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Mishna Pessachim 10, 5: Rabban Gamliel would say: Anyone who did not say
these three matters on Passover has not fulfilled his obligation: The Paschal
lamb, matza, and bitter herbs.
• The Paschal lamb is brought because the Omnipresent passed over [pasaḥ] the
houses of our forefathers in Egypt.
• Matza is because our forefathers were redeemed from Egypt.
• The reason for bitter herbs is because the Egyptians embittered our
forefathers’ lives in Egypt.
In each and every generation a person must view himself as though he personally
left Egypt, as it is stated…

למה לא יצא אם לא התכוון במצוות
(רמב"ן ברכות :רק לכתחילה)?

לא נאמר כך במצוות אחרות? ...

רבן גמליאל – מאבקיו נגד המינים
ברכות כ"ח ע"ב :שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה
ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה .אמר להם רבן
גמליאל לחכמים :כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת
המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה...

? ?

! !

אב ג דה ו

ִיאל = פרודיה על הנוצרים
ֵ ַרבָּ ן ג ְַמל

מ"ה

משנה

ע"ב אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל-שבת קט"ז ע"א
. הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא.הואי
: אמרה ליה, ואזול לקמיה,)שרגא דדהבא1( בעו לאחוכי ביה; אעיילא ליה
 במקום: אמר ליה כתיב לן. פלוגו: אמר להו.בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי
 מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא: אמר ליה.ברא ברתא לא תירות
 למחר. ברא וברתא כחדא ירתון: וכתיב ביה, ואיתיהיבת *עוון גליון,דמשה
 שפילית לסיפיה דעוון גליון וכתב: אמר להו.)חמרא לובא3( הדר עייל ליה איהו
)אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי ולא לאוספי על אורייתא2( :ביה
 נהור: אמרה ליה. במקום ברא ברתא לא תירות: וכתיב ביה.דמשה אתיתי
.)אתא חמרא ובטש לשרגא3( : אמר ליה רבן גמליאל- !נהוריך כשרגא
Bavli Shabbat 116a-b: Imma Shalom, the wife of Rabbi Eliezer, was Rabban Gamliel’s sister. There was a
philosopher in their neighborhood who disseminated about himself the reputation that he does not accept
bribes. They wanted to mock him and reveal his true nature. She privately gave him a golden lamp, and she
and her brother came before him, approaching him as if they were seeking judgment. She said to him: I want to
share in the inheritance of my father’s estate. He said to them: Divide it. Rabban Gamliel said to him: It is
written in our Torah: In a situation where there is a son, the daughter does not inherit! He said to him: Since the
day you were exiled from your land, the Torah of Moses was taken away and the avon gilyon/another book was
given in its place. It is written in the avon gilyon: A son and a daughter shall inherit alike. The next day Rabban
Gamliel brought him a Libyan donkey. Afterward, Rabban Gamliel and his sister came to him for a judgment.
He said to them: I proceeded to the end of the book/avon gilayon, and it is written: I did not come to subtract
from the Torah of Moses, and I did not come to add to the Torah of Moses. And it is written there: In a situation
where there is a son, the daughter does not inherit. She said to him: May your light shine like a lamp [alluding to
the lamp she had given him]. Rabban Gamliel said to him: The donkey came and kicked the lamp.
Moritz Güdemann Religionsgeschichtliche Studien, Wien, 1879, S. 76-97.

משנה

מ"ה

ִיאל = פרודיה על הנוצרים
ַרבָּ ן ג ְַמל ֵ

שבת קט"ז ע"א-ע"ב אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל
הואי .הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא.
בעו לאחוכי ביה; אעיילא ליה ()1שרגא דדהבא ,ואזול לקמיה ,אמרה ליה:
בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי .אמר להו :פלוגו .אמר ליה כתיב לן :במקום
ברא ברתא לא תירות .אמר ליה :מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא
דמשה ,ואיתיהיבת *עוון גליון ,וכתיב ביה :ברא וברתא כחדא ירתון .למחר
הדר עייל ליה איהו ()3חמרא לובא .אמר להו :שפילית לסיפיה דעוון גליון וכתב
ביה)2( :אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי ולא לאוספי על אורייתא
דמשה אתיתי .וכתיב ביה :במקום ברא ברתא לא תירות .אמרה ליה :נהור
נהוריך כשרגא!  -אמר ליה רבן גמליאל)3( :אתא חמרא ובטש לשרגא.
( )2( )1ציטוט מילולי מהברית החדשה מתי ה (לאחר דרשת ההר) 14 :אתם אור העולם 15 ...גם אין
מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי אלא על כן שמים אותה ואז תאיר לכל באי הבית  16כך יאר נא
אורכם לפני בני אדם למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמים 17 -אל תחשבו
שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים; לא באתי לבטל כי אם לקיים18 .אמן .אומר אני לכם עד אשר
יעברו השמים והארץ אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם יתקיים הכל 19לכן כל המפר
אות אחת מן המצוות הקטנות האלה ומלמד כך את הבריות קטון יקרא במלכות שמים אבל על העושה
ומלמד הוא גדול יקרא במלכות השמים ...
( )3מתי כא 1 :כאשר התקרבו לירושלים ובאו אל  ...הר הזיתים שלח ישוע שני תלמידים 2באמרו להם
'לכו אל הכפר אשר ממולכם ומיד תמצאו אתון קשורה ועיר אתה – התירו אותם והביאו אלי  4 ...כל זה
קרה כדי שיתקיים דבר הנביא" :גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע
הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות" (זכריה ט' ,ט) 7 ...הם הביאו את האתון ואת העיר ולאחר
ששמו עליהם את בגדיהם הוא ישב עליהם 9 ...והמון העם שהלכו לפניו ואחריו קראו' :הושע נא לבן
דוד ברוך הבא בשם ה' הושע נא במרומים' 10בהכנסו לירושלים המתה כל העיר והכל שאלו 'מי הוא
זה?' 11השיבו המוני העם' :זה הנביא ישוע מנצרת אשר בגליל'.

אב ג דה ו

*עוון גליון =

Evangelium

גרסה שלנו:
"ספרא אחרינא"

Biblioteca Apostolica Vaticana

פֶּסַ ח ,עַ ל ׁשּום

מַ צָּ ה ,עַ ל ׁשּום

יוחנן יט32" :לפיכך באו החילים ושברו
את השוקים של הראשון וגם של השני
שנצלב אתו  33כשבאו אל ישוע וראו שהוא
כבר מת – לא שברו את שוקיו
36...הדברים האלה אירעו כדי שיתקים
הכתוב 'ועצם לא תשברו בו' (שמות י"ב,
מו)

מתי כו19 :התלמידים עשו כמצות ישוע והכינו את הפסח 20בערב הסב
עם השנים עשר 26 ...כאשר אכלו לקח ישוע לחם ברך ובצע ונתן
לתלמידים באמרו 'קחו ואכלו – זה גופי' 27לקח את הכוס ,ברך ונתן
להם באמרו 'שתו ממנה כלכם28 ,כי זה דמי ,דם הברית החדשה הנשפך
בעד רבים לסליחת חטאים( ' ...מקרוס יד;22-25:לוקס כב)14-22:

יוחנן א29 :למחרת ראה יוחנן את ישוע
בא לקראתו אמר יוחנן 'הנה שה האלהים
הנושא חטאת העולם' (אגרת פטרוס א:
א')19 ,

מָּ רֹור ,עַ ל ׁשּום
ישעיהו נ"ג "פרק עבד ה'"

הראשונה אל הקורינתים ו6 :התפארותכם איננה הולמת .האם אינכם
יודעים שמעט שאור מחמיץ את כל העסה? 7בערו את השאור הישן
למען תהיו עסה חדשה ,הלא אתם כמצוות שהרי נזבח שה הפסח שלנו
– המשיח 9לכן נחוגה לא בשאור ישן ולא בשאור הרוע והרשע ,אלא
במצות התם והאמת
הראשונה אל הקורינתים יא 26 :הן בכל עת שאתם אוכלים את הלחם
הזה ושותים מן הכוס הזאת ,אתם מזכירים אות מות אדוננו עד שיבוא

!!! "לא יצא ידי חובתו" ,כפשוטו ,כי שמא מוציא את עצמו מכלל ישראל !!!
שלום יהודה פישער 'שלושה דברים' הצופה לחכמת ישראל  ,שנה י' ,1926 ,עמוד .238-240

אֹומר? ָמה ָהעֲ ב ָֹדה
ֵ
ָר ָשע ַ -מה הּוא
ַהז ֹאת לָ כֶם (שמות י"ב ,כו)  -לָ כֶם ול ֹא
ּול ִפי ֶשהֹוצִ יא אֶ ת עַ צְ מֹו ִמן ַהכְ לָ ל,
לֹוְ .
כָפַ ר בָ ִע ָקר .וְאַ ף אַ ָתה ַה ְק ֵהה אֶ ת ִשנָיו,
אתי
וֶאֱ ָמר לֹו :בַ עֲ בּור זֶה עָ ָשה ה' ִלי ְבצֵ ִ
ִמ ִמצְ ָ ָֽריִם (שמות י"ג ,ח) ִלי וְל ֹא לֹוִ .אּלּו
ָהיָה ָשם ל ֹא ָהיָה נִ גְ אָ ל:
ֹאמרּו עֹוד ָּאבֹות
ירמיהו ל"א (כח) בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם ל ֹא י ְ
ָּאכְ לּו בֹסֶּ ר וְ ִׁשנֵי בָּ נִים ִת ְקהֶּ ינָּה( :כט) כִ י ִאם ִאיׁש
ׁשנָּיו :ס
אכֵל הַ בֹסֶּ ר ִת ְקהֶּ ינָּה ִ
בַ עֲֹונֹו יָּמּות כָּל הָּ ָּאדָּ ם הָּ ֹ
ִש ָּר ֵאל
(ל) ִהנֵה י ִָּמים בָּ ִאים נְאֻ ם ה' וְ כ ַָּר ִתי ֶּאת בֵ ית י ְ
וְ ֶּאת בֵ ית יְהּודָּ ה בְ ִרית חֲ דָּ ׁשָּ ה( :לא) ל ֹא כַבְ ִרית
יאם
יקי בְ יָּדָּ ם לְהֹוצִ ָּ
בֹותם בְ יֹום הֶּ חֱ זִ ִ
אֲ ׁשֶּ ר כ ַָּר ִתי ֶּאת אֲ ָּ
יתי וְ ָּאנֹכִ י
מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ָּריִם אֲ ׁשֶּ ר הֵ מָּ ה הֵ פֵרּו ֶּאת בְ ִר ִ
בָּ עַ ל ְִתי בָּ ם נְאֻ ם הל ֹא ֶּאזְ כָּר עֹוד:
(בשם הרב דר' מנחם הכוהן כ"ץ ,אפרת)

מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית
אורייתא דמשה ,ואיתיהיבת *עוון גליון

חלקות ההלל
לשני חלקים
תהלים
קי"ג-קי"ד

קט"ו-קי"ח
(קל"ה-קל"ו)
בני גזונדהייט "קריאת ההלל בהגדה של פסח" ,עלון בוגרים ישיבת הר עציון
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קריאת ההלל  -בשני חלקים

!

ספרותי

!!

אברבנאל :שני נושאים שונים בקריאת ההלל:
החלק הראשון (תהלים קי"ג-קי"ד) = גאולת מצרים
(תהלים קט"ו-קי"ח) = הגאולה לעתיד לבוא.
החלק השני

רבינו ניסים :הסעודה היא חלק של המצווה ,ולכן אינה נחשבת הפסקה:
הלכתי
" ...היאך קבעו הפסק זה בין שתי ברכות הללו
איכא למימר שאין הפסק הבא מחמת המצוה מבטל המצוה "...

!!!

אופי ההלל
בליל הסדר

על פי בעל המאור
חלוקת ההלל לפי מסכת תענית

(הרב הרשל צבי שכטר שליט"א:)NY ,

משנה" :מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים קודם חצות
אמר להם רבי טרפון צאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב
ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול"
גמרא ..." :ונימא הלל מעיקרא?
אביי ורבא דאמרו תרווייהו לפי שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה"
בני גזונדהייט "קריאת ההלל בהגדה של פסח" ,עלון בוגרים
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Mishna Pessachim 10, 5:
And one concludes ]this section of hallel[ with a blessing that refers to redemption.
Rabbi Tarfon say: “Who redeemed us and redeemed our forefathers from Egypt,”
without a concluding formula [of the beracha]
Rabbi Akiva says: “So too, the Lord our God and the God of our forefathers will
bring us to future holidays and Festivals in peace, happy over the building of
Your city and joyous in Your service. And there we will eat from the Paschal lamb
and other offerings, etc., until: Blessed are You, Lord, Who redeemed Israel.”

משנה

מ"ה  -מ"ו

ברכת הגאולה

אב ג דה ו

חֹותם.
בֹותינּו ִמ ִמצְ ַריִם"  -וְ ל ֹא הָּ יָּה ֵ
ַרבִ י טַ ְרפֹון אֹומֵ ר" :אֲ ׁשֶּ ר גְ ָּאלָּנּו וְ ג ַָּאל ֶּאת אֲ ֵ
בֹותינּו יַגִ יעֵ נּו לְמֹוע ֲִדים וְ ל ְִר ָּגלִים
ַרבִ י ע ֲִקיבָּ א אֹומֵ ר" :כֵן ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ-להֵ י אֲ ֵ
ירָך וְ שָּ ִשים בַ עֲבֹודָּ ֶּתָך,
אתנּו לְׁשָּ לֹוםְ ,שמֵ ִחים בְ בִ ְניַן עִ ֶּ
אֲ חֵ ִרים הַ בָּ ִאים ל ְִק ָּר ֵ
ִש ָּר ֵאל":
ּומן הַ פְ סָּ ִחים כו' ,עַ ד בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' ,ג ַָּאל י ְ
וְ נ ֹאכַל ׁשָּ ם ִמן הַ זְ בָּ ִחים ִ
משנה פסחים פ"י מ"ו
"רבי עקיבא אומר
כן ה' א-להינו וא-להי אבותינו יגיענו
למועדים ולרגלים אחרים
הבאים לקראתינו לשלום
שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך
ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים כו'
עד
ברוך אתה ה' גאל ישראל".

המשנה בתלמוד ירושלמי פסחים פ"י לז ע"ב
"רבי עקיבה אומר
כן ה' א-להינו יגיעינו
לרגלים
הבאים לקראתינו לשלום
שמחים בבניין עירך ששים בעבודתך ובחידוש בית מקדשך
ושם נאכל מן הפסחים ומן הזבחים
אשר הגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך על גאולתינו
ברוך אתה ה' גאל ישראל "

בבלי ברכות (דף כ"ט ע"א)
"וישמחו צדיקים בבנין עירך
ובתקון היכלך"

ירושלמי (ברכות פ"ד):
"וישמחו כל חוסי בך בבניין עירך
ובחידוש בית מקדשך"

משנה

מ"ה  -מ"ו

ברכת הגאולה

חֹותם.
בֹותינּו ִמ ִמצְ ַריִם"  -וְ ל ֹא הָּ יָּה ֵ
ַרבִ י טַ ְרפֹון אֹומֵ ר" :אֲ ׁשֶּ ר גְ ָּאלָּנּו וְ ג ַָּאל ֶּאת אֲ ֵ
בֹותינּו יַגִ יעֵ נּו לְמֹוע ֲִדים וְ ל ְִר ָּגלִים
ַרבִ י ע ֲִקיבָּ א אֹומֵ ר" :כֵן ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ-להֵ י אֲ ֵ
ירָך וְ שָּ ִשים בַ עֲבֹודָּ ֶּתָך,
אתנּו לְׁשָּ לֹוםְ ,שמֵ ִחים בְ בִ ְניַן עִ ֶּ
אֲ חֵ ִרים הַ בָּ ִאים ל ְִק ָּר ֵ
ִש ָּר ֵאל":
ּומן הַ פְ סָּ ִחים כו' ,עַ ד בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' ,ג ַָּאל י ְ
וְ נ ֹאכַל ׁשָּ ם ִמן הַ זְ בָּ ִחים ִ

אב ג דה ו

בֹותינּו ִמ ִמצְ ַ ֶֽריִם
נוסח ההגדה בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' א-להינו ֶּ ֶֽמלְֶּך הָּ עֹולָּם ,אֲ ׁשֶּ ר גְ ָּא ָּ ֶֽלנּו וְ ג ַָּאל ֶּאת אֲ ֵ ֶֽ
יעֶֽנּו ל ַ ֶַֽל ְילָּה הַ זֶּה ,לֶּאֱ כָּל בֹו מַ צָּ ה ּומָּ רֹור.
וְ ִהגִ ָּ
David Kaufmannכתב יד קאופמן
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הטובה ועל הטובה מעין הרעה
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= לפני הסעודה

הלל

מַ ְת ִחיל בִ גְ נּות* ְ
ּומסַ יֵם בְ ׁשֶּ בַ ח*

הָּ א ל ְַחמָּ א עַ ְניָּא
ִדי אֲ ָּ ֶֽכלּו ַאבְ הָּ ָּ ֶֽתנָּא בְ ַא ְרעָּ א ְד ִמצְ ָּ ֶֽריִם

(א)

(קי"ג-קי"ד)

ִש ָּר ֵאל ִמ ִמצְ ָּ ֶֽריִם,
בְ צֵ את י ְ
בֵ ית ַי ֲעקֹב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז... :

בִ בְ ִהילּו יָּצָּ אנּו ִמ ִמצְ ַ ֶֽריִם

בֹותינּו ִמ ִמצְ ַריִם
ַרבִ י טַ ְרפֹון אֹומֵ ר :אֲ ׁשֶּ ר גְ ָּאלָּנּו וְ ג ַָּאל ֶּאת אֲ ֵ

ברכת הגאולה

הווה

בֹותינּו יַגִ יעֵ נּו לְמֹוע ֲִדים וְ ל ְִר ָּגלִים
ַרבִ י ע ֲִקיבָּ א אֹומֵ ר :כֵן ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ-להֵ י אֲ ֵ
ירָך וְ שָּ ִשים בַ עֲבֹודָּ ֶּתָך,
אתנּו לְׁשָּ לֹוםְ ,שמֵ ִחים בְ בִ ְניַן עִ ֶּ
אֲ חֵ ִרים הַ בָּ ִאים ל ְִק ָּר ֵ
ִש ָּר ֵאל:
ּומן הַ פְ סָּ ִחים כו' עַ ד בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' ג ַָּאל י ְ
וְ נ ֹאכַל ׁשָּ ם ִמן הַ זְ בָּ ִחים ִ

= הסעודה בחבורה

ֵיתי וְ יֵכֹול,
כָּל ִדכְ פִ ין י ֵ
ֵיתי וְ יִפְ סַ ח.
כָּל ִדצְ ִריְך י ֵ

עתיד

= לאחר הסעודה

ִש ָּר ֵאל
הָּ שַ ָּתא הָּ כָּא לְׁשָּ נָּה הַ בָּ ָּאה בְ ַא ְרעָּ א ְדי ְ
חֹורין:
הָּ שַ ָּתא עַ בְ דֵ י ,לְׁשָּ נָּה הַ בָּ ָּאה בְ נֵי ִ

קרבן
פסח

פסח ,מצה ,מרור

ֶּא ְתהַ לְֵך לִפְ נֵי ה' בְ ַא ְרצֹות
(ב) הַ חַ יִים  ...בְ חַ צְ רֹות בֵ ית ה'
תֹוככִ י יְרּוׁשָּ ָּ ֶֽליִם הַ לְלּו ָּיּ-ה
(קט"ו-קי"ח) בְ ֵ ֶֽ

הלל

שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה

לְׁשָּ נָּה הַ בָּ ָּאה בִ ירּוׁשָּ ָּ ֶֽליִם

!!!

בהשתתפות

הגדה דור ודור

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

תרבות מצרים
והמקרא

מבנה של
חגי ישראל

פסח תש"פ
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 → benigesundheit@tefilah.org

עיוני הגדה
www.tefilah.org

הגדה של פסח
"עיוני הגדה"
חֲ סַ ל ִסּדּור פֶּסַ ח כְּ ִה ְּלכָתֹו,
כַאֲ שֶּ ר ז ִ ִָֽכינּו לְּסַ ּדֵּ ר אֹותֹו,
זְָך שֹוכֵּן ְּמעֹונָה,
בְּ ָקרֹוב נַהֵּ ל נ ְִּטעֵּ י ַכנָה,

כְּ כָל ִמ ְּשפָטֹו וְּ חֻ ָקתֹו.
כֵּן נִזְּ כֶּה ַלעֲׂשֹותֹו.
קֹומֵּ ם ְּקהַ ל עֲדַ ת ִמי מָ נָה.
פְּ דּויִם לְּצִ ּיֹון בְּ ִרנָה.
לְּשָ נָה הַ בָ ָאה בִ ירּושָ ָ ִֽליִם:

