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 קידוש במקום סעודהדיני 



במסכתפסחיםדףקעמודב'נאמר:

לא יצאו ידי קידוש  )ברכת הנהנין( ידי יין :אמר רב ,אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת
למה  ,אלא לרב .)וצריכים לחזור ולקדש בביתם( אף ידי קידוש לא יצאו :ושמואל אמר ,יצאו

למה לי  ,ושמואל .)שלא שמעו קידוש( כדי להוציא בניו ובני ביתו ?בביתיהליה לקדושי 
)שהיו  לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא ?לקדושי בבי כנישתא
אין קידוש אלא במקום  :ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל .מתארחים בבית הכנסת(

)לא צריך  מקום למקום בחד ביתא לאסבור מינה הני מילי מבית לבית אבל מ .סעודה
אמר להו רב ענן בר תחליפא זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל  לחזור ולקדש(

 )כלומר גם שינוי מקום מגג לבית צריך לחזור ולקדש( ונחית מאיגרא לארעא והדר מקדש

עולהמדבריהגמרא:

 לשיטתרביוצאיםידיחובתקידושגםללאסעודה. .1

שמו .2 כשסועדיםלשיטת רק קידוש חובת ידי יוצאים שינויאל ואפילו שמקדשים. במקום
במקום סעד לא )אם מחדש קידוש מחייב התחתונה לקומה הבית מגג בית באותו מקום

 שקידש(

 שלאשמעוקידושלשיטתרב,המקדשחוזרומקדשבביתכדילהוציאאתבניביתוידיחובה .3

כדי .4 הכנסת בבית מקדשים שמואל הכנסתלשיטת בבית האורחים את אףלהוציא )על
 שהמקדשלאיוצאידיחובתקידושמאחרשאינוסועדשם.

:פסקכשמואלרבינובהלכותשבתפרקכ"טהלכהח'

ֹלא ְיַקַּדׁש ְבַבִית ֶזה, ְוֹיאַכל ְבַבִית ַאֵחר; ֲאָבל   ֵכיַצד:  ֵאין ִקּדּוׁש, ֵאָלא ִבְמקוֹם ְסעוָֹדה.  ח
ְוָלָמה ְמַקְּדִׁשין ְבֵבית ַהְכֶנֶסת, ִמְפֵני ַהאוְֹרִחין   ַּדׁש ְבָזִוית זוֹ, אוֵֹכל ְבָזִוית ְׁשִנָיה.ִאם ִק 

 ֶׁשאוְֹכִלין ְוׁשוִֹתין ָׁשם.

רכ"אכתברבינו:)בלאו(ובתשובה























יוצאאםכןשלפידברירבינובהלכהובתשובהישחובהלקדשבביתהכנסתגםכשאיןאורחים
,כשםשאנוממשיכיםעדהיוםבביתהכנסתהיוםואםכןעולההשאלהמדועאנולאמקדשים

לברךברכהמעיןשבע,בכלמקוםובכלזמן,כהוראתרבינו?

מאריבהערהכ"המבארכדלהלן:















 שהיתהביאור כנסיות בתי באותם היתה הכנסת בבית לקדש חז"ל שתקנת מארי, בהןדברי
שהיתהב אולםבמציאותכמו בביתהכנסת, אורחיםשאכלו מציאותשל שהיאערי וכמו תימן

קנוחז"לבאותםבתיי,לאתלאכילה,לשתייהולינהבימינושבתיהכנסתלאנועדובשבילאורחים
הכנסת.וזוהיגםכוונתרבינובתשובהלעיל,שחז"לתקנולקדשבביתהכנסתכנסיותקידושבבית

גםכשאיןאורחים,דווקאבאותםבתיכנסיותשנועדובשביללארחבהםאורחים.

הטורבסימןרס"טהקשהעלהמנהגמדועמקדשיםבביתהכנסת:

בכל המקומות שש"ץ מקדש בבית הכנסת. ואני תמה היאך נתפשט זה המנהג  ונוהגין
דהא קי"ל כשמואל שאין קידוש אלא במקום סעודה ולדידיה אין מקדשין בבה"כ אלא 
לאפוקי אורחין דאכלי ושתי בבי כנשתא דלדידהו הוי מקום סעודה, וכיון דהשתא ליכא 

 אורחין דאכלי התם קרוב הדבר להיות ברכה לבטלה.

והמקדש בבית הכנסת אין לו לשתות מיין של קידוש, דכיון שאינו יוצא בו שאינו לו 
במקום סעודה אסור לו לטעום עד שיקדש במקום סעודתו, אלא יתן לתינוק ושפיר דמי, 

( המברך צריך שיטעום, לאו דוקא הוא אלא ה"ה נמי אם פסחים קו, אדהא דאמרינן )
 טעים אחר שפיר דמי.

ורב נטרונאי כתב שמקדשין בבהכ"נ אף ע"פ שאין אוכלין שם, אע"פ שאין קידוש אלא 
במקום סעודה אפילו הכי מקדשין בה, מפני שהטעמת יין של קידוש של שבת רפואה 

טועמין כל הצבור לא שחובה היא לטעום אלא שחובה לשמוע קידוש בלבד היא, ומה ש
וכיון ששמעו הצבור הקידוש יצאו ידי חובתם ואין צריכים לטעום, וזה שמקדש ונותן 
לצבור, משום רפואה ליתן על עיניהם, דאמרינן פסיעה גסה נוטלת אחת מחמש מאות 

משי, הלכך כיון דאיכא מן ממאור עיניו של אדם ובמאי מהדר ליה בקידושא דבי ש
הצבור דלית להו יין תקנו לקדש בבהכ"נ על היין משום רפואה ע"כ. וכל דבריו תמוהין, 
מה שכתב שיוצאין בשמיעה בלא טעימה, תמה על עצמך היאך יוצאין אפילו בטעימה 
כיון שאינו מקום סעודה, ולא עוד אלא שאסורין לטעום כדפירשתי. וגם מה שכתב 

שום רפואה, זה לא מצינו, שלא תקנו אותו אלא משום אורחין וכיון שתקנו לקדש מ
דליכא אורחין ראוי היה שלא לקדש. ואי איישר חילי אבטליניה, וכן כתב רב האי שאם 

 אין אורחין אין מקדשין בבהכ"נ.

:מדבריהטוראנולמדים

לטעוםגםשאסורלאדםהוא"איןקידושאלאבמקוםסעודה"שלפירושלפישיטתהטור,ה .1
חובתקידוש ידי יצא לא סועד אםאינו כי מקוםשקידש, באותו סועד כן אםקידשאלא

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%95_%D7%90


וזואינהתןלקטןלטעוםמייןהקידוש(.יוממילאאסורלולטעוםכלום)ולכןמציעהטורשי
שיטתרבינו.שלפירבינומותרלקדששלאבמקוםסעודהקידוששמתירטעימה,וקידושזה

מ פותר שפותרואינו הוא סעודה שבמקום קידוש רק השבת יום לכל קידוש )ראהחובת
 .ביאורושלמארילהלן(

ולא .2 מאחר רפואה, משום הינה קידוש יין שטעימת גאון נטרונאי רב לשיטת מתנגד הטור
מצינושישבטעימתייןקידושמשוםסעודה.חשובלצייןשרבינומתנגדמכלוכלשישבקיום

 אתהגוף)הלכותעבודהזרהי"א,י"ג,וכןהלכותמזוזהה',ד'(.המצוותמשוםרפו

 .3 הטור, ומאחרלשיטת חובה ידי יוצאים לא הכנסת בבית ובקידוש שלדעתומאחר אסור
שאינוסועדשם(,אילוהיהבכוחוכיווןלמקדשלטעוםמהייןאםלאיוצאידיחובתקידוש)

סת)וכןכתברבהאיגאוןשאםאיןאורחיםהיההטורמבטלאתהמנהגשלקידושבביתהכנ
בביתהכנסתלאמקדשיןשם(.

מרןבשולחןערוךסימןרס"טכתבבעקבותדבריהטור:

נוהגין לקדש בבית הכנסת ואין למקדש לטעום מיין הקידוש אלא מטעימו לקטן דאין 
ומעיקרא לא נתקן אלא בשביל  (סימן רע"ג)ועיין לקמן קידוש אלא במקום סעודה 

בי כנישתא להוציאם ידי חובתם ועכשיו אף על גב דלא אכלי אורחים דאכלי ושתי ב
אורחים בבי כנישתא לא בטלה התקנה זהו טעם המקומות שנהגו לקדש בבית הכנסת 

 אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת וכן מנהג ארץ ישראל:

ליםשם.כלומר,גםלדעתמרןטוביותרלהנהיגשלאלקדשבביתהכנסתאםאיןאורחיםשאוכ

.להלן"באופןאחראיןקידושאלאבמקוםסעודה"מבאראתדברישמואלחשובלצייןכימארי
דבריו)פרקכ"ט,הלכהח',הערהכ"ג(:





















:העולהמדברימארי

במקום .1 לשבתאלאאםסעד נקבע שהקידושלא פירושו קידושאלאבמקוםסעודה" "אין
 הקידוש,וכלעודלאסעדצריךלחזורולקדשעדשיסעודבמקוםהקידוש.

עד .2 שוב ולקדש ולחזור הקידוש במקום לסעוד מבלי בשבת לקדש לכתחילה רשאי אדם
 שיסעודבמקוםשקידש.

 לילה)הכוללברכהנפרדת(לביןקידושהיום.איןהבדלבדיןזהביןקידושה .3

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A2%D7%92


ולעולםרשאיאדםלטעוםלאחרשקידשגםאםלאיוצאידיחובתקידוש. .4



אינם שלנו הכנסיות שבתי למרות שבע מעין ברכה מברכים בימינו מדוע שאלה, עולה אולם
חז"לבר בשדותלאתקנו שלאהיו בימינו כנסיותכמו לאנאמרשבבתי מדוע כהמעיןבשדות,

שבע?

תשובה,לגביברכהמעיןשבעלאהיהחילוקבתקנהשלחז"לבאופןשתקנהזוחלהעלכלבתי
כנסיות לאותםבתי דווקא נתקנה חז"ל תקנת קידוש, לגבי אולם הכלל, מן יוצא ללא הכנסת
שהייתהבהםמציאותשלאורחיםשאכלובביתהכנסת)ועלדעתזהיסדואתאותםבתיהכנסת(.



 


