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 על איזה יין מקדשים –ימן רעב  סהמשך



 

)פירוש 

)  שראוי  למזוג


ויינות  שלנו  יותר  טובים  הם :  הגה

 :)ורט(בלא מזיגה 
) והוא  שיש  בהן

 :)טור() לחלוחית קצת בלא שרייה



)ד סעיף ה"ועיין לעיל סימן ר':( 


הגה: 

והמנהג  לקדש  עליו  אפילו  יש  לו  יין  אחר  רק 

 :)אגור(שאינו טוב כמו המבושל או שיש בו דבש 











ש  ואם  יין "וכן  המנהג  פשוט  כדברי  הרא:  הגה

בעיר  לא  יקדש  על  הפת  ומי  שאינו  שותה  יין 
משום  נדר  יכול  לקדש  עליו  וישתו  אחרים 

המסובין  עמו  ואם  אין  אחרים  עמו  יקדש  על  הפת 

הגהות (ש  מאחרים  ולא  על  היין  או  ישמע  קידו

ט  דמחזר  אחר  יין  ותשובת  מיימוני  סוף "מיימוני  פרק  כ

  דיקדש  על  הפת  לכן  צריך  לומר  החילוק 'הפלאה  סימן  ד

 :)אם אוכל לבדו ואם אוכל עם אחרים





)ד  סעיף "ועיין  לעיל  סימן  קע

 ):'ו

–
 






ה  חשוב  כמפנה  לפנה ומבית  לסוכ:  הגה
.  )מרדכי  פרק  ערבי  פסחים(


     


)ח"ועיין  לעיל  ריש  סימן  קע  (


)וכן עיקר:( 



 


וצריך  לאכול  במקום  קידוש  לאלתר  או :  הגה

שיהא  בדעתו  לאכול  שם  מיד  אבל  בלאו  הכי 
 )י  מולון"מהר(וצא  אפילו  אכל  במקום  קידוש  אינו  י

ואם  היה  בדעתו  שלא  לאכול  שם  מיד  ונמלך  ואכל 

 :)בית יוסף סוף הסימן(יצא 









ואפילו  בקידוש  של  יום  בשחרית  בשבת :  הגה

ף "רבינו  ירוחם  ובית  יוסף  בשם  הרי(מותר  לעשות  כן  

.  )ד"ש  והטור  סימן  תפ"והרא



 








ולפי  זה  היה  מותר  למוהל  ולסנדק  לשתות :  הגה
ת  אם  שותין  כשיעור מכוס  של  מילה  בשבת  בשחרי

הגהות מיימוני פרק (  אבל  נהגו ליתן לתינוק )בית  יוסף(

 :)ט"כ



    

 







 
–

 
    )שלימות  (

ודוקא :  הגה

  אבל  ביום  השבת  או  בלילי )דברי  עצמו(ת  בלילי  שב

כל  בו  והגהות  מיימוני (יום  טוב  בוצע  על  העליונה  

  והטעם  הוא  על  דרך )  מהלכות  חמץ  ומצה'פרק  ח

 :הקבלה


)ז"ועיין לעיל סימן קס:( 





 


 
–

 
)לבער  את  הכנים  מהבגדים פירוש  

)  תרגום  בערתי  הקדש  פליתי






 


