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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    בחוקותיבחוקותיבחוקותיבחוקותישבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

    בדי� אי� קידוש אלא במקו� סעודהבדי� אי� קידוש אלא במקו� סעודהבדי� אי� קידוש אלא במקו� סעודהבדי� אי� קידוש אלא במקו� סעודה
והמקדש במקו� אחד וסעד במקו� אחר לא יצא , הלכה פסוקה שאי� קידוש אלא במקו� סעודה  .א

 .1ידי חובת קידוש
� הא� יצא ידי נחלקו האחרוני, ושוב חזר לביתו וסעד ש�, באופ� שקידש ויצא מביתו ול�א  .ב

, ]כיו� דסו  סו  סעד במקו� שקידש[שדעת שיירי כנסת הגדולה שיצא ידי חובתו , חובתו
די� קידוש במקו� משו� שלדעת� , לא יצא ידי חובתוומאיד" לדעת הנחלת צבי ועוד אחרוני� 

כל שיצא ממקומו בי� הקידוש לסעודה חייב לקדש שלכ� , סעודה כדי� שינוי מקו� לעני� ברכה
 .2ובש

דלגבי , שהרי די� קידוש במקו� סעודה חמור מדי� שינוי מקו�, ע לכאורה"ודעת המקילי� בזה צ  .ג
ואילו לגבי קידוש במקו� , 3א שאינו אלא מבית לבית ולא מחדר לחדר באותו בית"שינוי מקו� י

א שא  א� שינה מקומו "וי[, ע המקדש בחדר זה וסעד בחדר אחר לא יצא ידי חובתו"סעודה לכו
ומדוע לגבי יצא ממקומו חמור לשיטת� די� שינוי מקו� , ]ח"פינה לפינה באותו חדר לא יצא ידמ

 .מדי� קידוש במקו� סעודה
שא  שהגדרת מקו� לגבי קידוש במקו� סעודה , אלא דבאמת פשוט שאי� כא� קושיה כלל  .ד

ידוש במקו� שיסוד די� ק, מ סוברי� בעלי דעה זו"מ, חמורה מהגדרת די� מקו� לגבי שינוי מקו�
כ לגבי "משא, אול� לא נאמר שאי� להפסיק ביניה�, 4סעודה הוא לקדש ולסעוד באותו מקו�

ולכ� מכיו� , שינוי מקו� שההלכה היא שכל שהפסיק באמצע אכילתו מתחייב שוב בברכה
 .  מה לי אכל במקו� אחר מה לי חזר למקומו הראשו�, ששינוי מקו� מפסיק את אכילתו

הא� מי שקידש ויצא מביתו בי� הקידוש [ל "המחלוקת בי� האחרוני� הנ רביאוכ ש"ויוצא א  .ה
היא הלכה לא " אי� קידוש אלא במקו� סעודה"הא� ההלכה ש ,היא] לסעודה חייב לקדש שוב

ולא איכפת לנו , או שלא נאמר אלא לקדש ולאכול באותו מקו�, להפסיק בי� הקידוש לסעודה
 .במה שהפסיק בי� הקידוש לסעודה

דהנה ". אי� קידוש אלא במקו� סעודה"ששורש המחלוקת היא בטע� הדי� ש' ה לכאוונרא  .ו
וקראת לשבת "או משו� דכתיב , "אי� קידוש אלא במקו� סעודה"דרכי� מדוע ' כתב ב �5"ברשב

או משו� שסברא היא שיש לקדש על היי� , במקו� שאתה קורא לשבת ש� תהא עונג )" עונג
 .שבשעת הסעודה שהוא חשוב

� נחלקו הא� יסוד הדי� הוא די� בסעודת שבת שצריכה "הטעמי� שהזכיר הרשב' תבר שבומס  .ז
או שהוא די� ביי� הקידוש , ]שאז ניכר שסעודתו היא לש� סעודת שבת[להיות במקו� הקידוש 

                                                
1

] ש עם רבינו יונה"הרא[ונחלקו הראשונים . ג"ח סימן רע"ע או"ריש פרק ערבי פסחים ובטוש' כמבואר בגמו 

  ].'פ סימן ה"ש פרק ע"עיין רא[, האם דין זה הוא מן התורה או מדרבנן
2

  .שהאריך בבירור שיטות האחרונים בזה' ג סעיף ג"עיין ביאור הלכה סימן רע 
3

  .ח"קע' וכמבואר בסי 
4

דבדברים הטעונים ברכה ] ח"א בסימן קע"לשיטת הרמ[ל "מהא דקי, שם כתב סמך לשיטה זול "בבה 

כ לא יצא ידי "נ צריך לחזור למקומו דאל"וה, "לקיבעיה קמא הדר"לאחריהם במקומם אין דין שינוי מקום ד

  .ש"עיי, קידוש

וכמבואר , ע"ואף לדעת השו, ע"ג כתב את דבריו לכו"דהשנכה, ג"ונראה ברור שאין כוונתו לבאר את דברי שכנה
  . ל סברא נוספת להקל בזה"אלא דכתב הבה, בדבריו

דבשלמא לגבי דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם חייב לחזור למקומו בכל אופן , ע"ובעיקר הסברא קצ[

 ].ועיין, אולם כאן אם נפסוק דהוי הפסק לא יצטרך לחזור למקומו, כדי לברך שם
5

 .ףה א"א ד"פסחים דף ק 
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ולא יי� ששותה בפני , שאז שתייתו היא חשובה, שהיי� צרי" להיות יי� שבא בתו" סעודת שבת
 .עצמו

ש� יסוד הדי� הוא לסעוד , ל"ל תלויה בנידו� הנ"האחרוני� הנ' שג� מחלו', כאוומעתה נראה ל  .ח
אול� א� צרי" , ולא איכפת ל� שיצא בינתי� לחו(, כל שסעד ש� יצא ידי חובתו, במקו� הקידוש

וכש� שלגבי שינוי [כל שיצא לחו( הרי אי� היי� יי� שבתו" הסעודה , "יי� שבשעת הסעודה"
   .]סעודתו מקו� כל שיצא הופסקה

בדי� אד� שסעד מבעוד יו� וקידש עליו היו� ופסק סעודתו  6עוד מצינו שנחלקו הראשוני�  .ט
א שא� לא סעד בשבת לא יצא ידי חובתו "שי, הא� חייב לאכול אחר הקידוש או לא, וקידש

, א שמכיו� שסעד בחול ובסיו� סעודתו קידש יצא ידי קידוש"וי, שהרי לא קידש במקו� סעודה
 .]דת חולא  שהסעודה היתה סעו[קידש בסיו� הסעודה שהרי 

" אי� קידוש אלא במקו� סעודה"שא� שורש הדי� ש, ל"ונראה שג� מחלוקת זו תלויה בנידו� הנ  .י
כ שלא הועיל כלו� במה שסעד ביו� "הוא שסעודת השבת חייבת להיות במקו� הקידוש פשוט א

כ מה "א, ת יי� חשוב הבא בתו" הסעודהאול� א� שורש הדי� הוא שיי� הקידוש צרי" להיו, חול
 .7סו  סו  הוא יי� חשוב, בכ" שהיי� בא ע� סעודת חול

יוצאי� ידי קידוש , והנה למנהג אשכנז שנוטלי� ידי� קוד� קידוש ומסמיכי� הקידוש לסעודה  .יא
 .במקו� סעודה ללא חשש לכל הדיעות

ובהרבה בתי� צרי" לצאת לחדר אחר ליטול , אול� לנוהגי� ליטול ידי� בי� הקידוש לסעודה  .יב
 .9לסוברי� שאסור א  לצאת מהחדר בי� הקידוש לסעודה 8ב אי" יוצאי� בזה"צ, ידי�

וכש� שמותר לקדש בחדר , שמכיו� שבדעת� לחזור לחדר אי� זה הפסק, ויתכ� שסומכי� על כ"  .יג
ועיי� בהערה שיש לדו� בהיתר , החדרי� תחת קורת גג אחד' כל שב מ לאכול בחדר אחר"אחד ע

 .  10זה

ל דכש� שמצינו "די, שסומכי� על כ" שמקצת מ� הסועדי� נשארי� בחדר בו קידשו 11עוד יתכ�  .יד
ה שתועיל עיצה זו לגבי "ה, לגבי שינוי מקו� שכל שהניח מקצת חברי� לא הוי שינוי מקו�

 .ועיי�, 12קידוש במקו� סעודה

                                                
6

 .א שהביאו את השיטות השונות בזה"י ובהגהות הרמ"בב' א סעיף ו"יעוין סימן רע 
7

ן לא איירי אלא לרבי יוסי "ב דהר"וצ, ן להקל בזה"כתב דדעת הר] ט"ק ל"צ ס"א שעה"רע' סי[ב "והנה במ 

. חולן אף בסעד ב"ומנלן דיקל הר, ונמצא שסוף סוף סעד בשבת, שמתיר לגמור סעודתו בשבת ואז לקדש

  .ג"וצע, ]ס הוא מהא דוקאת לשבת עונג"ן כתב שהמקור לדין אין קידוש אלא במקו"בפרט שהר[
8

אולם כתב שם שלכתחילה , בפרט כשיוצא לצורך הסעודה, ב שיצא ידי חובה"ואמנם לענין דיעבד כבר כתב במ 

 . יזהר מאוד לא לצאת בכלל
9

וכמו , י לכל המסובים"מים לחדר בו סועדים עבור נטט שיביאו "וכידוע החמירו החפץ חיים והחזון איש מה 

וזה דבר קשה לעמוד בו בהרבה , אולם מנהג העולם להקל בזה. [ב"עמוד קי' שכתב בספר ארחות רבינו חלק א

  ].בתים
10

, יש עוד לדון, שאין היתר זה מוסכם על כל הפוסקים] ה וכן עיקר"ד' ג א"רע[ל "דהנה מלבד שכבר כתב בבה 

שכל הבית ' שאז מחמת דעתו אמרי, עתו מועילה אלא לענין לקדש במקום אחד ולאכול במקום אחרל דאין ד"די

אולם אם אין בדעתו לאכול אלא במקום שקידש מנלן דתועיל , וכל הבית הוא מקום סעודתו, נקרא כמקום אחד

  .ע"וצ, דעתו לצאת ולחזור

  ].ע"וצ, ל בזהוכמדומה דנהגו להק, כעין זה יש להסתפק לעננין שינוי מקום[

ח שחשש שמא לא יכוונו בני "אולם כתבו בשם הח, ל דלא מהני עיצה זו"דס' ל מוכח לכאו"ומנהגת הגדולים הנ
 .ב"וצ, הבית לזה

11
  .א"ש בלוי שליט"לזה העירני הגרי 
12

  .ע"וצ, ל הכי"דלא ס' ל מוכח לכאו"מהנהגת הגדולים הנ 


