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 תוכן
אומר אני אסור לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ... שתו האידנא  

 1...................................................................................................................... כהני חמרא כרבי

דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין ... בששתה שיעור רביעית אבל שתה יותר  
 2................................................................ מרביעית כל שכן שדרך מטרידתו ושינה משכרתו

 

 יז. דף

 

 2בית אבותיואת ולא  ,בודת בית המקדשבעמשמרתו  1מכיר שאינוכהן 
ובין מכיר ובין  ,הדין נותן שאסור לשתות יין לעולם, אבל תקנתו קלקלתו

שאינו יכול לעבוד עד שיקבע בבית מכיון  .שאינו מכיר מותר לשתות יין
משמש עד שישב ב"ד של שאפילו אם יבנה הבית אינו , אב שלו ובמשמרתו

וכן כל כהן שאינו בר עבודה ביום ידוע  ,בעוהו באיזה יום ישמשכהונה ויק
  .3מותר 

מאי זה בית אב הוא ויודע שבתי כל כהן שיודע מאי זה משמר הוא ואבל 
אמרינן  אסור לו לשתות יין כל אותו היום, ,היוםאבותיו קבועים בעבודה 

היה יודע מאי זה  ,ול לשמש בו ביוםויהיה שתוי ואינו יכ ,שמא יבנה הבית
 שבועמשמר הוא ואינו מכיר בית אב שלו אסור לו לשתות כל אותה 

שתקנתו קלקלתו שאין עכשיו וי"א  .אף בזמן הזה שמשמרתו עובדין בה

                                                 
 רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק א הלכה ז 1
אי חיישינן לשמא יבנה יהא אסור לעולם אפי' המכיר משמרתו ומשמרת בית אבותיו  שפירש פירש"י ודלא כ 2

דחיישינן שמא ישתנה סדר משמרות ושמא יעבדו כולם לחנוכת הבית בבת אחת ונמצא זה צריך לעבוד אבל 
ה וקלקלה זו תקנתו לשתות יין בהדיא ולשמא מה אעשה שתקנתו קלקלתו דהרי כמה שנים שלא חזרה ביר

יבנה לא חיישינן עכ"ל. ודברי הראב"ד בהשגות כדברי רש"י ולפיכך כתב הלכה כרבי וכו' ורבינו סובר שלא 
בא רבי לחלוק אלא על אינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו אבל במכיר משמרתו ומשמרת בית אב 

 . כס"מ שםת בית אב שלו ליכא פלוגתא בין רבי לת"קשלו וכן במכיר משמרתו ואין מכיר משמר
דהא אמר רבא לדביתהו  .וכתב דאביי הוי ידע דמבית עלי אתי לכן לא הוי שתי חמרא ,' ר"ח בסוגייתינוכפי 3

 אור שמחאבן ישראל  .(.ת סהדאביי ידענא ביה בנחמני דלא הוה שתי חמרא )כתובו
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ובין מכיר ובין שאינו מכיר מותר  ,שעת עבודה ולמהרה יבנה לא חיישינן

 .4לשתות יין

 דף יז:

 

יין בבת אחת אל  השותה רביעיתש ד.רובין דף סכבר התבאר במסכת עי
, ושינה דקות 18כלומר  מילבשיעור  6הליכהו .5יתפלל עד שיסיר יינו מעליו

  .כל שהוא, מפיגין את היין

אם  אולם ,מועטת משכרתו רביעית, כל שכן ששינהמ יותר שתהאם אבל 
  . מפיגה את היין הני, הש7ישן הרבה עד שסר יינו

 לםאו תוסיף לחוסר צלילותו, ברגל הליכת מיל ,יותר מרביעיתכן אם שתה ו
 היין. את מפיג הרי זה וכן אם המתין שעה ,8נסע נסיעה של שעה בערךאם 

ולפי רוב שתייתו האם חזר לצלילות  ואמנם צריך כל אדם לשער בעצמ
 .9דעתו

ולכן אין נזהרין עכשיו ביינות  ,שהוא שתוי די לו להמתין לפי שמרגיש בנפשו שיפיג יינו 10כל אחד

ר כיון שאנו מרגישים ויודעים ביינות שלנו ,יותאף על פי ששתו רביעית יין ו ,שלנו שמתפללים
ואף בעל  ,וכ"ש אם מתפללים מתוך הסידור שבידם שאין חוששין לשכרות מעט .שאינם חזקים

כיון  ,פה אין לחוש כל כך עכשיו מלהתפלל כשהוא שתוי אם יעבור זמן התפלה עד שיפיג יינו
 שעכשיו אין מכוונים כל כך בתפלה.

כיון שתפלתו תועבה  .צריך ליזהר אף עכשיו ,ול לדבר לפני המלךאבל שכור לגמרי שאינו יכ

 .וצריך לחזור ולהתפלל ,וכאלו עובד עבודה זרה

                                                 
 השגות הראב"ד שם וכפירש"י הנזכר 4
 א ב"כ צט "ע ונווש 5
 מ"ב שם יב. , אולם יש מצריכים ברכיבה ג' מיליןוי"א אף רכיבה 6
 מ"ב שם יג 7
 דקות 54דקות הרי  18לפי שיעור מיל  ג' מילין 8
 מ"ב שם טו 9

 שו"ע הרב שם סוף הסימן. 10
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