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מלאכות   –סימן  רנב  ,  המשך  הלכות  שבת

המותרים  והאסורים  להתחיל  בערב  שבת 
 תכדי שיהיו נגמרים בשב
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)הולך  וחסרפירוש    (



     

     









  )שמשך  הגחלים פירוש  

  שכסה  הגחלים פירוש()  מהתנור
)  באפר


    

 שתי  כירות :  הגה
המתאימות  זו  אצל  זו  ודופן  של  חרס  ביניהם 

האחת  גרופה  וקטומה  והשניה  אינה  גרופה 
וקטומה  מותר  לשהות  על  הגרופה  וקטומה 

אף  על  פי  שמוסיף  הבל  משאינה  גרופה 
. )גמרא פרק כירה(וקטומה  

     
כל  זמן :  הגה

.  )הגהות  מרדכי(שהיד  סולדת  בו  





) והתנורים  שלנו
ן  ריש  פרק  כירה  וכל  בו  וכן "ר()  דינם  ככירה

.  )י"ע  מפירוש  רשמשמ
     




   עד  בכדי :  הגה

ואם .  )'ם  פרק  ג"הגהות  אשירי  ורמב(שיעשו  
כח  ושהה החזירה  אינו  יהודי  בשבת  דינו  כש

ואם  החזירו  ישראל  דינו  כעבר .  )הגהות  אשירי(
, ואם  מצטמק  ורע  לו,  )הגהות  מרדכי(ושהה  

. בית  יוסף(שהרי  לא  נהנה  מן  האיסור  ,  מותר

.  )ז"ועיין  לקמן  ריש  סימן  רנ
)שם פירוש  

) אדם  שהיה  אוכל  מאכלו של נתבשל כל צרכו


או :  הגה

  והגהות  מרדכי 'המגיד  פרק  ג(אפילו  על  גבי  תנור  

,  )  וריש  פרק  כירה  ובית  יוסף'ומיימוני  פרק  ג


    





    


ונהגו  להקל :  הגה

.  כסברא  האחרונה





ויש  אומרים  דאפילו  אם  הקדרה  עומדת :  הגה
על  גבי  האש  ממש  כל  זמן  שהיא  מגולה 

למעלה  לא  מקרי  הטמנה  ושרי  וכן  המנהג  רק 
שנזהרים  לנתקן  קצת  קודם  השבת  מן  האש 

כדי  שיוכל  ישראל  להסירו  משם  ואם  לא  נתקן 
אש  בשבת  יש מן  האש  ונמצאו  על  גבי  ה

להסירו  משם  על  ידי  אינו  יהודי  ואם  ליכא 
ויזהר , אינו  יהודי  מותר  לישראל  להסירו  משם

ואז ,  שיקחנו  משם  בנחת  ולא  ינענע  הגחלים
אף  אם  ינענען  קצת  דבר  שאין  מתכוין  הוא 

מרדכי  ריש  פרק  כירה  והגהות  מיימוני  פרק (ושרי  

 :)'ו



טור(ועודה  בידו  :  הגה( 

ודעתו :  הגה

.  )טור(להחזירה  



  ודוקא  שהתבשיל :  הגה

ואז  מותר  להחזיר ,  )יוסףבית  (מבושל  כל  צרכו  
ואפילו  לכירה  אחרת  אבל  אם  לא  נתבשל  כל 

מיימוני  פרק (צרכו  אסור  אפילו  לאותה  כירה  

ויש  אומרים  דכל  זה  אינו  אסור  רק .  )'ג

כשנטלו  מן  הכירה  מבעוד  יום  ולא  החזירו  עד 
שחשכה  אבל  אם  לקחו  משם  משחשכה 

ן פרק כירה "ר(אפילו הניחו על גבי קרקע מותר 

  וכן  נוהגים  להקל  בתנורים  שלנו  שיש .)וכל  בו

להם  דין  כירה  וסומכין  עצמם  על  דברי 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

המקילין  וטוב  להחמיר  מיהו  אם  נצטנן  לכולי 

ויש  אומרים  דאם .  )בית  יוסף(עלמא  אסור  
הוציא  מאכל  מן  התנור  אסור  להניחו  בכרים 

יש  אומרים .  )'הגהות  מיימוני  פרק  ד(ובכסתות  
רכו דכל  שהוא  סמוך  לחשיכה  או  סמוך  לב

  אם )הגהות  מרדכי(שהוא  קבלת  שבת  לדידן  
הוא  סמוך  כל  כך  שאם  נצטנן  הקדירה  אי 

אפשר  להרתיחה  מבעוד  יום  דינו  כמו  בשבת 
עצמו  ויש  מקילין  בזה  והמנהג  להקל  אך  טוב 

ודוקא  על .  להחמיר  במקום  שאין  צורך  כל  כך
גבי  כירה  ממש  אבל  לסמוך  אפילו  לאש 

וך במקום  שהיד  סולדת  בו  שרי  אפילו  סמ
ובתנור .  )הגהות  מרדכי  והגהות  מיימוני(לחשיכה  

אין  חילוק  בין  להחזיר  עליו  או  לסמוך  אצלו 
ודוקא  במקום  שהיד  סולדת  אבל  אין  היד 

סולדת  שם  שרי  אפילו  בשבת  כמו  שיתבאר 
 :ח"לקמן סימן שי








) וכבר

נתבאר  שנוהגים  להקל  אף  אם  נתנה  על  גבי 
 ):קרקע




   
)ח"ועיין לקמן סימן שי:( 








והוא  הדין  שאסור  להניחו  על :  הגה

קטומה  דלא  התירו גבי  כירה  אפילו  גרופה  ו
ויש  מתירין  ליתן .  אלא  חזרה  וכדרך  שנתבאר

לתוך  תנור  שאפו  בו  מבעוד  יום  דמאחר  שלא 
הטמינו  בו  רק  אפו  בו  מבעוד יום לא נשאר בו 

 )כל  בו(רק  הבל  מעט  ואין  לחוש  לבישול  
. ויש  מחמירין  בזה.  ובלבד  שלא  נצטנן  לגמרי

ואם  החום  כל  כך  בתנור  שהיד  סולדת  בו 
ח  וכל  הדברים "  לקמן  סימן  שיועיין.  אסור

שאסור  לעשות  מדברים  אלו  אסור  לומר 
לכן  אסור  לומר  לאינו .  לאינו  יהודי  לעשות

יהודי  להחם  הקדירה  אם  נצטנן  ואם  עשה  כן 
א "בית  יוסף  והרשב(אסור  לאכלו  אפילו  צונן  

אמנם  אם  לא  נצטנן  כל  כך  שעדיין .  )בתשובה
ראויים  לאכול  אם  חממו  אותו  האינם  יהודים 

ותרין  לאכול  לכן  נוהגין  שהאינם  יהודים מ

מוציאים  הקדירות  מן  התנורים  שמטמינים 

בהן  ומושיבין  אותן  אצל  תנור  בית  החורף  או 
עליו  ומבערת  השפחה  אחר  כך  התנור  ההוא 

אבל .  ועל  ידי  זה  הקדירות  חוזרים  ונרתחים
תרומת (על  ידי  ישראל  אסור  בכהאי  גונא  

  מותר אבל  אם  הקדירות  עדיין  חמין.  )הדשן
להעמידן  אצל  תנור  בית  החורף  מאחר 

שנתבאר  דתנורים  שלנו  יש  להם  דין  כירה 
וסמיכה  בכירה  שאינה  גרופה  וקטומה  כדין 

גרופה  וקטומה  לענין  נתינה  עליה  וכבר 
נתבאר  שנהגו  להקל  בחזרה  בשבת  אפילו 

הניחה  על  גבי  קרקע  והוא  הדין  לסמוך  לתנור 
  חם שאינו  גרוף  וקטום  הואיל  והקדירה  עדיין

ומבושל  כל  צרכו  וכן  המנהג  פשוט  להתיר 
 :ח"ועיין לקמן סימן שי

–


 








    

)   יצא  מגדר  הצלי  ונכנס  בגדר  הנשרףפירוש(





    


ואין  חילוק  בזה  אם  הוא  חי  לגמרי  או :  הגה

וכל  זמן  שחלל .  )בית  יוסף(שנתבשל  קצת  
הגוף  שלם  אף  על  פי  שאין  עליו  ראשו  וכרעיו 

ויש  מחמירין .  )הגהות  מרדכי(מקרי  שלם  
על  גבי וסוברין  דבתנור  טוח  בטיט  הכל  שרי  ו

האש  שהוא  מגולה  הכל  אסור  ובתנור  שפיו 
מכוסה  אלא  שאינו  טוח  בטיט  אז  יש  לחלק 

בין  גדי  ועוף  לשאר  בשר  כדרך  שנתבאר  והכי 
טור  והגהות  אשירי  ובית  יוסף (נהוג  כסברא  זו  

 :)ת"ק וסה"ג וסמ"י וסמ"בשם רש










     
 


 




    


 


)שיעלה  על  פני  הלחם פירוש  
)  קרום  וקליפה  מחמת  האש


וכל : הגה

שפורסה  ואין  החוטין  נמשכין  קרוי  קרימת 
א  או "ופשטיד.  )'הגהות  מיימוני  פרק  ג(פנים  

 ן  צריך  שיקרמו  פניה  למעלה  ולמטה"פלאדי
בית (ויתבשל  מה  שבתוכה  כמאכל  בן  דרוסאי  

.  )ג  והגהות  מיימוני"יוסף  בשם  סמ






     
)פירוש 

) ז"ה  בלע"ברחת  ובמזרה  תרגום  מרדה  פאל






הגה :
 )הגהות  אשירי(וכל  זה  בתנור  שאינו  טוח  בטיט  

אבל  אם  הוא  טוח  בטיט  או  שאינו  אופה 
לצורך  שבת  רק  למוצאי  שבת  דיש  לו  זמן 

לאפותו  מותר  דלא  גזרינן  בכהאי  גוונא  שמא 
 :)כל בו(יחתה 




 




    

 
)פירוש 

מיני  קטניות  הגדלות  בארץ  ישראל  ולא 
)  בבבל



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               






    

 כשאינן  גרופים  וקטומים :  הגה

.  )'בית  יוסף  ומגילה  פרק  ג(ואפשר  לחתות  


 





 

–
 


     












 



 








 

–
 




ונהגו בקהלות הקדושות : הגה
שכל  שהוא  סמוך  לשבת  כחצי  שעה  או  שעה 

שמכריז  שליח  ציבור  להכין  עצמן  לשבת 
והוא  במקום  התקיעות  בימיהם  וכן  ראוי 

 :לנהוג בכל מקום

–
 






    

    

יש  אומרים  דאם  שכח :  הגה

והטמין  בשוגג  בדבר  המוסיף  הבל  שרי 
ומרים  דכל  זה ויש  א.  ()הגהות  מרדכי(לאכול  

אינו  אסור  אלא  כשעושה  לצורך  לילה  אבל 
כשמטמין  לצורך  מחר  מותר  להטמין  מבעוד 

מרדכי  ריש  פרק  כירה (יום  בדבר  שמוסיף  הבל  

 )ג  בשם  שבולי  לקט"ובית  יוסף  סוף  סימן  רנ

ובדיעבד  יש  לסמוך  על  זה  ובלבד  שלא  יהא 
 ):רגיל לעשות כן


    






)ג"ועיין לעיל סימן רנ:( 





   


) או  שאר  נוצות
)  א  בהגהות"מהרר  

)הקש הדק הנופל פירוש 
יש :  הגה).  מן  העץ  כשמגררים  אותו  במגירה

מין  בסלעים  אף  על  פי אומרים  דמותר  להט
שמוסיפין  הבל  דמלתא  דלא  שכיחא  לא  גזרו 

 :)תוספות ומרדכי ריש פרק לא יחפור(ביה רבנן 



    









     


 

    
    

 






 


    

וכן  עיקר  ויש  מקילין :  הגה
ואומרים  דכל  שהוא  חי  לגמרי  או  נתבשל  כל 

צרכו  מותר  בהטמנה  כמו  בשיהוי  וכמו 
ג  ובמקום  שנהגו "שנתבאר  לעיל  סימן  רנ

להקל  על  פי  סברא  זו  אין  למחות  בידם  אבל 
 :אין לנהוג כן בשאר מקומות





     

    

)  ואסור(





    








    
     




הגה :
ושין  במדינות  אלו  שמטמינים והטמנה  שע

בתנור  וטחין  פי  התנור  בטיט  שרי  לכולי 
 )ט  ואגור"אור  זרוע  ותרומת  הדשן  סימן  ס(עלמא  

ד  ויתבאר "וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  רנ
ט  ומצוה  להטמין  לשבת "לקמן  סוף  סימן  רנ

כדי  שיאכל  חמין  בשבת  כי  זהו  מכבוד  ועונג 
שבת  וכל  מי  שאינו  מאמין  בדברי  החכמים 

אוסר  אכילת  חמין  בשבת  חיישינן  שמא ו
 :)ן פרק במה טומנין וכל בו"הר(אפיקורוס הוא 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

–
 




 
–

 
)כל  דבר  רך  קרוי  מוכין  כגון פירוש  

צמר  גפן  ותלישי  צמר  רך  של  בהמה  וגרירת 
)  בגדים  בלוים










    



 






 













 


    
 




 



 


)מחליקיןפירוש    (


     


ויש  מחמירין  שלא  לסתור  סתימת :  הגה
התנור  הטוח  בטיט  על  ידי  ישראל  אם  אפשר 

לעשות  על  ידי  אינו  יהודי  וכן  אם  אפשר 
 לעשותו  על  ידי  ישראל  קטן  לא  יעשה  ישראל

גדול  ואם  אי  אפשר  יעשה  גדול  על  ידי  שינוי 
 )ה  ואגור"תרומת  הדשן  סימן  ש(קצת  והכי  נהוג  

ונראה  לי  הא  דמותר  לחזור  לסתום  התנור 
היינו  ביום  דכבר  כל  הקדירות  מבושלות  כל 

צרכן  אבל  בלילה  סמוך  להטמנתו  דיש  לספק 
שמא  הקדירות  עדיין  אינן  מבושלות  כל  צרכן 

בישול  כמו אסור  לסתום  התנור  דגורם  
  ואפילו  על  ידי 'ז  סעיף  ד"שנתבאר  סימן  רנ

אינו  יהודי  אסור  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן 
ושאר  דיני  חזרה  בשבת  עיין  לקמן .  (ג"רנ

 ):ח"סימן שי
–

 
כל  גופו  ואם  אי  אפשר :  הגה

  )טור(לו  ירחוץ  


   ואם  היו :  הגה

אור  זרוע (שערות  ראשו  גדולות  מצוה  לגלחן  

  וכשנוטל  צפרניו  לא  יטול )פרק  אלו  מגלחין

אותן  כסדרן  ויתחיל  בשמאל  בקמיצה  ובימין 
א  בשמאלו "באצבע  וסימן  לזה  דבהג

 :)אבודרהם וספר המוסר(ה בימין "ובדאג


    


 ובמקום  שאין  מעשרין  אין  צריך  לומר
 :)טור(עשרתם 
–

 
) והיינו

  רבעי  מיל  אחר  שקיעת 'כדי  שיעור  הלוך  ג

 )'ג  וכדלקמן  סוף  סימן  ב"מן  רצטור  בסי(החמה  
) 'ושיעור  מיל  הוא  שליש  שעה  פחות  חלק  ל




) ועיין  לקמן  סימן
)  'ו  סעיף  ב"תט

    
)ג"ן  סימן  שצועיין  לקמ  .(





וכן מי שקבל עליו : הגה

  קודם  חשיכה  יכול  לומר 'שבת  שעה  או  ב

לאינו  יהודי  להדליק  הנר  ושאר  דברים  שצריך 
 ):ב"ין לקמן סימן שמועי ()ו"ו סימן קי"מהרי(










     


ואם :  הגה
רוצה  להקדים  ולקבל  עליו  השבת  מפלג 

טור  ואגור  בשם (המנחה  ואילך  הרשות  בידו  

ועיין  לקמן  סימן   ()תוספות  פרק  תפלת  השחר

 ):ז"רס







 






 

–
 




ויהיה  שלחנו :  הגה
ערוך  כל  יום  השבת  וכן  המנהג  ואין  לשנות 

ל  כתבי ט  ומרדכי  סוף  פרק  כ"טור  סוף  סימן  רפ(

 :)ט דשבת"והגהות מרדכי פרק כ


 )פירוש 
ישלשלם  כלפי  מטה  שיהיו  ארוכים  כמדת 

)  י  שם"רש.  העשירים  היושבים  בביתם
 








וילביש  עצמו  בבגדי  שבת :  הגה

מיד  אחר  שרחץ  עצמו  וזהו  כבוד  השבת  ועל 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

כן  לא  ירחץ  לשבת  אלא  סמוך  לערב  שילביש 

 :)הגהות מרדכי החדשים(עצמו מיד 

–
 




ויכולין  להוסיף :  הגה
האשה .    נרות  וכן  נהגו'  או  ד'ולהדליק  ג

ששכחה  פעם  אחת  להדליק  מדלקת  כל  ימיה 
בר   כי  יכולין  להוסיף  על  ד)ל"מהרי(  נרות  'ג

המכוון  נגד  דבר  אחר  ובלבד  שלא  יפחות 
י  ומרדכי  מסכת  ראש  השנה  וריש  פרק  יום "אשר(

 :)טוב

    





 








) ואם  אין  ידו  משגת  לקנות  יין  לקידוש
 ):ה"ולקנות נר חנוכה עיין לקמן סימן תרע









ואם  היה  הנר ז  "ועיין  לקמן  סימן  רס:  הגה

דלוק  מבעוד  היום  גדול  יכבנו  ויחזור וידליקנו 
 :)טור(לצורך שבת 










יש  מי  שאומר :  הגה
שמברכין  קודם  ההדלקה  ויש  מי  שאומר 

מרדכי  סוף  במה (שמברך  אחר  ההדלקה  

  וכדי  שיהא  עובר  לעשייתו  לא  יהנה )מדליקין

ממנה  עד  לאחר  הברכה  ומשימין  היד  לפני 
הנר  אחר  הדלקה  ומברכין  ואחר  כך  מסלקין 

הג היד  וזה  מקרי  עובר  לעשייה  וכן  המנ

 :)ל"מהרי(






 


    
 





אבל :  הגה
 :אנו אין נוהגין כן




 







    



    



     

 והמנהג  שאותה  אשה :  הגה
המדלקת  מקבלת  שבת  בהדלקה  אם  לא 

 )מרדכי(שתתנה  תחלה  ואפילו  תנאי  בלב  סגי  
בני  הבית  מותרין  במלאכה  עד אבל  שאר  

ברכו  ועיקר  הדלקה  תלויה  בנרות  שמדליקין 
אור (על  השלחן  אבל  לא  בשאר  הנרות  שבבית  

  וצריך  להניח  הנרות  במקום  שמדליקין )זרוע
לא  להדליק  במקום  זה  ולהניח  במקום  אחר 

 :)מרדכי פרק במה מדליקין(







 
     

 





 
     



    






    





 








 





 


    
ומותר  ליהנות :  הגה

מאותה  המלאכה  בשבת  וכל  שכן  במוצאי 
מי  שמאחר  להתפלל  במוצאי  שבת  או .  שבת

שממשיך  סעודתו  בלילה  מותר  לומר  לחבירו 
לל  והבדיל  לעשות  לו ישראל  שכבר  התפ

מלאכתו  להדליק  לו  נרות  ולבשל  לו  ומותר 
 :כן נראה לי, ליהנות ולאכול ממלאכתו

–
 









ואם  הדליק :  הגה

בדברים  האסורים  אסור  להשתמש  לאורו 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

  ויש  אומרים  דאם )א"א  סימן  קע"תשובת  הרשב(

יש נר אחד מדברים המותרים מותר להשתמש 
  מותר לאור  האחרים  וכן  דבר  שאפשר  בלא  נר

לעשות  אפילו  אצל  נרות  האחרים  ולצורך 
הגהות  מרדכי  פרק  קמא (שבת  יש  להקל  בדיעבד  

 :) דשבת'ופרק ב


)פירוש 

)  לעשותה  עבה






נותנין  גרגיר  של  מלח  וגריס :  הגה

של  פול  על  פי  הנר  בערב  שבת  כדי  שיהא 
 :) וטור'מיימוני פרק ה(דולק יפה בשבת 

     
    







 




 




 




 

      
 


 

)ענין פירוש  

הבהוב  יפול  על  דבר  שאינו  נשרף  לגמרי  וגם 
אל  תאכלו  ממנו  נא  תרגום )  (לא  קיים  לגמרי

ומכל  מקום  נהגו :  הגה).  יונתן  מהבהב
להדליק  הפתילה  ולכבותה  כדי  שתהיה 

 :)טור(מחורכת ויאחז בה האור יפה 

   
 

–
 







 



 


     


הגה :
ואסור  ליגע  בנר  דולק  כשהוא  תלוי  אף  על  פי 

שאינו  מטלטלו  ואין  בו  משום  מוקצה  בנגיעה 
מא  מכל  מקום  אסור  פן  יתנדנד  קצת בעל

 :)אור זרוע(מנגיעתו ויטה 




     



    
ויש  אומרים  אפילו  מתכוין :  הגה

לכיבוי שרי מאחר שאין המים בעין אלא תחת 

השמן  לא  הוי  אלא  גרם  כיבוי  וכן  נוהגין 
 :)ג"סמ(

–
 








      



  
 


)פירוש 

)  מנהיג  את  החמור


    

    
 

והוא  לא  ירכב  על  החמור  אלא :  הגה

ילך  ברגליו  ואם  הוא  צריך  לצאת  חוץ  לתחום 
מפני  שמתיירא  מן  הלסטים  או  שאר  סכנה 

ואפילו  הוא  תוך  התחום  יכול  לישב  על 
 :)ץ"ש ובית יוסף בשם תשב"ריב(החמור ולרכוב 

     
     

 


 


 
    


ודוקא  כשנותן  להם :  הגה

תן  להם  מבעוד  יום  מותר משחשכה  אבל  כשנו
 :בכל ענין

      
    


 






 


    
    





    




    )פירוש 

)  מהתשמיש  שהיה  מוכן  לו


 
     





 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               







     
    



 
    


ומי  ששכח  כיסו :  ההג

עליו  בשבת  אם  הוא  בביתו  יכול  לילך  עמו 

לחדר  להתיר  חגורו  וליפול  שם  להצניעו  ואם 
הוא  בשוק  אסור  להביאו  לביתו  רק  מתיר 

חגורו  בשוק  והוא  נופל  ואומר  לאינו  יהודי 
אגודה  מסכת (לשמרו  ואם  מביאו  אין  לחוש  

י "  ועיין  לקמן  סימן  ש)ט"ביצה  בית  יוסף  סימן  ש
 :תפור בבגדו מה דינואם הכיס 


 

–
 


 




) ועיין
ג  כיצד  משערין  שיעור  פלג "לעיל  סימן  רל

 ):המנחה







 

–
 

 
   



     



 
     










דהרי  יכול :  הגה

תרומת  הדשן (לומר  אתה  קדשת  או  אתה  אחד  

 :)ד"סימן י





במוסף  אפילו :  הגה
לא  אמר  רק  ונעשה  לפניך  את  חובותינו 

בית  יוסף  בשם (ם  ובקרבן  מוסף  יצא  בתמידי  יו

 :)ש פרק מי שמתו"הרא





) ושליח  ציבור

 ):ו"ששכח של שבת בשחרית עיין סימן קכ



     

 





 


מיהו :  הגה
אם  היחיד  רוצה  להחמיר  על  עצמו  יכול 

לאמרה  בלא  פתיחה  ובלא  חתימה  וכן  נוהגין 
הצבור  לאמרה  עם  שליח  ציבור  בלא  פתיחה 

 :)אבודרהם וכל בו(וחתימה 


)פירוש 
 ):'ברכת אל עליון קונה וכו

     


 


 



 





 

–
 




) ועיין
)  ג"לקמן  סימן  רע




  

     


ונהגו  לעמוד :  הגה
 :בשעה שמקדשין בבית הכנסת

–
 

    


 



ואין  נוהגין :  הגה

כן  בחנוכה  ובשבת  של  חול  המועד  אין 
  וכן  ביום  טוב  שחל )מנהגים(אומרים  אותו  

ל  הלכות "מהרי(ו  להיות  בשבת  אין  אומרים  אות

 :)סוכה
–

 
 


)מצות פירוש  

)  עשה  התלויה  בזמן



 


    
    







 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               






     

 




     


אדם  ששכח :  הגה
לקדש  עד  לאחר  שברך  ברכת  המוציא  ונזכר 

קודם  שאכל  יקדש  על  הפת  ואחר  כך  יאכל 
אבל  בהבדלה  יאכל  תחלה  דהרי  אין  מבדילין 

 :)מ"הגהות אלפסי ומרדכי פרק ב(על הפת 
     







ויש  אומרים  דאינו :  הגה
מזכיר  של  שבת  דאזלינן  בתר  תחלת  הסעודה 

ח "וכן  עיקר  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  קפ
ויש  מחלוקת  אם  יטעום  מכוס  של  ברכת 

המזון  קודם  שיקדש  גם  אם  צריך  לאכול  מעט 
וש  כדי  שיהא  הקידוש  במקום אחר  הקיד

.  סעודה



והכי :  הגה

נהוג  להוציא  את  נפשו  מפלוגתת  סברא 
 :ראשונה


 




 )בית  יוסף(ואומר  כל  הקידוש  של  לילה  :  הגה

 :)אורח חיים בשם תוספות(מלבד ויכלו 


 






ויכול  לעמוד  בשעת  הקידוש  ויותר  טוב :  הגה

 ונוהגים לישב אף בשעה שאומר )כל בו(לישב  
ויכלו  רק  כשמתחילין  עומדין  קצת  לכבוד 

השם  כי  מתחילין  יום  הששי  ויכלו  השמים 
וכשמתחיל  יתן .  ונרמז  השם  בראשי  תיבות

  ובשעת )ל  ושכל  טוב"מהרי(יו  בנרות  עינ
הקידוש  בכוס  של  ברכה  וכן  נראה  לי  עיין 

 :'ג סעיף ד"לעיל סימן קפ













    


 





הגה :
ויש  אומרים  דלכתחלה  יש  ליטול  ידיו  קודם 

ש  ומרדכי  פרק "הרא(הקידוש  ולקדש  על  היין  

ט "יימוני  פרק  כא  והגהות  מ"ערבי  פסחים  ורשב

  וכן  המנהג  פשוט  במדינות  אלו  ואין )והטור

לשנות  רק  בליל  פסח  כמו  שיתבאר  סימן 
 :ג"תע





 

     
)פיו  מלאפירוש   (





   




 







 

    






 





 

 

 






 


