בהשתתפות

הגדה דור ודור

משה רבינו ,דוד המלך ,רבי יהודה הנשיא ,תנאים
ואמוראים
בליווי מצגת עם פנינים לקראת "ליל הסדר"

תרבות
מצרים
והמקרא
מבנה של
חגי ישראל

פסח תשפ"א
בני גזונדהייט

• פרשת ביכורים
• ארבעת הבנים
• עשר מכות
• קריאת
הלל(ים)

• פסח והמקדש במשנה
• אבות ובנים בגאולה
• "רבן גמליאל היה
אומר"
• גרסאות של המשנה

• מדרש ארבעת הבנים
• חלוקת ההלל לשני
חלקים
• הלל המצרי והלל הגדול

מצגת בעברית ובאנגלית → www.tefilah.org
שאילות → b.gesund@gmail.com

טעימות
התחדש
אתר
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תולדות ההלכה
תנ"ך
-200
תנ"ך
• תורה
• נביאים
• כתובים

משנה ותלמוד
220
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סבוראים ראשונים

רבי יהודה הנשיא
(זרעים ,מועד ,נשים,
נזיקין ,קדשים ,טהרות)

תלמוד\גמרא
(פירוש ודיון למשנה)
בבלי
ירושלמי
()350

()450

מפרשי המקרא מפרשים ופוסקים

גאונים

אחרונים

פסיקה ההלכה
אתיקה רפואית יהודית
משפט עברי

• "חתם סופר"
• "נודע ביהודה"
• רבי א"י הכהן קוק
• רבי מאיר חי עוזיאל
• רבי יחיאל ויינברג
ר' יוסף
קארו • רבי משה פיינשטיין
("הרא"ש")
1488-1575
• רבי שלמה גורן
בנו רבי יעקב "המחבר" של • רבי עובדיה יוסף
"בעל הטורים" "שולחן ערוך" • רבי אליעזר וולדנברג
• רבי שלמה זלמן אויערבך
מפרשים.... • :
רמ"א ...
ושאר פוסקים

• רי"ף
• רמב"ם
• רבנו אשר

ששה סדרי משנה

"תורה שבכתב"

מדרשי חז"ל

מפרשים ופוסקים

טור ושו"ע

אתגרים מיוחדים בדורנו

רבי יהודה הנשיא
אמר רבי זירא אמר רב ,מאי דכתיב
שתה ָת ִמיד" (משלי ט"ו ,טו)
"וְ טֹוב ֵלב ִמ ְ
שנָה (בבא בתרא קמ"ה ע"ב)
 זה בעל ִמ ְתנו רבנן ... :לעולם הוי רץ למשנה
יותר מן התלמוד (בבא מציעא ל"ג ע"א)
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משנה מתי נערכה המשנה :בזמן הבית או לאחר החורבן?

האם רבי יהודה הנשיא "השלים" עם החורבן והגלות?

אב ג דה ו

מגילה ה' ע"א – ע"ב :אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא :רבי נטע נטיעה
בפורים ,ורחץ בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז ,ובקש לעקור תשעה באב
ולא הודו לו.
אמר לפניו רבי אבא בר זבדא :רבי ,לא כך היה מעשה .אלא :תשעה באב שחל
להיות בשבת הוה ,ודחינוהו לאחר השבת ,ואמר רבי :הואיל ונדחה  -ידחה,
ולא הודו חכמים .ראה תוספות ד"ה ובקש
אהרן אופנהיימר "רבי יהודה הנשיא" ,הסדרה "גדול הרוח והיצירה בעם היהודי" ,ירושלים :מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.2007 ,
Babylonian Talmud Megilah 5a-b: Rabbi Elazar said that Rabbi Ḥanina said: Rabbi Yehuda HaNasi...
sought to abolish the fast of the Ninth of Av, but the Sages did not agree with him.

האם במשנה "ערבי פסחים" משתקפת התקופה ותפישת העולם של רבי יהודה הנשיא?
זמן המקדש

לאחר חורבן המקדש (יבנה)
כתבי יד
של המשנה

משנה בנוסח ארץ ישראל (ירושלמי) ובבל (בבלי)

תוספתא
נצרות

symposium

נוסח המשנה
והדיון בתלמודים

אב ג דהו

מ

מקרא

משנה

כתבי יד
של המשנה

בן חָ מֵ ש שָ נִים
ל ִַמ ְק ָרא

תלמוד
מדרש

נצרות
symposium

בן עשר ל ִַמ ְשנָה
בן ְשלש ע ְש ֵרה ל ִַמצְ ֹות

• פרק "ערבי פסחים"
• יציאת מצרים במקרא
• מבנה החגים
• פירוש צמוד
• פרשת ביכורים
• כת"י של המשנה
• קריאת הלל (תה' קי"ג-קי"י)
• השוואה לתוספתא
• עשר מכות
• ארבעת הבנים ע"פ המקרא

גאונים \
אחרונים
ראשונים

בבלי מול
ירושלמי

בן חֲ מֵ ש ע ְש ֵרה
ל ַַתלְמּוד"...
• הוספות מהתלמוד
\מדרש

(אבות פ"ה מכ"א;
חסר בכת"י)
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מקרא
קרבן פסח

שאלת הבנים
"והגדת לבנך"
סיפור יציאת
מצרים
פרשת
ביכורים
הלל

א ארבע כוסות

קערת הסדר
(קרבן פסח)

ב

"מה נשתנה"
"והגדת לבנך"
"ולפי דעתו של בן"

פרשת ביכורים*
הלל (א')
רבן גמליאל*
ג סעודת חג
(קרבן פסח)

הלל (ב')*

ד אין מפטירין אחר
הפסח אפיקומן

ראשונים

ארבע כוסות
קערת הסדר

מַ ְת ִחיל בִ גְ נּות* ְ
ּומסַ יֵם בְ שבַ ח*

"שה לבית
אבות שה
לבית"
על מצות
ומרורים

משנה

אב ג דה ו

תלמוד \
מדרש

גאונים

(קרבן פסח)

"מה נשתנה"
"והגדת לבנך"
עבדים היינו
כנגד ארבע בנים
מתחילה עובדי ע"ז
מדרש של

אחרונים
???

הא לחמא עניא*
"מה נשתנה"
סימני הסדר:
קדש ורחץ ...

החבאת
האפיקומן

פרשת ביכורים
שפוך חמתך ...

כמה מעלות \ דיינו
הלל (א')

רבן גמליאל*
סעודת חג
(קרבן פסח)
הלל (ב')

לשנה הבאה
בירושלים

נרצה
אחד מי יודע...
!!!

חד גדיא

דוד קויפמן
David Kaufmann
)(Budapest, 1852–1899

http://jnul.huji.ac.il/dl/ms
s

כתב יד קאופמן (או קויפמן) הוא כתב יד של המשנה
אשר כיום מניחים שנכתב במאה ה 11-או ה ,12-כנראה
באיטליה .נכון ל ,2008-כתב היד נמצא באוסף דוד
קאופמן שבספריית האקדמיה ההונגרית למדעים
בבודפשט.
בכתב היד נמצאים כל ששת סדרי המשנה ,והוא גם
מנוקד במלואו .אין ספק כי הכותב והמנקד אינם אותו
אדם .הנקדן היה כנראה מן המסורת הספרדית ,שבה
מתחלפים הפתח עם הקמץ והצירי עם הסגול.
כפי שהוכיח יחזקאל קוטשר (בלשן ופילולוג ישראלי
בתחום חקר השפה העברית ,חקר לשון חז"ל וכתבי יד
שונים) ,כתב יד קאופמן הוא כתב היד המדויק ביותר
של המשנה המצוי בידינו .הוא משמר צורות מקוריות
של לשון חז"ל ,ואינו מחליף אותן בצורות מקראיות.
הוא מזוהה עם המסורת המערבית של לשון חז"ל,
כלומר עם הניב הארץ-ישראלי ולא הבבלי.
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מפרשי המשנה ,תוספתא ,בבלי וירושלמי  ....כתבי יד של המשנה ()http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/
מאיר איש-שלום\פרידמן [" :]1831-1908מאיר עין :על סדר והגדה של לילי פסח" ,ווינה ,תרנ"ה =
www.hebrewbooks.org
יוסף תבורי "פסח דורות :פרקים בתולדות ליל הסדר" ,תל אביב ,ספריית הלל בן-חיים ,הקיבוץ המאוחד.1996 ,
שמואל וזאב ספראי "הגדת חז"ל" ,ירושלים ,הוצאת כרטא ,תשנ"ח\.1998

• פירוש תלמוד בבלי
• פירוש תלמוד ירושלמי
• מקבילות במדרש

•פרשת ביכורים
•ארבעת הבנים
•עשר מכות
•קריאת הלל(ים)
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הגדה של פסח
ְּבכָל דֹּור ָודֹּור חַ יָב אָ ָדם ִל ְּראֹּ ות אֶ ת עַ צְּ מֹּו
כְּ ִאּלּו הּוא יָצָ א ִמ ִמצְּ ַריִם

• מדרשי הלכה
• תוספתא
• גרסאות של המשנה

הגדה דור ודור

X
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On the eve of Passover, adjacent to minḥa time, a person may not eat until dark,
Even the poorest of Jews should not eat the meal until he reclines on his left side,
as free and wealthy people recline when they eat.
And the distributors of charity should not give a poor person less than four cups of
wine for the Festival meal of Passover night. And this halakha applies even if the poor
person is one of the poorest members of society and receives his food from the
charity plate.

ִש ָר ֵאל…  -הלכה מיוחדת לדאוג לעניי ישראל דווקא בליל הסדר כשאוכלים
וַאֲ פִ ּלּו עָ נִי ש ְבי ְ
"לחם עוני":
את מֵ ארץ ִמצְ ַריִם
• "ל ֹא ת ֹא ַכל עָ לָ יו חָ מֵ ץ ִשבְ עַ ת י ִָמים ת ֹאכַל עָ לָיו מַ ּצֹות לחם ֹענִי כִ י בְ ִחפָזֹון יָצָ ָ
אתָך מֵ ארץ ִמצְ ַריִם כֹל יְמֵ י חַ ייָך" (דברים ט"ז ,ג).
לְמַ עַ ן ִתזְ כֹר את יֹום צֵ ְ
• ה' ראה את עוני ישראל במצרים (שמות ג' ,ז; ד' ,לא),
•יציאת מצרים מטילה עלינו אחריות לדאוג לעניי ישראל ולנצרכים" :ובאחיכם בני ישראל
איש באחיו לא תרדה בו בפרך" (ויקרא כ"ה ,מו)" ,ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ
מצרים" (דברים י' ,יט) .לפי תובנה היסטורית זו לא ייתכן לפתוח את ליל ההסדר בלי לדאוג
לפני כן לעניי ישראל ולספק צורכיהם,
•"אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם
יצחק ויעקב" (בבא קמא פ"ח מ"ו),
• "כל ישראל – בני מלכים בם" (שבת פי"ד ,מ"ד),
יאנּו מֵ עַ בְ דּות לְחֵ רּות" (מ"ה).
•בליל הסדר חוגגים את החוויה של "הֹוצִ ָ
•על פי עיקרון זה נקבע בתקופה יותר מאוחרת הקטע "הא לחמא עניא" עם ההזמנת עניי
ישראל בפתיחת הסדר" :כל דצריך ייתי ויכול."...

תלמוד ירושלמי פסחים י:
מניין לארבעה כוסות?
 .1רבי יוחנן בשם ר' ר' בנייה :כנגד ארבע גאולות [שמות ו ו]
לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי
אתכם לי לעם וגומר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי
 .2רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ארבעה כוסות של פרעה
[בראשית מ יא יג] וכוס פרעה בידי ואשחט אותם אל כוס
פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה ונתת כוס פרעה בידו
וגו'.
 .3רבי לוי אמר כנגד ארבעה מלכיות
 .4ורבנן אמרי כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד
להשקות את אומות העולם [ירמי' כה טו] כי כה אמר ה'
אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החימה וגו' [שם נא ז]
כוס זהב בבל ביד ה' [תהילים עה ט] כי כוס ביד ה' [שם יא
ו] ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת
כוסם מהו מנת כוסם רבי אבין אמר דיפלי פוטירין כדיפלי
פוטירין אחר המרחץ
 .5וכנגדן עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישראל
ארבעה כוסות של נחמות [תהילים טז ה] ה' מנת חלקי
וכוסי [שם כג ה] דשנת בשמן ראשי כוסי רויה והדין [שם
קטז יג] כוס ישועות אשא תריין.
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מקומם של קרבן פסח במקדש וסעודת החג לאחר החורבן?

הֵו בִ יאּו ְל ָפנָיוְ ,מטַ בֵ ל בַ חֲ זרת ,עַ ד שמַ גִ יעַ ְלפ ְַרפרת הַ פַת
ּושנֵי ַתבְ ִשילִין,
הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיו מַ ּצָ ה ַוחֲ זרת ַוחֲ רֹסת ְ
ַאף עַ ל פִ י ש ֵאין חֲ רֹסת ִמצְ וָה.
ַרבִ י אֱ לִיעזר בְ ַרבִ י צָ דֹוק אֹומֵ רִ :מצְ וָה.
יאים ְלפָ נָיו גּופֹו של פסַ ח:
ּובַ ִמ ְקדָ ש הָ יּו ְמבִ ִ
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אב ג דה
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מ "ג

מקומם של קרבן פסח במקדש וסעודת החג לאחר החורבן?

הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיוְ ,מטַ בֵ ל בַ חֲ זרת ,עַ ד שמַ גִ יעַ ְלפ ְַרפרת הַ פַת
ּושנֵי ַתבְ ִשילִין,
הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיו מַ ּצָ ה ַוחֲ זרת ַוחֲ רֹסת ְ
ַאף עַ ל פִ י ש ֵאין חֲ רֹסת ִמצְ וָה.
ַרבִ י אֱ לִיעזר בְ ַרבִ י צָ דֹוק אֹומֵ רִ :מצְ וָה.
יאים ְלפָ נָיו גּופֹו של פסַ ח:
ּובַ ִמ ְקדָ ש הָ יּו ְמבִ ִ

ארבע כוסות
קורבן פסח \
קערת הסדר
(זכר לקרבן פסח)

"מה נשתנה"
"והגדת לבנך"
"ולפי דעתו של בן"

לאחר החורבן  -קערת הסדר עם ושני תבשילין מזכירה את
אכילת קרבן פסח בזמן המקדש ("וזכר לקרבן"),
אך עכשיו הסעודה נדחתה לאחר המדרש.
"שני תבשילין" מהווים סעודת חג מכובדת
לאור זה מובן המקום והתוכן של
ִש ַתנָה הַ ַּל ְילָה הַ זה "...במשנה הבאה
"מַ ה נ ְ
כהמשך ישיר של אכילת קורבן פסח:
"...כֻּּלֹו מַ ּצָ ה  ...מָ רֹור ...
כֻּּלֹו צָ לִי ְ ...ש ֵתי פְ עָ ִמים"
(ראה בפירוש המרדכי על ערבי פסחים)

פרשת ביכורים*
הלל (א')
רבן גמליאל*
סעודת חג
(כי אין קרבן פסח)

הלל (ב')*

אין מפטירין אחר
הפסח אפיקומן

תלמוד ירושלמי פסחים פ"י מ"ג
תלמוד בבלי פסחים קי"ד ע"א
"נוסח המשנה"
הביאו לפניו ירקות וחזרת מטבל בחזרת
הביאו לפניו מטבל בחזרת
הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיוְ ,מטַ בֵ ל בַ חֲ זרת,
עד שהוא מגיע לפרפרת הפת
עד שמגיע לפרפרת הפת.
עַ ד שמַ גִ יעַ ְלפ ְַרפרת הַ פַת
הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת
הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת
הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיו מַ ּצָ ה וַחֲ זרת וַחֲ רֹסת
ּושנֵי ַתבְ ִשילִ ין,
ְ
ושני תבשילין,
ּושנֵי ַתבְ ִשילִין,
ְ
אף על פי שאין חרוסת מצוה.
אף על פי שאין חרוסת מצוה.
ַאף עַ ל פִ י ש ֵאין חֲ רֹסת ִמצְ וָה.
רבי לעזר בי רבי צדוק אומר :מצוה.
רבי אליעזר ברבי צדוק אומר :מצוה.
ַרבִ י אֱ לִיעזר בְ ַרבִ י צָ דֹוק אֹומֵ רִ :מצְ וָה.
ובמקדש הָ יּו מביאין לפניו
ובמקדש היו מביאין לפניו
ָיו
נ
פ
ָ
ל
ְ
ים
יא
ִ
בִ
מ
ְ
יּו
הָ
ש
דָ
ק
ְ
מ
ִ
ּובַ
גופו של פסח
גופו של פסח.

גּופֹו של פסַ ח:

David Kaufman

Cambridge University Library, T-S

Parma, Biblioteca Palatina , 3173

Cambridge Uni. Library, TS , T-S E2.53

משנה

מ "ג

למה נבחר "חֲ זרת" כשם למרור במשנתנו?

אב ג דה ו

הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיוְ ,מטַ בֵ ל בַ חֲ זרת ,עַ ד שמַ גִ יעַ ְלפ ְַרפרת הַ פַת
ּושנֵי ַתבְ ִשילִין,
הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיו מַ ּצָ ה וַחֲ זרת ַוחֲ רֹסת ְ
ַאף עַ ל פִ י ש ֵאין חֲ רֹסת ִמצְ וָה.
ַרבִ י אֱ לִיעזר בְ ַרבִ י צָ דֹוק אֹומֵ רִ :מצְ וָה.
יאים ְל ָפנָיו גּופֹו של פסַ ח:
ּובַ ִמ ְקדָ ש הָ יּו ְמבִ ִ
משנה פסחים פ"ב מ"ו
ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח:
בחזרת ובעולשין ובתמכא ובחרחבינה ובמרור
יוצאין בהן בין לחין בין יבשין אבל לא כבושין ולא
שלוקין ולא מבושלין ומצטרפין לכזית ויוצאין
בקלח שלהן ובדמאי ובמעשר ראשון שנטלה
תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו:

ֹּאמר ה׳ לָ ּה ְׁשנֵי גֹויִם
בבלי ברכות נ"ז ע"ב :״וַי ֶ
ְׁב ִב ְׁטנְֵך״ :אַ ל ִת ְׁק ֵרי ״ּגֹויִם״ אֶ לָ א ״ּגֵ יִים״ ,וְׁאָ ַמר
ְׁהּודה אָ ַמר ַרב :אֵ לּו אַ נְׁ טֹונִ ינּוס ו ְַׁר ִביֶ ,של ֹּא
ַרב י ָ
שּואין,
ש ְׁלחָ נָם ל ֹּא צְׁ נֹון וְׁל ֹּא חֲ ז ֶֶרת וְׁל ֹּא ִק ִ
פָ ַסק ִמ ֻּׁ
ל ֹּא ִבימֹות ַהחַ ָמה וְׁל ֹּא ִבימֹות ַהּגְׁ ָש ִמים.
Berachot 57b

Kaufmann Manuscript

And according to the intelligence and the ability of the son, his father teaches him

When teaching his son about
the Exodus. He begins with
the Jewish people’s
disgrace and concludes
with their glory.

Exodus 14, 2: Tell the Israelites to turn back and encamp before Pi-hahiroth,
between Migdol and the sea, before Baal-zephon; you shall encamp facing it, by the sea.

ז.

פי החירות ,מגדול ובעל צפון )שמות י"ד ,א-ב(

ַו ְידַ בֵ ר ה' אל משה ּלֵאמֹר :דַ בֵ ר אל בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ יָשֻּ בּו וְ יַחֲ נּו לִפְ נֵי פִ י הַ ִחירֹת
בֵ ין ִמגְ דֹל ּובֵ ין הַ יָם לִפְ נֵי בַ עַ ל צְ פֹן ִנכְ חֹו ַתחֲ נּו עַ ל הַ יָם:

בֵ ין ִמגְ דֹל
ּובֵ ין הַ יָם

פִ י
הַ ִחירֹת

לִפְ נֵי בַ עַ ל צְ פֹן
נִכְ חֹו ַתחֲ נּו עַ ל הַ יָם

ז.

פי החירות ,מגדול ובעל צפון )שמות י"ד ,א-ב(

ִש ָר ֵאל וְ יָשֻּ בּו וְ יַחֲ נּו
ַו ְידַ בֵ ר ה' אל משה ּלֵאמֹר :דַ בֵ ר אל בְ נֵי י ְ
לִפְ נֵי פִ י הַ ִחירֹת בֵ ין ִמגְ דֹל ּובֵ ין הַ יָם לִפְ נֵי בַ עַ ל צְ פֹן ִנכְ חֹו ַתחֲ נּו עַ ל הַ יָם:

בֵ ין ִמגְ דֹל
ּובֵ ין הַ יָם

פִ י
הַ ִחירֹת

לִפְ נֵי בַ עַ ל צְ פֹן
נִכְ חֹו ַתחֲ נּו עַ ל הַ יָם

"עבדים היינו
לפרעה במצרים"

"הלכה
כשמואל
בדינא"
אב ג דה ו

"מתחילה עובדי עבודת
האלילים היו אבותינו"

משנה פסחים פ"י מ"י :מתחיל בגנאי ומסיים בשבח
גמרא פסחים קט"ז ע"ב" :מאי בגנות?
רב אמר "מתחילה עובדי עבודת האלילים היו אבותינו"
שמואל אמר "עבדים היינו"

הריטב"א "ומסתברא דלא נחלקו אלא באיזה מתחילים" (ירושלמי)
 שתי פתיחות של סדר הגדה של פסח

"הלכה
 ...כרב
באיסורא"

And he expounds from the passage: “An Aramean tried to
destroy my father” (Deuteronomy 26:5), the declaration one
recites when presenting his first fruits at the Temple, until he
concludes explaining the entire section.

Freedom from Egypt… [= Pessach]
Freedom for…
[= Shavuot]

משנה

מ "ד

פרשת ביכורים כמצוות הגדה של פסח

אב ג דה ו

ּומסַ יֵם בְ שבַ ח
ּולְפִ י דַ עְ תֹו של בֵ ןָ ,אבִ יו ְמל ְַמדֹו .מַ ְת ִחיל בִ גְ נּות ְ
דֹורש מ"אֲ ַר ִמי אֹובֵ ד ָאבִ י" עַ ד שיִגְ מֹור כָל הַ ָפ ָרשָ ה ֻּכּלָּה:
וְ ֵ
למה נבחרה פרשת ביכורים (דברים כ"ו) לליל הסדר?
(א ).יציאת מצרים = חלק של תהליך היסטורי של שיבת ישראל לארצו (ספירת העומר)
(ב ).פרשת ביכורים = קצרה ,תמציתית ושגורה בפי העם
(ג ).מצוות "והגדת" של פסח מסתיימת כביכול
באמירת "הגדתי" של פ' הביכורים.
כמה מעלות טובות למקום עלינו

משנה פסחים פ"י מ"ד:

משנה בכורים פ"ג מ"ו:

ּומנִיפֹו
ּומסַ יֵם בְ שבַ ח "...וְ כֹהֵ ן מַ נִיחַ יָדֹו ַת ְח ָתיו ְ
" ....מַ ְת ִחיל בִ גְ נּות ְ
קֹורא מֵ אֲ ַר ִמי אֹבֵ ד ָאבִ י
וְ ֵ
דֹורש מֵ אֲ ַר ִמי אֹובֵ ד ָאבִ י,
וְ ֵ
עַ ד שהּוא גֹומֵ ר ָכל הַ פ ָָרשָ ה"
עַ ד שיִגְ מֹור ָכל הַ פ ָָרשָ ה ֻּכ ָּלּה"

מקרא

פסחים פ"י מ"ד

פרשת ביכורים כמצוות הגדה של פסח משנה

וְ ִהג ְַד ָת

ִהג ְַד ִתי

(חג המצוות)

(חג הביכורים)

שמות י"ג ,י-ט:
ִשבְ עַ ת י ִָמים ת ֹא ַכל מַ ּצֹת ּובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י חַ ג
לַה' :מַ ּצֹות י ֵָא ֵכל ֵאת ִשבְ עַ ת הַ י ִָמים וְ ל ֹא
י ֵָראה לְָך חָ מֵ ץ וְ ל ֹא י ֵָראה לְָך ְשאֹר בְ כָל

את אל הַ כֹהֵ ן אֲ שר י ְִהיה
דברים כ"ו ,ג-הּ :ובָ ָ

וְ ִהג ְַד ָת

לְבִ נְָך בַ יֹום הַ הּוא לֵאמֹר
גְ בֻּלָך:
אתי ִמ ִמצְ ָריִם:
בַ עֲבּור זה עָ שָ ה ה' לִי בְ צֵ ִ

ִהג ְַד ִתי

הַ יֹום לַה'
בַ י ִָמים הָ הֵ ם וְ ָאמַ ְר ָת ֵאלָיו
נִשבַ ע ה'
אתי אל הָ ָארץ אֲ שר ְ
אֱ ֹ-להיָך כִ י בָ ִ
נִית וְ ָאמַ ְר ָת לִ פְ נֵי ה'
ַלאֲ ב ֵֹתינּו לָתת לָנּו ... :וְ עָ ָ
אֱ ֹ-להיָך אֲ ַר ִמי אֹבֵ ד ָאבִ י וַ יֵרד ִמצְ ַריְמָ ה וַ ָיגָר שָ ם
בִ ְמ ֵתי ְמעָ ט ַוי ְִהי שָ ם לְגֹוי גָדֹול עָ צּום ָוָרב:
ספורנו" :הודעתי לכל מתוך מעשי אלה כמו כי הגדת היום כי
אין לך שרים ועבדים (שמואל  -ב יט ,ז)":

ּומסַ יֵם בְ שבַ ח
 ...מַ ְת ִחיל בִ גְ נּות ְ
דֹורש מ"אֲ ַר ִמי אֹובֵ ד ָאבִ י"
= וְ ֵ
עַ ד שיִגְ מֹור ָכל הַ ָפ ָרשָ ה ֻּכ ָּלּה:

= אודינן
א בג דהו

תרגום ירושלמי" :הגדתי היום
ושבחינן יומא דין"

ּומסַ יֵם בְ שבַ ח"
"מַ ְת ִחיל בִ גְ נּות ְ

"לְ פִ יכָ ְך אֲ נַ ְַֽחנּו חַ יָבִ ים לְ הֹודֹות ,לְהַ ּלֵל ,לְ שַ ֵ ַֽבחַ ְ ,לפ ֵָארְ ,לרֹומֵ ם "...

"הגדה" = התנהגות בפועל ,הסבר (לא רק אמירה בפה)
משנה ה' :בְ ָכל דֹור וָדֹור חַ יָב ָאדָ ם ל ְִראֹות את עַ צְ מֹו כְ ִאּלּו הּוא יָצָ א ִמ ִמצְ ַריִ ם

שנאֱ מַ ר" :וְ ִהג ְַד ָת

לְבִ נְָך בַ יֹום הַ הּוא לֵאמֹר( "...שמות י"ג ,ח)

אכֵל יָצָ א מַ אֲ כָל ּומֵ עַ ז יָצָ א מָ תֹוק וְ ל ֹא יָכְ לּו לְהַ גִ יד הַ ִחידָ ה ְשֹלשת י ִָמים:
שופטים י"ד ,יד-טז " :וַי ֹאמר לָהם מֵ הָ ֹ
ִשרֹף אֹו ָתְך וְ את בֵ ית ָאבִ יְך בָ ֵאש
ֹאמרּו ל ְֵאשת ִש ְמשֹון פ ִַתי את ִאישֵ ְך וְ יַגד לָנּו את הַ ִחידָ ה פן נ ְ
ַוי ְִהי בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י וַי ְ
ֵאתנִי וְ ל ֹא אֲ הַ בְ ָתנִי הַ ִחידָ ה חַ ְד ָת לִבְ נֵי עַ ִמי וְ לִי
הַ ְלי ְָרשֵ נּו ְק ָראתם לָנּו הֲ ל ֹא :ו ֵַתבְ ךְ ֵאשת ִש ְמשֹון עָ לָיו וַת ֹאמר ַרק ְשנ ַ
ל ֹא ִהג ְַד ָתה וַי ֹאמר לָּה ִהנֵה ל ְָאבִ י ּול ְִא ִמי ל ֹא ִהג ְַד ִתי וְ לְָך ַאגִ יד"
ִיקץ ִמ ְשנָתֹו ַויִסַ ע את הַ י ְַתד הָ ארג
ִש ִתים עָ ליָך ִש ְמשֹון ַוי ַ
שופטים ט"ז ,יד-יח" :ו ִַת ְת ַקע בַ י ֵָתד וַת ֹאמר ֵאלָיו פְ ל ְ
וְ את הַ מַ סָ כת :וַת ֹאמר ֵאלָיו ֵאיְך ת ֹאמַ ר אֲ הַ בְ ִתיְך וְ לִבְ ָך ֵאין ִא ִתי זה שָ ֹלש פְ עָ ִמים הֵ ַתל ְָת בִ י וְ ל ֹא ִהג ְַד ָת ּלִי בַ מה כֹחֲ ָך
מֹורה
יקה ּלֹו בִ ְדבָ ריהָ כָל הַ י ִָמים ו ְַת ַאלֲצֵ הּו ו ִַת ְקצַ ר נַפְ שֹו לָמּותַ :ויַגד לָּה את כָל לִבֹו וַי ֹאמר לָּה ָ
גָדֹולַ :וי ְִהי כִ י הֵ צִ ָ
ִיתי כְ כָל הָ ָאדָ ם :ו ֵַתרא
ִיתי וְ הָ י ִ
ֹלהים אֲ נִי ִמבטן ִא ִמי ִאם גֻּּל ְַח ִתי וְ סָ ר ִממנִי כ ִֹחי וְ חָ ל ִ
ֹאשי כִ י נְזִ יר אֱ ִ
ל ֹא עָ לָה עַ ל ר ִ
ִש ִתים לֵאמֹר עֲלּו הַ פַעַ ם כִ י ִהגִ יד <לה> לִי את כָל לִבֹו
ְדלִילָה כִ י ִהגִ יד לָּה את כָל לִבֹו ו ִַת ְשלַח ו ִַת ְק ָרא לְסַ ְרנֵי פְ ל ְ
ִש ִתים ַו ַיעֲלּו הַ כסף בְ יָדָ ם"
וְ עָ לּו ֵאליהָ סַ ְרנֵי פְ ל ְ
שמואל א כ"ד ,טז-יח:
קלְָך זה בְ נִי דָ וִ ד ַויִשָ א שָ אּול קֹלֹו ַויֵבְ ךְ  :וַי ֹאמר
" ַוי ְִהי כְ כַּלֹות דָ וִ ד לְדַ בֵ ר את הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאּלה אל שָ אּול וַי ֹאמר שָ אּול הֲ ֹ
אל דָ וִ ד צַ ִדיק ַא ָתה ִממנִי כִ י ַא ָתה גְ מַ ל ְַתנִי הַ ּטֹובָ ה וַאֲ נִי גְ מַ ל ְִתיָך הָ ָרעָ ה< :ואת> וְ ַא ָתה ִהג ְַד ָת הַ יֹום ֵאת אֲ שר
יתה ִא ִתי טֹובָ ה ֵאת אֲ שר ִסגְ ַרנִי ה' בְ י ְָדָך וְ ל ֹא הֲ ַרגְ ָתנִי"
עָ ִש ָ
יֹואב אל הַ מלְך הַ בָ יִת וַי ֹאמר הֹבַ ְש ָת הַ יֹום את פְ נֵי כָל עֲבָ דיָך הַ ְממַ ּל ְִטים את נַפְ ְשָך
שמואל ב י"ט ,ו-חַ " :ויָב ֹא ָ
ִשנ ֹא את אֹהֲ ביָך כִ י ִהג ְַד ָת הַ יֹום כִ י
שנְאיָך וְ ל ְ
הַ יֹום וְ ֵאת נפש בָ ניָך ּובְ נֹתיָך וְ נפש נָשיָך וְ נפש פִ לַגְ שיָך :ל ְַאהֲ בָ ה את ֹ
ֵאין לְָך שָ ִרים ַועֲבָ ִדים כִ י יָדַ עְ ִתי הַ יֹום כִ י <לא> לּו ַאבְ שָ לֹום חַ י וְ ֻּכּלָנּו הַ יֹום מֵ ִתים כִ י ָאז יָשָ ר בְ עֵ יניָך :וְ עַ ָתה קּום
ִשבַ עְ ִתי כִ י ֵאינְָך יֹוצֵ א ִאם ָילִין ִאיש ִא ְתָך הַ ַּל ְילָה וְ ָרעָ ה לְָך ז ֹאת ִמכָל הָ ָרעָ ה אֲ שר
צֵ א וְ דַ בֵ ר עַ ל לֵב עֲבָ דיָך כִ י בַ ה' נ ְ
בָ ָאה עָ ליָך ִמ ְנעֻּריָך עַ ד עָ ָתה"
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• Part I: Mishnah Pessachim 10, 1-4 (March 14, 2021)
• Part II: Mishna Pessachim 10, 5-10 (March 21, 2021)
• Tehillim Lecture 26: Tehillim 113-118  135-136 (March 16, 2021)

