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תרבות מצרים  
והמקרא

חפש בגוגל :
“weighing the heart 
in ancient Egypt” 

י א  : לא-כח, ג"שמות כ ַלְחת ִּ ָׁ ת ְוש 
יךָׁ  נ  ה ְלפָׁ ְרעָׁ ָׁ ַהצ ִּ ת  ְוֵגְרש  י א  ו ִּ ת ַהחִּ ה א 

ל ְ  י מִּ ת ִּ ת ַהחִּ י ְוא  ַנֲענִּ יךָׁ ַהכ ְ נ  לֹא  : פָׁ
 ָׁ ש  יךָׁ ב ְ נ  ָׁ פ  ו  מִּ נ  ְרש   הְ ֲאגָׁ ן ת ִּ ת פ   חָׁ ה א  י ה נָׁ

ל   ה עָׁ ה ְוַרב ָׁ מָׁ מָׁ ץ ש ְ ר  אָׁ יךָׁ ַחי ַת הָׁ
ה ד  ָׁ ְר : ַהש   יךָׁ ְמַעט ְמַעט ֲאגָׁ נ  ָׁ פ  ו  מִּ נ  ש  

 ָׁ ַחְלת  ה ְונָׁ ְפר  ר ת ִּ ץַעד ֲאש   ר  אָׁ ת הָׁ : א 



מגדול ובעל צפון, פי החירות: ב-א, ד"שמות י
ר(א) ל'הַוְיַדב ֵ הא  אֹמרמש   ֵ ר(ב):ל  ֵ ב  לד ַ ֵניא  רָׁ ב ְ ש ְ בו  ֵאליִּ ֻׁ ְפֵניְוַיֲחנו  ְויָׁש  לִּ

י ִּ ירֹתפ  יןַהחִּ ֵ ֹלב  ְגד  ְפֵניַהי ָׁםו ֵביןמִּ ַעללִּ :ַהי ָׁםַעלַתֲחנו  ְכחוֹ נִּ ְצֹפןב ַ

י  פִּ
יֹרת ְפֵני ַבַעל ְצֹפן ַהחִּ לִּ

ְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהיָּם נִּ
ְגֹדל ֵבין מִּ
ּוֵבין ַהיָּם

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

" מתחילה עובדי עבודת האלילים היו אבותינו"רב אמר 
"עבדים היינו"שמואל אמר 

הלכה  "
כרב  ... 

"באיסורא

מתחילה עובדי עבודת  "
"האלילים היו אבותינו

הלכה"
כשמואל 

"בדינא

עבדים היינו "
"לפרעה במצרים



:ד"י מ"משנה פסחים פ
ַבח  ְגנּות ּוְמַסֵים ְבשֶׁ יל בִּ ַמְתחִּ

יְודֹוֵרש בִּ י אֹוֵבד אָּ ,  ֵמֲאַרמִּ
ה  שָּ רָּ ל ַהפָּ ְגמֹור כָּ יִּ ּהַעד שֶׁ ֻכלָּ

:ו"ג מ"משנה בכורים פ
י  ְוקֹוֵרא בִּ י ֹאֵבד אָּ ֵמֲאַרמִּ

ל  הּוא גֹוֵמר כָּ ַעד שֶׁ
ה שָּ רָּ ַהפָּ

ספירת העומר



ארבעת 
הבנים



רשע אינו יודע לשאול תם חכם

:אמריקהארבעת הבנים מיצגים ארבעה דורות של יהודי: שנה55ב לפני "שמעתי דרשה זו בארה: בני ידידי
.  גדל בבית שומר מצוות ויודע ספר, המהגר למד בחיידר. ב"הוא הדור הראשון שהגיע מאירופה לארהחכםהבן ה•

.הוא שמירת מצוות-מה שמעניין אותו ...". החוקים והמשפטים, מה העדות: "הוא מגיע לסדר ושואל
מורד נגד הדברים הישנים של  , ב"מתערב בתוך תרבות ארה, בנו כבר מדבר אנגלית. זה הדור השני" רשע"הבן ה•

אנו במקום חדש . שמירת מצוות שייך לאירופה". ?מה העבודה הזאת לכם: "הוא בא לסדר של אבא ושואל. אבא
.ולא צריכים כל המצוות

קצת מבולבל מכל מה שקורה  , הנכד מגיע לסדר של סבא כשלא קיבל חינוך יהודי: תםהדור בשלישי הוא ה•
"?מה זאת:"ושואל

.הוא התבולל לגמרי ואין אפילו על מה לשאול, סבא כבר נפטר;שאינו יודע לשאולוהדור הרביעי הוא •
דני, חג כשר ושמח. מחלות נפש ומחלות גוף, ה יצילנו מכל צרות"שהקב

'  הרב דר
דני טרופר



פסח והמקדש במשנה•
אבות ובנים בגאולה•
"רבן גמליאל היה אומר"•
גרסאות של המשנה•



חלקות ההלל  
לשני חלקים

תהלים
ד"קי-ג"קי

ח"קי-ו"קט

(ו"קל-ה"קל)

www.tehillim.org.il 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 



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



פארודיה על הנוצרים–רבן גמליאל 

= עוון גליון *
Evangelium

:שלנוגרסה
"אחרינאספרא"

הוה.הואיגמליאלדרבןאחתיהאליעזרדרבידביתהושלוםאימאב"ע-א"עז"קטשבת

אעיילא;ביהלאחוכיבעו.שוחדאמקבלדלאשמאשקילדהוהבשבבותיהפילוסופאההוא

אמר.נשידביבנכסילידניפלגיבעינא:ליהאמרה,לקמיהואזול,דדהבאשרגא(1)ליה

דגליתוןיומאמן:ליהאמר.תירותלאברתאבראבמקום:לןכתיבליהאמר.פלוגו:להו

כחדאוברתאברא:ביהוכתיב,גליוןעוון*ואיתיהיבת,דמשהאורייתאאיתנטליתמארעכון

גליוןדעווןלסיפיהשפילית:להואמר.לובאחמרא(3)איהוליהעיילהדרלמחר.ירתון

דמשהאורייתאעללאוספיולאאתיתידמשהאורייתאמןלמיפחתלאאנא(2):ביהוכתב

אמר-!כשרגאנהוריךנהור:ליהאמרה.תירותלאברתאבראבמקום:ביהוכתיב.אתיתי

.לשרגאובטשחמראאתא(3):גמליאלרבןליה

אללכו'להםבאמרו2תלמידיםשניישועשלחהזיתיםהר...אלובאולירושליםהתקרבוכאשר1:כאמתי(3)
כדיקרהזהכל4...אליוהביאואותםהתירו–אתהועירקשורהאתוןתמצאוומידממולכםאשרהכפר

י":הנביאדברשיתקיים ילִּ תְמֹאדגִּ ּיֹוןבַּ יצִּ יעִּ תָהרִּ ִּםבַּ הְירּוָשלַּ נֵּ ְךהִּ ְלכֵּ יקָלְךָיבֹואמַּ דִּ יהּואְונֹוָשעצַּ ַעלְוֹרֵכבָענִּ
רְוַעלֲחמֹור ןַעיִּ בגדיהםאתעליהםששמוולאחרהעירואתהאתוןאתהביאוהם7...(ט',טזכריה)"ֲאֹתנֹותבֶׁ
נאהושע'הבשםהבאברוךדודלבןנאהושע':קראוואחריולפניושהלכוהעםוהמון9...עליהםישבהוא

ישועהנביאזה':העםהמוניהשיבו11?'זההואמי'שאלווהכלהעירכלהמתהלירושליםבהכנסו10'במרומים
.'בגלילאשרמנצרת

מדליקיםאיןגם15...העולםאוראתם14:(ההרדרשתלאחר)המתיהחדשהמהבריתמילוליציטוט(2)(1)
בנילפניאורכםנאיארכך16הביתבאילכלתאירואזאותהשמיםכןעלאלאכליתחתאותהושמיםמנורה

התורהאתלבטלשבאתיתחשבואל17-שבשמיםאביכםאתויכבדוהטוביםמעשיכםאתיראולמעןאדם
יודאףוהארץהשמיםיעברואשרעדלכםאניאומר.אמן18.לקייםאםכילבטלבאתילא;הנביאיםאתאו

האלההקטנותהמצוותמןאחתאותהמפרכללכן19הכליתקייםבטרםהתורהמןיעברולאאחדתגאואחת
...השמיםבמלכותיקראגדולהואומלמדהעושהעלאבלשמיםבמלכותיקראקטוןהבריותאתכךומלמד

Moritz Güdemann Religionsgeschichtliche Studien, Wien, 1879, Seite 76-97.



רֹור ַעל שּום, מָּ ה ַעל שּום, ַמצָּ ַסח ַעל שּום, פֶׁ

"'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" !!!!!!



ע  ָׁ ש  ם? ַמה הו א אֹוֵמר-רָׁ כ  ה ַהז ֹאת לָׁ ֲעֹבדָׁ ה הָׁ (  כו, ב"שמות י)מָׁ
ם ולֹא לוֹ - כ  ל. לָׁ לָׁ ן ַהכ ְ ת ַעְצמֹו מִּ יא א  הֹוצִּ י ש   פַ , ו ְלפִּ רכ ָׁ ק ָׁ עִּ .  ר ב ָׁ

ה  ָׁ יוְוַאף ַאת  נ ָׁ ת ש ִּ ר לוֹ , ַהְקֵהה א  ֱאמָׁ ֲעבו ר ז ה עָׁ : ו  ה הב ַ י  ' ש ָׁ ֵצאתִּ י ב ְ לִּ
ם  יִּ ָֽ ְצרָׁ מ ִּ י ְולֹא לוֹ ( ח, ג"שמות י)מִּ יָׁ . לִּ ם לֹא הָׁ ָׁ יָׁה ש  ו  הָׁ ל  לאִּ ְגאָׁ :ה נִּ

(אפרת, ץ"מנחם הכוהן כ' בשם הרב דר)

א"ירמיהו ל
ר (כח) ְכלּו ֹבסֶׁ בֹות אָּ ֵהם לֹא יֹאְמרּו עֹוד אָּ ים הָּ ים ַביָּמִּ נִּ ֵני בָּ ְושִּ

ינָּה ְקהֶׁ ֹאֵכל  (כט): תִּ ם הָּ דָּ אָּ ל הָּ יש ַבֲעֹונֹו יָּמּות כָּ ם אִּ י אִּ כִּ
ר  יוַהֹבסֶׁ נָּ ה שִּ ינָּ ְקהֶׁ ים ְנֻאם ה(ל)ס    : תִּ אִּ ים בָּ ֵנה יָּמִּ ' הִּ

ה   ת ֵבית ְיהּודָּ ֵאל ְואֶׁ ְשרָּ ת ֵבית יִּ י אֶׁ ַרתִּ הְוכָּ שָּ ית ֲחדָּ :  ְברִּ
ם (לא) י ְביָּדָּ יקִּ ֱחזִּ ם ְביֹום הֶׁ ת ֲאבֹותָּ י אֶׁ ַרתִּ ר כָּ ית ֲאשֶׁ לֹא ַכְברִּ

י  ֹנכִּ י ְואָּ יתִּ ת ְברִּ ה ֵהֵפרּו אֶׁ ר ֵהמָּ ם ֲאשֶׁ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ יאָּ ְלהֹוצִּ
ם ְנֻאם ה י בָּ ַעְלתִּ ת  (לב): 'בָּ ְכֹרת אֶׁ ר אֶׁ ית ֲאשֶׁ י זֹאת ַהְברִּ כִּ

ֵהם ְנֻאם ה ים הָּ ֵאל ַאֲחֵרי ַהיָּמִּ ְשרָּ י  ' ֵבית יִּ תִּ ת תֹורָּ י אֶׁ ַתתִּ נָּ
ם ֵלא הֶׁ י לָּ יתִּ יִּ ה ְוהָּ נָּ ְכֲתבֶׁ ם אֶׁ בָּ ם ְוַעל לִּ ְרבָּ ה  -ְבקִּ ים ְוֵהמָּ ֹלהִּ

ם י ְלעָּ ְהיּו לִּ ת (לג): יִּ יש אֶׁ ת ֵרֵעהּו ְואִּ יש אֶׁ ְולֹא ְיַלְמדּו עֹוד אִּ
ת ה יו ֵלאֹמר ְדעּו אֶׁ חִּ ם ְוַעד  ' אָּ ְקַטנָּ י ְלמִּ ם ֵיְדעּו אֹותִּ י כּולָּ כִּ

ם ְנֻאם ה ר עֹוד' ְגדֹולָּ ְזכָּ ם לֹא אֶׁ אתָּ ם ּוְלַחטָּ ְסַלח ַלֲעֹונָּ י אֶׁ :כִּ

מן יומא דגליתון מארעכון  
, איתנטלית אורייתא דמשה

עוון גליון*ואיתיהיבת 


