ב"ה

ר' יצחק אברהם טברסקי

שולחן ערוך אורח חיים )סימן רצו סעיף ח(
)לד( נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש ,ויש מי שחולק .הגה :ע"כ )לה( יא לא יבדילו לעצמן רק ישמעו
הבדלה )לו( מן האנשים.
משנה ברורה )שם (
)לד( נשים חייבות  -אע"ג דהוי מצוה שהזמן גרמא דבדיני שבת איש ואשה שוין דאיתקש זכור לשמור וכמ"ש בריש סימן
רע"א והבדלה נמי בכלל זכור הוא למ"ד הבדלה ד"ת וכמ"ש בריש הסימן ואפילו למ"ד הבדלה דרבנן ]לב[ דומיא דקידוש
תקנוה והיש מי שחולק ]לג[ ס"ל דהבדלה כיון שהיא בחול אינה תלויה בעניני דיני שבת והיא בכלל שאר מצות שהזמן
גרמא דנשים פטורות:
)לה( לא יבדילו לעצמן  -והב"ח כתב אפילו למ"ד שפטורות מ"מ יכולות להמשיך על עצמן חיוב ולהבדיל לעצמן כמו
בשופר ולולב שג"כ פטורות ואפ"ה מברכות כמבואר לקמן בסימן תקפ"ט ]לד[ ומסיק המ"א דהעיקר כדברי הב"ח .והנה
לפי מה שכתב המ"א לעיל בסק"ד דנהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה א"כ בלאו כל הטעמים האיך תבדיל בעצמה
והלא אינה יכולה לשתות הכוס וכ"כ בעל דרך החיים אלא כונת המ"א להקל בשאין לה ממי לצאת דאז בע"כ תבדיל
לעצמה ותשתה כדי שלא לבטל מצות הבדלה:
)לו( מן האנשים  -ואם האנשים כבר הבדילו לעצמם או שנתכונו לצאת בבהכ"נ לא יבדילו כדי להוציא הנשים אם אין
שם זכרים גדולים או קטנים ששומעין ממנו דלהיש חולקין הוא ברכה לבטלה ]מ"א וש"א[ והנה בספר זכור לאברהם
בערך הבדלה וכן בספר ברכי יוסף הביאו כמה פוסקים דס"ל דאפילו מי שהבדיל כבר יכול להבדיל בשביל הנשים מ"מ
למה לנו להכניס עצמן בחשש ספק לענין ברכה אחרי דהיא יכולה להבדיל בעצמה וכמו שכתבנו בס"ק הקודם ועיין מה
שכתבנו בביאור הלכה לענין ברכת הנר אם אשה חייבת בם כשמברכת לעצמה:
רא"ש מסכת ברכות )פרק ג סימן ב(
ב ]דף יח ע"א[ פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה .אמרו שפעם אחת היה ר"י ז"ל אונן
ואכל בלא הבדלה .א"ל תלמידיו ונבדיל לפניך .אמר להם האמרינן בירושלמי אם ברכו אין עונה אחריהם אמן .ולמחרתו
כשבא מבית הקברות אמרו לו למה אינך עושה הבדלה האמרינן טעם מבדיל והשיב להם מאחר שהייתי פטור אמש
בשעת חיוב הבדלה משום שהייתי אונן גם עתה פטור אני .שכן מצינו בפרק קמא דחגיגה )דף ט א( חיגר ביום ראשון
ונתפשט ביום שני כיון שנדחה ביום ראשון שוב אינו חייב ביום שני .וה"ר מאיר ז"ל דנורנבערג כתב בהלכות שמחות
שלו מי שיש לו מת בשבת ולא נקבר עד למחר ולא הבדיל במוצאי שבת נ"ל שמותר לאכול בלא הבדלה .דאמרינן בפ' מי
שמתו מי שמתו מוטל לפניו פטור מכל מצות שבתורה .ואמרינן עלה בירושלמי כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט.
וביום המחרת לאחר שנקבר מתו אסור לאכול עד שיבדיל דהא קי"ל בערבי פסחים )דף קו ב וקז א( טעם מבדיל .ואמרי'
נמי מי שלא הבדיל במ"ש מבדיל והולך כל השבת כולה .והא דאמרינן בפרק מי שמתו נושאי המטה וחילופיהן וכו' עד
אלו ואלו פטורין מן התפלה ופירש"י וזה לשונו פטורין מן התפלה דלאו דאורייתא היא ורבותינו פירשו לפי שיש להן עוד
שהות ול"נ שאין זה לשון פטורין .ואין להקשות על דברי מפרש"י דמשמע כיון שפטורין ההיא שעתא פטורין עולמית.
דהא ודאי ליתא דמי לא מודה רש"י דאם קברו את המת ויש שהות ביום שיוכלו להתפלל שמתפללין ועד כאן )ס"א על
כרחך( לא פליגי רבותיו והוא אלא שלפי רבותיו אם הגיע זמן התפלה ויכול לעסוק ועדיין יש להן שהות להתפלל יעסקו
בו ואם לאו לא יבטלו מתפלה .ולפירש"י אפי' אם יעבור זמן התפלה יתעסקו בו .וא"כ בנדון זה כיון דזמן ההבדלה כל
יום המחרת וכל השבת כולה אע"פ שלא היה יכול להבדיל קודם שנקבר מתו יבדיל לאחר שנקבר מתו כדפרישית .ואין
לומר כיון שאין יכול להבדיל לא יאכל .דהא אמרינן דאינו מברך ואינו מזמן אפילו הכי אוכל ואפילו אם שמע מאחרים
שהבדילו במ"ש אינו עולה לו כיון דבההיא שעתא לאו בר חיובא הוא וצריך למחר לחזור לברך ולהבדיל מיהו אינו מברך
על הבשמים ועל המאור .שמעתי שיש גדולים שאומרים לאחר להבדיל ובזה נפטר האבל .ואין נראה לי כלל אלא
כדפרישית .ושוב הגיד לי הר"ז הלוי ז"ל משפיר"א בשם ה"ר יקותיאל משפיר"א שמצא גדול אחד שכ' כדברי ואת שמו לא
הגיד לי ע"כ לשון ר"מ ז"ל .ונ"ל כדברי ר' יהודה דהא דאמרינן בע"פ מי שלא הבדיל במ"ש מבדיל והולך כל השבת כולה.
היינו כשלא היה לו יין במ"ש או שאירעו אונס אחר שלא היה יכול להבדיל .אבל אונן דבשעה שחל עליו חיוב הבדלה
היה פטור נפטר לגמרי ותו לא מיחייב .ודמיא לגמרי לההיא דחיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני:
ספר המצוות לרמב"ם )מצות עשה קנה (
והמצוה הקנ"ה היא שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו נזכור בם גודל היום הזה ומעלתו והבדלו
משאר הימים הקודמים ממנו והבאים אחריו .והוא אמרו יתעלה זכור את יום השבת לקדשו .כלומר זכרהו זכר קדושה
והגדלה .וזו היא מצות קדוש .ולשון מכילתא זכור את יום השבת לקדשו קדשהו בברכה .ובביאור אמרו )פסחי' קו א(
זכרהו על היין .ואמרו גם כן קדשהו בכניסתו וקדשהו ביציאתו .כלומר ההבדלה שהיא גם כן חלק מזכירת שבת מתוקנת
ומצווה .וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף פסחים )ק  -קז א ,קיז ב( ובמקומות מברכות )כ ב ,כו ב ,כז ב ,כט א ,לג א,
נא ב ,נב א( ושבת )קיט ב ,קנ ב(:

מקורות נוספות לעיון
ראבי"ה ברכות )סי' ס"ב(
ארחות חיים הל' הבדלה )סי' יח(
הל' שבת )פכ"ט ה"א(
של"ה מסכת שבת  -פרק תורה אור )מ(
ב"י וב"ח )סוף סי' רצ"ו(
מ"א )סי' רצ"ו סקי"א( וט"ז )סי' רצ"ו סק"ז(
ברכי יוסף )סי' רצ"ו ס"ז(
פר"ח או"ח )סי' רצ"ח סק"ה(
ערוך השלחן )סי' רצ"ו ס"ה(
בני ציון )סי' רצ"ו סקי"ד(
ביצחק יקרא )סי' רצ"ו ס"ח(
שו"ת ציץ אליעזר חי"ד )סי' מ"ג(
שו"ת יביע אומר ח"ד חאו"ח )סי' כ"ג( ]וספר לוית חן )לסי' רצ"ו([
שו"ת חת"ס או"ח )סי' י"ז(
עמק ברכה עניין קדוש והבדלה )סי' ה'(

