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 בפסחים ק
 משה שווערד

 

 ק:-ספר דבר שמואל .1

   
 

 סימן ז  -הרא"ש על פסחים פרק עשירי  .2

המזון  ו ברכתתנו רבנן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום מביאים כוס ראשון ואומר עליו קידוש היום והשני אומר עלי

ני ון והש[ גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזדברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר אוכלין ושותין עד שתחשך. ]דף קב ע"ב

לא איוסי  אומר עליו קידוש היום. הא מתניתא כבר אדחיה לה דאמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי

 יומאש פורס מפה ומקדש. ומיהו אע"ג דאדחי לה גמרינן מינה דהיכא דגמר סעודתיה מקמי דקדיש יומא ואדמשו ידייהו קדי

מברך  ראשון מקדמינן ומברכינן ברכת המזון על כוס ראשון ואחר כך אומר קידוש היום על הכוס שני כרבי יוסי דאמר גמרו כוס

תני אף על גב דק ויש להסתפק אם צריך להזכיר של שבת בברכת המזוןעליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום. 

איכא  כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון ומזכיר של שבת בברכת המזון מכל מקוםבתוספתא )ברכות פ"ד( בדברי רבי יוסי 

דש למימר שאני התם שאכל משתחשך הלכך דין שיזכיר של שבת אבל הכא שגמר סעודתו מבעוד יום לא. או דלמא כיון שקי

 ...של שבת וכן נראה. היום צריך לברך ברכת המזון של שבת מידי דהוה אמי שלא התפלל בערב שבת מנחה מתפלל שתים 

  

 ספר דבר שמואל .3

 
 

 ריטב"א על מסכת פסחים דף קב/ב  .4

ם גכתב הרשב"ם ומה שאין נותנין האמוראים סימן לבשמים לפי שאין מברכין על הבשמים למוצאי שבת שהוא יו"ט שהרי 

טעם הב הרא"ש ז"ל עיקר ביו"ט יש לו נשמה יתירא כבשבת. והתוספת הקשו דא"כ במוצאי יו"ט נמי יברכו על הבשמים וכת

ה כת ביצדאע"ג דביום טוב ליכא נשמה יתירא מיהו שמחת יו"ט ואכילה ושתיה מועלין כמו הבשמים ע"כ. וכן כתב הרי"ט במס

 פרק ב':
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 תוספות ביצה דף לג/ב  .5

ר בל אסואטור ומיירי להריח כדמסיק דסבר כרבנן דאמרו התם גבי לחצוץ שניו פ -כי הוינן בי רב יהודה הוה מפשח לן כו'  

והא  ולהריח מותר אפי' לכתחלה ולא גזרו שמא יקטום וא"ת למה נמנעו כשחל יו"ט במ"ש מלהריח בשמים משום שמא יקטום

יח ולהסר לא חיישינן כדמוכח הכא אליבא דרב יהודה דס"ל כרבנן וגם אין שייך לפרושי טעמא משום אש גיהנם שמתחיל לשרוף

ת "ט שובשחל יו"ט במ"ש אז אין האש מתחיל לשרוף ולהסריח ולכך לא מברכינן דהא גם ביוולכך מברכינן בכל מ"ש דעלמא וכ

 ומריח דא"כ גם במוצאי יו"ט אמאי לא מברכינן אבשמים וגם אין לפרש דהא דמברכינן אבשמים במ"ש משום נפש יתירה שאבד

א לאמאי  יה נשמה יתירה דא"כ במוצאי יו"טהבשמים ומישב דעתו עליו וכשחל במ"ש אז אינו מפסיד נפש יתירה דביו"ט אית ל

וי מברכינן אבשמים ואי ליכא הני טעמי א"כ מ"ט דמברכינן אבשמים במ"ש וי"ל דלעולם טעמא דמברכי' אבשמים במ"ש ה

כלים ש כיון דיש לו מאמשום נשמה יתירה ובי"ט ליכא נשמה יתירה וא"ת אמאי לא מברכין אבשמים כשחל יו"ט להיות במ"

 חשובים וטובים מישב דעתו ממילא בלא ריח בשמים:
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 דרוש לפסח  -ספר קדושת לוי  .8

פר והנה נבוא לבאר קודם על מה שבשבת אין מביאין חטאת ובראש חודש וביום טוב מביאין חטאת כמאמר שעירי חטאת לכ

א שבת הוכי בז"ל )פסחים קיז ע"ב( שבת קביעא וקיימא ראש חודש ויום טוב ישראל מקדשי להו,  בעדם. כי הנה אמרו חכמינו

 חודשהתעוררות העליון. אבל יום טוב וראש חודש, הוא התעוררות התחתון בעת שישראל יש להם התעוררות התחתון לקדש ה

ותו יום באהשיראו לחכמי הדור לפי הבחינה לקדש  הן ביום הכ"ט הן ביום הלמ"ד בו ביום מקדשין החודש והיום טוב, וכפי מה

ר עצמו ובאמת התעוררות התחתון יכול האדם לקשבחינה כדי לקדש יום טוב באותו יום הראוי לאותו בחינה המכוונת עליו. 

ינו אבל שבת הוא התעוררות העליון וא בזה הבחינה לעולם, דהיינו או בחינת אהבה או בחינת היראה או בחינת התענוג

ום יאבל יום טוב וראש חודש הוא התעוררות התחתון יכול אדם לקשר עצמו בו לעולם אפילו לאחר . יכול לקשר עצמו בו

ר כי ביום טוב יכול האדם להתקש וזהו הרמז שלאחר יום טוב הוא אסרו חג ואחר שבת אין עושין שום אסרו שבת. טוב

 ובזהה. וזה שאחר יום טוב הוא אסרו חג להתקשר עצמו בזה הבחינעצמו בזה הבחינה מחמת שיום טוב הוא התעוררות התחתון 

ש נשמה כי ביום טוב י מתורץ קושית תוס' שאין מברכין אחר יום טוב ואין מברכין במוצאי שבת החל ביום טוב על הבשמים

ם הבשמים משוומה שאין מברכין במוצאי יום טוב עצמו על ולכך אין מברכין במוצאי שבת החל להיות ביום טוב  יתירה

ולכך אין צריך לברך על  יכול אדם לקשר עצמו בו שהבחינה שיש לאדם ביום טוב שהוא על ידי התעוררות התחתון

ם אבל שבת הוא התעוררות העליון וכיון שיצא שבת מסתלק התעוררות העליון ואי אפשר לאד. הבשמים במוצאי יום טוב

א ב, כי באמת בשבת יון מחדש ולכך במוצאי שבת מברכין על הבשמיםלקשר עצמו בו אם לא בשבת הבא שמגיע התעוררת על

ובין  הנשמה יתירה לאדם מחמת התעוררת העליון וביום טוב בא הנשמה יתירה לאדם מחמת התעוררות התחתון ונמצא בין כך

 ב:ום טון במוצאי יכך יש לאדם נשמה יתירה ביום טוב לכך אין מברכין במוצאי שבת שחל ביום טוב על הבשמים, ואין מברכי

 

 

 


