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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…

/topics/rabban-gamliel-hazaken-(i)


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

?...? לא נאמר כך במצוות אחרות ?
מאבקיו נגד המינים–רבן גמליאל 

! ! שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה  : ב"ח ע"ברכות כ

אמר להם רבן  . על הסדר ביבנהרבן גמליאלברכות לפני 

כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת :גמליאל לחכמים

...עמד שמואל הקטן ותקנה?המינים



ן ַגְמִליֵאל ה"ממשנה פרודיה על הנוצרים= ַרבָּ
גמליאלדרבןאחתיהאליעזרדרבידביתהושלוםאימאב"ע-א"עז"קטשבת
.שוחדאמקבלדלאשמאשקילדהוהבשבבותיהפילוסופאההואהוה.הואי

:ליהאמרה,לקמיהואזול,דדהבאשרגא(1)ליהאעיילא;ביהלאחוכיבעו
במקום:לןכתיבליהאמר.פלוגו:להואמר.נשידביבנכסילידניפלגיבעינא

אורייתאאיתנטליתמארעכוןדגליתוןיומאמן:ליהאמר.תירותלאברתאברא
למחר.ירתוןכחדאוברתאברא:ביהוכתיב,גליוןעוון*ואיתיהיבת,דמשה

וכתבגליוןדעווןלסיפיהשפילית:להואמר.לובאחמרא(3)איהוליהעיילהדר
אורייתאעללאוספיולאאתיתידמשהאורייתאמןלמיפחתלאאנא(2):ביה

נהור:ליהאמרה.תירותלאברתאבראבמקום:ביהוכתיב.אתיתידמשה
.לשרגאובטשחמראאתא(3):גמליאלרבןליהאמר-!כשרגאנהוריך

וד הגא ב

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.
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ן ַגְמִליֵאל ה"ממשנה פרודיה על הנוצרים= ַרבָּ

להםבאמרו2תלמידיםשניישועשלחהזיתיםהר...אלובאולירושליםהתקרבוכאשר1:כאמתי(3)
זהכל4...אליוהביאואותםהתירו–אתהועירקשורהאתוןתמצאוומידממולכםאשרהכפראללכו'
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לבןנאהושע':קראוואחריולפניושהלכוהעםוהמון9...עליהםישבהואבגדיהםאתעליהםששמו
הואמי'שאלווהכלהעירכלהמתהלירושליםבהכנסו10'במרומיםנאהושע'הבשםהבאברוךדוד
.'בגלילאשרמנצרתישועהנביאזה':העםהמוניהשיבו11?'זה

איןגם15...העולםאוראתם14:(ההרדרשתלאחר)המתיהחדשהמהבריתמילוליציטוט(2)(1)
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תחשבואל17-שבשמיםאביכםאתויכבדוהטוביםמעשיכםאתיראולמעןאדםבנילפניאורכם
אשרעדלכםאניאומר.אמן18.לקייםאםכילבטלבאתילא;הנביאיםאתאוהתורהאתלבטלשבאתי

המפרכללכן19הכליתקייםבטרםהתורהמןיעברולאאחדתגאואחתיודאףוהארץהשמיםיעברו
העושהעלאבלשמיםבמלכותיקראקטוןהבריותאתכךומלמדהאלההקטנותהמצוותמןאחתאות

...השמיםבמלכותיקראגדולהואומלמד

גמליאלדרבןאחתיהאליעזרדרבידביתהושלוםאימאב"ע-א"עז"קטשבת
.שוחדאמקבלדלאשמאשקילדהוהבשבבותיהפילוסופאההואהוה.הואי

:ליהאמרה,לקמיהואזול,דדהבאשרגא(1)ליהאעיילא;ביהלאחוכיבעו
במקום:לןכתיבליהאמר.פלוגו:להואמר.נשידביבנכסילידניפלגיבעינא
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וכתבגליוןדעווןלסיפיהשפילית:להואמר.לובאחמרא(3)איהוליהעיילהדר
אורייתאעללאוספיולאאתיתידמשהאורייתאמןלמיפחתלאאנא(2):ביה

נהור:ליהאמרה.תירותלאברתאבראבמקום:ביהוכתיב.אתיתידמשה
.לשרגאובטשחמראאתא(3):גמליאלרבןליהאמר-!כשרגאנהוריך

=  עוון גליון *
Evangelium

:שלנוגרסה
"אחרינאספרא"

וד הגא ב
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רֹור ַעל ׁשּום, מָּ ה ַעל ׁשּום, ַמצָּ ַסח ַעל ׁשּום, פֶּ

"'פרק עבד ה"ג "ישעיהו נ

בערב הסב  20והכינו את הפסח התלמידים עשו כמצות ישוע 19:מתי כו
כאשר אכלו לקח ישוע לחם ברך ובצע ונתן 26... עם השנים עשר 

ונתן ברך , לקח את הכוס27' זה גופי–קחו ואכלו 'לתלמידים באמרו 
דם הברית החדשה הנשפך  , כי זה דמי28, שתו ממנה כלכם'להם באמרו 

(  14-22:לוקס כב;22-25:מקרוס  יד)'  .. .בעד רבים לסליחת חטאים

האם אינכם . התפארותכם איננה הולמת6:  הראשונה אל הקורינתים ו
בערו את השאור הישן  7? שמעט שאור מחמיץ את כל העסהיודעים 

שהרי נזבח שה הפסח שלנו הלא אתם כמצוות , למען תהיו עסה חדשה
אלא  , לכן נחוגה לא בשאור ישן ולא בשאור הרוע והרשע9המשיח–

במצות התם והאמת

הן בכל  עת שאתם אוכלים את הלחם  26:  הראשונה אל הקורינתים יא
אתם מזכירים אות מות אדוננו עד שיבוא , הזה ושותים מן הכוס הזאת

לפיכך באו החילים ושברו  32":יוחנן יט
את השוקים של הראשון וגם של השני  

כשבאו אל ישוע וראו שהוא 33שנצלב אתו 
לא שברו את שוקיו –כבר מת 

הדברים האלה אירעו כדי שיתקים 36...
,  ב"שמות י)' ועצם לא תשברו בו'הכתוב 

(מו

למחרת ראה יוחנן את ישוע  29:  יוחנן א
הנה שה האלהים  'בא לקראתו אמר יוחנן 

: אגרת פטרוס א)' הנושא חטאת העולם
(19', א

.238-240עמוד , 1926', שנה י, הצופה לחכמת ישראל ' שלושה דברים'שלום יהודה פישער 

כי שמא מוציא את עצמו מכלל ישראל  , כפשוטו, "לא יצא ידי חובתו" !!!!!!



ָמה ָהֲעֹבָדה  ? ַמה הּוא אֹוֵמר-ָרָשע 

ָלֶכם ולֹא  -( כו, ב"שמות י)ַהזֹאת ָלֶכם

,  ּוְלִפי ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל. לֹו
,  ַהְקֵהה ֶאת ִשָניוְוַאף ַאָתה . ָכַפר ָבִעָקר

ִלי ְבֵצאִתי  ' ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה: ֶוֱאָמר לֹו

ִים  ִאּלּו  . ִלי ְולֹא לֹו( ח, ג"שמות י)ִמִמְצָרָֽ

:ָהָיה ָשם לֹא ָהָיה ִנְגָאל

(אפרת, ץ"מנחם הכוהן כ' בשם הרב דר)

בֹות (כח)א"ירמיהו ל ֵהם לֹא יֹאְמרּו עֹוד אָּ ַביִָּמים הָּ
ר  ְכלּו ֹבסֶּ האָּ ינָּ ִנים ִתְקהֶּ ִכי ִאם ִאיׁש (כט): ְוִׁשֵני בָּ

ר  ֹאֵכל ַהֹבסֶּ ם הָּ דָּ אָּ ל הָּ יוַבֲעֹונֹו יָּמּות כָּ ה ִׁשנָּ ינָּ ס    : ִתְקהֶּ

ִאים ְנֻאם ה(ל) ֵאל ' ִהֵנה יִָּמים בָּ ת ֵבית ִיְשרָּ ַרִתי אֶּ ְוכָּ
ה   ת ֵבית ְיהּודָּ הְואֶּ ׁשָּ לֹא ַכְבִרית  (לא):  ְבִרית ֲחדָּ

ם  ם ְלהֹוִציאָּ ֱחִזיִקי ְביָּדָּ ם ְביֹום הֶּ ת ֲאבֹותָּ ַרִתי אֶּ ר כָּ ֲאׁשֶּ
ֹנִכי   ת ְבִריִתי ְואָּ ה ֵהֵפרּו אֶּ ר ֵהמָּ ִים ֲאׁשֶּ ץ ִמְצרָּ רֶּ ֵמאֶּ

ר עֹוד ְזכָּ ם ְנֻאם הלֹא אֶּ ַעְלִתי בָּ מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית  :בָּ
עוון גליון*ואיתיהיבת , אורייתא דמשה



חלקות ההלל  

לשני חלקים

תהלים

ד"קי-ג"קי

ח"קי-ו"קט

(ו"קל-ה"קל)

www.tehillim.org.il
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עלון בוגרים ישיבת הר עציון ,  "קריאת ההלל בהגדה של פסח"בני גזונדהייט 



בשני חלקים-קריאת ההלל 

  !
:שני נושאים שונים בקריאת ההלל: אברבנאל

גאולת מצרים (   = ד"קי-ג"תהלים קי)החלק הראשון   
.  הגאולה לעתיד לבוא(  = ח"קי-ו"תהלים קט)החלק השני       

ספרותי

:הפסקהנחשבתאינהולכן,המצווהשלחלקהיאהסעודה:ניסיםרבינו
הללוברכותשתיביןזההפסקקבעוהיאך..."

"...המצוהמבטלהמצוהמחמתהבאהפסקשאיןלמימראיכא הלכתי!!  

מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים קודם חצות  ":משנה
אמר להם רבי טרפון צאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב  

"ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול

?   ונימא הלל מעיקרא"... :גמרא
"  אביי ורבא דאמרו תרווייהו לפי שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה

אופי ההלל  !!!  
בליל הסדר

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

מסכת תענית  חלוקת ההלל לפי 

עלון בוגרים ,  "קריאת ההלל בהגדה של פסח"בני גזונדהייט 



www.tehillim.org.il
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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.”

/topics/rabban-gamliel-hazaken-(i)
/topics/rabbi-tarfon
/topics/rabbi-akiva


ב"עלזי "המשנה בתלמוד ירושלמי פסחים פ
רבי עקיבה אומר  "

יגיעינולהינו -א' כן ה
לרגלים  
לשלום  לקראתינוהבאים 

שמחים בבניין עירך ששים בעבודתך ובחידוש בית מקדשך  
ומן הזבחים  הפסחיםושם נאכל מן 

גאולתינואשר הגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך על 
"  גאל ישראל ' ברוך אתה ה

ו"י מ"משנה פסחים פ
רבי עקיבא אומר  "

אבותינו יגיענו  להי-ואלהינו -א' כן ה
למועדים ולרגלים אחרים  

לשלום  לקראתינוהבאים 
שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך 

'  כוהפסחיםונאכל שם מן הזבחים ומן 
עד  

".  גאל ישראל' ברוך אתה ה

ר":אֹוֵמרַטְרפֹוןַרִבי נּוֲאׁשֶּ לָּ ַאלְגאָּ תְוגָּ יָּהְולֹא-"ִמִמְצַרִיםֲאבֹוֵתינּואֶּ .חֹוֵתםהָּ
אַרִבי ִליםְלמֹוֲעִדיםַיִגיֵענּוֲאבֹוֵתינּוֹלֵהי-ֵואֹלֵהינּו-אֱ 'הֵכן":אֹוֵמרֲעִקיבָּ ְוִלְרגָּ

ִאיםֲאֵחִרים אֵתנּוַהבָּ לֹוםִלְקרָּ ָךְבִבְנַיןְשֵמִחים,ְלׁשָּ ִשיםִעירֶּ ָךְושָּ תֶּ ,ַבֲעבֹודָּ
םְונֹאַכל ִחיםִמןׁשָּ ִחיםּוִמןַהְזבָּ רּוְךַעד',כוַהְפסָּ הבָּ ַאל',הַאתָּ ֵאלגָּ ":ִיְשרָּ

וד הגא ב
ברכת הגאולה ו"מ-ה "מ משנה

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

"  ובחידוש בית מקדשך

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

"  היכלךובתקון



David Kaufmannכתב יד קאופמן  

ה הנוסח ההגדה רּוְך ַאתָּ ם-א' בָּ עֹולָּ ְך הָּ לֶּ ֶֽ ִים, להינו מֶּ ינּו ִמִמְצַרֶֽ ת ֲאבֹוֵתֶֽ ַאל אֶּ נּו ְוגָּ ֶֽ לָּ ר ְגאָּ ֲאׁשֶּ
ה ה ַהזֶּ ְילָּ נּו ַלַלֶֽ ֶֽ רֹור, ְוִהִגיעָּ ה ּומָּ ל בֹו ַמצָּ ֱאכָּ .לֶּ

ג"ט מ"משנה ברכות פ
בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר 

ברוך שהחיינו מברך על הרעה מעין  
הטובה ועל הטובה מעין הרעה 

(אפרת, ץ"מנחם הכהן כ' בשם הרב דר)

ר":אֹוֵמרַטְרפֹוןַרִבי נּוֲאׁשֶּ לָּ ַאלְגאָּ תְוגָּ יָּהְולֹא-"ִמִמְצַרִיםֲאבֹוֵתינּואֶּ .חֹוֵתםהָּ
אַרִבי ִליםְלמֹוֲעִדיםַיִגיֵענּוֲאבֹוֵתינּוֹלֵהי-ֵואֹלֵהינּו-אֱ 'הֵכן":אֹוֵמרֲעִקיבָּ ְוִלְרגָּ

ִאיםֲאֵחִרים אֵתנּוַהבָּ לֹוםִלְקרָּ ָךְבִבְנַיןְשֵמִחים,ְלׁשָּ ִשיםִעירֶּ ָךְושָּ תֶּ ,ַבֲעבֹודָּ
םְונֹאַכל ִחיםִמןׁשָּ ִחיםּוִמןַהְזבָּ רּוְךַעד',כוַהְפסָּ הבָּ ַאל',הַאתָּ ֵאלגָּ ":ִיְשרָּ

וד הגא ב
ברכת הגאולה ו"מ-ה "מ משנה



ל"מרד בר כוכבא בעיני חז

;  457-481, ד"תשכ, תל אביב, "תורת המועדים"בתוך ספרו , "מלחמת בר כוכבא לאור ההלכה"הרב שלמה גורן 
.43-75, ז"תשי, מוסד הרב קוק, ירושלים, "בנתיבות התלמוד"בספרו " תנאים לוחמים"שמעון פדרבוש ' הרב דר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Barkokhba-silver-tetradrachm.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Barkokhba-silver-tetradrachm.jpg
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מבנה סדר ההגדה של פסח
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ת ֲאבֹוֵתינּו   ִמִמְצַרִים: ַרִבי ַטְרפֹון אֹוֵמר ַאל אֶּ נּו ְוגָּ לָּ ר ְגאָּ ֲאׁשֶּ
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ִחים כו ִחים ּוִמן ַהְפסָּ ם ִמן ַהְזבָּ ה ה' ְונֹאַכל ׁשָּ רּוְך ַאתָּ ֵאל' ַעד בָּ ַאל ִיְשרָּ :גָּ ת
נּו
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א אהָּ ַעְניָּאַלְחמָּ
לּוִדי ֶֽ אֲאכָּ נָּ ֶֽ תָּ אַאְבהָּ ִיםְבַאְרעָּ ֶֽ ְדִמְצרָּ

ל ,ְוֵיכֹולֵייֵתיִדְכִפיןכָּ
ל .ְוִיְפַסחֵייֵתיִדְצִריְךכָּ

ֵאל   א ְדִיְשרָּ ה ְבַאְרעָּ אָּ ה ַהבָּ נָּ א ְלׁשָּ כָּ א הָּ ַשתָּ הָּ
א ַעְבֵדי ַשתָּ ה ְבֵני חֹוִרין, הָּ אָּ ה ַהבָּ נָּ :ְלׁשָּ

ִים אנּו  ִמִמְצַרֶֽ ִבְבִהילּו יָּצָּ

ִים ֶֽ לָּ ה  ִבירּוׁשָּ אָּ ה ַהבָּ נָּ ְלׁשָּ

???

! ! !

ברכת הגאולה
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www.tefilah.org
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הגדה של פסח
"עיוני הגדה"

ָכתֹו ִהלְּ ַסח כְּ ֻחָקתֹו,        ֲחַסל ִסּדּור פֶּ ָפטֹו וְּ ָכל ִמשְּ .             כְּ
ר אֹותֹו ַסּדֵּ ינּו לְּ ר ָזִכִֽ ה ַלֲעׂשֹותֹו,         ַכֲאשֶּ כֶּ ן ִנזְּ .  כֵּ

עֹוָנה ן מְּ ַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה,  ָזְך שֹוכֵּ ם קְּ .     קֹומֵּ
י ַכָנה עֵּ ל ִנטְּ ָקרֹוב ַנהֵּ ִרָנה,             בְּ ִצּיֹון בְּ דּוִים לְּ .פְּ

ִים ָשָנה ַהָבָאה ִבירּוָשָלִֽ :לְּ


