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Mizmor 114

1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob
from a people of foreign speech,
2 Judah became His holy one, Israel, His dominion.
3 The sea saw them and fled, the Jordan ran backward,
4 The mountains danced like rams, the hills like lambs.
5 What alarmed you, O sea, that you fled, the Jordan,
that you ran backward,
6 The mountains, that you danced like rams, the hills,
like lambs?
7 Tremble, O earth, at the presence of the Master,
Creator, at the presence of the God of Jacob,
8 Who turned the rock into a pool of water, the flinty
rock into a fountain of water.

Exodus from
Egypt
Israel and God

Splitting of the
Red Sea and the
Jordan in the
past

Talking to the Sea
and the Jordan in
the present

Addressing the land
to accept God’s
Kingship

מזמור קי"ד
יציאת מצרים
'וי שראל עם ה
קריעת יס סוף
והירדן בעבר

שיחה עם ים סוף
והירדן בהווה
פ נייה לארץ לקבלת
'מלכות ה

:ֵבית יַעֲ קֹ ב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז

ְבצֵ את י ְִש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ָר ִי ם

א

:לֹותיו
ָ י ְִש ָר ֵאל ַמ ְמ ְש

ְהּודה ְל ָק ְדשֹו
ָ ָהי ְָתה י

ב

:ַה י ְַר ֵדן יִסֹ ב ְל ָאחֹור

ַה ָי ם ָר ָאה וַ ָי ֹנ ס

ג

:גְ ָבעֹות כִ ְבנֵי צ ֹאן

ילים
ִ ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵא

ד

:ַה י ְַר ֵדן ִתסֹ ב ְל ָאחֹור

ַמה ְלָך ַה ָי ם כִ י ָתנּוס

ה

:גְ ָבעֹות כִ ְבנֵי צ ֹאן

ילים
ִ ֶה ָה ִרים ִת ְר ְקדּו כְ ֵא

ו

:לֹוּה יַעֲ קֹ ב
ַ ֱִמ ִל ְפנֵי א

חּולי ָא ֶרץ
ִ
ִמ ִל ְפנֵי ָאדֹון

ז

:ַח ָל ִמיש ְל ַמ ְעיְנֹו ָמ ִי ם

ַה הֹ ְפכִ י ַהּצּור אֲ ַג ם ָמ ִי ם

ח

מזמור
אקי" ְבדצֵ את י ְִש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ָר ִי ם

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים
ֵבית יַעֲ קֹ ב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז:

ב

ְהּודה ְל ָק ְדשֹו
ָהי ְָתה י ָ

לֹותיו:
י ְִש ָר ֵאל ַמ ְמ ְש ָ

ג

ַה ָי ם ָר ָאה וַ ָי ֹנ ס

ַה י ְַר ֵדן יִסֹ ב ְל ָאחֹור:

ד

ילים
ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵא ִ

גְ ָבעֹות כִ ְבנֵי צ ֹאן:

ה

ַמה ְלָך ַה ָי ם כִ י ָתנּוס

ַה י ְַר ֵדן ִתסֹ ב ְל ָאחֹור:

ו

ילים
ֶה ָה ִרים ִת ְר ְקדּו כְ ֵא ִ

גְ ָבעֹות כִ ְבנֵי צ ֹאן:

ז

חּולי ָא ֶרץ
ִ
ִמ ִל ְפנֵי ָאדֹון

לֹוּה יַעֲ קֹ ב:
ִמ ִל ְפנֵי אֱ ַ

ח

ַההֹ ְפכִ י ַהּצּור אֲ ַג ם ָמ ִי ם

ַח ָל ִמיש ְל ַמ ְעיְנֹו ָמ ִי ם:

יציאת מצרים
וי שראל עם ה'

בֵ ית יַ ֲע קֹב מֵ עַ ם
ֹלעֵ ז

קריעת יס סוף
והירדן בעבר

הַ ָים ָראָ ה וַ ָי ֹנס הַ ַי ְר ֵדן ִיסֹב ְלאָ חֹור:
הֶ הָ ִרים ָר ְקדּו כְ אֵ ִילים גְ בָ עֹות כִ ְבנֵי צ ֹאן:

שיחה עם יס סוף
והירדן בהווה

מַ ה ְלָך הַ ָים כִ י ָתנּוס הַ ַי ְר ֵדן ִתסֹב ְלאָ חֹור:
הֶ הָ ִרים ִת ְר ְקדּו כְ אֵ ִילים גְ בָ עֹות כִ ְבנֵי צ ֹאן:

פ נייה לארץ לקבלת
מלכות ה'

ִמ ִלפְ נֵי אֱ לֹוּהַ יַ ֲע קֹב

קשרים עם ספרים אחרים

סמיכות המזמור בספר תהלים
ידם
כ"ט ,ג -ט :קֹול ה ' עַ ל הַ מָ ִים אֵ ל הַ כָבֹוד ִה ְרעִ ים ה ' עַ ל מַ ִים ַר ִבים ...וַ ַי ְר ִק ֵ
כְ מֹו עֵ גֶל ְלבָ נֹון ְו ִש ְריֹן כְ מֹו בֶ ן ְראֵ ִמים ...קֹול ה ' י ִָחיל ִמ ְדבָ ר י ִָחיל ה ' ִמ ְדבַ ר
ּובהֵ יכָלֹו כֻּלֹו אֹמֵ ר כָבֹוד:
ָק ֵד ש :קֹול ה ' ְיחֹולֵ ל אַ יָלֹות וַ ֶיחֱ שֹף יְעָ רֹות ְ

צ"ו ,טִ :ה ְש ַתחֲ וּו לַ ה ' ְבהַ ְד ַרת
ק ֶֹד ש ִחילּו ִמפָ נָיו כָל הָ אָ ֶר ץ:

קי"ד ,ד -ח :הֶ הָ ִרים ָר ְקדּו כְ אֵ ִילים ...הֶ הָ ִרים
חּולי אָ ֶר ץ...
ִת ְר ְקדּו כְ אֵ ִיליםִ ...מ ִלפְ נֵי אָ דֹון ִ
הַ הֹפְ כִ י הַ ּצּור אֲ ַגם מָ ִים חַ לָ ִמיש ְלמַ עְ יְנֹו מָ ִים:

צ" ז ,ד-ה :הֵ ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵתבֵ ל ָראֲ ָתה ו ַָתחֵ ל הָ אָ ֶר ץ:
הָ ִרים כַדֹו ַנ ג נָמַ סּו ִמ ִלפְ נֵי ה ' ִמ ִלפְ נֵי אֲ דֹון כָל הָ אָ ֶר ץ:

מ צָאֵ י מָ ִים
ק" ז ,לה :יָ ֵשם ִמ ְדבָ ר לַ אֲ ַגם מַ ִים וְאֶ ֶר ץ צִ ָיה ְל ֹ

קי"ד ,זִ :מ ִלפְ נֵי אָ דֹון
חּולי אָ ֶר ץ
ִ

קי"ד ,ט :הַ הֹפְ כִ י הַ ּצּור אֲ ַגם מָ ִים חַ לָ ִמי ש ְלמַ עְ יְנֹו מָ יִם

יבי ֲע ֶק ֶרת הַ בַ יִת אֵ ם הַ בָ נִ ים ְשמֵ חָ ה הַ ְללּו יָּה:
מֹוש ִ
ִ
קי" ג ,ט:
הּודה ְל ָק ְד שֹו ִי ְשרָ אֵ ל
קי"ד ,ב :הָ י ְָתה ְי ָ
לֹותיו:
מַ ְמ ְש ָ

קי"ד ,אְ :ב צֵאת ִי ְש ָראֵ ל ִמ ִמ צְ ָר ִים בֵ ית יַ ֲע קֹב מֵ עַ ם
ֹלעֵ ז
קל"ו ,ח-ט :אֶ ת הַ ֶשמֶ ש ְלמֶ ְמ ֶשלֶ ת בַ יֹום כִ י ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו:
אֶ ת הַ ָי ֵרחַ וְכֹוכ ִָבים ְלמֶ ְמ ְשלֹות בַ לָ יְלָ ה כִ י ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו:

שמות י"ט,א.ו בַ ח ֶֹד ש הַ ְש ִלישִ י ְל צֵאת ְבנֵי ִי ְש ָראֵ ל מֵ אֶ ֶר ץ ִמ צְ ָר ִים
בַ יֹום הַ ֶזה בָ אּו ִמ ְדבַ ר ִסינָיֹ :כה ת ֹאמַ ר ְלבֵ ית יַ ֲע קֹב ו ְַת גֵיד ִל ְבנֵי
ִי ְש ָראֵ ל...וְאַ ֶתם ִת ְהיּו ִלי מַ ְמלֶ כֶת ֹכהֲ נִ ים ְו גֹוי ָקדֹוש...




ית בַ ּצּור ְויָצְ אּו ִממֶ ּנּו מַ ִים
שמות י" ז ,וְ :ו ִהכִ ָ
דברים ח ' ,טו :הַ מֹוצִ יא ְלָך מַ ִים ִמ ּצּור הַ חַ לָ ִמי ש
דברים ל"ב ,יג :וַ יֵנִ ֵקהּו ְדבַ ש ִמסֶ לַ ע ְו ֶשמֶ ן מֵ חַ ְל ִמיש צּור

ישעיה מ"א ,יח :יָ ִשים ִמ ְדבָ ר לַ אֲ ַגם מַ ִים וְאֶ ֶר ץ צִ ָיה ְלמֹו צָאֵ י מָ ִים

תהלים קי"ד ,א.בְ :ב צֵאת ִי ְש ָראֵ ל
ִמ ִמ צְ ָר ִים בֵ ית יַ ֲע קֹב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז :הָ י ְָתה
לֹותיו:
הּודה ְל ָק ְד שֹו ִישְ ָראֵ ל מַ ְמשְ ָ
ְי ָ
תהלים קי"ד ,ח :הַ הֹפְ כִ י הַ ּצּור אֲ ַגם מָ יִם
חַ לָ ִמי ש ְלמַ עְ יְנֹו מָ ִים:



יהו שע ג ' ,יא-יגִ :ה ֵּנה אֲ רֹון הַ ְב ִרית אֲ דֹון כָל הָ אָ ֶר ץ עֹבֵ ר ִלפְ נֵי ֶכם בַ ַי ְר ֵדן:
וְעַ ָתה ְקחּו לָ ֶכם ְשנֵי עָ ָשר ִאי ש ִמשִ ְבטֵ י ִי ְשרָ אֵ ל ִאי ש אֶ חָ ד ִאי ש אֶ חָ ד
לַ ָשבֶ טְ :והָ יָה כְ נֹוחַ כַפֹות ַר גְ לֵ י הַ ֹכהֲ נִ ים ֹנ ְשאֵ י אֲ רֹון ה ' אֲ דֹון כָל הָ אָ ֶר ץ
ְבמֵ י הַ ַי ְר ֵדן מֵ י הַ ַי ְר ֵדן ִי ָכ ֵרתּון הַ מַ ִים הַ יֹ ְר ִדים ִמ ְלמָ עְ לָ ה ְויַעַ ְמדּו נֵד אֶ חָ ד:



תהלים קי"ד ,ג.ה :הַ ָים ָראָ ה
וַ ָי ֹנס הַ ַי ְר ֵדן ִיסֹב ְלאָ חֹור  ...הַ ַי ְר ֵדן
חּולי
ִתסֹב ְלאָ חֹורִ ...מ ִלפְ נֵי אָ דֹון ִ
אָ ֶר ץ ִמ ִלפְ נֵי אֱ לֹוּהַ יַ ֲע קֹב:



המקבילות של תיאור יציאת מצרים במזמור קי" ד עם ספרים אחרים מתחברות לאירועים היסטוריים אחרים





 מתן תורה במעמד הר סיני
 הליכה  40שנה במדבר
 מעבר הירדן לארץ ישראל בימי יהו שע
 קיבוץ גלויות מגלות בבל
 ארץ י שראל וירו שלים בחזון הנביאים
 נבואות ירמיה על העמים :מצרים ...בבל
יציאת מצרים וקריעת ים סוף










תהלים קי"ד ,ב  -ז:
י שעיהו ב ' ,בְ :והָ יָה ְבאַ חֲ ִרית הַ י ִָמים נָכֹון ִי ְהיֶה הַ ר בֵ ית ה ' ְבר ֹאש הֶ הָ ִרים וְנִ ָשא ִמגְבָ עֹות...
לֹותיו
ִי ְש ָראֵ ל מַ ְמ ְש ָ
ּוב ָשלֹום תּובָ לּון הֶ הָ ִרים ְוהַ גְבָ עֹות יִפְ צְ חּו ִלפְ נֵי ֶכם ִר ָּנה...
י שעיהו נ"ה ,יב :כִ י ְב ִש ְמחָ ה ֵת צֵאּו ְ
יחזקאל ל"ו ,א-ח.לז-לח :וְאַ ָתה בֶ ן אָ ָדם ִהּנָבֵ א אֶ ל הָ ֵרי ִי ְש ָראֵ ל וְאָ מַ ְר ָת הָ ֵרי ִי ְש ָראֵ ל ִש ְמעּו ְדבַ ר ה ' ... ... :הֶ הָ ִרים ָר ְקדּו
כְ אֵ ִילים גְ בָ עֹות
יקים וְלַ גֵאָ יֹות וְלֶ חֳ ָרבֹות
לָ כֵן הָ ֵרי ִי ְש ָראֵ ל ִש ְמעּו ְדבַ ר אֲ ֹדנָי ה ' ֹכה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי ה ' לֶ הָ ִרים וְלַ גְ בָ עֹות לָ אֲ פִ ִ
כִ ְבנֵי צ ֹאן ...מַ ה ְלָך
יקים
הַ ש ְֹממֹות וְלֶ עָ ִרים הַ ֶּנ ֱע זָבֹות ...לָ כֵן ִהּנָבֵ א עַ ל אַ ְדמַ ת ִי ְש ָראֵ ל וְאָ מַ ְר ָת לֶ הָ ִרים וְלַ גְ בָ עֹות לָ אֲ פִ ִ
הַ ָים כִ י ָתנּוס
וְלַ גֵאָ יֹות ...וְאַ ֶתם הָ ֵרי ִי ְש ָראֵ ל עַ נְ פְ ֶכם ִת ֵתנּו ּופֶ ְר ְי ֶכם ִת ְשאּו ְלעַ ִמי ִי ְש ָראֵ ל כִ י ֵק ְרבּו לָ בֹוא ...עֹוד ז ֹאת
הַ ַי ְר ֵדן ִתסֹב
ִא ָד ֵר ש ְלבֵ ית ִי ְש ָראֵ ל לַ ֲע שֹות לָ הֶ ם אַ ְרבֶ ה א ָֹתם ַכ ּצ ֹאן אָ ָדם :כְ צ ֹאן ָק ָד ִשים כְ צ ֹאן ְירּושָ לַ ִם ְבמֹוע ֲֶדיהָ כֵן
ְלאָ חֹור :הֶ הָ ִרים
ִת ְהיֶי ָנה הֶ עָ ִרים הֶ חֳ ֵרבֹות ְמלֵ אֹות צ ֹאן אָ ָדם ְוי ְָדעּו כִ י אֲ נִ י ה ':
יקים וְלַ גֵאָ יֹות ...וְאַ ֶתם ִת ְר ְקדּו כְ אֵ ִילים
יחזקאל ל"ו ,ג-ח ... :לָ כֵן ִהּנָבֵ א עַ ל אַ ְדמַ ת ִי ְש ָראֵ ל וְאָ מַ ְר ָת לֶ הָ ִרים וְלַ גְ בָ עֹות לָ אֲ פִ ִ
הָ ֵרי ִי ְש ָראֵ ל עַ נְ פְ ֶכם ִת ֵתנּו ּופֶ ְר ְי ֶכם ִת ְשאּו ְלעַ ִמי ִי ְש ָראֵ ל כִ י ֵק ְרבּו לָ בֹוא:
גְ בָ עֹות כִ ְבנֵי צ ֹאן:
חּולי
ִמ ִלפְ נֵי אָ דֹון ִ
יואל ד ' ,יחְ :והָ יָה בַ יֹום הַ הּוא ִי ְטפּו הֶ הָ ִרים עָ ִסיס ְוהַ גְ בָ עֹות ֵתלַ כְ ָנה חָ לָ ב...
אָ ֶר ץ ִמ ִלפְ נֵי אֱ לֹוּהַ
עמוס ט ' ,יגִ :ה ֵּנה י ִָמים בָ ִאים נְ אֻּ ם ה 'ְ ....ו ִה ִטיפּו הֶ הָ ִרים עָ ִסיס ְוכָל הַ גְ בָ עֹות ִת ְתמֹו ַג ְג ָנה:
יַ ֲע קֹב:
מיכה ד ' ,א-ב.ח -יגְ :והָ יָה ְבאַ חֲ ִרית הַ י ִָמים ִי ְהיֶה הַ ר בֵ ית ה ' נָכֹון ְבר ֹא ש הֶ הָ ִרים וְנִ ָשא הּוא ִמ גְ בָ עֹות
ְיֹורנּו ִמ ְד ָרכָיו
ְו ָנהֲ רּו עָ לָ יו עַ ִמיםְ :והָ ְלכּו גֹו ִים ַר ִבים וְאָ ְמרּו ְלכּו ְו ַנעֲלֶ ה אֶ ל הַ ר ה ' וְאֶ ל בֵ ית אֱ ֹלהֵ י יַ ֲע קֹב ו ֵ
ּודבַ ר ה ' ִמירּו ָשלָ ִםּ ...:ובָ אָ ה הַ מֶ ְמ ָשלָ ה הָ ִראשֹ ָנה מַ ְמלֶ כֶת ְלבַ ת
תֹורה ְ
ְונ ְֵל ָכה ְב ֹא ְרח ָֹתיו כִ י ִמ ּצִ יֹון ֵת צֵא ָ
חּולי וָ ֹג ִחי בַ ת צִ יֹון ַכ יֹולֵ ָדה כִ י עַ ָתה ֵת צְ ִאי ִמ ִק ְריָה ְו ָשכַנְ ְת בַ ָש ֶדה
יקְך ִחיל ַכ יֹולֵ ָדהִ :
ְירּו ָשלָ ִם :כִ י הֶ חֱ זִ ֵ
ּובָ את עַ ד בָ בֶ ל ָשם ִת ָּנ צ ִֵלי ָשם ִי גְ אָ לֵ ְך ה ' ִמ ַכ ף ֹאיְבָ ִיְךְ ...:והַ חֲ ַר ְמ ִתי לַ ה ' ִב צְ עָ ם ְוחֵ ילָ ם לַ אֲ דֹון כָל הָ אָ ֶר ץ:



תהלים קי"ד ,ג.ה :הַ ָים ָראָ ה וַ ָי ֹנס
ירמיהו מ"ו ,ב -הְ :ל ִמ צְ ַר ִים עַ ל חֵ יל פַ ְר ֹעה נְ כֹו מֶ לֶ ְך ִמ צְ ַר ִים אֲ ֶשר הָ יָה עַ ל נְ הַ ר פְ ָרת
ֹאש ָיהּו מֶ לֶ ְך הַ ַי ְר ֵדן ִיסֹב ְלאָ חֹור ...מַ ה ְלָך הַ ָים
ְב ַכ ְרכְ ִמ ש אֲ ֶשר ִה ָכה נְ בּוכ ְַד ֶרא ַּצר מֶ לֶ ְך בָ בֶ ל ִב ְשנַת הָ ְר ִביעִ ית ִליהֹוי ִָקים בֶ ן י ִ
הם יֻּכַתּו ּומָ נֹוס ָנסּו ְול ֹא ִהפְ נּו מָ גֹור ִמסָ ִביב נְ אֻּ ם כִ י ָתנּוס הַ ַי ְר ֵדן ִתסֹב ְלאָ חֹור:
ִבֹורי ֶ
סגִים אָ חֹור ְוג ֵ
הּודה ...הֵ מָ ה חַ ִתים נְ ֹ
ְי ָ
ה'

ברכת הגאולה

אבג דה ו

משנה ה' :בְּ ָכל ּדֹור ָודֹור חַ יָב ָאדָ ם ִל ְּראֹות ֶאת עַ צְּ מֹו כְּ ִאּלּו הּוא יָצָ א ִמ ִמצְּ ַריִם
שֶ נֶאֱ מַ ר " :וְּ ִהג ְַּד ָת ְּלבִ ְּנָך בַ יֹום הַ הּוא לֵאמֹר( "...שמות י"ג ,ח)
 ...לְּפִ י ָכְך אֲ נ ְַּחנּו חַ יָבִ ין לְּהֹודֹות ,לְּהַ ֵּלל ,לְּשַ בֵ חַ ְּ ,לפ ֵָארְּ ,לרֹומֵ ם ,לְּהַ ּדֵ רְּ ,לבָ ֵרְךְּ ,לעַ ּלֵהּ ,ול ְַּקּלֵס,
ְּש ְּמחָ ה
יאנּו מֵ עַ בְּ דּות לְּחֵ רּותִ ,מיָגֹון ל ִ
בֹותינּו וְּ לָנּו ֶאת ָכל הַ נ ִִסים הָ ֵאּלּו ,הֹוצִ ָ
ל ְִּמי שֶ עָ שָ ה לַאֲ ֵ
ּומ ִשעְּ בּוד לִגְּ אֻ ּלָה וְּ נ ֹאמַ ר ְּל ָפנָיו הַ ְּללּו ָיּ-ה
ּומֵ ֵאבֶ ל לְּיֹום טֹוב ּומֵ אֲ ֵפלָה לְּאֹור גָדֹול ִ
חֹותם בִ גְּ אֻ ּלָה.
משנה ו' :וְּ ֵ
חֹותם.
בֹותינּו ִמ ִמצְּ ַריִם"  -וְּ ל ֹא הָ יָה ֵ
ַרבִ י טַ ְּרפֹון אֹומֵ ר" :אֲ שֶ ר גְּ ָאלָנּו וְּ ג ַָאל ֶאת אֲ ֵ
בֹותינּו יַגִ יעֵ נּו לְּמֹוע ֲִדים וְּ ִל ְּר ָגלִים
ַרבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ רֵ " :כן ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ-להֵ י אֲ ֵ
ירָך וְּ שָ ִשים בַ עֲבֹודָ ֶתָך,
אתנּו לְּשָ לֹוםְּ ,שמֵ ִחים בְּ בִ ְּניַן עִ ֶ
אֲ חֵ ִרים הַ בָ ִאים ל ְִּק ָר ֵ
ִש ָר ֵאל":
ּומן הַ פְּ סָ ִחים כו' ,עַ ד בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,ג ַָאל י ְּ
וְּ נ ֹא ַכל שָ ם ִמן הַ זְּ בָ ִחים ִ
בֹותינּו" וגאולתנו –
היפוך הסדר של "אֲ ֵ
לפי העיקרון של "בְּ ָכל ּדֹור ָודֹור :"...
בֹותינּו וְּ לָ נּו"  בסיפור העבר
• "לַאֲ ֵ
בֹותינּו  בברכה
• גְּ ָאלָ נּו וְּ ג ַָאל ֶאת אֲ ֵ

מה טיבה ומהותה של ברכת הגאולה
• לפי רבי טרפון? רבי עקיבא?
• נוסח כת"י קויפמן \ הירושלמי של המשנה?
• נוסח ההגדה שלנו?

הרב שלמה יוסף זוין "הגאולה כברכה" בתוך "לאור ההלכה" ,ירושלים ,הוצאת בית הלל ,עמ' רל"א
הרב דר' שמעון פדרבוש "תנאים לוחמים" בספרו " בנתיבות התלמוד" ,ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשי"ז 43-75 ,ובמיוחד בהערה 116
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קשרים עם ספרים אחרים
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שמות ט"ו ,ב.ו :עָ זִ י ְו זִ ְמ ָרת יָּה וַ ְי ִהי ִלי ִלי שּועָ ה ֶזה
אֵ ִלי וְאַ נְ וֵהּו אֱ ֹלהֵ י אָ ִבי וַאֲ ר ְֹממֶ נְ הּו ...י ְִמינְ ָך ה '
נ ְֶא ָד ִרי בַ ֹכחַ י ְִמינְ ָך ה ' ִת ְרעַ ץ אֹויֵב:

קי"ח ,יד -טז.כח :עָ זִ י ְו זִ ְמ ָרת יָּה וַ ְי ִהי ִלי ִלי שּועָ ה...
י ְִמין ה ' ֹע ָשה חָ יִל ...י ְִמין ה ' רֹומֵ מָ ה י ְִמין ה ' ֹע ָשה
רֹוממֶ ָך
ְאֹוד ָך אֱ ֹלהַ י אֲ ְ
חָ יִל ...אֵ ִלי אַ ָתה ו ֶ

קי"ח ,כו -כז :בָ רּוְך הַ בָ א ְב ֵשם ה ' בֵ ַרכְ נּו ֶכם ִמבֵ ית ה ':
במדבר ו ',כד-כו :יְבָ ֶרכְ ָך ה ' ְו ִי ְש ְמ ֶרָך יָאֵ ר ה ' פָ נָיו
אֵ ל ה ' וַ יָאֶ ר לָ נּו ִא ְסרּו חַ ג בַ ֲעב ִֹתים עַ ד ַק ְרנֹות
אֵ לֶ יָך וִיחֻּ ֶּנ ָך ִי ָשא ה ' פָ נָיו אֵ לֶ יָך ְויָ ֵשם ְלָך ָשלֹום
הַ ִמ זְ בֵ חַ :
אֹודָך ה ' כִ י אָ נַפְ ָת ִביִ ...ה ֵּנה אֵ ל
י שעיהו י"ב ,א -ב :וְאָ מַ ְר ָת בַ יֹום הַ הּוא ְ
קי"ח ,יד.יט.כ.כב.כד :עָ זִ י ְו זִ ְמ ָרת יָּה וַ ְי ִהי
ְי שּועָ ִתי אֶ ְבטַ ח ְול ֹא אֶ פְ חָ ד כִ י עָ זִ י ְו זִ ְמ ָרת יָּה ה ' וַ ְי ִהי ִלי ִלי שּועָ ה
ִלי ִלי שּועָ ה ...פִ ְתחּו ִלי ַש ֲע ֵרי צ ֶֶד קֶ ...זה
אֹודה ִש ְמָךֶ ...זה ה ' ִק ּוִ ינּו לֹו
רֹומ ְמָך ֶ
י שעיהו כ" ה ,א .ט :ה ' אֱ ֹלהַ י אַ ָתה אֲ ִ
אֹודָך כִ י
יקים יָבֹאּו בֹוְ :
הַ ַשעַ ר לַ ה ' צ ִַד ִ
ָנ גִ ילָ ה וְנִ ְש ְמחָ ה ִבי שּועָ תֹו...
יתנִ י ...אֶ בֶ ן מָ אֲ סּו הַ בֹונִ ים הָ י ְָתה ְלר ֹא ש
עֲנִ ָ
שיר השירים א ' ,ד :מָ ְשכֵנִ י אַ חֲ ֶריָך ָּנרּו ָצה הֱ ִביאַ נִ י הַ מֶ לֶ ְך חֲ ָד ָריו ָנ גִ ילָ ה
ירה ד ֶֹדיָך ִמ ַייִן מֵ ישָ ִרים אֲ הֵ בּוָך:
וְנִ ְש ְמחָ ה בָ ְך ַנ זְ כִ ָ
פִ ָּנהֶ ...זה הַ יֹום עָ ָשה ה ' ָנ גִ ילָ ה וְנִ ְשמְ חָ ה
רֹוממֶ ָך:
ְאֹוד ָך אֱ ֹלהַ י אֲ ְ
בֹו ...אֵ ִלי אַ ָתה ו ֶ
י שעיהו כ"ו ,ב :פִ ְתחּו ְשעָ ִרים ְויָב ֹא גֹוי צ ִַדיק שֹמֵ ר אֱ מֻּ נִ ים
י שעיהו כ" ח ,טזִ :הנְ נִ י ִיסַ ד ְב צִ יֹון אָ בֶ ן אֶ בֶ ן ֹבחַ ן פִ ּנַת ִי ְק ַרת מּוסָ ד מּוסָ ד
נחמיה א' ,יא :אָ ּנָא אֲ ֹ -דנָי ְת ִהי נָא אָ זְ נְ ָך ַק ֶשבֶ ת
אֶ ל ְתפִ לַ ת עַ ְב ְדָךְ ...והַ צְ ִליחָ ה ּנָא ְלעַ ְב ְדָך הַ יֹום...

נחמיה ו ' ,טו-טז :ו ִַת ְשלַ ם הַ חֹומָ ה ...וַיִ ְראּו כָל
הַ גֹו ִים אֲ ֶשר ְס ִביב ֵֹתינּו וַיִ פְ לּו ְמאֹד ְבעֵ ינֵיהֶ ם
וַ י ְֵדעּו כִ י מֵ אֵ ת אֱ ֹלהֵ ינּו נֶעֶ ְש ָתה הַ ְמלָ א ָכה הַ ז ֹאת:
עזרא ג ' ,י -יאְ :ו ִי ְסדּו הַ בֹנִ ים אֶ ת הֵ יכַל ה ' וַ ַיע ֲִמידּו הַ ֹכהֲ נִ ים
ְמלֻּבָ ִשים בַ חֲ ֹצ צְ רֹות ְוהַ ְל ִו יִ ם ְבנֵי אָ סָ ף בַ ְמ צִ ְל ַת ִים ְלהַ לֵ ל אֶ ת ה '
ּובהֹודֹת לַ ה ' כִ י טֹוב כִ י
עַ ל י ְֵדי ָדוִיד מֶ לֶ ְך ִי ְש ָראֵ ל :וַ ַיעֲנּו ְבהַ לֵ ל ְ
ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו עַ ל ִי ְש ָראֵ ל ְוכָל הָ עָ ם הֵ ִריעּו ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה
ְבהַ לֵ ל לַ ה ' עַ ל הּוסַ ד בֵ ית ה ':

קי"ח ,כה :אָ ּנָא ה ' הֹו ִשיעָ ה
ּנָא אָ ּנָא ה ' הַ צְ ִליחָ ה ּנָא:

קי"ח ,י.כג :כָל גֹו ִים ְסבָ בּונִ י
ְב ֵשם ה ' כִ י אֲ ִמילַ ם ...מֵ אֵ ת ה '
הָ י ְָתה ז ֹאת ִהיא נִ פְ לָ את
ְבעֵ ינֵינּו:
קי" ג -קי" ז :הַ ְללּו יָּה...
קט" ז ,י"טְ :בחַ צְ רֹות בֵ ית ה '
ְבתֹוכֵכִ י ְירּו ָשלָ ִם הַ ְללּו יָּה:
קי"ח ,י.כט :הֹודּו לַ ה ' כִ י טֹוב כִ י
ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו

הלל המצרי :הלל והודאה

קי "ט
א"ב
() 8 x

קי "א-קי "ב
א"ב
() 2x
ַה ְללּו יָּה

ַה ְללּו יָּה

תפילה קי"ג ,א :
ַה ְללּו יָּה
קודם
התפילה ַה ְללּו עַ ְב ֵדי ה' ַה ְללּו
ֶאת ֵשם ה' :

מפגש עם
הכהן במקדש

ממצרים

לירושלים

לימוד
תורה

א ב ג ד הו

מ

מקרא

משנה

כתבי יד
של המשנה

בֶ ן חָ מֵ ש שָ נִ ים
לַ ִמ ְּק ָרא

תלמוד
מדרש

נצרות
symposium

בֶ ן עֶ שֶ ר לַ ִמ ְּשנָה
בֶ ן ְּשלש עֶ ְּש ֵרה לַ ִמצְּ ֹ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

בֶ ן חֲ מֵ ש עֶ ְּש ֵרה
לַ ַתלְּ מּוד"...
• הוספות מהתלמוד
\מדרש

(אבות פ"ה מכ"א;
חסר בכת"י)

עיוני הגדה
www.tefilah.org

משנה
מ"ה-מ"ז

קריאת ההלל – למה בשני חלקים?

אבג דה ו

משנה ה' ... :לְּפִ י ָכְך אֲ נ ְַּחנּו חַ יָבִ ין לְּהֹודֹות ,לְּהַ ֵּלל ,לְּשַ בֵ חַ ְּ ,לפ ֵָארְּ ,לרֹומֵ ם ,לְּהַ ּדֵ ר,
יאנּו
בֹותינּו וְּ לָנּו ֶאת ָכל הַ נ ִִסים הָ ֵאּלּו ,הֹוצִ ָ
ְּלבָ ֵרְךְּ ,לעַ ּלֵהּ ,ול ְַּקּלֵס ,ל ְִּמי שֶ עָ שָ ה לַאֲ ֵ
ּומ ִשעְּ בּוד
ְּש ְּמחָ ה ּומֵ ֵאבֶ ל לְּיֹום טֹוב ּומֵ אֲ ֵפלָה לְּאֹור גָדֹול ִ
מֵ עַ בְּ דּות לְּחֵ רּותִ ,מיָגֹון ל ִ
לִגְּ אֻ ּלָה וְּ נ ֹאמַ ר ְּל ָפנָיו הַ ְּללּו ָיּ-ה
אֹומ ִרים :עַ ד ֵאם הַ בָ נִים ְּשמֵ חָ ה.
משנה ו'  :עַ ד הֵ י ָכן הּוא אֹומֵ ר ,בֵ ית שַ מַ אי ְּ
אֹומ ִרים ,עַ ד חַ ּל ִָמיש לְּמַ עְּ יְּנֹו מָ יִם.
ּובֵ ית ִה ֵּלל ְּ
חֹותם בִ גְּ אֻ ּלָה... .
וְּ ֵ

הלל (א)
(קי"ג-
קי"ד)

ִישיְּ ,מבָ ֵרְך עַ ל ְּמזֹונֹו.
משנה ז'  :מָ זְּ גּו לֹו כֹוס ְּשל ִ
ְּרבִ יעִ י ,גֹומֵ ר עָ לָיו ֶאת הַ הַ ֵּלל ,וְּ אֹומֵ ר עָ לָיו בִ ְּרכַת הַ ִשיר.

הלל (ב)
(קט"ו-
קי"ח)

???

למה לחלק את ההלל לשני חלקים?

פסחים פ"ה מ"ז ... :כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית,
קראו את ההלל אם גמרו – שנו ,ואם שנו  -שלשו
אף על פי שלא שלשו מימיהם,
רבי יהודה אומר מימיהם של כת שלישית לא הגיע
לאהבתי כי ישמע ה' מפני שעמה מועטין:

???

אבג דה ו

Reading the Hallel – Why in 2 parts?

Mishna
Pessachim 10, 5-7

Hallel (1)
113-114

Hallel (2)
115-118

???

Mishna 5: Therefore we are obligated to thank, praise, glorify, extol, exalt,
honor, bless, revere, and laud the One who performed for our forefathers and
for us all these miracles: He took us out from slavery to freedom, from sorrow to
joy, from mourning to a Festival, from darkness to a great light, and from
enslavement to redemption. And we will say before Him: Halleluya
Mishna 6: Until where does one recite Hallel? Beit Shammai says: Until “a joyful
mother of children” (Psalms 113:9). And Beit Hillel says: Until “the flinty rock
into a fountain of waters” (Psalms 114:8). And one concludes this section of
Hallel with a blessing that refers to redemption
Mishna 7: They poured for the leader of the seder the third cup of wine, and he
recites the blessing over his food, Grace After Meals. Next, they pour him the
fourth cup. He completes Hallel over it, as he already recited the first part of
Hallel before the meal.

Why split Hallel into two parts?

???

Pesachim Chapter 5, Mishna 7: As it was done by the first group, so it was done by the second and third groups. All
the people standing in the Temple courtyard while the Paschal lambs were being slaughtered would recite Hallel. If
they finished reciting it before all the offerings were slaughtered, they recited it a second time, and if they finished
reciting it a second time, they recited it a third time, although in practice they never recited it a third time, as the
priests worked efficiently and finished the rite before this became necessary. Rabbi Yehuda says: The third group
never reached even once the opening verse of the fourth chapter of Hallel: “I love that the Lord hears the voice of
my supplications” (Psalms 116:1), because its people were few and the slaughtering of all the offerings was
completed

מ"ה  -מ"ז
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 על פי
בליל הסדר חלוקת ההלל לפי מסכת תענית
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"...

!!!

בעל המאור (הרב הרשל צבי שכטר שליט"א ) NY ,בעקבות "בעל המאור":

שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה ("בעל המאור" פסחים)
בני גזונדהייט "קריאת ההלל בהגדה של פסח" ,עלון בוגרים י' ,תשס"ד,
בני גזונדהייט "קריאת 'הלל המצרי' (קי"ג-קי"ח) כיחידה ספרותית" (באתר)

קהלת ד' ,יב ..." :וְּ הַ חּוט הַ ְּמשֻ ּלָ ש ל ֹא בִ ְּמהֵ ָרה יִ נ ֵָתק"

!

קריאת ההלל בשני חלקים!

אבג דה ו

" וְּ הַ חּוט הַ ְּמשֻ ּלָ ש ל ֹא בִ ְּמהֵ ָרה יִ נ ֵָתק..." : יב,'קהלת ד

אבג דה ו

Reading Hallel in Two Parts!

Abravanel:
First part: 113-114 = Redemption from Egypt
Second part 115-118 = Future redemption

!

Literary

Rabeinu Nisim: The meal is part of the mitzvah, and therefore is not
considered to be an interruption “…for how could they have made
an interruption between these two blessings, this means that an
interruption that is due to a mitzvah does not cancel out a mitzvah”
According to the Baal Hamaor (Rav Hershel Zvi Shachter shlita, NY)
Hallel is divided according to Masechet Taanit

!!

Halacha

Hallel on
Seder night

!!!

Mishna: it happened that they declared a fast in Lod and it rained before
midday. Rabbi Tarfon said; go and eat and drink and make it a holiday. They
went and ate and drank and made a holiday and in the evening, they said the
Great Hallel
Gemara: why let them say Hallel before they go home to eat? Because the Great
Hallel is not recited except when one is satiated and has a full stomach
One doesn’t say Hallel unless satiated and on a full stomach (“Baal Hamaor ” Pesachim)

, תשס"ד,' עלון בוגרים י,"בני גזונדהייט "קריאת ההלל בהגדה של פסח
)קי"ח) כיחידה ספרותית" (באתר-בני גזונדהייט "קריאת 'הלל המצרי' (קי"ג

מבנה סדר ההגדה של פסח
???

עבר = לפני הסעודה

הלל

מַ ְּת ִחיל בִ גְּ נּות* ְּ
ּומסַ יֵם בְּ שֶ בַ ח*

הָ א ל ְַּחמָ א עַ ְּניָא
ִּדי אֲ ָ ָֽכלּו ַאבְּ הָ ָ ָֽתנָא בְּ ַא ְּרעָ א ְּד ִמצְּ ָ ָֽריִם

(א )

(קי"ג-קי"ד)

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

בִ בְּ ִהילּו יָצָ אנּו ִמ ִמצְּ ַ ָֽריִם

בֹותינּו ִמ ִמצְּ ַריִם
ַרבִ י טַ ְּרפֹון אֹומֵ ר :אֲ שֶ ר גְּ ָא ָלנּו וְּ ג ַָאל ֶאת אֲ ֵ

ברכת הגאולה

בֹותינּו יַגִ יעֵ נּו לְּמֹוע ֲִדים וְּ ל ְִּר ָג ִלים
ַרבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ ר :כֵן ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ -להֵ י אֲ ֵ
ירָך וְּ שָ ִשים בַ עֲבֹודָ ֶתָך,
אתנּו לְּשָ לֹוםְּ ,שמֵ ִחים בְּ בִ ְּניַן עִ ֶ
אֲ חֵ ִרים הַ בָ ִאים ל ְִּק ָר ֵ
ִש ָר ֵאל:
ּומן הַ פְּ סָ ִחים כו' עַ ד בָ רּוְך ַא ָתה ה' ג ַָאל י ְּ
וְּ נ ֹאכַל שָ ם ִמן הַ זְּ בָ ִחים ִ

הווה = הסעודה בחבורה
ֵיתי וְּ יֵכֹול,
כָל ִּדכְּ פִ ין י ֵ
ֵיתי וְּ יִפְּ סַ ח.
כָל ִּדצְּ ִריְך י ֵ

עתיד

= לאחר הסעודה

ִש ָר ֵאל
הָ שַ ָתא הָ כָא לְּשָ נָה הַ בָ ָאה בְּ ַא ְּרעָ א ְּדי ְּ
חֹורין:
הָ שַ ָתא עַ בְּ דֵ י ,לְּשָ נָה הַ בָ ָאה בְּ ֵני ִ

קרבן
פסח

פסח ,מצה ,מרור

הלל

ֶא ְּתהַ ּלְֵך לִפְּ ֵני ה' בְּ ַא ְּרצֹות
(ב) הַ חַ ִיים  ...בְּ חַ צְּ רֹות בֵ ית ה'
תֹוככִ י יְּרּושָ ָ ָֽליִם הַ לְּלּו ָיּ-ה
(קט"ו-קי"ח) בְּ ֵ ָֽ
שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה

לְּשָ נָה הַ בָ ָאה בִ ירּושָ ָ ָֽליִם

!!!

Structure of the Seder
= Before meal

???

Past

)Hallel (1
)(113-114

מַ ְּת ִחיל בִ גְּ נּות* ְּ
ּומסַ יֵם בְּ שֶ בַ ח*

הָ א ל ְַּחמָ א עַ ְּניָא
ִּדי אֲ ָ ָֽכלּו ַאבְּ הָ ָ ָֽתנָא בְּ ַא ְּרעָ א ְּד ִמצְּ ָ ָֽריִם

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

בִ בְּ ִהילּו יָצָ אנּו ִמ ִמצְּ ַ ָֽריִם

בֹותינּו ִמ ִמצְּ ַריִם
ַרבִ י טַ ְּרפֹון אֹומֵ ר :אֲ שֶ ר גְּ ָא ָלנּו וְּ ג ַָאל ֶאת אֲ ֵ

Blessing of
redemptions

בֹותינּו יַגִ יעֵ נּו לְּמֹוע ֲִדים וְּ ל ְִּר ָג ִלים
ַרבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ ר :כֵן ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ -להֵ י אֲ ֵ
ירָך וְּ שָ ִשים בַ עֲבֹודָ ֶתָך,
אתנּו לְּשָ לֹוםְּ ,שמֵ ִחים בְּ בִ ְּניַן עִ ֶ
אֲ חֵ ִרים הַ בָ ִאים ל ְִּק ָר ֵ
ִש ָר ֵאל:
ּומן הַ פְּ סָ ִחים כו' עַ ד בָ רּוְך ַא ָתה ה' ג ַָאל י ְּ
וְּ נ ֹאכַל שָ ם ִמן הַ זְּ בָ ִחים ִ

Present = Meal in group
ֵיתי וְּ יֵכֹול,
כָל ִּדכְּ פִ ין י ֵ
ֵיתי וְּ יִפְּ סַ ח.
כָל ִּדצְּ ִריְך י ֵ

= After meal

Future

ִש ָר ֵאל
הָ שַ ָתא הָ כָא לְּשָ נָה הַ בָ ָאה בְּ ַא ְּרעָ א ְּדי ְּ
חֹורין:
הָ שַ ָתא עַ בְּ דֵ י ,לְּשָ נָה הַ בָ ָאה בְּ ֵני ִ

Korban
Pesach

Pesach, Matza, Maror

)ֶ Hallel (2א ְּתהַ ּלְֵך לִפְּ ֵני ה' בְּ ַא ְּרצֹות
) (115-118הַ חַ ִיים  ...בְּ חַ צְּ רֹות בֵ ית ה'
תֹוככִ י יְּרּושָ ָ ָֽליִם הַ לְּלּו ָיּ-ה
בְּ ֵ ָֽ
שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה

לְּשָ נָה הַ בָ ָאה בִ ירּושָ ָ ָֽליִם

!!!

הלל המצרי :הלל והודאה

קי "ט
א"ב
() 8 x

קי "א-קי "ב
א"ב
() 2x
ַה ְללּו יָּה

ַה ְללּו יָּה

תפילה קי"ג ,א :
ַה ְללּו יָּה
קודם
התפילה ַה ְללּו עַ ְב ֵדי ה' ַה ְללּו
ֶאת ֵשם ה' :

לימוד
מפגש עם
הכהן במקדש תורה

ממצרים

לירושלים

Summary
• Egyptian Hallel 113-118 - Structure & Narrative
• Twin Mizmorim as an introduction to the Hallel
• Location in the story of Book V
• Hallel in the Haggadah – divided into 2 sections;
before & after the meal

!
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