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 )בשיעור מיוחד לליל הסדר (

  ארבעה הסברים, כוסות הארבע
Explanations and Reasons… 

 The Four Cups 
Or is it Five?  

  
  

    ע"ג [י:א]-ע"ב  לז דף י  פרק פסחים  מסכת) ונציה( ירושלמי תלמוד )1
   ?כוסות לארבעה מניין
  אתכם  ולקחתי '  וגו   אתכם   והוצאתי'  יי   אני  ישראל  לבני  אמור  לכן  גאולות  ארבע  כנגד  בנייה   בשם רבי  יוחנן  רבי

   ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי' וגו לעם לי
   פרעה של כוסות ארבע כנגד אמר לוי  בן  יהושע רבי
  ' וגו בידו פרעה כוס ונתת פרעה יד על הכוס את ואתן פרעה כוס אל אותם ואשחט בידי פרעה כוסו

    מלכיות ארבע כנגד' אמ לוי רבי
   העולם  אומות את להשקות  עתיד  ה"שהקב פורענות של כוסות ארבעה כנגד אמרי ורבנן

   'יי ביד בבל זהב  כוס' וגו החימה היין כוס את קח אלי ישראל אלהי' יי  אמר כה כי
   כוסם מנת זלעפות ורוח וגפרית אש פחים רשעים על ימטר' יי ביד כוס כי

   המרחץ אחר פוטירין כדיפלי פוטירין דיפלי אמר אבון  רבי ? כוסם מנת מהו
    נחמות של כוסות  ארבע' ישר את להשקות הוא ברוך הקדוש עתיד וכנגדן

  תריין  אשא ישועות כוס והדין רוייה כוסי ראשי בשמן דשנת וכוסי  חלקי מנת' יי
  
  

    פח  פרשה וישב פרשת) אלבק-תיאודור( רבה בראשית )2

' שנאמ  גאולות'  ד  כנגד  בניה'  ר'  בש  חונה'  ר,  שלפסח  כוסות'  ד  חכמים  קבעו  מאיכן  בידי  פרעה  וכוס
 פרעה  וכוס  כאן'  שנ  כוסות  ארבעה  כנגד'  אמ  נחמן  בר  שמואל'  ר  ולקחתי  וגאלתי   והצלתי  והוצאתי  במצרים

  בן   יהושע' ר,  מלכיות' ד כנגד' אמ לוי ' ר, בידו  פרעה כוס ונתת, הכוס את ואתן, פרעה כוס אל אותם ואשחט, בידי
  ישראל   אלהי  י" י  אמר  כה  כי  ד"הה  העולם  אומות  את   משקה  ה"שהקב  שלתרעלה  כוסות'  ד   כנגד'  אמ  לוי
  הוא   ברוך  הקדוש  וכנגדן,  כוסם  מנת  זלעפות  ורוח',  וגו  י"י  ביד  כוס  כי',  וגו  י"י  ביד  בבל  זהב   כוס',  וגו  היין  כוס  את  קח

  שלחן   לפני  תערך,  גורלי  תומך  אתה  וכוסי  חלקי  מנת  י"י  לבוא  לעתיד  שלישועה  כוסות '  ד   ישראל  את  משקה
  אחת   ישועות  אלא'  כת  אין  ישועה  כוס,  אקרא  י"י  ובשם  אשא  ישועות  כוס,  רוויה  כוסי  ראשי  בשמן  דשנת  צוררי  נגד

  בשורה   מבשרך  אני   אף  טובה  בשורה  בשרתני  את   לו  אמר.  ומגוג  גוג  לימות   ואחת   המשיח  לימות
  '. וגו ימים שלשת בעוד טובה

  
    ו פרשה  וארא פרשת) שנאן( רבה שמות )3

  יש   גאולות'  ד].  לעם  לי  אתכם  ולקחתי...  אתכם   וגאלתי...  אתכם  והצלתי[  מצרים   סבלת  מתחת  אתכם  והוצאתי
  כוסות'  ד  חכמים  תקנו  וכנגדן,  עליהם  פרעה  שגזר  גזירות'  ד  כנגד,  ולקחתי,  וגאלתי ,  והצלתי,  והוצאתי:  כאן

  .אקרא' ה ובשם אשא ישועות כוס: שנאמר מה  לקיים,  הפסח בלילי
  

    א פרשה שמות פרשת) שנאן( רבה שמות )4
  .  פרעה עליהם גזר גזירות' ד
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    ח, יג שמות )5

 ֣ ְדּתָ ּ֥יֹום  ְלִבְנָך֔   ְוִהּגַ ר ַה֖הּוא ּבַ ֲע֣בּור ֵלאמֹ֑ ה ּבַ ֤ה ֶז֗ י ' ֙ה  ָעׂשָ י  ִל֔ ֵצאִת֖ ִים ּבְ ְצָרֽ   :ִמּמִ
  

    ג, טז דברים )6

ץ ָח  ָליו ָע  א־ֹתאַכ֤ללֹ  יםיָ  ְבַע֥ת ׁשִ  ֵמ֔ יו ּתֹֽ   ִמ֛ ֹותַמ  אַכל־ָעָל֥     ִניעֹ֑  ֶחםֶל֣  ּצ֖
 ֣ ֗זֹוןְב  יּכִ אָת יָ  ִחּפָ ֶרץֵמ  ָצ֙ ִיםִמ   ֶא֣ ַעןְל  ְצַר֔ רּתִ   ַמ֣ ֶרץ ֵמ  אְתָך ֵצֽ  ת־֤יֹוםֶא  ְזּכֹ֗ ִיםִמ   ֶא֣ ייְ  ל ּכֹ֖  ְצַר֔   : ֶּיֽיךָ ַח  ֵמ֥
  

    יג , ט שופטים )7

אֶמר ַו  ֶפןַה   ֶהם ָל  ּתֹ֤ י ֶה  ּגֶ֔ ְלּתִ י ֶא  ֳחַד֙ ירֹוׁשִ֔ ֣ ח ַהֽ  ת־ּתִ ֥ ּמֵ יםֱא  ְמׂשַ יםַו  לִֹה֖ ֑ י ְו  ֲאָנׁשִ ַלְכּתִ֔ יםַע   ֖נּוע ָל  ָה֣   : ל־ָהֵעִצֽ
  

   כט, ל ישעיהו  )8

 יר ִ ם ִיְֽהֶי֣ה ַהׁשּ ֵל֖יל  ָלֶכ֔ ג ּכְ ׁש־ָח֑ ת ִהְתַקּדֶ ְמַח֣ ב  ְוׂשִ ֽהֹוֵלְך  ֵלָב֗ יל ּכַ ָחִל֔ ֽ ל ֶאל־֥צּור' ְבַהר־֖ה  ָל֥בֹוא  ּבֶ ָרֵאֽ   :ִיׂשְ
  

   מז, כח דברים )9

ַחת  ֤ר  ּתַ֗   ֲאׁשֶ ְדּתָ יךָ ' ֶאת־֣ה  לֹא־ָעַב֙ ה ֱאלֶֹה֔ ְמָח֖ ׂשִ ב ֵלָב֑ב ּוְב֣טּוב ּבְ ל ֵמרֹ֖   :ּכֹֽ
  

    טו, קד תהלים )10

ח  ְוַיִ֤ין׀ ּמַ֬ ַבב־ֱא֗נֹוׁש  ְיׂשַ יל ְלֽ ִנ֣ים  ְלַהְצִה֣ ֶמן ּפָ ֑ ָ ֶחם ִמׁשּ ֶל֗ ַבב־ֱא֥נֹוׁש   ְו֝   : ִיְסָעֽד ְלֽ

  
  

                      ' י פסחים קאופמן יד כתב משנה )11

 ַעד   ָאָדם  ֹיאַכל  א  ַלִּמְנָחה  ָסמּו  ְפָסִחים  ֶעֶרב  .א
  . ֶׁשֶּתְחַׁש
  .ֶׁשֵּיֵסב ַעד ֹיאַכל א ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ָעִני ֲאִפילּו
 ֲאִפּלּו , ֶׁשַּלַּיִין כֹוסֹות ֵמַאְרָּבָעה  לוֹ  ִיְפֲחתּו א
  . ַהַּתְמחּוי ִמן

 ְמָבֵר:  אֹוְמִרים  ַׁשַּמי  ֵּבית ,  ִראׁשֹון  כֹוס  לוֹ   ָמְזגּו  .ב
    ... ַהַּיִין ַעל ְמָבֵר ָּכ ְוַאַחר, ַהּיֹום ַעל

 ...ַּבֲחֶזֶרת ְמַטֵּבל,  ְלָפָניו ֵהִביאּו  .ג

  ...ׁשֹוֵאל ַהֵּבן ְוֵכן, ֵׁשִני כֹוס לוֹ  ָמְזגּו  .ד

א  ָּכל:  אֹוֵמר  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  .ה   ְׁשלֹוָׁשה  ָאַמר  ֶׁש
  ... חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא א, ַבֶּפַסח ֵאּלּו ְדָבִרים

  ...?אֹוֵמר הּוא ֵאיָכן ַעד  .ו

  ... ְּגָאָלנּו   ֲאֶׁשר: אֹוֵמר ַטְרפֹון ְרִּבי  .ז

  .ְמזֹונוֹ  ַעל ּוֵבַר , ְׁשִליִׁשי כֹוס לוֹ  ָמְזגּו  .ח
 ִּבְרַּכת ָעָליו ְואֹוֵמר, ַהַהֵּלל ֶאת ּגֹוֵמר ,ְרִביִעי
  . ַהִּׁשיר
  .ִיְׁשֶּתה ,  ִלְׁשּתֹות ָרָצה ִאם, ָהֵאּלּו ַהּכֹוסֹות  ֵּבין
  . ִיְׁשֶּתה א, ָלְרִביִעי ַהְּׁשִליִׁשי   ֵּבין
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    י  פרק) ליברמן( פסחים מסכת תוספתא )12

  ולא   שיסב  עד  יאכל  לא  שבישראל  עני'  אפי   שתחשך   עד  אדם  יאכל  לא  למנחה  סמוך  פסחים  ערב  .א
  יהודה '  ר  ישן   בין  חדש  בין  מזוג  בין   חי  בין  רביעית  כדי  בהן   שיש   יין  של  כוסות  מארבע  לו  יפחתו

 ומראה יין  טעם בו שיהא ובלבד' או

 ... היין על מברך כך  ואחר היום על מברך ' או שמיי בית ראשון כוס לו מזגו  .ב
  

  :ה י ) ליברמן( פסחים מסכת תוספתא )13
  ואוכלין והולכין ראשון פרק וקורין הכנסת לבית הולכין ההלל את שיקרא מי  להן שאין העיר בני

  ואין  ממנו פוחתין אין ההלל כולו  את  גומרין להן איפשר אי ואם כולו את וגומרין ובאין וחוזרין ושותין 
    עליו מוסיפין

    א"ה/ ג  טור לז דף י  פרק פסחים  מסכת) ונציה( ירושלמי תלמוד )14
 אמרה הדא יצא הכנסת  בבית שמען אם הלל יוחנן רבי דאמר מה מן אחד בכרך  לשתותן  מהו

  יצא אחד בכרך  שתיין  אפילו
  

 קט. -פסחים קח. )15
  . ַהֵּנס ְּבאֹותוֹ   ָהיּו ֵהן   ֶׁשַאף   ,ַהָּללּו   ּכֹוסֹות   ְּבַאְרָּבָעה   ַחָּייבֹות  ָנִׁשים :  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשעַ  ִרִּבי   ַוֲאַמר 
  .  ָיֶפה ּכֹוס ְמִזיַגת ְּכֵדי  ָּבֶהן ֶׁשְּיֵהא  ָצִרי ַהָּללּו ּכֹוסֹות ַאְרָּבָעה: ְׁשמּוֵאל ֲאַמר ְיהּוָדה ַרב ֲאַמר
  .ָיָצא,  ֵביתוֹ  ְוִלְבֵני ְלָבָניו ֵמֶהן  ִהְׁשָקה. ָיָצא, ַאַחת  ְּבַבת ְׁשָתָאן; ָיָצא , ַחי  ְׁשָתָאן
  .ָיָצא א ֵחירּות  ְיֵדי, ָיָצא  ַיִין ְיֵדי: ָרָבא ֲאַמר, ָיָצא ,  ַחי   ְׁשָתָאן
  .  ָיָצא א ּכֹוסֹות ַאְרָּבָעה ְיֵדי, ָיָצא  ַיִין ְיֵדי: ָאַמר ַרב, ַאַחת  ְּבַבת   ְׁשָתָאן
  .ְּדָכָסא רּוָּבא ְּדִאְׁשֵּתי ְוהּוא: ִיְצָחק ַּבר ַנְחָמן ַרב  ֲאַמר, ָיָצא,  ֵביתוֹ   ְוִלְבֵני  ְלָבָניו  ֵמֶהן  ִהְׁשָקה
  .  ָיָׁשן ְוֶאָחד ָחָדׁש  ֶאָחד, ָמזּוג ְוֶאָחד ַחי ֶאָחד, ְרִביִעית ְּכֵדי ָּבֶהן  ֶׁשְּיֵהא ָצִרי, ַהָּללּו ּכֹוסֹות ַאְרָּבָעה: ֵמיִתיֵבי

  "! ָיֶפה ּכֹוס "  ָאְמַרּתְ  ְוַאּתְ " ְרִביִעית  ְּכֵדי" ִמיַהת ָקָתֵני. ַיִין  ּוַמְרֵאה ַטַעם ּבוֹ  ֶׁשְּיֵהא ָצִרי: אֹוֵמר ְיהּוָדה ִרִּבי
  .ְרִביִעית ּכּוְּלהּו ְלהּו ְּדָהֵוי,  ְוַחד ַחד ְלָכל? ְּדָקָאַמר" ָיֶפה  ּכֹוס ְמִזיַגת  ְּכֵדי"  ַמאי. הּוא   ִׁשיעּוָרא ַחד ְוִאיִדי  ִאיִדי:  ָאְמִרי
  :  ָרָבא  ֲאַמר. ּוַמְרֶאה ַטַעם ּבוֹ  ֶׁשְּיֵהא ָצִרי: אֹוֵמר  ְיהּוָדה ִרִּבי
ֶרא   ַאל: ִּדְכִתיב? ְיהּוָדה ְּדִרִּבי ַטֲעָמא  ַמאי י  ַיִין  ּתֵ ם  ּכִ   . ִיְתַאּדָ

  
  .  ִּתינֹוקֹות  ְוֶאָחד  ָנִׁשים ְוֶאָחד ֲאָנִׁשים ֶאָחד, ַהָּללּו ּכֹוסֹות ְּבַאְרְּבָעה  ַחָּייִבין ַהֹּכל: ַרָּבַנן ָּתנּו
  ?  ַּבַּיִין ַלִּתינֹוקֹות ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַמה  ְוִכי: ְיהּוָדה ִרִּבי ָאַמר
א ְּכֵדי, ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ֶוֱאגֹוִזין ְקָליֹות ָלֶהן ְמַחְּלִקין ֵאָּלא   .  ְוִיְׁשֲאלּו, ִיְׁשנּו ֶׁש
א ְּכֵדי, ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ַלִּתינֹוקֹות  ֶוֱאגֹוִזין  ְקָליֹות  ְמַחֵּלק ֶׁשָהָיה,  ָבאֲעִקי ִרִּבי ַעל  ָעָליו ָאְמרּו   . ְוִיְׁשֲאלּו, ִיְׁשנּו ֶׁש
א ִּתינֹוקֹות  ִּבְׁשִביל, ְפָסִחים  ְּבֵליֵלי  ַמּצֹות חֹוְטִפין: אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ִרִּבי: ַּתְנָיא   . ִיְׁשנּו ֶׁש

  
  פסחים קיז ע"ב  )16
  ְמזֹונוֹ  ַעל ְמָבֵר , ְׁשִליִׁשי ּכֹוס לוֹ  ָמְזגּו
  . ּכֹוס ְטעּוָנה ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת, ִמיַּנּה ְׁשַמע: ְלָרָבא ָרִביָנא ֵליּה ֲאַמר
  .ִמְצָוה ֵּביּה ַנֲעֵביד ְוַחד ַחד ָּכל, ֵחירּות  ֶּדֶר ַרָּבַנן ִּתיְּקנּו ָּכֵסי ַאְרַּבע: ֵליּה ֲאַמר

  
  ע"א לפי דפוס וילנא פסחים קיח  )17

   .ֶאְחָסר לֹא, רֹוִעי' ה :אֹוְמִרים ְוֵיׁש   .ָטְרפֹון ִרִּבי ִּדְבֵרי. ַהָּגדֹול ַהֵּלל ְואֹוֵמר ַהַהֵּלל  ֶאת ָעָליו ּגֹוֵמר, ְרִביִעי : ַרָּבַנן ָּתנּו

  109פסחים קיח ע"א ע"פ כת"י וטיקן  )18

  יי רועי לא אחסר דברי ר' טרפון ויש אומ'  אומ' עליו הלל הגדולחמשי  רבנן  תנו
 

    א"ע יא  ערכין )19

 זה אומר הוי שבשם שירות איזהו אלהיו' ה בשם ושרת שנאמר התורה  מן שירה לעיקר  מנין  שמואל אמר יהודה רב  אמר

  . היא שירות לאו כהנים דברכת  מכלל בשמו ולברך לשרתו מדכתיב  כפים נשיאות  ואימא .שירה
  אומר הוי לבב  ובטוב  בשמחהש עבודה היא איזו לבב  ובטוב  בשמחה אלהיך' ה את עבדת לא אשר תחת מהכא  אמר  מתנה רב

  . איקרי לא טוב  איקרי לב  משמחי ? לב  משמחי  ישרים' ה פקודי דכתיב תורה דברי  ואימא שירה זה
  . איקרי לא לבב  טוב  איקרי טוב ? הטוב  בכל  ושמחת דכתיב בכורים ואימא

  . הכאמ טוב   טוב  אתיא שירה שטעונין  לביכורים מנין מתנה  ר"א
 את החדלתי הגפן להם  ותאמר שנאמר היין על אלא שירה אומרים שאין מנין יונתן ר"א  נחמני בר שמואל ר"א  והא איני

  .היין על  אלא שירה אומרים שאין מכאן משמח במה אלהים משמח אנשים  אם ואנשים אלהים המשמח תירושי


