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  מפסיקין לקידוש ולהבדלה

   ה ברכות תוספתא

  א הלכה
 יוסה' ר יהודה' ר דברי תאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי' ולמעל המנחה מן שבת בערב אדם יאכל לא
 5   שתחשך שעה עד והולך אוכל' או

  ב הלכה
 רבן לו' אמ היום עליהן וקדש בעכו מסובין שהיו יוסה' ור יהודה' ור גמליאל בן שמעון ברבן מעשה
 יהודה בפני דברי מחבב אתה יום בכל לו' אמ לשבת נפסיק רצונך ברבי יוסי' לר גמליאל בן שמעון
 שמא נפסיק לא כן אם לו' אמ בבית עמי המלכה את' לכבו הגם בפני יהודה דברי מחבב אתה ועכשיו
 10   יוסי' כר הלכה שקבעו עד משם זזו לא אמרו לדורות הלכה תקבע

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

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

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

  י, א פסחים משנה

   שתחשך עד אדם יאכל לא למנחה סמוך פסחים ערבי
   שיסב עד יאכל לא שבישראל עני ואפילו

   : התמחוי מן ואפילו יין של כוסות מארבע לו יפחתו ולא

 20  554ירושלמי פסחים י', א מהדורת אקדמיה עמ' 

  " למנחה סמוך פסחים ערב"
  . יודה' דר' מתנית'. כול

' ר בתאוה דברי לשבת שייכנס כדי שתחשך עד כלום אדם יטעום לא ולמעלן המנחה מן שבת ערב דתני
  . משלים שהוא שעה עד והולך אוכל' או יוסה' ר יודה,

 25  . יודה' ר דברי. לשבת מפסיקין

  .  מפסיקין אין' או יוסה' ר
. השבת עליהן וקדשה בעכו שבת בערב מסובין שהיו חלפתא בן יוסי' ור גמליאל בן שמעון ברבן מעשה

  .  לשבת שנפסוק רצונך חלפתא בן יוסה' לר גמליאל בן שמעון רבן לו' אמ

 את לכבוש הגם בפניי יהודה' ר דברי מחבב את ועכשיו יהודה' ר לפני דבריי מחבב היית יום כל לו' אמ
 30   בבית עמי המלכה

  .  יוסי' כר' הל שקבעו עד משם זזו לא יהודה' כר בישראל' הל תיקבע שלא נפסיק לא כן אם לו' אמ
  .  ומקדש מפה פורש חכמים דברי אבל יוסה' ור יהודה' ר דברי זו שמואל בשם יהודה רב

   ב הלכה א פרק שבת מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

  . לחשיכה סמוך חייא' ר תני. למנחה סמוך תנינן אנן
 35 תנינן ולא חייא רבי תנא אילו. למתניתין צריכה חייא' דר' מתני חייא דרבי' למתניתי צריכה מתניתין

 תנינן ולא חייא' ר תנא אילו או למתניתין צורכה הוי לא מנחה הא חשיכה אלא לא אמרין הוינן אנן
 מנחה דתניתה מה מן. חשיכה חשיכה דתנינן וכולהן. מנחה מנחה דתנינן כולהן אמרין הוינן אנן

  . היא מנחה דבתרה דתנינן חשיכה אפילו אמרה הדא חשיכה רובה חייא רבי ותניתה
  . בחבירין חייא' ר דתני מה מן. הארץ בעמי מתניתין אמר הושעיה דרב אחוי בן חנניה רבי

 40  כרבנן חייא' ר דתני מה מן יהודה' כר' מתניתי אמרין דקיסרין רבנן

   ב הלכה א פרק שבת מסכת משה פני

 ניחא דטפי אלא אדם בני גווני בתרי ולהברייתא' להמתני לאוקמי תדחוק דלא. אמרין דקיסרין רבנן
 קודם ורביע שעה והיינו המנחה פלג עד דזמנה וקאמר התם דפליג יהודה' כר' ומתני כתנאי לאוקמינהו

 וזהו הערב עד דזמנה דהתם כרבנן היינו ח"ר דתני מה ומן לחשיכה סמוך' במתני תני לא ולפיכך הלילה
 45  :לחשיכה סמוך
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   ב, לד שבת בבלי

 מטילין - הלילה מן כולו ספק, היום מן כולו ספק, הלילה ומן היום מן ספק השמשות בין: רבנן תנו
 הכסיף, מאדימין מזרח שפני זמן כל החמה משתשקע - השמשות בין ואיזהו. ימים שני לחומר אותו

. יהודה רבי דברי, לילה זהו -  לתחתון והשוה העליון הכסיף, השמשות בין - העליון הכסיף ולא התחתון
, עין כהרף משותהש בין: אומר יוסי רבי. מיל חצי החמה משתשקע אדם שיהלך כדי: אומר נחמיה רבי 50 

  .עליו לעמוד אפשר ואי, יוצא וזה נכנס זה

  בבלי פסחים צט, ב, כתב יד תימני

  מאי איריא ערב פסחים אפלו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי 
בתאוה דתניא לא יאכל אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ומעלה כדי שתיכנס שבת 

 55   עד שתחשךדברי ר' יהודה ר' יוסי אומ' אוכל והולך 

אמ' רב הונא לא נצרכה אלא לר' יוסי דאמר אוכל והולך עד שתחשך ערב פסחים משום חיובא דמצה 

  מודה 
רב פפא אמ' אפלו תימא ר' יהודה ערב שבת מן המנחה ולמעלה הוא דאסיר סמך למנחה שרי ובפסח 

  אפלו סמך למנחה נמי אסיר 
 60 מתשע שעותרב שבת סמוך למנחה שרי והתניא לא יאכל אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים וע

   עד שתחשךולמעלה כדי שתיכנס שבת בתאוה דברי ר' יהודה ר' יוסי אומ' אוכל ושותה 
  דלמא משבשתא היא (ק,א)  אמ' מר זוטרא מאן נימא דמתקנתא היא

ה לפרקיה דרב פינחס בריה דרב מי ותנה תנא קמיה אמ' להו מרי מר ואו תימא רב יימר אנא איקלעי
  ולא אמ' ליה מידי 

 65  ואלא קשיא 

  אלא מחוורתא כדרב הונא 

ולרב הונא מי ניחא והא אמ' ר' ירמיה אמר ר' יוחנן אמ' ר' אבהו אמ' ר' יוסי בר חנינה הלכה כר' 
  יהודה בערב הפסח הלכה כרבי יוסי בערב (הפסח)[שבת] הלכה מכלל דפליגי 

  רב נחמן בר יצחק הלכה מכלל דפליגי להפסקה  אמ'
דתניא מפסיקין לשבתות דברי ר' יהודה ר' יוסי אומ' אין מפסיקין ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל ור'  70 

יהודה ור' יוסי שהיו מסובין בערב שבת בעכו וקדש עליהן היום אמר לו רבן שמעון בן גמליאל לר' יוסי 
חבירינו אמ' לו כל ימיך אתה מחבב דברי בפני יהודה עכשו אתה  רצונך שנפסיק ונחוש לדברי יהודה

מחבב דברי יהודה בפני הגם לכבוש את המלכה עמי בבית לא נפסיק שמאי יראו התלמידים ויקבעו 
  הלכה לדורות אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כר' יוסי 

 75  ס מפה ומקדש אמ' רב יהודה אמ' שמואל אין הלכה כר' יהודה ולא כר' יוסי אלא פור

כך מפסיקין להבדלה (ק, ב)  איני והא אמ' רב תחליפא בר אבימי אמ' שמואל כשם שמפסיקין לקידוש
  מאי מפסיקין לאו לעקירת שלחן 

  לא למפה 
רבא בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא איתו לקמיה תניא

1

  [פרשו] עליה מפה ויקדש  
 80  אלא אם כן קידש ואם הביא פורש עליו מפה ומקדש  תניא נמי הכי שווין שאין מביאין את השלחן

  תני חדא שווין שאין מתחילין ותניא אידך ושוין שמתחילין 
בשלמא הא דתניא שוין שאין מתחילין בערב הפסח אלא הא דתניא שוין שמתחילין אימת או נימא 

  בערב שבת מיפלג פליגי 
  אלא לא קשיא כאן קודם תש[ע] וכאן לאחר תשע

 85  אפסחים קב, 

תנו רבנן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום מביאין להם כוס ראשון אומרין עליו קידוש היום 
  והשני אומרין עליו ברכת המזון דברי ר' יהודה ר' יוסי אומ' אוכלין והולכין עד שתחשך

   ב עמוד קב דף פסחים מסכת תוספות

 שבת לסעודת סמוך היום קידוש עליו אומר והשני להפסיק - המזון ברכת עליו אומר ראשון ג"ה
 90 קידוש קודם שלחן בעקירת יהודה' לר דמפסיק) ושם: ק' ד( לעיל דמשמע הא שפיר אתי זו ולגירסא

 וטעמא היום קידוש עליו אומר ראשון' דגר ספרים אבל המזון ברכת לפני שלחן לעקור רגילין שהיו לפי
 בעקירת יהודה לרבי דמפסיקין לעיל ליה מנא קשה קידוש בלא ז"ברהמ מכוס לטעום יכול שאינו
 עליהן וקדש הבית בעל אצל מסובין שהיו אורחין דברכות' בתוספת דקתני והא קידוש קודם שלחן
 יהודה רבי דברי קידוש עליו אומר הכוס את להם ומזגו חזרו המדרש לבית חשיכה עם עקרו היום

                                                        
 צ"ל תכא 1
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 95 בין הפסק לעשות יציאתם קודם ז"ברהמ עשו דמתחלה משום היינו כלל מזכיר לא המזון וברכת

  .המדרש לבית עקירה עשו נמי ולכך שבת לסעודת חול סעודת

   והבדלה קידוש הלכות -  ב סימן גדולות הלכות ספר

 ברכת מברך והדר סעודתיה וגמר ומקדש מסעודתיה דמפסיק ליה סבירא מפסיקין אומר יהודה רבי
 יהודה רב ואמר. מקדש והדר ומברך סעודתיה דגמר ליה סבירא מפסיקין אין אומר יוסי רבי, המזון

 100 בריך דלא גב על ואף ומקדש מפה פורס אלא יוסי כרבי ולא יהודה כרבי לא הלכה אין שמואל אמר

  .המזון ברכת ומברך סעודתיה וגמר המוציא שארי דמקדש לבתר, המזון ברכת

  ד ל, שבת ם"רמב

 על ואף, שתחשך עד ולשתות לאכול ומותר, השבת כבוד מפני שבת בערב ומשתה סעודה לקבוע אסור
 מתאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי סעודה מלקבוע ולמעלה המנחה מן אדם שימנע השבת מכבוד כן פי

 105  .ולמעלה מחצות לקבוע שאסור דוקא א"א. שבת בערב סעודה לקבוע אסור/ ד"הראב השגת. /לאכול

  ד, ח סוכה משנה

 כבוד מפני ולמעלה המנחה מן הכלים את מוריד אבל סוכתו יתיר לא מלאכול גמר כיצד שבעה סוכה
  :חג של האחרון טוב יום

  ד, ד השנה ראש משנה

 110 בשיר הלוים ונתקלקלו מלבוא העדים נשתהו אחת פעם היום כל החדש עדות מקבלין היו בראשונה

 קדש היום אותו נוהגין ולמעלה המנחה מן עדים באו ואם המנחה עד אלא מקבלין יהו שלא התקינו
  קדש ולמחר

  ב א, שבת משנה

 ולא לאכול ולא לבורסקי ולא למרחץ אדם יכנס לא שיתפלל עד למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב לא
 115  :לתפלה מפסיקין ואין ש"ק לקרות מפסיקים מפסיקים אין התחילו ואם לדין

  ד, א פסחים משנה

  עושין אין לעשות שלא שנהגו מקום עושין חצות עד פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו מקום 

   ב, נ פסחים בבלי

 מלאכה העושה: דתניא! נמי טובים ימים וערבי שבתות ערבי אפילו? פסחים ערבי איריא מאי. גמרא
 120   –. לעולם ברכה סימן רואה אינו - ולמעלה המנחה מן, טובים וימים שבתות בערבי

  . מחצות - הכא. לא - למנחה סמוך, דאסור הוא ולמעלה המנחה מן התם
 משמתינן נמי שמותי הכא -. ליה משמתינן לא - שמותי אבל, חזי דלא הוא ברכה סימן - התם: נמי אי

  ליה.

   ב עמוד צט דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 125 אף והכא שיתפלל עד השבת יציאת' בפ תנן יום בכל אלו שתחשך עד אדם יאכל לא למנחה סמוך שם

 מה לכן קודם' אפי למנחה סמוך אריא מאי ת"וא' התוס בעל כתב שתחשך עד יאכל לא שהתפלל פי על
 מצה האוכל כל בירושלמי כדאמרינן אסורה נמי ומצה ולמעלה שעות' מד לאכול אסור חמץ יאכל
 שרי למנחה סמוך אפילו כ"א פירות יאכל תימא וכי ולוקה חמיו בבית ארוסתו בועל כאלו הפסח בערב
 אנו שאין ל"ונ למנחה קודם שרי בה וכיוצא עשירה דמצה י"ר ואומר' בגמר' כדאמרי תרגומא במיני

 130 דאי' לי לית דירושלמי ליה אית למנחה סמוך לאכול דאסור' דמתני תנא דאטו כך כל להידחק צריכין

 אכילה דמצה חיבובא משום אסר אכילת שאר דהשתא' במתני לה תני הוה דלא אפשר אי' לי אית
 למיכל מצי' לי דאית ל"את ואפילו מצה למיכל שרי דמנחה קודם כל ודאי אלא מבעיא גופא דמצה
 בה לצאת' הראוי שימור בה שיש מצה אלא בירושלמי אסר לא כ"דע שימור בהן שאין גוים של בציקן

  ]נ"מהדות: [בלילה חובה ידי

 135 זה גם הלא דקידושא מחיובא דמצה חיובא ש"מ קשיא אי מודה דמצה חיובא משום הפסח בערב שם

 עליו לברך בכניסתו לקדשו המצוה עיקר תשובה מכניסתו היין על זוכרהו לקמן כדאמרינן הוא עשה
 אינה המצוה עיקר מ"מ אבל כוס הצריכוהו הכוס על נאמרין ותשבחות שירות עיקר שכל ומפני

 איכא בשבת גם ת"וא המצה אכילת היא המצוה עיקר כאן אבל הקידוש ברכת אלא הכוס שתיית
: מצה באכילת שמצינו כמו סעודות בשלש מפורש עשה מצינו לא תשובה סעודות שלש מצות

 140 ]נ"מהדות[


