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  פורס מפה

  א. פורס מפה

   והבדלה קידוש הלכות -  ב סימן גדולות הלכות ספר

 דתנו, בסעודתא לאתחולי לאיניש ליה מתבעי לא טבא יומא ודמעלי שבתא דמעלי שעות ומתשע] פסק[
 5 כדי ולמעלה שעות מתשע טובים ימים ובערבי שבתות בערבי אדם יאכל לא) ב צט שם( רבנן] צד עמוד[

 יוסי רבי ואפילו, שתחשך עד והולך אוכל אומר יוסי רבי, יהודה רבי דברי תאוה כשהוא לשבת שיכנס
  .יתחיל לא לכתחלה אתחולי אבל ליפסוק לא אתחיל דאי אלא קאמר לא

   א עמוד ק דף פסחים מסכת תוספות

 כוותיה ל"קי לא דלכתחלה מכלל עובדא בההוא בהפסקה יוסי' כר מדפסיק אומר יחיאל רבינו ומורי
 10 דלא אלא קאמר לא יוסי' ר' דאפי ולמעלה המנחה מן לאכול להתחיל אין ש"דבע ג"בה כתב ועוד

  .להתחיל לא אבל להפסקה אלא יוסי כרבי ל"קי דלא פ"ה כ"וע לא לאתחולי אבל יפסיק

   א עמוד ק דף פסחים מסכת ם"רשב

 ולמעלה שעות' ט מסוף לאכול אסור פסחים דבערבי מהכא שמעינן'. כו נפסיק לא כ"א ג"רשב לו אמר
 כרבי' דמתני תנא לן סתם דהא ולמעלה המנחה מן לאכול מותר ט"וי שבתות בערבי אבל' מתני כסתם

 15 מחבירו יוסי' כר הלכה) ב מו' ד עירובין( נמי ל"וקי שרי ט"י דבשאר מכלל פסחים ערבי מדנקט יוסי

 ושוין דתניא הא אלא דאמר בשמעתין] ב"ע[ לקמן בהדיא שרי' ט אחר ולאכול להתחיל' אפי יוסי' דר
 פסחים בערבי יוסי' כר הלכה אין הפסקה לענין ומיהו יהודה' ר פליג הא ש"בע אי אימת שמתחילין

 השולחן את לעקור צריך שחשיכה עד אכילתו ונמשך' ט קודם לאכול התחיל שאם יהודה' כר אלא
 גומר כ"ואח ומקדש מפה פורס אלא יפסיק לא ט"ובי ובשבתות פסח לשם ולהחזירו כשיחשיך מיד

 20  :סעודתו

  :שולחן עקירת דמשמע מפסיקין דאמר. יהודה' כר לא
 מביא כ"ואח ז"בהמ ויברכו משחשיכה' אפי סעודתו יגמור אלא כלל להפסיק צ"א דאמר. יוסי' כר ולא

 השנה שבתות כל כדין המאכל על מפה פורס אלא בשמעתין לקמן כדתניא היום לקידוש שני כוס לו
 קידוש אומר כ"ואח פתורא סילוק משום נ"א לקמן' כדתני קידוש קודם השולחן על לחם שהביאו

 25 כדקתני יוסי כרבי דהלכה לשמואל ל"דס בעיני ונראה. סעודתו וגומר ואוכל וחוזר הכוס על היום

 כ"אח ויקדש סעודתו יגמור שלא קצת עצמו על להחמיר שבא אלא כמותו הלכה שקבעו בברייתא
 מפה פורס דקתני' בריית דהא כמאן' דאמ שמואל ה"דאלת סעודתו יגמור כ"ואח תחלה יקדש אלא

  :מיירי לכתחלה בשבת ולאכול עתה לקדש בבא אלא כלל' אכיל אהפסקת קאי לא ומקדש

   א עמוד יט דף פסחים מסכת ף"רי

 30 לשבת שיכנס כדי ולמעלה המנחה מן טובים ימים ובערבי שבתות בערבי אדם יאכל לא תניא' גמ

 לן דקיימא יוסי' כר והלכתא שתחשך עד והולך אוכל אומר יוסי רבי יהודה רבי דברי מתאוה כשהוא
 משום הפסח בערב יוסי רבי דמודה היא הכל דברי פסחים דערבי ומתניתין מחבירו יוסי כרבי הלכה
 ליה ואימשך שעות תשע מקמי ליה דאתחיל היכא טובים ימים ובערבי שבתות ובערבי דמצה חיובא

] א"ע' ק דף[ לסעודתיה ליה גמיר והדר ומקדש השלחן על למפה ליה פריס יומא דקדיש עד בסעודתיה
' ור יוסי' ור ג"ברשב ומעשה מפסיקין אין אומר יוסי רבי יהודה רבי דברי לשבתות מפסיקין דתניא 35 

' ר לדברי וניחוש נפסיק רצונך יוסי לרבי ג"רשב לו אמר היום עליהם וקדש בעכו מסובין שהיו יהודה
 יהודה' ר דברי מחבב אתה עכשיו יהודה' ר בפני דברי מחבב אתה ויום יום בכל לו אמר חברנו יהודה

 אמרו לדורות הלכה ויקבעו התלמידים יראו שמא נפסוק לא בבית עמי המלכה את לכבוש הגם בפני
 דאמר יהודה' כר הלכה אין שמואל אמר יהודה רב ואמר יוסי כרבי הלכה שקבעו עד משום זזו לא

 40 סעודתו גומר דאמר יוסי כרבי ולא סעודתו גומר כ"ואח ומקדש השלחן את ועוקר סעודתו את מפסיק

 המזון ברכת ומברך לסעודתיה וגמר המוציא שרי כך ואחר ומקדש מפה פורס אלא מקדש כ"ואח
 מפה פורס הביא ואם קדש כ"אא השולחן את מביאין שאין ושוין] א"ע' ק דף[ דשמואל כותיה תניא

 בר תחליפא רב דאמר והא לקמן למימר כדבעינן מפסיק אינו להבדלה אבל לקדוש מ"וה ומקדש
 כך ואחר ומבדיל מפה שפורס לומר להבדלה מפסיקין כך לקידוש שמפסיקין כשם שמואל אמר אבימי

 45  ליתא בקדוש עושה שהוא כדרך סעודתו גומר
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   א עמוד יט דף פסחים מסכת הקטן המאור

 אומר ואני' וכו ליה ואמשיך שעות' ט מקמי דאתחיל היכא ט"ובי שבתות ובערבי ל"ז ף"הרי עלה כתב
 והיינו ומקדש מפה ופריס יומא דקדיש עד מפסיקין אין שעות' ט קודם התחיל אם פסחים בערבי אף
 שבתות בערבי ובין הפסח בערב בין בה מפלגינן ולא תשע קודם ואוקימנא שמתחילין ושוין דתניא הך
 50 דאמר אמר שמואל יהודה מדרב ליתא להפסקה פ"בעה יהודה כרבי הלכה יוחנן' ר דאמר וההיא ט"וי

 ולא בפירושו שכתב ל"ז שמואל ר"ה לדברי ראיתי וכבר יוסי' כר ולא יהודה כרבי לא הלכה אין
   לי נתיישבו

 ותניא דרבנן משמא לה גמיר גמרא דשמואל היא קושיא לאו כמאן דאמר שמואל ליה דקשיא ומאי
 אבל יוסי ורבי יהודה רבי דברי זו שמואל בשם יהודה רב' בפי הוא ירושלמי ובתלמוד כוותיה נמי

 55   ומקדש מפה פורס חכמים דברי

 ולמעלה שעות ומתשע היא הפסח בערב קדש כ"אא השולחן את מביאין שאין ושוין דתניא והא
 משום ביה מודה יוסי' ר' דאפי הפסח בערב' בגמ דאוקימנא מתחילין שאין ושוין דתניא כההיא ואתיא
   דמצה חיובא

 שאמרו השולחן בעקירת הפסקה וכל אכילה התחלת היא זו שולחן הבאת כל בידך כללא האי נקוט
 60 לדברי ג"ול חברנו ליהודה וניחוש שנפסיק רצונך יוסי לרבי ג"ר שאמר היא וזו המזון ברכת היא' בגמ

 לכבודו ג"ר חשש המזון ברכת לברך ורצה אכילתו את יהודה רבי שהפסיק לפי ליהודה אלא יהודה רבי
 ממתינין שנים שאין פי על ואף היו לזה זה וממתינין מפסיק והוא אוכלים הם יהו שלא יהודה רבי של

 ועכשיו יהודה בפני דברי מחבב אתה יום בכל יוסי' ר ליה ואמר יהודה' לר כבוד לחלוק ג"ר רצה לאחד
 אמר ובמסקנא כדבריו הלכה ויקבעו במעשיך יטעו שהרואים כלומר לפני יהודה רבי דברי מחבב אתה

 65 מפסיקין אין דאמר יוסי כרבי ולא המזון בברכת מפסיקין דאמר יהודה כרבי לא הלכה אין שמואל

 ל"ז ף"הרי ש"כמ המוציא למישרא צריך ולא לסעודתו וחוזר ומקדש מפה בפריסת מפסיקין אלא כלל
 ראשונה לסעודה המזון ברכת טעון היה ף"הרי כדברי המוציא מברך היה ואילו הדר לקבעיה דהא
 הניחו ולא רגליהם ועקרו מסובין שהיו ובחברים המוציא של ברכות לשתי אחת ז"בהמ מצינו שלא

 מה על לכתחלה ברכה טעונין חוזרין וכשהן למפרע ברכה טעונין יוצאין כשהן תניא חולה או זקן שם
 70 גמורה הפסקה היתה ראשונה לסעודה ז"בהמ מברך היה ואם שעבר מה על למפרע ברכה וצריך שעתיד

 וכבר דשבתא ביקרא תכא דניתי היכי כי תכא קרובי שלחן הבאת מפרשים ויש י"כר הלכה ואין י"כר
  .לדעתי מהשיגם יגעים והם ההם הדברים כל ראיתי

   א עמוד יט דף פסחים מסכת ד"לראב שם כתוב

  )ב צט דף פסחים( תשסח' סי ף"לרי. עלה כתב ה"ד. יט דף במאור
 75 ואמשיך תשע מקמי דאתחיל היכא טובים ימים ובערבי שבתות ובערבי ל"ז ף"הרי כתב: [שם כתוב

  '.וכו אין' וכו התחיל אם פסחים בערבי אף אומר ואני']. וכו
 הלכה] א ק דף[ חנינא בר יוסי' ור יוחנן' ר] ו[שפסק פסוקה הלכה לדחות לזה לו ומנין: אברהם אמר
 ואיכא, להפסק נמי שבתות בערבי יוסי' כר והלכה, להפסק ואוקימנא הפסח בערב יהודה כרבי

 שערבי, להפסקתן שבתות לערבי פסחים ערבי בין חלוק דאיכא מנייהו דשמעינן, כהלכתא לאוקמינהו
 80 יוסי כרבי הלכה שאמרו פי על ואף. במפה אלא מפסיק אינו שבתות ובערבי לגמרי מפסיק פסחים

 עבדינן פסחים בערבי מיהו]. יהודה[ דרבי מהפסקה לאפוקי אלא לגמרי יוסי כרבי לא שבתות בערבי
  . הפסקה לענין חמיר נמי הכי[ התחלה לענין דמחמיר היכי דכי, לגמרי יהודה כרבי
 ליה למה ולמעלה המנחה מן] התחלה לענין יוסי כרבי שפסק מאחר ל"ז הרב על מתמיה אני אבל

 ובתר' ט לבתר אפילו והלא, ואימשיך תשע מקמי דאתחיל היכא טובים וימים שבתות בערבי למימר
 85 לדברי מותר שהוא תשע מקמי אתחיל דאפילו אשמועינן דרבותא לומר ויש. מתחיל מצי נמי עשר

 כי תימא דלא. ומקדש מפה פורס אלא מנייהו כחד הלכה ואין, פליג מפלג מיהא הפסקה לענין, הכל
, קאמר נמי בהיתר התחיל אפילו אלא, קאמר בלחוד באיסור דאתחיל היכא מפסיק יהודה רבי אמר

 קודם ודאי יוסי' ור יהודה ורבי', כו בעכו מסובין שהיו יוסי ורבי יהודה ורבי ג"דרשב] א ק דף[ ממעשה
 היכא שכתב מדוקדקת נוסחא מצאתי כך ואחר. הפסיק היום קדש כי הכי ואפילו אתחול שעות' ט

 90  .עיקר והיא', וכו ואמשיך יומא דקדיש מקמי דהתחיל

  
  .יט דף שם במאור

  '.וכו היא הפסח בערב קדש כן אם אלא השלחן את מביאים שאין ושוין דתניא והא: שם כתוב
 קדש שלא עד כשהתחיל יוסי' ר פליג מצי שבתות בערבי אפילו אלא. כלום אינו זה: אברהם אמר
 95 היום כשיקדש יום מבעוד הביא ואם, מתחילין שאין מודה יוסי רבי אפילו היום משקדש אבל, היום

  .זה של בהפוכותיו לנו ואין .ומקדש מפה פורס
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  .שם במאור
 דאמר יהודה כרבי לא, יוסי כרבי ולא יהודה כרבי לא הלכה אין שמואל אמר ובמסקנא: [שם כתוב

 100 ומקדש מפה בפריסת מפסיקין אלא], כלל מפסיקין אין דאמר יוסי כרבי ולא, המזון בברכת מפסיקין

  '.וכו המוציא למישרא צריך ולא לסעודתו וחוזר
 כאן תועיל ולא ל"ז רבוותא ודברי הרב כדברי המוציא למשרא צריך וברור באמת: אברהם אמר

 ועל זימנא בחדא ומיכל לקדושי איפשר דלא, בקדוש כרחו על אכילתו מפסיק שהרי, הדר לקבעיה

 כוסות' לד הטעם וכן. שיקדש עד] לאכול[ הוא ואסור דמקדש עד ממיכלא לסלוקי בעי כרחיה
 105 שהוא נאמר אם ואפילו. כרחו על בהגדה מפסיקן הוא שהרי, ואחד אחד כל לפניהם ברכה שטעונים

 עם לעשות יכול שאינו בדבר כרחו בעל הפסיק שהרי בברכה ולעולם ההגדה בתוך לשתות מותר
  .שתייתו

  
  .שם במאור

 110 לסעודה המזון ברכת טעון היה ל"ז ף"הרי כדברי המוציא מברך היה ואילו, הדר לקבעיה: שם כתוב

  .המוציא של ברכות לשתי אחד המזון ברכת מצינו שלא, ראשונה
 המוציא שצריכה] הפת[ לאכילת עולה אחד המזון ברכת מצינו הרי, תמיהה ומאי: אברהם אמר

 בעל הבאים וענבים לתאנים וכן, מזונות מיני בורא שטעונה הסעודה בתוך הבאה דייסא ולאכילת
  ].ב מא דף ברכות[ פוטרתן אחת המזון וברכת לפניהם ברכה שטעונין הסעודה בתוך כרחן

 115   א עמוד יט דף פסחים מסכת' ה מלחמת

 תשע מקמי דאתחיל היכא ט"י ובערבי שבתות ובערבי ל"ז ף"הרי עלה כתב המאור בספר כתוב
  :פ"בע אף אומר ואני' וכו ליה ואמשיך

 להפסקה הפסח בערב יהודה' כר הלכה יוחנן ר"שא זו השמיט שהרי ל"ז רבינו של דעתו הכותב אמר
 גומר דאמר יוסי רבי מדברי ולהוציא ומקדש מפה פורס דאיתמר מקמי אלא זו נאמרה שלא עיקרוכן 

 120 לחיובה מהני השולחן עקירת הפסק שאין פסח לערב' אפי סגי ומקדש מפה בפורס לדידן הא סעודתו

 לי למה טובים וימים שבתות דבערבי מכוון בכאן לשונו שאין אלא וקדוש מפה מפריסת יותר דמצה
 מקמי דאתחיל היכא מדוקדקות בהלכות נמצא וכבר מתחיל נמי תשע בתר' אפי תשע מקמי אתחיל
 נמי פסח בערב אף דעתי לפי אבל בהיתר למתחיל בגמרא השנוי הענין ל"ז רבינו לו ותפס יומא דקדיש

 בין אלא עוד ולא ומקדש מפה פורס אלא מפסיק אינו היום וקדש ולמעלה מתשעה והתחיל עבר אם
 125 דתניא והיינו פורס אלא פוסק אינו התחיל אם משתחשך אפילו טובים ימים בשאר בין הפסח בערב

 בערבין יוסי' ור יהודה' ר שנחלקו פי על אף כלומר קדש כ"א אלא השלחן את מביאין שאין ושוין

 ומקדש מפה פורס והביא עבר ואם קדש כ"אא משתחשך השלחן את מביאין שאין שוין ובהפסקה
 הביא ואם מפרש ל"ז אברהם' ר והרב לו מקדשים שאחרים מקדש מאי מקדש אינו טעם דאמר ולמאן
 ל"ז המאור בעל כדברי הפסח בערב לפרשה א"א אבל ומקדש מפה פורס היום וקדש יום מבעוד
 130 דטעמא נמי ומשמע מביאין אין שאמרו הוא קדוש שבשעת משמע קדש כ"אא דמדקתני הוא ושבוש

   דמצה חיובא משום אלא הפסח בערב שוין אינן והא קדוש משום
 מברך היה ואילו הדר לקבעיה דהא ל"ז ף"הרי שכתב כמו המוציא למשרא צריך ולא שכתב ומה

 של ברכות לשתי אחת המזון ברכת מצינו שלא ראשונה לסעודה המזון ברכת טעון היה המוציא
 שאמרו כמו המוציא בברכת בין היין בברכת בין ודבר דבר כל על בתחלה מברך נמלך והרי המוציא

 135 מברך שאינו ודאי בסוף ואילו ופרוסה פרוסה כל ועל וכוס כוס כל על מברך השמש הבשר כל בפרק

 ונבריך הבו דאמריתו כיון דאמרי דרב דתלמידי בעובדא וכן בסוף אחת פעם אלא שלש מעין ולא שלש

 שלש מעין ולא שלש לברך צריכין שיהו ולא היין ברכת שיברכו עד ראשונים פירשו למישתי לכו איתסר
 לענין אלא המזון ברכת לקביעות רב תלמידי של דבריהם שאין בגמרא מוכיח ודאי וכן ראשון כוס על

 בין שבתחלה ברכות לשתי בסוף אחת ברכה מצינו הא הדם כסוי בפרק מוכח נ"וה היין ברכת הפסק
 140 עקירה שהוא מפני המקום בשנוי כן שאין פי על אף זו כגון הפסקה בכל הדין וכן שלש במעין בין משלש

 במקומן אחריהן בירך שלא ונמצא יחזור לא שמא) לא( למפרע ברכה צריך יוצא שכשהוא גמורה
 סילק כ"אא כלום לאכול מעתה עליו ואסר היום שקדש שכיון הדברים נראין ל"ז רבינו כדברי ולהכריע
 האמת על מודה וכל מזה גדול הפסק לך אין אחרת בסעודה ויתחיל היום בקדוש והפסיק מפה בפריסת

 ופסוקות ג"ה בעל כגון לראשונים וראינו הזה כטעם בתשובותיו אברהם' ר ב"הר כ"וכ בזה יודה
 145 יצחק רב בהלכות כתוב וכן עלה ראשונים עמדו וכבר היא ישנה מחלוקת וזו ל"ז רבינו כדברי שכתבו

  :כאן עד דייק ולא מאכילה דעתו עקר שלא הפסק הואי לא דקדוש שסובר מי שיש ל"ז גיאות בן
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   א עמוד ק דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 מפה פורש דהאי שפירש ל"זצוק שמואל רבינו דברי דחוקים הם כמה ומקדש מפה פורס אלא שם
 הספרים מן לשבש והוצרך. י"מבע לאכול התחיל שלא פי על ואף דעלמא שבתות אכל קאי ומקדש

 150 ריש לבי איקלע הונא רב בר רבה תחלה לגרוס הוצרך גם. קידש כ"אא השלחן את מביאין שאין ושוים

 עיקר הם המורה ודברי הם מקבלתן הדעת שאין ודברים הכי נמי תניא והדר וקדיש מפה פריס גלותא
 להפסיקו כדי מפה לפרוס שצריך היום עליו וקידש י"מבע לאכול שהתחיל במה אלא מדבר שאינו

 בלא סעודתו לגמור מתירו שהיה יוסי' כר ולא שיקדש עד לאכול לו אסור היום שקדש שכיון מאכילתו

 פשט כל משמע וכך מפה לפריסת צ"א י"מבע לאכול התחיל שלא דעלמא שבת בכל אבל קידוש
 155  ]ל"מהדות: [ההלכה

...  
 מפאס יצחק רבינו גם פסק וכך יוסי' כר הלכה יהודא' ור יוסי' ר בעירובין' דאמרי לכללא הדרינן

 בהלכות' כ גדולות הלכות בעל אבל ל"זצוק שמואל רבינו בשם התוספות בעל גם כתב וכך ל"זצוק
 לא ר"דת בסעודתא לאתחולי לאינש מיתבעי לא טבא יומא ודמעלי שבתא דמעלי שעות תשע מן קידוש

 160 תאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי ולמעלה שעות מתשע טובים ימים ובערבי שבתות בערבי אדם יאכל

 לא אתחיל דאי אלא אמר לא יוסי' ר' ואפי שתחשך עד והולך אוכל אומר יוסי' ר יהודא' ר דברי
 דאמר יוסי' דר מילתא ולפרושי לאידחוקי מצינן דלא כלל ל"נ ואינו להתחיל לא לכתחלה אבל ליפסוק

 בהפסקה דפליגי מכלל הלכה דאמר יוסי' ור פוסק ואינו סעודתו שגומר שתחשך עד והולך אוכל
' ר אפילו בהתחלה אבל בהפסקה אלא בהתחלה פליגי דלא ולמימרא אתי קא דלעיל מתניתא דלפרושי

 165 דקתני הא אלא לקמן אמרינן דבהדיא ותו כמאן דאמר דוקא פסחים ערב דתני' מתני כ"דא מודה יוסי

  ]נ"מהדות: [יוסי' ר ושרי פליגי שבת דערב בהתחלה אלמא פליגי מיפלג ש"בע אי אימת שמתחילין שוין

  ושוין ברייתת ב.

   ב עמוד ק דף פסחים מסכת י"רש

  .קידש כן אם אלא, היום משקדש לאכול -  השולחן את מביאין אין
 170 כן אם אלא יום מבעוד אפילו הפסח בערב השולחן את מביאין אין: נמי אי, לכן קודם - הביא ואם

  .הפסח בערב מודה יוסי' ר דאפילו כדאמרן, קידש
  .וקידש מפה ופרס, היום עליהן וקידש, שבת בערב השולחן על מסובין והיו - גלותא ריש לבי איקלע

   ב עמוד ק דף פסחים מסכת ם"רשב

 ולא הכי נמי תניא וקידש מפה פרס לקמיה תכא אייתו גלותא ריש לבי איקלע חנה בר בר רבה ג"ה
 175  '. כו מביאין אין ג"ה אלא ושוין' גרסי

 מבית שיצאו ולאחר חשיכה קודם אוכלין היו ולא גלותא ריש לבי איקלע חנה בר בר רבה פירושה והכי
 מפה פרס קידוש קודם עושין שאנו כמו השולחן על הפת את הביאו לקמיה תכא אייתו החשיך הכנסת

 כדתניא קידוש לאחר עד השולחן על הלחם את מביאין היו לא שברצונו לפי קידש כ"ואח הלחם על
 עושין שכן לדבר וראיה דומה שאינו וכמי שולחן סילוק כעין והיינו הלחם על מפה פרס לפיכך לקמיה
 180 בחזרת מטבל וחזרת ירקות לפניו הביאו כ"ואח ראשון כוס לו מזגו) א קיד דף לקמן' (מתני דקתני

 וכתוב יתרו וישמע בפרשת גאון אחאי דרב בשאילתות כדפריש וטעמא. אייתי לא השתא דעד מכלל
 סעודה דתיתי היכי כי ט"מ מקרבינן לא דשבתא לקדושא דליקדיש מקמי תכא וקרובי הכי בהו

 מביאין שאין ושוין דתניא ומקדש מפה עליו פורס אלא ליה מסלקינן לא דקריבו והיכי דשבתא ליקרא
 במעלי מדאנהר סעודתא דאתחיל והיכא ומקדש מפה עליו פורס הביא ואם קידש כ"אא השולחן את

 185 קידוש לאחר עד ללחם מפה לפרוס נהגו זה ומטעם ומקדש מפה פורס יומא עליה וקדיש שבתא

 ופריס יומא וקדיש ש"בע השלחן על מסובין והיו גלותא ריש לבי איקלע מפרשין ויש. ט"ויו בשבתות
 אלא בהפסקה מפרשא לא מיניה ליה דמסייעין דלקמיה ברייתא דהא לי נהירא ולא וקדיש מפה

  :שבת לילי אכילת בתחלת
' ר מודי הכא בהפסקה דפליגי יהודה' ור יוסי רבי ושוין למימר ואיכא קאי אהיכא ידענא לא. ושוין
 190 דמפרשי ואית. קידוש לאחר עד אכלו שלא פי על אף קידוש קודם מביאין אין מיהת דלכתחלה יוסי

 את מוזגין כ"ואח לידים נוטלין ש"ב דאמרי) ב נא' ד ברכות( דברים באלו דפליגי ה"וב ש"ב ושוין
 עם השולחן את מביאין דאין ש"ב מודין ידיו דנטל היכא ה"אפ איפכא אומרים ה"וב לקידוש הכוס

 שוין חדא תנא לקמיה דאמרינן דאיידי בעיני ונראה. לעיל טעמא וכדפרישית קידש כ"א אלא האוכלין
 ולא בידם הוא וטעות' כו מביאין שאין ושוין נמי וכתבו הספרים למעלה שיבשו' כו מתחילין שאין
 195  :ליה' גרסי
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  94אוצר הגאונים פסחים, חלק התשובות עמ' 

 


