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Rabbi Dr. Alan Kimche Pre-Pesach Shiur 2, March 27, 2022
RABBI AKIVA IN THE HAGADDAH
THE STORY
ﬠֲקיבָ א ו ְַר ִבּי טַ ְרפוֹן ֶשׁהָ יוּ
ﬠֲשׂה ְבּ ַר ִבּי אֱ ִליﬠֶ זֶר ו ְַר ִבּי יְהוֹשֻׁ ﬠַ ו ְַר ִבּי אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן־ﬠֲ ז ְַריָה ו ְַר ִבּי ִ
ַמ ֶ
ידיהֶ ם
ֵי־ב ַרק וְהָ יוּ ְמסַ ְפּ ִרים ִבּיצִ יאַ ת ִמצְ ַריִם כָּל־אוֹתוֹ הַ לַּ יְלָ ה ,ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ ַת ְל ִמ ֵ
ְמסֻ ִבּין ִבּ ְבנ ְ
בּוֹתינוּ ִהגִּ יﬠַ זְ ַמן ְק ִריאַ ת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַשׁחֲ ִרית
.וְאָ ְמרוּ לָ הֶ ם ַר ֵ

—----------------------------------------------MISHNA. PESACHIM. CH.10
בוֹתינוּ ִמ ִמּצְ ָריִם,
אוֹמר ,אֲ ֶשׁר גְּ אָ לָ נוּ ְוגָאַ ל אֶ ת אֲ ֵ
ְחוֹתם ִבּגְ אֻ לָּ הַ .ר ִבּי טַ ְרפוֹן ֵ
ו ֵ
בוֹתינוּ יַגִּ יﬠֵ נוּ ְלמוֹ ֲﬠ ִדים
אוֹמר ,כֵּן ה' אֱ הֵ ינוּ וֵא הֵ י אֲ ֵ
חוֹתםַ .ר ִבּי ﬠ ֲִקיבָ א ֵ
ֵ
וְל ֹא הָ יָה
ﬠֲבוֹד ֶת  ,וְנ ֹאכַל
ָ
ְשׂ ִשׂים בַּ
אתנוּ ְל ָשׁלוֹםְ ,שׂ ֵמ ִחים ְבּ ִבנְ יַן ﬠִ ֶיר ו ָ
ו ְִל ְרג ִָלים אֲ חֵ ִרים הַ בָּ ִאים ִל ְק ָר ֵ
וּמן הַ ְפּסָ ִחים כוּ' ,ﬠַ ד בָּ רוּ אַ ָתּה ה' גָּאַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל:
ָשׁם ִמן הַ זְּ בָ ִחים ִ

—----------------------------------------------—---------------------------------GEMARA. BERACHOT. 9a
הָ א ַר ִבּי אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן ֲﬠז ְַריָה ,הָ א ַר ִבּי ﬠ ֲִקיבָ א .
אוֹמר :נֶאֱ מַ ר כָּאן ״בַּ לַּ יְלָ ה
ְדּ ַתנְ יָא :״וְאָ כְ לוּ אֶ ת הַ בָּ ָשׂר בַּ לַּ יְלָ ה הַ זֶּה״ַ ,ר ִבּי אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן ֲﬠז ְַריָה ֵ
הַ זֶּה״ְ ,ונֶאֱ ַמר ְלהַ לָּ ן :״וְﬠָ בַ ְר ִתּי ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם בַּ לַּ יְלָ ה הַ זֶּ ה״ַ ,מה ְלּהַ לָּ ן ﬠַ ד חֲ צוֹת ,אַ ף כָּאן
ﬠַ ד חֲ צוֹת.

״בּ ִחפָּ זוֹן״ ,ﬠַ ד ְשׁﬠַ ת ִחפָּ זוֹן
אָ מַ ר לֵ יהּ ַר ִבּי ﬠ ֲִקיבָ א :וַהֲ ל ֹא כְּ בָ ר נֶאֱ ַמר ְ
—-----------------------------------------------SHULCHAN ARUCH. O.CH. 477
?LATEST TIME TO EAT AFIKOMAN.- midnight or daybreak
Rambam & Ittur - R.Akiva - till daybreak
Rosh & Semag - R.Tarfon - till midnight
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MIDRASH. YALKUT SHIMONI. TEHILLIM 68
דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים
—---------------------------------------------------GEMARA. MAKKOT 24a
וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך
ושמעו קול המונה של רומי מפלטה ]ברחוק[ מאה ועשרים מיל והתחילו
בוכין ורבי עקיבא משחק אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ואתם
מפני מה אתם בוכים אמרו לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים
לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף
באש ולא נבכה אמר להן לכך אני מצחק ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו
על אחת כמה וכמה

שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו
בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי
הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו מפני מה אתה
מצחק אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו )במדבר
א ,נא( והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה
אמר להן לכך אני מצחק דכתיב )ישעיהו ח ,ב( ואעידה לי עדים נאמנים את
אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו וכי מה ענין אוריה אצל זכריה אוריה
במקדש ראשון וזכריה במקדש שני אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה
בנבואתו של אוריה

באוריה כתיב )מיכה ג ,יב( לכן בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו'[
בזכריה כתיב )זכריה ח ,ד( עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות
ירושלם עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא
תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע

שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו
עקיבא ניחמתנו.
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