )שם אות ט( הכה"ח. וכן פסקו )מע' בהמ"צ סי' ב אות ה(

)אשרי הגריש"א זצ"ל דעת שמבדיל על היין )עי' בזה לקמן(, באופן ]ו אחר זה ע"מ לקיים הבדלה בזמן.פש אין הידור לח

 [.)פס"ב הגה קיד( בשש"כעי' ו .()ולא יברך על הכוס ברכה אחרונהישתה רק כמלא לוגמיו בלבד ולא רביעית שהאיש פע"ב אות ג( 
 (וכדו'נשים שאינן צמות )מעוברות ג. 

 . עליהן להבדיל לפני האכילה עי' מש"כ בזה בגליון ק"י(, כגון מעוברות או מניקות)לכאורה גם נשים שאינן צמות  ולפי"ז
נשים ש)הל' הבדלה סי' יח(  ארחות חייםהדלה תלויה במח'. דעת באלא שבאמת יש לדון בזה שהרי מצינו שחובת הנשים בה

)הובא ה"ר יונה  מאידך דעת .אקרא)פסחים קו.( הבדלה תלויה בשמירת שבת אלא רבנן אסמכוה  אין מבדילות לעצמן דאין

 .(סי' רצו) ב"חב טעם מחלוקתם רוביאעי' . ודכשם שחייבות בקידוש חייבות בהבדלה באו"ח שם(
שמחמת שיש חולקים )שם(  הרמ"א ודעת. שחייבות בהבדלהבדעה ראשונה בסתם  כהלשסתם לה )שם סע' ח( בשו"עויעויין 

ת יכולוו דאף לדעת הסוברים שפטורות מ"מ שדחה דברי )שם( בב"ח. ועי' רק ישמעו הבדלה מן האנשים ,לא יבדילו לעצמן
, ע"כ. וכן פסקו "ה מברכותיחיוב ולהבדיל כמו בשופר ולולב שג"כ פטורות ואפהלהמשיך על עצמן  כי בידן להבדיל בעצמן

 .לה( )ס"ק מ"בהו )ס"ק יא( המ"א
ועוד יש פלוגתא אם איכא חובת  ,דהרי יש פלוגתא אם חייבות ,נשים לא יבדילו לעצמןבנ"ד ולפי הנ"ל יש מקום לומר ש

והוי ס"ס לפטור. אמנם מסתבר דכיון ששתי ספקות הוכרעו לחיוב חייבות להבדיל. וכן פסק  ,מוצ"שת"ב שחל בהבדלה ב
 "מאורי האש" כולא תברדמ"מ  )הליכ"ש פט"ז אות ח( הגרשז"א זצ"לדעת ]ו .(91-02פ"ח הגה  קארפ -צ מ")מנהגי בה הגריש"א זצ"ל

)ח"ח סי'  במנח"ישו"מ  שה מברכת על האש(.י)משום שיש סוברים שאין אהפסק בברכת היין אחר ברכת היין משום שיש לחוש ל

 .ובסמוך[ (מח-)פס"ב אותיות מו שש"כב תעשה. ועי'אחר צ"ע מה אין ואם  נה מחובת הבדלהאחר יוציאש כת'ש נא ד"ה וממילא(

 הייןכשאחר טועם ד. 
ת ידי המח' הפוסקים ע"מ לצא מתענה יוציאו אותן יד"ח פי'או שאחר א ,אלא דאכתי יש לדון האם עדיף שיבדילו לעצמן

 חייבת להבדיל.  הסוברים שאינן
האם מותר לכתחלה  ,דמהני ם תרצה לומראב' הבדלה של מי שאינו יכול לשתות. האם מועיל א' ש לדון בזה בתרתי: וי

 לברך על הכוס ע"מ לתתו לאחר לטעום. 
שהסתפקו חז"ל האם מברכים  אלא דעיי"ש .)מ:( בעירובין וכן הואאמרו דהמברך צריך לטעום,  )לה:( בש"ס ברכותוהנה 

לתת ו ,לטעום וקיי"ל דהמברך צריך שיטעום ולא יוכל כודאם יברעליו  כיםמבר לאש פשטוו ,שהחיינו על הכוס ביוה"כ
 . יבקש לימודו כשיגדלכלומר ש אתי למסרךמשום דחיי' דלתינוק א"א 

ית וכדו' יוצא בברכתו אף מי שאינו יכול לשתות מחמת התענדדהרי מבואר  ,שוט שתי הספקות הנ"לפמש"ס הנ"ל יש ל
 אפי' לכתחלה לאחר מותר לתת כוס של ברכהדמבואר וכן  היה יוצא יד"ח, לולי החשש דאתי למסרךכי יד"ח המצוה, 

לעניין הבדלה  )סוף תענית( אשר"י בהגה"הוהוסיף שכן כתב  .(קנד 'סי) התרוה"דכן הוכיח ו. חיי' דאתי למסרך(דקטן ל פרט)
 . ע"כ, בליל ט' באב, דהוי שפיר דמי לאבדוליה למיתב לינוקא למישתי, אי לא משום דאתי למסרך

בסימן תקנ"ט לענין ימים היין לקטן. וכן עמבדילים בבית הכנסת ומטפסקו שוכן מבואר בפוסקים בסימן רס"ט סע' א' ש
, לדעת השו"ע לא סי' תרי"טב. )ולענין יוה"כ נח' השו"ע והרמ"א ות נותנים היין לתינוק או ליולדתתענייום הבמילה 

 (.מים לקטןימברכים עליו ומטע מברכים על הכוס בכה"ג משא"כ לדעת הרמ"א
בכל דלעולם טעימת אחר מועילה  הנ"ל עירוביןע"פ הגמ' ב דס"ל כתב בשם הגאוניםש)סי' רעא(  בטורמצינו באמת אלא ש

ומיהו צריך  ,כתב שגם בקידוש יוצאים בטעימת האחר )פסחים פ"י סי' יח(ואדוני אבי ז"ל  ,הדברים הטעונים כוס חוץ מקידוש
ואין שתיית שנים מצטרף למלא לוגמיו דלא מיקרי שתייה של הנאה בפחות ממלא  ,המסובין לשתות מלא לוגמיואחד מן 

)סי'  הב"י. והביאו כ"ע ,מצוה מן המובחר שיטעמו כולם ומ"מ ,לוגמיו ואנן בעינן שיהנה אחד מהם משתיית כוס של ברכה

 דקיי"ל דמקדשים בביה"כ ומטעימים הכוס לקטן, עיי"ש[.שתמה על הגאונים מהא )אות כא(  בדרכי משה. ]ועי' קצ(
שפסק לענין כוס  )סע' ו( י"ש בסי' ק"צלענין קידוש שאם טעמו אחרים יצא. ועי )סע' יד(בסי' רע"א  השו"עולמעשה פסק 

מ"מ מצוה מן ו, (אין שתיית שנים מצטרפות)ולענין זה  אם המברך אינו רוצה לטעום, יטעם אחד מהמסובין כשיעורבהמ"ז, ד
]ומלשונן בהלכות קידוש הנ"ל משמע קצת שמותר רק ם אחר אף לכתחלה. ומבואר דמותר שיטע ., ע"כהמובחר שיטעמו כולם

 [.שם החמיר טפי משום שדעת הגאונים שבקידוש לא מהני טעימת אחרבדיעבד. ואפשר ד
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 בשבת שחל באב תשעה
 התענית ועניני

 

 בשבת שחל באב תשעה
  השבת וביום, קדש בשבת באב תשעה יום חל זו בשנה הנה

 דיני כלל נוהגים אין שאף אלא מתענים שאין רק לא

  לדעת שבצינעא דברים מלבד) הימים' ט של האבלות

  ר"הג שתמה וכפי, רב ביאור צריכים והדברים(, א"הרמ

  ל"ובחז(  "קיא' עמ מלכתא שבת) ל"זצ פינקוס שמשון

  כל ושותה אוכל בשבת להיות שחל באב תשעה( כט תענית)

 .  בשעתו שלמה כסעודת אפילו שולחנו על ומעלה צרכו

'  ט הנה, גדולה תמיהה באמת כאן רואה זו בהלכה המתבונן

  שהיהודי יום, האמת וראיית אור של יום באמת הוא באב

  ורוח חיינו בית היא שציון, לאמיתה עולמו של האמת את חי

  באמת מהי שהרי. אלינו מיתה הוא והחורבן, כפשוטו אפינו

  אלא, משהו של ביטול איזה נעשה וכי, המיתה מציאות

  וזה, לשמים והסתלקותה הגוף מן הנפש ניתוק היא המיתה

  וחלקי לבבי צור( עג תהילים) כתיב דהרי, החורבן ענין ממש

  וכשנחרב, ישראל של נשמתן הוא ה"שהקב, לעולם אלקים

  נשמה בלא גוף ונשארנו מקרבינו נשמתינו נסתלקה המקדש

 ...המיתה מהות פשטות שזה

  בעפר ומתגוללים הארץ על ויושבים, באב' ט בא כאשר כ"וא

  ה"הקב שבלי - לאמיתה אמת את לראות אור של רגע זה הרי

  חל  באב תשעה שיום קורה והנה. ואפר עפר אנו בקרבנו

  זה ואיך, המת את החיינו וכי, הדברים נשתנו וכי, בשבת

  וכאילו בשעתו שלמה כסעודת יין ושותים בשר שאוכלים

  האמת על תכסה שבת עונג שמצות למה, הבית נבנה כבר

 ".באב תשעה של

  לנפש קשה, למעשה העבודה' הרגש' שמבחינת גם ומה

  שולחנו על מעלה" של ממצב אחד ברגע לעבור האדם

  ואבלות צער תענית של למצב" בשעתו שלמה כסעודת

  ז"מי האבלות את ל"חז לנו שתקנו הטעם זהו ובאמת]

  האדם מתרגל שכך, הדרגה של באופן באב' ט עד בתמוז

 [.באב' ט ליום עד האבלות למצב
 

 המקדש לבית קדש שבת בין ההשוואה
  באמת אבל: "שם פינקוס ש"הגר כתב הדברים וביאור

  משכחת שהשבת המובן אין, אב' ט דוחה ששבת ההלכה

  את משלימה שהשבת הענין אלא, באב' הט את מאתנו

  הבית, המקדש בית את יש השבת כשבאה, באב התשעה

  בית היא היא עצמה שהשבת, משוכלל וההיכל בנוי

 ".המקדש

  לבית שבת בין המקבילים הדברים את לבאר שם והאריך

]וזה חלק מהם: מנורה ונרות שבת, שולחן, אכילת   המקדש

סעודות, בגדי כהונה, רחיצת ידים ורגלים, שירה  -קדשים 

 זמירות. ועוד, עיי"ש באריכות[. -על הקרבנות 
 

 שמים כבוד התגלה ק"בביהמ
  המקדש בית" המקדש בית במהות( קיא' עמ) שם כתב עוד

,  בעולם שמים כבוד התגלה ולהדיא בפועל שבו המקום היה

  למידת המרכבה שהם ישראל מלכי, ושלמה דוד ולכן

  היה ישראל שלמלכי, המקדש בית את בנו אשר הם, המלכות

  י"ע בעיקר וזה, י-שד במלכות עולם לתקן המיוחד התפקיד

  לתקן, בישראל מלך של תפקידו עיקר כל שזה, המקדש בית

 .שמים מלכות במידת העולם

  שביתה מביאה שהשבת י"ע, השבת ענין ממש הוא וכך

  יחודו להדיא נשאר ממילא, העולם מציאות כל של וביטול

...  קודש שבת יום - ההוא ביום לבדו' ה ונשגב - ת"השי של

  של מהותו שכן, כפשוטו הוא המקדש לבית שבת בין והקשר

  ענין ממש וזה, ה"הקב שוכן שבו מקום שהוא - המקדש בית

  אמרו ל"וחז, כלה השבת שנקראת מה לדבר רמז. השבת

  שהכלה, ביתי אלא אשתי לאשתי קראתי לא( ח"קי שבת)

  סוכת עלינו ופרוש" אומרים השבת נכנסת וכאשר. בית היא

  והשראת שלום של ובית סוכה היא שהשבת" שלומך

  על להתעורר לנו יש אלו דברים ומכל ".מקדש ובית השכינה

  בספרים שכתבו זו שבת ובפרט, בכלל השבת קדושת מהות

  בה יש באשר, השנה שבתות משאר יותר מעלה בה שיש

 .דוקא והגלות החושך מתוך לשכינה עליה
 
 

 
 בס"ד    

   



 

 אלא. מי שאינו שותה יין משום נדר, יכול לקדש עליו וישתו אחרים המסוביןדשכתב  )סי' רעב סע' ט(ברמ"א  וכן מבואר 
, ע"כ. ער"ג רק הם יקדשו ודברי רמ"א צ"ע בסי'וכמ"ש  ,שישתו אחריםע"מ לקדש על היין  דאסור כתב)ס"ק ט(  המ"אש

 .)ס"ק לג( המ"בוהביאו 
יכול להבדיל ולתת לאחרים שיטעמו שלענין השרוי בתענית שכת'  ס"ק ח() רצ"ט בסי' סותר דברי עצמו הנ"ל המ"אש אלא

)עי' ס"ל להמ"א שיש להחמיר רק לענין קידוש דיש סוברים צ"ל ד דע"כ עמד בזה וכת' )שם(המחצה"ש הבדלה. ובאמת 
 .שדחה דבריוועיי"ש  ' שהמ"א חזר בוכת (אות ב קו"א שם) והגר"זשאר הדברים. בששתיית המברך מעכבת משא"כ לעיל( 

 איך שביאר ועיי"ש. צריך לטעום ולא אחר הוא עצמו בהמ"זשל המברך על כוס יין דשכתב  (קסח סי'ס) חכם צביב ועי' עוד]
האי דסימן רע"א מיירי הח"צ  לפי דברידכתב  ס"ק ו(  )סי' קצהמחצה"ש  אולם. )ס"ק ה( בשע"תוהביאו . ן הנ"לרובייבעהגמ' 

ם, אבל אי יכולים לברך צריך דוקא המברך לטעום. ואין כן משמעות לשון דוקא כשאין אותן אחרים יכולים לברך בעצמ
 שאילת יעב"ץב בזה 'יעו. , ע"כהשו"ע והפוסקים שם. וביותר לא ידעתי שלא הביא בתשובה הנ"ל כלל מהאי דסימן רע"א

  .[דחה דברי הח"צ )סי' קצ סע' ד ד"ה מהמסובין( ביאור הלכהוה .)ח"ב סי' קעג( אמרי יושרבו( סי' רעב בקו"א)בגר"ז  ,סד( סי')ח"ב 
 . ם מהכוסיא יד"ח מי שאינו מתענה והוא יטעמתענה יכול להוצהש נמצא לפי"ז

 יד"ח בקי להוציא את הבקיה. 
יד"ח וצא שאינו ימי ש השו"עפסק בסימן רע"ג סע' ד'  הנהד. בהבדלה זו לכתחלה על המוציא לצאת אף הוא יד"חומ"מ 

 הביא חולקים (תקפה ס"ק הוסי'  )שם ס"ק כ המ"בש אבעצמו לא יוציא אחרים יד"ח אא"כ אינם בקיאים לקדש בעצמם. אל
 בגליון קצ"ט. בס"ד והארכנו . )ח"ג סי' נג אות ט( "יבמנחוי"ש עי ,המנהג להקל בזהשאין בזה אלא מצוה ותו לא. וד

ם מהכוס, ואין לחוש משום שאין המברך והוא יטעוכן להיפך יד"ח מי שאינו מתענה יא מעתה יוצא שמתענה יכול להוצ
. אלא )חי"ד סי' מד( והצי"א )ח"ח סי' קכט(השבט הלוי וכן דעת  .)סי' תשל(במטה משה טועם בעצמו אלא נותן לאחרים. וכן פסק 

שיברך בעצמו לדעת הסוברים שיש לחוש )ואין כוונת המוציא לצאת יד"ח( עדיף  ם האינו מתענה יכול להבדיל בעצמושא
 שאין להוציא אשה יד"ח הבדלה )סי' רצו ס"ק לו( מ"בב ויעויין]. )סי' רצט ס"ק כא(במ"ב וכן הוא  ,שהבקי אינו מוציא את הבקי

אין אם הבדלה אף  יד"חלא יצא  עדיין . אולם אם)דבכה"ג יוצאת מטעם ערבות( כבר יצא יד"חשהוא כ)עכ"פ לכתחלה( 
 .[פוסקים לית לן בה כמו שבארנו בגליון קצ"טה רובלדעת  ,כוונתו לצאת בהבדלה זו

 טעימת הפטור מהמצוהו. 
, נמצא ת בהבדלהוחייב ןאינ שהרי על הצד שנשים מהכוס האישה מועיל טעימתאם  נשים יד"חכשמוציא  יש להסתפק ועוד

 יד"ח המצוה. צא אינו בר חיובא וא"כ אפשר שאינו יהכוס מי ש טועם
נוק מהני לזה. ובפרט יתמשמע שכל  א הגיע לחינוך,לששלא חילקו בין תינוק שהגיע לחינוך הנ"ל  מהש"ס עירובין באמתו

כי שתי  "האו דווקא, דהשביאר דהא דאמרו בש"ס שם דהא דבעינן שהמברך יטעום מהכוס הוא ל )ד"ה ליתביה( פרש"ילפי 
לא אדם ממנו לאלתר, שתהא ברכת היין דבורא פרי הגפן ש אחרינא, דטעמא משום דגנאי הוא לכוס של ברכה שלא יהנה

אוכל א"כ לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין א ,(:)כט בר"השפיר דמי, וכדתניא נמי בגמרא , לצורך, ומכי טעם ליה אחרינא
שפיר  ,שהוא לא טעם אלא בניו ע"פוא עמהם, שהרי הן יכולין לעשות, אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות,

 , ע"כ. שבירך עליה ברכת המוציאע"ג דמי, וא
ולא  ,כמבואר לעיל באות ד' שכתב שהטעם שמותר לתת לתינוק לטעום מהיין של קידוש בבהכ"נ)סי' רסט אות ב( בב"ח ועי' 

 מבואר דלא בעינן שיטעום בר חיובא דוקא. ולפי"זהיינו כי בתינוק שלא הגיע לחינוך עסקינן.  ,חיי' לאיסור ספיה
 ,דהא לא הגיע לחנכו בברכה ,הבשם הרשב"א דאי יהיב לקטן כזה הוי ברכה לבטלשכתב  (בנסי' )הר"ן  בתבתשואולם יעויין 

אלא צריך  ,אבל בקידוש לא ,היינו משום שהברכה בשבילו היא ,במקום שנהגו ליתן להתינוק הנימול ביום המילה 'ואפי
 ודחה דברי הב"ח. )סי' רסט ס"ק א(המ"א  . והביאולקטן שהגיע לחינוך ליתן

דיש סוברים שבעינן בר חינוך דוקא ע"מ שלא יהא ברכתו  ,כוס ותטעונה ברכותלענין  שכתב (דאות סי' קצ ) בגר"ז ויעויין
 ע"פלפיכך רשאי לברך ברכת היין ולהטעים לקטן א ,ש"י שהטעימה היא רק משום גנאי וע"כ סגי בקטןכרלבטלה. וי"א 

וכן נוהגין  שכיון שהטעימה אינה אלא משום גנאי דיה בתינוק קטן כזה. ,אינו יודע לדבר 'שלא הגיע לחינוך ברכות ואפי
 "טאבל במקום שאפשר כגון קידוש שבבית הכנסת בשבת ויו ,בענין אחר כמ"ש בסי' תרכ"א "אהואיל וא ה"כבמילה שביו

 , ע"כ. ך ברכהיש לחוש לסברא הראשונה להטעים לקטן שהגיע לחינו
דטעימתה  מקום להחמירת בר חיובא, וא"כ אישה שחיובה בהבדלה תלויה במח' יש מולפי"ז נמצא דלכתחלה בעינן טעי

יצאנו ממח' הראשונים אם חייבת זה  ןאלא דלמעשה אכתי י"ל שעדיף שאחר יוציאנה דהרי באופלא מועילה לכתחלה. 
ה את הכוס מ"מ זה קיל טפי דהרי בלא"ה יש סוברים דלא בעינן בר חיובא. תבר חיובא שו הואע"פ שיש צד שאינ ,בהבדלה

, ועיי"ש שכת' שטעימתה )ח"ח סי' קכט( בשבט הלוי. וכן מבואר (83)הליכ"ש פט"ז הגה  הגרשז"א זצ"לוכך הורה הרבה פעמים 
שאר מוצ"ש שהנשים לא טועמות מכוס של ואע"פ שנוהגים ב]. )פס"ב אות מח(והשש"כ  )ח"ז סי' לט( המשנה הלכותמועילה. וכן נקטו 

 .[)סי' רצו ס"ק ד( בבגדי ישעעי'  מ"מ בנ"ד אין עליה לחוש לזה. בפרט כשמבדילה על חמר מדינה. )סי' רצו ס"ק ד(, במ"אכמבואר הבדלה 
 טעימת קטןז. 

סי' תקנא ) הרמ"אע"מ שהאשה לא תשתה מהיין וכמו שנוהגין לדעת לטעום לתת לקטן עדיף דשאם אפשר לומר אכתי יש ו

ש י ,ינוקתצ לתת ל"שא"ב לענין הבדלה במוצאי תנקט  (סי' תקנו ס"ק ג) מ"בשהואע"פ מוצ"ש בט' הימים. הבדלה בב (סע' י
התרוה"ד שלא מבדילים על הכוס ומטעימים לקטן משום שיש לחוש שלעיל הבאנו מ אע"פהנה ו .לדחות דהתם קיל טפי

 ,שהוא באקראי לית לן בה, אבל בנ"ד (ת"ב שחל במוצ"ש)כלומר בכל  אופן קבועבכן  שעושהשאני התם דאתי למסרך, 
  שנותנין לקטן לטעום ולא חיי' לאתי למסרך כיון שאין הדבר קבוע.מילה בת"ב  כמו שמצינו לענין

צ "בהמ הל') והגריש"א זצ"ל )הליכ"ש פט"ז הגה יג( הגרשז"א זצ"ל, ארחות רבנו ח"ב() בעל הקהלות יעקבדעת  הרישצ"ע בזה דאלא 

 בכה"ג ליכא חובת חינוך.האכילה כי  לפניפטורים מהתענית, א"צ להבדיל הם אע"פ שקטנים ד (09עמ' קצב אות יג הגה קארפ  –
אם יש להבדיל בת"ב  שדנוהוכחה לזה מהראשונים שהביא  (09עמ' קצב אות יג הגה קארפ ) המ"ציב כות ומנהגיהלבספר עי' ו

 וקטן ישתה וכתבו דאין לעשות כן משום דאתי למסרך והשתא אם הקטן עצמו צריך להבדיל ודאי לא שייך אתי למיסרך
ולפי דבריהם י"ל דכיון דפטור מהבדלה אינו בכלל בר חיובא לפטור . אוכל בת"ב, ע"כששהרי ע"כ צריך להבדיל מחמת 

 .פ"ז הגה יט( קרא עלי מועד) הגרח"ק שליט"אדעת  וכן .)לפי המחמירים שם( הגדול בשתייתו ביין כמבואר לעיל אות ו'
שטועם עבור הגדול, אבל בהבדלה דיליה בעיקר לאתי למסרך אלא כשטועם  חששודשמא יש לדחות שעד כאן לא אלא 

חומש בשבת  וע"כ התיר שהקטן יטלטל (סי' שמג) בביאור הלכה ווהובאו דברי ,(עירובין מ.) רשב"אב כמבואר, לית לן בהלצרכו 
אעפ"כ הוא מדין חינוך, י"ל ד אם נימא דפטור ובר מן דין אפי'והארכנו בזה בס"ד בגליונות קס"ג ור'.  לצרכו. בכרמלית

 דעתכן וולפי"ז ניתן לתת לקטן שישתה מהיין של הבדלה.  חשיב בר חיובא. בכל השנה כיון שהוא בכלל חובת הבדלה
במהרי"ל ועי'  .פ"ז הגה יט( קרא עלי מועד) והגרנ"ק שליט"א( קרא עלי מועד פ"ז הגה יט) הגריש"א זצ"ל ,)סי' תקנו אות ט( הכה"ח
 .סי' נז() ובקובץ תשובות )ח"ד עמ' ק( בישא יוסף ,קו"א סי' ערב() דיסקין

 על מה מבדילים. ח
 ,(ל:) תענית' בגמבכמבואר  יין תבשתיי יםאסורעצמו ות"ב  ת"בערב דהרי בנ"ד, להבדיל  ףעל מה עדי ועוד יש להסתפק

 .(דלהמועיל לענין הב (ועי' סי' ערב סע' ט צו סע' בר)סי'  השו"עדאף לדעת )יין  מאשר עלכ י"ל דעדיף להבדיל על חמר מדינה וא"
שבט הו)שבות יצחק פסח עמ' קלב(  הגריש"א זצ"ל, )הליכ"ש פט"ז אות ו והגה טו( הגרשז"א זצ"ל, )סי' תקנו אות ט(הכה"ח ת דע והנה
, ואם אין להם לשתות יין( כים)פרט לחולים שצרי יבדילו על חמר מדינהאם אפשר מ"מ שהפטורים מהתענית  )ח"ז סי' עז( הלוי

י"ל דהתם קיל  בדיל על ייןבמוצאי ת"ב יכול לה המבדילש כת' (סי' תקנו ס"ק ג) מ"בהש ]ואע"פחמר מדינה יבדילו על היין. 
דעת ו)הובא בהליכ"ש פט"ז הגה טו( דדוקא משקה המשכר כמו שכר, חשיב חמר מדינה.  ד בהר"ןר"גהונח' הפוסקים מה נחשב חמר מדינה. דעת ]. טפי[

ורחים וכדו' כשאינן שכל משקה חשוב שאין עיקר שתייתו כדי להרוות הצמאון אלא לשתיה חשובה והדרך לכבד בו אהגה יח(  )שש"כ פ"ס הגרשז"א זצ"ל

, אבל משקאות חשיב חמר מדינה כגון בירה שחורה, מיץ תפוזים טבעי, קפה חם )באופן שאפשר לשתות מלא לוגמיו בבת א'( ,אפי' אינו משכרחפצים ביין, 

 .[)מבית לוי בהמ"צ( שמיצים טבעיים וכן תה וקפה אינן בכלל זהבעל השבט הלוי אולם דעת קלים לא מהני. 
)ח"ב עמ' קמה(  בארחות רבנושהיום אין חמר מדינה. ועי'  החזו"אבשם  תשנ"ג( -)מבקשי תורה אב  הגרח"ק שליט"אדעת  אבל

 יכול להבדיל על הייןלפי המבואר לעיל ו. פ"ז הגה יז( קרא עלי מועד) הגרנ"ק שליט"אלשתות מיץ ענבים. וכן פסק בנ"ד שכתב 
  .(שם) הכה"חוכ"כ  לחינוך על החורבן. וולא הגיע וליתן לתינוק שהגיע לחינוך ברכה

 
 י חובהמים רשאים לצאת ידאף אלו שצ ב'עליו להבדיל לפי אכילתו.  ת"ב שחל במוצ"ש, מצוםהפטור א' לדינא, העולה 

 צם דם אחר אפילואישה הפטורה מלצום צריכה להבדיל לפני אכילתה. ומ"מ אם יש אג'  .ע"י הבדלה של הפטור מהצום
על  המבדיל יבדיל ד' .מהכוס היא תשתהו ,)בתנאי שעדיין לא יצא הוא עצמו יד"ח( יד"ח נהול להוציאה עדיף שיוצאישיכ

 שהגיע לחינוך ברכהקטן ללשתות מהכוס  ןבאופן זה עדיף שית "מומ ,ייןעל  ו יבדילואם אין ביד .מיץ ענביםלכתחלה על 
 יבדיל על חמר מדינה(. ,יין לאענבים ומיץ לא  ו)ואם אין לכמלא לוגמיו  רק ובעצמ ה, ואם לאו ישתלחינוך על החורבן וולא הגיע

 מהות הצער בתשעה באב
  אומרים אין( "'תיא' עמ ב"ח שור עלי) וולבה ש"הגר כתב

'  מועד דמקרי משום פניהם על נופלים ואין ב"בת תחנון
  דבר זה על אמר( ע"זי ירוחם' ר) ר"אדמו(. ד, תקנט ח"או)

  מועד וישנו - הרגלים שלש - קירוב של מועדים ישנם: "עמוק

 ".  באב' ט וזהו, ריחוק של
...  מהבורא ריחוק על מועד לקבוע שייך איך להבין ויש

 ריחוקו עצמת על עומד אדם כאשר:  זה הוא העניין ועומק

  בינו כבר יש יחס אבל, רחוק אמנם: מבחין הוא' ית ממנו
  אין ששם נפשו על חשבון לו אבד כאשר כ"משא, בוראו לבין

  אבל, הריחוק על מצטער הוא הריחוק על בעמדו... יחס כל

  אליו מקרבתו כבר הזאת האמת ונקודת, האמת על עמד הוא
 '...  ית
  הננו, זמננו והבלי גופנו בחפצי אנחנו שקועים, אנחנו אך

  דבר לנו חסר ולא זה מגושם בעולם סיפוקנו כל מוצאים
.  ומצבנו נפשנו על חשבון אבד לבנו מקרב. ק"ביהמ בחורבן

  מהבורא שלנו הריחוק עצמת כל על לעמוד באב' בט ננסה

 '...".  ית
  הקשר את להרגיש יותר לנו קל, זו מבט שמנקודת ונראה

  שכתבו מה כבר ידוע שהרי. ק"ביהמ חורבן לענין הפנימי

  אלא, שבו והאבנים העצים איננו ק"ביהמ ענין שמהות
  אחד ולכל, כולו העולם לכל ממנו נשפעת שהיתה הקדושה

 .זו קדושה כל נחרבה - ק"ביהמ וכשנחרב, ואחד

  מחשבה פרקי, עדס י"להגר) יעקב דברי בספר שכתב וכמו
  אדיר בספר ל"הרמח פירש יהודי של הנשמה מהות( "י שער

  מהות ועיקר... יתברך מהשם הבא אלקי אור שהוא במרום

  זו ולכן יתברך להשם שלה הקשר הוא הנשמה ועצמות
  הנשמה מחוברת שיותר וכמה... עת בכל הנשמה תשוקת

  ז"עי, החיבור את האדם מרגיש שיותר וכמה יתברך להשם

  כל של נשמתו ובתוך... הנשמה של והעוצמה החיות מתרבה
  אמנם, והמצבים הזמנים בכל וזה שכינה השראת יש יהודי
  כל של נשמתו שבתוך זו שכינה השראת ק"ביהמ שיש בזמן

  עוד מוסיפה זו שכינה והשראת חזקה יותר הרבה יהודי
  בתשוקה נוסף גם וממילא היהודי בנשמת וחיות עוצמה

  השכינה חלק סילוק י"וע, יתברך להשם היהודי של העזה

  כח נחלש ממילא יהודי של מהנשמה ק"ביהמ מכח הבא
  ת"להשי הנשמה של הקשר הרגשת נחלש וגם הנשמה

 ".ת"להשי והמשיכה

,  אלו בימים והאבלות הצער את להרגיש הפתח שזהו ונמצא
 שלנו לקשר ביחס עומדים אנו היכן לראות, בפרט ב"ת וביום

  להתקרב לנו שיש חסרון וכל קושי שכל ולדעת, ה"הקב עם

 .ק"ביהמ מחסרון נובע', ית אליו
  אותנו מקשר עצמו הוא החורבן על הצער עצם ואמנם

  עוד שכתב וכמו, סגולית והדבר משפיע מבחינה, לרוחניות

  החורבן על האדם שמצטער ובשעה( "שם) יעקב דברי בספר
  בית הארת לבחינת נפשו מתקשרת ז"עי, עליו ומתפלל
  שמסייעת המקדש בית של זה מסוג הארה ומקבל המקדש

  ההארה זה שאין ואף בנשמתו זו חיות ליתן זו הארה
  הזה החלק גם אבל המקדש בית שיש בזמן כמו בשלימותה

 ".מאד רב הוא זו תפילה י"ע הנעשה
 

 ההתעלות מת"ב וההמשך לימי השנה
  ידי שעל והיינו", מועד" נקרא ב"ת שיום ל"חז אמרו הנה

 אליו ולהתקשר ה"להקב להתקרב אנו יכולים זה יום
  מאיתו והריחוק החסרון הרגשת מתוך שזהו לעיל וכמובא)

  לקנות נזכה, זה יום עבודת את כראוי נעבוד ואם'(. ית

 ימי אל להגיע מוכנים נהיה ואז, זו חסרון הרגשת את בנפשנו
  את מהוים שהם הנוראים והימים והסליחות הרחמים
'  עמ' )ה בית שערי בספר שכתב וכמו, זו תקופה של ההמשך

  לראות, פירושו ,"נחמה ענין הנחמה והתשובה שאחריה( מ
  שאפשר ולראות, בידינו שנותרו הטובות הנקודות הם מה

.       ונחמה לעידוד גורמת זו והתבוננות, מחדש ידם על לבנות

  הדרך את לעזוב, מחדש לבנות איך הצורה היא זו ,ותשובה
 לבנות נוכל ידה שעל חדשה בדרך ולבחור, הפסדנו שבגללה

  של העצמי לבנין והמוכרחת היחידה הדרך היא וזו. ]מחדש

.  זה על ולהצטער ולהתמרמר מצבו בשפלות להתבונן. האדם
  שיש ויראה, בידו שיש במעלותיו להתבונן כך אחר מיד אך

  לפעול איך עצה ולטכס. בזה ולשמוח ולהתעודד, לתקן בידו

 [".בזה
 

  לכל ונזכה, אלו ימים עבודת את כראוי לעבוד' ה יעזרנו

  בנו שיקויימו נזכה ז"ועי האפשרית הרוחנית ההתעלות
  ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל" ל"חז דברי

,  הוה בלשון" ורואה זוכה" שפירשו מה וידוע ",בשמחתה

  הגאולה אל הדרך ומתחילה, מהחורבן חלק נתקן כעת שכבר
 בימינו במהרה ותפארתו בבנינו ק"ביהמ את שנראה השלמה

 .אמן
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