
Kiddush and Eating Mezonot 
 

 שלחן ערוך או''ח סי' רע''ג

אין קידוש אלא במקום סעודה, ובבית אחד מפנה לפנה חשוב מקום אחד, שאם סעיף א 

קידש לאכול בפנה זו ונמלך לאכול בפנה אחרת, אפי' הוא טרקלין גדול, א"צ לחזור 

וי"א שכל שרואה  הגה: ומבית לסוכה חשוב כמפנה לפנה )מרדכי פ' ע"פ(ולקדש. 

מבית לחצר, א"צ לחזור ולקדש. וי"א שאם קידש במקום אחד על דעת מקומו, אפילו 

והוא שיהיו שני המקומות בבית  )וע"ל ריש סי' קע"ח(,לאכול במקום אחר, שפיר דמי 

  )* וכן עיקר(.אחד, כגון מחדר לחדר או מאיגרא לארעא, 

 

 משנה ברורה

דה שם תהא דכתיב וקראת לשבת ענג במקום ענג שהוא הסעו -)א( במקום סעודה 

 הקריאה של קידוש:

 וכ"ש אם קידש על דעת לאכול בפנה אחרת דשפיר דמי: -)ב( לאכול בפנה זו וכו' 

וה"ה מבית לבית אם רואה מקומו ואין שביל היחיד קבוע  -)ז( אפילו מבית לחצר 

בימות החמה ובימות הגשמים מפסיק ביניהן. ואין לסמוך על דעת הי"א הזה רק לענין 

הדחק שלא יכול לסעוד במקום הקידוש אבל בלא"ה יזהר מאד שלא  דיעבד בשעת

 להקל מבית לבית ע"י ראית המקום כי יש אחרונים שמחמירין אפילו דיעבד:

 

כתבו הגאונים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה, אפי' אכל דבר מועט, או סעיף ה 

ר סעודתו במקום שתה כוס יין שחייב עליו ברכה, יצא ידי קידוש במקום סעודה וגומ

הגה: ולפי זה היה מותר אחר. ודוקא אכל לחם או שתה יין, אבל אכל  פירות, לא. 
למוהל ולסנדק לשתות מכוס של מילה בשבת בשחרית, אם שותין כשיעור )ב"י( 

 אבל נהגו ליתן לתינוק )הגמי"י פרק כ"ט(. 
 

 משנה ברורה

אבל שאר דברים אפילו אכל  דה' מינים נקרא מזון ויין סועד הלב -)כו( פירות לא 

מהם הרבה אינו חשוב סעודה כלל וע"כ מה שנוהגים לילך לבית חתן או מילה ואין שם 

כיסנין אחר קידוש רק מיני מגדים אין לו לטעום שם כלל ולא סגי במה שהמקדש 

שותה כל הכוס אף שהוא מחזיק רביעית דזה מהני רק לשותה עצמו אבל לא לאחרים 

בשלטי גבורים כתב דאף בפירות די דכל סעודת שבת נחשבת קבע אך ]אחרונים[ והנה 

דעת הטור ושו"ע עיקר ]מ"א[ אך אם חלש לבו קצת ואין לו עתה מחמשת המינים 

לסעוד אחר הכוס דעת איזה אחרונים דיש לסמוך על הש"ג בשחרית אבל בלילה בודאי 

 אין לסמוך עליו דשארי פוסקים לא ס"ל כוותיה:


