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  שבת קובעת לקידוש

)JTS Rab. 1608 (ENA 850  

 חזי פיק ליה אמרו סבא המנינא רב עליהו קאי בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידיה שלמיה בר יאחננ רב
 כשם רב' אמ דהכי נפשה דקביעה שבתא צריכיתו לא ליה' אמ לשבתא ונקבעיה נפסיק קדיש דאי

 5  לקידוש קובעת כך<..> למעש קובעת ששבת

  109וטיקן 

 ליה אמרו סבא המנונא רב עילוייהו קאים הוה בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיה בן חנניה רב
' אמ דהכי נפשה דקבעא היא שבת צריכיתון ולא ליה' אמ לשבתא ונקבעיה נפסוק יומא נגה אי חזי פוק
  לקידוש קובעת כך למעשר קובעת שהשבת כשם רב

 10  רב האי גאוןתשובת  – קנד סימן העיתים ספר

 שבת קובעת כך למעשר מוקצה קובעת ששבת כשם למדים אנו מיהא עלה דאתאן דרב שמעתא והא
 שהגיע מה וכל הודאי את מעשרין אין חשכה לא ספק חשיכה שספק העת כי הזה הדבר' ופי, לקידוש

 הטבל את לא אבל וודאי תרומה מפנין ותנן כולה השבת לכל מוקצה נקבע הרי עישר ולא הזאת עונה
 לקבוע צריך אדם ואין נפדו שלא והקדש שני מעשר את ולא תרומתו ניטלה שלא ראשון מעשר את ולא

 15 אותה קובעת ספק אדם של בלבבו שהיא העונה הגעת אלא מוקצה היא כי התבואה אותה על בלבבו

 הרי חשיכה לא ספק חשיכה ספק אדם שרואה מעת וכן ולחקור לבדוק צריך אדם ואין למוקצה
 לרב שאמרו כמו הקידוש עת ההגיע הדקלים מראשי או הגגות מן לחקור צ"וא לקידוש שבת נקבעה

 נקבעה כבר כן להן שנראית משעה אלא השלחן את ויכינו לקידוש שיפסיקו כדי להן לבדוק המנונא
 בענין י"א בתלמוד שמצאתם ומה, לקידוש השלחן את ומביאין להפסיק ונתחייבו הטבל והוקצה שבת

 20 מינה סבור דשמעתא וסיפא, לכם הגדנו בפירושה דגמירנא מאי אלא הוא מה יודעין אנו אין זו שמועה

 להבדלה מפסיקין כך לקידוש שמפסיקין כשם פסוקה הלכה כי להבדלה קבעה לקידוש דקבעה היכי כי
 אבל לאפסוקי אלא אמרן ולא קובעת אין להבדלה קובעת לקידוש רב אמר הכי עמרם רב להו אמר

 אנו שאין כלום מלטעום ולהפסיק שלחן מסלקינן דלא לאפסוקי רבנן מפרשי והכי, קבעה לאתחולי
 דנפיק בתר אלא מתחילין אין בסעודה להתחיל אבל חשיכה לא ספק חשיכה שספק בשעה חייבין

 25 לשתייה אבל לאכילה מ"ה לאפסוקי מיחייב ולא להפסיק קובעת שאין אמרינן וכי ,ומבדיל יומא

   מפסיק לא למיא אבל ושיכרא חמרא אלא דמפסיק אמרן לא נמי ולשתות, מפסיק
 בשבת דאתחיל היכא פסיק דקא אכילה לענין רבנן דאמרי הא דאמרי מרבנן אית ולי הכי הנגיד כתב

 האיך לאקשויי ואיכא, ומבדיל מפה פורס חשיכה מן גמר לא אם חשיכה לא ספק חשיכה ספק קודם
 אחד כוס אלא לו אין ואם תנן אנן והא חשיכה לא ספק חשיכה מספק באכילה מתחילין שאין תאמר
 30 זו קושיא ופריק, ש"במו משחשיכה' אפי אוכלין דאלמא לאחריו כולן ומשלשלן המזון לאחר מניחו

  :שני לו אין נ"ה שני לו אין התם כדאמרינן

   ב עמוד כא דף פסחים מסכת ף"רי

 זיל ליה אמרו סבא המנונא רב עלייהו קאי הוה בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיא בר חיננא רב
 דהכי נפשה קבעה דהיא למיקבעא צריכיתו לא להו אמר לשבתא ונקבעיה ניפסוק יומא נגה אי עיין

 35 ועדיין עראי בחול ממנו שאוכל דבר כל פירוש לקידוש קובעת כך למעשר קובעת שהשבת כשם רב אמר

 ענג לשבת וקראת דכתיב כיון ט"מ עישר כן אם אלא בשבת ממנו לאכול אסור המעשר ממנו הוציא לא
 כמאן בשבת להו והוו עראי מתורת פירי כל להו איסתלק ובמשתה במאכל לשבת לענוגי ובעי

 ואי בשבת מינייהו למיכל מצי יום מבעוד עשרינהו ואי קבע בתורת בשבת מינייהו למיכל דאזמנינהו

 מעשרין אין חשיכה אינה ספק חשיכה ספק ואפילו משחשכה לעשורינהו אסור יום מבעוד עשרינהו לא
 40 למעשר שנקבעו מפני שבת באותה מהן לאכול ואסור למעשר השבת קבעתן העת ומאותה הודאי את

 לא אי חשיכה אי למידק צריכו ולא לקידוש עצמה שבת קבעה חשיכה אינה לספק חשיכה מספק וכן
 וקדישו מפה פריסו חשיכה אינה ספק חשיכה וספק הואיל נפשה קבעה דהיא משום למיקבעה חשיכה

 קובעת כך לקדושי סעודה למיפסק ובעו לקידוש שקובעת כשם מינה סבור לסעודתייכו ותיהדור
 מ"והנ קובעת אינה להבדלה רב אמר הכי עמרם רב להו אמר לאבדולי סעודה למיפסק ובעו להבדלה
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 45 אלא אמרן לא נמי ומיפסק מתחיל לא בסעודה אתחולי אבל לסעודתיה פסיק דלא מיפסק לענין

 רבנן דהא בה לן לית מיא אבל ושיכרא בחמרא אלא אמרן לא נמי ושתיה פסיק בשתיה אבל באכילה
  הלכתא וכן אמיא קפדי הוו לא אשי רב דבי

   ב עמוד כא דף פסחים מסכת הקטן המאור

 להו אמר עד' וכו סבא המנונא רב עלייהו קאי בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיא בר חיננא רב
 50 מתחלת שהוא היום שקדש משעה לקבעה צריכין אתם אין פירוש אנפשה קבעה היא שבת צריכתו לא

 שעת והיא אורו ביאת דהיינו משתחשך דהיינו שבת של בעיצומה עצמה קובעת שהיא החמה שקיעת
 מן ונכנס באשכול אוכל היה ותנן לקדוש קובעת כך למעשר שקובעת כשם רב ק"דה הכוכבים צאת
 עד למעשר קובעת השבת אין אלמא יגמור לא אומר יהושע' ר יגמור אומר אליעזר' ר לחצר הגנה

 להבדלה ומדאסיקנא בחילוף זה מפורש ל"ז ף"הרי ובהלכות מפה ולפריסת לקדוש וכן לגמרי שתחשך
 55 כתב וכן להבדלה פוסקין כך לקדוש שפוסקין כשם דאמר דשמואל לההיא ליתא אלמא קובעת אינה

  . ל"ז ף"הרי

   ב עמוד כא דף פסחים מסכת ד"לראב  שם כתוב

 נכון והוא, ל"ז הגאונים מפירושי הוא ל"ז הרב שכתב מה אבל. זה הוא הצרפתי פירוש: אברהם אמר
 אי משמע ודאי והא, 'וכו נפסיק יומא נגה אי חזי פוק ליה אמר' גרסי והכי שלהם הגמרא לשון על

 60 לחומרא הוא כי ועוד זאת, הנוסחא לפי מפירושם לשנות ואין. לא או השמשות בין ליה דנפק חשכה

  .להקל ולא השבת בכבוד] להחמיר[

   ב עמוד כא דף פסחים מסכת' ה מלחמת

 וקדש למקום ממקום פירות המעביר דתניא מהא ילמוד מעשר לענין משם למד שהוא עד הכותב אמר
 החמה משקיעת שהיא היום שקדש שמשעה משמע אוסר עצמו הלל אומר יהודה' ר היום עליהם
 65 צאת מקמי ועונג הוא עונג ביה דכתיב משום למעשר שקובעת שבת שהרי בדין וכן למעשר קובעת

 צאת קודם והוא מקדשין שעה ואותה שבתות בערבי פתן אוכלין אדם שבני משעה הוי הככבים
 וזו למעשר קובעת הילכך עונג ביה קרינא היום שקדש משעה לכן קודם ואף בברכות כדאיתא הכוכבים

 ליה והוה עראי באכילת ונאסר למעשר שהוקבע מפני הודאי את מעשרין אין חשיכה בספק ששנינו היא
 לילי חשכה ששנינו וזו בתשובותיו כתוב וכן קבל ל"ז גאון האי מרבינו כאן רבינו שכתב ומה מתקן
 70 ישמעאל' ר שבת מערב שרסקן והמלילות והבוסר השום דתנן הרבה במקומות שנינו בה כיוצא שבת

 חשכה עם שבת ערב התנור לתוך פת נותנין אין ותנן יגמור לא אומר עקיבא' ר משתחשך יגמור אומר
 ותניח ותורמוסין עססיות קדרה אשה תמלא לא ר"ות חשיכה עם לתנור הפסח את משלשלין נמי ותנן

 מתירין ה"ב ובכולן כדתנן החמה שקיעת בכולן חשיכה' ופי בהן כיוצא וכן חשיכה עם ש"ע התנור לתוך
 כוס מביאין היום עליהם וקדש מסובין שהיו חבורה בני לעיל ר"ת עצמו קידוש ולענין השמש עם

 75 ולא היום קידש כדקתני ומקדשין מפסיקין היום משקדש אלמא היום קידוש עליו ואומרים ראשון

 משעה להפסיק צריך אין כלומר שתחשך עד והולכין אוכלין אומר יוסי' ר עלה דתני ועוד חשכה קתני
 שדרך קתני דמילתא אורחא אלא משחשכה אף ה"וה שתחשך עד והולכין אוכלין אלא היום שקדש
 שהו ואם היום עליהם שיקדש קודם סעודה גומרין שהיו בכדי יום מבעוד מסובין שהיו יוסי' לר חברים

 אוכלין גמרו לא ואם סעודתן יגמרו הזה שבזמן שתחשך עד והולכין אוכלין יוסי ר"א עליהם שקדש עד
 80 אף גמרו לא הא מקדשין גמרו ואם שתחשך עד אוכלין כלומר גמרו דקתני והיינו חצות עד אפילו

 אוכלין מוגהין מהן יש אבל הספרים ורוב ל"ז ח"ר ושל ההלכות נוסחת לפי וזה אוכלין משתחשך
 נפסוק יומא נגה אי חזי פוק ובהלכות הגאונים נוסחי בכל גורסין כך זו וכשמועה משתחשך והולכין

  :היום שקדש משעה אמר ואיהו ממש משתחשך אמרי אינהו לילי והני ונקבעיה

   ומרור מצה הלכות -  הדיברות עשרת העיטור ספר

 85 קדיש אי עיין זיל ל"א סבא המנונא רב עלייהו קאי בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיא בר ה"ר

 קובעת ששבת כשם רב דאמר נפשה קבעה היא שבת צריכותי לא ל"א לשבתא' ונקבעי ניפוק יומא
 אינו להבדלה ל"א להבדלה קבעה כך לקידוש דקבעה היכא כי מינה סבר לקידוש קובעת כך למעשר

 כך לקידוש שמפסיקין כשם שמואל אמר אבדימי בר תחליפא רב דאמר דהא ל"ז אלפס רב' ופי. קובעה
 דפליגו גיאות לאבן מצינו וכך אהדדי דפליגו ל"וס. עובדא מההיא] א עמוד קלב דף[ להבדלה מפסיקין

 90 הכי דשמעתא' ופי נינהו' הל ותרווייהו פ"דל' ומסתב המנונא דרב להא ודחה כשמואל הלכה' ופסקי

 יומא קדיש דלא ג"דאע יומא קדיש אי למידק צ"ל הוה חשכה דספק גב על אף צריכותא לא ל"א איתא
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 היכי כי מינה סבור נפשה קבעה היא דשבת שבת סעודת ואקדימו יומא ועיילו וקדישו מפה פריסו
 קודם ומדליקין ומפסיקין להבדלה קבעה נ"ה היום שקידש קודם ומקדשין לקידוש נפשה דקבעין
 ואין' לי משהין יומא אפוקי ליה מחבבין יומא דעיילי קובעת אינה להבדלה ל"א החול זמן שהגיע

 95 תחליפא כרב ומבדילין מפה פורסין וכשיתברר חול סעודת זמן לנו שיתברר עד שבת סעודת מפסיקין

 על מפה לפרושי שבת סעודת מפסיקין אין חשיכה דספק למפסק מ"וה להבדלה מפסיקין דאמר
 אבל יומא דנפיק שיתברר עד שבת סעודת מלאכול מפסיקין שאין מתחילין לא אתחולי אבל השולחן

 אלא אמרן לא נמי ומשתי לאתחול דדמי משום יומא דנפיק דנדע מקמי' אפי מפסיקין משתיא מיני
  הלכתא וכן אמיא קפדי לא אשי רב דבי דרבנן שרי אתחולי' דאפי בה לן לית מיא אבל ושיכרא דחמרא

 100  ה ,כט שבת ם"רמב

 לאכול להתחיל לו אסור היום משיצא וכן, שיקדש עד היום משקדש יין לשתות או לאכול לאדם אסור
 ושתה ואכל עבר או שכח, מותר המים ולשתות, שיבדיל עד כלום לטעום או מלאכה ולעשות ולשתות

  .שאכל אחר ומבדיל מקדש זה הרי שיבדיל קודם או שיקדש קודם

  יב ,כט שבת ם"רמב

 105 וגומר ומקדש השולחן על מפה פורס הסעודה בתוך והוא היום עליו וקדש שבת בערב אוכל שהיה מי

 סעודתו גומר סעודתו בתוך והוא השבת ויצא בשבת אוכל היה, המזון ברכת מברך כך ואחר סעודתו
 ומבדיל פוסק השתיה בתוך היה ואם, עליו מבדיל כך ואחר הכוס על המזון ברכת ומברך ידיו ונוטל
 אלא לו בשאין א"א. עליו מבדיל כך ואחר הכוס על המזון ברכת ומברך/ ד"הראב השגת/. לשתייתו חוזר כך ואחר

  .כוס אותו

 110   ח, ד ברכות ם"רמב

 שיברכו עד לשתות עליהם נאסר היום קידוש ונקדש בואו או המזון ברכת ונברך בואו ואמרו שותין היו
 לחזור צריכים רשאים שאינם פ"ע אף יקדשו או שיברכו קודם ולשתות לחזור רצו ואם, יקדשו או

 השגת/. ולברך לחזור צריכין אין ונבדיל בואו אמרו אם אבל, ישתו כ"ואח הגפן פרי בורא תחלה ולברך

 עירבובי/ א"א/ ל"ז ד"הראב כתב. ולברך לחזור צריכין אינן ונבדיל בואו אמרו אם אבל עד' וכו שותין היו/ ד"הראב
 115 בהבדלה כן שאין מה להפסיק חייב היום שקדש כיון ונקדש בואו אמרו שלא פ"ע אף הקידוש שהפסקת כאן יש דברים

  .ברכה בלא למישתי ואסור משתיה נפשיה סליק הא ונבדיל בואו אמר אם מ"מ מפסיק אינו שחשיכה פ"שאע

   ה הלכה כט פרק שבת הלכות מיימוניות הגהות

 קאי דלא בספר משמע אמיא קפדי לא אשי רב דבי דרבנן והא למים אפילו היתר מצאנו דלא ע"צ] ה[
 הטועם דאמר יעקב' דר משמיה ותנא הונא אדרב לה דמייתי ש"ע הבדלה אקודם אלא קידוש אקודם

 120 וכן קידוש קודם מים אפילו לטעום שאסור אומר ם"מהר וכן. ש"ע' כו באסכרא מיתתו שיבדיל קודם

  :כ"ע רבה קדושא קודם בשחרית

   ה הלכה כט פרק שבת הלכות משנה מגיד

 מזה ויראה הספרים בקצת הנסחא היא כך'. וכו היום משקדש יין לשתות או לאכול לאדם אסור
 לזאת ואף. סתם לשתות או בהן שכתוב ויש. הבדלה קודם כמו קידוש קודם מותר מים שלשתות

 125 דף' (ובגמ. מותר קידוש קודם שאף מותר מים ולשתות הבבא בסיום ש"ממ רבינו שדעת אפשר הנסחא

 רבינו כדברי להבדלה קידוש לדמות ויש אמיא קפדי לא אשי רב דבי רבנן מפורש הבדלה גבי) ה"ק
  :נהגו וכן הירושלמי מן ראיה והביא אסור מים לשתות' אפי קידוש שקודם השיב ל"ז א"והרשב

   יב הלכה כט פרק שבת הלכות משנה מגיד

 אחד כוס על הם וההבדלה ז"שבהמ ל"ר עליו מבדיל כ"ואח הכוס על המזון ברכת ומברך שכתב ומה
 130 לא בגמרא ואמרו' וכו ומזון נר אומרים ש"ב:) א"נ ברכות( דברים אלו' שבפ המשנה מן רבינו זה למד

 ואוכל ביושב בהלכות ופירשוה בסוף שהיא ההבדלה ועל בתחלה שהוא המזון על ה"וב ש"ב נחלקו

 אברהם אמר כתוב בהשגות אבל. אחד כוס על הכל שמברך מהתם ומשמע היום וחשך שבתות במוצאי
 פסחים ערבי פרק שאמרו מה לזה והכריחם. ל"ז המפרשים קצת כ"וכ. כ"ע כוס אותו אלא לו בשאין

 כמבואר חבילות חבילות מצות עושין שאין לפי אחד כוס על אותן א"שא וקידוש מזון גבי:) ב"ק דף(
 135 המזון ברכת אחד כוס על לאמרן ויכול היא מלתא חדא ואבדלתא דקדושא והעלו זה על והקשו בסמוך

 ועיולי להבא וקידוש שאכל למה למפרע הוא המזון דברכת מפרשים והם, נינהו מילי תרי וקדושא
 הכל והבדלה המזון דברכת סבור ל"ז ורבינו. ל"ז המפרשים מן אחד ל"עכ המזון לברכת ה"וה יומא



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  16 מספר דף, והבדלה קידוש
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 הזמן בשביל אלא חול שהוא והעתיד ההוה הזמן בשביל אינו ההבדלה שחיוב שעבר מה על הוא
 ברכת מברך אחד שעל כוסות שני לו יש שאם נראה ל"ז הגאונים מדברי מ"ומ .שבת שהיה שעבר
 140  :ועיקר מבדיל האחר ועל המזון

   ח הלכה ד פרק ברכות הלכות משנה כסף

 אמרינן דכי ל"ז דעתו. ל"עכ ברכה בלא למישתי ואסור' וכו כאן יש דברים ערבובי ל"ז ד"הראב וכתב
 היינו להבדלה קובעת אינה אמרינן דכי וממילא ונקדש בואו שיאמרו בלא היינו לקידוש קובעת שבת

 כמו משתייה הדעת היסח דהוי ד"להראב ל"ס ונבדיל בואו אמרו אם אבל ונבדיל בואו אמרו בשלא
 145 דכי וממילא ונקדש בואו כשאמרו היינו לקידוש קובעת שבת' אמרי דכי רבינו ודעת. ונבריך לן הב

 אסיקנא והא כן לפרש אפשר היאך ת"וא. ונבדיל בואו אמרו אפילו היינו להבדלה קובעת אינה אמרינן
 נאסר ונקדש בואו אמר לא אפילו כ"וא שבת מהלכות ט"פכ רבינו וכתבו ומקדש מפה פורס פ"ע בריש

 לקידוש עצמה קובעת דשבת להו ואמר החשיך לא אכתי והכא כבר כשהחשיך דהתם ל"י לשתות

 עצמה שקובעת כשם היום קדש לא דאכתי גב על אף למישתי להו איתסר ונקדש הב שאמרו דמכיון
 150 כך למעשר קובעת ששבת כשם דאמרינן דהא ל"ז ן"והר ף"הרי בדברי מבואר וכן חשכה מספק למעשר

 כיון עוד לשתות שאסור למימרא היינו קובעת דלהבדלה דסבור והא היא חשיכה בספק לקידוש קובעת
  .דקידוש דומיא י"מבע שיבדיל לענין לא אבל ונבדיל לן הב שאמרו

   א עמוד קה דף פסחים מסכת למאירי הבחירה בית

 הסמוך רגע ל"ר חשיכה עם לעשותה צריך היום עליו שקדש בסעודה שנמשך למי שהצרכנו מפה פריסת
 155 באיסור הוא חשיכה אינו ספק חשיכה ספק הנקרא והוא השמשות בין שכל מפני החמה לשקיעת

 ממה למד אתה זה ודבר משיכה אינו ספק חשיכה בספק לקדש יכול שהוא בעצמו הדין וכן אכילה
 ליה אמרו סבא ייבא רב עלייהו וקאי בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידי חיננא רב זו בשמועה שאמרו

 היו ולא מפה ופרסו מלאכול שנפסקו ספק ואין להם והעריב היה שבת ערב' פי יומא נגה אי עיין זיל
 שבת קדושת שאין סוברים שהיו מפני הכוכבים צאת ל"ר לילה שהוא להם שיתברר עד לקדש רוצים

 160 כמתכונים נראה יהא שלא לקדש רוצים היו ולא עצמו על שמקבלה למי אלא השמשות בין חלה

 נפסוק שאמרו ומה הכוכבים ונראו לגמרי היום חשך אם שיעיין לו ואמרו מהר לאכילה לחזור
 נפשה קבעא דאיהי צריכיתו לא להו אמר שבת בו ונקבע הקידוש נפסיק כלומר לשבתא ונקבעיה

 לבין אף בקידוש תלוי השבת שאין לילה שהוא לכל שיתברר עד להמתין צריכים אתם אי כלומר
 שקובעת היא והיא בפרט עליו מקבלה שאינו למי אף קרוי הוא שבת השמשות בין שכל השמשות

 165 שיצאו עד אכילתם להפסיק חוששים היו ולא היו אוכלים שמא או השמשות בין משנכנס עצמה

 בין כל ולקידוש אכילה להפסק עצמה קובעת היא שאף להם ואמר שכתבנו ומטעם הכוכבים
  :השמשות

...  
 שעה מאותה קובעת אינה לפרש ראוי קובעת אינה להבדלה כשאמרו כן שאם לפירושם מקשים ויש

 170 שמשמעו שקובעת כשם ולא' וכו שקובעת כדרך לומר לו שהיה ועוד אינה וזו משחשיכה קובעת אבל

 על ללמד לא השמועה שעיקר לשתיהן לתרץ יש מ"ומ הענין עיקר ללמד אלא קבעה ללמד בא שלא
 אכילת כל שאוסר כשם קידוש בלא אכילה כל אוסר שהשבת ללמד הענין לעיקר אלא נאמרה הזמן

 ומינה מינה דדון לקידוש קובעת למעשר שקובעת דמשעה הזמן אף הימנה למדים שאנו אלא עראי
 להבדלה כן גם קובעת שתהא לומר השמועה לעיקר חזרה קובעת להבדלה אף מינה סבור וכשאמרו

 175 אף כלל קובעת שאינה בה והעלו השמשות בין דהיינו לה הראוי בזמן להבדלה קובעת שתהא והכונה

 ...שנבאר כמו לה הראוי בזמן

 


