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מאי דכתיב  , אמר רבי זירא אמר רב
( טו, ו"משלי ט)" ָתִמידהת  ִמְש ְוטֹוב ֵלב "

(ב"ה ע"בבא בתרא קמ)ִמְשָנה  זה בעל -

למשנהלעולם הוי רץ : ... תנו רבנן
(א"ג ע"בבא מציעא ל)יותר מן התלמוד 

וד הגא ב



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

וד הגא במשנה
?בזמן הבית או לאחר החורבן: מתי נערכה המשנה

?עם החורבן והגלות" השלים"האם רבי יהודה הנשיא 

(בבלי)ובבל ( ירושלמי)משנה בנוסח ארץ ישראל (יבנה)לאחר חורבן המקדש 

נצרות
symposium

זמן המקדש

כתבי יד 
נוסח המשנהתוספתאשל המשנה

והדיון בתלמודים

רבי נטע נטיעה : אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: ב"ע–א "ע' מגילה ה
ובקש לעקור תשעה באב  , ורחץ בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז, בפורים

.  ולא הודו לו
תשעה באב שחל  : אלא. לא כך היה מעשה, רבי: אמר לפניו רבי אבא בר זבדא

, ידחה-הואיל ונדחה : ואמר רבי, ודחינוהו לאחר השבת, להיות בשבת הוה
ה ובקש"ראה תוספות ד.ולא הודו חכמים

.2007, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים, "גדול הרוח והיצירה בעם היהודי"הסדרה , "רבי יהודה הנשיא"אהרן אופנהיימר 

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.
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ד ג ב א

איסור מלאכה, איסור חמץ

ט ח ז ו יה

הגד(מקדש)קרבן פסח 

ה

(/http://jnul.huji.ac.il/dl/mss)כתבי יד של המשנה .... בבלי וירושלמי , תוספתא, מפרשי המשנה
=  ה  "תרנ,  ווינה, "על סדר והגדה של לילי פסח:מאיר עין[: "1831-1908]פרידמן \שלום-מאיר איש

www.hebrewbooks.org

.1996, הקיבוץ המאוחד, חיים-ספריית הלל בן, תל אביב, "פרקים בתולדות ליל הסדר: פסח דורות"יוסף תבורי 

.1998\ח"תשנ, הוצאת כרטא, ירושלים, "ל"הגדת חז"שמואל וזאב ספראי 
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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.



ְבִיְשָרֵאלָעִניַוֲאִפּלּו כשאוכליםהסדרבלילדווקאישראללעניילדאוגמיוחדתהלכה-…ש 
:"עונילחם"
םַמּצֹותָעָליותֹאַכלָיִמיםִשְבַעתָחֵמץָעָליותֹאַכללֹא"• ח  ץָיָצאָת ְבִחָפזֹוןִכיֹעִניל  ר  ִמְצַרִיםֵמא 

תִתְזֹכרְלַמַען ץֵצאְתָךיֹוםא  ר  .(ג,ז"טדברים)"ַחי יָךְיֵמיֹכלִמְצַרִיםֵמא 
,(לא',ד;ז',גשמות)במצריםישראלעוניאתראה'ה•
ישראלבניובאחיכם":ולנצרכיםישראללעניילדאוגאחריותעלינומטילהמצריםיציאת•

בארץהייתםגריםכיהגראתואהבתם",(מו,ה"כויקרא)"בפרךבותרדהלאבאחיואיש
לדאוגבליההסדרלילאתלפתוחייתכןלאזוהיסטוריתתובנהלפי.(יט',ידברים)"מצרים

,צורכיהםולספקישראללענייכןלפני
אברהםבנישהםמנכסיהםשירדוחוריןבניהםכאילואותםרואיןשבישראלענייםאפילו"•

,(ו"מח"פקמאבבא)"ויעקביצחק
,(ד"מ,ד"פישבת)"בםמלכיםבני–ישראלכל"•
.(ה"מ)"ְלֵחרּותֵמַעְבדּותהֹוִציָאנּו"שלהחוויהאתחוגגיםהסדרבליל•
ענייההזמנתעם"עניאלחמאהא"הקטעמאוחרתיותרבתקופהנקבעזהעיקרוןפיעל•

."...ויכולייתידצריךכל":הסדרבפתיחתישראל



: תלמוד ירושלמי פסחים י
?מניין לארבעה כוסות

[ שמות ו ו]כנגד ארבע גאולות: בנייה' ר' רבי יוחנן בשם ר1.
ולקחתי  ' והוצאתי אתכם וגו' לכן אמור לבני ישראל אני ה

אתכם לי לעם וגומר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי  

כנגד ארבעה כוסות של פרעהרבי יהושע בן לוי אמר 2.

וכוס פרעה בידי ואשחט אותם אל כוס  [ בראשית מ יא יג]

פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה ונתת כוס פרעה בידו  

.  'וגו
כנגד ארבעה מלכיות  רבי לוי אמר 3.

ה עתיד  "כוסות של פורענות שהקב' ד דורבנן אמרי כנג4.

'  כי כה אמר ה[ כה טו' ירמי]להשקות את אומות העולם
[ שם נא ז]' אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החימה וגו

שם יא  ]' כי כוס ביד ה[ תהילים עה ט]' כוס זהב בבל ביד ה

ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת [ ו

כוסם מהו מנת כוסם רבי אבין אמר דיפלי פוטירין כדיפלי  

פוטירין אחר המרחץ  

וכנגדן עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישראל  5.

מנת חלקי  ' ה[ תהילים טז ה]ארבעה כוסות של נחמות

שם  ]דשנת בשמן ראשי כוסי רויה והדין [ שם כג ה]וכוסי 

.  כוס ישועות אשא תריין[ קטז יג



ת, ֵהִביאּו ְלָפָניו ר  ת ַהַפת, ְמַטֵבל ַבֲחז  ר  ַמִגיַע ְלַפְרפ  ַעד ש 
תַמָּצהְלָפָניוֵהִביאּו ר  תַוֲחז  ,ַתְבִשיִליןּוְשֵניַוֲחֹרס 
ֵאיןִפיַעלַאף תש  .ִמְצָוהֲחֹרס 

רַרִבי ז  .ִמְצָוה:אֹוֵמרָצדֹוקְבַרִביֱאִליע 
לגּופֹוְלָפָניוְמִביִאיםָהיּוּוַבִמְקָדש ַסחש  :פ 

ד הגא ב

ו

?מקומם של קרבן פסח במקדש וסעודת החג לאחר החורבןג"ממשנה



ת, ֵהִביאּו ְלָפָניו ר  ת ַהַפת, ְמַטֵבל ַבֲחז  ר  ַמִגיַע ְלַפְרפ  ַעד ש 
תַמָּצהְלָפָניוֵהִביאּו ר  תַוֲחז  ,ַתְבִשיִליןּוְשֵניַוֲחֹרס 
ֵאיןִפיַעלַאף תש  .ִמְצָוהֲחֹרס 

רַרִבי ז  .ִמְצָוה:אֹוֵמרָצדֹוקְבַרִביֱאִליע 
לגּופֹוְלָפָניוְמִביִאיםָהיּוּוַבִמְקָדש ַסחש  :פ 

ד הגא ב

ו

?מקומם של קרבן פסח במקדש וסעודת החג לאחר החורבןג"ממשנה

קערת הסדר עם ושני תבשילין מזכירה את -לאחר החורבן  
,  "(וזכר לקרבן)"אכילת קרבן פסח בזמן המקדש 

.    אך עכשיו הסעודה נדחתה לאחר המדרש
מהווים סעודת חג מכובדת  " שני תבשילין"

לאור זה מובן המקום והתוכן של  
ה" במשנה הבאה  ..." ַמה ִנְשַתָנה ַהַּלְיָלה ַהז 

:  כהמשך ישיר של אכילת קורבן פסח
...  ָמרֹור ... כֻּּלֹו  ַמָּצה "...

"ְשֵתי ְפָעִמים... כֻּּלֹו  ָצִלי 
(  ראה בפירוש המרדכי על ערבי פסחים)
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"נוסח המשנה"
ת, ֵהִביאּו ְלָפָניו ר  ,  ְמַטֵבל ַבֲחז 

ת ַהַפת ר  ַמִגיַע ְלַפְרפ  ַעד ש 
תַמָּצהְלָפָניוֵהִביאּו ר  תַוֲחז  ַוֲחֹרס 
,ַתְבִשיִליןּוְשֵני
ֵאיןִפיַעלַאף תש  .ִמְצָוהֲחֹרס 

רַרִבי ז  .ִמְצָוה:אֹוֵמרָצדֹוקְבַרִביֱאִליע 
ְלָפָניוְמִביִאיםָהיּוּוַבִמְקָדש

לגּופֹו ַסחש  :פ 

ג  "י מ"תלמוד ירושלמי פסחים פ
וחזרת מטבל בחזרת  ירקותהביאו לפניו 

עד שהוא מגיע לפרפרת הפת  
וחרוסתוחזרתמצהלפניוהביאו

,ַתְבִשיִליןֵניּוְש 
.  אף על פי שאין חרוסת מצוה
.  מצוה: רבי לעזר בי רבי צדוק אומר

לפניו  מביאיןָהיּוובמקדש 
גופו של פסח  

א "ד ע"תלמוד בבלי פסחים קי
הביאו לפניו מטבל בחזרת  
.  עד שמגיע לפרפרת הפת

הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת  
,  ושני תבשילין

.  אף על פי שאין חרוסת מצוה
.  מצוה: רבי אליעזר ברבי צדוק אומר

מביאין לפניו  היוובמקדש 
.גופו של פסח

David Kaufman

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

Parma, Biblioteca Palatina , 3173



וד הגא בג"ממשנה ת"למה נבחר  ר  ?כשם למרור במשנתנו" ֲחז 

ו"ב מ"משנה פסחים פ
:  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

ת, ֵהִביאּו ְלָפָניו ר  ת ַהַפת, ְמַטֵבל ַבֲחז  ר  ַמִגיַע ְלַפְרפ  ַעד ש 
תַמָּצהְלָפָניוֵהִביאּו ר  תַוֲחז  ,ַתְבִשיִליןּוְשֵניַוֲחֹרס 
ֵאיןִפיַעלַאף תש  .ִמְצָוהֲחֹרס 

רַרִבי ז  .ִמְצָוה:אֹוֵמרָצדֹוקְבַרִביֱאִליע 
לגּופֹוְלָפָניוְמִביִאיםָהיּוּוַבִמְקָדש ַסחש  :פ 

ֵני גֹוִים  : ב"ז ע"בבלי ברכות נ ֹּאֶמר ה׳ ָלּה שְׁ ״ַוי

ֵנְך״ ִבטְׁ ֵרי ״ּגֹוִים״ ֶאָלא ״ֵּגִיים״: בְׁ ָאַמר  , ַאל ִתקְׁ וְׁ

הּוָדה ָאַמר ַרב ַרִבי: ַרב יְׁ טֹוִנינּוס וְׁ ֹּא  , ֵאלּו ַאנְׁ ֶשל

לֹּא ִקשּוִאין לֹּא ֲחֶזֶרת וְׁ נֹון וְׁ ָחָנם לֹּא צְׁ לְׁ ,  ָפַסק ִמשֻּׁ
ָשִמים לֹּא ִבימֹות ַהּגְׁ .לֹּא ִבימֹות ַהַחָמה וְׁ

Berachot 57b
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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.



ֵבין ִמְגֹדל
ּוֵבין ַהָים

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.

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

ל'הַוְיַדֵבר הא  לַדֵבר:ֵּלאֹמרמש  בּוִיְשָרֵאלְבֵניא  ַהִחיֹרתִפיִלְפֵניְוַיֲחנּוְוָישֻּ
:ַהָיםַעלַתֲחנּוִנְכחֹוְצֹפןַבַעלִלְפֵניַהָיםּוֵביןִמְגֹדלֵבין

ִפי  
ַהִחיֹרת

ִלְפֵני ַבַעל ְצֹפן 
ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָים



הלכה  "
כרב  ... 

"באיסורא

מתחילה עובדי עבודת  "
"האלילים היו אבותינו

הלכה"
כשמואל  

"בדינא

עבדים היינו "
"לפרעה במצרים

וד הגא ב

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

ה ֵּלאֹמר' ַוְיַדֵבר ה ל מש  בּו ְוַיֲחנּו  : א  ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָישֻּ ַדֵבר א 
:ִלְפֵני ִפי ַהִחיֹרת ֵבין ִמְגֹדל ּוֵבין ַהָים ִלְפֵני ַבַעל ְצֹפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָים

ִפי  
ִלְפֵני ַבַעל ְצֹפן ַהִחיֹרת

ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָים
ֵבין ִמְגֹדל
ּוֵבין ַהָים

בשבחומסייםבגנאימתחיל:י"מי"פפסחיםמשנה
?בגנותמאי":ב"עז"קטפסחיםגמרא
"אבותינוהיוהאליליםעבודתעובדימתחילה"אמררב

"היינועבדים"אמרשמואל

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



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]    





ל ֵבן ַבח. ָאִביו ְמַלְמדֹו, ּוְלִפי ַדְעתֹו ש  ַמְתִחיל ִבְגנּות ּוְמַסֵים ְבש 
ִיְגמֹור ָכל ַהָפָרָשה כָֻּּלּה" ֲאַרִמי אֹוֵבד ָאִבי"ְודֹוֵרש מ :ַעד ש 

?לליל הסדר( ו"דברים כ)למה נבחרה פרשת ביכורים 

:ו"ג מ"משנה בכורים פ :ד"י מ"משנה פסחים פ

ֹוּוְמִניפיו ֹו ַתְחָת ָידְוֹכֵהן ַמִניַח "...

ְוקֹוֵרא ֵמֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי  

הּועַ  "ל ַהָפָרָשהכָ גֹוֵמר א ד ש 

בַ ִבְגנּות ּוְמַסֵים יל ַמְתִח "....  ח  ְבש 

,  ד ָאִביאֹובֵ ֵמֲאַרִמי ש ְודֹוֵר 

ִיְגמֹור כָ עַ  "ּהכֻּּלָ ַהָפָרָשה ל ד ש 

ד"ממשנה
וד הגא ב פרשת ביכורים כמצוות הגדה של פסח

( ספירת העומר)חלק של תהליך היסטורי של שיבת ישראל לארצו = יציאת מצרים .(א)
תמציתית ושגורה בפי העם, קצרה= פרשת ביכורים .( ב)
של פסח מסתיימת כביכול " והגדת"מצוות .( ג)

.הביכורים' של פ" הגדתי"באמירת 

כמה מעלות טובות למקום עלינו





והדגא ב

חַ ,   ְלַהֵּלל, ְלִפיָכְך ֲאַנְַֽחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות" ..."ְלרֹוֵמם , ְלָפֵאר,   ְלַשֵבַֽ

ַבח" "ַמְתִחיל ִבְגנּות ּוְמַסֵים    ְבש 

הגדתי היום  : "תרגום ירושלמי
"  אודינן            ושבחינן   יומא דין=  בַ ִבְגנּות ּוְמַסֵים יל ַמְתִח ...  חְבש 

" ד ָאִביאֹובֵ ֲאַרִמי "ְודֹוֵרש מ
ִיְגמֹור כָ  :ּהכֻּּלָ ַהָפָרָשה ל ַעד ש 

משנהמקרא פרשת ביכורים כמצוות הגדה של פסחד"י מ"פסחים פ

:ט-י, ג"שמות י
ִשְבַעת ָיִמים תֹאַכל ַמֹּצת ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַחג  

ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִשְבַעת ַהָיִמים ְולֹא  :  'ַלה
ה ְלָך ְשֹאר ְבָכל   ה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרא  ֵיָרא 

ָך ל  ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר  ְוִהַגְדָת : ְגבֻּ

ה ָעָשה ה :  ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים' ַבֲעבּור ז 

ְוִהַגְדָת  
(חג המצוות)

ר ִיְהי ה  :ה-ג, ו"דברים כ ל   ַהֹכֵהן ֲאש  ּוָבאָת א 

'  ַהיֹום ַלהִהַגְדִתיַבָיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו  

ר ִנְשַבע ה-אֱ  ץ ֲאש  ל ָהָאר  יָך ִכי ָבאִתי א  ' ֹלה 
ת ָלנּו '  ְוָעִניָת ְוָאַמְרָת ִלְפֵני ה:  ... ַלֲאֹבֵתינּו ָלת 

ד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם -אֱ  יָך ֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵיר  ֹלה 
: ִבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב

ִהַגְדִתי
(חג הביכורים)

=

הודעתי לכל מתוך מעשי אלה כמו כי הגדת היום כי : "ספורנו
(":ז, ב יט-שמואל )אין לך שרים ועבדים 



(לא רק אמירה בפה)הסבר  , התנהגות בפועל= "הגדה"

ת ַעְצמֹו ְכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמְצַרִים: 'משנה ה ְבָכל דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות א 

ֱאַמר נ  (ח, ג"שמות י)..."ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמרְוִהַגְדָת : "ש 

ת ָיִמים":טז-יד, ד"שופטים י ם ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק ְולֹא ָיְכלּו ְלַהִגיד ַהִחיָדה ְשֹלש  ר ָלה  :  ַויֹאמ 
ן ִנְשֹרף  ת ַהִחיָדה פ  ד ָלנּו א  ת ִאיֵשְך ְוַיג  ת ִשְמשֹון ַפִתי א  ת ֵבית ָאִביְך ָבֵאש  אֹוַוְיִהי ַביֹום ַהְשִביִעי ַויֹאְמרּו ְלֵאש  ָתְך ְוא 

ם ָלנּו ֲהלֹא ר ַרק ְשֵנאַתִני ְולֹא ֲאַהְבָתִני ַהִחיָדה ַחְדָת ִלְבֵני ַעִמי ְוִלי : ַהְלָיְרֵשנּו ְקָראת  ת ִשְמשֹון ָעָליו ַותֹאמ  ַוֵתְבְך ֵאש 
ר ָלּה ִהֵנה ְלָאִבי ּוְלִאִמי לֹא ִהַגְדִתי ְוָלְך ַאִגיד "לֹא ִהַגְדָתה ַויֹאמ 

ג ":יח-יד, ז"שופטים ט ר  ת ַהְיַתד ָהא  יָך ִשְמשֹון ַוִייַקץ ִמְשָנתֹו ַוִיַסע א  ר ֵאָליו ְפִלְשִתים ָעל  ַוִתְתַקע ַבָיֵתד ַותֹאמ 
ת ת ַהַמָסכ  ה ָשֹלש ְפָעִמים ֵהַתְלָת ִבי ְולֹא ִהַגְדָת ִּלי : ְוא  ר ֵאָליו ֵאיְך תֹאַמר ֲאַהְבִתיְך ְוִלְבָך ֵאין ִאִתי ז  ה ֹכֲחָך  בַ ַותֹאמ  מ 

יָה ָכל ַהָיִמים ַוְתַאֲלֵצהּו ַוִתְקַצר ַנְפשֹו ָלמּות: ָגדֹול ר ָלּה מֹוָרה  : ַוְיִהי ִכי ֵהִציָקה ּלֹו ִבְדָבר  ת ָכל ִלבֹו ַויֹאמ  ד ָלּה א  ַוַיג 
ִני ֹכִחי ְוָחִליִתי ְוָהִייִתי ן ִאִמי ִאם גַֻּּלְחִתי ְוָסר ִממ  ט  א  : ָכל ָהָאָדםכְ לֹא ָעָלה ַעל רֹאִשי ִכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ֲאִני ִמב  ַוֵתר 
ת ָכל ִלבֹו ַוִתְשַלח ַוִתְקָרא ְלַסְרֵני ְפִלְשִתים ֵלאֹמר ֲעלּו ַהַפַעם ִכי ִהִגיד  ת ָכל ִלבֹו  < לה>ְדִליָלה ִכי ִהִגיד ָלּה א  ִלי א 

ף ְבָיָדם ס  יָה ַסְרֵני ְפִלְשִתים ַוַיֲעלּו ַהכ  "ְוָעלּו ֵאל 

:יח-טז, ד"שמואל א  כ
ה ְבִני ָדִוד ַוִישָ " ר ָשאּול ֲהֹקְלָך ז  ל ָשאּול ַויֹאמ  ה א  ת ַהְדָבִרים ָהֵאּל  ר  : אּול ֹקלֹו ַוֵיְבךְ א שָ ַוְיִהי ְכַכּלֹות ָדִוד ְלַדֵבר א  ַויֹאמ 

ִני ִכי ַאָתה ְגַמְלַתִני ַהּטֹוָבה ַוֲאִני ְגַמְלִתיָך ָהָרָעה ל ָדִוד ַצִדיק ַאָתה ִממ  ר  < ואת>: א  ְוַאָתה ִהַגְדָת ַהיֹום ֵאת ֲאש 
ר ִסְגַרִני ה "ְבָיְדָך ְולֹא ֲהַרְגָתִני' ָעִשיָתה ִאִתי טֹוָבה ֵאת ֲאש 

ת ַנְפְשָך  ":ח-ו, ט"שמואל ב  י יָך ַהְמַמְּלִטים א  ת ְפֵני ָכל ֲעָבד  ר ֹהַבְשָת ַהיֹום א  ְך ַהָבִית ַויֹאמ  ל  ל ַהמ  ַוָיבֹא יֹוָאב א 
יָך ש ִפַלְגש  פ  יָך ְונ  ש ָנש  פ  יָך ְונ  יָך ּוְבֹנת  ש ָבנ  פ  יָך ִכי ִהַגְדָת ַהיֹום ִכי  : ַהיֹום ְוֵאת נ  ת ֹאֲהב  יָך ְוִלְשנֹא א  ת ֹשְנא  ְלַאֲהָבה א 

יָך< לא>ֵאין ְלָך ָשִרים ַוֲעָבִדים ִכי ָיַדְעִתי ַהיֹום ִכי  ְוַעָתה קּום  : לּו ַאְבָשלֹום ַחי ְוכָֻּּלנּו ַהיֹום ֵמִתים ִכי ָאז ָיָשר ְבֵעינ 
יָך ִכי ַבה ר  ' ֵצא ְוַדֵבר ַעל ֵלב ֲעָבד  ִנְשַבְעִתי ִכי ֵאיְנָך יֹוֵצא ִאם ָיִלין ִאיש ִאְתָך ַהַּלְיָלה ְוָרָעה ְלָך זֹאת ִמָכל ָהָרָעה ֲאש 
יָך ַעד ָעָתה ר  יָך ִמְנעֻּ "ָבָאה ָעל 



Haggadah shel Pessach
• 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) 


