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  שיעור שתייה מכוס של קידוש

  ב ,ח יומא משנה

 וכל לככותבת מצטרפין האוכלין כל חייב לוגמיו מלא והשותה וכגרעינתה כמוה הגסה ככותבת האוכל
  : מצטרפין אין ושותה האוכל לוגמיו למלא מצטרפין המשקין

 5  הההה    ,ד מעילה משנה

 טומאת לטמא בכביצה לערוב סעודות שתי במזון פרס בכחצי הגויה את לפסול מצטרפין האוכלין כל

   הכפורים ביום בככותבת שבת להוצאת בכגרוגרת אוכלין
  :הכפורים ביום לוגמיו ובמלא ברביעית הגויה את לפסול מצטרפין המשקין כל

  יא ,יז כלים משנה

 10 לוגמיו כמלא והשותה הקטורת את והחופן המנחה את הקומץ אדם שהוא מה לפי הכל שאמרו ויש

 לא אבל לשבת אומר יהודה רבי מ"ר דברי לשבת לא אבל לחול מזונו לערוב סעודות שתי וכמזון כ"ביה
   להקל מתכוונין ואלו אלו לחול

   א, פ יומא בבלי

  . לוגמיו מלא השותה
 15 כמלא ויראה אחד לצד יסלקנו שאילו כל אלא, ממש לוגמיו מלא לא: שמואל אמר יהודה רב אמר

  . לוגמיו
   ! לוגמיו מלא תנן אנן והא

  . לוגמיו כמלא: אימא
  . לוגמיו מלא: אומרים הלל ובית, רביעית: אומרים שמאי בית? חייב ויהא ישתה כמה: מיתיבי

 20   ! גמיעה כדי: אומר בתירא בן יהודה רבי, לוגמיו כמלא: אליעזר רבי משום אומר יהודה רבי

  . שיראה כדי - נמי הכי - שיראה כדי דאוקימנא, ממתניתין עדיפא מי
  ! אליעזר רבי היינו הכי אי

  . דחוק לוגמיו מלא בינייהו איכא
   ! הלל בית ומחומרי שמאי בית מקולי ליה הוה כן אם: הושעיא רב לה מתקיף

 25  . לחומרא שמאי בית ליה דהוו, אתשיל הבשן מלך בעוג - אתשיל כי )ב, פ( :ליה אמר

  ? בדידיה וחד חד דכל שתיה שנא ומאי, בככותבת וחד חד דכל - אכילה שנא מאי: זירא רבי לה מתקיף
 -  בשתיה. מיתבא לא - מהכי בציר, דעתיה מיתבא דבהכי בככותבת לרבנן להו קים: אביי ליה אמר

   . דעתיה מיתבא לא בדחבריה, דעתיה מיתבא בדידיה
  ? בככותבת הבשן מלך ועוג, בככותבת כולו העולם וכל: זירא רבי לה מתקיף

 30 כולי, מיהו. דעתיה מיתבא לא -  מהכי בציר, דעתיה מיתבא דבהכי לרבנן להו קים: אביי ליה אמר

  . פורתא - הבשן מלך ועוג, טובא - עלמא
  ? בככותבת גפנים ולולבי, בככותבת - שמן בשר: זירא רבי לה מתקיף

 שמן בשר, מיהו . דעתיה מיתבא לא מהכי בציר, דעתיה מיתבא דבהכי לרבנן להו קים: אביי ליה אמר
  . פורתא -  גפנים לולבי, טובא -

 35   ? פרס אכילת בכדי וכותבת, פרס אכילת בכדי כזית: רבא לה מתקיף

  . דעתיה מיתבא לא - מהכי בטפי, דעתיה מיתבא דבהכי לרבנן להו קים: אביי ליה אמר

   עו סימן חיים אורח) אופק( ברודי -  גאון נטרונאי רב תשובות

 קז פסחים, ב"סע עט עירובין( אמרינן דקא, חובתו ידי יצא לא רביעית כדי ממנו טעם ולא קדש ואם
  .יין רביעית והיינו, יצא לא לאו ואם, יצא לוגמיו מלוא טעם אם המקדש) א"סע

 40   ט עמוד קידוש הלכות גיאת ץ"רי הלכות

 סעדיה רב ואמר. כולהו רשוותא פסקו והכי. יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא טעם אם והמקדש
 מאן וכל מקדש דוקא איתמר דמקדש היא ולא. לוגמיו מלא לטעום צריך המים על או היין על המברך

  . עליה מברך מניה דמתהני מידי דכל מלתא תליא בהנאה בעלמא בשתיה אבל דכוותיה
 נמי עמרם ורב. לוגמיו מלא דהיינו רביעית כדי ממנו טועם נטרונאי רב מר אמר הכי לוגמיו מלא ושעור

 45 מרביעית פחות על כהן רב מר ואמר. יין רביעית והיינו יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא טעם אם

  . יצא לא נמי רביעית שתה ולא קדש אם אמר נמי צמח רב ומר. היא כלום ולא במשקין
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 ולא קדש אם אמר נמי האיי רב ומר. כלום ולא במשקין מרביעית פחות לוגמיו מלא דשעור היא ולא
 דאסורא הכפורים יום לענין דהא מרביעית פחות לוגמיו מלא דשעור היא ולא. יצא לא רביעית שתה
. לוגמיו מלא אומרים ה"וב רביעית כדי אומרים שמאי בית חייב ויהא ישתה כמה בהדיא תניא הוא

 50 וחומרי שמאי בית קולי גבי וליתני הלל בית ומחומריה שמאי בית מקולי ליה הוה כ"א אמרינן והתם

 הלל שבית וכיון מקילין נמצאו רביעית כדי עד השיעור מרחיבין שמאי שבית כיון פירוש הלל בית
 מכדי פחות לוגמיו מלא דשעור מינה ושמעינן. מחמירין להו הוו לוגמיו מלא כדי עד ופוחתים מקצרין
 ח"ק פסחים[ אמרנו פסח של כוסות' ד ולענין רביעית שעור ברכה של דכוס ועוד. ספק בלא רביעית

 ומלא. כולו ולא רובא דאשתי והוא יצחק בר נחמן רב אמר יצא ביתו ולבני לבניו מהן השקה] ב"ע
 55 מייתבא לא בדחברא דעתיה מייתבא דבדידיה לרבנן להו דקים בדידה ואחד אחד כל שאמרנו לוגמיו

  .לוגמיו כמלא ויראה אחד לצד שיסלקנו כדי אלא ממש לוגמיו מלא לא והלכתא. דעתיה
 ולברך לחזור וצריך יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא טעם אם שהמקדש ברכות משאר בקדוש חומר

 ביום זמן אומר לענין דהתם. דמי הוא שטעם כמו אחרים וטעמו טעם שלא פי על אף ברכות ובשאר
 ליה אמר דהא ליה ואיתסר עלוהי קבלה זמן דאמר כיון ולשתייה עליה לבריך ליעביד היכי אמרינן הכי
 60 לינוקא ליתביה שיטעום צריך המברך ולינחה עליה לברך בדילנא אין ל"א בדלת מי ירמיה בר אחא רב

 על ואף ליה וטעים לינוקא ליה יהבי הכי לאו הא. למיסרך אתי דלמא יעקב בר אחא כרב הלכתא לית
  . דמי המברך כטועם טועמים שאחרים כל מ"ש ליה טעים לא דמברך גב

   קמא סימן העיתים ספר

 פסחים ערבי בפרק בהדיא גרסינן ואנן רביעית כדי לטעום צריך דהמקדש דלעיל רבוותא הני וקאמרי
 65 ליכא ובהא יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא וטעם המקדש נרש דמן גידל רב תני וכן הונא רב אמר

 אמרו שמעון' בר א"ר משום השכר על מקדשין אין ר"ת תו נמי ואמרינן, הכי וקמה עליה דפליג מאן
 והלכתא פסקו בתראי] רבני[ וכולהו, לוגמיו מלא אומר יהודה ר"ב יוסי' ר שהו כל יין וטעימת מקדשין

 מילי והני עלן דמתקשין טובא מילי איכא רביעית היינו לוגמיו דמלא לומר באנו ואם, לוגמיו מלא
, רביעית מאי דאמרי מרבנן אית ולי דבריו תורף הן ואלה, בחיבורו הנגיד אותן דקדק כבר כולהו

 70 זוזים במשקל זוז ה"כ משקל דהוי בתראי רבנן אסמיכו הכי רביעית שיעור וכמה הלוג רביעית

 איני אבל ומחצה ביצה והיינו זוז ה"ל שלנו במשקל שהן כיל כספים להם שקורין בבבל עכשיו שנוהגים
 ולענין הכיפורים ביום לוגמיו מלא השותה לענין הוי רביעית כדי לוגמיו שמלא לחכמים מנין יודע
 כי רביעית כ"יוה לגבי למיתני ל"הו הוי רביעית לוגמיו מלא אי לאקשוי דאיכא דקידוש לוגמיו מלא

 לוגמיו דמלא ודמי, לחוד לוגמיו דמלא ושיעורא לחוד דרביעית דשיעורא מילתא בכל דקתני היכא
 75 ולא חכמים מנאום כבר ברביעית' דשיעורי מילי דכל לאקשויי איכא ועוד בינוני באדם מרביעית בציר

 חמש' בתרי הונא רב ונקיט הן רביעית עשר אלעזר' ר דאמר ולקידוש כ"ליוה רביעית בכללן מנו

 יין רביעית כדי נזיר ומתים ונכנס הורה פסח ועושה נזיר סומקתא חמש, חיורתא וחמש סומקתא
 הורה, רביעית כדי בהן שיהא צריך הללו כוסות' ד שמואל אמר יהודא רב דאמר פסח עושה, לנזיר
 לרביעית] מנין' [דתני מתים, חייב למקדש ונכנס, רביעית שתה'] כדתני[ נכנס, יורה אל יין רביעית שתה

 80 חלת חיורתא וחמש, תרתי יבא לא מת נפשות כל ועל דכתיב באוהל שמטמא, מתים משני שיצא דם

 פוסלין משקין ושאר דתנן פוסלין, למצורע שמן רביעית חלת רביעית חלת, בשבת פוסלין ומצורע נזיר
 ותו ואמרינן] ברביעית[ השופכין כל ושאר ברביעית המשקין כל ושאר דתנן שבת, ברביעית הגויה את

 והאיכא, לשנים ולא לאחד אומר רבי לשנים ואפילו לאחד לידים ממנו נוטלין רביעית מי והאיכא ליכא
 מים כמה והאיכא, רביעית אומר יהודא' ר הכיור מן מים לוג חצי לתוכה ונותנין חרס של פילי מביא

 85 דההוא מינה בר, מקוה והאיכא, מיירי קא לא בפלוגתא, רביעית אומר זכאי' ר שהוא כל לתוכן נותן

 מלא אומר יהודא' בר י"ר שהו כל יין וטעימת דתניא פלוגתא נמי דקידוש רביעית ת"וכ רבנן בטלוה

 שייר דהאי שייר מאי ושייר אמר ת"וכ, פלוגתא דליכא כ"ביוה ושותה בהדיה נמי נחשוב כ"א לוגמיו
 בר משום ל"דאריב ליה יליף מנזיר מברך וכהן נזיר ליה תני הא מברך לכהן רביעית כדי שייר] ת"וכ[

 וקא ביין אסור מברך כהן אף ביין אסור נזיר מה לך לומר נזיר לפרשת כהן פרשת נסמכה למה קפרא
 90 שנתן או דאיפסק גב על אף מרביעית ויתר במקדש אחת בבת רביעית כדי דשתה והוא רבנן בה הוו

 דמי לוגמיו מלא הלכך, דמשכר שיעורא דבעינן' לי גמר מברך מכהן נמי רביעית וכן, לא מים לתוכו
 היו כשהן רביעתא שיעור עד טעמי אסי ורבי אמי' ר דהא למימר נמי ואיכא, רביעית שיעור הוי דלא

 מפרשי הא דהתם היא רביעית כדי עד כ"דיוה לוגמיו דמלא שמעית דמהכי תימא ולא בתענית שרויין
  :היא בליעה בלא דטעימה רבנן

 95   שכג סימן) החידושים חלק( ת"לר הישר ספר

  ')+א א"ל, ט"רפ' סי' (ב ט"ע עירובין+
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 בתרא בפירקא שמעתא כדמוכחא. מרביעית דזוטר לוגמיו כמלוא לוגמיו)מ( מלא ל"נ. יצא לוגמיו מלא
 מייתבא דבהכי מוקמינן לוגמיו בכמלוא והתם. זוטר לוגמיו וכמלא מרביעית נפיש לוגמיו דמלא דיומא
' בד' אמרי הא ממש לוגמיו מלא אמרת דאי. דיי דעתא בייתובי נמי] ולקידוש[) וליקדוש. (דעתא
 100 כולי ליכא הא לוגמיו מלא יטעום היאך כ"וא] מהן[ אחד קידוש של וכוס ברביעית דשיעורן כוסות

 שהוא כל ברכה של כוס טעימת פסחים בערבי יוסי' ר מדקאמר דהא הכי ומסתברא. עיקר וכן. האי
 בכל שוה שיערו לא למה הוא דעתא מייתובי טפי דאי לוגמיו דמלא מ"ש לוגמיו מלא' אומרי וחכמים

  .התם בכותבת כדאמרינן אדם

   א עמוד פ דף יומא מסכת תוספות

 105 ואם יצא לוגמיו מלא טעם אם המקדש:) עט דף עירובין( חלון פרק דאמר הא - לוגמיו כמלא נמי הכי

 ממש לוגמיו מלא דאי דעתא יתובי דבעינן הוי וטעם לוגמיו כמלא נמי דהתם ת"אור יצא לא לאו
 מקולי ליה הוה כן אם פריך אז לוגמיו כמלא לה מוקי כי הכא כדמוכח מרביעית טפי הוי כן אם קאמר

 בפרק והאמר האי כולי בעינן היכי כ"א ליה קשיא לא לוגמיו מלא דקאמר מעיקרא אבל שמאי בית
 נפיק היכי כ"וא מהם אחד קידוש של וכוס ברביעית שיעורן כוסות' דד:) קח דף פסחים( פסחים ערבי

 110 מייתובי טפי הוה כן אם לוגמיו מלא דעתך סלקא אי ועוד לוגמיו מלא טעימה דבעי כיון קידוש ידי

 בכמלא הוי אי בשלמא בדידיה וחד חד בכל שיערו ואמאי לוגמיו כמלא הוי דעתא דייתובי דעתא
 הבשן מלך עוג טובא העולם כל דעתא מיתבא דבהכי לרבנן להו קים בסמוך כדמשני ניחא לוגמיו
  .פורתא

   א עמוד קז דף פסחים מסכת תוספות

 115 לוגמיו כמלא יראה אחד לצד מסלקו שאילו כל.) פ דף( ביומא וכדמפרש - יצא לוגמא מלא טעם אם

 שהוא ונראה מרביעית יותר דהוי התם אמרינן לוגמיו מלא אבל התם כדאמרינן מרביעית פחות והוי
 טפי בעי הבשן מלך לעוג אבל בינוני לאדם ודוקא דכסא רובא דשתה והוא לקמן דאמרינן רביעית רוב

  .התם כדאמרינן

   יח סימן י פרק פסחים מסכת ש"רא

 120 לוגמיו מלא לאו יצא לא לאו ואם יצא לוגמא מלא טעם נרש דמן גידל רב תנא וכן הונא רב אמר יח

 ויראה אחד לצד מסלקו שאילו כל התם כדמפרש לוגמיו כמלא) א פ דף( ביומא כדמפרש אלא ממש
 והוא כוסות' ד גבי) ב קח דף( לקמן אמרינן נמי והכי התם כדאמרינן מרביעית פחות והוא לוגמא מלא

 גאון צמח וכרב עמרם כרב ודלא התם כדאיתא מרביעית יותר הוי לוגמא מלא אבל דכסא רובא דשתי
 המקדש טעם לא ואם' וכו טעם אם המקדש מר דאמר יצא לא רביעית טעם ולא קידש אם שכתבו

 125 לשתות צריך המסובין מן שהאחד ויראה). ב מ דף( בעירובין כדאיתא' וכו יצא לוגמא מלא אחר וטעם

 ממלא בפחות הנאה של שתיה מיקרי דלא לוגמא למלא מצטרפין שנים שתית ואין. לוגמא מלא
' סי( פירות המוכר' בפ בארתי עליו לקדש שראוי ויין ברכה של מכוס האדם שיהנה בעינן ואנן לוגמא

  '):י

  ז ,כט שבת ם"רמב

 130 יין וממלאהו מבחוץ ושוטפו מבפנים ומדיחו יתר או רביעית מחזיק שהוא כוס לוקח עושה הוא כיצד

, מקדש כך ואחר הגפן על ומברך, בשמאל יסייע ולא יתר או טפח הקרקע מן ומגביהו בימינו ואוחזו
 ושותה מקדש כך ואחר היין על מברך כך ואחר ויכלו פרשת בתחלה לקרות ישראל בכל פשוט ומנהג
  .ואוכל המוציא ומברך ידיו נוטל כ"ואח חבורה בני לכל ומשקה לוגמיו מלוא

   ב עמוד צט דף פסחים מסכת תוספות

 135 לעצמו אם כי ביתו ולבני לבניו נותנין שאין קצת משמע הלשון מתוך -  כוסות מארבע לו יפחתו לא

 את מוציא שאחד השנה דכל מקידוש כוסות ארבע שנא דמאי הוא וסברא בשלו כולם את מוציא והוא
 דגחין סבא לההוא חזיה גבי.) קו דף( לקמן כדמשמע כוס אחד לכל היה שמא בקידוש גם ומיהו כולם
 דאמר ועוד כוסו אחד לכל היה שלא קצת משמע זמן גבי:) מ דף עירובין( מערבין בכל בפרק אבל ושתי

 יצאו דהם משמע דכסא רובא דשתה והוא יצא ביתו ולבני לבניו מהן השקה:) קח דף לקמן( בגמרא
 140 בשיש לדחות יש מיהו להשקותם רגילות אין דלכתחלה דמשמע ועוד דכסא רובא בעינן דהא בשמיעה

 ומיהו בכלל אשתו ואין לחינוך הגיעו שלא מיירי קטנים ביתו ובני בבניו נמי אי לעצמם כוס להם
 ואחד נשים אחד כוסות בארבע חייבין הכל) שם( דקתני כוסות ארבע אחד כל שצריך משמע בגמרא

 ויש לתינוקות אף כוס צריך קמא דלתנא משמע ביין לתינוקות תועלת מה יהודה רבי אמר תינוקות
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 כוסות ארבע ולהצריך להחמיר ונראה חינוך ומשום קאמר כוסות ארבע ברכת לשמוע דחייבין לדחות
 145  .פגמו טעמו:) קה' ד לקמן( בגמרא דאמר פגום כוסם יהא שלא ליזהר צריך והמחמיר אחד לכל

   ב עמוד נג דף מילה הלכות -  ג שער העיטור ספר

' דלטעמי לינוקא יהבינן אפשר לא אבל שאפשר היכא מ"הנ שיטעום צריך המברך דאמרינן ג"דאע... 
 אדם פורס אבל עמהם אוכל כ"אא לאורחין פרוסה אדם יפרוס לא ד"ב ראוהו בפרק כדגרסינן ונפיק
 צריך לכתחלה מ"ש מותר אוכלין בניו אלא אוכל אינו שהוא י"ואעפ במצות לחנכן כדי ב"ולב לבניו

 150 אדם בני אותן פסחים בערבי נמי וגרסינן. שרי אפשר דלא במקום נמי אי חינוך במקום אבל שיטעום

 קידוש דאין יצאו לא קידוש ידי אף אמר י"ור יצאו לא יין ידי יצאו קידוש ידי הכנסת בבית שקדשו
 כ"ביוה יין גבי' גרסי מערבין בכל' ובפ מיניה שתי דלא גב על אף יצאו ה"הלא סעודה במקום אלא

 ב"ובת כ"ביוה והלכה גדול כשהוא למיסרך אתא דלמא יעקב בר א"כר הלכתא לית ינוקא' לטעמי
 בהלכותיו גאות אבן ץ"רי דפריש והא לינוקא' ויהבי אכסא מברך גזרינן לא תעניות ובשאר גזרינן

 155 ולברך לחזור וצריך יצא לא לאו ואם המברך שיטעום צריך שבקידוש. ברכות מבשאר בקידוש חומר

 בקידוש בין לן דייק ולא דעירובין מההיא יצא אחרינא' וטעמי טעים דלא י"אעפ ברכות בשאר אבל
 והמברך המסובין שיטעמו בין המברכין שיטעמו בין כולם יצאו מהם' א טעם אם ברכות בשאר בין

 לטעום צריכין לכתחלה מיהא המסובין לטעום צ"א המברך וכשטועם שיטעום עד לדבר רשאי אינו
 אם ה"וה לאשמעינן אתא לוגמיו מלא יצא לוגמיו מלא טעם אם המקדש דאמרינן והא כדפרישית

 160 שאני דקידוש לוגמיו מלא בעינן לא ברכות בשאר אבל כולן יצאו לוגמיו מלא המסובין מן' א טעם

  .יצאו לוגמיו מלא כולן טעמו אפילו למימר ואיכא היין על זכרהו זכור ביה דכתיב

   תקיט סימן פסחים מסכת - ב חלק ה"ראבי

 טפי לוגמיו מלא הא קשיא ואי. יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא טעם אם דהמקדש לן וקיימא
 מקולי ליה הוה כן אם ופריך לוגמיו מלא השותה גבי דיומא> בתרא בפרק< כדאמרינן, הוי מרביעית

 165 וקידוש, הלוג ברביעית דשיעורם אמרינן בפסחים כוסות ארבע וגבי, הילל בית ומחומרי שמאי בית

 ברכה של כוס דאמרינן ותו. מרביעית לוגמיו מלא ישתה היאך כן ואם, המזון ברכת וכן, מינייהו חדא
 לוגמיו מלא לאו ביומא כדמשני הכא תריץ. רביעית על ויעמוד שימזגנו כדי רביעית רובע בו שיהא צריך
 השותה התם מדנקט מחלק היה מורי ואבא. לוגמא מלא ויראה אחד מצד שיסלקו כדי אלא ממש

 יערער פחות או רביעית שבחצי, לוגמיו מלא טעם אם נקט והכא, הבליעה לבית שנכנס, לוגמיו מלא
 170 כי מינה שמע סוכה במסכת דאמרינן משום, הכי דבעינן והא. לוגמא בכל היין טעם וילך גרונו סביב

 בשעת הנקבים פוקקין שהיו התם וכדאמר, גוונא האי בכי היין מן שנהנה, שבע מגרוניה איניש שבע
 היה בפרק< בברכות כדאמרינן, הכי דייק ולישנא'+. ז ח"כ במדבר' +וגו שכר נסך דכתיב משום ניסוך
 קונם פרק בירושלמי וכן. כלום בכך ואין> טועם בתענית והשרוי ברכה צריכה אינה< מטעמת> קורא

 ונראין. לא טעם אם אבל אכל אם אלא אמרן ולא ומסיק, תעניתו אבד ואכל ושכח להתענות נדר יין
 175 יצחק בר נחמן רב אמר יצא ביתו ולבני לבניו מהן השקה כוסות ארבע גבי] דאמרינן[מ, מורי אבא דברי

 גב על ואף: דכסא רובא אלא שתי לא הכי ואפילו הלוג רביעית הכוס דשיעור, דכסא רובא דאשתי והוא
 להנות דאסור, הגפן פרי בורא דמברך עד שתי לא נמי משהו אפילו מיהו, קידוש לענין לוגמיו מלא דבעי

  :ברכה בלא הזה מעולם

   רעא סימן שבת הלכות חיים אורח טור

' במס ומפרש לוגמיו כמלא אלא ממש לוגמיו מלא ולא יצא לא פחות שתה ואם לוגמיו מלא ושותה 180 

 של רובו והוא לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד מסלקו שאילו כל לוגמיו מלא וכמה) א פ( יומא
 היו ואם סגי רביעית ברוב דודאי יצא לא רביעית טעם ולא קידש אם שכתב ע"כר דלא רביעית

 כ"אא יצא שלא הגאונים כתבו לוגמיו כמלא אחר וטעם המקדש טעם ולא רבים או שנים המסובין
 ומברך אחרינא כסא ליה מייתי אחריני ושתו טעים ולא אישתלי אי עוד וכתב ג"בה כ"וכ המקדש טעם
 185 הגאונים פירשו אחר בטעימת דסגי) ב מ( בעירובין דמשמע והא ולאקדושי לאהדורי צריך ולא ג"בפה

 שגם כתב ל"ז א"וא המקדש טעם כ"אא יצא לא בקידוש אבל כוס שטעונין דברים בשאר דוקא היינו
 שנים שתיית ואין לוגמיו מלא לשתות המסובין מן אחד צריך ומיהו אחר בטעימת יוצאין בקידוש

 מהם אחד שיהנה בעינן ואנן לוגמיו ממלא בפחות הנאה של שתייה מיקרי דלא לוגמיו למלא מצטרפין
  :כולם שיטעמו המובחר מן מצוה מ"מ ברכה של כוס משתיית

 190   יג סעיף רעא סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

  :ז"עי דעתו שתתישב חשוב שיעור דבעינן - לוגמיו כמלא) סה(
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   סה ק"ס רעא סימן הציון שער

 כרחך על, לוגמיו למלא מצטרפין המסובין כל דשתיית ד"י דסעיף אומרים ולהיש. ביומא תוספות) סה(
  ]:שבת תוספות[ דוקא לוגמיו מלא דיצטרך חובה של לכוס כבוד חלקו ל"דחז, אחרינא טעמא

 195  נוסחאות פסחים קח, ב

  קולומביה

  רביעית כדי הינו נמי יפה כוס מזיגת כדי אמרת ואת רביעית כדי מיהא קאתני

  1623ת מדרש לרבנים בי

] 2[ יפה כוס מזיגת כדי הוא שיעורא חד אמרי יפה כוס מזיגת כדי אמרת ואת רביעית כדי מיהא קתני
 200  רביעית כדי נמי] 1[ הינו

  1608בית מדרש לרבנים 

 מזיגת כדי מאי הוא שיעורא חד ואידי אידי יפה כוס מזיגת כדי אמרת ואת רביעית כדי מיחת וקתני
  לכולהו רביעית ליה דהוה וחד חד לכל שמואל' דקאמ נמי יפה כוס

  95מינכן 

 205 יפה כוס מזיגת והא הוא שיעורא חד ואידי אידי יפה כוס מזיגת כדי והאמרת רביעית כדי מיחת תני

  רביעית היינו

  6מינכן 

 שמואל' דקאמ נמי יפה כוס מזיגת כדי מאי יפה כוס מזיגת כדי אמרת ואת רביעית כדי מיחת קתני
 לכולהו רביעית להו דהוי ואחד אחד לכל


