
  י המסובים"עקידוש השתיית כוס 
  קסז' ר סי"שוע
 שלא להפסיק , לא יתן להם כלל קודם שיטעום ... אין המסובים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצעכ

 שהרי הם אים רשאים לטעום מה שותן להם עד ,בשהיית תיה זו בין ברכה לאכילה שלא לצורך
  .שיטעום הוא תחילה

  קפב' ר סי"שוע
  .ה צריך שלא יהא פגום שאם שתה ממו פגמו כוס של ברכד

  .ובשעת הדחק שאין לו לא יין ולא מים מוטב לברך על כוס פגום מלברך בלא כוס כלל ו

  קצ' ר סי"שוע
  מוכן לשתיה, או על גבי דבר אחר באותו חדר, שיהיה היין בשעת האמירה אצלו על השלחןם כן וצריך גג

  .דברים שאמרו בכוס למצוה ולא לעכב'  מי איו אלא,כ אחיזת הכוס בידו" משא...

 אלא , לטעום מכוס המברךין צריך א,פ שמצוה מן המובחר שכל המסובים יטעמו מכוס של ברכה" אעה
  .יכול כל אחד ליתן כוסו לפיו

  . לפי שכוס המברך הוא פגום לאחר ששתה ממו המברך,ויותר טוב לעשות כן אם אפשר

 מכל מקום יותר טוב שיטעימו ,פו בו יין לשתות כל אחד ואחד מהמסובין שיוסיל ידיואף שאפשר לתקו ע
 שכשיש לפי כל אחד ואחד כוסו בשעת ברכת המזון הרי כולם הן כוסות של ברכה כמו ,מיין של ברכה
  .כוס המברך

 יכול ליתן מכוס הברכה מעט לכל כוס וכוס שלהם אחר שבירך ,ואם לפי המסובין הן כוסות ריקים
 ואין בזה משום הפסק בין ברכה לשתיה . כדי שיטעימו מכוס שאיו פגום,רי הגפן קודם שתייתובורא פ

  .כיון שהוא לצורך שתיית המסובים

  רעא' ר סי"שוע
 אך מי שיש לו יין . אבל אין צריך מלא לוגמיו לכולם, מצוה מן המובחר שיטעמו כולם מכוס של ברכהכה

  . וייח השאר למחר לקידוש או להבדלה,מעט מוטב שיטעום אחד בלבד כשיעור

אם בשעה שקידש על המים היה לפיו רביעית יין ...  אבל אם קידש על כוס מלא מים כסבור שהוא יין כח
 שהרי זה כאילו , ישתה מיד מן המוכן שלפיו ... מוכן לשתות, אחד על השלחן או על הספסל אצלויבכל

  . מכל מקום אין זה מעכב בדיעבד,ריך שיאחזו בידו שאף שכוס של קידוש צ.קידש על היין ההוא

  . אין צריך לשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שלפי המסובין היוצאים ידי חובתן בשמיעהכט

 , ששופך ממו לכוסות שבידם, לא יטעמו המסובים קודם שיטעום המקדש אם הם זקוקים לכוסול
 ,ן פגומים רשאים לשתות קודם שישתה המקדש אבל אם היו להם כוסות יין שאי,ריקים או פגומים

  .צ"ק' כמו שתבאר כל זה בסי

  תעב' ר סי"שוע
 אלא יכול לשמוע , אבל קידוש של שאר ימים טובים ושבתות אין צריך לדחוק את עצמו לשתות הכוסכב

  שאף בי הבית שהן שומעין, מה שאין כן בארבע כוסות של פסח,ב"ער' הקידוש מאחר כמו שתבאר בסי
  .כוסות דרך חירות'  אף על פי כן חייב כל אחד ואחד לשתות ד,הקידוש וההגדה מבעל הבית

  תעג' ר סי"שוע
  . מוזג כוס ראשון ואומר עליו קידוש היוםא

  תעט' ר סי"שוע
  .יש לעשות מצוה בכל אחד ואחד, כוסות בלילה זה' הואיל ותקו חכמים לשתות ד א

  קצ' ד סי"ע יו"שו
 אבל אם .אם הוא מיוחד לה, לא שא כוס של ברכה לא שא כוס אחר, ל יין אסורלשלוח לה כוס ש יג

  .לית לן בה,  ושתית איהי אבתרייהו,שותים הם מאותו הכוס


