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 דין מי שהחשיך לו בדרך –המשך סימן רסו 







 


    
    





    





    )פירוש 
)  מהתשמיש  שהיה  מוכן  לו


 

     




 







     
    



 

    


ומי  ששכח  כיסו :  הגה
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
 :אם הכיס תפור בבגדו מה דינו
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) 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
עשה  לפניך  את  חובותינו לא  אמר  רק  ונ

בית  יוסף  בשם (בתמידי  יום  ובקרבן  מוסף  יצא  

 :)ש פרק מי שמתו"הרא





) ושליח  ציבור

 ):ו"ששכח של שבת בשחרית עיין סימן קכ
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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 
 ):'כוברכת אל עליון קונה ו
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) ועיין
)  ג"לקמן  סימן  רע



  

     


ונהגו  לעמוד :  הגה
 :בשעה שמקדשין בבית הכנסת
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ואין  נוהגין :  הגה

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

ל  הלכות "מהרי(להיות  בשבת  אין  אומרים  אותו  

 :)סוכה
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)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 
ש  גם  אם  צריך  לאכול  מעט המזון  קודם  שיקד

אחר  הקידוש  כדי  שיהא  הקידוש  במקום 
.  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 .  שם  בראשי  תיבותונרמז  ה

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

 :'ג סעיף ד"לעיל סימן קפ

 








 




