
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .קי ד� פסחי�
  ?ההיזק הבא מחמת זוגותאו משתנה לאמוראי� דלהל� באיזה מספר מתבטל 
  

  ?ומדוע  ? או משתנהבכמה מתבטל  
  1ולא יותר' חדחשש הזוגות הוא עד   יש'  אבל בח#כוסות ומעלה ' בי  לעולא

  2מצטרפת לטובה" שלו�"שביעית כנגד   יש'  אבל בו#כוסות ומעלה ' בח  ה"ח ורבה בר"לר
  3מצטרפת לטובה" ויחונ*"חמישית כנגד   יש'  אבל בד#כוסות ומעלה ' בו  ה ורב יוס�לרב

  4מצטרפת לטובה" וישמר*"שלישית כנגד   יש'  אבל בב#כוסות ומעלה ' בד  לאביי ורבא
  6אינו מזיק ומל* #ממונה מל* השדי�   בשתי� אי+ לחוש כל כ*' אפי  5ק"לרב יוס� לל
  עיקר חשש הזוגות הוא דוקא בשני�  קי�מזי' בשתי� הורגי� בד  לרב פפא

  
  :פסחי� ד� קי

  ?המסופק א� שתה זוגות או לא מה יעשה לרבינא בש� דרבא
  

  ?ומדוע  ?מה יעשה  
  7דבזה ממה נפש* מבטל הזוג  יחמיר וישתה עוד כוס נוס�  לרבינא משמיה דרבא זוגי לחומרא

  קפיד בזוגותדמראה שאינו מ  יקל ולא ישתה כוס נוס�  לאמרי לה זוגי לקולא
  

                                                           
 דאליבא דרבא ,)ה עשרה"ד(' והעירו תוס. והביא ראיה מזה שתיקנו חכמי� עשרה כוסות בבית האבל 1

אכ� . [דכיו� שאחד מהכוסות הללו הוא כוס של ברכה לכ� אינו מצטר�, אי� ראיה מש�:) ד� קט(דלעיל 
 נאמר בכל השנה או לרעהי� של כוס של ברכה שמצטר� לטובה ולא יש בדבר מחלוקת ראשוני� הא� ד

 ].רק בליל הסדר
והתיבה השביעית , )פניו אלי" ויש� ל" שלו�' ישא ה: (בברכת כהני� בברכה השלישית יש שבעה תיבות 2

וכיו� שכ� כוס שביעית מצטרפת לטובה לעני� לבטל , מורה שכל שביעי הוא שלו�" שלו�"שהיא תיבת 
 .זוגותלחוש לאבל אינה מצטרפת לרעה לעני� שא� שתה שמונה , גות ממה ששתה ששאת הזו

והתיבה החמישית שהיא , )נ"ופניו אלי" ויח' יאר ה: (בברכת כהני� בברכה השנית יש חמשה תיבות 3
 .ל"מצטרפת לטובה ולא לרעה כנ, המורה על טובה" ויחונ""תיבת 

והתיבה השלישית שהיא תיבת , )וישמר"' יברכ" ה: (תבברכת כהני� בברכה הראשונה יש שלשה תיבו 4
כוסות ' גבי ד:) ד� קט(והג� שרבא לעיל . ל"מצטרפת לטובה ולא לרעה כנ, המורה על שמירה" וישמר""

' ולא תיר% שאי� זוגות בד" כוס של ברכה מצטרפת לטובה ולא לרעה"של ליל הסדר הוצר" לתר% ד
מ " מ, מכח השדי� הממוני� על הזוגותדא� שאי� חשש היזק, )ה רבא"ד(' � והתוס"תירצו הרשב. כוסות

לרעה לא היה ולכ" אלמלא דכוס של ברכה אינו מצטר� , יש כח לכשפי� לחול עליו א� יעשו לו כשפי�
 .ג שעושי� לו כשפי�"הוא רק בכהההיזק ש' לרבנ� לתק� דבר שיכול לבוא ממנו היזק אפי

ונחלקו הלישנות מה , "א אכולהו זוגיאשמדאי מלכא דשידי ממונה הו"רב יוס� אמר בש� יוס� שידא ד 5
ל להיפ" דאדרבה יש "ולישנא בתרא ס, ל שבא לומר שאי� דר" המל" להזיק"ק ס"הל, הכוונה במימרא זו

 .לחוש הרבה מאד לזוגות מחמת שמל" בטבעו כעס� וג� יכול לעשות ככול העולה על רוחו
ולדבריו כל חשש .  דגנאי הוא לא& זיק ואי� דר" המל" לה, דהממונה על הזוגות הוא מל" השדי�', פי 6

רק הרוצה להחמיר ולעשות לכ�  ו. מזהמי� קורה שאד� ניזוקערק לפו, זוגות הוא מילתא דלא שכיחא
 לשיטה פירשו) ה ומלכא"בד(' והתוס. �"כ� פירש רשב,  עושה כ� שלא לשתות זוגות&נטירותא יתירתא 

 .כשפי�ת לו שכ" יכולי� לעשו הוא משו� &שהחשש של זוגות , זו
כיו� שעושה מעשה לצר� את הכוס הזאת ע� הכוסות ששתה כדי לבטל הזוגות , דא� באמת שתה זוגות 7
דכיו� שפסק שתייתו בלא זוגות הרי ,  אמרינ� שלא מצטר�&וא� לא שתה זוגות .  מועיל להצטר� ולבטל&

 .שאליבא דאמת אינו רוצה לצר� את הכוס הזו



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :פסחי� ד� קי
  ?הא� ה� מצטרפי� לבטל הזוגות או לא, השותה שלשה כוסות באופני� דלהל�

  
  האופני� שאינ� מצטרפי�   

   ויש לחוש לזוגות  
  האופני� שמצטרפי� 

   ואי� לחוש לזוגות 
  י� דשכר ואחת דיי+תש  1י� דיי+ ואחת דשכרתש  .א
  3 תו* הסעודהי�תוש, 2 אחת קוד� הסעודה:לרב נחמ�  .ב

  5שני� תו* הסעודה ואחת אחריה: 4לרב משרשיא
  י� קוד� הסעודה תש

  6ואחת בסעודה
  

  ? או לבטל זוגותהא� משקי� המזוגי� מצטרפי� לזוגות
  

  גשכר מזושתה שתה יי� מזוג ו  
  )או כל שני משקי� מזוגי�(

  שתה משקה מזוג 
  ושתה מי� חמי� מזוגי� במי� קרי�

  אי+ מצטרפי�  מצטרפי�  לרב יהודה אמר שמואל
  7מצטרפי�  מצטרפי�  יוחנ�' לר

  

                                                           
ות חשוב מ+ היי+ לכ+ אי+ הוא יכול להצטר� ולבטל את הזוגות דכיו+ שהשכר הוא משקה הפח 1

כ שתה יי+ יש בכח היי+ "אבל להיפ* א� עמד בזוגות של שכר ואח. שנעשו מחמת שתיית היי+
 .להצטר� ולבטל

שכ* דרכ� לאכול בשולחנות ,  ופירושו קוד� שהביאו לה� את הסעודה#" קמא תכא"' לשו+ הגמ 2
 .ודה מביאי� לפניה� את השולח+וכשמגיעה שעת הסע, קטני�

לבטל את השני כוסות , ל לרב נחמ+ שאי+ בכח היי+ שלפני המזו+ שבא רק לגרור את הסעודה"ס 3
 .ששתה תו* הסעודה

 והוא שתה שלש #ל שבמקרה של רב נחמ+ כ+ מצטר� כיו+ שמסתכלי� על האד� השותה "ס 4
 .ביחד ממי+ אחד ולכ+ ה� מצטרפי� ואי+ זוגות

 .כ"שנתסלק השולח+ הרי שעמד בזוגות ולא מהני מה שישתה כוס אחת אחדכיו+  5
וכיו+ שכ+ , היי+ שלפני המזו+ בא רק לגרור את הסעודה ואינו חשוב כל כ* כיי+ שבתו* המזו+ 6

  .היי+ שבתו* המזו+ חשוב יותר ומצטר� כדי לבטל את הזוגות
 קרי� ואחד חמי� ששיי* בזה אחד #ל שה� שני סוגי מי� "וביאר רב פפא שדוקא במקרה הנ 7

ולא מצטרפי� למשקה מזוג אחר  ,אול� קרי� בקרי� וחמי� בחמי� לא שיי* מזיגה, מזיגה
 .ששתה בי+ לקולא ובי+ לחומרא


