
  גדרי תקנת ארבע כוסות
  

  ב"סע,  קטפסחים
, זוגות( ולא ישתה תרי  והתיא לא יאכל אדם תרי,היכי מתקי רבן מידי דאתי בה לידי סכה

  . כל חד וחד מצוה באפי פשה הוא, רביא אמר ארבעה כסי תקיו רבן דרך חירות... )י"רש

  ב,  קיזפסחים
ארבע כסי תיקו רבן דרך אמר ליה , טעוה כוס ברכת המזון מע מיה רב חן לרבא שמר ליהא

  . כל חד וחד עביד ביה מצוה,חירות

  קא' ת הגאונים שערי תשובה סי"שו
  .כוסות הללו כל אחד ואחד טעון ברכה לפיו ארבע, רבי שרירא ז״ל ורבו האיי ז״ל כתבו

  תעב' סיר "שוע
 והוצאתי וגאלתי , בפרשה ואראלשוות של גאולה האמורים' כוסות תקו חכמים כגד ד' ד יד

  .לפיכך הם צריכין הסיבה דרך חירות ... ולקחתי והצלתי

יפסיק באמירת , ובין שלישי לרביעי,  שבין כוס ראשון לשי...כוסות ' צריך לשתות הד טז
ואם לא הפסיק בייהם  .ובין שי לשלישי יפסיק באכילת מצה וברכת המזון, ההגדה וההלל
אלא כולן חשבין לו , כוסות' לא יצא ידי ד, כוסות זה אחר זה' שתה דאלא , בדברים הללו

  .לכוס אחד

והראשון הוא כוס של , שהרי חייב בארבע כוסות, בליל פסח אי אפשר לקדש על הפת כח
  .קידוש

  תעג' סיר "שוע
כדי ,  וצריך שיהיה הירק ממיי ירקות שברכתן היא בורא פרי האדמה כשאוכלן חייםיז

פ שמפסיק ביתיים "ואע. רך בורא פרי האדמה על המרור שיאכל בתוך הסעודהשיפטור מלב
שכיון שמפסיקין הרבה בין אכילת , ויש חולקים על כל זה ואומרים ... אין בכך כלום, בהגדה

לפיכך אין המרור פטר בבורא פרי האדמה שעל , הירקות לאכילת המרור בהגדה והלל
  .הירקות

  תעד' ר סי"שוע
לפי שפטר בבורא פרי הגפן שבירך על כוס , יש והגין שלא לברך בורא פרי הגפן על כוס שיא 

ואף על פי שהפסיק  .לפי שפטר במה שבירך על כוס שלישי, וכן לא יברך על כוס רביעי. ראשון
שהרי כשבירך על , כיון שאין כאן היסח הדעת משתיה, הרבה ביתיים באמירת ההגדה והלל

  .יה יודע שישתה עוד כוס שיכוס ראשון ה

כוסות אלו תקו חכמים לשתותם ' לפי שד. ובמדיות אלו והגין לברך גם על כוס שי ורביעי ב
ולפיכך אין מצטרפין זה עם זה , וכל אחד ואחד הוא חירות ומצוה בפי עצמה, דרך חירות

  .אלא צריך לברך על כל אחד ואחד בפי עצמו, להפטר בברכה אחת

מכל מקום לעין , ו להאומרים שההלל וההגדה חשובים הפסק לעין ברכה ראשוהואפיל ג
  .ברכה אחרוה אין חשובים הפסק

  תעט' סיר "שוע
' מכל מקום הואיל ותקו חכמים לשתות ד, ואף להאומרים שברכת המזון איה טעוה כוס א

  .מזווועל השלישי יברך על , יש לעשות מצוה בכל אחד ואחד, כוסות בלילה זה

  תפג'  סיר"שוע
לפי שהברכה זו לא תקה בליל , או שבחתימת ישתבח, לא יאמר הברכה שבחתימת יהללוך ג

לפי שתקה כגד , כ ברכת אשר גאלו שמברך אותה אף בלא כוס"משא .פסח אלא על הכוס
  .ברכת שעשה סים לאבותיו שמברכין על כל הסים בלא כוס


