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על רובדי הגדת הפסח במשנה

מאת

דוד הנשקה

ההגדה שבמשנת פסחים )י, ד-ה( עשויה שלוש חוליות: שאלות הבן, שעל פי כתבי היד מספרן שלוש, 

ושדנות בפסח, מצה ומרור; מדרש 'ארמי ֹאבד אבי'; הסברי רבן גמליאל למצוות פסח, מצה ומרור. 

הואיל והחוליה השלישית מכּוונת בדיוק לראשונה – בראשונה שאלות ובשלישית התשובות עליהן – 

נשאלת השאלה מה פשרּה של החוליה האמצעית, שאין בה דבר על מאכלי הפסח, וכיצד עלתה וחצצה 

בין שתי החוליות הכרוכות זו בזו לפי תוכנן.

לאחר שמתברר במאמר זה כי בהסברים שהוצעו עד כה אין די, מוצע לבחון את מקורה של פסקת 

'ארמי ֹאבד אבי' מתוך מקבילתה במשנת ביכורים )ג, ו(. דוד צבי הופמן כבר העמיד על כך שמשנת 

רק  בה  אמורים  שהדברים  מלמד  ביכורים  משנת  של  מפורט  ניתוח  אך  מביכורים,  מועתקת  פסחים 

בעקבות שיטת ר' יהודה. נמצא שפסקת 'ארמי ֹאבד אבי' בפסחים היא רובד מאוחר במשנה, משלהי ימי 

התנאים, רובד שנשתלב בה רק לאחר שכבר עוצבה הגדת מאכלי הפסח – השאלות עליהם ותשובות 

הבן  שאלות  בין  סודר   – אבי'  ֹאבד  'ארמי  מדרש   – בהגדה  זה  נוסף  רובד  יבנה.  מדור  גמליאל,  רבן 

לתשובות רבן גמליאל מפני שהוא בנוי על פי העיקרון 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח'; הואיל והסברי 

רבן גמליאל כבר סיימו בשבח הגאולה, המתבטאת במצה, לא היה אפשר לפתוח מעתה בגנות. 

סדר זה של הסברי רבן גמליאל – פסח, מרורים, מצה – עולה בבירור מן העדות הטקסטואלית, אך 

הוא מנוגד לסדר שבפתח דבריו: פסח, מצה, מרורים. ניתוח היחס בין הדברים מוביל למסקנה שרבן 

גמליאל הוא שקבע את גוף ההסברים, אבל הפתיח הועבר מן ההגדה למשנה: ההגדה הרחיבה הרבה את 

דברי רבן גמליאל, ומתוך כך נוצר צורך לתת להם תחילה תמצית. התמצית מסודרת בסדר הטבעי – 

פסח, מצה ומרור – אבל הסברי רבן גמליאל מכּוונים להעביר אל ההלל, ולכך מרור השעבוד אינו יכול 

לעמוד בסיום, אלא דווקא מצת הגאולה הוצבה שם. במהלך הדברים אף מתבררת המחלוקת שבין תנא 

קמא לרבן גמליאל באשר לתשובות שיש להשיב על שאלות הבן.
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