
 דיני קידוש על היין, ובו י"ז סעיפים.  סימן רעא שולחן ערוך אורח חיים
 סעיף א

 כשיבא לביתו ימהר לאכול מיד. 
 סעיף ב

נשים חייבות בקידוש אף על פי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא )פי' מצות עשה התלויה 
בזמן(, משום דאיתקש זכור )שמות כ, ח( לשמור )דברים ה, יב( והני נשי הואיל 
ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה 

  כמותם.
 סעיף ד

 אסור לטעום כלום קודם שיקדש, אפי' מים.
 סעיף י

מקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום, וטעון כל מה שטעון כוס של בהמ"ז, ואומר 
ל לעמוד בשעת הקידוש, ויכלו מעומד, ואח"כ אומר בפה"ג ואח"כ קידוש. הגה: ויכו

ויותר טוב לישב )כל בו(; ונוהגים לישב אף בשעה שאומר ויכלו, רק כשמתחילין 
עומדין קצת לכבוד השם כי מתחילין יום הששי ויכלו השמים ונרמז השם בר"ת. 
וכשמתחיל יתן עיניו בנרות )מהרי"ל ושכל טוב(, ובשעת הקידוש בכוס של ברכה, וכן 

 .נראה לי
 סעיף יג

ך לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו, דהיינו כל שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה צרי
 מלא לוגמיו, והוא רובו של רביעית.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעג
 סעיף א

אין קידוש אלא במקום סעודה, ובבית אחד מפנה לפנה חשוב מקום אחד, שאם קידש 
רת, אפי' הוא טרקלין גדול, א"צ לחזור ולקדש. לאכול בפנה זו ונמלך לאכול בפנה אח

הגה: ומבית לסוכה חשוב כמפנה לפנה )מרדכי פ' ע"פ( וי"א שכל שרואה מקומו, 
אפילו מבית לחצר, א"צ לחזור ולקדש. וי"א שאם קידש במקום אחד על דעת לאכול 

, במקום אחר, שפיר דמי )וע"ל ריש סי' קע"ח(, והוא שיהיו שני המקומות בבית אחד
 וכן עיקר(. ון מחדר לחדר או מאיגרא לארעא, )כג

 סעיף ב
אם קידש בבית אחד ע"מ לאכול שם, ואח"כ נמלך לאכול במקום אחר, צריך לחזור 

 ולקדש במקום שרוצה לאכול שם. 
 סעיף ג

אם קידש ולא סעד, אף ידי קידוש לא יצא. הגה: וצריך לאכול במקום קידוש לאלתר, 
מיד, אבל בלאו הכי אפילו אכל במקום קידוש אינו יוצא  או שיהא בדעתו לאכול שם

  .א לאכול שם מיד, ונמלך ואכל, יצא)מהר"י מולין(, ואם היה בדעתו של
 סעיף ה

כתבו הגאונים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה, אפי' אכל דבר מועט, או שתה 
במקום אחר.  כוס יין שחייב עליו ברכה, יצא ידי קידוש במקום סעודה וגומר סעודתו

 ודוקא אכל לחם או שתה יין, אבל אכל פירות, לא.
 משנה ברורה סימן רעא

היינו לקדש כדי שיזכור שבת בעת תחלת כניסתו דכל כמה  -א( ימהר לאכול וכו' 
דמקדמינן ליה טפי עדיף ומכיון שקידש צריך לאכול מיד כמבואר בסימן רע"ג ס"ג 

ואם אינו תאב לאכול יכול להמתין מלקדש עד שירעב שכבר זכר את השבת  בהג"ה
בתפלתו בבהכ"נ ויוצא בזה המ"ע דאורייתא להרמב"ם וכדלקמן ]ממ"א בשם 



הרמ"ע[ ומ"מ נראה דהיכא דיש בזה משום שלום בית או שיש לו בביתו משרתים או 
לים עליו לא יוכל שאר אורחים ובפרט אורח עני לא יאחר בכל גווני דכיון דהם מוט

 לעכבם בשביל שהוא רוצה לקיים מצוה מן המובחר:
וזהו רק איסור דרבנן והטעם כיון דחיוב של הקידוש חל עליו מיד  -)יא( אסור לטעום  

בכניסת שבת ואפילו לא קבל עליו שבת בהדיא דכיון שנעשה ספק חשיכה ממילא חל 
דינא הכי ואם רוצה לקבל שבת  עליו שבת ואם קבל עליו שבת אפילו עדיין יום גדול

מבע"י ולקדש ולאכול ולהתפלל ערבית אח"כ בלילה רשאי ובתנאי שיהיה חצי שעה 
 קודם זמן מעריב כדלעיל בסימן רל"ה ס"ב ]א"ר[:

 ושרי לרחוץ פיו במים כיון דאינו מכוין להנאת טעימה: -)יג( אפילו מים  
של קידוש והבדלה הוא בכלל שאר כוס של ברכה דצריך  דכוס -)מב( על כוס מלא  

שיהיה מלא וכנ"ל בסימן קפ"ג ס"ב בהג"ה ואם איננו מלא ואין לו כוס אחר לערות 
בתוכו מותר לקדש עליו כיון שיש שיעור רביעית בהיין שבתוכו וכדמוכח לקמיה 

 בסעיף י"א:
לקדש עליו ועיין לעיל היינו שאם שתה אחד ממנו פגמו ואין  -)מג( שלא יהיה פגום 

בסימן קפ"ב ששם מבואר פרטי דיני כוס פגום וע"ש בסעיף זיי"ן דבשעת הדחק שאין 
לו כוס אחר ואין לו עצה לתקן הכוס מברכין על כוס פגום ועיין בא"א סק"ל דבקידוש 

 של לילה אפשר שטוב יותר שיקדש על הפת:
ה מודח היטב מבפנים ומבחוץ היינו שיהיה הכוס שלם ויהי -)מד( כל מה שטעון וכו' 

 וכל שאר דברים הנזכר לעיל בסימן קפ"ג לענין כוס בהמ"ז:
שהוא עדות על בריאת שמים וארץ ועדות בעינן מעומד ואף  -)מה( ואומר ויכלו מעומד 

על פי שאומרו בתפלה חוזר ואומרו כדי להוציא בניו ובני ביתו ]טור[ וברוקח הביא 
ג' פעמים אחד בתפלה ואחד לאחר התפלה ואחד על בשם מדרש דצריך לומר ויכלו 

הכוס וכתבו האחרונים דאם שכח לומר ויכלו בשעת קידוש אומרו באמצע סעודה על 
 הכוס:

דבכי האי גוונא מקרי טפי קידוש במקום סעודה כיון שיושב  -)מו( ויותר טוב לישב 
שאחד  במקום סעודתו בעת הקידוש וכן הסכים בבאור הגר"א ומטעם אחר דכיון

פוטר חברו בעינן קביעות שיקבעו יחד ובישיבה מקרי קביעות וכנ"ל בסימן קס"ז ולפי 
דבריו גם השומעים צריכין לישב וטוב ליזהר בזה לכתחלה ויש לומר דגם דעתו הוא 
רק לכתחלה ועכ"פ צריך ליזהר שיקבעו השומעים עצמן יחד בעת הקידוש כדי לצאת 

לכים אחד הנה ואחד הנה דזה לא מקרי קביעות ולא שיהיו מפוזרים ומפורדים והו
 כלל:

דכיון שאמרוה כבר בבהכ"נ מעומד אין מקפידין שוב ע"ז  -)מז( אף בשעה וכו' 
 ואומרים אותו מיושב כמו שאר הקידוש:

והוא סגולת רפואה לעינים שכהו על ידי פסיעה גסה מיהו אין  -)מח( יתן עיניו בנר 
 מדקדקין בזה כ"כ ]א"ר[:


