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 לו ואסור, ויסעוד ידיו יטול כך ואחר ושותה בלבד הגפן פרי בורא מברך, רבא קידושא הנקרא הוא וזה
/ ד"הראב השגת. +/סעודה במקום אלא יהיה לא זה קידוש וגם, שיקדש קודם כלום שיטעום לאדם

 סברא מימיו סבר לא אמרה מסברא אם ראשי בחיי א"א. שיקדש קודם כלום שיטעום לאדם לו אסור
 היין על בכניסתו היום נתקדש שכבר, כלום ואינה, לו יצא רבא קדושא שקראוהו ולפי מזו פחותה

, ויאכל היין ברכת במקום המוציא ותחשב מקדש לא מי הפת על ביום לקדש בא ואילו שיטעום קודם 50 

 כתיב בלילה קידושא דעיקר היא אסמכתא מנין ביום בלילה אלא לי אין) קו פסחים( וכשדרשו
  .+קאמר בלילה קדיש לא דאי נ"א ביום כתיב ולא יום את מדכתיב

   א עמוד קו דף פסחים מסכת י"רש

  .לה אמרי קידושי דאכולהו רבה קידושא ליה קרי ואהכי, הגפן פרי בורא - רבא קידושא

 55   א עמוד קו דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 שאומרין כמו כבוד בדרך רבה קידושא' לי קרי זוטר דהוא משום' פי. רבה קידושא מר לן לקדיש

 שיעשה קודם כלום השבת ביום לטעום שאסור מ"ש לא קידוש ג"לבפה' לי ומדקרי נהור סגי לסומא
 היין על סעודתו קובע הוא כאלו שיראה שבת לכבוד ברישא ג"בפה חכמים שקבעו הגפן פרי בורא

 בגמרא ואוקמוה המזון שלאחר היין את פטר המזון שלפני היין על בירך מברכין כיצד' בפ כדתנן
 60  :היין על סעודתו קובע שאדם' עסקי ט"ויו בשבתות

  107אוצר הגאונים פסחים חלק התשובות עמ' 

  
 


