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* 

 רקע

המשנה אומרת שאומרים הלל, והברייתא מוסיפה שאומרים גם הלל הגדול. נחלקו 
הראשונים אם יש חיוב לומר הלל הגדול ואם אומרים אותו על כוס רביעית או על כוס 

 גם מגרסאות שונות בברייתא.חמישית. מחלוקת הראשונים נובעת 

 מקורות

 כל בריה"לקיח. "מתני' מזגו לו כוס שלישי... ברומו של עולם ומחלק מזונות -קיז: גמ' א.

 ור' יוחנן אמר נשמת כל חי ד"ה רשב"ם  ב.
 תוס' ד"ה רביעי 
 כו: "מתני' מזגו לו כוס שלישי... בברכת השיר ובהלל הגדול"-רי"ף כו. 
 הרי"ף ז"ל... וכן אם רצה לשתות כוסות הרבה"בעל המאור כו: "כתב  
 ת כו: "ועוד כתב הרי"ף ז"ל... ד' כסי תקינו רבנן דרך חירות ולא חמשה"ומלחמרמב"ן ב 
 ר"ן ד"ה חמישי 
 רא"ש סי' לג 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"י 
 ומשנה ברורה סע' א, סי' תפאשו"ע  ג.

 הסבר הסוגיה

 ע"פ גרסת הרי"ף[ .]ברייתא קיח  .דברי רבי טרפון ,לאומר עליו הלל הגדו -חמישי  :ת"ר
 

הגמ' מביאה ברייתא של רבי טרפון שאומרים בליל הסדר נוסף להלל גם הלל הגדול. 
: "תנו רבנן רביעי גומר עליו ]ד"ה ור' יוחנן אמר[לברייתא זו יש שתי גרסאות, גרסת הרשב"ם 

: "תנו רבנן חמישי ]כו:[סת הרי"ף את הלל ואומר עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון", וגר
 אומר עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון".

לפי גרסת הרשב"ם יש בליל הפסח ארבע כוסות בלבד, ואילו לגרסת הרי"ף רבי טרפון 
סובר שיש בליל הסדר חמש כוסות. נחלקו הראשונים בטיבה של הכוס החמישית. בעל 

סובר שכוס חמישית היא חיוב גמור, אך כוס זו  זו[ גרסה )סי' לג(]כו: כך הבין גם הרא"ש המאור 
נתונה במחלוקת תנאים. רבי טרפון סובר שיש חיוב לשתות בליל הסדר חמש כוסות, רבנן 

 במשנה חולקים ולדעתם יש חיוב לשתות ארבע כוסות בלבד, והלכה כמותם.

בעל פוסק את דינו של רבי טרפון, מוכח שהוא חולק על פרשנותו של  ]כו:[הרי"ף 
שלו חלק רבי טרפון על חכמים היתה הגמ' אומרת  ]במלחמות כו:[המאור. מסביר הרמב"ן 

"מני מתניתין דלא כרבי טרפון", מוכח שרבי טרפון אינו חולק על המשנה אלא מוסיף 
 עליה. הרמב"ן מסביר שכוס חמישית אינה מוזכרת במשנה מפני שאינה חיוב אלא רשות. 



, רבי יוסף טוב עלם )פ"ח ה"י(]רמב"ם , מקובלת על רוב הראשונים הבנה זו שכוס חמישית רשות

הגורסים כגרסת הרי"ף, אך הם מפרשים  וראשונים נוספים[ )כו: ד"ה חמישי(, ר"ן )בתוס' קיז: ד"ה רביעי(
מפרש: "כוס חמישי רשות, אם רצה  ]שם[משמעות כוס זו בשתי דרכים שונות. הרמב"ן 

כוס זו רשות גמורה, וקריאת הלל הגדול מתירה לשתות  - לשתות יקרא ואם לאו לא ישתה"
ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל פוסק: " ]פ"ח ה"י[. הרמב"ם 1אחר ארבע הכוסות

". מדברי הרמב"ם "וכוס זה אינו חובה כמו וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות ...הגדול
 .2ידאארבעה כוסות" משמע שמצוה לשתותה ואינה רשות גר

 ניתן להבין בשתי דרכים את המצוה לשתות כוס חמישית ולומר עליה הלל הגדול:

מצוה לשתות כוס חמישית כנגד "והבאתי", שהיא הלשון החמישית של גאולה. מצוה  א.
 לומר דברי שיר ושבח בכל כוס, ולכן אומרים על כוס חמישית הלל הגדול.

ים לומר דברי שיר ושבח על כוס, יש מצוה לומר הלל הגדול, וכיוון שתיקנו חכמ ב.
 לומר גם את הלל הגדול על כוס.

נפקא מינה בין שתי הדרכים הללו היא אמירת הלל הגדול כשאינו שותה כוס חמישית. 
לפי הדרך השנייה תמיד אומרים הלל הגדול, אם אינו שותה כוס חמישית אומר אותו על 

ה. לפי הדרך הראשונה כשלא שותים כוס רביעית ואם שותה כוס חמישית אומר אותו עלי
כוס חמישית אין אומרים הלל הגדול. מלשון הרמב"ם, המביא את הלל הגדול רק בהקשר 

 של כוס חמישית, משמע קצת כדרך זו.
 

מביא את  ]סי' תפא[נחלקו הראשונים כיצד השותה כוס חמישית חותם את ההלל. הטור 
ה כוס חמישית חותם את ההלל בברכה שיטת רב שר שלום, רב כהן צדק ורב עמרם שהשות

וחוזר וחותם בברכה את הלל הגדול. הוא מביא גם את שיטת רב סעדיה גאון שאינו חותם 
שיטה שלישית ולדעתו חותם  ]פ"ח ה"י[את ההלל אלא חותם רק אחר הלל הגדול. לרמב"ם 

 את ההלל ב"יהללוך" ועל כוס חמישית אומר הלל הגדול ללא ברכה.

ום, רב כהן צדק ורב עמרם מבוססת על שתי הנחות: א. חכמים תיקנו שיטת רב שר של
שתהיה לכל כוס ברכה. ב. חכמים תיקנו שמצוה לשתות כוס חמישית. לפיכך השותה כוס 

חכמים  א.: 3חמישית חייב לברך ברכה נוספת. הרמב"ם חולק על אחת משתי ההנחות הללו
לשתות כוס חמישית אלא רק לומר הלל תיקנו שתהיה לכל כוס ברכה, אך כיוון שאין מצוה 

                                                           
בעי משתיא חמרא  מאמץ הבנה זו ומנסחה ניסוח חד משמעי: "ואי ]בתוס' קיז: ד"ה רביעי[רבי יוסף טוב עלם   1

 משום אונס לומר בחמישי הלל הגדול ישתנס".
הבנה זו בדברי הרמב"ם אינה חד משמעית. משמעות לשון הרמב"ם "ויש לו" אינה "צריך" אלא "אפשר"   2

 . לפי זה ניתן להבין שגם]עיין הל' תפילה פ"ג הל' ד, ז, הל' שבת פ"ה הט"ו, הל' שופר פ"ג ה"ט, ומקומות רבים נוספים[
הכותב על  ]מובאים בטור סי' תפא[לדעת הרמב"ם כוס חמישית היא רשות גרידא. עיין בדברי רב האי גאון 

 משמע שכוס חמישית אינה רשות גרידא. -שיטת רב סעדיה גאון ששותים כוס חמישית "ומנהג יפה הוא" 
לאחר סיום כל ההלל,  רב סעדיה גאון, כרמב"ם, חולק על אחת משתי ההנחות הללו, אך סובר שיש לחתום  3

 כוס רביעית ללא ברכה וכוס חמישית בברכה. -ולכן הוא מחליף בין הכוסות 
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. ב. חכמים לא תיקנו שתהיה לכל כוס ברכה אלא הצמידו 4הגדול על כוס, לכוס זו אין ברכה
 את הברכות הקיימות לכוסות. כיוון שהסתיימו הברכות שותים את הכוס ללא ברכה. 

 סיכום 

תיקנו ארבע נחלקו הראשונים בדין הלל הגדול וכוס חמישית. הרשב"ם סובר שחכמים 
כוסות בלבד, ועל הכוס הרביעית אומר גם את ההלל וגם את הלל הגדול. רבי יוסף טוב עלם 

והרמב"ן סוברים שכוס חמישית רשות לאדם התאב לשתות. חכמים  ]בתוס' קיז: ד"ה רביעי[
התירו לו לשתות כוס חמישית בתנאי שיאמר עליה הלל הגדול. אם אינו שותה כוס חמישית 

הגדול יחד עם ההלל בכוס רביעית. הרמב"ם סובר שכוס חמישית אינה חובה אך אומר הלל 
ראוי לשתות כוס נוספת ולומר עליה הלל הגדול. בעל המאור והרא"ש סוברים שלדעת רבי 

 טרפון חכמים תיקנו חמש כוסות וכולן חיוב גמור, אך אין הלכה כמותו.

 הלכה

ות בלבד, ואין לשתות כלל אחר כוס פוסק ששותים ארבע כוס ]סי' תפא סע' א[השו"ע 
רביעית אלא מים בלבד. הרמ"א פוסק שמותר לתאב מאוד לשתות יין, למזוג כוס חמישית 

שהיתרו של הרמ"א הוא רק אם עדיין  ]סק"ג[ולומר עליה הלל הגדול. מבאר המשנה ברורה 
עליו כוס לא חתם בברכה, אבל אם חתם בברכה אינו יכול לחזור ולומר הלל הגדול ולשתות 

 .]ועיין ביאור הלכה ד"ה ויאמר[ חמישית
 

                                                           
 לעיל כתבנו שמשמע קצת מלשון הרמב"ם שלא כהבנה זו.  4


