
 סעיף י דיני קידוש על היין, ובו י"ז סעיפים.  שולחן ערוך אורח חיים סימן רעא
מקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום, וטעון כל מה שטעון כוס של בהמ"ז, ואומר ויכלו מעומד, ואח"כ אומר 

לישב אף בשעה בפה"ג ואח"כ קידוש. הגה: ויכול לעמוד בשעת הקידוש, ויותר טוב לישב )כל בו(; ונוהגים 
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

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

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעג
אין קידוש אלא במקום סעודה, ובבית אחד מפנה לפנה חשוב מקום אחד, שאם קידש לאכול בפנה זו ונמלך 

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

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

 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, או שיהא בדעתו לאכול 
א לאכול שם הר"י מולין(, ואם היה בדעתו שלשם מיד, אבל בלאו הכי אפילו אכל במקום קידוש אינו יוצא )מ

  .מיד, ונמלך ואכל, יצא
 סעיף ה

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

 משנה ברורה סימן רעא
שהוא עדות על בריאת שמים וארץ ועדות בעינן מעומד ואף על פי שאומרו בתפלה  -)מה( ואומר ויכלו מעומד 

חוזר ואומרו כדי להוציא בניו ובני ביתו ]טור[ וברוקח הביא בשם מדרש דצריך לומר ויכלו ג' פעמים אחד בתפלה 
ואחד לאחר התפלה ואחד על הכוס וכתבו האחרונים דאם שכח לומר ויכלו בשעת קידוש אומרו באמצע סעודה 

 על הכוס:
דבכי האי גוונא מקרי טפי קידוש במקום סעודה כיון שיושב במקום סעודתו בעת הקידוש  -)מו( ויותר טוב לישב 

נן קביעות שיקבעו יחד ובישיבה מקרי וכן הסכים בבאור הגר"א ומטעם אחר דכיון שאחד פוטר חברו בעי
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 ולא שיהיו מפוזרים 

 נה דזה לא מקרי קביעות כלל:ומפורדים והולכים אחד הנה ואחד ה
 דכיון שאמרוה כבר בבהכ"נ מעומד אין מקפידין שוב ע"ז ואומרים אותו מיושב כמו שאר הקידוש: -וכו'  אף)מז(

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

 דכתיב וקראת לשבת ענג במקום ענג שהוא הסעודה שם תהא הקריאה של קידוש: -עודה )א( במקום ס
 וכ"ש אם קידש על דעת לאכול בפנה אחרת דשפיר דמי: -)ב( לאכול בפנה זו וכו' 

ומ"מ לכתחלה טוב שלא לסור ממקום שקידש דהא יש מחמירין גם במפנה לפנה אם לא  -)ג( ונמלך לאכול וכו' 
 שקידש לאכול בפנה אחרת אז מסתברא דאין להחמיר בזה:שהיתה דעתו בעת 

אבל אם נמלך לאכול בחדר אחר אף שהוא באותו בית צריך לחזור ולקדש כיון שלא היה דעתו  -)ד( בפנה אחרת 
 לזה בעת שקידש:

ולא יפסיק אפילו זמן קצר. כתב בשכנה"ג דאם מאיזה סיבה קם מדוכתיה ויצא לחוץ ואח"כ חזר  -יב( לאלתר  
למקומו אין צריך לחזור ולקדש מחמת שיצא לחוץ כיון שלבסוף היתה הסעודה במקום הקידוש ע"ש ויש חולקין 
בזה וע"כ לכתחלה יזהר בזה מאד אך בדיעבד ובפרט כשהיה צריך לעשות צרכיו נראה ודאי דאין להחמיר לקדש 

 שנית דהרי זה כדברים שהם צרכי סעודה:
מיני תרגימא מה' מינים דיצא דהם חשיבי טפי לסעודת שבת מיין אבל שכר  וכ"ש אם אכל -)כה( או שתה יין  

ושאר משקין אפילו אם היו חמר מדינה אין יוצא בם במקום סעודה דלא סעיד הלב כמו יין. ועיין בחדושי 



הגרע"א ובתו"ש שהוכיחו דלכמה ראשונים אינו יוצא ידי קידוש במקום סעודה ע"י כוס יין וע"כ נראה שאין 
 קל בזה אלא במקום הדחק:לה

דה' מינים נקרא מזון ויין סועד הלב אבל שאר דברים אפילו אכל מהם הרבה אינו חשוב סעודה  -)כו( פירות לא 
כלל וע"כ מה שנוהגים לילך לבית חתן או מילה ואין שם כיסנין אחר קידוש רק מיני מגדים אין לו לטעום שם 

ף שהוא מחזיק רביעית דזה מהני רק לשותה עצמו אבל לא כלל ולא סגי במה שהמקדש שותה כל הכוס א
לאחרים ]אחרונים[ והנה בשלטי גבורים כתב דאף בפירות די דכל סעודת שבת נחשבת קבע אך דעת הטור ושו"ע 
עיקר ]מ"א[ אך אם חלש לבו קצת ואין לו עתה מחמשת המינים לסעוד אחר הכוס דעת איזה אחרונים דיש 

 אבל בלילה בודאי אין לסמוך עליו דשארי פוסקים לא ס"ל כוותיה:לסמוך על הש"ג בשחרית 
 ביאור הלכה סימן רעג
ובספר מעשה רב כתב שהגר"א אף בקידוש היום לא היה מקדש אלא במקום סעודה  -* כתבו הגאונים וכו' 

 גמורה ולא מיני תרגימא או יין:
 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רפח

 .להתענות בשבת עד ו' שעות. הגה: ואפילו לומד ומתפלל, אסוראסור 
 סעיף ב

י"א שאדם שמזיק לו האכילה, דאז עונג הוא שלא לאכול, לא יאכל. הגה: וכן מי שיש לו עונג אם יבכה, כדי 
 .שילך הצער מלבו, מותר לבכות בשבת

 סעיף ג
)פי' דבר קבוע(, י"א שראו כמה חסידים אדם המתענה בכל יום ואכילה בשבת צער הוא לו מפני שינוי וסת 

 ואנשי מעשה שהתענו בשבת מטעם זה, וכן אמרו שכך היה עושה הר"י החסיד ז"ל. 
 סעיף ד

מותר להתענות בו ת"ח =תענית חלום= כדי שיקרע גזר דינו. וצריך להתענות ביום ראשון, כדי שיתכפר לו מה  
ת ב' ימים רצופים, לא יתענה ביום א' ויתענה אח"כ. הגה: שביטל עונג שבת. ואם תשש כחו ואינו יכול להתענו

וכ"ש אם היה ביום א' חנוכה או ר"ח או פורים או יום טוב אפילו יום טוב שני של גליות שאין להתענות עד 
אח"כ. וי"א מי שישן שינת צהרים וחלם לו חלום רע, יתענה מחצי היום עד חצי הלילה ואז יבדיל, וביום 

 אילו התענה כל יום השבת )מ"כ(.הראשון יתענה כ
 משנה ברורה סימן רפח

דגם בחול האוכל אחר ו' שעות הוי כזורק אבן לחמת ע"כ נקרא כמו תענית בשבת. ולשם  -)א( עד ו' שעות 
תענית אפילו שעה אחת אסור וע"כ שלא כדין עושין מקצת קהלות שמתענים בשבת עד סמוך לחצות על 

 פלת מוסף מותר להתאחר יותר משש שעות ]פמ"ג[:הגזרות ואם טעים מידי קודם ת
ולפ"ז הש"ץ שמנגן ואין יוצאין מבהכ"נ עד אחר שש שלא כהוגן הוא ובפרט בחורף  -)ב( ומתפלל אסור 

שהימים קצרים ומכ"ש ביום טוב מלבד בר"ה ]ב"ח[ ובא"ר מצא סמך להקל בלומד ומתפלל להתאחר עד אחר 
 בת כתב ג"כ שמותר ללמוד ולהתפלל עד חצות:חצות ובבגדי ישע שעל המרדכי פ"ק דש

וכמעט קרוב לאיסור האכילה כיון שמשער שיזיק לו ]פמ"ג ותו"ש[ והיינו אם גם כזית קשה לו  -)ג( לא יאכל 
 לאכול ועיין לקמן בסימן רצ"א ס"א בהג"ה:

ת שכן מצינו כתב הט"ז היינו דוקא אם מחמת רוב דביקותו בהקב"ה זולגים עיניו דמעו -)ד( הצער מלבו 
ברע"ק בזוהר חדש שהיה בוכה מאד באמרו שיר השירים באשר שידע היכן הדברים מגיעים וכ"ה מצוי 

במתפללים בכונה אבל סתם לבכות כדי שיצא הצער מלבו לא ע"ש אבל בא"ר ותו"ש התירו כיון שע"י בכיתו 
 ירוח לו:

 סעיף ז שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רפח
לאכול הוא עונג לו כגון שנתעכלה סעודת הלילה, יקדים. ואם האיחור עונג לו, כגון שעדיין לא אם הקדימה 

 .נתעכל, יאחר. הגה: וכן מי שיש לו סעודות כל יום כמו בשבת, ישנה בשבת להקדים או לאחר
 משנה ברורה סימן רפח

 כדי שיהיה מינכר שהוא לכבוד שבת: -)כג( ישנה בשבת 
 פי' שעה מועטת אבל לאחר הרבה אין נראה שיהא רעב בשבת: - )כד( להקדים או לאחר

 פסקי תשובות אורח חיים סימן רפח
ובכלל הלכה זו גם לענין לספר בשבת דבר של צער לאדם אחר, שאין לזה היתר בשבת ויו"ט, אלא אם כן יודע 

וכמאמר החכם )משלי ומכיר בנפשו שעל ידי סיפור הדברים לאדם הקרוב אליו יקל מעליו הצער וירווח לו, 
י"ב כ"ה( דאגה בלב איש ישיחנה, ובחז"ל )סוטה מ"ב ב( ישיחנה לאחרים, אך אם יודע שהשומע הוא רך הלבב 

 ויהיה מיצר ודואג לשמוע דבר של צער, בכל ענין יש לימנע מלספר לו.


