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שנת עג לחמ"י

ישראל הצעיר דמ"ש

שיעור מיוחד לליל הסדר )ב(

ארבעה כוסות ,ארבעה הסברים
…Explanations and Reasons
The Four Cups
?Or is it Five
(1

תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת פסחים פרק י דף לז ע"ב-ע"ג ]י:א[

מניין לארבעה כוסות?
רבי יוחנן בשם רבי בנייה כנגד ארבע גאולות לכן אמור לבני ישראל אני יי' והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם
לי לעם וגו' והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי

רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ארבע כוסות של פרעה
וכוס פרעה בידי ואשחט אותם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על יד פרעה ונתת כוס פרעה בידו וגו'
רבי לוי אמ' כנגד ארבע מלכיות
ורבנן אמרי כנגד ארבעה כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד להשקות את אומות העולם
כי כה אמר יי' אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החימה וגו' כוס זהב בבל ביד יי'
כי כוס ביד יי' ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם
מהו מנת כוסם? רבי אבון אמר דיפלי פוטירין כדיפלי פוטירין אחר המרחץ
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וכנגדן עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישר' ארבע כוסות של נחמות
יי' מנת חלקי וכוסי דשנת בשמן ראשי כוסי רוייה והדין כוס ישועות אשא תריין
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(2

בראשית רבה )תיאודור-אלבק( פרשת וישב פרשה פח

(3

שמות רבה )שנאן( פרשת וארא פרשה ו

והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים ]והצלתי אתכם ...וגאלתי אתכם ...ולקחתי אתכם לי לעם[ .ד' גאולות יש
כאן :והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי ,כנגד ד' גזירות שגזר פרעה עליהם ,וכנגדן תקנו חכמים ד' כוסות
בלילי הפסח ,לקיים מה שנאמר :כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא.
(4

שמות רבה )שנאן( פרשת שמות פרשה א

ד' גזירות גזר עליהם פרעה.
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וכוס פרעה בידי מאיכן קבעו חכמים ד' כוסות שלפסח ,ר' חונה בש' ר' בניה כנגד ד' גאולות שנאמ'
במצרים והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ר' שמואל בר נחמן אמ' כנגד ארבעה כוסות שנ' כאן וכוס פרעה
בידי ,ואשחט אותם אל כוס פרעה ,ואתן את הכוס ,ונתת כוס פרעה בידו ,ר' לוי אמ' כנגד ד' מלכיות ,ר' יהושע בן
לוי אמ' כנגד ד' כוסות שלתרעלה שהקב"ה משקה את אומות העולם הה"ד כי כה אמר י"י אלהי ישראל
קח את כוס היין וגו' ,כוס זהב בבל ביד י"י וגו' ,כי כוס ביד י"י וגו' ,ורוח זלעפות מנת כוסם ,וכנגדן הקדוש ברוך הוא
משקה את ישראל ד' כוסות שלישועה לעתיד לבוא י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי ,תערך לפני שלחן
נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה ,כוס ישועות אשא ובשם י"י אקרא ,כוס ישועה אין כת' אלא ישועות אחת
לימות המשיח ואחת לימות גוג ומגוג .אמר לו את בשרתני בשורה טובה אף אני מבשרך בשורה
טובה בעוד שלשת ימים וגו'.
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(5
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שמות יג ,ח

אתי ִמ ִּמצְ ָ ֽריִ ם:
וְ ִה ַ ּג ְד ָּ ֣ת ְל ִבנְ ֔ ָך ַּביּ֥ וֹם ַה ֖הוּא ֵלא ֑מֹר ַּב ֲﬠ ֣בוּר ֶ֗זה ָﬠ ָ ׂש֤ה ֙ה' ִ֔לי ְּבצֵ ִ ֖
(6

דברים טז ,ג

ל־ﬠ ָל֥יו ַמ ּ֖צוֹת ֶ ֣ל ֶחם ֑ﬠֹנִ י
אכ ָ
ת ַ
ֹאכ֤ל ָﬠ ָלי ו ָח ֵ֔מץ ׁ ִש ְב ַﬠ֥ת יָ ִ ֛מים ּֽ ֹ
ל ֹא־ת ַ
את ָ ך ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִ ם ּ֖ ֹכל יְ ֵ ֥מי ַחיֶּ ֽיךָ :
את ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִ ם ְל ַ ֣מ ַﬠן ִּתזְ ּ֗ ֹכר ֶאת־י֤ וֹם צֵ ֽ ְ
ִּ ֣כי ְב ִח ּ ָפז֗ וֹן יָ ֙ ָצ ָ 
(7

שופטים ט ,יג

ל־ה ֵﬠ ִצֽים:
ירוֹשי ַ ֽה ְמ ַ ׂש ֵּ ֥מ ח ֱאל ִ ֹ֖הים וַ ֲאנָ ׁ ִ ֑שים וְ ָה ַ֣ל ְכ ִּ֔תי ָלנ֖ ו ּﬠ ַﬠ ָ
ת־ת ׁ ֔ ִ
אמר ָל ֶה ם ַה ֶ֔ ּגפֶ ן ֶה ֳח ַ ֙ד ְל ִּת י ֶא ִּ ֣
ת ֶ
וַ ּ֤ ֹ
(8

ישעיהו ל ,כט

ר־ה' ֶאל־צ֥ וּר יִ ְ ׂש ָר ֵ ֽאל:
ֽהוֹל ְ ך ֶּב ָֽח ִ֔ליל ָל ֥בוֹא ְב ַה ֖
־ח֑ג וְ ִ ׂש ְמ ַ ֣חת ֵל ָ֗בב ַּכ ֵ
ַה ׁ ּ ִשי ר ִי ְֽהיֶ ֣ה ָל ֶ֔כם ְּכ ֵל֖יל ִה ְת ַקדֶּ ׁש ָ
(9

דברים כח ,מז

ת־ה' ֱאל ֶֹ֔היךָ ְּב ִ ׂש ְמ ָח֖ה ו ְּב ֣טוּב ֵל ָב֑ב ֵמ ֖רֹב ּֽ ֹכל:
ֹא־ﬠ ַ֙ב ְד ָּ ת ֶא ֣
ַּ֗ת ַחת ֲא ׁ ֶש֤ר ל ָ
 (10תהלים קד ,טו

ב־אנ֥ ׁוֹש יִ ְס ָﬠֽד:
ב־אנ֗ ׁוֹש ְל ַהצְ ִ ֣היל ּ ָפנִ ֣ים ִמ ׁ ּ ָש ֶ֑מן ֝ ְו ֶ֗ל ֶחם ְ ֽל ַב ֱ
וְ ַ ֤ייִ ן׀ יְ ַ ׂש ַּ֬מח ְ ֽל ַב ֱ
 (11משנה כתב יד קאופמן פסחים י'

א.
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ו.
ז.
ח.
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ג.
ד.
ה.
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ב.

אָדם עַ ד
עֶ ֶרב פְ סָ ִחים סָ מוּ ל ִַמּנְ חָ ה א יֹאכַל ָ
ֶשׁ ֶתּ ְח ַשׁ .
אֲ פִ ילוּ עָ נִ י ֶשׁבְּ י ְִשׂ ָראֵ ל א יֹאכַל עַ ד ֶשׁיֵּסֵ ב.
אַרבָּ עָ ה כוֹסוֹת ֶשׁ ַלּ ַיּיִן ,אֲ פִ לּוּ
א יִפְ חֲ תוּ ל ֹו מֵ ְ
ִמן הַ ַתּ ְמחוּי.
מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ִראשׁוֹן ,בֵּ ית ַשׁמַּ י או ְֹמ ִריםְ :מבָ ֵר
עַ ל הַ יּוֹם ,וְ אַחַ ר ָכּ ְמבָ ֵר עַ ל הַ ַיּיִן...
הֵ בִ יאוּ לְ פָ נָיוְ ,מטַ בֵּ ל בַּ חֲ ז ֶֶרת...
מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ֵשׁנִ י ,וְ כֵן הַ בֵּ ן שׁוֹאֵ ל...
ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר :כָּל ֶשׁ א אָמַ ר ְשׁלו ָֹשׁה
ְדבָ ִרים אֵ לּוּ בַ פֶּ סַ ח ,א יָצָ א יְדֵ י חוֹבָ ת ֹו...
עַ ד אֵ יכָן הוּא אוֹמֵ ר?...
ְרבִּ י טַ ְרפוֹן אוֹמֵ ר :אֲ ֶשׁר גְּ אָלָנוּ...
ישׁי ,וּבֵ ַר עַ ל ְמזוֹנ ֹו.
מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ְשׁלִ ִ
יעי ,גּוֹמֵ ר אֶ ת הַ הַ לֵּל ,וְ אוֹמֵ ר עָ לָיו בִּ ְרכַּת
ְרבִ ִ
הַ ִשּׁיר.
בֵּ ין הַ כּוֹסוֹת הָ אֵ לּוִּ ,אם ָרצָ ה לִ ְשׁתּוֹת ,י ְִשׁ ֶתּה.
יעי ,א י ְִשׁ ֶתּה.
ישׁי ל ְָרבִ ִ
בֵּ ין הַ ְשּׁלִ ִ
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 (12תוספתא מסכת פסחים )ליברמן( פרק י

א.
ב.

ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפי' עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא
יפחתו לו מארבע כוסות של יין שיש בהן כדי רביעית בין חי בין מזוג בין חדש בין ישן ר' יהודה
או' ובלבד שיהא בו טעם יין ומראה
מזגו לו כוס ראשון בית שמיי או' מברך על היום ואחר כך מברך על היין...

 (13תוספתא מסכת פסחים )ליברמן( י:ה

בני העיר שאין להן מי שיקרא את ההלל הולכין לבית הכנסת וקורין פרק ראשון והולכין ואוכלין
ושותין וחוזרין ובאין וגומרין את כולו ואם אי איפשר להן גומרין את כולו ההלל אין פוחתין ממנו ואין
מוסיפין עליו
 (14תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת פסחים פרק י דף לז טור ג /ה"א

מהו לשתותן בכרך אחד מן מה דאמר רבי יוחנן הלל אם שמען בבית הכנסת יצא הדא אמרה
אפילו שתיין בכרך אחד יצא

 (15פסחים קח-.קט.

אַרבָּ עָ ה כּוֹסוֹת הַ לָּלוֶּ ,שׁאַף הֵ ן הָ יוּ בְּ אוֹת ֹו הַ נֵּס.
וַ אֲ מַ ר ִרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י :נ ִָשׁים חַ יָּיבוֹת בְּ ְ
אַרבָּ עָ ה כּוֹסוֹת הַ לָּלוּ צָ ִרי ֶשׁיְּהֵ א בָּ הֶ ן כְּ דֵ י ְמזִ יגַת כּוֹס יָפֶ ה.
ְהוּדה אֲ מַ ר ְשׁמוּאֵ לְ :
אֲ מַ ר ַרב י ָ
ְשׁ ָתאָן חַ י ,יָצָ א; ְשׁ ָתאָן בְּ בַ ת אַחַ ת ,יָצָ אִ .ה ְשׁ ָקה מֵ הֶ ן לְ בָ נָיו וְ לִ בְ נֵי בֵ ית ֹו ,יָצָ א.
ְשׁ ָתאָן חַ י ,יָצָ א ,אֲ מַ ר ָרבָ א :יְדֵ י ַייִן יָצָ א ,יְדֵ י חֵ ירוּת א יָצָ א.
אַרבָּ עָ ה כּוֹסוֹת א יָצָ א.
ְשׁ ָתאָן בְּ בַ ת אַחַ תַ ,רב אָמַ ר :יְדֵ י ַייִן יָצָ א ,יְדֵ י ְ
ִה ְשׁ ָקה מֵ הֶ ן לְ בָ נָיו וְ לִ בְ נֵי בֵ ית ֹו ,יָצָ א ,אֲ מַ ר ַרב נ ְַחמָ ן בַּ ר י ְִצחָ ק :וְ הוּא ְדּ ִא ְשׁ ֵתּי רוּבָּ א ְדּכָסָ א.
יעית ,אֶ חָ ד חַ י וְ אֶ חָ ד מָ זוּג ,אֶ חָ ד חָ ָדשׁ וְ אֶ חָ ד י ָָשׁן.
אַרבָּ עָ ה כּוֹסוֹת הַ לָּלוּ ,צָ ִרי ֶשׁיְּהֵ א בָּ הֶ ן כְּ דֵ י ְרבִ ִ
יתיבֵ יְ :
מֵ ִ
אָמ ַר ְתּ "כּוֹס יָפֶ ה"!
יעית" וְ אַ ְתּ ְ
ְהוּדה אוֹמֵ ר :צָ ִרי ֶשׁיְּהֵ א בּ ֹו טַ עַ ם וּמַ ְראֵ ה ַייִןָ .ק ָתנֵי ִמיהַ ת "כְּ דֵ י ְרבִ ִ
ִרבִּ י י ָ
אָמ ִריִ :א ִידי וְ ִא ִידי חַ ד ִשׁ ָ
ְ
יעית.
יעוּרא הוּא .מַ אי "כְּ דֵ י ְמזִ יגַת כּוֹס יָפֶ ה" ְדּ ָקאָמַ ר? לְ כָל חַ ד וְ חַ דְ ,דּהָ וֵי לְ הוּ כּוּלְּ הוּ ְרבִ ִ
ְהוּדה אוֹמֵ ר :צָ ִרי ֶשׁיְּהֵ א בּ ֹו טַ עַ ם וּמַ ְראֶ ה .אֲ מַ ר ָרבָ א:
ִרבִּ י י ָ
ְהוּדה? ִדּכְ ִתיבַ :אל ֵּת ֶרא יַ יִ ן ִּכי יִ ְת ַאדָּ ם.
מַ אי טַ עֲ מָ א ְדּ ִרבִּ י י ָ

רוֹﬠי ,ל ֹא ֶא ְח ָסר.
יעי ,גּוֹמֵ ר עָ לָיו אֶ ת הַ הַ לֵּל וְ אוֹמֵ ר הַ לֵּל הַ גָּדוֹלִ .דּבְ ֵרי ִרבִּ י טָ ְרפוֹן .וְ יֵשׁ או ְֹמ ִרים :ה' ִ
ָתּנוּ ַרבָּ נַןְ :רבִ ִ
 (18פסחים קיח ע"א ע"פ כת"י וטיקן 109

תנו רבנן חמשי אומ' עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון ויש אומ' יי רועי לא אחסר
 (19ערכין יא ע"א

אמר רב יהודה אמר שמואל מנין לעיקר שירה מן התורה שנאמר ושרת בשם ה' אלהיו איזהו שירות שבשם הוי אומר זה
שירה .ואימא נשיאות כפים מדכתיב לשרתו ולברך בשמו מכלל דברכת כהנים לאו שירות היא.
רב מתנה אמר מהכא תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר
זה שירה ואימא דברי תורה דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב? משמחי לב איקרי טוב לא איקרי.
ואימא בכורים דכתיב ושמחת בכל הטוב? טוב איקרי טוב לבב לא איקרי.
א"ר מתנה מנין לביכורים שטעונין שירה אתיא טוב טוב מהכא.
איני והא א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מנין שאין אומרים שירה אלא על היין שנאמר ותאמר להם הגפן החדלתי את
תירושי המשמח אלהים ואנשים אם אנשים משמח אלהים במה משמח מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין.

לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה ,שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה ,יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל ז"ל
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 (16פסחים קיז ע"ב

ישׁיְ ,מבָ ֵר עַ ל ְמזוֹנ ֹו
מָ זְ גוּ ל ֹו כּוֹס ְשׁלִ ִ
אֲ מַ ר לֵיהּ ָרבִ ינָא לְ ָרבָ אְ :שׁמַ ע ִמינַּהּ ,בִּ ְרכַּת הַ מָּ זוֹן ְטעוּנָה כּוֹס.
יקּנוּ ַרבָּ נַן דֶּ ֶר חֵ ירוּת ,כָּל חַ ד וְ חַ ד נַעֲ בֵ יד בֵּ יהּ ִמ ְצוָ ה.
אַרבַּ ע כָּסֵ י ִתּ ְ
אֲ מַ ר לֵיהְּ :
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אַרבְּ עָ ה כּוֹסוֹת הַ לָּלוּ ,אֶ חָ ד אֲ נ ִָשׁים וְ אֶ חָ ד נ ִָשׁים וְ אֶ חָ ד ִתּינוֹקוֹת.
ָתּנוּ ַרבָּ נַן :הַ כֹּל חַ יָּיבִ ין בְּ ְ
ְהוּדה :וְ כִ י מַ ה תּוֹעֶ לֶת יֵשׁ ל ִַתּינוֹקוֹת בַּ ַיּיִן?
אָמַ ר ִרבִּ י י ָ
אֵ לָּא ְמחַ לְּ ִקין לָהֶ ן ְקלָיוֹת וֶאֱ גוֹזִ ין בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח ,כְּ דֵ י ֶשׁ א י ְִשׁנוּ ,וְ י ְִשׁאֲ לוּ.
אָמרוּ עָ לָיו עַ ל ִרבִּ י עֲ ִקיבָ אֶ ,שׁהָ יָה ְמחַ לֵּק ְקלָיוֹת וֶאֱ גוֹזִ ין ל ִַתּינוֹקוֹת בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח ,כְּ דֵ י ֶשׁ א י ְִשׁנוּ ,וְ י ְִשׁאֲ לוּ.
ְ
ַתּנְ יָאִ :רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר :חו ְֹטפִ ין מַ צּוֹת בְּ לֵילֵי פְ סָ ִחים ,בִּ ְשׁבִ יל ִתּינוֹקוֹת ֶשׁ א י ְִשׁנוּ.

