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 והבאתי   – כוס חמישי  

נושא כוס חמישי של ההגדה נדון בספרות ההלכה באופן נרחב וחזר וניעור בדורות "והבאתי" שלנו מסיבות    מים ראשונים: 

שיובהרו להלן. נעזרנו הפעם, חוץ מפרויקט השו"ת החברותא הקבוע והנאמן שלנו, בנספח מיוחד שמוקדש לנושא בהגדה  

תורה שלימה, ירושלים, תשכ"ז(. בנספח זה הוא מקיף וסוקר את הנושא מכל צד ומכל  שלימה לרב מנחם מ. כשר )מכון  

 עבר ואנו לא נוכל רק ליצוק מעט מים )לא משלנו( בנושא נכבד זה. 

 עליו את ההללגומר רביעי  – משנה זמסכת פסחים פרק י 

ו אם  בין הכוסות הלל  1.השיר  רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת  ,מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו

 2. בין שלישי לרביעי לא ישתה .רוצה לשתות ישתה

 הגדול הלל  –פסחים דף קיח עמוד א גמרא 

"  עי לא אחסר וה' ר"תנו רבנן: רביעי גומר עליו את ההלל, ואומר הלל הגדול, דברי רבי טרפון, ויש אומרים:  

י ְלעֹוָלם ח    ה'ּו ל  הֹודמ"  . מהיכן הלל הגדול? רבי יהודה אומר(תהלים כג) י טֹוב כִּ "על  עד    א(  תהלים קלו" )ְסּדֹוכִּ

 3א(.  תהלים קלזנהרות בבל" )

 םר' יוסף טוב עלשיטת  –תוספות מסכת פסחים דף קיז עמוד ב 

קימעא  "  :שכתב בסדרו  5יוסף טוב עלםהרב  ול  4. ולא גרסינן חמישי  נןרביעי גרסי   -רביעי אומר עליו הלל הגדול  

לומר בחמישי הלל הגדול    ,ואי בעי משתיא חמרא משום אונס  ,אם חולה הוא או איסטניס  ,סנכלשתות מים י

 6. איך תיקנו כוס חמישי הא ארבע כוסות תיקנו ולא חמישי ,תימה כיון שאוסר לשתות ."ישתנס

 צפון אפריקה פוסקי גם ב  –רי"ף מסכת פסחים דף כו עמוד א 

  : יהללוך ורבי יוחנן אמר  :יהודה אמר ב  ר  ?מאי ברכת השיר  .השיררביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת  

מהיכן    ."ה' רועי לא אחסר"  . ויש אומרים:חמישי אומר עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון  :נו רבנןת   .נשמת כל חי

 
 ".להלן נראה מה היא "ברכת השיר 1
הדין  ה פרק עשירי של מסכת פסחים    2 כוסות מוזכר בראש הפרק, אגב  דין ארבע  ליל הסדר.  חותם את המסכת מוקדש להלכות 

ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא   .לא יאכל אדם עד שתחשך   הסמוך למנח  ערבי פסחיםשחייבים לדאוג גם לעניים: "
מזגו לו כוס ראשון בית שמאי  ". משם הוא ממשיך בתיאור ארבע הכוסות: "תמחויוסות של יין ואפילו מן היפחתו לו מארבע כ

מזגו לו כוס שני וכאן הבן  ...   יום ך מברך על האומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כ
 ו לו מארבע כוסות" יש אולי רמז. ם "לא יפחת, אך במילי בע כוסות בלבד". ומשם למשנה שלנו. במשנה מוזכרים ארשואל אביו

  כשיטת רש"י ברייתא זו שהגמרא מוסיפה היא מקור מרכזי לנושא שלנו. הנוסח שבגמרות שלנו: "רביעי גומר עליו את ההלל" הוא    3
פון בא רק  טר  רבישיטתם,  לפי    . להלןנראה  לי התוספות ש, וכך גם בעשמקפידים לציין: "הכי גרסינן: רביעי גומר וכו' "  רשב"םו

ולומר לנו שעל הכוס הרביעית אומרים לא רק את הלל המצרי )הלל "הרגיל" שלנו שאנו אומרים שלוש פעמים  בנוסח הסדר  להוסיף  
הפסוק:  בגלל  או הלל מצרים  המצרי  הלל  ונקרא    –ל את הילדים "שלושה מי יודע"  ש לשאוכאן י  –פסח  ביום טוב הראשון של  

משלימים את מה שהתחלנו על הכוס השנייה לפני הסעודה, אלא מוסיפים את הלל הגדול,  ינו לא רק צרים"(, הי"בצאת ישראל ממ 
אחר גם  של מספר זה(. אבל יש נוסח    הסמליותה  הם יודעים מפסוקים וכאן שואלים את הילדים אם    26פרק קלו בתהלים )שיש לו  

 בגמרא שנראה להלן.
הדגש על  . אך  וכו' "גומר עליו  לציין: "הכי גרסינן: רביעי  כאמור  ידים  א שם( שמקפ)ראה בגמר  תוספות חוזר לשיטת רש"י ורשב"ם  4

"רביעי אומר עליו הלל הגדול",   לשון:זאת ועוד, השהם מתנגדים לו. אלא "ולא גרסינן חמישי", מעלה את הסברה שהיה נוסח כזה 
נוסח "חמישי" הוא אולי נכון יותר ויוצר  הסברה שה , מעלה את שהתחילו לפני הסעודה )הלל המצרי כנ"ל(הלל הבלי אזכור גמירת 

   הלל המצרי ובין הכוס החמישית שעליה אומרים את הלל הגדול. חלוקה ברורה בין הכוס הרביעית בה משלימים את
יף ביוסהרב    5 עלי  קדם לרש"י ולבש פוסק ופייטן צרפתי   11( מאה  Bon fils  )תרגום מצרפתית  םטּוב ֶעלֶ וסף  ן שמואל המכונה ר' 

שם תפקד כמנהיג וכרב. חלק ניכר מתשובותיו  במרכז צרפת  ללימוז' ואנז'ו שבעמק הלואר  היגר צפונה לשיליד פרובנס    התוספות.
הקהי ובתקנת  הציבור  בהנהגת  עוסקים  כמקורות  ופסקיו  מקרא  פסוקי  על  מסתמך  הוא  שלו  אחרות  בתשובות  כמו  ובהן  לות 
 )תודה לפרופ' רמי ריינר על תמצית זו(.   נתפסו כבעלי סמכותהלכתיים. הוא עסק במסורה וספרים שהעתיק 

פון. קטע  טרה מדבר רבי שעליה כנרא מייצג את הדעה שרש"י, רשב"ם ותוספות מתנגדים לה, שיש כוס חמישית רבי יוסף טוב עלם 6
)נמצא בסידור    כולו שכתב רבי יוסף טוב עלם לסדר ליל פסח  לשבת הגדול    וא בחיל ואתיצבהבא  המקיף   פיוטהפיוטי זה הוא חלק מ

בהגדה שלנו, הוא הפיוט המסיים את החלק 'הרשמי' של  שנכנס    מפיוט זה. הקטע המפורסם  בת הגדול(עבודת ישראל בפיוט לש
ָכתו  הִ ֲחַסל ִסּדּור ֶפַסח כ  "ההגדה:   ֻחָקתו    ,ל  ָפטו  ו  ָכל ִמש  ר או תו    ,כ  ַסּדֵּ ֶכה ַלֲעׂשו    ,ַכֲאֶשר ָזִכינּו ל  ן ִנז  ן מ  הבית השני: ", וכן  " תו  כֵּ כֵּ ָנהָזְך שו    , עו 

ַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה ם ק  מֵּ י ַכָנה  ,קו  עֵּ ל ִנט  ב ַנהֵּ ָקרו  ִרָנה  ,ב  ן ב  ִצּיו  דּוִים ל  דויים לציון ברינה" ובין הכוס  ר בין "פקש  למצואלהלן  נשמח  ".  פ 
  . וס לשתות ואנ  סאסטניהחמישית, רק אם הוא חולה או    החמישית, אבל יש להודות שמהדברים הנ"ל משתמע יחס מאד פשרני לכוס

לא  שבאו אחרי רבי יוסף טוב עלם( מתנגדים לדעה זו ונשענים, בין השאר, על האיסור שאחרים  ועכ"פ, התוספות )וחכמי צרפת  
 לשתות אחרי הכוס הרביעית, איסור שבו עצמו אפשר לדון. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%90_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%94
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ומנהגא דעלמא כרב יהודה בתרוייהו בברכת השיר    ... אמר רב יהודה מהודו ועד על נהרות בבל    ? הלל הגדול

 7. לל הגדולובה

 בגאונים -ס( סדר פסח גאון )הרפנ  סדר רב עמרם

וסות, חוזר ואוחז כוס חמישי ואומר עליו הלל הגדול וחוזר וחותם  ואם רוצה לשתות כוס אחד אחר ארבעה כ

חמישי אומר עליו הלל הגדול, דברי ר' טרפון. ויש אומרים ה' רועי לא אחסר.    :תניא  :ביהללוך. שכך שנו חז"ל

  8. לה' עד על נהרות בבל  רב יהודה אומר מהודו ? הלל הגדול מהיכא הוא

 וס חמישי לו למזוג כויש  – הלכה ירמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח 

ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל,    .ואחר כך נוטל ידיו ומברך ברכת המזון על כוס שלישי ושותהו

ומברך בורא פרי הגפן ואינו טועם אחר כך כלום כל    . ך וכו'ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשי

מהודו לה' כי טוב עד על נהרות    :והוא  ,דולויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הג  .ילה חוץ מן המיםהל

וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות, ויש לו לגמור את ההלל בכל מקום שירצה אף על פי שאינו מקום    .בבל

  9סעודה. 

 שנעשית רשות רפון לשיטת ר' טחובה  – סימן לגרא"ש מסכת פסחים פרק י 

אחסר. ורשב"ם גורס  ה' רועי לא ש אומרים: דול דברי רבי טרפון. ויים עליו הלל הגכוס חמישי אומרנו רבנן: ת

עשה  ואם בא לומר כוס חמישי רשות ואם ירצה י  10רביעי אומרים עליו הלל הגדול דכוס חמישי מאן דכר שמיה. 

הספרים    הרוצה לעשות כוס חמישי אומר עליו הלל הגדול. אבל לפי גירסת  :הכי הוה ליה למימר  ,כוס חמישי

 11ה ונהגו העולם לעשות רשות. כוס חמישי הוה ליה חוב ש אומרים, משמע דלר' טרפון וי

 
ורה בין  ( משמר בבירור את הנוסח של כוס חמישית בהגדה, תוך חלוקה בר הצפון אפריק  12מאה    נראה שהרי"ף )רבי יצחק אלפסי  7

הלל הגדול )והמשך    תפקידה של הכוס הרביעית: גמירת הלל המצרי וברכת השיר, ככתוב במשנה, ובין הכוס החמישית שהיא על
על המשנה אלא להוסיף עליה. והיא התוספת שרבי טרפון מציע בברייתא שאיננו בא לחלוק    ,ת ותשבחות כפי שנראה להלן(שירו

אלא ודאי כדברי הגאונים ז"ל עיקר דד' כוסות  ומסיים במילים: "  על הרי"ף שמחזק את דבריויסים  נכך עולה מתוך פירוש רבינו  
אי נמי דמצוה מן המובחר לשתות כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול   .יו הלל הגדולואם רצה לשתות אומר על חובה וחמישי רשות

ולגבי  את הרמב"ם נראה להלן    ". רק אחרון מהלכות חמץ ומצהוכך מטין דברי הרמב"ם ז"ל בפ   .ו לישנא דאומר עליו הלל הגדולוהיינ
, ורבי  כל מעשיך  הללוך ה' אלהינורב יהודה אמר: ימאי ברכת השיר?  ראים: "ברכת השיר, ראה בגמרא פסחים הנ"ל שנחלקו בה אמו

 . "יוחנן אמר: נשמת כל חי
ב שר שלום גאון  מצטט בדבריו את רהגאונים. רב עמרם גאון    הםו לוכבר קדמ  ניםהראשו  םאינור' יוסף טוב עלם    שהרי"ף  הרי לנו  8

והרב    . "דול ואם לאו פטורו הלל הגישי רשות, אם רוצה שותה ואומר עלימכאן למדנו שארבעה כוסות חובה, חמומסיים: "שנהג כך  
  -תשובות הגאונים  ה' ". ואנו מצאנו ב ומר: "והמוסיף מרצונו כוס חמישי יאמר הודו לכשר מביא גם את סידור רב סעדיה גאון שא

ר אַחר ארב   .וכוס רביעי של הלל: " ...  שערי תשובה סימן רפו חוזר ואוחז כוס חמישי ואומר    ,ע כוסותואם רוצה לשתות כוס אחֵּ
". משמע  מהודו הודו עד על נהרות בבל וכך אנו נוהגין  ?לואיזה הלל הגדו  .' אלהינו וגו'הלל הגדול וחוזר וחותם ביהללוך ה  עליו

או תאב במיוחד, אלא דבר שכך נהגו. בפרט, כפי שנראה להלן, אם רוצים להמשיך    אסטניס שחולה או  שאין זה רק עניין של מי  
 ולספר ביציאת מצרים כל הלילה. 

למזוג    והגאונים שיש כוס חמישי, אך יש לשים לב ללשונו המדויקת שמצד אחד הוא כותב "ויש לו  "ם מצטרף לסיעת הרי"ףרמב  9
איננה חובה זו  ומצד שני מדגיש שכוס  מן    כוס חמישי"  לעניים המתפרנסים  חייבים למשל לספק אותה  )לא  כוסות  כמו ארבע 

היא מתן רשהתמחוי(.   לו"  "יש  לשון  גם מתירות.  ואפשר שגם  לב שהוא  הכ  שים  הגדלקיים את  ואמירת הלל  ול וס החמישית 
למשל ולהמשיך ולספר  והתשבחות שנאמרים עליה, בכל מקום שירצה, היינו אפשר כבר לעקור ממקום עריכת הסדר, לשבת בסלון  

ביציאת מצרים כל אותו הלילה על הכוס החמישי )רק הלשון "ויש לו לגמור את ההלל" קצת קשה שהרי גמירת ההלל היא בכוס  
ר', בדומה לתוספת הביכורים )מסכת ביכורים פרק ג משנה יא(. ולא סתם נקטנו את  אה שיש כאן מעין 'תוספת סדהרביעית(. נר

בהגדת שלמה לרב מ. כשר שהוא מביא את הרעיון שאפשר שתוספת כוס  ראו גם שייכת כידוע לליל הסדר. הדוגמא של ביכורים ש
מצרים הרי זה משובח". הכוס החמישי  ה "וכל המרבה לספר ביציאת  ם כל הלילחמישי קשורה עם המצווה לספר ביציאת מצרי

ראה לשון    ותוספת הסיפור ביציאת מצרים, אחד הם. 'נותנת דלק' לאלה שהאריכו לספר ביציאת מצרים ותוספת הכוס החמישי  
ם מצוה מהמובחר  ת הוא. וג רשב"ץ מאמר חמץ: "והגאונים אומרים שאינו חובה כשאר הכוסות ואין איסור לעשותו, אלא רשו

 לומר עליו הלל הגדול, כדי לעסוק ביציאת מצרים כל הלילה". לעשותו כדי
 מדבר עליו?  ביטוי שפירושו: מי מזכיר אותו? מי בכלל 10
רשב"ם שהבאנו לעיל ואף מביא את  (, הכיר את  14  -, תחילת המאה ה13  -הרא"ש, שהוא מהראשונים המאוחרים )סוף המאה ה  11

רשות, צריכים היו לומר זאת. ואם לא עשו כן, אין לנו אלא את דברי המשנה    יו חושבים שכוס חמישית היאם חז"ל הטענתו שא 
את הלל הגדול שנאמר עליה. הרא"ש  , ולא באה אלא להוסיף  י טרפון מדברת על כוס רביעית בלבד הברייתא של רבגם  בה פתחנו. ו

עפ"י רבי טרפון  נה כך וכוס חמישית  פשטות שגרסת הספרים אינבע  הוא קוב, אבל דוחה אותם בנימוס כשרשב"ם  מביא את דברי
רוכה של ראשונים, אשכנזים, ספרדים, פרובנסיאלים  זה מנהג רשות. בכך הוא מצטרף לשורה אולפיכך בשורה תחתונה   היא חובה 

הלכות רי"ץ גיאת  ע"א,    חים קיחשכולם מכירים את המנהג של כוס חמישית: הראב"ד )על הרי"ף הנ"ל(, בית הבחירה למאירי פס
לכות פסח  מחזור ויטרי האבודרהם סדר ההגדה,    )שמביא את רב עמרם גאון ורב שר שלום גאון הנ"ל(,  ות פסחים עמוד שכבהלכ

ואולי הגדיל מכולם  , ראב"ן פסחים, ספר כלבו סימן נ, מדרש שכל טוב )בובר( שמות יב, ואפילו סידור רש"י סימן שפט.  סימן עג
כוס  קובע: "ש  מאמר חמץרשב"ץ בומפורט וכן    ר את הכוס החמישית באופן נמלץ שמתא  לקט סדר פסח סימן ריחשבולי הספר  

כוס חמישית של ליל  )ולא הבאנו את כולם( שסבורה ש  ". חבורה נכבדה לכל הדעות ו הלל הגדולחמישי מצוה מן המובחר לומר עלי 
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 הכוס החמישית עקירת  –בית יוסף אורח חיים סימן תפא 

בברייתא כוס חמישי אלא כוס רביעי  . נראה שטעמו מפני שלא היו גורסים  ואנן לא נהגינן בכוס חמישי כל עיקר

 12.וכדגריס רשב"ם

 לשונות של גאולהכנגד  – הלכה אי תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק 

י  "  :נגד ארבע גאולותכ   :רבי יוחנן בשם ר' ר' בנייה  ?מניין לארבעה כוסות ְשָרֵאל ֲאנִּ ְבֵני יִּ י  ְוהֹוֵצא  ה'ָלֵכן ֱאֹמר לִּ תִּ

ְגדֹ ֶאְתכֶ  ים  ְשָפטִּ ּובִּ ְנטּוָיה  ְזרֹוע   בִּ ֶאְתֶכם  י  ְלתִּ ְוָגא  ֵמֲעֹבָדָתם  ֶאְתֶכם  י  ְלתִּ צ  ְוהִּ ם  יִּ ְצר  מִּ ְבֹלת  ת סִּ ח  ת  ים:ם מִּ י    לִּ ְחתִּ ְוָלק 

י ְלָעם   13. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי -  (שמות ו ו" ) וכו' ֶאְתֶכם לִּ

 חמישי הרי זה משובחכוס  –מוד ב כתוב שם לראב"ד מסכת פסחים דף כו ע

כבר סמכוהו בהגדה    14"אה - וה  .באגדה כנגד ד' גאולות, ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי  םוהד' כוסות סמכו

יפחת נמי לא  ותנא קמא  כוסות קאמרכנגד והבאתי.  מד'  לו  זה משובח.   ,ו  עליהם חמישי הרי    אבל המוסיף 

  15לא שתי לה.  ומדקאמר: אומר עליו הלל הגדול, דבלא אמירה

 עבד שמשתחרר ואין לו בית דירה  - דעת זקנים מבעלי התוספות שמות פרק יב 

הוא    ,דהיינו למאן דצריך למשתיה  ,וכוס חמישי  .והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי  :ד' כוסות כנגד ד' גאולות

אי לא אייתיה לבי   ,ידיה בידיהמאן דמליה שחרריה ומסר כל ד  :אינשי מריכדא ,י שגם הוא גאולהכנגד והבאת

מה מועיל לו כל    ,אם לא הביאו לבית דירתו  ,עבד ששחררו רבו ומסר לו גביעו בידורוש:  פי  ? דריה מאי אהני ליה

 17? ציאה של מצריםמה היה מועיל להם הי ,אם לא הביא הקב"ה אותן לארץ ישראלהכי נמי,  16? הטובה

 
וסיף סמך לכל אלה שכתוב במשנה: לא והרב כשר מ  צוה מן המובחר.ן ואף מרשות ומנהג נכוהיא  לא חובה, ודאי  היא  הסדר, אם  

 משמע שלהוסיף מותר.   –יפחתו מארבע כוסות 
ר' יוסף קארו, שחי  . "אחר ארבע כוסות אינו רשאי לשתות יין, אלא מים: "חיים הלכות פסח סימן תפא  שולחן ערוך אורחוכך גם ב 12

ישי מסדר ההגדה שלנו וכבר האריכו רבים  רכזית שהוציאה את הכוס החמכתית המשנים רבות בארץ, בצפת, הוא הסמכות ההל
"כ על 'שלושת הגדולים' שהיו לפניו: הרי"ף, הרמב"ם  וטובים להבין מדוע פסק כך, מה גם שבפסיקתו הכללית הוא מסתמך בד

תי זה, אחד מהם מביא הרב  ך' הלכרשב"ם! השערות רבות יש ל'מהפוהרא"ש וכאן הוא מתעלם מהם לחלוטין ומסתמך כל כולו על  
ח שנוהג  שר שהעניין קשור שוב למשנה שדין ארבע כוסות מוזכר בהקשר של 'לא יפחתו לעני מארבע כוסות'. בשילוב עם פסכ

ירצו לעשות כעשירים וישתו אותה בלילה  או  נוסיף כוס חמישית, עשויים העניים לטעות שהוא חובה,  לילות, אם  בחו"ל שני 
שסתם ייפגעו העניים שנותנים להם רק שמונה כוסות והם רואים שהעשירים    כוס רביעית בלילה השני. אור להם  הראשון ויחס

נו שנעליב את העניים או שנעיק על התמחוי או שניהם. לא נוכל להרחיב בנושא זה ולהיכנס נוהגים כוס חמישית )פעמיים(. וסופ
על כל הראשונים שהבאנו לעיל  ו  חדה באבחת קולמוס הניף חרב  שפסק וכאן לשיקול ההלכתי של בעל השולחן הערוך שפסק מה  
סטניס או תאב הרבה לשתות, יכול לשתות כוס  ומי שהוא איוסיף שם: "שמ שהכירו את המנהג של כוס חמישית. גם הגהות הרמ"א  

וסו של אליהו כזכרון  ו עם כלא הועילה ונותרנ  ,בד"כ מחייבת את האשכנזים, ש", כשיטות שראינו ויאמר עליו הלל הגדול  ,חמישי
 . החמישית של ליל הסדר. מהלך הלכתי זה של הבית יוסף צריך עיון גדול ורחב שכאמור לא נוכל להרחיב עליו כאןלכוס 

ועוד, אבל ארבע לשונות של גאולה הוא העיקר וירושלמי זה   יות וכנגד ארבעה מלכ, כנגד ארבעה כוסות של פרעהושם עוד דעות:  13
הסבר לארבע הכוסות(; וממנו, כך נראה הועתקו הדברים למדרש בראשית רבה פח  כך )בבבלי אין שום נימוק ויקרי להוא הסמך הע

איפה הלשון    :ה שנראה להלן ולמדרשים ופרשני מקרא והגדה רבים. והשאלה המתבקשת היאה, סוף פרשת וישב וכן לשמות רב 
ֶכם ֶאל ָהָאו  ו: "  החמישית "והבאתי" שנמצאת בהמשך הפסוקים שם בשמות פרק אִתי ֶאת  בֵּ ָתּה  הֵּ ת א  ָיִדי ָלתֵּ ָנָׂשאִתי ֶאת  ֲאֶשר  ֶרץ 

ָתּה לָ  ָנַתִתי א  ב ו  ַיֲעק  ָחק ּול  ִיצ  ָרָהם ל  ַאב  ָרָשה ֲאִני ל   מדוע היא לא חלק מהגאולה? ה' ". מדוע היא לא נספרת?ֶכם מו 
 החמישית.  14
מצרים הרי זה משובח". הקשר של לשון    את "כל המרבה לספר ביציאת  שמזכיראונס או משתנס, אלא "משובח". מה  לא רשות ולא    15

אבל כוס חמישי  : "ספר אבודרהם סדר ההגדה ופירושהב הגאולה החמישית עם הכוס החמישית )ועם אמירת הלל הגדול( נמצאת גם  
"י סג"ל הא דיש מוסיפין מר מהרא: "ספר מהרי"ל )מנהגים( סדר ההגדה". וב התירו שיש סמך מעט מן הפסוק כנגד והבאתי אתכם

רס עת האוכל  פרי צדיק בראשית קונט - ר' צדוק הכהן מלובלין ו . "כתב הרא"ש משום דכתיב עוד והבאתי , ס חמישי למאן דצריךכו
דלכן   .נראה לי דהוא נגד והבאתי אל הארץ  ,וכוס חמישי רשות לדעת הרי"ף, אף מוצא קשר להלל הגדול דווקא: "האכילה  יבעניינ

". הרי לנו שלשון "והבאתי" כן נספרת,  ן שזהו מן הארץ כמו שמברכין המוציא לחם מן הארץבשביל המזו ,ליו הלל הגדולמרים עאו
עדיין איננה חובה כארבע    ית, שכפי שראינו גם לדעת כל המוסיפים והמאמצים בחום את שיטת ר' טרפון אבל עם הכוס החמיש

 מדוע איננה חובה?  הגאולה?נה ב"והבאתי" משאר לשונות מה שוהכוסות הראשונים. והדרא קושיה לדוכתא: 
ה: עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב  אמר ליה רב נחמן לדרו עבדי"א: "פסחים קטז עמתבקשת כאן מאד ההשוואה עם גמרא    16

פתח ואמר עבדים  תנה.  ליה כספא ודהבא, מאי בעי למימר ליה? אמר ליה: בעי לאודויי ולשבוחי. אמר ליה: פטרתן מלומר מה נש
כרוחו    על בית דירה. וכל אחד ידון בהשוואה זומדברים  נחמן מדבר עם עבדו על כסף וזהב ודעת זקנים מבעלי התוספות    רב  ."היינו

 הטובה. 
ערך  לשון "והבאתי" כשוות    באימוץהיא אולי הקיצונית ביותר  , גם היא מבעלי התוספות אבל בניגוד גמור לתוספות לעיל,  שיטה זו   17

טרה של כל השאר! כי מה לנו בהוצאה, הצלה, גאולה ולקיחה, אם אינן עולות לכדי הבאה שונות הגאולה; זו אפילו המעם שאר ל
למי    –  "והיינו למאן דצריך למשתיה"   אומר:  מדרש זהוניים בארץ היעודה שהובטחה לאבות? אך דא עקא, שגם  לחיי חורין ריב 

 פסח שעשה יהושע בכניסה לארץ(. רק למי שרוצהפר יציאת מצרים ואולי גם בכל הלילה ולסשרוצה להוסיף ולשתות )ולהישאר ער  
תנאי ותלות ותוספת מוכנות ורצון, משהו שונה מארבע לשונות  משהו של    . ועדיין הכוס החמישית ולשון "והבאתי" יש בהם או צריך

 הגאולה וארבע הכוסות הראשונים.
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 ה והלשון החמישית בין ארבע לשונות הגאולהפרש  –פרשת וארא  ו ד שמות רבה

וכנגדן תקנו חכמים    ., כנגד ד' גזירות שגזר עליהן פרעה"והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי : " ד' גאולות יש כאן

והבאתי אתכם  "  .(יג  )תהלים קטז"  כוס ישועות אשא ובשם ה' אקראמר: "ד' כוסות בליל הפסח, לקיים מה שנא

מה שאמרתי    םהאעשה ל   - ות ו ח(  ליצחק וליעקב" )שמלתת אותה לאברהם    את ידי  אל הארץ אשר נשאתי 

 18.םשאתן להם את הארץ ויהיו יורשין אותה בזכותם, לאבותיה

 בגלות אנחנו  –תורה תמימה הערות שמות פרק ו הערה ה 

  ומה שלא תקנו כוס הודאה לענין והבאתי אתכם אל הארץ, דאין לומר מפני שאינו מענין הגאולה, שהרי כמו כן 

פשוט מפני שבהיותנו עתה בגלות    . יש לומרם לי לעם שהוא ג"כ אינו מענין הגאולהולקחתי אתכ  תקנו לענין

ואולי לזכר זה תקנו כוס מיוחד לשמו של אליהו    19אי אפשר לישא כוס יין על זה.  , והארץ מסורה בידי זרים

 20מהרה בימינו. לזכרון ורמז שאנו מקוים לביאתו ולתחיית האומה והארץ ב

   פרשת הביכורים –ט - פסוקים כ ודברים פרק כ

י ֹאֵבד אָ  מִּ י ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב:ֲאר  ְיהִּ ְמֵתי ְמָעט ו  ָיָגר ָשם בִּ ְיָמה ו  ְצר  ֵיֶרד מִּ י ו   בִּ

ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה: יִּ ּנּונּו ו  ְיע  ים ו  ְצרִּ מִּ ָיֵרעּו ֹאָתנּו ה   ו 

ק ֶאל ה' אֱ  ְצע  ּנִּ יִּ ֹלֵהי ֲאֹבתֵ ו  י ְרא ֶאת ינּו ו  ע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ו  ֲחֵצנּו: ְשמ   ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ל 

ים:  ְזֹרע  ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפתִּ ם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ יִּ ְצר  מִּ ֵאנּו ה' מִּ יֹוצִּ  ו 

ֶתן ָלנּו  יִּ ֶזה ו  ָמקֹום ה  ֵאנּו ֶאל ה  ְיבִּ זֹאת אֶ   ֶאת ָהָאֶרץו  ת ָחָלב ּוְדָבש: ה   21ֶרץ ָזב 

ָתה י   ְוע  ָתה לִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר־ָנת  ית ְפרִּ י ֶאת־ֵראשִּ ֵּנה ֵהֵבאתִּ  22ה' וכו'. הִּ

 סה לארץ ניסן בכניאירועי  –ה  ים ד,יהושע פרק

ְק  ְלָגל בִּ גִּ י ֲחנּו ב  אשֹון ו  ֹחֶדש ָהרִּ ְרֵּדן ֶבָעשֹור ל  י  ן ה  ח יְ ְוָהָעם ָעלּו מִּ ְזר  יחֹו: ֵצה מִּ  רִּ

ים ָהֵאֶלה ֲאשֶ אֵ וְ  ְלָגל: ת ְשֵתים ֶעְשֵרה ָהֲאָבנִּ גִּ ע  ב  ים ְיהֹושֻׁ ְרֵּדן ֵהקִּ י  ן ה   ר ָלְקחּו מִּ

ים ָהֵאֶלה:  ְשָאלּון ְבֵניֶכם ָמָחר ֶאת ֲאבֹוָתם ֵלאֹמר ָמה ָהֲאָבנִּ ְשָרֵאל ֵלאֹמר ֲאֶשר יִּ יֹאֶמר ֶאל ְבֵני יִּ  ו 

 
תו לכוס החמישית וכדרשה נפרדת. ארבע לשונות  "והבאתי", אבל בלי לקשר אול, מזכיר את מבוסס על הירושלמי לעיהמדרש זה,  18

"וידעתם כי   -"ולקחתי". "והבאתי" הוא עניין חדש ומותנה בידיעת ה'  שהיא הגאולה הראשונים כרוכים ביציאת מצרים ועבודת ה'
ארבעים שנה של    באוובין הכניסה לארץ,  ום,  י  50מוך תוך  אני ה' ". ועינינו הרואות שבין יציאת מצרים ומעמד הר סיני שהיה בס

עקב אי שמירת ברית התורה ומצוותיה.    ,נדודים במדבר עד שהיו מוכנים ל"והבאתי". וגם הוא בעוונותינו הרבים הופר בגלויות
יירא    שיגאלם שלא  ההקב"נשבע  ...  אין לכן אלא לשון שבועה   -  לכן אמור לבני ישראלדרש בשמות רבה שם: "מראה קטע קודם ב

  כב גאולתן, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ד' גאולות יש כאן, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי משה שמא מדת הדין יע
שהרי מלכתחילה לא היו ראויים להיגאל "אילולא שאסר    ,תנאי- גאולת מצרים היא ללא   במדרש שהבאנו למעלה.   " וההמשך הוא   וכו'

 , והישיבה בה לאורך זמן, מותנים. בה כג ב(. אבל הכניסה לארץעה" )ויקרא רהקב"ה עצמו בשבו 
(. ראה גם  אוצר הגאונים פסחים תשובות סי' שנדעשה רוקח,  הכוס החמישי נקרא כוס הישועה )דברי רב שרירא גאון המובאים במ   19

 לי הלקט סימן ריח שמתאר את הכוס החמישי במילים "כוס ישועות אשא". ושב
את הישועה ולהלל את "והבאתי" ובמקומו בא כוס הציפייה לישועה של  בגלות שבה אין מקום לשבח    חמישי התעמעםהכוס ה  20

, מעמרם גאון ועד הרא"ש,  רמב"ם והרמ"אא הפריע לשרשרת חכמי ישראל מהגאונים ועד האליהו הנביא. אך מעניין שכל זה ל
וסף קארו שגר שנים רבות  ודווקא ר' י נגד "והבאתי".  החמישית שהוא כלצדד במנהג הכוס  וישבו בחו"ל,  שהבאנו בתחילת דברינו,  

כך או    .רב  לסקור בתמצית, עדיין דורש עיון ומחקרמחייו בארץ ישראל, בצפת, עקר מנהג זה. נראה שהנושא הנכבד הזה שניסינו  
רב כשר בהגדת  הלמשל י", כמו כך, בעקבות חידוש תקומת עם ישראל בדורנו, היו שהציעו לחדש את הכוס החמישית של "והבאת 

, וכמו  נותחת ידיבהגדת נחמה )לייבוביץ( שאין היא  הרעיון  מופיע  . כמו כן  מיד עם קום המדינה  יורק(-תש"י, ניוית )ישראלצפסח אר 
גם  ואז    .2011, ידיעות אחרונות ספרי חמד,  84כוחה של יהדות ישראלית, עמ'    –נון נס קיבוץ גלויות  -שמוצע בספרו של יואל בן

ָנהיוט של ר' יוסף טוב עלם: " נחתום את הפ עו  ן מ  כֵּ ַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה  , ָזְך שו  ם ק  מֵּ י ַכָנה  , קו  עֵּ ל ִנט  ב ַנהֵּ ָקרו  דּו  , ב  ִרָנהפ  ן ב  ִצּיו  ", בשמחה  ִים ל 
 . חי וקיים , אלא בלשון הווהעלום שלימה ולא בלשון עתיד

ת כי תבא(, הם ציר מרכזי בהגדת ליל הסדר ואולי אין אנו תמיד שמים  )עליו דרשנו בפרש   ארמי אובד אביפסוקי פרשת הביכורים:    21
יָ ַוּיו  לב שהדרשן, הדורש כל מילה וכל תג בפסוקים אלה, עוצר בפסוק: " ַרִים ב  נּו ה' ִמִמצ  טִצאֵּ ַע נ  ר  תו ת  ד ֲחָזָקה ּוִבז  א  ל ּוב  ָרא ָגד  מ  ּוָיה ּוב 

ִתים פ  מ  ָבשַוי  ולא ממשיך לפסוק הסמוך: "  " ּוב  נּו ֶאל ַהָמקו ם ַהֶזה ַוִּיֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהז את ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוד  ט(. וגם    דברים כו" )ִבאֵּ
ספרי דברים פרשת כי תבוא פיסקא  ראה למשל דרשת  הוסיף פסוק זה ולדרוש בו.  והציע ל  נון בספרו הנ"ל-אל בןעל כך עמד הרב יו

. ואם לא בהגדת ליל  "הזה נתן לנו את הארץ הזאת , בשכר ביאתנו אל המקום  ?אל המקום הזה ומה תלמוד לומר ויביאנו : " ...  שא
  בשבוע  חלים באותו היוםשניהם  נה )ר ליום השביעי של פסח בלוח השהסדר, אז אולי בהגדת ליל יום העצמאות שכידוע קשו

 (. עובסימן א"ת ב"ש, ג"ר .... ז"
ִתי ַהּיו ם ַלה' ֱאֹלֶהיָך ִכי־ חילת פרשת ביכורים שם, בהגדה שלפני "ארמי עובד אבי": "לא רק "ויביאנו", אלא גם "הבאתי"! ובת  22 ִהַגד 

בַ  ינּו ָלֶתת ָלנּוָבאִתי ֶאל־ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנש  תֵּ פי שמציע ד. הנשקה הגנות שהמשנה מדברת עליה כ"ארמי אובד אבי" הוא  ". ואם,  ע ה' ַלֲאב 
(, איך זה שכל השבח של "באתי", "ויביאנו",  430מאגנס, ירושלים תשע"ו )עמוד  ,  ח בתלמודם של חכמיםמה נשתנה? ליל הפסבספרו  

ודורש מארמי  : "ומה עוד שהמשנה )פסחים פרק י משנה ד( אומרת במפורש  ן ההגדה? "הבאתי" של סוף פרשת הביכורים נעקר מ
 ! את הפרשה כולה  אולי הגיעה השעה שנשלים ".ד שיגמור כל הפרשה כולהאובד אבי ע

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%99
http://www.magnespress.co.il/Book/%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94.aspx?name=%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%3F&code=45-131140&docNo=3&qid=1&from=Publisher/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA+%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A0%D7%A1.aspx
http://www.magnespress.co.il/Book/%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94.aspx?name=%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%3F&code=45-131140&docNo=3&qid=1&from=Publisher/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA+%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A0%D7%A1.aspx
http://www.magnespress.co.il/Book/%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94.aspx?name=%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%3F&code=45-131140&docNo=3&qid=1&from=Publisher/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA+%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A0%D7%A1.aspx
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י בָ ֵניֶכם ֵלאמֹ ֶאת בְ ְעֶתם ְוהֹוד   י ְרּדֵ ר ב  ְשָרֵאל ֶאת ה  ר יִּ ֶזה:ָשה ָעב   ן ה 

.... 

ְרבֹות ְירִּ  ֹחֶדש ָבֶעֶרב ְבע  ְרָבָעה ָעָשר יֹום ל  ח ְבא  ֶפס  י ֲעשּו ֶאת ה  ְלָגל ו  גִּ ְשָרֵאל ב  י ֲחנּו ְבֵני יִּ  יחֹו: ו 

ָמח   יֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ מִּ ח מ  ו  ֶפס  ת ה  ֶזה: לּוי ְבֶעצֶ צֹות ְוָק ר  יֹום ה   23ם ה 

 לספר שמות  ספר יהושעמ – יב כהמלמד( שמות -מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי )אפשטין 

ראל  וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שכשיש  גלוי  -"  ושמרתם את העבדה הזאת ...    אל הארץ  ווהיה כי תבוא"

ְרָבָעה עָ ר: " וכן הוא אומ  .סחלארץ עתידין לעשות את הפנסין  כנ ח ְבא  ֶפס  י ֲעשּו ֶאת ה  ְלָגל ו  גִּ ְשָרֵאל ב  י ֲחנּו ְבֵני יִּ ָשר  ו 

יחֹו ְרבֹות ְירִּ ֹחֶדש ָבֶעֶרב ְבע   24. ה י( שע )יהו" יֹום ל 

ָך ק לְׁ חָּ ה לְׁ ר ַהזֶּ בָּ ת ַהדָּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ יָך ַעד    ּושְׁ נֶּ בָּ ֹבאּו אֶּ   ם:לָּ עֹוּולְׁ י תָּ יָּה כִּ הָּ רֶּ וְׁ אָּ ם ַכאֲ ל הָּ כֶּ ן ה' לָּ תֵּ ר יִּ ם ץ ֲאשֶּ תֶּ ַמרְׁ ר ּושְׁ בֵּ ר דִּ שֶּ

ת ה ַהזֹאת: אֶּ ֲעֹבדָּ  . (דכ- גכיב    )שמות הָּ

 ֹ ת ַהיֹואמֶּ ַוי כֹור אֶּ ם זָּ עָּ ל הָּ ה אֶּ אתֶּ ר ֹמשֶּ צָּ ר יְׁ ה ֲאשֶּ םם ַהזֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ה   ם מִּ זֶּ ם מִּ כֶּ תְׁ יא ה' אֶּ ק יָּד הֹוצִּ ֹחזֶּ י בְׁ ים כִּ דִּ ית ֲעבָּ בֵּ   מִּ

לֹא יֵּ  ל חָּ וְׁ כֵּ ץ:אָּ הַ   ...  מֵּ י וְׁ ַנֲענִּ ץ ַהכְׁ רֶּ ל אֶּ יֲאָך ה' אֶּ בִּ י יְׁ יָּה כִּ הָּ בּווְׁ ַהיְׁ י וְׁ ּוִּ ַהחִּ י וְׁ ֱאֹמרִּ הָּ י וְׁ תִּ ר נִּ חִּ י ֲאשֶּ ַבע לַ סִּ יָך  שְׁ ת ֲאֹבתֶּ תֶּ   לָּ

ב ּו לָּ ַבת חָּ ץ זָּ רֶּ ְך אֶּ עֲ לָּ ת הָּ תָּ אֶּ ַבדְׁ עָּ ש וְׁ בָּ ה:דְׁ ש ַהזֶּ ה ַהזֹאת ַבֹחדֶּ  25. (, הגג  י   )שמות ֹבדָּ

 הכתוב בביאה לארץתלה  – פרשה יבמסכתא דפסחא  בא מעאלדרבי יש מכילתא 

תי  והבא"  ?ברוהיכן ד  -"  כאשר דבר "תלה הכתוב לעבודה זו מביאתן לארץ ולהלן.    -או אל הארץ  ווהיה כי תב

  26. )שמות ו ח( " אתכם אל הארץ וגו'

 וכשר   שמח ואביב  חירות  פסח,  ג  ח

 מחלקי המים 

מנחם מ.  שהוציא הרב  פסח ארצישראלית'    –הגדת  ראו ',  20בהערה  בסוף הדף ובנו  בהמשך לדברים שכת  מים אחרונים: 

דן בכוס  הדגאולה  תא  ה נקרא אתחל פרק מיוחד בהגד.  כשר, אותו הזכרנו במים הראשונים וממנו שאבנו מים רבים וחיים

וכבר זכינו להפיק   .Hebrewbooks.comאתר  מתוך    הלן הוא העמוד האחרון בהגדההדף המובא לוהבאתי.  –החמישית

 , תשע"ח. ם למדינת ישראלבהוצאה נאה ומחודשת לכבוד שנת השבעי הגדה נאה זו  

 
הקשר הוא גם להפטרת החג, ביהושע פרק ה ולכניסת בני ישראל לארץ שהייתה, כנראה במכוון, בדיוק בתאריכים של יציאת    23

ארבעה עשר לחודש ניסן.  ריך זה וכלה בעשיית הפסח ב ים, החל מלקיחת השה בעשירי לחודש ומקבילתו בחציית הירדן בתאמצר
וכבר עמדו חכמים על הקשר  וגם: "כי ישאלך בנך" )בלשון קצת אחרת( חוזר בספר יהושע.  ל משה!  יהושע מקיים את "והבאתי" ש

שה  יאלא חמלא ניתן להם    -אלמלא חטאו ישראל  "ב: "נדרים כב עריהם בגמרא  ההדוק שבין חמישה חומשי תורה וספר יהושע בדב
, שמרו רוב חכמי ישראל על הכוס החמישית. ואנו שזכינו  ". והגם שגלויהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא  חומשי תורה וספר

ועל הקשר בין חג    ומצווה מן המובחר.לחזור ולרשת את הארץ ודאי שנלך בדרכם, אם לא בתורת חובה, אז בתורה רשות )לרשת(  
 . הצעה חלופית להפטרת שביעי של פסח דברינו הפסח והכניסה לארץ בימי יהושע, ראו 

יוצר  בעקבות הפסוקים הנ"ל בספר יהושע על הפסח שעשו בני ישראל בכניסה לארץ בחנייתם בגלגל, "קפץ ובא" מדרש זה אשר    24
, זה  סוקים בספר שמותפפסח שעשו בני ישראל ויהושע בכניסה לארץ איננו אלא קיום הלאחור עם יציאת מצרים.  את הקשר  

 . . להלן הפסוקים המדרש מצטט ויש עוד אחדש
פעמיים שמצווה זו תתקיים בכניסה  בציווי הראשון בתורה על פסח דורות, נאמר במפורש  בפרשת בא, יציאת מצרים בתיאור  עוד  25

 . התלויה בארץמצוה  – דברינו פסח וכבר הרחבנו בנושא זה בלארץ. 
של בני ישראל לארץ. ואם הדברים אינם ברורים משני הפסוקים הנ"ל  מביאתם , עבודת קרבן פסח היינו ", תלה הכתוב לעבודה זו" 26

ֶכם  פרשת וארא: "   הפסוק בשמות ו ח   , עם"והבאתי"מפרשת בא, באה דרשת המכילתא וקושרת את פסח דורות עם   אִתי ֶאת  בֵּ הֵּ ו 
ָחק ּול   ִיצ  ָרָהם ל  ַאב  ָתּה ל  ת א  ָרָשה ֲאִני ה'יַ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלתֵּ ָתּה ָלֶכם מו  ָנַתִתי א  ב ו  הפסוק  , אליו יש להוסיף את  "  ֲעק 

הַ : "לעיל משמות יג ַנֲעִני ו  ִביֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהכ  ָהָיה ִכי י  בּוו  ַהי  ַהִחִּוי ו  ִרי ו  ָהֱאמ  ַבע לַ ִסי ֲאֶשר נִ ִחִתי ו  ֶתיָך  ש  ָבש  ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּו  ָלֶתתֲאב  ד 
ָת ֶאת ָהעֲ ו   ֶדש ַהֶזהָעַבד  ָדה ַהז את ַבח  , לפיכך אין לך פסח  לאבות ת הארץ  וזו מצדה קשורה להבטח   מצריםגאולת  פסח יסודו ב  –  ".ב 

)דברינו   לכוס החמישית והבאתיסיוע גדול  יש    הזמכילתא  מדרש  מויתקיים "והבאתי".  משעה שתתקיים ההבטחה  לדורות, אלא  
 בפסח(. 
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