
 רבא קידושא לתולדות
גאונים של לתלמודם

הנשקה דוד

וקשייה המכילתא א.
 במכילתא לכאורה, מפורש, רבאל ׳קידושא המכונה ביום, שבת של הקידוש מקור

(:229 עט׳ הורוביץ-רבץ, מהדורת ז, פרשה דבחדש, גמסכתא ישמעאל דר׳
 אלא לי אין בכניסתו. היין על מקדשין אמרו: מכאן בברכה, לקדשו ־ לקדשו
שבת, אלא לי אין השבת׳. את ׳ושמרתם ת״ל מנין? ללילה קדושה ליום, קדושה

וגו׳. ה׳׳ מועדי ׳אלה ת׳׳ל מנין? טובים ימים
 של קידוש ואף וביום, בלילה שבת של קידוש הכתוב מן הדורשת ילפותא לנו הרי

 המצויה וביה, מיניה הפנימית, בסתירה המפרשים כל נתקשו כבר ברם, טובים. ימים
 התנא ממשיך אפוא כיצד בלילה; היינו בכניסתו׳, היין על ׳מקדשין בברייתא: זה לפי

 הנוסח הגהת זו: חידה בפתרון נקטו גישות ושתי ליום׳?: קדושה אלא לי ׳אין ואומד
 פתח הראשונה בגישה כמשמעו. שלא ־ תיקון בלא ־ וביאורו שונות, בדרכים
 של תיקונו על־פי הברייתא את להגיה המציע ח<, כ, )שמות לתורה בפירושו הרמב׳׳ן

קדושה אלא לי אין לגרוס: אפוא יש וכך מקבילה, לברייתא ע׳׳א( קו הבבלי)פסחים

 בכינוי התקשה שם אשי רב עדי־הנוסח. לכל ע׳׳א קו בפסחים אשי דרב במעשה מופיע זה מונח 1

 נהור סגי לשון בו שראו מהם יש הראשונים. אף בו נתקשו ביאור לו אין ובסוגיה והואיל זה,

 המהווה הגפן, פרי בורא לברכת רמז בו שראו ויש זוטא(, קידושא אלא אינו באמת )שהרי
 דרך על ואף (;57 הערה ,351 עט׳ א, כפשוטה, תוספתא ליברמן, ר״ש )וראה קידוש כל תחילת

 לי אמר נ״ר מורי ׳והרב שם: לפסחים הרמב׳׳ן תלמיד דוד, רבנו חידושי >ראה ביארוהו הקבלה
 ירושלים מצגר, מהדורת שועיב, ן׳ ר׳׳י דרשות ח; כ, לשמות בחיי רבנו נעלם׳; סוד שהוא

 אוצר )־ 288 עט׳ העתים, בספר המובאת גאון האי רב בתשובת ברם, קמב(. עט׳ תשנ׳׳ב,
 ש׳אית מוסר והגאון אריכא׳; ׳קידושא שם: הגמרא מן מצוטט (,107 עט׳ לפסחים, הגאונים

 ואכן, נפישתא׳. וטילי ואנשים, אלקים משמח עסיס יין ברא אשר ואמרין דמאריכין בראיי

 עט׳ )תש׳׳ז(, כ סיני, עסיס׳, יין ׳ברכת וידר, נ׳ בידי מכתב־יד נתפרסמה במלואה זו ׳ברכה׳
 כפשוטו מתפרש דבא׳ ש׳קידושא נמצא מעתה כי כך, על העמיד לא שווידר אלא מג-מח.

בפיוטו. להאריך מנהגם היה שכך ארוך, קידוש וכמשמעו:



הנשקה דוד

 ואמנם, שם. למכילתא בהגהותיו הגר״א הגיה וכן וכר. מניין? ליום קדושה ללילה,
 לדברים הגדול במדרש 2חכמים, מדרש בכ״י ע׳׳ם, >כח יתרו לפרשת והזהיר בספר

 עט׳ תשכ״א, )ירושלים אבוהב לר״י המאור ובמנורת $קיב< עט׳ תשל״ג, )ירושלים
 הנוסחה שזו 4פינקלשטין א״א קבע זה יסוד על זה. בנוסח המכילתא מובאת <335

5הלבני. ד׳ אף סבור וכך המקורית,
 בילקוט הוא וכן נוסחתנו, את 6כולם מקיימים המכילתא של כתבי־היד ברם,
 השני הנוסח כי ספק כמעט ואין (.459 עט׳ היימן־שילוני, מהדורת רצה, >רמז שמעוני

 שעשו כמות ממש - הבבלי ועל־פי שבנוסחתנו, הגדול לקושי כתירוץ אלא נולד לא
 והגר״א, חכמים מדרש כ״י מנוסח יותר עוד מוכח שלתיקון זה אופיו והגר״א. הרמב״ן

 את שבבבלי)׳זכור בכתוב השבת׳( את )׳ושמרתם שבמכילתא הכתוב את החליפו שאף
7יום׳(.

 סבור גינצבורג® ל׳ שהועלו. תיקון הצעות שאר אף לקבל אין סיבה מאותה
 לקדושה הלימוד לאחר בכניסתו׳ היין על מקדשין אמדו ׳מכאן המשפט את להעביר
טעם אין אף להגהה, יסוד שאין לכך נוסף כי שם, פינקלשטין דחאו בצדק אך ללילה.

 ד״תאולוגי הסמינר בספריית כעת ומצוי שם, במהדורתו למכילתא הורוביץ רח״ש בהערות מובא 2
 במדבר, ספרי של חדשה להוצאה אקדמות כהנא, ,מ ראה זה כתב־יד על .4937 ,מם בניו־יורק,

ואילך. 92 ,עמ תשמ״ב, ירושלים לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם עבודה
 ושמרו ״ת״ל נשתבש: שבסיומו אלא ,21 ,עמ הופמן, צ,,רד הוצאת תנאים, במדרש הועתק משם 3

 והשווה שם. הורוביץ תמיהת ומיושבת הגדול, שבמדרש ,השבת את ׳ושמרתם תחת ,,השבת את

 נתחלף ,8 הערה שם, שכתב במה אבל ;9 הערה ע״א, קו לפסחים ומסורות מקורות הלבני, ,ד
עי״ש. תנאים, במדרש חכמים מדרש לו

4 10 .PAAJR , V (1933-34), p ״,L. Finkelstein, ,The Mekilta and its Text ( = 
(.8 ,עמ האנגלי, החלק תשנ״ב, ירושלים פינקלשטין, מהדורת ה, ספרא,

(.3 הערה )לעיל, שם 5
 וטיקן כ״י את להוסיף יש במהדורותיהם, ולויטרבך הורוביץ־רבין לפני שהיו כתבי־היד על 6

 לנוסח - הגנוז האור ׳מן בויארין, ,ד ראה למכילתא, האירופיים שבכתבי־היד )החשוב 299
 גורם הוא שאף (,1 הערה ,5 ,עמ ]תשמ״ו[, ב סידרא, ,,ישמעאל ,דר המכילתא של המקורי

כלפנינו.
 קדשיהו אמרו ׳מיכן שם: תנאים במדרש המועתק שם, לדברים הגדול מדרש מנוסח גם נראה כך 7

 ;,זכרהו ,וכו ׳זכור ובבבלי: .,וכו מקדשיך אמרו מכאן# נאמר: במכילתא .,בכניסתו היין על
.,״קדשיהו צורת הגדול במדרש נוצרה מצירופם

.7 הערה (,4 הערה )לעיל, שם פינקלשטין, אצל מובא 8
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יבא קידושא לתולדות

 ביום. אף שמקדשין למדנו שכבר לאחר ־ דווקא בכניסתו היין על שמקדשין לומר
 אלא תחילה למדנו שלא ׳בכניסתו׳)באופן תיבת בפשטות מוחק 9עץ־חיים י' ואילי

 פסחים סוגיית בעקבות למכילתא, מאוחרת תוספת היא לדעתו זו תיבה ליום<; קדושה
 וביה, מיניה פנימית סתירה צורך ללא היוצר שכזה, ׳תיקון׳ לשער קשה אך שם.

עדי־הנוסח. לכל ובניגוד
 אלא גרסתנו; את אפוא קיימו שם למכילתא יהודה׳ ׳שבות ובעל ינחמנו׳ ׳זה בעל
 להבדלה. והמכוון שבת, מוצאי אלא שבת, ליל אינו כאן האמור ׳לילה׳ כי שפירשו

 ובכניסתו בכללו, השבת ליום היינו ליום׳, קדושה אלא לי ׳אין אפוא: הדברים שיעור
 ביאור כי להיווכח שנקל אלא 10מניין? שבת, במוצאי ללילה׳, ׳קדושה דווקא; בלילה

 והיה למוצאיה; שבת ולא ללילה, יום המנגידה הברייתא, בלשון מתיישב אינו זה
 אמנם וכך מניין? ביציאתו בכניסתו, אלא לי אין כך: להתנסח זו לשיטה לברייתא

 דמכילתא תנא אף נקט לא מדוע להבין ואין להלן(, )שתובא אחרת בברייתא נאמר
 למכילתא בביאורו הנצי׳׳ב דחה וכבר שלפנינו. הסתומה הלשון תחת זו, נהירה לשון

שם. בהערותיו הורוביץ רח׳׳ש וכן זה, פירוש
 קידוש אינו ליום׳ ׳קדושה שם: למכילתא המידות׳ ׳בירורי בעל הציע מקורי פירוש

 וזה יום; מבעוד ערבית בתפילת הנעשה שבת ליל של קידוש אלא ביום, שבת של
 ערבית, בתפילת יום, מבעוד שבת ערב של קידוש אלא לי אין הדברים: ביאור אפוא

 שהקידוש סבור והוא 1,תא־שמע, י׳ אף נוקט זה פירוש מניין? בביתו לילה של קידוש
 בבית־ בו שנהגו הכוס על קידוש אלא התפילה, שבתוך קידוש אינו יום שמבעוד
 אשכנזי לחיבור שם ציין הוא אף יום. מבעוד להתפלל ונהגו ערבית; לאחד הכנסת
 בברכה, ־ לקדשו השבת את לכם נתן ד׳ כי ׳במדרש, הלשון: בזו כתוב ובו 12קדום,
 מנין? בלילה היום, קידוש אלא לי אין הכנסת. בבית היין על מקדשין אמרו: מכאן

תיבת להגיה שדי אפשר כי תא־שמע, שם העיר כן השבת׳׳׳. את ׳׳ושמרתם שנאמר

 עץ־חיים(, להלן: טז־יז)תשל״טן אילן בר ,,ההלכה השתלשלות ־ השבת ׳קידוש עץ־חיים, י׳ 9

.25 הערה ,74-73 עט׳
 דוקטור התואר קבלת לשם עבודה ראשון, פסח מם׳ לעריכת רוזנטל, רא״ש גם וראה 10

 להבדלה לה שאפשר הוסיף הוא אף .231 עט׳ רוזנטל(, )להלן: תשי״׳ט ירושלים לפילוסופיה,

עי״ש. ישראל׳ ׳מקדש בה החותמים לשיטת ־ ׳קדושה׳ להיקרא
.168 עט׳ תשנ״ב, ירושלים הקדמון, אשכנז מנהג תא־שמע, י״ט 11
 ירושלים ג, נסים, לר״י זכרון ספר וברכות׳, תפלות בדיני לקוטים מספר ׳קטעים פלדמן, ל״א 12

ו. אות ע, עט׳ תשמ״ה,
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 בבית לתפלה ׳בהתכנסות ומשמעו ׳בכניסה׳; ולגרוס שבמכילתא, ׳בכניסתו׳
13הכנסת׳.
 לוודאי קרוב אשכנזי, מחבר אותו פירש כבר שכך ביותר שסביר אף־על־פי ברם,

 נוסח להגיה יסוד שאין לכך נוסף כי שלמכילתא. המקורית כוונתה זו שאין
 מבעוד שבת, ליל של קידוש ־ ליום׳ ׳קדושה לפרש הוא גדול דוחק הרי ׳בכניסתו׳,

 כתוב שהרי זה. בביאורו האשכנזי החיבור בעל של דרכו את לשחזר ניתן ואמנם, יום.
 דילוג פה אירע וודאי בנמצא, אינו לקדשו׳( השבת את לכם נתן ד׳ )׳כי שציטט זה

 השבת׳ לכם נתן ד׳ ׳כי הכתוב על המדרש את המחבר הביא תחילה הדומות; מפני
 כפול קרבנה לאחד, העומר שני משנה לחם כפול, דשבת עיסקא ׳כל כט<; טז, )שמות

 שיר מזמור כפול מזמור כו׳ כפולות אזהרותיה וכו׳ כפול שכרה וכו׳ כפול עונשה וכו׳
 כפילות את המחבר סמך זה לרעיון 14א(. אות צב, מזמור תהלים, השבת׳)מדרש ליום

 שכפל הרעיון ואמנם, כאמור. המכילתא את ביאר שעל־פיה שבת, שבערב הקידושים
 >ראש גדולות ובהלכות 15פסוקות בהלכות מצוי כבד הכתוב על נסמך הקידושים

 צריך בקידושא, דמדכר ׳ואע׳׳ג ע״ב<: יב ונציה, דפוס והבדלה, קידוש הלכות
 כתיבי׳. קראי תרין ׳׳וזכרת׳׳ ״זכור׳׳ טעמא? מאי 16המזון, ובברכת בצלותא לאדכודי

 קו לפסחים )בתוספותיו הדי״ד העיר שכבר וכמות למכילתא, עניין אינו זה כל אך
 כתוב זה שאין ׳נ׳׳ל גדולות: שבהלכות זו דרשה על עא< עדך המכריע, ובספר ע״א

 שהצריכו ז״ל חכמינו לדברי טעם ליתן הללו, הדברים אמר מליבו אלא מקום, בשום
17בכוס׳. בין בתפלה בין לקדש

 הורוביץ בידי )צוינה שם והזהיר ספר לגרסת לציין לו והיה עי״ש. 17 הערה שם, תא־שמע, 13
׳בכניסת״. שם<:

למקבילות. שציין קנח, סי׳ טז, שלמה, תורה כשר, רמ״מ וראה: 14

 ירושלים שפרן, ר״א לכבוד בגבורות אי״ש בתוך: עץ־חיים, י׳ מהדורת פסוקות, הלכות קטע 15
.561 עמ׳ תשנ״ג, ירושלים פסוקות, הלכות לספר מבוא תציג, נ׳ מהדורת ;130 עמ׳ תש״ן,

 שהלימוד מפני אפשר דלהלן, והסמ״ג זרוע האור הרי״ד, בהבאת ליתניהו אלו תיבות שתי 16
 עניין ובתפילה המזון בברכת שהזכרה לומר יש אבל זכירות. שתי אלא כולל אינו בסמוך המובא

הוא. אחד
 כי אומר ׳ואני חלק: ובהמשך בשמו(, בה״ג)שלא דברי את תחילה הביא כט, עשין הסמ״ג, אף 17

 בפרשת שנכתב ״וזכרת״ היא ביציאתו, ואחת ״זכור״, היא בכניסתו, אחת הזכירות שתי
 בידי אפוא משמש בה״ג של מדרשו .,וכו היא׳ תקנה הכום... ועל בתפלה שתיקנו ומה ״שמור״...

 שכן הבדלה; אף כוללת קידוש שמצוות דלהלן, הרמב״ם שיטת על־פי להבדלה, כמקור הסמ״ג
בפירוש לזה בדומה וראה כדלהלן. לסמ״ג, ידוע היה לא כבר הרמב״ם שיטת של מקורה
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רבא קידושא לתולדות

 שכוונת באמרו נקלה, על הקושי את לרפא שביקש 18קארל, צ׳ את כאן נזכיר עוד
 בכניסתו, היין על שמקדשין אומר אתה היא: כך ליום׳ קדושה אלא לי ׳אין השאלה

 להתקיים, יכול אינו זה ופירוש ליום? קדושה אלא לי אין השבת׳ יום ׳את בכתוב והרי
 להקשות תמיד ומשמעו ספור, אין פעמים ומצוי רווח אלא׳ לי ׳אין השאלה שסגנון לפי

 קארל, שהציע השאלה לכוונת ואילו לעיל: שנדרשו אלה על נוספים לדברים מניין
 צריך אינו זה ודבר ביום? אלא אינו או בכניסתו, אומד אתה הוא: כך המדרש סגנון

לפנים.

המכילתא לביאור ב.
 וללילה ליום שקדושה האפשרות, את הורוביץ העלה כבר שם למכילתא בהערותיו

 לדבר, הראיות על עמד ולא הואיל אלא כלל: הכוס על בקידוש דנה אינה שם האמורה
 את כך להציע אפוא נראה ׳ודוחק׳. שם: סיים לכך הנכונה, משמעותו על לא ואף

 אינה זו ש׳קדושה׳ מתוכו מוכיח השבת׳ את מ׳ושמרתם המכילתא של הלימוד הדברים:
 לכם היא קדש כי השבת את ׳ושמרתם ־ זה כתוב עניין מה כי כלל: הכוס על קידוש

 שני אלא אחד, מדרש כאן שאין אפוא נראה הכוס?! על לקידוש ־ יומת׳ מות מחלליה
 בברכה, לקדשו ־ לקדשו )א( זה: אחר זה שנשנו הם, ושונים נפרדים מדרשים קטעי
 קדושה אלא לי אין ־ לקדשו[ השבת ]יום >ב< בכניסתו: היין על מקדשין אמרו מכאן
 אכן עוסקת הראשונה הפסקה השבת. את ושמרתם ת׳׳ל מניין? ללילה קדושה ליום,

 הפסקה ואילו בכניסתו. שבת, ליל של קידוש אלא בה אין אך הכוס, על בקידוש
 השבת׳. את ׳ושמרתם הכתוב מן כאמור, כמוכח, עיקר, כל בקידוש דנה אינה השנייה

(:230 >עמ׳ שם המכילתא מהמשך נלמד זה דבר זו? בקדושה המכוון אפוא למה
היום, מלאכת על ואזהד!ז עונש אלא לי אין ־ וכו׳ אלקיך לד׳ שבת השביעי ויום

 וכו׳. יומת׳ מות ׳מחלליה ת׳׳ל מנין? הלילה מלאכת על ואזהרה עונש
 ולמדנו השבת׳: את ׳ושמרתם בפסקתנו המובא דקרא סיפיה הוא יומת׳ מות ׳מחלליה

 מן מלאכה: איסור לעניין השבת, קדושת בעצם אלא מדובר אין בפסקתנו שאף אפוא
עשה מצוות היינו ליום, קדושה אלא לי אין לקדשו׳ השבת יום את ׳זכור הכתוב

זד, פידוש של מחברו )לשאלת קיב עט׳ תש״ם, בני־ברק ח, ב, שמות לרוקח, המיוחס התודה
 הבאות על (.644 עט׳ ]תדש״ם[, נט ספר, קרית מגרמייזא׳, לר״א התורה ׳פירוש דן, י׳ ראה

 האפשרות ועל .76 הערה ,560 עט׳ (,15 הערה דנציג)לעיל, ראה שבה״ג, המדרש את הקראים

.70 הערה ,130 עט׳ שם, ראה סמוי, אנטי־קראי פולמוס זו בדרשה שיש

.121 עט׳ תש״י, תל־אביב התפלה, בתולדות מחקרים קאדל, צ׳ 18

189



הנשקה דוד

 היא קדש כי השבת את ושמרתם ת״ל מניין? ללילה קדושה ממלאכה; בשביתה לקדשו
 ד׳את׳ מריבויא ללילה, אף (,יומת מות ממלאכה)׳מחלליה שביתה קדושת הרי ־ לכם
 בעונש עוסקת האחרונה שהברייתא אלא שבהמשך. כבברייתא ממש ׳יום׳, הזכרת בלא

 19 ובלילה. ביום שביתה של העשה במצוות ־ דידן וברייתא וללילה, ליום ואזהרה
 על בקידוש עדיין שאילו כן. מורה ליום׳ קדושה אלא לי ׳אין הלשון עצם אף ואמנם,

 בלילה ביום, אלא לי אין לומר: היה די הרישא, על מוסבים והדברים עסיקינן, הכום
 לעניין ודאי שנתפרשה ג<, פרק ראש המקבילה)להלן, הבבלי בברייתת ואמנם, מניין?
הלשון. הוא כך הכום, על קידוש

 לתיבה שונים ביאורים שני על אפוא בנויים שבפסקתנו המדרש קטעי שני
 להלן שם במכילתא עקיבא ד׳ כשיטת בברכה, ׳לקדשו׳ מפרש הראשון הקטע ׳לקדשו׳:

 ומקבילות(: ע׳׳א לב השנה ראש בברייתא)בבלי עקיבא ר׳ פירש זד. וכעין <.231 >עמ׳
 היום קדושת ברכת ־ שם האמור על־פי - היינו היום״, קדושת זו ־ קדש ׳מקרא

 ר׳ כשיטת ממלאכה, בשביתה ׳לקדשו׳ מפרש שבפסקתנו השני הקטע אבל שבתפילה.
20מלאכה׳. בעשיית קדשיהו ־ קדש ׳מקרא שם: השנה ראש בברייתת אליעזר

 בהם, הצורך ועל מלילם, מתחילה שונים מועדים קדושת כי ללמד הבאים נוספים מדרשים על 19
 ירושלים בדויאר, לר״מ היובל ספר התורה?״, מן העומר לספירת ׳מניין מאמרי שעה, לפי ראה,

ואכמ״ל. ,426-424 עמ׳ תשנ״ב,
 שמקיים אחר במקום מצינו עקיבא לר׳ ואף .231 עמ׳ שם, במכילתא יצחק ר׳ שיטת גם וראה 20

 אמור, כהנים, תורת ראה: אמור; מלאכה איסור לעניין קדש׳ ׳מקרא כי אליעזר, ר׳ רבו שיטת
 רומזת מלאכה׳ בעשיית ׳איקדוש ע״ב< ערכין)י סוגיית לשון ובמקבילות. ז הלכה יב, פרשתא

מ׳ ראה נוספת, משמעות בצד קדש׳, ׳מקרא של זה משמע קיים רס״ג אף זו. לשיטה היא אף
 )תוספות, תם רבנו גם נקט כך .325 עמ׳ תשי״׳ט, ניו־יורק לתורה, רס״ג תרגום על צוקר,

 בו האמור קדש׳ ש׳מקרא הכיפורים, ליום אשר ע״א< יג לשבועות וריטב״׳א רא״׳ש תוספות
 מצוות את שייסד המצוות, בספר הרמב״׳ם הלך זו ובשיטה עי״ש. מלאכה באיסור עניינו

קנט, )עשה הנ״ל אליעזר ר׳ בדברי שהסתייע מתוך קדש׳, ׳מקרא על במועדים ממלאכה השביתה
 לכך אחר, לעניין קדש׳ ׳מקרא המפרש עקיבא, כר׳ ודאי והלכה הואיל ברם, קסה-קסז(. קם,

׳שבתון׳ על מייסדה אלא קדש׳, ל׳מקרא ממלאכה השביתה את מזקיק הרמב״׳ם אין תורה במשנה
 עליה שעמדתי התופעה מתגלה כאן ואף אן ז, טזן ו, שם וראה ב, א, יו״׳ט שביתת הלכות )ראה

 למדעי העשירי העולמי הקונגרס דברי תורה״׳׳, ב״משנה לרמב״ם המצוות ספר ׳שרידי במאמרי

 שבהקדמת הקצר המצוות מניין כי ואילך, 180 עמ״ תש״ן, ירושלים א, כרך ג, חטיבה היהדות,

 תורה שבמשנה במקומות ואפילו המצוות; בספר הרמב״ם שיטת על־פי כולו עשוי תורה משנה

במועדים השביתה נלמדת שם הקצר במניין שהרי עי״ש. כשהיה נותר הקצר המניין שונה, דעתו
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 שם לשמות הגדול שבמדרש המקבילה מן להביא יש לביאורנו ממש של וראיה
 עמ׳ תרס״ה, פפד״מ דרשב״י, הופמן)מכילתא רד״צ הן תיג<. ׳עמ מרגליות, )מהדורת

 כי סברו (149 עט׳ תשט״ו, ירושלים דרשב״י, )מכילתא אפשטיין י״ג והן (107
לשונו: וזה המדרש, של מקורו דרשב׳׳י במכילתא
יום? ת״ל מה כן< >אם לקדשו, ת״ל מניין? לילה יום, אלא לי אין ־ יום את

 קידש לא שאם מניין קדשו, בלילה ־ לקדשו לילה. לכבוד קודם יום כבוד
לקדשו. השבת יום את זכור ת״ל היום? כל והולך מקדש בלילה

 אין כן, שאילו הכום. על לקידוש מכוונת אינה יום׳ אלא לי ׳אין שאלת כי ברור, כאן
 רק לא נוהגת קידוש מצוות כי ללמד בא הוא שהרי יום׳, ת״ל ׳מה לשאלה מקום

 המכילתא אין ברם, ביום. גם אלא התקדשו(, בשעת מ׳לקדשו׳)־ כאן כנלמד בלילה,
 דר״י: במכילתא כביאורנו מלאכה, איסור לעניין השבת בקדושת כאן עוסקת דדשב״י
 שמא לן, מיבעיא גופא זו שהרי מ׳לקדשו׳, הלילה קדושת את ללמוד אין כן, שאילו

 בקדושה עוסקת דרשב״י המכילתא כי ברי אלא מיומה. אלא חלה השבת קדושת אין
 ובמשקה במאכל מקדשו? אתה במה ־ ׳לקדשו שם: להלן האמור זה שלישי, במובן

 מה ללילה, אף זו לקדושה למדנו שאם המדרש, שואל יפה כאן 21נקייה׳. ובכסות
 בהם לנהוג שיש שכן כל בלילה, נקייה וכסות ומשקה מאכל נוהגים אם כי יומן תלמוד
 הרי לילה. לכבוד קודם יום כבוד כי למדנו שמכאן המדרש השיב אכן כך ועל ביום.

22כאמור. יום, של בכבודו אלא עסיקינן, הכוס על בקידוש שלא מפורש
 ׳בלילה מפורש: הרי הכוס, על בקידוש העסוק שלמדרש, השני בקטע ואמנם,

בלילה, קידש כשלא אלא יום של בקידוש עניין זה למדרש ואין ביום; ולא קדשו׳,

 כי כד, כג, לוויקרא בנימוקיו הרמב׳׳ן ביאר וכבר תורה(. במשנה כשיטתו שלא קדש׳, מ׳מקרא
 וראה לזה; זה כולם הוקשו מקום מכל המועדות, במקצת אלא ׳שבתון׳ נאמר שלא אף־על־פי

 דרכי לוינגר, י׳ כסברת הרמב׳׳ם של אי־דיוק כאן להניח אפוא צורך אין סע׳׳ב. כד שבת

 הרב״ז מו׳׳ר עתה, וראה ,32 הערה ,28 עמ׳ תשכ״ה, ירושלים הרמב״ם, של ההלכתית המחשבה

ואילך. קסז עט׳ תשנ׳׳ד, ירושלים מאמרים, אסופת בנדיקט,
 עט׳ הורוביץ־דבין, מהדורת ט, פרשה ראש דכספא, מסכתא דר׳׳י, במכילתא המובאת וכשיטה 21

שם. שנרשמו ובמקבילות ,30
 (,14 עט׳ ליברמן, )מהדורת ג ברכות בתוספתא שנוי לילה׳ לכבוד קודם יום ׳כבוד המשפט 22

 הקידוש היא היום׳, ל׳קדושת בניגוד במפורש שם אמור ה׳כבוד׳ מושג שם; שצוינו ומקבילותיה

 כמובא בלילה, אלא הכוס על היום קדושת כלל שאין מפורש בתוספתא שם שכן הכוס. על

ו. פרק להלן, ראה זו תוספתא שעל והירושלמי הבבלי בסוגיות הדיון על הפרק. בסוף להלן,
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23תשלומין. מתורת
 לתיבת ביאורים שני אפוא מצויים דרשב״י במכילתא והן דר״י במכילתא הן

 מפרשו והשני בלבה בלילה ומקיימו הכוס, על לקידוש עניין נותנו האחד ׳לקדשו׳:
 הוא היום השני לביאור ודווקא בלילה. ובין ביום בין נוהג הוא ואזי ־ אחר לעניין
 השני: הביאור של במהותו המכילתות שנחלקו אלא תוספת. אלא הלילה ואין עיקר,

יום. של בכבודו - ולשנייה ממלאכה, שביתה בקדושת מדובר לראשונה
 טובים ימים שבת, אלא לי ׳אין דר״י: שבמכילתא פסקתנו המשך יתיישב אף מעתה

 לקידוש הכתוב מן לימוד אחר מקום בשום חדל בספרות מצינו לא שהרי וכו׳. מניין?׳
 הכום על לקידוש כלל המכוון אין דידן במכילתא אף לדרכנו, טוב. ביום הכום על

 24הלילה. מן כבר שמתחיל מלאכה, איסור לעניין קדושתו לעצם אלא טוב, ביום
 יום של לקידוש הכתובים מן דרשות לראשונה אנו מוצאים הגאונים בספרות ואמנם,

המפרטת לראשונה, הן: שלוש הגאונים דרשות 25הראשונים. אף עליהן והוסיפו טוב,

 ההלכה עיקר כל שהרי דרשב״י; למכילתא זה שני קטע של בשייכותו בעיניי גדול ספק אמנם, 23

 בבבלי יצחק בר נחמן רב של חידושו אלא אינו היום כל והולך מקדש בלילה קידש לא שאם
 מקורות בעניינו מצינו ולא בו, וטרים שוקלים והאמוראים להלן, שיובא ע״ב< )קד. פסחים

 של לדינו הגדול מדרש בעל של אסמכתה אלא כאן שאין ואפשר, אפוא אפשר מפורשים. תנאיים

.226 ,לעמ 2 הערה רוזנטל, והשווה יצחק. בר נחמן רב
 וגו/ ה״ שבתת ״מלבד הוא לח( כג, )ויקרא הכתוב המשך שהרי ה״ מועדי מ״אלה נלמד הדבר 24

 ר״ע להגהת צורך ואין מלילם. מתחילים כאלה אלה לשבתות: המועדים שהוקשו ומכאן
יב. הערה ,175 ,עמ תרנ״ב, ברלין שלו, ה״ג במהדורת הילדסהיימר

 טובים ימים ״ושאר כותב: ,127 עמ׳ שמות, טוב/ ׳שכל בעל להלן. תובאנה הגאונים דרשות 25
 רק כנראה בזה ש״מכוון ,226 ,לעמ 2 הערה רוזנטל, העיר כבר אך שבת/ ,במס להו דרשינן

 ,,ב! קיט, שבת״ ,״מס הרצאת אגב שנאמרו ,293 ,עמ להלן, )״דרשינךן<, עצמו לדברי
 ׳כשם כתב: יח< כט, שבת )הלכות הרמב״ם .26 הערה כלהלן, הגאונים, מן הם ולקוחים

 יו״ט היינו, .,הן ,ה שבתות שכולם טובים... ימים בלילי מקדשין כך שבת... בלילי שמקדשין
ב, לחגיגה המשנה פירוש והשווה .,לקדשו השבת יום את ״זכור בכתוב האמורה שבת בכלל הוא

 בפירוש זה וכעין בניין. אין ד״ה ע״ב, טו לשבועות רש״י וכן קנט, עשה המצוות, וספר ד,

;20 הערה דלעיל, כהנים בתורת מקור לדברים אין תרפ״ט. בודפשט ח, כ, לשמות מיוחם רבנו
 היקש ,ה״ שבתת ״מלבד האמור מן דרשו אלא טובים, לימים כמכוונות ה״ ׳שבתת פירשו לא שם

 קידוש לומד רצז, ,סי הרוקח, עי״ש. שביתה מצוות נוהגת בהם שאף להן, שהושוו טובים לימים
טז-יז, אות תש״ן, ירושלים שם, לשמות ,השלם פות0תו,ב .,קדש ׳מקרא מלשון טוב יום של

,״את - ,יום את# )א( טוב: יום של לקידוש התוספות בעלי של דרשות שתי הובאו
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 של אחר למקור לא ואף שבמכילתא, למדרש זיקה אין משלו, לקידוש דרשה מועד לכל
 שנשתמש אלא חז׳׳ל; בספרות מקור אין לה ואף בשאילתות, הוצעה השנייה 26חז״ל.
 הרי 27הכום. על לקידוש אותה והסב אחר, לעניין חז׳׳ל בדרשת השאילתות בעל

 ולכך טוב, יום של לקידוש מקור שבמכילתא בפסקתנו ראו לא הללו הדרשות שבעלי
 עושה הגאונים שבספרות השלישית הדרשה ואילו מדעתם. דרשות לחדש הוצרכו
 בדרשה שימוש אלא אין כאן שאף למדנו דרכנו ולפי שלנון המכילתא בדרשת שימוש

אף 28הכוס. על קידוש לעניין הגאונים והסבוה אחר, בעניין כאמור שעסקה המקורית,

׳לקדשו׳ >ב< ע׳׳א(: יג לשבועות עמדן ד׳׳י הגהות גם )ודאה היום לקידוש טובים ימים לרבות
 כל הכוס(. על קידוש בו שאין הכיפורים, יום מלאפוקי טובים ימים שישה היינו ר, לקדש -

שבידינו. חז׳׳ל בספרות אינן הללו הדרשות
 ונציה, דפוס והבדלה, קידוש הלכות ראש גדולות, הלכות ;15 הערה דלעיל, פסוקות הלכות 26

ויטרי, מחזור ;24$ עמ׳ דש׳׳י, סידור ;25 הערה לעיל, טוב׳, ב׳שכל הועתקו הדברים ע״ב. יב
 רש׳׳י, ספר אודבך, א׳׳א מהדורת רש״י, דבי מספדי לקוטים ;129 עט׳ ב, ראבי״ה, ;84 עט׳

 וכבר א. עט׳ תשכ׳׳א, ניו־יודק הנייר, ספר כה: סי׳ ב, זרוע, אור שלו; עט׳ תשט״ז, ירושלים
 לפי הלימודים אלו ׳כל תשנ׳׳ב: ירושלים מכון מהדורת שם, לה׳׳ג אריה בן הגהות בעל העיד

מקומם׳. ידעתי לא שעה
 טבא ליומא לקדושי ישראל בית ׳דמחייבין קנג: עט׳ סב, סי׳ מידסקי, מהדורת שאילתות, 27

 כבר היום׳. קידוש זה קדש מקרא ותניא: לכם, יהיה קדש מקרא כתיב וביו׳׳ט דשבתא... וליומא
 קדושת זה קדש ׳מקרא יא: פרשה ראש אמור, כהנים לתורת שם שלום׳ ב׳שאלת ברלין ר׳׳י ציין

שם, אריה בן בהגהות מקומו׳. ידעתי ׳לא השאילתות: דרשת על העיד ואף־על־פי־כן היום׳,
 שבתורת לפי יפה, הגרי׳׳ב דייק באמת אבל המקור. את ציין שהרי הגדי׳׳ב, על תמה ב, אות

 שהסב הוא השאילתות ובעל שם: כמפורש שבתפילה, היום קדושת בברכת מדובר שם כהנים

שמיות, ובלשונות התלמוד בספרות מחקרים אפשטיין, >י״נ הכוס על קידוש לעניין זה מדרש
]עי׳׳ש[, הגרי׳׳ב של בציונו שגה ,390 עט׳ מחקרים[, אפשטיין, ]להלן: תשמ׳׳ח ירושלים ב,

חז׳׳ל(. במקורות כלל שאינן בשאילתות לברייתות דוגמה שכאן סבר ולכך
 מובא ברלין ובמהדורת שם .361 עמ׳ תשל׳׳ב, ירושלים טוב, יום הלכות ראש גדולות, הלכות 28

 ׳מועדי את הביאו ,84 עט׳ ויטרי, במחזור וכן ע״א, לה ונציה, בדפוס אבל כבמכילתא: הפסוק

הכום, על קידוש מכאן ללמוד שרצו לפי זאת קדש׳. ל׳מקראי זאת המצרפים הכתובים מן ה׳׳
 המכילתא לפי ואמנם, .25 הערה דלעיל, הרוקח כשיטת ׳מקראי׳, דרשו ולכך כבמכילתא, שלא
 ללמוד אין הרי קדש׳ ומ׳מקראי ללילה, והן ליום קדושה הן ללמד נצרך דיו׳׳ט שהכתוב ברור
בכלל. לקידוש אלא
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2,דידן. במכילתא שימוש בלא הן, מחודשות שבראשונים הדרשות
במכילתא; מקור כל אין רבא, קידושא ביום, שבת של לקידוש כי למדים ונמצינו

חסרון מפני קודמתה, של כהמשכה אחת פסקה שראו מתוך אלא שם מצאוהו ולא
קידוש מצינו לא התנאית הספרות שאר בכל אף ואמנם, 30שבכתוב. המתחיל׳ ׳דיבור

בתוספתא שנינו להדיא אדרבה, להלן. שתידון פסחים מברייתת חוץ עיקר, כל ביום
ומקבילות(: ,14 עמ׳ ליברמן, מהדורת ח, ג, )ברכות

 ויום 32שבת הכוס... על 3’היום קדושת בהן יש טובים ימים ולילי שבתות לילי
33הכוס. על היום קדושת בהן אין טוב...

.25 הערה לעיל, ראה 29
 בלא אחד כתוב על שונות דרשות של אשכול לעתים נתלה התנאי המדרש של הקדומה בצורתו 30

 שאינה יש הדרשות בין זו הפרדה וצורת לדרשה; דרשה בין שבכתוב המתחיל׳ ׳דיבור הצעת

 ידועה לתופעה אציין שעה ולפי עצמו, בפני בירור טעון זה דבר והסופרים. העורכים מידי אלא

 אחד, לכתוב שונות דרשות בין אחר׳ ׳דבר הוספת ענייננו: את להסביר כדי יש בה שאף

תשכ״ח, ניו־יורק זוטא, ספרי ליברמן, ר׳׳ש לדוגמה, ראה, הסופרים. בידי לעתים כך שהופרדו
 עמ׳ >תשנ״ד<, י סידדא, במקרא׳, לסתירות חז״ל גישת ׳על מאמרי וראה ,1 הערה ,75 עמ׳

.19 והערה 55-37
 היום׳, ׳כבוד למושג שלפנינו( הפסקה לפני >בסמוך שם בתוספתא מונגד היום׳ ׳קדושת מושג 31

ש׳קדושה׳ נמצא הלילה. לכבוד קודם היום וכבוד היום, לכבוד קודמת היום קדושת דירוג: דרך
 גם הכוללת ׳כבוד׳, מצוות ובלילה ביום יש אך בפסקתנו, גם כמפורש כלל, אין ביום הכוס על

להלן, ראה שבתוספתא זה בדירוג והירושלמי הבבלי דיוני על הסעודה. במהלך יין שתיית
ו. פרק

 ע׳׳א( )קו לפסחים חלאוה מהר״ם בפירוש אבל ומקבילותיה. שלתוספתא עדי־הנוסח בכל הוא כך 32

 כיצד הקושי, מן נובעת זו שהשמטה ספק ואין ׳שבת׳. תיבת לה דלית בתוספתא גרסה מובאת
 ביום ביו״ט קידוש )אבל רבא קידושא יש והרי ־ ביום בשבת קידוש שאין הברייתא קובעת

 את שם חלאוה מהר׳׳ם העלה וכבר שם(. חלאוה מהד״ם ראה זו; לשיטה אף לברייתא לה לית
 אינה המקורית הברייתא עי״ש. הגמרא, לגרסת השוואתה מתוך בגרסא׳, יש ש׳שיבוש האפשרות

 של וחולו חודש לראש ויו״ט שבת השוותה כך ומתוך כדלהלן, רבא, בקידושא כלל מכרת
 ר׳׳ש וראה שם. חלאוה מהד׳ם של המשכנע כדיוקו רבא, קידושא אפילו אין ודאי שבהם מועד,

.36 עט׳ א, כפשוטה, תוספתא ליברמן,
 עץ־חיים, כהצעת שלא שלקידוש, עיקרו הוא לילה של שקידוש בבירור מעידה זו ברייתא 33

 העדיף. מעמדו הלילה לקידוש הוקנה הגאונים בתקופת ורק הקדום, הוא יום של שקידוש הסבור

דומה ואכן כלל׳. אפשרי ׳אינו הדבר כי העיר (,20 הערה [,11 הערה ]לעיל, )שם תא־שמע
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רבא קידושא לתולדות

 לקידושא תנאי מקור לכאורה המקיימת פסחים, בסוגיית לדון לנו יש מעתה
דבא.

 השונות ומסורותיה פסחים סוגיית ג.
,4ע״א: קו פסחים בבבלי גרסינן

פסחים; שבבבלי ומקבילתה המכילתא ברייתת הוא עץ־חיים של לטיעונו היחיד התנאי שהמקור
 הבבלי. ברייתת של תולדותיה יתבארו ולהלן לכאן, עניין אינה שהמכילתא נתבאר וכבר

 מורים אכן המקורות שאר כל האמוראים. או התנאים לתקופת ראיה אין הימנה שאף ויתברר

 רק אפוא אעיר כאן בהמשך. שיובא וכמות כלל, הדין מעיקר אינו שביום שקידוש בבירור
 לדעת כי להוכיח מבקש ,73-72 עמ׳ עץ־חיים, מתודית: משמעות לה שיש אחת, לנקודה

 שמקור מניח כך ומתוך כוס, בלא אף אמירתו, בעצם הוא התורה מן הקידוש עיקר האמוראים

 את כוללות אינן הקבע ותפילות והואיל לסעודה; הועבר מכן לאחר ורק בתפילה, הקידוש

 בתחום ההיסטורי התחום כאן שנתערבו דומה אך ביום. שלקידוש שמקורו מוכח הרי ערבית,
 סמיכתו ואת תורה, כדין הקידוש אמירת עצם את האמוראים הגדירו אפילו המשפטי״הלכתי:

 אנו ואין והואיל שלקידוש. ההיסטוריות לתולדותיו נגיעה לכך אין סופדים, כדברי היין על
 הן בתפילה והכללתו הימנה הפרדתו הרי לסעודה, בצמוד אלא מתחילה הקידוש את מוצאים

 אין שכך כיוון ועומד. קיים כבר סעודה של שקידוש לאחר כנראה שנולד משפטי־הלכתי, מבנה

 פרקים גילת, י״ד להשערת ראיה מצאתי דידן)ולא לנושא נגיעה ערבית תפילת של למעמדה
 בלא לעצמו, עומד הקידוש היה תחילה כי ,328 עמ׳ תשנ״׳ב, ירושלים ההלכה, בהשתלשלות

 עמ׳ עץ־חיים, של לפירושו אשר בזה כיוצא לסעודה(. נצטרף הזמן במשך ורק כלשהי, מסגרת

כב״ש, היין על כך ואחר היום על מברכים אם א(, )ח, בברכות וב״ה ב׳׳ש למחלוקת ,76-74
 עד היום בקדושת נתחייב ׳שכבר ב״׳ש: של טעמם מנא ר׳ ביאר שם, בירושלמי כב״ה. להפך או

 מבחינה קדמה הקידוש אמירת שחובת הוא הדבר ביאור עץ־חיים לדעת היין׳. בא שלא
 שלא ׳עד אם כי יין׳, חיוב נתקן שלא ׳עד אמר לא מנא ר׳ אבל ליין. הצמדתו לחובת היסטורית

 לקידוש היין ביחס אלא ההלכה, תולדות של היסטוריים בתהליכים דן הוא ואין היין׳; בא
 קידוש ולכך להיאמר, צריך הוא שעליו לקידוש, המכשיר אלא אינו היין משפטית: מבחינה

 ר״ש והשווה ,32 הערה שם, עץ־חיים, ראה הקידוש, הוא היום׳ ש׳קדושת לשיטה הוא )כך קודם

 היום לקדושת גורם ׳שהיין האומרים ב״ה ואף (.91-90 עמ׳ א, כפשוטה, תוספתא ליברמן,

 היא ביין הקידוש של ההלכתית שתלותו קובעים אלא היסטורית, בקדימה דנים אינם שתאמר׳

היין. להקדמת סיבה
 מכון מנהל הוטנר, י׳ לרב תודתי הנדרשים. הנוסחאות שינויי בציון הדפוסים מן מועתק 34

חילופי באוצר השימוש על ת״ו, בירושלים הרצוג הרב שליד השלם הישראלי התלמוד
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ביום, אלא לי אין 36היין. על 35זוכדהו ־ לקדשו השבת יום את זכור רבנן: תנו

ראה להלן, הנזכרים השונים כתבי־היד של לאופיים הבבלי. לכל במכון המסודרים הנוסחאות  
לונדון הנוסח, במסורת ומקומו לונצד ששון כ״י פסחים, מסכת של בבלי תלמוד רוזנטל, א׳׳ש  

M. Krupp, 'Manuscripts of the Babylonian Talmud', in: The Literature :תשמ׳׳ה
.of the Sages, I, Assen-Maastricht 1987, p. 362

 ׳זכד= ברגגרין, נ׳ ראה זוכד-מזכיר, משמע על בנויה דלעיל( כבמכילתא כאן)שלא הדרשה 35

 מורשת, מ׳ ראה בכללה זו לתופעה .282 עט׳ )תשי*ז<, כא לשוננו, מפיו׳, דבר הוציא הזכיר,
 הנ׳׳ל, :281-249 עט׳ >תשל״ו<, יג אילן, בר חז׳׳ל׳, בלשון הקל מן הבדל ללא ׳ההפעיל
 פב סיני, לשון׳, מסורות לשתי כעדות לבבל א׳׳י נוסח ובין יד כתבי בין גרסאות ׳חילופי

הזכיר, ־ ״זכר של מקורו ׳על בלאו, י׳ עוד דאה זכד־הזכיר ולעניין סב-פא. עט׳ >תשל״ח<,
 ׳על ליפשיץ, ב׳ :189-188 עט׳ >תשי׳׳ט<, כג לשוננו, במקרא׳, ושימושו בפיו׳׳ דבר הוציא

זכר ׳לעניין הנ״ל, :405-403 עט׳ >תשמ״ב<, נא תרביץ, ופירושיהם׳, משותפים לשונות כמה
 פרק )ראש הרמב׳׳ם כיוון שלכך שם, ביאר אף ברגגרין ואכמ׳׳ל. ,661-659 עט׳ שם, הזכיר׳. -

 יום את זכור שנאמר בדברים, השבת יום את לקדש התורה מן עשה ׳מצות שבת<: מהלכות כט
 שינויי ילקוט ]ראה שבת׳ ׳זכירת )הנוסח וקידוש׳ שבח זכירת זכרהו כלומר לקדשו, השבת

 במהדורת קאפח כר־י ולא שם, כברגגרין הוא, שיבוש שם[ פרנקל, מהדורת ברמב״ם, נוסחאות

 קנה עשה המצוות, בספר גם מפורש כך שהרי ג; אות תשמ׳׳ו, ירושלים שם, שלו הרמב׳׳ם
 ]׳תעצ׳ימא׳ ׳גדולה׳ - וגדולה׳ קידוש זכירת זכרהו ׳כלומר תשל׳׳א[: ירושלים קאפח, ]מהדורת

 ראש כהנים, בתורת ׳שבת׳(. מכאן וסמי תורה, במשנה ׳שבח׳ המצוות, בספר הערבי[ במקור
 הרי ׳׳שמור׳׳ אומר כשהוא בלבך? יכול - לקדשו השבת יום את ׳זכור שנינו: בחוקותי, פרשת

׳זכור׳ מתפרש כאן אף בפיך׳. שונה שתהיה - ׳׳זכור׳׳ מקיים אני מה הא אמורה, לב שמירת

 שם הראשונים כביאורי הכוס, על בקידוש ולא ושינונה, תורה בלימוד שם מדובר אלא בפה,

 ב תלמוד, מחקרי ׳,VI התלמודי ׳ללקסיקון בויארין, ד׳ וראה עי׳׳ש. ההקשר, מן וכמוכח
.23 העדה ,20-19 עט׳ )תשנ׳׳ג(,

 וכן בכניסתו. כאן: המוסיף (TS F 2(2,) 16)קמברידג׳ קטע למעט כתבי־היד, בכל הוא כך 36
עמ עד, וסי׳ עי׳׳ש(, כתבי־היד )למחצית קמד עט׳ ס, סי׳ מירסקי, מהדורת בשאילתות, נוסף

י׳ שפרסם גאון׳ יהודאי דרב קצובות ב׳הלכות הוא וכן הדפוס. לגרסת עד עט׳ קפה, וסי׳ דו

 >=אוצר 11 עט׳ ,1890 בברלין, היהדות למדעי המדרש בית של השמיני בדו״ח מכתב־יד מילר
 הערה דנציג)לעיל, ראה גאון יהודאי לרב שלחיבור ייחוסו לשאלת :21 עט׳ לביצה, הגאונים

 חייא לד׳ השלחן ובספר שם רי״ד בפסקי שם, לפסחים ר׳׳ח בפירוש <,98 הערה ,34 עט׳ (,15

להלן. וראה שנ: עט׳ תדש׳׳ם, ניו־יורק הרשב׳׳א, תלמיד שלמה, ב״ד
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 עיקר אדרבה ־ מנין׳ 38׳בלילה 37לקדשו. השבת יום את זכור ת״ל מנין? בלילה
 ׳בלילה ותו, לקידושי? בעי יומא תחילת קדיש דבי קדיש, הוא בלילה קדושא

 הכי דיממא? קרא ליה נסיב וקא אלילה מיהדר תנא - יום׳ את זכור ת״ל מנין
 אלא לי אין 40בכניסתו. היין על זוכרהו ־ לקדשו השבת יום את זכור 3,קאמר:

 רב אמר 42מברך? מאי ביום 41השבת. יום את זכור ת׳׳ל מנין? ביום בלילה,
הגפן. פרי בורא 43יהודה;

ם, סי׳ מירסקי, )מהדורת השאילתות בספר לגמרי שונה בדרך הובא שלסוגיה סיומה

 אבל וששון. 134 ,109 וטיקן ענלאו, קולומביה, אוקספורד, כ׳׳י הנ״ל, קמבדידג׳ בקטע הוא כן 37

השבת. יום את אדלר: בכ׳׳י לא. ותו יום׳, את ׳זכור :125 ווטיקן 6 מינכן מינכן, בכ״י
 ובלשון, בתוכן ומגוונים מרובים נוסחאות בחילופי מנומר ׳דיממא׳< - שבכאן)׳בלילה׳ הקטע 38

 כ״י הבולטים: להבדלים רק אפוא נציין לחברו. או לדפוס לגמרי השווה כתב־יד ואין

 וכן שלפנינו. וכסדרן הקושיות, שתי את מקיימים 134 ווטיקן ענלאו קולומביה, אוקספורד,

 סדר את הופכים וששון 125 וטיקן ,6 מינכן אדלר, כ׳׳י אבל כה. סי׳ ב, זרוע, באור הוא

 ספר עי׳׳ש(, כתבי־היד )למחצית קמד עט׳ ס, סי׳ מירסקי, מהדורת בשאילתות, וכך הקושיות.
 וכן שם, חלאוה ומהר׳׳ם די״ד פסקי רא״ש, (,127 עט׳ היימן, )מהדורת רי׳׳ף ,191 עט׳ העתים,
 הן שלפנינו הראשונה הקושיה כעין מקיים מינכן כ׳׳י ואילו ח. כ, לשמות הרמב׳׳ן בפירוש

,109 וטיקן כ״י המסורות. שתי צירוף וזהו שונים; בלשונות אחריה, והן השנייה הקושיה קודם
 בשאילתות, וכך השנייה, הקושיה את אלא מקיימים אינם הנ׳׳ל, קמברידג׳ קטע כנראה, וכן,

ע״א. יג ונציה, דפוס והבדלה, קידוש הלכות ובה׳׳ג דה־רו, עט׳ עד, סי׳ מירסקי, מהדורת
 ענלאו קולומביה, בכ׳׳י גם הוא כן חלקים, בשני המופיעה שלפנינו, הראשונה לקושיה אשר

 אוקספורד, כ׳׳י אבל שם. זרוע ובאור שם בשאילתות וכך מינכן. בכ״י זה וכעין ,134 ווטיקן

 ובין שלקושיה, הראשון חלקה את אלא מקיימים אינם וששון 125 וטיקן ,6 מינכן אדלר,

רא׳׳ש, רמב׳׳ן, העתים, ספר ברי״ף, אף השני. חלקה מעין מופיע הנ״ל וטיקן כ״י של השיטין
להלן. וראה שלקושיה; הראשון חלקה אלא אין חלאוה ומהר״ם רי׳׳ד פסקי

קתני. הכי קאמר; הכי אלא אימא; אלא בעדי־הנוסח: נוסחאות חילופי כאן אף 39
להלן. וראה מניין; ביציאתו כאן: נוסף 134 וטיקן בכ׳׳י 40
 ענלאו, קולומביה, בכ׳׳י .134ו־ 125 וטיקן ,6 מינכן מינכן, אוקספורד, בכ״י ליתא זו תיבה 41

.37 הערה לעיל, וראה לקדשו; נוסף: הנ״ל קמברידג׳ וקטע ששון
ד. פרק להלן, ראה שבכאן הנוסחאות לחילופי 42
 של מעריב סדר ובאבודרהם, ,130 עמ׳ ב, בראבי׳׳ה, אבל והראשונים, כתבי־היד בכל הוא כן 43

 של לציונו רב. אמר יהודה רב קנ<: עט׳ תשכ׳׳ג, ירושלים השלם, )אבודרהם ופירושה שבת

.45 הערה להלן, גם וראה ו. פרק להלן, ראה לירושלמי, ,3 הערה שם, לראבי״ה אפטוביצר
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רז(: עמ׳ עד, וסי׳ קמה עמ׳
 אין טוב ויום שבת מר אמר והא מרישא. אקדשיה יהודה רב 45אמר 44מאי? וביום

 דחמרא כסא אתויי 46הגפן, פרי בורא יהודה רב אמר אלא הכום? על קדושה בהן
 48שבת. כבוד משום ומישתא 47הגפן פרי בורא וברוכי

 מצויים ושרידיו עקבותיו אבל הבבלי; של בכתבי־היד מקוים אינו שלסוגיה זה נוסח
 רב של השנייה בתשובתו השאילתות דפוסי נוסח כי להעיר יש ראשונה בראשונים.

 מירסקי: שבמהדורת הנוסחאות בחילופי המצויות גרסאות שתי מהרכבת נולד יהודה
 וכן יהודה/ רב ל׳אמר הסמוכות הגפך פרי ׳בורא לתיבות ליתא נספר בכתבי־היד

 רב ל׳אמר בסמוך אלה לתיבות איתא 49אוכמ בכתבי־היד ואילו ש; בכ״י נמחקו
 רב תשובת אחד שלנוסח נמצא וכו׳. דחמרא׳ כא 'אתויי במשפט ליתניהו אן ,,יהודה
 דחמרא כסא 'אתויי ביאורה: ניתוסף מכן ולאחר הגפך, פרי ׳בורא הייתה יהודה

יהודה רב ׳אמר היא: הגרסה השני לנוסח ואילו השבת׳. כבוד מפני ומישתא וברוכי

 א ובכ״י אמר, ו: בכ״י נוסף רז ,ובעמ קמה; ,עמ מירסקי, שבמהדורת כתבי־היד בכל הוא כן 44
.75 הערה ולהלן, הבאה, ההערה וראה מקדש. ומאי הגרסה:

 עם בדברים הבא זה בשם חכם אין אך יהודה. לרב מרי אמר קמה: עמ׳ שם, לשאילתות ש בכ״י 45
׳מר״ וצירוף שלפנינו, ,יהודה ׳רב תחת ,,יהודה ״מר לגרסת מרמז זה שנוסח אפשר יהודה. רב

 ,ח )ראה הם מצויים ,יהודה רב,ב ,יהודה ״מר חילופי שכן ;,לרב ״מרי הנוסח את יצר ל״רב״
 הראשון היה ״מי הלבני, ,ד ודאה .298-297 ,עמ תשכ״ט, תל־אביב לתלמודים, מבוא אלבק,

 הוכחה ויש ;44 ,עמ ]תשמ״ז[, ג סידרא, ,,פשוטו״? מידי יוצא מקרא ״״אין במימרה שהשתמש
 זו לגרסה הךי הוא, כך אם עי״ש(. שם, השלם בדק׳״ס שצוין גינצבורג, מוסקבה בכ״י להשערתו

 שכ״״י כך על ושמואל. רב של תלמידם יהודה ברב ולא השלישי־רביעי, הדור בן באמורא מדובר

 ברודי, ,י ראה שלספר, כתבי־היד שאר כל לעדות כשווה־ערך להישקל צריך שלשאילתות ש

.66 ,עמ תשנ״ב, ניו־יורק־ירושלים השאילתות, נוסח לתולדות
 וראה הגפן. פרי בורא היא? ומאי מרישא, אקדשיה יהודה רב אמר אלא קמה: ,עמ א, בכ״״י 46

בפנים. להלן, ראה שבכאן נוספים נוסחאות לחילופי .50 הערה להלן,
בפנים. להלן, ראה 47
 מקום מביא ,272 ,עמ )תש״״ן(, א תלמוד, מחקרי ,,התלמודי והטקסט הגאונים ״ספרות ברודי, ,י 48

 נכנם לא הוא אך התלמוד, לסוגיית השאילתות סוגיית בין מהותיים לשינויים כדוגמה זה
 אצלו נותרת פירוש תוספות אלא אינן שבשאילתות שהנוספות והאפשרות העניין, לניתוח
.147 בהערה עי״ש פתוחה,

 לעיל, ברודי. של ספרו ראה נפרדות, משפחות־נוסח שתי מהוות אלו כ״י שקבוצות כך על 49

.45 הערה

198



רבא קידושא לתולדות

*0שבת׳. כבוד מפני ומישתא הגפן פרי בורא וברוכי דחמרא כסא אתויי
 בה אנו מוצאים ואף קדמונים, שבתשובת אחת סתומה בפשטות מתבארת מעתה

 הובאה נב< סי׳ ב, )חלק זרוע באור שכן בסוגיין. השאילתות גרסת של עקבותיה את
 שלמה ד׳ אל מרומי, יחיאל ד׳ בני אברהם, ור׳ דניאל ר׳ נתן, ד׳ הגאונים׳ ׳תשובת

51יצחק: בר
 בתחילה לברך צריך ודאי עי״ש[ ביום, שבת ]של ראשונה שבסעודה דאינו כך

 הגפן פרי בורא וברוכי דחמדא כסא איתויי יהודה רב דאמר הגפן, פרי בורא
 שבת. כבוד משום ומשתי

 זה. משפט מצינו לא בתלמוד שהרי ־ גאון׳ יהודאי ד׳ ר״ל ׳אולי שם: העירו ובגיליון
 ׳רב כתב: ז< הערה ,106 עמ׳ התשובות, חלק לשבת, הגאונים לוין)אוצר ב״מ ואילו
 גינצבורג)הערות ל׳ בדבר נתחבט וכן גאון?׳ יהודאי רב או רש׳׳ג של זקנו יהודה

 רב האמורא אלא כאן אין באמת אבל <.382 עט׳ אלפנביין, מהדורת רש׳׳י, לתשובות
 וככתבי־היד השאילתות, כגרסת היתה בתלמודם יחיאל ר׳ בני וגרסת - יהודה

52שם. נספרש
 תשובתו הוספת היינו לגרסתנו, השאילתות גרסת שבין השוני לעיקר אשר אף

 זה למבנה הד מצינו שעליה, והקושיה מרישא׳( )׳אקדשיה יהודה רב של הראשונה
 אף ־ בשמו ושלא בשמו ־ שהובא ע״ב<, יב ונציה, )דפוס גדולות בהלכות

53בראשונים:
אמר כוס? על קדושה בהן אין אמרינן הא כדאורתא, קדושא אי אמר? מאי ביום

 הלומדים שפירשוה אלא השנייה, התשובה את כלל השיב לא עצמו יהודה שרב אפוא מסתבר 50
.46 הערה דלעיל, א כ״י בנוסח גם מבואר וכן יהודה. לרב הפירוש את וייחסו

 והיסטוריים״, הלכתיים היבטים - שלישית ״סעודה גרטנר, י״ ראה מדובר ברש״י אם לשאלה 51
שם. ובנסמן 9 הערה ,7 #עמ >תשץ<, ו סידרא,

 בספר שכן השאילתות. מן רק וכו״< דחמרא״ כסא ראתויי זה משפט הנגיד ר״ש הכיר בספרד אבל 52
 דיומא רבא קדושא לעניין אשי רב בר מר ׳דאמר הנגיד: של בשמו הובא ,216 עמ״ העתים,
 כן היה הנגיד שלפני ו<,0ק )הערה שם שיער שור ר״י וכו״. דחמרא״ כסא אתויי דשבתא

,עמ ב, לראבי״ה, )הערות אפטוביצר הגהת בהרבה קרובה אך אשי; רב בר מר בשם בתלמודו

 מ׳ ;227 לעמ״ 6 הערה רוזנטל, גם וראה אחאי״. רב ׳מר שם: בעתים שצ״ל (,4 הערה סוף ,130

 יהודה רב חילוף לעניין .16 הערה ,136 ׳עמ תשכ״״ב, ירושלים הנגיד, הלכות מרגליות,
 אחרים בחכמים גאון יהודאי רב לחילופי זו תופעה להוסיף יש גאון, יהודאי ברב האמורא
.443 עמ״ (,15 הערה דנציג)לעיל, שרשם

כט. עשין סמ״ג, מברך; מאי ביום ד״ה ע״״א, קו רשב״״ם ;193 ,עמ העתים, ספר 53
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 הגפן. פרי בורא יהודה רב
 מבנה מקום מכל אך להלן(; שיבואר )כמות בשאילתות לאמור זהים אינם הדברים
 קודמת, אפשרות לאחר רק הגפן׳ פרי ׳בורא תשובת מופיעה שבו בה״ג, הסוגיה
שבשאילתות. המבנה הוא הכוס׳, על קדושה בהן ׳אין מברייתת הנדחית
 של התנאי חלקה גם אך השאילתות. לנוסח האמוראית לסוגיה אשר הוא כך

 בנוסח - אחר במקום ־ בשאילתות הובא השבת, יום את דזכור ברייתא היינו הסוגיה,
אחד למעט ־ כתבי־היד כל על־פי מירסקי, שבמהדורת קפה בסי׳ והוא לגמרי. שונה

עד<: >עמ׳ שם שצוינו. -
 ביציאתו בכניסתו, אלא לי אין בכניסתו. היין על זוכרהו ־ השבת יום את זכור

יום. את ת״ל מנין?
 אף הובאה זו ברייתא 54שם. בפירושו ענו שבתי ב״ר שלמה ד׳ בשאילתות גרם וכן
 שם לפסחים מטראני)בתוספותיו הרי״ד הביאה וכן רע״א(, >ד לנזיר לרש״י במיוחס
 הרי״ד ”השאילתות. ובשם לנזיר הפרשנים׳ מן ׳אחד בשם עא< ערך המכריע, ובספר
 הרי״ף. ובפסקי 56גדולות בהלכות לא ואף בגמרות, שאינה ומעיד זו, גרסה שם דוחה
 - לקדשו השבת יום את זכור קאמר ׳הכי גרסינן: שם לפסחים 134 וטיקן בכ׳׳י ברם,
 של שריד לנו הדי וכו׳. בלילה׳ אלא לי אין מניין? ביציאתו בכניסתו, היין על זכרהו

 והזהיר בספר וכך שלפנינו. הבבלי מברייתת וההמשך שנתקטעה, השאילתות ברייתת
 לי אין בכניסתו, היין על קדשהו אמרו מיכן בברכה, ׳לקדשו ע׳׳ם: >כח יתרו לפרשת

 שבעל 57אפשטיין, י״נ העיר וכבר וכו׳. ללילה׳ קדושה אלא לי אין בכניסתו, אלא
נשמט. שסופה אלא השאילתות, בנוסח הברייתא את תחילה מביא והזהיר

 אף עמדה זו ברייתא כי כך, על עמד א( אות קסו, סי׳ שאלה, הנצי״ב)העמק וכבר
 ירושלים קאפח, ר׳׳י )מהדורת קנה עשה המצוות, בספר כתב כך שהרי הרמב״ם. לפני

 יציאתו, ובעת כניסתו בעת השבת ביום דברים לומר שנצטוינו ׳הציווי תשל״׳א(:
 יבואו ואשר לו שקדמו הימים משאר והבדלתו ורוממותו הזה היום גדולת בהם נזכיר

 קידוש זכירת זכרהו כלומר לקדשו, השבת יום את זכור יתעלה אמרו והוא אחריו,
 ־ לקדשו השבת יום את זכור המכילתא: ולשון היום. קידוש מצות היא וזו וגדולה,
וקדשהו בכניסתו קדשהו עוד: ואמרו היין, על זכרהו אמרו: ובפירוש בברכה. לקדשו

עי״ש. הדברים, בפירוש הרבה שנדחק אלא 54
 הדב׳׳ז מו״ר ראה תבא, כי פרשת בשאילתות מצויים שהדברים שם, הרי״ד של ציונו על 55

.19 הערה קיג, עט׳ תשמ׳׳ה, ירושלים התלמוד, מן סטיה ללא הרמב׳׳ם בנדיקט,

.13 הע׳ שם, בנדיקט, רב׳׳ז ראה 56
.3 הערה ,229 עט׳ רוזנטל, וראה .3 הערה ,195 עט׳ מחקרים, אפשטיין, 57
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 וכן השאילתות. בברייתת אלא מקורו אין האחרון הציטוט .,ההבדלה כלומר ביציאתו,
 השבת יום את לקדש התודה מן עשה ׳מצות א<: כט, שבת הגדול)הלכות בחיבורו פסק

 וקידוש, 58שבח זכירת זכרהו כלומר לקדשו״, השבת יום את ׳׳זכור שנאמר בדברים,
*’.,וביציאתו בכניסתו להזכירו וצריך

 שלפנינו הבבלי סוגיית בין המסורות חילופי של טיבם מה השאלה, נשאלת מעתה
מחוץ מקורה האם לעיין יש דביציאתו, לברייתא אשר וסיעתו? שבשאילתות לזו

.35 הערה לעיל, ראה 58
 לשון את העתיק שם משנה׳ שב״מגיד אלא השאילתות, ברייתת את הכירו לא שם הכלים נושאי 59

 גם ,ועי כדלעיל. השאילתות, ברייתת דבריו שבכלל זאת(, לציין )בלא המצוות בספר הרמב״ם

 בפירושו הרלב״ג כדרכם, בשתיקה הרמב״ם, את העתיקו כן .17 הערה ולעיל, כט, עשין סמ״ג,

(,26 הערה )לעיל, הנייר בספר לא. ,סי החינוך, ובעל ע״ג, עו ש״ז, ונציה שם, יתרו לפרשת

 בה״ג, הבאת בתוך ,וכו ,מניין ביציאתו בכניסתו, אלא לי ׳אין המשפט את שילב א, ,עמ
,עמ תשמ״ז, ירושלים חלאוה, מהר״ם שו״ת גם וראה בהמשך. גם ועי״ש השאילתות; מן כנראה,

 שושנה-הירשפלד, )מהדורת ע״ב קנ לדף שבת, הרי״ף על פרחיה ,לר המיוחם בפירוש כ.
.,וביציאתו בכניסתו זכרהו ,כדאמרי# מדאורייתא, שהבדלה כתוב (,284 ,עמ תשמ״ח, ירושלים

 ,ביר הגדול הדיין חננאל ,Y גויטיין, ש״ד )ראה הדמב״ם בתורת היה דבוק זה וחכם הואיל אך
 גיסו היה פרחיה ,שר ,394-393 ,עמ ]תשמ״א[, נ תרביץ, ,,הרמב״ם של מחותנו הנדיב, שמואל

 הרמב״ם, לתורת הרצופה זיקתו על הנ״ל, לפירוש במבוא וראה הרמב״ם, בן אברהם ,ר של

 בחיבורו כותב בחיי רבנו אף הרמב״ם. מן לקוח זה ציטוט אין אם לספק מקום יש ואכ״מ(,
 ״דרשו תפח; ,עמ תש״ל, ירושלים שעוועל, רח״ד מהדורת בחיי, רבנו )כתבי ,ארבע של ׳שלחן

תג(: ,עמ )שם, ,הקמח ׳כד בספרו וכן .,וביציאתו בכניסתו זכרהו - השבת יום את זכור רדל:
 זו דרשה ראה אמנם אם מסופקני כאן וגם .,וביציאתו בכניסתו זכרהו רז״ל ואמרו - ״זכור

 והוא חדל. בשם הביאה שם המצוות שבספר הרמב״ם, מן אלא לקחה לא שמא או חז״ל, במקורות
 בפסחיס ׳אמרו ע״ב(: יח תרל״ב, )ורשה ד פרק חרדים, בספר הכותב אזכרי, לר״א אשר הדין

ס לשון .,וביציאתו בכניסתו בדברים זכרהו רי  והן המצוות בספר הן הרמב״ם, מן לקוחה ,^ב
 המצוות בספר הרמב״ם בעקבות אלא אינו ,חיםoבפ, המקור שציון אפוא וסביר תורה; במשנה

 אברהם ,ר גם ראה זו בברייתא הרמב״ם של למקורו אשר קידוש. למצוות זה מקור שציין שם,

 אלא לשאילתות מודע שאינו יא, אות יא, ,סי תרכ״ט, וילנא שמחה, של בנין שו״ת שמחה,

פסחים. בסוגיית זו ברייתא גרם שהרמב״ם וסבור לנזיר, לרש״י המיוחם לגרסת
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 הבאות אלא דילן לפסוק בידינו נותרו לא שממנה 60דרשב״י, במכילתא כגון לתלמוד,
 פסחים בסוגיית תחילה קבועה זו ברייתא הייתה שמא או הגדול; במדרש משוערות

 אשר וכן שלפנינו. הברייתא אלא שם נותרה לא בירור הטעונות ומסיבות 61דלעיל,
בבבלי. שלפנינו לזו השאילתות מסורת של יחסה מהו להבין יש יהודה, רב למימרת

שלסוגיה המקורית לצורתה ד.
 בנוסח הברייתא את כעיקר שראה נראה לעיל, כמובא הרמב״ם, של מפסקו

 ההבדלה את אלא הכתוב מן הביא לא שהרי שלפנינו. הברייתא את ולא השאילתות,
 62כלל. לכתובים אצלו נסמך לא רבא קידושא אבל לילה<, של לקידוש )בנוסף

 ולא התלמוד, שיטת את כמבטאת לרמב׳׳ם שנראתה אפוא היא שבשאילתות הברייתא
את אלא מביא שאינו שם, והזהיר שבספר ההבאה מן גם משתמע כך שלפנינו. זו

 )לעיל, שם בחיי רבנו שהביא ל׳מכילתא׳ (JJGL, IV [1879], pp. 85-86) בריל נ׳ סבר כך 60

 אשר לר׳ המנהגות מספר הועתקה זו כי להעיר יש לסיוע, בריל שהביאה תפה, עט׳ (,59 העדה
 בארחות אף הובאה שממנו <,145 עט׳ תרצ׳׳ה, ירושלים ראשונים, של ספרן אסף, )ש׳ מלוניל

 שרק עליה מוכיח לשונה לא. סי׳ שבת, הלכות בו, ובכל יה, אות שבתות ערבי דין חיים,
 שימוש אמנם עשו שלביאורה אלא <;229 >עמ׳ ישמעאל דר׳ מכילתא והיא מכילתא, הוא גרעינה

דרשב״י. המכילתא שנודעה קודם עוד כי לציין ויש עי׳׳ש. שבשאילתות, הברייתא בלשון אף
 ׳ואפשר זה: מעין דידן הרמב׳׳ם למקור אשר ד< סי׳ תרנ׳׳ח, בתשובותיו)ירושלים הרד׳׳ל שיער

 הספרי והיא המצוות, בספר ג״כ ומביאה בידו, שהיתר. אחרת במכילתא הרמב״ם לפני זה היה

 גם ראה ׳מכילתא׳, בשם זוטא מספדי מביא המצוות בספר שהרמב׳׳ם לכך )וכוונתו עי׳׳ש זוטא׳

ואילף. 205 עט׳ מחקרים, אפשטיין, וראה ע׳׳ב, לט למנחות בהגהותיו
 בנזיר התלמוד בנוסח מצויה היתה זו שברייתא סבור רטו, סי׳ טז, שלמה, תורה כשר, רמ״מ 61

 המביאים הראשונים בדברי סימוכין זו להשערה אין אבל .230 עט׳ רוזנטל, סבור וכן שם,

 שראה משמע הדי״ד שמלשון <,55 הערה )לעיל, שם בנדיקט רב׳׳ז כתב וכבר זו, ברייתא

הערוך, בעל נתן רבנו תולדות שי׳׳ר, גם וראה דווקא. שם פסחים בבבלי אחר כנוסח זו ברייתא
.59 הערה לעיל, וראה <.57 הערה )לעיל, מחקרים אפשטיין, :4 הערה

 שמואל, ב׳׳ר ר״ח לדוגמה, )ראה, התורה מן רבא קידושא הרמב׳׳ס לדעת כי שסברו היו אמנם 62
 מן מזכיר שאינו הרמב׳׳ם, בדברי יסוד לכך אץ אך לב<; עט׳ תשכ׳׳ו, ירושלים החיים, צרור

 הכתוב מן מקור כל מביא ואינו וביציאתו<, בכניסתו )ודווקא זכירה מצוות אלא התורה

 אם בשאלה שם. משנה׳ ׳מגיד לדוגמה, ראה, בדעתו, ראשונים כן קבעו וכבר רבא. לקידושא

אכמ׳׳ל. התורה מן אכן היא הבדלה תורה׳ ב׳משנה הרמב״ם לדעת
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 שלפנינו לגרסה שלפנינו. שבבבלי זו את ולא המכילתא, וברייתת השאילתות ברייתת
 ביום קידוש הכתוב מן הלומדת הברייתא מן רומיא הקשו שלא לתמוה אף יש בבבלי

 הקובעת ע״א<, קד. >פסחים לעיל בסוגיה שהובאה ב<, פרק התוספתא)לעיל, לברייתת
43עיקר. כל קידוש אין ביום שבשבת
 הברייתא שלאחר האמוראית הסוגיה כי להוכיח בידינו שיש דומה מזו: יתרה אך

 זו עובדה ודווקא שלפנינו; לזו ולא השאילתות, לברייתת דווקא במקורה מוסבת היתד.
 מסורת את ראשית נזכיר כך לשם כולה. הסוגיה לתולדות סביר פירוש מציעה

 רב ענה ועליה מאי׳, ׳ביום היא הגמרא שאלת ג<: פרק זו)לעיל, בסוגיה השאילתות
 כלל. לכאורה מובנות אינן התשובה והן השאלה הן מרישא׳. ׳אקדשיה תחילה; יהודה

 לשאלה מקום מה בקידוש, חייבים ביום שאף דלעיל בברייתא למדנו שכבר לאחר כי
 שביום, הקידוש נוסח על לשאול אלא נותר לא שלפנינו הברייתא לאחר מאי׳? ׳ביום

 שבמסורת השאלה זו שאין ברי אך מברך? מאי ׳ביום 64שלפנינו; הגמרא כשאלת
 לשאלת תשובה כל גם אין הרי בלבד, מאי׳ ׳ביום שגרסתה לכך נוסף כי השאילתות.

 יש כך מאי׳? ׳ביום השאלה כוונת אפוא מהי מרישא׳. ׳אקדשיה במענה; הקידוש נוסח
 לנסות שאין ברי אך כלל; מובנת שאינה מרישא׳, ׳אקדשיה התשובה על גם לשאול
פירושו? מה מאי׳ ׳ביום שלפניה: השאלה הבנת בלא - התשובה את ולפרש
 הוא והרי (,233-228 עמ׳ ,10 הערה )לעיל, רוזנטל רא״ש ישב זו מדוכה על
וכו׳( ביום׳ אלא לי )׳אין הברייתא שנקטה ׳ביום׳ לשון פירושו: מאי׳ ׳ביום כי מבאר

 מ׳זכוד... כאן נלמד הקידוש שהרי כפשוטו, לפרשו אי־אפשר כי מהו)=׳מאי׳<? -
 ענה כך על ביום. ולא שם<, לקדושי׳)כבבבלי בעי יומא תחילת קדיש ו׳כי לקדשו׳,

 בתחילתה ־ ׳מרישא׳ ופירוש מרישא׳, ׳אקדשיה השאילתות: כמסורת יהודה רב אפוא
 היינו ביום׳, אלא לי ׳אין הוא: כך מעתה הברייתא פירוש בלילה. היינו היממה, של

 ׳מניין׳? בהבדלה, שבת, במוצאי היינו ׳בלילה׳, שבלילה; בכניסתו עצמו, השבת ביום
שבת. במוצאי להבדלה מכאן שלמדה וסיעתו, השאילתות לברייתת מקבילה זו והדי

 בנוסחה שלפנינו שבבבלי הברייתא על זו להצעה אפוא מוסבת השאילתות מסורת
 לא - שביום בקידוש מעולם כאן דנו ולא מניין?׳(. בלילה ביום. אלא לי >׳אין הראשון

רבא בקידושא הכירו שם אשי, דב דבי במסורת אבל יהודה. רב במימרת ולא בברייתא

 על קדושה בהן אין ויו׳׳ט שבת בגמרא דאמר ׳והא שם: לפסחים המכתם ספר לדוגמה, והשווה, 63

 בנוסח ואמנם, גופה בגמרא להיות היה צריך בזה כיוצא קאמרי. ארוכה קידוש של מטבע ־ הכום

יהודה: רב דברי על אלא היום, דקידוש הברייתא על לא אך - כן שאלו דלעיל השאילתות
להלן. וראה

להלן. ראה שלפנינו הגמרא בשאלת הנוסחאות לחילופי 64
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 מן לימוד להם ועלה כמשמעו, שבברייתא ״ביום׳ פירשו הסוגיה(, שבהמשך )כבמעשה
 השני בנוסחה שלפנינו הברייתא את אפוא גרסו זו ובמסורת רבא; לקידושא הכתוב

 מאי׳ ׳ביום שאלת זו במסורת נוסחה זה על־פי (.,מנין? ביוס בלילה, אלא לי )׳אין
 כאן יהודה רב ותשובת בבבלי. כלפנינו ׳אמר׳, או ׳מברך׳ התיבה הוספת על־ידי

 אכן יהודה ורב הברייתא זה לפי הגפן׳. פדי ׳בורא אלא מרישא׳, ׳אקדשיה כלל אינה
רבא. בקידושא דנו

 נובעת הראשונה כי להראות משתדל אף ורוזנטל אפוא, הן נפרדות מסורות שתי
 בית־ על־פי ערכה הסוגיה שעורך אלא סורא. של מזה - והשנייה פום, של מתלמודה

 הברייתא של כתיקונה השנייה שבמסורת הברייתא את הציג ולכך סורא, של מדרשה
 המסורת שעל־פי יהודה רב דברי נשתקעו אף וכך הראשונה. המסורת על־פי

בשאילתות. אלא נותרו ולא הראשונה,
 שקשה דומה זו, סוגיה של תורפה זיהה רוזנטל של החריף שאזמלו אף־על־פי ברם,

 לי ׳אין כי ההצעה שהרי הימנו. העולות המסקנות את - וממילא פירושו, את לקבל
 משמעו מניין׳ ׳בלילה ואילו בלילה, ודווקא בכלל, השבת ביום משמעו ביום׳ אלא

 דחוה זו שמסיבה א( )פרק לעיל נתבאר וכבר לאחת, עד היא דחוקה שבת, במוצאי
 המכוון מדרש בידינו ומצוי הואיל כי שם, אמרנו וכבר למכילתא. ביחס המפרשים

 לא מדוע להבין אין כבשאילתות(, מניין?׳, ביציאתו בכניסתו, אלא לי >׳אין זה לעניין
 והמסורבל הקשה הנוסח תחת זה, ומובן פשוט נוסח שלפנינו הברייתא בעלי נקטו

שלפנינו.
 אין הברייתא?׳ שנקטה ׳׳ביום״ לשון ׳מהו משמעו מאי׳ ׳ביום כי הטענה אף

 ללשון פירוש הטעונה התיבה את המקדימה תיבה, פירוש על שאלה שכן לקיימה.
 לא אך 66היא׳: ׳מאי בלשון ובעיקר 65קאמר׳, ׳מאי בלשון לעתים מצויה השאלה,
 לתיבה ׳מאי׳ תיבת להקדים התלמוד דרך ׳מאי׳ בלשון ׳מאי׳. בלשון כלל מצאנוה
 רמאי׳< השאלה לשון זו: אף ׳ביום׳? מאי כאן: לומר אפוא לו והיה 67פירוש, הטעונה

 בעי יומא דתחילת הסברה מן אלא נובעת השאלה אין רוזנטל לדעת שכן וחתום, סתום
68הספר. מן אפוא חסר והעיקר ־ לקדושי

 כדך ׳מאי׳, הערך שם ודאה ,2294-2292 עט׳ ה, כדך ׳אמר׳, הערך התלמוד, לשון אוצר ראה 65
.71 עט׳ כג,

.73 עט׳ כג, כרך ׳מאי׳, הערך שם, והשלמה ,390-378 עט׳ י, כרך ׳היא׳, הערך שם, ראה 66
.62-36 עט׳ כג, כדך ׳מאי׳, הערך שם, ראה 67
להקשות השאלה כוונת ואם ה. .פרק להלן, שיבואר כפי מאליה, מובנת אינה כלל זו סברה שהרי 68
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 מרישא׳(, ראקדשיה שבשאילתות יהודה רב לדברי המוצע לפירוש אשר הדין והוא
 להיאמר הצריך שהרי השבת. בכניסת היינו שברישא ׳ביום׳ כי לבאר כוונתם כאילו

 ׳ביום׳, הלשון מן עלה הרי הקושי צורך. בו אין ־ שנאמד ומה בבירור, נאמר לא
 כלל מבררת לא ׳מרישא׳ תיבת אבל היום; בכניסת בלילה, זה; לביאור ופתרונו
 ׳אקדשיה׳ לשון ואילו המבוקש. בלבד שהוא דווקא, בלילה היממה, בראש שמדובר

 לא והשאלה היום, את לקדש שיש בברייתא כבר למדנו זאת שהרי צורך, כלל בו אין
 יהודה לרב אפוא היה רוזנטל כפירוש מאי׳ ׳ביום לשאלת כן. עושים אימתי אלא היתד.

שבת. במוצאי ־ שבברייתא ׳בלילה׳ ומאי בלילה; היום, בכניסת לענות;
 טעונים שלנו, למסורת יחסה ־ וממילא בסוגיה, השאילתות מסורת של פירושה

 דומה מאי׳? ׳ביום השאלה כוונת מהי המוצא: לנקודת אפוא נחזור מחודש. עיון אפוא
 לברייתא במקורה הוסבה השאלה כי אנו שמניחים משעה מאליו מתפרש זה שדבר

 בסוגיית בתחילה קבועה שהיתה היא זו ברייתא שכן וסיעתו. השאילתות שבנוסח
 בכניסתו היין על השבת את לזכור מצווה כי למדנו זו בברייתא שהרי שם. התלמוד

 יש כלום ביום? היין של דינו מה היינו מאי?׳ ׳ביום התלמוד; שואל מעתה וביציאתו.
 אף ביין עניין יש שמא או הברייתא, כדברי וביציאתה השבת בכניסת רק מצווה בו

 התלמוד כדרך נוהג השאלה וסגנון מאי׳, ׳ביום נוסח יפה מתפרש מעתה השבת? ביום
6,כלשהו. בעניין ההלכה קביעת על בשאלו

 רב מרישא׳. ׳אקדשיה זו; למסורת יהודה רב תשובת אף בפשטות מתבארת עתה
 בתחילתו, בברכה היום את לקדש ויש ביום, אף ביין מצווה אכן שיש קובע יהודה
 שבת מר אמר ׳והא השאילתות: במסורת הקשו זו תשובה על הבוקר. סעודת קודם
 רב תשובת בעקבות עכשיו, רק עולה זו וקושיה הכוס?׳ על קדושה בהן אין ויו׳׳ט

 )באופן ביום קידוש על דבר נאמר לא בסוגיה שהיתה המקורית בברייתא שהרי יהודה;
 וההבדלה. הלילה קידוש על רק אלא וכו׳(, ויו׳׳ט דשבת הברייתא מן להקשות שיש

 ׳אתויי השיבו: ביום, אף קידוש שיש יהודה רב של חידושו כלפי העולה זו, ולשאלה
 תוכנו ללמדך - שבת׳ כבוד משום ומישתא הגפן פרי בורא וברוכי דחמרא כסא

 אוכל אדם בחול ׳כי <:192 >עמ׳ העתים בעל וכתב שביום. זה ׳קידוש׳ של ומהותו
ל,ודפ עליו ולברך כוס להביא צריך בשבת אבל לו, שמזדמן בעת שותה, כך ואחר

 שביום דלעיל, התוספתא מברייתת ובין ,36 הערה לעיל, ראה ׳בכניסתו/ מלשון )בין סתירה
 מתבקש ׳מאי׳ לא תלמודן של כדרכו הסתירה, על המורה לשון כאן חסר הרי קידוש(, כלל אין

וכיו׳׳ב. כו׳ אמרת׳ ׳והא אם כי אפוא, פה
.33-24 עמ׳ כג, כרך ׳מאי׳, הערך התלמוד, לשון אוצר ראה 69
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 ונימוקו וברוכי/ דחמרא כסא אתויי ׳מרישא, למשפט עברי תרגום לנו והרי שיאכל׳.
70עמו.

 י: כט, שבת בהלכות לשונו היא כך שהרי הרמב׳׳ם. גם קיים ופירושה זו נוסחה
 קידושא הנקרא הוא וזה שנייה, סעודה שיסעוד קודם השבת ביום היין על לברך ומצוה
 ויסעוד. ידיו יטול כך ואחר ושותה, בלבד הגפן פרי בורא מברך דבא:
 זכירת נלמדה הכתוב שמן שבשאילתות, הברייתא כנוסח הדמב׳׳ם הכריע שכבר לאחר
 רבא קידושא את הרמב״ם כאן הביא וביציאתה, בכניסתה דווקא היין על השבת

 השאילתות, בנוסח יהודה רב דברי על נשען הוא והרי בכתוב. עיגון בלא כ׳מצווה׳,
 71העתים; בעל וכביאור שנייה׳, סעודה שיסעוד ׳קודם ׳מרישא׳, היום את לקדש שיש
 הגפן פדי בורא ׳וברוכי השאילתות: סוגיית לשון את לעברית מתרגם הוא ואף

ושותה׳. 72בלבד הגפן פרי בורא ׳מברך ־ ומישתא׳
 לא זו כי מתוכה מוכיחה האמוראית בסוגיה השאילתות מסורת למדים: נמצינו

 זו אמוראית סוגיה שבשאילתות. זו על אם כי שלפנינו, הבבלי ברייתת על כלל הוסבה
 לראשונה עולה זה וקידוש שביום, הקידוש את היודע תנאי מקור כל אפוא הכירה לא

 בסוגיה שלפנינו הבבלי מסורת של יחסה מהו תחילה, לברד יש מעתה יהודה. רב בידי
 עצמאית, כמסורת שלפנינו הסוגיה את לראות יש האם שבשאילתות: לזו האמוראית

 הטעונה בדרך שנתגלגלה תולדה, אלא אינה שמא או עצמה, בפני עמידה לה שיש
73שבשאילתות? המקורית הסוגיה מן ביאור

 מהדורת המנהיג, שם: לפסחים די׳׳ד פסקי עוד ראה לסעודה ה׳קידוש׳ הקדמת בטעם זו לסברה 70

 בתוספתא שנינו הרי תאמר, ואם ב. טור לז, וילנא, דפוס לפסחים, מרדכי קעב: עט׳ רפאל,
 אחר ורק יין לשתות הוא, כך סעודה סדר כי ומקבילות(, ,20 עט׳ ליברמן, )מהדורת ד ברכות

 סעודת מצוות שם. עיין אורחים, במעמד רשמית בסעודה שם מדובר כי לומד יש לאכולז כך
 יש אם ספק דין, מן בר היין. בהקדמת זה, ומהודר חגיגי באופן הכול שיעשוה אפוא היא השבת
כפשוטה, תוספתא וראה ובמקומו. יהודה רב בימי למנהג שם המתוארים הסעודה ממנהגי להקיש

שם.
 שבסוף הנספח ראה כך ועל זה; קידוש קודם מאומה לטעום שאסור הוסיף, אף שהרמב׳׳ם אלא 71

דברינו.
 ׳מקדש במטבע רבא בקידושא מברכים שהיו ׳חיצוניים׳ משיטת לאפוקי הדמב״ם הוסיף זו תיבה 72

.115 הערה להלן, במצוין ראה השבת׳;
 )ראה שלפנינו הבבלי סוגיית של תולדתה היא השאילתות שסוגיית היינו הפוכה, תפיסה 73

 כל אין יהודה רב של הראשונה בתשובה שהרי זה. במקרה אפשרית אינה (,48 הערה לעיל,

להלן. וראה במקוריותה; ספק ואין שבסוגיין, לתשובה הרחבה או ביאור
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 חילופי על להעמיד יש מברך, מאי ׳ביום ולשאלתה הבבלי לסוגיית אפוא בחזרנו
 ספרד, ראשוני )גאונים, הקדמונים ובדוב 7כתבי־היד* במקצת שבכאן: הנוסחאות

 נוסח ואילו מאי׳. ׳ביום אלא: אינו השאלה נוסח ”ואיטליה( פרובאנס צפון־אפריקה,
 בראשוני אלא מופיע אינו 76כתבי־יד, בקצת גם המקוים מברך׳(, מאי >׳ביום הדפום

 כתבי־ במקצת מופיעה שלישית גרסה 78המאוחרים. ספרד חכמי בקצת ואף 77אשכנז,
 ראשונים ובקצת 80גדולות הלכות של ונציה בדפוס הוא וכן אמר׳, מאי ׳ביום79 יד:

82קאמר׳. מאי ׳ביום מינכן: בכ״י זה כעין 81ואשכנז. מפרובאנס
 מאי׳ ׳ביום הנוסח את דנים שהיינו אפשר השאילתות, מסורת בידינו היתה אילולא

 שתיעודו אף־על־פי וכו׳(, יהודה׳ רב אמר אמר מאי )׳ביום הדומות מפני כשיבוש
 הואיל אך זה. פתרון על מקשה היה כדלעיל, הקצר, הנוסח של והמהימן הנרחב
 ׳ביום לגרוס כלל אי־אפשר השאלה על תשובתה שלפי השאילתות, מסורת ובידינו

הבבלי במסורת אף הנכון: הוא שההפך מסתבר הרי כדלעיל, ׳מברך׳(, >או אמר׳ מאי

.134ו* 125 ,109 וטיקן כ׳׳י (;36 העדה קמבדידג׳)לעיל, קטע 74
 דכט(; עט׳ מצגד, )במהדורת שם פסחים ד׳׳ח <;44 הערה שם, וראה ג, פרק )לעיל, שאילתות 75

המהדיר(; כהשלמת )ולא א עט׳ תרכ״א, פירט א, שמחה, שערי קידוש, הלכות ראש גיאת, רי״צ
 וברוב בדפו׳׳ר שכך שם, הנוסחאות חילופי ודאה ,127 עט׳ היימן, )מהדורת שם פסחים רי׳׳ף

 288 ,192 עט׳ העתים, ספר אמרינן(; מברך, אומר, מוסיפים: כה׳׳י ומקצת דפוסים בשאר כה״י;

 )וכן ע׳׳א קלב יונה, מאיר ר׳ הוצאת ומצה, חמץ הלכות העיטור, ספר המהדיר(; כהוספת )ולא
 משנה׳ ׳מגיד שם; לפסחים חלאוה ומהד״ם רי׳׳ד פסקי דוד, רבנו חידושי (;143 וטיקן בכ״י הוא

הש׳׳ס(. דפוסי על־פי שתיקנו המצויים כדפוסים פרנקל)ולא מהדורת שם, לרמב״ם
וששון. 6 מינכן אוקספורד, כ׳׳י 76
 לז, וילנא, דפוס שם, מרדכי ד; סי׳ י, פרק פסחים, רא׳׳ש ;130 עמי ב, ראבי׳׳ה, שם; רשב״ם 77

ב. טור
 אבודרהם פב; עמ׳ תדש׳׳ם, ניו־יורק חיים, ב׳׳ר אשר לר׳ הפרדס ספד שם; לרמב׳׳ם עוז מגדל 78

קנ. עט׳ (,43 הערה )לעיל,
וענלאו. קולומביה אדלר, כ״י 79
 )ברלין הילדסהיימר משפחת של מהדורותיה שביסוד בכתבי־היד אינו הקטע כל ג. פרק לעיל, 80

וירושלים<.
שם. אגודה ספר שם; המאורות ספר שם; לפסחים המכתם ספר 81
 גאון׳ יהודאי דר׳ קצובות וב׳הלכות עי׳׳ש. שם לרשב״ם 1105 לייפציג כ׳׳י גרסת גם וראה 82

 לפניה נדרשת ׳אומר׳ תיבת אם וספק וכו׳. הגפן׳ פרי בורא אומר מאי ׳ביום <:36 הערה )לעיל,

לאחריה. או
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 הקושי שמפאת אלא מאי׳, ׳ביום והמתועד הקצר הנוסח היה המקורי הנוסח שלפנינו
 שהרי 83מברך׳. מאי ׳ביום או אמר׳, מאי ׳ביום שונות: בדרכים ׳תוקן׳ שמעלה הגדול
 עוד מקום אין ביום, הקידוש חובת את לימדה כבר בבבלי שלפנינו שהברייתא לאחר

 המכוון אכן וזהו שביום: הקידוש נוסח על לשאלה רק אלא מאי׳, ׳ביום לשאלת
לנוסחותיהן. בתוספות

 למסורת ברור שריד אנו מוצאים שבשאלה הנוסח בחילופי רק לא זו: אף
 במסורת תלותה על מתוכה מלמדת שלפנינו שבסוגיה התשובה אף אלא שבשאילתות,

 שכן שלפנינו. למסורת יהודה רב השיב תשובה מה להבין קשה שהרי השאילתות.
 שאלת וביום. בלילה היין, על השבת יום את לזכור יש כי לימדה שלפנינו הברייתא

 יכול אינו לילה של הקידוש שנוסח ההנחה על מיוסדת שעליה, מברך׳ מאי ׳ביום
 תשובת ביום? היין על השבת את זוכר הוא כיצד שואלים ולכך ביום, גם להיאמר

 היא והכרחית בלילה, גם נאמרת זו ברכה שהרי תשובה, אפוא אינה הגפן׳ פרי ׳בורא
 השבת את בה שמזכירים הדרך מהי אלא אפוא היתה לא השאלה היין. שתיית מעצם
 היה זו לשאלה בברייתא. נתפרשו שכבר וברכתו היין שתיית לעצם מעבר ־ ביום
 פרי בורא אלא אומר ׳אינו או: מידי׳, לא ותו הגפן פרי ׳בורא להשיב: יהודה לרב

 שלפנינו. המסורת מן שעולה כפי כוונתו את מביעות אלו תשובות כיו״ב; וכל הגפן׳
 כלל ביום השבת את מזכירים שאין העיקר, את חסרה שלפנינו יהודה רב תשובת אבל

בשאלה. ידוע כבר ־ הגפן פרי בורא ־ בה שנאמר ומה הברייתא(, כפשט )שלא
 אלא לעצמה, כשהיא עצמאית עמידה אין שלפנינו שלסוגיה הדברים אפוא נראים

 כרקע השאילתות סוגיית העמדת שכן השאילתות. מסוגיית כתולדה לבארה יש
 מאי׳, ׳ביום היתה המקורית השאלה בפשטות: הדברים את מבהירה הבבלי לסוגיית
 לקושי כיישוב נוספו מברך( )אמר, הנוספות והתיבות השאילתות; לבדייתת והוטבה

 שבשאילתות. לזו ולא שבסוגיה, לברייתא היא שנוגעת משעה - המקורית השאלה על
השאילתות סוגיית בהמשך שנתפרשה מרישא׳, ׳אקדשיה היתה המקורית התשובה ואף

 ע׳׳ב; לח ע׳׳א־ע׳׳ב; יא מברך׳)ברכות ׳מאי השאלה מצויה שבהם בתלמוד המקומות שאר בכל 83
 תענית ע״ב! כא מגילה ע״א; מו סוכה ע״א; ז פסחים ע׳׳א; כג שבת ע״א; נט ע׳׳ב! נד ע׳׳א; מו

 נתפרש כבר בברכה הצורך שעצם לאחר מופיעה היא ע׳׳א( לט סוטה ע׳׳ב! ז כתובות ע׳׳ב; ו
כבלילה, השבת׳ ׳מקדש אומרים אין שביום היא הגמרא שהנחת כיוון בענייננו, אבל להדיא.

 שונים פסוקים באמירת אלא היין על השבת את מזכיר שאינו אפשר הרי שמה? דכר מאן ברכה

 לאחר - מאי׳ ׳ביום הקצר לנוסח ניתוספה ׳מברך׳ שתיבת אפוא, מסתבר להלן(. כנהוג)ראה
 שבברכה אפוא נתפרש וכבר ועומדת, מונחת היתה כבר הגפן׳( פרי )׳בורא יהודה רב שתשובת

מדובר.
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 ולא השאילתות, לברייתת הוסבה המקורית הסוגיה שהרי היין. על לברכה כמכוונת
 לקדש יש ביום שאף שקבע הוא יהודה רב ביום. השבת לזכירת מקור כל בה ידוע היה
 של טיבו על הגמרא מששאלה לפיכך, השבת. הזכרת כלל דרש לא אך בתחילתו, ביין

 משהועמדה ברם, הגפן׳. פרי ׳בורא בתשובת השיבה יפה וכו׳<, מר׳ זה)׳והאמר קידוש
 ביום היין על השבת את לזכור שיש לימדה שכבר שלפנינו, הברייתא לאחר הסוגיה

 מקום היה לא כבר זו שאלה ועל ביום; הקידוש נוסח על אלא לשאול נותר לא ובלילה,
 אפוא בה נקטו דרכים שתי המקורי. כמשמעה יהודה רב של הראשונה לתשובתו
 מברייתא קושיה המקורית)תשובה, הסוגיה מבנה את שקיימו יש והמפרשים. הלומדים
 מוצאים כך יהודה. רב של הראשונה תשובתו את מחדש שפירשו אלא נוספת(, ותשובה

<:53 הערה ליד ג, פרק שבעקבותיו)לעיל, ובראשונים גדולות בהלכות אנו
הכוס? על קדושה בהן אין אמרינן הא ־ כדאורתא קידושא אי אמר? מאי ביום
הגפן. פרי בורא יהודה: רב אמר

 כמכוונת מעתה נתפרשה מרישא׳( )׳אקדשיה יהודה רב של המקורית תשובתו
 כדרך היינו ׳מרישא׳ שבלילה; הקידוש כנוסח ביום לקדש יש הקידוש: לנוסח

 אינה שמעתה הברייתא, מן הקשו כך ועל כניסתה. בליל השבת, בראש שמקדשים
 84בלבד. הלילה נוסח את כשוללת מתפרשת אלא וכול, מכול ביום הקידוש את שוללת

 של לעניינה תואמת שאכן המקורית, שבסוגיה השנייה התשובה את השיבו ולכך
כאמור. המעובדת, הסוגיה

 רב של הראשונה תשובתו כליל הושמטה השונים לעדיו שלפנינו בבבלי ואילו
 בתשובה די שביום, הקידוש בנוסח אלא כעת מעוניינים אנו שאין מאחר כי יהודה;

 שבסוגיה הראשונה התשובה את המאוחר, העיבוד על־פי מפניה, דחתה שכבד השנייה,
המקורית.

 הברייתא על הוסבה שלא השאילתות, סוגיית היא המקורית הסוגיה למדים: נמצינו
 ברייתת של הופעתה מתוך נוצרה שלפנינו הסוגיה ואילו אותה; ידעה ולא שבבבלי

 ברייתא משהחליפה ביום. הכום על השבת זכירת הכתוב מן שדרשה זו בסוגיה, הבבלי
 להתאים הוצרכו השאילתות, ברייתת היא בסוגיה, שהיתה המקורית הברייתא את זו

 את שהוליד הוא זה וצורך עליה; מעתה המוסבת האמוראית, הסוגיה את אליה
 יש מעתה שלפנינו. הבבלי לסוגיית המקורית השאילתות סוגיית שבין השינויים

 ידועה היתד. שלא ביום, קידוש המקיימת הברייתא שלפנינו בסוגיה עלתה מניין לברר,
המקורית. האמוראית בסוגיה כלל

(.36 הערה )לעיל, המכתם וכדברי 84
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הסוגיה לתולדות ה.
 המכילתא ברייתת של הגעתה הוא הסוגיה פני לשינוי הגורם כי הדברים נראים

 למסגרת והכנסתה 85האמוראים ימי לאחר שבבבל לבתי־מדרשות א( פרק )לעיל,
 ברייתת כעין הפותחת המכילתא, ברייתת לפני מעתה הועמדו הלומדים 86סוגיין.

 בכניסתו׳ היין על ׳זכרהו במכילתא, בכניסתו׳ היין על ׳מקדשין השאילתות:
 קידוש על מוסיף אינו המכילתא ברייתת של הישיר המשכה אך השאילתות. בברייתת

 כבר אמנם, כדלעיל. הלילה, קדושת על היום קדושת את אלא ההבדלה, את הלילה
 יש וכי הכוס, על לקידוש כלל אינה שבמכילתא המדרש כוונת כי שם, לעיל הוכחנו
 את הכירו שכבר בבבל, הלומדים אך לו; הקודם הקטע מן נפרד כמדרש לראותו

 מ׳קידושא והן מרישא׳( ראקדשיה יהודה רב מדברי הן זה, בשמו שביום ה׳קידוש׳
 ממש ־ זה במובן שבמכילתא ליום׳ ׳קדושה אף תומם לפי פירשו אשי, רב של רבא׳
 אף סוגיין של הלימוד לסדר הוכנסה מעתה המכילתא. מפרשי אף אחריהם שעשו כפי

 ברייתת דרשת של בצדה ־ מניין?׳( בלילה ביום, אלא לי )׳אין המכילתא דרשת
 היין על ׳זכרהו בדרשת פתחה האחרונה וזו הואיל אך בסוגיה. המקורית השאילתות
 המכוונת יום׳, את ב׳ת״ל וסיימה המכילתא, ברייתת לפתיחת הזהה בכניסתו׳,

 מסגרת זו נותרה לכך ב<, פרק לעיל, שנתבאר )כפי שבמכילתא כ׳ת״ל׳ שלא לעניין,
 גרסו המדרש של באמצעו ודק לסוגיה; המכילתא ברייתת הכנסת לאחר אף הדרשה
 ־ מניין?׳ ביציאתו בכניסתו, אלא לי ׳אין זו: בצד זו מסורות, שתי הלומדים מעתה

87מניין?׳. בלילה ביום, אלא לי ׳אין
את והופכת המתקנת שלפנינו, הבבלי סוגיית של קשייה את לפרש בידינו מעתה

 מבוא אלבק, ח׳ וראה הגמרא: חכמי לפני עמדו המכילתא ברייתות כל שלא הוא המפורסמות מן 85

הרכבי, הגאונים, גאון)תשובות האי רב של תשובתו אף ידועה ואילך. 106 עמ׳ לתלמודים,
 היא רב׳, דבי ל׳ספרי בניגוד ישראל׳, דארץ ׳מכילתא דר״י המכילתא את המכנה רכט<, סי׳

 כהנא, מ׳ לאחרונה ראה המכילתא של הארץ־ישראלי מקורה על בזה. ואכמ׳׳ל דרשב׳׳י, המכילתא
 ובנסמן 53 והערה 513 עמ׳ )תשנ׳׳ג(, סב תרביץ, דברים׳, במכילתא ישראל ארץ ישיבת ׳מעלת

שם.
 היתה, חיצונה שמא לומר יש ׳אלא בפרקנו: הם אף אחרת, ברייתא על הידועים הרז״ה וכדברי 86

 פסחים לרי׳׳ף הקטן בגמרא׳)המאוד וקבעוה התלמוד, סתימת מאחרי סבוראי רבנן ליד שהגיעה
ע׳׳א(. כ וילנא, דפוס י, פרק

 לי אין מנייןז ׳ביציאתו <:40 העדה )לעיל, 134 וטיקן כ״י גרסת נולדה כנראה, כך, מתוך 87
 פרק לעיל, )שהובאה והזהיר ספר לגרסת והשווה המסורות. שתי צירוף שהיא וכו׳, בלילה׳ אלא

וכו׳. ללילה׳ קדושה אלא לי אין בכניסתו, אלא לי ׳אין ג<:
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 על ׳זכרהו בנוסח הברייתא את הביאו תחילה שכן ג<. פרק )לעיל, הברייתא נוסח
 הקשו כך על מניין?׳. בלילה ביום, אלא לי ׳אין שנו: ובהמשך ׳בכניסתו׳, ללא היין׳,
 תיבת הוסיפו ראשית בשתיים: הגיהו כך ומתוך שם<, )כדלעיל, קושיות שתי

 ביום בלילה, אלא לי ׳אין היפכו: ובהמשך היין׳, על ׳זכרהו לדרשת ׳בכניסתו׳
 זה בעניין בברייתא השנוי לשון לפרש דאין ׳אע״ג הדשב״ם: שם כתב וכבר מניין?׳

 מחסרא״; ״חסודי למימד שייך לא הכי אפילו למפרע, אותה מסרסין שאנו על־ידי אלא
 אלא לי ״אין לומר לו שהיה דבמקום למפרע, ששנויה אלא כלום, ממנה חסר אין שהרי

 מניין״, בלילה ביום, אלא לי ׳׳אין ושנה בשמועתו התנא טעה מניין?״ ביום בלילה,
 הוסיפו באמת שהרי לתמוה, יש אבל מחסרא״׳. ״חסודי למימד שייך לא הלכך

 ובאמת 88בלבד. הסדר בהיפוך נסתפקו ולא )׳בכניסתו׳(, בה שחסרה תיבה לברייתא
 אפשר היה לקדשו׳ ׳זכור... הכתוב מן שהרי בה; ראו צורך מה תמוה זו תוספת עצם

 לקדושי, בעי יומא תחילת קדיש כי שהרי בכניסתו, שמדובר הסוגיה, לסברת להבין,
 לכאורה נאמר לא המקורי ובנוסח והואיל הסדר? בהיפוך נסתפקו לא ומדוע

זו? תיבה של עצמה כל בתיקונה הגמרא שאבה מניין ׳בכניסתו׳,
 כבר ׳בכניסתו׳ תיבת מצויה 89וראשונים גאונים ובכמה קמברידג׳ בקטע ואמנם,

 ונראה וכו׳. ביום׳ אלא לי אין בכניסתו, היין על ׳זכרהו שלברייתא: ראשון בנוסח
 היתה בסוגיה המקורית הברייתא כי נתבאר כבר שהרי הסוגיה. למנעולי מפתח שכאן

 ולברייתא וכו׳; בכניסתו׳ אלא לי אין בכניסתו, היין על ׳זכרהו השאילתות: ברייתת
 אף והרי מניין?׳. בלילה ביום, אלא לי ׳אין אחרת: מסורת המכילתא מן הוסיפו זו

 לסוגיה שמשהוכנסה נמצא בכניסתו׳. היין על ׳מקדשין תחילה: נדרש במכילתא
 - השאילתות ברייתת על־פי והן מקורה על־פי הן ־ תחילה גרסוה המכילתא מסורת
׳בכניסתו׳. לתיבת בהמשך

 אחריהם עמדו שלפניו עצמו קושי אותו לפני מעתה אפוא עמדו בבבל הלומדים
 מקדשין כי שלימד לאחר - ביום׳ אלא לי ׳אין המדרש שואל כיצד המכילתא: מפרשי

 הברייתא את להוציא בבתי־המדרש הועלו הגהה דרכי ושתי דווקא. בכניסתו
 פרק שלנו)לעיל, למכילתא ביחס זמן לאחר שהועלו הגהה דרכי כאותן - משיבושה

אלא לי ׳אין לשאול אמנם שאפשר באופן ׳בכניסתו׳, תיבת מחקו האחת לפי א(.

 כבר ׳בכניסתו״ גרם הרשב״׳ם שאף לשער יש שמא שם. ומסורות, מקורות הלבני, ,ד והשווה 88

 והנוסח מדויקים; דבריו כך ואם ,36 הערה דלעיל, כראשונים שלברייתא, ראשון בנוסח

 1105 לייפציג בכ״״י ברם, בסוגיה. הרווחת הגרסה על־פי ׳תיקון' זה לפי הוא ברשב״ם שלפנינו
וצ״ב. ״בכניסתו״, בלא כבדפוס, הנוסח שם לרשב״״ם

.36 הערה לעיל, 89
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 השאלה; סדר את היפכו אך במקומה, ׳בכניסתו׳ תיבת הותירו לשנייה ואילו ביום/
 בקטע שמצוי כפי הסוגיה, בתחילת הברייתא נוסח מניין?׳. ביום בלילה, אלא לי ׳אין

 בתחילה, הלומדים לפני שעמד המקורי הברייתא נוסח אפוא הוא וסיעתו, קמברידג׳
 עדי־הנוסח שאר גרסת ואילו בסוגיה. נשתלבה המכילתא מן שהגיעה שהמסורת לאחר

 ליישובה הלומדים שנקטו האחת התיקון דרך את משקפת ׳בכניסתו׳( )בלא כאן
שלברייתא.
 השני בנוסח ׳בכניסתו׳ תיבת לפתע עלתה מה ולשם מניין תמה אין מעתה

 אלא הברייתא, של המקורי בנוסחה מתחילה היתד, זו תיבה שהרי הגמרא; שהציעה
 בדרך ואילו הסוגיה. בתחילת שהוצעה הראשונה, התיקון דרך על־פי הימנו שהוצאה
כנה. על להשיבה אפשר היה השנייה התיקון

 הנוסח על שבגמרא הקושיות עצם את לפרנס בידינו יש כעת דווקא ואמנם,
 אלו ששאלות כך, על ,0החוקרים עמדו כבר מכוחן. שם שהוצע התיקון ואת הראשון

 מרובים נוסחאות בשינויי הן מנומרות בעדי־הנוסח: הרופף מעמדן על־פי הן, מאוחרות
 מן ורבים השנייה, הקושיה את דק המקיימים מעדי־הנוסח יש אורכן; לכל ביותר
 שבכל אלא ,2בכאן. מצויים מאוחרים לשונות אף ,,הקושיות. סדר את מהפכים העדים

 )בינה שור ר״י בו שהאריך כפי השאלות, שבעצם הרב הקושי את ליישב כדי אין זה
 אלילה מהדר ׳תנא קושיית שהרי .00 הערה ,192-191 ׳עמ העתים, ספד על לעתים
 אלא למדו, דיממא מקרא לא שכן כלל, לכאורה קשה אינה דיממא׳ קרא ליה ונסיב

 לקדושי׳ בעי יומא תחילת קדיש ׳כי קושיית ואף הלילה. לרבות ־ ד׳את׳ מריבויא
 היובלות קידוש מעין הוא שבת של שקידוש אנו משמניחים דווקא היא ממש של קושיה

 ודאי כן, שאם השבת; קדושת את וליצור לפעול הקידוש שבכוח היינו ,3והמועדות,
 יותר קרובה וקיימא׳, קביעא ו׳שבת הואיל אבל להיאמר. הוא צריך השבת בכניסת
היום קדושת על שבח הבעת אלא ואינו יצירתי, כוח כל בקידוש שאין התפיסה

 413 עט' פסחים, לרי״ף במהדורתו היימן ה׳ ;73 הערה ,82 ,עמ עץ־חיים, ;233 ,עמ רוזנטל, 90

.153-152 לשורות
.38 הערה לעיל, זאת כל על ראה 91

 כמדומה זוקק אלה של איחורן שהוכחת עם רתו׳, ,'אדרבה לשונות על עומד שם, עץ־חיים, 92
 לשכבה אופיינית וכו׳ ,ונסיב ,וכו מהדר ׳תנא שאלת של עצמה כל שאף נראה מחקר. עדיין

 על מורה ההיא הסוגיה וניתוח ע״ב, ה בפסחים רק עוד מצויה זו שאלה שבתלמוד; המאוחרת
בס״ד. אחר, במקום בפירוט שיתבאר כפי השאלה, של איחורה

 קו לפסחים הרשב״א תלמיד רצה; סי׳ ד, הרשב״א, בשו״ת השואל ח; כ, לשמות רמב״ן עיין 93
טז. אות ג, ב, לבראשית השלם׳ ״תוספות שם; חלאוה מהר״ם ע״א;
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 בשבת תחול קידוש שמצוות האפשרות את לשלול אין הדבר, כך ואם 94וחשיבותו.
 לכבוד קודם יום ׳כבוד לן קיימא שהרי בכניסתה; ולא הכתוב, כלשון דווקא, ביום

 אפוא קשה 96(.95ומקבילות [,14 עמ׳ ליברמן, ]מהדורת ח ג, ברכות לילה׳)תוספתא
 נוסח את ולהפוך להגיה דיו אלים מניע אלו בקושיות הגמרא בעלי ראו כיצד להבין,

הברייתא.
 אלו שלקושיות מכוחן לא שהרי מחוורים. הדברים לעיל שנתברר מה לאוד אך
 שכן חברתה; על אחת תיקון דרך להעדיף רק יפה היה כוחן אלא הברייתא, הוגהה
 הברייתא נוסח תיקון אלא אינו עצמו הוא 97הקושיות, מוסבות שעליו הראשון, הנוסח

 לקיים - אחר תיקון אף הוצע זה תיקון של ובצדו ׳בכניסתו/ תיבת בהשמטת המקורי,
 זה שיקולים, הוסיפו והמפרשים שהלומדים אלא השאלה. את ולהפוך ׳בכניסתו׳, תיבת
שבגמרא. הקושיות הן והן - הראשון פני על השני התיקון להעדפת בכה, וזה בכה

 הברייתא שכן המכילתא; שעל־פי לברייתא הוסבה המאוחרת הסוגיה זו כל
 מסורת הכנסת שעם לפי זאת ממקומה. נדחקה השאילתות, ברייתת בסוגיה, המקורית

 לזו; זו הצוררות ברייתות שתי זו בצד זו ניצבו שנתבאר, כפי לסוגיה המכילתא
 אפשר רבא. קידושא ־ לשנייה ואילו יום׳, מ׳את הנלמדת היא ההבדלה לראשונה

 שגרם הוא מאי׳(, ׳ביום שאלת )בעקבות רבא בקידושא העוסק הסוגיה, שהמשך אפוא
 דעת שמן אפשר אף שכנגדה. הברייתא ולדחיית בו העוסקת הברייתא להעדפת
 מן עיקר להבדלה שאין הלומדים שסברו לפי השאילתות, ברייתת נדחקה ובכוונה
מן ללמדה אין ולכך השבת, קידוש של מעניינו ההבדלה מהות שאין או 98התורה,

 הרשב׳׳א לשון וכן ג, פרק לעיל, שהובאו תורה, ובמשנה המצוות בספר הרמב׳׳ם לשונות ראה 94

שם. בתשובתו
 ב, פרק לעיל, שהובאה דרשב׳׳י המכילתא את להוסיף יש שם, ליברמן שציין המקבילות על 95

.5 הערה שם, לפסחים, ומסורות מקורות הלבני, העיר שכבר כפי
 ליום ההלכה את לייחס המדרש דרך כי המורות שם, שור ר׳־י של המרובות דוגמותיו וראה 96

כבענייננו. בכתוב, הנזכר כלשהו דווקא
 עמדה ׳בכניסתו׳ תיבת שאילו ׳בכניסתו׳! ללא שלפנינו, הנוסח על הוסבו שהקושיות ספק אין 97

 אלא לי ׳אין בברייתא נאמר כיצד להקשות: להם היה בהרבה חמורה קושיה הרי המקשים, לפני
 על דן אתה מכאן ואף בלילה. היינו בכניסתו׳, ׳זכרהו... דווקא למדו שבסמוך לאחר ביום׳,

קודמו. את תיקן שכבר לנוסח המוסבות אלו, קושיות של איחודן
להוסיף. ויש ,19 .,18 העדה סח, עט׳ תלמודית, באנציקלופדיה ׳הבדלה׳ בעדך שצוין מה ראה 98
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 לזו הברייתא של ניגודה כך, ובין כך בין ”לקדשו׳. השבת יום את ׳זכור הכתוב
 ולא הבבלי, מעיקר שלראשונה לדהיקתה לבסוף שגרם הוא המכילתא מן שנכנסה

ג<. >פרק לעיל שהובאו שרידיה ובשאר בשאילתות אלא נותרה
 נכנסה רבא, קידושא מנהג בעצמם קיימו האמוראים שכבר לאחר למדים: ונמצינו

 נתפרשה כך ומתוך האמוראים, ימי שלאחר הבבלי לבית־המדרש המכילתא בדייתת
 והעיבוד הלימוד פרי אפוא הוא זה מדרש בכתובים. שביום קידוש המעגן הלכה כמדרש

 של עלייתו טוב. יום של לקידוש ביחס ב< >פרק לעיל שמצינו כדרך ־ הבתר־אמודאי
שנתבאר. כפי האמוראית, הסוגיה של המחודש לעיבודה הגורם שהיתה היא זה מדרש

רבא קידושא של השתגרותו לעקבות ו.
ביום)׳אקדשיה בשבת היין ברכת על ׳קדושה׳ לשון האמוראים בימי עלה בבבל רק לא

ז)יא פרק סוף ברכות בירושלמי שכן ארץ־ישראל. אמוראי אצל אף אלא מרישא׳(,
גרסינן: ע״ח

 קודמת הלילה קדושת לילה, לכבוד קודם היום כבוד יודן: בר תנחום רבי אמר
 ורבי אחא בר יעקב רבי בשם יוסה רבי היום? כבוד זהו אי 100היום. לקדושת

הגפן. פרי בורא רב: בשם יוסף בר אלעזר

 כן שעל להיתרה, מלאכה מאיסור המעבר את כמסמנת ההבדלה של ממהותה להתעלם אין שהרי 99
 מלאכה שאין לפי ע״ב<, קיד שבת )ברייתא הכיפורים יום בליל שחל שבת במוצאי הבדלה אין

 שחל שבת בליל אף נאמר ודאי קידוש אבל ט״ו<; פרק סוף שבת )ירושלמי, מעתה המותרת
 שבח הוא הקידוש של עניינו שכן מעתה. הנאסרת מלאכה שאין אף הכיפורים, יום במוצאי

 קדמון ב׳פירוש ואמנם, ההבדלה. כן ולא המעשי, במובן הבדלה בו כשאין אף וקדושתה, השבת
 מבדילים שאין שזו כתוב, מצאתי פרנקל<, מהדורת )ברמב״ם, כא ה, שבת להלכות ממצרים׳

 אבל הבדלה, של כוס לטעום יכולים שאינן ׳מפני הוא הכיפורים יום בליל שחל שבת במוצאי

 בדברים זוכריהו ־ זכור כדכתיב הקידוש, כמו מצוה שההבדלה מפני להבדיל, צריך בתפלה
 כאמור וסיעתו, הרמב׳׳ם משיטת מתבקשת באמת אך מקורית, המסקנה וביציאתו׳. בכניסתו

 - לתלמוד הרמב״׳ם ׳פירוש תא־שמע, י׳ ראה הרמב״ם של לבית־מדרשו זה חיבור של )ליחסו
 ,301-300 עמ׳ ]תשמ״ח-תשמ״ט[, יד-טו העברי, המשפט שנתון פתרונה׳, ודרך חידה

 בתפילה שאף המקובלת, השיטה היא רש״י, שיטת שם קדמון׳ ב׳פירוש הובאה וכבר ואכ״מ<.

עי״ש. הכיפורים, ביום שחל שבת במוצאי הבדלה אין
 קדומת)!( הלילה וקדושת הלילה, הלום)!( לקדושת היום ׳כבוד נשתבש: 133 וטיקן בכ״׳י 100

התלמוד לשאלת להתאים כדי שתוקן הרושם את מעורר היום׳( )׳כבוד הסיום היום׳. לכבוד
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 כדוגמה זו סוגיה מביא א־ב< כד, תד״ל, בדסלוי הירושלמי, )מבוא פרנקל ז׳
 ח)מהדורת ג, ברכות בתוספתא שהדי אמוראים. בשם בירושלמי שמופיעות לברייתות

שנינו: (14 עט׳ ליברמן,
 אחד כוס אלא לו אין אם לילה, לכבוד קודם יום כבוד ־ לילה וכבוד יום כבוד

הלילה. ולכבוד היום לכבוד קודמת היום קדושת ־
 י׳ כך על עמד שכבר כמות בתוספתא, מצוי תנחום ר׳ שלדברי הרישא רק באמת ברם,

 בזו שבתוספתא: מזו לגמרי שונה תנחום ר׳ שנקט היום׳ ׳קדושת ואילו 10,עץ־חיים,
 שאינה יום, של יין לשתיית הקודם שבת, ליל של קידוש היא היום׳ ׳קדושת האחרונה

 לתוספתא, כלל עדיין קיים אינו ביום שבת של ׳קידוש׳ שהרי היום׳. ׳כבוד אלא
 על היום קדושת בהן יש שבתות... ׳לילי ב(: פרק סוף )לעיל, שם הישיר כבהמשכה

 ארץ־ חכם יודן, בר תנחום ר׳ אבל הכוס׳. על היום קדושת בהן אין שבת... הכוס...
 של השלישי לדור קדום אינו מקום ומכל 102בבירור, ידוע לא שזמנו ישראלי

 נולד כך ומתוך היום׳, כ׳קדושת היום של היין ברכת את מכיר כבר 103האמוראים,
 תנחום ר׳ נזקק הלכך עיקר. כל קיים אינו שלתוספתא הלילה׳, ׳קדושת המושג אצלו

104היום. לקדושת קודמת הלילה שקדושת לקבוע

 זו בגרסה ממש יש אם אך ההפוך(; בכיוון זה לצורך רש״ם הגהת - להלן )וראה לו הסמוכה
 שהוא אף רבא, לקידושא ביחס היום׳ ׳קדושת המונח את נקט לא עדיין תנחום ר׳ שאף נמצא
להלן. וראה שנקט, הלילה׳ ׳קדושת מלשון נרמז כבר

.81 עמ׳ עץ־חיים, 101
.616 עמ׳ לתלמודים, מבוא אלבק, ח׳ ראה 102
 כמו ע״א(, )י ה״א פ״ו ברכות בירושלמי אבא בר חייא ר׳ של מאמרו על מוסיף הוא שהרי 103

 זה שחכם להוסיף ויש בערכו. ואמוראים, תנאים תולדות היימן, ר״א בעקבות שם, אלבק שציין
 ציין וכבר קצ(ן עמ׳ מרגליות, )מהדורת ט ט, רבא בוויקרא אף שם( אלבק לציוני )נוסף נזכר

׳עמ תרצ״ה, ניו־יורק ארץ, דרך מסכתות היגר, )מ׳ השלום שבפרק במקבילה כי שם, המהדיר
 ארץ דרך מסכת שפרבר, ר״׳ד אפוא שיער נכון אל אבא. בר חייא ר׳ בשם המימרה מובאת (256

 חייא ר׳ בשם יודן בר תנחום ר׳ אמרה, שבמקור ,220 עמ׳ תשנ״ד, ירושלים השלום, ופרק זוטא

 הדור בן הוא שאף ־ עולא בשם ע״ב י שבת בבבלי מובא שם האמורה ההלכה כעין אבא. בר

השלישי.

 השבת׳, ׳מקדש ברכת בו שיש ביום לקידוש נתכוון תנחום שר׳ סבור ,232 ,223 עמ׳ רוזנטל, 104

 כזה שמנהג ,37 ,35 עט׳ א, כפשוטה, תוספתא ליברמן, על מסתמך והוא ממש; קידוש היינו
 ממקורות אלא אינן רבא קידושא לעניין ליברמן של ראיותיו ברם, בארץ־ישראל. נהג אמנם

רבא. קידושא לעניין מוכיחות אינן בארץ־ישראל חודשים ראשי מקידוש וראיותיו הגאונים;
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 הדברים בהמשך סיריליו ר״ש של הירושלמי נוסח הוגה תנחום ר׳ דברי בעקבות
 הוא כך הגפן. פרי בורא היינו היום׳ ש׳כבוד פירשו ורב אחא בד יעקב ר׳ שכן שם.

 השיבו כך ועל היום?׳, קדושת ׳איזהו הגורס: מרש׳׳ס, חוץ ־ 105עדי־הנוסח כל לגרסת
 תנחום, ד׳ דברי לאחר השאלה מהעמדת נולדה זו גרסה הגפן. פרי בורא וסיעתו: רב

 קידוש במובן היום׳ ב׳קדושת מכיר אמנם תנחום ור׳ דבריו: על היא מוסבת כאילו
 היא עדי־הנוסח כל שאר שגרסת ברי אבל הגפן. פרי בורא אלא שאינו שביום,

 השאלה לו. המאוחר תנחום ר׳ דברי על מוסב רב שיהא אי־אפשר שהרי המקורית,
 הרי והיא ־ תנחום ר׳ דברי שביסוד התוספתא ברייתת על נסבה רב השיב שעליה

 תשובת שלזה ולביאורו שבת: ליל של קידוש במובן אלא היום׳ ב׳קדושת מכירה אינה
 פדי ש׳בודא לפרש אפוא היא האמוראים כוונת נכונה. אינה הרי הגפן׳ פדי ׳בורא
 אכן מתקיים אחד, כוס אלא לו אין אם ולכך היום, מכבוד מהותי חלק הוא הגפן׳

 כדברי קודמת, היום וקדושת )שבלילה(, היום׳ ל׳קדושת היום כבוד בין עימות
,06התוספתא.

 - רב בדברי אותו ש׳שתלה׳ ההגהה את אפוא אפשרה רבא קידושא של השתגרותו
 בבבלי. אף שאירע אנו מוצאים לכך ודומה כלל. כ׳קידוש׳ מזכירו אינו עדיין שזה אף

 מקדש שבת בערב קידש שלא מי כי יצחק בר נחמן רב קבע ע׳׳א-ע׳׳ב( >קה בפסחים
 כוס אלא לו אין ש׳אם דלעיל, התוספתא מן לו הקשו כך ועל כולו. היום כל והולך

היום׳: לכבוד קודם היום קידוש אחד
תרתי? ביה וליעביד למחר עד לשבקיה איתא ואם

 בלילה; בכניסתו, השבת יום קידוש אלא אינו היום׳ ׳קידוש כי לנכון שפירשו נמצא
 תרתי׳ ביה ׳ליעביד כך ומשום הברייתא. בעלי אצל קיים לא עדיין אחר ׳קידוש׳ שהרי
 כחלק ונתפס רבא קידושא שנשתגר לאחר אבל היום. וכבוד לילה של קידוש ־ דווקא

 כדבר לראותו החלו לכתוב, המסמיכו בסוגיה שנוצר המדרש בעקבות קידוש, ממצוות
 לילה; של קידוש למצוות כהמשך ־ ביום היין על לקדש מצווה היום: מכבוד נפרד

 שנתקשו היו מעתה היום. מכבוד כחלק - היום בסעודת יין לשתות מצווה לכך ובנוסף
ידי אף והרי היום(, וכבוד הלילה )קידוש הם ׳תרתי׳ רק כיצד שם: הגמרא בלשון

 השם, משיתוף יותר שאינו אפשר רבא לקידושא בינו שהמשותף חודשים, לראשי הקידוש
 ייעודם בבעיית ׳בירורים פליישר, ע׳ וראה ודאותיו; על שעה לפי מרובים שבו ספקות

ואילך. 337 עט׳ >תשל״ג<, מב תרביץ, ירחים׳, קידוש פיוטי של הליטורגי

להוסיף. ויש וירושלים, ציון באהבת שצוינו הראשונים וכן ווטיקן, ליידן כ׳׳י 105
 לא שכנראה, רש׳׳ם(, כגרסת מדעתו הגיה )שמכוחה שם ניר ספר בעל קושיית מיושבת ובכך 106

האמורה. התוספתא מצויה תנחום ר׳ דברי שברקע לכך מודע היה
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 גרסת נולדה כנראה, כך, מתוך הם? שתלתא ונמצא כוס, באותה יוצא רבא קידושא
 עב<: ׳עמ תשל״ו, ירושלים בבלי, תלמוד גנזי כ״ץ, >א״י אנטונין קטע

 107תלתה? ביה ונעביד למחר עד נשבקיה איתא ואם
 הסוגיה שכן המקורית. שהיא וברי גרסתנו, את מקיימים עדי־הנוסח כל שאר

 דואה אינה לעיל( )שנדונה להלן שבבבלי המקורית כסוגיה כמוה כאן, האמוראית
 שהרי לילה; של קידוש ממצוות חלק ולא בלבד, היום כבוד אלא שביום בקידוש
 אלא אפוא כאן אין עיקר. כל הכתובים מן זה ׳קידוש׳ נלמד לא המקורית לסוגיה

 אבל רבא. קידושא גם הכולל היום׳ ו׳כבוד )שבלילה(, היום׳ ׳קידוש ׳תרתי׳:
 שהסיקו, את הימנה הסיקו שלפנינו, הבבלי סוגיית מצויה כבר שלפניהם הלומדים,

 רכח<: ׳עמ מצגר, כאן)במהדורת ר״ח בפירוש אף מתבטאת זו גישה שנתבאר. כפי
יום. וכבוד ‘08קידושי תרי ביה וליעבד למחר עד נשבקיה

 הוא הרי המקורי, הנוסח את להגיה במקום אך תלתא; אלא כאן, ׳תרתי׳ לא לר״ח אף
 קטע יום. כבוד עליהם ומוסף יום, ושל לילה של הקידושים, הם ׳תרתי׳ מפרשו:
זה. את זה אפוא מאירים ר״ח ופירוש אנטונין

 לכל ־ הברייתא שהרי כאן. שהובא הברייתא נוסח בעצם אף מצינו בזה כיוצא
 לפי לילה, של לקידוש וכוונתה היום׳ ׳קידוש לשון נקטה - שם בתוספתא הנסחים
 להטעות: כדי היום׳ ׳קידוש במונח אפוא ואין שביום, ב׳קידוש׳ כלל מכירה שאינה

 את מכירים כבר הסוגיה לומדי אבל בכניסתו. - השבת ליום יש בלבד אחד ׳קידוש׳
 אבל ־ הברייתא נקטה היום׳ ׳קידוש לבאר: צורך ראו והם זה, בשם שביום הקידוש

 הנוסחאות חילופי נוצרו כך מתוך שבלילה. לזה אלא שביום, לקידוש הכוונה אין
 מקוימת היום׳( לכבוד קודם היום הדפוס)׳קידוש גרסת שכן בסוגיה. הברייתא בהבאת

גרסאות משלוש פחות לא קיימות בצדה אך 10,משובחים, עדי־נוסח וכמה בכמה אף

 האות נכתבה לשורה ומעל ׳תותה׳, נכתב שתחילה כותב אמנם ,17 לשורה 80 עט׳ שם, כ״ץ 107

 עיון מוקשה. ׳תרתה׳ צורת ואף ל׳תותה׳, משמעות כאן אין ברם, ׳תדתה׳. היינו: רי״ש,
 אלא ל׳תלתה׳, ודאי שהכוונה כמדומה מורה קטע, באותו נוספים למקומות בהשוואה בתצלום,
 אכן שמא או כראוי; שלא תחילה כנראה, שנכתב, הלמ״ד, של דגלה את והדגיש חזר שהסופר

השלים. ולא עדי־הנוסח, שאר על־פי ל׳תרתי׳, ׳תלתה׳ לתקן הסופר רצה
 אך היום. וכבוד קידוש)י< תרי: ביה וליעבד ר״ח: לשון את מגיה ,223 לעט׳ 1 הערה רוזנטל, 108

אנטונין. קטע את הזכיר לא ורוזנטל להגיה, יסוד אין
 ווטיקן אוקספורד שם, אנטונין קטע (,Or. 5530) 399 הבריטי המוזאון ענלאו, קולומביה, כ׳׳י 109

זרוע, אור ;130 עט׳ ב, ראבי׳׳ה, רשב׳׳ם; <;216 עמ׳ העתים, )ספר הנגיד ר׳׳ש גרסו וכן .134
תיג<. עט׳ מרגליות, )מהדורת ח כ, לשמות הגדול ומדרש כד, סי׳ ב,
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 המטעה ׳היום׳ אפוא הוחלף כאן 110יום׳. לכבוד קודם לילה ׳קידוש )א< נוספות:
 לכבוד קודם לילה ׳כבוד >ב< לילה; קידוש חדש: מונח ונוצר המבואר, ב׳לילה׳

 משמעות לכפל גרמו אך חדש, מושג אפוא יצרו לא אלה גרסנים־פרשנים 111יום׳.
 מתפרש ה׳כבוד׳ אין לילה׳< לכבוד קודם יום )׳כבוד ברישא לילה׳: ׳כבוד במושג
 לילה כבוד דווקא המעדיף בסיפא, אבל בעלמא; יין כשתיית אלא הכוס, על כקידוש

 לקידוש קודם לילה ׳קידוש )ג< דווקא; הכוס על לקידוש ה׳כבוד׳ כוונת יום, כבוד על
 ׳קידוש שהמונח אלא לילד.׳, ׳קידוש החדש המונח שנוצר דבר סוף לא כאן 112יום׳.
 ־ ביניהם החשיבות דירוג ונקבע דווקא, רבא כקידושא מכך כתוצאה מתפרש היום׳
דלעיל. בירושלמי יודן בר תנחום ר׳ שעשה כדרך ממש

 בעלי ואילו המאוחרים; ללומדים אלא לייחסם שאין נראה אלו נוסחאות חילופי
 )׳קידוש התוספתא של המקורית כגרסתה גרסו ודאי המקורית האמוראית הסוגיה

 רב של האמורה קביעתו על הקשו מינה לעיל שהרי לילה(. של קידוש במובן היום׳
 כלל שאין הקובעת ב<, פרק סוף לעיל, )שהובאה עצמה תוספתא מאותה יצחק בר נחמן

 והולך מקדש שבת בערב קידש שלא מי דעתך סלקא ׳ואי ביום: בשבת הכוס על קידוש
 קידש לא דאי הכום, על קדושה בהן דיש להו משכחת נמי ויו׳׳ט שבת -* כולו היום כל

 נתקשו לא הסוגיה שבעלי הרי קתני׳. לא ׳דאי 113ותירצו: למחר?׳ מקדש מאורתא
 כלל אפוא צריכים היו ולא שביום, הקידוש את שלתוספתא הגמורה בשלילתה כלל

 והמפרשים הלומדים אבל דלעיל. תיקונים וכיו״ב הלילה׳ ל׳קידוש היום׳ ׳קידוש לתקן
 שבת שבליל במתכונתו לקידוש אלא נוגעת התוספתא שלילת שאין ביארו כבר

114ביום. שבת של בלבד הגפן׳ פרי ׳בורא בנוסח ולא השבת׳(, ׳מקדש )בברכת

 נתיב ירוחם, רבנו שם: רי׳׳ד ופסקי המאורות השלמה, ספר יג: סי׳ סוף י, פרק שם, רא׳׳ש, 110

 הערה )להלן, הבתים ספר גם ועיין מינכן. בכ׳׳י השיטין בין תוקן וכן ע׳׳ב, סו א, חלק יב,
דכ. עמ׳ <,116

 הערה )לעיל, ומצה חמץ הלכות העיטור, ובספר ,201 עמ׳ העתים, בספר וכך ,125 וטיקן כ׳׳י 111
ע׳׳א. קלב <,75

 ה, אות סעודות, ג׳ דין חיים, בארחות ,109 וטיקן בכ׳׳י זה וכעין וששון, 6 מינכן מינכן, כ׳׳י 112
שם. פסחים המאירי, לר״מ הבחירה ובבית

 מכתבי־היד יש כן. המתרץ הוא עצמו יצחק בר נחמן רב - כתבי־יד ובכמה בדפוסים - לפנינו 113

 כפי המשיב, הוא יצחק בר נחמן שרב לומר יש לדידס שאף נראה אבל ליה׳, ׳אמר בהם שאין

והמתן. המשא מהמשך שנראה
 שם. המאירי לר״מ הבחירה ובבית חלאוה במהר׳׳ם זה וכעין ,63 הערה דלעיל, המכתם כדברי 114

חלאוה. מהר׳׳ם בשם ,32 הערה לעיל, שהובא מה ראה אבל
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 את אף לתקן המקום נמצא היום/ לכבוד קודם היום ׳קידוש בעניין הסוגיה, ובהמשך
שנתבאר. כפי זו, תפיסה על־פי הנוסח

 לברכת ביחס ׳קדושה׳ לשון נקט יהודה רב שכבר אף־על־פי כי למדים ונמצינו
 אינו עדיין זו לברכה ביחס ׳קידוש׳ המונח מקום מכל מרישא׳(, ראקדשיה יום של היין
 בארךישדאל ואילו יצחק. בר נחמן רב של דורו בבל, אמודאי של הרביעי בדור רווח

 ׳קידושא אף שכינוה היו אשי רב ובימי היום׳, ׳קדושת הברכה קרויה כבר זו בתקופה
רבא/

 תולדותיו להמשך גרם האמוראים בתקופת רבא קידושא תולדות של זה סיום
 יום את ׳זכור במצוות המעגנו הלכה מדרש נוצר שבה הבתר־אמוראית, בתקופה

 מתכונתו את השוו שאף הגאונים בתקופת היו כך מתוך כדלעיל. לקדשו׳, השבת
 והדבר ־ השבת׳ ׳מקדש בנוסח בו ובירכו לילה של לקידוש זה ׳קידוש׳ של ההלכתית

 שעליו המנהג, ברקע עומדת זו ביקורת "5ההלכה. בעלי של חריפה ביקורת גרר
 שבתות שנתן ׳ברוך או ־ השבת׳ ׳מקדש רבא בקידושא לומר הראשונים, מספרים
 הרצון במקומו עמד עדיין זה, מנהג משנשתקע ואף ”6ומלכות. שם בלא ־ למנוחה׳

 ניתוספה כך מתוך לילה; של קידוש מעין ומעמד חשיבות יום של לקידוש לשוות
,17הזה. היום עד שונים, פסוקים אמירת אף הגפן׳ פרי ׳בורא לברכת

 רבא קידושא קודם טעימה באיסור הדמב״ם לשיטת נספח:
 הגדרתו בעצם הקובע י(, כט, שבת )הלכות הרמב״ם שיטת ד< )פרק לעיל הובאה כבר
 נתבאר וכבר שנייה/ סעודה שיסעוד ׳קודם להתקיים הוא צריך כי רבא קידושא של
 מרישא׳(, )׳אקדשיה שבשאילתות יהודה רב לשון בעקבות נאמרו שהדברים שם

 הוא הגפן׳, פדי ׳בורא אלא שאינו הזה, הקידוש של מהותו כל העתים: בעל וכביאור
 ׳ואסור הרמב״ם: שם הוסיף כך על בדם, חול. בסעודת כדרך שלא לסעודה, בהקדמתו

שם: בהשגתו הראב׳׳ד של קצפו יצא כך ועל שיקדש/ קודם כלום שיטעם לאדם לו

.72 הערה ולעיל, ,16 והעדה מז עט׳ <,1 הערה )לעיל, שם וידר, ראה 115

 ברכה משיורי וידר שהביאו למנוחה׳ שבתות ׳שנתן לנוסח אשד .17 והערה שם, וידר, ראה 116
 לרשב׳׳א, ייחסו לא שם החיד׳׳א הרי לרשב״א׳, הבתים ׳ספר בשם רפט, סי׳ או׳׳ח לחיד׳־א,
 בלוי, רמ״י בידי לאור יצא וכבר פרובאנס; איש הכוכבי, דוד רבי הוא מחברו שכן ובצדק,

 ומלכות שם בלא בחתימה הדנים ראשונים שאר אף רכ. בעט׳ שם וענייננו תשל׳׳ח, ניו־יורק

שם. וידר, ציוני ראה הם, פרובאנסים

.20-19 והערות שם, וידד, 117
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 ולפי מזו, פחותה סברא מימיו סבר לא אמרה מסברא אם ראשי, בחיי א״א,
 וכו׳. כלום ואינה לו, יצא רבא קידושא שקראוהו

 רבא קידושא השוואת מתוך אמרה, הרמב״ם)שמסברה לשיטת הראב״ד שהציע המקור
 ממה כן למד שרבינו אומר ׳ואני משנה׳: ׳מגיד בעל בידי אף מקוים הלילה(, לקידוש

 "8מפרשים. שאר נקטו וכן קידוש׳. קודם לטעום שאסור בסתם ואמרו קידוש, שקראוהו
 הרי זאת, לציין בלא מלבו הלכות לחדש הרמב׳׳ם של דרכו שאין לכך נוסף ברם,

 וממנו ־ הלילה קידוש קודם הטעימה אסורה הרמב״ם לדעת כי להניח מחייב זד. פירוש
 היא: כך ה< הלכה >שם הלילה בקידוש הרמב׳׳ם של לשונו אך רבא. לקידושא הסיק

 היום משיצא וכן שיקדש. עד היום משקידש ",יין לשתות או לאכול לאדם אסור
 שיבדיל. עד כלום לטעום או מלאכה ולעשות ולשתות לאכול להתחיל לו אסור

מותר. המים ולשתות
 אבל ושתייה; אכילה לאיסור בנוסף לטעום, אסור הבדלה קודם דווקא כי מפורש, הרי

 לבא ודיו והואיל 120מותרת. טעימה ואילו אסורה, דווקא ושתייה אכילה הקידוש קודם
 לא רבא קידושא קודם הטעימה שאיסור לומר אי־אפשר כבד כנידון, להיות הדין מן

 ליה מנא עיון: צריך גופו זה דבר ואמנם הלילה. קידוש קודם מאיסורו אלא נלמד
 ע״ב< קו )פסחים בגמרא הדיון מן שהרי הלילה? קידוש קודם מותרת שטעימה לרמב׳׳ם

הסיקו אמנם וכך לטעום. אין לכתחילה שעל־כל־פנים להסיק יש מקדש כשטעם אם

 בין קידוש, קודם כלום לטעום ״אסור ד: אות היום, קידוש הלכות חיים, ארחות לדוגמה, ראה, 118
 מים שתיית כדלהלן, הדמב״ם, והתיר הואיל הרמב״ם״. דעת לפי מים אלא ביום, בין בלילה

 עצמו כל שהרי מותרים; הם היום קידוש קודם שאף הכהן ר״״א מזה הסיק הלילה, קידוש קודם
הלילה. מקידוש אלא נלמד לא היום קידוש קודם האכילה איסור של

 ״מגיד עיין ;1׳יין תיבת מהם שנשמטה יש אבל עדי־הנוסח, של ומניין בניין ברוב הנוסח כן 119
 את שם למצוין להוסיף ויש שם. פרנקל מהדורת שברמב״״ם, נוסחאות שינויי וילקוט שם משנה״

 א, חזן, לר״״י חיים עץ לדוגמה, ראה, ״יין״; תיבת הרמב״״ם מן העתיקו הם שאף הראשונים,
להלן. וראה ריז. עמ״ הבתים, ספר קצג; עמ״ תשכ״״ד, ירושלים

 על הדברים את להפוך כך משום ורצה שם, לרמב״ם מהרא״״י״ ״נימוקי בעל הרגיש זה בדבר 120

 קידוש; קודם אסורים מים שאף באופן ״יין״, תיבת המשמיטה הגרסה את מקיים הוא פיהם:

 בקל נלמד הוא שהרי ־ הקידוש קודם טעימה איסור הרמב״ם כתב לא טוען, הוא כך, ומשום
 הדמב״״ם הוצרך לו, קודם מותרת מים ששתיית רבא, בקידושא אבל מים. שתיית מאיסור וחומר
 ונוסף כאמור, ״יין״, גורס הנוסח שעיקר לכך נוסף כי מתיישבים. אינם והדברים טעימה. לאסור

 להתירה הוצרך )שהרי רבא קידושא קודם מים שתיית להיתר הרמב״״ם בדעת יסוד שאין לכך

בקל כך אחר זאת לשלול כדי - דווקא אכילה תחילה לאסור טעם אין אף בהבדלה(, במיוחד
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 קודם כלום שיטעום לאדם לו )׳אסור הרמב״ם של כלשונו ממש שכתבו הגאונים,
 ע״א<: >קז בפסחים האמור הוא זה ללשון המקור 121הלילה. קידוש על אך ־ שיקדש׳<

 הלילה, לקידוש הגאונים והעבירוהו ־ שיבדיל' קודם 122כלום שיטעום לאדם לו ׳אסור
האמור. יסוד על

 דד׳ קצובות ב׳הלכות שכן זו. בהשתלשלות נוספת חוליה אף לפנינו מצויה והגה,
נאמר: 123מילד י׳ שפרסם גאון׳ יהודאי

כלום. שיטעום קודם 124רם בקול ליה ומגיד הגפן, פרי בורא אומר? מאי ביום
 ידוע שכבר הלילה, קידוש שקודם הטעימה איסור את העביר הגאון כי לפנינו, הרי

 של דרכו על לעמוד בידינו מעתה רבא. לקידושא אף כאמור, הגאונים מספרות
 דברי העתיק אלא הראב׳׳ד, כטענת אמרה׳ ׳מסברא לא ראשית, זו: בהלכה הרמב״ם

 הגאונים שיטת דחה שהרי אמרה, הלילה לקידוש ההשוואה מתוך לא ושנית, הגאון.
 כדלעיל. יין, ושתיית אכילה אלא אסר לא שבו לילה, של קידוש קודם טעימה והתיר
 רבא קידושא של מהותו כל לעיל: שנתבארה הסברה אפוא הוא הרמב״ם שיטת יסוד
 הקידוש, קודם כלום לטעום שאסור לומר סברה יש ולכך לסעודה: בהקדמתו אלא אינה
 הוא שבת לכבוד אלא יום, בכל כדרכו אכילה, אגב שותה שאינו ניכר אכן שיהא כדי

 שלזה עניינו אין הרי הלילה, לקידוש אשר אבל כלום. שטעם קודם היין על מברך
 בסעודת הלכה לא השבת׳. ׳מקדש אמירת בעצם היא מהותו אלא לסעודה, בהקדמתו

אפשרי הסעודה לאחר ואף ־ וקידוש בשבח השבת בזכירת אלא כאן, נאמרה השבת

 שדווקא אפוא ברי לשתות. או כלום לטעום אסור לומר: לרמב׳׳ם היה והרי מים. משתיית וחומר

לפסחים, משה משאת חברוני, ר״מ ודאה טעימה. לאפוקי כאן, נאסרה יין< שתיית )או אכילה
 ומכל בלשונו. רמוזה שאינה באוקימתא הרמב״ם דברי להעמיד ונדחק כך, על שעמד קמה, סי׳

עי׳׳ש. להלן, האמור מן מתאשר שהציע ההסבר עיקר מקום
 סז: עט׳ גולדשמידט, מהדורת גאון, עמרם רב סדר קמז: עמ׳ ס, סי׳ מירסקי, מהדורת שאילתות, 121

 הלכות גיאת, רי׳׳צ ראשונים: הלכו ובעקבותיהם ועוד. ע׳׳ב קכג ויקהל, פרשת והזהיר, ספר
 לפסחים רשב׳׳ם :201 עט׳ העתים, ספר ח: עט׳ תרכ׳׳א, פירט א, שמחה, שערי והבדלה, קידוש

 פסקי :118 הערה לעיל, חיים, ארחות רסד; סי׳ ג, הרשב״א, שו׳׳ת קובעת: ד׳׳ה ע׳׳א, קה

ועוד. יט אות פ״י, לפסחים, ריא׳׳ז
שיאכל. הגורסים: כדפוסים ולא בכתבי־היד, כך 122
מחברן. לזהות אשר שם שצוין מה וראה ,36 הערה לעיל, 123

עי׳׳ש. וכו׳ רם׳ בקול מברך שמחה ׳ומשום :130 עט׳ ב, הראבי׳׳ה, מקור מכאן 124
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 מצווה קיום קודם לאכול לאדם שאין לן וקיימא הואיל אלא 125עיקרון. דרך זה דבר
 לאכול אסור לכך 126המצווה, תקוים לא ולסוף באכילתו ישתקע שמא עליו, המוטלת

 127היא. ומותרת זה לחשש מקום אין בעלמא בטעימה אבל הקידוש; קודם יין לשתות או
 מסוגיית הגאונים מסקנת לדחיית הרמב״ם של מקורו היה מה עיון צריך שעדיין אלא

128הטעימה. אסורה הלילה קידוש לפני אף שלפיה התלמוד,
 לספרות הרמב״ם של הדו־ערכי יחסו את בהיר ביטוי לכלל אפוא מביאה זו הלכה
 בגאונים, כאמור המצויה רבא, קידושא קודם טעימה האוסרת ההלכה 129הגאונים:
דווקא, רבא לקידושא ההלכה הוגבלה במשנתו דווקא אך הרמב״ם; בידי הועתקה

הנשקה דוד

 שם, היימן, במהדורת וראה ע״׳ב, קב לפסחים הרי״ף על־פי יג, כט, שבת הלכות רמב״ם, ראה 125
 בלא הכום על קידוש של באפשרותו דגו אף ראשונים בסוגיה. השיטות עיקרי פירוט ,386 עט׳

עמ׳ הבתים, ספר הכוכבי, ר״׳ד ע״א; קא לפסחים הבחירה בית המאירי, ר״׳ט ראה כלל, סעודה

ריח.
ה. ו, תפילה הלכות רמב״ם, וראה ע״א. לח סוכה ע״ב; ט שבת לדוגמה, עיין, 126
 לחוד ׳אכילה תפילה: לפני אכילה בעניין לג<, סי׳ אברהם, )ברכת הרמב״ם בן אברהם ר׳ כדברי 127

בטעימה, הכי למגזר וליכא לאמשוכי... אתי דלמא גזרה אסורה דאכילה וטעמא לחוד, וטעימה
ועוד. ע״ב ט לשבת רי״ד פסקי רסח; סי׳ א, הרשב״א, שו״ת וראה בטעימה׳. נמשך אדם דאין

 המזון, ברכת ונברך בואו ואמרו שותין ׳היו ח: ד, ברכות בהלכות הרמב״׳ם לדברי לציין יש 128
 לחזור רצו ואם יקדשו. או שיברכו עד לשתות עליהם נאסר היום, קידוש ונקדש בואו או

 בורא תחילה ולברך לחזור צריכים רשאים, שאינם אף־על־פי יקדשו, או שיברכו קודם ולשתות
 נדון לא ע״׳ם פו חולין ע״א־ע״׳ב; קג שלפנינו)פסחים הדברים במקור ישתו׳. ואדרכ הגפן פרי

 וקרוב שם<. הכלים ונושאי הראב״׳ד השגת )וראה לקידוש ולא המזון, לברכת ביחס אלא הדבר

והנה, הגאונים. בפרשנות אם הגמרא בגרסת אם במפורש, הקידוש דין מצוי היה הרמב״ם שלפני
 בלבד ׳למישתי׳ ולא חמרא׳, למישתי לכו ׳איתסר נאמר: ובפסחים, בחולין מעדי־הנוסח, בחלק

 אפוא להסיק ניתן כדלעיל. הגפן, פרי בורא לעניין הדין את העמיד אכן והרמב״ם כלפנינו.

,119 הערה דלעיל, הרמב״ם כדברי ליין, דווקא מוגבל קידוש קודם השתייה איסור כי מכאן
 הרי״ף לשיטת לציין יש כן לטעימה. עניין אינו שכאמור הימשכות, בחשש שיסודו ־ ומכאן

 הגומר כי יג<, כט, שבת )הלכות הרמב״ם נקט שכמותה ע״ב<, )קב בפסחים הברייתא בביאור

 ברכת של כוס לשתות מותר זה הרי היום, קדש המזון ברכת ומשבירך שחשכה קודם סעודתו
 מותר סעודתו, סיים שהרי הימשכות, חשש שבאין נראה מכאן אף לילה. של קידוש קודם המזון

צ״ע. ועדיין הקידוש. קודם יין לשתות
.44 עמ׳ תשנ״א, ירושלים לרמב״ם, תורה׳ ל׳משנה מבוא טברסקי, י׳ ראה 129
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של לקידוש הסיקו הימנו ורק לילה, של בקידוש שקיימוה הגאונים על מחלוקת מתוך

רבא קידושא לתולדות

 הלילה קידוש בעניין פיה: על והפכה ־ כאן הרמב״ם שיטת של בייחודה הבחין שהריא״ז דומה 130
 בעניין אבל ,,שיקדש עד כלום לטעום לו ״אסור יט<: אות י, פרק לפסחים, )בפסקיו כותב הוא

 .,הגפן פרי בורא שיברך קודם ולשתות לאכול לו ״ואסור טז<: אות )שם, כתב רבא קידושא
 בדין הרמב״ם שיטת את ע״א< )קו שם בפסקיו שקיבל הרי״ד, סבו לשיטת אף נוגדת זו עמדתו
רבא. קידושא קודם טעימה
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