
מ יצחק א"תשע●ג"בית







לבהיהאשלאכדיכאחתסוטותשתימשקיןאיןר"ת:חבסוטהאיתא

לבדהאותהקראאמראלאזההואהשםמןלאאומריהודהרביבחבירתהגס

טעםמהקאמרטעםומהדקראטעםדדרישהיאש"רק"תאותההכתיבק"ות

רותתתבינייהואיכאבינייהומאיבחבירתהגסלבהיהאשלאכדילבדהאותה

שתימשקיןאיןדתנןחבילותחבילותמצותעושיןאיןוהאמשקיןמיורותתת

ואיןכאחתעבדיםשנירוצעיןואיןכאחתמצורעיןשנימטהריןואיןכאחתסוטות

אבייאמרלותחביחבילותמצותעושיןשאיןלפיכאחתעגלותשתיעורפין

.כ"עכהניםבשניכאןאחדבכהןכאןקשיאלאכהנארבואיתימא

גמרו:קבבפסחיםדאיתא.ברכהשלכוסגביח"דאעמדיןשייךועוד

אמאיהיוםקדושתעליואומרוהשניהמזוןברכתעליומברךראשוןכוס

תישאומריםאיןששתרבאמרהונארבאמרכסאאחדאלתרוייהוונימרינהו

מצותעושיןשאיןלפייצחקברנחמןרבאמרטעמאמאיאחדכוסעלקדושות

קידושדמברכינןשבתבמוצאיה"יקנ'דאמרימהאומקשה.כ"עחבילותחבילות

ברכתהיאמילתאחדאוקידושהבדלהאלאל"וזומתרץ',אכוסעלוהבדלההיום

.כ"ענינהומיליתריוקידושהמזון

גופא.מטבברכותדגרסינן,ח"דאעמפסקינןכותהברבחתימותואף

דמפקאארץהמזוןועלהארץעללרבילויאיתיביהבשתיםחותמיןאיןאומררבי

ישראלוהזמניםישראלמקדשפירותדמפקאארץהפירותועלהארץעלמזון

חדשיםלראשידקדשינהוישראלחדשיםוראשיישראלמקדשלזמניםדקדשינהו

כלתרתיהתםהיאחדאהכאשנאומאימזוחוץוהזמניםוישראלהשבתמקדש

מצותעושיןשאיןלפיבשתיםחותמיןאיןמאיוטעמאנפשהבאפיוחדאחדא

.כ"עחבילותחבילות

עלבארוהראשוניםרוב.ח"אעמאמאיבראשוניםנמצאותסיבות'וב

רש,י"רשדרך שם"שכתב בסוטה למשאויעליושהיוכמישנראהחבילותל"וזי

כעושהנראהאינודאיפשיטאהראשוניםאלוולדעת.ל"עכמשאולפרקוממהר

'בתוסנמצאהסברועוד.לקמןוכשאכתוב,ח"אעממשוםכאןאין,במהירות
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למצוהפנוילבושיהאדבעינןחבילותמצותעושיןשאיןל"וז,לפיה"ד:חק"מו

דנראהמשוםח"אעמהראשוניםלרובהרי.ל"עכהימנהעצמויפנהולאאחת

1.מצוות'בבכראוילכווןא"שאמשוםח"אעמק"מו'ולתוס,כמשאוי



שתיהןשיעמידלפרשנראהל"וזמשקיןאיןה"דשםבסוטה'תוסכתבו

דפרהובתוספתארציעהוכןכאחתשותותשאיןפ"אעלהשקותןאחתבבתבעזרה

גבהעלושורפהאחרתמביאאפרמשנעשיתכאחתנעשותרותפשתיאיןנמיתנא

שניאועולותשניכגוןכאחדזבחיםשנילשחוטג"בכהאוסרהיהוכיותימה

'דאמריוהאהשניישחוטכךואחר'אוישחוטבעזרהשניהןשיעמידחטאות

שנישיחתוךמייריזבחיםשנישוחט'איהאשלאתזבחהוחוליןדשחיטתב"בפ

נערה'ובפהתםמיירילאג"בכהאבלדאורייתאאיסורדאיכאכאחדיןצואר

לאואודוקאאותהכאחדנשיולשתיאדםשיפרמהובעיבנדריםהמאורסה

עבדים'בלרציעתסוטות'בהעמדתדהשוווהא.ל"עכמהכאלהוופשיטדווקא

משוםאהואלובכלהעמדהדאיסור'לתוסל"דסמינהדייק2,עולות'בוהעמדת

3.ח"דאעמ

דהוהנראהל"וזרותתתבינייהואיכאה"בדשם'תוסכתבודעודאלא

יהודה'לרמותרשמעון'לרסוטהשאינהאחרתאשהבינייהואיכאלמימרמצי

:)מביומא(בקלפיטרףבפרקדאמרנקנורבשעראשהשוםאסור

איכאואמרפרהגבידכתיבותהאדוהוציאבקראשמעוןורבירביהכינמידפליגי

ומדהביאו.ל"עכחמורעמהלהוציאאסורלבדהאותהדאמרדלרביחמורבינייהו

אףהעמדהאיסורדילפול"צהרי,אדומהבפרהדאותהכ"מגזהלדבריהםראיה

אלא,לעילדכתבואהאדפליגילומרנראהואין.בסוטהדאיתאדאותהכ"מגזה

,וצריכא.ח"דאעממשוםוגםדסוטהכ"מגזהגםהעמדהדנאסרהל"רוודאי

דיןובלאו',אבכהןאלאאסרינןהוהלאופרהסוטהגבידאותהכ"גזהדבלאו

דהעמדה'לתוסל"מנב"צאלא.כדלעילועולותבעבדיםאסרינןהוהלאח"דאעמ

.ח"דאעממשוםוגםכ"גזהמשוםגםאסורה

.שםסוטה'תוס'ועי,דרבנןאו'דאואיסורואיליכנסרצוניואין1

ראיהליכאכ"ואסוטהגביכדאיתאלבדהאותהוהוציאכתיבפרות'בשריפתגביאמנם2

.לקמןכ"מש'עידשניהםולצריכותא.דגופהכ"גזהאיתאדהאח"דאעממשוםדאיסורה

,המזוןברכתאחרעדברכות'זשלכוסלמזוגשלאברכותבשבעדנוהגיןואהט"דמהונראה3
.ברכות'וזמ"בבהח"אעמבעניןלקמן'ועי
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לבדהאותה'בגמ'סידגר,סוטהגביכ"בגזההראשוניםנחלקווהנה

דהיינו,סוטהבמעשהפעמים'בסוטהגבי"אותה"וכתיב,המקראמןעודבלתי

ם"רמבב'ועי).יט:ה(הכהןאותהוהשביע,)טז:הבמדבר(הכהןאותהוהקריב

4.ל"עכאותהוהעמידשנאמרכאחתסוטותשתימשקיןואיןל"וזב:דסוטה'הל

ואסרה"ומש,ם"הרמבכ"כמשוהעמידמןףדיליפירשו'דתוסלבארשישואפשר

ה"בדשם'תוסדכתבומהאע"צאלא.דסוטהכ"גזהמשום'כאסוטות'בהעמדת

מלשוןדאתיל"רואי,ל"עכא"בבבעזרהשתיהןשיעמידל"וזאין

אםע"צע'ולפי,הדרשהעצםביאוראלא"הנראהפירוש"זהדאיןאפשרוהעמיד

.ךכ'תוסלפרשיש

'כאסוטות'בלהשקותדאסור'בגמדאיתאמטעמא'תוסדילפול"ועי

דהאית"וא.אסורההעמדהדאףפשיטאה"ומש,בחבירתהגסלבהיהאשלאכדי

ל"מנדקראטעמאדרישדלאי"ולר,דקראטעמאדדרישש"לרדוקאהואסברא

סוטות'בהשקאתמאיסוררותתתממעטינןדלאג"אעי"דלרל"י,העמדהדנאסרה

אלא,בחבירתהגסלבהיהאשלאטעמאפ"עמוגדרהשקאהאיסורמ"מ,כאחת

דרשינןדלאדנהיל"ועי.ע"וצעש"עורביה"ותד:מטמגיטיןזהלתירוץדקשה

עשירהמאלמנהבחובלתחבולדלאלדינאדליתאכגון,במיעוטיןדקראטעמא

אתאדאיאלא.'וכו,תברותתלבדהסוטהדהשקאתלדינאודליתא.)קטומ"ב(

בהמותלכלה"דהומרבינןוחמורבשורדיניםדכתיביכגון,לרבותדקראטעמא

.ג"בכהדדרשינןש"רלרבנןואודו"בהווההכתובדיבר"ביהקרינן,:)נדק"ב(

5.דקראטעמאמשום'כאסוטות'בהשקאתדאיסורהעמדהמרבינןהכאנ"וה

באיסורהעמדהאיסורשנכלל'תוסידעומהיכא,דידןלעניןונחזור

משקיןמיורותתתכשהקשהדהא',דגמממסקנאהכידמוכחונראה.ח"אעמ

,כהנים'בבכאן'אבכהןכאןלמימרל"הלאהרי,ח"דאעממשוםאסורהדהא

גביכ"גזהשנצרכתדהיינו,במשקןכאןבעזרהבמעמידןכאןלתרוציל"האלא

משוםנאסרהכברגופהוהשקאה,הלבגסותמשוםהעמדהאיסורלרבותסוטה

 או ודרשיה, "'ה לפני והעמידּה הכהן אותה והקריב "לקרא דכיוון ונראה, ליתא קרא דהאי ע"וצ 4

 כ"גזה דפירש כאדה י"ארש ופליג. א"ה במפיק והעמידּה מדכתיב או, אותה והקריב מלשון

'ופי,ליתאנמיקראהאי'ולכאו,אותהוהשקה'דגרסי.עגנדרים'בגמע"וע.הכהןאותהוהשביע

 גירסי ואית. לבדה דהיינו אותה והשקֿה ופירושו, א"ה במפיק והשקּה מדכתיב דדרשינן שם ן"רה

.סוגייןזהואיןבנדריםשםסגיאי

"ח"תשס('מחוברתיצחקביתבבזהוידרבלנקנתנאלהרבכ"משמ"ושו5 הסבראתפקיד)
.מ"ואכש"ע"דאורייתאדיניםבקביעת



חבילות חבילות מצוות עושין 277אין

'תוספרשושפירח"אעמבדיןהעמדהדנאסרה'מגמדמוכחוכיון6.ח"דאעמ

העמדהדאסורההאוניחא',כאעולות'בושחיטת'כאעבדים'ברציעתדנאסרה

.ופרהדסוטהכ"גזהמשוםוגםח"דאעממשוםגם



משום'אכוסעלברכות'במברכיןאיןד:קבפסחים'גמנזכרכבר

בעניןל"הנ.מטברכות'בגמאיתאכןכמו".מילתאחדא"חשיבןכ"אא,ח"דאעמ

כמהובזה,חבילהמיקריאדלאמילתאכחדאחשיבאמאיב"וצ.ברכותחתימת

7.בראשוניםנמצאותהגדרות

והוא8.'אהמצוות'לבישאםחבילותמצוותלעשותשהתירויש

אירוסיןברכתלהתיר)החמישיבענין(למאיריאבותמגן'בסבהדיאדכתיב

שמסדריםואבדלתאאקדושאדהוהמידיל"וזטעמאויהב'אכוסעלונישואין

והוא,אחדלעניןבאיםשניהםוהבדלהדושישקומפניז"ביקנהאחדכוסעלאותם

שוםלחופהואיןנתכונואחדלדברשניהםוחופהקידושיןואף.שבתקדושת

'תוסלבארנראהזהדרךועל9.ל"עכ'כוהיאקידושיןוגמרקידושיןבלאעיקר

ברכותשבעלומרשלאזהמטעםבחופהנוהגיןוישל"וזשאיןה"דשםפסחים

הכלאומרהיהמשולםרבינואך'כואחרכוסמביאיןאלאהמזוןברכתכוסעל

נראהאחתבבתמצוהחפצידמעמיד,ח"אעממשוםהעמדהדנאסרה'דגמסבראלהסבירויש6

דנראההואח"דאעמדטעמאבהדיאדכתבו,והאה"בתדלשיטתםז"וה.במהירותמצותכמקיים
דאמוראיופשיטא,ח"אעמגדרעצםדהואל"דצ,סבראהאי'גמלל"מנלהקשותואין.כמשאוי

.ח"דאעמסבראלעיקרמקורצ"דלכשםהגדרהלהאמקורצ"ל

ה"רמשנה'ועי,ה"רשלמוסףבתפלת'אבברכהענינים'בדמצרפיןהאגםלבאראיכאז"ועפ7

והזמניםוישראלתהשבמקדשדברכתברכות'גמלפרשאפשרמאלובאיזהלעייןויש.מ"ואכ.לב
.ב"וצ,י"רששהביאג"דבהוגירסאשםף"דריגירסא'ועי',אכדברחשיבא

הןחתנותעניןדשניהןונשואיןקידושיןכגון,הםאחדהדבריםשעיקרהוא'אדעניןבזהכוונתי8

פ"עשיתוףדאיכאג"דאעברכות'וזמ"בהכ"משא.היוםקדושתעניןדשניהםוהבדלהקידושאו
.חתונהלעניןברכות'וזאכילהלעניןבאהמ"בהמ"מ,דלקמןוזמןרמאג

'בסאיתאוכן.טעמאמהאידהואונראה',אכוסעלמ"ובהברכות'זלברךהיהדמנהגש"וע9
מפנישהסעודהמאחרל"וזדבריוובארהם'אדעניןבהדיאטעמאיהבהואואף,בפסחיםהמכתם

מ"מ,שמחהי"ענגרמותמ"ובהב"דזכוונתואם'ואפי.כ"עחדאלעניןעולההכלהיאהשמחה
הןשמחהדינידתרוייהימשוםאלאמותראינוהמכתם'לסשהרי,דלקמןם"ורשבי"כרשזהאין

דכלאלא,דוקאשמחהדיניודהוו'אבעניןתלויגרמאדאיןלאידךכ"משא',אעניןולפיכך
.מצטרפין'מאדנגרמות
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וכתבול"וז'תוסשיטתאתשםלאווהחם"המהרובאר.כ"ע'כואחדכוסעל

חתניםשלברכותושבעהמזוןלברכתשמעינןומינההצרפתיםחכמימקצת

ברכות'זדחשיבןדהיינו,ל"עכלחתונהוזהלאכילהשזהכוסותשתישצריכין

.והבדלהקידושכ"משא,ענינים'כבמ"ובה

כוס"דר"בדה:כפסחים(ן"בר'ועי חדאאואבדלתדקדושאל"וז)ה

נינהומיליתרתיוקידושאהמזוןברכתאבלנינהויומאעיולידתרוייהוהיאמילתא

פ"עוהיינו.ל"עכהואיומאעיולילהבאוקדושהמזונועללמפרעהמזוןדברכת

אלא,נינהועניינים'דבומזוןיומאעיוליכ"משאהוא'אעניןיומאדעיוליל"הנ

המצוהזמןעניןשהוסיףלבארונראה.להבאוהאלמפרעדהאעודהדגישמ"דמ

איתאוכן.כמאיריל"סובעיקר,שהזכירכמוענינים'כבדחשיבןוראיהלדוגמא

עלברכותששאומריםשאיןבחופהנהגוזהומטעםל"וז)ח:יפסחים(ש"ברא

וברכת'כוברכותששעליוואומריםאחרכוסמביאיןאלאהמזוןברכתשלכוס

דאמרלהאדמיולאאחדכוסעללעשותמשולםרבינוהנהיגשואיןונאירוסין

נינהומיליתרתיוקידושהמזוןדברכת

בזמןוגםבעניןגםשוניןוקידושמ"דבהכתבש"הראגםהרי.ל"עכ'כו,

.בעניןלחילוקוראיהכדוגמאנחשבהזמןדחילוקכ"כמשלפרשונראה

איתאוהנה.י"עמילתאחדאהיתרבארוהראשוניםמרבותינוועוד

:פירושים'דבזה

'תוסדנחלקואלא,משולם'ורת"ר'מחנזכרהש"בראוגם'בתוסגם.א

התיר'תוסדלדעת.'אכוסעללברךמשולם'רהתירברכותבאיזוש"והרא

עםאירוסיןברכתאלאתירהלאש"הראולדעת,ברכות'וזמ"בהלברךמשולם'ר

דהתיר'תוסופירשו10.ל"כנברכות'זעםמ"בהדאסרומשמע,בלבדברכות'ז

דליכאל"ור,נישואיןלברכתגורםמ"דבהמשוםברכות'וזמ"בבהמשולם'ר

כתבווכן11.הןמילתאדחדא',לבגורמתמהמצוות'אאםח"דאעמלאיסור

שנראיםפ"אעוהזמניםוישראלהשבתמקדשאבלל"וזבברכותי"רתלמידי

הזמניםוקדושתהשבתבקדושתתלויהישראלשקדושתהואאחדעניןכשתים

שבאר)האותמה'סית"שו(ת"לרהישר'בסע"וע,ש"הראכמושכתבא"בריטבועיין10

אמרלאאם'ואפי.משולם'רנגדדבריולחריפותש"וע,ש"בראכדאיתאמשולם'רעםמחלוקתו
.לבארווראוי,כך'בתוסכתוב,כךמשולם'ר

הראשונהעהבדוכדלקמן',אכוסעלוהבדלהקידושהיתרגםלהסביראפשרזוהגדרהפ"וע11
.חלאווהם"למהר
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אחתקדושהכמובזהזהשתלויוכיוןישראלבקדושתתלויהחדשיםוראשי

.בינייהוגרמאדאיכאכיון'אעניןחשיבןהרי12.כ"עליהדיינינן

לולהתירששתיהןהיאילתאמחדאל"וזבפסחיםי"נהסבירועוד.ב

'כשבהואמילתאדחדאגרמאלשיטתוהרי.ל"עכהןאכילהוהתחלתלאכול

ביניהןכמשתףנחשבשלישילדברדגרמאדהיינו,שלישילדברגורמותהמצוות

.ומצרפן

הגדרהבעודתלוידסוגיין)הראשונהבדעה(חלאווהם"מהרוהבין.ג

דאיזהבלאזהאפשרדאיהיאמילתאחדאואבדלתאקדושאל"וזדכתב.בגרמא

כ"משאהואשבתאאפוקיטבאיומאעיוליואיהואטבאיומאעיולישבתאאפוקי

.ל"עככסיתריצריכיוהלכךכללתלייןבהאהאדלאוהמזוןוברכתבקדושא

'דאל"הנ'התוסבעליכ"כמשדלאמשמע,תלייןאבההאבלשוןומדאפקיה

13.בזהזהדתלייןדוקאאלא,יהלשנגורמתמהמצוות

מילתאחדאחשיבןמצוות'דבבפסחיםם"ורשבי"רשוכתבו.ד

.דברלאותולהןחשבינןדבעצםסימןדהוי,משותףשלישידברי"עכשנגרמות

תרוייהוהיאמילתאחדאוהבדלהקידושאם"רשבל"וז,אחרסבראשהוסיפואלא

ט"יוקדושתמזכירהואעצמהובהבדלהנינהוטוביםימיםקדושתמשום

וגםגרמאגםראשוניםהנידבעוונראה.ל"עכמברךלקדשקדשביןדהמבדיל

,כמשאוימשוםח"דאעמ,ל"הנק"מו'תוסנגדלשיטתםוהיינו.בפהזכירה

לשיטתוי"ופירש.בפהמזכירוכ"אאמילתאחדאלהיתרדליתאמסתבראכ"וא

שמקדשה"להקבשמברךמקדשברכתאלאכאןאיןהיאחדאל"וזבברכותגם

14.והזמניםהשבתלקדושתהגורםבפהשמזכירנמידהיינו.כ"עוהזמניםהשבת

והגדרתוכ"עכתיבאנפשהבאנפיחדאכלהנךל"זדכתבף"הרילשוןבביאורדהאריכוש"וע12
תלמידיעםדהסכיםשני'בפיהמאורות'בס'ועי.בוריהעלף"הרישיטתלהעמידזכיתיולאע"צע

.כתיבאאנפשבאנפיחדאדכלף"הריכ"משבביאורדכתבוהאשםדליכאאלא,י"ר

שזהל"וזכוסות'בבב"וזמ"בהלברךהצרפתיםחכמיבשםחלאווהם"מהרכ"משנזכרוכבר13

כ"ואבהאהאתלייןלאמ"ובהברכות'זוודאי.ל"עככןנהגוולאנינהומיליותרילחתונהוזהלאכילה
).כדלקמןגהמנההעמידהשניובהסבר(שהזכירהמנהגנגדלדינאהצרפתיםלחכמידהסכיםנראה

דדעתול"צכ"אדהא,לחתונהוזהלאכילהשזהבטעמאהצרפתיםחכמיעםשהסכיםלומרנראהואין

בסוגייןכךלומרלוראויכ"וא)ע"צוביאורו(לחתונהוזהלאכילהשזהבהאהאתלייןדלאהיא

,בסבראופליגנאבדידהסכיםנראהכןכתבומדלא.יומאלעיוליוזהלאכילהשזהמ"ובהדקידוש

.ל"כנהםעניינים'דבמשוםולדידהו,בהאהאתלייןדלאמשוםנינהומיליתרידלדידיה

'ועי.ש"עי"רתלמידידבריבסוףאחרפירושואיכא,ראשון'בפישםהמאורות'ספירשוכן14
.ף"לריאףהכי'דפידנראהמלוניליהונתן'רכ"מש
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והוא,מילתאכחדאמצוות'בדחשיבןשלישידרךהראשוניםכתבוועוד

דטעמאא"ויל"וזשניבפירושבפסחיםחלאווהם"מהרדכתב.'אבזמןאיתנהואי

סעודהקודםבאיןדשניהןמשוםהיינונינהומילתאדאדחואבדלתאדקדושא

'וזמ"בבההכאכיל"ור(כ"עהכאכיסעודהלאחרבאיןדשניהןהיכאה"וה

גבי)בברכותי"רבתלמידישהובא(הספרדיאפרים'רכתבזהדרךועל).ברכות

ששתיכיוןעניניםכשנישנראהפ"אעלומררוצהל"וזט"ויושבתקדושת

,ל"עכבשתיהםחותםולפיכךהויאחתקדושהכמואחדבזמןבאיןתהקדושו

השבתמקדשמברךשפירהדדיבהדיבאותט"ויושבתדקדושתדכיוןוהיינו

'בבדכוונהא"דא,דלעילק"מו'אתוספליגודבהאופשיטא.והזמניםוישראל

תאחבבתדאיתנהוכמהכלאדרבהאלא,המצוהקיוםבזמןהכיתלויהמצוות

.בשתיהןלכווןיכולאינו

'דגמדלישנאכתבדהא,חלאווהם"מהרלפירושלהקשותשישאלא

לישנאנמיכ"וא',אבזמןדאיתנהוהיינוהיאמילתאחדאוקידושהבדלהפסחים

'בגמשםוהא',אבזמןדליתנהוהיינונינהומיליתריוקידושהמזוןברכת'דגמ

אחרזהוקידושז"בהמדמברךהיוםעליהןקדשומסוביןשהיוחבורהבבניאיירי

.לסעודהסעודהביןדהיינוזמןבאותוהןוודאי,זה

ואבדלתאקידושאאבלל"וזבפסחיםשםחננאל'רפ"עלפרשונראה

ומאיהןקדושותשתייוםשלוהקידושהמזוןוברכתכלומרהיאקידושאחדא

המזוןוברכתקידושהןאכילהקודםתרוייהווהבדלההיוםקידושופירוששנא

.ל"עכהןקדושותשתילפיכךהסעודהאחרהמזוןוברכתאכילהקודםהקידוש

היתרשאיןל"דרונראה.'אבזמןדאיתנהומשוםאחתקדושהחשיביןאמאיב"וצ

כיוןולפיכך',אדברמחמת'אזמןצריכיאלא,ממש'אבזמןתלוימילתאחדא

מילתאכחדאלמיחשבמצטרפיןלילהסעודתמחמתןבאיוהבדלההיוםדקידוש

סעודתמחמתבאדהאימ"ובהקידושכ"משא,)אחתקדושהח"דרולגירסא(

ם"דמהרוהא.הןקדושות'ובמילי'ב'ולפייוםסעודתמחמתואידךלילה

מחמתבאותדשתיהןמשוםכ"ע,ז"ובהמברכות'בזמילתאחדאקריחלאווה

.'אדברמחמת'אבזמןבאות'לפיושעברהמצוהסעודת

שצריךאומרת"ורל"וזש"בראשהובאכפית"רדברילבארנחזורועתה

מקדשאדםלפעמיםוגםהאירוסיןבביתאירוסיןברכתשאומריםלפיכוסותשתי

הלכךבינתיםהכתובהלקרותשנהגומקומותוישמרובהזמןלאחרונושאהאשה

ת"רשהסכיםאפשר.דרכים'בבלפרשושישונראה.ל"עככוסותשתיצריך

הפסקדאיכאדכיוןאלא,אחדעניןפירושומילתאדחדאמשולם'רשלביסודו

.נינהומילתאדחדאג"אע'אכוסעללברכםאיןמרובהזמןולפעמיםביניהם
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איסורוה"משמרובהזמןנ"אהפסקדאיכאדכיוןלומרדרצונואפשר,והשני

מילי'בחשיבן'אבזמןלתרוייהודליכאדכיוןדהיינו,יהגופח"דאעממשום

.הראשוניםוכאלה

.הןמעורביןמ"ממילתאחדאבהיתרהגדרותהנידאשכחןג"דאעוברור

ש"הראדכתב.מילתאחדאהיתרבכללל"הנמההגדרותדכמהדאפשר,והיינו

כתבםדגג"ואע,בגרמאהיתרודתלהל"הני"רשדבריאת)כב'סי(ברכות

למימרכגון(דבריולתרץאפשר'דלכאוג"ואע.ל"כנ'אבעניןדתלויבפסחים

ל"דסאפשרגםמ"מ)הם'אעניןדבעיקרןוראיהכסימןחשיבאגרמאדדילמא

כלולעולם.שלישימדברנגרמיםאו'אעניןאוכדאיתנהומילתאחדאדחשיבא

מבאריםאלאז"זאסותרותואינן,מילתאחדאלהיתרהסבריםהןל"הנההגדרות

.מילתאחדאהיתראמרינןהיכא

בלאו'אפיאסורמילי'דבבסבראדאיכא,אחרבדרךלערבןאפשרועוד

ברכתשמברכיןטעם)ונימרינהוה"ד(שםבפסחים'תוסדכתבו.ח"דאעמסברא

המזוןדברכתכיוןפריךלאיהודה'לראבלל"וז,כוסות'בעלוקידושהמזון

כ"וכ,ל"עכאחדכוסעלשניהםלומראיןהבאהסעודהעלוקידושחולתאסעוד

לברךאסורמ"מ,ח"דאעמ'בגמשהשיבקודםדאפילווהיינו.שםומרדכים"רשב

שהואכלחיבורביניהןאיןדכיוןונראה.'אכוסעלדשבתוקידושדחולמ"בה

משוםולאאחרסבראמ'אכוסעלשניהםלברךאיןה"מש,כללז"זלשייכיםואין

.ח"דאעמ


