
 

 

 

 

 

 כוס שלישי ורביעי

 . )ברכת המזון(מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו : משנה)קי"ז ב'( 

 ואומר עליו ברכת השיר. )וכן(כוס רביעי, גומר עליו את ההלל. 

 לרביעי לא ישתה. שלישי )כוס(ישתה. בין  ,אם רוצה לשתות יין, בין הכוסות הללו

 שיטות הראשונים

וביאר  1, למה לא ישתה? בשביל שלא ישתכר.הירושלמיבשם , רי"ף, רא"ש, ורשב"ם: כתבו בין שלישי לרביעי לא ישתה
 רשב"ם, שלא יבטל טעם מצה. וטעם נוסף כתב מפרשים ישבשם כתבו  ותוספות, דתו לא חזי למיגמר הלילא. רשב"ם

דיכול לשתות  מהרי"לוכתב  3.דבריו סתם והשו"ע 2י, דנראה כמוסיף על ארבעה כוסות.שלא ישתה בין שלישי לרביע
  4.הרמ"אמכוס שלישי כמה פעמים, ולא חשיב מוסיף על הכוסות. וכן פסק 

כתב שיכול לשתות אם ירצה, רק שיכוין לבו שלא יצטרך לברך פעם שנית, שלא  ראבי"ה: שתיה בין כוס ראשון לשני
יין שבתוך המזון אינו ד בירושלמידכמו שמבואר  ,רשב"םכתב ו 5.מהר"ם מרוטנבורגכוסות. וכן כתב יהא כמוסיף על ה

כתב, אפשר לומר  והכלבו 6.ואם רצה לשתות בין ראשון לשני ישתה ,מי יין שלפני המזון אינו משכרהוא הדין נ, משכר
כתב  ה"ר יונתןובשם  7ריאת ההגדה.ת הסדר ומקכדי שלא ישתכר ויימנע מעשיישאף בין ראשון לשני לא ישתה, 

 , דיין שלפני המזון אינו משכר, ושמכל מקום ייזהר שלא לשתות בין ראשון לשני, אם לא לצורך גדול. וכן פסקהכלבו
 8.השו"ע

 

 

                                                
 רשב"ם.שלאחר המזון משכר.  ,יין שבתוך המזון אינו משכר ,ומשני ו!ששתה כבר הרבה בסעודת ,ופריך התם והלא כבר משוכר הוא . 1
 דנראה כמוסיף על ארבעה כוסות.  ,לא שרינן ליה ,דכיון דלא חיישינן עוד לגרירי ליבא ,שלישי דברכת המזוןו: )כוס( זה לשונ . 2
והוא  .מותר ,אם אינו משכרמיהו  .שאר משקין המשכרין, הוא הדין דלאו דוקא יין ,האחרוניםבשם וכתב המשנ"ב )תעט, ס"ק ה(  . 3

. ובביה"ל )ד"ה ולא( כתב יש להחמיר ולחוש לטעם השני דנראה כמוסיף על הכוסות ,ינהדאם היה חמר מד .שלא היה חמר מדינה
 תה שיעור כוס. ונשאר בצ"ע, עיי"ש.דלטעם שנראה כמוסיף על הכוסות, אם כן אפשר שלא שייך לאסור אלא דווקא בשו

מקורות:  .הפסיק הרבה יותר מכדי אכילת פרס, להילאחר ששתה רוב רביעית בתחאו"ח תעט,א. וביאר המשנ"ב )ס"ק ח( דרצה לומר,  . 4
. מהרי"ל )מנהגים, סדר ההגדה, תוספות )קי"ז ב', ד"ה רביעי(. רשב"ם )ק"ח א', ד"ה בין שלישי(. רא"ש )סי' לב(. רי"ף )כו א בדפיו(

 אות מז(. 
מסתבר להו למימר שאם יברך יותר  הלכך ,שמצריכין לברך בפה"ג על כל כוס וכוס ,והן הולכין לשיטתןוכתב הטור )או"ח תעג(,  . 5

שאם  ,אם יברך אם לאו )כששותה( אין חילוק ,לברך בפה"ג על כל כוס וכוס ין צריךאבל לדעת א"א הרא"ש ז"ל שא .שנראה כמוסיף
 .אפילו בלא ברכה נמי ,אנו חושבין אותו כמוסיף

 . רשב"ם.דהא לא ממעט תנא אלא בין ג' לד' . 6
. משום דמילתא דלא שכיחא הוא להיות אדם שותה כל כך קודם אכילה ,ולא ביאר בין ראשון לשני ,ביעיוהא דנקט בין שלישי לר . 7

 וכתב בדרכי משה, שכן הוא המנהג.
מותר לשתות  או"ח תעג,ג. וכתב המשנ"ב )ס"ק טז( משמע דוקא יין או שאר משקין כי האי גוונא המשכרין; אבל משקה שאין משכר, . 8

  (. כלבו )סי' נ(.ג' (. רשב"ם )קי"ז ב', ד"ה ביןהו"ד בטורראבי"ה )סי' תקכה(. הרא"ש )סי' כד(. מהר"ם מרוטנבורג ) :בין הכוסות. מקורות
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, שאם מזג כוס שני, והתחיל לדרוש עליו בהגדה, רמב"ן ור"ןדעת : שתיה בין כוס ראשון לשני לאחר שהתחיל בהגדה
מתיר בכל גווני לשתות, גם באמצע ההגדה. וכן כתבו  והרז"ה 9הפסיק באמצע קריאת ההגדה בשתיה.אינו רשאי ל

 .כרמב"ןפסק  11והשו"ע 10.תוספות

מנהג שו 12משמע שאסור לשתות אחר ארבע כוסות. עלםרב יוסף טוב , שמתוך דברי ש"הראכתב : שתיה אחרי ד' כוסות
אבל  15.יעי לא ישתהרבדוקא בין שלישי ל, שה"הרזעת דו 14.אוניםוהג ף"ריהדעת וכן  13ות יין.לא לשתפשוט הוא ש

  17, וכל המשקים דינן כיין.א"רמהוכתב  ף."כריפסק  16ע"והשו מותר לשתות יין. עי,רביאחרי כוס 

 

                                                
משמע עוד יותר, דאפילו לא התחיל עדיין באמירת ההגדה, רק שמזג הכוס  וכתב בביה"ל )תעג,ג, ד"ה הרשות בידו(, דמדברי הר"ן . 9

 גם כן אסור לו להפסיק בשתיה. השני והכין עצמו לאמירת ההגדה,
דדוקא בהלל או בברכת 'אשר גאלנו' שבסיום ההגדה, אסור להפסיק באמצע אמירתם לשתיה. אבל הפסקה באמצע ההגדה, לא  . 10

 מצאנו שאסורה. 
רי שסובר שכן פסק )תעג,א( שאם שכח להבדיל, ולא נזכר עד שהתחיל ההגדה, ישלים ההגדה עד 'גאל ישראל', ואח"כ יבדיל. ה . 11

המחבר שאסור להפסיק באמצע ההגדה, ומכל שכן שאוסר להפסיק בשתיית כוס של רשות. מקורות: רמב"ן )מלחמות, כד א ברי"ף(. 
 תוספות )ק"ג ב', ד"ה רב אשי(. רז"ה )המאור הקטן, כד א ברי"ף(.ר"ן )כד א ברי"ף, ד"ה כתב הרב אלפסי(. 

 !אבל למשתי שרי ,היינו שלא לאכול ,דלקמן לא קאמר אלא דאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן !?ותימה דמנלן האש, "הראוכתב  . 12
 !היה מותר לשתות ,מכלל דאי לאו חיישינן לשכרות, עי לא ישתה משום דשמא ישתכרלרביוכן נמי מדפריש בירושלמי דבין שלישי 

לספר  ,לפי שחייב אדם לעסוק כל הלילה בהלכות פסח וביציאת מצרים ,ז"ל טעם למנהג (מרוטנבורג) הר"ם רשופיש, "הראוכתב  . 13
. והכי אמרינן בתוספתא )פ"י( חייב ישתכר ,ואם ישתה .עד שתחטפנו שינה ,בנסים ובנפלאות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא ולאבותינו

והיו  ,יהושע שהיו מסובין בבני ברק ביאליעזר ור ביים כל הלילה. וזה ששנינו מעשה ברמצראדם לעסוק בהלכות פסח וביציאת 
 .כנגד ולקחתי אתכם ,שיש לו סמך מן הפסוק ,מספרים ביציאת מצרים כל הלילה וכו'. אבל בכוס רביעי התירו

ולא משום . כי אסור ליה למשתי בתר כוס רביעיאלמא דבלאו ה ,אומר עליו הלל הגדולדסבירא להו דכיון דתנא חמישי ן, "הרר וביא . 14
 .לא ,אבל מיני משתיא ;'כגון תמרים וקליות ואגוזים ומיני מיכלא' (להלןראה ) ועוד אמרו !שתי כוסות השהרי כבר שתי אחרי ,מצה

ואין נמנין על  ,ורוצה לאכול פסח ומצה ומרור, ונראה כמי שמתחיל בסדר אחר טעם הדבר כדי שלא יהא מוסיף על ארבע כוסותאלא 
אלא שהתירו  .לפיכך אסרו לשתות אחר ד' כוסות .וכן למצה ,שאם כן לא היה פסח ראשון נאכל על השבע ,ועוד. שני פסחים כאחד

 .רי רב אלפסי ז"לכך כתב הרמב"ן ז"ל לקיים דב .והאריכו עליו את הדרך לקרות עליו הלל הגדול ,לו כוס חמישי
אם נשתכר לא  ,שכבר גמר את ההלל רביעי,אבל אחר כוס  ;כלומר ויפסיד קריאת ההלל ,כדי שלא ישתכרופירשו עלה בירושלמי  . 15

  .הפסיד ולא נשכר
כז א )ן "ר. (המאור)ה "רז. (ף"כו ב ברימלחמות, )ן "מבר. (טורראשונים ובד ב"הו) אוניםג. (כז א בדפיו) ף"רי :מקורותח תפא,א. "או . 16

 . (סי' לג)ש "רא. (דצחי ה ומאן"ף, ד"ברי
מצרים כל ציאת לטעם של חיוב סיפור ביובפוסקים.  טעמים יש בזה דהרבה, (ק א"ס)ב ", כתב המשנלכהולעניין הי. "י דברי הבפעל  . 17

 ינושא סור, אףנה אל הכוסות, כל חמר מדיכמוסיף עשלא יהא נראה ולטעם דוקא יין שאר משקה המשכר.  כר,ושמא ישת הלילה,
א "הרמשמסתימת דברי המחבר ווכתב דינה, אסור. אינו חמר מ, אפילו שקהל מה מפיו, כמציתבטל טעם  שלאעם טולמשכר. 

תפוחים תה ומשקה שתיית ים שו האחרונתבמקום כמכל ו .שדעתם להחמיר ככל הני טעמי (כן משמע מהגר"א :ק ד", סשעה"צ)
ום צורך גדול יש לסמוך על סברא צה, במקטל טעם מהחמיר בכל דבר שמבן לנכוה ללכתחיואף דא כמים בעלמא. הו, שוכדו', מותר

לפיכך הדבר שכל משקה שאינו משכר מותר לשתותו, וחדש כתב הפרי ו .כ"ע ראשונה, להתיר לשתות שאר משקין שאינם משכרים.
לשתותו.  יוסף' כתב דפשט המנהגושה'ברכי ודברי החולקים עליו.  (אות ד)כף החיים והביאו  ב."וכיוור להתיר לשתות קפה בר

 .ש". עייהוסיף שיהיה בלי סוכר (אות ריא)'מורה באצבע' ובספרו 
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות פסח, סימן תעג(

ין ִראׁשוֹ  ג.  ּתֹות ּבֵ ּלֹא ִלׁשְ ֵהר ׁשֶ אּוי ִלּזָּ קֹום רָּ ל מָּ דֹו; ּוִמּכָּ יָּ ְרׁשּות ּבְ ה ּכֹוסֹות, הָּ ּמָּ ּתֹות ּכַּ ִני, ִאם לֹא ְלצֶֹרְך ִאם ִיְרֶצה ִלׁשְ ן ְלׁשֵ
ע מִ  נַּ ר, ְוִיּמָּ ּכֵ ּתַּ ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ דֹול, ּכְ ה. ּגָּ דָּ ּגָּ הַּ ת הַּ ֵסֶדר ּוְקִריאַּ ֲעׂשֹות הַּ  ּלַּ

 תעט(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ךְ   .א ר ּכָּ חַּ ה; ְולֹ  אַּ ּבָּ ֲהסַּ ֶפן, ְוׁשֹוֵתהּו ּבַּ ּגֶ ִרי הַּ זֹון ּובֹוֵרא ּפְ ּמָּ ת הַּ ְרּכַּ יו ּבִ לָּ ֵרְך עָּ י, ּוְמבָּ ִליׁשִ יו ְולֹא מֹוְזִגין לֹו ּכֹוס ׁשְ ֲחרָּ ֵרְך אַּ א ְיבָּ
ה ּתֶ ִין בֵּ  ִיׁשְ  ינֹו ְלכֹוס ְרִביִעי. יַּ

ִהְפִסיק בֵּ  הגה: ב ּדְ ל ּגַּ ף עַּ ת, אַּ חַּ ה אַּ ִתּיָּ ב ׁשְ ּכֹל ִמְחׁשַּ ִמים ְוהַּ עָּ ה ּפְ ּמָּ ּתֹות ּכַּ כֹול ִלׁשְ י יָּ ִליׁשִ ִים ִמיהּו ִמּכֹוס ׁשְ ֲהִרייְנתַּ ֲהִר ")מַּ בֵּ "ל ּומַּ ׁשְ  ץ(. "י ְותַּ
ר ִזּמּון. חַּ ֲחזֹר אַּ ה לַּ  ִמְצוָּ

הֶ  הגה: ּבָּ דֹול ׁשֶ ּגָּ יו ְוהַּ ֲחרָּ ֲאֵחִרים עֹוִנין אַּ א, ְוהָּ ּנָּ ל ּבֹו(. ן אֹוֵמר הֹודּו ְואָּ ן ְרׁשּות )ּכָּ טָּ ּקָּ ן לַּ כֹול ִלּתֵ דֹול יָּ ּגָּ ֲהִריְוהַּ ן ל(. ")מַּ ּמּון ְלִעְניַּ ּזִ ֵרף לַּ כֹול ְלצָּ ְויָּ
ת ְרּכַּ ֵרְך ּבִ ִית ְמבָּ ּבַּ ל הַּ עַּ ּבַּ ֲהגּו ׁשֶ ֶהם. ְונָּ ל ִעּמָּ כַּ ּלֹא אָּ ב ׁשֶ ל ּגַּ ף עַּ ל, אַּ ּלֵ ְך  הַּ ִין הּוא ְיבֹרַּ ר: טֹוב עַּ ֱאמַּ ּנֶ ח, ׁשֶ סַּ ֵליל ּפֶ זֹון ּבְ ּמָּ ֵלי כב, ט(הַּ ְוהּוא  )ִמׁשְ

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכּול ְוכו'. ל ּדִ ר ּכָּ מַּ אָּ ִין ׁשֶ  ִמְקֵרי טֹוב עַּ
 תפא(או"ח, הלכות פסח, סימן )

אי  א.  ַּ ׁשּ ע ּכֹוסֹות ֵאינֹו רַּ ְרּבַּ ר אַּ חַּ יִ אַּ א מַּ ִין, ֶאּלָּ ּתֹות יַּ  ם.ִלׁשְ
ִין  הגה: יַּ ן ּכְ ינָּ ִקין ּדִ ׁשְ ּמַּ ל הַּ ית יֹוֵסף(. ְוכָּ ּתֹות)ּבֵ ה ִלׁשְ ְרּבֵ ֵאב הַּ הּוא ִאיְסְטִניס אֹו ּתָּ דֹול.  ,ּוִמי ׁשֶ ּגָּ ל הַּ ּלֵ יו הַּ לָּ ר עָּ י ְויֹאמַּ ּתֹות ּכֹוס ֲחִמיׁשִ כֹול ִלׁשְ יָּ

י( כַּ ְרּדְ   .)מָּ

 

 ת”בעזהשי

 "אפתש ניסן ה'
 י"זק| דף:  י| פרק:  פסחיםמסכת: 


