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 ברכה ראשונה וברכה אחרונה על ארבע כוסות: טסוגיה 

* * 

 רקע

ל קידוש ומברכים עליה בורא פרי הגפן, כפי הכוס הראשונה של ארבע כוסות היא כוס ש
שמברכים בכל קידוש. הכוס השלישית היא כוס של ברכת המזון, וגם היא חייבת בברכה 

ה והכוס יראשונה כפי שמברכים תמיד על כוס של ברכת המזון. מה דין הכוס השני
ות או שהן חייב ןהרביעית, האם הברכות על הכוסות הראשונה והשלישית פוטרות אות

 בברכה עצמאית? לדין זה אין מקור בגמ', ונחלקו בו הראשונים.

לברך  שישברכה אחת לכל הכוסות, או ב דינחלקו הראשונים גם בברכה אחרונה, אם 
 ם הראשונות ובנפרד על השתיים האחרונות. יבנפרד על השתי

 מקורות

 "באפי נפשה הוא... ולא יפחתו לו מארבעהקי. "-:קט גמ' א.

 פז. "מתני' שחט מאה חיות... אפשר דשחיט בחדא ומכסי בחדא"-ו:חולין פ ב.
 תוס' חולין ד"ה משתא; ]תוס' פסחים קב. ד"ה ועקרו[ 
 תוס' קג: ד"ה רב ג.

 כד: "ולא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין... ושפיר דמי למיעבד הכי"-רי"ף כג: 
 ר"ן כד. ד"ה רבינא, כתב, ולענין 
 רא"ש סי' כד 
 טור סי' תעד 
 , ומשנה ברורהשו"ע סי' תעד ד.

 

ד  ע ת ן  מ י ס ם  י י ח ח  ר ו א ר  ו  ט

וכ"כ רב נטרונאי ורב עמרם והרמב"ם ז"ל  ,וכתב רב אלפס שצריך לברך בפה"ג ,ושותה כוס שני
ולא נהירא לא"א הרא"ש ז"ל אלא א"צ לברך בפה"ג אלא על כוס ראשון שהוא של  .ואבי העזרי

ולענין ברכה  .וכ"כ רב כהן צדק ,ועל הד' א"צ לברך קידוש ועל הג' שהוא של בה"מ אבל על הב'
והקשו לדבריו למה יברך אחר הב' והלא  ,אחרונה כתב רב אלפס שצריך לברך אחר הב' ואחר הד'

ואבי העזרי כתב שיש  ,הסעודה לפניו והוא פוטר היין שבתוך הסעודה וא"כ האיך יברך אחריו
ב כוס של קידוש ושלפני בה"מ כיון שיש לו כוס ורבינו חננאל כת ,לברך אחר ראשון ואחר ג' וד'

 .לברך עליו בה"מ אין לברך עליהם על הגפן אבל כוסות אחרונות על כל אחד יש לברך עליו עה"ג
ורב שרירא ורב האי כתבו שצריך לברך לפני כל אחד וא' אבל ברכה אחרונה לא שאין לברך אלא 

וכ"כ  ,אחרונה שאין לברך אלא אחר אחרון וא"א הרא"ש ז"ל הסכים לדבריהם בברכה ,אחר אחרון
 .הרב רבי יונה

 הסבר הסוגיה

 ]גמ' קט:[ רבינא אמר: ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות, כל חד וחד מצוה באפי נפשה.
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 וכוסלומד מדינו של רבינא שחייבים לברך בורא פרי הגפן על כל כוס  ]כד.[הרי"ף 
י עצמה, יש לברך ברכת הנהנין על כל כוס ארבע כוסות. כיוון שכל כוס היא מצוה בפנמ

 וכוס. 

. הגמ' אומרת שכיסוי הדם אינו מהוה הפסק, ]פו:[הרי"ף לומד את דינו גם מגמ' בחולין 
וברכה על השחיטה שהיתה לפני כיסוי הדם פוטרת גם את השחיטה שלאחר כיסוי הדם. 

ב לחזור ולברך, לבין מקשה הגמ' מה ההבדל בין כיסוי הדם שאינו מהוה הפסק ואינו מחיי
שדעתו היתה על  אףברכת המזון המהוה הפסק ומחייבת את השותה אחריה לחזור ולברך 

הכא  ,ה לפני הברכה? מתרצת הגמ': "התם מישתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשריהשתי
אי אפשר לשתות ולברך בבת אחת, ולכן ברכת המזון  -אפשר דשחיט בחדא ומכסי בחדא" 

ה שאחריה, אבל ניתן לשחוט ולכסות בבת יה שלפניה לבין השתיישתימהוה הפסק בין ה
אחת, ולכן כיסוי הדם אינו מהוה הפסק בין השחיטה שלפניו לבין השחיטה שאחריו. אומר 
הרי"ף שלא ניתן לומר את ההגדה ולשתות בבת אחת, ולכן ההגדה מהוה הפסק בין כוס 

את ראיית הרי"ף, ולדעתו מברכים בורא דוחה  []כד.בעל המאור לכוס וצריך לחזור ולברך. 
 פרי הגפן על כוס ראשונה וכוס שלישית בלבד.

הרי"ף מפרש שברכת . מחלוקת הראשונים נובעת ממחלוקת בפירוש דברי הגמ' בחולין
המזון היא דוגמא למצוה שלא ניתן לעשותה יחד עם אכילה ושתייה, וכל מצוה כזאת מהוה 

חריה בברכה חדשה. בעל המאור מפרש שעשיית מצוה סיום האכילה המחייבת את האוכל א
באמצע הסעודה אינה מהוה סיום האכילה, אלא רק ברכת המזון, המהוה גמר הסעודה 

 וסילוקה, מחייבת את האוכל אחריה בברכה חדשה. 

לדעת הרי"ף כשם שברכת המזון מחייבת את האוכל אחריה בברכה חדשה, כך גם 
ות ברכה חדשה על הכוסות שאחריהן. לדעת בעל אמירת ההגדה וקריאת ההלל מחייב

המאור אמירת ההגדה וקריאת ההלל אינן מחייבות בברכה חדשה, ורק בכוס שלישית 
 שלאחר ברכת המזון חייבים לברך "בורא פרי הגפן". 

מאמץ את ההבנה שנאמרה  ]בתוס' בחולין פז. ד"ה משתא, ופסחים קב. ד"ה ועקרו[רבינו יום טוב 
כשהוא  המוציאסעודתו חייב לברך ברכת אמצע "ף, ולדעתו אף המתפלל בכאן בדעת הרי

שהמתפלל באמצע סעודתו אינו חוזר  ]קב.[מוכיחים מהגמ' לעיל  ]שם[חוזר לסעודתו. תוס' 
ליישב גמ' זו עם דברי ומברך ברכת הנהנין, ולכן הם מאמצים את הסבר בעל המאור. כדי 

לה אינה מהוה הפסק לברכות הנהנין אך אמירת שתפי []במלחמות כד.מבאר הרמב"ן  הרי"ף
הרמב"ן שלדעת הרי"ף רק מצוה שהיא חובה  סבירמההגדה וקריאת ההלל מהוות הפסק. 

מהוה הפסק וסיום האכילה. תפילה אינה חובה באמצע הסעודה ולכן אינה מהוה  1קבועה
כיחידה בפני  מגדירה כל כוסחובה זו סיום האכילה, אבל הגדה היא חובה בין כוס לכוס, ו

 . החייבת בברכה בפני עצמה עצמה

                                                           
חובה  המושג "חובה קבועה" בא למעט אדם הסועד ונזכר סמוך לסוף זמן תפילה שטרם התפלל. יש עליו  1

להפסיק סעודתו ולהתפלל, אך חובה זו אינה קבועה לאמצע הסעודה, ולכן אינה מהוה הפסק המחייב 
פוסק שהמפסיק סעודתו ופורס מפה ומקדש, חייב לחזור ולברך ברכת המוציא  ]יט:[בברכת הנהנין. הרי"ף 

 מפני שגם שם יש עליו חובה להפסיק סעודתו וחובה זו מחייבת לחזור ולברך. 
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הרי"ף הביא טענה נוספת לכך שמברכים על כל כוס, וגם טענה זו דחו הראשונים. הרי"ף 
]סי' . הרא"ש 2טוען שכיוון שכל כוס מהוה מצוה בפני עצמה, יש לברך על כל מצוה ומצוה

איה הוא מביא את מצות דוחה טענה זו שהרי ניתן לברך ברכה אחת על שתי מצוות. לר כד[
 תפילין שברכה אחת עולה גם לתפילין של יד וגם לתפילין של ראש. 

  
לפי הדרך שהסברנו בה את דברי הרי"ף, הוא טוען שתי טענות שונות לכך שמברכים 
"בורא פרי הגפן" על כל כוס וכוס: א. כל כוס מצוה בפני עצמה, וכל מצוה זקוקה לברכה. 

וות מצוה אחת, יש לברך על כל כוס מפני שההגדה מפסיקה בין ב. אף אם כל הכוסות מה
כוס לכוס. אולם מלשון הרי"ף "ומסייע להאי סברא", משמע שהרי"ף טוען טענה אחת, 

 . 3והגמ' בחולין מהוה הוכחה לטענה זו

מציע דרך נוספת לפירוש דברי הרי"ף, ולפיה הגמ' בחולין מהוה  ]במלחמות כד.[הרמב"ן 
גדרת כל כוס כמצוה בפני עצמה מחייבת לברך על כל כוס, והיא מתרצת ראיה לסברא שה

"שתי מצות  .אאת שאלת הרא"ש. מסביר הרמב"ן שהרי"ף מחלק בין שלושה סוגי מצוות: 
שכל אחת עליו חובה". ב. "מצוה אחת". ג. "שתי מצות בקביעות אחת". "שתי מצות שכל 

]כגון מצות תפילין שברכה עולה לשתיהן  אחת עליו חובה" הן שתי מצוות שונות שברכה אחת

. בסוג זה של מצוות אפילו שיחה קלה מהוה אחת עולה גם לתפילין של יד וגם לתפילין של ראש[
]כגון קריאת שמע והלל. גם הפסק המחייב לחזור ולברך. "מצוה אחת" היא מצוה מתמשכת 

ינו חוזר ומברך. "שתי מצות שהמפסיק באמצעיתה א סעודה, אף שאינה מצוה, דומה לקטגוריה זו[
]כגון ארבע כוסות, שהוא חוזר בקביעות אחת" הן מצוה אחת שאדם חוזר עליה כמה פעמים 

. בסוג זה של מצוות שיחה אינה מהוה הפסק, אך אם הפסיק ארבע פעמים על אותה מצוה[
 למצוה אחרת, חוזר ומברך. 

בנפרד, ולכן השח בין ב"שתי מצות שכל אחת עליו חובה" הברכה חלה על כל מצוה 
שתי המצוות כשח בין הברכה לבין המצוה, שחייב לחזור ולברך. ב"שתי מצות בקביעות 
אחת" שתי המצוות הן יחידה אחת, ודין שיחה בין מצוה למצוה כשיחה באמצע מעשה 
מצוה ולא כשיחה בין הברכה לבין מעשה המצוה. אולם כיוון שהמצוה מורכבת משתי 

יסוק במצוה אחרת בין שתי יחידות המצוה מהוה סיום "יחידת המצוה" יחידות של מצוה, ע
 . 4וסיום זה מחייב לחזור ולברך על "יחידת המצוה" השנייה

 
מביא שתי דעות,  ]כד.[ הראשונים נחלקו גם בדין ברכה אחרונה על ארבע כוסות. הרי"ף

ה יהשני שמברכים אחר הכוס אחרתדעה אחת שמברכים רק אחר הכוס האחרונה, ודעה 

                                                           
 משמע שברכת היין אינה רק ברכת הנהנין אלא גם חלק ממצות ארבע כוסות. [יוסי' ר"ה ד]קב: מהתוס' רי"ד   2
המתקשה בנקודה זו ומפרש שכוונת הרי"ף אינה "להאי סברא" אלא "להאי  [א]אות עיין בהגהות חוות יאיר   3

 דינא".
ולין, מוגדר "שתי מצות בקביעות אחת". לפי הסבר זה צריך לומר שגם דין שתי שחיטות הנידון בגמ' בח  4

]עיין בתוס' )חולין פז. ד"ה ומכסי( ועיין תורת אמך עולה מהסבר זה שהשח בין שחיטה לשחיטה אינו חוזר ומברך 

]ח"ב סוגיות . לדיון נרחב בגדרי הפסק בברכות המצוות עיין תורת אמך ברכות ([305ברכות )ח"ב סוגיה קיט עמ' 

 .[355-684קכג עמ' -קטו
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יה. בעל המאור חולק גם בדין זה, ולדעתו יואחר הכוס הרביעית. הרי"ף מכריע כדעה השנ
 מברכים רק אחר הכוס הרביעית. 

מברכים ברכה סובר ש ]סי' תקכה[ראבי"ה הא.  מביא שתי דעות נוספות: ]סי' תעד[ הטור
מברכים אחר ש סובר אחרונה אחר הכוסות הראשונה, השלישית והרביעית. ב. רבינו חננאל

 הכוסות השלישית והרביעית.

מחלוקת הראשונים נובעת משלוש מחלוקות שונות: א. אם ברכת המזון פוטרת יין 
מחובת ברכה אחרונה. ב. אם כל "מעשה אכילה" חייב בברכה אחרונה או שניתן לברך 

 .ברכה אחרונה אחת על "שתי אכילות". ג. אם הכוסות הראשונה והשנייה קשורות לסעודה

]קג: ד"ה נחלקו הראשונים אם ברכת המזון פוטרת יין מחובת ברכה אחרונה. הרשב"ם 

סובר שברכת המזון פוטרת חיוב ברכה מעין שלוש "דהשתא אחת מעין  אסור לכו למישתי[
]ברכות , רא"ש ]ברכות כט: ד"ה לאחר[שלש סגי להו כל שכן שלש ברכות עצמן". רבינו יונה 

מוכיחים מהגמ' בברכות  ]ברכות מא: ד"ה יין[ורא"ה  ות מב. סוד"ה יין[]ברכ, רשב"א פ"א סי' יד[
שברכת המזון אינה פוטרת תאנים וענבים מחיוב ברכה אחרונה, אך לדעתם יין סועד  ]מא:[

. 5ולכן ברכת המזון פוטרת אותו מחיוב ברכה אחרונה ]על פי הגמ' בברכות לה:[את הלב 
סוברים שברכת המזון אינה פוטרת יין מחיוב  ולענין[ ]כד. ד"הוהר"ן  ]מלחמות כד.[הרמב"ן 

 .6ברכה אחרונה

נחלקו הראשונים אם יש דין הפסק בברכה אחרונה, או שדין הפסק נאמר רק בברכה 
סובר שאין דין  ]במלחמות כד:[ראשונה וברכה אחרונה פוטרת את כל הנאכל לפניה. הרמב"ן 

לוש לאחר הכוס הרביעית ופוטר את הפסק בברכה אחרונה, ולדעתו מברך ברכה מעין ש
שאר הכוסות. הרי"ף כנראה סובר שיש דין הפסק בברכה אחרונה, ולכן לא די בברכה אחר 

 . 7]קג: ד"ה רב[כוס רביעית, וכך מפורש גם בתוס' 

נבאר כעת את שיטות הראשונים. הרי"ף סובר שברכת המזון אינה פוטרת יין מחיוב 
של שתייה" מחייבת ברכה אחרונה. ברכת המזון מנתקת  ברכה אחרונה, ולדעתו כל "יחידה

בין שתי הכוסות הראשונות לשתי הכוסות האחרונות, ולכן מברך אחר שתי הכוסות 
 הראשונות ואחר שתי הכוסות האחרונות. 

מודה שכל "יחידה של שתייה" חייבת בברכה אחרונה, והוא סובר שכל כוס הראבי"ה 
ה סמוכה ישניהכוס יך לברך על כל כוס וכוס, אך המהוה יחידה בפני עצמה, ולכן צר

ברכה האחרונה בבברכת המזון או לפחות נפטרת לכן , וממנהמוגדרת חלק ולסעודה 

                                                           
ברכת המזון פוטרת כשמברכים בטעות על יין ברכת המזון,  ]ברכות פ"ו סוף סי' כו[יש להדגיש שלדעת הרא"ש   5

אך השותה יין לאחר הסעודה אינו נפטר בברכת המזון, מפני שברכה זו היא על הסעודה בלבד, וצריך 
ציא גם את היין, יצא ידי לחזור ולברך על היין ברכה מעין שלוש. גם לשיטתו אם התכוון בפירוש להו

 .]עיין ביאור הלכה )סי' רח סע' יז ד"ה אבל ביין([חובתו 
 .[222]ח"ב סוגיה מט עמ' דיון נוסף בדין זה עיין תורת אמך ברכות   6
בעל המאור מצטט את פסק רבינו האי גאון: "לא חזי לנא מאן דמברך על הגפן אלא בתר כלהו כסי, כיון   7

א נמלך, בברכה לבסוף סגיא". משמע מדבריו שיש לו שיטה שלישית. הוא סובר דחד מושב נינהו וליכ
שברכת המזון אינה מהוה הפסק לברכה אחרונה, אך נמלך מהוה הפסק. הרמב"ן מפרשו שאם הסיח דעתו 

 מלשתות חייב לברך ברכה אחרונה, אך אם לא בירך וחזר לשתות, די לו בברכה אחת.



 5 : ברכה ראשונה וברכה אחרונה על ארבע כוסותטסוגיה 
 

מודה שכל "יחידה של שתייה" חייבת בברכה רבינו חננאל שלאחר כוס של ברכת המזון. גם 
חלק מהסעודה אחרונה, אך לדעתו הסעודה מתחילה בקידוש ושתי הכוסות הראשונות הן 
 ונפטרות בברכת המזון או לפחות בברכה האחרונה של כוס של ברכת המזון. 

בעל המאור מפרש שדינו של הרי"ף שמברכים על כוס שנייה ורביעית, נאמר רק כשאינו 
שותה יין בתוך הסעודה, אך אם שותה יין בתוך הסעודה ברכת המזון פוטרת את שתי 

רונה רק על הכוס הרביעית. לדעתו כיוון שברכת המזון הכוסות הראשונות, ומברך ברכה אח
פוטרת יין שבתוך הסעודה, יין זה גורר את כל היין שהיה לפני הסעודה, וברכת המזון 

 פוטרת את הכל. 

הרמב"ן, כאמור לעיל, סובר שאין דין הפסק בברכה אחרונה, ודי לברך לאחר כוס 
 רביעית.

 סיכום

 רבינו יום טוב. 8וה מהוה הפסק לחיוב ברכת הנהניןנחלקו הראשונים אם הפסק לדבר מצ
, ולכן כל מצוה שלא ניתן לעשותה בבת אחת עם אכילה, מחייבת לחזור ולברךסובר ש

רק מצוה המתפלל באמצע סעודתו חייב לחזור ולברך. הרי"ף על פי פירוש הרמב"ן סובר ש
סוברים  רא"שוה אורבעל המ שהיא חובה בשעה זו, כקריאת ההגדה, מחייבת לחזור ולברך.

הרמב"ן מעלה  שהיא מהוה סילוק וגמר הסעודה, מחייבת לחזור ולברך. ,רק ברכת המזוןש
אפשרות נוספת שדבר מצוה מהוה הפסק בין שתי מצוות זהות, ואינו מהוה הפסק במצוה 

 מתמשכת. 
 

נחלקו הראשונים מתי מברכים ברכה אחרונה על ארבע כוסות. הרמב"ן והרא"ש סוברים 
סובר  רי"ףה .מפני שאין דין הפסק בברכה אחרונה ברכים רק אחר הכוס הרביעיתשמ

מפני שברכת המזון מנתקת בין הכוסות  ה ואחר הכוס הרביעיתימברכים לאחר הכוס השניש
שהיא חלק סובר שאין מברכים על הכוס השנייה מפני  ראבי"הה .הראשונות לאחרונות

 מברכים אחר שתי הכוסות האחרונותסובר ש נאלרבינו חנ מהסעודה ונפטרת בברכת המזון.
מפני שגם הכוס הראשונה היא חלק מהסעודה ונפטרת בברכת המזון או בברכה אחרונה של 

  .הכוס של ברכת המזון

 הלכה

פוסק שמברכים ברכה ראשונה על הכוס הראשונה והשלישית, וברכה  ]סי' תעד[השו"ע 
כים עם השו"ע לגבי ברכה אחרונה, אבל מעין שלוש על הכוס הרביעית בלבד. הרמ"א מס

 חולק לגבי ברכה ראשונה, ופוסק שהמנהג לברך על כל כוס וכוס.

                                                           
]עיין גבי ברכת בורא פרי האדמה על טיבול ראשון, אם היא פוטרת את המרור למחלוקת זו נפקא מינה גם ל  8

 .[246לקמן סוגיה סה עמ' 


