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לחזורלואיןהמיבהבלא,רביעיהאושלישיאוי'"ראשוןכוםשתהאםאבל

ביןלשתותדרךאיןעכשיושהריעליוולברךלחזורשיצטרךלפיבהמיבהולשתותו
שיתבארממעםלשתותלואמורהדיןמןלרביעישלישיכוםוביןי",לשניראשוןכום

"'"א"תפבמימןשיתבארכמועודלשתותאמוררביעיכוםלאחרוכןן'"מ"תעבמי
כשנזכרכךואחרהמיבהבלאאלוכומותמשלשהכוםכלעלשבירךבשעהכןואם

נראהויהאולברךלחזורוצריךנמלךזההריולשתותלחזורורוצההמיבהבלאששתה

.ה.ה1'פת.]ךתט .שםם.רמב.א,קחגמואעד

.1אותשם1ת'מימ1נהנתת.'מאה.פ1רשם'ת1פעה פלקמןוראה

.ם.סתצה" .פג"פפפההלנ'המנהבעלבישם,תעה"פ710עז
אגל.כ.פתעה'.פלקמןנראה.א.פשם;.ש1 אכשעת.ב

.נ..פשםמלקמןלהפבצרןן'אמררלת' פרי)כרפפלת'אכנעתנםלהפבשלאר.הבומת

.(39,'ער.הב-ם.המנהנ ת1פעז

.שם1ת'ש1נ'מהנטת.כ'.פ..פש.רא.שם' פ;.י71012

.ר.פשםלקמןוראה.א.פתעו" .שםם.רמב:שםקראעח
ב,צם'.הם.ה,ה.פפר.בךש"ת.א.ה'פק'רי2למ.עט .ה.פלבים.ולאה.פ1רשםם.רשב.ארגעה.ר
.1ק,1שמזתק 1ה1צאת:הואהפררפאראבפרשתקא

,'1הצלת,' ,שםכלבוששם'.ברשק.העתבן.'1לקהת,'1נאלת

ב.בם.רשבראה)שםם.ברשבהוארבתא'שהבוכפרר רבה.רב,נח

שלהן.14'עא.'הש.לק1וראה.(ת';' ב.ה'המא
.פי ראה,כרךן'נ;1ל.(קשן'אפ)נ.פחי"פכרלקמןקב פה.ב

כ.פתעה"פלקמן.'אהכתבה.רתעה" אותמה"פב.הם'פפהם'1ר;'שרששת.(נופףמעם)

.שםח"כקג "ח,שםם"רמבעוד

.מקץח"פר,מקמה' בשעתלהמבשלאד"חבימנהג,שםם-רתםעה

שלחןה"דפ"להגשם'ימנהגם'מעמ'לקום)המערה .(עורך

.ב"מהריבשםאק-סתשהרכי-.ה"מקבת~עולתקד .שםח-רפ

היאש"לקויראה.ז"םע"ולתוציר,כ"ם'"פש-ראעלז המאם)18-15ו)

שלחן,(לעיכיבאתנעיא'הבה' פית-פאך)ב"חהמלך

.ושיג,'"םכרלעילקח אגועט

צב"םפ"עפרק.ה-

."םא"רמ,
,שםא-דת.דק"מ,מהמשה'דרכקי .מקיזא"מ,שםא"ורממשה'דרכקיא

:במוסגר)ז"כתעג"םלקמןגםוראה.שםא"מקים שבשבשעהכ"אאלא

היה'השנהכוםעלרך' .(כריןעידלשתיתשלאדעתי

מעקיג

"
.ה מקיד

.שםא- .שםא"ורמ.כהנהדרכיעטו

,א"שתעג'.ם.יכדלקמן.שםא"מקטו .גמעיףקיז

מעקיח
"

.א



שמזתעבפסחהלכות

ולמהוךולשתותלחזורשלאיותרמזבלכן",חכמיםשתקנוהכוסותמניןעלכמוסיף
],כלללהסבצריךאיןהזהשבזמןהאומריםעל ראשייכיםעלשמברךקודםהסיבהבתחלתבדעתושיהיהמובלכתחלהמקיםמכל.

כוםוישתהימעהאםאפילוואן11ברכהממךעללשניראשוןכוםביןוישתהשיחזור
עלכמוסיףנראהיהאולא"]"ברכהבלאולשתותלחזוריוכלהמיבהבלאראשון
מופסקתהיאאחתשתיההכלכןאםראשוןכוםבברכתנפמרשהואכיוןהכומות
:לשנים

לשניראשוןכוםשביןדהיינונ]"שיתבאר]המדרסעלכוסות'הרלשתותצריךעוז
יפמיקלשלישישניוביןוההללז]"ההגדהבאמירתיפסיקלרביעישלישיובין
כומות'דשתהאלאהללובדבריםביניהםהפסיקלאואםהמנוןוברכתמצהבאכילת

~
אחרה

~
לשתותוחייבאחדלכוםלונחשביןכולןאלא,]"כומות'דידייצאלאה

:~]"שיתבאר,]"המדרעלכומות'[ג]עוד

ח]"גנו~שימלאחרן"מרביעיתפחותלאבושיהיהצריךהללוכומות'מדאחדכליז
משצריךחקייןהואאם

~
שתהיהכדין"השותהדעתלפיהואמזיגהושיעורן]"יגה

בכלייןרביעיתישאםינ"יגה~מבלאחישתאוואם]חירותהדרך"ן"עריבהשתיה
כלומר,יצאהלאחירותדי'אבל"ולשתותהלחזורצריךואיןכוסות'דידיונאיי,כום
:"כללהמזיגהצריךואיןחזקיםאינןשלנויינותומתםיי,המובחרמןמצוהקיםשלא

וגבחוגודלין'בכרוחבורחבוגודלין'בכרוחבארכורביעיתשמחזיקהכוםשיעוריון

פניעלמרובעכשהכוסהואה~ושיעורגודלכןוחומשגודלוחציגודלין'בכרוחב
דרךועלגבחוכל

~
'ד1שהוארביעיתממרובעפחותשהעיגולעגולבכוםתשערה

שיהיהצריךרוחבגודלין'ובאורךגודלין'בהואהכוםאםב"וא("וחצייתחומשין
:גודליןחומשי'וגגודלין'גגבהו

אףרביעיותכמהמחזיקאפילוהכוםכללשתותמציהשלכתהלה]ת"אומריםישיכו

.שםא"הרמ'דברבמאור,שםא"מקיט ,שםא"מקנ

.שםא"מקנא טורקנב

,ח"מע"ושי כום)ט"מלשםראשונהגכום)א"מתעג"םקנג

א"סתפ"מתג.ש'שלנום)א"מתעט"םשנהג .(עית.רבכום]

,ח"מקא"מקנד בבתה"דשם'ותוםם-רגבלפירושב,קחגמראקלה

יראה.שםושנייעטור.כא"מי"פראש,אחת ם.(במימגר)מכיהלקמן

,(במימגר)א"ססיףתעט" .גאיתגג"םב"חם'פמהם'עור,שיעמית

.ח"מח"פר.אבל.ה"דשםם"רשבקבנ ,מכיהלקמןגםראהולבז

.ט"מ.ע"השוסיר,שםיגמראךרייתאשבח ,ט"סלבחר,טורשבט

.ט"ס-ה'סילופליראה,ט"הפיזם-ררןקל ,שםם"רמםקלא

,שםגמראראהקלב .טור.שםם"רמב,שםשתואלקלג

ם"רשבגםוראה.שםמ"מ.שתאןה"ד(א,לג)ן"רקלך

,'חשתאןה"דשם רקלה

.שתאיואםה"די"ב,שםן" .טיר,שםם"רמב.םשרךאקלו

'-יה"דשםם"ורשב'"רשלשוןיראה.שםן"רקלו ,רית.ה

.32הערה19'עא".חש"לקי לימםעתרוהם.תיר.חירותד.ה"דשםם"רשבקלח

שםל'לע,ה"םרב~"סא-יראטור-גה'מזבלא "פ

שיעור.ט"סלביש.טיר,א"ע,קםדףחסדארךקלט.י

במדתעירי,יש.ג"ושי"מא'"םלעילראההגודל קונ.תדאה(השיטיתמיכים)פויט

תקנת'לפמקפאית' .נ"ש,סו'עם.מילוא,הלכיתקיציר,צג'ערבותצי

,רשעיתה"דשם'תיםעם בשל(מלבר)שדבקעמא

ן'מדל(7,2)והנמשוהצי' 'גגבהו.ה.ה'ולכן,גודל(ס,9).חומש.וחצ'דהם

,גודלין(6,3).חומש'ינ םפמחלילמדרהיםבארחיתהובא,ן-רמךעמב
י" יבשםט"מע"שו.(הכוםריב)

.(ל"כנ)אומרים2" בללה.לכתה)ן"הרמםבדעתושיעורש"ומה"דח-ב

תעט"מ.כ"מלקמןיראה,(ל"כנ)ט"מח-פך,(הכים



תעבפסחהלכותשמח

לוגמיומלאבשתייתדילכתחלמאפילוושבתותמזביםימיםשארשלשבקידושפיעל
כללשתותחכמיםמחמירופמחשלכוסות'ברמקוםמכל1נ"רביעיתרובדמיינו
הכוםהציאלאשההלאאםאבליצאניהכוסרובששההונדיענדלכהחלההכיס
.יצאלארביעיותכמםמחזיקשחציואפילו
מכוםאםאףרביעיתרובבשתייתדילכתחלמשאף"1"ואומרים1מעלחולקיןויש

.,1"פשומממנמגוכןעיקרוכןרביעיותכמממחזיק
ובמקומות"1,כולוולשתות",קמןכוםוליקהמראשונמלמבראלחושמזבמקוםומכל
,תט"רובובשתיתדיביוקרשמיין

שיוכלכדישלםרביעיתלשתותצריךהאחרוןבכוםאבלהראשוניםכומות'בג1מוכל
ברכתכוםלענין")"צ"ק"בםשנתבארכמופיקפוקשוםבלי)"מאחרונמברכסלברך
:שםעיןממזון

אותושישתםדמינו],אחתבבתהרביעיתרובלשתותלכתחלהליזהרצריך:כ
שקוריןכעיןצרשפיוכוםליקהאיןולכןנ)"שתיותלשתייפמיקנוולאאחתבשתים

מפסיקאפילוובדיעבדי)"אחתבבתרביעיתלשתותיכולשלאמפני(1"גלאג"קלו)
.יצאבאמצעפעמיםכממ
""אומריםויש")"פרםאכילתמכדייותרמופמעדמשתיםמתחלתישמםשלאומוא

שתייתמכדייותראחרונמשתימסוףעדראשונהשתיםמתחלתישממשלאשצריך
שאםמראשוניםכומותשנילעניןלדברימםלחושויש(י),ב"תרי'סיעין)רביעית
שתייתמכדייותרמופמעדמשתייממתחלתשישעדמשתייםבאמצעכךכלמפמיק
מאחרוניםכומותבשניאבלברכמבלא""מכוםאותוולשתותלחזורצריךרביעית
שנתבארכמוסכומותמניןעלכמוסיףנראהימאולשתותלחזוריצמרךשאם

מתחלתשמסכןאםאלאוישתמיחזורולאמראשונממבראעללממנךישלמעלמכן

:ן"פרםאכילתמכדילתרסופהעדהשהייה

לדחוקחייבכןפיעלאףשמדקואוששונאומפנימשנסכלחןשותםשאינומימנא
אילעיברביימודמרביעל]ן"חכמיםשאמרוכמו"ן"כומות'דלשתותעצמואת

:עצרתעדצדעיולחגורצריךמיסם"ואחפמחשלכומותארבעשותמשמיס

.ד"מכרעא"םכדלללעמג ,שםפריה,שםח"בעמד

שםח"פרימקםט"מקא"ת,מ"סע"ושישוךעמה בדעת

,ע"השי ,כ"סקי-חקמו

,."מקא-מ,שםח-1עמו המנהגמפריראה,שםה"בעמת

39'עד"חב-ם' .(הרבביתמנהגשכה)

,ה"מק1-שעמס .שםי"ח.קנ

א"הפיחנ"ברהמדרגםוראה,(לשתותמב)י"מקנא ,(לזהרסיב)

זךד"חב-המבהניםפפרגאה,.פקיאפקילתאקננ .(הרבביתמנהגה"שכ)39

.ט"סא-רם,רפנ'סיריקחענג םמשהדרכיענד

א"רמ.מהרכבבשם,אק"סתעג" כוםן'לענ)ט"מקפג'.םלעילגםוראה,ו"ממ

עלברך'בקלותאחרכוםשםאיןאםאבל:המעןברכת יא)זה
,(%ככמילחששן' מיתות'"ש,נ"ה'פיתרומית'ועבהשגותז-ראוקנה

.א"מקיא"מ,."םחרב"םע"בישיו'הבדעה.א,ג' שניחת'והא,שםה-]רם,קנ

~

פיעל,הזדב"פ12ר

נמיר'האדעה,ד"הפידיימאבתימפתאגרמתי ,שםע"יש

בדעהךך'שומן)ו"הפיחנ"ברהיבמדר,מיף'מעקנז שאריתוראה,האן

,רבניבשם,סו'.םה"איהידה'

.שםא'1קנח _סומעיףלגט

7

~

,שםא"מ,ס עמא

גםוראה.'"םע"שו.רלה"םא"חא-הרשןת"שי .מרירלעניןא"מלמוףתעג"מלקמן

7

~

היבא.היא'"פ'רושלמ.,ב"ע,תםזןנזריםב.ס .שםא"ברשב



שמםתעבפסחהלכות

לשתותעצמואתלדחוקצריךאיןושבתותמוציםימיםשארשלקידושאבלכב
כןשאיןמסנ",ב"ער'בסישנתבארכמומאחרמקידושלשמועיכולאלאמכום

אףהביהמבעלוההגדההקידוששומעיישהןהניהבנישאףפמחשלכימיהארנע'נ
:"חירותהדרךי""כומות'דלשתותואחדאחדכלחייבכןפיעל

לאכולרוציםומתינוקות,מידהמלילםבתחלתממדרלעשותלואפשראיאםבג
שנתבארכמווממגדממקידוששישמעוקודםלאכוללמםליחןשמותרפ"אע
לאכוליניחםולאמלפנימםממאכללמלקימסרמקוםמכל"ן,א"ותעי",מ"רםבמימן
להאכילםאמורעונילחםשמצתואפשר)ן],ממגדמאמירתבשעתישנושלאמרבם
:(ש"על"א"תע'במישנתבארממעםממגדמאמירתקודםמעםאפילו

בניויכוליןרביעיותכמסומחניקגדולמואממנומביתבעלששתםמכוםשםכד
רובשיגיעובלבד"מביתאבעלמשתייתבכוםשנשתיירבמסלצאתביתוובני ]רביעיתם

ואחדאחדלכלכוםליתןלנ"ממובחרמןמצוםמקוםומכלואחדאחדלכל
במימןשנתבארכמומצוממידורמ~שלי,מלאמכוםישתמאחדשכלכדיעצמובפני
ן"ל,ג"קפ
ממדרעלט"כומותלמשקותםבמצותלחנכםאבימםחייב]"מקמניםואףכה

לשמועלחנכםשראוילומןשמגיעודמיינו)לן,לחינוךמגיעוכבראםפ,שיתבאר
לחנכםראויולכןמזביוםקדושתמעניןיודעיןשמןכגוןסכומותעלשאומריםמדברים
דעתבמןישוגם(]]"מ"רס'סיעיין)"]"ראשוןכוםעלשאומרים]"מקידושלשמוע
לשמועלחנכםראויולכןנ],ממגדמבאמירתמצריםמיציאתלמםשממפריםממלמבין
עלשאומרים"],ממזוןברכתלשמועלחנכםחייבוכןשניטיכוםעלשאומריםממגדמ

.(י]"רביעיכוםעלשאומריםונשמתמגדולומללממללוגמר,]"שלישיכום
מ~בלילםמנומגותממצותכלבשארוכן"]"כקמניםדינםלחינוךשמגיעומקמנותואף
ששמןעשממצותמכלפמורותשמנשיםשאףן],לנשיםאנשיםביןחילוקאין

.יבף'מעערג פחתו.לאה"רב,צט'תים.ב,קחיתא.ברראהעתד

.כא"םי"פראש,('הר) מלקמןגםוראה,ב"מוע,קטרבינאעטיה

.ב"מתער" :דיש.בק)ב"מקא"קיערב"מלעילוראה

,נחמהדברי.(טועםהואלו'כאנעשהטועםרי.כשחב סיר"לשיעהשלמות
,מעמםמ"מ,א"מקא"קותרנא' .(לשםך'שי.זהף'מעגםילכאורה)א"סכדלעילעשו

.גמעיףעסה ע

,'ף'מעח" ,ן'הימפה"דא,קטת-רשןקמט _שםקע

.י'סיהפסחלילמררחייתאצרות,נ"םנלךוקעא
.ט"סע"שי ,ט"'םל'יכדלע.ט"מח"פרקעב

,ח"מקכי-ח.שםח-פרישגג םלוסלראהקעל
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,ג"מקפי" .א"מתעט'.םכדלקמןעפי
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תעבפסחהלכותשע
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יכוללכתחילהואפילו'יופלפליןדבשבושמערביןייןדהיינויןוקונרימוןמבושלין
."'בי"ער'במישנתבארכמוכמותםמשובחאחרייןלואיןאםבהםלצאת
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שעאתעג-תעבמטחהלכות
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