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 דיני קידוש על היין –ימן רעא  סהמשך









 
     

     
     



אדם  ששכח  לקדש  עד  לאחר :  הגה
שברך  ברכת  המוציא  ונזכר  קודם  שאכל  יקדש  על 
הפת  ואחר  כך  יאכל  אבל  בהבדלה  יאכל  תחלה 

גהות  אלפסי  ומרדכי ה(דהרי  אין  מבדילין  על  הפת  

 :)מ"פרק ב






ויש :  הגה
אומרים  דאינו  מזכיר  של  שבת  דאזלינן  בתר  תחלת 

וכן  עיקר  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן הסעודה  
ח  ויש  מחלוקת  אם  יטעום  מכוס  של  ברכת "קפ

המזון  קודם  שיקדש  גם  אם  צריך  לאכול  מעט  אחר 
.  הקידוש  כדי  שיהא  הקידוש  במקום  סעודה





 והכי  נהוג  להוציא  את  נפשו :  הגה

 :מפלוגתת סברא ראשונה


 


ואומר :  הגה
אורח (  מלבד  ויכלו  )בית  יוסף(כל  הקידוש  של  לילה  

 :)חיים בשם תוספות


 





ויכול  לעמוד :  הגה
  ונוהגים )כל  בו(בשעת  הקידוש  ויותר  טוב  לישב  

  שאומר  ויכלו  רק  כשמתחילין לישב  אף  בשעה
עומדין  קצת  לכבוד  השם  כי  מתחילין  יום  הששי 
. ויכלו  השמים  ונרמז  השם  בראשי  תיבות

 )ל  ושכל  טוב"מהרי(וכשמתחיל  יתן  עיניו  בנרות  
ובשעת  הקידוש  בכוס  של  ברכה  וכן  נראה  לי  עיין 

 :'ג סעיף ד"לעיל סימן קפ



    




      






 





    ויש  אומרים :  הגה
דלכתחלה  יש  ליטול  ידיו  קודם  הקידוש  ולקדש  על 

א  והגהות "ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים  ורשב"הרא(היין  

  וכן  המנהג  פשוט  במדינות )ט  והטור"מיימוני  פרק  כ
אלו  ואין  לשנות  רק  בליל  פסח  כמו  שיתבאר  סימן 

 :ג"תע



 


)מלא  פיופירוש    (
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ואין : הגה

מקדשין  על  היין  דריחיה  חמרא  וטעמיה  חלא 
 :)טור(


 


ויש  אוסרין  לקדש  עליו  אלא :  הגה
הגהות  מרדכי  פרק (יסננו  תחלה  להעביר  הקמחין  

, )ת  ובית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ותוספותהמוכר  פירו
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