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 ]תיםשע[      מסכת פסחים , קידוש והבדלה הלכות
  

  הפסקת הסעודה כשקדש היום
  

  רקע

סוגייתנו .  שבת לאחר זמן המנחהעסקנו בסוגיה הקודמת בשאלה האם מותר לקבוע סעודה בערב

וכיצד , כיצד הוא מתנהג עם סעודת שבת, וקדש היום, עוסקת באדם שהתחיל בסעודה בערב שבת

  .הוא מקיים מצות קידוש

  

 מקורות
  "כאן קודם תשעה כאן לאחר תשעה... דתניא מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה: "ק- .ק. א

  "והשני אומר עליו קדושת היום... מסובין וקדש עליהן היוםתנו רבנן בני חבורה שהיו : "קב-.    קב

  ג רבה בר בר חנה אילקע לבי ריש גלותא"ה, יוסי' ה ולא כר"ם ד"רשב. ב

  אלא, אין, רבי, מפסיקין, ה מכלל"ד'     תוס

עושה בקדוש ... ובערבי שבתות ובערבי ימים טובים היכא דאתחיל", באלפס: יט-.ף יט"    רי

  "ליתא

  כ"ואח, אין, ה ובערבי" דן"    ר

    [  ]'ה גמ"ב ד' ש סי"רא

  ה שאין"ד' תוס. ג

  ג' ש סי"   רא

  ב"ט הי"שבת פכ' ם הל"רמב. ד

  ]ח"בעיקר סקי[ד ומשנה ברורה ' רעא סע' ע סי"שו. ה

  

  הסוגיההסבר
  ..]ברייתא ק[" מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אין מפסיקין"

' גמ[" יוסי אלא פורס מפה ומקדש' יהודה ולא כר'  שמואל אין הלכה לא כראמר רב יהודה אמר"

  ..]ק

  

לדעת . ]שקעה החמה ונכנסה שבת[=נחלקו התנאים בדין היושב בסעודה בערב שבת וקדש עליו היום 

. לקדש ולהתחיל בסעודה חדשה לכבוד שבת, רבי יהודה חובה להפסיק את הסעודה בברכת המזון

. ומקדש לאחר הסעודה, אלא מסיימה כרצונו, ו חייב להפסיק את סעודתולדעת רבי יוסי אינ

  .אלא פורס מפה ומקדש, שמואל סובר שאין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי

  : שלוש השיטות הללו צריכות תלמוד

הרי הלכה ידועה שאסור לאכול לפני , מדוע הוא מתיר להמשיך את הסעודה, על רבי יוסי קשה

  ?ולקדש לאחריה, י שנא הכא שמותר לסעוד סעודתוומא, קידוש

מספיק שיפסיק , מדוע הוא מצריך לעקור את השולחן ולברך ברכת המזון, על רבי יהודה קשה

צריך , האם השוכח נטילת לולב ונוטלו על שולחנו, יקדש וימשיך בסעודה לאחר קידוש, סעודתו

  ? עשה של נטילת לולבומאי שנא מצות עשה של קידוש ממצות, לברך ברכת המזון

  ? ובפריסת המפה אין צורך, די לו שיקדש, מדוע פורס מפה ומקדש, על שמואל קשה
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אף ההלכה שאסור לאכול לפני קידוש . כדי לענות על השאלות הללו צריכים להוסיף שאלה נוספת

אסור לאדם לסעוד לפני שמקיים מצוה , כידוע. מדוע אסור לטעום לפני קידוש, צריכה תלמוד

איסור . אבל טעימה בעלמא מותר, וישכח לקיים את המצוה, שמא ימשך אחר סעודתו, מהתורה

 אחר –ואותי השלכת אחרי גויך "מפני ההלכה הייחודית , טעימה מצאנו רק לפני תפילת שחרית

שזה איסור ייחודי לקידוש , ומדוע גם שתיית מים אסורה, מדוע אסורה טעימה לפני קידוש". גאיך

  ?בלבד

  

 עונה על שאלות ]שיעור בענין קידוש והבדלה, ב"ח, ל"שעורים לזכר אבא מארי ז[ל "יק זצ'ד סולוביצ"ריהג

מבאר הרב שאנו עושים בכל שבת ושבת שני קידושים . אלו תוך כדי ירידה ליסודות מצות קידוש

אנו מבדילים בתפילה ומבדילים על , אנו מקדשים בתפילה ומקדשים על הכוס. ושתי הבדלות

קדושת . אלא לכל אחד מהם מרכיב אחר בקדושת השבת, הכפילות הזו אינה כפילות גרידא. כוסה

  : ]שחיבר את שני היסודות הללו ביחד, א"ל ה"שבת פ' ם הל"עיין ברמב[השבת מורכבת משני יסודות 

  ". שמור את יום השבת לקדשו "–איסור מלאכה . א

  ".מכובד' לקדוש הוקראת לשבת עונג ו "–מצות כבוד ועונג שבת . ב

ותיקנו , מסביר הרב שחכמים תיקנו קידוש והבדלה בתפילה כדי לקדש את השבת כיום מנוחה

לפיכך איסור מלאכה קשור . קידוש והבדלה על הכוס כדי לקדש את השבת כיום מכובד ומעונג

  .ומצות עונג שבת קשורה קשר הדוק לקידוש על הכוס, קשר הדוק לקידוש בתפילה

  : זו אנו מבינים כמה הלכות בהלכות קידוש והבדלהעל פי הבנה

כיוון שקידוש על הכוס והבדלה על הכוס מגדירים את . איסור טעימה לפני קידוש ולפני הבדלה. א

הקידוש קודם לסעודה . חובה להקדים את הקידוש לפני כל אכילה, השבת כיום מכובד ומעונג

" כהיכי דתיתי סעודה ליקרא דשבתא["ודת שבת וסמוך אליה כיוון שהקידוש מגדיר את הסעודה כסע

כיוון שחובה להגדיר כל טעימה , הקידוש חייב להקדים כל טעימה, כמו כן. ])שאילתות פרשת יתרו(

  . ודבר זה נעשה על ידי הקידוש, הנאכלת בשבת כאכילה של שבת

הקידוש . וסהמבדיל בתפילה מותר בעשיית מלאכה אבל אסור לו לאכול עד לאחר הבדלה על הכ. ב

לפיכך , וההבדלה בתפילה מגדירה את היום כיום עבודה, בתפילה מגדיר את היום כיום מנוחה

קידוש על הכוס מגדיר את השבת כיום מכובד ומעונג . הבדלה בתפילה מתירה עשיית מלאכה

ולכן אכילת סעודת חול מותרת רק לאחר הבדלה על , והבדלה על הכוס מגדירה את היום כיום חול

  .וסהכ

  

חייב להקדים , כולי עלמא מודים שהמתחיל סעודה בשבת. על פי הבנה זו מבינים אנו את סוגייתנו

נחלקו התנאים בדין סעודה שתחילתה . כדי להגדיר את הסעודה כסעודת שבת, לה את הקידוש

ואין חובה להטביע בה חותמת של סעודת , רבי יוסי סובר שסעודה זו מוגדרת כסעודת חול. בחול

רבי יהודה סובר שאסור  . ומקדש לאחריה, אלא מסיימה כסעודת חול, לפיכך אינו מפסיקה. תשב

, לפיכך חייבים להפסיק את סעודה בעקירת שולחן ובברכת המזון, לאכול בשבת סעודת חול

שמואל מסכים עם רבי יהודה שאין לאכול בשבת . ולהתחיל לאחר קידוש סעודה חדשה לכבוד שבת

אלא מספיק לפרוס , לדעתו אין צריך לעקור את הסעודה ולהתחיל בסעודה חדשהאבל , סעודת חול

והסרתה לאחר הקידוש מגדירה את האוכל , פריסת המפה מציינת סיום סעודת החול. מפה ולקדש

  .הנאכל מכאן ואילך כסעודת שבת

  

ברו של הס. ובשיטות הראשונים' יק מצריך דיון בסוגיית הגמ'ד סולוביצ"בחינת הסברו של הגרי

ל מבוסס על ההבנה שמחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי לענין הפסקת הסעודה כשקדש "ד זצ"הגרי

המחלוקת לענין התחלת הסעודה . אינה קשורה למחלוקתם לענין התחלת סעודה בערב שבת, היום

והמחלוקת לענין הפסקת הסעודה היא מחלוקת , היא מחלוקת בחיוב להכנס לשבת כשהוא תאוה

  רוב הראשונים מסכימים להבחנה . וב להגדיר את הסעודה הנאכלת בשבת כסעודת שבתבגדרי החי
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, הסובר ששתי המחלוקות קשורות זו בזו,  מביא את שיטת רבינו יחיאל]ה אין"ד, ה מכלל"ד[' תוס. זו

שבמקום שמותר , רבינו יחיאל סובר. והחיוב להפסיק הוא כדי שיאכל סעודת שבת בתאבון

  . צריך לחדש שחייבים להפסיק, ורק במקום שאסור להתחיל, ן צריך להפסיקשאי, להתחיל פשיטא

  

והלכה כרבי יוסי , שהלכה כרבי יהודה בערב פסח, מביאה את דברי רבי ירמיה בשם רבי יוחנן' הגמ

שאין צריך להפסיק , שהלכה כרבי יוסי בערב שבת, אליבא דרב הונא', מסבירה הגמ. בערב שבת

, שמואל חולק על פסיקה זו. שצריך להפסיק סעודתו, הודה בערב פסחוהלכה כרבי י, סעודתו

נחלקו הראשונים . אלא פורס מפה ומקדש, ולדעתו אין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי

 ]באלפס אות ג. יט[ד " וראב]ה אין"ד[' תוס, ]יוסי' ה ולא כר"ד[ם "הרשב. בפסיקת ההלכה בערב פסח

, אבל בערב פסח מפסיק סעודתו בברכת המזון, ם רק לערב שבתסוברים שדברי שמואל מתייחסי

הפוסק את הסוגיה רק [ם "הרמב, ]יוחנן' המשמיט את דינו של ר[ף "הרי. ומתחיל בסעודה חדשה לכבוד החג

 ]ה ובערבי"באלפס ד. יט[ן " והר]באלפס. יט[ן "הרמב, ]באלפס. יט[בעל המאור , ]ב"ט הי"שבת פכ' בהל

אבל לאחר , נו של רבי יוחנן נאמר רק לגבי מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסיולדעתם די, חולקים

  .אין צריך להפסיק סעודתו אפילו בערב פסח, שפורס מפה ומקדש, חידושו של שמואל

שדין פורס מפה , ל"ד זצ"ן היא כהבנת הגרי"בעל המאור והרמב, ם"רמב, ף"שיטתם של הרי

יהם יש חיוב להפסיק סעודת חול בשעה שקדש בשנ, ומקדש זהה לדין הפסקה ועקירת השולחן

המחלוקת בין שמואל לבין . ולהתחיל בסעודת שבת על ידי הקדמת הקידוש להמשך הסעודה, היום

או שחייבים להפסיק , רבי יהודה היא האם ניתן להגדיר את הסעודה מכאן ואילך כסעודת שבת

אין סברא לחלק בין , עודת שבתכיוון שפסקנו כשמואל בס. ולהתחיל בסעודה חדשה, את הסעודה

  .סעודת פסח לבין סעודת שבת

. ד סוברים שדין פורס מפה ומקדש שונה מדין הפסקה ועקירת השולחן"והראב' תוס, ם"הרשב

ואילו דין פורס מפה , הפסקה ועקירת השולחן מיועדות כדי להתחיל סעודה חדשה לכבוד שבת

שבשבת מספיק לפרוס מפה , לפיכך הם פוסקים. ומקדש מיועד רק למנוע איסור אכילה לפני קידוש

ולהתחיל , ולכן חייבים להפסיק את סעודת החול, אך בפסח יש חיוב אכילת סעודת פסח, ולקדש

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו "חיוב אכילת סעודה לשם פסח הוא מדין [בסעודה חדשה לכבוד החג 

 מסביר שחיוב ]קיז' ב עמ"שעורים לזכר אבא מארי ח[יק 'ד סולביצ"הגרי. ירותולכן חייבים בסעודת ח, "כאילו יצא ממצרים

ולכן כוס של ברכת המזון חייבת להאמר על ברכת המזון של סעודת , ארבע כוסות קשור לברכות שהן מצוות היום

  . ]פסח

  

  :מחלוקת זו בין הראשונים קשורה לשתי מחלוקות נוספות בסוגיה

ה "ד[ם "הרשב. מתקשים כיצד שמואל מכניס ראשו במחלוקת תנאיםהראשונים . שיטת שמואל. א

ן ובעל המאור "הרמב. אבל הוא מחמיר לקדש תחילה,  מפרש ששמואל פוסק כרבי יוסי]יוסי' ולא כר

דשמואל גמרא גמיר לה משמא דרבנן ותניא נמי כוותיה ובתלמוד ירושלמי ["ששמואל פוסק כרבנן , סוברים] שם[

, שמואל מאמץ מבחינה עקרונית את שיטת רבי יהודה, ן ובעל המאור"ת הרמבלדע. "]הוא בפירוש

  .ששמואל פוסק כרבי יוסי, ם"ולכן הם אינם יכולים לפרש כרשב

הראשונים מביאים ארבעה הסברים מדוע צריך לפרוס מפה על החלות בזמן . דין פריסת מפה. ב

  :הקידוש

  .טל מעליושהיה טל מתחתיו ו, זכר למן: ]ה שאין"ד[' תוס. 1

שלא יראה הפת בושתו שהוא מוקדם בפסוק ודין הוא שיקדים : " בשם ירושלמי]ג' סי[ש "רא. 2

  ".ומקדימין ברכת היין, בברכה

עדיף להביא את ". כי היכי דתיתי סעודה ליקרא דשבתא: "]ג רבה בר בר חנה"ה ה"ד[ם "רשב. 3

וכן בזמננו שהשולחנות כבדים , דושאבל אם הביאו את השולחן לפני קי, השולחן רק לאחר הקידוש

  .ומגלה אותו אחר קידוש, מכסה את החלות במפה, ואין מזיזים אותם ממקומם

  ".כי היכי דליחזי קובע סעודתו על היין: "]ה רבה בר רב הונא"ד[ם חלאוה "מהר. 4
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ם חלאוה פריסת מפה על החלות צריכה להעשות בכל "ש והמהר"הרא', לפי ההסברים של התוס

לפי הסבר . ואין קשר בין פריסת מפה לבין הגדרת הסעודה כסעודה שבאה לכבוד שבת, שקידו

אין להקשות [פריסת המפה מקבילה להבאת השולחן ואכילת סעודת שבת לאחר הקידוש , ם"הרשב

וכאן הוא מפרש , שפירש שדין פורס מפה ומקדש שונה מדין הפסקה ועקירת השולחן, ם"על סתירה בדברי הרשב

ם החיוב להביא את "לדעת הרשב. כיוון שהתשובה פשוטה,  מפה היא כי היכי דתיתי סעודה ליקרא דשבתאשפריסת

. ולא רק במקרה שהתחיל את הסעודה כסעודת חול וממשיך אותה בשבת, השולחן לאחר הקידוש הוא חיוב בכל שבת

שולחן אלא אם כן קידש ואם ושוין שאין מביאין את ה"נקודה זו מתחדדת במחלוקת הראשונים בהסבר הברייתא 

ולכן הוא , שהבאת השולחן היא לאחר הקידוש, ם מפרש את הברייתא בכל שבת"הרשב". הביא פורס מפה ומקדש

אין מביאין את השולחן , ן מפרש"הרמב. שדין זה אינו קשור למחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, "ושוין"נזקק למחוק את 

דין זה קשור למחלוקת . פורס מפה ומקדש,  התחיל לאכול לפני קידושואם,  אלא אם כן קידשומתחילים לאכול

  .]התנאים

  

פורס מפה ומקדש ומברך ,  פוסק שאם התחיל סעודתו בחול]באלפס: יט[ף "הרי. לסיום הערה קצרה

הרי הוא , מדוע צריך לברך על הפת,  מקשה]באלפס: יט[בעל המאור . ברכת המוציא לפני אכילת הפת

שכמו שהגדה , ף לשיטתו בארבע כוסות" שהרי]באלפס. וכד: יט[ן "מסביר הרמב? באמצע סעודתו

, כך הקידוש מהוה הפסק בברכת המוציא, וחייבים לברך על כל כוס, מהוה הפסק בין כוס לכוס

  .וצריך לחזור ולברך

  

 סיכום
, ולרבי יוסי סובר שסעודה זו מוגדרת כסעודת ח. נחלקו התנאים בדין סעודת חול שנכנסה לשבת

רבי יהודה סובר שאסור . לכן מסיים סעודתו ומקדש לאחריה, ואין איסור לאוכלה לפני קידוש

. לקדש ולהתחיל סעודה חדשה לכבוד שבת, ולכן חייב לסיים את סעודתו, לאכול סעודת חול בשבת

. אלא פורס מפה ומקדש, ואינו רשאי להמשיך סעודתו, שמואל פוסק שאינו צריך לסיים סעודתו

  :ו הראשונים בהסבר שיטתו של שמואלנחלק

אבל לדעתו , שמואל מסכים עם רבי יהודה שאסור לאכול בשבת סעודת חול: ף וסיעתו"רי. א

  .פריסת מפה מספיקה כדי להגדיר את הסעודה מכאן ואילך כסעודת שבת

  . ולכן מפסיק ומקדש באמצע הסעודה, שמואל סובר שאין לאכול לפני קידוש: ם וסיעתו"רשב. ב
  

  הלכה

 פוסק כשמואל שאם התחיל סעודתו מבעוד יום וקידש היום צריך לפרוס מפה ]ד' רעא סע' סי[ע "השו

והוא מביא יש . ף שצריך לחזור ולברך ברכת המוציא לאחר קידוש"ע פוסק כרי"השו. ולקדש

 ,כיון שספק ברכות להקל,  פוסק]ח"סקי[המשנה ברורה . אומרים שאין צריך לחזור ולברך המוציא

ע פוסק שמברכים רק על כוס ראשונה "השו. פסיקה זו הפוכה מהפסיקה לגבי ארבע כוסות[הלכה  כיש אומרים 

  .]א פוסק שמברכים על כל כוס וכוס"והרמ, ושלישית
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