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Unit 3 

צריך לשתות הד' כוסות על הסדר טז
קכב

שיתבאר 
קכג

דהיינו שבין כוס ראשון לשני ובין  

שלישי לרביעי יפסיק באמירת ההגדה
קכד

ובין שני לשלישי יפסיק באכילת מצה וההלל  
וברכת המזון ואם לא הפסיק ביניהם בדברים הללו אלא שתה ד' כוסות זה אחר זה לא 

יצא ידי ד' כוסות
קכה

לשתות עוד ]ג[' כוסות על אלא כולן נחשבין לו לכוס אחד וחייב  
הסדר

קכו
שיתבאר 

קכז
: 

כל אחד מד' כוסות הללו צריך שיהיה בו לא פחות מרביעית יין לאחר שימזגנו יז
קכח

אם  

הוא יין חזק שצריך מזיגה
קכט

ושיעור מזיגה הוא לפי דעת השותה 
קל

כדי שתהיה שתיה  
עריבה

קלא
דרך חירות 

קלב
ואם שתאו חי בלא מזיגה 

קלג
אם יש רביעית יין בכל כוס 

קלד
יצא  

ידי ד' כוסות ואין צריך לחזור ולשתות
הקל

אבל ידי חירות לא יצא 
קלו

כלומר שלא קיים  

מצוה מן המובחר
קלז

יינות שלנו אינן חזקים ואין צריך מזיגה כלל וסתם 
קלח

: 

שיעור הכוס שמחזיק רביעית ארכו כרוחב ב' גודלין ורחבו כרוחב ב' גודלין וגבהו  יח

כרוחב ב' גודלין וחצי גודל וחומש גודל
קלט

ושיעור זה הוא כשהכוס מרובע על פני כל  

דרך זה תשער בכוס עגול שהעיגול פחות ממרובע רביעגבהו ועל 
קמ

)שהוא ד' חומשין  
וחצי

קמא
( וא"כ אם הכוס הוא ב' גודלין אורך וב' גודלין רוחב צריך שיהיה גבהו ג' גודלין 

 וג' חומשי גודלין:

יש אומרים יט
קמב

שלכתחלה מצוה לשתות כל הכוס אפילו מחזיק כמה רביעיות אף על  
פי שבקידוש של שאר ימים טובים ושבתות אפילו לכתחלה די בשתיית מלא לוגמיו 

דהיינו רוב רביעית
קמג

מכל מקום בד' כוסות של פסח החמירו חכמים לשתות כל הכוס  

לכתחלה ובדיעבד ששתה רוב הכוס יצא
קמד

אבל אם לא שתה אלא חצי הכוס אפילו  
 שחציו מחזיק כמה רביעיות לא יצא.

לקין על זה ואומריםויש חו
קמה

שאף לכתחלה די בשתיית רוב רביעית אף אם הכוס  

מחזיק כמה רביעיות וכן עיקר וכן המנהג פשוט
קמו

. 

ומכל מקום טוב לחוש לסברא הראשונה וליקח כוס קטן
קמז

ולשתות כולו 
קמח

ובמקומות  

שהיין ביוקר די בשתיית רובו
קמט
. 

וכל זה בג' כוסות הראשונים אבל בכוס האחרון צריך לשתות רביעית שלם כדי שיוכל 
ך ברכה האחרונהלבר

קנ
בלי שום פיקפוק כמו שנתבאר בסי' ק"צ 

קנא
רכת לענין כוס ב 

 המזון עיין שם:

צריך ליזהר לכתחלה לשתות רוב הרביעית בבת אחת כ
קנב

דהיינו שישתה אותו בשתיה  
אחת ולא יפסיקנו לשתי שתיות

קנג
ולכן אין ליקח כוס שפיו צר כעין שקורין )קלו"ג  
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גלא"ז( מפני שלא יכול לשתות רביעית בבת אחת
קנד

ובדיעבד אפילו הפסיק כמה פעמים  
 באמצע יצא.

והוא שלא ישהה מתחלת השתיה עד סופה יותר מכדי אכילת פרס
קנה

ויש אומרים 
קנו
 

שצריך שלא ישהה מתחלת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה יותר מכדי שתיית 
רביעית )עיין סי' תרי"ב

קנז
( ויש לחוש לדבריהם לענין שני כוסות הראשונים שאם 

הפסיק כל כך באמצע השתייה עד שיש מתחלת השתייה עד סופה יותר מכדי שתיית 

רביעית צריך לחזור ולשתות אותו הכוס
קנח

בלא ברכה אבל בשני כוסות האחרונים שאם  
יצטרך לחזור ולשתות יהא נראה כמוסיף על מנין הכוסות כמו שנתבאר למעלה

קנט
יש  

אלא אם כן שהה מתחלת השתייה עד סופה  לסמוך על סברא הראשונה ולא יחזור וישתה

יותר מכדי אכילת פרס
קס

: 

מי שאינו שותה יין כל השנה מפני ששונאו או שמזיקו אף על פי כן חייב לדחוק את  כא

עצמו לשתות ד' כוסות
קסא

כמו שאמרו חכמים 
קסב

על רבי יהודה ברבי אילעי שהיה שותה  

 של פסח ואח"כ היה צריך לחגור צדעיו עד עצרת: ארבע כוסות
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