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 ין בין הכוסות: שתיית יכסוגיה  

* 

 רקע

 המשנה עוסקת בכמה דינים, בסוגיה זו נתמקד בדין שתיית יין בין הכוסות.

 מקורות

 גמ' קיז: משנה א.

 ירושלמי פ"י ה"ו, "למה בשביל שלא ישכר... אינו משכר" ב.
 תוס' ד"ה רביעי ג.

 ספר כלבו סי' נ, "כל כוס וכוס מד' כוסות... בין ראשון לשני" 
 "אם ירצה לשתות... אפילו בלא ברכה נמי"טור סי' תעג,  

 ד. שו"ע סי' תעג סע' ג, ומשנה ברורה
 ו-סי' תעט, ומשנה ברורה ס"ק ה  
 רמ"א סי' תעב סע' ז, ומשנה ברורה 

 
ו  ה  כ ל ה י  ק  ר פ ם  י ח ס פ ת  כ ס מ י  מ ל ש ו ר י ד  ו מ ל  ת

 ,מזוןמה בין יין שבתוך המזון מה בין יין של אחר ה ,כבר משוכר הוא .בשביל שלא ישתכר ,למה
 .יין של אחר המזון משכר שבתוך המזון אינו משכר

 

י ס ו  ב ל כ ר  פ "נ 'ס י נ ש ל ן  ו ש א ר ן  י ב  . . . ס ו כ ו ס  ו כ ל  כ "  ,  

כל כוס וכוס מד' כוסות הללו מברך עליו ברכה בפני עצמה, אבל אין מברכין עליהן אקב"ו לשתות 
ליו קדוש היום, ד' כוסות ואע"פ שיש להן סמך מן התורה לפי שהן מופסקין, כוס ראשון מברך ע

כוס שני קורא עליו ההגדה ומתחילין לקרות ההלל לפי שיש בו ענין יציאת מצרים וקריעת ים סוף 
ומתן תורה וגם כדי להדר כוס זה שכל שאר הכוסות מהודרין או בקדוש או בברכת המזון או בהלל 

דה אין זה רק והלכך הוצרכנו להדר גם השני בקריאת קצת ההלל שאם תאמר כבר אמרנו עליו ההג
כוס שלישי מברך  ספור דברים בעלמא וברכת אשר גאלנו לא נתקנה על הכוס כמו שנבאר בע"ה,

עליו ברכת המזון, כוס רביעי גומר עליו את ההלל וברכת השיר, בין הכוסות הללו אם רצה לשתות 
עודה ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה והטעם כדי שלא ישתכר ואף על פי שכבר שתה בתוך הס

כבר בארנו דיין שבתוך המזון אינו משתכר, ואפשר לומר שאף בין ראשון לשני לא ישתה כדי שלא 
ישתכר וימנע מעשות הסדר ומקריאת ההגדה והאי דנקט בין שלישי לרביעי ולא ביאר בין ראשון 
לשני משום דמלתא דלא שכיחא הוא להיות אדם שותה כל כך קודם אכילה, וה"ר יוחנן כתב דיין 

 שלפני המזון אינו משתכר, מ"מ ראוי להזהר שלא לשתות אם לא לצורך גדול בין ראשון לשני. 
 

ר  ו "ט י מ נ ה  כ ר ב א  ל ב ו  ל י פ א  . . . ת ו ת ש ל ה  צ ר י ם  א "  , ג ע ת  ' י  ס

אם ירצה לשתות אפילו כמה כוסות הרשות בידו וכתב אבי העזרי רק שיכוין לבו שלא יצטרך לברך 
כ"כ ה"ר מאיר מרוטנבורק ששאלוהו אם יכולין לברך על ו ,פעם שנית שלא יהא כמוסיף על הכוסות

שינוי יין הטוב והמטיב בליל פסח והשיב שיכולין לברך שאינו נראה כמוסיף רק אם יברך בפה"ג כמו 
והן הולכין לשיטתן שמצריכין לברך בפה"ג על כל כוס וכוס הלכך מסתבר להו  .שבירך על הכוסות
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אבל לדעת א"א הרא"ש ז"ל שא"צ לברך בפה"ג על כל כוס  ,למימר שאם יברך יותר שנראה כמוסיף
 .שאם אנו חושבין אותו כמוסיף אפילו בלא ברכה נמי ,וכוס אין חילוק אם יברך אם לאו

 הסבר הסוגיה

גומר עליו את הלל ואומר עליו ברכת  -רביעי  ,מברך על מזונו -מזגו לו כוס שלישי 
 .בין שלישי לרביעי לא ישתה ,בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה .השיר

 ]משנה קיז:[ 
 

אומרת שמותר לשתות בין הכוסות, אך לא בין הכוס השלישית לכוס  ]קיז:[המשנה 
מסביר שאיסור השתייה הוא מחשש שישתכר, ומפרש  ]פ"י ה"ו[הרביעית. הירושלמי 

רושלמי שאם ישתכר לא יוכל לומר את ההלל. מוסיף הי ]ד"ה בין ג' לד' לא ישתה[הרשב"ם 
 ]שם[שאף ששתה יין בסעודה, יין זה אינו משכר ואילו יין שלאחר הסעודה משכר. הרשב"ם 

מוסיף שגם יין שלפני הסעודה אינו משכר, ולכן מתירה המשנה לשתות בין הכוס הראשונה 
 לכוס השנייה.

מפרש את המשנה בדרך אחרת, ולדעתו ההיתר לשתות "בין הכוסות הללו"  ]סי' נ[הכלבו 
ו מתייחס לכל הכוסות אלא רק בין הכוס השנייה לשלישית. יין שלפני הסעודה משכר, אינ

 . 1ולכן אסור לשתות אף בין הכוס הראשונה לבין הכוס השנייה

מצטטים את פירוש הירושלמי, ומביאים יש מפרשים שאסור לשתות יין  ]ד"ה רביעית[תוס' 
 .2בין הכוס השלישית לרביעית כדי שלא יבטל טעם מצה

שנוסף לבעיית השכרות יש בעיה  ]ח"ב סי' תקכה[ 3מביא בשם הראבי"ה ]סי' תעג[הטור 
נוספת שבגללה אסור לשתות בין הכוסות, והיא שנראה כמוסיף על הכוסות. חכמים תיקנו 

 לשתות ארבע כוסות, וכשם שאין לגרוע מתקנה זו כך אין להוסיף עליה. 

הוא מפני שנראה כמוסיף על הכוסות,  ניתן להקשות על הסבר הראבי"ה שאם האיסור
? הראבי"ה עונה על שאלה זו ומבאר 4מדוע מותר לשתות בין הכוס הראשונה לשנייה

שהדין שנראה כמוסיף על הכוסות הוא רק כששותה בברכה, ולכן מותר לאדם שהתכוון 
בשעת הברכה על הכוס הראשונה לפטור את הכוסות שישתה בינה לבין השנייה, לשתות 

 ברכת הנהנין. ללא 

                                                           
הוא מפרש שהמשנה אסרה לשתות רק בין הכוס השלישית לרביעית מפני ששכיח לשתות לאחר הסעודה   1

פירש  ]ד"ה בין הכוסות הללו, ועיין גם ד"ה בין ג' לד'[סעודה. יש לציין שגם רשב"ם ולא שכיח לשתות לפני ה
ש"בין הכוסות הללו" הוא בין הכוס השנייה לכוס השלישית, אך מהאיסור במשנה לשתות בין הכוס 

 השלישית לרביעית, הוא דייק שמותר לשתות בין הראשונה לשנייה. 
 נרחיב בדין זה. [413-343עמ' ]לקמן בסוגיית אפיקומן   2
בראבי"ה שלפנינו לא מובא "שנראה כמוסיף על הכוסות", ולא ברור אם לטור היתה גרסה אחרת בדברי   3

הראבי"ה או שהוא פירש את דברי הראבי"ה. בכל אופן הדין שהשותה בברכה נראה כמוסיף על הכוסות 
 בשם מהר"ם מרוטנבורק. ]סי' צט[מובא בתשב"ץ קטן 

דרכם של אנשים לשתות  ו שאסור לשתות אף בין הכוס הראשונה לשנייה, השאלה אינה קשה.להסבר הכלב  4
 וספה על הכוסות.הבתוך הסעודה, ולכן שתייה בין הכוס השנייה לכוס השלישית אינה נראית כ
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הסבר דינו של הראבי"ה ברור. כל כוס מארבע כוסות היא מצוה בפני עצמה, ועל כל כוס 
יש לברך ברכה בפני עצמה. שתייה בין הכוסות אינה מצוה, ולכן אין לברך עליה. הנמלך 
לשתות כוס שלא היה בדעתו בשעת הברכה לשתותה, חייב לחזור ולברך ברכת הנהנין, 

 של רשות היא נראית ככוס של חובה, והרי הוא כמוסיף על הכוסות.  וכשמברך על כוס

הטור אומר שדברי הראבי"ה הם לשיטתו שמברכים על כל כוס. לשיטת הרא"ש שאין 
מברכים על כל הכוסות, אין חילוק בין שותה ללא ברכה לבין שותה בברכה, ובכל מקרה 

 ניתן לשתות בין הכוס הראשונה לבין הכוס השנייה.

שיטת הטור ניתן להבין בשתי דרכים: א. הוא מסכים לראבי"ה שאין להוסיף על את 
הכוסות, אך לדעתו שתיית רשות אינה מהוה הוספה על הכוסות. ב. הוא סובר שאין בעיה 

 להוסיף על הכוסות, חכמים תיקנו לשתות לפחות ארבע כוסות אך ניתן לשתות יותר.

 סיכום

ס השלישית לבין הכוס הרביעית, ומשמע שבין המשנה אומרת שאסור לשתות בין הכו
שאר הכוסות מותר לשתות. הירושלמי מסביר שהאיסור הוא מחשש שישתכר ומסביר 
הרשב"ם שאם ישתכר לא יוכל לקרוא את ההלל. הראשונים מביאים שני הסברים נוספים: 

סות . ב. נראה כמוסיף על הכו]תוס' בשם יש מפרשים[א. טעם היין מבטל את טעם המצה 
 . הכלבו מפרש שיש איסור לשתות גם בין הכוס הראשונה לבין הכוס השנייה. ]ראבי"ה[

 הלכה

פוסק שאסור לשתות בין הכוס השלישית לבין הכוס  ]סי' תעט וסי' תעג סע' ג[השו"ע 
הרביעית ומותר לשתות בין שאר הכוסות. הוא חושש לדעת הכלבו, ולכן מורה "שראוי 

פוסק  ]סי' תעב סע' ז[אשון לשני אם לא לצורך גדול". הרמ"א ליזהר שלא לשתות בין הר
 .5כראבי"ה שאסור לשתות בין הכוסות גם מפני שנראה כמוסיף על הכוסות

פוסק שמותר  [)עיין גם משנה ברורה סק"ד וביאור הלכה ד"ה עד(]סי' תעג סע' ג ד"ה הרשות הביאור הלכה 
חיל את ההגדה, אך אם התחיל אסור לשתות בין הכוס הראשונה לשנייה כל עוד לא הת

 לשתות.

מסביר שהאיסור לשתות בין הכוסות הוא  ]שם סקט"ז, וסי' תעט סק"ה[המשנה ברורה 
כששותה משקה משכר, אך לשתות חמר מדינה אסור אף כשאינו משכר מפני שנראה 

 כמוסיף על הכוסות.
                                                           

או רביעי בהסיבה אין לחזור ולשתות בהסיבה דיש בו חשש  י"אם לא שתה כוס שלישלשון הרמ"א היא:   5
אבל בשני כוסת ראשונות יחזור וישתה בלא ברכה". נחלקו הפוסקים בהסבר  ,כמוסיף על הכוסות שנראה

מפרש שאסור לשתות בין כוס שלישית לרביעית, ולכן אף כששותה בלא ברכה נראה  ]סק"ה[דבריו. הט"ז 
כמוסיף  כמוסיף על הכוסות. בין הכוס הראשונה לשנייה מותר לשתות, ולכן כששותה בלא ברכה אין נראה

מפרש שרק כששותה בברכה נראה כמוסיף על הכוסות. בין כוס שלישית  ]סק"ז[על הכוסות. המגן אברהם 
לרביעית אסור לשתות, ולכן השותה הרי הוא נמלך החייב בברכה, בין כוס ראשונה לשנייה מותר לשתות, 

בין הכוס הראשונה לשנייה, ולכן השותה אינו נמלך ואינו חייב בברכה. הוא פוסק שהיום אין דרך לשתות 
ולכן השותה הרי הוא נמלך וחייב בברכה. לפיכך השוכח הסיבה אינו חוזר ושותה אף בכוס הראשונה, אלא 

 רק בכוס השנייה הפוטרת את היין שבסעודה.


