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THE FIFTH CUP - ELIYAHU HA’NAVI
END OF HAFTARAH SHABBAT HAGADOL
MALACHI 3.23
נּוֹרא
׃ ִהנֵּ ֤ה אָ נֹכִ י֙ שֹׁלֵ ֣חַ לָ ֶ֔כם ֵ ֖את אֵ ִליָּ ֣ה הַ נּ ִ ָ֑ביא ִל ְפ ֵ֗ני ֚בּוֹא ֣ יוֹם יְהֹ ָ֔וה הַ גּ ָ֖דוֹל וְהַ ָ ֽ
ֵיתי אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ
וְהֵ ִ ֤שׁיב לֵ ב־אָ בוֹת֙ ﬠַ ל־בָּ ֔ ִנים וְלֵ ֥ב בָּ ִנ֖ים ﬠַ ל־אֲ בוֹ ָ ֑תם פֶּ ן־אָ ֕בוֹא ו ְִהכּ ִ ֥
׃ח ֶרם
ֵֽ
—-------------------------------------VAYIKRA 26
Parshat Bechukotai
יתי אַ ְב ָר ָ ֛הם אֶ זְ ֖ ֹכּר
ת־בּ ִר ִ ֧
ְ
יתי יִצְ ֜ ָחק וְאַ֨ ף אֶ
ת־בּ ִר ֨ ִ
ְ
יתי ַיﬠ ֲ֑קוֹב וְאַ ֩ף אֶ
ת־בּ ִר ִ ֣
ְ
ְו ָזכ ְַר ִ ֖תּי אֶ
׃וְהָ ָ ֥א ֶרץ אֶ זְ ֽ ֹכּר
Then will I remember My covenant with Jacob; I will also
remember My covenant with Isaac, and also My covenant with
Abraham; and I will remember the land.
—----------------------------RASHI
וזכרתי את בריתי יעקוב .בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ְמקוֹמוֹת נִכְ ַתּב ָמלֵ א ,וְאֵ ִליָּהוּ חָ סֵ ר בַּ חֲ ִמ ָשּׁה
ְמקוֹמוֹת — ַיﬠֲקֹ ב נָטַ ל אוֹת ִמ ְשּׁמוֹ ֶשׁל אֵ ִליָּהוּ ﬠֵ ָרבוֹן ֶשׁיָּב ֹא וִיבַ ֵשּׂר גְּ אֻ לַּ ת בָּ נָיו:
—---------------------------------------------------------
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.ְשׁוֹתהוּ
ֵ ישׁי ו
ִ וּמבָ ֵר ִבּ ְרכַּת הַ ָמּזוֹן ﬠַ ל כּוֹס ְשׁ ִל
ְ וְאַ חַ ר ָכּ נוֹטֵ ל י ָָדיו
ְאוֹמר ﬠָ לָ יו ִבּ ְרכַּת הַ ִשּׁיר ו ְִהיא
ֵ  ו.ְגוֹמר ﬠָ לָ יו אֶ ת הַ הַ לֵּ ל
ֵ וְאַ חַ ר ָכּ מוֹזֵג כּוֹס ְר ִביﬠִ י ו
בּוֹרא פְּ ִרי הַ גָּפֶ ן וְאֵ ינוֹ טוֹﬠֵ ם אַ חַ ר ָכּ כְּ לוּם
ֵ
וּמבָ ֵר
ְ .'ֲשׂי וְכוּ
ֶ יְהַ ְללוּ ה' כָּל ַמﬠ
.כָּל הַ לַּ יְלָ ה חוּץ ִמן הַ ַמּיִם
'ְלוֹמר ﬠָ לָ יו הַ לֵּ ל הַ גָּדוֹל ֵמ)תהילים קלו א( "הוֹדוּ לַ ה
ַ ישׁי ו
ִ ְויֵשׁ לוֹ ִל ְמזֹג כּוֹס חֲ ִמ
 וְכוֹס זֶה אֵ ינוֹ חוֹבָ ה כְּ מוֹ."כִּ י טוֹב" ﬠַ ד )תהילים קלז א( "ﬠַ ל נַהֲ רוֹת בָּ בֶ ל
.אַ ְרבָּ ﬠָ ה כּוֹסוֹת
And afterwards, he [washes] his hands and recites the Grace
over the Meal over a third cup and drinks it. And afterwards, he
pours a fourth cup and finishes the Hallel over it. And he recites
the blessing over the song, and that is "May all of your
creatures praise you, etc." And he recites the blessing, "who
creates the fruit of the vine," [drinks it] and does not taste
anything afterwards the whole night except for water.
And he should fill a fifth cup and say the Great Hallel (Psalms
136) upon it, from "Give thanks to the Lord, for He is good"
(Psalms 136:1) to "Upon the rivers of Babylon" (Psalms 137:1).
And this cup is not obligatory like the four cups
—-------------------------------------------------------ROSH. on GEMARA PESACHIM
– רא"ש מסכת פסחים פרק י סימן לג
חובה לשיטת ר' טרפון שנעשית רשות
: ויש אומרים. כוס חמישי אומרים עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון:תנו רבנן
 ורשב"ם גורס ואם בא לומר כוס חמישי רשות ואם ירצה.ה' רועי לא אחסר
יעשה
.משמע דלר' טרפון כוס חמישי הוה ליה חובה ונהגו העולם לעשות רשות
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—--------------------------------------------SHEMOT 6.6
ֵאתי אֶ ְת ֶ֗כם ִמ ַ ֙תּחַ ת֙ ִס ְב ֣ ת ִמצְ ַ ֔ריִם ו ְִהצַּ ְל ִ ֥תּי
ה וְהוֹצ ִ ֣
מר ִל ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ ל ֮ אֲ ִנ֣י יְהֹ ָו ֒
לָ ֵ֞כן אֱ ֥ ֹ
וּב ְשׁפָ ִ ֖טים גְּ ד ִ ֹֽלים אֶ ְתכֶ ֖ם מֵ ֲﬠב ָֹד ָ ֑תם ְוגָאַ ְל ִ ֤תּי
׃אֶ ְתכֶם֙ ִבּזְ ֣רוֹﬠַ נְ טוּ ָ֔יה ִ
יד ְﬠ ֶ֗תּם ִ ֣כּי אֲ ִ ֤ני יְהֹ וָה֙ אֱ ֣ הֵ י ֶ֔כם וְלָ ַק ְח ִ֨תּי
֥יתי לָ כֶ ֖ם ֵ ֽלא ִ ֑הים ִ ֽו ַ
אֶ ְתכֶ ֥ם ִלי֙ ְלﬠָ֔ ם וְהָ יִ ִ
מּוֹציא אֶ ְת ֶ֔כם ִמ ַ ֖תּחַ ת ִס ְבל֥ וֹת ִמצְ ָ ֽריִם
׃הַ ִ ֣
—-------------אתי֙ אֶ ת־י ִ ָ֔די לָ ֵ ֣תת אֹ ֔ ָתהּ ְלאַ ְב ָר ָ ֥הם ְליִצְ ָ ֖חק
אתי אֶ ְתכֶם֙ אֶ ל־הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ֶ ֤שׁר נ ָָ֨שׂ ִ
וְהֵ בֵ ִ ֤
מוֹר ָ ֖שׁה אֲ ִנ֥י יְהֹ ָוֽה׃
ֽוּ ְל ַיﬠֲקֹ֑ ב ְונ ַָת ֨ ִתּי אֹ ָ ֥תהּ לָ כֶ ֛ם ָ
—----------------------BA’ALEI HATOSAFOT
דעת זקנים מבעלי התוספות שמות פרשת בא פרק יב פסוק ח
ד' כוסות כנגד ד' גאולות והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי וכוס חמישי דהיינו
למאן דצריך למשתיה הוא כנגד והבאתי שגם הוא גאולה כדא' אינשי מאן
דמריה שחרריה ומסר כל דידיה בידיה אי לא אייתיה לבי דריה מאי אהני
ליה פי' עבד ששחררו רבו ומסר לו גביעו בידו אם לא הביאו לבית דירתו מה
מועיל לו כל הטובה ה"נ אם לא הביא הקדוש ברוך הוא אותן לארץ ישראל
.מה היה מועיל להם היציאה של מצרים
—------------------------------------------THE BIKKURIM STATEMENT - in the Hagaddah
ית וְאָ מַ ְר ֜ ָתּ לִ פְ נֵ ֣י ׀ יְהֹ וָ ֣ה אֱ ֗ ֶהיך
ָוְﬠָ ֨ ִנ ָ
י־שׁם לְ ֥גוֹי גּ ָ֖דוֹל ﬠָ צ֥ וּם
אֹבד אָ ִ֔בי וַיֵּ ֣ ֶרד ִמצְ ַ ֔ריְמָ ה ַויָּ ֥ גׇר ָ ֖שׁם ִבּ ְמ ֵ ֣תי ְמ ָ ֑ﬠט ַ ֽו י ְִה ָ֕
אֲ ַר ִמּי֙ ֵ ֣
׃ו ָ ָֽרב
You shall then recite as follows before your God: “My
father was a fugitive Aramean. He went down to Egypt with
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meager numbers and sojourned there; but there he
became a great and very populous nation.
׃ ַויּ ֵ ָ֧רעוּ אֹ ָ ֛תנוּ הַ ִמּצְ ִ ֖רים ַויְﬠַ ֑נּוּנוּ וַיִּ ְתּ ֥נוּ ﬠָ ֵל֖ינוּ ֲﬠב ָ ֹ֥דה ָק ָ ֽשׁה
The Egyptians dealt harshly with us and oppressed us;
they imposed heavy labor upon us.
ֹתינוּ וַיִּ ְשׁ ַ ֤מע יְהֹ וָה֙ אֶ ת־קֹ לֵ֔ נוּ וַיַּ ֧ ְרא אֶ ת־ﬠׇ נְ יֵ ֛נוּ וְאֶ ת־
֑ ֵ וַנִּ צְ ﬠַ֕ ק אֶ ל־יְהֹ וָ ֖ה אֱ ֵ ֣הי אֲ ב
׃ּﬠֲמָ ֵל֖נוּ ו ֶ ְֽאת־לַ חֲ ֵ ֽצנו
We cried to יהוה, the God of our ancestors, and  יהוהheard
our plea and saw our plight, our misery, and our
oppression.
וּב ֹא ֖תוֹת
ְ וּבמ ָ ֹ֖רא ָגּ ֑ ֹדל
ְ וּבזְ ֹ֣רﬠַ נְ טוּ ָ֔יה
ִ ֙וַיּוֹצִ ֵ ֤אנוּ יְהֹ וָה֙ ִמ ִמּצְ ַ ֔ריִם ְבּיָ ֤ד חֲ ז ָָקה
׃וּבמֹפְ ִ ֽתים
ְ
God freed us from Egypt by a mighty hand, by an
outstretched arm and awesome power, and by signs and
portents,
—------------------------------׃ׁ◌ ַוי ְִב ֵ ֖אנוּ אֶ ל־הַ ָמּ ֣קוֹם הַ ֶ ֑זּה וַיִּ ֶתּן־לָ֨ נוּ֙ אֶ ת־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ֔זּ ֹאת ֶ ֛א ֶרץ ז ַ ָ֥בת חָ ָל֖ב ְוּד ָ ֽבש
bringing us to this place and giving us this land, a land
flowing with milk and honey.
—-------------------------------תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד ב
 נגאלו ישראל-  בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור:דרש רב עוירא
ממצרים,
—----------------------------

