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בע"ה
שבתי א' הכהן רפפורט
כ"ג אדר תשס"ט

הוספה על הכוסות וכוס של שבע ברכות
שיעור כללי
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משנה .מזגו לו כוס שלישי  -מברך על
מזונו .רביעי  -גומר עליו את הלל,
ואומר עליו ברכת השיר .בין הכוסות
הללו )בין שנים הראשונים לשנים האחרונים
אם רצה לשתות ישתה( ,אם רוצה לשתות
 ישתה .בין שלישי לרביעי לא ישתה)מצאתי בגמרת ירושלמי למה לא ישתה כדי
שלא ישתכר דתו לא מצי למימר הלל ופריך
התם והלא כבר משוכר הוא ששתה כבר
הרבה בסעודתו ומשני יין שבתוך המזון אינו
משכר שלאחר המזון משכר .וה"ה נמי דיין
שלפני המזון אינו משכר ואם רצה לשתות
בין ראשון לשני ישתה דהא לא ממעט תנא
אלא בין ג' לד'(.
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ראבי"ה ח"ב  -פסחים

ואם חפצו שותה פעמים ושלש עד
שישתה כל הכוס ,ואפילו כוס אח]ר[,
רק שיתכוין לבו ולא יצטרך לברך
שנית ...ואחר ברכת המזון לא ישתה,
כדאמרינן בין הכוסות הללו אם רצה
לשתות ישתה ובין שלישי לרביעי לא

60

תשב"ץ קטן צט

הטוב
לברך
שיכולין
ואומר
והמטיב בליל פסח כמה פעמים
שירצה ואינו נראה כמוסיף על
הכוסות כ"א כשמברך בורא פרי
הגפן כמו שבירך על הראשונה.

תעג

רמב"ם חמץ ומצה ז,

כל כוס וכוס מארבעה כוסות האלו
מברך עליו ברכה בפני עצמה ,וכוס
ראשון אומר עליו קדוש היום ,כוס שני
קורא עליו את ההגדה ,כוס שלישי
מברך עליו ברכת המזון ,כוס רביעי גומר
עליו את ההלל ומברך עליו ברכת השיר,
ובין הכוסות האלו אם רצה לשתות
שותה בין שלישי לרביעי אינו שותה.

תקכה

30

פסחים קיז ,ב

35

ישתה ,פן ירדם אחר שימלא כריסו.
אך )אם( אותו הכוס אפילו הוא גדול
אם רוצה שותה כולו.

טור אורח חיים סימן

ואם ירצה לשתות אפילו כמה כוסות
הרשות בידו וכתב אבי העזרי רק
שיכוין לבו שלא יצטרך לברך פעם
שנית שלא יהא כמוסיף על הכוסות
וכ"כ ה"ר מאיר מרוטנבורק ששאלוהו
אם יכולין לברך על שינוי יין הטוב
והמטיב בליל פסח והשיב שיכולין
לברך )ד( שאינו נראה כמוסיף רק אם
יברך בפה"ג כמו שבירך על הכוסות והן
הולכין לשיטתן שמצריכין לברך בפה"ג
על כל כוס וכוס הלכך מסתבר להו
למימר שאם יברך יותר שנראה כמוסיף
אבל לדעת א"א הרא"ש ז"ל שא"צ
לברך בפה"ג על כל כוס וכוס אין חילוק
אם יברך אם לאו שאם אנו חושבין
אותו כמוסיף אפילו בלא ברכה נמי:
דרכי משה

65

)ד( וכ"ה במנהגים שלנו ,וכתב עוד כשצריך
לברך שבע ברכות בליל פסח יברך ברכת
המזון על כוס שלו ,ושבע ברכות על כוס
של חתן.

2


ספר המנהגים )טירנא( ליל הסדר

בין הכוסות יכול לשתות ,רק בין שלישי
לרביעי לא ישתה .ועל שינוי יין יכול לברך
הטוב והמטיב בליל פסח ולא )יהא( ]נראה[
 5כמוסיף על ד' כוסות .והכותב מסופק אם
חל פסח בשבעת ימי המשתה שצריך
לברך ז' ברכות לחתן ]על ב' כוסות[ כמו
שכתב באורח חיים ,בב' לילי יו"ט )וימים(
]של פסח[ כיון דצריך ב' כוסות לברכת
 10המזון ]ולז' ברכות[ ,כיצד יעשה שלא יהא
כמוסיף על ד' כוסות ונ"ל טוב שיברך
ברכת המזון על כוס ג' שלו ]ויצא בכוס[,
ועל כוס ג' של החתן יברך ז' ברכות ,ובפ"ה
יחזור ויברך על כוס שלו והחתן ישתה
] 15מ[שלו ויוצא דכוס ג'.
ר"ן על הרי"ף פסחים כז ,א )מדפי הרי"ף(

20

25

30

35

ומאן דצחי לית ליה רשותא למשתי אלא מיא
אבל חמרא לא .זו היא סברת הגאונים והרב
אלפסי ז"ל דסבירא להו דכיון דתנא חמישי אומר
עליו הלל הגדול אלמא דבלאו הכי אסור ליה
למשתי בתר כוס רביעי ולא משום מצה שהרי כבר
שתי אחרי' שתי כוסות ועוד אמרו כגון תמרים
וקליות ואגוזים ומיני מיכלא אבל מיני משתיא לא
אלא טעם הדבר כדי שלא יהא מוסיף על ארבע
כוסות ונראה כמי שמתחיל בסדר אחר ורוצה
לאכול פסח ומצה ומרור ואין נמנין על שני
פסחים כאחד ועוד שאם כן לא היה פסח ראשון
נאכל על השבע וכן למצה לפיכך אסרו לשתות
אחר ד' כוסות אלא שהתירו לו כוס חמישי
והאריכו עליו את הדרך לקרות עליו הלל הגדול
כך כתב הרמב"ן ז"ל לקיים דברי רב אלפסי ז"ל
והר"ז הלוי ז"ל חולק עליו ואומר דדוקא בין
שלישי לרביעי הוא שאמר לא ישתה ופירשו עלה
בירושלמי כדי שלא ישתכר כלומר ויפסיד קריאת
ההלל אבל אחר כוס ד' שכבר גמר את ההלל אם
נשתכר לא הפסיד ולא נשכר:


שו"ת בית יהודה אורח חיים נג

עוד נשאלתי בו ביום על מי שהביאו לפניו
ליל פסח שני קנקני' של יין כל קנקן הוא מין
 40בפני עצמו ובירך כוס א' על קנקן אחד וכוס
שני שאחר ההגדה מילאו לו מקנקן שני
ונסתפק אם יברך עליו הטוב והמטיב .או
ששלחו לו ממקום אחר ואינו יודע איזהו יין
טוב ובירך כו'.
 45תשובה בנדון זה יש להסתפק ג' ספיקות.
אחד אם מברכין הטוב והמטיב על שתי יינות
שהביאום מתחלה בבת אחת .ב' אם מברכין
הטוב והמטיב על ריבוי יינות אפי' שלא
בתוך הסעודה .ג' אם מברכין הטוב והמטיב

 50על כוסות של חובה או נימא דוקא כוס של
רשות.
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...ובספק שלישי נראה דאע"ג דכתב הטור
ריש סימן תע"ג בשם מהר"ם מרוטנבורק ז"ל
ששאלוהו אם יכולין לברך על שינוי יין
הטוב והמטיב בליל פסח והשיב שיכולין
לברך שאינו נראה כמוסיף רק אם יברך
בפ"הג כמו שבירך על הכוסות וכו' ע"כ.
היינו בשינוי יין ששותה בתורת רשות חוץ
מד' כוסות של חובה ועל זה נשאל הרב אם
יש בו כמוסיף אבל בשינוי יין שיהיה בכוסות
של חובה נראה דאין לברך כיון דעל כרחו
הוא שותה ולא סגי בלאו הכי אין זה נקרא
ריבוי טובא דאע"ג דהוי ריבוי טובא לגבי
המינין אינו נחשב ריבוי לגבי השתייה גופה
דאינו תלוי ברצונו שלא לשתו' .ועוד
דמשמעות הברכה היא על ההנאה שנהנה
בשתיית שני מינין ולא שייכא אלא במידי
דאית ביה הנאה משא"כ בכוס של מצוה הרי
מצות לאו ליהנות ניתנו ואין זו חשובה הנאה
לגבי ברכת הטוב ותדע דהא למאן דאמ'
דמברכין בפ"הג על כל כוס של חובה ודאי
דלדידהו לא שייכא ברכת הטוב בשינוי יין
דבמקום ברכת בפ"הג מסולקת ברכת הטוב
כמו שהוכחתי בס"ד במקום אחר .וכיון
דלהאי מאן דאמר ליכא ברכת הטוב
בארבעה כוסות ממילא נשמע גם לדידן דאין
מברכין בפ"הג על כולם .אין לברך גם ברכת
הטוב כיון דשתיית הכוסות היא חובה וזה
דלא כדמשמע מדברי הרב בעל מגן אברהם
ז"ל ריש סי' קע"ה וז"ל ונ"ל כשבירך ב"המז
=ברכת המזון= על יין אחר א"צ לברך הטוב
והמטיב דהא כבר אמר הטוב והמטיב
בברכת המזון עכ"ל .דליתא לענ"ד אם מטע'
שאין מברכין ברכת הטוב במקום בפ"הג ואם
מטעם שאין מברכין אותה אלא על כוס של
רשות ולא על כוס של חובה כנלע"ד.


שולחן ערוך אורח חיים תעג ,ג

אם ירצה לשתות כמה כוסות ,הרשות בידו; ומכל
מקום ראוי ליזהר שלא לשתות בין ראשון לשני,
 90אם לא לצורך גדול ,כדי שלא ישתכר וימנע
מלעשות הסדר וקריאת ההגדה.


שולחן ערוך אורח חיים תעט ,א

אחר כך מוזגין לו כוס שלישי ,ומברך עליו ברכת
המזון ובורא פרי הגפן ,ושותהו בהסיבה; ולא
 95יברך אחריו ולא ישתה יין בינו לכוס רביעי .הגה:
)ו( מיהו מכוס שלישי יכול לשתות כמה פעמים והכל
מחשב שתייה אחת ,אע"ג דהפסיק בנתיים )מהרי"ל
ומהר"י ותשב"ץ(
.
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משנה ברורה
)ו( מיהו מכוס שלישי וכו'  -דלטעמא קמא משום
שכרות בודאי לא שייך שהרי אינו שותה יותר
מארבעה כוסות .ולטעמא דנראה כמוסיף נמי ליכא
 5שהרי אינו אלא כוס אחת .ומ"מ אם לאחר ששתה רוב
רביעית לא היה בדעתו לשתות יותר ואח"כ נמלך
לשתות עוד דעת מ"א וח"י כיון שצריך לברך עליו
מחדש מחזי כמוסיף על הכוסות ועיין לעיל בסי'
תע"ב בבה"ל מה שכתבנו בזה:
 10שולחן ערוך אורח חיים תעב ,ז
כל מי שצריך הסיבה ,אם אכל או שתה בלא
הסיבה לא יצא ,וצריך לחזור לאכול ולשתות
בהסיבה .הגה :ויש אומרים דבזמן הזה ,דאין דרך
להסב ,כדאי הוא ראבי"ה לסמוך עליו שבדיעבד יצא
 15בלא הסיבה )אגודה פרק ע"פ( .ונראה לי אם לא שתה
כוס שלישי או רביעי בהסיבה * ,אין לחזור ולשתות
בהסיבה דיש בו חשש שנראה כמוסיף על הכוסות;
אבל בשני כוסות ראשונות ,יחזור וישתה בלא ברכה
)מנהגים(.
 20ביאור הלכה
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* אין לחזור ולשתות בהסיבה  -כתב בדה"ח
דדוקא לחזור ולמלאות כוס אחר אבל אם יש לו כוס
גדול ולא שתהו כולו ונשאר בו שיעור ונזכר ששתה
אותו בלי הסיבה אם נזכר קודם שהתחיל לומר הלל או
שאר ההגדה דלא הסיח דעתיה עדיין משתיית שאר
הכוס יכול לשתות השאר בהסיבה ובלא ברכה דלא הוי
כמוסיף משום דכוס אחד יכול לשתות כמה פעמים
ומסתמא היה דעתו בשעת ברכה על כל הכוס אבל
אם התחיל לומר הלל או שאר הגדה הוי כנמלך ואם
ירצה לשתות הנשאר שבכוס יצטרך לברך אסור לשתותו
דהוי כמוסיף עכ"ל והנה דבריו האחרונים דכיון
שיצטרך לברך על הנשאר שבכוס הוי כמוסיף נובעים
ממ"א בסימן תע"ט סק"א ומ"מ לדינא אינם ברורים
דע"כ לא מצינו בטור סימן תע"ג דמשום ברכה נראה
כמוסיף על הכוסות רק אם שותה כוס אחר חדש
משא"כ באותו כוס גופא לא מינכר הוספה כלל וכן
משמע לענ"ד מד"מ שם בסימן תע"ט עיי"ש ובפרט
דעיקר סברא דמוסיף על הכוס אינו ברור דבירושלמי
לא נזכר כלל רק הטעם דשכרות ודי לנו אם ננקוט
האי סברא לענין כוס חדש ולא בשיורי כוסות וצ"ע:


זבחים צ ,ב – צא ,א

גמ' .איבעיא להו :תדיר ומקודש ,איזה מהם
קודם? תדיר קודם משום דתדיר ,או דלמא
מקודש קדים דקדיש? תא שמע :תמידין קודמין
 45למוספין ,ואף ע"ג דמוספין קדישי )מוספין שם שבת
עליהן שהם באים חובה לה והתמידין באין אף בחול(.
אטו שבת למוספין אהנאי ,לתמידין לא אהנאי
)כיון דהאידנא קריבין אם כן שם שבת עליהם(? ת"ש:
מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודש )מקודשין

 50משל שבת דאיקרי מועד( .אטו ראש חודש למוספין
דידיה אהני ,למוספי שבת לא אהני?

א ,ט

שו"ת אבני נזר אורח חיים תנט,

יקרת מכתבו הגיעני בחול המועד .והרבה להשיב
 55על מה שדרשתי שיען ששבת בינתיים .בין יום
הכיפורים לחג הסוכות .מחוייבין לעשות סוכה
קודם השבת .דחשיב מעביר על המצוות .כיון
ששבת בינתיים ,שאינו ראוי לעשות סוכה .הנה
קודם השבת ואחר השבת שני זמנים חלוקים,
 60וכשמעביר מזמן לזמן חשיב מעביר...
ומה שהקשה עוד מהא דמועד קטן )דף ט ע"א(
דמקשה הש"ס איבעיא לי' לשיורי פורתא בבנין
בית המקדש ולגומרו בחג הסוכות ,והרי יוהכ"פ
ולילות בינתיים שאינם ראויים לבניין בית המקדש
 65ויחשב מעביר .הנה בתשו' חכם צבי סימן ק"ו
הוכיח דמשום מצוה מן המובחר מותר להעביר על
המצוה .ומפורש בפרק כל התדיר דהמצוה
הנעשה בזמן מקודש חשיבא מקודש יותר,
דקאמר אטו שבת למוספין מהני לתמידין לא אהני
] 70אטו ראש חודש למוספי ראש חודש אהני
למוספי שבת לא אהני[ יעויי"ש בפרש"י שכתב
הואיל והאידנא קרבין שם שבת עליהם .והכא נמי
אם יוגמר בחג יהי' שם חג על המצוה ומקודש
יותר ומותר להעביר משום זה:
 75
צה

שו"ת אגרות משה אבן העזר א,

נשאלתי מתלמידי הרה"ג ר' שמעון מעט שליט"א
בליל הסדר של פסח כשאוכלין בעשרה עם החתן
והכלה איך לנהוג בהז' ברכות .והשבתי לולא
 80דמסתפינא הייתי מכריע שיאמר הז' ברכות של
נישואין על כוס של ברכת המזון כדסובר כן
הריעב"ץ הובא בפ"ת אה"ע סי' ס"ב ס"ק י"ח,
כיון דרבנו משולם בתוס' פסחים דף ק"ב סובר
שלעולם א"צ ב' כוסות וכן כתב המחבר שם סעי'
 85ט' לכן בפסח שאין להוסיף על הכוסות יש לעשות
כמותם.
דמש"כ הד"מ באו"ח סי' תע"ג אות ד' בשם
המנהגים דיברך בהמ"ז על כוס שלו וז' ברכות על
כוס של חתן ,תמוה לכאורה דמסתבר דהכוסות של
 90כל המסובין הם כוס של ברכה ולא רק כוס של
המברך הוא הכוס שנתקן להמצוה שאמרינן בדף
קי"ז בפסחים דכל אחד ניתקן למילתיה והכוסות של
השומעין הם רק לשתיה בעלמא דלא מסתבר זה
כלל .ולכן כמו שאין לומר ז' ברכות על כוס
 95המברך משום שאין אומרים ב' קדושות על כוס
אחד כ"כ אין לומר לכאורה על כוס של החתן
דהוא ג"כ כוס של ברכה וכן אין לומר על כוס
אחר מהמסובין דהביא הפ"ת שם בשם ס' זכור
לאברהם) .ופשוט שגם להד"מ יכולין לברך על כוס
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אחר של המסובין לא רק על של החתן ומש"כ דעל
של החתן הוא משום דנוהגין שהחתן שותה מכוס
של הז' ברכות וכיון שבליל פסח כל אחד שותה את
כוסו לכן כתב שיברכו על כוס החתן כדי שישתה
 5ממנו .ומהפ"ת משמע דפליגי ולע"ד לא פליגי אלא
כדבארתי(.
אבל מ"מ כיון שהד"מ שהוא הרמ"א שעליו סומכין
כל מדינותינו ברוב דבריו סובר שיאמרו הז' ברכות
על כוס של החתן יש לעשות כדבריו .ובני הר"ר
 10דוד שליט"א אמר טעם נכון שכיון שמדין כוס
לברכה היה סגי גם בליל פסח בכוס של המברך
לבדו ורק מצד שצריך לומר איזה דבר של מצוה
גם על הכוס שכל אחד שותה בליל הפסח ,יכול
החתן להחשיב כוסו לא למצות ברהמ"ז אלא
 15למצות הז' ברכות דאין הכרח שיאמרו עליו מצוה
דמהסדר אלא רק שיאמרו עליו איזה דבר מצוה
ולכן יתחשב כוס של החתן לא לכוס של מצות
בהמ"ז אלא לכוס ז' ברכות ובכוס של ברה"מ יוצא
בשל המברך כמו בשאר ימים.
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והנה מש"כ הפ"ת בשם הריעב"ץ דיכול כשירצה
לברך ז' ברכות על כוס אחר ולהניחו לכוס רביעי
לכאורה אינו מובן מה תיקן דעדין יהיו שתי
קדושות על כוס אחד ז' ברכות והלל .אך בזה יפה
אמר בני הר"ר דוד שליט"א דתלוי זה במחלוקת
רש"י ורשב"ם עם התוס' בפסחים דף ק"ב שעל
מה שאמר בגמ' שם והא יו"ט ראשון דאית ליה
ואמר אביי יקזנ"ה ופירשו רש"י ורשב"ם דהוא
משום דאפילו עני שבישראל לא יפחתו לו מארבע
כוסות וא"כ הקשה דהיה לו לעשות הבדלה על כוס
שני והתוס' הקשו דהא כל ד' כוסות צריכי כל חד
למילתיה פי' וא"כ גם על כוס של הגדה וגאל
ישראל יהיו שתי קדושות כמו על כוס הקידוש,
ונמצא שלרש"י ורשב"ם אין הכוס של הגדה וגאל
ישראל בדין שלא יאמרו עליו עוד קדושה .וא"כ
יסבור הריעב"ץ שגם על כוס רביעי לא יהיה בדין
זה .והטעם רצה חתני הרה"ג ר' אליהו משה
שיסגאל שליט"א לומר דכיון שעיקר הכוס לא בא

בשביל הגדה והברכה דגאל ישראל וההלל אלא
משום דצריך לשתות ד' כוסות דרך חירות ,אך
 40שכיון שיש כוס תקנו שיאמר עליו דבר מצוה
כלשון הגמ' /פסחים /בדף קי"ז שדחה רבא דאין
ראיה דבהמ"ז טעונה כוס משום דארבע כסי תקנו
רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוה ופי'
רשב"ם כלומר ראוי שיעשה בו מצוה אבל בשאר
 45ימות השנה לא בעי כוס שאף כאן אין הכוס בא
בשביל בהמ"ז עיי"ש ,לכן אין בזה הדין דלא
יאמרו שתי קדושות על כוס אחד דנאמר זה רק
כשעיקר הכוס בא בשביל הקדושה שאומר עליו.
אבל א"כ אין זה נכון לדינא דהתוס' הא פליגי
 50וסברי דגם על כוס של הגדה וגאל ישראל אין
לומר שתי קדושות וא"כ גם על כוס רביעי דהוא
על של הלל אין לומר שתי קדושות.
ואף רש"י ורשב"ם אפשר לא פליגי אלא בכוס של
הגדה וגאל ישראל מעטם דראיתי לאחד מן
 55הראשונים שכתב שהגדה שהוא ספור דברים ואף
בשביל הברכה דגאל ישראל לא היה צריך לכוס
אלא בשביל השירה דמקצת ההלל דלכן כתב
דחולקין את ההלל .וא"כ היה אפשר לעשות
ההבדלה על כוס השני ולומר הגדה וגאל ישראל
 60בלא כוס והשני פרקים דהלל לא יאמר אז אלא על
כוס רביעי יאמר כל ההלל .וזה יש לפרש אליבא
דרש"י בקושית הגמ' אבל בכוס רביעי אפשר יודו
גם רש"י ורשב"ם שאין לומר עליו עוד קדושה.
ולכן לא נכון כלל לומר ז' ברכות על כוס רביעי
 65אלא יותר טוב למעשה לעשות כהד"מ או
כהריעב"ץ כדלעיל.
ובני הר"ר דוד שליט"א הקשה על שיטה זו דסובר
שיאמר ז' ברכות על כוס אחר ולהניחו לכוס רביעי
שהרי צריך לברך בפה"ג על השלישי ולשתותו
 70וא"כ יהיה הפסק בין הז' ברכות להכוס אך אולי
ליכא קפידא בזה וצע"ק.
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שולחן ערוך חושן משפט יז ,א

בד"א ,בשעת משא ומתן; )דהטענות( אבל בשעת גמר דין ,שניהם בעמידה ,לכתחלה .איזהו גמר דין,
איש פלוני אתה זכאי איש פלו' אתה חייב; והעדים ,לכתחלה ,לעולם בעמידה .הגה :ועמידה ע"י סמיכה
מקרי שפיר עמידה לענין זה )ריב"ש סימן רס"ו( .ועיין לקמן סי' כ"ח.


טור אורח חיים סימן תקפה

ועומד התוקע לתקוע שצריך שיתקע מעומד
דרכי משה
ובמהרי"ל והתוקע אל סימוך לשום דבר שאם יפול אותו דבר הסומך עליו היה נופל.
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צריך לתקוע מעומד .הגה :ונוהגין לתקוע על הבימה )ג( במקום שקורין.

