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  קידוש על הפת

   עו סימן חיים אורח) אופק( ברודי -  גאון נטרונאי רב תשובות

  .הארץ מן לחם המוציא אומר הגפן פרי בורא ובמקום, הפת על מקדש יין לו אין ואם

  72תשובת רב עמרם בתוך: תשובות הגאונים אסף תרצ"ג, עמ' 

  5 

  סידור רס"ג עמ' קטו

  

   קמט סימן העיתים ספר

 אמר אהבה בר אדא רב אמר וכן יקדש לא ידיו נטל רב אמר ברונא רב אמר פסחים ערבי בפרק גרסינן
 10 ושכחינן דרב נפשיה נח לא אכתי מרתא בר שמואל בר יצחק רב להו אמר יקדש לא ידיו נטל רב

 אריפתא מקדש ריפתא' עלי חביבא דהוה זימנין דרב קמיה קאימנא הוה סגיאין זימנין לשמעתתיה
' תלי בנטילה ולא מילתא תליא בחביבותא אלמא אחמרא מקדש חמרא' לי חביבא דהוה וזימנין

  , הלכתא וכן מילתא
 ליכא כי הפת על אלא היין על יקדש לא כלומר יקדש לא ידיו נטל רב בשם ברונא רב דאמר והאי

 15 היין על יקדש לא והילכך עליו חביב והפת הפת על בדעתו קבע ידיו שנטל וכיון לפירות ידים נטילת

 יקדש לא נטל מדאמר הוא היין על קידושא עיקר כי ברונא רב דברי מכלל נראה מ"ומ הפת על אלא
 עליו חביב והפת הפת על בדעתו קבע ידיו שנטל וכיון לפירות ידים נטילת ליכא כי( הפת על אלא

 על שהיא קידושא כעיקר חייב ידיו נטל דלא דהיכא מכלל) הפת על אלא היין על יקדש לא והילכך
 אכתי להו ואמר עילוהי פליג שמואל בר יצחק ורב, ברונא רב כדברי אהבה בר אדא רב אמר וכן, היין

 20 ולא היא היין על קידוש שעיקר בשמו אומרים שאתם כלומר לשמעתתיה ושכחינן דרב נפשיה נח לא

 היכא' אפי אריפתא מקדש ריפתא' לי דחביב וזימנין רב לפני משמש הייתי פעמים אני אבל הפת על
  , זו בשמועה דעתן לעניות לן דחזי מאי הדין ידיו נטל דלא
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 סופר טעות הן אם ידעינן ולא בדבריו שיבושין קצת לנו ונראה השמועה זו שפירש עמרם רב למר וחזינן
 רב דאמר איתמר שימשא דבי בקידושי יקדש לא ידיו נטל דאמר הא עמרם רב ואמר דבריו תורף ואלו

 25 על מקדש אלא היין על יקדש לא אלא לגמרי קידושא למיעקר ולא יקדש לא ידיו נטל רב אמר ברונא

 אלא אינו לפירות ידיו הנוטל כל רבנן דאמור הכסא בבית נגע בשלא ידים נטילת צ"א יין ט"מ הפת
 אם לפיכך הפת על דעתו ושם היין מן דעתו ועקר ידיו שנטל וכיון ידים נטילת טעונה ופת הרוח מגסי

 מרתא בר ש"ב יצחק' ר לו אמר, אהבה בר אדא רב אמר וכן הפת על אלא היין על יקדש לא ידיו נטל
 נטל בין מילתא תליא ידיו נטל ולא ידיו בנטל מידי לשמעתתיה להו ושכחינן דרב נפשיה נח לא אכתי

 30 דחביבא אימת דרב קמיה קאימנא הוי סגיאין וזימנין רשות הפת ועל מצוה היין על קידוש נטל לא בין

  :אריפתא מקדש ריפתא ליה דחביבא אימת אחמרא מקדש חמרא' לי

   קנג סימן העיתים ספר

 פת להניח דרך אין סדורה ופת ערוך שהשלחן כיון ומקדש מפה פורס בפירוש מתתיה רב מר ואמר
  היין על ומקדש מפה פורס כבוד משום] הלכך[ היין על ולקדש

 35   כב סימן שבת ערב הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 דנהוג הא ודשאילתון. ל"וז גאון שרירא רב בשם אחר בענין המפה פריסת של טעם פירשו והתשובות
 ארץ בפסוק המוקדם דכל] תנינא[ הכי מאי טעמא והבדלה בקידוש השלחן גבי על מפה למפרס עלמא
 ה"בפ מברך והדר אריפתא ברישא המוציא בחול מברכינן ה"ומשו לברכה מוקדם הוא ושעורה חטה

 ובהבדלה בקידוש דמחייבי' טובי ימים ובמוצאי שבת במוצאי טובים וימים שבתא לילי אבל אחמרא
 40 קידוש בין דליפסוק היכי כי דחמרא עליה ומקדש ריפתא עלוי מפה פריס דחמרא כסא להו שמתרמי

 היכי כי להבדלה וכן המוציא ושרי המפה ומסלק י"ענ ומברך ידיה משי דמקדש ובתר להמוציא
 מפסיקין כך לקידוש שמפסיקין כשם שמואל דאמר להבדלה מפה פריסת דבעינן ומנין דליפסוק
 מפה פריס נמי ז"ובבהמ אריפתא ומקדש ריפתא שקיל אלא מפה לפרוס לא יין ליה לית ואי להבדלה

 כשאנו' אפי המפה לפרוס רגילים אנו מיהו. התשובה ל"עכ סעודתייהו דגמרי הסיבה] לאחר אריפתא[
 45 ומתוך. המוציא הלכות בסוף כדפרישית לטל זכר משום חמרא ליה דלית היכא כגון הפת על יםמקדש

 שאין ושוין דגרסי הספרים גירסת ל"זצ גרינצין משה ר"ה מקיים היה ל"זצ גאון שרירא רב דברי
 כשכבר מ"ה יברך שירצה מהם איזה על דאמר מאן' אפי אומר והיה קידש כ"אא השלחן את מביאין
  .המוקדם את אלא השולחן על לפניו להביא אין לכתחילה אבל שניהם לפניו מונחים

   ט, כט שבת ם"רמב

 50 ואחר ומקדש המוציא ומברך תחלה ידיו נוטל זה הרי יין לו היה שלא או היין מן יתר לפת מתאוה היה

  .הכוס על אלא הפת על מבדילין ואין ואוכל בוצע כך

   טז סימן י פרק פסחים מסכת ש"רא

 והסח הפסק הקידוש היה מקדש היה שאם יקדש לא ידיו הנוטל] ב"ע קו דף] [רב אמר[ ברונא רב אמר
 ברכה נמצא הנטילה על אחרת פעם ולברך ידיו ליטול צריך והיה המוציא לברכת נטילה בין הדעת

 55 לקדש ידיו נטל שלא לאחר יתן אלא הוא יקדש לא הלכך לבטלה היא הראשונה הנטילה על שבירך

 שייך ולא סעודה במקום שלא קידוש יש דאמר לטעמיה ורב. הפסק הוה ולא בשמיעה הוא ויצא
 קידוש הוי סעודה במקום אלא קידוש אין דסבר לשמואל אבל. הפסק הוי הלכך לסעודה הקידוש

 יצחק רב ליה אמר יקדש לא ידיו הנוטל אהבה בר אדא רב אמר וכן. הפסק הוי ולא דסעודה אתחלתא
 קמיה קאימנא הוה סגיאין זימנין. לשמעתיה ושכחינה דרב נפשיה נח לא אכתי מרתא בר שמואל בר

 60 אלמא. אחמרא וקדיש חמרא ליה דחביבא וזימנין אריפתא ומקדש ריפתא ליה דחביבא זימנין דרב

  .הלכתא וכן מילתא תליא בנטילותא ולא מילתא תליא בחביבותא

   ב עמוד כא דף פסחים מסכת הקטן המאור

 ידיו שנטל זה ואף מקדש אינו טעם דאמר לטעמיה רב' פי יקדש לא ידיו נטל רב אמר ברונא רב אמר
 מקדשים אחרים אבל הוא יקדש ולא טעם כאילו ל"וה היום בקידוש וזלזל לאכילה שחפץ בדעתו גילה

 65 על ומקדש היום בקדוש זלזול זה אין אריפתא לקדושי דאפשר דכיון שמעתא להא יצחק רב ודחיה לו

 דרב להא חיישינן לא מקדש טעם ל"דקי השתא אנן ש"וכ ידיו שנטל פי על ואף שירצה מהם איזה
  .עיקר כל ברונא

   ב עמוד כא דף פסחים מסכת ד"לראב שם כתוב

 דכיון הפת על אלא היין על יקדש לא פירשו והם, הצרפתי מפירוש הגאונים פירוש טוב: אברהם אמר
 70 נוטלין כך ואחר הכוס את מוזגים] אומרים הלל בית[ דהא, לקדושי בעי הפת דעל דעתיה גלי ידיו דנטל
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, מילתא תליא ידים בנטילת לאו יצחק רב להו ואמר, סעודה ידים לנטילת תכף משום קאמרי לידים
 חמרא ליה וחביב לתרוייהו להו חזי וכי מקדש במאי ליה דמספקא משום ידיה רב דמשי דזימנין
  .טפי צריך ולא לסעודתא לידיה דמנטר נמי אי, הלל כבית ידיה משי דהדר ואפשר, עליה מקדש

   קצו סימן שבת מסכת - א חלק ה"ראבי

 75 במסכת בירושלמי דגרסינן, יין שאין במקום לומר נתקן ויכולו של שעיקרו משמע בירושלמי ומיהו

 מדבריהם פירוש, יין בלא מקדשין ואין יין בלא מבדילין נלמד שניהם מדברי זעירא' ר אמר ברכות
 מן ואזלין השכר על מבדילין> אמר זעירא' דר< זעירא' דר דעתיה> הוא, <הילל ובית שמאי מדבית

 לפני עובר צבור שליח יין שאין מקום תמן נהגו> ברבי< יוסי' ר אמר קידושא למשמע לאתר אתר
 ויום[ ישראל מקדש וחותם'] וכו בדברו[ אבות מגן שבע מעין אחת ברכה ואומר ויכולו ואומר התיבה
 80 פעמים' ג לומר שחייב האגדה על שסמכו], יין שיש במקום' [אפי ויכולו לומר נהגו העם ומיהו]. השבת

: וקיימא] ה[קדוש שבת] אמרינן[ דביצה' ב פרק בריש דהא, הכי חתמינן לא אנן ומיהו. בשבת ויכולו

 דהוה זימנין דאמרינן והא. היין על אלא הפת על מקדשין דאין הירושלמי מן הביא ל"זצ שמריה ר"והר
 עם מיד לפניו השלחן לו עורכין היו רעב כשהיה ליה מפרש הכי אריפתא ומקדש ריפתא ליה חביבא

 ולא חמרא ליה חביב הוה וזימנין הדעת היסח וליכא שלפניו הריפתא סמך על אחמרא ומקדש הפת
 85 מה הדעת היסח הוי לא הכי ואפילו, גרידא חמרא סמך על ומקדש לפניו הפת הביאו ולא רעב היה

 הוה לעולם ומיהו, יקדש לא ידיו הנוטל אמרת ואת, לפניו פת שאין פי על אף הקידוש לפני שנטל
 ושלח. דבר עמא וכן. מקדש הוה דאפת ופירשו הגאונים שפסקו כמו ולא, אפת ולא אחמרא מקדש

  :לו והודה ת"לר הדברים

   תקיז סימן פסחים מסכת - ב חלק ה"ראבי

 90 ולא, הקידוש אחר ידיו וליטול לחזור צריך אין קידוש קודם ידיו שנטל מי שמואל רבינו פסק

. מידי שמואל בר יצחק לרב ליה קמהדר מדלא, אחמרא למקדש אריפתא מקדש בין רבנן> אפליגו<
 על דמקדש שמעינן ומדרב. ברכות במסכת הילל כבית, לידים נוטלין כך ואחר מוזגין לכתחלה ומיהו

 אבל קידוש ודוקא. כן אחרי שיקדש עד פורס לא וגם אוכל ואינו, המוציא ומברך ויכולו ואומר. הפת
 לו ודי, כלל מבדילין אין יין> לשתות< שרגילין במקום יין לו אין ואם. היין על] ה[הוקבע הבדלה

 95 בפרק דגרסינן. קידוש קודם לכתחלה נוטל היה אבי מורי ורבינו. עמרם רב כסדר, דתפלה בהבדלה

 עלו( ידיו שתי ונוטל חוזר עד'] וכו והסבו עלו' [וכו נכנסין אורחין הסבה סדר כיצד מברכין כיצד
 דהא, עיקר ברייתא והך, לכולם מברך אחד לעצמו ברך ואחד אחד שכל פי על אף יין להם ובא) והסבו

 אחד ידיו שתי שנטל דלאחר קאמר הכי ואפילו, אליבייהו לה ומתרצינן יוחנן ולרבי לרב מינה מותבינן
 מצית ולא. הסבה סדר כיצד מדקאמר, לכתחלה אפילו ומשמע, אוכלין כך ואחר היין על לכולם מברך

 100 יצאו ולא פנוי הבליעה בית דאין זומא כבן לן דקיימא, המזון בתוך היינו)ד( היין ברכת דהאי למימר

  ]:ן[מה] ד[אח] ת[בברכ המסובין

   רעא סימן שבת הלכות חיים אורח טור

 על יקדש לא קודם נטל אם אבל ידים נטילת על ומברך ידיו נוטל הכוס על שמקדש לאחר ע"ר כתב
 ושכח היין על לקדש שנתכוון מי ל"ז ם"הרמב כ"וכ יקדש לא ידיו נטל ברונא ר"דא פת על אלא היין
 105 נוהג היה וכן לסעודה ידיו שנטל כיון היין על ולא הפת על מקדש ז"ה שקידש קודם לסעודה ידיו ונטל

 היינו יקדש לא ידיו נטל ברונא רב דאמר דהא' פי ם"הרשב אבל קודם לקדש מרוטנבורק מאיר רבינו
 בין הפסק והוי הסעודה מענין הקידוש הוי לא הילכך סעודה במקום שלא קידוש יש דאמר לרב דוקא

 הוי ולא בשמיעה הוא ויצא לקדש לאחר יניח אלא הוא יקדש לא ידיו נטל אם הילכך לסעודה נטילה
 ליטול יכול דשמואל כוותיה ל"וקי סעודה במקום אלא קידוש אין דאמר לשמואל אבל האי כולי הפסק

 110 הלל בית דסברי כדחזינא קודם לקדש טוב לכתחלה ומיהו הפסק הוי לא דקידוש הקידוש קודם

' דאפי כתבו י"ור ת"ור לברכה נטילה בין במזיגה להפסיק שלא הידים נוטלין כך ואחר הכוס שמוזגים
 לדחוק שצריך מנהגו על תמה ואני ל"ז אבי אדוני מנהג היה וכן הקידוש קודם ליטול יכול לכתחלה
  :מפשטה ברונא דרב מימרא ולהוציא

   יב, רעא חיים אורח ע"שו

 115 חביבא דריפתא דעתיה גלי קידוש קודם ידיו נטל ואם י"ענט ומברך ידיו נוטל, כוס על שקידש אחר

 היין על ולקדש הקידוש קודם ידיו ליטול יש דלכתחלה א"וי: הגה. הפת על אלא היין על יקדש לא, ליה
 לשנות ואין אלו במדינות פשוט המנהג וכן). והטור, ט"פכ מ"והגה) א"ורשב( פ"ע פרק ומרדכי ש"הרא(

  .ג"תע' סי שיתבאר כמו, פסח בליל רק



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  20 מספר דף, והבדלה קידוש

 

  שעורים לזכר אבא מרי, ב, עמ' קכד
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