
  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  24 מספר דף, והבדלה קידוש

 

1 

 

  נוסח הקידוש

   ב, קיז פסחים בבלי

 מקדש - בקידושא בין בצלותא בין, בשבתא: וקאמרי דיתבי דפומבדיתא לסבי אשכחתינא: רבא אמר
  . והזמנים ישראל מקדש - בקידושא ובין בצלותא בין טבא ביומא, השבת

 5 - דשבתא בקידושא, ישראל מקדש - טבא ביומא בין בשבתא בין דצלותא, אדרבה: אנא להו ואמינא

  .והזמנים ישראל מקדש -  טבא ביומא, השבת מקדש

  י, ב פסחים ירושלמי תלמוד

 אחת ברכה ואומר התיבה לפני יורד ציבור שליח יין שאין במקום תמן נהגין בון רבי בי יוסי רבי אמר
  :השבת ויום ישראל מקדש וחותם שבע מעין

 10  )601(מתוך: נפתלי וידר, התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב, עמ'  נוסח קידוש ארץ ישראל מהגניזה

 

     



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  24 מספר דף, והבדלה קידוש

 

2 

 

  )35-34(פורסם על ידי עזרא פליישר בספר מאה שערים עמ'  135קידוש נוסח ארץ ישראל כתב יד אנטונין 

 

  15 

  198.100ר שכטור טייל –של פסח שביעי  –ארץ ישראל  יום טובקידוש 

  

  

  6מינכן  –, ב פסחים קיז

 20 כתיב[ זכירה זכירה אתיא טעמא מאי היום בקדוש מצרים יציאת שיזכיר וצריך יעקב בר אחא רב' אמ

  ]לקדשו השבת יום את זכור התם וכתיב צאתך יום את תזכור למען הכא

  109וטיקן  –פסחים קיז, ב 

 לקדשו השבת יום את זכור הכא' כת היום בקידוש' מצרי יציאת שיזכיר צריך יעקב' בר אחא רב' אמ
 אף היום קידוש להלן מה ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור העם אל משה ויאמר התם' וכת
 25  היום קידוש כאן

  366אוקספורד  –פסחים קיז, ב 

 למען הכא' כתי זכירה זכירה אתיא ט"מ היום' בקידו מצרים יציאת שיזכיר וצריך אחא רב' אמ
 אף היום בקדוש הלן מה לקדשו השבת יום את זכור התם' וכתי מצרים מארץ צאתך יום את תזכור

  היום בקדוש כאן
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 30   ב עמוד קיז דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 שאנו מה אלא אינו מדאורייתא למעלה הוכחתי כבר היום בקידוש מצרים יציאת שיזכיר צריך
 של היום בקידוש מצרים יציאת מזכירים אנו המועדים ובכל מדרבנן היא הכוס ועל בתפלה אומרים

 זכר אומרים אנו הכוס על בקידוש בשבת אבל הכוס שעל בקידוש מזכירין שאנו פי על אף תפלה
 בתפלה בשבת לאומרו נתקן לא למה וקשיא. אותו אומרים אנו אין התפלה ובקידוש מצרים ליציאת

 35 טובים בימים ואמאי משבת ילפי ט"ויו לה גמרינן בשבת שוה וגזירה התורה מן הקידוש עיקר שהיא

  ]ל"מהדות: [אמרינן לא ובשבת' אמרי

   תקח סימן פסחים מסכת - ב חלק ה"ראבי

 קביעא שבת)ב(ד משום, בשבת ולא' וכו> מכל ורוממנו< עם מכל בנו בחר אשר טוב ביום דאמרינן והא
 חכמתכם הוא כי כדכתיב, ורוממנו בנו בחר היינו דין בית בקביעות שתלויים מועדות אבל, וקיימא

' וכו קודש למקראי תחלה יום הוא כי בקידושא דאמרינן והא'+. ו' ד דברים+ העמים לעיני ובינתכם 40 

 אותם תקראו אשר' ד מועדי) אלה( בהם שנאמר, מועדים לסדר בפרשה קודמת השבת פירושא הכי
 תחלה היא והנה. מאז והוקדשה לכולם קדמה בראשית שבת וגם', וגו> מועדי הם אלה< קדש מקראי

 מצרים ליציאת זכר אינה עצמה שבת אבל. [מצרים ליציאת זכר והם, המועדות שהם קודש למקראי
 מכל שבת בו כי אותו ויקדש השביעי יום את אלהים ויברך שנאמר, בראשית למעשה זכרון אלא

 45 ויש]. בראשית למעשה זכר היא שהשבת הרי'+, ג' ב בראשית+ לעשות אלהים ברא אשר מלאכתו

 ויקדש ברא אשר מלאכתו מכל שבת בו כי השביעי יום את אלהים ויברך, מסורס זה מקרא מפרש
 שנאמר מצרים ליציאת זכר עצמו שהשבת מפרשים ויש. הבאים לדורות קודש אותו לעשות אותו

 במצרים היית עבד כי וזכרת+, א"י' ה דברים'] +וגו[ לקדשו השבת יום את שמור תורה במשנה
 ממצרים בצאתם אבותיהם נחו שכך מוזכרים החול טורח מעבודת בשבת וכשנחים+, ד"י' ה דברים+

 50  :לחירות מעבדות ויצאו

   ה פרק דברים ן"רמב

 הגדול החסד עוד ולזכור, בורא אלוה יש כי העולם בחידוש להאמין, טעמים שני בכללה בשבת והנה
 שובתים בהיותנו כי, אצלי מחוור אינו זה גם. לעבדים לו אותנו קנה אשר עבדיו שאנחנו עמנו שעשה

 בטלים אותנו לרואה ואין, מצרים ליציאת זכרון בזה לנו אין השביעי ביום מלאכה נעשה ולא
 55 ביום שנשבות בראשית למעשה זכר בו יהיה אבל .המצות כל כשאר היא רק. בזה ידיעה ממלאכה

 חפץ מחדש קדמון אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור כי לומר יותר והראוי. וינפש השם ששבת
 השבת על ספק בלבך יעלה אם בכאן אמר כן על), ב שם שם( הראשון בדבור פירשתי כאשר ויכול

 הנה. ולזכר לראיה לך שהיא מצרים ביציאת עיניך שראו מה תזכור והיכולת והחפץ החדוש על המורה
 אותות בכל מחדש הוא השם ויאמרו בו יזכרו כי לשבת זכר מצרים ויציאת, מצרים ליציאת זכר השבת

 60 אלהיך' ה צוך כן על טעם וזה, בראשית במעשה הכל ברא אשר הוא כי, כרצונו בכל ועושה ומופתים

 זה הוזכר שכבר', וגו' ה עשה ימים ששת כי השביתה טעם כאן פירש לא והנה. השבת יום את לעשות
, וינפש בו שבת יתברך שהוא" אלהיך' לה שבת השביעי ויום" בקצרה אמר אבל, בתורה רבות פעמים

  . ממנו ושבת העולם והיה אמר שהוא ידעו מצרים מיציאת כי להם ובאר

   לה סימן כלבו ספר

 65 קדשת באתה נמי וכן מצרים וליציאת אומר בראשית למעשה זכר כשאמרו זו בברכה מוסיפין ויש

 בראשית למעשה זכר קראת אותו ימים חמדת וקדשתו בו רצית השביעי ויום אומרים ויכלו אחר
 וראיה, מצרים יציאת מזכירין שבת תפלות בכל נמי וכן', וכו אבותינו ואלהי אלהינו מצרים וליציאת

 שמור ובפרשת בראשית שבת מזכיר זכור בפרשת וכן, שניהם מזכירין שאנו דכסא מקדושא למבין
  ובקדושה בתפלה שניהם להזכיר צריכין אנו לכך, מצרים יציאת מזכיר

 70   רפו סימן השנה ראש סדר הלקט שבולי ספר

 ויום השנה ראש של ובתפלה בקידוש שקבעו מה ל"זצ בנימין' ר לאחי תימה. מצרים ליציאת זכר
 כתיב תורה שבמשנה הדיברות בעשרת שהרי שבת של בקידוש בשלמא מצרים ליציאת זכר הכיפורים

 פרשת סוף היית עבד כי וזכרת ביה כתיב תורה במשנה נמי שבועות במצרים בארץ היית עבד כי וזכרת

 מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו למען בו כתיב נמי סוכות ראה
 75 בהן שנכתב מצינו לא והלא איכא מצרים ליציאת זכר מאי הכיפורים ויום השנה בראש אבל מצרים

 השנה בראש ששנינו מה לפי מצרים ליציאת זכר לומר ראוי נמי השנה בראש ותירץ כלל מצרים יציאת
 יצחק נולד בפסח. אבות מתו בתשרי אבות נולדו בתשרי העולם נברא בתשרי אומר אליעזר' ר תניא

 בטלה השנה בראש. האסורים מבית יוסף יצא השנה בראש. וחנה. רחל. שרה נפקדה השנה בראש



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  24 מספר דף, והבדלה קידוש

 

4 

 

 נמי הכיפורים וביום מקראי ליה יליף והתם פליג לא בהא נמי יהושע' ור במצרים מאבותינו עבודה
' וגו לו תעניק הענק' וגו העברי אחיך לך ימכר כי תורה במשנה עבדים שילוח גבי מצרים יציאת מצינו 80 

 שופר תעבירו שנאמר לפי אומר] ברוקה בן[ יוחנן' ר של בנו ישמעאל' ר ותניא' וגו היית עבד כי וזכרת
 שנת את וקדשתם ל"ת ואילך הכיפורים מיום אלא מקודשת שנה תהא לא יכול' וגו הכיפורים ביום

 ברוקה בן יוחנן' ר של בנו ישמעאל' ר אמר מיכן מתחילתה והולכת שמתקדשת מלמד שנה החמישים
 אוכלין אלא לאדוניהם משתעבדין ולא לבתיהן נפטרין העבדים היו לא הכיפורים יום ועד השנה מראש
 85 תקעו הכיפורים יום שהגיע כיון הכיפורים יום עד השנה מראש בראשיהן ועטרותיהן ושמחין ושותין

 הם עבדי כי כתיב עבדים שילוח וגבי לבעליהן חוזרות ושדות לבתיהן העבדים נפטרו בשופר דין בית
 זכר לומר שייך נמי הכיפורים ויום השנה שבראש למדת הא' וגו מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר

  מצרים ליציאת

   לא מצוה חינוך מנחת

 90 את תזכור למען הכא כתיב ה"בקד מ"יצ להזכיר צריך י"ראב אמר ב"ע ז"דקי בפסחים מבואר והנה

 מ"יצ הזכיר ובלא ת"מה דהוא ופשוט זו מימרא על חולק ואין' וכו יום את זכור הכא וכתיב' וכו יום
 גופי דכמה ס"בש כמבואר עונש לענין אפילו תורה כגופי הוי ש"וגז ש"מגז דנלמד כיון כלל יצא לא

 אך מפורש זו מימרא מביא אינו כאן מ"והר שם זו מימרא הביאו ש"והרא ף"והרי ש"בגז נלמד תורה
 פ"דז הדין זה מביא דאינו ע"צ ח"הרהמ ועל. מ"יצ שם ומוזכר הקידוש נוסח שמביא במה עצמו סמך

 95 על מאוד תמה אני ז"ועפי ת"מה המצוה כן כי מ"יצ להזכיר צריך היום מעלת שאומר נוסח דבאיזה

 ס"מד רק הוא היין על כי קידוש ידי יוצא שבת דבתפלת שכתב א"סק א"רע' סי א"עמג האחרונים
 ערבית התפלל האיש] אם[ רק להיפוך' אפי או אנשים מוציאין נשים אם לענין מפלפל ר"בדגמ ש"וע

 בן קטן לענין כ"ג ש"וע ערבות בכלל אינם דנשים ש"הרא דעת הערבות ובכלל דרבנן אלא חייב דאינו
 בלי לחוד באמירה ת"מה מצוה ידי דיצא שכתב החומץ על שקידש במעשה ז"בט ט"בסקמ ש"וע ש"יג

 100 אחזו כולם האחרונים וכל ג"פמ' בס וכן בתפלה יצא כבר' דאוריית דחובת ר"דגמ' בס שם תמה יין

' ע מדרבנן רק הוא היין על דקידוש הפוסקים לאותן ת"מה ה"קד ידי שבת בתפלת דיוצא שער
 י"א ודאי מ"יצ מזכירין אנו אין שבת ליל של התפלה דבנוסח כיון מאוד תמוה ולדידי בדבריהם

 נוסח באיזה בקידוש הזכיר לא אם ודאי כ"ע ש"בגז דנלמד חולק בלי הוא מפורשת ומימרא כלל ת"מה
 הפלפול כל ונסתר כלל שבת בתפלת ת"מה יוצאין אנו ואין כלל ת"מה י"א מ"יצ היום לכבוד שאומר

 105 אבל ת"מה יצא מ"יצ שנזכר הקידוש נוסח דאמר כיון ז"הט' ד מאוד וצדקו א"והמג מרבבה הדגול של

 מתפללין דאנו בשבת להיות שחל טוב ביום אך מ"ליצ זכר שם דאין כלל י"א ודאי שבת של בתפלה
 כיון בתפלה י"דא ברור ל"נ השנה שבתות בכל אבל ת"מה יוצאים מ"ויצ שבת ומזכירין טוב יום

 כוונה צריכין' דאוריית מצות ל"דקי מה לפי נסתפקתי והנה[ .ת"מה אף י"ל כ"א מ"ליצ זכר דליכא

' הי דלא כיון ת"מה ח"י י"א כ"וא הכוונה שחיסר רק סעודה במקום קידש אם כוונה צ"א ודרבנן
 110 כבר דרבנן המצוה דהא ח"י דיצא נימא מי מאי ג"כה סעודה במקום שלא וקידש חזר ז"ואח בכוונה

 אף השני בקידוש דאורייתא קידוש כ"אח שוב יוצא כ"וא בכוונה' הי שלא אף הראשון בקידוש יצא
 קודם דרבנן הקידוש ג"כה כלל י"דא נימא או יצא כבר והדרבנן דרבנן רק ז"ה סעודה במקום' הי שלא

 א"המג ש"ומ] זה לדין גילוי מצאתי לא וכעת ס"ובמק' בכוונ ולקדש לחזור וצריך ת"מה ח"י שיצא
 אבל התורה מצות בתפלה יוצא ודאי הוא' א דנוסח כיון הבדלה ודאי ע"פא בתפלה דתקנו מהבדלה

 115 על אף קידוש כי שם דאמרינן ממה א"המג ש"ומ מצרים יציאת מזכיר דאינו כיון כלל י"ל קידוש לענין

 ג"דאע לחוד ט"מיו או טוב ביום שחל משבת' ראי' לי דמביא לומר נוכל' וכו בצלותא דמקדש גב
 קידוש וכן פעמים שני תקנו מ"מ דרבנן דהוי טוב דיום קידוש אף הכוס על תקנו מ"מ בתפלה דמקדש

 י"פ' בס ש"ע בהבדלה ולא כ"ג הכוס על דמקדש קידוש לענין' לי דפסיקא והא טוב ביום שחל שבת

 ומקום ש"מגז דנלמד מ"יצ הזכרת דליכא כיון כלל שבת בתפלת י"דא ברור ל"נ זה אבל לזה הטעם
 120  .האחרונים בזה הרגישו ולא ת"השי בעזרת לי הניחו

 כי בתפלה שמוסיפין ד"כ כמו להוסיף מותר מ"ליצ זכר התפלה בנוסח להוסיף רוצים אם אפשר וגם
 ז"וד המנהגים חילוקי כידוע שבת לזכור הדברים עיקר רק ג"כנה מאנשי אינו וגם תורה אינו הנוסח
 אבל י"עפ שם המבואר מטעם אכוס ל"תקחז מ"מ בתפלה קידוש ידי דיצא ג"דאע לרבא' לי פסיקא

 מצות עליו וחל כלל ת"מה י"דא י"בעה בטח אומר לבי מ"יצ מזכירין אנו שאין דידן בנוסח פ"עכ
 125 ברית גבי ז"קפ סימן ח"או טור ועיין ד"לענ גמור אמת והוא מ"ודג אחרונים' ע מ"נ כמה ויש התורה

 כאן ש"מכ כ"א י"דל סוברים הפוסקים דכל י"בב ש"וע ת"מה דהוי כיון בדיעבד י"דל כ"ג' כ ותורה
 דגם להסוברים כ"א מ"יצ הזכרת דצריך ש"מג דילפינן כיון ולכאורה. ב"כנ ח"ליי ודאי ש"מגז דנלמד

 מוכרח דאינו ק"ל דילן ס"הש ועל מ"יצ להזכיר תיקנו לא למה זכירה בכלל דהוי דאורייתא הבדלה



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  24 מספר דף, והבדלה קידוש
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 מ"להר אך מ"בהה ש"ע ולהבדיל מפסוק נלמד דאורייתא אם אפילו וגם מ"בהה ש"ע' דאוריי דהבדלה
 130 עיקר מ"מ ל"וצ מ"יצ נזכר לא ולמה זכירה בכלל הוי כ"א הספרי כדרשת דסוברים דנראה ח"ולהרהמ

 פ"רה סוברים ביום וקידוש. ע"קצ מ"ומ הבדלה ולא קידוש אלא ילפינן ולא ה"בקד דזכור המצוה
 וכולם נ"ובר בהשגות ד"בהראב ש"ע אסמכתא הוא מ"מ מקרא דילן ס"בש דנפקא אף דרבנן דהוי

 ודאי זה מ"ור ס"בש ש"ע היום כל והולך מקדש שבת בליל קידש לא אם אך דרבנן רק שהוא מסכימים
  .פ"וז כן מבואר ד"הראב בהשגות ש"ע' דאוריית

 135   מג סימן ב חלק שאל חיים ת"שו

 מפרשי דאוריתא קדוש ח"י נפקי' ובתפל בדברים התורה מן הקדוש דעיקר דסברי דרבוואתא ואפשר
 שבת ושל בתפלה בין בכוס בין היום בקדוש מ"י שיזכיר צריך ל"וז שם ם"רשב שפירש כמו ס"בש
 וכתיב צאתך יום את תזכור למען הכא כתיב גרסינן הכי מפסח שמצינו במה מועדים ושאר דפסח ש"בג

 להזכיר דצריך יעקב בר אחא דרב מימרא מפרש שהוא מדבריו ומוכח. ל"עכ השבת יום את זכור התם

 140 קאי דבפסח אלמא בתפלה בין בכוס בין כתב שהרי דפסח בקדוש היום בקדוש מצרים יציאת

 מפסח מצינו במה מועדים ושאר דפסח ש"בג שבת ושל בסוף כתב וכן בתפלה מצרים יציאת שמזכירין
 מזה' דנרא משבת ילפינן טובים דימים ן"והר' ישעי רבינו כדמפרשי סבר ולא. המלמד הוא דפסח הרי
 טובים דימים המלמד הוא ושבת בקדוש מצרים יציאת להזכיר דצריך קאי בשבת יעקב בר אחא דרב

 התם וכתיב צאתך יום את תזכור למען הכא כתיב ג"דה ם"ורשב י"רש כתבו הכי ומשום. משבת ילפינן
 145 כתיב דגריס ש"הרא גירסת לאפוקי' וכו למען הכא כתיב דאמר והיינו פסח בקדוש קאי דהוא' וכו זכור

 כתיב גירסת ועל זה לדקדוק חשש לא ן"הר אמנם. קאי דבשבת דמשמע' וכו השבת יום את זכור הכא
 דרב ם"רשב ולדעת. ל"ז ישעיה רבינו ש"כמ משבת ילפי טובים דימים פירש' וכו תזכור למען הכא
 ש"כמ מדרבנן הוא טובים ימים קדוש דהא' בעלמ' אסמכת ש"דהג מוכרח קאי בפסח יעקב בר אחא
 הזכירו דלא ישעיה רבינו קושית שקטה נחה היא' בעלמ' דאסמכת לדין שזכינו ומאחר המגיד הרב

' בעלמ' אסמכת יעקב בר אחא דרב דהך דכיון. מדאוריתא קדוש עיקר דהיא בתפלה מצרים יציאת 150 

 טובים בימים אכן, מצרים יציאת הזכרת בלי נפיק' דמדאורית בתפלה לתקן חשו לא ומדרבנן
 דהכל מ"י זכר בעי הקדוש דלצאת מ"י נמי בתפלה תקנו קדוש בעי לא' ומדאורית מדרבנן דהקדוש

 . מדרבנן


