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  קידוש בבית הכנסת

   ב, ק פסחים בבלי

  . הכנסת בבית שקידשו אדם בני אותם
  . יצאו - קידוש ידי, יצאו לא - יין ידי: רב אמר

 5  . יצאו לא קידוש ידי אף: אמר ושמואל

   –? בביתיה לקדושי ליה למה, לרב אלא
  . ביתו ובני בניו להוציא כדי

  –? כנישתא בבי לקדושי לי למה, ושמואל
  .כנישתא בבי וגנו ושתו דאכלו, חובתן ידי אורחים לאפוקי

 10  366פסחים ק, ב כתב יד אוקספורד בבלי 

   הכנסת בבית שקידשו אדם בני ותןא
   יצאו לא יין ידי יצאו קידוש ידי רב' אמ

   יצאו לא קידוש ידי אף אמר ושמואל
   בביתיה לקדושי לי למה לרב אלא

 15   ביתו ובני בניו להוציא

   כנשתא בבי לקדושי לי למה ושמואל
   כנשתא בבי וגנו כנשתא בבי דאכלי חובתן ידי אורחים לאפוקי
 במקום עונג לשבת וקראת' דכתי סעודה במקום אלא קידוש אין שמואל' דאמ לטעמיה שמואל ואזדא
 ענג יהא שם קריאה

 20   ב, קיז פסחים בבלי

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

 - טבא ביומא, השבת מקדש - דשבתא בקידושא, ישראל מקדש - טבא יומאב בין בשבתא בין דצלותא
, וקיימא דקביעא שבת: דידכו טעמא, דידכו וטעמא דידי טעמא אמינא ואנא. והזמנים ישראל מקדש

 25 וקבעי ירחי דקמעברי ליה דקבעי הוא דישראל, טבא יומא, השבת מקדש - בקידושא ובין בצלותא בין

 דביחיד קידוש, ישראל מקדש - איתא דברבים צלותא: דידי טעמא. והזמנים ישראל מקדש - לשני
, ליתיה מי ביחיד צלותא, היא ולא. והזמנים ישראל מקדש - טוב ביום, השבת מקדש - בשבת, איתא

  .עיקר בתר זיל: סבר ורבא ?ליתיה מי ברבים וקידושא

   ב הלכה י פרק ירושלמי פסחים תלמוד

 30 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

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

 אוכלין אורחים שאין פי על אף כנסיות בבתי ומבדילין מקדשין: מתיבתא ריש נטרונאי רב אמר והכי 
, חובה ידי הצבור כל יצא דצבורא שליחא דאבדיל דכיון - מבדילין דודאי הבדלה מבעיא ולא, שם

 35 בהבדלת חובתו ידי יצא, יין לו שאין או רצה לא ואם, בידו הרשות בביתו ולהבדיל לחזור והרוצה

 יקדשו כן פי על אף, סעודה במקום אלא קדוש אין היא רווחת דהלכה, קדוש אפילו אלא - צבור שליח
 שטועם וזה - היא רפואה} משום{ שבת קדוש של יין שהטעמת מפני, טעם מה. כנסיות בבתי היין על
 ידי יצא קדוש ששמע וכיון, בלבד קדוש לשמוע שחובה אלא לטעום היא שחובה לא, כולו הצבור כל

 תן}י{ל כדי, להם ונותן מקדש רפואה משום, לצבור ומטעים שמקדש וזה. לטעום צריך ואין חובתו
 40 של עיניו ממאור מאות מחמש אחת נוטלת גסה פסיעה) ב"רע קיג שבת( אמרינן דקא, עיניהם על ממנו

 יין ליה דלית הצבור מן דאיכא זמנין הלכך -] שמשי) [שמשא( דבי בקידושא, הדרא ובמאי, אדם
 אחד וכל לבתיהם והולכין{ רפואה משום) היין על( הכנסת בבית לקדש חכמים ותקנו, אריפתא ומקדש

  }.בביתו מקדש ואחד
 מברך כך ואחר, יין לו יש אם הגפן פרי בורא ומברך הפרשה כל ויכלו אומר: בביתו מקדש הזה וכסדר

 45 באהבה קדשו ושבת בנו ורצה במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך: היום על

 ואותנו בחרת בנו כי, מצרים ליציאת זכר, קדש למקראי תחלה, בראשית למעשה זכרון, הנחילנו
 כדי ממנו וטועם. השבת מקדש' ה אתה ברוך, הנחלתנו וברצון באהבה קדשך ושבת העמים מכל קדשת
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, ב"סע עט עירובין( אמרינן דקא, חובתו ידי יצא לא רביעית כדי ממנו טעם ולא קדש ואם, רביעית
 לו אין ואם. יין רביעית והיינו, יצא לא לאו ואם, יצא לוגמיו מלוא טעם אם המקדש) א"סע קז פסחים

 50  .הארץ מן לחם המוציא אומר הגפן פרי בורא ובמקום, הפת על מקדש יין

   קמ סימן העיתים ספר

 שמקדשין ולאחר, ח"י אורחין להוציא הכנסת בבית היין על ומקדשין הכי עמרם רב מר וכתב
 דבר שהיא מפני הכי למיעבד דמי ושפיר מדליקין במה והיא שבת ממסכתא אחד פרק אומר ס"בבהכנ

 אמר נמי עמרם רב מר ובסדר דאגדתא קדושא עליו למימר ונאה לומר נאה הנר הלכות לאדכורי בעתו
 55 סכנה משום רבנן דתקינו קדושתא והאי קדיש ואומר] חנינא רבי אמר[ אלעזר' ר ואמר מדליקין במה

 ומסתכן הוא ונשאר ציבורא נפקו דמצלי ועד מצלי ולא דעייל איכא ודילמא מזיקין שכיחי שימשי דבי
 ליה' ומיתבעי, ציבורא בהדי ונפיק צלותיה דלגמר היכי כי תפילה אחר ציבורא דמתאחרי רבנן ותקינו

 מקדש דאמר ועד דקידושא דחמרא כסא על דציבורא שלוחא דמקדש עד כנישתא בבי למיקים לאינש
 זו מימרא וחזינן לבורכי דמעלי משום הלכות בעל כתב נמי וכן לבורכי דמעלי משום ליתיב לא השבת

 60 שכר דהוי אפשר הכי דכתבי רבוותא והני לבורכי דמעלי משום בה מסיימי ולא לרבוותא בתשובת

, בכך קבלה להו') בי( דאית אפשר נ"א הבירכים את לחזק נמי ומעלי העמידה טורח מצות מפני) ט"י(
 ולא שם אוכלין אורחין שאין פי על אף כנסיות בבתי ומבדילין מקדשין גאון נטרונאי רב מר ואמר

 והרוצה חובה ידי הצבור כל יצא צ"ש דאבדיל דכיון כנסיות בבתי מבדילין דוודאי הבדלה מיבעיא
, צ"דש הכוס בהבדלת חובתו ידי יצא יין לו שאין או רצה לא ואם בידו הרשות בביתו ולהבדיל לחזור

 65 בבתי היין על יקדשו כ"אעפ סעודה במקום אלא קידוש אין היא רווחת דהלכה קידוש אפילו אלא

 שחובה לא כולה הצבור כל שטועם וזה היא רפואה שבת קידוש של יין שהטעמת מפני טעם מה כנסיות
 וזה לטעום צ"וא חובתו ידי יצא קידוש ששמע וכיון בלבד קדוש לשמוע שחובה אלא לטעום היא

 גסה פסיעה דקאמרינן עיניהן על ממנו ליתן כדי להן ונותן מקדש רפואה משום לצבור ומטעים שמקדש
 זימנין הלכך שימשי דבי בקידושא הדרא ובמאי אדם של עיניו ממאור מאות מחמש אחת נוטלת
 70 משום היין על הכנסת בבית לקדש חכמים ותקינו אריפתא ומקדש יין ליה דלית הצבור מן דאיכא

 לא אורחין דליכא היכא נטרונאי רב מר משום לה דאמרי ואית מנחם רב למר ובתשובה רפואה
 בידו הרשות בביתו ולהבדיל לחזור והרוצה כולו הצבור כל יצאו צ"ש אבדיל כי דוודאי הבדלה מיבעיא

 רווחת דהלכה קידוש אפילו אלא צ"הש בהבדלות ח"י ויצא בידו הרשות יין לו שאין או רוצה לא ואם
 של יין שטעימת מפני טעם מה ס"בביהכנ היין על יקדשו כ"אעפ סעודה במקום אלא קידוש אין היא

 75 לא ליה דטעמינן והאי ליה דטעימינן היא רפואה משום אלא לטעום היא דחובה משום לאו קידוש

 נוטלת גסה פסיעה כדאמרינן דמסי משום אלא דעבדי היא ביה לאיתהנויי דלאו מצוה משום מכווני

 בשמיעה תלוי הדבר הלכך שימשי דבי בקדושא ליה ומהדר אדם של עיניו ממאור מאות מחמש אחד
 אמרינן מי חמרא לאינש ליה מתרמי דלא דזימנין תדע לטעום צ"וא יצא ששמע וכיון בטעימה ולא

 הכי הנגיד וכתב הכנסת בבית קדוש שמיעות ליה וסלקא אריפתא מקדש אלא דיומא קידושא לבטל
 80 כי דאמר האי ועוד, הכנסת בבית קדוש שמיעת ליה וסלקא אמר לא הוא דילמא דאמרי מרבנן אית ולי

 יצא כבר קאמר הא בידו הרשות בביתו ולהבדיל לחזור והרוצה הצבור כל יצא צ"ש ליה אבדיל
 אינו לאו ואם ביתו ובני בניו להוציא כדי בביתו מבדיל בית ובני בנים לו יש ואם צ"ש של בהבדלה

 שמים שם מוציא ל"הו לעצמו ומבדיל חזר אם שיצא וכיון יצא שהרי בביתו ולהבדיל לחזור רשאי
, העין גבי על לשום או בשתיה שמשי דבי בקדושי ושכתבת הכי ל"ז גאון האיי רבינו נמי וכתב, לבטלה

 85 מתתיה רב מר ואמר, בשתיה וודאי אלא עיניו ג"ע שבת בלילי הקידוש כוס את שמשים מי שמענו לא

 היין על זכרהו דבעינן הכנסת בבית ומבדילין מקדשין ליכא ובין הכנסת בבית דאכלי אורחים איכא בין

 דבית] והבדלה[ בקידושא ונפיק חמרא ליה שכיח דלא איניש איכא דילמא] וביציאתו[ בכניסתו
 הא] חמרא[ ליה שכיח אבל] חמרא[ ליה שכיח דלא דווקא ולי הכי הנגיד שמואל רב ואמר, הכנסת
 בבית קידש אבל הכנסת בבית דסעודתו דווקא ליה שכיח ודלא, סעודה במקום אלא קידוש אין אמרינן
 90 מר ואמר בחיבורו הכי נמי וכתב סעודה במקום אלא קידוש אין אמרינן דהא לא בבית וסעודתו הכנסת

 מתא בני דאיכא כיון] חזינן הכין[ אורחין בדליכא ולאבדולי הכוס על צבור שליח לקדושי האיי רב
 דקידוש כיון לקדושי אבל אורחין דליכא גב על אף הכוס על דציבורא שלוחא לאבדולי דמי שפיר

 וחד חד כל ליזיל אורחים ליכא ואי מקדש סעודתן] אכלי[ דהתם אורחים איכא אי היא סעודה במקום
/ נטרונאי/ נטורנאי רב מר דאמר וההיא, ארבוותא פליגא והא, סעודתו במקום ולקדש מתא מבני

 95 שימשא דבי קידושא הכנסת דבית שימשא דבי בקידושא ליה מהדר אמרינן מי אטו רפואה משום

 מן דאיכא זימנין דאמרינן והאי בביתו] דמקדש בקידושא[ שנא לא הכנסת בבית שנא לא אמרינן
 קידושא, שימשא דבי דקידושא חמרא ליה מהני אמרינן מי אטו אריפתא ומקדש יין ליה דלית הצבור

 הא הלכך העינים ג"ע להניח ולא וליטעם ריפתא שנא ולא חמרא שנא לא אמרינן] סתם[ שימשא דבי
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 כל לשתות אצלינו מנהג ואין לעולם הכנסת בבית לקדש האידנא נהגו מיהו אלא, דווקא האיי רב דמר
 100 אסור בחול אף אומר שאני התירוה מי בחול ל"א קשרים אלו בפרק גרסינן, הכנסת בבית הצבור

 דבי בקידושא ליה ומהדר אדם של עיניו ממאור מאות מחמש אחד נוטלת גסה פסיעה מר דאמר
  :שימשא

   רכא סימן ם"הרמב ת"שו

 התפלה צבור שליח היסדיר, בתפלה בקיאין וכולם שהתפללו, קהל בדבר אדוננו יאמר מה שאלה
 105 צבור שליח להם יסדיר לא או בעבורו התפלה סדר שעיקר, בקי שאינו מי את לבייש שלא כדי, עליהם

 שליח ירד או, בלחש חובה ידי עצמם הוציאו שכבר לפי, צריכה שאינה ברכה) שהיא( מפני, התפלה את
 תורת תבטל שלא כדי, לחש לעצמם יתפללו לא והם, לפניהם ויתפלל לכתחלה) התיבה לפני( צבור

, בקיאים שאינם מי במעמד אלא מותר ההסדר אין ואם? יותר ראוי הלחש תפלת קיום או, הסדרה

  ? פחות או עשרה האם, שיעורם) יהיה( כמה
 110 דעת ועל, בקי שאינו מי להוציא התיבה לפני צבור שליח שירד, ל"ז החכמים שתקנו מאחר התשובה

 בשום לבטלה ברכה צבור שליח תפלת תהיה לא, עצמו לבין בינו התפלל שלא בקי אפילו להוציא ג"ר
 בבית הקדוש תקנו שהם כמו, יצא שלא מי הקהל בזה שאין פי על אף, ההתקנה עיקר בסיבת פנים

 וכמו אורחין שם אין אפילו, כנסיות בתי בכל ונתחייב, האורחין מפני) הדבר( זה עיקר והיה הכנסת
, תמיד זה ונתחייב, התפלה שישיגו כדי, המתאחרין בעבור שבת בליל מעריב תפלת חזרת שתקנו
 115 שתהיה עד, עניינו אין, כזה) דבר( בסיבת שתקנו מה כל וכן .בתחלה שם היה שלא מי שם אין אפילו

 הסיבה שם תהיה שמא, אופן בכל זאת שיעשה, עניינו אלא, נתקן בעבורה אשר, לעשותו הסיבה שם
 לשיעורין דבריהם נותנים ל"ז החכמים היו, זה שלולא לפי הענין זה להבין וצריך. לעשותו המחייבת

, יחזור לא או התפלה על צבור שליח יחזור ואז, מצבו ולדעת הכנסת בבית אדם כל לבדוק צריכים והיו
  משה וכתב. והגזרות התקנות עניין כך ולא

 120   לז סימן א חלק א"הרשב ת"שו

 אורחין לן דלית לדידן כנישתא בבי דמקדשינן שמשי דבי קדושא על שנשאלתי ששמעת שאמרת ומה
? לא או אחמרא מהדרינן אי חמרא אייתי ולא דציבורא שליחא אישתלי אי. תמן ושתו דאכלי

 אלא. לזה ענין שהשבתי מה מכלל שיוצא פי על אף נשאלתי הזה בלשון לא. ברורות בראיות ושהשבתי
 תמן אכלי דלא גב על ואף כנסיות בבתי שמקדשין האלו בדורות סמכו מה על נשאלתי הזה בלשון

 125 כדי ממנו לשתות צריך אם והמקדש. לבטלה ברכה והויא סעודה במקום אלא קידוש אין דהא? אורחין

 מהו נמי אי סעודה במקום אלא קדוש דאין משום אסור דילמא או. לבטלה ברכתו תהא שלא
 בין היא ישנה מחלוקת כנישתא דבבי קדושא בעיקר זה שדבר תשובתי היתה וזו? לינוקא למיטעמיה

 ורב. אורחין בדליכא האוסרין מן ל"ז/ גיאת/ גאית אבן יצחק ורבינו האיי ורבינו. ל"ז עולם אבות
 דאפשר משום טעמם תלו והם. כמותם הוראה פשטה וכבר נביאים חבל ועמו המתירין מן נטרונאי

 130 רפואה משום נ"בביהכ לקדש חכמים ותקנו. אריפתא ומקדש חמרא ליה דלית צבורא מן דאיכא

 לבתיהם והולכין. רפואה משום אלא היא חובה משום לאו הציבור ממנו שטועמין וזה. ממנו וטועמים

 סעודה במקום דקדוש אלו דברים ועיקר. ל"ז גאון דברי אלו. בביתו מקדש= ואחד אחד וכל= א"וכאו
 ומשום. הסעודה על תיקנו והם בכניסתו לקדש תורה שדברי אלא. תורה דבר אינו שיאכל וקודם

 עוד לומר ואפשר. לכולהו רפואה להו למיהוי בצבור מקדשין שיהו אמרו רפואה ומשום אורחין
 135 דאיכא זימנין ומשום. הות אורחין משום תקנה של ועיקרה הכנסת בבית לקדש תקנו דמעיקרא

 ואף. מקום בכל קבועה תקנה שהיתה שבע מעין דברכה דומיא. ליכא בין איכא בין לקדש תקנו אורחין
 דידן כנסיות דבתי בדידן הכי ואפילו. אתקון דמתאחרי שבשדות עם משום אתקון כי דעיקרה גב על

 התיבה לפני שיורד נמי ציבור שליח וכענין. שבע מעין אמרינן מעיקרא כנישתא בבי כלהו ואפילו בעיר
 כדי אלא אתקין לא מעיקרא תקנתא דעיקר גב על ואף. בקיאי דלא אינשי דליכא היכא ואפילו יום בכל

 140 ממנו ולשתות. הם נביאים בני נביאים שאינן פי על שאף לישראל להן והנח. בקי שאינו את להוציא

 הא תלמוד דהא מתמיהין שהדברים ובאמת. למעלה שכתבנו נטרונאי רב מדברי התר שמענו המקדש

 ולהטעימו. יצא קדוש ידי אף לשתות מותר ואם לשתות אסור יצא לא קדוש ידי שאם תליא בהא
 דזמן כההיא למסרך דאתי משום אסור לתינוק אף לגדול אוסרו שאתה דכל אפשר לתינוק

 במילתא אלא לסרוכי חששו שלא לפי. תינוק ידי על להתיר יותר נראין שהדברים אלא. שבעירובין
 145 דזימנין הא כי קביעא דלא מילתא אבל. דזמן כההיא הכי עבדין שתא בכל וזימנא זימנא דכל דקביעא

 הצרפתים רבותינו שאמרו וכמו .לסרוכי חיישינן לא לינוקא למיטעמיה צריכינן ולא אורחין דאיכא
 ומטעמיה הגפן פרי בורא דחמרא אכסא דמברכין צבור בתענית או הכפורים ביום התינוק את במל ל"ז

 לא נמי דהא גב על ואף. כנישתא בבי דקדושא כסא למשתי מקום בכל התינוקות שנהגו וזהו. לינוקא
 מילתא דלא) ט"קל דף( תולין דבפרק משרשיא דרב מכשותא פירכא בה דאשכחית משום שפיר לי ניחא
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. תשובתי היתה כך. למסרך אתי דילמא ופריקו ישראל לתינוק וליתן בה אמרינן הכי ואפילו דקביעא 150 

 שתקנה באמת מותר לקדש ואם. תקנה נתקנה שכבר יין אחר שמחזרין גם מדומה אני ודאי זה ומכלל
  .שכתבתי וכמו עליה לחזר וצריכין היא קבועה

   כה סימן השמים מן ת"שו

 שאין בעבור להבדיל ושלא לקדש שלא שנהגו מקומות יש כי, הכנסת בבית המקדשין על נסתפקנו ועוד
 155 רוב כמנהג ולהבדיל לקדש טוב אם או, המקדשים למנוע וטוב עמהם הדין אם ושאלתי, שם אורחים

  . המקומות
 ברוב משום, הכנסת בבית ולהבדיל לקדש מצוה סעודה במקום אלא קידוש שאין פי על אף: והשיבו

 ואחד אחד שכל פי על אף= הכנסת בבית= נס"בביהכ מדליקין חנוכה נרות ועוד, מלך הדרת עם
 נותנים הכנסת בבית וכששומעים ולהבדיל לקדש יודעים שאינם אנשים יש כי ועוד, בביתו מדליק

 160  .בביתם ומקדשים ולומדים לבם אל

   תשנב סימן ותשובות שאלות -  א חלק זרוע אור ספר

 באותו לצאת יכולין שאין אחרי נ"בהכ של מקידוש שוטים לאותם סמך שאודיעך כתבת ואשר] ט[
 אני ותמיה. להחטיאך פיך את נתת כי לי חרה והיטב] עליך לי) [לימלך( צר. כאן אין ואורחין הקידוש

 עליון וקדושי גאונים גאוני כמה ידעת הלא מפיך דבר להוציא רשאי שהייתה כמוך ונבון חכם על
 165 מיום נהגו הלא ישראל לכל תורה יצאת משם הלא א"ושבשפיר א"ושבוורמש א"במגנצ רבותינו

' צדיקי אבותינו ואבות אבותינו נהגו שלנו ומלכיות אשכנז ארץ ושבכל שברינוס הקהילות כל שנוסדו
 אבותינו שנהגו מכיון ואתם אומרת והלכה שוטים עליהם כותב אתה ועתה מחוכמים חכמים' קדושי

 הוא המוח ומריקני הבינה מחסרי רק הוא ואם הוא רק דבר לא כי אבותיכם ממנהג תשנו אל נפש נוחי
 את לקדש ט"ובעי ש"בע לקדש הוא והאמוראים התנאים תקנת כי וכתורה כדין נהגו שאבותינו. ריק

' האורחי בעבור כלל עיקרו נתקן לא. הוא טוב ושיום הוא קדוש שיום זה בקידוש עליו ולהעיד השבת 170 

' ר אמר דברים אילו' בפ בירושלמי' כדאמרי נתקן ברבים היום לקידוש אלא לשמואל בין לרב בין
 זעירא' דר דעתיה] היא[ היין על אלא] מקדשין) [מבדילין( ואין יין בלא מבדילין שניהם מדברי זעירא

 היין על קידוש לשמוע' פי קידושא משמע לאתר אתר מן ואזלין השכר על מבדילין אמר] זעירא' דר[

' גו והארץ השמים ויכולו ואומר התיבה לפני] עובר[ צ"ש יין שאין במקום תמן נהיגין ר"ב יוסי ר"א
 175 הא]. השבת יום ואת ישראל) [השם( במקדש וחותם בדברו אבות מגן] שבע[ מעין אחת ברכה ואומר

 הכוס על קידוש אומר היה יין דאיכא היכא אבל ויכלו צ"ש אומר היה יין דליכא היכא דוקא למדת
 בלחש אלא רם בקול צ"ש אומר היה לא ויכולו אבל שבע מעין אחת ברכה הקידוש ואחר ויכלו במקום

 ושוב לחש בתפילת דאיירי הקודש דכתבי כההיא בלחש בתפילה שאומר יחיד כל כמו בלבד בתפילה
 טוב בשוחר מפרש וטעמא נ"בביהכ הכוס על וקידוש יין דאיכא פי על אף רם בקול ויכלו לומר נהגו

 180 דכתיבי אשר תלתא כנגד אשר תלתא ויכולו זימני' תלת וכשיאמר בויכולו כתיבי אשר תלתא משום

 אלא ויכולו לומר תקון לא מעיקרא אבל. מכפרת השבת כך מכפרת דפרה דכשם אדומה פרה בפרשת
 דליכא יין דליכא והיכא שבת ולקבלת שבת לכבוד היינו שתקנו היין שקידוש מפני יין' דליכ היכא

 כמו היום לקידוש אלא כלל נתקן לא אורחין להוציא כדי אבל הקידוש במקום לומר ויכלו תקנו קידוש
 הכוס על שתקנו וכלה דחתן ברכות' ז וכמו סופרים במסכת החודש מקדשין כשהיו חודש דראש קידוש

 185 על קידוש הכא כן כמו כלל אכילה לצורך באה דאינה גב על אף כשם' דפ דסוטה בירושלמי כדאיתא

 דקידשו גב על ואף היום לצורך אלא אכילה לצורך לא שתקנו טובים וימים שבתות שבערבי היין
 והא בבית הכוס על להבדיל תקנו בתפלה דהבדיל ג"דאע הבדלה כמו בבית לקדש תקנו נ"בביהכ
 להוציא כדי כנישתא בבי לקדושי לי למה פ"ה כנישתא בבי לקדושי לי למה לשמואל אלא' דפרכי
 גב על ואף] הכנסת[ בבית ושתי דאכלי אורחין לאפוקי ומשני סעודה במקום אלא קידוש ואין הואיל

 190 תקנה עיקר אבל. יוצא שיהא ליה אפשר דלא מאן בו לצאת נתכוין דאי מ"מ אתא להכי לאו דעיקרו

 ולכבוד היום לקידוש אלא שבבית קידוש בו לצאת לא היין על הכנסת בבית לקדש מעיקרא דתקון
  . ועיקר פירשתי כאשר בעיני נראה כך' כדפרישי היום

 בו ונהגנו הואיל כ"אעפ אורחים ליכא והשתא האורחים בעבור תקנו דמעיקרא ג"דאע מפרשים ויש
 שלהן כנסיות בתי היו שלא המזיקין בעבור איתקן דמעיקרא אבות אמגן דהוה מידי חובה עלינו הוי

 195 שלנו כנסיות בתי דהשתא גב על אף כ"אעפ בעבורה הברכה זו ותקנו יחידי למשתהה וחשו ביישוב

 גב על אף נמי הכא היא לבטלה דברכה' אמרי ולא מתפללים אנו ה"אפ טעמא האי למימר וליכא בעיר
 חובה עלינו נעשית בה ונהגנו הואיל כ"אעפ אורחים ליכא והשתא נתקן האורחין בעבור דמעיקרא

  . לבטלה ברכה משום וליכא
' פי התינוקת את לזכות כדי כנישתא בבי לקדושי לי למה לשמואל בירושלמי שיש שמעתי ועוד

 200 שמורה. ברכה לזכרך תיכף וחכם נבון איש ואתה .הברכה מן ויטעמו אמן ויענו ברכה לשמוע שירצו
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 בעסק ושנים ימים תאריך למען. נפש נוחי רבותיך נגד. נמוכה דעתך' ותהי איברך ח"ברמ. וערוכה
  ה"נב משה בר יצחק: כלבך אוהבך כחשקי המצות ובקיום התורה

   א, רסט חיים אורח ע"שו

 במקום אלא קידוש דאין, לקטן מטעימו אלא הקידוש מיין לטעום למקדש ואין, נ"בבהכ לקדש נוהגין
 205 להוציאם, כנישתא בבי ושתי דאכלי אורחים בשביל אלא נתקן לא ומעיקרא). ג"רע' סי ל"וע( סעודה

 שנהגו המקומות טעם זהו, התקנה בטלה לא כנישתא בבי אורחים אכלי דלא גב על אף ועכשיו, ח"י
 לעמוד ונהגו: הגה. ישראל ארץ מנהג וכן, נ"בבהכ לקדש שלא להנהיג טוב יותר אבל. נ"בבהכ לקדש
  .הכנסת בבית שמקדשין בשעה

   א סעיף רסט סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

 210 לקדש אין פסח של' א בליל בלבד ט"ויו בשבת נ"בבהכ לקדש נוהגין ובמדינתנו - ' וכו לקדש שלא) ה(

 לקידושא נ"לבהכ יין שיתן מי המצוה בדמים לקנות ונוהגין יין אחר ומהדרין]. ש"עי ז"תפ[ נ"בבהכ
  :א"הרשב ש"כמ יסדוהו גאונים הרבה כי המנהג לבטל ואין ואבדלתא

   כז סימן א חלק אש שרידי ת"שו

   הכנסת בבית קידוש הנהגת חידוש
 215  מונטרה, י"תש בעומר ח"י ה"ב

   בפינלנד ראשי רב, א"שליט ברלינגר א"מהר י"בתו השלם החכם' הג הרב ידידי לכבוד
 הוטב כי ה"וב בדבריו לעיין יכולתי לא חולה שהייתי ומאחר קבלתי פסח המועד חול' ד מיום מכתבו

  . ת"בד ואפתח לו לענות ממהר ואני לי
 יין מחוסר המלחמה בשעת שבטל, שבעדתו נ"בביהכ הקידוש את שוב להנהיג מחויבים אם השאלה על

 220 יותר: "ט"רס' סי ח"באו המחבר דברי יסוד על מפקפק ר"וכת, מחדש זה מנהג להנהיג רוצים ואחדים

   " שם האוכלים אורחים שאין מאחר, נ"בביהכ לקדש שלא להנהיג טוב
...  

 הגאונים וכבוד המקום שכבוד, כבודו על יקפיד ואל, נ"בביהכ קידוש שוב להנהיג היא דעתי, דבר סוף
 על עומד שאינו כבודו זהו, אדרבא. יותר גדול] ל"מחז הוא ל"ולפמש א"המג כ"כמש[ זה מנהג שיסדו

 225 אבות שהרי, דבריו על עומד אדם יהא שלא הבאים לדורות ללמד: ד"מ א"פ בעדיות ששנינו כמו, דעתו

 חן ומוסיף בפרהסיא השבת וקידוש ציבורי חינוך משום בזה שיש, ועוד. דבריהם על עמדו לא העולם
 לא פ"ועכ. בביתם גם לקדש לתשובה כ"עי יתעוררו ואולי, הזה הקדוש היום לכניסת קדושה של ויופי
 נ"בביהכ קידוש לעשות שנוהגים ישראל קהילות משאר ומופרדת מובדלת עדתו את לעשות הדבר נכון

 וחלילה, מצוה וחובבי' ה יראי על מאוד חביבה זו ומצוה, לקידוש יין לנדב הזכות את מוכרים וגם
 230  .לבטלה

  וויינברג יעקב יחיאל

   קנג סימן א חיים אורח צבי הר ת"שו

  . הכנסת בבית קדוש תשיז שבט, ל"ז שכטר' ש' נ להרב 
  . נ"בביהכ קודש שבת בליל לקדש להנהיג שרוצים חולון העיר שאלת ד"ע

 235 על לקדש שנוהגין יש לירושלים מחוץ אבל, ק"ש בליל הכנסת בבית לקדש נוהגין אין בירושלים הנה

 ברורה המשנה מביאו וכן, כן להנהיג פוסק א"המג הרי כן להנהיג שלא י"הב וכנגד ק"ש בליל היין
 חשש אין היין על ק"ש בליל קידוש להנהיג שרוצה מי לירושלים מחוץ ולכן. רסט בסימן במקומו

  .בזה להאריך ואין עליו לסמוך ישראל של רבן א"המג הוא וכדאי, בזה

   כו סימן יד חלק אליעזר ציץ ת"שו

 240 מירושלים דחוץ, ק"ש בליל נ"בביהכ לקידוש ג"קנ' בסי שם צבי בהר ש"למ, אחרון אל בזה ואבוא) ד(

  . ט"רס' בסי א"המג דברי יסוד על וזאת נ"בביהכ לקדש להנהיג אפשר
 י"הב דהא, ישראל בארץ נ"בביהכ מקום בשום כן להנהיג דאין נראה ד"לפענ, הכבוד כל עם, והנה
, ושנית, נ"בביהכ לקדש שלא מקום בכל להנהיג טוב דיותר ראשית, דברים' ב שם כותב שם ע"בשו

 לדבר בקשר רק אמורים שם א"המג ודברי. לקדש שלא ישראל ארץ מנהג באמת הוא דכן ובא מעיד
 245 ומיישב א"המג בא ז"וע, נ"בביהכ לקדש שלא מקום בכל להנהיג טוב שיותר י"הב ש"למ הראשון

 שיבטלו אבל ש"כיעו שמעתיקו ה"בסק ב"המ דברי המה וכך המנהג לבטל ושאין לקדש כן המנהג
  . כלל דעתו על עלה לא זה לקדש שלא י"א מנהג גם כך משום
 יעוין, המנהגים בספרי ונזכר מועתק] ירושלים של רק ולא[ לקדש שלא, הוא י"א שמנהג זה ודבר

 שלא י"א דמנהג כותב פקוד בנהג שם המפקד ובשער. ועוד, י"א ומנהגי, המפקד שער, חיים ארץ בספר
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 250 שכדאי א"ח עם נתיבי בספר גם כותב ויפה. ש"ע ערעור מכל ומנוקה משופה הוא נ"בביהכ לקדש

. שם עיין לשנות נוכל ולא נ"בביהכ לקדש שלא ע"בשו שהובא קדום מנהג ישנו י"שבא ולפרסם להודיע
  .בזה יותר להאריך ואין

   לד סימן ב חלק דעת יחוה ת"שו

 מערערים ויצאו, הכוס על שבת בליל שם מקדש צבור שהשליח רבות שנים זה שנהגו כנסת בית: שאלה
 255 או, זה במנהג להמשיך ראוי האם, סעודה במקום אלא קידוש אין בידינו רווחת שהלכה מפני, כך על

  ? לבטלו עדיף
 טעם בטוב המנהג ומיישבים מחזקים שכולם הראשונים מרבותינו נביאים חבל לפנינו הרי ...: תשובה

 כתב) יד אות שבת הלכות( המנהיג בספר הירחי נתן בר אברהם רבינו שהרב פי על ואף. ש"ע. ודעת
 אין שבזמנינו שמכיון, הכנסת בבית שבת בליל הכוס על שמקדשים, ופרובינצא ספרד מנהג על לערער

 260 שהנכון, כתב יוסף הבית מרן וגם). רסט סימן/ ח"או(/ הטור כתב וכן. לבטלה ברכה הוי, שם אורחים

 טוב שיותר), רסט סימן/ ח"או(/ ערוך בשלחן כתב וכן, הכנסת בבית לקדש שלא ישראל ארץ כמנהג
, הכנסת לבית הסמוכים בחדרים שאוכלים אורחים עכשיו שאין כיון, הכנסת בבית לקדש שלא להנהיג

 לקדש שנהגו כנסת בבית מקום מכל. כ"ע. ישראל ארץ מנהג וכן, סעודה במקום אלא קידוש ואין
 ועבדינן, בביתם מקדשים שאינם הארץ עמי עתה רבים הן כי, שיסמוכו מה על להם יש, שבת בליל
 265 ד"אב חזן אליהו רבי הגאון העלה וכן .... התורה מן קידוש חובת ידי להוציאם להו דטבא להו

 במחנה נהגו שלא פי על שאף, וכתב). כ סימן' (ג חלק לב תעלומות ת"בשו, מצרים של אלכסנדריא
 לקדש הנהיג, בביתם לקדש יודעים אינם המתפללים מקהל שרבים בראותו, הכנסת בבית לקדש קדשו
 הזה בזמן, הכנסת בבית לקדש שלא ישראל ארץ כמנהג שהנכון כתב שמרן ואף. הכנסת בבית

. ש"ע. התורה מן קידוש במצות לזכותם תחשב רבה למצוה אדרבה, דרי ואחסור, הדורות שנתמעטו

 270 תשובה התעוררות ת"ובשו), א סימן( איזוב אגודת ת"ובשו), י סימן( רפאל תורת ת"בשו עוד וראה

  . ש"ע). צ סימן' (ב חלק
, לחינוך שהגיע לקטן יטעימנו אלא, הקידוש כוס של היין מן המקדש יטעם שלא להזהר יש מקום ומכל
  .... סעודה במקום אלא קידוש שאין מפני

, לבטלו ואין, קודש בהררי יסודתו, שבת בליל הכוס על לקדש כנסת בתי בכמה שנהגו המנהג: בסיכום
 275 שיטעימנו או, הגפן על אחרונה ברכה ויברך, הקידוש מכוס יין רביעית לשתות צבור השליח יזהר רק

  .לחינוך שהגיע לקטן

   טו סימן חיים אורח -  א חלק אומר יביע ת"שו

 רבותינו בזה עמדו כבר, סעודה במקום אלא קידוש שאין, בידינו היא רווחת שהלכה אמת הן) א(
 דאכלי אורחים לנו שאין פי על אף נ"בבהכ לקדש שנהגו המנהג ליישב וכתבו, והאחרונים הראשונים

 280 ה"ע עתה רבים והן, תורה בני שאינם הללו ובמקומות הזה בזמן ד"ולפע. כנישתא בבי וגנו ושתו

 מחזה אשר, הזה המנהג במעוז להחזיק רבה מצוה, ידיעה חסרון מרוב כלל בביתם מקדשים שאינם
 הרי, סעודה מקום שם שאין פי על ואף. הכוס על הקידוש לשמוע לזכותם, נ"בבהכ לקדש, יחזה שדי

 אורחים שם אין אם שאף), קא פסחים( ש"בהרא הובא יונה רבינו ש"וכמ. התורה מן ח"י בזה יוצאים
, מדרבנן היינו, סעודה במקום אלא קידוש אין דאמרינן דהא, נ"בבהכ לקדש לבטלה ברכה הוי לא

 285 השבת יום את זכור כדכתיב, הוא ת"מה הקידוש ועיקר, עונג לשבת וקראת אקראי רבנן ואסמכוה

 נ"בבהכ לקדש נהגו לקדש יודעים שאינם אדם בני שיש כיון הילכך, בכניסתו היין על זכרהו, לקדשו
, הארץ בקרב העזובה ורבה, דרי דאחסור האידנא ש"וכ. ל"עכ. התורה מן קידוש ידי שיצאו כדי

 כתב שהרי, במצרים קדמון מנהג שאינו פי על אף, הזה במנהג ולהחזיק להמשיך שראוי שבודאי
 שלא י"א כמנהג) בזמנו( מצרים שמנהג), ג אות שבת' הל( מצרים נהר' בס ל"ז שמעון בן א"ר ג"הרה

 290 ס"ד, פקוד נהר( המפקד בשער עוד כ"וכ. ש"ע. נ"בבהכ דאכלי אורחים דליכא משום, נ"בבהכ לקדש

  .קודש בהררי שיסודתו כיון, להזניחו אין האחרון בזמן המנהג ונתפשט הואיל מ"מ. ש"ע). ב"ע
...  

 לקדש באלכסנדריא אז נהגו שלא שאף), ג סעיף כ' סי( ג"ח לב תעלומות ת"בשו ראיתי שוב) כח(
 שאינם רבים שם שנמצאים, מנשה ק"ובק, הנביא אליהו נ"בבהכ לקדש ותיקן עמד ל"ז הוא, נ"בבהכ

, דרי דאחסור ז"בזה, נ"בבהכ לקדש שלא י"א כמנהג דהנכון' כ ל"ז שמרן פי על ואף, לקדש בקיאים 295 

 שב ובתשובת. ש"בהרא שהובא יונה רבינו ש"וכמ. נ"בבהכ לקדש להנהיג תחשב רבה למצוה אדרבה
 כיון, ליכא לבטלה ברכה וחשש. המשולש בחוט ש"וכמ, גאון נ"הר ד"ע לסמוך יש וכן). יד' סי( יעקב

 הרחיב שהאריך) לא' בסי( וראיתי יעקב ירך ת"שו ל"נ כרגע וגם. (ש"ע. יין רביעית המקדש ששתה
 אש שרידי ת"בשו כ"וכ. מתורתו להתבסם מסכים הפנאי ואין. המנהג לקיים כ"ג ומסיק, זה בענין

 300 בני נביאים אינם אם, לישראל להם הנח אומר אני ולכן). ש"ע. ז"בזה המנהג בשבח) קנז' סי( ב"ח
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 על הזה העם כל וגם. הימנו נוחה חכמים רוח אין ז"ע והמערער, הוא תורה ישראל ומנהג. הם נביאים
  ט"ס יוסף עובדיה. א"והיעב. בשלום יבא מקומו

   בערך) לג ה"ד כג סימן חיים אורח -  ח חלק אומר יביע ת"שו

 ז"שבזה), רסט סימן( ע"בש מרן ש"מ ח"הרהמ הביא, נ"בבהכ שבת בליל לקדש שנהגו קידוש בערך) לג
 305 לא ספק שבלי, ז"ע וכתב. י"א מנהג ושכן נ"בבהכ לקדש שלא להנהיג טוב יותר נ"בבהכ אורחים שאין

 כמו מקדשים אורחים שם אין אם שאפילו, שכתב) קמח סימן הדור פאר( ם"הרמב תשובת מרן ראה
 סימן( א"ח אומר יביע ת"בשו בזה הארכתי בעניי אני גם והנה'. וכו שבע מעין ברכה בענין שאמרו

 שמצויים שבמקומות והעלתי. כן שכתבו ראשונים הרבה ועוד, ל"הנ ם"הרמב תשובת והבאתי), טו
 י"בא גם נ"בבהכ לקדש להנהיג עדיף, בבתיהם לקדש רוצים שאינם או יודעים שאינם אנשים שם
. ידם את לחזק ויש. י"בא נ"בהכ בכמה נהגו וכן, התורה מן קידוש חובת ידי לצאת לזכותם כדי 310 

 מרן מדברי לזוז שלא הכל את עושה אני בחבורי מקומות בכמה שהרי, עלי לתמוה שכתב למי וראיתי
 שאף בידינו זה שכלל ובאמת. מרן מדברי לנטות ד"בנ ככה על ראיתי ומה, הוראותיו שקבלנו הקדוש

 ש"וכמ, בו חוזר היה דבריהם ראה שאילו אמינא, הראשונים רבותינו דברי ראה שלא כל מרן לגבי
' שכ בתשובה ם"הרמב דברי ע"הש מרן ראה שאילו) נו סימן( א"ח שאל חיים ת"בשו א"החיד מרן

 315 הכלל ה"בד) פ ס"ס( אומץ יוסף ת"בשו ע"וע. ם"הרמב כדברי למעשה הורה ולכן, בו חוזר היה להקל

 ת"שו בהקדמת יריא'אלג רבני ושאר), ב"ע רב דף קכד סימן( יהודה בני ת"בשו כתבו ב"וכיו. העולה
 העמודים ווי בספר ע"וע. ש"ע'. וכו בו חוזר היה ץ"הרשב ת"בשו ש"מ מרן רואה היה שאילו, ץ"הרשב

 ה"ד סוף) ה"סכ שא סימן( הלכה בביאור ב"ובמשנ). ה ס"ס מ"חו( משה ויען ת"ושו) ד אות רעב סימן(
 שואל ת"ובשו) א ס"ס ע"חאה( ג"ח מצליח איש ת"ובשו). קלז עמוד( בתרא יוסף ימי ת"ובשו. כגון

 320 לא זה שכלל ו"נר רבו בשם מרבנן צורבא חד ש"ממ ולאפוקי. (ועוד). ה ס"ס ח"חאו' (ח חלק ונשאל

 ם"הרמב תשובת מרן ראה שאילו אמרינן ד"בנ אף ומעתה ).ל"הנ כל ואשתמטיתיה, מרן לגבי אמרינן
 להאריך ואין. הארץ עמי עתה רבים והן דרי אחסור שבדורותינו ובפרט, בו חוזר היה ל"הנ במקורה

  .יותר כאן
  כאןלחץ  –ר בני לאו "לפסק הרב עובדיה במאמר של חוקר משנתו הרב דהתייחסות 


