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 יין נסך שתיית איסור  –  האזינופרשת 

ם ְיִהי בשירת האזינו נאמר " ב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו ִיְשּתּו ֵיין ְנִסיָכם ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרכֶׁ ר ֵחלֶׁ ם ִסְתָרהֲאשֶׁ  על למדו" ִיְשּתּו ֵיין ְנִסיָכם"מהתיבות  .)דברים לב, לח(" ֲעֵליכֶׁ
נעשה על ידי גוי או ם' שהוא כל יין אשר משך הדורות רבותינו הוסיפו ואסרו גם 'סתם יינובשהוא יין שהתנסך לעבודה זרה.  'יין נסך'איסור שתיית 

 .(ושו"ע יו"ד סימן קכג, א 'סתם יינם'ראה רש"י גמ' חולין דף ד ע"ב ד"ה ) ישראל שנגע בו גוי יין של

 ישראל?מיין שנעשה על ידי  גוים שונה שנעשה על ידיזה יין  ובמה ?גויםנגעו בו שאו אותו שעשו ישראל לשתות יין , מדוע נאסר על להביןויש 

 נגע בעץ הדעת טימא את ענביו ועשה את היין שבו ליין נסךשהס"מ 

ים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹכל ִק ַוְיַצו ה' ֱאֹל"שנאמר כפי  ממנו ציוה את אדם הראשון לא לאכול ה' יתברךו, )'אסתר רבה' ה, א ד"ה אמר רבי אחא(עץ הדעת היה עץ ענבים 
ּנּו ִכי ְביֹום ֲאָכְלָך  ּנּו מֹות ָּתמּותֵעץ ַהָגן ָאֹכל ּתֹאֵכל: ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִממֶׁ לאכול מעץ  את חוה הנחש בא לפתות כאשרו. יז( –)בראשית ב, טז " ִממֶׁ

ר ָעָשה ה' ֱאֹלְוַהָּנָחש ָהָיה ָערּום ִמֹכל ַחַית הַ שנאמר " כי נאסר עליהם לגעת בעץ לנחש , חוה אמרההדעת ה ֲאשֶׁ לִק ָשדֶׁ ר אֶׁ ָהִאָשה ַאף ִכי ָאַמר  ים ַויֹאמֶׁ
ל ַהָּנָחש ִמְפִרי ֵעץ ַהָגן נֹאֵכל: לֹא תֹאְכלּו ִמֹכל ֵעץ ַהָגן:ים ִק ֱאֹל ר ָהִאָשה אֶׁ ּנּו ִק ר ְבתֹוְך ַהָגן ָאַמר ֱאֹלּוִמְפִרי ָהֵעץ ֲאשֶׁ  ַוּתֹאמֶׁ ן  ְולֹא ִתְגעּו בֹוים לֹא תֹאְכלּו ִממֶׁ פֶׁ

יג  פרק )'פרקי דרבי אליעזר' אז בא הס"מ שרכב על גבי הנחש הגשמיו. )עפ"י רש"י בראשית ג, ג(נאסרו בנגיעה באמת לא שעל אף  אמרה כךהיא ו, ג( –)בראשית ג, א " ְּתֻמתּון

)'יין המשומר' לר' נתן שפירא דף י' ע"א ד"ה ונלע"ד  הדעתוביקש לגעת בעץ ראשית דף לה ע"ב והנחש רבי יצחק( 'ספר הבהיר' לר' נחוניה בן הקנה בסוף הספר אות ר' ד"ה שאלו תלמידיו, זוהר פרשת ב ,ד"ה הקנאה והתאוה והכבוד

 .)'יין המשומר' דף ט' ע"א ד"ה בשעה שאמר(בו  נוגעיםאם  מתיםלא שולהראות לחוה  נתן, 'מקדש מלך' לר' שלום בוזאגלו על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וחוה חפצה לבטל(

ִעים " ואמר כנגד הס"מ האילןצעק מיד  , ִשְכשּוְךפעולת  מעין ויעשה בזהאותו וינענע משום שהאילן חשש שהס"מ ינדנד , )תהלים לו, יב( "ַאל ְתִנֵדִניַיד ְרשָׁ
יוצא 'תריא' שזה בגמטריא  "ִנֵדִניְּת ל אַ ָשִעים ְר ד יַ ז לכך כי ראשי תיבות "מֶׁ ורֶׁ  )'יין המשומר' דף יא ע"א ד"ה וזה סוד מה( גביו ל'יין נסך' ועל ידי כן ייעשה כל היין שעל

וביין שהיה באילן  בידו הס"מ התקרב ונגעש אכן היה כךאך  .)'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב טור ב ד"ה וא"נ יד רשעים( 'סמא"ל לילי"ת'השמות 
 כי )'יין המשומר' דף י' ע"א ד"ה ונלע"ד נתן('יד'  עולה שלו והגמטריא הקטנה ,עולה מאה שלושים ואחדגמטריא שלו הש 'סמא"ל' בשמונרמז גם  זהדבר ו בתוכו.

'מקור חכמה'  ,'מקדש מלך' על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וחוה חפצה לבטל)'יין המשומר' דף ט' ע"א ד"ה בשעה שאמר,  עשה יין נסךונ באילןהיה ש נטמא הייןאז  ידנגע עם ה סמא"לכאשר ה

גמטריא 'מגע גוי' התיבות וכן  ,סמא"ל גמטריאא יהעם הכולל שתיבה 'נסך' ב נרמזועוד  .(הטוב והמטיב בנושא 'חומר איסור יינם של עכו"ם' סימן קעה ד"ה והנה כתבנובדין ברכת 
 .ד"ה כלל העולה()'יין המשומר' דף י' ע"א  'נסך'לפי שהס"מ הוא הראש לכל הגוים עובדי עבודה זרה ונגיעתו עושה  סמא"ל עם הכולל. וזה

אשר  'הפסולת'הבלועים בענבים שהם  השמריםלטובה שעל ידי הסחיטה ייצאו היתה כאשר כוונתה  )'בראשית רבה' יט, ה( שבעץ חוה סחטה את הענבים
גם נתנה ו )'יין המשומר' דף י' ע"א ד"ה כלל העולה. ועיי"ש פרטים נוספים ואכמ"ל( היא שתתהואז . )'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה ועתה נבאר חטא( ו'החיצונים' נאחזים ב

ניתן כוח ו ,תיכף ומיד פירסה נדה חוה )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק עא דף קפט ע"ב ד"ה ותוכן ענין איסור( 'נסך יין'מחמת שתיית הו. יט, ה( 'בראשית רבה') לאדם הראשון לשתות
 אחר כך מאדם הראשוןתבעה היא השתכרה חוה . וכיון שקודם לכן ןפסולת 'שמרי היין' שינק מה תזוהמאת לס"מ הנחש לקלקל עמה ולהטיל בה 

)בראשית " ַויֹאַכל ִעָמּהַוִּתֵּתן ַגם ְלִאיָשּה שבפסוק " "ִעָמּה, וזה נרמז בתיבה המיותרת ")'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה וזהו שאמר הכתוב(להיות עמה 

ל ִאיֵשְך ְּתשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמָשל ָבְךלכן עונשה של חוה היה "תחילת התשוקה.  ה" נרמז שממנה באַוִּתֵּתןובתיבה ". ג, ו(  כלומר שהכל ממנֹו )בראשית ג, טז(" ְואֶׁ
 .ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה וזהו שאמר הכתוב()'שתי ולא תוכל לתבוע בפה 

)'יין המשומר' דף י' ע"א ד"ה כלל העולה, 'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה ועתה נבאר  'החיצונים'היה כוס תרעלה מחלקם של  ששתו אדם הראשון וחוההכוס 

)'שתי ידות' על התורה לר' נמשך ממנו  , אזממנו אדם הראשון וחוה ווכיון ששת .)'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה ועתה נבאר חטא( 'צד המוות'הנקרא  חטא(

 (. ועיי"ש פרטים נוספים ואכמ"לדף י' ע"א ד"ה כלל העולה לר' נתן שפירא )'יין המשומר' הראשון ומיתה לכל העולם עד ביאת המשיח לאדםת ומו אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה ואלא היכן היה(
ת "יתקיים שאז  כל הגלגולים שלו עד המשיח כלומרשיח' מוד דדם אשהוא ראשי תיבות 'הראשון 'אדם' של בשמו  שמרומזכפי ו ַצחִבַלע ַהָמוֶׁ )ישעיה  "ָלנֶׁ

ָשא כֹוס ְישּועֹות" ולומרכוס יין  עתיד להחזיק שהוא מלך המשיח . לכן דוד המלךכה, ח( . "כֹוס ְישּועֹותל" 'כוס התרעלה'תוקן תאז כי  )תהלים קטז, יח(" אֶׁ
)'שתי ידות' על התורה לר' אברהם  מט ע"ב(דף )ראה גמ' סוטה " יוקרוהיין ביאמיר הגפן תתן פריה  יוקר"ה אמשיחעקבתא דזה רמזו רבותינו במתק לשונם כי בדור דבר ול

 .חזקוני פרשת תצוה דף סג ע"ב ד"ה ואז נתפתה אישה(

ן ְסֹדם ַגְפָנם ּוִמַשְדֹמת ֲעֹמָרה ֲעָנֵבמֹו בפסוק "נרמז של אדם וחוה  קלקולםשורש  פֶׁ " ַאְשְכֹלתכלומר שאותם " ,)דברים לב, לב(" מֹוַאְשְכֹלת ְמֹרֹרת לָ  ִעְּנֵבי רֹושִכי ִמגֶׁ
אות י' להורות שמי את החסרה כשהיא " נכתבה ֲעָנֵבמֹוהתיבה "וכן . ה, א ד"ה אמר רבי אחא( 'אסתר רבה')ראה  " לעולםְמֹרֹרתהביאו "שאלו הם ענבים של אדם וחוה 

את  הא חסר' כאשר היענבם' לתיבה קודמותהאותיות ה ןשההאותיות  בראש תתבונן, שאם וש הדבריםופיר". רֹוש ִעְּנֵביהמרירות הם "את שגרם 
וקודם  ,א', וקודם אות ב' יש אות מ', וקודם אות נ' יש אות ס'ע' יש אות אות . שהרי קודם של הס"משמו המלא אות י', אזי תמצא את אותיות ה

לא היה חסר לו אלא נגיעה בלבד ותכף טימא את היין שבתוך הענבים  להםומכיון שהוא קרוב  מ.הס" נמצא הענבים 'ראש'כך שב – ל'אות מ' יש אות 
 הוא )דברים לב, לב(" ִעְּנֵבי רֹושהתיבות " תרגוםולכן  .)'יין המשומר' דף י' ע"א ד"ה ונלע"ד נתן, 'מקדש מלך' לר' שלום בוזאגלו על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וחוה חפצה לבטל(ועשה אותם יין נסך 

ְוָיןְכֵריֵשי "  .)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק עא דף קפט ע"ב ד"ה ותוכן ענין(ס"מ הנקרא 'נחש' שהכוונה ל דברים לב, לב(אונקלוס )" חֶׁ

 בגן עדןיין מטמא אותו כמו בנוגע רק גוי שמנסך יין לעבודה זרה או 

בדין ברכת  ר'לר' יהודה ליב פוחוביצ )'מקדש מלך' לר' שלום בוזאגלו על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וחוה חפצה לבטל, 'מקור חכמה'הגוים הם מצד הס"מ, לכן כאשר גוי נוגע ביין הוא מטמא אותו 

)'מקדש מלך' לר' שלום בוזאגלו על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וחוה חפצה  ממש 'יין נסך'אוסר את היין בהנאה כמו בומגעו . הטוב והמטיב בנושא 'חומר איסור יינם של עכו"ם' סימן קעה ד"ה והנה כתבנו(

והתנסך  חלק ב דרוש ב ד"ה לכן אל יאמר איש( לר' יהונתן אייבשיץ ה, א ד"ה אמר רבי אחא( )'יערות דבש' 'אסתר רבה')ראה  שהיה ענבים, 'עץ הדעת'כי על ידי מגעו תכף מתעורר מגע הנחש ב לבטל(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת נצבים וילך האזינו תורה פורה ראש ולענה  ורששכול של ענבים בחטא שסחטה חוה אש והתפשטה זוהמתו ,מכוח הזוהמא של הנחש

)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק כמו שהס"מ נגע באילן ונעשה היין שעליו נסך  ,בהנאה אסריו 'נסךיין ' עשהישיביין מגע גוי על  גזרו רבותינו גם . וכךאור ד"ה וסוד התשובה(

 .עא דף קפט ע"ב ד"ה ותוכן ענין איסור(

זרה משנה יא רצ"א מדינוב מסכת עבודה ה)'דברים נחמדים' למעליהם דריכתו עת ב בענביםמצפה להידבק ו אחרי הגויכה כרּוהטומאה  ,בעוד הענבים עומדים להיבצרכבר 

להם את הגידול  וגרמובענבים  שהיו 'הקדושה ניצוצות'כל באותה העת . ונכנסת בו ושולטת בו, שורה על הייןרוח הטומאה תכף שאז  ד"ה המטהר יינו(
היין עצמו גם ו 'מתים'. בשם נקראיםקומם בתוך היין את רוחות הטומאה המחליפים אותם ונותנים במאשר  'החיצונים'על ידי  ים, נלקחוהצמיחה

מאה ושלושים ואחד 'קליפות' התלויות ואלף  ואז באים .)'יין המשומר' דף יח ע"ב ד"ה והבט נא וראה( 'ניצוצות הקדושה'בשם 'מת' כי הסתלקו ממנו כל אז נקרא 
)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא " הן גמטריא מספר הקליפות הללו ַאל ֵּתְשְּת כי התיבות " )ויקרא י, ט(" ַאל ֵּתְשְּת  ַיִין ְוֵשָכרפסוק "ב יםנרמזו'יין נסך' הבא במגע גוי, ב

 .מר א פרק עא דף קצא ד"ה 'והנה צורף' בשם החייט ועוד(מא

לר' אברהם אזולאי זקנו )'אור החמה'  ם'ניהחיצֹו'יין שנכנס ברשותו של הגוי הרי הוא טמא כמותו, ונעשה כמו שאר כליו מאכליו ומשתיו של הגוי שהם תחת כל וכן 

)זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה גוי  לשתותו ונאסרהרי שטימא אותו  – יין של ישראל והתקרב אליו הגוי היה זה אםגם ו. מהרמ"ק( 'ר' יצחק'על הזוהר פרשת שמיני ד"ה א"החיד של

סתם יינם', כך שבערך הטומאה עצמה הגם את ' ותאלו שמטמא ןאות ןה אשר מתנסך לעבודה זרה 'היין נסך'הקליפות שמטמאות את  ןואות .דאיהו(
ת' כלומר זבחי מתים'מו כבהנאה מן התורה  ואסרו אותו ,ממש 'יין נסך'. לכן רבותינו גזרו על 'סתם יינם' כמו על שווים שני האיסורים עבודה  ִּתְקֹרבֶׁ

דף טו ע"א ד"ה  יראלר' נתן שפ )'יין המשומר' 'תיםמזבחי כינם יתם סאסר נ'ראשי תיבות א הי" ְנִסיָכם"שהתיבה , )דברים לב, לח(" ִיְשּתּו ֵיין ְנִסיָכםבפסוק " והרמז לכך .זרה

 .והנה אלו שני מיני יינות(

)'יין המשומר' דף ונגע בו גוי  )שו"ע יורה דעה סימן קכג סעיף ג(לא עבר תהליך של בישול  הוא )'יין המשומר' דף טו ע"א ד"ה והנה אלו( כאשראו  התנסך לעבודה זרה הואנאסר כאשר ן יי

ם ִסְתָרהִיְשּתּו ֵיין ְנִסיָכם ָיקּומּו והרמז לזה בפסוק ". טו ע"א ד"ה והנה אלו( ם ְיִהי ֲעֵליכֶׁ שלושת כן ראשי תיבות 'יין', ו –" ִסיָכםנְ ין יֵ ְשּתּו יִ , ")דברים לב, לח(" ְוַיְעְזֻרכֶׁ
ם ֵייןִיְשתּו " שנאמר תיבה 'יין', פעם אחת במפורשאת הפעמיים בפסוק יש ש נרמז בכך ועוד. ת'גמטריא התיבות 'סתם ינֹו יחד הן התיבות " ְנִסיכָׁ

םנְ ין יֵ ְשתּו יִ ", ופעם שנייה בראשי תיבות 'יין נסך'כנגד איסור והוא  גם יין של כן ו. )'יין המשומר' דף טו ע"א ד"ה והנה אלו( כנגד איסור 'סתם יינם'" והוא ִסיכָׁ
פרק רביעי דף  'מערכת אלוקות')פירוש 'החייט' על  'הקליפות'מהוא  יינםמשום שגם  –ולא מנסכים בו אינם עובדים עבודה זרה שטמא ונאסר בשתיה על אף  ישמעאלים

 .עה ד"ה הנה לך אחי(

לר' חיים ויטאל סימן במצח שתה יין עם מומר אחד ישמעאלי שעשה תשובה אך עדיין לא השלים את תשובתו, והראו שחיים ויטאל  ר'והיה מעשה עם 
 ןשה שבעים ושלש תעניות והתענהיך אותו תיקון כאילו שתה יין נסך ממש, וכשהלך להאר"י ז"ל וסיפר לו על כך הוא הצר. 'יין נסך'שהוא שתה  על

ישמעאלי לא מטמא גוי על אף שוזה  ,מחמת חומרת הדבר הללוהתעניות  לכל רבינו חיים ויטאלהוצרך . ו' עם שלש אותיותיהייןהתיבה ' גמטריא
כך היה צריך אם ו. רק לא השלים את תשובתו כהוגן ועוד שאותו אדם חזר בתשובה ,בשתיהאוסרו את היין בהנאה כי אינו עובד עבודה זרה אלא רק 

 במזיד ובפרהסיא כה ע"א ד"ה צריך לפרוש וד"ה אהה רבותינו( ףד ')'יין המשומר' בחלק 'תשובה למי ששותה סתם יינם כל שכן אדם שנכשל ממש ב'סתם יינם' של גוים אז ר' חיים ויטאל
 .)'זכר דוד' מאמר א' פרק עא דף קצא ד"ה הרי מבואר במקצת(

 'סתם יינם'בשטים וגזר בשם המפורש איסור על נכשלו ישראל ראה ש פנחס

 יבואו לידי עבודה זרהות יצר הרע של הזנּו בישראלבאו עם בשר ויין על מנת שעל ידי כן יבער  ן, הַבִשִטיםכאשר באו בנות מואב להחטיא את ישראל 
ָ שנאמר " אן ן קֵ ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֹל ַוִּתְקרֶׁ ןֵק אֹלָהָעם ַוִיְשַּתֲחוּו לֵ  ַויֹאַכליהֶׁ ֶֽ ב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו " נאמר וכן )במדבר כה, ב(" יהֶׁ ר ֵחלֶׁ )'צמח דוד'  )דברים לב, לח(" ֵיין ְנִסיָכם ִיְשּתּוֲאשֶׁ

 מוןעד שהיה מלא ביין של מציעות להן לשתות יין מהנֹוהן היו בנות מואב ישראל אל כשהיו נכנסים היה, שוכך . פרשת דברים ד"ה ובזה יתורץ( 'בית דוד'שו"ת  למחבר
שלא יהיו ממש שתוי יין מצד שני באותו היין, וש'החיצונים'  את רק כדי לגרות בהם ,והשקו אותם מעט. ר' אברהם מראד חלק א שער ב פרק עו דף קט ע"ב טור ב('דבר המלך' ל)

אותה העת לא נאסר על ישראל 'סתם יינם' עד ו. חזקוני פרשת תצוה דף סד ע"א ד"ה והלכו לאותו משתה()'שתי ידות' על התורה לר' אברהם כדי שלא יהיה להם פתחון פה מדוע חטאו 
סתם ' שתה ַבִשִטיםש העם . אך כאשרים להטיל טומאה בישראל על ידי מגען בייןוגעלה עליונה ולא היה כוח בטומאת השל גוים, היות שהם היו במ

 .)'מקדש מלך' על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וכבר השיבני אדם( לטמא את היין של ישראל 'חיצונים'וזה הביאם לידי זנות, אז ניתן כוח ל 'יינם

)'מקדש מלך'  'חיצונים'שניתן אז לאת הכוח ראה גם ו פרק מז ד"ה 'עמד פנחס והחרים'( 'פרקי דרבי אליעזר')רד"ל על  של הגוים יינםשמעשה השטים היה על ידי  פנחסוכשראה 

ובכתב  'שם המפורש'ובסוד  )'מקדש מלך' על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וכבר השיבני אדם(קם והחרים בשלש מאות שופרות הוא , על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וכבר השיבני אדם(
 ונרמז החרם .)'פרקי דרבי אליעזר' פרק מז ד"ה רבי אלעזר המודעי(ישראל מיינם שלא ישתה אדם ברם בית דין התחתון שנכתב על הלוחות ובחרם בית דין העליון ובח

דֹו ַוִיַקח ֹרַמחבפסוק " של פנחס      .(עיי"ש כה, זפרק במדבר  'בעל הטורים'פרק מז ד"ה 'עמד פנחס והחרים' בביאור דברי  'פרקי דרבי אליעזר')רד"ל על  אותיות 'חרם'הן  "ֹרַמח"ש, )במדבר כה, ז( "ְביָׁ
'פנחס  ותבגימטריא יוצאהן ש)דברים לב, לח( " ֵיין ְנִסיָכםתיבות "בגזירתו ה רמזנועוד  .רם'חללת קינם יאסר והיא ראשי תיבות 'ש" ַוִיַקחתיבה "נרמז בוכן 

 .פרק מז ד"ה 'עמד פנחס והחרים'( 'פרקי דרבי אליעזר')רד"ל על  'סתם יינם'לרמוז שהוא גזר על איסור  –אליהו' 

התבטל  שה, ולכןתחת ממשלת הקדּו 'החיצונים'כאשר יהושע הכניס את ישראל לארץ והרג את שלשים ואחד המלכים, אז הוא הכניע את כל ו
כן ו .()'יין המשומר' דף כד ע"ב ד"ה ואחר כך שהכניס, 'מקדש מלך' על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה ואחר כך כשהרגו ל"א מלכים החרם של פנחס וחזר להיות מותר לישראל שתיית 'סתם יינם'

החיצונים והסטרא אחרא היו כנועים תחת  כלכי שבית המקדש היה עדיין קיים, כהשופטים ומלכי בית דוד ומלכי ישראל תקופת כל זמן היה 
היה עם יהושפט מלך יהודה שנהנה מסעודתו של אחאב מלך ישראל ושתה ש כפיזה ו. לכן היה מותר להם באותו הזמן לשתות מ'סתם יינם' שההקדּו

שהיו יושבים אז איש  )'יין המשומר' דף כה ע"א ד"ה וכל זמן שהשופטים(. וכל שכן שהותר להם בזמן שלמה המלך עליו השלום ד ע"ב(דף )ראה גמ' חולין בו 'סתם יינם' של גוים 
)'מקדש מלך' על זוהר פרשת 'סתם יינם' אלא רק את היין שהיו מנסכים ממש לעבודה זרה שלהם את לטמא  'חיצונים'תחת גפנו ותחת תאנתו, ולא היה יכולת ל

 .שמיני דף מ ע"א ד"ה ואחר כך כשהרגו ל"א מלכים(

 משיחה שתעמוד עדבגזירה על 'סתם יינם' שוב  גזרו ל ושמאיהלדניאל 

שהיו  זה גרם להםשוַבִשִטים שהיה כמו  גוים' של סתם יינם'גלו ישראל לבבל לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ראה דניאל שהיו ישראל שותים מכש
לכן  –עובדים כמה וכמה עבודות זרות שהיו כן ו זוהר פרשת כי תשא דף קפט ע"ב ד"ה כיון דחב()ראה  בנות מואבעם  בזמן פנחסכמו שזנו  כריותעם נשים נֹ  בלבזונים ב
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)'מקדש  בכל עיר ועיר (, 'מקדש מלך' על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה ואחר כך כשהרגו ל"א מלכים)'יין המשומר' דף כה ע"א ד"ה לכן כשירדו של גוים 'סתם יינם'על איסור עליהם וגזר  הוא חזר

ם ָדִנֵיאל ַעל ִלבֹו נאמר על דניאל " מטעם זה. מלך' על זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה ואחר כך כשהרגו ל"א מלכים( ר לֹא ִיְתָגַאלַוָישֶׁ ְך  ֲאשֶׁ לֶׁ ַוְיַבֵקש ִמַשר  ּוְבֵיין ִמְשָּתיוְבַפְתַבג ַהמֶׁ
ר לֹא ִיְתָגָאל )'דבש לפי' להחיד"א מערכת ס אות לב  של הגוים נגאלו ביין משתיהם ושלא הוא ולא חבריכלומר , )'יערות דבש' חלק ב דרוש א ד"ה והנה בעונותינו( ח()דניאל א, " ַהָסִריִסים ֲאשֶׁ

כך גם  ,דבריםאורים ותומים' ועוד כמה הלפי שכמו שחסרו אז 'שני, ה המקדש נשארה קיימת גם כאשר נבנה בית של דניאל וגזירתו .בשם 'יערות דבש'(
 .)'יין המשומר' דף כו ע"א ד"ה ובזה תבין סוד( עדיין קצת אחיזה 'חיצונים'היה לו לא היתה שלימה אז הגאולה

והאריך ימים מאה ועשרים  ,ונמשכה נשיאותו כמאה שנה עלה מבבל לארץ ישראל ונעשה לנשיארבן. הלל בסוף בית שני קודם החו חיוהלל ושמאי 
הס"מ גבר וכשהלל ושמאי ראו שגברו החיצונים בעולם ו הזקן'. וגם שמאי האריך ימים כמו הלל חברו.'נקרא הלל היה שנה עד חורבן הבית ועל זה 
גם  בעיר והם גזרו 'סתם יינם'על שהוא גזר איסור  ,הם הוסיפו על גזירתו של דניאל –ות בעולם הנקרא בעצמו 'אל אחר' שהוא ראש כל העבודות זר

גזירה זו נמנתה בין שמונה עשרה הדברים שגזרו בעליית  )'יין המשומר'' דף כו ע"א ד"ה ובזה תבין סוד וד"ה והנה הלל ושמאי( )ראה רש"י חולין דף ד ע"ב ד"ה סתם יינם הוא( בשדה על 'סתם יינם'
של דניאל  וגזירה זו .(עיי"ש )'בן איש חי' שנה ב' הקדמה לפרשת בלק יתה אחרונה בהם והשלימה אותם לח"י גזירותואפשר שה )ראה משנה שבת א, ד(חנניה בן חזקיה בן גוריון 

)'יין המשומר' דף כו ע"א והלאה  ללהניאל דמאי שהוא ראשי תיבות 'שדה' ש לפיהלל ושמאי, עליו הוסיפו וגזרו ששהוא המקום  בתיבה 'שדה'נרמזה  הלל ושמאי

 .ושמאי וד"ה ובזה תבין סוד(ד"ה והנה הלל 

כי עד אז אין כוח ביד ישראל להכניע את , לע המוות לנצחיבּועת ש בכל עוז ותוקף עד ביאת המשיחמאז דת של הלל ושמאי עומ אתזהגזירה ה
לכן אין אף חכם בדורות הראשונים  .וד"ה ובזה תבין סוד()'יין המשומר' דף כו ע"א והלאה ד"ה והנה הלל ושמאי בן נון  בזמן יהושעשהיה כמו  הארוכה הזאתבגלות  'החיצונים'

 להתיר יוכלולא הם אליהו הנביא ובית דינו אם יבוא אפילו , ו)'זכר דוד' מאמר א פרק עא דף קצא ד"ה אבל בזמן הגלות( 'וגם לא בדורות האחרונים שהתיר 'סתם יינם
והמהר"ל מפראג ושאר גדולי הדורות על  ועיין בהסכמות לספר 'יין המשומר' על החרמות והעונשים שגזרו ר' יוסף קארו .ד"ה והנה הלל ושמאי וד"ה ובזה תבין סוד)'יין המשומר' דף כו ע"א והלאה  'סתם יינם' בזמן הזה לשתות

ִסיסייהפך 'יין נסך' ל'יין אז  ,יבולע המוות לנצח ורק לעתיד לבוא כאשר .(הפורצים גדר בעניין 'סתם יינם' ִהֵּנה ָיִמים ָבִאים ְנֻאם שנאמר " אלקים ואדם המשמח 'עָׁ
ָהִרים ָעִסיסה' ְוִנַגש חֹוֵרש ַבֹקֵצר ְוֹדֵרְך ֲעָנִבים ְבֹמֵשְך ַהָזַרע  מאמר א פרק עא דף לר' דוד זכות ממודינא )'זכר דוד'  גמטריא 'יין נסך'ב" ָעִסיס"התיבה לכן , )עמוס ט, יג( "ְוִהִטיפּו הֶׁ

 .קצא ד"ה אבל בזמן הגלות(

 נכראל כל מי ששותה 'סתם יינם' לא ייצא מהעולם עד שייכשל בבת 

מביא  וזהש אל הטמא, קדֹובִמְדֵבקּות עצמו את מפריש ומבדיל הרי הוא , )דברים לב, לג(" ֲחַמת ַּתִּניִנם ֵייָנםיינם של גוים שעליהם נאמר "מכל מי ששותה 
היין רוח הטומאה של ש משום וכל זה. )הרמ"ד וואלי פרשת האזינו דברים פרק לב על הפסוק 'חמת תנינים יינם'(ומן הזנות אל השמד כפי שהיה עם בנות מואב  ,אל הזנותאותו 

אמרו שגזירת יינם של  רבותינו לכן. אחד עם בנות הגוים ידבק בטומאה ולהתהוות בשרבא לההוא ועל ידי זה  במעיו תקששתה מקשהוא הטמא ש
של  םבנותיהכי היין בוער באדם ומביאו לידי  מסכת עבודה זרה משנה יא ד"ה המטהר יינו( להחיד"א )'דברים אחדים'עבודה זרה דף לו ע"ב( וכן שבת דף יז ע"ב, גמ' )ראה  בנותיהםגוים הוא משום 

כפי שהוכיח הנסיון  'והנה בעונותינו' וכן חלק ב דרוש ב ד"ה ולכן בני ואחי( 'יערות דבש' חלק ב דרוש א ד"ה) יינםשתיית של כל מי שפרוץ ב סופוזה ו .)רש"י עבודה זרה דף לו ע"ב ד"ה משום יינן( הגוים
ה )'יערות דבש' חלק ב דרוש א ד" נכר יכשל בבעילה אסורה של בת אלילא ייצא מהעולם עד ש אדם זהו .)הרמ"ד וואלי פרשת האזינו דברים פרק לב על הפסוק 'חמת תנינים יינם'( בזמן הגלות

 .)'יערות דבש' חלק ב דרוש ב ד"ה ולכן בני ואחי( ארס נחש הזה הוא של היין ארסוכי  (וכן חלק ב דרוש ב ד"ה ולכן בני ואחי' והנה בעונותינו'

את העצה של ראה שכשהוא  .מגילת אסתר אות ח ד"ה והנה בשני פירושים(לר' אריה לייב האשקי )'לב אריה'  צאו מהגלותישלא י על מנת בזה ניסה המן הרשע להכשיל את ישראל
אותה עצה ממש לאחשורוש, שיעשה להם משתה ויגזור את עמד גם הוא ונתן בזנות על ידי שתיית היין, להחטיא את ישראל בלעם שנתן למואב 

 נאמרש וזה מה. כו ע"א ד"ה לכן כשירדו( –)'יין המשומר' דף כה ע"ב כי אלקיהם של אלו שונא זימה  יעמיד להם נשים מקולקלותאז ו ,שיבואו יאכלו וישתו ויעשו כרצונם
ְךְוַהְשקֹות ִבְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמֵכִלים שֹוִנים " בסעודת אחשורוש לֶׁ ְך ַעל ָכל ַרב ֵביתֹו ַלֲעשֹות  ֵאין ֹאֵנס ַכָדתְוַהְשִתָיה : ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ְכַיד ַהמֶׁ לֶׁ ִכי ֵכן ִיַסד ַהמֶׁ

באותו  אז תגרוה 'החיצונים'וחמש מאות ארבעים וארבע איש מישראל. הלכו שמונה עשרה אלף לאותו משתה אכן . וח( –)מגילת אסתר א, ז " ִכְרצֹון ִאיש ָוִאיש
כך ו, בביאור על מגילת אסתר דף עט ע"ב ד"ה איכא למידק( למחבר 'שבט מוסר' )'מדרש אליהו' זנו ישראלואחר כך  כו ע"א ד"ה לכן כשירדו( –)'יין המשומר' דף כה ע"ב  'יין נסך' ועשו אותו שבמשתההיין 

 .כו ע"א ד"ה לכן כשירדו( –)'יין המשומר' דף כה ע"ב  אדם הראשוןשל  היה כמו החטא את היין השותיםל ש חטאם

ּנּו ָאָכְלּתָ  ֲהִמןשנאמר " עץ הדעתבתורה דווקא ב נרמז הרשע שמו של המן מטעם זה ר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִּתי ֲאָכל ִממֶׁ כי , ט, ב( 'אסתר רבה')ראה  )בראשית ג, יא(" ָהֵעץ ֲאשֶׁ
 .(דף סג ע"א ד"ה והחטא שלהם, )'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה כו ע"א ד"ה לכן כשירדו –)'יין המשומר' דף כה ע"ב  'נסך'יין היו ממש כמו מעשה הנחש הקדמוני ב של המן מעשיו

)'שתי ידות' על התורה לר'  'חש הקדמוןנ'' משמו של המן הוא כנגד אות נ' ראשונה של הןגמטריא 'אדם' ואות הן ' המאותיות 'שתי הוזה נרמז בשמו 'המן' ש

לכן אסתר  ששתו יין נסך בסעודתו של אחשורוש.היו צריכים לעשות תשובה על מה  שבאותו הדור וישראל. אברהם חזקוני פרשת תצוה דף סד ע"א טור ב ד"ה וכמו שהועתק אצלי(
ת ָכל ַהְיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְבשּוָשן " את מרדכיציותה  ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ְוצּומּו ָעַליֵלְך ְכנֹוס אֶׁ בשביל  ועשתה כן )אסתר ד, טז(" ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ִּתְשּתּו ְשֹלשֶׁ

כנגד מספר  )'עיני העדה' למחבר 'שבט מוסר' על מגילת אסתר דף קנח ד"ה עוד י"ל דשאני בתשובת( לתיקון השתיה שבעים ושלוש שעותתענו רצתה שיקן את חטא יין הנסך, לפי שלת
יום הוא עשרים לילה וכל  כאשר, רבותינו('יין המשומר' בחלק 'תשובה למי ששותה סתם יינם' דף כה ע"א ד"ה צריך לפרוש וד"ה אהה עפ"י ) התעניות הנצרכות לכפרה על שתיית יין נסך

על מגילת אסתר  'שבט מוסר' למחבר )'עיני העדה'שעה אחת שהפסיקו אכילה ושתיה מבעוד יום נוספה עליהם ועוד  ,שעות יםשבעים ושתובשלשה ימים הם  וארבע שעות

 .דף קנח ד"ה עוד י"ל דשאני בתשובת(

שָׁ ד ַאחַ מעשה נורא עם היה  בעניין היין נסךו מלך גדול ורע מעללים ששמו  אחת היהפעם ש. (ות'בשם 'איומה כנדגל )'בן איש חי' שנה ב' פרשת בלק אות א חכמי ישראלמר עָׁ
וזקניו  נועץ לקרוא לכל חכמיו וזקניו וגם קרא לאחד עשר חכמים מבני ישראל שיבואו לפניו. וכאשר באו אליו חכמי ישראל הואר שאהיה פירנאנדיקו 
. ואמר להם המלך להם עשהשעל הכבוד אז . וישראל תמהו מושבו היו הרחק כמטחוי קשת ממקוםכש עודקיבלם בכבוד הוא ו ,קמו על רגליהם

שם או של ומבּואו לאכול בשר חזיר מבּו הטוב בעיניכם בחרו לכם דבר אחד שהואתכלי שולחני. ועתה "אהבתי אתכם כבבת עיני, ורצוני שתהיו מאֹו
 .)'איומה כנדגלות' דף כד ד"ה ואדוני זקני( "כי מצאתי חן בעיניכם ואטיבה אתכם אז אדע – 'סךיין נ'ל ארמית או לשתות לבעֹו

המובחרים שבהם על רגליו והיו עיניו יורדות מים והשתחוה אפים ואמר "אדוננו המלך האדיר תנה לנו שלשה ימים ונעיין קם אחד מהחכמים אז 
והחכמים נועדו אתי פניכם תעשו כטֹוב בעיניכם". . ויען להם המלך "נש"או היין והבשר מן החי'אה איזה מהם יכשר אם 'אבר בספרי החכמים, ונר

צה". והחליטו להרחיק מעליהם בשר אם נבחר החזיר היין או האשה, כי השעה לחּוה ם עצהויתגודדו בלב חמרמר וקראו זה לזה ואמרו "הבו לכ
להחשיבנו ולהשיבנו  יו "אדוננו המלך מצאנו חן בעיניך. וכשבאו לפני המלך אמרו אליין המלךהחזיר והאשה כי הוא עון פלילי, ובחרו להם שתיית 

ה עם אוכלי שולחנך כל היום וכל הלילה   .)'איומה כנדגלות' דף כד ד"ה קם על רגליו(נשתה מיינך כי טובים דודיך" וַנְרוֶׁ
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"אך זה היום שקיויתי לאכול מתבשילי  לחכמי ישראל אמר המלךאז ו. המלך הרשע והזקנים שמו מגמתם להכשילם יחד בשלושת האיסוריםאך 
ם ומעדנים מינים ממינים שונים לכבוד המלכות, וישבו לפני המלך. והמלך והזקנים ילהלכו החכמים והביאו מאכלים ותבשילכן ". ִאִּויִתימעדנכם 

היו החכמים אוכלים מאכלם ושותים מיין המלך כטוב לבם, ש. ובעוד הוחפצם יסובבוכפי שרמה והניחו לפניהם שולחן עגול מתנועע בחכמה עשו בעֹ 
מחמת היין, סובב את  משובשתכבר וכאשר ראה המלך שדעתם גילה להם המלך סודות המלכות וטעמם והיו אוכלים ושותים ומשתכרים עמו. 

תם כרּולפני החכמים. והיו אותם חכמים אוכלים בִש בשר חזיר סובב  שהיה ואת מאכל שולחנו שלו השולחן והביא את מאכל החכמים לפני הזקנים
 .)'איומה כנדגלות' דף כד ד"ה קם על רגליו(מבשר החזיר 

 מקולקלתלפניו אשה ביא והאחרת טה ימהם הוא השכיב במכל אחד ואחד את ו תושמלֹו בגדי משי יקריםטות זהב ימולעת ערב הציע להם המלך 
וכאשר השכים המלך בבוקר  .אשתו פעמיים ושלוש בחושבו שהיאלכן כל אחד מהם היה חוטא חוזק היין,  בהם היהיון שעדיין כו .בחיקו שתהיה

לא שוהראיה  .אמר לאותם חכמים "קומו אהובי, קומו מתנומתכם והתפללו בעדכם, הלא חטאה גדולה חטאתם באכלם החזיר בגאוה ובתגבורת
עמון צידון בנות לפניכם. ועוד בעלתם נשים נכריות מ הוא עתה מונחשהנה הוא התבשיל שהבאתם אמש  אכלתם את מאכלכם אלא את מאכלי,

)'איומה כנדגלות' דף כד ד"ה קם על  נה, רחמנא ליצלןובתוך השנה מתו כולם ממיתה משּו אחד עשר חכמים את חרפתם הם בחרו מיתתםוכשראו אותם חיתי". ו

 .רגליו(

 עולם הבא מאבדגוים מטמא את האדם בעולם הזה ויין שנטמא על ידי 

שמטמאה  )'יין המשומר' דף כ ע"א סוף ד"ה פירוש מי שהוא שותה יין נסך(ונכנסת בו רוח הטומאה  ,נשמתוובעצמו בהרי הוא פוגם  י ששותה 'יין נסך' או 'סתם יינם'כל מ
)פירוש 'החייט' על מערכת אלוקות פרק רביעי  ואפילו אם אותו יהודי מלא מצוות כרימון. מ ע"א ד"ה בגין כך ישראל()זוהר פרשת שמיני דף  חלק מישראללואין הוא נחשב  ,רוחו וגופו את

מֹו סּורּו עליו נאמר "ו בסופו בחלק 'סדר הא'ב'' אות ק( על טעמי המצוות )'עיר מקלט' 'טמא'הוא נקרא  הרי דף עה ד"ה הנה לך אחי( ְראּו לָׁ ֵמא קָׁ עּוסּורּו טָׁ )פירוש 'החייט'  )איכה ד, טו( "סּורּו ַאל ִתגָׁ

דבר אין עוד שו. )'עיר מקלט' על טעמי המצוות בסופו בחלק 'סדר הא'ב'' אות ק( כי יין נסך הוא ראש לכל הטומאות של המאכלות האסורותעל מערכת אלוקות פרק רביעי דף עה ד"ה הנה לך אחי( 
ם טֹוב לכן דניאל חנניה מישאל ועזריה שנזהרו בזה נאמר עליהם " האדם כמו השותה יין של נכרים.מעביר את 'הצלם אלקים' של ה ִנְרָאה ַמְרֵאיהֶׁ
ֹ  'צלם אלקים'כי לא סר  )דניאל א, טו(" ִריֵאי ָבָשרּובְ   .)'יערות דבש' חלק ב דרוש ב ד"ה ולכן בני ואחי(אשם מעל ר

 יראלר' נתן שפ)'יין המשומר'  ומחליפים אותה בעד נשמה מהסטרא אחרא ן כל מי ששותה מזה מטמא את נשמתולכיין ההוא, הוכיון שהסטרא אחרא שולט על 

ן ְסֹדםנקראת "ה וראה(דף יח ע"ב סוף ד"ה והבט נא  פֶּ ן ְסֹדםִכי ִמ ורמוזה בפסוק " "גֶּ פֶׁ ונרמז  )דברים לב, לב(" ַגְפָנם ּוִמַשְדֹמת ֲעֹמָרה ֲעָנֵבמֹו ִעְּנֵבי רֹוש ַאְשְכֹלת ְמֹרֹרת ָלמֹו גֶׁ
'קליפה קשה' המסמא היא עצמה נשמה זו בו. )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ראשון פרק עא דף קפט ע"א ד"ה והענין הוא( חתנותמשום  'יינם של גוים'על  שגזרובטעם כך על 

ת מכשילה אותו בזנּוהיא בעיקר ו. לענייננו()'יין המשומר' דף יז ע"א סוף ד"ה ונחזור  מהעולם ולאבד היכולא הית השם ובתורתו עד שומלראֹות במצו את עיני האדם
דף יז ע"א ד"ה ונחזור  יראלר' נתן שפ )'יין המשומר' עד שהוא נעקר מהקדושה תמיד ונעשית לו כיצר הרע להסיתו ולהדיחו )'יין המשומר' דף טז ע"ב ד"ה ונחזור לענייננו( ובעבודה זרה

 ר נקרא 'סתם' יין. לכן האיסווסופו שבא לידי מיתה, )'יין המשומר' דף יח ע"ב סוף ד"ה והבט נא וראה( ן במה שלא צריךחרי תאוות גופניות לראות ולזּוומתפתה אלענייננו(  
עא דף קפח ע"א ד"ה )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק עונשו חומרתו ולרמוז על  )'דבר המלך' לר' אברהם מראד חלק א שער ב פרק עו דף קי ע"א טור א(יתה' מבוא תוף סשהוא ראשי תיבות '

 .אך ורק יזהרו(

למטה ביינם של גוים, אז ניתן רשות לסטרא אחרא לחטוף ולהוציא את החלק המגיע לו ב'יין המשומר בגשמיות ובעת שהאדם מטמא את עצמו 
סוף ד"ה 'והבט נא וראה', 'מקדש מלך' על זוהר פרשת שמיני דף מ  )'יין המשומר' דף יח ע"ב חלקו בגהינוםלו רק נשאר אז ו .בענביו' שהוא עיקר החלק הרוחני שיש לישראל בעולם הבא

)'יין המשומר' דף יח ע"ב סוף ד"ה 'והבט נא וראה' בפירוש דברי  'סעודת הלויתן'ב את חלקו לעתיד לבוא מאבד גםהוא . ו(, 'זכר דוד' מאמר ראשון פרק עא דף קפט ע"א ד"ה והענין הואע"א ד"ה ויין דישראל

ן לעתיד ב הצפּושאיבד את הטֹובמה טוב לו שלא היה נברא בעולם ש עד ,וכלימה על אותה חרפהואוי לו  .דוד' מאמר ראשון פרק עא דף קפט ע"א ד"ה והענין הוא(הזוהר, 'זכר 
זוהר פרשת שמיני דף עפ"י  ,זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה בגין כך ישראלעפ"י )בעולם הבא לא ו )'יין המשומר' דף יח ע"ב סוף ד"ה 'והבט נא וראה' בפירוש דברי הזוהר( לבוא ועל שאין לו חלק באלקי ישראל

 'בענין יין נסךבחלק ')'ספר זכירה' דף לה ע"ב  לא זוכה לראות פני שכינההוא שעוד ו .(מסדר א' ב' שבסוף ספר 'עיר מקלט' על טעמי המצוות באות  ק ,'בן איש חי' שנה ב' הקדמה לפרשת בלקעפ"י  מ ע"ב ד"ה ומאן דפגים,

 .ד"ה ואף לאחר כל העונשין(

 ן אם עשה הגויבי ו,מאוד מאוד משתייתלהיזהר ו )'מעבר יבק' שפתי צדק פרק טז ד"ה ואמרו שכל עמל האדם( עצמו מיינם של גויםאת  להפרישצריך בעל נפש כל אדם לכן 
)'דבר המלך' לר' אברהם מראד חלק א נות הללו שאין בכל האיסורים פגם כמו ביי סוף ד"ה 'ונחזור לענייננו'( )'יין המשומר' דף יז ע"א גויה נגע בועשה אותו ישראל וובין אם  את היין

גדול  האיסורכי  (' בפירוש דברי הזוהרוהבט נא וראה')'יין המשומר' דף יח ע"ב סוף ד"ה  תר מכל שאר הלאוין הכתובים בתורהלשמור על מצוה זו יוצריך ו שער ב פרק עו דף קט ע"ב טור ב(
רק שאפילו אם גוי כך על עצמם  שהחמירואנשי מעשה היו בימים קדמונים ו. )'מקור חכמה' בדין ברכת הטוב והמטיב בנושא 'חומר איסור יינם של עכו"ם' סימן קעה ד"ה והנה כתבנו( מאוד
שכיון שנתן בו הערל את עיניו והתאווה לו וסתם מחשבתו היא לעבודה  וטעמם היה. נגע בואף על פי שלא  ,לא היו שותים אותוכבר את היין ראה 

 .)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות לא תעשה מצוה שס(כבר אינו סימן ברכה הרי שיין זה , זרה

 ופורש הנזהרכל ו .סד ע"א ד"ה על כן כל יודעי( )'שתי ידות' פרשת תצוה דףישראל כי הם נזהרים ואינם שותים יין של גוים עם לדווקא תיקון חטא אדם הראשון ניתן 
)'שו"ת מן השמים' לר' יעקב ממרויש  זוכה ליום הדין בזהוהזריז והמחמיר . )'קב הישר' פרק עו ד"ה 'כל כן יראה האדם' עיי"ש עוד בדבריו הנפלאים( ש'נקרא בשם 'קדֹו ' ו'סתם יינם'יין נסך'מ

דברים  יתגלו לולעתיד לבוא גם ו. )'יין המשומר' דף יא ע"ב ד"ה 'א"ר יוסי יין המשומר'( סודות התורה שנקראים 'יינה של תורה'בעולם הזה תגלו לו וזוכה שי יז( סימן
 (י"י ד"ה 'יין המשומר בענביו' בשם הזוהר ך'קהלת יעקב' ער) הם נקראים בשם 'יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית'ו ,תגלו לאדם מיום שנברא העולםים שלא העתיק

)'מקור  עם שאר הצדיקים' סעודת הלויתןל 'מלאכולעתיד לבוא יזכה ו. שער א פרק כב ד"ה ומשכא( לר' חיים מוולוזי'ן )'נפש החיים' טעמי המצוות עד תכליתםבכללם ידיעת ו

)'שתי ידות' פרשת  , אמןבמהרה בימינולשתות מכוס רויה של ברכה כשיבוא הגואל  סימן קעה ד"ה והנה כתבנו(בדין ברכת הטוב והמטיב בנושא 'חומר איסור יינם של עכו"ם'  ל פוחוביצ'ר"ילמהר חכמה'

 .תצוה דף סד ע"ב טור ב סוף פרשת תצוה(

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
רפואה שלימה ובריאות 

 !איתנה

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

גם  העלון

לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה 

 בת חנה ֵבמּון
 הי"ו

אליהו בן 

 הי"וגֹוְבָהר 

 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד 

 נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָׁה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

 בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 
 

גם לעילוי  העלון השבוע

נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לרפואה שלימה של

שרה שושנה דבורה 
בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 בנימין בן שרה
 הי"ו

 בקרוב ממש ובנחת!
  הי"ו בן עליזהנועם  של העלון גם לרפואה שלימה

 הזההעלון  ו שלוהדפסת ואת הוצאת ואשר עודד מהראשוניםשהיה 

 !מתוך בריאות טובה ופרנסה בשפע גדול אורך ימים ושנות חייםלה שיזכרצון יהי 
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