
  אחיזת הכוס בעת הקידושסדר 
  א, ברכות נא

 ... ומגביהו מן הקרקע טפח,  וטלו בשתי ידיו וותו בימין ...ברכה של בכוסתא עשרה דברים אמרו 
  .'חיא בר פפא מאי קראה שאו ידיכם קדש וברכו את ה' וטלו בשתי ידיו אמר ר

  ל"סדור האריז
  .גד החזה ויברך מעומד... ויקח הכוס 

  קפג' ר סי"שוע
  .ומגביהו טפח,  מקבלו בשתי ידיו וותו לימיו... עשרה דברים אמרו בכוס של ברכה א

 וכשיתחיל לברך וטלו בימיו , מקבלו בשתי ידיו להראות חביבות הכוס שהוא חושק לקבלו בכל כחוז
ויש מי  ... הכוס והימין היא חשובה יותר לכבוד , כדי שלא יהא ראה כמשאוי עליו,ידיו' לבדו ולא בב

 ולא לאחוז ,שאומר שעל פי הקבלה יש להעמיד הכוס על הכף והאצבעות תהייה זקופות סביב הכוס
  . ויש אומרים להעמיד על האצבעות ממש.באצבעותיו

 , ואם הוא מיסב בשולחן מגביהו מעל השולחן טפח,מגביהו מן הקרקע טפח אם הוא יושב על גבי קרקע ח
  .סובין ויסתכלו בוכדי שיהא ראה לכל המ

  רו' ר סי"שוע
  .וה צריך לאחוז בימיו כשהוא מברךכל דבר שמברך עליו לאכלו או להריח בו או לעשות בו מצ ח

  רעא' ר סי"שוע
 כוס של קידוש בין של לילה בין של יום ובין של הבדלה טעון כל הדברים שטעון כוס של ברכת המזון יח
  .ג"כמו שתבאר בסימן קפ... ויגביהו מעל השלחן טפח  ,ו לבדו ויקבלו בשתי ידיו ויאחזו בימי...

אבל בשעת ברכת הקידוש יותר טוב  ,ח"וטוב לעמוד בשעת אמירת ויכולו מטעם שתבאר בסימן רס יט
כי מאחר שאמרוה כבר  ,אבל במדיות אלו תפשט המהג לישב אף בשעת אמירת פרשת ויכולו... לישב 

 ומכל מקום .קפידין כל כך לעמוד בשעה שאומרה להוציא ביו ובי ביתו אין מ,בבית הכסת מעומד
  .שמים שרמז השם בראשי תיבות"יכולו ה"ששי ו"ום ה"עומדים קצת כשמתחילין י

  סדר נטילת ידים לסעודה
אך על פי הקבלה יקח הכלי עם המים ביד ימיו .  ויש לשפוך על יד ימין תחלה ואחר כך על יד שמאל)ה(

  . ואחר כך ישפוך בימיו על שמאלו, וישפוך בשמאלו על ימיו תחלה, ויתו לשמאלו,תחלה

   הגדה של פסח–פסקי הסדור 
  . ושותה בהסיבהווטל הכוס בידו ומברך ... יכסה את הפת ויגביה את הכוס ויאמר :דפוסים ראשוים

  . בהסיבהומברך ושותה ... ואוחזו בידו עד סיום ברכת אשר גאלו :דפוסים אחרוים

  פ"לקוטי טעמים ומנהגים להגש
ד ושער "ח פי" בפרי עץ חיים שער ין הואכ( ואו והגין לקדש מעומד הן בשבת ויום טוב הן בפסח .קדש

  .)כ"י וו"רעא ס' ח סי"ע או"ועיין שו. משת חסידים, ל"סידור האריז, ו"א פ"כ

 על ,למטה מלמעלה הורדה דרך ,מעמידו ,ולשמאל מוסרו ,בימיו לוקחו ... הכוס מוזגין :הרב בית מהג
 ומקדש .הצד מן מושכב והגודל מוגבהות אצבעותיו 'ד ,קבול בית כעין קצת כפופה כשהיא ,הימית ידו כף

  .השה ימות בשאר גם הוא ל זהוכ – השולחן גבי מעל טפחים משלשה למעלה מוגבה והכוס  ,מעומד

. ג ושותה" עד שיברך בפה–יי " כלשון הגמ–לו לומר ' ע דהי"צו). ע"טור ושו (.גאלו 'כו 'ויגבי 'כו יכסה
  .הגבההולא ,  הכוסאחיזתג אין צריך אלא "ואולי הטעם מפי שלברכת בפה

 וחוזר ,ומעמידו על השולחן...  'הללוי לפיו ואמרהכוס ואוחזו עד שמסיים '  להגבי...מהג בית הרב 
  .לברכת אשר גאלו' ומגבי

  450' עט "לקוטי שיחות חי
. חשולחן ג׳ טפחים  שיהי׳ גבוה מן—.) י. , ברוקלין. קה״ת( הובא בלקוטי מהגים שבהגדה —מהגו 

רושו שפי(שצ״ל גבוה זרת ) ב, קפט(בזח״ב  כ"מש, ועפ״ז מתיישב בפשיטות. ואולי הוא לכתחילה ולהידור
  )).ודלא כמש״כ בעיטור טפרים, חחמה פר אורס וכמש״כ ב—גם כאן ג׳ טפחים 


