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  קידוש על היין ובתפילה

  א. משנה

  א', ח ברכות משנה

   בסעודה הלל ובית שמאי בית שבין דברים אלו
 5   היין על מברך כך ואחר היום על מברך אומרים שמאי בית

  :היום על מברך כך ואחר היין על מברך אומרים הלל ובית

  י', ב פסחים משנה

   ראשון כוס לו מזגו
   היין על מברך כ"ואח היום על מברך אומרים שמאי בית

 10  :היום על מברך כך ואחר היין על מברך אומרים הלל ובית

  ד', ה השנה ראש משנה
 ותוקע היום קדושת תוקע ואינו עמהן מלכיות וכולל השם וקדושת וגבורות אבות אומר ברכות סדר

   נורי בן יוחנן רבי דברי כהנים וברכת והודאה עבודה ואומר ותוקע שופרות ותוקע זכרונות
 השם וקדושת וגבורות אבות אומר אלא מזכיר הוא למה למלכיות תוקע אינו אם עקיבא רבי ליה אמר

 15 וברכת והודאה עבודה ואומר ותוקע שופרות ותוקע זכרונות ותוקע היום קדושת עם מלכיות וכולל

  :כהנים

  תוספתאב. 

   פרק ג ברכות תוספתא

  הלכה ז
 20 שאהבת ינואלק' ה ומאהבתך: "שבתות בלילי קצרה תפלה מתפלל היה אבא :צדוק' בר לעזר' ר' אמ

 הגדול השביעי יום את אלינו' ה לנו נתת בריתך בני על שחמלת מלכנו ומחמלתך עמך ישראל את
   באהבה הזה והקדוש

   חותם ואינו השבת יום את קדש אשר' או הוא הכוס על
  ח הלכה
 25   לילה לכבוד קודם יום כבוד לילה וכבוד יום כבוד

   הלילה ולכבוד היום לכבוד קודמת היום קדושת אחד כוס אלא לו אין אם
   המזון בברכת היום קדושת בהן ויש הכוס על היום קדושת בהן יש טובים ימים ולילי' שבתו לילי
 על היום קדושת בהן ואין המזון בברכת היום קדושת בהן יש מועד של וחולו חודש ראש טוב ויום שבת

  הכוס
 30  ט הלכה

 אמר לא אותו מחזירין השנים בברכת הגשמים את שאל ולא המתים בתחיית גשמים גבורות הזכיר לא

 הזכיר שלא מי אף אומר יוסי' ר[ אותו מחזירין אמר לא אם הכוס על אומרה הדעת בחונן הבדלה
  ] אותו מחזירין הארץ בברכת ברית

  י הלכה
 35 מעין' ואו עשרה שמנה) קצרה תפלה( מתפלל ובמנחה בשחרית ופורים חנוכה כגון מוסף בו שאין כל

   אותו מחזירין אין' אמ לא אם/ המאורע/ המורע
 קדושת' ואו עשרה שמנה מתפלל ובמנחה בשחרית מועד של וחולו חדש ראש כגון מוסף בו שיש וכל

   בעבודה היום
   באמצע היום קדושת' ואו שבע מתפלל ובמוספין אותו מחזירין' אמ לא אם בהודייה' או ליעזר' ר

 40  יא הלכה

 היום קדושת' ואו שבע מתפלל ובמנחה בשחרית מועד של ובחולו חודש בראש להיות שחלה שבת

 היום קדושת' ואו שבע מתפלל ובמוספין אותו מחזירין' אמ לא אם בהודייה' או ליעזר' ר בעבודה
   באמצע

  יב הלכה
 45   באמצע היום קדושת' ואו שבע מתפלל הכפורים וביום טוב וביום בשבת

 היום קדושת' או לשבע שזקוק זמן כל' או ברוקה בן יוחנן' בר ישמעאל' ור גמליאל בן שמעון רבן
   באמצע
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  יג הלכה
   בשבת להיות שחל השנה ראש של טוב יום
 50   תשע מתפלל' או הלל ובית] עשר) [עשר שמנה( מתפלל' או שמיי בית

   בשבת להיות שחל טוב יום
   שבת בשל ומתחיל עצמו בפני טוב יום ושל עצמה בפני שבת של' ואו שמנה מתפלל' אומרי שמיי בית

   באמצע היום קדושת' ואו שבת בשל ומסיים שבת בשל ומתחיל שבע מתפלל' או הלל ובית
  והזמנים וישראל השבת מקדש ברוך בה חותם אף' או' ר

 55   ה פרק) ליברמן( ברכות מסכת תוספתא

  א הלכה
   יהודה' ר דברי תאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי' ולמעל המנחה מן שבת בערב אדם יאכל לא

   שתחשך שעה עד והולך אוכל' או יוסה' ר
  ב הלכה
 60   היום עליהן וקדש בעכו מסובין שהיו יוסה' ור יהודה' ור גמליאל בן שמעון ברבן מעשה

   לשבת נפסיק רצונך ברבי יוסי' לר גמליאל בן שמעון רבן לו' אמ
 את' לכבו הגם בפני יהודה דברי מחבב אתה ועכשיו יהודה בפני דברי מחבב אתה יום בכל לו' אמ

   בבית עמי המלכה
   לדורות הלכה תקבע שמא נפסיק לא כן אם לו' אמ

 65   יוסי' כר הלכה שקבעו עד משם זזו לא אמרו

  ג הלכה
 ומזגו חזרו המדרש לבית חשיכה עם ועקרו היום עליהן וקדש הבית בעל אצל מסובין שהיו אורחין

   יהודה' ר דברי היום קדושת עליו אומרין הכוס את להם
   שתחשך שעה עד והולך אוכל' או יוסה' ר

 70  ד הלכה

  היום קדושת עליו' או והשני המזון בברכת שבת של מזכיר המזון ברכת עליו מברך ראשון כוס לו מזגו
  כה הלכה

   בסעודה הלל לבית שמיי בית שבין דברים
 יין ועדיין היום קדש וכבר שיבא ליין גורם שהיום היין על מברך כך ואחר היום על מברך' או שמיי בית
 75   בא לא

   שתאמר היום לקדושת גורם שהיין היום על מברך כך ואחר היין על מברך' אומ הלל ובית

  הלל בית כדברי והלכה תדירה אינה היום וברכת תדירה היין ברכת אחר דבר
  ב', י ה"ר תוספתא

 שופרות, אילו "תרועה" זכרונות, אילו "זכרון" היום, קדושת' אומ "שבתון"' או ליעזר' ר' או יהודה' ר
 80   קדשהו. קדש" "מקרא

   ראשון בשביתה פוגע הוא שכן שבות שבתון' נאמ לא מה מפני עקיבא' ר לו' אמ
   היום קדושת אילו קדש" "מקרא שופרות, אילו "תרועה" זכרונות, אילו "זכרון" אלא

  ג. מדרשי הלכה

  אוקספורדיתרו מסכתא דבחדש פרשה ז, כ"י מכילתא 

 85   בברכה  –" לקדשו"

   בכניסתו היין על מקדשין :אמרו מיכן
   ?מנין ללילה קדושה ליום קדושה אלא לי אין

   "'וג השבת את ושמרתם" ל'ת
   ?מנין טובים ימים ,שבת אלא לי אין

 90  "'וג ייי מועדי אלה" ל'ת

   יא פרשה אמור ספרא

  , קודש" מקרא תרועה זכרון "שבתון
 שבתון אומר אינו עקיבא רבי לו אמר, קדשיהו קודש מקרא, היום קדושת זו שבתון אומר אליעזר רבי

 מקרא, השופרות אילו תרועה, הזכרונות אילו זכרון אלא, ראשון בשביתה פותח הוא שכן שבות אלא
 95  .השביעי בחודש אלהיכם' ה לומר תלמוד המלכיות את עמה כולל שיהיה ומנין. היום קדושת זה קודש
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  ד. זכירה ומנהגי סעודה 

   ו ברכות משנה

   ה משנה
   המזון שלאחר היין את פטר המזון שלפני היין על ברך
 100   המזון שלאחר הפרפרת את פטר המזון שלפני הפרפרת על ברך

   הפת את פטר לא הפרפרת על הפרפרת את פטר הפת על ברך
  : קדרה מעשה לא אף אומרים ש"ב

  ו משנה

   לכולן מברך אחד הסיבו לעצמו מברך ואחד אחד כל לאכול יושבין היו
 105   לעצמו מברך ואחד אחד כל המזון בתוך יין להם בא

 לאחר אלא המוגמר את מביאין שאין פי על אף המוגמר על אומר והוא לכולם מברך אחד המזון לאחר
  :הסעודה

   ד ברכות תוספתא

  ח הלכה
 110   סעודה? סדר כיצד

 כל לידים להם נתנו כולן נתכנסו שיתכנסו עד קתדראות גבי ועל ספסלים על ויושבין נכנסין אורחין
 כל פרפראות לפניהם הביאו לעצמו מברך ואחד אחד כל הכוס את להם מזגו אחת ידו נוטל ואחד אחד
   לעצמו מברך ואחד אחד
 פי על אף הכוס את להם מזגו ידיו שתי נוטל אחת ידו שנטל פי על אף לידים להם ונתנו והסבו עלו

 115 על מברך הראשונה על שברך פי על אף פרפראות לפניהם הביאו השיני על מברך הראשון על שברך

   ליכנס רשות לו אין פרפראות שלש אחר הבא לכולן מברך ואחד השניה
  ט הלכה

 זמן כל הפתח גבי על מטפחת פורסין בירושלם היה גדול מנהג זה גמליאל בן שמעון רבן' אמ
  ליכנס לאורחין רשות אין מטפחת נסתלקה נכנסין אורחין פרוסה שהמטפחת

 120   רצו פיסקא תצא כי פרשת דברים ספרי

  . ירגזון עמים שמעו+ יד טו שמות+ אומר הוא וכן בלב תשכח אל, בפה, זכור) יז(

   ה פרק לדברים תנאים מדרש

  :בלב שמור בפיך שונה שתהא בפה זכור ושמור זכור א"ד

   טו פסוק ט פרק קהלת עזרא אבן

 125 מן שהוא אזכירה ומלת הלב זכירת הוא ויזכור זכר כל כי והענין בפה אינו הזכר כי אמרו מדקדקים יש

 וישכחהו ומלת לבו על עלה שלא המשקים שר זכר ולא כן לפרש והוצרכו בפה הוא הנוסף הכבד הבנין
 תזכרו לא' ה ומשא עליו ויורה בפה ופעם בלב פעם זכירה מלת להיות בעיני הוא נכון ויותר כפול ענין
  :משא זכר לבבכם על יעלה לא ענין מה כי', ה משא בפה לי עוד תזכרו לא שעניינו עוד

  תלמוד בבליה. 

 130   א, קו פסחים בבלי

  . היין על זוכרהו - לקדשו השבת יום את זכור+ כ שמות+ רבנן תנו
  . לקדשו השבת יום את זכור לומר תלמוד - מנין בלילה, ביום אלא לי אין

  ! לקידושי בעי יומא תחלת - קדיש דכי, קדיש הוא בלילה קדושא עיקר, אדרבה -? מניין בלילה
   –! דיממא קרא ליה נסיב וקא אלילה מיהדר תנא. יום את זכור לומר תלמוד - מנין בלילה: ותו
 135  . בכניסתו היין על זוכרהו - לקדשו השבת יום את זכור: קאמר הכי

  . השבת יום את זכור לומר תלמוד - מנין ביום, בלילה אלא לי אין
  . הגפן פרי בורא: יהודה רב אמר - ? מברך מאי ביום

 קידושא ניהו מאי: סבר. ליה הבו. רבה קידושא מר לן ליקדיש: ליה אמרו, למחוזא איקלע אשי רב
 חזייה. ביה ואגיד הגפן פרי בורא אמר, ברישא אמרי הגפן פרי בורא כולן הברכות כל מכדי: אמר? רבה

 140  .בראשו עיניו החכם+ ב קהלת+ אנפשיה קרי. ושתי דגחין סבא לההוא
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  גאונים וראשוניםו. 

   והבדלה קידוש הלכות -  ב סימן גדולות הלכות ספר

 זכור) ח, כ שמות( דכתיב דחמרא כסא ועל בצלותא טבא וליומא דשבתא ליומא לקדושיה מיחייבינן
 חכמים סמכו מכאן בכניסתו היין על זכריהו) ש"ע יתרו ומכילתא. קו פסחים( לקדשו השבת יום את

 145 יום את תזכר למען) ג, טז דברים( ל"ת מנין המצות חג שבת אלא לי אין, התורה מן היום לקידוש

 חג, ועשית ושמרת במצרים היית עבד כי וזכרת) יב, טז שם( לומר תלמוד, מנין שבועות חג, צאתך
 דבחג ומנלן, אלהיך' ה ויפדך מצרים בארץ היית עבד כי וזכרת) טו, טו שם( לומר תלמוד, מנין הסוכות
 חג) יג, טז שם( וכתב ומיקבך מגרנך מצאנך לו תעניק הענק) יד שם( דקרא מדעילויה, קאים הסוכות

 לאדכורי צריך בקידושא דמדכר גב על ואף]. ומיקבך מגרנך באספך[ ימים שבעת לך תעשה הסוכות
 150 שבת מה משבת ילפי מועדות ואתו, כתיבי קראי תרין וזכרת זכור טעמא מאי, המזון ובברכת בצלותא

  .הכוס ועל בתפלה טוב יום אף הכוס ועל בתפלה

   קנה עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר

 היום גודל בם נזכור וביציאתו בכניסתו דברים ולאמר השבת את לקדש שצונו היא ה"הקנ והמצוה

 יום את זכור יתעלה אמרו והוא. אחריו והבאים ממנו הקודמים הימים משאר והבדלו ומעלתו הזה
 155 יום את זכור מכילתא ולשון. קדוש מצות היא וזו. והגדלה קדושה זכר זכרהו כלומר. לקדשו השבת

 קדשהו כן גם ואמרו. היין על זכרהו) א קו' פסחי( אמרו ובביאור. בברכה קדשהו לקדשו השבת
 וכבר. ומצווה מתוקנת שבת מזכירת חלק כן גם שהיא ההבדלה כלומר. ביציאתו וקדשהו בכניסתו
 לג, א כט, ב כז, ב כו, ב כ( מברכות ובמקומות) ב קיז, א קז - ק( פסחים בסוף זו מצוה משפטי התבארו

  ):ב קנ, ב קיט( ושבת) א נב, ב נא, א

 160   א, כט שבת ם"רמב

, לקדשו השבת יום את זכור'+ כ שמות+ שנאמר בדברים השבת יום את לקדש התורה מן עשה מצות
 וביציאתו היום בקידוש בכניסתו, וביציאתו בכניסתו לזכרהו וצריך, וקידוש שבח זכירת זכרהו כלומר

  .בהבדלה

   י, כט שבת ם"רמב

 165 מברך, רבא קידושא הנקרא הוא וזה, שניה סעודה שיסעוד קודם השבת ביום היין על לברך ומצוה

, שיקדש קודם כלום שיטעום לאדם לו ואסור, ויסעוד ידיו יטול כך ואחר ושותה בלבד הגפן פרי בורא

 א"א. שיקדש קודם כלום שיטעום לאדם לו אסור/ ד"הראב השגת+/. סעודה במקום אלא יהיה לא זה קידוש וגם

 שכבר, כלום ואינה, לו יצא רבא קדושא שקראוהו ולפי מזו פחותה סברא מימיו סבר לא אמרה מסברא אם ראשי בחיי

 ברכת במקום המוציא ותחשב מקדש לא מי הפת על ביום לקדש בא ואילו שיטעום קודם היין על בכניסתו היום נתקדש

 170 את מדכתיב כתיב בלילה קידושא דעיקר היא אסמכתא מנין ביום בלילה אלא לי אין) קו פסחים( וכשדרשו, ויאכל היין

  .+קאמר בלילה קדיש לא דאי נ"א ביום כתיב ולא יום

   יא, כט שבת ם"רמב

 הכוס על מבדיל וכן, השבת נכנסה שלא פי על אף יום מבעוד שבת ערב הכוס על לקדש לאדם לו יש
 קודם בין ויציאתו כניסתו בשעת בין לאמרה זכירה שמצות, שבת היא שעדין פי על אף יום מבעוד
 175  .במעט זו לשעה

  כ', ח פרק שמות ן"רמב

 הוא, הבורא הוא, הנמצא שהוא יתברך המיוחד בשם שנאמין שצוה אחר - לקדשו השבת יום את זכור
 בזה שנעשה צוה, שמו זכר שנכבד וצוה, לבדו לו והכבוד אלה בכל האמונה ושנייחד, והיכול, המבין

  :בראשית למעשה זכר שהיא השבת מצות והיא, הכל ברא שהוא להודיע תמיד וזכרון סימן

. לקדשו השבת יום את שמור כתוב) יב ה דברים( תורה ובמשנה - לקדשו השבת יום את זכור ואמר 180 

 שנתחלפו אחרים בלשונות הקפידו ולא, נאמרו אחד בדבור ושמור זכור) א כז ה"ר( בזה אמרו ורבותינו
" ושמור, "נשכחהו ולא לקדשו השבת יום שנזכור צוה, עשה מצות" זכור" כי, ל"ז להם והכונה. להם

 יזהיר), א צו עירובין( תעשה לא אלא אינו ואל פן השמר שנאמר מקום שכל, תעשה לא מצות אצלם
 לא למצות עשה ממצות השם דברי שיחליף למשה ראוי ואין, נחללהו שלא לקדשו אותו שנשמור

 185 בועל" אותה והוסיף, ו"וא בחסרון, תמונה כל ואמר תמונה וכל השני בדבור החליף אם אבל. תעשה

 אותו יסבול לא הזה והטעם. אחד הכל כי, כלום בכך אין, הדברות בשאר בזה כיוצא כל וכן", שלשים
  :בתלמוד רגיל שאינו מי אלא
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 שישנו כל, ושמור זכור שנאמר, תורה דבר היום בקדוש חייבות נשים) ב כ ברכות( אמרו ומפורש
, בשמירה חייבות שהנשים, בזכירה איתנהו בשמירה ואיתנהו הואיל נשי והני, בזכירה ישנו בשמירה

 190 ונשים גרמא שהזמן עשה מצות שהיא בזכירה חייבות היו ולא, חייבות הן תעשה לא מצות שבכל

 נכתב לא למה, הגבורה מפי ושמור זכור נאמר אם תמה ואני. אותן מחייב הזה שההיקש אלא, פטורות
 שמור כי לישראל פירש ומשה, זכור כתוב ובשניות הראשונות בלוחות שהיה ויתכן. הראשונות בלוחות

  :באמת כוונתם וזו. עמו נאמר

 הכלל ועל, ושמור בזכור גדול סוד עוד הזכירו) קפב אות הבהיר ספר( הקנה בן נחוניא רבי של ובמדרשו
 195 כלה באי שבת בערב שאומרים) ב לב ק"ב( החכמים מאמר וזהו, בלילה והשמירה ביום הזכירה תהיה

 שהוא) א קו פסחים( רבא קדושא היום לברכת ויקראו, כלה מלכה שבת לקראת ונצא באו, כלה באי
 האהבה ממדת היוצא והוא, עשה במצות רמזו זכור מדת כי כ"ג הוא ואמת. זה ותבין, הגדול הקדוש

 לא במצות שמור ומדת, עליו מרחם ואדוניו לו אהוב אדוניו מצות העושה כי, הרחמים למדת והוא
 ולכן, אותו ירא אדוניו בעיני הרע דבר מעשות הנשמר כי, היראה ממדת ויוצא הדין למדת והוא, תעשה
 200 ובממונו בגופו ועושה המקיים כי, מהיראה גדולה שהאהבה כמו, תעשה לא ממצות גדולה עשה מצות

 זה ומפני, תעשה לא ודחי עשה דאתי אמרו ולכך, בעיניו הרע מעשות מהנשמר גדול הוא אדוניו רצון
 עשה במצות דין בו עושין ואין, ומיתה מלקות כגון דין בו ועושין גדול תעשה לא במצות העונש יהיה

 שיקבל עד אותו מכין היו שסנהדרין, עושה איני סוכה, עושה איני וציצית לולב כמו, במורדין אלא כלל
  :נפשו שתצא עד או לעשות עליו

 205 מזמינו יהא יפה חלק לו נזדמן שאם השבת יום את תמיד לזכור לב תנו זכור בפירוש י"רש וכתב

 זכור אומר גרון בן חזקיה בן חנניה בן אלעזר רבי, כך) כאן( במכילתא ששנויה היא ברייתא וזו, לשבת
 אבל. לשבת מתקינו תהא יפה חפץ לך נזדמן שאם בשבת מאחד זוכרו תהא, לקדשו השבת יום את

 כל הזקן שמאי על עליו אמרו תניא אמרו) א טז ביצה( בגמרא שהרי, כהלכה ואינה, שנויה יחיד בלשון
 נאה אחרת מצא למחר, שבת לכבוד זו תהא אומר נאה בהמה מצא כיצד, שבת לכבוד אוכל היה ימיו

 210 לשם היו מעשיו כל, בו היתה אחרת מדה הזקן הלל אבל, הראשונה את ואוכל השניה מניח הימנה

 בחד אומרים שמאי בית, הכי נמי תניא. לנו יעמס יום יום' ה ברוך) כ סח תהלים( שנאמר, שמים
  :לנו יעמס יום יום' ה ברוך אומרים ה"וב, לשבתיך בשביך

 ומעשה, משתבא שמירה, תבא שלא עד זכירה אומר הזקן שמאי) י"דרשב מכילתא( אחרת ובמכילתא
. לשבת זה אומר חדש כלי, לשבת זה אומר טוב חפץ לקח, מפיו זז שבת זכרון היה שלא הזקן בשמאי

 215  :ה"ב כדברי היא והלכה. שמים לשם יהיו מעשיך כל אומר שהיה בו היתה אחרת מדה הזקן הלל אבל

 ולא נשכחהו שלא השבת את יום בכל תמיד שנזכור מצוה שהיא) כאן במכילתא( אמרו הפשט דרך ועל
 שיש עת בכל ונודה, עת בכל בראשית מעשה יזכור תמיד אותו בזכרנו כי, הימים בשאר לנו יתחלף
 עיקר וזה. וביניכם ביני היא אות כי) יג לא להלן( שאמר כמו הזה באות אותנו צוה והוא, בורא לעולם

  :האל באמונת גדול
 220 מכובד' ה לקדוש עונג לשבת וקראת שאמר כמו, בעינינו קדוש להיות בו זכרוננו שיהא - לקדשו וטעם

 המחשבות מעסקי בו להפנות, קדוש יום שהוא בעבור בעינינו השביתה שתהא, והטעם). יג נח ישעיה(
 כמו', ה דברי לשמוע הנביאים ואל החכמים אל וללכת', ה בדרכי לנפשינו עונג בו ולתת, הזמנים והבלי

 ל"רז אמרו וכך, כן דרכם שהיה, שבת ולא חדש לא היום אליו הולכת את מדוע) כג ד ב"מ( שנאמר
  :עליה מחשבה בלבנו תהא שלא, הבהמה שביתת טעם וזה. למיזל בעי ושבת דבחדש מכלל) א טז ה"ר(

 225 נעיד שבה מפני, ז"בע שאמרו כמו, שבתורה מצות כל כנגד שקולה שהשבת) א ה חולין( ל"ז אמרו ולכך

 מונה תהא לא, אומר יצחק רבי) כאן( ובמכילתא. ובנבואה ובהשגחה בחדוש האמונה עיקרי כל על
 הימים לשם השבוע ימי מונין שהגוים, ופירושה. שבת לשם מונה תהא אלא, מונים שהאחרים כדרך
 שיקראו אחרים שמות או, כנוצרים, המשרתים שמות על או, עצמו בפני שם יום לכל יקראו, עצמן
 לזכרו בו שנצטוינו המצוה מן זו כי, בשבת שני, בשבת אחד, שבת לשם הימים כל מונים וישראל, להם

 230 הזקן שמאי של מדרשו שזהו אני ואומר. א"ר פירש וכך, מקרא של פשוטו וזה. יום בכל תמיד

 הזכירו אבל, פנים בשום נשכחהו שלא כלומר, תבא שלא עד זכור מצות שפירש) י"דרשב במכילתא(

 ימי כל שבת לכבוד ואוכל במאכליו גם מזכירו הוא שהיה חסידותו מדת עוד) ב טז בביצה( בברייתא
 היו מעשיו שכל מפני במאכלים אחרת מדה בו היתה אבל, שמאי של במדרשו מודה עצמו והלל, חייו
  :הימים מכל יפה מנה לשבת לו שיזמין' בה בוטח והיה, שמים לשם
 235 שנה החמשים שנת את וקדשתם כענין, בזכרון שנקדשהו, לקדשו ממלת מדרש בו עוד לרבותינו אבל

 השבת יום את שנזכור צוה כאן אף, מקודש מקודש ביובל לומר ד"ב קדוש טעון שהוא), י כה ויקרא(
 היין על מקדשין אמרו מכאן, בברכה קדשהו, לקדשו) כאן( במכילתא אמרו וכך. אותו בקדשנו

 והוא, היום קדוש וזהו), יד לא להלן( השבת את ושמרתם ל"ת, מנין ללילה, ליום אלא לי אין, בכניסתו
 קדוש על וזה, תורה דבר היום בקדוש חייבות נשים) ב כ ברכות( אמרו וכך. אסמכתא אינו, התורה מן
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 240 אבל, היובל וקדוש, החדש קדוש כגון, אחת פעם בכניסתן מתקדשים קדוש הטעונים שכל לפי, הלילה

 ואינו אסמכתא היין על וכן. בכניסתו אחת בפעם שדיינו, כלל מקודש בו אומרים ואין, אסמכתא ביום
  :כלל קבע

, ביום אלא לי אין, בכניסתו היין על זכרהו, לקדשו השבת יום את זכור אמרו) א קו( פסחים ובגמרא
 קדושה עיקר, ועוד, דיממא קרא ליה ונסב אליליא מהדר תנא האי, השבת יום את ל"ת, מנין בלילה
 245 בלילה אלא לי אין, בכניסתו היין על זכרהו, לקדשו השבת יום את זכור, קאמר הכי אלא, הוא בלילה

 עיקר שהוא בלילה אלא לי אין בה יתרץ שבמכילתא הברייתא וכן. השבת יום את ל"ת, מנין ביום
", לקדשו" ממלת למדה הזאת שהמצוה תלמוד ומשם. בעלמא אסמכתא והוא', וכו מנין ליום, הקדוש

 במנין הזכירה מצות שכל אלא, שפירשנו כמו, יום בכל תמיד לזכרו מצוה השבת יום את זכור אבל
  :זה ודע. שנצטווינו מצות ח"רמ בחשבון אחד

 250   עא סימן המכריע ספר

 מכאן'. וכו בכניסתו היין על זכרהו לקדשו השבת יום את זכור רבנן תנו פסחים ערבי בפרק גרסינן
 אהבה בר אדא רב אמר מוטל שמתו מי בפרק אמרינן נמי והכי התורה מן הוא היום שקידוש למדנו
 שהזמן עשה מצות וכל היא גרמא שהזמן עשה מצות אמאי תורה דבר היום בקידוש חייבות נשים
 היכא כל הכי אי ועוד. קאמר תורה דבר והא רבא ליה אמר מדרבנן אביי אמר פטורות נשים גרמא

 255 שישנו כל נאמרו אחד בדבור ושמור זכור רבא אמר אלא מדרבנן וחייבינהו מדאורייתא דפטורי

' ג בפרק מוכח נמי והכי בזכירה איתנהו בשמירה ואיתנהו הואיל נשי והני בזכירה ישנו בשמירה
 מברכין כיצד' בפ' כדאי מדרבנן אלא הוא התורה מן דלאו לי נראה היין על דקתני האי אבל דשבועות

 להם ותאמר שנאמר היין על אלא שירה אומרין שאין מנין יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רב אמר
 כדאמרינן אריפתא מקדש חמרא ליה דלית' והיכ ואנשים אלהים המשמח תירושי את החדלתי הגפן

 260 והכי אחמרא מקדש חמרא ליה דחביבא ואימת אריפתא מקדש ריפתא ליה דחביבה אימת דרב התם

 מצוה המזון דברכת היכי וכי היין על אלא מברכין ואין היין על אלא מקדשין אין רבנן תנו התם' אמרי
 נמי הכי ה"ה המזון לברכת ליה מפטר ולא כוס בלא מברך כוס ליה דלית והיכא הכוס על לברך היא

 מדעם ליה לית ואי אריפתא מקדש ריפתא ליה חביבא אי כוס ליכא ואי הכוס על לקדש מצוה בקידוש
 התם גרסינן דהכי היין על לקדש הוא התורה דמן מוכח דנזיר קמא דבפרקא וקשיא. מידי בולא מקדש

 265 היא מאי רשות ביין מצוה יין לאסור ליה מיבעי ההוא יזיר ושכר מיין כתיב הא נמי שמעון ורבי

 וחזר שאשתה שבועה רבא דאמר הא כי אלא הוא סיני מהר ועומד מושבע הרי ואבדלתא קידושא
 עד היין על לקדש התורה מן הוא כך כל אלמא שבועתו על חיילא נזירות אתיא נזיר הריני ואמר

 ואי. דחייא לא ואבדלתא קידושא מצות שאשתה' לשבוע דחייא דנזירות גב על ואף בו מותר שהנזיר

 דמפרשי' מפרשי לרוב מצאתי וכך עליה נזירות חיילא דלא למימר מצינן היכי מדרבנן אלא הוי לא
 270 המורה גם כתב וכך. סיני מהר ועומד מושבע שהוא מפני ואבדלתא קידושא יין על חלה נזירות דאין

 הוא אלא יין דוקא לאו בכניסתו היין על זכרהו לקדשו השבת יום את זכור תניא דהא שחיבר בפרדס
 מערב הוא נדור אם ואפילו ואנשים אלהים המשמח יין נקט דמילתא ואורחא עליו לקדש יכול פת הדין
 הוא סיני מהר ועומד ומושבע שבועה בתוך שבועה דאין ולאכול הפת על לקדש הוא יכול לאכול שלא

 במקום עונג לשבת וקראת דכתיב יין או פת או סעודתו קובע שהוא במה אלא קידוש ואין שיקדש
 275 במקום עונג שיהא כדי נדרו ועל שבועתו על ולעבור לאכול הוא חייב הלכך עונג תהא שם קריאה

 מפרש והתם ביין שקידש מאחר היום בקידוש חייב נזיר התם דאמרינן נזיר במסכת מצינו וכן. קריאה
 לא אנן מיהו בפת שקידש מאחר שבצע מה לאכול חייב הפת על וקידש לאכול שלא שנדר מי וכן טעמא
 וקידש מיהר אם אבל היין מן ויפטר הפת על יקדש אלא וישתה היין על הנזיר שיקדש לכתחלה שרינן

 יין על חלה נזירות דאין וישתה לכתחלה היין על יקדש פת לנזיר אין ואם לשתות נתחייב היין על
 280 מכל. קידוש לענין ליין פת בין חילוק דאין הפת על שנדר למי וכן בו לקדש מצוה שהוא מאחר קידוש

 כך בקרא כתיב דלא גב על ואף היין על לקדש הוא התורה מן היין על זכרהו דתניא דהא מוכיח אלה
 מתמה דאמאי לי קשיא אבל. כיין חשובה היא שגם הפת על או היין על לקדש דצריך בסיני משה קיבל

 בכך מה סיני מהר מושבע הוא ואם הוא סיני מהר ועומד מושבע הרי ואבדלתא קידושא על תלמודא
 בנדרים חומר מותרין אלו בפרק כדתנן הרשות כדבר מצוה דבר על חלין שהנדרים מצינו הרי

 285 בשבועות אסור' בנדרי מניח שאני תפילין נוטל שאני לולב עושה שאני סוכה קונם אמר מבשבועות

 חפצא דאסר מידי הוי דנדר לשבועות אלא לנדרים דמיא לא דנזירות לומר תמצא אם ואפילו מותר
 אדבר חייל והילכך בקונם עלי תפילין והנחת לולב נטילת וכן בקונם עלי סוכה ישיבת דאמר כגון עליה

 אטול ושלא בסוכה אשב שלא שבועה דאמר חפצא בההוא' נפשי דאסר מידי הוי שבועה אבל מצוה
 לעשות שלא עצמו את לאסור יכול אינו לעשות סיני מהר מושבע שהוא וכיון תפילין אניח ושלא לולב

 290 נפשיה דקאסר משמע נזיר הריני דאמר דכיון דמיא כשבועות נמי ונזירות נזירות ואלו בפרק כדאמרינן
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 הריני ואמר וחזר שאשתה שבועה אמר הכי אי ואבדלתא דקידושא חמרא על חייל לא והילכך מחפצא
 דהוא ואבדלתא קידושא על תלמודא מתמה היכא ותו. שבועה על חלה אין והא חיילא אמאי נזיר

 אטו מושבע הוי מי באבדלתא אבל מזכור לן כדנפקא מושבע הוי דבקידושא נהי סיני מהר מושבע
 בתחלה עומדין אין בפרק כדאמרינן הגדולה כנסת אנשי אלא תקנוה לא והרי הויא מדאורייתא הבדלה
 295 בתפלה המבדיל אמרו והם בתפלה קבעוה והענו חזרו הכוס על וקבעוה העשירו ולבסוף בתפלה קבעוה

 דיין אמרינן והיכי בכוס ולא בתפלה מבדילין היו שבתחלה מצינו בפירוש הנה. הכוס על' שיבדי צריך

 יום את זכור דכתיב היא סיני מהר ועומד מושבע והרי אחד שכתב ומצאתי. סיני מהר הוא הבדלה
 הגירסא וזו יום את לומר תלמוד מנין ביציאתו בכניסתו אלא לי ואין בכניסתו היין על זכרהו השבת

 כתובה אינה בגמרות אבל תבא כי והיה בפרשת ל"זצוק גאון אחאי דרב בשאלתות גם כתובה מצאתי
 300 דהא הגירסא ותהא זו לקיים יתכן ולא מפאס יצחק רבינו בהלכות ולא גדולות בהלכות לא זו גירסא

 כתב ל"זצוק תם ורבינו. התורה מן ואינה הוא חכמים תקנת דהבדלה מעמידין אין בפרק מוכח בפירוש
 הוא ועומד מושבע הרי פריך דמאי חדא תשובות מכמה הוא טועה והבדלה קידוש ביין הנזיר שהמתיר

 סיני מהר מושבע לך אין בשבועה לה מוקי כי ועוד מצוה יין לאסור קרא אתא מקום מכל סיני בהר
 למיסריה קרא דאיצטריך מתמיה הוא סיני מהר מושבע פירושיה דהכין תם רבינו ואומר מזה גדול

 305 דבר היום בקידוש חייבות נשים שמתו מי' בפ אמרינן והרי תאמר ואם. הוא' בעלמ' אסמכת והלא

 הוא התורה מן היום שקידוש רבי תירץ דאורייתא קידוש אלמא בזכירה ישנו בשמירה שישנו כל תורה
 דמידחיק משום לפרושי בעינן דבתימה תם רבינו כדפריש עיקר לי נראה וכך מדרבנן הוא היין על אבל

 דסיפא' לאוקומי ליכא שני' מעש ביין דאילו קרא דרבי זה הוא מצוה יין מאי לפרישי תלמודא
 אומר שהוא לפי נאמר למה יזיר ושכר מיין אומר הגלילי יוסי רבי בסיפרי מיתניא הכי דמתניתא

 310 לומר תלמוד עד' וכו במשמע אף ויצהרך תירושך דגנך מעשר יבחר אשר במקום אלהיך' ה לפני ואכלת

 בעי הכי ומשום שני מעשר ביין איירי לא קמא דתנא מכלל' רשו ביין מצוה יין לעשות יזיר ושכר מיין
 הוא סיני מהר ועומד מושבע' ואבדלת דקידוש אי קמא תנא דקאמר הוא מצוה יין מאי תלמודא

 ביה מחייב לא מדאורייתא דהא עליה נזירות) לא( דחיילא ודאי פשיטא לרבויי קרא דאיצטריך בתימה
 התורה מן הקידוש יין שאין מוכיח הללו הדברים ולפי הרי גרסינן ולא שאשתה בשבועה רבא ואוקמה

 315 כיון רחמנא לן דאזהר בהוא כמאי התורה מן הוא היום דקידוש דאמרינן מאי כן ואם מדרבנן אלא

 כלום לא בו לקדש הוא היום קידוש שעיקר לומר בדעתין ועלה בריפתא ולא בחמרא לא לן אזהר דלא
 שאם לאומרו יתכן לא אבל הקידוש חובת מפני הפת על או היין על לקדש תקנו אבל ביין ולא בפת לא
 אבל סעודה במקום אלא נוהג קידוש אין מינה שמע לאו אלא נקדש סעודה דליכא הכפורים ביום כן

 להיות שחל פי על ואף הכפורים ביום' מקדשי לא הכי ומשום בקידוש מחייב לא סעודה דליכא היכא
 320 ולא שרגא לכו מיעקרא לביתכו דעליתו עד דילמא מידי טעמו לתלמידיה רבה אמר הכי ומשום בשבת

 שרגא מיתעקרא אי סעודה במקום שלא קידוש יש דאי סעודה במקום אלא קידוש דאין להו מקדש
 וכיון לסעוד שעתיד במקום אלא קידוש אין מינה שמע לאו אלא סעודה בלא יקדשו בכך מה אכלי ולא

 ידי אדם דנפיק לומר בעיני והנכון. הוא במאי דאורייתא קידוש עיקר סעודה' במקו אלא קידוש דאין
 בתפלה אם כי הכוס ועל' בתפל לקדש התורה מן שאינו השבת מקדש שמברך דתפלה בקידושא חובה
 325 חכמים תקון הוא שבסעודה הקידוש אבל תורה דבר היום בקידוש חייבות שנשים אמרינן זה ועל בלבד

 דמדכר גב על ואף שחיבר והבדלה החדש קידוש בהלכות גדולות בהלכות כתוב שמצאתי פי על אף
 משבת' ילפי מועדים ואתי כתיבי קראי תרי וזכרת זכור טעמא מאי בצלותא לאדכורי צריך בקידושא

 אלא מקום בשום כתוב זה שאין לי נראה. הכוס ועל בתפלה טוב יום אף הכוס ועל בתפלה שבת מה
 ועיקר' הכו על בין בתפלה בין לקדש שהצריכו חכמים לדברי טעם ליתן הללו הדברים אמר מלבו

 330 .הוא מדרבנן שבסעודה וזה השבת מקדש בתפלה מברכין שאנו מה אלא אינו דאורייתא קידושא


