
  ?כיצד אופן הקידוש על חלות
, 1כל בני הבית נוטלי ידיה כדי נטילת ידי לאכילת פת

כ יקח שתי חלות ויכס במפה ויניח ידיו עליה "ואח

כ יגלה את החלות יניח ידו עליה "אח, "ויכולו"ויאמר 

ושוב יכס במפה יניח ידו עליה , "המוציא"ויבר ברכת 

ויאכל , ויבצע את החלה. ויאמר את נוסח ברכת הקידוש

  .3 תו כדי שיעור זמ של אכילת פרס2פ כזית"לכה

  ?מה הוא חמר מדינה
הגאו רבי . משקה החשוב באותה מדינה, חמר מדינה הוא

משקה ,  שהגדר בזה הוא כ4ל כותב"משה פינשטיי זצ

פ שהוא יהיה משקה חשוב "ואע, ששותי אותו לצימאו

 שמביאי אות 'כגו מיני משקאות מוגזי וכדו

מפני ששותי אות , ז נחשב כחמר מדינה"אי, באירועי

ומי שיכבדו אותו במשקה כזה ויסרב משו , לצימאו

 ,שאינו צמא לא יתפס הדבר כמי שאינו רוצה להתכבד

  .אלא שבאמת אינו צמא

אלא א , א משקה חשוב שאי שותי אותו לצימאו

ו לכבוד כשאינו צמא שותה ממנו משו שמביאי אות

ומי שיכבדו אותו בשתיית משקה כזה ויסרב , בעלמא

הרי זה נחשב כחמר . יתפס הדבר כאינו רוצה להתכבד

ש שאינו נשתה לצימאו אלא "בדומה ליי ויי. [מדינה

מיצי פירות , שהדוגמא לזה בזמנינו הוא, ואפשר]. לכבוד

  . או בירה100%

  ?האם צריכים כל בני הבית לטעום מהיין של הקידוש
פ "לכה[חובת שתיית היי אינה אלא על המקדש עצמו 

אול ]. בזה וכמו שהובא לעיל הדיני, צרי שיטע מהיי

                                           
 עוד הידורי ועיי ש, ו"י שמירת שבת כהלכתה ש סעי ט"ז עפ"כ 1

  .בזה
 ).א"ק להחזו" סמ50 –ו , ח נאה"ק להגר" סמ28: כזית(2
2ו , ח נאה" דקות להגר4: כדי אכילת פרס(3   .)א" דקות להחזו4
  .ה"ב סעי ע"ח ח"אגרות משה או4

. שאר בני הבית אינ צריכי לשתות מהיי של הקידוש

מ מצוה מ המובחר שיטעמו כול " שמ5ע"א כותב השו

  .6ומספיק לזה טעימה בעלמא. מהיי

קידוש היו דעת הרב א ב. ז בקידוש הלילה"כ, אמנ

. ל שצריכי כול לטעו מהיי של הקידוש"מבריסק זצ

שכיו שכל עיקר קידוש היו הוא מפני כבוד , וטעמו

, דהיינו ששותה יי לפני הסעודה מפני חשיבותה, הסעודה

משו כ צרי כל אחד ואחד לכבד את הסעודה בשתיית 

, ל"צ הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זאמראבל . 7היי

ולא מצריכי שכל אחד , שרוב הציבור נוהגי להקל בזה

ובכל . 8]בקידוש היו[ואחד ישתה מהיי של הקידוש 

פ "שאע, א"אופ אמר הגאו רבי משה שטרנבו שליט

מ מצוה יש בזה א "מ, שאי חיוב שכל אחד ישתה מהיי

  .יש באפשרות

  ?מה הדין אם נשפך היין מיד לאחר אמירת הקידוש
שביר ברכת בורא פרי הגפ וא אמר את נוסח ברכת מי 

,  דינו כ.ולפני שהספיק לשתות מהיי נשפ היי, הקידוש

 א הוא צרי ,שאמנ ידי חובת אמירת נוסח הקידוש יצא

ומשו כ , עדיי לקיי את הדי של שתיית יי בקידוש

  .9עליו למלאות פע נוספת את הכוס ביי ולשתות

שא היה בדעתו , תלוי בזה, ורא פרי הגפולעני ברכת ב

בשעה שביר בתחילה בורא פרי הגפ שרוצה לשתות עוד 

א א . אינו צרי לבר עכשיו פע נוספת, יי בסעודה

צרי עכשיו לשוב ולבר , לא היה בדעתו לשתות עוד יי

  . נוספתעברכת בורא פרי הגפ פ

 

                                           
  .ד"א סעי י"סימ רע5
   .א"ק ע"ב ש ס"מ6
  .ז"והערה י', סעי ט' ב פרק נ"שמירת שבת כהלכתה ח7
  .ח"יוהערה , ש8
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 ה"בי מאיר ענחמה שרה בת ר: נ"לע

8'  מסגליו



 הקידוש מה הדין אם המקדש הפסיק בדיבור בין אמירת
  ?לשתיית היין

מי שאמר את נוסח הקידוש ולפני ששתה מהיי הפסיק 

שא דיבר דברי השייכי לקידוש או , תלוי בזה. בדיבור

הבא את המלח עבור , העבר את היי, כגו[לסעודה 

אבל א . 10יצא בדיעבד ואינו צרי לחזור ולקדש, ]החלות

צרי , הדיבר בדברי שאינ שייכי לקידוש או לסעוד

א בנוסח . 11לחזור ולבר את ברכת בורא פרי הגפ

וכמו שכתבנו לעיל לעני א נשפ , 12ח"הקידוש יצא יד

  .היי

מה הדין אם אחד מבני הבית דיבר לפני שהמקדש שתה 
  ?מהיין

לפני א אחד מבני הבית דיבר אחר אמירת הקידוש 

י חובתו יצא יד, שהספיק בעל הבית לשתות מ היי

  .בקידוש

תלוי במה שכתבנו בדי , א א רוצה לטעו מהיי

, שא דיבר דברי השייכי לקידוש או לסעודה, הקוד

רכה זו יצא ב בגאינו צרי לבר בורא פרי הגפ מפני ש

אבל א דיבר דברי שאינ שייכי לקידוש . מבעל הבית

צרי לבר בורא פרי הגפ לפני ששותה , או לסעודה

 .ימהי

  ?כמה צריך להיות גודל הכוס בשביל הקידוש

 רביעית הלוג או  כותב שצריכה הכוס להחזיק13"הרמב

  :ונחלקו הפוסקי מהו שיעור זה בזמננו כדלהל. יותר

  

  )ב"ארה(אונקיה   ק"סמ  

  2.6  86  ח  נאה"הגר

  4.42  130  מ פינשטיי"הגר

  5.07  150  חזו איש

 

                                           
  .ז"ק ע"ב ש ס"מ10
  .ה"ק ע"ב ש ס"מ11
  .ע ש"שו12
  
 .ז"ט ה"הלכות שבת פרק כ 13

  ?כמה צריך לשתות מכוס הקידוש

שיעור אותו צרי לשתות מתו הרביעית שצרי שיהיה ה

פירוש כל שנות המשקה בפיו , "מלא לוגמיו"בכוס הוא 

רו ושיע. ונראה צד זה מלא של פיו אחדומסלקו לצד 

א אד , 14שמלא לוגמיו של אד רגיל הוא רוב רביעית

ובכל אופ אי צרי . גדול צרי לשער כמלא לוגמיו שלו

  .15יעיתלשתות יותר מרב

שיש מחלוקת בי הפוסקי בכמה זמ מותר , וצרי לדעת

יש סוברי שצרי לשתותו [לשתות את הכמות הנדרשת 

ויש סוברי שאפשר , בכדי שיעור הזמ של שתיית רביעית

 ומשו כ יש ]16לשתותו בשיעור זמ של כדי אכילת פרס

  .ליזהר לשתות  היי בלא להפסיק כמעט

  ?ותר סעודת הלילה או סעודת היוםאיזו סעודה יש לכבד י

שכבוד סעודת ,  מביאה ברייתא17הגמרא במסכת פסחי

 שהכוונה 18ע" וכתב בשו,היו עדי מכבוד סעודת הלילה

כגו מי שיש לו מעט   19ב" המ וכתב, צרכי הסעודהילענ

  . ח לצור סעודת היוימיני מגדי טוב יותר שינ

שעושי בסעודת , ז בזמנינו לכאורה לא עושי כדי"ולפי

וטוב ליחד מאכל אחד חשוב ,יותר מיני תבשיליהלילה 

 המאכל ההוא יחשיב בכ, שאותו יאכלו רק בסעודת היו

או , יתכ שאכילת כבד קצו [20,את סעודת היו יותר

ה בכלל מאכל כזה , חמי שנאכלי רק בסעודת היו

       .]שמחשיב את סעודת היו יותר
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