
 תורת אמך
 יתסוגיות והדרכה לימוד ביאורי

 

 פרק עשירי -מסכת פסחים 
 

 ליל הסדרהלכות 
 

 מצות ארבע כוסות: הגיה סו

 
 נכתב בסייעתא דשמיא

 על ידי

 אליהו מאיר ליפשיץ
 ב"ר חיים שמאי ז"ל

 
 

 םמעלה אדומי ,ישיבת ברכת משה
 
 

כל הזכויות שמורות למחבר ©



 1 רבע כוסותמצות א: הסוגיה 
 

 מצות ארבע כוסות: הגיה סו

* * 

 רקע

גם מצות ארבע כוסות היא מצוה מדרבנן, וגם בה נחלקו הראשונים אם היא מצוה 
 אחרות הנעשות בלילה.העצמאית או קשורה למצוות 

 מקורות

 קט. "ואמר ר' יהושע בן לוי נשים חייבות בארבעה כוסות... שיאכילו את בניהם"-גמ' קח. א.

 ידי חירות לא יצא רש"י ד"ה בבת אחת, ב.
 רשב"ם ד"ה בבת אחת, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא, ידי יין יצא, אבל ידי ארבעה כוסות 
 רי"ף כג. "אמר ר' יהושע בן לוי נשים חייבות... והוא דשתי רובא דכסא" 
 ר"ן ד"ה שתאן, השקה 
 תוס' צט: ד"ה לא יפחתו לו מארבע כוסות; קח: ד"ה רובא ג.
 חמץ ומצה פ"ז הל' ז, טרמב"ם הל'  ד.
 ומשנה ברורה  ,טז-שו"ע סי' תעב סע' ח ה.
 [להעמקה: חי' רי"ז הלוי הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ט ]ו.

 1הסבר הסוגיה

ד' כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה,  :אמר רב יהודה אמר שמואל
א ידי חירות יצ -יצא ידי ד' כוסות ולא יצא ידי חירות, שתאן בבת אחת  -שתאן חי 

יצא, אמר רב נחמן בר  -ולא יצא ידי ארבע כוסות, השקה מהן לבניו ולבני ביתו 
 ]גמ' קח. ע"פ גרסת הרי"ף[  .והוא דשתי רובא דכסא :יצחק

 

שמביאה הגמ'  שלושה תנאיםוגדריו נלמדים מ, ]צט:[דין ארבע כוסות מפורש במשנה 
רבע יין  -מזוג כדי מזיגת כוס יפה א. היין צריך להיות  לקיום המצוה כהלכתה: ]קח.[

 ג. צריך לשתות רוב כוס. .2ב. צריך לשתות כל כוס בנפרד ושלושה רבעים מים.

                                                           
 .]חי' מרן רי"ז הלוי הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ט[הסבר הסוגיה מבוסס על הבנת הגרי"ז סולוביצ'יק   1
כותב: "עירה ארבעתן לתוך כוס אחד".  ]ד"ה בבת אחת[נחלקו הראשונים בהגדרת "שתאן בבת אחת". רש"י   2

גדולה אין מקיימים מצות ארבע כוסות, ולכן  שאר הראשונים דוחים הסברו שפשיטא שבשתיית כוס אחת
משמע מהסברו  -: "בבת אחת שלא על סדר משנתינו אלא שתאן רצופין" ]ד"ה בבת אחת[מפרש הרשב"ם 

 ]ד"ה בבת[שמקיימים מצות ארבע כוסות רק כששותה אותן במקומות שתיקנו חכמים לשתותן. תוס' 
 -ופים" ואינם כותבים "על סדר משנתינו" מצטטים את פירוש הרשב"ם בצורה חלקית: "ששתאם רצ

משמע שהשותה ארבע כוסות בזמנים שונים יוצא ידי חובתו אף שאינו שותה אותן במקומות שתיקנו 
היא שמצות ארבע כוסות היא לברך את  [632]כפי שנבאר לקמן עמ' חכמים. אמנם צריך עיון שהרי שיטת התוס' 
]עיין ביאור הלכה סי' תעב סע' ח ד"ה שלא קת בין התוס' והרשב"ם ברכות היום על כוס ועל כרחנו שאין מחלו

 . כסדר[



 קט.-הלכות ליל הסדר; פסחים קח. 2

. הבנת הגמ' יםמעכב ןאת קיום המצוה וחלק אי יםהגמ' מסבירה שחלק מהתנאים מעכב
ה ]ד"ותוס'  ]על אתר[, רשב"ם ]על אתר[תלויה בשתי גרסאות שהראשונים גורסים בגמ'. רש"י 

"שתאן חי יצא, אמר רבא ידי יין יצא ידי חירות לא יצא. שתאן  - גורסים כגרסה שלפנינו ידי[
ידי יין יצא ידי ארבעה כוסות לא יצא". מגרסה זו משמע שמצות ארבע כוסות  -בבת אחת 

. הראשונים הללו התקשו כיצד דין ארבע כוסותדין חירות ו, דין יין :מורכבת משלושה דינים
לכן הם מפרשים ששתאן חי קיים מצות ו ,יד בין דין יין לבין דין ארבע כוסותניתן להפר

שלא שתה יין ערב לחיך. שתאן בבת אחת לא  מפני ארבע כוסות, אבל לא קיים מצוה שלמה
 .3קיים מצות ארבע כוסות אלא קיים רק מצות שמחה בחג

ות רוב כוס לפי פירוש הראשונים הללו, החיוב לשתות כל כוס בנפרד והחיוב לשת
 החיוב לשתות יין מזוג אינו מעכב את קיום המצוה.ואת קיום המצוה,  יםמעכב

גורסים גרסה אחרת בגמ', ולפיה הגמ' מתבארת ללא  ]פ"ז ה"ט[והרמב"ם  []כג.הרי"ף 
יצא ידי חירות  -יצא ידי ד' כוסות ולא יצא ידי חירות, שתאן בבת אחת  -דוחק: "שתאן חי 

"דין חירות" ו"דין ארבע  :סות". במצות ארבע כוסות יש שני דיניםולא יצא ידי ארבע כו
כוסות", השותה ארבע כוסות של יין חי מקיים מצות ארבע כוסות ואינו מקיים מצות חירות, 
השותה ארבע כוסות של יין מזוג בבת אחת מקיים מצות חירות ואינו מקיים מצות ארבע 

 כוסות.

את  ט[-]פ"ז הל' והרמב"ם מנסח בניסוח שידי עיון על דעתם של הרי"ף והרמב"ם נעמיק ב
מצות ארבע כוסות: "בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא 
עתה משעבוד מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם וגו', ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה 

ונפדית. לפיכך  כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ,וזכרת כי עבד היית
כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות, וכל אחד ואחד בין 
אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין, אין פוחתין מהם... ארבעה 
כוסות האלו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתיה עריבה הכל לפי היין ולפי דעת השותה... 

רבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג יצא ידי ארבעה כוסות ולא יצא ידי חירות, שתה שתה א
ארבעה כוסות מזוגין בבת אחת יצא ידי חירות ולא יצא ידי ארבעה כוסות, ואם שתה מכל 

 כוס מהן רובו יצא". 

הרמב"ם מקשר בין מצות ארבע כוסות למצות הסיבה. שתיהן מצוות עצמאיות מדרבנן, 
ראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים". בשתי המצוות לה"שתכליתן 

 הללו אדם מישראל מתנהג בדרך חירות ובכך מפגין שהוא יצא ממצרים.

נוסף להלכה שבשתיית ארבע כוסות אדם מראה שיצא עתה משעבוד מצרים, יש במצות 
דוש, גאולה, ברכת המזון ]קיארבע כוסות הלכה נוספת. חכמים תיקנו לברך את כל ברכות היום 

כוס כך תיקנו חכמים שכל ברכות היום טעונות  ניםטעווהבדלה על כוס. כשם שקידוש  והלל[
 כוס.

                                                           
יש לשים לב שלמשפט "ידי יין יצא" שתי משמעויות, משמעותו בהתחלה "יין של ארבע כוסות",   3

 ומשמעותו בסוף "יין של מצות שמחה".
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לפי שתי הלכות אלו פסק הגמ' מתבאר בשופי. השותה יין חי, שאינו ערב על השותה, 
, אבל []"לא יצא ידי חירות"אינו מתנהג בדרך חירות ואינו מראה עצמו כאילו יצא ממצרים 

 -. השותה ארבע כוסות בבת אחת ]"יצא ידי ארבע כוסות"[ארבע ברכות היום על כוס  בירך את
 ברכות היום על כוס.את המצוה לברך דרך חירות אבל אינו מקיים במתנהג 

 
רש"י, רשב"ם ותוס' חולקים על הרי"ף והרמב"ם, ולדעתם בארבע כוסות הלכה אחת 

את א ברור אם הם מאמצים את ההלכה הראשונה או ל ורשב"םבלבד. מפירושם של רש"י 
ה, שחכמים תיקנו יאת ההלכה השנירק  ציםמאמ םהתוס' ברור שה מדבריה, אבל יהשני

פסק אחד לגבי  - עולה משני פסקים םלברך את ארבע ברכות היום על כוס. הבנה זו בשיטת
 החייב בארבע כוסות, ופסק שני לגבי כמות היין שחייבים לשתות.

שרק המברך  ]צט: ד"ה לא יפחתו לו מארבע כוסות[התוס'  יםחייב בארבע כוסות סוברה לגבי
התוס' "וסברא  ים. מסביר4חייב בארבע כוסות ושאר המסובים יוצאים ידי חובה בכוס שלו

הוא דמאי שנא ארבע כוסות מקידוש דכל השנה שאחד מוציא את כולם". אם חיוב ארבע 
כוס, סברת התוס' ברורה, אבל אם מצות ארבע כוסות כוסות לברך את ברכות היום על 

 להתנהג בדרך חירות, אין לשיטת התוס' מובן. 

לגבי כמות היין שחייבים לשתות משמע מפשטות הגמ' שיש חילוק בין קידוש לבין 
שחייבים לשתות מלא לוגמיו, לגבי ארבע  ]קז.[ן קידוש פוסקת הגמ' יארבע כוסות. לעני

שחיוב ארבע כוסות הוא  יםשחייבים לשתות רוב כוס. התוס' סובר ח:[]קכוסות אומרת הגמ' 
לברך את ברכות היום על כוס, ולפיכך אין סברא לחלק בין כמות היין שחייבים לשתות 

]קח: ד"ה התוס'  יםבארבע כוסות לבין כמות היין שחייבים לשתות בקידוש. לפיכך מפרש

גם בארבע כוסות חייבים  -ישית לעיל" היינו כמלא לוגמיו כדפר -: "רובא דכסא רובא[
 לשתות מלא לוגמיו בלבד.

הרמב"ם חולק על הבנה זו ולכן פוסק כפשט הגמ'. בקידוש שהמצוה לקדש את היום על 
. בארבע כוסות שהמצוה ]הל' שבת פכ"ט ה"ז[טעימת יין ושיעור טעימה כמלא לוגמיו ב דייין, 

]הל' חמץ ומצה רביעיות  כמהס גדולה שיעור לשתות יין, חייבים לשתות רוב כוס אפילו הכו

 .5פ"ז ה"ט[
 

לקיום מצות  - נפקא מינה נוספת בין שתי ההבנות היא שתיית חמר מדינה לארבע כוסות
 חירות חייבים לשתות דוקא יין, אך את חיוב ברכה על הכוס ניתן לקיים גם בחמר מדינה.

                                                           
 למעשה פוסקים התוס': "ונראה להחמיר ולהצריך ארבע כוסות לכל אחד". 4
סובר כרמב"ם שבארבע כוסות יש חיוב לשתות רוב כוס, אך הוא סובר שחיוב שתיית  ]כב: ד"ה אם[ם הר"ן ג  5

מלא לוגמיו אינו דין בכוס של ברכה אלא דין בקידוש בלבד. לפיכך, כוס ראשונה היא גם כוס של קידוש 
גמיו מדין קידוש. וגם כוס של ארבע כוסות, וחובה לשתות ממנה רוב כוס מדין ארבע כוסות, ומלא לו

 בשאר הכוסות אין חיוב מלא לוגמיו ואם רוב כוס פחות ממלא לוגמיו די בשתיית רוב כוס.

סובר שכמה אנשים יכולים לשתות מכוס  ]כג. ד"ה השקה[יש לציין שהר"ן לכאורה סותר את עצמו, שהרי הוא  
ההלכה של רוב כוס אינה אחת אף שכל אחד שותה רוב רביעית ואינו שותה רוב כוס. כנראה שלדעתו 

 הלכה באדם אלא בכוס, ואם כולם יחד שתו רובה של הכוס קיימו את המצוה. 
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 סיכום

להתנהג בדרך  -. מצוה עצמאית א :בשתי דרכים את מצות ארבע כוסותניתן להבין 
ב. חיוב לברך ארבע  יצא ממצרים.הוא החיוב להראות עצמו כאילו את חירות כדי לקיים 

 ברכות היום על יין.

 בין שתי ההבנות הללו יש שלוש נפקא מינות:

 -ה יכל אחד ואחד, לפי הדרך השני -לפי הדרך הראשונה  מי חייב בארבע כוסות. א.
 וציא את כל בני הבית ידי חובתם.המברך בלבד, והוא מ

מלא  -ה ירוב כוס. לפי הדרך השני -. כמות היין שחייבים לשתות. לפי הדרך הראשונה ב
 לוגמיו.

. לפי הדרך הראשונה אין יוצאים ידי חובה בחמר מדינה, ל חמר מדינהשארבע כוסות . ג
 .מר מדינהה ניתן לצאת ידי חובה בחיפי הדרך השניול

ה. הרי"ף והרמב"ם פוסקים ששתי הדרכים נכונות, חכמים ידרך השניכ יםהתוס' סובר
 תיקנו שצריך לקיים במצות ארבע כוסות את שתי ההלכות הללו.

 הלכה

פוסק שצריך  [)ד"ה שלא כסדר(, ועיין ביאור הלכה )סק"ח(]סי' תעב סע' ח, ע"פ הבנת המג"א השו"ע 
 ר ההגדה לא יצא ידי חובתו.לשתות ארבע כוסות על סדר ההגדה, ואם שתה שלא על סד

פוסק ששיעור הכוס רביעית, וצריך לשתות רק רוב רביעית אפילו אם  ]סע' ט[השו"ע 
 ]סקל"ג[הכוס גדולה. השו"ע מביא יש אומרים שחייבים לשתות רוב כוס. המשנה ברורה 

 ה. יפוסק כדעה הראשונה, אבל כותב שיש לחוש גם לדעה השני

שאדם שיין מזיקו חייב לדחוק  ]שו"ת ח"א סי' רלח[רשב"א פוסק על פי ה ]סע' י[השו"ע 
פוסק שדין זה נאמר רק כשמצטער  ]סקל"ה[עצמו ולשתות ארבע כוסות. המשנה ברורה 

ה אינו חייב בארבע יבשתייתו או שכואב לו הראש, אבל אם נופל למשכב בגלל השתי
 ה זו דרך חירות. יכוסות, שאין שתי

ין לו יין יכול לקחת חמר מדינה לארבע כוסות. המשנה פוסק שאם א ]סי' תפג[הרמ"א 
מוסיף שגם אדם שיין מזיק לו יכול לשתות ארבע כוסות מחמר  ]סי' תעב סקל"ז[ברורה 
 מדינה. 

 
 


