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  קידוש והבדלה מקורות שונים

  בכניסתו וביציאתו –רמב"ם 

   ח פסוק כ פרק שמות ן"רמב

. לקדשו השבת יום את שמור כתוב) יב ה דברים( תורה ובמשנה - לקדשו השבת יום את זכור ואמר
 5 שנתחלפו אחרים בלשונות הקפידו ולא, נאמרו אחד בדבור ושמור זכור) א כז ה"ר( בזה אמרו ורבותינו

  ,נשכחהו ולא לקדשו השבת יום שנזכור צוה, עשה מצות" זכור" כי, ל"ז להם והכונה. להם

   כד שבת ם"רמב

  יב הלכה
 אמרו, זה באיסור נגעו מה ומפני, בחול עושה שהוא כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים אסרו

 10 החול כשיחת השבת שיחת ולא בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהיה שלא וצוו נביאים הזהירו אם ומה

 בעיניו חול כיום יהיה שלא כדי בחול כטלטול בשבת טלטול יהיה שלא וחומר קל דבר ודבר שנאמר
 בטל הוא שהרי בהן וכיוצא אבנים להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבוא
 למען'+ ה דברים+ בתורה שנאמר הטעם ובטל שבת שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב

  . ינוח
 15  יג הלכה

 מפני ועוד, מלאכה לידי ויבא מעט בהן שיתעסק אפשר לאיסור שמלאכתן כלים ויטלטל כשיבקר ועוד
 הן ימיהן שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהן כל בטלין אלא אומניות בעלי אינם העם שמקצת
 שביתה שבת שלא נמצא הימים כשאר ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ממלאכה שובתים
  ,אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים שביתה לפיכך, הניכרת

 20   ל שבת ם"רמב

  א הלכה
, הנביאים ידי על מפורשין והן סופרים מדברי ושנים התורה מן שנים בשבת נאמרו דברים ארבעה

 עונג לשבת וקראת+ ח"נ ישעיהו+ שנאמר ועונג כבוד הנביאים ידי על ושנתפרשו, ושמור זכור שבתורה
  . מכובד' ה ולקדוש

 25  ב הלכה

 כבוד מפני שבת בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ אדם על שמצוה חכמים שאמרו זה כבוד איזהו
, המלך לקראת יוצא שהוא כמו השבת פני להקבלת מיחל ראש בכובד ויושב בציצית ומתעטף השבת

 שבת לקראת ונצא בואו ואומרים ומתעטפים שבת בערב תלמידיהן מקבצין היו הראשונים וחכמים
  . המלך
 30  ה הלכה

 ואף שבת במוצאי שולחנו מסדר וכן, לכזית אלא צריך שאינו פי על ואף שבת בערב שולחנו אדם מסדר
 כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן וצריך, וביציאתו בכניסתו לכבדו כדי, לכזית אלא צריך שאינו פי על

  .הן שבת לכבוד אלו שכל מוצעת ומטה ערוך ושולחן דלוק נר ויהיה, השבת

  א', ו עשור שביתת ם"רמב

 35 מחול להוסיף וצריך, בלילה בין ביום בין לעינוי שבות כך בלילה בין ביום בין בו מלאכה ששבות כשם

 כלומר, בערב לחדש בתשעה נפשותיכם את ועניתם+ ג"כ ויקרא+ שנאמר וביציאתו בכניסתו הקדש על
 עשר אחד מלילי מעט בעינויו שוהה ביציאה וכן, לעשירי הסמוך תשעה מערב ולהתענות לצום התחיל

  .שבתכם תשבתו ערב עד מערב שנאמר לעשירי סמוך

  מהדורת שוורץ מורה הנבוכים חלק ב פרק לא

 40 לכיבוד טעם בתור אמר הוא כי. שונות שתיים מסקנותיהם כי, שונים טעמים שני מופיעים בתורה

 הים-את, הארץ ואת השמים את' [ה עֹשה ימים ששת כי: לאמור הראשונים הדברות בעֹשר השבת
 במשנה ואמר); שם] (ַוְּיקדשהו השבת יום את' ה ברך כן-על, השביעי ביום ַוַּינח, בם-אשר-כל-ואת

' ה ִצְּו כן על], נטויה ובזֹרע חזקה ביד משם אלהיך' ה וֹיִצאך[ מצרים בארץ היית עבד כי וזכרת: תורה
 קידוש היא הראשון הדיבור של המסקנה כי, נכון וזה). 158', ה דברים( השבת יום את לעֹשות אלהיך

 45 כי הטעם מן הנובעת המסקנה זאת. ַוְּיקדשהו השבת יום את' ה ברך כן על: שאמר כמו וכיבודו היום

 מן הנובעת מסקנה היא זאת, אותו לשמור אנו עלינו ופקדה ציוותה שהתורה אך'. וכו ימים ששת
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 לכן. לשבות יכולנו ולא, שחפצנו ובשעה בבחירתנו שירתנו לא שבה במצרים עבדים שהיינו הטעם
, העולם חידוש והיא נכונה בדעה נאמין, הדברים שני את שנצרף כדי ולנוח לשבות בתורה עלינו ציווה

 לנו שהניח עלינו ל-הא בחסדי וניזכר, ביותר קל ועיון המחשבה בתחילת האל מציאות על המורה
 50  .הגופני המצב ותיקון נכונה עיונית דעה הכולל חסד מעין זה). 7', ו שמות( מצרים סבלות מתחת

  קידוש לבין סעודה קשר בין

   א, מב ברכות בבלי

  ,המזון שלאחר היין את פטר - המזון שלפני היין על ברך. משנה
 קובע ואדם הואיל, טובים וימים בשבתות אלא שנו לא: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר. גמרא

 55 אמר מרי בר רבה אמר, נמי אתמר. וכוס כוס כל על מברך - השנה ימות בשאר אבל, היין על סעודתו

 ובשעת, המרחץ מבית יוצא שאדם ובשעה, טובים וימים בשבתות אלא שנו לא: לוי בן יהושע רבי
 בר רבה. וכוס כוס כל על מברך -  השנה ימות בשאר אבל, היין על סעודתו קובע ואדם הואיל, דם הקזת

 אמר וכן, יישר: ליה אמר, המזון לאחר בריך והדר המזון לפני דבריך חזייה, בחול רבא לבי איקלע מרי
 אמר. וכסא כסא אכל דבריך חזייה, טוב ביום אביי לבי איקלע יוסף בר יצחק רב. לוי בן יהושע רבי
 60  . אנא נמלך: ליה אמר -? לוי בן יהושע דרבי להא מר לה סבר לא: ליה

  מחלוקת בית שמאי ובית הלל

   ב, נא ברכות בבלי

 כך ואחר היום על מברך, אומרים שמאי בית: בסעודה הלל ובית שמאי בית שבין דברים, רבנן תנו
 על מברך: אומרים הלל ובית; בא לא יין ועדיין היום קדש וכבר שיבא ליין גורם שהיום, היין על מברך

 65 היום וברכת תדירה היין ברכת: אחר דבר. שתאמר לקדושה גורם שהיין, היום על מברך כך ואחר היין

 תימא וכי -? אחר דבר מאי. הלל בית כדברי והלכה. קודם תדיר - תדיר ושאינו תדיר. תדירה אינה
 תדיר, תדירה אינה היום וברכת תדירה היין ברכת: נינהו תרתי נמי הכי - חדא והכא תרתי התם

  .קודם תדיר - תדיר ושאינו

   א עמוד נו דף סוכה מסכת י"רש

 70  .סעודה לפני לכוס נזקק היה לא, קידוש מפני לא שאם - שיבא ליין גורם שהיום

  .לפניו בא לא יין ועדיין, משחשיכה מאליו היום שקדש: אחר טעם ועוד, כלומר - היום קדש וכבר

   א הלכה ח פרק ברכות מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 בא שלא עד היום בקדושת נתחייב וכבר שיבוא ליין גרמה היום שהקדושת שמאי דבית טעמהון מה 
   היין
 75   תדירה אינה וקדושה תדיר היין א"ד שתאמר היום לקדושת גורם שהיין הלל דבית טעמהון מה

  . קודם היין והבדלה יין שניהן מדברי יוסי ר"א
 ליין גרמה אבדלה ולא הואיל וכאן שיבוא ליין גרמה היום שקדושת אלא שמאי דבית טעמהון כלום

   קודם היין שיבוא
 אינה ואבדלה תדיר והיין הואיל וכן תדירה אינה וקדושה תדיר שהיין אלא הלל דבית טעמהון כלום

 80  . קודם היין תדירה

   קודמת אבדלה ואבדלה יין שניהן מדברי מנא' ר אמר
 ונתחייב הואיל וכאן היין בא שלא עד היום בקדושת נתחייב שכבר אלא שמאי דבית טעמהון כלום

   קודמת אבדלה היין בא שלא עד בהבדלה
 לאבדלה גורם היין ואין הואיל וכאן שתאמר היום לקדושת גורם שהיין אלא הלל דבית טעמהון כלום

 85  ' קודמ אבדלה שתאמר

 אמר זעירא' דר זעירא' דר דעתיה היא ביין אלא מקדשין ואין יין בלא מבדילין שניהן מדברי' זעיר ר"א
  קדושה משום לאתר אתר מן ואזלין השכר על מבדילין


