
4 Cups of Wine for the Passover Seder 

 

 

Mishnah Pessahim chapter 10 

Text 
#1 

 משנה פסחים, פרק י'

1 - ...one should not decrease from four cups 

of wine.... 

א  ...לא יפחתו לו מארבעה 

 כוסות של יין....

2 - They mix the first cup for him:  

     The Academy of Shammai says: "Bless 

upon the day and then bless upon the wine." 

     The Academy of Hillel says: "Bless upon 

the wine and then bless upon the day." 

 ב  מזגו לו כוס ראשון:

בית שמאי אומרין, מברך      

על היום, ואחר כך מברך על 

 היין; 

בית הלל אומרין, מברך      

על היין, ואחר כך מברך על 

 היום.

4 - They mix the second cup for him, and here 

the son asks.... 

ד  מזגו לו כוס שני, וכאן הבן 

 שואל....

7 - They mix the third cup for him: one 

blesses upon the meal. 

The fourth, one completes Hallel upon it and 

says the blessing of the song. 

ז  מזגו לו כוס שלישי, בירך 

 על מזונו; 

רביעי, גומר עליו את הלל 

 ואומר עליו ברכת השיר.

 

Talmud Yerushalmi, Tractate Pesahim 10:1 

Text 

#2 

 תלמוד ירושלמי, פסחים י:א

Whence is it there should be four cups? 

    Rabbi Yohanan said in the name of Rabbi 

Beniyyah, "According to the four 

redemptions...." 

    Rabbi Yehoshua, son of Levi, said, 

"According to the four cups of Pharoah...." 

 מניין לארבעה כוסות? 

רבי יוחנן בשם ר' בנייה     

 כנגד ארבע גאולות....

וי אמר רבי יהושע בן ל    

כנגד ארבעה כוסות של 

 פרעה.....



    Rabbi Levi said, "According to the four 

kingdoms." 

    And the Rabbis say, "According to the four 

cups of divine punishment that the Holy One 

Blessed be He will, in the future, pour out on 

the nations of the world...." 

רבי לוי אמר כנגד     

 ארבעה מלכיות.

ורבנן אמרי כנגד ד'     

כוסות של פורענות 

שהקב"ה עתיד להשקות 

 את אומות העולם....

 

Babylonian Talmud Pessahim 109b 

Text #3 

 תלמוד בבלי פסחים ק"ט:

Ravina said: “The rabbis established the 

four cups in the manner of freedom, each 

one a mitzvah on its own.” 

רבינא אמר: ארבעה כסי 

תקינו רבנן דרך חירות, 

כל חד וחד מצוה באפי 

 נפשה הוא

 

Maimonides, Laws of Hametz and 

Matzah 7:10 

Text 

#4 

 'רמב"ם הל' חמץ ומצה ז':י

Over every cup of the four cups, one 

should make a separate blessing.  

Over the first cup one, should say the 

sanctification of the day.  

Over the second cup one should read the 

Hagada.  

Over the third cup one should say Birkat 

Hamazon.  

Over the fourth cup one should finish the 

Halel and say the blessing.  

כל כוס וכוס מארבעה כוסות 

האלו מברך עליו ברכה בפני 

  :עצמה

שון אומר עליו קדוש וכוס רא

  ,היום

  ,כוס שני קורא עליו את ההגדה

כוס שלישי מברך עליו ברכת 

  ,המזון

כוס רביעי גומר עליו את ההלל 

 ,ומברך עליו ברכת השיר



And between these cups, if one wants to 

drink, he should drink. Between the third 

and fourth cups, he should not drink. 

ובין הכוסות האלו אם רצה 

שותה, בין שלישי  –לשתות 

אינו שותה -לרביעי  . 

 

Tur, Orah Hayyim 474 

Text #5 

 טור או"ח תע"ד

And drink the second cup. 

Rav Alfas wrote that one needs to bless 

borei pri hagafen. And similarly has Rav 

Natronai written, as well as Rav Amram, 

Maimonides, and my father. 

However, it doesn’t seem that my father, 

“The Head” of blessed memory, except that 

there would be no need to bless, except on 

the first cup since it is Kiddush and upon 

the third cup which is for the grace after 

meals. But on the second and fourth cups, 

there would seem to be no necessity in 

blessing them. And similarly has Rav 

Kohen Zedek writing. 

As for the matter of the after-blessing, Rav 

Alfas has written that one needs to bless 

following the second and fourth cups. 

But the challenge to his words is why bless 

after the second cup, since the meal comes 

afterward and it exempts the wine within the 

meal. And, if so, how could one bless after 

it? My father has written that one should 

bless after the first, third, and fourth cups. 

  .ושותה כוס שני

וכתב רב אלפס שצריך 

לברך בפה"ג. וכ"כ רב 

נטרונאי, ורב עמרם, 

והרמב"ם ז"ל, ואבי 

  .העזרי

ולא נהירא לא"א הרא"ש 

ז"ל אלא א"צ לברך 

בפה"ג אלא על כוס ראשון 

שהוא של קידוש ועל הג' 

שהוא של בה"מ. אבל על 

ועל הד' א"צ לברך.  הב'

  .וכ"כ רב כהן צדק

ולענין ברכה אחרונה, 

כתב רב אלפס שצריך 

  .'לברך אחר הב' ואחר הד

והקשו לדבריו למה יברך 

אחר הב' והלא הסעודה 

לפניו והוא פוטר היין 

  .שבתוך הסעודה

וא"כ האיך יברך אחריו. 

ואבי העזרי כתב שיש 



Rabbenu Hannanel has written that the cup 

of Kiddush and that one before the grace 

after meals, that since there is a cup to 

bless over for the grace after meals, one 

does not bless upon them al hagafen, but 

on the final two cups, one does bless upon 

them al hagafen. 

Rav Sherira and Rav Hai wrote that one 

should bless upon each one of them 

beforehand, but not the after-blessing, 

except after the final cup. 

My father, the Head, of blessed memory, 

agreed with their words regarding the after-

blessing, that one should not make an after-

blessing over the wine, except following the 

final cup. And similarly has Rabbi Yonah 

written. 

לברך אחר ראשון ואחר ג' 

  .'וד

נאל כתב כוס של ורבינו חנ

קידוש ושלפני בה"מ כיון 

שיש לו כוס 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 אחר אחרון

ז"ל הסכים  וא"א הרא"ש

לדבריהם בברכה אחרונה 

שאין לברך אלא אחר 

 אחרון. וכ"כ הרב רבי יונה

 

 



 

Shulhan Arukh, Orah Hayyim §474:1 

Text 

#6 

שולחן ערוך אורח חיים סימן 

 תעד:א

One drinks the second cup and neither 

blesses the first blessing, nor the after 

blessing, since one only blesses "Creator of 

the fruit of the vine" upon the cup of kiddush 

and upon the cup of the blessing after the 

meal, and one does not bless upon "the vine" 

except after the fourth cup. 

שותה כוס שני ואין מברך 

עליו לא ברכה ראשונה ולא 

ברכה אחרונה, שאין מברכין 

בורא פרי הגפן כי אם על כוס 

של קידוש ועל כוס של ברכת 

המזון, ואין מברכין על הגפן 

 כ"א אחר כוס רביעי. 

Gloss: And the custom amongst Ashkenazim 

is to bless the first blessing upon each and 

every cup, but we only make the after-

blessing on the last cup.  And similarly is the 

opinion of most of the ge'onim. 

הגה: והמנהג בין אשכנזים 

לברך ברכה ראשונה על כל 

כוס וכוס, אבל ברכה אחרונה 

אין מברכין רק אחר האחרון 

, וכן דעת רוב הגאונים.לבד  

 

 


