יסודו ומקורו של כוס אליהו הנביא
בלילי פסחים•
מאת א ב ר ה ם ה א פ פ ע ר )וועספרעם(
מנהג בנל ישראל שבלילי התקדש הנ הפסח מוזנץ יכום אחד ומניתי
אותו על השלהן שמסדרים עליו הסדר וקורץ אותו בכל מקום בשם מם של1
אליהו הנביא והנה נעיין בו היטב מאין מוצאו ומאין מובאו ומה טעם יש לו
למנהג הזד .שנתפשט בכל תפוחות ישראל כל כך שאיננו בגמצא נם שלחן
אהד שמסדרין עליו הסדר בלילי פסחים שיהיה נעדר ממנו מפו של אליהו הנביא
ונחפש ונראה אם שרשו ועיקרו בתלמ־דא או בימים אחרונים אחר התלמוד.
הנה בתלמודא דדן במסכה פסחים ליכא מאן דדכריניה לא במשנה ולא
בנמרא ונם בירושלמי לא נזכר שמו ובקדמאי ליכא שום זכר מיניה ואף הטור
אורח חיים בסימן העי׳ב אשר הביא שם השטות והדינים ש ל ארבע כוסות לא
הזכיר אותו ונראה דלא ידע ממנו מאומה וכן הםהבר באותו םימןילא הביאו וגם
לא נושאי כליו אין נם אחד ואם כן מדאי אין שרשו בתלמודא או במדרש אן
•בתקנת הנאונים כי אי אפשר שיעדר מן כלם מן ההרים הנכוחים נושאי כליו של
המהבר מקורו ויסודי של מנהנ אהד שיהיה שרשו בימים קדמוניות בתלםודא או
במדרש או בתקנות קדמאי ואם כן מאין נשתרש המנהנ הזה ומה טיבו ומה טעמו?
והנה נהדר למקורם ש ל ארבע מסות לריש פרק העשירי בפסחים ששם
בטתניתין תנא אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע
מפות של יין ואפילו מן התמחוי זה הוא במשנה אבל בתלמודא דירן לא הקשה
ולא אמר בגמרא מה טעם יש להם לארבע כוסות מ״מ אם לא פירש הנמרא
מעמם בבבלי נמצאו בירושלמי כמה וכמה טעמים מאמוראים והנה שם ריש פרק
ערבי פסחים על קושית הנמרא מניין לארבע כוסות תירץ ר׳ יוחנן בשם ר׳ בנייה
כנגד ארבע גאולות הנמצאות בריש פרשת וארא שתם והוצאתי והצלתי ונאלתי
ולקחתי ור׳ יהושע בן לוי אסר כנגד ד׳ כוסות של פרעה ור׳ לוי אמר כגגד ארבע
מלכיות וחרוצים אהרים יש שש מ״מ הטעם הראשון הוא הידוע בכל מקום
שארבע מסות הס כנגד ד׳ לשוגות הגאולה שהם והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי
גם הרש״בם כפירושו על תמשנת כתב שזה הטעם נמצא כב״ד פ׳ פ״ת ובעל
המימרא הוא רב הונא בשם ר׳ אבא שם.
והנה מצינו טדרש בילקוט שמעוני ב£רשת וארא ס׳ ק״עז ר׳ סימאי אמר
לקחתי אתכם לי לעם והבאתי אתכם מקיש יציאתם ממצרים לביאתם לארץ מי•
ביאתם לאדן שנים מששים רבוא )כלומר יהושע וכלב( אף יציאתם ממצרים
שנים מששים רבוא )כלומר משה ואהרן( וא״כ מקיש ר׳ סימאי והבאתי הנאמר
בפסוק אחר ארבע לשונות הנאולה לולקהתי הסמוך לו בהורה ואם עשה היקש
הלא היקש עדיפא מנזרת שוי .ונם אין היקש למהצה כמו שנמצא בכללי התלמוד
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מאת הרב הגאון מאור הגולה רבנו חיים בנבנשתי הנדפסים בסוף מסבת ברכו
בהוצאת התלמוד בבלי בווילגא ואם אין היקש למחצה מוברחים אגו להקיש והנאתי-
לולקחתי הסמוך לו לכל דבר ולא לתצאיץ ואם תקגו טס אהד כגגד ולקתתי
מחיייבין אנחגו לתקן כוס אחד שהוא כוס חמישי גס:כגגד והבאתי הנאמר אחר ן
כי הלא ר׳ םימאי הקיש שתי לשונות אלו זה לזה ולסי זה לכל דבר הס מוקשיש
ני אין היקש לחצאין וגם שם הביא רבנו היים בנבנשתי בכללי התלמוד את הרב:
אלפסי שפסק בהלכות צצית שלמדים בהיקש עליון מתתתון ותחתון מעליון ו א ״
יש כאן הכרח ללמיד תהתון מעליון ולהצריך כוס כנגד והבאתי ג״כ כמו שלמז-
עליון מתחתון במדרשו אשר דרש.
והגה באמת מזגו גם כוס החמישי בלילי פסחים ולא עליי זד׳ על רעיונ*
בחלום לילה ט ראיה גדולה ועצומה אביא על ז ה מסיוט הגדול "אשר מלא עד*
כל גדותיו מדברי הלכה על חג הפסח ומחברו ר׳ יונף טוב עלם שיסה לשכו^
הנמל ושם בסוף הלכות פסח קודם הסל פידור נמצא הדין הזה וכזה נמר ההלכות
״לומר בחמישי הלל הנמל ישתנם* כלומר יתאזר וישנס מתניו לומר ההלל הגדול
שהוא כידוע לכל סי׳ קל״ו בספר תהלים על טס החמישי ואם ק בלי ס ס ק
אמרו הלל תמצרי על כוס רטעי וברכו ברכת הנפן ואחר כן מזנו כוס החמי^״
לומר עליו הלל הגדול וביכו עוד הפעם ברכת הגפן ואחד כך פסקו מלשתות ו ה נ
בפסחים קי״ז ע״ב בתיפפות בר״ה רביעי הקשו שם ולה״דר יוסף טוב עלם שכתכ
ב ס ד ר ן  . . . .לומר בחמישי הלל הנמל ישתנס תימה כיון שאוסר לשתות איך
תיקנו טס החמישי הא ארבע כוסות תיקנו ולא חמישי ולפי זה נראה ברור שה״רר
יוסף טוב עלם פסק לשתות גם חמישי אבל התוספות הלקו עליו ואסרי' לשתות
והביאו שם גם פסק של הרי״ף שלאחר כוס רביעי התיר לשתות מים ילא יין א״כ;
איכא פלוגתא בין מגהג הגזכר בסיוט ובין פסק של תוספות.
ולכן בימים אחרונים אחרי תתוספות לא רצו לשתות כוס חמישי שד,ו#
כגגד המשגה וכגגד דינא דגמרא לפי דברי התוססות ט הם אסרו לשתות א ה ד
כוס רביעי אבל גם המגהג שגתסשט לא רצו לעקרו ולגתוצו כי מגהנ ישראל
תורה היא ואין לשנות בכל מקום שום מגהג כי אדוקים אנחנו במגהגים יותו-
מבדיגים ולפי זד ,לא עקרו את המגהגאשר בודאי נתסשט בהרבה מקומות כ*
ה״רר יוסף טוב עלם לא בדה מלבו את כוס החמישי ולא עלה על רעיונו מעצטד
לסיים הפיוט הגדול לשבת הגדול בדבר הלכה אשר לא היה מעולם אלא מוכרחיס
אגו לומר אשר הוא וגם חבריו ראו את המנהג הזה וגם ?ימי איתי ל ק ח כ ד
בפיוטו שיאזר היל ויאמר בפה מלא על טס החמישי את הלל הגדול.
אבל אם כן הדבר אשר לפי פסק התופסות אין לשתות את בוס התמי^ .
כי אסיר לשתות וכפי המנהג אמרו עליו הלל הנמל לא היה להם מיי לעיש .
אלא עשו פשרה בעצמם שימזנו כוס אחד והוא בום החמישי דניחי איתי על היעלח-
ולא י עתו ממנו כלום כי התוספות סברו אשר אסור לשתות מדינא ממרא אז־»ר
ארבע כוסות מ״מ המני־נ לא יעקרו ויהיר .כוס זה מונה על השלחן עד שיבו^
אליהו כי בבל דבר המוטל בספק אפילו בדיני ממונות אמרינן שיהא מונה עי ישיבות
אליהו וא״כ נם כוס החמישי הזה יהיה מונה על כל שלחן ושלהן שמסדרים ע ל
ת

ב

כ

ת

י

( ת

י ר

אברהם האפפער

2!3

הסדר עד שיבוא אליהו והוא יסיר הספקות ויתרץ כל קושיות והוויות ויפשוט כל
*בעיות דלא אפשטו וגם את זה יאיר •יאמר אם מיתר לומר הלל הגדול בלילי
שסהים על כוס החמישי ולברך עליו ולשתות ממנו כפי המנהג הנמצא בפיוט
לשבת הגדול או אסור לברך עליו וגומרין את ההלל הגדול כמו ההלל המצרי
על כוס הרביעי ומשם קודאין את הכום הזה אשר מניהין אותו על שלהן הסדר
ששם יהיה מונז ולא ישתו ממנו בשם כוס של אליהו הנביא שהוא זכור לטוב
•יבוא ויאמר מה דינו.
אבל אחרי שהנאולה עתידה לבוא בסםח כי פסה לעתיד יהיה כמו פסח
׳מצדים א״כ יבוא אליהו הגביא בערב פסח בכתוב במלאכי סי׳ ג׳ ב״ז הנה אנכי
שולה לכם את אליה הנביא לפני בוא יום הי הגדול והנורא ופסוק זד .בהפטירה
שקורץ בשבח הנדול כפי מנהג המקומות ובעבור שאליהו הנביא יבוא בערב פסח
נתפשט בעם ישראל שמנהנ אשר מניהין כוס על השלחן שמסדרין עליו הסדר
וקורץ איתו בשם כוס של אליהו הנביא הוא מטעם שבכל בית ובית יצפ׳ שהגאולה
עתירת לבוא בתאי שתא ואליהם יבוא אליהו הנביא לסדר שם הסדר ויהיה הבוס
מיכן ומזומן לכבודו אבל באמת טעמא אהרינא יש לדבי והוא על פי ההלכה
שבררתי והבאתי ראיה לדברי ומת בקשתי לתרץ מה שקשה לכל מי שמעיין
ביבר הזה.
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הסודיות הדתית שלנו .שאנחנו קוראים לה ״המפחוריץ העברי״ ,איגר נתגלתה
•יהד עם התנלות ה״קבלה״ ,הנה אהה הטבעות שבשלשלת הגדולה השזורה
משלשת העבותים—התנך׳ התלמוד וזהר היא היא שאונדת את בל ענפי היהדות
לאנודה אחת.
אם נשיה את הניזרה ) (Conslruclionשל הדת לבנין ,אז עלינו לאמר
בי בן שלש קומות הנהו המין :קומה הראשונה-התנך ,השניה—התלמוד*(
והשלישית—הזהר :ובה בשעה שקימה תהתויה הנה יסוד מוצק לקומה שעליה׳
הנה הקימה העליונה סוככת ומאהילה על היסוד שתהתיה ,הצד השוה שביניהן
ששלשתן הנן כאחת פועלות ונפעלות ,משפיעות ומושפעות . . .
החומר הנהו קודפ לבנין ,המין הנהו הצורה שנתנה לתומר על ידי סדור
והעברה; אולם שני אלה באים לידי השתלמות אך אז בהשפך עליהם יופי הרעננית
והן לוקח נפש .אז באה הבגיה לידי שכלול נמוד ,בבחינת כה שנאמר :״וירא
אלהים את כל אש״ עשה והנה טוב מאד״.
*( בשם ״תלמוד״ הנני משמש פה בתור שם קמין ,זאת אומרת שם בולל לירושלמי
 ,בבלי ומדרש .בשם»ז״.ר״הננ׳ מכליל את ״הקבלה העיונית• לכל רחבי הסתעפותה.

