בס"ד
שבת הגדול  -על כוס מלא ועולם שלם
הרב מואיז נבון
שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תל סעיף א
שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול ,מפני הנס שנעשה בו... .
משנה ברורה סימן תל ס"ק א
מפני הנס  -שבשנה שיצאו ממצרים היה עשרה בניסן ביום שבת ולקחו כ"א מישראל שה לפסחו
וקשרו בכרעי המטה כמש"כ "בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות וגו'" והמצרים
ראו זה ושאלום למה זה לכם ,והשיבו לשוחטו לשם פסח במצות ה' עלינו ,והיו שיניהם קהות על
ששוחטין את אלהיהם ולא היו רשאין לומר להם דבר .ומפני שאז היה עשירי בחודש בשבת ע"כ
קבעו לקרות שבת שלפני הפסח לעולם שבת הגדול:
שו"ת יביע אומר חלק ד  -אורח חיים סימן לט
(ב) ועינא דשפיר חזי להרב מטה משה (סי' תקמב) שכ' בשם רבו המהרש"ל ,שלכך קורין שבת זה בשם שבת
הגדול על שם ההפטרה שקורין באותו שבת "וערבה" ,דכתיב בה ,הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא
לפני בא יום ה' הגדול והנורא .ע"כ.
מלאכי פרק ג ,א-כד
יתי אוֹת ֹו בְ ח ֵֹרב עַ ל כָל יִ ְש ָראֵ ל חֻ ִקים
הּודה ( ...כב) זִ כְ רּו ּתו ַֹרת מ ֶֹׁשה עַ בְ ִדי אֲ ֶׁשר ִצּוִ ִ
(ד) וְ עָ ְרבָ ה לַיקֹוָ ק ִמנְחַ ת יְ ָ
שלֵחַ ָלכֶׁם אֵ ת אֵ לִ יָּ ה הַ נָּבִ יא לִפְ נֵי ּבוֹא יוֹם יְ קֹוָ ק הַ גָּדוֹל וְ הַ נו ָֹרא( :כד) וְ הֵ ִשיב לֵב
ּומ ְשפָ ִטים( :כג) ִהנֵה ָאנֹכִ י ֹ
ִ
ָארץ חֵ ֶׁרם:
ֵיתי אֶׁ ת הָ ֶׁ
ָאבוֹת עַ ל ּבָ נִים וְ לֵב ּבָ נִים עַ ל אֲ בוֹתָ ם פֶׁ ן ָאבוֹא וְ ִהכ ִ
מלבי"ם מלאכי פרק ג פסוק כד  -והשיב ,והוא ישיב את כל העולם בתשובה ,עד שהבנים שהודחו
מתורת אבותיהם ישיב לב הבנים אל אבותיהם לחזור אל הדת ותורת אבותם ,ועי"כ ישיב לב
אבות על בנים .ומבאר הטעם שיקדים לשלוח את אליהו בעת ההיא לישר את העם כי "פן אבא
פתאום והכיתי את כל הארץ חרם" ,ולכן יקדים לשלוח מלאך הברית להשיבם בתשובה ולהיות
מוכנים לפני ה' בבואו לשפוט את הארץ והיתה לה' המלוכה:
פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" פרק כח
 ...היו ישראל נהוגים למול עד שנחלקו לשני ממלכות ומלכות אפרים נמנעה מהם ברית מילה ועמד אליהו
זכור לטוב וקנא קנאה גדולה ונשבע לשמים שלא להוריד טל ומטר על הארץ ושמעה איזבל ובקשה להרוג
אותו ועמד אליהו והיה מתפלל לפני הב"ה ... ,ועמד אליהו ז"ל וברח לו להר חורב ,שנ' ויקם ויאכל וישתה,
ושם נגלה לו הב"ה אמר לו מה לך פה אליהו ,קנא קנאתי ,אמ' לו לעולם אתה מקנא ,קנאת בשטים על גלוי
עריות ,שנ' פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ,וכאן קנאת ,חייך שאין עושין ברית מילה עד שאתה רואה
בעיניך ,מכאן התקינו חכמים לעשות כסא אחד מכובד למלאך הברית ,שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית,
שנ' "ומלאך הברית אשר אתם חפצים" (מלאכי ג:א).
שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפ

יְדעּוָך וכו'"  ...ולפתוח הפתח ,כדי לזכור שהוא ליל
 ...הגה :וי"א שיש לומר " ְשפְֹך חֲ מָ ְתָך אֶׁ ל הַ ּגוֹיִ ם אֲ שֶׁ ר ֹלא ָ
שמורים ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה' (מהרי"ב),
משנה ברורה סימן תפ ס"ק י
(י) כדי לזכור שהוא ליל שמורים  -ואין מתייראין משום דבר ונוהגין באלו מדינות למזוג כוס אחד
יותר מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביא (לרמז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו הש"י
ממצרים הוא יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו):
רמב"ם הלכות מלכים פרק יב הלכה ב
 , ...יראה מפשוטן של דברי הנביאים ,שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ,ושקודם
מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם ,שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה
וגו' ,ואינו בא  ...אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על בנים ... ,וכל אלו הדברים
וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו... ,
תלמוד בבלי ראש השנה יא:ב  -רבי יהושע אומר :בניסן נגאלו ,בניסן עתידין ליגאל.
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק י
מניין לארבעה כוסות רבי יוחנן בשם ר' בנייה :כנגד ארבע גאולות  ...והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי... .
ֹלהים אֶׁ ל מ ֶֹׁשה וַ יֹאמֶׁ ר אֵ לָיו אֲ נִי יְ קֹוָ ק( :ג) וָ אֵ ָרא אֶׁ ל ַאבְ ָרהָ ם אֶׁ ל יִ ְצחָ ק
שמות פרק ו (ב) וַ יְ ַדּבֵ ר אֱ ִ
יתי ִא ָּתם לָתֵ ת לָהֶׁ ם אֶׁ ת
קוָּק ֹלא נו ַֹדעְ ִּתי לָהֶׁ ם( :ד) וְ גַם הֲ ִקמ ִֹתי אֶׁ ת ּבְ ִר ִ
ּוש ִמי יְ ֹ
וְ אֶׁ ל ַי ֲעקֹב ּבְ אֵ ל ַש ָדי ְ
אֶׁ ֶׁרץ כְ נָעַ ן אֵ ת אֶׁ ֶׁרץ ְמג ֵֻריהֶׁ ם אֲ ֶׁשר ּגָרּו בָ ּה( :ה) וְ גַם אֲ נִי ָשמַ עְ ִּתי אֶׁ ת נַאֲ ַקת ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲ ֶׁשר ִמ ְצ ַריִ ם
אתי אֶׁ ְתכֶׁם ִמ ַּתחַ ת ִס ְבֹלת
יתי( :ו) ָלכֵן אֱ מֹר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲ נִי יְ קֹוָ ק וְ הוֹצֵ ִ
מַ עֲבִ ִדים אֹתָ ם וָ אֶׁ זְ כֹר אֶׁ ת בְ ִר ִ
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִהצַ לְ ִתי אֶׁ ְתכֶׁם מֵ ֲעב ָֹד ָתם וְ גַָּאלְ ִתי אֶׁ ְתכֶׁם ּבִ זְ רוֹעַ נְטּויָה ּובִ ְשפָ ִטים ּגְ דֹלִ ים( :ז) וְ ל ַָּק ְח ִתי אֶׁ ְתכֶׁם
ידעְ ֶּׁתם כִ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם הַ ּמו ִֹציא אֶׁ ְתכֶׁם ִמ ַּתחַ ת ִסבְ לוֹת ִמ ְצ ָריִ ם:
ֵאֹלהים וִ ַ
ִיתי ָלכֶׁם ל ִ
לִ י לְ עָ ם וְ הָ י ִ
אתי אֶׁ ת י ִָדי לָתֵ ת אֹתָ ּה לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב וְ נָתַ ִּתי אֹתָ ּה
ָארץ אֲ ֶׁשר נ ָָש ִ
אתי אֶׁ ְתכֶׁם אֶׁ ל הָ ֶׁ
(ח) וְ הֵ בֵ ִ
ָלכֶׁם מו ָֹר ָשה אֲ נִי יְ קֹוָ ק( :ט) וַ יְ ַדּבֵ ר מ ֶֹׁשה כֵן אֶׁ ל ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ ֹלא ָש ְמעּו אֶׁ ל מ ֶֹׁשה ִמקֹצֶׁ ר רּוחַ ּומֵ ֲעב ָֹדה
ָק ָשה :פ
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~ הכוס החמישית ~
פסחים דפי הרי"ף כו - :ת"ר [כוס] חמישי גומר עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון.
בפירוש "ירושלמי כפשוטו" (של ר"ש ליברמן) מובאת גרסה שמקורה בדברי הראב"ד
ור' טרפון היה מביא כוס חמישית כנגד והבאתי.
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח הלכה י
 , ...ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול ,...וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות...,
תורה תמימה [ ]2681-2491הערות שמות פרק ו הערה ה
שלשה בפסוק זה ואחד בפסוק הבא ,ובכל הפוסקים והמפרשים וספרי אגדה שהובאה דרשא זו
[של ארבע כוסות] הובאה בלשון "כנגד ארבע לשונות של גאולה" ,והנך רואה שבירושלמי
שהעתקנו חסרה מלה "לשונות" ,אלא "כנגד ארבע גאולות" ,ולדעתי לשון זה מכוון מאד ,כי אם
נפרש כפשוטו כנגד ארבע לשונות של גאולה אין טעם בדבר לקבוע בשביל זה ארבע כוסות של
הודאה ,והרי ענין הגאולה אחד הוא ,אם בלשון אחת אם בארבע ועשר לשונות ,אבל כנגד ארבע
גאולות יתבאר הענין היטב ,יען כי כשנעיין יפה נמצא ד' ענינים שונים בד' מאמרים אלו ,אשר כל
פרט ופרט הוא ענין שלם כשהוא לעצמו ושוה הודאה מיוחדת ,כי במאמר הראשון [והוצאתי]
מבואר שיוציאם הקדוש ברוך הוא מתחת סבלות מצרים ,כלומר שיקל עליהם עבודתם ,אבל אין
במשמע שיחופשו בכולם מעבודתם ,ועל זה הוסיף ואמר והצלתי אתכם מעבודתם ,והיינו שלא
יעבדו כלל ,ואמנם גם לאחר אלה ההנחות עדיין הם עבדי פרעה ואין גאולתם שלמה ,הוסיף ואמר
וגאלתי אתכם ,ויחד עם כל אלה עדיין אינם לעם מיוחד וקנין הקדוש ברוך הוא ,ע"ז הוסיף לומר
ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים ,...מבואר פשוט ,שעל כל פרט ופרט שבו מעלה יתירה
מחויבים בהודאה ,ולכן תקנו ד' כוסות של הודאה ,ודו"ק.
 ומה שלא תקנו כוס הודאה לענין והבאתי אתכם אל הארץ ... ,י"ל פשוט מפני שבהיותנו עתהבגלות והארץ מסורה בידי זרים אי אפשר לישא כוס יין על זה .ואולי לזכר זה תקנו כוס מיוחד
לשמו של אליהו לזכרון ורמז שאנו מקוים לביאתו ולתחיית האומה והארץ ב"ב:
שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כז (ח)  ...ומעניין הדבר שהחתם סופר [ ]2681-2684בפירושו
להגדה מבאר ענין הכוס של אליהו שמוזגין בליל הסדר מפני שהד' כוסות מבארים חז"ל שהוא
כנגד ד' לשונות של גאולה שהמה :והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי ,והרי יש עוד לשון של
גאולה שהוא והבאתי .לכן מוזגין עוד כוס גם כנגד לשון זה ,ונקרא על שם אליהו הנביא שהוא
יהיה הגואל האחרון [כנ"ל בהפטרת מחר]... .
ר' תמר ,ישיבת הר עציון' ,עלי תמר' על הירושלמי בפסחים:
 ...אכן רבי טרפון היה מביא כוס חמישי לשם הדגשה כי עם בלי ארץ אינה גאולה שלימה .ויש
להביא כוס חמישי לשם הדגשת הכרח הארץ להעם."...
)Nechama Leibowitz (Haggadat Nechama [Jerusalem, 2003], 11
[When the State of Israel was established, Rabbi Menachem Kasher tried, unsuccessfully, to have the
]Chief Rabbinate institute a fifth cup at the seder.

~ שבת ~
ספר תפארת ישראל פרק מד
ומזה הטעם נקרא 'שבת הגדול' השבת שלפני הפסח .כי הפסח שבו יצאו ישראל ממצרים ,הוא
ההשלמה הגדולה והעליונה שהשלים העולם ,כאשר יצאו ישראל והיו לעם אל השם יתברך.
וכאשר נברא העולם בשבעת ימי בראשית ,היה דבר זה בכח בלבד ,ויצא לפעל .כי לא היה בעולם
בריאה חדשה ,רק כמו שאמרו על כל הנסים שנתחדשו בעולם (ב"ר ה ,ה) 'תנאי התנה הקדוש ברוך
הוא עם מעשה בראשית על הים שיהיה נקרע' ,וכן על כל הנסים .ורוצה לומר שכל הנסים היו בכח,
ויצאו לפעל בזמנם .ולפיכך מה שיצאו ישראל לפעל ,היה בכח הבריאה גם כן .ולפיכך שבת שלפני
הפסח ראוי לקרא 'שבת הגדול' ,כי שם השם יתברך בכח השלמת הבריאה של שבת בראשית,
לצאת לפעל לגמרי מה שיושלם העולם על ידי ישראל .והוא גדול יותר ויותר ממה שהוא שבת
בראשית ,שהשלים הטבע בלבד .ושבת שסמוך לפסח שיצאו ישראל ממצרים ,בשביל יציאת
מצרים שהיה בכח השבת ,ראוי שיהיה נקרא 'שבת הגדול' ,כי היציאה ממצרים היא השלמה
העליונה וגדולה .וזהו פירוש האמת והנכון.
מלאכי פרק ג
שלֵחַ ָלכֶׁם אֵ ת אֵ לִ יָּ ה הַ נָּבִ יא לִ פְ נֵי ּבוֹא יוֹם יְ קֹוָ ק הַ גָּדוֹל וְ הַ נו ָֹרא( :כד) וְ הֵ ִשיב לֵב ָאבוֹת
(כג) ִהנֵה ָאנֹכִ י ֹ
עַ ל ּבָ נִ ים וְ לֵב ּבָ נִים עַ ל אֲ בוֹתָ ם
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