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 יין הראוי לקידוש ולהבדלה

  א. שיכר וחמר מדינה

   א עמוד קז דף פסחים מסכת ם"רשב

 חמר איקרו לא מים אבל. הלכה וכן בו מבדילין הלכך שכר אם כי הזאת בעיר אחר יין אין. מדינה חמר
 5  :ויין שכר דליכא היכא אפילו המים על מבדילין ואין מדינה

   א עמוד קז דף פסחים מסכת חננאל רבינו

  :זולתו להם ואין יינם והוא כולה המדינה בני ששותין יין מדינה חמר' פי

   ב עמוד קו דף פסחים מסכת תוספות

 לקדושי דאסרה שמעתין וכולה שמבדילין כמו מדינה חמר דהוי היכא השכר על מקדשין אם ע"וצ
 10 מבדילין אין כך מקדשין שאין כשם רב מדקאמר ותדע מדינה חמר בשאינו לאוקמי איכא אשיכרא

 שהבאתי דירושלמי ההיא וכן יין בלא מקדשין אין דאמר נמי ולקמן דמבדילין פשיטא מדינה ובחמר
 חמר דהוי היכא השכר על מקדשין ואי מדינה חמר כשאינו אלא למעוטי אתי דלא לאוקמא איכא

 השכר על מקדשין אין אי אבל השכר על ז"יקנה שיעשו השבת שאחר טוב ביום שפיר אתי מדינה
 דרב בסדר ומיהו השכר על וחצי הפת על ז"יקנה חצי יעשו איך תימה הפת על לקדש שאומר ם"ולרשב
 15 עיקר דקידוש כיון מבדילין שבת במוצאי שחל טוב ביום הפת על מבדילין דאין גב על אף יש עמרם

   הקידוש עם הפת על ומבדיל לה טפילה הבדלה נעשה הפת על ומקדשין ז"יקנה כדפסקינן
 כוס דטעונה הבדלה אפילו דהא מדינה חמר דהוי היכא השכר על דמברכין נראה המזון ברכת וכוס

 דאינה שסוברת.) נב ברכות( דברים באלו ברייתא דאיכא המזון ברכת שכן כל מבדילין עלמא לכולי
 על אלא המזון ברכת לברך פירוש ברכה של כוס הבא אומרים אין בשמעתין דאמרינן ועוד כוס טעונה

 20 קבע דאם משמע בה לן לית עילויה סעודתיה קבע אבל עילויה סעודתיה קבע דלא מילי והני היין

   הספרים מן מוחקו ם"רשב מיהו מדינה חמר הוא אם שכן וכל המזון ברכת עליו שמברכין עליו סעודתו
 הפת על נמי מקדשין אין ת"ולר הפת על ולא מדינה חמר הוא אם השכר על מבדילין דמילתא מסקנא

  .השכר על מקדשין אם להסתפק יש אך

  , יז כט שבת ם"רמב

 25  .המדינה חמר והוא הואיל עליו להבדיל מותר לקידוש פסול שהוא פי על אף שכר יינה שרוב מדינה

   פסחים ן"ראב

 חמר הוא אם] א ז"ק[ השכר על ומבדילין ומקדשין. רעב שהוא עליו חביב הפת אם הפת על ומקדש
  .עדיף טפי הפת על קידוש ומיהו מצוי היין אין אם מדינה

   תקטז סימן פסחים מסכת - ב חלק ה"ראבי

 30 הם אם אפילו] מקדשינן לא[ מחמרא לבד, תותים)ו( ויין דבש כגון, משקין אשאר נמי אי ואשיכרא

 ושאר ואשיכרא. מבדילין אין ואפת. טעמא לעיל כדפרישית, אריפתא מקדש אבל< .מדינה חמר
 באותו יין נמצא אם אבל. הגמוניא כמו מדינה חמר ופירוש>. מדינה חמר הם אם מבדילין משקין

 כתב זקיני רבינו אבל. אשיכרא להבדיל ולא אריפתא לקדש לו אין ביוקר שהוא אלא הגמוניא
 משמע, ומפיס מצערן מדאמרינן ראיה דמייתי ואית. הוא מדינה חמר אם אשיכרא ומבדילין דמקדשין

 35  :עליו לקדש מצי הוה תותים ומי שלנו דבש כגון לגופו טוב המשקה היה אם

   כה סימן שבת ערב הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 השכר על ומבדיל מקדש אלא אחריו ולחפש לדחוק צ"א הדחק י"ע היין את למצוא שיכול פי על ואף
 מאן שיכרא שקיותיה תהוי זירא ר"וא שיכרא אשתי ולא ברבים אידור רבא דאמר והא הדבש על או

 הוא ושעורים חטים שכר שהוא שלנו שכר אבל תמרים שכר' שהי שלהם בשכר היינו אשיכרא דמקדש

 40 לכל ולהבדלה לקידוש קודם הוא מזומן יין לו שיש היכא מיהו. עליו ולהבדיל לקדש וראוי לשתות טוב

  .המשקין

   יז סימן י פרק פסחים מסכת ש"רא

  :העיר סביב יום מהלך בתוך גדל יין כשאין מ"וי
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 דאין ומסיק מדינה חמר דהוה היכא ם"רשב' פי אשיכרא לקדושי מהו הונא מרב חסדא רב מיניה בעי
 45 מדינה חמר דהוי היכא השכר על מקדשין דאין מכאן ראיה להביא ואין עליו מבדילין ואין מקדשין

 ל"קי לא בקידוש נמי הכי עליו מבדילין אין דאמר במאי כוותיה ל"קי דלא היכי כי למימר דאפשר
 דלא היכא אשיכרא לקידושי מהו מפרשינן אי ש"וכ עליו מקדשין כך עליו שמבדילין כמו אלא כוותיה

 מקדשין הונא דלרב נמי אפשר כ"וא אאמימר הונא רב פליג דלא טפי ניחא והשתא מדינה חמר הוי
 חמר הוי דלא היכא מיירי. יין בלא מקדשין דאין בירושלמי דאמר והא מדינה חמר דהוי היכא עליו

 50 ונראה ... מבדלי אבדולי מקדשי לא קדושי מינה סבור הכא כדאמרינן עליו מבדיל הכי ואפילו מדינה

 השכר על דמקדשין ן"אב רבינו כ"וכ מדינה חמר דהוי היכא השכר על שמקדשין נוטה י"ר שדעת
 יותר הוא טוב מדינה חמר הוא אם השכר על לקדש שיכול פי על אף לי ויראה מדינה חמר הוא אם

 ברכת קודם השכר על שיברך יראה בבקר אבל שבת לכבוד באה שהסעודה כיון הפת על לקדש
 כיון נבטלנו ולמה הלילה קידוש כמו מקרא ליה דרבינן היום של קידוש בטלה כ"דאל. המוציא
 55 כהלכתא שלא הבדלה שיעשה ממה יותר טוב וזה השכר על יעשה ז"ויקנה השכר על לקיימו דאפשר

 ורוב כלל השכר על מקדשין דאין ל"ס דילמא הפת על ז"יקנה שיעשה שכתב עמרם ורב .טפלה מכח
  . מדינה חמר דהוי היכא השכר על שמקדשין הסכימו הגאונים

   טז סימן א פרק כתובות מסכת ש"רא

 אותם ויסחוט במים אותם וישרה הצימוקים יקח יין בו מצוי שאין מקום הוא אם נסים רבינו והורה
 60 אירוסין ברכת אבל בכוס אלא ליה סגי ולא שהכל שכר על מברך צימוקים מצא לא ואם עליו ויברך

 אבל הוא המובחר מן מצוה דלאו אירוסין ברכת כוס בלא מברך שכר כוס ואפילו כוס ימצא לא אם
 נמצא לא אם השכר על שהכל או הגפן פרי בורא הכוס על לברך חייב ברכות שבע שהיא חתנים ברכת

  :עיקר כל יין

  י ,רעב סימן שבת הלכות חיים אורח הרב ערוך שולחן

 65 על סעודותיהם לקבוע העיר אנשי רוב שדרך דהיינו משקים שאר או שכר יינם שרוב עיר או מדינה

 כמו זו בעיר אלו משקין הרי מצוי שהיין במקום היין על לקבוע דרך שהוא כמו משקים שאר או השכר
 העיר סביבות גדל הרבה יין שאין וכל כוס הטעונים הדברים כל לענין מדינה חמר שם ונקראים יין

 מן תמיד יין לקנות זו עיר אנשי רוב דרך אין הסתם מן החנוני אצל יין הרבה שמצוי שאף יום כמהלך

 גדל שהיין במקומות ואף מדינה חמר הם והרי משקים שאר על סעודותיהם רוב קובעים אלא החנווני
 70 שאר על ההיא בשנה סעודותיהם רוב קובעים העיר ורוב כך כל מצוי ואינו היין לקה אחת ובשנה שם

  .ההיא בשנה מדינה חמר אלו משקים הרי משקים
 בכל כלל מצוי היין אין השנה רוב כן אם אלא מדינה חמר נקרא שאינו ואומרים זה כל על חולקין ויש

 משקה שום אין ביוקר שהוא אף החנוני אצל מצוי הוא השנה רוב אם אבל החנוני אצל אפילו העיר
 אף) ב"קפ' בסי שנתבאר מטעם המזון מברכת חוץ( כוס הטעונים הדברים כל לענין מדינה חמר נקרא
 75  .בעיר כלל מצוי היין שאין בשעה

  :הראשונה כסברא העולם ומנהג

   ט סעיף רעב סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

 ש"ומ למשקה לשתותו רגילין דאין מדינה חמר אינו דהא זה בכלל אין ושמן וחלב - משקין ושאר) כה(
 מדינה חמר לקרותו דינו אין ה"אפ מים רק הוא ההוא המקום כל שתיית אם אף ל"ר המים מן חוץ

 80  :לקמיה עיין שרוף יין ואודות ז"עי

 אך מדינה חמר שהוא במדינתנו לכתחלה ביום עליו לקדש יכול שרוף יין לו חביב ואם - שכר על) ל(
 בשעת או ובדיעבד רביעית רוב שהוא לוגמיו מלא ממנו ולשתות רביעית מחזיק כוס ליקח שיזהר

 מצטרפין המסובין כל שתיית אפילו משקין ושאר יין לו ואין לוגמיו כמלא לשתות יכול שאין הדחק
 בסימן לקמן שכתבנו במה עיין משקים ושאר דבש מי ולענין. ד"סי א"רע סימן וכדלעיל לוגמיו למלא

 85   :ב"במ ו"רצ

   ב סעיף רצו סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

 משקה ואין כולו לשתותו המבדיל רגיל הבדלה דכוס א"המ כתב דהא להבדיל כדאי אין ש"יי ועל
 לשתות שיזהר ואך עליו להבדיל יכול אחר משקה לו כשאין אך זה לקיים קשה ש"וביי הבית בני ממנו
  .יצא לא ל"וא רביעית רוב שהוא לוגמיו כמלא פ"עכ ממנו

 90   רעב סימן שבת הלכות חיים אורח השולחן ערוך

  יג סעיף



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  22 מספר דף, והבדלה קידוש

 

 והיה כן עשו שכנא ר"והר ל"שהמהרש א"ומג ח"עב[ אשכר לברך בשחרית נהגו הדור גדולי גם מיהו
 הסעודה שבתוך המשקין לפטור שרצו שכתב מי יש בזה טעם ליתן המפרשים וטרחו] ש"ע יין להם

 חמר שכר הוי דבמדינתינו משום שכתב מי ויש] ו"סק ז"ט[ ביוקר שהיין מפני שכתב מי ויש] ח"ב[
 95 שמקדשין בזמנינו הרבה היום גם זה דמטעם עליהם חביב השכר היה אולי או] ט"סק א"מג[ מדינה

 שכתבו ויש מדינה חמר הוא ואצלינו האכילה קודם ש"היי חביב העולם דלרוב משום ש"יי על בשחרית
 ושיהיה] ו"סק שם[ יום בכל ש"יי הוא ההמון שתיית שרוב במדינות כ"אא ש"יי על לקדש שלא

 חמר והוא כך כל חזק שותין שאין הוא כן ואצלינו] ר"א[ אחת בבת לוגמיו מלא לשתות ביכולתו

  : מדינה
 100  יד סעיף

 עשו לא ולמה משקים שארי מן טוב יין וודאי סוף דסוף הלב על מתקבלים אין הטעמים כל אמנם
 הטור דהנה אחר טעם ברור נראה ד"ולענ בעיר או בביתם יין להם שהיה כיון ביום גם היין על קידוש

 כתב והמרדכי ש"ע יום מהלך העיר סביבות גדל יין כשאין מדינה חמר משקין שארי מיקרו דמתי כתב
 ואשכנז ובצרפת ובספרד בבבל היו הקדמונים הגאונים וכן קדמונינו כל והנה ש"ע הכרמים כשלקו

 105 ידוע כשלנו הצפוניות במדינות אבל למרבה עד ענבים גדילים אלו מדינות דבכל הרבה יינות יש ששם

 הרבה וגם הגדול היוקר מפני להשיגם באפשרי אין אחרות ממדינות והמובאים כלל יין אצלינו שאין
 הזה והיין מצמוקים יין רק אצלינו ואין כידוע ההכשר מפני לשתותן רוצים שאינם אלקים יראי

 שהיו הגדולים ולכן' ז' סעי ולעיל ד"ר' וסי ב"ר' סי לעיל בזה שטרחנו כמו ג"בפה עליו לברך בדוחק
 היין עלינו תכבד כבד כמשא ובאמת לילה של בקידוש להם ודי זה מיין עצמם את הרחיקו במדינתינו

 110 אחד הצמוקים שיהיו ליזהר שיש שכתב מי ויש עליו לקדש בהכרח ברירה באין אך שלנו צמוקים של

 גב על אף מתוק טה על או חלב על הבדלה שעשו לגדולים ראינו מזה ויותר] ש"תב[ פ"עכ במים מששה
 שנזהר או שכר ולא יין לו שאין כגון הדחק זו הלחץ מפני אך מדינה חמר לקרותן שייך לא דוודאי
 ש"יי אז לשתות שקשה הבדלה אבל ש"היי על ובשחרית הפת על בלילה עושים הקידושים והנה מחדש

 אין כשנדקדק דבאמת הרבה שותים כ"ג מתוק וטה משקה הוי וחלב משקה איזה על לעשות בהכרח
 115 סעודה לכל שכר ולא יין לא בחול שותים אין במדינתינו ב"בע דרוב ש"יי זולת כלל מדינה חמר אצלינו

 וודאי זהו אמנם זה על משקה שם שרק במה די כזה גדול בדחק ולכן מדינה חמר לקרותם שייך ומה
  : ברכה של כוס על ובין להבדלה בין לקידוש בין המשקין מכל טוב יותר יין דעל

   עה סימן ב חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

  
 120 גדליה נתן ר"מוהר ידידי כ"מע מדינה חמר כדין עליהן להבדיל יש אם וכדומה סאדע של משקה במיני

  . א"שליט נאדעל

, עליהן ולהבדיל בשחר לקדש מדינה חמר דין להם יש אם/ סודה/ סאדע מיני של המשקאות בדבר
 רק הוא אבל בהם ומכבדין החשובות בסעודות גם אותם ששותין דאף בעלמא כמים דהן ד"לע הנכון

 כשצריכין רק כ"ג הוא בהם והכבוד, להם החם ובשעה החמים בימים ולהתקרר לצמאון מים כשתיית
 125 שצריכים מחמת השתיה שאין הוא משקה וחשיבות. להם כשצריכין מכבדין צוננין במים וגם לזה

 דאין, האורחים וכבוד הסעודה כבוד בשביל אלא לגופם צורך בלא אף אותם שותים אלא לצמאם להם
 שותין בעלמא לכבוד רק אלא עדיפי שיותר מים שותין ז"דע לצמאו ושכר ש"ויי יין שותה אדם שום
  . מדינה וחמר משקה בשם נקראים המינים ואלו אותן
 דרך שבטיי נראה ד"י' סעי ערב סימן ש"בעה עיין מתוק/ תה/ טיי על ולהבדיל לקדש המתירין ואף

 130 זה מחשיבים ולכן הכבוד מפני אלא לשתות כלל צריכים שאין אף זה ושותים שמכבדין העולם

 לצורך שלא שותין שחלב מחמת הוא אולי חלב על גם והמתירין. ממש מים הם שלכאורה אף למשקה

 שותין דחלב, צמא דאינו משום לשתות רוצה שאינו לומר יוכל לא חלב בכוס לאורח וכשמכבדין צמאון
 כחמר בו שמכבדין למשקה זה מחשיבין לכן, ולכבד להתכבד רוצה שאינו ויתחשב לצמאון שלא גם

 אינו והוא סאדע במשקה אותו וכשיכבדו לצמאון אלא אותם שותים אין סאדע המיני אבל, מדינה
 135 דחמר למשקה זה להחשיב אין לדידהו אף לכן ולכבד להתכבד רוצה לאינו יתחשב לא ישתה ולא צמא

  . עליהן ולהבדיל לקדש ואין מדינה
 כתב שם ש"בעה וגם עליהם ולקדש להבדיל עלייהו לסמוך יש גדול בדוחק רק ובחלב בטיי גם ובעצם

 חלב על ולהבדיל לקדש שאין כתב ד"כ ק"ס/ ערב' סי/ ב"ובמ. וחלב טיי על מקילין יש הדחק מפני שרק
 הראוי מן ודאי וכן, ולהבדיל לקדש אין טיי על שגם משמע הזכיר לא טיי ואודות, י"הברכ בשם

 140 טיי אלא אחר משקה שום ולא יין לו שאין נזדמן אם מ"מ אבל יין מצוי שבמדינתנו ובפרט, לעשות

 מ"לפ עדיף מה וחלב טיי ולענין. הפת על יהיה והקידוש בהבדלה המקילין על לסמוך יכול וחלב
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 להכריע בידי אין ולכן, עדיף חלב החשיבות מצד אולי אך, עדיף שטיי נמצא המתירין בטעם שבארתי
 משה, ידידו. עלייהו יבדיל ולא יקדש לא ד"בשעה גם סאדע במיני אבל. הדחק בשעת לו עדיף מה

  .פיינשטיין

 145   לח סימן ב חלק דעת יחוה ת"שו

 הואיל, תה או קפה על שבת במוצאי הכוס על הבדלה לעשות רשאי האם, מזיקו שהיין מי: שאלה
  ? לא או, הם מדינה חמר וכאילו, לבקר הבאים אורחים בהם ומכבדים

...  
 רשאי אינו, שכר ולא יין לו שאין או, יין לשתות לו אפשר שאי שמי ולמעשה להלכה העיקר: בסיכום
 150 אינם אלה שכל, בזה וכיוצא טמפו או, הדרים מיץ על או, קפה על או תה על או חלב על להבדיל

 או צבור משליח הבדלה שישמע או, בתפלה שמבדיל ההבדלה על יסמוך אלא, מדינה כחמר נחשבים
, לבטלה ברכה איסור בחשש עצמו מכניס הוא הרי, בהם וכיוצא קפה או תה על והמבדיל. אחר מאיש
  .בטח ישכון לנו ושומע. אמן אחריו לענות ואסור

  הראוי למזבח יין ב.

 155   א, צז בתרא בבא בבלי

. המזבח גבי על לינסך הראוי היין על אלא היום קידוש אומרים אין: רב אמר טוביה בר זוטרא רב אמר
 וכיון; כשר - הביא ואם, יביא לא מגתו יין: חייא' ר תאני והא, מגתו יין למעוטי אילימא? מאי למעוטי

 קידוש עליו ואומר ענבים של אשכול אדם סוחט: רבא דאמר !נמי לכתחלה אפילו אנן, כשר הביא דאם
  ...! היום
 160  . רע שריחו למעוטי אלא

'+ א מלאכי+ הכי אפילו נחמיה' כר, במסננת' דעברי גב על ואף, מגולה למעוטי לעולם: אימא ואיבעית
  . פניך הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו

  ? מהו, חווריין חמר: מרבא משרשיא דרב חמוה כהנא רב מיניה בעא
  :יתאדם כי יין תרא אל+ ג"כ משלי: +ליה אמר

 165  יד ,כט שבת ם"רמב

 כטיפת אפילו שאור או דבש בו נתערב אם לפיכך, המזבח גבי על לנסך הראוי היין על אלא מקדשין אין
 ואומר עליו לקדש שמתיר מי ויש, המערב בכל מורין אנו כך, עליו מקדשין אין גדולה בחבית החרדל

 שאין מבושל או מגולה או רע שריחו יין להוציא אלא המזבח גבי על לנסך הראוי היין נאמר לא
 או מגולה או רע שריחו יין להוציא'] וכו שמתיר מי ויש/ [ד"הראב השגת. +/מהן אחד על מקדשין

) א"ה י"פ פסחים( בירושלמי מפורש וכן זה הוא ואמת א"א. מהן אחד על מקדשין שאין מבושל 170 

  .+קונדיטון ביין שמקדשין

   ב עמוד צז דף בתרא בבא מסכת ן"הרמב חידושי

 קדוש עליו אומרין אין המזבח גבי על לנסך ראוי שאינו כיון דבש מעט לתוכה שנפל חבית שכתב ויש
 הכי לאו דאי עיקר הוא וכן, מגולה למעוטי אלא לנסך הראוי יין אמרו שלא הכשירו ואחרים, היום
 175 הפסול יין אלא הכא ממעטינן דלא דמלתא וטעמא. דבש בו שנתערב למעוטי הכא לאיתויי לן הוה

 ולא המזבח גבי מעל הכתוב שפסלו מפני שאוסרו הוא הדבש דבש בו שנתערב יין אבל, עצמו מחמת

 לצאת מהו) שם ירושלמי( פסחים במסכת מפורש מצינו ועוד ,זה טעם אחר להשיב ואין, לקדוש פסלו
 קונדיטון יין אלמא, בקונדיטון יוצאין אמרה הדה ביין קונדיטון קפרא בר דתני מה מן קונדיטון ביין

 השלישי החדש בפרשת בהגדה ומפורש. ופלפלין דבש יין בו יש והקונדיטון היום קדוש עליו מברכין
 180  '.וכו תורה דברי כך ופלפלין דבש יין בו יש קונדיטון מה לקונדיטון תורה דברי נמשלו

...  
 דלא והאי נמי הכי דאין ואפשר, היום מקדוש למעט לו היה לנסכים שפסול מעושן יין מקום ומכל

 ומפני כמבושל שהמעושן נראה אלא, לי מסתבר ולא, פסול הגפן פרי לבורא דאפילו משום הכי קאמר
  .המעושן על נאמר כך המבושל על שמקדשים שלמדנו וכשם, גריעותו משום ולא מברייתו שנשתנה

 185 מנחות( התם מתרץ דרבינא משום ל"וי, פסול הביא ואם יביא לא כדתנן מתוק למעוטי ולימא לי וקשה

  .נמי הכא מאיס דשמשא חוליא דאמר אשי לרב אבל, ותני כרוך') א ז"פ

 הוה דוקא לנסכים דאי, לנסכים בין לקדוש בין נמי אי, קיימינן דעליה בעי קדוש לענין. חיוריין חמר
 ומה, אדום אלא יין קרוי אינו אלמא יתאדם כי יין תרא אל פשיט דקא ועוד, לנסכים מהו למימר ליה

 כושי נמי אי, שלקה אלא הוא אדום ל"וי, כשר אמאי כושי לי וקשה, נכון אינו ל"ז י"רש הרב שדחק
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 190 לענין') א ט"י נדה( כדתנן שחור קאמר מדלא תדע'), א ו"ל( סוכה במסכת כדמשמע גמור שחור אינו

 ארבע לענין') ב ח"ק( פסחים ערבי' בפ תניא הא ליה מיבעיא קא מאי לי וקשה, מקום ובכל דמים
 אל דכתיב יהודה' דר טעמא מאי רבא ואמר יין ומראה יין טעם בהן שיהא עד אומר יהודה רבי כוסות

 בטעם כולהו דקתני וישן חדש ומזוג חי דודאי. עליה רבנן פליגי לא למימר ואיכא. יתאדם כי יין תרא
 ולאו בשמעתין כדמוכח בעינן עלמא לכולי יין וטעם, כלל יהודה רבי בהו פליג ולא הן יין ומראה
 195 שאינן בתלמוד כמותה והרבה, ליה פריש וטעמיה ליה פשיט יהודה מדרבי והכא, היא פלוגתא

  .בתלמוד בהן כיוצא וכן, יהודה כרבי ליה ופשיט מיניה בעא כמאן דהלכה לפרושי ואיכא. מחלוקת

 מאי אדום ביין לצאת מצוה ירמיה ר"א בירושלמי מצאתי ושם .אדום בעינן קדוש לענין מקום מכל
, הוא דיעבד יין מראה בהן שיהיה דעד, יצא לא בדיעבד דאפילו ומשמע, יתאדם כי יין תרא אל טעמא
 כעין קרא בעי אי, תיתי מנא דהא היא בלחוד לכתחלה לאו דילן' דגמ, הוא נמי דיעבד לצאת ומצוה
 200 שלחן על ועולה הוא וחשוב ראוי דהא כשר נמי לכתחלה לא ואי, נמי דיעבד אפילו קדוש לענין דכתיב

  .קדוש לענין כשר הביא ואם יביא לא דילן בגמרא לן ולית, מלכים

   רעב סימן חיים אורח יוסף בית

 וגם, פירות המוכר בפרק ולא פסחים ערבי בפרק לא כתבוה ולא זו בעיא השמיטו ש"והרא ף"והרי
 ויש, קאמר בלחוד דלנסכים להו דסבירא משמע, קידוש לענין שבת הלכות בסוף כתבה לא ם"הרמב

 205 שהוא ואפשר, מזבח איסורי מהלכות ו"בפ לנסכים לפסול חיוריין יין הזכיר שלא ם"הרמב על לתמוה

: מיקרי יין אדום שאינו דאף משמע יתאדם כי יין תרא אל דמדקאמר ליה פשט דלהכשיר מפרש ל"ז
 ואיתא ב"תע בסימן כוסות' ד אצל שכתב לכתחלה אפילו לקידוש לבן ביין להכשיר כן גם רבינו ודעת

 אחד והרי כ"ע קודם שהוא מהאדום משובח הלבן שאם ויראה אדום יין אחר לחזר שמצוה בירושלמי
   קודם הוא האדום מן משובח הלבן שאם וקאמר קידוש של כוס הוא כוסות' מד

 210  ד ,רעב חיים אורח ע"שו

 כסברא העולם ומנהג, עליו מבדילין אבל, בדיעבד' אפי לקידוש פוסלו ן"והרמב, לבן יין על מקדשין
  .ראשונה

  ד סעיף רעב סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

 שאינו או אדום לו אין דאם אלא אדום יין אחר לחזר לכתחלה מצוה ע"ולכו -' וכו לבן יין על) י(
 215  :לבן על לקדש לכתחלה דמותר זו לדעה ל"ס משובח

 ל"דקי משכר גרע דלא והטעם אותו שותין שהכל שם מדינה חמר הוא אם -  עליו מבדילין אבל) יא(
 עליו לקדש מותר זה דמטעם ה"וה מדינה חמר הוא אם עליו דמבדילין ב"ס ו"רצ בסימן לקמן

 משקה כל על לקדש להקל נוהגין דבשחרית ט"בס לקמן האחרונים שכתבו מה לפי ע"לכו בשחרית

  :מדינה חמר שהוא
 220 לקדש שלא ן"הרמב לדעת לחוש נכון מדאי יותר לבן שהוא דביין משמע ר"ובא - ראשונה כסברא) יב(

 :אדום לו שאין הדחק בשעת אלא עליו


