
  אש השנהחיוב סעודות בר
  אם שכח יעלה ויבא בברכת המזון

 קפח' ר סי"שוע
 וכל זה בשבת ויום טוב של שלש רגלים אבל בחולו של מועד וראש חודש וראש השה אם לא זכר עד י

 מפי שברכת המזון בימים אלו היא רשות שאם רוצה אוכל ,שהתחיל ברכת הטוב והמטיב איו חוזר
 ואף שאין דבריהם עיקר , להתעותלו ובראש השה יש מתירין אפי,די שלא יתעהפירות וכיוצא בהם כ

  .מכל מקום יש לחוש לדבריהם שלא לכוס לספק ברכה לבטלה אם יחזור לראש

כ בשבתות וימים טובים של שלש רגלים שהוא חייב לאכול פת שמברכין עליו ברכת המזון שבשבת "משא
 ג וביום טובאמר וקראת לשבת עו ג ושמחה בלא אכילת לחםשקובעים (אמר ושמחת בחגך ואין עו

  .שהלחם הוא עיקר הסעודה שכל סעודה קרא על שם הלחם) עליו סעודה

  רמב' ר סי"שוע
 ,מכובד' שי דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים והם כבוד ועג שאמר וקראת לשבת עג לקדוש הא  

 ,'י קדש שאמר וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש וגו שהשבת הוא בכלל מקרא,ועיקרן מן התורה
 ויש אומרים שמקרא .ומקרא קדש פירשו חכמים לקדשו ולכבדו בכסות קיה ולעגו בעג אכילה ושתיה

  .ט והעג בשבת הן מדברי סופרים" אבל הכבוד בשבת ויו,קדש הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה

  תקכט' ר סי"שוע
כל ימים טובים מכובד ו' השבת ולעגה כך כל ימים טובים שאמר לקדוש הכשם שמצוה לכבד את א 

  .אמר בהן מקרא קדש

  .סעודות אחת בלילה ואחת ביום בשחרית' ט ב"איזה עוג זה שאמרו חכמים שחייב אדם לאכול בכל יוג 

  . שהרי אמר בו מקרא קדש,מצות אלו שהן כבוד ועוג הן והגות גם כן בראש השה' בה 

 והוא שכל שבעת ימי הפסח ושמות ימי החג וכן ביום טוב של ,יש בחול המועד מה שאין בראש השהו ו
 ושמחה זו היא מצות , חייב אדם להיות שמח וטוב לב הוא וביו ואשתו ובי ביתו וכל הלוים אליו,עצרת

  .'עשה מן התורה שאמר ושמחת בחגך אתה ובך ובתך וגו

  תקפב' ר סי"שוע
שימים אלו לא יתו  מפי ,בראש השה ויום כיפור אין אומרים מועדים לשמחה חגים וזמים לששון י

  .לשמחה ולששון

  תקצז' ר סי"שוע
 ואין הלכה ,יש אומרים שמצוה להתעות בראש השה ובשבת תשובה כמו בכל עשרת ימי תשובהא 

  .ם טובבשאר שבת ויו אלא אסור להתעות בראש השה ושבת תשובה כמו שאסור ,כדבריהם

 אם היה ביום ראשון של ראש השה , שקבלה בידם שהמתעה פעם אחת בראש השה תעית חלוםא"יה 
 אבל אסור להתעות בלילות של ראש השה כמו  ...צריך להתעות שי הימים של ראש השה כל ימיו

  .לום שאין מתעין אלא ביום שאף בחלומו לא רמזו לו אלא להתעות ביום כדרך כל תעית ח,ט"בשאר יו

 כמו המתעה בשבתות , איו צריך לישב בחול תעית על תעיתו,המתעה בראש השה תעית חלום ז
 ואף על פי שאין . שהרי יש אומרים שמצוה להתעות בראש השה.ח"רפ' ש בסי"ובימים טובים וכמ

ת זו לעבירה שיצטרך להתעות בחול  לעין שלא חזיק תעי, מכל מקום כדאי הם לסמוך עליהם,הלכה כן
   .בשביל כך

 ומותר לאכול בלא התרה , אין קבלתו כלוםום טובאף על פי שמי שקיבל עליו להתעות בשבת או בי ח
 אף על פי שלא הוציאו בלשון דר , מכל מקום מי שקיבל עליו להתעות בראש השה.ע"ש בסימן תק"כמ

 מאחר דיש אומרים , צריך התרה, עלי להתעות בראש השה שאמר הרי,אלא בלשון קבלת תעית בעלמא
   .דמצוה להתעות אין זה כמקבל עליו לעבור עבירה שאין קבלתו כלום

   סדר ברכת המזון–פסקי הסדור 
 אבל בחולו של מועד וראש חודש אם לא זכר עד ,במה דברים אמורים בשבת ויום טוב של שלש רגלים

  . אבל בליל ראש השה חוזר, וכן בראש השה ביום ...שהתחיל הטוב והמטיב איו חוזר


