גליו מס' 7

מה הדין מי שאינו תאב לאכול מיד ,אך יש לו בני בית או
אורחים שכבר רעבים?

מדיני הקידוש
האם מותר להשתהות מלקדש בליל שבת?

כתב השו"ע" 1כשיבוא לביתו ימהר לאכול מיד" .ומקור די
זה הוא מהגמרא במסכת פסחי  2שלומדת מהפסוק "זכור
את יו השבת לקדשו" כי יש לזכור את השבת על יי ,
וזהו אמירת הקידוש על כוס יי  .וכותב הטור ,שמדרשת
הפסוק הזה לומדי ג"כ שזכירת השבת על היי צריכה
להיות בכניסתו .פירוש ,בשעה שנכנס היו  .ולכ כתב
הטור שצרי למהר לאכול מיד ,שכיו שצרי לזוכרו
בכניסתו ,כמה שמקדי יותר בזכירתו עדי .
א לפי"ז אינו מוב לשו השו"ע שכתב "ימהר לאכול
מיד" ,שלכאורה היה לו לכתוב ימהר לקדש מיד .ונתקשה
בזה המג"א ,3ותיר  ,שעיקר העני הוא משו הקידוש,
אלא שאחר שקידש צרי לאכול מיד ,כמו שמובא בסימ
רע"ג סעי ג' ,ולכ כתב השו"ע שימהר לאכול.
מי שאינו תאב לאכול מיד האם מותר לו להמתין מלקדש?
4

אמנ למדנו שצרי למהר לקדש מיד ,א כתב המג"א
בש הרמ"ע מפאנו והביאו המ"ב ,5שא אינו תאב לאכול
עדיי  ,יכול להמתי מלקדש עד שיהיה תאב ,משו שמצוה
מ המובחר הוא לאכול את סעודת השבת כשהוא תאב
לאכול.
ואע"פ שלמדנו שצרי לקדש מיד ,בכ"ז כיו שכבר זכר את
יו השבת בתפילת ערבית יצא בזה מחובת דאורייתא של
זכירת השבת ,לכ עדי שימתי מלקדש וכ יוכל לקיי
את מצות סעודת שבת מ המובחר לאוכלה בתאבו .
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סימ רע"א סעי א'.
ד ק"ו ע"א.
סימ רע"א ס"ק א' ,ועיי ש בפמ"ג.
ש .
ס"ק א'.

המ"ב 6כותב ,כי אי האד יכול להמתי מלקדש ,כשהדבר
נוגע לשלו בית או שיש לו אורחי  .כי מאחר שמוטל
עליו להאכיל  ,אינו יכול לעכב מחמת שהוא רוצה
לקיי מצוה מ המובחר ולאכול סעודתו בתיאבו .
האם מותר לשתות או לאכול לפני הקידוש?

אי לאכול או לשתות אפילו מעט אחר שחל עליו שבת
קודש עד שיעשה "קידוש" .7ודי זה הוא בי בקידוש
הלילה ובי בקידוש היו .8
האם יכולה אשה להוציא איש בקידוש?

הכלל בזה הוא ,שהאחד יכול להוציא חבירו בתנאי שאינו
בדרגת חיוב פחותה ממנו .כגו  ,גדול יכול להוציא גדול
כמותו ,משו שחובתו בקידוש מדאורייתא וא חבירו
חיובו מדאורייתא .וכ יכול גדול להוציא את הקט  ,מפני
שהגדול חיובו מדאורייתא והקט חיובו מדרבנ  .א להיפ
שהקט יוציא את הגדול ידי חובתו אי אפשר ,מפני שאי
הקט שחיובו רק מדרבנ יכול להוציא את הגדול שחיובו
מדאורייתא.
ומשו כ  ,בהרבה מ המצוות ]מצוות שהזמ גרמ [ אי
האשה יכולה להוציא את האיש ,מפני שהאשה חיובה
בה רק מדרבנ והאיש חיובו מדאורייתא .אבל שונה
היא מצוות "קידוש" שנשי חייבות בה מדאורייתא כמו
האנשי  ,ולכ יכולה אשה להוציא את האיש ידי חובתו
ב"קידוש".
א כתבו הפוסקי  ,שמשו צניעות אי לאשה להוציא
אנשי ידי חובת קידוש אלא רק אנשי שה מבני
משפחתה הקרובה.
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ש .
שו"ע סימ רע"א סעי ד' ,ועיי"ש במ"ב ס"ק י"א.
שו"ע סימ רפ"ט סעי א'.

לע"נ :הרב אריה לייב בן ר' רפאל שמואל זצ"ל

מדוע באמת נשים חייבות בקידוש מדאורייתא הרי זו
מצות עשה שהזמן גרמא?

ההלכה היא שנשי פטורות ממצוות עשה שהזמ גרמ ,
כגו שופר ,סוכה ,לולב וכדו' ,א מצות קידוש בשבת
שונה היא שאע"פ שהיא מצות עשה שהזמ גרמא נשי
חייבות בה .והטע  ,אומרת הגמרא ,ש"זכור" שנאמר
בדברות הראשונות ו"שמור" שנאמר בדברות אחרונות
בדיבור אחד נאמרו ,ולומדי זה מזה ,מה"שמור" –
איסורי שבת נשי חייבות ,א "זכור" – מצוות השבת
9
נשי חייבות .
מה הטעם שצריך לומר את הקידוש והבדלה דוקא על כוס
יין?

מצינו בכמה ברכות שהצריכו חז"ל לאומר על כוס יי ,
כגו  :קידוש ,הבדלה ,ברכת המזו  ,ברכת הברית וברכת
הנישואי  .והטע לזה ,שרצו חז"ל להוסי חשיבות
לאמירת ברכות אלו ,והרי יי הוא משקה חשוב ,כמו שאנו
רואי שברכתו שונה משאר משקאות ,ומשו כ אמרו
שיבר ברכות אלו בהזדמנות זו שמשבח להקב"ה על היי ,
וכ מוסי כבוד לברכה] .ויש מהראשוני הקוראי
לברכה הנאמרת על כוס יי "שירה"[.

]ולהל יתבאר כיצד אופ הקידוש על חלות[ .וא א
חלות אי לו ,יקדש על חמר מדינה ]ולהל יתבאר מהו
עדי שיקדש על חמר
חמר מדינה[ .ובקידוש היו
15
מדינה .וא אי לו חמר מדינה ,יקדש על חלות .
טע החילוק בי קידוש הלילה לקידוש היו  ,שבקידוש
הלילה ישנו נוסח מיוחד בברכת הקידוש ,ולכ א
כשמקדש על חלות ניכר הקידוש בנוסח הברכה שאומר.
אבל בקידוש היו שאי נוסח מיוחד באמירת הקידוש,
אלא רק ברכת בורא פרי הגפ  ,16א"כ כשמקדש על חלות
ומבר ברכת המוציא לא ניכר כלל הקידוש שעושה ,שהרי
בכל יו מבר ברכת המוציא לפני שאוכל ,ולכ עדי
שיקדש על חמר מדינה ,שאז מוסי ברכת שהכל שמבר
ע"ז ,חו מברכת המוציא שמבר על החלות ,וניכר בזה
שנעשה לש קידוש.

בגליון הבא:

מה יעשה מי שאינו יכול לשתות יין או מיץ ענבים?

תקנת חז"ל היא לקדש על יי או מי ענבי  ,ולכתחילה
האומר את הקידוש הוא ישתה את כל השיעור הנדרש
]דהיינו רוב רביעית .[11אול באופ שאי המקדש יכול
לשתות את כל השיעור הנ"ל ,יכול לטעו קצת ,ולתת
לאד אחר ששמע ממנו את הקידוש שישתה הוא את
השיעור הנ"ל .12וא א קצת אינו יכול לטעו מהיי ,
לכתחילה יעשה אחר את הקידוש וישתה את היי .13
וא אינו יכול לטעו כלל מהיי וא אי ש אחר שיכול
לקדש ולשתות מהיי  ,או באופ שאי ש יי או מי
ענבי בהישג יד כלל ,יש בזה חילוק בי קידוש הלילה
לקידוש היו  .14בקידוש הלילה – עדי שיקדש על החלות
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9מ"ב סימ רע"א ס"ק ג.
10שו"ע סימ רע"א סעי י"ד בש הגאוני  ,ועיי"ש בביאור הלכה ד"ה
שא  ,וכתב בשו"ע שראוי לחוש לדבריה  .ועיי"ש במ"ב ס"ק ע"ג.
)11רביעית 86 :סמ"ק לשיטת הגר"ח נאה ,ו  150סמ"ק לשיטת החזו"א(.
12שו"ע ש .
13עיי מ"ב סימ רע"ב ס"ק ל"ג ,ושמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק נ"ג
סעי ה'.
14שו"ע סימ רע"ב סעי ט' ,ומ"ב ש ס"ק כ"ז.

 −כיצד אופ הקידוש על החלות?
 −מהו חמר מדינה?
 −הא צריכי כל בני הבית לטעו מהיי של הקידוש?
 −מה הדי א נשפ היי מיד אחר אמירת הקידוש?
 −מה הדי א
לשתיית היי ?

המקדש הפסיק בדיבורו בי הקידוש

 −מה די א אחד מבני הבית דבר בטר שתה המקדש
מ היי ?

15עיי שו"ע ש ומ"ב ס"ק כ"ט .ושמירת שבת כהלכתה ש סעי ט'
והערה ל"ד.
] 16וא הפסוקי שיש אומרי לפני הקידוש אי"ז חלק מהקידוש עצמו,
וא א לא אמר כלל יצא יד"ח קידוש[.

