
האם יציאת מצרים היא עבר או הווה? מצד אחד, ברור שהיא אירוע שאירע 
בעבר. מצד שני, נראה שיש אליה התייחסויות כמו אל הווה. את הלימוד נפתח 
בפסוקים עצמם, הפסוקים בהם ה' מציג את עצמו בפני משה בסנה )שמות פרק 

ג'( :

ר  )ו( ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֱא-לֵֹהי ָאִביָך ֱא-לֵֹהי ַאְבָרָהם ֱא-לֵֹהי ִיְצָחק ֵוא-לֵֹהי ַיֲעֹקב ַוּיְַסּתֵ
יט ֶאל ָהֱא-לִֹהים: י ָיֵרא ֵמַהּבִ ָניו ּכִ ה ּפָ מֹׁשֶ

י ָלֶהם  ְוָאַמְרּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָאֹנִכי ָבא ֶאל  ִהּנֵה  ה ֶאל ָהֱא-לִֹהים  ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ )יג( 
מֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם: ְ ָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה ּשׁ ֱא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשְ

ִלְבֵני  ֹתאַמר  ּכֹה  ַוּיֹאֶמר  ֶאְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ֶאְהֶיה  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ֱא-לִֹהים  ַוּיֹאֶמר  )יד( 
ָלַחִני ֲאֵליֶכם: ָרֵאל ֶאְהֶיה ׁשְ ִיׂשְ

ֱא-לֵֹהי  ה'  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ֹתאַמר  ּכֹה  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ֱא-לִֹהים  עֹוד  ַוּיֹאֶמר  )טו( 
ִמי  ְ ָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ּשׁ ֲאבֵֹתיֶכם ֱא-לֵֹהי ַאְבָרָהם ֱא-לֵֹהי ִיְצָחק ֵוא-לֵֹהי ַיֲעֹקב ׁשְ

ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר:

מילים 	  אלו  ועבר?  היסטוריה  מבטאות  מילים  אילו  הפסוקים,  את  קראו 
מבטאות עתיד? מדוע זה חשוב? 

מה משמעות תשובתו של ה': "אהיה אשר אהיה"?	 

קראו את דברי הפרשנים רש"י והספורנו על המילים "אהיה אשר אהיה". נסו 
או  בהווה  בעבר,  מדובר  האם  מהם.  אחד  כל  אצל  השונה  הדגש  מה  לפענח 

בעתיד?

רש"י: אהיה אשר אהיה - אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם בשעבוד 
שאר מלכיות. אמר לפניו רבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת 

דיים בצרה זו. אמר לו יפה אמרת, כה תאמר וגו':

הספורנו: אהיה אשר אהיה. ההווה תמיד על ענין אחד מצד עצמו, ומזה 
יתחייב שיאהב המציאות וישנא כל הפסד מנגד למציאות, כאמרו כי לא 
אחפוץ במות המת )יחזקאל יח, לב( ומזה יתחייב שיאהב משפט וצדקה, 
אל  עקלקלות  המטים  והאכזריות,  העול  וישנא  מציאות,  תכליתם  אשר 

העדר והפסד, ובזה שנא חמס ואכזריות המצרים נגדכם:

ההיסטוריון י"ח ירושלמי ]ארה"ב, 1932-2009 [ מסכם את הדברים במילים אלו:

שכן יהיו הזיכרונות שהועלו מן הגנזים בטקסי התפילות והזיכרון מה שיהיו, 
לא היה כאן עניין להבנה שכלית, כי אם מין החייאה והזדהות. יש די רמזים 
ללמדנו כי מה שהועלה פתאום מן העבר איננו מכלול של עובדות שיש לצפות 
בהן ממרחק, אלא שורה של מצבים שהאדם יכול להישאב אל תוכם מבחינה 

 קיומית.       
)מתוך "זכור" ליוסף חיים ירושלמי, עמ' 66(

בליל הסדר, ממש עוד מעט, ננסה לעשות בדיוק את זה – להחיות ולהזדהות עם 
מכלול העובדות העולות מן העבר. אנחנו מציעים לכם לחפש בהגדה של פסח 

ביטויים המבטאים הווה מתמשך, זיכרון ועתיד.

ולא 	  לזכור  ואתם מעוניינים  מה מהחוויה המשפחתית שלכם בפסח אתן 
לשכוח?

– מזדהים? מה התחדש לכם על  נוספת, קראו את דבריו של פרוסט  לשיחה 
עצמכם במהלך השנה האחרונה? מה אתם רוצים לזכור? מה אתם מבקשים 

לשכוח?

"מסע הגילוי האמיתי אינו כרוך במציאת נופים חדשים, אלא ברכישת מבט 
חדש" )מרסל פרוסט, 1871-1922(

את ליל הסדר מאפיינים כוסות היין, מצוות הסיפור והאכילה, ונושא החירות. 
ננסה  במקרה;  ולא  הערב  של  מסוימים  בשלבים  משתלבות  הכוסות  ארבע 
לצעוד מעט בעקבותיהן. מהם הקשרים שבין כוסות היין, מצוות ליל הסדר 

והתכנים שלו?

]...[ ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ולא יפחתו לו מארבע כוסות 
של יין ואפילו מן התמחוי... )משנה פסחים י,א(

מה תפקיד ההסבה?	 
מדוע המשנה מתמקדת ב"עני שבישראל"?	 

גמ' א"ל רב חנן לרבא... ברכת המזון טעונה כוס? א"ל: ארבע כסי ]ארבע 
כוסות[ תיקנו רבנן דרך חירות, כל חד וחד נעביד ביה ]נעשה בו[ מצוה: 

)מסכת פסחים קי"ז ע"ב(

מהי המשמעות של דרך חירות?  	 
מדוע חשוב לעשות מצוה בכוס היין?	 
מה לדעתכם הקשר בין ההסבה לבין שתיית היין?	 

לביטוי  שתיהן  קשורות  ההסבה,  עם  יחד  הכוסות,  ששתיית  לראות  ניתן 
תחושת החירות; כפי שכתב הרמב"ם, "צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך 
חירות". מאידך, יש גם ייחודיות וצורך בכל כוס וכוס, לקיום מצווה מסויימת. 

אולם, לא כל מצוות ליל הסדר קשורות לכוסות.

מזגו לו כוס ראשון, בית שמאי אומרים, מברך על היום ]קידוש[, ואחר כך 
מברך על היין ]הגפן[. ובית הלל אומרים, מברך על היין, ואחר כך מברך 

על היום...

מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו... ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. 
כל  שיגמור  עד  אבי,  אובד  מארמי  ודורש  בשבח,  ומסיים  בגנות  מתחיל 

הפרשה כולה.

מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו רביעי גומר עליו את הלל ואומר עליו 
ברכת השיר בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי 

לא ישתה:  )משניות פסחים י,ב-ו( 

עיינו בהגדה - אילו מצוות מקיימים בליל הסדר?	 
מצוות 	  אלו  היין?  לכוסות  מוצמדות  מצוות  אילו   - לעיל  במשניות  עיינו 

אינן מתבצעות בצמידות לשתיית יין?

כעת מעניין לחשוב מהי החוקיות. מה מאפיין את המצוות שנעשות עם כוס 
יין ומדוע. איזו משמעות מוענקת לליל הסדר בכך שדווקא מצוות אלה נעשות 

באותה "דרך חירות", עם כוס יין בהסבה?

אליהו  של  כוסו   – הסדר  בליל  ביותר  המסתורית  הכוס  את  נפגוש  לסיום, 
הנביא. מניין הופיעה כוס זו? מדוע מוזגים אותה? מדוע ברוב המסורות לא 

שותים אותה?

בגירסת הרי"ף )כו,ב מדפי הרי"ף( בגמרא מוזכרת כוס חמישית -

ת"ר: חמישי גומר עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון.

כלומר, לפי רבי טרפון יש חמש כוסות בליל הסדר. הראב"ד בגרסתו בירושלמי 
מתייחס לכך אף הוא: 

גרסינן בירושלמי: ארבעה כוסות הללו כנגד ארבע גאולות שנאמרו במצרים 
והוצאתי וכו' ור' טרפון היה מביא חמישי כנגד והבאתי... )גירסת הראב"ד 

בירושלמי - תשובות ופסקים סימן נד(

מהי משמעות הכוס החמישית, לפי הגרסה הזו של הירושלמי?	 
האם לפי גרסה זו שותים את הכוס החמישית? מדוע?	 

הרב קאפח במהדורתו לרמב"ם חמץ ומצה ח,י )אות לג( מעיד על מנהג חלק 
מחכמי תימן:

ומימי לא חסרתי כוס חמישי, וכך היה נוהג סבי ז"ל... וכן שמענו נהגו זקני 
הדורות הקודמים לשתות כוס חמישי.

האם בביתכם שותים את הכוס של אליהו? מדוע?	 

עם  מתרחשים  )שאינם  אכילה  מרכיבי  הסדר  בליל  יש  כי  מצאנו  זה  בלימוד 
ניסינו  יין(.  כוס  עם  )שמתרחשים  ודיבור  אמירה  של  ומרכיבים  יין(  שתיית 
מה   – זו  חמישית  כוס  על  לחשוב  לסיכום,  ניתן,  כעת  כך.  זה  מדוע  לחשוב 
מבטאת כוס שאינה צמודה לאמירת טקסט? מה היא תורמת לנו לליל הסדר? 

מה מבטאת כוס שלא שותים אותה? מה היא מוסיפה? 

על היסטוריה, 
זיכרון ושכחה 

 יציאת מצרים: 
בין סיפור הווה 
לסיפור מתהווה

"והגדת לבנך ביום 
הרב יוסי סופרההוא לאמר..."

 הרבנית 
יפית קליימר

ארבע כוסות, דרך חירות ומצוות הסדר
הרב עזרא והרבנית חני קליין שבת  מנוחה.  שבת  מתוך  הסדר  לליל  להכנס  זוכים  אנו  השנה 

שמלבישה אותנו בגדי מלכות ומרוממת לנו את העשייה, את הדיבור 
ואת המחשבה; שבת שמאפשרת לנו השנה להגיע לליל הסדר בצורה 
אחרת. את השעות שבכל שנה מוקדשות להתרוצצויות של סידורים 
והכנות של הרגע האחרון נוכל להקדיש השנה ללימוד, שיחה והכנה 

לליל הסדר.

אחרי שנה של מאמץ לצאת מהמיצרים – מיצרי חולי, מיצרי בדידות, 
ביציאת  לספר  באים  אנחנו  ניסן.  שוב   – ורוח  נפש  גוף  קשיי  מיצרי 
שסופר  סיפור  מכל  שונה  סיפור  יהיה  זה  שהשנה  ויודעים  מצרים, 
בעבר. אנחנו רוצים להתעורר לה' יתברך, להשיג אור חדש שיאפשר 

לנו לספר את הסיפור בדרך חדשה.

מזמינים  אנו  והכנה,  ללימוד  מקורות  מספר  בפניכם  נציע  כן  ועל 
אתכם לשבת יחד עם המקורות ולהיעזר בהם להשגת סיפור יציאת 

המצרים שלכם לקראת ליל הסדר.

חג שמח לכל בית ישראל, רבני ורבניות בית הלל

הבן שאינו 
הרב מאיר נהוראייודע לשאול

שבו  התכנים  ולכן  לדור,  מדור  מורשת  הנחלת  של  לילה  הוא  הסדר  ליל 
כשנסב  דור.  כל  של  ולהתנסויות  החיים  לאירועי  עצמם  את  מתאימים 
לשולחן הסדר השנה, הוא יהיה שונה מזה של השנה שעברה – שכן מה 

שעברנו בשנה האחרונה יכנס לתוך הסיפור שנספר.

המורשת  תוך  אל  הזו  ההתחדשות  את  לשזור  הוא  האמיתי  האתגר  אבל 
ננסה  להווה.  הדים  יש  בהם  שגם  למצוא  כדי  למקורות  ולהאזין  שלנו,  העתיקה 

לעשות זאת בעזרת מספר מקורות.

הבסיס של סיפור יציאת מצרים הוא משפחת אברהם, שמוזכרת בהגדה כנקודת 
המוצא של הירידה לעבדות:

ַלֲעבָֹדתֹו,  קֹום  ַהּמָ ֵקְרָבנּו  יו  ְוַעְכׁשָ ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ִחּלָה  ִמּתְ
ַהּנָָהר  ֵעֶבר  ּבְ  : ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי  ל ָהָעם,  ּכָ ְיהֹוֻשַע ֶאל  "ַויֹאֶמר  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ
ַוּיַַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים.  ַוֲאִבי ָנחֹור,  ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם  ּתֶ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם,  ָיׁשְ
ה  ָנַען, ָוַאְרּבֶ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ
ו ֶאת  ן ְלֵעׂשָ יו. ָוֶאּתֵ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאּתֵ ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ
כ"ד  יהושע  ההגדה,  )מתוך  ִמְצָרִים"  ָיְרדּו  ּוָבָניו  ְוַיֲעֹקב  ֹאתֹו,  ת  ָלֶרׁשֶ ִעיר  ּשֵׂ ַהר 

ב-ד(

באיזה מובן תרח הוא "אבינו", ובאיזה מובן הוא לא?	 
לפי 	  נחור,  צאצאי  לבין  אברהם  צאצאי  בין  שיהיו  ראוי  יחסים  של  סוג  איזה 

פסקה זו בהגדה?
מה לימדה אותנו שנת הקורונה על היחסים שבין עם ישראל לעמים אחרים?	 

ועוצמתית,  פתאומית  התגלות  על  חיפזון,  על  לנו  מספר  מצרים  יציאת  סיפור 
והמצות נקשרות לתחושות אלו של תלות בקב"ה כאשר העולם מיטלטל. אבל 
והגאולה, העבדות והחירות, אנחנו אומרים  לאחר שסיפרנו את סיפור הגלות 
הלל על גאולתנו ועל פדות נפשנו. שם, בהלל, אפשר גם לשמוע מצב תודעתי 

ולחוש אווירה:

ה',  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך  ַאֲהרֹן,  ית  ּבֵ ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך.  ְזָכָרנּו  ה' 
ה  ם ַלה', ֹעׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ ֵניֶכם. ּבְ דִֹלים. יֵֹסף ה' ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ַטִנים ִעם ַהּגְ ַהּקְ
ִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא  ַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהּמֵ ַמִים ׁשָ ָ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהּשׁ ׁשָ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה.  ל יֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ ּכָ

מה הקשר בין החלק הראשון של הפרק )עד "עושה שמים וארץ"( לבין החלק 	 
השני שלו?

ממה בפסוקים שקדמו לו, נובע הפסוק האחרון "ואנחנו נברך י-ה"?	 

שונות  אפשרויות  אלא  היסטוריות  עובדות  רק  לא  בפנינו  פורשת  ההגדה  כאשר 
של תחושה כלפי המציאות, אנחנו יכולים לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים 
מציב  שהוא  הרוחניות  העמדות  ואת  שלנו  ההווה  את  עצמנו,  את  יותר  להבין   –

בפנינו, בזכות סיפור יציאת מצרים.

נוספים  ושיעורים  לימוד  דפי  מאמרים,  למצוא  תוכלו 
לקראת פסח באתר בית הלל -

www.beithillel.org.il

ליל הסדר מאחד את כל בני המשפחה. ליד השולחן נמצאים כולם: אחד חכם, 
גרעין  את  מהווים  יחד  כולם  לשאול.  יודע  שאינו  ואחד  רשע  אחד  תם,  אחד 

המשפחה. וכך כותב אבודרהם בפרושו להגדה: 

שרצה להזכירם כסדר חכמתם: בתחלה חכם, ואחריו רשע שגם הוא חכם, 
קצת  בו  יש  אלא  ממש  חכם  שאינו  תם,  ואחריו  מרשיע.  לבו  זדון  ומתוך 

חכמה לשאול. ואחריו שאינו יודע לשאול שאין בו חכמה כלל. 

מה הקריטריון לקביעת סדר הבנים בהגדה?	 
האם הבן שאינו יודע לשאול הוא גרוע מהרשע? מדוע? 	 

מורי ורבי הרב עמיטל זצ"ל התייחס אף הוא לבן  שאינו יודע לשאול, וכך הוא 
אמר באחת משיחותיו בישיבה )ויקרא תשס(: 

]...[ לפנינו תופעה של דור שאינו יודע לשאול. לא סתם אינו יודע לשאול, 
יודע  'אינו  חינוכית.  אידיאולוגיה  פרי  לכתחילה,  לשאול  יודע  אינו  אלא 
לשאול' הפך להיות אידיאל חינוכי ברמות חינוכיות שונות... הממסד שהיה 
אחראי לחינוך הדור הצעיר בקהילת הציונות הדתית ראה, במודע ושלא 
יודע לשאול' ערובה בטוחה להמשך  'אינו  במודע, בטיפוח האידיאל של 
דרכה התורנית והציונית בקרב הנוער... גם אם נעשה נסיון לפתוח פתח 
כל שהוא לשאלות מציקות, כל תשובה סתמית-סיסמתית סוגרת מיד את 
הנביאים  ימי  שמאז  ודאי  עיון"...  ל"צריך  אפילו  מקום  נשאר  ולא  הפתח, 
ישנן שאלות רבות שאין לנו תשובות עליהן, ויש שהשאלות הן פשוטות 
אבל התשובות הן מורכבות יותר אולם יש לדעת שעצם האפשרות לשאול 
– והאומץ לשאול – גם כאשר השאלה נשארת ללא תשובה, יש בה משום 
חצי מענה, בבחינת 'שאלת חכם חצי תשובה'. השאלות, גם הקשות ביותר, 
עושות את עבודת השם למשמעותית יותר וקיומית יותר, את היחס לתורה 

ומצוות איכפתי יותר, ועל ידי כך מקבלת עבודת השם מימד של עומק. 

מה כוחה של שאלה? 	 
מה הסכנות בהעלאת שאלות וספיקות?	 
מה המחיר שעלול להיות לכך שלא שואלים?  	 
כיצד נוכל להגיע לעבודת השם בצורה שלמה יותר? 	 

זאב ז'בוטינסקי התייחס אף הוא לארבעת הבנים, וכך הוא כותב )כתבים 
נבחרים, כרך ראשון, גולה והתבוללות, עמ' 130-137(:

ארץ,  ודרך  בנימוס  ב'סדר'  הוא  יושב  לשאול.  יודע  אינו  הרביעי  הבן 
ומדוע.  למה  ואיך,  מה  לשאול  דעתו  על  יעלה  ולא  הדרוש  כל  עושה 
אין  כאן  לו'.  פתח  'את  אלא  שישאל,  עד  שתמתינו  דורש  אינו  המנהג 

אני מסכים למנהג זה... יש מן החכמה העליונה… במה שאדם מקבל מן 
ואינו חוקר לדעת את הסיבות  העבר כדבר שבחובה שאין להרהר עליו, 

והתוצאות…

'את פתח לו', אומרת ההגדה; ולפי דעתי חייב האב לשתוק, רק… ינשק על 
מצחו של בן זה, שומר האמונים…

האם לדעתו זו מעלה לא לדעת לשאול? מה יתרונה? 	 
כיצד לדעתו עלינו  להתייחס אל בן זה? 	 

ליל הסדר מלמד אותנו פרק בחינוך. יש צורך לתת  לכל אחד  מהילדים מקום, 
זה שבוחר בדרך אחרת. ראינו כאן  ולדעת להכיל את  להעניק לכולם אהבה, 
מעט מן האתגר המיוחד אותו מציב בפנינו הבן שאינו יודע לשאול. נסב לליל 
והתקדמות  התפתחות  לו  תאפשר  כולם  עם  יחד  ישיבתו   כי  בתקווה  הסדר 

בדרכו שלו. 

בכל דור ודור
סדר לימוד לשבת הגדול 

ערב פסח תשפ"א
 עריכה: הרבנית שלומית פיאמנטה, 

בועז אורדמן


