
         ]תרביץ – רבעון למדעי היהדות, פא )תשע"ג(, עמ' 45-25[       

על רובדי הגדת הפסח במשנה

מאת

דוד הנשקה

ליעקב זוסמן – אוצר בלום

)אבות דר' נתן, נו"א יח( 

ו היחס בין חלקיה השונים של הגדת המשנה? א. הצגת הבעיה: מה

י,  חלקו המילולי של סדר הפסח המשנאי, לאחר קידוש וקודם הלל, מתואר במשנה ידועה בפסחים 
ד-ה:1

מזגו לו כוס שיני וָכן2 הבן שואל3 אם אין4 דעת בבין5 אביו מלמדו: 

מה נשתנה6 הלילה הזה מכל הלילות,7 

חלק מן הדברים נאמר בג' באדר שני תשע"א באוניברסיטה העברית בירושלים, עם קבלת הפרס לחקר התלמוד על   *

שם פרופ' ר' אליעזר שמשון ורעייתו ברטל רוזנטל, זכרם לברכה. אסיר תודה אני לשומעים, וכן לקוראי מערכת 

'תרביץ', על הערותיהם המחכימות.

הרב  לברכה  ייזכר  לעניין.  הנדרשים  הנוסח  שינויי  בציון   ,A50 קאופמן  מכ"י  המשניות  מועתקות  ולהלן  כאן   1 

י' הוטנר ע"ה, מנהל מכון התלמוד הישראלי השלם של'יד הרב הרצוג' בירושלים; להלן נעשה שימוש בחילופי הנוסח 

המסודרים במכון לכל התלמוד. כן נסתייעתי בחיבורו של י' זוסמן, אוצר כתבי היד התלמודיים, ירושלים תשע"ב. 

הנקדן ניקד 'וֵכן', וכך גם בכ"י פריז, הספרייה הלאומית héb. 328-329 )וכך פירש ר' יעקב ב"ר יקר, רבו של רש"י;   2

'כן'  'כאן' בכתיב  היינו צורת  כן',  רז"ל  לונזאנו ש'רבים בדברי  די  ר' מנחם  ציין  ראה: רשב"ם על אתר(. אך כבר 

)הובא ב'מלאכת שלמה' על אתר; ראה: י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים תש"ח, עמ' 1289(, וכתיב זה 

אכן רווח מאוד בכתבי היד הטובים של ספרות חז"ל )ראה למשל: אפשטיין ]שם[, עמ' 1237-1236; וראה: י' תבורי, 

פסח דורות: פרקים בתולדות ליל הסדר, תל אביב 1996, עמ' 73, הערה 155(. ואמנם בקטעי קיימברידג', ספריית 

האוניברסיטה T-S E 1, 54, 57 מנוקד כאן לנכון 'וָכן' או 'וַכן' )קטעים אלה מוטעמים בטעמי המקרא; ראה: י' ייבין, 

'הטעמת תורה שבעל־פה בטעמים', לשוננו, כד ]תש"ך[, עמ' 213, 223(. מקצת עדי המשנה ומשנת הבבלי, וכן כ"י 

ליידן שלמשנת הירושלמי )ליידן, ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720 ]סקליגר 3[(, אכן גורסים: 'וכאן'.

כך בכל עדי המשנה )למעט רק כ"י תימני, ניו יורק, בית המדרש לרבנים Rab. 30-31(, וכן ברוב עדי הבבלי. בכ"י   3

תימני הנזכר, וכן בכ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים Rab. 1608 )לשעבר אדלר 850(; כ"י מינכן, ספריית המדינה 

הבוורית hebr. 95; כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 134 וכ"י לונדון, ולמדונה 9 )לשעבר ששון 594( שלמשנת 
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שבכל הלילות אנו מטבלים8 אפילו9 פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים; 

שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה; 

שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי.

לפי דעתו שלבן10 אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח

ודורש11 מ'ארמי ֹאבד אבי' )דב' כו 5( עד שהוא גומר כל הפרשה.12  

רבן גמליאל אומר:13 כל שלא אמר שלושה דברים אלו ַבפסח14 לא יצא ידי חובתו,15 
פסח מצה ומרורים:16

 Opp. Add. fol. 23 בודליאנה  אוקספורד,  בכ"י  שבגמרא.  בפסקה  גם  כך  אדלר  ובכ"י  אביו',  'את  נוסף:  הבבלי,   

)נויבאואר 366(: 'לאמו'! ותוקן: 'את אביו', וכן שם בפסקה שבגמרא. בדפוסי הבבלי: 'אביו'. 

כך תוקן בגיליון, וכן הוא ברוב מכריע של כלל העדים. אבל בגוף כ"י קאופמן תיבת 'אין' ליתא, וכן ליתא בכ"י תימני   4

הנזכר; בכ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 6 שלמשנת הבבלי )ונוסף בגיליון( ובשניים מכתבי היד שלמשנת 

הרי"ף )ראה: ה' היימן, הלכות הרי"ף על מסכת פסח ראשון, ירושלים תש"ן, עמ' 154, חילופי נוסח לשו' 532(. 

קרי: בבן, וראה: אפשטיין )לעיל הערה 2(, עמ' 1239-1238. בכ"י ליידן שלמשנת הירושלמי ובשניים מּכתבי היד   5

 R. C. Steiner, ‘On the 'לשאול'. יש להוסיף נתונים אלה לדברי  נוסף כאן:  )ראה: היימן ]שם[(  שלמשנת הרי"ף 

 Original Structure and Meaning of Mah Nishtannah and the History of its Reinterpretation’, JSIJ, 7 (2008),
p. 188. בשאר העדים כלפנינו. 

 B 135 מנשתנה', וכן בכ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית, אנטונין' :T-S E 1, 54 'בקטע קיימברידג  6

של ההגדה, ראה: ע' פליישר, תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן, ירושלים תשע"ב, עמ' 545. לכתיב 

כזה ראה למשל: אפשטיין )שם(, עמ' 1217.

T-S E 2, 53 נאמר כאן 'כולה', והפירוט שבהמשך חסר; הסופר השמיט  בקטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה   7

'לשונות  רוזנטל,  732; א"ש  )שם(, עמ'  מן ההגדה. השווה: אפשטיין  הידוע  גוף השאלות, בהסתמך על  אפוא את 

סופרים', ב' קורצוייל )עורך(, יובל שי, רמת גן תשי"ח, עמ' 302.

סדר השאלות שלהלן )טיבול, מצה וצלי( מקּוים ברוב מכריע – רוב בניין ורוב מניין – של העדים. וכן באשר למספר   8

הבבלי  שלמשנת   366 אוקספורד  בכ"י  רק  באה  המרור,  שאלת  הרביעית,  השאלה  שלוש;  אלא  שאינו  השאלות, 

ובדפוסים )לדרך הולדתה של קושיה רביעית זו ראה להלן הערה 24(. יחיד הוא כתב היד התימני כ"י ניו יורק, בית 

הסתם  מן   – שאלות  חמש  וכולל  ההסבה  שאלת  את  גם  שהוסיף   ,)270 ענלאו  )לשעבר   Rab. 218 לרבנים  המדרש 

בעקבות הרמב"ם, משנה תורה, הלכות חמץ ומצה ח, ב. אבל בפירוש המשנה שלו כלל הרמב"ם שלוש שאלות בלבד. 

נוסח כ"י קאופמן כאן הוא הכלאה בין שתי גרסאות: 'אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת', 'אנו מטבלים פעם אחת';   9

וראה: אפשטיין )לעיל הערה 2(, עמ' 383; י' תבורי, 'לתולדות הקושיות בליל הסדר', א' ויסקינד־אלפר )עורכת(, 

ביכורי לנדר, ירושלים תשע"ב, עמ' טז.

תיבה זו ליתא בכ"י מינכן 95, ויחידאה הוא, וכבר עמד בעל 'דקדוקי סופרים' שם על שיבושו; ולא כר' מאיר איש   10

שלום, מאיר עין על סדר והגדה של פסח, וינה תרנ"ה, עמ' 50. 

בכ"י קאופמן: 'ודורשים', אך יחידאה הוא; בכל שאר עדי הנוסח כלפנינו, וכן תיקן נקדנו של כ"י קאופמן.   11

וראה:  הבבלי.  משנת  עדי  וברוב  המשנה  עדי  בכל  ליתא  אך  'כולה',  תיבת  כאן  נוספה  הבבלי  משנת  עדי  במיעוט   12 

י' תבורי, 'על נוסח ההגדה בזמן הבית', סיני, פב )תשל"ח(, עמ' קו, הערה 35.

קטעי  חמשת   ;)Add. 470.1 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  )כ"י  ֶלו  בהוצאת  גם   – אומר'  'היה  ולא   – כך   13

329-328; משנת  T-S NS 154, 4; כ"י פריז   ;T-S E 1, 54, 57, E 2, 52, 53 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 

הרמב"ם )וכן כ"י תימני סדר מועד, חולון תשל"ו, עמ' 180, וכ"י ענלאו 270(; וכן בכ"י אוקספורד 366; כ"י מינכן 

 Rab. 1623/2 ebr. 125; כ"י וטיקן 134; כ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים  95; כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 

 Or. ,399 וקטע לונדון, הספרייה הבריטית X 893 T 14a לשעבר ענלאו 271(; כ"י ניו יורק, אוניברסיטת קולומביה(

710(; כ"י  138; ריצ'לר  3173 )דה רוסי  5330,13, שלמשנת הבבלי. גרסת 'היה אומר' מצויה בכ"י פרמה, פלטינה 
ניו יורק, בית המדרש לרבנים Rab. 934 )כ"י פינצי(; משנת הירושלמי כ"י ליידן; כ"י תימני )לעיל הערה 3(; וכן 
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פסח – על שפסח17 המקום18 על בתי אבותינו במצרים;19

594 שלמשנת הבבלי ובדפוסים.  ebr. 109 וכ"י ששון  6; כ"י וטיקן הספרייה האפוסטולית  850; מינכן  בכ"י אדלר   

מִגרסה אחרונה זו הסיק ר' יחיאל מיכל עפשטיין בהגדתו שמדובר ברבן גמליאל שלאחר החורבן, שכך 'היה אומר' 

קודם החורבן )רי"מ עפשטיין, ליל שמורים, וילנה תרפ"ח, לא ע"ג(. וכבר קדם הרשב"ץ וקבע שברבן גמליאל דיבנה 

)ראה בביאורו  'פסח שהיו אוכלין אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים'  זאת על גרסת  מדובר, אלא שהוא ביסס 

יבין שמועה, ליוורנו תק"ד, מא ע"ג(. וכבר העיר הרב חיד"א שבגרסת המשנה תיבות אלה ליתא  להגדה, בתוך: 

)שמחת הרגל, פייטרקוב תרס"ט, מא ע"ג(, אלא שהוא הדין גם בגרסה 'היה אומר' שנתלה בה רי"מ עפשטיין: בעיקר 

'אומר'. חילופים אלה מצויים אף בנוסחי ההגדה, ראה: רמ"מ כשר, הגדה שלמה, ירושלים  העדים כדלעיל נכתב 

תשכ"ז, עמ' סא, ויש להוסיף על המובא שם. מסתבר שמקור הנוסח 'היה אומר' הוא בעיבוד ההגדה, שהרי הדברים 

הוצאו שם מהקשרם המקורי במשנה ואינם מוסבים על דברי תנא קמא; לצורך העמדתם בפני עצמם נוסף אפוא 'היה' 

ירושלים  ב,  'היה אומר' כפתיחת מובאה ממקור אחר ראה: מ"י כהנא, ספרי במדבר: מהדורה מבוארת,  )לשימוש 

תשע"א, עמ' 5-4 ובמצוין בהערה 22 שם(. מכל מקום כבר הסיקו חוקרים שאכן ברבן גמליאל דיבנה מדובר )שלא 

כאיש שלום ]לעיל הערה 10[, עמ' 57, ואחריו י"נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, ירושלים תשי"ז, עמ' 334, 

הערה 92(; ראה: ג' אלון, תולדות היהודים בארץ־ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, א, תל אביב תשי"ד, עמ' 164; 

א"א אורבך, ההלכה: מקורותיה והתפתחותה, גבעתיים 1984, עמ' 181; ש' וז' ספראי, הגדת חז"ל, ירושלים תשנ"ח, 

עמ' 30-27, 36-35; ש"י פרידמן, תוספתא עתיקתא, רמת גן תשס"ג, עמ' 92, הערה 327, וראה להלן. )גרסת 'רבן 

נירנברג תרפ"ג,  הורוויץ,  ויטרי, מהדורת ש'  130, ממחזור  ]שם[, עמ'  בן גמליאל' שצוינה בהגדה שלמה   שמעון 

'רשב"ג' באה גם  ירושלים תשס"ד, עמ' תסא. גרסת  עמ' 296, אינה מקוימת במהדורת א' גולדשמידט שלמחזור, 

בנוסח פירוש המשנה לרמב"ם פסחים שם הכלול בכ"י פרמה של 'בית הבחירה' לר"מ המאירי על אתר ]כ"י פרמה, 

741([; ואף שם שיבוש הוא, שהרי בכתב ידו של הרמב"ם שם: 'רבן גמליאל' ]מהדורת ר"י  3551 )ריצ'לר  פלטינה 

קאפח, ירושלים תשכ"ד, עמ' קל[.( 

כך מנוקד גם בכ"י פרמה 3173 ובכ"י פריז 329-328 )אלא שבהם נקוד קמץ, כדרכם; ראה ג' הנמן, תורת הצורות   14

של לשון המשנה על־פי מסורת כ"י פרמה, תל אביב תש"ם, עמ' 11; מ' בר־אשר, פרקים במסורת לשון חכמים של 

יהודי איטליה, ירושלים תש"ם, עמ' 36(, שכן חג הפסח מצוין תדיר ביידוע; ראה: בר־אשר )שם(, עמ' 100. אין לדייק 

מלשון 'בפסח' שהדברים אמורים בקרבן הפסח, שכן מצינו לדוגמה: 'ואלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו ∆ַבּפסח: 

בחטים ]...[ ואלו ירקות שאדם יוצא בהן חובתו ∆ַבּפסח: בחזרת ]...[' )פסחים ב, ה-ו(, ומדובר שם בחובת מצה ומרור 

של ליל ט"ו, הקיימת – בין מן התורה ובין מדרבנן – בלא קרבן. השווה: 'מלאכת שלמה' למשנה שם; וראה: רש"י 

זוין, המועדים בהלכה, ירושלים תש"ם, עמ' רסב; ד' הנשקה, שמחת הרגל בתלמודם של תנאים, ירושלים תשס"ז, 

עמ' 216. תיבת 'בפסח' כאן איתא בכל העדים למעט קטע לונדון )שם( וכ"י וטיקן 125 ו־134 שלמשנת הבבלי. 

כולם.  העדים  בכל  כמעט  אינן  שלמשנה(,  ראשון  דפוס  )למעט  בדפוסים  המצויות  'אלו'( הן',  )או  'ואלו  תיבות   15 

אף בהגדה הן חסרות בעדים הרבה, ראה: הגדה שלמה )לעיל הערה 13(, עמ' סא. 

כך ברוב בניין ומניין שלעדים; בדפוסים ובמיעוט העדים: 'ומרור', וכן להלן. חילוף זה בא גם בהגדה, ראה: הגדה   16

שלמה )שם(; וראה להלן.

כך בגוף כתב היד, ובין השיטין תוקן: 'ֵשם'. כך גם במרורים שם: 'על שמררו', ובגיליון נוסף 'ֵשם'. לפי גרסת הפנים   17

נמצא שרק במצה מצוי הלשון 'על שם', ולא 'על' גרדא; ושמא נובע ההבדל מכך ש'פסח' ו'מרורים' קשורים לפסיחה 

ולמרירות מעצם לשונם, ואילו זיקת 'מצה' לגאולה היא עקיפה. עוד יש לציין שלפי גרסה זו הסברי הפסח והמרור הם 

בני שבע תיבות כל אחד, ואילו ההסבר המסיים של המצה הוא בן שלוש תיבות. עם זאת ברוב מכריע שלשאר העדים 

מצוי 'שם' )או 'שום'( בכל הסעיפים. בעניין זה יש חילופי נוסח גם בהגדה; ראה: הגדה שלמה )שם(, עמ' סב-סג; 

 J. Rovner, ‘An Early Passover Haggadah According to the Palestinian Rite’, JQR, 90 (2000), p. 377 :וראה

 and n. 59
במיעוט העדים נוסף 'ברוך הוא', או הוחלף ב'הקדוש ברוך הוא'. חילופים אלה רווחים, וראה: א"א אורבך, חז"ל:   18

פרקי אמונות ודעות3, ירושלים תשל"ו, עמ' 55-53. 

ההמשך שבדפוסים המאוחרים )'שנאמר' וכו'( איננו בעדי המשנה כולם, וכן ליתא ברוב בניין ומניין של עדי משנת   19

הבבלי; כך גם להלן במרורים ובמצה. הוספות אלה ניטלו מן ההרחבה שבהגדה, וראה להלן.
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מרורים20 – על שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים;21
מצה – על שם שניגאלו.22

משלוש חוליות עיקריות מורכבת ההגדה שכאן: )א( שאלות הבן ולימוד האב; )ב( מדרש 'ארמי ֹאבד 

)ג( הסברי שלושת מאכלי הפסח. החוליה השלישית מכּוונת היטב כנגד הראשונה: בראשונה  אבי'; 

מוצעים  ובשלישית  הלילה;24  של  המצווה  מאכלי  שלושת  על  המוסבות  שאלות,23  שלוש  נשאלות 

הסברים לשלושה מאכלים אלה עצמם.25 אך בתווך שבין שתי החוליות המקבילות הללו מצוי עניין 

שונה לגמרי – פרשת 'ארמי ֹאבד אבי' ומדרשה. זו אינה עניין כלל למאכלי הפסח: היא לקוחה כידוע 

במאכלי  נגיעה  כל  בלא  הרחבה,  במסגרתו  מצרים  יציאת  בסיפור  ועוסקת  ביכורים,  מקרא  מפרשת 

הפסח. 

דומה  אך  הפסח;26  כהגדת  לשמש  ביכורים  מקרא  דווקא  נבחר  מדוע  בשאלה  הרבה  דנו  חוקרים   

כי השאלה הראשונית, העולה מתוכה שלמשנה ומהרכבה האמור, כך היא: מהו היחס בין המציעתא 

ובניין,  מניין  מכריע,  רוב  לפי  הנוסח  עיקר  הוא   – דלעיל(  ומרורים'  מצה  ל'פסח  )בניגוד  למצה  קודם  מרור   – כך   20

שלעדים, לרבות דפוס ראשון שלמשנה; רק בדפוסי הבבלי ובמיעוט קטן של כתבי היד שלו מצה קודמת למרור. אף 

בהגדות ארץ ישראליות שבקטעי הגניזה סדר ההסברים הוא 'פסח מרורים מצה', והוא 'סימן מובהק לקטעים אלה' )ד' 

גולדשמידט, הגדה של פסח ותולדותיה, ירושלים תש"ך, עמ' 52, הערה 5(. וכן הוא ברמב"ם, משנה תורה, הלכות 

חמץ ומצה ז, ה; ח, ד, אף על פי שבנוסח ההגדה שלו הוא כמקובל. כל זאת בניגוד לתחילת דברי רבן גמליאל – שם 

מוסכם הֵסדר 'פסח, מצה ומרורים'. ספראי וספראי כתבו ש'אין טעם בשינוי הסדר' בין 'פסח מצה ומרורים' בתחילה 

ל'פסח מרורים ומצה' כאן, 'ונראה שאין הוא אלא שיבוש' )ספראי וספראי ]לעיל הערה 13[, עמ' 36( – אך כאמור זהו 

בלא ספק הנוסח המקורי. יש לציין שהגרסה המקורית 'מרורים' )ולא 'מרור', כדלעיל הערה 16( מבליטה עוד יותר 

את הקדמתם למצה – שהרי הקדמה זו מנוגדת לכלל ש'כל הקצר קודם' )ראה: ש"י פרידמן, 'כל הקצר קודם', לשוננו, 

לה ]תשל"א[, עמ' 129-117, 202-192(; וראה להלן. 

תיבה זו ליתא בקטע קיימברידג' T-S E 2, 52, וכן באחד מקטעי קיימברידג' של ההגדה, ראה: הגדה שלמה )לעיל   21

הערה 13(, עמ' סג. אך בשאר העדים איתא, ואפשר שהכוונה להטעים ניגוד: פסח ומרור במצרים – ולא כן המצה, 

השייכת כבר ליציאה משם. זאת בהתאם להקדמת מרורים למצה, ראה בהערה הקודמת, וראה להלן. 

בגוף כתב היד 'ניגאלו', ובראש התיבה נוספה שי"ן, כבשאר העדים )שימוטה של שי"ן הזיקה כבר נדון במחקר; ראה:   22

מ' כהנא, 'קטעים חדשים מהמכילתא לדברים', תרביץ, נד ]תשמ"ה[, עמ' 539, הערה 56, ובמצוין שם, ויש לצרף 

את מקומנו(. ההמשך שבדפוסים )'אבותינו ממצרים, שנאמר' וכו'( איננו ברוב מכריע, בניין ומניין, של העדים, והוא 

לקוח מן ההרחבה שבהגדה, וכדלעיל הערה 19. 

וראה לעיל הערה 8.  23

כידוע שאלת הטיבול היא במקורה שאלה על המרור – מדוע מוסיפים על הטיבול הנהוג כמנה ראשונה של סעודה,   24

טיבול נוסף, של המרור, בתוך הסעודה? משבטל בבבל הטיבול הראשון, והחלו לנסח 'שבכל הלילות אין אנו מטבלין 

אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים' )בבלי, פסחים קטז ע"א(, נמצא שהמרור כבר אינו נושא השאלה, ומתוך 

 E. Baneth, Mischnaiot, II: Ordnung Festzeit, Berlin 1927, :כך הוצרכו להוסיף שאלה נוספת על המרור. ראה

pp. 245-246, n. 28, וכן: תבורי )לעיל הערה 2(, עמ' 262-260. 
וכבר ראו ראשונים כי מקום התשובה על שאלות 'מה נשתנה' הוא בדברי רבן גמליאל; ראה למשל: פירוש שבלי   25

הלקט להגדה )מהדורת י"ש שפיגל, לוד תשנ"ח, עמ' סג(, בשם אחיו ר' בנימין. וראה: מהר"ץ חיות, מבוא התלמוד 

)לעיל  וספראי  ספראי   ;363-362 עמ'  )שם(,  תבורי  שלג(;  עמ'  תשי"ח,  ירושלים  א,  חיות,  מהר"ץ  ספרי  )כל   כו 

הערה 13(, עמ' 26. 

ראה: תבורי )שם(, עמ' 357 ובהערות שם.  26
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במשנתנו, הקובעת הגדה של 'ארמי ֹאבד אבי', לבין הדברים האמורים לפניה ואחריה, אשר קובעים 

הגדה שונה בהחלט, הגדת מאכלי הסדר? 

ב. 'ארמי ֹאבד אבי' מול הסבר מאכלי הפסח: הצעות ובחינתן

ר' דוד צבי הופמן ואחריו יעקב נחום אפשטיין סברו שגרעינו של פרק ערבי פסחים במשנה, הסודר 

המשנה  בסתם  נזכר  אבי'  ֹאבד  'ארמי  שמדרש  ומאחר  הבית.27  בימי  עוד  נערך  הפסח,  ליל  סדר  את 

כוללת בעיקרה מדרש  ליל הסדר  כי הגדת  ומוסכמת,  רווחה ההנחה שזו הלכה קדומה  זה,  של פרק 

לפרשה זו. הדברים נראו לאפרים אלימלך אורבך כה מושרשים, עד שלא נמנע מלשער שקריאתה של 

פרשת 'ארמי ֹאבד אבי' בליל הסדר נהגה כבר בימי יאשיהו המלך28 – אף שלא היה בידיו ולּו בדל ראיה 

להפלגה זו. אף הוא שיער שלפרשה זו נתכוון פילון בתיאורו את ליל הֵסדר:

השותפים לארוחה ]...[ לא באו כמו שבאים לשאר המשתאות, במטרה להיטיב עם כרסם

ובמזמורים.29  ביין ובמטעמים, אלא כדי לקיים מנהג אבותיהם בתפילות 

אורבך שיער כי ב'תפילות' אלה המכּוון לפרשת 'ארמי ֹאבד אבי', שנתפסה כתפילת הודיה. ברם אף 

שאין להחליט דרך ודאי אילו הן 'תפילות' )εὐχῶν( שנקט פילון, הרי קרוב יותר להניח שכוונתו הייתה 

לברכות הנאמרות בלילה – קידוש, ברכות המזון השונות וברכת השיר שעל ההלל; ולהלל מכּוונת 

כמסתבר תיבת 'במזמורים'. לכל אלו בידינו עדויות מימי הבית30 – ולא כן באשר לאמירתה של פרשת 

'ארמי ֹאבד אבי' בליל הסדר. אכן הראיות המורות שפרק ערבי פסחים בכללו נערך עוד בימי הבית כבר 

נדחו בידי שמואל ספראי וההולכים בעקבותיו,31 ושאלתנו במקומה עומדת: הואיל ואין מקור להקדים 

ראה: רד"צ הופמן, המשנה הראשונה ופלוגתא דתנאי, תרגם ש' גרינברג, ברלין תרע"ד, עמ' 8, 18-17; ובעקבותיו   27

כתב אפשטיין: 'אלה הם שרידי משניות, שאפשר לומר עליהן בוודאות גמורה, שהן מזמן הבית' )אפשטיין ]לעיל 

הערה 13[, עמ' 57; וראה גם: שם, עמ' 334-333(. )ארד טען שאפשטיין הוא שקבע כי הֵסדר העתיק לא ָכּלל הגדה 

 של פסח, אך בדברי אפשטיין מפורש כאמור הֵהפך; ראה: מ' ארד, '"הלל הגדול" – ההלל המקורי של ליל הסדר', 

י' רוט ואחרים ]עורכים[, תפארת לישראל: ספר היובל לי' פרנצוס, ניו יורק תש"ע, עמ' 132.( 

א"א אורבך, מחקרים במדעי היהדות, ירושלים תשנ"ח, עמ' 760.  28

על החוקים לפרטיהם ב, 148 )פילון האלכסנדרוני: כתבים, ג, מהדורת ס' דניאל־נטף, ירושלים תש"ס, עמ' 51(.  29

אשר לקידוש, ראה מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנת ברכות ח, א ובמקבילות )וראה: תבורי ]לעיל הערה 2[,   30

עמ' 149(. אף בברכת המזון מצינו מחלוקת הבתים, ראה: שם ה, ז-ח; ולריכוז מקורות מימי הבית הדנים בברכות 

)תש"ע(,  מגילות, ח-ט  ובהלכה התנאית',  הבית השני  בימי  הסעודה  לפני  'ברכות  בנוביץ,  מ'  ראה:  המזון   שלפני 

עמ' 84-82. אשר לקדמותו של ההלל וברכת השיר שעליו ראה: ספִרי )לעיל הערה 14(, עמ' 203-201, 246. וזאת 

שלא כדברי ספראי, שפירש 'תפילות' אלה של פילון כברכות המצוות על פסח, חגיגה והלל )ש' ספראי, בימי הבית 

ובימי המשנה, ירושלים תשנ"ד, עמ' 614(; אין בידינו עדויות מימי הבית על ברכת המצוות במובנה החז"לי; ראה: 

מאמרי 'ברכת המצוות: הלכה ותולדותיה', סידרא, כז-כחׁ )תשע"ב-תשע"ג(, בדפוס. 

ראה: ש' ספראי, 'הערות היסטוריות למשנת פסחים', ב' אופנהיימר )עורך(, המקרא ותולדות ישראל: מחקרים לזכרו   31

של יעקב ליוור, תל אביב תשל"ב, עמ' 302-299 )נדפס שוב: הנ"ל, בימי הבית ובימי המשנה, עמ' 615-612(. בעצם 

 S. Zeitlin, ‘The :הטענה בדבר איחורה של ההגדה לימי החורבן כבר קָדמֹו צייטלין, אך בלא כל מחקר של ממש; ראה
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ורק לאחר החורבן  זו היא הקדומה,  יסוד לקבוע שהגדה  ֹאבד אבי' לימי הבית, אין  'ארמי  את הגדת 

הוסיפו עליה את פרשנות המאכלים. מהו אפוא היחס בין הגדת מאכלי הפסח, הניבטת משאלות 'מה 

נשתנה' ומהסברי רבן גמליאל, לבין הגדת 'ארמי ֹאבד אבי', שעניינה כאמור שונה מיסודו? 

ַהסברה שהגדת 'ארמי ֹאבד אבי' היא הראשונית רווחת גם בלא תיעוד לימי הבית. כי אם יסודה של   

זה מהסברי  ֹאבד אבי' עדיפה לצורך  'ארמי  ההגדה הוא המצווה לספר ביציאת מצרים, ברי שפרשת 

המאכלים. שהרי הסברים אלה אין בהם כדי לפרוׂש את מסגרת הסיפור במלואה, ואילו פרשת 'ארמי 

ֹאבד אבי' ממלאת מבוקש זה כל צורכו; כל שכן כאשר מרחיבים פרשה זו באמצעות מדרשיה, כקביעת 

המשנה. כך אכן הסיק יוסף תבורי כי גרעינה הראשוני של הגדת המשנה הוא המשפט 'מתחיל בגנות 

ֹאבד  'ארמי  זה מקּוים בפרשת  ומבנה  ומסיים בשבח', אשר מתייחס למבנה הסיפור ביציאת מצרים; 

אבי'.32 

אלא שהנחת יסוד זו, שמצוות הסיפור ביציאת מצרים היא יסודה של ההגדה, טעונה בירור. כידוע   

מקורה של מצוות ההגדה בליל ט"ו בניסן הוא בכתוב 'והגדת לבנך ביום ההוא לאֹמר בעבור זה עשה ה' 

לי בצאתי ממצרים' )שמ' יג 8(: לשון 'זה' נתפרש להם לַתנאים על פסח, מצה ומרור, המונחים לפניך 

בשעה זו על השולחן, ומכאן הסיקו ש'ביום ההוא' מכּוון לליל ט"ו.33 נמצא כי שורשה של ההגדה לפי 

תפיסת הַתנאים כרוך במאכלי הפסח ובהסבריהם; ואילו הניסוח הכללי של סיפור ביציאת מצרים אינו 

עולה בדבריהם. כך הוא גם בכתוב הנוסף הדן בהסבר הפסח ַלבנים: 'והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה 

 .)27-26 העֹבדה הזאת לכם? ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל' וגו' )שמ' יב 

הדיון הוא בזבח הפסח ובהסברו.34 

אכן הביטוי 'לספר ביציאת מצרים' – השולף את פועל הסיפור מן הכתוב 'למען תספר באזני בנך   

ובן בנך את אשר התעללתי במצרים' )שמ' י 2(, ומצרפו לביטוי הַתנאי 'יציאת מצרים' – ביטוי זה אינו 

Liturgy of the First Night of Passover’, JQR, 38 (1947-1948), p. 444. ובעקבות ספראי ראה: פרידמן )לעיל 
הערה 13(, עמ' 92-89. 

תבורי )לעיל הערה 2(, עמ' 352, 358. וראה גם: שם, עמ' 74. וראה להלן הערה 78.   32

66[(, ואילו במקבילה  במכילתא דר' ישמעאל נזכרו 'מצה ומרור' )מסכתא דפסחא יז ]מהדורת הורוביץ-רבין, עמ'   33

בהגדותינו   .)40 עמ'  אפשטיין-מלמד,  )מהדורת  פסח'  של  'גופו  נזכר   8 יג  לשמ'  יוחאי  בן  שמעון  דר'  שבמכילתא 

מובאת דרשת המכילתא דר' ישמעאל, בסיום מדרש ארבעת הבנים, ואילו ההגדות הארץ ישראליות אינן כוללות 

את מדרש הבנים, ומתוך כך אף דרשתנו ליתא; וראה: ספראי וספראי )לעיל הערה 13(, עמ' 124. לתולדות מצַות 

 S. Secunda and S. Fine הסיפור ביציאת מצרים ראה, לפי שעה, במאמרי "סעודת ליל הסדר: בין הלל להגדה", 

 Shoshanat Yaakov: Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, Leiden 2012 ,(.eds), חלק עברי, 
עמ' יא-כד. 

שני הכתובים הנוספים הדנים בהוראת האב לבנו אינם באים בזיקה לפסח, אלא בקשר למצוות הבכור )שמ' יג 15-14(   34

ובקשר לעדֹות, לחוקים ולמשפטים בכללם )דב' ו 25-20(. תנאים העבירו כידוע שאלות אלה לליל הפסח: הבן התם 

או 'הטפש' שואל 'מה זאת' )מכילתא דר' ישמעאל, מסכתא דפסחא יח ]מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 73[; ירושלמי, 

פסחים י, ד ]לז ע"ד; טור 557, שו' 10-9[(, ו'זאת' לשיטה התנאית מתפרש אפוא על מאכלי הפסח המונחים לפניך 

על השולחן; נמצא שאף כאן זהו מוקד הדיון. ואף שאלת הבן החכם אינה על יציאת מצרים, אלא על העדֹות החוקים 

והמשפטים, ותשובתה לפי המכילתא היא כידוע בהלכות הפסח )לר' חייא בירושלמי שם דרך שונה, ואין כאן מקום 

להאריך ביחסי מקבילות אלה(. 



31על רובדי הגדת הפסח במשנה           ]7

מופיע כל עיקר בספרות חז"ל; מקורו הראשון הוא בהגדה של פסח, בפסקה הידועה הקובעת ש'מצווה 

ביציאת  שסיפרו  החכמים  מעשה  לרבות  זו,  שפסקה  דבר  סוף  לא  אך  מצרים'.  ביציאת  לספר  עלינו 

מצרים כל אותו הלילה, אינה מופיעה כל עיקר בספרות חז"ל שבידינו, אלא שהיא איננה מוסכמת אף 

כחלק מן ההגדה: בהגדות ארץ ישראל איננה כלל,35 ואף בהגדות בבל ִּפסקה זו ליתא בנוסח ההגדה של 

רב סעדיה גאון וסיעתו.36 

על  ולהגיד  לשאול  דווקא  אלא   – מצרים  ביציאת  לספר  למצווה  חז"לי  תיעוד  בידינו  אפוא  אין   

מאכלי הפסח. לפיכך אפשר ואפשר שהגדרת המצווה בהגדותינו כסיפור ביציאת מצרים באה בעקבות 

הכללתה של פרשת 'ארמי ֹאבד אבי' בהגדה, ולא לֵהפך. לאחר שפרשה זו נקבעה בלב ההגדה, ודאי יאה 

לה ההגדרה סיפור ביציאת מצרים. נמצא שאין יסוד להניח כי הגדת 'ארמי ֹאבד אבי' היא הראשונית; 

היחס בין שתי חוליותיה של ההגדה המשנאית – הסברי המאכלים ופרשת 'ארמי ֹאבד אבי' – עדיין צריך 

בירור. 

הצעה לביאור היחס הענייני בין הדברים העלה אהרן שמש.37 לדעתו כלולות במשנתנו זו בצד זו   

שתי גישות לחובת היום: הסברי המאכלים, בעקבות השאלות עליהם, נקוטים לדעה שחובת הלילה 

ֹאבד אבי' הוא הצעה  'ארמי  ואילו מדרש  הפסח, כתחליף להקרבתו בפועל;  היא העיסוק בהלכות 

חלופית לפעילות הלילה, הצעה הרואה את עיקרו לא בקרבן אלא בסיפור יציאת מצרים. כפל פנים 

ביציאת  זה מתבטא יפה ביחס שבין סיפור ההגדה על ר' אליעזר וחבריו, שעסקו כל הלילה בסיפור 

הפסח,38 או  מצרים, לבין הסיפור שבתוספתא על רבן גמליאל וחבריו, שעסקו כל הלילה בהלכות 

וראה ספראי וספראי )לעיל הערה 13(, עמ' 116.   35

נתן,  ב"ר  ר' שלמה  סידור  ירושלים תש"א, עמ' קלז;  יואל,  וי'  דוידזון, ש' אסף  י'  גאון, מהדורת  רב סעדיה  סדור   36

מהדורת ש' חגי, ירושלים תשנ"ה, עמ' פד. בתוספת מאוחרת לסידור, שאינה מן המחבר, פסקה זו כבר נכללה, ראה: 

שם, עמ' רמט-רנ. 

א' שמש, 'פסח זה על שום מה?', AJS Review, 21 )1996(, עמ' טו.   37

'מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד, והיו עסוקין בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות   38

הגבר' וכו' )תוספתא, פסחים י, יב ]מהדורת ליברמן, עמ' 198[(. על הקבלה ניגודית זו בין ההגדה לתוספתא – בלא 

 A. Oppenheimer, ‘Tannaitic Benei Beraq: ראה  אופנהיימר;  כבר עמד   – ההגדה שבמשנה  חוליות  דיון בשתי 

 A Peripheral Centre of Learning’, P. Schäfer (ed.), Geschichte – Tradition – Reflexion: Festschrift für 
M. Hengel, I, Tübingen 1996, pp. 489-491; וראה גם: ספראי וספראי )לעיל הערה 13(, עמ' 45; ש' מור, 'הלכות 
סח  ציון,  השני',  הבית  חורבן  לאחר  הפסח  חג  ליל  של  לעיצובו  מסורות  שתי  מצרים?  יציאת  סיפור  או  פסח  קרבן 

)תשס"ג(, עמ' 311-297. כבר ראשונים הזכירו כפל פנים זה במצוות ההגדה, אך לא ראו בכך גישות חלוקות, אלא 

שתי אפשרויות לגיטימיות; ראה למשל: 'חייב אדם לעסוק בהלכות פסח וביציאת מצרים, לספר בנסים ובנפלאות 

פסח  בהלכות  שעשה לנו הקב"ה ולאבותינו, עד שתחטפנו שינה ]...[ והכי אמרינן בתוספתא: חייב אדם לעסוק 

יונה, כפי  ]וצ"ל: הר"י, היינו רבנו  י, לג, בשם הר"ם  ]...[' )פסקי הרא"ש לפסחים  מצרים כל הלילה  וביציאת 

שכבר העיר ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה2, ד, ירושלים תשנ"ג, עמ' 655[; הדברים הובאו בטור ובשלחן ערוך, אורח 

חיים, סי' תפא, סע' ב(. כבר העיר ליברמן שם שאין נוסח כזה בתוספתא, והוא סבר שעיבודו של רבנו יונה הוא; אבל 

במקור הדברים נזכר רק העיסוק בהלכות הפסח, כבתוספתא )סדר ליל פסח לרבנו יונה, בני ברק תשמ"ה, וראה דברי 

המהדיר בהערה מא שם(. נראה אפוא שהרא"ש הוא שהוסיף – על פי ההגדה – את הסיפור ביציאת מצרים. הצעד 

הבא נעשה בידי הגר"א, שבהגהותיו לתוספתא מחק את התיבות 'עסוקין בהלכות הפסח' ו'תיקן': 'מספרים ביציאת 

מצרים'. וראה: אוצר מפרשי התלמוד, פסחים: ד, ירושלים תשנ"ד, לפסחים קטז ע"א, הערה 47. 
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הפסח עד חצות.39  קביעת ר' אליעזר במכילתא על חובתם של חכמים ותלמידים לעסוק בהלכות 

לתזה זו הוסיפו ישראל יובל ויהודית האופטמן בחינה כרונולוגית: העיסוק בהלכות הפסח הוא לדעתם 

תוכנו הקדום של הלילה, שהרי כך קבעו ר' אליעזר במכילתא ורבן גמליאל במשנה ובתוספתא; ואילו 

הסיפור ביציאת מצרים הוא עיבוד מאוחר של תוכן ההגדה, אף שנחלקו אימתי נתחדש הדבר.40 

בהלכות  ועיקר  כלל  עוסקים  אינם  שבמשנה  המאכלים  שהסברי  שטיינר  ריצ'רד  ציין  כבר  ברם   

על  המקום  'שָּפסח  מצרים:  יציאת  בסיפור  דווקא  דנים  גמליאל,  רבן  שקבע  אלה,  הסברים  הפסח; 

בתי אבותינו במצרים ]...[ שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים ]...[ שניגאלו'.41 נמצא שרבן 

גמליאל, שעסק עם חבריו בהלכות הפסח, הוא שקבע את התוכן החלופי של העיסוק בסיפור יציאת 

הֵסדר  בין  להבחין  יש  פשוט:  זה  ניגוד  של  ופשרו  ומשמעותם.  המאכלים  טעמי  באמצעות  מצרים 

בסעודה,  הכרוכה  לבנך',  'והגדת  מצוות  שבמוקדו  הסדר  הלילה,  של  הראשון  בחלקו  המשפחתי, 

לבין עיסוקם של חכמים כל הלילה; בסדר המשפחתי עוסקים בסיפורה של יציאת מצרים באמצעות 

ותלמידיהם ממשיכים לעסוק בהלכות  ואילו החכמים  והתשובות על משמעות המאכלים,  השאלות 

הפסח לאורך הלילה.42 

לא נחלקו אפוא שתי חוליות ההגדה שבמשנה בכך שהעיסוק הראוי ַלסדר המשפחתי הוא הסיפור   

מאכלי   – מעיקרם  שונים  צירים  שני  על  סובב  זה  סיפור  אך  פסח;  קרבן  דיני  ולא  מצרים,  ביציאת 

המצווה והסבריהם מכאן ומדרש 'ארמי ֹאבד אבי' מכאן. היחס בין אלה הוא הטעון בירור: כיוון שפתחה 

'ר' אליעזר אומר: מנין אתה אומר שאם היתה חבורה של חכמים או של תלמידים, שצריכים לעסוק בהלכות הפסח עד   39

חצות? לכך נאמר ]...[' )מכילתא דר' ישמעאל, מסכתא דפסחא יח ]מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 74[(. 

י"י יובל, שני גויים בבטנך: יהודים ונוצרים – דימויים הדדיים, ירושלים תש"ס, עמ' 82 )ולדעתו מצוות הסיפור מימי   40

יבנה(; J. Hauptman, Rereading the Mishnah, Tübingen 2005, pp. 56-57 )היא דחתה אל נכון את ראיותיו של 

 C. Leonhard, The Jewish Pesach and the Origins of the Christian :יובל ואיחרה את מצוות הסיפור(. וראה גם

Easter, Berlin 2006, pp. 86-87. התזה הכללית של האופטמן, שפרק זה בתוספתא מתאר סדר קדום מזה שתואר 
תשמ"א,  ירושלים  א,  הריצ"ד,  )חידושי  ע"א  קטז  פסחים  לבבלי,  בהגהותיו  דינר  רי"צ  בידי  הוצעה  כבר   במשנה, 

עמ' רח(; אך הוא לא הבחין בין סיפור ביציאת מצרים לעיסוק בהלכות הפסח. היחס בין המשנה לתוספתא בתיאור 

ליל הסדר יידון בחיבורי )הנכתב והולך( 'מה נשתנה? ליל הסדר בתלמודם של חכמים'.

כאן;  שנזכרו  החוקרים  שאר  את  הזכיר  ולא  ספראי,  לדברי  התייחס  שטיינר   .198 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  שטיינר   41

ובקיצור כבר קָדמֹו ע' קדרי, 'האב והרב בליל הסדר: לאופייה הבית מדרשי של ההגדה במקורות התנאיים', סידרא, 

יח )תשס"ג(, עמ' 55, הערה 11. להלן אדון בשאלה אם אפשר שהסברי המאכלים הם מסתם המשנה, ורבן גמליאל 

קבע רק את אמירת 'פסח מצה ומרור'. 

שיודעין  חכמים,  תלמידי  שני  'ואפילו  הבבלי:  ברייתת  את  הפסח  בהלכות  העוסקים  החכמים  לתמונת  צירף  קדרי   42

בהלכות הפסח, שואלין זה לזה' )פסחים קטז ע"א(; ראה: קדרי )שם(, עמ' 55. אך באמת גרסת סיום הברייתא היא: 

'שואלין זה לזה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות' )ראה: 'דקדוקי סופרים' על אתר; הגדה שלמה ]לעיל הערה 13[, 

עמ' 35; ד' הלבני, מקורות ומסורות, סדר מועד: עירובין ופסחים, ירושלים תשמ"ב, עמ' תקפ-תקפא(. דומה אפוא 

שברייתא זו מטעימה את ההפך: אפילו חכמים הבקיאים בהלכה ישאלו זה לזה בנוסח המשפחתי. זוהי אכן התפיסה 

העולה ממעשה ר' אליעזר וחבריו, שעסקו כל הלילה דווקא בסיפור יציאת מצרים, ולא בהלכות הפסח; ומעשה זה 

מקורו כאמור בהגדות בבליות. על כך אמנם חלוקה גרסת כ"י אדלר 850: 'תלמידי חכמים שואלים בהלכות הפסח 

זה לזה'. בעלי גרסה זו סברו שאין שאלותיו של הבן לאביו כשאלות תלמידי חכמים זה לזה, ותלמידי חכמים עוסקים 

בהלכות הפסח. אלא שעדות שאר כל העדים מורה שאין זו הגרסה המקורית. 
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המשנה בשאלות הבן על מאכלי הלילה, והתשובות עליהן המספרות ביציאת מצרים מוצעות בפי רבן 

גמליאל, היאך עלתה הגדה שונה, הבנויה על פרשת 'ארמי ֹאבד אבי', לחצוץ בין שני אלה? 

שטיינר סבר שההבדל בין שתי ההגדות הוא ברמת הלימוד עם הבן: תנא קמא במשנה קבע שאלות   

ברמה נמוכה ביותר, עבור מי שאינו יודע אפילו את השמות פסח ומרור, ואינו שואל אלא על מראה 

עיניו – טיבול שני, מצה ובשר צלוי; עבורו נתקן הסיפור ביציאת מצרים גרדא. ואילו רבן גמליאל 

להבין  קשה  אך  ובטעמיהן.43  בשמותיהן  בו  מתפרשות  שהמצוות  יותר,  גבוהה  ברמה  הסבר  דרש 

במה הסבריו של רבן גמליאל מסובכים יותר ממדרש 'ארמי ֹאבד אבי' שבסתם המשנה; יש אף מקום 

אבי' על מדרשיהם טעון  ֹאבד  'ארמי  הנכון: אפשר שלימוד כתוביה של פרשת  הוא  לטענה שהֵהפך 

רמה אינטלקטואלית גבוהה מזו הנדרשת להבנת שלושת הסבריו הפשטניים של רבן גמליאל.44 דומה 

שהדרך הנכונה לעמידה על היחס בין שתי ההגדות היא ניתוח מקורה של פסקת 'ארמי ֹאבד אבי'.

ג. לשאלת מקורה של פסקת 'ארמי ֹאבד אבי'

פרי  היא  ֹאבד אבי'  ל'ארמי  הופמן בשעתו45 העמיד על כך שפסקת משנתנו באשר  דוד צבי  ר'  כבר 

העברה ממשנת ביכורים ג, ו:

עודיהו הסל על כתיפו וקורא46 מ'הגדתי היום לה' אֹלהיך' עד שהוא גומר את כל הפרשה. 

ר' יהודה אומר: עד 'ארמי ֹאבד אבי'.47 

הגיע ל'ארמי ֹאבד אבי' מוריד את הסל מכתיפו ואוחזו בשפתותיו, וכהן מניח את ידו

הפרשה.  כל  את  גומר  שהוא  עד  אבי'  ֹאבד  ארמי  תחתיו ומניפו, וקורא מ'

הניחו בצד המזבח והשתחווה ויצא. 

אחת:  תיבה  – בחילוף  ביכורים  במשנת  זו  לפסקה  ממש  זהה  פסחים  במשנת  אבי'  ֹאבד  'ארמי  פסקת 

שטיינר )לעיל הערה 5(, עמ' 198-195.  43

השווה: 'כל מי שלא אמר שלושה דברים וכו' – ובעל המנהגות כתב כגון עמי הארץ, שאינן יודעים לומר כל ההגדה,   44

צריך שיאמרו אלו השלושה דברים, ויצאו ידי חובתן' )ר"מ פיזנטי, הגדה של פסח: חקת הפסח, מהדורת י"ש שפיגל, 

לוד תשנ"ח, עמ' קצא(. שאר ההגדה נעלה אפוא מתפיסתם של אותם עמי ארצות, אבל שלושת הסבריו של רבן 

גמליאל מתאימים להם. 

27(, עמ' 8; הנ"ל, שו"ת מלמד להועיל, ג, פרנקפורט דמיין תרצ"ב, סי' סה. וראה גם:  רד"צ הופמן )לעיל הערה   45 

ר' ראובן מרגליות, הגדה של פסח, ירושלים תשמ"ה, עמ' 25-24. 

כך גם בכ"י פריז 329-328 ובשורה של קטעי גניזה, ראה: ר"נ זק"ש )עורך(, משנה זרעים עם שינויי נוסחאות, ב,   46 

 ,]2 הערה  ]לעיל  אפשטיין  )ראה:  בה  רגיל  קאופמן  שכ"י  הנשוא  וי"ו  והוא  תלג;  עמ'  תשל"ה,   ירושלים 

עמ' 1086-1081; משנתנו נרשמה שם, עמ' 1082(.

וסיפא  יהודה  ר'  יח ע"ב, ביקש להגיה את המשנה ולהפוך את הדעות – רישא  רי"צ דינר בהגהותיו לבבלי, מכות   47

חכמים )רי"צ דינר, הגהות, ג, פרנקפורט דמיין תרס"ב, נד ע"ד - נה ע"ב(; אך אין להגהה זו כל יסוד טקסטואלי: 

גרסתנו מופיעה בכל עדי המשנה. דינר ביקש להסיק מדברי הרמב"ם במשנה תורה, הלכות ביכורים ג, יב, שאף הוא 

גרס במשנה כהגהתו, אך המשנה בכתב ידו שלרמב"ם היא כגרסתנו )מהדורת קאפח ]לעיל הערה 13[, עמ' רעא(. 

וראה להלן.
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משנת  של  הוא  הראשוני  הניסוח  כלום  פסחים.  במשנת  ב'ודורש'  נתחלף  בכורים  במשנת  'וקורא' 

שהוא  'עד  הלשון  מן  עולה  ַלדבר  תשובה  איפכא?  שמא  או  ביכורים,  משנת  נטלה  וממנו   פסחים, 

כל הפרשה': לשון זה נכון כדיוקו וכפשוטו דווקא בביכורים, שהרי שם נאמרת אמנם כל  את  גומר 

וגו'  ה' '  לי  נתתה  אשר  האדמה  פרי  ראשית  את  הבאתי  הנה  'ועתה  המסיים,  הפסוק  לרבות   הפרשה, 

10(; אבל בליל הפסח אין כלל מקום לאמירת פסוק זה, שהרי אינו מביא בשעה זו ֵּפרות כל  )דב' כו 

והחליף  עיקר. מכאן אפוא המסקנה שבעל משנת פסחים הוא שנטל את לשונה של משנת בכורים, 

'קורא' ב'דורש'. 

יהא  מן ההגדה באה בעקבות משנת ביכורים. אם  ֹאבד אבי' כחלק  'ארמי  נמצא מעתה שקביעת   

יהיה אפוא בכך כדי לקבוע  בידינו לעמוד על מקורה של משנת ביכורים ולזהות את בעל הדברים, 

מאימתי הוכנס מדרש 'ארמי ֹאבד אבי' להגדת המשנה. ואמנם אפשטיין, שסבר כי משנת פסחים קדומה 

היא, מצא בהעברה זו מביכורים סימן לקדמותה המופלגת של משנת ביכורים: 'ביכורים פ"ג מ"א-מ"ח 

משנה ישנה היא מזמן הבית ]...[ ובלשונו "וקורא מארמי אבד אבי עד שהוא גומר את כל הפרשה" 

השתמש כבר התנא הקדום של פסחים פ"י מ"ד'.48 ברם בפסקה זו של משנת ביכורים משולבים דברי 

ר' יהודה, ויש אפוא לעיין מה מתוך משנתנו נתחדש בידי ר' יהודה, ומה אפשר לייחס לסתם קדום?

להבנת העניין נחוץ הרקע שבכתובי פרשת ביכורים:  

ובאת אל הּכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אֹלהיך כי באתי אל הארץ 

אשר נשבע ה' לאֹבתינו לתת לנו: ולקח הכהן הטנא מידך והניחֹו לפני מזבח ה' אֹלהיך: וענית 

ואמרת לפני ה' אֹלהיך ארמי ֹאבד אבי וגו': ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה 

לי ה' וִהנחתו לפני ה' אֹלהיך והשתחוית לפני ה' אֹלהיך )דב' כו 10-3(. 

קושי גלוי יש בכתוב: הנחת הטנא מופיעה פעמיים, בשני שלבים שונים: תחילה הכוהן הוא המניח 

סיום אמירתו. הא  ומניח, לאחר  חוזר  ֹאבד אבי'; אך לבסוף הבעלים  'ארמי  את הטנא, קודם אמירת 

כיצד?49 פתרונו של תרגום השבעים לבעיה הוא שאין 'והנחתו' אלא 'תשאירֹו מונח' – לאחר שכבר 

'הניחו' הכוהן מתחילה.50 בעקבות השבעים כתב פילון שמסירת הטנא לכוהן קודמת לאמירת 'ארמי 

ֹאבד אבי' – ולהנחה השנייה שבכתוב לא נתייחס כל עיקר.51 אך אין לתמוה על שהתנאים לא נסתפקו 

אפשטיין )לעיל הערה 13(, עמ' 44, וראה גם: שם, עמ' 334.  48

בלשונו הנאה של ר"י אברבנאל בפירושו לדברים שם: 'אם הכהן הניח הסל לפני מזבח ה', איך חזר הבעל ללוקחו ]...[   49

האם הכהן יתנהו אליו, וזה לא נזכר בכתוב, או אם בא אליו הסל מעצמו?!' )מהדורת א' שוטלנד, ירושלים תשס"ז, 

עמ' 411(.

ראה גם: א"ב אהרליך, מקרא כפשוטו, א, ברלין תרנ"ט, על אתר.  50

לו  זוכר אותו – מקשיב  ונפלא, או – אם אינו  יופי  ומדקלם שיר כליל  נותן אותם לכהן  'בעומדו לפני המזבח הוא   51

מפי הכהן במלוא תשומת הלב. וזה בקירוב לשון השיר: מייסדי עמנו נטשו את סוריה' וכו' )על החוקים לפרטיהם 

29(, עמ' 66[(. 'מייסדי עמנו נטשו את סוריה' הוא כמובן פרפרזה  217-216 ]מהדורת דניאל־נטף )לעיל הערה  ב, 

של התיבות 'ארמי אבד אבי'; פילון בעקבות תרגום השבעים סבר ש'ארמי' זה אינו עניין ללבן, וש'אבד' אינו מלשון 

'להשמיד להרוג ולאבד'; אלא 'ארמי' הוא ארם, היינו סוריה; 'אבד' היינו תועה, נודד וגולה; ו'אבי' היינו אבותינו, 

 מייסדי עמנו. למקורות תנאיים הנוקטים פרשנות מעין זו ראה מאמריי 'מדרש ארמי ֹאבד אבי', סידרא, ד )תשמ"ח(, 
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בפתרון זה, שהרי תיבת 'והנחתו' שבסוף מיותרת לפי זה. כדי לעמוד על ֶהרכב משנתנו בביכורים יש 

לעיין אפוא בתולדות מדרשו של הכתוב במשנת התנאים.

ד. הנחה ותנופה בביכורים

שנינו בספרי לדברים:52

ה' אֹלהיך והשתחוית' – מלמד שטעון הנחה שני פעמים, אחת בשעת53 קריאה  'והנחתו לפני 

ואחת בשעת השתחויה.

כך היא גרסת מיטב עדי הנוסח,54 אך בצדה עולה בדפוס ובעדים נוספים גרסה שונה: 'מלמד שטעונים 

הנפה שתי פעמים'.55 בעל 'זית רענן' לילקוט שמעוני כבר העדיף את גרסת 'הנחה' שמצא במדרש 

לקח טוב, ואף הגר"א הגיה בספרי כגרסת 'הנחה'. אכן, גם מן הלשון נראה כגרסה זו: פעולת ההנפה 

המקורית  ה'הנחה'  הפכה  כיצד  אך  'תנופה'.56  אלא  'הנפה',  התנאים  בלשון  קרויה  אינה  בקרבנות 

ל'הנפה' במקצת עדי הנוסח, אף שתנופה אינה עולה כלל בפרשה? דבר זה מתבהר מברייתא נוספת 

בספרי לדברים:

 ‘“The Lord Brought Us Forth from Egypt”: On the Absence of Moses in the Passover  ;39-37 עמ' 

Haggadah’, AJS Review, 31 (2007), p. 71, n. 42. יש לציין שמכאן עולה כי לדעת פילון מקרא ביכורים מתחיל 
ב'ארמי ֹאבד אבי', ואינו כולל את 'הגדתי היום' וגו', ולא כמשנתנו, בין לתנא קמא ובין לר' יהודה. 

בהשלמת   ,ebr. 32 האפוסטולית  הספרייה  וטיקן,  כ"י  פי  על   ,320 עמ'  פינקלשטיין,  )מהדורת  שא  לדברים  ספרי   52

קיצורים(.

בכ"י וטיקן 32: 'בשער', וכן להלן בהמשך הרצוף; בכל שאר העדים: 'בשעת'. כהנא שקל את האפשרות לקיים את   53

גרסת כ"י וטיקן, ונלמד אפוא מכאן על שערים מיוחדים לקריאה ולהשתחוויה; ראה: מ"י כהנא, ספרי זוטא דברים, 

]לפרי[  הבכורים  המקדש: 'וביום  במגילת  האמור  את  לכך  לצרף  יש  ושמא   .8 הערה   ,415 עמ'  תשס"ג,  ירושלים 

]יביאו[ לשמאול שער המערב ]את ראשית פרי ארצמה' וכו' )טור לח, שו' 6-5 ]מהדורת א' קימרון, מגילות מדבר 

יהודה: החיבורים העבריים, א, ירושלים תש"ע, עמ' 177[(. אך בלא עדות נוספת מִספרות חז"ל נראה כמסקנת כהנא 

שם, שאין בכ"י וטיקן אלא שיבוש של 'שעת'. 

כ"י וטיקן 32; לקט מדרשים בקטע קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S E 2, 118; כ"י ברלין, ספריית המדינה   54

וכן   ,)Rab. 4937 )לשעבר   Rab. 2170 לרבנים  המדרש  בית  יורק,  ניו  כ"י  חכמים,  מדרש   ;Cod. Or. 4°1594/33
בפירוש המיוחס לראב"ד לספרי על אתר )ירושלים תשס"ט, עמ' תקפז( ובפירוש אנונימי לספרי שם בכ"י מנטובה, 

ebr. 36. כך גם במדרש הגדול )מהדורת פיש, עמ' תקצ(, לקח טוב )מהדורת רא"ם פאדווא, מו  הקהילה היהודית 

ע"א(, פירוש מנחת יהודה לר' יהודה ב"ר אליעזר )ליוורנו תקמ"ג, דף פה ע"ג( ופירוש רבנו מיוחס לדברים שם. 

 ,Add. 16.406 וכ"י לונדון, הספרייה הבריטית Marshall Or. 24 מלבד הדפוס, זוהי גרסת כ"י אוקספורד, בודליאנה  55

וכן בילקוט שמעוני, דברים, רמז תתקלח )מהדורת הימן-שילוני, עמ' 563(, ובכמה ראשונים, החל מרש"י על התורה 

שם.

כבר עמד על כך הגר"א, שנות אליהו לביכורים ג, ו. באשר לקרבנות מצינו כידוע לשון 'הנף', אך לא הנפה; לשון   56

זה בא בלשון התנאים דווקא באשר להנפת ברזל על גבי מזבח או הנפת חרמש על קמת רעך; ראה: מכילתא דר' 

5 ]הוצאת רד"צ הופמן,  157 )=מדרש תנאים לדב' כז  22 )מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ'  יוחאי לשמ' כ   שמעון בן 

עמ' 178-177[(; ר' שמעון בן יוחאי בירושלמי, מעשרות ב, ד )נ ע"א; טור 271, שו' 32(. אפשר שבלשון האמוראים 

המצב נשתנה, שכן מצינו 'הנפת העומר' בדברי ר' ברכיה שבפסיקתא רבתי מא )מהדורת איש שלום, קעג ע"א(. 
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'מידך' – מלמד שטעונין תנופה, דברי ר' אליעזר בן יעקב.57 

כיצד למד ראב"י תנופה בביכורים מן הלשון ']ולקח הכהן הטנא[ מידך'? בספרי זוטא לדברים – שהביא 

את שיטת ראב"י בסתמא, כדרכו58 – נתבאר שיש כאן גזרה שווה מן הכתוב 'ולקח' )במ' ה 25( האמור 

בפרשת סוטה, שעניינו תנופה.59 ואילו הבבלי הציע גזרה שווה שונה, מן הלשון 'מידך'.60 בין כך ובין 

כך, לא מצינו בדברי ראב"י זיקה בין לשונות הנחה בפרשתנו לדין התנופה, ואין בשיטתו התייחסות 

זוטא שם, בהמשך רצוף לקביעת התנופה כשיטת  ואמנם בספרי  לשאלת ההנחה הכפולה שבכתוב. 

ראב"י, נתבאר שיש בביכורים שתי הנחות61 – ומשמע שתנופה לחוד והנחה לחוד.62 על שיטה שונה 

למדנו בברייתת הבבלי שם:

דתניא ר' יהודה אומר: 'והנחתו' – זו תנופה. אתה אומר זו תנופה, או אינו אלא הנחה? כשהוא 

אומר 'והניחו' הרי הנחה אמור, הא מה אני מקיים 'והנחתו' – זו תנופה. 

ר' יהודה לא פירש אפוא כיצד מתבארת הנחה כתנופה,63 אך על פי השיטה שביכורים טעונים תנופה 

הרי הוא פותר את כפל לשון ההנחה שבפרשתנו: הנחה הראשונה פירושה כמשמעה, והשנייה עניינה 

תנופה. 

מעידה  ו  ה,  במנחות  אבל  ד;  ב,  בביכורים  המשנה  בסתם  נקוט  תנופה  טעונים  שביכורים  הדין   

המשנה על מקור הדבר:

אילו טעונים תנופה ואינן טעונין הגשה ]...[ והביכורין דברי ר' אליעזר בן יעקב.

המשנה תלתה את מצוות התנופה בביכורים בשיטתו של ר' אליעזר בן יעקב. וכבר תמה הבבלי מדוע 

ספרי לדברים ש )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 318(. בדפוסים, בכ"י לונדון ובילקוט שמעוני דברי ראב"י מוסבים על   57

ההמשך, ולא על דין התנופה; בשאר העדים אל נכון כלפנינו. 

ראה: כהנא )לעיל הערה 53(, עמ' 64, וראה גם דבריו על דרשתנו: שם, עמ' 414.  58

ספרי זוטא דברים על דב' כו 4 )מהדורת כהנא, עמ' 413(. וראה במקבילה שבספרי זוטא לבמ' ה 25 )מהדורת הורוביץ,   59

עמ' 237(. לדרשה נוספת לעניין זה, שנשתמרה במדרש החפץ ובמדרש הביאור התימניים, ולשאלת מקורה, ראה: 

כהנא )שם(. 

סוכה מז ע"ב ומקבילות.  60

הנחה  אף  השתחוויה  עמה  יש  למטן  שנאמרה  הנחה  מה  הנחה,  ולמטן  הנחה  ָּכן  נאמר   – אֹלהיך"  ה'  לפני  '"והניחו   61

שנאמרה כן יש עמה השתחוויה' )ספרי זוטא דברים על דב' כו 4 ]מהדורת כהנא, עמ' 413[(. המהדיר כבר העיר על 

החידוש בכפל ההשתחוויות, שאין לו חבר בספרות התנאים. ראה: שם, עמ' 415.

שבשני  אלא  ע"ב,  יח  מכות  ובבבלי,   ,)34-32 שו'   ,352 טור  ע"ב;  )סד  ה  א,  ביכורים  בירושלמי  גם  נתבאר  וכך   62

התלמודים לא הובאה שיטת הספרי שיש צורך בשתי הנחות, וכפל ההנחות נתבאר כמכּוון ללמד שהנחה מעכבת. 

ראשונים, החל ברש"י לבבלי, מכות יח ע"ב, ד"ה 'והנחתו', הציעו שלשון הנחה נתפרש בהוראת הנחיה, היינו הנעה   63

והכוונה של הביכורים לכיווני התנופה – מוליך ומביא, מעלה ומוריד. הדברים ודאי אינם קרובים למשמע הכתוב, 

ואף מכאן סיוע להצעתי בפנים שר' יהודה התבסס על דין התנופה שהעלה ראב"י מכוח גזרה שווה, ולא בא ר' יהודה 

אלא לפתור בכך את כפל לשונות ההנחה. 
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נתלה דין התנופה בביכורים בראב"י דווקא, אף שגם ר' יהודה סבר כן.64 ועל כך השיב רב נחמן בר 

יצחק: 'הואיל ורב גובריה'.65 וכבר שיער זכריה פרנקל שבראב"י הראשון מדובר,66 שתחילת חייו עוד 

בימי הבית. מכל מקום נראה שראב"י הוא שחידש כי יש תנופה בביכורים – לאו דווקא בזיקה לכפל 

ההנחות, אלא על יסוד גזרה שווה, כנמסר בספרי זוטא; ואילו ר' יהודה בנה על חידושו זה של ראב"י 

קומה נוספת, שאין יסוד לאימוצה בידי בעל המשנה: הואיל וכבר לימד ראב"י שיש תנופה בביכורים, 

הרי לדעת ר' יהודה יש לפתור בכך את כפל ההנחות בפרשה ולהעמיד אחת מהן כתנופה.67 

היה  שלא  חידוש,  הוא  בביכורים  בתנופה  שהצורך  עולה  מנחות  משנת  של  מלשונה  מקום  מכל   

מוסכם ִמתחילה על הכול. כלום בידינו תיעוד תנאי לשיטה השוללת תנופה בביכורים?68 סתם המשנה 

בביכורים ג, ו קבע שבעוד הטנא על כתפו אומר מביא הביכורים את כל מקרא הביכורים, מראשו – 

'הגדתי היום' וגו' – 'עד שהוא גומר את כל הפרשה'. ואילו ר' יהודה חלק וקבע שאמירת הפרשה נחלקת 

לשניים: לאחר הפסוק הראשון, 'הגדתי' וגו', ֶנאמר בכתוב 'ולקח הכהן הטנא מידך והניחו', ור' יהודה 

פירש זאת כתנופה; ורק לאחר התנופה ממשיך מביא הביכורים וקורא מ'ארמי ֹאבד אבי' 'עד שהוא 

גומר את כל הפרשה'. שש תיבות אלה חוזרות מילה במילה על סיום דברי סתם המשנה שבתחילה, וכך 

למדים אנו שכאן מסתיימת הוספתו של ר' יהודה אל תוך סתם המשנה, ומכאן נמשך התיאור של סתם 

המשנה: 'הניחו בצד המזבח והשתחווה ויצא'.69 כך יש אפוא לקרוא את משנתנו:

בבלי, מנחות סא ע"ב. אף סתם משנת ביכורים ב, ד שקבע תנופה בביכורים הועמד בידי הירושלמי שם )סה ע"א;   64 

טור 357, שו' 34( כראב"י. השווה: 'יפה עיניים' לסוכה מז ע"ב. מדרשו של ר' יהודה אמנם לא הובא כלל בירושלמי, 

אך שיטתו הרי מפורשת במשנת ביכורים ג, ו. וראה גם: ירושלמי שם א, ה )סד ע"ב; טור 352, שו' 35-34(. 

תשובה זו באה לאחר תשובה ראשונה של רבא: 'הואיל ופתח בו הכתוב תחילה'. הדוחק בתירוצו של רבא ניכר, ונראה   65

שעל כן לא נסתפק בו רב נחמן בר יצחק. 

ז' פרנקל, דרכי המשנה, ליפסיה תרי"ט, עמ' 73. פרנקל הוסיף שאף מדברי רש"י יש ללמוד כן, כי את דברי רב נחמן   66

שראב"י 'רב גובריה' מר' יהודה, פירש רש"י שם: 'דקי"ל משנת ראב"י קב ונקי'. שכן בבבלי יבמות מט ע"ב נאמר 

שמקורה של מימרה זו במגילת סתרים שמצא בן עזאי בירושלים, ואם כן נראה שבראב"י הראשון מדובר. ברם פרנקל 

עצמו כבר הראה כי בתלמוד לא ניכרת ההבחנה בין שני ראב"י. ראה: שם, עמ' 74, הערה 6.

ר'  ה'מתוקנת' בספרי, שקבעה שתי תנופות תחת שתי הנחות, נבעה כנראה מצירוף שיטת ראב"י לשיטת  הגרסה   67

יהודה: אם ִקיים ראב"י תנופה, כמפורש בספרי, ודאי פירש כך את לשון הנחה, כר' יהודה, ונמצא שאין שתי הנחות; 

אך  תנופה,  בביכורים  יש  הדברים:  בין  הניתוק  מפורש  זוטא  בספרי  כאמור  אך  תנופות.  שתי  אפוא  נולדו  ומכאן 

ההנחות מתפרשות כמשמען. 

ר"ש משאנץ בפירושו למשנת ביכורים ג, ו, וכן בעלי התוספות לבבלי, סוכה מז ע"ב, ד"ה 'הביכורים', כבר דייקו   68

מלשון התלמוד שם 'מאן שמעת ליה דאמר תנופה – ר' יהודה', שחכמים חלוקים על כך. אלא שהנדרש הוא תיעוד 

לכך מִספרות התנאים. וראה להלן הערה 70. על המחלוקת מנקודת המוצא המקראית ראה: י' מילגרום, 'התנופה', 

ב"צ לוריא )עורך(, זר לגבורות: ספר שזר, ירושלים תשל"ג, עמ' 42, הערה 18, עמ' 48 הערה 38 )המאמר נדפס שוב 

)J. Milgrom, Leviticus 1-16 AB, 3), New York 1991, pp. 461-473 :באנגלית בתוך

לה'  תני  בלחוד  יהודה  ר'  ולאו  היא  סתמא  הא   – המזבח  בצד  אתר: 'ומניחו  על  בפירושו  סיריליו  שלמה  ר'  כדברי   69

)והובא ב'מלאכת שלמה' על אתר(. שאם לא כן נמצא שהתיאור הסתמי של הבאת הביכורים נקטע לפני סיומו. על 

נו )תשמ"ז(,  ובינוני בתיאורי טכס במשנה', תרביץ,  'ָּפַעל  י' ברויאר,  זה ראה:   הרקע המקראי ללשונו של משפט 

עמ' 308-307 ובספרות שצוינה שם בהערות 46-45. 
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משנה אחרונה משנה ראשונה   

עודיהו הסל על כתיפו קורא מ'הגדתי היום

הפרשה. כל  את  גומר  שהוא  לה' אלהיך' עד 

ר' יהודה אומר: עד 'ארמי אבד אבי', הגיע  

ל'ארמי אבד אבי' מוריד את הסל מכתיפו  

ואוחזו בשפתותיו, וכהן מניח את ידו תחתיו  

ומניפו, קורא מ'ארמי אבד אבי'  

הפרשה. כל  גומר את  שהוא  עד   

הניחו בצד המזבח והשתחווה ויצא.

נמצינו למדים שסתם המשנה כאן לא ִקיים כלל תנופה בביכורים, כפי שכבר ציינו ראשונים.70 מביא 

הביכורים קורא את כל הפרשה כשהסל מונח על כתפו, ובסיום הקריאה – 'הניחו בצד המזבח והשתחווה 

ויצא'. סתם המשנה בביכורים ג סבר אפוא שאין בביכורים תנופה; אך המשנה, שלא כמו הספרי, לא 

קיימה אלא הנחה אחת. שיטה זו מייצגת אם כן הכרעה שלישית באשר לכפל ההנחות שבכתוב: אין 

היא,  אחת  הנחה  יהודה; אלא  ר'  כדעת  והנחה  תנופה  לא  ואף  הספרי,  סתם  כשיטת  הנחות  שתי  כאן 

שנעשית בסיום כל הפרשה. וכיצד מתיישב כפל ההנחות שבכתוב? הגר"א סבר שלפי שיטה זו הנחת 

הבעלים נעשית באמצעות הכוהן, שנוטל את הטנא ומניחו בשליחות הבעלים לפני המזבח;71 לפיכך 

שתי ההנחות נצרכות להיאמר: 'והניחו הכהן' – ללמדנו שהכוהן הוא המניח בפועל; 'והנחתו' – ללמדנו 

שההנחה נעשית בשליחות הבעלים, ונחשב הדבר שהוא המניח. 

ברם ∆ַבמשנה לקיחת הכוהן וֲהנחתו אינן נזכרות כלל, והמניח הוא מביא הביכורים. המשנה מסרה   

את סדר הבאת הביכורים, אך לא את דרכי מדרשו מן הכתוב, וֶהסברה שלמשנה לכפל ההנחות שבכתוב 

איננו בידינו. אפשר כמובן שמשנה זו הילכה בשיטת השבעים ופילון, בפרט לשיטת אפשטיין שמשנה 

בדרך  ההנחות  כפל  את  לפתור  המשנה  בעלי  בידי  שהיה  יותר  סביר  אך  הבית;  מימי  היא  קדומה 

שהתאימה לשיטות המדרש הנקוטות ברגיל בידי תנאים, אף שאין בידינו לשחזר מדרש זה אלא דרך 

השערה.72 

תוספות לבבלי, מכות יח ע"ב, ד"ה 'ומאן', בשם ר' אברהם בר יצחק, וראה גם: תוספות רבנו פרץ ותוספות שאנץ   70

שם. וכן קבע הגר"א )לעיל הערה 56(, וכן הוא בהגהה ל'מלאכת שלמה' שם בשם ר"ס )כנראה ר' סולימן אוחנה(. בעל 

תוספות יום טוב לשם 'נלחץ לפרש', כלשונו, שאף תנא קמא מודה בתנופה בביכורים, והציע כמה דרכים, דחוקות 

בידי  שנתפרש  כפי  הללו,  ההצעות  לכל  המניע  שם.  ראשונה  משנה  בעל  גם  וראה  זאת למשנה.  להתאים  בעליל, 

בעל תוספות יום טוב, הוא סתירה בין פירוש המשנה לרמב"ם שם לדבריו במשנה תורה, הלכות ביכורים ג, יב. אך 

על כך כבר השיב אל נכון בעל 'מראה הפנים' לירושלמי, ביכורים א, ה, ד"ה 'חדא': 'ובחנם האריך ודחק עצמו בזה 

]...[ ובעניין פסק הרמב"ם, לא אחת היא אלא למאות הרבה )!( שחזר בו ממה שקבע להלכה בפירושו, וקבע בחיבורו 

להלכה בעניין אחר'. 

ראה: הגר"א )שם(.   71

בידוע, שני סוגים של מביאי ביכורים נקבעו בידי התנאים – המביא וקורא והמביא ואינו קורא. פרק א של משנת   72

ביכורים מיוסד על הבחנה זו, וראה גם: תוספתא, שם א, א-ד )מהדורת ליברמן, עמ' 286(; מכילתא דר' ישמעאל, 

317(. כהנא  335(; ספרי לדברים רצז )מהדורת פינקלשטיין, עמ'  מסכתא דכספא כ )מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 
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ההנחה  יהודה  ר'  שלדעת  נתבאר  במשנתנו  שונה:  מסוג  קושי  מעלה  במשנה  יהודה  ר'  שיטת   

הראשונה שבכתוב היא המתפרשת כתנופה; על כן קודם 'ארמי ֹאבד אבי' הוא מניף, ואחריו – מניח 

כמשמעה,  שמתפרשת  היא  ראשונה  הנחה  לֵהפך:  מפורש  דלעיל  הבבלי  בברייתת  אבל  כמשמעו. 

ואילו 'והנחתו', האמור בסוף, מתפרש כתנופה. הגר"א ביקש לפיכך להפוך את גרסת הברייתא כדי 

להתאימה למשנה,73 אך כבר העיר ר' דוד צבי הופמן שאין לדברים יסוד טקסטואלי.74 

דומה שהפתרון המתבקש כבר הוצע בידי ר' יוסף צבי דינר: תרי תנאי הם אליבא דר' יהודה.75 כי   

השתיים  מן  אחת  הנחה  יהודה  ר'  שלדעת  ידעו  בשיטתו: הכול  המסורות  שתי  נולדו  כיצד  להבין  נקל 

שבכתוב מתפרשת כתנופה, אך נחלקו איזו מהן מתפרשת כך לדעתו – בעל משנתנו סבר שהכוונה 

סברה  הבבלי  ברייתת  ואילו  הבעלים;  עם  המניף  הכוהן,  בכתוב  מופיע  בה  שהרי  הראשונה,  להנחה 

שתנופה משמשת ביטוי לסיום הקריאה, 'ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה' '. 

תחילה תהא אפוא הנחה, שהיא הנחה זמנית לצורך אמירת הפרשה, ובסיומה תבוא התנופה לה'.

מכל מקום נמצינו למדים שפסקת המשנה בביכורים, 'וקורא מ"ארמי אבד אבי" עד שהוא גומר את   

כל הפרשה', היא מיסודו של ר' יהודה; כי לפי סתם המשנה הָּפרשה כולה נקראת ברצף מ'הגדתי היום', 

ואין קריאה הנפתחת ב'ארמי אבד אבי'. ואף לשיטת ר' יהודה אין האמור במשנה אלא פרשנות אחת מן 

השתיים שהוצעו לדעתו: ברייתת הבבלי סברה כי לשיטת ר' יהודה התנופה נעשית לאחר 'ארמי ֹאבד 

אבי', ובעל משנתנו הוא שמסר בשם ר' יהודה שהתנופה נעשית קודם 'ארמי ֹאבד אבי'. נמצא כי אף 

שְּכללו של פרק זה בביכורים אפשר מאוד שאכן קדום הוא, כדברי אפשטיין, הרי ניתוח משנתנו מלמד 

שִּפסקת 'וקורא מארמי ֹאבד אבי' וכו' מאוחרת היא, שלא כדבריו: אין זו אלא משנת ר' יהודה, ודווקא 

על פי אחד מפירושיה שנקוט היה בידי בעל משנתנו.

 ,)53 הערה  )לעיל  כהנא  ראה:  קורא,  ואינו  מביא  של  באפשרות  הכיר  לא  זוטא  ספרי  שמא  האפשרות  את   העלה 

 )33 352, שו'  )סד סע"א; טור  ה  א,  ביכורים  וכבר נתבאר בירושלמי,  אין בדבר הכרע.  405, אך כדבריו שם  עמ' 

שגם המביא ואינו קורא חייב בהנחה. מעתה אפשר שלדעת סתם המשנה ההנחה הראשונה שבכתוב, ה∆ָבאה בעקבות 

לקיחת הכוהן וקודם 'ארמי ֹאבד אבי', אמורה דווקא במביא שאינו קורא. הלה בא לֲעזרה, פונה אל הכוהן, הכוהן נוטל 

הימנו את הביכורים ומניחם בצד מזבח, והבעלים משתחווה ויוצא. לעומת זאת המביא וקורא אומר תחילה את כל 

הפרשה, ורק אז מניח את הביכורים, והיא ההנחה שבסיום הפרשה. כפל ההנחות מכּוון אפוא לכפל סוגי המביאים. 

אם יש ממש בהשערה זו, נמצינו משחזרים לשיטת סתם המשנה מדרש מעניין על הכפילות בפרשה, מדרש שאינו 

ידוע ממקום אחר. 

הגר"א )לעיל הערה 56(. השווה לפתרונו המאולץ של הריטב"א בחידושיו למכות שם, ירושלים תשמ"ד, עמ' רא.  73

4, ראה: ספר דברים: מפורש על ידי הרב דוד צבי הופמן, תרגם צ' הר־שפר, תל אביב תשכ"א,  בפירושו לדב' כו   74 

עמ' תפז. כך אכן מורה בדיקת עדי הנוסח בכל המקבילות. הופמן היה מודע לכך שפסקת 'ודורש מ"ארמי ֹאבד אבי" 

עד' וכו' היא משנת ר' יהודה, אלא שטען כי ר' יהודה שנה כאן משנה עתיקה; זאת הן מכוח שיטתו הזהה של ר' אליעזר 

בן יעקב, והן מכוח קדמותה של משנת פסחים, שנטלה מדברי ר' יהודה )הופמן ]לעיל הערה 27[, עמ' 17-16(. אך 

כפי שנתבאר, שיטת ר' אליעזר בן יעקב אינה עניין לפירוש 'והניחו' כתנופה, ואילו ההשערה על קדמותה של משנת 

פסחים כבר נתבטלו יסודותיה. 

הגהות רי"צ דינר לבבלי, מכות יח ע"ב )דינר ]לעיל הערה 47[(. דינר הציע זאת על פי הגהתו במשנה, ולזו אין יסוד,   75

כדלעיל שם; ומכל מקום עצם ההצעה שבעניין זה נחלקו המסורות אליבא דר' יהודה אכן מתבקשת, כמתבאר בפנים. 
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ה. היחס בין מרכיבי ההגדה המשנאית

לשון הִּפסקה על 'ארמי ֹאבד אבי' במשנת פסחים הועתק כאמור ממשנת ביכורים, וכיוון שנתברר כי 

הקטע הנדון במשנת ביכורים נּוַסח בעקבות שיטת ר' יהודה, הרי הִּפסקה המועתקת הימנו בפסחים 

מאוחרת אף מכך ואינה קודמת לדורות אחרונים של התנאים.

  בידינו אפוא יסוד של ממש לקביעת זמנה של אחת מאבני הדרך החשובות ביותר במארג ההגדה. 

רבות  עדויות  ההלל;  היא  ההגדה  בתולדות  הקדומה  החוליה  הדברים:  מצטיירים  סכמטית,  וכך, 

מלמדות שכבר בימי הבית הוא נאמר על אכילת קרבן הפסח.76 על כך נוספו ההסברים למאכלי הפסח, 

שתיעודם הוא מימי רבן גמליאל, היינו דור יבנה שלאחר החורבן;77 ורק בשלהי ימי התנאים, לאחר 

שכבר נקבעה משנת ר' יהודה בביכורים, נשתלב מרכיב חדש בהגדה – מדרש 'ארמי ֹאבד אבי'. מבנה 

משנתנו מצטייר אפוא כך:

משנה אחרונה משנה ראשונה   

מזגו לו כוס שיני וָכן הבן שואל, אם אין דעת

בבן אביו מלמדו: מה נשתנה הלילה הזה ]...[

לפי דעתו של בן אביו מלמדו.

מתחיל בגנות ומסיים בשבח78 ודורש  

מ'ארמי ֹאבד אבי' עד שהוא גומר   

את כל הפרשה.  

רבן גמליאל אומר: כל שלא אמר שלושה דברים

אלה בפסח לא יצא ידי חובתו ]...[

מצריכה  משנתנו,  תוך  אל  התנאים  ימי  בשלהי  נוספה  אבי'  ֹאבד  'ארמי  פסקת  כי  זו,  שטענה  אלא 

וראה: ספִרי )לעיל הערה 14(, עמ' 246, 256-250.  76

לאפשרות שרבן גמליאל מתייחס להסברים שכבר נקבעו לפניו ראה להלן.  77

אפשר לטעון שהמשפט 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' שייך לרובד הראשוני במשנה, לפי שיש לקראו כהמשך הקודם   78
42(, עמ' תקפא- )לעיל הערה  וכך סבר הלבני  ומסיים בשבח'.  בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות  'לפי דעתו של  לו: 

תקפב. אם כך הדבר, הרובד המאוחר מצטמצם להעברה המעובדת ממשנת ביכורים, 'ודורש מ"ארמי"' וכו'. ברם אם 

ננתק בין 'מתחיל בגנות' וכו' להמשך, נמצא שאין במשנה כל רמז לביאור עניינם של גנות ושבח אלה )והוא הדבר 

שנתלבטה בו סוגיית הגמרא על אתר(. אכן כבר הראה רד"צ הופמן שלשון גנות של משנתנו מצוי בדברי ר' שמעון 

בר יוחאי באשר לפרשת 'ארמי ֹאבד אבי' )מדרש תנאים לדב' כו 5 ]הוצאת הופמן, עמ' 172[; בבלי, סוטה לב ע"ב; 

וראה: הופמן ]לעיל הערה 45[; יש אפוא לראות משפט זה ככרוך בבא אחריו, ולא בשלפניו: 'מתחיל בגנות ומסיים 

בשבח' – כיצד? 'ודורש ]וי"ו הפירוש[ מ"ארמי ֹאבד"' וכו', ובכך פותח בגנות ומסיים בשבח. וראה: מאמרי 'מדרש' 

91. נמצינו  70. וראה עוד להלן ליד הערה  14(, עמ' 255 הערה  51(, עמ' 35-33, וספִרי )לעיל הערה  )לעיל הערה 

ביכורים  'וקורא' של  ביכורים, אלא כדרך שהפך  למדים שבעל משנה אחרונה לא נסתפק בהעברה גרדא ממשנת 

ל'ודורש', כך הקדים הסבר לשימושה של פרשה זו בהגדת הפסח: המבנה הרצוי הוא תחילה בגנות וסיום בשבח, והוא 

המתקיים בפרשת 'ארמי ֹאבד אבי'. הוספת המשפט 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' היא אפוא ביטוי לחידוש המאוחר, 

הטעון הסבר, שב'גיוס' פרשת מקרא ביכורים לצורך ליל הסדר. 
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השלמה: מה טעם נתחבה פסקה זו בין שני חלקי ההגדה המקבילים – השאלות שבתחילה והסברי רבן 

גמליאל שבסיום? מה ראו להפריד בין הדבקים? ברי מדוע הוקדמו השאלות – שאלות הבן הן שצריכות 

לפתוח, כדברי הכתוב: 'והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העֹבדה הזאת לכם? ואמרתם זבח פסח הוא' 

וגו' )שמ' יב 27-26( – תחילה הבן שואל, ורק אז באה תשובת האב. אלא שלשאלות הבן שבמשנה, 

המוסבות על מאכלי הפסח, מתאימות כאמור תשובותיו של רבן גמליאל, ולא פרשת 'ארמי ֹאבד אבי', 

ייצמדו לשאלות כדי להשיב  שאין בה דבר על מאכלי הפסח; צפוי היה אפוא שהסברי רבן גמליאל 

עליהן, ורק לאחריהם תובא התוספת 'ארמי ֹאבד אבי'.

דומה שעל פי סדר הסבריו של רבן גמליאל כפי שנשתמר במיטב העדים79 – פסח, מרורים, מצה –   

הדברים נפתרים מאליהם. כבר קבעה המשנה שבאמצעות מדרש 'ארמי ֹאבד אבי' יש לפתוח בגנות,80 

שם  על   – 'מצה  הגאולה:  לשבח  הגיעו  שכבר  גמליאל,  רבן  הסברי  לאחר  לשלבו  אפשר  אי  כן  ועל 

שניגאלו'. פרשת 'ארמי אבד אבי' נשתלבה אפוא לאחר השאלות, כדי לפתוח בגנות ולסיים בשבח, 

ורק לאחר מכן חוזרת הגדת המשנה לתשובת השאלות בפסקת רבן גמליאל. זו תחילתה שבח )'שפסח 

המקום על בתי אבותינו'( וסיומה שבח )'על שם שניגאלו'(. 

אלא שאם נסמכנו על סדר הסבריו של רבן גמליאל, עלינו להיזקק לסדר השונה הנקוט בתחילת   

דבריו: לא 'פסח, מרורים, מצה' כסדר ההסברים, אלא 'כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא 

ידי חובתו: פסח מצה ומרורים'. מה פשר השוני? 

ו. מה אמר רבן גמליאל ועל מה חלק?

ההבדל ∆ַבסדר בין תחילת דברי רבן גמליאל לגוף הסבריו יש בו כדי לרמז שהדברים לא נערכו כאחד. 

וכבר הציעו חכמים שלוש גישות באשר להרכב משנתנו. ר' דוד צבי הופמן סבר שההסברים המפורטים 

לשלושת המאכלים אינם מיסודו של רבן גמליאל, אלא מן המשנה הקדומה שלפניו; ועל גבי משנה זו 

נוספו דברי רבן גמליאל, המתמצתים הסברים אלה במשפט 'כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח 

לא יצא ידי חובתו: פסח מצה ומרורים'. רבן גמליאל בא אפוא לקבוע שהסברים אלה, שקבעה המשנה 

הקדומה, הם חובה שאין לוותר על מילויה.81 ברם ממשנתנו עולה כי רבן גמליאל לא נתייחס להסברים 

ראה לעיל הערה 20.  79

ראה לעיל הערה 78.  80

הופמן )לעיל הערה 27(, עמ' 17. תבורי הוסיף על כך את המסופר באוונגליון על ההסברים שניתנו למאכלים ב'סעודה   81

האחרונה'; כי אם נראה בהסברים אלה בבואה למציאות של ימי הבית, הרי יש להסיק שכבר בתקופה זו נתקיים הנוהג 

2(, עמ' 365-364.  של הסברי המאכלים, ורבן גמליאל בא רק להטיל בו קבע של חובה. ראה: תבורי )לעיל הערה 

 ,)364 ברם, בלא להיכנס לשאלה אם אמנם משקף האוונגליון כאן מציאות של ימי הבית )ראה: תבורי ]שם[, עמ' 

הרי מן העובדה שנמסרו שם הסברים ברוח הנצרות למאכלים אין ללמוד כל עיקר שהרקע לכך הוא מנהג של אמירת 

אלא  הסברים,  טקס  של  קיומו  איננו  הנוצריים  להסברים  הפשוט  הרקע  הבית.  בימי  כבר  שנהג  חלופיים  הסברים 

קיומם של ההסברים עצמם: כנגד משמעותה הרווחת של המצה, כפי שעולה מכתובי התורה, ומשמעו הפשוט של 

היין המשמח לבב אנוש, שנהג בכל סעודה חגיגית, נצרכו ההסברים החלופיים הנוצריים, שבאו להעניק להם את 

משמעותם האלגורית החדשה. 
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שבהמשך כאילו כבר עמדו לפניו; שאילו כך היה, היו התיבות 'פסח מצה ומרור' מיותרות בתכלית, ודי 

היה לו להתייחס ל'שלושה דברים אלו' שכבר קבעה המשנה שלפניו. 

אורבך הציע אף הוא שדברי רבן גמליאל לא כללו את פירוט ההסברים, אך בכיוּון ההפוך: ההסברים   

אינם משנה ראשונה שרבן גמליאל נתייחס אליה, כי לדעתו מקורם של ההסברים אינו במשנה כלל, 

אלא בהגדה; ומן ההגדה הועברו הדברים למשנה.82 ברם אם נוציא מן המשנה כליל את גוף ההסברים, 

הרי יעלה שרבן גמליאל קבע רק חובת אמירה של שלוש תיבות; כלום סביר הדבר? ואם ֹנאמר שרבן 

גמליאל ביקש לציין את הדברים הטעונים הסבר, אך להותיר את תוכן ההסבר בידי אומר ההגדה, הרי 

כך היה לו לומר: 'כל שלא פירש שלושה דברים אלה' וכו'; וכבר דחה גדליה אלון את הניסיון לבאר 

'אמר' – פירש.83 

ואילו  גמליאל,  רבן  של  הם  המלאים  ההסברים  אלון:  שהציע  ההפוך  הכיוּון  דווקא  אפוא  סביר   

התיבות 'פסח מצה ומרורים' הן תוספת שנוספה לשם סימן קיצור. אך בכך אין כל הסבר לשינוי הסדר 

בין אותו סימן להסברים שבא לציין. נראה אפוא שיש לצרף את דברי אלון למתודה של אורבך: במשנה 

בעל  שהרי  בהגדה.  נולדו  הללו  המאמר;  שבתחילת  ומרור'  מצה  'פסח  התיבות  נכללו  לא  המקורית 

ההגדה לא נסתפק בדברי רבן גמליאל שבמשנה, אלא הרחיבם הרבה ועשאם כעין מדרש על כתובים 

שצירף להם, שאינם במשנה. לפיכך נוצר צורך להקדים לפירוט הארוך של שלושת הדברים את כללם 

בקיצור; עיבוד ספרותי הוא אפוא, ולאו דווקא סימן לזיכרון. ומן ההגדה חזרו הדברים וחדרו למשנה.84 

היינו  גמליאל המקוריים,  רבן  בין דברי   – יסודם בפער שבין שני הרבדים  נמצא שהבדלי הסדר   

קושי  אין  ומעתה  ומרורים'(.  מצה  )'פסח  בראשם  להם  שנוספה  התמצית  ובין  למאכלים,  ההסברים 

לפי  והן  הסגנון  מבחינת  הן  ומרורים,  מצה  פסח,  הוא  הטבעי  הסדר  ∆ַבסדר.  ההבדל  סיבת  על  לעמוד 

המקור המקראי: סגנונית – הרי 'כל הקצר קודם',85 ו'מצה' קודמת ל'מרורים'; ומצד המקור, הרי כך 

נאמר 'וַמצות על מֹררים ֹיאכֻלהו' )שמ' יב 8( או 'על ַמצות ומֹררים ֹיאכֻלהו' )במ' ט 11(: לשון היחיד 

'ֹיאכֻלהו' מכּוון לקרבן שנזכר שם, ועליו נוספו תחילה המצות ולאחריהן המרורים. ברם אפשרות זו 

לסיים במרור קיימת דווקא בהגדה, שבה חוצצת הִּפסקה 'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו 

אורבך )לעיל הערה 28(, עמ' 764.  82

ג' אלון, מחקרים בתולדות ישראל: בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד, ב, תל אביב תשל"ו, עמ' 309. 'אמר'   83

אינו מצטמצם אמנם לאמירה טכנית גרדא )ל'אמר' בהוראת סבר ראה: ש"י פרידמן, פרק השוכר את האומנין: הנוסח, 

438-436(, אך לא מצאנוהו בלשון התנאים במשמע פירש. בבבלי רווח הביטוי 'הוא תני לה  ירושלים תשנ"ז, עמ' 

והוא אמר לה', שבחלק מהיקרויותיו משמעו: הוא ׁשנאה והוא פירשּה. אך הואיל ובחלקם אי אפשר לפרש כן )כגון 

שבת נ ע"א: 'תנא רבה בר בר חנה קמיה דרב: חריות של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה צריך לקשר, 

וכן  גמליאל',  בן  שמעון  כרבן  הלכה  לה:  אמר  והוא  לה  תני  הוא  לקשר.  צריך  אין  אומר:  גמליאל  בן  שמעון  רבן 

בחולין יב ע"ב=לא ע"א(, נמצא שעצם הלשון 'אמר לה' משמעו: אמר עליה, אלא שתוכן האמירה מתגוון. השווה 

 ,)2 'הוא תני למתניתין והוא אמר בה מנפשיה'. השווה אפשטיין )לעיל הערה   רש"י לקידושין יט ע"א, ד"ה הוא: 

עמ' 684-683.

דוגמאות לחדירה כזאת מן ההגדה למשנה אינן חסרות )וראה למשל להלן הערה 86(, אך גם כאן ממש מצינו בעדי   84

הנוסח המשניים שלמשנה את הוספת הכתובים להסברי רבן גמליאל )כדלעיל הערות 19, 22(, שהועברו מן ההגדה.

ראה לעיל הערה 20; וראה: תבורי )לעיל הערה 2(, עמ' 360 והערה 43.  85



43על רובדי הגדת הפסח במשנה ]19

כאילו הוא יצא ממצרים' וכו' בין דברי רבן גמליאל להלל. אבל פסקה זו ליתא במשנה,86 ובה הסבריו 

של רבן גמליאל סמוכים ורצופים להקדמת ההלל. על כן בדברי רבן גמליאל שבמשנה לא היה אפשר 

'שמררו המצרים  ניגוד צורם במעבר אל ההלל:  נוצר  היה  זו  לסיים במרור כמתבקש, מפני שבדרך 

הוקדמו  גמליאל  רבן  בדברי  וכו'!  להלל'  להודות  חייבים  אנחנו  לפיכך   – במצרים  אבותינו  חיי  את 

אפוא המרורים, והסיום הוא בשבח מצת הגאולה, וממנה המעבר אל ההלל מיושר יפה: 'מצה על שם 

שניגאלו, לפיכך אנחנו חייבים להודות' וכו'.87 

'פסח מצה  )ולא הכותרת  גמליאל  רבן  הוא מיסודו של  ַמטבע ההסברים עצמם  כי  נמצינו למדים   

ומרורים'(, והוא שהטיל בו ֶקבע. מעתה בידינו לעמוד על טיבה של המחלוקת במשנה. כי לשון המשנה 

המקורי איננו 'רבן גמליאל היה אומר' כגרסה הרווחת, אלא 'רבן גמליאל אומר',88 שהוא לשון של 

פלוגתא;89 על מה אפוא חלק רבן גמליאל?

לפי סדר המשנה שלפנינו, דבריו של רבן גמליאל באים בעקבות החובה לדרוש את פרשת 'ארמי   

ֹאבד אבי', ושטיינר הציע שעל כך חלק רבן גמליאל.90 תנא קמא סבר שבתשובה על שאלות הבן די 

לאב להשיב בסיפור יציאת מצרים: 'לפי דעתו שלבן אביו מלמדו – מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש 

מארמי ֹאבד אבי' וכו'. אין צורך להסביר לבן את טיבם של מאכלי הפסח )שעליהם שאל(, ודי להשיב 

על השאלה הבסיסית בדבר ייחודו של הלילה הזה מכל הלילות, וזאת באמצעות סיפור יציאת מצרים, 

כפי שמגולם ב'ארמי ֹאבד אבי'. לעומת זאת רבן גמליאל דרש שלא לוותר על הסברי מאכלי הפסח. 

ודורש  בשבח  ומסיים  בגנות  'מתחיל  פסקת  כי  שנתברר  לאחר  אפשרי,  אינו  כבר  זה  פתרון  אך   

מארמי ֹאבד אבי' וכו' היא תוספת מאוחרת, משלהי ימי התנאים, שהוכנסה למשנה המקורית של דור 

יבנה. דברי רבן גמליאל אינם מוסבים כלל על פסקת 'ארמי ֹאבד אבי' ולא עליה בא לחלוק. 

כך אכן עולה גם מלשון המשנה, הן בדברי תנא קמא והן באלה של רבן גמליאל. אשר לתנא קמא,   

פסקה זו מצויה בדפוסי המשנה, במשנת הרמב"ם )ובשני כתבי היד התימניים שבעקבותיו, כדלעיל הערה 13( ובחלק   86

מעדי הבבלי – אך ליתא בכל כתבי היד שלמשנה )לרבות קטעי הגניזה דלעיל שם, וכן קטע ניו יורק, בית המדרש 

לרבנים ENA 1487, 89, הכתוב על קלף, עם ניקוד חלִקי וטעמים(, ובחלק מעדי הבבלי. רשב"ץ עדיין העיד: 'זאת 

המשנה של רבן גמליאל' )פירוש ההגדה ]לעיל הערה 13[, מג ע"ג(. כבר לפי מיעוט  אחר  ההלכה נאמרה בגמרא 

ראה:  רבים.  כן  ציינו  ואחריו  המשנה,  מן  אינם  שהדברים  כך  על  שלום  איש  בשעתו  העמיד  בידיו  שהיו  הנתונים 

איש שלום )לעיל הערה 10(, עמ' 58. מקורה שלפסקה אינו ידוע מחוץ להגדה, ודברי גולדשמידט 'כנראה ברייתא' 

דברי  של  מדולגת  מהבאה  הסיק  כשר  )רמ"מ  נביאות.  דברי  אלא  אינם   ,)53 עמ'   ,]20 הערה  ]לעיל  )גולדשמידט 

 ,)13  הריטב"א בפירושו להגדה כי פסקת 'בכל דור' קרויה בידיו 'הברייתא והתוספתא' ]הגדה שלמה )לעיל הערה 

עמ' 37[; אך לפי הנוסח השלם ]חידושי הריטב"א )לעיל הערה 73(, עמ' לח[ אין זו הּכוונה.(

'בכל דור ודור' ועל השפעתה  על הצורך להצמיד את הסבר המצה להלל כבר עמד בוקסר, אך לא עמד על פסקת   87

B. M. Bokser, The Origins of the Seder, Berkeley 1984, p. 44 :בעניין זה; ראה

כך עולה בבירור מן הנתונים דלעיל הערה 13.   88

שם,  אלמדרי  ר"י  בפירוש  וכן   ,]13 הערה  ]לעיל  לרמב"ם  המשנה  )פירוש  גמליאל'  כרבן  'והלכה  קבע:  הרמב"ם   89

מהדורת י' ליפשיץ, קמחא דפסחא, ירושלים תשמ"ו, עמ' קעא, וראה הע' 18 שם(. ר"ע מברטנורה בפירושו על אתר 

חרג מדרכו ולא העתיק הערה זו – אולי מפני שלא ראה כאן מחלוקת. אבל מסתבר שהרמב"ם, שלא גרס 'היה אומר', 

אלא 'אומר', וראה כאן מחלוקת, הכריע מתוך כך כרבן גמליאל. אפשטיין כבר ציין שרבן גמליאל חולק על שלפניו, 

אך לא ביאר במה; ראה: אפשטיין )לעיל הערה 13(, עמ' 334. 

שטיינר )לעיל הערה 5(, עמ' 196-195.  90
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אילו בא לקבוע את מדרש 'ארמי ֹאבד אבי' כתשובה לבן, היה פותח בכך, ולבסוף היה מפטיר: 'ולפי 

דעתו שלבן אביו מלמדו', כלומר לימוד זה בפרשת 'ארמי ֹאבד אבי' ייעשה לפי רמת הבנתו שלבן. אבל 

תנא קמא קבע תחילה את רמת ההבנה, ונמצא שבכך נסתיימו דבריו באשר לתשובה לבן. ההמשך, 

'מתחיל בגנות ]...[ ודורש ]...[', הוא פסקה חדשה, וזו לא הוכפפה לרמת ההבנה שלבן; אפשר שאינה 

עניין כלל לתשובת הבן, אלא להגדת המבוגרים.91 

אף לשונו של רבן גמליאל מורה שלא נתייחס כל עיקר לעניינו של 'ארמי ֹאבד אבי'. כי אילו בא   

לומר שאין צורך ב'ארמי ֹאבד אבי', היה לו לנקוט לשון ממעט, כגון: רבן גמליאל אומר אינו צריך, 

אבל כל שלא אמר וכו'; בלשון שלפנינו אין בדבריו זכר לביטולו של 'ארמי ֹאבד אבי'. ואילו הודה רבן 

גמליאל במדרש 'ארמי ֹאבד אבי', ובא להוסיף עליו את הסברי המאכלים, הרי כך היה לו לומר: כל 

שלא אמר אף שלושה דברים אלה וכו'. בדברי רבן גמליאל אין שום התייחסות לעניין 'ארמי ֹאבד אבי', 

לא לחיוב ולא לשלילה – והדבר הולם יפה את מסקנתנו, שפסקת 'ארמי ֹאבד אבי' נוספה לאחר ימי רבן 

גמליאל, וכלל לא עמדה לפניו. על מה אפוא חלק רבן גמליאל? 

לאמתו שלדבר השאלה עולה רק מתוך שבמשנה שלפנינו נתחבה כאמור פסקת 'מתחיל בגנות' וכו'   

בתווך שבין שיטת תנא קמא לשיטת רבן גמליאל, וכך נתעמעמו הדברים. העמדת המשנה הראשונה 

את  מסבירות  גיסא,  מאידך  גמליאל  רבן  של  מימרתו  היקף  וקביעת  גיסא  מחד  המקורית  כתבניתה 

המחלוקת מאליה. תנא קמא קבע: 'ולפי דעתו שלבן אביו מלמדו' – הא ותו לא. נמצא שאין תכנים 

לפי  כלשהם,  הסברים  כרצונו  האב  לו  יברור  אלא  לשאלות,  במענה  בנו  את  ללמד  שעליו  מוגדרים 

דעתו שלבן. ואילו רבן גמליאל חלק על כך: על האב אמנם להתאים את רמת הסבריו לדעתו שלבן, אך 

באשר לתוכן ההסברים קיים גרעין מינימלי שאין לוותר עליו,92 והוא אותם הסברים שנתן רבן גמליאל 

למאכלי הפסח.93 

*

ניתוח משנת ביכורים ויחסה למשנת פסחים מביא לידי מסקנה בסיסית הן באשר לתולדות ההגדה והן 

באשר לתולדות המשנה. נתברר כי סיפור יציאת מצרים בדרך של התחלה בגנות וסיום בשבח, וזאת 

באמצעות פרשת 'ארמי ֹאבד אבי' ומדרשה, הוא חידוש משלהי ימי התנאים; כי עיקרה של פסקה זו 

הלבני סבר שעצם החובה לדרוש מלמדת שאין מדובר בהגדה לילד, שאינו בר הבנה במדרש; ראה: הלבני )לעיל   91

הערה 42(, עמ' תקפב. אך ראה: מאמרי 'מדרש' )לעיל הערה 51(, עמ' 36-35. 

יש בכך כדי להזכיר את מחלוקת רבן גמליאל ובני פלוגתיה בשאלת התפילה – אם חובה להיצמד למטבע של י"ח   92

ברכות דווקא, כשיטת רבן גמליאל, או ניתן לנהוג גמישות בדבר, כשיטת החולקים עליו )ראה: משנה, ברכות ד, ג(. 

מתוך כך ברי שאין מקום לטענת גולדשמידט שאין טעם לחשוש שמא ישתכחו שלושה דברים אלה לאחר שאלות   93

הבן; ראה: גולדשמידט )לעיל הערה 20(, עמ' 52. לפי תנא קמא אכן אין כורח להסביר דווקא שלושה דברים אלה, 

וניתן להסתפק בהסבר כללי כלשהו, לפי דעתו שלבן )ולדוגמה בעלמא – 'עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' 

משם ביד חזקה', אשר הרבה ממפרשי ההגדה רואים כתשובה לשאלות הבן(. טענה זו של גולדשמידט שימשה בידו 

ראיה לתאוריה שרבן גמליאל נתכוון להוציא מלבם של מינים, ראה להלן בהערה הבאה; תאוריה זו אכן חסרת ביסוס 

של ממש, ראה להלן שם. 
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במשנה לקוח ממשנת ר' יהודה בביכורים. ההגדה המשנאית כללה אפוא תחילה – נוסף על הקידוש 

וההלל – רק את הדיון במשמעותם של מאכלי הפסח, באמצעות שאלות הבן ותשובותיו של האב; בין 

תשובות כלשהן כשיטת תנא קמא, ובין תשובות מוגדרות כשיטת רבן גמליאל. ומשנתחדשה החוליה 

גמליאל.  רבן  להסברי  הבן  שאלות  בין  הראשונה  במשנה  זו  נשתלבה  אבי',  ֹאבד  'ארמי  של  החדשה 

הֲעמדה זו של דרך עריכתה שלמשנה מבהירה ממנה ובה את הקשיים שעולים בה. 

שני רבדים אלה בהגדה ובמשנה מצריכים הסבר לטעם התהוותם. אך בעוד שטעם הצורך בהסברים   

למאכלי הפסח מובן היטב על רקע החורבן, שנטל ממאכלים אלה את עיקרם, את הקרבן,94 הרי טעם 

הוספתה של פרשת 'ארמי ֹאבד אבי' ומדרשה בשלהי ימי התנאים טעון הסבר: מדוע כבר לא נסתפקו 

בימים ההם בהגדת מצוות הפסח של רבן גמליאל? מדוע ראו אז צורך להסיט את עיקר ההגדה מטעמי 

המצוות אל סיפורה של פרשת 'ארמי ֹאבד אבי'? כדי להשיב כראוי על שאלות אלו יש לברר תחילה 

את היקפה של פרשת 'ארמי ֹאבד אבי' בהגדה, ואף לנתח את מדרשיה ופרשנותם; ועל כך עוד חזון 
למועד.95

ראה: אלון )לעיל הערה 13(, עמ' 166-164; ובעקבותיו: אורבך )לעיל הערה 13(; בוקסר )לעיל הערה 87(, עמ' 42;   94

ספראי וספראי )לעיל הערה 13(, עמ' 156. דבר זה יש לאשש מתוך ניתוח גופם של ההסברים שקבע רבן גמליאל, 

והדבר יידון בחיבורי )לעיל הערה 40(. לפני קרוב למאה שנה הציע זולצבך לראות את הסברי רבן גמליאל כמכּוונים 

 A. Sulzbach, ‘Die drei Worte :להוציא מלבם של מינים, שפירשו את הסמליות של מאכלי הפסח על משיחם; ראה

des Seder-Abends’, Jeschurun, 4 (1917), pp. 216-219. בעקבותיו הילכו חוקרים שונים, ראה מקצת הִספרות 
אצל גולדשמידט )שם(, עמ' 52, הערה 4; תבורי )לעיל הערה 2(, עמ' 365, הערה 64. אך אף שהדבר אפשרי, אין לו 

כל ראיה )לראיית גולדשמידט ראה לעיל הערה הקודמת(; השווה: אורבך )לעיל הערה 28(, עמ' 764, וכן את טענות 

ספראי וספראי )שם( כנגד שיטה זו. 

העניין יידון בחיבורי )שם(.   95




