
Jewish Expressions Series: Kiddush and the Gift of Shabbos 

 

ב עמוד י דף שבת מסכת בבלי תלמוד   

 הקדוש לו אמר. מקדשכם' ה אני כי לדעת+ לא שמות +שנאמר, להודיעו צריך - לחבירו מתנה הנותן

. והודיעם לך - לישראל ליתנה מבקש ואני, שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה: למשה הוא ברוך

: פפא רב אמר? ליה עביד מאי. לאמו להודיע צריך לתינוק פת הנותן: גמליאל בן שמעון רבן אמר מכאן

, להודיעו צריך אין - לחבירו מתנה הנותן: חנינא[ ברבי  ]חמא רב והאמר? איני. המין מאותו ליה שאיף

 דעבידא במילתא - הא, קשיא לא! - אתו בדברו פניו עור קרן כי ידע לא ומשה+ לד שמות +שנאמר

לגלויי עביד לא שכרה מתן! - לגלויי דעבידא שבת והא. - לאגלויי עבידא דלא במילתא - הא, לאגלויי  

1) One who gives a gift to his friend should let him know, as it is written, “I am G-d Who 

sanctifies you.” Hashem said to Moshe, “I have a good gift in my treasure house and its name is 

Shabbos. I would like to give it to the Jewish people. Go tell them.” From here it is learned that 

if one gives to a child he should notify the mother. How? By smearing some on the child. Didn’t 

we learn that you do not need to notify, as we find that Moshe didn’t know that his face was 

aglow? It depends if the recipient will find out. Isn’t Shabbos something that they will figure 

out? The reward is something that they would not figure out.  

ב עמוד קיט דף שבת מסכת בבלי תלמוד   

 רב דאמר. ויכלו לומר צריך שבת בערב המתפלל יחיד אפילו: לוי בן יהושע רבי ואיתימא רבא אמר

 הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה - ויכלו ואומר שבת בערב המתפלל כל: המנונא

ויכלו אלא ויכלו תקרי אל, ויכלו שנאמר, בראשית במעשה  

2) Even a single person who is praying should recite “Vayichulu- And they were completed”. 

Whoever recites “Vayichulu,” is considered a partner with Hashem in creation. The verse says, 

“And they were completed,” but it is understood, “And they completed.” 

ב עמוד קיט דף שבת מסכת בבלי תלמוד   

 אחד, לביתו הכנסת מבית שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני: אומר יהודה בר יוסי רבי, תניא

 שתהא רצון יהי: אומר טוב מלאך, מוצעת ומטתו ערוך ושלחן דלוק נר ומצא לביתו וכשבא. רע ואחד טוב

 לשבת שתהא רצון יהי: אומר רע מלאך, לאו ואם. כרחו בעל אמן עונה רע ומלאך. כך אחרת לשבת

כרחו בעל אמן עונה טוב ומלאך, כך אחרת  

3) Two angels accompany a person from shul to his home on the eve of Shabbos. One is good 

and one is bad. When he comes home, if he finds the Shabbos candles lit, the table set, the bed 

made, then the good angel says, “May it be the Will that next week should be the same,” and 

the bad angel is forced to answer, “Amen”. But if not, then the bad angel says, “May it be the 

Will that next week should be the same,” and the good angel is forced to answer, “Amen”. 



Kiddush Pointers 

 

ט סעיף רעא סימן חיים אורח ערוך שולחן   

גביו על( מא )פרוסה> יב >כ אחרת ומפה הפת תחת השולחן על מפה שתהיה צריך  

4) One must place a covering on the table under the bread, and another covering on top. 

 

 

ב סעיף רעב סימן חיים אורח ערוך שולחן   

היום קידוש עליו ואומר ענבים של אשכול אדם וסוחט( ו; )עליו מקדשין מגתו יין  

5) Fresh wine may be used for Kiddush. One may squeeze a cluster of grapes and recite Kiddush 

over the juice. 

 

 

א סעיף רעג סימן חיים אורח ערוך שולחן   

סעודה במקום> א( >א )אלא קידוש אין  

6) Kiddush is only valid in the place of the meal. 

 

טו סעיף רעא סימן חיים אורח ערוך שולחן   

 ה"וה. * ולקדש לחזור צריך ואין( עו )ג"בפה ומברך חוזר, בדיבור הפסיק( עה )שיטעום וקודם, קידש

ולקדש( עט )לחזור צ"וא  אחר כוס יביא לב, ממנו שיטעום קודם הכוס נשפך[ כג ]אם> יט>  

 

7) If one recited Kiddush and before he had a chance to drink he talked, he should recite the 

bracha of Hagofen again, but he need not recite Kiddush again.  

Similarly, if the cup spilled before he had a chance to drink, he should bring a new cup- but he 

need not repeat Kiddush. 

 


